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 علو اهلمة وطلب املعايل يف األمور وكلها . علىلقد حثنا الشرع احلنيف   عباد هللا:
)التعريفددا     .  ل  له الكمددال لدده غو ل دد حاحلدد حل حلاددو وقددد عددرع العلمددا  اهلمددة جهدداقل  وقدده القلددب وقادددح نميددىل قددواح الروحا يددة    قا ددب  

 للجرقاين(
هللا سدباا ه و عدايل  دب بداحب اهلمدة العاليدة ويدب    ألن    ولقد  ضافر  الناوص النبوية على طلب علو اهلمة يف غعمال الد يا واآلخدر؛ 

ِلى اِهو فد  غبااب اهلمم الد يئة    ولو اهِِ بد  ق ق ال  ر سدو ِلم قلع ْن س ْهِل بن س ْعٍدحل ق ال  ر       ع ل يدِْه و سد  ْب اْلكد  رُيح  دِو ِل كد  ْب م عد ايل   ِ ِن اِه  عد َِّ و قد  حل و  دِو
بن القيمق ل فمن علت مهتهحل وخشدعت  فسدهحل  اإلما  ال  يقو   .  (وقال اهليثميق رقاله ثقا     ) احلاكم والطرباينحل و ي ْكر حو س ْفس افد ه ال . مووِر األو 

 ل. ومن د ت مهتهحل وط ت  فسهحل ا اف بكلِ  خل  رذيل.ل )الفوائد( .ا اف بكلِ  خل  مجي
قل اْليدد دو اْلعوْليد او     ِلم  قد ال  ِه و سد  ِلى اِهو ع ل يددْ ي  اِهو ع ندْهو  عدد ْن النِدِ ِ  بد  َّ اٍ  ر ادِ . ل)الب ددار   عد ْن ح كدِيِم بْدِن حددِ ْغ  دِ ْن  د عدوولو ْفل ى و ابدْدد  ْن اْليد ِد السدْ ْ ح مددِ ي  خد 

حل وهللا  ددب معددايل األمددورل ) ددر     ومسدلم(  قددال ابددن بطددالق ل فيدده  دددب    التعفددف عددن املسدد لةحل وحدد  علددى معددايل األمددورحل و ددر  د يئهددا
وقددددال مالددددكق ل عليددددك  عددددايل األمددددور وكرائمهدددداحل وا ددددِ  رذائلهددددا ومددددا سددددِف منهددددا  فدددد ِن هللا  عددددا   ددددْب معددددايل األمددددورحل ويكددددرح    .الب دددداري(  
 . )  ر يب املدار  للقااي عياض(سفسافها.ل

ي  هللاو    ميدهم ابملعو ة على قدر مسو مهمهمحل    -عَّ وقل-بلى هللا عليه وسلم غهل اهلمة العالية جن هللا   الن طم ن ولقد  ر ؛  ر ادِ فعد ْن غ ِي هور يددْ
ولو  ول  هللا بددلى هللا عليدده وسددلم يد قددو تو ر سددو عددْ ق مسِ  هو قددال  ِد علددى قددد ِ ِن اْلم عوو دد ة  ق »    ع نددْ ن  اِه لِْلع بددْ بسددند  ) البددَّار والبيهقددي  .    «  ر املؤو ددة َت ِْت مددِ

فعد ْن غ  د ِ  بْدِن    وبدللك َت ده الدد يا را؛مدة   االسدتعداد لخخدر؛حلمهده  يكدون    ن غن غكمل حاال  املدؤمن غ  بلى هللا عليه وسلم (  حل وبنيبايح
ق ق ال  ر سوولو اهِِ ب ِلى اِهو ع   ْلد هو و غ  د تدْهو الددْ م اِلٍك ق ال  ِهو ق ع ل  اِهو ِ؛ن احو يف قد ْلِبِه و مج  ىل  لد هو م  ْن  ل ْيِه و س ِلم قل م ْن ك ا  ْت اآْلِخر ؛و مه  ةح  و مد  ي  ر اِ؛مد 

 ْدي ا و هدِ
ْل هو و   ند ْيِه و فد ِرق  ع ل ْيِه م  ِهو ق ع ل  اِهو فد ْقر حو ب نْي  ع يدْ ر  ل هو.ل) ك ا  ْت الْد ْدي ا مه  ْ ِِه ِمْن الْد ْدي ا ِ اِل م ا قودِ   . ( الرتمليابن ماقة و َلْ  َي 

ــلمو : ــا امسـ مدددن قبدددل علدددى علدددو اهلمدددةحل ال يرادددى ابلددددونحل وال يقندددىل ابلقليدددلحل وال يلتفدددت     وطندددوا غ فسدددكم علدددى علدددو اهلمدددة  فددد ن    أيهـ
عمدر بدن    . ومدا غمجدل قدولكالشعلة يف الندار يادو ا بداحبها وَتىب  ال ار فاعد ا  وهللا قيلق ذو اهلمة  ن حط فنفسه َتىب  ال علوًّاحلل  الا ائر.

ا  واقدة  َل  دَّل  تددوق    اإلمدار؛حل فلمدا  لتهددا ،قدت    اتهفدةحل فلمددا  لتهدا ،قدت    ا نددة   ل) عيدون األ خبدار البددن  عبدد العَّيدَّق  ِن يل  فسدد 
 قتيبة(

ْعي كوْم   قددددال هللا  عددددا ق     خدددد ا  و ددددرا     والقدددددرا   فكددددللك هددددم متفدددداو ون يف اهلمددددم  وكمددددا غن الندددداو متفدددداو ون يف العقددددول واملواهددددب ِ ِن سدددد 
ا ومت الفدةحل فمدن فاعدل خد ا ومدن فاعدل  درا( .ل    4) ال ا ية ق  {.ل ش َِّت  )  فسد  ابدن    .ل    غيق غعمال العباد اليت اكتسبوها متضداد؛ غيضد 

 .  د واالقتهاد والنشاط والعملفعلى قدر اهلمة عند الفرد َيِت ا  كث  ( .
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 يقول املتن ق

 َوأتيت عَلى َقْدِر الِكراِم امَكارمُ    َعلى َقْدِر أْهِل الَعْزم أتيت الَعزائُِم *****
 َوَتْصُغُر يف َعني الَعظيِم الَعظائِمُ    َوتـَْعُظُم يف َعنِي الّصغرِي صغارُها *****

  ومدددنهم مدددن مهتددده ا ندددة  تددده اتمدددور وامل ددددرا ال  ومدددنهم مدددن مهتددده النسدددا   ومدددنهم مدددن مهفهمدددم النددداو  تفددداو   فمدددنهم مدددن مهتددده مجدددىل املددد 
اقتمىل عبد هللا بن عمرحل وعرو؛ بن الَّب حل وماعب بدن الدَّب حل وعبدد  واآلخر؛... خل   ومما يدل على  فاو  اهلمم عند الناو هلح القاةق ل  

