
 إلى القمة الهمة طريق

يتناول الدرس أهمية علو الهمة وما هو علو الهمة ووسائل ترقية الهمة والنهوو  ههواو والماموال الدرالوة علو  علوو 

الهمةو والمامال الدالة عل  سفول الهمةوو كيفية استثمار همة الناسو ثم ذكر محاذير موجهوة ههول الهم وة الماليوة 

 ليجتنبوها .

جاء في 'القاموس':'هـ م م': 'ما ُهمَّ به من أمر ليفعل'. فالهمة هيي الااثيع ث يل الفعيلو ف وعيو بع يو أف فيفو و فمين  الهمة: معنى  

  كون همته دنيئة فاف ةو  هاط به إلل أفوأ الدرجات. الناس من  كون همته ثالية ث و السماءو فمنهم من

 

 

 بعضهم علو الهّمة فقال وعرف ◄

 ما دفن النهاية من معالي األمور'.  افتصغار:'هو 

 

 

فف  تعيو  ثنيه بءييء فيواالو فف  ر يل  هللاودفن  -أي الينف  -رحمه هللا و فاعفًا الهّمية العاليية: 'ث يو الهّمية أف  قيو  القيمابن  قا 

العاليية  فالهّمةفاألن  بهو فالفرح فالسرفر فافبتهاج به بءيء من الحظوظ الخسيسة الفانية.  فقربهغيرال بدفً منهو فف  ايع حظها من هللاو ب

اآلفيات التيي  صيل إلييهمو فيهن الهّمية ك ميا ث ين بعيدت ثين  إلييهث ل الهمم كالطائر العيالي ث يل الطييورو ف ير يل بمسياقطهمو فف  صيل 

 قصد ها اآلفات من كل مكان'.  نزلناآلفات إليهاو فلكما فعو  

 

 

 أقعيد صيغرن همتي و فيهني ليم أر  فثمير ر يي هللا ثنيه:' الفيارف قيا   فقيد حذر السلف كثيًرا من  قنقوا الهّمنة وقهنور ا: وقد ◄

 '.  بالرجل من فقوط همته

 

 

 : ناا هابن  فقا 

 

 

 أرزاق المحامد والعلى  إناألمور وال تقل  جسيمات حاول

 

 

 الطالب قباق  فيهاغاية  عـ   بنفسك أن تكون مقهرً  وارغب
 

 

 :'المرء حيع يجعل نفسهو إن رفعها ار فعنو فإن قصر بها ا ضعن'. قيل فقد

 

 

 فكساية:  ةوفهايقسمان: والهّمة

 

 

 ل عاد من ث و الهّمةو أف ففولهاو فيمكن أن  نمل ف رثلو أف  همل ف ترك.   عاللما فهاه هللا  هي :فالو بيّة ◄

 

 

أعيل مقيدارها اليوي فهايه  مين: أي أن عاحب الهّمة كسب درجات ثالية لهمتهو فزاد كسبيةنما ا صاحبها وعال بها صارت  فإن ◄

 اليواكر فالهّمة في هوا  ءترك مع باقي الصفات العق ية فالخ قية كاليوكاء فقيو   ف ضاءلنو ها فلم ي تفن إليها خان هللا إياالو فإن  ركها فأهم

 فحسن الخ ق فغير ذل  مما هو مع وم بدهي. 

 

 

و فيهذا حتين فيي بعي  األفقيات الهميمرحمه هللا :'فقد ثرفن بالدليل أن الهّمة مولود  مع اآلدميو فإنميا  قصير بعي   الجوزيابن  قا 

 '.  بمعصيتهفالجأ إلل الموفقو ف ن  نا  خيًرا إف بطاثتهو فف يفو   خير إف  كسلً فارتو فمتل رأين في نفس  ثجًزا فسل المنعمو أف 

 

 

 . فاألهداففأهدافهم..فالهمم الموع ة إلل هوال المطالب  مطالاهمناس متفاوتون في أمري :المراتب الهمم :



 

 

من    يطلنب    قفاقنف  النناس ومن يط يب المعيالي ب سيانهو فليي  ليه همية فيي الوعيو  إليهياو فهيوا ميتمّن  مغيرفر.  مينالنياس  فمن

   األمور، و م فريقان:
 

 

فمغاني الغوانيو فهيوا إن اهتيدي يكين فيااقًا إليل المعياليو ذا  ال هووفتجدال الساا  إلل أماكن ذف همة في  حصيل     الدناياو  فريق ◄

يَاُرُهْم ف ي اْلَجاه   يَّة   النَّاسُ همة ثالية نفيسة: ] ُن خ  يَاُرُهمْ َمعَاد  ْفَلم  إ ذَا فَقُُهوا خ   . فأحمدالاخاري فمس م  رفاال[ ف ي اْْل 

 

 

 فمو ه فحيا ه فواءو ف يفتقد إذا غابو فف يسأ  إذا حضر.  المتاعود من فقط معدف فهو    م له، وفريق ◄

 

 

ُ الناس من  سمو مطالاه إلل ما يحاه هللا فرفوله َع َّل  فمن ◄ َث َْيه  َفَف ََّمو فله همة ثظيمة في  حصيل مطالاه فأهدافه فهنيئًا ليه..  اّللَّ

 كل هوال األقسام مرا ب كتير  متفاف ة.  فبين

 

 

قيدًرا  َميْن ليو هم فيي  فأرفعهيم:'لو  كل أحد ث يل حسيب قيدرال فهمتيه فنيرف نفسيهو فأنيرف النياس نفًسياو فأثلهيم هميةو القيمابن  قا 

 يحاه فير اال'.  بمامعرفة هللا فمحاتهو فالءو  إلل لقائهو فالتودد إليه 

 

 

 األنتان فالحش'.  حو رشو فهمة حائمة :'فهلل الهمم ما أثجب نأنها فأند  فاف ها!و فهمة متع قة بالعأيًضا فقا 

 

 

 الهممو فانظر إلل:  مرا بأردت أن  عرف  فإذا وحظوظهم ودرجاتهم : أعمالهمالناس في  ممهم فتتفاوت على  ذا  يتفاوت

 

 

ُ َث َْيه  َفَف ََّم:] َع َّليعة بن كعب األف مي ر ي هللا ثنه فقد قا  له رفو  هللا رب همة ◄  رفاال' ف ي اْلَجنَّة   ُمَرافَقَتَ َ  أَْفأَلُ َ [ فَقَاَ :' َفلْ اّللَّ

 ما يمأل بطنهو أف يواري ج دال.  يسألهبع  الناس  فكان. فأبودافدمس م فالنسائي 

 

 

فما  سيكن فميا  جميعو كيل هيوا   نكحوي لغلمه:'يا غلم: ف يكن هم  ما  أكل فما  ءربو فما   ا  فما الجيلن درالقا ثادالءيخ  فقا 

