
 "رجل ذو همة يحي هللا به أمة"
ّ فَاّطّر السهَماَواّت َواْْلَْرّض َجاّعّل اْلَمََلئَّكّة ُرُسًلَل  أُوّلًلي أَْجحَّحًل ٍة الحمد هلل رب العالمين .."اْلَحْمُد َلِّله

 تُْرَجعُوَن" . "لَهُ اْلَحْمُد فّي اْْلُولَى َواْْلّخَرّة َولَهُ اْلُحْكُم َوإّلَْيهّ . "َمثْحَى َوثََُلَث َوُربَاَع 

 وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له في سلطانه ولي الصالحين .. 

ّ َوَتّلَماتًّلًلّه "  ًلًللواُت هللا   َّلل يًُلًلْكّمُن بًّلًلاَلِله ِّ ًلًليّي الهًلًل وأشًلًلهد أن محمًلًلد ا عهللاًلًلُد هللا ورسًلًلوله "الحههللاًّلًليّي اْْلُّمي

مهًلًلات الُمًلًلكمحينل وعلًلًلى وسًلًلَلُمه عليًلًلهل وعلًلًلى ِه بيطًّلًله الطيهللاًلًلين الطًلًلاهرينل وعلًلًلى أ واجًلًله أ

ا. أما بعد: ا تثير   أ حابه والطابعينل ومن تهللاّعَهم بإحساٍن إلى يوم الدينل وسلهم تسليم 

ل وقد جعلَكم هللا ُمسطخلَفين فيها   عهللااد هللا فاتقوا هللا  واعلَموا أن هِه الدنيا دار ممٍري ال دار مقٍري

َن اْلُمْكّمحّيَن ّرجَ  ليحُظر تيف تعملون .. ن قََضٰى نَْحهللاَهُ  اٌه َ َدقُوا َما"ميّ َ َعلَْيّه ۖ فَّمْحُهم مه َعاَهُدوا َّللاه

")اْلحزاب / َوّمْحُهم ن يَحطَّظُر ۖ َوَما بَدهلُوا تهللَْاّديَل   (.23مه

 أيها المسلمون: 

مطى ما تان اإليمان قويًّال ومطى ما تان الرقيب مطحهللاه ال تان للمسلم همة وقوة تحضًله علًلي فعًلل 

 ت وترك المحكرات ..والعمل علي رقي ورفعة نفسه ووطحه.   الخيرا

 رجل ذو همة يحي هللا به أمة" ف" أ حاب الهمم العالية  وحديثحا إليكم اليوم عن: 

و هي الهللااعث على الفعلل وتو ف بعلو أو سفوه قًلاه أحًلد الصًلالحين والهمة من شيم الرجاه   

ن  ًللح  لًله همطًله و ًلده فيهًلال  ًللا لًله مًلا ل فإن الهمة مقدمة اْلشًليا،ل فمًلفأحفظها: همطك 

ـب فهي  عمل قلهللاي محضل والقلًلب ال سًللطان عليًله لة محلها الق، ذلك من اْلعماه.  والهمــورا

لغير  ًلاحهللاهل وتمًلا أن الطًلائر يطيًلر بيحاحيًلهل تًلِلك يطيًلر المًلر، بهمطًلهل فطحلًلع بًله إلًلى أعلًلى 

 -اْلفاهل طليقة   من القيود الطي تكهللال اْلجساد :

 ـلُـب الـقـوم الـّعـدا***ُمْلّكي وتُْسّلمحي اليموعْ إن يَسْ 

 فالـقـلـب بـيــن ُضـلُـوّعـّه***لم تُْسّلّم القلـَب الضلـوعْ 

بُها  ًلاحهللاهال  ّ ا ل تاللًلعلةّ  مًلن الحًلار يَُصًلوي وقاه بعضهم " ذو الهمة إن ُحطهل فحفسه تًلأبى إال ُعلًُلوي

ل فلم يقولوا: رجًلل "رجل ذو همةل يوقظ أمة" مما أثر عن اْلولين قولهم: وتأبى إال ارتفاعا  ".

ذو محصبل أو ذو ماهل أو ذو جاه.. يمكن أن يحيًلي اْلمًلة.. ذلًلك أن حيًلاة اْلمًلةل تكمًلن فًلي همًلم 

الرجاه العظما،ل وال تكون أبدا ل وفي أَّلل حاه من اْلحواهل في أمو الهًلمل أو فًلي جًلاههمل أو فًلي 

 من الرجاه.. تان وباال  ونكرانا  على اْلمة.. محا هللاهم.. بله الماه والمحصب والياه عحد تثير 

ولقد بحى الكثير من اْلشًلخا  ميًلدا  وملكًلا  وجاهًلا ل وتضًلخم  أر ًلدتهمل علًلى حسًلاب أمًلطهمل 

 فكان  أميادهم الزائفة.. ثمحا  بخسا  ْلمياد اْلمة وترامطها..

ـــــــــــًلًلـة المكمــًلًلـن أبلًلًلم مًلًلن عملًلًل مًلًلن هًلًلمه بحسًلًلحةل فلًلًلم قًلًلاه  ًلًللى هللا عليًلًله وسًلًللم :" -ـه :وهمه

يعملهال تطهللاها هللا عحده حسحة تاملة ".) الهللاخارَّلل( . وقاه  لى هللا عليه وسلم : " من سًلأه هللا 

 اللهادة بصدٍهل بلهغه هللا محا ه اللهدا،ل وإن مات على فراشه " ) مسلم ( .

"  -قولًله : وقد يطفوه المًلكمن بهمطًله العاليًلة تمًلا بًليهن ذلًلك الرسًلوه  ًللى هللا عليًله وسًللم فًلي 

سهللاع درهم مائة ألف "ل قالوا : يا رسوه هللال تيف يسهللاع درهم مائة ألف ؟!ل قاه : " رجل تان 

له درهمانل فأخِ أحدهمال فطصده بهل وِخر له ماه تثيرل فأخِ من َعْرضها مائة ألف " ) أحمد 

 وغيره( .

