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  المــــالم إســـــأح

 سيدة ُهإسالم ولد وحيد ألب بسيط يعمل في مصنع صغير إلنتاج الورق، وأم

ى زوجهــا وابنهــا إســالم، واألب والزوجــة يعيــشون َوِف مــن دنياهــا ســِرْــعَبــسيطة ال تـ

يط متواضــع ال تتــوافر فيــه إال إمكانيــات بــسيطة، ورغــم ذلــك فنجــد ِسَفــي بيــت بــ

  .ء والحنان والقناعةْفورضا، يجمعهم الحب والدا األسرة في سعادة ًدائم

 لُالم كــْسِ إِهِنـْبال َرفـَوُ علـى أن يــّرِصُوكان األب الذي يجهل القـراءة والكتابـة يـ

ــ ــه إلَم ــ وإخٍانَفــَتـِكمــال دراســته، كــان األب يعمــل فــي مــصنعه با يحتــاج إلي الص، ْ

 الهـدوء َنِا مـر جـوفَوُا، وتــَهَى بيتـَعْرَ في عمله لساعات طويلة، وكانت األم تـّلَظَوي

  .نهاْواالستقرار والسعادة لزوجها واب

 العـيش، وكـان ِةَمـُْقؤوب مـن أجـل ل الـدُهَلـَمَيـه وعِبَ أَاحَفِكان إسالم يرى بعينه ك

 ِة لتحقيــق أمنيــ؛ منــه فــي النجــاح والتفــوقًةَيل دروســه رغبــِصْــحَبــدوره يجتهــد فــي ت

 ُه وأمـُها أبـَضوَعـُية، يـستطيع مـن خاللهـا أن يـوالديه في حصوله على شهادة جامع

  . والسنينِام األيتعبعن 
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 ُهُ تكريمـمَ كبيـر، وتـٍقواستطاع إسالم أن يحـصل علـى الـشهادة االبتدائيـة بتفـو

 مــشوار ِةَلَ علــى مواصــُُه إســالم وإصــرارُاد طمــوحَدْ فــاز؛ كبيــرٍلْــفَهــو وأســرته فــي ح

 على األسرة التي غمرتهـا الـسعادة ٌب طيٌرَسالم أثـالنجاح والكفاح، وكان لنجاح إ

  .والفرحة

ــ وأس..نوومـرت األيــام والــسن ا، وعلــى َهِتَوْسَاع مــع الحيــاة وقــَرِ إســالم فــي صــُةَرْ

 ُ األبَضِرَ حيــث مــ؛انَبْ فــي الحــسْنُكــَ مــا لــم يَثَدَأبــواب الــشهادة اإلعداديــة حــ

د َسْــحُصــبح إســالم فــي موقــف ال ياش لــشهور طويلــة، وأَرِ الفــُهَمــَزا أْلًا شــديدًمرضــ

 ِهْــيَدِ يريــد مــساعدة والِتْــقَق، وفــي نفــس الو يريــد إكمــال دراســته بتفــوَوُهــَعليــه، فـ

وا عليه، وعرض نِئَمْطَيِ في المنزل لُهَدِ والِلَمَ العُ أن زار زمالءَثَوعالج أبيه، وحد

 منــه، فــرفض ًل ابنــه إســالم فــي المــصنع بــدالَمــْعَالــزمالء علــى األب المــريض أن يـ

ى نـَمَتأي في هـذه الـدنيا، وكنـت ِلَإن إسالم هو أم: ا وقالً شديدً بكاءىاألب وبك

  !؟يرِغَ صٍعَنْ في مصًل منه عامالَعْجأى عنه اليوم ولَ فكيف أتخ؛اً مهندسُأن أراه
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 ســـمع ْدَ، وكـــان إســـالم قـــِهِرْـــ أمْنِف الـــزمالء، وتركـــوا األب فـــي حيـــرة مـــَرَصْـــوان

