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 سلسلة الدروس الرمضانية
 

 طريق للجنة علو اهلمة: عشر الدرس الثالث
 

 علو اهلمة وطلب املعايل يف األمور وكلها . علىلقد حثنا الشرع احلنيف 
وقددد عددرع العلمددا  اهلمددة جهدداقل  وقدده القلددب وقادددح نميددد  قددواح الروحاهيددة ال قاهددب احلدد"  حلاددوله ال مددا  لدده  و ل دد ح.ل  ال عر  دددا  

 رقاين(للج
دد م ا    عمَندده ِ عمددَر  دد ما   رم   الن ددي    لمددل ى ا    ولقددد  فدداار  الناددوو النلو ددة علددى طلددب علددو اهلمددة يف  عمددا  الدددهيا وابْددرحِ اعمددَر حم  دديُ  ََددر  ح 

ددَ لمى وماََدددم َ   مددَر  دمع دد  ْ ددَر اَليمددد  ال ددَ د م  ْم قل اَليمددد  اَلع َليمددا  ُم قمددا م ددل  . ل اللخددارو ومْددلُ(ِ قددا  اَددر َيددا ق ل ايدده هددد  ال ال ع ددف عددر عملمَيدده  وملم و  
 املْألة  وحض على معايل األمور  و رك دهيئها  وهللا حيب معايل األمورل  شرح اللخارو( 

رلدو  لذلك اإن هللا للحاهه و عايل حيب لاحب اهلمة العالية و ل ض  لحا  اهلمُ الدهيئة ِ اعر لهل َدر لدعد الْداعدو قدا  ق قدا  
 .(َْند لحيحاحلاكُ واليرباين «   ان هللا ع  وقل حيب معايل األمور   و  رح ل ْااها » هللا للى هللا عليه وللُ ق 

شعت ه ْه  ا اف َ ل   ْل" مجيل. ومر دهت مه ه  و  قا  اَر القيُق  ط ت ه ْه  ا اف َ ل   ْل" رذ ل.امر علت مه ه  ْو
 يب هر ددرح   عددر  اعددرميدددهُ عملعوهددة علددى قدددر  ددو مهمهددُ   -عدد  وقددل- هددل اهلمددة العاليددة جن هللا  لددلى هللا عليدده ولددلُ الندديطمددأن ولقددد 

دنَْدند لدحيحاللد ار والليهقد  .«  ان املعوهة أتيت مر هللا العلد على قددر املنهدة » الني للى هللا عليه وللُ قا  ق  لدلى هللا عليده  (ِ   َو
ذلك أت ه الددهيا راممدةِ االل عداد لآلْرح ه مه  ون  ن ن  كمل حاال  املنمر   وللُ ق قمدا م رمل دو   ا    لمدل ى  َو اعمدَر  مهمد   ََدر  ممال دك  قمدا م

َلمده  وم م دم  رمح  مهم ه  قمعملم ا    م نماح  يف  قدمَلل ه  وممجمم م لمده  مم  ْ ُمقل ممَر كماهمَت اَب د م ا    عملمَيه  وململ 
هَديما ومه  هَديما مهم ده  قمعمدلم ا    ادمَقدرمح   َ ده  الدد  دةدِ ومممدَر كماهمدَت الدد  رمام مم

هَديما ا ال  مما ق د  رم لمه .ل  الرتمذو  َ  ه  م َر الد  َلمه  ومَلمَ َيم ندمَيه  ومادمر قم عملمَيه  مم  .( َْند لحيحَمَنم عميدَ
ل  مدة  ال  ر دى علددون  وال  قند  علقليدل  وال  ل  دت ال الاد ا ر.مدر قلدل علدى علدو اهلطنوا  ه ْ ُ على علو اهلمةِ ادإن اعلي ُ  ن  و 

