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 . املتحضرة األمم سبيل اهلمة علو

 َربُِّكْم ِمْن َمْغِفَرٍة ِإَلى َساِبُقوا} :ملني ، القائل يف كتابه الكريم احلمد هلل رب العا

لََِّّه َفْضُل َذِلَك َوُرُسِلِه ِباللَِّه آَمُنوا ِللَِّذيَن ُأِعدَّْت َواْلَأْرِض السََّماِء َكَعْرِض َعْرُضَها َوَجنٍَّة  ال

، وَأشهُد أْن اَل إلَه ِإالَّ اهلُل وحَدُه ال َشريَك َلُه  }اْلَعِظيِم اْلَفْضِل ُذو َواللَُّه َيَشاُء َمْن ُيْؤِتيِه

لََّى ، ، وأََشهُد أنَّ سيَدنا ونبيَّنا ُمَحّمًدا َعبُده ورسوله ، اللَُّهمَّ َصلِّ وسلِّْم وباِرْك عَليِه  وع

 آِلِه وصحِبِه ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحساٍن إَلى يوِم الدِّيِن . 

 :  وبعد      

نَّا  إن الدين اإلسالمي بتعاليمه الراقية حيثُّ ف لَّى ال مَّة ع لَّو ام جلَّد ، ع ، وا

به  جاءتا ممهذا والكسل ، واخلمول ، واإلفساد ، وينهى عن ، اإلعمارواالجتهاد ، و
 صَُُّحِ  فَِّي ِبَما ُيَنبَّْأ َلْم َأْم}حيث يقول احلقُّ سبحانه وتعاىل : ، الرساالت السابقة

لََّّا ِلْلِإْنَساِن َلْيَس َوَأْن * ُأْخَرى ِوْزَر َواِزَرٌة َتِزُر َألَّا * َوفَّى الَِّذي َوِإْبَراِهيَم * ُموَسى  مََّا ِإ

صَّلى ولقد  ،} اْلَأْوَفى اْلَجَزاَء ُيْجَزاُه ُثمَّ * ُيَرى َسْوَف َسْعَيُه َوَأنَّ * َسَعى لَّنُُّّ ص بني ا

 ُيِحبُّ َكِريٌم اللََّه صِإنَّ: قدر علو اممة يف قوله صصلى اهلل عليه وسلم( اهلل عليه وسلم( 

 اللَُّه صَرِضَي اخَلطَّاِب بن ، وقال سيدنا ُعَمر  َسْفَساَفَها( َوُيْبِغُض اْلَأْخَلاِق ، َوَمَعاِلَي اْلَكَرمَ ،

مََِّم صََِّغِر ِمْن اْلَمْكُرَماِت َعْن َأْقَعَد َأَر َلْم َفِإنِّي ِهمََّتُكْم ، ُتَصغُِّرنَّ َلا ": َعْنُه( قَّد  اْلِه " ، و

 وهلل در أبي الطيب املتنُّ يف قوله :  اممة ، علوُّ العقل كمال عالمة : منقيل

 الّتَماِم على القاِدِريَن ** َكَنقِص َشْيئًا الّناِ  ُعُيوِب يف أَر َومل

وإمنا ينبغي أن يتحقق يف كل علو اممة ليس قاصًرا على جمال معني ؛ على أن 

لَّى فلقد حفز الشرع الشري   ،العبادة  ما يقوم به اإلنسان يف حياته ، ومن ذلك : ع

فََِّرٍة ِإىل َوساِرُعوا} : يقول تعاىلاملسارعة، واملسابقة يف ميدان العبادة ، حيث   َمْغ

لََّْأْرُض السَّماواُت َعْرُضَها َوَجنٍَّة َربُِّكْم ِمْن عَِّدَّْت َوا مَُّتَِّقنَي ُأ حلَّق ،  }ِلْل ضَّمن ا قَّد  و
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سَّبحانه :  قَّال  تَّه ، ف سبحانه وتعاىل جزيل األجر ملن سعى وجد واجتهد يف عباد

 .} َمْشُكوًرا َسْعُيُهْم َكاَن َفُأوَلِئَك ُمْؤِمٌن َوُهَو َسْعَيَها َلَها َوَسَعى اْلآِخَرَة َأَراَد َوَمْن}

مَّة صاحب وكان النُّ صصلى اهلل عليه وسلم(  يَّة ه تَّه ، يف عال شَّئون حيا كَّل 

 ِإلَّا اللَّْيَل * ُقِم اْلُمزَّمُِّل َأيَُّها َيا}فقد خاطبه ربه سبحانه وتعاىل قائال : ، عبادته  ومنها  

