
 سبيل الثبات على دين هللا
 

  طرق الثبات على دين هللا؟فما هي سبل و  عصر الفتن والخالف، هذا العصر :السؤال
: السبيل الوحيد للثبات على الدين والسالمة من الفتن: لزوم الكتاب والسنة الجواب

, (1)"وسنتيتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ كتاب هللا "واالعتصام بهما، 
فاالعتصام بالكتاب والسنة كفيل بالسالمة من الفتن والثبات على الدين, أيضا من أسباب الثبات 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ٹ ٹ  على الدين: لزوم الصالحين الذين يعينونه على الثبات،

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ڀپ  پ  پ   پ  ڀ

ال يعرض نفسه ف ،عن مواقع الفتنوالبعد ،  ٨٢الكهف:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
هو الذي أوجد هذا السبب الذي جره إلى هذه الفتن، فللفتن، ثم يلوم أو يلقي بالالئمة على غيره، 

جل -الى هللا  مع ذلك يتقرب فيبتعد عن مواقع الفتن, ويلزم الكتاب والسنة، يصحب الصالحين, و
بأحب مما عندي وما تقرب إلّي عبدي "بما افترض هللا عليه وبما شرعه له من النوافل,  -وعال

افترضته عليه, وال يزال عبدي يتقرب إلّي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنُت سمعه الذي 
ئن سألني يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها, ول

بما  -جل وعال-، هذه من أسباب الحفظ َيتقّرب إلى هللا (2)"ألعطينه, وألن استعاذني ألعيذنه
جل -افترض عليه، وأيضا النوافل، تقرب بالفرائض, ويضيف على ذلك النوافل؛ ليحفظه هللا 

، ويلزم: بالدعاء، ويلتمس أوقات األجابة -جل وعال-بجميع جوارحه، وأيضا ُيلّح على هللا  -وعال
-عليه الصالة والسالم-إلى آخر ما جاء عن النبي  (3)"يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"

 .(4) من األدعية
  

                                                           

 . -هللا عنهما ر ضي -( ، من حديث جابر1/118(، )7171(، )741أخرجه مسلم في صحيحه، ) (1)
 . -رضي هللا عنه -ث أبي هريرةمن حدي( 1/750)(، 8051أخرجه البخاري في صحيحه، ) (2)
 . -رضي هللا عنه -( من حديث أنس1745أخرجه الترمذي في سننه، ) (3)
 .10/9/7447برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة،  (4)