نـا موافـق يـا أبـي علـى أ: ل على أبيه وقال لهَخَدَ لهم الشاي، فُمدَقُو يـحديثهم وه

، فلـن أتـرك دراسـتي فـسأعمل فـي المـصنع نِئَمْالعمل في المصنع، وأريدك أن تط

ن إ، ّيَنـُ يـا بـ:اه تذرفان الدموع، وقالَنْ للمدرسة، فنظر إليه األب وعيـُبَهْ وأذًليال

 ّدُرَ فيـــ! الــشاقِلَمــَا علــى هــذا العً صــغيرَتلْــِز  فأنــت مــا؛ عليــكًفــي ذلــك مــشقة

 مـــسئولية نفقـــة البيـــت َلمـــَ، ويجـــب أن أتحًالُ رجـــُتْحَبْـــ يـــا أبـــي، لقـــد أص:إســـالم

  .وتكاليف عالجك، فأرجوك أن توافق على طلب الزمالء

 كـل واحـد َضَرَ بـه زمـالء أبيـه، وعـَبحَرَوافق األب، وذهب إسالم للمصنع، فـ

ب منـي َلـْطُسـأعمل مـا ي: وقـال لهـم ،ْمُهَرَكَ فـش،ي عملـهمنهم عليـه أن يـساعده فـ

 وإســالم يجتهــد فــي عملــه ُام بــي، ودارت األيــْمُكو أن أكــون عنــد حــسن ظــنُرجــأو

ـــَويـ ـــه علـــى أحـــسن وجُومُق ـــ ب ـــع بإْ ـــرام الجمي ـــال احت ـــى ن  فـــي العمـــل ِهِالصـــْخِه، حت

اظـه علـى أداء َفِ وحِهِنـيَدَ في المصنع، وتَينِلِامَ الطيب مع كل العِهِوكُلُوأخالقه، وس

  .قُلُ وخٍمْلِ اهللا، وعلى عِابَتِكِا لًالصلوات في أوقاتها، فكان حافظ
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وكـــان يتقـــدم العمـــال للـــصالة بهـــم فـــي المـــصنع، وكـــان يـــسأل فـــي كـــل كبيـــرة 

 كــل شــيء عــن عملــه، وأظهــر فــي عملــه َفِرْــ يعْ أنبِحــُوصــغيرة فــي المــصنع، وي

  .تهموثقالجميع حترام ا بيِظَا وبراعة حتى حًقتفو

سـتمرار فـي دراسـته، افظ علـى االَحـُ كـان يُهنـأورغم صعوبة العمـل ومـشقته إال 

 ُق هذا التفوَدَعْ الجميع، وأسَلَهْق أذنه حصل على الشهادة اإلعدادية بتفوإحتى 

وا لــه الهــدايا، ُمدَل عمــال المــصنع بتفــوق إســالم، وقــَفــَتـْ األب المــريض، واحَبْــلَقـ

ى كـــل واحـــد مـــنهم أن يكـــون لـــه ابـــن مثـــل إســـالم فـــي األخـــالق والتفـــوق نـــَوتم

  .وااللتزام

 بأنـه لـيس َرَعَالء العمـل فـي المـصنع، وشـَمـُشعر إسـالم بالحـب والحنـان بـين ز

مــا دام فيهــا مثــل هــؤالء العمــال  ٍال بخيــرَزَا فــي هــذه الــدنيا، وأن الــدنيا ال تـــًوحيــد

  . والحباء الذين أحاطوه بكل الرعايةَطَسُالب
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م علمـي ْسِ إسـالم علـى الثانويـة العامـة قـُلُصْـ، ويحًن سـريعةو األيام والسنرُوتم

ا  بــه وزيــر التربيــة والتعلــيم شخــصيُلِصتــَرياضــة، ويكــون مــن أوائــل الجمهوريــة، ويـ

 ْنِ مـَيِفُ ووالده الذي يشعر وكأنـه شـِهِتَدِث مع وال بالتفوق والنجاح، ويتحدِهِتَئِنْهَتـِل