 َقْوًلا َعَلْيَك َسُنْلِقي ِإنَّا * َتْرِتيًلا اْلُقْرآَن َوَرتِِّل َعَلْيِه ِزْد َأْو * َقِليًلا ِمْنُه اْنُقْص َأِو ِنْصَفُه * َقِليًلا

يقوم من الليل حتى تتورم قدماه ، وعندما سئل صصلى اهلل عليه وسلم( كان ف،  }َثِقيًلا

 شُكوًرا؟( .  عْبدًا أُكوَن صَأَفاَل: صلى اهلل عليه وسلم( يف ذلك ، قال ص

 ،اهلمة   وعلو،    التميز   على وأمته أصحابهصصلى اهلل عليه وسلم( ما أكثر حتفيزه و 

نََِّّة ، َأْوَسُط َفِإنَُّه الِفْرَدْوَ  ؛ َفَسُلوُه اللََّه َسَأْلُتُم يقول صصلى اهلل عليه وسلم( : صَفِإَذا  اجَل

عٍَّْب َرِبيَعة بن عنواجَلنَِّة( ،  َأْنَهاُر َتَفجَُّر َوِمْنُه الرَّْحَمِن ، َعْرُش َوَفْوَقُه اجَلنَِّة ، َوَأْعَلى  َك

يَِّْه اهلُل صََّلَّىص اهلِل َرُسوِل َمَع َأِبيُت ُكْنُت:  َقاَل ،( عنه اهلل رضيص سََّلََّم َعَل تَُُّه ،( َو  َفَأَتْي

َأو : ص قََّاَل ، اْلَجنَِّة ِفي ُمَراَفَقَتَك َأْسَأُلَك:  َفُقْلُت ،( َسْل: ص ِلي َفَقاَل ، َوَحاَجِتِه ِبَوُضوِئِه

 .( السُُّجوِد ِبَكْثَرِة َنْفِسَك َعَلى َفَأِعنِّيص:  َقاَل ، َذاَك ُهَو:  ُقْلُت ، (َذِلَك؟ َغْيَر

ضَّي و  سـلو  يف  هـايظهـر درردن ، وهـا حسـ  ددا : علو اممة يف العبادة يقت
، وال يأكل أموال النا  بالباطل يغش ، وال خيون ، وال يكذب ، ، فال ودخالقه   اإلنسان

الغاية منها ، فتتحقق االستقامة اليت هي أسا  هذا الدين أداء العبادة مع فيتوافق 

 القويم . 

نَّا، العلم : من أهم ميادين علو اممة ميدان و لَّنُّ فقد أمر يَّه اهلل صَّلىص ا  عل

عَّا  تعاىل اهلل خلق على أثره يعود نافًعا علما تعاىل اهلل نسأل أن( وسلم قَّول ،مجي  ي

 وكان ،( َيْنَفُع َلا ِعْلٍم ِمْن ِباللَِّه َوَتَعوَُّذوا ، َناِفًعا ِعْلًما اللََّه َسُلوا( : صوسلم عليه اهلل صلىص

 فالعلم ،... ( َيْنَفُع اَل ِعْلٍم ِمْن ِبَك َأُعوُذ ِإنِّي اللَُّهمَّ( : صوسلم عليه اهلل صلىص دعائه من
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مَّا ، األمم به وتتقدم ، الدول به تقوى الذي احلقيقي السالح هو النافع قَّدمت ف  ت

 .  العلم ميدان يف وتأخرها بتكاسلها إال أخرى ختلفت وما ، بالعلم إال دولة

 ، العلم طلب يف همة الناس دعلى( عليهم رضوان اهللصوالتابعون  الصحابة وكان

 وكان ، احلديث طلب يف عالية همة ذا كان( عنه اهلل رضيص هريرة أبو سيدنا فهذا

لَّوادي غََّْرُ ( َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّىص اللَِّه َرُسوِل َعْن َيْشَغُلين َيُكْن َلْم:  يقول لََّا ، ا  َو

سَُّوِل ِمْن َأْطُلُب ُكْنُت ِإنََّما ؛ ِباْلَأْسَواِق َصْفٌق لََِّّه َر يَِّْه اهلُل صََّلَّىص ال سََّلََّم َعَل مًََّة( َو  َكِل

لََِّّه ِلَرُسوِل َأْلَزَمَنا ُكْنَت ، ُهَرْيَرَة َأَبا َيا( : عنه اهلل رضيص ُعَمَر اْبُن َفَقاَل ...( ، ُيَعلُِّمِنيَها  ال

 اهلل صرضي عبا  ويقول سيدنا عبد اهلل بن ، ِبَحِديِثِه َوَأْعَلَمَنا ،( َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّىص

 َعَلى ِرَداِئي َفَأَتَوسَُّد َقاِئٌل ، َوُهَو ، َفآِتيِه الرَُّجِل َعِن اْلَحِديُث َلَيْبُلُغِني َكاَن عنهما( : "...

