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 شغفي كـقانوني أن أحب الخير لغيـري، والتزامي بأن أكـمل مساري بجد واجتهاد، وأملي أن يكون طموح من حولي كمثلي -مقال 

 
 
 
 
 

قلمب  - كل مهتمنفس يف زرع بذور األمل و تقديم النصحمنها  املغزىقانونية  دينية بنفحات مقالة أدبية 

 يـحممد القامس  ذ.                          
  كاتب وباحث يف القانون اخلاص                

 رئيس جملة الباحث ومدير سلسلة األحباث       

 مبركز مسارات يف األحباث والدراسات القانونيةعضو 

 من سلسلة أصول وركائز النجاح دسالعدد السا
 

سم هلل الكريم، وبه نستعني، وبفضله منضي ونغدو يف طريقنا حتى نبلغ مقام اليقني، والصالة ــب

اشرح لي صدري ويسر  والسالم على أشرف املرسلني، نهر اهلدى وحبر الندى وعلى آله وصحبه أمجعني، ربِّ

 ...........لساني يفقهوا قولي.حلل عقدة من الي أمري و

 بعد:ا ــــأم

، وأثين بالقول واللساْن ،البد أن أقف وقفة عرفان وامتناْن، اتالكلمالقول ببل أن أبدأ يف سرد ـق

، لكل من كان هلم الفضل يف زرع بذور العلم ، وعرفان باجلميْلشكر جزيْل): ميزاْنوأناة وأصرح بكل 

ي يف ي، باعتبارهم قدوِتلة من أساتذِتُثالكرميني، و والدّيي، وأخص بالذكر والبحث واألخالق يف نفِس

 .(يمودِتوالشكر  جِزيلفأطال اهلل يف عمرهم مجيعا وهلم مين  ي،دربي، ونرباسا للعلم يف مسريِت
 

وأرقى  التقليد الذي أعتربه أمجل تقليٍدور عن أن أُث وقررُتنفسي  لىع آثرُتقد في هذا املقال، ـف 

ذات  من الكلمات يدًاعِد أن أكتب سألتزُم، هذْهبأناملي ف، القانون أال وهي بها يف حياتي ُتيتِلُاب بليٍة

بكل ما  ح، ألصررمزيةُق فارهة عناوين وال، ، بدون منهجيةوقانونية دينيةبنفحات  ،دبيةصبغة أ

الذي يستحق أن  ُسوص يف تفاصيل أحد املواضيع اهلامة اليت أرى أنها النرباوأُغ ،خياجل النفس والفؤاد

بصوره  ،ْفَغالشَّ أال وهو:لنا، وبوصلة حتدد مسار اختياراتنا تنري طريق ُج ومشكاًة ،انِم يكون دليل أّي

 :يــــوه قواعد أساسية ةيف ست تطرق لهأسإذ ، وتفاصيله ومبادئه وجتلياته

 

 

 

********** 
 

 بــه وتــعريفـــًا ونــشـرًا شـغف الـــعلم والـمــــعرفــــة، اكـــتسابـًا 

        ــهـبـ ورقــــيــــًا وتــــألـــــيـــفـــــًا الـبحث الـــــعلمي، حـــــبـًاشـغف 

               ــــذاتـــــكران الـــــشـغف مـد يـــد الـعون وحــب اخلري للـــجميع وُن 

                          ـبـحتتفـعل مــا فــعل حتى الذي تب ـــشـغف االبداع واإلنتاج، وُح 

                                         ل طامح للنجاح بذرائع وأســباب واهــــيــةشـغف حتاشي عرقلة ُك 

اميةَساإلنسانية بتجلياتها النسان مبعنى ِإطالب العلم غف كون ـش 
 

 مقال بعنوان:

 



  

  

 2 ركائز النجاحو أصولبقلم ذ حممد القامسي * العدد السادس من سلسلة 
 

 شغفي كـقانوني أن أحب الخير لغيـري، والتزامي بأن أكـمل مساري بجد واجتهاد، وأملي أن يكون طموح من حولي كمثلي -مقال 

 به وتعريفا   نشرا  و شغف العلم واملعرفة، اكتسابا   :القاعدة األوىل
ورشفنا يف الدنيا أول شهقة لدنا، ، ُوعديدْة هوَريف أرحام أمهاتنا لُشة وأجّن ًانا نطفبعدما ُك

ة األم احلنون ورائح يوى ثدِس ، ال نعلم حينها أي شيء عن عاملنا اجلديدحياة جديدْةميالد تعلن عن 

 ﴿ ربنا تعاىل يف حمكمة التنزيل:، يقول أنفاسها الزكيْة
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بعدها ترعرعنا  ،1﴾ت

رحلة نا ، بدأبالبصر، بالفؤاد وغريهااألشياء حبواسنا، بالسمع، األمور و قليال وبدأنا نستوعب 

 الوالدين وحنن طفولٌة وهي البيت، يف كنِف تعلم أجبديات احلياة وخفايا األمور من مدرستنا األوىل

يف ذاك الوقت،  ،يف األفاْقاحلب والوئام  عوتزر رورًاأرجاء البيت بهجة وُس الرباءة، متلُؤ يف عيونها

حنونا وال ضغينة وال حسد  ادحقأ، فال رمبستقبل زاهبطول العمر، الكل يأمل لنا حبياة سعيدة، 

يع خلق لبِد رتعدوت لنورها األذهاْن وكأننا مالئكة ختنُع يف األحضاْنحينها، فالكل يتهافت حلملنا 

 .فرائص واألبداْنالرب العلى 

 واألستاذ املربي واملعلم ايكون فيه انتقلنا حينها ملدرسة جديدة، مدرسٍةضع سنني، كربنا ِب

