
 النعم
 

 یغدق هللا على البعض بنعم كثیرة ، كالصحة و االوالد و المال ... فیظن ھذا الشخص 

 انھ ملك الدنیا و ما فیھا ... ال تغتر بكثرة النعم فكثرة النعم ھي ابتالء من هللا سبحانھ 

 و تعالى لیرى ھل ستكون شاكرا ام ناكرا،،،بل انھا اشد من الحرمان من بعض النعم 

 فرة النعم الھاء لصاحبھا عن شكر هللا ، و اغتراره بملذات الدنیا ،،، و كثیر الن في و

 منا ینسى ھذه النقطة و ال یتذكر ربھ اال في وقت االزمات ،، 
 

 ما اعطاه هللا ایاك من النعم ھي أمانة ومسؤولیة ، و سیحاسبك هللا ، و جھز نفسك 

 كل فلس فیما انفقتھ ، و عن  من اآلن لذلك الموقف المھیب عندما یسألك هللا عن

 شبابك كیف ابلیتھ ، و عن علمك ان كنت افدت بھ دینك و امتك 

ِحیمٌ} ( فُوٌر رَّ واْ نِْعَمةَ ّ�ِ الَ تُْحُصوَھا ِإنَّ ّ�َ لَغَ  ) سورة النحل18{َوِإن تَعُدُّ
 
 

 ولكن ھل فكرت یوماً لماذا خلق لنا السمع والنظر واللسان ؟؟
 

 فكر قلیالً 
 

 سبحانھ وتعالي خلقنا نحن لھدف معین وھو عبادتھ سبحانھ وتعالي
 

نَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن} (  ) سورة الذاریات56{َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ
 

فھذا ھو الھدف الذي خلقنا هللا من اجلھ وكذلك الھدف من حواسنا فھي ما تساعد نا 
 لنعبد هللا عز وجل

 
 وتذكر من دقایق كیف تخلینا أنفسنا ال نسمع وال نري وال نتكلم وذك حتي ال یغیرھا هللا 

 



ّ�َ َسِمیٌع {ذَِلَك بِأَنَّ ّ�َ لَْم یَُك ُمغَیًِّرا نِّْعَمةً أَْنعََمَھا َعلَى قَْوٍم َحتَّى یُغَیُِّرواْ َما بِأَنفُِسِھْم َوأَنَّ 
 ) سورة األنفال53َعِلیٌم} (

 
ً نحمد ربنا كثیراً  علینا أن   ونشكره علي ھذه النعم باللسان وبالعمل أیضا

 

 هـو تملكـه، ��ـف تنفـق هـذا الوقـت ، إنـك وقـت ، إن أثمـَن مـا  بدء عمرك أمانة بین یـد�ك ذي �ادئ
نفُسـك  شـيءالوقت ، إنك زمن ، إنك �ضعُة أ�ام ، �لما انقضى منك یوٌم انقضـى �ضـٌع منـك ، فـأوُل 

تقض�ه في الدن�ا هو  أنعمرك ، الزمن الذي سمح هللا لك �ه أمانة ، ومن فروع هذه األمانة ح�اُتك ، 
اسـتهلكَت الوقـت ف�مـا �غضـب َهللا  إذافي حدِّ ذاته أمانة ، ��ف تمضي الوقت ؟ هذا السـؤال الكبیـر ، 

فقط ، ف�ما ال �غضب هللا عزوجل و  الم�احاتعزوجل فقد أهلكت نفسك ، و إن استهلكت الوقت في 
 ، و هذا معنى قول هللا عزوجل : مبیناة فقد خسرت خسرانا لكن ال یرقى �ك في الجن

 
 ]العصر[سورة 

األعمــال الصــالحة ، إن لــم  فــيوحــده إن لــم ُینفــق فــي معرفــة هللا ، إن لــم ُینفــق  الــزمن مضــيُّ  
�ـــك إلـــى هللا عزوجـــل ، مضـــيُّ الـــزمن وحـــده  محقَّقـــة ، ألنـــه �ســـتهلك اإلنســـان ،  خســـارةُینفـــق ف�مـــا �قرِّ

في هـذه الرحلـة محطَّـة  و لةمنه ، اإلنسان في رح �ضعٌ ة أ�ام �لما انقضى یوٌم انقضى اإلنسان �ضع
 الحر�ة تعني أنك تستهلك نفسك . إًذا ،تعني االقتراب من المحطة األخیرة  فالحر�ة ،أخیرة

 
مـن أجـل أن تنفـق وقتـك الـذي  �ضـعفه، والعنا�ـة �ـه ، وصـ�انته ممـا یؤذ�ـه أو  المحافظة على الجسد