لحل فقددالواق لابدددغ غ ددتلحل فقددالق لواليدة العددراقحل و ددَّْو  سددك ينة ابنددة احلسددنيحل وعائشددة  امللدك بددن مددروان بفنددا  الكعبددهحل فقددال هلدم ماددعبق ل ندِدوا
مدل عند  ه  بنت طلاه  بن عبيد هللالحل فنال ذلكحل وغبدق كل واحد؛ مخسمائة غلف درهمحل وقِهَّهدا  ثلهداحل و در عدرو؛ بدن الدَّب  الفقدهحل وغن  و

حل فنال ذلكحل و ر عبد امللك اتهفةحل فناهل  . (لَّخمشريل  ربيىل األبرارل )الحل و ر عبد هللا بن عمر ا نة.احلديثو
ــاد هللا:  ن مددن بددفا  املددؤمن احلدد  غن يكددون عددايل اهلمددة يف رفيددىل الر؛بددة يف يتقيدد  معددايل األمددور الدديت  نفددىل بدداحبها يف الدددارين  فهددو ال    عب

كدون يف مدؤخر؛ الركدب وهدو قدادر علدى غن يكدون يف املقدمدة يف  يراى ابلدون  ذا كان قدادرا  علدى يتقيد  املعدايل يف وال  طاوعده  فسده علدى غن ي
ول مدن  وملا غخرب الن  عليه الاه؛ والسه  بعدد غبواب ا نة وغها مثا ية هضت  ف  غي بكدر الاددي  التواقدة    غعلدى املندامل فتمدر الددخ

ِلى اِهو فد  األبددواب كلهددا يف   ول  اهِِ بدد  ر ؛  حل غ ِن ر سددو ْن غ ِي هور يدددْ ِلم  قدد ال  قعدد  ِه و سدد  د  اهِِ حل    ل ع ل يددْ ِبيِل اهِِ  ددووِدي  يف ا ْ ندِدِة ق ه  ع بددْ نْيِ يف سدد  ْن غ  ْدفدد    م ْوقدد  مدد 
اِد حل دوعدِ  ِل ا ِْهد  ْن غ هدْ ان  مدِ ْن كد  ِ؛ حل و مد  ِب الادِه  ْن اب  ِ؛ حل دوعدِي  مدِ ِل الادِه  ْن غ هدْ ان  مدِ ْن كد  ا خ ْ ح حل ف مد  ِل  ي  مدِ ه ل  ْن غ هدْ ان  مدِ ْن كد  اِد حل و مد  ِب ا ِْهد  ْن اب 

ِب الدِرِهِن قد ال  غ بدوو ْن اب  ق ِة حل و م ْن ك ان  ِمْن غ ْهِل الاِ ي اِ  حل دوعدِي  مدِ ِب الِاد  ق ِة حل دوِعي  ِمْن اب  ٍد    الِاد  ا ع لد ى غ حد  ول  اهِِ حل مد  ي و ق ه  ر سدو دِ  ٍر الادِ  ب كدْ
ْن  ِلدْك  اأْل   ِلى اِهو ع ل  يدوْدع ى مدِ ولو اهِِ بد  ا ل قدد ال  ر سدو و اِب كولِ هد  ْن  ِلدْك  اأْل بددْ دح مددِ ْل يدوْدع ى غ حد  روور ٍ؛ حل فد هدد  ْن اد  و اِب مدِ و غ ْن  بدددْ ِلم  ق  د عد ْم حل و غ ْرقددو ِه و سد  يددْ

ندْهومْ  ون  مدِ و ر فدىل لبلدوأ غعلدى املندامل يف    لح األه  غن  علدولعدل مهمندا يف هد فدا رر    اهلمدة وَتمدل يف هدلا السدمو يف و ل . ) متفد  عليده ( .      كدو
ِ ذ ا سد   ْلتومو اِه   ق ل  و ال    غعلى الدرقا  يف ولقد كان رسول اهلدد  عليده الاده؛ يدري غبداابه علدى اهلمدم العاليدة فكدان يقدول ألبداابه  

 ل . ) الب اري من حديث غي هرير؛ ( .  و ِمْنهو  د ف ِجرو غ ْه ارو ا ْ ِنةِ    و فد ْوق هو ع ْرشو الِرْْح نِ     ف ِ  ِهو غ ْوس طو ا ْ ِنِة و غ ْعل ى ا ْ ِنةِ     ف س لووحو اْلِفْرد ْوو  
 ال  عطي الد يةحل وال  قنىل ابلسفاسفحل وال  راى  ال  عايل األمورقالعالية  ن اهلمم ال الية 

 قلت للصقر وهو يف اجلو عاٍل ... اهبط األرَض فاهلواُء جديبُ 
 قال يل الصقر: يف جناحي وعزمي ... وَعناِ  السماء مرًعى خصيبُ 

 علو اهلمة عند السلف الصاحل ومظاهر  العنصر الثاين: صور
لقد فقه سلفنا الااحلون عن هللا غمرححل و دبروا يف حقيقة الد ياحل وما ها    اآلخر؛حل فاستوحشوا من فتنتهاحل وجتافت   : أيها امسلمو 

حل ولقد خمبتنيو نا   قلو م من مطامعهاحل وار فعت مهتهم على السفاسفحل فه  راهم  ال بِوامني قوامنيحل ابكني   قنو م عن مضاقعهاحل
يف التوبة    يف مجيىل جماال  احليا؛  يف العلم والعمل  يف ا هاد إلعه  كلمة هللا  حفلت  رامجهم جخبار ماخر؛حل  ش  بعلو مهتهم

 .... خلواالستقامةحل يف العباد؛ واإلخبا 
ة  ق الد تْ فبددلى هللا عليده وسدلم القددو؛ يف اهلمددة العاليدة يف العبداد؛.    جندد الرسدول  :فعلــو اهلمــة يف اــال العبــادة  - ولو اهِِ  قل  عد ْن ع اِئشدد  ان  ر سددو كد 

حو  ر  ه     قق ال ْت ع اِئش ةو   .ب ِلى اِهو ع ل ْيِه و س ِلم  ِ ذ ا ب ِلى ق ا   ح َِّت  د ف طِر  رِْقه  ا َت  خدِ ْن ذ  ْبِدك  و مد  ِد   مدِ ا  د قد  ا و ق ْد ؛وِفر  ل ك  مد    ل ر سوول  اهِِ غ   ْان ىلو ه ل 
 . (متف  عليه) ل له  ع اِئش ةو غ ف ه  غ كوونو ع ْبد ا   كوور ا قفد ق ال  

