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أسرار صناعة النجاحسلسلة 

)1(

هل أنت ناجح في حياتك؟

كاتبة السرة
هيام محمود
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قال تعالى:
منك��怀ᚫ濘ᚫ昸ᚫ祴楬瑳畟摰瑡瘌ᚫ⍰浢����fon����楬瑳畟摰瑡桸⁰㿨ᾡ㿨ᚮ ْم� ي�ر�ف�ع الل�ه� ال�ذين� آم�ن�وا { 

و�ال�ذين� أ�وت�وا ال!عل!�怀ᚫ濘ᚫ昸ᚫ祴楬瑳畟摰瑡瘌ᚫ⍰浢����fon����楬瑳畟摰瑡桸⁰㿨ᾡ㿨ᚮ ْم� د�ر�ج�ات� 
}}11و�الل�ه� بم�ا ت�ع�م�ل�ون� خ�بي' {
سورة المجادلة
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:اغتنم خمسا0 قبل خمس

حياتك قبل موتك،
وشبابك قبل هرمك،
وفراغك قبل شغلك،
وصحتك قبل مرضك،

.وغناك قبل فقرك
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أسرار
صناعة النجاح

كيف تغير نفسك؟• 
كيف تبني حياتك؟ •
كيف تتجاوز أزماتك؟ •
كيف تؤسس أحلمك؟ •
كيف تتفوق فى عملك؟ •
كيف تنجحين فى بيتك؟ •

كيف تواجهان المصاعب وتتغلبان على معوقات النجاح؟ •
كيف تتقن فن اللعب مع أحداث الحياة؟ •
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الهداء

:  إلىأسراريأهدي 

.كل من يبحث عن النجاح• 
.كل من يريد تحقيق خلفة ال فى الرض• 

.كل من يبحث عن المتياز والتفوق• 
.كل من يريد أن ينجز وينتج ويحرز التقدم• 

.كل من لم يشعر حتى الن بقيمة الحياة ومعناها• 
.وإلى  كل من يبحث عن نفسه• 
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المقدمة
 والصلة والسلم علCCى خيCCر ،بسم ال الرحمن الرحيم

 المرسلين ، وعلى آله وصحبه والتابعين ، وتابعيهم بإحسان إلCCى
 يوم الدين ، يا ربنا لك الحمد كما ينبغCCى لجلل وجهCCك ولعظيCCم
 سلطانك ، حمدا كثيرا طيبا وافرا مباركCCا فيCCه ، ملء السCCموات

CCن شCCئت مCCيءوملء الرض ، وملء ما بينهما ، وملء ما ش 
بعد... 

 وسبحانك سبحانك، سبحانك ل علم لنا إل ما علمتنا إنك أنت العليم
 الحكيم ، سبحانك يامن عنده مفاتح الغيب ليعلمها إل هو، ويعلCCم
 ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إل يعلمها، ولحبCة فCCي

. ظلمات الرض ول رطب ول يابس إل في كتاب مبين
 ربN اشرح لى صدرى ويسNر لى أمرى واحلل عقدة مCCن لسCCانى

.يفقهوا قولى
ثم أما بعد…

 فقد عمQ المة السلمية حالة من الفوضى والعشوائية فى السلوك،
 وفى الحياة عامة، وتباعدت بها الخطى عCCن النهضCCة والتقCCدم
 والحضارة، وصارت خلف الركب آلف الميال، وانتشرت فى المة
 نماذج الكسالى واللمبالين، الذين يتفننون فى قتل الوقت فيقتلون
 .أنفسهم ويقتلون مجد المة بأكباد غليظة، وبأيد ملطخة بCCدمائها
 وللسف لم يتبق من المة إل القليل ممن يتمنون لمتهم العCCزة،
 وحتى هؤلء فقد عثرت بهم الخطى، وضلوا الطريق، وضاقت بهم
 السبل؛ لنهم لم يعرفوا الطريق الصحيح الذى يوصلهم للحلم الذى
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.ينشدونه
Xلمته أن يكون معينا Yلدينه ناصح Yومن هنا وجب على كل مخلص 
 لخوانه على الرقى والتقدم بذواتهم، ومن ثمQ بCCأمتهم، وال فCCى
 عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه، لذا شرعت فى كتابة هCCذا

 أن ينفعنى جل وعلالموضوعى العلمى الذى أرجو من ال البحث 
 به وإياكم وسائر المسلمين، وأن يعيننا به جميعاX على نصرة هCCذا

.الدين
 وأن ينتفع به كل. وأرجو من ال أن أكون قد و]فقت فى هذا العمل

. مسلم ومسلمة لتنتفع به أمة السلم
 اللهم ل سهل إل ما جعلته سهل ، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت

.سهل
.وما توفيقى إل بال عليه توكلت وإليه أنيب

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

هيام محمود عبد القوي
1 /2008
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منهج الكتاب

 تناولت هذا الموضوع بأسلوب جديد حيث قسCCaمت فيCCه أسCCباب
  أسباب، وفصaلتكل سبب منها لعدةالنجاح لسبعة أسباب، وقسمت 

 فيها ، وقد جمعت لذلك المقتطفات اللزمة من أفضل ما قرأت عن
 تلك الموضوعات، من جميع الكتب المناسبة العربية والجنبية، و
 كذلك من الصوتيات ومن الدورات ومن مواقع الشابكة العنكبوتية

  فينتفعلكمالمختصة بهذا الموضوع، وذلك رجاء أن أنقل كل خير 
 به المسلمون، وقد نقلت ذلك فى أسلوب سهل بسيط  مع حسCCن

 ليكCCون" الدليل العملCCي:" تنظيم وتوضيح، وكذلك أتبعته بكراسة 
.معيناX على تطبيق أهم الخطوات العملية الموجودة بهذا الكتاب

التي:وأرجو ملحظة 
 لم أقصد البتة فى أية مرة قلت فيها النجاح أى شئ يخCCالف أول:

 النجاح فى إقامة دين: نهج ال، بل أعنى أول ما أعنى من النجاح
.ال فى كل ذرة من حياتنا

 قد التزمت بكتابة اليات القرآنية باللون الحمر، والحاديثثانيا: 
 النبوية باللون الخضر، وكلم سCCلفنا الصCCالح بCCاللون البنCCي،

والمنقولت الخرى باللون الزرق الداكن.
 قد بينت المصادر في آخر كل كتيب، إن كان لCCه مصCCادر،ثالثا: 

 وهذا هو أولى الكتيبات التي ليس لي فيها أية مصادر، إنما هCCو
 فضل من ربي جاد به علي، فالحمد ل اول وأخيرا، وعلى شاكلته

اليمان والنجاح، والنفس القوية والنجاح.
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 وكل عمل بشرىQ ي]دعى له التمام فهو النقصان بعينه، إل أننى
 جهد المقل، وأحسب أن عملى على تواضعه إنما هو سبيلfبذلت 

 ميسر لكل من أراد أن يعرف طريق النجاح، ووال ما أدعى
 النجاح لنفسى، ولكن علمh علمنيه ربى فخفت أن أكتمه فأgحرم

.فضله وتحرمون

 وأسال ال أن يكتب لنا ولكم القبول فى صالح العمال، والتجاوز
.عن القصور والخطاء فى كل عمل
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التمهيد

 إن مما ي]حزن النفCCوس أن العلCCم الن صCCار هاربCCاX مCCن بلد
،XاCCئ مفتاحCCببلد الكافرين، ولقد جعل ال لكل ش iالمسلمين، حال 

 .استطعنا فتح الباب: فإذا حصلنا على المفتاح، وأحسنا استخدامه
.وإذا لم نkصjب فى هذا لن نkصjب فى ذاك

 من: لذا كان لبد من نقل المفتاح إلى بلدنا، أل وهو كيفية النجاح
 التحديد للهدف، والتخطيط الدقيق، وحسن إدارة الوقت، والتنفيCCذ

.إلخ.والتقويم…
  إليCCه ،ماسCCQةولعلى أستطيع أن أوصل إليكم ما أنا وأنتم بحاجة 

.نفعنى ال وإياكم بمادة هذا الكتاب، ونفع به أمة السلم

ولكن…                     لبد قبل النطلقة
من قواعد لحسن الستفادة

 قبل أن ننطلق معاX فى خضم هذا الكتاب الحافل بالوسCCائل الجCCادة
 التى تقود صاحب القرار بصناعة النجاح فى حياته إليه مCCن كCCل
 باب، قبل تلك النطلقة لبد أن ننوه أن هذا الكتاب رحلCCة نحCCو
 النجاح، فإما أن تحزم أمتعتك وتكون جاداX فى نية القلع معنCCا،
 وإما أن تقعد بك العذار فتثاقل إلى الرض فى حين يطير الركCCب

: محلقاX فى السماء

الخلص::  أولى القواعد التى نؤكد عليهاومن- 1
  له كل شئ، فإن أخلصنا ل فى عزمنCCايnخلص فالذى يخلص ل، 
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 على هذه الرحلة المباركة فسنرى من بركتها الكثير علينا وعلCCى
 أمتنا فى مجموعها، نسأل ال أن يرزقنا وإياكم أخلCCص الخلص

.وخالصه

 الهدف من قراءة هذا الكتاب قبل قراءته:تحديد- 2
  فعلى قدر ما تريد أن تجنى من صفحاته، ستجنى بCCإذن ال جCCل

  هCCذامCCن نفسك قبل أن تقرأ – مالذي أريد أن أتعلمه وعل، سل
الكتاب؟

  مع الجلوس فى مكان العميقة المتأنية بتركيز شديد:القراءة- 3
. هادئ، بعيداX عن المقاطعات

  مرات، والوقوف على معنى كل ماثلث وحتى القراءة- تكرار 4
. فى الكتاب

فالتدوين: - 5  يتيح لكتدوين المعلومات الهامة والملحوظات  
 الرجوع إليها متى شئت لتستفيد منها أعظم إفادة، فCCالعلم صCCيد

.والكتابة قيده كما قيل

  وحسن التجاوب مع الدليل العمليالتفاعل مع الستفتاءات: - 6
.وملء كل الفراغات الموجودة به بجدية. خطوة بخطوة

 ، فالتطبيق يعيننا على تحقيق وعدم التأجيلالتطبيق السريع: - 7
 أقصى استفادة، وعلى ثبات المعلومات في صدورنا لكونهCCا قCCد
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.صارت منهجا في حياتنا

 ونشر النفع، وليزيد لعموم الفائدة  المعلومات إلى الغير:نقل-  8
 أثرها في حياتنا، ول تنس أن خير الناس أنفعهم للنCCاس، وأن ال
 في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ول يؤمن أحدكم حتى
 يحب لخيه ما يحب لنفسه، بشرط أل تعين به من يستعين به على

.معصية ال

وتحسين حياتك الجامحة فى التغير نحو الفضل:الرغبة-  9   
 ، فالعلم يهتCCف بالعمCCل، فCCإن عملنCCا وإلعلى جميع مستوياتها

 ارتحل، وهذا الكتاب عملي، هدفه أن يحسQن حياتك ويدفعها نحCCو
 على تغيير حياتك للفضل، لتحسCCين صCCلتكوكن مصرا الفضل، 

 ، كن مصرا على ان تجعل مCCن حياتCCكبال، ثم بنفسك والخرين
 لوحة بديعة تنقش فيها أفضل الرسوم، وتترك بعدها أفضل الثCCار
 خلفك، لتلحقك إلى قبرك فتنيره لك، فما هذه الدار بدار قرار، إنما
 هي مجرد ممر، فاعمل لدار السكنى عسى ان نسCCكن الفCCردوس

.العلى، أسأل ال أن يرزقنا فردوسه وإياكم
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الباب الول
 هل أنت ناجح فى حياتك  ؟

ما معنى النجاح فى الحياة ؟ •
ما أهمية النجاح فى  الحياة ؟ •
هل أنت ناجح حقا فى حياتك ؟ •
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الفصل الول
ما معنى النجاح فى الحياة ؟

 فاز وظفر بما يطلب، والنجCCاح: ومعناها " نجح"كلمة النجاح من 
.هو حسن إحراز الهدف، وهو الظفر بإدراك الغاية

 هو أن تستطيع أن تحقق ما تريده من التفوق فCCي: وبمعنى آخر
 جميع مجالت حياتك، بالكيفية التى تريد، فى الوقت الذى تريCCد،
 وأن تستطيع أن تقود حياتك نحو الفضل، وأن تنجز ما يفCCترض

أن ينجزه مثلك. 
 هو قدرتك على أداء كل أدوارك فى الحياة كما ينبغCCى: وباختصار

.بل إفراط ول تفريط:  بتوازن؛ تؤدaىأن 
 ====================

شروط يجب توافرها فى النجاح
ليسمى نجاحا

 فيظن أن ح،المشكلة أن الكثير منا قد ل يعي المعنى الحقيقى للنجا
 مجرد إنجازه لبعض العمال بتفوق هو بمثابة النجCCاح لCCه فCCى
 الحياة ، وهذا فهم خاطئ ، فالنجاح الحقيقى لكى يكون نجاحا ل بد

:له من شروط، منها
  أن يكون العمل صالحا وجيداX ، ليسCCت بCCه مخالفCCاتلبد- 1

:شرعية
 السCجائر(فالذي ينجح فى إقامة شركة ضخمة لصناعة الدخان  

 ل يعد ناجحا على الطلق، لنه ظلم نفسه بمعصيته ل،) ونحوها

15                                                                   أسرار صناعة النجاح



 وظلم الناس الذين سCCيدمر صCCحتهم بجهCCده الضCCائع، فجهCCده
 ،مصروف فى جمع المال من وراء إيذاء النCCاس، فعملCCه باطCCل

 كما أنه ل يكفى فى العمل أن يكون خيراX حتى يكون. وماله حرام
 أنا أخدم الناس ببناء مدرسة مختلطة أو نادY: صالحاX، فالذى يقول

 مختلط، يكون قد خدم الناس، بما يفسCCد عليCCه وعليهCCم دينهCCم
 ودنياهم وآخرتهم، فلبد أن يجعCCل العمCCل مرتبطCCاX بشCCرع ال
 فيؤسس مدرسة إسلمية غير مختلطة، أو نادY إسلمى غير مختلط
 كذلك، بل وحتى المشفى يجعلها إسلمية غيCCر مختلطCCة طCCابق

 ، وطابق للنسCCاءات ثقماهرونللرجال والولد به أطباء مسلمون 
 …إلى غير ذلCCك مCCنات ثقماهراتوالبنات به طبيبات مسلمات 

.الشياء والفكار الطيبة التي تجود بها القرائح المنتجة

  عظيماX يستحق التقدير:قيQماX بد أن يكون العمل ل- 2
 فل يكون العمل الذي يقوم به تافها ويسيراX يستطيع أى إنسان أن
 يقوم به بدون عناء، فالطالب الذي يتفوق فCCى امتحCCان شCCهرى
 ليدخل فيما نعنيه هاهنا بمفهوم النجاح فى الحياة؛ لن عمله ليس

.عظيما

  العمل فى الوقت الذي ينبغى لمثله أو أقل منه:ي]نجnز أن لبد- 3
 ، فالCCذي يحصCCل علCCى رسCCالةيستحقه مماوليس فى وقت أكثر

 دكتوراه عادية مثل فى عشر سنوات لن يدخل معنCCا فCCى معنCCى
.النجاح بالطبع

  أن ي]ؤدى العمل بالكفاءة المناسبة له أو أن يزيد عليها:لبد- 4
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 ليدخل معنا: فالذي يحصل على رسالة الماجستير بتقدير جيد مثل
 فى مفهوم النجاح الذي نتحدث عنه، لن كفCCاءة العمCCل ليسCCت

مرتفعة.
 
 أن يكون العمل الذى ينجح فيه نافعاX له وللمسلمين:لبد- 5

  وليس عملX أنانيا فردياX، فالذى ي]فلح فى تجميع الموال الضخمة
 مثلX ثم يكنزهCCا ول يخCCدم المسCCلمين مCن مCCاله، فل يسCCاعد
 المحتاجين، ول يعين فى بناء المساجد والمستشفيات، ول ينشCCر
 بها العلم، ول يقضى منها الحوائج ويغيCCث الملهCCوف، أو يفCCك
 كروب المكروبين، الذى يبخل بماله هذا ليCCس بناجCCح بCCل هCCو
 ممقوت، بعيد من ال، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، وماله ربما

.صار عليه وبالX يوم القيامة، وطال حسابه عنه

 لبد أل يكون النجاح فى مجال على حساب الفشل:  وأخيرا- 6
 :فى مجالت أخرى

 أى لبد من تحقيق التوازن بين الدوار الحياتية المختلفة، فالCCذي
 ينجح فى عمله ويفشل فى تحقيق النجاح فى بيته ل يسمى ناجحا،
 ،كما أن الذي ينجح فى الجانب المادى على حساب الدين والخلق

.ليكون ناجحا بالضرورة، بل هذا هو الفشل بعينه

 إذن النجاح فى الحياة شئ متميز، يختلف عن الروتين، يختلف• 
 عن الشياء العادية التى يستطيع أى إنسان عادى أن يفعلها، إنه

.إنه الوصول للقمة، واعتلء الهرم . التميز بذاته
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 من الخير، الذي الحياة ما تريد تحقق فيأن  =نجاحك فى الحياة  
ينفعك وينفع الخرين في الدنيا والخرة.

علقة إيمانية قوية مع ال =  ةأنت ناجح فى الحيا 
.تحقيق مستوى علمي رفيع    = 
.تحقيق مستوى صحى جيد    = 

 علقات اجتماعية ناجحة مع الزوجة والبناء=                   
.والصدقاء

.تحقيق مستوى مادى جيد = 
.تحقيق مركز اجتماعى مرموق       = 

 تحقيق أعلى مستوى ممكن من تنمية الذات=                  
.وتنمية المهارات الشخصية

 تحقيق أعلى مستوى ممكن من إصلح=                    
. النفس، وتغيير العيوب إلى إيجابيات 

:إذن

=  أنت ناجح فى الحياة 
.أنت متقدم فى جميع مجالت حياتك  
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الفصل الثانى

ما أهمية النجاح فى الحياة ؟

 ، كان سعيه هذا انتقاصCCا إذا سعى النسان نحو شئ ل قيمة له 
 فعلى قدر الهمم تكون.  على خواء قلبه، وسطحية عقلهلدمنه، و

 الهموم، لذا ل بد من التحقق من أهمية الشيء الذي نسعى نحCCوه
 قبل أن نبدأ فى السعى، ومما ل شك فيه أن النجاح مطلب عظيCCم،

:وأهميته فى حياتنا لمدى لها ول حدود، ومن ذلك

 فjيهnا) سورةه]وn أ~نش{أ~كkم مNنn ال~ر|ضj وnاس|ت{ع|مnرnكkم| (  : تعالىقوله- 1
 ل: فلكى نعمر هذه الرض على الوجه الذي يرضى ال عنا هود:

 بد أن نكون ناجحين، ولبد أن نمتلك أهدافا، وأن نخطط لها، وأن
 نمتلك إرادة قوية، وأن نسعى نحو الهدف سعيا حثيثا، وأن نمتلك
 قدرة على التنفيذ، وثقة فى النفس، وقوة تحكم فى الذات، وقCCدرة

.على التقييم والتعديل  ………إلى غير ذلك 

 إن ال يحب إذا عمل أحCCدكم" :(صلى ال عليه وسلم)قوله - 2
 وفيما رواه صCCحيح الجCCامع،  1880حديث حسCCن/" عمل أن يتقنه

 والنجاح ما هو إل ، ال كتب الحسان على كل شيء" "إنمسلم:
 لتصير حياتCCك:  فى جميع أدوار حياتكوالحسانصناعة التقان 
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 متزنة وسعيدة ، وليكون من ذلك المنطلق لتنتج وتمارس المزيCCد
.من العطاء لهلك ومجتمعك السلمى، ولمتك السلمية كذلك

 
 : البقرةسورة /30}إنى جاعلf فى الرض خليفة: {قوله تعالى -3

  أل يكون ناجحا فيما استخلفهسبحانه وتعالىفل يليق بخليفة ال 
 قد كرaم النسان ورفعه إلى درجCCة سبحانه وتعالىال عليه، فال 

 الخلفة له فى أرضه، فما يجب من هCCذا الخليفCCة إل أن يسCCود
 العالم، و أن يكون العالم كله تابعا له، فال –جل وعل – قد سخ�ر

 الشمس والقمر والسموات والرضين والCCثروات ،: لنا كل شيء
 ووضع فينا العقل والرادة لنحكم ونسيطر على أساس سCCنن ال
 تعالى، ومن أسس هذه الخلفة أن نتعلم سنن ال فى الرض، وأن
 نسعى جاهدين للتعامل معها بأفضل الصور التى تحقق لنا أفضCCل

 ، ومن أسسسبحانه وتعالىخلفة ، وذلك كله ابتغاء مرضاة ال 
  يكون التقدموأنالخلفة كذلك أن نكون رواد العالم فى كل العلوم، 

 التكنولوجي نابعاX من بلدنا، ومن أفCCراد مسCCلمين، وأن نمتلCCك
 :بها، قال تعالى عز وجلالثروة التى هي من القوة التى أمرنا ال 

. سورة النفال} وأعد�وا لهم ما استطعتم من قوة{

 ل{ق{د| ك{انn ل{كkم| فjي رnس]ولj الل�هj أgس|وnة� حnسnن{ة� ل�مnن{  : تعالىقوله- 4
nرjال�آخ nو|مnال�يnو nه� وقد كان رسول :سورة الحزاب/21} ك{انn يnر|ج]و الل

 أنجح البشر كافة فCCى جميCCع مجCCالت صلى ال عليه وسلمال 
: صلى ال عليه وسلمحياته، ومن ذلك أنه 

  أوثق البشر كافة صلةX برب البرايا،صلى ال عليه وسلم كان- 
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  إلCCىولم يطمئن لعلمه أنه أحب البشر إلى ال يركن فلم ومع هذا
 ، وإنما أبى إل أن يكلل هذا الحب بالشCCكر،فيجلس ويستريحذلك 

 أفل أكCCون عبCCدا ":فلما سئل عن ذلك قCCال ، قدماهترمفقام حتى 
.رواه البخاري" !شكور�ا؟

  حمCCلالهادي النذير البشير، وقCCد صلى ال عليه وسلم كان- 
.، وبل�غها على أتم الوجوهسالة ال جل وعل للرض كافةر

  دولة إسلمية متينة، قاعدتها المدينةصلى ال عليه وسلم كوQن- 
.، كان رجالها أعظم رجال على وجه الرض كلهاالمنورة

  أسرة متينة مترابطة الواصر قويةصلى ال عليه وسلم بنى- 
 خيركم خيركم لهله، وأنا": صلى ال عليه وسلم العلقة، كما قال 

 صحيح الجامع. "خيركم لهلى

 ، حيث كان خلقه القرآن،عظيم الخلق صلى ال عليه وسلم كان- 
 صلى ال عليه وسلمبل وجعل همه إنشاء أمة ذات خلق، كما قال 

 ، حتى شهد لCCهصحيح الجامع" الخلق صالحإنما ب]عثت لتمم ": 
 وnإjن�كn ل{عnلى خkلkقY {:بمتانة الخلق قائلX تعالى سبحانه وتعالىالمولى 
} Yيمjظnسورة القلم. }}4ع

 ،ومتين الصCCحةجسد ال قوي صلى ال عليه وسلم كذلك كان- 
  ابن الستين عاماX،  وحCCتىويقاتل وهوحتى كان يحضر الغزوات 

 ، وكان أشجع القوم، فكCCان أصCCحابهصلى ال عليه وسلموفاته 
. إذا حمى الوطيس - صلى ال عليه وسلم -يحتمون به 

21                                                                   أسرار صناعة النجاح



  جماعة مؤمنCCة قويCCة اليمCCان،صلى ال عليه وسلمكوQن - 
 مترابطة القلوب ، متآخية فى ال عCCز وجCCل ، شCCهد ال لهCCم

 م�حnمaدh رaس]ولg الل�هj وnال�ذjينn مnعnه] أ~شjدaاء عnل{CCى{: بالصلح، قال تعالى
jهCC� ال�كkف�ارj ر]حnمnاء بnي|ن{ه]م| ت{رnاه]م| ر]ك�ع�ا س]جaد�ا يnب|ت{غkونn ف{ض|CCلXا مCCNنn الل
 وnرjض|وnانXا سjيمnاه]م| فjي و]ج]وهjهjم مNن| أ~ث{رj الس�ج]ودj ذ{لjكn مnث{لkه]CCم| فCCjي
 الت�و|رnاةj وnمnث{لkه]م| فjي ال�إjنجjيلj ك{زnر|عY أ~خ�رnجn ش{ط�أ~ه] ف{CCآزnرnه] ف{اس|CCت{غ�ل{ظ{
 ف{اس|ت{وnى عnل{ى س]وقjهj ي]ع|جjب] الز�رaاعn لjيnغjيظ{ بjهjم] ال�كkف�CCارn وnعCCnدn الل�CCه]

 } /}29ال�ذjينn آمnنkوا وnعnمjلkوا الصaالjحnاتj مjن�ه]م مaغ�فjرnةX وnأ~ج|ر�ا عnظjيم�ا {
. سورة الفتح

  الجاهلية الشCCعواء، وهCCدم دولCCةصلى ال عليه وسلم ارب- ح
 الكفر، ونقض عبادة الطاغوت التى كانت متشربة فCCى النفCCوس،

  الناس من عاداتخل�ص التوحيد فى عقول الناس وقلوبهم، ورسQخ
 كشرب الخمCCور، والزنCCا، ووأد: الجاهلية ورذائلها الملتصقة بهم

  الفقراء، وامتهان العبيد، وامتهان المCCرأةوإذللالبنات، والربا، 
...... .وإضاعة حقوقها 

 على خير مثال يحتذى، حتى صلى ال عليه وسلم أولده ربQى- 
.سيدة نساء أهل  الجنة" فاطمة الزهراء"كانت منهم 

  فى تخطى كCCل محنCCه وأزمCCاته،صلى ال عليه وسلمنجح - 
 - صCCلى ال عليCCهوتجاوز كل الصعاب، وما أكثرها فى حيCCاته 

. بعزمY ل يلين، وبصبر متينوسلم -
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  الدنيا من قلبه – حتى وهو يمتلكهاصلى ال عليه وسلمأخرج - 
 صلى الفى يديه – بل إنها أتته راغمة فتعالت عليها نفسه البية 

  المنصب والملك، ولم يثنه لحظةيجذبه المال ول، فلم عليه وسلم
 أن يختار أن يكون عبدا نبيا وليس ملكا نبيا، ولم ي]ثنCCه عCCن أن

.يختار الرفيق العلى يوم خkيQر

  حتى خل�ف وراءه علماء،العلمصلى ال عليه وسلم ورQث -  
 ينشرون الخير فى أقطار الرض كلها، وحتى طار أصحابه فى كل

".ل إله إل ال " بقاع الرض يعلون كلمة 

  فى أن يخرج الCCدنيا مCCن قلCCوبصلى ال عليه وسلمنجح - 
 أصحابه ، حتى باعوها ليشتروا رضوان ال ، وتقطعCCت قلCCوبهم

 لئن عشت حCCتى": شوقا إلى جنة ال جل وعل ،حتى قال أحدهم
 ، وانكب على عدو ال يقCCاتله"آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة 

.في سبيل الحتى قkتل 
 على هذا القدر من النجاح فى صلى ال عليه وسلمفإن كان نبينا 

.حياته، فحق� علينا أن نتأسى به

  فى الحياة سبيل تحقيق الرسالة السCامية، والهCCدافلنجاح- ا5
 خ{ل{ق�CCتk ال�جCCjنa { وnمnا : كما قال تعالىالعليا التى خkلقنا من أجلها،

} jع|ب]د]ونnيjا ل� ، فهذه العبودية طريقهاالذارياتسورة  }}56وnال�إjنسn إjل
.النجاح
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  فى الحياة هو السبيل إلي تحقيق سCCعادة الCCدارين:النجاح- 6
 فالشخص الناجح مطمئن النفس، مرتCCاح البCCال، قريCCر العيCCن،

 بشCCرط أن- منشرح الصدر، سعيد، مستقر، هادئ ثابت الجنCCان
 يكون نجاحه فى طاعة ال، وإل قkلب عليه نجCCاحه تعاسCCة فCCى

.الدارين

  فى الحياة هو سبيل أداء المانة التى ائتمننا ال عليهاالنجاح- 7
  فكلكم راعY، وكلكCCم مسCCئول عCCن رعيتCCه،على أكمل وجه لها:

 والنجاح هو سبيل الموازنة بين كافة الدوار التى تحتويها حيCCاة
.كل فرد منا، وسبيل إتمام الحقوق إلى أهلها بل إفراط ول تفريط

  فى الحياة سبيل متين نحو النتصار علCCى النفCCسالنجاح- 8
 فالنفس الفارغة وعCCاءh لبCCد أنالمارة بالسوء وعلى الشيطان: 

 يمتلئ بالهوى، وأما الناجحون فل وقت لديهم للسير مع نزغCCات
 الشياطين، ول مع تسويل النفس وأوهامها وأحاديثهCCا المCCدمرة،
 فالنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، بCCل إن الناجCCح
 المنتج ل وقت لديه للمعصCCية، ول لمرافقCCة أصCCدقاء السCCوء
 الفارغين وجلسات البطالة ومشاهدة التلفCCاز واسCCتماع الغCCانى
 والدخول على المواقع الفاسدة، وعمل العلقات المحرمة، فالنفس

. الفارغة دائما هي مأوى كل سوء

  فى الحياة هو السبيل إلى الحفاظ على دقائق العمCCرالنجاح- 9
  بل إن الناجحين يتجCCاوزونالثمينة من الضياع هباء� فيما ليفيد:

.  المهم إلى الهم لتحقيق أعلى استثمار لدقائق العمر 
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  فى الحياة سبيل الحصول على الصCCحة النفسCCيةالنجاح- 10

 فالناجح خالY مCCن المCCراض النفسCCية والضCCطرابات :المتينة
 السلوكية، ومن الحزان والتشاؤم واليأس، ومن ذهاب النفس مع

.المشاكل الكثيرة

11 -Xا: وأخيراCCة أمتنCCق نهضCCالنجاح فى الحياة سبيل تحقي 
 +فردh ناجح  :السلمية، وسيادتها على غيرها من الشعوب والمم

 =أفرادh نCCاجحون + أفرادا ناجحين، أفرادh ناجحون = فردh ناجح 
.أمةX ناجحة= مجتمعh ناجح+ مجتمعا ناجحا، مجتمعh ناجح 

 لبنة فى بناء نهضCCة المCCة ونجاحهCCا،- أيها الناجح- إذن أنت
 وتحولها من التبعية إلى الستقللية وإلCCى القيCCادة لCCذاتها، بCCل
 والسيادة على العالم بأسره، فكل ما تعانى منه المة من الضCCرب
 والتشريد والتقتيل والضياع والهدم، وتحكم الخرين فى مصيرها،
 وإرسال بعثات التنصير التى تستهدف المسلمين خاصة فى أفريقيا

 إنمCCا ،لتمد الفقراء منهم بالغذاء والدواء مع المساومة على الكفر
 هو من جراء فقر المة عن سد حاجاتها الساسية ، فهي تستورد
 كل شئ، وتستدين من الغرب، فيذل الغرب أنوفها، ومCCع رغيCCف

 وإن تحقق ذلك فالواجب الذى. الخبز تkرسل التعليمات، ول مناص
.يحتمه علينا ديننا أن ننهض بأمتنا، ول مناص

 فإن حققنا النهضة ، وحققنا ذلك الكتفاء الCCذاتى ، وإن
 صرنا مورNدين بدل من مستهلكين، وإن صرنا اليد العليا بدلX مCCن

 .فسيتبدل حال المة، وستصير فى عCCز بعCCد ذلهCCا ،اليد السفلى
.بشرط أن يتم ذلك على نهج ال وباتباع سبيله
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  هCCوال، فالنجCCاحالنجاح فى الحياة سببh لكل خير بCCإذن ، نعم
 التمثيل الواقعى العملى للصور المثالية التى نحلم بها، وتدور فCCى

 وليس- مخيلتنا، فهو النجاز وتحدى الصعاب واختراق المشاكل
.فقط مواجهتها

 النجاح فى الحياة سببh عظيم فى حسن تقCCدير المCCرء لنفسCCه،
 وتقدير الخرين له، ومن ثم مزيد من النجاح، مCCع نفسCه وفCCى

.علقاته مع الخرين

 :وكما قلنا فالنجاح فى الحياة سببh عظيم فى سعادة الدنيا والخرة
 وأولهCCا حCCق ال- فالنسان الذي يؤدى كل ما هو مطلوبh منه 

  يشعر براحة النفCCس والطمئنCCان،ستطاععلى أتم وجهY م- عليه
 ، فيسعد فى الدنيا والخرة بCCأداء المانCCةستقر في علقاتهكما ي

.على الوجه الكمل، مع الشعور بالتوازن والستقرار النفسى

:فالفرق شاسعh بين الناجح والفاشل فى كل مظاهر حياتهما• 
 فالفاشل عرضة للمراض النفسCCية والمشCCكلت الجتماعيCCة 

 والتخبط فى الحياة، والوقوع فى النحCCراف، ومعانCCاة الحرمCCان
 والنفس المارة بالسوء،والخسائر المتتالية، والسير مع الشيطان 

 والوقوع فى مصائد الفارغين من أصدقاء السوء، وبالتCCالى هCCو
.الخلقى والذاتى عرضة للتحطم 

 =الناجح : فكما قلنا ، وأما الناجح فإنه يحمى نفسه من كل ذلك• 
.إنسان متقدم فى جميع مجالت حياته

 إضافة إلى أن فى تحقيق النجاح استجابة لداعY بCCداخل كCCل منCCا
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 وكأنه فطرة، نحسها حينما نشاهد الناجحين فنفوسنا  تهفCCو إلCCى
 بل إن نفوسCCنا تسCCعدذلك النجاح، وتحب الفوز وتبغض الفشل، 

 حينما نحقق القليل من النجاح، وتضيق بصاحبها وتكيل له اللCCوم
 حين يقع فى الفشل ويبتعد عن طريق المثالية والكمCCال، وكأنهCCا

 فكلf منا تنتابه دموع الفرح حينما يحقق فى حياته. النفس اللوامة
.شيئا عظيما أو يرى الخرين قد حققوه

 ل طريق للتوافق مع النفCCس إل بتحقيCCق النجCCاح: بمعنى� أصح
 أنه ل يخالف أمر ال فCى كCCثير ول فCCى: المنشود الذي ضابطه

 بل إن السلم نفسه بكل ما فيه يدعو إلى هذا النجاح وهذا . قليل
.كما أسلفنا- النمو والتطور وهذه القيادية

 صل، ول: ، إنها لم تقل }اقرأ{: فأول آية نزلت من القرآن تقول 
 اقرأ باسم ربك، فCCالعلم المقCCترن }اقرأ{ صم ول قم ول اعبد، بل

 بالدين هو وحده سبيل القيادة لهذا العالم، وهو هو نفس الطريCCق
 الموصل إلى تحقيق العبودية والتوحيد الحق، وهو كذلك الموصل

.إلى مرضاة ال وجنته، وبالتالي سعادة الدارين

 وقد فهم سلفنا الصالح – رضوان ال عليهCCم أجمعيCCن – هCCذه
 فتعلموا وعملCCوا ،الحقيقة الناصعة المرتبطة كل الرتباط بالسلم

 وكانوا رواد- مشرقه ومغربه- وابتكروا وعل�موا حتى قادوا العالم
 أكCCبر قCCوة- بل منCCازعY-الحضارة والتقدم فى كل مجال، وكانوا

 بشرية على وجه الرض، وأنجح أمة فى التاريخ كله، فلCCم تقCCم
 الحضارة الوروبية كلها إل على ما نقله الغرب من المسلمين فى
 العصور الوسطى لوروبا، والتى كانت عصCCور الجهCCل والظلم
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 لديهم، وقوة وتمكناX لدينا، حتى ساد المة حالة من الفوضى والبعد
 عن الدين، ومن ثم عن العلم، ومن ثCCم عCCن النجCCاح، فسCCادها
 التخلف و التدهور وتراجعت خلف ركب الحضارة مئات بCCل آلف

.الخطوات

 وكانت النتيجة أن عل فوق الهواء الغبار، وساد المم من كانت 
 تعلوهم كل أمة، وصار ل حظ للمسلمين من هCCذا التقCCدم وتلCCك
 النهضة سوى الستهلك والنقل والتقليد، ومن ثم مزيد من التبعية
 والنقياد والتأخر بعد الستقلل والبتكار والقيادة، ومن ثم مزيCCد
 من التحكم فى مصائرنا ومصائر شعوبنا مهضومة الحقوق، بCCل

 ليس هذا فحسب، بل صرنا كذلك عCCاجزين عCCن. وحتى فى ديننا
 حماية شباب أمتنا مما ي]دس لهم فى تلك الحضCCارة مCCن سCCموم
 تباعد بينهم وبين العفة والخلق المتين، فنأخذ ما يقCCدaم إلينCCا بل

 أيبنى هذا أمتنا أم يهدمها؟ ونستورد منهم مCCا وعى وبل أن نفكر
.يعانون المرaين فى محاولة التخلص – هم – منه

 ، وفى كل مجال منيءعلوh ورفعة فى كل ش إن الدين السلمى 
 مجالت الحياة، ول يرضى أبداX منا بالستكانة والخنوع والمذلCCة،
 فهلم إلى تحقيق رفعة السلم وعلو المسلمين فى أرض ال الCتى

.استخلفنا فيها
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الفصل الثالث
هل أنت ناجحh حقاX فى حياتك ؟

 للسف الكثير منا يأخذه الوهم حينما ينظر لنفسه حتى ليحسب أن
 ينكشCCف: فيها كل خير، فإذا و]ضع على الميزان لCCوزن أعمCCاله

 المستور، وتبين حقائق المور، ويظهCCر عملCCه علCCى حقيقتCCه،
 وتطيش الكفة، وإذا بالكيس الذي ي]ظن به أنه مملCCوءh بالCCدنانير

.ملؤه الحجارة
 لذلك فإن لكل ما تقول علمات، وهذا النجاح ي]تبرهن عليه بدلئل،

فاسأل نفسك لتعلم هل أنت ناجح أم ل ؟
ما مدى صلتك بال، وحسن أدائك لحقوقه عليك؟- 
 لهدافك، ورسمك لطموحات حياتك؟تحديدكما مدى - 
ما مدى تخطيطك للوصول لذلك؟- 

 ما مدى حفاظك على وقتك من أجل تحقيCCق تلCCك الهCCداف- 
المنشودة؟

 ما مدى ثقتك فى نفسك التى ل تزيد فتصل للغرور، ول تقCCل- 
فتصل للشعور بالدونية؟ 

ما مدى تطويرك لذاتك وتنميتك لشخصيتك ومهاراتك؟- 
ما مدى اكتسابك المزيد من العلم والثقافة؟ - 
؟وسيطرتك عليها ما مدى تحكمك فى ذاتك وضبطك لها - 
؟ك هدفتحقيق والمبادرة نحو ،ما مدى قدرتك على التنفيذ- 
 تحقيCCقوإصCCرارك علCCى ما مدى قوة عزيمتك وإرادتCCك –
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أهدافك؟
 فى حياتك ؟فعلياكم عدد النجازات التى حققتها - 

 ماهى جوانب القوة فى شخصCCيتك، وهCCل تعتنCCى بحسCCن- 
استثمارها؟

، وهل تعتنى بتقويتها؟شخصيتكهل تعلم جوانب الضعف فى - 
؟ية الجتماعفي علقاتكما مدى نجاحك - 
 ما مدى تحقق التوازن فى حياتك، وفى أدوارك المختلفة، وعدم- 

نجاحك فى جانب على حساب الجوانب الخرى؟
 ما مدى مواجهتك للمعوقات، واجتيازك للمحCCن والزمCCات،- 

وتحويلك المشاكل إلى إيجابيات، والفشل إلى نجاح؟
ما مدى اهتمامك بالتقييم والتعديل فى حياتك؟ - 
ما مدى حدوث التغيير فى حياتك نحو الفضل؟ - 

 ما مدى التزامك بأهدافك العليا مهما كCCانت الظCCروف، مCCع- 
المرونة فى السلوب؟

 مامدى الصبر والمثابرة، وعدم اليأس ول الملل، ول استعجال- 
قطف الثمرة؟

ما مدى التركيز على الهدف، واستخدام البدائل؟- 
 ما مدى استثمارك لكامل طاقتك، وحسن تهيئة كل الظروف-  

المحيطة بك لتساعدك على الوصول نحو الهدف؟

 للتحقق من مدى النجاح فCCى الحيCCاة،  وقد قمت بإعداد استفتاء 
 ، وهو يتكCCون مCCن خمسCCين"هل أنت ناجح فى حياتك؟": بعنوان

 سؤال، مجموع الجابة عليها جميعا باليجCCاب يسCCاوى مائتCCان
 وخمسون نقطة، هذا الستفتاء يساعدك على تحديد موضع قدميك
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 يكون نقطة النطلقCCة- تعالى- من النجاح بالضبط، وإن شاء ال
 فى حياتك، ويكون بمثابة الدفعة التى ستخرج السد من عرينه، أو

. التى ستوقظ العملق النائم من سباته العميقالهزة
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إرشادات الستفتاء 

  وخال من المقاطعات، وفرQغ نفسك مCCنأولX: اذهب لمكان هاديء
الشواغل، ففراغ البال سيجعلك شديد التركيز.