حب العلم ازداد فينا يف املدينة، وقيدوم الركب  مام الصفِّإعامل وبان السفينة، ُروالفصل  قائد

جممعنا يف نومنا وصحوتنا، يف  خاجلناُي وأصبح ،وازدهْر نِهيف الكيان والُكوترعرع  ،ْرُبوَك والتعلم

أحالمنا، يف عوامل القسم، كنا خري رفقة صاحبنا لردهات يف سرنا وعلننا، بل إن ظالله ُت، وتفرقنا

ل يسارع ، والُككلما تقطعت به األوصاليد بعض بعضنا ِبويأخذ  ،ر بعضلبعضنا، يشد بعضنا أْز

كل منا حينها يسعى لكسب ، للفت االنتباه وانشاء رباط العالقة، عالقة علم بالصداقةلكسب ال

ترسيخه  ، ألجلواملعرفة ، كل ذلك، ألجل العلمفصل واملدرسةال تالميذبني  لى والتميِزالدرجات الُع

وحتى يف ، الثانويو االبتدائيراحل، بني امل فتوالِت ،إرساء دعائمه يف الصدوْر ، ألجليف العقوْل

                                                           

 . 78سورة النحل، اآلية:  -1
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 شغفي كـقانوني أن أحب الخير لغيـري، والتزامي بأن أكـمل مساري بجد واجتهاد، وأملي أن يكون طموح من حولي كمثلي -مقال 

وانعاش  ،كر بْهلكة الِفَم رام واحد، اكتساب العلم وغمْرَمـكان ال ،الدراسات العليا مبختلف درجاتها

 ىعل معدوداْت أموٌر ؟ هذه املراحليف، ما الذي تغري يف نظرك وتشبيع الذاكرة بنهمْه ،العقل بفيضْه

ه الذي بعض التْيجلى معها واْن األهداف بوادرارتسمت و، نضج الفكْروتغري السن،  ،رؤوس األصابْع

سيان، السامي ثابتا ومل تطله أيادي الطمس والِن اهلدفبقي  ؛، لكنْريف الِس كان خياجل املخيال

تقهقرنا يف ، وال حنن ، وال حنن عكفنا عن تطويرْهفال حنن توقفنا عن اكتسابْهإنه العلم يا سادة، 

  .ونشرْه طلبه

و خنُطرباس الذي كانوا وال زالوا الِنم من يف طلبه، ُهمسارنا العلمي كحال أساتذتنا  أكملنا

كانوا خري رفقة  ،جازة، يف أسالك اإلداْهُه معامُل تمتَّعندما تع نري الطريقواملشكاة اليت ُت ،خبطاْه

من فيض علمهم الشيء الكثري، يف سنوات أجبديات األمور وعلمونا لنا، أخذوا بأيدينا وعلمونا 

يف االكتفاء و ، حتى أحسسنا باالرتواءمن كل منبْع ةاملختار اتأشبعوا نهمنا يف التخصص ،املاسرت

، كانوا خري والتكوينات املرصودة للتوظيف وتقلد املناصب ، يف الدكتوراهصحوتنا ويف كل مضجْع

طرفة  يف ذلك يتوانوانها ومل مؤطرين منبهني عاملني على ترسيخ املعرفة وتعميق الغوص يف براِث

اضحة ، وجباههْم رةُغيف  عبادكانت بادية للوالتكوين الرصني ، فرسالة نشر العلم والتعريف به عني

نا ومنهم كان ابتالُؤ ،، عبقها يفوح يف بساتني طيبوبتهم ونكران ذاتهْمعيان يف واضحة نهارهْملل

وهوس بتلقي العلم ونشره والتعريف به على أوسع نطاق حتى يعلم الذي  الء، ابتالٌءوما أمجله من ابِت

يف ، وكل ذلك يف إطار املداومة أبكْمأو خرس أ أو لمه كل غافٍلْع، وَيلم من جيهْلويكون يف ِع ،ال يعلْم

االقدام يف ذلك ثري، وكالشيء الاخلربة والتجربة وواالرتشاف من منابع املعرفة  كسبالتلقي وال

 ،ل فن طرْبمن ُك كان تلقيننالديهم فاهلاجس ، شلْلال و وال مخول ال تقاعسف، أو ملْل بدون كلٍل

حنن بدورنا ويف سرهم وعلنهم ودائما ما كانوا يرددون  ،ال ينضْب راتُفعذبٍ مليئة مباء باراً وجعلنا أ

ًما﴿: قوله تعاىل نردد معهم
ْ
ل ي عِّ ْدنِّ ِّ زِّ

ب  ل ره
ُ
 .2﴾َوق
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 شغفي كـقانوني أن أحب الخير لغيـري، والتزامي بأن أكـمل مساري بجد واجتهاد، وأملي أن يكون طموح من حولي كمثلي -مقال 

، للعباْد ونشره وابالغِه وفضل التعريف بِه ،ولتعرف أخي وأخيت فائدة العلم ومكانة حامليِه

عِّ ﴿تعاىل يف حمكم التنزيل: هقولفقيت هذه الكلمات التامات ومنها: بُرر وتدبَّ معيراجع 
َ
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ويـــقول الــــرسول  3﴾ال

عن صفوان بن عسال املرادي رض ي هللا عنه ﴿:الــــكريم عـــليه أفــــضل الصالة وأزكى السالم

هو في املسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: قال: أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم و 

يا رسول هللا إني جئت أطلب العلم، فقال: مرحًبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه 

املالئكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعًضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم 

زكاة العلم في نشره والتعريف به ): وقال بعض السلف الصاحل جزاهم اهلل خريا 4﴾ملا يطلب

.5(للعباد وتبليغهِّ 
 

 

 