 هم  رب  ثز فجل فما ثندال'.  ف يكنهم النف  فالطاع فأين هم الق بو هم  ما أهم و 

 

 

ات الداثية مخالطتيه ل نياس فالتيأ ير فيما فأن من أهم عف فمن أثظم الوعايا ل دثا  حتل ف  ضعو همتهم أمام المغريات   فهوال ◄

  بحر هوال المغريات حتل أ حن الدثو  آخر اهتماما ه.  فيث يهمو فكم من داثية انزلق 

 

 

 فيافت الهميم فاخيتلف مرا اهياو فقيد قيا  ر يي هللا  ث يلأمر ابين ثاياس ر يي هللا ثنيه ميع عياحاه األنصياريو فهيو دلييل  فأما ◄

ُ َث َْيه  َفَف ََّم ق ن قا  رفو  هللا َع َّل  لماثنه:' ُ َث َْيه  َفَف ََّم فهنهم لرجلاّللَّ : العجبو فهللا فقا  'كتير: ه م ف نتع م من أعحاب الناي َع َّل اّللَّ

ُ َث َْيه  َفَف ََّم   ريالناس يحتاجون إلي و ففي الناس من  أ ري وثااسل  يا ابن  ا ين ث يل ذل و فأق فتركن!؟من أعحاب رفو  هللا َع َّل اّللَّ

ُ َث َْيه  َفَف ََّم  ف تاع والمسألة ُ َث َْييه   فيمعهكنن آل ي الرجيل فيي الحيديع يا غنيي أنيه  فهنأعحاب رفو  هللا َع َّل اّللَّ مين رفيو  هللا َعي َّل اّللَّ

ُ رآنيي قيا : يي فيهذا وباب دارال  سفي الرياح ث ل فجهي حتل يخرج إليل ث لَفَف ََّم فأجدال قائلًو فأ وفد ردائي  ا ابين ثيم رفيو  هللا َعي َّل اّللَّ

ُ َث َْيه  َفَف ََّم  َع َّلب غني أن   حد ه ثن رفو  هللا  حديع :ق نل ؟  ماَفَف ََّم  َث َْيه    أفمعه من .  أن فأحااناّللَّ

 

 

        أعيحاب رفيو  هللا  فوهب وكنن أحق أن آ ي . فكان ذل  الرجل يراني أنا :فأقو  ؟فآ ي أرف ن إلل  هل :فيقو 

     [. الصحيح: رفاال الطاراني فرجاله رجا  9/082في 'مجمع الزفائد'  قا '] أث م مني أنن' :فيقو  واحتاج الناس إلل فقد 

 

 

ما ين  فافيتتناههم فاجيب ألنيه قيد –النياظر فيي أحيوا  النياس أمير العامية  افيتتنل فيهذا اليوم م  تفناوت الهمنم أمنًرا عابًنا: وترى ◄

فبياقي الم تيزمين الحريصيين ث يل  الع موفاط ع ث ل أحوا  الخاعة فهم: الدثا و فطلب  -بهم ثن  حصيل معالي األمور فقعدتهممهمو 

 فأنها الءأن الغالب ث ل الخصوص الوين ذكر هم:  الهّمةودينهم  فيصاب بالدهءة لما يراال من فتور 



 

 

 أف فاثتين في اليوم  ظن أنه قد أ ي بما لم يأت به األفائل.  فاثةوإذا من إذا اط ع  من :فمنهم

 

 

 ما ث يه من حق يومي.  قضلخرج لزيار  فلن من الناس بقصد الدثو  يظن أنه قد  إذا من :ومنهم

 

 

  تغ ب ث يه زفجة فثيا  فيقطع ثامة فقته في مر ا هم.  من :ومنهم

 

 

 أف ا نتين في األفاوعو أف الءهر.  محا ر واقتصر في  حصيل الع م ث ل فماع بع  األنرطةو فحضور  من :ومنهم

 

 

 به إلل نسيان المعاني الع ية.  يفضيغ ب ث يه الركون إلل الدنياو فالتمتع بمااحا ها  متعًا  من :ومنهم

 

 

 ث مه رفوًخا في هوا المجا  .  يزيدفمط عًا ث ل ما  يقضي ثامة يومه متتاعًا لسقطات إخوانهو من :ومنهم

 

 

حيا يه ميتلً أث يل يحتيوي  فتصياح جد إنسانًا افتطاع أن يع و بهمتهو فيجمع نم هو فيقصر من افثتوارات فالءيكاياتو  أنيندر  فهكوا

 اففتتمارولم يستتمرفا هممهم حق  –إف الق يل  –فث وهاو فلكن أقو  جازًما بأنه  الهّمةبه.. فف أزثم أن جمهور الصحو  قد فات ث يه أمر 

 فلم يحافلوا أن ير قوا بأنفسهم حق افر قاء. 

 

 

: 'إنه من الواجب أن  كون في ق وبكم نار متّقد   كون في  يرامها آنفًااألفتاذ المودفدّي رحمه هللا مخاطاًا قوًما ممن ذكرناهم  يقو  ◄

الطاييبو أف ثنيدما ف يجيد فيي بيتيه  إليلق ب أحدكم ثندما يجد ابنًا ليه مريًضياو فف  دثيه حتيل  جيّرال النار التي  تقد في  متل –ث ل األقل  –

 بو  الجهد فالسعي.  إللنيئًا يسد به رمق حيا  أففدال فتق قهو ف ضطرال 

 

 

ف عميير ق ييوبكم  غيايتكموأن  كييون فييي عيدفركم ثاطفيية عييادقةو  ءيغ كم فييي كييل حيين ميين أحيييانكم بالسيعي فييي فييايل  الواجيبميين  إنيه

فأفكياركم بحييع إن نيئونكم الءخصييةو فقضياياكم العائ يية إذا  جهيودكموبالطمأنينةو ف كسب لعقولكم اْلخلص فالتجيردو ف سيتقطب ث يهيا 

   تفتون إليها إف مكرهين.  فلافترثن اهتمامكمو 

 

 

معظمهيا منصيرفة لميا ا خيو م  فتكيونا كم فجهيودكمو أف  نفقوا لمصالحكم فنئونكم الءخصية إف أقيل ميا يمكين مين أفقي بالسعي فث يكم

رافيخة فيي أذهيانكمو م تحمية ميع أرفاحكيم فدميائكمو آخيو ّ ث ييكم ألايابكم فأفكياركم    كينألنفسكم من الغاية في الحيا .. فهوال العاطفة ما ليم 

ربوًطا بغايتهو ففكرال متط عًيا إليهياو فهنيه ف يحتياج إليل م ق اهف  قدرفن أن  حركوا فاكنًا بمجرد أقوالكم ...الحقيقة أن اْلنسان إذا كان  فهنكم

الق ايية التيي  جيدفنها فيي  العاطفية حري  أف دفع ...فافمحوا لي أن أقو  لكم:إنكم إذا خطو م ث ل طريق هوال الدثو  بعاطفة أبردَ من   ي  

 [. 88]' وكر  دثاء اْلفلم':  أن  اوءفا بالفءل الوريع' بدق وبكم نحو أزفاجكمو فأبنائكمو فأمها كم  فهنكم ف 

 

 

 نقول:  ن مراتب الهمم متفاوتة فيما يلي:  أن ويمك 
 

 

نوم ف راخ فكسلو فهيوال أدنيل درجيات الهميمو  فيف  سعو عاحاها لقضاء حوائجه األفافية بل يظل ثامة لي ة ففحابة نهارال  همة

فطاقة  ي يونوالطففهوال المر اة ق ي ة في النوع اْلنسانيو فهلل الحمد. فمن أمت تها في الناس:  ك يًاوفعاحاها ثاجز يعتمد ث ل الناس اثتمادًا 

  التناب ة المءتهرين في التاريخ بكس همو ففقوط هممهم.

