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بسم اهلل الرحمن الرحيم

َزاَء اْلأَْوَفى }  لَّ َما �َسَعى   َواأَنَّ �َسْعَيُه �َسْوَف ُيَرى   ُثمَّ ُيْجَزاُه اْلَ ْن�َساِن اإِ قال تعاىل: {َواأَْن َلْي�َس ِلْلإِ

)�سورة النجم(

ويف مقامي هذا اأمتثل حديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حيث قال ) ل ي�سكر اهلل من ل 

ي�سكر النا�س ( .)رواه ابن داوود(

فال�سكر اأوًل واأخريًا هلل تعاىل الذي وفق العبد الفقري اإليه وحده ملعالة هذا املو�سوع وهو اأهل 

الثناء واملجد واأتقدم بال�سكر اأي�سًا لكل من قدم يل يد العون وامل�ساعدة  �سواًء  من قريب اأو من 

بعيد لإجناز هذا البحث ...

وما توفيقي اإل باهلل...

املـــ�ؤلـف
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تقريظ كتاب »جدد حياتك«
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اأن  اأو املتاحة له ي�ستطيع  اإن الإن�سان بقواه الكامنة وملكاته املدفونة فيه والفر�س املحدودة 
يبني حياته من جديد وينه�س من غفلته التي يعي�سها، لأن جتدد احلياة ينبع قبل كل �سيء من 

داخل النف�س، م�سداقًا لقوله تعاىل : »اإن اهلل ليغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم«.
والنف�س الإن�سانية اإذا تقطعت اأوا�سرها ومل يربطها نظام ين�سق �سوؤونها ويركز قواها اأ�سبحت 

م�ساعرها واأفكارها كهذه احلبات املنفرطة ال�سائبة لخري فيها ول حركة لها.
اأو تغيري بع�س عاداته اإىل الأح�سن،  وقد يحاول الكثري منا تغيري بع�س طبائعه اإىل الأف�سل، 
حتقيق  عن  الأيدي  مكتوف  يقف  جتعله  التي  وامل�سكلت  العقبات  من  العديد  تواجهه  ولكن 
ثقته  وحتطيم  قدرته،  من  التقليل  م�سوار  يبداأ  اأن  اإىل  يوؤدي  مما  واأحلمه،  واآماله  اأهدافه 

بنف�سه، والنتيجة تكون يف النهاية، عدم املوا�سلة يف تغيري النف�س، اأي : الف�سل.
وال�سخ�س املقبل على الدنيا بعزمية وب�سرب ل تخ�سعه الظروف املحيطة به مهما �ساءت، اإمنا 

هو الذي ي�ستفيد منها ويحتفظ بخ�سائ�سه اأمامها.
اأن  ليو�سح  جاء  اهلل  عطا  العربي   / الدكتور  ملوؤلفه  حياتك«  »جدد  اأيدينا  بني  الذي  والكتاب 

جتديد احلياة ينبع قبل كل �سيء من داخل النف�س.
ن�ساأل اهلل التوفيق وال�سداد للجميع.

واحلمد هلل رب العاملني.

ال�سيد / ح�سن عبداهلل الغامن
نائب جمل�س الإدارة

جمعية اأ�سدقاء ال�سحة النف�سية
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أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع 

-  اإىل كل من يجدد حياته ويبداأ �سفحة جديدة . 
-  اإىل كل من يريد اأن يحقق ال�سعـــادة النف�سيــة .

فاإن جتدد احلياة ينبع قبل كل �سيء من داخل النف�س .
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المقدمة

اأن يبداأ �سفحة جديدة يف حياته ، ولكنه يقرن هذه البداية  كثريا ما يحب الإن�سان   
املرغوبة مبوعد مع الأقدار املجهولة كتح�سن يف حالته ، اأو حتول يف مكانته ، وقد يقرنها مبو�سم 
معني اأو منا�سبة خا�سة ، وقد يعي�س يف هذا الت�سويف ي�سعر باأنه �سياأتي من ينقذه ويخرجه من 

دائرة التفكري ال�سلبي ، وكل هذا وهم .
اإن الإن�سان بقواه الكامنة ومكلته املدفونة فيه والفر�س املحدودة اأو املتاحة له ي�ستطيع اأن يبني 
حياته من جديد ويفوق من غفلته التي يعي�سها ، واإن جتدد احلياة ينبع قبل كل �سيء من داخل 

النف�س ، م�سداقا لقوله تعاىل : » اإن اهلل ل يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم » .
والنف�س الإن�سانية اإذا تقطعت اأوا�سرها ومل يربطها نظام ين�سق �سوؤونها ويركز قواها اأ�سبحت 

م�ساعرها واأفكارها كهذه احلبات املنفرطة ال�سائبة ل خري فيها ول حركة لها .
اأو تغيري بع�س عاداته اإىل الأح�سن،  وقد يحاول الكثري منا تغيري بع�س طبائعه اإىل الأف�سل، 
حتقيق  عن  الأيدي  مكتوف  يقف  جتعله  التي  وامل�سكلت  العقبات  من  العديد  تواجهه  ولكن 
اأهدافه واآماله واأحلمه، مما يوؤدي اإىل اأن يبداأ م�سوار احلط من قدرته، وحتطيم ثقته بنف�سه، 

والنتيجة تكون يف النهاية، عدم املوا�سلة يف تغيري النف�س، اأي: الف�سل.
ويف هذا الكتاب اأ�سع بع�س القواعد املهمة حتى ي�ستطيع الإن�سان تغيري نف�سه ويجدد حياته اإىل 

الأف�سل والأح�سن كي ي�سعد يف الدنيا والآخرة .
كلنا نحتاج اإىل التغيري يف وقت ما اأو يف مفرتق طرق نحتاج اإليه ولكن التغيري ل ي�سمل تغيري 
النف�س فقط ولكن كيف حتمل كل من القادة واملوظفني والعملء وحتى نف�سك على التغيري اإىل 
الأف�سل؟ هذا �سوؤال رمبا ت�ساأله لنف�سك يف كثري من الأوقات خا�سة يف ظل الظروف التي مير 
بها العامل العربي يف هذا الوقت ول يحدث التغيري احلقيقي اإل اإذا اأراد النا�س من قلوبهم هذا 

التغيري فعًل وعملوا عليه .
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- تمسك بدينك

اأن يبداأ �سفحة جديدة يف حياته ، ولكنه يقرن هذه البداية  كثريا ما يحب الإن�سان   
املرغوبة  مبوعد مع الأقدار املجهولة كتح�سن يف حالته ، اأو حتول يف مكانته ، وجتدد احلياة 
ينبع قبل كل �سيء من داخل النف�س ، والإن�سان بقواه الكامنة ، وملكاته املدفونة فيه والفر�س 

املحدودة اأو التافهة املتاحة له ي�ستطيع اأن يبني حياته من جديد .
اإذا وطدت �سلتك باهلل �سبحانه وتعاىل فتح لك طاقة نورانية من عنده ، فتنت�سر اأنوار قلبك 
اأمور حياتك واآخرتك ومتدك بقبول لدى  اأجزاء ليلك ونهارك وت�سهل لك  وت�سيء لك جميع 
فتتي�سر  ، وطلب احلاجات  وامل�سورة  للن�سيحة  اإليك  ويلجاأوا  للتعامل معك  ، فريتاحوا  اخللق 
حاجاتك ويبارك اهلل يف جهدك وعملك ، وحت�س براحة نف�سية غامرة �سرها هذا القبول الرباين 

الذي و�سعه اهلل تعاىل يف قلوب اخللق ، نور اهلل الذي ي�سملك بعنايته ويحيطك برحمته .
اأقامك،  اأردت اأن تعرف مقامك وقدرك عند اهلل تعاىل فانظر مب ا�ستعملك وعلى ماذا  واإذا 
اأيدي  يقول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : ) ازهد يف الدنيا يحبك اهلل ، وازهد فيما يف 

النا�س يحبك النا�س ( رواه الرتمذي .
وهدفك الأعظم يف احلياة اأن مت�سيها كلها يف حتقيق مر�ساة اهلل عز وجل ، فيكون جزاوؤك 

ال�سعادة والنجاح يف الدنيا والآخرة .
اإميانه  لأن   ، وفاعليته  يزداد جناحه  اأن  بد  فل  بدينه  ومت�سكه  بربه  املوؤمن  اميان  زاد  وكلما 
يدفعه اإىل متثل قيم الفاعلية التي اأوجبها اهلل تعاىل على كل موؤمن ، مثل اتقان العمل وحتمل 
امل�سوؤولية واحلفاظ على الوقت ، وغريها من مبادئ الفاعلية  التي تو�سل اإليها  املتخ�س�سون 
يف علوم الإدارة والتنمية الب�سرية يف هذا الع�سر ، بينما جعلها �سرعنا احلنيف من قيم الإميان 

منذ  اأكرث من اأربعة ع�سر قرنا من الزمان .
ويف رحلة احلياة ل بد اأن ي�سيب الإن�سان بع�س امل�سائب والتي قد ت�سيبه بالهم واحلزن اأو 
الف�سل والإحباط ، وكلها معوقات تقطع عليه طريق النجاح ، واملوؤمن املت�سل  بربه هو اأقدر 

النا�س على مواجهة هذه امل�سائب اإذ اأنه يوؤمن بق�ساء اهلل وقدره .
ومن ثم فل يياأ�س ، ول يرتك العمل ، بل ي�سعى اإىل مدافعة قدر الف�سل بقدر النجاح ، وي�ستعني 
اإنه ي�ستمدها من القوي املتني  اإذ  بربه �سبحانه و تعاىل ، فيكون لديه اإح�سا�س جارف بالقوة 

العزيز احلكيم .
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وللإميان طعم وحلوة يتعلق بهما ، ول تزول ال�سكوك وال�سبه عن القلب اإل اإذا و�سل   
العبد اإىل هذه احلال فبا�سر الإميان قلبه حقيقة املبا�سرة فيذوق طعمه ويجد حلوته ، وهذا 
الذوق هو الذي ا�ستدل به هرقل  على �سحة  النبوة ، حيث قال لأبي �سفيان : فهل يرتد اأحد 

منهم �سخطة لدينه  ؟ فقال : ل ، قال : وكذلك الإميان اإذا خالطت حلوته ب�سا�سة القلوب .
قل  نق�ست حياته  وكلما  ويجد حلوته  الإميان  يذوق طعم  الذي  هو  باهلل  املو�سول  القلب  اإن 

تذوقه  لهذه احللوة .
فالرباين املو�سول باهلل دائم الفرار اإليه – �سبحانه – كلما اأ�سابه مكروه اأو اأملت به م�سكلة ، اأو 

ق�سر  يف اأمر من الأمور ، فتجده �سريع الأوبة والإنابة والفرار اإىل موله .

تذكر دائما 
اإن �سجة احلياة وبلبلة النا�س وت�سوي�س الآخرين كفيل باإزعاجك ، وهّد قواك وت�ستيت 

خاطرك ولي�س لك �سكينة ول طماأنينة اإل يف كتاب ربك وذكر مولك .
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- هل أنت راض عن نفسك 

 

            ما اأعظم قيمة حياتك عند خالقها فهو الذي �سواك ونفخ فيك من روحه واأ�سجد لك 
ملئكته ، و�سخر لك الأر�س مبا عليها ، وكل هذا واأنت مازلت يف �سلب اأبيك اآدم ، فاإذا كانت 
حياتك بهذه القيمة العظيمة فاإعلم اأن بغمكانك اأن حتافظ على هذه القيمة ، واأن ت�سعى لرفع 

�سعرها باإ�ستمرار ، وباإمكانك اأي�سا اأن ت�سيعها وتبخ�سها حقها .
هل وقفت مع نف�سك وقفة حما�سبة حتا�سبها على حياتك املا�سية ، ومدى ما حققت فيها من 
اإجنازات ، كما قال اهلل تعاىل : { يااأيها الذين اآمنوا اتقوا اهلل ولتنظر ف�س ما قدمت لغد ...} 
)احل�سر 18(، ل بد اأن يكون يف ذهنك ت�سور وا�سح وحمدد ملا تريد اأن حتققه يف م�ستقبل 

�سان اأنت ( .

تذكر دائما 
اإياك واحلقد على النا�س وحب الإنتقام منهم وح�سدهم على مااآتاهم اهلل من ف�سله 

» اأم يح�سدون النا�س على ماءاتهم اهلل من ف�سله « .
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- حدد أهدافك 
له  حتدد  التي  فهي  اإن�سان  لكل  الذاتية  البو�سلة  مبثابة  هي  احلياة  يف  الأهداف  اإن   
الإجتاه الذي ينبغي عليه اأن ي�سلكه يف هذه احلياة ، وت�سكل له اإطارا مرجعيا ي�ستطيع اأن يرجع 
اإليه ليتخذ كافة قراراته ، اأما الذي ل ميلك اأهدافا فاإنه يتخبط يف حياته خبط ع�سواء ، ل 
يدري اأي الطرق ي�سلك ، واإذا كنت تريد الو�سول اإىل كان ذي معنى فعليك اأول اأن تعرف اأين 

تريد الذهاب .
لإعداد هذا  مهند�سا  �ستختار  اأنك  �سك  موؤ�س�سة فل  اأو  اإقامة عمارة  تعيد  اأن  تريد  كنت  اإذا 
البناء ، واأول ما يقوم به املهند�س هو حتديد ال�سيء املراد اإعادة بنائه ، كما اأنه �سيفكر يف اإزالة 
العقبات التي تقف حجر عرثة يف طريق اإعادة البناء ، و�سيبداأ بعملية الهدم قبل عملية البناء، 
وهذه هي الطريقة التي �ستعتمدها لإعادة بناء حياتك ، اإذ يجب عليك حتديد ما ل تريد قبل 
البدء بتحديد ما تريد ، وحتدد بو�سلتك الذاتية اأي اأهدافك  التي �سوف ت�سرت�سد مبوجبها يف 
جميع قرارات حياتك ، واإل وقعت يف دوامة من الفو�سى والتخبط ل تنتهي اإل بنهاية حياتك ، 

و�ساعتها �ستكت�سف مقدار اخل�سران الذي طالك يف حياتك .
باأنك تتحكم يف حياتك  ال�سعور  اإىل حتقيقها ، �سوف يعطيك  اإن حتديدك لأهدافك و�سعيك 
باإذن اهلل ، فاأنت الذي تقرر ماذا تريد ويف اأي اجتاه ت�سلك ، ل ترتك ذلك للظروف وللآخرين 
يختارون لك حياتك ما �سيمنحك �سعورا عارما بالثقة بالنف�س والإح�سا�س بالقوة التي اأنعم اهلل 

بها عليك .
واإذا ركزت كل طاقاتك على جمموعة حمددة من الأهداف هو ال�سيء الذي ي�ستطيع اأن ي�سيف 
قوة اإىل حياتك ، وتزداد هذه الثقة عندما ترى نف�سك وقد اقرتبت يوما بعد يوم من حتقيق 
اأهدافك ، وعندها لن مينعك �سيء من بلوغ اآمالك ، و�ستجد يف نف�سك القوة على مواجهة اأية 

عقبة حتول بينك وبينها .
اإذا قمت بو�سع اأهدافك ب�سورة وا�سحة وحمددة ، فاإنك �ست�سبح اأكرث تركيزا عليها ، فتتح�سن 
حياتك وت�سري اأكرث طاقة ودافعية ، ويف هذا و�سول اإىل درجة عالية من ال�سعادة ، فل توجد 
�سعادة اإل يف اإدراك اأننا قد اجنزنا �سيئا ما ، وتكون هذه ال�سعادة  دائمة وم�ستمرة اإذا ارتبطت 
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هذه الأهداف التي حددتها لنف�سك مبر�ساة اهلل عز وجل ، اإذ اأنها تكون يف هذه احلالة �سببا 
لل�سعادة ، لي�س فقط يف الدنيا ، واإمنا اأي�سا يف الآخرة ، وذلك هو الفوز العظيم ، قال تعاىل : 
{ من عمل �ساحلا من ذكر اأو اأنثى وهو موؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اأجرهم باح�س 

ما كانوا يعملون } )النحل 97( .
بذلك حياتك  تربح  لأنك   ، كلها  الأر�س  مليارات  ت�ساويها  ثروة ل  ترح  اأهدافك  بتحديد  اإنك 

نف�سها وهي ل تقدر بثمن .

