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 [[ لــمدخ ]]
 

 ..للنجاح خطوات شاقة وممتعة ، ٌستحق أن نخطوها ألجله .. 
 

 

 

 
 

 تسى هللا انشدًٍ انشدٛى

 

 :انذًذ هلل سب انعانًٍٛ ٔانصالج ٔانسالو عهٗ سٛذ األٔنٍٛ ٔاٜخشٍٚ سٛذَا يذًذ ٔعهٗ آنّ ٔصذثّ ٔسهى ٔتعذ 

 

 .انُجاح يطهة ٔغاٚح ٚسعٗ نٓا انجًٛع ، ٔٚطًخ كم فشد نهٕصٕل نّ 

 

 .ز ٔجم ٔانرجاء نّ دٔياً ٔانٕصٕل نهُجاح ٔانرًٛز ٚذراج جٓذ ٔتزل ٔلثم رنك ذٕفٛك يٍ هللا ع

 

 .ذمُع إال تانُجاح ٔانرًٛز  ذشضٗ تانذٌٔ ٔال ٚذراج َفس ذٕالح نًعانٙ األيٕس ال

 

 .ٔسكائز لٕٚح ذعٍٛ طانثّ نهٕصٕل إنّٛ  ٚذراج نخطٕاخ ثاترح

 

 (( خطٕاخ َذٕ انُجاح)) ٔيٍ ْزا انًُطهك كاَد فكشج ْزِ انسهسهح انًثاسكح ، انرٙ أسًٛرٓا 

 

نهشلٙ ٔانصعٕد انًسرًش درٗ ذصم ٔدٍٛ ذصم ذطًخ نًا  اتعض انًماالخ انرٙ ذذفز ْزِ انُفس ٔذساعذْجًعد فٛٓا 

 .ْٕ أفضم 

 

 .نى أذخز ذشذٛة يعٍٛ فكم يمال ْٕ خطٕج يٍ خطٕاخ انُجاح  نًٍ لشأِ ٔاسرفاد يُّ 

 

 .اسج يُمٕل َسثد انفضم ألْم انفضم ، فكم يمال سرجذ اسى كاذثّ فٙ األسفم  ٔإٌ نى ٕٚجذ سرجذ عث

 

 

 .ٔاٜخشج  اسأل هللا نٙ ٔنكى انُجاح انذائى فٙ انذَٛا
 

 

 تٍ يذًذ تاداتٕد  عثذ هللا
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 ((حدد أهدافك   ))  

 

 ثذأد فٟ سد أْ أر٘ت اٌىغً ثبٌّشٟ، ٚفؼالا أؽغغذ ثزؼت ٚوغً ٠غشٞ فٟ عغذٞ، فمش طالح اٌؼظش، ٚثؼذ ثبألِظ 

ئٌٝ أ٠ٓ أطً ثٙزٖ  اٌّشٟ ٌىٓ ثذْٚ رؾذ٠ذ ٚعٙخ ِؼ١ٕخ، ٚ٘زٖ اٌّشح لظذد أْ أع١ش ثذْٚ ٚعٙخ ِؾذدح ؽزٝ أسٜ

 .اٌطش٠مخ

ؽزٝ ٚطٍذ ٌّفزشق اٌطشق ٕٚ٘ب ثذأ اٌّذاسط صُ عشد ثبٌشبسع اٌّؾبرٞ ٌٙب  عشد فٟ ؽش٠مٟ ِٚشسد ػٍٝ ئؽذٜ

ٚ٘ىزا اعزّشد ! ٘زا؟ فٟ ارخبر لشاس اخز١بس أؽذ اٌطشق، ٚثذأد أرشدد ث١ٓ ٘زا اٌطش٠ك أٚ ٘زا، ٌُ ال ٠ىْٛ ػمٍٟ ثبٌزفى١ش

ث١ٓ ِغّٛػخ ِٓ إٌّبصي، ٚعشد ؽزٝ ٚطٍذ  اٌؾ١شح ؽزٝ لطؼذ اٌشه ثبرخبر لشاس فٟ اٌغ١ش فٟ ؽش٠ك ٠شك ِىبٔٗ

ال أدسٞ، فؼؾىب : ئٌٝ أ٠ٓ اٌّغ١ش؟ لٍذ: ػ١ٍّٙب ٚعأالٟٔ ن ٚعذد شخظ١ٓ أػشفّٙب فغٍّذألؽذ اٌّغبعذ ٕٚ٘ب

 .ا١ٌَٛ ٘ب ِضؽخ ِغ١ٍخ فٟ رٌهاٚاػزجش

 اوزف١ذ، لشسد اٌشعٛع ئٌٝ اٌج١ذ، فشعُ ػمٍٟ ثغشػخ ألظش اٌطشق ٌٍؼٛدح ئٌٝ اٌج١ذ ٚفٟ أوٍّذ ع١شٞ ؽزٝ ِزٝ ِب

 .دلبئك ٚطٍذ ٌٙذفٟ إٌّشٛد

 ؽذس ِشبثٗ ٌٙزا، ئر وبٔذ رّشٟ ٚٚطٍذ ئٌٝ ِفزشق اٌطشق، ٚػٕذ٘ب اٌزمذ ثبٌمؾ اٌزٞ اٌؼغبئتفٟ لظخ فٟ ثالد 

 :٠خزفٟ ٠ٚظٙش ثطشق ػغ١جخ فغأٌزٗ

 فٙ أ٘ طشق أسٛش؟ 

 ٍٝؽغت اٌّىبْ اٌزٞ رٛد٠ٓ اٌز٘بة ٌٗ ٠ؾذد ػٍٝ اٌغإاي ٘زا اٌغٛاة ػ. 

 ٌٍٓٛطٛي ٌٗ ١ٌظ ٌٟ ٘ذف ِؼ١. 

 ْذفانال كم انطشق ذؤد٘ إنٗإراً ال فشق فٙ اخرٛاس أدذ انطشق، ف! 

اٌمظخ، أْ أٚػؼ ثبٌّضبي اٌؼٍّٟ، أْ رؾذ٠ذ األ٘ذاف ٚٚػٛػ اٌطش٠ك اٌزٞ عزغٍىٗ  ِب أس٠ذ ئ٠ظبٌٗ ِٓ خالي ٘زٖ

اٌطش٠ك اٌّإدٞ  األ٘ذاف ػبِالْ ِّٙبْ ٌٍٛطٛي ئٌٝ إٌغبػ، ٚأْ ػذَ رؾذ٠ذ األ٘ذاف ٠إدٞ ئٌٝ ػذَ ٚػٛػ ٌزؾم١ك

  .ال فبئذح ِٕٗ اٌزشزذ ٚػذَ اٌزشو١ض ٚرؼ١١غ اٌٛلذ فٟ ِب، ثً ٠ٚإدٞ ئٌٝ  ٌٙزٖ األ٘ذاف

 

 عثذ هللا انًٓٛش٘ .. كرثٓا 

 

 !إرا نى ذفشم نٍ ذعًم تجذ :  ٔيضح
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 (( عوامل الىجاح ))
 إٌبط وٍُٙ، ِب ٘ٛ إٌغبػ؟ ٚو١ف ٔظً ئٌٝ إٌغبػ؟ ٚال رٛعذ ٠ٚزغبءيئ١ٌٗ وً إٌبط،  رٌه اٌشٟء اٌزٞ ٠غؼٝ :إٌغبػ

اٌفشد ٌٍٕغبػ، ٚرخزٍف ٘زٖ  ِجبششح ٌٙزٖ األعئٍخ، ألْ إٌغبػ ٌٗ ػٛاًِ وض١شح ِٚخزٍفخ رؾذد و١ف ع١ظً ئعبثبد

وض١شح ِشزشوخ ث١ٓ إٌغبػ ٚإٌبعؾ١ٓ، ٔغزؼشػٙب ٕ٘ب ثذْٚ  اٌؼٛاًِ ثبخزالف األفشاد ٚاٌّغزّؼبد، ٌىٓ ٕ٘بن ػٛاًِ

 :ٔمطخ فٟ ِٛاػ١غ الؽمخ رفبط١ً ِطٌٛخ، ٚعٕفظً فٟ وً

 ِشزشن ث١ٓ وً إٌبعؾ١ٓ ٚاٌّز١ّض٠ٓ، ٚاٌشعبٌخ ٟ٘ اٌغب٠خ اٌزٟ ٠ش٠ذ اٌفشد رؾم١مٙب فٟ ٚ٘ٛ ػبًِ :ٌخ ٌٍؾ١بحٚعٛد سعب

٘ٛ فٟ ِشاؽً ٠ىْٛ رزٛلف، ٚ ؽ١برٗ، ٟٚ٘ أِش ِغزّش ٚال ٠ٕزٟٙ ئال ثّٛد اٌفشد، ٌزٌه ٠ؼزجش إٌغبػ سؽٍخ ِغزّشح ال

اٌزٞ ٚػغ سعبٌخ ٌؾ١برٗ ٚاٌزضَ ثٙب ٔغذٖ أوضش ؽشطبً ػٍٝ  ٌفشدؽ١بْ ٠ىْٛ فشالً أٚ ٔغبؽبً ثب٘زبً، ٚاأٔغبػ ثب٘ش ٚفٟ 

إٌبعؾ١ٓ،  ٘زا ٘ٛ اٌؼبًِ األٚي اٌّشزشن ث١ٓ. أ٘ذافٗ ٚرشن ئٔغبصاد ثبسصح ِٓ ثؼذ ٚفبرٗ ٚلزٗ ٚأوضش ؽشطبً ػٍٝ ئٔغبص

 .ٚعٛد سعبٌخ ٌٍؾ١بح

اٌشعبٌخ،  ؽ١برٗ ع١ؼغ أ٘ذافبً ٌزؾم١ك ٘زٖ ٚ٘زا أِش ثذ٠ٟٙ، ألْ ِٓ اٌزضَ ثشعبٌخ ٠إد٠ٙب فٟ ٚرؾذ٠ذ األ٘ذاف، :اٌزخط١ؾ

ػبِخ ٚخطؾ رفظ١ٍ١خ ٚلذ ٠ىْٛ رخط١ؾ  ٚع١خطؾ ١ٌؾمك أ٘ذافٗ ثبٌزذس٠ظ، ٚاٌزخط١ؾ ٌٍؾ١بح لذ ٠ىْٛ ػجبسح ػٓ أ٘ذاف

 .اٌزشو١ض ٚػذَ اٌزشزذ فٟ أػّبي عبٔج١خ ال رؾمك أ٘ذافٗ ِفظً ٌفزشح ِؼ١ٕخ، ٚاٌزخط١ؾ ٠غبػذ اإلٔغبْ ػٍٝ

 ٚ٘ٛ اٌزخط١ؾ ا١ٌِٟٛ، أٞ و١ف ع١مؼٟ ٘زا اإلٔغبْ ٠ِٛٗ؟ ٚرٕظ١ُ اٌٛلذ ٘ٛ اٌزٞ ٠ؾذد اسح اٌزاد،أٚ ئد رٕظ١ُ اٌٛلذ

إٌغبػ ٠ٚمشة ِٓ رؾم١ك األ٘ذاف  ٔغبػ اٌفشد أٚ فشٍٗ فٟ إٌٙب٠خ، ألْ ا١ٌَٛ إٌبعؼ اٌزٞ اعزفبد ِٕٗ اٌفشد ٠مشة ئٌٝ

ػٓ رؾم١ك أ٘ذافٗ ٚأداء سعبٌزٗ، ٌزٌه ئداسح اٌزاد  فغ١إخش٠ٖغزغٍٗ  ٚئٔغبص اٌشعبٌخ، ٚا١ٌَٛ اٌزٞ ٌُ ٠غزفذ ِٕٗ ٌُٚ

 .اٌزٞ ٠ؾذد ٔغبؽه ٚفشٍه ٚاعزغالي اٌٛلذ ٘ٛ

، فال ٔغبػ ِٓ غ١ش ػاللبد ٚال ٔغبػ ِٓ أ٘ذاف٠ٗؾمك  أ٠ْزؼٍّٗ وً شخض ٠ٛد  أ٠ْغت  ٚ٘ٛ فٓ :اٌزؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ

ا٢خش٠ٓ فٟ دسٚط ِفظٍخ  أ١ّ٘خ اٌزؼبْٚ ِغاٌزؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ ٚاٌزؼبْٚ ِؼُٙ، ٚعٕفظً فٟ أ١ّ٘خ اٌؼاللبد ٚ دْٚ

 .لش٠جبً ئْ شبء هللا

 ْ اٌشٚر١ٓ ا١ٌِٟٛ اًٌّّ ٠ّزضئّٚ٘ب أِشاْ ػشٚس٠بْ ٌىً شخض، ئر ٚاإلثذاع ِزالصِبْ،  اٌزغذ٠ذ :اٌزغذ٠ذ ٚاإلثذاع

، ٌٚٙزا ٚاٌغغذ٠خ ٚاٌؼم١ٍخ ٚإٌفغ١خ ٠غذد ؽ١برٗ، ٠غذد٘ب ِٓ عٛأجٙب اٌشٚؽ١خ أِْٓ ؽبلخ ٚؽّبعخ اإلٔغبْ، فٍضَ ػ١ٍٗ 