 

 

يستصيعب معيه هيوا يقضييه بقيدر بحييع  كيل رقل بصاحاها إلل قضياء الحيوائ و فالسيعي فيي األر و فأداء الفيرف و فلكين  همة

 المر ايةكتير الصدّ قريب القصد.. فهوال  –ثند اففتءار   –التحقق ثند غيرالو ف جدال  ممكنةكتيًرا من األمورو فيعتقد افتحالتها فهي أمور 

  من الهّمة يءترك فيها كتير من الناس إن لم نقل أغ اهم.



 

 

اففتفاد  منهاو فتجدال متوبوبًا فيي أميورالو فتيار  ينجيز  كيفيةالناس من يريد افر فاع بهمتهو فلكنه ف يعرف فال افتتمارهاو فف  فمن

  إليه. فيتط عونله الممكن فيستاعدال.. فالغالب ث ل أهل هوال المر اة أنهم ف يحققون ما يصاون  يستصعبأموًرا ثظيمةو ف ار  

 

 

فف  خضع ليه.. فعياحب هيوال الهّمية نيادر فيي  المستحيلالناس من  تجافز به همته فاقع الناس بكتير ف تعداالو بل  كاد  ستسهل  فمن

أميوًرا  يحقيقالناس فيقتدفن بهو فالغالب ث يل عياحب هيوال الهّمية أنيه يحقيق أهدافيه فغايتيهو بيل  يعرفهمعرففو  دنيا الاءرو فلكنه موجود

   حتاج في  صور معظم الناس إلل فريق من العام ين ْلنجازها.

 

 

 أجّل م  الد ـر  الهغرى و مته  مم   منتهى لكبار ـا لـه
 

 

 : فأيًضا

 

 

  الحسناء لم يْغِله المهر يخطب م و علينا في المعالي نفوقنا تهون
 

 

 أ مية علو الهّمة في حياة المسلم: 
 

 

بتوفييق  –ثند أهيل الهميم   إذ يسيتطيعون  معرففاألمر مءاهد  فهوا   يتحقق: خيا ً كثير م  األمور مما يعده عامة الناس  تحقيق

 كتير من األثما  التي يستعظم بعضها من قعدت به همته فيظنها خيافً.  إنجاز –هللا لهم أففًو فبهمتهم  انيًا 

 

 

ُ المصييطفل َعيي َّل  فييير لننى  ننذا: مثننال ع وأعظننم◄  أجيييا َث َْيييه  َفَفيي ََّم  إذ المعييرفف ثنييد أهييل التييواريخ أن بنيياء األمييم يحتيياج إلييل  اّللَّ

ُ َث َْيه  َفَف ََّم افتطاع بناء خير أمة أخرجن  في أقل من ربع قرنو فافتطاثن هوال األمة أن  نير باْلفلم غاليب  ل ناسلتحقيقهو لكنه َع َّل اّللَّ

ُ َث َْيه  َفَف ََّمو فثم هو فهمته العالية  المعرففةجزاء األ بناء األمة أمٌر معرففو فهو مما  قاعر ثنه أطماع أهيل  فيآنواكو فجهادال َع َّل اّللَّ

 يتط عون إليه.  فماالهّمة العاليةو فخياف همو 

 

 

يق◄ ر المر يدينو فليم يمين إف فجيونيه  حاعير أثظيم حصيا دائير ر ي هللا ثنه افتطاع في أقيلَّ مين فينتين أن يخيرج مين  فالصدّ 

ك هيمو فلكين  العيربفقد نهاال كاار الصحابة ثن حرب المر دينو فظنوا أنه ف يستطيع أن يقوم فيي فجيه  هواإماراطوريتين في ذل  الوقنو 

 ف ينجز.  خيافً همته العالية أبَْن ث يه ذل و فافتطاع أن ينجز ما ظنه الناس 

 

 

ُ َث َْيه   فهوا: فالزهدإلل مرا ب ث يا في العااد   الوعو   فالصحابةو فمن  اعهم بهحسان:  َفَف ََّمومع م بارز في حيا  الناي َع َّل اّللَّ

 

 

ُ َث َْيه  َفَف ََّم ذَاَت لَْي ٍَة فَاْفتَتََح  َمعَ  َع َّْينُ ُحوَْيفَةُ:'  يقو  ◄ ائَة   ُمَّ َمَضل فَقُْ ُن يَُص ّ ي  اْلاَقََر َ النَّا ّي  َع َّل اّللَّ ْندَ اْلم  ف ي َرْكعٍَة  ب َهافَقُْ ُن يَْرَكُع ث 

ًل  ُمَّ اْفتَتََح  فَقََرأََهافََمَضل فَقُْ ُن يَْرَكُع ب َها  ُمَّ اْفتَتََح النّ َساَء  ْمَراَن فَقََرأََها يَْقَرأُ ُمتََرّف   َفإ ذَاَمرَّ ب آيٍَة ف يَهيا  َْسيا يٌح َفياََّح َفإ ذَا َميرَّ ب ُسيَ اٍ  َفيأََ   إ ذَاآَ  ث 

ذَ  ُمَّ َرَكَع فََجعََل  ٍذ  َعَوَّ يم   ُفْاَحانَ :] يَقُو ُ َمرَّ ب تَعَوُّ ْن  فََكانَ [ َربّ َي اْلعَظ  ه  ق يَ ُرُكوُثهُ نَْحًوا م  عَ :] ُمَّ قَا َ  ام  ُ  َفم  داَلُ[  اّللَّ ياًيا   ُمَّ ل َمْن َحم  يًل قَر  ياقَياَم َطيو  مَّ  م 

ْن  فََكانَ اأْلَْث َل[  َربّ يَ  ُفْاَحانَ :]َرَكَع  ُمَّ َفَجدَ فَقَا َ  ياًا م  ه  ُفُجوداُلُ قَر   مس م .  رفاال'ق يَام 

 

 

