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 المد ل ول المد والثناء وأهل الكرم والنعماء حد مستمتع بدوام نعمه ومستوزع للشكر على جليل قسمه ومؤد فرض مامده
 وآلئه، ومستمد من فوائد كرمه ونعمائه، وصلى ال على سيدنا ممد نبيه الكي ورسوله المي وعلى آله الطي;;بي الط;;اهرين

.وصحبه الكرمي وسلم وعظم ومد وكرم

 

 إن من الظواهر الت ل يستطيع منصف أن ينكرها، ظاهرة ضعف اليان ف قلوب كثي من السلمي، فك;;ثيNا م;;ا: أيها الناس
 إل آخ;;ر-يشتكي السلم من قسوة قلبه وعدم شعوره بلذة الطاعة، وضعف تأثره بالقرآن الكري، وسهولة الوقوع ف العص;;ية 

.ذلك من مظاهر ضعف اليان

 :إن موضوع القلب موضوع حساس ومهم، وقد سeمي قلبNا لسرعة تقلبه، قال صلى ال عليه وس;;لم-: عباد ال-أيها السلمون 

 إن قل;;وب بن(، -احد)-إنا سي القلب من تقلبه، إنا مثل القلب كمثل ريشة معلقة ف أصل شجرة، يقلبها الريح ظهرNا لبطن(
مسلم).آدم كلها بي إصبعي من أصابع الرحن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء

 ابن).لقلب ابن آدم أسرع تقلباp من القدر إذا استجمعت غلياناp: (وهو شديد التقلب كما وصفه النب صلى ال عليه وسلم بقوله
. وال سبحانه وتعال هو مقلب القلوب ومصرفها- احد).أشد تقلباp من القدر إذا اجتمعت غلياناp(وف رواية  اب عاصم

} (إvل~ا مyن} أxتyى الل~هy بvقxلwب� سyلuيم�{، وحيث إنه لن ينجو يوم القيامة "سورة النفال ) 24} (أxن~ الل{هy يyحeول| بyي}نy الwمyر}ءz وyقxلwبvهu{وبا 

 سورة الزمر، وحيث إن الوعد بالنة ورد ف حق) 22} (ل�لwقxاسuيyةu ق|ل|وبeهeم م�ن ذuكwرv الل~هu{سورة الشعراء، وحيث إن الويل ) 89
 فحيث إن المر كذلك فل بد للمؤمن أن يتحسس قلبه ليعرف. سورة ق) 33} (مyن} خyشuيy الر�ح}مyن بvالwغyي}بv وyجyاء بvقxلwب� م�نvيب�{

.فيهلك- والعياذ بال-مكمن الداء وسبب الرض ويشرع ف العلج، قبل أن يطغى عليه الران 

: إن مرض ضعف اليان له أعراض ومظاهر متعددة فمنها: أيها السلمون

 الوقوع ف العاصي وارتكاب الرمات فمن العصاة من يرتكب العصية ويصر عليها ومنهم من يرتكب أنواعاp م;;ن العاص;;ي ،
 وكثرة الوقوع ف العصية يؤدي إل تولا عادة مألوفة ث يزول قبحها من القلب تدريياp حت يقع العاصي ف الاهرة با ويدخل

 ي;;ا فلن: كل أمت معاف إل الاهرين ، وإن من الاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملp ث يصبح وقد ستره ال فيقول (ف حديث 
البخاري)-عملت البارحة كذا ، وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر ال عنه

 الشعور بقسوة القلب وخشونته، حت ليحس النسان أن قلبه قد انقلب حجراp صلداp ل يترشح من;;ه ش;;يء ول يت;;أثر: ومنها
 سورة البقرة، وصاحب) 74} (ث|م� قxسyت} ق|ل|وبeك|م م�ن بyع}دu ذxلuكy فxهvيy كxالwحuجyارyةu أxو} أxشyد� قxس}وyةp{ :بشيء، وال جل وعل يقول

 القلب القاسي ل تؤثر فيه موعظة الوت ول رؤية الموات ول النائز ، وربا حل النازة بنفسه وواراها بالتراب ، ولكن سيه



. بي القبور كسيه بي الحجار

 شرود الذهن أثناء الصلة وتلوة القرآن والدعية ونوها ، وعدم التدبر والتفكر ف معان الذكار، ولو دعا-: عباد ال-ومنها 
 الترمذي، مع الغفلة عن ال ع;;ز)-ل يقبل دعاء� من قلب غافل له: (… فإنه ل يفكر ف معان هذا الدعاء وال سبحانه وتعال 

. وجل ف ذكره ودعائه سبحانه وتعال، وعدم تدبر القرآن عن قراءته

 ومن ذلك التكاسل عن الطاعات والعبادات، وإضاعتها، وإذا أداها فإنا هي حركات جوفاء ل روح فيها، مع إه;;ال الس;;نن
. والرواتب

