ِمة واستقامة
النجاح ه َّ
			
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين ،وبعد:

فيا طالب العال

يقول رسول اهلل �:

« احرص على ما ينفعك ،واستعن باهلل ،وال تعجز ».
[ أخرجه مسلم ]
											

إن رسالتكم رسالة عظيمة ،ومهمتكم مهمة كبيرة ،هي مهمة بناء النفس وإعدادها ،والتزود
باآلداب والعلوم والمعارف ،فدولتكم وأمتكم تحتاجان إليكم وإلى جهود كل مخلص عالي الهمة
يرفع بناءها ويضعها في مقدمة األمم ،فكونوا أنتم واحداً من هؤالء .

الهمة :هي اإلرادة والعزيمة ،وهي العزم القوي على فعل الشيء .
والهمة العالية :هي أن تتوجه إلى فعل األمور الكبار ،وتهرب من خسائسها.

يقول الشيخ محمد الخضر حسين « :علو الهمة هو استصغار ما دون النهاية من معالي األمر ».

[ علو الهمة ص .] 7

حاول َجسيمات األمور وال َت ُق ْل

ـد والـعــال ُ
َّ
إن المحـــاِم َ
أرزاق

فالهمة العالية هي تطبيق عملي للمعنى الصحيح للتوكل على اهلل عز وجل ،وهي روح األمم،
وسر تقدمها ،فمتى ضعفت الهمم ضعفت األمم ،ومتى وجدت عال شأنها .

أجنحة النجاح
* إن سر نجاحك هو إرادتك التي تستمدها من طاقة إيمانك ،ثم االستقامة على المنهج الذي
يرضاه اهلل تعالى ،وكل تعطيل لإلرادة وتثبيط للعزم ،أو انحراف عن االستقامة عائق لك عن أداء
رسالتك ،يقول اهلل عز وجل ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ [ هود.] 112 :
* ولن تحلق في سماء النجاح إال بجناحين:

الجناح األول :همة تحفزك وتحملك.

القائد موسى بن نصير

اإلمام ابن الجوزي
وقد كان أبو الفرج ابن الجوزي شغوفًا بالعلم مكثراً من االطالع حتى إنه اطلع وهو ال يزال
في سن الشباب على آالف الكتب ،يقول عن نفسه « :ولو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد
كان أكثر ،وأنا بعد في الطلب » .أي في مرحلة طلب العلم [ .قيمة الزمن عند العلماء  -31نق ً
ال عن الهمة

* واعلم أن النجاح ال يأتي دفعة واحدة ،وإنما يأتي عبر نجاحات جزئية ،وباجتماع هذه النجاحات
يكون نجاحك في حياتك .وأنه ال يأتي مصادفة ،وإنما يتحقق بعد عون اهلل تعالى بسعي وكفاح .

اإلسالم ال يرضى الكسل
إن الكسل صفة مذمومة تجعل صاحبها في آخر الركب ،واإلسالم ال يرضى لنا الكسل،
إذا ما ُع ّد من َس َق ِط المتاِع

واإلسالم يريد منا االرتقاء والتفوق ،وأن ال نرضى بد ًال عن الريادة ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [ البقرة ] 143 :وأن نكون سباقين ،ومسارعين ومنافسين في كل ميادين
الخير ﴿ ﭯ ﭰ ﴾ [ البقرة.] 148 :

وقد استعاذ رسول اهلل � من كل ما يعيق عن ذلك فاستعاذ من الكسل ومن تدني الهمم ،ومن
تغلب اإلحباط على النفوس الذي يقعدها عن مسيرة العطاء ،فقال � « :اللهم إني أعوذ بك من الهم
والحزن ،والعجز والكسل ،والجبن والبخل وضلع الدين ،وغلبة الرجال » [ .أخرجه البخاري برقم ،2736

ومسلم برقم  ،2706وأبو داود برقم .] 1541

كان موسى بن نصير أعرج ،ومع ذلك كان من كبار الفاتحين المسلمين .