تذكر دائما 
ل مت�سي يومك يف غري منفعة ول ت�سع مالك يف غري منيعة ، فالعمر اأق�سر من اأن 

ينفذ يف غري املنافع واملال اأقل من اأن ي�سرف يف غري ال�سنائع .
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- تخلص من الجمود  

اإن التخل�س من المود هو تعلم حب العمل الذي نقوم به و�سيكون هذا الأمر ي�سريا   
لنا، لأن كل مانقوم به �سي�سبح جزءا من برنامج جرى ت�سميمه ليمنحنا الإ�ستقلل والإ�ستقرار 

والأمن ، واأهم من كل هذا ال�سعور بال�سعادة عند قيامنا بالعمل .
اإن الكثري منا تقعد بهم هممهم ويق�سر طموحهم عن طلب معايل الأمور ومثلهم يف احلياة » 
القناعة كنز ل يفني » ، ومع اعتقادنا باأن الطمع وال�سع خلقان ذميمان ول �سك ، اإل اأن علو 
اأخلق املوؤمن ال�سادق بل  اأهم  الهمة يف طلب الكمال وقوة العزمية يف حتقيق الأهداف من 
العاقل ، كما يقول الإمام ابن الزري رحمه اللله تعاىل : » من اأعمل فكره ال�سايف دله على 
طلب اأ�سرف املقامات ، ونهاه عن الر�سا بالنق�س يف كل حال « ، وقد قال يف ذلك اأبو الطيب 

املتنبي :
ومل اأر يف عيوب النا�س عيبا           كنق�س القادرين على التمام 
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فينبغي للعاقل اأن ينتهي اإىل غاية ما ميكنه ، فلو كان يت�سور للآدمي �سعود ال�سماوات لراأيت 
من اأقبح النقائ�س ر�ساه بالأر�س .

وقد دعانا اهلل تعاىل اإىل طلب الكمال ومعايل الأمور ، فقال تعاىل : {واجعلنا للمتقني اإماما} 
)الفرقان 74(  ، ونلحظ اأن تاريخنا العظيم قد اإمتلأ بق�س�س هوؤلء الرجال الذين كانت 
هممهم تناطح البال وطموحهم ل ير�سى بدون الرثيا ، فهذا اخلليفة الرا�سد اخلام�س عمر 
بن عبد العزيز ر�سي اهلل عنه يحكي عن نف�سه الطموحة فيقول : » اإن يل نف�سا تواقة واإنها مل 
تعط من الدنيا �سيئا اإل تاقت اإىل ماهو اأف�سل منه ، فلما اأعطيت ما ل اأف�سل منه يف الدنيا : 
اخللفة ، تاقت اإىل ما هو اأف�سل منه : النة » ، ويقول اي�سا ر�سي اهلل عنه : » اإن يل نف�سا 
تواقة ، تاقت اإىل فاطمة بنت عبد امللك فتزوجتها ، ثم تاقت نف�سي اإىل اخللفة فنلتها ، ثم 

تاقت نف�سي اإىل النة » .
فينبغي على كل عاقل اأن يتخل�س من المود الذي ينتابه ، واأن تكون له طموحات عالية واأهداف 
للخلفة يف  ، وحتقيقا  تعاىل  اإر�ساًء هلل  الدنيا  والنجاح يف  التفوق  عظيمة متكنه من حتقيق 
الأر�س كما اأمر اهلل تعاىل ، وحينما ي�سع اأهدافه عليه اأن يكون �ساحب همة عالية ل تر�سى 

بالدون لأن » من يرمي بقو�سه نحو القمر فحتى اإذا مل ي�سبه �سيقع �سهمه بني النجوم « .
 ، لإدراكه  وبذل  تعب  اإىل  ويحتاج  والرياحني  بالورود  مفرو�سا  لي�س  النجاح  اأن طريق  �سحيح 
ولكن الإن�سان عندما ي�سع هدف يف حياته يريد اأن يحققه ، وحينما يذوق طعم النجاح تهون 
عليه كل حلظة تعب اأم�ساها يف طريق النجاح حتى يكون ذلك التعب اأ�سهى اإىل نف�سه واألذ من 
طعم الراحة وال�سكون ، وهذه �سنة اهلل تعاىل اأنه ل جناح ول اإجناز اإل بتعب وكفاح ، قال تعاىل: 

{والذين جاهدوا فينا لنهدينهم �سبلنا} )العنكبوت 69( .

تذكر دائما 
اإذا كنت تريد النجاح يف حياتك فل ت�سّيع ثانية من وقتك ، يجب اأن ت�ستفيد باأق�سى 
درجة من كل يوم يف حياتك ، وعليك اأن تنجز كل اأعمالك يف اأوقاتها املحددة وعلى 

النحو ال�سحيح .
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الرضا وترك السخط

الر�سا عملية نف�سية �سهلة ، اإذا كانت الأمور كما نريد ، و�سعبة اإذا كانت على غري   
ما نريد ، وعلى الإن�سان اأن ير�سي نف�سه يف كل الأحوال ، حتى يحميها من م�ساعر ال�سخط 

وال�سجر وال�ساأم وامللل ، والعجز والنهزامية.
وقد اأ�سار ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإل اأن الرا�سي اأغنى النا�س باأفكاره وم�ساعره الطيبة 
فقال : » ار�س مبا ق�سمه اهلل لك تكن اأغنى النا�س » ، وي�سمل الر�سا جمالت احلياة : فمن 
الر�سا قبول الإن�سان لقدراته واإمكاناته و�سحته ولون ب�سرته وطوله ومظهره ، وقبوله لأ�سرته 
وممتلكاتها ، فري�سى الزوج عن زوجته واأولده ، وتر�سى الزوجة عن زوجها واأولدها ، فالر�سا 

الأ�سري م�سدر متا�سك الأ�سرة وترابطها و�سعادة اأفرادها .
والر�سا عن العمل وتقبل م�سوؤولياته وظروفه من اأهم عوامل ال�سحة والوقاية من الأمرا�س، 
 ، مملة  اأ�سياء  عمل  منهم  طلب  الامعة  من  طلبة  على   « بارماك   « بها  قام  درا�سة  وهناك 
ل يرغبون فيها لحظ عليهم ال�ساأم والتعب والإرهاق والرغبة يف النوم ، و�سكى بع�سهم من 
ال�سداع واآلم يف العيون واملعدة ، ومن فح�سهم طبيا وجد ارتفاعا يف �سغط الدم ، واإنخفاظا 
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التجربة وطلب من الطلبة  اأعاد بارماك  ، وعندما  الأك�سجني يف خليا ال�سم  ا�ستهلك  يف 
عمل اأ�سياء يحبونها تغريت حالتهم النف�سية وال�سمية وظهرت عليهم مظاهر الرتياح ، لذا 
كان على الإن�سان اأن ير�سى بعمله اأو ُير�سي نف�سه به ، فاإن مل ي�ستطع فعليه اأن يغريه من اأجل 

�سحته النف�سية وال�سمية .
وي�سمل الر�سا اأي�سا تقبل احلياة وال�ستمتاع بها – يف حدود ما اأمر به اهلل  - وا�ستح�سان ما فيها 

من نعم وجمال وخري .
والر�سا يف الكروب واملحن وامل�سائب ، يحتاج اإىل جهد يف تر�سية النف�س بها ، باعتبارها اأمورا 

حمتومة ، ل تدخل حتت اإرادتنا ول منلك تغيريها وهي نافذة ر�سينا اأم مل نر�سى .
وقد اأعطى الإ�سلم للكروب وامل�سائب والنوازل معنى ، وجعل للر�سا هدفا فاعتربها امتحانا 
وابتلء من اهلل ، وجعل يف تر�سية النف�س بها عبادة ، فمن الإميان الر�سا بالق�ساء خريه و�سره 
ومن اأف�سل درجات الر�سا ، ر�سا الإن�سان عن ربه ففيه توكل على اهلل وثقة فيه ، وطاعة لأمره 
وت�سليم بق�سائه ، فالر�سا عن اهلل ي�سغل الذهن باأفكار وم�ساعر ال�سعادة التي تعطي للإن�سان 

قوة واأمنا وطماأنينة ، ل يح�سل عليها اأي م�سدر اآخر .
ول يتناق�س الر�سا مع الطموح ، والرغبة يف التقدم والتطلع اإىل الأح�سن لأن ال�سخ�س الرا�سي 
عن اهلل وعن النف�س والنا�س واحلياة �سخ�س ن�سيط مثابر ، حري�س على ما ينفعه وينفع النا�س 
، مدفوع اإىل التفوق يف الدرا�سة اإذا كان طالبا ، واإىل الرتقي والإبداع والزيادة اإذا كان عامل 

اأو موظفا ، راغب يف الرتقاء بحياته الأ�سرية والجتماعية .

تذكر دائما 
وملذاتها  ومباهجها  الدنيا  مبتع  بالت�سحية  عليك  حياتك  جتدد  اأن  اأردت  اإذا   
والتحلي   ، والوقت  والهد  الأموال  بذل  على  والعمل   ، ناعم  فرا�س  على  والرقاد 

بالأخلق الكرمية والف�سيلة واملثابرة ، والهمة .



22

- تخلص من المماطلة والتأجيل

من امل�ستحيل اأن جتدد من حياتك وت�سل اإىل الهدف وحتقق النجاح الذي ت�سبو اإليه   
بدون وجود خطة حتول ما حتلم به اإىل حقيقة واقعية ، واإذا كنت متاطل وتوؤجل وت�سوف فل 
ميكن اأن حتقق ذلك ، وللأ�سف بع�س النا�س ل يقومون باأداء اأعمالهم يف الأوقات املحددة لها، 

بل ي�سل الأمر يف بع�س الأحيان اإىل اأنهم ل يقومون ب�سيء على الإطلق .
والإن�سان الذي يريد النجاح يف حياته الدنيا ويف الآخرة ، فل ميكن اأن ي�سّيع ثانية من وقته ، 
ويجب اأن ي�ستفيد باأق�سى درجة من كل يوم يف حياته ، وعليه اأن ينجز كل مهامه واأعماله يف 

الأوقات املحددة وعلى النحو ال�سحيح .
تاأخري  وحثنا على عدم   ، ترتيبه  �سيء يف  كل  وو�سع   ، الأولويات  الإ�سلم مبو�سوع  اهتم  لقد 
الأمر  تكبري  اأو   ، الكبري  الأمر  ت�سغري  وعدم   ، التاأخري  حقه  ما  التقدمي  اأو  التقدمي  حقه  ما 

ال�سغري 
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اإن من اأهم ما يحر�س عليه الإن�سان الناجح هو حتديد الأمور ذات الأولوية بالن�سبة   
له ، فهو يوؤدي اأعماله التي ل بد له من اأدائها �سواء اأحبها اأم مل يحبها ، ول بد من ترتيب الأمور 
ح�سب اأولوياتها ويجب اأن تعلم اأن الت�سويف اأكرب عامل من عوامل الف�سل يف احلياة العملية ، 

فاإذا اأردت اأن تكون ناجحا فل توؤجل اأي �سيء مبجرد اأنك ت�سعر برغبة اآدائه 
اإذا كنت ذا راأي فكن ذا عزمية     فاإن ف�ساد الراي اأن ترتددا .

اإن التاأجيل اأو التاأخر يف تنفيذ الأعمال الرئي�سة املطلوبة ي�سبب لك وللآخرين مزيدا   
يف  بداأت  لو   ، منها  نف�سك  تخل�س  اأن  ميكنك  التي  التوتر  كمية  تخيل   ، وال�سغط  التوتر  من 

مهامك يف وقت مبكر ، ولو خططت لعملك وحلياتك ب�سكل �سحيح وحتديد الأهم ثم املهم .
حاول اأن تلزم نف�سك بالتخطيط لأمور حياتك املختلفة ، وابتعد عن الإرجتالية يف اأعمالك قدر 
الإمكان ، واعمل على حتديد برناجمك حتى يكون وا�سحا وملمو�سا وت�ستطيع تنفيذه ب�سورة 

وا�سحة .
تعلم اأن تكبح الن�ساطات والتي غالبا ما تخفي من ورائها عملية التاأجيل ، ول تن�سى   
اأن الواجبات اأكرث من الأوقات ، وحينئذ فاإياك اأن ت�سيع اأوقاتك يف التوافه من الأمور ، بل قدم 

الأهم من الأعمال على ما �سواه .
حترك وام�سي وركز ، ل تلتفت اإىل و�ساو�س نف�سك واإىل املثبطني واملحبطني اإذا اأردت النجاح 

واإذا اأردت جتديد حياتك 
اطرح ليت و�سوف ولعل     وام�س كال�سيف على كف البطل 

تذكر دائما 
اإذا كان الطريق �ساقا فاإن الفائز لن يقطعه غري مرة واحدة حتى ي�سل اإىل خط 
النجاح ، اأما الفا�سل فاإنه ي�سري يف طريق وعر مدى احلياة لن ي�سل اأبدا ، و�سيظل 

يتعرث فيه حتى املوت ولن يجد �سرابا اإل العلقم ، ول طعاما اإل الأ�سواك .
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- كن مطمئنا وهادئ البال

اإن التقلبات املزاجية هي اإحدى احلقائق والعوامل الباعثة على ال�سيق والتي يجب   
على كل منا اأن يتعامل معها ، اإلَّ اأن فهم التقلبات املزاجية ميكن اأن ي�ساعدك على جتنب الكثري 

من الأمور التي تبعث على ال�سيق ، مما يجعل حياتك اأكرث �سعادة واإنتاجية .
اإنك تكون �سعيدا ومنتجا عندما تكون يف حالة مزاجية جيدة وم�ستقرة ، مطمئن وهادئ البال ، 
و�ستحقق النجاح الذي ت�سبو اإليه ، اأما عندما تكون يف حالة مزاجية �سيئة فاإنك تكون مت�سايقا 
ت�سخم الأمور ب�سكل مفرط ، وتنظر اإىل كل �سيء كاأنه عبء ثقيل ، بدًل من اأن تنظر اإليهما 

باأنهما نعمة من اهلل ، وجتد نف�سك نافذ الب�سر ، قليل الت�سامح جتاه العيوب .
فاملزاج هو مبثابة املناخ داخل املرء ، ل يثبت على حال وتتغري نظرتنا للحياة مع تغري حالتنا 

املزاجية .



25

ولذا فمن املهم باإمكان اأن ت�سع الأمور يف ميزانها ال�سحيح ، واأن حتر�س على زيادة   
الأوقات التي ين�سرح فيها مزاجنا ، واأن تتجنب الأ�سباب التي توؤدي اإىل تعكر مزاجنا ، ومن 
اأبرزها التعامل مع احلوارات الداخلية ال�سلبية التي تدور يف اأذهاننا ، وناأخذها بجدية مبالغ 

فيها ، ونبداأ يف التعامل معها كما لو كانت واقعا فعليا حتى ينتهي بنا الأمر للإجهاد .
ولذا من الأهمية مبكان طرد الأفكار والكلمات ال�سلبية من عقلك دائما ، وعدم اأخذها ماأخذ 
الد ، حتى ت�ستطيع حقيقة اأن حتذف ال�سلبية من حياتك ، وت�سعر بالهدوء وال�سرتخاء ، ومن 

ثم القيام بالأداء املطلوب بفاعلية كبرية .
وباإمكان الإن�سان اأن يربمج عقله الباطني ب�سكل اإيجابي اأو �سلبي ، بق�سد منه اأو بغري   
ق�سد ول �سعور ، فاإذا فكر �ساحبه تفكريا اإيجابيا ، اأو جعل عقله الباطن يقر بها ويتقبلها فاإنه 
�سوف يح�سد حم�سول عظيما ، اأما اإذا فكر �ساحبه تفكريا �سلبيا فاإنه بهذا التفكري ال�سلبي 

يربمج عقله ليعمل �سد نف�سه .

اإذا اأردت اأن تكون مطمئن البال ، تب�سم فالإبت�سامة تدفع املزيد من الدم اإىل �سعريات   
خمك فتن�سطه وتريح ال�سد وحتقق لك النجاح ، حاول اأن تفكر بالتميز وبالأ�سياء ال�سعيدة ، 

ابتعد عن احلزن وادفنه وان�س الانب املزعج ، لأنه مهلك للنف�س وال�سد ومت�سوق للفكر .

تذكر دائما :
اتخذ خطوات  الندم  توقف عن   ، الندم  الناجم عن  الأمل  توقف  اأن  اأردت  اإذا   
اإيجابية ، اإما اأن ت�سلح اخلطاأ يف احلال ، واإما اأن تن�ساه فل تفكر فيه ، وتعلم منه 

در�سا م�ستفادا .
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- دع القلق

يعترب القلق اأكرب واأقوى املعوقات اأمام تقدم الإن�سان وتطوره، وله العديد من الآثار   
ي�سهم يف حتطيم  الذي  الكابو�س  القلق هو ذلك  اأن  القول  ويكفي  الإن�سان  ال�سلبية على حياة 

�سخ�سية الإن�سان.
لبّد يف احلياة من كدر ، ولبّد من منّغ�سات ، ولبدَّ فيها من توتر وابتلء ، فهذه الأمور من 
اأن نعرف طبيعة احلياة ،  اأح�سن عمًل ، فالواجب  اأيُّنا  حكم اهلل �سبحانه يف اخللق ، لينظر 
ونتقبلها على ما هي عليه ، ول مينع ذلك من دفع الأقدار بالأقدار ، ومقاومة املكاره مبا يذهبها 

، فاإن معرفة طبيعة احلياة ل يعني �سيطرة روح الياأ�س ، بل عك�س ذلك هو ال�سحيح.
قد متر بظروف اأ�سرية غري م�ستقرة ، وطفولة بائ�سة و�سعوبات حياتية مع اأ�سرتك ، وهذا �سيء 
طبيعي قد يحدث لكثري من النا�س ، ولكن الغري عادي اأن ي�ستمر الإن�سان يف هذه الظروف دون 

اأن يحاول هو اأن يخرج منها اأو يغريها واأن ير�سم م�سريه بنف�سه .
وهم  �سعبة  لظروف  وتعر�سوا  معذبة  بطفولة  مروا  والناجحني  امل�ساهري  من  كثري   
التي  ال�سعوبات  وبالرغم من  للنجاح  ، وحافزا  للتفوق  الظروف دافع  �سغار وجعلوا من هذه 
ال�سعور  وحافز   ، اأقوى  كان  للنجاح  دافعهم  اأن  اإل  بهم  حتيط  التي  البيئة  و�سعوبة  واجهتهم 

بتحقيق ذواتهم كان اأعمق .
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وقد تعود اأ�سباب القلق اإىل :
1( �سعف الإميان فمن يكون م�سطرب الإميان ومن يكون ارتباطه باهلل تعاىل ارتباطًا �سعيفًا 

فاإنه يكون عر�سة للإ�سابة بالقلق.
2( كما ت�سكل امل�ساكل املرتاكمة �سببًا من اأ�سباب القلق وخ�سو�سًا عندما ت�سل اإىل حد التعقيد 

وعدم القدرة على حلها.
3( كما اأن اخلوف من امل�ستقبل ومن املجهول يجعل الإن�سان يعي�س حالة من القلق.

