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-3 ربه بتثبيت قلبه على دينه. - دعاء النبي 2الثبات على الصراط المستقيم دليل رشد العبد.  -1  
- أسباب الثبات والسلمة من الزيغ4ضرورة أهل هذا العصر إلى سؤال ا الثبات.  .

 الخطبة الولى

.فيا عباد ال، اتقوا ال فتقوى ال خي زاد يصحب الرء� ف سيه إل ال والدار الخرة: أما بعد

 أيها السلمون، إن الثبات على الطريق ولزوم8 الاد>ة واتباع8 الصراط والذر8 من اتباع السبل آية* رشد الرء، وبرهان* نضجه، ودليل*
 ولذا كOOانت. وإن أرفع8 مراتب الثبات وأعلى درجاته ثباتJ القلب على الق، واستقامته على الدين، وسلمته من التقلب. سداد رأيه

 الشية من الزيغ، شأن[ أول اللباب ونج8 أول النهى وسبيل الراسخي ف العلم، الذين يبتغون إل ربم الوسيلة، ويزدلفOOون إليOOه،
 هJو8: وقد ذكر سبحانه تضرhع8هم وسؤالم إياه التثبيت8 على الق والسلمة[ من الزيغ ف قوله عز اسه. يرجون رحته ويافون عذابه

 ٱلpذoى أ[نز8ل[ ع8ل[يmك8 ٱلsكoتjO8ب8 مoنmهJ آيjO8تq مuحmك[مjO8تq هJن> أ*مu ٱلsكoتjO8بk و8أ*خ8رJ مJت8شjO8بkهjO8تq ف[أ[م>ا الpذoين8 ف ق*ل*وبkهkمm ز8يmغl ف[ي8ت>بkعJون[ م8ا ت8شjO8ب8ه8
sواOO*لmأ*و pلkإ JرpكpذOO8ن8ا و8م8ا يhر8ب oندoع mنhم yك*ل oهkي8ق*ول*ون[ ءام8ن>ا ب kمsلoعsي ٱلoون[ فJخoو8ٱلراس Jهpٱلل pلkإ Jيل[هkوsت8أ Jل[مmو8م8ا ي8ع oهoيلkوsغ8اء ت8أoتmو8ٱب oن8ةmتoفsغ8اء ٱلoتmٱب Jهmنoم 

 kبjO8بsٱل�لJو8ه>ابsن>ك8 أ[نت8 ٱلkم8ة} إmنك8 ر8حJدpن لoل[ن8ا م mت8ن8ا و8ه8بmه8د8ي sذkد8 إmق*ل*وب8ن8ا ب8ع sغkزJ8، 7:آل عمران[  ر8ب>ن8ا ل[ ت.[

  ما يبعث على كمال العبة، وتOOام القOOدوة،وإنه O يا عباد ال O لس� مره8ف وضراعة مبتة، ألفت ف هدي خي الورى 
اللهم مقلب8((:  كان يكثر ف دعائه أن يقولفهذه أمu سلمة رضي ال عنها تد�ث أن رسول ال . وحسن التأسي، وصدق التباع  

نعم، ما خلق ال من بن آدم من بشر إل((: قال! يا رسول ال، وإنp القلوب لتتقلب؟: قلت: ، قالت))القلوب، ثبت قلب على دينك  
أخرجه أحد ف مسنده الترمOOذي ف جOOامعه)) إن قلبه بي إصبعي من أصابع ال، فإن شاء ال عز وجل أقامه، وإن شاء ال أزاغه  

يا مقلب القلوب،((:  يكثر أن يقولكان رسول ال : وهذا أنس بن مالك رضي ال عنه يقول.   ]  1  [بإسناد صحيح  
نعم، إن القلوب بي إصبعي من((: يا رسول ال، آمنا بك وبا جئت به، هل تاف علينا؟ قال: فقلت: ، قال))ثبت قلب على دينك  