 ػذح ٚعبئً، ٠ٚؾشطْٛ ػٍٝ رط٠ٛش ٚعبئٍُٙ ٌزؾم١ك أ٘ذافُٙ ٓ ٠ؾشطْٛ ػٍٝ رط٠ٛش أٔفغُٙ ِٓ خالي١رغذ إٌبعؾ

 عثذ هللا انًٓٛش٘ : كرثٓا 

 
 ٔيضح

 

 ٠جؾش ػٓ ػًّ، ثؼذ أْ ٠غذ ٚظ١فخ اٌشعً إٌبعؼ ٘ٛ اٌزٞ ٠ظً
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 (( حدد قيمتك)) 
 

 
 

 لطالبه من ٌرٌدها ؟دوالر وقال  011رفع المحاضر 
 

 .من ٌرٌدها ؟ ومازالت األٌدي مرتفعها : رفع معظم الموجودٌن أٌدٌهم ، ثم قام بفرك الورقة بٌن ٌدٌه ومن ثم سألهم  
 ..حسناَ  ، ماذا لو فعلت هكذا 

 
 .فرمى النقود على األرض وقام بدهسها بحذابه ، ثم رفعها وهً متسخة وملٌبة بالتراب 

 .مازال ٌرٌدها ؟  فارتفعت األٌدي مرة ثالثة من منكم : وسألهم 
 
 

اآلن ٌجب أن تكونوا قد تعلمتم درساً قٌماً ، مهما فعلت بالنقود فما زلتم ترٌدونها ألنها لم تنقص من قٌمتها : فقال 
 .دوالر  011فهً مازالت 

 
، مهما حصل فال تقلل من قدرك قٌمة لنا   فً مرات عدٌدة من حٌاتنا ربما تسقط على األرض ، فقد نشعر حٌنها أن ال

 .فأنت شخص ممٌز قد أكرمك هللا ورفع قدرك فال تدع خٌبات آمال األمس تلقً بظاللها على أحالم الغد 
 
 
 

 .خالد المنٌف . د 
 
 

 :ومضة 
 

 .إن العمل الجٌد أفضل  بكثٌر من الكالم الجٌد 
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    الحياة مباراة في كرة القدم  
 
 

 ملعب لكرة القدم، تنتظر مباراة بٌن فرٌقٌن من أعرق الفرق فً بالدك، وبدأت المباراة أنك جالس فً تخٌل معً
 .وبدأت الهجمات من الفرٌقٌن وبدأ تسجٌل األهداف، وتحمس الجمهور وراح  الكل  ٌشجع فرٌقه

 

ى حملته وهربت به وإذ بمجموعتٌن من الشباب، كل مجموعة اتجهت صوب المرم!! فجأة. وفً خضم هذه الفوضى 
سٌلعبون؟ وألي جهة  صار الملعب من دون أهداف، فً تصورك هل سٌكمل الالعبٌن اللعب؟ وكٌف!! المعلب لخارج

ن اراة، تخٌل معً كٌف سٌقضً الالعبوالمب لكن تصور لو أن الحكم أصر على إكمال. ٌتجهون؟ بالتأكٌد سٌتوقفون
هدف، واللعب عشوابً، والجمهور لن ٌبقى فً الملعب لمشاهدة  ة، لٌس هناك أياالتسعٌن دقٌقة من وقت المبار

 .أهداف مباراة من دون

األخالقٌات  تماماً، فالالعب هو أنت، والمرمى ٌمثل أهدافك فً الحٌاة، وحدود الملعب هً الحٌاة تتشابه مع المباراة
وٌوجهك وٌحاول أن ٌفٌدك فً  ٌرشدك والعادات والشرابع التً ٌجب علٌك أن ال تتجاوزها، والمدرب هو كل شخص

الحٌاة، والالعبٌن الذٌن معك فً الفرٌق هم أصدقابك وكل  حٌاتك، والفرٌق الخصم ٌمثل العقبات التً تواجهك فً
فقد  الحٌاة، والحكم هو كل فرد ٌرشدك إلى أخطابك، وإذا أدخلت الكرة فً مرمى الخصم شخص ٌسٌر معك فً مسٌرة

 .حققت هدفك

تخطط للوصول  إلى الهدف وتحقٌق أعلى نسبة من األهداف، وكذلك علٌك أن تتدرب  راة ٌجب أنوقبل دخولك المبا
 .حتى تستعٌن بالتدرٌب على المباراة بعد هللا طبعاً  وتتمرن

األولى  أمور الدنٌا تتطلب أهدافاُ وتخطٌطاً واستعداداً، فكٌف بالحٌاة عند المسلم، ألٌس هو إذا كانت المباراة وهً من
باألصدقاء لتحقٌق هذه  طٌط والتمرٌن وتحدٌد األهداف ثم السعً لتحقٌق األهداف، واالستعانة باهلل أوالً ثم بالتخ

  هذه األهداف؟ األهداف، واالستعانة بأشخاص ٌمتلكون الحكمة حتى ٌرشدونه لتحقٌق
 

 عبد هللا المهٌري: كتبها 

 
 :ومضة 

 
 ؟!الذي سٌثق بك تثق بنفسك فمن ذا  فإذا  لم.. ٌجب أن تثق بنفسك
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 (( نورت حٌاتً صالتً))  

  قلبك ملٌاَ ؛ واسمعنً جٌداَ  جمع ا

 ! فإنً لك ناصح ومحب ؛ وعلٌك حرٌص ومشفق 

وحاولنا الحصول على أسمى منازل  الطمأنٌنة إذا بحثنا عننٌل أقصى مراتبها  ، وعقدنا العزم على السعادة  إذا أردنا 

 .الراحة النفسٌة 

 أبنابنا كل شًء فً حٌاتنا وبعد مماتنا..أعمالنا .. أعمارنا .. فً حٌاتنا لبركة ا إذا أردنا

 ونوحد كلمتنا إذا أردنا أن نجمعرٌقنا الملًء باألشواك والشهوات ، العظٌم الذي ٌضًء لنا ط النورإذا بحثنا عن 

 .ونحقق أمانٌنا غاٌتنا 

 ! ، إذا أردنا كل ذلك وأكثر من ذلك  ألشراروالبعد عن قوافل ا نستمر فً ركب األخٌار إذا أردنا أن

  الصالة.. الصالة ..  ، علٌنا بعماد الدٌن الصالة  - صلى هللا علٌه وسلم  -بطاعة هللا ورسوله الكرٌم علٌنا

 . اهرع إلى الصالة ، عندما تشعر باأللم الجسمً والنفسً  اهرع إلى الصالة عندما تشعر بالهم والحزن

اهرع إلى  ، عندما تفقد عزٌز أو ٌتخلى عنك حبٌب اهرع إلى الصالة نٌا وتزداد شدة وقسوة علٌكعندما تضٌق بك الد

 . الصالة 

اهرع إلى  ، عندما تنزل علٌك المصابب وتصٌبك الفواجع اهرع إلى الصالة ةم الغربعندما تترك وطنك وتقاسً آال

 الصالة 

  ةاهرع إلى الصال عندما ٌضاٌقك أصحاب دٌن أو عوز الحٌاة

 من ال ٌخفى علٌه شًء فً األرض وال فً السماء  اطرق باب اطرق أبواب االستجابة  ،.. ،  باب السماء  اطرق الباب

  من ٌجٌب دعوة المضطر إذا دعاه أطرق باب مالك الملك والقادر على كل شًء ، اطرق باب

  العزٌز وال تٌأس وال تقنط فأنت تسأل خالقك وموالك أطرق باب
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  أكثر من السجود.. كرر مسألتك .. أبكً . .تضرع 

  ٌا لها من أجمل األوقات  .. ، خمس مراتأنت على موعد مع الملك    

 تنسى الصالة فً جماعة  وال أن تزوره فً أي وقت تشاء فهو ال ٌمل من سؤالك وإلحاحك ، ولك

ال تستغل ا فً معصٌة فلم أضعناه..  قات، كم من األوهواها   ُتتبع نفسكال تكسل  ، ال ٌوسوس لك الشٌطان  ،  ال 

 بقٌة أوقاتنا طاعة وشكر وسجود هلل 

  ولكن سٌصلون علٌك.. وقد تعجز عن الصالة .. أتعٌش أم تكون من األموات  صلً فال تدري

  ((بعدها سٌقبض ملك الموت روحً .. هذه آخر صالة لً )) فً صالتك و قل فً نفسك  اخشع

 ة أمامك والنار كذلك واجتهد فً الدعاء والتضرع والبكاءوتخٌل آن الجن استشعر ذلك

 

 .هللا بن محمد بادابود  عبد: بقلم 
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 ((ت ــــإدارة الوق)) 
 

 :  أمور تساعدك على تنظٌم وقتك

 
 روعك فً تنظٌمأفعال، تساعدك على تنظٌم وقتك، فحاول أن تطبقها قبل ش هذه النقاط التً ستذكر أدناه، هً أمور أو

 .وقتك

 ،وتضع لها األهداف الواضحة ٌصبح تنظٌم الوقت سهالً ومٌسراً، لحٌاتك مسبقاً  فعندما تخطط وجود خطة ،
 صحٌح، إذا لم تخطط لحٌاتك فتصبح مهمتك فً تنظٌم والعكس

 الوقت صعبة. 
  رة ستنساها بسرعة، وخططك وأهدافك على الورق، وغٌر ذلك ٌعتبر مجرد أفكار عاب ،تدوٌن أفكاركال بد من

 كنت صاحب ذاكرة خارقة، وذلك سٌساعدك على إدخال تعدٌالت وإضافات وحذف بعض األمور من إال إذا
 .خطتك

 علٌها، ال تقلق وال ترمً بالخطة فذلك  إدخال تعدٌالت كثٌرةأنك ستحتاج إلى  بعد االنتهاء من الخطة توقع
 .طبٌعً شًء

 ًأتعلم من أخطابً أكثر مما أتعلم من نجاحً: ، وكما قٌلال تٌأسا، فً حٌاتن الفشل أو اإلخفاق شًء طبٌع. 
 ألن الفرص والواجبات قد تأتٌك فً نفس الوقت، فأٌهماالمقارنة بٌن األولوٌات ٌجب أن تعود نفسك على ، 

 .لغٌرك ستختار؟ باختصار اختر ما تراه مفٌد لك فً مستقبلك وفً نفس الوقت غٌر مضر
 فرصة من ٌومك كلوأهدافك فً  اقرأ خطتك. 
 الغتنام الفرص وتحقٌق النجاح، وكذلك لتنظٌم وقتك، كاإلنترنت والحاسوب وغٌره استعن بالتقنٌات الحدٌثة. 
 سٌارتك، وكل ما ٌتعلق بك سٌساعدك أكثر على عدم إضاعة الوقت، وٌظهرك بمظهر  لمكتبك، غرفتك، تنظٌمك

 .فاحرص على تنظٌم كل شًء من حولك جمٌل،
 أثناء تنفٌذ الخطط فكن مرناً تجعلنا منظمٌن أو ناجحٌن،  داول لٌست هً التًالخطط والج. 
 من اتجاه، وهذه النصٌحة أن طبقت ستجد الكثٌر من الوقت لعمل األمور  ، وال تشتت ذهنك فً أكثرركز

 .أهمٌة وإلحاحاً  األخرى األكثر
 على  بشكل إٌجابً هذه األعمال تأثٌراألعمال التً تنجزها، بل هو بمدى  اعلم أن النجاح لٌس بمقدار

 .بك المحٌطٌن

 

 .هللا المهٌري  عبد: كتبه 
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 (( كيف تلتهم كتابًا)) 

 

 

، وطبعاً ال ٌعنً هذا الكالم نصف ساعة !تأخذ منً نصف ساعة إن الصفحة الواحدة من الكتاب :قال لً أحد األصدقاء
 لغٌر معقولة، وهو ٌقصد أن قراءة صفحة من أي كتابمبالغة مقبولة فً زمن المبالغات ا على وجه الدقة، بل هً

ٌبتعد عن القراءة الجادة  تأخذ من وقته الشًء الكثٌر، وهذا ما ٌسبب الضجر والملل للقارئ، والذي بدوره ٌجعله
ن القراءة أساس من أسس الثقافة والعلم وال غنى إ وربما ٌبتعد حتى عن قراءة الصحف الٌومٌة، وهذه مشكلة، إذ

 .والتفوق لكل إنسان ٌرٌد النجاحعنها 
 

القراءة لكنهم الناس بكل تأكٌد، فهم راغبون فً  وهذه المشكلة التً ٌعانً منها صدٌقً العزٌز، تتكرر لدى الكثٌر من
 ٌكمن فً عدة طرق إن جمعتها فستكون بإذن هللا العالج الناجع لمرض أقض ن، والحل ٌا سادةال ٌعلمون كٌف ٌقرؤو

 !المضاجع
 
تقرأها، فالمقالة تقرأ بأسلوب، والكتاب له أسلوب،  أخً الكرٌم بأن طرق القراءة تختلف باختالف المواد التً اعلم

 مختلف، لذلك ال ٌصح أن تقرأ جمٌع أنواع المواد بطرٌقة واحدة، فتبدأ من أول كلمة واألخبار والتحقٌقات لها أسلوب
 فما الحل؟. ضجراً وملالً  فً منتصف الطرٌق وربما قبل ذلكوتنطلق نحو آخر كلمة بخطى بطٌبة متثاقلة، فتتوقف 