مصطفى صادق الرافعي
هو أحد كبار األدباء في العصر الحديث ،وأطلق عليه لقب أديب اإلسالم ،وكان قد أصيب
بالصمم في الثالثين من عمره ،فلم تقف إعاقته حاجزاً في وجهه ،بل حقق شهرة أدبيه واسعة،
وترك مؤلفات رائعة تعد من درر األعمال العلمية واألدبية .

معـالـم علـى طـريقك

طريق إلى القمة ص .] 53

همتك بحسب شعورك بمسؤليتك
اإلمام البلقيني

يقول الحافظ ابن حجر العسقالني عن شيخه سراج الدين البلقيني « :ما رأيت أحداً ممن
لقيته أحرص على تحصيل الفائدة منه ،بحيث إنه كان إذا طرق سمعه شيء لم يكن يعرفه
ال يقر وال يهدأ وال ينام حتى يقف عليه ويحفظه » [ .الضوء الالمع .] 109 /4

مكافأة الطبيب الفيلسوف ابن سينا

إذا اعتقدت بأنك مخلوق للصغير من األمور فلن تبلغ في الحياة إال الصغير ،وإذا اعتقدت
صادقًا أنك مخلوق لعظائم األمور فستشعر بهمة تسري في نفسك تكسر لك الحواجز وتهون
عليك الطريق.

كن رحيمًا بنفسك
إن وقوع اإلنسان في بعض األخطاء ال يعني تبرير التمادي فيها أو فقدان األمل ،فطالما

شارك أبو علي ابن سينا في عالج الملك نوح بن منصور ملك بخارى ،وهو في سن السابعة
عشرة ،بعد أن أصيب بمرض شديد ،وكانت المكافأة التي طلبها هي أن يأذن له الملك في
االطالع على دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب الطب .
[ ينظر طبقات األطباء البن أبي

أصيبعة ترجمة ابن سينا ].

وقد جمع هذين المعنيين قوله تعالى ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾،
فاأليدي هي القوة في القيام بالحق ،واألبصار هي البصائر في الدين ،أي أصحاب العلم وأصحاب العقول
السليمة [ .ينظر تفسير الطبري ،سورة ص اآلية .] 45

هل تعلم أن عمرو بن الجموح الصحابي الجليل كان أعرج ،وكان يجاهد مع رسول اهلل �،

اإلمام النووي

فهكذا كانت همة ابن سينا وهكذا كان أجره ومكافأته.

والجناح الثاني :علم يبصرك ويرشدك.

وما للمـرِء خـي ٌر في حيـاٍة

علو الهمة في القراءة وطلب العلم

[ المصباح المنير،

والتوقيف على مهمات التعاريف ].

عمرو بن الجموح
وهو القائل « واهلل إني ألرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة»؟ [ رواه البيهقي في السنن الكبرى .] 24 / 9

كان شيخ اإلسالم اإلمام النووي وهو في مراحل طلب العلم يقرأ على مشايخه كل يوم ()12
درسًا في مختلف فروع العلم ،فيقول عن نفسه « :كنت أقرأ كل يوم اثني عشر درسًا على
المشايخ ...وبارك اهلل لي في وقتي » [ .طبقات الشافعية البن قاضي شهبة .] 154 /2

المقصود بعلو الهمة

همم تعالت على المعوقات

كنت على ظهر الدنيا فالباب أمامك مفتوح لتجديد العزم ،وتصحيح األخطاء ،ولذلك شرعت
التوبة تجديداً للحياة.

بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى
إن نيل المكارم مرتبط بالصبر على المكاره ،والسعادة ال يعبر إليها إال على جسر من
الجد واالجتهاد.