4( وكذلك التعامل مع وقت الفراغ بطريقة �سلبية يوؤدي اإىل توليد القلق يف �سخ�سية الإن�سان.
القدرة  وعدم  الأ�سباب  لأتفه  والغ�سب  ال�سديد  والتوتر  بالنفعال  تت�سم  �سخ�سيته  تكون  ومن 
على التحكم يف �سخ�سيته فاإن هذا الإن�سان يتولد لديه القلق نتيجة ملا تخلفه من ت�سرفات من 

ردود اأفعال الآخرين. 
ولكي تتخل�س من القلق عليك :

1( تقوية الإميان: فهو من اأقوى الأدوية يف علج القلق، وكل الأمرا�س النف�سية.
2( وكذلك جتاوز امل�ساكل والتغلب عليها والنطلق يف رحاب احلياة الوا�سع.

3( التخطيط للحياة ب�سورة دقيقة وعلمية.
4( ال�ستفادة من اأوقات الفراغ مبا يفيده يف الدنيا والآخرة.

5( التفاوؤل باحلياة والتحلي بروح الأمل والنظرة الإيجابية للحياة كل هذه العوامل 
ت�سهم يف علج القلق وخلق حالة من ال�ستقرار والطمئنان النف�سي. 

تذكر دائما 
الدرو�س  عدد  اح�سب  بل   ، اليومية  حياتك  يف  تواجهها  التي  م�ساكلك  تعدد  ل   
امل�ستفادة التي تتعلمها ، وعدد اخلربات التي ت�ساف اإىل ر�سيد خرباتك ، واح�سي 

كم من حكمة ت�ستفيد منها .
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- برمج عقلك الباطني

املا�سية،  جتاربك  يخزمنعتقداتك،  الذي  عقلك  من  الزء  هو  الباطني  عقلك   
لفهم  مثال  اأف�سل  حياتك.  يف  راأيتها  التي  ال�سور  كل  و  واجهتها  التي  املواقف  كل  مواهبك، 
العقل الباطن هو تعلم القيادة. ففيالبداية تكون واعي متاما بكل ما يحدث حولك اأثناءالقيادة 
و ذلك لأنك تقود بعقلك الواعى.بعد عده اأ�سابيع جتد نف�سك تقود اأوتوماتيكيا بدون اأي تفكري 
يف حركة كما كنت تفعل �سابقا و ذلك لأنكاأ�سبحت تقود با�ستخدام عقلك الباطن الذي خزن 

مهارةالقيادة و اأ�سبح ي�ستخدمها عند اللزوم .
التي تطلق فجاأة،هل تذكر كم مرة  الباطن هو امل�سئول عن كل تلك امل�ساعر  عقلك   
ن�سيت اأمرا ما ، كا�سم �سخ�س اأو مكان اأو بلد وحاولت اأن تتذكره فلم تنجح ، ثم فجاأة واأنت 

من�سغل باأمر اآخر ل علقة له متاما بذلك ال�سم تذكرته وكاأن اأحدا ما اأخربك به ؟
وهل حدث لك اأنك كنت اأمام م�سكلة م�ستع�سية ل ت�ستطيع حلها فاإذا بك بعد فرتة ق�سرية 
ال�سابقة  املواقف  هذه  كل  بني  الرابط  اإن   ، اإنذار  �سابق  وبدون  فجاأة  راأ�سك  اإىل  احلل  يقفز 
هو العقل الباطن ، هو عادتك وهو الذي اأهداك حل امل�سكلة بعد اأن اأعطيته اإياها ون�سيتها ، 
وهو الذي يقود �سياراتك ويتحكم بجوارحك بينما عقلك الواعي من�سغل بالتفكري يف اأمر اآخر 

متاما 
احل�ساب،  مثل  اأنتواعي  و  بها  تقوم  الأ�سياءالتي  كل  عن  م�سئول  العقللواعي  وجند   
التفكري و احلركة ، فمثل التنف�س يتحكم فيه عقلك الباطن لأنه يحدث دون تدخل منك، و لكن 

اإذا تدخلت و قمت بالتحكم يف اأنفا�سك فحينها يكون عقلك الواعي هو املتحكم .
عقلك الباطن م�سئول عن كل امل�ساعر التي ت�سعر بها بداأ من ال�سعور بالقلق قبل موقف معني 
و�سول اإىل ال�سعور بالنق�س . كل امل�ساعر التي ت�سعر بها تنبع من خرباتك ال�سابقة، ما�سيك 
و جتاربك املا�سية. فور اأن جتد موقف م�سابه ملوقف تعر�ست له من قبل يطلق عقلك م�ساعر 
اإن تعر�ست للأعداء من  اأول مره. فمثل  م�سابهه لتلك التي �سعرت بها عند مواجهه املوقف 
نف�سك  وجدت  كلما  اخلوف  م�ساعر  نف�س  ت�سرتجع  نف�سك  ف�سجد  الظلم  يف  معني  �سخ�س 
جنحت  يطلقها،اإن  الذي  هو  و  امل�ساعر  تلك  كل  عن  امل�سئول  هو  الباطن  عقلك  الظلم.  يف 
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فياإيجاد طريقه معينه للتوا�سل مع عقلك الباطن فهناك احتمال كبري اأن ت�ستطيع التحكم يف 
م�ساعرك. 

حماوله التحكم يف امل�ساعر عن طريق التفكري املنطقي اأو قوه الإرادة لن جتدي ، ذلك   
لن الو�سيلةالوحيدة للتحكم فيها هي خماطبه العقل الباطن. فمثل اأن ظللت تقول لنف�سك قبل 
مقابله عمل انك يجب األ تخاف فلن يجدي هذا و لن مينع م�ساعر اخلوف من الظهور. ميكنك 
خماطبه عقلك الباطن عن طريق التنومي بالإيحاء و هي و�سيله �ستتيح لك بعث الر�سائل التي 
فعقلك  الأحلم،  طريق  عن  يحدث  فهو  الر�سائل  ا�ستقبال  اأما  الباطن،  عقلك  اإىل  تريدها 
الباطن ير�سل لك الر�سائل عن طريق الرموز التي تراها فياأحلمك بغر�س اإخبارك بامل�ساكل 

التي يواجهها.
ا�ستخدم  فاإذا   ، التخيلية  وال�سورة  الواقعية  ال�سورة  بني  يفرق  ل  الباطن  والعقل   
الإن�سان حوا�سه اخلم�س يف ر�سم �سورة تخيلية لأهدافه وقد حتققت وجعل يكررها على نف�سه 
، وي�سدقها ويتعامل مع �ساحبها  الباطن  لفرتات طويلة فاإن هذه ال�سورة �ست�ستقر يف عقله 
كاأنها قد حتققت فعل ، فيفجر فيه الإرادة والعزمية والطاقة اللزمة لتحقيق هذه الأهداف .

واإنك جتد القراآن الكرمي وال�سنة النبوية قد دللت على ا�ستخدام برجمة العقل الباطني قبل اأن 
يكت�سفها العلماء باأكرث من األف واأربعمائة عام ، ولقد متيز القراآن الكرمي باأ�سلوب خا�س يف 
التعبري يعتمد على خماطبة النف�س من جميع منافذ اإدراكها من �سمع وب�سر وح�س ومل�س وذوق 

و�سم ، ما يجعل له اأعظم الأثر يف تغيري �سلوك الإن�سان عن طريق برجمة العقل الباطن .
واملتاأمل اأي�سا يف �سنة احلبيب حممد �سلى اهلل عليه و�سلم يعلم اأنه كان معلما قديرا يف برجمة 
النبوية لعقول  اأهدافهم ، وبهذه الربجمة  اأجل �سحذ طاقة املوؤمنني لتحقيق  الباطن من  العقل 
ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم ، وزرع الهدف يف قلوبهم يوما بعد يوم ، تفجرت من نفو�سهم ينابيع 
الإرادة والتحدي ، وامتلكوا طاقات جبارة ، فنجحوا بعون اهلل يف حتقيق هذا الإجناز غري امل�سبوق 

يف تاريخ الب�سرية ، واأن�ساأوا دولة يعرف لها الزمان مثال يف وقت ل يعد يف ح�ساب الأمم �سيئا .

تذكر دائما 
املبادئ القومية اإمنا حت�س الإن�سان على الهتمام بنف�سه واأ�سرته وعمله ، ولكن دون 
تفريط اأو اإفراط ودون الإخلل باملبادئ التي ت�سكل الهتمام الأول للإن�سان احلكيم 

العاقل .
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- إدخال السرور على اآلخرين

التي  تلك  غامرة  �سعادة  اإنها   
ي�ست�سعرها املرء عندما ي�سعد الآخرين 
تخفيف  اأو  اإ�سعادهم  يف  ي�سارك  اأو 
اآلمهم ، �سعادة ل حت�س بها اإل النفو�س 
دوما  رجاوؤها  التي  النقية،  الطاهرة 
طرق  يف  هو  دوما  و�سعيها  ربها  وجه 

اخلري امل�سيئة .
وم�سقة  وتعب  كد  احلياة  اإن   
واآلم،  واختبارات  وم�سكلت  و�سعاب 
يتكدر،  اأن  يلبث  ما  منها  ي�سفو  وما 
اإل  رائق  �سفاء  اأوقات  من  فيها  ولي�س 

اأوقات العبادة املخل�سة لرب العاملني �سبحانه .
والنا�س ..كل النا�س بحاجة اإىل يد حانية ، تربت على اأكتافهم يف اأوقات امل�سائب ،   

وتقوم انك�سارهم يف اأوقات الآلم ، وتبلل ريقهم مباء رقراق عند جفاف احللوق .
وهي من اأهم الو�سائل يف تقوية الروابط وامتزاج القلوب وائتلفها .. كما اإن اإدخال ال�سرور 
على امل�سلم يعد من اأف�سل القربات واأعظم الطاعات التي تقرب العبد اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل. 
يف  ورد  ما  منها  عديدة  اأبواب  و  كثرية  طرق  امل�سلمة  القلوب  اإىل  ال�سرور  ولإدخال   

حديث ابن عمر : 
) اأحب النا�س اإىل اهلل اأنفعهم واأحب الأعمال اإىل اهلل �سرور تدخله على موؤمن !! ولكن كيف 
تدخله؟! قال : تك�سف عنه كربًا اأو تق�سي عنه دينًا اأو تطرد عنه جوعًا . ولئن اأم�سي مع اأخي 
امل�سلم يف حاجة اأحب اإيل من اأن اأعتكف �سهرًا يف امل�سجد ومن كف غ�سبه �سرت اهلل عورته ومن 
كظم غيظه ولو �ساء اهلل اأن مي�سيه اأم�ساه ملأ اهلل يف قلبه رجاء يوم القيامة ومن م�سى مع 

اأخيه امل�سلم يف حاجة حتى يثبتها له ثبت اهلل قدمه يوم تزل فيه الأقدام (  .
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واإن �سوء اخللق ليف�سد الأعمال فل اأقل من البت�سامة والب�سا�سة فابت�سامتك بوجه من تلقاه من 
امل�سلمني لها اأثر يف ك�سب قلوبهم ؛ولذلك قال عليه ال�سلة وال�سلم ) ل حتقرن من املعروف 
الب�سا�سة  حمياه  على  تظهر  الذي  هو  الطلق  والوجه   ) طلق  بوجه  اأخاك  تلقى  اأن  ولو  �سيئًا 
وال�سرور .. قال عبد اهلل بن احلارث ) ما راأيت اأحدًا اأكرث تب�سمًا من ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم(  وقال جرير ) ما حجبني ر�سول اهلل �سلى اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم منذ اأ�سلمت ول 

راآين اإل تب�سم ( .
كما كان �سلى اهلل عليه و�سلم ينب�سط مع ال�سغري والكبري يلطفهم ويداعبهم وكان   

ل يقول اإل حقا ، وبهذا الأ�سلوب ك�سب قلوب �سحابته .
اإن جمتمعاتنا اليوم ، و التي تعي�س الآن يف �سراعات مت�سابكة على امل�سالح ال�سخ�سية   
- لفقرية اإىل فهم ذلك املعنى العظيم ، الذي ي�سرخ فينا اأن �سارعوا اإىل الرفق بالنا�س وتفريج 
ال�سرور  واإهداء   ، الدين عن مدينهم  وق�ساء  واإطعام جائعهم  اآلمهم  وتخفيف  الكرب عنهم 

حلزينهم .
ومااأروع هوؤلء ال�ساحلني ذوو النفو�س الطاهرة الذين ي�سعون دوما يف اإدخال ال�سرور   
على اإخوانهم ، في�ساألون عن اأحوالهم وي�سارعون يف جندة ملهوفهم ، ومداواة مري�سهم وحل 
اأوقاتهم ،  اأو �سغل يف  اأموالهم  اأو بذل من  م�سكلتهم مهما كلفهم ذلك ، تعبا يف اأج�سادهم 
رجاء ب�سمة �سرور ور�سا من هذا احلزين بعد زوال حزنه ، في�سرها ال�سالح يف نف�سه ليعدها 

يف �ساحلات اأعماله يوم اللقاء .

تذكر دائما
عن  وتوقف   ، وكررها  واإجنازا  اإنتاجية  اأكرث  تعطيك  التي  القليلة  الأعمال  �ساهد 

الأعمال الأخرى التي تعطيك منفعة اأقل وت�ستنزف وقتك ومالك وجهدك .
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- كن قويا أمينا

لها يف حياته  يتعر�س  التي  واملحن  الأزمات  قوة و�سلبة وحنكة من  يزداد  الإن�سان   
وكلما ازدادت املحن ، كلما ازدادت �سلبته ، وكلما ازدادت �سلبته كلما كان �سامدا �سابرا 
على  قادرا  كان  كلما   ، يهتز  ل  قوي  �سامخ  وهو  و�سجاعة   ، بكمة  فيعالها  ال�سدمات  يتلقى 

جتديد حياته وحتقيق النجاح عن جدارة .
والقيام  القيادة  زمام  لتويل  الإن�سان  منزلة  بني  نف�سل  ل  حينما  كثريا  نخطئ  اإننا   
مبهمة التغيري ، فلي�س كل �سالح قويا ، وهذا املعنى وا�سح و�سوحا تاما يف كتاب اهلل عز وجل 
ويف �سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم ، فيق�س لنا اهلل �سبحانه وتعاىل على ل�سان ابنة الرجل 
ال�سالح كلمها عن مو�سى عليه ال�سلم ، وكيف راأت فيه اأهليته للإ�سراف على اأموال اأبيها ، 
يقول تعاىل : » قالت احداهما يااأبت ا�ستئجره اإن خري من ا�ستئجرت القوي الأمني » الق�س�س 

. 26
ثم هاهو يو�سف عليه ال�سلم يقدم عوامل اأهليته لتويل القيادة بني يدي عزيز م�سر   
فيقول له كما حكى اهلل عز وججل عنه : » اجعلني على خزائن الأر�س اإين حفيظ عليم » يو�سف 

. 55
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فكون الإن�سان اأمينا بتعبري ابنة الرجل ال�سالح ، اأو حفيظا بتعبري يو�سف عليه ال�سلم   
– اأي حافظا حلدود اهلل ملتزما ب�سرعه – ل يكفي اأن يجعله اأهل لتحمل امل�سوؤولية العظيمة 
عليما  اأي   ، ال�سلم  عليه  يو�سف  بتعبري  وعليما  ال�سالح  الرجل  ابنة  بتعبري  قويا  يكون  اأن  اإل 

باملهارات والقدرات التي تتطلبها مهمة القام على اأمر النا�س .
ال�سخ�س  من  اجعل  اأحلمك  وحتقق   ، اآمالك  اإىل  وت�سل  هدفك  تنفذ  حياتك  جتدد  كي 
القدوة ن�سب عينيك ، افعل مثلما فعل ، ع�س ف�سيولوجيته ، كون روؤيته ، ي�ساعدك على تقوية 
�سخ�سيتك، ول يختلف اإثنان اأن قدوتنا ومعلمنا احلبيب �سلى اهلل عليه و�سلم ، فكان قويا يف 

�سخ�سيته ، قويا يف اإميانه ، واأمينا لإي اأقواله واأفعاله .
ولذلك جند النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يقول يف اأبي ذر ر�سي اهلل عنه : » ما اأقلت   
الغرباء ول اأظلت اخل�سراء من رجل اأ�سدق لهجة من اأبي ذر » ، ومع ذلك مينعه النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم من تويل الإمارة ، ويقول له : » يا اأبا ذر اإين اأراك �سعيفا ، فل تولني اإمارة 

اثنني«.
اإذا اأرادت الأمة اأن تنه�س وجتدد من اأمورها ، ل بد اأول اأن تعمل على بناء املوؤمن   
القوي الفعال ، هذا النموذج الذي قال فيه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : » املوؤمن القوي خري 
واأحب اإىل اهلل من املوؤمن ال�سعيف  ويف كل خري احر�س على ما ينفعك وا�ستعن باهلل ول تعجز 
واإن اأ�سابك �سيء فل تقل : لو اأين فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل قدر اهلل وما �ساء فعل ، فاإن 
لو تفتح عمل  ال�سيطان » رواه م�سلم، اإنه املوؤمن امللتزم بدينه ، الناجح يف حياته ، املتفوق يف 
عمله، املوؤمن الذي ياأبى اأن يعي�س عي�سة الك�سل واخلمول ، وياأبى اأن متر اأيام حياته ولياليها 
دون اأن يزيد �سيئا على هذه الدنيا ، كما يقول اأديب الإ�سلم م�سطفى �سادق الرافعي : » فاإنك 

اإن مل تزد �سيئا على الدنيا كنت اأنت زائدا عليها « .

