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ص عىل م�ا ينفعك،
«اح� ِر ْ
يق�ول رس�ول اهلل ﷺْ :

واست َِعن باهلل ،وال َت ْع ِجز» [ أخرجه مسلم ].
ْ

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،وبعد:

فيا َ
قـادة َ
َ
طـالب العُـال
الغـد ويا
إن رس�التكم رس�الة عظيم�ة ،ومهمتك�م مهم�ة كبيرة،
ه�ي مهم�ة بناء النف�س وإعداده�ا ،والتزود ب�اآلداب والعلوم
واملع�ارف ،فدولتك�م وأمتك�م حتتاجان إليك�م وإىل جهود كل
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خملص عايل اهلِ َّمة يرفع بناءها ويضعها يف مقدمة األمم ،فكونوا
أنتم واحد ًا من هؤالء.

•

•

•

املقصود بعُ
هل َّمة
ُلِو ا ِ
اهلِ َّم ُ�ة :ه�ي اإلرادة والعزيم�ة ،وه�ي الع�زم الق�وي على

فعل اليشء.

واهلمة العالية :هي أن تتوجه إىل فعل األمور الكبار ،وهترب
من خسائسها[ .املصباح املنري ،والتوقيف عىل مهامت التعاريف].
يقول الش�يخ حممد اخلرض حسني « :علو اهلمة هو استصغار
ما دون النهاية من معايل األمر »[ .علو اهلمة ص .]7
حاول َج ِسيامت األمور وال َت ُق ْل
		

ِ
ُ
املحــام َ
أرزاق
ـد والـعـــال
إنَّ
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فاهلم�ة العالي�ة هي تطبيق عملي للمعنى الصحي�ح للتوكل
على اهلل ع�ز وج�ل ،وه�ي روح األم�م ،ورس تقدمه�ا ،فمت�ى
ضعفت اهلمم ضعفت األمم ،ومتى عظمت عال شأهنا.
•

•

•

أجنحة النجاح
�ـر نجاح�ك ه�و إرادتك التي تس�تمدها م�ن طاقة
 -إن ِس َّ

إيامنك ،ثم االس�تقامة عىل املنهج الذي يرض�اه اهلل تعاىل ،وكل
تعطيل لإلرادة وتثبيط للعزم ،أو انحراف عن االس�تقامة عائق
لك عن أداء رسالتك ،يقول اهلل عز وجل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [هود.]112 :
 ولن حُت ِّلق يف سامء النجاح إال بجناحني:اجلناح األول :مهة حتفزك وحتملك.
واجلناح الثاين :علم يبرصك ويرشدك.
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وق�د مجع هذي�ن املعنيين قول�ه تع�اىل﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ [ص ،]45 :فاألي�دي
ه�ي القوة يف القيام باحلق ،واألبصار هي البصائر يف الدين ،أي
أصحاب العلم وأصحاب العقول السليمة[ .ينظر تفسري الطربي،

سورة ص.]45 :
 واعل�م أن النج�اح ال ي�أيت دفع�ة واح�دة ،وإنما يأيت عربنجاح�ات جزئية ،وباجتامع ه�ذه النجاحات يكون نجاحك يف
حيات�ك .وأنه ال يأيت مصادفة ،وإنام يتحق�ق بعد عون اهلل تعاىل
بسعي وصرب وكفاح.
العلياء مه َة نفسه
و َم ْن تكن
ُ
•

ُّ
حمبب
فكل الذي يلقاه فيها ُ
•

•
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اإلسالم ال يرضى الكسل
إن الكس�ل صف�ة مذمومة جتع�ل صاحبها يف آخ�ر الركب،
واإلسالم ال يرىض لنا الكسل،
ِ
خري يف ٍ
حياة
وما
للمرء ٌ