AXtGihaneLight
علو الهمة في التأليف

ترك علماء المسلمين ميراثًا عظيمًا من الكتب النافعة في أكثر الميادين العلمية،
وكانوا من أغزر األمم تأليفًا .
فاإلمام أبو جعفر الطبري ( ت  310هـ ) :كان إمامًا بارعًا في الفقه والتفسير والحديث
والقراءات والتاريخ ،مكث أربعين سنة يكتب كل يوم منها أربعين ورقة ،فكان مقدار ما
كتبه ما يقرب من (  ) 58400ورقة ،وما علم عنه أنه كان يضيع دقيقة من حياته في غير
إفادة أو استفادة  [ .ينظر تاريخ بغداد .] 163/2
ورائد علم البصريات أبو علي الحسن بن الهيثم ( 965هـ ) :ألف ما يقرب من (  ) 200مؤلف،
وقد ترجمت بعض كتبه إلى الالتينية والعبرية وغيرها من اللغات ،وله كتاب ( المناظر ) لم
يؤلف قبله مثله في علم البصريات  [ .موسوعة علماء العرب والمسلمين .] 60 - 58
واإلمام جالل الدين السيوطي ( ت  911هـ ) تزيد مؤلفاته عن (  )600مؤلف ،وكان يلقب
بابن الكتب [ .األعالم للزركلي .] 301 /3
أرأيتم كيف كانت همة المسلمين األوائل في التأليف عالية؟ فاقرؤوا عن آبائكم األماجد
تجدوا الكثير والكثير.

المطـالب بالتمني
وما َنيْـل
ِ

ولكـن تؤخـذ الدنيا ِغـالبا

وما استعصى على َقوم ٌ
منال

إذا اإلقدا ُم كان لهم ركابا

تمل من طلب العلم
ال َ
قيل البن المبارك :إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات إن شاء اهلل .

المهم أن تبدأ
إذا تكاثرت عليك الواجبات فال تقف عاجزاً أمام كثرتها ،ولكن ابدأ العمل ،واعلم أنه
كلما انتهيت من عمل شجعك ذلك أن تنتهي من غيره ،وقديمًا قالوا « :خذ من التل يختل ».

وسائل تعينك على علو الهمة
من هذه الوسائل:
 - 1أن تستعين باهلل عز وجل ،وتدعوه مخلصا في ذلك ،فهذه االستعانة تدفع عنك الخمول

والكسل ووساوس الشيطان ،وقد قال � « :استعن باهلل وال

تعجز » [ .أخرجه مسلم برقم .] 2664

 - 2أن تقرأ سير الصالحين وسلف األمة من العلماء ،والقادة والمصلحين الذين أثروا في

أهمية علو الهمة في حياتنا

هـل تعـلم؟

قال أحد الصالحين « :الهمة مقدمة األشياء ،فمن صلحت له همته وصدق فيها صلح ما وراءها من
األعمال واألحوال » [ .صفة الصفوة .] 945 /2

 - 1هل تعلم أن الطبيب عبد الملك بن زهر األندلسي ( ت 557هـ ) هو مؤسس علم أمراض
الطفيليات؟ [ موسوعة علماء العرب والمسلمين .] 35 -34

وعن طريق همتك العالية:
 - 1تستطيع أن تحقق كثيراً من األمور التي يعدها الناس بعيدة المنال أو نوعا من الخيال.
 - 2تستطيع أن تصل إلى مراتب عالية بإذن اهلل تعالى في العبادات والتقرب إليه تعالى.
 - 3تكون كبير القدر تنشغل بمعالي األمور وتبتعد عن سفاسفها ودناياها.
 - 4تكون محل ثقة ممن حولك ،فصاحب الهمة العالية ُي ْع َت َمد عليه ُ
وت ْو َك ُل إليه المهام الصعبة،
واألمور التي يراد إنجازها على وجه السرعة.
 - 5تستطيع عن طريقها أن تستفيد بحياتك أعظم استفادة ،فيما يرضي ربك ،وتكون أوقاتك
كلها مستثمرة بناءة [ .ينظر في ذلك :الهمة طريق إلى القمة ص .] 48 -29