 
 

بنظرك ثالث كلمات وأكثر إن استطعت، وال ترجع لقراءة كلمة  بل اشمل ،ال تقرأ الفقرات والجمل كلمة كلمة: أوالً 
 م، لكنهفوات كلمة أو معنى، واعلم أنك ستعانً فً أول األمر من الضٌق نتٌجة قلة الفه سابقة، بل امضً وال تخشى

وتمرن على الصحف  شعور مؤقت سٌزول مع تعودك على هذا األسلوب، وقم بزٌادة سرعتك أكثر كلما استطعت ذلك،
 .الٌومٌة وستجد النتٌجة بإذن هللا خالل أٌام

 
ن أكثر األحٌان ٌكو وفً قراءتك للمقاالت والتحقٌقات واألخبار الصحفٌة، اقرأ أول فقرتٌن ثم آخر فقرتٌن عند: ثانٌاً 

قراءة قراءة المقال كامالً، وإال ال تضٌع وقتك فً  هذا كافٌاً لفهم موضوع المقالة، وإن أردت أن تفهم التفاصٌل فأكمل
 .ال العناوٌن فقط لكً تحدد إذا ما كنت ترغب فً قراءة المقال أو الخبر أم ن تقرأما ال ترغب فٌه، وقد ٌكفً أ

 
، ثم اقرأ الكتاب والعناوٌن الفرعٌة له إن وجدت تستعجل الشراء حتى تقرأ اسم عندما تشتري أو تستعٌر كتاباً ال: ثالثاً 

بسرعة حتى تأخذ فكرة سرٌعة عن الكتاب، ثم عند قراءتك للكتاب اقرأه  الفهرس، وانتقً بعض الصفحات واقرأها
متأمالً فً  رعةقراءة سرٌعة قد تأخذ منك من خمس إلى عشر دقابق، قلب فٌها صفحات الكتاب بس مرتٌن، األولى

سرٌعة، بحٌث تستطٌع قراءة الكتب الكبٌرة  العناوٌن وبعض الكلمات المتفرقة، ثم اقرأه قراءة متأنٌة وفً نفس الوقت
 .ٌومٌن ذات الثالثمابة صفحة فً ٌوم أو
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نك، فلٌس من ٌكون هذا بإزالة كل ما ٌشتت ذه وهذه النصٌحة قلما تطبق، كٌف تركز فً القراءة؟ اقرأ بتعمق،: رابعاً 
الضجٌج واإلزعاج، أو ٌنتشر فٌها الفوضى وعدم الترتٌب، وكذلك ٌجب أن تركز  المعقول أن تقرأ فً بٌبة ٌرتفع فٌها

ن العقل إذ إ! للطعام القراءة وتزٌل من ذهنك كل ما لٌس له عالقة بالقراءة، وال تقرأ أثناء وبعد التهامك ذهنٌاً فً
 .ما تقرأ ٌكسل وربما تنعس فال تستطٌع فهم

 
 

والكتٌبات  فال تبدأ بالكتب الكبٌرة والمعقدة لغوٌاً، ابدأ بالقصص القصٌرة والطرابف فً قراءتك، تدرج: خامساً 
كتب الكبٌرة أو ذات لبعد ذلك انتقل ل الصغٌرة، ثم ارتقً بنفسك إلى الرواٌات الطوٌلة والكتب المتوسطة الحجم، ثم

تسبب خموالً قد ٌعٌدك إلى ما كنت علٌه قبل القراءة، وهذا ما حدث  اءة، ألنهاالمواضٌع الصعبة، وال تنقطع عن القر
 .القراءة رٌاضة العقل معً، وتذكر أن

 
وبدٌهٌة حتى تصل إلى مرحلة أسمٌها مرحلة جنون  ألنها نصابح مجربة استمر فً تطبٌق هذه االقتراحات: سادساً 
 ه التهاماً كامالً فتقرأه من أول كلمة إلى آخره بال ملل وال ضجر،تتركه حتى تلتهم وهً أن تمسك الكتاب فال! القراءة

 .بفهم عمٌق واستٌعاب أوسع

 
لوال أهمٌة القراءة لما كررت الكتابة : كثٌراً حتى مللنا منه، وأقول قد تكرر طرح هذا الموضوع: قد ٌقول قابل :أخٌراً 

أمة " اب وستفهمون لماذا أكرر طرح هذا الموضوعهذه الجملة التً تزٌن شعار معرض أبوظبً للكت عنها، ولنتذكر
 "تقرأ أمة ترقى

 

 .هللا المهٌري  عبد :كتبه 
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   ((متميزون )) 

 
  .. ونبحث دابماً عن التفرد.. التمٌز  نبحث دابماً عن

 
  . كثٌر من األمور بل فً كل األمور نرٌد أن نكون متمٌزٌن عن غٌرنا فً
 

  هو الهدف من هذا التفرد ؟ هو الهدف من هذا التمٌز ؟ وما وما ؟؟.. م نحن نوجدهاأ.. هل هً غرٌزة فٌنا 
 
 

  .. وسخرنا تمٌزنا لخدمة دٌننا.. بتغٌنا به أجراً من ربنا ا وهل
 
 

  . مجتمعه ومنا من تمٌز فً.. ومنا من تمٌز فً أسرته .. ومنا من تمٌز فً عمله .. دراسته  منا من تمٌز فً
  .. ر وأخفت ضوء تمٌزنا فً أمورتمٌزنا فً أمو

 
  . وسوء سلوكه لمتمٌز فً الجانب المظلم اآلخر بسوء تعامله.. خالقه وتعامله مع غٌره بأ فمن متمٌز

 
وآخر تمٌز فً ... منا من تمٌز فً حب الخٌر للناس  . ومنا من تمٌز فً إٌذاء غٌره.. منا من تمٌز فً خدمة غٌره 

  .. حب الشر للناس
 

وهاوٌة .. هاوٌة الكبر أحٌاناً  نحو الهاوٌة حدارس نوع من التمٌز بل هو نوع من اإلنجانب المظلم فً حٌاتنا لٌإن ال  
  .. السقوط المر دابماً دابماً  وهاوٌة.. الغرور أحٌاناً 

 
  .. الخٌر من أسهل الطرق لمن ٌرٌد إن الخٌر موجود والشر موجود والتمٌز فً  

 
  . والتمٌز فً العلم وارد ولكن بجهود .. إلجتهاد مطلوبوا.. إن التفوق ممكن   

 
  . بداً التتوقف أ ودرجة درجة وستصل بإذن هللا ولكن انتبه إن السلم لكً تصعده تبدأ خطوة خطوة  

 
  .. ستمروا فً عطابهم ولمن خلدت أسمابهملمن ا.. ر حولنا لمن هم قدوة لنا لننظ.. رغبتنا  ولكً نزٌد من
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  .. سم صورة رابعة للتمٌزولكً نر
 

   -.. صلى هللا علٌه وسلم -هللا  محمد بن عبد.. جمعا  فنجد المتمٌز األول على البشرٌة
 

 .  والسالم سطر سٌرته العطرة بحب الناس له علٌه الصالة..  شًءبكل .. بأقواله .. بأفعاله  .. بأخالقه. بتعامله 
 

ن بفضله بعد هللا الكثٌر الذي خٌر أمته اآل وشفقته ورحمته والكثٌر. .وحسن دعوته .. وحسن خلقه  سطرها بصبره 
  .. عز وجل

 
.. الكرام  لحٌاة الصحابة صور اقرأ.. ولكً ترى صور التمٌز  .. عن سٌرته العطرة وتعلم منها اقرأ.. ولكً تتمٌز 

  .. ستفد وطبقثم ا. . واقرأ و اقرأ واقرأ .. الجٌل المتمٌز
 

 
  :وختاماً 

 
 . لمراجعة حساباتك إال  والتقف.. تذكر أنك ستصل بإذن هللا  .. ومن هذه اللحظة.. بوضع هدف التمٌز أمامك  ابدأ

  .. بل نرٌد التمٌز الحق فً جنة الفردوس.. فً جنة الخلد .. الحشر األكبر  ن التمٌز األكبر ٌومأوتذكر 
 
 

 .عبدهللا بادابود :   كتبه
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 ((فاً حتى تصٌر مثق))  

اللفظ  ، وتعود جذور الكلمة اإلنجلٌزٌة إلى”Culture“ الترجمة السابدة للكلمة اإلنجلٌزٌة هً" ثقافة"اللفظة العربٌة 
المعنى طوال العصرٌن الٌونانً  وٌعنً حرث األرض وزراعتها، وقد ظلت اللفظة مقترنة بهذا ”Culture“ الالتٌنً

 مجاًزا بالدالالت نفسها، حٌن أطلق على الفلسفة" شٌشرون" مفكر الٌونانًوفً فترة الحقة، استخدمها ال. والرومانً
“Mentis Culture” العقل وتنمٌته، مؤكًدا أن دور الفلسفة هو تنشبة الناس على تكرٌم اآللهة أي زراعة. 

ذلك "ره ، حٌث اعتب”Primitive culture“ لهذا المفهوم فً كتابه تٌلور تعرًٌفاً  م، قدم إدوارد0780وفً عام 
التً والعادات األخرى  المركب الذي ٌشمل المعرفة والعقابد والفن واألخالق والقانون والعرف وكل القدرات الكل

 . " فً مجتمع ٌكتسبها اإلنسان بصفته عضواً 

 
التقدم  ، فقد أصبحت تدل علىنً اكتسبت الكلمة مضموًنا جماعٌاً األلما ”Kultur“ إلى ”Culture“ وبانتقال مفهوم

على ذلك، عالج المفكرون األلمان  بناءً . الفكري الذي ٌحصل علٌه الفرد أو المجموعات أو اإلنسانٌة بصفة عامة
 .الطبٌعٌة والعلوم ”Culture“ العالقة بٌن علوم الـ

السٌاسٌة  فً المسابل ”Culture“ المفكرون اإلنجلٌز إلى النظر فً التطبٌقات العملٌة لمفهوم من ناحٌة أخرى اتجه
ٌّن فً المٌراث مجموعة طرابق الحٌاة لدى شعب: والدٌنٌة، لذلك عّرفها كالٌد كلوكهون بأنها االجتماعً التً  مع

 .فٌها ٌحصل علٌها الفرد من مجموعته التً ٌعٌش

 :تساعدك لتصبح مثقفا وهذه بعض النصابح التً قد

 . ٌومٌاً  قراءة لمدة عشر دقابق .0
 .. سماع شرٌط .2
 .محاضره كل شهر ودورة كل ستة أشهر معدلحضور محاضرات ودورات ب .3
 .تعلم لغة جدٌدة .4
 .العمل جعل التمٌز هو الهدف فً .5
 .. النفس القٌام بعمل محبب إلً.. ةهذا الوقت فً تدوٌن فكرة جدٌد االستٌقاظ مبكرا واستغالل .6
 .. هدٌة من العقلاألفكار الطاربة قبل النوم فهً تعتبر  قرٌبه من السرٌر وتدون فٌها االحتفاظ بمفكرة صغٌره .8
هل أنجزت شٌبا فٌه ...هل ترٌد هذا الٌوم أن ٌعود مره أخري ...بسؤال إلً النفس  قبل النوم ٌجب التوجه .7

 . ترٌد أن تقوم بطرٌقه مختلفة فً الٌوم التالً هل..
 .النتٌجة قٌم ٌومك دابما وسترى .9

 

 .. إلى الشخصٌة التً تحبهاومع األٌام ستتحول ... لتجرب وال تقٌدها  دع لنفسك المجال خٌراً أ

 . (بتصرف ) من كتاب مفاتٌح النجاح للدكتور إبراهٌم الفقً 
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 (( التحدبوه ذرًا لكم)) 
 
 

ٌُذكر له عالج  رجل كان ٌسكن فً إحدى القرى ، وكان ٌعانً من صداع نصفً مزمن ، ولم ٌبق طبٌب إال زاره ، ولم 
 !إال سعى فً طلبه ، ولكن دون جدوى 

 
تلك األثناء ، وقع خالف بٌن صاحبنا ورجل آخر على إحدى اآلبار المهجورة ، وحٌث ادعى كل منهم ملكٌته ، وقد  وفً

ولكن هذا الحكم لم ٌعجب خصمه فاستشاط غضباً . وصل الخالف إلى قاعة المحكمة ، حٌث ُحكم لصاحبنا بملكٌة الببر 
عصا غلٌظة على رأسه أوقعته فً غٌبوبة فترة طوٌلة ، ربه بضفتربص به عند الببر ، فلما حضر  ه، وقرر أن ٌنال من

كأنما عرق : استفاق بعدها وقد استعاد عافٌته وزال عنه الصداع دون رجعة ، وقد وصف تلك الضربة المباركة بقوله 
 .مسدود قد فتح فً دماغه 

 
 ..فسبحان هللا  لقد جاءه الفرج من حٌث لم ٌحتسب 

 !فاءه سٌكون من ضربة عصا لتردد فً قبوله ، ولربما رفض بل لو كان ٌعرف مسبقاً أن ش
 !لكن النتابج مدهشة وفٌها خٌر وحل لمشكلة عضال 

 
سٌر حلم أصاب سوٌداء قلبه فأوقعه فً ٌأمل ، مكبل بأصفاد اآلمال ، وأ مفارقة ما إلى كل حالم تصدع قلبه من حرّ 