ُ  فقَا َ ◄ َي اّللَّ ُ َث َْيه   َع َّْينُ :' َثْنهُ  َثْادُ اّللَّ  بُن َمْسعُوٍد َر   َفَميا  قُْ نَيالَْي َيةً فَ َيْم يَيَزْ  قَائ ًميا َحتَّيل َهَمْميُن ب يأَْمر  َفيْوٍء  َفَف َّمَ َمَع النَّا ّي  َع َّل اّللَّ

ُ َهَمْمَن قَاَ  َهَمْمُن أَْن أَْقعُدَ َفأَذََر النَّا يَّ َع َّل   ماجة فأحمد.  فابنس م الاخاري فم رفاال' َث َْيه  َفَف َّمَ  اّللَّ

 

 

 ال همث و هّمته في العااد  فالزهيدو فيرفي ثنيه أنيه قيا :' ث لمعاذ بن جال ر ي هللا ثنه ث ل فراش الموت يوكر أموًرا  د   فهوا◄

مكابيد  ال ييل فيهيا لجيري األنهيارو فف لغيرس األنيجارو فلكين كنين أحيب الاقياء ل المكعإن   ع م أني لم أكن أحب الاقاء في الدنيا فف طو  



'. هوا فقد كان يعيش في دمءق فلكنه ثل بهمته ثما فيها الوكرفظمأ الهواجر في الحر الءديدو فلمزاحمة الع ماء بالركب في ح ق  الطويلو

 .  فجما من مغريات 

 

 

آ يي مالًكيا غ ًسيا فأفيأله ثين ابين القافيم هيوال الحاد ية:'كنن  اْلمياماْلمام مال  بن أن  رحمه هللا إمام دار الهجر  قد رفي ثنه  فهوا◄

فنمنو فخرج مال  إليل  ثينيفكنن أجد منه انءراح الصدرو فكنن آ ي كل فحرو فتوفدت مر  في ثتاتهو فغ اتني  أربعةومسألتينو  ل ةو 

نة ما ع ل الصاح موفك ف يغفل كما  غفل أننو اليوم له  سع فأربعون ف إنالمسجد ف م أنعر بهو فركضتني فوداء له برج هاو فقالن لي: 

ثاياد  السي و فزهيدهم فسييطو  بيي األميرو  أمت يةظنن السوداء أنه موفال من كتر  اختلفه إليه'..فإذا أردت التوفع في  العَتََمةوإف بو وء 

 . هممهمفحساي ما أفرد ه دليلً ث ل ث و 

 

 

إليل ميا هيو أفضيل فأحسينو  دائًمياالهّمة العالية ف ير ل لنفسيه دناييا األميور بيل يطميح  عاحب:ودنايا اع  قفاقف األمور  البعد

 ثنها.  بنفسهفتجدال يترفع ثن مجال  ال غو فإ اثة الوقنو فينأي 

 

 

:'قد رأين ثموم الخلئق يدفعون الزميان دفعًيا ثجياًياو -األمور ته في ففافو متألًما من حا  من يقطع يومه فلي -ابن الجوزي يقو  ◄

دج ة أف في األفيوا و  ث لأف بقراء  كتاب فيه غز  ففمرو فإن طا  النهار فاالنومو فهم في أطراف النهار  ينفعوإن طا  ال يل فاحديع ف 

لنيادرين قيد فهميوا معنيل الزميان ف هييأفا ل رحييلو فياهلل هللا فيي موافيم ا فرأيينفءاهتهم بالمتحد ين في ففينة فهي  جري فما ثندهم خايرو 

 الاداَر قال الفواتو فنافسوا الزمان'.  فالادارَ العمرو 

 

 

األنيدل   أهيدين إلييه جاريية جمي يةو فنظير إليهيا فقيا :   قياءمين العاافييينو ف وجيه  –عقر قريش  –فر ثاد الرحمن الداخل  فلما◄

بهمتي فيميا أط ايه ظ متهياو فإن انيتغ ن بهيا ثميا أط ايه ظ مين همتييو فف  ثنهالعين بمكانو فإن أنا انتغ ن 'إن هوال من الق ب فا 

 اآلنو فردّها ث ل عاحاها'.  بهاحاجة لي 

 

 

أميير مءيياهد معييرفف  فييهن كييل رهفيياء فمييدراء  فهييوا : ليننهاألمننور الهننعبة وتوكننل  بننه وتنننااة يعتمنند عليننه، الهّمننة العالينن صنناحب

مين العيام ينو  فرييقل عمل مع عاحب الهّمة العاليةو فيطمئنون لهو فيسعدفن بهو كيو ف فهو ثو  ثن  يطمحونالجمعيات فالم فسات 

فيرفع هللا به الدثو  درجاتو فقد قييل:'ذف الهّمية فإن حيط نفسيه  يأبل  الدثا وفريق من فكول  عاحب الهّمة العالية في الدثو  يكون بمتابة 

 كالءع ة من النار يخفيها عاحاها ف أبل إف ار فاًثا'.  الع ووإف 

 

 

فميراد العيالمينو  الصيالحينوهو مطميع  فهوا وتكون أوقاته مستثمرة بنّاءه: اقتفادة،ة العالية يستفيد م  حياته أعظم الهمّ  صاحب

 في هوا المجا و فحساي في هوا األمر أن أفرد متالين:  األمت ةفمجا  المتنافسينو فقد كان الس و رحمهم هللا يضربون أثظم 

 

 

حتل إذا  عطل لسياني ثين ميواكر  فمنياظر و فبصيري  ثمريوو :'إني ف يحل أن أ يع فاثة من اْلمام ابن ثقيل الحنا ي يق كان ◄

 فأنا مستطرح'.  راحتيثن مطالعة  أثم ن فكري في حا  

 

 

كيل ييوم ا نيي ثءير درًفيا ث يل مءيايخه نيرًحا ف صيحيًحا:  يقرأاْلمام النوفي حيا ه لت ميوال ابن العطارو فوكر له أنه كان  ففعو ◄

فدرًفيا فيي  المنطيقو'المهوب'و فدرًفا في عحيح مس مو فدرًفا في 'ال مع' فبن جنيو فدرًفيا فيي إعيلح  فيفي 'الوفيط'و فدرًفا درفين 

أعيو  اليدينو قيا : فكنين أث يق جمييع ميا يتع يق بهيا مين نيرح  فييالتصريوو فدرًفا في أعو  الفقهو فدرًفا في أفماء الرجا و فدرًفا 

أنيه كيان ف يضييع   عاللفبارك هللا  عالل في فقتي. فقا  أبو الحسن العّطار: 'ذكر لي نيخنا رحمه هللا  لغةومءكل فف وح ثاار و ف اط 

دام ث ل هوا فن فنينو  م أخو في التصنيو فاْلفياد  فالنصييحة فقيو   فأنهله فقتًا ف في ليل فف في نهار إف في انتغا  حتل في الطر و 

 الحق. 