 شغف البحث العل :قاعدة الثانيةال
 
 بـه ورقـيـا   وتألـيفا   ــبـا  مي، ح

 ئيسي هلذه القاعدةرلمفهوم التعريفية ل بذةُن، إعطاء قاْميف هذا امل إن أول ما يستهل به الكالُم

منهج يف استقطاب تباع أسلوب ُمِإ)ميكن أن يعرف على أنه: فهذا األخري، "البحث العلمي"هو وأال 

ا وحتليلها  تدوين املالحظات حوهلوقة املصدر ومجعها واّتباع األساليب العلمّية يفاملعلومات املوُث

والعمل على تعديلها يف حال وجود خطأ بها، أو من  تهاصّح، وذلك بغية التحّقق من بشكل موضوعي

استنادا ملا كذلك  ، وميكن أن ُأعرفه6(سلفا لدى الباحثخالل إضافة معلومات جديدة إىل امُلسّجلة 

يقوم اليت كرية والتصورات الِفهنية جمموعة من العمليات الِذأنه:  ىعله من جتربة متواضعة راكمت

                                                           

  . 11اآلية:  –سورة المجادلة  -3
، الصفحة  -4 ي

غيب لإلمام األلبان  ي صحيح التر
 
 . 71حديث حسن، رواه صفوان بن عسال، وارد ف

 (https://www.islamweb.net/ar/fatwa/248173/) ، منشورة بموقعابن عثيمي   مقولة للشيخ  -5
 صباحا 11:00عىل الساعة  11/05/2020تاري    خ االطالع 

، منشور بالموقع  -6 ي )ايمان الحياري، مقالة بعنوان ما هو البحث العلمي
ون  ( https://mawdoo3.comااللكتر

 . 15:20الساعة عىل  11/05/2020تاري    خ االطالع 

********** 
 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/248173/
https://mawdoo3.com/
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 شغفي كـقانوني أن أحب الخير لغيـري، والتزامي بأن أكـمل مساري بجد واجتهاد، وأملي أن يكون طموح من حولي كمثلي -مقال 

عن طريق جتميع املعلومات يف جمال وموضوع معني لمية يهدف من وراءها انتاج املعرفة الِع ،بها الباحث

، ة أو عدة إشكالياتنحماولة ربط بعضها ببعض قصد اجلواب عن إشكالية معيمن مراجعها املختلفة و

السند ما هلا من م سس ودعاِئاملرتكزة على ُأ لميةِعية واخلالصات الراء الشخِصقران ذلك باآلوِإ

نجزة رونقا دراسة امُلتعطي للكمبدأ عام أكادميية وذلك باتباع منهجية علمية  ،عليه تأسُسَت

 واتساقا.

 ساميٌة ز، يستشف صراحة وضمنيا أن البحث العلمي درجة رفيعٌةوجانطالقا من هذا التقديم امُل

ويف سبيل اكتسابه عمل جبد  ،واجتهْدوكافح  مارها إال من عرف قدرُهِث، وال ينال ودْب ال يبلغها من هبَّ

لتلبية ، وهْبووقف وقفت اجلندي يف ساحة الوغى  مولهله وُخوتكاُس وتنكر ألهوائِه، واجتهاد وانكْب

، وكان اهتمامه قد ا بأحواهلاقيَّيرا حلياة البشرية وُرنداء العلم واملعرفة والبحث يف أرجائهما تطِو

 .انصْب

يتعني على  مي، كشجرة الزيتون، يف بادئ األمر تكون شتلًةالبحث العلالباحث بإن شغف 

ها بالرعاية واالهتمام حتى يشتد ساقها يتعهُد وبعد ذلك أرض صاحلة،صاحبها أن يقوم بغرسها يف 

يف مرحلة وامُلكون ربي ستاذ وامُلالعطاء، فاأُلجاهز القطاف داني وتتدىل عروشها ويصبح مثرها 

إجازة، ماسرت، دكتوراه، معاهد، مراكز  -املهنية  ويف مراكز التكوين والتأطري سات اجلامعيةاالدر

ور رع بُذعلى زهتمام اكل اهتمامه  ينكبُّيتقمص دور صاحب شتلة الزيتون، يتعني عليه أن  -للتكوين 

على زه، فتكليفه ال ينحصر فقط ه وركاِئجبدياِتم أهُل به، وتلقينِهالدور ُطالبحث العلمي يف ُص

يتعني  ، بلحصرًا عاء لتفريغ املعلوماتِو هم، بشكل جيعلوتبسيطها أجبديات األمور وشرحها دريسهمت

التشجيع على الكتابة أن تكون غاياته ومراميه أكثر من ذلك، فينتقل من درجة التلقني إىل درجة 

لة وال ِق، فال تراخي وال مجود ل حزم والتزاْم، والسعي يف ذلك بُكليف يف جمال التخصصوالتأ

الوحيد واألوحد من  مالطلبة والباحثني همهاألساتذة ولة من ، فالذي حيز يف النفس أن نرى ُثاهتماْم
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نك غل منصب، لدرجة أجرد حبث عن وظيفة أو َشالعليا ُم سالك اجلامعيةالدراسة يف األالتدريس ووراء 

: ما هي أفاق هذه ليتها عنال خترج يف ُك تالتساُؤالتواصل نصات ِمجتد املتداول يف العديد من 

ختويال لولوج سوق الولوج هلذه الوظيفة؟ ما هي التخصصات األكثر هذا  التكوين كنالشعبة؟ هل مي

أن العلم واملعرفة والبحث العلمي مرصود  االت، لدرجة تعتقد معها من التساُؤجرَّ الشغل...وهلَم

ل كرسي وظيفة، وشتانا بني األمور، ففي الوقت غباألساس والتبعية لتحقيق غاية وهي نيل منصب وَش