املتاع
إذا ما ُعدّ من َس َق ِط ِ

واإلسلام يري�د منا االرتق�اء والتف�وق ،وأن ال نرىض بد ً
ال
ع�ن الريادة ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﴾ [البقرة ،]143 :وأن نكون سباقني ،مسارعني ومنافسني
يف كل ميادين اخلري ﴿ ﭯ ﭰ﴾ [البقرة.]148:
وق�د اس�تعاذ رس�ول اهلل ﷺ م�ن كل م�ا يعي�ق ع�ن ذل�ك
فاس�تعاذ من الكسل ومن تدين اهلمم ،ومن تغلب اإلحباط عىل
النفوس الذي يقعدها عن مسرية العطاء ،فقال ﷺ « :اللهم إين
أعوذ بك م�ن اهلم واحلزن ،والعجز والكس�ل ،واجلبن والبخل
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ِ
وض َل ِع الدَّ ين ،وغلبة الرجال

»[ .البخاري ،2736 :ومسلم،2706 :

وأب�و داودِ .]1541 :
وض َلع الدَّ ين :هو ثقله وش�دته ،وذلك حني
ال جيد املدين ما يسد به دينه.
•

•

•

أهمية علو اهلمة يف حياتنا
ق�ال أحد الصاحلني « :اهلمة مقدمة األش�ياء ،فمن صلحت
ل�ه مهته وصدق فيها صلح ما وراءها من األعامل واألحوال ».
[صفة الصفوة .]945 /2
وعن طريق مهتك العالية:
 -1تس�تطيع أن حتق�ق كثري ًا م�ن األمور الت�ي يعدها الناس

بعيدة املنال أو نوع ًا من اخليال.

 -2تس�تطيع أن تص�ل إىل مرات�ب عالي�ة ب�إذن اهلل تعاىل يف
العبادات والتقرب إليه تعاىل.
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 -3تك�ون كبير القدر تنش�غل بمع�ايل األم�ور وتبتعد عن
سفاسفها ودناياها.
 -4تكون حمل ثقة ممن حولك ،فصاحب اهلمة العالية ُي ْعت ََمد

عليه و ُت ْو َك ُل إليه األمور الصعبة.

 -5تستطيع عن طريقها أن تستفيد بحياتك أعظم استفادة،
فيما يريض ربك ،وتكون أوقاتك كلها مس�تثمرة بناءة[ .ينظر يف

ذلك :اهلمة طريق إىل القمة ص .]48 -29
•

•

•

آباء عظماء وقمم شاخمات
أهيا املسلم :إن لك آبا ًء عظام ًا قد دانت لفضلهم الدنيا ،بنوا
حض�ارة عظيمة باإليامن ،ارتفعت مهمهم حتى طالت السماء،

قد أرس�وا مبادئ العدلَ ،
وأ ْثروا مسير َة العلم ،ومحلوا مشاعله
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إىل الدني�ا كلها ،ومألت كتبهم الس�مع والبرص ،وكانت معتمد
طالبي املعرفة خالل قرون طويلة.
كـان�وا أصحـ�اب س�ـبـق وريـ�ادة ،وكـان�ت اكتش�افاهتم
واخرتاعاهت�م وابتكاراهت�م يف كاف�ة العلوم املتاح�ة يف أوقاهتم،
يف الطب والفل�ك وعلم الكيمياء وعل�م الطبيعة والرياضيات
بجمي�ع فروعها من اجلرب واهلندس�ة وامليكاني�كا ،وغريها ،ويف
ً
فضلا عن
جم�ال عل�وم األرض ،واجلغرافي�ا وعل�وم البح�ار،