عمدر َدر علدد الع  د ق  . ومدا  مجدل قدو وهلذا قيلق ذو اهلمة ان حط ان ْه أتىب اال علوًّا  كالشعلة يف النار  اوهبا لاحلها وأتىب اال ار  اًعدا
ا  واقةِ َل       وق ال اإلمارح  الما هل ها اتق ًْ  .(نة ! ل  عيون األْلار ت ال اخلالاة  الما هل ها اتقت ال اجلان  يل ه 

ع. اعلدى قددر  ِوكما  ن الناس م  داو ون يف العقدو  واملواهدب والقددرا ِ ا دذلك هدُ م  داو ون يف اهلمدُ قدا  هللا  عدالق نان لدعي ُ لشد  
  قو  امل نيق اهلمة عند ال رد َييت اجلد واالق هاد والنشاط والعمل. 

 َوأتيت عَلى َقْدِر الِكراِم املَكارمُ   ى َقْدِر أْهِل الَعْزم أتيت الَعزائُِم *****َعل
 َوَتْصُغُر يف َعني الَعظيِم الَعظائِمُ   َوتَ ْعُظُم يف َعنِي الّصغرِي صغارُها *****

ِ ومدددنهُ مدددر مه ددده اجلندددة ملخددددرا ومدددنهُ مدددر مه ددده اخلمدددور وااهمدددُ النددداس    ددداو ِ امدددنهُ مدددر مه ددده مجددد  املدددا ِ ومدددنهُ مدددر مه ددده النْدددا ِ 
اق م  علد هللا َر عمر  وعروح َر الَ    وماعب َر الدَ    وعلدد وابْرح...اخل ِ ومما  د  على   او  اهلمُ عند الناس هذح القاةق ل 

ينة اَندة احلْددن  وعا شددة امللدك َددر مدروان َ نددا  ال علده  اقددا  هلدُ ماددعبق لون دوال  اقددالواق لاَددد   هدتل  اقددا ق لو ال دة العددراق  و د و   ج لدد م
مدل عند ه َنت طلحهم َر عليد هللال  انا  ذلك  و لدق كل واحدح مخْما ة  لف درهُ  وقه  هدا  ثلهدا  وودر عدروح َدر الدَ   ال قده  و ن حي 

ي  األَرارل  احلد ث   انا  ذلك  وور علد امللك اخلالاة  اناهلال  وور علد هللا َر عمر اجلنة.  (ال خمشرو – َر
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 ان مر ل ا  املنمر احل"  ن   ون عايل اهلمة   راي  الرملة يف حتقيد" معدايل األمدور الدف  ن د  لداحلها يف الددار رِ اهدو ال  ر دى علددون
رح الركدب وهدو قدادر علدى  ن   دون يف املقدمدة   وملدا  ْد رب الندي اذا كان قادراً على حتقي" املعايل   وال  ياوعه ه ْده علدى  ن   دون يف مدْن

عليدده الاددالح والْددال  َعدددد  َددوا  اجلنددة و هددا أاهيددة هفددت ه دد   يب َ ددر الاددد " ال واقددة ال  علددى املنددا   ا مددر الدددْو  مددر األَددوا   
مددر  ه دد"  وقددن يف ق” كلهددا   قددا  يف لددحيح اللخددارو مددر حددد ث  يب هر ددرح ر دد  هللا عندده قددا  ق قددا  رلددو  هللا لددلى هللا عليدده ولددلُ 

   هودو مر  َوا  اجلندة ق   علدد هللا هدذا ْد    امدر كدان مدر  هدل الادالح دعد  مدر ع  الادالح   ومدر كدان مدر  هدل اجلهداد لليل هللا
دعد  مدر ع  اجلهدداد   ومدر كددان مدر  هددل الاديا  دعدد  مدر ع  الددر ن   ومدر كددان مدر  هددل الاددقة دعدد  مدر ع  الادددقة . اقدا   َددو 