الذي يستغل غرينا طاقات شابة يف البحث والتنظري والكشف عن خفايا األمور وأسرارها، ينكب 

نه وتكويدراسته شبابنا على الدراسة بقصد احلصول على وظيفة، وهو ما جيعل تعلمه ومعظم 

 ا وهي الوظيفة.رغب يف الوصول هلعلى حنو تلك الغاية اليت ي ةمقتصر

، - وتعريفًا ،، ونشرًاانتاجًا - يكحالغريي  وأمتنى أن يكون حاُلإن شغفي بالبحث العلمي 

 بالغًاحتى ال أكون ُم -القانون -ر القول على ختصصي وأقُصاحلدود، لك ل ِتوُكأعاله كر ما ُذكل  تجاوزي

جبل اجلليد الذي يقف  كسُر ُطالبنا وباحِثيناع به كل مهتم من ن يتشبَّ، وأرى أن الذي يتعني أقوليف ال

والتهامها  رهبة اخلوف من االنتقاد والسخرية يف النفوْس تثاثاْج، حاجزا أمامهم وأمام التأليْف

 غصب أيو، اليت يروج هلا كل فاشل يف اجملاْلالتغاضي عن األفكار اجلاهزة املسبقة و، كالرغيْف

وأرقاها  دما لتحقيق األهدافضي ُقامُل ، ميكنإذ ذاك، األجياْلتوارثة عرب ُم حالكةؤى تصور سليب وُر

يف  ش تفاصيل التعريف بِهونْق ،وترسيخ عشق نشره يف الفؤاد ،تكريس حب البحث العلمي يف النفس

 الذاكرة.

يكون راسخا ، جيب أن وتعريفًا نشرًاتأليفاً و البحث العلمي إن حب ،بالقول هذه القاعدة  موأخُت

، وال خنشى يف ذلك لومة وتفاْن بإقدامنسعى له با يف الفؤاد، حمبَّحمفورا يف الذاكرة، هن، يف الِذ

بناء حنو ونشيد  ،دْفق طريقا حنو اهلفما ينقصنا سوى اخلطوة األوىل، واللبنة األساس، لنُشم، الِئ

ى ويتواَن ،والتأليْفيف الكتابة األوىل يفة من املبادرة ِخمن طلبتنا وباحثينا وجس ر من يتذكِّلى، وُأالُع
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لتا حاالت النتيجة اجملتهد يف ِك أن شريعتنا الغراء قد كافأْت، التصنيْفو املثابرةخطوات عن 

فينال أجر  هوإن أخطأ يف اجتهاد ،جر الصواب احملققفله أجر السعي وأسعيه يف حققة، فإن أصاب امُل

 .7السعي وهو يف كلتا احلالتني رابح
 

 

 : ةالثالث قاعدةال
 
  شغف مد

 
 كران الذاتيد العون وحب اخلري للجميع ون

 ًادودساط العطاء ممجعل ِبو ،العوْنيد  دِّونا ملتنا وتدُعريعتنا الغراء حُتلت شالطاملا كانت والز

، وبقي يف براثن الزماْن بوادُر رت لهعت به سبل احلياة وتنكَّلكل من هو يف حاجة إلينا ولكل من تقطَّ

: فرقاْنـــحكم الــم كريم يفــالول ربنا قــي هذا املقام، يــوف ،قصاْنالُنخصاصة وــوالاحلاجة 

وا﴿
ُ
َعل

ْ
اف ْيرَ  َو

َ
خ
ْ
ْم  ال

ُ
ك
ه
َعل

َ
  ل

َ
ُحون لِّ

ْ
ف
ُ
َس عن ﴿ العطرة:الرسول الكريم يف سنته  يقولو 8﴾ت

ه
من نف

َربِّ 
ُ
 من ك

ً
ربة

ُ
َر على مؤمٍن ك . ومن يس  َربِّ يومِّ القيامةِّ

ُ
 من ك

ً
ربة

ُ
َس هللُا عنه ك

ه
الدنيا، نف

َر هللُا عليه في الدنيا واآلخرةِّ  وفعل اخلري وتقديم املساعدة لآلخرين مد يد العون ـف 9﴾معسٍر، يس 

لخير ا)يقول الشاعر بها الذات اإلنسانية،  ْترِطوُف ،عليها النفس البشرية لْتِبمن أوىل األمور اليت ُج

 . 10(...في الناس مصنوع إذا جبروا

سعى، ويف هذا املقام، يد العون والسعي يف ذلك كل َم عل اخلري ومدُّفاألصل يف الناس ِف ؛إذن

وشغف فعل ، لكل من كان يف حاجة إليهلم الِعمسائل العون يف حتدث عن تقديم يد وأالكالم أخصص 

وعدم به وابالغه لكل املهتمني به،  وذلك من حيث انتاجه والتعريف  ،لة من بين جلدتناذلك عند ُث

نني، لذلك، فالذي ي ُحخبفَّ افرمبا وجدوا شيء ورمبا عادو ،والتقصي عنهحتميلهم مشاق البحث 

 واملضُي على نهجه أساتذتنا ، هو السرُيالقيام بْهؤكد علينا وُم ،ويتحتم علينا عملْه ،يتعني علينا فعلْه

                                                           

ي صىل هللا عليه وسلم قال:" 7 - إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا  عن عمر بن العاص، عن النب 
ي صحيحهأ ".  حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 

 
كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم ،  خرجه البخاري ف

 . 6805إذا اجتهد، برقم 
 . 77اآلية: سورة الحج،  8 -
ي هريرة، الصفحة أو الرقم:  رواه 9 - ي صحيح مسلم، عن أن 