  حتى تتأن وتفكر بعمCCق،ثانياX: لتتسرع في الجابة على السئلة
 لتخرج الجابات الدقيقة التي توضح حقيقCCة وضCCعك، وموقعCCك
 الفعلي من النجاح، فإذا شعرت بالملل فتوقCCف عCCن السCCتفتاء،

وأجله لوقت آخر تكون فيه أكثر صفاء واستعدادا.

  مCCرةثالثاX: على من يقوم بعمل الستفتاء أن يقوم بعمله مرتين:
 قبل أن يقرأ الكتاب، والخرى بعد أن يقوم بقراءة الكتاب وتطبيق

ما جاء فيه من نصائح وتطبيقات.

رابعاX: التزم بتحويل الجابة لرقم كما هو مبين:
5نعم دائما = 
4نعم كثيرا = 
3نعم أحيانا = 
1نعم نادرا = 

0ل = 

  فأنت لسCCت بحاجCCةخامساX: عليك بالتزام الصدق والموضوعية:
لخداع نفسك، وإنما لصلحها وتطويرها.
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 هل تداوم على الستخارة فى كل شئونك، وتتقن التوكل على- 1
  وبعCCCد التعCCCديل،(____=____)ال والتسCCCليم لCCCه؟ 

.(_____=____)
  وبعد التعCCديل، (____=____)هل تمتلك هدفاX فى الحياة؟- 2

.(_____=____)
 (____=____)،هل تتناسب أهدافك مع ميولك وإمكاناتCCك؟- 3

(____=_____).وبعد التعديل 
 -اليمانيCCة( هل يشتمل حلمك على جميع جوانب حياتCCك - 4

 العلمية – المهنية – السرية – الجتماعية –الصحية – التنميCCة
 ، ول يهتم ببعضها على حسCCاب بعضCCها الخCCر؟)الشخصية…

(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،
 هل أنت ناجح فى أداء كل أدوارك فى الحياة بتوازن، بحيث ل- 5

  وبعCCد التعCCديل (____=____)،يطغى أحدها علCCى الخCCر؟ 
.(_____=____)

 هل تقسم أهدافك لمراحل، وتkف{صNل المراحل بدقة، وتتخيل كل- 6
(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،جزء فيها؟  

 هل تستشير الخرين من ذوى الخبرة الواسCCعة و الCCرأى- 7
  وبعد (____=____)،الحكيم ليساعدوك فى الوصول للصوب؟ 

(____=_____).التعديل 
  وبعCCد التعCCديل(____=____)،هل تخطCCط لحياتCCك ؟ - 8

.(_____=____)
  وبعد (____=____)،هل تنجز أعمالك وjفق تخطيطك لها؟ - 9

(____=_____).التعديل 
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  وبعد التعديل(____=____)،هل تنجح فى تحقيق أهدافك؟ - 10
.(_____=____)

 هل تحCCافظ علCCى وقتCCك، وتحCCترس مCCن القواطCCع؟- 11
(____=_____). وبعد التعديل (____=____)،

  وبعCCد (____=____)،هل تنظم كل أعمالك وأشيائك؟ - 12
(____=_____).التعديل 

 هCCل تقيCCNم نفسCCك وأفعالCCك وذاتCCك ومهاراتCCك؟-13
(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،

 هCCل أنCCت ناجCCح فCCي إقامCCة علقاتCCك الجتماعيCCة؟- 14
(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،

 هل تطور ذاتك ومهاراتك، وتحاول تعلم كل جديCCد نCCافع؟- 15
(____=_____). وبعد التعديل (____=____)،

 وأولوياتCCكهل أنت سائر الن فى طريق تحقيق أهدافك، - 16
  وبعد التعCCديل(____=____)،توصلك لحلمك ول تقطعك عنه؟ 

.(_____=____)
 هCCل أنCCت شCCخص مثقCCف فCCي جميCCع المجCCالت؟- 17

(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،
 هل تستطيع التحكم فى ذاتك، وتستطيع ضبطها حينما تتطلع- 18

  وبعCCد التعCCديل(____=____)،إلCCى مCCال خيCCر فيCCه؟ 
.(_____=____)

 هل لديك الكثير من الخبرات نتيجة الدخول فى الكثير مCن- 19
(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،التجارب؟ 

 هل تقدم على تجارب المخاطرة والمجازفة ما دامت نافعة،- 20
  وبعCCCد التعCCCديل(____=____)،ول تحجCCCم وتخCCCاف؟ 

34                                                                   أسرار صناعة النجاح



.(_____=____)
  وبعCCد (____=____)،هل تثق فى نفسك وفى قدراتك؟ - 21

(____=_____).التعديل 
 هل تمتلك أفكاراX جميلة واقعية يمكCCن الوصCCول إليهCCا،- 22
  وبعCCد التعCCديل (____=____)،؟ )ممكنCCة التحقCCق(أي

.(_____=____)
 (____=____)،هل أنت طموح تسعى نحو معالي المور؟ - 23

(____=_____).وبعد التعديل 
 بل إفCCراط ول هل تروح عن نفسك بالمباحات، وبتوازن- 24

(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،تفريط؟ 
 هل تنجح فى تجاوز الزمات والخروج من المحن وأنCCت- 25

  وبعCCد التعCCديل (____=____)،أقCCوى مCCن ذي قبCCل؟ 
.(_____=____)

 (____=____)،هل تمتلك إرادة قوية، وعزيمة ماضية؟ - 26
(____=_____).وبعد التعديل 

 هل أنت صاحب قيم ومبادئ يشهد لها الناجحون بالتميز؟- 27
(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،

 هل  أنت جادh ودؤوب، وتمتلك روحCCاX صCبورة مثCCابرة؟- 28
(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،

 هل تقف متأنياX عند الخطأ لتقيNم أخطاءك وتعدل مسارك ؟- 29
(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،

 هل تتعلم من تجاربك وأخطائك السابقة، ول تقع فيها مرة- 30
(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،أخرى؟ 

 هل تحافظ على حماسك ونشاطك من بداية السير نحو هدفك- 31
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  وبعCCد التعCCديل(____=____)،وحCCتى الوصCCول إليCCه؟ 
.(_____=____)

 هل تمتلك قراراتك الشخصية، ول تنتظر دائماX من الخرين- 32
  وبعCCCد التعCCCديل (____=____)،تCCCوجيه مسCCCارك؟ 

.(_____=____)
 هل تعتمد على ذاتك، ول تنتظر العون من الخريCCن فCCى- 33

  وبعCCCد التعCCCديل (____=____)،تحقيCCCق أحلمCCCك؟ 
.(_____=____)

 هل عندك القدرة على النهCCوض مCCن الفشCCل للنجCCاح؟- 34
(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،

 هل تمتلك المقدرة على اتخاذ القرارات الناجحة السCCليمة؟- 35
(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،

 هل تقف قبل أى عمل لتسأل نفسك الربعة أسئلة التى تحدد- 36
:لك قيمة العمل؟ وهى

ما أهدافى من هذا العمل؟• 
ما الوقت والجهد والمال الذى يحتاجه هذا العمل؟ •
هل توازى هذه التكلفة تلك الهداف؟ •
هل هناك طريقة أخرى أفضل يمكننى بها تحقيق نفس الهداف؟  •

 هل تمتلك فعالية فى حCCل المشCCكلت الCCتى تواجهCCك؟- 37
(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،

 هل تتقن طرح البدائل، ول تحصر نفسك فى طريق واحCCد- 38
  وبعCCد(____=____)،فإن ضاق عليك توقفت عCCن السCCعى؟ 

(____=_____).التعديل 
 هل تتدرج فى محاولة إحراز النجاح، ول تحاول الوثب من- 39
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  وبعCCCد التعCCCديل (____=____)،؟ الخطCCCواتفCCCوق 
.(_____=____)

 هل تهتم باكتساب خبرات الناجحين ذوى الدوار الفعالة فى- 40
 (____=____)،الحياة، وتتعلم كيف نجحCCوا وتتCCابع خطCCاهم؟ 

(____=_____).وبعد التعديل 
 هل توقن أن الفشل بداية النجاح، وأنه يقويك أكثر، بشرط- 41

  وبعد التعCCديل (____=____)،أن تحسن استغلله والتعلم منه؟ 
.(_____=____)

 هل أنت ممن ليستجيبون للتأجيل، وتعلم أنه سارق العمر- 42
(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،والحلم؟ 

 الساعة الولى فى اليوم هى الضابطة لليوم كله، فهل تتقن- 43
 (____=____)،استغللها بإيجابية، وتنجح فى السيطرة عليها؟ 

(____=_____).وبعد التعديل 
 (____=____)،هل أنت على يقين من تحقCCق حلمCCك؟ - 44

(____=_____).وبعد التعديل 
 هل تحدد مهام اليوم والسبوع والشهر والعام بدقة، وتنجح- 45

(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،في تنفيذها؟ 
 هل أنت إيجابى وفاعل ومغيNر، ول ترضى بالسلبية، ولتقف- 46

  وبعد (____=____)،مكتوف اليدين أمام الخطاء المحيطة بك؟ 
(____=_____).التعديل 

 الدينى: (هل تقوم بدور إصلحى فى المجتمع فى أى مجال- 47
 – الجتماعى –الصحى –القتصادى –النفسى – العلمى الثقافى –

  وبعCCCCد التعCCCCديل (____=____)،؟ -…)الخيCCCCرى 
.(_____=____)
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 هل تصر على إتمام العمل الذى تبدأ به، ول تسمح للقواطع- 48
 أن توقفك عن التنفيCCذ، ول تضCCعف همتCCك أمCCام المثبطCCات؟

(____=_____). وبعد التعديل (____=____)،
 هل تنمى جوانب القوة فى شخصCCيتك، وتعالCCج جCCوانب- 49

  وبعCCد التعCCديل (____=____)،الضCCعف والقصCCور فيهCCا؟ 
.(_____=____)

50 -– Xبأهدافك، ل تنثنى عنها – ما دامت خيرا hهل أنت ملتزم 
 مع مرونتك فى الساليب الموصلة إليها، وتنوعCCك فيهCCا، وهCCل
 تمتنCCع فCCي أسCCاليبك عCCن الطCCرق السCCريعة المحرمCCة؟

(____=_____). وبعد التعديل  (____=____)،
=  _____________.، إذن أنا =(    )المجموع  

:وبعد التعديل
= _____________.، إذن أنا =(     )المجموع  
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CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCوالن:
قيQم نفسك، ودعك من الوهام

 أنت إنسانh ناجح فى حياتك بالفعل، ولكن: نقطة 230أكثر من • 
 عليك أن تكمل درجاتك حتى تصل إلى الدرجة النهائية؛ لتكون أكثر

Xنجاحا.
 أنت ناجح، ولكن ليس :نقطة 200إذا حصلت على أكثر من•  

 بالقوة المطلوبة، وعليك تكملة الناقص لديك لتحرز نجاحCCاX مCCن
.ورائه نجاح

 أنت فى طريقك للنجاح، :نقطة 180إذا حصلت على أكثر من • 
Xر بخطوات أكثر سرعة وجدية لتكون ناجحاjس.

 أنت فى مرحلة متوسطة بين الركود :نقطة150إذا حصلت على • 
 والنشاط، ارفع من همتك وتقدم لتحرز الهداف، وتصل إلى النجاح

.الحقيقى
  حاول الستفادة من البرنامج:نقطة150إذا حصلت على أقل من •

.، إن كنت حقا تنشد النجاحالموجود فى الكتاب لقصى درجة

تم بحمد ال
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
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أهم الملحظات التي استفدتها من هذا الفصل

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

________________________
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فهرسال

 7صC ..................... .......................- المقدمة1
9..........................صC  ..................- التمهيد2
12....................صC  ..................- معنى النجاح3
16....................صC  ..................- أهمية النجاح4
25....................صC  ..............- هل أنا ناجح حقا5
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الكتيب الثاني بمشيئة الرحمن

السر الول
اليمان والنجاح
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إصدارات المؤلفة

الكتب
"ما خلقت الجن والنس إل ليعبدون".- 1

. كتاب أو سبع عشرة كتيبأسرار صناعة النجاح –- 2
. كتاب في جزأينالسرار السبعة للسعادة الزوجية –- 3

أسرار تربية الطفال.- 4
.- أسرار التمتع بالصحة5

المحاور الخمسة لضبط الحياة.- 6
- السرطان مرض العصر كيف أحمي نفسي منه؟7

- الدعوة رسالة النبياء.8
- خواطر ودروس من مدرسة الحياة.9

-  الكرتون يبني أم يدمnر؟ دراسة من الواقع.10
- عظماء السلم.11

- أسرار التداوي بالعشاب.12
- التغذية الصحية.13

الكتيبات
- القلب السليم.1
- أنت الن حر.2
- التصال بال.3
- قوة التفاؤل.4

أم سموم. ءذا- حقيقة المضافات الغذائية. غ5
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- رمضان أغلى لحظات العمر.6
- دروس من سورة التوبة.7

سلسلة إرشادات لصحتك
- إرشادات لمرضى السكري.1

- إرشادات لمرضى الزمات القلبية.2
- إرشادات لمرضى فيروسات الكبد.3

- إرشادات لمرضى الكلى.4
- إرشادات لمرضى الجهاز الهضمي.5

- إرشادات لمرضى الرئتين والجهاز التنفسي.6
- إرشادات لمرضى العظام والمفاصل.7

وللطفال
عقيدة الطفل المسلم.- 1

مختارات من كتب الحديث.- 2
.مهارات النجاح للطفل المسلم- 3
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للمزيد من الكتيبات
صيد الفوائديمكن تحميلها من موقع: 

ويمكنكم متابعتي على:
 صفحتي على الفيس بوك

 الكاتبة هيام محمود
 حسابي على تويتر
الكاتبة هيام محمود

==============
ولتلقي السئلة والستشارات

مجموعة الفيس بوك 
مركز النور للرشاد السري

وبريدي اللكتروني
hayamroupi@gmail.com
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 العماد الصفهانى:يقول 
 إنى رأيت أنه ل يكتب أحد كتابا0 فى" 

:يومه إل قال فى غده 
لو غOيNر هذا لكان أحسن  

 ولو زيد هذا لكان يPستحسن 
 ولو قOدNم هذا لكان أفضل
 ولو تPرك هذا لكان أجمل

 وهذا من أجمل العبر
  وهو دليل على استيلء النقص على جملة

"البشر 
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أسرار صناعة النجاحسلسلة 

)2(

السر الول
اليمان والنجاح

كاتبة السرة
هيام محمود
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قال تعالى:
منك����h�彲慰C:\DOCUME~1\kemo\LOCALS~1\Temp\sv ْم� ي�ر�ف�ع الل�ه� ال�ذين� آم�ن�وا { 

و�ال�ذين� أ�وت�وا ال!عل!���h�彲慰C:\DOCUME~1\kemo\LOCALS~1\Temp\sv ْم� د�ر�ج�ات� 
}}11و�الل�ه� بم�ا ت�ع�م�ل�ون� خ�بي' {
سورة المجادلة
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:اغتنم خمسا+ قبل خمس

حياتك قبل موتك،
وشبابك قبل هرمك،
وفراغك قبل شغلك،
وصحتك قبل مرضك،

.وغناك قبل فقرك
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أسرار
صناعة النجاح

كيف تغير نفسك؟• 
كيف تبني حياتك؟ •
كيف تتجاوز أزماتك؟ •
كيف تؤسس أحلمك؟ •
كيف تتفوق فى عملك؟ •
كيف تنجحين فى بيتك؟ •

كيف تواجهان المصاعب وتتغلبان على معوقات النجاح؟ •
كيف تتقن فن اللعب مع أحداث الحياة؟ •
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كان الكتيب السابق
هو الباب الول 

من كتاب أسرار صناعة النجاح 
هل  أنت ناجح في حياتك؟وهو : 

وتكلمنا فيه عن معنى النجاح
وأهميته

وهل أنت حقا ناجح أم ل
=========

وسنتناول في هذا الكتيب
السر الول

 من أسرار صناعة النجاح
وهو :

اليمان والنجاح 
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الهداء

:  إلىأسراريأهدي 

.كل من يبحث عن النجاح• 
.كل من يريد تحقيق خلفة ال فى الرض• 

.كل من يبحث عن المتياز والتفوق• 
.كل من يريد أن ينجز وينتج ويحرز التقدم• 

.كل من لم يشعر حتى الن بقيمة الحياة ومعناها• 
.وإلى  كل من يبحث عن نفسه• 
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المقدمة
 والصلة والسلم علGGى خيGGر ،بسم ال الرحمن الرحيم

 المرسلين ، وعلى آله وصحبه والتابعين ، وتابعيهم بإحسان إلGGى
 يوم الدين ، يا ربنا لك الحمد كما ينبغGGى لجلل وجهGGك ولعظيGGم
 سلطانك ، حمدا كثيرا طيبا وافرا مباركGGا فيGGه ، ملء السGGموات

GGن شGGئت مGGيءوملء الرض ، وملء ما بينهما ، وملء ما ش 
بعد... 

 وسبحانك سبحانك، سبحانك ل علم لنا إل ما علمتنا إنك أنت العليم
 الحكيم ، سبحانك يامن عنده مفاتح الغيب ليعلمها إل هو، ويعلGGم
 ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إل يعلمها، ولحبة فGGGي

. ظلمات الرض ول رطب ول يابس إل في كتاب مبين
 ربQ اشرح لى صدرى ويسQر لى أمرى واحلل عقدة مGGن لسGGانى

.يفقهوا قولى
ثم أما بعد…

 فقد عمT المة السلمية حالة من الفوضى والعشوائية فى السلوك،
 وفى الحياة عامة، وتباعدت بها الخطى عGGن النهضGGة والتقGGدم
 والحضارة، وصارت خلف الركب آلف الميال، وانتشرت فى المة
 نماذج الكسالى واللمبالين، الذين يتفننون فى قتل الوقت فيقتلون
 .أنفسهم ويقتلون مجد المة بأكباد غليظة، وبأيد ملطخة بGGدمائها
 وللسف لم يتبق من المة إل القليل ممن يتمنون لمتهم العGGزة،
 وحتى هؤلء فقد عثرت بهم الخطى، وضلوا الطريق، وضاقت بهم
 السبل؛ لنهم لم يعرفوا الطريق الصحيح الذى يوصلهم للحلم الذى
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.ينشدونه
Zومن هنا وجب على كل مخلص] لدينه ناصح] لمته أن يكون معينا 
 لخوانه على الرقى والتقدم بذواتهم، ومن ثمT بGGأمتهم، وال فGGى
 عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه، لذا شرعت فى كتابة هGGذا

 أن ينفعنى جل وعلالبحث الموضوعى العلمى الذى أرجو من ال 
 به وإياكم وسائر المسلمين، وأن يعيننا به جميعاZ على نصرة هGGذا

.الدين
 وأن ينتفع به كل. وأرجو من ال أن أكون قد و[فقت فى هذا العمل

. مسلم ومسلمة لتنتفع به أمة السلم
 اللهم ل سهل إل ما جعلته سهل ، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت

.سهل
.وما توفيقى إل بال عليه توكلت وإليه أنيب

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

هيام محمود عبد القوي
1 /2008
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الباب الثاني
 كيف أنجح فى

حياتي؟
.السباب اليمانية للنجاح

.السباب النفسية للنجاح 
.السباب الجسمية للنجاح 
.السباب العقلية للنجاح 

.السباب الجتماعية للنجاح    
.السباب المعرفية للنجاح 

.السباب العملية العشرة للنجاح

10                                                              أسرار صناعة النجاح



تمهيد
كيف أنجح فى حياتي؟

  مما ل شك فيه أن النجاح مطلGGبc ثميGGن، وإذا أردت أن تحقGGق
 المطلب الثمين فل بد أن تبذل له من وقتك ومن فكرك ومن جهدك
 ومن مالك، وإل فأنت لهثd وراء الوهم، راكضc خلف السGGراب،
 تحلم بالنجاح وتهزي، وسوف تستيقظ من الحلم لتجد نفسك على
 صخرة الواقع الذي ليس فيه سوى خيبة المل، ولكنGGك إذا كنGGت

 -إن شGGاء ال- جادا فى الرغبة، فسيسهل عليك الوصول للنجاح
 فكل الناس تحب النجاح، لكن القليلين منهم فقط هم الذين يصلون

إليه
ك؟ ذاولم : فإن تساءلنا

 لمشقة الوصول، وعناء الطريق، وطول المسافة،: فالجواب واضح
:وبذل الجهد الجهيد، وكما قال الشاعر

 fالgساد الناس كله[م[           الجود ي[فقر، والقدام قت hلول المشقة
 فل بد من البذل والعناء لتحقق الهدف العظيم الذي لتصبو إليه إل
 النفوس العظيمة ذات الهمم الشوامخ، وقد قمت بتقسيم السGGباب

 أولها السباالمعينة على الوصول للنجاح إلى مجموعة عناصر، و
 اليمانية، فما من خير إل واليمان سبب رئيسي في الوصول إليه،

:وما من شر إل وتقوى ال سبب في دفعه عن العبد
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وأسباب ذلك النجاح مقسمة في سبعة أسرار:

Zاليمانية:السرار: أول 
.الخلص ل، وتعديد النوايا الصالحة.1
.حسن الظن بال، والثقة فيه.2
.التوكل على ال.3
.الدعاء والستعانة بال.4
.الستخارة والتسليم.5
.حب النفع للمسلمين، والعمل من أجل نهضة المة.6
.{وqمqن يqتsقu اللsهq يqجtعqل لsه[ مqخrرqجpا}: تجنب المعاصى، وتقوى ال.7
.شكر ال، فهو باب المزيد، والتواضع بالنعمة.8
.أنفق يا ابن آدم ي[نفق عليك-9
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 السر
الول
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 الولالسر
اليمان والنجاح

 هو سGGبب السGGعادة فGGي الGGدنيا سبحانه وتعالىاليمان بال إن 
 والخرة، وما قامت سوق الدنيا كلها إل من أجلGGه، و ل نhصGGب
 سوق الخرة كله إل من أجل الحسان إلى مGGن آمGGن وإثGGابته،
 وعقاب من لم يؤمن وتعذيبه، وكل ما سوى اليمان هو العراض

.الزائلة والوهام الزائفة
 مGGqنt {:فسعادة الدنيا والخرة منوطة بتحقيق اليمان، قال تعGGالى

 أzوt أfنثyى وqه[وq م[ؤ}مuنc فyلyنhحtيuيqنGGsه[ حqيGGqاةZ طyيQبGGqةZعqمuلz صqالuحpا مQن ذyكyر] 
 tه[مsنqيuزtجyنyلqو} qونhلqمtعqي rواhانyا كqم uنqسtحzأuه[م بqرtجzالنحلسورة } }97أ. 

 والتي ل تسGGاوي عنGGد ال جنGGاح- فل قيمة للحياة الدنيا كلها 
. ل جل وعلا كما يرضىإل أن نحياها - بعوضة 

 :فمهما أخذ النسان من نعيم تلك الدنيا الزائفة ، فإنه حتماZ مفارقه
 } كyلsا سGGqوtف2y} حqتsى ز[رtتhم[ الrمqقyابuرq {1أzلrهqاكhم[ التsكyاثhر[ {{: قال تعالى
} qم[ونyلtعy3ت} qم[ونyلtعyت yفtوqا سsلyم{ كh4} ثuنGGيuقqيrال qمrلuع qم[ونyلtعyت tوyا لsلyك { 

}5} qيمuحqجrو[ن{ الqرyتyل {ا 6qهsو[نqرyتyل }مhث {} uينuقqيrال qنtيqن{7عhلzأGGtسhتyم{ لGGhث { 
} uيمuعsالن uنqذ] عuئqمtوqالتكاثر} }8ي.

.فلنحياها إذن ل جل وعل، ولنجعل نجاحنا وكفاحنا ل عزو جل
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:ومن أهم السباب اليمانية التي تعينك على النجاح في حياتك

الخلص ل)- 1
 بعGGدلنفسGGه  والخلص من أوائل الحقوق الGGتى اختصGGها ال 

 ، وكل عمل لإخلص فيه لقيمة له علGGى الطلق، فGGالالتوحيد
 يصطفى العمل الخالص ويقبله وحده من بين أعمال الناس كما قال

 ، وتقوىسورة المائدة} }27إuنsمqا يqتyقyب{لf اللgه[ مuنq الrم[تsقuينq {{ : تعالى
 ال أساسها رجاء ثواب ال والخوف من عقابه، وهذا هو عيGGن
 الخلص، وهذا وحده هو الذي يدفع صاحب التقوى إلGGى العمGGل

.على طاعة ال واجتناب معاصيه
 cهخفي�والخلص سرGGبين العبد وربه، موضعه قلب العبد، بل إن  

 من شدة خفائه قد يخفى على النسان  نفسه أموجود عنده أم ل،
 يرائي الناس بعملGGه، ويطلGGب أجGGور: فيشرك وهو ليدرى، أى

 الناس وامتداحهم، وهذا الرياء أخفى من دبيب النمل، وهل يحس
 مGGن كGGلأحدنا بدبيب النمل؟ نسأل ال أن يطهر قلوبنا وإيGGاكم 

.شائبة
 فقد يظل العبد يعمل أعمالZ إنما مطلبه منها حظ نفسه، وليس رضا
 موله، وهو يحسب نفسه على خير كثير، حGGتى إذا جGGاء يGGوم
 القيامة وانكشفت الصحف وبدا ما كGGان خافيGGاZ فGGى الصGGدور،
 وتطايرت الصحف ليعلم كل امرئ هل كان من أصحاب اليميGGن أم
 كان من أصحاب الشمال، ووزنت العمال لي[علم ما ثقل منها ومGGا
 خف وطاش، يومها فقط تظهر قيمGGة هGGذه العمGGال الGGتى بل

 وqقyدuمtنyا إuلGGyى{ : إخلص ، وهى قيمة منعدمة تماماZ، كما قال تعالى
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 .الفرقانسورة } }23مqا عqمuلhوا مuنt عqمqل] فyجqعqلrنyاه[ هqبqاء م{نثhورpا {
.نسأل ال السلمة

 والعمال حتى وإن كانت دنيوية إل أنها إن اسGGتغرقت مGGن• 
Zكبيرا Zوعمرا Zطويل Zمن: النسان وقتا pأن تضيع هباء Zلينبغى أبدا 

 بد من إصلح النيGGة فيهGGا لننGGاللأجل دنيا تنتهى بانتهائها، بل 
.جل وعلالجر والمثوبة فى الدنيا والخرة من ال 

 الطبيب الذي يمكث فى دراسته سبع سGGنوات،: على سبيل المثالف
 مGGن الماجسGGتير: ثم ي[تبع الدراسة الجامعية بالدراسات التكميلية

 والدكتوراه، فيستغرق فيها حوالى عشر سنوات أخGGرى، فكيGGف
  يتجاوز ذلك إلGGىثم!! ي[ضيع من عمره سبع عشرة سنة بل نية؟

 إتباع الدراسة بالعمل، وقد يعمل فترتين، فهGGل يعقGGل أن ي[ضGGيع
 عمره كله فى السعى من أجل شيء يفوت بفوات الدنيا، ول يجنى

 لfجر عليه مع أنه لو أخلص النية ل !!  فى الخرة؟ثمرة أية نهم
 ، حيGGثجل وعلوهذا ما أمرنا به ال . وأثيب فى الدنيا والخرة

 { قhل} إuن{ صqلyتuي وqنhس[كuي وqمqحtيGGqايq وqمqمGGqاتuي لuلGGgهu رqبQ :قال تعالى
} qينuمyالqعr162ال...tرuمfأ qكuلyذuبqه[ وyل qيكuرyش yالنعامسورة } }163{} ل.

 إذن فلنhعبQد.  إل عليهايثيبنافال تعالى لم يخلقنا إل لعبادته، ولن • 
 حياتنا كلها ل ولطاعته، ولنجعل من الهدف الذي نرجو تحققه فى

 فى الدنيا والخرة، وبلغاZ بنا إلى حياتنا بلغاZ لنا إلى مرضاة ال 
 لGGyه[{ وqمqا أfمuر[وا إuلsا لuيqعtب[د[وا اللsهq م[خrلuصGGuينq : كما قال تعالى. الجنة

} ... qينQالبينةسورة } }5الد.
 إفراد الحق سبحانه ( :كما في مدارج السالكينوالخلص معناه • 

 ولبد. )بالقصد فى الطاعة، وتصفية العمل من ملحظة المخلوقين
  فالخلص هو التGGوقى مGGن ملحظGGةمع الخلص من الصدق،
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 فالمخلص ل رياء له،، التنقى من مطالعة النفس: الخلق، والصدق
 ، وليتم الخلص إل بالصدق، ول الصGGدقوالصادق ل إعجاب له

. إل بالخلص، ول يتمان إل بالصبر
 جل وعلفالذي ي[خلص ل ويتقرب ل وحده بعمله، يتقرب ال • 

  له الخيرات مGGن كGGلتخلصإليه، ويالها من نعمة عظيمة، كما 
 ويصفو له طريقه، وتخلص. شوب، وتhصفى له فى الدنيا والخرة

 له جنايته وثمراته، ويحسن ال إليه كما أحسن إلى نفسه وكر{مها
.بالتوحيد ونز{هها عن الشرك

 فلنجعل بداية طريقنا للنجاح نية صادقة مخلصة ل، أن يكون هذا
 العمل خالصا لوجه ال، لننال العون من ال في الدنيا، والمثوبGGة

في الخرة.
====================
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حسن التوكل )- 2
سبحانه وتعالىعلى ال 
.}إuي{اكq نyعtب[د[ وإuي{اكq نyسtتyعuين[  {والتوكل الصحيح هو تحقيق 

 فنحن نعبد ال وحده، وكذلك يجب أن تكون استعانتنا بGGه وحGGده
 على تلك العبادة وعلى غيرها من أمور الدنيا، والGGتى هGGى فGGي

 الجنة وإلى رضوان ال؛ فهى السباب التى بهاحقيقتها بلغنا إلى 
.جل جللهنتقوى على طاعة ال 

 فحياتنا كلها ما هى إل سلسلة متتالية الحلقGGات مGGن الوظGGائف
 وهدفنا الذي سنصنع به نجاحنا ما هو إل جGGزء. المختلفة للعبادة

 سبحانه وتعالى، فنحGGن مسGGتخلفون فGGيليتجزأ من عبادتنا ل 
 ؛ لذا لبد أنالرض، وعلينا عمارتها بما ينفع الناس من الخيرات

  وqعqلGGyى{:  على ما يوصلنا لمرضاته، كما قال تعالىبالنستعين 
} qينuنuؤ}م� {:، وقال تعالىالمائدةسورة } } 23اللgهu فyتyوqكsلhواr إuن كhنتhم م

 yتtمqزqا عyذuإyف} qينuك�لqوGGyم[تrال �}} 159فyتyوqكsل} عqلyى اللgهu إuن{ اللgهq ي[حuب
.آل عمرانسورة 
 إن التوكل نصف الدين، والنصف الثانى هو النابة، فإن ":وقد قيل

 الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هGGو السGGتعانة، والنابGGة هGGى
 ". العبادة

:وأما عن معنى التوكل
  القلب بين يدى الرب، كانطراح الميت بينانطراح" :فهو كما قيل 

 يدى الغاسل يقلبه كيف يشاء، وهو ترك الختيار والسترسال مع
". مجارى القدار
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 فالنسان المتوكل هو الذي يعتمد على ال وحده فى إيصاله لمGGا
 يحب من الخير، وإيصال الخير له، وإبعاده عن الشر، وإبعاد الشر

.عنه
 وليس معنى التوكل أن يدع النسان السباب، وإنما لبد أن يأخGGذ

  علGGى الإلبالسباب تماماZ كما ينبغي، لكن اعتماد قلبه ل يكون 
 هو الذي يدبر السباب –وحده، فهو يعلم ويوقن أن ال – وحده 

.لدفع الضر و كشف الهم والغم، ولجلب الخير وإصلح الشأن
 إذا: "متى يكون الرجGGل متGGوكلZ؟ فقGGال :كما سئل يحيى بن معاذ

Zدبير" :وقال ذو النون عن التوكل ."رضى بال وكيلGGرك تGGهو ت 
 النفس، والنخلع من الحول والقوة، وإنما يقGGوى العبGGد علGGى

".التوكل إذا علم أن الحق سبحانه وتعالى يعلم ويرى ما هو فيه

 فال هو الذي يهيء العبد لما يريده له، ولما يعلم أنه يصلح بGGه
 وذلك ما. شأنه، ويهيء له أسبابه، وإن بدت فى ظاهرها غير ذلك

 تعلمناه من قصة سيدنا يوسف، وكذلك من القصة التى أشGGبهتها
 وهى قصة الصحابى الجليل سلمان الفارسى، فالدرس العظم من

 ، ويدبر له السGGبابالصالح خطا العبد يتولىالقصتين هو أن ال 
 التى توصله لما يريد من حيث ل يشعر ول يدرى، وما علينGGا إل
 أن نشاهد فضل ال علينا، ونتتبع آثار رحمته، وأن نسGGير مGGع
 أقداره ونحن على ثقة من فضل ال، وأن نستسلم له، وأن نGGوقن
 تمام اليقين أن ما يضعنا ال فيه هو خير الخيرين، وهو طريقنGGا

.الموصل إلى سعادة الدارين
 أن يصير عزيز مصر مع- دب{ر لنبيه يوسف – عليه السلم فال 

 أنه كان يعيش فى البادية، فوضع له الطريق الذي سيوصله لذلك،
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 والذى لم يخل من المحن والبتلءات والفتن التى تصنع الرجGGال،
 وتصهر السائر فى الطريق لتبين حقيقة معGGدنه، فقGGد كGGان أول
 الطريق أن يغار منه إخوته فيلقونه فى البئر، ثGGم يجGGده مGGار{ة
 فيلتقطونه ويبيعونه بيع العبيد، ويشتريه عزيز مصر، ثGGم تحبGGه
 امرأة العزيز بعد أن يصير شاباZ،  فتحاول إغراءه، فلما يقاومهGGا
 تتهمه فى شرفه وخلقه وأنه هو من حاول خيانGGة العزيGGز فGGى
 عرضه، فيلhقى فى السجن، ثم يخرج منه بعد أن مكث فيه بضGGع

 رؤيا الملك، فيصير عزيز مصر، بعد أن كان عبداZل بتفسيرهسنين 
Zسجينا Zا. طريداGGاء ال،  ومGGكل ذلك يحدث فى حياة نبي من أنبي 

 كان أيسر على ال من أن يعطيه الملك بل أن يعGGانى العبوديGGة
 والسجن والطرد والتهام، ولكنها سنة ال فGGى الطريGGق الشGGاق
 الموصل إلى الهدف الكبير، فلبد مGGن التعGGب والبGGذل والصGGبر

 { إuنGGsه[:في سورة يوسفوالتوكل، وكذلك الخلص كما قال تعالى 
 qرtجzيع[ أuي[ض yل qهgن{ اللuإyف tرuبtصuيqو uقsتqن يqم} qينuنuسtم[حrوقال} }90ال ، 

  { وqكGGyذyلuكq:، وقال تعالى}}24 {إuنsه[ مuنt عuبqادuنyا الrم[خrلyصuينq {:تعالى
} qينuنuسtم[حrي الuزtجy22ن{ .{

 هكذا يقضى ال وي[قدQر، وقد تكون نفس القصة فى حياة كل. نعم 
 لكن بصور مختلفة، ولكنها تدور فى النطGGاق نفسGGه،وواحد منا 

 ، ونب[تلى لنhرفع، فمنا مGGن ينجGGحافكلنا نhقاد إلى حيث يقدر ال لن
 فالكثير منا. فيرفعه ال، ومنا من يرسب ويqضع نفسه، فيqضqعه ال

 يتعجل الطريق ويتأفف من البلء، وكأنه يرفض إمدادات ال لGGه،
 ويرفض قيادة ال لحياته فل ينال إل خيبة المل، فال يربى عبيده
 بما يضعه فى حياتهم من محن وابتلءات، نعم، قد تحمل حياة كل
 واحد منا قصة محنة أو قصصاZ كثيرة، لكن بثقتنا فى ال وعلمنGGا
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 إن ال بالمحنة يهبنا الصGGبر،ف، منحةZ تنقلبأن المحنة من عنده 
 ويغرس فينا الخير، ويعلمنا من الدروس مال يمكن أن نتعلمه فى
 الرخاء، لكن الكثير منا يتعجل جنى الثمار قبل الوان، فل ينGGالون
 إل التقهقر للوراء، فل هو نال ما أراده ال له، وهو الخير علGGى

.كل حال، ول حتى نال ما تمناه هو لنفسه
 وتGGوليه تGGدبير ال لعبGGده، حسنإذن فالثمرة الولى للتوكل هي 

. وحسن اختياره لهلمره
         ومن ثمرات التوكل كذلك أنه ]يدفع صاحبه للئتناس بقGGدر

 والتوكGGل. ال، لعلمه أنه الخير، وأنه الذي سيوصله إلى الخيرين
 رأمالحقيقى على ال جل عله يدفع العبد بعيداZ عن المجازفة فى 

 قدم على أمGGركما أنه ل ي.  أن عاقبته خير فى الخرةلمإل أن يع
 حتى يسأل ربه، فهو  ليقبل إل بتسليم المر ل، ووضGGعه بيGGن
 يديه ليعلم ما اختاره له موله؛ فيختار مGا اختGاره بكGل رضGى
 ويقين، لعلمه التام أنه حتى لو لم تحب نفسه ذلGGك أو حGGتى لGGو

 ، لGGهأحبت مامنعه ال عنه، فيقينه أن الخيGGر فGGى اختيGGار ال
 ل على عقله،. أحد في اختياره إل على الل يعتمد على فالمتوكل 

 ول على قلبه وعواطفه، ول على الناس، ول على الظروف، وإنما
 اعتماده على اختيار ال له، فيحسن الستخارة، ويصدق فيها مع

.ال، فلما يqصtدق ال يqصtدقه ال، فينال خيرى الدنيا والخرة
 والمتوكل مطمئن[ النفس، مرتاح البال، هادئ الركGGان،
 متمكنc لمحالة مما يرجوه ومما تهفو نفسه إليGGه مGGن الخيGGر؛
 لعتماده على رب الرض والسماء، ولتكائه على الركن الGGذي ل

  الذيالملكي[ضام، والعز والسلطان الذي ل ي[قهر ول ي[غلب، وعلى 
.باعتماده عليه ينتصر على كل شر مهما بلغت قوته وعل شأنه
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 ومن أعظم صور التوكل أن يتوكل العبد على ال فى نشر
 دينه وتحقيق عبوديته فى الرض، وهى مهمGة النبيGGاء، وهGGذا

  إuن{ اللGGgهq ي[حGGuب�  {:التوكل من أحب التوكل إلى ال، قال تعGGالى
} qينuك�لqوyم[تrن .آل عمران سورة} }159الGGة مGGثم يليه فى الدرج 

.يتوكل عليه فى القيام بحقه من العبادة فى شأن نفسه فقط
 ومن عجائب التوكل أن المتوكل ينال ما يريد على قGGدر

  "ومqن صدق توكله على ال فى حصGGول، كما قيل:توكله على ال
 شيء ناله، فإن كان محبوباZ مرضياZ كانت له العاقبGGة المحمGGودة،
 وإن كان مسخوطاZ مبغوضاZ كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه،
 وإن كان مباحاZ حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكGGل

  مصGGداقاZفالمتوكل منصGGور، فيه. إن لم يستعن به على طاعته"
 } سGGورة}3{... { وqمqن يqتyوqكsل} عqلyى اللsهu فyه[وq حqسtب[ه[ :لقوله تعالى

 كافيGGك،:  أعظمها كلمة أن يصGGير ال حسGGبك، أيوما.الطلق 
 فيكفيك كل شيء، كما ل تتصور، يكفيك بقدرته وبهيمنته، وبعGGزه