سَُّوِل َعمِّ اْبَن َيا: ، َفَيُقوُل  َفَيَراِني َفَيْخُرُج التَُّراَب ، َوْجِهي َعَلى الرِّيُح َفَتْسِفي َباِبِه ،  َر

 َعِن َفَأْسَأُلُه آِتَيَك ، َأْن َأَحقُّ َأَنا اَل ،: َفَأُقوُل  َفآِتَيَك؟ إىل َأْرَسْلَت َأاَل ِبَك؟ َجاَء َما اللَِّه ،

ظَّت:  يقولصرمحه اهلل(  الشافعي مِسعت:  حييى بن إمساعيلقال واْلَحِديِث( ،   حف

 أمحد كان اإلمامو ، سنني عشر ابن وأنا املوطأ وحفظت ، سنني سبع ابن وأنا القرآن

 يف حيضر النووي اإلمام كان:  وقيل ، حديث أل  أل  حيفظرمحه اهلل( ص حنبل بن

 . درًسا عشر اثين اليوم

بلغوا رسالته و، يف كل جماالته ة العلم أمانمحل يف  القدامىجد علماؤنا كما  
بَّذلك ، إرضاء هلل تعاىل ، ونفًعا للبشرية كلها للناس بكل جترد  مسَّاءهم أ، فسجلوا 

 ُجَفاًء َفَيْذَهُب الزََّبُد َفَأمَّا}التاريخ ، قال تعاىل : يف ذاكرة حبروف من نور وعلومهم 

  . }اْلَأْرِض ِفي َفَيْمُكُث النَّاَ  َينَفُع َما َوَأمَّا

عَّت  فقد ، العمل: ميادين علو اممة  ومن مَّل، ورف شَّأن الع مَّن  أعلت الشريعة 

لَّك ربط القرآن الكريم بني العبادة والعمل ، حيثمنزلته ،  وجعلهما قرينني ، ويف ذ
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 َفْضِل ِمن َواْبَتُغوا اْلَأْرِض ِفي َفانَتِشُروا الصََّلاُة ُقِضَيِت َفِإَذا}: يقول احلق صجل شأنه( 

سَّن يف وقد ، } ُتْفِلُحوَن لََّعلَُّكْم َكِثريًا اللََّه َواْذُكُروا اللَِّه مَّن أح جَّل(  وعد اهلل صعز و

 َمْن}: اهلل سبحانه عمله باحلياة الطيبة يف الدنيا ، والنعيم املقيم يف اآلخرة ، فقال 

يََّاًة َفَلُنْحِيَينَُّه ُمْؤِمٌن َوُهَو ُأنَثى َأْو َذَكٍر مِّن َصاِلًحا َعِمَل بًََّة َح جَِّْزَينَُّهْم َطيِّ جََّْرُهم َوَلَن  َأ

 َكاَنْت الصَّاِلَحاِت َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذيَن ِإنَّ: }قال تعاىل ، و} َيْعَمُلوَن َكاُنوْا َما ِبَأْحَسِن

 . }ُنُزاًل اْلِفْرَدْوِ  َجنَّاُت َلُهْم

األنبياء صعليهم السالم( كانوا يعملون ، مجيع وليس أدل على شرف العمل من أن 

رَّاًرا ، نوح وكان ُزرَّاًعا ،( عليهم السالمص ولوط وإبراهيم آدم فكان سَّالم(  يَّه ال  صعل

تَّاجًرا ، وصاحل صعليه السالم( خياًطا ، وإدريس سَّالم(  سَّالم(  وداود صعليه ال يَّه ال صعل

 لََُّه َوَأَلنَّا َوالطَّْيَر َمَعُه َأوِِّبي ِجَباُل َيا َفْضًلا ِمنَّا َداُووَد آَتْيَنا َوَلَقْد: }  تعاىل قال ،حداًدا 

 ،} َبِصرٌي َتْعَمُلوَن ِبَما ِإنِّي َصاِلًحا َواْعَمُلوا السَّْرِد ِفي َوَقدِّْر َساِبَغاٍت اْعَمْل َأِن*  اْلَحِديَد

