بسم هللا الرحمن الرحيم
ضعف اإليمان وتخلف المسلمين
تخلف المسلمين يعود إلى ضعف إيمانهم:
أحيانا ً أيها األخوة يسأل اإلنسان عن السلبيات لئال يقع فيها ،سيدنا حذيفة رضي هللا عنه قال:
صلَّى َّ
ت أَ ْسأَل ُ ُه َعنْ ال َّ
سلَّ َم َعنْ ا ْل َخ ْي ِرَ ،و ُك ْن ُ
ش ِّر َم َخا َف َة أَنْ أقع
سول َ َّ ِ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َ
هللا َ
اس َي ْسأَلُونَ َر ُ
َكانَ ال َّن ُ
فيه .
[ متفق عليه ]

هناك سؤال كبير لماذا المسلمون في حال ال ترضي؟ بعضهم يرى أن سبب هذا التخلف هو ضعف
إيمانهم ،لو كان إيمانهم قويا ً لكانوا أقوياء ،ولكانوا متماسكين ،ولكانوا متعاونين ،ولكانوا متفوقين ،أرى أنا هناك
أعراض كثيرة لمرض واحد هو ضعف اإليمان ،أكثر ما تشتكي من المسلمين يعود إلى ضعف اإليمان ،كل
فضائل الصحابة تعود إلى قوة اإليمان ،الشجاعة تعود إلى قوة اإليمان ،التهيب والجهد يعود إلى ضعف
اإليمان.
مظاهر ضعف اإليمان عند المسلمين :
على كل أريد أن أوضح لكم ،والحقيقة المرة دائما ً أفضل ألف مرة من الوهم المريح ،مظاهر ضعف
اإليمان.
 .1التكاسل عن أداء الطاعات بالكيفية المطلوبة:
لو بدأنا بالعبادات قال هناك تكاسل عن أداء الطاعات بالكيفية المطلوبة ،هناك تأخر عن صالة الجمعة،
هناك خواطر بعيدة عن حقيقة الصالة تأتي المصلي ،يعني يقف ويقرأ ويركع ويسجد ويقعد ويسلم لكن هو في
اعتقاده أن هذه الصالة ليست الصالة التي أرادها هللا عز وجل  ،أحيانا ً ال يستيقظ على صالة الفجر واألمر
طبيعي ،عالمة اإليمان ،عالمة قوة اإليمان أن الذنب كبير ،وعالمة ضعف اإليمان الذنب يسير ،يقول لك ما
صار شيء.
من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة هللا حتى يمسي ،ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة
هللا حتى يصبح .
[ أحمد]

أنا أضع يدي على مظاهر ضعف اإليمان كما قال سيدنا حذيفة رضي هللا عنه قال:
ت أَ ْسأَل ُ ُه َعنْ ال َّ
ُك ْن ُ
ش ِّر َم َخا َف َة أَنْ أقع فيه .
[ متفق عليه عن حذيفة]

أي الصالة صلة ،اجهد أن تفرغ نفسك من مشاغل تشغلك في أثناء الصالة ،صالة الجمعة ،حينما يصعد
الخطيب المنبر تجلس المالئكة لتستمع إلى الخطبة وقد أغلقت دفاتر المتفوقين ،قبل ساعة كأنما قرب بدنة ،بعد
هذه الساعة كأنما قرب بقرة ،بعد هذه الساعة كأنما قرب شاة ،بعد هذه الساعة كأنما قرب دجاجة ،بعد هذه
الساعة كأنما قرب بيضة ،فإذا صعد الخطيب المنبر أغلقت الصحف والمالئكة جلست تستمع الخطبة.
الذي يأتي بالركعة الثانية من صالة الجمعة ،الخطبة كلها ما أدركها ،أدرك ركعة ثانية من صالة الجمعة
فيظن أنه أدى الصالة ،هذه من مظاهر ضعف اإليمان ،بالمناسبة أجمع العلماء على أن هللا عز وجل حينما قال:
اس َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر هللاِ
صالَ ِة مِنْ َي ْو ِم ال ُ ُج ُم َع ِة َف ْ
ِي لِل َّ
َيا أَ ُّي َها الَّذين آ َم ُنوا إِ َذا ُنود َ
(سورة الجمعة)9 :