 رلدو  هللا   مددا علدى مدر دعد  مدر  لددك األَدوا  مدر  درورح   اهدل  دددعى  حدد مدر  لدك األَدوا  كلهددا َ در ر د  هللا عنده ق جيب و مد   
 ”؟ . قا  ق هعُ   و رقو  ن   ون منهُ 

قدد  ااهظر ال اهلمة وأتمل يف هذا الْمو   ولعدل مهمندا يف هدذح األ    ن  علدوا و ر  د  لللدو   علدى املندا     و ادل ال  علدى الددرقا    ول
اإهدا ولدط اجلندة  ِاذا لأل ُ هللا االألوح ال دردوسق” رلو  اهلدى عليه الاالح  ريب  لحاَه على اهلمُ العالية ا ان  قو  أللحاَه كان 

 .(اللخارو”    .ومنها   ج   هار اجلنة ِو عالها واوقها عرش الرمحر
 اال  عايل األمورق ال  عي  الدهية  وال  قن  علْ الف  وال  ر ىالعالية ان اهلمُ ال الية 

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

 صور من علو اهلمة عند السلف الصاحل
  ولقد ح لت خمل نن قوامن  عكن ار  عت مه هُ على الْ الف  اال  راهُ اال لو اما  طر " علو اهلمة لقد اقه لل نا الااحل

ة واالل قامة  يف  يف مجي  جماال  احلياحِ يف العلُ والعملِ يف اجلهاد إلعال  كلمة هللاِ  رامجهُ جْلار  اْرح   ش  َعلو مه هُ يف ال َو
 ....اخلالعلادح واإلْلا 

ددةم قمالمددتَ ايف اهلمددة العاليددة يف العلددادح. لددلى هللا عليدده ولددلُ القدددوح  جنددد الرلددو  فعل  و اهلم  ة يف ا  ال العب  ا   - ددانم رمل ددو   ا    قل  عمددَر عما  شم كم
ح   ُم ا ذما لمل ى قما م حم    دم مي رم ر َقالم دَر ذمهَ  ققمالمَت عما  شمة   .لمل ى ا    عملمَيه  وململ  ا ومقمَد م   رم لمكم مما  دمقمدد  م م  درم  م رمل و م ا     م مَانم   همذم  ْ  ؟!ل دكم ومممدا أتمم

د م ا    عمَنده  ِ وم (م  د" عليده  ؟!ل م عما  شمة   مامدالم  مك دون  عمَلدًدا شمد  ورًا قادمقما م   رم  
دع ود  َْ لمدل َيت  ممد م رمل دو   ا    لمدل ى ا     قلقمدا م  عمدَر عمَلدد  ا    ََدر  مم

ُم امأمطما م حم   مهممَمت  ج م   م وم مدمعمه  عملمَيه  وململ 
 .(م  " عليه  لَمر  لمَو   قما م ق يلم وممما مهممَمتم َ ه  قما م مهممَمت   مَن  مَقل 

 وقد داعت اهلمة العالية عند الاحاَة  ن  ق دوا َه للى هللا عليه وللُ يف ولا  الاو ِ وهاهُ عر ذلك كما قا  يف الاحيحن.
د م ا    عمَنده   ملدا قعدل  ْداو  الندي لدلى هللا عليده ولدلُ يف الاديا  والقيدا ِ اعنده و  جلى اهلمة العالية عندد علددهللا َدر عمدرو يل   ققمدا م قمدا م  رم  

ُم  ربمَ  مه كم  ما و   الند همارم وم دمق و   الل َيدلم  قرمل و   ا    لمل ى ا    عملمَيه  وململ  َْ َُ وم مَاي دَر  ِامدالم  دمَ عمدلَ  قرمل دو م ا    قمدا م  َدملمدى  م  قادمق َلدت   ؟ م عمَلدم ا     مَلمَ    ل د
َُ وم مَ  ددد كم عملمَيددكم حمقًّددا .ومق دد ْم ددكم عملمَيددكم حمقًّددا ِوما ن  ل عمَين ددكم عملمَيددكم حمقًّددا ِامددإ ن  جل م ددل كم  مَن  ما ددو م ك ددل   ِوما ن  ل دد مَور كم عملمَيددكم حمقًّددا ِوما ن  ل  مَوق  َْ م وما ن  ِب 