آباء عظماء وقمم شامخات
أيها المسلم :إن لك آبا ًء عظامًا قد دانت لفضلهم الدنيا ،بنوا حضارة عظيمة باإليمان ،ارتفعت
هممهم حتى طالت السماء ،قد أرسوا مبادئ العدل ،وأثروا في مسيرة العلم ،وحملوا مشاعله إلى
الدنيا كلها ،ومألت كتبهم السمع والبصر ،وكانت معتمد طالبي المعرفة خالل قرون طويلة.
كانوا أصحاب سبق وريادة ،وكانت اكتشافاتهم واختراعاتهم وابتكاراتهم في كافة العلوم
المتاحة في أوقاتهم ،في الطب والفلك وعلم الكيمياء وعلم الطبيعة والرياضيات بجميع فروعها
من الجبر والهندسة والميكانيكا ،وغيرها ،وفي مجال علوم األرض ،والجغرافيا وعلوم البحار ،فض ً
ال
عن كتابتهم في الفلسفة بجميع فروعها ،والمنطق ،وفي العلوم العربية والشرعية على اتساعها .
فاحملوا أنتم المشاعل بعدهم ،وسيروا على خطاهم .
وقد كان الكثير من هؤالء العلماء موسوعيين فكتبوا وأجادوا في فنون عدة .
فاإلمام فخر الدين الرازي ( ت  606هـ ) كتب في اللغة والمنطق والفلسفة وعلم الكالم والطب
والهندسة والفلك والطبيعيات  [ .موسوعة علماء العرب والمسلمين ص .] 136
ورائد الطب الطبيب العربي ابن النفيس ( ت  687هـ) :مكتشف الدورة الدموية الصغرى،كان
فقيهًا شافعيًا ،صنف في اللغة والفقه واألصول والمنطق ،وله شروح وتعليقات عظيمة على كتب
الطب القديم ،وصنف كتابا في الطب سماه ( الشامل ) في ( )80مجلدة ،وطبع في ( )30جزءاً ،وكان
يملي تصانيفه من ذهنه  [ .ينظر طبقات الشافعية الكبرى  ،305/8وموسوعة علماء العرب والمسلمين ص .] 55
والفقيه محمد بن علي الطيبي (ت  1317هـ)كان فقيها شافعيًا وعالمًا في الهندسة والرياضيات،
تولى اإلفتاء ،ووضع المؤلفات في الهندسة [ .موسوعة علماء العرب والمسلمين  ،156واألعالم للزركلي .]301 /6

 - 2وهل تعلم أن الرحالة ابن ماجد  -المولود في جلفار ( رأس الخيمة اليوم ) ،والمتوفى
بعد (  904هـ )  -هو أشهر المالحين في تاريخ العرب ،وهو أول من كتب في موضوع المرشدات
البحرية ،والتي استفاد منها العالم كثيراً في تيسير عمليات المالحة البحرية ،وقد بلغت
كتبه في علوم الجغرافيا والفلك والمالحة البحرية (  ) 40كتابا؟ [ الموسوعة .] 50- 48
 - 3وهل تعلم أن العالم الصيدالني الطبيب ابن البيطار األندلسي ( ت 646هـ ) قد تفرد بدراسة
(  ) 200نوع من النباتات ،وأن كتابه ( الجامع في األدوية المفردة ) هو أحد أهم المراجع في
النباتات العربية في العالم ،وقد ترجم إلى الالتينية واأللمانية والفرنسية؟ [ الموسوعة .] 25 – 23
 - 4وهل تعلم أن العالم الفلكي الرياضي ابن يونس علي بن عبد الرحمن المصري ( ت 399هـ)
هو صاحب أول رصد علمي ألوائل الشهور ،وينسب إليه اختراع بندول الساعة ،الذي لم تعرفه
أوربا قبل القرن السابع عشر الميالدي؟ [ الموسوعة .] 63 -62

هذه الدنيا ،فاالطالع على هذه السير له أثر بالغ في تحفيز الهمم وتجديد النشاط ،ولذلك َ
ملئ