ذكر هللا الخطبة ،هي عبادة تعليمية عظيمة جداً ،ذكر هللا هو الخطبة ،أحيانا ً يترك ضعيف اإليمان السنن
الراتبة ،يقول لك فرائض ،وأحيانا ً القرآن الكريم يهجر ال يقرأه كل يوم ،وقراءة القرآن عبادة ولو خمس
صفحات ولو ربع جزء ،ولو سورة واحدة ،أحيانا ً يترك األذكار واألدعية.
أيهاا األخااوة ،يصاقل اللسااان بااذكر هللا ،هناااك إنسااان لساانه رطااب بااذكر هللا ،يصاقل لسااانه بااذكر هللا ،يقاارأ
القرآن ال يشعر بشيء ،يقرأ نصف صفحة ثم يغلق المصحف ،في حجاب ،في ضعف إيمان ،في ظاهرة خطيارة
أنه ينظر إلى كل أمر بمدى الثواب والعقاب إذا ما فاي عقااب ماا فاي مشاكل ،يرياد الحاد األدناى ،أدناى حاد ،وإذا
وقع في الشبهات وقع في الحرام ،هذا في العبادات ،أذكار ما في ،استغفار ما في ،دعااء ماا فاي ،تاالوة قارآن ماا
في ،سنن ما في ،فرائض فيهاا وسااوس الجمعاة ناأتي بعاد انتهااء الخطباة ،الفجار نصاليه فاي وقتاه أو ال نصاليه،
حينما تاؤدى العباادات أدا ًء علاى خاالف ماا أداهاا النباي علياه الصاالة والساالم فهاذا مظهار مان مظااهر ضاعف
اإليمان.
 .2قلة الورع:
اآلن هذا في العبادات ،في السلوك قلة الورع ،ال تدقق:
ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط .
[ الجامع الصغير عن أنس ]

قلة الورع.
 .3عدم تحري الحالل والحرام في األقوال والمعامالت:
عدم تحري الحالل والحرام في األقوال والمعامالت ،هناك غيبة ،نميمة ،بهتان ،استهزاء أحيانا ً.
 .4عدم إتقان العمل:
من لوازم ضعف اإليمان عدم إتقان العمل ،عدم الوفااء باالوعود ،يعاد ،إنماا أهلاك الصانعة قاول غاد وبعاد
غد.
يضااعف أثاار الاادين فااي القلااب ،يباادأ بالتنااازل شاايئا ً فشاايئا ً عاان الثواباات ،كااان فااي ثواباات عنااده مقدسااة اآلن
تساهل بها ،ال يغضب إذا انتهكت حرمات هللا عز وجل ،ال يأمر بالمعروف يؤثر السالمة ،كل من على دينه هللا

يعينه ،ما تجشم األمر بالمعروف وال النهي عن المنكر ،مع أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكار علاة خيرياة
هذه األمة:
اس َتأْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُرو ِ
ف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َو ُت ْؤ ِم ُنونَ
ُك ْن ُت ْم َخ ْي َر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ

اّلل.
ِب َّ ِ

(سورة آل عمران)111 :

 .5عدم شعور اإلنسان بأي مسؤولية تجاه هذا الدين:
ال يشعر بمسؤولية تجاه هذا الدين ،أحيانا ً رساوم تشاوه صاورة النباي علياه الصاالة والساالم مالاه عالقاة،
أحيانا ً المصحف يدنس في بلد ،ما له عالقة ،الناس ما فيهم خير ،يقاول لاك هنااك هجماة شرساة ،أي ال يتحارك،
ال يتكلم كلمة ،ال يدافع ،ال يتألم ،ال يدعو ،هناك ظاهرة اآلن بالد الناس يموتون من الجوع فقاط جاوع ،حصاار،
ال دواء ،ال ماء ،ال كهربااء ،ال بتارول ،هاو مرتااح حفاالت ،ساهرات ،ومحساوب علاى المسالمين ،منساحب مان
العمل الصالح ،أماام الشاشاة تضاعف مقاومتاه يسامح لنفساه أن يارى أشاياء ال ترضاي هللا ،هاذا كلاه مان مظااهر
ضعف اإليمان ،ضعف اإليمان خطير.
كل التفوق السابق والتألق للعهود الثالثة األولى أسبابها قوة اإليمان:
اب ِبقُ َّو ٍة ()12
َيا َي ْح َيى ُخ ْذ ا ْل ِك َت َ
(سورة مريم)