 اهم عن ذلك كما قا  يف الااياني.وقد دفعت اهلمة العالية عند الااابة غن يقتدوا به بلى هللا عليه وسلم يف وبال الاو   وه



  (3 ) 

ي  اِهو ع ندْهو   و تجلى اهلمة العالية عندد عبددهللا بدن عمدرو ملدا قعدل يسداو  الند  بدلى هللا عليده وسدلم يف الاديا  والقيدا   فعنده يل    ققد ال  قد ال     ر ادِ
ول  اهِِ قد ال    قفد قولدْتو   لرب ْ غ ِ ك    اوو و النِده ار  و  د قدوو و الِليدْل  ه  ع ْبد  اهِِ غ َلْ  غوخْ   قر سوولو اهِِ ب ِلى اِهو ع ل ْيِه و س ِلم   ْر     فد ه   د ْفعد لْ   قبد لد ى ه  ر سدو ْم و غ ْفطدِ بدو

ا  .و قددوْم و   ْ  ِد   ع ل يددْك  ح قددًّ ا   فدد ِ ِن ِ  سدد  ا   و ِ ِن لِع ْيندِدك  ع ل يددْك  ح قددًّ ك  ع ل يددْك  ح قددًّ او ِ نِ    و ِ ِن لَّ ْوقددِ ِل      لدِدَّ ْورِ   ع ل يددْك  ح قددًّ و   كددو ِبك  غ ْن   اددو و ِ ِن ِِب سددْ
ث ة  غ ِهٍ  ف ِ ِن ل ك  ِبكولِ  ح س ن ٍة ع ْشر  غ ْمث اهِل ا د  ع لد ِي قدولدْتو   .ف ِ ِن ذ ِلك  ِبي ا و الِدْهِر كولِ هِ      ْهٍر ث ه  ول  اهِِ ِ ين ِ غ قدِ   قف ش ِدْد و ف شودِ    قدو قددوِو؛  قد ال  ه  ر سدو

هِ  ه   و ال   دد َِّْد ع ل يددْ ِه السددِ ي ا    دد ِ ِ  اهِِ د اوود  ع ل يددْ ْم بددِ ه    ققدولددْتو   .ف اددو ِه السددِ ي ا و  دد ِ ِ  اهِِ د اوود  ع ل يددْ ان  بددِ ا كدد  دو اهِِ    ققدد ال    لو مدد  ان  ع بددْ ف  الددِدْهِر ف كدد  ِ اددْ
ت   قيد قوولو بد ْعد  م ا ك رب    ل)الب اري(. ِِن ق ِبْلتو روْخا ة  الِنِ ِ  ب ِلى اِهو ع ل ْيِه و س ِلم  ه  ل يدْ

 قارن بني علو هلح اهلمم ودان ؛ مهمنا مىل هللا يف العباد؛ والايا  والقيا     
مددة القددر ن يف غقاددر  جنددد الادداابة يسدداومون الرسددول بددلى هللا عليدده وسددلم يف  قددرارهم علددى خت  :ويف اــال علــو اهلمــة يف قــراءة القــرآ     -

ق ه رسددول  هللِا يف كددم غقددرغو القددر ن  ل قددالق اقددرغحو يف كددلِ   ددهٍر قددال ق  ين غقددو   علدد وقددٍت ممكددن  ف رٍو قدد ال  قلددتو ِد اهِِ بدْدِن ع مددْ ْن ع بددْ ى غكثددر  مددن  عدد 
ين  . قدال ق قلدتو ق  ين غقدو   علدى غكثدر   ذلك قال ق اقرغحو يف مخٍ  وعشدرين  . قلدتو ق  ين غقدو   علدى غكثدر  مدن ذلدك . قدال ق اقدرغحو يف عشدر 

علدى    من ذلك . قال ق اقرغحو يف مخِ  عشر؛  . قال ق قلتو ق  ين غقو   على غكثر  من ذلك . قدال ق اقدرغحو يف سدبىٍل . قدال ق قلدتو ق  ين غقدو  
 (.بسند بايح غْحد   لقر ن  يف غقلِ  من ثهٍث ل )غكثر  من ذلك قال ق َل يفقْه من قرغ  ا

يما  لي ْحل الاااي ا ليل عبدهللا بن عمرو    هلح اهلمة العالية يف قدرا ؛ القدر ن   هدو االر قدا     غعلدى در  ا ندة يف اآلخدر؛  وال سد وال
رٍو  -عندددما  ددال  مهتدده بسددماع هددلا احلددديث   فعندده   ِد هللِا بددِْن ع مددْ ِلى اِهو   -  ع بددْ ِ ِ  بدد  ِن النددِ قعدد  ِلم  قدد ال  ِه و سدد  الو    ل ع ل يددْ اِحِب  يدوقدد  ِِن ِلادد  حل يد عددْ

ْر ِن   ك  ِعندددْ اْلقدددو ِ ِن م ْنَِّل تددد  لو يف الدددْد ْدي ا حل فددد  ت   دور  دددِ  ا كوندددْ ْل ك مددد  ِ  و ر  دددِ  ر ْغ و اْر ددد  ر غو  دددِ ا  ق اقددددْ ٍة  د قدددْ ِر  يددد  ) غْحدددد غبدددو داود والرتمدددلي وقدددالق حسدددن    .لد   خدددِ
عدد  ي القر ن على قدر در  ا نة حل يقال للقدار  ارق يف الددر  علدى قددر مدا    قل قا  يف األثر غن     -رْحه هللا  –  قال اتطايبايح ( . 

كندت  قددرغ مددن  ي القددر ن حل فمددن اسددتو  قددرا ؛ مجيدىل القددر نحل اسددتو  علددى غقاددى در  ا نددة حل ومددن قدرغ قددَّ ا منهددا كددان رقيدده يف الدددر  علددى  
 ( .  ) معاَل السننقدر ذلك حل فيكون منتهى الثواب عند منتهى القرا ؛ ل. 

