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عشرون قاعدة لتطوير ذاتك

المقدمة
الحمد هلل رب العالمٌن ،والصبلة والسبلم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌن
نبٌنا محمد وآله وصحبه أجمعٌن،
أما بعد:
فما أحوجنا إلى تطوٌر ذواتنا ،وتغٌٌر أنفسنا ،إلى األفضل ،وتجدٌدد حٌاتندا
إلددى األحسددن ،فدداهلل سددبحانه وتعددالى دلقنددا لعبادتدده :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﮊ( ) ،وأمرنددا أن ندلددع العمددل ونحسددنه ،ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
1

ﮟ ﮊ(،)2وقال سبحانه :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﮊ(.)3
ٌطدور مدن ذاتده ،و
وإن من إحسان العمل أن ٌغٌر اإلنسان من حالده ،وأن
ر
ٌرتقً لؤلفضل بنفسه .فبل ٌرضى بالدون كما قال الشاعر:
لهددددددددددددم راد وأندددددددددددد بغٌددددددددددددر راد
أترضدددددى أن تكدددددون رفٌددددد قدددددوم
فلنبدأ و نحاول تطبٌ هذه القواعد على أنفسنا وسنجد الفدر ـد بدنذن ـ ـ
فً حٌاتنا ،والسعادة ألنفسنا ،وهذا جهد المقل ،الذي ال ٌسلم من الرلدل والدطدؤ،
وأسددؤل ـ أن ٌبدداره فٌدده ،وأن ٌطددرب لدده القبددول فددً األرا ،وٌجعلدده دالصددا
لوجهه ،مددرا لنا عنده ٌوم أن نلقاه ،إنه جواد كرٌم.
وصلى ـ على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،،

المؤلف

د .إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان
ص  .ب  38131 .الرمز 11459
الرياض  .المملكة العربية السعودية
ebrahim.f.w@gmail.com

()1
()2
()3

سورة الذارٌا  ،آٌة (.)56
سورة البٌنة  ،آٌة (.)5
سورة هود  ،آٌة (.)7
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القاعدة األولى
اتصل باهلل ،وجدد العبلقة معه
وهذه من أهم القواعد ،لبناء الذا  ،وتغٌٌر النفس ،والسمو بالروب،
والرقً بها إلى درجا عالٌة من الرفعة والعلو.
فبلبد للمسلم أن ٌحرع على االتصال بربه سبحانه ،حتى ٌصل إلى نفس
مطمئنة ،وذا

راضٌة ،و من ثم ٌفور بجنة الرحمنٌ ،قول سبحانه :ﮋ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮊ( )1فنذا أصلح ما بٌنه وبٌن ربه ،أصلح ـ له أمور حٌاته
كلها ،وعش حٌاة طٌبة ،وأوقا سعٌدة .لذله ٌقول النبً  موصٌا ابن عباس
رضً ـ عنهما ٌ{ :ا غبلم احفظ ـ ٌحفظه ،احفظ ـ تجده تجاهه )2(}...فمن
ضٌع حقو ـ ،وقطع صلته باهلل ،فقد ضٌع نفسه ،ودسر كٌانه وذاته.
واالتصال باهلل أنواع كثٌرة ،أذكر بعضا منها:
 -1الصبلة :وهً عمود الدٌن ،والبد لمن أراد تغٌٌر نفسه إلى األحسن،
والرقً بها إلى معالً األمور أن ٌحافظ علٌها؛ ألنها الفار بٌن
الكفر واإلٌمان .فانظر إلٌها كٌف رفع كعب بن ربٌعة األسلمً بل
وأوصلته إلى ما ٌصبو إلٌه بنذن ـٌ ،قول كعب :كن أبٌ مع
رسول ـ  فؤتٌته بوضوئه وحاجته .فقال لً :سل ،فقل  :أسؤله
مرافقته فً ا لجنة .قال :أو غٌر ذله؟ قل  :هو ذاه .قال{ :فؤعنً
على نفسه بكثرة السجود}(.)3
 -2الصٌام :وال شه أن الصٌام ٌغٌر النفس ،وٌسمو بها إلى درجا
عالٌة من اإلٌمان ،والصفاء الروحًٌ ،قول { : من صام ٌوما فً
سبٌل ـ باعد ـ وجهه عن النار سبعٌن درٌفا}(.)4
 -3الذكر :وما أجمل أن ٌكون لسان المسلم رطبا ومعطرا بذكر ـ ،
وهً عبادة سهلة ،ال تكلف شٌئا ،وفضلها عظٌم ،قال { :أال أنبئكم
بدٌر أعمالكم ،وأركاها عند ملٌككم ،ودٌر لكم من إنفا الذهب
والور ( ،)5ودٌر لكم من أن تلقوا عدوكم ،فٌضربوا رقابكم،

()1
()2
()3
()4
()5

سورة النحل ،آٌة (.)77
الترمذي ( ،)2516وصححه األلبانً فً صحٌح الجامع (.)7334
مسلم (.)437
البداري ( ،)234ومسلم (.)1152
أي  :الفضة.
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وتضربوا رقابهم ،قالوا :بلى ٌا رسول ـ ،قال :ذكر ـ}(.)1
 -4الصدقة :وهً تدل على طهارة قلب منفقها ،وصدقه ،وقوة إٌمانه،
ٌقول { : صدقة السر تطفئ غضب الرب}(.)2
 -5االستغفار :وهو باب واسع من الدٌر ،فؤن حٌنما تستغفر فؤن
تطلب ستر الذنوب ومحوها من ـ سبحانه ،فتنتقل من حال التلبس
بالذنوب والمعاصً إلى حال الطهر والنقاءٌ ،قول " :إن العبد إذا
أدطؤ دطٌئة ،نكت فً قلبه نكتة سوداء فنن هو نرع واستغفر وتاب
صقل قلبه ،وإن عاد رٌد فٌها حتى تعلو على قلبه ،وهو الران الذي
ذكر ـ تعالى :ﮋ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ(.)3
 -6قٌام اللٌل :وهو دأب الصالحٌن ،ومن صفا المإمنٌن قال سبحانه:
ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ( ،)4وقال { : علٌكم بقٌام اللٌل فننه دأب
الصالحٌن قبلكم ،وقربة إلى ـ تعالى ومنهاة عن اإلثم ،وتكفٌر
للسٌئا  ،ومطهرة للداء عن الجسد}(.)5
 -7التوبة إلى ـ :وهً محبوبة إلى الرب ،وواجبة على المإمنٌن ٌقول
سبحانه :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ(.)6
 -3رٌارة المقابر :ورإٌة القبور ترق القلب وتلٌنه ،وترهد اإلنسان فً
الدنٌا ،وتنشطه ،وتحفره فً العمل لآلدرة .قال { : روروا القبور
فننها تذكر المو }(.)7
 -7الدعاء  :وهو سبلب عظٌم ،وعبادة لها شؤن كبٌر فً حٌاة المسلم قال
سبحانه :ﮋﭟ ﭠ ﭡﭢ ﮊ( ،)8وقال { :الدعاء هو العبادة}(،)9
وكل عمل دٌر وبر تعمله تبتغً به وجه ـ ،فهو ٌوصله إلٌه،
وٌقربه منه سبحانه ،إضافة إلى أنه ٌقوي إٌمانه ،وٌكون سببا فً
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()3
()7

الترمذي ( ،)3374والحاكم فً المستدره ( ،)476/1وصححه ووافقه الذهبً.
الحاكم فً المستدره ()563/3وصححه األلبانً فً سلسلة األحادٌث الصحٌحة (.)1793
الترمددذي ( ،)3334وصددححه األلبددانً فددً صددحٌح الجددامع ( )343/1رقددم ( ،)1679واآلٌددة
( )14من سورة المطففٌن.
سورة الذارٌا  ،آٌة (.)17
الترمذي ( ،)3547والحاكم فً المستدره ( )393/1وصححه.
سورة النور ،آٌة (.)31
مسلم (.)776
سورة غافر ،آٌة (.)69
الترمددذي ( ،)3247ابددن ماجددة ( ،)3323أحمددد فددً مسددنده (الموسددوعة الحدٌثٌددة) (،)13352
وصحح إسناده شعٌب األرنإوط.
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القاعدة الثانٌة
حدد هدفه
واألهداف هدً النتدائا المطلدوب تحقٌقهدا فدً المسدتقبل(.)1واألهدداف مهمدة
جدا لتنظٌم الحٌاة ،وتجدٌدها ،ومن شروطها:
 -1أن تكون واضحة :مفهومة وغٌر مبهمة ومجهولة.
 -2القناعة بالهدف المراد تحقٌقه .
 -3الواقعٌة ،أي  :ال ٌكون مستحٌبل وٌمكن تحقٌقه .
 -4المشددروعٌة :أي ٌكددون مباحددا فددبل ٌدددالف أوامددر الشددرع ،وال قددٌم
المجتمع.
فهل رأٌ ربان سفٌنةٌ ،قدود سدفٌنته فدً عدرا البحدر دون درٌطدة ،أو
نظام مبلحً؟ لو مشى هذا الربان دون ذله ،لتبلطم سفٌنته باألمواج صدعودا
وهبوطا ،وأصبح تسٌر إلى مصٌر مظلدم ،فمدا بدالكم بؤنداس ٌعٌشدون فدً هدذه
الحٌاة ببل هدف؟
لقد ذهب شاب فً الثبلثٌن من عمره إلى طبٌب نفسًٌ ،شدعر بضدٌ فدً
صدره ،وهم جاثم على قلبده ،ونظدرة سدوداوٌة للحٌداة ،سدؤله الطبٌدب :هدل لددٌه
هدف فً حٌاته؟ لم ٌفهم السإال ،فؤعاده علٌه بصٌغة أددر ،،ففهدم فدرد بقولده:
ال .إن هذا الشاب وأمثاله من الناسٌ ،عٌش ضائعا ،ببل هد ،،وببل هدف(.)2
وها هو سلمان الفارسً  درج من بلدده أصدفهان فدً بدبلد فدارس باحثدا
عن الحقٌقة له هدف واحد ،عاش من أجله ،كسر القٌد الذي قٌدده بده والدده دوفدا
علٌه أن ٌعتن دٌانة أدر ،غٌر المجوسٌة ،فدرج ٌتنقل بدٌن المددن ،وبدٌن عددة
دٌانا  ،له هدف واحد هو الدٌن الح ؛ حتى أصبح عبددا رقٌقدا بٌدع إلدى بعدا
الٌهود فً طرٌقه إلى المدٌنة ،ومنّ ـ علٌه باإلسبلم على ٌدي النبدً  ،فكدان
ساب الفرس ،حتى قال فٌه النبً { :سلمان منا آل البٌ }( )3عداش عمدره كلده
لهذا الهدف السامً ،قٌل عاش  259سنة ،وقٌل غٌر ذله .وانظدر ٌدا رعداه ـ
إلى عمر بن عبدالعرٌر الدلٌفدة األمدوي ،كدان عندده مجموعدة أهدداف ،فمدا هدً
هذه األهداف؟
هدفه أن ٌتروج من فاطمة بن عبدالمله فتروجها ،ووضع هدفه بعد ذلده
فً أن ٌنال الدبلفة فتوالها ،ثم وضع له هدفا عالٌا ثالثدا أال وهدو الوصدول إلدى
( )1اإلدارة العامة األسس والوظائف ،د /سعود بن محمد النمر وجماعة ع.191
( )2فجّ ر طاقاته ،وفاء محمد مصطفى ع. 33
( )3الحدداكم فددً المسددتدره (،)573/3وضددعفه الددذهبً فددً التلدددٌع .الطبرانددً فددً المعجددم الكبٌددر =
=( )212/6رقدددم ( ،)6949قدددال العجلدددونً فدددً كشدددف الدفدددا سدددنده ضدددعٌف ( ،)553/1رقدددم
( ،)1595وقصددة سددلمان الفارسددً  فددً سددٌر أعددبلم النددببلء للددذهبً (.)596/1وانظددر كتددابً
(قصة سلمان الفارسً دروس وعبر ) موقع صٌد الفوائد .
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الجنة ،وقال :وإنً أسؤل ـ الجنة .ولقد ما شهٌدا رحمه ـ(.)1
إن الذٌن ٌعٌشون فً الحٌاة ببل أهداف لن ٌتطوروا أبددا ،بدل سدٌظلون فدً
مكانهم ،مهمدا طدال بهدم الرمدان ،ال ٌإبده لهدم وال ٌلتفد إلدٌهم ،وٌعٌشدون أناسدا
عادٌٌن بسطاء .
لقددد شددهد مدٌنددة "مونكرابددو" الفرنسددٌة المسددابقة الدولٌددة الثالثددة لمقدددرة
اإلنسددان علددى تحوٌددل وجهدده إلددى أقصددى درجددا الدمامددة ففددار رجددل إنجلٌددري
اسمه" :جوردن ببل كوه" بكؤس البشاعة فدً عدامٌن متتدالٌٌن ،فطلدع لده مندافس
ألمددانً اسددمه "هربددر كرافدد " فقددرر أن ٌنافسدده علددى المركددر األول ،فكددان
ٌتدرب  3ساعا ٌومٌا على "تغٌٌر وجهه لٌكون دمٌما" لمدة سنة ،حتى تكللد
جهوده بالنجاب ،وانتدبه الحكام صاحب أبشع وجه لعام 1735م(.)2
فهذا حال الفارغٌن البطالٌن ،وأصحاب األهدداف الدنٌئدة ،التدً تددل حقٌقدة
علددى العٌشددة التافهددة والحقٌددرة التددً ٌحٌاهددا أولئدده ،وأعددداء الدددٌن ٌدططددون
وٌرسددمون ،لٌجعلددوا مددن شددباب اإلسددبلم أناسددا ال همددة لهددم ،وال أهددداف سددامٌة
ٌعٌشون من أجلها ،وإن كان ثمة أهداف ،فننها دونٌة وسدافلة ال تتعدد ،الشدهوة،
شهوة األكل والشرب والفرج.

()1
()2

المرجع الساب (.)134/5
الوق دمار وعمار ،جاسم المطوع (.)72/2
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القاعدة الثالثة
استثمر وقته
لو افترضنا أن عمر اإلنسدان  79سدنة ،وضدٌع كدل ٌدوم دمدس دقدائ مدن
عمره ،لو حسبناها ،لوجدنا أنده أضداع مدن عمدره...كم؟ نعدم ،ثبلثدة أشدهر ،ولدو
ضٌع كل ٌوم عشدر دقدائ  ،ألضداع مدن عمدره سدتة أشدهر ،ولدو ضدٌع عشدرٌن
دقٌقددة ،ألضدداع مددن عمددره سددنة كاملددة ،ولددو ضددٌع كددل ٌددوم سدداعة ،ألضدداع مددن
عمره ثبلث سنٌن ،ولو أضاع من عمره عشر ساعا فً كل ٌوم ،ألضاع مدن
عمره ثبلثٌن سنة( ،)1فكٌف لو نام كل ٌوم عشر ساعا  ،وضٌع عشر سداعا ؟
الجواب :أضاع ستٌن سنة ،وإذا قلنا إن اإلنسان منذ أن ٌولد إلى عشدر سدنوا ،
فهو ٌعٌش حٌاة الطفولة ،إذا ٌكون الشدع قد أضاع عمره كله.
بعا الدراسا تقول :إن اإلنسان ٌضٌع فً األكل والشرب ما بدٌن 599
–  399ساعة فً السدنة ،والندوم مدا بدٌن  3599 – 2199سداعة فدً السدنة(.)2
فؤوقا كثٌرة تهدر وتضٌع من عمر اإلنسان.)3( .
البعا من الناس إذا كدان ٌنتظدر فدً صدالة المستشدفى ،تجدده ٌدذهب فدً
أفكار وهواجٌس ،أو ٌحل بعٌنٌه ٌمٌنا وشماال ،والبعا اآلدر ٌسلط عٌنٌه فدً
الوجدوه سدواء كاند لممرضدة أو امدرأة ،وٌؤددذ الجداي والدرائح مدن أول الممددر
إلى آدره ،وهكذا حتى ٌنتهً انتظداره ،وٌدؤتً دوره ،والمطلدوب مدن المسدلم أن
ٌستثمر هذا الوقد ألنده حٌاتده ،فٌسدتغله بتسدبٌح أو تحمٌدد وتكبٌدر أو تهلٌدل ،أو
قراءة كتاب ،أو ترتٌب ألعماله الٌومٌة ،أو تسدجٌل لددوطر أو أفكدار لموضدوع
من الموضوعا ونحو ذله من االستغبلل المفٌد.
هناه دراسة أعدها معهد البحوث فً جامعة أم القر ،بمكة وجد أن:
 %75تذهب أوقاتهم عند التلفرٌون.
 %32دوران بالسٌارة فً الشوارع.
 %24لعب الور (البلو والكنكان)(.)4
هذا علً بن عقٌل الحنبلً ،وهو من أذكٌاء العالم ٌ ،قول عدن حالده" :إندً
ال ٌحل لً أن أضٌع سداعة مدن عمدري ،حتدى إذا تعطدل لسدانً عدن مدذاكرة أو
مناظرة ،وبصري عن مطالعة ،أعمل فكدري فدً حدال راحتدً ،وأندا منطدرب،
فبل أنها إال وقد دطر لً ما أسطره"(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

فن إدارة الوق  ،للبوصً ع. 67
كٌف تستغل وقته لكرسوم ع. 12
لكن إذا احتسب اإلنسان نومه وأكله وشربه ؛ فننه ٌإجر بنٌته الصادقة .
كٌف تستغل وقته لكرسوم ع. 12
الذٌل على طبقا الحنابلة البن رجب (.)121/1
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فالمحافظة على الوق تعنً المحافظة على الحٌاة؛ ألن وقد اإلنسدان هدو
حٌاته ،فوقته هو أغلى ما تمله ألنه قٌمته وحٌاته،وأن ما مضدى منده ال ٌعدود
أبدا ،والحرع علٌه مطلب شرعً ،فاألمم الكافرة حرص علٌه ،وانتفع بده،
مما جعلهم ٌتقدمون علٌنا ،فاهتم به ألنه سبب فً تغٌٌر النفس ،وتطوٌر الدذا ،
وتكوٌن الشدصٌة.
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القاعدة الرابعة
ال تلتف إلى الوراء
إن من ٌجري وٌهدرب مدن عددوه أو سدبع ٌدشدى غائلتده ،علٌده أن ٌمضدً
قدما ،وٌهرول سرٌعا ،وال ٌفكر أدندى تفكٌدر أن ٌسدتدٌر ،أو ٌنحدرف بجدرء مدن
جسدمه ٌمٌنددا أو شددماال؛ ألن هدذا االلتفددا  ،سددٌإثر علٌدده تدؤثٌرا كثٌددرا ،فمددا بالدده
بننسدددان لددده أهدددداف ،كلمدددا دندددا أو أوشددده للوصدددول إلدددى الغاٌدددة وإذا بددده ٌتدددذكر
الماضً ،وٌتحسر علٌه وٌندب حظه ،فمهما كثر المصائب ،وتكالب المحدن،
فننها ال تعٌ المسلم صاحب الهمدة ،مدن المضدً قددما ،بدل علٌده أن ٌنسدى ذلده
الماضددً ،وٌردمدده بمددا فٌدده مددن أحددران وهمددوم .وٌبدددأ صددفحة جدٌدددة ملإهددا
اإلشرا واألمل.
أذكر شابا فو الثبلثٌن ،جلس معه عدة أٌام ،وفً كل ٌوم من هذه األٌدام
ال ٌرال ٌتحدث لً عما القاه من قسوة أبٌه ،وسدبلطة لسدان والدتده علٌده ،فكلمدا
تذكر ذله تؤلم ألما شدٌدا وتغٌر مبلمح وجهه ،وهذا الحدث ما رال مبلرما له
حتى أثر على حٌاته وحتدى بعدد رواجده ،أصدبح شدبح والدده وسدبلطة لسدان أمده
ٌبلحقددده بسدددبب كثدددرة مدددا ٌجتدددرّ الماضدددً وٌتدددذكره ،فؤصدددبح ٌعدددٌش فدددً قلددد
واضطراب وتعاسة ،لذا طل روجته.
ٌقول د .علً الحمادي(" :)1إن نعمة النسٌان نعمة عظٌمة ،فمدن أراد راحدة
البال وحسن العاقبة والمآل ،فلٌحاول أن ٌنسى ما ٌلقاه من اآلدرٌن ،أو ما ٌبتلى
به من مصائب الدنٌا ،ولٌبدأ صفحة جدٌددة مدع إدوانده الدذٌن قصدروا فدً حقده،
فنن ذله من علو النفس ،وسمو الهمة".
فددنذا حققد ذلدده ،فسددوف تددر ،تغٌددرا فددً حٌاتدده ،وتطددورا فددً تصددرفاته
وأدبلقه ،وستفتح له الدنٌا من أوسع أبوابها بنذن ـ.

()1

ال تكن شبحا ،د .علً الحمادي ع. 59
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القاعدة الدامسة
كن متفائبل
مبلٌٌن من الناس تراودهم ،وترد علدى أذهدانهم فدً لحظدا كثٌدرة البدداءة
فً عمل ،أو نشاط ،أو مشروع داع ،ولكن النداجح مدن هدإالء قلدة ال تتجداور
نسبتهم  %19فقط لماذا؟
()1
اإلجابة :ألنهم بدإوا أعمالهم ،أو أنشطتهم بنفسٌا متفائلة. .
أجدر ،فرٌد مدن العلمداء فدً إحدد ،الوالٌدا األمرٌكٌدة أبحاثدا عدن مددد،
تؤثٌر التفاإل على الحٌاة ،فتوصلوا إلى:
 -1اإلنسددان المنشددرب القلددب ،الملددًء بالتفدداإل ٌعددٌش مدددة أطددول مقارنددة
باإلنسدان المتشدائم ،وال شده أن األعمدار بٌدد ـ ،لكدن هدذا سدبب مددن
األسباب.
 -2مددن ٌددداف مددن الشددٌدودة تظهددر علٌدده األعددراا بسددرعة ،بدددبلف
الذي ال ٌبالً وال ٌهتم.
 -3أن التددوتر والقلد واالضددطراب الناشددئة مددن التشدداإم لهددا تددؤثٌر سددًء
على الصحة والنفس.)2( .
وجد شاب قد انتحر ،وقد رمى بنفسه مدن أحدد الجسدور ،وكتدب ورقدة قبدل
انتحاره" :قد ٌئس من الحٌاة ،ولٌس لً أمل أو رجاء فٌها".
فهذا لو عنده تفاإل ،ونظرة إٌجابٌة للحٌاة ،رغم ما مر به من ظدروف لمدا
أنهى حٌاته بهذه الصورة البشعة.
فالمتفائددل ٌفسددر المصددائب واألرمددا التددً ٌمددر بهددا تفسددٌرا إٌجابٌددا ،بٌنمددا
المتشدائم ٌدر ،المشدكلة أو األرمدة التدً تمدر بده ،كارثدة ومصدٌبة تعمٌده ،وتشددل
تفكٌره ،وتظلدم الددنٌا فدً عٌنٌده ،فدبل ٌدر ،إال السدواد فٌهدا ،فتضدٌ حتدى لكؤنده
ٌنظر من درم إبرة ،ولسان حاله ٌقول ،الدنٌا ال تساوي شٌئا ،إنهدا نظدرة سدلبٌة
سٌئة ضٌقة.
فتكون النتٌجة النهاٌة المشٌنة "االنتحار" .داصة إذا كان ضعٌف اإلٌمان.
إذن المتفائل ٌنظر بمنظار إٌجابً:
أوالٌ :حمد ـ على هذا الببلء؛ ألن ـ ٌحمد فً السراء والضراء.
ثانٌاٌ :ستسلم وٌرضدى بقضداء ـ ،وٌعلدم أن مدا أصدابه فهدو مدن ـ ،قدال
{ :فمن رضً فله الرضا ومن سدط فله السدط}(.)3
()1
()2
()3

كن متفائبل  .ماجد بن سعود آل عوشن ع . 7
المرجع الساب ع 33وما بعدها بتصرف.
الترمذي ( ،)2373ابن ماجة ( ،)4931وحسدنه األلبدانً فدً صدحٌح سدنن ابدن ماجدة ()329/3
رقم (.)3272
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ثالثاٌ :نظر لؤلمر على أنه تجربة مر بها ،والحٌاة تجارب.
رابعا :التعلم من الدطؤ ،فلٌس العٌب أن تدطئ ،لكن العٌب االستمرار فً
الدطؤ .
دامسا :أن ما حصدل ٌكدون فرصدة لتصدحٌح المسدار ،فكدم مدن المسدارا
التً ٌمر بها اإلنسان وتكون غٌر صدحٌحة ،أو غٌدر واضدحة ونحدو ذلده ،فهدً
فرصة لتصحٌح مساره فً الحٌاة .
سادساٌ :حمد ـ على أن المصٌبة لم تكن أكبر ،فنذا كان مدثبل فدً المدال
فٌحمد ـ أنها لم تكن فً نفسه أو روجته ،أو ولده ،أو أنها أدذ كل ما ٌمله .
سددابعا :أن مددا أصدداب العبددد فنندده قددد ٌكددون بسددبب ذنوبدده وتقصددٌره فددً
الواجبا

كما قدال سدبحانه :ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﮊ(.)1
ثامنددا :مددن أصددٌب بمصددٌبة ،فٌنبغددً لدده أن ٌنظددر إلددى مصددائب اآلدددرٌن،
فعندها تهون علٌه مصٌبته.
تاسعا :فرصة لبلنطراب بدٌن ٌددي ـ واللجدوء إلٌده بالددعاء ،فهدو سدبحانه
قادر على تدفٌف المصٌبة وتهوٌنها،والتعوٌا عنها ،واإلبدال دٌدر منهدا ،عدن
أم سلمة رضً ـ عنها قال  :سمع رسول ـ ٌ قول{ :ما من مسلم تصدٌبه
مصٌبة فٌقول ما أمر ـ إنا هلل وإندا إلٌده راجعدون ،اللهدم أجرندً فدً مصدٌبتً،
وادلف لً دٌرا منها إال أدلف ـ له دٌرا منهدا} ،قالد  :فلمدا مدا أبدو سدلمة
قل  :أي المسلمٌن دٌر مدن أبدً سدلمة ،أول بٌد هداجر إلدى رسدول ـ  ،ثدم
إنً قلتها فؤدلف ـ لً رسول ـ . )2("..
ٌذكر عن أحد العلماء أنه ددل ا لسو فوجد رجبل مقطع األطدراف ،وهدو
ٌحمد ـ ،قال له العدالم :تحمدد ـ علدى مداذا؟ قدال  :علدى نعمدة اإلسدبلم .وأنعدم
وأعظم بها من نعمة.
فمن أعظم مفاتٌح تغٌٌر الدنفس وتطوٌرهدا ،هدو النظدرة إلدى الحٌداة ،نظدرة
تفاإل ،وأمل ،وإشدرا  ،فكدن جمدٌبل تدر ،الوجدود جمدٌبلٌ ،قدول { : ودٌرهدا
الفؤل قالوا ٌا رسول ـ وما الفؤل؟ قال :الكلمة الصالحة ٌسمعها أحدكم}( ،)3وفً
رواٌة{ :وٌعجبنً الفؤل الصالح ،الكلمة الحسنة}(.)4

()1
()2
()3
()4

سورة الشور ،،آٌة (.)29
البداري ( ،)6424مسلم (.)713
البداري (.)5754
البداري (.)5756
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القاعدة السادسة
ث بقدراته واعتر بنفسه
إن مشدكلة بعددا النداس فددً هددذا الرمدان ،أنهددم ٌشدعرون باإلحبدداط ،وعدددم
الثقة فٌما ٌددع ذواتهدم ،فبمجدرد موقدف ،أو مصدٌبة أو كلمدةٌ ،تبلشدى التقددٌر
للنفس ،وٌهدم بناء الثقة لذاته.
والحقٌقددة أن اإلنسددان كلمددا احتددرم نفسدده ،وقدددرها ،وحددافظ علددى تصددرفاته
وضبطها ،كمل صورته واردان  ،وأصبح إنسانا له قٌمة واعتبار.
فهذا األحنف بن قٌس( )1ساد قومه بنً تمٌم بحلمه وحسن أدبلقه ،ومنطقده
حتى ضرب به المثل فً الحلم والسإدد ،ومع ذله كان قصٌر القامة ،وبه عدوج
فً قدمٌه وال ٌنب الشعر بعارضدٌه ،والعدرب كاند تعٌدب بدذله ،وهدذا عطداء
بن أبً رباب( )2مفتً الحرم ،كان عبدا مملوكا المرأة من أهل مكة ،وجمدع عددة
صفا ذمٌمة ،فكان أسدود اللدون ،أعدور ،أفطدس األندف ،أشدل الٌدد ،أعدرج ،ثدم
عمً فً آدر عمره.
وما منعه هذا من أن ٌكون فقٌها ،عالما ،نفع األمة ،وذكدره التدارٌ  ،ودلدد
اسددمه ،وممددا راده شددرفا وعددرا أندده كددان ٌقددول" :أدرك د مددائتٌن مددن أصددحاب
رسددول ـ  " حتددى إن عبدددـ بددن عبدداس  وهددو ترجمددان القددرآن ،إذا سددئل
عن شًء ٌقولٌ" :ا أهدل مكدة تجتمعدون علدً ،وعنددكم عطداء" فداحترم نفسده،
واعتر بها ،وقددر مدا فٌده مدن طاقدة حبداه ـ بهدا ،وثمدن مدا عندده مدن حٌوٌدة
ونشدداط ،وال تتددؤثر بالكلمددا السددلبٌة المثبطددة العددابرة ،وال بددالنظرا السددطحٌة
المستهرئة .إن تقدٌره لذاته ،هو الشعور العمٌ فدً دادلده والشدعور الحقٌقدً
عن نفسه ،فهو لٌس شٌئا ٌمكن لشدع آدر أن ٌقدمه لنا(.)3
أقول قف وتؤمل نفسه ،وتؤكد أن األمة تحتاجده ،فداحترم نفسده ،وقد ردر مدا
عنده من دٌر مهما كان شكله.

()1
()2
()3

انظر :ترجمته فً سٌر أعبلم النببلء للذهبً (.)36/4
المصدر الساب (.)73/5
الدروس الكبر ،للحٌاة لهال أوربان ع(.)215
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القاعدة السابعة
استفد من أدطائه وفشله
مهما رلل  ،أو أسؤ  ،أو أدطؤ  ،فهذا طبع البشر ،فبل الددنٌا انتهد  ،وال
الدطددؤ ذاتدده سددٌنتهً ..النبددً ٌ قددول{ :كددل ابددن آدم ّ
دطدداء ،ودٌددر الدطددائٌن
التوابون}(.)1
وٌقول { : لو لدم تدذنبوا لدذهب ـ بكدم ولجداء بقدوم ٌدذنبون ،فٌسدتغفرون
ـ فٌغفر لهم}(.)2
فبل تتكدر من الدطؤ الذي بدر منده ،أو وقعد فٌده ،مهمدا كاند جسدامته،
ومهما بلغ دطورته ،فنن التوبة الصادقة ترٌل أثدر ذلده الدذنب ٌقدول سدبحانه:
ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮊ(.)3
وتجربة الدطؤ – هً بنذن ـ – بداٌة تصحٌح المسار ،وأول درجدة علدى
سلم النجاب ،بل قد ٌكون الدطؤ الذي وقع فٌده هدو السدبب – بعدد توفٌد ـ –
إلددى بلددوه الهدددف المنشددود فهددذا عمددر بددن عبدددالعرٌر ،تغٌددر مسددار حٌاتدده 139
درجة بسبب دطؤ ارتكبه ،فتاب توبة ارتفع بها ،وعبل شؤنه.
ففددً سددنة 73هددـ ضددرب عمددر بددن عبدددالعرٌر (وكددان والٌددا علددى المدٌنددة)
دبٌدب بدن عبددـ بدن الربٌدر دمسدٌن سدوطا بدؤمر الولٌدد بدن عبددالمله ،وصدب
فو رأسه قربة من ماء بارد فً ٌوم شتاء بارد ،وأقامه واقفا على باب المسجد
حتى ما  .فتغٌر عمر بعد مو دبٌب ،فكان شددٌد الددوف ال ٌدؤمن ،وكدان إذا
بشر بشًء ،قال :كٌف ودبٌب لً بالطرٌ  ،ثم ٌصٌح كالمرأة الثكلى ،وكان إذا
أثنددً علٌددهٌ ،قددول :دبٌددب ،ومددا دبٌددب إن نجددو مندده فؤنددا بدٌددر ،واسددتقال مددن
الوالٌة بعد هذا الحدث ،ولرم التوبة ،وأدذه الهم ،وركبه الحرن والدوف ،وأدذ
فً االجتهاد فً العبادة مع البكاء .قال ابن كثٌدر – رحمده ـ – " :وكاند تلده
هفوة منه ورلة ،ولكن حصل له بسببها دٌدر كثٌدر ،مدن عبدادة ،وبكداء ،وحدرن،
ودوف ،وإحسان ،وعدل ،وصدقة ،وبر"(.)4
أرأٌ كٌف أن دطؤ واحددا غٌدر إنسدانا ،وبدلده مدن حدال إلدى حدال ،ونقلده
نقلة عظٌمة ،فلوالها – بعدد ـ – لمدا حصدل لده مدا حصدل مدن الدٌدر ،والدذكر
()1
()2
()3
()4

الترمذي ( ،)2477ابدن ماجده ( ،)4251وحسدنه األلبدانً فدً صدحٌح ابدن ماجده ( )333/3رقدم
(.)3447
مسلم (.)2747
سورة الفرقان ،آٌة (.)79
البداٌة والنهاٌة (.)76/7
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الجمٌددل ،والتددؤثٌر الددذي تعددد ،وتجدداور حتددى أصددبح اسددمه ٌددذكر بعددد الدلفدداء
الراشددددٌن ،بدددل ولدددم ٌكدددن مدددن الدلفددداء – بعدددد الصدددحابة – مدددن ٌعتدددد بكبلمددده
وتصرفاته وأدبلقه وتعامبلته وٌعتبر مثلما ٌعتد بعمر بن عبدالعرٌر رحمده ـ
.
ٌقددول هددال أوربددان" :إن اإلدفددا حقٌقددة مددن حقددائ الحٌ داة ،وهددو جددرء
ضدددروري للعملٌدددة التدددً ال ٌنجدددوا أحدددد منهدددا ...إن ألبدددر آٌنشدددتاٌن وتومددداس
إدٌسددون همددا اثنددان مددن أكثددر المدفقددٌن شددهرة ..إذ أن أعظددم رٌاضددً ،وأعظددم
مدترع لدٌنا ،عانٌا عبر السدنوا مدن المحاولدة ،والدطدؤ ،واألغدبلط ،والدٌبدة،
واإلحباط ،والهرٌمة ،وذله قبل وق طوٌل من إجبللهما نظرا إنجاراتهمدا ،ولدم
ٌكددن أي منهمددا لٌحقدد النجدداب الددذي حققدده لددو لددم ٌكددن راغبددا فددً الددتعلم مددن
انتكاساته،واالسددتمرار فددً المحاولددة فددً أوقددا الشدددة ...فاإلدفددا مددن أعظددم
المعلمٌن فً الحٌاة"(.)1

()1

الدروس الكبر ،للحٌاة ،هال أوربان ع(.)234
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القاعدة الثامنة
افعلها وال تتردد
أحدد اإلدددوة ٌعددانً مدن مشددكلة أرقتدده ،وأسددهر لٌلده ،وقلبد حٌاتدده رأسددا
على عقب منذ ثبلث سنوا  .فما هً هذه المشكلة؟
أنه أددذ مدن أحدد رمبلئده مبلغدا مدن المدال ،وسداهم بده ،ولكدن ذهدب أدراج
الرٌاب مع هبوط األسهم ،ودسارة المبلٌٌن من البشر ،فؤوهم صاحب المدال أنده
احتفظ برأس المال ،وأنده ال رال ٌسداهم بده مدرة أددر ،،والحقٌقدة ددبلف ذلده،
وكلمددا سددؤله صدداحب المددال عددن حددال السددو  ،وحددال رأس المددال ،طمؤندده ،وأن
األمور ال بؤس بها ،وهو ٌدفً الحقٌقة عن صاحبه ،وهو فً هذا الدوهمٌ ،عدٌش
مؤساة عظٌمة من القلد  ،واالضدطراب ،والتدوتر ،بدل والدذل ،واإلهاندة ،وإطالدة
اللسان من صاحبه.
فطلددب منددً مقابلتدده ،وجلس د معدده قرابددة السدداعة وشددكا لددً حالدده ،واأللددم
والقل الذي كدر علٌه حٌاته ،فطلب منه ورقة وقلما ،وأدذ أكتب.
ما هً المشكلة؟
ما أسباب المشكلة؟
ما الحلول الممكنة لحل هذه المشكلة؟
()1
ما هً أفضل الحلول لحل هذه المشكلة؟
ووضعنا سلبٌا السدكو علدى هدذه المشدكلة ،وعددم مواجهتهدا ،ووضدعنا
اإلٌجابٌا فً حال مواجهة المشكلة وحلها ،وعدم التؤدر فً ذله.
ودرجنا – دبلل مداوال – بملدع لحل هذه المشكلة ،وهو:
مواجهة صاحب المال بحقٌقة مالده ،وإدبداره عدن الوضدع بكدل تفاصدٌله،
واتفقنا على أن ٌفعلها وال ٌتردد ،واتصل بً بعدد أٌدام ،والبشدر ٌنطد مدن بدٌن
حددروف عباراتدده ،والسددرور ٌنطل د مددن دددبلل نبددرا صددوته ،نعددم لقددد فعلهددا
وارتاب  ،وانراب الكابوس الجاثم على صدره  ،فحل مشكلته بمواجهتها.
فتحمل أذ ،سداعة ،وال تحمدل شدقاء وتعدب سدنوا قادمدة .فدالهروب مدن
المشكلةٌ ،ع رقدها ،وٌص رعب حلها ،بل قد ٌورث مشاكل أدر ،تتفرع منها.

()1

دع القل وأبدأ الحٌاة ،دٌل كارنٌجً ع(.)76
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القاعدة التاسعة
اتدذ القرار اآلن
اتداذ القرار مهم جدا فً حٌاتنا ،إن كل ناجح فً العالم فدً أي مجدال مدن
مجدداال الحٌدداة ،لٌكددون ناجحددا وٌسددتمر فددً نجاحدده ،البددد أندده قددد اتدددذ قددرارا
كثٌرة على مستو ،حٌاته الٌومٌة.
فؤي قرار ستتدذه معناه تغٌٌر جدٌد ،وتطوٌر حدٌث لحٌاته ،فكلما اتددذ
قرارا أكثر كلما استمتع بحٌاته أكثر ،لماذا؟
ألن القرارا هً الطرٌ الصحٌح للحصول على ما ترٌد فً هذه الحٌاة.
انظر إلى أبً بكر اتدذ قرارٌن مهمٌن فً التارٌ  :ما هما؟
 -1قرار إنفاذ جٌش أسامة بن رٌد.
 -2قرار محاربة المرتدٌن.
وكان لهذٌن القرارٌن شؤن عظٌم فً التارٌ اإلسبلمً.
انظر إلى اإلمدام أحمدد بدن محمدد بدن حنبدل ،لقدد قدرر هدذا الرجدل أن ٌقدف
بجانددب السددنة ،وٌناصددرها ضددد البدعددة ،فقدددم تضددحٌا علددى مددد 13 ،سددنة،
تعرا للتعذٌب واألذ ،واإلهانة ،ومع هذا لم ٌنثن عن قراره ،ولم ٌتنارل.
مددا كددان عنددده أي نفددوذ ،وال مددال ،وال منصددب  ،لكددن عنددده إٌمددان ،وعلددم
وإرادة وتصمٌم وثبا على الح  ،فاجتمع هذه مع القدرار الكبٌدر الدذي صدمم
علٌه ،واتدذه داددل نفسده ،وكدان مسدتعدا أن ٌضدحً مدن أجلده ،بعددها رفدع ـ
ذكره ،لذله ٌقول أهل التارٌ وقفتان فً التدارٌ لوالهمدا – بعدد ـ – لضدعف
هذا الدٌن ،وقفة أبً بكر فً الردة ،ووقفة أحمد بن حنبل ضد المبتدعة(.)1
وتسوف فدً اتدداذ القدرار ،إن األمدر بٌدده ،ولدٌس ألحدد
فنلى متى تتؤدر،
ر
سواه ،فقراره بٌده ،فاعرم ،وبادر باتداذه.
اتدددذ قددرار التصددحٌح ،وقددرار التطددوٌر والتغٌٌددر ،فؤن د محتدداج إلددى هددذا
القرار فً هذه اللحظدة ،وهدذه السداعة ،وكلمدا تدؤدر  ،كلمدا بعدد عنده النجداب،
وتجاوره الطامحون ،وظلل فً مكانه.
ٌقددول د .سددلٌمان العلددً :وٌ دوم أن كنددا طلبددة درس د فددً تددارٌ الوالٌددا
المتحدة األمرٌكٌة قصة لطٌفة ظل فً ذهنً ،أن امرأة اسدمها (رورا بداركس)
وهددً امددرأة سددوداء ،وفددً عددام 1755م كددان فٌدده تفرقددة عنصددرٌة ،فالسددود لهددم
مطاعمهم الداصة بهم ،ولهم وضع معدٌن ٌددالف البدٌا ،وحٌنمدا ٌركبدون فدً
الحددافبل  ،البددد أن ٌقفددوا وال ٌجلسددوا ولمددا ركب د هددذه المددرأة ،وقددرر فددً
دادلها عدم الوقوف ،وأن تجلدس مثلهدا مثدل البدٌا ،ولمدا جداء البدٌا وركبدوا
الحافلة لم تقم ،ونفذ ما كان قد عرم علٌه.
()1

مستفاد من  :متعة الفشل  ،د .سلٌمان بن علً العلً ،مجموعة أشرطة ،الٌوم السدادس قدوة اتدداذ
القرار وجه ب  ،قرطبة لئلنتاج الفنً بالرٌاا.
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هذا الفعل منها أشعل حركة فً كل أنحاء أمرٌكا ،سمٌ فٌما بعد" :حركة
الحقو المدنٌة فً الوالٌا المتحدة األمرٌكٌة" التً كان نتٌجتها أن وضع فً
الدستور قضٌة حقو اإلنسان ،وعدم التفرقدة بٌدنهم ،بنداء علدى العدر أو اللدون
أو الدٌن(.)1
فقرار هذه المرأة ،وتنفٌذه على أرا الواقع كان له تدؤثٌر كبٌدر فدً تغٌٌدر
الوضع بالنسدبة للسدود .فاتددذ القدرار اآلن  ،وال تإجدل سداعة المدٌبلد الجدٌددة ،
فقراره بٌده  ،فابدأ اآلن .

()1

المرجع الساب .
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القاعدة العاشرة
احرع على الجلٌس الصالح
إن ادتٌار الصحبة ،والرفقة التدً ٌعدٌش معهدا اإلنسدان لهدا أثدر عظدٌم فدً
حٌاته ،وال أحد ٌقول :أنا قد كبر  ،وعقل  ،وال أحد ٌإثر علً فهذا كدبلم غٌدر
صحٌح ،تعال معً وانظر إلى حدال أبدً طالدب عدم النبدً  ،وكٌدف أثدر علٌده
جلساإه ،وسحبوه معهم إلى عقٌدتهم وملتهم ،وثبد علدى ذلده ومدا علٌده ،لمدا
علم النبً  بمرا عمده ،وأنده سدٌو ّدع الددنٌا ،أتداه متدؤمبل دٌدرا فدً إسدبلمه،
وقال لهٌ{ :ا عم ،قدل  :ال إلده إال ـ ،كلمدة أشدهد لده بهدا عندد ـ} ،وكدان عندده
بعا صنادٌد قرٌش ،أمثدال أبدً جهدل ،وعبددـ بدن أبدً أمٌدة ،وكدان لهدم ثقدل
وورن عند أبً طالب ،فقالوا له:أترغب عن ملة عبدالمطلب؟  ،فلم ٌدرل رسدول
ـ ٌ عرضها علٌه ،شفقة ورحمة به ،لكنه أبدى أن ٌقدول :ال إلده إال ـ ،وقدال
كلمته األدٌرة التً تدل داللة واضحة على قوة تؤثٌر الرفٌد السدًء ،فقدال :هدو
على ملة عبدالمطلب(.)1
وٌقول علٌه الصبلة والسبلم{ :المدرء علدى دٌدن دلٌلده ،فلٌنظدر أحددكم مدن
ٌدالل}(.)2
فهددً دعددوة لكددل إنسددان مسددلم أن ٌفكددر فددً ادتٌددار مددن ٌجددالس وٌصدداد
وٌعاشددر؛ ألن الصدداحب إمددا أن ٌؤدددذه وٌدددله علددى الدٌددر ثددم إلددى الجنددة ،أو
ٌسحبه وٌرج به فً مداره الشر إلى أن تهوي فً النار والعٌاذ باهلل .
فنن رم التغٌٌر فً نفسه ،وابتغٌ التطوٌر لذاته ،فانظر إلى أصددقائه
فددنن كددانوا صددالحٌن نددافعٌن فتمسدده بهددم ،وإن كددانوا غٌددر ذلدده فاسددتبدلهم بدٌددر
منهم.

()1
()2

البداري ( ،)1369ومسلم (.)24
مسدددند اإلمدددام أحمدددد ( )496/2رقدددم (،)3943أبدددً داود ( ،)4333الترمدددذي ( ،)2273صدددحٌح
الجامع (.)3545
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القاعدة الحادٌة عشرة
دطط لمستقبله
لقد أعطاه ـ العقل والصحة ،فبل ٌمنع أن تجلس مدع نفسده قلدٌبل ،وتفكدر
فً وضعه ،وتؤددذ ورقدة وقلمدا ،وتبددأ رسدم الدطدوط ،وتضدع األرقدام والبندود
وتحدد رغباته ،وتدطط لمستقبله ،فهو حٌاته وعمره ،وإذا وضع المدطدط
ألهداف واقعٌة قابلة للتحقٌ  ،فقد بدأ السٌر نحو التغٌٌر واتجه مباشدرة إلدى
بوابة التطوٌر،عندها ستصعد – بنذن ـ – حسب دطته سلم المجد والعر.
والتدطٌط اإلٌجابً ،هو الذي ٌحفدره علدى اإلنتداج والعمدل ،وٌددفعه إلدى
التغٌٌر ،وٌفدتح لده بداب األمدل ،فبددون التدطدٌط السدلٌم ،تصدبح جمٌدع األعمدال
واألنشددطة مددن دون جدددو ،،وال تحقدد الفائدددة المرجددوة منهددا فدداحرع علددى
التدطددٌط لمسددتقبله بفاعلٌددة ،كددً تنجددر أعمدداال نافعددة مفٌدددةٌ ،عددود دٌرهددا علددى
نفسه وعلى أمته.
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القاعدة الثانٌة عشرة
ال تكترث بالمثبطٌن
ٌقددول  :حصددل علددى بكددالورٌوس اآلداب ،ثددم بعددد فتددرة قددرر أن أقددوي
قاعدددتً العلمٌددة بالددددول فددً كلٌددة شددرعٌة ألحصددل علددى البكددالورٌوس مددرة
أدر ،،وتوقع أن أسمع عبارا التشدجٌع والثنداء مدن رمبلئدً ،ولكندً قابلد
سددٌبل جارفددا مددن عبددارا التثبددٌط ،والتدددذٌل ،ومددن أصددعبها علددى نفسددً أن
مسإوال فً عملً قال لً :أن دبل !؟ أن مجنون تضٌع وقته!؟ لكنً بفضدل
ـ واصل مسٌرتً ،حتى حصل علدى الددكتوراه ،وقابلد ذلده المسدإول فدً
مناسبة رواج ،وقل له :تتذكر ذله الدبل ،فضحه ،قل  :اآلن أصبح دكتورا
ففرب وابتها وباره لً ،وأدذنً بٌده ٌعرفنً على رمبلئه.
أقولهددا حقٌقددة :مددا دم د مقتنعددا بمددا تصددنع ،وأندده أمددر مب داب  ،وأندده مددن
الممكن تحقٌقه ،فدبل تلتفد للكلمدا البلذعدة ،وال للعبدارا الناقددة ،داصدة تلده
األلفاظ التً تهدم  ،وال تبنً ،تقتدل ،وال تحٌدً ،ومدا أكثدر المددذلٌن والمدرجفٌن
ال كثددرهم ـ ،كددم مددن إنسدددان لدٌدده طمددوب ،ضدددعف ودددار قددواه وتكسدددر
مجادٌفه ،أمام عبارا سمعها من هنا أو هناه.
أذكر شدابا أعرفده ،اشدتد حماسده ،وتقددم مدرة ومعده ورقدة لٌلقدً كلمدة فدً
المسجد ،فؤدذ ترتجف ٌداه ،واصدطك أسدنانه ،وددار قددماه ،حتدى انتهدى.
وسمع من ٌقول له :لٌته لم تقف ،لقد رأٌناه وأن فً حالة ٌرثدى لهدا ،ترتجدف
فً ٌدٌه وقدمٌه وفً كبلمه ،ولم ٌسمع كلمة ثنداء ،أو عبدارة ترفدع مدن همتده،
فما كان منه إال أن حلف أال ٌقف مرة أدر.،
كٌددف لددو أن هددذا الشدداب وث د بدداهلل ،ثددم وث د فددً نفسدده ،وتددره عندده كددبلم
الناقدٌن ،أو حتى الذٌن ال ٌقدرون العبارا التدً تددرج مدن أفدواههم ،ثدم جعدل
ما حصل منده فرصدة النطبلقدة جدٌددة قوٌدة ،ملإهدا اإلٌمدان بداهلل  ،ثدم التفداإل،
والجد واالجتهاد والمثدابرة ،مدع الددعاء الددالع بدؤن ٌوفقده ـ وٌسددده وٌثبتده،
وأن ٌكون معه ،وٌنطرب بٌن ٌدي مواله ودالقه ،فوـ لن ٌدذله ـ ،وسدٌنطل
عبر بوابة النجاب وٌصدب بكلما الح على المنابر.
تؤمدل هددذا الموقددف ،وكٌددف أن ،صدداحبته صددم  ،بسددبب كلمددة قٌلد لهددا،
لكن تله الكلمة قوٌة ومإثرة ،قال لهدا رمٌلتهدا علدى إثدر مشدادة كبلمٌدة حددث
فٌما بٌنهما ،وسط الرمٌبل فً الجامعة ،أن مجنوندة ،فدرد علٌهدا باسدتنكار:
أنا مجنونة؟! واندرط فً بكاء مرٌر(.)1
فددرب كلمددة واحدددة تحمددل طابعددا سددلبٌا ،موجهددة إلددى صدداحبها كؤنهددا قنبلددة
مدمرة ،تصٌب منه مقتبل ٌكون فٌها أجله ،فبل ٌرتفع بعدها أبدا.
()1

فجّ ر طاقاته  ،وفاء محمد مصطفى ،ع(.)223
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فاجعل على نفسه هالة مدن القدوة تحصدن بهدا نفسده مدن كلمدا المددذلٌن
الددذٌن ٌعٌقوندده عددن التقدددم واالسددتمرار ،وذلدده بالصددبر ،واالبتسددامة ،وتحددوٌر
العبارا  ،وصٌاغتها إلى الجانب اإلٌجابً ،وهر الكتف ،وعدم االكتراث بها.
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القاعدة الثالثة عشرة
روّ ب عن نفسه
ال أظن أننا نحتاج إلى من ٌبٌن لندا أهمٌدة الترفٌده وحاجتندا لده؛ ألن الكثٌدر
منا جعل حٌاته لهوا ولعبا ،لكن ال ٌمنع أن اإلنسان إذا وجد أن حٌاته العملٌة قدد
ٌروب عدن نفسده حتدى ال
طغ علٌه ،وأصبح جدٌا فً أموره كلها ،فبل بؤس أن ر
ٌكل أو ٌمل .كما قال ٌ{ :ا حنظلة ساعة وساعة}(.)1
فالتروٌح عن النفس بعد العمل الدإوب ،والكد الكثٌر ،البد منه؛ ألنه ٌبعث
النشاط من جدٌد ،وٌحره الدورة الدموٌة ،مما ٌجدد الحٌوٌة فٌها مرة أدر.،
وجاء عن علً  أنه قال" :روحدوا القلدوب واطلبدوا لهدا طدرف الحكمدة،
فننها تمل كما تمل األبدان"(.)2
وما رال أهل الفضل ،والعلم ،واألدب ٌعجبهم الملح ،وشدًء مدن الطدرف،
وعجائب األدبار ،وٌبشون لها ،وٌسعدون بها ،ومدا ذلده إال ألنهدا تدرٌح القلدب،
وتنعش النفس ،وتجدد النشاط(.)3
فنن من العوامدل المهمدة فدً تغٌٌدر الدذا  ،وتطدوٌر الدنفس أددذ شدًء مدن
االستجمام ،والترفٌه البريء للنفس والجسد؛ ألن الحٌاة ملٌئة بالضدغوط ،وكثدرة
المصاعب ،فٌدفف اإلنسان أحمال الهمدوم ،ومتاعدب العمدل ،فٌدذهب – مدثبل –
إلى رحلدة فدً الصدحراء ،أو فدً روضدة مدن الرٌداا الدضدراء ،فٌدددل علدى
قلبه البهجة والسرور ،وٌمؤل نفسه بالسعادة والحبور ،فترداد رغبتده فدً العمدل،
وٌكون عنده همة عالٌة لمواصلة السٌر فً دروب الحٌاة.

()1
()2
()3

مسلم (.)6799
الجامع ألدبل الراوي وآداب السامع للدطٌب البغدادي ( )127/2رقم (.)1337
أدبار الحمقى والمغفلٌن البن الجوري ع( )6وما بعدها.
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القاعدة الرابعة عشرة
حوّ ل دوفه إلى نجاب
فددددً ظددددل مشددددكبل العصددددر المعقدددددة ،واألرمددددا السٌاسددددٌة المتقلبددددة،
واالقتصادٌا العالمٌة المتردٌة ،أصبح البعا من الناس ٌتساءلون بكل حسدرة
وألددم كٌددف سددٌكون وضددعنا فددً هددذا المسددتقبل المجهددول؟ هددل سددنجد مجدداال
تجارٌدددة نفتحهدددا؟ أو جامعدددا تقبدددل بندددا؟ هدددل سنحصدددل علدددى وظدددائف تناسدددب
شددهاداتنا؟ مجموعددة تسدداإال مثددل هددذه وغٌرهددا تدددل علددى الدددوف والفددرع،
وتصور المستقبل وحشا مدٌفا سٌقدمون علٌه.
وممدددا ٌرٌدددد األمدددر سدددوء ،حٌنمدددا ٌتولدددد لدددد ،بعضدددهم الشدددعور بالدٌبدددة،
واإلحباط وفقدان األمل من كثرة تلده األفكدار ،فتتحدول بدذله حٌداتهم إلدى بدإس
وشقاء ،وتعاسة وببلء ،والسبب :أنهم بنوا ددوفهم علدى افتراضدا غٌدر حقٌقٌدة
وإنما هً قائمة على الظن والتدمٌن.
إن ضعف الثقة باهلل ،ونقع التوكل علٌه ،إضدافة إال اإلغدرا البلمتنداهً
فدددً استشدددراف المسدددتقبلٌ ،دددإدي إلدددى التحلدددٌبل السدددلبٌة والنظدددرا القاتمدددة،
وقصور الفهم حول الهدف من اإلٌجاد فً هذه الدنٌا(.)1
فحول دوفه وقلقه إلى نجاب ،وغٌر توتره وهلعده إلدى تقددم بعددة أمدور
منها:
-1
-2
-3
-4
-5

التوكل علدى ـ ،كمدا قدال سدبحانه :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭﮊ(،)2
وأن ٌستشعر اإلنسان ذله وٌمؤل قلبه به.
المواجهة ،بؤن ٌقدم على الشًء الذي ٌداف أو ٌحذر منه ،فبهذا ٌقهر
المداوف بنذن ـ.
()3
اكتب كل مداوفه ،واقرأها بتمهل ثم دذ فً تحلٌلها .
ألرم الدعاء فهو سبلب عظٌم لطرد الدوف والقل .
وال بؤس بؤن تقرأ على نفسه الرقٌة الشدرعٌة  ،فننهدا تدرٌح الدنفس ،
وتنشر الطمؤنٌنة فً جوانبها .

()1
()2

ضغوط الحٌاة  ،عبدالعرٌر الحسٌنً ع ( )67وما بعدها  ،بتصرف.
سورة الطبل  ،آٌة (.)2

()3

الدوف أسبابه وعبلجه ،د .علً بن موسى الشاردي ،ع ،35ع. 57
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القاعدة الدامسة عشرة
تؤمل فٌما حققه اآلدرون وكٌف وصلوا؟
انظر إلى أحوال من وصلوا إلى رتبة المجد والشهرة ،ممن فتح ـ علدٌهم
فً شتى علوم الحٌاة ،فقدموا لؤلمة ،وكشفوا الغمة ،ونفدع ـ بهدم أهدل األرا،
فاحددذ حددذوهم ،واقتددد بهددم ،وسددر علددى طددرٌقتهم  ،فددنن النظددر إلددى مثددل هددإالء،
وقراءة سٌرهم ،واالستفادة من دبراتهم وتجداربهم وكٌدف شدقوا طرٌد حٌداتهم،
وكافحوا من أجل الرفع واالرتقاء بؤنفسهم ،لهو من أنفع األمور ،وأعظمهدا أثدرا
فً حال الشدع الذي ٌرٌد أن ٌطدور نفسده ،وٌرتقدً بهدا إلدى األحسدن ،بدل إن
بعا هإالء الذٌن شقوا طدرٌقهم كدان عصدامٌا نحد الصددر بؤظفداره ،وكسدر
الدرسددانة الصددلبة بؤناملدده حتددى ٌدددرج مددن تحد األنقدداا ،وٌكددوّ ن شدصددٌته،
وٌجعل له مكانة مرموقة وٌشار له بالبنان ،وأعظم الشدصٌا على مر التارٌ
سدٌرة حبٌبنددا محمددد  وكٌددف أندده نشددؤ ٌتٌمددا ،وشد طرٌقدده فددً الحٌدداة مددع جددده
عبدددالمطلب ،ثددم مددع عمدده أبددً طالددب ،وكٌددف أدددذ فددً الدددعوة السددرٌة ،وجهددر
بالدعوة بعد ذلده حتدى فدتح ـ علٌده ،وتدره األمدة علدى المحجدة البٌضداء لٌلهدا
كنهارها ،ال ٌرٌغ عنها إال هاله.
ثم تؤمل فً سٌر الصحابة ،وكٌدف فتحدوا الددنٌا ونشدروا اإلسدبلم ،وأصدبح
مجموعة منهم قادة عظماء سطروا أسماءهم على صفحا التارٌ .
وتؤمددل فددً أحددوال مددن بعدددهم حتددى تصددل إلددى رمددن الشددٌ محمددد بددن
عبدددالوهاب – رحمدده ـ –  ،وكٌددف أدددرج بددبلد المملكددة مددن عبددادة القبددور،
والشره باهلل ،إلى عبادة ـ وحده ،وجعلهم بفضل ـ على عقٌدة صحٌحة.
وتؤمل فً سٌر علماء األمة فً هذا الرمان كٌف شقوا طرٌقهم ،وأصدبحوا
منارا ٌهتد ،بها ،وكدذله فدً سدٌر بعدا األطبداء ،وبعدا األدبداء وكدل مدن
كان له تؤثٌر ونفع لمجتمعه وأمته ،ففً ذله شحذ للهمم ،وتغٌٌدر للحٌداة الرتٌبدة،
وتطوٌر للذا والرقً بها إلى معالً األمور ودٌرها.
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القاعدة السادسة عشرة
ال تنتظر أحدا ٌنتشله
توفً والده وهو صغٌر ،فتلقفه عمه بالرعاٌة ،لكن ذله لم ٌدم ،فؤددذ عمده
ٌتململ ،وٌتضجر من هذا الوضع ،وأحس بذله لكن كان ٌصبر علدى المضدا
واأللم ،فلم ٌكن هناه مكان آدر ٌؤوي إلٌه غٌر بٌ عمه ،ولكن هذه األفكار مدا
فتئ د أن تفجددر بالحقٌقددة المددرة ،عندددما أعلددن عمدده طددرده مددن البٌ د ألندده ال
ٌحتمل نفقتده مدع أبنائده ،فددرج ال ٌلدوي علدى شدًء فوجدد أفضدل مكدان لمشدرد
مثله ،هو الرصٌف ،وحاوٌة النفاٌا فما كدان منده إال أن صداحب ذلده المكدان،
حتى إنه كان ٌؤكل من بقاٌا الطعام التً ترمى فً تله الحاوٌة ،وذا ٌدوم وهدو
ٌؤكل بقاٌا طعام ملفوف بدبعا الجرائدد ،وتفتقد فدً ذهنده فكدرة ،وهدً :لمدا ال
ٌعمل صدحفٌا ٌكتدب فدً الجرٌددة ،فهدو قدد عداش حٌداة واقعٌدة تحتداج إلدى كتابدة
وصٌاغة لتر ،النور.
أدذ ٌبحث عن وظٌفة ،وبالكاد وجد وظٌفة متواضعة فً مإسسدة صدحفٌة
"عامل نظافة" كان ٌعمل بعرٌمة وجد فً تنظٌف الطاوال وبقاٌا الشاي ونحدو
ذلددده ،وكؤنددده رئدددٌس تحرٌدددر تلددده المإسسدددة ،وهدددو الهددددف الدددذي ٌسدددعى إلٌددده،
وٌستشرفه من دبلل راوٌة من األمل ٌنطل فٌها النور ،ثم ٌعود بعد عمل شدا
إلى مكانه عند النفاٌا  ،وٌكتب مذكراته ودواطره هذا الواقع الذي ٌعٌشه صنع
منه كاتبا تتفجر من دادله المعانً فتدرج كلما ملٌئة بالصد والواقعٌة.
فً ٌوم من األٌام كان ٌحمل الدفتر فً ٌده ،وٌمشً بدطى سرٌعة فً أحد
ممرا المإسسة ،وفجدؤة ٌدرتطم برجدل ٌظهدر علٌده كبدر السدن فٌتؤسدف ،وكدان
الرجددل مإدبددا ،فالتفد إلددى ذلدده الدددفتر الددذي وقددع إلددى األرا ،وانثنددى بجسددده
وأدذ الدفتر ،واعتذر للشاب ،ثم سؤل :هل تعمل فً هذه المإسسة ،قال :نعم .أنا
أعمل من عدة أشهر ،فقال الرجل :ما شاء ـ .تعمل عنددنا ،أندا رئدٌس تحرٌدر
هددذه الجرٌدددة ،ومددا هددذا الدددفتر الددذي فددً ٌددده؟ قددال الشدداب :هددذه دددواطري،
ووجدها فرصة ،فقال :لعله تنظر وتقرأ بعا الصفحا  ،فقدال الرجدل :تفضدل
معً فً مكتبً حتى أقرأ دواطره ،ولما قرأ وجد أن هدذه الددواطر تدتكلم عدن
مؤسدداة ،وتنطد عددن تجربددة ،فؤعجددب بهددذه الموهبددة الواعٌددة ،ووعددده أن ٌدعمدده
حتى ٌستمر فً الكتابة وتطوٌر نفسه ،ونشر لده مقداال فدً تلده الجرٌددة ،فكاند
أول انطبلقة له ،فكان ٌنظر إلى المقال المنشور فدً الجرٌددة ،فٌدر ،فٌده الحلدم،
وٌر ،فٌه الطموب بعد فترة أصبح رئدٌس تحرٌدر تلده الجرٌددة ،ثدم اسدتطاع أن
ٌمتلددده أكبدددر مإسسدددة صدددحفٌة فدددً لبندددان( ،)1وال شددده أن هدددذا كلددده بفضدددل ـ
وتوفٌقه.
()1

صناعة الذا  ،د .مرٌد الكبلب ،شرٌط كاسٌ الوجه األول .تورٌع مإسسة الحكمة  .جدة .
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لقدددد اسدددتطاع – بفضدددل ـ – أن ٌنتشدددل نفسددده ،وأن ٌصدددنع ذاتددده إذ كدددان
بنمكاندده أن ٌستسددلم لوضددعه ،وٌددتحطم مددن دادلدده بعددد أن طددرده عمدده ،وٌصددبح
أسٌرا للهموم واألوجاع ،وٌنظر إلى الدنٌا من الراوٌدة السدلبٌة الضدٌقة ،والنافدذة
المظلمة القاتمة ،ولكنه ركر على شًء تمٌر به ،واددتع بده مدن سدائر النداس،
وهً الرغبة الجامحة،والعرٌمة الصادقة فً التغٌٌر والتطوٌر.
فبل تحتقر ما عنده من الكنور ،وما تملكه مدن القددرا  ،واإلمكاندا التدً
أودعهددا ـ فٌ ده ،فتددركن إال الدمددول والدعددة ،والتحسددر ،ولددوم الددذا  ،وتقبددل
نفسه وتحشرها فً راوٌة ضٌقة ،فتصبح كما مهمبل ال قٌمة له.
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القاعدة السابعة عشرة
حدد موقعه
فكر فً وضدعه ،وتؤمدل فدً حالده ،كٌدف أن رفاقده أو بعضدهم ،تغٌدروا،
وتطوروا ،وأصبح للبعا منهم مكانا مرموقا فً المجتمع ،وأند بعدد لدم تحددد
له موقعا ،ولم تتدذ لنفسه مكانا ،ال تقل الوق قد ضاع ،والعمر قد فدا  ،إٌداه
ومثل هذه العبارا الممٌتة إن الوق لدم ٌفد  ،وال رال فدً العمدر فسدحة ،فدنن
األمر متعل به ،ال ترضى بالدون ،وتعٌش فً الهوان.
فاربدددؤ بنفسددده أن ترعدددى مدددع الهمدددل
قدددد هٌدددإوه ألمدددر لدددو فطنددد لدددده
لقد دلقه ـ لكً تكدون فداعبل ،ومنتجدا ،وعدامبل ،إن ـ لدم ٌدلقندا عبثدا،
ولم ٌتركنا همبل ،فدبل ٌلٌد بدالمرء أن ٌجلدس ،وٌضدل فدً مكانده ال ٌتحدره وال
ٌبدع ،وال ٌظهر أي ـؤثٌر فً مجتمعه.
واعلم أنه إذا حدد مكانه وموقعده فدً نفسده ،وسدعٌ فدً ذلده ،فؤند
بددنذن ـ ستصددل إلددى مددا تصددبوا إلٌدده وتحلددم بدده ،وإذا رسددم صددورة جمٌلددة،
وحدد له موقعا أمام نفسه ،فالناس سٌرونه بعٌن ذاته ،فحاول أن ترسدم لده
صورة حسن ،وتحدد له موقعا عظٌما فً دادله(.)1

()1

أولى دطوا النجاب إدارة الذا  ،لنور السٌد  ،مقال منشدور فدً مجلدة حورٌدة ،عددد  16ربٌدع
األول 1423هـ ع ،22بتصرف.
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القاعدة الثامنة عشرة
حاسب نفسه
ٌقول عبددـ بدن وهدب – وهدو مدن أتبداع التدابعٌن –  :أددذ علدى نفسدً
كلما اغتب إنسانا أن أصدوم ٌومدا واحدداٌ ،قدول :فاعتداد نفسدً علدى الصدٌام،
أي :أصبح الصوم على نفسدً شدٌئا سدهبل ،ومقددورا علٌدهٌ ،قدول :فؤددذ علدى
نفسً كلما اغتب إنسانا أن أتصد بدرهم ٌ ،قول  :فترك الغٌبة( ،)1فتره هذه
المعصٌة ،وهذا الفعل القبٌح ،بعددما جدرب عددة وسدائل ،ووجدد أن أنفعهدا إنفدا
الدراهم ،وذله ألن المال عدٌل الروب وٌصعب إدراجه إال على نفس ترجو مدا
عنددد ـ ،المقصددد أن فددً المحاسددبة تغٌٌددر للددنفس مددن الحددال الدنٌئددة التددً تعددٌش
فٌها ،إلى حال رفٌعة ومشرقة ،تسمو بها إلى معالً األمور وشرٌفها.
إن لم تحاسب هذه النفس ،وتعد علٌها رالتها وأدطاءها ،وتلمها على ذله،
فلن تتطدور ولدن تغٌدر مدن تلده الدنفس ،وسدتظل فدً مكانده قابعدا ،والصدالحون
واألدٌار والتائبون ٌصلون القمة ،وأن ال رل فً القاع والوحل.
أدددً المبدداره :متددى تحاسددب نفسدده؟ متددى تقددف مددع نفسدده وقفددة الشددرٌه
لشرٌكه؟ هل تقف مع نفسه عندما تغرغر؟ هل تغٌر من حالده عنددما تلدف فدً
الدرقة البٌضاء ،وتوضع فً اللحد؟ أم تطور نفسه وتغٌرها حٌنما ٌبعثر ما فً
القبور ،وٌحصل ما فً الصدور.
ٌقول الحسن البصري – رحمه ـ – " :إن المدإمن وـ مدا ندراه إال ٌلدوم
نفسه ،ما أرد بكلمتً ،ما أرد بؤكلتً ،مدا أرد بحددٌث نفسدً ،وإن الفداجر
ٌمضً قدما ما ٌعاتب نفسه"(.)2

()1
()2

سٌر أعبلم النببلء للذهبً (.)223/7
تفسٌر القرآن العظٌم البن كثٌر (.)477/4
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القاعدة التاسعة عشرة
تكٌف مع واقعه
إذا وقع األمر ،ونرل الببلء ،أو حل المصٌبة ،وال شه أنها شدًء صدعب
ٌواجه اإلنسان ،لكن أصعب منه كٌف تواجه هذا الحددث ،مدا هدو تصدرفه تجداه
المشكلة؟ وكٌف تتعامل معها؟ لذا حاول دائما التكٌف مع ما ٌحٌط به ،بددال مدن
إعددبلن الحددرن أو الحسددرة والتددؤفف ،وعندددما تشددعر بالغضددب ،حدداول السددٌطرة
على نفسده ،وكدن هدادل الدنفس ،وال تدتكلم مجدددا بمتاعبده وهمومده وأحرانده
ألندده سددترٌد مددن الجددرب وتوسددعه ،وتهددٌا علٌدده المواجددع ،وإن لددم تسددع وراء
إسعاد نفسه فستظل طول عمره حبٌس أفكاره السلبٌة( ،)1فؤوقد شمعة بدال من
لعن الظبلم وسبه.
قد ٌبتلى اإلنسان – مثبل – فٌنقل من وظٌفته إلى وظٌفة أددر ،وقدد تكدون
فً منطقة غٌر منطقته ،فتجده ٌتؤفف وٌتضدجر ،بدل وٌسدب – نسدؤل ـ العافٌدة
– وهذا المسكٌن ٌحر نفسه ،وٌؤكل بعضه فحسب ،ومثل هذا ال ٌمكن أن ٌنتا
وال ٌقدم شٌئا سواء لنفسه أو لغٌره ،بل سٌصاب بالشلل التام.
وها هو النبً ٌ درج من مكة بلده التً ولد فٌها ،ووطنه التً شدب فٌهدا
وترعددرع ،وقبددل أن تدتفددً عددن عٌنٌدده ،نظددر إلٌهددا نظددرا ملإهددا الددذكرٌا ،
وعواطددف مشددحونة بددالعبرا  ،تدددل علددى حبدده  لهددا ،فقددال{ :وـ إندده لدٌددر
ارا ـ ،وأحب أرا ـ إلى ـ ،ولوال أنً أدرج منه لما درج }(.)2
إنه موقف مإثر ،وحال معبرٌ ،بعث على األلم والحسرة ،ومع ذله فدالنبً
 ،تددؤقلم مددع المددوطن الجدٌددد ،وبنددى المسددجد فددً المدٌنددة ،ثددم بعددد ذلدده بندى لدده
سكنا ،وتكٌف مع واقعه ،وأسس دولة ونظاما ساد البشرٌة كلها.
هذه قصة المرأة اسمها "ثالما تومسون" قال " :فً دبلل الحدرب العالمٌدة
األدٌددرة صدددر األمددر إلددى روجددً باالنتقددال إلددى أحددد معسددكرا التدددرٌب فددً
صددحراء "موجٌددف" بوالٌددة نٌددو مكسددٌكو .وصددحبته إلددى مقددره الجدٌددد ،ولكددن
سرعان ما كره هدذا المكدان واردرٌتده ،وكدان روجدً إذا ددرج إلدى معسدكر
التدرٌب فً الصحراء ،دلفنً وحٌدة نهبا للضدٌ والضدجر ،فقدد كاند حدرارة
الجو فو ما أحتمل ،ولم أكن أجد من أحادثه أو أسامره ،فالمكسدٌكٌون والهندود
الحمر ال ٌتكلمون اإلنجلٌرٌة ،وكان الطعام الذي أطعمه ،والهواء الذي أستنشقه
محملٌن بذرا الرمال .وبلغ بدً الشدقاء مبلغدا كبٌدرا ،حتدى أنندً كتبد لوالدديّ
دطابا قل لهما فٌه :إننً عقد العرم على تدره روجدً والعدودة إلٌهمدا ،ورد
()1
()2

أولددى دطددوا النجدداب إدارة الددذا  ،نددور السددٌد ،مقددال فددً مجلددة حورٌددة العدددد  16ربٌددع األول
1423هـ ع(.)22
الترمذي ( ،)3725ابن ماجه ( ،)3193المستدره على الصحٌحٌن للحاكم وصححه (. )7/3
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أبً على دطابً هذا بسطرٌن فقط ،سطرٌن سؤذكرهما ما حٌٌ ؛ ألنهمدا غٌدرا
مجر ،حٌاتً تماما ،وهذان السطران هما" :من دلف قضبان سجن ،تطلع إلدى
األف اثنان من المساجٌن فاتجه أحدهما ببصدره إلدى وحدل الطرٌد  ،أمدا اآلددر
فتطلع إلى نجوم السماء" وقد قرأ هذٌن السدطرٌن ،وأعدد قراءتهمدا مدرا ،
فدجل من نفسً ،وعول على أن أتطلع إلى نجوم السدماء ،ومدا هدً إال فتدرة
وجٌرة عقد صداقة وطٌدة مع كثٌر من أهالً تله المنطقة ،وبدادلونً هدم ودا
بدددود ...ورحددد أدددددل علدددى نفسدددً البهجدددة بتؤمدددل مغٌدددب الشدددمس فدددً جدددوف
الصحراء"(. )1
فحٌنما تتغٌر نظرته لؤلشٌاء ،وٌتبدل تفكٌدره لؤلمدور مدن النظدرة السدلبٌة
إلددى النظددرة اإلٌجابٌددة ،فقددد وقع د علددى السددر ،وهنددا سددترتاب نفسدده ،وٌطمددئن
قلبه ،وستنشغل بكل ما هو نافع ومثمر.

()1

دع القل وابدأ الحٌاة ،داٌل كارنٌجً ع ( )172وما بعدها .
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القاعدة العشرون
كن متعدي النفع
ابددذل الدٌددر لآلدددرٌن ،فؤند بنفعدده المتعدددي لغٌددره ،فؤند نفعد نفسدده،
وأحسن إلٌها ألن كل عمل تإدٌه للنداس ،فٌده راحدة وهنداء بدل وسدعادة دادلٌدة
تمؤل جوانحه ،فما أجمل أن تقدم المسداعدة لغٌدره ،فتدددل السدرور علدى قلبده،
وبالتالً ٌنعكس علٌه ،داصة عندما ٌقول لده كلمدة طٌبدة ،كبداره ـ فٌده ،أو
أسعده ـ ،أو ٌجرٌه ربً بالجنة.
جاء رجدل إلدى رسدول ـ  فقدالٌ :دا رسدول ـ أي النداس أحدب إلدى ـ
فقددال{ :أحددب الندداس إلددى ـ أنفعهددم ،وأحددب األعمددال إلددى ـ  سددرور تددلدده
علددى مسددلم ،أو تكشددف عندده كربددة ،أو تقضددً عندده دٌنددا ،أو تطددرد عندده جوعددا،
وألن أمشددً مددع أدددً المسددلم فددً حاجددة أحددب إلددً مددن أن أعتكددف فددً المسددجد
شهرا ،ومن كف غضبه ستر ـ عورته ،ومن كظم غٌظا ،ولو شاء أن ٌمضدٌه
أمضاه ،مؤل ـ قلبه رضى ٌوم القٌامة ،ومن مشى مدع أدٌده المسدلم فدً حاجتده
حتى ٌثبتها له ،أثب ـ قدمه ٌوم ترل األقدام}(.)1
فنذا أرد التغٌٌدر فدً نفسده ،وتطدوٌر ذاتده ،فابدذل النفدع ألدٌده المسدلم،
وال تتددوانى فددً ذلدده ،فؤن د بفعلدده تحق د ذاتدده ،وتنتصددر علددى أنانٌددة نفسدده،
وتسمو بها إلى أدبل عالٌة ،ومثل نبٌلة  ،مع ما تناله من الثواب من ـ .

()1

رواه الطبرانددً فددً المعجددم الكبٌددر ( )346/12رقددم ( ،)13646وحسددنه األلبددانً فددً صددحٌح
الجامع ( )77/1رقم (.)176
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الداتمة
وفً نهاٌة المطاف ،وبعد الجولة بدٌن قواعدد هدذا الكتداب اسدتدلع بعدا
النتائا:
 -1إن أهم القواعد ،وأعبلها شؤنا هً قاعدة" :اتصدل بداهلل وجددد العبلقدة
معه" ألن هذا االتصال سبب كاف لسعادة الدنٌا واآلدرة.
 -2جابه مشاكل الحٌاة ،وضغوطها باالبتسامة والتفاإل.
 -3وقته هو حٌاته ،فدنذا أضدع وقتده ،فقدد أضدع حٌاتده ودسدرتها،
وبالتالً لن تستطٌع النهوا بها ،والرقً بمستواها.
 -4احددرع أن تعددٌش بؤهددداف واضددحة ومحددددة؛ ألن الددذي ٌعددٌش بددبل
أهداف ،كربان سفٌنة ببل دارطة أو بوصلة.
 -5إٌاه أن تجتر الماضً بهمومه وأحرانه ،بل ابدأ بحٌاة مفعمة باألمل،
وصفحة جدٌدة مشرقة ،وانس ماضٌه؛ ألن ذله من علو الهمة.
 -6ال تكتددرث بكددبلم المثبطددٌن ،ونظددرا المدد رذلٌن ،واتدددذ حصددنا واقٌددا
وسدا منٌعا من عباراتهم ،وتعامل معها بعد ذله بشكل إٌجابً.
 -7ث ثقة تامة أنه ال أحد سٌنتشله مما أن فٌده ،وال أحدد سدٌغٌّره ممدا
أن علٌه ،إذا أن لم تبدأ مدن داددل نفسده ،لدذله قد ّدر مدا عندده مدن
الطاقا  ،وما تملكه من كنور وإمكانا  ،وانطل إلى مستقبل مشدر
وواعد بنذن مواله.
وأدٌرا أتمنى أن ٌحور هذا الكتاب على رضى قارئه الكرٌم ،وأن ٌجد فٌه
بغٌته ومراده لتحقٌ ذاته ،وتطوٌر نفسه ،والرقً بمستو ،شدصٌته.
وباهلل التوفٌ ،،،،
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قائمة المراجع
 -1فن إدارة الوق  ،عبدـ بدن مبداره البوصدً ،دار طٌبدة ،الرٌداا ،ط،1.
1421هـ.
 -2كٌف تستغل وقته ،محمد مررو كرسوم ،ط1417 ،1هـ.
 -3فجر طاقاته وتمتع بقدرا غٌر محدودة ،وفداء محمدد مصدطفى ،دار ابدن
حرم ،بٌرو  ،ط1427 ،1هـ.
 -4تفسٌر القرآن العظٌم ،للحدافظ إسدماعٌل ابدن كثٌدر ،دارا لمعرفدة ،بٌدرو ،
ط1415 ،7هـ.
 -5سنن ابن ماجه للحافظ محمد بن ٌرٌد ابن ماجه ،إشراف الشدٌ صدالح بدن
عبدالعرٌر آل الشٌ  ،دار السبلم ،الرٌاا ،ط1429 ،1هـ.
 -6أولددى دطددوا النجدداب إدارة الددذا  ،نددور السددٌد ،مقددال منشددور فددً مجلددة
حورٌة ،العدد  ،16ربٌع األول1423 ،هـ.
 -7صدددحٌح البدددداري ،ألبدددً عبددددـ محمدددد بدددن إسدددماعٌل البدددداري ،اهتمدددام
عبدالماله مجاهد ،دار السبلم ،الرٌاا ،ط1417 ،1هـ.
 -3صددحٌح مسددلم ،ألبددً الحسددٌن مسددلم بددن الحجدداج القشددٌري ،دار المغنددً،
الرٌاا ،ط1417 ،1هـ.
 -7سنن الترمذي (جامع الترمذي) ،لمحمد بن عٌسى الترمذي ،إشراف الشٌ
صالح بن عبدالعرٌر آل الشٌ  ،دار السبلم ،الرٌاا ،ط1429 ،1هـ.
 -19سددنن النسددائً ،ألبددً عبدددالرحمن أحمددد بددن شددعٌب بددن علددً النسددائً ،
إشراف الشٌ صالح بن عبدالعرٌر آل الشٌ  ،دار السبلم ،الرٌداا ،ط،1
1429هـ.
 -11صددحٌح الجددامع الصددغٌر ورٌادتدده ،لمحمددد ناصددر الدددٌن األلبددانً ،إشددراف
رهٌر الشاوٌش ،المكتب اإلسبلمً ،بٌرو  ،ط1493 ،3هـ.
 -12المستدره على الصحٌحٌن ،للحافظ أبً عبدـ الحاكم النٌسدابوري وبذٌلده
التلددددٌع للحدددافظ الدددذهبً ،دار المعرفدددة ،بٌدددرو  ،إشدددراف دٌ .وسدددف
عبدالرحمن المرعشلً.
 -13الذٌل على طبقا الحنابلة لرٌن الدٌن أبدً الفدرج عبددالرحمن ابدن رجدب،
درج أحادٌثه أبو حارم أمامة بن حسٌن ،أبو الرهدراء حدارم علدً بهجد ،
دار الكتب العلمٌة ،بٌرو  ،ط1417 ،1هـ.
 -14الوق عمار أو دمدار ،جاسدم محمدد المطدوع ،دار الددعوة ،الكوٌد  ،ط،1
1419هـ.
 -15كشف الدفاء ومرٌل اإللباس عما اشتهر من األحادٌث علدى ألسدنة النداس،
إلسماعٌل بن محمد العجلونً ،أشرف علدى طبعده أحمدد القدبلش ،مإسسدة
الرسالة ،بٌرو  ،ط1495 ،4هـ.
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 -16البداٌة والنهاٌة ،ألبً الفداء الحافظ ابن كثٌر الدمشقً ،توثٌد الشدٌ علدً
محمد معوا وجماعة ،دار الكتب العلمٌة ،بٌرو  ،ط1415 ،1هـ.
 -17المعجددم الكبٌددر ،للحددافظ أبددً القاسددم سددلٌمان بددن أحمددد الطبرانددً ،تحقٌ د :
حمدي عبدالمجٌد السلفً ،دار إحٌاء التراث العربً ،ط1494 ،2هـ.
 -13اإلدارة العامدددة األسدددس والوظدددائف ،تدددؤلٌف د .سدددعود بدددن محمدددد النمدددر
وجماعة ،الرٌاا ،ط1417 ،4هـ.
 -17سٌر أعبلم النببلء ،لئلمام شمس الدٌن محمد بن أحمدد بدن عثمدان الدذهبً،
إشراف شعٌب األرنإوط ،مإسسة الرسالة ،بٌرو  ،ط1419 ،7هـ.
 -29ضددغوط الحٌدداة وأسددالٌب التعداٌش معهددا ،عبدددالعرٌر بددن عبدددـ الحسددٌنً،
كنور إشبٌلٌا ،الرٌاا ،ط1426 ،2هـ.
 -21كن متفائبل ،ماجد بن سعود آل عوشن1423 ،هـ.
 -22دع القل وابددأ الحٌداة ،دٌدل كدارنٌجً ،تعرٌدب عبددالمنعم محمدد الرٌدادي،
مكتبة الدانجً ،القاهرة ،ط1739 ،16هـ.
 -23الدروس الكبر ،للحٌاة (عشرون أمرا لهدا أهمٌتهدا) هدال أوربدان ،تعرٌدب
غادة الشهابً ،مكتبة العبٌكان ،ط1426 ،1هـ.
 -24ال تكن شبحا ،د .علً الحمادي ،دار ابن حرم  ،بٌرو  ،ط1413 ،2هـ.
 -25صددناعة الددذا  ،د .مرٌددد الكددبلب (شددرٌط كاسددٌ الوجدده األول) ،تورٌددع
مإسسة الحكمة  ،جدة.
 -26متعة الفشل ،د .سلٌمان بن علً العلً( ،مجموعدة أشدرطة ،الٌدوم السدادس
قوة اتداذ القرار وجه ب) إصدار قرطبة لئلنتاج الفنً ،الرٌاا.
 -27الدوف أسبابه وعبلجه ،د .علً بن موسى الشاردي ،دار المجتمدع ،جددة،
ط1423 ،1هـ.
 -23أدبار الحمقى والمغفلٌن ،للحدافظ جمدال الددٌن أبدً الفدرج عبددالرحمن بدن
الجوري ،مكتبة الرٌاا الحدٌثة ،الرٌاا.
 -27سنن أبً داوود ،للحافظ أبً داوود سلٌمان بن األشعث بن إسدحا األردي
السجسدتانً ،إشدراف الشدٌ صدالح بدن عبددالعرٌر آل الشدٌ  ،دار السدبلم،
الرٌاا ،ط1429 ،1هـ.
 -39مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،رقم أحادٌثه محمد عبدالسدبلم عبدالشدافً ،دار
الكتب العلمٌة ،بٌرو  ،ط1413 ،1هـ.
 -31الجدددامع ألددددبل الدددراوي وآداب السدددامع للدطٌدددب البغددددادي ،تحقٌددد  :د.
محمود الطحان ،مكتبة المعارف ،الرٌاا 1493هـ.
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