 ضيق الصدر وتغي الزاج وانباس الطبع حت كأن على النسان ثقلp كبياp ينوء به ، فيص;;بح س;;ريع التض;;جر: ومن الظاهر
 والتأفف من أدن شيء ، ويشعر بالضيق من تصرفات الناس حوله وتذهب ساحة نفسه ، وقد وصف النب صلى ال عليه وسلم

 يألف ويؤل;;ف: ( ووصف صلى ال عليه وسلم الؤمنy بأنه. وذلك لا سئل عن اليان-احد) -الصب والسماحة: (اليان بقوله
-الطبان)ول خي فيمن ل يألف ول يؤلف

 عدم الغضب إذا انتهكت مارم ال عز وجل لن لب الغية ف القلب قد انطفأ فتعطلت الوارح عن النكار فل: ومن الظاهر
.يأمر صاحبه بعروف ول ينهى عن منكر ول يتمعر وجهه قط ف ال عز وجل

.سورة الشر) 9} (وyيeؤ}ثuرeونx عyلxى أxنف|سzهvم} وyلxو} كxانx بvهvم} خyصyاصyة¥{ :الشح والبخل ولقد مدح ال النصار ف كتابه فقال: ومنها

.فصاحب اليان الضعيف ل يكاد يرج شيئاp ل ولو دعا داعي الصدقة وظهرت فاقة إخوانه السلمي وحلت بم الصائب

 عدم استشعار السئولية ف العمل لذا الدين، فل يسعى لنشره ول يسعى لدمته على النقيض من أصحاب النب صلى ال: ومنها
 بجرد دخوله ف الدين- رضي ال عنه-عليه وسلم الذين لا دخلوا ف الدين شعروا بالسئولية على الفور ، فهذا الطفيل بن عمرو 

 أحس أن عليه أن يرجع إل قومه فرجع داعية إل ال سبحانه وتعال، والكثيون اليوم يكثون فترات طويلة م;;ا بي ال;;تزامهم
.بالدين حت وصولم إل مرحلة الدعوة إل ال عز وجل

.نسأل ال أن ييي قلوبنا بنور اليان، إنه على كل شيء قدير

:الطبة الثانية

 نسأل ال ربنا أن يبلغ بنا من المد ما هو أهله، وأن يعلمنا من البيان ما يقصر عنه مزية الفض;;ل وأصله، وحكم;;ة الط;;اب
 وفصله، ونرغب إليه أن يوفقنا للصلة على نبينا ومولنا ممد رسوله، الذي هو أفصح من نطق بالضاد، ونسخ هديه شريعة كل

:هاد، وعلى آله وصحبه الذي منهم من سبق وبyدyر ومنهم من صابر وصب ومنهم من آوى ونصر، أما بعد

:عباد ال

 سبق وأن ذكرنا ف الطبة الول بعض مظاهر ضعف اليان ف قلوبنا وهي كثية جداp لكن اكتفينا با ذكرنا، ولضعف الي;;ان



:أسباب كثية فمنها

.التعلق بالدنيا، والشغف با، والسترواح إليها، وبا يتعلق بما من متعها من أموال وأولد وزوجة وغيها من حطام الدنيا الفان

 ومن السباب أيضاp البتعاد عن الجواء اليانية من قراءة القرآن وطلب العلم ومالسة الصالي فترة طويلة وهذا مدعاة لضعف
 أxلxم} يyأwنu لuل~ذuينy آمyنeوا أxن تyخ}شyعy ق|ل|وبeهeم} لuذuكwرv الل~هu وyمyا نyزyلx مuنy الwحyق� وyلxا يyك|ونeوا كxال~ذuينy{ :اليان ف النفس ، يقول ال عز وجل

 سورة الديد، فطول الوقت ف البعد عن الجواء اليانية مدعاة) 16} (أ|وتeوا الwكuتyابy مuن قxب}ل| فxطxالx عyلxي}هvمe الwأxمyدe فxقxسyت} ق|ل|وبeهeم}
.لضعف اليان ف القلب

 إخواننا أغلى: "وللقدوة الصالة والرفيق الصال الثر البالغ ف إياد الجواء اليانية، فهذا السن البصري رحه ال تعال يقول
 وهذا البتعاد إذا استمر يلف وحشة تقلب بع;;د حي إل" عندنا من أهلينا فأهلونا يذكروننا الدنيا ، وإخواننا يذكروننا بالخرة

 نفرة من تلك الجواء اليانية ، يقسو على أثرها القلب ويظلم ، ويبو فيه نور اليان؛ وهذا ما يفسر حدوث النتكاسة ل;;دى
.البعض ف الجازات الت يسافرون فيها أو عقب انتقالم إل أماكن أخرى للعمل أو الدراسة