Zكبيرا Zوقهره وسلطانه، سبحانه وتعالى عما يشركون علوا.
 نسأل ال العلى الكريم أن يرزقنا أصدق التوكل عليGGه، وأحسGGنه

.وأقواه، وأن يكون ال وكيلنا وكافينا بمنه وكرمه
====================
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)- حسن الظن بال3
والثقة فيه

 هو الرب وهو السيد وهو  ال بالظن الحسن؛ فال مqن أحق منو
 الخالق المنعم، ونحن عبيده الذين خلقهم لعبGGادته، ولGGم يخلقنGGا

  لنعبGGدهخyلقنGGاليعذبنا ول ليؤلمنا، فهو غنى عن تعذيبنا، وإنمGGا 
 فينعQمنا ويمت�عنا فى جنات النعيم، فإذا علمنا ذلك بداية ليحق لنGGا

Zأن نظن بال إل خيرا Zأبدا .
  لنافhتح فيه، وإذا كان أن الشر أيقنا نريده ا عنا باب كنأfغلقفإذا 

  علينا سهل علمناصع[ب أن الخير فيه، وإذا تيقناباب ما كنا نؤمله 
  لنا صعب علمنا أن المGGرسه[لأن المر فيه توجيه وتربية، وإذا 

 محض فضل منه ومنة، ل أننا نستحق ذلGGك بجهGGدنا أو بGGذاتنا،
 وعلينا أن نشكره على تفضله، وهكذا يكون تعاملنا مباشرة مع ال

Qونتعامل مع أحداث الحياة على.  السباب، ل مع عين السبابرب 
 ، ل على أنها معزولة عن مسببها أوبعلمه وحكمتهأنها أقدار ال 

.منبثقة من نفسها، أو أن منشأها البشر أو غير ذلك
 فالذي يتعامل مع الحداث معزولة عن مسببها يظل يحGGارب فGGي
 دوامة الحياة، ويناطح في القدار، فل يغير منهGGا إل كمGGا يغيGGر
 الطفل الذي يمسك العصا ليضرب نجماZ ساطعاZ في السGGماء، كمGGا
 تظل نفسه منهمكة في صراع دام] على أشياء ربما كhتب له في قدر
 ال أنه لن ينالها أبداZ، فل تهدأ نفسه ول تستريح مهما نGGال مGGن

.فضل ال
  ال، وأن كل اختيار من الحدث بأمرفلبد أن نعلم أن كل شيء ي
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 هو محض الخير الخالى من الشر، وحتى إن كان فيGGه صGGعوبة
.الختبار فهي لجمال التمحيص، لكنه هو الخير المحض

ZداقاGGمص Zفإذا عاملنا ال بهذا الظن الحسن فإن ال ل يخذلنا أبدا 
 عن أبي هريرة رضي ال عنGGه الصحيحلما جاء عنه فى الحديث 

  أنGGا( قال ال عز وجل:أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: 
.رواه مسلم ) عند ظن عبدي بي

 الظن الحسن لم يصدر لنا من القدر إل خيره،بفلو أننا عاملنا ال  
 على ما سGGيأتى-  الخيرات لنلناو. ولسترحنا فى الدنيا والخرة

 فالظن الحسن-  إن شاء ال تعالىالتفاؤلتوضيحه فى بيان قانون 
 وأي شيء تريده بعد وعد صدر .يسعد صاحبه فى الدنيا والخرة

 لك من رب العزة يخبرك أنك ستنال ما تظنه؟!! لGGم يبGGق إل أن
 تحسن الظن، فياله من عرض ضخم، أصلح ظنك بربك وستhصGGلyح

كل حياتك.
 بل انظر إلى جمال الثقة فى ال جل وعل والتي تتجلى على أشدها

  { فyإuذyا خuفGGrتu عqلyيGGtهu:فى موقف أم موسى حين قال لها ال تعالى
} 7فyأzلrقuيهu فuي الrيqمQ وqلyا تyخyافuي وqلyا تyحtزqنuي...{  ،القصGGصسورة }

 فالعقل البشرى القاصر يقول مستحيل، هل أخاف على ولدى فألقيه
 لكن القلب المGGؤمن بGGال!! فى اليم، وبهذا لن أخاف ولن أحزن؟

 المطمئن له الواثق فيه، يعلم علم اليقين أنه الحق، ول يشعر حيال
 ذلك إل بكل الطمأنينة وبالثقة العارمة التى تفيض من القلب علGGى
 الركان، لنه يعلم أنه من ال، فيسارع إلى تلبيGGة المGGر بفGGؤاد
 مستريح ونفس راضية، فحتى الخوف أو الحGGزن ل ينتابGGانه، و

 علم أن الأن ن . ليتبادران إليه، وهذه هي حقيقة حسن الظن بال
 ل يفعل بنا إل خيراZ، فنثق فيه ونتوكل عليه، فنستند على الركGGن
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  ونGGتركفيهGGا، حمولنGGا الحياة وثقGGلالمتين، وتخف عنا مئونة 
 معنا بخطGGى ال، ونسير ونحن نشعر أن لنفسناانشغالنا بتدبيرنا 

.واثقة فى الحياة، حيث إننا سنصل إلى ما يريده ال بنا
====================
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الدعاء )- 4
:والستعانة بال

 سورة} } 77{ قhل} مqا يqعtبqأf بuكhمt رqبQي لyوtلyا د[عqاؤfكhمt ... {: قال تعالى
 خالق، والخالق مالك، والمالك قGGادرcفال جل جلله هوالالفرقان، 
  غيره، كيف ل؟ وبيده خزائن السGGمواتطلب من فل ي[لذاوغني؛ 

.يقلبها كيف يشاء. والرض، كما أن بيده قلوب الناس ومصائرهم

 استمداد العون من ال، وهذه السGGتعانة ل :والستعانة بال تعني
 تحدث إل باليقين الجازم أن ال مالك الملك والملكوت، وكل شيء
 بقدرته يحدث، فهو القادر على دفع الضر وجلب النعمة، الوهGGاب

. الكون كلهمدبر لمرلكل خير، وال
  قلبه بالثقGGة التامGGة فGGى الأعماقفحينما يمتليء النسان من 

 يعيش مطمئناZ، فهGGو علGGى اتصGGال بملGGك عظيGGم، رب الرض
 والسموات السبع ورب العرش العظيم، صاحب السلطان الذي ليس
 بعده سلطان، سلطان القهر والملك والهيمنة على خلقGGه وكGونه،

 كيف ل؟ والنسان. فهو يستمد منه العون وهو ممتليء بالطمئنان
 حينما يعتمد على أحد الوزراء أو المراء تشGGتد ثقتGGه بنفسGGه،
 وبقضاء حاجته، ويشعر بالزهو والفخر والقوة والسلطان، كيGGف

  استشGGعربمGGن كيف!!! بمن ي[عل�ق حاجته برب الرض والسماء؟
 استمداد العون من الملك العلى الGGذي بيGGده الحGGول والطGGول

  عليهيqعز أو ي[غلب أو ي[قهروالسلطان مالك الملك والملكوت؟ فهل 
أمر؟ بل هل ي[صرف عنه خير، أو يناله شر؟
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 إن الصلة بال سلطان للعبد وأي سلطان؛ فهGGو موصGGول� بGGرب
.الرض والسموات، يشمله بحبه ورحمته وقدرته، ويشمله بعونه

 تلك الصلة التي تتحقق له بالدعاء لتتحقق بGGأي شGGيء سGGواه؛
 {وqقyالz رqب�كhم[ ادtع[ونuي أzسGGtتyجuبt:  كما قال تعالى،فالدعاء هو العبادة

 tمhكyل qمGGsنqهqج qونhلhخtدqيqي سuتqادqبuع tنqع qر[ونuبrكyتtسqي qينuذsن{ الuإ} qنGGيuرuاخqد
 فالدعاء سرc عظيم من أسرار اليمان بGGال. غافرسورة } }60

 والصلة به، فما أطيب أن تستشعر أنك مع ال تكلمGGه فيسGGمعك،
 وتطلب منه فيجيبك، وتستمد منه العون فيعينGك، وتسGتند علGى
 حوله وطوله فينصرك، وتطلب منه الحماية فيحميك، ويدفع عنGGك

 إن النسان قGGد. يالها من عظمة أن تناجى ال. الشر ويدافع عنك
 ، وقد ينسج به كل خيGGوط حيGGاتهيغير مجرى حياته كلها بالدعاء

 ، وقد يحدث فى حياته ما يGGذهل النGGاس، أو مGGا يشGGبهالقادمة
 المعجزات حينما يدعو ال ويصدق معه، ويلح عليGGه، ويحسGGن

 ، فيستجيب ال له، كما حدث مع أصحاب الكهGGف، ومGGعالظن به
.الثلثة الذين سدت الصخرة عليهم باب فتحة الجبل، لنه الدعاء

 لك السGGباب،من أجمنح، وقد تتسبب ل في حياتكقد تنقلب المحن 
 ومقGGدTرها القGGدار وربفأنت تتصل بخالق السباب ومسGGببها، 

 فياله من غنىp لكل فقير، وياله من عزة.  الكوان ومدبرهاوفاطر
 وسلطان لكل ذليل، وياله من أنس لكل وحيد، ويالها من قوة لكGGل

.، ويالها من سعادة لكل مهموم حزينضعيف
 إنك قد ل تغير مجرى حياتك فحسب، بل قد تغير الدنيا من حولك،
 وقد تغير حياة من تحب لهم الخير من السلب لليجGGاب بصGGدق

.الدعاء
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 قوة الدعاء، ووقتGGه، ومكGGانه، :ومما يؤثر فى إجابة الدعاء •
 وحالة الداعي، كالدعاء فى سجود أوالقيام ، والدعاء فى السحر،
 والدعاء المصGGحوب بالبكGGاء والتضGGرع واللحGGاح والصGGدق
 والضطرار والخلص واليقين بالجابGGة وحسGGن الظGGن بGGال،

 كما أن إقGGران الGGدعاء. وكالدعاء فى الماكن الشريفة كالحرمين
 إجابته، وتذكر أن تدعوبالصدقات والعمال الصالحة يزيد فرصة 

 عن أبي هريرة رضGGي فال وأنت موقن بالجابة، وإل فل إجابة:
  "ادعوا ال وأنتمال عنه عن النبي صلى ال عليه وسلم أنه قال:

 موقنون بالجابة، واعلموا أن ال ل يستجيب دعاء من قلب غافل
 صGGلى ال عليGه وآلGهوقد جاء عن النGبي  رواه الترمذي، له"

 جاء في مسند،  ويث صحيح حد" الدعاء سلح المؤمن " وسلم :
  ل يرد القدر إل"المام أحمد أن النبي صلى ال عليه وسلم قال : 

 وعن أبي أمامة رضGGي ال ، ول يزيد في العمر إل البر "،الدعاء
  "قيل يا رسول ال أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليGGلعنه قال:

 رسول القال  رواه الترمذي، والخير ودبر الصلوات المكتوبات"
  " ينزل ربنا تبارك وتعالى كGGل ليلGGة إلGGىصلى ال عليه وسلم:

 السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الخر يقGGول: مGGن يGGدعوني
  من يستغفرني فGGأغفر لGGه "،  من يسألني فأعطيه، فأستجيب له

 لمتفق عليه، وإياك والستعجال، ففي رواية لمسلم والترمGGذي: "
 يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل،
 قيل يا رسول ال ما الستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعGGوت

  " حسن لغيرهفلم أر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء
.

 أن الدعاء كنز ومفتاح عظيم، وضعه ال فى يGGد :وخلصة القول
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  الشGGدائد، وترتفGGععنهGGمالناس لتسهل لهم به المور، وتزول 
 الكروب، وتنهار سدود العوائق وحواجزها، وتGGhزال المشGGكلت،

  فالحمدلحسنات،وتتغير الحوال وتذلل الصعاب،  وتتبدل السيئات 
.ل أولZ وأخيراZ على نعمة الدعاء

====================
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حب النفع للمسلمين )- 5
وحب نهضتهم

 ديننا يقوم على التعاون وعلى حب الخير للخريGGن، وإيصGGالإن 
.النفع لهم، فل يؤمن أحدكم حتى يحب لخيه ما يحب لنفسه

 فالنانية مرفوضة فى صناع النجاح، لن النسان النGGانى الGGذي
 تشغله نفسه فقط، ويعيش لذاته فقط، تنفر منه الطباع السGGليمة،

Zدم. كما أنه ليزن فى دين ال شيئاGGتى تخGGفهو بتمنيه المانى ال 
 طموحه وحده، كالزائد على الحياة، وكالعالة على المجتمع، ينتسب
 له و لينفعه، وقد جعل ال نفع المسلمين عملZ له وزن عظيم فى

 عن عثمان رضي ال عنه عن النGGبي صGGلى الجاءالسلم كما 
 صGGحيح )خيركم من تعلGGم القGGرآن وعلمGGه  ( :عليه وسلم قال

 ، كما في، وال فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيهالبخاري
  قال رسول ال صلى ال عليGGهعن أبي هريرة قال:صحيح مسلم:

 ، وقGGال  "ال في عون العبد ما كان العبد في عون أخيGGه"وسلم
 أحب الناس إلى ال عز وجGGل((رسول ال صلى ال عليه وسلم: 

  أو،، وأحب العمال إلى ال سرور تدخله على مسلمأنفعهم للناس
  أو تطرد عنه جوعاZ، ولن، أو تقضي عنه ديناZ،تكشف عنه كربة

  أحب إلي من أن أعتكGGف فGGي هGGذا،أمشي مع أخ لي في حاجة
Zم،المسجد شهراGGن كظGGورته، ومGGومن كف غضبه ستر ال ع  

 غضبه ولو شاء أن يمضيه أمضاه مل ال قلبه رخاء يوم القيامة،
  ال قدمه يGGومثبTت ،ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له

  [رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحGGوائج، وحسGGTنتزول القدام))

30                                                              أسرار صناعة النجاح



 الGGدال كمGGا أن  ،]906اللباني إسناده في السلسلة الصحيحة ح
  دلمGGqن( قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ،على الخير كفاعله

 أهميةل على وهذا يد صحيح مسلم،على خير فله مثل أجر فاعله) 
 نشر الخير فى الناس، وقد جعل ديننا الحنيف أعظم الثGGواب فGGى
 الصدقات، وفى قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وكفالة اليتGGام،

  إن كGGانللمGGدينوقضاء الديون عن المدينين، أو إمهال الدائن  
Zل،،معسراGGحيح  أو العفو والمسامحة وهي أفضGGي صGGا فGGكم 
  قال رسول ال صلى ال عليGGه وسGGلمعن أبي هريرة قال:مسلم:

 "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس ال عنه كربة من
 كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، يسر ال عليه في الدنيا
 والخرة. ومن ستر مسلما، ستره ال في الدنيا والخرة. وال في

 وقد جعل ال المعاملGGة  عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"،
  الجر الكبير منه جل فى ع[له،ذاتالطيبة مع الناس من العمال 

 فالكلمة الطيبة صدقة، والبتسGGامة فGGى وجGGه أخيGGك صGGدقة،
 ومصافحتك أخيك تسقط الذنوب، والهجر لخيك المسلم فوق ثلث

 ، وأعمGGالحتى إنه إن فعل فمات دخل النGGارليال ل يحل لمؤمن 
  لنا أهمية العلقات الجتماعية بيGGنبيTنالمتشاحنyين ل تhرفع، فال 

 تجGGارةفالذي يريGGد أن يتGاجر مGع ال ، أفراد  المجتمع المسلم
.، لكى ينال خيرى الدنيا والخرةينفع غيره، لبد أن رابحة

  إلى أمGGر أشGGد أهميGGةوالمجتمعوكذلك فإن المر يتجاوز الفرد 
 وخطورة، أل وهو المة التى ننتسب لها، فأمة السGGلم بحاجGGة

  المخلصين، وإلى منبنيهاماسة إلى كل من يمد لها يد العون من 
  فGGى رفGGعولمن يساهم،  المحتاجين للمعونةيسدى الخير لبنائها
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 وكل واحد منا على ثغر من ثغور السلم  كما قيGGل، فل. شأنهم
 يؤتين{ السلم من قuبلك، بل لبد أن تكون عضواZ فعالZ فى نهضGGة
 المة ورفعتها، وتعمل على رفع الضغط عن أمتنا، وعلو شGGأنها

.ومستواها
 وإل فلو قامت أمة على أفراد أنانيين لسادتها النفعية والسGGيطرة
 وحب التملك، ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة، فيعم� الضرار بالغير من

  أركGGانه،وتتهاوىأجل المصلحة الشخصية، ويتساقط بناء المة، 
 ولبرزت عناصر الفساد، ولطغى الظلم والسGGتبداد. وي[قوTض بناؤه

 والستعباد للناس لصالح أفراد قلة يستطيعون بجاههم أن يحركوا
  بها في مسرح العرائس،ي[تلعب كالدمى التي ،الناس كيفما شاءوا

. ولذن ذلك كله بانهيار تلك المة التي تقوم على هذا الفساد
 فلبد أن يكون الهدف سامياZ خالصاZ، والهدف الخGGالص ل، هGGو
 الذى يخدم جميع الناس، فينGال القبGول فGى الرض والسGGماء،

  ال لمن يعينوك على تحقيقه، ومن ييسرون لك الوصGGولوفقكوي
 فقد يظهر لك أشGGخاص –. إليه، ومن يقفون مساندين لعلو بنائه

 ولGGم تتخيGGل قGGط أن ،لتحسب لهم حساباZ، ولم يخطروا لك ببال
 قد يظهروا فى حياتك فقط من أجGGل أن يسGGاعدوك، يساعدوك –

 ولكى يضعوا لك لبنة فى بنائك، ثم يختفون من حياتك وإلى البد،
  ال لك لنك نافع وسGGتنفع النGGاس،يدبرهافهذه المور هى التى 

 وستعين غيرك على الخير، فيهيء ال لك من يعينك ومن يفتح لك
.البواب وييسر لك الصعاب على غير توقعك وحساباتك

====================
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دوام الستخارة)- 6
 والتسليم

  تقابله الكثير مGGنرحلة نجاحهلنسان خلل مراحل سيره فى إن ا
 العقبات، كما تقابله الكثير من الخيارات والGGتى يصGGعب الفصGGل

  إلى هGGدفه فيختGGاره،أيها موصلهبينها، ول يعلم صاحب الهدف 
 بعده فيجتنبه، فهو ل يعلم عن عاقبة هذه المGGور شGGيئاZ،يوأيها 

 فتنتابه الحيرة خشية أن يختار ما عاقبته الشر، أو أن يفوQت على
 ، فيعجز عن اتخاذ القرار السليم،  ويتخبGGط،الفرص الثمينةنفسه 

GGردده فرصGGتهوقد يتردد مدة طويلة من الزمن يضيع فيها مع ت، 
 وقد يبادر بالختيار السريع الذي ربما ما درسه قبل أن يختGGاره،
 فيفوته به النفع الكبر، أو تحصل له به مضرة سGGوء الختيGGار

.فيناله الشر أو بعضه. لنفسه، وينال عاقبة الندامة
 لذا فقد شرع ال لنا صلة الستخارة، ووال الذي ل إلGGه غيGGره
 إنها لكنزc من كنوز الشريعة السمحة، ولو لم يشرع لنGGا سGGواها

 ضع فيها كل عمل ليتم تصGGفيته مGGننلكفتنا، فهى المصفاة التى 
 شره، ويخرج من الجانب الخر بالخير فقط، كاللبن المصفsى مGGن
 بين فرث ودم، ودعاء الستخارة من أروع ما وجد فى باب تسليم
 العبد ل ، وحسن توكله على موله، وتركه الختيار؛ لعدم علمGGه

.بمكان الخير ول عاقبة أمره
:فالمر الذي هو مظنة الخير أحد أربعة

 فقد يختار النسان أمراZ ظاهره الخير لكن باطنه الشر وحصاده 
 الحسرة والندامة، أو يختار أمراZ أوله خير وآخره الشر، أو يختار
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 أمراZ هو خير فى بعضه وشرc فى بعضه الخر، والنسان ل يدرى
 عن هذا ول عن ذاك، وقد يختار النسان أمراZ هو خيرc حقاZ، لكنه

 ول يقع الخيار الخامس الذي. ويفوته به الخير الكثرالخير القل، 
.هو الخير المحض، إل بعون ال وحسن التوكل عليه

Zوالمر الذي هو مظنة الشر على أقسام أيضا:
 فقد يكون المر نحسبه شراZ لكنه خير لنا، أو يحمل لنا في طيGGاته
 الخير الكثير، أوقد يكون في المر بعض اللم، ولكنه الشر القليGGل
 الذي يدفع عنا المزيد مما لنتحمله من الشر، وقد يكون أمر أوله
 تعب ومشقة وألم ومعاناة لكGGن آخGGره جنGGي أحلGGى الثمGGرات،

.والوصول لفضل الخيرات
 والنسان في هذا وذاك جاهل كل الجهل، ولبد أن يعGGترف العبGGد
 بجهله وقصر نظره بين يدي ربه الملك العليT، وأن يطلب من ال

 باعترافه هذا – أن يوفقه ال لخير الخيرين، ويGGدفع جل وعل –
.عنه شر الشرين

  وتفويض وتوكل، ويقيGGنوطلب الخيرفهذا الدعاء تسليم وسؤال 
 بعلم ال وبقدرته، وبحوله وطوله وملكه الواسع، وبإحاطته التامة
 بالمور، وبهيمنته عليها وبمساعدته لعبده، وبنصرته له وبوليته
 لمره، وفيه من العبودية ل ما فيه؛ فهو مشتمل على حسن ظنه

 ومشتمل علGGى حGGب. بربه أن يختار له الرشد والخير حيثما كان
 النسان لختيار ال له أيا كان، وعلى إيثاره ما يختار ال له على
 هوى النفس ورغباتها، كما أنه مشتمل� علGGى الرضGGا بحكGGم ال
 وحكمته، ليس هذا فحسب، بل والعGGتراف بمنتGGه وفضله فGGى

.اختياره، والتيقن أن ال دافع عنك الشر
 كان رسول ال صلىعن جابر بن عبد ال رضي ال عنهما قال: 
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 ال عليه وسلم يعلمنا الستخارة في المGGور كلهGGا كمGGا يعلمنGGا
 السورة من القرآن يقول:إذا هم أحدكم بالمر فليركع ركعتين مGGن

 ثم ليقل:،غير الفريضة
 اللهم إني أستخيرك بعلمك

 وأستقدرك بقدرتك
 وأسألك من فضلك العظيم

 فإنك تقدر ول أقدر
 وتعلم ول أعلم

 وأنت علم الغيوب
  اللهم إن كنت تعلم أن هذا المر خير لي في ديني ومعاشي

وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله
 فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه 

 وإن كنت تعلم أن هذا المر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة
أمري أو قال عاجل أمري وآجله
 فاصرفه عني واصرفني عنه
 واقدر لي الخير حيث كان

 ثم أرضني به
رواه البخاريقال ويسمي حاجته" 

 dمتتالية، وقطوف cمن الخير والنور والرحمات:متتابعةكنوز 
 فالعبد يدعو ربه وموله أن يختار له :اللهم إنى أستخيرك بعلمك 

 الخير بعلمه، فال هو الذي يعلم كوامن المور وخيرها من شرها،
وطيبها من خبيثها، ونقيها من مشوبها.

 فالعبد يستمد قوته ومقدرته من قوة سGGيده :وأستقدرك بقدرتك 
 وموله، فيقوي بها ضعفه ويجبر بها كسره، فGGال هGGو وحGGده
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،ZراGGا خيGGالقادر، وبقدرته هذه تتحقق المور الصعبة لو كان فيه 
.وتhذلل مصاعبها، وي[قرب بعيدها، وي[نال خير خيرها

 ففضل ال واسع، وعطاؤه كبير، وبيده :وأسألك من فضلك العظيم
 السموات، وبيده الناس وقلGGوبهم يحولهGGا إليGGهو خزائن الرض

 بالخير والنفع وقضاء حوائجه، وبيده وحده العطايا والمنح التى ل
 فالسؤال ل يصلح إل له، ول ي[نال.. تنتهى، والجوائز التى يتمناها

.إل منه وبه، والخير ل ي[ستخرج إل من خزائنه وحده
  مGGنوتبرئهالقرار التام بعجز المخلوق إنه  فإنك تقدر ول أقدر:

 العلم والقدرة، والتسليم التام بسلطان ال وحوله وطوله وقGGوته،
 فأنت وحدك رباه تقدر أن تفعل بى ما تشاء، ول أقدر لنفسى على

يء.ش
  وأنت وحدك تعلم خيرى منوتعلم ول أعلم، وأنت علم الغيوب :

 شرى، وما يصلحني ومايفسدني، وما يشقيني وما يسعدني، ومGGا
 أعلGGمل  أما أنا فأنا يقربني وما يبعدني، وما يهديني وما يضلني،

 عن مصيرى شيئاZ، ول عن بواطن المور شيئاZ، فأنت وحدك علم
 تعلGGم. الغيوب، تعلم منها ما دق وخفى كما تعلم ما ظهر واتضح

 أنظارنGGا مهما دق المر وخفى وغاب عن شيءكل شيء عن كل 
.القاصرة

 اللهم فأدعوك بهGGذه اللهم إن كنت تعلم أن هذا المر خير لي...:
 القدرة وبهذا العلم وبهذا الملك، وبثقتى فيك وحسن ظنGGى بGGك،

  صفاتك وفGGى اللجGGوءألوهيتك وربوبيتك وفيوبتوحيدى لك فى 
 إليك أن تدبر لى أمرى كله فى دينى ودنياى وآخرتى، فGGإن كنGGت
 تعلم أن هذا المر خيرc لى، وسيصلح به شأنى فى الدين والGGدنيا
 والخرة فأسألك اللهم أن تجعل هذا المر قدرى إن لم يكن كGGذلك،
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 ولتحرمنى منه، ول تدعه صعباZ علىT شاق الوصول إليه، وإنمGGا
 أعني حتى أصل إليه واجعله قريباZ ميسGGوراZ سGGهل المنGGال، فل
TىGGم علGGم أنعGGيستطيع أن ييسره لى إل أنت ول يرزقنيه إلك، ث 
 وتفضل بالزيادة على إعطائه لي بأن تبارك لى فيه، فأجنى منGGه
 بدلZ من الخير خيرات، وبدلZ من الثمرة الصالحة ثمGGرات كGGثيرة

.متتابعة فى الدنيا والخرة
 وأما إن كنت تعلم أن هذا وإن كنت تعلم أن هذا المر شر لي...:

 المر شرc لى، كله أو بعضه، أوله أو آخGGره، فأسGGألك اللهGGم أن
  فل تهفو إليه نفسGGى ول تحGGن�ه عننيتمنعنى منه ، بأن تصرف

 لنواله، ول تسعى فى طلبه، وزد علىT الفضل منك بGGأن تصGGرفه
 عنى كذلك، فل يلحقني ول ي[صر علىT حتى ل يوقعنى فيه، فأنGGال

.به الشر المحقق
 ثم بعد أن صرفته عنGGى وقGGد كنGGت واقدر لي الخير حيث كان:

ZديلGGى بGGأتمناه، فأسألك اللهم أن تقدر لى الخير الذي ترتضيه ل 
 عنه، والذي تعلم أن لي فيه الثمرة الطيبة فأجنى منه سعادة الدنيا

والخرة.
  ول تدع نفسى حتى ترضيني به، فل يخالط نفسى ثم أرضني به:

 تجاهه شكc فيه ول بغض له ولإعراض عنه، ول تمن] لزواله، بل
  به عيني،  ول تدعني نادماZ على فواتوتقرأرضى عنه وأسعد به 

  هذا المر الذي اخترته لى  قرة عينى ورضGGاواجعل المر الخر،
.نفسى وهنائى وسكونى وراحتى ورحمتى فى الدنيا والخرة

 ل مانع من الشر ول حائل لهف إنه تمام التسليم لحول ال وقوته:
 عنى، إلك أنت وحدك يا ربى ومولى، ول قوة لى على الخيGGر،
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 ول للخير وصول� إلىT إل بإيصالك أنت لGGه ، سGGبحانك سGGبحانك
.سبحانك رباه، ل إله غيرك ول رب سواك ول مولى لى إلك

  فىالمتتابعةوعلى قدر استشعار تلك الفيوض الزاخرة من المنح 
 هذا النور العظيم، على قدر ما ينال العبد من المنح والعطايGGا، فل

.يستجيب ال لدعاء من قلب له] غافل
 وعلى قدر يقينك فى ال، وتصديقك لكل كلمة فى هGGذا الGGدعاء،
 وعلى قدر حسن ظنك بربك، وتسليمك له، ورضاك مقدماZ بحكمه،
 وعلى قدر عدم إقدامك على شيء إل بالرجوع إلى مولك وسيدك
 كالعبد الذي ل يتحرك خطوة بدون إذن سيده تماماZ بتمام، على قدر
 ذلك كله يكون ما ستنال وتجنى من الفتوح والهبات، ومن الخيGGر
 الذي ستحوزه، ومن الثمرات والعطايا التى يعجز عن النطق بهGGا

.اللسان، أو أن يحصرها ورق وحبر وأقلم
====================
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تقوى ال،) – 7
 وتجنب المعاصي

،ZداGGثيرة جGGواليات التى تتحدث عن التقوى فى القرآن الكريم ك 
 فالتقوى مفتاح المفاتيح الذي يفتح كل البواب المغلقة، وييسر كل

. المور الصعبة، ويبارك ال به فى كل عمل يقوم به النسان
 العمل بطاعة ال، على نور من ال ، ترجو ثواب ":والتقوى تعنى

".ال، وتجنب معصية ال، على نور من ال، تخاف عقاب ال
 فالنجاح الذي يطلبه النسان لنفسه إنما هو من بركة ال فى عمر

 فكيف ي[نال كل هذا الخيGGر. النسان وفى حياته وفى دنياه وآخرته
 هوبمعصية ال واقتراف مساخطه،  وكيف ي[نال بترك الخير الذي 

  ال وقربه ورضاه؟ فمادام النسان يبتعد عن مصGGدرةحبم سبب
 رضا ال والذى يجلب البركة لحياته كلها، فمن أين له أن يجنGGى

السعادة فى أى وقت وحين؟
 إن النسان قد يدفعه المسير فى طريق النجاح إلى التنGGازل عGGن
 بعض أوامر ال أوالتساهل فى نواهيه حتى يحقق ما يريد، ولكGGن

 ومفاتيح الرزق لى شيء إنما هGGى. ما عند ال لي[نال إل بطاعته
 جGGاء ، وقدتقوى ال وطاعته، وبها ي[ستخرج من خزانته كل خير

 "إنفي مسند المام أحمد أن النبي صلى ال عليه وسGGلم قGGال : 
.العبد لي[حرم الرزق بالذنب يصيبه "

 كما أن الرزق ليس مالZ فقط، بل إن المال أقGGل الGGرزق؛ فGGالعلم
 رزق، والبركة كذلك، والوقت، والصحة، وكذلك العمل والGGزواج ،

  ، والوفاق السرى والسعادة والطمأنينGGة، والسGGتقرار،ولدوال
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.إلى غير ذلك.وحسن الصلة بالناس…
 وأما عن ثمرات التقوى في حياة النسان، فهGGي لحصGGر لهGGا،

 ومنها:
 {وqمqن يqتsقu اللsهq يqجtعGGqل لGGsه[:قال تعالى : من الكروبالمخرج- 1

سورة الطلق} 2مqخrرqجpا {
 { إuن{ الsذuينq اتsقyواr إuذyا مqس{GGه[مt:  قال تعالى والبصيرة:الذكرى- 2

 سورة} } 201فyإuذyا ه[م م�بtصuر[ونq {طyائuفd مQنq الشsيtطyانu تyذyكsر[وا 
.العراف

 مuنtوqيqرtز[قrه[  وqمqن يqتsقu اللsهq......{:  قال تعالى الواسع:الرزق- 3
 ، فمن حيث ل يحتسGGب،الطلقسورة } }3حqيtثh لyا يqحtتyسuب[... {

 تعنى أن النسان قد ل يكون معه مفاتيح الرزق ول أسبابه، ومGGع
  التقوى تنوب عنهفقوةذلك يرزقه ال بتقواه، ويهيء له أسبابه، 

 فى كل ضائقة فتفتح له البواب وتلين له الصعاب، وتنال النفGGس
.بها محابها وما ترجوه من الخير

 وqمqن يqتsقu اللsهq يqجtعqل لsه[ مuنt أzمtرuهu{ : قال تعالى الواسع:اليسر- 4
  ذلك اليسر الذي يصبغ حيGGاته بطGGابع،الطلق} سورة }4ي[سtرpا {

 ، فل تتعسر أموره ول يتكGGدراللين والسهولة والراحة والطمأنينة
.معاشه

الذى يوهب من ال للنسان، فليس العلم هبة الوفير:العلم- 5   
 اللGGgهq { وqاتsقhواr :قال تعالى ،من أحد البشر، وإنما هو هبة من ال
} cيمuلqع [ءtيyل� شhكuب ]هgاللqه[ وgم[ اللhل�م[كqي[عqالبقرةسورة } }282و.

 فالعمل الصالح ل يتقبله ال جل وعل مGGن أي : العملقبول- 6
  كما قالشرط القبول بالخلص والتباع، هي  التقوىعامل، وإنما

 ، فالذيسورة المائدة} }27إuنsمqا يqتyقyب{لf اللgه[ مuنq الrم[تsقuينq{{:جل وعل
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 ، هو فقGGطوليرجو بعمله إل وجه ال يعمل على نهج رسول ال 
 ، وهذا القبول إنما يكون باب الفتح؛ فالذي يتقبلمن يتقبل ال منه

.ال منه عمله تhفتح له أبواب الخير كلها
قال تعالىالبركة:- 7  وqلyوt أzن{ أzهtلz الrقhرqى آمqنhواr وqاتsقyواr لyفyتyحtنyا{:  

 .سورة العGGراف} }96 {مQنq الس{مqاء وqالzرtضu...عqلyيtهuم بqرqكyات] 
 ويالها من نعمة عظيمة أن ينال النسان البركة، وأي شي خير من

  مGGعفكأنما وهبGGه، إنسان حياةبركة فى ال ال حين يطرحالبركة؟
 يحصد من سعيه المتواضع ما ل يحصدهفعمره أعماراZ متطاولة، 

 الخرون من مساع] كثيرة، ويتسع الخير فى حياته وينتشر فى كل
 ، ففي عمره بركة، وفGGي وقتGGهوعلى كل مستوى. مكان ومجال

 بركة، وفي أولده بركة، وفي سعيه بركة، وفي صحته بركة، وفي
.علمه بركة، وفي ماله بركة، إنها وال من أعظم النعم

 إن تتقوا ال يجعGGل لكGGم{:  كما قال تعالى والفرقان:النور- 8
Zل،: }فرقاناGGق والباطGGفيجد فى نفسه القدرة على التمييز بين الح 

 وبين الخبيث والطيب، والصالح والطالح، والخير والشر، فيبتعGGد
 ويتزايGGد فGGى. عن الشر قبل أن يقع فيه، وبفوز بالخير ويجنيه

 نه الشرار، ففرقانه يفرق له بيGGنعحياته وجود البرار ويتباعد 
.جيد والفاسدال
  وياله من شGGرف- معية ال جل جلله ومحبته، ووليته أيضا:9

 {وqاتsقhواr اللgهq وqاعtلyم[واr أzن{ اللGGgهq مGGqعq الrم[تsقuيGGنq {ورفعة قال تعالى
 { إuن{ اللgهq ي[حuب� الrم[تsقuيGGنq { سورة البقرة، وقال جل جلله:}}194

  {وإuن{ الظsالuمuينq بqعtض[GGه[مt أzوtلuيGGqاء} سورة التوبة، وقال تعالى:}4
} qينuقsم[تrال �سورة الجاثية.} } 19بqعtض] وqاللsه[ وqلuي

 حتى ولو بدت المGGور حالكGGة فGGي أولهGGا- حسن العاقبة: 10
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 قال تعالى: وصعبة، فإن العاقبة الحسنة لن تكون إل للمتقين فقط،
} qينuقsم[تrلuل yةqبuاقqعrن{ الuإ tرuبtاصy49{ف{{ ،سورة هود hةqرuآخrار[ ال}الد qكrلuت } 

 لuلsذuينq لyا ي[رuيد[ونq ع[لhو�ا فGGuي الrأzرtضu وqلyا فyسGGqادpا وqالrعqاقuبGGqةhنyجtعqلhهqا 
 qينuقsم[تrلuسورة القصص} }83{ل 

 :وهى نعم المكسب والفوز، قGGال تعGGالى : من النارالنجاة- 11
 qكQبqى رyلqع qانyا كqد[هuارqا وsلuإ tمhنكQن مuإqي�ا {{ وuضrا م{قpمrتqي71حQجyنhم{ نhث { 

 qينuمuالsر[ الظyذyوا و{نyقsات qينuذsي�ا {الuثuا جqيهuفالتقوى،مريمسورة }} 72ف  
 سبب النجاة يوم القيامة من السقوط فGGى جهنGGم أثنGGاء اجتيGGاز

.الصراط
 { وqسqارuع[واr إuلyى مqغrفuرqة] مGGQن ر{بQكGGhمt وqجqنGGsة]: الفوز بالجنة- 12

 آل سورة} }  133الس{مqاوqاتh وqالzرtض[ أfعuد{تr لuلrم[تsقuينq {عqرtض[هqا 
 ،  فالمتقون هم المنون من أهوال يوم القيامة، وفزعGGه،عمران

 وهم الفائزون بجنة ربي،فال أم{نهم بما خافوه واتقوه فى الدنيا، 
  { وqلyنuعGGtمq دqار[بل لقد سمTى الجنة باسمهم فجعلهGGا دار المتقيGGن:

 qينuقsم[تr30{الtمGG]هyار[ لqهrنzا الqهuتtحyن تuي مuرtجyا تqهyونhلhخtدqن] يtدqع hاتsنqج { 
} qينuقsم[تrه[ الgي اللuزtجqي qكuلyذyك qونfآؤyشqا يqا مqيهuاه[م[31فGGsفqوyتyت qينuذGGsال { 

 كhنتhمt تyعtمqلhونqالrمqلئuكyةh طyيQبuينq يqقhولhونq سqلمc عqلyيtكhم[ ادtخhلhواr الrجqنsةy بuمqا 
  سورة النحل، وجعل الخرة كلها لهم، قال تعالى: قGGال} }32{

  إuن{} سGGورة الزخGGرف 35لuلrم[تsقuيGGنq {وqالrآخuرqةh عuندq رqبQكq  {تعالى:
 } يqلrبqس[ونq مuن52} فuي جqنsات] وqع[ي[ون] {51الrم[تsقuينq فuي مqقyام] أzمuين] {

} qينuلuابyقyت�} كyذyلuكq وqزqو{جtنyاه]م بuحGG]ور[ عuيGGن[ {53س]ند[س] وqإuسtتyبtرqق[ م
54} qينuنuآم [ةqهuاكyل� فhكuا بqيهuف qون]عtدq55} يyتtوGGqمrا الqيهuف qونhوقhذqا يyل { 

} uيمuحqجrال qابyذqع tاه[مyقqوqى وyولfأrال yةyتtوqمrا الsلuا 56إZلtضyف {qكGGuلyذ qكQب}ن رQم 
 سورة الدخان.} }57ه[وq الrفyوtز[ الrعqظuيم[ {
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 فالتقوى هGGى مجمGGوع :الحياة الطيبة في الدنيا والخرة- 13
 اليمان والعمل الصالح، وقد قال ال تعالى عمن يGGؤمن ويعمGGل

Zصالحا:}  [رyكyن ذQا مpحuالqص zلuمqع tنqم]هGsنqيuيtحhنyلyف cنuؤ}مG]م qه[وqى وyنثfأ tوzأ 
 tه[مsنqيuزtجyنyلqو ZةqبQيyط Zاةqيqح} qونGGhلqمtعqي rواhانGGyا كqم uنqسtحzأuه[م بqرtجz97أ{{ 

 أى أنه سينال السعادة التى يبحث عنها كل النGGاس،.سورة النحل.
 فتطيب له بها دنياه، وتطيب نفسه، ويطيب زوجه وولده، ويطيب
 عمله ورزقه، ويطيب كفاحه وكسGGبه، وتطيGGب صGGحته، ويهنGGأ
 بحياته، وبما يجنيه من ثمرات، ثم يجزيه ال في الخGGرة ليGGس
 بعمله الحسن، وإنما بأحسن ماكان يعمل، وهذا وال هGGو الفGGوز