وكاال مظاااهر التخلااف والتااردي والسااقوط فااي آخاار الزمااان مظاااهر لضااعف اإليمااان ،أي يضااعف غااض
بصره ،ما عملنا شيئا ً ،أين أذهب بعيوني؟ يضعف غض بصره مع أن هللا عز وجل:
ف َّ
سا إِ ََّل ُو ْس َع َها ()282
هللا ُ َن ْف ً
ََل ُي َكلِّ ُ
( سورة البقرة )

حديثه مع النساء لطيف زيادة ،يطرح طرفة مان أجال أن يضاحكها ،نااعم جاداً ،لطياف جاداً ،وفاي بيتاه ال
يوجد أقسى منه ،صفات المؤمن لطيف جداً مع زوجته وماع األجنبياات وال كلماة غلاط ال يوجاد كلماة فيهاا تاودد
هذا امرأة ال تحل لك:
سيدنا موسى ،اآلنسات خير إن شاء هللا لماذا واقفون هنا؟ البديل:
َما َخ ْط ُب ُك َما ()23
( سورة القصص )

كلمة واحدة قالت له:
س َق ْي َت لَ َنا ()25
َقالَ ْت إِنَّ أَ ِبي َيدْ ُعو َك لِ َي ْج ِز َي َك أَ ْج َر َما َ
( سورة القصص )

لو قالت له إن أبي يدعوك اليوم ،خير إن شاء هللا ما المناسبة؟ صار في حوار كلمة كاملة:
س َق ْي َت لَ َنا ()25
َقالَ ْت إِنَّ أَبِي َيدْ ُعو َك لِ َي ْج ِز َي َك أَ ْج َر َما َ
( سورة القصص )

هذه امرأة ال تحل لك ،مسموح لك أن تكلمها لكن وفق أعلى درجة من الضوابط،
 .2اللغو في اللقاءات و السهرات:
من ضعف اإليمان الجلسات ،اللقاءات ،السهرات ،فيها لغو:
ضونَ ()3
َوالَّذِينَ ُه ْم َع ِن اللَّ ْغ ِو ُم ْع ِر ُ
( سورة المؤمنون)

كالم فارغ موضوعات ال تنتهي ،الموضوعات ال تسمو بالنفس ،وسهر ،وسمر ،ولهو ،وأحيانا ً شيء من
الغيبة ،من النميمة ،من المحاكاة ،من التقريب ،يصبح الموضوع ماديا ً ما في صفة روحانية إطالقا ً ،أسعار
البيوت ،أسعار المنتوجات ،ما ينتظر المسلمون من غالء األسعار ،موضوعات وهللا أحيانا ً يا أخوان بجلسة من
جلسات الناس بقدر ما يتكلمون عن المستقبل المظلم ال تستطيع أن تقوم ،هللا موجود ،كل شيء بيده ،ولو الناس
جميعا ً ما أقبلوا عليه لو أقبلت عليه وحدك لك معاملة خاصة ،هللا موجود:
َو َك َذلِ َك ُنن ِجي ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ .
( سورة األنبياء )

أيها األخوة الكرام  ،أعظم شيء بديننا أنه دين جماعي وديان فاردي ،إذا األماة طبقتاه ثماار يانعاة ،ماا
طبقته طبقه وحدك ،هناك آية فيها هذا الملمح:
ضل َّ إِ َذا اهْ َت َد ْي ُت ْم .
ض ُّر ُك ْم َمنْ َ
س ُك ْم ََل َي ُ
َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آَ َم ُنوا َعلَ ْي ُك ْم أَ ْنفُ َ
( سورة المائدة) 115 :

