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 علو اهلمة وأثره يف صالح األمةخطبة بعنوان: 
 م2016مارس  4 -هـ 1437مجادى األوىل  24

 عناصر الخطبة:
 العنصر األول: دعوة اإلسالم إىل علو اهلمة

  العنصر الثاين: صور من علو اهلمة عند السلف الصاحل
 العنصر الثالث: علو اهلمة يف حياتنا املعاصرة بني النظرية والتطبيق

 مة:                                                            أما بعد:المقد
 العنصر األول: دعوة اإلسالم إىل علو اهلمة

 علو اهلمة وطلب املعايل يف األمور وكلها . علىلقد حثنا الشرع احلنيف  عباد هللا:
يددة  ج قا ددب احلددله حلاددوله الأمدداري لدده لو ليددتح.ل  ال عر  دددا  وقددد عددرع العلمددا  اهلمددة جهدداقل  وقدده القلددب وقادددح نميددد  قددواح الروحا 

 للجرقاين(
دد م ا    عمَندده ِ عمددَر  دد ما   رم   الن ددي    لمددل ى ا    ولقددد  فدداار  الناددوو النلو ددة علددى طلددب علددو اهلمددة يف لعمدداري الددد يا وابْددرحِ اعمددَر حمأ دديُ  ََددر  ح 

قل اَليمددد  الَ  ُم قمدداريم ددل  . ل الل ددارب وموددلُ(ِ قدداري اَددر َ دداريق ل ايدده  ددد   ج ال ع ددف عددر عملمَيدده  وملم لَ ل مددَر  دمع ددوري  ددَر اَليمددد  الَوددَ لمى وماََدددم ددرن م  يدَ ْم ع َليمددا 
 املوألةه وحض على معايل األموره و رك د يئهاه وهللا حيب معايل األمورل  شرح الل ارب( 

لهددا ومددا لدف  منهدداِ اددىل   هللا  عداج حيددَب معددايل األمدوره و أددرح ل وددااها.ل   ر يددب وقداري مالدد"ق ل عليدد" لعدايل األمددور وكراتمهدداه وا دل  ر ات
 املدارك للقا   عياض(

لذل" اىل  هللا للحا ه و عايل حيب لاحب اهلمة العالية و ليض للحا  اهلمُ الد يئة ِ اعر لهل َدر لدعد الوداعدب قداري ق قداري رلدوري 
 احلاكُ وال رباين ولححه األللاين يف الاحيحة(«   وقل حيب معايل األمور ه و أرح ل وااها    هللا ع  » هللا للى هللا عليه وللُ ق 

شدعمه   ودهه ا ادف َأدل   ْلدل  يدل. ومدر د دمه ه دهه وطيدمه   ودهه ا ادف َأدل   ْلدل ر  دل.ل  قاري اَر القيُق ل امدر علدمه ه دهه ْو
  ال واتد( .

ليب ةر ددرح ه عددر  اعددرميدددةُ عملعو ددة علددى قدددر  ددو همهددُه  -عدد  وقددل-اليددة ج  هللا لددلى هللا عليدده ولددلُ لةددل اهلمددة الع الندديطمددأ  ولقددد 
اللدد ار والليهقدد  ولددححه األللدداين يف الاددحيحة(ِ ه .«     املعو ددة  م مددر هللا العلددد علددى قدددر امل  ددة » النددي لددلى هللا عليدده ولددلُ قدداري ق 

ني دذل"   ده الدد يا را؛مدةِ االلد عداد لخْدرحههده   أدو   ل  لكمل حاال  املد مر ل للى هللا عليه وللُ َو ق  َو اعمدَر لم مد   ََدر  ممال د"  قمداريم
ددرمح  هم دده  قمعمددلم ا    ؛ نمدداح  يف  قدمَلل دده    ْ ا مددمَه اَب ُمقل ممددَر كم ددل  دد قمدداريم رمل ددوري  ا    لمددل ى ا    عملمَيدده  وملم َلمدده  وملم دمَ دده  الددَد َديما ومة  َم ا مددمَه وم ممدد م لمدده   ددةنِ ومممددَر كم  م رما؛ مم

َ  ه  م َر الَد َديما   ال   َلمه  ومَلَم َيم َم ندمَيه  ومادمر قم عملمَيه     مما ق د  رم لمه .ل  الرتمذب ولححه األللاين يف الاحيحة (الَد َديما هم ه  قمعملم ا    ادمَقرمح  َدمنَيم عميدَ
مدددر قلدددل علدددى علدددو اهلمدددةه ال  ر دددى علددددو ه وال  قنددد  علقليدددله وال  ل  دددمه  ج ادددىل  وطندددوا ل  ودددأُ علدددى علدددو اهلمدددةِ  أيهـــا املســـلمو :

عمدر َدر  . ومدا ل دل قدوريوهلذا قيلق  و اهلمة    حط ان وه  ىب  ال علوًّاه كالشعلة يف الندار  ادو ا لداحلها و ىب  ال ار  اع دال  الاياتر.
دا  واقددةِ َل  د ري   دوق  ج اإ مدارحه المددا  ل هدا إقدمه  ج ا فاددةه المدا  ل هدا إقدمه  ج اينددة خ ل  عيدو  األْلدار الَددر علدد الع  د ق     يل   و 

 ق يلة(
ع. اعلدى قددر  ِوكما ل  الناس م  داو و  يف العقدوري واملواةدب والقددرا ِ اأدذل" ةدُ م  داو و  يف اهلمدُ قداري هللا  عداجق ن   لدعيأُ لشد  

 شاط والعمل. اهلمة عند ال رد َيم ايد واالق هاد والن
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  قوري امل نيق

مأار     عملى قمَدر  لَةل  العمَ    م العم ات ُ  *****
 وم م علمى قمَدر  الأ را   امل

ُ    وم دمَعظ ُ  يف عمني  الا يت  ليار ةا *****  وم مَاي ر  يف عمني العمظيُ  العمظات 
النوددا ِ ومددنهُ مددر ه دده ا مددور وامل دددرا ِ ومددنهُ مددر ه دده املعالدد ِ اهمددُ الندداس    دداو ِ امددنهُ مددر ه دده  دد  املدداريِ ومددنهُ مددر ه دده 