 أخوة اإليمان واإلسَلم :

ا فًلي هًلِه ما من عاقل إال وله في حياته هدف يسعى لطح قيقه ورسالة يودُّ أدا،هال أَّلل: أن له هم 

الحياة؛ لِا قاه الحهللاي  ًللى هللا عليًله وسًللم: "أ ًلده اْلسًلما، حًلارث وهمًلام" . قًلاه ابًلن اْلثيًلر 

ا تًلان أو  رحمه هللا في معحى همام: "وإنما تان أ دقها ْلنه ما من أحٍد إال وهو يهًلم بًلأمرل خيًلر 

ا". إذ ا فكل أحد يحمل بين جوانح ا وهدفا يحرته في هِه الحياة ويوجه طاقاته لطحقيقه.شر   ه هم 

اجطمع ذات يوم بفحا، الكعهللاة أربعة من أبحًلا، سًلادات قًلريم هًلم: عهللاًلد هللا بًلن عمًلرل وعًلروةُ بًلن 

الزبيرل وأخوه مصعب بن الزبيرل وعهللاد الملك بن مروانل فقاه لهم مصعب: تمحهوال فقًلالوا: ابًلدأ 



ُج فَلنة وفَلنة وسماهمال وتمحى عًلروة الفقًله فًلي الًلدينل وتمحًلى أن ل فقاه: والية العراه وتزوُّ 

عهللاد الملك الخَلفةل وتمحى ابن عمر اليحًلة. فسًلعى تًلٌل مًلحهم إلدراك غايطًلهل واسًلطيمع قًلواه فًلي 

ىل وناه عروة الفقًله فكًلان مًلن اْلئمًلة  تحقيع أمحيطهل فحاه مصعب والية العراه وتزوج بمن سمه

هللاعةل وناه عهللاد الملك الخَلفة والملكل واجطهد ابًلن عمًلر فًلي طلًلب العظام ومن فقها، المديحة الس

 اليحة ونرجو أن يكون من أهلها.

ك طاقاتًّلًله نحًلًلو  فًلًلانظر يًلًلاأخي رعًلًلاك هللا ..  أن مًلًلا يحملًلًله اإلنسًلًلان بداخلًلًله مًلًلن هًلًلٍم ورسًلًلالة يُحًلًلري

ليًله تحقيقًلهل فًلإذا بًله يطحقًلعل ال ْلنًله تمحًلاهل ولكًلن ْلنًله جًلده فًلي تحقيقًله وبًلِه أسًلهللااب الو ًلوه إ

 فطحقيع بإذن هللا.

فمن الحاس من همه جمع الدراهم وتكثيرهال وربمًلا بخًلل بهًلا علًلى نفسًله أو أهلًله ْلن همًله فًلي  

رؤيطها تثيرة وإن لم يحطفًلع بهًلال وهًلو بمثابًلة العهللاًلد الًلَِّلل يحًلرس المًلاه لسًليده وال حًلظ لًله فيًلهل 

 ومحهم من همه نيل المحا ّب والطرفع بهال 

حي ا يطمايل طربا  فيطمايل معه السًلفها،ل أو تاتهللاًلا  يلًليع الفاحلًلة ومن الحاس من همه أن يكون مغ

ج للهللااطل ليحاه بًله عرضًلا   ائًلَل  و ًليطا  حًلائَل ل ومًلحهم مًلن همًله فًلي الحيًلاة  ويحلر الرذيلة ويروي

 امرأة يرى أنه إن ظفر بها فقد فا  فو ا  عظيما ل وإال فقد فاتطه الحياةل وهكِا.

يصهللاا هم أحدهم في أمر تافه حقير يقضي ساعات طواه في  وال تزاه الهمم تصغر وتصغر حطى

االنلغاه بهل مع أنه يعود عليه بالضرر عاجَل  أو ِجَل ل وتٌل يسير إلى غايطهل وييهد في تحقيع 

رسالطهل ومن هحا يحلأ الطفاوت بين الحهللاَل، والدهما،ل بين العقَل، والسفها،؛ ْلن محا ه الرجاه 

ت ما يحملونه من الهموم والغاياتل فالهمم العاليًلة تسًلمو بصًلاحهللاها وتِلك الحسا، تطفاوت بطفاو

إلًلًلى ذرى المعًلًلاليل والهمًلًلم الدنيًُلًلة تسًلًلفُل بصًلًلاحهللاها إلًلًلى الحضًلًليضل وتًلًلٌل يسًلًلعى إلدراك غايطًلًله 

 قاه المطحهللاي : وتحقيع أمحيطه جليلة تان  أم حقيرةل خيرا تان  أم شرا .

 الحيـــومإذا غامرت في شرف مروم ***فـَل تـقـحع بمـا دون 

 فطعم الموت في أمر حقــير*** تطعم الموت في أمر عظيـــم

 يـرى اليهللاحـا، أن العيز أمن *** وتلك خـديعـة الطـهللاـع اللُيــم

يقوه الخليفة الراشد عمر بن عهللاد العزيز رضي هللا عحه :" إن لي نفس ا تواقةل وإنها لم تعط من 

 -فلما أعطي  ما ال أفضل محه في الدنيا يعحي الخَلفًلة الدنيا شيُ ا إال تاق  إلى ما هو أفضل محهل 

 -وقاه شوقي : تاق  نفسي إلى ما هو أفضل من الدنيا تلها؛ اليحة ".

 وما نـيـل المطــالـب بالطمحـي *** ولكن تـكخـِ الدنيـا غَلبـ ا

 وما اسطعصى على قوم محاٌه ***إذ اإلقـدام تان لهــم رتابـ ا

ًله فًلي فالهمي الَِّلل يحمله المر ُد قيمطًله فًلي سًلوه الرجًلاهل فًلإن تًلان همُّ ، بين جحهللايه هو الَِّلل يحًلديّ

ًله عظًليم  الحياة رضوان هللا عز وجل ساعيا  في الخيرات ِمرا  بالمعروف وناهيا  عًلن المحكًلر فهمه

ومطلهللاًَلًله تًلًلريمل فًلًلأخلل العمًلًلل هلل جًلًلل وعًلًلَلل واقطًلًلّف سًلًلحة رسًلًلوه هللا  ًلًللى هللا عليًلًله وسًلًللمل 

ن هللال فًلإن تحًل  ذا علًلم فعليّمًله مًلن ال يعلًلمل وإن تحًل  ذا مًلاه فًلَل تهللاخًلل وسطرى الثمار يانعة بًلإذ

بالهللاِه إلعزا  ديحك وغوث إخوانك وإن تح  ذا محصب وجاه فاسطعمله في مرضًلاة ربًلك وخدمًلة 

 ديحك وأمطك. وهمة عالية وطموح تهللايرل تطير بصاحهللاها إلى اليحة .

ه في الحياة ليس إال محصهللاا  رفيعا   وقصرا محيفا  وماال   وفيًلرا  وال هًلمه لًله فًلي ديحًله أما من تان همُّ

فَل يغضب هلل وال يحطصر ْلوليا، هللا من العلمًلا، والًلدعاة وال يأبًله بانطهًلاك حًلدود هللا فهًلِا ميًل  

يملًلًلي بًلًلين اْلحيًلًلا،ل فأحسًلًلن هللا عًلًلزا،ه فًلًلي نفسًلًلهل وال تثًلًلر فًلًلي المسًلًللمين مًلًلن جحسًلًلهل فًلًلهللاطن 

 اْلرض خير له من ظهرها.