كتابته�م يف الفلس�فة بجمي�ع فروعه�ا ،واملنط�ق ،ويف العل�وم
العربي�ة والرشعية عىل اتس�اعها تقعي�د ًا وتفريع� ًا ،فامحلوا أنتم
 أهيا الطالب  -املش�اعل بعدهم ،واقرؤوا تارخيهم ،وسيرواعىل خطاهم.
وق�د كان الكثير م�ن ه�ؤالء العلماء موس�وعيني فكتب�وا
وأجادوا يف فنون عدة.
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فحج�ة اإلسلام أب�و حام�د الغ�زايل (ت  505ه�ـ) :كان
أعجوب�ة زمانهَ ،مثَّل ظاه�ر ًة فكرية لعلوم عرصه؛ إمام ًا يف الفقه
واألص�ول ،بح�ر ًا يف عل�م العقائد والفلس�فة واملنط�ق وطرق
املناظ�رة وآداهب�ا ،ورائ�د ًا يف ِع ْلمي الس�لوك وتزكي�ة النفوس،
أل�ف الكتب النافعة يف كل هذه العلوم ،وبلغت كتبه نحو مئتي
كتاب ،وكان مقصد الطالبني يف عرصه[ .تنظر ترمجته يف سري أعالم

النبالء ،واألعالم للزركيل].
والفقيه ابن رشد احلفيد (ت  595هـ) :كان الناس يفزعون
إىل فتي�اه يف الطب ،كما يفزعون إىل فتي�اه يف الفقه ،صنف نحو
مخسين كتاب ًا .يق�ال عنه :إنه ما ترك االش�تغال بالعلم منذ عقل
س�وى ليلتني :ليلة موت أبيه ،وليلة عرس�ه[ .تنظر ترمجته يف سير

أعالم النبالء ،واألعالم للزركيل].
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واإلم�ام فخ�ر الدين ال�رازي (ت  606هـ) :كت�ب يف اللغة
واملنط�ق والفلس�فة وعل�م الكالم والط�ب واهلندس�ة والفلك
والطبيعيات[ .موسوعة علامء العرب واملسلمني ص .]136
ورائ�د الط�ب الطبي�ب العريب اب�ن النفي�س (ت  687هـ):

مكتشف الدورة الدموية الصغرى،كان فقيه ًا شافعي ًا ،صنف يف
اللغة والفق�ه واألصول واملنطق ،وله رشوح وتعليقات عظيمة
عىل كتب الطب القديم ،وصنف كتاب ًا يف الطب سامه (الشامل)

يف ( )80جمل�دة ،وطبع يف ( )30جزء ًا ،وكان يميل تصانيفه من
ذهنه[ .ينظر طبقات الشافعية الكربى  ،305/8وموسوعة علامء العرب

واملسلمني ص .]55
والفقي�ه حمم�د بن عيل الطيب�ي (ت  1317ه�ـ) :كان فقيه ًا

وع نِّي مفتي ًا.
شافعي ًا ،أديب ًا ،عامل ًا يف اهلندسةُ ،ع نِّي مهندس ًاُ ،
•

•

•
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علو اهلمة يف القراءة وطلب العلم
عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام:
كان من أحرص ش�باب الصحابة عىل سؤال العلامء وحفظ
حديث رس�ول اهلل ﷺ ،حتى صار بح�ر ًا من بحار العلم ،وكم
تع�ب يف ذل�ك ،يق�ول « :مل�ا ُقبض النب�ي ﷺ قل�ت لرجل من
األنصار :هلم فلنسأل أصحاب النبي ﷺ عن حديث رسول اهلل
ﷺ فإهن�م كثير » قال :العجب لك يا اب�ن عباس ،أترى الناس
حيتاجون إليك ويف األرض من ترى من أصحاب رس�ول اهلل؟
وأقبلت عىل املسألة و َتت َُّب ِع أصحاب النبي ﷺ،
َـر َك ذلك،
ُ
قالَ :فـت َ
فإن كنت ليبلغني احلديث عن رجل سمع احلديث من رسول اهلل

فأجده قائ ً
الرياح يف وجهي
«فأتوس�د ردائي عىل بابهَ ،ت ْس ِفي
ال:
ُ
َّ
حتى خيرج» ،فيقول :ما جاء بك يا ابن عم رس�ول اهلل؟ فأقول:

«بلغن�ي أن�ك حتدثه عن النب�ي ﷺ فأحببت أن أس�معه منك»،
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فيق�ول :فهال بعث�ت إ َّيل حتى آتيك ،فأقول« :أن�ا كنت أحق أن
ُ
يمر يب بعدُ  ،والناس يسألوين فيقول:
آتيك» ،فكان ذلك
الرجل ُّ

أنت كنت أعقل مني»[ .فضائل الصحابة ألمحد ،وسنن الدارمي].
اإلمام النووي (ت 676هـ):

كان ش�يخ اإلسلام اإلمام الن�ووي وه�و يف مراحل طلب
العل�م يقرأ عىل مش�اخيه كل ي�وم ( )12درس� ًا يف خمتلف فروع
العل�م ،فيقول عن نفس�ه « :كنت أقرأ كل يوم اثني عرش درس� ًا
عىل املش�ايخ ...وب�ارك اهلل يل يف وقتي »[ .طبقات الش�افعية البن

قايض شهبة .]154 /2
اإلمام ابن اجلوزي (ت 656هـ):
وق�د كان أبو الف�رج ابن اجلوزي ش�غوف ًا بالعلم ،مكثر ًا من
االطلاع حت�ى إنه اطل�ع  -وهو ال يزال يف ش�بابه  -عىل آالف
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الكتب ،يقول عن نفس�ه « :ولو قل�ت إين طالعت عرشين ألف
جملد كان أكثر ،وأنا بعد يف الطلب » .أي يف مرحلة طلب العلم.
[قيمة الزمن عند العلامء  -31نق ًال عن اهلمة طريق إىل القمة ص .]53
اإلمام البلقيني (ت 805هـ):
يقول احلافظ ابن حجر العس�قالين عن ش�يخه رساج الدين
البلقيني « :ما رأيت أحد ًا ممن لقيته أحرص عىل حتصيل الفائدة
من�ه ،بحيث إنه كان إذا طرق س�معه يشء مل يك�ن يعرفه ال يقر
وال هي�دأ وال ين�ام حت�ى يقف علي�ه وحيفظ�ه »[ .الض�وء الالمع

.]109/4
مكافأة الطبيب الفيلسوف ابن سينا (ت 428هـ):
ش�ارك أبو علي ابن س�ينا يف علاج امللك نوح ب�ن منصور
مل�ك بخ�ارى ،وهو يف س�ن الس�ابعة عشرة ،بع�د أن أصيب
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بم�رض ش�ديد ،وكان�ت املكاف�أة التي طلبه�ا هي أن ي�أذن له
املل�ك يف االطالع عىل دار كتبه�م ومطالعتها وقراءة ما فيها من
كتب الطب.
فهكذا كانت مهة ابن س�ينا وهك�ذا كان أجره[ .ينظر طبقات

األطباء البن أيب أصيبعة ترمجة ابن سينا].
•

•

•

علو اهلمة يف التأليف
ترك علامء املس�لمني مرياث ًا عظي ًام م�ن الكتب النافعة يف أكثر
امليادين العلمية ،وكانوا من أغزر األمم تأليف ًا.
الس�لمي
فعامل األندل�س الفقيه املالكي عبد امللك بن حبيب ّ

(ت  238هـ) :تذكر كتب التاريخ أن تآليفه بلغت ألف مؤلف.
[نفح الطيب .]5 /2
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واإلم�ام أبو جعفر الطربي (ت  310ه�ـ) :كان إمام ًا بارع ًا

يف الفق�ه والتفسير واحلدي�ث والق�راءات والتاري�خ ،مك�ث
أربعين س�نة يكت�ب كل ي�وم منها أربعين ورقة ،ف�كان مقدار

م�ا كتبه م�ا يقرب م�ن ( )58400ورقة ،وما علم عن�ه أنه كان

يضي�ع دقيق�ة م�ن حياته يف غري إف�ادة أو اس�تفادة[ .ينظ�ر تاريخ

بغداد .]163/2

ورائ�د علم البرصيات أبو عيل احلس�ن بن اهليثم (430هـ):