 

 

 بدقائق الورعو فالمراقاةو ف فية النف  من الءوائب فمحقها من أغرا ها'.  فالعملو ث يه من المجاهد  بنفسهو الوهاي: 'مع ما ه قا 

 

 

يااك ي يتقط بيه فقتيهكلًما مهًما ألحد الغيربيين يو يح حيا  أهيل الهّمية ميع  فإلي ◄ :قا  د. مياردن: 'كيل رجيل نياجح لدييه نيوع مين الّء 

بيين مهميلت الحييا و فإن  النياسفََضلت األييام فاألجيزاء الصيغير  مين السياثات مميا يَكن سيه معظيم فنعني بها  الزمانونحا ات فقرا ات 

غير المنتظر و فالفسحات التي بين فقن فآخرو فالفترات التي  نقضيي  فاألثيادالرجل الوي يدخر كل الدقائق المفرد و فأنصاف الساثاتو 



بياهر  ييدهش لهيا اليوين ليم  بنتيائ و فيستعمل كل هيوال األفقياتو فيسيتفيد منهيا لييأ ي يتأخرفن ثن مواثيد مضرفبة لهم أنخاصفي انتظار 

 [. 85': فالنجاحيفطنوا لهوا السر العظيم الءأن']'فاي   إلل الءهر  

 

 

فيقتيدفن  فالفا رفن الهّمة قدف  في مجتمعهو ينظر إلل حاله القاثدفنو فأنصاف الكسالل  عاحب لعالية قدوة للناس:الهّمة ا صاحب

انتهلو فثدم من دنيا الناسو يرفنيه فاقعًيا متحققًيا فيي حييا همو فيظيل هيوا  قدبهمتهو فيرفن ما كانوا يظنونه أمًرا مسطوًرا في الكتب القديمة 

 حل  رب أمتالهم. ل ناس فم رمًزاالءخص 

 

 

نييارًحا المراد:'يسييمو هييوا الخ ييق بصيياحاه فيتوجييه بييه إلييل  حسييينالخضيير  دمحمالءيييخ  يقييو  اريقننة حينناة األفننراد وال ننعوب : تغييننر

مين فيقوطو فيايدلهم  القومفهو الوي ينه  بالضعيو يضطهد أف يزدريو فهذا هو ثزيز كريمو فهو الوي يرفع  األمور النهايات من معالي 

 . أدبيةبالخمو  نااهةو فباف طهاد حريةو فبالطاثة العمياء نجاثة 

 

 

ففطو  فيوفب أمامهم رهاةو  و قالوي يحمي الجماثة من أن  تم ق خصمها...أما عغير الهّمة: فهنه ياصر بخصومه في  هوالخ ق  هوا

 إلل حيع  نحط أهواههم'.  فيسابقفيطر  إليهم رأفه حطَّة  م ف ي اع أن يسير في ريحهمو 

 

 

فهيوال  فمصي حيهموته فالرقي بها أمر مط يوبو فيتأكيد هيوا ثنيد ثقيلء النياسو فدثيا هم لهم اْلنسان طوير  إن ترقية الهّمة: وقائل

 ث ل  طوير الهمم:  –في ظني  –جم ة أمور  ساثد 

 

 

ينَ   خطل خطلو قا   عالل: ف يتحقق نئ فف فادفنها: المجاهد  يَنَُّهْم ُفاُ َنَا ...] َفالَّو   ]فور  العنكاوت[.  [59َجاَهدُفا ف ينَا لَنَْهد 

 

 

رأفهو فهذا فجد إفاقة قرأ فيهو فهذا غ ب  ثندابن القيم رحمه هللا:'أثرف من أعابه مر  من عداعو فحملو فكان الكتاب  قا  ◄

: إن هوا ف يحل ل    فهن   عين ث ل نفس و ف كون فااًا لفوات مط وب '.فهوا رغم فقا كول   ف عهو فدخل ث يه الطايب يوًما فهو

 يجاهد ليقرأو فيزداد ث ًما.  مر ه 

 

 

أقدر ث ل ذل و ألجل الاكور  فلثيسي بن موفل:'مكتن  ل ين فنة أنتهي أن أنارك العامة في أكل هريسة السو   اْلمام فقا ◄

 إلل فماع الحديع'. 

 

 

 إراد ناو فيع ل همتناو فيرفع درجا نا.  يقويالمسئو  فاحانه أن  فهووا لتااء  لى هللا تعالى: الهادق الدعاء

 

 

فمن  َمَّ فبد أن يعتقد أنه قادر ث ل أن  نفسيوأمر أَفل ّي  فهوابها: ويعلو ، بد له أن يطور ا وأنه ،بقهور  مته ال خص اعتراف

 : األمرانيكون من أهل الهّمة العاليةو فهوان 

 

 

 بقصور الهّمة.  افثتراف ◄

 

 

  طويرها .  إمكانية فاثتقاد ◄

 

 

 خطا خطوات عحيحة.  قدمهمان فبد منهما في محافلة  طوير الهّمةو فبدفنهما ف يكون الءخص  ثاملن

 

 

الوين عان هللا بهم الدينو فكم من إنسان قرأ فير  عالح مجاهد  فتغيرت  العاليةوة افجتهاد فالهمّ  أهل قلف األمة: قير قراءة

 إ ر ذل   غيًرا ك يًاو فع ح أمرال فحسن حاله.  حيا ه

 

 



بحديع أف ذاكر هو فما  الاابالحسن بن نقيق:'قمن ألخرج مع ابن الماارك في لي ة بارد  من المسجدو فواكرني ثند  بنث ل  قا  ◄

 كر حتل جاء الم ذن ل صاح'. زلنا نتوا

 

 

ث ل ابن األَخرمو فوجدت قد فاقني  ل ون قارئًاو فلم  دركني النوبة إلل  النوبةدمحم بن ث ل الس مي:'قمن لي ة فحًرا آلخو  فقا  ◄

 '. العصر

 

 

فالنظر في أحواله فما هو ث يهو فكيو يختصر له الزمان اختصاًرا   يقتديوكل قرين بالمقارن  إذ الهّمة العالية: صاحب مهاحبة

بعضهم بعًضاو فحب المجارا  في  فمزاحمةمن أثظم الاواثع ث ل ث و الهّمة  ألن الاءر قد ج اوا ث ل الغير  فالتناف و  فهوانافع مفيد. 