إذا الناس شردوا وانغمسوا ولم ينصاعوا وصار في منع تجول مع مسلسل مثالً ،هاذا ديانهم صاار ،علايكم
أنفسكم:
ضل َّ إِ َذا اهْ َت َد ْي ُت ْم .
ض ُّر ُكم َّمن َ
س ُك ْم َلَ َي ُ
َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آ َم ُنو ْا َعلَ ْي ُك ْم أَنفُ َ
( سورة المائدة) 115 :

الطابع عقلي مادي مصلحي تنافسي ،في هذه المجالس هل هناك بيت ال يوجد فيه سهرة باألسبوع؟ لقااء؟
جلسة؟ نزهة؟ اسأل نفسك هذا السؤال الصعب ما الموضوع الذي يطرح؟ موضوعات دنيوية فقاط ،موضاوعات
مؤلمة ،موضوعات ما فيها أمل ،تجد:
ار َو َكانَ لَ ُه ْم َح ْس َر ًة .
ِس ََل َي ْذ ُك ُرونَ َّ َ
َما مِنْ َق ْو ٍم َيقُو ُمونَ مِنْ َم ْجل ٍ
هللا فِي ِه إِ ََّل َقا ُموا َعنْ ِم ْث ِل ِجي َف ِة ِح َم ٍ
[ أبو داود َعنْ أَبِي ه َُر ْي َر َة]

المواقف اللئيمة تعكر المجلس ،اإلنسان اللئيم قصته تعكر المجلس ،اإلنسان الظالم سايرته تعكار المجلاس،
اإلنسان الذي يؤثر نفسه على غيره سيرته تعكر المجلس ،أما بذكر الصالحين تتعطار المجاالس ،أناا أنصاحكم ال
تترك الجلسة كلها نبش بالنقائص ،إنسان وقف أمام حاوية ماذا سيجد فيها؟ الطعاام الفاساد ،بقاياا الطعاام ،وقماماة
البيت ،لو حاول إنسان أن ينقب ال يوجد شيء كل شيء أسوأ من الثاني ،ترى الحديث كلاه علاى واقاع المسالمين

واقع مؤلم ،في تخلف ،الغني غني والفقير فقير ،الغني يتفنن في إنفاق األموال والفقير محاروم مان كال شايء ،و
ال يوجد رحمة.
إذا كان أمراؤكم خياركم ،وأغنياؤكم سمحاءكم ،وأمركم شورى بينكم ،فظهر األرض خير لكم من
بطنها ،وإذا كان أمراؤكم شراركم ،وأغنياؤكم بخالءكم ،وأمركم إلى نسائكم ،فبطن األرض خير لكم من
ظهرها .
[ الترمذي عن أبي هريرة ]

في آخر الزمان تنزع الرحمة من قلوب األمراء ،وترفع النخوة من رؤوس الرجال ،ماا فاي نخاوة زوجتاه
بأبهى زينة تمشي معه في الطريق يفتخر بها ثياب فاضحة ،علاى الشارفة بثيااب شافافة مرتااح كاأن معاه مركباة
يزهو بها.

أيها األخوة ،ال تعتبوا على هللا واقع المسلمين سيئ جداً ،يعني هللا عز وجال أول كلماة باأول آياة باأول
سورة اقرأ ،اآلن ارقص ،ستة وثمانون مليون اتصال بسوبر ستار من أجل اختيار إحدى مغنيتين ،هذه أمة؟
أراضيها محتلة ،عدو غاصب ،خمس دول إسالمية محتلة ،الناس يتنافسون على جمع المال:
َو َر ْح َم ُة َر ِّب َك َخ ْي ٌر ِم َّما َي ْج َم ُعونَ ()32
( سورة الزخرف).

موضوع جمع ،حرص شديد على التمتاع بمبااها الحيااة ،فاي المأكال ،فاي الملابس ،فاي المشارب ،فاي
المسكن ،في األثاث.
ُيوشِ ُك ْاأل ُ َم ُم أَنْ َت َدا َعى

علَ ْي ُك ْم.
َ
[ أبو داود َعنْ َث ْو َبانَ ]