 في حياٍة إذا ***مـا ُعد من سقط المطاعّ ومـا للمر، خيٌر 

 -* فات  تهللاير الهمـــــــــــة :

ــــة بقَْدر ما تَطَعحهىل تحاُه ما تطمحهى .  يا عالـــــــــــــــي الهمه

 :أخوة اإليمان 
 ولهِه الخصو ية العالية  فات تطوافر في بعض الرجاه وليس تلهم محها:



بًلالحفس والحفًليس فًلي سًلهللايل تحصًليل غايطًلهل وتحقيًلع بغيطًلهل  إن عالي الهمة ييود جواد تريم :

ْلنه يعلم أن المكارم محوطة بالمكارهل وأن المصالا والخيراتل واللِات والكمًلاالت تلهًلا ال تحًلاه 

 إال بحظ من الملقةل وال يُعهللار إليها إال على جسر من الطعب ..

نحو غايطه الطي حددها على بصًليرة عالي الهمة يُرى محطلقا  بثقة وقوة وإقدام  واثع بوعد ربه:

 -وعلمل فيقطحم اْلهواهل ويسطهين الصعاب :

 ذريــحــي أنــــل مــــا ال يُــحــاه مــــن الــعُـــَل **فصعب العَل في الصعب والسهل في السهل

 إبـر الـحــْحـلّ  تــريـــديـــن إدراك الــمــعــالــي رخـــيـــصـة** وال بُــــده دون الـلهـْهــّد مــــن

من أراد اليحة سلعةَ هللا الغالية لم يلطف  إلى لوم الئمل وال عِه عاذهل ومضى يكًلدح فًلي السًلعي 

لها قاه تعالى: " ومن أراد اْلخرة وسعى لها سعيها وهو مكمن فأولُك تان سعيهم ملًلكورا " 

إن سلعة هللا غاليًلةل أال وقاه  لى هللا عليه وسلم : " من خاف أدلجل ومن أدلج بلم المحزهل أال 

 )الطرمَِّلل(.إن سلعة هللا اليحة ".

 العزيمة: َّللقو

قاه هللا تعالى :" فًلإذا عزمًل  فطوتًلل علًلى هللا " وقًلاه / جعفًلر  -تهللايــر الهمــة ال يحقُُض َعْزمه :

 الخلدَّلل الهللاغدادَّلل : " ما عقدت هلل على نفسي عقدا  ل فحكثطه ".

 -ه إال معالي اْلمور :* عالي الهمة ال يرضى بالدون وال يرضي

إن عالي الهمة يعلم أنه إذا لًلم يًلزد شًليُا فًلي الًلدنيا فسًلوف يكًلون  ائًلدا عليهًلال ومًلن ثًلم فهًلو ال 

 يرضى بأن يحطل هامم الحياةل بل البد أن يكون في  لهللاها ومطحها عضوا مكثرا.

هللاة أولًلو إن تهللاير الهمة نوع من الهللالر تطحدى همطه ما يراه مسًلطحيَل ل ويحيًلز مًلا يحًلو، بًله العصًل

 -القوةل ويقطحم الصعاب واْلهواه ال يلوَّلل على شي، :

 لـه هـمـم ال محطـهـى لكهللاـارهـا وهمطه الصغرى أجل من الدهر

 -ندرة تهللايرَّللي الهمة في الحاس :

يصده عليهم قوه الرسًلوه  ًللى هللا عليًله وسًللم : " تيًلدون الحًلاس تإبًلل مائًلةل ال ييًلد الرجًلل 

وقًلد تانًلـوا إذا  -الحاس ثلة من اْلولينل وقليل من اْلخًلرين : . وهم في)الهللاخارَّلل(. فيها راحلة "

 . عـدوا قليـَل فقد  اروا أعز من القليل

 -عالي الهمة ال يرضى بما دون اليحة :

إن تهللاير الهمة ال يعطد بما له فحا،ل وال يرضى بحياة مسطعارةل وال بقُحيٍة مسطردةل بًلل همًله قحيًلة 

يحلع في سما، المعاليل وال يحطهي تحليقه دون عليينل فهي مكبدةل وحياة مخلدةل فهو ال يزاه 

 غايطه العظمىل وهمه اْلسمى .

 -عالي الهمة شريف الحفس يعرف قدر نفسه :

وعًلًلالي الهمًلًلة يعًلًلرف قًلًلدر نفسًلًلهل فًلًلي غيًلًلر تهللاًلًلرل وال عيًلًلبل وال غًلًلرورل وإذا عًلًلرف المًلًلر، قًلًلدر 

اْلمًلورل وسفاسًلفها فًلًلي  نفسًلهل  ًلانها عًلن الرذائًللل وحفظهًلًلا مًلن أن تهًلانل ونزههًلا عًلًلن دنايًلا

السر والعلنل وجحهللاها مواطن الِه بأن يحملها ما ال تطيع أو يضعها فيما ال يليع بقدرهال فطهللاقًلى 

 نفسه في حصن حصينل وعز محيع ال تعطى الدنيةل وال ترضى بالحقلل وال تقحع بالدون .

 -تهللاير الهمة عصامي ال عظامي :

لى حسهللاه ونسهللاهلوال يضيره أال يكون ذا اتكاال ع اللرف نفسهلالهمة عصامي يهللاحي ميده بفكهللاير

 ل فإن ضم تهللار الهمة إلى نسب تان تعقد علع على جيد حسحا، .ونسهللاا   فحسهللاه همطه شرفا  نسبل

 -تهللاير الهمة يحمل هم الدعوة :

من أعظم ما يهطم به الداعية هداية قومهل وبلًلو  اليهًلد فًلي الحصًلا لهًلمل تمًلا يطضًلا ذلًلك جليًلا 

 رسلينل خا ة خاتمهم وسيدهم محمد  لى هللا عليه وسلم .لمن تدبر سير الم

إن المطأمل لقوائم عظما، رجاالت اإلسَلم من الرعيل اْلوه فمن بعدهم ليرى أن علو الهمًلة هًلو 

القاسًلًلم الملًلًلطرك بًلًلين تًلًلل هًلًلكال، الًلًلِين اعطًلًلزوا باإلسًلًلَلملواعطز بهًلًلم اإلسًلًلَلمل ووقفًلًلوا حيًلًلاتهم 

علمًلا، أو دعًلاة أو ميًلددين أو مياهًلدين أومًلربين أو  لحراسة الملًلة وخدمًلة اْلمًلة سًلوا، تًلانوا

عهللااد  الحين ولولم يطحلوا بعلو الهمة لما تان لهم موضع فًلي قًلوائم العظمًلا، ولمًلا تربعًلوا فًلي 



قلًلًلوب أبحًلًلا، ملًلًلطهمل ولمًلًلا تزيحًلًل  بًلًلِترهم  ًلًلحائف الطًلًلاريس وال جعًلًلل هللا لهًلًلم لسًلًلان  ًلًلده فًلًلي 

 اْلخرين ".