الجســـد ، وعـــدم العنا�ـــة ، و تعر�ضـــه  و�همـــالُ  لـــك �ـــه ف�مـــا أراد هللا عزوجـــل مـــن األمانـــة ، ســـمح هللاُ 
إنفاق الوقت ف�ما أراد هللا عزوجل فهو من الخ�انة ، لذلك عمـرك أمانـة ،  عن تعطَّللألخطار �حیث ت

 الصالة و السالم فقال:  عل�ه النبيأقسم �عمر  جالله�ُهللا جل 

 ]الحجر[سورة 
"   “Verily, by your life (o Mohamed, these people were 

senseless in their lust” 



هللا إ�اهــا ، التــي تــرى بهــا األشــ�اء  وه�ــك لتــي، هــذه العــین ا الحــواس الخمــس فــرٌع مــن فــروع األمانــة
فیهــا مــن و ال �علــم إال هللا �ــم فیهــا مــن الدقَّــة ، و�ــم  ، و�ســكناتها ، و�حر�اتهــا ،�أحجامهــا و �ألوانهــا 

، هذه العین إن استخدمتها فـي تت�ُّـع عـورات المسـلمین أو النظـر إلـى  الروعةاإلعجاز ، و�م فیها من 
فقـد ُخنـت األمانـة ، إنهـا أمانـة بـین یـد�ك ، و�ن نظـرت بهـا إلـى  األجنب�ـات ءلـك مـن النسـا �حـلُّ ما ال 

ُهللا فــي الســماوات و األرض مــن نظــرت بهــا إلــى نعــم هللا ، إن نظــرت بهــا إلــى مــا بــثَّ  إنآالء هللا ، 
 دالة على وجوده وعلى وحدانیته و على �ماله فقد حفظت األمانة ، قال تعالى :  آ�ات

 
“ Do not follow anything which is not for your 
knowledge. Indeed ears, eyes and the heart will have to 

give their account”  اإلسراء[سورة[ 

إن اســتمعت بهــا إلــى �تــاب هللا ، إلــى حــدیث رســول هللا ، إلــى دروس العلــم ، إن  ناألذ هــذه 
 ولیــزدادبهــا إلــى أمــر �ــالمعروف أو نهــي عــن منكــر ، إن اســتخدمت الســمع لیــزداد علُمــك ،  اســتمعت

و نم�مـة وفحـش  وغی�ةقرُ�ك فقد حفظت أمانة السمع ، و إن أصغیَت إلى ما ال یرضي هللا من �ذب 
 إن أصغیت إلى الغناء فقد خنت األمانة  ، و بذاءةو 
 

ِ  عزوجلعل�ه الصالة و السالم یدعو هللا  �ان  قلالعنعمة  ، فَعـِن اْبـِن ُعَمـَر َقـاَل َقلََّمـا َ�ـاَن َرُسـوُل �َّ
َعَواتِ َوَسلََّم َ�ُقوُم ِمْن َمْجِلٍس َحتَّـى َیـْدُعَو ِبَهـؤَُالِء  َعَلْ�هِ َصلَّى �َُّ  : ((اللَُّهـمَّ اْقِسـْم َلَنـا ِمـْن  ِ�هِ ِألَْصـَحا الـدَّ

ُن ِ�ـِه  َوِمـنْ َوَ�ـْیَن َمَعاِصـ�َك َوِمـْن َطاَعِتـَك َمـا ُتَبلُِّغَنـا ِ�ـِه َجنََّتـَك  َبْیَنَنا لُ َخْشَیِتَك َما َ�ُحو اْلَ�ِقـیِن َمـا ُتَهـوِّ
ْنَ�ا  ِتَنـا َمـا َأْحَیْیَتَنـا ِ�َأْسَماِعَنا َوَأْ�َصاِرَنا َوقُ  َوَمتِّْعَناَعَلْیَنا ُمِصیَ�اِت الدُّ اْلـَواِرَث ِمنَّـا َواْجَعـْل َثْأَرَنـا  َواْجَعْلـهُ وَّ

َنـا َوَال  َتْجَعلْ َعَلى َمْن َعاَداَنا َوَال َتْجَعْل ُمِصیَبَتَنا ِفي ِدیِنَنا َوَال  َواْنُصْرَناَعَلى َمْن َظَلَمَنا  ْنَ�ا َأْكَبـَر َهمِّ الـدُّ
 َمْن َال َیْرَحُمَنا)) . َعَلْیَناْط َمْبَلَغ ِعْلِمَنا َوَال ُتَسلِّ 

 ]الترمذي[رواه 

  
، شـيء آخـر ، قـال هللا  �ه عن �ق�ة المخلوقـات أمانـة تتمیز لتيسمُعك و �صرك و عقلك ا 