بكل دولة في ثالثين حليفا ً ،ثالثين في العراق ،ثالثين في أفغانستان ،وثالثين في لبنان ،حلفاء:
ُيوشِ ُك ْاأل ُ َم ُم أَنْ َت َدا َعى َعلَ ْي ُك ْم َك َما َت َدا َعى ْاألَ َكلَ ُة إِلَى َق ْ
ص َعتِ َهاَ ،ف َقال َ َقائِل ٌَ :ومِنْ قِلَّ ٍة َن ْحنُ َي ْو َمئِ ٍذ؟ َقال ََ :بلْ
صدُور َعد ُِّو ُك ْم ا ْل َم َها َب َة ِم ْن ُك ْمَ ،ولَ َي ْق ِذ َفنَّ َّ
َّ
هللا ُ فِي
أَ ْن ُت ْم َي ْو َمئِ ٍذ َكثِي ٌرَ ،ولَ ِك َّن ُك ْم ُغ َثا ٌء َك ُغ َث ِ
اء ال َّ
س ْي ِلَ ،ولَ َي ْن َز َعنَّ هللا ُ مِنْ ُ ِ
ب ال ُّد ْن َياَ ،و َك َرا ِه َي ُة ا ْل َم ْو ِ
ت.
سول َ َّ ِ
هللاَ ،و َما ا ْل َوهْ نُ ؟ َقال َُ :ح ُّ
قُلُوبِ ُك ْم ا ْل َوهْ نَ َ ،ف َقال َ َقائِل ٌَ :يا َر ُ
[ أبو داود َعنْ َث ْو َبانَ ]

الفقير يحلم بالثراء ،الغني ينظر إلى من هو أغنى منه ،الموظف ينظر إلى الموظف القوي متاى أحتال
منصبه؟ هناك مزيد من الدنيا والموت نهاية كل حي.
 .7عدم اَلهتمام بدين األوَلد:
مااع ضااعف اإليمااان ه ام األب لاايس دياان أوالده ،وال إيمااان أوالده ،وال عبااادات أوالده ،يتعلمااون لغااة

أجنبية ،هذا ليس خطأ طبعا ً ،يمكن صاار الهام الوحياد ،ديناه ديان كارة ،أحياناا ً تنشاب خالفاات باين الازوجين
يكون الزوج من أنصار هذا الفريق والزوجة من أنصار فريق آخر ،يتقاتلون ،الرياضة اآلن دين،

مرة كنت في العمرة فركبت مع سائق من مكة إلى جدة وهللا هو أصله بدوي ينفعل انفعاالت مان أجال
هدف أدخله الفريق الذي ال يحبه ،سيخرج من جلده سيعمل حادثا ً أدخلوا هدفا ً ،دين ثاني ،الرياضة دين،
الرياضة مفيدة جداً لكنها أصبحت اآلن دين ،يعني مرة ببلد إسالمي اجتمع مجلس الشعب حتى يطلاب
من وزير اإلعالم يؤخر المسلسال إلاى ماا بعاد التاراويح ،تركاوا النااس التاراويح مان أجال المسلسال ،عقادت
جلسة من أجل طلب من وزير اإلعالم أن يؤخر عرض هذا المسلسال حتاى يتااح للمسالمين فاي رمضاان أن
يصلوا التراويح ،هذا من ضعف اإليمان.
 .8تضخم الذات:
يأتي األب مسا ًء األوالد أكلوا؟ أكلوا ،كتبوا الوظائف؟ كتبوا ،صحتهم؟ جيدة ،الحمد هلل ،ما يخطار فاي

بال األب أن صلوا العشاء؟ صلى ،قرأ قرآن ،صحته ،دراسته ،عالمتاه ،تفوقاه فقاط ،يضاعف تعظايم شاعائر
هللا ،يقاال العفااو والتسااامح بااين الناااس ،تتااوتر العالقااات بااين األصاادقاء ،يكثاار الخصااام ،األخطاااء تصااعد ،كاال
شخص يتهم اآلخر بالكفر أحيانا ً ،بالشرك ،بالخروج من الدين ،الذات تتضخم ،تضخم الذات.
ْ
إِ َذا َرأَ ْي َت ُ
ش ًحا ُم َطا ًعا (المادية المقيتة)َ ،وه ًَوى ُم َّت َب ًعا (الجنس)َ ،و ُد ْن َيا ُم ْؤ َث َر ًةَ ،وإِ ْع َج َ
اب ُكل ِّ ذِي َرأيٍ
بِ َر ْأيِ ِه...
[ أبو داود عن أبي أمية الشعباني]

كل شخص يقول :محور العالم عندي ليس مقبوالً ،من أنت؟ أنت من؟ عندي ما فيها شيء ،أنت مشرع؟
يحرم ويحلل برأيه ،هذا من عالمات ضعف اإليمان.