َيكددل فيدده لقيمددا  يقمددن    جنددد اهلمددة العاليددة يف طلبدده واملداومددة عليدده عنددد السددلف الادداد  حددَّت غن غحدددهم ال  ددد وقتددا    قويف اــال العلــم  -
ق مدا هدي غثقدل  -رْحده هللا    -ساعا  األكل لقدوا  حيدا م ومعا دهم ثقيلدة علديهمحل فقدد سد لوا اتليدل بدن غْحدد الفراهيددي    بلبه  فقد كا ت

حل ف ِقيددل  لدد هو يف ذ لدِدك  السدداع  َّ لو اْتوبدددْ ر بو اْلف ِتيددت  و ال  َي ْكددو ان  د اوودو الطدِداِئْي ي شددْ َِّ  ا  عليددكل قددالق سدداعة  كددل فيهددا. وكدد  ُِ اْتوبددْ ق بدد نْي  م ضددْ ال  حل فد قدد 
الفراهيددي البادري يقدولقل غثقدل السداعا  علدِي    وكدان اتليدل بدن غْحدد      و  وْرِب اْلف ِتيِت ِقر ا  ؛و مخ ِْسني   ي ة  »كتاب اجملالسدة وقدواهر العلدم«

 العلم عندحل  وما غوقد ال  ؛ على الوقت لديهل طلب يف  علو اهلمةساعة  كل فيها.ل فاهلل غكرب ما غ د 
بحل  قلت متعجبا ق غثقل ساعا  عليه ساعة األكل  مىل غ ه مبا  وواقدب لقدوا  احليدا؛ وحفدن الدنف   ومدا يتوبدل بده    الواقدب فهدو واقد 

 فكيف حالنا وحنن  وض يِ ىلو غوقا نا يف الفراأ واحلرا  وغما  املسلسه  واألفه  وعلى القهاوي والطرقا حل وعلى النت واملعاكسا ل  
 العلم يبين بيوات ال عماد هلـــا ... واجلهل يهدم بيوت العز والكـــــــــرم

غ دد  حريادني علدى املدو  يف سدبيل هللا    د غن الااابة رادي هللا عدنهم كدا واجن  : اجلهاد من أجل إعالء كلمة هللاويف اال علو اهلمة يف-
ال  ه  من  ِر عد ْن ِقتد اِل بد ْدٍر فد قد  ي غ  د  و بْدنو الِنضدْ قل ؛د اب  ع مدِ  ي  اِهو ع ندْهو قد ال  ول  اهِِ ِ؛بدْتو عد ْن غ ِوِل ِقتد اٍل  حربنا على احليدا؛  فعد ْن غ  د ٍ  ر ادِ  ر سدو

ِم ِ ين ِ غ ْعتد ِلرو  ِل يدْك  ممدِِا  موْشرِِكني  ل ِئْن اِهو غ ْ ه د ين ِقت ال  اْلموْشرِِكني  ل    ي ِن اِهو م ا غ ْبن ىلو فد ل ِما ك ان  يد ْو و غوحوٍد و  ق ا د ْلت  الْ  اْ ك ش ف  اْلموْسِلموون  ق ال  الِلهدو
ر غو  ِل يددْ  ا اب هو و غ بدددْ ِِن غ بددْ ِ  يد عددْ ؤوال  ن ىل  هدد  ْعدو بدْدن  بدد  ال  ه  سدد  ْعدو بدْدنو موعدد اٍذ فد قدد  تد ْقبد ل هو سدد  ِد   ف اسددْ ِ  د قدد  رِِكني  َّو ِِن اْلموشددْ ِ  يد عددْ ؤوال  ن ىل  هدد  موعدد اٍذ ا ْ ندِدة  و ر بِ     ك  ممددِِا بدد 

ول  اهِِ مدد   ت ط ْعتو ه  ر سددو ا اسددْ ْعدح ف مدد  ٍد قدد ال  سدد  ْن دووِن غوحددو ا مددِ دو رِ  هدد  ِر ِ ين ِ غ قددِ ْيِف غ ْو  الِنضددْ ْرب ة  اِبلسددِ ع ا و مثدد  اِ ني  ادد  ْدان  بدِدِه ِبضددْ ن ىل  قدد ال  غ  دد  ح فد و قدد  ا بدد 
دح  ِ  ا ع ر فد هو غ حد  رِكوون  ف مد  حو قد ْد قوتِدل  و قد ْد م ثِدل  بِدِه اْلموشدْ ِلِح اآْليد ة   اِل غوْختدوهو بِبد ن ا ِدِه قد ال  غ  د  ح كوندِ ط ْعن ة  ِبروْمٍح غ ْو ر ْمي ة  ِبس ْهٍم و و ق ْدان  ا  ددور   غ ْو   ردوْن غ ِن هد 
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.ل )الب داري ومسدلم(   يل دإل اإلمدا  ابدن حجدر   د َّ ل ْت ِفيِه و يف غ ْ ب اِهِهق   ِمْن اْلموْؤِمِنني  رِق الح ب د قووا م ا ع اه دووا اِه  ع ل ْيِه { ِ     ِخِر اآْليد ةِ 
ويف قاة غ   بن النضر من الفوائددق قدوام بدلل الدنف  يف ا هداد حل وفضدل الوفدا  ابلعهدد  مراهر اهلمة العالية عند غ   بن النضر فيقولقل  

ولو    على النف  حَّت يال     ههكهدا حل وغن طلدب الشدهاد؛ يف ا هداد ال يتناولده النهدي عدن اإللقدا     التهلكدة . وفيده فضديلة  داهر؛  
ي والتورع وقو؛ اليقني . قال الَّين بن املن  ق من غبلُ الكده  وغفاداه قدول غ د   أل   بن النضر وما كان عليه من باة اإلميان وكثر؛ التوق

  مددىل   ايرمهددا يف املعددر.ل  بددن النضددر يف حدد  املسددلمني ل غعتددلر  ليددك ل ويف حدد  املشددركني ل غبددرغ  ليددك ل ف  ددار    غ دده َل يددرض األمددرين مجيعددا  
 .غ.ه )فتح الباري(

ها    ل الرسددول بددلى هللا عليدده وسددلم يشددال مهددم الادداابة راددي هللا عددنهم فقددالقلويف ؛ددَّو؛ بدددر ملددا دان املشددركون  قعدد  ٍة عراددو قومددوا    قنددِ
م وا و واألرضو  م حل قددالق بددٍ  بددٍ  حل فقددال     .السددِ ل قددالق  عدد  موا و واألرضو ها السددِ ةح عراددو فقددال  عمدد و بددنو احلمدداِ  األ اددارْيق ه رسددول  هللِاحل قنددِ

ى قددوِل بددٍ  بددٍ ل قددالق ال وهللِا ه رسددول  هللِاحل  اِل رقددا   غن غ كددون  مددن غ هِلهددا ل قددالق ف  دِدك  مددن غ هِلهددا . . . فدد خر    رسددولو هللِا ومددا  ملددوك  علدد  
ا حيدا؛ح طويلدةح حل فرمدى مدا كدان  م ِتمدِر َّ قدا د ل هم  عد هو مدن  ال راٍ  من قر ِِهحل فجعل  َْيكلو مْنهِن. َِّ قالق لِئن غان حييتو حدَِّت  كدل   دراِت هدِلِح  هدِ