 عزوجل : 



 
 “ The most Gracious”Allah”! He has taught you the 
Quran. He created man. He taught him eloquent 

speech”] الرحمنسورة[ 

، أن تعبِّر عن أفكارك ، أن تعبِّر عن اختص �ه اإلنسان أن تعبِّر عن مشاعرك  مما هذا 
 ،منهم حاجات دون أن تمسكهم تطلب ن، أن تتَّصل �اآلخر�ن أرقى اتِّصال ، اتِّصال لغوي ، أ ق�مك

فكارك ، هذا ، تطلب منهم بلسانك ، أداة اتصال ، أداة تعبیر�ة عن مشاعرك وعن أ إلیها وتوقعهم
بذیئا أو  الكالمُ الذي وه�ك هللا إ�اه ، ��ف تستخدمه ، إن اغتبت أو نممت أو سخرت أو �ان  الب�ان

عزوجل فقد حفظت األمانة  هللافاحشا أو لعنت فقد خنت األمانة ، و إن �ان هذا اللساُن رط�ا بذ�ر 
زوجل لغیرك فقد حفظت األمانة َهللا ع ذ�رت، إن ذ�رت هللا عزوجل لنفسك فقد حفظت األمانة ، إن 

، إن تلوت �تاب هللا عزوجل فقد حفظت األمانة ،  األمانة، إن دعوت إلى هللا عزوجل فقد حفظت 
فقد حفظت األمانة ، إن تودَّدت إلى أقرب الناس إل�ك أو  المنكرإن أمرت �المعروف و نهیت عن 

حفظت األمانة ، و اللسان الذي في فمك للسان ، إن قلت للناس حسنا فقد  بهذاإلى أ�عد الناس عنك 
لسان نحن �ك ، تقول الجوارح : �ا لسان نحن ی�ك إن استقمت استقمنا ، و�ن اعوججنا  �اأمانة ، 

  اعوججنا
  
 
ِ َصـلَّى �َُّ َعَلْ�ـِه  َأَنسِ  َعنْ   ٍد َحتَّـى َعْبـ ِإ�َمـانُ  �مُ : ((َال َ�ْسـَتقِ  َوَسـلَّمَ ْبِن َماِلٍك َقاَل َقاَل َرُسـوُل �َّ

 )) .َبَواِئَقهُ ِلَساُنُه َوَال َیْدُخُل َرُجٌل اْلَجنََّة َال َ�ْأَمُن َجاُرُه  َ�ْسَتِق�مَ َ�ْسَتِق�َم َقْلُ�ُه َوَال َ�ْسَتِق�ُم َقْلُ�ُه َحتَّى 

 Prophet said: “No servants of Allah’s belief will be ]أحمد[رواه 
correct until his heart becomes corrected, and his heart 
will never be corrected until his tongue is”   

و فوق ذلك أودع فینا الشهوات ، وهي أمانة  ، الب�انأودع هللا فینا العقل ، أعطانا الحواس ، أعطانا  
 ، من آدم و إلى یوم الق�امة ، قال تعالى : مخلوق ، في �ل  أودع ف�ك المیَل إلى النساء، 
  

 " ن للناس حب الشهوات من النساءز�"
  “ Beautified for menis the love ofthings they covet: women....” عمران] آل[سورة 



 ��ف تتصرف �ه ؟ أتصرفه في قناة نظ�فة شرع�ة مسموح بها قال تعالى : المیل هذا

 
 “ And those who guard their Private Parts “Modesty” 
Except for their wives and slave girlswhich are lawful for 
them. Those who desire from other than this, are 

transgressors” المؤمنون [سورة[ 
التــــي أودعـــك هللا فیهــــا ف�مــــا ال �حـــلُّ لــــك ؟ إنـــك إن حفظــــت فرجــــك  الشـــهوةهــــذه  تصـــرف أم 

د خنـت األمانـة ، و�جـب أن تعلـم أیهـا والشرعي فقد حفظت األمانـة ، و�ال فقـ النظ�فوابتغیت الطر�ق 
 أودعهـاأن هذه الشهوات ما أودعها هللا ف�ك إال لترقى بها إلى رب األرض و السماوات ،  الكر�ماألخ 

أودعــه هللا ف�ــه  مــاهللا ف�ــك لتكــون قــوى محرِّكــة ، إن اإلنســان مــن دون شــهوة جامــد هامــد ال یتحــرك ، 
 من شهوات من حبٍّ للنساء ، من حب للمال 

رة ، و�ما أن تكون قوى دافعة ، فالشهوات  تلكولعمري   هي الشهوات ، إما أن تكون قوى مدمِّ
 هللا ف�ك أمانة في عنقك  أودعها

قنــوات نظ�فــة �مكــن أن �حقِّقهــا وهــو  لهــامــا مــن شــهوة أودعهــا هللا فــي اإلنســان إال جعــل  و  
 مطمئن ال�ال ، طائع � عزوجل .