.العظيم
 أسأل  ال أن يجعلنا وإياكم من المتقين، ويقر عيننا بالفوز يGGوم

الدين.
====================
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نسبة الفضل إلى ال،)- 8
 وشكره والثناء عليه

 والشكر ل يكون باللسان فقط، وإنما بالجوارح والعمال الصالحة،
 النعGGم المتتاليGGةوبالقلب الذي يعترف بالجميل ويشكر لصGGاحب 

.والفضل العظيم
 فالفضل فيما أنت فيه إنما هو فضل ال عليك، ومنته فيما أوصلك

  سعيك بالتوفيق، وأعانGGك علGGىوكللإليه، فقد هي{أ لك السباب، 
  وqمqا بuكhم مQن ن�عtمqة] فyمuنq اللgهu ...{:جناية الثمرة الحلوة، قال تعالى

 .ةفلوله ما جنيت إل الحسرة والخسار .النحلسورة } } 53{
  ويلهج لسانك بالثناء عليGGه،،ولبد أن يؤمن قلبك بهذا أشد إيمان

 وشكر فضله، وأن يشهد قلبك بالفضل ل، ثم تسGGتمر جوارحGGك
 على العمل بمرضاته والستزادة من الخيرات، فتستعمل نعمته فى

Zالخير، ول تستخدمها فى الشر أبدا.
 ول بد أن تنسب الفضل لهله، فل تتعالى بنجاحك الذي أحرزتGGه،
 ول تنسب الفضل لنفسك كما نسب قارون نعمة ال عليه إلى نفسه

.فأزالها ال منه وأزاله معها
  { لyئuن شGGyكyرtتhمt:وشكر النعمة هو باب المزيد، كمGGا قGGال تعGGالى

.إبراهيمسورة } }7عqذyابuي لyشyدuيدc {لzزuيدqنsكhمt وqلyئuن كyفyرtتhمt إuن{ 
====================
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أنفق يا ابن آدم– )9
 ي[نفق عليك

 أعطu خلقه ول تبخل عليهم، وكما أعانGGك أعGGن فكما أعطاك ال 
 ، وأصل كلمة الزكاة هي الزيGGادة زكاتهيءغيرك، أنفق… فلكل ش

 والنمو، فكلما أنفقت ازددت، وكلما أعطيت أخذت أكثر، قال تعالى:
} qنGGيuقuر[ الر{ازGGtيyخ qه[وqه[ وhفuلrي[خ qه[وyء] فtيyن شQم مhتrقyنفzا أqمq39{و{ { 

 وعن أبي هريرة رضي ال عنه أن رسول ال صGGلىسورة سبأ، 
 ( ما نقصت صدقة من مال، وما زاد ال عبداال عليه وسلم قال: 

بعفو إل عزا، وما تواضع أحد ل إل رفعه ال عز وجل ).
  وأما إن أمسكت ومنعت، فقد يمسك ال الخير عنك، فعGGن أبGGي
 هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم :
 ( ما من يوم يصبح العباد فيه إل ملكان ينزلن، فيقول أحGGدهما:

 رواه اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الخر اللهم أعط ممسكا تلفا )
 البخاري ومسلم، وعqنu ابtنu ع[مqرq، قyالz: قyالz رqس[ولf الu صqلsى اللGGsه[

 :qمsلqسqو uهtيyلqاعqه� " إuن{ لuلsهu أzقrوqامpا اخrتyص{ه[مt بuالن�عqمu لuمqنyافuعu الrعuبqادu، وqي[قuر
 tمGGuهuرtيyى غGyلuا إqهyو{لqحqو tه[مrنqا عqهqعqزyا نqع[وهyنqا مyذuإyا، فqوهhلyذqا بqم tمuيهuف" 

.حسن لغيره
وفي كل خير ر[زقته زكاته:

  وكفالة اليتام وإعانة الرامGGل،إطعام الفقراءزكاته ف  فأما المال
.معالجة المرضى

  الناس منه وتفيدهم به، وتنشر الخيGGرتhعل�مزكاته أن ف وأما العلم

45                                                              أسرار صناعة النجاح



.بين أمة السلم
 تزكيه بالدعوة إلى ال وإيصال العلم الدينى، وتبليGGغف وأما الدين

 السنة وتحفيظ القرآن وتعليمه، وإعانة الناس على التقوى، والخذ
.بأيديهم إلى طريق الهدى بالرفق واللين

:انفع الناس ،وكذلك من شهادتك، ومن حرفتك، ومن منصبك
  الماهر الحاذق الشهير يجعل من أيGGامه يومGGاZ لمGGداواةفالطبيب

 ،الفقراء، وعمل الجراحات المجانيGGة وإنفGGاق الGGدواء المجGGاني
 يوما يجعل من دروسه للطلب الذين ل يجدون ما ينفقونه والمعلم
 والGGGزارع،  ينفق من ماله وسلعه فى سبيل الوالتاجر، بالمجان

  يتصدق من حرفته فGGىوالصانع، يعطى من زرعه فى سبيل ال
 ينفقصاحب الكرسى والمنصب ولمن ل يجد ما يدفعه، سبيل ال 

 من وقته وشفاعته فى الخير ليعطى المحتاجين حاجتهم، وليوصل
 لضعفاء حقوقهم، وليساعدهم فى وجوه الخير والحق، ولينصGGرل

. المظلومين
 هGGqل}{فال يزيد الجميع بإحسانهم أن يحسن عليهم أكGGثر وأكGGثر،

.سورة الرحمن}  }60الrإuحtسqانu إuلsا الrإuحtسqان[ {جqزqاء 
 فكما جعلك ال سببا لرزاقهم، إذ رزقهم بسGGعيك وجهGGدك، فقGGد

 ، فالزكGGاة زيGGادة ونمGGاء،أيضاجعلهم ال سبباZ لرزقك وزيادتك 
 وليست فقداZ أو ضياعاZ، فقد نفعهم ال بGGك وأثابGGك فGGى الGGدنيا

 بل إنهم يعطونك فوق ما تعطيهGGم؛ فلGGول المحتGGاجين. والخرة
 والفقراء ما استطعت أن تدخل الجنة من باب الصدقات والحسان،
 وما استطعت أن تستكثر من الحسنات، ول أن تتاجر مع ال تجارة
 رابحة، وما استطعت أن تطفيء غضب الرب، وأن تhوقy مصGGارع

.، ولول ما تعطيه لهم ما تضاعف مالك ونماالسوء
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 يبتلي بالنعم، فمن الناس مqن يشكر فيزيده ال مGGن  وتذكر أن ال
 فضله، ومنهم مqن يكفر فيحرمه ال، أو ربما يزيده ويجعGGل هGGذه

. بها إلى وبال أمره فى الدنيا والخرةيدفعهالزيادة استدراجاZ له 
 كقارون الذي آتاه ال نعماZ كثيرة، ومالZ وفيراZ، وكنGGوزاZ عظيمGGة

 نسGGبةوتعGGاليه بفأبى أن يكون لعباد ال فيها رزقاZ، وزاد طغيانه 
  { إuنsمqا أfوتuيتhه[ عqلyى عuلrم]:الفضل لنفسه، فقال كما أخبرنا ال تعالى

  فلقد حسب أن الدنيا ملكGGه والقصص، سورة} }78 {عuندuي...
 تحت قبضته من كثرة ما أوتي، فما أصبح إل والبساط قد س[GGحب

 ،}بuهu وqبuدqارuهu الrأzرtضq  { فyخyسqفrنyا :من تحت قدميه تماماZ، قال تعالى
 فلم ينفعه علمه ول نفعه ماله، ول نفعه بطره وكGGبره، ول نفعGGه

 :، قGGال تعGGالى، بل وزال هو أيضا معهبخله، وزال عنه كل شيء
} uن د[ونuه[ مyنص[ر[ونqي [ةzئuن فuم ]هyل qانyا كqمyف qنGGuم qانGGyا كGGqمqو uهGGsالل 

} qينuرuصyالقصص سورة} }81الم[نت.
 فالذي حباه ال نعمة فلي[عuن بها عباده؛ فإنه يستزيد بذلك من فضل

  بل إن الصدقة قد تدفع، فما نقصت صدقةd من مال، ي[نقصول ال 
ZاGGكان سينفق مالك وفوقه المزيد، وقد تدفع عنك باب Zعنك مرضا 
 للشر يستنزف وقتك وجهدك وصحتك ومالك كحوادث السيارات أو
 إدمان ابن لك أو ابتلء فى ذويك أو فى أحبتك الذين يعGGز عليGGك

 فتعامGGلشأنهم، أو زوال مالك وبوار تجارتك، أو خسارة عملك، 
  السباب، ول تقصر نظرتك على الدنيا، فالتتعامل مع ال ول مع

 أعطu خلقه ول تبخGGل جل جللهفكما أعطاك ال ، غالبc على أمره
. غيركفأعuنعليهم، وكما أعانك 

 وصنوف الخير كثيرة، فحيثمGGا وجهGGت وجهGGك سGGتجد الفقGGراء
 والمساكين بحاجة للطعGGام والكسGGاء، والمرضGGى بحاجGGة للعلج،
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 والرامل واليتامى بحاجة للكفالة، وطلبGGة العلGGم الفقGGراء بحاجGGة
 لنفقتهم، ونشر الدعوة وبناء المساجد وسقيا المGGاء، والكGGثير مGGن
 وجوه الخير والبر، وتذكر أن هذه العمال إن أخلصتها ل فربما كان

 من حديث أبي هريرة رضي ال عنه قGGال:فيها نجاتك في الخرة، ف
 " إن مما يلحق المؤمن من عملهقال رسول ال صلى ال عليه وسلم 

 وحسناته بعد موته: علماZ علمه ونشره ، وولGGداZ صGGالحاZ تركGGه ،
ZراGGلبن السبيل بناه ، أو نه Zبناه ، أو بيتا Zورثه أو مسجدا Zومصحفا 
 أجراه ، أو صدقةZ أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد

 ، ومن حديث أنس بن مالك رضي ال عنGGه صحيح ابن ماجهموته "
  "سبع يجري للعبد أجرهن وهGGوأن النبي صلى ال عليه وسلم قال :

 في قبره بعد موته: من عqلgم علماZ، أو أجرى نهراZ ، أو حفر بئراZ ، أو
ZداGGرك ولGGأو ت ، ZحفاGGث مصTأو ور ، Zأو بنى مسجدا ، Zغرس نخل 

 حسTنه اللباني رحمه ال في صGGحيح الجGGامع يستغفر له بعد موته"
3596برقم :

 فل تعش للدنيا فقط، فإنما الدنيا ساعة، فاجعلها طاعة

والحمد ل أول وأخيرا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
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طبTق الن
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الخطوات العملية
لتطبيق السر الول للنجاح في الحياة

 وعندها ستجني الخير- جدد نيتك، واجعل نجاحك خالصا ل جل وعل: 1
.في الدنيا والخرة معا

. وستجد العون منه، وستصل لما تريد-أحسن التوكل على ال:2
  وعندها ستستريح، وتقطع رحلتك الطويلة- أحسن الظن بال وثuق فيه:3

وأنت آمن مطمئن.
  وحافظ على أسباب الجابة من المطعم الحلل- ادع ال واستعن به:4

 وأوقات الجابة وأحوالها وأماكنها وأتبع دعواتك بالصدقات، وعندها
ستمسك بالمفتاح الذي سيفتح لك كل أبواب الخير، مهما كان القفل عنيدا.

  فمن ل يهتم لمر المسلمين ليس منهم،أحب النفع للمسلمين: - 5
 وليؤمن أحدكم حتى يحب لخيه ما يحب لنفسه، واحمل همT أمتك وأنت

.Tتسعى لنجاحك الشخصي

  وعندها ستحمي- لتأخذ خطوة جديدة في حياتك من دون استخارة:6
نفسك من الكثير من الفخاخ التي لن يسلم منها من ل يستخير.

  ول يحملك استعجال الثمرة على قطف- اتق ال وتجنب المعاصي:7
الثمار المحرمة، وإل خسرت الدنيا والخرة.

  فالعون إنما يأتيك من ال،- اشكر فضل ال عليك، وانسب الفضل له:8
والشكر باب المزيد.

  وتذكر أن ما ستنفقه سيعود عليك أضعافا- أنفق يابن آدم ي[نفyق عليك:9
مضاعفة، ولتمنع الناس، فيحوQل ال الخير منك إلى غيرك.



أهم الملحظات التي استفدتها من هذا الفصل

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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فهرسال

7صG ....................الخلص ل ..................- 1
10صG .....................................- حسن التوكل2
15..................................صG - حسن الظن بال3
18....................................صG - الستعانة بال4
22.............................صG - حب النفع للمسلمين.5
25........................صG - التسليم ودوام الستخارة.6
7 G31- تقوى ال........................................ص
8 G36- شكر ال.........................................ص
9 G37- أنفق ينفق عليك..................................ص
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الكتيب الثالث بمشيئة الرحمن

السر الثاني
النفس القوية والنجاح
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إصدارات المؤلفة

الكتب
"ما خلقت الجن والنس إل ليعبدون".- 1

. كتاب أو سبع عشرة كتيبأسرار صناعة النجاح –- 2
. كتاب في جزأينالسرار السبعة للسعادة الزوجية –- 3

أسرار تربية الطفال.- 4
.- أسرار التمتع بالصحة5

المحاور الخمسة لضبط الحياة.- 6
- السرطان مرض العصر كيف أحمي نفسي منه؟7

- الدعوة رسالة النبياء.8
- خواطر ودروس من مدرسة الحياة.9

-  الكرتون يبني أم يدمqر؟ دراسة من الواقع.10
- عظماء السلم.11

- أسرار التداوي بالعشاب.12
- التغذية الصحية.13

الكتيبات
- القلب السليم.1
- أنت الن حر.2
- التصال بال.3
- قوة التفاؤل.4

أم سموم. ءذا- حقيقة المضافات الغذائية. غ5
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- رمضان أغلى لحظات العمر.6
- دروس من سورة التوبة.7

سلسلة إرشادات لصحتك
- إرشادات لمرضى السكري.1

- إرشادات لمرضى الزمات القلبية.2
- إرشادات لمرضى فيروسات الكبد.3

- إرشادات لمرضى الكلى.4
- إرشادات لمرضى الجهاز الهضمي.5

- إرشادات لمرضى الرئتين والجهاز التنفسي.6
- إرشادات لمرضى العظام والمفاصل.7

وللطفال
عقيدة الطفل المسلم.- 1

مختارات من كتب الحديث.- 2
.مهارات النجاح للطفل المسلم- 3
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للمزيد من الكتيبات
صيد الفوائديمكن تحميلها من موقع: 

ويمكنكم متابعتي على:
 صفحتي على الفيس بوك

 الكاتبة هيام محمود
 حسابي على تويتر
الكاتبة هيام محمود

==============
ولتلقي السئلة والستشارات

مجموعة الفيس بوك 
مركز النور للرشاد السري

وبريدي اللكتروني
hayamroupi@gmail.com
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 العماد الصفهانى:يقول 
 إنى رأيت أنه ل يكتب أحد كتابا+ فى" 

:يومه إل قال فى غده 
لو غRيQر هذا لكان أحسن  

 ولو زيد هذا لكان يSستحسن 
 ولو قRدQم هذا لكان أفضل
 ولو تSرك هذا لكان أجمل

 وهذا من أجمل العبر
  وهو دليل على استيلء النقص على جملة

"البشر 
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أسرار صناعة النجاحسلسلة 

)3(

السر الثاني
النفس القوية والنجاح

كاتبة السرة
هيام محمود
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قال تعالى:
منك�::���p�����)�com.sun.star.drawing.XShape ْم� ي�ر�ف�ع الل�ه� ال�ذين� آم�ن�وا { 

و�ال�ذين� أ�وت�وا ال!عل!::���p�����)�com.sun.star.drawing.XShape ْم� د�ر�ج�ات� 
}}11و�الل�ه� بم�ا ت�ع�م�ل�ون� خ�بي' {
سورة المجادلة
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:اغتنم خمسا1 قبل خمس

حياتك قبل موتك،
وشبابك قبل هرمك،
وفراغك قبل شغلك،
وصحتك قبل مرضك،

.وغناك قبل فقرك
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أسرار
صناعة النجاح

كيف تغير نفسك؟• 
كيف تبني حياتك؟ •
كيف تتجاوز أزماتك؟ •
كيف تؤسس أحلمك؟ •
كيف تتفوق فى عملك؟ •
كيف تنجحين فى بيتك؟ •

كيف تواجهان المصاعب وتتغلبان على معوقات النجاح؟ •
كيف تتقن فن اللعب مع أحداث الحياة؟ •
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كان الكتيب السابق
هو السر الول 

من أسرار صناعة النجاح 
اليمان والنجاحوهو : 

وتكلمنا فيه عن 
 العلقة القوية بين اليمان وتقوى ال

النجاح في الحياةوبين 
=========

وسنتناول في هذا الكتيب
السر الثاني

 من أسرار صناعة النجاح
وهو :

النفس القوية والنجاح 
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الهداء

:  إلىأسراريأهدي 

.كل من يبحث عن النجاح• 
. فى الرضالخلفة استحقاقكل من يريد • 

.كل من يبحث عن المتياز والتفوق• 
.كل من يريد أن ينجز وينتج ويحرز التقدم• 

.كل من لم يشعر حتى الن بقيمة الحياة ومعناها• 
.وإلى  كل من يبحث عن نفسه• 
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المقدمة
 والصلة والسلم علHHى خيHHر ،بسم ال الرحمن الرحيم

 المرسلين ، وعلى آله وصحبه والتابعين ، وتابعيهم بإحسان إلHHى
 يوم الدين ، يا ربنا لك الحمد كما ينبغHHى لجلل وجهHHك ولعظيHHم
 سلطانك ، حمدا كثيرا طيبا وافرا مباركHHا فيHHه ، ملء السHHموات

HHن شHHئت مHHيءوملء الرض ، وملء ما بينهما ، وملء ما ش 
بعد... 

 وسبحانك سبحانك، سبحانك ل علم لنا إل ما علمتنا إنك أنت العليم
 الحكيم ، سبحانك يامن عنده مفاتح الغيب ليعلمها إل هو، ويعلHHم
 ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إل يعلمها، ولحبHة فHHي

. ظلمات الرض ول رطب ول يابس إل في كتاب مبين
 ربQ اشرح لى صدرى ويسQر لى أمرى واحلل عقدة مHHن لسHHانى

.يفقهوا قولى
ثم أما بعد…

 فقد عمT المة السلمية حالة من الفوضى والعشوائية فى السلوك،
 وفى الحياة عامة، وتباعدت بها الخطى عHHن النهضHHة والتقHHدم
 والحضارة، وصارت خلف الركب آلف الميال، وانتشرت فى المة
 نماذج الكسالى واللمبالين، الذين يتفننون فى قتل الوقت فيقتلون
 .أنفسهم ويقتلون مجد المة بأكباد غليظة، وبأيد ملطخة بHHدمائها
 وللسف لم يتبق من المة إل القليل ممن يتمنون لمتهم العHHزة،
 وحتى هؤلء فقد عثرت بهم الخطى، وضلوا الطريق، وضاقت بهم
 السبل؛ لنهم لم يعرفوا الطريق الصحيح الذى يوصلهم للحلم الذى
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.ينشدونه
Zومن هنا وجب على كل مخلص] لدينه ناصح] لمته أن يكون معينا 
 لخوانه على الرقى والتقدم بذواتهم، ومن ثمT بHHأمتهم، وال فHHى
 عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه، لذا شرعت فى كتابة هHHذا

 أن ينفعنى جل وعلالبحث الموضوعى العلمى الذى أرجو من ال 
 به وإياكم وسائر المسلمين، وأن يعيننا به جميعاZ على نصرة هHHذا

.الدين
 وأن ينتفع به كل. وأرجو من ال أن أكون قد و[فقت فى هذا العمل

. مسلم ومسلمة لتنتفع به أمة السلم
 اللهم ل سهل إل ما جعلته سهل ، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت

.سهل
.وما توفيقى إل بال عليه توكلت وإليه أنيب

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

هيام محمود عبد القوي
1 /2008

تاريخ إعادة الصياغة
12 /2016
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الباب الثاني
 كيف أنجح فى

حياتي؟
.السباب اليمانية للنجاح    
.السباب النفسية للنجاح 

.السباب الجسمية للنجاح 
.السباب العقلية للنجاح 

.السباب الجتماعية للنجاح    
.السباب المعرفية للنجاح 

.السباب العملية العشرة للنجاح          
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تمهيد
كيف أنجح فى حياتي؟

  مما ل شك فيه أن النجاح مطلHHبe ثميHHن، وإذا أردت أن تحقHHق
 المطلب الثمين فل بد أن تبذل له من وقتك ومن فكرك ومن جهدك
 ومن مالك، وإل فأنت لهثf وراء الوهم، راكضe خلف السHHراب،
 تحلم بالنجاح وتهزي، وسوف تستيقظ من الحلم لتجد نفسك على
 صخرة الواقع الذي ليس فيه سوى خيبة المل، ولكنHHك إذا كنHHت

 -إن شHHاء ال- جادا فى الرغبة، فسيسهل عليك الوصول للنجاح
 فكل الناس تحب النجاح، لكن القليلين منهم فقط هم الذين يصلون

إليه
ك؟ ذاولم : فإن تساءلنا

 لمشقة الوصول، وعناء الطريق، وطول المسافة،: فالجواب واضح
:وبذل الجهد الجهيد، وكما قال الشاعر

 hالiساد الناس كله[م[           الجود ي[فقر، والقدام قت jلول المشقة
 فل بد من البذل والعناء لتحقق الهدف العظيم الذي لتصبو إليه إل
 النفوس العظيمة ذات الهمم الشوامخ، وقد قمت بتقسيم السHHباب

 أولها السباالمعينة على الوصول للنجاح إلى مجموعة عناصر، و
 اليمانية، فما من خير إل واليمان سبب رئيسي في الوصول إليه،

:وما من شر إل وتقوى ال سبب في دفعه عن العبد
وأسباب ذلك النجاح مقسمة في سبعة أسرار:
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Zاليمانية:السرار: أول 
.الخلص ل، وتعديد النوايا الصالحة.1
.حسن الظن بال، والثقة فيه.2
.التوكل على ال.3
.الدعاء والستعانة بال.4
.الستخارة والتسليم.5
.حب النفع للمسلمين، والعمل من أجل نهضة المة.6
.{وqمqن يqتsقu اللsهq يqجtعqل لsه[ مqخrرqجpا}: تجنب المعاصى، وتقوى ال.7
.شكر ال، فهو باب المزيد، والتواضع بالنعمة.8
أنفق يا ابن آدم ي[نفق عليك.-9

==================
Zالنفسيةالسرار: ثانيا :

.الرغبة المتقدة- 1
.الصرار على النجاح- 2
.الثقة فى النفس- 3
- التفاؤل.4
- الصبر على مشقة الطريق وطوله.5

==================
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 السر
الثاني
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النفس القوية
 إن نفس النسان التي وهبها ال لنا بما تحمله مHHن عقHHل وروح
 تحوي أسرارا عظيمة نعجز عن إدراكها كلها والحاطة بها جميعا،

 سورة الذاريات.}}21 {وqفuي أzنفjسuكjمt أzفyلyا تjبtصuر[ونq {قال تعالى:
 فعلى الرغم من كل اليات المبهرة والمعجزة الموجودة في تكوين
 جسد النسان، إل أن قوى النفس تبقى هي أعظم معجزة، وهHHي
 التي استحق بها أن يكون خليفة في أرض ال، وهي التي ربمHHا
 استحق بها أن ي[سجد لبينا آدم ملئكته، فهي ليست قوى عاديHHة
 إنما هي نفخة من روح ال، فإن شعرت بشرف تلك النفخة الHHتي
 نفخها ال جل| جلله في أبيك آدم، فارتقيت في عالم الروح ستحلiق
 مع الملئكة، وإن لم تشعر سوى ببنيان الجسد وعشت لHHه فقHHط

ستنزل لمستوى البهائم والنعام وربما الوحوش والسباع.
 إن النفس آية رائعة من آيات ال في الكون، وعلى الرغم من كل
 القوى والسرار المعجزة في ذلك الكون تبقى النفس التي س[HHخiر
 لها كل ذلك هي السر الكبير، والتي علينا أن نسHHتثمرها أحسHHن

استثمار لنرقى بها في الدنيا والخرة.
 ومعا نبدأ إيقاظ النفس من سباتها لتصير أروع مثال ممكن لهHHا،
 فللنفس القوية التي تحقق الهداف العل سHHمات خاصHHة جHHدا،
 والسباب النفسية للنجاح تعني تحريك النفس تجاه الهدف بHHالحب
 والرغبة الجامحة والحماسة والصبر والصرار على تحقيHHق مHHا

.ترغب فى الوصول إليه
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 المتقدة والحماسة الدائمة الرغبة-1

 لتصHHل البشHHرية لرغبة النفسحب أى شئ هو أقوى محرك إن 
 المحيطHHة لتحدى كل الظروف الصعبة والعوائق وهو الدافع إليه.

 ، وهو الشعلة الHHتىالتي قد تعيقك عن الوصول لهدفكوالمثبطات 
 توقد أسفل الصاروخ لينطلق بمنتهى القوة والسرعة صاعداZ إلHHى

. يءالسماء فل يوقفه ش
 ،، يوجد لHHه الHHدوافعيهيرغب بشدة فو يحب شيئافالنسان حين 

 وعلى قدر هHHذا الحHHب وتلHHك ويهيء له السباب الموصلة له،
  والحماسة الزائدة تجاهه يكHHون العHHqرqقالهدفالرغبة القوية في 

 الذي ي[بذل وتكون التضحيات التى تقدم، وعلى قدر ذلك أيضاZ تكون
 قوة التخطيط والبحث عن السباب ومواجهHHة المعوقHHات وقHHوة

 في الوسائلالتفكير، وسرعة اتخاذ القرارات، والبحث عن البدائل 
 الصبريكون  كذلكالتى تحقق نفس الهدف المنشود، وعلى قدرهم 

  تكونهذا كلهعلى الهدف والصرار والمثابرة والدأب، وعلى قدر
ئه.راوالنتائج التى تjجنى من 

  هي التى تجعل النسان يعيش حياته متفانياZ مHHنالمتقدة فالرغبة 
 ، وإل الطريق إليHHهومهما طال، مهما كان صعباأجل تحقيق هدفه 

  منوتقوى، وهذه الدوافع تتواجد أن يصبر على مشقته فيستحيل
 تخيل الثمرات الحلوة التى نجنيها في حياتنا من وراء تحقق ذلHHك

 ماذا سيحقق لك هذا الهHHدف فHHى: أي ؛الهدف على أرض الواقع
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حياتك؟ وماذا ستجنى من ورائه؟
 ، لكنمن وراء النجاحسعى إلى السعادة ن وفي الواقع نحن جميعا 

  وحدود له غير التى يعتبرها غيره،النجاحلكل إنسان مفهوم عن 
 الثروة، وقد يكون نجHHاح آخHHر فHHي فى نجاحه إنسان يرىفقد 

 حصوله على المنصب المرموق، وقد يرى غيHHره النجHHاح فHHي
 الحصول على أعلى الشهادات الكاديمية، وقد يرى آخر ذلك فHHي
 تأسيس شركة أو مؤسسة ضخمة، وقد يراه آخر في اكتشاف جديد
 أو اختراع يسهTل على الناس حياتهم، وقد يراه غيره فHHي عمHHل

مؤسسة خيرية تخدم المجتمع في أحد جوانبه الهامة.
 والحقيقة أن النجاح الحقيقي يعتمد على التوازن في كل شيء، فل
 يهمل شيئا على حساب شيء آخر، وإنماهو متوازن بيHHن الHHدين
 والعلم والصحة والسرة والمكانة والثروة والترفيه عن النفس عن
 كذلك، كما أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بما نقدمه للخرين، فلن نشعر
 بلذة النجاح الحقيقي إل حينما نمد يد العون لنساعد مHHن يحتHHاج

للمساعدة، وذلك هو مقياس النجاح الحقيقي. 
 ما يسHHعى رضا ال، وهذا وأما السعادة فهي موجودة حيث يوجد

 فليست سHHعادته أصل السعادة حقاZ، هو النسان الصالح، وهذا له
 . العراض الزائلة التى تنتهى بنهاية الدنيا بل امتHHدادمن بعرض

 الفرق بين النجاح والسعادة أن النسان قد يكون ناجحا وليكونف
 سعيدا، لن نجاحه لم يكن في مرضاة ال، أو أن نجاحه قد ألهHHاه
 عن طاعة ربه، فالنجاح يكون فيما يفنى، أما السعادة فل تكون إل
 بما يبقى، بمعنى أننا حين نحقق النجاح في منصب ومكانة وصحة
 وأسرة فكل تلك الشياء ستفنى الجسد والصحة والمال والشHركة،
 أما حين أحقق معهم رضا ال فإن ذلك ليفنى أبHHدا، حيHHث إنHHه
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 الشيء الوحيد الذي سينتقل معي إلى قبري ثم إلى رحلHHتي فHHي
 الدار الخرة، فإن عشت على مرضاة ال تحول النجHHاح لسHHعادة
 حقيقية تمتد من الدنيا للخرة، فأجني ثمار ما حققته فHHي الHHدنيا
 الفانية في دار البقاء، وأستفيد بما قدمته من مالي وعلمHHي ومHHا
 فعلته مع أسرتي من خير وتربية وتقويم، أستفيد بذلك كله بعد أن

 أخرج من الدنيا وحيدا كأن لم أكن. 
==================

 وأيا ما كان الهدف الذي تسعى لتحقيقه، فالطريق يبدأ مHHن هنHHا،
 من دوافع النفس، من قوة الرغبة، ورؤية الهHHدف مHHاثل أمHHام
 عينيك، وحين تمتلك الرغبة القوية، فسوف تjذلsل كHHل الصHHعاب،

إبراهيم الفقي:يقول الدكتور 
 ي[حكى أن شاباZ صينياZ ذهب إلى حكيم ليسأله كيف أحقق أهHHدافى،(

 وأتغلب على المعوقات؟..... فوضع الحكيم إناء به ماء ثم وضHHع
  داخHHل المHHاءاها بقوة، وأبق، وضغط عليهارأس الشاب فى الماء

 ، فأخذ الشHHاب يقHHاومبكلتا يديه وهو يضغط عليها لبعض الوقت
 تزداد شHHيئا فشHHيئا، ثم بدأت مقاومته في البدايةمقاومة ضعيفة 

 ولكنه لم يستطع أن يخرج رأسه، ثم اندفع فجأة خارج الماء بقوة
  وقHHال،غضHHبمن شدة ال ثائر مطيحا بذراعي الحكيم وهوشديدة 

!! كدت أن تقتلنىلكنك للحكيم: لقد سألتك كيف أحقق أهدافى، 
 فى البداية قاومت الضغط بضعف، ثم لما بدأت فى: الحكيمال له فق

 الختناق قاومت بقوة أكثر، ثم لما صارت رغبتHHك فHHى التنفHHس
 عندما تكون لHHديك" :ولم أستطع أن أوقفكعارمة أخرجت رأسك 

 الرغبة المشتعلة فى النجاح، فلن تستطيع العقبات أن تقHHف فHHى
)."طريقك
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  أولى شروط التغيير، وإذا أردت أن تصل لدوافعكإذن هيفالرغبة 
 : لماذا تريHHدسل نفسك أولمن الهدف وتؤكد على رغبتك فيه، ف

هذا الهدف؟
 الرغبة المشتعلة طريق النجاح،(: كما يقول الدكتور إبراهيم الفقي

 فلو كنت جائعاZ ستأكل، ولو كنت عطشاZ ستشرب، ولو اختنقت من
 عدم التنفس ستستنشق، وكذلك لو كنت تريHHد النجHHاح سHHتنجح

 إنه اختيار وقرار ومسئولية، فكل شئ. وستكسب وتفوز بإذن ال
 وما دمت تريد نتائج مختلفة عمHHا. فى حياتك يسير باستراتيجية

ZاHHوأن تدرك إدراك ،Zمختلفا Zوصلت إليه الن، لبد أن تسلك سلوكا 
.)وهذه هى البرمجة الداخلية. مختلفاZ، وأن تفكر بطريقة مختلفة

==================
 إن رحلة النجاح طويلة، وقد تكون شاقة لنها تتطلب الكثير مHHن
 العمل، وهذا يعني أن الذي ليمتلك الحماسة المتقدة قد يتوقف في
 منتصف الطريق، أو حتى قبيل النهاية، كما أن من يسHHافر وهHHو
 ليمتلك البنزين الكافي في سيارته سHHتتوقف بHHه فHHي منتصHHف

الطريق.
 لكن الحتفاظ بالحماسة أمر غير سهل أبدا، كما أن البقاء علHHى
 الرغبة المشتعلة ليس يسيرا كذلك، ولكن هناك طرقا تبقي علHHى
 الرغبة وتشعل الحماسة باستمرار، ويمكننا إن اتبعناها أن نحتفظ

بهما حتى النهاية.
==================
كيف أصنع الحماسة بداخلي؟

إن وقود الحماسة هو الهدف
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افعل تلك الثلث، وستشتعل الحماسة بداخلك:
- اقرأ أهدافك كل يوم.1
- تذكر ما الذي ستجنيه حين تحقق تلك الهداف.2
- أغمض عينيك وشاهد نفسك وأنت تحقق أهدافك.3

 لكن احذر أن تشعل حماسك نحو هدف ليرضي ربك، لن هدفك
سوف يحرقك أول.

 بعد ان تشعل حماستك نحو الهدف عليك أن تتخذ خطوات توصلك
 لهدفك، لتحوله من حلم لواقع، وإذا كنت تجد صعوبة فHHي القيHHام
 بخطوات محددة تساعدك علHHى الوصHHول لهHHHدفك،فاتبع تلHHك

 إن هذا هو تدرب على تنفيذها في عقلك أول، السترتيجية القوية:
 السر الكبر في التغلب على الملل والفتور، وهو السر في إنجHHاز
 العمال المتراكمة التي تتهرب منها باستمرار على الرغم من أنها

هي التي ستقودك للنجاح وتحقق أهدافك.
 لقد نجحت تلك الطريقة بشكل مميز معي، فلقد كتبت كتابا كHHامل

 ، ثHHم فقHHدت النسHHخة المكتوبHHة2007على الحاسوب منذ عام 
 إلكترونيا وكان علي إعادة كتابتها، ولم يكHHن بإمكHHاني تفHHويض
 العمل لغيري، لنني أقوم بالصياغة وأنا أكتب، فكان من المستحيل
 أن يكتبه أحدe غيري، وجلست أنوي وأؤجل إعادة كتابته لسHHنوات

  صفحة فقط على ثلثHHة230عديدة، وأقسTم الكتاب المتكون من 
 شهور بمعدل صفحتين فقط يوميا، وأبدأ في النجاز ثم أشعر بملل
 شديد وتكاسل عن كتابته، وأنشغل بأعمالي الجديدة، ثم قرأت عن
 تقنية التدريب بالذهن كلمات مختصرة جدا في كتاب قوة التركيز،

 ، فHHأعجبتني وبHHدأت(تدرب على إنجازه فHHي عقلHHك أول) وهي
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 ممارستها فورا مع أعمالي المعلقة، وقد كانت تلك العمال هHHي:
 إعادة كتابة كتابي "وما خلقت الجن والنس إل ليعبدون"، وإنهHHاء
 بحثي في علج السرطان الذي يحتاج لكتابة كل صفحة منه للعديد
 من البحاث والمقالت، وإعادة صياغة هذا الكتاب الذي بين أيديكم

 ، ولكن لم تعHHد2008جزء منه، وقد كنت انتهيت من كتابته عام 
 تلك الصيغة القديمة تروقني الن، فالنسان ينمو كHHل يHHوم مHHع

  المهHHماكتسابه العديد من الخبرات والمهارات والعلوم الجديHHدة،
 أنني شاهدت نفسي في عقلي وأنا أقHوم بكتابHة تلHك الشHHياء،

  والنتيجة كانت،ونظرت في عقلي لشكل الكتاب النهائي بعد تمامه
 مدهشة وسريعة أيضا، فلقد وجدت نفسي مندفعة تجHHاه العمHHال
 التي كنت أتهرب من إنجازها، وأنا متحمسة أيضا، فهذا القHHانون

رائع، جربوه مع أعمالكم المعلقة وستدهشكم النتيجة بإذن ال.

  وتلك العمال قد تكون مادة دراسية يؤرقك مHHذاكرتها ويصHHعب
 عليك إنهاؤها، وكذلك التمرينات الرياضHHية الHHتي ترغHHب فHHي
 ممارستها ويمنعك الكسل، والبرنامج الغذائي الصحي الذي ترغب
 أن تداوم عليه وشهيتك تقاومك، وربما هي العناية بعلقاتك الهامة
 كبر والديك، وصلة رحمك، وإسHHعاد زوجتHHك وتقHHديم الهتمHHام
 لطفالك، كما يمكنك استخدامه في التدرب علHHى المواجهHHة مHHع
 مديرك الذي يضغط عليك في العمHHل وليمنحHHك الجHHر الكHHافي
 لجهودك، أو مع زميلك في العمل الذي يسخر منك أو يحاول هHHز

 المهم أنك ستتدرب في عقلك علHHى تلHHك الطريقHHةثقتك بنفسك، 
 الجديدة التي ستتعامل بها مع المر، وترى نفسك وأنت تقوم بذلك
 وتنجح فيه، والهم أن تركز على النتيجة النهائية التي ترضHHيك،
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 وهي نجاحك في المهمة على أكمHHل وجHه، وشHعورك بالراحHة
والسعادة أيضا.
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 افعل تلك الثلث، وستشتعل الحماسة
بداخلك:

- اقرأ أهدافك كل يوم.1
 - تذكر ما الذي ستجنيه حين تحقق تلك2

الهداف.
 - أغمض عينيك وشاهد نفسك وأنت3

تحقق أهدافك.

 لكن احذر أن تشعل حماسك نحو هدف
 ليرضي ربك، لن هدفك سوف يحرقك

أول.



الخلصة

22                                                                                 أسرار صناعة النجاح



الصرار وقوة الرادة -2

 إن الصرار ينبع من أعماق النسان، وهو ناتج عن شHHدة تعلHHق
 قلبك بالهدف، وقوة رغبتك فيه. ومن العسير جدا أن نحقق أهدافنا
 من دونهما، فمن دون الصرار والرادة القويHHة سHHتجد نفسHHك
 محاصرا بالمشكلت، مثقل بالمسئوليات، وعاجزا عن المواجهHHة
 والستمرار، وستنهزم وتستسلم أمام ما يعHHترض طريقHHك مHHن

عقبات.
 إن الرادة هي التي تقاوم.....إنها تقاوم عاداتنHHا السHHلبية الHHتي
 تشدنا نحو القاع، وتقاوم رغبتنا فHHي التكاسHHل وحHHب الراحHHة
 والستمتاع بدل من العمل والجد، وتقاوم المثبطين الذين يحاولون
 ثني عزيمتنا ويدفعوننا للتوقف بألسنة حادة وقلوب باردة، وتقاوم
 المشتتات والقواطع التي تحاول تنحيتنا عن أهدافنا وشغلنا عنها،
 وتقاوم المعوTقات التي تدفعنا للتراجع للخلHHف أو حHHتى الوقHHوف
 مكاننا بل أن نتقدم خطوة للمام، وتقHHاوم انجرافنHHا مHHع سHHيل
 المسئوليات التي لتنتهي وانشغالنا الوهمي بالكثير والكHHثير مHHن
 العمال التي ل تحقق أهدافنا، وتقاوم سيرنا مع ما نحب بدل من
 تقديم الولويات التي توصلنا لهدافنا، وتقاوم رغبتنا في التوقHHف
 عند حدود التعلم بدل من التطبيق الHHذي يوصHHل للهHHدف. إنهHHا
 الرادة. فإذا علمنا أهمية الرادة فل مناص لنا من بنائها، وعلHHى
 البنيان ان يكون خراسنيا صلبا قويا كي ليصاب البنيان بالتصدع

مع زلزل الحياة وهزاتها المتتابعة.
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==================
كيف أولiد الرادة بداخلي؟

 إن الرادة القوية تنبع تلقائيا من الرغبة القوية، فالرغبة القويHHة
 في الجنة هي التي دفعت أصحاب النبي صHHلى ال عليHHه وسHHلم
 للتغير في لحظة إيمان صادق، فسكبوا الخمور على الرض حHHتى
 غرقت المدينة في بحر من الخمور المسكوبة فور نHHزول المHHر
 بالتحريم، مع ما للخمر من سطوة على النفوس بسبب إدمانهHHا.
 وهي هي التي دفعت نساء المدينة أن يشققن مروطهن ليصHHنعن
 منها حجابا يسترهن فور نزول المر بالحجاب، مع مالجمال المرأة
 من أهمية عندها، ولكنهن لم يترددن لحظة في تنفيذ المر اللهي،
 فإرادتهن صارت أقوى بقوة اليمان وقوة الرغبة في الجنة وقوة

الخوف من النار.
 وهي التي ثبتت ذلك الصحابي الجليل عبد ال بن حذافHHة – كمHHا
 يحكيها الشيخ علي القرني في شريطه صفحات مطوية – بتصرف

 ( حيث أhسره الروم وأرادوا فتنه، فسHHلiطوا عليHHه إحHHدىيسير:
 بغاياهم لتوقعه في الفاحشة، فحاولت إغواءه بكل ما أوتيHHت مHن
 جمال، ولكنه كان صامدا كالجبال مع كل ما للشهوة مHHن سHHطوة
 على نفوس الرجال، ومع أنه محروم من زوجته منذ شهور، ومع
 أنه وحيد في بلد ليعرفه فيها أحد، وهو وحيد معها فHHي سHHجن
 مغلق عليهما ليراهما من البشر أحد، وهي ليست جميلة فحسHHب
 وإنما من الفاتنات، وقد خلعت عنها ثيابهHHا وحياءهHHا وبHHادرته.
 ولكنه مع كل هذا  قاومها بقوة اليمان وقوة الخوف من ال حتى
 إنه التصق بالجدار وأغمض عينيه وأخHHذ يتلHHو القHHرآن، حHHتى
 صرخت هي قائلة: أخرجوني أخرجوني، وال ل أعلم أأدخلتموني

24                                                                                 أسرار صناعة النجاح



 ، إنها قHHوةعلى بشر أم على حجر، ول يعلم هو أأنثى أنا أم ذكر)
الرادة التي تتبع قوة اليمان وقوة الخوف من ال.