 وجود النسان السلم ف وسط يعج بالعاصي فهذا يتباهى بعصية ارتكبها، وآخر يترن بألان أغنية وكلمات;;ا وث;;الث: ومنها
 يدخن ورابع يبسط ملة ماجنة، وخامس لسانه منطلق باللعن والسباب والشتائم وهكذا، أما القيل والقال والغيب;;ة والنميم;;ة

 حيث الطامات والمور النكرات ما يندى له جبي السلم- فحدث ول حرج-وأخبار الباريات فمما ل يصى كثرة، وف البيوت 
 وينصدع قلبه ، فالغان الاجنة ، والفلم الساقطة، والختلط الرم وغي ذلك ما تتلئ به بيوت السلمي، فمثل هذه البيئات

.تصاب فيها القلوب بالرض وتصبح قاسية ول شك

 فكثرة الكل تبلد الذهن وتثق;;ل, الفراط ف الكل والنوم والسهر والكلم واللطة: ومن أسباب ضعف اليان وقسوة القلب
 من أكل كثياp شرب كثياp فنام كثياp وخس;;ر أج;;راp: "البدن عن طاعة الرحن وتغذي ماري الشيطان ف النسان وكما قيل 

pفالفراط ف الكلم يقسي القلب، والفراط ف مالطة الناس تول بي الرء وماسبة نفسه واللوة با والنظ;;ر ف ت;;دبي" كبيا 
 ل تك;;ثروا(أمرها ، وكثرة الضحك تقضي على مادة الياة ف القلب فيموت، يقول عليه الصلة والسلم ف الديث الصحيح 

 وكذلك الوقت الذي ل يل بطاعة ال تعال ينتج قلباp صلداp ل تنفع في;;ه -ابن ماجه)-الضحك فإن كثرة الضحك تيت القلب
.زواجر القرآن ول مواعظ اليان

 وبا أن ال ما أنزل من داء إل وأنزل له دواء فكذلك داء ضعف اليان له دواء وعلج، وقبل الش;;روع ف الكلم: أيها الناس
 إن كثياp من الذين يسون بقسوة قلوبم يبحثون عن علجات خارجية يريدون العتماد فيها عل;;ى: عن العلج يسن أن نقول
 وفيم;;ا يل;;ي. علج أنفسهم بأنفسهم وهذا هو الصل؛ لن اليان علقة بي العبد وربه- لو أرادوا-الخرين مع أن بقدورهم 

 ذكر عدد من الوسائل الشرعية الت يكن للمرء السلم أن يعال با ضعف إيانه ويزيل قسوة قلبه بعد العتماد على ال عز وجل
:وتوطي النفس على الاهدة

 البعد عن أسباب هذا الرض من حب الدنيا والتعلق با، والقتص;;اد ف الك;;ل والش;;رب والكلم،-: عباد ال-فمن العلج 
.والرص كل الرص أن يبحث النسان عن الرفقة الطيبة والقدوة الصالة الت تعينه على الق وزيادة اليان



 وأهم الدوية ف ذلك وأنفعها هو كثرة ذكر ال تعال وعلى رأسه قراءة القرآن الكري مع تدبره، إذ هو الكتاب الذي أنزله ال
 عز وجل تبياناp لكل شيء ونوراp يهدي به سبحانه من شاء من عباده، ول شك أن فيه علجاp عظيماp ودواء� فعالp، ق;;ال ال ع;;ز

 فيقرؤه بتفك;;ر. سورة السراء) 82} (وyنeنyز�ل| مuنy الwق|ر}آنu مyا هeوy شuفxاء وyرyح}مyة¥ ل�لwمeؤ}مuنvيy وyلx يyزvيدe الظ~الuمuيy إxل~ خyسyارNا: {وجل
.وتدبر مع استشعار عظمة ال تعال وعظمة آياته الكونية والشرعية

pالافظة على العمال الصالة من فرائض ونوافل والستكثار منها، وأن ياف أن يتم له بالاتة السيئة: ومن الدوية أيضا.

 pفإن دعاء ال عز وجل من أقوى السباب الت ينبغي على العبد أن يبذلا كما قال النب صلى ال عليه وسلم-: عباد ال-وأخيا: 

الاكم).إن اليان ليخلق ف جوف أحدكم كما يلق الثوب فاسألوا ال أن يدد اليان ف قلوبكم(

 اللهم إنا نسألك بأسائك السن وصفاتك العلى أن تدد اليان ف قلوبنا، اللهم حبب إلينا اليان وزينه ف قلوبنا، وكره إلين;;ا
 الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرس;;لي والم;;د ل رب

. العالي