نمة  عمَشرم  مَمثماهل ماشمهَ  ْم ثمةم  م     امإ ن  لمكم َ   ل   حم يما   الد َهر  ك ل  ه   ِر  ثمالم دد  قد دو ًح قمدا م  قامشمد َد   امش د  دم عملمد   قد َلدت   .امإ ن  ذمل كم ل   ق م رمل دو م ا    ا ين    مق 
دد  ْ دديما م همددي    ا    دماو دم عملمَيدده  ال َُ ل  ددالم  ققد َلددت   .الم  ومالم  مدد  َد عملمَيدده  اما دد  ْ دديما   همددي    ا    دماو دم عملمَيدده  ال ددانم ل  ددانم عمَلددد  ا     ققمددا م  ؟ومممددا كم ه َاددفم الددد َهر  ام م

م  ددرب  ُم  ق دمق دو   َدمَعدددم ممددا كم ددل  امددةم الن ددي    لمددل ى ا    عملمَيدده  وملم َْ ارو(ِ قددارن َددن علددو هددذح اهلمددُ ودع ح مهمنددا مدد  هللا يف العلددادح ل اللخ م لميدَ مدد   قمل َلددت  ر 
 والايا  والقيا !!!

جند الاحاَة  ْاومون الرلو  للى هللا عليده ولدلُ يف اقدرارهُ علدى ْ مدة القدرقن يف  قادر وقدت   ويف اال علو اهلمة يف قراء  القرآن -
ق  مم ددرِ ا  رلددو م هللا  يف كددُ  قددر   القددرقنم ؟ قددا ق اقددر ح  يف كددل   شددهر  قددا  ق اين  قددومى علددى  كثددرم مددر ذلددك عمددَر عمَلددد  ا    ََددر  عمَمددر و قمددا م قلددت 
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مددر قددا  ق اقددر ح  يف مخدد   وعشددر رم . قلددت  ق اين  قددومى علددى  كثددرم مددر ذلددك . قددا  ق اقددر ح  يف عشددر رم . قددا  ق قلددت  ق اين  قددومى علددى  كثددرم 
قددا  ق قلددت  ق اين  قددومى علددى  كثددرم مددر ذلددك . قددا  ق اقددر ح  يف لددل   . قددا  ق قلددت  ق اين  قددومى علددى  ذلددك . قددا  ق اقددر ح  يف مخدد   عشددرحم .

 (.َْند لحيح رواح  محد  . كثرم مر ذلك قا  ق َل   قَه مر قر م القرقنم يف  قل   مر ثالث  ل
حدد   ن  حدددهُ ال قددد وق ددا َيكددل ايدده لقيمددا   قمددر  جنددد اهلمددة العاليددة يف طللدده واملداومددة عليدده عنددد الْددلف الادداحلِ ويف ا  ال العل  م -

ق مدا هد   ثقدل -رمحده هللا  -لاعا  األكل لقوا  حيدامُ ومعاشدهُ ثقيلدة علديهُ  اقدد لدألوا اخلليدل َدر  محدد ال راهيددو  لللهِ اقد كاهت
 الْاعا  عليك؟ قا ق لاعة قكل ايها.

ددانم دماو د  الي ددا      مَشددرم   اَل م  يددتم ومالم   ددنم ق مددًة  وكم  ْ ق َمددَنم ممَفددر  اخَل َلدد   ومش ددَر   اَل م  يددت  ق ددرما مح  مخمَ دد م  امق يددلم لمدده  يف  ذمل ددكم  ادمقمددا م ك ددا  »َيمَك ددل  اخَل لدَ
 «اجملالْة وقواهر العلُ

العلددُ طلددب يف  علددو اهلمددةوكددان اخلليددل َددر  محددد ال راهيدددو اللاددرو  قددو قل  ثقددل الْدداعا  علدد   لدداعة قكددل ايهددا.ل اددا   كددرب مددا  شددد 
 عندح؟! وما  وقد ال  ح على الوقت لد ه؟!