تذكر دائما 
بدل من اأن ت�سع يدك على خدك ، يع�سرك الندم وجترت الأحزان حاول مرة اأخرى 
تنجح حاول مرات ومرات حتى حتقق ما  فاإذا مل   ، املرة  النجاح حليفك هذه  لعل 

تريد .
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- اكتسب القدرات والمهارات

الكفاءة  من  عالية  درجة  على  الإن�سان  يكون  لكي   
من  العديد  يكت�سب  اأن  له  بد  ل  احلياة  جميع  يف  والفاعلية 
الفاعلية  درب  على  ال�سري  له  تي�سر  التي  والقدرات  املهارات 
ومتكنه من جتاوز العقبات ، يقول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم : » احر�س على ما ينفعك ، وا�ستعن باهلل ول تعجز « 

رواه م�سلم .
فل بد اأن يحر�س املوؤمن الفعال على تعلم ما ينفعه   

اأهدافه ، فالذين ينجحون هم القلة التي تتميز بالكفاءة  من قدرات ومهارات لزمة لتحقيق 
والفاعلية والذين لديهم الطموح والإرادة القوية لتطوير اأنف�سهم .

اإن الإن�سان الفعال هو الذي يجعل مركز حياته وبوؤرة اهتمامه تنبع كلها من القيم   
واملبادئ ال�سحيحة .

اإن الإن�سان لديه قدرات ومهارات ، لكنه كالغطاء حمكم الإغلق ل ميكن اأن يفجرها   
وي�ستثمرها ، دون املمار�سة والتدريب .

الأف�سل هو ح�سورك  اإىل  ، وجتديد حياتك  العوامل يف تفجري طاقتك  اأهم  اإن من   
للتطور  الفر�سة  فيها  لك  وتتاح  جديدة  مهارات  منها  تتعلم  جدية  تدريبية  ودورات  لندوات 

ال�سخ�سي .
ل تنتظر اأن ياأتيك التدريب على اأمر من الأمور بل ا�سعى اإليه اأنت ، ول تنتظر اأن اأحدا   
من النا�س �سوف ين�سحك ب�سيء اأو يذكرك باأمر معني ، لكن اأنت الذي ينبغي اأن ت�ساأل النا�س 

عن الفر�س املحيطة اليدة لك وللإرتقاء بك .
اأيها الإن�سان وحدك الذي متلك مفاتيح الفاعلية احلقيقية على هذه الأر�س ،  اإنك   
اأنهما  والآخرة على  الدنيا  اإىل  تنظر  التي  العقيدة  تنطلق من مبادئ هذه  التي  الفاعلية  تلك 
يف  ال�سعادة  ل�ساحبها  حتقق  التي  الربانية  الفاعلية  اإنها  تعاىل  اهلل  اإىل  مو�سل  واحد  طريق 
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الدارين ، وت�سنع منه اإن�سانا ذا طاقة جبارة قادرة على �سنع الإجنازات الرائعة .
يول ابن القيم رحمه اهلل تعاىل : » يف القلب �سعث ل يلمه اإل الإقبال على اهلل ، وفيه وح�سة ل 
يزيلها اإل الأن�س باهلل ، وفيه حزن ل يذهبه اإل ال�سرور مبعرفته و�سدق معاملته ، وفيه قلق ل 
ي�سكنه اإل الإجتماع عليه والفرار اإليه ، وفيه نريان ح�سرات ل يطفئها اإل الر�سا باأمره ونهيه 
ق�سائه ومعانقته ال�سرب على ذلك اإىل وقت لقائه ، وفيه فاقة ل ي�سدها اإل حمبته والإنابة اإليه 

ودوام ذكره و�سدق الإخل�س له ، ولو اأعطي الدنيا وما فيها ، مل ت�سد تلك الفاقة اأبدا » .
ومن هنا ياأتي تفرد املوؤمن املت�سل بربه تبارك وتعاىل ، اإنه ميلك ما ل يلكه الآخرون ، اإنه ميلك 

املنهج الرباين ال�سالح كل زمان ومكان .

تذكر دائما 
اجعل لك وقفات للراحة والرتفيه والإ�ستجمام حتى ل ت�سل اإىل قمة الإرهاق التي 
يتوقف عندها ومعها القلب فجاأة لعدم قدرته على الإ�ستجابة لل�سغوط  امل�ستمرة يف 

العمل واحلياة ، رّوحا عن القلوب �ساعة بعد �ساعة فاإن القلوب اإذا كلت ملت .
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- اصنع حياتك

ينبغي اأن ت�ستغل كل حلظة منها يف حتقيق اأكرب نفع لك ولأهلك ولأمتك ، واأن تقي�س   
ت�سرفاتك اليوم وغدا وبعد غد بل ويف كل غد على اأن كل جزء فيها ميثل بع�سا من كل ، وهذا 
الكل هو حياتك باكملها كما يقول احل�سن الب�سري رحمه اهلل تعاىل : » ابن اآدم اإمنا اأنت اأيام 

كلما ذهب يوم ذهب بع�سك » .
اأردنا ، و�سبيلنا اإىل ذلك جتديد اأفكارنا  اإذا  اأنف�سنا مثل رائعا  ونحن ن�ستطيع اأن ن�سنع من 

وم�ساعرنا ، كما تتحول هذه ال�سحراء القاحلة رو�سة غناء .
ن�ستطيع اأن جندد من حياتنا ون�سن حياتنا يف �سوؤون الدنيا والدين جميا ، فل ترى اإل النف�س 

مادة للعمل ، وجمال للتجربة .
فالإ�سلح النف�سي هو الدعامة الأوىل لتغلب اخلري يف هذه احلياة ، فاإذا مل ت�سلح   
اهلل  قول  اأكده  ما  وهذا   ، وم�ستقبلهم  النا�س  حا�سر  الفنت  و�سادت   ، الآفاق  اأظلمت  النفو�س 
تعاىل: »{ اإن اهلل ل يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم ، واإذا اأراد اهلل بقوم �سوءا ل مرد له 

وما لهم من دونه من وال } )الرعد 11(  .
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ويريد اهلل عز وجل اأن يبني لنا ال�سلة الوثيقة بني �سفاء النف�س و�سفاء العي�س وبني   
جمال اخللق وجمال احلياة ، فاأكد لنا اأن بركته ال�ساملة تتنزل اأمانا على املوؤمنني ، وبرا وف�سل 
على الأتقياء واملح�سنني ، قال تعاىل : { ولو اأن اأهل القرى اآمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 

من ال�سماء والأر�س } ) الأعراف 96( .
اإذا عرفت من الآن ماذا تريد من حياتك ، فغنك ت�ستطيع اأن متيز بني ما هو مهم،   
وما هو عدمي الأهمية بالن�سبة لك على املدى الطويل ، ومن ثم فاإنك لن تبدد وقتك وجدك 
وحياتك يف اأعمال مبعرثة ل رابط بينها ، ول هدف يجمعها ، ثم تفاجا بعد �سنوات طويلة اأنك 

مل حتقق �سيئا مذكورا ، غم كل ما بذلته من جهد وما اأنفقته من وقت .
درجات  اأعلى  لك  يحقق  مبا  ممكن  نحو  اأف�سل  على  حياتك  ا�ستثمار  من  لك  بد  ل   
النجاح املمكنة يف الدنيا والآخرة ، وبذلك تتميز عن اأكرث النا�س الذين يكتفون فقط بغدارة 

يوميات احلياة ويف�سلون يف قيادتها .

فالنجاح والفاعلية اإذا ل يعتمدان على ما نبذله من جهد بقدر اإعتمادهما على ما اإذا   
كان هذا الهد ي�سري يف الطريق ال�سحيح ، ولذلك فنحن نتعجب هنا من ان�سان ي�ستطيع اأن 

ي�سنع حياته باإذن اهلل كاف�سل ما يكون ، ولكنه مع ذلك يرتك للآخرين هذه املهمة .

تذكر دائما
كل ما ي�سنعه املرء هو نتيجة مبا�سرة ملا يدور يف فكره ، فكما اأن املرء ينه�س على 
قدميه ، وين�سط ، و ينتج بدافع من اأفكاره ، كذلك مير�س وي�سفى بدافع من اأفكاره 

اأي�سا  .
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- ال تخاف من الفشل

اخلوف من الف�سل هو عدو لدود للإن�سان ، وهو عائق كبري يف طريق جناحه وفاعليته   
، واإمنا يخاف الإن�سان من الف�سل لأنه ي�سبب له اأملا نف�سيا �سديدا ، والإن�سان بطبعه م�ستعد لأن 
يفعل اأي �سيء لتحنب الأمل ، ل �سيما لو كان اأملا نف�سيا ، حتى ولو كان هذا الأمل هو الطريق 
اأهداف وا�سحة  يعي�سوا بدون  اأن  النا�س  ، ومن ثم يف�سل معظم  النجاح  الوحيد نحو حتقيق 
خ�سية الوقوع يف الإح�سا�س بالأمل من جراء الف�سل يف حتقيق هذه الأهداف ، ومن ثم جتديد 

حياتهم .
وقد جتد كثري ا من النا�س يغذون اخلوف من الف�سل يف نفو�سنا ، ولهذا فقد كان نبينا   
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم ي�ستعيذ باهلل تعاىل من النب ، ويقرن بينه وبني العجز والك�سل ، 
فجاء يف دعائه �سلى اهلل عليه و�سلم : » اللهم اإين اأعوذ بك من العجز والك�سل ، ومن النب 

والبخل » رواه البخاري .
واإذا كان هذا هو حال اأغلب النا�س اأنهم يخافون من الف�سل فاإنك اأيها املوؤمن ال�سادق   
ل بد اأن تناأى بنف�سك عن هذه احلال ، اإذ كيف تخاف من الف�سل واأنى للخوف اأن يت�سلل اإىل 
فلبك واأنت ت�سمع قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وهو يو�سي عبد اله بن عبا�س ر�سي اهلل عنه 
، ويو�سيك اأنت اأيها املوؤمن من بعده ، فيقول : » واعلم اأن ما اخطاأك مل كن لي�سيبك ، وما 
اأن الن�سر مع ال�سرب ، واأن الفرج مع  اأ�سابك مل كن ليخطئك » ، ويقول لك ي�سا : » واعلم 

الكرب ،واأن مع الع�سر ي�سرا » رواه الرتمذي .
اإعلم اأنه ل يوجد كلمة ا�سمها ف�سل يف قامو�س الناجحني ، ول يوجد ياأ�س يف جعبتهم   
فكلما ظهرت عقبة اأخرجوا لها مفتاحا خا�س بها ، وهكذا يذللون ال�سعاب واحدة تلو الأخرى 

حتى النجاح .
النجاح والتفوق ، وتغيري ما بالنف�س ياأتي عندما ت�سع النتيجة �سبقا اأمام عينيك فانت   
نتيجة  و�سعت  واإذا   ، النجاح  الناج حققت  نتيجة  و�سعت  فاإذا   ، لكي حتققها  �ستعمل جاهدا 

الف�سل حققته ، وبناءا عليه فاإن النجاح يبداأ عند نطقة البداية .



39

تذكر دائما 
لي�س اأهم �سيء يف احلياة اأن ت�ستثمر مكا�سبك ، فاإن اأي �سخ�س ي�سعه اأن يفعل   
هذا ، ولكن ال�سيء املهم حقا يف احلياة هو اأن حتيل خ�سائرك اإىل مكا�سب ، فهذا 

اأمر يتطلب ذكاء وحذقا ، وفيه يكمن الفارق بني رجل كي�س ورجل تافه .
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- ال تحتقر نفسك

ي�سيبه  الذي  اإىل احلد  واإمكاناته  قدراته  ويقلل من   ، نف�سه  يحتقر  اليوم  منا  كثري   
القادة  من  الآخرين  لأجل  خلق  قد  والتميز  النجاح  اأن  ي�سعر  ثم  ومن   ، واللعجز  بالإحباط 
والعظماء ، ولي�س له هو لأنه ل ي�ستحقه ، ولذلك فهو يقبل وير�سى بكل �سيء وينتظر ما تاأتي له 

به الأيام يف �سلبية وخنوع واإ�ست�سلم دون اأن ي�سنع لنف�سه اأهدافا عظية ي�سعى لتحقيقها .
وقد حذرنا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من اإحتقار الإن�سان لننف�سه ، فعن اأبي �سعيد اخلدري 
ر�سي اهلل عنه قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : » ل يحقر اأحدكم نف�سه ، قالوا : يا 
ر�سول اهلل ، كيف يحقر اأحدنا نف�سه ؟ قال : يرى اأمر اللهعليه فيه مقال ، ثم ل يقول فيه ....« 

رواه اأحمد .
ملاذا نقلل من �ساأن اأنف�سنا ، ونحتقر ذواتنا ، مع اأن ذلك ل ميت اإىل ديننا ب�سلة ،   
وهنا يقع كثري من املوؤمنني �سحية الفهم اخلاطئ لق�سية اأخرى ، اإذ يخلطون بني الكرب وتقدير 

الذات  من ناحية ، ثم بني التوا�سع املحمود وبني احتقار الذات من ناحية اأخرى .
فالكرب احتقار النا�س مع رد احلق واإنكاره ، وهذا عند اهلل عز وجل من اأعظم الكبائر،   
واإمكانات  به من هبات  ما حباه اهلل  العبد  يعرف  اأن  فهو  بالنف�س  الثقة  اأو  الذات  تقدير  اما 
لتحقيق اخللفة يف الأر�س ، ويعتقد جازما اأن هذه املواهب اإمنا هي حم�س ف�سل اهلل ومنته ، 

فل يركن اإىل النعمة وين�سى املنعم �سبحانه وتعاىل .
وكان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يحر�س على زرعه يف نفو�س اأ�سحابه ، ولي�س اأدل   
على ذلك من هذه الألقاب العظيمة التي كان �سلى اهلل عليه و�سلم يطلقها على اأ�سحابه ر�سوان 
اهلل عليهم اأجمعني ، فليقلب اأبا بكر ال�سديق وعمر بالفاروق ، وخالد بيف اهلل امل�سلول ، واأبا 
عبيدة بامني هذه الأمة ، وحمزة باأ�سد اهلل ، واأ�سد ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم ، وغريهم كثري 
من �سحابته الكرام ، ممن رباهم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على عينه ، فجمعوا بني تقدير 

الذات والثقة بالنف�س الدافعة اإىل معايل الأمور وبني التوا�سع وخف�س الناح للموؤمنني .
ديننا  من  فلي�س  والإحباط  واليا�س  الف�سل  اإىل  يدفع  الذي  للنف�س  املعجز  الذات  احتقار  واأما 

العظيم يف �سيء .
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ل تعذب نف�سك ول جتلدها ب�سياط اللوم ، والتقريع والتوبيخ ، من اآن على اآخر ل تن�سب لها 
املحاكمة على كل �سغرية حتدث لك كل يوم ، هناك اأحداث عابرة واأحداث ب�سيطة حتدث لنا  
اأنف�سنا عليها لتجمعت هذه املحا�سبات ، وجتع لدينا الندم ،  يف احلياة اليومية ، لو حا�سبنا 
وع�سف بنا الأمل ، حتى يت�سبب يف جرح كبري وغائر ، فيتجمع فيه �سديد امعاناة انف�سية يوما 
اأي  اإل بعملية جراحية كبرية  بعد يوم ، ولرمبا فعل يف النف�س خراجا كبريا لن نتخل�س منه 
اأنف�سنا دون مربر ، ول�سلبت منا طاقتنا دون داع ، ولن ن�ستطيع اأن  مبعاناة �سديدة ، ولعذبنا 

نقوم باأعباء احلياة املناطة على عاتقنا .