رِب يف اهِِ علد ى اِ هداِد و كدْل ماٍد عرادةو ال ِنفداِد ؛د   الْتقدى والدربِ  والِر داِد فمدامال   وهو يقولو ق ر كض ا    اهِِ ب دِ  ماِد  اِل الْتقدى وعمدِل املعداِد والادِ
 . )مسلم(.لحَِّت قوتل    
بل امتد ليشمل األحداث والابية  فقد بلُ علو اهلمة منتهاح عند الادبيان وال لمدان     على الرقاليف ا هاد  َل يقتار علو اهلمة  عباد هللا:

اللين  ربوا يف مدرسدة احلبيدب بدلى هللا عليده وسدلم  حيدث  ن غحددهم يضداي بنفسده يف سدبيل هللا ويسدلك كدل السدبل والوسدائل مدن غقدل  
  -رغيت غخدي عمد  بدن غي وقداص    ل رتا  يف احلروب وال َّوا   فعن سعد بن غي وقاص قالق قرار الرسول بلى هللا عليه وسلم هلم يف اال

يتدوار  فقلدتق مدا لدك ه غخديل فقدالق  ين غخداع غن يدراين رسدول هللاحل    -قبل غن يعرانا رسول هللا بلى هللا عليه وسدلمحل لل درو     بددر  
لعددل هللا يددرمقِن الشددهاد؛. قددال فعددرض علددى رسددول هللاحل بددلى هللا عليدده وسددلمحل    بددلى هللا عليدده وسددلمحل فيستادد رين فدد دين وغان غحددب اتددرو 

فاستا رح فقال ارقىلحل فبكى عم  ف قامح رسول هللاحل بلى هللا عليه وسلمحل قال سدعدق فكندت غعقدد لده ْحائدل سديفه مدن بد رح فقتدل ببددر  
 . () الطبقا  الكرب  البن سعد  لوهو بن ست عشر؛ سنةحل قتله عمرو بن عبد ود.

  دمددرار؛ االاددطهاعدداَل  ويتملددوا يف سددبيل ذلددك     ربددوع الل ددت منتهاهددا يف وبددول الدددين  بجنددد غن مهمهددم قددد  ويف اــال ر ــر الـــدعوة:    -
و  موتد و  واألذ  والتعليب  ف ِلم  و هدو ِلى اِهو ع ل يدِْه و سد  وِل اهِِ بد  ك ْوان  ِ    ر سدو قل  د  ِباِب بْدِن اأْل ر  ِ  قد ال  لِ  اْلك ْعبد ةِ ع ْن خ  دح بددوْرد ؛  لد هو يف  دِ   ققدوْلند ا لد هو    سدِ 

ىلو ع لد ى ر غْ   قق ال    لغ ال    ْدعوو اِه  ل ن ا  لغ ال    ْستد ْنِارو ل ن ا اِر فد يوواد  ا و اِبْلِمْنشد  ِه فد يوشد  ك ان  الِرقولو ِفيم ْن قد بدْل كوْم  وْف رو لد هو يف اأْل ْرِض فد يوْجعد لو ِفيدِه فد يوجد  ْ   سدِ
ْدحو ذ لدِدك  عدد ْن ِديندِدهِ  ا ي اددو ْدحو ذ لدِدك  عدد ْن ِديندِدهِ    اِبثْدند تدد نْيِ و مدد  ا ي اددو ٍب و مدد  ْن ع ردْدٍم غ ْو ع ادد  ِه مددِ مددِ ا دوون  حلْ  اِط احلْ ِديددِد مدد  طو جِ ْمشدد  ا     و ميوْشدد  ل  و اهِِ ل يددوِتِمِن هدد 

ْئب  ع ل ى ؛ ن ِمِه و ل ِكِنكوْم   ْستد ْعِجلوون  اأْل ْمر  ح َِّت ي ِس   الرِاِكبو ِمْن ب ندْع ا   ِ    ح    . ل ) الب اري(.ْضر م ْو   ال  َي  اعو ِ اِل اِه  غ ْو اللِ 
د طريقددا  علدِدم غِن فيهددا خدد  ا    الرقددل    -راددي هللا عندده    -بكددر    غاب  جنددد   قويف اــال علــو اهلمــة والســبا إىل أعمــال ا ــري والــر  - الددلي مددا و قدد 

ه  النددْ   وغقددر ا  الِ   ى فيهدداحل فاينمددا وقددِ    غبدداابِه بعدد   األسددئلِة عددن غفعدداِل اتددِ  اليوميدِدةحل كددان غبددو    -بددِلى هللا عليدده وسددِلم    -سددل كها ومشدد 
ن    -بدِلى هللا عليده وسدِلم    -بكٍر الاددي  هدو اجمليدبحل قدال   نكوم اليدو   بدائم ال لحل قدال غبدو ب كدٍرق غانحل قدالق ل فمد  ن غبدبح  مدِ نكم  ق ل مد  بِدىل مدِ

نكم اليدد  ن عداد  مددِ ن غ ْطعدد م مددنكم اليددو   ِمسدكين ال لحل قددال غبددو بكدرق غانحل قددالق ل فمدد  اللحل  اليدو   قنددام؛ للحل قددال غبدو بكددٍرق غانحل قددالق ل فمد  و   مريضدد 
 .  .ل) غخرقه مسلم(ق ل ما اْقتم ْعن  يف امرٍ   الِ دخ ل ا  ِنة  -بِلى هللا عليه وسِلم  -قال غبو بكرق غ انحل فقال رسولو هللا 

كان غبو بكر راي هللا عنه له السب   عندما طلب رسدول هللا بدلى هللا عليده  ويف جمال اإل فاق جند علو اهلمة يف التناف  بني الااابة  و  -
رسدول هللا  وسلم من باابته غن يتادقوا حل يقول عمرق وواف  ذلك عندي مداال فقلدت ق اليدو  غسدب  غاب بكدر حل فجئتده بنادف مدايل حل فقدال  

بدلى هللا عليدده وسددلمق مددا غبقيددت ألهلدك ل قلددت ق مثلدده حل وغ ددى غبددو بكدر بكددل مددا عندددح حل فقددال الند  بددلى هللا عليدده وسددلم ق ه غاب بكددر مددا  
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ون    بدل  ن الاداابة كدا وا يدر غبقيت ألهلك ل فقال ق غبقيت هلم هللا ورسوله حل عندئل قال عمر ق ال غسدبقه     دي  غبددا ل )رواح الرتمدلي(
ومدا غخدل  مندا كدان     خل من غموالنا ما  ئت وغعطندا مدا  دئتغن لي  هلم ح  يف غمواهلم  ولي  موقفهم يف ؛َّو؛ بدر ببعيد حيث قالواق  