 *نماذج ممن عل  همطهم: 
 ان واإلسَلم :أخوة اإٌليم

لقد حفل الطاريس اإلسَلمي قديمه وحديثه بحماذج رائعة مًلن المهطًلدين الًلِين ارتفعًل  همًلطهم فًلي 

الهللاحث عن الدين الحع وبِلوا في سهللايل ذلك الحفس والحفًليسل فصًلاروا مضًلرب اْلمثًلاهل وحيًلة 

ه إليًلهل هلل على خلقًله أن مًلن انطلًلع باحثًلا  عًلن الحًلع مخلصًلا هلل تعًلالىل فًلإن هللا عًلز وجًلل يهديًل

 ويمن عليه بأعظم نعمة في الوجود نعمة اإلسَلم .

وأوه هًلًلكال، القًلًلدوة واْلسًلًلوة الحسًلًلحة نهللايحًلًلا محمًلًلد  ًلًللي هللا عليًلًله وسًلًللم فلقًلًلد ضًلًلرب لحًلًلا أروع 

اْلمثلة في هِا الخلع :" علو الهمة"  فهًلو اْلسًلوة الحسًلحةل والقًلدوة الرائعًلةل فًلي علًلو الهمًلة 

لى هللا عليه وسلم تان إذا حمي الوطيس في الحرب   ل تان واللهَياَعة واإلقدامل وقد ثهللا  أنه  

ال وأعَلهًلم همًلةل وقًلد قًلاد  ًللوات هللا عليًله بحفسًله خًلَله  أتثر الحاس شياعةل وأعظمهًلم إقًلدام 

علر سحين سهللاع ا وعلرين غزاةل وتان يطمحى أن يقوم بحفسه تًلل الهللاعًلوث الطًلي بعثهًلا والسًلرايا 

ن ال ييد ما يزود به جميع أ حابه للخروج معه في تًلل الطي سيرهال ولكن أقعده عن ذلك أنه تا

 بعثل وتان أتثرهم ال تطيب نفسه أن يقعد ورسوه هللا قد خرج إلى اليهاد.

 وهــــأحزان قلهللاي ال تزوه *** حطى أبلر بالقهللا

 وأرى تطابي باليمين *** وتَُسره عيحي بالرسوه

ه وسًللم: "والًلَِّلل نفسًلي بيًلدهل لًلوال أن روى عن أبي هريرة قاه: قاه رسوه هللا  لى هللا علي -

رجاال  من المسلمين ال تطيب أنفسهم أن يطخلفوا عحيل وال أجد ما أحملهم عليهل مًلا تخلفًل  عًلن 

سرية تغزو في سهللايل هللال والَِّلل نفسي بيده لًلوددت أن أقطًلل فًلي سًلهللايل هللا ثًلم أحيًلال ثًلم أقطًلل ثًلم 

. فأيًلة همًلة عاليًلة أعلًلى مًلن هًلِه الهمًلة  أحيال ثم أقطًلل ثًلم أحيًلال ثًلم أقطًلل")  الهللاخًلارَّلل ومسًللم (

 الحهللاوية .

وتان  لى هللا عليه وسلم القدوة في الهمًلة العاليًلة فًلي العهللاًلادة. فعًلن عائلًلة رضًلي هللا عحهًلا  -

قال : أنه الحهللاي  لى هللا عليه وسلم تان يقوم من الليل حطى تطفطًلر قًلدماهل فقلًل  لًله: لًلم تصًلحع 

ا")  هِا يا رسوه هللال وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنهللاك وما تأخر؟ قاه:  "أفَل أتون عهللاد ا شكور 

 (. الهللاخارَّلل

 أحزان قلهللاي ال تزوه *** حطى أبلر بالقهللاــــوه

 وأرى تطابي باليمين *** وتَُسره عيحي بالرسوه

ومن الحماذج الملرقة في الهللاحث عن الحع أبًلو بكًلر الصًلديع رضًلي هللا عحًله وقًلف أمًلام العًلرب 

المرتدينل حطى أن عمر بًلن الخطًلاب رضًلي هللا عحًلـه تعيًلب مًلن موقًلـف تلهمل وأ ر على قطاه 

ه بًلين الصًلَلة والزتًلاة "  أبي بكرل وطلب محه أن يطريثل فقاه أبو بكر : " وهللا ْلقًلاتلني مًلن فًلري

 فقالوا له : " ومع من تقاتلهم ؟ " فقاه : " وحدَّلل حطى تحفرد سالفطي ".

لفارسي رضي هللا عحًله و أبًلو ذر رضًلي هللا عحًله. وأتثرنا قرأ قصة الهللااحث عن الحقيقة سلمان ا

رضي هللا عحه قًلاه: رأيًل  أخًلي عميًلر بًلن أبًلي وقًلا  قهللاًلل أن يعرضًلحا رسًلوه هللا  عن سعد* و

يرانًلي رسًلوه  هللا عليه وسلم يوم بدر يطوارىل فقل : ما لك يا أخي؟ل قًلاه: إنًلي أخًلاف أن  لى

لعًلله هللا أن ير قحًلي اللًلهادة.   الخًلروجهللا  لى هللا عليه وسلم فيسطصغرني فيردنيل وأنا أحًلبُّ 

فردههل فهللاكى فأجا هل فكان سعد رضي هللا عحًله  قاه: فعرض على رسوه هللا  لى هللا عليه وسلم

  )11( .من  غرهل فقطل وهو ابن س  علرة سحة يقوه: فكح  أعقد حمائل سيفه

من العهللااسيينل عرض عليه أهل المغرب أن يقًليم  - قر قريم  -*ولما فري عهللاد الرحمن الداخل 

عحدهم ويحمونهل فقاه : " إن لي همة هي أعلى مًلن ذلًلك " وتوجًله تلقًلا، اْلنًلدلسل ثًلم أهًلدي  

إليه جارية جميلةل فحظر إليهال وقاه : " إن هِه من القلب والعين بمكانل وإن أنا اشطغل  عحها 



طي فيما أطلهللاه ظلمطهال وإن اشطغل  بها عما أطلهللاه ظلم  همطيل وال حاجًلة لًلي بهًلا اْلن "ل بهم

 وردها على  احهللاها .