اق مدد  علددد هللا َددر عمددره وعددروح َددر الددَ ته ومددنهُ مددر ه دده اينددة وابْددرح... ل ِ و ددا  دددري علددى   دداو  اهلمددُ عنددد الندداس ةددذح القاددةق ل 
ينة وماعب َر الَ ته وعلد املل" َر مروا  َ نا  الأعلهه اقاري هلُ ماعبق لمت ن واله اقالواق لاَدل ل مهله اقاريق لو ال ة العراقه و د َو  لدأم

 اَنة احلونيه وعاتشة َنمه طلحهم َر عليد هللاله اناري  ل"ه وللدق كل واحدح مخوماتة للدف درةدُه وقه  ةدا لثلهداه ومتدة عدروح َدر الدَ ت
ه اناري  ل"ه ومتة علد املل" ا فاةه  مل عنه احلد ث  ي  األَرارل  اناهلاله ومتة علد هللا َر عمر اينة.ال قهه ول  حي   (ال خمشرب – َر

علدداد هللاق    مددر لدد ا  املدد مر احلددل ل   أددو  عددايل اهلمددة ه رايدد  الر؛لددة يف تقيددل معددايل األمددور الدد   ن دد  لدداحلها يف الدددار رِ اهددو ال 
رح الركدب وةدو قدادر علدى ل   أدو  يف املقدمدة ه   ر ى علدو    ا كا  قادرا  علدى تقيدل املعدايل ه وال   اوعده   وده علدى ل   أدو  يف مدْ 

وري مدر وملا لْرب الني عليه الافح والوف  َعدد لَوا  اينة ولها مثا ية هفمه     ليب َأدر الادد ل ال واقدة  ج لعلدى املندامري ا مدة الددْ
مددر ل  ددل ق” اري ق قدداري رلددوري هللا لددلى هللا عليدده ولددلُ األَددوا  كلهددا ه قددا  يف لددحيي الل ددارب مددر حددد ث ليب ةر ددرح ر دد  هللا عندده قدد

موقددني يف لددليل هللا ه  ددودب مددر لَددوا  اينددة ق خ علددد هللا ةددذا ْددت ه امددر كددا  مددر لةددل الاددفح دعدد  مددر ع  الاددفح ه ومددر كددا  مددر 
لاددقة دعد  مدر ع  الاددقة . لةل ايهاد دع  مر ع  ايهاد ه ومر كا  مر لةل الايا  دع  مدر ع  الدرخ  ه ومدر كدا  مدر لةدل ا

اقدداري لَددو َأددر ر دد  هللا عندده ق جيب ولمدد  خ رلددوري هللا ه مددا علددى مددر دعددد  مددر  لدد" األَددوا  مددر  ددرورح ه اهددل  دددعى لحددد مددر  لددد" 
 ”األَوا  كلها ؟ . قاري ق  عُ ه ولرقو ل   أو  منهُ 

لدوا و ر  د  لللدوع لعلدى املندامري ه و ادل  ج لعلدى الددرقا  ه ولقدد  اا ظر  ج اهلمة و مل يف ةذا الومو ه ولعدل همندا يف ةدذح األخ  ل   ع
اىلهدا ولدط ايندة  ِ  ا لأل ُ هللا االألوح ال دردوسق” كا  رلوري اهلدى عليه الافح  ريب للحاَه على اهلمُ العالية اأا   قوري أللحاَه 

 اين(الاحيحة لأللل”    .ومنها   جت لهار اينة ِولعفةا واوقها عرش الرمحر
 ال  ع   الد يةه وال  قن  علو الفه وال  ر ى  ال لعايل األمورقالعالية    اهلمُ اليالية 

 قلمه للاقر وةو يف ايو عاري  ... اةلط األرضم ااهلوا   قد ب  
 قاري يل الاقرق يف قناح  وع م  ... وعمنا   الوما  مرع ى ْايب  

 احلالعنصر الثاين: صور من علو اهلمة عند السلف الص
لقد اقه لل نا الااحلو  عر هللا لمرحه و دَروا يف حقيقة الد ياه وماتةا  ج ابْرحه اال وحشوا مر ا ن هاه وجتاامه  : أيها املسلمو 

ه ولقد خمل نيقنو ُ عر مفاقعهاه و نا   قلو ُ مر م امعهاه وار  عمه ه هُ على الو الفه اف  راةُ  ال لو امني قوامنيه عكني 
ة  يف  ي  جماال  احلياحِ يف العلُ والعملِ يف ايهاد إعف  كلمة هللاِ  را هُ جْلار ماْرحه  شت َعلو ه هُح لمه  يف ال َو

 .... لواالل قامةه يف العلادح واإْلا 
دا م رمل دوري  ا    لمدل ى قل  عمات شمةم قمالمدمهَ عمَر اللى هللا عليه وللُ القدوح يف اهلمة العالية يف العلادح.  اعلو اهلمة يف جماري العلادح جند الرلوري - كم

ح   دد    دم م  ددرم ر َقددفم ُم    ما لمددل ى قمددا م حم ددل  ددة   .ا    عملمَيدده  وملم ددرم  ققمالمددمَه عمات شم  ْ ددَر  م َل دد"م ومممددا  مم ا ومقمددَد ؛   ددرم لمدد"م ممددا  دمقمددد  م م  ددذم  ؟خخم رمل ددوريم ا    لم مَاددنم   ةم
ا شمدأ ور ا خم  قادمقماريم  د م ا    عمَنده  ِ وم (م  دل عليده  ؟خلعمات شمة  لمامدفم لمك دو   عمَلدد   رم  

لمدل َيمه  ممد م رمل دوري  ا    لمدل ى ا     قلقمداريم  عمدَر عمَلدد  ا    ََدر  ممَودع ود 
ُم امأمطماريم حم   هممَممه  ج مَمر  لمَو   قماريم ق يلم وممما همم   م وملمدمعمه  عملمَيه  وململ 