 اءر أمر ف ينكر. طاائع ال

 

 

في باب  طوير الهّمةو إذ ك ما كان ذل   مفيدأمر  فهوا األعمال اليومي، ومراعاة األولويات، واأل م فالمهم : جدول مراجعة

 في معالجة الهّمة.  أجديبة فالم ل  كان الجدف  بعيدًا ثن الر ا

 

 

ث ل مريد  طوير همته أن يضيو أثااّء فأثمافً يومية لنفسه لم  كن  أنبهوا:  أثني والتنازع بي  ال خص و مته: التنافس

جديد و فيجب أن  كون هوال  أثااءحيا ه السابقو بحيع يحدث نوع من التحدي داخل اْلنسان ْلنجاز ما  حم ه من  برنام د  في موجو

فاليأس. فيحسن اختيار هوال األثااء الجديد  بحيع  كون ما غة له إلل  باْلحااطاْل افة مدرففة بعناية فإحكام حتل ف يصاب الءخص 

[. فالتحدي الوي نءأ في 52']' ع يم المتع م': نصفهاحفظ جميع كتب دمحم بن الحسن فالظاهر أنه يحفظ أكترها أف الكما و 'فمن كانن همته 

 بساب رغاته في حفظ كتب معينة فيوع ه إلل حفظ أكترهاو فهللا أث م.  نفسه

 

 

أف كان قانعًا بحاله فما هو ث يه  فكيو  كون له  فالجهلوافتوي ثند الع م  فمن تحهيل الكما ت والت وق  لى المعرفة: في الدأب

نهو ف ما ما هو أفضل م إللثمر بن ثاد العزيز: 'إن نفسي  واقةو فإنها لم  عط من الدنيا نيئًا إف  اقن  الراندهمة أعلًو قا  الخ يفة 

 يعنل الجنة'.  –أثطين ما ف أفضل منه في الدنيا  اقن إلل ما هو أفضل منه 

 

 

اقا هم في أمور ف  عود ث يهم بالنفع بل قد من الصالحين  ضيع ط كتير ع  كل ما م  شأنه الهبوا بالهّمة وتضييعها: ا بتعاد

 كتير من الضررو فمن عور هوا التضييع:  فيهايكون 

 

 

 . معتار الزيار  لألقارب بدفن هدف نرثي عحيحو فف غر  دنيوي فيه منفعة ففائد   كتر  ◄

 

 

 الفائد .  ف قل فالمزاحالزيار  لألعحاب بدثوي األخو  فالتناعحو فيكتر في المج   ال غو  كتر  ◄

 

 

يجرفن معي فيما اثتاد الناس من كتر  الزيار   كتيًراابن الجوزي رحمه هللا :'أثوذ باهلل من عحاة الاطالينو لقد رأين خ قًا  يقو 

ن زماننا كتير م فيالج وسو فيجرفن فيه أحاديع الناس فما ف يعنل فيتخ  ه غياةو فهوا نئ يفع ه  فيطي ونفيسمون ذل  التردد: خدمةو 

التهاني فاألثيادو فتراهم يمءي بعضهم إلل بع و فف  أيامالناسو فربما ط اه المزفر ف ءو  إليه فافتوحش الوحد و فخصوًعا في 

 بل يمزجون ذل  بما ذكر ه من  ضييع الزمان...'.   يقتصرفن ث ل الهناء فالسلم 

 

 

 ت فافجتماثات التي يقوم بها الناس اليوم. ث ل حا  كتير من ال قاءا – الجم ةفي  –اْلمام هوا ينطاق  فكلم

 

 

 م ف ي اع هوا األمر أن ينق ب إلل  حصيل  فأه هوفي  حصيل الما  بدثوي التجار و فحياز  الما  النافع لإلفلم  افنهماك ◄

  م يقسو ق ب الءخص ف نحط همته.  فمنمح و فحب ل دنيا فافنغماس فيهاو 

 

 

 لهوا حب هوال الدنيا فالتمتع فيها.  دفعهعااحي فمسائي بدفن حاجة أف  رفر  م جئةو فإنما  الموظو نفسه بعم ين:  ك يو ◄



 

 

العوامل الفتاكة القا ية ث ل الهّمة مهما قيل في  منالتمتع بالمااحو فالترف الزائدو فالترفل في النعيمو فكل هوال األمور  كتر  ◄

ملزًما  األنرفيةكان قد 'انقطع بالمدرفة  –أحد فقهاء الءافعية –الدين المراكءي  هللا أن  اج رحمه اريرها ف ع ي ها.. ذكر ابن حجر 

األمور من  فهوالفالملذ بساب ذل '.  -ثن فضولهما  أي -فالءربل قراء  فافنتغا و عاوًرا ث ل ذل  جدًاو بحيع يمتنع ثن األكل 

 لسقوط الهّمة ف عو العمل.  فابيها المااحات قطعًاو فلكن ذل  الفقيه ث م أن اْلكتار منها فالولع ف

 

 

الءخص منهمًكا في   اية مطالب زفجه فثيالهو فقد ف  كون مهمة  فنجد للهوارف األقرية اقتاابة كلية أو شبه كلية: اإلقتاابة

َْه  ه  َفأَنَا َخْيُرُكْم  َخْيُرُكمْ :]متلكتير و فقد يعتر  معتر  فيورد أحاديع ف  د  ث ل ما ذهب إليه  حيانأفي  َْه  يَخْيُرُكْم أل   رفاال[ أل 

 األحاديعذل . فإنما هوال  غيرف.  فأحمد -فال فظ له-مس م فأبودافد رفاالإ  ًْما أَْن يَُضيّ َع َمْن َيقُوُت[  ب اْلَمْرء   َكفَلفابن ماجة. فمتل:] الترموي

في حيا هم األفرية كتير من التقاليد الغربية في  ث ينافي الحع ث ل إحسان الخ ق مع األهلو فثدم  ركهم ف ضييعهم بالك يةو فقد دخ ن 

 الرباني.  فالضمان فدثوي  رفر  بناء مستقا هم فغير ذل  مما حاع ة: نسيان الكفالة اْللهية فاألففدوأمر افحتفاء الزائد باألهل 

 

 

 إذ أن 'فوف' جند من جنود إب ي و قا  الءاثر:  قتا وداء ثضا  فمر   فهو :التسويف

 

 

 غود  الماجزينغدٍ إن  يووم  إل  شغل اليوم عن كسل أدخر وال

 

 

ثند  قدم العمر فثجز الجسمو فهوا نيخ  فخاعة'ف بد ل مرء من الاعد ثن الكسل ألنه قا ل ل هّمة موهب لهاو  :والفتور الكسل

ف يتمال   فنمافً النوافل من قيام مع كار فنهو فب وغه مائة فنة أف أكترو فهو يميل يمينًا  يص لاْلفلم زكريا األنصاري رحمه هللا 'كان 

 من نأنها الكسل فأخاف أن  غ اني فأختم ثمري بول '.  النف أن يقو بغير ميل ل كار فالمر و فقيل له في ذل  فقا : يا فلديو 

 

 

  آفات: ما في العاز والكسل والفتور م  تبي أقوال  و ذه◄

 

 

 '. العجز'ما لزم أحد الدثة إف ذ و فحب الهوينا يكسب الو و فحب الكفاية مفتاح 

 

 

 أفهل لكنه أففل'.  الكرامالصاحب:'إن الراحة حيع  عب الكرام أفدع لكنها أف عو فالقعود حيع قام  فقا 

 

 

الع ية حيع يغتر بهم فيق دفن في  فريطهمو  الهّمةفي الغف ة غارقون   فهم عوارف ثن الخ ق مفرطونو فهم  أكتر:الخلق مالحظة

 بها.  فافغترارفالحوار الحوار من غف ة الغاف ين 

 

 

 : الءخصهمة الدالة ث ل ث و  العلمات

 

 

  ما مضى م  أيامه. على تحّرقه
 

 

  يادون م  ظلم وعنت. وما ،وتألمه لحال المسلمي   مومه، كثرة
 

 

لم  يأمل فيهم التغيير، ويرجو منهم  وتعز م،النهيحة، وتقديم الحلول وا قتراحات، التي تقوم باإلقالم والمسلمي   موا ته

  اإلصالح.
 