 
 . 2699مسلم، ف

ان، قصيدة "المواكب".  10- ان خليل جت   الشاعر جت 

********** 
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 اخللِق بدماثة، حبسن السرية، بالقدوة، يف طريقهْم دووالُغوالرواح  وامتطاء ركبهْم ْمهيف سبيل

قدوتنا و ،هم قدوتناوكيف ال نقتدي و، ر وهمْةبإصرٍا اسنمضي قدما ونفعل كما فعلو ،وصفاء الفطرْة

قلها وما عاناه األوىل رسول هلل عليه الصالة والسالم بلغ إلينا رسالة القرآن وحنن نعلم متام العلم ِث

ورفعة النسب واحلسب  ممن يدعون رفعة الشأْن وما قاساه من ابتالء ،القومْْ يف ايصاهلا لنا من أدية

ْم  ﴿، يقول هلل تعاىل يف الذكر احلكيم: والدْم
ه
ن ل َك َوإِّ ِّ

ب  ن ره ْيَك مِّ
َ
ل نزَِّل إِّ

ُ
 َما أ

ْ
غ ِّ
 
ُسوُل َبل َها الره يُّ

َ
َيا أ

عَ 
ْ
ف
َ
 ت

َ
ت

ْ
غ
ه
َما َبل

َ
هُ ْل ف

َ
ت
َ
 .11﴾رَِّسال

، لْمللَقكحملة  بهنتشبع أن ب علينا يستوِجو ،لْمِعكطلبة لل الذي يتعني علينا أن نقوم به إنَّ

نا، العلم واملعرفة، دوراألمانة الراقية املكنوزة يف ُص ، نشروسبياًل ومسلكًا ومنهااًل دوًةخذه ُقونأ

من سلف  ناهمالقيتقد  نافما ذم ،يف الكيل وامليزاْن لكنهما ثقيلتاِن على اللساْن خفيفتاِنكلمتان 

 ،وتبليغ الرسالة املسار بإمتام ناجانبمن قوم نب أن ، فيجيف ذاكراتناواجتهد يف ترسيخه  صاحل كدَّ

 الكائديْن نا كيُددون أن ينال م سعى،عي يف ذلك كل َموالس خوتنا وأخواتنامن إ اناِئلفخُل اوتلقينه

الكمائن هلم  صبونينو موضْعصدون بفاعلي اخلري يف كل الذين يرت الشامتنْي ومشاتُة املرتبصنْي وقوُل

 .وسائل والسبل ويف كل موضْعميتهم بكل ال، وحياولون اجهاض عزيف كل موقْع

يف احلرب  يف األرض من جعلك رب العزة خليفًة، يا ، يا طالب العلْم، يا حامل الفكْردْكأناِش

األمانة الثقيلة اليت توانت األرض واجلبال على محلها، يا صاحب الشأن ، يا من محلت والسلْم

، ومبتغاك وسبيلك واياهم بلوغ مْةمريد اخلري إلخوانك ومرامك الوصول رفقتهم للِق، يا مْةواهِل

مزروعة فيك وأنت تتظاهر  طاهرًة ًاروح َزِخأَل، اْت، وعبارات عاّماْتبكلمات تاّم دك،اجلنة، أناِش

، وياما أحققت وعلينْك أشخاص يف سرَك، وياما ساعدت ْك، فياما قدمت يد العون لغريتعلْمبأنك ال 

، تنتظر اجلاهز يف حالة مخوْل، ما الذي تغري فيك حتى أصبحت حدْث ، ما الذيوفعلْك احلق بقولَك

إياه  واصفًا خاطبه مستنكرًا، تتوانى عن فعل اخلري وإذا ما رأيت فاعله ُتكوْندون حركة ودائما يف ُس
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تغصب ، و، وتتخلى عن أحقادْكذاتْكئات لسيِّد تتنكر ، ملا مل تُعهوْلُذقلتاك يف بأقبح األوصاف وُم

 ليهإحبا للخري داعيا ربنا ُم ركطإلينا كما كنت وكما ف ْد، ُعضه عن أغراضْكمكروه وتنِففيك كل 

 .د، بأننا سنكون حبول هلل يف انتظارْك..وتأكَّ.وناكرا لذاتْك

 

 بداع واإلنتاج، شغف اإل: الرابعةالقاعدة 
 
ب الذي تفعل حىت تفعل ما ت

 
 حبوح

، والعزميْة باإلصرار بفحواهانهم من يتمتع ِمـخلقها هلل تعاىل يف نفوس عباده، ف اإلبداع، ملكٌة

، فل نتأمل يف القدميْة كائه على األطالل املتوارثةوُب ومجودِه تاهلا يف نفسه خبمولِهومنهم من اْغ

ْرضِّ ﴿ قوله تعاىل
َ ْ
َماَواتِّ َواْل يُع السه اَبدِّ

َ
ذ ى َوإِّ

َ
ض 

َ
ْمًرا ق

َ
َما أ

ه
ن إِّ
َ
وُل  ف

ُ
هُ  َيق

َ
ن ل

ُ
ون  ك

ُ
َيك

َ
فإن  12﴾ف

ن كل ما عليهم أـف، ، يف نفوسهم ملكة اإلبداع فأسبْغق وأودْعاخلالِئ ، وأنشَأنا قد خلق وأبدْعكان ربُّ

 نتجه اآلخروناالكتفاء مبا ي، وعدم ما يصلح للبالد والعباْد انتاج امللكة يف حتريك تلكبه،  ايقومو

كاليا يستند يف حياته على ما يقدمه فالشخص ال جيب أن يكون اِت، وحنن نغط يف نوم عميق وسباْت