 (م  ل عليه  لَممهم َ ه  قماريم هممَممه  لمَ  لمَقل 
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 وقد داعمه اهلمة العالية عند الاحاَة ل   ق دوا َه للى هللا عليه وللُ يف ولاري الاو ِ وهاةُ عر  ل" كما قا  يف الاحيحني.
د م ا    عمَنده   لدلُ يف الاديا  والقيدا ِ اعندهو  جلى اهلمة العالية عندد علددهللا َدر عمدرو ملدا قعدل  وداو  الندي لدلى هللا عليده و  يل   ققمداريم قمداريم  رم  

ُم  لدمَر لم  "م  ما و   الند همارم وم دمق و   الل َيلم  قرمل وري  ا    لمل ى ا    عملمَيه  وململ  َْ َُ وملمَا  دَر  ِلَ امدفم  دمَ عمد قَدملمدى خم رمل دوريم ا    قمداريم  قادمق َلمه   ؟خم عمَلدم ا    لمَلمَ ل  ل د
َُ وم مَ  ددد كم عملمَيدد"م حمقًّددا .ومق دد دد"م عملمَيدد"م حمقًّددا ِوم     ل عمَين دد"م عملمَيدد"م حمقًّددا ِامددىل    ي موم مَوددل "م لمَ   ما ددو م ك ددل   ِوم     ل دد مَور كم عملمَيدد"م حمقًّددا ِوم     ل  مَوق  وم     ِب 

ثمةم لمخ    امىل    لم"م  يما   الد َةر  ك ل  ه   َِ أ ل   حمومنمة  عمَشرم لمَمثماهل ماشمَهر  ثمفم دد  قد دو ح  قمداريم  قامشمد َد   امش د  دم عملمد   قد َلدمه   .امىل     مل "م ل   قخم رمل دوريم ا      ين   لمق 
دديما م  مددي    ا    دماو دم عملمَيدده  الو ددفم  ومالم  مدد  َد عملمَيدده   َُ ل  دديما    مددي    ا    دماو دم عملمَيدده  الو ددفم  ققد َلددمه   .اما دد ددا م ل  ددا م عمَلددد  ا     ققمدداريم  ؟ومممددا كم   َاددفم الددد َةر  امأم

م  ددرب  ُم  ق دمق دوري  َدمَعدددم ممددا كم ددل  امددةم الن ددي    لمددل ى ا    عملمَيدده  وملم َْ همنددا مدد  هللا يف العلددادح ل الل ارب(ِ قددار  َددني علددو ةددذح اهلمددُ ود  ح خم لميدَ مدد   قمل َلددمه  ر 
 والايا  والقيا خخخ

ويف جمدداري علددو اهلمددة يف قددرا ح القددرا  جنددد الاددحاَة  ودداومو  الرلددوري لددلى هللا عليدده ولددلُ يف  قددرارةُ علددى ْ مددة القددرا  يف لقاددر وقددمه   -
ق خ رلددوريم هللا  يف كددُ لقددرل  القددرا م ؟  أددرِ ا قدداريق اقددرلح  يف كددل   شددهر  قدداري ق  ين لقددومى علددى لكثددرم مددر  لدد" عمددَر عمَلددد  ا    ََددر  عمَمددر و قمدداريم قلددمه 

مددر قدداري ق اقددرلح  يف مخدد   وعشددر رم . قلددمه  ق  ين لقددومى علددى لكثددرم مددر  لدد" . قدداري ق اقددرلح  يف عشددر رم . قدداري ق قلددمه  ق  ين لقددومى علددى لكثددرم 
 لدد" . قدداري ق اقددرلح  يف لددل   . قدداري ق قلددمه  ق  ين لقددومى علددى   لدد" . قدداري ق اقددرلح  يف مخدد   عشددرحم . قدداري ق قلددمه  ق  ين لقددومى علددى لكثددرم مددر

 لكثرم مر  ل" قاري ق َل   قَه مر قرلم القرا م يف لقل   مر ثفث  ل  رواح لمحد واألللاين يف الاحيحة(.
َيكددل ايدده لقيمددا   قمددر ويف جمدداري العلددُ جنددد اهلمددة العاليددة يف طللدده واملداومددة عليدده عنددد الوددلف الادداتِ حدد  ل  لحدددةُ ال  ددد وق ددا  -

ق مدا ةد  لثقدل -رمحده هللا  -لاعا  األكل لقوا  حيدامُ ومعاشدهُ ثقيلدة علديهُه اقدد لدألوا ا ليدل َدر لمحدد ال راةيددب  لللهِ اقد كا مه
 الواعا  علي"؟ قاريق لاعة اكل ايها.

ه امق يدد  دد م ددا م دماو د  ال  ددات َ   مَشددرم   اَل م  يددمهم ومالم َيمَك ددل  اَ  لدَ ددنيم ا مددة  وكم ِ  اَ  َلدد   ومش ددَر   اَل م  يددمه  ق ددرما مح  مخمَو  ق َدمددنَيم ممَفدد ه ادمقمدداريم ك ددا  »لم لمدده  يف   مل دد"م
 «اجملالوة وقواةر العلُ

العلددُ طلددب يف  علددو اهلمددةوكددا  ا ليددل َددر لمحددد ال راةيدددب اللاددرب  قددوريقل لثقددل الودداعا  علدد   لدداعة اكددل ايهددا.ل اددا  لكددرب مددا لشددد 
 ما لوقد اليتح على الوقمه لد ه؟خعندح؟خ و 

قلمه م عجلا ق لثقل لاعا  عليه لاعة األكلِ م  ل ه ملاح وواقدب لقدوا  احليداح وح دن الدن  ِ ومدا   ولدل َده  ج الواقدب اهدو واقدبه 
 لنمه واملعاكوا ؟خخاأيف حالنا وحنر   فمي     لوقا نا يف ال راع واحلرا  ولما  املولوف  واألاف  وعلى القهاوب وال رقا ه وعلى ا