  .َضَرَ المَنَكْ الصدر وأسَجَلْ، فنجاح إسالم أثـِهِضَرَم

 ؛وتـــسابقت وســـائل اإلعـــالم المرئيـــة والمـــسموعة إلـــى بيـــت إســـالم المتواضـــع

ــَتـِل ــ مــع إســالم وأسٍيثِدَ كــل منهــا ســبق الحــصول علــى حــَالَن ، وكلمــا تحــدث ِهِتَرْ

ثــم ل، َجــَو زَ الفــضل فــي تفوقــه ونبوغــه هللا عــدَإســالم ر والــده الــذي تفــاني ألســرته وُ

 وكــان . التــي أخلــصت فــي رعايتــهِهمــوأل ض،َرَ المــَُهفــي تعليمــه وتربيتــه حتــى أصــاب

ت على التفوق والنجـاح ألجلـي، إنمـا ألجـل أبـي وأمـي ْصَرَإني ما ح: إسالم يقول

ــا راضــأل ــيْيَيـحقــق لهمــا الــسعادة، وأرجــو أن يكون ا هــو كــل أملــي َمُاهَضــِرَ ف؛ن عن

  .ي في الحياةِفَدَوه
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، ِيـهِ على أعتاب تحقيـق أمـل أبَحَبْ إلى كلية الهندسة، وأصه إسالم بأوراقَموتقد

ص علـى تحـصيل ِرْـق يحوَ للطالـب الملتـزم المتفـًاالَثـِوكان أثناء دراسته للهندسة م

ــــَيِالعلــــم، وال يكتفــــي بالمحاضــــرات، بــــل يــــذهب إلــــى مكتبــــة الكليــــة ل  مــــن َدوَزَتـ

لهندســة، وكـان يحـصل علــى تقـدير امتيــاز كـل عــام، المعـارف والعلـوم فــي مجـال ا

 مـع ِلُامـَع قـد أعطـاه خبـرة ال بـأس بهـا فـي مجـال التـِقَرَوكان عملـه فـي مـصنع الـو

  .اآلالت المختلفة

ا ًيــر ليكــون معيــدِتْ اخهنــإ حيــث ؛كليــة الهندســة بتفــوق كبيــرفــي  إســالم َجتخــر

ـــخَ وآثـــر أن يَضَفـــَبالكليـــة، لكنـــه ر  ِهِجـــ تخرَمْـــغَل البـــسطاء، ور للعمـــل مـــن أجـــَجُرْ

 فـي ُلَمـْعَ يـرَمَ علـى تواضـعه وتدينـه، واسـتلَوحصوله على لقب مهندس، إال أنه ظ

المــصنع الــذي أصــر صــاحبه علــى أن يكــون إســالم هــو المــسئول عنــه، وأصــبح 

 عــن كــل كبيــرة ًا مــسئوالًا مهندســً صــغيرًا مــا عــامالًإســالم الــذي دخــل المــصنع يومــ

ــوصــغيرة فيــه، ور ا مــا جلــس ً علــى العمــال الــذين كثيــرَ ويتعــالْرغــم ذلــك لــم يتكبـ

  .بطه بهم عالقة ود وحبْرَعامهم، وتـَ طَلَوتناو بينهم
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ى على َنْثـأ عليه الكثير من التطوير، وَلَخْعمل إسالم على تطوير المصنع، وأد

 المــصنع َحَبْــ المـصنع الــذي وضـع بــين يديـه كــل الـصالحيات، وأصُ صــاحبِهِلـَمَع

 أشــهر وأهــم مــصانع الــورق فــي مــصر، ْنِمــوطموحــه م إســالم ْــلِعثــم بل اهللا بفــض

  .بنته الوحيدةاا، فزوجه من ًقُلُا وخًمْلِجب صاحب المصنع بإسالم عْوأع
 


