




















































































































































































































































































الموضوعاتفهرس

الموضوعاتفهرس

الموضوع

الناشرمقدمة

الأولىالطبعةمقدمة

.......................الثالثةالطبعةمقدمة*

...........................الثباتمعنى.

.........................:الثباتحوانب.

..........وتعالىتبارك،اللهدينعلىالثباتا-

..........تعالىاللهبدينالالتزامعلىالثبات2-

الوثيقوالعهدالصحيحالإسلامىالمبدأعلىالثبات3-

.........................الثبات:اهمية.

....بهالثقةإلىوداعيةالمنهجسلامةدلالةالثباتا-

....حولهلمنومطمئنالمرء،لشخصيةمرآةالثبات2-

والآخرةالدنيافىوالرفعةالمجدإلىالطريقضريبةالثبات3-

..............الأهدافلتحقيقطريقالثبات4-

........................الثبات:صورعلى.

........................الأنبياءثباتا-

913

الصفحة

13

16

16

17

17

17

18

18



الثبات

................الصالحينثبات2-

السهمىقيسبنحذافةبناللهعبد3-

I-الرملىبكرأبو.............

الصحابةعنالترضيعدمعلىالموتاختارواالذينالعلماء5-

.................الصحابة

.........تورىسامورىأحمد6-

...............المختارعمر7-

...............قطبسيد8-

..........الثباتتراجعصورعلى.

عدم

............باعوراءبنبلعاما-

..........جحشبناللهعبيد2-

...........عنفوةبنالرحال3-

......المغربىمحمدبنالنعمان4-

................السقاءابن5-

........أيبكبنعلىالمنصور6-

...........القصيمىاللهعبد7-

................دنقلأمل8-

الثبات:بقاءعوامل.

I-الدعاء..................

..................القرآنتدبر2-

014

الترضى

02

21

23

31

?r

rr

34

34

35

35

ri

rv

rA

rA



الموضوعاتفهرس

................تعالىباللهالصلةحسن-3

..............:الصالحينقبلمنالتثبيت4-

........السلامعليهماموسىهارونتثبيتأ-

وسلمعليهاللهصلىالنبىتثبيتب- ..عظيمةحادثةفىالصحابة

أهلمنرجلاعنه-تعالىالله-رضىعمرتثبيتج-

.........................الشام

ربيعةأبيبنعياشعنه-تعالىالله-رضىعمرتثبيتد-

........أحمدالإمامالأنبارىجعفرأبوتثبيتهـ-

..........أحمدالإمامالسجنفىرجلتثبيتو-

.........أحمدالإمامنوحينمحمدتثبيتز-

........مسلمبنعفانيعرفلارجلتثبيتح-

..الأيوبىالدينصلاحالفاضلالقاضىتثبيتط-

........................الصالحينصحبة4-

.......................:الصحيحةالتربية6-

......................الإيمانيةالتربيةأ-

....................الثقافيةالتربيةب-

............(بالمواقف)التربيةالعمليةالتربيةج-

..........وجلعزاللهإلىالدعوةعلىالتربيةد-

..................الثابتينسيرعلىالاطلاع7-

141

42

fI

46

47

94

or

or

62

66

67

68

68

96

07



الثبات

.....................والسيرالتاريخقراءة8-

........................اللهبنصرالثقة9-

ذلكفمن،للثباتضمانوآدابهالإسلامشريعةالتزام01-

قليلا.كانولوالصالحالعملاستدامةعلىالحثأ-

....والبرالخيرأعمالمنالاستزادةعلىالحثب-

................الفتورحالالاحتراسب-

..النفسعلىالتشديدوعدموالاستجمامالترويحد-

...........الخاتمةوسوءالانتكاسةمنالخوف11-

........................الثباتعدمعوامل.

................:ومنها،القلبيةالأمراضأولأ:

................:إلىوينقسم،التخوفا-

.................النفسعلىالتخوفأ-

..........والأولادالأهلعلىالتخوفب-

..........والجاهالمنصبعلىالتخوفب-

..................المالعلىالتخوفد-

الباطلوالاتهاموالسخريةالاستهزاءمنالتخوفهـ-

...........................اليأس3-

....................ذبالكاالاستعلاء-4

...............والثراءالمنصبإلىالتطلع5-

qtr

07

72

Va

Vo

vi

vv

VA

08

82

82

82

82

Ar

Ao

Ao

86

87

AA

AI

2-العجب



الموضوعاتفهرس

...........الشهواتإلىالتطلع6-

...............والحسدالغيرة7-

.......فمنها،السلوكيةالأمراض:تانيا

الصغائر.أمرفىوالتساهلالترخصأ-

...............الاستعجال-ب

ضعفهاأوالجديةوانعدامالمزاحكثرةج-

............:خارجيةمؤثرات:ثالثا

......:والمحنوالابتلاءاتالفتنأ-

..والفتنوالابتلاءاتالمحنأنواعو

.....وتفرقهمالمسلميناختلافب-

.........والولدالأهلضغطج-

.........التحصرمقبلالتزببد-

الإعلاموسائللبعضالسلبىالتأئيرهـ-

............الفاسد.المجتمعو-

وحديثا.قديمااحتضارالثابتينصورعلى.

......................الخاتمة.