 



دمحم الخضر حسين: 'طالب الع م الوي ف يدع بابًا من أبوابه إف  األفتاذ قا  يهلحه: أو ،يتعلمه أو ،دائًما فيما يفعله للمعالي البه 

ر فيتناف  الوي يخو ه بنظر ح الع مأثظم همة ممن ف يطر  منه كل بابو أف لم يعرج منه ث ل كل مسألة قيمةو فطالب  يكونفلجه... 

  '.ث يهحفًظا فيت قاها كما يت قل حاكي الصدي ف يك ف  غير إملئها  مسائ همااحته بنقد فبصير  يكون أثظم همة ممن يجمع 

 

 

هوال الءكوي من نمط ما نسمع من  رداد  فليسن :والليلةقدرته على  نااز ما يريده في اليوم م  ضيق الوقت، وعدم  شكواه كثرة

  .الصادقةنكوي حقيقية نابعة من ثمل دهفب يستغر  أفقات الءخصو فياع     اآلهات  فلكنهاكتير من الناس لهاو 

 

 

ف يسرع بنقضه بل يستمر فيهو فيتان ث يه حتل يقضيه فيجنل  مر هو  راندًاإذا قرر أمًرا  فهو وثبات رأيه وقلة تردده: عزمه قوة

 التردد فنق  األمر بعد إبرامه من ثلمات  دني الهّمة.  كتر فف ن  أن 

 

 

  تترد دااد الورأي أن فسو فإن رأي فكن ذا عزيمة ذاكنت  إذا

 

 

الكنوزو فخاايا الصدفر فالعقو .  دفائنث ينا أن نحسن افتتمار الهّمة ثند الناسو فنستخرج منهم  يجب :الناساقتثمار  مة  كيفية

  :أقسامم المسلم الهالح ثالثة أما والناس
 

 

 م تزم بدينه.  عالح ◄

 

 

 ث ل الفرائ  فالواجاات.  محافظ فمستقيم ◄

 

 

  ائع.  مضيع ف الع ◄

 

 

 القسم التالع: فيترك لحين إفاقته.  أما

 

 

 تخليط، فتستثمر  ممهم كما يأتي:  ومحافظتهمالقسم الثاني: و م المستقيمون المحافظون، ولك  في اقتقامتهم  وأما
 

 

فإغا ة المنكوبينو فإقامة المنءآت  المساجدوالخير العامة متل بناء  من ذفي اليسار فالغنل يوجهون ل مءاركة في أثما  كانوا إن

حيع إن  الحمدوفيه هو     الهيئات فالجمعيات اْلفلمية المنتءر  في العالم اْلفلميو فهلل  يءاركواالنافعة فنحو ذل و فخير ما يمكن أن 

الهيئات كفي ة به ار  نوازع الءفقة فالخير فيهمو فينءطون     اها الكوارث فالنكاات التي  حيط بالعالم اْلفلمي فالتي  و حها ف تان

  .جيد ل مساثد  بهمة 

 

 

إلل فماع الدرفس الطياةو فخطب  هونفيوج –فهوا حا  معظم ذل  القسم ف    الفئة  –كانوا من ذفي الدخو  المتوفطة  إن

  ث ل العامة. بالتأ يرالجمعة النافعة التي ي ديها خطااء مءهورفن 

 

 

ثن أنخاص من ثامة الناس قد  فمعنافي الجهاد   إذ كم  الناجحة لهوال الفئة هو  وجيه ناابها ف حمسيهم ل مءاركة الح و  فمن

  ع تهم باهللو فالتزموا هوا الدين. فحسننث ن همتهم فار قل بم حمافهم حتل ناركوا في الجهادو 

 

 

  أجدي فأنفع لكان حسنًا. مجافتم بأنهم يضيعون أفقا هم فيما ف يفيدو ف و قضوا ذل  في فالتايين له التو يح

 

 

نهادات جامعيةو فقد ثكو الناس لألفو ث ل متابعة  يحم ونل قراء  النافعةو إذ معظم     الطائفة أميو التقافة فإن كانوا   وجيههم

  ثاجلً فآجلًو فيتير فيهم الغرام إلل دار السلم. ينفعهمأخاار بعينهاو ف ركوا ما 



 

 

  ويمك  اقتثمار  مم  ذا الهنف كما يأتي: األمة،عليه، والمأمول منه اإلصالح والرقي بهذه القسم األول: فهو المعتمد  وأما
 

 

النافعةو فذل  متل بع  الهيئات اْلغا ية  موراألإلل جمعيةو أف هيئة لها برنام  ثمل محدد ينجز من خللها كتير من  افنتساب

األخ من  فليحورالارو أف لجان الارو أف هيئة األمر بالمعرفف فالنهي ثن المنكرو فغير ذل .  جمعياتالمنتءر  في العالم اْلفلميو أف 

  ألجل هوا.فيترك العمل ك ية  الحقوالتأ ر بما  ءتمل ث يه بع  هوال الهيئات من نوع خطأو أف ميل ق يل ثن 

 

 

 عمل بجهد فإخلص ْلقامة دين هللاو  فهيإلل جماثة إفلمية عالحة من الجماثات المنتءر  في العالم اْلفلميو  افنتساب

  ففتتمار همم الءاابو فإقامة ثمل إفلمي نافع.  ص حمحدد   فالقائمون ث ل     الجماثات لهم برام 

 

 

ي إنجازال قوية بالغًا غايتهو فهمته ف خللهالءخص المنصوح بأن يختار لنفسه مجافً يادع فيهو فيارز فيكون ثطاهال من   وثية

فمن  إخوانهوف يقال ث يهو فمن فجد منها ميلً إلل األثما  الخيرية فاْلغا ية  ف يءارك  ف حصي ه ثاليةو فمن فجد من نفسه انصرافًا ل ع م 

  فجد منها حاًا ل جهاد فمقارثة األثداء  فل يتوان فليقدم .