ال  قاعدًا ، قائمًامستهلكًاال  ، منتجًا، بل يتعني عليه أن يكون فاعال ال مفعوال بْهوحسب اآلخرون لْه

ليس الفتى من يقول كان أبى ولكن وقد صدق الشاعر قوال حينما صرح وخاطب: )، جامدًا خاماًل

 .13(أنا ذا الفتى من قال ها

والباحث يف  همايتعني أن يكون طالب ال، بالقول وأجهر بْه رَِّس، أُلواملعرفة سائل العلممل ودأُع

 ،عليه أن يكون منتجا مبدعا يف صنيع انتاجه، بل يتعني قدم هلاجمرد آلة تستهلك ما ُي ماخضمه

ولنفرض أن الطالب  ،ْفؤِفمتصلبة وأفواه ُت دمغةألوليس  ،ؤلْفُتووتبدع نتج لعقول تفنحن يف حاجة 

، قيديْنُم ايديهمأو اوكأن عقوهلم ، ال يكلفان نفسيهما عناء انتاج املعرفة العلميةوالباحث عنيديْن

طبعا حدود امكانياتهما العلمية خضعا ما ألفه غريهم من معلومات ويف فعلى األقل، يتعني عليهما أن ُي

                                                           

 . 117سورة البقرة، اآلية:  12-
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ي طالب رض   اإلمام والخليفة الراشد عىلي بن أن 
 
( كن ابن من شئت واكتسب أدبا

 ليال.  00:15عىل الساعة  14/05/2020منشورة بموقع كنوز، تاري    خ االطالع 

********** 
 

https://konouz.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D9%83%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A6%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%8B/p.1.1.2.241.26095/
https://konouz.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D9%83%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A6%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%8B/p.1.1.2.241.26095/


  

  

 10 ركائز النجاحو أصولبقلم ذ حممد القامسي * العدد السادس من سلسلة 

 

 شغفي كـقانوني أن أحب الخير لغيـري، والتزامي بأن أكـمل مساري بجد واجتهاد، وأملي أن يكون طموح من حولي كمثلي -مقال 

ناك ظاهرة تفشت فمع األسف، أصبحت ه، التبخيْسالقدف وو وليس للتنكيِل ،تمحيْصوال للتحليِل

دون أن تكون  على كل جمالهي االنتقاد جملرد االنتقاد الذي حيرتفه العديد من املتطفلني و ،كالوباْء

، يف اجملامع ، فهذا غري مستساغ، فقبل االنتقاد وابداء املالحظاْتأي عناْء الويبُد راية وملهلم ِد

عارفا متام املعرفة أن أي شيء جيب أن ، عاملا فاهما مقدمها أهال لذلْك ، فيتعني أن يكونواملنصاْت

 .والتأسيس له يف موقعْه اتهوتبيانجبدياته بأ ،يكون يف موضعْه

مور مصريية مرتبطة حبياته خيتار يف ُأ طلبتنا وباحثيناالكثري من فتام هذه القاعدة، يف ِخ

هناك آخرون  ،حليفها بعد ذلك، ويف املقابليف كثري من األحيان اختيارات عشوائية، يكون الندم 

كان اختياري ، مثاًل فأنا كقانوني ،وأناْة ٍةة وثريُّبرويَّ مأهدافه ونويرمس ماختياراته ونخيتار

، ورسخت عشقه يف الذاكرْة ،ومع ذلك كرست حبه يف الفؤاْد بالصدفة ليس إال،)القانون( لتخصص 

ء مت الرتويج له يف وحموت عنه أي انطباع سيِّ ،أشخاص هلم باع طويل يف امليداْنواقتديت بثلة من 

وسعيد يف ما  ،، وال أكون مبالغا إن قلت أنين قنوع ولرب العلى احلمد كله فيما أنعم علي بْهاملخياْل

أن املطاف  بادِئيف فيجب على املرء  من جانيب،والرقي به ره ، وأسعى جاهدا لتطويوصلت له بشأنْه

  .14تْهحتى يفعل ما حيب يف نهاي حيب ما يفعل

 
 القاعدة اخلامسة: شغف حتاش  

 
 اهيةأسباب ووذرائع للنجاح بل طامح ي عرقلة ك

سواء كانت يف  ،يف منابر كثريْة صادفنكثريا ما ـ، ف، وباألسف الشديْد، ولألسْفمع األسْف

عديدا من األشخاص همه  ،أو حتى يف مواقع التواصل االجتماعيْة اللقاءات العلميْةردهات اجلامعات و

، اهلجوم يالقانوِن الن، تبخيس عمل ُفأخالقياَّ ، النيل من ذاكعلمياَّ الطعن يف هذا الوحيد واألوحد

من  دنى، فتكتشف حينها أن عقوهلم أوأن جتادهلم يف احلديْثإذ قد حيصل ، يالعلِم النعلى انتاج ِع

                                                           

14-  ، ي
 
ف أحيل كل مهتم بشأن هذه القاعدة عىل كتاب ممت   وهو، قوة عقلك الباطن، تأليف الدكتور جوزيف مت 

ونيا(. مكتبة جرير، المملكة العربية السعودية، الطبعة األوىل.   )الكتاب متوفر الكتر

********** 
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كسراب حيسبه  حديثهم، مقارعة اجلباه وتبادل احلواْرمن أن مينح هلا شرف حتى تناقش، وأصغر أن 

ومجار احلقد تكوي  ،حينها أن هليب الغرية ينهش صدورهْموما هو بذلك، وسرعان ما تعلم  ءما الظمئاُن

 وعرف ونشر وأبدع لفوأ صل شيء من وقتْهواستأ ْهذاك تنكر لذات وأن هذا ، ال لشيء، ألقلوبهْم