*وهِا نور الًلدين محمًلود بًلن  نكًلي رحمًله هللا  ًلحع محهللاًلر المسًليد اْلقصًلىل وذلًلك قهللاًلل تحريًلر 

ال حيث تان له مطلب سامل وهمة عالية تمثل  فًلي تحريًلر المسًليد اْل قصًلى القدس بعلرين عام 

من قهللاضة الحصارىل برغم أن اْلمة اإلسَلمية تان  مفككة ِنِاك والخَلفات شًلديدة بًلين قيًلادات 

وبحًلى مصًلانع للسًلَلحل ووحًلد أقطًلار المسًللمين مًلن شًلماه لمين هيأ القوة الَل مة للطحريرلالمس

أفريقيا إلى مصًلر والًليمن وبًلَلد اللًلام وشًلماه العًلراهل وجعًلل الحًلاس يعيلًلون مرحلًلة الطحريًلر 

نها أمامهمل وما بحا، المحهللار إال نوع ا من هًلِه الطهيًُلة وعحًلدما تًلوفي نًلور الًلدين جًلا، تلميًلِه وتأ

 .الدين في مكانه في المسيد اْلقصىووضع محهللارنورَلح الدين اْليوبي فأتم الطحريرلمن بعده  

*وتان تًلافور اإلخلًليدَّلل و ًلاحهللاه عهللاًلدين أسًلودينل فيًلي، بهمًلا إلًلى قطًلائع ابًلن طولًلون أميًلر 

لمصرية وقطها ليهللااعا في أسواه العهللايدل جلس تافور و احهللاه يطحًلدثانل وبًلدأ تًلل محهمًلا الديار ا

 يسأه اْلخر عن أمحيطه وطموحه .

 قاه  احهللاه : أتمحى أن أباع لطهللااخل ْلتل ما أشا، وأشهللاع بعد جوع .

 وقاه تافور : أما أنا فأتمحى أن أملك مصر تلهال ْلحكم وأنهىل وِمر فأطاع .

احهللاه لطهللاًلاخل وبيًلع تًلافور ْلحًلد قًلادة مصًلر ومًلا هًلي إال أشًلهر حطًلى رأى القائًلد وبعد أيام بيع  

المصرَّلل من تافور تفا،ة وقوةل فقربًله محًلهل ولمًلا مًلات مًلولى تًلافور قًلام هًلو مقامًلهل واشًلطهر 

بِتائًلًله وتمًلًلاه فطحطًلًله حطًلًلى  ًلًلار رأس القًلًلوادل ومًلًلا  اه ييًلًلد وييطهًلًلد حطًلًلى ملًلًلك مصًلًلر واللًلًلام 

 والحرمين .

ا بصاحهللاه فرِه عحد الطهللااخ يعمل في جد وقد بًلدا بحالًلة سًليُةل الطفًل  تًلافور  بعدها مر تافور يوم 

إلى أتهللااعه وقاه : " لقد قعدت بهِا همطه فكان ما ترونل وطارت بي همطي فصًلرت تمًلا تًلرونل 

 ولو جمعطحي وإياه همة واحدة ليمعحا مصير واحد ".

وقيًلادات المسًلطقهللال فًلي أَّلل تحطاج اْلمم جميعها إلى أ حاب الهمم والطموحل فهم  ًلحاع الحيًلاة 

 أمة من اْلمم في القديم والحديث .

ًلًلل هللا أ ًلًلحاب الهمًلًلم العاليًلًلة والطمًلًلوح  وحطًلًلى فًلًلي مًلًلوا ين هللا تعًلًلالى فًلًلي الًلًلدنيا واْلخًلًلرةل فضه

والمثًلًلابرة علًلًلى غيًلًلرهم وإن تًلًلانوا مسًلًللمين مًلًلن أ ًلًلحاب الحسًلًلحىل قًلًلاه تعًلًلالى :   اله يَْسًلًلطَّوَّلل 

ًلَل  اْلقَاّعُدوَن ّمَن اْلُمْكّمحّينَ  ّه بًّلأَْمَواّلّهْم َوأَنفُّسًلّهْم ف فَضه َرّر َواْلُمَياّهُدوَن فّي َسهللاّيّل اللـه َغْيُر أُوّلي الضه

هُ اْلُمَياّهّديَن بّأَْمَواّلّهْم َوأَنفُّسّهْم َعلَى اْلقَاّعّديَن َدَرَجة  ف َوُتًلَلًّ َوَعًلَد اللهًلـهُ اْلُحْسًلحَٰى ف  ًلَل اللهًلـهُ اللـه َوفَضه

ا ")الحسا، : اْلُمَيا ا َعّظيم   (.95ّهّديَن َعلَى اْلقَاّعّديَن أَْجر 

ومًلن أهًلل الصًلفة  -قاه أبو فراس ربيعة بن تعب اْلسلمي خادم رسوه هللا  لى هللا عليه وسلم 

: " تح  أبي  مع رسوه هللا  لى هللا عليه وسلم فأتيطه بوضوئه وحاجطًلهل فقًلاه لًلي  ًللى هللا -

: " أسًلألك مرافقطًلك فًلي اليحًلة " فقًلاه الرسًلوه  ًللى هللا عليًله عليه وسًللم : " سًلل " ل فقلًل  

وسًلًللم : " أو غيًلًلر ذلًلًلك ؟ " قلًلًل  : " هًلًلو ذاك " فقًلًلاه عليًلًله الصًلًلَلة والسًلًلَلم : " فًلًلأعحي علًلًلى 

 نفسك بكثرة السيود ")مسلم (.   

 همة عالية وطموح تهللايرل تطير بصاحهللاها إلى اليحة .

 قاه المطحهللاي :

 تـقـحع بمـا دون الحيـــوم إذا غامرت في شرف مروم*** فـَل

 فطعم الموت في أمر حقير *** تطعم الموت في أمر عظيـم

 يـرى اليهللاحـا، أن العيز أمن ***وتلك خـديعـة الطـهللاـع اللُيـم

 **أ حاب الهمم المطدنية جواسيس ضد أوطانهم.. 
ثًلاه هًلكال، فحين تريد أن تهللاحي أمة ابحث عن أ حاب الهمم العالية والمخلصين من رجالها .. أم

 المخلصين اْلمحا، أ حاب الحوايا السليمة والضمائر الحية اليقظة ..