 .وراح ٌبكً فرقاً وكمداً علٌه  شرك الهم 
 

وتهفو أرواحنا إلٌه ، وقد نحزن فً حال فواته ، ثم تتجلى األمور ، وتتضح الحقابق أن  وبنا نحو أمر ماكم تتعلق قل
 ..فً فواته خٌراً لنا 

 
 ..ما وفاته ثم وفق لما هو خٌر منه  كم  تمنى شخٌص منصباً 

 
 ..قد تنفصل زوجه عن زوجها فترزق بمن هو خٌر منه 

 
  فً كل ٌوم محدث شأناوهللا.. م والناس ٌأتمرون األمر بٌنه

 .ذوي قدرات محدودة ونظرات قاصرة ورؤى سطحٌة  -نحن البشر   -ونظل 
 
 

 خالد المنٌف. د : كتبه 
 
 

 :ومضة 
 .روعة الحٌاة وجمالها فً لجوء الفرد إلى عالم الغٌوب فً كل شؤونه 
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   وصاتفه اإل   
 

ه من التفاهم، وسوء التفاهم منشؤ ها سوءن األصدقاء منشؤو األسر أو حتى بٌن أكثر مشاكلنا سواء فً المؤسسات أإ
فً التعبٌر، أو أن من ٌتلقى أعنً قد ٌتكلم المرء فٌخطا  قصور إما فً صاحب الرسالة أو فً من تلقى الرسالة،

قلنا  بشكل خطأ، فٌنشأ من هذا سوء الفهم، ٌؤدي بدوره لضٌاع الوقت والجهد وال نبالغ إن الكالم هو من ٌفهم الكلمات
 !!المال وفً بعض األحٌان األرواح

 :كثٌراً وسأحاول االختصار، من أخطاء المستمع وسنعالج فً هذه المقالة الجانب المتلقً أي المستمع، ولن أطٌل

 .المقاطعة .0

 .تجهٌز الرد أثناء االستماع إلى الكالم .2

 .رٌد له من معنىأُ  نظر الشخص المتكلم ومحاولة تفسٌر الكالم بغٌر ماعدم فهم وجهة  .3

 :لذلك وحتى ال تقع فً هذه األخطاء علٌك أن .وهذه األخطاء ٌقع فٌها أشخاص كثر، وبهذه األخطاء ٌنشأ سوء الفهم

 .تستمع، بدون مقاطعة .0

 .ٌعنٌه حاول أن تفهم وجهة نظر الشخص المتكلم، وإن لزم أسأله عما. 2

 .كذا وكذا...... فهمته من كالمك  ما: كالمه بقولك بعد أن ٌنتهً الشخص المتكلم من كالمه، اختصر .3

مباشرة، فكر قلٌالً ثم أجب، وإن لم تحصل على رد  استمع بدون أن تجهز الرد، بل وال تظن بأن علٌك أن ترد علٌه . 4
 .علٌه فٌما بعد أو إجابة أخبره بكل بساطة أنك سترد

 .متابعة اإلنصات خٌر بألف مرة من سوء التفاهم أتٌك منهذا مختصر مفٌد فً فن اإلنصات، وتذكر أن التعب الذي ٌ

 
 عبد هللا المهٌري :كتبه 

 
 :ومضة 

 
 التدع ٌومك ٌمر دون إنجاز
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  ضبــتع ال
 

التغضب  ، : أوصنً ، قال : وقد جاءه رجل غضوب فقال  -صلى هللا علٌه وسلم  - أجمل وصٌة من الرسول
 ( .تغضب  ال) فردد مراراً قال 

 
ضب  ُخـلق عدوانً مدمر ٌفتك بالشخصٌة وهو وصف مذموم ٌضرب سمعة اإلنسان فً الصمٌم وغالب الغ

الشرور والفتن والثارات واألحقاد من الغضب ، والضرب والشتم واللعن هً ثمرة الغضب ، والحرب والقطٌعة والكٌد 
 !والمكر من بنات الغضب ،  فٌا هلل ما أسوأ الغضب وما أبشعه وما أمره 

 
ك وٌثوب لك رشدك وأنت سلٌم تغضب أٌها اإلنسان واصبر لحظات واكظم غٌظك دقابق حتى تعود لك نفس ال

 .نتقام معافى من القصاص من اإل
 

تغضب أٌها اإلنسان حرصاً على عقلك وسمعتك وصحتك وأعصابك ودٌنك ومستقبلك فالحٌاة أصالً التستحق  ال
تافهة ، وألن  مع الغضب أمراضاً مزمنة كالسكري والضغط والجلطة دقٌقة واحدة من الغضب ، ألنها زابلة زابفة 

 .والنزٌف 
 

هللا عنه عذابه فهنٌباً للكاظمٌن الغٌظ والعافٌن عن الناس وهللا تغضب أٌها اإلنسان فإن من كف غضبه كف  ال
 .ٌحب المحسنٌن 

 
ٌرة فنحن من أم وأب وركبنا سفٌنة التغضب أٌها اإلنسان على اإلنسان ، ألن بٌننا أخوة فً رحلة الحٌاة القص

نوح سوٌاً وابتلٌنا بحٌاة النكد والكد والكبد ، فال تزدها غماً وهماً وغضباً فما فٌها ٌكفٌها ، والمغضب أقرب ماٌكون 
إلى الشٌطان  ، ألنه فً ساعة الغضب ٌأمره وٌنهاه وٌدفعه وٌؤزه ، وكان سٌد الخلق صلى هللا علٌه وسلم ٌأمر 

 .ٌسكت إذا غضب ، وأن ٌجلس إذا كان قابماً وٌتوضأ وٌستعٌد باهلل من الشٌطان الرجٌم الغضبان أن 
 
 

 .عاٌض القرنً  . د 
 
 
 

 ومضة
 

ٌغضب ، فذلك فً غاٌة السهولة ولكن أن ٌكون غاضباً على الشخص المناسب ، وإلى الدرجة  أمريء ٌمكنه أنكل 

 .، فذلك لٌس أمر سهال المناسبة ، وفً الوقت المناسب ، والغاٌة المناسبة 
 آرسطو
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 ((الوصايا العشر للحوار ))  

 
 

.. كان ٌصمت  قل ماأكثر ما كان ٌتكلم وما أ وما. . كان هاوٌا للنقاش محبا للجدال .. إلى شخص عرفت  جلست ٌوماً 
وفً أحدى .. ذلك ماخسر  كسب وخسر فً كسب فً ذلك ما.. ٌهمه إال ودخله وال رأٌا ٌخنقه إال وباح به  لم ٌدع جداالً 

إلتفت لً بتثاقل و .. علمنً الكالم وفن الحوار .. من صناعتك الكالم  ٌا.. سٌدي  سألته ٌا..لحظات هدوءه القلٌلة 
 ..ٌكون من التحرٌف  أنذا أنقلها إلٌكم بقلٌل من التبدٌل و بأقل ما وها.. تمتم بكلمات حفظتها من فوري عن ظهر قلب 

.. وإن جادلت وضٌعا فهو لك ند .. فأنت مثله  إن كلمت سفٌهاً .. إن عزمت على الكالم فأنظر من تكلم .. بنً  قال لً ٌا
 .فً جدالك من تحب أن تكون أنت وهو سواء   فاختر لنفسك

 
إقناعً أو أخراجً   شه فٌه فلن ٌتمكن منفحتى وإن كان عالما بما سأناق.. ثق فً جهله بنً إنً لن أحاور من أ ٌا

 ..ٌعلم  ال.. نً لن آخذ عنه فهو على زعمً مخطا ألنً من البداٌة أعلم أذا كنت إ ً فً ماعن خطب
ومن البدٌهً .. ٌكون مزاجً كذلك حاور شخصا حٌن أفً مزاج غٌر جٌد مثلما لن  حٌن أحاور فإنً لن أحاور شخصاً 

؟ البد من ٌضاً أختار الموضوع المناسب أهل قلت أنً لن .. كان المناسبٌن للحوار ختار غٌر الوقت والمأٌضاً أنً لن أ
 .من هذا الحوار  ءبشًرٌد الخروج أ ختٌار إن كنتدقة اإل

 
.. ٌرٌد لً الفابدة  فإنه إن لم ٌفسدنً بفساده فهو على أقل تقدٌر ال.. حاور من اعلم عنه ٌقٌنا فساد الرأي والفكر لن أ

سهل من اختٌار أ فابدة منه فال ت انفاق كل ذلك جدال الوأرد.. عصاب فإن كنت أملك الكثٌر من الوقت والجهد واأل
 .احدهم وألبدأ معه النقاش 

 
 ..أن ال تشترك فٌه ..  أفضل وسٌلة لتكسب جدال ماً (( .. دٌل كارٌنج))ٌقول أحد مفكرٌن الغرب 

 قررت االشتراك فً حوار ما ؟ ماذا إن
إن قٌل لً مثل هذا ترى .. سأسألها..  والً أرٌد قوله أ وسأعرض علٌها كل ما.. ناقشه موضع من أ سأضع نفسً دابماً 

نً لن اتجه أن ٌوجه لً كما أكره أ ضع فً نقاشً من الكلمات والعبارات ماوعلٌه فلن أ.. المناسب  هو الرد ما
 .حب أن أؤخذ إلٌه أ بالحوار إلى منحى ال

 
ٌحول اإلنسان من الوداعة   شًءالحذر فال ن أكون فً أشد حاالتٌدور حول مسألة عقابدٌة فٌنبغً أ إن كان النقاش

وإن خرج محدثً عن طوره فعلً أن التمس له العذر فقد علمت منذ ... إلى حالة اإلفتراس أكثر من اللغو فً العقابد 
 .ناقش فٌه أ البداٌة حساسٌة ما

 
ن تمازح تستطٌع أ ..حٌن أخوض فً مثل أعلى وكما علً الحذر فً الخوض فً العقابد علً أٌضا الحذر المشابه 

،، إٌاك  فإن عزمت الحوار.. شخصا فتسبه وقد ٌتقبل منك ذلك ولكن جرب أن تمزح بأحد من والدٌه وانظر النتٌجة 
ن استطعت ولكن ال تحاول االقتراب أكثر من ذلك إن أردت أن تكسب ٌمكنك اإللتفاف حولها إ.. والمساس بالمثل العلٌا 

 .اش هادبة فً النق عصاباً من محدثك أ
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من  كانت فبرغم أن عقابد العرب فً الجاهلٌة. . و لٌس فساد معتقد محدثك بكافً لٌخرجك ذلك عن اللٌن فً الخطاب 
سلوب اللطف والٌن فً دعوته بل نجد هذا النبً علٌه السالم ٌتبع ألٌصححها فإننا  أفسد العقابد حتى لٌرسل هللا نبٌاً 

 .ٌنبغً علٌنا إتباعه  مة والموعظة الحسنة كتأكٌد لنا على ماوٌأمره هللا تعالى بالدعوة بالحك
 

كٌف أتصرف ؟ هل .. منطقً كان أو غٌر منطقً .. قد ٌصل الحوار إلى نقطة ٌنفجر عندها أحد المتحاورٌن ألي سبب 
ن بك القدرة ن تستمتع بشجار حاد وكاأن أردت أ... قدٌما أن الكلمة تولد عقٌما فإن أنت رددتها ألقحتها أرد ؟ قٌل 

فكر لن أ. فلٌس مطلوب منك إال الرد على اإلساءة بمثلها وسٌتكفل محاورك بالباقً .. على تحمل أي إصابات محتملة 
ألم .. رورة أنك الُمحق فتفوقك على محاورك بالضربة القاضٌة الٌعنً بالض.. أن انتصر فً جدال ما لمجرد االنتصار 

ٌعجز عشرة من العلماء عن إجابته؟ ومن ذا ٌكسب عشرة من المجادلٌن فً كلمة قد  حمق واحد ٌسأل سؤاالً ٌقال أن أ
 . .واحدة إن لم ٌكن 

 
لن  وسأقابلها بما ٌعرض علً ولكنً.. قناعاتً الخاصة على المحك  سأضع تصوراتً ومفاهٌمً و دخل حواراً حٌن أ

فإن عرضت علً مفاهٌم جدٌدة أو .. وألدخل النقاش .. ٌضا أفعل ذلك قبل أن أسلحها بمبادبً وعقٌدتً وتفكٌري أ
قل فً ً فلماذا ال آخذ بها فهً حتما األصوب على األسلحتواستطاعت أن تعبر من حاجز أ تصورات من الطرف اآلخر

أبدى ن نفسً لتقبل رأٌه إ كما أرٌد اآلخر أن ٌتقبل رأًٌ علً أن أهًء.. كنت اعتقده والذي لم ٌصمد أمامها  مقابل ما
 .صوب لً األ

 
ولن انتقل إلى نقطة ما إلى التً تلٌها قبل .. شعب حواري فلن التف حول محدثً ولن أ.. هادف ن أخرج بحوارأرٌد أ

أما إن شعرت بهزٌمتً فً حوار ما وأردت اإلفالت من ..  نً لست بحاجة إلى العودة إلٌها مجدداً ن أم أن أكون واثقاً 
سف لم ٌعد ولكن لأل.. صلً ط هامشٌة للبعد عن هدف الحوار األالموضوع وطرح نقا الموقف فلٌس أسهل من تشعٌب