 وهي هي نفس الرادة التي جعلت عميرا بن حمام يندفع في ساحة
 الجهاد، ويرمي بضع تمرات في يHHده مخافHHة أن تضHHيع وقتHHه
 وتؤخره عن ذلك الموعد الذي ينتظره مع الجنة بعد أن علم أنHHه

 ( لئن عشت حتى آكل تمراتي هذه إنهHHال قوة: من أهلها، قائل بك
 ، وانقض مجاهدا بكل ما أوتي من قوة حHHتى نHHاللحياة طويلة)

 الشهادة، إنها قوة الرغبة في الجنة، والتي دفعت به في صHHفوف
 الموت، مع ما لحب الحياة ومهابة الموت من قHHوة فHHي نفHHوس

البشر.
 ( يسHHافر متنقلوهي هي نفس الرادة التي جعلت المام البخاري 

 بين البلدان ست عشرة عاما ليجمع صحيح البخاري من العلمHHاء
 في مختلف المصار، وما كان يكتب حديثا في صحيحه إل اغتسل

 ، فأخرج صحيحه من ست مائة ألف حHHديثوصلى قبله ركعتين)
 بذل في جمعها الجهد الجهيد ولم يتوان في بذل الHHوقت والمHHال،
 حتى صار كتابه أصح كتاب بعد كتاب ال جHHل وعل، إنهHHا إرادة
 ص[لبة رباها حبه لرسول صلى ال عليه وسلم، ورغبته في لقيHHاه

على الحوض.
  وهي الرادة التي ألهت المام النووي عن الزواج فتفرغ لطلHHب
 العلم، وكان زاهدا عن الدنيا أعرض عما فيها من ملذات وزخارف
 قانعا بأكلة واحدة في يومه وهجر النوم إل أن يغلبه، ومHHع أنHHه

  (ترك من المؤلفات مالو قjسTمعاش ستا وأربعين سنة فقط إل أنه
 على سني حياته لكان نصيب كل يوم كراستين، وقد كHHان يكتHHب

.رحمه ال حتى تكل يده فتعجزه)
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  وهي ما جعلت المشاقi في سبيل الهدف هينة حتى قال ابن طاهر
:TرةالمقدسيHHفي طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد وم qالدم jب[لت )  

 بمكة، كنت أمشي حافيا في الحر فلحقني ذلك، وما ركبتj دابة قط
 وهHHي الHHتي، في طلب الحديث، وكنتj أحمل كتبي على ظهHHري)

  مجلد، وهي التي800 أن يكتب كتاب الفنون في دفعت ابن عقيل
  وهي التي جعلت ابنجعلته يكمل طلب العلم وهو ابن ثمانين سنة،

  لم ينقطع عن البحث والتأليف طيلة حياته حتى فHHي سHHفرهتيمية
 ( كان كقبة وحتى في سجنه رحمه ال، حتى قال عنه البسطامي:

 وهي ما دفعت ابن الجوزي، الصخرة م[ليء كتبا لها لسان ينطق)
  ( ما أشبع من مطالعة الكتب، ولو قلت أنHHي طHHالعتلن يقول:

 عشرين ألف مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب، ولقد تاب علHHى
Tفي مجالس الذكر أكثر من مائتي ألف نفس، وأسلم على يدي Tيدي 

 ، وهي ما دفعته لن يذهب وهو ابن ثمHHانينأكثر من مائتي نفس)
  وهي مHHا جعلHHتسنة ليقرأ القراءات العشر على ابن الباقلني،

 (غبرت أربعين عاما ما قuلHHتj ول بHHuتj ول يقول: الحسن اللؤلؤي
 ، وهHHي مHHا جعلHHتاتكأتj إل والكتاب موضوعe علHHى صHHدري)

 ( إنما كانت همته المطالعHHة: عن شيخه ابن حجرالسخاوي يقول 
 والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والفادة، بحيث لHHم يكHHن
 ي[خلiي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك، حتى في حHHال أكلHHه

  صاحب لسHHان وهي ما دفعت ابن منظوروتوجهه وهو سالك )،
 العرب لن يسهر ويكتب ويقضي اليالي الطوال ساهرا، وهو يضع
 بجانبه إناء فيه ماء فإذا غلبه النوم أخذ من المHHاء وسHكب فHي
 عينيه، حتى عمي في آخر عمره، وقد وجدوا بعد مHوته  خمHس

  أل يتوقف عHHنه، وهي ما دفعت البيهقيمائة مجلد كتبها بخط يد
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 الكتابة حتى بعد أن لحقته علة فقjطعت أصابعه العشر، ولم يبق إل
 الكفان، وكان مع هذا يأخذ القلم بكفيه ويضع الكاغد على الرض

  لقراءة لوهي مادفعت الجاحظويمسكه برجله ويكتب بخط حسن، 
 تتوقف حتى أنه لم يقع بيده كتاب قط إل استوفى قراءتHHه كائنHHا
 ماكان، وكان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيهHHا للنظHHر، وقHHد

  "المشHوTق إلHHىاقتطفتj بعض هذه القصص من الكتHاب الHرائع
 ، والذي أنصح كل من يريد أن يوقظ إرادتHHهالقراءة وطلب العلم"

من سباتها أن يقرأ هذا الكتاب الرائع.
 إنها الرادة، لقد أرادوا جميعا وحققوا ما أرادوه، فماذا تريد أنت؟

وماذا ستفعل حيال ما تريد؟

 إنها الرادة، والتي تعمل الرغبة القوية كوقود لها، وهكذا تقHHوى
 الرادة، وكل إرادة: بالرغبة والرهبة، بالحب والخوف. حين تحب
 النجاح، وتخاف من الفشل، ذلك الخوف الHHدافع للعمHHل، وليHHس
 الخوف المثبط والمقعد عن العمل، حين تحب أهدافك وترغب بها،
 وحين تخشى مرور قطار العمر سHHريعا بل أن تحقHHق أهHHدافك،
 حينها...وحينها فقط ستندفع بقوة الرادة...إنهHHا إرادة – فHHأنت

تريد بكل قوتك – وتندفع في اتجاه ما تريد:
 تريد السعادة – تريد النجاح – تريد النجاة، فتندفع في طريقهHHا،

وتعمل بجد ليهدأ حتى تحصل على ما تريد
 فإن أردت أن تقوي إرادتك، فاستعن بال ثم عليك بتلك المعادلة،

إنها قوية حقا:
قوT رغبتك في هدفك
وقوT خوفك من ضده
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ضع عينيك على جائزتك
 ثم انطلق كالصاروخ

==================
قصة إرادة عجيبة

رجل الجبل
 ولقد أذهلتني وال قصة إرادة عجيبة لم تكن في زمHHان الرسHHول
 صلى ال عليه وسلم، ولم تكن في زمن التHHابعين، ولكنهHHا فHHي
 زماننا هذا، في قرية صغيرة من قرى الهند، حHHتى أنهHHا لفHHرط

  إنهHHاصغرها وفقر أهلها لم تلق عناية المسئولين في المدينHHة،
 ، ذلك العجوز الذي يمتلك إرادة من حديHHد،قصة داشراث مانجهي

  أصيبت زوجته إصHHابة1960فمنذ سنوات طويلة وبالتحديد عام 
 خطيرة، وكانت بحاجة لنقلها فورا للمشفى الذي لم يكن موجHHودا
 وقتها سوى في المدينة، وعلى الرغم من أن المدينة لتبعد عنهم

 كيلو مترات فقط إل أن سيارة السعاف كHHانت مضHHطرة7سوى 
   كيلو مترا للوصول لتلك القرية المعزولة؛ بسبب70لقطع مسافة 

 وجود جبل يحول بين القرية والمدينة مما يجHبر السHHيارة علHHى
 اللتفاف حول الجبل فتتضاعف المسافة عشر مرات، وبسبب هذا
 المر تأخرت سيارة السعاف طويل وماتت زوجته بين يديه وهو

عاجز عن أن يسعفها.
    ظل هذا الرجل يحاول أن يقنع المسئولين بشق نفق في الجبHHل
 لتقليل المسافة بين القرية والمدينة لئل تتكرر المأسHHاة ولكHHن ل
 حياة لمن تنادي، فحمل الرجل العجوز أدواته الضعيفة من فHHأس
 ومعول مع إرادته الحديدية، وبدأ رحلة شق النفHHق فHHي الجبHHل
 بنفسه، يذهب كل يوم من الصباح وحتى المساء بل أن يستسHHلم
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 للتعب، وبل أن يستسلم للعذار على الرغم من قوتها فهHHو فلح
 عجوز، وهو هزيل البنية، وهو في المهمة وحده بل أن يسHHاعده
 أحد، وأدواته بدائية، والمهمة عظيمة جدا، وتحتاج لوقت طويHHل
 وصبر عظيم وقد يموت قبل أن يتم عمله، وبل أن يستسلم لفقدانه
 المل بعد موت زوجتHHه، وبل أن يستسHHلم لكلمHHات المثبطيHHن
 وسخريتهم منه بل إنه قد أصمT أذنيه عن سخرية الناس منه، وعن
 اتهامهم له أنه قد فقد عقله وأصابه الجنون بعد مHHوت زوجتHHه،

  عامHHا22ووسط ذهول الجميع استمر رجل الجبل في الحفر لمدة 
 بل توقف، حتى أنجز وحده المهمة كاملة وحفر نفقا في الجبHHل،

  أمتHHار ، مختصHHرا7 أمتار وارتفاع 9 مترا  بعرض 110طوله 
  كيلو مترا إلى سHHبعة كيلHHو70الطريق بين قريته والمدينه من 

مترات فقط!!!!
 إنه أسطورة الرادة، ولول أن إرادته كانت أقوى من الجبHHل مHHا
 استطاع أن يخترقه. وقد صدقت هذه القصة المقولة الرائعة لبHHن

  ( لو توكل العبد على ال حق توكله فيالقيم رحمه ال حين قال:
إزالة جبل عن مكانه، وكان مأمورا بإزالته لزاله).

 فيالعار المتخاذلين والمتعذرين بكل عذر تافه ليقعHHدوا عHHن درب
 أين نحن من أصحاب الرادة والهمم العظيمة التي تشقالنجاح...و

نفقا في جبل؟
 هل صارت إرادتنا ضعيفة للحد الذي يضعف فيHHه الشHHاب أمHHام
 سيجارة تدمTر صحته وتعرضه للسرطان والفشل الكلوي وأمراض
 القلب وتعرضه قبل ذلك كله لمعصية الملك، أو يتخاذل عن مقاومة
 الجلوس أمام شاشة التلفاز ليضيع وقته ويقتل أحلمHHه ويضHHيع
 دينه بقلب بارد، أو يضعف عن مقاومة نفسه وهي تدفعه للنظHHر
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 لمرأة تجردت من عفتها وحيائها مستعرضة جسدها في الشHHارع
 والجامعة والعمل فيشغل بHHاله ويضHHيع همتHHه فHHي السفاسHHف

والنجاسات.
 إن إرادتنا ل تختلف شيئا عن هؤلء الذين سطروا أعظم أسHHاطير

الرادة، ولكننا فقط عطلناها عن العمل.

 تjرى ما الذي حرTك إرادته بكل تلك القوة مع أنه لن يعيش طHHويل
 بعد إنهاء المهمة؟ وربما ليستفيد شيئا أبدا من هذا النفق الHHذي
 أفنى فيه عمره؟ لم تحمل مرارة الصبر وشدة التعب مع كبر سنه

وضعف جسمه وقلة أدواته وسخرية الناس من حوله.
تjرى ما الذي يملكه هو ول نملكه نحن؟

 إنها الرادة، ولكنها ليست حكرا على أحد، بل هي ملك للجميHHع،
 فالنفس التي سواها الملك بها أعظم المكانات التي تفوق قوة كل
شيء آخر موجود في هذه الدنيا التي سخرها ال بأكملها للنسان.
 وعلى الرغم من أن النسان مملوء بالمعجزات المذهلة في تكوين
 جسمه، إل أن المعجزة الكبرى ليست فيما يظهر منه وإنما فيمHHا
 يختفي، في عقله ونفسه وروحه، تلك القوى التي تفوق كل قHHوة
 موجودة في هذه الدنيا، متى ما فهم النسان حقيقتهHHا وربطهHHا

بخالقها واستخدمها كما ينبغي.

فإن أردت حقا أن أولiد الرادة القوية بداخلي:
  ولمHHاذا جعلنHHي ال أن أدرك من أكون في هذا الكون فعليT أول

 خليفة في أرضه، وما الذي أمدني به من قوى مذهلة في تكويني
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 الجسدي والنفسي والروحي والعقلي تؤهلني لتلك المهمHHة، ومHHا
 السرار الكامنة بداخلي والتي من أجلها سخر ال لي كل شHHيء،

وسخرني أنا له هو فقط جل جلله.

  أن أقلiب في صفحات الماضي والحاضر لرى مHHاوالخطوة التالية
  يعجHHز اللسHHان أمامهHHاالذي فعلته قوة الرادة من نماذج مذهلة

 وتقف النفس متجمدة من فرط الدهشة أمام ما تصنعه تلك النفوس
 التي حتى وإن أصابها العجز التام فهي ترقد على فHHراش العجHHز
 بإرادة تفوق الجبال قوة وروعة لتسطر أجمHHل القصHHص الHHتي
 تخبرك أن البنيان الشاهق الذي صوTره ال جل جلله وأسجد لHHه
 ملئكته لم يكن هو ذلك الجسد الرائع المدهش فقط، لقد كان شيئا

آخر، شيئا مختلفا تماما عن كل شيء في هذا الكون.
  وفي أي شيء يوظiف فيه ذلك النسان تلك القوى فإن قHHدراته ل
 تنتهي أبدا، وسواء وظiفها في العلم أو الكتشاف أو الخHHتراع أو
 الكتابة أو الدعوة أو العمل أو حتى الفساد فإن تلHHك القHHدرات ل
 حدود لها أبدا، ويبقى له تبعات ماقدTمه يجنيها بعد أن ي[سلم روحه
 ويرقد في قبره بل حراك ليجني بيديه ثمرة ما عاش عليHHه، إنHHه
 وال لمن المحزن أن نرى كل تلك القوى المذهلHHة تترنHHح فHHي
 الشوارع تسير على غير هدى ل تعرف إلى أين هي ذاهبة، فأمHHا
 بناتها فتتلوى كالفاعي في ثياب بالكHHاد تسHHتطيع أن تلبسHHها ل
 لتستر جسدها وإنما لتقتل كل معاني العفة والفضيلة، ل تعرف من
 الحياء إل اسمه، ول من الطهارة إل رسمها تبيع القيHHم والخلق
 بل مقابل، وأما شبابها فهم يلهثون وراء بعHHض حطHHام الHHدنيا
 ومتاعها يجلسون على المقاهي ليضيعوا تلHHك الطاقHHة البشHHرية
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 الهائلة في لعب الوراق وقتل الوقات، أو يرتمون على الريكHHة
 أمام الشاشة التافهة لتقتل طاقات جبارة في تشجيع كرة من الجلد
 منفوخة بالهواء تتقاذفها أحذية اللعبين والناس في دهشة ولهفة
 على مصير تلك الجلدة، أو يضيعون طاقاتهم المذهلة أمHHام فيلHHم
 حقير يشوه كل شيء جميل ليجعل من النسان مجرد كتلHHة مHHن
 الشهوات لتعيش إل من أجلها، أو يجلسون أمام موقHHع إبHHاحي
 خبيث ينجس عقلهم وروحهم ثم يسيرون كالذئاب الجائعة تبحHHث
 عن فريسة تلتهمها من الفتيات التي تبيع العفHHة والجسHHد لكHHل
 مفترس لئيم، أو نجدهم في أحد الزقة يقتلون ذلك البنيان العظيHHم
 بقرص من المخدر يدمTر خلياهم وأنسجتهم ويهدم بنيHHان العقHHل
 والنفس والروح الشامخ ويهدم معه جيل من الشباب هم أمل أمة
 مريضة لن شبابها يطعن فيها من كل مكان، فياليتنا نفيق وننتبه
قبل أن تأكل بلدتنا الخضر واليابس ويسقط البنيان فوق رؤوسنا.

 ، ول أغمض عيني فهي أن أرى هدفي أماميوأما الخطوة الثالثة
 عنه أبدا، فهو بين العدسة والجفن ولن يغيب عن بصري مHHادمت
 حيا أتنفس، حتى أراه ماثل أمام عيني حقيقة أعيشHHها وأسHHتمتع

بها في الدنيا وأجني منها الجر العظيم في الخرة بإذن ال.
==================

مزلق في طريق الرادة
الرادة المؤقتة

 وأما المزلق الخطير الذي ينزلق فيه أصحاب الرادة فهو الHHتيغير
 المؤقت، فهم يغيرون السلوك، مع إبقائهم على العتقاد الخاطيء
 والرباط السلبي، بمعنى أنه قد يترك معصية لبعض الوقت لكنه في
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 قرارة نفسه يشعر أنها جميلة وأنها تسبب له السعادة، أو يمارس
 سلوكا إيجابيا جديدا لكنه في قرارة نفسه يعتقد أنه سلوك ممل أو
 غير مهم أو يربطه باللم والجهد والمشقة، فل يلبHHث أن يعHHود

أدراجه. 
 فعلى سبيل المثال من يحاول ترك التدخين أو إنقاص وزنHHه مثل،
 يبدأ بإرادة قوية، حيث يتحمس لفعله حماسة بالغة، ربما بسHHبب
 كتاب قرأه أو ندوة حضرها، أو بسبب آثار سلبية ألمTت بصHHحته،
 فاتخذ قراره الفوريT بالتغيير، وبدأ من فوره في ممارسة العادات
 السليمة، لكن لتلبث حماسته أن تخفت، وإرادته أن تخور، فتعود
 عاداته القديمة للطفو على السطح مرة أخرى، فأين ذهبHHت قHHوة

الرادة؟
  لقHHد ربHHطلقد تلشت، لنه لم يغير العتقاد، ولم يغير الرابHHط،

 سعادته بالسيجارة أو بالتهام الطعام بكميات كبيرة وبأخطر أنHHواع
 الطعام كالحلوى والدهون، ومن دون حتى أن يفكHHر فHHي تHHذوق
 طعامه ومضغه، لقد ربط سعادته بقضاء معظم الوقت مستلق] على
 الريكة وهو يشاهد التلفاز أو يقلب صفحات الجHHرائد مHHن دون
 القيام بعمل ذي قيمة أو جدوى، لقد ربط سعادته بإضاعة الHHوقت
 وبالكسل والراحة، في حين أنه ربط اللHHم بممارسHHة الرياضHHة
 أوبالحرمان من الحلHHوى أو بHHترك المقHHالي الممتلئة بالHHدهون
المتأكسدة السامة، أو بالقلع عن التدخين، أو بتعلم العلم النافع.

 فكيف إذن سيثابر ويصل لهدفه؟
 إن أول ما علينا فعله لكي نغير السلوك السلبي أن نغير العتقHHاد
 والقناعة المرتبطة بهذا السلوك فنعلم أضرار مHHا سHHنتركه مHHن
 سلوك سلبي ضار وفوائد ما سنفعله من سلوك إيجابي نافع، وأن
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 نربط مشاعر السعادة بالسلوك اليجابي لما سيجره علينا من خير
 في الدنيا والخرة، ونربط مشاعر اللم بالسلوك السلبي لما يجره
 علينا من ألم وشقاء في الدنيا والخرة، فقط حين ننظر للعHHواقب
 التي نجنيها من وراء السلوك، وآثاره في حياتنا الHHدنيا وحياتنHHا

  فنضHHع بل ننظر بعدسة مكHبرةالخرة، وأل نكتفي بمجرد النظر،
 أعيننا على المصير، حينها سنختار بإرادة قوية لتتزحزح المصير
 الفضل، وسنحب الطريق والسHHلوك الHHذي سيوصHHلنا للمصHHير

الجمل..
=================

 ويمكننا في بداية تكوين العادات الجديدة اليجابية أن نلعب لعبHHة
 مؤكدة النتائج مع أنفسنا لتوليد الدوافع التي تشعل الرادة وهHHي

 . تلك هي اللعبة التي تفهمها النفس جيHHدالعبة الثواب والعقاب..
 وتجيد التعامل معها أيضا وبقوة حتى ولو كانت تلك النفس مجرد
 طفل صغير، فحين نحرTض طفل على سلوك ما وهو يرفضه، نضع
 مكافئة للسلوك، ومن هنا يتولiد الدافع لدى الطفل، فيقوم بالسلوك
 على أفضل وجه. وكذلك حين نضع له عقوبة ما كأن يحHHرم مHن

لعبة يحبها أو من نزهة ينتظرها.
 مالذي حدث؟ وما الذي قوTى إرادته؟ إنه الحافز – الرغبHHة فHHي
 الحصول على المكافئة، والخوف من فقدانها. إنها الطريقة نفسها
 التي حرTض القرآن بها نفوسنا للعمل من أجل الخرة وترك سبيل
 الشيطان، وهي فعليا الطريقة القوى لتعديل السلوك، وفي معظHHم
 الوقات سنجد القرآن يبدأ بالرغبة قبل الرهبة، وهو مايشير بقوة
 لقوة المكافئة في التغيير بشكل قد يفوق العقاب لدى كHHثير مHHن

 إذا شHHجبت السHHلوكيات غيHHرالناس، يقول الدكتور أندرو ويل: 

34                                                                                 أسرار صناعة النجاح



 المرغوب فيها ببساطة دون توضيح للفائدة التي ستعود عليك من
 وراء تركها، فقد يستحيل عليك التغلب علHHى تلHHك السHHلوكيات،
 ومهما كان الضرر، فالقلع عن سلوك سHHيء يجHHب أن يHHؤمن

  الخوف فعTل ويقول:للمقلع ميزة رائعة تعوضه عن تلك الخسارة.
 في تسهيل تغيير السلوك، لكن السعي وراء التعزيز اليجابي أفضل

في الحفاظ على ديمومة السلوك الجديد كما تبين البحاث.

 ، فعلى سبيل المثال حين وهوالمنافسةوهناك أمر آخر ليقل أهمية
 نضع الطفل في منافسة مع بعض أقرانه، سنجد أن المنافسة تشعل
 إرادته وتلهب حماسته وتجعله يصر على الفوز إصرارا عظيمHHا،
 وهي نفس الطريقة التي دعانا ال إليها أن نتنافس فHHي طريHHق

 { وqفuي ذyلuكq فyلrيqتyنyافyسu الrم[تyنyافuس[ونqالجنة ودرجاتها، كما قال تعالى: 
  سورة المطففين، إنها طريقة فعالة حقا في التغلHHب علHHى}}26{

الرادة الضعيفة.

 إن جميع مشعلت الرادة موجودة في القرآن: من التعلق بالجنة،
 والخوف من النار،عبر تخي[ل كل تفاصيل الجنة لشHHعال الرغبHHة
 فيها، وكل تفاصيل النار ليقاظ الخوف منها، والدعوة للتنافس بين
 المؤمنين للحصول على الجائزة العظيمة، إنها النفس التي خلقهHHا
 ال، وهو وحده يعلم أسرارها وخوافيها، وما يستثيرها ويقويهHHا.

ليتنا نفهم قرآننا وسنجده حل لكل مشكلت حياتنا.

 إذن ما يول�د الرادة هو:
 (الرغبة القوية) ونستطيع أن نول�د الرغبة بالحب والشHHغف – أو
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 الحرص على الجائزة – أو الخوف مHHن الفشHHل أو الهزيمHHة أو
 العقاب – وكذلك بالمنافسة. فالمحركات مختلفة، وعلى كل منا أن

 يقHHوليفهم ما يحركه أكثر ليستخدمه في تحريك إرادته وتقويتها. 
 تحت عنHHوان في كتابه مائة طريقة لتحفيز الذات،ستيف تشاندلر 

 ن كل إنسان لديه قHHوة إرادة، لكHHنإ  ":أشعل الديناميت الكسلن"
 عدد رهيب من الناس يحسب أنه ل يمتلك قوة إرادة، لكHHن لكHHل

إنسان محرك ما لرادته.
==================

 حين ننظر للشباب الذي يعيش بل هدف ولمعنى لحياته، نعلم
 ونتأكد أن عدم وجود هدف في حياة النسان هو موت في صورة
 حياة، وهو ما يدفع النسان حقا لفقدان المل وعلى أثره تضيع

الرادة فيضيع وقته وعمره.

36                                                                                 أسرار صناعة النجاح

لقد أذهلتني قصة إرادة عجيبة
 إنها قصة داشراث مانجهي صاحب الرادة

 الحديدية، الذي لول أن إرادته كانت أقوى من
الجبل ما استطاع أن يخترقه

  لو توكل العبد على الإنها تؤكد مقولة ابن القيم:
 حق توكله في إزالة جبل عن مكانه، وكان مأمورا

.بإزالته لزاله



الخلصة
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- الثقة في النفس3

 ، فأنا إنسHHاناليقين بالقدرة على النجاحإن الثقة في النفس تعني 
 كرمني ال على سائر مخلوقاته، وأمدني بالعقل والرادة والHHروح
 القوية، وأعطاني من المكانات ما يHHؤهلني لعمHHر الرض، فل

تنقصني المواهب ول الذكاء لكي أحقق أهدافي ونجاحاتي.
  والثقة عنصر مهم للغاية فلبد أن نذكره قبل أي نجاح وفHHي أي
 مجال، فالواثق ينجح في عمله ويحقق هدفه – بإذن ال – مهمHHا
 كان صعبا أو بعيدا، والمهزوز يفشل في عمله مهما كHHان سHHهل

ومهما كان يتقنه.
 إن الثقة بالنفس تjبنى فينا منذ الصغر حين نتلقى الحب  الكHHافي،
 والتشجيع، وحين يسامحنا البوان على أخطائنا، وحين يركHHزون
 على إيجابياتنا، ويمتدحون إنجازاتنا، ويتغاضHHون عHHن أخطائنHHا
 وهفواتنا، وكذلك حين ننجح مرة تلو الخرى، وبهذا تنمو الثقHHة
 وتزداد بداخلنا، وكلما ازددنا نجاحا أضفنا رصHHيدا جديHHدا للثقHHة

فزادت أكثر.
  وأما حين نتعرض في الصغر لعدم التقبل أو السHHخرية أو كHHثرة
 النتقاد أو كثرة اللوم، أو ي[قال لنا أو عنا الكثير من الكلم السلبي
 ونjنعت بالصفات الذميمة، أو حين نتعرض للرفض ولعدم الصHHفح
 عن أخطائنا، أو نتعرض لظروف قاسية من الفقد والحرمHHان، أو
 تjقابqل إنجازاتنا بالسخرية منها، أو حين نفشل لمرات عديدة، فHHإن
 ثقتنا بأنفسنا تهتز، ومع توالي تلك الحداث السلبية قد نفقد الثقة
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تماما، ثم نجد أنفسنا نتخبط في الحياة.
 لكن المدهش أن تلك الثقة حتى وإن فارقتنا لبعض الوقت، فإننHHا
 نستطيع أن نستردها ونبنيها في أنفسنا من جديHHد لنحقHHق بهHHا

النجاح.

===================
كيف أقوي ثقتي بنفسي؟

- ركiز على جوانب القوة لديك:1
  فلكل إنسان مزاياه مهما كان فيه من العيوب، ولكل إنسان جوانب
 قوة مهما كان فيه من الضعف، كبTر عدستك وأنت تنظر للجHHوانب

 كن عين نحلHHة ول تكHHنالمشرقة فيك، وركiز عليها ونمTها أكثر، 
 . فعين الذبابة تقع على القمامة وتتبعها، بينمHHا عيHHنعين ذبابة

النحلة تقع على الزهور وتتبعها.
===================

- تقبل نقاط ضعفك، وحسTن منها قدر ما تستطيع:2
  فلكل إنسان مهما كان عظيما نقاط ضعف، فنحHHن بشHHر ولسHHنا
 ملئكة، ومادمنا كذلك ففينا النقص والعيب، ولكمHHال إل لخHHالق
 البشر سبحانه وتعالى، ول عصمة إل لنبيائه صلوات ال عليهHHم
 أجمعين، ومقياس النجاح يرتبط بنظرتك لذاتك وتقبلHHك لهHHا، وأل
 تعظiم من شأن مالم تفعله، وتنظر له بالعدسة المكبرة، بل مHHرTره
 وعش حياتك، وأما ما كان من كسبك أنت فأنت تستطيع أن تغيره
 والواجب عليك أن تغيره؛ لن هذا هو الذي يعيبك حقا، وهذا مHHا
 يحدد مدى استحقاقك للنجاح، أل تشعر بالعجز أمام سلبياتك وتقف
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مكتوف اليدين.
فالمر هنا يختلف بين نوعين من العيوب:

  ما يعجز البشر عن تغييره؛ لنه ليسفالصنف الول من العيوب: 
 من كسب النسان مثل من خلق دميما أو لعائلة فقيرة مثل أو كان
 ضريرا أو أصم أو أبكم أو مقطوع اليد أو الرجل، فهذه الشHHياء
 ليمكننا تغييرها ولكن علينا أن نتقبلها فقط، وأن نصHHنع قيمتنHHا
 الحقيقية بنجاحنا وببناء قيمة ذاتنا بالعلم والعمل وحسن الخلHHق،

وأل نحتقر أنفسنا بسبب شكلنا أو أسرتنا أو عجزنا.
  فهو ما يمكن تغييره ببذل الجهد وأما الصنف الثاني من العيوب:

 فقط، ككل صفاتك السلبية كالغضب والبطء والحساسHHية الHHزائدة
 والعجلة واللمبالة، وككثرة النوم أو كثرة الطعام، وكذلك مشكلتك
 كالجهل والفقر وحتى المرض، فاستعن بال ول تعجز، وغيTر فHHي
 حياتك ستتغير، واسع بتفاؤل ويقين وسيصير ماكان سببا لللم في
 يوم ما مدعاة للسرور في اليوم التالي، بشرط أن تبذل كل الطرق
 الصحيحة التي توصلك لهدفك، وأن يسبق ذلك استعانة قوية بال
 بيقين تام وثقة كاملة في ملك الملوك والملك من ليعجزه شيء

في الرض ول في السماء.
===================

- توقف تماما عن مقارنة نفسك بالخرين:3
  فالنسان الذي يقارن بينه وبين غيره يظلم نفسه ويؤلمها؛ لنHHه
 يقارنها بهم في أشياء هو ضعيف فيها وهم فيها أقوياء، فلن تعود
 عليك هذه المقارنة الظالمة بشيء سوى الحسرة واللم والمزيHHد
 من الحباط والتعاسة، تقبTل أن ال خلق البشHHر مختلفييHHن فHHي
 القدرات والمواهب ليبقى الجميع محتاجا لغيره فيتعHHاون الجميHHع
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 ويسود المجتمع التكافل والتعاون، ويبقى كل شخص بHHارزا فHHي
مجال محدد يحتاجه فيه الخرون.

  أي أن تقHHارن نفسHHك وتعلم أن تستخدم المقارنHHة اليجابيHHة:
 بالخرين فيما أنت قوي فيه لترى نعمة ال عليك، فتشعر بالسعادة
 وتشكر النعمة، وهكذا علiمنا رسول ال صلى ال عليه وسلم حين

  انظر إلى من هو تحتك ول تنظر إلى ما هو فوقك، فHHإنه" قال: 
  رواه ابن حبTان في صHHحيحه،أجدر أن ل تزدري نعمة ال عندك"

 وليعني هذا أن تكون ضعيف الهمة، بHHل اجعHHل همتHHك فHHوق
 السحاب، ولكن انظر لمن هم أقHHل منHHك علHHى الرض لترضHHى
 وتشكر، وبالطبع فهذا في أمور الدنيا فقط، بينما ليصح أن تنظHHر
 لمن هو أقل منك دينا لتفرح بنفسك أو تستهين بمعاصHHيك، ففHHي
 هذا المر عليك أن تنظر لمن هو أعلى منك دينا لتنافسه على دينه

.وتكون خيرا منه
===================

4:Zإذا راودتك الفكار السلبية فأوقفها فورا -
  فنفسك دوما ستحاول أن تجذبك لسفل في كل شيء، ل تسHHمح
 لها بذلك أبدا، أوقف حديث الذات المدمTر، فإن ذكرتك نفسك أنHHك
 لست واثقا من نفسك، اطرد تلك الفكرة السلبية من عقلك تمامHHا
 ووجTه فكرك بأكمله نحو الثقة، وستشعر بالثقة، وستتصرف بثقة،
 وستنجح بإذن ال، لقد اكتشف العلم الحديث أن النسان تHHراوده
 حوالي ستون ألف فكرة سلبية باليوم الواحد، فلو أنك تركت عقلك
 يسترسل مع تلك الفكار المHHدمرة أو الوسHHاوس الHHتي يلقيهHHا
 الشيطان في نفسك فستدمرك، لذا فعليك أن توقفها فورا بHHأمرين:
 الستعاذة بال فورا، وتحويل الفكر فHHي جهHHة أخHHرى إيجابيHHة
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ونافعة.  
===================

- واجه مخاوفك ول تتردد:5
  فالتردد عدو النجاح، سيوقفك مكانك بل حراك، وستضHHيع منHHك
 الفرص واحدة تلو الخرى بينما أنت واقف مكانك تفكر وتHHتردد،
 استشر واستخر، واعزم أمرك، وخض التجارب، ول تخش الفشل،
 فالذي يجرب ويفشل خير ألف مرة ممHHن ليجHHرب ول يفشHHل،
 والطريقة الوحيدة لكي ل تفشل هي أل تفعل أي شيء، والطريHHق
 المن الوحيد هو أل تسلك أي طريق، إنها طريقة الجبناء، ولكنك
 لست منهم ولن تكون منهم، إذا هممت بأمر فاستخر ربك وتHHدبر
 عاقبته، فإن كان شرا فتوقف فورا، ولكن إن كان خيرا فأمضHHه،

 قل لنفسك كما يقHHول الHHدكتور إبراهيHHمولكي تتغلب على ترددك 
 الفقي – رحمه ال: ما أسوأ ما يمكن أن يحدث، ثم هيء نفسHHك

.لقبول السوأ، ثم انطلق في نجاحك حريصا على حدوث الفضل

 ل تخش شيئا فالخوف سيبقيك جامدا في مكانك، والجمود كالموت
 سواء بسواء، فالحي يتحرك وينتج وينجز وينجح ويساعد غيHHره
 ويفعل الخير حتى يلقى ربه بصحيفة مليئة بالنجHHازات الرائعHHة
 والعمال الصالحة، والجامد يبقى مكانه ل يتقدم، تحركHHه الريHHح
 كيفما شاءت، ويستخدمه الخرون لتحقيق أهدافهم، فهو ترس في
 عجلتهم لنه بل هدف، وهم يحققون نجاحهم بساعده هو، بينمHHا
 يبقى هو في خدمتهم ليحصل على فتات موائدهم، ليس عليHHك أن
 ترضى بالدون وأن تبقى ضعيف الهمة تنتظر من يعطيHHك، لHHم ل

  يحكHHى أن شHHقيقاتتغير لتصير أنت من يعطي، لترض بالدون،
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 البلخي خرج في رحلة تجارة بعيدة ومر بصحراء رأى فيها طائرا
 أعمى، فتعجب وتحير متسائل كيف يعيش هHHذا الطHHائر العمHHى
 وحيدا في تلك الصحراء الكبيرة، وبينما هو في ذهHHوله، تفاجHHأ
 بطائر آخر يأتي ليلقي للطائر العمى طعاما في فمه، فقال مHHادام
 ال يرزق الطائر العمى في مكانه فسيرزقني، وليHHس علHHيT أن
 أسافر وأتاجر وأتعب وأنا في مثل هذا العمر، وركب عائدا لشيخه
 يخبره عما رأى وما عزم، فتعجب أستاذه مما سمع، وقال له لHHم
 رضيت أن تكون أنت الطائر العمى؟!! لم ل تكون الطائر المبصر
 الذي يساعد غيره أليست اليد العليا خيرا من اليد السفلى، ففهHHم

 ، وعسى أن نفهمه ونعيHHهشقيق الدرس كما ينبغي وعاد لتجارته
 نحن أيضا لننا منذ قررنا أن نكون الطائر العمى وأمتنا تتسHHول
 على كل موائد الغرب قمحها ودواءها وسلحها وحHHتى سHHجادة

صلتها يصنعها لنا بوذيو الصين. 
===================

- طوTر ذاتك:6
  فتطوير الذات يزيد الثقة بالنفس، ويجعلك أقوى، اكتسب العديHHد
 من المهارات، فقيمتك ستعلو كلما تعلمت الجديHHد وطبقتHHه فHHي

  فكما يقول الشيخ إبراهيم الحارثي فيحياتك، اقرأ وتعلم كل جديد،
 شريطه الرائع صناعة التغيير والذي أنصح كHHل حريHHص علHHى
 التغيير أن يستمع إليه بقلبه وعقله وروحه فهHHو مHHن أروع مHHا

  الكتب مدرسة حقيقية تكتسب فيهاسمعت، يقول – بتصرف يسير:
 الخبرات والتجارب والمهارات التي تعلمها غيرك فHHي سHHنوات،
 يقدمها لك سهلة على ورق فاخر وطباعة أنيقة بسعر زهيد، لتأخذ
 خلصة تجاربه وخلصة ما تعلمه في سنوات عمره في سHHاعات
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.معدودة، لتضيف إلى عمرك أعمارا جديدة
===================

 - احرص على النجاز:7
 فالنجازات ترفع رصيدك من الثقة، واصHHنع ألبومHHا لنجازاتHHك
 ونجاحاتك، وانظر لنجازاتك دائما واشعر بالسعادة والثقة، ستمدك
 تلك النجازات بوقود من القوة والحماسة، وستفجTر طاقاتك لتصنع
 المزيد منها، وستشعرك أنك ناجح، وأنك تستطيع أن تنجHHح مHHن

جديد.
===================

- انظر لعثراتك على أنها تجارب مفيدة:8
  فالعثرة مهما كانت كبيرة فإنها تجربة علiمتك الكثير، تعلHHم مHHن
 توماس أديسون الذي أنار العالم باختراعه الرائع ذلك المصHHباح
 الكهربائي الذي غيTر شكل حياتنا جميعا، والذي اخترعه بعد ألHHف
 محاولة فاشلة، وتعرض للسخرية المريرة والنتقاد اللذع، ومHHع

  لقد عرفت ألف طريقHHة خHHاطئةذلك كله لم يستسلم، وكان يقول:
 ، حتى نجح في المرة التي تلHHت اللHHف، وكHHانلصنع المصباح

 يتعجب ممن يسمون محاولته الخاطئة بالفاشلة، وكان يرد بمنتهى
  ( لقد عرفت آلف الطرق الخاطئة لصنع ذلك الشيء، فماذاالقوة:

 . هناك الكثير من اليجابيين الHHذين أخرجHHوا مHHنتعرف أنت؟!)
 حياتهم كلمة الفشل حتى قالوا: ليوجد شيء اسمه فشل وإنما فقط
 تجارب ونتائج وخبرات تعلمناها من كHHل تجربHHة مررنHHا بهHHا.
 والحقيقة أنها حقا تجارب تعلمنا وتزيد مHHن قHHدراتنا وكفاءتنHHا
 لنواجه الحياة ونحن أقوى وأكثر قدرة على التعامل بحكمHHة مHHع

 وكما يقHHولالمستقبل، وعلى حماية أنفسنا من الوقوع في مثلها، 
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 الضربة التي لتقتلني تقويني.الدكتور إبراهيم الفقي – رحمه ال:
===================

 - لتسمح لحد بالسخرية منك ول بالتقليل من شأنك أو تثبيطك:9
 فأنت إنسان رائع بكل معاني كلمة الروعة، ففHHي عقلHHك وحHHده
 مليون مليون خلية، وهو ما يعني أنك تملك قدرات عقلية تفHHوق
 مليارات المرات أعظم حاسوب تم اخHتراعه علHى وجHه الكHHرة
 الرضية، ولديك من المواهب ما يحتاج كتابا كامل لوصفها، فليس
 عليك أن تنصت لي إنسان يحاول أن يقلiل من قدرك أو يشHHعرك
 بالضعف أو الفشHHل أو ان يصHHنفك وفHHق هHHواه أو مصHHالحه

الشخصية، أو حتى وفق نظرته لك.
  لتسمح لهHHم بHHأنألغu كل حديث سلبي يوجTه إليك من الخرين:

 يوجهوا دفة سفينة حياتك نحو العماق فيغرقوك، أغلHHق أذنيHHك
 بسدادتين كذلك الضفدع الصم الذي لول أنه كان أصHHم لوقعتHHه
 كلمات المثبطين التي تنزل على القلب كالجمر تحرق المل وتقتHHل
 الحلم، ففي هذه القصة الرمزية درس عظيم علينا جميعا أن نتعلمه

 (يحكى أن مسابقة أجريت بين الضفادعوأن نطبقه مع المثبطين: 
 حول تسلق تلة عالية، وانطلق الضفادع محاولين الصعود وكلهHHم
 همة وحماس، وأخذ الجمهور المتحلق حول التلة يصيحون بأعلى
 صوتهم هذا مستحيل، لن تستطيعوا مهمHHا فعلتHHم، ستسHHقطون،
 وبالفعل بدأت الضفادع تشعر بالضعف والوهن وعدم القدرة علHHى
 السيطرة على أنفسهم، وبدأ بعضهم ينظر لسفل وهHHو مHHذعور،
 حتى أخذت الضفادع تتهاوى بعد أن تملكها اليأس من الوصHHول،
 وبقيت مجموعة قليلة صامدة، فتعالت الهتافات، لن تتمكنوا مHHن
 الوصول أبدا، ستتعبون الن، ستنزلق أقدامكم، ستسHHقطون كمHHا
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 سقط الخرون، وبالفعل سقط الجميع ولم يتبق إل ضHHفدع واحHHد
 فقط، وكلما تعالت الهتافات أكثر وزادت الصيحات من حوله كلمHHا
 تقدم نحو هدفه بل أن يبال بما يحدث حوله حتى أدرك القمة، ولما
 نزل التف الناس حوله في دهشة يسHHألونه كيHHف اسHHتطعت أن
 تصل؟!... ففوجئوا أنه أصم ل يسمع، وقد كHHان يظHHن صHHيحات
 الناس من حوله هتافات تشجيع فتزيد من حماسه وقوته وإصراره

على الوصول).
 نعم. هذه هي الحقيقة الكاملة، لو أعطيت أذنك للناس لحاصHHرتك
 توقعاتهم السيئة وكلماتهم القاتلة، ولسHHقطت كمHHا سHHقط اللف
 صرعى. قتلت أحلمهم الكلمات. لذا كن أصم مع المثبطين، وأغلق
 أمامهم عقلك وقلبك، ل تسمح لحد بأن يسيطر عليك ول تسHHتمد
 قوتك من كلماتهم أو نظراتهم، فتلك الكلمات ستتغير وتلك النظHرة
 الباردة ستتبدل بعد أن تصير ناجحا، تماما كما تبدTل الحرباء لHHون
 جلدها لتناسب المكان الجديد، أو كما يبدل الثعبان جلده القديم بجلد
 جديد، فسيضحكون في وجهك بعد أن تنجHHح ضHHحكات صHHفراء
 ويثنون على ذكائك وعبقريتك ويخبرونك كم أنHHت شHHخص رائع،
 وكم أنهم كانوا يعلمون أنك ستصير شيئا عظيما، وأنهم فقط إنمHHا
 كانوا يتحدوك لتزداد قوة ونشاطا، ل تلتفت لهم فتوقعاتهم ل تعنيك
 في شيء، فقط سuر على دربك وأنت تنظر للبعيد، وترى النجHHاح

ماثل أمام عينيك، ومادمت كذلك فستصل بإذن ال.
 ليعني هذا الكلم أل تلتفت لمن ينبهك على أخطائك، فربما كنHHت
 مخطئا في اختيار هدف ليناسب إمكاناتك، أو أخطأت في سHHلوك

طريق غير موصل للهدف، لتغلق أذنك عن الناصحين أبدا.
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  أن الناصح يضHHع قHHدمك علHHىوالفرق بين الناصح والمثبط: 
 الطريق الصحيح، وحين يسد أمامك بابا يفتح أبوابا، وحين يذكرك
 بعيب يقول لك حاول وستستطيع إصلحه، إنه يدلك ويرشدك، وفي
 الغالب هو إنسان متفائل وعاقل وحكيم وذو خبرة وتجارب ولعلHHه

أحد الناجحين، فلتتعلم منه، ولتصلح نفسك وتصحح أخطاءك.
 أما المثبQط فهو إنسان متشائم، يرى الدنيا بنظارته السوداء، وكل
 الطرق عنده مسدودة، وكل الحلول مرفوضة، يذم الدنيا والنHHاس،
 ويكثر الشكوى والنواح، ينتقد بل هدف، ويجد لHHذته فHHي إغلق
 البواب أمام الناس. فإن لم يكن من رحمك فابتعد عنه قHHدر مHHا
 تستطيع، واسلك كل طريق هو ليس فيه، وإن كان مHHن رحمHHك
 فتجنب أن تخوض معه أي حديث عن النجاح أو الطموح، واجعHHل
 حديثك معه عاما وعلى قدر الموضوع، ول تأخذ منه نصHHيحة ول
 مشورة، مع الحفاظ على كامل الجلل والحترام لو كان هو أحHHد

أبويك، فحق الوالدين عظيم.

 وتأكد أن أعظم الناجحين قد تعرTضوا لمن يثبطهم ويلقي الشHHواك
 في طريقهم، لكنهم لم يلتفتوا أبدا لتلك الكلمات المثبطة ولم يبالوا
 بها، وكلما ألقى أحدهم الشواك في طريقهم أخذوها وجعلوا منها
 أقلما كتبوا بها قصص نجاحهم، وكلما و[ضعت أمامهم صخرة تسد
 الطريق اتخذوا منها سلما نحو العلى، تعلiم من الحصان العجHHوز

 (يحكى أنفي حفرة الموت حين اتخذ من تراب قبره سلما للصعود 
 حصانا عجوزا سقط في حفرة عميقة، وحاول صاحبه أن يخرجHHه
 بكل الطرق فلم يستطع ذلك، فاستعان بأهل قريته فقHHالوا لHHه إن
 إخراجه من هنا مستحيل، فلتجعله قبره ولنلقي عليه أكواما مHHن
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 التراب ليموت ويستريح، وبالفعل أخذ اهل القرية في سكب التراب
 على الحصان العجوز، لكن الحصان لم يقف مكانه ويستسلم، بHHل
 بدأ ينفض التراب عن كتفيه كلما سقط عليه، ويقفز خطوة لعلHHى
 فوق التراب، متخذا منه سلما نحو الصعود والنجاة، ووسط دهشة
 الجميع وجدوا الحصان قد اقترب من الرض فقفز وخHHرج مHHن
 حفرة الموت، متخذا من تراب دفنه سلما نحو النHHور والنجHHاة)،
 فأمامك طريقان إما أن تنجح والخر أن تنجح أيضHا فالستسHHلم
eديه ربHHم أن لHHذي يعلHHمرفوض، وهو ليس من شيم المؤمن ال 
 ليعجزه شيء في الرض ول في السماء وهو على كHHل شHHيء

  كHHن كالميHHاهقدير، وأنه يجيب من دعاه ويكفي من توكل عليه،
 قوية في جريانها لكنها مرنة، فإن اعترض طريقها صخرة عظيمة
 إما أن تعتليها أو تدور حولها أو تفتتها بالضربات المتتابعة، لكنها

  وسأورد لكم القصص الرائعة الHHتي تثبHHت أنتعبر حتما ولتقف،
 النسان قادر بإذن ال على تجاوز أصعب التحديات – بإذن ال –

في الكتيب الحادي عشر وهو كتيب الثقة بالنفس.

 وإليك أيها المثبTط أقول:
 كم من كلمة أحيت أمل، وكم من كلمة قتلت حلما، وكم من كلمHHة
 وكم من كلمة...، فالكلمة سلح خطير جدا، فتذكر قبHHل أن تفتHHح
 فمك لتنفث سمومك في الناس وتخرج ثعابينك لتلدغهم أن الكلمHHة
 الطيبة صدقة، وأن رسول ال صلى ال عليه وسHHلم قHHد قHHال:

 رواه البخاري ومسHHلم،يسروا ول تعسروا، وبشروا ول تنفروا" "
 فل تسد أمام الناس البواب المفتوحة، ول تطفيء شHHعلة المHHل
 لتتركهم يتخبطون في ظلم اليأس، فاليأس أقوى عدو للنسان، قل
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 كلمة طيبة لن تضرك أبدا، وحتى لو لم تكن ترى من الدنيا سوى
 السواد، فما ذنب الناس أن تريهم هذا السواد معك، ففHHي حHHديث

 : " ومن كان يؤمن بHHالصحيح يقول النبي صلى ال عليه وسلم
 ، واعلم أن أول من سHHتعودواليوم الخر فليقل خيرا أو ليصمت"

 عليه الكلمة بالشر هو قائلها، فكلمة سيئة سHHتزيد السHHوء فHHي
 حياتك، وكلمة طيبة ستعود بالنفع على قائلها أول، فانتق كلمHHك،
 ول تقل الحسنى فقط وإنما قل التي هي أحسن من الحسن كما قال

  سHHورة}}53 {أzحtسHHqن[ ...{ وqقjل ل�عuبqادuي يqقjولjواr الsتuي هuيq تعالى: 
السراء.

===================
- ل تستسلم أبدا، ومهما حدث:10

  فنحن البشر جبلنا على أل نستسلم، ولو كنا نستسلم مHHا تعلمنHHا
 حتى أن نقف على قدمينا ول أن نمشي خطوة، فقبHHل أن نمشHHي
 وقعنا مئات المرات، ولكننا كنا نقوم ونحاول مرة أخرى، تعلم من
 النملة التي علiمت القادة درسا قويا في الصرار، فهي مهما حدث
 لتستسلم، ومهما كانت الصعاب فعينهHHا علHHى إيصHHال الطعHHام
 لجحرها، لتفكر إل في العمل، ولتعني لها الصعاب شHHيئا، فHHإن
 كانت الحبة ثقيلة جلبت من يساعدها، وإن كانت المسافة طويلHHة
 تحملت المشقة، وإن كان الطريق مبتل بالمياه دارت حHول نقHاط
 المياه لتتجنبها حتى وإن تسبب هذا في مضاعفة طول الطريHHق،
 وإن كان الجحر في العلى وعليها أن تصعد فوق الجدار حاملHHة
 الطعام الثقيل فهي تحكم المساك بالطعام وتسير بحذر وبطء، وإن
 وقعت الحبة منها مئات المرات بل آلف المرات فلن تفعHHل شHHيئا
 سوى أن تنزل لتأخذها وتصعد من جديد، فليHHس فHHي قاموسHHها
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شيء يسمى الستسلم، أو البحث عن هدف بديل يكون سهل.
 افعل ذلك مع هدفك، ود[ر مع الهدف حيث دار، حتى تصل – مادام
 خيرا سينفعك في الدنيا والخرة، لكن هذا ليعني أل تكون مرنHHا،
 ومن مرونتك أنك قد تبدTل في بعض تفاصيل الهدف لجل أن تصل

إليه معل بعض أخطائك ومتعلما من عثراتك وسقطاتك.
===================

 - امسح البرمجة السلبية:11
 فنحن جميعا أhلقي في برمجتنا بعض الكلمات السلبية، ولكن لسHHنا
 جميعا صدقناها وسلكنا طريقنا طبقا لها، إن بإمكان كل واحد منHHا
 أن يختار ما يصدقه عن نفسه وأن يختار اعتقاداته، أنت حر حتى
 هذه النقطة ولكنك بعد أن تختار اعتقادك لن تبقى حرا لHHو كHHان
 اعتقادك سلبيا، وإنما ستكون أسيرا مكبل لدى هذا العتقاد، فلHHو
 قلت لنفسك أنك غبي أو فاشل أو ضعيف، فلسHHت بحاجHHة لفعHHل
 المزيد، لقد أطلقت الشرر وسيلتهم الحريق كHHل شHHيء أمHHامه،
 وستجد نفسك تتصرف كغبي أو فاشل أو ضHHعيف رغHHم أنفHHك،
 وستجد الناس ينعتوك بهذه الصفات حتى لو كHHانوا ل يعرفونHHك
 أبدا، ثم تتعجب وتقول كيف عرفوا ذلك، وستجد كل يوم جديد دليل
 جديدا على فشلك وغبائك وضعفك، ولن تزيد أمHHورك إل سHHوء،
 ولن تستطيع أن تغير شيئا حتى تغير ذلك العتقاد البلHHه الHHذي
 دمTرت به حياتك وشوهت مخلوقا عظيما خلقHHه ال فHHي أحسHHن

تقويم.

 عليك أن تفهم أن كونك فشلت ولو لعشرات المHHرات ليعنHHي أن
 تصف نفسك أنك فاشل، وكونك لم تفهم بعض الشياء ليعني أنك
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 غبي، وليس عليك أن تضع نفسك في قHHالب سHHلبي أو تسHHمح
 للخرين بوضعك فيه لمجرد أن بك بعض العيوب كباقي البشHHر،
 سلiط الضوء على قدراتك الرائعة، وتحدTث مع نفسHHك بإيجابيHHة،
 وفكiر في الجانب المشرق دائما في نفسك وفي حياتك، وركiز على
 نجاحاتك، كن إيجابيا في التفكير، غيTر ذلك العتقاد السلبي الHHذي
 يعيق حركتك، وضع مكانه اعتقادا إيجابيا قويا يغيTر حياتك للفضل
 ويقودك نحو النجاح، نعم، أنت ناجح وذكي وقوي، قHHل لنفسHHك
 كلما إيجابيا، وقدTم تأكيدات صباحية ومسائية في كل يوم جديHHد،
 حتى تقتلع العتقاد السلبي بكل جذوره السلبية الضاربة في أعماق
 نفسك، واغرس مكانه بذرة المل بكل ما تحمله من فروع نضHHرة
 وجذور رطبة تمتد في أعماق أعماقك لتقودك نحHHو النجHHاح فل

يوقفك شيء أبدا.
===================

- اهتم بمظهرك، فهو يعطي صورة عنك:12
  فالناس تحب  الشخص حسن المظهHHر، وتمنحHHه المزيHHد مHHن
 الحترام والثقة والتقدير، كما أن المظهر يفتح لHHك الكHHثير مHHن
 البواب المغلقة، ول تنس أن ال جميل يحب الجمHHال، ولكHHن ل
 تهتم بالمظهر وتهمل الجوهر، فمهما كان غلف الكتاب جميل لكنه
 فارغ من المحتوى القيTم فلن يكون له مكان في مكتبتنHHا، فأكمHHل
 مظهرك ومخبرك، واجعل روحك قوية باليمان، وقلبHHك مملHHوء
 بالحب والخير، وعقلك مملوء بالعلم والحكمة، ولسانك ل ينطق إل

بالكلمة الطيبة، وارسم البسمة دائما على وجهك فهي الفضل. 

 ولتتذكر المرأة أن هذا الكلم ليعني أبدا أن تلبس الثياب التي تبرز

51                                                                                 أسرار صناعة النجاح



 مفاتن جسدها، فالمظهر الحسن في حق المرأة يعني الثوب الساتر
 النظيف الجيد والذي ينم عن احترامها لدينها وذاتها، ل أن تتخHHذ
 من جسدها وسيلة للفتنة ولجذب أنظار الرجال، ول أن تجعل مHHن
 نفسها سلعة رخيصة تكسب المال بلفت النظار، يستغلها أصحاب
 المتاجر والشركات ليبيعوا سلعهم بجسدها الذي أرخصته إلى حHHد
 الذلل، صحيح أن الجسد قد يفتح لك بعHHض البHHواب لمكسHHب
 دنيوي سريع، لكن تأكدي عزيزتي أنه سيفتح لك أيضHHا أبHHواب
 جهنم على مصراعيها، وستنقضي رحلتك القصHHيرة فHHي الHHدنيا
 الفانية في وقت ل تعرفيه ولم تستعدي له، لتكوني وجها لوجه مع
 عملك وصحيفتك التي أنتي ملتيها بيديك، فل تغتري بالجمال فلن
 يدوم، ول تغتري بالبواب المفتوحة لHHك فإنمHHا فتحهHHا ضHHعاف
 النفوس، ول تغتري بالمال وبالعمل وبالدنيا فإنما هي متع زائلHHة

توشك أن تفارقكu أو تفارقيها.
===================

 - ساعد الخرين:13
 فخير الناس أنفعهم للناس، وحين تسHHاعد غيHHرك سHHتجد مHHن
 يساعدك، وستنفتح لك كل البواب المغلقة، وسيثق فيHHك النHHاس
 ويحبوك، وستزداد ثقتك في نفسك لنك قادر على فعل الخير وعلى
 مساعدة الغير، وقبل كل ذلك وفوق كل ذلك سترتفع درجاتك عنHHد
 رب العباد، وستلقى الجر والمثوبة في صحيفتك التي ستمسHHكها
بيديك في يوم من اليام، إنه يوم قريب، فل تجعل الدنيا كل همTك.

===================
- كن إيجابيا وتغيTر للفضل:14

  فالتغيير سنة الحياة، ول يبقى شيء ثابت على حاله إل وينHHدثر،
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 كالديناصورات العملقة لم تتغير ولم تتكيف فاندثرت، أما الحيتان
 فقد تكيفت فبقيت وعاشت مليين السنين بعد الديناصورات وحتى
 يومنا هذا، لتكن أسير عاداتك، فمهما كانت العادة ثابتHHة وقويHHة
 يمكن تغييرها، فحتى مدمن المخدرات يمكنه أن يتجاوز ذلك ويعود
 طبيعيا كباقي البشر، فل تكن عزيمتك واهنة أمHHام سHHيجارة، ول
 تقف مكتوف اليدين أمام حبك للطعام الذي يسبب لك سمنة تضعف
 ثقتك، أو أمام حبك لمشاهدة التلفاز الذي يضيع وقتك ودينك فيقل
 إنجازك وثقتك، أو حبك للنوم وكسلك الذي يفقدك القHHدرة علHHى
 ضبط مواعيدك ونجاحك في عملك فتفقد ثقتك، مهما كانت العHHادة
 قوية يمكنك أن تغيرها، فقط ابذل الجهد بثقة، وثابر علHHى ذلHHك،
 فحتى أعتى العادات يمكن تغييرها بالعزيمة واليقين والصرار، ول
 تنس أن ال وعد من جاهد نفسه بالنتصار عليها قال جل| جلله:
} qينuنHHuسtم[حrال qعHHqمyل qهsن� اللuإqا وyنyس[ب[ل tه[مsنqيuدtهyنyا لyينuد[وا فqاهqج qينuذsالqو}

 }فuينyا سورة العنكبوت، ولكن ذلك مرهون بشرط، أن يكون {}}69
 في ال وابتغاء مرضات ال، فضع رضا ال نصب عينيك ثم سر،

وستبلغ بإذن ال.
===================

- وأخيرا: تقبل نفسك كما هي، وقدTر ذاتك:15
 فالثقة تبدأ من التقبل، وقد تكلمنا فيما قبل عن تقبل وجود نقاط 

 الضعف وعن ضرورة السعي لتغييرها، بينما نتكلم في هذه النقطة
 تقبل الذات يعني أن تتقبل الوضHHاع الHHتيعما ليمكن تغييره، ف

 ليمكنك أن تغيرها، مما خلقك ال عليها، فلن يفيHHدك شHHيء أن
 تنظر لها بالسى والحسرة، وأن تحزن لنHHك مصHHاب بعجHHز أو
 مرض، فما ليمكن تغييره أبدا علينا أن نتقبله وأن نرضHHى بHHه
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 ونحمد ال عليه أيضا، فكم من مبتلى صنع ببلئه إنجازا للمجتمع
 لم يكن ليصنعه لول هذا البلء، وكم من عاجز جعل مHHن عجHHزه
 سببا لنجاحه وتفوقه، فقد كان حقا ضريرا من اخترع لغة برايHHل
 ليقرأ كل ضرير، وقد تجاوز الكثير من المعاقين حHHدود إعHHاقتهم
 وصنعوا إنجازات ليقدر عليها حتى المعافون، فتقبل ما أنت فيه،
 وعش حياتك على أفضل صورة، واصنع لك حلما يناسب مشكلتك،

ول تستسلم أبدا.

 ويحHHدثنا عنHHه الHHدكتور إبراهيHHم الفقHHي كعنصHHر مHHن أهHHم
:اللزمة لتحقيق النجاح قائلZالعناصرالنفسية

 إن التقبل هو الرضا عما وهبك ال من نعم، وعما وضعك فيه( 
 تقبل النسان لحياته هو الذي يحدد مHHدىو ،ومستوى من ظروف

.راحته النفسية، ومدى طمأنينته واستقراره
 ثم إن عدم التقبل لن يجعل النسان يجنى شيئاZ سوى التعب واللم،
 كما أنه ليؤثر شيئاZ على تغير الوضع أو تحسن الحال، بل علHHى
 العكس إنه يجلب اليأس واللم والتشاؤم وربما الحقHHد والحسHHد

.للخرين، فيصير صاحبه ممن يتراجع للخلف ول يخطو للمام
 لبد أن تحب نفسك، ل بمعنى النانية وإنما أن تتقبلها كما خلقهHHا

 قد تنظر فى المرآة فتكره نفسك لضHHعف التقHHدير. ال جل وعل
 الذاتي منك لنفسك، لبد من التقHHدير الHHذاتي والرضHHا بHHالنفس

.والظروف؛ ومن هنا يكون النطلق لتصير أفضل فيما بعد
 مادام تركيزك على نفسك ضعيفاZ فستظل على ما أنت عليHHه مHHن

 ل تقلل من قدراتك، فقHHدراتك تكHHبر. حال، وستمشي نحو مكانك
 سأكون اليوم أحسن ما يمكننHHى أن: ، قلةإيجابيبفك�ر . بإنجازاتك
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 ثم اجعل ذلك اليوم أسHHبوعاZ، ثHHم. أكون، مثلما تفعل فى رمضان
.)اجعله شهراZ، ثم عاماZ، ثم عمرك
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 كان أديسون يتعجب ممن يسمون محاولته
الخاطئة بالفاشلة، وكان يرد بمنتهى القوة:
 ( لقد عرفت آلف الطرق الخاطئة لصنع ذلك

الشيء، فماذا تعرف أنت؟!).



الخلصة
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التفاؤل)- 4

ما هو التفاؤل؟
 إن التفاؤل شعور جميل يملؤ النفس بالسعادة. فالمتفائل ل يHHرى
 من الماضي إل دروسا تعلمها، ول يرى فHHي الحاضHHر إل نعمHHا

يشكرها، ول يرى في المستقبل إل فرصا يمكنه أن يحصدها.
  إنه دوام التوقع للخير ودوام النتظار له حتى في أحلك الظروف،
 ودوام انتظار للفرج حتى في أصعب المشكلت، ويقين بأن الحHHال
 سيتبدل للفضل، يدفع المتفائل لعدم الكتراث بما يقع من أحHHداث
 سيئة، فل يعطيها فوق حجمها وليضخمها ولينظر لهHHا بعدسHHة
 مكبرة فتشغل حيز التفكير وتحمل الخوف واللم، وإنما ينظر لهHHا
 على أنها مجرد أحداث مؤقتة ستزول قريبا، فيتجاوزها ويمررها،

ويتعلم منها ليصنع مستقبل أفضل.

  ( الذي يرى في الماضHHي اللHHم والفشHHل،ائم على عكس المتش
 ويرى في الحاضر المتاعب والمشكلت، ويرى المستقبل مخاوفHHا

 ، وكلما وقعت له مشكلة ركiز عليها وضاعف من حجمها،وعقبات)
 وبقي واقفا عندها ل يلتفت لما فيها من دروس وعبر، ومن فرص

وآمال.

هل التفاؤل يؤثر على حياتنا؟
 بالطبع نعم، فهو يؤثر على الفكHHار، وعلHHى المشHHاعر، وعلHHى

57                                                                                 أسرار صناعة النجاح



 الصحة، وعلى السلوك، وحتى على من يحيطHHون بنHHا أيضHHا...
 فالمتفائل أفكاره إيجابية مشرقة، هذه الفكارتجعل مشاعره أيضHHا
 إيجابية مما يعني أنه سيتمتع بصحة أفضل، وحHHتى لHHو أصHHابه
 مرض فتفاؤله يزيد من فرص شفائه بإذن ال؛ لن تفاؤله ينطوي
 على حسن ظن بال وثقة فيه وانتظار لروح ال ورحمته، كما أن
 المتفائل أكثر عمل وإنتاجا، لن عقله يحمل أهدافا قوية، ويرسHHم
 صورا جميلة للمستقبل تدفعه للسعي وراء تحقيقها، فتجده نشيطا
 مستبشرا ساعيا نحو الفرص مقتنصا لها، مكافحا مجتهدا، وفHHي
 علقاته مع الخرين تجده متحمسا محمسا، يسعى الخرون للقرب
 منه والجلوس معه؛ لنه يعطيهم صورة أفضل عن أنفسهم وعHHن
 المستقبل، ويعطيهم حلول لمشكلتهم، ويبين لهHHم المنHHح الHHتي
 زرعت في قلب محنهم، إنه في عالم الناس يشبه الشHHمس الHHتي
 تدور حولها أفلكها، فالجميع يحبه ويحب الجلوس معه والستماع

إليه.
 إن التفاؤل بكل بساطة هو عين ترى الجميل، وعقHHل يفكHHر فHHي
 الجميل، ويركز على الجميل الذي في حاضره، ويتوقع الجمل في

مستقبله...فيعيش حياة جميلة بإذن ال.
===================

لم علينا أن نتفاءل؟
 إنه قانون من أهHHم تفاءلوا بالخير تجدوهلن قانون النجاح هو: 

 قوانين الحياة... فالتفاؤل سببe حقيقي لجلب أصناف الخير لحياتنا
 بإذن ال، فالمتفائل حقا يعيش سعيدا مهما اعترضHHته العقبHHات،
 وينتصر على كل محنة تقف في طريقه مهما كانت صعبة، وتسير
 حياته على النحو الذي يتمنى أن يعيشه بإذن ال، فالتفHHاؤل سHHر

58                                                                                 أسرار صناعة النجاح



عظيم من أسرار السعادة.
 وأحب أن أنوه أن هذه المقولة قد لتكون حديثا، فقد سئل ابن باز

، هل هو حديث؟تفاءلوا بالخير تجدوهعن مقولة 
   ل أعلم له أصلZ في الحاديث الثابتة عنه صلى ال عليهفأجاب:

 وسلم، ولكن معناه صحيح؛ فإنه يحب الفأل عليه الصلة والسHHلم
 وينهى عن الطيرة، والفأل هو الكلمة الطيبة التي يسمعها المسHHلم
 فيرتاح لها وتسره، أن يسمع كلمة طيبة فيسر بها ويمشHHي فHHي
 حاجته ول ترده عن حاجته، كإنسان يطلب ضالة، يسمع إنسHHان
 يقول: يا واجد.. أو يا ناجح! فيفرح بHHذلك، أو مريHHض يسHHمعه
 يقول: يا معافى، أو يا مشفي! أو ما أشبه ذلك فيفHHرح بHHذلك ول

يرده عن حاجته وما أشبه ذلك. 

 وأما التشاؤم فهو بغيض مقيت، يجلب لنا كHHل الشHHرور، ويسHHد
 أمامنا كل البواب المفتوحة، ويصعب علينا ما سهل من المHHور،
 فحين نتشاءم تسوء حالتنا النفسية وتسوء توقعاتنا ونصطدم بمHHا
 توقعناه، فنخرج من مشكلة لمشكلة، ومن محنة لمحنة، وتضHHعف
 مناعتنا ونواجه المراض، ونjشع طاقة كئيبة مظلمة تجمع حولنHHا
 كل المكتئبين والمتشائمين أمثالنا وتنفHHر منHHا كHHل الشHHخاص
 اليجابيين والمتفائلين والمبتهجين، ونعيش في غم وكآبة متتالية،
 نعيش حياتنا متثاقلين يحملنا اليوم إلHHى الغHHد ونحHHن كHHارهون

لكليهما.

 أما حين نتفاءل فنحن نجني ثمار التفاؤل العظيمة في حياتنا، فمن
 نفس مبتهجة، ووجه بسوم، ومن حماسة ووقود ذاتHHي للعمHHل،
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 ومن إيجابية تغيرنا نحو الفضل دائما، ومن طاقة عالية وصHHحة
 جيدة، ومن حب الناس لنا وإقبالهم علينHHا، فالنHHاس تنفHHر مHHن
 النفوس الكئيبة المتشائمة، وتحHب النسHان البسHوم البشHوش
 السعيد، ومن توارد للخيرات علينا، فالمتفائل يعيش حياة سHHعيدة
 جميلة مثل أفكاره الجميلة، وتكون أفكاره لوحة يرسHHمها بHHألوان

إيجابية مشرقة.

لكنني في هذا السياق أحب أن أحذرمن أمر خطير
 فالتفاؤل حقا يكون سببا في حدوث الخير في حياتنا – بإذن ال –
 لكن هذا المر ليس بمعزل عن الخالق سبحانه وتعالى، فال جHHل

 }ق�ل! إن� ال2م�ر� ك�ل�00ه� لل�00ه : {جلله هو من بيده المر كله، قال تعالى
 / آل عمران، وأقدارنا تسير وفق أمره وحكمه، والتفاؤل هو154

 سبب من السباب يؤدي إلى نتيجة من النتائج تحت سHHلطان ال
 ومشيئته، كما أن الدعاء بشروطه الصحيحة هHHو سHHبب مHHذهل
 لحدوث مايشبه المعجزات في حياة البشر، ولكن من الذي يستجيب
 الدعاء ويحقق المنيات؟ إنه ال جل جلله، وكما أن بذر البHHذور
 في الرض وريها بالمياه هو سبب يؤدي إلى نتيجة هي خHHروج
 الزروع والثمار، لكن من الذي ينبته؟ إنه ال جل جلله، ليوجHHد
 في البذرة نبتة، وليوجد في التربة نبتة، إنما هو ال جل جللHHه
 جعل من تلك البذرة الصغيرة شجرة كبيرة بها مئات الثمار وآلف

 } أ�أ�نت�::���p�����)�com.sun.star.drawing.XShape ْم� ت�ز�ر�ع�00ون�ه� أ�م� ن�ح�00ن�63{ أ�ف�ر�أ�ي�ت�::���p�����)�com.sun.star.drawing.XShape ْم م9ا ت�ح�ر�ث�ون�  {البذور، قال تعالى:
  سHHورة}}65ح�ط�امJا ف�ظ�ل�ل!ت�::���p�����)�com.sun.star.drawing.XShape ْم� ت�ف�ك�ه�00ون� {} ل�و� ن�ش�اء ل�ج�ع�ل!ن�اه� 64الز9ارع�ون� {

 الواقعة، وقد يقدTر ال لتلك البذرة أل تنبت، وقد يقدر أن تنبت ول
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 تثمر... إذن فالمر كله بيد ال سبحانه وتعالى، وليس بعيدا عHHن
الخالق.

 لكن الكثير من أبناء هذه المة قد انسHHاقوا وراء نعيHHق غربHHان
 الغرب من أصحاب العقائد المشوهة والمختلطة، فآمنوا بما يسمى
 قانون الجذب، ولهذا القانون سر خطير وقصة مفزعة، لكن تلHHك
 القصة مخفية عن النظار، والقانون يعمل في عقول المسلمين كما
 تعمل النار في الهشيم، فيتآكل اليمان، والمسكين تحدث له بعض
 المواقف التافهة فيصدق أن عقله قد صار مصباح المنيHHات، وأن
 بإمكانه أن يحقق كل شيء عبر الستعانة بعقله، ففقHHد عقيHHدته،
 وفقد صلته برب السماء وألiه عقله فصار يHHدعوه مHHن دون ال،

 و�ق�ال� ر�بQك�::���p�����)�com.sun.star.drawing.XShape ْم� اد�ع�وني أ�س�ت�جب�{أوليس الدعاء هو العبادة؟!!! قال تعالى: 
  سورة}}60د�اخرين� {إن� ال�ذين� ي�س�ت�ك!بر�ون� ع�ن� عب�اد�تي س�ي�د�خ�ل�ون� ج�ه�ن���p�����)�com.sun.star.drawing.XShape::9 ْم� ل�ك�::���p�����)�com.sun.star.drawing.XShape ْم� 

 إن الHHدعاء هHو«غافر، وقال رسول ال صلى ال عليه وسHHلم: 
  وقد جاء عن النHHبي صHHلى ال عليHHهرواه الربعة،  .»العبادة
 /السلسلة الصHHحيحة2654ه"  ال يغضب علييدع لم مqن "وسلم :

 ليس شHHيء أكHHرمعن النبي صلى ال عليه وسلم : " لللباني، و
أحمد. رواه على ال تعالى من الدعاء "

 فلماذا يحتل الدعاء تلك المكانة العظيمة في ديننHHا حHHتي يسHHمى
بالعبادة؟

 لن الدعاء ببساطة شديدة ينبع عن اليمان القوي بHHأن ال هHHو
 الملك، وأنه على كل شيء قدير، وأن بيHHده خHHزائن السHHموات
 والرض، والكل مقهور تحت سلطانه، والمور كلها تجري بتدبيره
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 ومشيئته، كما أنه يشتمل على الستعانة التي تعني أننHHي يHHارب
 أعلم أنك قريب مني ترى مكاني وتسمع سHHؤالي وتعلHHم حHHالي،
 ولعلمي أنك أنت الملك وأنت مالك الملك والملكوت، فأنا ياخHHالقي
 أثق فيك وأعلiق أماني بك وحدك، وأدعوك جهرا وخفية، وأدعوك
 رغبا ورهبا، وأدعوك خوفا وطمعا، وأحسHHن الظHHن بHHك أنHHك
 ستجيبني، أدعوك كما أمرتني وأنتظر إجابتك كما وعدتني، إنهHHا
 عبادة مهمة جدا، فإن صرف العبد شيئا من تلك العبادة لغيHHر ال
 فقد أشرك مع ال، سواء أكان هذا الشيء هو قHHبر أو حجHHر أو
 كوكب أو بشر أو حتى هو عقله، فيقيننا نحHHن المسHHلمين أن ال
 يدبر المر في الكون كله، وما من شيء يخرج عن تدبير الملHHك،

 ق�ل! م�ن ي�ر�ز�ق�ك�::���p�����)�com.sun.star.drawing.XShape ْم {وأن كل ما عدا ال هو الباطل والضلل، قال تعالى:
 مYن� الس9م�اء و�ال2ر�ض أ�م9ن ي�م�لك� الس9م�ع� وال2ب�ص�ار� و�م�ن ي�خ�رج� ال!ح�ي9 من� ال!م�يYت

 }31و�ي�خ�رج� ال!م�ي9ت� من� ال!ح�يY و�م�ن ي�د�بYر� ال2م�ر� ف�س�ي�ق�ول�ون� اللaه� ف�ق�ل! أ�ف�ل� ت�ت9ق�ون� {
 Qْم� ال!ح�ق ���p�����)�com.sun.star.drawing.XShape::ك�Qه� ر�بaْم� الل ���p�����)�com.sun.star.drawing.XShape::ك� }}32ف�م�اذ�ا ب�ع�د� ال!ح�قY إل� الض9ل�ل� ف�00أ�ن9ى ت�ص�00ر�ف�ون� {ف�ذ�ل

 سورة يونس،  لكن ما يسمى قانون الجذب والذي يمكن أن نسميه
 قانون الخرف أو قانون الشرك... يجعل من العقل ذلك المخلHHوق
 الصغير إلها من دون ال، ندعوه فيلبي لنHHا الرغبHHات ويحقHHق
 المنيات فيشفي المراض، ويعطي الرزق، ويجلب الحظ، ويعطينا
 الزوج والطفال أيضا، فما هذه الترهات التي أسقطت قوما ليسوا

بالقليل من المسلمين في هوة سحيقة من الفساد العقدي؟
 إن هذا القانون وراءه قصة خطيرة جدا، فهو مدسوس علينا مHHن
 رجل ل أعرف له دينا أراد أن يدعي لزوجتHHه مايشHHبه النبHHوة،
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 فزوجته المحترمة إستر يأتيها صوت من أبراهام – شخصية مHHن
 نسج خيالهم يدعون أنها لمادية ليمكن رؤيتها ول سماعها مHHن
 البشر – يعطيها فيها تعاليم للبشر بطريقة تشبه الوحي الذي كان
 يتنزل على نبينا صلوات ربي عليه وتسليماته فتصاب بHHالهتزاز
 أثناء اتصالها به، ولنه شيء غير مادي فهو يعرض الفكار التي
 تستقبلها إستر بطريقة عجيبة وهي تستقبلها كالمستقبل في جهاز
 الراديو، وتقوم بتحويل تلك الفكار غير اللفظية التي تستقبلها منه
 للغة النكليزية، وليوجد دوما كلمات مادية تعبر عن تلك الفكHHار
 اللمادية التي تتلقاها إستر، مما يدفعها لتشكيل تراكيHHب جديHHدة

أحيانا لتعبر عنها.

فمن هو هذا البراهام؟ وما هي تعاليم أبراهام؟
 يصف الكتاب أبراهام بأنه الظاهرة اللمادية التي تعجز الكلمHHات
 عن وصفها لكنه ببساطة مجموعة من المعلمين يتمتعون بHHذكاء
 فائق ومحبة غير مشروطة!!! أي أنهHHم مجموعHة مHن اللهHة

يرسلون تعاليمهم للبشر ليحسنوا من حياتهم.
  فهي تعاليم تتعلق بخلق حياة سعيدة تحقق فيهاوأما عن تعاليمه:

 أمانيك، وتسمح للخرين بخلق ما يشاؤون... هكذا صHHدTر إسHHتر
 وجيري هيكي كتابهما المخرب للعقيدة، فمعلمو أبراهام هHHم مHHن

 ، وفHHي1985طرحو قانون الجذب الكوني، وقد تم طرحه عHHام 
 جوهره أن كل شي يجذب كل ما هو علHHى شHHاكلته، مHHايعني أن
 البشر من وجهة نظرهم يمكنهم جذب ما يريدونه عبر أفكارهم أي
 أنك إذا أردت شيئا فليس عليك أن تدعو ال أبدا، وإنما فقط فكHHiر

فيه وسيقوم عقلك المحترم بجذبه كالمغناطيس!!!
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  وفيما بعد انتشر هذا القانون بشكل مذهل وأثر في مليين الناس،
 من خلل إستر نقل عن أبراهام، ثم تم الستمداد منه فHHي كتHHاب
 السر الذي قلب موازين العقيدة في قلوب الكثير من المسHHلمين...
 وكذلك كتاب قوة العقل الباطن الذي خرTب عقيدة المسلمين بما فيه
 من ضللت وترهات، ويمضي هHHذا الكتHHاب أو ذاك فHHي عبHHث
 وخرافات متتابعة تصطدم مع صريح العقيدة النقية وفطرة اليمان
 بال والتوكل عليه، ودعائه والستعانة به والذي هو لب العبادة أو

هو العبادة.