أل�ف م�ا يقرب م�ن ( )200مؤل�ف ،وقد ترمج�ت بعض كتبه
إىل الالتيني�ة والعربية وغريها من اللغات ،ول�ه كتاب(املن ِ
َاظر)

مل يؤل�ف قبله مثل�ه يف عل�م البرصيات[ .موس�وعة علماء العرب

واملسلمني .]60-58

واإلمام جالل الدين السيوطي (ت  911هـ) :تزيد مؤلفاته

عن ( )600مؤلف ،وكان يلق�ب بابن الكتب[ .األعالم للزركيل

.]301 /3

20

النـجــاح هـمـة واسـتقــامـة

أرأيت�م كي�ف كانت مهة علماء املس�لمني يف التأليف عالية؟
فاقرؤوا عن آبائكم جتدوا الكثري والكثري.
•

•

•

هـل تعـلم؟
 -1ه�ل تعل�م أن الطبي�ب عب�د املل�ك ب�ن ُز ْه�ر األندليس
(ت557ه�ـ) هو مؤس�س علم أمراض الطفيليات؟ [موس�وعة

علامء العرب واملسلمني .]35 -34
 -2وه�ل تعل�م أن الرحالة اب�ن ماجد  -املول�ود يف جلفار
(رأس اخليم�ة الي�وم) ،واملت�وىف بع�د ( 904ه�ـ)  -هو أش�هر
املالحين يف تاري�خ الع�رب ،وه�و أول م�ن كت�ب يف موضوع
املرش�دات البحرية ،وقد بلغت كتبه يف عل�م اجلغرافيا والفلك
واملالحة البحرية ( )40كتاب ًا؟ [املوسوعة .]50-48
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 -3وه�ل تعل�م أن الع�امل الصي�دالين الطبيب اب�ن البيطار
األندلسي (ت 646ه�ـ) ق�د تف�رد بدراس�ة ( )200ن�وع م�ن
النبات�ات ،وأن كتاب�ه (اجلامع يف األدوية املف�ردة) هو أحد أهم
املراج�ع يف النبات�ات العربي�ة يف العامل ،وقد ترج�م إىل الالتينية
واألملانية والفرنسية؟ [املوسوعة .]25 – 23
 -4وه�ل تعلم أن العامل الفلكي الريايض ابن يونس عيل بن
عب�د الرمح�ن املصري (ت 399ه�ـ) ه�و صاح�ب أول رصد
علمي ألوائل الش�هور ،وينس�ب إلي�ه اخرتاع بندول الس�اعة،
الذي مل تعرفه أوربا قبل القرن السابع عرش امليالدي؟ [املوسوعة

.]63 -62
 -5وه�ل تعل�م أن كت�اب القانون يف الطب البن س�ينا ظل
ي�درس يف جامع�ات أورب�ا حت�ى أواخ�ر القرن التاس�ع عرش،
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وال ي�زال حتى اآلن كتاب ًا ال يس�تغنى عنه يف الطب؟ [موس�وعة

علامء العرب واملسلمني ص .]38-37
ف�كل ه�ؤالء وآالف غريه�م م�ن أسلافنا الك�رام الذي�ن
امتلأت بأخباره�م كتب التواريخ ،وش�هد هل�م مرياثهم الذي
ترك�وه كان�وا أصح�اب مه�ة وإرصار ،وصل�وا اللي�ل بالنه�ار
ً
تعلما وبحث� ًا وعب�اد ًة هلل تعاىل ،فبن�وا حضارة اإلسلام حضارة
اجلد واالستقامة.
•

•

•

علو اهلمم يف العبادة
 -قال بعض السلف « :إن استطعت أال يسبقك إىل اهلل أحد

تؤثِر عىل موالك ش�يئ ًا »[ .طبقات الصوفية للس�لمي،
فافع�ل ،وال ْ

ترمجة عبد اهلل بن خبيق].
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 -وكان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يقول يف حق أيب بكر