القرآن بالقصص ،وقال عز وجل﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [ .يوسف.] 111 :

 - 3أن تحدث نفسك لماذا ال أكون جاداً نافعًا ،فماذا ينقصني؟ وكيف الطريق؟
 - 4أن تصاحب أصحاب الهمم العالية ،وتتجنب صحبة الكسالى ،يقول الرسول �« :الرجل

على دين خليله ،فلينظر أحدكم من يخالل» [ .أخرجه أبو داود برقم ،4833والترمذي برقم. ] 2378

 - 5أن تكون متفائ ً
ال وإيجابيًا في نفس الوقت ،مبتعداً عن كل ما يثبط عزمك .
 - 6أن ال تبدد وقتك أو طاقتك ،ولكن رتب أعمالك ،واجعل لك جدول عمل تسير عليه،
وتراجعه بصفة مستمرة لتعيد ترتيبه حسب أولوياتك ،وتعرف أيضًا ماذا أنجزت من عمل.
 - 7أن ال تستكثر عم ً
ال قمت به ،أو وقتًا بذلته في سبيل تحقيق أهدافك وطموحاتك .
[ ينظر الهمة طريق إلى القمة .] 65 - 49

وأخيراً

 - 5هـل تعلم أن كتـاب القـانون في الطب البن سينا ظل يدرس في جامعات أوربا حتى
أواخـر القرن التاسع عشر ،وال يزال حتى اآلن كتاب ًا ال يستغنى عنه في الطب؟ [ موسوعة علماء

اجعل همتك في كل ذلك رضا ربك سبحانه وتعالى ،والفوز بجنته ،مخلصًا له ﴿ :ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ [ .األنعام .] 126 :وذلك يتطلب منك إيمانًا
ال دؤوبًا ،قال رسول اهلل �َ « :أال ِإ َّن ِس ْل َع َة اللهَِّ غالية ،أال ِإ َّن ِس ْل َع َة اللهَِّ َّ
واستقامة وعم ً
الجن ُة ».

فكل هؤالء وآالف غيرهم من أسالفنا الكرام الذين امتألت بأخبارهم كتب التواريخ ،وشهد
لهم ميراثهم الذي تركوه كانوا أصحاب همة وإصرار ،وصلوا الليل بالنهار تعلمًا وبحثًا وعبادة
هلل تعالى ،فبنوا حضارة اإلسالم ،حضارة الجد واالستقامة.

[أخرجه الترمذي برقم .] 2450
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فيا شباب الوطن
اعلموا أنكم أمله ،والوطن ينتظر منكم الكثير والكثير ،فكونوا على قدر المسؤولية،
وتحملوا األمانة بهمة عالية واستقامة ،كما تحملها أسالفكم.

علو الهمم في العبادة
قال بعض السلف « :إن استطعت أال يسبقك إلى اهلل أحـد فافعل ،وال ْ
تؤثر على موالك
شيئ ًا » [ .طبقات الصوفية للسلمي ،ترجمة عبد اهلل بن خبيق ].

واعلموا أن اإلنسان بتوفيق اهلل تعالى ثم بعزمه وهمته قادر على التغلب على كثير من
العقبات والصعاب.
واهلل ولي التوفيق ،وهو نعم المولى ونعم النصير.

وكان عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه يقول في حق أبي بكر الصديق « :ما استبقنا إلى شيٍء
من الخير إال س َب َقنا أبو بكر وكان سبّاق ًا بالخيرات » [.لطائف المعارف البن رجب الحنبلي ص .] 342
ويقول الحافظ ابن رجب الحنبلي « :لما سمع الصحابة رضي اهلل عنهم قول اهلل عز وجل:
﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ [ الحديد ] 21 :فهموا أن المراد
من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة و المسارع إلى
بلوغ هذه الدرجة العالية  ...فكان تنافسهم في درجات اآلخرة و استباقهم إليها كما قال
تعالى ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [ .المطففين ، 26 :لطائف المعارف ].
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