 سخف وترهات، لتعدو كونها عبث شياطين النس مع شHHياطين
 الجن، جعلو من العقول آلهة تعبد من دون ال، وبئس ما يقولون،
 لكن قانون التفاؤل الحقيقي هو قانون السHHبب والنتيجHHة، أحHHد
 القوانين القوية التي وضعت لنا في الحياة، فالتفاؤل سHبب قHHوي
 من أسباب السعادة والنجاح... لكن هHHذا التفHHاؤل علHHى قHHوته
 وروعته ل يعمل بمعزل عن تعلق قلوبنا بال، وربط آمالنHHا بHHه،
 والتفات قلوبنا له من دون السباب، فنحن نبذل السبب لكن قلوبنا
 لتتعلق به أبدا وإنما بخالقه رب العالمين... كما نHHذاكر لننجHHح،
 ونبذر لينبت ويثمر، ونتزوج لننجب...إلخ، كلها أسHHباب كونيHHة
 وضعها ال موصلة لنتائجها، لكنها وعلى الرغم من أهميتها، فهي
 ل تعمل بعيدا عن الخالق أبدا، وإنما بأمره ومشيئته، وقHHد تفقHHد
 السباب قيمتها، فتذاكر ول تنجح، وتتزوج ولتنجب، وتبHHذر ول
تنبت أو ينبت فل يثمر. فالمر كله مردود لخالقه سبحانه وتعالى.

  فتفاؤل المؤمن إذن هو مزيج من التسليم واليقين، فالمؤمن يسلم
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 أمره ل، ويوقن أن ال سيختار له الخير دائما، يHHدعوه بيقيHHن،
 ويوقن أن ال سيجيبه ويحقق رجاءه، وحتى لو حدث لHHه خلف
 ماكان يرجوه، فهو متفائل به لثقته في ربه، ويقينه أن ال يختار
 له الخير دائما... ولحسن ظنه بربه وثقته فيه فإن ال جل جللHHه
 يكون عند ظن عبده به، فيرى من فيوض كرمه وجميل نعمه مHHا

يذهل العقل عن وصفه، وليقوى اللسان على شكره.
 لقد كان نبينا متفائل جدا، ففي قمة محنHHه تخHHرج منHHه أعظHHم
 البشارات، فقد روي عنه أنه وعد سراقة بسواري كسHHرى وهHHو
 ملحق من الكفار في الصحراء في هجرته مHHن مكHHة للمدينHHة،
 ليملك حتى أن يحمي المؤمنين الذين آمنوا معه، ووعHHد بكنHHوز

أعظم ملوك الرض في ذلك الوقت.
 وفي قمة محنة أصحابه وشدة تعذيبهم مHHن المشHHركين يعطيهHHم
 البشارة التي تطمئن القلوب، وتنقلها لصورة مشرقة في المستقبل

  وال ليتمن هذا المHHر "حتى ولو كانت المحنة شديدة على النفوس
 حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ل يخHHاف إل ال والHHذئب

 رواه البخاري"على غنمه ولكنكم تستعجلون 
 وفي قمة المحنة وهم يحفرون الخندق، والحHHزاب تحاصHHرهم،
 والرعب يملؤ قلوب المؤمنين حتى ليأمن أحدهم ان يذهب لقضاء
 حاجته يبشر بفتوح لعظم أقطار الرض حينذاك، فحين عرضHHت
 لهم صخرة صلبة، فأخذ النبي صلى ال عليه وسلم المعول، فقHHال

 " بuسtمu اللsهu ، فyكyسqرq ثjلjثyهqا ، فyقHHyالz : اللHHsه[ أzكrبHHqر[ ،كما روي عنه: 
 أhعtطuيتj مqفyاتuيحq الشsامu ، وqاللsهu إuن�ي لzنrظjر[ قjص[HHورqهqا الrح[مHHtرq ، ثHHjم�
jتHHيuطtعhر[ ، أHHqبrكzه[ أsالل : zالyقyف ، qرyا الخqهyثjلjث qرqسyكyف ، yةqيuانsالث qبqرqض 
qبqرqم� ضjث ، qضqيtبzال uنuائqدqمrال qرtصyر[ قjظrنzن�ي لuإ uهsاللqو ، qسuارyف qيحuاتyفqم 
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qحHHيuاتyفqم jتHHيuطtعhر[ ، أqبrكzه[ أsالل : zالyقyف ، uرqجqحrال yي�ةuقqب qعyطyقyف ، yةyثuالsالث 
الrيqمqنu ، وqاللsهu إuن�ي لzنrظjر[ أzبtوqابq صqنrعqاءq مuنt مqكyانuي هqذyا " .

 صلى عليك ال يانبي ال، في كل محنة بشرى، وفي كHHل أزمHHة
 نورا ينير الطريق أمام المؤمنين. وكان يقHHول صHHلى ال عليHHه

  متفق عليه، وكان "ويعجبني الفأل الصالح: الكلمة الحسنة"وسلم:
 . وكان لبأس طهور إن شاء اليمسح على المريض بيده ويقول:

 يعجبه السم الحسن، حتى أنه كان يغير اسم أي صHHحابي يعHHبر
 اسمه عن شر ويبدله باسم طيب، وكان يستبشر بالسHHم الجميHHل

  لقد سهل لكم منفلما جاءه س[هيل بن عمرو في يوم الحديبية قال:
  يسTروا ولتعسرا، وبشiروا ولتنفروا" وقد كان يدعونا أن "أمركم.

رواه البخاري.
 ولقد كان من أصحابه صلى ال عليه وسلم من يتفاءل ويعلن ذلك
 التفاؤل أمام الجميع، ويتحقق تفاؤله حقا، كعبد الرحمن بن عوف

 ، إنHHه تفHHاؤل: لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهباالذي كان يقول
 قوي لكنه لم يكن منفصل عن ال ول مبتعدا عن اليقين والثقة فيه

وحسن الظن به جل جلله.

 لكن على الرغم من كل ذلك، فلن يغير التفاؤل القدر...أحضHHرلي
 كل قوى الدنيا في لحظة الحتضار كي تمنع الموت عمن حضHHره
 الجل؟!!! بل أحضرلي كل قوى الدنيا لتهب العقيم طفل مHHن دون
 أن يلجأ ل فيهبه ربه، بل اجمع لي كل قوى التفاؤل فHHي الكHHرة

الرضية لتمنع حربا أو توقفها.
 تفاءل، واجعل من التفاؤل عادتك، لكن لتحملHHه فHHوق طHHاقته،
 فالتفاؤل ليس هو مصباح المنيات في القصص الخيالية، إنما هو
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حسن ظن بال، والمر كله بيد ال...
فهو القائل جل جلله
أنا عند ظن عبدي بي

 عن أبي هريرة رضي ال عنه قال: قالإنه حديث قدسي صحيح، ف
  "يقول ال: أنا عند ظHHن عبHHديرسول ال صلى ال عليه وسلم:

 بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسHHي،
 وإن ذكرني في مل ذكرته في مل خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا
 تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليHHه باعHHا، وإن

  رواه البخاري ومسHHلم، وفHHي روايHHةأتاني يمشي أتيته هرولة"
  عز� وجلs يqقjولh: أzنyا عuنrدq ظyنQ عqبtدuي بuي، إuنt ظyن� بuيالz "إuن� لحمد:

.خyيtرpا فyلyه[، وqإuنt ظyن� شyر�ا فyلyه["
  إنه يترجم الكثير من القدار والرزاق التي في حياتنا، فهي بيHHد

  يعطينا علHHى قHHدرورحمتهالملك وهو من يوزعها، ولكنه بعدله 
 ظننا، فلنحسن الظن ونأخذ بالسباب، ونصبر كي ننال مHHا نريHHد،
 ول نjحمTل التفاؤل فوق طاقته، فإنما هو دابة تحملنا في الطريHHق،
 وتعيننا على الوصول، فمن دون الدابة قد تجد الكثير من المشقة،
 وتعاني ويركبك التعب، ويطول عليك الطريق، ويشتد عليك حHHره
 وبرده، وربما انقطع بك الطريق قبل أن تصل، ومع كل ذلك فهHHو
 ليعدو دابة تحملك فتسهTل عليك وعورة الطريق ومشHHقة السHHفر
 وقطع المفاوز، بينما الذي سيوصلك حقا، وينجيHHك مHHن قواطHHع
 الطريق ويحقق لك مقصودك هو ال جل جلله، فاقدر ربك حHHق

.قدره، وستنال مطلوبك بإذنه وعونه
===================
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كيف نطبTق التفاؤل في حياتنا؟
- ابدأ يومك سعيدا حامدا، واختمه بالسعادة والحمد.1
- تحكم في أفكارك وفكiر بإيجابية.2
- تحكم في كلماتك، وتكلم بإيجابية.3
- اشكر النعم، وركiز عليها.4
- توقع الخير، وتيقن أن الخير آت.5
- غيTر نظرتك للمور.6
- ابتسم دائما، وقل إني سعيد.7

===================

- ابدأ يومك سعيدا حامدا، واختمه بالسعادة والحمد:1
 (سعيدe في صباحك، سعيدe طوالفاليوم ي[رسم من بدايته، فكما قيل: 

 ، فأول شيء أhمرنا أن نفعله عندما نفتح أعيننا أن نحمد اليومك)
  " الحمد ل الذي أحيانا بعد مHHا أماتنHHاعلى نعمة الحياة، فنقول:

  فكيف يكون يوم المؤمن لHHو أنHHه رواه البخاري،وإليه النشور "
 تأمل حقيقة ذلك الذكر الرائع، الذي يوجه تفكيره أول ما يسHHتيقظ
 من نومه إلى النعمة والحمد، قله من أعماق قلبك، وتHHذكر أنHHك
 و[هبت نعمة الحياة من جديد بعدما س[لبتها أثناء النوم، وتHHذكر أن
 الكثيرين قد سلبوا نفس تلك النعمة في نفHHس تلHHك الليلHHة فلHHم
 يستيقظوا من نومهم بينما أنت استيقظت، تذكر وأنت تفتح عينيك
 أن لك عينا تفتحها بينما مئات اللوف قد فقدوا نعمة البصر، تذكر
 وأنت تنهض من فراشك أنك قادر على الحركة بينما آلف النHHاس
 عاجزون عنها في فراش المرض أو العجز، تذكر وأنHHت تقضHHي
 حاجتك أن هناك آلف المرضى عاجزون عن ذلك، وتHHذكر وأنHHت
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 تغسل وجهك ويديك أن آلف العاجزين يحتاجون من يغسHHل لهHHم
 وجوههم لنه ليس لديهم يد تتحرك، وتذكر وأنت ذاهHHب لصHHلة
 الفجر أن لك ساقا تحملك، وتمشي بها لطاعة ربك، بينما المليين
 تقودهم أرجلهم للمعصية بل أن يستحوا ممن وهبهم تلك النعمHHة
 العظيمة، ثم تذكر وأنت تتناول إفطارك مئات اللف الذين يعانون
 من الفقر والجوع، وأطفال الصومال الذين يموتHHون جوعHHا لن
 ضمير أمة قد مات ولن أثرياءها يفضHHTلون أن تبقHHى أمHHوالهم
 مكدسة في البنوك حتى يرحلوا عنها ويتركوهHHا رغHHم أنفHHوهم
 فيستمتع بها ورثتهم ويحاسبون هم عنها، وتذكر وأنت تجلس مع
 أسرتك في أمن وأمان في منزل دافيء في الشHHتاء ومHHبرد فHHي
 الصيف تذكر المشردين والمعHذبين وأصHحاب المخيمHات وهHHم
 يعيشون بين حطام بيوتهم وأصوات المدافع والجثث المرمية على
 الرض، يفترشون الرض ويلتحفون السماء حتى في أصعب ليالي
 الشتاء الباردة وفي أشد أوقات الصيف حرارة، تذكر وأنت ذاهHHب
 لعملك أنك حر طليق وأن لك عمل ورزق، بينما آلفf غيHHرك قHHد
 ح[رموا حريتهم في سجون اليهود وأمثالهم في بلد العالم، وتذكر
 أن مئات اللف عاطلون عن العمل ويحتاجون للمساعدة ليجHHدوا

 من " قوت يومهم... تذكر حديث رسول ال صلى ال عليه وسلم:
  عنHHده قHHوت، معافى في جسHHدهسربه،أصبح [ منكم ] آمنا في 

رواه الترمذي  فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها"،يومه
 ابدأ يومك سعيدا فأنت مغمور في النعم، واحمد ال من قلبك، وسر

في حياتك وأنت تهدف أن تصنع البسمة على وجوه المعذبين.

 ولتنم حتى تستشعر السعادة، فعلى الرغم من أي مشكلة تمر بHHك
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الن فأنت مغمور في نعم ال تتقلب فيها.
 إن الشيء الذي تفكر فيه كل يوم قبل أن تنام هو الكثر تأثيرا في
 حياتك، لذا لتفكر في مشاكلك قبل أن تنام، ولتركز على متاعبHHك
 وآلمك، بل اجعل هذا الوقت من أجل التفاؤل فقط، ركiز على كHHل
 خير، وادع ال وأنت موقن بالجابة، ونم على هذا اليقين، فإنHHك
 ستلق ما نمت عليه بإذن ال، فقبل أن تغمض عينيHHك تHHذكر أن

  " الحمد ل الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا، فكم ممن لتقول:
 " رواه مسلم، فتركز على النعم التي في يHHديككافي له ول م[ؤوuي

 وعلى حرمان الكثير مما أوتيته أنت، فذلك يجعلك ممتنا وسHHعيدا
 بما معك من النعم، راضيا وشاكرا، وهذا هو طريق الزيادة من كل

سورة إبراهيم.}} 7{رqب�كjمt لyئuن شyكyرtتjمt لzزuيدqنsكjمt... {وqإuذr تyأzذsنq خير
===================

- تحكم في أفكارك وفكiر بإيجابية:2
 الفكرة السلبية هي العدو الول للنجاح، فالتركيز علHHى الشHHياء
 السلبية يجلب لك الحزن أو الغضب أو القلق، ويشعرك بمشHHاعر
 أليمة، ويجلب لك المراض، إضافة إلى أن الفكرة التي تركز عليها

سرعان ما تتحقق في حياتك.
 دعك من كل فكرة سلبية تشتت قوة ذهنك الكبيرة، وتبدد الطاقHHة
 العظيمة التي وهبها ال لك لتعمر بها أرضه، وكلما واتتك فكHHرة

سلبية استعذ بال منها، وتوجه لفكرة إيجابية بدل منها. 
 فأنت حين تفكر فكرة واحدة سلبية وتركز عليهHHا سHHتجد عقلHHك
 يدعمك، ويحفز كل الفكار السلبية الكامنة بداخله لتتوافد عليHHك،
 فتجد نفسك محاصرا في أفكارك السلبية كالغريق بيHHن المHHواج
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 العاتية، أو من سقط في حفرة عميقة في سفح جبل شاهق، قHHرTر
 أن تخرج نفسك من تلك الحفHHرة المليئة بالثعHHابين والعقHHارب،
 واخرج لتتنفس الهواء النقي فوق سHHطح الرض بيHHن الزهHHار
 والشجار، فهناك الكثير من الشياء الجميلHHة الHHتي تسHHتحق أن

تعطيها انتباهك.

 وإياك أن تصاحب متشائما أبدا، فالمتشائم شخص قد لبس نظHHارة
 سوداء قاتمة السواد على عينيه، فما عاد يرى الجمال في الدنيا،
 وإنما يرى كل شيء من منظوره السود، إنHHه يشHHوه الجمHHال،
 ويحوTل السعادة لكدر، ودائما ما يتوقع السوأ فيقHHع فيHHه لنHHه
 توقعه، يبدأ المشروع الجديد بنفس كئيبة قلقة متخوفة، يبدأه وكل
 تركيزه منصبe على الفشل، ويخبر أصدقاءه أعلم أن هذا لن ينجح
 أبدا، سأخسر أموالي، ثم لما يحدث ما توقعه لنه تHHوقعه يقHHول
 لهم: ألم أقل لكم أنيا سأفشل، إنه ينفiر ول يبشHHiر، ويبغHHiض ول
 يحبTب، وي[حجuم عن الخير ول ي[قدuم، وحياته سلسلة متتابعHHة مHHن
 المصاعب والمشاكل والمحن والمتاعب والفشل، وكلما خرج مHHن
 حفرة وقع في أسوأ منها، حتى صحته تتدهور، وحHHتى علقHHاته
 تسوء، إنها نفسية خطرة على صاحبها وعلى من يصاحبه، فHHإن
 اضطررت لمجالسة هذا النوع من الناس فاسمع وألق من النافذة،
 أعطه كامل نظرك وأبعد عنه كامل انتباهك، فإن كلمه أخطر على

عقلك من الفشل ذاته.
===================
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- تحكم في كلماتك، وتكلiم بإيجابية:3
 حين تتحدث عن نفسك فل تقل إل خيرا، فإن قلت: (دائما أو أنHHا)
 فاجعل بعدها خيرا: دائما ألقى الخير في حياتي – دائما أوفiق فHHي
 حياتي – أنا مجتهد في عملي – أنا سعيد – أنا نشيط – أنا واثق

– أنا ناجح – أنا متفائل.

 ل تحمTل نفسك أحمال من العتقادات السيئة التي تدفعك للفشHHل.
 ولتركز على ماعندك من مشكلت، ول تكثر الشHHكوى والحHHديث

عن أوضاعك السيئة، بل ركiز على ضدها:
 فإن كنت محتاجا ادع ال بالرزق الواسع، وإن كنت مريضHHا ادع
 ال بالصحة الوافرة ، وإن كنHHت فHHي مشHHكلة ادع ال بHHالفرج
 القريب... ادعه بثقة ويقين وحسن ظن، وخHHذ بأسHHباب الخيHHر،
 واجعل كل فكرك منصبا على ذلك الخير الذي ترجوه وأنت واثHHق
 أنه في طريقه إليك، ركiز على الخير وسيأتيك من كل مكان بHHإذن

ال.

 وقدTم الكلمة الطيبة للناس، فالكلمة الطيبة صدقة، والناس بحاجHHة
 لتلك الكلمة التي قد تزيح عنهم همومهم وأعباء حياتهم، وتأكد أن
 من يوزTع المل على الناس لن يخسر شHHيئا ولHHن يفقHHد بعHHض
 ثرواته، وإنما سيزداد الخير في حياته، وسيجني ثمار مHHا يقHHوله
 للناس في حياته خيرا وبركة... فالكلمة التي تخرج من فمك تعود

عليك أول، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
===================
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- اشكر النعم، وركiز عليها:4
  ( كن عين نحلة تقع على الزهور، ولتكن عين ذبابHHة كما قيل:

 ، تلفت حولك لترى الجمHHال فHHي كHHللتقع إل على القاذورات )
 مكان، انظر لتراه في السماء الزرقاء المرتفعة الجميلة، في أنفاس
 الصباح الباردة، في قطرات الندى فوق الزهور العطرة الملونHHة،
 في الشجار الممتدة على طول الطريق بخضرتها المبهجة، وفHHي
 أصوات الطيور التي تغني في الصHHباح، فHHي شHHروق الشHHمس
 وغروبها، وفي نجوم السماء وقمرها، في حركة الحياة ودبيبهHHا،
 ارفع بصرك فكلما رفعته ارتقى ولم ير إل الجميل، ل تلتفت للزحام
 والصعوبات والمشكلت والخلق السيئة في الشوارع والطرقات،
 بل ركiز على كل شيء جميل، لتنظر إلى القاع ثم تقول ل أرى إل
 الكدر، فأنت من تختار أن ترى الكدر، فكما ي[روى في قصة قصيرة

  أن شخصان قد نظرا من خلف القضHHبان: فنظHHرجميلة معبرة:(
أحدهما إلى السماء فتبسم، ونظر الخر للتراب والحصى فحزن).

 إنها نظرتك للمور، فكل شيء موجود في الحياة، ونحن من 
نصنع فارقا بنظرتنا للمور.

أحصu النعم
 أحضر دفترا وقلما واجلس لتكتب نعم ال عليك، صحيح أننا مهما
 فعلنا فلن نحصيها، ولكنها محاولة صغيرة لنرى نهر النعم الHHذي
 يتدفق علينا ونتقلب فيه ليل نهارا ونحن ل نشHHعر، وصHHدق ال

 {وqإuن تyع[د�واr نuعtمqةy اللiهu لy تjحtص[وهqا إuن� اللiهq لyغyفHHjورeالعظيم إذ يقول: 
} eيمuسورة إبراهيم }}18ر�ح 

 اكتب كل نعمة في جسدك، وفي حياتك، اكتب كل نعمة مرت بHHك
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فيما سبق، وكل نجاح نجحته، وكل خير حققته.
 أحصu كل ما تستطيع ول تترك شيئا، مع أن الحصHHاء مسHHتحيل

فكيف نحصي ما لنعلم، وكيف نحصي مع جهلنا وقصر نظرنا.
 هل سبق وأخبرك أحد أن الشعور باللم نعمة تستحق الشكر، نعم
 وال إنه لنعمة، فقد قرأت منذ عدة سنوات مقالة عHHن طفلHHة ل
 تشعر باللم، وما أسرع أن يقول الجاهل – كما قلت يومها – يالها
 من محظوظة، لكنها على الرغم ممن يراها في نعمة قد كانت في
 خطر عظيم لم أدركه حتى أتممت قراءة المقال، فالطفلة ل تشHHعر
 باللم ول تعرف معنى الخطار، بمعنى أنها لو قطعت جHHزء مHHن
 جسدها بسكين لن تشعر ولن تتألم وستستمر، ولHHو دخلHHت فHHي
 رجلها قطعة زجاج مثل لن تتألم ولن تشكو، ولو أصابها مHHرض
 خطير فلن تشعر باللم ولن تبكي ولن تشتكي، بمعنى أنها ماكانت
 لتعيش بدون أن تشعر باللم، فيالنعمة اللم التي تعمل كجهاز إنذار
 للجسد أن بالجسد شيئا خاطئا يحتاج لصلح فوري قبل أن يتطور

للسوأ.
 يالها من نعمة عجيبة، وكم من آلف النعم تحيط بنا ونسHHتخدمها
 كل يوم ونحن ل نشعر حتى بوجودها، حتى يصيب النعمة بعHHض
 العطب أو الكسل فنشكو ونتذمر وكأننا لHHم نتقلHHب فHHي النعمHHة

لسنوات وسنوات.
 إننا وياللسف لننتبه للنعمة حتى نjصاب بالمرض فنعHHرف قHHدر
 النعمة العظيمة التي كنا ننعم بها، فمن ي[صاب بالبواسير مثل ربما
 يقول لأستطيع أن أفعل شيئا عاديا يفعله كل الناس بسهولة، إنHHه
 إخراج السموم والفضلت من جسمك بدون ألم، فما بالHHك كنHHت
 تفعل ذلك كل يوم لسنوات وسنوات وأنت غافل عHن النعمHة مHا
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شعرت بها ول حمدت ال عليها.
 حين يصاب أحدهم بضيق في التنفس يحدTث نفسه كم هHHو مHHؤلم
 وخانق أل تستطيع أن تتنفس، فما بالك كنت تتنفس ما يقرب مHن
 ثلثين ألف نفس كل يوم وما شعرت بنعمة النفس، وما حمدت ال

عليها.
 ينبض قلبك كل يوم ما يزيد على مائة ألف نبضة تضخ الدماء في
 أنحاء الجسد لكامل العضاء ليعطيها القدرة على الحركة والعمل.
 لكننا لنشعر بتلك النعم العظيمة طالما هي مسHHتمرة بالعمHHل، ول

نشكر ال عليها، فإذا مرضنا اشتكينا، فياله من عمل مشين.

 وهكذا يسير جسدك كله، كمصنع عملق يعمل ليل نهارا بل توقف
 وأنت ل تشعر، تمضغ طعامك بأسنان ولسان ولعاب ولثة، وتبتلعه
 بالحلق والبلعوم، وتهضمه في المعدة والمعاء ثم تخرج فضHHلته
 وسمومه عبر القولون وجهاز الخراج، الكليتان تخرجان السوائل
 الضارة عبر الحالب والمثانة لتخرج في صورة بول، والكبد ينظف
 الدم من السموم، والبنكرياس يحوTل السكر لطاقة، والقلب يضHHخ
 الدم للجسد كله فيدور الدم ويغذي كHHل عضHHو مHHن أعضHHائك،
 والرئتان تنقيان الهواء، وتدخلن الكسجين وتخرجان ثاني أكسيد
 الكربون، كل جزء من جسدك يقوم بعمل عظيم ل يقوم به غيHHره،
 حتى الشعيرات والوردة والشرايين والغدد والهرمونات، والخليا
 والنسجة، والمفاصل والعظام والعضلت، كل ذرة في جسدك لهHHا
 وظيفة تعمل بها من أجل راحتك، فإن تعطلت وتوقفت بHHدأت فHHي

الشكوى والتذمر، مع أنك لم تكن تشعر بوجودها أصل.
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 كل ذلك يعمل وأنت نائم وأنت تلهو وأنت تعصي، لينقطع المHHدد
ول يتوقف الجسد عن العمل حتى و لم تشكر ربك الم[نعم عليك.

 ولو كان الجسد سيتوقف حتى نشكر ال على كHHل عضHHو يعمHHل
 لبقينا عاجزين حتى عن تحريك اللسان، فحركة اللسان نعمة أخرى
 تستحق الشكر. فاللهم لك الحمد والشكر أول وآخرا، حمدا كHHثيرا
 طيبا وافرا مباركا فيه، ملء السHHموات وملء الرض وملء مHHا

بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.

 أل تعلم كم مرضا مسجل حتى يومنا هذا، لقد قرأت عHHن خمسHHة
 آلف مرض، يصيبك الفزع لسماع اسم أكثرها، كالطاعون والدرن
 والسل والكوليرا والملريا واليبول والسرطان بكل أنواعه واليدز
 والزهري والسيلن، وأنفلونزا الخنازير، وفيروسات الكبد وتليHHف
 الكبد، وفشل الكبد، والفشل الكلHHوي، وفشHHل القلHHب، والذبحHHة
 الصدرية، والجلطة الدماغية، والجلطة الرئوية، والسكتة القلبيHHة،
 وتصلب الشرايين، وضمور العضلت، والروماتويد،  ثHHم نصHHاب

بالضجر حين يبتلينا ال بنزلة برد أو ببعض السعال.

 هل سمعت عن عضو من الجسد يأكل الدود فيه وصاحبه ليHHزال
 حيا ويخرج الدود منه ويتساقط أمام عينيه، إي وربي لقد سمعتها
 مرتين فرجل كان طريد الشوارع لبيت له يأوي في أي مكان من
 الشارع يرتمي فيه، وقد عطف عليه بعض الشباب الطيب وص[HHدم
 لما رأى الدود يخرج من رجله على الرض ويعود، ورجHHل كHHان
 صالحا فزنى واستمرأ العيش في الزنا فأصابه مرض عجيب حتى
 صار الدود يخرج من فرجه ويتآكل أمامه وهو غير قادر على فعل

76                                                                                 أسرار صناعة النجاح



شيء.
 فإن حمدت ال في كل يوم أن لم تصبك فقط تلك المراض الخطرة
 فستبقى غارقا في النعم من دون أن تشكر. ومن منHHا يشHHكر ال
 خمسة آلف مرة في كل يوم، بل حتى في كل شهر، ومHHع ذلHHك
 فالعطاء لم ينقطع والمدد لم يتوقف، حHHتى وأنHHت مسHHتمر فHHي

المعصية.
 بل انظر لكليتك لتعلم كم أنت ثري، فمريض الفشل الكلوي يغسHHل
 كليته في السبوع ثلث مرات فقط، بينما تغسلها أنت ستا وثلثين
 مرة في كل يوم، من دون أن تضطر للنتقال للمشفى ول تجHHرع
 اللم، ول قضاء أربع ساعات في كل مرة تغسل فيها مستلق على
 فراش المرض، ومن دون أن تحتاج لن تدفع آلفا مؤلفة في كHHل
 مرة تغسل فيها كليتك، هل تعلم حين تفسد الكلى تمامHHا ويحتHHاج
 المريض لمتبرع يعطيه إحدى كليتيه كم يدفع ليشتريها عشHHرات
 اللف، وبعدها يكون مضطرا لجراء عملية جراحية قد تنجح وقد
 تفشل، وهل تعلم أنه بعد نقل الكلية له بنجاح قد تفشل تلك الكليHة
 الغريبة عن القيام بعمل كليته الصلية خلل سنوات قليلة فيحتHHاج

لشراء كلية جديدة أخرى.
 انظر لنعمة البصر التي تستعملها كل يوم آلف المرات، وياليتHHك
 تستعملها فيما يرضي ال، لقد قرأت في كتاب القHHراءة السHHريعة

  (أنه لو أردنا صنع آلةلتوني بوذان، في فصل عيناك المدهشتان:
  مليون دولرا، وقد أعلن معمل68تقوم بعمل العين أنها ستتكلف 

 كيرن السويسري أن تلك العين الجديدة سيكون حجمهHHا ممHHاثل
 لحجم منزل حتى تستطيع أن تحمل آلت تعمل كما تعمHHل العيHHن،
 ومع كل هذه التكاليف المادية الرهيبة، ومHHع كHHل هHHذا الحجHHم
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 ، فكHHمالعملق، فلن تكون العين الميكانيكية قادرة على الحركHHة)
 نعمة في تلك العين التي معك، فلست محتاجHHا أن تحمHHل منHHزل
 ضخما فوق رأسك لكي ترى به، وكم أنت ثري فلست بحاجة لدفع

  مليون دولرا لتشتري لك عينا تبصربها، وكم أنت محظHHوظ68
 بعين تتحرك يمنة ويسرة بكل سهولة، فهل تحركها في طاعة ال

أم في معصيته؟!!!

 وإن كانت هذه هي تكلفة العين فكم ياتjرى يتكلف صنع كلى أو كبد
 أو لسان أو أذن أو قلب أو مخ، ومع كل ذلك فلن تكون أبدا قريبة

 { هqذyا خyلHHrقjالشبه بما خلقه ال، وهل يقدر على ذلك أحد أبدا؟!!! 
 اللsهu فyأzر[ونuي مqاذyا خyلyقy الsذuينq مuن د[ونuهu بqلu الظsالuم[ونq فuي ضqلyال] م�بuين]

  سورة لقمان. لقHد صHنع العلHHم الحHديث للنHHاس قلبHا}}11{
 اصطناعيا، فهل ياترى أدTى مهمة القلب البشري المHHذهل الHHذي

  مليون مليون خليHHة فHHي300أبدعه الخالق العظيم والذي يغذي 
 جسم النسان مع صغر حجمه وخفة وزنه حيث يزن ربع الكيلHHو
 فقط، وهو فوق ذلك يؤدي وظيفة نفسية رائعة حيث ينشHHأ عنHHه
 الحساس والعواطف والقدرة على الحب، كما أنه يحتHHوي الدراك
 والذكريات ؟!!! بالطبع ل، فقد أثبت فشل ذريعا؛ إنه مجرد مضخة
 دم، وحتى هذه لم يحسن القيام بها، فطبقا لما جاء عنه في موقع
 المهندس عبد الدائم الكحيل للعجاز العلمي فHHي مقالHHة بعنHHوان

 ( يزرع القلب الصطناعيأسرار القلب والروح – بتصرف يسير: 
 بداخل الجسد في صورة جهاز صغير أشHHبه بمضHHخة دم تعمHHل
 باستمرار، وهي لتنبض كالقلب وإنمHHا تصHHدر صHHوت محHHرك
 كهربائي، والمر لينتهي عند ذلك، فحجم هذا القلب هو تسHHعمائة
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 جرام أي مايقرب من الكيلو جرام، والسوأ هو أنHHه مضHHطر لن
 يحمل معه بطارية كبيرة الحجم تزن كيلو جراما آخر بشHHكل دائم،
 ويستبدلها كلما نفدت، وهي متصلة بجسمه عبر السلك يسير بها
 في كل مكان ول يمكنه تركها أبHHدا حHHتى فHHي حHHال نHHومه أو
 استحمامه، والسوأ من مواصفات هذا القلب الجديد أنه ليHHؤدي

 : فبحسب ما جاءسوى الدوراللي للقلب، وليؤدي دوره العاطفي،
 لقد عاني أولئك الذين امتلكوا القلب الصطناعي من عرض خطير،
 فقد فقدوا كل المشاعر، لم يعHHد باسHHتطاعتهم الشHHعور بHHالحب
 والحساس بالخرين، وأصبحوا لمبالين بأي شHHيء ليهتمHHون
 بالحياة، وليعرفون حتى لماذا يعيشون، لم يعودوا قHادرين علHى
 فهم العالم من حولهم، حتى إنهم فقدوا اليمان بال، ولم يعHHودوا
 مبالين بالدار الخرة، وكثيرا ما يفكرون بالنتحار... وعلى الرغم
 من كل ذلك فقد فشل القلHHب الصHHناعي كمHHا أكHHدت إدارة ادواء
 والغذاء المريكية؛ لن المرضى الذين تمت إجراء عمليHHات زرع
هذا القلب لهم ماتوا بعد عدة أشهر بسبب ذبحة صدرية مفاجئة).

  فالجلد يتجHHدد كHHلهل تعلم أنك تتجدد بأكملك كل عدة سنوات: (
 أسبوعين إلى ثلثة أسابيع، وشعر الرأس يتجدد كل عدة سنوات،
 الكبد يجدد خلياه كل خمس سنوات، والكلى تتجدد خلياهHHا كHHل
 عامين تقريبا، كما تستبدل بطانة الشعب الهوائية كل عHHدة أيHHام،
 وتجدد خليا الدم الحمراء كل أربعة أشهر، كما تجدد خليا الHHدم

 كما يؤكد ذلك العلم الحديث. البيضاء في حوالي عام،... إلخ )
  تريليون خلية بجسمك تعمل في خدمته...جروح75 – 50لديك 

 تندمل...ودماء تتجلط...وكسور تلتئم...وخليHHا تتجHHدد...قلHHب
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 ينبض...ودم ي[ضخ...وأنفاس تخHHرج وتHHدخل...وطعHHام ي[هضHHم
 وي[وزTع...كل هذا يحدث لك كل يوم، وبل مقابل، وأنت تغط في نوم
 عميق، وحتى وأنت تعصي من وهبك هذا السيل من النعم، وحتى
 وأنت تعرض عن أداء حق ال من العبادة التي افترضها عليHHك،
 مع أن ال لم يأمرك بشيء كبير أبدا، فما الصعب فيمHHا افترضHHه

  تستغرق نصHHفخمس صلواتعليك الملك بعد كل ما أعطانا؟!! 
  أعطHHاك فHHي وشهر تصومه ساعة،23.5ساعة أعطاك مقابلها 

  – إن تعHHدTى % زكHHاة مالHHك2.5 شهرا تفطره، و11المقابل 
  في عمرك كله، حتىحجة واحدة %، و97.5النصاب – وترك لك 

 وإن عشت مائة عام، ووال لو تعلم ما في تلك العبادات من علج
 لجسدك وروحك، وكيف أنها تحسTن حياتك لعلمت أنها نعمة جديدة

تستحق الشكر.

 قلiب نظرك في أصحاب البليا والمراض لترى بعدسة مكبرة مHHا
 أنت مغمور فيه من النعم، فتشكر ال من أعماق قلبHHك. لمHHاذا ل
 ننظر حولنا لنرى كم من مريض وعاجز ومعاق وجاهل  وسHHجين
 وفقير ووحيد ويتيم ومشرد وخائف وم[طHHارد وأصHHحاب الخيHHام

والمجاعات والحروب. 
 وكم من كافر يعيش في الحياة كالنعام، ثم يصHHير إلHHى الشHHقاء
 البدي، فيالها من نعمة أن تكون مسلما، ووال لو عشت تشHHكر
 ال على تلك النعمة وحدها منذ ولدت إلى أن تمHHوت هرمHHا مHHا
 كفيتها حقها من الشكر، كيف ل وهي تعني النجاة مHHن الشHHقاء

والجحيم.
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 لم ل نحمد ونشكر على ما نحن فيه بدل من الشكوى مما ينقصنا،
  (فالشيطان يجعلنا نركHHiزوالتذمر من سوء أحوالنا، لكن كما قيل:
 . لذا خالفه أنHHت، وركHHiزعلى المفقود... لينسينا شكر الموجود )

 على العطايا والنعم التي في حياتك، لتعلم كم أنت ثري، وانشHHغل
 بالشكر فالشكر باب المزيد. وتذكر أنك لن تستطيع أن تعيش فHHي
 تناغم مع ذلك الجسد الذي خلقه ال إل إذا كنت توظفه في طاعHHة

ال.
 (بدل من أن تلعHHن الظلم أوقHHدوليكن مبدؤك الدائم في الحياة: 

 ، فكل وضع يمكن تغييره، فقط حين تستعن بربك، وتعمHHلشمعة)
على تحسين الوضع، ول تستسلم أبدا ومهما حدث.
===================

- توقع الخير، وتيقن أن الخير آت:5
 فإن توقع الخير قوة عظيمة، تحرك النفس تجHHاه الخيHHر الHHذي
 تتوقعه، فالخير قريب منا ومحيط بنا وموجود حولنا في كل مكان،
 فإن ركiزت عليه فستسعى نحوه وسHHوف يأتيHHك بHHإذن ال، وإن
 تجاهلته ولم تنظر له فلن يطرق بابك، وإنما سيذهب لمHHن يركHHز

عليه ويطلبه من خالقه فيدعو ال أن يهبه إياه.
 فكiر في الخير وتوقعه، فقانون النجاح واضح ول يحتمل الجHHدل،
 وليس له معنيان: تفاءل – تجد بإذن ال ، من دون أي فواصHHل،
 فل عطف ول تراخ ول تسويف، ليس تفاءلوا بالخير ثم تجHHدوه،

وليس ستجدوه، وإنما تفاءلوا تجدوه.

المهم أن نتقن فن التفاؤل حقا:
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  فالتفاؤل الذي يعمل في حياتنا على نحو مHHدهش ليHHس مجHHرد
 ، يقينe يملؤ كيانHHك تشHHعر تفاؤل اليقينمقولة باللسان، وإنما هو

 معه بالسعادة أن ما رغبت فيه وتمنيتHHه ووضHHعته كهHHدف لHHك
 وسعيت له ستحققه بإذن ال، ول أحد مHHن البشHHر يسHHتطيع أن
 يواجه ذلك اليقين أو يقف في طريقه. فإن فعلنHHا مHHا يسHHتوجبه

المر، فسنجني ما نريده فعل بإذن ال.
 وأنا أؤكد لك أنه بمجرد أن تصل لتلك المشاعر القوية الجامحHHة
 اليقينية، فستجد الخير الذي طالما حلمت به وتمنيتHHه وانتظرتHHه
طويل يأتي إليك ويطرق بابك، ويصر على الدخول وإن أبيت ذلك.

 وتذكر أنه:
  باليقين تjصنع المعجزات، وباليقين شرب خالد بن الوليد السم ولم
 يمت، وباليقين مشى سعد بن أبي وقاص على الماء مHHع جيشHHه
 بخيولهم حتى عبروا البحر في فتح فارس، وباليقين مHHع الصHHبر

تجني كل ما تريد، ومهما كان ما تريد.
===================

- غيTر نظرتك للمور:6
 فالناس جميعا لديها مشكلت، و نحن ل نختلف كثيرا في أن فHHي
 حياة كل منا عثرات، ولكن الختلف الحقيقي يقع في نظرة كل منا

  "عجبHHا لمHHر قال رسول ال صلى ال عليه وسلم:لتلك العثرة. 
 المؤمن إن أمره  كله خير، وليس ذلHHك لحHHد إل للمHHؤمن، إن
 أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكHHان

 فالنسان المحبط اليائس المستسHHلم ينظHHر" رواه مسلم، خيرا له
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 لمشكلته على أنها النهاية، وأنه ل أمل له، وهذا ما سيحدث له في
 كل مرة، لكن الناجح والمتفائل والم[صQرعلى النجاح سHHينظر لهHHا
 على أنها كانت مجرد تجربة وفشلت، وقHHد تعلHHم منهHHا الكHHثير
 واستفاد منها تماما، وأنها ستحميه في مستقبل حياته من الوقوع
 في مثلها...إنها أفكار المتفائل التي ترى كل شيء في الحياة بعين

خاصة جدا، وبمقياس ل يحتمل التأويل السلبي.

 إن العثرة خطوة أساسية في طريق النجاح والوصHHول للهHHدف.
 فحين نتعثر سنقف وننظر خلفنا متسائلين: لمHHاذا وقعHHت؟... لن
 هناك حجر في الطريق، ولنني لم أنتبه له، وكذلك كنت مسHHرعا،
 وهكذا سنتعلم أن هناك حجارة في الطريق، وأن علينا أن نلحظها
 وننتبه لها كي ل نصطدم فيها ونسقط مرة أخرى، وأن علينHHا أل
 نسرع بل نتأن كما يتطلب الموقف، وهكذا سنجد في كHHل عHHثرة
 درسا سيجعلنا أقوى من قبل وأقدر على مواجهة المستقبل بHHإذن

ال.