 لسؤال النا  ، يقو فاإلنسان تعلو قيمته ، ويشرف مبا جييد وحيسن ، فالعمل خري من

 َيْسَأَل َأْن ِمْن َلُه َخْيٌر َظْهِرِه، َعَلى ُحْزَمًة َأَحُدُكْم َيْحَتِطَب َلَأْن( : صوسلم عليه اهلل صلىص

 .( َيْمَنَعُه َأْو،  َفُيْعِطَيُه ، َأَحًدا

 عليه اهلل صلىصنبينا  يقول،  إتقان العمل وليس املراد جمرد العمل ؛ وإمنا املراد 

مََّال َأَحُدُكْم َعِمَل ِإَذا ُيِحبُّ اللََّه ِإنَّ: ص (وسلم نََُّه َأْن َع كَّان  ،( ُيْتِق يَّه اهلل صَّلىصو  عل

 صلىص يقولينفع به نفسه وغريه ، عمل طيب ، كون لكل فرد حريًصا على أن ي( وسلم

:  َقاَل ؟ َيِجْد َلْم َفَمْن ، اللَِّه َنِبيَّ َيا:  َفَقاُلوا ،( َصَدَقٌة ُمْسِلٍم ُكلِّ َعَلى( : صوسلم عليه اهلل

عَِّنُي: ص َقاَل ؟ َيِجْد َلْم َفِإْن:  َقاُلوا ،( َوَيَتَصدَُّق َنْفَسُه َفَيْنَفُع ، ِبَيِدِه َيْعَمُلص جََِّة َذا ُي  احَلا

 َفِإنََّها ، الشَّرِّ َعِن ُيْمِسْكَوْل ، ِباْلَمْعُروِف َفْلَيْعَمْل: ص َقاَل ؟ َيِجْد َلْم َفِإْن:  َقاُلوا ،( امَلْلُهوَف
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ضرر لى اإلمساك عن عن العمل عمن يعجز صصلى اهلل عليه وسلم( حث ، ف( َصَدَقٌة َلُه

  .وضرره شروره وقى النا  من ألنه ، وجعل ذلك عمال يثاب عليه ؛ النا  
ثَّة  خدمة : اممة يفومن أعلى درجات اممة  ضَّعي  ، وإغا اجملتمع ، وإعانة ال

 َرُسوِل ِإَلى رجل َجاَء فقد  ،امللهوف ، وقضاء حوائج احملتاجني ، والنجدة والشهامة 

لََّى َأَحبُّ النَّاِ  َأيُّ ، اللَِّه َرُسوَل َيا:  َفَقاَل ،( َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّىص اللَِّه لََِّّه؟ ِإ  َوَأيُّ ال

 َأَحبُّ( : صَوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّىص اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل ،( َوَجلَّ؟ َعزَّص اللَِّه ِإَلى َأَحبُّ اْلَأْعَماِل

 َأْو ، ُمْسِلٍم َعَلى ُتْدِخُلُه ُسُروٍر اللَِّه ِإَلى اْلَأْعَماِل َوَأَحبُّ ، ِللنَّاِ  َأْنَفَعُهْم اللَِّه ِإَلى النَّاِ 

 ِفي ِلي َأٍخ َمَع َأْمِشَي َوِلَأْن ، ُجوًعا َعْنُه تطرُد َأْو ، ِديًنا َعْنُه َتْقِضي َأْو ، ُكْرَبًة َعْنُه َتْكِشُ 

 ، شََّْهًرا - اْلَمِديَنِة َمْسِجَد َيْعِني - اْلَمْسِجِد َهَذا ِفي َأْعَتِكَ  َأْن ِمْن ِإَليَّ َأَحبُّ َحاَجٍة

 اللَُّه َمَلَأ ، َأْمَضاُه ُيْمِضَيُه َأْن َشاَء َوَلْو ، َغْيَظُه َكَظَم َوَمْن ، َعْوَرَتُه اللَُّه َسَتَر َغَضَبُه َك َّ َوَمْن

 َأْثَبَت َلُه َأْثَبَتَها َحتَّى َحاَجٍة ِفي َأِخيِه َمَع َمَشى َوَمْن ، اْلِقَياَمِة َيْوَم َأْمًنا َقْلَبُه( َوَجلَّ َعزَّص

 ( .اْلَأْقَداُم ِفيِه َتِزلُّ َيْوَم الصَِّراِط َعَلى َقَدَمُه( َوَجلَّ َعزَّص اللَُّه

 دقول قويل هذا ودستغفر اهلل يل ولكم
* * * 

شههُد أن   لهه ، وأ احلمد هلل رب العاملنَي ، وأشهُد أن اَل إلِه إال اهلُل وحَده اَل شريَك 

صهْحبِه سيَدنا ونبيَنا ُمحم ًدا َعبدُه َوَرُسوُله ، اللُهم  لهِه و له  ل َصل  وسلْم وبارَك عليِه ، وَع

 َأمجعنَي ، ومن تبعُهم بإحساٍن إىل يوِم الدِّين .