تذكر دائما 
فالندم هزمية   ، فعلتها  اأفعال  اأو  اأقوال  تندم على  ول   ، فاتك  ما  تندم على  ل   
وو�ساو�س نف�سية ، فل متكنها من نف�سك من نف�سك ، وع�س حرا من م�ساعر احل�سرة 

والأمل والندامة وا�ستعن باهلل .
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- ال تعطل تفكيرك

على  ت�سع  قد   
من  كبرية  ن�سبة  عاتقك 
يكون  اأن  دون  ال�سغوط 
نتيجة   ، مربر  اأي  لها 
 ، خاطئ  تفكري  لإتباع 
زملئك  مع  تت�سرف  كاأن 
كانوا  لو  كما  وروؤ�سائك 
ي  نف�سك  ت�سع  اأو  اأعداءك 
املجني  اأو  امل�سطهد  مو�سع 

عليه .
هذه  يف  نف�سك  ت�سع  وقد 
لها  يكون  اأن  دون  البوتقة 
 ، ال�سحة  من  اأ�سا�س  اأي 
لو  كما  يت�سرف  البع�س 

كان قد كتب عليه الف�سل ، ويعي�س �سحية اأ�سرته واأهله وجمتمعه ، و�سيظل يجرت اأحزانه اإىل 
ما ل نهاية .

وتلزم البع�س اأفكارا �سلبية مثل عقدة النق�س والدونية ، هوؤلء يت�سورون اأنه لي�س   
لهم وتلحقهم اأحداث املا�سي وعرثاته وفجواته وذوبه واأخطاوؤه ، ل نريدك اأن تعطل تفكريك 
وتعي�س يف وهم املا�سي ، فتجديد احلياة والو�سول اإىل قمة النجاح يحتاج اإىل همة وقوة عزمية 

والتحرر من قيود املا�سي .
دلت بع�س الدرا�سات يف علم الف�سيولوجيا ، على اأن الن�سف الأمين من املخ يختلف   
يف وظائفه عن الن�سف الأي�سر مع اأنهما مت�سابهان متاما من الناحية الت�سريحية ، واملق�سود 
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باإختلف الوظائف هنا من الناحية النف�سية ، اأما الوظائف احليوية فهما متماثلن ، فكلهما 
الوظائف  اأما   ، �سمعية  ونطقة ب�سرية ومنطقة  للحوا�س  يحتوي على منطقة حركية ومنطقة 
اأن الن�سف الأي�سر من الدماغ هو  النف�سية فهي خمتلفة متاما لكل منهما ، ودلت الدرا�سات 

امل�سوؤول عن وعي الإن�سان وخربته باللغة واملنطق والريا�سيات والعلوم والكتابة .
والت�سور  اخليال  فيه  يكمن  والذي  اللواعي  الن�سف  فهو  الدماغ  من  الأمين  الن�سف  اأما 
على  القدرة  ميتلك  اإن�سان  كل  اأن  من  ووبالرغم   ، الفراغي  التخيل  على  واملقدرة  والإبداع، 

ا�ستدام هذين الن�سفني معا ، على اأن معظم النا�س ي�ستخدمون اأحدهما دون الآخر .
ويف الوقت احلا�سر نتيجة لتعقد احلياة املادية ، واإن�سغال النا�س بالدوران يف طاحونة   
امل�ساكل اليومية فاإن اكرثية يطغى عليهم ا�ستخدام الن�سف الي�سر من املخ ، فيجد الواحد منا 
اإىل  التخيلي  النظر  اليومية دون حماولة  املعي�سة  وب�سوؤون  ال�سغرية  بالتفا�سيل  نف�سه م�سغول 
ال�سورةالإجمالية حلياته مما يقع حتت وظائف الن�سف الأمين ، فل يحاول الإن�سان اأن بدع.  

ويبتكر اأهدافا وطموحات عالية تزيد من فاليته واإجنازاته ، وتنت�سله من واقعه الذي   
ل ير�سى عنه .

التخيل  على  م�ساعدتك  اأجل  من  املعطلة  الهائلة  الطاقة  هذه  ا�ستخدام  وبغمكانك   
والإبداع ، حتى حتدد هدفك وت�سل اإىل ما ت�سبو اإليه باإذن اهلل تعاىل .

تذكر دائما 
النف�س مطية العبد اإىل اخلري ، وال�سرب زمام هذه املطية وخطامها ، فاإن مل   

يكن للمطية خطام ول زمام �سردت يف كل مذهب .
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- اجعل همتك عالية
الهمة  بعلو  تكون  اإمنا  اهلل  طريق  يف  وال�سري  القلب  لإيقاظ  ال�سحيحة  البداية  اإن   
والبتعاد عن الفتور والك�سل فيفيق وينتبه الغافل ، وي�ستيقظ النائم وي�ست�سعر الميع حاجتهم 
ك�سل  يف  نعي�س  ونحن  باأنف�سنا  ما  نغري  اأن  ن�ستطيع  فل   ، ح�سابه  من  النجاة  واإىل  اهلل  اإىل 
وفتور، فالهمة ل تدعو اإىل الك�سل والرتاخي عن العمل و�سعف يف الإنتاج ، بل حتتاج اإىل �سرب 
واحت�ساب، ويت�سلح فيها العبد بقوة الإرادة والعزمية فينطلق نحو التغيري ما بالنف�س بهمة عالية 

وباإميان قوي يف ميادين العمل املختلفة من اأجل البناء والإعداد .
كثري منا ي�سيبه الفتور و�سعف الهمة ومل ي�ست�سعر اأهمية وجوده يف هذه الدنيا والغاية   
، وهذه حالة  فائدة  اأوقاتنا يف غري  و�سرفت  واإىل النة  اإىل اهلل  الطريق  ون�سي   ، من خلقه 
كثري منا ، ومازلنا نعاين منها ، اإل اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يو�سح ويبني لنا احلل يف 
حديثه الذي قال فيه : ) من خاف اأدلج ومن اأدلج بلغ املنزل األ اإن �سلعة اهلل غالية األ اإن �سلعة 
بداية ملن �سعفت  نقطة  و�سلم  عليه  النبي �سلى اهلل  و�سع  لقد   ، الرتمذي  رواه   ) اهلل النة 
اإىل  ينتظر  ل  فاإنه  �سياعه  وخاف  يريد  ما  اأهمية  ا�ست�سعر  فمن   – اأمثالنا  من   – عزميته 
اإليه ، بل يبادر بال�سري ولو ليل ، و من كانت هذه همته و�سل اإىل مق�سوده  ال�سباح ليذهب 
فكيف باأعظم واأغلى �سلعة – النة – األي�س من الأحرى اأن يبادر الميع اإىل حت�سيلها مثل 

مبادرتهم للح�سول على ال�سلع الأخرى من اأ�سواق الدنيا اإن مل يكن اأ�سد .
يقول ابن القيم رحمه اهلل تعاىل : ) فاأول منازل العبودية اليقظة وهي انزعاج القلب   
لروعة النتباه من رقدة العبودية واهلل ما اأنفع هذه الروعة وما اأعظم قدرها وخطرها ، وما 
اأ�سد اإعانتها على ال�سلوك فمن اأح�س بها فقد اأح�س واهلل بالفلح ، واإل فهو يف �سكرات الغفلة 
اأن  فاإذا انتبه �سمر هلل بهمته اإىل ال�سفر اإىل منازله الأوىل واأوطانه التي �سبي منها ، واعلم 
العبد قبل و�سول الداعي اإليه يف نوم الغفلة ، قلبه نائم وطرفه يقظان فاأول مراتب هذا النائم 
اليقظة والنتباه من النوم ، وكاأنها هي القومة هلل املذكورة يف قوله تعاىل : { قل اإمنا اأعظكم 

بواحدة اأن تقوموا هلل مثنى وفرادى } �سبا 64 .
فبدون هذه اليقظة يظل الراقد راقد ، والغافل غافل عما يحدث حوله ، وعن امل�سري   

الذي ينظره فيخ�سر اآخرته ويق�سو قلبه وت�سعف همته .
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والتفاوؤل عمل وجد ومثابرة ولي�س تواكل ول ك�سل ول اعتمادا على الغري ثم يف الأخري   
تنتظر النجاح والفوز والن�سر ، واإذا مل يح�سل لك ذلك ت�ساب بالت�ساوؤم والإحباط والياأ�س 
واحلزن ، اإذن فالتغيري يبداأ من اأنف�سنا واهلل تعاىل ل يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم ، 
فاخللل يف اأنف�سنا ، فلماذا الت�ساوؤم والعلج باأيدينا ، ولنرتك باب الأمل مفتوحا ، وهذا يبعد 
الع�سر ي�سرا }  اإن مع   ، الع�سر ي�سرا  عنا ال�سيق واحلزن وتذكر قول اهلل تعاىل : { فاإن مع 

الن�سراح 5 ، 6 ، وقال تعاىل : { �سيجعل اهلل بعد ع�سر ي�سرا } الطلق 7 .
واعلم اأخي اأنها كلما  ا�ستدت عليك الأمور فاإن الفرج قد اقرتب ، وهذا م�سداقا لقول النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف حديث ابن عبا�س : ) واعلم اأن الن�سر مع ال�سرب واأن الفرج مع الكرب 

واأن مع الع�سر ي�سرا ( .

تذكر دائما 
للجهد  و�ستات  الت�سميم  يف  وخور  الهمة  يف  وبرود  الراأي  يف  ف�ساد  الرتدد  اأن   

واإخفاق يف ال�سري 
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- قوي عزيمتك

نرى بع�سا من النا�س ي�سع لنف�سه اأهدافا عالية لكنه حينما يبداأ يف العمل من اأجل   
اإليها يفاجاأ بحجم الهد الكبري الذي يتطلبه النجاح فل ي�سري ، ويفرت  تنفيذها والو�سول 

ويتكا�سل وت�سعف عزميته ، فيرتك اأهدافه ويقعد عن العمل .
�سحيح اأن طريق النجاح والتغيري لي�س مفرو�سا بالورود والرياحني ويحتاج اإىل تعب وجهد وبذل 
اأ�سهى اإىل  لنيل هذا الهدف ، لكن الإن�سان حينما يذوق طعم النجاح حتى يكون ذلك التعب 

نف�سه واألذ من طعم الراحة والهدوء .
بناء  ال�سغري عند  ال�سعيف  املخلوق  النملة هذا  اأن  العلمية  الدرا�سات  بع�س  وتذكر   
ثم  اأخرى  البناء مرة  فتعاود  وينهار  البيت  ي�سقط  ، فقد  العزمية  وقوة  تتميز باحلر�س  بيتها 

ي�سقط فتعاود البناء مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى ي�ستقيم البيت .
وقد ذكر املوؤرخون عن القائد امل�سهور تيمور لنك حيث دخل معركة من املعارك هو   
وجنوده ومع بداية املعركة هزم جي�سه وتفرق عنه فما كان من تيمور لنك اإل اأن هام على وجهه 
حزينا ك�سريا كئيبا لهذه الهزمية املنكرة ، ولكنه مل يرجع اإىل بلده بل ذهب اإىل مغارة يف اإحدى 

البال وجل�س فيها يتاأمل حاله التي و�سل اإليها وجي�سه الذي تفرق عنه .
وبينما هو م�ستغرق يف تفكريه ، اإذ راأى منلة تريد اأن ت�سعد على حجر اأمل�س وت�سقط   
وهكذا  فالرابعة   ، وت�سقط  الثالثة  وت�سقط وحتاول  الثانية  للمرة  تنطلق حماولة  لكنها  النملة 
ف�سدته وانقطع تفكريه وبداأ بالرتكيز مع النملة يعد حماولتها لل�سعود حتى و�سلت اإىل �ست 
جنحت  ع�سرة  ال�سابعة  املحاولة  ويف  جديد  من  بال�سعود  وتبادر  وت�سقط  ت�سعد  مرة  ع�سرة 
النملة يف ال�سعود فقال : عجيب هذا الأمر منلة تكرر املحاولة �سبع ع�سرة مرة ول تياأ�س حتى 
تنجح ، واأنا لأول مرة اأنهزم اأنا وجي�سي ، ما اأ�سعفنا وما اأحقرنا ؟ فنزل من املغارة وقد �سمم 
على اأن يجمع فلول جي�سه ، واأن يدخل املعركة مرة اأخرى ، واأن ل ينهزم ما دام حيا ، وكل هذا 

و�سورة النملة ل تفارق خميلته وتعي�س يف راأ�سه .
فجمع جنوده وتعاهدوا على الثبات وال�سرب يف املعركة ، واأن ل ينهزموا اأبدا ما داموا   

اأحياء فدخلوا املعركة بهذه النية وهذا التوجه والت�سميم فانت�سروا .
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ل حتاول اأن تقلد غريك تقليدا اأعمى ، فتهفو اأن ت�سبح مثل فلن اأو علن من النماذج   
الناجحة ، ملجرد اأنك راأيت النا�س يعجبون به ويثنون عليه ، حتى ولو كان جماله وتخ�س�سه ل 
ينا�سب ميولك واإمكانياتك ، و�ساعتها �ستكون كاملنبت ل اأر�سا قطع ول ظهرا اأبقى ، اأو كالغراب 
اإىل م�سيته  يعود  اأن  اأراد  فلما   ، ي�ستطع  فلم  الطيور  اأحد  يتعلم م�سية  اأن  اأراد  الذي  الراق�س 

ن�سيها ، فكان م�سيه مثل الراق�س الأبله .
وقد كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يربي �سحابته ر�سي اهلل عنهم على احلفاظ على   
التميز والتنوع والتباين يف امليول والإمكانات وا�ستثمارها ال�ستثمار الأمثل يف خدمة الإ�سلم 
وامل�سلمني ، فيقول �سلى اهلل عليه و�سلم : ) اأرحم اأمتي باأمتي اأبو بكر ، واأ�سدهم يف دين اهلل 

عمر ، واأكرثهم حياء عثمان ...( رواه الرتمذي . 
ولذا فقد وجدنا منهم ر�سي اهلل عنهم اخلليفة كاأبي بكر وعمر ، والقائد الع�سكري الفذ كخالد 
وعمرو بن العا�س ، والعامل الفقيه كابن عبا�س وابن م�سعود وابن عمر ر�سي اهلل عنهم اأجمعني.

مر  التي  املريرة  جتربته  ق�سة  يحكي  كارنيجي  ديل  امل�سهور  الأمريكي  العامل  وهذا   
بها ، عندما كان يريد الو�سول اإىل التميز والنجاح والتغيري ، اعتقد اأن طريق النجاح �سريع 
وق�سري، وكان يريد اأن يقلد غريه من امل�سهورين وياأخذ من �سفاتهم ومزاياهم ، ويجعل من 

نف�سـه جنما.
لمعا يف جمال التمثيل ، ولكن هذه الفكرة كانت �سخيفة وواهية ، ويقول : اإذ كان علي   
اأن اأم�سي عدة �سنوات من حياتي اأقلد الآخرين قبل اأن اأكت�سف الفكرة الأكيدة والأ�سا�سية  وهي 

اأن اأكون ذاتي ، واأنني ل ميكن اأن اأكون غري ذاتي .

تذكر دائما 
 ، اأو�سع  ولكنها  اأودع  الكرام  تعب  حيث  الراحة  واأن   ، الو�سادة  هجر  ال�سيادة  ثمن 

والقعود حيث قا الكرام اأ�سهل ولكنه اأ�سفل .
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- ال تطلب الكمال

اإذا كان �سعف الطموح يقّيد بع�س النا�س ويقعد بهم عن و�سع اأهدافهم ، ففي مقابل   
اأولئك جند اآخرين ي�ستط بهم اخليال اإىل درجة متني امل�ستحيلت فعل ، باأن ي�سعوا لأنف�سهم 
اأعلى الأهداف يف كل املجالت ، ثم ي�سابون بالإحباط اإن مل يحققوها ، بل قد ي�سل الأمر اإىل 
حد ال�سعور بالف�سل حتى مع حتقيقهم نتائج جيدة ولكن دون طموحاتهم واأهدافهم ال�سخمة 

البعيدة املنال ، ومن ثم فل يعاودون الكرة ول يحاولون اأن ي�سعوا لهم اأهدافا من جديد .
ويجب اأن تعلم اأن طموحك وهدفك الذي تريد اأن حتققه ل ي�سل اإىل درجة الكمال ، والإكثار 

من الأماين والإ�سابة باملثالية املفرطة التي ل متت اإىل الواقع ب�سلة .
فهذا عبد اهلل بن عمرو بن العا�س ر�سي اهلل عنه قال : اأخرب ر�سول اهلل �سلى اهلل   
عليه و�سلم اأين اأقول : لأقومن الليل ولأ�سومن النهار ما ع�ست ، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم : اأنت الذي تقول ذلك ؟ ، فقلت له : قد قلته يا ر�سول اهلل .
فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : فغنك ل ت�ستطيع ذك ف�سم وافطر ، ومن وقم ،   

و�سم  من ال�سهر ثلثة اأيام ، فاإن احل�سنة بع�سر اأمثالها ، وذلك مثل �سيام الدهر .
قل : قلت : فاإين اأطيق اأف�سل من ذلك ، قال : �سم يوما واأفطر يومني ، قال : قلت : فغني اأطيق 

اأف�سل من ذلك يا ر�سول اهلل  اأف�سل .
قال : �سم يوما وافطر يوما ، وذلك �سيام داود عليه ال�سلم ، وهو اأعدل ال�سيام ، قال   
: قلت: فاإين اأطيق اأف�سل من ذلك ، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ل اأف�سل من ذلك .