الصديق ريض اهلل عنه« :ما اس�تبقنا إىل ٍ
يشء من اخلري إال س َب َقنا

سباق ًا باخلريات»[ .لطائف املعارف ص .]342
أبو بكر ،وكان ّ

ويق�ول احلاف�ظ اب�ن رج�ب احلنبلي( :مل�ا س�مع الصحابة
ريض اهلل عنه�م ق�ول اهلل ع�ز وج�ل ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [احلدي�د ]21 :فهموا
أن امل�راد م�ن ذل�ك أن جيته�د كل واح�د منه�م أن يك�ون ه�و
الس�ابق لغريه إىل هذه الكرامة ،و املسارع إىل بلوغ هذه الدرجة
العالي�ة ...فكان تنافس�هم يف درجات اآلخرة واس�تباقهم إليها
كما قال تعاىل ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [املطففني.]26 :
[لطائف املعارف البن رجب ص .]244
 م�ن هذه النماذج عبد اهلل بن عمرو ب�ن العاص ريض اهللعنهام صاحب رس�ول اهلل ﷺ ،كان منذ ش�بابه إىل منتهى عمره
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ُ
رسول اهلل
يصوم يوم ًا ويفطر يوم ًا ،يروي عبد اهلل فيقولُ :أ ْخبرِ َ

ﷺ ،أين أقول :واهلل ألصومن النهار ،وألقومن الليل ما عشت،

فقلت له :قد قلته بأيب أنت وأمي ،قال « :فإنك ال تستطيع ذلك،
فصم وأفطر ،وقم ونم ،وصم من الش�هر ثالثة أيام ،فإن احلسنة
بعشر أمثاهلا ،وذلك مثل صي�ام الدهر» ،قلت :إين أطيق أفضل

من ذلك ،قال« :فصم يوم ًا وأفطر يومني» ،قلت :إين أطيق أفضل

م�ن ذلك ،قال« :فصم يوم ًا وأفطر يوم ًا ،فذلك صيام داود عليه
السالم ،وهو أفضل الصيام» ،فقلت :إين أطيق أفضل من ذلك،

فقال النبي ﷺ« :ال َأ ْف َض َل من ذلك»[ .صحيح البخاري].

 وه�ذا عبد اهلل ب�ن عمر بن اخلط�اب ريض اهلل عنهام يرى يف ش�بابه  -رؤيا فتقصها أخته الس�يدة حفصة عىل رسول اهللُ
الرج�ل عب�د اهلل ،لو كان يصيل م�ن الليل».
�م
ﷺ فيق�ول« :نِ ْع َ
فكان بعد ال ينام من الليل إال قلي ً
ال[ .متفق عليه].
•

•

•
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ست وتعالت على املعوقات
همم مَ َ
الستسهلن الصعب أو أدرك املنى
		

فام انقـادت اآلمـــال إال لصـابر

عمرو بن اجلموح ريض اهلل عنه:

ه�ل تعل�م أن عم�رو ب�ن َ
يب اجللي�ل كان
اجل ُم�وح الصح�ا َّ
أعرج ،وكان جياهد مع رس�ول اهلل ﷺ ،وهو القائل( :واهلل إين
ألرج�و أن أط�أ بعرجتي هذه يف اجلن�ة)؟ [رواه البيهقي يف الس�نن

الكربى .]24/9
القائد موسى بن نصري (ت 97هـ):
كان موس�ى ب�ن نصير أع�رج ،وم�ع ذل�ك كان م�ن كب�ار
الفاحتني املسلمني ،فتح بالد األندلس (أسبانيا) ،وويل القريوان
وشامل إفريقية.
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مصطفى صادق الرافعي (ت 1937م):

ه�و أحد كبار األدب�اء يف العرص احلديثُ ،أطل�ق عليه لقب
أديب اإلسلام أصيب بالصمم يف الثالثني من عمره ،ومل تقف

إعاقته حاجز ًا يف وجهه ،فقد حقق شهر ًة أدبي ًة واسع ًة.
الشيخ العالمة يوسف الدجوي ( ت  1948م ):