ال ضًلع فًلي مواقًلع الطًلأثير فيهًلال ومًلواطن  أما حين تريد هدم أمة مًلن اْلمًلمل فًلاْلمر سًلهَل  ميسًلر 

القوة ومكامن المحعةل تل ذَّلل همة مطدنيةل وطموح هزيلل من تمطلئ نفوسهم باليأس والقحًلوطل 



م لعوامًلًلل الهزيمًلًلة الحفسًلًليةلو الخونًلًلة والمحًلًلافقين واليواسًلًليس ومحعًلًلدمي ويسًلًلهل اسطسًلًلَلمه

 الضمير..الس. إنك إن فعل  أ هللا  أمطهم في مقطللوقل أن تحيو أمة يفعل بها أعداؤها مثل ذلك .

عحدما اسطلم شاره ديغوه رئاسة اليمهورية الخامسة في فرنسا تان  اللهللاهات تحوم حوه أحًلد 

ئاسًلًلة بأنًلًله يعمًلًلل لمصًلًللحة دولًلًلة تهللاًلًلرى معاديًلًلةل وقًلًلد عيًلًلزت تًلًلل تهللاًلًلار المًلًلوظفين فًلًلي قصًلًلر الر

 اْلجهزة المخطصة عن الو وه إلى دليل مادَّلل واحد يديحه .

وفًلًلي الحهايًلًلة رفًلًلع اْلمًلًلر إلًلًلى الًلًلرئيس ديغًلًلوهل فقًلًلام باسًلًلطدعا، الموظًلًلف الملًلًلطهللاه بًلًله إلًلًلى مكطهللاًلًله 

وأن  تعمل لصالا واسطثمر ديغوه عحصر المفاجأة وهيهللاة الرئاسةل ففاجأه بسكاله : " محِ مطى 

 الدولة تِا ؟ ".

 فأجابه الموظف لفوره : " محِ سحوات يا سيدَّلل الرئيس ".

 -ثم دار بيحهما حوار سريع :

 الرئيس : تيف تطلقى الطعليمات ؟ -

 الياسوس : ال أتلقى أَّلل تعليمات . -

 الرئيس : تيف ترسل تقاريرك ؟ -

 الياسوس : ال أرسل أية تقارير . -

 ل ا ( : تيف يطصلون بك إذن ؟!الرئيس ) محده -

 الياسوس : ال يوجد أَّلل اتصاه . -

 الرئيس ) محدهل ا ( : تيف تعمل إذن لصالا الدولة المعادية ؟ -

ًلال  - ًلا أقًلل الموجًلودين طموح  الياسوس : إن مهمطًلي تححصًلر مًلن خًلَله مًلوقعي بًلأن أخطًلار دائم 

ًلًلة ل وأسًلًلوأهم مًلًلن حيًلًلث الكفًلًلا،ة واالخطصًلًلا  لعضًلًلوية  الليًلًلان الحساسًلًلة والمهمًلًلةل وأدنًلًلاهم همه

ة العالية .  لطصهللاا تو يات هِه الليان تفطقد الطموح والهمه

من أجل هِا تله ال بد أن نهللاحث في أبحائحا والرجاه الصادقين من حولحا و عًلن أ ًلحاب الطمًلوح 

الكهللايرل والهمم العاليةل ونعطحي بهم أيما عحايةل ففي مثل هكال، يكمن اْلمًلل فًلي مسًلطقهللال اْلمًلةل 

 طع اليقين في عزتها وترامطهال وبغيرهم ال أملل وال عزةل وال ترامة .ويس

وإن سقوط الهمم وخساسطها حليف الهًلوانل وقًلرين الًلِه والصًلغارل وهًلو أ ًلل اْلمًلراض الطًلي 

تفلًلًل  فًلًلي أمطحًلًلال فأورثطهًلًلا قحطًلًلا فًلًلي الًلًلر جًلًلاهل وجفافًلًلا فًلًلي القًلًلرائال وتقليًلًلدا أعمًلًلىل وتًلًلواتَل 

 ر الواقع .وتسَلل واسطسَلما لما يسمى اْلم

تل ذه يصيب اإلنسان من غيرهل ويحاله من ظاهره : قريب شفاؤهل ويسير إ الطهل فإذا نهللاع الًلِه 

 من الحفسل وانهللاثع من القلبل فهو الدا، الدوَّللل والموت الخفي .

 -: أسهللاــاب ارتقـــا، الهمـم
 ي الحية .: العلم يصعد بالهمةل ويرفع طالهللاه عن حضيض الطقليدل ويُصفيّ  العلم والهللاصيرة

ا واحدا  قًلاه تعًلالى  "َوَمًلْن أََراَد اْْلَّخًلَرةَ َوَسًلعَى لََهًلا َسًلْعيََها َوُهًلَو :إرادة اْلخرةل وجعل الهموم همه

وقًلاه  ًللى هللا عليًله وسًللم : " مًلن تانًل  (.19ُمْكّمٌن فَأُولََُّك َتاَن َسًلْعيُُهْم َمْلًلُكورا " )اإلسًلرا،/

ه اْلخًلرةل جمًلع هللا لًله شًلملَهل وجعًلل غ ًله همي حًلاه فًلي قلهللاًلهل وأتطًله الًلدنيا راغمًلةل ومًلن تانًل  همي

ه هللا عليه أمرهل وجعل فقره بين عيحيهل ولم يأته من الدنيا إال ما تطب هللا له " )أحمًلد الدنيال فره

 وابن ماجة(.

: عًلًلن / عطًلًلا، قًلًلاه : تًلًلان / عمًلًلر بًلًلن عهللاًلًلد العزيًلًلز ييمًلًلع تًلًلل ليلًلًلة الفقهًلًلا،ل  تثًلًلرة ذتًلًلر المًلًلوت

 مة واْلخرة ويهللاكون .فيطِاترون الموت والقيا

: ْلنه سحة اْلنهللايا،ل وجالب تل خيرل وقد قاه  لى هللا عليه وسًللم : "أعيًلز الحًلاس مًلن الدعا، 

 )ابن حهللاان(. عيز عن الدعا، "

قاه / الحسًلن : نفسًلك إن لًلم تلًلغلها  :وترتيز الفكر في معالي اْلمور االجطهاد في حصر الِهنل

 بالحع شغلطك بالهللااطل .



: إذا سقط  اليوهرة في مكان نيس فيحطاج ذلك إلى تثير من المًلا،  ة المثهللاطةالطحوه عن الهللايُ

حطى تُحَظهًلف إذا  ًلهللاهللاحاه عليهًلا وهًلي فًلي مكانهًلال ولكًلن إذا أخرجحاهًلا مًلن مكانهًلا سًلهل تحظيفهًلا 

 بالقليل من الما، .