قلت م عجلاًق  ثقل لاعا  عليه لاعة األكلِ م   هه ملاح وواقدب لقدوا  احليداح وح دن الدن  ِ ومدا   ولدل َده ال الواقدب اهدو واقدب  
   وعلى القهاوو واليرقا   وعلى النت واملعاكْا ؟!!ا يف حالنا وحنر ه فمي      وقا نا يف ال را  واحلرا  و ما  املْلْال  واألاال

 العلم يبين بيوات ال عما  هل   ا ... واجلهل يهدم بيوت العز والك         رم
ددد طر قدداً عل ددُ  ن  ايهددا ْدد ًا  الرقددلم  -ر دد  هللا عندده  -َ ددر   ع جنددد ويف ا  ال عل  و اهلم  ة والس  با  ا أعم  ال ا   ري وال  ر - الددذو مددا ومقم

ددهم الندي  و قدرً  ددى ايهددا  احينمددا وق  ال  لددحاَ ه َعددضم األلدئلة  عددر  اعددا   اخلدد   اليومي ددة  كددان  َددو  -لددل ى هللا عليدده ولددل ُ  -ا اال  لددلم ها ومشم
دن  ُ اليدو م لدا ًما؟ ل  قدا   َدو َم در ق  ع  قدا ق ل-لدل ى هللا عليده ولدل ُ  -َ ر  الادد " هدو اجمليدب  قدا   دن ُ  ق ل ممدر  لدلحم م  در  مل د  م  امم

دن ُ اليدد ددر  مَطعمدُ مددن ُ اليددو م م ْد يًنا؟ ل  قددا   َدو َ ددرق  ع  قددا ق ل اممدر عددادم م  و م مر ًفددا؟ل  اليدو م قنددا ًح؟ل  قدا   َددو َ ددر ق  ع  قدا ق ل امم
ْمل -لل ى هللا عليه ولل ُ  -قا   َو َ رق  مع  اقا  رلو   هللا   اجلمن ةم .ل   ْرقه مْلُ(ق ل ما اَق ممَعرم يف امرئ  اال  د

كددان  َددو َ ددر ر دد  هللا عندده لدده الْددل"ِ عندددما طلددب رلددو  هللا لددلى هللا جنددد علددو اهلمددة يف ال ندداا  َددن الاددحاَةِ و  ويف ا  ال افاق  ا  -
اقدا  رلدو   عليه وللُ مر لحاَ ه  ن   ادقوا    قو  عمرق وواا" ذلك عندو ماال اقلت ق اليو   لل"  ع َ ر   اجئ ه َناف مايل  

مدا هللا للى هللا عليه وللُق ما  َقيت ألهلك ؟ قلت ق مثله   و  ى  َو َ ر َ ل ما عندح   اقا  الندي لدلى هللا عليده ولدلُ ق    ع َ در 
هوا  درون ِ َدل ان الادحاَة كدا َقيت ألهلك ؟ اقا  ق  َقيت هلُ هللا ورلوله   عند ذ قا  عمر ق ال  للقه ال شد    َددا ل  رواح الرتمدذو(

ومدا  ْدذ  مندا كدان  ِْذ مر  موالنا ما شئت و عيندا مدا شدئت ن لي  هلُ ح" يف  مواهلُِ ولي  موق هُ يف م وح َدر َلعيد حيث قالواق 
 !! حب الينا مما  ركت

 !! وه ذا كاهت حياح الاحاَة والْلف الااحل مملو ح عهلمُ العالية يف كل جماال  احلياحِ مما  هلهُ  ن قادوا ولادوا
 علو اهلمة يف حياتنا املعاصر  بني النظرية والتطبيا