اأيام التي قال ر�سول اهلل  قال عبد اهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنه : لأن قبلت الثلثة   
�سلى اهلل عليه و�سلم : اأحب اإيل من اأهلي ومايل . رواه م�سلم .

الأقل  على  اأو  كلها  حتقيقها  ميكننا  حتى  واقعية  لكنها  طموحة  اأهدافنا  تكون  اأن  اإذا  ينبغي 
اأكرثها.

ركز ذهنك واإنتباهك يف اأمر واحد فقط يف كل مةعندما تقوم بعمل �سيء ما ول تبداأ   
بالقيام بعمل اآخر اإل بعد الإنتهاء م العمل الأول ، لأن اف�ستغال باأكرث من اأمر يف نف�س اللحظة 

يجعل ذهنك يت�ستت ويقل انتباهك .
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حاول اأن حت�سر ذهنك وتركز قواك العقلية وجتعل لك هدفا وطموحا وا�سحا ت�ستطيع   
اأن تنفذه على اأر�س الواقع ، بدل من اأن تطلب الكمال فت�سو�س تفكريك وت�ستهلك طاقتك فيما 
ل يفيد ن وتظل تعي�س فيما يحبطك ويت�سبب يف تاأخرك ، ويبتعد الآخرون عنك لأنهم يلحظوا 
قلقك وتوترك وان�سغالك الدائم بنف�سك ، فيتحا�سونك عندها يبداأ اخلوف ت�سرب اإىل نف�سك 

فتبداأ بالت�سرف باأنانية لأنك تريد اأن حتمي نف�سك باأي ثمن .

تذكر دائما 
اإذا كنت تعي�س حياة اخلوف فاإنك �ستظل تعي�س اأ�سريا حبي�سا عبدا ذليل له طوال 
حياتك ، وتفني عمرك يف الأوهام والرتهات ، ولن يك�سر قيدك ، اأو يفك اأ�سرك اإل 
فواجه   ، قرارك  ،فالقرار  والإنفكاك من عقدة اخلوف  بالإنطلق  اأنت  بادرت  اإذا 

اخلوف بقوة الإميان ، ويقني الإعتقاد .
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- المتعة والترفيه

من  كثري   
املتعة  ي�سع  النا�س 
كهدف  والرتفيه 
احلياة  يف  له  رئي�س 
اأوقاتهم  فيق�سون   ،
الربامج  م�ساهدة  يف 
يف  الرتفيهية 
امل�سارح  اأو  التلفزيون 
األعاب  اأو   ، وامللهي 
الكبيوتر ، وغري ذلك 

من اأنواع اللهو �سواءا كان حلل اأم حراما .
واللهو يف حد ذاته ل يحقق اأية �سعادة دائمة باقية يف حياة الإن�سان ن فال�سخ�س الذي مي�سي 
اأغلب وقته يف املتعة واللهو �سيمل منه وي�ساأمه فيطلب م�ستوى اأعلى من املتعة واللهو ، وهكذا 
حتى ميل من كل �سيء فل يجد يف النهاية ما ميتعه اأو ي�سليه ويفقد اإح�سا�سه بقيمة احلياة ، ول 

ي�ستطيع اأن يجدد من حياته .
ل �سك اأن حياته هباءا دون اأن يدري ، وقد يجره �ساأمه من اأنواع اللهو الربيء املباح   
اإىل اأن يطلب اللذة يف لهو حمرم ، ومن ثم ي�سدق فيه قول اهلل تعاىل : » اأراأيت من اتخذ اإلهه 

هواه اأفاأنت تكون عليه وكيل » الفرقان 43 .
وهذا حنظلة الأ�سدي ر�سي اهلل عنه يحي فيقول : لقيني اأبو بكر فقال : كيف اأنت يا   
حنظلة ؟ قلت : نافق حنظلة ، قال : �سبحان اهلل ما تقول ؟ قال : قلت : نكون عند ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم يذكرنا بالنة والنار حتى كاأنا راأي عني ، فاإذا رجنا من عنده ان�سغلنا 
بالأزواج والأولد واليعات ، فن�سينا ، فقال اأبو بكر : واإين األقى مثل الذي تقول ، هيا بنا اإىل 



51

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، ف�سكيا اإليه ما يجدان ، فهّداأ من روعهما ، وقال لهما : ......يا 
حنظلة �ساعة و�ساعة » رواه م�سلم .

 ، حياتهم  يف  والرتفيه  للهو  مكان  ل  احلياة  يف  الناجحني  اأن  اأي�سا  الكثري  ويظن   
وهذا غري �سحيح ، لأن الانب الرتفيهي املباح �سروري جد ا للحفاظ على ال�سحة النف�سية 
والتخل�س من �سغوط العمل ، وقد متل النف�س وتكل اإذا اأثقلت بالاد من الأمور طوال الوقت 

تنف�س بعمق واملأ رئيتك بالهواء بالأك�سجني  ، فالتنف�س ب�سطحية ي�سيبك بالتوتر   
حتتفظ  لكي  طريقة  اأ�سلم  فاإن  ولذلك   ، م�ساب  لأقل  وتقلق   ، احلدث  لأقل  فتتوتر   ، والقلق 
بهدوء اأع�سابك وربطة جاأ�سك هي التنف�س بعمق متلأ رئيتك بالهواء ، وتتعود على الإ�سرتخاء 

والتنف�س من الأعماق جتلب لك ال�سحة وال�سعادة والطماأنينة .
حاول ان ت�ستمتع باحلياة ، واإغتنم مباهجها ، ووطد �سلتك باهلل تعاىل ، حت�سل على ال�سعادة 
يف الدارين ، قال تعاىل : » وابتغ يف ما ءاتاك اهلل الدار الآخرة ول تن�سى ن�سيبك من الدنيا 

واأح�سن كما اأح�سن اهلل اإليك » الق�س�س 77 .
اجعل عينك تنظر اإىل جهة النور الذي ي�سيء حياتك ، اجعلها تنظر اإىل النواحي الإيجابية ، 
واملميزات احللوة التي تتمتع بها يف كل ناحية من نواحي حياتك ، ابعدها عن ال�سلبية واحلزن 

والكدر والتذمر والبغ�س ، اجعلها عني القبول والثناء وال�سكر .

تذكر دائما 
تخل�س من اخلوف ول تخ�س رف�س الآخرين لك ، ت�سلح بالثقة بالنف�س ، وال�سجاعة ، 

والإقدام ، وارم الرف�س وراء ظهرك ، وحقق جناحك بيدك وباإختيارك .
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- االهتمام باألسرة

الأ�سرة هي املح�سن الأول لأبناء امل�سلمني وبناتهم ، حيث تنتظم العلقات الأ�سرية   
على اأ�سا�س من التعاطف والرتاحم والن�سباط الإ�سلمي �سلوكا وعمل مبا يكفل للجميع حياة 
فتتوزع   ، وجمال  رونقا  احلياة  على  ت�سفي  التي  ال�سادقة  املحبة  ت�سودها  املزالق  من  خالية 
امل�سوؤوليات بني الآباء والأمهات مبا يكفل الرتبية ال�ساحلة للأبناء والبنات ، قال تعاىل : {ومن 
اآياته اأن خلق لكم من اأنف�سكم اأزواجا لت�سكنوا اإليها وجعل بينكم مودة ورحمة اإن يف ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون } الروم 21 ، وقال تعاىل : { واملوؤمنون واملوؤمنات بع�سهم اأولياء بع�س ياأمرون 

باملعروف وينهون عن املنكر } التوبة 71 .
عليه  اهلل  �سلى  النبي  يقول   ، وعائلته  باأ�سرته  يهتم  اأن  اإن�سان  كل  على  الواجب  من   

و�سلم: » كلكم راع وكلكم م�سوؤول عن رعيته » رواه البخاري .
باحلب  لل�سعور  الفر�سة  يعطيهم  ذلك  فاإن  برعايته  اأ�سرته  املوؤمن  يكلأ  وعندما   
والتعاطف والرحمة واملودة وغريها من تلك امل�ساعر الإن�سانية ال�سامية والتي ت�سعر الإن�سان 
بالراحة وال�سعادة ، كما اأن كل وقت يق�سيه الإن�سان مع اأ�سرته واأولده هو اإ�ستثمار للم�ستقبل 
ي�ساعد على تطورهم ومنوهم ، وي�سهم يف �سعادة الأ�سرة جميعها على املدى الق�سري والطويل 

معا .
واإذا و�سع الإن�سان اأ�سرته فقط يف مركز اإهتمامه الرئي�س بحيث يعي�س لهم فقط ،   
فاإن ذلك لن يون يف م�سحته وم�سلحتهم على املدى الطويل ، فاإن احلب املفرط للأولد اإىل 
حد ال�سغف ال�سديد بهم قد يعمينا عن اأن نح�سن تربيتهم ، ويجعلنا نفرط يف تدليلهم وتنفيذ 
رغباتهم ، واإعطائهم كل ما يريدون من مال ، حتى ي�سبوا مرفهني مدللني ل يقدر اأحدهم على 
مواجهة م�ساعب احلياة ، ول ي�ستطيع الإعتماد على نف�سه ، وحتمل امل�سوؤولية مبفرده ، كما اأن 
اأولدك حتما �سيكربون ويتزوجون ، وينف�سون من حولك ، و�ساعتها اإذا كنت قد جعلت اأ�سرتك 
هي مركز اهتمامك الوحيد فاإنك �ست�سعر بفقدان قيمتك الذاتية واأن دورك يف احلياة قد اإنتهى  
.ثم اإذا نبت الطفل يف اأ�سرة اإ�سلمية فاإنه يكون مهياأ يف البداية لأن ي�سري يف الطريق الذي 
يخطه الإ�سلم فتكون مهمة املدر�سة مكملة ملهمة الأ�سرة وذلك بان ننمي يف الطالب الجتاهات 
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والقيم الإ�سلمية الرفيعة التي تكونت اأ�سل يف البيت و يف الامعة وهي 

مرحلة ت�ستقل بها �سخ�سيات الأفراد بنني وبنات بكل اأبعادها الفكرية والعقائدية والعقلية لذا 
اإعداد الكوادر الب�سرية املدربة واملوؤهلة التي تعني  فاإن مهمة الامعات يف البلد الإ�سلمية 
باحتياجات املجتمع املختلفة مع تربية وجدانهم و�سمائرهم بالإخل�س والنظام وحب العمل 

وجميعها قيم �سامية ترتبط بعقيدة امل�سلمني وح�سارتهم وتاريخهم .
 ، الو�سعية  القوانني  يف  اأخرى  �سريعة  تدانيها  ل  الإ�سلم  بها  جاء  التي  القيم  هذه   
فمنهج الإ�سلم يقوم على الو�سطية والعتدال ، دومنا اإفراط ول تفريط ، ودومنا اإ�سراف ول 
تقتري ، ودومنا ع�سر يف التكاليف وجند اأن الي�سر يف كل �سيء ، قال تعاىل : » وابتغ فيما اآتاك 

اهلل الدار الآخرة ول تن�س ن�سيبك من الدنيا واأح�سن كما اأح�سن اهلل اإليك » الق�س�س 77 .
تكون جمتمع  بالتايل  والتي  فا�سلة  اأ�سر  اأح�سان  فرد يف  كل  فيها  يرتبى  رفعية  اأخلقية  قيم 
الف�سائل جمتمعا يقوم على التعاون والتنا�سح والأمر باملعروف باملعروف والنهي عن املنكر ، 

هذه هي التن�سئة الإ�سلمية ليل اإ�سلمي متما�سك بعيد عن الإحلل والف�ساد واخلبائث .
لذا ل جند �سريعة اإهتمت ببناء الن�سء بناءا متكامل مثل الإ�سلم ، ول جند ح�سارة عملت 
على تهذيبه تهذيبا اأخلقيا �ساميا مثل ح�سارة الإ�سلم ، والقراآن الكرمي هو الذي احتوى على 
منهج الإ�سلم وتعاليم ال�سريعة وا�ستمل على مكارم الأخلق ال�سامية ، ولن ي�سب الن�سء قويا 
يف تكوينه وج�سده وعقيدته وخلقه وفكره ووجدانه اإل اإذا �سلك منهج الإ�سلم يف الرتبية ليكون 

خريا لنف�سه واأ�سرته وجمتمعه واأمته .

تذكر دائما :
متده  اإنها  اإذ  عمله  يف  الإن�سان  جناح  على  مبا�سر  تاأثري  له  امل�ستقرة  الأ�سرة  بناء 
يحمل  فل  ثم  ومن   ، خلفه  موؤّمن من  اأن ظهره  في�سعر   ، والطمئنان  البال  براحة 

هموما تنغ�س عليه حياته ، وتقطع عليه تركيزه يف عمله .
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- اهتم بنجاحك

اإذا اأردت اأن تنجح وجتدد من حياتك ل بد اأن تختار الطريق ال�سحيح ، مبعنى اأن   
خلل  من  الدين  بهذا  احلياة  �ست�سنع  والذي   ، احلياة  يف  ينا�سبك  الذي  التخ�س�س  تختار 

التفوق فيه وامل�ساهمة عربه يف اإقامة خلفة اهلل يف الأر�س ، وحتقيق العبودية هلل تعاىل .
اختيارك ملا تريد اأن تقوم به يف وقت من الأوقات اأثناء حياتك اليومية، يجب اأن يكون من خلل 
التي  اأهدافك  اأن يكون خارج  اأولوياتك ما ميكن  ُتدِخل يف  التي و�سعتها فقط، فل  الأهداف 
حددتها �سلًفا، اأو ما ميكن اأن ينحرف مب�سارك عنها، فاإن فعلت ذلك، فاإنك �ستكون قد دخلت 

يف م�ساحة املربعني الثالث وال�ساد�س، التي ت�سيع الوقت وتعيق الو�سول اإىل الأهداف.
اأو  اأن تزيل كل متعة  اأو  اأوقات الفراغ،  ولي�س املق�سود بالطبع اأن تعمل طول وقتك، وتلغي كل 
اأكرث من اللزم، و�سيجعلك ت�سعر بال�ساأم  ترفيه من حياتك؛ لأن ذلك �سيجعل احلياة جادة 
الذي يقودك اإىل التخاذل؛ لأن النف�س بطبيعتها �ستتجنب ما تكره، وقد روى اأبو الدرداء ر�سي 
ُحوا عن القلوب �ساعًة بعد �ساعٍة، فاإن  اهلل عنه اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم كان يقول: »روِّ

، فاإذا َكلَّت َملَّت، واإذا َملَّت َعِمَيت«. القلوب تَكلُّ
اأنت اأقدُر على حتديد اأولوياتك؛ لأنك اأعرفهم بنف�سك، وهذا ل يعني اأن ل ت�ستفيد   

من خربات الآخرين واأفكارهم، وما يقدمونه لك من ت�سهيلت.
�سحية  تكون  لن  اأنك  وت�سمن  وثقة،  بقناعة  تت�سرف  فاإنك  اأولوياتك،  اأنت  حتدد  فعندما 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »ل يكن  لجتهادات الآخرين يف �سئونك اخلا�سة؛ حيث يقول 

اأحدكم اإمعة، يقول: اإن اأح�سن النا�س اأح�سنت، واإن اأ�ساءوا اأ�ساأت«.
دوافعهم  كانت  مهما  الآخرين،  راأي  وتتبع  عقلك،  ُتلغي  اأن  ال�سواب  من  لي�س  لذا   
ة، ومهما كانت خربتهم يف احلياة، اأو مبلُغهم من العلم، عندما تكون اأنت القائد، فهذا  اخلريِّ

يعني اأنك جتمع املعلومات اللزمة لتخاذ القرار املنا�سب، ثم تتخذه فعًل.
املادية متغرية متبدلة، ح�سب ما متليه عليك ظروف احلياة بني  اأهدافك  كثري من   
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احلني والآخر، وح�سب ما يتاح لك من فر�س، وما يعرت�س �سبيلك من عقبات، ول �سك يف اأن 
التعنت وعدم املقدرة على تغيري ال�سرتاتيجيات ح�سب املعطيات امل�ستجدة، هو تغري عن امل�سار 
ال�سحيح؛ لذلك تعّلم اأن تراجع قائمة اأولوياتك، ودرجة اإحلاح بنودها، ومقدار اأهميتها بني 

فرتة واأخرى.