ناسًلا  : قاه  لى هللا عليه وسلم : " إن من الحاس   حهللاة أولي الهمم العاليةل ومطالعة أخهللاارهم

 )ابن ماجة(.مفاتيا للخير مغاليع لللر "

: قًلًلاه  ًلًللى هللا عليًلًله وسًلًللم : " إن الًلًلدين الحصًلًليحة هلل ولكطابًلًله ولرسًلًلوله  نصًلًليحة المخلصًلًلين

 )مسلم(. وْلئمة المسلمين وعامطهم "

يَن َجاَهًلُدوا فّيحًَلا لَحَْهًلّديَ والمثًلابرة فًلي تًلل الظًلروف : قًلاه تعًلالى :  المهللاادرة والمداومة ِّ حهُهْم :"َوالهًل

 (.69ُسهللاُلَحَا ")العحكهللاوت/

 مياالت علو الهمة :

 * علو الهمة في طلب العلم

 وإنما يحصل العلم بالمثابرة واليلد والسهر قاه يحيى بن أبي تثير : ال يحاه العلم براحة اليسد

 ومن يصطهللار للعــلم يظـــــفر بحيله *** ومن يخطب الحسحا، يصهللار على الهللاِه

 ي طلب العلى *** يسيرا يعم دهــــــــــرا طويَل أخا ذهومن لم يِه الحفس ف

 * علو الهمة في العهللاادة واالسطقامة

 قاه الحسن : من نافسك في ديحك فحافسه ل ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره

 قاه وهيب بن الورد : إن اسططع  أن ال يسهللاقك إلى هللا أحد فافعل ..

 الخطهللاة الثانية:
 أتدرون ة والسَلم علي رسوه هللا أما بعد:فيا جماعة اإلسَلم :الحمد هلل والصَل

 عَلم يحدم تهللاير الهمة ؟
يحدم على ساعة مرت به في الدنيا لم يعمرها بِتر هللا عز وجًللل قًلاه  ًللى هللا عليًله وسًللم : " 

لًلًليس يطحسًلًلر أهًلًلل اليحًلًلة علًلًلى شًلًلي، إال علًلًلى سًلًلاعة مًلًلرت بهًلًلم لًلًلم يًلًلِتروا هللا عًلًلز وجًلًلل فيهًلًلا 

يًلا تهللايًلر الهمًلة : ال يضًلرك الطفًلردل فًلإن طًلره العًلَل،  الطهللاراني عن معاذ بن جهللال(.)الهللايهقي و".

 قليلة اإليحاس .

فعالي الهمة ترقى في مًلدارج الكمًلاه بحيًلث  ًلار ال يأبًله بقلًلة السًلالكينل ووحلًلة الطريًلع ْلنًله 

 ل .يحصل مع تل مرتهللاة يرتقي إليها من اْلنس باهلل ما يزيل هِه الوحلةل و إال انقطع به السهللاي

 -*أسهللااب انحطاط الهمم :
 -حطى نكون أبعد عن انحطاط الهمم ال بد أن نطعرف على أسهللااب ذلك :أخوة اإليمان :و

 تما فسره الرسوه  لى هللا عليه وسلم : " حب الدنيال وتراهية الموت "الوهن :*

ة فطرةل فمن الفطور* ة ل ولكل ّشره تان  فطرته إلى :  قاه  لى هللا عليه وسلم : "إن لكل عمل ّشره

 سحطي فقد اهطدىل ومن تان  إلى غير ذلك فقد هلك ")أحمد(.

: قاه  لى هللا عليه وسلم : " نعمطًلان مغهللاًلون فيهمًلا  إهدار الوق  الثمين في فضوه المهللااحات*

 تثير من الحاس الصحة والفرا  ")الهللاخارَّلل(.

ُ انهللاّعًَلًلاثَُهْم :" َولًَلًلْو أََراُدوا اْلُخًلًلُروَج َْلََعًلًل:قًلًلاه تعًلًلالى  العيًلًلز والكسًلًلل* ّكًلًلن َتًلًلّرَه َّللاه دُّوا لًَلًلهُ ُعًلًلدهة  َولَٰ

   ( .46فَثهللَاهَطُهْم َوقّيَل اْقعُُدوا َمَع اْلقَاّعّديَن ") الطوبة/ 

:وشيرة الغفلة تُسقى بما، اليهل الَِّلل هو عدو الفضائل تلها . قاه ابن القيم رحمه هللا  *الغفلة

 لكن تن خفيف الحوم .: ال بد من ّسحة الغفلةل ورقاد الغفلةل و

ًل  نفسًله بخيًلرل إمًلا  الطسويف والطمحي* :وهما  فة بليًلد الحًلسل عًلديم المهللاًلاالةل الًلَِّلل تلهمًلا همه

يعيقها بسوف حطى يفيًلأه المًلوتل وإمًلا يرتًلب بهًلا بحًلر الطمحًليل وهًلو بحًلر ال سًلاحل لًلهل يًلدمن 

 رتوبه مفاليس العالم .

لى هللا عليه وسلم : " إنما َمثًلل اليلًليس : سافل الهمة من طَلب الدنيا قاه   اليليس السو،* 

يكل وإمًلا أن  ِّ الصالا واليليس السو،ل تحامل المسك ونًلافس الكيًلرل فحامًلل المسًلك : إمًلا أن يُْحًل



تهللاطاع محهل وإما أن تيد محه ريحا طيهللاًلةل ونًلافس الكيًلر : إمًلا أن يحًلره ثيابًلكل وإمًلا أن تيًلد محًله 

 ريحا خهللايثة " )الهللاخارَّلل ومسلم(.

: ال سيما مسألة القضا، والقدرل عدم تحقيع الطوتًلل علًلى هللا تعًلالىل هم العقيدة*االنحراف في ف

 بدعة اإلرجا، .

 * علو الهمة في الهللاحث عن الحع

لقد حفل الطاريس اإلسَلمي قديمه وحديثه بحمًلاذج رائعًلة مًلن المهطًلدين الًلِين :"  أخوة اإلسَلم

لًلك الًلحفس والحفًليس ل فصًلاروا و بًلِلوا فًلي سًلهللايل ذ ارتفع  همًلطهم فًلي الهللاحًلث عًلن الًلدين الحًلع

مضرب اْلمثاه ل وحية هلل على خلقه أن من انطلع باحثا عن الحع مخلصًلا هلل تعًلالى ل فًلإن هللا 

 .عز وجل يهديه إليه ل ويمن عليه بأعظم نعمة في الوجود نعمة اإلسَلم

القعقًلاع  حا ر خالد بن الوليد ) الحيرة ( فطلب من أبي بكر مددا ل فمًلا أمًلده إال برجًلل واحًلد هًلو

بن عمرو الطميمي وقاه: ال يهزم جيم فيه مثلهل وتان يقوه: لصًلوت القعقًلاع فًلي اليًليم خيًلر 

 من ألف مقاتل!