 إن المتفائل يضع تلك الية العظيمة دائما بين عينيه، قال تعHHالى:
 rه[واqرrكyن تzى أqسqعqئ�ا{وtيHHyش rواHHب�uحjن تzى أqسqعqو tمjكsل eرtيyخ qه[وqئ�ا وtيyش 

 tمjكsر� لyش qه[وqو} qم[ونyلtعyت yل tمjنتzأqم[ وyلtعqه[ يiاللqرة،}}216وHHسورة البق  
 فهو يعلم أن كل شيء قد يكون خيرا وقد يكون شرا، لذا فهHHو ل
 يحزن على شيء فاته، ول يفرح بشيء جاءه، فهو دائم التسHHليم

ل، وفي هذا الصدد تأتينا قصة طريفة ومعبرة:
 يحكى أن ملكا كان له وزير حكيم، وقد كان ل يحدث شيء من( 

 المور إل وقال لعله خير، وحدث أن قطع أصبع الملك فقال الوزير
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 له لعله خير، فغضب الملك عليه غضHHبا شHHديدا، وزج بHHه فHHي
 السجن، وبعدها بمدة يسيرة خرج الملك مع حاشيته فHHي رحلHHة
 صيد، فضلوا الطريق ونزلوا بقرية قوم يعبدون الوثان ويقHHدمون
 لها القرابين من البشر، ولكنهم ل يقدمون إل رجل شريفا، فلمHHا
 رأوا الملك أخذوه وربطوه ليقدموه قربانا لوثانهم، ولمHHا همHHTوا
 بذبحه فوجئوا أنه مقطوع الصبع، فحلiوا وثاقه وتركHHوه؛ لنهHHم
 ليقدمون قربانا مشوها، ولما عاد الملك أمر فورا بإطلق سHHراح
 وزيره واعتذر منه، وقال له: لقد كنت محقا فلول أن أصبعي قHHد
 قطع لذبحوني، ولكنك عانيت أنت من السجن وتألمت منه فما كان
 الخير في ذلك؟ فقال له الوزير الحكيم: لو لم أسجن لكنت معك في

رحلتك،  ولذبحوني بدل منك).
 وهكذا كل المور قد تكون خيرا وقد تكون شرا، ول يعلم خHHوافي
 المور إل ال، ومهما كانت مشكلتك صعبة غيTر نظرتك لها، وتيقن
 أنها الخير، وأنها ستكون سببا في الخير لك، واحمد ال على كHHل

حال، واتخذ منها خطوة تقودك نحو الفضل.
 وتحضرني في ذلك قصة رائعة جدا عن كيفية تحويل اللم لمHHل

  (إنهHHا قصHHةمهما كان الطريق مظلما، إنها قصة أرض الثعابين:
 حقيقية تحكي عن مزارع هولندي ي[دعى فان كلويفرت باع كل مHHا
 يملك في هولندا وهاجر لجنوب أفريقيا علHHى أمHHل شHHراء أرض
 خصبة يحولها لمزرعة ضخمة، لكنه خدع واشترى بكل ما يملHHك
 أرضا جدباء، والسوأ أنه اكتشف أنها مليئة بالعقارب والفHHاعي
 والكوبرا، فأصابته الصدمة بالذهول ولم يعرف كيHHف يتصHHرف،
 فالرض التي وضع فيها كل ما يملك ل تصلح لشHHيء أبHHدا، ول
 حتى أن يعيش فيها، حتى هنا كان أي شخص عHHادي ليستسHHلم
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 ويندب حظه ويلفه اليأس من كل مكان، ولكنه لم يفعل ذلك وإنمHHا
 صنع من السم ثروة، حيث قرر أن ينتج من الفHHاعي مضHHادات
 سموم، فتحولت أرضه الجدباء لكبر منتج  للقاحات السموم فHHي

 ، فيالها من دروس وعبر لو أردنا فقط أن نتعلمها، فعلHHىالعالم)
 الرغم من أني من أكثر المتفائلين الذين التقيت بهم في حياتي، إل
 أنني حين قرأت نصف القصة الول انتابني الذهول وقلت يالها من
 كارثة كيف سيتصرف؟ لكن الحل دائما يخرج من قلب المشHHكلة،
 والمنحة تخرج من رحم المحنة، فل تستسلم أبدا، فقط غيTر نظرتك

للمور... وتذكر أن المتفائلين ليعرفون شيئا يسمى اليأس.
===================

- ابتسم دائما، وقل إني سعيد:7
 ابتسم دائما، فالبتسامة صدقة، وحين تبتسم فأنت تخبر عقلك أنك
 سعيد، وتأمره أن يحفiز كل ملفات السHHعادة الموجHHودة بHHداخله

ويستدعيها لك ليذكرك بها على الدوام.
 البتسامة تجعل الوجه طيبا، والنفس مرتاحة، إنها هدية تقHHدمها
 لكل من يحيط بهذا الوجه الباسم، وهدية تقدمها لنفسك أول حيHHن
 تنظر في المرآة وترى نفسك مبتسما، فأنت تعلنها بكل بساطة أنك
 سعيد، وحين تكون سعيدا، فسيأتيك المزيد من السعادة مHHن كHHل

مكان بإذن ال.
 كن سعيدا من الن، ل يفصلك عن السعادة إل أن تقرر أن تكHHون
 سعيدا، ل تؤجل سعادتك للغد، ول تعلiق سعادتك على شHHيء لHHم

  (نحHHن دائمHHايحدث أو أمنية تتمناها أو شخص تحبه، وكما قيل:
 نعلiق سعادتنا على شيء بعيد أو أمنية لم يلدها الغHHد، المهHHم أن

85                                                                                 أسرار صناعة النجاح



 هذا منظور خاطيءالسعادة هناك، ليست معنا ول قريبة منا)!!!...
 للمور، فبإمكاننا أن نشعر بالسعادة من كل شيء يسير يمر بنHHا،
 أن نرى السعادة في جمال الصباح، وفي قدرتنا على التنفس، وفي
 قدرتنا على الحركة أوالكلم، أن نراها فHHي مHHن يحيطHHون بنHHا
 ويحبوننا، في ضحكات أولدنا ولهوهم البريء، وفي كل يوم جديد
 يهبه ال لنا وفيه فرص لخير كثير يمكننHHا أن نغتنمهHHا، علHHiق
 سعادتك بطاعتك لربك، واجعل كل يوم في حياتك سعيدا. من الن،

ل من الغد. 
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 إن المتفائل يضع تلك الية العظيمة دائما بين عينيه،
 شyيtئ�ا وqه[وq خyيtرe لsكjمt{وqعqسqى أzن تyكrرqه[واr  قال تعالى:

 tمjكsر� لyش qه[وqئ�ا وtيyش rب�واuحjن تzى أqسqعqوyل tمjنتzأqم[ وyلtعqه[ يiاللqو 
} qم[ونyلtعyسورة البقرة.}}216ت 

 فهو يعلم أن كل شيء قد يكون خيرا وقد يكون شرا،
 لذا فهو ل يحزن على شيء فاته، ول يفرح بشيء

جاءه، فهو دائم التسليم ل.



الخلصة
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الصبر على طول الطريق ومشقته)- 5

 والصبر هو حبس النفس على ما تكره، ولبد منه فى كل مرحلة،
 النسHHان، ومHHن دون فى حيHHاة ذي قيمة وعمل كبيروكل إنجاز 

 ويقلiبالزارع الذي يغرس البذرة ك الصبر لن تحصل على ماتريد،
 الرض ويسقيها بالماء ويضمTن عمله التهويHHة والسHHماد الجيHHد
 والحماية من الفات ثم ل يصبر على خروج الثمHHرة، فيسHHتعجل
 ويسارع باليأس والملل ويدع العمل، فلن يجني أى شHHيء، ولHHن

 وما أكثر آيHHات القHHرآن.  سوى خيبة المل، وبوار السعىيحصد
 التي دعت للصبر وحضTت عليه، مما يدلنا على أهمية الصبر فHHي

حياة المؤمن، وأنه ل يمكن الوصول لي شيء من دون صبر.

 إن الصبر ليس عجزا ول استسلما، ول أن تقف مكتوف اليHHدين
 تشاهد الحداث وتقول إني صابر. فالصبر سكون في النفس مHHع
 العمل والسعي، ولكن المفارقة أننا نجد من يدعي الصHHبر نفسHHه
 هائجة وجسده ساكن عن الحراك، فيHHالعكس المفHHاهيم، وقلHHب
 الحقائق، وخطأ التصور الذي ابتلينا به في أمتنا، والHHذي يقHHود

لسوء التصرف وأقبح النتائج.
===================

كيف نصبر؟
إن الصبر الذي نحتاجه في رحلة النجاح ينقسم إلى ثلثة أنواع:

 فصبر على مشقة الهدف نفسه...وصبر على طول الزمن...وصبر
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أثناء مواجهة المعوقات...
  فما مHHن هHHدف عظيHHم إل ولHHهفأما الصبر على مشقة الهدف:

مشقاته، ويحتاج للبذل والسعي والجهد الجهيد.
  فكما قلنا في النضHHج والسHHتواءوأما الصبر على طول الطريق:

 فلكل هدف سام وقته الذي يحتاجه حتى يستوي، كنمو الشHHجرة،
فكلما كانت الشجرة عظيمة تحتاج لسنوات أطول في نموها.

  فطريق النجاح لHHن يكHHونوأما الصبر أثناء مواجهة المعوقات:
 ممهدا ومفروشا بالورود، ولكن المحن تصHHنع الرجHHال، وتبنHHي
 الهمم، وتقويك أكثر، والفشل سلمة تصعد عليها لتصHHل لهHHدفك،
 فتثبت أنك تستحق الحصول على النجاح الذي وصلت إليه، ليHHس
 بالفشل ذاته، وإنما بتجاوزك له وانتصارك عليه وعدم استسلمك
 له، وبما تعلمته منه من تجارب وخبرات... فالفشل مHHا هHHو إل
 تجارب مررنا بها لنتعلم ونقوى وننضج أكثر، إنها مجHHرد عHHثرة
 على الطريق، وليمكن لمن تعثر أن يظل مرميا على الرض أبHHد
 الدهر، بل يجب أن يقوم وينفض عن نفسه الغبار ليكمل المسHHير،
 وما من عاقل إل ويجب أن ينظر لما أوقعه ويعرف لم أوقعه لكي

ليقع فيه مرة أخرى.
===================

ما الذي يعينني على الصبر؟

أول: استعن بال ول تعجز:
  فنحن لن نستطيع أن نكتسب الصبر إل بالستعانة بال، فهذا هو
 أقوى سبيل يوصلنا للصبر، ويمكنا منه، فليكن اعتمادنا الول على
 ربنا، نستمد منه العون والنصر على أنفسنا أول، ثم على مشوارنا
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 الطويل، وأن يمدنا بالصبر واليقين حتى نحقق الخير لنا ولمتنHHا،
 لكن الستعانة يجب أل تكون مجرد استعانة باردة من قلب فHHاتر
 يخرج كلمات فحسب تنساب عبر لسانه وقلبه يعبث ويلهHHو فHHي
 شعاب الدنيا، إنها استعانة قلب صادق قوي محمHHوم، يHHوقن أن
 الملك هو الذي يسير المور وبيده وحده كل شيء، فما من حلHHم
 سيتحقق من دون عونه ونصره، وما من صHبر سنصHبره إل أن
 يصبرنا، سبحانه جل جلله، وما من شيء يحدث في ملكHHوته إل

بأمره، فل تذهب بعيدا، وقف على باب القريب المجيب سبحانه.

- أحب الصبر لعاقبته الحلوة:2
  فحين نعلم أن عاقبة الصبر حلوة، فسنتحمله مهمHHا كHHان مHHرا
 وشاقا على النفس، كما يتجرع المريض الHHدواء المHHر انتظHHارا
 للشفاء وطلبا للذة الصحة والعافية، وكذلك جرعات الصبر تجرعها
 وعينك على النجاح، فمامن ناجح إل وسلك ذلك الطريق وتجHHرع

 " اعلمتلك الجرعات المريرة، لكن العاقبة دائما حلوة، وكما جاء: 
 أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا

 ...مامن ألم يدوم، والظلم مهما طال لبد من إشراقة الصHHباح،"
 فإن كان الصبر ضرورة ليتم النجاح، فليكن إذن مطية نمتطيها في

سبيل الوصول.

- اعلم أنك بحاجة للصبر لتنمو:3
 علينا أن ندرك أننا لنحتاج إلى الصبر فقط لنصل لهHHدفنا، وإنمHHا
 نحتاجه كذلك للنضج والستواء في كل مجال من مجالت حياتنHHا،
 فحين يطلب أحدهم العلم يحتاج لسنوات من الصHHبر مHHع الكتHHب
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 والبحث والتنقيب والسؤال ومجالسة العلماء، حتى يبنHHي عقلHHه،
ويؤسس علمه وفكره.

 وحين يجد إنسان نفسه موهوبا في أحد الفنون كالشعر أو الكتابة
 أو الخطابة أو الرسم أو الخط يحتاج لسHHنوات مHHن الممارسHHة
 والتدريب والصبر حتى تكتمل موهبته وتقHHوى ملكتHHه ويصHHير

مبدعا.
 وفي علقاتنا الزوجية نحتاج كذلك للصبر حتى ننضHHج و نفهHHم
 شخصية الخر، ونكتسب القدرة على التعامل الناجح معHHه رغHHم
 اختلفه عنا تماما في كل شيء تقريبا، وحتى يتشرب كل واحد منا

بعض صفات شريك حياته مع طول العشرة ومرور السنين.
 ولكي تنجب الم طفل تحتاج لن تصبر تسعة أشهر حتى يكتمHHل
 النضج والنمو فيحدث المخاض، وما كان أيسر أن يتم ذلك في يوم

وليلة، ولكنها حكمة ال في قيمة الصبر حتى النمو والكتمال.
 وفي تربية أولدنا نحتاج لصبر أعظم، فذلك الكائن الصغير الHHذي
 يفعل كل شيء يخرجك عن طورك وعقلك وهدوئك يحتHHاج منHHك
 سيل من المشاعر الدافئة والحب والتقبل، وأن تعلمه وتطوره من
 دون أن تنتقده أو توبخه، وأن تغير عاداته السHHيئة مHHن دون أن
 تكون عنيفا معه أو تفقده ثقته في ذاته، كما يحتاج منك لن تضبط
 سلوكياتك وتتمالك أعصابك وتسيطر على أخطائك لتصلح أن تكون
 قدوة له فهو يتربى على ما يرى ل على ما يسHHمع، ففHHي تلHHك
 الرحلة الطويلة التي تجد نفسك محاصرا فيها بالكثير من المتاعب
 تحتاج فيها لكمية عظيمة من الصبر على ضبط العصاب وأنHHت
 تنشيء فردا صالحا، فأنت تبني بنيان إنسان يحتاج لسنوات طويلة
 من العمل الجاد لينمو جسده وعقله ونفسه وروحه، ولنؤسس له
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قيمه وعاداته.
 وحين نمر بأزمة صحية جراء سلوكيات سلبية قمنا بها وأسHHلوب
 حياة خاطيء سرنا عليه لسنوات طويلة، نحتاج للصHHبر ونحHHن
 نمارس عادات جديدة صحية حتى يتخلص الجسد من مرضه ومن
 السموم المتراكمة فيه على مر السنوات، وحتى يHHبرأ بHHإذن ال
ويتعافى، وحتى يكتسب عادات صحية جديدة تزيد قوته ونشاطه.

 وحين نغير عادات سلبية اعتدناها لسنوات طويلة نحتHHاج للكHHثير
 من الصبر مع ضبط النفس والمجاهدة حتى ننجح في انتزاعهHHا،

واكتساب العادة الجديدة الحسنة، والمداومة عليها.
 وكذلك حين يحمل إنسان على عاتقه هم رسالة إصلحية ينشHHرها
 في مجتمعه ليبني بها قيمة ما، فإن أقوى سلح يحتاجه في نشHHر
 رسالته هو الصبر، سواء أكانت رسالته دعويHHة أم اجتماعيHHة أم

صحية...إلخ
 وحين يؤسس أحدهم تجارة جديدة أو مصنعا أو شركة أو مؤسسة
 يحتاج لسنوات من العمل الدؤوب والكفاح المستمر، لجل إنجHHاح
 شركته وتسويق تجارته، وليكسب ثقة العملء، وليصHHنع لنفسHHه
 اسما مرموقا في سوق العمال، وليحافظ على قوة مكHHانته فHHي

السوق أمام السوق العالمية المملوءة بالمنافسين. 
 وهذا هو النجاح إذن بكل أنواعه يحتاج الصبر ويعتمد عليه، وأي
 نجاح يتحقق بدون صHبر هHHو نجHHاح زائف، أو نجHHاح صHHغير

ليستحق أن يسمى نجاحا، ول أن يحمل صاحبه لقب ناجح.

 إذن فالوصول للنضج والستواء يستدعي أن تدور فHHي معركHHة
 الحياة وتطحنك رحاها وتمر بمعاركها الضارية، وتواجه معوقHHات
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 النجاح وتتفاعل معها سلبا وإيجابا حHHتى تتعلHHم مHHن أخطHHائك
 وعثراتك ما يجنبك الوقوع في مثلها، وحتى تكتسب الخبرات التي

 التي ظلت تحHHاولتؤهلك للنجاح والتفوق، كقصة تلك الفراشة: (
 جاهدة أن تخرج من الشرنقة دون فائدة، حتى ثقبت فيهHHا ثقبHHا
 صغيرا ولكنه كان ل يزال صغيرا على خروجها، وكل يوم تحHHاول
 وتحاول دون جدوى، فرآها أحد المارة فأشفق عليهHHا وقHHرر أن
 يساعدها، فثقب لها ثقبا واسعا بالشرنقة فخرجت، لكن المفHHاجئة
 أنها لم تستطع الطيران، فجناحها لم يكتمل بعد في قوته، وعاشت
 تلك الفراشة ضعيفة كسيحة تجر نفسها على الرض، لHHم تعHHش
 كفراشة طائرة جميلة تحلiق في السماء، فالعجيب فHHي المHHر أن
 بقاءها في صراعها مع الشرنقة كان يقوي جناحها ويعينها علHHى
 الكتمال، لكن الستعجال جعلها تواجه ما لم تكن مستعدة له بعHHد

 ، إنه استعجال النتائج واختصار المراحل الذي يضعفنا بدلففشلت)
 من أن يقوينا، ويجعلنا عاجزين عن مواجهة الحياة، فلنصبر إذن

حتى يشتد عودنا ويقوى ساعدنا.
 إن النجاح السهل الذي يعتمد على طي المراحHHل والقفHHز علHHى
 الفرص، في الغالب ل يكون نجاحا حقيقيا، إنه يكون مجرد فرصة
 أصابتك، ولكن مشوار النجاح الذي نلقي فيه الصعاب ونواجه فيه
 المحن، ونحسن فيه التصرف برغم كل ما نواجهه، ونجاهد أنفسنا
 ونغير عاداتنا ونعدTل سلوكياتنا، هو الذي يثمHHر نجاحHHا حقيقيHHا

يستحق التقدير.  وكما قيل:
ما انقادت المال إل لصابر 

  فنحن نحتاجه ليس فقط لكي نصل، وإنما كذلك لنقوى ونتحسHHن،
 كتلك الفراشة الصغيرة التي كانت بحاجة للصبر حتى تنمو قبل أن
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 تواجه الحياة، لذا علينا أن نصبر نحن كذلك حتى نقHHوى ويشHHتد
عودنا، فل تلعب بنا الريح وتلقي بنا في كل واد.

- هيء نفسك لصعوبات الرحلة:4
  فما من مسافر إل ويعد نفسه إعدادا جيدا لسفره، ويحمل معه ما
 يحتاجه في رحلته، والتهيؤ في رحلة الصبر في طريHHق النجHHاح
 يعني أن تدرك ما أنت مقبل عليه، من طHHول للطريHHق، ومشHHقة
 ووعورة، وعقبات ومعوقات، ومن فاشHHلين ومثبطيHHن ينHHثرون
 الشواك لك على الطريق، ومن مواجهة الفشل لمرات ومرات، قد
تصل أحيانا إلى السقوط المريع الذي تخسر فيه كل شيء حولك.

 إن معرفتك أنك على موعد أكيد مع تلك العقبات يعطيHHك ميزتيHHن
مهمتين:
  أنك تصير مهيئا نفسيا، وبمجرد أن تقHHع العHHثرات فHي فالولى

 طريقك تقول في نفسك هذا مؤشر علHHى أننHHي أسHHير بHالطريق
 الصحيح، فطريق النجاح لبد فيه من العثرات، إذن فأنا أسير على
 الطريق الصحيح، فل تفت في عضدك ولتضعف من عزيمتك، بل

على العكس تزيد همتك وتقوي وثبتك.
  أن تكون مستعدا للتعامل معها، وأن تتعلم كيف تعامHHلوالثانية 

 الخرين مع مثل تلك العقبات وكيف اجتازوهHHا، حHHتى تسHHتطيع
التغلب عليها حينما تظهر.

 إذن فالصبر ضرورة لمفر منها، وكل الطرق عقيم مالم نصHHبر،
 فهو الخطوة الساسية التي ليمكن تجاوزها بأي حال من الحوال
 ول القفز عليها، فلنصبر ونصابر ونرابط في مكاننا، فنحن علHHى
 ثغر من ثغور السلم في كل ميدان نحن فيه، فل يؤتينT الدين من
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قبلنا.

-كن على يقين بالفوز:5
  فلو كنت محبطا وفاقدا للمل لن تستطيع أن تقاوم وتصبر حيHHن
 تصيبك المحن، لكن يقينك الجازم أن حلمك الكبير سوف يتحقHHق
 سيدفعك للصبر وأنت مرتاح النفHHس، وسHHيحميك مHHن اليHHأس

والرجوع مهما ادلهمت الخطوب، ومهما علت سماءك الغيوم.
 فيقين الصابر يملؤ نفسه بالمل أنه سيصل لهدفه مهمHHا حHHدث،
 وصبر الموقن يحمل في طياته العمل والمرونة، فل يتوقHف أبHHدا
 عن سعيه، ولكنه يكون مرنا بما يكفي لللتفHHاف علHHى الهHHدف
 والدوران حوله بكل الطرق الممكنة، وبذل كل الجهد الذي يتطلبHHه
 المر، ومحاولة بعد محاولة بل كلل ول ملل ولتوقف إل لعHHادة
 الحسابات وتقييم ما سبق من أفعال لتعرف أين بالضHHبط مكمHHن
 الخلل الذي أعاقك عن الوصول لما تريد، ولنشاء الخطط الجديدة
 الموصلة لهدفك القديم، أو تعديل بعض أركان الهدف نفسه لتوافق

الظروف الجديدة التي تمر بها.

-قوT رغبتك في هدفك، وإصرارك عليه:6
  فالهدف الذي ل يملؤ النفس لن تتحمل النفس لجله المشHHقات،
 ولن تخاطر لجله، ولن تؤجل الكثير من متعها وتفارق مشتهياتها
 بسببه، لكن الهدف المتأجج في النفس هو الذي سيدفع لذلك كله،
 سيدفعك لعمل مستمر وكفاح متواصل. فحبك لهدفك سلح ليمHHل
 وليكل، وليفقد قوته وبريقه أبدا، يواجه كHHل المحHHن بصHHلبة،
 وكلما زدت من استشعارك لعظمة الهدف ازددت إصHHرارا علHHى
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 الوصول، وازددت تقديما للتضحيات في سبيل تحقيقه، فقط ذكHHiر
 نفسك دوما بما سيحققه لك حصHHولك علHHى هHHدفك فHHي الHHدنيا
 والخرة، وإياك أن تبذل حياتك لهدف ينطفيء نوره بموتHHك، بHل
 اجعل الهدف مصباحا ينير لك ظلم القبر ويؤنس وحدتك ويHHذهب

وحشتك فيه.

 - صاحب أصحاب الهمم وانظر في سHHير النHHاجحين، وكيHHف7
صبروا وظفروا:

 فأصجاب الهمم العالية يصيبون من حولهم بعدوى الحماس، إنهHHا
 عدوى رائعة لذا كن مرافقا لهم فإنهم خير معيHHن علHHى الصHHبر
 والصرار حتى الوصHHول، وتجنHHب تمامHHا مصHHاحبة الكسHHالى
 والفاشلين ومضيعي الوقات والباحثين عن اللهو ومتع الدنيا، فإن
 الصاحب ساحب، وقد تصيبك بلدتهم بالعدوى فيوأzد حلمك الكHHبير

حيا وهو ليزال في المهد صغيرا.
 وانتزع من وقتك وقتا لتقرأ في سير الناجحين، فما رأيت مثلهHHا
 جذوة توقد من النار تلهب الحماسة وتشعل المHHل،  فلHHول تلHHك
 السير والقصص المبهرة لربما تتراجع، فأنت قد تجد نفسHHك فHHي
 بعض الوقات محاصرا بالمشHHاكل ومثقل بالمسHHئوليات وأعبHHاء
 الحياة، منهزما من مرورك بفشل تلو فشل،  تشHHعربالعجز وأنHHك
 مكتوف اليدين، قد يتسلل الملل لنفسك، وتخبو روح الحماسة بين
 أضلعك، قد تجتمع عليك أصوات المثبطين كنعيق الغربان، فتجHHد
 نفسك تتراجع وتسير للوراء، وربما تشعر أنHHك تسHHقط فHHي بئر
 ناضبة مظلمة كئيبة بعيدة القاع فتصطدم بحجارتها وتسيل الدماء
 من جراحك وتصرخ من شدة اللم فل تجد ثمة مجيHHب أو كHHف
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 حنون يمسح عنك آلمك ويربHت علHHى كتفيHHك ويمHHد لHHك يHد
 العون...... هنا يجب عليك أن تمسك بسير الناجحين لترى وتتعلم
 كيف واجهوا المحن وصبروا، ولتجعل مHHن قصصHHهم مصHHباحا
 يضيء لك الطريق، فتقتدي بهم وتهتدي بآثارهم. قد تنتشلك تلHHك
 القصص وما فيها من محن وصبر وألم ومشقة قد تنتشHHلك مHHن
 جب اليأس ومن صحراء الملل ومن نعيق المثبطين ومHHن حفHHرة
 الستسلم والنهزام ومن وحشة الوحدة. تلك القصص قد تلعHHب
 معك دور الحبل الذي تتشبث به وأنت على مشارف السقوط مHHن
 فوق جبل شاهق، فتشبث بالحبل بكلتا يديك وبكHHل قوتHHك، فHHإنه

سيساعدك كثيرا بإذن ال.
===================
هل تجد نجاحا من دون صبر؟

 سل كل من بنى نجاحا أو شيTد مؤسسة أو قاد فكرة قوية ناجحHHة،
 أو صنع إصلحا عظيما، سله كم تطلب ذلك منHHك؟ سHHيخبرك أن
 المر استدعى سنوات وسHHنوات، وجهHHد وتضHHحيات، ومعانHHاة
 ومواجهة شرسة مع العقبات، وقل| أن تجد ناجحا منهHHم إل وقHHد
 صبر وصابر لعشر سنوات أو حتى خمس عشرة سنة، وكلما عظم
 الهدف زادت سنوات البذل والتضحية حتى إنها قد تصل لعشHHرين

سنة كاملة.

  انظر لسيرة المصطفى صلى ال عليه وسلم، فعلى الرغHHم مHHن
 كونه نبي ال إل أنه لم تjختصر لجله الخطوات ولHHم تHHjذلل لHHه
 العقبات، مع أنه لم يكن يسعى إل لنصرة دين ربه، وال قادر على
 نصره، لكن ليس هناك في دنيا النجHHاح نجHHاح سHHريع وطHHرق
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 مختصرة، لقد كان عليه أن يجتاز كل المراحل وأن يHHواجه كHHل
 العقبات، كان عليه أن يتجرع اليتم واللم بفقHHد الب والم، كHHان
 عليه أن يتنقل من بيت لبيت وأن يعاني موت كل من كان بمثابHHة
 مأوى يحميه كجده عبد المطلب والحبيبة خديجة وعمه أبو طHHالب
 ثم عمه حمزة، كان عليه أن يختفي مع أصحابه لسنوات طويلHHة
 في دعوة سرية يخفون دينهم، ثم كان عليHHه أن يHHواجه الكفHHر
 والظلم فيرفضه المجتمع ويحاربه بكل قHHوته وشراسHHته في[عHHذiب
 أصحابه بيد الكفار، وي[تهم بالسحر والسHHفه والجنHHون والكHHذب،
 ويحال بينه وبين إيصال دعوته، ويسكب عليه سل الجذور وهHHو
 يصلي أمام الكعبة، وي[لقى الشوك في طريقه وأمام منزله، وتjطلق
 بنتيه، وأن يتعرض للسخرية منه ومن دعوته، وأن تjرفض دعوته
 لمرات ومرات، وأن يتعرض لمحاولت القتل المستمرة، كان عليه
 أن يعزل في الشuعب مع أصحابه فيعانون الجوع الشHHديد والجهHHد
 الجهيد لثلث سنوات، كان عليه أن يخرج من بيته خائفا في جنح
 الليل طريدا من مكة التي أحبها كما لم يحب بقعة في الرض، وأن
 يفارق بيته وماله وأهله، وأن يسافر معانيا مشقة الصحراء مHHع
 الخوف والمطاردة مع الحزن على الفراق، كان عليHHه أن يHHواجه
 منافقي المدينة واليهود المجرمين وهم يحيكون الدسائس ويشقون
 الصفوف ويمكرون بالمسلمين، كان عليه أن يتجرع مرارة التهام
 في عرضه في أحب نسائه إليه العفيفة الطHHاهرة أمنHHا عائشHHة
 الصديقة بنت الصديق، كان عليه أن يقاسي مرارة فقHHدان أولده
 واحدا تلو الخر أمام عينيه، كان عليه أن يتعرض للسHHحر، وأن
 يقاسي في جهاده في أحد والخندق وتبوك، لقد كابد وعانى وصبر
 على نصرة دين ربه، لم يستسلم للمعوقHHات ولHHم ينهHHزم أمHHام
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 العقبات، ولم ييأس أبدا، حتى جاءه الفتHHح ودخHHل مكHHة فاتحHHا
 منتصرا ودخل الناس في دين ال أفواجا، ليحHHول بينهHم وبيHن
 اليمان قوة ظالم ول تجبر متجبر، بعد ثلث وعشرين سHHنة مHHن
 الجهاد والصبر والمصابرة، لكنه وبعد ذلك كله لم يلبث أن فHHارق

الحياة.
 وهكذا الهداف العظيمة... طرقها عظيمة وتحتاج لجهHHد عظيHHم
 وصبر عظيم وسنوات طويلة، لبد فيها من الصبر، وإل فل أهداف
 عظيمة، تعلم من سيرة حبيبك صلى ال عليه وسلم، وتعلHHم أنHHه
 ليوجد طرق مختصرة وإل لنجح كل ذي نفس هينة تركن للدعHHة
 وتحب الكسل وتستمريء النعيم،  فالهدف العظيم يحتHHاج للجهHHد
 العظيم والصبر العظيم واليقين العظيم، ويحتاج للنفHHس العظيمHHة

 مثلما تعر�ض ابن تيميةأيضا التي تصر على الوصول مهما حدث. 
 وكان أسدا قويHHا، فلHHول فى مجتمعه باطل حينما واجه السجنلل

 ،صبره وجلده ما بلغ تلك المنزلة في قلوب النHHاس حHHتى اليHHوم
 لرفضHHه بHHأن يقHHول لفتنة عظيمةأحمد بن حنبل ومثلما تعرض 

 القرآن، ولول ثباته العظيم لتبع الناس الباطل ومHHاتتفكرة خلق ب
 سيرة أحمد مع من مات، ولكن صموده كالجبل في وجHHه الباطHHل

  وكذلك كل مجاهد ينصرجعل منه أحمد بن أحنبل إمام أهل السنة،
 دينه واجه المصاعب في طريق تحقيقه للنصر كعمرو بن العHHاص
 وخالد بن الوليد، وكقطز في مواجهته مع التتار، وصلح الدين في
 مواجهته مع الصليبيين، ومحمد الفاتح في فتحHHه القسHHطنطينية،
 وكطارق بن زياد، وموسى بن نصير في فتح الندلس، لHHم تكHHن
 طرقهم قصيرة أبدا، بل كانت طويلة جدا، كما أنها لم تكن مفروشة
 بالزهار، بل كانت مفروشة بالصبر، والصبر مر ولHHه أشHHواكه،
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.ولكنهم أصروا ووصلوا

وكذلك كل فكرة عظيمة، وكل طموح كبير يحتاج إلى وقت، وإلى
.صبر، وإلى بذل وتضحيات

===================
بالصبر واليقين تنال المامة في الدين.قال ابن تيمية: 

وكما أن المامة في الدين تحتاج لهذين العنصرين القويين
فكذلك تحتاجها في تحقيق هدفك والوصول لحلمك

صبر ويقين إنهما مفتاح الوصول.
===================

احذر عدوك
 واحذر عدوك اللدود في تلك الرحلة، وهو الستعجال، وكما هو في
 حال الدعاء يجعل صاحبه يستحسر ويدع الدعاء، فكذلك هو مHHع
 النجاح، يوقف صاحبه ربما قبل الوصول بخطHHوات، فHHإن كنHHت
 عجول ول صبر لك، أضعت على نفسك فرصة النجاح، وإن تحليت
 بالصبر وتجملت به نلت مرادك ولو بعد حين بإذن رب العHHالمين،

 فالنصر مع الصبر.
 وغالباZ ما سيصاب المتعجل باليأس أو الملل، واليأس سHHمe كHHبير
 وداءe وبيل، يؤدى إلى تراجع النسان عن كفاحه الذي قHHد يوصله

 وكذلك هو الملل سيقيدك عن العمل ربما قبHHل أن تجنHHي. لهدفه
  الفاشلون هم أناس لم يعرفوا كم وكما قال أديسون:الثمرة بقليل،

 :، وكما قيل في حكمة قديمHHةكانوا قريبين من النجاح حين توقفوا
.الغراء بالتراجع سيكون أقوى عند اقتراب النصر
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 عن تعجل ثمرته،صلى ال عليه وسلم فحتى الدعاء نهانا الرسول 
 ففي رواية لمسHلم والترمHذي يقHولوربط الجابة بعدم التعجل، 

 ( ل يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بHHإثم أوصلى ال عليه وسلم: 
 قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قيل يا رسول ال ما الستعجال؟ قال:
 يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك

 مHHن اسHHتعجل ":، وقال بعض السلف حسن لغيرهويدع الدعاء )
 فل تجعل همك رؤية الثمHHرة، "الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه

 وإل أسأت العمل ولم تجن شيئا مما تمنيته، سHHuر فHHى الطريHHق
 بعزيمة قوية وأنت تعلم أنك حتى لو لHHم تجHHن الثمHHرة لنفسHHك

:فسيجنيها من بعدك، كما قال القائل
.)زرع من قبلنا فأكلنا، ونزرع ليأكل من بعدنا ( 

===================
  أن كل هدف تريد تحقيقه يحتاج لصبر...العلHHم يحتHHاجفالخلصة

 لصبر، والنبتة تحتاج لصبر، والمبنى يحتHHاج لصHHبر، والتجHHارة
 تحتاج لصبر، والصناعة تحتاج لصبر، والثروة تحتHHاج لصHHبر،

 الذي يستعجل لن تعجل الحيHHاة لعجلتHHه،والفكرة تحتاج لصبر، و
 وسHHيفقد مHHن... ولن تعجل أقدار ال ول سننه الكونية لعجلتHHه

نجاحه على قدر تلك العجلة.

وتذكر جيدا:
  إن رحلة النجاح لن تكون نزهة تحمل فيها مصباح المنيات
 المزيف، إنها رحلة طويلة وشاقة، ولكنها ممتعة حقا، فعشها

واستمتع بها مادام هدفك نبيل ونافعا في الدنيا والخرة.
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 وكما أن المامة في الدين تحتاج لهذين
العنصرين القويين

 فكذلك تحتاجها في تحقيق هدفك والوصول
لحلمك

صبر ويقين إنهما مفتاح الوصول.



الخلصة

103                                                                                 أسرار صناعة النجاح



 وبذلك تكون قد جمعت السباب النفسية التى توصHلك إلHHى قمHHة
 النجاح إن شاء ال، لكن لبد أل تنسى أن السباب النفسHHية مHHع
 غيرها من السباب كالشبكة المترابطة، وأن الذى يصنع كHHل مHHا
 فات ثم يستغنى به مثلZ عن السباب اليمانية أو السباب العملية
 أو غيرها لن يحقق ما يريد من نجاح باهر، فعلم ستصبر أو علم
 ستتفاءل أو حتى علم تجمع العHHزم والرادة والحHHب والرغبHHة
 والتقبل مالم يكن هناك هدف تسعى له السعى الحثيث وتخطط لHHه

.وتدير وقتك من أجل الحصول عليه

والحمد ل أول وأخيرا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
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طبTق الن
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الخطوات العملية
لتطبيق السر الثاني للنجاح في الحياة

 عندما تكون لديك الرغبات المشتعلة فلن- الرغبة المشتعلة: 1
.تستطيع العقبات أن تقف في طريقك

  فوقود الحماسة هو الهدف، لكن احذر أن تشعل-أشعل حماستك:2
.حماسك نحو هدف ليرضي ربك؛ لن هدفك سيحرقك أول

  إن إرادتنا ل تختلف عن كل أساطير الرادة ولكننا- قوة الرادة:3
نعطلها عن العمل.

  أدرك من تكون – وقلiب صفحات الرادة –- أيقظ إرادتك النائمة:4
وضع هدفك أمام عينيك.

  فلكل إنسان منا جوانب ضعف مهما كانقوT ثقتك بنفسك: - 5
 عظيما، لتحتقر نفسك بسبب شكلك أو أسرتك أو عجزك، وتذكر أننا
 نصنع قيمتنا الحقيقية بنجاحنا وببناء قيمة ذاتنا بالعلم والعمل وحسن

.الخلق

  لتسمح لهم أن يوجTهوا دفiة سفينة- كن أصمTا مع المثبTطين:6
 حياتك نحو العماق فيغرقوك، فإذا ألقوا في طريقك صخرة فاصعد

عليها واتخذ منها سلما نحو النجاح.

  فالصبر مفتاح الفرج، ولتنقاد المال إل لصابر،- اصبر وتفاءل:7
وحين تتفاءل بالخير ستجده ماثل أمامك.

إنه الصبر واليقين سبيل المامة في الدين

وهما السبيل لتحقيق هدفك والوصول لحلمك



أهم الملحظات التي استفدتها من هذا الفصل

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

________________________
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المصادر
ليس لي بفضل ال مصادر في هذا الكتيب إل القصص المروية

 فأكثرها منقول من شبكة النترنت، والقليل من المقتطفات
المكتوبة باللون الزرق أشرت إليها في موضعها.

وليس لي فيما كتبت من فضل، وإنما هو فضل من عند ال
Tولقد كان هذا الكتيب من أكثر أقسام الكتاب تعسرا علي
إل أنني استعنت بربي، ففتح ال عليT أكثر مما أردت.

أسأل ال أن ينفعني وإياكم بما وفقني لكتابته.
فالفضل ل وحده، والشكر ل وحده.
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 :لنووي المامايقول 
 "ومن النصيحة أن تضاف الفائدة إل قائلها،
فمن فعل ذلك بورك له ف علمه وحاله..!.
 ومن أوه::���p�����)�com.sun.star.drawing.XShape ْم فيما يأخذه من كلم غيه أنه

 له ، فهو جدير أل ينتفع بعلمه، ول يبارك له
" ف حاله...!
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 العماد الصفهانى:يقول 
 إنى رأيت أنه ل يكتب أحد كتاباZ فى يومه" 

:إل قال فى غده 
لو غjيTر هذا لكان أحسن  

 ولو زيد هذا لكان ي[ستحسن 
 ولو قjدTم هذا لكان أفضل
 ولو تjرك هذا لكان أجمل
 وهذا من أجمل العبر

  وهو دليل على استيلء النقص على
"جملة البشر 
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للمزيد من الكتيبات
يمكن تحميلها من مكتبة:

صيد الفوائد 

ويمكنكم متابعتي على:
 صفحتي على الفيس بوك

 الكاتبة هيام محمود

و حسابي على تويتر
الكاتبة هيام محمود

وصفحة السرة
مركز النور للرشاد السري
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الكتيب الرابع بمشيئة الرحمن

السر الثالث
الجسم القوي والنجاح
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