تذكر دائما 
عليك اأن توؤمن بذاتك، وعليك اأن ت�سعر من اأعماق روحك، اأنه با�ستطاعتك اإجناز 

املهمة التي بداأت العمل فيها .
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- تقييم الذات

من الأهمية مبكان اأن تقيم نف�سك، فاإن تقييمك لنف�سك ي�ساعدك على بناء حياتك   
يتمتع  الذي  ال�سخ�س  مثل  باحرتام  نف�سك  عاملت  اإن  بالكثري  �ستفوز  اإنك  اآمن،  اأ�سا�س  على 

بقيمته الداخلية.
وتقييم نف�سك يختلف عن حبك لنف�سك، ونحن قد نحرتم ونعجب ب�سخ�س ما ولكننا   

ل نحبه، وقد نقبل بفكرة اأن ال�سخ�س الذي نحبه له قيمته الداخلية.
هل لديك معياًرا تقي�س به الأمور مع الآخرين ومعياًرا اآخر اأرقى عند قيا�سك لنف�سك؟

اإنك لو طبقت هذه املعايري املزدوجة فاإنك تعمل على تقوي�س ـ اأي هدم ـ نف�سك با�ستمرار. اإن 
هذا الأمر مبثابة حماولة لبناء منزل فوق املاء اأو الطني يقوم ثم ي�سقط.

اإذا نظرنا اإىل �سري التابعني واإىل العظماء من علماء امل�سلمني والقادة واملجاهدين   
ثم نظرنا اإىل اأنف�سنا فاإذا هو ل �سيء بالن�سبة لهوؤلء، ون�سينا اأن اإعجابنا بهوؤلء ل ميكن اأن 
ميحي اأن لكل منا قيمة يف هذه احلياة، واأن اهلل خلقنا وكرمنا وحملنا يف الرب والبحر و�سخر 
اَها}  َوَما �َسوَّ َوَنْف�ٍس  لنا الدواب واملاء والرياح، واأ�سجد لنا امللئكة واأق�سم بنفو�سنا فقال: { 

)ال�سم�س:7(
مع  بها  تقوم  مما  اأكرب  ب�سورة  وتقييمها  والآراء  النف�س  اإىل  النظر  هو  التعايل  و   
يرتكبه  الذي  اخلطاأ  بنف�س  تقوم  بذلك  فاإنك  نف�سك  قيمة  من  باحلط  قمت  واإذا  الآخرين، 

ال�سخ�س املتعجرف املتعايل، لكن بالعك�س اإنك بذلك ل تكون عادًل مع نف�سك.
وهنا يفهم خطاأ مفهوم التوا�سع ومقت النف�س الذي يحثنا عليه ال�سرع.

هناك  فدائًما  التوازن،  لها  ليحقق  مزدوج  بخطاب  النف�س  يخاطب  دائًما  فال�سرع   
اخلوف وهناك الرجاء، هناك املغفرة وهناك العقاب، فاأنت قد اأعطاك اهلل املواهب وجعل لك 
قيمة يف هذه احلياة، ولكن لعمل وللخلفة يف الأر�س ولي�س للكرب والبطر والغرور وال�ستبداد.

ة منه وف�سل ي�ستوجب ال�سكر. فاأعطاك اهلل ما اأعطاك منَّ
توا�سًعا  النا�س  اأكرث  كانوا  ذلك  ومع  اأهله  هم  مبا   اأ�سحابه  على  يثني  الكرمي  ر�سولنا  فهذا 

واإن�ساًفا.
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فهذا هو ال�سديق وهذا الفاروق الذي فرق اهلل به بني احلق والباطل، وهذا اأمني هذا   
الأمة، وهذا اأ�سد اهلل، وهذا �سيف اأ�سله اهلل على الكافرين وهذا وهذا، لقد عرف ـ �سلى اهلل 
عليه و�سلم ـ قيمة اأ�سحابه وعرفوا قيمة اأنف�سهم وقيمة الآخرين، وبعد ذلك توا�سعوا ولكن هلل 

عز وجل، وخ�سعوا الناح للموؤمنني، ول يخف�س الناح اإل من �سعر بالقوة والثقة.
اأحياًنا ما نقلل من تقييم اأنف�سنا، لي�س لأننا قد منينا بخيبة الأمل يف اإجنازاتنا، بل لأننا اأ�سبنا 
معايرينا  م�ستوى  اإىل  نرتق  واأننا مل  املعنوية  �سخ�سيتنا  اأنف�سنا ويف  والرجاء يف  الأمل  بخيبة 

ال�سخ�سية يف ال�سلوك، لذا نقوم بجلد اأنف�سنا بل رحمة.
والأخطاء مما ل �سك فيه �سبب يف اإعادة النظر اإىل كثري من الأمور، ولكن ل يجب اأن جنعل 
لكل الأخطاء و�سيلة لكي نهدم بها ذواتنا، بل الواجب اأن ن�سحح اخلطاأ ب�سرعة، واأن نعترب اأن 
الإن�سان دائًما يخطئ، لكن الإن�سان املحرتم ي�سارع اإىل تليف الأخطاء وحتويلها اإىل خربات 
ومهارات ميكن ال�ستفادة منها يف امل�ستقبل، وهذا هو املنهج الرباين يف التعامل مع الأخطاء، 
فها هم ال�سحابة يف غزوة اأحد يخطئون ويخالفون اأمر النبي ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ وها هو 
القراآن ينزل بقرعهم على فعلتهم ويوبخهم على اأخطائهم، ولكن يربت على ظهورهم ويقول 

َزُنوا َواأَْنُتُم الأَْعَلْوَن اإِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِننَي} )اآل عمران:139( . لهم: {َول َتِهُنوا َول حَتْ

ـ فالإن�سان يحا�سب نف�سه ولكن يحا�سبها احل�ساب الإيجابي الذي يولد العمل والإجناز والثقة 
بالذات، ولي�س املقت ال�سلبي الذي يورث القلق والفزع واحتقار الذات وال�سراع معها.

تذكر دائما 
للقلوب �سهوة واإقبال واإن لها فرتة واإدبارا ، فخذوها عند �سهوتها واإقبالها ودعوها 

عند فرتتها واإدبارها .
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- اهتم بوقتك 

الهدف  حتدي  اإن   
متلزمان  الوقت  واإدارة 
حتقق  اأن  ميكن  فل   ، متاما 
فل   ، الآخر  دون  واحدا 
دون  واحدا  حتقق  اأن  ميكن 
الذي  فال�سخ�س   ، الآخر 
هو  احلياة  يف  اأهدافه  حدد 
اإدارة  على  القادر  ال�سخ�س 
وقته بكفاءة واقتدار ، بحيث 
يحقق اأق�سى ا�ستفادة منه .

من  ي�سكون  النا�س  من  كثري 
الأعمال  وكرثة  الوقت  �سيق 
اأعذارا  بع�سهم  ويقدم 
يف  تق�سريهم  بها  ي�سوغون 

الوفاء بالأمانة املنوطة بهم يف خمتلف ميادين احلياة ، بالأمانة التي و�سعها اهلل يف اأعناقهم 
والتي �سيحا�سبون عليها يوم القيامة بني يدي العزيز البار .

ويتناق�س كثري من امل�سلمني يف اأعذارهم فقد تلقى من يجد الوقت لن�ساطه لدنياه للهو واملتعة 
، وان�سغاله بتكاليف مل تورث اإل البغ�ساء وال�سحناء على غري طاعة اهلل ، اأو لن�ساطه يف جتارته 
وجريه اللهث وراء املال ، اأو غري ذلك ثم يزعم اأنه ل يجد وقتا لتدبر كتاب اهلل و�سنة ر�سوله 
�سلى اهلل عليه و�سلم اأو لإتقان لغته ولغة دينه اأو لدعوة اهلل يف الأر�س ، والعذر دائما هو �سيق 

الوقت على مزاعم متناق�سة واأعذار واهية .
اإذن ل بد اأن نعي هذه احلقيقة الهامة وهي اأن اهلل �سبحانه وتعاىل قدر الليل والنهار   
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وقدر التكاليف وجعل التكاليف يف حدود و�سع الإن�سان واأمانته وم�سوؤوليته ، فاإذا وجد الإن�سان 
الذي قدره اهلل  الرباين  النظام  ، ل يف هذا  وبذله  الوقت فهو من خلل يف موازنته  �سيقا يف 

تقديرا ، ول يف التكاليف التي اأمر بها .
اأهوائه  على  الإن�سان  يعكف  الوقت حتى  ي�سيق  ل  وكيف   ، امليزان  ي�سطرب  ل  كيف   
فيعطيها الوقت الأو�سع ، او مي�سي يف �سعيه للرزق يلهث ليل نهار ، اأو يوؤثر الدنيا وزخرفها على 

الآخرة ونعيمها .
اإن الأمة التي تنظم نف�سها من خلل اإدارة واعية ذكية يرتبط عمل الفرد فيها بالأمة   
ويعم  الربكة  وتنمو  كلها  ، فترتابط الهود  يبقى عمل فرديا معزول  واأهدافها ول  ومنهجها 
الوقت  واأبناءنا على احرتام  اأنف�سنا  اأن ندرب  ونحاول  الوقت  اأهمية  بد من  لذلك ل   ، اخلري 

وال�ستفادة منه على اأح�سن وجه ممكن من خلل الإدارة والنظام والنهج والتخطيط .
واعلم اأن الوقت الذي ت�ستثمره يف العناية ب�سح قدراتك هو اأهم ا�ستثمار تقوم به يف حياتك، 
يقول   ، املت�سابكة  املعقدة  التعامل مع م�ساكل احلياة  اأنت ويف قدرتك على  ا�ستثمار فيك  لأنه 
�سلمان الفار�سي ر�سي اهلل عنه : ) اإن لنف�سك عليك حقا ، ولربك عليك حقا ، ول�سيفك عليك 
حقا ، واإن لأهلك عليك حقا ، فاأعط كل ذي حق حقه ( وملا بلغ ذلك القول ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم قال : ) �سدق �سلمان ( رواه البخاري .
فاملوؤمن كمثل زرع اأخرج فروعه ، فنما وزاد �سمكه ، ومنت هذه الفروع حتى ا�ستوت   
اأدوراك يف  بع�سا فهكذا  اأجزائها  بع�س  يقوي  قوية �سلبة  ال�سجرة  فاأ�سبحت   ، �سيقانها  على 

احلياة اإذا نبعت كلها من ر�سالتك ال�سخ�سية فاإنك ل ترى اأي انف�سال بينها .
وهذا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ترى كل اأدواره نابعة من ر�سالته ال�سخ�سية التي قال اهلل 

عز وجل عنها : ) و ما اأر�سلناك اإل رحمة للعاملني ( الأنبياء 107 .
وحينما تكون اأدوارك واأهدافك كلها نابعة من ر�سالتك ال�سخ�سية فاإنك متلك الطاقة   
والدافع القوي النابع من داخل ذاتك ، فت�ستطيع اأن تقوم بها معا ، اأما حني تنف�سل تلك الأدوار 

عن ر�سالتك فلن يكون لها مثل ذلك الدافع ، لأنها ل تتغذى من �سخونة الذات من الداخل .
وين�سح ابن الوزي رحمه اهلل تعاىل فيقول : ) ينبغي للإن�سان اأن يعرف �سرف زمانه وقدر 

وقته فل ي�سيع منه حلظة يف غري قربة ويقدم الأف�سل فالأف�سل من القول والعمل ( .
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الإن�سان معنى احلياة  واقع احلياة يفقد  اأو عدم متثلها يف  املفاهيم  اإن فقدان هذه   
وقيمتها 

وبالتايل ي�سعف عنده ال�سعور بالهتمام بالوقت واملحافظة عليه في�سبح �سغله ال�ساغل ) قتل 
الوقت ( واإهداره باأي عمل ينهيه من طوله وملله حتى واإن اأدى ذلك اإىل التخل�س من احلياة 

بالكلية .
الروحي  الفراغ  اإىل  حقيقتها  يف  تعود  اليوم  ال�سباب  من  كثري  لدى  الفراغ  وم�سكلة   
وخواء القلب من كمال الإميان الذي ي�سعر بالأن�س والطمئنان ، وهي م�سكلة ناجتة عن زيف 
احل�سارة الاهلية املنحرفة وعن الفراغ الفكري وانعدام الت�سور ال�سحيح لهذه احلياة وعدم 

معرفة �سبب وجودنا فيها ومهمتنا املوكولة اإلينا يف هذا الوجود .

والذين يعرفون قيمة اأوقاتهم واأهميتها واغتنموا كل حلظة يف مر�ساة ربهم ، واأن دقات قلوبهم 
تطرق م�سامعهم وتخاطبهم قائلة :

 
                     دقـــــات قلب املرء قــــــــائلة لـــــــه            اإن احليـــــاة دقــائق وثوان 
                     فارفع لنف�سك قبل موتك ذكرها           فالذكر للإن�سان عمر ثان 

تذكر دائما 
للقلوب �سهوة واإقبال واإن لها فرتة واإدبارا ، فخذوها عند �سهوتها واإقبالها ودعوها 

عند فرتتها واإدبارها .
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- الكلمة الطيبة

كم نحن اليوم يف اأم�س احلاجة اإىل الكلمة الطيبة ، يف زمن كرث فيه التوتر والقلق   
والغ�سب واحلوادث ال�سام ، التي يفرغ منها الإن�سان اإننا بحاجة اإىل كلمة الطيبة تبعث روح 

الأمل وتق�سي على الت�ساوؤم كلمة تخفف الآلم وتهون امل�سائب .
ول  الأعا�سري  تزعزعها  ثابتة م�ستقرة ل  الطيبة  كال�سجرة  كلمة احلق  الطيبة هي  الكلمة  اإن 
الأزمات ول تع�سف بها رياح الظلم ، قال اهلل تعاىل : ) اأمل ترى كيف �سرب اهلل مثل كلمة 
طيبة ك�سجرة طيبة اأ�سلها ثابت وفرعها يف ال�سماء توؤتي اأكلها كل حني باإذن ربها وي�سرب اهلل 

الأمثال للنا�س لعلهم يتذكرون ( اإبراهيم 25 .
فاملوؤمن كال�سجرة الطيبة اأ�سلها ثابت ، اإميانه ثابت ل يتزعزع مهما كرثت عليه املحن   

والفنت ، كثري العطاء يف احلق بدون حد اأو عدد .
وقد اأمرنا اهلل تعاىل بالكلمة الطيبة ، قال تعاىل : ) وقولوا للنا�س ح�سنا ( البقرة 83 ، وطمعا 
يف ب�سرى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : ) رحم اهلل رجل �سمحا اإذا باع �سمحا اإذا ا�سرتى 
واإذا اقت�سى ( ، وقال �سلى اهلل عليه و�سلم :    ) األ اأخربكم مبن حترم عليه النار غدا قالوا : 

على من يا  ر�سول اهلل ، قال : على كل هني لني �سهل قريب ( .
فاملوؤمن مبثابة الداعية حامل ر�سالة اهلل اإىل النا�س كافة ، حامل اأ�سرف ر�سالة يقوم   
باأكرم مهمة ومي�سي على اأعز نهج على �سراط م�ستقيم م�سرق باحلق وح�سبه كذلك اأنه يحمل 
دعوة ور�سالة هي حاجة كل اإن�سان وهي حاجة الب�سرية كلها على مدى الع�سور والأجيال فهو 

بحاجة اإىل التزام الكلمة الطيبة .
ل �سك باأن �سنة اهلل تعاىل ق�ست اأن تكون الدنيا دار ابتلء ومتحي�س للنا�س عامة   
وللموؤمن خا�سة ، فهو اأ�سد بلوى وابتلء ومتحي�سا حتى يظل ال�سف املوؤمن نقيا من ال�سعفاء 
اأنواعها ، وترتفع درجة املوؤمن بذلك عند ربه ،  وحتى يحمي اهلل املوؤمنني من الفتنة وجميع 
قال تعاىل : { ما كان اهلل ليذر املوؤمنني على ما اأنتم عليه حتى مييز اخلبيث من الطيب } اآل 

عمران 179 .
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ويف احلديث الذي يرويه اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم   
قال : ) مثل املوؤمن كمثل الزرع ل تزال الريح متيله ول يزال املوؤمن ي�سيبه البلء ، ومثل الكافر 

كمثل �سجرة الأرز ل تهتز حتى ت�ستح�سد ( رواه ال�سيخان والرتمذي .
ولكي نلتزم الكلمة الطيبة وخا�سة يف هذا ال�سهر املبارك ، ونعامل غرينا املعاملة الطيبة احل�سنة 
اأن نفرغ قلوبنا من التذمر وال�سجر واحلقد واحل�سد ونحب لغرينا كما نحب لأنف�سنا ،  ل بد 
ال�سحنات الزائدة ، فتكون كالبل�سم  اأفواهنا طيبة �سافية من  الكلمة الطيبة من  حتى تخرج 
ال�سايف الذي يو�سع على الرح لي�سمده ، وكم هي اليوم جراح الأمة كثرية ، واإذا غابت الكلمة 

الطيبة يف الأمة كرثت عللها واأمرا�سها ، ويتوقف اإنتاجها وت�سبح تاأكل بع�سها بع�سا .
اأمل  اإىل  والياأ�س  �سعادة  اإىل  والتعا�سة   ، قوة  اإىل  ال�سعف  حتول  اأن  ت�ستطيع  الطيبة  بالكلمة 

والك�سل اإىل ن�ساط والف�سل اإىل جناح ، والإحجام اإىل اإقبال على احلياة بنف�س طيبة هادئة .