وكل ما ميلك لسان يسلطه على  ،صابع االتهام حنوْهيشري بأ به بُص، وبقي املرتوأعمال غريْه عمالِهبأ

يف الوقت ، أنتجوها بأسلوب راقي أنيْقإال أنهم قاموا بأمور نافعة  ،ال لشيء ،لْه من اعتربهم أعداء

 .الذي كان هو يغط يف سبات عميْق

وأقوال  ،فاشلنْيأحالم ال أضغاُثأن ينال منه  ال ميكن البتَّ وحتقيق الفالْح شغف النجاْح إنَّ

لة من فتأكد أن ُث أو عمل أجنزتْه علم أنتجتْه ، فأن يكون يف قرابِك، وتصرفات الشامتنْياحلاقديْن

وينهاها عن  ،فقليل من يرتقي بنفسه ملقام العلى ،وإذ ذاك ال تتعجْب األشخاص سيكرهونك بدون سبْب

من  مِّ، يامن جترعت أكواب الُسبأقوال الشامتنْي رعًاقت ِذيا من ِضسأخربك  العمى،الضياع يف غيابات 

ِّ ...) مبقولة الشاعر احلاقديْن تنْياملاِقأيدي 
وإن  نعم، م،عن15(رواالشر في الناس َل يفنى وإن قب 

 .ويا أخيت يا أخي رواقبِّ

، وما األجدر ؤخذ بهاألفضل أن ُيأخيت، ما  سألِكأخي وأ ، أسألَككرْهاستنادا لكل ما تقدم ِذ

 ،دبرُيومل  يٍءَسَمِقيتٍ  أمٍرقبل يف ضى يف طريق النجاح ومل ُيوم بدَعف وأ، أن تكون حبال من ألَّباالقتداْء

حالك كحال احلاقد  ، أو باملقابل أن يكونا آلة إليْهوقانعة مب ما حققتْهكل هذا يساوي نفس راضية ع

، والطامح للفالْح اْحيل من إرادة الراغب يف النجللنَّ ،صطاد الفرْصُماملرتصد س املرتبص ائاحلاسد الب

هو معذب يف ف، عوامل نزواتْهوارضاء  ،هوائْهصة أيف نظرك، لتلبية خصا هذاماذا يقوم بكل ألجل 

 .بناصيتْه ىوعذاب رب العلى أكرب وأجلَّالدنيا 

                                                           

ان، قصيدة "المواكب".  15- ان خليل جت   الشاعر جت 
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حاجة لزرع الغل يف  ، الور عن نفسي، ال داعي لألحقاُدوأختم هذه القاعدة بالقول املأُث

 م، فإذا كان ربنا الكريم قد أنعم عليهاألشخاْصجتاه  والبغضاِء واملقِت ، ال مربر للحسِدالنفوُس

بشيء ورمبا  ال شيء، لن تضرهْم ،ينتك هلْمبضِغ أنت تفعل اتهم فما عساَكوكران ذهم وُنقدامهم وكدِّإِل

ل منطق اجلحود لتبدِّ ،، أظن أنه حان الوقت لتغري العقليْةةبرتسيخ رغبتهم يف النجاح وبشّد تنفعهْم

عدم على نفسك  َتهْدَعو ،يف التوبْة قر لك، إذا كنت راغبًا، وُأالسلف واخللف والبقيِةوتكون كخرية 

رحابته رمحة تنزل من  يف وجهْك، فتأكد أن باب السماء مفتوح خلف الوعَدومل ُتملساوئك  العودْة

َهَوى ﴿يقول ربنا جل جالله: ، ومغفرة تعرتيْك
ْ
َس َعنِّ ال

ْ
ف
ه
َهى الن

َ
هِّ َون ِّ

اَم َرب 
َ
 َمق

َ
اف

َ
ا َمْن خ مه

َ
نه َوأ إِّ

َ
 ف

 
َ
ة
ه
َجن

ْ
يَ  ال َوى  هِّ

ْ
أ
َ ْ
 .16﴾امل

 

 

 : شغف أن يكون طالب العلم انسان مبعىن اإلنسانية بتجلياتها الساميةالسادسةالقاعدة 

باعتباره من املفاهيم السامية  الفلسفة ارتبط مفهوم اإلنسانية بعلوم عديدة منهالطاملا 

، وميكن تعريفها حمددواليت ال ميكن حصر مدلوهلا يف نطاق  ،املرتبطة بالعنصر البشرياملقدسة 

مّيز ُتونس البشري، أبناء اجِل بنيجتمع  اليت ات احلسنة واملستحبةصفتلك ال ابأنه -أي اإلنسانية   -

القدرة على احلّب والرمحة وإبداء  صور عديدة منها ، تتمظهر يفاإلنسان عن غريه من املخلوقات

املساعدة لآلخرين و والرأفة وتقديم يد العونتدل على اللطف واملختلفة، اجلياشة الصادقة املشاعر 

حتثُّ اإلنسان أيّ ا كان لونه ودينه وجنسه على الشعور والتعاطف فهي  ،17بشتى أنواع الدعم ودعمهم

وما بالك بأبناء الوطن الواحد الذي يشرتكون يف أمور  18من بقاع األرض مع أخيه اإلنسان يف أي بقعة

 التاريخ والدين واملصري وغريها.الوطنية وعديدة ك

                                                           

-16  :  . 41و  40سورة النازعات، اآليتي  
تاري    خ االطالع  (https://mawdoo3.com/) بالموقعمنشور راغب نارص، مقال بعنوان: ما هي اإلنسانية،  - 17
 . 13:00الساعة عىل  13/05/2020
ي اإلسالم، منشورة بالموقع  - 18