هل تحب .. قول أ نا ال أجد ماال تقلق أ إن شعبت الحوار  ..تفق لن ذاً إ.. ٌحفظ هذه الخدعة عن ظهر قلب  ال هنالك من
 أن ٌظن بك قول هذا ؟

 
فحٌن اكلم والدي .. جاوز حدودي مع هذا الشخص نه مسموح لً بتال ٌعنً أنً اشتركت فً نقاش مع شخص ما أ

فمهما كان . ضوع تحدث مع ابنً وإن كنا نتناقش فً ذات الموأسٌختلف ذلك عن كالمً مع أخً وسٌختلف حٌن 
ا على انتقاء كلماتً بعناٌة حٌن وسأعمل دابم له مكانته ولو كان مخطباً  حدث شخصاً الداعً لن أفقد أعصابً حٌن أ

وكما للكبٌر احترامه .. بسنه أو بعلمه أو بمركزه  كان كبٌراً  اً سواء.. دث سٌظل للكبٌر إحترامه خاطبه فمهما حأ
فما سأقوله امام اناس عادٌٌن لٌس بالضرورة ان ٌكون هو .. فللمجلس الذي ٌجمعنً بهذا الكبٌر هو اآلخر احترامه 

لن اقول لشخص ما .. هو إحترامك لنفسك  وأٌا كان فاحترامك لغٌرك.. ذاته مااقوله فً حضرة شخص له مكانته 
قد تقبل منً امرا بٌنً وبٌنك ولكن هذا الٌقتضً أن تتقبله .. عالنٌة امر ٌسٌبه حتى لو اعتدت ان أكلمه كذلك سرا 

ان اردت ان اكون مقبوال على كل وجه علً أن افرق بٌن مااعد لٌكون امام الجمٌع وماهو خاص .. منً امام الناس 
 ..بالخاص 

 
بدٌهً انً لن اقاطع غٌري حٌن ٌتحدث وأنً لن افرض رأًٌ علٌه اٌضا وكما انً لن ادخل بٌن اثنٌن ٌتحدثان إن لم 
ٌشركانً فً حدٌثهما إن لم ٌكن على مسمع من الكل منذ البداٌة فإنً اٌضا لن احدث أحدا بغٌبة عن آخر ولن اجعل 

ولن اشجع .. اتكلم بغٌر المفٌد فضال عن أن ٌكون ضارا حدٌثً ملوثا بسباب أو مصابا بالخارج من الكلمات ولن 
 ولن احًٌ مجلسا بحضوري وانا اعلم انه للهو أو لخوض فً باطل سأنفض عنه .. غٌري على ماٌنبغً لً تركه 
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ولن اقول سرا مااخشى .. ولن أتكلم إن كنت اعلم ان الاحد ٌصغً .. ولن اسب أحدا أو اكذبه ..واحث غٌري على ذلك 
 .إفتضاحه عالنٌة 

 
 

ولن اصحح لغٌري مفهوم ارى انه ٌنبغً له التصحٌح .. إن علمت انً لن أخرج من نقاشً أو حواري بأمر جدٌد علً 
ولو لم ٌزدنً حواري خبرة أو ٌلفت نظري إلى .. أو لم اسعى لتثبٌت فكرة لدي خشٌت انها بحاجة إلى إٌضاح .. 

فال .. ادٌم به ودا أو أصل به رحما  ولن.. ٌبصرنً بشا اظننً بحاجة إلٌه أو .. شاردة أو لم ٌذكرنً بأمر نسٌته 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد .. فإن كنت فً مجلس فقبل أن اقوم منه سأتذكر ان اردد كفارته . حاجة لً بهذا الحوار 

 .أن الإله إال أنت أستغفرك وأتوب إلٌك 
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 ((ر تخصصك  كيف تختا)) 
 

طبٌبا عظٌما، أو مدرسا، أو حتى ضابط شرطة؟ واآلن بعد أن أصبحت أكبر سنا، هل  هل فّكرت وأنت صغٌر أن تصبح
لكن إن كنت على  تصبح العب كرة مشهور، أو عالم آثار، أو محاسب؟ أم أنك لم تفكر بهذا منذ مدة طوٌلة؟ ترٌد أن

هذه الدورة ستساعدك . بالكلٌة التً ستدرس بها ٌك أن تفكر من اآلنوشك التخرج من المدرسة الثانوٌة، ٌنبغً عل
 .قادرا على تحدٌد مجال تخصصك فً الجامعة على تقٌٌم اهتماماتك ونقاط قوتك لتكون

 به لتقوم" تتخصص"علٌك أن تحدد ما الذي ترٌد أن . من التخطٌط لوظٌفة المستقبل لتخطٌط للجامعة جزء مهم جدا
سلٌمة ستقلل من احتمالٌة  إن قمت بعملٌة التخطٌط هذه بطرٌقة. قبل بطرٌقة أكثر احترافٌةبممارسته فً المست

 .شعورك بالحزن والغم الحقا لسوء اختٌارك لتخصصك
 :نفسك بعض األسبلة مثل كبداٌة، ٌنبغً علٌك أن تسأل

 األطفال؟ هل أحب العمل مع 
 ًالخاصة؟ هل أحب كتابة قصص 
 الرٌاضٌة؟ هل أحب حل المشاكل 
 األشٌاء؟ هل أحب أن أبنً وأركب 
 تمتعنً؟ هل الكمبٌوتر والبرمجة 

 قد تبتسم وأن تتخٌل نفسك تقوم باألعمال بشكل. ٌمتعك القٌام به وما الذي ال ٌمتعك هلمن المهم أن تعرف ما الذي
 ٌام به؟الذي أحسن الق وربما تتساءل، كٌف ٌمكننً القٌام بذلك؟ كٌف ٌمكننً معرفة ماذا أحب وما. احترافً

 .ٌمكن أن تساعدك لمعرفة نفسك أكثر حسنا، هنالك خطوات بسٌطة

 رّكز

. هادبة خذ ورقة وقلم وتوجه لغرفة    .قابمة باهتماماتك، ومهاراتك، ومزاٌاك الشخصٌة رّكز واكتب: الخطوة األولى
لشخصٌة فً أربع أوراق ومزاٌاك ا ثم اكتب قابمة باهتماماتك، ومهاراتك، ومبادبك،. اكتب اسمك فً أعلى الورقة

 .كل شً ٌمكن أن تفكر به عن نفسك بحرٌة تامة من األفضل كتابة. قد ٌأخذ منك هذا بعض الوقت. مختلفة

اإلصدارات  هواٌاتك؟ ماذا تحب أن تعمل؟ ما هً مادتك المفضلة؟ ما هً الكتب التً تقرأها؟ ما هً ما هً :االهتمامات
 والمجالت التً تشّدك القتنابها؟

ما هً المهام التً . الشعر قد توجد أمور تحسن أدابها بشكل طبٌعً، كالرٌاضٌات، الرسم، الكتابة، أو حتى :اراتالمه
هً نقاط قوتك؟ وما هً نقاط ضعفك؟ ربما ٌمكنك فهم  تشعر أنها سهلة بالنسبة لك بٌنما ٌراها اآلخرون صعبة؟ ما

 .بٌة من نظرة واحدة فقط لدلٌل التركٌبٌمكنك تركٌب دراجة هوا كٌفٌة عمل برامج الكمبٌوتر، أو

 الحٌاة؟ ما الذي ٌشدك له بقوة؟ هل أنت ضد التمٌٌز العنصري؟ هل أنت مدافع عن حقوق ما هب مبادئ فً :المبادئ
 النقود مهمة جدا فً حٌاتك؟ اإلنسان؟ هل أنت رجل مهتم بالبٌبة؟ هل أنت ملتزم دٌنٌا وتحب األنشطة اإلسالمٌة؟ هل

تكون مطّوقا أم تفضل أن  هل أنت إنسان هادئ ٌفضل العمل فً زاوٌة بمفرده؟ هل تكره أن. د شخصٌتكحد :الشخصٌة
 خجول؟ هل أنت محب لالستطالع وال تستطٌع التوقف  تكون حرا معظم الوقت؟ هل تحب التحدث للناس أم أنك إنسان
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ن؟ فّكر كٌف كان األصدقاء ٌصفونك فً الحٌوانات أو األطفال المعوقٌ عن طرح األسبلة؟ هل تشعر بالعطف على
 .بقدر المستطاع صبور، لطٌف، وصاحب عالقات جٌدة؟ اجعل قابمتك شاملة وصادقة هل أنت. الماضً

 

 حلل

 .قابمتك حلل: الخطوة الثانٌة

 فً أحد العمودٌن اكتب الوظابف والمهن. بدقة، وعلى ورقة ثانٌة، قم بعمل عمودٌن اآلن، قابمتك جاهزة، اقرأها
افترض أنك . بقٌة حٌاتك شًء من المحتمل أن تكون سعٌدا لقٌامك به –واألعمال التً تشعر أنك تحب أن تمارسها 

خبٌر دٌناصورات تنهك نفسك بالبحث عن  ترى أن التدرٌس لٌس فكرة سٌبة، أو ربما تراودك فكرة أن تصبح
 .دّون كل ذلك. المتحجرات فً الصحاري

سبٌل  على. ن والوظابف التً تظن أنها تناسبك، مبنٌة على جلسة التركٌز التً قمت بهاالمه فً العمود الثانً، اكتب
 :المثال، إن كان بقابمة أشٌاء مثل

 .ومجالت كتب :االهتمامات

 .واألبحاث الكتابة :المهارات

 .التعلٌم تقدٌر :المبادئ

 .باء الواثقٌنتجاه األطفال المعوقٌن، وأحب المتحدثٌن والخط اشعر بتعاطف خاص :الشخصٌة

. مكتبة مدرس ألصحاب االحتٌاجات الخاصة، مدرس للمرحلة االبتدابٌة، أمٌن: العمود الثانً إذن بإمكانك الكتابة فً
هذا بال شك ٌساعدك على معرفة . بعٌد ربما تندهش عندما ترى المهن التً كتبتها فً كال العمودٌن متشابهة إلى حد

 .ورغبتك مقدرتك المهمة أو الوظٌفة التً تتناسب مع

 بإمكانك. والدٌك تقٌٌمك وأن تقرأ عن مهن ووظابف أخرى لترى أي واحدة تتالءم معك بإمكانك أٌضا أن تطلب من
االهتمامات التً تتناسب مع  ٌوجد لدٌك بال شك الكثٌر من. االستعادة بشبكة اإلنترنت للحصول على تقٌٌم لبعض المهن

 . العدٌد من األعمال
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 الوظٌفة عنالبحث 

  .بقابمتك على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المهن والوظابف واألعمال المدرجة حاول الحصول: الخطوة الثالثة
حاول أن تقابل أصدقابك، وجٌرانك، وأصدقاء والدٌك، أو أي شخص ٌعمل فً نفس  بمجرد أن تصبح قابمتك جاهزة،

اسألهم عن تعلٌمهم  .رف كٌف تدار هذه األعمال على أرض الواقعاقض ٌوما معهم لتع. والوظابف التً تهمك المهن
 عن أصعب األشٌاء التً ٌقومون بها عادة وعن  اسألهم. وعن األمور التً قاموا بها لٌؤهلوا أنفسهم لهذه الوظابف

 

 

 سٌر على هذهبمجرد أن ت  .المعلومات تحصل على أكبر قدر ممكن ومفٌد من حاول أن. أكثر األمور الممتعة فً عملهم
 .لها فً الجامعة الخطوات ستحصل على صورة أفضل وأوضح عن المهنة التً من األفضل أن تدرس وتأهل نفسك
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 (( الىجاح إرادة وإدارة)) 
 

 

بحر  حتى تدمن لذتها وتغرق فً فما أن تالمسها وتعانق أطٌافها، النجاح قٌمة معنوٌة حسٌة تتوق إلٌها النفس 
الفٌاضةأنوارها   

السطحً الذي حصره البعض فً زواٌا  عن مفهومه اً بعٌد، توأم اإلبداع والتغٌٌر واإلٌجابٌة ، ذاك هو النجاح الحقٌقً 
وأقلّ القلٌل من ، واالنتقال عبر المراحل للظفر بالشهادة ، األعوام  وأروقة المدارس حٌث ٌحتفً فٌها الجمٌع بمدافعة

! . والفهم العلم  

 إن النجاح المقصود هنا هو تلك النهاٌة السعٌدة التً تتحول فٌها األمانً

. حٌاة الفرد ومسٌرة المجتمعإنجازات حافلة ٌطال عطاؤها وخٌرها واألهداف إلى ، واألحالم إلى أفكار وأهداف   

ك وتحدد على ضوبها مبادبك وقدرات إنه ثقافة وإرادة وخطوات واضحة تبدأ بأن تعرف! والنجاح لٌس قفزة وال صفقة 
أو حٌث المكان الالبق ، ٌصل بك حٌث ترٌد فً الزمن المناسب  فالسٌر هكذا بتخبط وفوضى ال ٌمكن أن، أهدافك 

ثم استثمر مواهبك و إمكاناتك لتحقٌق أهدافك عبر خطط علمٌة مدروسة وبرامج محددة الصحٌح  