تذكر دائما 
ن�ساأل  اأن  ، وميكُن  اأبنائك  مع  املحرتم  والت�سال  الأبناء  تربية  فنون  تزّوْد من   
اأنف�سنا هل تربيُتنا لأبنائنا الآن هي اأف�سل ما ميكن اأن ن�سل اإليه ؟ وتذّكْر اأن ما مل 

نعلمه اأكرُث مما علمناه قال تعاىل : { َوَما اأُوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم اإِلَّ َقِليًل}
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إقامة البناء على تقوى اهلل

اإقامة البنيان على تقوى اهلل تعاىل يف كل جانب من جوانبه وركن من اأركانه وزاوية   
له  الأمان  �سمام  وتكون  كله  الإ�سلمي  العمل  م�ساحة  التقوى  تغطي  واأن  بد  ل  اإنه  زواياه  من 

وفيه.
واملنذور  واحلرام  احللل  ومعرفة  اهلل  �سرع  والتب�سر  اهلل  دين  يف  الثقة  فح�سن   
واملكروه وغريه ، تعترب من العوامل امل�ساعدة على حتقيق التقوى والعمل ال�سالح بدليل قوله 
�سلى اهلل عليه و�سلم :« من يرد اهلل به خري يفقهه يف الدين ويعلمه ر�سده » و�سرط ذلك اأن 
يكون التعلم والتفقه هلل تعاىل وابتغاء مر�ساته واإل كان واقعا يف حمذور قوله �سلى اهلل عليه 
و�سلم :« من تعلم العلم ليجاري به العلماء ومياري به ال�سفهاء وي�سرف به وجوه النا�س اإليه 
اأدخله اهلل النار » واإح�سان العبادة هلل مدخل وا�سع لبلوغ تقوى اهلل واإىل ذلك ي�سري ر�سول اهلل 
عليه ال�سلة وال�سلم حني �سئل عن الإح�سان فقال :« الإح�سان اأن تعبد اهلل كاأنك تراه فاإن مل 

تراه فاإنه يراك 
الطوارئ  كل  من  النف�س  ويح�سن  القلب  يطمئن  عليه  واملداومة  تعاىل  اهلل  وذكر   
ال�سيطانية ،و مينحها حلوة العي�س مع اهلل ومراقبة وجهه تعاىل ويف و�سية داود عليه ال�سلم 
لقومه :)واآمركم بذكر اهلل فاإن اأح�سن ما يكون العبد يف ذكر اهلل تعاىل واإن مثل ذلك كمثل 
يف  تعاىل  اهلل  مراقبة  ت�سعف  حني  (اإنه  فيه  فتح�سن  ح�سنا  فاأتى  �سراعا  العدو  طلبه  رجل 
النفو�س ول تكون القوامة للتقوى على الوارح وما تخرجه من اأعمال وت�سرفات ي�سبح الفرد 

األعوبة بيد ال�سيطان وت�سبح اأفكاره واأقواله وتربيراته بع�سا من تلبي�س اإبلي�س .
فالذي ل يتقي اهلل تعاىل يخ�سى من �سره ول يطماأن اإليه والذي ل يتقي اهلل ل ميلك اأن مي�سك 
ل�سانه عن تناول اإخوانه من حوله مبا يوؤذيهم والذي ل يتقي اهلل ل ميكن اأن يبيع دينه ودعوته 

بدرهما كما ميكن اأن ي�سقط يف اأي اختبار وامتحان .         
اإن قاعدة الأخوة يف اهلل هي اأوثق عرى الإميان و اللبنة الأقوى يف البنيان و الأخوة هي   

التي جتعل احلركة الإ�سلمية كالبنيان املر�سو�س ي�سد بع�سه بع�سا.
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و بقدر ما تكون الأخوة قوية بقدر ما تبعث يف ال�سف القوة ، ويقوى البناء  و بقدر ما حت�سنه 
وت�سدده و تدفع عنه البليا و ترد عنه النائبات ، و حني ت�سعف الأخوة اأو يعرتيها الهزال ي�سبح 

البناء مرتعا للم�ساكل و الأمرا�س و العلل .
و من هنا الدعوات القراآنية ال�سارخة » و اعت�سموا بحبل اهلل جميعا و لتفرقوا » اآل   
عمران  الآية  )103( ، » و ل تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات » اآل 
عمران  الآية )105( ، » و ل تنازعوا فتف�سلوا و تذهب ريحكم » ، » اإمنا املوؤمنون اخوة فاأ�سلحوا 

بني اأخويكم و اتقوا اهلل اإن اهلل تواب رحيم « احلجرات الآية )10( .
املر�سو�س  كالبنيان  للم�سلم  امل�سلم   « للمتحابني يف اهلل  النبوي  الت�سوير  و من هنا   
ي�سد بع�سه بع�سا » ، و من هنا الزواجر النبوية من الآفات الل�سان ، و مهالك الغيبة و النميمة و 
البهتان » اأتدرون ما املفل�س ؟ » قالوا : املفل�س من ل درهم له و ل  متاع ، فقال : املفل�س من اأمتي 
من اأتى يوم القيامة ب�سلة و �سيام و زكاة و ياأتي و قد �ستم هذا و قذف هذا و اأكل مال هذا 
و �سفك دم هذا و �سرب هذا ، فيعطي هذا من ح�سناته و هذا من ح�سناته فاإن فنيت ح�سناته 

قبل اأن يق�سى ما عليه اأخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح يف النار » رواه م�سلم .

تذكر دائما 
بتحديدك لأهدافك تربح ثروة ل ت�ساويها مليارات الأر�س كلها ، لأنك تربح بذلك 
حياتك نف�سها ، وهي ل تقدر بثمن ، فاإن الرثوة الوحيدة التي ت�ستحق اأن جتدها هي 

اأن يكون لك هدف يف احلياة .
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- الرضا بما قسمه اهلل

اإن الر�سا عملية نف�سية �سهلة كانت الأمور كما نريد ، و�سعبة اإذا كانت على عك�س ما   
نريد ، ومطلوب من الإن�سان اأن ُير�سي نف�سه يف جميع الأحوال لكي يحميها من م�ساعر ال�سخط 

وامللل وال�سجر .
والر�سا بق�ساء اهلل وقدره �سعادة نف�سية ، تريح النف�س والبدن معا وا�سمع اإىل قول   
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : ) ار�س مبا ق�سم اهلل لك تكن اأغنى النا�س ( ، فالرا�سي بق�ساء 

اهلل وقدره هو اأغنى النا�س ، حيث يجعلك الر�سى ن�سطا مرتاحا مطمئنا .
 ، والوئام  واحلب  ال�سعادة  توفر  يف  الأ�سا�سية  الأمور  من  وهو  احلياة  جمالت  ي�سمل  والر�سا 
فتجد الر�سا الأ�سري م�سدر متا�سك الأ�سرة وترابطها و�سعادة اأفرادها ولو فقد الر�سا حلل 

حمله ال�سخط وامللل ، ووقعت الأ�سرة يف م�ساكل وخلفات .
وي�سمل الر�سا اأي�سا ال�ستمتاع باحلياة وقبول ما فيها يف حدود ما اأمر اهلل به وا�ستح�سان ما 

فيها من نعم وجمال وخري .
والر�سا مطلوب يف الكروب واملحن وامل�سائب ، وعلينا قبول الأمر الواقع والر�سا به ،   
والتكيف معه حتى ل نهدم حياتنا بالثورة وال�سخط ، ويجب اأن نعلم اأن امل�سائب والفواجع التي 
حلت بنا ، ل �سك اأنها توؤملنا وتوؤذينا وحترمنا ، يجب اأن نعمل على تغيريها باحلكمة والرتيث 
امل�سائب  هذه  يف  لعل  ندري  ول   ، اأول  اأنف�سنا  من  يبداأ  قلنا  كما  والتغيري   ، ال�ستعجال  دون 
والفواجع خري اآجل اأم عاجل ، اإن املوؤمن يجد يف امل�سائب والنوازل دليل على حب اهلل تعاىل 
له ، فيجب اأن ير�سى بها ، ول ي�سخط ول ي�ساأم ، وهذا ما يوؤكده قول اهلل تعاىل : { وع�سى اأن 
تكرهوا �سيئا وهو خري لكم وع�سى اأن حتبو �سيئا وهو �سر لكم ، واهلل يعلم واأنتم ل تعلمون } 

البقرة 216 .
وقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : ) ما ق�سى اهلل ملوؤمن من ق�ساء اإل كان خريا له ( ،   
وقال اأي�سا : ) اإذا اأحب اهلل قوما ابتلهم فمن ر�سي فله الر�سا ومن �سخط فله ال�سخط ( اإذا 
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علينا اأن ندرك هذا املعنى ونعيه جيدا ، ونر�سى بق�ساء اهلل وقدره ، ونبعد عن اأنف�سنا ال�سخط 
والزع .

ومن اأرقى درجات الر�سا واأعله ، ر�سا الإن�سان عن ربه وخالقه ، وي�سمل ذلك التوكل   
على اهلل والنقياد لأوامره واجتناب نواهيه وت�سليم بق�سائه وقدره ، والراحة والطمئنان يف ما 
ق�سم ، والعرتاف بف�سل اهلل واإح�سانه ، وحمده والثناء عليه ، وظهور اآثار نعم اهلل على ل�سان 

العبد ثناءا واعرتافا وعلى قلبه �سهادة وحمبة ، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة .
فالإن�سان الذي ير�سى ول ي�سخط فاإنه يتطلع اإىل الأح�سن ويرغب يف التقدم وحري�س على ما 

ينفعه وينفع غريه ، ويريد الرتقي والنجاح والطماأنينة والأمن وال�سكينة .
والر�سا لي�س وقوفا عند القليل ، والزهد يف الكثري مع القدرة عليه ولي�س هو عزوفا   
عن احلياة فكل واحد منا مطالب باأن ينمي نف�سه ويطورها ويح�سن من حياته ، ويعمل ما ينفعه 
يف الدنيا والآخرة ، فاإذا جنح وو�سل اإىل ما ي�سبو اإليه �سكر اهلل تعاىل وحمده ، واإذا ف�سل اأعاد 
الكرة مرة اأخرى وثابر وجاهد من اأجل النجاح وارتقاء �سلم املجد دون �سخط اأو �سجر ، ويذكر 
قول اهلل تعاىل : ) واإذ تاأذن ربكم  لئن �سكرمت لأزيدنكم ( ، وقال اأي�سا : ) و من �سكر فاإمنا 
ي�سكر لنف�سه ( وكان عمر بن عبد العزيز يقول : لقد تركتني هوؤلء الدعوات ومايل يف �سيء 
من الأمور اإرب اإل يف مواقع قدر اهلل عز وجل ، وكان يدعو بها كثري : ) اللهم ر�سني بق�سائك 

وبارك يل يف قدرك حتى ل اأحب تعجيل �سيء اأخرته ول تاأخري �سيء قدمته ( . 

تذكر دائما 
النجاح والفاعلية ل يعتمدان على ما نبذله من جهد بقدر اإعتمادهما على ما اإذا   

كان هذ الهد ي�سري يف الطريق ال�سحيح .
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- قوة التوكل على اهلل
 

فالتوكل على اهلل و تفوي�س الأمر اإليه �سبحانه ، و تعلق القلوب به جل و عل من اأعظم   
الأ�سباب التي يتحقق بها املطلوب و يندفع بها املكروه ، وتق�سى احلاجات ، وجتدد بها حياتك 
جميع  حال  هو  هذا  و   ، حتقيق  اأمت  املق�سود  حتقق  القلوب  من  التوكل  معاين  متكنت  كلما  و 
الأنبياء و املر�سلني ، ففي ق�سة نبي اهلل اإبراهيم – عليه ال�سلم – ملا قذف يف النار روى اأنه 
اأتاه جربيل ، يقول : األك حاجة ؟ قال : »اأما لك فل و اأما اإىل اهلل فح�سبي اهلل و نعم الوكيل » 
فكانت النار بردًا و �سلمًا عليه ، و من املعلوم اأن جربيل كان مبقدوره اأن يطفئ النار بطرف 

جناحه ، و لكن ما تعلق قلب اإبراهيم – عليه ال�سلم – مبخلوق يف جلب النفع و دفع ال�سر . 
و نف�س الكلمة رددها ال�سحابة الكرام يوم حمراء الأ�سد – �سبيحة يوم اأحد – يقول تعاىل: 
ا�َس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم َفاْخ�َسْوُهْم َفَزاَدُهْم اإِمَيانًا َوَقاُلوْا َح�ْسُبَنا اهلّلُ  ا�ُس اإِنَّ النَّ ِذيَن َقاَل َلُهُم النَّ { الَّ
َواَن اهلّلِ } » �سورة اآل  َبُعوْا ِر�سْ �َس�ْسُهْم �ُسوٌء َواتَّ ْ مَيْ ٍل ملَّ َن اهلّلِ َوَف�سْ َوِنْعَم اْلَوِكيُل. َفانَقَلُبوْا ِبِنْعَمٍة مِّ

عمران : 173 – 174 » .
والأخذ بالأ�سباب هو هدي �سيد املتوكلني على اهلل – �سلوات اهلل و �سلمه عليه - يف   
يوم الهجرة و غريه ، اإذ عدم الأخذ بالأ�سباب قدح يف الت�سريع، و العتقاد يف الأ�سباب قدح يف 
التوحيد ، و قد ف�سر العلماء التوكل فقالوا : ليكن عملك هنا و نظرك يف ال�سماء ، و يف احلديث 
عن اأن�س بن مالك – ر�سى اهلل عنه – قال : قال رجل : يا ر�سول اهلل اأعقلها و اأتوكل ، اأو اأطلقها 
و اأتوكل ؟ قال : »اعقلها و توكل » رواه الرتمذي ، واأما عدم ال�سعي فلي�س من التوكل يف �سيء، 
واإمنا هو اتكال اأو تواكل حذرنا منه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم ، و التوكل على اهلل يحر�س 
عليه الكبار و ال�سغار و الرجال و الن�ساء ، يحكى اأن رجًل دخل م�سجد النبي �سلى اهلل عليه 
و �سلم باملدينة فراأى غلمًا يطيل ال�سلة ، فلما فرغ قال له : ابن من اأنت؟ فقال الغلم : اأنا 
يتيم الأبوين ، قال له الرجل : اأما تتخذين اأبًا لك ، قال الغلم : و هل اإن جعت تطعمني ؟ قال 
له : نعم ، قال : و هل اإن عريت تك�سوين؟ قال له : نعم ، قال : و هل اإن مر�ست ت�سفيني؟ قال: 
هذا لي�س اإيل ، قال : و هل اإن مت حتييني ، قال : هذا لي�س اإىل اأحد من اخللق ، قال : فخلني 
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للذي خلقني فهو يهدين و الذي هو يطعمني و ي�سقني، و اإذا مر�ست فهو ي�سفني ،و الذي اأطمع 
اأن يغفر يل خطيئتي يوم الدين ، قال الرجل : اآمنت باهلل، من توكل على اهلل كفاه .

وقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم :« لو اأنكم توكلتم على اهلل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري 
تغدو خما�سًا و تروح بطانًا » رواه اأحمد .

و كان من دعاء ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم :« اللهم اأ�سلمت وجهي اإليك وفو�ست   
اأمري اإليك و األاأت ظهري اإليك رغبة ورهبة اإليك ل ملجاأ ول منجى منك اإل اإليك ». رواه 
بك  و  اأنبت  اإليك  و  توكلت  عليك  و  اآمنت  بك  و  اأ�سلمت  لك  »اللهم   : يقول  كان  و  البخاري، 
خا�سمت، اللهم اإين اأعوذ بعزتك ل اإله اإل اأنت اأن ت�سلني ، اأنت احلي الذي ل ميوت و الن 
والإن�س ميوتون «. رواه م�سلم ، و كان ل يتطري من �سئ �سلوات اهلل و �سلمه عليه ، و اأخذ بيد 

رجل جمذوم فاأدخلها معه يف الق�سعة ثم قال : »ُكْل ثقًة باهلل و توكل عليه » رواه اأبو داود.
ينبغي للموؤمن اأن يتوكل على اهلل عز و جل مع اأخذه بالأ�سباب ، فتجديد حياتك مبني   

على التوكل على اهلل �سبحانه وتعاىل.
 فالتوكل كما قال ابن القيم: ن�سف الدين و الن�سف الثانى الإنابة ، فاإن الدين ا�ستعانة و عبادة  
فالتوكل هو ال�ستعانة و الإنابة هي العبادة ، وروي اأن نبي اهلل مو�سى - عليه ال�سلم – كان 
يقول : اللهم لك احلمد و اإليك امل�ستكى و اأنت امل�ستعان ، و بك امل�ستغاث و عليك التكلن ، ول 

حول ول قوة اإل بك . 

تذكر دائما 
حول  همته  حتوم  من  النا�س  فمن  وعزميته  همته  ينا�سب  مبا  يعمل  اإن�سان  كل   

الرثى ، ومنهم من ترنو همته نحو الرثيا .