 العلُ  ل  َيوإ ال عماد هلدددا ... وايهل  هد  َيو  الع  والأدددددددددر 
شمده دم ا    لم  ده  الم ن    هللا لدلحا ه قدد قدر  العلمدا  يف ك اَده َن وده ومفتأ ده اقداريق لقاري الشوكاين يف احلث   على علو اهلمة يف طلب العلُق 

ُ    لمهم   ال  ة وم وما ت أمة  ومل ول و اَلع َل دَر ع لمداد ح  نوقار ا شية لده الد  ةد  لدلب ال دوم لد ده علديهُ اقداريق  [.18]اري عمرا ق عَلممفم   َّن مدا خمَشمدى ا  م م 
دددا  َُ نولْدددرب علدددادح ج ددده  راددد  علمدددا  لم ددده درقدددا  اقددداريق ِ [.28 ]اددداطرقع  اَلع لممم دددَنأ  دددا    دمَرامددد   ا    ال دددذ  رم اممن دددوا م  ُم دمرمقم  عومال دددذ  رم ل و  دددوا اَلع َلددد

و ةيدد"  ددذح امل  ددة ايليلددةه واملنقلددة النليلددةه اددأكر  َددن    [ ولْددرب  رلددوري هللا لددلى هللا عليدده ولددلُ ج  العلمددا  ورثددة األ ليددا .11]اجملادلددةق
دده مأرمددة  لددب ؛ا ددة امل الددب يف لشددرع املأالددبه ولحلددب َرقددل لراد مددر ال فدداتل مددا ال  دا يدده افدديلة  .له وال  ودداميه منقلددةه وال  قاَر

  لد  ال لب ومن هى األد (
ويف جمددداري علدددو اهلمدددة يف ايهددداد مدددر لقدددل  عدددف  كلمدددة هللاِ جندددد ل  الادددحاَة ر ددد  هللا عدددنهُ كدددا وا حر ادددني علدددى املدددو  يف لدددليل هللا  -

دد قل ؛مددا م عمم   دد م ا    عمَندده  قمدداريم   لم مدد   ََددر  الن َفددر  عمددَر ق  مدداري  َمددَدر  ادمقمدداريم خم رمل ددوريم ا    ؛ َلددمه  عمددَر لمو ري  ق  مدداري  كحرلددنا علددى احليدداحِ اعمددَر لم مدد   رم  
ُ    ين   لمَع مدذ ر    لمَيد"م    دا َو   ل ح د  وماَ أمشمفم اَلم وَ قما دمَلمهم اَلم َشر ك نيم لمئ َر ا    لمَشهمدمين  ق  ماريم اَلم َشر ك نيم لميدمرم مر  ا    مما لمَلنم   ادملمم ا كما م  دم  ل م و م قماريم الل ه 
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دد  الم    دمَعدد   اَلم َشددر ك نيم      دمقمددد  م اماَلدد َدددرمل    لمَيدد"م    ددا لمددنم م ةم دد  الم    دمَعدد   لمَلددحماَمه  وملَم ددَعد  ََددرم م عمددا   ايَمن ددةم لمددنم م ةم ددَعد  ََددر  م عمددا   ادمقمدداريم خم لم  ومرم     دمَقلدملمه  لم
ددا اَلدد م مَعمه  خم رمل ددوريم ا    ممددا لمددنم م قمدداريم لم مدد ن  ددَعدن اممم ددَر د و   ل ح ددد  قمدداريم لم ددا م  ددد  ر حيمهم لو ددَيف  لمَو  الن َفددر    ين   لمق  ددَد م َ دده  َ َفددع ا وممثممددا  نيم  مددَرَمة  ع  ادمومقم

ح  قم  َْ  ده  َ لدمنما  ده  قمداريم لم مد ن ك ن دا  د درمى لموَ طمَعنمة  َ ر َمي  لمَو رمَميمة  َ ومَهُ  ومومقمَد م ددن   ال  ل  دا عمرمامده  لمحم دذ ح  اَب مدةم َد ق   دلم ومقمدَد ممث دلم َ ده  اَلم َشدر ك و م اممم   مظ دَر لم   ةم
ق وا مما عماةمد وا ا  م عملم  ر  اَب مدة .ل  الل دارب ومودلُ( ِ  ل دم اإمدا  اَدر حجدر  دم ملممَه ا يه  وميف  لمَشلماة ه ق ن م َر اَلم َ م ن نيم ر قمارين لمدم  ْ َيه  ع   جم ا

مظاةر اهلمة العالية عند ل   َر النفر ايقوريقل ويف قاة ل   َر النفر مر ال واتددق قدوام َدذري الدن   يف ايهداد ه وافدل الوادا  علعهدد 
ال   ناولده النهد  عدر اإلقدا   ج ال هلأدة . وايده افديلة  داةرح  ولو شل على الن   ح   ال  ج  ةفكها ه ول  طلدب الشدهادح يف ايهداد

ل د  أل   َر النفر وما كا  عليه مر لحة اإميا  وكثرح ال وق  وال ورع وقوح اليقني . قاري ال  ر َر املنت ق مر لَلِ الأدف  ولاادحه قدوري 
ل اأشار  ج ل ه َل  رض األمر ر  يعا مد   يا رهدا يف املعدة.لل.  َر النفر يف حل املولمني ل لع ذر  لي" ل ويف حل املشركني ل لَرل  لي" 

 . ا ي اللارب(
قومددوا  ج قن ددة  عر  ددها  ويف ؛دد وح َدددر ملددا د  املشددركو ِ قعددل الرلددوري لددلى هللا عليدده ولددلُ  شددحذ هددُ الاددحاَة ر دد  هللا عددنهُ اقدداريقل

؟ قدداريق  عمددُ ه قدداريق َدد   َدد   ه اقدداريم اقدداريم عمددت  َددر  احلمددا   األ ادداربَ  .الو ددمموا   واألرض   ق خ رلددوريم هللا ه قن ددةن عر  ددها الو ددموا   واألرض 
؟ قدداريق ال وهللا  خ رلددوريم هللا ه  ال  رقددا م ل  لمكددو م مددر لمةل هددا ؟ قدداريق اىل  دد"م مددر  لمةل هددا . . . اددأْر م رلددوري  هللا  ومددا حيمل دد"م علمددى قددوري  َدد   َدد  