................والمراجعالمصادر

.......................الفهرس

ا

49

69

79

201

301

401

401

112

112

116

117

012

121

127

912

913


	الثبات أهميته عوامل بقائه وهدمه صور على الثبات وعدمه
	الإهداء��������������
	مقدمة الناشر�������������������
	مقدمة الطبعة الأولى��������������������������
	مقدمة الطبعة الثالثة���������������������������
	معنى الثبات������������������
	جوانب الثبات�������������������
	1- الثبات على دين الله تبارك وتعالى������������������������������������������
	2- الثبات على الالتزام بدين الله تعالى���������������������������������������������
	3- الثبات على المبدأ الإسلامى الصحيح والعهد الوثيق���������������������������������������������������������

	أهمية الثبات�������������������
	1- الثبات دلالة سلامة المنهج وداعية إلى الثقة به�������������������������������������������������������
	2- الثبات مرآة لشخصية المرء ومطمئن لمن حوله��������������������������������������������������
	3- الثبات ضريبة الطريق إلى المجد والرفعة فى الدنيا والآخرة�����������������������������������������������������������������
	4- الثبات طريق لتحقيق الأهداف������������������������������������

	صور على الثبات���������������������
	1- ثبات الأنبياء�����������������������
	2- ثبات الصالحين�����������������������
	3- عبد الله بن حذافة بن قيس السهمى�����������������������������������������
	4 - أبو بكر الرملى�������������������������
	5- العلماء الذين اختاروا الموت على عدم الترضي عن الصحابة���������������������������������������������������������������
	6- أحمد سامورى تورى��������������������������
	7- عمر المختار���������������������
	8- سيد قطب�����������������

	صورعلى تراجع الثبات��������������������������
	1- بلعام بن باعوراء��������������������������
	2- عبيد الله بن جحش��������������������������
	3- الرحال بن عنفوة�������������������������
	4- النعمان بن محمد المغربى���������������������������������
	5- ابن السقاء��������������������
	6- المنصور على بن أيبك�����������������������������
	7- عبد الله القصيمى��������������������������
	8- أمل دنقل������������������

	عوامل بقاء الثبات������������������������
	1 - الدعاء�����������������
	2- تدبر القرآن���������������������
	3- حسن الصلة بالله تعالى�������������������������������
	4- التثبيت من قبل الصالحين���������������������������������
	أ- تثبيت هارون موسى عليهما السلام����������������������������������������
	ب- تثبيت النبى صلى الله عليه وسلم الصحابة فى حادثة عظيمة���������������������������������������������������������������
	ج- تثبيت عمر -رضى الله تعالى عنه- رجلا من أهل الشام����������������������������������������������������������
	د- تثبيت عمر -رضى الله تعالى عنه- عياش بن أبي ربيعة����������������������������������������������������������
	هـ- تثبيت أبو جعفر الأنبارى الإمام أحمد����������������������������������������������
	و- تثبيت رجل فى السجن الإمام أحمد����������������������������������������
	ز- تثبيت محمد بن نوح الإمام أحمد���������������������������������������
	ح- تثبيت رجل لا يعرف عفان بن مسلم����������������������������������������
	ط- تثبيت القاضى الفاضل صلاح الدين الأيوبى������������������������������������������������

	5- صحبة الصالحين�����������������������
	6- التربية الصحيحة�������������������������
	أ- التربية الإيمانية���������������������������
	ب- التربية الثقافية��������������������������
	ج- التربية العملية (التربية بالمواقف)��������������������������������������������
	د- التربية على الدعوة إلى الله عز وجل��������������������������������������������

	7- الاطلاع على سير الثابتين����������������������������������
	8- قراءة التاريخ والسير������������������������������
	9- الثقة بنصر الله�������������������������
	10- التزام شريعة الإسلام وآدابه ضمان للثبات فمن ذلك����������������������������������������������������������
	أ- الحث على استدامة العمل الصالح ولو كان قليلا�����������������������������������������������������
	ب- الحث على الاستزادة من أعمال الخير والبر�������������������������������������������������
	ب- الاحتراس حال الفتور�����������������������������
	د- الترويح والاستجمام وعدم التشديد على النفس���������������������������������������������������

	11- الخوف من الانتكاسة وسوء الخاتمة������������������������������������������
	عوامل هدم الثبات�����������������������
	أولا: الأمراض القلبية ، ومنها������������������������������������
	1- التخوف وينقسم إلى���������������������������
	أ- التخوف على النفس��������������������������
	ب- التخوف على الأهل والأولاد�����������������������������������
	ج- التخوف على المنصب والجاه����������������������������������
	د- التخوف على المال��������������������������
	هـ- التخوف من الاستهزاء والسخرية والاتهام الباطل�������������������������������������������������������

	2-العجب��������������
	3- اليأس���������������
	4 - الاستعلاء الكاذب���������������������������
	5- التطلع إلى المنصب والثراء�����������������������������������
	6- التطلع إلى الشهوات����������������������������
	7- الغيرة والحسد�����������������������
	8-الغلو��������������

	تانيا : الأمراض السلوكية فمنها�������������������������������������
	أ- الترخص والتساهل فى أمر الصغائر����������������������������������������
	ب - الاستعجال��������������������
	ج- كثرة المزاح وانعدام الجدية أو ضعفها���������������������������������������������

	ثالثا : مؤثرات خارجية����������������������������
	أ- الفتن والابتلاءات والمحن����������������������������������
	أنواع المحن والابتلاءات والفتن�������������������������������������

	ب- اختلاف المسلمين وتفرقهم���������������������������������
	ج- ضغط الأهل والولد��������������������������
	د- التزبب قبل التحصرم����������������������������
	هـ- التأئير السلبى لبعض وسائل الإعلام��������������������������������������������
	و- المجتمع الفاسد������������������������



	صورعلى احتضارالثابتين قديما وحديثا�����������������������������������������
	الخاتمة��������������
	المصادر والمراجع�����������������������
	الفهرس�������������




