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حقوق الطبع حمفوظة
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احلي���اة  يف  املنا�ض���ل  واأب���ي  اهلل  رحمه���ا  اأم���ي  روح  اإىل   *
وزوجتي العزيزة واأولدي الطيبني, واأحبابي من الأهل 

والأقارب..
* اإىل كل من مل يجد �ضبياًل رغم تعدد ال�ضبل..

* اإىل كل م���ن يعي����ش هموما وغموما ويحمل نف�ض���ه ما ل 
طاقة له بها, وي�ضيق على نف�ضه احلياة, حتى اإنه يعتقد 

باأنه لن يجد خمرجا رغم �ضعت الدنيا وجمالها.

الأخ�سائي النف�سي
ماجد عايد خلف العنزي
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الـمقدمـة
النجاح,   اأو  الف�شل  اإىل  ب�شببنا  بنا   ت�ؤدي  اأن  اإما  كلمة ذو اجتاهني  الياأ�س 
ن�شتطيع جعلها حافزا للتقدم يف احلياة من خالل مثابرتنا والبحث عن نقاط 
�شعفنا وتق�يتها, الياأ�س ياأتينا عندما ال نرتب اأم�ر حياتنا وننظمها بل جنعلها 
والقن�ط  الك�شل  يبعث  الياأ�س,الياأ�س  منا  يتمكن  �ش�ف  ذلك  وعند  ع�ش�ائية, 
باأ�شني,  متحطمني  وجتعلنا  اأنف�شنا  تاأكل  اآفة  الياأ�س  له,  ا�شت�شلمنا  اإذا  والف�شل 
حرب  يف  اأننا  حيث  لها  ا�شت�شلمنا  اإذا  والدونية,  االحتقار  بعني  الأنف�شنا  ننظر 
وامل�شتلزمات  امل�شئ�ليات  فيه  كرثت  الذي  الزمان  هذا  يف  خ�ش��شُا  الياأ�س  مع 
ف�شارت مثل التنف�س يف حياتنا اأي اأنها ال تفارقنا لكن ال�ش�ؤال املهم ما ه� الياأ�س 
وكيف ياأتي ومتى وما هي مدته, احلقيقة اإنني اأ�شبه الياأ�س بال�شارق الذي متى 
ما وجد فر�شة اأ�شتطاع اأن ي�شرق منك القدرة على تط�ير نف�شك واأمثل ذلك يف 
اإن�شان عنده ق�شر وهذا الق�شر حم�شن وي�جد به حرا�س ومتابعة من �شاحب 
الق�شر فهل ي�شتطيع الل�س الدخ�ل لهذا الق�شر اأو �شرقة �شيء منه؟! كال بل 
يح�شب ملي�ن ح�شاب لذلك وال ي�شتطيع اأ�شال, والق�شر الثاين �شاحبه اأهمله, 
ال يتابعه وال يجعل عليه حرا�شه, فهذا الق�شر �ش�ف يجلب اأي ل�س ولعل ال�شبب 
اأنه هيئ اجل� لل�ش��س, اإذا االإن�شان الذي يح�شن نف�شه ويتابعها لن يتمكن منه 
الياأ�س اأبدًا, الياأ�س ياأتينا عندما نك�ن حمطمني ب�شبب حتطيمنا الأنف�شنا, وننظر 
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الأنف�شنا من منظار اأ�ش�د, الياأ�س البد منه وعلينا م�اجهته بالطرق ال�شحيحة, 
مقاومتنا  م��دى  يقي�س  ب�شيط  اختبار  هناك  الياأ�س  ع��امل  يف  اخل������س  وقبل 
للم�شكالت التي ت�اجهنا يف احلياة, حيث اأنني قمت باإعداده ولكنه لي�س �شرطًا 

اأن يك�ن 100% �شحيح, اأنه ير�شم �ش�رة اأولية عامة عن ال�شخ�س . 
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اأ�شئلة  تقدير مدى مقاومتك مل�شكالت احلياة )1( 

لتقدير حالتك ب�ش�رة �شحيحة ,اأجب باأول اإجابة تخطر عليك �شع اأمامها 
) عالمة )

الأ�سئلة
الإجابة التي تنطبق عليك

اأبدًااأحيانًاكثريًادائمًا

هل تفقد االأمل يف بع�س اأم�ر حياتك؟

امل�شكالت التي ت�اجهك هل حتاول حلها؟

هل تفقد االأمل يف  حياتك كليا؟

هل تنظر اإىل نف�شك بعني االحتقار؟

هل تعتقد اأن االآخرين اأف�شل منك؟

اإذا ف�شلت يف �شيء ما ت�شت�شلم له ؟

بعد النتهاء من الإجابة ت�ستطيع معرفة مدى مقاومتك للم�سكالت 
التي تواجهك يف احلياة يف ال�سفحة التالية

_______
)1(   هذا املقيا�س يعرب من خالل خربتي وجتاربي يف احلياة وال يعترب قطعي يف تقدير قيا�س مدى مقاومة امل�شكالت يف احلياة .
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مفتاح تقدير الإجابة
فهذا يعني وج�د عدم مقاومة م�شكالت احلياة,  اإذا كانت اأكرث اإجاباتك دائماً   *
مل�شكلة ما اأو عدة م�شاكل وباإمكانك التغلب عليها و�ش�ف جتد يف هذا الكتاب الكثري من 

احلل�ل املنا�شبة لك.
اإذا كانت اأكرث اإجاباتك كثرياً فهذا يعني اأن مقاومتك للم�شاكل يحد منها �شيء   *
يجب اأن تتخل�س منه, اأو تعاجله, وباإمكانك فعل ذلك, ف�ش�ف جتد الكثري من الطرق حلل 

هذه امل�شاكل يف ثنايا هذا الكتاب.
فهذا يعني  وج�د مقاومة للم�شاكل لكنها لي�شت  اإذا كانت اأكرث اإجاباتك اأحياناً   *
امل�شاكل  على  التغلب  ت�شتطيع  لكي  �شحيحة,  طريقة  اإىل  حتتاج  فقط  �شحيحة  مقاومة 

و�ش�ف يرثي الكتاب لديك معل�مات وا�شعة وي��شع لديك التفكري ال�شحيح.
اإذا كانت اأكرث اإجاباتك اأبداً فهذا يعني انك مقاوم للم�شاكل بالطريقة ال�شحيحة,   *

و�ش�ف يرثي الكتاب معل�مات غزيرة عن م�شكالتنا يف م�شرية احلياة.
جديد,  من  واالإجابة  االختبار  اإع��ادة  االأف�شل  فمن  متنوعة  اإجابتك  كانت  اإذا   *

وحماولة فهم االأ�شئلة جيدًا.
الياأ�س  وتكافح  تبعد  التي  ال�شحيحة  والطرق  واالأ�شباب  الع�امل  العديد من  هناك 
وتعاجله,كل هذه االأب�اب تعرب عن وجهة نظري للحياة وخربتي فيها, وبع�شها من الدين 
االإ�شالمي العريق الذي مل يدع �شيء اإال ذكره, وحيث اأنني عا�شرت الكثري من م�شكالت 
مع  يت�شارع�ن  الذين  من  الكثري  ت�شاعد  ف�جدتها  بنف�شي  الطرق  وجربت هذه  احلياة, 
كبد احلياة و�شقائها, والتي جعلتني اأنظر للياأ�س من منظار ي�شع بفجر جديد من الرقي 

والتقدم واال�شتزادة من العل�م وخربات الب�شر املتن�عة يف هذا الك�ن ال�ا�شع,
ق�سمت هذه العوامل اإىل 58 ف�سل )1( : 

_______
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فهم الت�كل على اهلل.  .1
الياأ�س ياأتينا لكن علينا اأن ن�اجه.  .2

ما ندم من اأ�شتخار.   .3
اأ�شاأل نف�شك جتد اجل�اب؟ .  .4

ال حتتقر نف�شك مهما كان ال�شبب.  .5
ال�شرب �شالح العظماء.  .6
ت�قع النجاح اأو الف�شل.  .7

الف�شل ما ه� اإال طريق للنجاح وتفادي االأخطاء.  .8
اإذا مل تقرر ف�شتجد من يقرر لك!.  .9

10. ي�جد يف حياتنا فر�س ذهبية. 
11. االعتقاد باأن ما دام يل عقل �شحيح وفكر �شليم فباإمكاين عمل كل �شيء.

12. ال�شعيد من وعظ بغريه. 
13. ي�جد طريقة لنجاحي و�ش�ف اأجدها.

14.  اأحدد هديف من البداية.
15. ي�جد الكثري من اأهدايف لكن حتتاج اإىل ترتيب وتنظيم.

16. ال ت�شخط على نف�شك اأو تهينها.
17. اأ�شعد نف�شك ت�شبح ملكًا.

18. احلمد وال�شكر يجلب النعم.
19. يكفي اأنك وجدت من العدم.

)1(   القارئ الكرمي تهمني اآرائك واقرتاحاتك, وي�شرين م�شاعدتك  للت�ا�شل معي على الربيد االلكرتوين: 
d.majed.alenezi@gmail.com
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20. ازرع �شجرة قد ت�شتظل بها مدى احلياة.
21. ال تنتظر حتى تقع امل�شكالت.

22. امل�شاريع التي تق�م بها ال ت�شتهني بها؟
23. ال تعزو ف�شلك ل�شيء ما�شي.

24. ال�شل�ات اخلم�س تنظيم وراحة.
25. مل ينجز اأي عمل عظيم اإال بعد تعب وجهد.

26. ال�شدائد مع ال�شرب م�شنع الرجال.
27. االأحداث ال�شيئة يف حياتك ت�شتطيع تغيريها؟!

28. اأطلب الدعم وامل�شاندة.
29. قل يل من �شديقك اأقل لك من اأنت. 

30. اأنت يف مهمة مدى حياتك.
31. جتنب كالم النا�س. 

32. احلياة �شهلة لكن نحن الذين جنعلها �شعبه.
33. اإذا كان اجتاهك وا�شح حياتك �ش�ف تك�ن وا�شحة.

34. �شر اأمامك وال تنظر وراءك.
35. بح�شب ما تتعلمه يظهر عليك!.
36. اأقبل نف�شك مهما كان ال�شبب. 

مييت  بعي�بنا  واالن�شغال  اجل�شد  ومييت  احل�شد  يحيي  النا�س  بعي�ب  37. االن�شغال 
احل�شد ويحي اجل�شد.

38. تريد اأن تتعلم �شاهد هجرة بع�س الطي�ر.
39. ال مفر من �شقاء احلياة.



13

40. دائما اجعل حياتك مرنة.
41. افعل اإن مل ت�شتطيع حاول اإن مل ت�شتطيع جرب اإن مل ت�شتطيع ول� اأن تفكر.

42. حياتنا نتيجة اأفكارنا.
43. انظر ما لديك وال تنظر ما لدى االآخرين. 
44. ال تف�شر بع�س االأم�ر وكاأنها مثل ال�شم�س.

45. االبتالء والفناء ال بد منه.
46. الزواج لبا�س الروح و�شكن اجل�ارح.

47. ي�جد يف حياتنا اأ�شياء �شغرية ال نلقي لها بال يك�ن لها تاأثري كبري علينا؟!. 
48. اال�شتغفار يفتح اخلري ويغلق ال�شر. 

49. اأ�شتطيع اأن اأ�شل اإىل ما و�شل اإليه بع�س النا�س. 
50. الف�شل يف اأم�ر احلياة طبيعي لكن الغري طبيعي اأن تبقى فا�شاًل.

51. مرارة االبتالء ال�شخط عليه وحالوته ال�شرب عليه.
52.  ال ت�شع نف�شك يف مكان �شيق.

53. عقلني يفكرون خري من عقل واحد يفكر.
54.  من طبيعة احلياة اختالف الطباع. 

55. ال تقارن نف�شك باالآخرين.
56. التحدي عدو ال�شعاب.

57. احلياة كلها هدف.
58. طريقة تنظيمي اأ�شتفد منها. 
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عن عمر - ر�سي اهلل عنه - عن النبي 
�سلى اهلل علي��ه و�سلم قال: )لو اأنكم 
توكلون عل��ى اهلل حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطري تغدو خما�سًا وتروح 

بطانًا(.
رواه اأحم���د وابن املبارك يف الزه���د والرتمذي وغريهم. 

)خما�شًا: جياعًا, بطانًا: ممتلئات البط�ن( .
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من ت�كل على �شيء اأوكل اإليه فاالإن�شان ال بد له من ق�ة يحتاج اإليها, واأعظم �شيء 
يت�كل عليه االإن�شان ه� اهلل الذي له ما يف ال�شم�ات واالأر�س, ي�ؤتي ملكه من ي�شاء, لكن 
هذا الت�كل ال يك�ن باأن ننتظر اأن ينزل علينا من ال�شماء كنز, بل يجب علينا اأن نكافح 
ونعمل لكي نحقق ما اأمرنا اهلل به, وما من �شيء يت�كل على اهلل اإال كفاه, واأعظم مثال 
للت�كل ون�شاهده كل وقت ه� الطري الذي منذ بزوغ ال�شم�س وه� يبحث عن طعام من غري 
تعب اأو كلل, اأو ت�شخط, اأو ت�شاوؤم, يذهب وه� خايل البطن و�شغاره جائعني ثم يع�د وقد 
اأمتلئ من خريات اهلل �شبحانه, ونحن لالأ�شف مت�فر كل �شيء وبط�ننا لي�شت مثل هذا 
ال�شبب  اأ�شاًل على فعل  الت�كل الذي يق�م  اأُمرنا به : ذلك  الت�كل الذي  الطائر اجلائع, 
مع االعتماد على اخلالق الذي اأمرنا ان ن�شعى �شعي حثيث الإيجاد �شبل العي�س يف احلياة 
اأمرنا اهلل ان  التي  اأرجاء املعم�رة  العمل والبحث وال�شعي يف  ولتحقيق مبداأ عظيم وه� 
ن�شعى يف مناكبها ونبتغي من خرياتها, ال اأن نعتمد على غرينا ونركن بل يجب اأن نكمل 
م�شرية احلياة التي كل من يف االأر�س يفعل هذا ال�شيء وه� العمل والبحث الدائم, وحل 
امل�شكالت باأن�اعها ول� ال حظنا ل�جدنا اأن جميع احلي�انات حققت هذا املبداأ العظيم من 
النمل, اإىل النحل , الطي�ر, كلها ال تكل وال متل من العمل وكاأنها كل ي�م ت�لد من جديد 
وعلى العلم فهي ال متتلك عق�ل جبارة مثلنا,ل� ال حظنا الطري يذهب وبطنه فارغ من ذو 
بزوغ الفلق وه� يبحث حتى امل�شاء يعني قرابة اأربعة ع�شر �شاعة من العمل املت�ا�شل من 
غري ملل,وباإمكانك م�شاهدة ذلك يف كل وقت وزمان, ملاذا ذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص الطري بالذات 
اإنها الطائر الذي يهاجر من  الأنها معجزة من معجزات اهلل ور�شالة لكل من ي�شاهدها 
مكان اإىل مكان من اجل طلب العي�س,ويقطع اأالف االأميال تاركًا اأر�شه ليبحث عن ار�س 
بها رزقه, هذا امل��ش�ع جعلت له ف�شاًل كاماًل �شميته تريد اأن تتعلم �شاهد هجرة بع�س 
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الطي�ر, فاالإن�شان ميلك عقل ميكنه من كل �شيء والدليل على ذلك هذا التقدم الهائل يف 
�شتى جماالت احلياة لكن هذا العقل من الذي وهبنا اإياه اإنه اهلل الذي اأح�شن كل �شيء 
ا�شتعنا بعد اهلل بعق�لنا ل�جدنا �شبل كثرية,  ل�  الأننا  اأبدا  نياأ�س  اأن ال  بنا  خلقه, فحري 
واأر�س اهلل وا�شعة ما الذي مينع البع�س منا ان ال ي�شعى فيها فرمبا يجد رزقه يف مكان 
ما, وال�شيء املهم ه� ان ال ن�شلم عق�لنا الأحد اأو نحطم اأنف�شنا ون�شلمها الأنا�س قد نك�ن 
اأف�شل منهم باآالف املرات, اأو نظن اأن االآخرين اأف�شل منا مهما كان ال�شبب لئن النا�س 
�ش�ا�شية ولكن الفرق ال�حيد ه� اأن ذلك ال�شخ�س الذي نظنه اأف�شل منا اأ�شتخدم عقله 
الذي وهبه اهلل اإياه, اأي قام بفعل االأ�شباب, ويجب اأن نك�ن على يقني اأنه ال ي�جد �شيء 

م�شتحيل �ش�ى م�ت ال�شخ�س اأو ت�قف عقله. 
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الياأ���س م��ا ه��و اإل بواب��ة للنج��اح وتف��ادي 
الأخط��اء, مل��اذا؟ لول وج��ود الياأ���س ملا وجد 
توج��د  ومل  للعم��ل  والنه��ار  للراح��ة  اللي��ل 
امل�ست�سفي��ات ومل يك��ن هن��اك مر�س��ى , ومل 
يوج��د اح��د ي�ساف��ر اأق�س��ى الأر���س لطل��ب 
ال��رزق, وكان كل �سخ���س قع��د يف مكانه, لكن 
احلقيقة ه��ي املواج��ه احلقيق��ة للياأ�س, لئن 
حياتن��ا مليئة بعوامل الياأ�س, من موت قريب 
ومن ك��وارث وم�سائ��ب الدهر وه��ي م�ستمرة, 
مل��اذا حت�س��ل ه��ذه الأم��ور, اإنه��ا طبيعية لئن 

الدنيا ل تقوم اإل باملكابدة.
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اآية  اإنها  الظالم  ليحل  الليل  ياأتي  ثم  ي�م  كل  ال�شم�س  تطلع  ملاذا  اأنف�شنا  �شئلنا  ل� 
عظيمة لكل من يف االأر�س اإنه نداء طبيعي للعمل ط�ال النهار ثم ياأتي الليل ليق�م بدق 
جر�س نهاية هذا الي�م لكي يرتاح الكائن احلي بعد عناء هذا النهار الط�يل, اإذا م�شاألة 
م�اجهة احلياة م�شاألة ي�مية ال بد منها, والعربة من ذلك هي فعل ال�شبب فعندما تغرب 
ال�شم�س ثم يحل الظالم فاإن هذا ال�قت يجب ان يرتاح الكائن احلي لكي يق�م يف الي�م 
الثاين ن�شيطًا متزودًا بالطاقة واحلما�س, فعل االأ�شباب �شروري, ل� ح�شل اأن ياأتي اإن�شان 
ال يريد الن�م يف الليل فهل ميكن له العمل يف النهار ال ميكن اأبدا حتى ل� اأمكن فاإنه فرتة 
التي  االأ�شباب  الراحة ملاذا؟ الأنه مل يق�م بفعل  التعب وعدم  ق�شرية ولكن تظهر معامل 
تعينه على م�اجهة نهاره بالن�م لياًل واأخذ فرتة راحة لكي يق�م يف ال�شباح وي�شعى يف 
ار�س اهلل ال�ا�شع, وهكذا مع م�اجهتنا مع الياأ�س اإنها م�شتمرة جدا, لكن كيف نقاوم هذا 
الياأ�س؟ اجل�اب ب�شيط جدا, هي امل�اجهة مع فعل االأ�شباب ال�شحيحة التي ت�شاعدنا على 

عدم الياأ�س و�ش�ف اأذكر اأمثلة على الياأ�س من بع�س االأ�شياء والف�شل فيها:

اأنه ياأ�س من  اأغلب الأوقات, ويقول ال�سخ�س  1-  التاأخر عن العمل يف 
التاأخر  واأنها عادته ل ي�ستطيع حلها, وياأ�س منها و�سار طبعه  امل�ساألة  هذه 

عن العمل؟

احلل:

- هل حاولت ان تبحث عن �شبب تاأخرك للعمل, علمُا انه ي�جد �شبب  للتاأخر عن 
هذا  يك�ن  وقد  عنه  البحث  حاول  م�شتمر,  وه�  عليك  واجب  هذا  اأن  تعلم  وهل  العمل, 
ال�شبب ب�شيط جدًا ولكن ال حت�س به. واإليك العديد من االأ�شباب التي جتعلك تتاأخر عن 

اأعمالك:
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اأو  �شعفها  ب�شبب  اإم��ا  منها  ج��دوى  ال  املنبهات  بع�س  بتنبيهك,  يق�م  ال��ذي  املنبه 
طريقة تنبيها, حيث اأنني واجهت هذه امل�شكلة لفرتة ط�يلة, ولكنني ق�شيت عليها باأنني 
ا�شتخدمت منبه ي�شبه �ش�ت جر�س املدر�شة, علمًا اأنني ا�شتخدمت العديد من املنبهات 
اجل�ال مثاًل, اأو �شاعة تنبيها خفيف, لكن العربة من ذلك ه� البحث عن االأ�شباب, عزيز 
القارئ اأبحث فرمبا جتد اأن هناك �شبب ب�شيط جدًا, مثل الفرا�س الغري مريح, اأو ال��شادة 
املرتفعة جدًا اأو االأ�ش�ات املزعجة, اأو االإ�شاءة, الذي اأريد ت��شيله لك ه� اأنه ي�جد �شيء 

ي�ؤثر عليك حاول اأن جتده ثم حتل هذا امل��ش�ع الذي قد يك�ن اأقل مما تت�ش�ر.

2-  كرثة الديون وعدم القدرة على �سدادها:

من االأ�شياء ال�شرورية التي يعاين منها الكثري من النا�س ه� كرثة الدي�ن التي عليه 
ما الذي يجعلني ال اأ�شتطيع �شدادها؟

اجل�اب ب�شيط جدًا ه� عدم التنظيم اأو الرتتيب, امل�شالة املهمة يف الدي�ن ما الذي 
تلك  يا ترى  اأق�م بطلب مبلغ مايل؟ هل هي احلاجة وهل  اأو  باأخذ قر�س  اأق�م  يجعلني 
احلاجة �شرورية اأم انه ه�ى بنف�شي  لكن اإذا كان علي دي�ن كيف �ش�ف اأعالج هذا ال��شع 
اإنه وبكل ب�شاطة, يحتاج اإىل بع�س التفكري والرتتيب وو�شع هناك قائمة لالأول�يات, حيث 
ان هناك اأنا�س ي�شرتي �شيء قد ي�شرب عليه اأ�شهر عديدة وجتده ال ي�شدد فات�رة الكهرباء 
وترتاكم عليه حتى ياأتي وقت ال ي�شتطيع �شدادها, ل� قلنا اأن الفات�رة ت�شدر �شهريًا مببلغ 
اأ�شهر �ش�ف يك�ن علينا املبلغ يف ذلك ال�قت  اإال بعد ثالثة  200ريال ومل نقم ب�شدادها 
200*3=600ريال, ل� اأننا قمنا ب�شداد املبلغ �شهريا ملا ح�شلت م�شكلة علينا الأننا تداركنا 
ال�شيء من البداية, وهكذا ت�شتطيع التمثيل عليه مبا �شئت اأق�شاط �شيارة اأو اأق�شاط بيت 
اأو اأق�شاط قر�س من بنك معني اأو غريه من االأ�شياء الالزمة, الذي اأردت اأن اأو�شله اإليك 
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اأيها القارئ اأن م�شاألة امل�شاريف يف حياتنا هي م�شاألة ي�مية دائمة, ولي�شت وقتية اأو �ش�ف 
اأهملناها �ش�ف ترتاكم علينا وال ن�شتطيع  اإذا  ياأتي زمان وننتهي منها بل هي م�شتمرة, 

�شدادها, امل�شاألة �شهلة جدًا هي و�شع ق�ائم لالأ�شياء االأولية والثان�ية.

3- ربة املنزل تقول ل اأ�ستطيع اأن اأحلق على اأعمايل ول ميكن ان اأنتهي 
منها؟

كل  اإىل  العمل  من  املكابدة  احلياة  عن�شر  ه�  فهذا  تنتهي  ال  االأعمال  اأن  �شحيح 
�شيء, لكن امل�شكلة احلقيقة التي ت�اجه بع�س ربات البي�ت, هي عدم م�اجهة هذه االأم�ر 
امل�اجهة ال�شحيحة, مما ينتج عنه ياأ�س ثم حتطيم الأنف�شهن ثم ت�شخط اإىل ان ترتاكم 
االأمر احلقيقي  لكن  ال�قت,  ذلك  ي�شنع يف  ماذا  يعلم  ال  االإن�شان  يبداأ  وبعدها  االأ�شياء 
اإتقانها على  اأن تعلمهن ربات البي�ت اأن عليهن م�ش�ؤولية عظيمة وباإمكانهن  الذي يجب 
اأكمل وجه, رمبا يرجع ال�شبب لبع�س ربات البي�ت ه� اأنها حتتاج ترتيب وتنظيم, وي�جد 
اأمر مهم وه� اأنه ت�جد اأ�شياء �شغرية وهذه االأ�شياء لها اأثر كبري, دع�ين اأذكر لكم بع�شًا 
من هذه االأ�شياء التي رمبا تغفل عنهن ربات البي�ت, وباإمكانك ا�شتخدام التفكري لديك 

وقيا�شه على ما ي�جد لديك:

ت�فري م�اد النظافة على اأكمل وجه, رمبا نق�س ب�شيط يف اأحد م�اد النظافة ي�ؤثر 
عليك, ولعل القارئ ي�شتغرب هذا االأمر الذي يظن انه ب�شيط اإن النظافة ال بد منها مثل 
االأك�شجني وهل االإن�شان ي�شتطيع العي�س من غري االأك�شجني., اأي�شًا النظافة لي�شت م�شاألة 
وقت اأو ي�م وليلة بل هي مدى احلياة, اأو اأنها فرتة ثم تنق�شي, حيث اأن كل �شيء اإذا مل 
يدركه ال�شخ�س يف وقته حت�ل هذا ال�شيء اإىل م�شكلة, مثال على ذلك عندما تنتهني من 
طبخة معينة ال تق�مني بغ�شل االأطباق اأو اخلادمة ال تق�م بغ�شلها فما الذي تت�قعني انه 
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�ش�ف يحدث؟ بال �شك �ش�ف ي�شعب اإزالة البقايا من الطعام الأنها جفت بل حتتاج اإىل 
�شاعات من التنظيف, لكن ل� اأنتهيتي من الطبخ وبعدها قمت بتنظيف االأواين اأول باأول 
ف�ش�ف ي�شهل تنظيفها وتك�نني قد عملت ال�شيء الالزم, اإ�شافة اإىل ت�فري ال�قت واجلهد, 
اأي�شًا من االأ�شياء املهمة و�شع ن�تة مل�شقة على باب الثالجة لكي ي�شهل معرفة االأ�شياء 
التي تريدين عملها, و�ش�ف اأو�شح طريقة و�شعها يف املثال القادم باإذن اهلل, وقد ت�شاألني 
ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة هي ان االإن�شان مع كرثة امل�شئ�ليات واملثريات واالأ�شياء التي 
اأمثلة  اإليها, هذه  اأ�شياء كثرية فنحتاج اإىل تدوينها, لكي ي�شهل الع�دة  ت�شغلنا قد نن�شى 
ب�شيطة جدًا وباإمكانك التفكري بامل�شكلة التي تعي�شها وتقي�شها على ما �شبق, واأخريًا الياأ�س 
يحتاج اإىل م�اجه وهذه هي طبيعة احلياة البحث والعمل وفعل االأ�شباب بعد الت�كل على 
اهلل, وعدم الرك�ن وترك االأيام تفعل ما ت�شاء بنا ونحن �شامت�ن مثل الربان الذي يك�ن 
يف �شفينة وتاأتيه الرياح والع�ا�شف وه� ينظر اإىل دمار �شفينته وال يحرك �شاكنًا علمًا انه 
اأعماق البحار  ل� فعل �شيئا لهانت امل�شيبة ولكنه مل يفعل �شيء حتى غرقت �شفينته يف 

بعدها ي�شعب عليه انت�شالها. 

يف  مكتبك  على  مذكرة  و�شع  ت�شتطيع  �شغرية,  مذكرة  و�شع  عليك  اأقرتح  و�ش�ف   
اأو احلا�شب  اإلكرتونية يف اجل�ال  اأنا�س عندهم مذكرات  وي�جد  اأي مكان,  �شيارتك يف 
االأ�شياء  فيها  تكتب  ان  ه�  واح��د  ه��دف  ت���ؤدي  كلها  ال��شيلة,  كانت  مهما  املهم  االآيل, 
االإن�شان  تعترب مثال على  املذكرة  اإجنازها وهي �شرورية, هذه  التي يجب  اأو  ال�شرورية 
املرتب واالإن�شان غري مرتب وع�ش�ائي يف حياته. واأنت عندما ت�شاهد ذلك الحظ الفرق 

بني االثنني ومن الذي تت�قع اأنه �ش�ف ي�شتفيد.
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الأ�سياء التي يجب اإجنازها الع�سوائية لديك

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
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ما الذي �ش�ف يع�د عليك عندما تك�ن ع�ش�ائيًا؟

 ................................................................................
................................................................................

.................................................................................
................................................................................

.................................................................................

ما الذي �ش�ف يع�د عليك عندما تق�م باإجناز االأ�شياء ال�اجب عليك اإجنازها؟

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
 .................................................................................
.................................................................................
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ع��ن جابر بن عب��د اهلل - ر�سي اهلل عنهم��ا - قال: )كان 
ر�س��وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيَعلِّمن��ا ال�ستخ��ارَة يف الأم��وِر كلِّه��ا, كم��ا 
يعلِّمن��ا ال�سورَة من القراآن, يق��ول: اإِذا همَّ اأحُدكم بالأمِر 
فلريَك��ْع ركعت��ن من غ��رِي الفري�س��ِة  ثم ليق��ل: اللهم اإين 
اأ�ستخ��رُيَك بعلم��َك, واأ�ْسَتْق��ِدُرك بقدرت��َك, واأَ�ساأَل��َك م��ن 
ف�سل��ك العظي��م, فاإن��ك تقِدر ول اأق��در, وتعل��م ول اأعلم, 
واأن��ت ع��الُم الغي��وب الله��م اإِن كن��َت تعل��م اأن ه��ذا الأْمَر 
خ��ري يل يف دين��ي, ومعا�س��ي, وعاقب��ِة اأم��ري - اأو ق��ال: 
��ْرُه يل, ثم بارك  عاِج��ِل اأم��ري واآِجِل��ِه - فاْق��ُدْرُه يل وي�سِّ
يل في��ه اللهم اإن كنَت تعلُم اأنَّ ه��ذا الأمر �َسّر يل يف ِديني 
ومعا�سي وعاقبِة اأمري - اأو قال: يف عاِجِل اأمري واآِجلِه - 
ي, وا�سرْفني عنه  واْقُدْر يِل اخلرَي حيث كان,  ِرفه َعنِّ فا�سْ

ي حاَجَته( ني به. قال: وُي�َسمِّ ثم َر�سِّ
رواه البخاري واأ�شحاب ال�شنن.
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لي�س  لكن  نطبقه  احلياة  يف  �شيء  اأي  فائدتها  ر�شالة  الأو�شل  امل��ش�ع  هذا  اخرتت 
التطبيق  وطبقناه  ال�شيء  هذا  فهمنا  اإذا  اإال  منه  �شيئًا  ن�شتفيد  فلن  ال�شحيح  مبفه�مه 
من  كثري  الأنه  مهم  اال�شتخارة  م��ش�ع  االأ�شياء  هذه  من  واح��دة   واال�شتخارة  ال�شحيح 
النا�س ذكروا اأنهم طبق�ا اال�شتخارة لكن ال فائدة من ذلك, وال�شبب هل طبقنا اال�شتخارة 
ال�شحيح  الفهم  فهمنها  وهل  اجله,   من  و�شعت  الذي  الهدف  ومن  ال�شحيح  مبفه�مها 
ال�ا�شح؟, ا�شتخارة اهلل ت��شلنا اإىل طرق ال يت�ش�رها وال يت�قعها عقل االإن�شان اأو اخلبري 
الذي نق�م باأخذ راأيه قبل ان نخ��س علينا اأن نفهم هذا احلديث العظيم, )كان ر�ش�ُل اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص ُيَعلِّمنا اال�شتخارَة يف االأم�ِر كلِّها(, اأي جميع االأم�ر املباحة �شرعًا ولي�س �شرطًا االأم�ر 
الكبرية مثل الزواج اأو غريه بل جميع اأم�ر حياتنا,, )كما يعلِّمنا ال�ش�رَة من القراآن( وهل 
�ش�ر القراآن وقتية بل هي يف كل وقت نتل�ها اأي اأن اال�شتخارة يف كل �شيء مباح وت�شلح 
يف كل وقت ي�شرع فيه ال�شالة الن�افل ما عدا ال�شل�ات املكت�بة,)يق�ل: اإِذا همَّ اأحُدكم 
باالأمر(, اأي انه عزم اأن يفعل �شيء اأو ان يرتك �شيء معني, اأي واحد منا اإذا هم ب�شيء 
اأكيد انه �ش�ف يق�م بهذا االأمر بعلم منه ويعرف مدى فائدته و�شرره و ي�شت�شري  معني, 
اأن  اأي  واحلكمة,  ال�شحيحة,  احلياة طبعًا اخلربة  وذوي اخلربة يف  النرية  العق�ل  ذوي 
يفعل ال�شبب ولي�س اعتقاد بع�س النا�س اأنني اأ�شتخري من اجل ان ياأتيني املال اأو اأمر معني 
واأنا جال�س , اأو ياأتيني اإلهام اأو ان�شراح يف ال�شدر, لي�س هذا املق�ش�د باال�شتخارة املق�ش�د 
اأن نفعل االأ�شباب ال�شحيحة كما ذكرت يف الف�ش�ل ال�شابقة, اأي ال�شعي, )فلريَكْع ركعتني 
من غرِي الفري�شِة(, اأي من غري ال�شل�ات املكت�بة اأي انه ال ي�جد ركعتني خا�شتني بهما 
اإمنا ت�شتطيع ان ت�شتخري اهلل يف, ال�شنن والن�افل و�شنة ال��ش�ء فباالإمكان جعل اإحدى هذه 
الن�افل, النية فيها ل�شالة اال�شتخارة, )اللهم اإين اأ�شتخرُيَك بعلمَك, واأ�ْشَتْقِدُرك بقدرتَك, 
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واأَ�شاأَلَك من ف�شلك العظيم, فاإنك تقِدر وال اأقدر, وتعلم وال اأعلم, واأنت عالُم الغي�ب اللهم 
اإِن كنَت تعلم اأن هذا االأْمَر خري يل يف ديني, ومعا�شي, وعاقبِة اأمري - اأو قال: عاِجِل اأمري 
ْرُه يل, ثم بارك يل فيه اللهم اإن كنَت تعلُم اأنَّ هذا االأمر �َشّر يل يف  واآِجِلِه - فاْقُدْرُه يل وي�شِّ
ي, وا�شرْفني  ِرفه َعنِّ ِديني ومعا�شي وعاقبِة اأمري - اأو قال: يف عاِجِل اأمري واآِجلِه - فا�شْ
ي حاَجَته(, الأنه اأحاط بكل �شيء  ني به. قال: وُي�َشمِّ عنه  واْقُدْر يِل اخلرَي حيث كان, ثم َر�شِّ
علمًا مهما بلغت عل�م الب�شر فاإنها قا�شرة عن علم اهلل الأنه يف�ق العقل والقدرة الب�شرية 
والك�نية باأ�شياء ال يعلمها اإال اهلل �شبحانه وتعاىل, قدرة الب�شر وخربتهم يف احلياة قا�شرة 
كاملة  الأنها  تتبدل  وال  تتغري  الدهر ال  اأزلية مدى  وقدرته فهي  اأمام علم اهلل  بلغت  مهما 
�شاملة, ف�شل اهلل وا�شع و�شع كل �شيء, نحن الب�شر قد نقدر على اأ�شياء بف�شل ما اأتنا اهلل 
من ق�ة لكن هناك اأ�شياء ال يقدر عليها غري اهلل, هناك اأ�شياء علمنا قا�شرًا فيها مثل نظر 
اأ�شعافا كثرية من  اأنه ي�جد حي�انات نظرها  االأمتار, بحيث  يتعدى عدد من  االإن�شان ال 
اأنه علمًا قا�شر جدا ويحتاج دعم من ق�ة ن�شتند عليها لي�شت اأي ق�ة بل هي  نظرنا, اأي 
ق�ة عندها علم الغيب وال ي�جد يف الك�ن �شيء يعلم الغيب غري اهلل, اإذا �شئلنا اأنف�شنا هل 
ي�شتطيع االإن�شان ان ي�شبط  دينه ومعا�شه ونهاية اأمره ويعرف ماذا يح�شل له اإذا اأقدم 
الغيب  الأنه من عل�م  يت�ش�ره  اأن  للعقل  الذي ال ميكن  امل�شتحيل  اإنه من  اأمر معني؟  على 
التي ال يعلمها اإال اهلل, ت�شميت احلاجة لي�س كل حاجة ن�شتخري بها حيث اإن االإقدام على 
املعا�شي واملحرمات وقطيعة الرحم, كل هذا ال يندرج حتت اال�شتخارة اإمنا يندرج جميع 

االأ�شياء  التي تك�ن مباحة �ش�اًء �شغرية كانت اأو كبرية.
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اإذا اأردت النتب��اه اإىل نف�س��ك ا�س��األ نف�س��ك 
مل��اذا حتدث ه��ذه الأمور يل؟ هل ه��ي ب�سببي 
اأم باأ�سب��اب اأخ��رى ل اأ�ستطي��ع التحكم بها؟, 
وهل اأ�ستطيع التحكم بها واإذا مل اأ�ستطيع فما 
ال��ذي مينعني م��ن القيام بذلك؟, ه��ل انتظر 
جع��ل  اأح��اول  اأم  لوحده��ا  تاأت��ي  النتيج��ة 
النتيج��ة اأف�سل؟, يف ثناي��ا هذا الف�سل �سوف 
اعر�س لكم م��دى تاأثري الأ�سئلة علينا وكيف 
نح��ن غافل��ون عنها, وهن��اك اأ�سئل��ة ل بد لها 
م��ن اإجابة, ونح��ن الذين ن�سع ه��ذه الإجابة 
وبالأح��رى نح��ن امل�سئولن ع��ن املتغريات من 

حولنا.
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ل� �شئلنا اأنف�شنا ملاذا لنا عق�ل؟ اجل�اب ب�شيط التفكري الذي نق�م به ون�عه ومدى 
العقل  اأن  اأي  بيئتنا,  يعك�س  و�شل�كنا  �شل�كنا  على  ي�ؤثر  به  نق�م  الذي  التفكري  اإن  تاأثريه 
ميكنك من اأي �شيء تريد القيام به, واأنا ال اأق�شد اأن تخرق االأر�س اأو تبلغ اجلبل بالط�ل 
اأنه  اأن تفعل ما يفعله االإن�شان من خري و�شر, من معجزات العقل الباهرة  لكن ت�شتطيع 
يت�شكل بناءًا على ما نعتقده عن اأنف�شنا مثال ذلك ل� اعتقدنا اأننا حتت تاأثري ق�ة خارجية 
ال ن�شتطيع التحكم بها فاإن هذه الفكرة تتبل�ر وت�شبح حقيقة اإن �شلمنا لها, اأو اأن هناك 
اأم�ر خارج �شيطرتنا ي�جد لدينا اأم�ر خارج �شيطرتنا فعاًل مثل امل�ت ال ن�شتطيع اأن نحيي 
امل�تى اأو مننع الزالزل اأو الك�ارث الطبيعية, اأو جنعل جميع النا�س على عق�لنا الخ....  
لكن لي�س كل �شيء خارج �شيطرتنا مثل اإن�شان يق�ل مل اأجد وظيفة؟ اجل�اب هل ا�شتخدمت 
عقلك اال�شتخدام ال�شحيح؟ هل ط�رت نف�شك؟, هل فعلت االأ�شباب؟ هل النا�س الذين 
و�شل�ا اإىل اأعلى املنا�شب بينك وبينهم فرق؟ الفرق فقط اأن ذلك ال�شخ�س الذي و�شل 
اأعلى املنا�شب اأ�شتخدم عقله و�شعى ال�شعي احلثيث, اإذا رديت على نف�شك بق�ل ال�ا�شطة 
�شيء,  كل  لي�شت  وهي  وقتية  ال�ا�شطة  لكن  ال�ا�شطة  يك�ن  قد  كذلك,  جعلته  التي  هي 
اأفعل,  اإمنا حاول جرب  املثبط  الكالم  لهذا  وت�شت�شلم  نف�شك  ان ال حتطم  عليك  ويجب 
ول� كان كالمك �شحيح ان ال�ا�شطة هي ال�شبب لراأيت الدنيا ال تتقدم وتبقى منحدره اإن 
ال�ا�شطة احلقيقة التي جتعلك تف�ق اجلميع هي وا�شطة عقلك الذي تفكر فيه وج�شمك 
الذي ي�شاعدك وخرباتك وم�ؤهالتك, قد يك�ن ال�شبب يف ف�شلك يف عمل معني اأو البحث 
عن عمل ه� قدراتك التي مل تط�رها وبقيت عليها, االإن�شان الناجح ينظر اإىل النج�م وال 
ينظر اإىل اأ�شفل قدميه, قد يك�ن ال�شبب ب�شيط اأكرث مما تتخيل قد يك�ن عندك مهارة 
حتتاج اإىل تط�ير واإىل حت�شني مثال ذلك خط اليد عندما تتقدم ل�ظيفة ما فاإنه يطلب 
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منك كتابة �شيء ما وعندها خطك يعطي انطباع �شيئ الأنه لي�س جيد, اأنظر كيف فعل بك 
خط يدك ان االأم�ر التي ال نلقي لها بال اأو االأم�ر ال�شغرية التي نعتربها ال �شيء قد ت�ؤثر 
على م�شتقبلنا وعلى العلم ن�شتطيع تط�يرها وحت�شينها, اأو قد يك�ن ال�شبب افتقادك للغة 
اأو مهارات احلا�ش�ب, انا اأعطيتك هذه االأمثلة وت�شتطيع القيا�س عليها ملا عندك, ابحث 
عن م�اقع اخللل وق�م باإ�شالحها, وقم بتكميل النق�س ال ت�شت�شلم للياأ�س اأبدا واجه قاوم 
ابحث ط�ر نف�شك اأنظر لقمم اجلبال وال تنظر للحفر, واأعلم ان احلياة ال تقف عند اأحد 
بل هي �شل�شلة حتتاج اإىل تط�ير وجهد و�شرب وكفاح من جيل اإىل جيل, وال ت�شلم عقلك 
الأي احد كان اأو حتتقر ذاتك اأو تظن ان النا�س اأف�شل منك, بل خ��س �شفينة احلياة مثل 
اأهتميت بها  اإذا  التي  ما هم خا�ش�ها, واعلم ان م�شتقبلك, ه� حا�شرك, مثل املزرعة 
وتعبت من اجلها وزرعت املفيد فيها ف�ش�ف حت�شد ذلك كله, و�ش�ف ت�شتفيد اأنت ومن 
حتب ان ي�شتفيد من هذه اخلريات اإذا اأحببت ذلك, اإما اإذا اأهملتها وجعلت كل من هب 
ودب زرع فيها ف�ش�ف تك�ن حديقة غري منظمة و�ش�ف ياأتي عليها زمان  جتف وال احد 

ي�شتفيد منها بل ت�شبح عبئ على الطبيعة وي�شبح منظرها قبيحا.
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مترين الأ�شئلة الإيجابية وال�شلبية

فائدة هذا التمرين ه� البحث عن طريقة ما الإجادة احلل املنا�شب, وتق�م 
على تزويدنا بالن�شاط النف�شي هذا لالأ�شئلة االيجابية, اأما االأ�شئلة ال�شلبية فهي 

مثبطة وت�شاعد على حتطيمنا, وتزودنا بالك�شل والتقهقر, فيجب جتنبها.

الأ�شئلة 
الإيجابية

الأ�شئلة 
ال�شلبية
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�سمعنا كثريًا ع��ن اأنا�س اإذا راأيتهم حزنت عليهم, لكن 
فج��اأة جت��د ه��وؤلء النا�س وكاأنه��م جت��اوزوا �سيئُا ل 
ي�ستطي��ع القي��ام به اإل الإن�سان املعاف��ى ال�سليم, لكن 
ل��و تاأملن��ا يف ه��وؤلء الذي��ن عنده��م اإعاق��ات, كيف 
تغلبوا عل��ى م�سقات احلياة وتخط��وا حاجزًا يحتاج 
اإىل قوة لكن كيف فعل هوؤلء النا�س اإنه �سبب واحد 
وه��و الإرادة وع��دم احتقار امللكات الت��ي وهبهم اهلل 
اإياه��ا , كم يوجد اأ�سخا�س يف حياتنا راأينهم باأعيننا 
وقد ا�ستطاعوا فعل الذي مل ي�ستطع الإن�سان العادي 
فعل��ه, وكنا نتوقع منهم اأنهم عبئ ولكن فجاأة �سمدوا 
اأم��ام ري��اح احلي��اة مث��ل اجلب��ل الرا�سخ ب��كل �سموخ 
وكاأنه��م قذف��وا اإعاقتهم يف البحر ونظ��روا لأنف�سهم 

باأن هناك طريقة �سوف جتعلهم اأف�سل من ذي قبل.
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وهبك اهلل عقل وج�شم فما الذي مينعك اأن تنعم يف احلياة وتبني لك �شرح �شامخ؟, 
ما الفرق بينك وبني من تظن اأنهم اأف�شل منك؟ األي�ش�ا اأنا�س مثلك عندهم مثل ما عندك 
اأنزل�ا من ال�شماء, ال ت�شيبهم االأمرا�س واأنت ت�شيبك, هم ينجح�ا واأنت فا�شل,  اأنهم  اأم 
اأراهم  اأ�شتحق ذلك وهم ال ي�شتحق�ن ذلك,  واأنت غبي,  واأنت تهدم, هم عباقرة  هم يبن�ا 
ملاذا  نف�شك؟  حتتقر  ملاذا  منهم,  وال�شب  ال�شتم  ذلك  اأ�شتحق  وكاأين  �شامت  واأنا  يهين�نني 
تدمر ما وهبك اهلل؟ ملاذا ت�شت�شلم لهذه االأم�ر؟ ملاذا ت�شلم قرارك ملن ه� اأدنى منك؟ ول� 
ا�شتخدمت قدرتك قلياًل لتف�قت عليهم باألف مرة, ملاذا حتتقر نف�شك؟ عندك عقل فكر به 
قلياًل وال تعزوا م�شكالت املا�شي للحا�شر اإن املا�شي ال يرجع اإنه مثل العمر كلما مر بك ي�م 
نق�س من عمرك ي�م, اإنك اأنت امل�شئ�ل االأول عما يح�شل لك قد تق�ل ملاذا؟ اجل�اب يكمن 
عندك حيث اأنك ت�شتطيع التحكم بنف�شك ولكن هذا يحتاج اإىل وقت لكي يتح�شن معك ذلك, 
اإنهم يحفرون  اأن تبتعد عن املثبطني املحاطني لك ال ت�شت�شلم لهم وال تن�شاق ح�لهم  حاول 
اأن  ت�شتطيع  انك  فيك  راأوا  اإنهم  بها,  واقع�ن  ما هم  مثل  بني احلفر  تقع  اأن  ويريدونك  لك 
تك�ن اأف�شل منهم ل� ا�شتخدمت عقلك لكنهم ال يريدونك كذلك بل يريدون تدمريك, الأنك 
ل� ا�شتخدمت عقلك وفكرت جيدًا لتف�قت عليهم, اإنهم �شم زعاف ي�شري يف الدم, اإنهم نار 
تاأكل قدراتك وت�شل تفكريك وجتعلك فري�شة لهم وعلكة يت�شل�ن بك اأينما كان�ا, ابتعد عنهم 
وثق متامًا ما دام اأنك عندهم فلن جتد اخلري ابحث عن النا�س الذين حت�س اأنهم يريدون 
لك اخلري ال تت�شايق من ن�شائحهم قد تك�ن مرة الطعم لكنها �ش�ف حتيي بك ميالد فجر 
جديد ي�شع بالن�شاط واحلي�ية واأعمار االأر�س, وكما قيل قل يل من �شديقك اأقل لك من اأنت, 
االحتقار ه� ما نك�نه عن اأنف�شنا �ش�اًء بالتفكري اأو كالم النا�س اأو اأننا ال ن�شتطيع اأن نحاول 
الأننا احتقرنا اأنف�شنا ونظن اأن هذا العمل ال ن�شتطيع عمله, اإن اأغلب النا�س ال يريدك اأف�شل 
منه بل يتمنى اأن تزول لالأبد وهذا يحتاج اإىل جالدة ال�شرب وال�قف عند االأزمات مثل اجلبل 
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الرا�شخ, اإذا طبقت هذا فلن ي�شتطيع اأحد هزك اأو اإيجاد �شبيل عليك, االحتقار ياأتيك اإذا مل 
تدرك ما وهبك اهلل اإياك من نعمة العقل الذي ل� فكرت فيه ل�جدته ي�شتطيع اأن ي�شنع منك 
بطاًل اأو ي�شنع منك ف�شاًل كله منك اإذا ا�شت�شلمت له, اأريد منك اأال تفكر بال�ش�اد وال تنتظر 
اأرحم  منهم,  ادين  فا�شل  اأنك  راأوا  اإذا  يرحم�ك  النا�س  خلقك,  الذي  غري  احد  من  رحمة 
نف�شك اأنت! وقدم لغدك واأزرع اخلري حت�شد اخلري وازرع ال�شر جتد ال�شر اأمامك, اأنظر ملن 
هم ح�لك كيف البع�س منهم تغلب�ا على م�شكالتهم كم من �شخ�س مقعد ا�شتطاع اأن يعمل 
باألف مرة اأكرث من الذي ي�شتطيع اأن مي�شي, واآخر اأعمى كيف ا�شتطاع اأن يبني حياته وغريه 
الكثري والكثري من الذين مل يحتقروا اأنف�شهم, واآمن�ا مبا وهبهم اهلل اإياهم من ال�شيء الكثري 
الذي ال ي�قفهم عند حد معني, تخيل نف�شك ل� انك ذلك املعاق ما الذي �ش�ف تفعله يا ترى؟ 
اأ�شاأل نف�شك واأنت معافى هكذا؟! فكيف اإذا �شرت مقعد اأو م�شل�ل احلركة فما الذي �ش�ف 
يحدث لك من جراء ذلك؟ اإذًا يجب عليك اأن ال حتتقر نف�شك بعد هذا الي�م, يجب ان ت�اجه 
امل�شرح  مثل  اأمامك  احلياة  اإن  متامًا  ثق  بالبنان,  لك  ي�شار  فار�شًا  وت�شبح  احلياة,  معركة 
ويجب اأن تق�م بالدور الذي ت�شتطيع القيام به, يف اأي م�شرحية ت�شتطيع ان تك�ن البطل فيها 
اأن  اأريد  الذي  فيها,  املحارب  اأو  فيها  املنا�شل  االإن�شان  اأو  فيها  الفا�شل  اأو  فيها  ال�شحية  اأو 
اأو�شله لك اأنك ت�شتطيع اأن ت�شكل اأدوارًا كثرية يف احلياة واأنت الذي تتحكم بها, وكيف تتحكم 
التي جتلب لك االحتقار وجتعل  االأ�شياء  البيئة املحيطة لك باالبتعاد عن  ب��اأدوارك, ت�شبط 
نف�شك بالدونية, لي�س �شرطًا اأن تبحث عن بيئة مثالية خالية من امل�شكالت,بل االأ�شا�س ه� 
تتحكم  التي  لها وجتعلها هي  ت�شت�شلم  ال  اأن  ب�شرط  بها  تعي�س  التي  بالبيئة  نف�شك  ُتاأقلم  اأن 
بك التحكم الكامل, بل اأ�شبط البيئة من ح�لك, لكي ت�شتطيع التعاي�س بها, ال حتتقر نف�شك 
اأول�يات  واأجعل  نف�شك  رتب  وبينهم, فقط  بينك  االأر�س مثلك ال فرق  بن�ا هذه  الذين  اأبدًا 
يف حياتك وام�شي خط�ة خط�ة ومع مرور ال�قت ترى نف�شك اأجنزت الكثري والكثري يف هذه 
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احلياة, ب�شرط ان هذه اخلط�ات �شحيحة من غري تخبط اأو ملل, لكي ت�شبح حياتنا رائعة 
اأن هذه الدنيا ال تعمر  اأنف�شنا ال بد لنا من ان نتمهل يف كل �شيء ونعلم  ونك�ن را�شني عن 
بالع�ش�ائية اأو ال�شدفة اأو احلظ, بل هي ال بد من املكافحة فيها وال�شرب وال ميكن ان نعمر 
هذه احلياة ل�حدنا بل يجب اأن نطلب الدعم وامل�شاندة من اخلربات االأخرى التي عند الب�شر 
اأنه ه� الذي  اإن�شان له قدرته ومهارته وحمدوديته, ولي�شت كما يعتقد بع�س اجلاهلني  فكل 
وحده ي�شتطيع عمل كل �شيء, وهذا خطاأ فادح الأنك اإذا قمت بهذا ال�شيء ف�ش�ف ياأتي عليك 
زمان جتد اأنك وحدك يف �شحراء احلياة وال جتد من يعينك اأو ي�شاعدك, املعني ه� اهلل وحده 
لكن اهلل جال يف عاله مل يخلقنا لكي ال نطلب امل�شاعدة اأو نبقى هكذا اإنه خطاأ فادح جدًا الأننا 
لي�س بحاجة الأي م�شاعدة وه�  والذي  ي�شاعد بع�شنا بع�شًا  نحن قا�شرين وخلقنا اهلل لكي 
غني عنها ه� اهلل �شبحانه اأما نحن الب�شر فنحتاج ذلك بل كل الكائنات بحاجة اإىل الدعم 
وامل�شاعدة ولعلي طرقت ف�شاًل كاماًل لهذا امل��ش�ع يف هذا الكتاب, واخلطاأ الذي نق�م به ه� 
اإذا اأراد اأحدًا اأن يقدم لك خدمة اأو يحاول ان يظهر مهارته اأنت تق�م بتحطيمه وخ�ش��شًا 
رب االأ�شرة الذي يك�ن عنده اأوالد وجتده �شاغط على نف�شه وال يريد من اأوالده اأن يخدم�ه 
فتجده ي�اجه اأمله بنف�شه وينفر اأوالده منه حتى ياأتي وقت من االأوقات ال ي�شتطيع حتى حتمل 
نف�شه, وهكذا املدير والقائد وغريه من الذين حمل�ا اأنف�شهم اأكرث من طاقتها, فيجب علينا 
اأن نتفنن يف هذه احلياة ونبدع فيها لئن اهلل اأوجدنا ل�شبب وه� عبادته وهذه العبادة ال تتم اإال 
اإذا اتبعنا الر�ش�ل الذي اأر�شله اهلل اإلينا,  ويجب ان نعلم اأننا حما�شبني بكل �شغرية وكبرية 
تخ�شنا, فيجب علينا ا�شتخدام كل نعمة اأنعمها اهلل علينا, لكي نرحل من هذه احلياة ونحن 

قد فعلنا الذي اأمرنا اهلل به ال ان نرحل ونحن نادم�ن على كل نف�س كنا نتنف�شه.
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ال�س��رب اأ�سا�س��ي يف احلياة وه��ل حتيى احلياة ب��دون �سرب 
م��ا م��ن �سخ���س عظي��م يف ه��ذه احلي��اة اإل وال�س��رب كان 
ظ��ل ل��ه, الذين بنوا ه��ذه  الدنيا تتوقع اأنه��م بنوها هكذا 
اأو بنوه��ا بال�سدف��ة, ب��ل احتاج��وا اإىل خط��ط وتنظي��م 
وترتي��ب وف�س��ل ثم جناح, ثم ف�سل, ث��م بحثوا عن اأ�سباب 
الف�س��ل وعاجلوه��ا, لك��ي تن��ال م��رادك علي��ك بال�س��رب 
تري��د اأولد �ساحل��ن اأ�سرب على تربيته��م وحتملها, تريد 
جن��اح بالتج��ارة ا�س��رب ول تتوقع اأنك م��ن اأول مرة ت�سري 
ثريًا,ال�س��وؤال ال��ذي ي�س��األ عن��ه كث��ري م��ن النا���س) اأنني 
�سربت كثريًا وعانيت لكن مل اأجد الفائدة(؟! لعل اجلواب 
باخت�سار هل �سربت �سربًا �سحيحًا اأي بع�س النا�س ي�سرب 
عل��ى الأخط��اء ول يعاجله��ا, وال�س��رب احلقيق��ي ه��و فعل 
ال�سبب والتكرار من غري ملل ول تعب, والبحث عن مواطن 
الأخط��اء واإ�سالحها, ولعلن��ا �سوف نغو���س يف اأعماق هذا 

ال�سر الذي ت�سلح به عظماء الب�سر.
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ل� الحظنا ما ح�لنا يف حياتنا ل�جدنا اأن كل �شيء يحتاج اإىل وقت, وال ي�جد �شيء 
ع�ش�ائيا يف احلياة اأبدًا بل كل االأم�ر حتدث ب�شبب اإما ت�شرف خاطئ اأو طريقة خاطئة, 
اأو و�شع ال�شيء يف غري مكانه, املهم ي�جد �شبب يف ذلك, يجب اأن نعلم اأن كل �شيء يحتاج 
اإىل �شرب مهما كان, ولكن النقطة االأ�شا�شية هل ال�شرب ه� اأن ن�شت�شلم وننتظر النتيجة 
ونحن مكتف�ن ونق�ل �شربنا, لي�س هذا ال�شرب, ال�شرب �شيء اأعظم من ذلك بكثري اإنه 
حماولة  ثم  وف�شل  وخطط,  �شحيحة  ومقاومة  وبحث  �شحيح  وتفكري  وجهد  وقت  يحتاج 
يتحقق  وال  االإن�شان  حياة  مدى  م�شتمرة  عملية  ال�شرب  اإن   , واأ�شبابه  الف�شل  هذا  جتنب 
العي�س ال�شعيد اإال بعد �شرب �شحيح على م�شتلزمات احلياة,�ش�ف اأعطيك  حقيقة واقعية 
لي�شت من ن�شج اخليال اأو من االأ�شاطري, هل �شمعت باإن�شان يدع� ق�مه اإىل عبادة اهلل 
ن�ح  نبي اهلل  اإنه  ال�شرب,  اإن هذا ه�  يياأ�س  اأنه وحده ومل  اإال عام واحد علمًا  �شنة  األف 
من  وغريه  يفلح,  ومل  ال�شنني  ع�شرات  حاول  ملن  و�شل�ى  العق�ل  لذوي  اآية  ال�شالم  عليه 
الذين ت�شلح�ا بال�شرب ولك اأن تتخيل الكثري والكثري  اإنها هذه هي الدنيا ال�شعيد فيها من 
�شرب �شربًا �شحيحًا مبفه�مه ال�شحيح, وال�شقي من يظن ان ال�شرب يك�ن على االأخطاء 
ال  م�شكلة  تفريج  تريد  كيف  عجيب  �شيء  اإنه  ذلك,  يف  الفرج  وينتظر  املهانات  وحتمل 
ت�اجهها باالأ�شا�س بل جتعل اال�شت�شالم لها من ال�شرب عليها وهذا خطا فادح لئن ال�شرب 
ه� امل�اجهة واإيجاد احلل�ل وعدم ال�ق�ف عند حد معني, من االأ�شياء املهمة يف ال�شرب, 
ه�  بل  ينق�شي  ثم  اأو فرتة  وقت معني  ه�  ولي�س  اأب��دًا  كل حياتنا  نحتاجه يف  ال�شرب  اإن 
عام�د احلياة واأ�شا�س النجاح, ال�شرب وال�قت قرينان بحيث اأن ال�شرب بحاجة اإىل وقت 
�ش�اًء ط�يل اأو ق�شري, ال�شرب مبفه�مه الدقيق ه� املكابدة يف احلياة اأي حتمل م�شاقتها 
التي ال يحيى  اإنه عملية م�شتمرة وه� من �شنن احلياة  والبحث عن احلل�ل,  وع�ار�شها 
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الكائن حياة طبيعية اإال بها, ال�شرب على هذه احلياة مثل قائد ال�شفينة يف البحر بحيث 
انه ال يتحرك اإال بعد التاأكد من �شفاء اجل� وعدم هب�ب الع�ا�شف العاتية, وت�قع حدوث 
اأي �شيء و�شط البحر من ع�ا�شف رعدية ومن ع�ار�س قد متر به, ل� قلنا اأن قائد ال�شفينة 
وقعت عليه م�شكلة مثل عا�شفة ق�ية هل يا ترى تراه يدخل هذه العا�شفة اأم ي�شرب حتى 
تذهب هذه العا�شفة, ثم يكمل �شريه و�شط البحار التي ال تدري ماذا ينتظرك فيها, وهكذا 
م�شاكل  نغرق يف  �ش�ف  فاإنه ال حمالة  التعب  وعلى  امل�شاكل  اإذا مل ن�شرب على  الدنيا  هي 
هذه الدنيا وقد نقع يف مكان �شحيق بعدها ال ن�شتطيع اخلروج اأو من ال�شعب اخلروج من 
ذلك,ول� ال حظنا من ح�لنا ل�جدنا اأن ال�شرب يف كل �شيء مثاًل عندما تزرع نخلة فهل تت�قع 
اأنها ب�شرعة �ش�ف جتني لك الرطب الطازج بل حتتاج اإىل عناية و�شقاية ومتابعة حتى ياأتي 
م��شم الن�ش�ج ثم تثمر لنا ما قد فعلنا بها �شابقًا اإذا اعتنينا بها جيدًا ف�ش�ف ت�شقط لنا 
اأو قد يك�ن  اإذا مل نهتم بها فقد ال تثمر لنا  اأما  ثمارًا لذيذة ت�شر العي�ن وت�شبع البط�ن, 
ثمارها ال ي�شمن وال يغني من ج�ع,  اأذكر لك مثااًل واقعيًا من حياتنا الي�مية, ل� قلنا مثاًل 
اأن هناك اأ�شرة مك�نة من اأب واأم وثالثة اأبناء هذه االأ�شرة ال يهتم رب االأ�شرة باالأوالد وتراه 
منهمك بالبحث عن الرزق اأو منهمك بتجارته اأو عمله, واالأم جتدها من�شغلة, باأعمالها اأو 
بالقيل والقال, اإذا االأوالد هم ال�شحية و�ش�ف اأذكر لك اأن ه�ؤالء االأوالد �ش�ف يرتب�ن تربية 
اإما ع�ش�ائية اأو تربية غري �شاحلة, و�ش�ف تربيهم البيئة من ح�لهم اإذا مل تدركهم رحمة 
اهلل ف�ش�ف يت�شكل�ن لك باأ�شياء كنت اأنت غافل عنها يا رب االأ�شرة واأنت يا اأيتها االأم, ل� 
كان االأب واالأم يهتم باأطفاله منذ ال�شغر ف�ش�ف يفرح بهم عند الكرب, وال�ش�ؤال الذي �ش�ف 
اطرحه على كل اأم واأب كيف تريد اأوالدًا �شاحلني واأنت الهي عنهم؟! اجل�اب يكمن عندك 
اأم�الك  فائدة  ما  احلقيقي  مالك  راأ�س  هم  اأوالدك  بالي�م  دقائق  خم�س  ل�  اأوالدك  اأعط 
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الذين �ش�ف يعبث�ن يف هذه الرثوة  اأوالدك  ال�شنني وغفلة عن  التي �شقيت عليها ع�شرات 
ب�شبب عدم تربيتك لهم منذ ال�شغر, ومن االأ�شياء العجيبة التي الحظتها ان االآباء جتدهم 
منهمكني يف اأعمالهم ويق�ل�ن نحن ناأتي باأوالدنا باملاأكل وامل�شارب والفرا�س الهني واملركب 
اأعمالهم و�ش�ف يجن�ن ما زرع�ا  باأوالدهم, على ح�شاب  اأنهم �شح�ا  ن�ش�ا  الفاخر, لكن 
باأيديهم, واأقرب مثال لذلك اخلباز الذي تراه يخبز اخلبز ل� اأنه قام واهتم بخبزه جيدًا 
خلرج هذا اخلبز م�شتٍ� وطعمه لذيذ و�شكله ح�شن اأما ل� اأهمل خبزه ف�ش�ف يخرج اخلبز 
اإما حمروق اأو باهت املهم انه مل يتقن عمله يف اخلبز, اإذًا م�شاألة ال�شرب يف احلياة مهمة 
اأجله؟ اجل�اب  اأ�شرب من  وحتتاج اإىل جهد وال�قت, ولب امل��ش�ع ه� ما ه� ال�شيء الذي 
لي�س �شربًا اأن ن�شرب على االأخطاء, لي�س �شربًا ان ن�شرب على اإهمالنا الأعمالنا ونق�ل هذا 
من ال�شرب, لي�س �شربا اأن نهمل اأوالدنا يف تربيتهم ثم نتفاجئ اأن اأوالدنا �شاروا عك�س ذلك 
ونعزو ذلك اإىل اأننا �شربنا عليهم! فعاًل �شربنا عليهم لكن �شربنا كان يف امل��شع اخلطاأ, 
لي�س �شربا اأن نعمل االأخطاء ثم نعاقب عليها ثم نق�ل ن�شرب ال لي�س �شحيحًا ال�شرب ه� 
فعل ال�شيء ال�شحيح الذي يتفق على العلم لي�س على ه�انا اأو خرباتنا الناق�شة وال�شعيفة, 
اإذا اأردت �شربا فعليك مب�اجهة ظروف احلياة كلها م�اجهة �شحيحة ومرتبة اأجعل اآفاقك 
وا�شعة وحتمل كل �شيء واأبحث عن احلل�ل وال تت�قع اأنك اأف�شل من غريك بل ي�جد هناك 
اأنا�س اأق�ى منك وعندهم ظروف ال يتحملها اجلبال لكنهم عندهم املناعة �شد ذلك كله, 
االأولني  مبداأ  ه�  وهذا  جيل  اإىل  جيل  من  امل�شتمرة  املكابدة  اإىل  بحاجة  احلياة  ان  اعلم 
ل�حده على  النا�س جتده �شابر  االأر���س ومن عليها, كثري من  يرث اهلل  اأن  اإىل  واالآخرين 
اآمله وال ي�شارك به اأحدًا ملاذا ذلك!  يجب اأن جنعل اأهلنا ي�شارك�ننا اآملنا وي�شربون مثل ما 
ن�شرب, وي�شعرون معنا لكي ي�شهل علينا م�اجهة ظروف احلياة ,كم �شتك�ن احلياة رائعة 
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عندما ي�شارك كل فرد من اأفراد االأ�شرة الهم ال�احد كم �شيخف علينا حمل اأثقال احلياة 
و�شقائها, وهذا ه� مبداأ احلياة ومن الطبيعي اأن جتد اجلماعة التي ي�ؤدي كل �شخ�س فيها 
فيه  يك�ن  التي  اجلماعة  اأما  تقهر  ال  ق�ية  اجلماعة  هذه  فتجد  االأحمال  فيها  وت�زع  دوره 
احلمل على �شخ�س واحد ف�شرعان ما تتال�شى وتنتهي, لي�س من ال�شرب ان يتحمل االإن�شان 
امل�شاقة ل�حده وه� ي�شتطيع ت�زيعها على من مكنهم اهلل عليه ثم جتده يق�ل اأنا �شربت هذا 
لي�س �شربًا بل ه� حتميل االإن�شان اأكرث من طاقته املحدودة, ل� الحظنا يف حياتنا كيف مير 
االإن�شان يف مراحل حياته من حمل وحتمل االأم الليايل واالأيام وهي �شابرة حتى يخرج هذا 
الطفل اإىل الدنيا وتبداأ مكابدة وراء مكابدة من الر�شاعة وحمايته من االأ�شياء اخلطرة, 
وتعليمه اللغة ورعاية من حيث املاأكل وامل�شرب والتعليم واحت�ائه مثل الزهرة التي ي�شرها 
اأي �شيء اإذا مل جتد الرعاية واالهتمام ال�شروري لكي تكرب ي�م بعد ي�م حتى ت�شبح �شجرة 
عظيمة ومع مرور االأيام �ش�ف ت�ؤتي ثمارها وتك�ن مباركة يف االأر�س, اإذًا ال�شرب يف هذه 
احلياة من �شرورية احلياة التي ال غنى لالإن�شان عنها بل كل الكائنات على وجه االأر�س ال 
بد لها من ال�شرب على كل �شيء, ل� الحظنا كيف يبداأ التاجر جتارته ل�جدنا اأنه حاول ثم 
خ�شر ثم حاول ثم بحث عن اأ�شباب خ�شارته ثم تخطى هذه االأ�شباب, ثم ه� بحاجة للخربة 
اأن هذا ال�شخ�س  ال�شليم, ال من يظن بع�شًا من اجلاهلني  واملمار�شة الط�يلة والتخطيط 
ياأتيه الغنى وه� نائم اأو ننظر لالآخرين ثم نق�ل هذا ما ي�شتحق اأو اأنا اأف�شل منه �شربت 
اأكرث منه, قد يك�ن �شربك خطاأ وما بني على خطاأ فه� خطاأ, فال نقي�س فهمنا على االآخرين 

ونعزو اأخطائنا اأو ت�شرفاتنا اخلاطئة اإىل اأننا �شربنا عليها. 
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الف�سل يف اأم��ور حياتنا ن�ستطيع جعل هذا الف�سل 
من �ساحلنا كيف يتم ذلك؟! اجلواب ب�سيط جدًا, 
اإذا ف�سلن��ا يف اأم��ر مع��ن فاإنن��ا نبحث ع��ن اأ�سباب 
ف�سلن��ا ث��م نق�سي عليها لكي ل يح�س��ل لنا الف�سل 
وم��ع مرور الوقت يك��ون ف�سلنا �سئي��ل حتى ي�سل 
لدرجة ل ميكن اأن نف�سل ف�سل يوؤثر علينا, ولي�س 
كل اأم��ور احلياة, لئ��ن الف�سل ما ه��و اإل تعليم لنا 
لك��ي نتف��ادى اأ�سباب��ه ول نف�س��ل م��رة اأخرى ول 
نق��ول نح��ن فا�سل��ن لئ��ن الف�س��ل ن�ستطي��ع جعله 
اإيجاب��ي ون�ستطي��ع جعل��ه �سلبي اأي �سدن��ا ولعلي 
�س��وف اأو�سح اأك��رث يف ال�سفح��ات التالية من هذا 

الف�سل.
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اأو التي قمت باحل�شاب لها, لي�س  ال تت�قع انك �ش�ف تنجح بال�شه�لة التي تت�قعها 
املق�ش�د اأنني اأجعلك تنظر نظرة �ش�داء, لكن يجب اأن تعلم اأنه ال ميكن لك اأن ترتقي يف 
هذه الدنيا اإال بعد اأن تاأخذ در�شًا م�ؤملًا فيها وهذا الدر�س يعترب مثل امل�جه اأو املربي الذي 
يعلمك وي�جهك اإىل اأخطائك لكي تتفاداها, واملق�ش�د بالدر�س لي�س العقاب بل ه� تنبيه 
لك باأنك على غري ال�ش�اب, ولعلي �ش�ف اأو�شح لك ال�ش�رة يف املثال التايل, تخيل اإن�شان 
عنده مال ثم تقدم مل�شروع وه� ال يعرف �شيء عن التجارة اأو الن�شاط الذي �ش�ف يق�م 
به ومل ي�شبق له التجارة من قبل لكنه عنده مال ويريد التجارة به, الذي �ش�ف يح�شل 
معه عدة اأم�ر اإما اأن يخ�شر الأنه ال ي�جد لديه اخلربة الكافية والتخطيط ال�شليم, اأو اأن 
يهيئ له اأنا�س ذوي خربة يف التجارة وبعدها �ش�ف يتط�ر وينجح يف جتارته اإن �شاء اهلل, 
اأو اأنه يحاول ثم يف�شل ثم يتفادى الف�شل بالبحث عن اأ�شباب ف�شله ويتجنبها لكي ال يك�ن 
الف�شل م�شتمرًا معه, وبعدها ينجح يف جتارته ويعرف م�اقع الف�شل واأوقاته ثم يتجنبها, 
لكن النقطة التي اأردت اإي�شاحها لك ه� اأنه ال ميكن لك اأن تنجح ب�شيء اإال اأن تك�ن ذو 
خربة فيه وممار�شة وتعليم وت�شتفيد من اأخطائك وف�شلك وجتعلها تعمل من م�شلحتك 
فاإنك  ما  اأمر  يف  تف�شل  عندما  تتع�د  ولكي  اأخرى  مرة  تاأتيك  ال  لكي  ومعرفتها  بتجنبها 
�شرعان ما يك�ن لديك القرار ال�شليم وال�شريع من غري ارتباك اأو ت�شخط اأو ا�شت�شالم, 
لي�شت كما يت�قع الكثري من النا�س اأن التجارة حظ وهذا خطاأ فادح بل كل �شيء يح�شل 
يف هذه الدنيا لي�س ع�ش�ائيًا اأو بال�شدفة, عندما نف�شل يف �شيء ما! ال بد اأن ن�شاأل اأنف�شنا 
ملاذا ف�شلنا يف هذا ال�شيء بالذات؟! ملاذا مل نف�شل يف �شيء اآخر؟! اجل�اب عندك عندما 
تهتم ب�شيء ما فاإنك لن تف�شل به مثل اإن�شان يهتم ب�شحته فهل تت�قع انه ياأتي ي�م من 
االأيام وتك�ن �شحته �شيئة مثل الذي ال يهتم ب�شحته ف�ش�ف يف�شل يف العالج اإذا اأهملها 
اإدارت��ي يف  اأنا فا�شل يف  النا�س جتده يق�ل  االأم��ل, فكثري من  ل�قت ط�يل ولكن ال يفقد 
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اأنت فا�شل  اأن اأجنح لكن ال فائدة من ذلك ل� �شئلنا رب هذا البيت هل  البيت وحاولت 
يف عملك؟ ف�ش�ف يك�ن ج�ابه ال بل اأنا اأف�شل م�ظف يف اإدارتي ملاذا ه� فا�شل يف اإدارته 
لبيته وناجح يف اإدارته لعمله!؟ ال�شبب ب�شيط وكما قيل اإذا عرف ال�شبب بطل العجب!؟ 
لئن هذا الرجل كر�س كل جه�ده يف عمله ومل يكر�س جه�دًا يف اإدارة منزله, ل� قلنا اأنه 
مثل ما يكر�س من جهد يف عمله اأي�شًا كر�س جهدًا يف اإدارته  لبيته ل�جدته ال ي�شتكي من 
الف�شل يف اإدارة بيته, ومن العجيب؟! جتد �شخ�شًا له من�شب مرم�ق وكر�س كل عمره من 
اجل حتقيق هذا املن�شب ون�شي االأهم اأ�شرته فيك�ن قد خ�شر اأ�شرته مقابل عمل �ش�ف 
يتقاعد منه, علمًا اأنه باالإمكان اجلمع بني العمل واإدارة االأ�شرة, كيف الإن�شان عاقل يهمل 
بيته وال يهمل عمله, ال�شحيح يف هذا امل��ش�ع اأن االإن�شان يجب اأن يك�ن مرنًا ويجب اأن 
يعطي نف�شه ر�شالة انه باإمكانه عمل الكثري والكثري, ويجب اأن ال جنعل اأعمالنا تلهينا عن 
اأ�شرتنا التي هي ثمارنا و�ش�ف جننيها, بل ن�شتطيع اأن جنمع ذلك كله ل� اأردنا ذلك فقط 
يحتاج ذك اإىل عزمية و�شرب, عندما تت�قع الف�شل يف اأمر معني اأو النجاح فيه فاإنك بتلك 
احلالة تك�ن جاهز الأي عائق اأو م�شكلة �ش�ف ت�اجهها, اأما ل� ت�قعت النجاح يف اأمر معني 
وكر�شت جهدك كله عليه فقد يك�ن عملك من االأ�شا�س خاطئ وعندها �ش�ف تندم اأ�شد 
الندم وقد ت�شدم �شدمة نف�شية عنيفة, يجب اأن نك�ن مرنني يف حياتنا يجب اأن نت�قع كل 
�شيء ونك�ن م�شتعدين الأي �شيء لكي ن�اجه هذا ال�شيء, ال اأن ن�شت�شلم ونق�ل هذه ظروف 
احلياة تتحكم بنا هذا لي�س �شحيحًا بل نحن الذين نتحكم بظروف احلياة كيف ما ن�شاء 
ووقت ما نريد, ل� ف�شلت يف حياتك يجب اأن تتذكر اأن هذا الف�شل من �شنع يديك ت�شتطيع 
اأن تتحكم يف حياتك,ال�شيء الغري طبيعي ه� عندما يف�شل اإن�شان يف �شيء  فاإنه ي�شت�شلم 
ال�شيء  اأما  حمالة,  ال  حياتنا  يف  وارد  الف�شل  لئن  منطقي,  وغري  �شحيح  غري  وهذا  له, 
الطبيعي ه� انه عندما تف�شل يف اأمر معني فاإنه عليك بهذه احلالة اأن تبحث عن م�اطن 
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ف�شلك وتتجنبها اأو تعالج االأ�شباب التي اأدت اإىل ف�شلك ويجب اأن ال ننظر للما�شي ونتعلق 
به ونق�ل املا�شي فعل وترك, اإن هذا ا�شت�شالم وتعلق بال�شيء الذي ال ميكن له اأن يرجع 
اأبدًا وقد خ�ش�شت لهذا امل��ش�ع ف�شال كاماًل يف ثنايا هذا الكتاب, النجاح احلقيقي يف 
احلياة ال ياأتي ب�شرعة اأو ياأتي باحلظ بل النجاح احلقيقي ياأتي بالتخطيط وامل�شي خط�ة 
خط�ة وانتهاز الفر�س اأمر �شروري لنجاح االإن�شان, بع�س النا�س يظن اأن النجاح اأن ي�شل 
اإىل  من�شب مرم�ق اأو يجمع ثروة طائلة وهذه الفكرة خطرية جدا لئن هذه لي�شت احلياة 
التي يطمح لها االإن�شان بل االأ�شل اأن يطمح االإن�شان اإىل اأن يثبت وج�ده يف احلياة باأعمار 
االأر�س وتقدمي االأف�شل للب�شر, واأف�شل ما يف احلياة اأن نتعلم من اأخطاء غرينا ونتجنبها 
لكي ال نقع يف ما هم واقع�ن به ودائما اأردد هذا املثل الرائع الذي ل� فهمناه جيدًا لع�شنا 
يغريه(,وقد خ�ش�شت  ال�شعيد من وعظ   ( االأر�س  واأعمار  باحلي�ية  مليئة  �شعيدة  حياة 
داخله  يف  يك�ن  الذي  ه�  الناجح  االإن�شان  الكتاب,  هذا  يف  كاماًل  ف�شاًل  امل��ش�ع  لهذا 
مرونة جتعله يتاأقلم بح�شب الظروف التي ت�اجه بحيث ال ي�شت�شلم لها وال يجعلها عائقًا يف 
طريقه بل تراه يعتربها من م�شلمات التي ال بد اأن ي�اجهها يف حياته, االإن�شان الفا�شل ه� 
ذلك االإن�شان الذي يبني بداخله �شع�بة جتعله ال يتاأقلم مع الظروف املحيطة به وي�شت�شلم 

لها وت�شري عائقًا يف طريقه ويعتربها من امل�شلمات التي جتعله فا�شال.
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الف�س��ل ل ب��د منه يف احلي��اة الدنيا فهذا ه��و حالها, لبد 
اأن نف�سل يف بع�س اأمور حياتنا وخ�سو�سًا تلك الأمور التي 
ل نهت��م به��ا اأو الت��ي ل نت��درب عليه��ا, مثل قائ��د ال�سيارة 
يف بداي��ة قيادت��ه يك��ون عن��ده الكث��ري م��ن الف�س��ل م��رة 
ينج��ح ومرة يف�سل لك��ن اإ�سراره على تعلم قي��ادة ال�سيارة 
يدح���س الف�سل عنه ومع مرور الوقت ي�سبح الف�سل بعيدًا 
عن��ه نهائيا, وهذا رد على من ظ��ن ان الف�سل �سيء ل ميكن 
التغلب عليه, اإن الف�سل مثل املعلم الذي يريد منا اأن نتعلم 
لك��ن بق�س��وة, ول��و اأردنا ان نفه��م الف�س��ل جيدًا لقلن��ا اأننا 
نف�س��ل يف ال�س��يء الذي مل نت��درب علي��ه واإرادتنا �سعيفة 

نحوه اأو نف�سل يف ال�سيء الذي ل طاقة لنا به.   
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الف�شل يف احلياة ال بد منه لكن هل الف�شل معناه اأننا ال ن�شتطيع عمل �شيء؟ اأو اأنه ال 
فائدة من ذلك؟ الأننا ف�شلنا مرات كثرية؟ اجل�اب يكمن عندك ت�شتطيع االإجابة عن ما 
�شبق بج�اب ب�شيط جدًا ملاذا ف�شلت يف هذا االأمر بالتحديد! ومل تف�شل بغريه رغم �شه�لة 
والعزمية  واملحاولة  االإرادة  اإنها  به!  تف�شل  الذي مل  االأمر  به و�شع�بة  الذي ف�شلت  االأمر 
ل�  ذل��ك؟!  مل��اذا  مكان,  له  يكن  مل  والف�شل  اإال  ب�شخ�س  اجتمعتا  ما  والتعليم  واالإ���ش��رار 
الحظنا قائد الطائرة الذي يق�دها بني ال�شماء واالأر�س هل يا ترى �ش�ف يف�شل يف قيادته 
القائدين  لف�شل  العامة  الن�شبة  لكن  الأ�شباب  وتك�ن  نادرة  بحاالت  اإال  م�شتحيل  للطائرة 
للطائرات يكاد ال يذكر ملاذا؟! الأن قائد الطائرة تعلم وتدرب ثم ف�شل, وكلما تدرب اأكرث 
كلما قلت ن�شبة الف�شل لديه؟ كيف تقل ن�شبة ف�شله؟ تقل ن�شبة ف�شله لقيادة الطائرة عندما 
يف�شل يف اأمر ما اأثناء التدريب فاإنه يعاود التدريب حتى يق�شي على م�ا�شع ف�شله, الف�شل 
مثل املعلم اأو املربي لكنه قا�شي جدًا وق�ش�ته هذه مفيدة لنا لكي ال نعاود اإىل نف�س اخلطاأ 
الذي نقع به اإذا اأردنا ذلك, الف�شل يحدث عندما نقدم على �شيء ونحن ل�شنا م�شتعدين 
لقد  ونق�ل  �شيء  يف  نتخبط  اأن  ال  ال�شحيحة  والعزمية  واالإ�شرار  اخلربة  وينق�شنا  له 
الطرق  على  تك�ن  التي  االإر�شادية  بالل�حات  حياتنا  يف  الف�شل  اأ�شبه  واأنا  عليه,  اأ�شرينا 
ال�شريعة والتي تك�ن ط�يلة فعندما يق�د الرجل �شيارته على هذه الطرق فاإنه يتم حتذيره 
�شرعة  اأو  تفتي�س  نقاط  اأو  طرق  اأعمال  اأو  مزدوج  طريق  اأو  فرعي  طريق  وج�د  من  اأما 
حمددة املهم اأن قائد املركبة ل� مل يلتزم بهذه االأم�ر لف�شل يف قيادته ومل ي�شتطع امل�ا�شلة 
على اخلط ال�شريع, اإذا االلتزام يف �شروط احلياة والتي يك�ن مت�افق عليها عند الب�شر 
فاإنه يقيك من الف�شل يف اأم�ر حياتك وت�شتطيع م�ا�شلة طريقك اإىل القمة, لكن ل� �شاأل 
اأف�شل يف  األتزم بق�اعد املرور والل�حات االإر�شادية التي على الطرقات لكن  اأنني  اإن�شان 
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م�ا�شلتي للطريق؟ اجل�اب ي�جد �شبب يف عدم م�ا�شلتك للطريق قد تك�ن امل�شكلة من 
االإطارات اأو ن�ع ال�شيارة غري منا�شب لهذا الطريق اأو اأنك ال تنتبه ل�شيارتك من الناحية 
امليكانيكية اأو االأج�اء تك�ن �شيئة اأو غريه من امل�شكالت التي يغفل عنها كثري من النا�س 
اأم�ر حياتك, حاول ان  اأن تقي�س وتتخيل هذا املثال ال�شابق على  ثم يق�ل ف�شلت؟! ولك 
كبريًا يف  �ش�طًا  قطع�ا  والذين  اأ�شحاب اخلربة  مع  اأجل�س  احلياة  معل�ماتك عن  ت��شع 
هذه احلياة اأ�شتفد من خرباتهم ثم قي�شها على ما متلك من قدرات, ال�شيء االأ�شا�شي ال 
ت�شبه نف�شك باأي اأحدًا كان الأننا يف هذا الك�ن ال�ا�شع كل اإن�شان له طريقة, املهم اأن ما 
ينا�شب غريك قد ال ينا�شبك وقدراتك تختلف عن قدرات غريك حاول اأن جتعل لنف�شك 
قرارها  لها  م�شتقلة  �شخ�شية  نف�شك  اجعل  بل  �شخ�شيات  تتقم�س  وال  بك  خا�س  كيان 
اأك�ن  التي  االأ�شياء  النجاح؟!  ه� طريق  ف�شلي  اأجعل  كيف  لعي�شها,  منا�شبة  ولها طريقة 
فا�شل بها اأبحث عن اأ�شباب ف�شلي فيها ثم اأق�شي على هذه االأ�شباب التي جعلتني فا�شل 
اأخذ  النا�س على  اإعالن احلرب الذي ينبه  الف�شل مثل جر�س  اأو غريه,  يف هذا امل��ش�ع 
اأما  التزم�ا بها,  اإذا  النا�س �شر هذه احلرب  التي تقي  احليطة واحلذر والتزام االأوامر 
ل� مل يلتزم�ا فيها قد يف�شل�ا وال ينج�ا من هذه احلرب, االنتباه اإىل االأ�شياء التي نح�س 
بتاأثريها علينا وخ�ش��شًا عندما نف�شل يف اأمر ما فاإنه يجب علينا اأن ننتبه اإىل االأ�شباب 
اأن ال  األف مرة ب�شرط  ل�  التي جعلتنا نف�شل يف هذا االأمر ونبحث ون�ا�شل البحث حتى 
يجب  بل  نحن  نبحث  اأن  يكفي  وال  �شحيحًا  بحثًا  يك�ن  اأن  يجب  بل  ع�ش�ائيًا  بحثًا  يك�ن 
علينا اال�شتعانة من ذوي اخلربة والعلم والتخ�ش�س, ن�شتطيع جعل الف�شل طريقنا للنجاح 
التي  املهمة  اأو  به  نق�م  الذي  العمل  ف�شلنا يف  اإىل  اأدت  التي  االأخطاء  نتفادى  باأن  وذلك 
اأوكلت اإلينا, ويف املقابل ن�شتطيع جعل الف�شل دمارنا وذلك باأن نعزوه اإىل �شيء �شعب اأو 
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�شيء ال يتحقق اأبدًا وعلى العلم اأنه با�شتطاعتنا التغلب على الف�شل اإذا ه�نا من االأم�ر 
وجعلنها �شل�شة و�شهلة وباإمكاننا التحكم بها بال�جه املطل�ب, الف�شل ياأتينا عندما نق�م 
الفهم ال�شحيح, متى  باأعمال وهذه االأعمال تك�ن قائمة على اخلطاأ وعلى عدم فهمها 
ومل  اأنف�شنا  جنهز  ومل  �شيئًا  عنه  نعرف  ال  بعمل  قمنا  اإذا  فا�شلني  نك�ن  فا�شلني؟  نك�ن 
نح�شب ح�شابات جيدة وخطط م��ش�عة عندها يح�شل الف�شل, كلما كان االإن�شان على 
الف�شل فيها  فاإنه بهذه احلالة يقل عنده  به  يق�م  الذي  العمل  تامة �شحيحة عن  معرفة 
حتى ي�شبح الف�شل ال �شيء, واأهم نقطة ال نقدم على �شيء اإال ونحن عارف�ن ماذا ن�شنع 
واأي�شًا مت�قع�ن النتيجة العامة, وكثري من النا�س جتده يرمي ماله ونف�شه من غري قاعدة 
مي�شي عليها ويق�ل ف�شلت يف هذا امل�شروع ؟! فعاًل ف�شلت يف هذا امل�شروع الأنك قمت بعمل 
ع�ش�ائي غري منطقي وغري عقلي بل رميت نف�شك بالنار من غري اأخذ اأب�شط االحتياطات, 
ت�شتفيد بال �شك حتى  فاأنت �ش�ف  واأنت على علم مبا ت�شنع  اأقدمت على �شيء  اأنك  ل� 
ترجع  ال  باأن  �شيعلمك  در�شًا  واأخذت  باالأخطاء  ا�شتفدت  لكنك  به  فيما قمت  ل� خ�شرت 
للخطاأ الذي قمت به, الف�شل يف اأمر من االأم�ر التي نق�م بها يك�ن ب�شبب خطاأ ما ل� اأننا 
ا�شتخدمنا هذه االأخطاء بتفاديها لك�نا منظ�مة كاملة ومرجع لكي ال نقع يف هذه االأخطاء 
ويك�ن ذلك مرجع �شد الف�شل ,واحلقيقة اأن هناك اأالف االأ�شياء التي ت�شتطيع اأن ت�شرب 

اأمثلة ملا يح�شل لك’ وتقي�شها مل ه� يف هذا الف�شل.
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قراراتن��ا يف احلي��اة هي الت��ي حتدد م�سرين��ا ,وهل 
حتت��اج اإىل من يق��رر لك؟ وهل يوج��د �سخ�س يقرر 
ل��ك مبثل ال�سيء الذي بداخل��ك؟, اإن م�ساألة القرار 
م�ساأل��ة �سارم��ة وبنف�س الوقت ه��ي م�سوؤوليتك اأنت 
يف اتخ��اذ اأي ق��رار, �س��واء اأنت الذي تق��رر اأو توكل 
�سخ���س يقرر ل��ك, والقرار الذي �س��وف اطرحه لك 
ه��و القرار ال��ذي يتعل��ق بحيات��ك واأ�سل��وب عي�سك 
وتناغم��ك مع احلي��اة, ويوج��د يف حياتن��ا قرارات 
م�سريية وحتتاج اإىل جهد ال�سخ�س نف�سه لكي يجد 
الق��رار املنا�سب له ل اأن يجعل قراره بن يدي اأنا�س 
ق��د يقررون له الهالك وه��و واقف متفرج, اأو يجعل 
ظ��روف احلياة هي الت��ي تقرر ل��ه, اإذا مل تقرر اأنت  
ف�س��وف جت��د من يق��رر ل��ك وقد يك��ون ه��ذا القرار 

خطري على حياتك وحياة الذين معك. 
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عمله  ي�شتطيع  �شيء  اأ�شهل  ال�قت  وبنف�س  قرار  اتخاذ  ه�  احلياة  يف  �شيء  اأخطر 
يف  اخلط�رة  اأن  اأق�ل  فاإنني  لك  امل�شاألة  تب�شيط  اأردنا  واإذا  للقرار,  اتخاذه  ه�  االإن�شان 
مدى  خط�رة  هذه  م�شتقبلك  وعلى  عليك  وت�ؤثر  ح�شا�شة  م�شاألة  ك�نها  يف  القرار  اتخاذ 
تاأثريه, وال�شه�لة تكمن يف اأنه باإمكانك اتخاذ القرار وقت ما ت�شاء ولعلي �ش�ف اأو �شح لك 
يف الر�شم التايل كيف تك�ن ال�ش�رة يف مثال للطالب الناجح وكيف قرر بنف�شه والطالب 

الفا�شل وكيف جعل االأ�شتاذ يقرر له:

الطالب الذي 
قرر اأن ينجح

الطالب الذي 
قرر اأن يف�شل
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وباإمكانك اأن تفكر يف اأ�شياء كثرية يف حياتك واملثال ال�شابق ت�شتطيع اأن تقي�شه عليك 
وبال�ش�رة التي تريد, �ش�اء يف عملك اأو اأ�شرتك وغريها الخ....., احلياة التي نعي�شها ال 
تنتظر اأحدًا اأبدًا بل هي عملية م�شتمرة وال تت�قف عند مكان معني اأو زمان حمدد بل هي 
م�شتمرة وكذلك اتخاذ القرارات يف حياة االإن�شان يجب اأن حت�شل �ش�اًء نحن الذين نقرر 
اأو نعطي القرار ملن �ش�ف يقرر لنا, هناك الكثري من القرارات التي يجب علينا اتخذها 

ولكي نتخذ قرارًا �شحيحًا يجب علينا اإتباع االآتي )1( : 

ال ي�جد اأف�شل من اأن يتخذ القرار �ش�اك اأنت, الأنك تعرف نف�شك جيدا. 	•

ينفعك  وما  ي�شرك  ما  ف�ش�ف جتد  لكتاب اهلل  فاأرجع  تقرر  تعرف كيف  اإذا مل   •
واأرجع ل�شنة الر�ش�ل ملسو هيلع هللا ىلص فكليهما يخاطبانك بالعقل ال�شحيح والفكر ال�شليم.

يجب اأن تعلم ان القرار م�شاألة م�شتمرة ومتجددة ال تقف عند زمان وال مكان. 	•

ال�شخ�س  لك  يقرر  ف�ش�ف  فعلت هذا  اإذا  الأنك  كان  احد  الأي  قراراك  ت�شلم  ال   •
قراًر قد ي�شرك الأنه ال يعرف حاجاتك التي بداخلك.

القرار الذي تتخذه يجب ان يك�ن مت�افق مع قان�ن احلياة الطبيعي ال اأن يك�ن  	•
ه�ى يف نف�شك اأو خربة ناق�شة.

احلياة  اأم�ر  يف  ال�شحيح  والفهم  بالعلم  عرف  من  اأ�شت�شر  قرار  اتخاذ  عند   •
ومن عرف عنهم احلكمة.

ال تتخذ قرارًا اإال واأنت عارف باالإيجابيات وال�شلبيات التي حت�شل عند اتخاذك لقرار ما.   •

_______
)1(   و�شعت هذه القائمة من وجهة  نظري وخربتي يف احلياة واإذا كان هناك مالحظات اأو اإ�شافات فباإمكانك 

d.majed.alenezi@gmail.com :مرا�شلتي على الربيد االإلكرتوين
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اأكرث القرارات يف حياتنا تك�ن ي�مية اأي اأنها م�شاألة م�شتمرة مدى احلياة ومثال ذلك 
ل� قرر اإن�شان ينام متاأخر فما الذي �ش�ف يح�شل له؟! اأكيد يق�م غري ن�شيط الأنه مل ياأخذ 
كفايته من الن�م اإذا ن�شتطيع ق�ل اأنه ي�جد يف حياتنا اأ�شياء �شغرية ال نلقي لها بال يك�ن 
لها تاأثري كبري علينا وقد خ�ش�شت ف�شل كاماًل لهذا امل��ش�ع, املهم اأننا نحن الذين نقرر 
ونحن الذين نر�شم حياتنا وم�شتقبلنا باأيدينا وباأفكارنا, كثري من القرارات يف حياتنا حتتاج 
اإىل �شرعة يف اتخاذها وهذه ال�شرعة يجب ان تك�ن معق�لة اأي ال اإفراط يف �شرعة اتخاذ 
القرار وال تفريط يف اإهمال القرار, القرار يف هذه الدنيا مثل ال�قت مي�شي وال ينتظرك, 
اأو امل�شائل التي نظن  اأو م�شاألة ال�شفر  لي�س �شرطًا اأن يك�ن القرار فقط يف م�شاألة الزواج 
الكبرية  االأم�ر  اأو  ال�شغرية  االأم�ر  �ش�اء يف  يك�ن م�شتمر  اأن  القرار يجب  بل  اأنها كبرية, 
وال�شيء اجلميل اأن القرارات ال�شغرية ت�شهل اتخاذ القرارات الكبرية بل متهد لها الطريق 
وهي مرتبطة بها ارتباطا وثيقًا, ولعلي �ش�ف اأو�شح لك امل�شاألة مبثال ب�شيط, اإذا قرر مدير 
�شركة ما اأن يق�م باالأعمال ل�حده فاإن االأعمال �ش�ف ترتاكم عليه من غري اأن ي�شعر حتى 
الناجحني من  راأينا  ل�  ل�حده,  بالعمل  قام  اأنه  وال�شبب يف ذلك  اإىل طريق م�شدود  ي�شل 
ح�لنا من مدراء والذين لهم منا�شب كبرية, ل�جدنا اأنهم يديرون من حتتهم بكل مهارة 
وجدارة وي�زع�ن االأعمال على الذين يعمل�ن لديهم فتجدهم جمرد م�جه اأ�شتطاع مبهارة 
ان يدير عمله بكل راحة واطمئنان الأنه قام بال�شيء ال�شحيح, ومل يكلف نف�شه اإال و�شعها, 
واأهم نقطة يف اتخاذ قرار ما اأن جنعل هذا القرار مت�افق مع حالتنا واحتياجنا ال ان جنعل 
القرار خارج نطاقنا اأي االآخرين هم الذين يقررون لنا الأن قرار االآخر ين لنا ه� مبثابة 
احتياجاتهم  وفق  تك�ن  قراراتهم  فاإن  االآخرين  بيد  القرار  جتعل  فعندما  هم  احتياجهم 
ورغباتهم وفهمهم للحياة, اأما قرارك اأنت فاإنه �ش�ف يك�ن قرارًا وفق احتياجاتك ومي�لك 
واالآخرين  وم�شاره,  مبنافعه  اأدرى  الأنك  ال�شيء  هذا  تقرر  فاإنك  �شيء  تقرر  عندما  الأنك 

الذين ت�شلمهم القرار, ال يعرف�ن نف�شك اأكرث منك اأنت.
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عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال: 
قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لرجل وهو يعظه: 
" اغتن��م خم�سا قب��ل خم�س �سبابك 
قب��ل هرم��ك و�سحت��ك قب��ل �سقم��ك 
وغناءك قب��ل فق��رك وفراغك قبل 

�سغلك وحياتك قبل موتك".
اأخرج���ه احلاك���م يف امل�ض���تدرك رق���م ) 7846 ( 4 / 341 
وق���ال : هذا حديث �ض���حيح على �ض���رط ال�ض���يخني ومل 

يخرجاه.
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نبي هذه االأمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص اأوتي ج�امع الكلم,الر�ش�ل حممد ملسو هيلع هللا ىلص كالمه كله وا�شح 
وخمت�شر و�شامل واحلديث ال�شابق يجمع كالم كثري يحتاج اإىل اأالف املجلدات الأنه يدور 
ح�ل غنائم يغفل عنها كثريًا من الب�شر , واحلديث ال�شابق الذي �شبق اأن ذكرناه يف بداية 
ملسو هيلع هللا ىلص , هناك فر�س متر علينا كثريًا لكن  الر�ش�ل  هذا الف�شل يعترب واحدة من عظات 
نحن نك�ن غافلني عنها وال نح�س بذلك اإال بعد فقدها,وبعدها نتح�شر على هذه الفر�شة 
التي ذهبت علينا ولكن ي�جد عندي قاعدة يف احلياة واأنا اأوؤمن بهذه القاعدة وهي ما دام 
ان عقلي يعمل فباإمكاين عمل كل �شيء, لكن املغزى من هذا امل��ش�ع اأن الفر�س الذهبية 
ولقطعنا  كثريا  خريًا  ل�جدنا  ال�شحيح  اال�شتثمار  ا�شتثمرناها  ل�  التي  الفر�س  تلك  هي 
من  مزيدًا  لنا  ي�فر  ذاتها  بحد  الفر�س  ا�شتغالل  اإن  للحياة,  م�شريتنا  يف  كبريًا  �ش�طًا 
الراحة ويعطي لنا جمااًل وا�شعًا يف احلياة, واحلقيقة اأن الفر�س الذهبية هي تلك الفر�س 
التي اأختزلها ر�ش�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف خم�س اأ�شياء وجعلها غنيمة ملن اأ�شتخدمها, ولعلنا �ش�ف 
ناأخذ غنيمة غنيمة ونبحر يف هذه الغنائم التي غفل عنها معظم النا�س اأو لعدم علمهم 
بالربح الذي �ش�ف يح�شل عند ا�شتثمار هذا الكنز العظيم والنعمة املن�شية, التي ال يلقي 

لها بال من قبل الكثريين, حيث ال ي�شعرون بها اإال بعد فقدها:

الغنيمة الأوىل )�سبابك قبل هرمك(:

يلقي لها بال بل جتده يفرط يف هذه  النا�س وال  ال�شباب متر على كثري من  غنيمة 
النعمة وال يتيقظ من غفلته اإال عندما يفقدها وذلك بعد هرمه,ال�شباب غنيمة واأي غنيمة 
ملن اأ�شتثمرها اال�شتثمار ال�شحيح حيث اأن العمل يف ال�شباب �ش�ف يظهر عليك عند الكرب 
اأمد اهلل بعمره,  اإذا  اأن الذي يهتم ب�شحته يف �شبابه �ش�ف يجد ذلك يف كربه  فل� قلنا 
ال�شباب مثل قاعدة البيت اإذا مت بناء هذه القاعدة بال�شكل ال�شحيح فاإنها �ش�ف تبقى 
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اأو �شعفت ف�ش�ف يك�ن �شعفًا  ثابتة وال تتزحزح بعد مرور االأزمان عليها ول� تزحزحت 
ب�شيطًا, بح�شب عملك يف ال�شباب يظهر عليك يف الكرب, فل� قلنا الذي يع�د نف�شه على 
العمل وقت �شبابه فاإنه يعتاد على ذلك يف الكرب وال يك�ن �شعبًا عليه ذلك, ومن االأخطاء 
ال�شائعة لدى الكثريين من النا�س جتده يق�ل �ش�ف اأم�ت وملاذا اأرهق نف�شي؟! اإن هذا �ش�ؤم 
وهذا الكالم غري �شحيح لئن اهلل وهبنا اأ�شياء ال تعد وال حت�شى فخذ هذا املثال الب�شيط 
كلما عملت جتدد عندك  اأي  يعمل وه� كذلك  لكي  االإن�شان خلقه اهلل  نف�شك,ج�شم  من 
ودائمًا  الدم�ية  الدورة  الريا�شة حت�شن  ن�شمع  ودائمًا  واالأجهزة  وتن�شطت اخلاليا  الدم 
الذين يلجئ�ن للراحة ي�شتك�ن من االأمرا�س, ال�شر يف هذا كله اأن اهلل خلق اأج�شامنا لكي 
ملسو هيلع هللا ىلص ذكر  اإنها �شنة اهلل يف العباد, والنبي رحمة  الليل وتعمل يف النهار  تعمل وترتاح يف 
الغنيمة �شبابك قبل هرمك جعل ال�شباب قبل الهرم لئن ال�شباب �ش�ف ياأتي بعده هرم اأي 
ان ما يتم عمله يف ال�شباب �ش�ف يك�ن نتيجة نح�شلها عند الهرم, واأن ال�شباب فر�شة 
ال ميكن اأن تع��س الأنها فرتة ثم تنق�شي, ومتى يتح�شر االإن�شان على �شبابه؟ يتح�شر اإذا 
مل ي�شتغل تلك الفرتة وي�شاهد اأقرانه من الذين كربوا ومن الذين �شاروا اأكرب منه وهم 
اأن�شط واأف�شل منه الأنهم ا�شتثمروا فرتة ال�شباب وع�دوا اأنف�شهم على �شيء وهم �شباب 

واالآن اعتادوا على هذا ال�شيء عند الكرب ف�شار عليهم هذا ال�شيء عادي.

الغنيمة الثانية )�سحتك قبل �سقمك(:

اأن  اإىل  وتنتظر  �شحتك  تهمل  فلماذا؟!  فيه  تفكر  وعقال  وجمال  �شحة  اهلل  وهبك 
وتتبع  عليها  حتافظ  بان  وذلك  �شحتك  فر�شة  ت�شتغل  ال  ملاذا  االأمرا�س  عليك  تتفاقم 
االأف�شل لئن اهلل ب�شط لنا االأر�س وجعلها �شهلة ف�شبحان الذي اأح�شن كل �شيء, ال�شحة 
اأعطنا اهلل عق�ال  اإذا مل حتافظ عليها ف�ش�ف يتبع هذه ال�شحة �شقمَا قد ال ترباأ منه, 
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ويرحل من هذه  يبلى  �ش�ف  االإن�شان  ان  نريد, �شحيح  ما  ووقت  ن�شاء  كيفما  فيها  نفكر 
اهلل  اأعطانا  ملاذا  قلياًل  فكرنا  فل�  فيها,  نهرب  وحجة  حاجزًا  هذا  جنعل  ال  لكن  الدنيا 
ال�شحة والعافية؟؟ اأعطنا اإياها لكي نحافظ عليها ونحمده عليها ون�شكره ونطلبه املزيد 
من ال�شحة والعافية, واإذا مل نحافظ عليها فاإنها �شرعان ما تزول,عندما تك�ن يف �شحة 
وعافية فاإنك ت�شتطيع عمل اأي �شيء لكن اإذا مر�شت فاإنك تن�شغل يف مر�شك مما يجعلك 
ال تعمل ال�شيء مثل ما كنت من قبل يف �شحة وعافية,�شحيح ان االإن�شان معر�س لالأمرا�س 
لكن الذي اأريد اإي�شاله ه� اأن �شحتك نعمة فحافظ عليها واأغتنمها اإذا فعلت ذلك ف�ش�ف 

ت�شعد يف الدنيا واالآخرة.

الغنيمة الثالثة )غناءك قبل فقرك(:

كانت عندك  فاإذا  الغنى  نعمة  وهي  االآخرين  بع�س  ت�جد عند  ال  بغنيمة  اهلل  اأنعم 
مت�فرة فلماذا ال حتافظ عليها وت�شتغلها اال�شتغالل الذي ت�شتفيد منه يف الدنيا واالآخرة 
بان تفيد نف�شك واأهلك ودينك وجمتمعك والنا�س اأجمعني, وت�شعها يف امل��شع ال�شحيح, 
واإذا كان االإن�شان غنيًا فاإنه ي�شتطيع نفع النا�س, اأما الفقري فاإنه ال ي�شتطيع نفع النا�س 
باملال الأنه غري مت�فر لديه, فالغني ميلك املال الذي ي�شتطيع عمل ما �شاء به لكنه �ش�ف 
ي�شاأل عنه, وذلك ال مينع اأن يتمتع بالدنيا املتعة املباحة ويبخل عن نف�شه وعياله فاإن اهلل 
يحب اأن تظهر نعمته على عبده, اإذا كنت غنيًا فاإنك يف نعمة حيث اأن هناك ب�شر كثريون 
ال ي�جد عندهم الغنى بل جتدهم فقراء اأو اأنهم حتى ال يجدوا ق�ت ي�مهم اأ�شغلهم الفقر 
و�شلت  فاإنك  الغني  اأيها  اأنت  اأما  اأحياء فقط,  يك�ن�ا  لكي  االأ�شا�شية  يف طلب حاجاتهم 
مرحلة ت�شتطيع ان تبدع يف احلياة وتبني لك �شرح �شامخ ي�شتفيد منه اأالف الب�شر فاأغتنم 
ما اأنت به قبل اأن ياأتي عليك ي�م تندم على كل حلظة عندما كنت غنيًا وقادرًا على فعل 
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الكثري والكثري.

الغنيمة الرابعة )فراغك قبل �سغلك(:

اأال حتزن على نف�شك واأنت ت�شيع فر�س وغنائم ذهبية �شدقني ال حت�س بذلك اإال 
عندما تن�شغل باأمر ما فالفراغ نعمة يغفل عنها كثريًا من النا�س, الفراغ ت�شتطيع ان تراجع 
نف�شك به وحتا�شبها على ال�شنني التي �شاعت عليك وباإمكانك تع�ي�شها يف وقت فراغك, 
كيف حت�س وتتح�شر على الفراغ اإذا اأ�شغلك �شيء ما مثل املر�س اأو العمل اأو تك�ن عندك 
اأ�شرة, ولالأ�شف بع�س النا�س يتهم الفراغ باأنه م�شكلة هذا لي�س �شحيحًا بل اإن الفراغ نعمة 
وغنيمة �ش�ف نحا�شب عليها الأننا يف وقت فراغنا ن�شتطيع عمل اأي �شيء مثل نذكر اهلل اأو 
ن�شلي اأو نقراأ اأو نتفكر يف خلق اهلل واآياته, هناك اأ�شياء ال تعد وال حت�شى ت�شتطيع عملها 
الفراغ  ب�قت  ت�شتثمره,  ان  ت�شتطيع  الذي  العظيم  ف�ش�ف جتد اخلري  فكر  فراغك  وقت 
ت�شتطيع اأن تعمل ما ت�شاء مثاًل ل� ان �شخ�شًا يف وقت فراغه يبقى نائمًا فهل تت�قع ان يبقى 
مرتاح كال بل جتده نكدًا حزينًا وال�شبب الأن هذا اجل�شد خلقه اهلل لكي يعمل ال اأن ينام بل 
الن�م له وقت حمدد من عند اهلل جلميع اخللق الليل للراحة والنهار للعمل ف�شبحان من 
اأبدع الك�ن, وجتده يق�ل الفراغ قتلنا الفراغ متكن منا هذا لي�س �شحيح الأنك اأنت الذي 
تتحكم بنف�شك بل اأنت رغبت الن�م ب�شكل غري طبيعي وا�شتغليت فراغك بالن�م وبعدها 
اأ�شتغل  اأن هناك �شخ�شًا  ول� قلنا  الذي دمرت نف�شك,  اأنت  باأنه دمرك بل  الفراغ  تتهم 
فراغه يف القراءة والكتابة فهل تت�قع منه اأن يق�ل الفراغ دمرين اأو الفراغ دمر حياتي 
التي ي�شرها له لكي يتمكن من القراءة والكتابة  بل جتده يحمد اهلل على غنيمة الفراغ 

وباإمكانك اأن تطبق املثالني ال�شابقني على نف�شك بح�شب طريقتك مع وقت فراغك.
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الغنيمة اخلام�سة )حياتك قبل موتك(:

حياتك بحد ذاتها غنيمة وفر�شة ذهبية لكي تعمل ما ت�شاء وال�شبب يف ذلك الأنك 
ل� مت فاإنك �ش�ف تت�قف عن كل عمل و�ش�ف تذهب جميع فر�شك التي كانت متاحة لك 
من ال�شباب اإىل ال�شحة اإىل الفراغ اإىل الغنى كل هذا يت�قف وال ميكن بعدها اأن تعمل اأي 
�شيء, فكم من اأنا�س اأخمد الرتاب اأنفا�شهم, واأ�شبح�ا ال �شيء بعد اأن كان�ا �شيء وبعد 
اأيام حياتهم, يف حياتك  االأر�س مكتفني مبا عمل�ا  اأ�شبح�ا حتت  االأر�س  كان�ا ف�ق  اأن 
ت�شتطيع اأن تتنف�س لكن اإذا مت فاإن هذا ال يح�شل بل تت�قف حياتك وبعدها مت�ت وتبلى 
الأن هذه هي �شنة احلياة يف اأهل الدنيا, وهذا نراه كل وقت وكم من حبيب كنا نت�شامر 
معه وفجاأة ينتهي هذا احلبيب مبجرد م�ته, اإنها حجج وراء حجج للذي يريد اأن ي�شتفيد 
ويغتنم حياته وفر�شته التي �ش�ف ياأتي عليها ي�م ثم تنتهي ويت�قف كل �شيء, وعندها ال 
ينفعك �شيء, العاقل الذي يفكر تفكريًا �شحيحًا من اأ�شتثمر حياته ووقته و�شبابه و�شحته 

وغناه وفراغه وجعلها حجة له ال حجة عليه.
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مترين يو�شح عالقة الغنائم اخلم�س

�شبابك قبل هرمك

�شحتك قبل �شقمك

غناءك قبل فقرك

فراغك قبل �شغلك
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حياتك قبل موتك
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عقل الإن�سان ل حدود له من حيث التفكري والعمليات 
الت��ي يقوم بها اأبهرت علم��اء الب�سر فاأ�سبحوا واقفن 
اأم��ام ه��ذه املعجزة الت��ي كل ي��وم تظهر لن��ا مفاجاآت 
واأ�سي��اء ل يت�سوره��ا العلماء, ومع م��رور الزمن �سوف 
تنك�س��ف اأ�س��رار عظيمة ح��ول هذا العق��ل وقد تنقل 
الب�سري��ة لأ�سياء مل تك��ن يف احل�سب��ان, العقول التي 
منلكه��ا اإذا ا�ستخدمناه��ا ال�ستخ��دام ال�سحي��ح فاإننا 
�س��وف ن�ستفيد منها ب�سكل ممتاز اأم��ا لو مل ن�ستخدمها 
ال�ستخ��دام ال�سحيح فاإننا لن ن�ستفيد منها لأننا نحن 
الذين نتحكم بعقولنا, و�سوف يعود علينا ذلك اإن كان 

خريًا اأو �سرًا.   
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قبل اأن نتطرق لهذا الباب �ش�ف اأعرف ببع�س املفاهيم: 

العقل ال�ضليم: ه� العقل الذي يرتجم االأفكار التي نفكر بها ثم يعك�شها لنا ب�شكل   -
واقعي. 

مثل  مت�قف  عقل  اأي  عملية,  باأي  يق�م  ال  الذي  العقل  ه�  ال�ضليم:  غري  العقل   -
املجن�ن.

الب�شر  طبيعة  مع  مت�افق  ويك�ن  به  ق�م  نحن  ال��ذي  الفكر  ه�  ال�ضليم:  الفكر   -
ال�شحيحة.

الفكر غري ال�ضليم: ه� الفكر الذي نحن نق�م به ويك�ن غري مت�افق مع طبيعة   -
الب�شر ال�شحيحة.

عق�لنا نحن الذين نتحكم بها وكالمي هذا م�جه للذي ال يعاين م�شكالت يف العقل 
مثل اجلن�ن اأو غريه اإمنا كالمي م�جه للذي ميلك عقل ي�شتطيع اأن يفكر به, حيث اأن ما 
نعتقده �ش�ف يظهر علينا من خالل �شل�كنا حيث اأن عق�لنا تت�افق مع ما ت�شتهيه اأنف�شنا 
العقل  ويق�م  نقررها  نحن  التي  واحتياجاتنا  لرغباتنا  املنفذ  يعترب مبثابة  االإن�شان  فعقل 
بجمع هذه الرغبات واحلاجات التي نريدها ثم يخرجها لنا وفق ما نريد حيث اإن العقل 
اأو  االأ�شياء  هذه  خط�رة  عن  النظر  بغ�س  وحاجاتك  الأوام��رك  ومتبع  ذكي  منفذ  جمرد 
فائدتها الأن العقل يبحث عن ما نريد حتى ل� كان الذي نريده خطرًا فاإن العقل ينفذه لنا 
ومثال ذلك املدخن الذي يق�م بالتدخني وخ�ش��شًا عندما يك�ن عليه اأمرًا ما فاإنه يق�م 
بعملية التدخني ولعل ال�شبب يف ذلك اأنه اأر�شل لعقله ر�شالة فكرية غري حم�ش��شة مفادها 
اأن التدخني يجلب يل ال�شعادة اأو التدخني يعترب متنف�س يل فعندها العقل يبل�ر هذه الفكرة 
ويجلب لك املزيد من التدخني الأنك اأنت الذي رغبت يف ذلك وعقلك يريد لك ما تريده اأنت, 
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وال�شيء العجيب يف املدخنني اأنه يق�ل ال اأ�شتطيع ترك عادة التدخني؟! ولعل االإجابة تكمن 
عندك اأيها املدخن, الأنك جعلت لذتك بالتدخني وجعلت هروبك من امل�شكالت بالتدخني 
فعندها  متنف�س جيد يل  التدخني  باأن  فكرية  ر�شالة  له  اأو�شلت  باأن  بخداع عقلك  وقمت 
باأنها �شاحلة فقام بتنفيذ تلك الفكرة وجلب لك مزيدًا  قام عقلك برتجمة تلك الفكرة 
ال�شجائر, واحلل ب�شيط يف م�شاألة التدخني باأن تر�شل ر�شالة فكرية  غري حم�ش��شة لعقلك 
مفادها اأن التدخني �شار �شرر علي ودائمًا اأفعل هذه الفكرة فكلما اأردت التدخني اأعط 
هذه الر�شالة لكي يق�م عقلك بالرتاجع عن اإ�شدار االأوامر التي �شبق اأن فكرت بها وجعلت 
التدخني �شيئة وم�شرة فعندها عقلك  عقلك ي�شتح�شنها,عندها يق�م عقلك بجعل فكرة 
يق�م بتنفيذ اأوامر باإلغاء فكرة التدخني ولعل ذلك يحتاج اإىل وقت لكي يذهب, اأو اإذا اأردت 
اأن تبتعد عن التدخني اأ�شر على ذلك, واملغزى من ذلك ه� اأن املدخن اأ�شغل عقله بفكرة 
التدخني ف�شار العقل ي�شتهلك املزيد من الر�شائل التي جتلب التدخني,فل� اأ�شغلنا عق�لنا 
ب�شيء غري التدخني ل�شار جيدًا و�شار عالج التدخني ي�شريًا, والنقطة املهمة املجتمع الذي 
ح�لك ه� الذي ي�شاعدك بذلك وخ�ش��شًا اإذا كان جمتمع يغلب عليه املدخنني, ولكن هذه 
احلجة قد تك�ن �شعيفة ملاذا؟ اجل�اب ي�جد اأنا�س يعي�ش�ن يف و�شط املدخنني لكنهم اأبعد 
عن التدخني من امل�شرق واملغرب وال يدخن�ن ملاذا؟!, اإذا امل�شكلة منك اأنت اأيها املدخن 
ول� ذكرنا �شيئًا مهمًا كيف اأ�شتطاع اأغلب املدخنني التغلب على م�شاكل كربى والتدخني مل 
ي�شتطيع�ا اأن يتغلب�ا عليه علمًا اأن امل�شكالت التي واجه�ها اأعظم واأق�ى من التدخني باألف 
مرة وت�شتطيع اأن تتخيل اأيها املدخن كم من امل�شكالت ال�شعبة التي واجهتها وقمت بحلها 
التي واجهتك وهي  اأخي املدخن عندما قمت بحل امل�شكالت  والتدخني مل ت�شتطع حله؟! 
التخلي عنه؟!  ت�شتطع  والتدخني مل  امل�شني!,  التدخني واحتاجت منك اجلهد  اأعظم من 
اأح�ش�شت عقلك ب�ج�د خطر  التي واجهتك  امل�شاكل الكربى  اأنك عندما واجهت  اجل�اب 
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عليك فقام عقلك و�شاعدك على حلها ب�ا�شطة فكرتك اأما التدخني مل تعطه اإح�شا�شًا مثل 
امل�شكالت التي عاجلتها وواجهتها فعندها عقلك قد ي�شاعدك لكن م�شاعدة ب�شيطة وهي 
تاأنيب ال�شمري لكن ال ي�شاعدك مثل م�شاعدته يف امل�شاكل التي تظن اأنها كربى والأنك مل 
تعطي التدخني اإح�شا�شًا مثل ما تعطي اإح�شا�شًا للم�شاكل االأخرى,العقل ال�شحيح ال ياأتي 
اإال بالفكر ال�شليم حيث اإن التفكري ال�شليم يجعل عقلنا �شحيحًا اأم التفكري غري ال�شليم فاإن 
عقلنا عندها ال ي�شبح �شليمًا الأن االأفكار التي فكرنا بها جعلت عقلنا هكذا ب�ا�شطتنا نحن, 
نك�ن  احلالة  بهذه  الأننا  الكثري  ال�شيء  نعمل  �ش�ف  فاإننا  �شليم  وفكرنا  عقلنا �شحيح  اإذا 
اأ�شياًء خاطئة,  اأ�شياء �شحيحة لي�شت  مقتنعني مبا نفعل ونعمل وقناعتنا هذه مبنية على 
اأما اإذا عملت عماًل واأنت ل�شت مقتنع فيه فاإنك لن تفعل ال�شيء الكثري الأنك من�شغل مع 
�شراعك مع االأعمال التي ل�شت مقتنع فيها ويذهب عمرك واأنت تت�شارع مع هذه االأعمال 
التي قمت بها وهذا ينطبق على املدخنني حيث اأنه غري مقتنع بهذه العادة فتجده يت�شارع 
لديه  ي�جد  الأنه  الكثري  يفعل  وال  واالأوق��ات  االأزم��ان  عليه  ال�قت ومت�شي  نف�شه ط�ال  مع 
�شيء خارج الفطرة وخارج ما اعتادت عليه طبيعة الب�شر, متى ن�شتطيع عمل كل �شيء؟! 
ن�شتطيع عمل كل �شيء اإذا كان عقلنا �شليم وفكرنا �شحيح الأن هذين اإذا اجتمعا فاإننا بال 
�شك �ش�ف نعمر هذه الدنيا ونط�ر حياتنا وجنعل لنا ب�شمة ح�شنة بتذاكرها االأجيال من 
بعدنا ونك�ن قد ك�نا لنا منهل ي�شتفيد منه كل من ح�لنا ونك�ن بذلك اأ�شعد النا�س, اأما 
العقل ال�شليم والفكر اخلاطئ فاإنه بهذه احلالة نك�ن قد جعلنا نقطة �ش�داء لنا وملن ح�لنا 
اأنف�شنا وعلى االآخرين من ح�لنا ونك�ن عبئ على االآخرين ب�شبب االأفكار  وقد ن�ؤثر على 
ال�شابق على كل  التدخني  لنا كل �ش�ء ب�شببنا, وت�شتطيع مقارنة مثال  التي جتر  اخلاطئة 
اأو املمار�شات اجلن�شية غري الطبيعية,اأو غريه من ال�شل�ك الذي  �شيء مثل �شرب اخلمر 

تظن اأنك ال ت�شتطيع عليه.
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قوة تاأثري العقل
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فع��اًل �سعيد من وعظ بغ��ريه وكان هذا داأبه 
يف احلياة وتكون ال�سعادة احلقيقة يف كونها 
اأن جتم��ع منظوم��ة م��ن الأمور الت��ي تتعظ 
به��ا, لكي ي�سهل عليك بعدها تفادي اأخطاء 
الآخرين وعندها تقل اأخطائك, وتكون قد 
عرف��ت اأخط��اء الآخرين ثم تبتع��د عن ما 
كان الآخري��ن واقعن به ثم تتجنبه, حتى 

ت�سبح حياتك �سعيدة.     
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من منا مل ي�شاهد اأخطاء االآخرين من ح�له؟, من منا مل يرى خطاأً قط؟, بل ي�جد 
اأخطاء  اتعظ من  اأو ممن ح�لنا, لكن من منا  االأخطاء �ش�اًء منا  الكثري من  يف حياتنا 
االآخرين؟! التي �شبق اأن وقع�ا بها وكانت له دافع لتجنب هذه االأخطاء اإن احلياة من ح�لنا 
ل� تفكرنا فيها ل�جدنا اأن هناك فر�س واأم�ر اإذا اأدركناها من بدايتها فاإننا �ش�ف ن�شعد 
دون اأدنى �شك, وكيف تاأتي ال�شعادة احلقيقة التي ذكرها ابن م�شع�د قبل �شنني ط�ال, 
النا�س,)ال�شعيد  من  الكثري  لدى  مت�فرة  وغنيمة  عظيمة  جملة  قالها  التي  اجلملة  هذه 
من وعظ بغريه(, عندما ترى الكثري من الب�شر واالأمم التي وقعت باالأخطاء واأدت هذه 
االأخطاء بهم اإىل الهاوية وتتعظ بهم وحتذر مما وقع�ا به وتك�ن لك منظ�مة من املراجع 
التي ت�شاعدك على جتنب هذه االأخطاء وعندها تقل عندك االأخطاء ب�شكل كبري وي�شبح 
اخلطاأ عندك �شئيل, لكن ال�شيء العجيب اأن البع�س منا يرتكب االأخطاء التي �شبق اأن 
وال�شعادة  باالأخطاء,  يقع  عندها  يتعظ,  وال  من ح�لهم  اأو  قبلهم  من  ال�شابق�ن  اأرتكبها 
احلقيقة هي اأن نتعظ مبن ح�لنا ومبن �شبق لهم  اأن وقع�ا باالأخطاء, ال�شعادة تكمن يف 
نقطة مهمة وهي اإن الكثري من الذين وقع�ا باالأخطاء ال يعرف�ن اأنهم واقع�ن فيها اأو كان�ا 
يتعلم  الذي  ال�شعيد ه�  اأن  اأخطائهم, واحلقيقة  فعندها ي�شبح�ن �شحية  غافلني عنها 
من اأخطائه ومن اأخطاء االآخرين ثم يتجنب هذه االأخطاء, وجتنب هذه االأخطاء يك�ن 
بالتعلم ممن ح�لنا واال�شتفادة من اأخطاء االآخرين بتجنب هذه االأخطاء بحيث مع مرور 
الزمن يّك�ن ال�شخ�س الذي يتعظ من اأخطاء االآخرين باأن يك�ن له منظ�مة كاملة من 
درو�س احلياة من اأخطائها ومن عظاتها وبعدها يك�ن اإن�شانًا �شعيدًا مدى احلياة, ومن 
اأمثلة العظات التي يجب على كل قارئ لهذا الكتاب اأن يفهمها جيدًا, الربح يف االأم�ال؟! 
املال  جمع  يف  يتخبط  منهم  الكثري  و�شار  النا�س  من  الكثري  م�شاجع  اأرق  امل��ش�ع  هذا 
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ويظن ان املال ياأتي باأي طريقة؟! �شحيح اأن املال ياأتي باأي طريقة لكن هل هذه الطرق 
اآمنة وهل هي جتعل مالك ينم� وت�شبح بعدها �شاحب ثروة طائلة, املحاولة واالأخطاء يف 
جمع املال وطرقه يعترب من �شنن احلياة كيف ذلك؟! وه� عندما يك�ن عندك اأم�اال فاإنك 
تف�شل  امل�شاريع بع�شها ناجح وبع�شها فا�شل فعندما  امل�شاريع لكن هذه  تدخل عددا من 
يف م�شروع ما فهذا الذي �ش�ف يك�ن لك معيارًا الأن الكثري من النا�س يتخبط مباله ثم 
يدخل يف م�شروع ثم يف�شل فيه والنقطة االأ�شا�شية اأن هذا الذي ف�شل يف م�شروعه اأ�شت�شلم 
وجعل ف�شله تراجعه, اأما ال�شخ�س االآخر عندما يف�شل يف م�شروع جتاري فاإنه �شرعان ما 
يتعلم من ف�شله ثم يبحث عن االأ�شباب التي اأدت اإىل ف�شله ثم يق�شي عليها ويتعلم من 
اأخطائه, الكثري من النا�س يبحث عن ثروة باأي و�شيلة ويظن اأن الرثوة تاأتي ب�شرعة لكن 
هذا لي�س �شحيحًا وقد يق�ل بع�س النا�س هناك الكثري من النا�س اأتته الرثوة ب�شرعة اأو 
بي�م وليلة هذا لي�س �شحيحًا ل� �شئلنا الذين اأتتهم الرثوة بي�م وليلة ل�جدنا اأن هذه الرثوة 
التي اأتت مل تاأتي عبثًا بل ي�جد خلفها من تعب عليها حتى ح�شل عليها بغ�س النظر عن 
ن�ع التعب اأو �شفته, احلقيقة اأنا ال اأتكلم عن اأ�شياء خا�شة اأو اأ�شياء نادرة لكن اأتكلم عن 
عامة النا�س, من �شمن االأ�شياء التي ينخدع الكثري من النا�س بها وجتده ينجرف خلف اأي 
حفرة وال يعلم هل يخرج منها؟!, وامل�شكلة اأنه �شبق اأن �شاهد الكثريين ممن ح�له وقع�ا 
ب�هم  متعلق  االآخرين, وجتده  اأخطاء  من  ي�شتفيد  ومل  منه  يخرج�ا  ومل  ال�شيء  هذا  يف 
وجتده يعزوا خطاأه الأ�شياء ال يقبلها العقل, ولالأ�شف ي�شدق هذه االأ�شياء ويجعلها �شببا 
يف عدم تقدمه, وجتده يقع من حفرة الأخرى حتى يدمر نف�شه وبعدها ي�شري ال �شيء, 
وهناك الكثري من االأم�ر التي جتعل منك بطاًل و�شعيدًا يف حياتك, واأنا اأعترب كل نف�س 
اأن ال جنعل  املهم  اأخطائه وي�شحح و�شعه لكن  ليعالج  له  يعترب فر�شة  االإن�شان  يتنف�شه 
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�شيئًا يح�ل بيننا وبني ذلك الأننا قادرين على فعل الكثري,واأي�شًا الكثري من اأم�ر احلياة 
حتتاج اإىل وقت واإىل �شرب حتى ميكننا اأن نتغلب على الكثري من االأ�شياء التي ت�اجهننا, 
والنقطة املهمة اإن االتعاظ باأخطاء باالآخرين يق�شر لنا ال�قت ويخت�شر امل�شافة لكي ال 
نقع مبثل ما وقع�ا به وذلك بتجنبه واالنتباه اإىل وج�د االأخطاء واأنه �شبق اأن وقع الكثري 
اأنعمها اهلل للعباد لكن جتد الكثريين  من النا�س يف �شرك هذا اخلطاأ, ومن النعم التي 
منا غافلني عنها اأن ترى ما ح�لك من النا�س والبع�س منهم واقع باخلطاأ واأنت ت�شاهده 
واحلقيقة اأن اأغلب النا�س ي�شاهد من ح�له من النا�س واقعني باخلطاأ, لكن ج�هر الق�ل 
الذين  اأين  لذلك  ينتبه  الذي  التي حتدث من ح�له من  االأم�ر  يتعظ من هذه  الذي  من 
يريدون ال�شعادة يف الدنيا والذين يظن�ن اإن ال�شعادة اأبعد من امل�شرق واملغرب اأو ال�شعادة 
�شيء بعيد املنال ,اإن ال�شعادة ت�جد عند الكثريين لكن جتدهم اإما غافل�ن اأو ال يريدون 
التفكري اأو اأنهم يتهرب�ن, تريد ال�شعادة التي تريح بالك ط�ل حياتك �شاهد من ح�لك من 
الذين يقع�ن يف االأخطاء وجتدهم يتنقل�ن من خطاأ اإىل خطا اآخر اأتعظ بهم وجتنب ما 
هم فاعل�ن ت�شعد مدى الدهر واإذا فعلت ذلك تك�ن اأ�شعدت نف�شك وبعثت ال�شعادة ملن 
هم ح�لك الأنك تتجنب ال�شيء الذي ياأتي منه االأذى, ال تنجرف خلف اأي �شيء م�شب�ه اأو 
غري وا�شح, اهلل وهبنا عق�ل نفكر بها واأب�شار نرى بها واأذنني ن�شمع بها بل وهبنا وف�شلنا 
على كثري من العاملني, اجعل اأم�رك وا�شحة وال مت�شي خط�ة اإال واأنت تعلم اأنها مثل و�شح 
النهار, ك�ن لنف�شك مرجع ت�شتفيد منه وي�شتفيد االآخرون ممن ح�لك وهذا املرجع عبارة 
عن االأخطاء التي ت�شاهدها يف كل وقت وكل حني, اجعل هذا املرجع يحميك بعد اهلل من 
ال�ق�ع يف االأخطاء واإليك اجلدول التايل الذي ي��شح لك الطريقة لي�س �شرطًا اأن يك�ن 
جدواًل مكت�بًا بل ت�شتطيع اأن تك�نه يف عقلك اجلبار, لكن هذا اجلدول لت��شيح ال�ش�رة:
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تريد ال�سعادة هنا؟! لكن بعد اأن تتعظاأخطاء النا�س من حولك, العظة من النا�س

مدخ���ن, دم���ر �شحت���ه بنف�ش���ه, واأهمل 
االأمان���ة الت���ي اأعطاه���ا اهلل اإي���اه وه���ي 

اجل�شد.

غري مدخن, اأهتم باالأمانة التي اأعطاها 
اهلل اإياه وهي اجل�شد

حا�شد اأن�شغ���ل, باالآخري���ن ون�شي نف�شه 
التي �ش�ف ي�شاأل عنها.

غري حا�شد, اأن�شغل بنف�شه التي له عليها 
حق.

�شم���ني, ي���اأكل بغ���ري ح�ش���اب وال تفكري 
عندها ال ي�شتطيع عم���ل الكثري ب�ا�شطة 

ج�شمه ال�شمني.

غري �شمني, ياأكل بح�شاب ويفكر عندها 
ي�شتطي���ع عمل الكث���ري ب�ا�شط���ة ج�شمه 

الر�شيق.
ال���دواء  يف  ينتظ���م  ال  �شك���ر,  مري����س 
م�شكل���ة  تتفاق���م  عنده���ا  والتعليم���ات, 

املر�س وي�شعب بعدها العالج.

بالع���الج  ينتظ���م  �شك���ر  مري����س 
املر����س ال  والتعليمات,عنده���ا م�شكل���ة 

تتفاقم وي�شهل بعدها العالج.

امل�شكالت  من  ح�لنا  يدور  مما  ب�شيط  �شيء  ت��شح  ال�شابقة  االأمثلة  هذه 
ول�شار  عليها  لق�شينا  �شحيحًا  تفكريًا  وفكرنا  قلياًل  �شربنا  ل�  التي  واالأخطاء 
علينا من ال�شهل التعامل معها وتفاديها حيث اأن اأغلب االأم�ر التي ل� حلقناها 
منذ بدايتها ل�شار من ال�شه�لة التكيف معها مع مرور ال�قت وت�شتطيع من خالل 
املثال ال�شابق اأن تقي�شه على ما لديك من امل�شكالت اأو االأخطاء التي من ح�لك. 
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كل واح��د منا يف هذه احلي��اة له طريقته 
يف جناح��ه, فيوجد من ه��و �ساعر ومن هو 
ممث��ل ومن ه��و واعظ وم��ن ه��و ميكانيكي 
وم��ن ه��و طبي��ب وم��ن هو م��زارع وم��ن هو 
�سي��اد وم��ن هو طب��اخ ال��خ.. اجلوه��ر اأنه 
يوج��د لدى كل واحد منا طريقة ي�ستطيع 
اأن يفعله��ا بحيث يكون اأف�سل من غريه بها, 
اأو اأن��ه يتميز بها عن غريه م��ن النا�س واأن 
ه��ذه الأم��ور مل توج��د اإل بط��رق اأو�سلت 

الكثري من النا�س ملرادهم .
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ينجح  لكي  الطرق  اأالف  هناك  اأنه  بحيث  حت�شر  ال  تكاد  احلياة  يف  النجاح  طرق 
االإن�شان يف حياته, ويعي�س عي�شة را�شية هنيئة ويقدم االأعمال التي تر�شي اهلل وي�شتفيد 
يف  االأ�شل  الأن  النا�س  جميع  تنا�شب  نعي�شها  التي  واحلياة  النا�س,  من  والكثري  ه�  منها 
االأر�س اأن تك�ن ممهدة �شهلة للخلق لكي ي�شتفيدوا من االأر�س مبا ينفعهم, واحلياة على 
هذه االأر�س لي�شت �شعبة كما يظن الكثري بل اإن الذي �شعبها هم باأنف�شهم جعل�ا احلياة 
�شعبة, الأن احلياة على االأر�س نحن الذين نتحكم بها اإن �شئنا جعلناها �شعبة واإذا �شئنا 
جعلناها �شهلة فهي مت�شي وفق ما نرغب, النجاح يف احلياة يحتاج اإىل جهد كي ننجح 
فيها والطرق التي ت�ؤدي للنجاح كثرية لكن هناك طرق قد ال تنا�شب الكثري من النا�س بل 
اإن الطريقة التي تنا�شب �شخ�س ما قد ال تنا�شبك وقدرات االآخرين تختلف فمنهم الذي 
مييل لالأعمال العقلية ومنهم من مييل اإىل االأعمال اجل�شدية ومنهم من مييل اإىل االثنني 
معًا املهم اأنه ي�جد لكل واحد من الب�شر ميزة ل� اأكت�شفها ل�جد اخلري الكثري واالكت�شاف 
ال يتم بي�م وليلة اأو عن طريق االختبارات اإن االكت�شاف يتم عن طريقك اأنت الأنك اأنت 
اأو اجل�شدية واكت�شاف  الذي تعلم ما لديك من القدرات وامليزات �ش�اء امليزات العقلية 
اأ�شئلة اأجب عليها  ذلك الطريق الذي ي�ؤدي للنجاح يحتاج اإىل وقت وهناك ي�جد ع�شر 

بعد فهمها عندها �ش�ف تعرف كيف تبحث عن الطريقة التي جتعلك ناجح يف احلياة: 

ما هي اخلربات التي متلكها؟ وهل هي خربات من�شقة؟ وهل هي تفيد م��ش�ع   .1
معني؟

هل حتطم نف�شك؟ وحتتقرها؟   .2

هل قدرت نعمة وج�دك وعرفت ال�شبب؟  .3
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هل تعمل اأعمال نافعة؟  .4

هل ت�شتخدم عقلك الذي لديك ا�شتخداما �شحيحًا؟  .5

هل حددت اأهدافك منذ البداية؟  .6

هل ي�جد لديك خريطة عقلية مت�شي عليها يف حياتك؟  .7

هل اأعطيت نف�شك حقها؟  .8

هل ت�شرب على احلياة وم�شاقتها؟  .9

10. هل ا�شتفدت من الفر�س التي اأتيحت لك؟

االأ�شئلة ال�شابقة اإذا فهمناها جيدًا واأجبنا عنها بكل �شدق وو�ش�ح فاإننا �ش�ف نعلم 
ما نحن عليه وهل الذي نعمله �شحيح وهل ه� الذي ي�ؤدي بنا اإىل النجاح احلقيقي ولعلنا 

�ش�ف ناأخذ ج�اب �ش�ؤال �ش�ؤال ب�شكل �شريع وخمت�شر:

خربات  اأم  �شحيحة  خ��ربات  هي  هل  متلكها  التي  اخل��ربات  االأول:  ال�ش�ؤال  ج���اب 
وت�شر  خاطئة  اخل���ربات  ه��ذه  وت��ك���ن  النا�س  بع�س  عند  خ��ربات  هناك  اإن  ع�ش�ائية 
ب�شاحبها, الذي اأريده منك اأن  تنظر للخربات التي متلكها وتعر�شها على نف�شك وهل 
اأنها تك�ن لهدف  اأي  اأن تك�ن اخلربات لديك من�شقة  االأف�شل  اأم ال, من  ا�شتفدت منها 
معني وال�شبب يف ذلك ان حياتنا مليئة باخلربات وهناك من اخلربات الذي يحتاج اإىل 
وقت كبري وال�شر الذي اأريد اإي�شاله اإليك من ناحية اخلربات اإن الذي يبقى على خربة 
ال�شيارات  ميكانيكي  رئينا  ل�  ذلك  ومثال  جيدًا  ذلك  يف  ويبدع  فيها  يتف�ق  فاإنه  واحدة 
امليكانيكا  على  خربته  كامل  �شب  اأنه  طريق  عن  و�شل  اإنه  املهارة!  هذه  اإىل  و�شل  كيف 
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ومل يغريها, اأما الذي يغري خرباته من جمال الآخر فاإنه ال ي�شل ملثل ما و�شل اإليه الذي 
الزراعة  من  حياتك  يف  �شيء  كل  على  قيا�شها  وت�شتطيع  معني,  جمال  يف  خربته  يجعل 
العل�م, ج�اب  والريا�شة وغريها من  والفلك  االأر�س  اإىل عل�م  الطب  اإىل  الكيمياء  اإىل 
ال�ش�ؤال الثاين: حتطيم النف�س اآفة تاأكلك من الداخل وجتعلك دومًا مري�س دومًا �شاكيًا 
الأنك  م�شتحياًل  ح�لك  من  �شيء  كل  ي�شبح  ال�قت  مرور  ومع  اعتماديا  اإن�شانًا  جتعلك 
الثالث: هل  ال�ش�ؤال  الكثري والكثري,  التي ل� مل حتتقرها ال�شتطعت فعل  النف�س  مل تقدر 
ت�شكر الذي اأوجدك من العدم واأن وج�دك ل�شبب اأ�شاًل وه� عبادة اهلل واأعمار االأر�س, 
و�ش�ف ت�شاأل عن ذلك, ج�اب ال�ش�ؤال الرابع: االأعمال التي تق�م بها هل هي نافعة وهل 
مردودها عليك مفيد اإن من النا�س من يعمل اأعمال تك�ن �شارة له وال ي�شتفيد منها حاول 
اإىل  ت�شتفد منها غريها  واإذا مل  ا�شتفدت منها  بها وهل  التي تق�م  االأعمال  اأن تفكر يف 
الذي لديك ممكن  ال�ش�ؤال اخلام�س: عقلك  اأعمال تك�ن مفيدة لك وملن ح�لك, ج�اب 
ان ت�شتخدمه ا�شتخدام �شحيح وممكن اأن ت�شتخدمه ا�شتخدام �شار فكر كيف اأن هناك 
اأفكارك  ب�ا�شطة  لك  ترجمها  عقلك  بدوره  الذي  تفكريك  نتيجة  كانت  حياتك  يف  اأم�ر 
الغري �شحيحة وخرج لك نتاج ما فكرت به, راجع اأفكارك وحاول اأن تق�شي على ال�شيئ 
اأي �شيء  اأفكارًا غري �شيئة تع�د عليك بالنفع, ج�اب ال�ش�ؤال ال�شاد�س:  منه وحتل حمله 
ع�ش�ائيًا غري  يك�ن  اأي�شًا  وم�شريه  ع�ش�ائيًا  يك�ن  فاإنه  الدنيا مي�شي من غري هدف  يف 
باأم�اج احلياة مثل اخل�شبة العائمة ب��شط البحر  اأي يلتطم  اإنه غري م�شم�ن  معل�م بل 
االأم�اج حتركها كيف ما ت�شاء حتى اأنها اإما اأن تذهب على طرف �شاطئ غري معل�م اأو 
تذهب اإىل حفرة عميقة ال يعلم ما بقاعها, ج�اب ال�ش�ؤال ال�شابع: احلياة كلها حتتاج اإىل 
خريطة لكي يعرف االإن�شان اأين يتجه, كالغابة املليئة بالطرق ال�عرة واالأماكن اخلطرية 
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واحلفر العميقة واالأماكن اخلطرية هذا بدون خريطة اأما ل� كان هناك خريطة فاأنه من 
ال�شهل عب�ر الغابة وال��ش�ل يف ال�قت املنا�شب واأي�شًا ال��ش�ل ب�شالم واآمن وجتنب هذه 
الطرق اخلطرية الأنها م�ج�دة على اخلريطة, ج�اب ال�ش�ؤال الثامن: نف�شك عليها حق 
ت�شبح  �ش�ف  نف�شك  ّقدرت  اإذا  بحقها,  اإذا ق�شرت  و�ش�ف حتا�شب  م�شئ�ل عنها  الأنك 
ملكًا الأنك حت�شب لنف�شك كيانها وتقدرها وجتعل من نف�شك دولة لها حقها ولها ميزاتها 
وقدراتها, ج�اب ال�ش�ؤال التا�شع: ال�شرب خ�ش�شت له ف�شاًل كاماًل بل اإن ال�شرب ه� روح 
احلياة وعمادها بل اإن اهلل مدح ال�شابرين ووعدهم خريًا على �شربهم املهم اأن يك�ن 
�شربًا �شحيحًا على �شيء �شحيح, ج�اب ال�ش�ؤال العا�شر: الفر�س خ�ش�شت لها ف�شال 
اأ�شميته )ي�جد يف حياتنا فر�س ذهبية( وباإمكانك الرج�ع اإليه حيث جتد اجل�اب لهذا 
ال�ش�ؤال, لكن باخت�شار حياتك كلها فر�س بغ�س النظر عما ما اأنت عليه فقط حتتاج اإىل 
املزيد من ال�قت واإعادة احل�شابات لديك, فكل �شيء ميكن تع�ي�شه اإال م�ت االإن�شان اأو 
مئة  الطبيعي  لل��شع  الع�دة  ولي�س  البديل  اإيجاد  اأي  بالتع�ي�س  اأق�شد  واأنا  ت�قف عقله, 
باملائة الأنه ب�جد هناك اأم�ر ال ميكن تع�ي�شها مثل تلف الع�شب يف ال�قت احلايل اأو برت 
االأرجل, لكن ممكن تع�ي�شها ب�شيء بديل وممار�شة احلياة طبيعيًا وهذا ال يجعلك تقف 
اأمام �شيء معني بل اأبحث حيث اأنه يظهر كل ي�م اكت�شاف جديد وامل�شتقبل يك�شف املزيد 

من املفاجاآت التي قد تك�ن �شارة اأو �شارة.              
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هل علم��ت يومًا ما اأن �سخ�س ق��ام ببناء بيت 
من دون خارطة, اأو اإن�سان �سافر ملكان ما بدون 
خارط��ة, بغ�س النظر على اأن تكون اخلارطة 
مر�سوم��ة عل��ى ورق اأو تك��ون خمطوطة �سبق 
تكوينه��ا يف عقلك, املع��روف يف الدنيا ويعترب 
�سيئ��ًا طبيعيا اأن تقوم بتحدي��د الهدف الذي 
اأن��ه ل يوج��د  تري��د الو�س��ول اإلي��ه, حي��ث 
�س��يء ميك��ن اأن ت�س��ل اإلي��ه اإل بع��د اأن تقوم 

بتحديده. 
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 حتديد الهدف الذي تريد ال��ش�ل اإليه مهم الأنك بتحديد هدفك تك�ن اخت�شرت على 
نف�شك املزيد من اجلهد وال�قت, عند حتديد الهدف الذي تريده فاإنك ت�شتطيع التعامل مع 
هذا الهدف والأن هدفك يك�ن وا�شح ويك�ن اأمامك اأي�شًا ي�شهل عليك التعامل مع هدفك, 
ولكي ي�شهل عليك حتديد هدفك ال بد اأن ت�شاأل نف�شك االأ�شئلة التالية ثم جتيب عليها لكن 

ب�شرط اأن جتيب بنف�شك اأنت, وفق قدراتك وفهمك:
اأ�شاأل نف�شك, ما الذي �ش�ف يع�د علي عندما اأحدد هديف منذ البداية؟
اأ�شاأل نف�شك, كم تك�ن حياتك رائعة عندما حتدد هدفك منذ البداية؟

اأ�شاأل نف�شك, كم تك�ن �شائع بني االأهداف اإذا مل حتددها؟
حتديد الهدف وخ�ش��شًا يف البداية فاإنه ي�شهل عليك ال��ش�ل اإليه واحلقيقة اأن حتديد 
الهدف يك�ن ق�ي يف مرحلة ويف مرحلة اأخرى يك�ن �شعيفًا حتى ي�شل اإىل مرحلة ي�شعف 
معه حتديد الهدف وملعرفة املرحلة التي يك�ن فيها الهدف ق�يًا وميكن اأن نحققه وبك �شه�لة 

وذلك يندرج حتت عدة اأم�ر:
ال�شباب, ال�شباب ي�شتطيع عمل الكثري ل�ج�د احلي�ية والن�شاط وفرتة ال�شباب احلقيقة 
التي  الطاقة  ف�ائده من حيث  له  وال�شباب  االأه��داف وحتقيقها  لتحديد  اأر�س خ�شبة  اأنها 
ي�جد  واحلقيقة  �شبابه,  اأ�شتغل  اأنه  يتمنى  ال�شن  كبري يف  اإن�شان  من  فكم  ال�شباب,  ميلكها 
اأن الذي ال ي�شتغل فرتة �شبابه وق�ته فاإنه ي�شعب عليه  واأنا م�ؤمن بها حيث  عندي نظرية 
عند  عليه  يعتاد  و�ش�ف  �شيء  على  �شبابه  نف�شه يف  ع�د  والأن��ه  عتيًا  العمر  بلغ يف  اإذا  ذلك 
الكرب, واحلقيقة اأن فرتة ال�شباب ت�شل حتى اأربعني �شنة, اإذًا هناك فر�شة متاحة لك حتى 
تبلغ �شن االأربعني اإذا اأمد اهلل بعمرك, والأنك عندما تبلغ �شن ما بعد االأربعني فاإنه ي�شهل 
عليك الكثري الأنك ع�دت نف�شك على �شيء واأنت يف �شبابك فعندما تكرب فاإنك تعتاد عليه, 
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فاإذا حددت هدفك منذ �شبابك فاإنه ي�شهل عليك حتقيق املزيد من االأهداف عند الكرب اأما 
اإذا مل حتدد هدفك يف �شبابك فاإنك جتد �شع�بة جدًا يف حتديد هدفك عند بل�غك الكرب, 
كالنق�س  الكرب  يف  والعلم  احلجر  على  كالنق�س  ال�شغر  يف  العلم  قيل  وكما  تع�ديه  امل�شاألة 
على املاء, ال�شحة تعترب نعمة وتعترب فر�شة ال ينتبه لها ال�شخ�س اإال اإذا فقدها, وكما قيل 
ال�شحة تاج على روؤو�س االأ�شحاء ال يرها اإال املري�س, عندما تك�ن يف �شحة وعافية فاإنك 
ت�شتطيع حتديد هدفك من غري نكد اأو �شيء ي�شغلك فل� قلنا �شخ�س ما �شحته جيدة وقام 
ال��ش�ل  ي�شتطيع  فاإنه  ل� �شار مري�شًا  اإليه وحتى  ال��ش�ل  ي�شهل عليه  فاإنه  بتحديد هدفه 
اإليه وال�شبب يف ذلك اأنه حدد هدفه وه� كان يف �شحته واأ�شتغل فر�شة ال�شحة التي عنده, 
احلقيقة اأنا ال اأق�شد مر�س مزمن اأو خطري بل اأق�شد اأن الكل معر�س لالأمرا�س واالإن�شان 
يف هذه الدنيا معر�س الأي �شيء من م�شائبها وابتالئها, والق�شد من ذلك اأنه عندما حتدد 
هدفك يف بداية حياتك وخ�ش��شُا اإذا ت�افرت عندك ال�شحة وال�شباب فاإنك ت�شتطيع العمل 
بجد واجتهاد,اأي�شًا الرتكيز يك�ن عندك عاليًا, حتديد الهدف منذ البداية يك�ن رائع الأنك 
حت�س بطعمه عندما تتقدم يف العمر الأنك ا�شتغليت الفر�شة التي كانت متاحة لك, االأهداف 
يف حياتنا اإذا مل حتددها فاإنها �ش�ف تتداخل مع بع�شها البع�س وقد تعمل اأهداف عادية 
اأول�يات لالأهداف فكلما  بتحديدها وجعل  التي يجب عليك عملها وذلك  االأهداف  وتن�شى 

حددت هدفك تك�ن قطعت �ش�طًا كبريًا يف حياتك.
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احلياة معظمها اأهداف والكل منا لديه اأهداف يريد 
الو�س��ول اإليه��ا, والكل منا ي�سعى لذل��ك, لكن للو�سل 
لالأه��داف الت��ي ترغ��ب فيها علي��ك ترتيبه��ا بجعل 
اأه��داف اأ�سا�سية واأه��داف ثانوية وجتعل لكل هدف 
طريقة لتحقيقه وبع�س الأهداف يف حياتنا حتتاج 
وق��ت والبع�س منه��ا مرتبط باأمور نظ��ن اأنها �سغرية 
ول نلقي لها بال , ولتحقيق الكثري من الأهداف التي 
تتوق��ع اأنها ل ميكن حتقيقها, لك��ن جاء هذا الف�سل 
ليك�س��ف كي��ف ممكن اأن حتق��ق اأهداف��ك التي تريد 
الو�س��ول اإليه��ا, والت��ي تظ��ن اأنه��ا م�ستحيل��ة, ولكن 
ُتفاج��ئ اأن ال�سب��ب لعدم حتقيق��ك لأهدافك وعدم 

تنظيمك لنف�سك من الأ�سا�س.  
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حياتنا مليئة باالأهداف التي اإذا مل يتم ترتيبها وتنظيمها فاإنها تتداخل مع بع�شها البع�س 
وقد ي�شبح الثان�ي منها اأ�شا�شي واالأ�شا�شي ي�شبح ثان�ي, كيف ميكن اأن جتعل اأهدافك �شل�شة 
كاملاء العذب الذي يجري بكل �شه�لة �شاق طريقه لكي ي�شل ملراده, اإن الطريقة املثلى تكمن 
يف ت�زيع االأهداف وفق اأول�يتها فناأخذ الق�شم االأول وه� االأهداف االأ�شا�شية, التي بتنظيمها 
وترتيبها فاإنه ي�شهل عليك تنظيم الثان�ي منها بل كلها, حياتنا الي�مية تعترب هدف منذ اأن 
ت�شتيقظ من فرا�شك اإىل تنام ولعلي �ش�ف اأعر�س عيك مثال لتنظيم االأهداف االأ�شا�شية يف 
احلياة التي تك�ن منظمة ومرتبة, وقبل اأن ن�شرع يف عر�س املقارنة التي تقارن نف�شك بها وبني 
املثال الذي �ش�ف اأعر�شه عليك, وكيف اأن هناك اأهداف �شغرية ال نلقي لها بال واحلقيقة 
اأنها هي التي اأثرت عليك و�شارت عقبة يف طريقك, وناأخذ املثال التايل الن�م مثاًل قد يعتربه 
البع�س لي�س بهدف لكن احلقيقة اأنه اأ�شا�س االأهداف بل ه� يعترب منبع االأهداف, وكيف يتم 
ذلك ل� �شاألت نف�شك ل� اأنك منت متاأخرًا هل ت�شتيقظ باكرًا, وهل �ش�ف تك�ن ن�شيطًا جاهزا 
لتكمل م�شرية وي�مك اأم اأنك �ش�ف ت�شبح ك�ش�اًل ال ت�شتطيع عمل مثل الذي ينظم ن�مه وينام 
باكرًا وي�شتيقظ يف ال�شباح الباكر وجه م�شرق على نّف�س ال�شباح مليء باحلي�ية واحلياة, 
الق�ل ال�شحيح اأنه ال ي�شت�ي الذي ينام باكرًا وقد نظم ن�مه, بالذي ال ينام باكرًا فاإنه اأعظم 
خ�شارة �ش�ف يخ�شرها اأنه ال ي�شتيقظ باكرًا وال يحقق اأهداف ي�مه مثل الذي ينام باكرًا وقد 
نظم ن�مه, وخال�شة الق�ل اأنه بتنظيم حياتك من االأ�شا�س فاإنه ميكن لك حتقيق املزيد من 
االأهداف التي تريد حتقيقها, وبع�س النا�س ال ي�شتطيع حتقيق اأهدافه وال�شبب يف ذلك اأنه مل 
يحقق الهدف االأ�شا�شي الذي حتتاجه نف�شه وذلك بتنظيم نف�شه من الن�م باكرًا اإىل التنظيم 
الغذائي وو�شع كل �شيء يف مكانه وقت الن�م ن�م ووقت العمل عمل ووقت اللعب لعب ووقت 
الزيارة زيارة ووقت الت�ش�ق ووقت لعب الريا�شة الخ.........., كلها اإذا قمت بتنظيمها فاإن 
القيام من اأم�ر حياتك باإمكانك التغلب عليها, وهناك اأم�ر يف حياتك ال ميكن اأن حتققها اإال 

اإذا حققت الذي قبلها واملثال التايل ي��شح ذلك:
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كل اإن�شان منا اإذا حتققت لديه االأ�شياء الف�شي�ل�جية وحتققت له فاإنه باإمكانه حتقيق ما 
�شاء من االأهداف الأنه وجد االإ�شباع الذي يجعله يبدع يف هذه احلياة, لكن هناك نقطة مهمة 
ي�جد بع�س النا�س من يت�فر لديه االأ�شياء الف�شي�ل�جية من الغذاء اإىل االأمن واالآمان لكن ال 
ي�شتطيع ترتيب وتنظيم اأي هدف اأو اأنه يجد �شع�بة يف ذلك ولعل ال�شبب يكمن يف اأنه فاقد 
اأنه ي�جد  اأنه �شلم نف�شه وقدرته لغريه, امل�شكلة احلقيقة  اأو  اأو احرتام النف�س  لتقدير الذات 
اإال ب�ا�شطة اال�شتعانة باالآخرين قد تك�ن هذه  اأن حتقيق االأهداف ال يتم  النا�س يظن  بع�س 
املق�لة �شحيحة ن�ع ما ويف وقت معني لكن احلقيقة اأن الذي يعرف اإمكانياتك وقدراتك ه� 
اأنت حيث اأن االآخرين ال ميكن اأن ي�شعروا مبا ت�شعر اأنت, واال�شتعانة باالآخرين مهمة لكن ال 
اأن جنعل اال�شتعانة باالآخرين ل�قت حتى  جنعلها هي التي ترفعنا وهي التي تنزلنا بل يجب 
ن�شتطيع اأن من�شك بطرف ميكننا اأن نتعلم كيف اأن ن�شل ملا نريد واأنا اأمثل ذلك يف الطائر 
الذي كل ي�م ن�شاهده, عندما ت�شاهد جميع الطي�ر وهي اأفراخ فاإنها تتعلم الطريان من اأحد 
تعلمه  م�شتعني مبا  اأر�س اهلل  بعد ذلك يطري يف  فاإنه  الطريان  الفرخ  يتعلم  وعندما  االأب�ين 
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باحث  �شاق كل دولة ومدينة  واالأر�س  ال�شماء  ي�شق دربه دون م�شاعده وه� طائر بني  وجتده 
عن عي�شته مع اأ�شراب الطي�ر التي معه, احلقيقة اأننا نحتاج بع�س لكن احلاجة التي نحتاجها 
اأن تك�ن احلاجة بني  لالآخرين وبنف�س ال�قت حاجة النا�س لنا تكمن يف الت�جيه والتعليم ال 
بع�شنا حاجة طف�لية اأي اأنها مت�شك ب�شيء وجعله ه� الكل حتى اإذا ُفقد ال ن�شتطيع عمل �شيء 
اأن تك�ن احلاجة كما ذكرت هي الت�جيه واالإر�شاد والقدرة بقيام ما قام به  غريه, بل يجب 
غرينا من النا�س وتكميل النق�س الذي �شدر من االآخرين وبناء ما مت هدمه من قبل االآخرين, 
ل� ح�شل هذا ل�جدت اأن امل�شاكل تخف واالأعباء تقل واخلري ينت�شر والكل يح�س باأنه م�شئ�ل 
وعليه حمل يجب اأن يحمله, ور�شالة يجب اأن ي��شلها اإىل غريه وت�شهيل العقبات للجيل القادم, 
يعتمد  وال  وليه  اأو  اأب�ه  على  اإما  يعتمد  بل جتده  نف�شه  على  االعتماد  فاقد  النا�س  من  الكثري 
على نف�شه, وهذا خطاأ فادح كيف تريد حتقيق اأهدافك واأنت اأ�شاًل مل تعتمد على نف�شك بل 
جعلت اعتمادك على االآخرين, وهذا ي�شبب لك االعتماد على االآخرين اإنك منيت فيك روح 
االعتمادية على نف�شك وجتعل االعتماد على نف�شك �شيء م�شتحيل, بل اإذا مل تدرك اأن تعتمد 
ب�شيء  يتعلق  اأحد  اأي  ولئن  القادمة  ال�شنني  تتعب يف  �ش�ف  فاإنك  مبكر  وقت  نف�شك يف  على 
غري اهلل فاإنه ي�كل له فمثاًل ل� ت�كلت على اأبيك يف كل �شغرية وكبرية فاإن اأبيك لي�س بدائم 
لك مدى احلياة, بل �ش�ف تاأتي فرتة ه� الذي يحتاج لك لئن ق�اه اأ�شبحت ب�شيطة اأو تعتمد 
على م�ؤ�ش�شة تنفق عليك فاإن هذه امل�ؤ�ش�شة قد ياأتي عليها ي�م وتغلق, بعبارة اأن اأي �شيء يف 
الدنيا تت�كل عليه فاإنك �ش�ف ت�كل اإليه, قد ت�شاأل اأخي القارئ الكرمي ما عالقة االعتماد على 
االآخرين واالعتماد على النف�س بعد اهلل بالتخطيط والتنظيم لالأهداف؟, احلقيقة اأنه ال ميكن 
اأن تعمل اأي هدف ممتاز وخ�ش��شًا اإذا كنت ال تقدر نف�شك بت�شليمها لالآخرين, ول� رئينا من 
وو�شع�ا  اأنف�شهم  باالعتماد على  تاريخهم مليء  اأن  ل�جدنا  اأهدافًا يف حياتهم  الذين حقق�ا 
اأنف�شهم مبكانة جعلت منهم كيان خا�س ي�شتطيع عمل ما �شاء اإ�شافة ل�شه�لة تنظيم اأهدافهم 

ومعرفتها جيدًا الأنهم عرف�ا اأنف�شهم جيدًا وعرف�ا ملاذا هم م�جدين يف احلياة الدنيا.
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الأ�شياء التي ل نلقي لها بال وكيف ممكن اأن توؤثر على ترتيب 
وتنظيم اأهدافك

عندما �شاهدت امل�شهد ال�شابق, وهذا يعترب مثال ت�شتطيع قيا�شه على ما تظن 
اأنه اأثر عليك, الحظ كيف اأن اأمر نظن اأنه �شغري كيف اأثر على م�شرية الي�م وكيف 
جعل ال�شخ�س غري منظم وغري مرتب, ج�هر الق�ل بتنظيم نف�شك من البداية 
اأن تنظم ما بعده من االأم�ر ومن االأه��داف, لئن امل�شاألة تكاملية  فاإنك ت�شتطيع 

وبنف�س ال�قت مرتابطة ومكملة, اأي اأنها �شيء يكمل �شيء.
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ل يوج��د �سيء يكرمه الإن�سان اأف�سل 
واأق��رب م��ن نف�سه الت��ي �س��وف ُي�ساأل 
عنه��ا وع��ن ما قدم��ه له��ا, واأعل��م اأن 
نف�سك عزيزة فال تهينها ول ت�سخط 
عليه��ا لأنك اأنت ال��ذي ت�سنع نف�سك, 

فا حتمل ما ت�سنعه لنف�سك.
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ملاذا ت�شخط على نف�شك اأو تهينها؟! ملاذا ال تكرم نف�شك؟! ملاذا ال تقدر وج�دك على 
هذه االأر�س تفعل ما ت�شاء؟! كل هذه االأ�شئلة وغريها من االأ�شئلة التي يجب علينا فهمها 
واالإجابة عنها بكل و�ش�ح و�شراحة, نف�شك غالية عليك فلماذا ت�شخط عليها اأو تهينها 
علمًا اأنك الذي ت�شبب يف ذلك, فبدل اأن ت�شخط عليها ملاذا ال تعرف ال�شبب الذي اأدى بك 
الأن ت�شخطها اأو تهينها حاول اأن تبحث عن االأ�شباب التي اأدت لذلك, حاول االبتعاد عن كل 
�شيء ي�ؤدي بك لئن ال تقدر نعمة النف�س التي متلكها, واأعظم االأ�شباب التي ت�ؤدي بنا لئن 
نهني اأنف�شنا ه� اأن ن�شلمها لغرينا وجنعل قرارنا بيد من ه� اأ�شاًل بحاجة لئن يدرك نف�شه 
جيدًا, اإدراك النف�س جيدًا يتم ب�ا�شطة �شيانتها عن كل ما ه� منحط وكل ما ه� جالب 
اإن من النا�س من يجعل نف�شه عالية عن كل رديء فتجد نف�شه  لل�شر وجالب للمنق�شة, 
نا�شعة البيا�س مثل الثلج ومثل اجل�هرة امل�شق�لة ال تر�شى بالقليل وال تر�شى بالدون 
بل جتدها �شاخمة وكاأنها على روؤو�س اجلبال كل من راآها قال �شبحان من �ش�اها, واإن 
من النا�س من يجعل نف�شه دنيئة كالذبابة التي تقع على كل �شيء وجتده ير�شى بالدونية 
واقع من حفرة حلفرة,وجتد كل من راآها تاأ�شف عليها الأنه مل يقدر النعمة التي ه� فيها, 
وج�دك على هذه االأر�س نعمة �ش�ف ت�شاأل عنها و�ش�ف حتا�شب على كل �شيء,وج�دك 
نعمة ولها داللة عظيمة واآية تدل على اأن اهلل ف�شلك على كثري من اخللق, فعندما كنت 
نطفة وت�شابقت واأنت ماليني النطف وبعدها اأنت فزت والبقية من النطف اأ�شبح ال �شيء, 
ثم مرت عليك ال�شنني حتى �شرت يف اأ�شد بل�غك فاحمد اهلل على كل �شيء, عزة النف�س 
وذلك  النف�س  عزيز  يك�ن  اأن  ي�شتطيع  اأنه  حيث  العجيبة  النف�س  هذه  �شاحب  من  ياأتي 
الذي  اإال على اهلل  يت�كل  اإياه ويعز نف�شه بنف�شه وال  التي وهبه اهلل  با�شتخدام الطاقات 
وهبه كل هذه النعم واأعظم نعمة هي وج�دك على هذه الدنيا, عندما تقدر نعمة النف�س 
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التي متلكها باإتباع الطيب وترك اخلبيث فاإنك تعز نف�شك يف الدنيا واالآخرة وت�شعدها, 
النف�س التي منلكها اأمانة يجب املحافظة عليها واالبتعاد عن اأي �شيء يدن�شها من املعا�شي 
تقدير  يك�ن  اأن  يجب  بل  الندم  اأو  االإهانة  اأو  بال�شخط  يك�ن  ال  النف�س  تقدير  والذن�ب, 
النف�س باملحافظة عليها و�شكر الذي اأوجدها والذي اأوجد هذه النف��س ه� اهلل الرحمن 
الرحيم ف�شبحان اهلل خلق كل �شيء ل�شبب, وال�شيء الغريب عندما جتد من ي�شخط على 
اأنت من �شلك الطرق  األي�س  اأنت من جعل نف�شه هكذا  األي�س  نف�شه ويهينها ملاذا ذلك؟! 
التي اأدت بك لهذا كله, النف�س التي منلكها ال ن�شخط عليها الأننا نحن الذين نربيها مثل 
النبتة حيث اأنه ي�جد نبات جميل من اخلارج لكنه فا�شد من الداخل وال�شبب اأنه ي�شتقي 
من ماء غري نظيف وبيئة كلها م�ب�ءة اأم النبتة التي ت�شتقي من املياه العذبة ف�ش�ف يك�ن 
�شكلها جميل من اخلارج ومن الداخل وتك�ن طيبة وال�شبب اأنها ا�شتقت من املياه العذبة 
اأما النبتة النتنة فاإنها ا�شتقت من مياه غري نظيفة, وكذلك نف�شك فل� اأ�شقيتها من رذائل 
االأم�ر فاإنها �ش�ف تك�ن غري طيبة اأما ل� اأنها ا�شتقت من كل علم طيب فاإنها �ش�ف تك�ن 
طيبة من اخلارج ومن الداخل, ولكي تبتعد عن اإهانة نف�شك وال�شخط عليها اأبتعد عن كل 
�شيء يف�شد هذه النف�س, حيث اأنه ي�جد الكثري من النا�س يهني نف�شه وي�شخط عليها وه� ال 
يدري الأن ال�شبب منه بل قد تك�ن هناك اأ�شباب جعلته ي�شخط عليها وتك�ن هذه االأ�شباب 
مرتاكمة ومتداخلة مما جعلته يرجع ال�شبب لنف�شه وه� ال يعلم باأنه ه� الذي ت�شبب لنف�شه 
اأم�ر,نف�شك  اإهانة النف�س وال�شخط عليها علينا معرفة عدة  بذلك, ولعالج م�شاألة عدم 
اأمانة اأنت م�شئ�ل عنها وعما يحدث لها وباإمكانك تغري ما يح�شل لك وتعاجله,اإذا رتبت 
اأم�ر حياتك اأول باأول وتتدارك ذلك يف كل وقت فاإنك تعز  نف�شك, بع�س النا�س ي�شتخدم 
احلياة  اأم�ر  مقاومة  ي�شتطع  مل  فعندما  مكان  حياته  يف  العجز  جعل  اأنه  ب�شبب  االإهانة 
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تزيد  الأنك �ش�ف  اأبدًا  لي�س جيدًا  بالعجز وهذا  اأح�س  والأنه  ويدمرها  نف�شه  اأ�شبح يهني 
امل�شكلة وجتعلها كبرية حتى قد ت�شل ملرحلة اأنك تكره هذه النف�س, اأمل تعلم اأن نف�شك 
معك لالأبد واأنها هي اأنت وال ميكن اأن تتخل�س منها الأنها اأنت, بل يجب عليك م�اجهة 
هذه النف�س العظيمة وتربيتها, اأتعب على نف�شك ف�ش�ف جتد النتيجة الطيبة, ربيها على 
اخلري وال تربيها على ال�شر وال تنظر لنف��س االآخرين بل اأنظر لنف�شك فقط الأن كل نف�س 
من الب�شر لها طريقتها ولها منظ�مة خا�شة تختلف عن االآخرين, بع�س النا�س يهني نف�شه 
ويقارنها باالآخرين ويق�ل االآخرين اأف�شل مني حتى ي�شل لدرجة اأن يكره نف�شه, يجب اأن 
نربي اأنف�شنا وذلك بل�مها يف وقت اخلطاأ واإكرامها يف وقت اخلري, النف�س بحاجة �شديدة 
بال�شر لكن ال  تاأمرك  النف�س  اأم�ر اخلري, الأن  بتاأنيبها وتع�يدها على  تاأدبها وذلك  لكي 
ت�شغي لها بل واجه ال�ش�ء الذي تاأمرك به بتجنبه وتفاديه, ال اأن ت�شت�شلم لالأفكار ال�شيئة 
التي تطرحها عليك بل ح�ل هذه االأفكار اإىل طرق ت�ؤدي بك للخري, اأف�شل �شيء يف احلياة 
ه� م�اجهة هذه النف�س ويجب عليك اأن جتاهدها وتغلب ال�شر الذي فيها ال اأن ت�شت�شلم 
لها وله�اها بل اأ�شبط معيار نف�شك و�شدقني اإذا انت�شرت على نف�شك وذلك مب�اجهتها 
النف�س و�شابطها من م�اردها وم�شادرها متحكم يف كل  فاإنك ت�شبح ملكًا ميلك هذه 
�شيء يف نف�شه جاعاًل دولته يف ذاته من امل�ارد التي ت�رده وامل�شادر التي تعينه على اأن 
به  ت�ؤدي  اإما  التي  النف�س  تلك  نف�شه  االإن�شان هي  �شيء ميلكه  اأغلى  االأر���س,  هذه  يعمر 
اإىل النار اأو ت�ؤدي به اإىل دروب اجلنان وذلك ب�ا�شطتك اأنت, رو�س نف�شك وع�دها على 
ال�شيء الذي تراه اأنه يفيدك يف الدنيا واالآخرة,اأحر�شها وال تغفل عنها لئن النف�س بحاجة 
ملتابعة دائمة حتى اأنها تتع�د على ال�شيء الطيب وتعتاد عليه, واحلذر ال�شديد من النف��س 
االأخرى من النا�س الذين حت�س اأنهم ي�ؤثرون على نف�شك واأهم ال�شيء اأنه ي�جد من النا�س 
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من ي�ؤثر على نف�شك تاأثري �شلبي يجب اأن تتجنبه, اأبحث عن الذين ي�ؤثرون على نف�شك 
وذلك تاأثري اإيجابي, الأنه ي�جد اأنا�س اإذا كنت معهم حت�س اأنهم يبعث�ن لك الك�شل والنكد 
واحلقد واخلم�ل جتنبهم باأي و�شيلة وذلك لكي حتمي نف�شك ولكي ال تتاأثر بهم ثم ت�شبح 
والن�شاط  احلياة  روح  فيك  يبعث�ن  اأنهم  حت�س  معهم  كنت  اإذا  اأنا�س  هناك  مثلهم,واإن 
واحلي�ية تقرب منهم الأنهم �ش�ف ي�شاعدونك على نف�شك, بع�س النا�س ي�شت�شلم لل�شنف 
ال�ش�ك وحتى قد  التي ال يزرع بها �ش�ى  ال�شنني حتى ي�شبح مثل االأر�س  االأول ومتر به 
الثاين الذي يبعث روح احلياة ه� مثل االأر�س اخل�شبة  اأما ال�شنف  ي�شيبها اجلفاف, 
الطيبة التي يزرع فيها من كل الثمرات وت�ؤتي اأكلها يف كل حني, اخليار لك ت�شتطيع اأن 
تختار ما ت�شاء, لكن ال�شبب الذي يجعل بع�س النا�س ي�شت�شلم ويياأ�س اأنه ال يحاول وحتى 
ل� حاول فاإن حماوالته  غري �شحيحة مما يجعله يحري نف�شه, اإ�شافة الأنه بقي مع االأ�شباب 
التي جعلته ي�شل لهذه الدرجة املنحطة فل� اأنه قطع هذه االأ�شباب التي ت�ؤدي به للح�شي�س 
وبحث عن اأ�شباب اأخرى تعينه على جتنب ما كان واقع به �ش�اًء من املحيطني به اأو البيئة 
التي يعي�شها, مبعنى اأن اأي �شيء ي�ؤثر على نف�شك تاأثريا �شلبيًا جتنبه باأي طريقة ممكنه 

لكي تنقذ نف�شك قبل ف�ات االأوان.
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�سع��ادة النف���س تك��ون يف م��ا يقدم��ه 
الإن�س��ان لنف�سه يف الدني��ا والآخرة, 
يفع��ل,  عم��ا  را�س��ي  يك��ون  اأي�س��ًا 
وال�سع��ادة تكم��ن يف كونه مل��كًا اأي ما 
ميلك��ه م��ن الق��درات الت��ي جتعل من 
نف�س��ه ملكًا على عر���س نف�سه يتحكم 

يف نف�سه التي وهبه اهلل اإياه.
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اإتعا�س نف�شه وذلك بالطرق  اإ�شعاد نف�شه وبنف�س ال�قت ي�شتطيع  الكل منا ي�شتطيع 
من  وهناك  تعي�س,  دومًا  فتجده  �شحيحة  غري  طرق  يطرق  منا  فالبع�س  يطرقها,  التي 
يطرق طرق �شحيحة فتجده دومًا �شعيد, اإن ال�شعادة �شيء �شهل للذي يريده وبنف�س ال�قت 
للمخل�قات  اهلل  وهب  ما  بف�شل  النا�س  كل  عند  مت�فرة  ال�شعادة  ذلك,  يريد  ملن  �شعب 
ال�شعادة  نكت�شف  اأن  مننا  يحتاج  لكن  عليها,  ن�شري  التي  االأر���س  لهذه  التام  الت�شهيل 
ي�شاأل  وقد  نريدها,  التي  لل�شعادة  ت�ؤدي  التي  للطرق  الذهاب  علينا  ال�شعادة  والكت�شاف 
اأنت من  ال�شعادة يتم من خاللك  البحث عن  ال�شعادة؟,اإن  اأبحث عن  البع�س منا كيف 
خالل ما وهبك اهلل من نعمة العقل التي ت�شتطيع التفريق بني كل �شيء تريد القيام به, 
فكرًا فيما ي�شعدك اأنت وال تفكر فيما ي�شعد االآخرين, امل�شكلة احلقيقة التي ي�شتكي منها 
الكثري والتي جتعلنا ال ن�شل لل�شعادة هي اأن ننظر ل�شعادة االآخرين ثم نريد هذه ال�شعادة 
قدراتهم  بف�شل  ثم  اهلل  بف�شل  و�شل�ا  ال�شعادة  و�شل�ا  الذين  االآخرين  لئن  خطاأ  وهذا 
واإمكانيتهم وحاجاتهم, فعندما تريد �شعادة االآخرين فاإنك لن حت�شل عليها ول� ح�شلت 
ب�ا�شطة  عنها  يبحث�ن  ال�شعادة  يبحث�ن عن  الذين  االآخرين  كاملة,الأن  تك�ن  فلن  عليها 
قدراتهم وحاجاتهم هم فقط, وال�شعادة احلقيقة التي يتمنها كل اإن�شان على وجه االأر�س 
تك�ن م�افقة لقدرتك وحاجتك واإمكانيتك وحميطك عندها ت�شتطيع حتقيق ال�شعادة التي 
لك,  املت�فرة  نف�شك احلاجة  واأعطيت  واأدرك��ت حميطك  نف�شك  اأدركتك  الأنك  تريدها, 
حتاكي  اأن  ال  نف�شك  لت�شعد  تطلبها  اأن  ال�شعادة  اأردت  اإذا  اأنك  ال�شعادة  يف  نقطة  واأهم 
الدنيا,  تبني هذه  اأن  اأجل  ومن  اأنت  اأجلك  ال�شعادة من  تك�ن  اأن  يجب  بها,بل  االآخرين 
ومن اأجل اأن جتعل ب�شمة جيدة يف حياتك وحياة االآخرين معك, عندما ت�شت�شعر بعظمة 
القدرات التي وهبك اهلل اإياك فاإنك تك�ن اأ�شعد النا�س, وال�شعادة ربطتها باأن تك�ن ملكًا 
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وعن  ج�شمك  يف  ع�ش�  كل  وعن  النف�س  هذه  عن  م�شئ�ل  اأنك  اأح�ش�شت  اإذا  الأنك  وذلك 
التحركات التي تق�م بها فاإنك تك�ن ملكًا!, الأنك تدير مملكتك اخلا�شة بك التي وهبك 
اهلل اإياك من ال�شمع والب�شر والل�شان واجل�شد والتفكري والقلب كلها اأنت تدير هذه اململكة 
اخلا�شة بك, فتخيل عندما تتابع هذه اململكة اخلا�شة بك واأنت جال�س على عر�س نف�شك 
واأنت ت�جه كل ع�ش� من ج�شمك نح� ما تريد وت�شدر القرارات التي تريدها ومتنع ما 
تريد تخيل معي عندما ت�شدر قرارات مثل امل�شي واحلب والكالم والعمل والنقا�س, عندما 
حتا�شب نف�شك على كل كبرية و�شغرية, وتق�م ب�قت واآخر بح�شاب نف�شك من االإ�شراف 
والتق�شري, عندها ت�شبح مملكة مميزة �شعيدة متفاعلة مع بع�شها البع�س, جتعل كل من 
راآها قال �شبحان من خلقها, اأما ل� جعلت مملكتك ال�شمع والب�شر والل�شان الخ....,كلها 
تديرها لكن اإدارتك فا�شلة وغري منظمة, فتخيل عندما تك�ن مهمل هذا الكيان الكامل 
منك اأنت, عندها ت�شبح مملكة تعي�شة مت�شائمة تنتظر اأي حادثة �شيئة لكي تزيد نف�شها 
�شخط على �شخط وهم على هم, فاأنت امللك الذي يدير مملكته اخلا�شة به دون تدخل 
من الغرباء فتجد كل �شيء يف ج�شمك متفاعل مع بع�شه البع�س متما�شك ال يقبل اأي �شيء 
بل جتده ينتقي كل �شيء بحر�س وتركيز وفهم جيد ملا يقدم عليه, اأما ل� جعلت مملكتك 
يتدخل فيها كل من هب ودب فاإنك عندها جتعل ج�شمك غري متفاعل وغري متما�شك, 
اأي�شًا ال ي�جد عنده انتقاء بل جتده ع�ش�ائي وال يفكر وال ينتقي  وال يركز عندها ت�شبح 
مملكته �شعيفة متهالكة ب�شببه ه� الذي جعل من نف�شه ذلك االأمر الذي اأدى به اإىل اأن 

ت�شبح مملكته هكذا, فاللبيب باالإ�شارة يفهم.
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كل من يف ال�سموات والأر�س يحمدون اهلل 
وي�سكرون��ه, فم��ا ال��ذي مينع��ك اأن تفع��ل 
مثلهم, ما الف��رق األ�ست من خلق اهلل واهلل 
كرم��ك عل��ى كث��ري من م��ا خلق وه��و الذي 
رزق��ك و�سهل لك الأر�س واآت��اك من النعم 
م��ا يعج��ز عنه ال��كالم بكرثة ه��ذه النعم, 
ف�سبح��ان م��ن رحمته و�سع��ت كل �سيء مبا 
فيه��م اخلل��ق ولي�سوا بغنى عنه��ا فهو غني 

عنهم وهم بحاجة له �سبحانه.
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ونعمة  ونعمة احلركة  الب�شر  ونعمة  ال�شمع  نعمة  النعم  به من  اأنت  ما  ت�شاهد  عندما 
النف�س ونعمة العقل ونعمة اليد ونعمة احل�ا�س اخلم�س بل نعمة وج�دك على هذه االأر�س, 
اأنك �شاكن عند اأحد املل�ك وقد جعل ق�شره لك مرتعًا لك تفعل ما ت�شاء به وقد  فل� قلنا 
العي�س يف هذا الق�شر و�شخر لك كل من يف  التي ت�شاعدك يف  االأم�ر  الكثري من  وفر لك 
الق�شر خلدمتك فقط اأنت تق�ل وتفعل جتد اأمامك ما تريد, فهل �ش�ف ياأتي عليك وقت 
تنكر النعمة التي اأنعمها عليك �شاحب هذا الق�شر؟ اأو اأنك ال تذكره ب�شيء اأمام من حتب؟ 
بل �ش�ف تذكره الأجيال وحتاول رد له هذا اجلميل,وه� يعترب خمل�ق مثلك بل مثل �شائر 
املخل�قات, فل� �شاألتك �ش�ؤال من الذي بنى هذه االأر�س؟ ومن الذي رفع هذه ال�شماء؟ ومن 
الذي و�شع هذه اجلبال؟ ومن ه� الذي اأنزل احلديد؟ ومن ه� الذي اأتقن خلقك؟ ومن ه� 
الذي مييت؟ ومن ه� الذي يحي؟ ومن ه� الذي اأوجد الطي�ر واحلي�انات؟ ومن الذي األهم 
هذه احلي�انات؟  ومن الذي �شنع هذه النباتات؟ ومن الذي اأوجد الغي�م؟ ومن الذي �شمح 
للمطر بالنزول؟ ومن الذي خلق هذه العظام واأوجد هذه العي�ن؟ ومن جعلك تتنف�س؟ ومن 
الذي خلقكم وجعل من اأنف�شكم اأزواجًا؟ ومن الذي يرزقكم من ال�شماء؟ ومن الذي يحرك 
اأوجد  للعمل؟ ومن  والنهار  لل�شك�ن  الليل  النج�م؟ من الذي جعل  اأوجد  الذي  الك�ن؟ ومن 
ال�شم�س؟ ومن اأوجد كل هذا التن�ع من خمل�قات؟ كل وقت ويتم اكت�شاف �شيء جديد وكان 
من اأول م�ج�د, وهناك الكثري من االأ�شئلة التي ي�شعب علينا جمعها من كرثتها من الذي 
يحرك اأع�شاءك من القلب للمعدة...الخ؟, كل هذه االأ�شئلة وغريها من االأ�شئلة التي حريت 
اأوجد كل �شيء ه� اهلل جال يف  الذي  اأن  النا�س وما زال هناك املزيد منها, عندما تعرف 
الذي  ت�شكر  وف�شله, عندها  لرحمة اهلل  بحاجة  اأنك  فتذكر  اأنك كنت غافال عنه  اأو  عاله 
اأوجد هذا كله اأال ي�شتحق اأن تتبع التعليمات من القراآن الكرمي وال�شنة املطهرة علمًا اأنك اإذا 
اأتبعت ذلك فه� من م�شلحتك وكل هذه التعليمات التي تقروؤها يف القراآن الكرمي وال�شنة 
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اأتبع ذلك, احلمد وال�شكر يجلب النعم  النب�ة كلها لها فائدة يف الدنيا واالآخرة فهنيئًا ملن 
وذلك باأنك عندما تتذكر اأن اهلل وهبك كل هذه النعم و�ش�ف ت�شاأل عنها, عندما ت�شتغل كل 
النعم التي واأتيتها فاإنك تك�ن بذلك فائز يف الدنيا واالآخرة, النعم تاأتي عندما ت�شكر اخلالق 
جل يف عاله اأن وهبك النعم التي �شبق ذكرها والتي مل تذكر باأن ت�شتغلها ا�شتغالل �شحيح, 
والنقطة املهمة يف ذلك اأنك اإذا ا�شت�شعرت اأنك بنعمة وهذه النعمة زائلة وغريك غري مت�فرة 
اأديت  تك�ن  فاإنك  �شليم  ا�شتغالل  لها  وبا�شتغاللك  ت�شتغلها  فاإنك عندها  النعمة  لديه هذه 
الذي عليك, النعمة تاأتي عندما ت�شكر الذي اأنعمها عليك وحتمده وتثني عليه عندها ميدك 
بالنعم يف الدنيا واالآخرة فف�شل اهلل وا�شع ورحمته و�شعة كل �شيء, عندما ت�شكر اهلل على 
النعمة  هذه  وتقدر  وت�ش�نها  بها  اأنت  التي  النعمة  بحماية  تق�م  فاإنك  بها  اأنت  التي  النعم 
وت�شت�شعر ف�شل اهلل عليك, اأما ل� مل ت�شكر اهلل وحتمده فاإنك تك�ن بذلك غري مقتنع وغري 
مقدر للنعمة التي اأنت بها فاإنها عند ذلك تزول الأنك مل تقتنع مبا وهبك اهلل من هذه النعم, 
ولعلي اأر�شل ر�شالة لكل �شخ�س يظن اأنه لي�س بنعمة, احلقيقة اأن ما ح�لك من الب�شر �ش�اء 
االأغنياء اأو الفقراء اأو املر�شى اأو املعافني وغريهم كل هذا يعترب حجة اإما لهم اأو عليهم ي�م 
القيامة فل� قلنا بع�س النا�س يظن اأن فالن من النا�س غني وه� يف نعمة هذا لي�س �شحيحًا 
فقد يك�ن الغنى وبال على �شاحبه كيف يتم ذلك؟! اهلل عندما يغني من خلقه فاإنه ال يف�شله 
على اأحد ولكن هذا اختبار له هل يقدر نعمة الغنى التي ه� بها باأن يحمد وي�شكر الذي وهبه 
اإياه,و يفيد نف�شه ويفيد خلق اهلل ال�شعفاء ويعمر االأر�س و�ش�ف ي�شاأل عن هذا الغنى الذي 
ه� فيه, اأي�شًا الفقري مل يفقره اهلل لكي يظن اأن ما ح�له من النا�س اأف�شل منه بل يجب اأن 
كلما  اأنه  املهمة  الق�شية  لكن  وي�شرب,  تعنيه  التي  االأ�شباب  ويبحث عن  وي�شكره  يحمد اهلل 
كان االإن�شان يف نعمة فاإن احلجة تك�ن عليه اأق�ى واحل�شاب يك�ن عليه اأ�شد, واأي�شًا الق�شية 

االأ�شا�شية اأن االإن�شان يبعث على اأعماله ي�م القيامة وما قدم يف حياته.
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الواق��ع ه��و اأن اهلل ف�سل��ك عل��ى كثري م��ن اخللق 
برحمت��ه وف�سله باأن اأوجدك م��ن العدم, اأي اأنه 
مل توجد نف�س��ك اأنت بل اخلالق البارئ هو الذي 
اأوج��دك ب�سبب ول�سبب, يعني اأن��ك مل تكن �سيئًا 
اأ�س��اًل لك��ن بف�س��ل اهلل ورحمت��ه كنت �سيئ��ًا, اإذا 
امل�ساأل��ة اأن��ك وجدت م��ن العدم وال��ذي اأوجدك 
من العدم يريد منك عبادته واأعمار الأر�س وهو 
غن��ي عن��ك ولك��ن اأنت بحاج��ة للطف��ه ورحمته 

وف�سله, وهذا كله من اأجل م�سلحتك اأنت. 
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اأفعل  اأن  اأن��ا ال ميكن  فيني,  اأن��ا ال خري  فائدة مني,  ال  اأن��ا  يق�ل  النا�س  الكثري من 
�شيء, اأنا تذمرت, اأنا ال ميكن اأن اأرتقي, اأنا ال ميكن اأن اأجنز االأعمال العظيمة الخ....., 
ت�شفي  ال  اإنها  بل  ت�شعر  اأن  غري  من  لديك  اجل��رح  زي��ادة  يف  تت�شبب  التي  العبارات  من 
جروحك,واالأف�شل ق�ل اأنا يل فائدة, اأنا اخلري فيني, اأن ميكن اأن اأفعل �شيء, اأنا ممكن 
اأرتقي, اأنا ميكن اأن اأجنز االأعمال العظيمة الخ...., من العبارات التي ت�شفي جراحنا, 
يكفي اأنك وجدت من العدم هذه ر�شالة اأوجهها لكل من يظن اأنه حمطم, اأنه باآ�س, اأنه 
اأنه ال فائدة منه الخ...., ل� �شاألتك �ش�ؤال  اأنه فا�شل, اأنه مق�شر,  مدمر, اأنه م�شطهد, 
الذي اأوجدك هل اأوجدك من اأجل اأن ال خري فيك؟اأو من اأجل اأن ال تبحث عن حل؟ اأو 
اأنه ال ي�جد لك حل؟ اجل�اب: الذي اأوجدك مل ي�جدك عبثًا بل اأوجدك لكي تفعل الكثري 
ولكي تقدر نعمة وج�دك ونعمة اأن اهلل ف�شلك على كثري من اخللق,  ف�ج�دك من العدم 
اأنت  واأختارك عندما كنت نطفة وكنت  لئن اهلل ف�شلك  الدهر  تياأ�س مدى  لئن ال  يكفي 
وماليني النطف تت�شابق لكي ت�شل اإىل الب�ي�شة ثم بف�شل اهلل ورحمته ت�شل اأنت تاركًا 
خلفك ماليني النطف ميتة واأنت بعدها ت�شبح �شيء بعد ان كنت ال �شيء وقد ف�شلك اهلل 
على كل هذه املاليني من النطف, وبعدها تق�ل ال اأ�شتطيع عمل �شيء اأو عمل الكثري, واأريد 
منك اأن ت�شاأل نف�شك هذا ال�ش�ؤال:ما دام اأنه ال فائدة مني فلماذا خلقني اهلل؟! باإجابتك 
عن هذا ال�ش�ؤال تعرف اأنه ي�جد لديك فائدة لئن اهلل جال يف عاله مل يخلقك عبثًا اأو اأنه 
�شبحانه خلقك من غري فائدة بل خلقك اهلل وف�شلك على كثري من اخللق, لكنك اأنت ال 
ت�شت�شعر ذلك االأمر بل اأنت الذي جعلت من نف�شك ال فائدة منك ب�شبب اإهمال وتق�شري 
اأم�ر قدمية ال ميكن اإ�شالحها, وامل�شكلة  اأنها  اأو  لنف�شك وتعزو ذلك االأمر اأم�ر ب�شيطة 
اإن  بل  �شحيح  لي�س  وهذا  ما�شي  ل�شيء  اأم���ره  يرجع  اأنه  النا�س  بع�س  منها  يعاين  التي 
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املا�شي ال ميكن اأن يرجع وما ه� اإال عربة نعترب منها وال ن�شعها عرثة يف حياتنا, لكل من 
يظن نف�شه ال فائدة منه اأو انه ال ي�شتطيع عمل �شيء, يجب اأن ت�شت�شعر ما اأنت عليه من 
قدرات ومن ال�شيء الذي يجعلك تعمل الكثري والكثري,الأن اهلل �شبحانه مل ي�جدك على 
هذه االأر�س اإال وقد و�شع فيك من االإمكانات ما يعجز عنه الكالم, حاول اأن تبحث عن كل 
ميزة اأنت متتاز بها وذلك عن طريق القدرات التي متلكها �ش�اًء احل�شية منها اأو املعن�ية, 
الكثري  فاإنه يح�شل اخلري  اكت�شفها  اإذا  اهلل جل يف عاله خلقنا وو�شع يف كل منا ميزة 
وهذا االكت�شاف ال يتم بي�م وليلة بل اإنه ت�شقله ال�شنني وذلك عن طريق القدرات التي 
متتلكها,اإن من النا�س من عنده مهارة الر�شم وه� مل ي�شبق له التدريب على ذلك ون�شاهد 
ذلك يف حياتنا كثريًا, واإن منهم من ميلك قدرة ال�شعر, واإن منهم من ميلك ق�ة بدنية, 
واإن منهم من ميلك �ش�ت ح�شن, واإن منهم من ميلك ذاكرة ق�ية, واإن منهم من ميلك 
جمال اخلط, واإن منهم من ميلك اأ�شل�ب اإقناع من غري تدريب وال دورات ت�ؤهله على ذلك 
, كل ه�ؤالء النا�س ال ي�جد بينك وبينهم فرق, اأبحث عن ال�شيء الذي متتاز به وتتف�ق به 
ط�ره واأ�شقل هذا ال�شيء, حيث اأنه ي�جد اأالف القدرات واملهارات التي ال يت�شع لها املجال 
لذكرها, لكن ت�شتطيع اأن تقي�س ما �شبق من اأمثلة القدرات التي عند النا�س وتقي�شها على 
القدرات التي لديك, يجب اأن تعلم علم اليقني اأنك مهم واأنك معني عندما اأوجدك اهلل 
اأر�شه لكي تفعل ما  ير�شي اهلل ثم ير�شي نف�شك لكي تخرج من هذه الدنيا واأنت  على 

�شاكر اهلل حامده على كل نعمة اأنعمها عليك,واأن اهلل ف�شلك على كثري ممن خلق.
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 عندم��ا تق��وم بزراع��ة �سج��رة يف البداية فاإنك 
واإ�س��اءة  جي��دة  وترب��ة  جي��د  مل��كان  بحاج��ة 
منا�سب��ة وم��اء منا�سبة له��ا اأي اأنه��ا بحاجة اإىل 
اهتم��ام ممتاز لكي تكرب ه��ذه ال�سجرة ثم ت�سبح 
قوية اجلذور �سلب��ة وتتحمل الظروف املحيطة 
به��ا, ول��ك اأن تتخيل ك��م اأنت بحاج��ة لأن تهتم 
بنف�س��ك اأو بال�س��يء ال��ذي تري��ده ث��م ت�سقل��ه 
وتربي��ه لكي ي�سبح بعد ذلك قوي �سلب ل يتاأثر 

بالظروف التي من حوله.   
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احلياة من ح�لنا ن�شتفيد منها ومن ما يحدث من اأحداث ن�شاهدها من ح�لنا وهي 
ل�شبب,  �شيء  كل  خلق  الذي  ف�شبحان  والتفكري  للتاأمل  منا  حتتاج  فقط  اأمامنا  وا�شحة 
فعندما ناأخذ مثال الزراعة هناك طرق كثرية للزراعة  وبح�شب هذه الطرق تخرج لنا 
نتيجة ما نزرع فل� زرع اإن�شان مثاًل نخلة واأحاطها باهتمام جيد فاإن هذه النخلة �ش�ف 
تثمر له ثمار طيبة ال�شكل حل�ة الطعم وهذه النخلة تعي�س على ط�ل ما دام اأنك ترعاها 
وتهتم بها ف�ش�ف تنتج لك التمر الطيب الأنك اأهتميت بها ورعيتها, اأي�شا فل� زرع اإن�شان 
نخلة ومل يحطها باهتمام جيد بل اأهملها فاإنها لن تثمر له متر جيد بل يخرج له متر اأغلبه 
لي�س طيب الطعم ولي�س ح�شن ال�شكل ومع مرور ال�قت ت�شبح هذه النخلة مهملة ال فائدة 
منها بل قد ت�شبح مع مرور ال�قت ياب�شة قبيحة ال�شكل ال تنفع بل ت�شر وهذا كله ب�شبب 
اإهمال هذا االإن�شان للنخلة, هذان املثاالن ال�شابقان ي��شحان كيف اأننا عندما نريد اأن 
نعمل �شيء كيف اأننا اإذا اهتممنا به فاإننا �ش�ف ن�شتفيد منه واأي�شًا قد ي�شتفيد الذين من 
ح�لنا, لكن اإذا اأهملنا عمل ما فاإننا لن ن�شتفيد من هذا العمل وقد ي�شبح علينا خطريًا, 
وهناك الكثري من االأم�ر التي نحتاج الأن ننتبه لها ونالحظها, فمثاًل عندما تهتم ب�شبابك 
وتق�م باملحافظة عليه وتع�د نف�شك على منط معني وتق�م برتتيب نف�شك وحتافظ عليها 
من كل دينء فاإنك بهذا �ش�ف ت�شتفيد من �شبابك و�ش�ف يظهر عليك عند الكرب الأنك 
ع�دت نف�شك على �شيء يف �شبابك وهذا ال�شيء ح�شن فاإنك عندها تعتاد عليه عند الكرب 
اإذا اأحياك اهلل �شبحانه, اأما ل� اأهملت �شبابك ومل تق�م برتتيب اأم�رك فاإنك عند الكرب 
جعلت  بل  �شبابك  يف  منظ�مة  لنف�شك  جتعل  مل  الأنك  و�شاقة  عظيمة  معانة  جتد  �ش�ف 
�شبابك ع�ش�ائيًا ومل ت�شتغله �شح, ازرع �شجرة قد ت�شتظل بها مدى احلياة, هذا الف�شل 
عندما تدقق يف هذه العبارة فاإنك �ش�ف جتد فيها من املعاين الكثرية ومن العرب التي 
�شبق اأن ذكرتها عن زراعة النخلة وكيف اأن هناك فرق بني الذي يهتم بنخلة وبني الذي 



101

ال يهتم يف هذه النخلة وكيف اأن النتيجة التي يح�شلها الذي يهتم والنتيجة التي يح�شلها 
الذي ال يهتم, هناك الكثري من اأم�ر حياتنا ل� اأننا اأعطينها اهتمام يف بدايتها فاإننا �ش�ف 
جنني نتائج اهتمامنا لها, االأعمال كثرية يف حياتنا من حيث تن�عها وحاجتنا لها, في�جد 
من االأعمال نعملها ونهتم بها لكن لالأ�شف يك�ن مردودها علينا �شعيفًا جدًا, وهناك من 
االأعمال نعملها ونهتم بها ولكن لالأ�شف يك�ن مردوها علينا �شلبي, وهناك من االأعمال 
التي نق�م بها ويك�ن مردودها اإيجابي, اأما بالن�شبة لالأعمال التي يك�ن مردودها �شعيف 
اأنها ثان�ية, مثالها الذي يهتم باأعماله مع  اأو نتجاهل  ونحن نق�م باالهتمام بها ونن�شى 
باأعمالك  اأنك تهتم  اأعترب ذلك خا�شر لالأبد ول� �شاألتك �ش�ؤال مادام  فاأنا  لبيته  اإهماله 
اأكرث من اهتمامك لبيتك واأ�شرتك فما الفائدة من ك�نك تهتم باأعمالك وتهمل بيتك الذي 
ه� يعترب قاعدتك االأ�شا�شية وه� منبع جناحك يف احلياة وف�شلك فيها وه� الذي �ش�ف 
مردودها  ويك�ن  بها  نق�م  التي  واالأعمال  اأو هدم حياتك,  اأعمار حياتك  على  ي�شاعدك 
�شلبي هي تلك االأعمال التي تغطي االأعمال االأ�شا�شية يف حياتك الأنك عندما تعمل اأعمااًل 
اأهتميت  الأنك  ثمار غري مفيدة  �ش�ف جتني  فاإنك  االأ�شا�شية  اأالأعمال  وتق�شر يف  ثان�ية 
ثمارها  لكن  بها  تهتم  اأعمال  بال�شيء غري �شروري وقدمته على �شيء �شروري, وهناك 
�شيء اأو اأنه �شام وال�شبب يف ذلك الأن العمل الذي قمت به �شيء من االأ�شل اأي اأنه غري 
طيب وغري مقب�ل عندها �ش�ف جتني هذه الثمار ال�شيئة والتي قد يك�ن بع�شها �شار غري 
نافع, ولت��شيح ال�ش�رة جيدًا اأنه عندما تق�م باأعمال اأو عمل �شيء مثل �شرب اخلمر اأو 
التي �ش�ف تك�ن  النتائج  ال��خ.......... عندها  النا�س  اأعرا�س  اأو االعتداء على  ال�شرقة 
عليك اإذا مل تتدارك نف�شك ه� كره النا�س لك والندامة, وج�هر الكالم اأن االأعمال التي 
تق�م بها فاإنها تعك�س لك حياتك اأي اأنه كلما عملت عمل فاإنك بهذه احلالة ت�شتظل بهذا 

العمل الذي قمت به فاأنت احلكم الذي يختار ن�ع الظل الذي يظله.
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الكثري م��ن النا�س جت��ده ل يفكر ول 
تاأتي��ه همت��ه اإل بع��د وق��وع امل�ساكل 
علي��ه, فل��و قلنا ملاذا جتع��ل امل�سكالت 
تاأتيك؟ ملاذا ل تتفادى امل�سكالت قبل 
وقوعه��ا؟ مل��اذا ل ترت��ب مواجهت��ك 
للم�سكالت بالرتتيب؟ حتى ل ترتاكم 

عليك عندها ي�سعب عليك حلها.
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من منا مل ي�اجه م�شاكل يف حياته؟, امل�شاكل يف حياتنا ال بد منها وهي يف احلقيقة 
مت�اترة اأي اأن بع�شها تابع لبع�س, اأي�شًا هناك م�شاكل اإذا مل نتداركها منذ البداية فاإنها 
جتر خلفها م�شاكل اأكرب منها ومثال ذلك ل� اأهملت م�شكلة ت�شرب اأحد مياه االأنابيب يف 
واإذا  لها  االأنابيب املجاورة  تتفاقم وقد ت�شر  امل�شكلة  فاإن  باإ�شالحها  املنزل فاإن مل تقم 
اجل��دار, هذه  انهيار  تت�شبب يف  وقد  اجل��دار  ت�ش�ه يف  فاإنها حتدث  مدة ط�يلة  اأهملتها 
امل�شكلة تعترب نقطة يف بحر من امل�شكالت التي تطراأ علينا والتي ال بد لنا من م�اجهتها 
واإال فاإنها جتر خلفها م�شاكل اأكرب عند اإهمالها, واأي�شًا م�شكلة ال�شمنة لدى الكثري من 
منها  تعاين  التي  البدانة  البدانة,األي�شت  يعان�ن  الذين  اأكرث  �شاألت  ل�  اأنني  النا�س حيث 
امل�شاألة  اإذا  ي�م,  بعد  ي�م  تزيد  ال�شمنة  نعم   يك�ن  اجل���اب  فاإن  ي�م؟  بعد  ي�م  تتفاقم 
ل�  اأنه  اأي  اأهملت ج�شمك زادت امل�شكلة,  اأكرث كلما زاد وزنك وكلما  اأكلت  تراكمية كلما 
من  عليك  و�شار  ال���زن   زي��ادة  م�شكلة  من  تعاين  �شرت  ملا  البداية  منذ  وزنك  تداركت 
ال�شهل �شبط وزنك, هناك الكثري من االأم�ر يف حياتنا اإذا رتبنها وو�شعنا كل �شيء يف 
امل�شاكل  ت�اجهنا,  اأي م�شكلة  ال�شهل م�اجهة  ويك�ن من  رائعة  فاإن حياتنا ت�شبح  مكانه 
اإذا مل يتم عالجها منذ البداية, هناك اأم�ر اإذا مل يتم عالجها فاإنها مع  تقع وحت�شل 
مرور ال�قت ت�شبح م�شكلة, ون�شيحتي لكل اإن�شان يريد اأن ي�شبح رائعًا مميزًا, اأن يجعل 
من حياته مزرعة مثمرة جميلة مرتبة منظمة ح�شنة املنظر وطيبة الثمار, فاإن ذلك يتم 
بتنظيم جميع اأم�ر احلياة بداية من االأم�ر االأ�شا�شية مثل: الن�م واالأكل وال�شرب وامللب�س 
والنظافة ال�شخ�شية وغريها... اإذا قمت بذلك فاإنه ي�شهل عليك بعدها االأم�ر االأخرى, 
هناك اأمر مهم يقع فيه كثري من النا�س وه� عدم االعتناء باالأ�شنان وق�م باإهمالها حتى 
االأ�شنان  هذه  تت�شاقط  وقد  عالجها  ي�شعب  قد  ال�قت  مرور  ومع  م�شكلة  بعدها  ت�شبح 

ولت��شيح ال�ش�رة اإليك املثال امل��شح يف اجلدول التايل:
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الر�شم الت��شيحي ال�شابق ي��شح كيفية اأنك ال تنتظر حتى تقع على راأ�شك امل�شاكل بل يجب 
عليك اأن تتدارك االأم�ر التي باإهمالها تنم� بها امل�شاكل عندها قد ي�شعب عالج هذه امل�شاكل, 
وت�شتطيع قيا�شه على الكثري من االأم�ر التي اإذا مل تتداركها �ش�ف ت�شبح م�شكلة, وي�جد اأم�ر 
غري هذا املثال الكثري مثل: التدخني, االأكل غري �شحي, عدم ممار�شة الريا�شة, كرثة الن�م, 
اإهمال النظافة ال�شخ�شية, تبذير املال من غري ح�شاب,اإهمال �شيانة ال�شيارة, اإهمال زيارة 
الطبيب, اإهمال االأ�شرة, اإهمال العمل, وغريها اأالف االأم�ر التي اإذا مل يتم تنظيمها وترتيبها 
ومتابعتها فاإنها ت�شبح م�شكلة, وهناك اأمر يجب اأن تعلمه اأيها القارئ الكرمي اأن الع�ش�ائية 
يف تنظيم احلياة و�ش�ؤونها من اأعظم م�شببات وق�ع امل�شاكل, الأن الع�ش�ائية جتعلك ت�شري اإىل 
طريق غري معروف مثل ال�شفينة عندما مت�ج يف البحر من غري �شراع فاإن الذي يتحكم بها 
وي�شريها الرياح التي اإذا مل تداركها عناية اهلل فاإنها ته�ي يف اأماكن �شحيقة اأو اأماكن جمه�لة 
اأو غرق حمت�م, فال جتعل حياتك مثل ال�شفينة من غري �شراع بل اأجعلها حياة معل�مة البيان 
كال�شيل  عليك  تنهال  امل�شاكل  جتعل  فاإنك  حياتك  يف  ع�ش�ائيًا  تك�ن  عندما  املعامل,  وا�شحة 
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العرم وهذا يحدث عندما ال تق�م برتتيب اأم�ر حياتك وال جتعل لك خطة مت�شي عليها, ومن 
االأم�ر املعينة بعد اهلل يف كيفية عدم وق�ع امل�شاكل اأو التقليل منها وذلك عندما ت�اجه واجبات 
حياتك وتق�م بها عندها ال ميكن للم�شاكل اأن ت�شكل عليك حاجزًا, بل اأنه ي�شهل عليك م�اجهة 
اأي م�شكلة تعرتيك, وذلك ب�شبب اأنك ال تنتظر وق�ع امل�شاكل بل ت�شتغل وقتك بتنظيم نف�شك 
وترتيبها, ودائمًا ن�شمع هذا املثل وال نلقي له اهتمام اأو اأننا الهيني عنه اأو اأننا مل نفهمه الفهم 
اجليد,)االأم�ر ال�شغرية قد ت�شبح كبرية عند اإهمالها(, وقد ياأتي املثل ب�شيغ كثرية جدًا لكن 
املهم اأن نفهم ال�شيغة والهدف منه, وقد ذكرت لك اأيها القارئ الكرمي العديد من االأمثلة التي 
ت�شتنبط منها العديد من االأم�ر التي اإذا مل تنتبه لها فاإنها �ش�ف ت�شبح م�شكلة, وهناك من 
النا�س عندما تاأتيه امل�شاكل فاإنه يق�م بالتحرك طبعًا مطل�ب منا التحرك عند وق�ع امل�شاكل 
لكن ال بد اأن نتحرك قبل اأن تقع علينا امل�شاكل بل اإننا اإن حتركنا قبل وق�عها فاإنها عندما 
تقع تك�ن وقعتها خفيفة وي�شهل علينا م�اجهتها, بل اإنه عندما تقع علينا بع�س من م�شكالت 
احلياة فاإننا ي�شهل علينا ال�شيطرة على هذه امل�شكلة ثم الق�شاء عليها الأننا بهذه احلالة عندما 
تاأتينا امل�شكلة نك�ن م�شتعدين لها, واال�شتعداد للم�شاكل ال يك�ن بانتظار اأنها تقع بل االنتظار 
ال�شحيح ه� اأن نعمل قدر االإمكان بتدارك اأي اأمر يف حياتنا والأن اأم�ر احلياة اأ�شبحت اأكرث 
تداركنا  واإذا  وترتيب,  وتنظيم  ملتابعة  حتتاج  االأم���ر  مئات  ي�جد  اأنه  بحيث  قدمي  من  بكثري 
اأم�ر احلياة وم�شتلزماتها فاإن امل�شاكل ت�شبح �شئيلة وي�شبح من ال�شهل م�اجهة اأي م�شكلة 
من م�شاكل احلياة, وخ�ش��شًا عندما تطراأ علينا امل�شاكل فاإننا بهذه احلالة نك�ن م�شتعدين 
مل�اجهتها وحلها بكل �شه�لة وي�شر, الأننا تداركنا االأم�ر منذ بدايتها ومل جنعلها مرتاكمة حتى 
ال ي�شري احلمل علينا ثقيل عندها ال ن�شتطيع حتمل هذا احلمل, واأهم نقطة هي اأن تعلم اأنك 
اإذا ع�دت نف�شك على م�اجهة اأي اأمر فاإنك بهذه احلالة ت�شبح متهيئ مل�اجهة اأي ظرف طارئ 
قد يح�شل عليك ويك�ن عندك منظ�مة ومرجع يف حل امل�شكالت وطرق م�اجهتها, ويجب اأن 

تع�د نف�شك على ذلك, وتتدرب عليه وذلك مب�اجهة االأم�ر التي ت�ؤدي حلدوث امل�شكالت.
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اأعل��م اأنك كلم��ا تتقدم بالعم��ر فاإنك 
ل بد واأنك تتعلم كل يوم وكل حلظة 
تعي�سه��ا على ه��ذه الأر���س, امل�ساريع 
الت��ي تقوم به��ا ل ت�ستهن به��ا, ل بد 
اأن يكون هن��اك م�ساريع اأنت قمت بها 
فك��ر فيها وفك��ر كي��ف ت�سقلها وكيف 
تطوره��ا يكف��ي اأن��ك كل ي��وم تتعل��م 

واأنت ل ت�سعر. 
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اأغلب النا�س يق�م�ن بعمل م�شاريع وهذه امل�شاريع كثرية ال تعد وال حت�شى �ش�ءا الدرا�شة 
اأو تعلم حرفة معينة اأو تربية اأوالد اأو اإن�شاء اأ�شرة  اأو م�شلحة جتارية اأو تدريبات ريا�شية اأو 
برامج تعليمية اأو اإكمال درا�شة اأو احل�ش�ل على دورات تط�يرية اأو دورات تاأهيلية الخ..... 
من االأعمال التي ي�شعى اأغلب الب�شر لها لكي يجن�ن املال ال�فري وامل�شكن املريح, لكن النقطة 
االأ�شا�شية هل بعد اأن تق�م مب�شروع معني ثم تنجزه هل هذا ه� نهاية املطاف وهل هذا ه� 
املاآل الذي تريد بل�غه ثم تقف مكت�ف االأيدي معلق بهذا امل�شروع الذي قمت به اأو االإجناز 
ط�ال  �شنني  يدر�س  اإن�شان  التايل:  املثال  ب�شياقة  اإال  تت�شح  ال  ال�ش�رة  ولعل  اأجنزته  الذي 
اأنك ق�شيت  وبعدها ينهي درا�شته هذا يعترب م�شروع واإجناز يف حياتك ال ت�شتهني به حيث 
ن�شبة ال باأ�س بها من �شنني �شبابك واأنت ملتحق ب�شلك التعليم, حيث اأنك تعديت مرحلة من 
مراحل احلياة التي مل يتعداها غريك الكثري من الب�شر, ويجب عليك يف هذه احلالة اأن ال 
واله�اء  بازغة  وال�شم�س  باكرا  وا�شتيقاظك  ب�شهرك  نف�شك  فيها على  تعبت  قد  �شنني  تهدم 
العليل من ح�لك, بل يجب عليك اأن ت�شقل ما تعلمته وتط�ره, ال تقف عند حد معني واأعلم 
اأنك ب��ش�لك هذا ال�شيء ت�شتطيع ال��ش�ل اإىل اأبعد من ذلك لكن ال ت�شتهني مبا تعمله,وا�شل 
اأنه يعترب ن�ر م��شل لك  دربك و�شق الظالم م�شتعني باهلل وكتابه والعلم الذي متلكه حيث 
وملرادك فقط الذي يحتاج منك اأن تكمل م�شرية احلياة وت�ا�شل حتى اآخر نف�س, وهذه �شنة 
ال�شرح  بناء  وا�شل  من  وال�شعيد  قرن,  بعد  قرن  جيل  بعد  جيل  تت�ارثها  وم�شريتها  احلياة 
بها,  يحلم  التي  القمة  اإىل  ال��ش�ل  اأ�شتطاع  حتى  م�شت  �شنني  يف  عليه  تعب  الذي  ال�شامخ 
يجب اأن تتابع ما بنيته ال اأن تهدم ما تبنيه, هل �شمعت باإن�شان عاقل يبني ق�شر �شامخ وقد 
تعب عليه ال�شنني الط�ال ثم يق�م بهدمه؟! ال بل يبني ق�شره ثم يجمله ويجعله راح ملن يريد 
وتنف�شًا و�شاهدًا على �شنني م�شت وقد اأح�شن فيها ال�شانع بناءه, وكذلك اأنت يجب اأن تبني 
نف�شك وت�ا�شل بنائك مل�شاريعك حتى تبني يف داخلك ق�شرًا من االإبداع والفن يجعل كل من 
�شاهده يتعجب من هذا الفن واالإتقان, واأنا اأوجه ر�شالة لك �شاب و�شابة يظن اأنه ياأ�س من 
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احلياة واأنه �شار عالة على من يع�له واأن الطريق اأنقطع به وو�شل اإىل طريق م�شدود:
يجد  بهما  يتم�شك  من  التي  ر�ش�له  و�شنة  املبني  وكتابه  املتني  اهلل  بحبل  اأ�شتعن  اأواًل:   

العالج ال�شايف والن�ر املبني الذي ي��شلك اإىل بر االآمن والف�ز بالدارين.
ثانيًا: اأعلم اأن ما تق�م به ه� الذي يحدد لك حياتك وم�شتقبلك, فلك اخليار فيما �شئت 

لكن حتمل التبعات على ذلك.
ثالثًا: ال�شرب ه� طبيعة احلياة, وال ي�جد �شيء ياأتي اإال بعد �شرب �شحيح على ال�شيء 
�شحيح, عليك به فه� الذي ي��شلك ملرادك, وهناك ميزة يف ال�شرب هي اأنك عندما تتعلم 
ال�شرب فاإنك تربي نف�شك على ال�شيء ال�شحيح وال�شيء ال�شليم, واهلل جل يف عاله اأو�شانا 

بال�شرب ووعد ال�شابرين خريًا يف الدنيا واالآخرة, فهنيئًا ملن جعل ال�شرب داأبه يف احلياة.
وهناك اأمر مهم للغاية وهي ر�شالة ملن اأقدم على التقاعد وخ�ش��شًا من كبار ال�شن اأو 
اأنه تقاعد عن العمل الذي كان به �شبب لرزقه, اأعلم اأن التقاعد عبارة عن نظام ب�شري اأو 
اأنه نظام م��ش�ع وله ف�ائده يف احلقيقة وله م�شاره, ولكن اأعلم علم اليقني اإن التقاعد عن 
العمل ما ه� اإال طريق واأنت الذي تتحكم يف هذا الطريق اإما اأنك �ش�ف جتعله وباء عليك اأو 
اأنه مرحلة اأنق�شت مع بزوغ مرحلة جديدة من احلياة اجلديدة, ال�شنني التي عملت بها هي يف 
احلقيقة فاتت لكن عملت فيها من امل�شاريع الكثري والذي قد يحتاج اإىل الكثري من الدرا�شات 
والتجارب, ال�شنني التي عملت بها والتي تظن اأنها انتهت اإنها فعاًل انتهت, لكن هذه ال�شنني 
قمت ببناء �شرح �شامخ وق�شر م�شيد من اخلربات والتجارب احلل�ة واملرة ومن اأن�اع ال�شرب 
واأل�انه حتى اأنك ك�نت لنف�شك مدر�شة ونبع �شايف وعذب ي�شتفيد منها االأجيال القادمة التي 
اآتاها هذا ال�شيء من غري تعب وملل, فال جتعل التقاعد هم وغم بل اأجعله بداية والدة على 
بداية حلياة جميلة  اأنه  بل  املطاف  نهاية  لي�س  التقاعد  اأي�شًا  والفائدة,  مليئة باحلكم  حياة 
وال�شبب يف ذلك ه� ال�قت الذي �ش�ف ي�فره لك هذا التقاعد لكي تعمل فيه ما ت�شاء,حاول 
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اأن تبحث عن عمل ي�افق قدراتك ومي�لك, اإن كرب ال�شن ه� بحد ذاته نعمه وال�شبب يف ذلك 
اأكرث كلما ك�نت لنف�شك مرجع وكنز من  اأكرث وكلما تعلمت  اأنه كلما كربت ي�م كلما تعلمت 
اإنها كنز ثمني,  اخلربات والتجارب احلياتية التي يعجز عنها الكثري من النا�س اأجادها بل 
واأنا ان�شح كل من قارب على التقاعد اأو اأنه تقاعد, اأعلم اأنك لن تتقاعد اإال عند م�تك وهذه 
�شنة اهلل يف اخللق, اأتبع هذه ال�شنة و�ش�ف جتد اأنك تعلمت الكثري والكثري من �شخط احلياة 
التقاعد  ت�اجهك,  م�شكلة  اأي  �شد  ح�شني  ح�شن  عندك  و�شار  ومرها,  وحل�ها  وم�شاقتها 
احلقيقي ه� اأن ال تقدر النعمة التي اأنت بها وتظن اأن الطريق وقف بك وهذا لي�س �شحيحًا 
اأبدًا الأنه ل� كان الطريق م�شدود عند هذا احلد ملا وجدت اأالف النا�س ممن اأعمارهم قاربت 
على املائة عام وهم وهلل احلمد بف�شل اهلل ثم بف�شل تقديرهم للنعمة جتد نف��شهم كال�شباب 
وعندهم همم كاجلبال بل اإن الكثري من ال�شباب ال ي�شتطيع اأن يعمل ما هم عامل�ن, وذلك 
ب�شبب اأنهم تع�دوا على اأمناط كثرية من احلياة واأن ظروف احلياة جعلت منهم كال�شخرة 
التي ال ت�شرها برد وال �شم�س, اإذًا ما الفرق بينك وبني الذين و�شل�ا ال�شبعني عامًا اأو املائة 
عمل  كلها  احلياة  جعل�ا  اأنهم  ه�  ال�حيد  الفرق  بل  وبينهم  بينك  فرق  ي�جد  ال  اأنه  عامًا؟! 
يبحث  التي  والراحة  للحد,  املهد  العباد عمل من  �شنة اهلل يف  اأتبع�ا  الأنهم  والنهار,  كالليل 
عنها ماليني الب�شر ال تتحقق بالن�م وكرثة بل اإن الراحة احلقيقة اأن تتبع �شنة اهلل يف اخللق, 
الليل للن�م والنهار للعمل اإىل قيام ال�شاعة, وهذه فطرة اهلل ونظامه الرباين الذي اأح�شن كل 
�شيء خلقه, فاإذا اأردت الراحة اأتبع النظام الفطري الذي فطر اهلل �شبحانه املخل�قات عليه 
يف احلياة الدنيا, اإنه نظام دقيق وعجيب, حيث اأن النهار للعمل والبحث عن الرزق, والليل 
للن�م والراحة واال�شتعداد لفجر جديد ي�شع باحلي�ية والن�شاط, واأريد منك اأيها القارئ اأن 
ت�شاهد ما ح�لك من معظم املخل�قات وكيف اأنها تعمل منذ بزوغ الفجر وترتاح بالليل, واالأمر 
الذي يجب اأن يعلمه كل من يقرئ هذا الكتاب اأن اأج�شامنا خمل�قة لكي تعمل ال اأن تنام, بل 

اإن الن�م الذي حدد يف نظام هذا الك�ن اأنه للراحة يف الليل لكي ي�شتطيع العمل يف النهار.
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للما�س��ي لأن  �س��يء ل تع��زوه  اأي  ف�سل��ك يف 
املا�سي فائدته تكمن يف اأخذ العرب والتعاظ, 
واحلقيقة اأن املا�سي يعترب �سيء ما�س اأي اأنه 
ل ينتظر اأح��دًا فهو م�سى وانق�سى ثم انتهى, 
ب��ل الف�سل احلقيقي هو الذي تعزوه ملا تفعله 
الآن لأتاحت الفر���س لديك ولأنك ت�ستطيع 
اأن تتحك��م يف حالت��ك الآن, اأم��ا املا�س��ي فه��و 
مرجع تتعلم منه وتاأخذ درو�سًا وعرب منه.   
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جميل اأن نتذكر املا�شي �ش�اًء بحل�ه ومره وجتارب احلياة فيه, فاملا�شي م�شى فه� 
مبثابة حمطة نت�قف عندها قلياًل الأخذ بع�س من الدرو�س والعرب والق�ش�س ومعرفة ما مت 
عمله يف املا�س واإعادة احل�شاب يف ذلك, وتتم فيه ت�شفية االأخطاء التي اأدت بك الأي حالة 
كنت ت�شتكي منها وذلك بتجنبها وتفاديها قدر امل�شتطاع, حيث جتد الكثري من النا�س يعلق 
نف�شه ب�شيء انتهى وم�شى وال ميكن له اأن يع�د فه� ما�س يف طريقه, وهل يعقل لعاقل رزين 
اأن يجعل ف�شله يف �شيء ال ميكن له اأن يرجع؟! بل يجب على كل اإن�شان يظن اأن املا�شي ه� 
الذي ت�شبب له بهذا الذي يحدث له يف ال�قت الراهن, املا�شي قد يك�ن له �شبب يف اإحداث 
بع�س االأم�ر لكن لي�شت هذه حجة باأن تعزوا كل �شيء على ما م�شى وانق�شى, وتق�ل اأن 
ف�شلي يف هذا االأمر �شببه اأم�ر ح�شلت يف املا�شي, ولعلي اأ�شاألك �ش�ؤال واأرج� اأن تفكر يف 
اأنك  العلم  ال�ش�ؤال يف داخلك ثم جتيب عليه, كيف تعزو ف�شلك ل�شيء ما�شي وعلى  هذا 
حتى ل� عزوت للما�شي فاإن املا�شي لن يرجع؟! باإجابتك عن هذا ال�ش�ؤال فاإن ال�شر �ش�ف 
ينك�شف و�ش�ف يزول الظالم الدام�س ويظهر لك االأمر ك��شح النهار, عندما تعزو ف�شلك 
ل�شيء ما�شي فاإنك بهذه احلالة تزيد نف�شك عجزًا ودمارًا الأنك تعزوا ف�شلك ل�شيء منتهي 
اأن تعمل الكثري  باإمكانك  اأن تتجه للما�شي اأجته للحا�شر الذي  اأ�شاًل, فل� قلت لك بدل 
والكثري وت�شتطيع اأن تغري نف�شك وتق�شي على ف�شلك, وال تربط نف�شك ل�شيء ما�س منتهي 
بتعلقك فيه, واملا�شي كما ذكرت ما ه� اإال اأنه يجعلنا نتعظ ونعترب لكي نتجنب املا�شي يف 
امل�شتقبل ولكي ال نقع يف الذي ح�شل لنا يف املا�شي, وهناك الكثري من االأمثلة التي عا�شرنها 
والتي مل نعا�شرها بل دائمًا ن�شمع عنها وناأخذها للعظة والعربة �ش�اًء يف الكتب اأو اأق�ال 
النا�س اأو عما يحدث لنا, و�ش�ف اأورد لكم اأمثلة من ال�قت احلايل منها,خ�شارة االأ�شهم 
اأو م�شم�عة, هي فعاًل خ�شارة  اإال ذكرتها �ش�ءا كانت مكت�بة  التي مل تبقى و�شيلة اإعالم 
وقد تاأثر من خلفها الكثري من النا�س, لكن االأمر االأ�شا�شي ه� هل اأبقى مكتف االأيدي واأنا 
اأنظر اإىل نزيف قدمي ثم ال اأق�م بعالجه بل جتدين كلما راأيته اأزيده نزيفاً, بل يجب علي 
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اأعالج مثل هذه اجلروح التي ح�شلت يف املا�شي بل يجب على كل من خ�شر باالأ�شهم  اأن 
اأن يعلم اأن الذي ح�شل م�شى ويجب عليه اأن يتفادى اأن يقع به مرة اأخرى, ويجب عليه 
اأن يخمد هذه النار التي تاأكل قدرته على التفكري وجتعله كلما ح�شل عليه اأمر اأو �شائقة 
مالية جتده يعزوها لهذه اخل�شارة,  هذا االأمر وغريه من االأم�ر التي تت�شبب يف اخل�شائر 
كلها يجب اأن جنعلها در�س نتعلم منه لكي ال نقع به مرة اأخرى ولعلي �ش�ف اأذكر اأمرًا مهم 
للغاية وه� اأن االإن�شان معر�س ل�شخط الدنيا واأقدارها ومفاجئتها التي قد ت�شرك اأو التي 
قد ت�شرك, بل االأمر الطبيعي ه� م�اجهة مثل هذه االأم�اج العاتية التي اإذا مل تنتبه لها ومل 
تاأخذ احليطة واحلذر فاإنها �ش�ف ت�شحبك لقعر قد ال تخرج منه اإىل االأبد, يجب اأن تك�ن 
يف هذه احلياة مرن م�شتعد ا�شتعداد �شحيح الأي حادثة اأو مفاجاأة قد حتدث لك, ب�شرط 
اأن ال ترمي نف�شك يف اأي مكان, وال جتعل �شيل احلياة يجرفك الأي مكان اأو وادي بل اأبتعد 
عن هذا ال�شيل, وط�ق نف�شك ب�شبل النجاة التي ت�شاعدك على تفادي االأخطار احلياتية, 
ومن االأم�ر الهامة التي ت�شاعدك بل متنع عنك اأخطار احلياة باإذن اهلل, اأن تتعظ وتعترب 
وحتتاط من املا�شي �ش�اًء من االأخطاء التي قمت بها اأو االأخطاء التي ح�شلت لالآخرين, 
اإذا قمت بهذه االأم�ر بعد اال�شتعانة باهلل فاإنك �ش�ف تك�ن لنف�شك ح�شن ح�شني �شد اأي 
ت�ؤدي بك  لكنها تخفي بداخلها دوامة  التي تغريك ب�ش�تها  عا�شفة من ع�ا�شف احلياة 
للمهلكة, والعجيب يف كثري من النا�س اأنه جتده متم�شك يف الكارثة التي �شبق اأن ح�شلت 
عليه اأو اخلطاأ الذي وقع عليه بل وجتده نائم على جروحه حتى ت�شبح هذه اجلروح كبرية 
مما ي�شعب بعدها عالجه, بل يجب عليك اأن تتعلم كيف تك�ن مرن يف هذه احلياة, اأي اأنه 
عندما تقع بخطاأ ما وحتى ل� كان هذا اخلطاأ عظيم يجب عليك اأن تتفادى هذا اخلطاأ اأي 
ال تقع يف هذا اخلطاأ مرة اأخرى واأبحث عن �شبل اأخرى حتى جتد الطريق املريحة لك لكي 
ت�شق طريقك بكل �شه�لة واآمان, واأعلم اأنه كلما علمت باالأخطاء �ش�اء التي حت�شل منك اأو 

من غريك ثم تتجنبها ف�ش�ف تك�ن االأخطاء عندك نادرة جدًا بدرجة �شئيلة.
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اخلم���س  ال�سل��وات  عل��ى  حتاف��ظ  عندم��ا 
باأوقاته��ا فاإنك بهذه احلال��ة تكون قد عملت 
لنف�س��ك نظامن��ًا مري��ح يف الدني��ا والآخ��رة, 
وتك��ون ق��د اأرح��ت نف�س��ك باإتباع��ك لأوامر 
اهلل ور�سول��ه, وه��ذا كله من اأجل��ك ومن اأجل 
راحت��ك فل��ك اخلي��ار فيم��ا تخت��ار, لأن اهلل 
�سبحان��ه لي���س بحاج��ة لنا, لكن نح��ن الذين 
بحاج��ة اإىل لط��ف اهلل ورحمت��ه, فهنيئًا ملن 
اأتبع اأوامر اهلل ور�سوله, واأجتنب النواهي.  



114

ال�شالة تنظيم وهي من اأعظم االأم�ر املنظمة للحياة, اهلل جال يف عاله ه� اأرحم 
الرحمني واأكرم االأكرمني, حيث اأن الكثري من اجلاهلني يظن�ن اأن ال�شالة �شعبة اأو اأن 
ال�شالة تاأخذ من اأوقاتهم, وهذا لي�س جيدًا الأن ال�شالة ال تاأخذ منك �ش�ى القليل من 
ال�قت والذي ل� تفكرت فيما تع�ده عليك ال�شل�ات اخلم�س من الف�ائد العظيمة واجلليلة, 
حيث اأنها �شلتك مع اهلل ومنجاتك له من هم�م احلياة وم�شاقتها وهي رو�شة ترتاح فيها 
النف�س وت�شفى بها القل�ب وتدمع بها العي�ن على ما ح�شل من التق�شري ومن الذن�ب, 
وهي راحة يف الدنيا ويف االآخرة وهي طريق عظيم من الطرق امل��شلة اإىل اجلنة, وهي 
اأو طلب  اأنك تدع�ا بها ما ت�شاء من غري قطيعة رحم  تعترب �شلة بني العبد وربه, حيث 
الذن�ب, ول� نظرنا لل�شالة من جميع جماالت احلياة ل�جدنا اأنها عبادة و�شعادة, حيث 
اأن ال�شالة تعالج جميع اجلروح التي بداخل النف�س وخ�ش��شًا تلك اجلروح التي ال تخرج 
الأحد حيث اأن امل�شلي ينا�شد ربه يف عالجها ويدع�ه لكي ي��شله اإىل الدرب الذي يعينه 
على عالج ما به من كدر الدنيا وهم�مها وعرثاتها, ال�شالة متت�س الغ�شب الذي يح�شل 
من جراء اأم�ر احلياة ال�شيئة حيث اأنك عندما تت��شاأ باملاء العذب فاإنك عندها حت�س 
باأنك انطفاأت واأن الغ�شب زال عنك مبجرد و�ش�ئك وبعدها تذهب لكي ت�شلي عندها 
تخرج واأنت قد ذهب عنك الغ�شب وتخرج ب�جه غري الذي كان قبل ال�شالة, احلقيقة 
اأن ال�شالة منظ�مة �شاملة جامعة للروحانيات واالأ�شياء املادية, حيث اأنك عندما ت�شلي 
قد روحت عن نف�شك واأي�شًا ج�شدك ي�شارك هذا احل�س حيث اأن لكل حركة يف ال�شالة 
�ش�اًء القيام والرك�ع وال�شج�د وغريه من احلركات التي تق�م بها كلها تفيد ج�شمك وتفيد 
االأمة  ف�شبحان من رحم هذه  وتعطيك مرونة يف احلركة,  الع�شالت يف ج�شمك  معظم 
اأنعمها  نعمة  كل  على  احلمد  وله  ال�شكر  فله  العذب  اجل��اري  كاملاء  �شهلة  اأم�رها  وجعل 
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علينا, ال�شالة تقربك من اخلالق البارئ وجتعلك دومًا �شعيد, وال�شالة فر�شت الأجلك 
واأي �شيء فر�س عليك فه� من م�شلحتك وه� رحمة وراأفة بك, حاول اأن تفكر يف االأم�ر 
ال�اجبة عليك كيف اأنه ال ي�جد بها اأي نق�س اأو عيب بل هي كاملة �شاملة وميزتها اأنها 
تدخل يف اأم�ر حياتك واأم�ر اآخرتك, علمًا اأن االأم�ر ال�اجبة عليك اأ�شاًل تراعي ظروفك 
وت�شاعدك على �شبط نف�شك و�شبط وقتك, بل ت�شبط كل �ش�ؤون حياتك وجتعلك مت�شي 
على خطة وهبها اهلل لك لكي ت�شل اإىل جنة اخللد, يجب اأن تفتخر باأن اهلل ربط الدنيا 
بالدين, و�شمح لك بالتمتع يف احلياة وخرياتها ب�شكل منظم ومرتب ودقيق و�شامل وغري 
معقد اأو مكلف بل اإنه �شهل على ال�شغري والكبري واملعافى واملري�س واأي�شًا امل�شافر بل اإنه 
ي�شمل اأي ظرف قد يطراأ عليك وفق ق�اعد ال�شريعة وحدودها, وال�شالة ل� فكرت فيها 
اأنها ت�شاعدك على اال�شرتخاء بعد عناء الي�م ومكابدته, حيث اأنك عندما ت�شلي  كيف 
ال�شل�ات اخلم�س, وهي مفيدة لك الأن تاأخذ اأنفا�شك من غري اإزعاج بعد عناء ال�شباح 
لتجد لك متنف�شًا روحيًا وج�شديًا, وتك�ن يف ال�شالة بقمة اال�شرتخاء الذي ي�شاعدك على 
اأن ت�ؤدي هذه العبادة بكل راحة وطماأنينة,ول� حلظناها ل�جدنا اأنها كل ي�م بل كل وقت 
عندما ن�شمع االآيات ونتفكر فيها ل�جدنا اخلري العظيم والكالم اجلميل ول�جدنا الن�شح 
املفيد والتحذير من كل �شر والرتغيب من كل خري, وفيها من كل الق�ش�س والعرب من اأمم 
زالت, وفيها من كل اخلري فقط يحتاج لتدبر وفهم �شحيح له فه� وا�شح كالل�ن االأبي�س 
اأمة  الذي يخل� من كل دن�س ومن كل �شائبة, ف�شبحان من رحم هذه االأمة وجعلها خري 
اأخرجت للنا�س فلله ال�شكر واحلمد حتى ير�شى وبعد الر�شا, ووقت ال�شالة �ش�اًء الفجر 
اإنها حتاكي  اأم�رًا يغفل عنها الكثري, بل  والظهر والع�شر واملغرب والع�شاء كلها حتاكي 

طبيعة احلياة و�ش�ف اأو�شح ال�ش�رة يف اجلدول التايل:
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 اجلدول التايل يحاكي النظام الكوين الليل والنهار ولي�س له عالقة باأمة معينة 
اأو ثقافة دينية معينة, اأو مذهب معني, بل هو ا�شتنباط قام به املوؤلف

�سالة الفجر

وقتها بداية ظه�ر ميالد ي�م 
جديد, لعامة املخل�قات من 

الطي�ر والب�شر الخ...

اإعالن لال�شتعداد لي�م جديد 
لكي ينه�س النا�س الأعمالهم 
ولكي ي�شتعدوا لها, واإعطاء 

وقت كبري حتى تخرج ال�شم�س 
ويك�ن اال�شتعداد جيد من تناول 

االإفطار اإىل اال�شتحمام .

�سالة الظهر

وقتها بداية زيادة حرارة اجل� 
عم�مًا, لكي يرتاح اخللق من 
عناء العمل يف ال�شباح فهي 

حمطة راحة, من االإن�شان اإىل 
عامة الكائنات احلية.

تنبيه للنا�س باأن اجل� �ش�ف 
ي�شبح حارًا واأي�شًا اأخذ قلياًل 
من ق�شط الراحة, ول� الحظت 
كيف اأن اأغلب الكائنات عند 

�شالة الظهر جتدها تذهب لكي 
ترتاح وتاأخذ ق�شط من الراحة.

�سالة الع�سر

وقتها بداية انخفا�س حرارة 
اجل� وكاأنها بداية فرتة ثانية  

بعد �شالة الع�شر.

تنبيه لكي ت�شتعد لبداية اجلزء 
الثاين من الي�م, ولكي ت�شتعد 

وتنهي ما تبقى من اأعمالك قبل 
نهاية فرتة النهار.
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�سالة املغرب
وقتها تنبيه لدخ�ل ميالد ليل 
جديد و بداية حل�ل الظالم.

تنبيه لقرب الظالم لكي يك�ن 
هناك مت�شع من ال�قت لكي 
ي�شتطيع اأن ينجز بع�س من 

اأعماله ,ولكي ياأخذ احتياطه 
قبل حل�ل الظالم الدام�س.

�سالة الع�ساء
وقتها بداية ال�شبات والراحة 

واأن الظالم اأ�شبح كامل.

تنبيه لكي يرتاح يف بيته بعد 
عناء ي�م كامل وبداية �شالة 
الع�شاء ه� بداية نهاية الي�م 

ودخ�ل الليل.

اجلدول ال�شابق ي��شح كيف اأن هذه ال�شل�ات جامعة �شاملة مت�افقة مع طبيعة احلياة 
واأنها فطرة اهلل, ولي�شت قان�ن و�شعي اأي اأنه لي�س ب�شري, بل ه� نظام منا�شب لكل زمان 
ومكان ويراعي الظروف الطارئة التي تطراأ عليك والتي يقرها امل�شرع االإ�شالمي, واجلدول 
ال�شابق ي��شح كيف اأن ال�شل�ات مل تفر�س لكي ت�شق على العباد وتكدر عليهم بل هي لكي 
ت�شهل اأم�ر العباد وت�شبط اأوقاتهم وت�شع كل �شيء يف حمله, ال كما يظن بع�س اجلهلة اأنها 
�شاقة و�شعبة بل هي �شل�شبيل وماء عذب وتنظيم متقن خايل من اأي نق�س اأو ريبة بل اإنه 
من عند اخلالق الذي يعلم ما كان وما �ش�ف يك�ن وه� �شبحانه اأعلم مبا ينفع عباده, اأي�شًا 
تعالج  واأي�شًا  بالن�شاط واحلي�ية,  بل جتعلك مليء  وتكل  اأن ال متل  ت�شاعدك على  ال�شالة 
الكثري من االأمرا�س التي عجز عنها اأعتا االأطباء, وهي تعالج العزلة واالكتئاب وذلك ب�شبب 
اأنها تربطك مبحيطك خم�س مرات ي�ميًا مما يجعلك متعلق مع حميطك بل وجتعلك ت�شاهد 
ي�شلم على  القراآن وهذا  يتل�  �شاجد وهذا  النا�س من ح�لك هذا ي�شلي وهذا يدعي وهذا 
االآخر وهذا يعالج م�شكلة معينة الخ... فهي تعالج تفكك املجتمعات بحيث اأنها تربط النا�س 
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ان  ال�شالة  كمال  ومن  االآخ��ر  على  البع�س  تف�شيل  اأو  طبقية  غري  من  البع�س  بع�شهم  مع 
الغني ي�شلي بجانب الفقري واالأ�ش�د ي�شلي بجانب االأبي�س والق�شري ي�شلي بجانب الط�يل 
الخ... بل هي ت�شاعد على التعارف فيما بني النا�س اإ�شافة اإىل اأنها حبل ت�ا�شل ق�ي فيما 
بينا العباد ورب العباد, وهناك الكثري من احلكم من هذه ال�شالة فالذي ذكرته يعرب من 
ناحية ب�شيطة من ن�احي احلياة, ال�شل�ات اخلم�س نعمة من اهلل للعباد وهي جتعل املجتمع 
متما�شك كالبنيان املر�ش��س, وقد ال ي�شعر الكثري من النا�س بذلك وال�شبب اإما لتق�شريهم 
يف ال�شل�ات اخلم�س, اأو اأنهم لن يح�ش�ا بلذة ال�شل�ات اإال اإذا ابتعدوا عن هذه ال�شل�ات 
ال�شل�ات  بلذة  ال�شالة, عندها �ش�ف حت�س  ي�ؤدي هذه  لبلد ال  الذهاب  اأو  ب�شفرهم  �ش�اء 
اخلم�س مع اجلماعة, عندما ت�شلي ال�شل�ات اخلم�س مع اجلماعة ت�شعر باأنك منهم وباأنك 
مهم واأنه ال فرق بينك وبني االآخرين, دين االإ�شالم دين عظيم ال يفرق بني اأحد بل اإن دين 
النا�س  بل كل  الب�شر  الب�شر وال ي�جد حتيز الأي من  اأجل كل  االإ�شالم وق�انينه و�شعت من 
يف  االأمر  ذلك  م�شاهدة  باإمكانك  بالتق�ى,  ال��خ...اإال  واأعجمي  عربي  بني  فرق  ال  �ش�ا�شية 
ال�شل�ات اخلم�س والعمرة واحلج عندما يجتمع�ن باأل�انهم واأ�شكالهم ولغاتهم واأح�الهم, 
اإن هذا الدين دين عادل وعظيم و�شهل على كل النا�س ويراعي الظروف كل بح�شب ظرفه 
املت�افق مع ق�انني االإ�شالم وت�شريعاته املحكمة اخلالية من النق�س اأو الزيادة بل هي �شهلة 
وغري مكلفة خالية من كل �شائبة وا�شحة كال�شم�س ال�شاطعة ب��شح النهار, فهنيئًا ملن تبع 
كتاب اهلل و�شنة ر�ش�له التي بها كل كبري وكل �شغري بل اإن بها اأم�رًا ال تخطر على بالك واأنت 
ال�شهل عب�ره,  الطريق وجعلته من  لنا  وق�انينه مهدت  االإ�شالم  ت�شريعات  اإن  بل  تعاي�شها, 
وال�شل�ات اخلم�س واحدة من اأهم طرق االإ�شالم بل يعترب من اأعمدة االإ�شالم الق�ية, حيث 
اإنه  بل  نف�شك,  داخل  من  ي�شاركك  حتى  بل  واأفراحك  اأحزانك  ي�شاركك  االإ�شالم  دين  اأن 
يعترب لك مثل االأم التي حتن� على اأبنائها فاحلمد هلل على نعمة االإ�شالم وهلل احلمد وال�شكر 
على اأن رحم هذه االأمة ومهد لها الطريق,فقط يحتاج من النا�س اأن يتبع�ا هذا الدين لكي 

ي�شعدوا يف الدنيا واالآخرة ولكي ي�شل�ا اإىل اجلنة ب�شالم. 
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الأعمال التي ن�ساهدها من حولنا مل تاأتي هكذا, 
ب��ل اإنها حتت��اج اإىل تعب وجهد,ب��ل اإننا يف ع�سر 
التكنولوجي��ا وه��ذه التكنولوجيا اأتتنا بعد تعب 
مئ��ات الأ�سخا���س بل يوج��د البع���س منهم ذهب 
عم��ره و�سحى بال�سنن لكي يخ��رج لنا اخلال�سة 
الت��ي به��ا يرت��اح الإن�س��ان, واأق��رب تل��ك الأمور 
ال�سي��ارات الت��ي نقوده��ا اإن خل��ف ه��ذه ال�سيارة 
اللي��ايل وتع��ب واأجه��د نف�س��ه حت��ى  م��ن �سه��ر 
ق��ام ب�سناع��ة تل��ك ال�سي��ارة وغ��ريه الطائ��رات 
والآلت....ال��خ, وجوه��ر القول تري��د اأن تعمل 

اأتعب واأجتهد.
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التعب يف هذه احلياة ال بد منه وه� من �شنن احلياة التي ال تتحقق بها االأم�ر املراد 
ال��ش�ل اإليها اإال بالتعب, والعجيب يف اأمر الدنيا اأنه عندما ترتاح تزيد اأوجاعك وحت�س 
بنق�س يف داخلك بل حتى ج�شمك ال يقبل الراحة الدائمة, بل اإن اأج�شامنا ُخلقت لكي 
ال ترتاح على ط�ل واأي�شًا لكي ال تعمل على ط�ل بل هي و�شطيه عمل يف النهار و�شبات 
كلما  اأنك  واجلهد,بحيث  والتعب  العمل  وهذه طبيعة احلياة  ال�شاعة,  قيام  اإىل  الليل  يف 
اجتهدت وتعبت على العمل الذي تق�م به فاإنك ت�شتفيد اأكرث, وي�جد نقطة يغفل عنها بع�س 
النا�س وهي اأنك عندما تعمل وتتعب على عمل باجتهادك يجب اأن يك�ن �شحيحًا وا�شحًا 
مفيدًا,الأنه ي�جد اأنا�س يجتهدون يف اأعمالهم لكن لالأ�شف اجتهادهم غري �شحيحًا بل اإنه 
اجتهاد خاطئ وال يع�د عليهم بنفع اأو فائدة بل اإنه قد ي�شرهم, عندما تتعب وجتتهد على 
عملك ويك�ن اجتهادك وتعبك �شحيحًا فاإنك �ش�ف ت�شتفيد من هذا العمل وت�شبح بعدها 
قد عملت ال�شيء املنا�شب يف املكان املنا�شب, اإذا اأردت عمل �شيء معني فيجب عليك اأن 
تنهي عملك على اأكمل وجه, اهلل جل يف عاله يحب العبد الذي اإذا عمل عماًل اأن يتقنه, 
وهذا مفيد لك الأنك باإتقانك لعمل معني اأي اإجنازه على اأكمل وجه فاإنك تك�ن قد عملت 
اإنك بذلك قمت بال�شيء  اأدراج الرياح بل  واأي�شًا مل ي�شيع تعبك وجهد  العمل ال�شحيح 
ال�شحيح, اأما ل� اأنك قمت بعمل معني ثم انت�شفت يف هذا العمل ومل يبقى �ش�ى اأن تكمل 
الن�شف املتبقي من هذا العمل عندها تت�قف وهذا خطاأ فادح الأنك اأ�شعت وقتك وجهدك 
اأدراج الرياح وجعلته هباًء منث�را بت�قفك عن هذا العمل بل يجب اأن يك�ن عندك قاعدة 
يف حياتك وهي)) العمل الذي اأعمله يجب اأن اأتقنه واأكمله على اأكمل وجه (( باإتباعك 
لهذه القاعدة تك�ن قد ك�نت لنف�شك خارطة وطريق وا�شح والنقطة املهمة اأنك ال ت�شتت 
نف�شك بالتفكري باأعمال اأخرى وخ�ش��شًا تلك االأعمال التي ت�ؤثر على العمل الذي تق�م 
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به االآن, يجب اأن تبتعد عن اأي عمل ي�ؤثر على العمل الذي تق�م به الأن العمل الذي تق�م 
به قد تعبت عليه وعند دخ�ل عمل جديد عليك فاإنك حتتاج اإىل وقت من جديد وجهد 
من جديد وبذلك تك�ن قد علقت نف�شك بدوامة كرثت االأعمال التي ل� اأتبعت هذه الدوامة 
قد ال ت�شتطيع اإجناز اأي عمل اأو ي�شعب عليك اإجنازه اأو اإتقانه, اإن كرثت تداخل االأعمال 
ت�ؤثر على تفكريك وتركيزك وجتعلك دائمًا م�شتت ال تعرف اأين تر�شي وباأي طريق ت�شلك, 
بل ي�شيع عمرك واأنت تت�شارع مع هذا العمل وذاك اإىل اأن متر عليك اأم�اج ال�شنني واأنت 
اأي من االأعمال, وهذا  تاأتي عليك فرتة ال ت�شتطيع اإجناز  تت�شارع مع االأعمال حتى قد 
اأن تبني  االأمر, عندما تريد  االأمر مالحظ من ح�لنا ون�شاهده والكثري منا عا�شر هذا 
ق�شرًا اأو بيتًا فما ه� االأف�شل اأن ت�ا�شل بناء الق�شر اأو تبحث لكي تبني من جديد؟ اإن 
امل�شاألة وا�شحة لكن حتتاج فقط اإىل ا�شتيقاظ الكثري من النا�س من عدم التفكري اجليد, 
عندما تبني منزل فاإنك تتعب وجتتهد يف البداية لكن �ش�ف تربح يف النهاية وهي م�شكن 
مريح ي�شتمر معك ع�شرات ال�شنني واأي�شًا ي�شتفيد منه الذين من ح�لك �ش�اًء اأوالدك اأو 
اأحفادك, ول� فكرت قلياًل كيف اأنك تعبت يف بناء املنزل وق�شيت �شن�ات واأنت تعمل بجد 
الذين  نف��س  واأرح��ت  نف�شك  اأرحت  وقد  النهاية  ارحتت يف  اأنك  كيف  ومثابرة  واجتهاد 
معك اأي�شًا, وم�شاألة اإجناز االأعمال تك�ن يف كل مناحي احلياة فاأي عمل تق�م به وتتعب 
عليه وجتتهد فاإنك �ش�ف ت�شتفيد دون اأدنى �شك, عم�مًا يف هذا ال�قت اأ�شبحت االأعمال 
من كرثتها تكاد ال حت�شر والذي ي�شتت نف�شه ي�شيع الأن االأعمال كثرية يحتاج فقط اأنه 
كلما انتهيت من عمل وذلك باإتقانه اأنتقل للعمل االآخر, يكفي اأنك وا�شلت يف العمل الذي 
عملته حتى انتهيت منه, يكفي اأنك �شربت عليه, يكفي اأنك تعلمت اأن تتقن اأعمالك وذلك 
باإنهائها وعدم التخبط يف ذلك, واأريد منك يا عزيزي القارئ التفكري يف االأ�شياء التي 
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ت�شتخدمها و�ش�ف اأجلب لك مثال ب�شيط جدًا: البطانية التي تنام بها وقد �شبق لك اأن 
ا�شرتيتها من اأحد املتاجر, هل لديك علم اأن هذه البطانية اأو املفر�س التابع لل�شرير كم 
من ال�قت اأحتاج وكم من املعدات ومن العمال ومن املراحل التي مرت بها هذه اخلي�ط 
واإىل  االأرقام معينة وكميات حمددة  الغزل ودرجاته, وو�شع  اإىل  ن�ع اخليط  من اختيار 
عمل اخلي�ط واالأل�ان والت�شاميم والغ�شيل والدقة والرتتيب والنقل وطرقه ثم بيعه, اإنها 
اإحدى االأم�ر الب�شيطة التي ي�شتهني بها الكثري من النا�س وهي بطانية احتاجت ع�شرات 
امل�شانع واخلط�ات واملئات من العمال حتى ميكن اأن يتم اأ�شتعملها, فعاًل اإنه عمل �شاق 
ل�  وكيف  وماديًا,  معن�يًا  ي�شتفيد  فاإنه  يتقنه  عندما  يعمله  الذي  على  تع�د  فائدته  لكن 
�شاهدت من ح�لك ال�شيارات والطائرات واملعدات اخلفيفة والثقيلة واملاأك�الت اخلفيفة 
وغريها من االأم�ر التي ل� مل يتم التعب خلفها واجلهد ملا وجدتها ت�شرتى يف ال�ش�ق ومل 
تدرج اأ�شاًل بل كل هذه االأم�ر خلفها اأنا�س ال يكل�ن وال ميل�ن بل يط�رن اأنف�شهم كل وقت 

م�اكبني هذا الع�شر ومتطلباته وحاجته.
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ال�سدائ��د يف حياتن��ا واردة ول بد منها �سواًء 
م��ن مر�س اأو خ�س��ارة اأو موت قري��ب اأو فراق 
حبيب اأو خ�سارة وظيفة اأو نقل من مكان اإىل 
م��كان اآخ��ر اأو الفقر وغريها م��ن اأمور احلياة 
الواردة التي ل بد اأن ياأتي يومًا ما على اأحدنا 
فيواج��ه بع�سًا منها, لكن من الذي ي�سرب على 
هذه الأم��ور �سربًا �سحيحًا؟! من منا يواجهها 
ب��كل �سم��ود وع��زم كاجلبل العظي��م الذي ل 

ت�سره الأيام وال�سنن؟!
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هذه  وتك�ن  اآخ��ر  وقت  يف  اأو  االآن  �ش�اًء  النا�س  لكل  حت�شل  اأن  من  بد  ال  ال�شدائد 
من  يقال  لكن احلق  الآخر,  �شخ�س  تتدرج من  واأي�شًا  الآخر  اإن�شان  من  تختلف  ال�شدائد 
ح�لك  من  النا�س  ت�شاهد  عندما  اإنك  �شحيحًا,  �شربًا  ال�شدائد  هذه  على  ي�شرب  الذي 
كلهم متر عليهم �شدائد الدنيا وجتدهم ي�شربون عليها ولكن املميز يف االأمر ه� ال�شرب 
هل ه� �شربًا حقيقًا وا�شحًا اأو ه� �شربًا يف غري م��شعه, اإنك عندما ت�شرب على �شدة 
متر بها ويك�ن �شربك غري �شحيح قد يجعل هذه ال�شدة �شديدة عليك بل يجعلها تتفاقم 
عليك, بل اإنك عندما �شربت على ال�شدة �شربت عليها الأنك مل جتد احلل املنا�شب لها ومل 
تبحث عنه, بل ال�شرب احلقيقي ه� اأن تبحث حتى جتد وت�شرب يف اأم�ر االأزمات وتعتربها 
م�شلمات وخ�ش��شًا امل�ت الذي ال بد لكل الكائنات اأن متر عليه, فعندما تفقد عزيز عليك 
مثل اأمك اأو اأبيك اأو اأخ�تك اأو �شديق عزيز على قلبك اأو زوجك اأو زوجتك وغريه, كل هذه 
االأحداث اإذا جعلت ال�شرب له مكان وعلمت علم اليقني اأن هذا حال الدنيا فاإنك تك�ن 
بذلك تاأدبت باآداب ال�شرب وتعاليمه واأنت امل�شتفيد من ذلك الأنك ب�شخطك لن ت�شتفيد 
تاأتي ول� بعد حني, ال�شرب  اأنها  ال�شدائد ال بد من  �ش�ى هم على هم وغم يف غم, لئن 
�شالح العظماء, ال�شرب اأو�شى به رب العباد, ال�شرب يجلي الهم, ال�شرب م�شنع الرجال, 
ال�شرب ال�شحيح بل�شم لل�شدائد, لعل االأمر املهم ه� اأن اأغلب النا�س ي�شربون لكن البع�س 
منهم يك�ن �شربه يف غري م��شعه اأي اأنه ي�شرب على اخلطاأ, عندما متر ب�شدة وت�شت�شلم 
لها وتق�ل �شربت! فاإن هذا لي�س ب�شرب بل ه� ف�شل, وهناك اأم�ر يجب اأن ت�شت�شلم لها 
اأو  ت�شخط  باأن  ا�شت�شالمك  منه,لكن ال جتعل  بد  ال  لئن هذا  اأو �شديق  قريب  مثل م�ت 
تعرت�س بل اأجعل ا�شت�شالمك باأن ت�ؤمن اأن هذه حال الدنيا واأن م�ت القريب اأو �شديق 
ما ه� اإال اإ�شارة اإىل اأن تبذل وجتتهد قبل اأن يدركك امل�ت,بل اإن النا�س الذين مي�ت�ن 
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من ح�لنا تعترب م�عظة وتذكرة للغافلني اأو الالهيني, هناك �شدائد ال بد اأن ت�شتلم لها 
كما ذكرت وهناك �شدائد يجب اأن ال ت�شت�شلم لها بل يجب عليك اأن تبحث عن حل لها 
وت�اجهها بحكمة وعقل �شحيح,و�ش�ف اأورد عليك مثال على ال�شدائد التي قد تاأتي على 
البع�س منا, خ�شارة املال وهذه تعترب �شدة ونقطة ح�شا�شة عند الكثري من النا�س حيث 
اأنك عندما تخ�شر مالك فاإنك بذلك تك�ن قد مررت ب�شدة ويجب عليك يف هذه احلال اأن 
ت�شرب وت�اجه االأمر وت�شاأل نف�شك ملاذا خ�شرت اأم�ايل؟, اأبحث عن االأ�شباب التي اأدت 
بك اإىل تلك اخل�شارة اأعرفها جيدًا ثم جتنبها لكي ال تقع بها مرة اأخرى,قد يك�ن اخلطاأ 
عدم معرفتك يف كيفية الت�شرف بهذا املال عندها اأ�شت�شر من ه� اأهل لذلك ومن عرف 
عدم  اأو  لديك  الذي  املال  هذا  يف  التخبط  ه�  ال�شبب  يك�ن  املال,وقد  يدبر  كيف  عنهم 
التدبري فيه, املهم اأنك عندما تبحث عن االأ�شباب التي اأدت بك لهذه ال�شدة فاإنك تك�ن 
اأدت  التي  االأ�شباب  واأي�شًا بحثت عن  اأنك �شربت عليها  ف�ائد كثرية منها  ا�شتفدت  قد 
لهذه ال�شدة, وعندما متر ب�شدة ما وتبحث عن االأ�شباب وتق�شي على هذه االأ�شباب فاإنك 
تك�ن قد ك�نت لنف�شك مرجع لكي تتعلم من اأخطائك لكي ال تقع فيها مرة اأخرى,بل اإنك 
ت�شتفيد ويك�ن عندك خربة كافية يف كيفية التعامل مع �شدائد احلياة, هناك الكثري من 
النا�س ي�شرب على �شدة اأ�شاًل ه� الذي كان ال�شبب فيها وهذا خطاأ كيف ت�شرب على اأمرًا 
اأنت ال�شبب فيه؟! وكان من االأحرى بك اأن ال تقع به وهذا لي�س �شربًا بل ه� ف�شاًل الأنك 
اأنت ال�شبب يف ما ح�شل لك اأو ح�شل ملن هم ح�لك, اإن �شناعة الرجال يف وقت ال�شدائد 
تك�ن يف ال�شرب على ال�شدة �شربًا �شحيحًا ال اأن يك�ن نحن ال�شبب يف ح�ش�ل ال�شدة ثم 
نق�ل هذه �شدة ن�شرب عليها, مثل رب االأ�شرة ي�شع اأ�شالك الكهرباء يف االأر�س ثم ياأتي 
الطفل ال�شغري وي�شع يده على هذه االأ�شالك عندها حت�شل �شدمة كهربائية ثم مي�ت 
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الطفل اأو ي�شاب اإ�شابة بالغة ثم نق�ل هذه �شدة ن�شرب عليها, هي فعاًل �شدة لكن اأنت 
اإهمالك وتق�شريك يف تنظيم االأ�شالك الكهربائية, ول� انك نظمت  ال�شبب فيها ب�شبب 
االأ�شالك من البداية ملا ح�شل ذلك, وهناك الكثري من الق�ش�س التي ن�شاهدها كل ي�م 
وكل حلظة كلها ب�شبب تق�شري الكبار واإهمالهم لها, ال�شدائد كيف ت�شنع الرجال؟! اإن 
اأن  واحلقيقة  وظروفها,  الدنيا  اأح���ال  على  وال�شرب  بالتمحي�س  تك�ن  الرجال  �شناعة 
الكثري منا ي�شمع كلمة تقال عند بع�س النا�س  ))الع�شكرية تخرج الرجال(( وهذه املق�لة 
�شحيحة ن�عًا ما حيث اأن الع�شكرية املميز فيها ه� الدقة وال�شرب والتحمل, وهذه االأم�ر 
الثالث اإذا تكلمنا عن كل واحدة منها ل�جدنا اأن هذا الذي يجعل من الرجل كيف ي�شرب 
�ش�ؤون  جميع  ويف  م�اعيدك  ويف  حياتك  اأم�ر  يف  دقيقًا  تك�ن  عندما  الدقة  ال�شدة,  على 
حياتك فاإنك تك�ن بذلك ت�شتطيع اأن تتحكم يف وقتك ويف عملك ويف جميع �ش�ؤون حياتك, 
ال�شرب وقد �شبق اأن حتدثت عنه, التحمل وهذه نقطة مهمة, عندما تتحمل م�شاقة احلياة 
ومكابدتها فاإنك ع�دت نف�شك على حتمل اأم�ر احلياة ويجب اأن يك�ن حتملك على ال�شيء 
الذي �ش�ف ت�شتفيد منه ال اأن تتحمل ب�شبب عجزك عن  م�اجهة هذا االأمر وت�شلم نف�شك 
اأن  اأحتمله, جيد  اأن  بد  يق�ل ال  ثم  امل�شئ�ل  ويتكلم عليه  يتاأخر عن عمله  الذي  له, مثل 
تتحمل مديرك اأو قائدك لكن ال جتعل حتملك ب�شبب خطاأ اأنت ال�شبب فيه بل يجب اأن 
تتحمل باأن تن�شبط يف عملك وتعالج م�شكلتك قبل اأن تتفاقم وت�شبح بعدها ال �شيء باأن 
اأن  جتعل جمال للنا�س باأن يهين�ك وتك�ن قد فتحت �شدرك لكي يطعن�ا فيك,بل بجب 
ال جتعل اأحدًا جمال عليك, لكي ال ت�شري رحمة حتت النا�س, لئن النا�س يرحم�ك الأنك 
ت�شري  ال  لكي  واأوقاتك,  اأعمالك  تن�شبط يف  باأن  اهلل,  بيد  اأجعل رحمتك  بل  منهم  اأقل 
علكة بحل�ق النا�س, بل اأثبت اأنك ت�شتطيع عمل الكثري بل ت�شتطيع اأن تعمل ال�شيء الذي 



127

باأف�اههم, الذي يتعلم من �شدائد احلياة  ال ي�شتطيع عمله ممن كان�ا قد جعل�ك علكة 
ال�شيئة فاإنه رابح وت�شبح حياته  وعربها ويتجنب االأخطاء التي قد ت�ؤدي به اإىل االأم�ر 
�شهلة مفعمة باحلي�ية ويك�ن ا�شتعداده ممتازًا عندما متر عليه اأزمة من اأزمات احلياة 
�شدائد  من  يتعلم  ال  والذي  ح�له,  ممن  الذين  نف��س  واأ�شعد  نف�شه  اأ�شعد  بذلك  ويك�ن 
احلياة وال يتجنب االأخطاء ت�شبح حياته رهينة الأي م�شكلة �شغرية كانت اأو كبرية واأي�شًا 
يك�ن رهنًا ملن ح�له بل ت�شبح حياته حياة مكانية اأي اأنه ي�شغل مكان على هذه االأر�س 
من غري فائدة ال ه� الذي ا�شتفاد وال ه� الذي اأفاد, وعندما متر عليه �شدة فاإنه �شرعان 
فاإنها حتركها من  ب�شيطة  ول�  التي متى ما هبت عليها ريح  الري�شة  ت�شقط ق�اه مثل  ما 
مكانها وتطري بها اإىل اأماكن وعرة ووديان مميتة, يجب اأن ال ت�شبح مثل هذه الري�شة ال 
تدري اأين اأنت ذاهب وباأي حفرة تقع ومن اأي م�شتنقع ت�شرب, بل يجب اأن تك�ن كاجلبل 
ال�شامخ الذي ال ت�شره �شدائد احلياة جتده �شابرًا �شامدًا م�اجهًا للحياة وا�شحًا عليه 
ال�شم�خ ثابتًا ال تزحزحه رياح االأيام وع�ا�شف ال�شنني, بل كن مكابدًا يف حياتك, ال تنجر 
خلف �شحابة ال تدري ما ذا ينزل منها, وال مت�شي باأماكن �شي�ل احلياة التي قد جترفك 
باالأ�شباب  اآخذًا  تخط�ها,  كل خط�ة  اأحذر يف  عنها,بل  اأنت عن غنى  اأم�ر  وتدخلك يف 

ال�شحيحة واال�شتفادة من درو�س احلياة وعربها.
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الأح��داث ال�سيئ��ة يف احلي��اة الدني��ا ل ب��د منها 
وتختل��ف درجاتها من اإن�سان لآخر,  اأغلب النا�س 
يتعر�س��ون لأح��داث �سيئة, بداية م��ن التعذيب 
النف�سي واجل�سدي والتحر�س اجلن�سي والرتبية 
و�س��وء املعامل��ة ال��خ.., لك��ن عالج ه��ذه اجلروح 
وخ�سو�س��ًا تلك اجلروح الت��ي ل ميكن البوح بها, 
يكم��ن الع��الج عن��دك اأن��ت؟!, لأنك ل��ن ت�ستفيد 
�سوى زي��ادة اجلرح, ب��ل �سوف اأخ��ربك بطريقة 
حت��ول هذه الأح��داث ال�سيئ��ة وتغريها وجتعلها 

من م�سلحتك.
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االأحداث ال�شيئة التي ي�شعب عليك اإزالتها من ذاكرتك بل متر االأيام وال�شنني وما 
اأن  مادام  ن�شيانها,  منا  الكثري  على  ي�شعب  التي  ال�شيئة  االأح��داث  من  غبار  هناك  زال 
احلدث ح�شل لك هل تقف مكت�ف اليدين جاعاًل من االأحداث اأو احلدث الذي مر عليك 
اإناثًا  اأو  ذك�رًا  �ش�اًء  النا�س  بع�س  لها  يتعر�س  التي  االأحداث  الداخل,  من  نارًا حترقك 
بداية من �ش�ء املعاملة التحر�س اجلن�شي الخ.... عندما يتعر�س بع�س النا�س وخ�ش��شًا 
يف مرحلة الطف�لة تلك املرحلة الربيئة التي يعرب عنها الطفل بكل براءة وبكل �شفافية 
بل اإن قل�ب االأطفال بي�شاء كالثلج ال تعرف حقدًا وال جنا�شة بل هي واهلل ورود حتتاج 
اإىل عناية وزراعة جيدة وحماية من ع�امل الطق�س, الطفل كهذه ال�ردة ه� بحاجة ملكان 
يجعل منه �شجرة طيبة مثمرة وهذا كله م�شئ�لية االآباء واالأمهات الأنهم يعتربون الذين 
ي�شع�ن الغر�س يف قل�ب اأبنائهم حتى متر ال�شنني ويبداأ هذا الغرا�س ينم� وبح�شب اهتمام 
ال�الدين له ينبت لهم ما زرع�ه يف �شنني م�شت,اإن هم اهتم�ا باأبنائهم بعد الت�كل على 
اهلل وفعل�ا االأ�شباب ال�شحيحة فاإنهم �ش�ف يفرح�ا مبا زرع�ه يف �شدور اأبنائهم, الطفل 
تذبل  ما  �شرعان  فاإنها  اهتمام  ما وجدت  متى  التي  الزهرة  مثل  فه�  عناية  اإىل  بحاجة 
االأبناء  ثم  واالأمهات  باالآباء  بداأت  ملاذا  ي�شاأل  القراء  بع�س  ولعلي  مت�ت,  ثم  جتف  وقد 
اأكرث  اإن  امل��ش�ع,  اأعماق هذا  ال�شيئة ولعلي قبل اخل��س يف  باالأحداث  وما عالقة ذلك 
االأحداث ال�شيئة هي اأحداث قد ح�شلت يف �شنني م�شت وخ�ش��شًا يف �شن الطف�لة وقد 
يكرب االإن�شان ويبلغ �شن ال�شبعني عامًا وما زال هناك بقايا من جروح ي�شعب على الكثري 
منا ن�شيانها, لكن ل� �شئلنا نف�شنا �ش�ؤال ما الفائدة ك�ين اأتذكر هذا احلدث ال�شيئ الذي 
مر علي؟! �شارح نف�شك باالإجابة بكل و�ش�ح! اإنك عندما تتعر�س حلدث �شيئ واأنت �شغري 
لن يك�ن مبقدورك اأن ترجع ال�شنني وتغريها يف ما م�شى واأنت �شغري, لكن احلدث ال�شيئ 
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الذي �شبق اأن مررت به ت�شتطيع اأن تغريه! وذلك باأنك مررت بهذا احلدث ال�شيئ رغمًا 
عنك! ولعل ذلك يتمح�ر ح�ل عدة نقاط:

االأحداث ال�شيئة التي مررت بها ال اأنقلها الأبنائي بل يجب اأن اأجعل اأبنائي يتجنب�ا  	•
هذه االأحداث.

االأحداث ال�شيئة اأتعلم منها باأن ال اأقع بها مرة اأخرى. 	•
اال�شت�شالم بالتفكري يف حدث م�شى يزيده بل قد يجعله ياأتي مرة اأخرى. 	•

االإحداث ال�شيئة ت�شتطيع تغيريها وذلك باأن ت�شق طريقك وال جتعل هذا احلدث  	•
يك�ن عقبة يف كيانك بل اأجعله حتت اأقدامك.

انظر ملن هم ح�لك وخ�ش��شًا للذين �شبق لهم حدوث ع�شرات االأحداث ال�شيئة  	•
وكيف اأنهم قفزوا يف حياتهم قفزات ال ي�شلها من مل يتعر�س حلدث �شيئ.

وحتذير  منه  باحلذر  وذل��ك  العدو  تذكر  مبثابة  ال�شيئة  االأح��داث  تذكر  اأجعل  	•
االآخرين من خطره.

االأحداث ال�شيئة تعترب من ع�ار�س الدنيا والتي يجب عدم اال�شت�شالم لها. 	•
عند ا�شت�شالمك لالأحداث ال�شيئة فاإنك تق�م بجر املزيد من هذه االأحداث. 	•

االإن�شان يف كفاح دائم مع ظروف احلياة وم�شاقتها. 	•
املرحلة  هذه  لئن  الطف�لة  مرحلة  يف  والبنات  االأبناء  عن  حديثي  بداية  يف  ذكرت 
يق�م  �ش�ف  التي  االأ�شا�شية  القاعدة  اأو  االأ�شا�س  تعترب  بالغ وهي  مهمة وبحاجة الهتمام 
عر�شة  ي�شبح�ن  فاإنهم  االأطفال  اإهمال  يتم  فعندما  للطفل,  النف�شي  البناء  هذا  عليها 
الأي من التيارات احلياة, ولعل اأكرث النا�س ي�ؤملهم خربات الطف�لة ال�شيئة وما فيها من 
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اأحداث �شيئة تعر�س لها الطفل, اأكرث النا�س يتاأمل على طف�لته وخ�ش��شًا تلك الطف�لة 
اأح��داث  على  مر  للذي  وخ�ش��شًا  م�جه  امل��ش�ع  وه��ذا  �شيئة,  اأح��داث  على  مرت  التي 
�شيئة وه� �شغري, فل� �شاألتك �ش�ؤال هل ت�شتطيع اأن ترجع االأيام؟! اجل�اب م�شتحيل, هل 
ت�شتطيع تغيري االأحداث ال�شيئة؟! نعم ت�شتطيع وذلك ب�ا�شطة عدة اأم�ر اأواًل عندما كنت 
طفاًل كنت ال تتحكم بنف�شك فلذلك من ال�شهل اأن تتعر�س الأحداث �شيئة وخ�ش��شًا اإذا 
اأما واأنت كبري  اأو كانت الرتبية غري �شحيحة,  اأو الرتبية كانت لي�شت كاملة  كنت مهمل 
ت�شتطيع اأن تتحكم بنف�شك والدليل على ذلك اأنك ت�شتطيع التحكم بنف�شك كيف ما ت�شاء 
ووقت ما ت�شاء, تغيري االأحداث واخلربات ال�شيئة �شهل بل اإنه من م�شلحتك لئن اخلربة 
ال�شيئة التي مررت بها مثل العمر كل ي�م يذهب منه �شيء فعندما يذهب من عمرك �شيء 
فمن امل�شتحيل الرج�ع لعمرك ال�شابق لكن ت�شتطيع اأن ت�شتفيد من العمر املا�شي وذلك 
باأنك تعلمت درو�شًا فيه وعرب وك�نت لنف�شك جمم�عة كبرية من تعاليم احلياة ودرو�شها 
وجعلتها تع�د عليك بالفائدة وذلك باأن حتذر من ال�شيء ال�شيئ منها وتقرتب من ال�شيء 
احل�شن منها, وكذلك اخلربات ال�شيئة باأن�اعها فعندما متر بها ت�شتطيع االإ�شتفادة منها 
وذلك بتجنبها وعدم ال�ق�ع بها وحتذير االآخرين منها ,لكن احلذر واحلذر ال�شديد من 
لها  نف�شك  �شلمت  اإذا  الأنك  ال�شيئة  واخلربات  لالأحداث  اأ�شرى  ونك�ن  اأنف�شنا  ن�شلم  اأن 
فاإنها �ش�ف ت�شت�يل على كيانك العظيم وقدراتك الغري حمدودة بل اإنها ت�شلبك التفكري 
وجتعلك تفكر يف دائرة امل�شكلة ومتر عليك ال�شنني واأنت تفكر فيها, واالآخرين من ح�لك 
بل  امل�شاكل  من  اجلرح  هذا  عند  يقف�ن  ال  لكن جتدهم  اأكرث  اأو  امل�شكلة  لنف�س  تعر�ش�ا 
جتدهم يعاجل�نه ويتابع�ن م�شرية احلياة وكفاحها, وزيادة على ذلك هناك الكثري من 
النا�س يح�ل�ن هذه االأحداث واخلربات ال�شيئة اإىل ح�شن ح�شني و�شخرة ق�ية �شد عدم 
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م�اجهتها مرة اأخرى بل اإن هذا الدر�س ا�شتفادوا منه وجعل�ه داأبًا يف حياتهم, والفائدة 
احلقيقية التي تكمن خلف االأحداث ال�شيئة واأ�ش�ارها البغي�شة اأنه ل� مل تتعر�س لالأحداث 
ال�شيئة واالآخرين من ح�لك مل يتعر�ش�ا لها اأي�شًا ملا وجدت اأحدًا كافح يف هذه احلياة 
وي�شري ال�شر غري م�ج�د والنق�س مفق�د,لكن العربة اأنه ال بد من النق�س والتكيف مع 
ال�شع�ر  اأن  الآخر, حيث  يختلف من فرد  اأنه  اأي  ن�شبيًا  يك�ن  ال�شيئة  االأحداث واخلربات 
بالنق�س يجعلنا يف م�شرية م�اكبة العلم والعمل الأننا مهما بلغنا اإال اأنه ما زال ينق�شنا 
الكثري والكثري واأنا ال اأق�شد بالنق�س ه� الف�شل اأو مفه�م �شيئ بل ه� اأعمق من ذلك حيث 
اأن النق�س الذي اأق�شده ه� اأننا ما زلنا بحاجة للعلم وما زال هناك اأم�ر واأ�شرار بحاجة 

اإىل تنقيب وبحث وا�شتزادة.
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ع��ن اأبي مو�س��ى الأ�سع��ري ر�سي اهلل 
 : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�س��ول  ق��ال  ق��ال:  عن��ه 
ه  )املوؤمن للموؤم��ن كالبنيان َي�ُسدُّ بع�سُ

بع�سًا – و�سبك بن اأ�سابعه(.
 متفق عليه
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بع�شًا  بع�شهم  يكمل  الأن  بحاجة  الب�شر  اأن  حيث  منه  بد  ال  وامل�شاندة  الدعم  طلب 
فالطالب بحاجة ملعلم واملعلم بحاجة لدكت�ر والدكت�ر بحاجة جلامعة واجلامعة بحاجة 
جنعل  اأو  غرينا  على  نركن  بان  يك�ن  ال  وامل�شاندة  الدعم  الخ...,لكن  يديرونها  الأنا�س 
قرارنا بيد االآخرين, بل الدعم وامل�شاندة يعترب من طبيعة احلياة الدنيا اإذا فهمنه جيدًا 
و�شحيحًا, واأعظم ت�شبيه ل��شف الدعم وامل�شاندة ما قاله �شيد الب�شر حممد ملسو هيلع هللا ىلص حيث 
اأن �شبه امل�ؤمنني كيف اأنهم ي�شاعدون بع�شهم بع�شًا وذلك بالبنيان ول� راأيت البنيان  من 
ح�لك كيف ه� متما�شك واأنه معتمد بع�شه على بع�س حيث اأنك عندما تنزع جزءًا من 
هذا البنيان فاإنه �شرعان ما ينهار,اأنظر اإىل البناء كيف يتم منذ البداية لكي ي�شبح ق�يًا 
ملا  تتال�شق  ول� مل  اأنها متال�شقة  اأي  بع�س  بعدها ه� عبارة عن قطع حجر ف�قها ف�ق 
اأ�شتطاع البنائني بناء الق�ش�ر امل�شيدة والعمائر ال�شاهقة, و عندما �شبك نبي الرحمة بني 
اأ�شابعه كيف اأن اليد ال�احدة ال تكفي لكي ت�ؤدي االأعمال الكبرية بل اإنه كلما كانت االأيادي 
كثرية كلما كان من ال�شهل اإجناز ال�شعاب وتخطي م�شاقة احلياة ب�شه�لة وي�شر,فعندما 
االثنني  بيديك  حملته  ل�  فرق  يك�ن  واحدة  بيد  كيل�  ع�شرين  وزنه  االأرز  من  كي�شًا  ترفع 
واأي�شًا اإذا �شاعدك �شخ�س اآخر يف حمل الكي�س فاإنه ي�شبح احلمل خفيفًا حتى اإذا كرثت 
االأيادي �شار احلمل ال يح�س به,وكما قيل حمل اجلماعة ري�س اأي اأنه خفيف كالري�شة التي 
تطري لي�س لها وزن وا�شح بل حتركها الن�شمة يف اله�اء, واأنا ال اأق�شد اأن ي�شع حمله على 
اأن ر�ش�ل اهلل عندما ذكر البنيان وكيف ي�شد  اإن امل�شاألة مميزة جدًا حيث  االآخرين بل 
بع�شه بع�شًا اأي كل واحد يتحمل جزءًا من التعب بالت�شاوي ويك�ن هذا التعب على اجلميع 
اأو  وعلى اجلميع م�اجهته وحتمل كل م�ش�ؤوليته, واأقرب مثال يك�ن يف رب االأ�شرة االأب 
اأن  الهدف  الهدف من ذلك؟!  فما  وتق�م�ن برتبيتهم  اأطفااًل  يك�ن عندكم  االأم فعندما 
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ه�ؤالء االأطفال �ش�ف ي�شبح�ن عما قريب رجااًل لكي يكمل�ا م�شرية احلياة ولكي ي�شاعدوا 
اآبائهم واأمهاتهم الذين تعب�ا عليهم التعب امل�شني, فكثري من االآباء ال يطلب�ن من اأوالدهم 
اأو  اأبنائهم م�شاعدتهم لفرح�ا االأبناء كثريًا بذلك  م�شاعدتهم وعلى العلم ل� طلب�ا من 
اأنك بحاجة لطلب الدعم  اأبنائك  اأوالدهم على م�شاعدتهم,عندما تع�د  اأنهم مل يع�دوا 
وامل�شاندة فاإن ذلك يجعلهم يح�ش�ن بك وينمي فيهم ح�س اجلماعة وروح التعاون بل اإنك 
عندما تطلب من اأبنك اأو ابنتك م�شاعدة يف �شيء ما فاإنه �شرعان ما يقدمها لك بل �ش�ف 
يبذل جهده يف ذلك ولكن ب�شرط اأن يق�م االآباء واالأمهات مب�شاعدة اأبنائهم عندما كان�ا 
بحاجة لهم, اإن الذي ال يحتاج اإىل م�شاعدة وال دعم وال يحتاج �شيء ه� اخلالق ه� رب 
ال�شم�ات ورب االأر�س خالق كل �شيء وه� غني عن كل �شيء, اأما نحن ففينا النق�س بل 
اإال ه� خلق االإن�شان من تراب  اإله  اإن الذبابة ت�ؤذينا والنملة تقتلنا والكمال هلل وحده ال 
وخلق اجلان من النار, النق�س الذي فينا نحن الب�شر طبيعي ويحتاج اإىل تكميل وال يكمل 
اأن يرث  اإىل  وامل�شاندة  العلم والدعم  والتق�شي وطلب  الدءوب  بالبحث  اإال  النق�س  هذا 
اهلل االأر�س ومن عليها, اأيها االآباء واأيتها االأمهات اأطلب�ا من اأوالدكم وال تتكربوا فاأنتم 
بحاجة لهم واأنا اأق�شد لي�شت حاجة ذل بل حاجة طبيعية وهي كالبنيان ي�شد بع�شه بع�شًا, 
والتي وهبه اهلل  يديه  التي بني  النعمة  نف�شه من  اإنه حرم  بل  و�شقاًء  تعا�شة  االآب��اء  اأكرث 
اإياه اإياك اأن تظن ظن ال�ش�ء اأن طلبك الأوالدك ذل لك بل ه� اأ�شا�س احلياة بل يجعلك 
مت�ا�شعًا �ش�ي لي�س بينك وبني اأبنائك حاجز بل ت�شبح اأنت واإياهم اأ�شدقاًء تعربون بحر 
وخ�ش��شًا  وامل�شاندة  الدعم  منهم  طلبك  اإن  بل  اأعدائنا  ال  الدنيا  يف  وم�شاقتها  احلياة 
يقدم�ن  يجعلهم  قدراتك  من  اأف�شل  قدراتهم  اأن  اأو  اأغنياء  وهم  حمتاجًا  تك�ن  عندما 
لك اأف�شل ما لديهم وجتعلهم يح�ش�ن اأنهم رجااًل واأنهم قادرين على فعل املزيد واملزيد, 
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طلب الدعم وامل�شاندة من �شنن احلياة وفطرتها التي تق�ى باجلماعة وت�شع بالفرد فل� 
الحظت قطعان احلي�انات عندما تك�ن مع بع�شها البع�س فاإن االأعداء يهاب�نها وي�شبح 
لديهم منعة ويح�شب لهم العدو األف ح�شاب,اأما ل� راأيت واحدة خارج القطيع فاإنها تك�ن 
فري�شة لالأعداء وي�شهل االإطاحة بها, واالإن�شان كذلك وقد ي�شاأل بع�س القراء اأنه ي�جد 
اأنا�س عا�ش�ا ل�حدهم و�شق�ا دربهم من غري دعم وم�شاندة وهذه احلاالت م�ج�دة لكن 
اأنا اأتكلم عن �شيء عام ولي�س �شيء خا�س بل اأتكلم عن عامة االأم�ر التي حت�شل, وهناك 

عدة ف�ائدة لطلب الدعم وامل�شاندة �ش�ف اأذكر منها التايل:

الأنك  اأكرب  خربتك  ويجعل  احلياة  يف   تتثقف  يجعلك  وامل�شاندة  الدعم  طلب  	•
ت�شتفيد من االآخرين وجتاربهم.

الأنك  االأر�س  يف  مقب�اًل  ويجعلك  املدارك  لديك  ي��شع  وامل�شاندة  الدعم  طلب  	•
تك�ن �ش�ي مثل االآخرين.

لك. لديهم  ما  اأف�شل  يقدم�ن  االآخرين  يجعل  وامل�شاندة  الدعم  طلب  	•

الأحد. ت�شفى  ال  متقلبة  الدنيا  هي  حيث  منه  بد  ال  وامل�شاندة  الدعم  طلب  	•
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ع��ن اأبي مو�س��ى الأ�سعري ر�س��ي اهلل عنه 
ق��ال: ق��ال ر�س��ول اهلل �سل��ى اهلل علي��ه 
و�سل��م: ) مث��ل اجللي�س ال�سال��ح واجللي�س 
ال�سوء كحامل امل�س��ك ونافخ الكري, فحامل 
امل�س��ك اإما اأن يحذيك, واإم��ا اأن تبتاع منه, 
واإم��ا اأن جت��د من��ه رائح��ة طيب��ة, ونافخ 
الك��ري اإما اأن يح��رق ثيابك, واإم��ا اأن جتد 

منه رائحة خبيثة (. متفق عليه
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العط�ر  �شذا  رائحة  ت�شم  بجانبه  متر  واأن��ت  فاإنك  العط�ر  لبيع  مبحل  متر  عندما 
واأن�اعها بل اإنك ترتاح نف�شيًا عندما ت�شم الروائح من املحل املجاور لك وحت�س بانتعا�س 
بل حتى عينك ترتاح عندما ت�شاهد العط�ر واأن�اعها بل اإنك ال ت�شمع اأ�ش�ات مزعجة بل 
هي روائح جميلة من امل�شك والعنرب والع�د وال�رد وحتى ل� مل ت�شرتي من بائع العط�ر 
الطيب  والكالم  العط�ر  بائع  واملنبعثة من  املميزة  الرائحة  ت�شتفيده ه�  �شيء  اأقل  فاإنك 
املحرتق  وروائ��ح احلديد  النار  روائ��ح  ت�شم  فاإنك  ح��دادة  وعندما متر مبحل  واخلفيف, 
الكريه بل اإنك تتاأذى من جمرد �شماعك االأ�ش�ات املنبعثة واإن مل تتاأذى فقد ي�شقط على 
ث�بك من ال�شرر املتطاير نتيجة احلرق والطرق بل اإن نف�شك لن جتد الراحة لئن كل �شيء 
من ح�لك حديد ونار ورائحة احرتاق واأ�ش�ات مزعجة وحتى بائع احلديد يك�ن طبعه يف 
غلظه بعك�س بائع العط�ر, وكذلك ال�شديق في�جد بع�س االأ�شدقاء كحامل امل�شك الذي ال 
ترى منه اإال كل خري وكل �شيء طيب من الكالم والن�شح واالأمانة, بل اإنك عندما ت�شادق 
حامل امل�شك فاإنك عندما تخرج منه ت�شتفيد ول� الرائحة الزكية وقد تعلق بع�س الروائح 
الطيبة على ثيابك نتيجة احتكاك مع هذا البائع وال�شديق كذلك يكمن تاأثريه علينا �ش�اء 
باأ�شل�به وحركاته ونف�شه وما بها من خفايا فعندما ت�شادق اللني القلب فاإنك �ش�ف ت�شبح 
مثله واإن مل ت�شبح مثله فاإن قلبك مييل له فالنف��س لها تاأثري على بع�شها البع�س فعندما 
ت�شادق النا�س الطيبني ال�شاحلني فاإنك �ش�ف ت�شبح مثلهم اأو ت�شبح على نهجهم ول� 
كان هناك اختالف اإال اأن االأمر يك�ن ن�شبيًا, عندما يك�ن �شديقك كحامل امل�شك فاإنك 
�ش�ف ت�شتفيد منه بل حتى النا�س الذين تذهب عندهم بعد ما كنت من عند �شديقك ي�شم 
النا�س منك الرائحة الزكية التي اأخذتها من حامل امل�شك, وهناك ن�عني من االأ�شدقاء 
الطيب واخلبيث,فالطيب ه� الذي يحمل ال�شفات الطيبة والكالم الطيب وال يعي�س اإال 
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طيبًا وال يتكلم بكالم اإال كان هذا الكالم طيبًا بل اإنه يبعث على حباتك الطيبة واخلري, 
وال��رديء من  والكالم اخلبيث  ال�شفات اخلبيثة  الذي يحمل  فه�  ال�شديق اخلبيث  اأما 
اأن  اإنه ي�ؤثر عليك �شلبًا ويجرك نح� الرذيلة, وهناك مقيا�س جيد للذي يريد  الق�ل بل 
االجتماعية  الن�احي  ت�شادق من جميع  انظر من  تلك؟!  االأ�شناف  اأي  نف�شه من  يعرف 
واحلياتية واأ�شل�ب الكالم وطريقته عندها تعرف مع من اأنت, عندما ت�شادق اأهل العلم 
واحلكمة فاإنك �ش�ف ت�شري مع العلماء واحلكماء, وعندما ت�شادق الكاذبني فاإنك �ش�ف 
ول�  حذوهم,  واحتذيت  مثلهم  ل�شرت  البخالء  �شادقت  حني,ول�  بعد  ول�  معهم  ت�شبح 
�شادقت الك�شاىل ل�شرت مثلهم بل اإنهم يجلب�ن عليك الك�شل اأول باأول الخ.., وكما قيل 
ال�شاحب �شاحب, ول� اأخذنا ال�شديق من باب دقيق ل�جدنا اأن ال�شديق ه� الذي يك�ن 
عنده مي�ل مثل مي�لك وي�شاركك اأكرث اأحزانك بل ي�شعر مبثل ما ت�شعر به ولي�س ال�شديق 
اأنت  وتت�شارك  �شن�ات ط�ال  تق�شي معه  الذي  بل ه�  تنق�شي  ثم  تتكلم معه فرتة  الذي 
واإياه يف عالج م�شكالت احلياة وهناك اأ�شناف من االأ�شدقاء حيث اأنه ي�جد �شديق عدو 

و�شديق خمل�س و�ش�ف اأذكر لكم �شفات كل واحد منهم:
فيك. يت�شمت  حتى  م�شيبة  يف  وق�عك  ينتظر  الذي  ه�  العدو  ال�شديق  	•

ال�شريرة. النف�س  ه�ى  اأي  ه�اك  ي�شاركك  الذي  ه�  العدو  ال�شديق  	•
بنجاحك. ويحزن  بف�شلك  يفرح  الذي  ه�  العدو  ال�شديق  	•

ويتبعها. لعرثاتك  ينظر  الذي  ه�  العدو  ال�شديق  	•
عليك. النعمة  زوال  يتمنى  الذي  ه�  العدو  ال�شديق  	•

اأبدًا. غريه  ت�شادق  اأن  يريد  ال  الذي  ه�  العدو  ال�شديق  	•
للهالك. بك  ت�ؤدي  بن�شيحة  ين�شحك  اأنه  ُيظهر  الذي  ه�  العدو  ال�شديق  	•
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اأما ال�شديق املخل�س:
ما. م�شكلة  يف  تقع  اأن  قبل  ين�شحك  الذي  ه�  املخل�س  ال�شديق  	•

النف�س. ه�ى  من  يحذرك  ه�  املخل�س  ال�شديق  	•
نا�شحًا. لك  ويك�ن  غريه  ت�شادق  اأن  يريد  الذي  ه�  املخل�س  ال�شديق  	•

بنجاحك. ويفرح  بف�شلك  يحزن  الذي  ه�  املخل�س  ال�شديق  	•
وعافية. نعمة  يف  تك�ن  اأن  يتمنى  الذي  ه�  املخل�س  ال�شديق  	•

النجاة.     اإىل  بك  ت�ؤدي  ن�شيحة  ين�شحك  الذي  ه�  املخل�س  ال�شديق  	•

اأنهم يعتربون مثل الذهب الذي يك�ن غاليًا  اإن االأ�شدقاء املخل�ش�ن قليل�ن بحيث 
ويحتفظ فيه النا�س بل اإنهم جتارة رابحة, اإن االأ�شدقاء االأعداء هم كال�شيل الذي يراه 
النا�س وي�شتب�شرون به لكن يك�ن هذا ال�شيل دمار عليهم بل اإنهم كغمامة �ش�داء يح�شبها 
اجلاهل خريًا لكنها مليئة بال�شر, فيجب اأن تك�ن فطينًا حذرًا من �شداقاتك التي تك�نها, 
ولي�س كل اإن�شان �شديق بل اإن بع�شهم ي�شادقك من اأجل حاجة ه� يريدها وجتده يذلل 
لك ال�شعاب بل�شانه امل�شم�م وقلبه املري�س لكي ينال حاجة عندك واأنت ال تتيقظ لها, 
يجب اأن تك�ن �شداقاتك وا�شحة كال�شم�س وبي�شاء يخل�ها كل دن�س, وال�شديق ال يظهر 
جيدًا وال تت�شح �ش�رته كما يق�ل بع�س النا�س اأن ))ال�شديق وقت �شيق(( وهذه املق�لة 
�شحيحة من ناحية وخاطئة من ناحية اأخرى, وكاأننا جعلنا  االأ�شدقاء يقا�ش�ن بال�شائقات 
يفرح  ب�شائقة  مير  عندما  النا�س  بع�س  اأن  بداخلها  تخفي  ال�شابقة  املق�لة  لكن  فقط, 
اأجل �شيء يناله منك, بل  اأو ي�شاعدك من  وينهال عليك �شديق ال�ش�ء لكي يت�شمت بك 
ينتهزها فر�شة �شيئة ويفرح عندما متر ب�شائقة, ولكن لالأ�شف اأن هذه املق�لة ت�شرتك مع 
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االأ�شدقاء ومع االأعداء معًا لكن يجب اأن ال جنعلها مقيا�شًا يف تقييم ووزن االأ�شدقاء الأنه 
قد يك�ن لديك �شديق مثل الذهب لكن عندما تقع يف �شائقة فاإنه ال ي�شتطيع م�شاعدتك 
لعدم مقدرته على ذلك, اأو اأنه ال يريد م�شاعدتك الأنك اأنت الذي ت�شببت بخطاأ فعندها 
اأوقعت نف�شك يف هذا ال�شيق وال�شديق احلكيم والذي مثل االأملا�س ال ي�شاعدك عند هذه 
احلالة الأنه يريد منك اأن  تعرف اخلطاأ الذي وقعت به والذي اأدى بك اإىل هذه ال�شائقة 
الأنه ل� �شاعدك لعدت خلطاأك مرة اأخرى واأنت ال ت�شعر, ولكي ي��شل لك ر�شالة انتباه باأن 
ال تقع يف هذا اخلطاأ مرة اأخرى, وهناك لالأ�شدقاء تاأثري عجيب بحيث اأنك ل� �شادقت 
اأهل العلم �شرت من اأهل العلم ول� �شادقت اأهل اله�ى �شرت من اأهل اله�ى ول� �شادقت 
وت�شتطيع  ملم��س  الكالم  وهذا  اأديبًا  �شرت  االأدب��اء  �شادقت  ول�  اأحمق  �شرت  احلمقى 
فاإنك ت�شبح منهم وهكذا هي  الدين  اأهل  ت�شادق  اأنت عندما  بل  م�شاهدته يف حياتك 
ال�شداقات, فهنيئًا ملن وجد �شديقًا خمل�شًا يخ��س معك يف �شفينة احلياة واأم�اجها لكي 

ي�شل ل�شاطئ االأمان ويحقق ما يريد يف احلياة الدنيا من اخلري.
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يقول اهلل تعاىل يف الآية الكرمية:
اإل  والإن���س  اجل��ن  خلق��ت  {وم��ا 

ليعبدون} 
اآية56, �ش�رة الذاريات
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اأنت يف مهمة مدى حياتك وعليك اإجناز هذه املهمة على ال�جه املطل�ب,ولكي تنجز 
ال�شحيح  الطريق  على  يدلك  مر�شد  اأو  بخريطة  اال�شتعانة  عليك  بها  اأنت  التي  املهمة 
اأي مهمة  اإىل �شاطئ االآم��ان,اإن اإجناز  لكي تعرب بحر احلياة الدنيا بكل �شالمة وت�شل 
يف احلياة يحتاج اإىل اأ�شا�س ق�ي وبنف�س ال�قت اأ�شا�س �شحيح وركن ق�ي لكي ت�شتطيع 
اإجناز املهمة التي تق�م بها, واالإن�شان يف هذه احلياة ه� يف مهمة اإن اأجنزها على ال�جه 
املطل�ب وال�شحيح اخلايل من اجلهل واله�ى فقد اأنقذ نف�شه و�شعد يف الدنيا واالآخرة, 
واإن مل ينجزها على ال�جه املطل�ب وال�شحيح فاإنه قد خ�شر نف�شه و�شار تعي�شًا يف الدنيا 
واالآخرة, ولكي تنجز املهمة يجب اأن تعلم اأن اهلل مل ي�جدك من العدم على هذه الدنيا 
االأوامر وتك�ن  اأتبعت  اإذا  الرابح  اأنت  تف�ز وتك�ن  له لكي  تعبده وحده ال �شريك  اإال لكي 
خا�شرًا اإذا اأتبعت الن�اهي, وهذا باإتباع هدي الر�ش�ل الذي بعثه اهلل للنا�س لكي ي��شح 
لهم اأم�رهم واإ�شكالهم وير�شدهم على اإتباع الهدى لكي ال يقع�ا يف الظلمات واخلطيئة, 
وهذا االإتباع يك�ن بت�شديق ما جاء به من القراآن الكرمي وال�شنة الكاملة التي ت�شلح يف 
ملسو هيلع هللا ىلص فاإنك �ش�ف جتد النجاة والطريق  كل مكان وزمان, فعندما تتبع ر�ش�ل اهلل حممد 
اإذا اتبعته فاإنك ت�شتفيد يف  اأنه كله  ال�شليم امل��شل للجنة, ومن ميزة ما جاء به حممد 
الدنيا واالآخرة وه� من م�شلحتك ولي�س به �شرر بل ه� فطرة اهلل التي فطر النا�س عليها, 
للنف�س  وتهذيب  وتعليم  لالأم�ر  تنظيم  من  احلقيقية  ال�شعادة  ومنبع  النجاة  طريق  وه� 
وتاأديبًا لها عن كل ذنب وخطيئة, فه� �شهل وي�شري بل اإنه و�شط ال ي�جد به غل� وال تق�شري 
منا�شب لكل النا�س, واأي�شًا يدخل يف اأم�ر حياتهم كلها حتى احلياة ال�شخ�شية ف�شبحان 
من رحم هذه االأمة وجعل اأم�ر �شهلة مي�شرة منا�شبة للجميع واأي�شًا تراعي ذوي الظروف 
التي ت�افق ال�شريعة ال�شحيحة وال�شليمة من كل نق�س و�شائبة, وكيف تعرف اأنك مبهمة 
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مدى احلياة؟! اإن اجل�اب عندك واأقرب دليل ه� وج�دك على هذه االأر�س لي�س عبثًا بل 
له حكم بالغة ومنها اأن تعبد اهلل لكي ت�شتفيد اأنت واإن مل تعبد اهلل فلن ي�شره �شيئًا ولن 
ينق�س من ملكه �شيئًا بل اأنت اخلا�شر الفا�شل اإن ع�شية اأوامر اهلل التي جاء بها نبينا 
اأن  اأذك��ر لك كيف  و�ش�ف  بها  اأنت  التي  املهمة  تنجز هذه  اأن  , فحرين بك  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد 
حياتك كلها مرتابطة واأن هناك الكثري من املهام التي اإذ مل تنجز بال�شكل املطل�ب فاإنك 

�ش�ف ت�قع نف�شك يف متاهات ومن هذه االأم�ر:

اجل�شد: هذا اجل�شد الذي وهبك اهلل اإياك اإن اأنت اأهتميت به فاإنك �ش�ف ت�شعد   -
به واإن ق�شرت به ف�ش�ف تتع�س به وهذه مهمتك ولك اخليار يف ذلك.

ه�ى النف�س: اإن اأتبعت ه�ى نف�شك ب�شكل مفرط وخمالف لل�شرعة ف�ش�ف تقع   -
يف عمق االأه�اء,واإن �شبطت ه�ى النف�س فاإنك قد رو�شت نف�شك واأبعدتها عن كل رذيلة, 

وهذه مهمتك فعليك جماهدة نف�شك باإتباع احلالل واجتناب احلرام.

يع�س  يف  ن�اياك  يك�شف  بل  داخلك  يف  ما  عن  يعرب  ال��ذي  ه�  الل�شان  الل�شان:   -
االأحيان بل يجب اأن ت�ش�ن ل�شانك اإن �شنته �شانك واإن خنته خانك وهذه مهمتك لكي ال 

تقع يف امل�شكالت,وتدخل يف بحر اجلدال الذي ال يغني وال ي�شمن من ج�ع.

ال�شمع: ما كل ما يقال �شحيح وما كل يقال خاطئ,بل يجب عليك اأن ت�شمع ما   -
ينفعك ال الذي ي�شرك, لكي ت�شعد نف�شك وج�ارحك بل اأكرث من ذلك تريح عقلك من 
كرثة �شماع الذي اإذا اأ�شغيت له وه� غري �شحيح فاإنك �ش�ف جتر لنف�شك �شماع املزيد 
بال�شكل  اأجنزتها  اإذا  التي  والكراهية, هذه من مهام احلياة  للحقد  ي�ؤدي بك  الذي  من 

ال�شحيح امل�افق للدين فاإنك ترتاح من �شماع ال�شم�م واالأم�ر التي متر�س قلبك.
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ت�شبح  �ش�ف  فاإنك  ال�شحيح  بال�شكل  اأجنزتها  اإن  التي  املهام  من  الكثري  وهناك 
كالنخلة املثمرة التي ي�شتفاد منها الأنها وجدت املياه ال�شافية ووجدت اهتمام من املزارع 
من التقليم واحلرث وال�شقاية...الخ, اأما اإذا مل تنجز مهمتك فاإنك �ش�ف ت�شبح �شجرة 
ميتة وم�تها كان ب�شبب اإهمالها من ال�شقاية والبيئة ال�شاحلة الخ... الأنك الزارع الذي 
ي�شتطيع زرع ال�شر يف نفيه وي�شتطيع زرع اخلري فيها,  فاحلقيقة اأن نف��شنا بحاجة اإىل 
اهتمام بالغ وم�شتمر لكي نثمر يف الدنيا واالآخرة, وكما قيل الدنيا مزرعة االآخرة فهنيئًا 
ملن زرع يف دنياه اخلري لكي يح�شد اخلري يف االآخرة, والندامة كل الندامة من زرع ال�شر 

يف الدنيا وقد ح�شده يف االآخرة.

اأ�شبح�ا  اأذهانهم حتى  و�شائبة علقت يف  النا�س  كثري من  يغفل عنها  نقطة  هناك 
يف دائرة مغلقة, ولعلي �ش�ف اأبني هذه ال�شائبة, واأزيح عنها الظلمة لكي ينك�شف الن�ر, 
وتظهر هذه احلقيقة ك��ش�ح ال�شم�س التي ت�شرق كل �شباح على جميع املخل�قات يف هذه 
اأو هي �شعبة  التي فر�شت علينا هي تعقيد  الدين  اأوامر  اأن  النا�س يظن  االأر���س, بع�س 
اأن  النا�س حياتهم ومعاي�شهم, لكن االأمر خالف ذلك حيث  اأتت لكي تكدر على  اأنها  اأو 
وترتبها  تنظم حياتك  اأنت,بل هي  اأجلك  من  وكلها  الفطرة  كلها من  الدين  اأوام��ر  هذه 
وفق حالتك, بل اأكرث من ذلك تراعي الظروف وت�شع كل ظرف وفق حاجته التي اأقرها 
امل�شرع, اإن �شرعنا مت�افق مع كل مكان ومع كل زمان بل اإنه ي�شلح للكبري وال�شغري للذكر 
واالأنثى والفقري والغني اإنه ي�شمل جميع فئات النا�س, ال�شرعية االإ�شالمية ت�شاعدك على 
اأن ترو�س نف�شك وجتعلها را�شية مر�شية بكل �شه�لة وي�شر, فيجب اأن تعلم اأيها القارئ 
الكرمي اأن هذا الدين لي�س من و�شع الب�شر بل الذي و�شعه اهلل الذي يعلم ما يك�ن وما 
�ش�ف يك�ن وما ه� كائن وه� اأعلم مب�شالح عبادة ال�شعفاء الذي مهما و�شل�ا من العلم 
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اإال اأنه قا�شر, اهلل جال وعلى اأرحم الراحمني و�شعة رحمته ال�شم�ات واالأر�س, فل� اأخذنا 
�ش�م  اإن  العباد  يق�م  ي�م  اأعظم  وفائدته  ال�شحية  النابحة  مفيد من  اأنه  كيف  ال�شيام 
العمل  اأ�شهر من  بعد عناء  ترتاح  االأع�شاء  الدنيا  واالآخرة ففي  الدنيا  رم�شان مفيد يف 
فيك�ن هنالك فر�شة لكي ت�شتعيد ن�شاطها خالل �شهر رم�شان فه� مبثابة تنظيف وترتيب 
الأع�شاء اجل�شم بل هناك م�شت�شفيات ت�شتخدم ال�شيام واأنت ال حظ يف امل�شت�شفيات كيف 
ي�شتخدم�نه, وباالآخرة يكفي اأن يدخل ال�شائم�ن من باب الريان الذي يعترب من اأب�اب 
اجلنة, اأنظر كيف اأن كل �شيء مل يفر�س اإال من اأجل اأن ت�شتفيد منه,بل ه� تنظيم جلميع 
�ش�ؤون حياتك, فعبادة اهلل وحده واإتباع الدين االإ�شالمي تكفيك من �شرور الدنيا واالآخرة, 
ويجب اأن يك�ن هذا االإتباع �شحيحًا م�افقًا ملا يف كتاب اهلل و�شنة نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص , ولكي 
ت�شتطيع اإمتام مهمتك يجب اأن تقهم القراآن الكرمي فهمنًا �شحيحًا خاليًا من ال�شبهات 
واالأحاديث التي جاء بها حممد ملسو هيلع هللا ىلص , لكي تنجز مهمتك بعد الت�كل على اخلالق �شبحانه 

وفعل االأ�شباب ال�شحيحة ولي�شت االأ�شباب الع�ش�ائية.
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اإن بقي��ت ت�سم��ع ل��كالم النا���س �سوف 
تعي���س يف دوام��ة واإع�سار,بل ت�سبح 
ك��ورق ال�سج��ر يذه��ب ب��ه الري��ح يف 
كل م��كان, وخ�سو�س��ًا اإذا عملت عماًل 

طبيعيًا �سحيحًا.
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هناك حقيقة يجب اأن تعلمها وت�شعها عقيدة يف حياتك وهي اأن الدنيا مل ي�شلم فيها 
اأحد من الكالم ال�شيئ بل اإن اخلالق �شبحانه وتعاىل اهلل عما يق�ل الظامل�ن عل�ًا عظيما, 
اتهم�ه وافرتوا باأن يده مغل�لة واأن اهلل فقري واأن اهلل اأتخذ ولدًا وغريه من الكالم الذي 
�ش�ف يحا�شب القائل�ن اأ�شد ح�شاب علمًا اأن هذا الكالم ال ي�شره �شبحانه �شيئًا,بل اإنه 
دليُل على اأن احلياة الدنيا دار النق�س والبالء وال�شدة واالمتحان, بل البع�س من النا�س 
وه�  له  التي قدرها  اأق��دار اهلل  ي�شخط على  فيه وجتده  العادل  يعرت�س على ق�شاء اهلل 
اأعلم �شبحانه بعباده ومبا ينفعهم, بل اإن اأنبياء اهلل ور�شله مل ي�شلم�ا من ال�شر البع�س 
منهم قتل والبع�س منهم طرد والبع�س منهم ح�رب اأ�شد حرب,بل اإن نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
اأتهم باجلن�ن وبال�شحر وغريه من االأق�ال التي تق�شعر منها االأبدان, بل حتى زوجته ملسو هيلع هللا ىلص 
قذفت اأ�شد قذف يف عر�شها ظلمًا وبهتانًا, الدنيا دار بالء ودار امتحان واختبار من جنح 
اأن الكل منا �ش�ف  اإال نف�شه, وهذا دليل على  فيها فه� خري له ومن ف�شل فيها فال يل�م 
ي�اجه الكثري والكثري من الكالم اجلارح, و يجب اأن ال ت�شمع الأي كالم مهما كان ال�شبب 
وخ�ش��شًا عندما تعمل عماًل ير�شي اهلل �شبحانه, واحلقيقة من الذي ي�شلم من الكالم 
بعد اأن قال الظامل�ن على اهلل �شبحانه ما قال�ا و�ش�ف يحا�شب�ن ح�شابًا ع�شريًا يف حك�مة 
والعابدين  وال�شلف  والتابعني  وال�شحابة  ور�شله  واأنبيائه  ذرة,  مثقال  تظلم  ال  التي  اهلل 
اأن  يجعلك  ال  قب�اًل  تقبل  اأن  ويجب  الدنيا  هذا حال  اإن  وغريهم,  واحلكماء  والزاهدين 
ت�شت�شلم لكل ما يقال بل اأثبت واأ�شرب على ما اأ�شابك واأتبع القراآن الكرمي و�شنة حممد 
فهي وا�شحة ك��شح النهار وكبيا�س الثلج وك�شفاء املاء العذب, والتي تنا�شب كل  ملسو هيلع هللا ىلص 

مكان وكل زمان. 

يجب اأن تتجنب كالم النا�س بحالتني رئي�شيتني: 
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احلالة االأوىل: جتنب كالم النا�س, اإذا �شاهدوا اأنك اإن�شان ناجح, اأو اأف�شل منهم, 
وثمارها  مثمرة  كانت  كلما  ال�شجرة,  له,مثل  ت�شغي  وال  الكالم  عليك جتنب  يجب  فاإنه 
اأن  اأف�شل منه, يجب  اأحدًا  النا�س ال يريد  اأكرث  اأكرث,  اآكل� هذه ال�شجرة  طيبة كلما كان 
تتقبل كالم النا�س, ك�جهة نظر, ولكن ال جتعل هذا الكالم ي�ؤثر عليك, بل كن مثل الزهرة 
التي ميت�شها النحل وهي ما زالت مزهرة وذات رائحة طيبة وتعطي الع�شل, املهم اأن ت�شع 
اأع�شابك يف ثالجة, فعندما تك�ن اإن�شان ناجح فاإن امل�شتفزين يكرثون, ويظهرون باأ�شكال 
واأوجه عديدة,فاحذر منهم فهم ك�ش�ت فقط وال ي�جد لهم اأي تاأثري البتة, اإال يف حالة 
اإذا اأن اأ�شغيت لهم, وجعلت هذا الكالم ي�ؤثر عليك, بل يجب اأن تك�ن انتقائيا و�شب�رًا, 
ولكن هذا ال�شرب ال يك�ن باإهانتك االإهانة ال�ا�شحة التي حتط من قدرك وجتعلك فا�شل, 
وهناك عالج طارد له�ؤالء الفئة من النا�س وهي عدم االإ�شغاء واإ�شاعة ال�قت يف اجلدال 
معهم الأنك ل� اأخذت واأعطيت معهم فاإنك تك�ن بذلك قد فتحت على نف�شك ثغرة واأ�شعت 
املزيد من ال�قت عليك, بل قد اأيقظت العداوة وتك�ن قد �شمحت لهم بكالم اأكرث, اإنك 
عندما ال تلقي لهم بال تك�ن وكاأنك يف قمة جبل وهم يف االأ�شفل, بل جتعل اأنف�شهم حترتق 
الأنهم مل يعرف�ا الطريقة التي قد ت�قع بك, بل اتركهم يف نارهم تاأكلهم حتى ي�شبح�ا 

رمادًا, ووا�شل جناحك,لكي تك�ن �شعيدًا مرتاحًا.

تفتح  عندما  فا�شل,  اإن�شان  اأنك  �شاهدوا  اإذا  النا�س,  كالم  جتنب  الثاين:  احلالة 
اأنت من ت�شبب يف ذلك؟! عندما تفتح �شدرك فاإنه  للنا�س يتكلم�ن عليك وتك�ن  جمال 
من ال�شهل طعنك, فعندما تك�ن قد عملت خطاأ فاإنك تفتح بابًا للنا�س لكي يتكلم�ا عليك, 
يتكلم�ن عليك,الأن  االآخرين  ثغرة جتعل  و�شد كل  يتكلم�ن  االآخرين  باب يجعل  اأي  اأغلق 
هذا  كان  اإذا  خ�ش��شًا  داخلك,  يف  ب�شمة  يرتك  اأنه  اإال  فيك  ي�ؤثر  مل  ول�  النا�س  كالم 



150

جتعل  ال  تقفلها,لكي  اأن  حاول  �شغرية  كانت  ول�  ثغرة  اأي  اإن  وب�شببك,  �شحيحًا  الكالم 
�شبياًل  يتخذوها  لكي  ثغرة  وجدوا  باأنهم  يفرح�ن  الذين  االأع��داء,  وخ�ش��شًا  االآخرين, 
االأم�ر  تلك  وخ�ش��شًا  ف�شلك  اأم�ر  بكل  تتجنبه  اأن  يجب  النا�س  كالم  وقدرتك,  اإليك, 
فيها,فاإن  املجال  فتحت  اإذا  امل�شتمرة  االأم�ر  اأن  ذلك؟  وال�شبب يف  م�شتمرة,  تك�ن  التي 
الكالم �ش�ف ي�شبح م�شتمرًا عليك,واإذا مل تتدارك ذلك �ش�ف ي�ؤثر فيك الكالم لدرجة 
اأنك ت�شبح اأقل من الذين يتحدث�ن عليك, ومن االأم�ر امل�شتمرة التي يجب اأن تنتبه لها! 
ال�قت يف العمل الذي �ش�ف تق�م به! �ش�اًء كنت طالبًا يف اجلامعة حت�شر حما�شراتك, 
دائمًا,  تك�ن م�شتعدًا  اأن  يتطلب  اأي عمل  اأو  اأو اخلا�س,  القطاع احلك�مي  اأو م�ظف يف 
نف�شك  تعر�س  بها,فاإنك  تق�م  التي  املهام  اأو  لالأعمال  تق�شر يف احل�ش�ر  لذلك عندما 
بتنظيمها وترتيبها  اأم�ر حياتك  اأن ت�شبط  االآخرين, وتك�ن هدفًا لذلك, فحاول  لكالم 
وت�زيع مهامها وجعل اأول�يات, وت�شتطيع قيا�س ذلك على ما لديك من االأعمال اأو االأفعال 
التي تق�م بها, فاحر�س على اأن ت�شبط اأوقاتك,لكي ال جتعل الأي اأحد جمال, لئن يطعن 
اأن تغلق جميع االأب�اب,والطرق التي تت�شبب يف كالم  فيك ويتكلم عليك,بل يجب عليك 
النا�س عليك,وتتدارك ذلك اأول باأول,واإذا كنت من الذين يتكلم�ن عليهم النا�س ب�شبب 
اإهمالك باأمر ما,فيجب عليك اأن ت�قف كالم النا�س حااًل,وذلك باأن تغلق اأي ثغرة كانت 
�شببًا يف ذلك, ومع مرور ال�قت يبداأ يقل كالم النا�س عنك, بل اإنهم لن يجدوا طريقًا اأو 
ثغرة يتكلم�ن عليك بها, و�شدقني اأنك ت�شتطيع ذلك,لكن املهم اأن ال ت�شت�شلم لذلك,وال 
تق�ل فات االأوان اأو انتهيت, بل يجب عليك اأن ت�شتيقظ من غفلتك وتقدر نف�شك ومكانتك.
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احلي��اة بطبيعته��ا �سهل��ة, ممه��دة, للعي���س فيها, 
واحلياة ل تتعق��د اأبدًا, فالليل ليل, والنهار نهار, 
ويتعاق��ب الليل والنه��ار اإىل اأن يرث اهلل الأر�س 
ومن عليها,لكن التعقي��د وال�سعوبة تكمن مننا؟! 
وذل��ك بعدم تنظي��م اأنف�سنا وترتيبه��ا, واإل فاإن 
احلياة الآن �سهلة لكنها بحاجة اإىل و�سع خطة, 
ور�س��م خريطة ذهنية وا�سح��ة, والتعقيد الذي 
يقوله اأكرث النا�س؟! هو منهم لأنهم غري منظمن 
اأموره��م بال�س��كل  وغ��ري مرتب��ن, ومل ينظم��وا 

املطلوب. 
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هذه ر�شالة ملن يظن�ن احلياة اأ�شبحت �شعبة, فل� �شاألت من يق�ل اأن احلياة اأ�شبحت 
اأن ت�شبح �شعبة حقيقة؟ بل  �شعبة, هل تقف مكت�ف اليدين وتق�ل احلياة �شعبة؟ اإىل 
�ش�ف ت�شتد �شع�بتها عليك؟, واالإجابة يجب اأن تخرج منك يجب اأن ت�اجه ال�اقع احلايل 
الذي اأنت تعي�س به االآن, يجب اأن تتما�شى مع و�شعك الراهن,لكي ت�شتطيع العي�س ب�شه�لة 
و�شالم, الأنك اإذا مل ت�اجه ال�شع�بات احلالية يف احلياة فاإنك �ش�ف تتعب يف امل�شتقبل, 
ال تقف عند نقطة معينة, اأو جتعل نف�شك تعي�س يف بحر ال �شاحل له,اأي االأحالم اأو �شيء 
ل�شرب  بحاجة  كلها  احلياة  اإن  ووقت احلايل,  واقعك  تك�ن يف  اأن  يجب  وفات,بل  م�شى 
يح�شل  والذي  ومتطلباتها,  واأم�رها  احلياة  م�شتجدات  ال�شري يف  ومقابله  دائم,  وكفاح 
من ح�لنا طبيعي؟! فل� رجعنا اإىل الزمن القدمي ل�جدنا اأن االإن�شان كان يعي�س يف جهد 
اأر�س اهلل  ال�شعي احلثيث يف  وي�شعى  يبحث  وه�  ال�شم�س  الفجر حتى غروب  منذ طل�ع 
ال�ا�شعة,باحثًا عن لقمة العي�س وال�شكن املريح, واالآن التعب الذي ن�اجهه اأقل من التعب 
اأول  ذلك  ومتابعة  والرتتيب  التنظيم  اإىل  بحاجة  ه�  اأ�شالفنا!,بحيث  ي�اجه  كان  الذي 
باأول, بحيث اأنك تكمل �شيء ب�شيء اآخر, ولعلي �ش�ف اأورد لك مثااًل ي��شح لك امل��ش�ع, 

يف املعادلة التالية:
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نعمله  اأن احلياة مت�شي وفق رغباتنا ووفق ما  واتعظ, كيف  وتعلم!  و�شاهد؟  انظر! 
�ش�ف  احلياة  فاإن  رتبناها  ع�ش�ائية,واإذا  ت�شبح  �ش�ف  فاإنها  حياتنا  اأهملنا  فاإذا  فيها, 
ت�شبح رائعة, �شهلة, مي�شرة,غري معقدة,وغري مكلفة, ولعل ال�شبب يف ك�ن احلياة �شهلة, 
اأن كل �شيء م��ش�ع وفق حاجة اخللق, فمثاًل الليل للراحة,والنهار للعمل, وهكذا, وعندما 
اأذكر دائمًا الليل والنهار كمثال, الأنهم اآية من اآيات اهلل �شبحانه م�شاهدة يف كل مكان, 
و�شاهدة على عظمة اخلالق, وعلى تنظيم جميع �ش�ؤون اخللق من االإن�شان اإىل احلي�ان 
الخ....., ولكن �شه�لة احلياة لي�س املق�ش�د فيه اأن جتد الراحة االأبدية,اأو اأنك تبقى نائمًا 
من غري عمل وجهد,لكن ال�شه�لة املق�ش�دة,اأن هذه االأر�س عندما خلقها اهلل �شبحانه 
وتعاىل, جعلها �شاحلة للعي�س فيها, باأخذ االأ�شباب التي بها,وبالبحث والتق�شي,واملحاولة 
اأي  االأر���س,  هذه  على  العي�س  ي�شتطيع  منا�شبة  طريقة  منا  ال�احد  يجد  حتى  واخلطاأ, 
املكابدة  فيها,  طبيعيًا  قان�نًا  االأر�س,ويعترب  وجه  على  العي�س  يف  املهمة  عنا�شر  من  اأن 
فيها,وم�اجهتها م�اجهة �شحيحة, وتذليل ال�شعاب التي ت�اجهنا, وال�شع�بة يف احلياة 
كما  االأر���س  على  املكابدة  وه�  احلياة,  قان�ن  معرفة  وعدم  املفرطة,  الراحة  يف  تكمن, 
ذكرت قبل قليل, وال�شع�بة تاأتي دائمًا عندما يبحث ال�احد منا على الراحة الدائمة,وهذا 
لي�س ب�شحيح, فاحلياة ومتطلباتها بحاجة من وقت الآخر, الكفاح وال�شرب, والبحث عن 
احلل�ل ال�شحيحة, ودائمًا اأق�ل اأن احلياة بحاجة ل�شرب ولكن هذا ال�شرب يجب اأن يك�ن 

�شربًا على ال�شيء ال�شحيح.
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ه��ل علم��ت يوم��ًا م��ا, اأن �سخ���س ي�س��ري يف 
الغاب��ة اأو ي�سل��ك طريق��ًا بري��ة م��ن غ��ري 
اأن يع��رف اأين ي�سل��ك, فلو قلن��ا اأن �سخ�سًا 
�سل��ك طريق��ًا غري وا�س��ح فه��ل نتوقع منه 
اأن يج��د الطري��ق ال�سحيح؟! كال بل �سوف 
يج��د �سعوبة يف ذل��ك وم�سقة, اأما لو �سلك 
�سخ�سُا ما طريق وا�سحة ف�سوف ي�سل بكل 

�سهولة ومن غري م�سقة اأو �سعوبة.
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ي�شلح  وال  البناء  م�اد  واختيار  امل�قع  اختيار  بيت فيجب عليك  ببناء  اأنك قمت  ل� 
اأن تبني اإال بعد اأن قمت بعمل الق�اعد االأ�شا�شية وهذه الق�اعد يجب اأن تتحمل طابق اأو 
طابقني اأو ثالث ط�ابق, بح�شب حتملها, فهذه احلياة بحاجة ملثل هذه االأم�ر, فمثاًل اإذا 
اأردت الذهاب لرحلة برية, يجب اأن يك�ن لديك معرفة للمكان الذي تريد اأن ترتاده, لكي 
ي�شهل عليك الع�دة, ولكي ال ياأخذ منك وقت وجهد, فعندما تذهب ملكان غري وا�شح وغري 
معل�م لديك, فاإنك �ش�ف جتد معاناة يف ذلك, �ش�اء ال�قت الذي �ش�ف ت�شتهلكه, وهذا 
اأقل االأم�ر التي حت�شل معك, اأما اإذا ذهبت يف رحلة برية وتعرف االأماكن والطرقات, 
ووا�شحة, واحلياة  الأنك مبعرفة جيدة  وقتًا ط�يل,  برحلتك, وجتد  ت�شتمتع  �ش�ف  فاإنك 

هكذا, فكلما كانت وا�شحة املعامل ومعل�مة االجتاهات,  كان من ال�شه�لة العي�س فيها.
واأي�ضاً هناك اأمر مهم, وهو عندما يكون اجتاهك وا�ضح ف�ضوف تك�ضب عدة اأمور 

منها:

تريد. ما  على  حت�شل  ف�ش�ف  وا�شح  اجتاهك  يك�ن  عندما   •
اأنت. من  تعرف  ف�ش�ف  وا�شح  اجتاهك  يك�ن  عندما   •
قدراتك. تعرف  ف�ش�ف  وا�شح  اجتاهك  يك�ن  عندما   •

تريد. الذي  على  جهدك  تركز  ف�ش�ف  وا�شح  اجتاهك  يك�ن  عندما   •
ترغبه. الذي  للهدف  ب�شرعة  ت�شل  ف�ش�ف  وا�شح  اجتاهك  يك�ن  عندما   •
العذب. كاملاء  �شهلة  حياتك  ت�شبح  ف�ش�ف  وا�شح  اجتاهك  يك�ن  عندما   •

ح�لك. هم  ممن  ت�شعد  ف�ش�ف  وا�شح  اجتاهك  يك�ن  عندما   •
عندما يك�ن اجتاهك وا�شح ف�ش�ف تخت�شر عليك الكثري من ال�قت واجلهد.  •
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واأي�ضاً عندما ل يكون لديك اجتاه وا�ضح ف�ضوف تخ�ضر عدة اأمور منها:

عندما يك�ن اجتاهك غري وا�شح  لن حت�شل على ما تريد.  •
عندما يك�ن اجتاهك غري وا�شح لن تعرف من اأنت.  •

عندما يك�ن اجتاهك غري وا�شح ف�ش�ف يك�ن جهدك م�شتتًا.  •
عندما يك�ن اجتاهك غري وا�شح لن ت�شل لهدفك بال�شرعة املطل�بة.  •

عندما يك�ن اجتاهك غري وا�شح ت�شبح حياتك كاملاء العكر.  •
عندما يك�ن اجتاهك غري وا�شح  ت�شقي ممن هم ح�لك.  •

عندما يك�ن اجتاهك غري وا�شح �ش�ف ت�شيع الكثري من ال�قت واجلهد.  •
ومن االأم�ر التي متيز احلياة الدنيا, ال��ش�ح يف كل �شيء, لكي ي�شتطيع املخل�ق العي�س 
فيها,ومعرفة  ال��ش�ح  من  بد  وال  ال�شقاء,  من  بد  ال  اأنه  بحيث  خرياتها,  من  والتب�ء  فيها 
معاملها, ومعرفة, الطرق امل��شلة واملخت�شرة لذلك, ولكن ال يجب اأن جنعل و�ش�ح حياتنا باأن 
جنعل حياتنا يدخل فيها ال��شاو�س وال�شك�ك والت�شييق, بحيث اأنه ي�جد بع�س االأ�شخا�س 
يظن اأن و�ش�ح احلياة يف البحث عن كل �شغرية وكبرية بت�شدد وحر�س زائد, بل يجب اأن 

تك�ن �شل�شة مب�شطة معروفة. 
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ول  لل��وراء  مي�س��ي  اإن�سان��ًا  علم��ت  ه��ل 
ي�سري لالأم��ام , اإنها �سن��ة اهلل يف العباد, 
لل��وراء,  النظ��ر  وع��دم  لالأم��ام  ال�س��ري 
لأن��ه يف العم��وم, النظ��ر لل��وراء يك��ون 
للعظة والتفكر وتعلم الدرو�س وتفادي 
الأخطاء, اأما ال�س��ري لالأمام فهو البحث 
وال�سع��ي احلثي��ث عل��ى احلي��اة الدني��ا 

بت�سحيح الأمور ال�سابقة.
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هناك اأمر كل ي�م ي�شاهده ويعلمه كل من يف االأر�س, اإنها اآية وعظة للذين يتفكرون 
يف خلق ال�شم�ات واالأر�س, اإنها جتلي القل�ب, وتدل على عظمة اخلالق, وما وهبه لنا من 
�شبل العي�س على احلياة الدنيا, من ت�شهيل احلياة وعدم �شع�بتها, حيث اأن كل �شيء له 
اأن  اأنه عندما ت�شاهد كيف  حل علمه من علمه وجهله من جهله, املهم يف هذا امل��ش�ع 
النهار يتبعه الليل وهكذا حتى ياأتي اأمر اهلل, اإن اأم�ر احلياة ال تنظر لل�راء وال تقف عنده 
فالليل ال يقف عند النهار والنهار ال يقف لليل, كٌل قد عرف طريقته ومهمته, اإن النظر 
لل�راء قد يجرك اإليه, بل يجعلك تقف عند نقطة معينة, وال يجعلك تتحرك بعدها, الأنك 
اأو�شح لك بهذا املثال الب�شيط, هل  اأن  اأبدًا, واأ�شتطيع  علقت نف�شك عند �شيء ال يرجع 
ت�شتطيع اأن ترجع الأيام ال�شباب, اأو ت�شتطيع اأن ترجع لعام 1987م وتبداأ من هذا التاريخ, 
بل لن ت�شتطيع اأن ترجع حتى ال�شاعة التي ذهبت عليك,بل وحتى النف�س الذي يخرج منك 
لن يع�د اأبدًا, واحلقيقة اأن الفطني؟!, ه� الذي يعمل ال�شيء الذي ي�شتطيع عمله يف وقته 
وبح�شب قدرته اأي يف ال�قت احلا�شر, والكثري منا يقف عند املا�شي لكن املهم ال جنعل 
هذا ال�ق�ف يعطل وي�شل قدراتنا, اإن النظر لل�راء مثل الذي مي�شي لالأمام ولكن عي�نه 
تنظر خلفه!؟ عندما ت�شاهد اإن�شانًا يفعل هذه الطريقة, فاإنه �ش�ف وبال �شك ي�شقط يف 
حفرة ما اأو يت�ه وال يدري اأين يذهب, ومن املعل�م لدى الكثري من اأويل العق�ل ال�شحيحة, 
اإال للعظة والعربة, والتعلم من االأخطاء فيه واال�شتفادة من  اأن املا�شي ما ه�  والعلماء, 
االأعمال ال�شحيحة التي كانت فيه, وجتنب االأخطاء واالأم�ر التي كان يقع فيها اأ�شالفنا 
واأق�ام واأمم عتي عليها الزمان فاأ�شبحت �شاهدا على ما كان�ا يعمل�ن, واال�شتفادة من 
واأخذت  اإذا متنيت  اأنك  واأعلم  تك�ن خربة �شحيحة,  اأن  ب�شرط  ال�شابقة  الب�شر  خربات 
بالتفكري بال�شيء املا�شي وتتمنى رج�عه حتى تغريه, هذا العمل من امل�شتحيل اأن يرجع 
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الزمن لل�راء ومن امل�شتحيل اأن ترجع ثانية لل�راء؟,بل هي احلياة الدنيا مت�شي وال تنتظر 
اأحد اأو تقف عند زمان معني اأو مكان حمدد, اإننا خلق من خلق اهلل �شبحانه,ُكتب علينا 
اأن ن�شعى يف االأر�س ونبحث ونكت�شف كل ي�م �شر من اأ�شرار الك�ن حتى قيام ال�شاعة جيل 
بعد جيل, اإن الزمن الذي م�شى ال ت�شتطيع اإرجاعه,لكن ت�شتطيع اأن تتعلم ممن ح�شل 
م�شى  زمن  عند  انتظارك  اإن  احل��ايل,  ب�قتك  االآن  تعمل  اأن  على  القدرة  لديك  فيه,بل 
واأيام م�شرقة وتنتظر رج�عها ي�ؤثر عليك وي�شل قدرتك وتفكريك ويجعلك تعي�س �شراب 
وبحر ال �شاحل له, بل تعي�س ب�هم وقد ت�شل لدرجة الياأ�س وتدخل يف اأم�ر اأنت عن غنى 
عنها,الأنك تطلب امل�شتحيل وه� الرج�ع لل�راء,ومتني ال�شيء الذي م�شى وانتهى,اإن كل 
ي�م يذهب ال يع�د, ويبقى م�شجل يف ذاكرة االأيام, اإن االأيام اخل�ايل التي م�شت, عبارة 
عن تدريب وتعليم لك, تاأخذ منها الدرو�س وت�شتفيد من جتاربها املرة واحلل�ة, ون�شيحتي 
لك يا من تنتظر املا�شي وحتن له وتتمنى رج�عه, عليك بالذي بيدك والذي ت�شتطيع اأن 
تفعله االآن, ال تنتظر الذي �شافر ومل يع�د, مثل الذي يتمنى ل� اأن اأمه اأو اأب�ه يك�ن حي 
لكي يرب بهم وقد عرف قيمتهم بعد م�تهم, ويبقى يتح�شر على نف�شه ويندم الندم الذي 
يجعله دومًا متحطمًا, بل يجعله يعي�س يف دائرة مغلقة ال نهاية لها, عندما مي�ت اأب�ك اأو 
اأن تتمنى رج�عهم, بل تندم على عق�قك  فاإنك من الطبيعي  اإذا عرفت قيمتهم  اأمك, 
لهم, لكن هل تقف مكت�ف اليدين وت�شخط على نف�شك,حتى اأنه كل ملا اأ�شابتك م�شيبة, 
تن�شبها ب�شبب عق�قك, �شحيح اأن العق�ق اأمر حمرم وه� من االإف�شاد يف االأر�س وقطيعة 
الرحم, لكن تذكر اأن باب الفر�س مفت�ح لك الأن تعدل ما كنت تق�م به, اأ�شتخدم قدرتك 
احلالية, من ال�شدقات اجلارية, ومن تعليم النا�س اخلري واإر�شادهم لل�ش�اب, واحت�شاب 
ذلك اأجره ل�الديك, اإن هذا ه� ال�ش�اب وه� الذي يجعلك ال تياأ�س من روح اهلل ورحمته 
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الب�شر معر�ش�ن  بني  اأن  واحلقيقة  وارد,  ب�شر واخلطاأ  اأننا  واأعلم  �شيء,  كل  و�شعة  التي 
للخطاأ والع�شيان, الأننا ل�شنا مالئكة اأو ر�شل بل اإننا خلق من خلق اهلل �شبحانه, وت�شتطيع 
قيا�س ذلك على جتارة خ�شرتها اأو م�شروع فا�شل, اإذا اأردت اأن تك�ن اإن�شان ناجح, عليك 
اأن تتعلم من اأخطائك واأخطاء االآخرين, اإذا فعلت ذلك, ف�ش�ف يقل خطاأك ب�شكل كبري, 
واأنا اأق�ل لك من الذي يح�ل بينك وبني رحمة اهلل ولطفه قل يل من؟! من الذي يتجرءا 
باأن اهلل لن يرحمك, �شبحانه اإن �شاء عذبك واإن �شاء رحمك, ولي�س الأحد من الب�شر عليه 

�شلطة عليك, بل كلنا من اآدم, واآدم من تراب.
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م��ن ال�س��يء الطبيعي ال��ذي يتعلم �س��يء �سوف يظهر 
علي��ه, عندم��ا تتعلم اأي ف��ن فاإنك �سوف تع��رف ماذا 
تعم��ل, فالذي يتعلم اأمور الإدارة ف�سوف يعرف عنها, 
والذي يتعلم ال�سباك��ة ي�سبح يعرف كيف يتعامل مع 
م�ساكل ال�سباكة, الذي يتعلم ريا�سة معينة مثل كرة 
الق��دم فاإن��ه �سوف يع��رف اأف�س��ل من ال��ذي مل يتعلم 
ك��رة الق��دم, وهك��ذا كلم��ا تعلم��ت �سيء ظه��ر عليك 
ال��ذي تتعلم, والذي يربي اأولده على طريقة معينة 
ف�سوف يظهر عليه اأثر الرتبية, لكن الفرق هو همتك 

وعزميتك لذلك.
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عندما تتعلم قيادة ال�شيارة فاإنك تك�ن قد عرفت كيف تق�دها, واأنا اأوجه ر�شالة ملن 
يعترب التعلم لي�س كل �شيء, واأق�ل له�ؤالء الفئة من النا�س ل� كان كالمكم �شحيحًا ل�جدت 
اأن اخلباز يخبز اخلبز ويجيده من  اأو  تعلم,  الطائرات بدون  قيادة  ي�شتطيع�ن  النا�س  اأن 
يلتقط�ن  اأنا�س  ي�جد  حيث  تعلمهم,  �شرعة  ه�  النا�س  بني  الفرق  اأن  احلقيقة  تعلم,  غري 
اأو ط�يل,  اإما ق�شري  اإىل وقت  اأو ب�شكل مبهر والبع�س االآخر يحتاج  املعل�مة ب�شكل �شريع 
لكن باعتبار التعلم ه� بحاجة ل�قت وبحاجة ال�شتمرار ويعترب هذا املنطلق بح�شب مهارات 
واأ�شاليبه  للعلم  م�افقة  �شاحلة  الرتبية  كانت  فكلما  االأوالد  تربية  يف  يظهر  وهذا  الب�شر, 
فاإنهم  ال�شدق  اأوالدك  تعلم  فعندما  مثالية,  تربية  �ش�ف ت�شبح  فاإنها  ال�شحيحة  وطرقه 
�ش�ف ي�شبح�ن �شادقني, اأما ل� ربيتهم على الكذب فاإنهم �ش�ف ي�شبح�ن كاذبني, وهذه 
وت�شتطيع  وال�شليم,  ال�شحيح  للطريق  ت�شمل حاالت رحمها اهلل ووفقها  القاعدة عامة وال 
م�شاهدة ذلك يف جمتمعنا الي�م, فالذي يربي اأوالده ومعروف عنه اأن يربيهم على الطريقة 
ال�شحيحة ف�ش�ف يظهر ثمار تربيته ال�شاحلة وي�شبح�ن لبنة �شاحلة يف املجتمع, والدليل 
على التعلم اختالف اللغات بني الب�شر باأن�اعها واأ�شكالها, كل هذه االأم�ر مل تاأتي حم�س 
ال�شدفة بل هي تعليم وا�شتمرار, ل� اأنك ذهبت اإىل قرى يف اأفريقيا فلن ت�شتطيع معرفة 
لغتهم الأنك مل تتعلمها, فالذي نتعلمه �ش�ف يظهر علينا, عندما تتعلم التزلج على اجلليد 
فاإنك �ش�ف تربع فيه, ول� اأنك تعلمت الهب�ط مبظلية لعرفت كيف تتعامل معها, اإن حياتنا 
وو�شعنا الراهن نتيجة تعلمنا, اإن اأفكارنا تت�شكل بح�شب تعلمنا ثم يظهر ذلك على اأفعالنا 
واأق�النا, لكن العربة من هذا الق�ل اأن لي�س كل ما نتعلمه يظهر علينا, وذلك ب�شبب ت�فيق 
اهلل لنا وهذا ال�شبب رئي�شي, لكن هناك اأ�شباب فرعية ولعلها اأنك مل تكت�شف الذي ينا�شبك 
وهذا ه� ال�شر الذي ال يعرفه اأغلب النا�س وه� معرفة قدراتك وهذا يحتاج منك جهد لكي 
تكت�شف امل�هبة,اأو اأنك مل ت�شتمر يف التعلم, اأو اأنك قارنت نف�شك بالذين جنح�ا يف الذي 
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بحد  م�شكلة  بالنا�س  مقارنتك  لئن  بالنا�س  نف�شه  يقارن  الذي  خطري  االأمر  وهذا  تعلمته, 
ذاتها, الأنك عندما تقارن نف�شك بالنا�س فاإنك تبحث عن امل�شتحيل الأن املقارنة باالآخرين 
ال ت�شلح, فكل واحد منا له ب�شمته و�شكله واأ�شل�به, اإذا اأردت املقارنة قارن نف�شك بنف�شك 
بحيث ت�شاأل نف�شك عدة اأ�شئلة: هل اأنا اأف�شل من الزمن املا�شي؟ هل تقدمت لالأف�شل؟ هل 
اأنا بحاجة ملزيد من التعلم؟ هل ما اأق�م به �شحيحًا؟ هل اأنا را�شي عن نف�شي؟,احلقيقة 
بهذه االأ�شئلة وغريها تك�ن قد اأ�شعلت يف نف�شك �شرارة التحدي مع نف�شك, وتك�ن قد بحثت 
عن ما يزيد طاقتك وي��شع مداركك ويجعلك تراجع نف�شك وجتدد العهد معها, وكما قيل 
اإذا مل ت�شل للقمة ف�ش�ف تك�ن قريبًا منها, ويجب اأن تعلم اأن كل اإن�شان يختلف عن االإن�شان 
االآخر بقدراته وبن�شب خمتلفة, لكن عندما تتعلم مثاًل النجارة �ش�ف ت�شبح جنارًا, ول� 
تعلمت الزراعة �ش�ف ت�شبح مزارعًا,ول� تعلمت امليكانيكا �ش�ف ت�شبح ميكانيكيًا وهكذا, 
ومن  وم�اهبك,  بقدراتك  وذلك  ينا�شبك,  ال  والذي  ينا�شبك  الذي  تتحكم يف  الذي  فاأنت 
االأمر العجيب يف تك�ين العقل اأنه مرن بحيث اأنك ت�شتطيع اأن تتغري من الذي تتعلمه من 
وقت الآخر,ولت��شيح ال�ش�رة ب�شكل مي�شر اأنه اإذا تعلمت الزراعة وتعلمت معها مهنة اأخرى 
مثل االإدارة فاإنك �ش�ف ت�شتطيع اأن تتعلم االإدارة لكن ال�شحيح يف االأمر اأنك ت�شتطيع اأن 
تتعلم اأكرث من مهنة اأو مهارة, وهذا االأمر اأود ت��شيحه لكثري من النا�س, اأنك عندما تتعلم 
مهارة حتى ول� لفرتة ط�يلة فاإنك ت�شتطيع اأن تتعلم مهارة اأخرى, وذلك ب�شبب مهارة عقل 
االإن�شان ومرونته, لكن امل�شكلة تكمن يف الهمة لديك فعندما تك�ن همتك �شعيفة فاإنك �ش�ف 
ت�ؤثر على الذي تعلمته اأ�شاًل فكيف اإذا اأردت االنتقال ملهارة اأو مهنة اأخرى, اأنك عندما ترى 
اأح�ال النا�س من ح�لك, جتد اأنا�س كبار يف ال�شن يناف�ش�ن ال�شباب ب�شبب همتهم العالية 
اإال اأنك جتدهم كاجلبال ال�شاخمة, امل�شاألة م�شاألة همه وعزمية واإ�شرار,  رغم كه�لتهم, 

والعقل ه� الذي يحرك لك ج�شدك وفق التفكري الذي تفكر فيه.
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اإذا مل تقبل نف�سك فمن الذي �سوف يقبلك!؟, 
اإذا مل تكن قريب��ًا من نف�سك فمن الذي يكون 
قريبًا منها وم�سئول عن اأي ت�سرف من نف�سك, 
اأعل��م اأن احلياة ل تكتم��ل اإل بوجود النق�س 
وال�سب��ب ه��و عندم��ا ت�سع��ر بالنق���س فاإن��ك 
�سوف تبح��ث عن املزيد وتكمل ه��ذا النق�س, 
عندم��ا تك��ون معاقًا ج�سديًا ف��اإن عقلك لي�س 
معاق��ًا وه��ذا هو الأم��ر الذي اأده���س العلماء 
واملفكرين, اإن�سان يعاين من م�ساكل يف ج�سده 

لكن لديه عقل يتغلب على ذلك كله. 
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اإذا كنت ط�ياًل اأقبل ذلك واأبحث عن ال�شيء املنا�شب فلديك مهارة يف ط�لك بحيث 
ت�شتطيع اأن متار�س االأم�ر التي بحاجة لالإن�شان الط�يل, اإما اإذا كنت ق�شريًا في�جد لديك 
ما ينا�شب ق�شرك وقد تتف�ق به على الذي اأط�ل منك, ول� كنت معاقًا �ش�اًء كفيف الب�شر 
اأو االأطراف اأو ال�شمم فكل هذه االأم�ر يجب اأن تتقبلها بكل راحة, لكن ال جتعل هذا التقبل 
الدنيا  حال  يف  تاأملت  ل�  للقمة,  بك  ت�شل  همة  فيك  ت�قظ  �شرارة  اأجعلها  بل  ا�شت�شالم, 
ه�  اإمنا  باملائة  مئة  الدنيا  يف  ي�جد  ال  والكمال   , وحده  هلل  فالكمال  كاملة  غري  ل�جدتها 
اإن�شان  اأي  اإن  �شكانها,  من  نك�ن  اأن  اهلل  ن�شاأل  التي  اجلنة  يف  في�جد  الكمال  اأما  ن�شبي, 
را�س عن  واأن��ه غري  املزيد,  يبحث عن  اأنه  نابع من  النجاح  وهذا  ناجح وجنح يف احلياة 
حاله فتجده من قمة اإىل قمة, اإنك عندما تقبل نف�شك فاإنك تك�ن قد علمت ما اأنت عليه 
وا�شتعديت ملا ه� اأمر منه, اإنها الهمة التي حتى ل� كنت �شليم اجل�شد لكن ال ي�جد لديك 
بالنق�س  ال�شع�ر  لكن  تذكر,  فائدة  احلياة من غري  مكانًا يف  اأخذت  قد  تك�ن  فاإنك  همة 
لديك ال جتعله يحطمك لكن اأجعل ال�شع�ر بالنق�س ه� اأنك تبحث وت�شتعد لكل اأمر قد يطراأ 
عليك, وحت�يل االإعاقات التي تعاين منها اإىل حمفزات ت�شاعدك على احلياة, ال اأن جتعلها 
حتطمك الأنك ل� حطمت نف�شك فاإنك �ش�ف جتر على نف�شك املزيد من امل�شاكل والتي قد 
ال جتد لها حل, لئن م�شكالت احلياة م�شتمرة ومتتالية, يجب اأن تك�ن م�شتعدًا دومًا لكي 
العق�ل  النج�م,  اإىل  فاإنك �ش�ف ت�شل  اأن عقلك �شحيح  اأن مادام  تعلم  اأن  �شيء, ويجب 
التي لدينا متكننا من كل �شيء لكن يجب اأن نفعل ال�شيء ال�شحيح يف امل��شع ال�شحيح, 
واأهم نقطة هي اأن تلم�س واقعك وتعي�س وفقه ال اأن تعي�س االأحالم وجتعلها حقيقة, بل اأجعل 
االأحالم التي حتلم بها  اأو التي تتمناها هدف لك ميكن ال��ش�ل اإليها اأو حتقيقها, لكن ال 
تعي�س هذا احللم, مثل الذي ياأتي عليه الليل ثم ياأخذ يعي�س اأحالمه ط�ل الليل حتى يقارب 
ال�شبح ثم ما يلبث اأن ينام وال يفعل �شيء وكل ي�م وه� على هذه احلال يعي�س �شرابًا, قل يل 
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كيف ترتقي واأنت تعي�س اأحالم من غري فعل وتعطي نف�شك اأماين, وال تق�م ب�شيء, بل تبقى 
�شاكنًا حتى ياأتي عليك زمان تندم على عدم حتركك وعدم اال�شتفادة من الذي بني يديك, 
اإن�شانًا  تك�ن  املنال, فعندما  بعيدة  اأنها  اأو  التحقيق  اأحالمًا م�شتحيلة  يعي�س  اأنا�س  وهناك 
ط�ياًل فاإنك من امل�شتحيل اأن تق�شر من ط�ل قامتك, وجتد نف�شك تتمنى ل� اأنك ق�شري 
وتعي�س اأحالمًا وت�شيع عمرك على �شيء ال ي�شتحق منك اإال اأنه من املفرو�س اأنك وظفته 
مبا ينا�شبه, اأو مثل االإن�شان الق�شري, يتمنى ل� كان ط�ياًل وجتده يبحث مينه وي�شره لكن 
من غري فائدة تذكر, وجتد �شنني عمره �شاعت يف اأنني ق�شري ونحيل و�شمني وغريها من 
العبارات التي جعلت منها دمار ملا ه� بني يديك, اإنك اإن مل تقبل �شكلك اأو االأمر الذي خارج 
�شكلها  على  نف�شك  ترف�س  اأن  من  بداًل  امل�شتحيل,  االأمر  ترف�س  بذلك  فاإنك  اإرادت��ك  عن 
الذي خلقها اهلل وتبحث عن ال�شيء امل�شتحيل, ا�شتخدم الذي بني يديك وال ت�شتخدم الذي 
اأ�شتخدم الذي متلكه و�شعه يف املكان املنا�شب له, وال تبحث وتنظر ملا ميلكه  بيد النا�س, 
االآخرون, وخ�ش��شًا االأم�ر التي يتميز بها النا�س اأي الفروق ال�شكلية, فبع�س النا�س يتمنى 
ل� ي�شبح مثل �شكل بع�س امل�شاهري, اأو اأنه معجب ب�شخ�شية لدرجة يتمنى ل� اأنه مثل هذا 
ال�شخ�س متامًا, اإن هذا االأمر خطري فعندما تتمنى �شخ�س ما اأن تك�ن مثله, فاإن هذا ي�ؤثر 
لي�شت لك ولن ت�شبح مثلها, بل يجب عليك عندما تعجب  الأنك تبحث عن ب�شمة  عليك 
تاأخذ �شفاته  اأن  ال�شخ�س يجب عليك يف هذه احلالة  اأن ت�شبح ذلك  باإن�شان ما وتتمنى 
وبع�س ميزاته وت�شيفها ل�شخ�شيتك امل�شتقلة, ويجب اأن تفتخر بنف�شك وخلقك وكيف اأن 
اهلل ميزك وجعلك خمتلف عن النا�س بحيث اأن لكل اإن�شان على وجه االأر�س ب�شمة خا�شة 
به يختلف بها عن غريه من بني الب�شر, هذا خلق اهلل الذي اأتقن كل �شيء, فيجب اأن تقبل 
نف�شك ب�شرط اأن ال ت�شتلم للذي يحزنك, ويجعلك تعي�س يف اأماكن �شحيقة, بل اأقبل نف�شك 

على اأن ت�شتطيع اأن تتغلب على م�شاقة احلياة و�شع�باتها بال�شرب والعزمية واالإ�شرار.
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عيوب النا�س ل تنتهي ول ميكن اأن يكونوا النا�س 
�سوا�سي��ة اأب��دًا يف احلياة الدنيا ب��ل هي اختالف 
وعي��وب ونق�س بن�سب متفاوت��ة, فعندما تن�سغل 
يف عي��وب النا���س فاإنك �سوف تدخ��ل بحر ل قاع 
له,وبذل��ك تن�س��ى نف�س��ك التي ه��ي بحاجة لك, 
ثم متيت ج�سدك ب�سبب ان�سغالك بعيوب النا�س, 
اأم��ا اإذا ان�سغل��ت بعيوب نف�سك فاإن��ك �سوف متيت 
احل�سد وتنظر لنف�سك وتعالج عيوبها وتق�سريها 

وبهذا ت�سبح �سحيح اجل�سد طيب النف�س.  
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 احل�شد يحيى عندما تن�شغل باالآخرين ومبراقبة عي�بهم واإتباع عرثاتهم, احل�شد 
اأمات  من  ومنهم  فيه  احل�شد  اأحيا  من  النا�س  من  ي�جد  لكن  النا�س  اأغلب  عند  م�ج�د 
احل�شد فيه, ومن عالمات اإحياء احل�شد هي تتبع ع�رات النا�س وعرثاتهم وعي�بهم, ول� 
اأنني  اأجاب البع�س منا  اأنف�شنا ما الفائدة من تتبع عرثات النا�س وعي�بهم؟! ول�  �شئلنا 
اإ�شالح النا�س, لكن هذا الق�ل ال فائدة منه, كيف تريد اإ�شالح النا�س واأنت تتبع  اأريد 
زالتهم وترتك حما�شنهم اأو االأم�ر ال�شحيحة التي قام�ا بها, تخيل نف�شك ل� اأن �شخ�شًا 
كلما راأى منك عيب اآخذ يت�شمت بك, وعندما تعمل ال�ش�اب فاإنه ال يثني عليك, هل هذا 
يريد �شالح العباد والبالد؟!, اإنه احل�شد الذي دمر االأج�شاد و�ش�د القل�ب, وجعلها تتمنى 
اإهمال  التي حتي احل�شد ومتيت اجل�شد هي  االأم�ر  اأعظم  العباد, من  على  النعم  زوال 
دائمة  بحاجة  التي هي  نف�شك  اإ�شالح  تن�شى  فعندما  وتتبع عي�ب غريك,  نف�شك  عي�ب 
اإىل تربية وتعليم عندها يبداأ احل�شد ينت�شر فيك حتى ت�شل اإىل درجة بان تن�شى نف�شك, 
وتبداأ تن�شغل باالآخرين, ولالأ�شف ن�شي الذي يتتبع عي�ب النا�س اأنه ال ميلك العباد بل ه� 
اإي�شالها  اأريد  �شعيف بحاجة لرب العباد, ولعلي �ش�ف اأذكر مثااًل ي��شح ال�ش�رة التي 
لك يا عزيز القارئ, ل� اأنك بداأت تراقب النا�س ول� بينك وبني نف�شك وت�شع يف ذاكرتك 
قائمة من النا�س الذين تتمتع ب�ق�عهم مب�شيبة وتفرح اأميا فرح, وبنف�س ال�قت حتزن 
عندما تراهم ينجح�ن, ملاذا تفعل ذلك ملاذا ال جتتهد وتركز كل جهدك على نف�شك وعلى 
قدراتك, وبدل اأن حتزن عندما ينجح النا�س وتفرح عندما يف�شل�ن, ملاذا ال حتزن على 
نف�شك التي مل تعطيها حقها من التفكري ومن التاأمل, واملفرو�س اأن حتزن على نف�شك اإذا 
اإنك  النجاح,  وتعزز هذا  نف�شك  وتفرح عندما تنجح  بالبحث  الف�شل  وتعالج هذا  ف�شلت 
من  عليها  ال�شار  بتجنبك  وذلك  ج�شدك  حتيي  �ش�ف  فاإنك  نف�شك  بعي�ب  ان�شغلت  اإذا 
اأي �شخ�س ه� احلزن على نف�شك التي ل�  اإن اأعظم عالج للح�شد لدى  جميع الن�احي, 
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ق�شرت فيها اأو اأهملتها فاإنك �ش�ف تك�ن م�شئ�ل عن اأي ت�شرف ينتج منها, بل ه� تربية 
النف�س وتدريبها على اإ�شالح العي�ب, االن�شغال بعي�ب ال�شخ�س نف�شه يجعله دوما ن�شيطًا 
ودومًا يحب اخلري الأنه ربى نف�شه واأهتم بها حتى متكن منها واأ�شبحت حتت اأمرته, اأما 
عدم االن�شغال بعي�ب ال�شخ�س نف�شه فذلك ي�لد احل�شد ب�شكل تدريجي وي�ؤدي بك اإىل 
اأي ج�شد  اإىل هالك ج�شدك, وت�شبح نف�شك م�شتته تريد  اإهمال النف�س مما ي�ؤدي بك 
اآخر الأنها مل جتد من يرو�شها, عندما ت�شغل عقلك بنف�شك وحتاول ال��ش�ل لل�شيء الذي 
اأما ل� فلت نف�شك  يربيها على مكارم االأخالق فاإنها �ش�ف ت�شبح نف�شك حتت اأمرتك, 
فاإن نف�شك �ش�ف ت�شبح كالغنم من غري راعي وت�شبح �شائعة بني اأودية احلياة م�شتتة 
مذبذبة عندها يبداأ احل�شد يف احلياة اأواًل باأول ب�شبب عدم �شبط هذه النف�س وتروي�شها 
على ال�شالح واخلري, والنف�س اإذا مل ت�شغلها باخلري فاإنها �شرعان ما تن�شغل بال�شر, ومن 
ال�شه�ات  يف  وت�شيع  تفلت  ال  لكي  ملتابعة  م�شتمرة  بحاجة  اأنها  الب�شرية  النف�س  عجائب 
يتم تروي�شها على  النف�س ال  اأن هذه  ب�شبب  ينتج  ال�شالة امل�شلة, ولعل احل�شد  واالأه�اء 
طريقة �شحيحة عندها ترى النف��س االأخرى من ح�لها وكيف اأن اأ�شحابها يهتم�ن بها 
االأخرى عند  االأج�شاد  االأخرى يف  النف��س  النف�س غرية من  عند ذلك ي�شبح لدى هذه 
ذلك يبداأ احل�شد ب�شبب اأن هذا ال�شخ�س اأهمل نف�شه ومل ينظمها فيتمنى ل� اأن النف��س 
االأخرى مثله �شاقطة يف حفر الندامة والك�شل  والكره واحلقد, ول� قلنا كيف اأن احل�شد 
النف�س  ثم هذه  نف�شك متر�س  فاإن  نف�شك  تن�شغل عن  اأنه عندما  ل�جدنا  مييت اجل�شد 
النف�س غري ظاهر  اأنه يف  اأي  النف�شي  باملر�س  ي�شمى  الذي  املر�س, وهذا  للج�شد  جتلب 
وغري ملم��س,لكن االأفعال واالأق�ال واالأعمال التي يق�م بها االإن�شان هي التي حتدد لك 
ال�شخ�س اأكرث من �شكله بكثري,  فتجد اأن ال�شخ�س اأمامك �ش�رته ت�حي اإليك اأنها طبيعية 
بل ت�حي اإليك اأنها نف�س مثالية لكن هذا من الظاهر ول� �شاهدتها من الداخل ل�جدتها 



170

متذمرة �ش�داء كالليل قد ا�شت�ىل عليها الظالم الدام�س ب�شبب الذن�ب واملعا�شي وكرثة 
تتبع عي�ب النا�س واإهمال �شاحبها لها, احل�شد مي�ت اإذا ربينا اأنف�شنا ورو�شناها على 
يحيى  النف�س  وبحياة  النف�س  حتي  عندها  بعي�بنا  وان�شغلنا  وال�شحيح  ال�شليم  ال�شيء 
والق�ل احل�شن,  الطيب  الكالم  اإال  منه  ت�شمع  ال  وباطنيًا  في�شبح طيبًا ظاهريًا  اجل�شد 
اأما اإذا ان�شغلنا بعي�ب النا�س ون�شينا عي�بنا فاإن ذلك �ش�ف مييت النف�س ومب�تها مي�ت 
اجل�شد ويق�ش� القلب اأ�شد من احلجر ومب�ت النف�س ب�شببك عندها مي�ت اجل�شد في�شبح 
خبيثًا ظاهريًا وباطنيًا ت�شمع منه الكالم اخلبيث والق�ل الفاح�س ول� مل يظهر ذلك على 
يقا�س  الكالم ال  واالأعمال, وهذا  واالأفعال  باالأق�ال  باطنيًا يظهر  اأنه م�ج�د  اإال  اجل�شد 
على كل النا�س اأو جنعله معيارًا دائمًا اأي اأنه كلما تكلم �شخ�س اأو ظهر منه فعل قلنا هذا 
خبيث اأو هذا طيب وحكمنا عليه من اأول مرة, بل يجب علينا اأن نح�شن الظن يف النا�س 
ب�شرط اأال ي��شلنا الظن باأن نظن اأن النا�س كلهم �شيئني اأو طيبني, اإن حياة اجل�شد تك�ن 
اأنت  منك  يتم  منها,وهذا  اأطيب  كان اجل�شد  النف�س طيبة  كانت  فكلما  النف�س  يف حياة 
وي�شبح  ج�شدك  على  ذلك  يظهر  �ش�ف  فاإنك  نف�شك  عي�ب  اإ�شالح  يف  تن�شغل  فعندما 
ج�شدك ن�شيطًا مفعمًا باحلي�ية والن�شاط, والدليل على ذلك �شاهد اأكرث الذين هم من 
ح�لك كيف اأن اأج�شادهم تتاأثر بنف��شهم, فعندما تتعب النف�س جتر اجل�شد اأي�شًا معها, 
بعبارة اأخرى اجل�شد ه� عبارة عن �شكل الذي يحركه ه� النف�س التي ال ترى ولكن من 
املمكن معرفتها عن طريق االأق�ال واالأفعال واالأعمال, فاأنت الذي تختار لنف�شك اإن �شئت 

ولكن حتمل نتائج اختيارك.
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الطي��ور ن�ساهده��ا كل ي��وم على ال�سج��ر واحلجر بل 
اإنه��ا يف كل مكان وكاأن ل�سان حالها يخربنا بالجتهاد 
الدائ��م وامل�ستم��ر من��ذ طل��وع الفج��ر وحت��ى غروب 
ال�سم���س وه��ي يف عم��ل وبح��ث و�سع��ي متوكل��ة على 
خالقه��ا وموقن��ة على اأنه��ا �سوف جتد لقم��ة العي�س, 
وبع���س منها تقطع األف الأمي��ال جوًا وبحرًا باحثة 
ع��ن الأماكن التي جتد فيها الغ��ذاء, بل البع�س منها 
يغو���س البح��ار العميقة ويغي��ب عن �سغ��اره اأ�سابيع 
طويل��ة لك��ي يوؤمن له��م الطع��ام ف�سبح��ان اهلل الذي 
خلق كل �س��يء واأتقنه وجعله لالإن�سان لكي يتدبر يف 

خملوقات اهلل, وعظمة اخلالق.  
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لقد حاول العلماء على مر �شنني ط�ال على معرفة كيف اأن الطي�ر تهاجر وكيف تعرف 
اإن اجل�اب ه� اهلل  االأماكن,  الطري ف�ق بع�س  تتجنب  االأماكن وكيف تعرف م�شارها وكيف 
احلي  يخرج  حياًة  املاء  ومن  حليبا  اللحم  ومن  ن��ارًا  ال�شجر  ومن  خلقًا  املني  من  جعل  الذي 
من امليت وامليت من احلي ف�شبحان اهلل ما األطفه بعباده وما اأرحمه بهم, اإننا عندما ن�شاهد 
بفعل  وذلك  اهلل  على  اإال  تت�كل  وال  وتعمل  تبحث  كلها  واأن�اعها  واأ�شنافها  باأ�شكالها  الطي�ر 
ال�شبب البحث والعمل وال تنتظر نزول الطعام من ال�شماء بل تبحث يف كل زاوية ويف الليل ترجع 
وقد ملئت بط�ن �شغارها واأ�شبعتهم وهي بال عق�ل مثل االإن�شان, واالإن�شان الذي يبحث يجد, 
اأن احلياة الدنيا بحاجة للكد وال�شقاء واملتابعة امل�شتمرة, الأن احلياة  اأن نعلم بحقيقة  يجب 
واأكرث  تقطع م�شافات كل فرتة  الطي�ر  لالآخرة,  االإن�شان  فيها  تزود  لكي  تعترب حمطة  الدنيا 
م�شافة قطعت لرحلة ن�ع من الطي�ر22.000 كيل�مرت من املحيط املتجمد ال�شمايل اإىل جن�ب 
اأفريقيا للبحث عن االأكل والتزاوج, ومعظم اأعمال النا�س التي فيها الرزق تبتعد قرابة 20كيل� 
مرت تقريبًا والبع�س منها يذهب له �شريًا باالأقدام, وعلى الرغم من ذلك جتد بع�س النا�س 
ي�شتكي من امل�شافة وبعدها, كيف ل� اأنك تقطع م�شافة هذه الطي�ر كل �شنة, بل ما الذي �شنعه 
االإن�شان ب�ا�شطة عقله الذي وهبه اهلل, اإننا يف نعم ال تعد وال حت�شى بحيث اأن ال�احد منا قد 
يك�ن عمله قريب منه جدًا وحتى ل� كان بعيدًا فاإن و�شائل الراحة جعلتنا ال نح�س باجلهد والتعب 
وذلك من خالل ال�شيارات وو�شائل النقل االأخرى, اإن اهلل وهب االإن�شان عقاًل وهذا العقل ميثل 
كنزًا ال يقدر بثمن ولكي تعرف نعمة عقلك اأنظر ملن فقد عقله وكيف يعي�س بدون عقل, اإن من 
طبيعة احلياة التنقل والرتحال طلبًا لالأماكن التي بها الغذاء, وكان اأجدادنا ينتقل�ن من واد 
اإىل واد بحثًا عن الغذاء مل�ا�شيهم واأي�شًا االأماكن التي يك�ن اجل� فيها مهيئًا لل�شكن بها, وهذا 
تاأتينا من كل حدب و�ش�ب, بل جميع  اإن اخلريات  اأنها كثرية, بل  اإننا يف نعم بحيث  اجليل 
اخل�شار والف�اكه يف جميع الف�ش�ل تاأتينا بف�شل اهلل ثم ال��شائل احلديثة, اإن كل هذه النعم 
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الت�شهيل  بل هذا  ويبذل ق�شارى جهده,  وي�شكر اهلل على ذلك  ال�احد منا فقد يحمد  جتعل 
يجعل ال�احد منا يبذل الكثري والكثري, الطي�ر تقطع اأالف الكيل� مرت بل اإنها من قارة لقارة 
لكي تبحث يف اأر�س اهلل ال�ا�شعة عن املاأكل وامل�شرب املنا�شب لها وال�شكن, الطي�ر ال تياأ�س اأبدًا 
الأنها تعلم اأن الذي خلقها مل ي�جدها عبثًا بل اآية للت�كل على ربها بفعل االأ�شباب التي جتلب 
لها الرزق, عندما تنظر للطري ترى فيه الن�شاط واحلركة الدائمة والتفاوؤل الذي يجعلها دومًا 
يف عمل وجهد حثيث لطلب الرزق, عندما ت�شاهد الطي�ر تراها منذ بزوغ الفجر وهي ت�شتعد 
باأ�ش�اتها اجلميلة لكي تبداأ رحلة الي�م حتى غروب ال�شم�س ثم تاأوي اإىل اأع�شا�شها لكي تاأخذ 
ق�شط من الراحة للي�م التايل وهكذا كل ي�م حتى يرث اهلل ومن عليها, اإنها �شنة اهلل وخلق اهلل 
الذي اأبدع كل �شيء فله احلمد وال�شكر, الطري خلُق من خلق اهلل واآية عظيمة ال يفقها اإال اأول� 
االألباب وه� جند من جن�د اهلل, الطي�ر دائمًا م�شغ�لة يف البحث عن امل�شكن املريح والطعام 
اجتماعية  الطي�ر  املريح,  وامل�شكن  وال�شراب  الطعام  حلاجة  تتزود  م�شافرة  وكاأنها  والتكاثر 
وتتعاون بع�شها مع البع�س يف االأم�ر العامة التي تهمها كال�شفر عرب القارات للبحث عن اأماكن 
اأنها ال  جيدة للتزاوج والغذاء ال�فري واملنا�شب لها وال�شكن املالئم لها, ومن عجائب الطي�ر 
تتعاون على اأن تظلم بع�شها البع�س  وتخيل عزيزي القارئ ل� اأن النا�س م�شغ�لني يف ال�شعي 
يف اأر�س اهلل والبحث عن اأماكن التي بها الرزق مت�كلني اهلل وال يعتمدون على اأحد غريه, اإن 
الذي اأوجدك اهلل وهي نعمة بحد ذاتها لئن اهلل �شبحانه ا�شطفاك واأختارك لكي تعي�س على 
اأر�شه ولكي يتناف�س النا�س على االأعمال منهم امل�شرف ومنهم املق�شط ومنهم ال�شالح ومنهم 
الفا�شد ومن عمل خريًا وه� يعلم يف داخل نف�شه اأنه يعمل ال�ش�اب الذي ير�شي اهلل ويت�افق 
مع هدي النبي  ملسو هيلع هللا ىلص فليحمد اهلل على ذلك اأن وفقه على الطريق ال�شحيح,ومن كان مق�شرًا 
فليتب ويدع� اهلل ويتقرب اإليه بالذي ير�شيه �شبحانه حتى ت�شمله رحمة اهلل التي و�شعت كل 
�شيء,الطري يعمل يف الي�م قرابة 14 �شاعة عمل ولعلي �ش�ف اأو�شح لك ذلك يف اجلدول التايل 
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اأن�اع الطي�ر التي يك�ن عملها يف النهار, الأنه ي�جد  لكن هذا اجلدول تقريبي وي�شمل بع�س 
طي�ر تعمل يف الليل مثل الب�مة وغريها, وه� ي��شل لك فكرة التنظيم يف احلياة, وقد يختلف 

هذا اجلدول ن�ع ما من منطقة الأخرى اأي اأنه باختالف اأوقات ال�شروق والغروب:

جدول اأوقات بع�س الطيور
بعد 

�شالة 
الفجر 
تبداأ 

ت�شتيقظ 
وت�شتعد

عند 
�شروق 

ال�شم�س 
تخرج من 
اأع�شا�شها 
تبحث عن 

الطعام

�شالة 
الظهر 
تاأخذ 

ق�شط من 
الراحة, 

وقت 
قيل�لة 
حرارة 
ال�شم�س.

بعد 
�شالة 
الع�شر 

تبداأ 
العمل 

وتبحث 
عن 

الطعام, 
والبع�س 

منها يعلم 
�شغاره 

الطريان, 
وغريه.

قبل �شالة 
املغرب 
ت�شتعد 
للع�دة 

الأع�شا�شها

عندما 
تغرب 

ال�شم�س 
تتجمع 
الطي�ر 

كلها 
وكاأنها 
تتناق�س 
عن اأمر 
ما كل يف 

مكانه.

عندما 
يحل 

الليل تنام 
الطي�ر 

لكي 
ت�شتعد 
للي�م 
التايل.

ال�شاعة  
05:30
�شباحًا

ال�شاعة 
 06:00
�شباحًا

ال�شاعة 
 12:00
ظهرًا

ال�شاعة 
03:00 
ع�شرًا

ال�شاعة 
06:00
م�شاًء

ال�شاعة 
06:30
م�شاًء

ال�شاعة
07:00
م�شاًء

هذا هو جدول الطيور الن�شبي كيف اأنه منظم ومن�شق ومتوافق مع طبيعة احلياة وفطرتها
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تخيل جدولك يف احلياة اليومية وهو منظم 
ت�شلي 

الفجر ثم 
ت�شتعد 

للبدء يف 
ي�مك.

تتناول 
اإفطارك, 
ثم تذهب 
الأعمالك.

ت�شلي 
الظهر 

ثم تاأخذ 
ق�شط من 
الراحة, 

وقت قيل�لة 
حرارة 

ال�شم�س, 
تتناول 
وجبة 
الغداء.

بعد �شالة 
الع�شر 

تبداأ 
باأعمال 

اأخرى مثاًل 
م�شاعدة 
اأبناءك 
اأو نق�س 
اأغرا�س 
املنزل اأو 
متار�س 
اأن�شطة 
اإ�شافية .

ت�شلي 
املغرب 

ثم تذهب 
لتناول 
وجبة 

الع�شاء.

بعد الع�شاء 
تتكلم اأنت 

واأهلك 
عن بع�س 
امل�ا�شيع 

املهمة 
واالجتماع 

العائلي 
وغريه.

عندما 
يحل 

الظالم 
ت�شلي 
�شالة 

الع�شاء, 
وجتل�س مع 
اأهلك ثم 

تخلد للن�م 
لكي ت�شتعد 

للي�م 
التايل.

ال�شاعة  
05:30
�شباحًا

ال�شاعة 
 06:00
�شباحًا

ال�شاعة 
 12:00
ظهرًا

ال�شاعة 
03:00 
ع�شرًا

ال�شاعة 
06:00
م�شاًء

ال�شاعة 
06:30
م�شاًء

ال�شاعة
07:00
م�شاًء

هذا اجلدول مثال ب�شيط, ميثل كيف اأنه مئات ال�شاعات اأين تذهب, وكيف يتم ا�شتغالل اليوم بح�شب 
ما ينا�شبك, وهذا اجلدول يتناغم مع طبيعة ال�شروق والغروب  واملنطقة الزمنية, ول ي�شمل للذين 

يعملون يف الليل اأو اأوقات اأعمالهم ل تتوافق مع الليل والنهار, بل اإنك ت�شتطيع اأن ت�شتخدم هذا 
اجلدول وفق ما ينا�شبك ويتوافق مع طبيعة عملك.

لي�س بال�شرط اأن تعمل مثل هذا اجلدول بال�شبط,لكن باإمكانك اأن تنظم 
حياتك,وتن�شقها وجتعلها متوافقة, وت�شتغلها ال�شتغالل ال�شليم
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تخيل جدولك يف احلياة اليومية وهو غري منظم 
يذهب نائم

للعمل 
ب�شرعة 
وعجلة

يق�م نائمنائم
لتناول 
وجبة 

نائمنائم

ال�شاعة  
05:30
�شباحًا

ال�شاعة 
 06:00
�شباحًا

ال�شاعة 
 12:00
ظهرًا

ال�شاعة 
03:00 
ع�شرًا

ال�شاعة 
06:00
م�شاًء

ال�شاعة 
06:30
م�شاًء

ال�شاعة
07:00
م�شاًء

هذا اجلدول عبارة عن مثال ب�شيط وهو ل ميثل �شخ�س بحد ذاته,لكنه يخرب الواقع الذي يعي�شه 
بع�س النا�س, وكيف اأن ع�شرات ال�شاعات تذهب من غري فائدة.

حاول اأن تر�شم هذا اجلدول اإذا ا�شتطعت بوا�شطة احلا�شب الآيل اأو عن طريق م�شطرة 
وقلم, ثم تكتب فيه الأوقات املنا�شبة لتنظيم حياتك اليومية, ومت�شي على هذا اجلدول 

فهو منا�شب وب�شيط

ال�شاعةال�شاعةال�شاعةال�شاعةال�شاعةال�شاعةال�شاعة
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{َلَقْد َخَلْقَنا الإِْن�َساَن ف�ِي َكَبد}
�ش�رة البلد اآية)4(
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اأدراك  وما  احلمل  معاناة  تبداأ  عندها  باحلمل  والزوجة  ال��زوج  ي�شتب�شر  عندما 
وال�يالت  ال�شقاء  من  اأمهاتنا  وجربها  واملجلدات  الكتب  ذكرت يف  التي  املعاناة  هذه  ما 
التي �شربت واحت�شبت ذلك على اهلل ولئن هذا ه� حال الدنيا, وكيف يتخلق يف رحمها 
اجلنني منذ بداية التقاء الب�ي�شة يف ظلمات ثالث وكيف يتغذى اجلنني من عروق اأمه, 
وكيف  اأجمعني,  اخللق  ُيبعث  تنتهي حتى  ال  املعاناة  وهذه  اأ�شهر  ت�شعة  االأم  تعاين  وكيف 
تعاين ع�شر ال�الدة وغريها الكثري والكثري, االإن�شان منذ اأن يخرج من بطن اأمه وه� يف 
�شقاء بداية من قطع احلبل ال�شري حتى وفاته, �ش�ف اأعر�س عليك اأيها القارئ الكرمي 
هذه املراحل منذ البداية باخت�شار, عندما ي�لد م�ل�د ما فاإنه يبكي بفطرته الأنه جاء 
على هذه الدنيا و�شقائها, امل�ل�د يرعاه اأب�يه ويحافظ�ن عليه من اأي خطر حتى يعرف 
كيف يتعامل مع احلياة, عندما ي�لد امل�ل�د جتد الذين من ح�له يفرح�ن ويحمدون اهلل 
وي�شكرونه وخ�ش��شًا املقربني منه,عندها تبداأ رحلة هذا امل�ل�د وذلك باالإر�شاع واللبا�س 
الدافئ واملهاد املريح وغريه, وت�شهر االأم ط�ل الليل على طفلها مكابدة عناء الليل تاركتًا 
الفرا�س الهانئ والن�م الباكر,ثم ياأتي بعده اخلتان الذي تبداأ االأم بال�شهر الليايل الط�ال 
اإىل اأن تختفي اأوجاع اخلتان , ثم هذا الطفل يق�م ب�شرب احلليب من ثدي اأمه واحلليب 
الذي ياأتي من اأمه اإمنا ه� طاقة االأم ودمها,ثم متر عدة اأ�شهر حتى تخرج اأ�شنانه عندها 
يبداأ االأم واالأب يذهب�ن باالبن للم�شت�شفى لكي يعالج م�شكلة خروج االأ�شنان واإعطائهم 
الليل من هذه امل�شكلة,  مهدئ,وفرتة خروج االأ�شنان لدى امل�ل�د يعاين االأم واالأب ط�ل 
الكفاح, مغب�ن من �شرب وحمزون  ودار  ال�شقاء  دار  فالدنيا  تنتهي  اإن م�شاكل احلياة ال 
من �شجر, ثم يكرب هذا امل�ل�د ي�شع ن�رًا على احلياة اجلديدة,عندما يبلغ الطفل �شنتني 
تق�م االأم بفطامه عندها تبداأ معاناة اأخرى وهي فطام هذا الطفل من الر�شاعة, وبعدها 
يتعلم كيف يتناول الطعام, , ثم يدخل املدر�شة لكي يتعلم فيها العل�م الب�شيطة التي جتعله 
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ي�شتطيع التكيف مع حياته وحميطة,وياأخذ بذلك �شن�ات كثرية حتى يتم تعليمه و�شقله 
الزواج  مرحلة  تبداأ  ثم  اجلزع,  وعدم  ال�شرب  وخ�ش��شًا  الدنيا  احلياة  مع  يت�افق  لكي 
باخلري  عامرًا  بيتًا  اأعمار  ي�شتطيع  بها  التي  الهنيئة  ال�شاحلة  الزوجة  عن  البحث  وهي 
ولبنة �شاحلة يف املجتمع, وال�ظيفة التي بحاجة خلربة وتعليم وبحث وجهد, وبعد الزواج 
االأب�ين من  قام  يق�م�ن كما  �ش�ف  الذي  باإذن اهلل مب�ل�د  الزوجة  اأو  الزوج  يرزق هذا 
قبل يف الرتبية واجلهد, وهكذا تدور االأيام وت�شري احلياة الدنيا بطبيعتها التعب والعناء 
وال�شرب وال�شقاء, لكن الذي يذوق حالوة هذه االأم�ر الذي ي�شرب �شربًا �شحيحًا,والذي 
اأن يتزوج وي�شتقر يبداأ يبحث عن  يذوق مرارته ه� الذي ال يك�ن �شربه �شحيحًا, وبعد 
الكرب  ما  اأدراك  وما  الكرب  بعد ذلك  ياأتي  ثم  امل�شيد,  الق�شر  اأو  الكبري واجلميل  البيت 
الذي بحاجة لالهتمام والتقدير, وي�شبح االإن�شان قليل الن�شاط عن ذي ال�شباب, وفرتة 
ال�شباب ميدان خ�شب لكي يح�شد ال�احد منا عندما يبلغ الهرم باإذن اهلل, فعندما تك�ن 
ن�شيطًا واأنت �شاب فاإنك تبقى ن�شيطًا حتى ل� كربت املهم اأن تعمل ال�شحيح يف �شبابك, 
وهناك اأم�ر حتتاج اإىل جملدات ط�ال يف ذكر م�شرية بني اآدم على هذه االأر�س احلياة 
الدنيا من امل�شائب واالبتالءات وال�شدمات واأوجاع االأبدان واالأمرا�س واالآفات وط�ارق 
ال�شر وط�ارق اخلري, والفنت ما ظهر منها وما بطن فتنة الدين والفقر والغنى وال�شباب 
وال�شحة الخ.....,وبعد هذا كله وغريه من ما خفي وظهر, من االأمرا�س النف�شية والقهر 
وامل�ت  والفقر  والغنى  والقتل  والطعن  وال�شرب  وال�شراخ  والبكاء  وال�شدق  والكذب 
وف�اجع الدهر وحل م�شكالت احلياة الخ..., كل هذه االأم�ر طبيعية وهي من �شنن احلياة 
الدنيا وعليك م�اجهتها امل�اجهة ال�شحيحة, الأنها ال تتغري وال تتبدل بل هي �شائرة على 
كل النا�س حاكمني وحمك�مني, اإنها �شنة اهلل يف العباد ليبتلينا ويعلم �شبحانه بعلمه الذي 
اأ�شاء  اأح�شن�ا والذين اأ�شرف�ا,وتك�ن مناف�شة بني العباد من اأح�شن اأح�شن لنف�شه, ومن 
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فاإن اإ�شاءته لنف�شه وبعد هذا كله ال ينتهي املطاف عند هذا احلد بل ياأتي امل�ت الذي م�شح 
حما�شن احل�شان و�شاوى العظام بالرتاب, ثم ياأتي ي�م البعث ي�م االآخرة احل�شاب الذي 
به اإىل جنة النعيم, اأو اإىل نار اجلحيم, كل هذه االأم�ر يجب اأن جتعل ال�احد منا ن�شيطًا 
بل جتعله مكافحًا �شابرًا حمت�شبًا كجبل �شامخ ال تهزه الده�ر وال تاأثر به الرياح العاتية, 
وهذه االأم�ر كلها ال بد منها وال بد اأن متر على كل واحد منا, والطريقة ال�شحيحة يف 
التعامل معها ه� ال�شرب عليها �شربًا �شحيحًا كم ذكرت, واال�شتفادة من املحيطني بك 
الذي مروا بتجارب احلياة و�شقائها, فيا اأخي القارئ الكرمي لعلي ذكرت لك االأم�ر التي 
ي�شيق منها ال�شدر لكن ال بد لك من اأن تك�ن جاهزًا لكل هذا واأكرث, يجب اأن تتذكر اأن 
اهلل وهبك من الهبات التي جتعلك ت�اجه كل هذه االأم�ر واأكرث بكل �شه�لة وي�شر, فلديك 
اهلل  اإال  يعلمه  ما  اخل��ريات  من  بها  التي  ال�ا�شعة  االأر���س  ولديك  اجل�شم  ولديك  العقل 
�شبحانه, فقط تعلم واأبحث بحثًا �شحيحًا م�شتعينًا باخلالق �شبحانه الذي جعل االأر�س 
ذل�اًل, اأهم نقطة ما دام اأنك تعتقد اأن الذي تعمله ير�شي اهلل ويك�ن وفق ما جاء به نبي 
الرحمة وخامت املر�شلني حممد ملسو هيلع هللا ىلص فال تخاف من اأي �شيء, تقدم لالإمام وال تنظر لل�راء 
تنظر  �شيارة هل  تق�د  �شيارة, عندما  يق�د  كالذي  اأب��دًا,  يع�د  وال  ما�س  فه�  فما م�شى 
للخلف اأم تنظر اأمامك, ول� قدت ال�شيارة واأنت تنظر لل�راء ل�شدمت احلائط,اإن الدنيا 
�شائرة لالإمام فعندما تنظر للما�شي فاإن الدنيا ت�شري بك فاأنتبه لالأمام, واملا�شي عبارة 

عن عظة واتعاظ لالأخطاء وعدم ال�ق�ع فيها مرة اأخرى.
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عندم��ا مترن ع�سالت��ك فاإنها �سوف 
ت�سبح مرن��ة م�سدودة م�سقولة,اأما 
ل��و مل تدربه��ا فاإن��ه �س��وف ت�سب��ح 
خامل��ة ك�سول��ة مرتخي��ة, وهك��ذا 

حياتك.
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وال�شالم,  باخلري  مفعمة  كرمية  حياة  تعي�س  التي جتعلك  املرونة  على  نف�شك  مرن 
وخ�ش��شًا يف هذا الزمن الذي كرثت فيه النعم وو�شائل الراحة بل اإنه �شار الكثري من 
الفراغ وال�قت املتاح لفعل الكثري واملزيد لتط�ير النف�س وتهذيبها على الطريق ال�شحيح, 
نبي  لعباده,بل  �شبحانه  اهلل  به  واأو�شى  جربه  وقد  النف�س  عليه  تتدرب  تدريب  واأف�شل 
يق�ل�ن  كلهم  للقمة  ال��ش�ل  يريدون  ومن  وامل�شلح�ن,  به,وال�شاحل�ن  اأم��ر  الرحمة 
ال�شرب, بل كل �شيء يف احلياة يحتاج اإىل �شرب ووقت, ول� �شاهدت ما ح�لك من االأم�ر 
ب�شيطها و�شعبها ل�جدتها خرجت بفعل ال�شرب, �شاهد النبات من ح�لك كيف يثمر اإنه 
�شرب  بعد  اأتت  تاأكلها  التي  والطيبات  الف�اكه  بل  الزهر,  منه  يخرج  حتى  ل�قت  بحاجة 
والتحميل  لها  املتابعني  واملزارع�ن  واالأ�شمدة  ال�شاحلة  والرتبة  املنا�شب  املناخ  بداية 
والتنزيل والت�شدير وال�شفر عرب القارات وغريه من االأم�ر التي قد نغفل عنها جميعًا,اإن 
كل �شيء ياأتينا ه� بفعل ال�شرب وط�ل البال,لكي يخرج �شيء منا�شب وميكن االإ�شتفادة 
باإذن اهلل,  تريد  ما  تنال  �ش�ف  فاإنك  ال�شرب  على  نف�شك  اإذا ع�دت  االإمكان,  قدر  منه 
واملهم يف ال�شرب اأن يك�ن �شربًا �شحيحًا, والفائدة من ال�شرب اأنك ترو�س نف�شك على 
عدم اال�شتعجال على قراراتك بل ي�شقل فكرك وقلبك ويجعلك دائمًا مرتوي,تفكر يف كل 
خط�ة تخط�ها, اإن ال�شرب عالج نافع يف تدريب النف�س وتهذيبها وجعلها ال ت�شتعجل يف 
القرارات وخ�ش��شًا التي بحاجة لل�شرب, �شاهد من ممن ح�لك الذي مل يتع�دوا على 
ال�شرب, كيف جتدهم هائمني على وج�ههم طائ�شني, من اأعظم اأ�شباب الطي�س ه� عدم 
غري  من  ت�شري  �شيارة  اأخرى,وكاأنها  لهاوية  هاوية  من  النف�س  فتجد  ال�شرب  على  التع�د 
قائد, واملرونة يف احلياة تك�ن يف ا�شتخدام الطرق ال�شهلة التي ت�ؤدي بك للمراد, هناك 
فئتني من النا�س, فئة ت�شلك طريق وعرة لل��ش�ل للمراد فتجده يلقى الكثري من املتاعب 
بل قد ال ي�شل لل�جه الذي يريدها ول� اأنه و�شل كان و�ش�له �شاقًا عليه, بينما هناك اأنا�س 
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ي�شلك�ن طريق �شهلة ممهدة ي�شل�ن ل�جهتم بكل ي�شر و�شه�لة, اإن اختيارك للطريق يك�ن 
وفق قدراتك لكن املهم اأن ال تقفل كل �شيء اأمامك واملهم اأن ال جتعل امل�شاكل التي عندك 
�شببًا يف عدم تقدمك,اأو تق�ل ال اأ�شتطيع ال اأملك �شيء, املهم اأن ال تنظر حتى ياأتيك كنزُا 
اإياك, بل ال ت�شري  الذي وهبك اهلل  اأ�شتخدم طاقاتك وقدراتك وعقلك  بل  ال�شماء  من 
مثل الذي يك�ن لديه ق�شرًا كبريًا ووا�شع فتجده يدور داخل غرفة �شيقة ويرتك الع�شرات 
من الغرف وال�شاحات الفارغة من ق�شره, كذلك اأنت لديك القدرات التي جتعلك تتف�ق 
على كل �شيء, املهم وا�شل تقدمك للحياة, �شاهد الذين يتدرب�ن على رفع االأثقال وكيف 
يتم �شقل تلك الع�شالت فت�شبح ق�ية �شلبة مرنة وكيف تتم املناف�شة فيما بينهم, وكيف 
ي�شاهدونهم النا�س وي�شتغرب�ن منهم وهم يتجاهل�ن اأن  ق�ة هذه الع�شالت و�شكلها اجلميل 
مل ياأتي هكذا بل اإنه تدريب وتعب ومتابعة واهتمام واإتباع برنامج معني, وهناك الكثري 
من االأمثلة التي ل� عرفت حقيقتها لقلت لكل جمتهد ن�شيب, ال�شيارات التي يركبها اأغلب 
النا�س اإمنا هي جه�د �شنني ط�ال, وهذه اجله�د تراكمت ط�ال �شنني حتى ك�نت �شعارًا 
لبع�س ال�شيارات التي يركبها اأغلب النا�س وهذه اجله�د مل تاأتي حم�س ال�شدفة, بل هي 
مرتاكمة وفيها من االأخطاء ال�شيء الكثري فعندما بداأت �شناعة ال�شيارات كانت هناك 
بت�شحيحها  وذلك  االأخطاء  اإدراك  ثم  اهلل  بف�شل  اأرتقت  ال�شركات  معظم  لكن  اأخطاء 
فعندما يك�ن هناك خطئ م�شنعي ف�شرعان ما تق�م ال�شركة باإ�شالحه حتى ت�شل لنقطة 
يف  واأ�شبحت  ارتقت  التي  ال�شناعات  من  واملزيد  الكثري  وهنالك  االأخطاء,  من  ن��ادرة 
اأمر مهم وه� ال�شمنة التي يعاين منها الكثري  اأي�شًا هناك  اأغلب �شكان االأر�س,  متناول 
من �شكان االأر�س بل البع�س حاول بكل الطرق لتخفيف وزنه, احلقيقة اأنني عانيت من 
وذلك  عليها  ق�شيت  اأنني  اهلل  واأحمد  للحياة  تقدمي  يف  عائقًا  اأجعلها  مل  ال�شمنة,لكن 
بتعديل منطي الغذائي واإتباعي للريا�شة, اإن ال�شمنة ال تاأتيك فجاأة لكنها تاأتي بالتدريج 
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وتراكم االأيام وال�شن�ات التي كنت تاأكل فيها بغري ح�شاب وقيا�س, اإن نزول ال�زن الطبيعي 
يك�ن يف تعديل النظام الغذائي, وهناك الكثري واملزيد من االأمثلة, واالإن�شان الناجح املرن 
الذي يرى االأخطاء عبارة عن منبهات جتعله يعيد ح�شاباته وي�شحح و�شعه وي�شتفيد من 
خطاأه وذلك بعدم الرج�ع اإليه مرة اأخرى, كذلك اأنت عندما تدرب نف�شك وتنظمها فاإن 
النا�س ينظرون اإليك ب�شكل مميز بل يعتربونك اإن�شان مثايل,و�ش�ف اأعطيك مثااًل للذي 
يجعل حياته �شعبة لدرجة خطرية, بع�س االآباء جتده يتحمل م�شئ�لية البيت لدرجة اأنه 
ال يحمل اأهل بيته اأي �شيء بل يعتربهم ال �شيء واأنه ه� امل�شئ�ل االأول بل اإنه ي�شيق على 
نف�شه جميع الطرق, اإن هذا الفعل يجعل االأب يعي�س �شع�بة بل ال ينمي يف بيته روح التعاون 
والتعامل اجليد, االأب الذي ي�زع امل�شئ�ليات على اأبنائه وال يحتقر م�اهبهم بل يقدرها, 
بل هنالك من االأبناء من يتف�ق على اأبيه يف بع�س االأم�ر, اأيها االأب الغايل واالأم العزيزة 
عندما جتد اأبنك اأف�شل منك حاول اأن تط�ره بل يجب اأن تعترب اأن النا�س لي�ش�ا �ش�اء بل 
فيهم الذكي والذكي جدًا والغبي والغبي جدًا, فكما هم خمتلف�ن باأ�شكالهم فهم خمتلفني 
كُل وفق  اأبنائه  امل�شئ�ليات على  بت�زيع  ي�شلك طريقًا مرنة وذلك  الذي  بقدراتهم,واالأب 
قدرته وطاقته ف�ش�ف ت�شبح احلياة عندها اأعذب من املاء بل �ش�ف ت�شبح هذه االأ�شرة 
كخلية نحل كُل يعرف قدرته وواجبه,بل �ش�ف ت�شبح هذه االأ�شرة كالبنيان بع�شهم يحمل 
هم بع�س, تريد اأن اأهل بيتك كل واحد منم يتحمل االآخر ويعرف واجبه, عليك بت�زيع 
ي�شاأل  وقد  واحد منهم,  واحد م�شئ�ليته,وذلك بح�شب قدرة كل  املهام عليهم ف��س كل 
�شائل اأبنائي قدراتهم واحدة وهذه املق�لة غري �شحيحة فل� كان االأبناء مثل بع�شهم بع�شا 
ل�جدنا اأي�شًا اأ�شكالهم مثل بع�شهم البع�س, اإن االأبناء يتقارب�ن يف تفكريهم لكن لي�ش�ا 
حياتنا  �شع�بة  ولعل  البع�س,  بع�شه  من  متقارب  التفكري  يك�ن  قد  بل  بع�س  تفكري  مثل 
ومرونتها ه� من جراء اأ�شل�ب تفكرينا, فمثاًل الذي يك�ن تفكريه من�شب على اأمر معني 
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وجتده يدور ح�ل هذا االأمر بل يجعل من هذا االأمر عقبة يف حياته واإليك بع�شًا من هذه 
االأم�ر التي ت�شتطيع اأن ت�شتنبط منها املثال املنا�شب لك:

�شعبة: حياته  يجعل  الذي  على  اأمثلة   •

عندي. مزرعة  وج�د  لعدم  البيت  يف  �شيء  اأي  اأزرع  ال   •

العمل. راأ�س  على  واأنا  اأوالدي  تربية  اأ�شتطيع  ال   •

�شغري. واأنا  عانيت  الأنني  احلالية  م�شكالتي  حل  اأ�شتطيع  ال   •

اأطفال. ولدي  متزوج  الأنني  اخلارج  يف  درا�شتي  اأكمل  اأن  ميكن  ال   •

�شيء. اأفعل  فلن  فقري  اأين  مادام   •

حياتي. ط�ل  ال�شقاء  علي  مكت�ب   •

فا�شل. اأنني  اإال  عملت  مهما   •

�شيء. اأي  اأفعل  لن  واإال  مكلفة  كبرية  حفلة  اأعمل  اأن  يجب   •

بيده. لي�س  الذي  ال�شيء  عن  ويبحث  بيده  الذي  يرتك   •

ي�شل  اأن  امل�شتحيل  ومن  خارقة  ق��درات  لديهم  احلياة  يف  الناجحني  يعترب   •
مثلهم.

�شرابًا. يك�ن  قد  اأمر  عن  يبحث  اإمنا  احلايل  ب��شعه  يتاأقلم  ال  جتده   •

اأمثلة على الذي يجعل حياته �شهلة:

زراعية. اأح�ا�س  ب��شع  وذلك  البيت  يف  اأريد  ما  زراعة  اأ�شتطيع   •
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العمل. راأ�س  على  واأنا  اأوالدي  تربية  اأ�شتطيع   •

نف�شي. اأمري  فاأنا  �شغري  واأنا  عانيت  ل�  حتى  احلالية  م�شكالتي  حل  •  اأ�شتطيع 

اأي�شًا. واأوالدي يدر�ش�ن  ت�شاعدين  اأكمل درا�شتي يف اخلارج وزوجتي  اأن  ميكن   •

له. احلل  واأجد  الفقر  هذا  تنظم  طريقة  عن  اأبحث  ف�ش�ف  فقري  اأين  مادام   •

احلياة. ط�ل  واملكابدة  االجتهاد  علينا  مكت�ب   •

الثمرة. اأجني  �ش�ف  اأنني  اإال  عملت  مهما   •

وحالتي. ل��شعي  منا�شبة  حفلة  اأعمل  اأن  يجب   •

بيده. لي�س  الذي  ويرتك  بيده  الذي  ينهي   •

فاأ�شاب�ا. اجتهادا �شحيحًا  اجتهدوا  عادي�ن  اأنا�س  احلياة  الناجحني يف  يعترب   •

االأف�شل. عن  البحث  مع  احلايل  ب��شعه  يتاأقلم  جتده   •

من  املجلدات,  و�شعتها  ملا  فيها  �شربت  ل�  التي  االأمثلة  من  والكثري  الكثري  وهناك 
كفاح و�شقاء بني اآدم على احلياة الدنيا, ولعلك اأيها القارئ راأيت كيف تكمن ال�شع�بة 
يف الكثري من النا�س وكيف اأن تفكريهم ي�ؤثر على قدراتهم وفهمهم اخلاطئ عن التعامل 
مع اأ�شل�ب احلياة, وكيف ي�شغط�ن على اأنف�شهم �شغطًا لي�ش�ا جمربين عليه بل ه� من 
كيفهم وفهمهم, واأنظر اإىل الذين يجعل�ن من حياتهم متعة ومغامرة رائعة يجن�ن فيها 
الثمار ب�شربهم واتخاذ طرق �شهلة,لي�شت وعرة وخالية من العرثات, اإن ال�شنف الذي 
يجعل حياته �شعبة جتده يت�قف عند نقطة معينة يف احلياة, وهذا اأمرًا خطري بحيث اأن 
وجه  على  احلياة  و�شرورة  التط�ر  نظري  وم�شتمرة  دائمة  ملتابعة  وبحاجة  تتجدد  احلياة 
االأر�س الذي مقت�شاها املكابدة منذ اأن ي�لد الكائن حتى ي�م وفاته وه� يف عمل واجتهاد, 
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حاول اأن تقارن بني ما تقراأه عن الذي يجعل حياته �شعبة وحاول اأن جترب احلياة ال�شعبة 
يجعل  الذي  جترب  اأن  حاول  واأي�شًا  تفكريك,  يف  �شع�بة  حتى  تعاين  �ش�ف  اأنك  وكيف 
حياته �شهلة اأنظر كيف ي�شبح تفكريك وكيف �ش�ف جتد �شه�لة يف احلياة,لعلك ت�شاهد 
ما ح�لك من النا�س كيف اأنهم ي�شع�ن اأنف�شهم باأماكن اأ�شيق من االإبرة وجتدهم يعزون 
لهم  اآبائهم  تربية  يتهم�ن  مرة  فتجدهم  الرزين,  العاقل  يقبلها  ال  والأم�ر  ذلك حلظهم 
ال�شبب يف  ه�  ويجعله  املا�شي  يتعلق يف  منهم جتده  واالأكرث  الذي ح�لهم  املجتمع  ومرة 
دماره االآن, والبع�س منهم يكبل حياته بقدراته ويتهم عقله باأنه حمدود, وه�ؤالء الفئة من 
النا�س نق�ل لهم اأن �شنة احلياة مقت�شاها اأن يتعر�س الكل منا لالختبارات واالإبتالئات, 
كل بح�شب درجته وما ي�شايقك ال ي�شايق غريك, وما تظن اأنه �شعب عليك فه� �شهل على 
االآخرين, وما ه� �شهل عليك قد يك�ن �شعب على االآخرين, والنا�س الذين يجعل�ن حياتهم 
اأبدًا وما ي�شيبهم ي�شيبنا,  اإنهم مننا وال يختلف�ن عنا  بل  اأنا�س مثلنا  مرنة �شهلة, هم 
لكنهم يعتربون ما يح�شل لهم ه� طبيعي ويحتاج منهم ملجاهدة والتعلم من االأخطاء, 
وم�اكبة التط�رات, والبحث والتق�شي, فاأجعل حياتك �شهلة مرنة وكل هذا بيدك واأنت 

الذي تتحكم به بل اإنك ت�شتطيع �شبطه على ظروفك.
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اأفع��ل ال�س��يء ال��ذي تتوق��ع اأن ل 
تنج��ح فيه ولو اأن حتاول, لو فكرت 
حلاول��ت ول��و حاول��ت  جلرب��ت ولو 

جربت  لعملت امل�ستحيل.
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االإ�شرار  من  لن�ع  بحاجة  بحيث هي  منا  الكثري  بعيدة عن  لي�شت  النجاح  خط�ات 
اأمر ي�شتطيع فعله االإن�شان ول� �شاهدت ما ح�لك  اأي  اإن  والعزمية بعد الت�كل على اهلل, 
اهلل  وهبه  الذي  العقل  ثم  اهلل  بف�شل  واأتقنها  عملها  االإن�شان  اأ�شتطاع  التي  االأم���ر  من 
والتقنية  والثقيلة,  اخلفيفة  وال�شناعات  واالخرتاعات  واالكت�شافات  ال�شناعة  من  اإياه, 
والتكن�ل�جيا, والذرة وعل�م الطاقة وتقنية االت�شاالت وغريها الكثري والكثري مما خفي 
اإن  بطريقك,  يقف  �شيء  ال  اأنه  على  تدل  كلها  ب�شه�لة,  ال ميكن ح�شره  والذي  وعظم, 
الذين عمل�ا هذه االأم�ر هم ب�شرًا مثلنا متامًا �ش�ا�شية, لكن الفرق ه� يتمح�ر ح�ل عدة 

اأم�ر:

اأفعل: الكثري منا يفعل, لكن هل هذا الفعل الذي نق�م به �شحيحًا؟, اأم اأنه يذهب 
اأدراج الرياح, اأو ينطبق علينا املثل القائل اأ�شمع جعجعة وال اأرى طحنًا, اأي اأ�شمع اأ�ش�تًا 
وال اأرى �شيئًا, مثل الذي يعمل عماًل وال ي�شتفيد منه اإال جهدًا بدنيًا, فيجب اأن حتر�س على 
اأن تفعل االأمر الذي يفيدك بدنيًا وفكريًا, واإذا اأردت اأن تفعل اأي اأمر بحياتك يجب عليك 
اأن تفعل عدة اأم�ر لكي ميكن لك اأن تفعل االأمر ال�ش�اب ومن اأهم هذه االأم�ر التي جتعل 
عملك �شحيحًا �شالة اال�شتخارة التي �شبق اأن ذكرتها يف بداية الكتاب, و�شالة اال�شتخارة 
اأ�شا�شًا ق�ي وج�شر متني ي��شلك للنجاح اإذا تراكمت عليك االأم�ر وت�شتت يف ما بينها الأنها 
�شلة مع رب جل وعال, وهناك اأمر ال غنى لالإن�شان عنه وه� ال�ش�رى وال�ش�رى م�شاورة 
اأهل العلم من ذوي العق�ل الراجحة واالأفكار الرائعة التي ال ت�شديد فيها وال ت�شاهل بها, 
بل تك�ن اأرائهم و�شطية ب�شيطة مي�شرة, الأننا نحن الب�شر من حكمة اهلل �شبحانه اأنه جعل 

تكامل النا�س بالتعاون والت�شاور, وكما قيل ال ياأكل الذئب من الغنم اإال القا�شية.

اأم�ر  تنجح يف معظم  لن  اأنك  بحيث  منها  بد  ال  اأم�ر احلياة  املحاولة يف  حاول: 
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حياتك اإال بعد حماوالت عدة, اإن من طبيعة املحاولة اأن يرد فيها اخلطاأ وقد يتكرر ذلك 
اأن  اأن حتاول بدون  اخلطاأ عدة مرات متتالية, لكن االأمر اخلطري يف ف�شل املحاولة ه� 
تبحث عن م�ا�شع اخلطاأ, اإن اأم�ر احلياة وخ�ش��شًا املحاوالت فيها بحاجة لئن تدرك 
الف�شل يف حماولتك وجتعل هذا الف�شل در�شًا لك لئن ال ترجع اإليه مرة اأخرى اأو اأن تقع 
فيه مرة اأخرى ومثال ذلك هل تتذكر عندما بداأت تق�د ال�شيارة كيف اأنك حاولت مرات 
عديدة يف طريقة ت�شغيل ال�شيارة وطريقة التع�شيق وطريقة �شف ال�شيارة وحاولت الكثري 
لتعلم  ف�شلت يف حماولتك  وكلما  ال��خ...,  ثم حاولت  ف�شلت  ثم  والكثري يف ذلك, حاولت 
قيادة  تتقن  اأن  وا�شتطعت  جنحت  وبعدها  حماولتك  كررت  ثم  ف�شلك  تداركت  القيادة 
ال�شيارة, وهناك الكثري والكثري من االأم�ر التي بحاجة ملحاولة ومتابعة منك, حتى تتقنها, 
كثرية  بعد حماوالت  اإال  تاأتي  التي من ح�لك مل  والتمارين  الريا�شة  اأن���اع  �شاهدت  ول� 

وجهد م�شني وهذا من طبيعة احلياة وق�انينها.

جرب: هناك الكثري من النا�س يك�ن النجاح اأمامه بل ال يف�شل بينه وبني النجاح 
اأيها  اأن تعلم  اإال التجربة, والذي يح�ل بينه وبني التجربة ه� اخل�ف من الف�شل, يجب 
القارئ الكرمي اأن الف�شل وارد واأن اخل�ف وارد واأمر طبيعي, لكن هناك اأم�ر اإذا جتاوزت 
احلد فيها تك�ن هنا امل�شكلة, ويك�ن ذلك يف اأن ال جنعل من الف�شل واخل�ف حاجزًا اأو 
عرثة يف طريقنا للنجاح, الأننا ل� اعتربنا اأن الف�شل عرثة اأو اخل�ف عرثة ملا جنحنا يف 
اأم�ر حياتنا, ولعل ال�شبب يك�ن يف ك�ن الف�شل واخل�ف من م�شلمات احلياة التي ال ي�شك 
والتاأقلم معها  االأم�ر  و�شننها م�اجهة هذه  لئن من طبيعة احلياة  الراجح,  العاقل  فيها 
وحدوث الف�شل واخل�ف والنق�س وغريها من االأم�ر التي يجب اأن تك�ن مكابدًا �شابرًا 
باحثًا عن م�ا�شع اخللل واخلطاأ واإ�شالحها, عندما تطبق اأمرًا ما يف حياتك وتف�شل فيه 
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يجب عليك اأن حت�ل هذا الف�شل اإىل م�شلحتك وذلك بجعله در�شًا لك الأن تتجنب ال�ق�ع 
فيه مرة اأخرى.

لئن  كالهما,  اأو  التجريب  اأو  املحاولة  اأو  للفعل  ي��شلك  بل  يربطك  التفكري  فكر: 
التفكري من االأم�ر التي تك�ن مع كل النا�س بحيث اأن الكل يفكر والكل يعمل لديه هذا االأمر 
تفكريًا  يفكر  لل�ش�اب, وجتد من  ي��شله  تفكريًا �شحيحًا  يفكر  فتجد من  التفكري,  وه� 
خاطئًا ي��شله للخطاأ, فالتفكري عملية م�شتمرة يف حياتنا, واأكرث االأم�ر يف حياة االإن�شان 
بداأت بفكرة ثم حت�لت اإىل اإجناز عظيم اأبهر العي�ن واأثلج ال�شدور, فالتفكري ه� منبع 
كل �شيء اإما ي�ؤدي بك هذا الفكر اإىل اخلري اأو ال�شر, فالفكر ه� بداية كل اأمر �ش�اًء خريًا 
اأو �شرًا, حيث اأنك ال ت�شتطيع عمل اأمرًا اأو تقدم عليه اإال بعد تفكري, فالتفكري اأمرًا �شهل 
والكل ي�شتطيع عمله وال يكلفك �شيئًا, فكر وحاول اأن جتعل هذا التفكري وا�شع االأفق بحيث 
ال يقف عند عائقة اأو جتعله يرتطم يف م�شكلة من م�شاكل احلياة وخ�ش��شًا عندما حت�ل 
التفكري يجعلك ت�شبح يف  اإن  ال�ا�شع,  التفكري ه� اخليال  اإىل عقبة, وميزة  هذه امل�شكلة 
باأفكارهم  ال�شيارات  �شاهدو  اأنا�س  هنالك  بل  واأم�ر غريبة,  وا�شعة  واآفاق  اأفكار عجيبة 
قبل �شناعتها والبع�س االآخر فكر يف الطريان يف اجل� حتى اأ�شبح االآن الطريان يف اجل� 
بكل �شه�لة, واالت�شاالت وغريها, كلها كان بدايتها فكرة قد ي�شميها البع�س منا فكرة 
جمن�نة اأو فكرة غريبة, واحلقيقة اأنه ما دام اأن التفكري ال يكلفك �شيء فكر, ويجب اأن ال 
ت�شيع وقتك يف التفكري الأن التفكري مثل البحر الذي ال �شاحل له ولي�س له نهاية, فاأحذر 
التفكري مل�شلحتك, وعم�مًا كل  اأجعل هذا  بل  االأوهام واخليال,  اأن يجرك يف عامل  من 
�شيء يزيد عن حده ينقلب ل�شده, فال�شيء ال��شط مطل�ب وه� اأمر يجعل احلياة مت�ازنة 
تك�ن  لكي  بال�اقع  اخليال  متزج  اأن  دائمًا  حاول  تفكر  فعندما  احلياة,  لقان�ن  مت�افقة 
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فكرتك مت�افقة مع واقعك, واحذر من االإ�شراف يف التفكري, الأنه يجرك لعامل ال واقعي, 
تعمله,  الذي  مع  يت�افق  تفكريك  واأجعل  التفكري,  من  اأكرث  ال�اقعية  املمار�شة  اأجعل  بل 
وهناك طريقة اأن�شح با�شتخدامها, هنالك حلظات تاأتي البع�س منا اأفكار رائعة وخ�اطر 
مبهجة, عندما تل�ح لك فكرة فجاأة حاول ت�شجيلها يف ورقة اأو باأي طريقة �شهلة منا�شبة 
لك, لكي ال تذهب عليك هذه الفكرة, ولكي يك�ن لديك حم�شلة من االأفكار الالمعة التي 
قد ت�شتفيد منها يف امل�شتقبل, اإن االأفكار التي تل�ح للكثري منا وتخرج فجاأة ومتر �شريعًا, 
هي نتيجة ملمار�شتنا للحياة والعمل الدائم فتاأتي هذه الفكرة وكاأنها منظ�مة عقلية نتجت 
عن ممار�شة عمل من االأعمال, فاحر�س على كتابة اأي اأفكار تل�ح لك وحت�س اأنها تفيدك, 
ويت�شح هذا يف انبهارك واأنت تك�ن م�شغ�ل يف عمل ما اأو تك�ن �شاٍه باأمر ما عندها تخرج 
هذه الفكرة وحت�س يف داخلك اأن هنالك �شيء مده�س ح�شل قبل برهة من الزمن, لكن 
اأنها تاأتي عندما  اأن تاأتيك بل من ميزة االأفكار  اأو تنتظر  لي�س كل فكرة تق�م بت�شجيلها 
تك�ن م�شغ�ل باأمر ما عندها تاأتيك وكاأنها مثل الربق, وج�هر الق�ل ال جتعل االأفكار هي 
التي حتدد م�شريك اأو حياتك, الذي يحدد م�شريك وم�شتقبلك ه� عملك الذي تق�م به 
االآن, واالأفكار عبارة عن اأم�ر اإما اأن تك�ن �شحيحة اأو تك�ن خاطئة, لكن ال نعتمد عليها 

كليًا بل تعترب جزء من حياتنا.
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اإن الأمور تب��داأ عند النا�س نتيجة 
الفك��رة  ه��ذه  تتح��ول  ث��م  فك��رة 
لواقع, لك��ن هنالك م��ن الأفكار من 
الت��ي جتعل م��ن واقعك م��رًا ومنها 

من جتعل واقعك جمياًل.



194

هذا  اأوجد  الذي  على  يدل  فاإمنا  دل  واإن  ب�شيطًا,  لي�س  االإن�شان  الذي ميلكه  العقل 
العقل ف�شبحان من اأتقن كل �شيء خلقه, عق�لنا ترتجم واقعنا, ولعل الكثري منا يفهم هذه 
العبارة التي جتعل من العمليات العقلية الغري حم�ش��شة اإىل اأن تك�ن حم�ش��شة, وهنالك 
الكثري من االأمثلة التي اأثبتت مدى تاأثري االأفكار على حياتنا, اإليك االأمثلة الب�شيطة التي 
ت�شتطيع اأن ت�شتنبط منها الكثري والكثري من هذه االأفكار, الذين اخرتع�ا ال�شيارات كيف 
اأ�شبحت  حتى  يطبق�ها  اأن  االأفكار  بهذه  فكروا  الذين  وحاول  باأفكار  بداأت  اخرتع�ها 
حقيقة ملم��شة �شناعة ال�شيارة وبدايتها اأكرث من مئة �شنة, اإن هذه اجله�د يف �شناعة 
ال�شيارات وكيف اأ�شبحت رائجة يف العامل بل اأ�شبحت من االأم�ر االأ�شا�شية يف جماالت 
احلياة واأ�شبح اأغلب �شكان االأر�س بحاجة لل�شيارات, خالل مئة وع�شرين �شنة اأ�شتطاع 
والكمبي�تر  التفكري,  نتيجة  االأم���ر  هذه  كل  للقمر,  ي�شل  اإن  اهلل  بف�شل  الب�شري  العقل 
للبحث  وبحاجة  قليلة  زالت  وما  قا�شرة  زالت  ما  التي  والعل�م  والطب  االت�شال  وو�شائل 
االأمثلة  ولعل  والنق�س,  اخلطاأ  من  خالية  �شبه  ت�شبح  حتى  الكثرية  والتجارب  امل�شتمر 
مفيدة  واقعية  تك�ن  اأن  االأفكار  واملهم يف  علينا,  تاأثريه  وكيفية  التفكري  كثرية يف جمال 
من  ولعل  منهم  جزء  اأو  الب�شر  دمار  يف  ت�شببت  اأفكار  وهنالك  اأمكن,  اإذا  ولغريك  لك 
يف  وتتعاهد  تتحالف  دول  االآن  كيف  الن�وية,  واالأ�شلحة  املتفجرات  اأكت�شف  الذي  اأهمها 
املهم  اأ�شاب�ا,  حتى  وحاول�ا  فكروا  لكنهم  قليل�ن  اأنا�س  اأثاره  الذي  ولعل  امل��ش�ع,  هذا 
يف التفكري اأن يك�ن واقعيًا وميكن تطبيقه �ش�اء االآن اأو يف امل�شتقبل, ولعلي �ش�ف اأب�شط 
لك ال�ش�رة يف املثال التايل, العقل اأ�شبه بامللك واالأفكار هي حا�شية امللك الذين مي�لن 
له ويقرتح�ن عليه حتى يقنع�نه ويق�م امللك باإ�شدار االأوامر وتنفيذها, فيجب اأن نختار 
لعق�لنا م�شادر م�ثقة علمية جمربة, واأنا اأن�شح جميع النا�س باإتباع القراآن و�شنة حممد 
ملسو هيلع هللا ىلص بحيث اأنها منا�شبة يف كل مكان وزمان و�شهلة ميكن تطبيقها وتنفيذها من غري تعب 
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اأو تكليف �شعب, وخ�ش��شًا عندما تختلف عليك االأم�ر وحتتار فيما بينها االأ�شلح لك, 
ولكن يجب اأن تفهم �شرع فهمًا �شحيحًا خاليًا من الريبة اأو ال�شك اأو اله�ى, فعندما حتدد 
خالية  وجتعلها  وت�شبطها  حياتك  ترتجم  رائعة  اأفكارك  ت�شبح  عندها  تعليمك  م�شادر 
من ال�ش�ائب واملالب�شات, عندما تربي نف�شك وتغذي عقلك باملعل�مات ال�شحيحة التي ال 
يخلطها �شك وال ريب وال نقل كالم عام �ش�ف ت�شبح حياتك ك�شفينة عاتية تتحمل اأم�اج 
احلياة وتالطمها بل اإنها �ش�ف ت�شبح را�شية ثابتة اأمام االأم�اج والع�ا�شف والفنت, هذا 
الذي يجب عليه كل اإن�شان اأن يفعل هذا االأمر لكي ت�شبح حياته هنيئة هينة را�شية �شهلة, 

اإن من اأهم االأم�ر التي اإذا اأردت اأن ت�شبح حياتك واأفكارك �شهلة عليك بالتايل:
اأهتم مب�شادر التلقي والفكر اجليد وال�شحيح, الأننا يف زمن كرثت فيه امل�شادر   )1

وتن�عت,و�شار من ال�شه�لة جعل الباطل حق,واحلق باطل.
دائمًا اجعل ميزان االأم�ر التي تلتب�س على عقلك ال�شريعة االإ�شالمية التي نظمت   )2

حياتنا وفق الفطرة ال�شليمة.
دائمًا ي�جد من الكالم يك�ن وقعه كال�شحر اأنتبه منه ال جتعله ي�ؤثر فيك مهما   )3

كان االأمر.
اأنتبه عليهم حاول تدريبهم على عدم التلقي من اأي �شيء  اأبناء  اإذا كان لديك   )4

والتاأكد من اأي خرب.
عليك بال�شرب وعدم العجلة يف اأغلب اأم�ر احلياة.  )5

اجعل لك مرجع ي��شح لك االأم�ر التي تلتب�س عليك, وهذا املرجع يجب اأن يك�ن   )6
م�ث�قًا معروفًا عند اأهل العلم.

ال ت�شتغرب من حدوث اأي اأمر ويجب اأن تك�ن م�شتعدًا فاهمًا.  )7
ال�شيء  والفقه  والعربة  العظة  من  ففيها  ال�شابقة  وال��دول  االأمم  ق�ش�س  اأق��راأ   )8
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الكثري, واأف�شلها ما ذكر يف القراآن الكرمي.
يجب اأن ال تغلق تفكريك ح�ل اأمر حمدد بل حاول تدريب عقلك على ال�شه�لة   )9

وعلى عدم امل�شتحيل. 
كما  التلقي  م�شادر  خمت�شر,  وا�شح  مب�شط  ب�شكل  االأم�ر  هذه  لك  اأو�شح  و�ش�ف 
الذي  قائدك  فهي  خاطئًا  اأو  �شحيحًا  اإم��ا  العمل  لك  متهد  التي  االأم���ر  من  هي  ذك��رت 
بحيث  ال�شحيحة,  العل�م  من  تتلقى  اأن  على  فاأحر�س  للف�شل,  اأو  للنجاح  يق�دك  اإم��ا 
رغم  يتبع�نها  النا�س  لها ماليني  ي�جد  لي�منا هذا؟,  وم�ج�دة  عل�م خاطئة  هنالك  اأن 
االأبراج وعل�م  العل�م عل�م  اأكرث من نفعها, مثل هذه  خطئها وعدم فائدتها بل �شررها 
فائدة  ال  التي  العل�م  الخ..من  امل�شللة  والنظريات  والفل�شفة اخلاطئة  وال�شع�ذة  ال�شحر 
منها اأو اأن �شررها اأكرث من فائدتها, ويجب اأن حتذر من بع�س النا�س الذي اإذا �شمعت 
كالمه وحججه تقنعك, يجب اأن حتذر من ذلك الأنه ي�جد من بع�س النا�س من ميتلك 
اأ�شل�ب يف الكالم يك�ن وقعه كال�شحر يجعل الباطل حقًا واحلق باطاًل, ولكي حتذر من 
ملسو هيلع هللا ىلص من  القراآن الكرمي و�شنة نبينا حممد  النا�س عليك ب�زنه مبيزان  الن�عية من  هذه 
على  تتعلم  اأن  عليك  يجب  ت�شتفيد  ولكي  اأمامك,  الذي  ينك�شف  الن�احي, عندها  جميع 
اأيدي العلماء املعروفني, اإقراء الكتب ال�شحيحة التي بها تفهم احلياة جيدًا, عندما يك�ن 
اأبنائي  االآباء يق�ل  الكثري من  اأنه ي�جد  تلقيهم, بحيث  تنتبه من  اأن  اأبناء فيجب  لديك 
ياأت�ن باأم�ر غريبة اأو اأم�ر لي�شت �شحيحة, اأق�ل لك اأيها االأب اأو االأم عندما اأتى اأبناءك 
كان�ا �شغارًا  امل�ثقة؟ عندما  امل�شادر  لهم  لهم؟هل اخرتت  متابع  االأم�ر هل كنت  بهذه 
اأم اأنك تركتهم ع�ش�ائيا؟! يتلق�ن اأي اأمر  هل حاولت اأن تاأ�شلهم على العلم ال�شحيح؟ 
دون متابعة حتى ح�شل ما ح�شل, وامل�شكلة جتد بع�س االآباء اأو االأمهات ي�شتغرب ويق�ل 
قد تعبت عليهم ووفرت لهم املاأكل وامل�شرب, وهذا الكالم �شحيحًا من جهة وخاطئًا من 
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اإهمال العق�ل, كيف يقبل  اأما ال�شحة فهي يف تنمية االأج�شاد, واخلطاأ يف  جهة اأخرى, 
اإن�شان باأن يربي اأوالده وكاأنهم مثل االأنعام يظن اأنهم بحاجة لالأكل وال�شرب فقط ويكتفي 
بذلك فقط, وهذا االأمر خطري بحيث اأن العقل بحاجة لغذاء فكري, فكما اجل�شم بحاجة 
للغذاء امل�زون كذلك العقل بحاجة للفكر امل�زون, عندما تتغذى غذاء �شيء �ش�ف ي�شبح 
ج�شمك �شيئًا كذلك عندما يتغذى عقلك باالأفكار ال�شيئة �ش�ف ت�شبح اأفكارك �شيئة, مما 
ينتج عنه حياة �شيئة, اإن خ�شارة تربية االأبناء ت�شتمل يف ك�نها ج�شديه فقط, فتجد االأب 
االأهم  اجلانب  نا�شيًا  الفارهة,  واملراكب  وامل�شارب  املاأكل  على  الهائلة  الرثوات  ي�شرف 
وه� الغذاء العقلي الذي يعترب اأهم من املاأكل وامل�شرب, فتجد بع�شًا من االآباء يق�ل تعبت 
على اأبنائي وفرت لهم كل �شيء وال اأدري ماذا يردون اأي�شًا؟ وللج�اب على هذا نق�ل اإن 
اأبنائك بفطرتهم يريدون الغذاء العقلي وه� الكلمة الطيبة والت�جيه احل�شن واالبت�شامة 
والن�شح واملتابعة, وتنمية املهارات العقلية من القراءة ال�شليمة, واإذا مل تغذي عق�لهم 
وتنقح اأفكارهم ف�ش�ف يجدون طريقهم لذلك �ش�اء من ال�شارع اأو من اأنا�س غري �شاحلني 
الخ.. واملدر�شة ي�شتفيد منها لكن منبع العل�م واأ�شا�شها البيت حيث يعترب البيت االأ�شا�س 
الق�ي واجل�شر واملتني بني االبن وحميطه, قد يق�ل بع�س االآباء اأنا م�شغ�ل ال ي�جد لدي 
ال�قت؟! كل هذه االأم�ر تعترب تهرب من امل�شئ�لية وعزوها الأ�شياء لي�شت �شحيحة واأكتفي 
بق�يل لالآباء الذي جعلك ت�فر لهم املاأكل وامل�شارب والبي�ت يجعلك تفعل اأكرث من ذلك, 
وبع�س االآباء اأو االأمهات يق�ل�ن اأوالدنا  لي�ش�ا على طريقتينا, اأق�ل كما اأن اأوالد يختلف�ن 
الأبنائنا  الطريق  ومتهيد  فلرتة  ه�  به  القيام  ميكن  اأمر  واأف�شل  تختلف,  طرقهم  كذلك 
والبحث عن ما ينا�شبهم وحتى ل� كان ه� قرارهم يجب علينا اأن نر�شدهم الأف�شل الطرق 
املنا�شبة لهم, ولي�س بال�شروري اأن يك�ن�ا مثلنا بال�شبط, بل يك�ن�ن ن�شبة منا, اأنا اأحب 
فعندما  ال�احد مراده,  منا  ينال  لكي  لعباده وه� طريقة مميزة  و�شية اهلل  فه�  ال�شرب 
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متر عليك م�شيبة اأو نازلة عليك بال�شرب,اإذا اأردت اأن ت�شتفيد من الذين ح�لك اأ�شرب 
اأ�شرب على  اأوالد �شاحلني  اأردت  اإذا  الغباء,  اإىل درجة  ال�شرب  يتعدى  اأن ال  عليهم على 
حاجتهم وتعليمهم, تريد زوجة �شاحلة اأ�شرب عليها واأبحث عن احلل�ل املنا�شبة فالن�شاء 
له ع�نًا وخري  الزوجة ا�شربي علي زوجك ك�ين  يغلب عليهن العطف واحلنان, وكذلك 
تتعلم  اأن  اأردت  اإذا  اأ�شرب  تتعلم مهنة  اأن  اأردت  اإذا  الدهر وم�شائبه,  معني على ف�اجع 
مهارة اأ�شرب اإذا اأردت اأن تبني بيتًا اأ�شرب اإذا اأردت زراعة ف�اكه وخ�شار اأ�شرب الخ.... 
احلياة كلها بحاجة ل�شرب وتروي وط�ل بال اأ�شرب يا عزيزي ويا عزيزتي وعليك بال�شرب 
فه� �شالح العظماء وتط�ر االأمم وه� من �شنن احلياة وواجباتها التي ال تعمر احلياة اإال 
بها, دائمًا اأجعل لك مرجع ت�شتفيد منه وتتعلم من ينابيع فهمه ال�شحيح ال�شائب الذي 
يك�ن مثل و�شح النهار, بحيث ال ي�جد لديه انحياز الأي فئة اإمنا كالمه كله خري خاليًا 
من ه�ى النف�س وزالتها, واأف�شل مرجع يف هذا الزمان ه� القراآن الكرمي الذي ه� كالم 
رب العاملني, الحظ القراآن كيف اأن النا�س يختلف�ن يف اأمر ما ثم يرجع�ن للقراآن الكرمي 
فيجدون �شالتهم, اإن القراآن الكرمي فيه من االأخبار واالأ�شرار التي ال يعلمها اإال اهلل بحيث 
اأننا كل ي�م نكت�شف �شيئًا فنجد القراآن فيه االأمر ال�ا�شح الذي ال �شك به, وعليك بال�شنة 
املطهرة التي جعلت النا�س على اأمر وا�شح وفهم �شحيح جلميع اأم�ر احلياة وم�شتلزماتها 
فه� كامل متكامل فطري, كثري من النا�س ي�شتغرب حلدوث حدثًا ما وجتده ينده�س لذلك 
ال تنده�س فكل �شيء باأمر اهلل واأي�شًا الذي يح�شل لكثري من النا�س اإمنا ه� بفعلهم هم 
الذين جلب�ا لهم امل�شاكل,االخرتاعات واالكت�شافات والتقنيات الدقيقة وغريها من عل�م 
اأنا�س عادي�ن مثلنا,لكن الفرق بيننا وبينهم التفكري, فعندما  اأتت من قبل  احلياة كلها 
تفكر �ش�ف تنتج اإما خريًا اأو �شرًا اأو ال فائدة من تفكريك, الق�ش�س ال�شحيحة والتي ال 
تك�ن من ن�شج اخليال ال جتعلها مرجع لك الأن الكثري منها غري مفيد, ول� انه وجد من 
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بع�س ق�ش�س اخليال فائدة لكنها ب�شيطة هي عبارة عن جمم�عة من امل�شاعر املكب�تة 
التي تنبع عن خربات الكاتب, لكن هنالك من الق�ش�س يك�ن فيها ف�ائد جمة وخال�شة 
االأمم  عن  للق�ش�س  ت�شتمع  فعندما  وا�شتكربت,  ع�شت  غابرة  اأمم  من  وقعت  اأخطاء 
ال�شابقة جتد فيها من العربة ال�شيء الكثري, بحيث ت�شتفيد من جتاربهم بتجنب االأخطاء 
التي اأدت بهم للهاوية وتتجنبها وجتعلها نربا�س يف حياتك وقاعدة متنع عنك ال�شر الذي 
التي  الطيبة  واأعمالها  باأفعالها  اهلل  اأكرمها  التي  االأمم  عن  االأمم,وتقراأ  هذه  على  وقع 
جعلت منهم اأمة �شاحلة وت�شتفيد منها باإتباعك لها وتتعلم طريقتهم التي جعلت منهم 
مثااًل للنا�س, واأف�شل الق�ش�س واأ�شدقها التي جاء بها القراآن الكرمي وال�شنة املطهرة, 
فهي ق�ش�س �شاملة �شهلة الفهم �شحيحة بالكمال والتمام, دائمًا اأق�لها ما دام اأن عقلك 
�شليم ومازلت على قيد احلياة فباإمكانك عمل الكثري واملزيد من االأم�ر التي تت�قع اأنك 
لن تفعلها اأو االآخرين يعتقدون فيك ذلك, دائما ن�شاهد بل ون�شمع الكثري عن اأنا�س حتدوا 
م�شاعب احلياة وظروفها, بل وتغلب�ا على اأم�ر �شعبة ال نت�ش�رها, اإنها االإرادة الق�ية 
اإنه االأمل الذي يعان�ن منه ح�ل�ه اإىل حافزًا للعزمية واالإ�شرار, ومع و�شائل االإعالم اأ�شبح 
العامل قرية �شغرية وباإمكانك  معرفة املزيد من هذه الق�ش�س وغريها الكثري والكثري, 
املادي  اأ�شخا�س رغم دخلهم  الذي متلكه, هنالك  وعلى  املرونة  دائمًا على  نف�شك  درب 
الكثري  عنده  ي�جد  االآخر  والبع�س  كاماًل,  ا�شتغالاًل  و�شعهم  ي�شتغل�ن  اأنهم  اإال  �شعيف 
والكثري لكنه قد �شتت نف�شه, اإن مثريات احلياة تكاد ال تعد وحت�شى, واأي�شًا كرثة العل�م 
جتعل ال�احد منا يحتار فيما يختار, فتجده يدور هنا وهناك من غري فائدة تذكر, لكن 
اإذا اأردت اأن جتد ال�شيء املنا�شب لك, اأنهي الذي بيديك ثم اأخرت الذي بعده حتى تنتهي 
من اأكرب عدد ممكن من االأعمال, عندها تك�ن قد ك�نت لنف�شك منظ�مة ومرجع علمي 
وعل�م غزيرة  كثرية  اأم�ر  وتبقى حريان يف  نف�شك  ت�شتت  اأن  من  وبدل  كثرية,  ومعارف 
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يي�شر لك طريقًا من  باأن  ويقني  باإخال�س  اأدع���ا  كلها,  بها  االإمل��ام  االإن�شان  ي�شعب على 
العل�م ي�افق قدراتك ومهاراتك مع فعل االأ�شباب املعينة على ذلك, اإنك ل� �شاهدت النا�س 
اأنا�س متخ�ش�شني يف  تتكلم عن  كلها  االأولني وغريهم  وتابعت ق�ش�شهم من  ما ح�لك 
اأم�ر معينة وعل�م حمددة, ويف وقتنا احلايل ل� �شاهدت ما ح�لك من العامل ل�جدت اأن 
هنالك دول تتخ�ش�س يف اأم�ر وتتميز باأم�ر تختلف عن غريها وتك�ن بارعة فيه, وهذا 
االختالف دليل فطري على اأن لكل واحد منا قدرة وم�هبة وطريقة ت�شاعده على التف�ق 
بها اأمام االآخرين, فمثاًل ي�جد اأنا�س ميتلك�ن حافظة ق�ية والبع�س االآخر ميتلك ج�شدًا 
واآخرين يتميزون مب�اهب  النظر,  يتميز بق�ة  يتميز ب�ش�ت جميل, واالآخر  ق�يًا واالآخر 
عدة وكثرية وبن�شب متفاوتة,واآخرين لديهم ق�ة التحمل وغريها من امل�اهب الظاهرية 
والباطنية, يجب اأن حتاول اأن تبحث عن ال�شيء املنا�شب والذي يك�ن فيه بدايتك لت�شق 
طريقك نح� الذي تريده وتتمناه, واأهم نقطة اأن ال تقلد اأحدًا اأي ت�شبح مثله متامًا وهذا 
اأنت  اأن ت�شبح  امل�شتحيل  االأخرى فمن  م�شتحيل فكل واحد منا لديه ب�شمة تختلف عن 
االأب اأو ال�لد لكن ت�شتطيع االإ�شتفادة من م�هبة الذي تريد تقليده وقد تتف�ق على هذا 
اأ�شتطاع  الذي  اللغز  لك  لتك�شف  اأف�شل طريقة  ولعل  منك,  اأف�شل  اأنه  تت�قع  كنت  الذي 
اأتبعتها �ش�ف  اإتباع الطريقة التي جعلته كذلك, واإذا  اأنت معجب به ه�  ال�شخ�س الذي 

ت�شل ول� بعد حني. 
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الذي بيديك هو ملكك اأنت, والذي 
بي��د غ��ريك هو مل��ك ل��ه, والذي 
متلكه  تفعل به ما ت�ساء,اأما الذي 
ل متلك��ه ل ت�ستطيع اأن تفعل به 

ما ت�ساء. 
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عندما تنظر للذي بيديك تك�ن قد عرفت من اأنت وعرفت حدودك, بل عرفت كيف 
تت�شرف يف حياتك وكنت اأكرث واقعية يف حياتك, اأما عندما تنظر ملا يف يدي النا�س وترتك 
ال  الأنك  حتركاتك,  وت�شل  قدراتك  تعطل  �ش�ف  بل  وهمًا  تعي�س  �ش�ف  فاإنك  بيديك  الذي 
متلك ذلك ال�شيء, وعم�مًا عندما ال متلك ال�شيء فاإنك ت�شتطيع ال��ش�ل لهذا ال�شيء وذلك 
اأن  تريد  للذي  ت�شل  �ش�ف  �شحيحًا  اإتباعًا  الطريق  لهذا  ي��شلك  الذي  الطريق  باإتباعك 
متتلكه, وكما قيل �ش�ب اإىل القمر واإذا اأخطاأت �ش�ف ت�شيب النج�م, اإنك عندما ت�شلك 
طريق امتالك ال�شيء الذي ترغبه وت�د احل�ش�ل عليه بطرق �شحيحة اأف�شل من اأنك تنظر 
النا�س, وحترق قلبك ومتيت ج�شدك وحتيي ح�شدك وتق�س فرا�شك  مينه وي�شره ملا عند 
ن�د  اأ�شياء  ميتلك�ن  ممن  النا�س  م�شاهدة  لي�شت  امل�شكلة  ح�لك,  من  هم  الذين  وتتعب 

احل�ش�ل عليها, فم�شاهدة النا�س تنق�شم ق�شمني:

الن�ع  هذا  وجتاربهم,  خرباتهم  من  وي�شتفيد  منهم  ويتعلم  النا�س  ي�شاهد  ق�شم   .1
ويتعلم فن�ن  املناف�شة,  ويت�شجع يف ميدان  النا�س  يتعلم من خربات  الأنه  باإذن اهلل,  ناجح 
احلياة بكل �شرف وعزة, وجتده �شباقًا لكل ما ه� مفيد, ويجعل حياته مليئة بالعلم والعمل, 
وجتده ينظر للناجحني على اأنهم اأنا�س اجتهدوا اجتهادا جعلهم كذلك بعد الت�كل على اهلل, 
وجتده ال يجاري اأحدًا بل اإنه يجاري حاجته فقط وال يهتم بالذين هم اأعلى منه,بل كل همه 

حاجته التي يحتاجها.

ق�شم ي�شاهد النا�س وال يتعلم منهم بل يتكرب على النا�س ويظن اأنه اأف�شل منهم   .2
�شعيفة  احلياة  وتك�ن خربته يف  اهلل,  ب��اإذن  الن�ع خا�شر  وهذا  ذلك,  ي�شتحق  ال  ه�  واأن��ه 
وحمدودة, ومتر عليه ال�شنني وه� مل يعمل املزيد, ولعلي �ش�ف اأ�شرد عليك هذا املثال التايل 
�شخ�س ما راتبه ع�شرين األف ريال جتده ينظر للذي راتبه اأربعني األف وثمانني األف وجتده 
لالأ�شف يجاري الذين اأعال منه ومل يعلم هذا امل�شكني اأن هنالك اأنا�س رواتبهم خم�شة اأالف 
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منظمني مي�ش�ن وفق حاجتهم وقد و�شل�ا ملرادهم, اأما اأنت يا �شاحب الع�شرين األف بقيت 
معلق تنظر للذين اأعلى منك وتقحم على نف�شك باأم�ر اأنت عن غنى عنها, بل ت�شبح حائرًا 
يف الدنيا حتى ياأتيك ي�م ي�شحك عليك الذين تظن باأنهم اأقل منك, من اأف�شل االأم�ر التي 
يجب على ال�احد منا مراعاتها ه� اأن مت�شي وفق قدرتك وحاجتك ال اأن مت�شي جمارة للنا�س 
وتزعج الذين هم من ح�لك من اأوالدك واأقربائك بت�شرفاتك احلمقاء, بل يجب عليك اأن 
بع�شًا  يعاون بع�شنا  لئن  اإننا بحاجة  اأهل احلكم واخلربة يف احلياة وجتاربها,  تتعلم من 
ون�شتفيد من بع�شنا الفائدة ال�شحيحة, كاجلدار ال�شلب الذي يك�ن مرتا�شًا ق�يًا �شاخمًا, 
اإنك عندما تنظر لالآخرين من منظار الكرب واحل�شد فاإنك �ش�ف تن�شى نف�شك التي هي 
اأغلى ما متلك, عندها ت�شبح نف�شك ال تطيق هذا اجل�شد وت�شبح يف �شراع م�شتمر وغمامة 
�ش�داء ت�شل قدراتك وت�شعل احلقد يف قلبك وجتعل قلبك اأ�ش�د من الليل والدنيا اأ�شيق من 
االإبرة, اإنه احل�شد والكرب الذي اإذا ق�شيت عليه �ش�ف تنزاح عنك الغمامة ال�ش�داء وينجلي 
قلبك حتى ي�شبح كبيا�س اللنب وك�شفاء املاء, عندها تظهر قدراتك وم�اهبك, اإن الذي 
متلكه يعترب اأداة م��شلة للذي ال متلكه,ويجب اأن تعلم اأن الرزق حمدد واالأجل اآتي ال حمالة, 
واأنك لن تغادر احلياة الدنيا حتى ت�شت�يف الرزق املق�ش�م واالأجل املحت�م, هذا االأمر يجعلك 
�شابرًا حمت�شبًا يف دار االختبار احلياة الدنيا, فعندما ت�شاهد من ه� اأغنى منك فاأ�شاأل اهلل 
من ف�شله, وعندما ت�شاهد من ه� اأدنى منك فاحمد اهلل واأ�شكره على كل حال, اأهم نقطة 
اأن ال تقنط من رحمة اهلل وف�شله, فف�شله �شبحانه و�شع ال�شم�ات واالأر�س ورحمته و�شعة 
الليل  واأج�د املعطني فيداه مب�ش�طتان يف  االأكرمني  اأكرم  كل �شيء علمًا, واهلل جال وعال 
والنهار, فهنيئًا من اأقتفى ر�شا خالقه ال تاأخذه باهلل مل�مة الئم وال عزة كافر, اإن طريق 
النجاح ال بد له من عرثات و�شع�بات وطرق وعرة حتتاج لل�احد منا اجلهد الدائم والعلم 

النافع لكي ي�شتطيع ال��ش�ل اإىل مراده.
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الأم��ور التي حت�سل م��ن حولنا كثرية 
ويحتاج لتف�سري هذه الأمور عدة اأمور 
اأخ��رى لكي ميكن فهمها فهم��ًا وا�سحًا 
اأم��ور ل تف�س��ر  و�سحيح��ًا, وهنال��ك 
بناءًا على وجهة واحدة بل اإن اأغلب 
تف�سري الكث��ري من الأمور التي حت�سل 

يحتاج اإىل وجهات عديدة.
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متدخالت احلياة كثرية وبحاجة لربط �شحيح و�شليم فيما بينها, وهذا كله ينبني 
حتت قاعدة وا�شحة )ال�شرب وعدم اال�شتعجال(, ال ي�جد يف احلياة الدنيا �شيئًا جميل 
ومفيد وي�ؤتي ثمره الطيب, اإال وال�شرب كان له اليد الكبرية يف ذلك االأمر, تف�شري االأم�ر 
اأن تت�قع  اأي  اإال وقد اأحطت بها من جميع اجلهات  اأن تف�شرها  التي حتدث لك ال يجب 
تدخل  اأو  ب�شكل ع�ش�ائي  لالأم�ر  تف�شريك  تدخل يف  ال  لكن  دائمًا,  باخلري  وتظن  الكثري 
نف�شك يف دوامة االختالفات والت�شتت يف التفكري, ولكي تتجنب التف�شري اخلاطئ الأم�ر 
حياتك عليك بالعلم امل�ث�ق والتعلم ال�شحيح الذي ال لب�س فيه و ال�شك, الأنك بذلك جتعل 
لنف�شك قاعدة متينة ال تهزها ظروف الدهر, وكما قيل ما بني على خطاأ فه� خطاأ وما بني 
على �شح فه� �شحيح, اأيها االأحبة الكرام عليكم باالأ�شا�س الفكري ال�شليم, لنه كثري من 
النا�س يتعلم وي�ؤ�ش�س نف�شه على قاعدة خاطئة فت�شبح حياته خاطئة, اإن االأ�شا�س مهم 
بل تنبني عليه حياتك وحياة االآخرين معك, فاأحر�س على االأ�شا�س املتني لكي تنعم يف 
احلياة الدنيا وتف�ز بنعيم االآخرة,واحذر باأن تدخل اله�ى يف تف�شريك لالأم�ر لئن اله�ى 
يبحث عن اأي �شيء ي�شعدك �ش�اًء خريًا اأو �شرًا, الكثري من النا�س يقع ب�شبب ه�اه, اله�ى 
يخدعك فاأحذر منه فه� يجرك للهاوية اإذا مل ت�شبط معيار ه�اك, ولكي ت�شبط ه�اك 
عليك مبعيار �شحيح واأحذر من العقل فهنالك اأم�ر ال يدركها العقل ملحدوديته واإذا اأردت 
اأن ت�شبط عقلك عليك بالقراآن الكرمي و�شنة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص ففيها من العل�م واالأ�شا�س 
ال�شيء الذي ي�شبط حياتك وتف�شريك لالأم�ر, اأجعلها قاعدة ود�شت�ر دائمُا لك فه� طريق 
ال�شخ�س  االأم�ر ه�  النف�س, دائمًا الذي يقع يف م�شكالت تف�شري  النجاة والفالح ور�شا 
راأيه �شحيح والذين من ح�له غري �شحيح, وهذا خطئ  اأن  الذي يقتنع من ه�اه ويظن 
يقع فيه خلق كثري وجتدهم يتخبط�ن يف حياتهم ويقنع�ن اأنف�شهم باأم�ر قد ال تتنا�شب 
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يف وقتها وزمانها, بحيث اأن التعلم والبحث والتق�شي عن احلقائق واالأم�ر التي ت�شاعدك 
خاطئ,  غري  ووا�شحًا  �شحيحًا  تف�شريًا  واالأم���ر  لالأحداث  تف�شريك  وجتعل  احلياة  على 

ي�شاعدك على فهم احلياة ومتطلباتها, 

ومن هذه االأم�ر التي ت�شاعدك على التف�شري ال�شحيح وال�شليم لالأم�ر:

اأتبع القراآن وتعلم اأحكامه وعل�مه.  )1

اأفهم ال�شنة النب�ية كما فهمها اأ�شحابه وال�شلف ال�شالح من بعده.  )2

اأعترب من الق�ش�س التي حتدث لالآخرين �ش�اًء املقروءة منها وامل�شم�عة.  )3

ا�شمع اآراء االآخرين ب�شرط اأن يك�ن القرار بيديك,وال جتعل كل قرار يغري م�شار   )4
تفكريك.

ركز على اأمر حمدد لئن اأم�ر احلياة اأ�شبحت كثرية وعل�مها غزيرة.  )5

دائمًا اأجعل ال�ش�رى ن�شب عينيك, فهنالك من املت�شابهات واالأم�ر التي تتداخل   )6
مع بع�شها البع�س.
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من اأنت لكي ل تبتلى ومتتحن ..
تنته��ي  �س��وف  ال��ذي  اأن��ت  وم��ن 

وتفنى..
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الكثري  االأر���س, وهنالك  اأهل  �شائرة على كل  الدنيا وهي  االبتالء من �شنن احلياة 
من االبتالءات التي ال تعد وال حت�شى, منها ابتالء اجل�شد من االأمرا�س والهرم وغريه, 
وابتالء الظروف املحيطة لك من الفقر اإىل الغنى اإىل القهر واال�شتبداد واجلهد واملكافحة 
ل�جدتها  احلياة  اأم�ر  من  ح�لك  ما  تاأملت  ل�  اإنك  والتعلم,  واخلطاأ  واملحاولة  وال�شرب 
اإن االبتالء   ينتهي وتط�ى �شفحته,  تاريخ حمدد وبعدها  له  تبلى وتنتهي وكاأن كل �شيء 
مفيدًا جدًا بحيث اأن االبتالء من الدرو�س التي نتعلم منها كيف ن�اجه �شع�بات احلياة 
وم�شاقتها على ن�ر القراآن وفهم �شنة حممد ملسو هيلع هللا ىلص اإن االبتالء مرب�ط بال�شرب ال�شحيح 
وال�شليم  الذي يجعل هذا االبتالء ما ه� اإال مرحلة �ش�ف تنتهي وينتج عنها فهمًا جيدًا 
للحياة ومقا�شدها, االبتالء اأعظم مدر�شة ميكن اأن يتعلم منها املبتلى كيف يتعامل مع 
االبتالءات التي �ش�ف تاأتيه فيما بعد, االبتالء ي�شقل النف�س ويجعلها تنتبه عند الغفلة بل 
ه� عربة ملن اأعترب وجزعًا ملن اأ�شت�شلم له, يجب على ال�احد منا اأن ال يجزع عند حدوث 
اأهل االأر�س فقد اقت�شت حكمة  اأن االبتالء �شائر على كل  اليقني  اأعلم علم  االبتالء بل 
اهلل ذلك, لئن هذه االأر�س الدنيا هي اأر�س االمتحانات واالختبارات  وعالج اأي اأمر يف 
الدنيا يك�ن بال�شرب الذي ه� اأنفع عالج وه� الذي يرو�س نف�شك على حتمل الكثري من 
االأم�ر التي بحاجة لذلك, واأعظم ابتالء ه� م�ت احلبيب اأو اخلليل اأو االأم اأو االأب, فهذا 
يعترب امتحان واأجره للذي ي�شرب عليه من اأول مرة �شابرًا حمت�شبًا ل�جه اهلل متيقنا باأن 
كل �شيء بقدر فقد فاز باأجر ال�شابرين على امل�شائب, فعندما تعي�س �شن�ات من الدهر 
مع اأمك اأو اأبيك تق�ش�ن الليايل واالأيام يف رخاء ونعمة اجلماعة واجتماع الكلمة والتمتع 
واالأن�س مع اأحبابك وخ�ش��شًا اأمك باال�شت�شارة والدعابة والرحمة واخلروج والزيارة الخ 
من االأم�ر التي تق�ي عالقتكم مع اآبائكم واأمهاتكم ولكن فجاأة ياأتي امل�ت الذي ه� حق 
على كل اخللق, عندما مت�ت اأمك مثاًل يجب عليك اأن تك�ن م�شتعدًا م�شلمًا هلل يف اأمر 
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امل�ت واأن ر�شالة اأمك قد انتهت ف�جب عليك االآن اأن تكمل امل�شرية التي �شبق اأن اأكملها 
االآباء واالأمهات من الرتبية وال�شرب عليها واحت�شاب ذلك على اهلل عندها تك�ن  قبلك 
قد عملت الذي عليك والت�فيق بيد اهلل �شبحانه, فعندما مي�ت اأحد والديك فقد يجب 
عليك اأن تدعي لهما وتت�شدق عنهما وت�شدد حق�ق النا�س التي عليهم اإن وجدت, وت�شل 
اأن�اع الرب  اأعظم  التي هي من  اأرحامهما وتكرم �شديقهما وحتج عنهم وتفعل اخلريات 
التي ي�شل اأجرها لهم وهم حتت الرتاب, م�ت اخلليل واحلبيب ه� فاجعة وم�شيبة ال 
بد منها والرابح من �شرب عليها من غري ت�شخط اأو ندم فكل �شيء بكتاب مبني, فالذي 
يح�شل ه� باأمر اخلالق يجب علينا اأن ن�شلم ذلك له �شبحانه فامل�ت �شائراٌ علينا اأجمعني 
ال مييز بني عدو اأو �شديق اأو حاكم اأو حمك�م بل ه� على كافة اخللق, واإذا كان هذا امل�ت 
تنتهي  اأن  قبل  وفعل اخلريات  العبادة  االجتهاد يف  منا  واحد  بكل  فحري  االأج�شاد  يبلي 
االأم�ر  ال�قت �شروري يف هذه  اإن  االآخرة,  ي�شتفيد منها يف  اأم�رًا ال  حياته وقد يح�شد 
فالليل ال ي�شبق النهار والنهار ال ي�شبق الليل فكل �شيء حمدد, فعندما تتفكر دائمًا باأنك 
راحل عن دار االختبار احلياة الدنيا اإىل دار االآخرة التي بها احل�شاب اإما للجنة اأو اإىل 
نار ال�شم�م, عندها ت�شجع نف�شك وتدربها على فعل اخلريات واجتناب املنكرات, وت�شرب 
على التعلم وتعليم اجلاهل وعلى اأذى النا�س من اإي�شال املعل�مة لهم ب�شرب وتروي, الدنيا 
دار االحت�شاب الذي يكظم فيها الغيظ والعف� عن من اأ�شاء واالإ�شالح يف االأر�س من غري 
له  عبدًا  وخلقك  عزيز  �شبحانه خلقك  فاهلل  للخلق,  عنها  التنازل  اأو  للحق�ق  ا�شت�شالم 
�شبحانه عمن �ش�اه فال ت�شري عيدًا لغري اهلل واأن�شح بالتي هي اأح�شن حتى ياأتي اأمر اهلل.
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هنال��ك الكثري من النا�س قد يلب�س لبا�سًا على 
اجل�س��د ل ي�سل��ح علي��ه اأو مالب���س ل تكفيه, 
ول يرتاح اجل�سد حتى يجد ما يغطي ج�سده 
كذل��ك  اخلارجي��ة,  العوام��ل  م��ن  ويحفظ��ه 
ال��روح عندم��ا ل جت��د اللبا���س فاإنه��ا ت�سبح 
عاري��ة �سائعة حتى جتد اللبا�س وهو الزواج 
ف��ال ت�سكن اجل��وارح حت��ى ت�سكن ال��روح اإىل 

روح اأخرى ت�ساركه الأكل وال�سرب والنوم.
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الزواج نعمة الزواج األفة الزواج بناء �شرح جديد ولبنات �شاحلة متما�شكة الأعمار 
االأر�س, فال تهدئ النف��س اإال بالزواج وال ت�شكن اجل�ارح اإال بالزواج فالزواج فطرة اهلل 
يعترب  فالزوج  ال��خ..,  والرحمة  والتما�شك  والتعاون  للتكاثر  اخللق  عليها  اهلل  فطر  التي 
الليل  الليل فبعد عناء الزوج ط�ال الي�م يذهب لبيته لتك�ن زوجته  النهار والزوجة هي 
وذلك باملاأكل وامل�شرب والنظافة والن�م الهانئ وق�شاء ال�شه�ات يف حملها التي اأمر اهلل 
بها عباده, فكثري ما اأنت�شر من االأفكار اخلاطئة على اأن الزواج م�شئ�لية واأن ال�احد اإذا 
م�شئ�لية  واأ�شبحت حياته  عنه  بعيدًا  الله�  واأ�شبح  العمل  واأن�شغل يف  كبريًا  اأ�شبح  تزوج 
ولكي نرد على هذه االأق�ال الغري �شحيحة واملفاهيم امل�شللة اخلاطئة التي تخفي املحا�شن 
وتظهر القبائح, فامل�شئ�لية واجبة على كل اإن�شان وتبداأ امل�شئ�لية منذ اأن يكرب ال�احد منا 
ويبلغ �شن الر�شد عندها تبداأ امل�شئ�لية عن نف�شه وعن االأعمال التي يق�م بها فكل عمل 
اإما  اأهملت غذاءك مثاًل ف�ش�ف تتده�ر �شحتك  تق�م به قد ينبني عليه م�شريك فاإذا 
لطريق ال�شمنة اأو لطريق الهزال وهذا اأ�شعف امل�شئ�لية التي ال بد من م�اجهتها فحياتنا 
كلها م�شئ�لية وهذه هي طبيعة احلياة ونظامها, اإنك عندما تتزوج اأو تتزوجني فاأول �شيء 
يح�شل بعد الزواج ه� ق�شاء ال�شه�ة باحلالل عندها حت�س بطعم احلياة وتبداأ م�اهبك 
بالظه�ر وت�شبح روحك قد لب�شت الروح االأخرى باإح�شا�شها بكل ما يدور وعندها ت�شكن 
النا�س  اهلل  فطر  التي  وبالفطرة  باحلالل  حاجتها  وجدت  الأنها  املحرمات  عن  اجل�ارح 
عليها وال تبديل لفطرة اهلل, الزواج فيه يت�شارك الزوج والزوجة يف قرارهما با�شتعرا�س 
ملف حياتهما بتذليل ال�شعاب والبحث والت�شاور فيما بينهما وال�شرب على اأخطاء بع�شهما 
البع�س, والنظر دائمًا للمحا�شن وترك القبائح اأو الت�شرفات اخلاطئة فال ي�جد كمااًل 
اإال يف اجلنة اأما الدنيا فكمالها بالن�شبة والتنا�شب فهي كال�شفينة التي تتعر�س ل�شدمات 
احلياة وتيارات امل�شاكل التي اإذا مل يتم م�اجهتها بقيادة رب االأ�شرة فقد حت�شل اأم�ر ال 
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حتمد عقباها, فامل�شئ�لية التي ي�شتكي منها ال�شباب بزعمهم عن الزواج فهي واهلل تهرب 
من اأمر ال بد منه وه� طبيعي اأن ت�اجه م�شئ�لية الزواج وتربية االأبناء والبنات كما واجهها 
اآبائنا واأمهاتنا فالزواج �شراكة وه� من اأجمل حلظات احلياة التي يعي�شها الزوجة اأو الزوج 
وال يح�س بطعمها اإال الذي يفقد �شريكه �ش�اًء الزوجة اأو الزوج, واأعلم اأيها العازب اأو العازبة 
اأن الزواج راحة نف�شية تبعد عنك االأمرا�س النف�شية وذلك باحت�شان الزوج لزوجته والعك�س 
االأحا�شي�س  من  متكاملة  دائرة  ه�  اإمنا  فقط  اجلن�س  يف  يك�ن  ال  االحت�شان  وهذا  �شحيح 
وامل�شاعر من لدى الطرفني تتفجر باحت�شان الزوجني لبع�شهم البع�س وتخرج هم�م احلياة 
واأعبائها من املناق�شة واالإح�شا�س بكل الطرفني لبع�شهم البع�س, فعندما تفكر يف اأن الزواج 
من ح�لك,  الذين  الب�شر  بن�  كما حتملها  تتحملها  اأن  عليك  واجب  م�شئ�لية  فه�  م�شئ�لية 
فامل�شئ�لية لها طعم حل� اإذا تخللها ال�شرب والتعاون لبذل ق�شارى اجلهد والن�شح, الزواج 
يجعلك تفكر تفكريًا �شافيًا لئن ج�ارحك هدئت عندما وجدت طريقها ال�شليم, وكل عازب اأو 
عازبة يف قرارة نف�شه يريد الزواج لكن طغت االأفكار امل�شللة واأذعن النا�س للجهل واأ�شبحت 
املادة هي كل �شيء ومل يفكروا باأن الذي اأوجدهم من العدم قادر على اأن يرزقهم من حيث 
مل يحت�شب�ا فالت�كل على اهلل د�شت�ر ال�شاحلني وه� الطريق االآمان الذي يزيدك يقينا باهلل 
�شبحانه باأن يي�شر لك كل ع�شري, اإن كثريًا من املتزوجني ي�شك�ن من م�شئ�لية االأبناء التي 
هي واهلل حالوة احلياة وه� الهدف الذي خلق اهلل الذكر واالأنثى للتكاثر واالأوالد نعمة من 
اأكرب النعم التي ال يعرف قيمتها اإال الذي فقدها, ف�اجب على كل عازب اأو عازبة اأن ي�شارع�ا 

للزواج لكي يح�ش�ا بطعم احلياة, وهنالك عدة و�شايا للمقبلني على الزواج:
عندما تتزوج اأو تتزوجني يجب اأن تعلم�ن اأنكم بحاجة ل�قت لكي تفهم�ا بع�شكم   .1

البع�س.
يجب اأن تعلم اأن تفكريك يختلف عن تفكري الطرف االآخر فكل له ه�ايته واأ�شل�به   .2
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وبهذه احلالة عليك اأن تتقبل هذا ال��شع واإال �شرت يف �شراع مع الطرف االآخر بل اأجعل 
ال��شط يف حياتك دائمًا.