دا حيداحن طو لدةن ه ارمدى مدا كدا م معمده  مدرم ال  مدر    مترا   مر قر  ه ه اجع قدا دملمهُ لم ََيكل  مَنهر .    قاريق لئ ر ل  حييمه  حد   اكدلم متدرام ةدذ ح   ه 
الن  داد  ؛دتم الَ قدى والدرب   والر شداد  امداماريم  وةو  قوري  ق رمكف ا  ج ا    َيدت  ماد   ال  الَ قدى وعمدل  املعداد  والا درب  يف ا    علمدى اي هداد  ومكدَل ماد  عر دة  

  مولُ(.لح   ق  لم م 
اق   عدمهه اأْدذح َشدمالهه اق عدمهه ااح فدنه َعفدد ه حد  ق  دله وةدو  -يف لدر ة م  دة-ور وب ل  قع در َدر ليب طالدب لْدذ اللدوا  َيمينده 

ة اق عدده  اَددر ثددفث وثفثددني لددنةه األَدده هللا َددذل" قندداحني يف اينددة   ددت  مددا ه  ومئددذ  ددَر حيددث شددا ه و قدداريق    رقددف  مددر الددرو   ددَر
  - ا ني .. الما ق  ل قع ر لْذ علد هللا َر رواحة الرا ةه    قد   ا وةو علدى ارلدهه اجعدل  ود ن ري   ودهه و درتدد َعدض الدرتدده   قداري

 ق-كما قا  يف لتح اَر ةشا 
 ن هَ لقوممه  خ     لم ن  لنَه ... ل ن لر لو ل  أرمة  

 ة ل  لقلب الناس وشَدوا الر  ه ... ما يل لراك   أرةني اين
َل ام د ليشمل األحداث والاليةِ اقد َلِ علو اهلمة من هاح عند الادليا  واليلمدا   ِعلى الرقارييف ايهاد َل  ق ار علو اهلمة  عباد هللا:

وا يف مدرلدة احلليدب لدلى هللا عليده ولدلُِ حيدث    لحددةُ   فدح  َن وده يف لدليل هللا و ودل" كدل الودلل والولداتل مدر لقدل الذ ر  َر
 -رل مه لْ  عمدت َدر ليب وقداو  ل قرار الرلوري للى هللا عليه وللُ هلُ يف االشرتاك يف احلرو  والي وا ِ اعر لعد َر ليب وقاو قاريق

خ لْد ؟ اقداريق  ين لْداع ل   دراين رلدوري هللاه    دوارى اقلدمهق مدا لد" -قلل ل   عر نا رلوري هللا للى هللا عليه ولدلُه لل درو   ج َددر 
لددلى هللا عليدده ولددلُه ايو ادديرين اددتدين ول  لحددب ا ددرو  لعددل هللا  ددرمق  الشددهادح. قدداري اعددرض علددى رلددوري هللاه لددلى هللا عليدده ولددلُه 

محاتدل لدي ه مدر لديرح اق دل َلددر اال ايرح اقاري ارق ه الأى عمت اأقامح رلوري هللاه للى هللا عليه وللُه قاري لدعدق اأندمه لعقدد لده 
   ال لقا  الأربى الَر لعد( لوةو َر لمه عشرح لنةه ق له عمرو َر علد ود.

ددوع العدداَلِ وتملددوا يف لدددليل  لدد" قوددوح ومدددرارح   - ليدددمه من هاةددا يف جمدداري  لليددِ الددددعوح وولددوري الددد ر  ليندددا و ج َر كمددا ار  عددمه همهددُ َو
ل  واأل ى وال عذ بِ ا داال  ها ْم دن َد َردمح  لم عمَر  ُم ومة وم م  دمومل   قل شمأمَو م   جم رمل وري  ا    لمل ى ا    عملمَيه  وململ  َعلمدة  ا   ََر  اأَلمرم    قماريم  ِه  يف    دل   اَلأم
ددر  لمنمددا ققد َلنمددا لمدده   لم   ققمدداريم  ؟لمالم  مددَدع و ا  م لمنمددا ؟لمالم  مَو دمَنا  ددا م الر ق ددل  ا دديممَر قدمددلدَ ددار  ادمي و مدد   عملمددى كم َنشم َلم  ددا   ع  َُ حي َ مددر  لمدده  يف  اأَلمَرض  ادمي َجعمددل  ا يدده  ادمي جم أ 
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ثَدندم دمنَي  وممما  ما َدح   مل د"م عمدَر د  ن ده   ه  ادمي شمَل ع  ُ  لمَو عمامدب  ومممدا  ما دَدح   م  ِرمَلل  دَر عمظَد ده  م  م  وما     ِل د"م عمدَر د  ن ده  وممي َشمدط  ج مَمشمداط  احلَمد  دد  ممدا د و م حلَم
تم الر اك ب  م َر لمندَعما م   جم حمَفرمممَو م الم خمماع    ال  ا  م لمَو الذ    ا اأَلمَمرم حم    مو  ل و م لمي   م ر  ةمذم َُ  مَو دمَعج   ل   الل ارب(.َتبم عملمى ؛منمم ه  وملمأ ن أ 

الدذب مدا ومقمدد طر قدا  عل دُ ل   ايهدا ْدت ا ولقدر ا  الرقدلم  -ر د  هللا عنده  -َأدر  لع ا دت والدرب جندد ويف جماري علدو اهلمدة والودلل  ج لعمداري -
ددهم النددَي  ددى ايهدداه احينمددا وق   ج للددحاَ ه َعددضم األلددئلة  عددر لاعدداري  ا ددت  اليومي ددةه كددا  لَددو َأددر   -لددل ى هللا عليدده ولددل ُ  - ال  لددلمأها ومشم

دنأُ اليدو م -لدل ى هللا عليده ولدل ُ  -قداري  الاد ل ةو اجمليبه در  مل د  م  دنأ ُ اليدو م لداتم ا؟ له قداري لَدو َمأدر ق ل ه قداريق ل امم ق ل ممدر للدليم م 
دنأُ اليدو م مر  لَدو  ف دا؟له قداريقنامح ؟له قاري لَو َأر ق ل ه قاريق ل اممر لمَطعمُ منأُ اليو م م وأين ا؟ له قاري لَو َأرق ل ه قاريق ل اممدر عدادم م 