   غحب  لينا مما  ركت
 .مما ي ِن عن  عاد ه مر؛ غخر     و كرارا    قبل ذلك مرارا   فيه غكثر من غن يتاى وقد ذكر ا  و واهد اإل فاق وعلو اهلمة 

جنددد األ بيددا  علدديهم السدده   والادداابة الكددرا  والسددلف الادداد راددي هللا عددنهم غمجعددني      :ال العمــل والكســب واألخــا  ألســبا ويف اــ 
ما كدان بدني عبددالرْحن  ذلك  ومن غروع األمثلة يف  كل واحد منهم له مهنة يتكسب منها   حَّت ارب ببعضهم املثل يف ال ر وكثر؛ املال     

د بددن الربيددىل  ن فعددن غ دد حل قددالق قددد  عبدددالرْحن بددن عددوع فددوخى الندد  بددلى هللا عليدده وسددلم بيندده وبددني سددعد بددن الربيددىل  بددن عددوع مددىل سددع
األ ادداريحل فعددرض عليدده غن ينابددفه غهلدده ومالددهحل فقددال عبدددالرْحنق ابر  هللا لددك يف غهلددك ومالددكحل دلددر علددى السددوق. ف ددر     السددوق  

.  ن    وفضددة    لرقدو  غن غبدديب ذهبدا    ندة  يقددول عبددالرْحن بددن عدوعق فلقددد رغيتدر ولددو رفعدت حجددرا  و،قدر حددَّت غبدبح مددن غ؛در غ؛نيددا  املدي
فقد ارب لنا سعد بن الربيىل غروع األمثلة يف اإليثار واملواسا؛  وارب لنا عبددالرْحن بدن عدوع غروع األمثلدة يف    )الس ؛ النبوية البن كث ( .

تد ْعِفْف    وهددلا  ادددي  لقولده بددلى هللا عليدده وسدلمقن   فسده ووطندده وجمتمعده  غقددل بنددا   العمددل واإل تددا  مدن  العفدة واتددرو     سدوق   ْن ي سددْ و مدد 
 . ) متف  عليه (. ن  و م ْن ي ْستد ْ ِن يدوْ ِنِه اِهو     يوِعِفهو اِهو 

املسددلمني  غن  اليقددني للعدداَلحل و   حل وغ دداع  ددورغن اإلسدده  هددو النددرباو الددلي غاددا  للبشددرية الكددون جنددد    ويف اــال بنــاء اة ـــارة اإلســالمية:-
  غمثلدة لعبداقر؛  وهندا العرب هدم بدناع احلضدارا  و بدىل للثقافدا  وهدم األسدب  يف غ؛لدب اجملداال  الديت  سدبها ال درب     فسده  لمدا  و تداان حل  

 اللين بدروا احلضار؛    ال رب . ينا واتوارممي واأل طاكي و؛ همك مثال ابن س  احلضار؛ اإلسهمية
   مما غهلهم غن قادوا وسادوا   دينا  ود يا   ابهلمم العالية يف كل جماال  احليا؛  الااابة والسلف الااد مملو ؛   كا ت حيا؛و وهكلا  

 أثر علو اهلمة يف رقي األمةالعنصر الثالث:  
 غن مهمنددا يف مجيددىل اجملدداال  الدينيددة  لددو  رددران    واقعنددا املعابددر وواددعنا مهددم الرقددال والنسددا  والولدددان يف امليددَّان  لوقدددان  أيهــا امســلمو :

والد يويددة قددد بل هددا العجددَّ والقاددور  فنجددد الفددرد منددا لددو سددجد هلل سددجد؛ غو  ادددق بدددرهم غو بددا  يومددا يرددن غ دده قددد بلددُ القمددة يف علددو  
ق ل    -رْحده هللا    –مدا  ال دَّايل  ولدللك يقدول اإليف د يدا وغخدراح     هبدا   منثدورا    اهلمة  وال يددري هدلا املسدكني غن غفعالده الَّهيدد؛ هدلح قدد  كدون 

 ن العبد ليسجد سجد؛  هلل يرن غ ه  قرب  ا    هللا واللي  فسدي بيددح لدو وومع ذ دب هدلح السدجد؛ علدى البلدد؛ كلهدا لكفدتهم حل قيدل لده ق  
 .  ملاذا ل قال ق أل ه يسجد برغسه ملوالح وقلبه منش لح بد ياح ل

 َل  ك  يئا   ف ن اهلمم حنو فعل املعاية عالية قد بل ت ذرو ا  ومىل ذلك يرن باحبها غها هلا يف جمال الطاعة  غما يف جمال املعاية 
ي  اِهو ع ندْهو قد ال  ف ِد النِدِ  ِ قل ع ْن غ   ٍ  ر ادِ ع ِر ِ ْن كونِدا ل ند عدوْده ا ع لد ى ع هدْ ْن الشدِ ي  غ د ْق يف غ ْعيدوِنكوْم مدِ

اال  هدِ ْم ل تد ْعم لدوون  غ ْعمد  ِلم   ِ ِ كدو ِلى اِهو ع ل يدِْه و سد   بد 
ا ِ  ْن اْلمووبِقدد  اِ  ل )الب دداري(  قددال ابددن بطددالقل  ئددا كددا وا يعدددون الادد ائر مددن املوبقددا  لشدد    مددِ ِِن بددِل ِلك  اْلموْهِلكدد  د اهِِ يد عددْ د؛  قدد ال  غ بددوو ع بددْ

ؤمن  يدد ر    ل قددالق  -بددلى هللا عليدده وسددلم-عددن الندد   خشدديتهم هللحل و ن َل  كددن هلددم كبددائر.ل   وعددن عبددد هللا بددن مسددعود راددي هللا عندده  
و
 ن املدد

اعو غن يد ق ىل  ع ليه  و ن  الفاقر  ي ر  ذو وب هو ك لوابب و ق ىل  ع لى غ فه فقال ل هو هكدلا ل) رو  اح الرتمدلي وغْحدد والب داري  ذ  ب هو ك  ِهو يف غبل ق ب ل َي 
 . عود(موقوفا  علي ابن مس

   غال يعلدم هددلا املسددكني غ دده غهلددكو    مشددروعا    اددية يقددول لددكق كدل الندداو  فعددل ذلددك  وك  ده غبددبح عرفددا  ولدو غ ددك سدد لت بدداحب هدلح املع
 ل)مسلم(.ِ ذ ا ق ال  الِرقولو ه ل ك  الِناوو فد هوو  غ ْهل كوهومْ   قلغ ِن ر سوول  اهِِ ب ِلى اِهو ع ل ْيِه و س ِلم  ق ال   ع ْن غ ِي هور يْدر ؛  الناِول   ف

عدن ابدن قددعان قدالق مسدىل عمدر رقده  يِقدولق لاللهدم اقعلدِن مدن األقلدنيلحل فقدالق له عبدد   يعلم هلا املسكني غن غبااب املعدايل قلدة  فغال
هللا  ومددا األقلددونل لحل قددالق مسعددت هللا يقددول.  ومددا  مددن معدده  ال قليددل{حل  وقليددل مددن عبددادي الشددكور{حل وذكددر  ه  غخددرحل فقددال عمددرق  
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-قدال الفضديل بدن عيداض  و   غهلهدال.  قدال سدفيان بدن عييندةق لاسدلكوا سدبل احلد حل وال  ستوحشدوا مدن قلدةلدللك    مدرل.لكل غحد غفقده مدن ع
 ق لالَّ  طري  اهلد حل وال يضر  قلة السالكنيحل و ه  وطرق الضهلةحل وال   رت بكثر؛ اهلالكنيل.-رْحه هللا

ل مددىل كددل مر بدة ير قددي  ليهددا مددن األ دد   فعدايل اهلمددة  رقددى يف مدددار  الكمدال ِبيددث بددار ال َيبدده بقلدة السددا   لكنيحل ووحشددة الطريدد  أل ده  و اددِ 
 ابهلل ما يَّيل هلح الوحشةحل و ال ا قطىل به السبيل.

قل ال يكددرتث   الفدده الندداكبني عندده لددهحل فدد هم هددم األقلددون قدددر احل و ن كددا وا األكثددرين  -ه هللا  رْحدد –ابددن القدديم    اإلمددا كمددا يقددول  وكبدد  اهلمددة  
استوحشت يف  فرد   فا رر    الرفي  الساب حل واحرص على اللااق  محل و؛وِ  الطرع عمن سدواهمحل فد هم لدن يو ندوا عندك   عدد احل وكلما

مدددن هللا  ددديئ احل و ذا بددداحوا بدددك يف طريددد  سددد  حل فددده  لتفدددت  لددديهمحل ف  دددك مدددَّت التفدددت  لددديهم غخدددلو حل وعددداقو   فامللتفدددت لنعيددد  الباطدددل  
حل في خلحل )مدار  السالكني(كالر حل والر  غ د سعي ا من   . الكلبحل ولكنه  ذا غحِ  به  التفت  ليهحل فيضعف سعيهحل فيدركه الكلبو

ال  قل  ن منتهي مهيت و؛اية قهدي ما غان عليه  فهلا حدال الكدهب واحليدواان   يسدتايل غن يت د  قنسدها غو وبدفها   اي صاحب اهلمة:
هدب غن الكلدب قدال ل:سددق له سديد السدباع  ؛د ِ   ا ومي قادة طريفدة يف ذلدك فقدالق ل    غو امسها    درقة غرقى غو غعلى   وقد ذكر ابن

امسددى ف  دده قبدديحلحل فقددال لددهق لغ ددت خددائن ال ياددلح لددك ؛دد  هددلا االسددملحل قددالق لفجددربِنلحل ف عطدداح  ددقة حلددمحل وقددالق لاحفددن يل هددلح     
حل    لبتده  فسدهحل قدالق وغي  دي  ابمسديل حل ومدا لكلدبل  ال اسدم حسدن؛ٍدحل وغان غ؛  امسكلحل فجداعحل وقعدل ينردر    اللادم ويادربحل فلمدا ؛

اق وهكددلا خسددي  اهلمددةحل القنددوع جقددل املندداملحل امل تددار عاقددل اهلددو  علددى غقددل الفضددائل  -رْحدده هللا-قددال ابددن ا ددومي    ف كددل. .  ...    معلقدد 
 . ( ل) بيد اتاطر  ل  ا رر كيف  طفئهففاهلل هللا يف حري  اهلو   ذا اثرحل  

خلد  هللا املهئكدة بعقدل وبده  دهو؛  وخلد  هللا احليدواان  بشدهو؛ وال عقدل هلدا  وكدر  هللا اإل سدان جن خلقده بعقدل و دهو؛    مســلمو :أيها ا
فهددو مجدددىل بدددني بدددفا  العددداَل العلدددوي والسددفلى  فددد ن اقتهدددد و  لدددب علدددى  دددهو ه وقمعهددا ار فدددىل بنفسددده    املعدددايل  و ن ا بدددىل  فسددده هواهدددا  

ون   دِ ا و هلد وْم  حط بنفسه    العاَل السفلي   قال  عا ق   وا  م  يف الشهوا  ن  ا دِْنِ  و اإْلِ ْدِ  هلد وْم قدولدووبح ال  يد ْفق هدو ِنم  ك ثِد  ا مدِ  و ل ق ْد ذ ر ْغان  ِ  هد 
 . (179ْم غ ا ْل غوول ِئك  هومو اْل  اِفلوون  {)األعراعق غ ْعنيوح ال  يدوْبِاروون  ِ  ا و هل وْم   ذ انح ال  ي ْسم عوون  ِ  ا غوول ِئك  ك اأْل  ْدع اِ  ب ْل هو 

 مواىل جتاذب بني غخهق وطباع العاَل السفليحل وبني بفا  وبفا  العاَل العلويق -بعلو مهته من عدمه  -اإل سان ف
 ... وحين ذا لسمائه بتصعُّدِ ..فـََيِحنُّ ذاك ألرضه بَِتَسفُِّل  

 ( .بيد اتاطر)   .للعقل علْو اهلمةحل والرااي ابلدون دينمن عهمة كمال القال ابن ا وميق  
املشركنيحل فقالق لرغيت قوم ا لي  هلم فضدل علدى غ عدامهمحل ال يهمهدم  ال مدا  علو ده يف بطدوهم    -راي هللا عنه-بف سعد بن معاذ  قد و و 

 وعلى  هورهمحل وغعجب منهمق قو  يعرفون ما قهل غولئكحل ويشتهون كشهو مل.
 عود اجلبال ... يَِعْش أبد الدهر بني اةَُفرومن يتهيب ص

على علو اهلمة  فهدم الدلين  ملدون مهدو  األمدة   ويكشدفون عدن غفرادهدا كدل ؛مدة   وهدلا    عليكم غن  ربوا  بابكم وبنا كم :أيها امسلمو 
ا ألبدداابهق ل  -راددي هللا عندده-قددال غمدد  املددؤمنني عمددر بددن اتطدداب  مددا  ندداح فدداروق هددلح األمددة    غ ددر لددو غن هددلح       ندْدوال فقددال رقددلق ل  يومدد 