فالطموح العالً، مة تضمن لك إحراز النجاح والتغلب على آفات التسوٌف وفتور اله  

وكلما.  وتفوقاً  مع التخطٌط السلٌم ال ٌمكن بإذن هللا لهما إال أن ٌثمرا انتصاراً   

 ُدّعم التخطٌط بعمل جاد وتطوٌر دابم للشخصٌة إلكسابها سمة المبادرة واإلٌجابٌة

وتعزٌز الثقة بالنفس والمرونة واإلصرار كلما كان. تجاه الذات وتجاه اآلخرٌن   

ولعل من أبرز متطلبات النجاح الصبر على الصعاب مع التفاؤل!  محققاً  رٌباً المجد ق  

. والتوكل على الباري  

 , وما من واحد فٌنا إال ولدٌه من المهارات و القدرات ما ٌكفل له الرقً والتقدم

 فال ٌبقى علٌه إال توظٌفها بالشكل األمثل مع التسلّح بالطموح والبعد عن

وكلما اخترت مصاحبة الناجحٌن ذوي الهمم، مل فً النفوس المثّبطٌن قاتلً األ  

لك للمزاحمة والمنافسة الشرٌفة وأن تطالك عدوى اً والرٌادة كان ذلك حافز  
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ٌّز .للوراء  مام أو خطواتٌ دفعٌة لأل.. الرفقاء : فكما قٌل  المسابقة إلى القمة والتم  

للتعلّم مثالٌاً  ض منها درساً ٌجعل البع، وال تخلو حٌاتنا من تجارب إخفاق وتعّثر   

 والتعرف على المزٌد من البدابل والنتابج والحلول ثم مواصلة الطرٌق بخطوات أكثر

ولكثٌر من علماء النفس واالجتماع رأٌاً ، للنجاح  لٌصبح اإلخفاق حافزاً  وقوةً  ثباتاً   

ذلكٌؤكد أن قصص النجاحات العظٌمة تنطلق فً غالبها من حاالت الفشل ، ومثلوا ل  

بتكار إلى طاقات متفجرةتحول بالدراسة والبحث ومحاولة اإلببعض المشكالت التً ت  

فٌما قد ٌؤدي اإلخفاق بالبعض اآلخر إلى... بالنجاح كالبطالة وغٌرها من القضاٌا   

ستعجالوٌعود ذلك إلى اإل، جع إلى الخلف ستسالم والتوقف أو الترااإلنكسار واإل  

تخوف من تكرار حالة الفشلوالتسرع وضعف الخبرة أو ال  

علٌه . وترك بصمته المؤثرة النبٌلة فً محٌطه، إلى االرتقاء والرفعة  إن من ٌرنو  

مع إثراء و تهذٌب الفكر، بتقوٌم نفسه واإلصالح الذاتً المستمر لمنهجه وسلوكه   

و تربٌة الروح والعاطفة بالقٌم واألخالق الفاضلة، والعقل بالعلوم والمعارف   

فإن األرواح، د ذلك كله ونحن من نؤمن أن وراء هذه الدار دار حساب وجزاء ثم وبع  

 الطامحة لألفضل والمتوثبة لما هو خٌٌر وأبقى ال تقف بغاٌاتها عند النجاح

بل تتعداه إلى السعً الصادق الحثٌث لتحقٌق نجاح أخروي، الدنٌوي   

.. منقول  

 
 

 
 
 
 

 



   27 
 

 
 
 

 ((خطوات رائطظ نحو النجاح ))  
 

 ال فً حٌاتك وتسألنً كٌف عرفت ذلك ؟حداث تغٌٌر فعّ النجاح وإ شخص متمٌز تبحث عن أنت

 

األفضل  اإلنسان المتمٌز بحق عادة ما ٌبحث عن أسالٌب تساعده على تغٌٌر نفسه وحٌاته نحو بسٌطة ، إن.. أقول لك 
وتقول : "أٌقظ العمالق داخلك / لرابع ا فً كتابة" انتونً روبٌنز"ٌقول .. وهذا هو الذي قادك إلى قراءة هذه األسطر 

والحقٌقة أن " ما هم فقط الذٌن ٌتعدون فً قراءتهم الفصل األول ممن ٌشترون كتاباً % 01اإلحصابٌات أن أقل من 
 كٌف ٌستفٌدون من الكتب التً ٌشترونها ٌهدرون ثروات جبارة ٌمكنها أن تغٌر حٌاتهم وال هؤالء الذٌن ال ٌعرفون

ٌقرؤون ، وأنا على ثقة من أنك ستحاول  ستهتار بماٌست ممن ٌمٌلون لخداع أنفسهم باإلرئ  لشك أنك أخً القا
هذه األسطر خاصة والتً تتناول موضوع النجاح فً الحٌاة والتً  اإلفادة مما سنكتبه فً هذه الصفحة عامة وفً

 . لمراجع األخرىوبعض ا ."Awaken the Giant Within أٌقظ العمالق داخلك" نقتبس بعضها من كتاب

تنقل  تكتب ؟ أقول لك حاول أن تقرأ هذا الموضوع أكثر من مرة ثم لتكن معك مذكرة خاصة وتسألنً كٌف استفٌد مما
كل ٌوم . رع فً التطبٌق فً الحال اس فٌها كل جملة تشعر أنها تؤثر فٌك أو كل فكرة تجد أنه باإلمكان تطبٌقها ، ثم

التً ستصل إلٌها بمشٌبة هللا تعالى بعد ستة أشهر من اآلن ، وأحب أن  تٌجة الرابعةطبق فكرة أو أكثر وستذهل من الن
ٌغٌروا ما بأنفسهم  حتى ن هللا ال ٌغٌر ما بقومٍ إ: )) ه ٌقول تعالى فً كتاب. ٌطبق ال ٌحصل على نتٌجة  أكرر أن الذي ال

اإلنسانٌة كلما وجدناها تقترب من  مجال النفسفزمام أمرك فً ٌدك وكلما تقدمت البحوث فً  إذاً .. ]  00:الرعد  [ ((
وفً الكتب السماوٌة عامة وهذا لٌس باألمر المستغرب ألن الذي  النصابح والحكم التً وردت فً القرآن الكرٌم خاصة

الحٌاة   الكتب السماوٌة هو إله واحد وكلما تطور اإلنسان فً عمله كلما اكتشف أكثر حكم خلق اإلنسان والذي أنزل
دابماً  حقٌقة فال بد أن ٌكون تغٌٌراً  ولكً ٌكون التغٌٌر الذي ستحدثه فً حٌاتك ذا قٌمة. مة الخالق العظٌم وعظ

باإلحباط وخٌبة األمل فكثٌر من  لحظات حٌاتنا وربما شعرنا أحٌاناً  ومستمراً ، وكلنا حاولنا  التغٌٌر فً لحظة من
هذا  ؟ ألنهم وبعقولهم الباطنة ٌعتقدون أن بالخوف لماذا التغٌٌرات فً حٌاتهم وهم ٌشعرون الناس ٌحدثون بعض

تعرفهم ٌعانً من وزن زابد وكلما  تجد أن أحد األشخاص الذٌن: وسنضرب على ذلك مثالً  التغٌٌر لم ٌكون إال مؤقتاً 
لفترة ثم  الزابد تجده ٌؤجل موعد بدء هذا النظام أو أن ٌستمر فٌه نوى أن ٌطبق نظاماً غذابٌاً معٌناً لخفض وزنه

أحداث  ٌكمن فً أن هذا الشخص ٌدرك بعقله الباطن أن أي ألم سٌتحمله من أجل إنقاص وزنه أو ٌوقفه والسر فً ذلك
أنه ٌعلم داخل عقله الالوعً أنه سٌعود  أي تغٌٌر فً حٌاته سٌعود علٌه فً النهاٌة بمردود قصٌر األمد ، وبتعبٌر آخر

 . علٌها كان مرة أخرى إلى حالة زٌادة الوزن التً

 لقد اتبعت فً معظم سنوات حٌاتً ما أعتبره المبادئ : "التً بها غٌر حٌاته قابالً  عن الكٌفٌة" روبٌنز"وٌتحدث 
 ." المنظمة للتغٌٌر الدابم

ن ولك . هذه المبادئ التً ٌمكنها أن تغٌر حٌاتنا إلى األفضل وبشكل دابم -بإذن هللا تعالى   - سنحاول أن نتعلم أنا وأنت
 ٌمكننا أن نستخدمها فً الحال لكً  وفً هذه اللحظة بالتحدٌد سنحاول أن نتعرف على واحد من أهم المبادئ للتغٌٌر
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وهذه المبادئ . أنها قوٌة وفعالة للغاٌة عندما تطبق بعناٌة ومهارة  ورغم بساطة هذه المبادئ إال. نغٌر بها حٌاتنا 
 . والعالمًالفردي والجماعً بل  تفٌد على المستوى

 

من مستوٌاتك أو  ترفعأن تفعله هو أن  علٌك حٌاتك فأول شًء إذا أردت فً ٌوم من األٌام أن تحدث تغٌٌرا حقٌقٌا فً
تكتف  وسنوضح ذلك بعدة أمثلة ، على المستوى الصحً ال (To Raise your Standards) تزٌد من مقاٌٌسك

وتكتسب لٌاقة بدنٌة وتزٌد  حلم به هو أن تعالج هذا المرضبأن عندك مرض واحد بل لٌكن المستوى الصحً الذي ت
الفروض بل ابحث عن السنن والنوافل وتعمق فً دٌنك أكثر  من طاقتك ، وعلى المستوى الروحً ال تكتفً بأنك تؤدي

تتقدم  ا لمفأنت لن تقف مكانك بل تأكد أنك إذ( أنا بخٌر وهذا ٌكفٌنً ) تعالى وال تقل  لى هللاتقرب ٌوماً بعد ٌوم إو
تبحث عن سعادة أكثر احلم  بل حاول أن( حالتً معقولة ) فسوف تتأخر ، وعلى المستوى األسري ال تقل لنفسك 

ألحدث البحوث  حٌاتك هو المجال الروحً وهذا وفقاً  أقوى مجال فً. بمراكز أعظم ألوالدك وخطط لذلك من اآلن 
سٌكون ( عقلً  -مهنً  -نفسً  -صحً  -اجتماعً  ) ت حٌاتكفً باقً مجاال النفسٌة لذا فإنك إذا أحدثت تغٌٌراً 

الذكر أصبحوا  خاملً وهذا ما ٌفسر لنا سر تحول العرب بعد دخولهم اإلسالم ، فبعد أن كانوا أناساً  . ٌسٌراً للغاٌة
لم بنور العلم شتى مجاالت الحٌاة أناروا العا باإلسالم قوة جبارة تحكم العالم بالعدل والسالم وخرج منهم علماء فً

الحالٌة التً ننبهر من روعتها رغم أنها ولٌدة حضارتنا اإلسالمٌة والتً  الذي بهداه تقدم الغرب وصنعوا حضارتهم
اكتب كل  ٌنبغً علٌك أن تغٌره فً نفسك هو الطلبات التً تطلبها من نفسكإن أول شًء . الكامنة  نجهل قوتها

ًّ أم فً ) نفسك  ن نفسك أو من اآلخرٌن ثم اسألاألشٌاء التً ال تقبلها فً حٌاتك سواء م هل ما أعانً منه سببه ف
ًَ  ) إذا كنت ممن ٌقولون دابماً ألنفسهم( غٌري  فرجاء ال تكمل معنا قراءة هذا الموضوع ( عٌوب  أنا مالك أنا لٌست ب

تمحو هذه  استعداد أن أما إذا كنت ممن ٌعتقدون أنك بشر وكما أن لك ممٌزات فلك عٌوب وأنت على فهو لٌس لك ،
وستحقق نجاحات رابعة فقط اعرف  العٌوب وتقوي هذه المٌزات فتستفٌد بمشٌبة هللا تعالى مما نكتب أقصى فابدة

الطرف اآلخر ففكر فً طرٌقة لطٌفة لتغٌٌر هذا الموقف  نفسك بصدق ووضوح وإذا ما تأكدت أن الخطأ بالفعل من
ثم اسأل نفسك ما  حظات األمانة والصدق مع النفس ال ُتعدل بملء األرض ذهباً نفسك فل الذي ال تحتمله ، كن أمٌنا مع

من أعماق قلبك أن  ثم أكتب كل األشٌاء التً تتمنى.  -أجب على الورق –األمور التً لن أستطٌع أن أتحملها  هً
خذوا عهداً على أنفسهم أن ال إلٌها فً حٌاتهم بعد أن أ تحققها ثم فكر فً هؤالء العظماء والنتابج الرابعة التً وصلوا

.  - صلوات هللا علٌهم وسالمه - تأمل حٌاة العظماء وعلى رأسهم رسل هللا. حلموا به  ٌقبلوا بأقل من المستوى الذي
من القادة  ، تفكر فً سٌرة العلماء - رضوان هللا علٌهن - والصحابٌات – رضوان هللا علٌهم - سٌرة الصحابة أدرس

الولٌد وسٌف الدٌن قطز وإسحاق نٌوتن وإنٌشتاٌن  الشرق والغرب ابن سٌنا وابن حٌان وخالد بنوالمصلحٌن من أهل 
كٌلر وماري كوري والمهاتما غاندي وسوٌكٌرو هونا وغٌرهم من الناجحٌن  وحسن البنا وإبراهام لٌنكولن وهٌلٌن