ْمل ايمن ةم .ل  لْرقه مولُ(-لل ى هللا عليه ولل ُ  -َأرق لم ه اقاري رلوري  هللا   ق ل ما اَق ممَعرم يف امرئ   ال  د
كا  لَو َأر ر   هللا عنه له الوللِ عندما طلب رلدوري هللا لدلى هللا عليده ويف جماري اإ  اق جند علو اهلمة يف ال ناا  َني الاحاَةِ و  -

لحاَ ه ل    ادقوا ه  قوري عمرق وواال  ل" عندب ماال اقلدمه ق اليدو  للدلل لع َأدر ه اجئ ده َنادف مدايل ه اقداري رلدوري هللا  وللُ مر
لدلى هللا عليدده ولددلُق مدا لَقيددمه ألةلدد" ؟ قلددمه ق مثلده ه ول ددى لَددو َأدر َأددل مددا عندددح ه اقداري النددي لددلى هللا عليده ولددلُ ق خ لع َأددر مددا 

ِ َدل    الادحاَة كدا وا  درو  لَقيمه هلُ هللا ورلوله ه عندتذ قاري عمر ق ال لللقه  ج شد   لَددا ل  رواح الرتمدذب(لَقيمه ألةل" ؟ اقاري ق 
ومدا لْدذ  مندا كدا   ِْذ مر لموالنا ما شئمه ولع ندا مدا شدئمهل  لي  هلُ حل يف لمواهلُِ ولي  موق هُ يف ؛ وح َدر َلعيد حيث قالواق 

 خخلحب  لينا  ا  ركمه
   اق وعلو اهلمة ايه لكثر مر ل  تاى وقد  كر ةا قلل  ل" مرارا و أرارا .وشواةد اإ 

 وةأذا كا مه حياح الاحاَة والولف الاات  لو ح عهلمُ العالية يف كل جماال  احلياحِ  ا لةلهُ ل  قادوا ولادوا خخ
 العنصر الثالث: علو اهلمة يف حياتنا املعاصرة بني النظرية والتطبيق

لددو  ظددر   ج واقعنددا املعالددر وو ددعنا هددُ الرقدداري والنوددا  والولدددا  يف امليدد ا ِ لوقددد  ل  همنددا يف  يدد  اجملدداال  الد نيددة  ســلمو :أيهــا امل
والد يو ددة قددد َليهددا العجدد  والقاددورِ انجددد ال ددرد منددا لددو لددجد   لددجدح لو  ادددق َدددرةُ لو لددا   ومددا  ظددر ل دده قددد َلددِ القمددة يف علددو 

ق ل     -رمحده هللا  –ولذل"  قدوري اإمدا  اليد ايل ب ةذا املوأني ل  لاعاله ال ةيدح ةذح قد  أو  وعال عليه يف د يا ولْراحِ اهلمةِ وال  در 
ا العلد ليوجد لجدح     ظر ل ه  قر   ا  ج هللا والذب   و  َيدح لو و مع   ب ةذح الوجدح على الللددح كلهدا لأ د هُ ه قيدل لده ق ملدا 

 ه  وجد َرلله ملوالح وقلله منشيلن َد ياح ل؟ قاري ق أل 
ةذا يف جماري ال اعةِ لما يف جماري املعاية اىل  اهلمُ حنو اعدل املعادية عاليدة قدد َليدمه  رومداِ ومد   لد"  ظدر لداحلها لهدا ليودمه لعادية 

 لو ليومه َشئخخ
د م ا    عمَنده  قمداريم ا داال  قل عمَر لم م   رم   ل دو م لمَعمم َُ لم دمَعمم دل      أ د  الن دي    لمدل ى ا    عملمَيده  وملم

دَر الش دعمر    َ  ك ن دا لمندمع دَدةما عملمدى عمَهدد  َُ م  د م لمدمَق يف  لمَعي دن أ 
ُم  ة 

ددَر اَلم وَ قمددا    ددا   ل  الل ددارب(ِ قدداري اَددر َ دداريقل  َّنددا كددا وا  عدددو  الاددِ م  قددا  لشدددح قمدداريم لمَ ددو عمَلددد ا     دمَعدد   َ ددذمل "م اَلم َهل أم ياتر مددر املَو
 دد مرم  مددرى  ل قدداريق -لددلى هللا عليدده ولددلُ-ْشددي هُ  ه و   َل  أددر هلددُ كلدداتر.ل ِ وعددر علددد هللا َددر موددعود ر دد  هللا عندده عددر النددي 

   امل
اع  ل   دمقم م عمليهِ و    ال اقرم  مرى    وَمه  كمذ ع  ومقم م عملى ل  ه اقا ري لمه  ةأدذا ل  رواح الرتمدذب ولمحدد والل دارب  م لمه  كأ  ه  يف للل قململ خم

 عود(موقواا  عل  اَر مو
ولددو ل دد" لددألمه لدداحب ةددذح املعاددية  قددوري لدد"ق كددل الندداس   عددل  لدد"ِ وكأ دده للددلي عراددا مشددروعاخخ لال  علددُ ةددذا املوددأني ل دده لةلدد"  