ولما طلب عمرو بن العا  المدد من أمير المكمحين عمر بن الخطاب في فطا مصر تطب إليًله : 

لًلف : الزبيًلر بًلن أما بعد : فإني أمددتك بأربعة ِالف رجلل على تًلل ألًلف : رجًلل مًلحهم مقًلام اْل"

 ." العوامل والمقداد بن عمرول وعهللاادة بن الصام ل ومسلمة بن مخلد

إن خير ما تقوم به دولة للعهللاهال وأعظم ما يقوم عليه محهج تعليمًليل وأفضًلل مًلا تطعًلاون عليًله 

أدوات الطوجيه تلها من  ًلحافة وإذاعةلومسًليد ومدرسًلةل هًلو  ًلحاعة هًلِه الرجولًلةل وتربيًلة 

 جاه.هِا الطرا  من الر

إن رجَل  واحدا  قد يساوَّلل مائةل ورجَل  قد يًلوا َّلل ألفًلا ل ورجًلَل  قًلد يًلزن شًلعهللاا  بأسًلرهل وقًلد قيًلل: 

 رجل ذو همة يحيي أمة.

 لكحه في اْللمعية واحد.…يُعد بألف من رجاه  مانه 

اْلمة اليوم بحاجة إلى رجاه يحملون الدين وهمي الدين ويسعون جًلاديين لخدمًلة ديًلحهم وأوطًلانهم 

 ." من المكمحين رجاه" شعارهم

 -رضًلي هللا عحًله-رجاه ال يُقاسون بضخامة أجسادهم وبها،  ورهمل فعن علًلي بًلن أبًلي طالًلب 

ابًلًلن مسًلًلعود فصًلًلعد علًلًلى شًلًليرٍة أمًلًلره أن يأتيًلًله محهًلًلا  - ًلًللى هللا عليًلًله وسًلًللم-قًلًلاه: "أمًلًلر الحهللاًلًلي 

قيهل بلي، فحظر أ حابه إلى ساه عهللاد هللا بن مسعود حين  عد الليرة فضًلحكوا مًلن دقًلة سًلا

ممًلا تضًلحكون؟ لَّرجًلُل عهللاًلد هللا أثقًلل فًلي الميًلزان يًلوم »: - لى هللا عليه وسًللم-فقاه رسوه هللا 

 )أحمد("القيامة من أحد

اْلمة بحاجة اليوم إلى رجاه يطربون على عظائم اْلمًلور ومكًلارم اْلخًلَله ل  ًلفوفهم محطظمًلة ل 

ن الغضب هلل ال يعحي اليور حريصون على الوحدة واالئطَلف وليس الفرقة والخَلف ل يعلمون أ

 وتياو  الحدي اللرعي في إنكار المحكر .

رجًلًلاه هممهًلًلم عاليًلًلة ل  ًلًلهللاٌر علًلًلى المحًلًلن ل وبُعًلًلٌد عًلًلن الفًلًلطن ل عقًلًلولهم مطزنًلًلة ل جحًلًلوبهم ليحًلًلة ل 

أخطاؤهم معدودة ل إذا ذُتر هللا وجل  قلوبهم ل وإذا تُلي  عليهم ِياته  ادتهم إيمانا  وعلًلى ربهًلم 

حزيحة قلوبهم ل يهللاكون يوما  قصًلي را لغًلد طويًلل ل ال يحزنًلون علًلى مًلا  أعيحهم ليطوتلون ل دامعة 

فاتهم مًلن الًلدنيا ل وال يفرحًلون بمًلا أتًلاهم محهًلا أنفاسًلهم طويلًلة مثًلل طًلوه طًلريقهم .. وِرا،هًلم 

إنهًلم رجًلاه ال يُعرفًلون عحًلد االتفًلاه بًلل عحًلد االخًلطَلف ل حيًلث  حكيمة على مثًلل مًلا يواجهًلون ..

 مدى ورع اإلنسان وحلمه ل وتحريه والطزامه العده واإلنصاف.يُسفر االخطَلف عن 

 هم حراس اْلمة وقادتها وعقولها .فوة المحطقاة لهم الصهم الصف اْلوه لهم الحخهللاة الموجهة ل

ويدفعون اْلعدا، ل ودون عن اْلمة ل ويدافعون عحها لرجاه هم عين اْلمة وضميرها ل رجاه يِ

 .د اْلمةرجاه يوجهون اْلمة ل وبهم تسطرش

 إنهم رجاه المواقف ... وحاجطها إليهم اليوم أشد ..تاريخها عحهم علي مدَّللمة ألالغحي لرجاه 

القادرون على بيان الحع برحمة وإشفاه ل القادرون على إعانة المخطئ في العًلودة عًلن خطًُله 

ًلة بأنًلاتهم وحلمهًلم ل بالحكمة والموعظة الحسحة. وخا ًلة  القادرون على إعادة الطوا ن في اْلمه



عحًلد ظهًلور فطحًلًلة االخًلطَلف وتثًلرة الرويهللاضًلًلات ؛ فهًلم ملطزمًلون بهللايًلًلان الحًلع بدليلًله ل وتصًلًلحيا 

الخطًلًلأ ل ولكًلًلحهم فًلًلي الوقًلًل  نفسًلًله حريصًلًلون علًلًلى تماسًلًلك الصًلًلف وثهللاًلًلات أرتانًلًله ليعلمًلًلون أنه 

  غفلطهم عن أحد هِين الرتحين سطكون سهللاهللاا  للطصدع وفساد ذات الهللاين وذهاب الريا .

تيعلحا من أ حاب الهمم العالية .. اللهُهمه إّنّيا نعًُلوذُ بًّلَك ّمًلْن اْلَهًلّمي َواْلَحًلَزّنل َونعًُلوذُ اللهم نسألك أن 

ْيّنل وقهر الرجا  ه "بَّك ّمْن اْلعَْيّز َواْلَكَسّلل َوأنعُوذُ بَّك ّمْن اْلُيهللْاّن َواْلهللاُْخّلل َونعُوذُ بَّك ّمْن َغلَهللاَّة الده