ا وقدوهر ا غ فقده يف سدبيل هللا    لحل فقال رقلق ل   نوا  الدار مملو ؛ ذهب احل غ فقه يف سبيل هللا عَّ وقللحل فقالق ل غ ر لو غها مملو ؛ لؤلؤ ا ومبرقدد 
لكددر غ ددر لددو غن هددلح الدددار    ؤمننيل لحل قددال عمددرق للحل قددالواق لمددا  دددري مددا  قددول ه غمدد  املدد    نددوا  حل وغ ادددق بددهلحل َّ قددالق ل-عددَّ وقددل-

 .  ) حلية األوليا  (  . ل    مملو ؛ رقاال  مثل غىب عبيد؛ بن ا را 
علو اهلمة  قبل غن يفدو كم قطدار العمدر وغ دتم ال  شدعرون  وقتهدا  نددمون وال يدنفعكم الندد    وال   وفتيا كم فهيا ا؛رسوا يف غوالدكم و بابكم

األسدتاذ مالدك بدن  د  رْحده هللا يسرت ددح  لدي ب  ح   ف ن ؛ ْرو  علو اهلمة مقرون ابلولدد مندل والد ده  فقدد قدا  رقدلح     يقل غحدكم غن و 
كندت غ دن يف ابد  األمددر غين    فسد لهق لكدم عمددرحل لحل قدالق ل دهرلحل قددالق لفا دك القطدارلحل وقددالق ل  وي ددرو فيده علدو اهلمددة   لرتبيدة ابدن لدهحل
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ه الثددديحل فينطبددىل يف  فسدده غن الاددرا  هددو الوسدديلة       مبددالُحل َّ عندددما  رددر حل وقددد  غن مددا قلتدده احلدد حل وذلددك غن الولددد يبكددي فتعطيدده غمددْ
 الوبول    ما يريدحل ويكرب على هلا   

  قددال عمددرو بددن العدداص حللقددة قددد قلسددوا    قا ددب الكعبددةحل فلمددا قضددىلددللك فقدده سددلفنا الادداد هددلح املعدداين و؛رسددوها يف  فددوو غبنددائهم   
وا الفتيددان عددن جملسددهمحل فقددالق لال  فعلددوا  غوسددعوا هلددمحل وغد ددوهمحل وغهلمددوهمحل فدد هم اليددو  بدد ار قددو  يو ددك غن  طوافدده قلدد   لدديهم وقددد حنددِ 

 يكو وا كبار قو   خرينحل قد كنا ب ار قوٍ  غببانا كبار  خرينل.
الد فريسة للنت والدش ووسائل اهلد  احلديثةل   غيدن حندن مدن  غين حنن من طرد األوالد من املساقدل   غين حنن من  ر  األو   أحبيت يف هللا:

  ر  غوالدان دون  وقيه غو  ربية على علو اهلمة ومعايل األمور ويتمل املسئوليا ل  
ى     فدد ن  علددم ذلددك يعلددى مددن مهددة اآلاب  واألبنددا  علدد   وكبددارا    علدديكم غن  علمددوهم سدد ؛ السددلف الادداد وكيددف كددان علددو اهلمددة عندددهم بدد ارا  

يقددول ابدددن ا ددوميق لفسدددبيل طالددب الكمددال يف طلدددب العلددم االطدددهع علددى الكتدددبحل الدديت قددد  لفدددت مددن املادددنفا حل فليكثددر مدددن    السددوا .
 املطالعة  ف  ه ير  من علو  القو حل وعلو مهمهم ما يشال خاطرححل و ر  عَّميته للجدحل وما َيلو كتاب من فائد؛...

اسدتفد  ابلنردر فيهدا    وقدد  ومطالعدة  ادا يفهم وغخبدارهمحل فاالسدتكثار مدن مطالعدة كتدبهم ر يدة هلدم  فاهلل هللا وعليكم  هحرة سد  السدلفحل
مددا الندداو فيددهحل  مددن مهحرددة سدد  القددو حل وقدددر مهمهددمحل وحفرهددم وعبددادا محل و؛رائددب علددومهمق مددا ال يعرفدده مددن َل يطددالىلحل فاددر  غسددتَّري  

 .  (بيد اتاطر)  . ل  وغحتقر مهم الطهب
 األ دلسيققال ابن ها ئ  

 فمن كا  أسَعى كا   جملِد أجدرا  ..............ومل أِجد اإِلرساَ  ِإال ابن سعِيه
 ا  أرَقى ِِهًَّة كا  أظهراـــــــــ فمن ك..............مِة العلياِء يرَقى ِإىل الُعالــــــــو هل
 ُد أتخراــــــــــــــ دْم َمن يريــــــــــــــــــــ ـــــــ ومل يتق..............ُد تقدًماــــ أخْر َمن يريـــــــــ ومل يت

 ددا غسددا ل؛ ا امعددة يف فددرت؛ الدراسددة لنددا حيددث قددالواق مددن كا ددت مهتدده احلاددول علددى  قدددير ممتددام    نا  ددِن غذكددر  لددك الوبددية الدديت كددان يوبددي
(   ومدن كا دت مهتده احلادول علدى  فسياال على ) قيد قددا (   ومدن كا دت مهتده احلادول علدى ) قيدد قددا ( فسياادل علدى ) قيدد  

   ) قيد ( فسياال على ) مقبول (   ومن كا ت مهته احلاول على مقبول  فسياال على ) الرسوب (
ِم     مهددة املددؤمن غبلددُ مددن عملدهعلدديكم الخددهص النيددة يف اهلمددة جعمدالكم  فدد ن    عبــاد هللا: وختامــا أقــول: قددال بددلى هللا عليدده وسددلم ق لمددن هدد 

لمددن سدد ل هللا الشددهاد؛ بادددقحل بِل دده هللا منددامل الشددهدا حل و ن  قوقددال     ل )الب دداري(....لهدداحل كتبهددا هللا عندددح حسددنة كاملددةِبسددنةحل فلددم يعم
 ما  على فرا هل )مسلم(.
الددد يا جن   رقددى يف       ف  نددا  رقددى يف الددد يا واآلخددر؛   ذا غخددلان بعلددو اهلمددة يف مجيددىل جمدداال  احليددا؛ الدينيددة والد يويددة  وهكــاا أيهــا امســلمو :

عيشدة راادية يف قندة عاليدة يف الفدردوو األعلدى يدو  القيامدة   فمدن   رقدى يف اآلخدر؛ جن  دنعم بيف سعاد؛ ورقي و قدد  ورخدا  وهندا    و  عيش 
 سهر الليايل .  ومن طلب العه  وقد   ومن مرع حاد  قد 

  من كل مكروه وسوء .؛ وأ  حيفظ مصران  يف الطاعة رسأل هللا أ  جيعلنا من أصحا  اهلمم العالية
  ،،،،،وأقم الصالة                                                      ،،،،،الدعاء  
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