التً توفرت  وا من مقاٌٌسهم فالقوةوبكل قوة أن ٌخطوا خطوة إٌجابٌة رابعة فً حٌاتهم وهً أن ٌرفع الذٌن قرروا
ن تغٌٌر المنظمات لكً تحصل علٌها ، إ لدٌهم متوفرة لك أٌضا ستكون أٌضا بٌن ٌدٌك فقط إذا كانت لدٌك الشجاعة

 ( .أن تتغٌر نفسك )  واحدة بسٌطة وهً والشركات والدول أو العالم كله ٌبدأ بخطوة

 
 . -القطرٌة جرٌدة الشـرق  -حنان عٌسى عبد الظاهر : إعداد
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 (( وىل حنو النجاحكتابة األهداف خطوة أ)) 

 
 

 تهمك، والتً ستستخدمها فً خطتك، قم بعمل قابمة بكل شًء تتمنى أو تحلم بتحقٌقه، فً لكً تحدد األهداف التً
لى الورق فً هذه أهدافك ع فكتابتك لكل. ، اكتبه على الورقأم كبٌراً  كان هذا الحلم صغٌراً  شتى مجاالت حٌاتك، أٌاً 

ها هذه األهداف، وذلك ـالتفكٌر فً الكٌفٌة التً ستحقق ب وفً هذه المرحلة ال تحاول. المرحلة ستوسع من أفق تفكٌرك
ٌّد اعتقادك ألنك إن قمت بالتفكٌر فً  كٌفٌة إنجازها فً هذه المرحلة المبكرة من وضع الخطط واألهداف ستقلّص وتق

 .ٌدٌك هداف ال تزال من وجهة نظرك بعٌدة عن متناولفهذه األ. بقدرتك على تحقٌقها

 

كتابتك  إن كانت أهدافك تمّثل أهمٌة بالنسبة لك، عند"  !؟ أكتب قابمة بأهدافً الحقٌقٌة إذاً  لماذا"قد تتساءل فً نفسك 
هذه الفرص،  تجاه ال شعورٌاً  منجذباً  ، وستجد نفسك لها ستبدأ فً رؤٌة فرص جدٌدة فً الحٌاة لم تكن تراها من قبل

لذلك ضع كل ما ٌخطر ببالك من أهداف على . تحقٌق أحالمك قدراتك لكً تأخذك خطوة بخطوة نحو وستبدأ فً تنمٌة
 .الورق

لتحقٌقها،  الرغبة فً تحقٌق هذه األهداف إال إذا كان الخالق سبحانه وتعالى قد منحك القوة وتأكد أنه لن تكون لدٌك
 .تحقٌقها هداف وتحدٌد األولوٌات منها علىوسٌساعدك قٌامك بتنظٌم هذه األ

وفً أحٌان أخرى ستجد أن تجربتك لبعض . بالطرٌقة التً خططت لها لن تحقق هدفاً  ستالحظ أنك فً بعض األحٌان
الغالب تكون أعظم  اإلبداعٌة واتخاذك بعض الخطوات الفعلٌة تقودك فً اتجاهات لم تتوقعها من قبل، وفً الخطط

أساس مقدرتك الحالٌة، وهذه المقدرة  وذلك ألن الخطط وضعت على. تلك التً وضعتها فً خططكمن  وأكثر نجاحاً 
 .تتغٌر مع الوقت

 حتٌاجات الخاصة والمهارات الالزمة لتحقٌق التحّسنلقابمة األهداف أن تضع قابمة باإل باإلضافة وعلٌك أٌضاً 
 .المطلوب إلنجاز األهداف

 فً التعمق بدراسة أحد مجاالت العلوم المختلفة لكً تزٌد من دخلك، لكن ال ٌوجد راغباً  إن كنت : فعلى سبٌل المثال
تدرس مقرر عن الذاكرة  لنفسك بأن تلتحق بفصل للقراءة السرٌعة، أو أن ضع هدفاً . لدٌك الوقت الكافً لعمل ذلك

 .قلٌل وبالتالً سٌكون بإمكانك أن تفعل الكثٌر فً وقت. والتركٌز

 

 .أول خطوة على طرٌق النجاح، وأسأل هللا تعالى أن ٌعٌنك وٌوفقك واخطو ، واآلن توكل على هللا
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 (( بصمـــــــــــــات)) 
 

  . لكل منا مواقف خالدة الٌمكن أن ٌنساها ولكل شخص مواقف إٌجابٌة أو سلبٌة
 

كون هذا الموقف موقف مخزي الموقف فً بناء أسرة ، أو إصالح ذات البٌن ، وفً اإلتجاه المغاٌر قد ٌ قد ٌساهم هذا
  . وفاضح ٌؤدي إلٌجاد عداوة وبغضاء بٌن المسلمٌن أو غٌرها من المواقف الفاضحة

 
 

  . إذاً كل فرد ٌساهم ببصمة خالدة له إما فً الخٌر أو الشر
 

 .بأكملهقد تكون هذه البصمة فً حدود أسرتك أو قد تتوسع لتكون فً حدود الحً الذي تسكنه أو مدٌنتك أو المجتمع 
 

  . الذي هو رخاء لك وبناء لمجتمعك.. وبقدر ما تجتهد وتتعلم وتكافح تكون فً حالة بناء لمستقبلك أنت 
 

 و وبال على نفسك وبقدر ما تعجز وتتكاسل تكون فً حالة إضاعة لوقتك وتضٌٌع لعمرك وشقاء
  . ومجتمعك
 

 نرٌد من خاللها رفع شأننا أو حفظ أسمابنا بصمات خالدة لنا ال إذاً لننظر حولنا ونتأمل ونتفكر فً وضع
  .بقدر الرغبة فً أن تكون أعمالنا خالصة لوجه هللا تعالى

 
 

  : ًأخ
 

 أو جفف دمع الحزٌن أو اسمع لشكوى مهموم ومد ٌد العون لكل محتاج بقدر امسح على رأس الٌتٌم
 وحافظ على عاداتكاستطاعتك وساهم فً بناء أسرة صالحة ولبنة صالحة و أصلح بٌن إخوانك 

  . و اعمل كل خٌر...........و.........وتقالٌدك الخالدة واغرسها فً أبنابك وصل رحمك و
 
 

 
 .خالدة كلما تذكرنا اسمك تذكرناها اعمل كل ما ٌكون سبب لسعادتك أنت وسعادة من حولك لتكون لك بصمات

 
ستولد المزٌد من العداوة والمزٌد من الكره والمزٌد بصمات فاضحة فأنت ستحاسب أمام هللا أوالً ثم  واحذر أن تبصم

  . من األلم والمزٌد من الحسرة لمن حولك
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 ىهـد

 
   : قال تعالى

 . سورة التحرٌم{ ٌا أٌها الذٌن آمنوا قوا أنفسكم وأهلٌكم نارا   {
 
 

 ةنور من السّنـ
 

 ~: قال صلى هللا علٌه وسلم
لحُق المؤمَن من عمله ( ٌَ علماً علّمه وَنَشره، وولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً وّرثه، أو : وحسناته بعد موته إّن مّما 

مسجداً بناه، أو بٌتاً البن السبٌل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله فً صّحته وحٌاته تلحقه ِمن َبعد 
 إسناده حسن ( موته

 
 
 ةوقف

 
  البصمة شرخ نحدثه على جدار الحاضر لنرى

 .. ٌه الماضًف
 
 

  سةهم
 

 .األٌام قصة تحكً حالنا وتشرح سلوكنا وتخبر عن أحالمنا وآمالنا و بها تسطر أعمالنا وأقوالنا لتخلد بعد موتنا
 

 
 

 

 .عبدهللا بن محمد بادابود : بقلم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   32 
 

 

 
 

 
 

 (( مقوالت يف الىجاح)) 
 

 ٓ و١ٍش١ٍ١٘ .أٚ ال شٟء ... عشئ١ٗ  اٌؾ١بح ئِب أْ رىْٛ ِغبِشح .2

 ١ٌٚبَ ع١ّظ .ِٓ اٌّشء اٌزٞ أطجؼ اٌاللشاس ٘ٛ ػبدرٗ اٌٛؽ١ذح  ١ٌظ ٕ٘بن ِٓ ٘ٛ أوضش ثإعبً  .3

 اعجٛسد.سٚٔبٌذ . فأٔه ال رزمذَ أثذا .. أثؼذ ِّب لذ أرمٕزٗ  ئبً ئرا ٌُ رؾبٚي أْ رفؼً ش١ .4

ثؾش ػٓ إٟٔٔ إُِٙ ف ػٓ أٔبط ٠ؾجْٛ اٌفٛص ، ٚئرا ٌُ أػضش ػٍٝ أٞ أثؾش دائّبً  ٟٔاػٕذِب ألَٛ ثجٕبء فش٠ك ف .5

 سٚط ثشٚد .٠ىشْ٘ٛ اٌٙض٠ّخ  أٔبط

 ١ٌٚبَ .أْ اإلٔغبْ ٠ّىٓ أْ ٠غ١ش ؽ١برٗ ، ئرا ِب اعزطبع أْ ٠غ١ش ارغب٘برٗ اٌؼم١ٍخ  ئْ أػظُ اوزشبف ٌغ١ٍٟ ، ٘ٛ .6

 ع١ّظ

 اسعطٛ . ؼًئْ اٌّشء ٘ٛ أطً وً ِب ٠ف .7

 ؟؟!!رضك ثٕفغه فّٓ را اٌزٞ ع١ضك ثه  ٚئرا ٌُ.. ٠غت أْ رضك ثٕفغه  .7

 . أٚ صّٓ ١ٌظ ٌٗ ل١ّٗ ئْ ِب رؾظً ػ١ٍٗ ِٓ دْٚ عٙذ .8

 . ئرا ٌُ رفشً ، فٍٓ رؼًّ ثغذ .9

 . رخٍك ٌه فشص إٌغبػ ِب اٌفشً ئال ٘ض٠ّخ ِإلزخ .21

 . اٌفشً ، ٌزا فأه رفشً ؽبٌّب ٌُ رزٛلف ػٓ اٌّؾبٌٚخ اٌٙشٚة ٘ٛ اٌغجت اٌٛؽ١ذ فٟ .22

 شششًٚٔغزْٛ ر .ٔزظبس اٌٙض٠ّخ ٟ٘ اإل ئْ اإلعبثخ اٌٛؽ١ذح ػٍٝ .23

. رظً ئ١ٌٙب  ئرا سفؼذ وً ِب ٘ٛ دْٚ ِغزٜٛ اٌمّخ ، فأه دائّبً  ٔهأٌؼٍٗ ِٓ ػغبئت اٌؾ١بح ، .24

 عِٛشعذ َِٛ

. اٌغبِٟ ٠ىّٓ فٟ رارٗ ٘ٛ ، أِب اٌذٟٔء ف١غؼٝ ٌّب ٌذٜ ا٢خش٠ٓ  ئْ ِب ٠غؼٝ ئ١ٌٗ اإلٔغبْ .25

 وٛٔف٠ٛش١ٛط

 شطثبث١ٍ١ٍٛط ع١. ِٕٗ  ٌىٓ اٌؾىّبء فمؾ ُ٘ اٌز٠ٓ ٠غزف١ذْٚ لذ ٠زمجً اٌىض١شْٚ إٌظؼ ، .26

ٔغبػ ِٓ أٞ ٔٛع أوضش ِٓ اٌّضبثشح ، ألٔٗ ٠زخطٝ وً شٟء ؽزٝ  ػشٚسٞ ٌزؾم١ك ء١ٌظ ٕ٘بن أٞ شٟ .27

 . اٌطج١ؼخ

 سٚصفٍذ. عزطبػزه أْ رفؼٍٙب ارؼزمذ أٔٗ ١ٌظ ث ػ١ٍه أْ رفؼً األش١بء اٌزٟ .27

 ٘ٛساط .أثذاً  ِٓ ٠ؼش فٟ خٛف ٌٓ ٠ىْٛ ؽشاً  .28

. ؾشس ِٓ اٌمٍك ، ث١ّٕب اٌشعً ػ١ك األفك فؼبدح ِب ٠ىْٛ ِزٛرشاً ٠ز اٌشعً اٌؼظ١ُ ٠ىْٛ ِطّئٕبً ، .29

 وٛٔف٠ٛش١ٛط

 ئثشا١ُ٘ اٌفمٟ /د . ألفىبسن ئْ ػ١ٕ١ه ١ٌغذ عٜٛ أؼىبعب .31

 .اإلٔغب١ٔخ ٠زشبثٗ ثبٌزٕفظ ٌإلٔغبْ ، والّ٘ب ٠ٙذف ئٌٝ اعزّشاس اٌؾ١بح  ئْ االرظبي فٟ اٌؼاللبد .32

 عبر١ش فشع١ٕ١ب

 ِبسن ر٠ٛٓ .ٛف ٠غؼً اٌجؼغ ِّزٕبً ث١ّٕب ٠ٕذ٘ش اٌجبلْٛ ع ْ رٌهاافؼً اٌشٟء اٌظؾ١ؼ ف .33

 ساٌف ٚأِشعْٛ .اٌزٞ ٠ؼشف ئٌٝ أ٠ٓ ٘ٛ را٘ت  ْ اٌؼبٌُ ٠فغؼ اٌطش٠ك ٌٍّشءئ .34

 رِٛبط وبس١ًٌ .دفخ والّ٘ب عٛف ٠ٕزٟٙ ثٗ األِش ػٍٝ اٌظخٛس  ئٔغبْ ثذْٚ ٘ذف وغف١ٕخ ثذْٚ .35