ال تعيب طعامًا زوجتك اأبدًا اأو تقرانه باالأطباق االأخرى, بل اأمتدح اأكل زوجتك قدر   .3
امل�شتطاع ويجب اأن ت�شرب عليها و�ش�ف ترى اأنها تتح�شن مع مرور ال�قت. 

الزوجة حتب الرجل القائد القائم بامل�شئ�لية ال�شحيحة فبادر اإليها.  .4
يجب على الزوج اأن ي�شرف على عمليات البيت مب�شاعدة من الزوجة.  .5

اأحد الزوجني باالأطراف االأخرى وهذا  اأن يقارن  الزوجية ه�  الذي يدمر احلياة   .6
داء خطري فيجب عدم مقارنة الزوج للزوجات االأخريات والزوجة كذلك ال تقارن االأزواج 

االآخرين زوجها, الأنه كل واحد من النا�س له ب�شمة خمتلفة عن االأخرى.
ما يعجبك قد ال يعجب زوجتك وهذا من الطبيعي فتقبل هذا على اأنه اإبداء راأي   .7

والعك�س �شحيح.
في�شبح  ف��رتة  بعد  يكتمل  لكي  واجلهد  وال�قت  لل�شرب  بحاجة  كالبناء  ال��زواج   .8

متما�شكًا. 
حتمل  عدم  ه�  عرو�شها  على  خاوية  وجتعلها  البي�ت  ت�ؤرق  التي  امل�شكالت  اأعظم   .9

امل�شئ�لية �ش�اء من طرف واحد اأو كال لطرفني.
10. يجب على الزوجني اأن يعرف كل واحدًا دوره وم�شئ�ليته جتاه االآخر لكي يت�شاوى 

احلمل وت�شبح احلياة الزوجية قائمة على االإن�شاف والعدل.
11. اأعلم اأن الراحم�ن يحرمهم الرحمن فاأرحم اأهلك ب�شكل ال يجعلك تهمل اأو تق�شر.
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القلي��ل  امل��اء  ين��زل  كي��ف  �ساه��د 

القوي��ة  ال�سخ��رة  عل��ى  امل�ستم��ر 

وكيف يوؤثر بها على املدى البعيد.
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هنالك الكثري من االأمثلة ح�ل حياتنا وما فيها من العربة والعظة ال�شيء الكثري الذي 
يجعل ال�احد منا يتفكر ويتدبر يف هذا الك�ن ال�ا�شع وعلى عظمة الذي اأوجده �شبحانه 
اإله واحد اأحد فرد �شمد مل يلد ومل ي�لد, ذكر يف القدمي اأن هنالك �شجرة معمرة  من 
وجذورها ممتدة اإىل اأعماق االأر�س وقد مرت عليها ال�شنني الط�يلة دون اأن تتاأثر بالرياح 
�شامدة  جتدها  ذلك  ورغم  اجل�  وتقلبات  القا�شفة  والرع�د  الق�ية  والع�ا�شف  العاتية 
اأن يت�ش�ر  ب�شبب ال ميكن  الق�ية  العامرة  ال�شجرة  تقع  الكبرية ولكن فجاأة  االأم�ر  اأمام 
على كثري من النا�س, اإن ال�شجرة وقعت ب�شبب النمل الذي �شل ياأكل بجذورها حتى وقعت 
هامدة رغم اأن الظروف الع�شيبة حتملتها لكن مل تتحمل النمل لئن النمل ياأكل من جذور 
هذه ال�شجرة حتى بداأت ت�شقط ال�شجرة وت�شبح بعدها كاأن مل يكن �شيئًا, كذلك االإن�شان 
جتد الكثري من النا�س ي�شمد اأمام االأم�ر الع�شيبة واالأه�ال املريعة والظروف احلرجة 
لكن ال يلقي بال على االأم�ر ال�شغرية التي ال يت�شح تاأثريها اإال بعد وهلة من الزمن فتنزل 
امل�شاكل كاملطر اجلارف, واأقرب مثااًل على ذلك الذي يك�ن م�شابًا بداء ال�شكري فتجده 
ال يهتم وال يكرتث قد غره االرتفاع الب�شيط يف ال�شكر لكن ومع مرور ال�قت تتفاقم امل�شكلة 
حتى جتر غريها من امل�شاكل التي ال حتمد عقباها وذلك بعدم االهتمام ب��شفة الطبيب 
ونظام احلمية واملتابعة املنتظمة للتمارين الريا�شية, وكذلك �شغط العني فعندما تعاين 
من �شغطًا يف العني وال تعاجله فاإنه ي�شبب لك على املدى البعيد العمى الكامل, وكذلك 
االأ�شنان فعندما تهملها وتغر نف�شك باأنها ال تاأملك اإال بعد وقت ط�يل من الزمن وال تدري 
اأن االأ�شنان ترتاكم عليها الكثري من اجلراثيم حمدثة ال�ش��س الذي ينخر يف االأ�شنان وقد 
ي�شل لع�شب ال�شن مما ي�ؤدي ل�شق�ط االأ�شنان يف عمر �شغري, وكذلك احلياة الزوجية 
فعندما ال يكرتث الزوجني للم�شكالت الب�شيطة التي اإذا مل يتم الق�شاء عليها فاإنها جتر 
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خلفها م�شكالت كبرية ت�ؤدي لدمار البي�ت ولعل ذلك ال يت�شح اإال بعد ذكر هذا املثال الذي 
يعي�شه الكثري من االأزواج, عندما يبداأ الزوج بذم طبخ الزوجة فكلما طبخت جتد الزوج 
يبحث عن اأم�ر قد ميكن التغلب عليها وذلك بالتغا�شي عنها مثل االأكل اأو غري م�شت�ي الخ 
من الكالم الذي يحدث ردة فعل من الزوجة وخ�ش��شًا عندما يتكرر ذم طعام الزوجة 
من قبل الزوج فاإن كالم الزوج يحدث اأم�ر كثرية منها اأن الزوجة ت�شبح يف �شراع مع 
نف�شها باأن اأكلها ال ي�شلح واأنها اأ�شبحت عاجزة عن تقدمي االأف�شل مما يجعل اأكلها مع 
مرور ال�قت ي�شبح اأ�ش�اأ من اأول وي�شل لدرجة امل�شاكل, وجتد الزوج يف حرية من طبخ 
زوجته ومل يعلم اأن كالمه اأثر على زوجته مع مرور ال�قت, بحيث اأنه يجب على االأزواج 
اأن ينتبه�ا لالأم�ر ال�شغرية التي حتدث �شدع يف العالقات الزوجية بت�ليدها ل�شحنة من 
البغ�س والعداء حتى مع مرور الزمن ت�شبح جبهات من قبل الزوج اأو الزوجة وال�شحية 
هم االأبناء الذي �ش�ف ي�شبح�ن مذبذبني بني راأي االأب اأو االأم, اإن تاأثري االأم�ر التي ال 
يلقي لها بال من قبل الكثريين اأو ي�شن�ن اأنها �شخيفة وعادية وميكن اأن متر ب�شالم, لكن 
مل يعلم�ا اأن �شغائر االأم�ر جتتمع حتى تهلك �شاحبها, ولعل االأم�ر التي ال يلقى لها بال 

تك�ن خط�رتها يف حم�رين هما:
عنه  وينتج  البع�س  بع�شها  مع  تتحد  يجعلها  مما  امل�شكالت  جتمع  اأي  التجمع/   
اخلالفات وامل�شكالت ومثال ذلك عندما ياأتي الزوج من العمل للبيت عندما يدخل البيت 
جتده ع�شبيًا وخ�ش��شًا عندما ت�اجه زوجته وتنهال اإليه بكرثة امل�شاكل وجتد الزوج ال 
يتقبل منها الأنه بحاجة للراحة وجتد زوجته ال تراعي ذلك ال�شاأن وت�شتمر االأيام والزوج 
يريد الراحة ول� اأنها ب�شيطة والزوجة تبحث يف اأمر تظن اأنه عاديًا بالن�شبة لها من غري 
مراعاة لظروف زوجها التي تن�س على ت�فري الراحة لزوجها ول� فرتة وجيزة لكي ي�شتعيد 
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الزوج ق�اه وت�شتمر االأيام وتتجمع امل�شئ�ليات من جميع اجلهات فتكرب امل�شكالت من اأمرًا 
كان حله اأخذ ق�شطًا من الراحة.

اال�شتمرار/ اإن اال�شتمرار ول� كانت امل�شكلة ب�شيطة لكنها م�شتمرة �ش�ف ت�ؤثر على 
الزوجة  كراهية  ذلك  ي�لد  ف�ش�ف  با�شتمرار  زوجته  الزوج  يعيب  فعندما  البعيد,  املدى 
لنف�شها وكرهها لك وعدم الثقة بنف�شها فتجدها كل مرة وهي ت�شاأل االآخرين عنها الأنها 
ال تثق بنف�شها لئن زوجها مل يزرع الثقة فيها وبا�شتمراره اأ�شبحت م�شكلة لدى الزوجة, 

وكان حلها ه� كلمات جميلة تبعث الثقة بالنف�س.
بعد فرتة  امل�شاكل  تنخر  كيف  التي عندك فالحظ  االأم�ر  تقي�س على  اأن  وت�شتطيع 
اأن ننتبه لل�شغائر لكي ال جتر  التي قد ي�شعب حلها فيجب  وحتدث الكثري من امل�شاكل 

لكبائر االأم�ر.
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عن اأب��ى �سعيد اخل��درى ر�سي اهلل عنه 
اأن ر�س��ول اهلل قال: "اإن ال�سيطان قال: 
وعزت��ك ي��ا رب ل اأبرح اأغ��وي عبادك 
ما دام��ت اأرواحه��م يف اأج�سادهم, فقال 
الرب تب��ارك وتعاىل: وعزتي وجاليل 

ل اأزال اأغفر لهم ما ا�ستغفروين". 
اأخرجه اأحمد واأب� يعلى واحلاكم وقال �شحيح االأ�شناد
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يخطي  من  كل  على  واجب  والتعلم  وارد  فاخلطاأ  اخلطاأ  على  جمب�لة  الب�شر  نف��س 
فعندما تتعلم اأن الذي تعمله خطاأ عندها يجب تركه واالنتهاء منه, اأما التمادي يف اخلطاأ 
وحماولة التهرب من حقيقة هذا اخلطاأ وذلك بالبحث عن اأي �شيء يتم�شك به ول� اأن يقنع 
نف�شه ب�ا�شطة ه�اه, فذلك خطر عظيم واأمر واجب على اأن ال�احد منا يجب اأن يحر�س 
منه وينتبه له ويت�قف عنه ف�رًا لكي ال يبقى يف ل�م دائم اأو ت�شتت يف التفكري واإ�شاعة يف 
التائب  اأن يلحق ال�احد منا الركب  اأمر يق�شي على الذن�ب والتي ميكن  ال�قت, واأعظم 
من ال�شادقني الذين يرج�ن ما عند اهلل بطلب رحمته وعظيم مغفرته وذلك بالندم على 
ما فات واإدراك ما تبقى من ال�شاحلات, فاخلري كله بيد اهلل �شبحانه اإن �شاء عذبنا واإن 
�شاء غفر لنا فرحمته �شبقت غ�شبه وف�شله وا�شع ورحمته و�شعت ال�شم�ات واالأر�س فكم 
من عباد اهلل الذين يدع�نه وي�شتجيب لهم ويفرج عنهم الكرب واحلزن والهم فه� الذي 
ي�شاء  ملن  يهب  �شبحانه,  لهي  كله  واخلري  فالف�شل  ف�شل,  الأحد  ولي�س  العدم  من  اأوجدنا 
ذك�رًا ويهب ملن ي�شاء اإناثًا, ي�ؤتي ملكه من ي�شاء وينزع ملكه عن ي�شاء يعز من ي�شاء ويذل 
بها  و�شمع  االأخبار  به  ت�اترت  اال�شتغفار  قدير,  �شيء  كل  على  اإنه  اخلري  بيده  ي�شاء  من 
اأن اهلل يغفر ملن طلب مغفرته, واأي �شيء اأعظم من هذا  القا�شي والداين يكفيك فخرًا 
ف�شاًل وعف�ًا وغفران تخطاأ ثم ت�شتغفر وتت�ب فيغفر لك, اإن اال�شتغفار يجعل العبد يظهر 
افتقاره هلل و�شعفه وه�انه وعدم كماله فالكمال هلل وحده اأما نحن العبيد فكمالنا حمدود 
اأعظم حكم  للذنب, ومن  الع�دة  واخلطاأ م�رود والعف� من اهلل م�ج�د يحتاج مننا عدم 
اال�شتغفار هي عدم الياأ�س من اخلالق �شبحانه فباب الت�بة مفت�ح والفر�س كثرية مادام 
اأن الروح مل تفارق احلياة وال�شم�س مل تطلع من مغربها, فالت�بة م�ج�دة وهنالك مت�شع 
اأن اهلل يغفرها كلها  الذن�ب فتذكر  ال�شاحلات, فمهما عملت من  الكثري من  لها ولعمل 
باال�شتغفار والت�بة والندم وعدم الرج�ع للذنب مرة اأخرى, فكلما كان اال�شتغفار �شادقًا 
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كلما كانت راحة العبد ونف�شيته تك�ن جيدة, فعندما مثاًل تعق والديك اأو اأحدًا منهم ومي�ت 
اأحد والديك اأو كالهما وهم غري را�شني عنك فتجد الكثري من النا�س يندم اأ�شد الندم 
الذي يجعله ال يجد بابًا لت�بته واقرتافه لذنب العق�ق فباب الت�بة م�ج�د وم��ش�ع عق�ق 
ال�الدين مهم الأنه علق يف اأذهان كثري من النا�س وخ�ش��شًا للذي اأقرتف هذا الذنب عق�ق 
ال�الدين بظنه اأنه لي�س له ت�بة مما ي�ؤثر عليه ويندم ط�ل حياته وقد ينتك�س ويرتكب الكثري 
من الذن�ب وي�شبح تائهًا منكبًا حريان على االأر�س قد فقد تركيزه وعذب �شمريه وه� مل 
الليل والنهار,يتمح�ر  اأن باب الت�بة مفت�ح ويداه �شبحانه مب�ش�طتان ليت�ب م�شيء  يعلم 

عالج عق�ق ال�الدين ح�ل عدة اأم�ر بالن�شبة ملن فقد اأحد والديه اأو كالهما:
اال�شتغفار ودعاء اهلل بهداية النف�س لطريق الهدى التي ال ميلكها �ش�اه �شبحانه.

2( احلج عنهما وخ�ش��شًا الفر�س. �شداد حق�ق العباد بكل اأن�اعها.   )1
4( و�شل اأرحامهما. اإكرام اأ�شحابهما.    )3

عمل االأعمال ال�شاحلة لل�الدين والت�شدق عنهما بكل و�شيلة فال�شدقات عندما   )5
تخرج من طيب نف�س واحت�شابها لل�الدين بعد وفاتهما فهذا اأعظم الرب وه� من االأم�ر التي 

اإذا اأراد اهلل بعبده خريًا وحظًا من بره ل�الديه اأر�شده و�شهل له هذا الطريق.
والنقطة املهمة اإذا كان والديك عائ�شني على وجه احلياة يجب اأن ت�شرب عليهما وه� 
ياأمروك  اإتباع �شرعه كاأن  اإىل مع�شية اهلل وعدم  اأن ال يتعدى ذلك  واجب عليك ب�شرط 
بقطيعة الرحم اأو عدم ال�شالة الخ...لكن ما �ش�اه فيجب عليك الطاعة وامل�شايرة احل�شنة, 
واأ�شتخدم دائمًا مع والديك التعامل بالرفق واللني فاأنت تتعامل مع فئة بحاجة للرحمة التي 
رحم�ك بها كما كنت �شغريًا, وبالن�شبة لطريقة تربيتهما لك وحتى ل� تخللها الكثري من 

اخلطاأ اإال اأن والديك اجتهدا وال يعني اأنهما �شيئني لكن لكل جمتهد ن�شيب.



221

هنال��ك خي��ل �سري��ع و�س��ل هدف��ه 
من��ه,  النا���س  وتعج��ب  ب�سرع��ة 
وهنال��ك خي��ل بطيء �سل��ك طريق 
اخلي��ل ال�سري��ع وو�س��ل كم��ا و�سل 
اخليل ال�سريع فتفاجئ النا�س ومل 

يتوقعوا ذلك.
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النا�س �ش�ا�شية والكل ي�شتطيع ال��ش�ل لهدفه وكما قيل حاول ال��ش�ل لقمة اجلبل 
واإذا مل ت�شل ف�ش�ف تبقى عاليًا,وكما قيل �ش�ب للقمر واإذا اأخطاأت ف�ش�ف ت�شب النج�م, 
فال��ش�ل للهدف لي�س �شعبا اأو اأنه �شيئًا ال ميكن ال��ش�ل له, فاالأمر الذي و�شله غريك 
ت�شتطيع ال��ش�ل اإليه ول� بعد وقت فقط املطل�ب اأن ت�شلك الطريق الذي �شلكه الناجحني 
فهم مل ياأتيهم النجاح بال�شدفة فكما قيل من طلب العال �شهر الليايل ومن اأراد القمة 
�شعد اجلبل وهكذا من العبارات التي تت�اتر على االأل�شنة ويعرفها ال�شغري والكبري, لكن 
ل� اأردنا معرفة ما الذي مينعنا من ال��ش�ل للقمة اأو لل�شيء الذي نطمح له ف�ش�ف جند 
اأن االأمر يتعلق مبدى ثقتك باهلل الذي وهبك من القدرات ال�شيء الذي ال ت�شتهني به, فاإذا 
فاإذا  التي ت�اجهك  امل�شكالت  ت�اجه  اأردت معرفة مدى جناحك يف احلياة فانظر كيف 
ا�شتطعت م�اجهتها بال�شكل ال�شحيح فهذا دليل و�شهادة على جناحك وم�ا�شلتك للكفاح 
واملجاهدة يف احلياة الدنيا, فاأنا اأهنئ الذي مرت عليه ظروف ع�شيبة واأم�ر كبرية ثم 
والع�ا�شف  الظروف  رغم  فه�  املكافح  الناجح  فهذا  عليها  ويتغلب  يجتازها  اأن  اأ�شتطاع 
املحيطة اإال اأنه ياأبى اأن ي�شت�شلم الأعا�شري احلياة وزالزلها, واالأمر الذي يجعلك متذمر وال 
ت�ا�شل هدفك ه� اأن تنظر للما�شي فاحذر من املا�شي فاملا�شي �شفحة ط�يت ولن ترجع 
اأبدًا و�ش�ف اأحتدث عن هذا يف الف�شل القادم اإن �شاء اهلل, جتنب االأعذار اأو االأم�ر التي 
تعزوا ف�شلك يف احلياة بها مثاًل تق�ل اأن اأبي مل يربيني جيدًا ومل يهيئ يل اجل� املنا�شب 
اأو اأن حياتي واأنا �شغري بائ�شة ومل يهتم يل اأحد هذا الكالم �شحيح وبنف�س ال�قت خطري 
اأنك حر يف  االآن كيف  اأنظر  لكن  واأنقر�س  اأمر قد م�شى  تبقى م�شج�ن يف  الأنه يجعلك 
ت�شرفاتك وكيف ت�شتطيع اأن تدرك ما فاتك, ت�شتطيع اللحاق بالقافلة فهنالك املزيد من 
ال�قت فكما تفكر يف املا�شي وجتعله يقتلك كذلك فكر يف الذي اأمامك وكيف اأنك ت�شتطيع 



223

اأن تغري االآن و�شعك لالأح�شن وتتدارك ما فاتك باأنك مررت بتجربة يف حياتك والتي ال 
اأن متر على الكل مننا وبن�شب متفاوتة وبطرق خمتلفة, فاإذا �شاهدت ما ح�لك من  بد 
الزمالء وكيف و�شل�ا قبلك واأنت مل ت�شل ل�شيء اإذا ح�شل معك مثل هذا ال تق�ل زمالئي 
�شبق�ين وذهب كل �شيء ال بل اأجعل م�شاهدتك لالآخرين ممن هم ح�لك حافزًا باأن تلحق 
القافلة وت�شل كما و�شل�ا وذلك باإتباعك الطريق الذي �شلك�ه, واأنا اأعرف �شخ�شًا عزيزًا 
علي مرت به ظروف طاحنة وترك املدر�شة واأ�شبح يف البيت ومرت ال�شنني وه� الهي حتى 
راأى اأن زمالئه �شبق�ه بعدة �شن�ات وقطع�ا �ش�طًا الكبري وو�شل�ا الأهدافهم وه� ما زال 
واقف ينظر لهم ويتح�شر على ما فات لكن رحمة اهلل تداركته وقد قلت له يا اأخي اأحلق 
ما فاتك فكلها كم �شنة وت�شبح بعدها مثل زمالئك بل اأف�شل منهم, وفعاًل اأكمل درا�شته 
رغم ظروفه ال�شعبة وقد اأكمل �شتة �شن�ات بعد انقطاع واأ�شبح ينظر للطريق الذي اأو�شل 
زمالئه من قبله وه� االآن قد حلق بالقافلة واأ�شبح يفعل الذي يريد, فامل�شاألة هي متابعة 
واإ�شرار واإتباع الطريق ال�شحيح وعدم االن�شغال يف املا�شي والنظر لقدرتك وا�شتخدام 
الذي بيدك وترك ما بيد غريك, فال جتعل االأم�ر ال�شعبة والظروف املرة حاجزًا وعائقًا 
وزرع  بحرية  تتحرك  وال جتعلك  ت�ؤملك  التي  االأ�ش�اك  زرع  ت�شتطيع  الذي  م�شتقبلك  نح� 

ال�رود التي ت�شعدك وتتحرك بكل حرية وراحة.
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ل بد اأن تف�س��ل ول بد من مواجهة 
الف�س��ل فاحلياة كله��ا تعليم وتعلم, 
الف�س��ل عب��ارة ع��ن حتذير م��ن اأن 
ل تق��ع م��رة اأخ��رى في��ه وتتجنب 

الأ�سباب التي قادتك له.
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اأبدًا, اإن كنت ال تدري فاأعلم علم اليقني اأن هنالك دول  قل يل من الذي ال يف�شل 
الف�شل  اإن  الب�شر قد ف�شل�ا بكل عتادهم وق�تهم وعلمهم,  وح�شارات مبئات االآالف من 
يتعر�س له الكل من غري ا�شتثناء الأننا يف الدنيا التي ال بد لها من االختبار والتعر�س لكثري 
من امل�شكالت التي واجب على الكل م�اجهتها واإال �ش�ف ترتاكم امل�شاكل وت�شبح بعدها 
كاجلبل عندها ي�شعب حملها واإزاحتها,لكن هنالك من النا�س من يعترب ثباتهم كاجلبال 
الكثري ممن  االأيام ن�شمع عن  اإننا يف هذه  الف�شل وال�شعاب,  التي ت�شرب عند  الروا�شي 
واجه�ا الف�شل اأالف املرات وبالنهاية مع العزمية واالإ�شرار والبحث والتق�شي ا�شتطاع�ا 
اأن يجتازوا م�جة الف�شل وذلك يك�ن بالق�شاء على اأ�شباب الف�شل اأو التعلم من االأمر الذي 
عملته و�شبب لك الف�شل وقمت بتجنبه ملعرفتك التامة باأنك ل� عملت هذا االأمر ل�قعت فيه 
مرة اأخرى, اإن م�شاألة الف�شل يف احلياة �شالح ذو حدين اإذا �شح التعبري, فالف�شل اإما اأن 
يدمرك اأو تدمر به ال�شعاب وطريقة تدمري الف�شل لك تك�ن باأن ت�شت�شلم له واال�شت�شالم 
يك�ن ب�شل�ك الطرق التي اأدت بهذا الف�شل وعدم البحث عن االأ�شباب وعزوها ل�شيء اآخر, 
اأما تدمري الف�شل يك�ن يف الق�شاء على االأ�شباب التي اأدت لهذا الف�شل, ويجب اأن تعلم اأيها 
القارئ اأن امل�شاألة لي�شت ي�م وليلة اأو من اأول مرة بل �شرب ومتابعة وم�شاوره وجتربه, اإن 
الف�شل يعترب كجر�س اإنذار يحذرك من اأن تتابع الطريق ونقطة حمراء جتعلك ال تتجاوز 
احلد لكي ال يجر خلفها مزيدًا من الف�شل, وهنالك اأم�ر يجب جتنبها الأنها جتعلك تبقى 

فا�شاًل مدى احلياة:
تق�لها  فكرة  اأي  بت�شفيه  وذلك  لك  اأ�شدقاء  اأنهم  على  يظهرون  الذين  من  احذر 
وحماولة تهمي�س اآراءك  واعتبار اأنه ال فائدة منك وخ�ش��شًا عندما تتقدم الأمر ما فهم 
يحاول�ن جاهدين مبنعك �ش�اًء باإقناعك اأو ت�ش�يه االأمر الذي ترغبه, ومعيار االأ�شدقاء 
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يك�ن باالحتقار فعندما يحتقرك اأ�شدقاءك وال يت�قع�ن منك �ش�ى اأن يت�شل�ن فيك عندها 
اأتركهم و�شق طريقك مت�كاًل على يقني باهلل باأن يي�شر لك الطريق ال�شحيح.

عندما تف�شل يف اأمر ما ال تركز على الف�شل لكن ركز على االأ�شباب التي اأدت وت�شببت 
لهذا الف�شل.

عندما تعمل عمل وخ�ش��شًا اأول مرة فاعلم اأن الف�شل وارد.
الف�شل فيه حتى  التقدم فيه تقل احتمالية  اأمر ما يف حياتك ووا�شلت  تعلمت  كلما 

ت�شبح ن�شبة �شئيلة جدًا.
الف�شل ياأتي دائمًا عندما تتعلم االأمر بطريقة خاطئة اأو ناق�شة.
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ول  حبي��ب  يرج��ع  ل  ال�سخ��ط 
ي�سرتد مال بل يزيدك جزعًا اإىل 
جزع��ك, وال�سرب بل�س��م امل�سائب 
وملطف البتالء و�سانع الرجال.
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غري  من  اجلميع  على  مير  اإن��ه  والفقري  والغني  وال�شغري  الكبري  على  مير  االبتالء 
ا�شتثناء وبطرق خمتلفة فما تعتربه ابتالء غريك يعتربه م�شيبة وما تعتربه اأنت م�شيبة 
غريك يعتربه اأمراٌ عادي, اإن م�شاألة االبتالء بح�شب مدى تاأثريه على نف�شك اأنت, فاالبتالء 
حمالة,  ال  عليه  يقع  فاإنه  مننا  ال�احد  على  مير  عندما  واالبتالء  اجلميع,  على  م�شتمر 
اأعظم  من  �ش�اًء  لالبتالء  معر�س  اأنه  متامًا  يدرك  �شحيحًا  تفكريًا  يفكر  الذي  فالعاقل 
هذه  كل  اأنت  بنف�شك  االإبتالء  اأو  االأوالد  اأو  االأم���ال  اإبتالء  اأو  عزيز  م�ت  وه�  االإبتالءت 
اإذا �شربت وح�شبت الذي  االم�ر وغريها معر�س لها الكل, فعندما تخ�شر اأم�الك فاإنك 
ت�شبب لك باخل�شارة وتعلمت در�س اخل�شارة الذي �شبب لك ذلك عندها تك�ن قد عملت لك 
ح�شن يجميك �شد اأي تيار يجرك للف�شل ويعر�س لالإبتالء, وهنالك من االإبتالءات التي 
تعر�س لها الكثري من النا�س وهي خ�شارة االأ�شهم التي هي من الدرو�س امل�ؤملة التي تعر�س 
لها الكثري من النا�س, وقد تعر�س البع�س منهم للخ�شارة لكنه تعلم من هذا الدر�س باأن ال 
يرجع للطريق مرة اأخرى لكي ال يقع بحفرة من مثل هذا وغريه, اأما الذي اأ�شيب بخ�شارة 
االأ�شهم وجتده ط�ال االأيام وه� ي�شك� من هذه اخل�شارة ويعجز نف�شه ويجعل هذه اخل�شارة 
يجعلك  الذي  املبني  اخل�شران  ه�  هذا  اإن  به  املحيطني  وحياة  م�شتقبله  وعلى  عليه  ت�ؤثر 
تف�شل وتدمر من عا�شفة دمرت بيتك واأنت تنظر لهذه العا�شفة التي فاتت وذهبت, بل 
اإبحث عن احلل  بل  اأن ال جتعلها تقذف بك  االإبتالءات حاول  عندما متر عليك عا�شفة 
املنا�شب لكي تتجنبها وتخفف اأثرها, واأعظم درع واقي يخفف عنك وطاأة االإبتالءات ه� 
ال�شرب ال�شحيح الذي يجعلك تبحث عن احلل, ال ال�شرب الذي يجعلك ت�شت�شلم لالإبتالء 
وجتعله ي�ؤثر فيك ويحركك للهاوية, عندما ي�شاب ال�احد مننا بابتالء من ابتالءات الدنيا 

الكثرية فال بد له من ال�شرب بل ال�شرب واجب, وهنالك ن�عني من ال�شرب:
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ال�شرب الذي يق�م على البحث عن االأ�شباب وعدم اال�شت�شالم: فهذا ال�شرب ه�   )1
ال�شرب ال�شحيح وزه� املطل�ب من كل واحد مننا, فمثاًل عندما مي�ت لك عزيز, عندها 
تبحث عن ال�شيء الذي يفيد العزيز على قلبك وذلك بالبحث عن االأعمال ال�شاحلة التي 
تفيده يف قربه وتريحك اأنت يف الدنيا باأنك تقدم الذي ير�شي �شمريك, فهذا ال�شرب يك�ن 
يف �شتى مناحي احلياة وه� الذي يجر لك ال�شكينة وال�قار واال�شت�شالم الأمر اهلل والبحث 

عن ما ي�شلح حياتك ويخفف عنك اأقدار الدنيا واإبتالئتها.
الن�ع من ال�شرب  ال�شرب الذي يق�م على اال�شت�شالم واالإح�شا�س بالعجز: فهذا   )2
يجر لك اله�ان واال�شت�شالم واالإح�شا�س بال�شعف الذي بدوره يجعلك بائ�شًا تنظر للحياة 
اأن تقدم املزيد بل  من وجه ال�ش�اد, وهذا الن�ع يجعلك دائمًا متح�شرًا نادمًا ال ت�شتطيع 

ي�قفك عند نقطة حمددة, فاحلذر من هذا الن�ع من ال�شرب اخلاطئ.   
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كما تتنف�س الهواء بحرية كذلك 
مواهب��ك ل تقيده��ا باأمر حمدد 
يتج��دد  فاله��واء  حم�س��وم,  اأو 
جتدده��ا  وقدرات��ك  ومواهب��ك 

اأنت!؟.



231

عندما تقيد نف�شك وجتعلها رهينة اأمر قد تك�ن اأنت ال�شبب يف دمار م�شتقبلك فيه, 
فالعجيب يف نف��شنا اأنها حتب التجديد وهي من طبيعة النف�س فكما يتجدد التنف�س لديك 
فكذلك قدراتك وم�اهبك بحاجة للتجديد امل�شتمر والتط�ير الفعال, اإنك عندما ت�شع اأمر 
الدنيا وما  التي و�شعت  االأم�ر  تلتفت لغريه من  واحد يف حياتك وجتعله ن�شب عينيك وال 
فيها اإنك عندما ت�شع نف�شك يف مكان �شيق واأنت يف هذا الك�ن ال�ا�شع وال�شامل على الكثري 
من العل�م وطرق امل�ؤدية للرزق, اإنك عندما تعلق اآمالك يف اأمر قد ال يجعلك ت�شل للذي 
تريده اأو اأن تك�ن حمدودًا كالذي يتم�شك بالدرا�شة اجلامعية لدرجة اأنه اأقفل على نف�شه كل 
باب وح�شر جماالت الدنيا باأمر �شيق للغاية �شحيحًا اأن اجلامعة تعترب مرحلة انتقالية يف 
حياتك لكنها ال تقرر حياتك بل الذي يقرر حياتك ه� مدى م�ا�شلتك يف البحث والتق�شي 
اجلامعية  فالدرا�شة  الب�شر,  من  اأحد  تدخل  غري  من  اإياك  اهلل  منحك  التي  امل�اهب  عن 
مفيدة لك وتعترب جمااًل وا�شعًا وزاخرًا من م�شادر العلم والتعلم, فالكثري من النا�س علق 
اإذا  اآماله يف معدل اجلامعة فعندما تقنع نف�شك باملعدل اأي النتيجة وجتعلها تع�شف بك 
كانت متدنية, ولي�س كل من ح�شل على معدل �شيء يف اجلامعة يعترب �شيء فهنالك بع�س 
النا�س معدالته �شيئة لكنه ف�شيح الل�شان راجح العقل وينتقي ب�شدة وحر�س فال يقبل بع�س 
االإمالءت التي ال تت�افق مع تفكريه وحدود عقله, والبع�س االآخر معدالته عالية لكن لالأ�شف 
ال ي�شتطيع اأن يدير بع�شًا من اأم�ر احلياة, وهذا االأمر ال يجعل الدرا�شة اجلامعية �شيئة لكن 
يجب اأن نك�ن وا�شعي االأفق وننظر للحياة باأنها وا�شعة وهنالك الكثري والكثري من االأم�ر 
التي جتعلك ت�شق طريقك وت�شل لهدفك ومرادك, فال يعني ف�شلك يف اجلامعة مثاًل تك�ن 
فا�شاًل يف كل احلياة, اإن ف�شلك يف اجلامعة ت�شتطيع جعله من م�شلحتك وذلك بالبحث عن 
اأمر اآخر قد تك�ن اأو تت�قع ل� دخلت هذا املجال الأبدعت فيه, فهنالك بع�س النا�س جتده 
فار�س مغ�ار يف اجلامعة ويح�شل على اأعلى الدرجات ومراتب ال�شرف لكنه يف اأمر اآخر 
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ال يفقه �شيئًا اأو ال ي�شتطيع اأن يفعل اأو ي�شبح فار�شًا كما يف اجلامعة, وهنالك من النا�س 
اإال الف�شل يف احلياة لكنه  من جتده فا�شاًل يف اجلامعة من راآه يحزن عليه وال يت�قع منه 
من خلف ال�شتار جتده مقاتل يف احلياة يعرف كيف يت�شرف يف اأم�ر يعجز عنها من و�شل 
للفا�شل  اأو حجة  الك�شل  اأو حتري�شًا على  لي�شت �ش�ءًا يف اجلامعة  املراتب, فامل�شاألة  اأعلى 
اأو م�هبة  الدرا�شة  باأن نف�شك حرة وقد يك�ن لديك م�هبة يف  اأمر يجب فهمه  فيها لكنه 
اإن خط�رة تركيزنا على  الفن�ن االأخرى,  اأو يف فن من  التجارة مثاًل  الدرا�شة يف  يف غري 
اأمر حمدد من حياتنا وجعل هذا االأمر اإذا مل يتم ف�ش�ف يحدد م�شرينا ونربط جناحنا 
وف�شلنا بهذا االأمر �ش�اًء اجلامعة اأو ال�ظيفة اأو غريها فهذا خطر عظيم واأمر يجب االنتباه 
له واال�شتعداد له الأنك بهذه الطريقة جتعل جهدك كله من�شب على اأمر واحد وجتعل هذا 
االأمر ه� الذي يحدد م�شريك يف هذه احلياة, اأعلم علم اليقني اأن هنالك اأالف من النا�س 
ف�شل�ا يف م�شاريع كبرية و�شب�ا جهدهم عليها وبعد ذلك ف�شل�ا بها وجعل�ا هذا الف�شل ه� 
بداية وح�ل�ه اإىل بداية لطريق احلياة املفيدة واإىل الطرق االأخرى التي ت�شاعدهم على �شق 
دروبهم ونيل حاجاتهم, واملهم اأن ال جنعل من الف�شل الب�شيط الذي يعترب نقطة يف بحر 
ما  فيها  وما  الدنيا  عليك  ي�شيق  تف�شله وجتعله  الذي  الف�شل  لئن  واجلميل,  ال�ا�شع  الك�ن 
ه� اإال مثل زبد البحر الذي اإذا راأيته خفت منه لعظم حجمه و�شكله املخيف لكن ل� دخلت 
اإذا نفخت عليها ذهبت وانق�شت, فاملهم  هذا الزبد ل�جدته ال �شيء فه� كفقاعة �شاب�ن 
مما  ت�شلها  ثم  قدراتك  عليك  وت�شد  عليك  ت�شيق  ف�ش�ف  االأم���ر  نف�شك  على  �شيقت  اإذا 
ينتج �شع�بة يف التفكري والت�ش�ر ي�شبح حمدودًا وامل�شتحيل ي�شبح حلمًا, اأما اإذا و�شعتها 
عليك وجعلت اأن هنالك فر�س ميكن ا�شتغاللها واالأب�اب كثرية, ف�ش�ف تت�شع معك وت�شبح 

حياتك �شهلة وامل�شتحيل ي�شبح حقيقة.
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م��ا  اأم��ر  انظ��ر عندم��ا تفك��ر يف 
لوح��دك ث��م اأنظر عندم��ا تفكر 
اأنت و�سخ���س اآخر, جرب و�سرتى 

الفرق!؟.
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عندما تفكر ل�حدك فاإن اآفاق تفكريك تك�ن حم�ش�رة وخاملة وخ�ش��شًا اإذا كنت 
حمتار يف م��ش�ع معني ي�شغل بالك, اأما ل� اأنك جعلت تفكريك م�شرتكًا مع �شخ�س اآخر 
فاإن التفكري يك�ن متحركًا بل ويطراأ عليه اآفاق وا�شعة وخططًا جديدة وكلما كانت العق�ل 
العق�ل  النتائج مذهلة وخ�ش��شًا عندما تريد هذه  اأمر ما كثرية كلما كانت  املفكرة يف 
ال��ش�ل للنتيجة فهذا �ش�ف يجعل كل عقل يخرج ما تعلمه وما يفهمه ويربط بني االأم�ر 
خ�ش��شًا االأم�ر التي بحاجة لقرار �شائب, اإنك عندما تفكر ل�حدك قد يك�ن تفكريك 
جيدًا لكنه ال يك�ن كالذي يفكر مع جمم�عة من النا�س, اإن التفكري مع جمم�عة من النا�س 
يحرك التفكري ويجعله مرنًا وكلما كان النا�س الذين يفكرون اأكرث كلما كان ال��ش�ل للحل 
اإىل  التفكري  يهدف  اأن  اإيجابيًا  يك�ن  لكي  اجلماعي  التفكري  عملية  يف  وي�شرتط  اأ�شرع, 
بل  لنتيجة  ي��شل  ال  الذي  التفكري اجلماعي  من  ن�ع  هنالك  اأما  منا�شب,  ال��ش�ل حلل 
ي�ؤدي لت�شتت التفكري وه� التفكري الذي يتبني على اإعجاب كل راأي براأيه عند ذلك يظن كل 
واحد من االأطراف اأنه ه� االأ�شح وهذا خطاأ كبري ويجب جتنب التفكري اجلماعي اإذا كان 
ال ي��شل لنتيجة وذلك مبحاولة كل طرف اأن يقنع الطرف االآخر واإذا راأيت هذا يح�شل 
معك عندما تتناق�س اأنت والطرف االآخر مبحاولة كل واحد مي�شي راأيه على االآخر عندها 
اأ�شتخدم الن�شح واإذا مل يفيد حاول اأن تبحث عن اأنا�س اآخرين ت�شتطيع اأن تفكر تفكريًا 
باأنه ه�  اإن م�شاألة �ش�ء التفكري وحماولة كل واحد من الذين يفكرون  �شحيحًا و�شليمًا, 
الذي يفهم وغريه ال, عندها يح�شل ال�شقاق وي�شيع ال�قت وتتطاير االأفكار, وحلل م�شاألة 
التفكري اجلماعي النافع �ش�اء على م�شت�ى االأ�شرة االأب اأو االأم اأو على امل�شت�ى امل�ؤ�ش�شي 
اأي على م�شت�ى امل�ؤ�ش�شات, اإن النقطة احل�شا�شة والتي يجب اأن ينتبه لها الذين يريدون 
ال��ش�ل للتفكري ال�شليم ترتكز يف نقطة مهمة يغفل عنها البع�س مننا وهي اأنه ل� فكر كل 
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التفكري  ونافعًا,  ناجح  التفكري هنا  �شار  ال  وتعلمها  اأكت�شبها  التي  واحد مبجاله وخربته 
اجلماعي يجعل كل فرد يح�س اأن عليه م�ش�ؤولية وواجب عليه اأن يخرج براأي �شديد وعلم 
مفيد وفكرة مده�شة, فاالأ�شرة التي جتعل التفكري اجلماعي اأي ال�ش�رى يف البيت فهذه 
اأ�شرة بناءة متما�شكة و�ش�ف تثمر هذه االأ�شرة الأنها جعلت لكل فرد يفكر مل�شلحة االأ�شرة 
واإيجاد احلل�ل املنا�شبة لالأ�شرة وامل�شاكل التي ت�اجهها, اأم االأ�شرة التي تق�م على عدم 
التفكري وعدم اأخذ راأي االآخر اأو حتطيم الراأي ال�شديد وال�شليم فهي اأ�شرة خا�شرة فا�شلة 
جتر اأذيال الف�شل وتك�ن معر�شة مل�شكالت احلياة, وهذا الكالم ينطبق على امل�ؤ�ش�شات بل 
والدول اأي�شًا, بحيث اأنه اإذا اأخذت الفكرة من اأهل االخت�شا�س الذين هم على علم مبا 
يفعل�ن فذلك يجعل الدولة �شديدة االأركان ق�ية الباأ�س, مثاًل ال ي�شت�شار يف م�شائل الدين 
اإال اأهل الدين ب�شرط اأن ال يك�ن هنالك حتيز الأحد والهدف خدمة النا�س مبا يراه الدين 
ويت�افق مع ال�شرعة, اأي�شًا االأم�ر النف�شية ي�شت�شار فيها اأهل النف�س الذين هم على معرفة 
بالنف�س وطرق التعامل معها وهكذا فكلما كانت ال�ش�رى من اأهل االخت�شا�س كانت اأف�شل 

بل واأح�شن وت��شع االأفكار يف حملها وللهدف الذي طلبت من اأجله.
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�ساه��د ما حولك م��ن النا�س كيف 
فه��م  باأ�سكاله��م  خمتلف��ن  اأنه��م 

اأي�سًا خمتلفن بطبائعهم. 
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طباع النا�س تختلف فمنهم ال�شهل ومنهم ال�شعب ومنهم ق�ي البنية ومنهم �شعيفة 
البنية ومنهم مفت�ل الع�شالت ومنهم ق�ي الع�شب ومنهم الط�يل ومنهم الق�شري ومنهم 
لني الطبع ومنهم ق�ي الطبع ومنهم �شريع االنفعال ومنهم بطيء االنفعال ومنهم مرتفع 
ال�ش�ت ومنهم منخف�س ال�ش�ت كل هذا من طبيعة احلياة التي يجب اأن ن�ؤمن بها وباأننا 
ال بد اأن ن�اجه اأ�شناف كثرية واأ�شكااًل عديدة من اخللق والتي يظن البع�س منها اأنها غري 
اأخالقية كالذي مثاًل يك�ن �ش�ته عاليًا يظن الذي ي�شمعه باأنه ع�شبي ولكن ل� عرفت هذا 
ال�شخ�س املرتفع ال�ش�ت ل�جدته من الطبيعي اأن يك�ن كذلك وال يعرب ارتفاع �ش�ته على 
اأن يتقبلها اجلميع ففي احلياة الدنيا جند  التي يجب  ا�شطرابه بل هي طبيعة تركيبته 
الكثري من االأم�ر التي ال تر�شي اجلاهل الأنه يظن فيها النق�س اأو ال�شيء الذي ال يعجبه 
ومل يعلم اأن هذه االأم�ر من االختالفات وغريها تعترب من م�ازين احلياة الطبيعية بحيث 
اأو منخف�شة ملا وجدت ال�ش�ت العذب واللحن  اأ�ش�اتهم كلها مرتفعة  النا�س  اأن  ل� قلنا 
الندي وبطرق خمتلفة, اأو اأن النا�س كلهم ط�ل بع�س اأو كل النا�س رقيقني الطباع اأو غريه 
الدنيا  والتعدد يف هذه  الدنيا واالختالف  اأن حتدث يف احلياة  التي ال ميكن  االأم�ر  من 
ال�ا�شعة من امل�شلمات التي ال ي�شك بها العاقل املتفكر يف هذا الك�ن ال�ا�شع, فعندما جتد 
اإن�شان يف حياتك مثاًل يك�ن �شديد الطبع يف تعامالته فيجب عليك عندها اأن تعلم اأن هذه 
تركيبته ولي�شت �ش�اء فيه بل يجب تقبله بال�شكل املنا�شب, كذلك رقيق الطبع ال يدل على 
ف�شله وغريه من ال�شفات ال�شيء الكثري الذي ال ميكن ح�شره يف هذه ال�شط�ر الق�شرية 
فالعربة يف معرفة اأن االختالف يك�ن من الطبيعي باأن ال ميكن تغريه وال ميكن ح�شره 
ت�ش�ير  �شبحانه يف  اأبدع اخلالق  كيف  وترى  ي�م  كل  املختلفة  الب�شر  وج�ه  ت�شاهد  فكما 
اأ�شكال النا�س وح�شن �ش�رهم وجعل االختالفات فيما بينهم ميزة لكي يعرف كل واحد 
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اأ�شكال النا�س بع�شهم عن  منهم االآخر, فكذلك الطباع والنف��س خمتلفة مثل اختالف 
اأي�شًا على طباع  ن�شبيًا وينطبق  النا�س ل�جدناه  الت�شابه فيما بني  اأن  بع�س, ول� الحظنا 
النا�س املختلف ن�شبي فيما بينهم, وفائدة ك�ن اختالف الطباع من طبيعة احلياة يجعلك 
تعي�س مع النا�س واأنت عارف باأنك �ش�ف ت�اجه اأ�شناف واأن�اع كثرية وتعتقد ب�ج�د هذا 
االختالف وت�ؤمن به لكي ت�شتطيع اأن تتاأقلم مع االآخرين وت�شتطيع اأن جتاريهم وخ�ش��شًا 

االأقربني منك.
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ب�سم��ة ي��دك خمتلف��ة فكذلك 
اأنت خمتلف عن الآخرين
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تك�ن؟  من  نعم  اأن��ت  تك�ن  من  تعرف  مل  اأن��ك  على  يدل  باالآخرين  نف�شك  مقارنة 
واالإجابة هي اأنك من خلق اهلل الذين ي�شتطيع�ن اأن يعمل�ن كما يعمل االآخرون بل اأكرث 
من ذلك بكثري, املقارنة باالآخرين يجعلك تعي�س عاملًا من ال�هم وعامل من اخليال الذي 
اأ�شعت وقتك وقتلت  الدنيا قد  يجعلك تبقى يف دائرة مفرغة وتائهًا يف �شحراء احلياة 
دوما  يجعلك  الذي  والبغ�شاء  احل�شد  باب  نف�شك  على  وفتحت  تفكريك  و�شللت  قدرتك 
متحطمًا يائ�شًا, املقارنة باالآخرين تزيد الظماآن ظمئًا وتزيد اجلائع ج�عًا فهي ال ت��شلك 
لنتيجة, هل تعلم اأنك عندما تقارن نف�شك باالآخرين وكاأنك ترمي بعقلك الذي ل� فكرت به 
لعملت الكثري,وتريد عق�ل الذين تقارن نف�شك بهم,اإن لكل اإن�شان يف احلياة ميزة ميزها 
اهلل بها عن �شائر اخللق حاول اأن تبحث عن مميزاتك التي �ش�ف تتميز بها اأمام النا�س 
فلكل اإن�شان على وجه االأر�س ميزة فريدة تختلف عن االآخرين, اإذا اأكت�شف كل واحد مننا 
ميزته ف�ش�ف تعمر الدنيا ب�شكل ال ميكن ت�ش�ره الأنه مبعرفة كل واحد منا قدرته وميزته 
ف�ش�ف ظهر ما لديه من م�اهب واأفكار رائعة والأكمل كل واحد منا بناء احلياة وال��ش�ل 
ما  مقارنتك مبدى  به ه�  تقارن  اأن  ت�شتطيع  �شيء  واأف�شل  االإن�شان,  ت�اجه  التي  للحل�ل 
قدمته وما الذي �ش�ف يع�دك عليك ومدى قدرتك وتقدمك يف احلياة, اإنك عندما تقارن 
مبا تتعلمه االآن و�شابقًا بالذي يحدث لك ه� الذي �ش�ف يجعلك ت�شل لهدفك وتتجنب 
اأخطاءك ولعل ذلك يت�شح يف اأنك تعرف اأن الذي تفعله ال يفيدك عندها تت�قف عنه ثم 
تبحث عن اأمر اآخر تعمله ويفيدك, وبذلك ال ت�شيع عليك حياتك يف املقارنة التي دمرت 

الكثريين وجعلتهم حائرين م�شتتني نا�شيني ما عندهم من قدرات واإمكانات كبرية. 
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لي���س التح��دي اأن تعم��ل عم��اًل من 
غري عل��م اأو اأن تغامر يف اأمر خطري 
يف حياتك, لكن التحدي هو التدرب 
عل��ى الإ�سرار والعزمي��ة يف كيفية 

تخطي �سعاب احلياة.
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ال�شعاب م�ج�دة يف حياتنا وهي من االأم�ر التي ال بد من الكل اأن مير بهذه ال�شعاب, 
ال�شعاب  والتغلب على  ال�شعاب,  يتغلب على  التحدي  اأن  وال�شعاب عدوان بحيث  التحدي 
بطريقة  التحدي  عملية  ولفهم  تريده,  للذي  ال��ش�ل  ت�شتطيع  به  ال��ذي  التحدي  يف  يك�ن 
مب�شطة وم�شتنبطة من واقعنا �شاهد كيف يف�ز الفريق على الفريق االآخر من كرة القدم اإنه 
التحدي الذي يجعل الفريق يف�ز على الفريق االآخر وفائدة التحدي ه� اأن ي�شعل يف نف�شك نار 
التدريب واملمار�شة وتعلم فنيات احلياة التي ت��شلك لكي تتغلب على نقاط �شعفك, لعل هذا 
املثال ال�شابق ي��شح لنا كيف يف�ز فريق كرة القدم وذلك باالإ�شرار على التدريب املت�ا�شل 
واجلهد املبذول,اإذا اأردت اأن تتغلب على اأي اأمر يف احلياة ما عليك بعد الت�كل على اهلل اإال 
باإ�شرار على الذي تريده وذلك بالبحث والتق�شي والتعلم الذي يعترب من اأهم االأم�ر التي 
تق�شي وتكافح اجلهل لدينا, فاإذا تزوجت مثاًل ما عليك �ش�ى االإ�شرار يف فهم  نف�س الزوجة 
اأو الزوج وذلك بفهم هذه النف�س التي حتتاج اإىل وقت ط�يل لكي تفهم مقا�شدها ومتطلباتها 
الزواج  واأول�يتها وذلك بحاجة لكل من يريد جتاوز �شعاب  وحاجاتها وغرائزها ورغباتها 
فعليه بال�شرب واالإ�شرار على التعلم وم�شاورة اأهل العلم الرا�شخ والفهم ال�ا�شح والرتوي  يف 
امل�شكالت الزوجية, فنحن يف هذه الدنيا كلنا معر�س لل�شعاب والكل ال بد له من م�اجهة 
منا  ال�احد  يجد  اأو  عليه  التغلب  واإال فال ميكن  الكثرية  واأن�اعه  واأ�شكاله  باأل�انه  ال�شعاب 
�شع�بة يف ذلك وال�شع�بة تك�ن يف م�اجهة ال�شعاب فعندما ال ت�اجه �شع�بات احلياة وال 
تبحث عن احلل وذلك بهروبك من امل�شكلة وم�شادرها, اإن تعجيز امل�شكلة وجعلها من غري 
هذا  يح�شل  عندما  منها,  للهرب  والرك�ن  البحث  وعدم  احلل�ل  باإغالق جميع  وذلك  حل 
االأمر فاإن التفكري يت�قف والقدرة ت�شل وتك�ن اآفاق الفكر حمدودة والقدرات مق�ش�رة على 
يتعرث  اأو  ما  اأمر  لديك  يت�قف  الق�ل عندما  املنا�شب, فيجب عدم  لها احلل  اأ�شياء ال جتد 
ب�شع�بة ما اأنني وقفت اأمام نفق م�شدود وحل غري م�ج�د,فذلك التفكري يجعلك ال تبحث 

عن اأي حل, بل عندما تتعرث ب�شع�بة فقل وقفت اأمام حائط اإذا مل اأجتاوزه فلن اأرتطم به.
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اإذا جعلت حياتك كلها هدف ف�سوف 
ترتق��ي للمعايل وت�س��ل للنجومية 

التي يطمح لها الكثري. 
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مهما تعلمت يف هذه احلياة �ش�اًء من اخلطاأ اأو االأمر ال�شحيح اإذا غريت من طريقة 
ما  اأمر  يف  تخطاأ  عندما  اإنك  للمعايل,  ت�شل  ف�ش�ف  االأم���ر  هذه  مع  وتعاملك  تفكريك 
اأخرى فاإنك  اأو لكي ال تقع به مرة  اأخرى  باأن ال ترجع له مرة  ثم تتعلم من هذا اخلطاأ 
اأن الذي تعمله خطاأ وقمت بتجنبه وعدم الع�دة  اأنك عرفت  اأ�شبت هدفًا وه�  تك�ن قد 
له مرة اأخرى, اأما االأمر الذي تعمله وه� �شحيح فتحاول تط�يره والتم�شك به, بل االأمر 
ال�شحيح �ش�ف يجر عليك املزيد واملزيد من االأم�ر ال�شحيحة فكما قيل اأ�شا�س كل �شيء 
فهذا  اأكلت  اأنك  ل�  حياتك حتى  تعمله يف  اأمر  اأي  اإن  متما�شكة,  ق�ية  �شليمة  قاعدة  ه� 
هدف يف حياتك ووق�د لطاقتك فل�ال االأكل ملا ا�شتطعت ممار�شة عملك ولبقيت تت�ش�ر 
االأكل مع  االإ�شباع من  اأن هدف  بحيث  ت�شكل منظ�مة,  االأه��داف كثرية وهي  اإن  ج�عًا, 
التي تنجزها  االأهداف  فاإن  التايل  ن�شاطًا وحي�ية يف  ينتج عنه  فاإنه  املريح  الن�م  هدف 
وحتاول حتقيقها تبداأ ب�شغائر االأم�ر, فعندما يتحقق لك االأهداف االأ�شا�شية من االأكل 
اإىل ال�شرب والن�م واالأمن واالآمان وتقدير الذات واالحت�اء كل هذه االأهداف اإذا اجتمعت 
فاإنها ت�شكل برمتها ج�شر و�ش�لك للذي تريد بل حبل متني تتم�شك به لكي ت�شل للمعايل, 
وكما قيل قدميا عندما تك�ن ال�شحة غائبة فال تك�شف احلكمة عن نف�شها وال تبذل الق�ة, 
اإن هنالك من االأهداف التي تظهر ب�ادر فجرها بعد وقت ط�يل وهذه االأهداف هي التي 
بحاجة لال�شتمرار رغم قلت عملها, فعندما تريد ج�شمًا نحيفًا وع�شالت م�شق�لة فال 
بد لك من اأن حتقق جمم�عة اأهداف �شغرية لكي ت�شل للهدف الكبري واملن�ش�د,االأهداف 
فعندما  الريا�شية  التمارين  ممار�شة  ن�شيطًا,  نحيفًا  ج�شمك  من  جتعل  التي  ال�شغرية 
اإ�شافة  ول� بعد حني  فاإن ذلك �ش�ف يظهر عليك  متار�س مترينًا ريا�شيَا وت�اظب عليه 
لتح�شني منط الغذاء فعندما جتعل غذاءك م�زونًا معل�مًا فاإنك �ش�ف تخ�شر الكثري من 
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الكيل� جرام مع مرور ال�قت �ش�ف ت�شاهد الفرق, اإن اأي اأمر نعمله يف حياتنا فاإن هذا 
اأو يك�ن حاجزا مينعنا لل��ش�ل الأهدافنا  اإليه  االأمر �ش�ف يحدد لنا هدفنا اإما لل��ش�ل 
لالأهداف,  لل��ش�ل  تعني  التي  االأ�شباب  وفعل  اهلل  على  الت�كل  بعد  وذلك  نريدها,  التي 
الكثري من النا�س يك�ن هدفه بني يديه لكنه ي�شيعه بعدم اال�شتمرار على االأ�شباب التي 
ت��شله للمن�ش�د,فعندما تتعلم لغة ما فاإنك يجب عليك اأن ت�شتمر يف تعلمها ول� وقت ط�يل 
ف�ش�ف ت�شتفيد فكلما ا�شتمررت يف تعلم اأي اأمر فاإنك �ش�ف تبدع به ول� بعد حني, واأعلم 
اأن االأهداف ال تتحقق اإال بعد ترك اخلطاأ الذي ي�شبب لك نخرًا يف قدراتك فالذي تعمله 
اإذا عرفت اأنه خطاأ اأتركه ول� اأنه اأثر على حياتك فاإذا تركته ف�ش�ف يزول اأثره عليك اإما 
اإذا ا�شتمررت على اخلطاأ واأنت تعلم اأنه خطاأ ف�ش�ف يق�شي على قدراتك ويجعلك حائرًا 

تن�شب اأم�رك ل�شيء م�شى وانتهى.
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لي�س �سرطًا اأن تتبع الطريقة لكن 
خذ الفكرة ثم طبقها على ح�سب 

حاجتك واأ�سلوبك يف احلياة.
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مثال على قائمة ت�ساعدك على تنظيم الفواتري واأرقام ح�ساباتها, �سهلة وغري مكلفة
 وتوفر عليك الكثري من الوقت واجلهد, بحيث تكون لديك الأرقام يف ورقة واحدة مما

ي�سهل عليك الكثري والكثري من البحث عن احل�سابات

اأرقام ح�شابات الفواتري وامل�شتحقات
مالحظاترقم احل�سا ب اأو القيمةالنوع

كل �شهر123456789الكهرباء
كل ثالث اأ�شهر987654321املياه

كل �شهرين00000000الهاتف/5555
كل �شهرين123456789اجل�ال/050000
كل �شنة987654321�شندوق الربيد/5

كل �شهر100 ريالغ�شيل ال�شيارة
كل �شهر850 ريالاخلادمة
كل �شهر1200 ريالال�شائق
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اخلدمات الإلكرتونية

الو�سفاملوقعالرقم ال�سريا�سم امل�ستخدم
منتدى رقم-

-1123456www.1234.com
مثال مل�قع 
افرتا�شي

بريد ج�ابhttp://www.gawab.com/000000000عامر العامر
�شلمان عبد 

اجل�ازات https://www.epassport.gov.sa/jfi/123456789اهلل

خدمات االأح�ال99999999https://eservices.moi.gov.saماجد العنزي
منتدى رقم-

-20000www.000.com
مثال مل�قع 
افرتا�شي

22222www.aljwazat.comج�اد حممد
االإدارة العامة 

للج�ازات
مقاطع فيدي�1111www.youtube.comخالد

5555www.999.com�شلطان
مثال مل�قع 
افرتا�شي

121212http://www.moi.gov.saعبد العزيز
ا�شتف�شار 

خمالفات املرور

Omar4444www.998.com
مثال مل�قع 
افرتا�شي

هذا اجلدول مثال ب�شيط ي��شح كيفية ت�شجيل امل�اقع التي بحاجة لذلك لكي ميكن 
الرج�ع لها بكل ي�شر و�شه�لة مع و�شفها
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لديك  يك�ن  عندما  امل�شكالت,وخ�ش��شًا  من  الكثري  لديك  يحل  ال�شابق  اجل��دول 
اأ�شم  و�شع  هائلة,وت�د  باأعداد  امل�اقع  كرثة  مع  واأي�شًا  ترتادها,  التي  امل�اقع  من  الكثري 
الكثري  تتكلف  اأنها ال جتعلك  بحيث  وب�شيطة  �شهلة  الطريقة  وهذه  بك  يخ�س  م�شتخدم 
من ال�قت واجلهد,فقط قم باإن�شاء جدول و�شع فيها امل�اقع التي حتت�ي ا�شم امل�شتخدم 
والرقم ال�شري لكي يتم الرج�ع اإليه ب�شه�لة وي�شر, مع و�شف لهذه امل�اقع وهذا اجلدول 
يجعلك تت�شفح ما ت�شاء من امل�اقع التي ال ميكن الدخ�ل لها اإال باإن�شاء م�شتخدم وذلك 
بعدم ن�شيان البيانات التي �شبق اأن اأدخلتها, وباإمكانك اإر�شال اأ�شماء امل�اقع الأ�شدقائك 
ف�جدتها  الطريقة  هذه  جربت  اأي�شًا,واأنا  بالت�شجيل  ويق�م�ا  امل�اقع  هذه  يعرف�ا  لكي 
من  عدد  اأكرب  من  االإ�شتفادة  على  لك  ع�ن  وتك�ن  منها,  ت�شتفيد  اأن  فاأرج�ا  يل  مفيدة 

امل�اقع واملنتديات التي طاملا متنيت اأن تك�ن فيها.
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احلياة �سهلة ملن اأراد ذلك وغري مكلفة,هذه الطريقة مثال يجعلك تعرف الأمور التي 
تنهني ولكي يكون لديك مت�سع من الوقت والبحث حيث اأن جميع الأمور التي حتتاج اإىل 

جتديد تكون هنا وميكن الرجوع اإليها وبكل �سهولة

التجديدات
مالحظاتتاريخ النتهاءالنوع

�شدد ر�ش�مها1441/05/01ه�رخ�شة ال�شيارة
1440/08/14ه�البطاقة ال�طنية

2012/07/04م�شرافة البنك
2012/09/09مبطاقة التاأمني

باقي اأقل من ثالث �شه�ر 2010/09/30مالتاأمني ال�شحي للجميع
�شدد ر�ش�مها1446/06/25ه�جتديد ج�ازات اجلميع
======1431/10/08ه�جتديد �شهادة امليالد

2012/04/04محتديث البيانات
�شدد ر�ش�مها/ باقي اأقل 2011/03/30متاأمني ال�شيارة

من ثالث �شه�ر
======1433/02/01ه�رخ�شة ال�شري

1432/11/27ه�بطاقة 
�شدد ر�ش�مها1432/06/29ه��شندوق الربيد
======1433/12/29ه�اإقامة اخلادمة
1433/08/13ه�اإقامة ال�شائق

باقي اأقل من ثالث �شه�ر1431/12/07ه�تطعيم ال�شحي لالأبناء
لحظ كيف يتم و�سع التاريخ امليالدي والهجري وذلك وفق التاريخ امل�سجل للبطاقة
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خارطة الت�شوق 
هذه اخلارطة مقرتحة عندما تقوم بالت�سوق مثاًل حاول ت�سجيل ورقة لكي ي�سهل عليك الت�سوق 

واخت�سارا للوقت واجلهد لي�س �سرطًا اأن تكون  مطبوعة, بل ت�ستطيع اأن تكتبها بخط يدك.

مالحظاتالكميةالنوع
خ�شروات,طماطم,خيار,

خ�س,ليم�ن,الخ...
مت �شرائها ثالث كيل� ون�شف.

ف�اكه: تفاح, م�ز, 
برتقال,عنب,الخ.... 

=======كيل�.

معلبات: حم�س, 
ف�ل,�شل�شة طماطم,الخ.

=======3 علبة.

م�شروبات:لنب,ع�شري, 
مياه غازية,الخ...

اللنب 2 لرت, الباقي 
كرت�ن.

=======

اخلباز: ت��شت, خبز 
عربي,الخ....

=======3 ربطة.

االأجبان: زيت�ن, 
مرتديال, جبنه بي�شاء 

الخ.

=======ن�شف كيل�.

االأ�شماك واللح�م: حلم 
مفروم,�شمك فيليه,الخ..

=======2 كيل�.

ل�ازم االأطفال: حليب, 
�شاي اأع�شاب الخ...

=======كل ن�ع ثالث علب.

هذه اخلارطة تفيد اإذا كنت تريد ال�سراء من مكان يتوفر فيه جميع امل�ستلزمات, والفائدة من ذلك اأن 
توفر عليك اجلهد والوقت, ولكي تعرف ما تريد, بحيث اأنك مت�سي خطوة خطوة, لي�س بال�سرورة اأن 

تطبق نف�س القائمة ال�سابقة بل الفائدة تكون يف فهمك لها واأي�سًا بح�سب حاجتك.    
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66 12.	ال�سعيد	من	وعظ	بغريه	

71 13.	يوجد	طريقة	لنجاحي	و�سوف	اأجدها	
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