قددد َل هددا  لدو هظددرع ال واقعنددا املعالدر وو ددعنا مهددُ الرقدا  والنْددا  والولدددان يف امليد انِ لوقدددع  ن مهمنددا يف مجيد  اجملدداال  الد نيددة والدهيو دة
 ومدا  ظدر  هده قدد َلدر القمدة يف علدو اهلمدةِ وال  ددرو هدذا العج  والقاورِ انجد ال درد مندا لدو لدجد   لدجدح  و  اددق َددرهُ  و لدا  

ق ل ان العلدد ليْدجد لدجدًح  -رمحده هللا  –ولذلك  قو  اإلما  ال  ايل املْ ن  ن  اعاله ال هيدح هذح قد   ون وعال عليه يف دهيا و ْراحِ 
الللدح كلهدا ل  د هُ   قيدل لده ق ملداذا ؟ قدا  ق ألهده  ْدجد    ظر  هه  قر  هبا ال هللا والذو ه ْ  َيدح لو و  ع ذهب هذح الْجدح على 

 َر له ملوالح وقلله منش لد َدهياح ل
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هذا يف جما  الياعةِ  ما يف جما  املعاية اإن اهلمُ حنو اعدل املعادية عاليدة قدد َل دت ذرومداِ ومد  ذلدك  ظدر لداحلها  هدا ليْدت  عادية 
  و ليْت َشئ!!

د م ا    عم ا  الن دي    قل َنده  قمدا م عمَر  مهم   رم  
دَر الش دعمر  ا َن ك ن دا لمندمع دد هما عملمدى عمَهدد  َُ م  د م  مدمق  يف   مَعي دن   

دااًل ه  ل دونم  مَعمم َُ لم دمَعمم ُم ا ه   د دل   لمدل ى ا    عملمَيده  وملم
ددَر اَلم وَ قمددا    ددا   لِ م  قددا  لشدددح  قمددا م  مَ ددو عمَلددد ا     دمَعدد   َ ددذمل كم اَلم َهل  م  اللخددارو(ِ قددا  اَددر َيددا قل ا ددا كدداهوا  عدددون الادد ا ر مددر املَو

 ددنمرم  مددرى  ل قددا ق -لددلى هللا عليدده ولددلُ-ْشددي هُ    وان َل   ددر هلددُ كلددا ر.ل ِ وعددر علددد هللا َددر مْددعود ر دد  هللا عندده عددر النددي 
ان امل

اع   ن  دمقم م عمليهِ وان  ال  اقرم  مرى ذ هوَمه  كمذ ع  ومقم م عملى  ه ه اقا  لمه  ه دذا ل  رواح الرتمدذو و محدد واللخدارو ذمهلمه  كأه ه  يف  لل قململ َيم
 .عود(موقوااً عل  اَر مْ

ولددو  هددك لددألت لدداحب هددذح املعاددية  قددو  لددكق كددل الندداس   عددل ذلددكِ وكأهدده  لددلح عراددا مشددروعا!!  ال  علددُ هددذا املْدد ن  هدده  هلددك  
؟!! ا ُم قما م  رمحم عمَر  ميب  ه رم دَ الناس  َُ  قل من  رمل و م ا    لمل ى ا    عملمَيه  وململ  ل مْلُ(ِ  ال  علدُ هدذا املْد ن ا ذما قما م الر ق ل  هملمكم الن اس  ادمه وم  مَهلم  ه 

لدد هللا! ومددا األقلددون؟ ل  عددر اَدر قدددعان قدا ق  دد  عمدر رقدداًل   قدو ق لاللهددُ اقعلد  مددر األقلدنل  اقددا ق ل  ع ن  لدحا  املعددايل قلدةِ ا
قددا ق  عددت هللا  قددو . نومددا قمددر معدده اال قليددلع  نوقليددل مددر علددادو الشدد ورع  وذكددر ق    ْددر  اقددا  عمددرق لكددل  حددد  اقدده مددر 

 ق لالد   طر د"-رمحده هللا-قدا  ال فديل َدر عيدا  و   هلهال. قا  ل يان َر عيينةق لالل وا للل احل"  وال  ْ وحشوا مر قلةلذلك  عمرل.
 اهلدى  وال  فرك قلة الْال ن  وا ك وطرق الفاللة  وال   رت َ ثرح اهلال نل.