 سٚثشد شٌٛش. الً ٌجمبئٕب ػٍٝ ل١ذ اٌؾ١بح ٌزؾف١ضٔب فؾغت ، ثً ٟ٘ أعبع١خ فؼ ١ٌغذ األ٘ذاف ػشٚس٠خ .36
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 سٚصفٍذ .اإلٔغبص ٚٔشٖٛ اٌّغٙٛد اٌّجذع  ئْ اٌغؼبدح رىّٓ فٟ ِزؼٗ .37

 أفالؽْٛ .اٌزؼٍُ عٛف ٠ىْٛ ِٓ شأٔٗ أْ ٠ؾذد ؽ١بٖ اٌّشء فٟ اٌّغزمجً  ئْ االرغبٖ اٌزٞ ٠جذأ ِغ .37

. ٌمٖٛ ٚاٌفؼب١ٌخ ٚاٌزأص١ش ِٓ أٔٗ ٠غبػذ سعبٌٗ ػٍٝ اٌزذس٠ت ػٍٝ ا ١ٌظ ٕ٘بن ٚطفبً ٌٍمبئذ أػظُ .38

 ِٕغ١ٛط

 اٌؼظ١ّخ رؾزبط ئٌٝ رؼبْٚ اٌىض١ش ِٓ األ٠ذٞ ئْ االوزشبفبد ٚاإلٔغبصاد .39

 اٌذ٘ش ث١ٓ اٌؾفش ٠ؼش أثذا  * * * ِٚٓ ٠ز١ٙت طؼٛد اٌغجبي .41

 . وبْ بً أٚ ِشاسح رغبٖ أ٠ ٠ٕجغٟ أال ٔؼّش ؽمذاً  … اٌٛؽ١ٕخ ال رىفٟ ٚؽذ٘ب .42

 ش عبثك ٚثذْٚ ِضً ٘زا اٌزؾؼ١ش الثذ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن فشًػٍٝ رؾؼ١ فٟ وً األِٛس ٠زٛلف إٌغبػ .43

اٌزخط١ؾ ثأفىبس ٚأ٘ذاف ٚاػؾخ ٌٙٛ أؽغٓ ٚأفؼً ٔز١غخ ِٓ لؼبء عجغ  ئْ لؼبء عجغ عبػبد فٟ .44

 ٘ذف أ٠بَ ثذْٚ رٛع١ٗ أٚ

 ثً ٘ٛ اٌزىٙٓ ِبرا ع١ؾذس ثبٌّغزمجً!! سؤ٠ب ِب ٘ٛ أِبَ ػ١ٕ١ه فؾغت  اٌؾىّخ اٌؾم١م١خ ١ٌغذ فٟ .45

 غذاً  غشٖ رُٕ فٟ ظٍٙباغشط ا١ٌَٛ ش .46

ٚرؼشف ػٍٝ ؽمبئك اٌّٛلف ..ٔفغه ػٓ اٌزؾ١ض ٚاألفىبس اٌّغجمخ  ػٕذِب رؼشع ػ١ٍه ِشىٍٗ أثؼذ .47

 . اٌزٞ ٠ظٙش ٌه أٗ أوضش ػذالً ٚرّغه ثٗ ٚسرجٙب صُ ارخز اٌّٛلف

 . عب٘ضح ٌٕذفٓ ف١ٙب أخطبء األطذلبء ٠غت أْ رىْٛ ػٕذٔب ِمجشح .47

 ؟؟.ش إٌبط ئال ؽمٛلُٙ ال ٠زو فٍّبرا..ِغ وً ؽك ِغإ١ٌٚخ  .48

فال ٠غت ئرا أْ ٔغؼً ِٓ أٔفغٕب طٕبد٠ك ٌالدخبس ٚئّٔب لٕٛاد ١ٌؼجش٘ب  خٍك هللا ٌٕب ٠ذ٠ٓ ٌٕؼطٟ ثٙب .49

 . غ١شٔب اٌخ١ش ف١ظً ئٌٝ

 !! ٔؾٓ أػّبٌٕب أػّبٌٕب رؾذدٔب ثمذس ِب ٔؾذد .51

١ٓ ػٍٝ اٌشغُ اٌجشش٠خ ٟ٘ ِؼشفخ ِغب٠شح اٌظشٚف ٚخٍك عى١ٕٗ ٚ٘ذٚء داخ١ٍ ئْ أسفغ دسعبد اٌؾىّخ .52

 . اٌخبسع١خ ِٓ اٌؼٛاطف

فزخبس ثٙزٖ اٌؾم١مخ أوضش ِٓ أْ ٠ؾبٚي ثىً لٛرٗ اٌذفبع ػٓ ثخطئٗ ٚاإل اٌجؾش ٠ؼٍُ اإلٔغبْ االػزشاف .53

 . ِٓ االػزشاف ثبٌؼؼف ث١ّٕب االػزشاف ػالِخ اٌمٛح خٛفبً  شٟء غ١ش ِٕطمٟ

ػٍٝ رٛلغ  أحٚاٌغش ح ػٍٝ اٌؼًّأشػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌغ أحٟ٘ اٌغش ٔبعؾبً  ئْ اٌخظبي اٌزٟ رغؼً اٌّذ٠ش .54

 !!.. اٌفشً

 . ػطشاثبد ٚرغٕت اٌزػش ٟ٘ اٌؼالِبد اٌؾم١م١خ ٌٍم١بدحاٌطٛاسب ٚٚعؾ اإل لذسره ػٍٝ ؽفع ارضأه فٟ .55

فٙزا ٘ٛ …٠زؾًّ اٌّغإ١ٌٚخ فٙٛ ال ٠مٛي ُغٍت سعبٌٟ ئّٔب ٠مٛي ٌغٍجذ أٔب  اٌشئ١ظ ٘ٛ رٌه اٌشعً اٌزٞ .56

 .ؽمبً  اٌشعً

 !!!. ٠شرىجْٛ ٔفظ أخطبئٕب ٠ٓ أُٔٙٔؾٓ ٔؼ١ت ػٍٝ ا٢خش .57

 !!!! عشاً  ػبرجٗ… اِذػ طذ٠مه ػٍٕبً  .57

 !!!إٌٛاح.. أٚي اٌشغشح  .58

 . رٕفزٖ سد٠ئبً  ئرا ٔفزد ػّالً خطأ عٛف .59

 ! ٌٚزا فاْ ّٕ٘ب اٌٛؽ١ذ ٠ٕجغٟ أْ ٠ٕؾظش فٟ ئسػبء ػّبئشٔب… األِٛس  ٠غزؾ١ً ئسػبء إٌبط فٟ وً .61

 . رزأخش دل١مٗ ٚاؽذح عبػبد ِٓ أْ األفؼً أْ رظً ِجىشاً صالس .62

 !!.. ٔفغه اٌغ١طشح ػبسح ئال ع١طشره ػٍٝ .63

 !!.. ثمذس ِب ٠مبط ثبٌظؼبة اٌزٟ ٠زغٍت ػ١ٍٙب.. ٠زجٛأٖ اٌّشء فٟ ؽ١برٗ  ال ٠مبط إٌغبػ ثبٌّٛلغ اٌزٞ .64

 !. اٌّؾممخ ثغغ إٌظش ػٓ ِٓ اٌزٞ ؽممٙب اٌؼجشح فٟ ػذد اإلٔغبصاد .65

وبٔذ ٔز١غخ ٌّٛالف وبْ ِٓ اٌٛاعت ف١ٙب أْ ٠مٛي … ؽ١برٗ  ٠شرىجٙب اإلٔغبْ فٟ وضش األخطبء اٌزٟأِٓ  .66

 !!! ٔؼُ فمبي…ال 

ٌىٓ ٠ظ١ش ِؾزشِبً … اٌّغزم١ُ اٌظذٚق إٌبفغ لذ ال ٠ظجؼ ِشٙٛساً أثذاً  اٌظالػ ِظذس لٖٛ فبٌشعً .67

 . ألٔٗ ألبَ أعبعبً ِز١ٕبً ِٓ إٌغبػ ٚعٛف ٠أخز ؽمٗ ِٓ اٌؾ١بح.. ع١ّغ ِؼبسفٗ  ِٚؾجٛثبً ِٓ
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67. ٝ اٌغبٔت اإلٔغبٟٔ فٟ رؼبٍِٗ ِغ ا٢خش٠ٓ عٛاء فٟ ؽ١برٗ اٌؼ١ٍّخ أٚ  اٌّشء أْ ال ٠ٕغٝ ئْ ػٍ

 . االعزّبػ١خ

 .٠غزؾمٙب فغٛف ٠ىشف ػٓ خٍمٗ اٌؾم١مٟ دائّبً  ئرا ُؽٍّذ اٌّغإ١ٌٚخ ٌّٓ ال .68

 . فغ١غذ ا٢خشْٚ اٌّزؼخ فٟ اٌؼًّ رؾذ ئِشره ئرا وٕذ رغذ اٌّزؼخ فٟ ػٍّه .69

 . ٌٚىٓ ػ١ٍه دائّب ثارجبػٙب ئر االػز١بد ػ١ٍٙب ع١غؼً األِٛس رجذٚ عٍٙٗ لذ رىْٛ أفؼً اٌطشق أطؼجٙب .71

 !!.. رؾت أْ ٠ؼبٍِه ِٓ ٘ٛ ِغإٚي ػٕه ػبًِ ِٓ أٔذ ِغإٚي ػُٕٙ وّب .72

 !!.. عٛف رظٕؼه رؼٛد ػٍٝ اٌؼبداد اٌؾغٕٗ ٟٚ٘ .73

زشدد٠ٓ اٌزٞ ٘إالء اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ ثغشأح، ٚٔبدساً ِب ٠ىْٛ ؽ١ٍف أٌٚئه اٌّ غبٌجب ِب ٠ىْٛ إٌغبػ ؽ١ٍف .74

 عٛا٘ش الي ٔٙشٚ. اٌّٛالف ٚٔزبئغٙب ٠ز١ٙجْٛ

 .اٌشعبي ثّإ٘الرُٙ، ٌٚىٓ ثبعزخذاُِٙ ٌٙزٖ اٌّإ٘الد ال ٠غت أْ ٔؾىُ ػٍٝ ١ِضاد .75

رّبِب وّب ٕٔبَ ٌىٟ ٔظؾٛا أوضش لٛحً .. فٟ اٌّؼبسن ٌٕؾشس ٔظشاً أسٚع ٚٔٙضَ... ٔؾٓ ٔغمؾ ٌىٟ ٕٔٙغ .76

 ثشٚأجخ) .ٚٔشبؽبً 

 !! ٠جؾش ػٓ ػًّ، ثؼذ أْ ٠غذ ٚظ١فخ ٞ ٠ظًاٌشعً إٌبعؼ ٘ٛ اٌز .77

. ٘إالء اٌز٠ٓ ٠فىشْٚ ٚال ٠ؼٍّْٛ، ٚ٘إالء اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ ٚال ٠فىشْٚ أثذاً  :٠ٕمغُ اٌفبشٍْٛ ئٌٝ ٔظف١ٓ .77

 عبالن عْٛ رشبسٌض

إٌغبػ دْٚ أْ ٠ّشٚا ثّؾطبد اٌزؼت ٚاٌفشً ٚا١ٌأط، ٚطبؽت اإلسادح  ال ٠ظً إٌبط ئٌٝ ؽذ٠مخ .78

 .ف فٟ ٘زٖ اٌّؾطبداٌٛلٛ اٌم٠ٛخ ال ٠ط١ً

ئٔٗ ػبئك وج١ش ٌٍزطٛس ٠ؼًّ ػٍٝ رؼ١١ك أفك اٌشخظ١خ . عشاء خٛفٕب ِٓ اٌفشً ئٕٔب ٔذفغ صّٕب غب١ٌبً ِٓ .79

ٚئرا أسدد  .... االعزىشبف ٚاٌزغش٠ت، فال رٛعذ ِؼشفخ رخٍٛ ِٓ طؼٛثخ ٚرغشثخ ِٓ اٌخطأ ٚاٌظٛاة ٠ٚؾذ ِٓ

 عْٛ عبسد٠ٕش. اٌفشً ١بره ٌّٛاعٙٗ خطٛسحاالعزّشاس فٟ اٌّؼشفخ ػ١ٍه أْ رىْٛ ِغزؼذاً ؽ١ٍخ ؽ

ٌٚىٕٟ ال أؤِٓ ثبٌظشٚف فبٌٕبعؾْٛ فٟ ٘زٖ اٌذ١ٔب أٔبط .. ف١ٗ ِٓ ؽبي ٠ٍَٛ إٌبط ظشٚفُٙ ػٍٝ ِب ُ٘ .71

 ثشٔبسد شٛ. اٌزٟ ٠ش٠ذٚٔٙب فارا ٌُ ٠غذٚ٘ب ٚػؼٛ٘ب ثأٔفغُٙ ثؾضٛا ػٓ اٌظشٚف
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 [[ جرـخم ]]
 

 
 .تستحق أن نبحث  عنها وندونها ونخطوها  مازال للنجاح خطوات
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