عض�و هيئ�ة كبار العلماء باألزهرُ ،ك َّف بصره صغري ًا ،كان

بح�ر ًا يف العل�وم الرشعي�ة والعربي�ة والعقلي�ة ،ذا عق�ل وقاد،

ً
فقيه�ا مفتي ًا ،غي�ور ًا عىل الدين ِم ْقدام� ًاُ ،مناظر ًا
مفسر ًا ،حمدث ًا،

ع�ن الرشيعة والق�رآن ،أديب� ًا ،ذا أس�لوب بدي�ع يف التدريس،

ل�ه املؤلف�ات النافع�ة ،كت�ب يف الصحف واملجالت بأس�لوب
عرصي رفيع ،ينم عن فهم ملا اس�تحدث من العلوم واملعارف.
[تنظر ترمجته يف علامء أرضاء خدموا القرآن وعلومه].
•

•

•
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معـالـم علـى طـريقك
كن رحي ًام بنفسك:

إن وقوع اإلنس�ان يف بعض األخط�اء ال يعني تربير التامدي

فيها أو فقدان األمل ،فطاملا كنت عىل ظهر الدنيا فالباب أمامك

مفت�وح لتجدي�د الع�زم ،وتصحيح األخط�اء ،ولذلك رشعت
التوبة جتديد ًا للحياة.

بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى:

ٌ
إن نيل املكارم
مرتبط بالصرب عىل املكاره ،والس�عادة ال ُي ْعبرَ ُ

رس من ا ِ
إليها إال عىل ج ٍ
جلدَّ واالجتهاد.
ِ
املطـالب بالتمني
وما َن ْـيـل
وما استعىص عىل َقو ٍم ٌ
منال
ال َت ِك َّل من طلب العلم:

ولكن تؤخـذ الدنيا ِغـالبـا

اإلقــدام كان هلم ركـابا
إذا
ُ

قيل الب�ن املبارك :إىل متى تطلب العل�م؟ قال :حتى املامت

إن شاء اهلل.
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املهم أن تبدأ:

إذا تكاث�رت عليك الواجبات فلا تقف عاجز ًا أمام كثرهتا،

ولكن ابدأ العمل ولو باليسري اخلفيف ،واعلم أنك كلام انتهيت

من عمل ش�جعك ذلك أن تنته�ي من غريه ،وقدي ًام قالوا( :خذ

من التل خيتل).

•

•

•

وسائل تعينك على علو اهلمة
من هذه الوسائل:

 -1أن تس�تعني ب�اهلل ع�ز وجل ،وتدع�وه خملص�ا يف ذلك،

فه�ذه االس�تعانة تدف�ع عن�ك اخلم�ول والكس�ل ووس�اوس

الشيطان ،وقد قال ﷺ« :استعن باهلل وال َت ْع ِ
جز»[ .أخرجه مسلم
برقم.]2664 :

 -2أن تقرأ سري الصاحلني وسلف األمة من العلامء ،والقادة

واملصلحين الذي�ن تركوا بصامهت�م املميزة على صفحات هذه
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الدني�ا ،فاالطلاع على هذه السير له أث�ر بالغ يف حتفي�ز اهلمم
ملئ القرآن بالقص�ص ،وقال تعاىل:
وجتديد النش�اط ،ولذل�ك َ

﴿ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [يوسف.]111 :
 -3أن حتدث نفسك ملاذا ال أكون جاد ًا نافع ًا ،فامذا ينقصني؟

وكيف الطريق؟
 -4أن تصاح�ب أصح�اب اهلمم العالي�ة ،وتتجنب صحبة
الكساىل.
ً
متفائلا وإجيابي ًا يف نفس الوق�ت ،مبتعد ًا عن
 -5أن تك�ون
كل ما يثبط عزمك.
 -6أن ال تب�دد وقت�ك أو طاقت�ك ،ولك�ن رت�ب أعامل�ك،
واجعل لك جدول عمل تسير عليه ،وتراجعه بصفة مس�تمرة
لتعي�د ترتيب�ه حس�ب أولويات�ك ،وتع�رف أيض ًا م�اذا أنجزت