وإذا كان صلوات ال وسلمه.   ]  2  [أخرجه الترمذي ف جامعه وابن ماجه ف سننه بإسناد صحيح)) أصابع ال، يقل�بها كيف يشاء  
 عليه قد خشي على هذه الثلة الؤمنة والطليعة الراشدة مع ما بلغت من رسوخ اليان وقوة اليقي وصدق العبودية، ومع أن قرنا خي

ل سيما من أهل هذا العصر، الOOذي! ، فكيف بن جاء بعدهم من أهل العصور؟  ]  3  [القرون، كما جاء ف الديث التفق على صحته  
 أطلت فيه الفت، وتتابعت على السلمي، فأقبلت رايات الباطل، وخفقت ألوية الضلل مبهر8جة لمعة، وعصOOفت بOOالقلوب ريOOح
 الشبهات والشهوات، وف*تح على الناس من أبوابما ما ل منتهى له، وانبعث سيل من الغريات الغوية فيما يJقOOرأ ويسOOمع ويOOJرى،
 وتوطpدت سبل* الغواية واستحكمت، واتذت من فتنة الكاسيات العاريات الائلت الميلت وسائرk الشهوات الرمات عمادا} ومورا}،
 ودأب فريق من الناس على الستهانة بالثوابت، والستخفاف بالكمات، وكان من أقبح ذلك وأشده نكرا} الطعن ف القرآن وكماله،
 أو ف بعض أحكامه، أو ف الرسالة وختمها وعمومها وصلحها للعالي ف كل حي، أو ف الرسول صلوات ال وسلمه عليOOه، وف
 ناح دعوته، أو ف سنته وسيته، إل غي ذلك من اجmتراء يعزu نظيه ويندر مثيله، وراجت بي كثي من السلمي بدع مدثة أ*دخلOOت
 على الدين وليست منه، وأضحت ف أعرافهم دينا} يJتعب>د ال به، وقرب يزدلفون با إليه، وجامعا} يتمعون عليه، وذكت نOOار الفرقOOة
 والختلف واستعرت، حت أوشك أن يذهب ضحيت8ها الخاء السلمي، وبلغ السيل الزب باستباحة الدماء الرمة، وقتOOل النفOOس

فإن دمOOاء�كم((:  لمته ف حجة الوداع بقولهالعصومة، اتباعا للظن والوى، وإعراضا} عن وصية نب الرحة والدى   
 O عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، ف شهركم هذا، ف بلدكم هذا، إل يوم تلقون ربكم، أل :وف روايةوأموالكم O وأعراضكم  

اللهم، اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب> مJب8لpغ أوعى من سامع، فل ترجعوا بعدي كفارا} يضرب((: نعم، قال: قالوا)) هل بلغت؟  
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ل ترجعوا بعدي كفارا} يضOOرب((فوالذي نفسي بيده، إنا لوصيته إل أمته : ، قال ابن عباس رضي ال عنهما))بعضكم رقاب بعض  
.  [  4  [أخرجه البخاري ف صحيحه ))بعضكم رقاب بعض

.وبسطوا بالسوء ألسنت8هم, فقرت بذا الال البئيس أعيJ أعداء المة، وطابت به نفوسهم

 وكل أولئك O يا عباد ال O ما تعظم به الشية من الزيغ، وتتأكد معه الاجة إل تثبيت القلوب، ويستبي به عظم مقام هOOذا
.الدعاء النبوي الكري، وشرفJ موضعه، وشدة الفتقار إل اللهج به ف كل حي

 أل وإن للسلمة من الزيغ أسبابا} تJرجى بفضل ال وبرحته، منها صدق اليان وقوة اليقي، وإخلص التوحيد ل، إذ ل سOOعادة
.ول فوز ول ناة إل بتحقيق التوحيد، والذر من كل ما يضادhه ويناقضه

  فOO حOOديثومن ذلك العتصام بالسنة، والذر من البدعة، فإن كل بدعة ضللة، كما بي>ن ذلك رسول ال 
وإنه من يعش منكم بعدي فسيى اختلفا} كثيا}، فعليكOOم بسOOنت وسOOنة اللفOOاء((: العرباض بن سارية رضي ال عنه بقوله فيه  