یبـدو لـك أن هللا جـال و عـال  -موضوع �طول في علم التوحید  وهذا -، یبدو لك  آخر شيء 
 ف�ــك، هـذه القــوة تتحـرك ، وتنتقـل ، و تحمـل ، وتضـرب ، هــذه القـوة التـي أودعهـا هللا  قـوة ف�ـكأودع 

 يفغضب النب ،ك�ف استخدمتها ؟ وقف النبي عل�ه الصالة و السالم وقد أرسل خادما له فغاب �ثیرا 
 خشـــ�ة لـــوالولمـــا عـــاد �ـــان بیـــده ســـواك ، فقـــال عل�ـــه الصـــالة و الســـالم :  الصـــالة و الســـالم ، عل�ـــه

 الفتك ، المؤمن مقیَّد �شرع هللا عزوجل ، قال تعالى :  قیدُ  األ�امالقصاص ألوجعتك بها السواك)) ، 

 



“ It is not for a believer, man or woman when Allah and 
His Messenger have decreed a matter that they should 

have any option in their descion” األحزاب[سورة[ 
أم فـي ال�اطـل فـي الخیـر  الحـق فـيفهذه القوة التي أودعها هللا ف�ك ��ـف اسـتخدمتها ؟  ، أبدا 

�ــك بهــا مــن هللا أم ف�مــا ی�ِعــدك  ؟ انظــر إلــى مــن هــو طــر�ح الفــراش ، مــن  عنــهأم فــي الشــر ؟ ف�مــا �قرِّ
هللا ، إلـى  بیـوتأنـت تنطلـق و تمشـي ، الحر�ـة إلـى أیـن ؟ إلـى  تتحـركتلـة هامـدة  ُشـلَّت أعضـاؤه ، �

، أم إلـى سـهرة مختلطـة ، أم إلــى  عزوجـل فیهـا ، إلــى لقـاء علـى هللا هللاسـهرة تـذ�ر  إلـىمجلـس علـم  
أمانة ، و تلك القوة التي أودعها ُهللا ف�ك إنها  الحر�ةمكان لهو ، أو إلى مكان ُ�عصى ُهللا ف�ه ، هذه 

. 
  

لـو أنـت مكـَرٌه  العمـل، أعطاك حر�ة االخت�ار لُیثمَّن عمُلك ، ما ق�مة  أعطاك هللا الحر�ة،  آخر شيء
،  العقـابأن هللا أجبر ع�اَده على الطاعة لی�طل الثواُب ،لـو أجبـرهم علـى المعصـ�ة ل�طـل  لو ؟عل�ه 

 ال تعالى : لو تر�هم همال لكان عجزا في القدرة ، أعطاك حر�ة االخت�ار ، ق

 
“ Verily, we have showed himthe way, whether he is 

grateful or ungrateful” اإلنسان[سورة[ 

  
 ��ف استعملتها  والتي منحك هللا إ�اها ، ��ف استخدمتها ،  الحر�ة هذه

المـأوى  نع�م: نع�م الحر�ة التي استمتعت بها ، نع�م الفراغ التي منحك هللا إ�اه ،  علماءال قال 
، �ـلُّ هـذه الـنعم  الصـحةالذي سـكنت ف�ـه ، نعـ�م الزوجـة و الولـد ، نعـ�م الغنـى ، نعـ�م األمـن ، نعـ�م 

بــل إن ممــا ورد فــي �عــض �تــب التفســیر أن اإلنســان سُ�ســأل عــن شــر�ة المــاء  ، اســوف ُتســأل عنهــ
 . شر�هاال�اردة التي 

    
لهـا لكـان إنسـانا آخـر  الخطیرة مةلمهعرف من هو و لماذا هو في الدن�ا و ما ا إذا اإلنسان ، التي ُحمِّ

ما أنتم عل�ـه �عـد المـوت مـا  تعلمون  لوو السالم :  الصالة�ما قال عل�ه  -فو الذي نفس محمد بیده 
 )) .أنفسكمعن شهوة ، وال دخلتم بیتا تستظلون ف�ه ، لذهبتم إلى الصعدات ت�كون على  طعاما أكلتم


	[رواه الترمذي]
	[رواه أحمد] Prophet said: “No servants of Allah’s belief will be correct until his heart becomes corrected, and his heart will never be corrected until his tongue is”