من عمل.
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ً
عملا أو وقت� ًا قدمت�ه يف س�بيل حتقي�ق
 -7أن ال تس�تكثر

هدفك[ .ينظر اهلمة طريق إىل القمة .]65 -49
•

•

•

ولألخالق نصيب كبري منها
أخالقك وعلو اهلمة:

 -عل�و مهت�ك ورشف نفس�ك ،جيعالنك ترتفع ع�ن مقابلة

املكارم،
ـح ِم ُل
َ
َحمل املكار َه كام َت ْ
الس�وء بالس�وء ،وجيعالنك َتت ّ

جيعالن�ك ترتف�ع وتتعف�ف وال ت�رىض بال�دون وال بالظل�م

واخليان�ة ،فدن�اءة النفس جتعلك ترىض بذل�ك وتقع فيه ،يقول
تعاىل ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ [اإلرساء.] 84 :

يقول اجلاحظ :مل يكذب أحد قط إال لصغر نفسه عنده.
وقالوا :من كان ذا مهة َت َر َّف َع عن دناءة احلسد.

وق�ال بع�ض البلغاء :أحس�ن امل�كارم عفو املقت�در ،وجود

املفتقر .وكالمها من علو اهلمة.
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 من علت مهته غلب عليه ِاحللم ،والعفو يف حق نفسه؛ ألنه

يطلب ما عند اهلل من ثواب ﴿ .ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [آل عمران.]134 :

روي أن رج ً
قلت
كنت ما َ
ال ش�تم عامر ًا الش�عبي فقال :إن ُ

َف َغ َف َر ُ
اهلل يلْ ،
قلت فغفر اهلل لك .وروي أن السيدة
وإن مل أكن كام َ

عائشة ريض اهلل عنها اغتاظت عىل خادم هلا ثم رجعت إىل نفسها
فقالت :هلل در التقوى ،ما تركت لذي غيظ شفا ًء.فلم تستطع أن

متيض غيظها [ .ينظر أدب الدنيا والدين .]264 ،253 ، 252

أهي�ا الش�باب :اجتامع امل�كارم يك�ون باجتامع اهلم�ة العالية

ورشف النف�س ،وإرش�اد الشرع ،فم�ن عل�ت مهت�ه وتدن�ت

نفس�ه ،كان�ت له جس�ارة يف التع�دي عىل اآلخري�ن ،وطمع يف

م�ا ال يس�تحق ،ومن رشفت نفس�ه وصغ�رت مهته َقَّص�رَّ َ يف ما
يستحق له فعله ،ومن ترك الرشع أخطأ الطريق.
•

•

•
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وأخـــرياً
اجعل مهتك يف كل ذلك رضا ربك سبحانه وتعاىل ،والفوز

بجنته ،خملص ًا له﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﴾ [األنع�ام .]126 :وذلك يتطلب منك إيامن ًا واس�تقامة
ال دؤوب ًا ،قال رس�ول اهلل ﷺَ :
وعم ً
«أال إِنَّ ِس ْ�ل َع َة اهللِ غالية ،أال

إِنَّ ِس ْ�ل َع َة اهللِ اجل َّن ُة»[ .الرتم�ذي .]2450:وقال ﷺُ :
«ك ُّل الناس

فمعتِ َقها أو موبِ ُقها»[ .صحيح مسلم.]223:
َيغْ دوٌ ،
نفسهُ ،
فبائع َ

فيا شباب الوطن
اعلموا أنك�م أمله ،وأمتكم ووطنكم ينتظ�ران منكم الكثري

والكثري ،فكونوا عىل قدر املسؤولية ،وحتملوا األمانة هبمة عالية
واستقامة ،كام حتملها أسالفكم.

واهلل ويل التوفيق ،وهو نعم املوىل ونعم النصري.
•

•

•

