
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

جزء ف  ، صىل اهلل عليه وسلمنبي  متوافقة مع دين اهلل هي إحدى مهام ال كون  تصحيح املفاهيم وتصويبها لت 

عاتق عىل  امللقى  التبليغ  واجب  من  يتجزأ  وسلم  هال  عليه  اهلل  اخلاطئة    صىل  التصورات  يف  وتغيري  تبديل 

خطورة بقاء ، ألن  منضبطة بضوابط اإلسالم   تصبحلسائل احلياتية  باملفيام يتعلق    الناسالراسخة يف أذهان  

ن مصدر األفعال أل  نتائجها السلبية التي يرتمجها السلوك و الترصفات  ربزت ساملفاهيم اخلاطئة يف األذهان  

تكون املفاهيم صحيحة والتصورات دقيقة تكون السلوكيات    ما  فبقدر  والسلوك هي التصورات واملفاهيم

والعكس صحيح.  إجيابية  َم:   والترصفات  َوَسلى َعَليِه  اهللُ  نى  )) َقاَل َصىلى 
َوَلكِ الَعَرِض،  َكثَرِة  َعن  الِغنى  َليَس 

، َأَتَرى َكثَرَة املَاِل ))َوَعن َأيب َذرٍّ َرِِضَ اهللُ َعنُه َقاَل: َقاَل َصىلى اهللُ َعَليِه َوَسلىَم:    ((،الِغنى ِغنى النىفسِ  َيا َأَبا َذرٍّ

َة املَاِل ُهَو الَفقَر؟ ُقلُت: َنَعم َيا َرُسوَل اهللِ. َقا ى ِقلى نىاَم الِغنى َل: إِ ُهَو الِغنى؟ ُقلُت: َنَعم َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: َفرَتَ

الَقلِب  َفقُر  َوالَفقُر  الَقلِب،  وِغنى  َوَسلىَم: ((،  َعَلْيِه  اهللُ  َصىلى  اهللىِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُجنَْدٍب،  ْبِن  َسُمَرَة    عْن 

املَْاُل،)) التىْقَوى احْلََسُب  إذ   (( َواْلَكَرُم  له  به ومن ال حسب  يوقر وال حيتفل  ذا احلسب ال  الفقري  أن  ا  املراد 

أثري جل يف العيون. وقال العامري شارح الشهاب: أشار باخلرب إىل أن احلسب الذي يفتخر به أبناء الدنيا  

واحلديث   الدينية  األخالق  ومكارم  احلقيقية  األحساب  عن  أعرضوا  حيث  بذلك  وفهم  قصد  املال  اليوم 

ل الكرم كثرة اخلري فلام )الكرم التقوى( أصو  . إخبار عام صار عليه الناس ال عن معنى رشعي وال لغوي

الناس كرما فكأنه ال  العقبى كان أعم  العىل يف  الدرجات  الدنيا وله  الفوائد يف  املتقي كثري اخلري كثري  كان 

[ وهو إخبار عن حقيقة الكرم وأن التقوى  13]احلجرات:    {إِنى َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللىِ َأْتَقاُكمْ }كرم إال التقوى:  

غري تقوى ألنه يريد الكرم املحمود عند اهلل الذي يستحق صاحبه هذا االسم هو هذا ألن    ال إعطاء املال من

                           من الزم ذي التقوى إعطاء املال يف وجوهه وهو الكريم عند الناس ويف متعارفهم فالتقوى تشمل املكارم

نستو النبي   عرض لعلنا  فيه  قرر  عظياًم  عليه    حديًثا  اهلل  وسلم صىل  السعادة   وآله  معه  جيد  للمؤمن  منهاًجا 

احلياة؛ ألن اإلنسان ال يسلم  تقلبات  يف التعامل مع    مريحوأسلوب    إجيابية  والطمأنينة ويزوده بطاقة نفسية

بِِه، ُمَعاًفا ))َمْن َأْصَبَح ِمنُْكْم آِمنًا يِف : رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قال،  اتغرير أحواهلو  من تقلباهتا  ِِسْ



 

 

ْنَيا بَِحَذافرِِيها((       الصالة والسالم: التذكري   هيريد علي يِف َجَسِدِه، ِعنَْدُه َطَعاُم َيْوٍم َفَكَأنىاَم ِحيَزْت َلُه الدر

مفقود وأعز  أهون موجود  فأصبحت  بقيمتها،  يشعرون  الناس؛ حتى أصبحوا ال  أكثر  عليها  اعتاد  ،  بنعم 

الفريدة  األ ومن    والفكرساليب  النظر  استدامة  آيات  االعتيادية  فينا عدم  تستعيد  تعاىل   التي  اهلل  كتاب    يف 

 . {فلينظر االنسان إىل طعامه }  {فلينظر االنسان مما خلق}

القر ح  نآوأقسام  غري  من  وكأنه  أصبح  شيئا  اعتاد  فمن  االعتيادية  من  اإلنساين  الكائن  يلفت  أن  كمها 

 . موجود

بِهِ ))  فيه إشارة  ((  أصبح: ))، وقوله أهله وعياله  تهمجاع يف    و أ  يعني: يف نفسه  ((َمْن َأْصَبَح ِمنُْكْم آِمنًا يِف ِِسْ