؟خخ ا ُم قماريم لم   رمل وريم ا    لمل ى ا    عملميَ  عمَر لميب  ة رم َدرمحم الناس  َُ  قله  وململ  ل مولُ(ِ لال  علدُ ةدذا املودأني    ما قماريم الر ق ل  ةملم"م الن اس  ادمه وم لمَةلمأ ه 
عددر اَدر قدددعا  قداريق  دد  عمدر رقددف    قدوريق لاللهددُ اقعلد  مددر األقلدنيله اقدداريق لخ علدد هللاخ ومددا األقلددو ؟ له ل  للدحا  املعددايل قلدةِ ا
مددا امددر معدده  ال قليددلعه نوقليددل مددر علددادب الشددأورعه و كددر اخ  لْددره اقدداري عمددرق لكددل لحددد لاقدده مددر قدداريق  عددمه هللا  قددوري. نو 
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ق لالد   طر دل -رمحده هللا-قداري ال فديل َدر عيداض و  لةلهال. قاري ل يا  َر عيينةق لاللأوا للل احلله وال  و وحشوا مر قلةلذل"  عمرل.
ةه وال  يدرت َأثدرح اهلدالأنيل. اعدايل اهلمدة  رقدى يف مددار  الأمداري ِبيدث لدار ال َيَده اهلدىه وال  فرك قلة الودالأنيه و خك وطدرق الفدفل

 َقلة الوالأنيه ووحشة ال ر ل أل ه حي ما  ل م  كل مر لة  ر ق   ليها مر األ   ع  ما    ل ةذح الوحشةه و ال ا ق   َه الوليل.
قل ال  أدددرتث ل ال ددده النددداكلني عنددده لدددهه ادددىلهُ ةدددُ األقلدددو  قددددر اه و   كدددا وا -رمحددده هللا  عدددايل-اَدددر القددديُ  اإمدددا كمدددا  قدددوري -وكلدددت اهلمدددة 

األكثر ر عدد اه وكلما ال وحشمه يف   دردكِ ادا ظر  ج الرايدل الوداَله واحدرو علدى اللحداق  دُه و؛ دض  ال درع عمدر لدواةُه ادىلهُ لدر 
 لدديهُه اىل دد" مدد  ال  ددمه  لدديهُ لْددذوكه وعدداقوكِ ااملل  ددمه لنعيددل    ينددوا عندد" مددر هللا شدديئ اه و  ا لدداحوا َدد" يف طر ددل لددتكه اددف  ل  ددمه

ه ايأْدددذحل  مددددار   اللاطدددل كدددالظيه والظدددي لشدددد لدددعي ا مدددر الألدددبه ولأنددده   ا لحددد   َدددهِ ال  دددمه  ليدددهه ايفدددعف لدددعيهه ايدركددده الألدددب 
 الوالأني(

أدف  واحليدوا  ِ  ود حيل ل    يدت قنودها لو ولد ها ال  قل    من ه  ه  و؛ا ة قهدب ما ل  عليهِ اهذا حداري ال اي صاحب اهلمة:
ةدب ل  الألدب قداري لأللددق لخ لديد الودلاعخ ؛دت   لو ا ها  ج درقة لرقى لو لعلىخخ وقد  كر اَر ايومب قادة طر  دة يف  لد" اقداريق ل 

قة حلددُه وقدداريق لاح ددن يل ةددذح  ج ا ددى اىل دده قلددييله اقدداري لددهق لل ددمه ْدداتر ال  اددلي لدد" ؛ددت ةددذا االلددُله قدداريق لاجددَر له اأع دداح شدد
ه  ؛د ه ول  ل؛ت ا "له اجداعه وقعدل  نظدر  ج اللحدُ و ادربه المدا ؛لل ده   ودهه قداريق ولب شد   ع د ؟خه ومدا لكلدبل  ال الدُ حودر

. ... خخال فدداتلمعلق دداق وةأددذا ْوددي  اهلمددةه القنددوع جقددل املنددامريه امل  ددار عاقددل اهلددوى علددى لقددل  -رمحدده هللا-قدداري اَددر ايددومب  اأكددل.
 ل  ليد ا اطر( ؟خخا ظر كيف    ئهااا  هللا يف حر ل اهلوى   ا لره 

لدل هللا احليدوا   َشدهوح وال عقدل هلداِ وكدر  هللا اإ ودا  ج  ْلقده َعقدل وشدهوحِ  أيها املسـلمو : دف شدهوحِ ْو ْلدل هللا املفتأدة َعقدل َو
 هدددد و يلددب علدددى شدددهو ه وقمعهددا ار  ددد  َن وددده  ج املعددايلِ و   ا لددد    وددده ةواةدددا اهددو  ددد  َدددني لدد ا  العددداَل العلدددوب والودد لىِ ادددىل  اق

َُ وا يم  يف الشهوا  حط َن وه  ج العاَل الو ل خخ قاري  عاجق  َُ قد ل دو ن الم  دمَ قمه دو م   مدا ومهلم د درم ايَ در   وماَإ  َد   هلم د ث دت ا م  ُم كم دن  نوملمقمَد  مرمَل م ي مهم
ُ  اَليماا ل  لمَعني ن الم  َُ لم مَل ل ولمئ "م ة  ر و م   ما ومهلم َُ ام ما ن الم  مَوممع و م   ما ل ولمئ "م كماأَلم َدعما   َمَل ة   (179و م ع األعراعق  د َلا 

ني ل ا  ول ا  العاَل العلوبق -َعلو ه ه مر عدمه  -اإ وا  ا  مو   جتا   َني لْفق وطلاع العاَل الو ل ه َو
رَ   ... وحير  ا لوماته َ اَعد  ..  اك ألر ه َ  مومَ ل  ادميمح 

 ( .ليد ا اطر   .لمر عفمة كماري العقل علَو اهلمةه والرا   علدو  دينلقاري اَر ايومبق 
َ دوهُ  املشركنيه اقاريق لرل مه قوم ا لي  هلُ افل علدى ل عدامهُه ال  همهدُ  ال مدا  علو ده يف -ر   هللا عنه-لف لعد َر معا  قد و و 

 وعلى  هورةُه ولعجب منهُق قو   عراو  ما قهل لولئ"ه و ش هو  كشهومُل.
 ومر   هيب لعود ايلاري ...  مع َش لَد الدةر َني احل  مر

ا   نا  ب علينا ل   ريب شلاَنا وليار  على علو اهلمةِ اهُ الذ ر حيملو  هدو  األمدة ِ و أشد و  عدر لارادةدا كدل ؛مدةخخ وةدذ عباد هللا:
 وم دا أللدحاَهق لمتممنَدوال اقداري رقدلق للمتدة لدو ل  ةدذح الددار  -ر   هللا عنه-قاري لمت امل منني عمر َر ا  ا  ما متناح ااروق ةذح األمةِ 