 اإِلسالم :  
َ
 إخوة

صَّحاب  كَّون أ إن من أَجلِّ امليادين اليت ينبغي أن نتنافس مجيًعا فيها ، وأن ن

عَّاىل خدمة الـوط  همة عالية :  نَّا اهلل ت قَّد أمر نَّان ؛ و مَّن اإل لَّوطن  ، فخدمة ا

بالتنافس يف ميدان اخلري ، والنفع الذي يعود أثره على الوطن ، حيث يقول احلق 

يَِّه سبحانه : }َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت ِإ نَُّْتْم ِف مََّا ُك بَُِّّئُكْم ِب عًَّا َفُيَن مََّْرِجُعُكْم َجِمي لََِّّه  لََّى ال
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َتْخَتِلُفوَن}، وقد مدح اهلل صجل شأنه( عباده الذين يسارعون يف بذل اخلري للنا  ، 

ويبني سبحانه أن ذلك اخلري ينفع صاحبه يف الدنيا واآلخرة ، يقول تعاىل : }ِإنَُّهْم 

مَّة ، كاُنوا ُيساِرُعوَن ِفي ا ْلَخْيراِت َوَيْدُعوَننا َرَغبًا َوَرَهًبا َوكاُنوا َلنا خاِشِعنَي} ، بعلو ه

 ورغبة يف نفع النا  ، وثقة كاملة يف فضل اهلل تعاىل وتوفيقه .

يَّة ،  اهلمـة يف بنـاء األوطـان ،ومن اممة العالية :  سَّئولية اجملتمع مَّل امل وحت

سََّّاجد  صََّّيانة امل مََّّن  لََّّ  ؛  مََّّال ا سََّّة يف أع يََّّز ، وبواملناف ملََّّدار  ، و ه نََّّاء ا

نَّا املستشفيات ، وعالج املرضى ، فكل ذلك من الصدقات اجلارية ، حيث يقول نبي

 َمْن: َقْبِرِه  ِفي وُهو َمْوِتِه ، َبْعِد ِمْن َأْجُرُهنَّ ِلْلَعْبِد َيْجِري صصلى اهلل عليه وسلم( : صَسْبٌع

ئًَّْرا ، َحَفَر َأْو َنْهًرا ، َكَرى َأْو ِعْلًما ، َعلََّم خَّْال ، غَََّرَ  َأْو ِب نََّى َأْو َن سَِّْجًدا ، َب  َورََّث َأْو َم

 .َمْوِتِه(  َبْعَد َلُه َيْسَتْغِفُر َوَلًدا َتَرَك َأْو ُمْصَحًفا،

ا حيتوينـا الـذ  الـوط  خدمـة يف تنـاس  بيننا يكون أن أمجل فما  
ا
 ، مجيعـ

لَّك و ، دبنا ـه مجيـ  علـى وسضله خريه ويعود قَّق ذ حتَّاد ، حن كَّات  ، واال بالت

عًَّا ،  ، والرتاحم ،والوعي ومد يد العون للجميع ، فالوطن لنا مجيًعا ، ويتقدم بنا مجي

 ، واألصالة ، احلضارة باحفنحن أص ، غرينا من جهًدا ، وال إرادة ، وال قوة أقل ولسنا

لَّم أن بد وال ، والتاريخ يَّق أن نع سَّبق حتق فَّوق ال لَّب والت حَّام يتط صَّعاب  اقت  ال

 ُيتوصل ال واخلريات واملصاحل ، باملكاره منوطة فاملكارم ، الذات وإنكار ، واألهوال

 : قوله يف متام أبي در وهلل ، واملشقة باجلهد إال إليها

 التَّعِب . مَن جسٍر على إالَّ ُتناُل**          أرَها فلْم الُك ى بالرَّاحِة بُصْرُت

 والرقي ،  والتقدم  ،  والفضل  ، اللهم ارزقنا همما عالية حنوز بها السبق  
 حفظ ديننا ، وبالدنا ، وسا ر بالد العاملني . وا  ، سيما ينفعنا يف الدنيا واآلخرة  