 
 تاري    خ( https://sotor.com/)مقتطف من مقالة بعنوان: مفهوم اإلنسانية ف

 . 13:10عىل الساعة  13/05/2020االطالع 

********** 
 

https://mawdoo3.com/
https://sotor.com/
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كونها من  حامال ملورثاتها متشبعا مببادئها وأصوهلا ،باإلنسانيْةفأن تكون انسان متصف 

، باخلري واحلب عامرًا صدرًا، أن يكون لك طاهرًا ، فهذا يعين: أن متتلك قلبًاأسباب استمرار البشريْة

، كامتا ال جماهرًا، وملكرهم وحسدهم هم صابرًاة الغري وعداِئ، أن تكون عن أديَّوأمسى اخلصال فاخرًا

 وفعل اخلري أال وهي الرمحة يقول ربنا تعاىل يف حمكم التنزيل وهو حياكي بعض مظاهر االنسانية
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 .ليس لتنافروانعم لتعارفوا، و 

يف  ء املريف، تظهر وشة يف العقوْل، منُقلصدوْراخة يف ، مرّسوزة يف النفوْسمكُن فاإلنسانية

هي ال متيز بني ف ،وال دخاْن ٍرـكيبدون ن تصرفاته م، تفوح استئذاْن، تنبع منه بدون مواقف عديدْة

ام، تشبع األفراد يف هذا املق ، لكن؛ فالذي خيتلفْلغافوال غين وفقري وال عاقل و ،عامل وال جاهْل

ا قتضياتَهواعماهلم مل ،اتفاصيلَهلاحملكم  مهواستيعاب ،ااجليد ملقالدَه موفهمه ،امببادئَه

 .اومبادئَه اخاصياتَهو

سائله عن منهم وُن طاءاملِعالطالب ناقش ، وُنوالباحث فيه حاول ربط اإلنسانية بطالب العلمُنِل

حرتم اجلميع، حب اخلري للجميع، َأُأ }طاق ما يلي:ج عن ِنجوابه لن خيُرف ؟باإلنسانيةعه تشبُّسبب 

صال كن احلب وكل ِخعرتف باجلميل، ُأوقر الكبري، َأالصغري وُأبرأف َأ ،قدر اجلميعُأ، اجلميع سامحُأ

طريق قانعة سائرة يف مطمئنة  نفٌس ،هذا ونتيجة كلِّ، بل ملن قدم لي يد العون وساعدني يف املسرْيالُن

لطالب سنوجه السؤال ذاته اآلن، و !تمرفاْس يا أخي هذاأمر مجيل  .{العلى وبقبس أفعاهلا تستنرْي

واالحنياز  شخصيةب الذات السد واالستبداد وُحاحلوقد احلم خبصال املتِس والباحث فيه العلم

فجوابه كذا يا فالن؟  سبيل أو ناصية: ملا أنت هاه أي تينوناإلنسانية يف َكال تعرف والذي  للفردانية

رابي وخزينيت، حتكر كل شيء يف ِقأن َأجنح وحدي، َأأنا هكذا ألنين أريد أن  }يلي:لن خيرج على ما 

                                                           

 . 107سورة األنبياء، اآلية:  - 19
 . 159سورة آل عمران، اآلية:  - 20
 . 13سورة الحجرات، اآلية:  - 21
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جعبيت، الكثري وَبسري بسالم وَأمن حولي تعثر مفردي، أن َيصل لرب األمان ِبيفشل اآلخرون وَأغرق وَيأن 

، فأنا وبعدي دتيم سالحي وأرقى ُعُهو يف العلم واملعرفة ل ناجح أو طامح للنجاحاألحقاد لُكمن 

، أن يهديك ، معذرة عن السؤال يا أخي، وكل ما متناه لْك{زعجين يف راحيتفال ُت يا سائليالطوفان 

 .وأال خيذلْك طريق الرشاديرد بك إىل و وينري بصريتك العلى سبيل اهلدى ربُّ

وعني  ،فكر بهاُت خاليا دماغهلا ، إن كل نفس بشرية والتصريْح م كلماتي هذه بالقوِلسأخُت

حيطها، فهي من ختتار أن ُموم حوهلا و، وتعلم ما حُيهابوحواس تتحسس  ،وأذن تسمع بها ،بصر بهاُت

أو  ساعية إليه طاحمة للعلىة، خرين أو مستبّدباآل ، رحيمًةأو فاسدْة ، جيدًةأو طاحلْة تكون صاحلًة

ا ا ومسلك منحاَهممشاَه، فاخليار يف األول واألخري يعود هلا، ويعود لك، لتحدد مسار قعدْةُم خاملًة

 ا.سعاَهيف َمقد تهلك  وأقد تفلح فيه الذي 

والنيل منهم كلما أتيحت  بالسوء  تفين حياتك يف تعقب اآلخرينالذكرك واهلل ولي التذكري، وُأ

، وازرع ورود ختاجلك واحساٌس بالرقْةك مسار متشي فيه ونشوة النجاح سل اصنع لنفب، لك الفرصْة

 فما أريد إال اإلصالح ما استطعت، ،كوإن كانت كلماتي قد أرهقت كاهل ،يف كل مكانواخلري احملبة 

، (يف عون العبد مادام العبد يف عون أخرياهلل )، وال تنسى أن وسيهدين السبيل واهلل يهدي من يشاء

وخشي  والسالم على من اتبع اهلدى ،من خري الدعاْءهذه الكلمات  ْيقارِئأخي أخيت ني اوال تنس

  .الثناْءعنه الرمحان بالغيب وأكثر 

 

 

 

 

 

 

 نويرهوتوكرمه وجوده   **وتوفيقه *انتهى حبمد اهلل 
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 ...........................ميكن حتميل مجيع األعداد يف
 ...........................................................................:الرابط التايل 
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