 

 

الهممو أف متوفطيها  فذل   متدنّيالمحاذير خاعة بأهل الهّمة العاليةو فليسن لغيرهم من  هوال :العاليةموجهة أل ل الهّمة  محاذير

 فواهم:  يدركهاألن فيها جم ة من األمور ف يفهمها غيرهمو فف 

 

 

فقن فاحدو ف يطعها بقدر فف يستاعد ما  أمر بهو  فيهمته دائًما فتأمرال بهنجاز كتير من األثما  المتداخ ة الهّمة  ح ق به  عاحب ◄

  يأخو منه بقدر ما يعرف من إفعاف همته له بالقيام به. بلففي الوقن نفسه ف يقوم به ك ه 

 

 

 العالية.  الهّمةهل األثما  ث ل اْلنسان فمحافلة القيام بها مجتمعةّ أمر ف ينكرال أ ف زاحم

 

 

ْن قَْ اَْين  ف ي  َما :بأنهالهّمة العالية معر  لنصائح  تنيه ثن همتهو ف حاف  أن  وكرال دائًما  عاحب ◄ ُ ل َرُجٍل م   [4...]َجْوف ه  َجعََل اّللَّ
  فذل  ألن  محدفد ئح إف بقدر ي تفن لهوال النصا ف فالحهيففالتالتة فار و فهكوا...  كاذب]فور  األحزاب[. فأن عاحب الصنعتين

أف ألنهم يجه ون ما يستطيع ثم ه هوا الرجل ذف الهّمة  المنصوحوموجهي هوال النصائح قد  نءأ نصائحهم هوال لحسد اثتراهم من حا  

  أفهامهمو فف  ستطيعها هممهم.  دركهاالعالية من أمور ف 

 

 

  ما قد يصياه من فهام القدر ث ل يد الحساد. نفسهار المأ ور  ليدرأ ثن الهّمة معر  لسهام العين فالحسد  فع يه باألذك فعاحب ◄

 

 

يحزن ألجل هوال الفتر و فليوطن نفسه ث ل  فلالهّمة قد  عتريه فتر  ف عو ق يل لما يراال من  دني همم غالب الخ ق   فعاحب ◄

 فالسالكينوتي  عتريه فهي أمر طايعي يعتري العالمين حولهو فأيًا كان فاب الفتر  ال مناْلحسانو فث و الهّمة مهما  عو أف  خاذ  

ُ َث َْيه  َفَف ََّم:] رَّ ٍ  إ نَّ فليتوكر حديع المصطفي َع َّل اّللَّ رَّ ً َفل ُكّل  ن  فالهّمةو فالفتر : الضعو  النءاط: فالءّر أحمد.  رفاال[ فَتَْر ٌ ل ُكّل  َثَمٍل ن 

  فافنكسار.

 

 

ماانًرا بمو وع هممهمو فذل  متل بع    ع قًانون مفرطين في بع  األمور التي قد ف يرفن فيها الهّمة العالية قد يكو فأهل ◄

  .اللئمينهوا المحوفر أن ي تفن إلل إعلحه فلو بالقدر الوي ياعد ثنه فهام  فيحقو  األهل فاألقاربو فيناغي ث ل من فقع 

 

 

من األخطاء ما كان يمكن  لفيه بق يل من  فير كبا اندفاثيًاو فيستعجلو   دي الهّمة العالية بصاحاها إلل أن يتحم   حمسً  فقد ◄

 فيدمتل هوا أن يعرف السنن الكونيةو فأن األمر ف يحسم بين ثءية ف حاهاو فليكن مت ه  فيالتعقل فحساب العواقبو فث ل من فقع 

ُ َث َْيه  َفَف ََّمو فقد كان يوعي أ   هللا ثنهم بالعمل فالصارو فالصار ف غنل ثنه ألهل الهمم. ر يعحابه أفلل الهّمة العالية َع َّل اّللَّ

 

 



ث ل هوا: التعر  ل خلف  متا العالية قد يتعر ون ألمور    ر في هممهم ف ط عهم إلل معالي األمورو فأثظم  الهّمة فأهل◄

 فذمهاالتعر  ل جماثات اْلفلمية العام ة ث ل الساحة  من نأنهمو فمتاله أيًضا فاْلقل الحاعل بين الفقهاء بعين الوّم فالمقنو فنقدهم 

هوا األخ فحابة يومه فلي ته باحتًا ثن األخطاء  فيمضيفالتنقص من نأنهاو فإلصا  التهم بها بدفن فجه نرثي معتار في أحيان كتير و 

 ثن معالي األمور.  أعاح هوا األمر ديدنهو فستتخ و همته فف ن و ف قعد به إنمتصيدًا لهاو فمتل هوا الءخص 

 

 

كا ب فيكتفي بعر  ما افتاان من خطأ ث ل  ثاار األفتاذ دمحم الخضر حسين: 'كاير الهّمة يستاين خطأ في رأي ثالم أف  يقو 

فلكنهم  أذكياءإلل فقط الكلم أف يخو إلل التاجح بما ثندالو فقد حد نا التاريخ ثن رجا  كانوا  ينز ه أدبه أن طلب الع م ليفقهوالو فيأبل ل

فلو  حاموال لكان ذكرهم أث ل فمقامهم في النفوس أفملو  عحفهموابت وا بءيء من هوا الخ ق المكرفالو فكان ثوًجا في فيرهم فلطًخا في 

 '. أرقلفمنزلتهم ثند هللا 

 

 

فالفهم ثن هللا فرفوله نف  المرادو فث م حدفد  فالسنةوابن القيم رحمه هللا: 'أث ل الهمم في ط ب الع م ط ب ث م الكتاب  يقو 

ف تاع  افختلفونواذ المسائل فما لم ينز و فف هو فاقعو أف كانن همته معرفة  همته ث ل  تاع قصرالمنز و فأخ  همم طالب الع م 

 ينتفع فاحد من ه فء بع مه'.  أنأقوا  الناسو فلي  له همة إلل معرفة الصحيح من     األقوا و فقَّل 

 

 

أََحبَّ اأْلَْثَما   إ لَل  أَنَّ عاحب الهّمة العالية:] : فليتوكر نقطعالهّمة العالية ف بد له من المدافمة ث ل األثما  التي  دفم فف  عاحب ◄

 خير من هّمة ثظيمة متقطعة.   دفممتوفطة الع و  فهمة. فمس مالاخاري  رفاال[ قَلَّ اّللَّ  أَدَْفُمَها َفإ ْن 

 

 

ث ل فيدنا دمحمو فث ل آله فعحاه فأثمالناو فع ي هللا  أفقا ناهللا  عالل أن يجع نا من أهل الهّمة العاليةو فأن ياارك لنا في  فأفأ 

 . كتيًرافف م  س يًما 

 

 القمة' للدكتور/دمحم موقى ال ريف  لىرقالة:'الهمة اريق  م 
 