حااب الظهااور ،التصاادي لرخاار ،السااعي لامااارة ،يقاال البااذل والعطاااء ،واإلنفاااق فااي ساابيل هللا ،ياازداد
الحرص والشح ،يقل حب الجهاد ،يزداد الخوف من األمراض والمحن التي تصيب المسلمين.
 .9قلة الصفح بين الناس:
ماان عالئاام ضااعف اإليمااان يقاال الحلاام والعفااو ،يقاال الصاافح بااين الناااس ،تكثاار الفظاظااة والغلظااة ،يقاال

التراحم ،يزداد التقصير في القيام بالحقوق كبر الوالدين وصلة األرحام واإلحساان إلاى الجاار ،تقاول األخات
أخي منذ سنتين ما دخل بيتي ،تكون أخته زوجها فقير ساكنة بطرف المدينة يلبي دعوة األغنياء ،تلبية دعوة
األغنياء واألقوياء من الدنيا وتلبية دعوة الفقراء من عمل اآلخرة.
 .11قلة الثقة بما عند هللا:
قلة الثقة بما عند هللا ،إذا أخذ دعما ً من جهة قوية يرتاح ،ال يرتاح ألنه يمشي صاح ماع هللا ،يرتااح إذا

جهاة قوياة دعمتاه ،ألناه يعايش الشارك ،ال يارى أن هللا عاز وجال هاو الغناي ،هاو القاوي ،هاو المعطاي ،هاو

المانع ،هو المعز ،هو المذل ،تعلق بأشخاص ،تعلق بأقويااء ،وانابطح أماامهم وتضعضاع أماامهم ،لكان ياأبى
أن يتذلل أمام ربه في سجوده ،يزداد الطمع بما في أيدي الناس،
قالوا للحسن البصري :يا إمام بم نلت هذا المقام؟ قال:
باستغنائي عن دنيا الناس ،وحاجتهم إلى علمي
العفة شيء من صفات المؤمن،
ابتغوا الحوائج بعزة األنفس ،فإن األمور تجري بالمقادير،
ما كان للمؤمن أن يذل نفسه ،المؤمن عزيز دققوا في هذا الكالم:
احتج إليه تكن أسيره ،استغني عنه تكن نظيره ،أحسن إليه تكن أميره
إن أحسنت إليه فأنت أميره ،إن استغنيت عنه فأنت نظيره ،إن احتجت إليه فأنت أسيره،
خليفة المسلمين في بيت هللا الحرام ،الدنيا كلهاا بياده قاال لاه :وهللا أساتحي أن أساأل فاي بيات هللا غيار هللا،
التقاه خارج البيت قال سلني حاجتك؟ قال :وهللا ما ساألتها مان يملكهاا أفأساألها مان ال يملكهاا؟ ألاح علياه قاال لاه:
نجني من النار وأدخلني الجنة ،قال هذه ليست لي ،قال إذاً ليست لي عندك حاجة،
هذه العزة ،يقولون:
ما أعظم إحسان األغنياء للفقراء ،وما أروع عفة الفقراء،
ترى كل فقير وهللا عنده عزة نفس وعفة ،وعنده كبرياء ،إيمانية تفوق األغنياء
خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما ً،
من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو َل يشعر.
من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه،
شيء مخيف،
ساايدنا عماار يمشااي فااي الطريااق هناااك أطفااال رأوه فتفرقااوا ماان هيبتااه ،بقااي طفاال صااغير واقفاا ً بكبرياااء،
كبرياء اإليمان ليس التكبر ،لفت نظره
قال يا غالم لم لم تذهب مع من ذهب؟
قال أيها األمير لست ظالما ً فأخشى ظلمك ،ولست مذنبا ً فأخشى عقابك والطريق يسعني ويسعك.
قال أبو جعفر المنصور :يا أبا حنيفة ،لو تغشيتنا،
قال :ولم أتغشاكم ،وليس لي عندكم شايء أخاافكم علياه؟ وهال تغشااكم إال مان خاافكم علاى شايء؟ إناك إن
أكرمتني فتنتني ،وإنك إن أبعدتني أزريتني.