ال  قل ان من ه  مهف وما ة قهدو ما  ع عليهِ اهذا حدا  ال دال  واحليدواع ِ  ْد حيل  ن    د  قنْدها  و ولد ها  اي صاحب اهلمة:
هدب  ن ال لدب قدا  ل:لددق ل  لديد الْدلاع! مد    ة يف ذلدك اقدا ق ل  و ا ها ال درقة  رقى  و  على!! وقد ذكر اَر اجلو و قادة طر  د

ا ددى اإهدده قلدديحل  اقددا  لددهق ل هددت ْددا ر ال  اددلح لددك مدد  هددذا االلددُل  قددا ق لاجددَر ل  اأعيدداح شددقة حلددُ  وقددا ق لاح ددن يل هددذح ال 
   و و شد   ع د ؟!  ومدا لكلدبل اال الدُ حْدرمد   و ع  م  ا كل  اجداع  وقعدل  نظدر ال اللحدُ و ادرب  المدا ملل ده ه ْده  قدا ق 

. ... !!معلًقدداق وه ددذا ْْددي  اهلمددة  القنددوع جقددل املنددا    املخ ددار عاقددل اهلددوى علددى  قددل ال فددا ل -رمحدده هللا-قددا  اَددر اجلددو و  اأكددل.
 .ل  ليد اخلاطر( ؟!!اهظر كيف  ي ئهااا  هللا يف حر " اهلوى اذا اثر  

لاَنا ولد ارع علدى علدو اهلمدةِ اهدُ الدذ ر حيملدون مهدو  األمدة ِ و  شد ون عدر  ارادهدا كدل ممدة!! وهدذا مدا ونداح اهنا قدب عليندا  ن هدريب شد
 وًمدا أللدحاَهق لوممن دوال اقدا  رقدلق ل ودر لدو  ن هدذح الددار مملدو ح  -ر د  هللا عنده-قا   م  املنمنن عمدر َدر اخليدا  ااروق هذح األمةِ 

  -عد  وقدل- ع  وقلل  اقا ق لونوال  اقا  رقلق ل ور لو  ها مملو ح لنلدًنا وَ رقدًدا وقدوهرًا  ه قده يف لدليل هللا ذهًلا   ه قه يف لليل هللا
مثدل  ىب و  ادق َهل  مث قا ق لونوال  قالواق لما هدرو ما هقو     م  املدنمنن؟ ل  قدا  عمدرق لل در  ودر لدو  ن هدذح الددار مملدو ح رقدااًل 

 ل   حلية األوليا  (!!راحعليدح َر اجل
اهيددا امرلددوا يف  والدكددُ وشددلاَ ُ علددو اهلمددةِ قلددل  ن   ددو  ُ قيددار العمددر و هدد ُ ال  شددعرونِ وق هددا  ندددمون وال  ددن ع ُ النددد !! وال  قددل 

يدة األلد اذ مالدك َدر هدي رمحد حدكُ  ن ولدو ل  د ِ اإن ممَرسم علو اهلمة مقرون علولد منذ والد هِ اقد قا  رقلد ال  ه هللا  ْرتشددح لرَت
اْألهق لكُ عمرح؟ ل  قا ق لشهرل  قا ق لاا ك القيارل  وقا ق لكنت  ظر يف عدئ األمدر  ين ملدالر  مث  و  رس ايه علو اهلمةِ اَر له 

ال الولدو  ال عندما هظر   وقد   ن ما قل ه احل"  وذلك  ن الولد  ل   ا عييه  م ده الثددو  اينيلد  يف ه ْده  ن الادراا هدو الولديلة 
 ما  ر د  و  رب على هذا !!