وعليه إىل أن املؤمن عليه أال حيمل هم املستقبل، فإن أمره بيد اهلل، وهو الذي يدبر األمور، ويقدر األقدار،  

واألمن من أعظم نعم اهلل عىل عباده بعد نعمة اإليامن واإلسالم، وال    أن حيسن الظن بربه، ويتفاءل باخلري

فقدها،   من  إال  النعمة  هبذه  من  يشعر  احلروب واسألوا  تعاىل؟!عارصوا  َيْلبُِسوا  }:   قال  َوََلْ  آَمنُوا  ِذيَن  الى

وقد وعد اهلل املؤمنني باألمن إن حققوا التوحيد  ،  [82]األنعام:    {ُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ إِياَمََنُْم بُِظْلٍم ُأوَلئَِك هَلُُم اأْلَمْ 

تعاىل  قال  الصاحلات،  وعملوا  اإليامن،  احِلَاِت  } :وأخلصوا  الصى َوَعِمُلوا  ِمنُْكْم  آَمنُوا  ِذيَن  الى اهللىُ  َوَعَد 

َلنىُهْم ِمْن  َلَيْسَتْخلَِفنىُهْم يِف اأْلَْرِض َكاَم اْسَتْخَلَف الى  نَنى هَلُْم ِدينَُهُم الىِذي اْرَتََض هَلُْم َوَلُيَبدِّ ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َوَلُيَمكِّ

اْلَفاِسُقو ُهُم  َفُأوَلئَِك  َذلَِك  َبْعَد  َكَفَر  َوَمْن  َشْيًئا  يِب  ُكوَن  ُيْْشِ اَل  َيْعُبُدوَننِي  َأْمنًا  َخْوفِِهْم                                                                                                                         . [55النور:  ]  {نَ َبْعِد 

يعني:  أخربنا النبي صىل اهلل عليه وسلم أن الكثري من الناس مغبونون يف هذه النعمة    ((ُمَعاًفا يِف َجَسِدهِ ))

))نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن فِيِهاَم َكثرٌِي ِمَن  :  فصح عنه ،  ة، وفراغه يف غري فائدة()كثري من الناس تضيع صحته بغري فائد 

َواْلَفَراُغ((  ُة  حى الصِّ ََخٍْس:    ،النىاِس:  َقْبَل  ََخًْسا  ))اْغَتنِْم  فقال:  املرض،  قبل  الصحة  اغتنام  إىل  أمته  وأرشد 

َوغِ  َسَقِمَك،  َقْبَل  َتَك  َوِصحى َهَرِمَك،  َقْبَل  َقْبَل َشَباَبَك  َوَحَياَتَك  ُشْغلَِك،  َقْبَل  َوَفَراَغَك  َفْقِرَك،  َقْبَل  نَاَك 

البدن بحفظ  يدعو  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  كان  لذلك  بثمن،  تقدر  ال  نعمة  فالعافية    :َمْوتَِك((. 

أ فعن  عنه  ُيسأل  ما  اول  وهي  أحييتنا((،  ما  أبًدا  وقوتنا  وأبصارنا،  بأسامعنا،  اللهم  أن))ومتعنا  هريرة   ه يب 

َل َما ُيْسَأُل َعنُْه اْلَعْبُد َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن النىِعيِم َأْن ُيَقاَل َلُه: َأََلْ ُأِصحى ِجْسَمَك   صىل اهلل عليه وسلم قال: ))إِنى َأوى

اْلَباِرِد؟((  
ِ
املَْاء ِمَن                                                                                                                                                .َوَأْرِويَك 

َيْومٍ ))        َطَعاُم  تعاىلِعنَْدُه  قال  العظيمة،  اهلل  نعم  يغديه ويعشيه، والطعام من  ما  قدر  أي:  َفْلَيْعُبُدوا } :(( 

 [. 4،  3]قريش:   {الىِذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف  َربى َهَذا اْلَبْيِت 



 

 

 ))اللىُهمى إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اجْلُوِع، ة والسالم يتعوذ باهلل من اجلوع فكان يقول: وكان عليه الصال         

ِجيُع((  ُه بِْئَس الضى ، وكان يسأل ربه الكفاف، أي مقدار ما يكفيه، فعن أيب هريرة أن النبي صىل اهلل عليه  َفإِنى

ٍد قُ وسلم كان يقول:   ا((.وتً ))اللُهمى اْجَعْل ِرْزَق آِل ُُمَمى

ْنَيا بَِحَذافرِِيها)) حيتاجون   مجيعاً ؛ ألن الناس لوكاملكأنام ملك من يعني بكل أنواعها، و((َفَكَأنىاَم ِحيَزْت َلُه الدر

                                     كل ما فيها. كأنام حيزت له الدنيا ب والْشاب واألمن  طعامالحصل  فمن وعافية يف بدن، يف وطن  أمنًا

 :إنعامه ؛ فإن اهلل إذا ُشكَِر زاد يف  عظم عظيم فضل اهلل عليه ، وأن يستاهلل  باملسلم أن يستحرض نعمفحري    

 . [7إبراهيم: ] {أَلَِزيَدنىُكمْ َلئِْن َشَكْرُتْم }

 

 

 احلمد هلل رب العاملني   دعوانا أن   وآخر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