ا وقدوةر ا ل  قده يف عد  -لدليل هللا   لو ح  ةل اه ل  قه يف لدليل هللا عد  وقدلله اقداريق لمتندواله اقداري رقدلق للمتدة لدو لهدا  لدو ح ل لد  ا وَمرقدد 
 ه ول ادق َهله   قاريق لمتنواله قالواق لما  درب ما  قوري خ لمت املد منني؟ له قداري عمدرق للأدة لمتدة لدو ل  ةدذح الددار  لدو ح رقداال  -وقل

 ل   حلية األوليا  (خخمثل لىب عليدح َر ايراح
ر ول دد ُ ال  شددعرو ِ وق هددا  ندددمو  وال  ددن عأُ النددد خخ وال  قددل اهيددا ا؛رلددوا يف لوالدكددُ وشددلاَأُ علددو اهلمددةِ قلددل ل    ددو أُ ق ددار العمدد

يدة لحدكُ ل  ولدب ليتن ِ اىل  ؛مَرسم علو اهلمة مقرو  علولد منذ والد هِ اقد قا  رقلن  ج  األلد ا  مالد" َدر  دي رمحده هللا  ورتشددح لرَت
اا " الق ارله وقاريق لكنمه ل ر يف عدئ األمدر لين ملدالِه   اوألهق لكُ عمرح؟ له قاريق لشهرله قاريق ل و يرس ايه علو اهلمةِ اَر لهه
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عندما  ظر ه وقد  ل  ما قل ه احلله و ل" ل  الولد  لأ  ا ع يه لَمده الثددبه اين لد  يف   وده ل  الادراا ةدو الولديلة  ج الولدوري  ج 
 ما  ر ده و أرب على ةذا خخ

قدداري عمددرو َددر العدداو حللقددة قددد قلوددوا  ج قا ددب الأعلددةه المددا قفددى لَندداتهُِ  لددذل" اقدده لددل نا الاددات ةددذح املعدداين و؛رلددوةا يف   ددوس
وا ال  يددا  عددر جملوددهُه اقدداريق لال   علددواخ لولددعوا هلددُه ولد ددوةُه ولهلمددوةُه اددىلهُ اليددو  لدديار قددو   وشدد" ل  طواادده قلدد   لدديهُ وقددد حن دد

  أو وا كلار قو  اْر ره قد كنا ليار قو   لللحنا كلار اْر رل.
ل ر حنر مر طرد األوالد مر املواقد؟خخ ل ر حنر مر  رك األوالد ار وة للنمه والدش وولاتل اهلد  احلد ثة؟خخ ل ر حندر مدر  يت يف هللا:أحب

ية على علو اهلمة ومعايل األمور وتمل املوئوليا ؟خخ   رك لوالد  دو   وقيه لو  َر
عندددةُ لدديارا وكلددارا خخ اددىل   علددُ  لدد"  علددى مددر هددة ابع  واألَنددا  علددى  علدديأُ ل   علمددوةُ لددتح الوددلف الاددات وكيددف كددا  علددو اهلمددة

 قددوري اَدددر ايددومبق لاوددليل طالدددب الأمدداري يف طلددب العلدددُ االطددفع علدددى الأ ددبه الدد  قدددد  ل ددمه مددر املادددن ا ه اليأثددر مدددر  الوددوا .
 جده وما خلو ك ا  مر ااتدح...امل العةِ اىل ه  رى مر علو  القو ه وعلو همهُ ما  شحذ ْاطرحه وحيرك ع مي ه لل

اددددا  هللا وعلدددديأُ لفحظددددة لددددت الوددددلفه وم العددددة  اددددا ي هُ ولْلددددارةُه اااللدددد أثار مددددر م العددددة ك ددددلهُ ر  ددددة هلددددُ.ل .  ج ل  قدددداريق ل 
 ه ااددر  االدد  د  علنظددر ايهددا مددر مفحظددة لددت القددو ه وقدددر همهددُه وح ظهددُ وعلددادامُه و؛راتددب علددومهُق مددا ال  عرادده مددر َل   ددال

 (ليد ا اطر لل  رب ما الناس ايهه ولح قر هُ ال ف .ل 
 قاري اَر ةا ئ األ دلو ق

د اإ  وا م   ال اَر لعي ه  امر كا  للعمى كا  عجملد  لقدرا ..............وَل لق 
 ل هرا ا  لرقمى ه  ة  كا دددددددددامر ك..............مة  العليا    رقمى   ج الع فددددددددوعهل

 د   ْرادددددددددددددددَ  ممر  ر دددددددددددددددددددددددددددوَل   ق..............د   قدم اددددأَْر ممر  ر دددددددددوَل   
 ددا للددا ذح ايامعددة يف اددرتح الدرالددة لنددا حيددث قددالواق مددر كا ددمه ه دده احلاددوري علددى  قددد ر   ددام  نا  دد  ل كددر  لدد" الولددية الدد  كددا   ولددي

ال على   قيد قدا ( ِ ومدر كا دمه ه ده احلادوري علدى   قيدد قددا ( اويحادل علدى   قيدد ( ِ ومدر كا دمه ه ده احلادوري علدى اويح
 خخ  قيد ( اويحال على   مقلوري ( ِ ومر كا مه ه ه احلاوري على مقلوري  اويحال على   الرلو  (

ُ  ِ هددة املدد مر لَلددِ مدر عملدده علدديأُ الْددفو النيدة يف اهلمددة جعمددالأُِ اددىل  عبــاد هللا: واتامــا أ ــول: دد قدداري لددلى هللا عليدده ولددلُ ق لمددر ةم
لمددر لددأري هللا الشددهادح َادددقه َل يدده هللا منددامري الشددهدا ه و   قوقدداري ِ ل  الل ددارب(....ِبوددنةه الددُ  عملهدداه ك لهددا هللا عندددح حوددنة كاملددة

 ما  على اراشهل  مولُ(.
   ،،،،،وأقم الصالة                                                      ،،،،،الدعاء  
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