قددا  عمددرو َددر العدداو حللقددة قددد قلْددوا ال قاهددب ال علددة  المددا قفددى لددذلك اقدده لددل نا الادداحل هددذح املعدداين ومرلددوها يف ه ددوس  َنددا هُِ 
هُ اليددو  لدد ار قددو   وشددك  ن وا ال  يددان عددر جملْددهُ  اقددا ق لال   علددوا!  ولددعوا هلددُ  و دهددوهُ  و هلمددوهُ  اددإطواادده قلدد  الدديهُ وقددد حن دد

   وهوا كلار قو  قْر ر  قد كنا ل ار قو    للحنا كلار قْر رل.
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  ر حنر مر طدرد األوالد مدر املْداقد؟!!   در حندر مدر  درك األوالد ار ْدة للندت والددش وولدا ل اهلدد  احلد ثدة؟!!   در حندر مدر  درك  والدع 
ية على علو اهلمة ومعايل األمو   ر وحتمل املْئوليا ؟!!دون  وقيه  و  َر

علددي ُ  ن  علمددوهُ لدد ح الْددلف الادداحل وكيددف كددان علددو اهلمددة عندددهُ لدد ارا وكلددارا !! اددإن  علددُ ذلددك  علددى مددر مهددة ابع  واألَنددا  علددى 
 الْوا .

امليالعدةِ اإهده   قو  اَر اجلو وق لاْليل طالب ال ما  يف طلب العلُ االطالع على ال  ب  الف قدد لل دت مدر املادن ا   الي ثدر مدر 
  رى مر علو  القو   وعلو مهمهُ ما  شحذ ْاطرح  وحيرك ع مي ه للجد  وما َيلو ك ا  مر اا دح...

اددددا  هللا وعلددددي ُ  الحظددددة لدددد  الْددددلف  وميالعددددة  ادددداهي هُ و ْلددددارهُ  اااللدددد  ثار مددددر ميالعددددة ك ددددلهُ ر  ددددة هلددددُ.ل . ال  ن قددددا ق ل 
 القددو   وقدددر مهمهددُ  وح ظهددُ وعلددادامُ  ومرا ددب علددومهُق مددا ال  عرادده مددر َل  يددال   ااددر  االدد  د  علنظددر ايهددا مددر مالحظددة لدد 

 (ليد اخلاطر  ل  رو ما الناس ايه  و ح قر مهُ اليال .ل 
 ددا  هبددا  لددا ذح اجلامعددة يف اددرتح الدرالددة لنددا حيددث قددالواق مددر كاهددت مه دده احلاددو  علددى  قددد ر مم نااهدد   ذكددر  لددك الولددية الددف كددان  ولددي

اْيحال على   قيد قدا ( ِ ومدر كاهدت مه ده احلادو  علدى   قيدد قددا ( اْيحادل علدى   قيدد ( ِ ومدر كاهدت مه ده احلادو  علدى 
 !!  قيد ( اْيحال على   مقلو  ( ِ ومر كاهت مه ه احلاو  على مقلو   اْيحال على   الرلو  (

  ِ وال ليما يف هذا الشهر ال فيل .اعلي ُ  ن  شحذوا مهم ُ حنو العلادح واالق هاد وطلب املعايل
ُ  ِبْدنة  الدُ ِ مهدة املدنمر  َلدر مدر عملدهعلي ُ إبْالو النية يف اهلمدة جعمدال ُِ ادإن  وختاما أقول: د قدا  لدلى هللا عليده ولدلُ ق لمدر هم

منددا   الشددهدا   وان مددا  علددى  لمددر لددأ  هللا الشددهادح َادددق  َل  دده هللاقوقددا  ِ ل  اللخددارو(.... عملهددا  ك لهددا هللا عندددح حْددنة كاملددة
 اراشهل  مْلُ(.
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