 .11ازدياد التسخط و التشكي:
يزداد التسخط والتشكي ،هللا قال:
وَل تجد أكثرهم شاكرين()17
(سورة األعراف)

يقول لك بلد مسموم ،ال بيع وال شراء ،يكون رابح اثني عشر مليونا ً ،كانوا خمسة عشر ،خسارنا ملياونين
السنة ،حاسب الخساارة أناه رباح العاام الماضاي خمساة عشار رباح السانة فقاط اثناي عشار ،خسار ثالثاة ،يتشاكى
يتشكى،
حدثني أحد األخوة له صديق بيته متواضع يتشكى دائما ً أقسم باهلل مرتين ثالثة هم أن يقدم لاه مسااعدة لماا
توفي ترك مئة مليون ،أقسم باهلل عدة مرات هم أن يقدم له المساعدة تشكي ،تشكي ،هللا قال:
وَل تجد أكثرهم شاكرين()17
(سورة األعراف)

مظاهر ضعف اإليمان هي أعراض لمرض واحد هو اإلعراض عن هللا :
أيها األخوة ،هذه بعض مظاهر ضعف اإليمان ،احفظوا هذه الحقيقة كل ما تشتكي منه مان المسالمين،

أعراض لمرض واحد هو اإلعراض عن هللا ،كل ما تشتكي منه من المسالمين خصاومات ،خالفاات ،قساوة،
فظاظة ،أثرة ،أنانية ،كل ما تشتكي منه أعاراض لمارض واحاد هاو اإلعاراض عان هللا أو أعاراض لضاعف
اإليمان.
أول خطوة لحل مشكلة ضعف اإليمان أن نحيط بها علما ً :
ً
أيها األخوة ،وهللا شيء مؤلم ،لكن هذا واقع أول خطوة لحال المشاكلة أن تحااط علماا بهاا ،أول خطاوة

لحل أية مشكلة أن تحاط علما ً بهاا ،أول خطاوة لحال المشاكلة أن تعلام أن هنااك مشاكلة ،أول خطاوة لمعالجاة
ضغط الدم المرتفع أن تقيس ضغطك وتكتشف أنه مرتفاع ،هاذا الطرياق الصاحيح ،اآلن ال تفرحاوا بالماديح،
المااديح سااهل نحاان أمااة اإلسااالم مااا شاااء هللا ،نحاان أمااة آخاار األنبياااء ،نحاان أمااة الااوحيين ،نحاان أمااة الكتاااب
والسنة ،نحن أمة سيد األنبياء خير إن شاء هللا:
هللا َوأَ ِح َّباؤُ هُ قُلْ َفلِ َم ُي َع ِّذ ُب ُك ْم ِب ُذ ُنو ِب ُك ْم َبلْ أَ ْن ُت ْم َب َ
َو َقالَ ِ
ش ٌر ِم َّمنْ َخلَ َق
ارى َن ْحنُ أَ ْب َنا ُء َّ ِ
ص َ
ت ا ْل َي ُهو ُد َوال َّن َ
( سورة المائدة) 18 :

حينما ال نأمر بالمعروف وال ننهى عن المنكر نحن أمة كأية أمة خلقها هللا ال نملك وال ميزة إطالقا ً.
كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ،ولم تنهوا عن المنكر؟ قالواَ :أو كائن ذلك يا رسول هللا؟ قال :وأشد
منه سيكون ،قالوا :وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا :أو كائن ذلك يا
رسول هللا؟ قال :وأشد منه سيكون

.

[ ابن أبي الدنيا وأبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أمامة]

كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ وهللا أيها األخوة ،أحيانا ً المؤمن المستقيم غريب.

إن اإلسالم بدأ غريبا ً وسيعود غريبا ً كما بدأ فطوبى للغرباء
[ روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي هللا عنه ]

أناس صالحون في قوم سوء كثير.
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