أخرجه أحOOد ف)) الراشدين، تسكوا با، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومدثات المور، فإن كل مدثة بدعة، وكل بدعة ضللة  
.  [  5  [مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه ف سننهم بإسناد صحيح

:ومنها مبادرة الفت بالعمال، والخلصJ ل فيها، والستدامة عليها، عمل} بالتوجيه النبOOوي الكري بقOOوله   

بادروا بالعمال فتنا كقطع الليل الظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويسي كافرا}، أو يسي مؤمنا} ويصبح كافرا}، يبيع دينه بعOOرض مOOن((  
.  [  6  [أخرجه مسلم ف الصحيح)) الدنيا

 فاتقوا ال عباد ال، وخذوا من هذا النهج القوي خي العدة وأفضل الزاد، وسلوا ال أن يثبت القلوب على الOOدين وأن ينبهOOا
.الزيغ، فاللهم مقلب8 القلوب ثبت قلوبنا على دينك

 
                 

 باد ال، إن حفظ[ العبد رب>ه بالعمل با يرضيه هو من أظهر أسباب الثبات، ومن أقوى عوامل السلمة من الزيغ، كمOOا جOOاء ف

احفظ ال يفظOOك،: يا غلم، إن أعلمك كلمة((:  لبن عمه عبد ال بن العباس رضي ال عنهما بقولهوصية النب   
 احفظ ال تده تاهك، إذا سألت فاسأل ال، وإذا استعنت فاستعن بال، واعلم أن المة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك
 إل بشيء قد كتبه ال لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ل يضروك إل بشيء قد كتبه ال عليOك، جفOOت القلم ورJفعOOت

.  [  1  [أخرجه المام أحد ف مسنده والترمذي ف جامعه بإسناد صحيح)) الصحف
فعاقبه حفظ العبد رب>ه أن يفظه ال من الضلت والشبهات، حت يتوفاه على اليان، وحت 

 فاتقوا ال عباد ال، وخذوا من هذا النهج القوي خي العدة وأفضل الزاد، وسلوا ال أن يثبت القلوب على الOOدين وأن ينبهOOا
.الزيغ، فاللهم مقلب8 القلوب ثبت قلوبنا على دينك

 و8إkن ك[ادJواs ل[ي8فsتoنJون8ك8 ع8نk ٱلpذoى أ[وmح8يmن8ا إkل[يmك8 لoتفsت8رkى8 ع8ل[يmن8ا غ[يmر8هJ و8إkذا} لت>خOO8ذ*وك8: أعوذ بال من الشيطان الرجيم

  إkذ}ا ل�ذ[قsنjO8ك8 ضoعmف8 ٱلsح8يOO8وjةo و8ضOOoعmف8 و8ل[وmل[ أ[ن ث[ب>تmنjO8ك8 ل[ق[دm كoدت> ت8رmك[نJ إkل[يmهkمm ش8يmئ}ا ق[لoيل} خ8لoيل} 

].75-73:السراء[ ٱلsم8م8اتo ث*م> ل[ ت8جkدJ ل[ك8 ع8ل[يmن8ا ن8صoيµا

يدخله الجنة دار السلم.
.أل فاتقوا ال عباد ال، واحرصوا على كل أسباب الثبات، وحذار من كل أسباب الزيغ، تكونوا من الفلحي

http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=6216#_ftn1
http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=6216#_ftn1
http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=6216#_ftn6
http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=6216#_ftn6
http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=6216#_ftn5
http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=6216#_ftn5
http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=6216#_ftn4
http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=6216#_ftn4


 

   

 ، أقول قول هذا، وأستغفر ال العظيم الليل ل ولكم ولسائر السلمي من كOOOلنفعن ال وإياكم بدي كتابه، وبسنة نبيه 
.ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم


