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 إهداء:
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أود اأن اأ�صك���ر الربوفي�صور فهد ب���ن �صالح العريفي 
والأ�صت���اذ اأحم���د ب���ن عب���داهلل الكب��� رّ الل���ذان كان 
حلواراتهما ال�صخ�صية معي ذات اأثر اإيجابي واإ�صافة 
يف �صناعة هذا الكت���اب وكذلك ال�صكر مو�صول لبني 
فرا�س وعثم���ان اللذان راجعا لغة الكت���اب يف ن�صخته 

الأخ ة كي يكون �صاحلًا لأقرانهما.
اإىل كل �ص���اب حائر: اأنا اأتفهمك بقوة فقد ع�صت تلك 
التجربة واأهدي حماولتي لك لعلها تاأخذك للقمة..

اإىل �صب���اب وارف.. اأنتم الطليعة لهك���ذا اأفكار.. واأنا 
فخور مبا تعملون.
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 مقدمة:
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إن الكتاب هو ا�صتقراء وت�صجيل مبادئ الأبطال، اأي 
اأولئك الذين عرفوا الطريق.

موجه���ًا لأولئ���ك ال�صباب ال���ذي ا�صتيق���ظ �صم هم 
وقالوا اأين الطريق!!

اأرجوك: �صم باهلل وكل بيمينك واأقراأ ق�ص�س الأبطال 
املولودي���ن من رحم واح���دة.. فكلن���ا مت�صابهون.. ول 

جديد حتت ال�صم�س.
وا.. �صد حيلك يازعيم...فيه كالم كب  جرّ
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: للقصة بداية:
ً
أوال
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| من قال: ل اأقدر قلت له: حاول.. ومن قال: ل اأعرف 
قلت له: تعلم.. ومن قال م�صتحيل قلت له: جرب |

نابليون بونابرت

الس���عوديون ال�صب���اب يف بحثهم ع���ن امل�صتقبل 
ينق�صمون اإىل ثالثة اأثالث: 

ثلث عرف الطريق والت���زم به ب�صبب عوامل �صتى منها: 
التن�صاأة املنزلية حينما يكون الأب قدوة اأو تربية وتعليم 
نوع���ي يف مدر�ص���ة ممت���ازة تركز عل���ى بن���اء �صخ�صية 
الطالب اأكرث بكث  من التلقني واحلفظ، اأو اأن هذا الدور 
قد قامت به اأم ن�صمية لديها وعي ح�صاري بفنون العي�س 
واإدارة احلي���اة، وقد ل يكون ه���ذا اأو ذاك بل هو �صديق 
عزيز حمب نقل عدوى الفرو�صية ل�صديقه. ميكن اأي�صًا 
واأي�ص���ًا ق�صة ملهم���ة، اأو اأزم���ة اأ�صعلت فتي���ل القدرات 
داخ���ل كل اأحد، فنحن قد خلقنا بق���درات وا�صتعدادات 
مت�صاوي���ة با�صتثناء اأقلية ذات اليم���ني »عباقرة« اأو ذات 

ال�صمال »جمانني«.
الثل���ث الثاين: باحث ع���ن الطريق ونف�ص���ه خائفة وجلة 
وقلق���ة وم���رددة ياأكله���ا الأمل والأمل والف���رح واحلزن 
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والثق���ة وفقدانها.. اإنه���ا نف�س �صائع���ة.. تائهة، ولكنها 
نف�س تبحث عن الطريق.. تتمنى وتفت�س وتفرح بال�صوء 

يف اآخر الطريق..
الثلث الثالث: ل يعرف ول يبحث، ول يريد اأن يعرف اأو اأن 
يبحث.. اأنه يعي�س �صبهلال بالعامية يعني: »دلخ« بالعامية 
اأكرث: »ا�صتبنه« بالعامية امل�صرية: »مالو�س لزمة« باللغة 
الإجنليزية: »Nothing« باللغة الفرن�صية: »Rien« باللغة 

الأوردية: »مخ ما فيه«.
عل���ى �صالفة »مخ ما فيه« �صئلت �صواق تاك�صي كنت راكبًا 
مع���ه مب�ص���وار داخ���ل مدينة الريا����س، ولطامل���ا اأحببت 
ا�صتط���الع راأي الأخ���وة الأجانب فين���ا فبع�صهم حا�صد 
حاقد، وبع�صهم �صادق ل�صيم���ا اإذا اطمئن اإىل جانبك 
فقلت له ما راأيك يف بع�س �صبابنا فقال يل: �صديق: هذا 

نفر فلو�س فيه، مخ ما فيه!!.
اإن جماع ال�صخ�صية التافهة هو �صيء واحد األ وهي اأنها 

ل تطرح ال�صوؤال اأ�صاًل!! 
اإذا ه���ذا الكت���اب موجه للثل���ث الثاين ف���الأول ل اأعتقد 
اأنه �صي�صيف له �ص���يء جديدًا كما اأن الثلث الأخ  نامي 
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يف الع�ص���ل ح�ص���ب قوله بل يف الب�صل ح�ص���ب قويل فاأما 
ي�صتيقظ وي�صعر مب�صوؤولية اأمانة تكرمي اخلالق لالإن�صان 
العاق���ل بعم���ارة نف�صه ثم عم���ارة الأر����س بقوله تعاىل: 
ْر�ِس« �ص���ورة الأنعام 165، اأو  »َوُه���َو الَِّذي َجَعَلُك���ْم َخالِئَف الأَ
اأن ينحدر في���اأكل وي�صرب كما تعي�س الدواب دون متييز 

واختيار وتدب .
اإن الثل���ث الث���اين ه���م امل�صتهدفون م���ن وراء كتابة هذا 
ال�ِصف���ر، واأزع���م اأن غال���ب �صبابن���ا الأكارم ال�صعوديني 
ه���م من هذا الثلث فال نحت���اج اإىل املال بقدر احتياجنا 
للوع���ي باأهمي���ة اإدارة الذات مع خريط���ة طريق معقولة 

قابلة للتطبيق.. 
عزيزي: اإذا كنت من الثلث الثاين: اأحلقني.. 
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: للقصة أبطال:
ً
ثانيا
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الفقر.. | اإل  جهاد  دون  يتم  | ل�صي 
مثل إنجليزي

سؤال يطرح نف�صه هل البطل هو الناجح فح�صب؟.. 
كال و األ���ف كال!! اإن البطول���ة لي�صت هي نهاية الرحلة 
»التتويج« اإن البطول���ة هي الرحلة ذاتها حينما تنعقد 
الإرادة اجلازم���ة داخ���ل النف����س اوًل، وحتميل الذات 
 ُ َ ل ُيَغِ رّ امل�صئولية ثانيًا والإميان بقوله تعاىل:{اإَِنرّ اهلَلرّ
وا َما ِباأَنُف�ِصِهْم} الرعد 11. �صحيح  ُ َما ِبَقْوٍم َحَترّى ُيَغِ رّ
اأن هناك معوق���ات اأ�صرية، وتكالب على الأماكن وقلة 
التوجي���ه والتحفي���ز؛ اإل اأن رحل���ة البط���ل هي حتويل 
الأزم���ة وال�صغ���وط اىل فر�ص���ه والف���رق بينه���م وبني 
الآخرين اأنهم واجهوا، والآخرين هربوا ملا هو م�صروع 

وغ  م�صروع.. »ومن جرف اإىل دحديرة«.
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اإذًا البط���ل: باح���ث ذو اإرادة جازمة حتم���ل م�صوؤولية 
�صناع���ة م�صتقبل���ه بيده، طمعًا يف ل���ذة النجاح وهربًا 

من اأمل الف�صل »الدحديرة«.
اإن ق�ص���ة الكت���اب ه���ي توظيف فك���رة الإله���ام كاأداة 
توعوي���ة وحمف���زة لل�صب���اب ال�صع���ودي، ا�صتخدم���ت 
بكف���اءة من خالل برنامج حكايتي التي رعته موؤ�ص�صة 
الأم��� ة العن���ود اخل ية وقد �صارك���ت يف اإعداده مع 
�ص���اب مله���م ه���و الأ�صتاذ: هم���ام بن نا�ص���ر اجلريد 
حينم���ا يتل���وا ال�صب���اب الناجح���ني عرب اأث���  املذياع 
»الرادي���و« معاناتهم واأدواته���م ال�صخ�صية يف التغلب 
عليها ث���م �صناعة امل�صتقب���ل املجيد، وكن���ت اأعلق مع 
نهاية كل حلقة حمل���اًل ال�صخ�صية با�صتخدام خربتي 
الذاتي���ة ومعرفت���ي الثقافي���ة امل�صتمدة م���ن اأكرث من 
خم�ص���ني مرجعًا قراأتها يف ريعان ال�صباب حينما كنت 
اأبح���ث ع���ن نف�صي وع���ن الطريق، واملفاج���اأة الكربى 
اأنني ا�صتدعيت ذاك املخزون من الذاكرة »الالوعي« 

فوجدته حا�صرًا بقوة.
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خل�صت من ق�ص�س ال�صباب مببادئ هي كانت نافعة 
يل يف املا�ص���ي ونافع���ة لهم يف احلا�ص���ر، و�صتنفع اأي 
�صاب �صعودي كوننا مت�صابهني كث ًا ونعي�س غالبًا ذات 
الأمل واملعاناة والطموح ثم ذات الأدوات والنتيجة..
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األلم والمعاناة:
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در�ص���ت يف جامعة امللك �صع���ود وتخرجت.. ت�صلفت 	•
)150،000( ريال لإن�صاء موؤ�ص�صة.. اأ�صبت مبر�س 

كلوي.. ُطَلقت اأمي وغاب تاأث  اأبي..
عمل���ت يف كبينة ات�صالت برات���ب )1000( ريال.. 	•

عاطل عن الدرا�ص���ة اإل من البتدائية، ثم متعاطي 
ثم ال�صجن..

اأفغان�صت���ان 	• الهندوكو����س يف  �صاف���رت اىل جب���ال 
للجهاد مع الأفغان..

ق�صت���ي ب���داأت فعلي���ًا يف ليلة وفاة والدت���ي، عندها 	•
كن���ت فت���اة عادي���ة ل طم���وح ول هواي���ة، وم�صتواي 

الدرا�صي عادي جدًا جدًا جدًا..
بداأت ق�صتي يف الثالث ثانوي عندما ر�صبت باإعادة 	•

�صن���ة... يف هذا الوقت منعني والدي من امل�صروف 
ب���ل منعن���ي م���ن كل �صيء.. تب���داأ ق�صت���ي بزواجي 
ورزقت بولد ثم مات غريقًا بعد ثالث �صنوات..
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األدوات والنتيجة:
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واللغ���ة  الب�صري���ة  بالتنمي���ة  كث��� ة  دورات  بع���د 
الإجنليزية ارتفع راتبي يف ثماين �صنوات من )2000( 

ريال اىل )17800( ريال..
تزوجت ولدي طفل عمره )4( �صنوات..	•
حققت جناحًا باهرًا يف م�صروعي التجاري اخلا�س..	•
اأ�صبحت ملهمًا للكث ين من النا�س..	•
ترقيت يف اأعلى ال�صلم الوظيفي..	•
ح�صل���ت عل���ى البكالوريو�س يف تخ�ص����س احلا�صب 	•

الآيل »نظ���م معلوم���ات« واأعم���ل يف وظيف���ة مرموقة 
مبرتبة جيدة يف م�صلحة حكومية..

اأمتتع بثقه عالية بالنف�س، واكت�صبت خربة حتقيق اأي 	•
هدف..

ل���ن ت�صدق فقد بداأت برات���ب )1000( ريال وراتبي 	•
الآن )34000( ريال..

ر املاج�صت  	• اأثناء عملي اأكمل���ت البكالوريو�س واأح�صرّ
الآن..

مل اأك���ره اأو اأحق���د اأو اأنتق���م ممن اأع���اق طريقي من 	•
غ  ال�صعوديني، بل اأق���دم امل�صورة لل�صباب ال�صاعد 

واأ�صاركهم جتاربي..
ق�ص���ة الأبطال واحدة بثالثة ف�ص���ول.. اأمل ومعاناة ثم 

طموح تاله اأدوات معقولة فنتيجة.
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: اإلنسان األول:
ً
ثالثا
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دُة  عَّ للمرء  اهلل  كان غ   | اإذا 
زايا من وجوه املكا�صب | اأتته الررّ  

أبو فراس الحمداني

إن ق�ص���ة الإن�ص���ان ب���داأت من���ذ اأن خل���ق اهلل اآدم 
ْيُت���ُه َوَنَفْخُت ِفيِه  علي���ه ال�صالم قال تع���اىل: {َفاإَِذا �َصوَّ
ِم���ْن ُروِح���ي َفَقُعوا َل���ُه �َصاِجِديَن} �ص���ورة �س اآي���ة 72، ثم 
عل���م اهلل اآدم الأ�صم���اء كلها قال تع���اىل: { َوَعلََّم اآَدَم 
اْلأَ�ْصَم���اَء ُكلََّها} �صورة البقرة اآي���ة 31، فالإن�صان ج�صد من 
ط���ني: »الأر����س«، وروح: »عاطفة«، وعق���ل: »معرفة«، 
والروح والعق���ل لهما ر�صالة يف الدنيا وهي: ا�صتخدام 
الوق���ت بفالحة الأر����س بالطيبات املادي���ة واملعنوية، 
وح�صاده���ا يف الدني���ا بالعم���ران والنمو ق���ال تعاىل: 
وَن } �صورة الأنبياء  احِلُ { اأَنَّ اْلأَْر�َس َيِرُثَها ِعَب���اِدَي ال�صَّ
اآية 105، ثم الفوز باجلائزة الكربى بعد املوت: »اجلنة« 
ُ ُثمَّ ا�ْصَتَقاُموا  ِذيَن َقاُلوا َربَُّن���ا اهللَّ ق���ال تعاىل: { اإِنَّ الَّ
َزُنوا َواأَْب�ِصُروا  ُل َعَلْيِهُم امْلَالِئَك���ُة اأَلَّ َتَخاُفوا َول حَتْ َتَتَنزَّ
ِتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن } �صورة ف�صلت اآية 30. ِة الَّ نَّ ِباجْلَ
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 اإن ق�ص���ة البط���ل ل تنفك عن ق�ص���ة الإن�صان الأول، 
علين���ا اأن نع���رف اإىل من ننتم���ي واإىل اأي���ن �صنذهب 

واأ�صميتها اأنا: البو�صلة الكب ة. 
اإن البو�صل���ة الكب��� ة �ص���وف جتعل ق�صت���ك تتناغم 
م���ع ق�ص���ة الك���ون الكب��� ة ول���ذا فاإنك �ص���وف توؤمن 
بالعاطف���ة: »ال���روح«، وت�صتله���م تعالي���م الدي���ن ك���ي 
تغ���ذي هذا الوج���دان و�صيجعل���ك را�صيًا البت���ة، فاإن 
اجل���زاء �صتح�صده ل�صك يف الدني���ا، ولن تاأ�صى على 
�صيء فات���ك، فاإن عملك ال�صالح �صتجده ل حمالة يف 
الآخ���رة، اأنك �صتوؤم���ن اإميانًا را�صخ���ًا وهائاًل بالقدر 
خ ه و�صره وتبا�صر الدعاء الذي هو مخ العبادة فتفر 
من اأقدار اهلل اإىل اأق���دار اهلل. اإن الإميان لن يجعلك 
تنج���و م���ن العقوب���ة »الن���ار« ونك���د احلي���اة »ال�صيق« 
فح�ص���ب ب���ل �صيزيد كف���اءة وفاعلي���ة عمل���ك واأغلب 
الناجحني كانوا قطعًا موؤمنني بطريقة اأو اأخرى. 

يق���ول نابلي���ون هي���ل)Napoleon Hill( )1(: »عندما 
ميت���زج الإمي���ان م���ع ذبذبات الفك���رة، يتلق���ى العقل 

)1(  ماكري���دي، كاري���ن، ا�صن���ع املزي���د من امل���ال، مكتب���ة جرير، 
الريا�س، الطبعة الثانية، 2013م، �س18.
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الباط���ن ه���ذه الذبذبات ف���ورًا ويحوله���ا اإىل العوامل 
الروحاني���ة املقابل���ة له���ا ث���م يحوله���ا اإىل ذكاء غ  

حمدود كما هو احلال بالن�صبة للم�صلي«. 
اأن ذل���ك هو ال�صب���ب الذي يجعل امل�صل���ي قويًا وفعاًل 
يف التاأث���  عل���ى الآخرين، ث���م يتاأ�ص���ف نابليون هيل 
)Napoleon Hill( عل���ى هذه الأيام التي ف�صل فيها 
بني الإميان والعقل قائاًل: »يف الأيام احلالية ل ي�صلي 
بع�س النا�س عندما ت�ص  الأمور ب�صكل جيد، ولكنهم 
ي�صلون عندما تنت�صر امل�صائب)2( اأو عندما يواجهون 
م�صكلة اأو مر�صًا اأو فزع���ًا.. قد ياأتي يوم يف امل�صتقبل 
يتحد في���ه العلم مع الروحانية م���رة ثانية ويفهم فيه 
النا����س اأن الأفكار مثل الق���در.. وقد ياأتي اليوم الذي 
ينف���ذ في���ه الإن�صان اأوام���ر اهلل لي�س لأن���ه يخاف من 

العقاب، بل لأنه هو الطريق امل�صتقيم«..
د الدامي.  اأ�صحى يانامي.. وحرّ

يَن  نَي َلُه الدِّ ِل�صِ َ ُمْ )2(  قال تعاىل: { َفاإَِذا َرِكُبوا يِف اْلُفْلِك َدَعُوا اهللَّ
اُهْم اإِىَل اْلرَبِّ اإَِذا ُهْم ُي�ْصِرُكوَن} �صورة العنكبوت اآية 65. ا جَنَّ َفَلمَّ
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: اعرف من أنت وماذا تريد:
ً
رابعا
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ٍة �صوداء يف غرفة  | من ال�صعب اأن نقب�س على قطرّ
مظلمة، ول �صيما اإذا مل يكن ثمة قطة يف الغرفة |

حكمة صينية

س���ل نف�صك وبعمق ويف ح���وار هادئ ح���ول نقاط 
تك وجتارب جناحك وف�صلك ال�صابقة، ثم  �صعفك وقوَّ
تعرف على ميول���ك العاطفية وقيمك الأخالقية، واأي 
الق���دوات التي تعلقت بها.. اإنه ح���وار جاد فيه الكث  
من الأ�صئلة التي �صتجيب عن روؤيتك »احللم« و�صكلك 
َ عن تطلعاتك الأكيدة واملحبوبة. يف امل�صتقبل واملُعربرّ
تق���ول مارف���ا بي���ك )Marpha Peak(: »يوجد جنم 
ال�صمال فوق القطب ال�صمايل، ولأنه ثابت لي�س كغ ه 
من النج���وم فاإنه ع���اده م���ا ي�صتخدم���ه امل�صتك�صفون 
والبح���ارة لتحدي���د مو�صعهم احل���ايل ووجهتهم. اإن 
جنم ال�صمال الرمز املثايل مل���ا اأطلقت عليه: »احلياة 
ال�صحيح���ة« اأي الوج���ود الرا�صي، وال���ذي هو قدرك 
الذي ينتظر منك اأن حت�صل عليه وحتققه. كيف جتد 

وجهتك »جنمك ال�صمايل«؟
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اإن جنمك ال�صمايل هي: بو�صلتك الداخلية فهي �صورة 
ردود اأفعال���ك البدنية وحد�صك ورغبات���ك واأمنياتك 
املتف���ردة عن غ ها من النا����س. اإن املدخل يف اإيجاد 
حياتك ال�صحيحة اأي بو�صلتك الداخلية هو اأن تعرف 

الفارق بني ذاتك الأ�صلية وذاتك الجتماعية.
ماهي ال���ذات الأ�صلي���ة؟ اإنها ال�صوت اله���ادئ الذي 
يطل���ب منك اأن ت�ص  على اإيق���اع متلف عندما جتد 
اأنك ل تف�صل ال�ص  كما ي�ص  غ ك من النا�س. 

اأم���ا الذات الجتماعية فهي: ال�صوت الذي رمبا حدد 
اأو يحدد معظم قرارات حياتنا امل�ص ية الآن، والذي 
اأمدن���ا باملهارات والعالق���ات ولذا ف���اإن اأغلب النا�س 

حياتهم اأ�ص ة لهذا املحيط الجتماعي..
اإذا اأردت اأن حتيا را�صيًا عن حياتك فينبغي اأن تعك�س 
ه���ذا الو�ص���ع.. اأي اأن جتعل القيادة لذات���ك الأ�صلية 
وترك لذاتك الجتماعي���ة اأن تخدم وتفعل كل ما هو 
�صروري للو�صول اإىل ذاتك الأ�صلية وتذهب اإىل حيث 

تريد اأنت«)3(.
)3(  باتل���ر، توم – باودون، اأهم خم�ص���ني كتابًا يف م�صاعدة الذات، 

مكتبة جرير، الريا�س، الطبعة الأوىل، 2011م، �س29.
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ل من اإن�ص���ان ينظر للخارج اإىل ناظر  اخلال�ص���ة: حتورّ
للداخل وم�صتقرءًا نف�ص���ك، معتقدًا اعتقاد جازمًا اأن 
مفت���اح احلل هو اأن���ت واأنت بالتحديد ول���ن يتاح لهذا 
احل���وار اأن ينج���ح دون اأن تتوق���ف ع���ن لع���ن الظالم 

وحتميل حميطك امل�صوؤولية املطلقة.. 
اأوق���د �صمعة املعرف���ة يف عقلك وقلب���ك واأخرج بهدوء 
كن���زك العظي���م الثمني فاأن���ت اأبن اآدم علي���ه ال�صالم 
ونبيك حممد �صلى اهلل عليه و�صلم �صيد ولد اآدم واأنت 
معاف���ى �صحيح البدن... فقط هي تلك الإرادة حينما 
تقدح الفكرة وتوؤمن بذلك القول: من عجز عن قيادة 

نف�صه فهو عن كل �صيء اأعجز.. 
يعني اأنت اأوًل وثانيًا »الذات الأ�صلية« وحميطك ثالثًا 

»الذات الجتماعية«.
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: هدف واحد كبير:
ً
خامسا
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بينها  لي�س  الطرق  فكل  لديك وجهة،  يكن  | اإذا مل 
فرق |

مثل غربي

التركيز فالركيز ث���م الركيز... من اأراد كل �صيء 
خ�ص���ر كل �صيء.. فطاقة الإن�ص���ان حمدودة ول حتتمل 
الت�صت���ت وتبديده���ا على اأه���داف عدة.. ب���ل اإن تعدد 
الأه���داف وكرثته���ا دليل على اأن روؤي���ة الإن�صان لنف�صه 
غ  حمددة اأي اأنه مل يطرح ال�صوؤال من اأنا وماذا اأُريد 
بعم���ق؟، فكلما كان قراءة النف����س الأ�صلية اأو�صح كلما 
كان الهدف اكرث و�صوحًا؛ وعلى الرغم من ذلك ميكن 
تبني هدف ثاين وكب  اأي�صًا على اأق�صى تقدير؛ ولكنه 
يج���ب اأن يدعم ويردف الهدف الأول فاختيارك جمال 
الفندق���ة وال�صياحة على �صبي���ل املثال قد يدعمه هدف 
تعلرّ���م لغة اأجنبية اأو احل�ص���ول على تدريب متخ�ص�س 

ونوعي ومكثف على ح�صابك ال�صخ�صي.
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يق���ول نابلي���ون هي���ل )Napoleon Hill()4(: »اإنه ملن 
ال�صروري اأن تعرف ال�صيء الذي تهدف اإىل حتقيقه، 
ويف اإح���دى الدرا�ص���ات ال�صه��� ة الت���ي اأجريت على 
ط���الب جامع���ة يي���ل )Yale University(، اأكت�ص���ف 
الباحث���ون اأن 3% م���ن الط���الب الذي���ن ا�صتهدفته���م 
الدرا�ص���ة هم فقط م���ن كتبوا اأهدافه���م مع اخلطط 
الالزم���ة لتحقيقها، وبع���د مرور ع�صري���ن عامًا قابل 
الباحث���ون اخلريجني الذين ليزالون على قيد احلياة 
واكت�صف���وا اأن الطالب الذين كان���وا ميثلون ن�صبة %3 
ه���م م���ن ميتلك���ون الأن موقف���ًا ماليًا اأق���وى من %97 

الآخرين.
يع���ود اأح���د اأ�صب���اب اأهمي���ة ه���ذا الأم���ر اإىل الطبيعة 
البيولوجي���ة لالإن�صان، حيث يوج���د جزء يف املخ ي�صمى 
نظ���ام »التن�صي���ط ال�صبك���ي«، وهو اجل���زء امل�صئول عن 
عدد كب  من الوظائف؛ ومنها عملية تنقية املعلومات: 
فاإن���ك لو اأدرك���ت كل املعلومات الت���ي تتلقاها حوا�صك 
اخلم����س خ���الل الأرب���ع والع�صري���ن �صاعة ط���وال اأيام 
الأ�صب���وع ال�صبعة فقد ي�صيبك ه���ذا باجلنون!! لتجنب 

)4(  ماكريدي، مرجع �صابق، �س7.
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ح���دوث هذا، فاإن نظام التن�صيط ال�صبكي يقيد ويجدد 
املعلوم���ات الت���ي تدركها من خالل ح���ذف الأمور التي 
ل تتعل���ق بك، اعتمادا على اأف���كارك ومعتقداتك وغ  
ذلك. هل م���ررت من قبل بتجربة اتخ���اذ قرار ل�صراء 
�صيء ما لنقل �صيارة على �صبيل املثال، واأ�صبحت فجاأة 
تراها يف كل مكان وكاأنك مل تدرك وجود ال�صيارات من 
قب���ل. هذه هي احلالة التي يعمل فيه���ا نظام التن�صيط 
ال�صبك���ي. لقد كانت ال�صيارات موج���ودة دائمًا - لكنها 
مل تك���ن مهمة ل���ك قبل ذلك لأنك مل تق���رر اأن ت�صري 
واحدة، لذلك فقد اأزاله���ا نظام التن�صيط ال�صبكي من 

عقلك ومل تالحظها اأبدًا. 
اإذًا ل ب���د اأن يكون لديك ه���دف حمدد عليه �صين�صط 
نظامك ال�صبكي �صتب���داأ يف روؤية الفر�س، في�صاعدك 

تركيزك على حتقيق ذالك الهدف.
عزي���زي ال�ص���اب.. اأ�ص���در الآن لعقل���ك اأم���رًا �صاميًا 

وكرميًا بالركيز على هدف واحد كب .
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: يقين الحدس:
ً
سادسا
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| من مل يجل�س يف ال�صغر حيث يكره مل يجل�س يف 
الكرب حيث يحب |

مثل قاله واحد

هل احلد�س فرا�صة؟ اأم ه���و توفيق واإلهام رباين؟ 
اأم خ���ربة تتطور يف جمالت حم���ددة فت�صبح اأنت ذا 

حد�س يف اأ�صياء معينة.
ما اأعرفه اأن احلد�س هو: �صعور داخلي حينما يغمرك 
الإميان واليق���ني وحتفك الراح���ة والطماأنينة باجتاه 
اأه���داف اأو ق���رارات اأو خي���ارات.. ق���د متل���ك تف�ص  
د تربير  جزئي له، ولكن���ه ل يجيب بكل �صراحة ول يعرّ
كافيًا.. ح�صبك تقول اأنا مرتاح بقوة ملا اأنوي فعله!!

ق���راأت كتاب لعامل الجتماع العراق���ي د. علي الوردي 
ا�صم���ه: »خ���وارق الال�صعور«، ومل يبق���ى يف ذهني من 
ذاك الكت���اب اإل قول���ه: اأن العظم���اء كان���وا ول زال���وا 
يت�صم���ون باحلد�س والإلهام، فالنا�س تقول �صمال وهو 

يقول ميني ثم يظهر اأن احلق معه بعد فرة.
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علي���ه ا�صتمع لقلب���ك وا�صتفت���ه فاأنت اأعل���م بنف�صك، 
ونف�ص���ك اأمينه على نف�ص���ك فالنبي العظيم �صلى اهلل 
عليه و�صلم يق���ول: »ل تكونوا اإمعة تقول���ون اإن اأح�صن 
النا����س اأح�صنا واإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا اأنف�صكم 
اإن اأح�صن النا�س اأن حت�صنوا واإن اأ�صاوؤوا اأن ل تظلموا« 
رواه الرم���ذي اإن احلد����س يقني ولي����س �صهوة عابرة 
فاحذر م���ن الهوى وف���رق بينهما وعلي���ك اأن تكت�صف 
الفج���ر ال�صادق فيك، ولي����س الفجر الكاذب فت�صلي 

قبل املوعد.. 
ت�صف �صكوفيل���د �ص���ني )Scofield shin()5( الدعاء 
باأن���ه »طريقة توا�صلن���ا م���ع اهلل ويف ذات الوقت فاأن 
احلد�س هو الطريقة التي يتوا�صل بها اخلالق معنا«.
تقول اأي�صًا: اإن بع����س النا�س مينطقون الأمور بعناية 
معتمدي���ن عل���ى عقلهم فقط يف ح���ل امل�صكالت، فهم 
ون عملية بيع و�صراء.. لكن  ون املوقف مثلما ُيقيرّمرّ ُيقيرّمرّ
احلل���ول التي ي�صلون اإليها يف هذه احلالة تكون بعيدة 
متاما عن الدق���ة.. اأ�صاأل نف�صك كم مرة متنيت اتباع 

)5(  ب���اودون، ت���وم باتلر، اأهم 50 كتابًا عن النج���اح، مكتبة جرير، 
الريا�س، الطبعة الأوىل، 2011م، �س252.



35

حد�صك عن���د التعامل مع م�صكل���ة معينة، اإن احلد�س 
ي�صب���ه ال�صح���ر!! لأن���ه تكم���ن وراءه قوة ال���ذكاء غ  
املح���دود كم���ا اإن اأي جهد تبذله يف القي���ام بعمل ما، 

�صي�صيع بال فائدة ما مل تعتمد على حد�صك.
اأعطني حد�صًا.. وارمني بحرًا.
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: أحذر الوهم:
ً
سابعا
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| �ص���األ املمك���ن امل�صتحيل: اأين تقي���م؟ فاأجابه: يف 
اأحالم العاجز |

طاغور

قاتل اهلل الوه���م، فاأنا يف ه���ذا ال�صن ك���م ندمت 
على توهمي خيالت فيما م�صى، فلما انطوت ال�صنون 
�صرت اأ�صحك على تفاهة اإمياين بذلك الوهم، وكاأنه 
حق قطع���ي، وكم حج���زت وعطلت واأعاق���ت اإقدامي 
عل���ى م�صاريع وبرامج خا�صة وعام���ة، وقد يكون فيها 
�ص���يء من احلقيقة الت���ي ل تتعدى 15% - 25%... لذا 
عندي اأن القياديني واملوؤثرين هم اأولئك النا�س الذين 
م���وا الوه���م واخلي���الت يف حياته���م اإىل اأق�صى  حجرّ
درجة ممكنة، وب���ذا تفوقوا على �صائر النا�س بالرغم 

اأن معظم النا�س ميلكون ذات القدرات واملوارد.
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ي�ص���دق هذا الراأي قول الإم���ام ابن القيم)6(: »طالب 
النف���وذ اإىل اهلل وال���دار الآخ���رة، ب���ل واإىل كل عل���م 
و�صناع���ة ورئا�صة، بحيث يك���ون راأ�صًا يف ذلك مقتدى 
به في���ه، يحتاج اأن يكون �صجاع���ًا مقدامًا حاكمًا على 
وهم���ه، غ  مقهور حتت �صلطان تخيرّله، زاهدًا يف كل 
ه اإليه، عارفًا بطريق  م���ا �صوى مطلوبة، عا�صقًا ملا توجرّ
ة  الو�صول اإليه وال�ص���روف القواطع عنه، مقدام الهمرّ
ثابت اجلاأ�س، ل يثني���ه عن مطلوبة لوم لئم ول عذل 
ع���اذل، كث  ال�صكون، دائم الفكر، غ  مائل، مع لذة 
، قائمًا مب���ا يحتاج اإليه من اأ�صباب  مرّ امل���دح ول اأمل الذرّ
ه املعار�ص���ات، �صع���اره ال�ص���رب،  معونت���ه، ل ت�صتف���زرّ
وراحته التعب، حمبًا مل���كارم الأخالق، حافظًا لوقته، 
ل يخالط النا����س اإل على حذر، كالطائر الذي يلتقط 
احل���ب بينه���م، قائمًا عل���ى نف�صه بالرغب���ة والرهبة، 
طامع���ًا يف نتائ���ج الخت�صا�س على بن���ي جن�صه، غ  
مر�ص���ل �صيئًا م���ن حوا�صه عبث���ًا، ول م�صرحًا خواطره 
يف مرات���ب الكون، ومالك ذلك هج���ر العوائد، وقطع 

)6(  احلزمي، د. يو�صف، �صرح الو�صائل املفيدة للحياة ال�صعيدة، دار 
ابن الأزرق، الريا�س، الطبعة الثالثة، 1429ه�، �س54.
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العالئق احلائلة بينك وبني املطلوب، وعند العوام: اأن 
ل���زوم الأدب م���ع احلجاب خ  من اط���راح الأدب مع 

الك�صف«.
اإن الوه���م لي�س ح�صرًا على اخلي���الت ال�صيئة بل قد 
يتوهم ال�صائر يف درب البطولة اخليال الوردي املبالغ 
في���ه والتهوين م���ن �صاأن العم���ل واملثاب���رة والت�صحية 
فتتحق���ق الأهداف ولك���ن داخل عقله ث���م يذهب اإىل 
النا����س كي يب�صر بها ب���ل يحتفل بالإجناز واإذا نظرت 
اإىل النتائ���ج امليداني���ة امللمو�ص���ة جتده���ا معدوم���ة، 
وعندما يكت�صف ذلك فال ي�صلرّم ويعيد النظر بل يعززه 

بحلم ثاين وثالث ورابع فيهرب اإىل الأمام.
عل���ى اهلل  الت���وكل  ه���و  ال�صلب���ي  الوه���م  ع���الج  اإن   
يقول ال�صي���خ عبدالرحم���ن ال�صع���دي)7(: »فكم ملئت 
امل�صت�صفيات من مر�صى الأوهام واخليالت الفا�صدة، 
وكم اأثرّرت هذه الأمور على قلوب كث ين من الأقوياء، 
ف�صاًل عن ال�صعف���اء، وكم اأدت اإىل احلمق واجلنون، 
واملعافى من عافاه اهلل ووفقه جلهاد نف�صه، لتح�صيل 

)7(  احل���زمي، د. يو�صف، �ص���رح الو�صائل املفيدة للحي���اة ال�صعيدة، 
مرجع �صابق، �س56.
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الأ�صب���اب النافعة املقوية للقل���ب، الدافعة للعمل، قال 
تعاىل: »ومن يتوكل على اهلل فهو ح�صبه« �صورة الطالق 
اآي���ه3، اأي كافيه جميع ما يهمه م���ن اأمر دينه ودنياه. 
فاملت���وكل على اهلل قوي القلب ل توؤثر فيه الأوهام، ول 
تزعجه احل���وادث لعلمه اأن ذلك م���ن �صعف النف�س، 
وم���ن اخل���ور واخلوف ال���ذي ل حقيقة ل���ه، ويعلم مع 
ذل���ك اأن اهلل قد تكفل ملن توكل عليه بالكفاية التامة، 
فيثق باهلل ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل 
ع�ص���ره ي�ص���رًا، وترحه فرح���ًا الرح: »احل���زن وخوفه 
اأمن���ًا. فن�صاأل���ه تعاىل العافي���ة واأن يتف�صل علينا بقوة 
القلب وثبات���ه، وبالتوكل الكامل الذي تكفل اهلل لأهله 

بكل خ ، ودفع كل مكروه و�ص «.
ر يف قوله تعاىل:  اأما عالج الوه���م الوردي فهو التب�صرّ
ِذيَن  ِر )1( اإِنَّ الإِن�َصاَن َلِفي ُخ�ْصٍر )2( اإِلَّ الَّ { َواْلَع�صْ
ْوا  ���قِّ َوَتَوا�صَ ْوا ِباحْلَ ���اِت َوَتَوا�صَ احِلَ اآَمُن���وا َوَعِمُلوا ال�صَّ
���رْبِ } �صورة الع�ص���ر، اإن الإميان ب���اأي فكرة ل  ِبال�صَّ
يعن���ي نهاية الطريق ب���ل لبد اأن ي�صدق���ه العمل وهو 
ل عليه كنتيجة قابله للح�صد كثمرة ثم اأن تبحث  املعورّ
ع���ن الأن�صار واملوؤيدين لك وتلت���ف حولهم »الت�صبيك 
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املهني« وت�صرب لأنه لي�س هناك نتائج حقيقية ومعربة 
اإل والعن�صر الزمني »ال�صرب« �صرط لإن�صاجها.
ر عن �صاعديك ودع عنك اأحالم اليقظة. �صمرّ
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: اليوقف.. اليوقف:
ً
ثامنا



43

اأرها  فلم  الكربى  بالراحة  رُت  | َب�صُ
تنال اإل على ج�صر من التعب |  

أبو تمام

إن املثاب���رة هي الوجه الآخر لل�صرب اأما الوجه الول 
ه���و اللت���زام وكليهما �صع���ب للغاية ذل���ك اأن ال�صرب 
وا  رَبُ اَها اإِل الَِّذيَن �صَ بطبيعته موؤمل قال تعاىل: َوَما ُيَلقَّ
اَها اإِل ُذو َحظٍّ َعِظي���ٍم )35(. �صورة ف�صلت،  َوَم���ا ُيَلقَّ
فم���ا بال���ك بال�صب���اب حينم���ا يك���ون قا�ص���ر التن�صئة 
الأُ�صري���ة واملدر�صي���ة فُتمِلي عليهم طبيع���ة مرحلتهم 
العمرية: الطف�س والنفعال ال�صريع واحلب والكره يف 
�صاع���ة واح���ده يف تقلب مزاجي ح���اد. كل ذلك يجعل 
م���ن ال�ص���رب عملية �صاق���ة ل يح�ص���ى به���ا اإل اأُولئك 
املحظوظ���ني وه���م اأبط���ال ق�ص�صن���ا. اأكاد اجزم اأن 

ال�صرب يكاد ي�صكل 50% من النجاح.
»اإن   :)8()Napoleon Hill( هي���ل  نابلي���ون  يق���ول 
الإجناز يع���د م�صتحياًل بدون اجتي���از اختبار املثابرة 
ويعد ه���ذا الختبار مبثاب���ة مر�صد خف���ي يتمثل دوره 

)8(  ماكريدي، مرجع �صابق، �س44.
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يف امتحان الأ�صخا�س خالل جميع التجارب ال�صعبة 
الت���ي م���ر بها ه���وؤلء حينم���ا ينه�ص���ون باأنف�صهم بعد 
الهزمي���ة ويداوم���ون عل���ى املحاولة حت���ى ي�صلوا اإىل 
اأهدافهم« ق���ال تعاىل: { امل )1( اأح�ص���ب النا�س اأن 
يرك���وا اأن يقولوا اآمنا وه���م ل يفتنون )2( ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمن اهلل الذين �صدقوا وليعلمن 
الكاذبني } �صورة العنكب���وت اآية 263، اإن املثابرة هو 
ال�صعي الدائم والدائ���ب على اجتياز الختبارات التي 
لن تتوق���ف وال�صرب على الأذى الذي قد يلحق بك ثم 
اإذا حقق���ت اأهدافك ف���ال تعتق���دن اأن املعركة انتهت 
فحي���اة الأبط���ال كلها حتديات، يفرح���ون دومًا باأنهم 

ك�صبوها.  
يوؤم���ن »داي�ص���ون«)James Dyson( )9( بالقاعدة التي 
تق���ول اإن العدي���د م���ن الأ�صخا����س ي�صت�صلم���ون عندما 
ي�صع���رون ب���اأن العامل باأ�ص���ره يقف �صده���م لكنه يقول: 
»ه���ذه هي املرحلة التي يج���ب عليك فيها بذل مزيد من 
هه ب�صب���اق اجلري... يف حلظة ما يبدو  اجلهد فاأنا اأ�صبرّ
كاأن���ك ل تقدر على اجلري، لك���ن اإذا اجتزت حد التعب 

)9(  مرجع �صابق، �س45.
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�ص���رى خط النهاية و�صتكون على ما يرام. غالبًا ل جتد 
احللول اإل عند املواقف احلرجة«. 

... كان »داي�ص���ون« )James Dyson( �صعي���د احل���ظ 
فق���د كان بداخل���ه اإح�صا�س دائ���م باأنه �صيج���د النجاح 
بع���د ال�صيق، حي���ث عرث على ب���راءة اكت�ص���اف املكن�صة 
الكهربائي���ة ب���دون كي�س غب���ار بعد اأن كلفه ه���ذا الأمر 
خم�ص���ة ع�ص���ر عام���ًا م���ن عم���ره اأنف���ق خالله���ا معظم 
مدخراته وعمل حوايل )5126( منوذجًا مبدئيًا فا�صاًل. 
ح�ص���ل جيم����س داي�ص���ون )James Dyson( على لقب 
�ص  عام 2006م وهو الآن واحد من اأغنى ال�صخ�صيات 
يف اململكة املتحدة برثوة �صافية يبلغ قدرها بليون جنيه 

ا�صرليني«.
اأنظ���ر يا رع���اك اهلل اإىل ه���ذا ال�صيد النبي���ل وعلى كل 

بريطاين يقابله اأن يقول له: �ص .
ملاذا؟ هل هي املكن�صة؟ اأم الزبالة التي تكن�صها املكن�صة؟ 
بل هي املكن�صة التي كن�صت زبالة البالدة والك�صل وبرود 

الهمة والهرب اإىل عبث وهم اللذة »اجلهل«.
هل توافقني.. �ص .
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: أعمل.. أعمل.. أعمل:
ً
تاسعا
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املعايل  تكت�صب  الكدرّ  | ِبَقْدِر 
ومن طلب العال �صهر الليايل  

ومن طلب العال بغ  كدرّ
اأ�صاع العمر يف طلب املحال |  

المتنبي

إن دع���وى ال�صدق ميدانها ال�صحي���ح العمل ل�صاعات 
طويل���ة، فال يعقل اأن املهم���وم بامل�صتقبل واملتطلع لعالج 
جراح الف�صل والظفر بالفخر؛ اأن يكون ك�صالنًا وخاماًل، 
فعلى قدر اأهل الع���زم تاأتي العزائم.. اإن هوؤلء البطال 
مل يكون���وا هادئ���ني البت���ه فلديه���م ق�صية رابح���ه اآمنوا 

بعدالتها وهي اأنهم ي�صتحقون احلياة الكرمية. 
ي�صتيقظ���ون مبك���رًا  الأكف���اء جتده���م  العامل���ني  اإن 
ون على  وهمته���م عالية م���ع فجر كل �صباح ث���م ينق�صرّ
العمل ب�صراهة لأنهم ينفذون على الإجناز... يتوقفون 
للحظ���ة يف ا�صراحة حم���ارب... يتجاذبون احلديث 
قلي���اًل مع قدح م���ن القهوة ثم ينتف�ص���ون بالعودة اإىل 
العم���ل بل اإىل املرح اإن جاز التعب ، فال اأعذار واهية 
اأو حج���ج �صمجة للته���رب من العم���ل وامل�صوؤولية حتى 
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اأنه���م ي�صاع���دون الآخرين عند الفراغ م���ن عملهم اأو 
يقوم���ون برتي���ب املكت���ب والتخل�س م���ن ق�صا�صات 
ال���ورق وتنظي���م الأر�صي���ف واإجراء الت�ص���الت غ  
ر من  املهم���ة اأو يتفاعل���ون يف ابتكار الط���رق التي تطورّ

عملهم اأو قراءة اأدلة عمل تف�صيلية.
اإن العامل الكفوؤ ل ينظر لل�صاعة بل ال�صاعة تنظر اإليه 
وت�صاأله اأما اآن لك اأن ترتاح؟ ف د عليها قائاًل: اليوم 
�صاأعم���ل واأعمل بج���د وتعب كي اأرت���اح ويرتاح اأبنائي 
غدًا... بل اأنني اأمتت���ع الآن ب�صحة نف�صية و�صعادة ما 
يدركه���ا اإل اأمث���ايل، فال قلق ول اكتئ���اب ول غيبة ول 

منيمة بل لذة تدعوين دائمًا لال�صتمرار...
يقول ال�صيخ عبدالرحم���ن ال�صعدي)10(: »ومن اأ�صباب 
دف���ع القلق النا�ص���ئ عن توت���ر الأع�ص���اب، وا�صتغال 
القل���ب ببع�س املكدرات: ال�صتغ���ال بعمل من الأعمال 
اأو عل���م من العل���وم النافع���ة. فاإنها تله���ي القلب عن 
ا�صتغاله بذلك الأمر الذي اأقلقه، ورمبا ن�صي الأ�صباب 
الت���ي اأوجبت ل���ه الهم والغم، ففرح���ت نف�صه، وازداد 

احلزمي، د. يو�صف، �صرح الو�صائل املفيدة للحياة ال�صعيدة، �س34.  )10(
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ن�صاط���ه، وه���ذا املوؤم���ن وغ��� ه، ولكن املوؤم���ن ميتاز 
باإميانه واإخال�ص���ه واحت�صابه يف ا�صتغاله بذلك العلم 
ال���ذي يتعلم���ه اأو يعلم���ه، وبعمل اخل  ال���ذي يعمله.. 
اإن كان عب���ادة فهو عب���ادة، واإن كان �صغ���اًل دنيويًا اأو 
ع���ادة اأ�صحبه���ا الني���ة ال�صاحلة، وق�ص���د ال�صتعانة 
بذل���ك على طاعة اهلل، لذلك جتد اأثره الفعال يف دفع 
الهم والغموم والأحزان، فكم من اإن�صان ابتلى بالقلق 
ومالزمة الأكدار، فحلرّت به الأمرا�س املتنوعة ف�صار 
دواوؤه الناج���ح: )ن�صيان���ه ال�صبب الذي ك���دره واأقلقه، 
با�صتغال���ه بعمل من مهماته(. وينبغي اأن يكون ال�صغل 
ال���ذي ي�صتغل فيه مما تاأن�س ب���ه النف�س وت�صتاقة، فاإن 
هذا اأدعى حل�صول هذا املق�صود النافع، واهلل اأعلم«.

كل من �صافك قال: يا اأخي هذا مكينة!!
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: أفهم التفاصيل:
ً
عاشرا
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اأ�صغ���ر  يف  معرف���ة  اأك���رب  �صاح���ب  ه���و  | اخلب���  
مو�صوع |

ستانلي هيغ

كي ت�صنع الفرق وت�صبح حمرفًا مميزًا ومتفوقًا 
عل���ى غ ك عليك اأن تاأخذ نف�صك خطوة اىل الأمام، 
بحي���ث ل ت�صب���ح طالبًا عادي���ًا؛ اأو موظف���ًا عاديًا؛ بل 
�صت الوقت الكايف  لدي���ك فهم عميق وخا�س، وق���د كررّ
م���ع ال�ص���رب واملثابرة وك���رثة الطالع وط���رح المثلة 
الذكي���ة والت���ودد لأ�صح���اب اخل���ربة، ثم ب���ني ع�صية 
و�صحاها ا�صبح امل�صئ���ول والآخرين ل ي�صتغنون عنك 

وعندها �صتعلم اأنك مهم.
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اإن درب معرفة التفا�صيل قد يكون مماًل ولكنه طريق 
اأكيد لالحراف.

اإن الح���راف يعني اأن���ك متخ�ص�س وتع���رف وحتيط 
مبعلوم���ات دقيقة حول تخ�ص�صك، اأم���ا لأنك التحقت 
بربام���ج تدريبي���ة مكثف���ة ومتخ�ص�صة وج���اده اأو اأنك 
قد اأطلع���ت على املجالت املتخ�ص�ص���ة اأو تابعت اأفالم 
وثائقي���ة اأو تعليمي���ة اأو تدري���ب على راأ����س العمل حتت 

مدير اأو م�صرف فاهم عمله بدقة.
ن املوظف من تفكيك املهمة  اإن الحراف تظه���ر متكرّ
»الوظيفي���ة« تفكيكًا ماديًا اأو فكريًا اأي معرفة الأجزاء 

ال�صغ ة ومهارة اإعادة تركيبها.
اإن الح���راف يحت���اج اإىل الركي���ز وال�ص���رب لقراءة 
الأدل���ة وت�صفح الأر�صيف ومعرفة ال�صوابق املهنية من 

ق�صايا جناح اأو ف�صل.
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اإن الحراف هو طريق���ة عمل تعتمد فيها على ذاتك 
ويتع���دى دورك م���ا ي�صم���ى: »ال���دوام« اأو اأن تعمل من 
اأجل رئي�صك، بل هو طريقة للعي�س، تلتزم فيها بجودة 

الأداء و�صدق القيا�س. 
اأن���ه العه���د الذي قطعت���ه على نف�صك باأن���ك مهم وما 

تنتجه مهم.
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الحادي عشر: التاجر الصغير:
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ق���ال �صلى اهلل عليه و�صلم: »نعم املال ال�صالح للرجل 
ال�صالح«.

أخرجه البخاري

�صئ���ل النبي �صل���ى اهلل عليه و�صل���م اأي الك�صب اأطيب 
فق���ال: »عم���ل الرج���ل بي���ده وكل بي���ع م���ربور« رواه 
الط���رباين، اإذا فاإن جمالت الك�صب اأثنان: اأما العمل 
وف���ق قوان���ني البطولة وه���ي مو�ص���وع جلرّ الكت���اب اأو 
التجارة �صواء كانت جت���ارة خدمات مثل: امل�صارف، 
الإر�ص���اد  ال�صي���ارات،  تاأج���   الفن���ادق،  املطاع���م، 
ال�صياح���ي اأو جت���ارة اإنت���اج كامل�صان���ع اأو مق���اولت 
الطرق وغ ها اأو جتارة �صل���ع ال�صت اد من الداخل 
اأو اخل���ارج ث���م عر����س ال�صلع يف حمل جت���ارة جتزئة 
اأو نقله���ا من م���ورد اإىل مورد اآخر »جت���ارة جملة« يف 

منطقة متلفة.
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تختلف حج���م التجارة ا�صتن���ادًا اإىل حجم راأ�س املال 
فاإن كانت اأق���ل من ثالثمائة األف ريال �صمي م�صروعًا 
�صغ��� ًا واإن كان اأقل من ثالثة ماليني �صمي م�صروعًا 

متو�صط فاإن كان اأكرث �صمي م�صروعًا كب ًا.
اأي�صًا تتنوع �صكل التجارة ا�صتنادًا اإىل ال�صكل القانوين 
التعاق���دي فهن���اك املوؤ�ص�صة الفردي���ة اأو ال�صركة ذات 
امل�صوؤولية املحدودة حيث ماط���ر الإفال�س وت�صفية 
ال�صرك���ة متت���د فق���ط اإىل راأ�س امل���ال امل�صج���ل لتلك 
ال�صرك���ة ف���اإن اأمت���د اإىل اأمواله���م ال�صخ�صية �صميت 
�صرك���ة ت�صامنية، وهناك ال�صركة التي تطرح يف �صوق 

التداول ت�صمى ال�صركة امل�صاهمة.
ال�صوؤال املهم هل التجارة مهارة اأم �صطارة؟ واجلواب 
م���ا ع���ادت الدنيا ت�ص���ع ال�صطارة كما كان���ت باملا�صي 
وح�ص���ب، نظرًا لتُعقد مفهوم ال�ص���وق حيث كان تبادل 
ال�صل���ع واخلدم���ات وازدي���اد ح���دة املناف�ص���ة وكثافة 
املعرف���ة يف الت�صنيع »ال�صلع���ة« اأو اخلدمة، ولذا لي�س 
هن���اك منا�س من العلم واملعرف���ة يف تركيب املنتج اأو 

اخلدمة وت�صويقها ف�صاًل عن قيادة العاملني.
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اإذا التجارة مهارة و�صطارة يف اآن معًا، واملهارة تكت�صب 
من خ���الل التعليم وكذلك التدري���ب املتخ�ص�س وهو 
مت���اح بقوة ع���رب برامج ريادة الأعم���ال اإن كان معهد 
ريادة التابع ملوؤ�ص�صة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
اأو القط���اع اخل��� ي ال�صع���ودي ك�صن���دوق الأم��� ة 
م�صاوي بنت م�صاع���د لتنمية املراأة اأو �صندوق الأم  
حممد بن �صعود بن فهد لدعم امل�صاريع ال�صغ ة.

م جمانًا حتتوي على  اإن الربام���ج التدريبية والتي تقدرّ
تعريف مبفهوم خطة امل�صروع وكيف ت�صاعدك اخلطة 
على ب���دء م�صروعك ابتداء من فك���رة امل�صروع مرورًا 
باجلوانب الت�صويقية والفنية والتمويلية واإدارة املوارد 
الب�صرية وانتهاًء بنتائج درا�صة اجلدوى القت�صادية.
اإن التدري���ب م�ص���در مهم للمعرف���ة واكت�صاب املهارة 
التي �صتجعلك قادرًا على �صناعة روؤية واختيار جمال 
الإب���داع التجاري ثم اإعداد درا�ص���ة تثبت من خاللها 
فهم���ك ملخاطر امل�ص���روع والعوائ���د املتوقع���ة واملوارد 
املالي���ة والب�صري���ة والقانوني���ة، م���ا �صي���وؤدي بجه���ات 
التمويل كبنك الدخار والت�صليف اأو ال�صناديق �صالفة 
الذك���ر لقر�صك املبلغ كي ت�صدده على دفعات تتنا�صب 
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وتدفقات النقدية مل�صروع���ك التجاري، و�صوف تتلقى 
اأي�ص���ًا الن�صح والإر�صاد التجاري اأثناء التدريب وعند 
النته���اء م���ن درا�ص���ة اجل���دوى واأثناء التنفي���ذ وبعد 

التنفيذ.
اأنني ل اأن�صح بالب���دء مبكرًا بالذهاب اإىل م�صروعك 
التج���اري اخلا�س دون اأن حت�ص���ي بفرة كافية للعمل 
وتكت�ص���ب خاللها تقاليد وف���نرّ الإدارة فمن اجليد اأن 
���ل للتدريب  تعت���رب تلك اخل���ربة زادًا لك كمحور مكمرّ
على تاأ�صي����س واإدارة امل�صاريع ال�صغ ة الذي �صيكون 
غ���  كايف لوحدة فقط، بل علي���ك اأن تتعلم من كي�س 

غ ك تطبيقيًا اأف�صل اأن تتعلم من كي�صك!! 
اأنن���ي اأن�ص���ح من مل���ك املعرف���ة وامله���ارة وال�صجاعة 
املح�صوب���ة وال�صرب والرغبة الأكيدة يف الكفاح ويتمتع 
باليقظة و�صرع���ة البديهة وذكاء اإج���راء املقارنة عن 
اأ�صب���اب الف�ص���ل والنج���اح والتقليد الذك���ي واحلر�س 
عل���ى املال بالدخار وهجر امللذات واملتع ال�صتهالكية 
اأو التفاخري���ة ولطاف���ة التعامل مع الزب���ون واملبادرة 
الن�صط���ة باتخاذ الق���رارات ال�صريع���ة ولدية العزمية 
بك�ص���ر حواجز احلي���اء املذم���وم... اأن يت���درج رويدًا 
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رويدًا مت�صلحًا بالتدري���ب املجاين والقرو�س احل�صنة 
ث���م يعقد النية اإل يعمل اأو ينت���ج حرامًا، ملزمًا نف�صه 

اإرجاع كل قر�س اأقر�صه مع بناء �صمعة طيبة.
هذا ه���و طريق التاجر ال�صغ ... حي���ث مررّ من هنا 

التجار.
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الثاني عشر: الحب بال حدود:
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حبيبه  اأحبرّ  اإذا  املُِحبَّ  | اإن 
�صدق ال�صفاء واأجنز املوعود |   

كثير عزة

إياك فاإياك ثم اإي���اك.. اأن تقدم على �ص���يء واأنت ل 
حتبه فاحلب �صر احلي���اة اأو بعبارة اأخرى ي�صميه علماء 

اإدارة الذات بال�صغف.
وم���اذا يعني ال�صغف؟ ال�صغ���ف: هي حالة عاطفية ت�صعر 
فيه���ا باأن م���ا تفك���ر اأو تقول���ه اأو تفعله هو ج���زء منك، 
فيخاط���ب قلب���ك قبل عقلك وهناك �ص���وت كب  ودافئ 
يق���ول لك ا�صتم���ر، فهنا ق���درك اأو يف ح���ده الأدنى هنا 
املتعة، ولذا جت���د ال�صغوفني يعمل���ون ويبدعون ل�صاعات 

طويلة واإذا �صاألتهم يقولون لك اإمنا نحن نلعب!!
اإن ال�صغوف���ني قد يقعون يف خطاأين وهما: اأن ما اأحببته 
و�صغف���ت فيه حب طارئ وغ  �صادق وهوى متبع، ولي�س 
ل���ه اأ�صا����س عميق. لذا ت���راك َتَتنقل من ه���وى اإىل هوى 
اآخر »�صهوة«، واخلط���اأ الآخر اأن يجعلك حلمك ل تتمتع 
باملرون���ة، مبعنى ق���د ت�صطرنا الظ���روف لوقت حمدود 
اأن نعم���ل فيما ل �صغف لنا ب���ه، وعلينا عندها اأن ن�صرب 
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حت���ى ن�صل اإىل ما ن�صغف ب���ه فاأحيانًا جتري الرياح مبا 
ل ت�صتهي ال�صفن!!.

ال�صغ���وف يعني �صبور، يعني طوي���ل النف�س لي�س مبلول، 
يعن���ي اأن���ه يط���رح كل الأ�صئل���ة، يعني اأن يفت����س عن كل 
الط���رق، يعني اأن يق���راأ ويثقف نف�صه ع���ن ذاك ال�صيء 

الذي يحبه.
يقول نابلي���ون هيل )Napoleon Hill()11(: »كان هناك 
اعتق���اد ا�صتم���ر لف���رة طويل���ة يفر����س اأن امل�صاعر ل 
تظه���ر اإل بعد التفك . كان هناك اعتقاد باأن الإ�صارات 
�ص���ر يف املخ: »امله���ام« حيث يتم  احل�صي���ة ت�صل اإىل املفرّ
تف�ص ه���ا وُتر�صل اإىل الأق�ص���ام ال�صحيحة من اجل�صم 
فتنتقل الإ�صارة اإىل اجلزء اخلا�س بالإح�صا�س »اجلهاز 
احُلويف« حيث يتم البدء يف اتخاذ ردة الفعل املالئمة.
لقد كان »جوزيف ليدوك�س« )Joseph ledoux(. خب  
اجله���از الع�صب���ي مبركز العل���وم الع�صبي���ة يف جامعة 
نيوي���ورك ه���و اأول م���ن اكت�ص���ف اأن الأم���ر ل ي�ص  على 
ه���ذا املنوال، حي���ث يوجد ن�صيجان �صغ��� ان على �صكل 
الل���وزة ي�صميان: »اللوزت���ني« ويقعان اأعلى جذع املخ على 
كل جانب م���ن جانبي املخ، وتتحكم هات���ان اللوزتان يف 

)11(  ماكريدي، مرجع �صابق، �س22.
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 )Joseph ledoux(»العواطف، اأثب���ت بحث«ليدوك����س
اأن���ه عندما ت�ص���ل الإ�صارات القادمة م���ن احلوا�س اإىل 
املهاد، فاإنه يقوم باإر�صال ر�صالتني، ولي�س ر�صالة واحدة، 
مت���ر اإحداهما عرب م�صبك واحد لت�صل اإىل اللوزة بينما 
ت�صل���ك الإ�صارة الثاني���ة طريقها اإىل الغ�ص���اء الدماغي 

احلديث من اأجل التقييم العقلي الواعي.
والنتيج���ة ه���ي اأن الل���وزة ت�صطو عل���ى التفك���  وتلهب 
حما�صت���ك على العمل قبل اأن تكون مطلعًا متامًا على ما 
يحدث، وهذا هو الفع���ل الالاإرادي الذي �صيجعلك على 
�صبي���ل املث���ال تقفز يف النه���ر لإنقاذ طفل قب���ل اأن يقوم 
اجلزء اخلا�س بالتفك  يف املخ من تقييم اخلطر، وهذا 
هو ال�صبب الذي يوؤدي غالبًا اإىل و�صول الثورة العاطفية 

قبل التفك  العقلي لالأ�صف!!.
يو�ص���ح هذا الكت�ص���اف حقيقة اأن العاطف���ة لها مدخل 
مبا�ص���ر وق���وي اإىل العق���ل الباط���ن، حيث اأنه���ا تت�صبب 
يف وق���وع احل���دث اأ�صرع م���ن التفك  املنطق���ي، ولذلك 
فق���د تكون م�صئول���ة جزئيًا عن ال�صب���ب الذي يجعل من 
العاطف���ة عامال فع���ال و�صروريًا يف حتوي���ل الأفكار اإىل 

واقع ملمو�س«.
اإن احلب عاطفة والعاطفة �صلوك...
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الثالث عشر: ابحث عن الدور قبل المال:
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مقفلة  �صناديق  الرجال  | اإن 
وما مفاتيحها اإل التجاريُب |  

الشبراوي

إن الأذكي����اء يعلم����ون اأن الك�ص����ب كلم����ا تاأخ����ر دَل على 
اأن����ك يف الطري����ق ال�صحي����ح؛ فاأن����ت تطب����خ نف�صك على 
نار هادئ����ة، فقدر الإجن����ازات العظيمة ه����و البحث عن 
النم����و اأي اأن خيارات����ي هي املكان ال����ذي ي�صبع تطلعاتي، 
ويك�صبن����ي املعرف����ة وامله����ارة املت�صقة مع روؤيت����ي لنف�صي، 
وه����ي التنقيب ع����ن الكنز الذي بداخل����ي يف املكان الذي 
مينحن����ي الفر�ص����ة، وال����رثوة �صتاأتي لحق����ًا. اأن التوفيق 
يف اختي����ار املكان ه����و اختيار للبيئ����ة احلا�صنة ومن تلك 
البيئ����ات تلق����ف م�صئ����ول نبيل ي�صع����ى لرفع����ة ال�صعوديني 

و�صوؤددهم.
علي���ك اأن تبحث ع���ن الوظيفة اأو ت�صتم���ر يف الوظيفة 
الت���ي تعطي���ك اأمرين ل �صيم���ا بداية حيات���ك املهنية 

املبكرة األ وهما: 
 بن���اء اأ�صمك التجاري الفردي حينم���ا تلتحق ب�صركة اأو 
موؤ�ص�صة عمالق���ة لها احرام و�صمعة ممت���ازة بال�صوق، 
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ذل���ك اأن بقي���ة املنظمات �صوف حترم���ك وتقدرك من 
ح���ي  احرامه���م وتقديره���م لتل���ك ال�صرك���ة، ول���ذا �صرّ
بالزي���ادات اأو العرو�س املادية يف مقابل ك�صب اأو تظه  

عالمتك التجارية الذاتية.
 اإن بع����س املنظم���ات والهيئ���ات احلكومي���ة اأو القط���اع 
اخلا����س يطل���ق عليه���ا املنظم���ات املعلرّم���ة فف���ي بيئتها 
م�صارات وظيفي���ة وتدريبية وا�صح���ة وتبني لك خربات 
مالم���ح  وحتدي���د  ذات���ك  بن���اء  يف  ت�صاع���دك  مكثف���ة 

�صخ�صيتك املهنية.
بعد بناء ال�صم واخلربة فاإن الدور اجلديد الذي عليك 
اأن تتطل���ع اإليه هو: الإ�ص���راف والقي���ادة التنفيذية ولن 
���ن اإل اإذا فهم���ت التفا�صي���ل وبانت علي���ك املثابرة  متكرّ
وح���ب العمل ومهارة توجي���ه الآخرين »التباع« واحرام 

جيد لروؤ�صائك. 
اإن ممار�ص���ة الإ�ص���راف �ص���وف تاأخ���ذك مل�صت���وى اأعلى 
يف ال�صل���م الوظيف���ي وتدخل���ك يف مناف�ص���ة حمموم���ة 
ففيه���ا الكث  من الأزمات التي �ص���وف ت�صقل معرفتك 
القيادي���ة، وكلما جنوت من مط���ب اأو حققت جناح كلما 

ازداد دخلك وبدء املال بالتدفق عليك اأكرث فاأكرث.
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�صتت�صل���ق م�صارك القيادي و�صتلع���ب الفرا�صة واحلد�س 
ومه���ارة البتكار والتجديد والإب���داع واحلزم والعزم يف 
اتخ���اذ القرارات وبناء التحالف���ات غ  الر�صمية داخل 
املنظم���ة وت�صبيكك بالعالق���ات املهني���ة القيادية خارج 
املنظم���ة دورًا كب ًا يف ت�صلم���ك اأدوار قيادية عليا وهنا 
قد حان الوقت لرف���ع اأ�صهمك التجارية، وتطالب بدخل 
وحواف���ز كب ة ج���دًا »عمول���ة« لأن���ك ما ع���دت قياديًا 
تنفيذي���ًا بل قياديًا ذا تاأث  وقادر على �صناعة الفرق بل 
حتويل بو�صلة اأي عمل تبا�صره، اأي �صناعة الجتاه وخلق 
الروؤى وهو ما يطلق عليك عندها: القائد ال�صراتيجي.

حرك املوتر.. يازعيم. 
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الرابع عشر: استعن بصديق:
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| احل���ق وال�صتقامة وال�صراح���ة ف�صائل تخل�صك 
عون اأنهم اأعز اأ�صدقائك | ب�صرعة ممن يدرّ

فيلب داناواي

يقال يف املثل: الرفيق قبل الطريق. عليك اأن تخلق 
جمموعة جديدة من ال�صداقات تتبادل معها الرفيه 

والدعم والتناف�س ال�صالح وتبادل املعلومات.
اإن الطي���ور عل���ى اأ�صباهها تق���ع... �صاح���ب ال�صعداء 
ت�صع���د، فال ميكن اأن تخت���ط طريقًا جديدًا، وحتافظ 
على تل���ك املجموعة التي رافقت���ك يف الثانوية العامة 
اأو اجلامعة.. اإن احلي���اة احلقيقية اجلادة قد بداأت، 
يف ح���ني اأن بع�س ا�صدقائك »املتعو�س وخايب الرجا« 
لزالوا متعلقني باأهداب املراهقة والر�صاعة من جيب 
الآب���اء... اإذا راأيت حولك �صقورًا فقطعًا �صاأعلم انك 

�صقر، وهي �صمة لزمت ابطالنا الجالء.
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 )George S.Clason( )12(يقول جورج اأ�س كال�ص���ون
يف كتاب���ه اأغنى رجل يف بابل: »هن���اك جتربة �صه ة 
اأجريت على القرود والتي تو�صح هذا الأمر بقوة حيث 
قام العلماء بحجز جمموعة متنوعة من القرود داخل 
حظ ة كب��� ة، وكانت توج���د يف منت�صف احلظ ة 
�صاري���ة خ�صبية طويلة ويوجد عل���ى قمتها �صباطة من 
املوز، بينما يحاول الق���رود الو�صول اإىل املوز املوجود 
اأعلى ال�صارية كان���وا ير�صون باملاء من خالل خرطوم 
مي���اه عالية ال�صغط، عل���ى الرغم م���ن اأن هذا الأمر 
مل ي�صره���م اأو يوؤذهم، فق���د كان من الوا�صح اأن تلك 
التجرب���ة مل تكن ممتع���ة ويف نهاية الأمر توقف جميع 
الق���رود عن حم���اولت احل�صول على امل���وز. ثم عزل 
العلم���اء اأحد القرود عن املجموع���ة الأ�صلية واأ�صافوا 
ق���ردًا جدي���دًا اإىل املجموع���ة، على الرغ���م من تقبل 
املجموعة للقرد اجلدي���د، اإل اأنه مبجرد اأن راأى املوز 
اأعل���ى ال�صاري���ة ذهب ليح���اول احل�ص���ول عليه ولكن 
ح���اول باقي القرود اأبعاده عن ال�صارية، حتى مع عدم 
وجود خرطوم مياه يف هذه املرة، لقد تاأقلموا وتكيفوا 

)12(  ماكريدي، مرجع �صابق، �س72.
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عل���ى الإمي���ان باأن حماول���ة ت�صل���ق ال�صاري���ة ل بد اأن 
ي�صاحبها الأمل ولذلك كانوا يحاولون »حماية« القرد 

اجلديد من الأذى.
و�صرع���ان ما توقف القرد اجلدي���د اأي�صًا عن حماولة 
ت�صل���ق ال�صارية، ويف نهاي���ة الأم���ر مت ا�صتبدال جميع 
ق���رود املجموع���ة الأ�صلية بق���رود جديدة واح���دًا تلو 
الآخ���ر حتى مل يتبق يف احلظ��� ة اأي من القرود التي 
�صهدت اأو جرب���ت املعاملة باملياه، ومع ذلك مل يحاول 

اأي من القرود ت�صلق ال�صارية والو�صول اإىل املوز.
كم���ا هو احلال بالن�صب���ة لهوؤلء الق���رود، فاإننا نحكم 
عل���ى الأم���ر املقب���ول م���ن خ���الل حك���م م���ن حولن���ا 
م���ن الأ�صخا����س، اإذا كن���ت مديون���ًا وكان���ت عائلتك 
واأ�صدقائ���ك مديون���ني اأي�ص���ًا، فلن يكون ه���ذا الأمر 
�صيئ���ًا بالن�صب���ة اإلي���ك - األي�س كذل���ك؟ يف احلقيقة، 
اأن���ت لن ت�صع���ر ب���اأن الأمر �ص���يء، لكن م���ن املحتمل 
اأن���ك اإذا تعرف���ت على الأمر وحاول���ت تغي ه فاإن من 
حولك �صيحاولون »اإبع���ادك عن الأمل«، قد يعود جزء 
من ال�صبب يف ذل���ك اإىل اأنهم ل يريدون روؤيتك واأنت 
تنج���ح اإذا قمت باأي حماولة تغي���  لتنتبه اإىل الو�صع 
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الراه���ن فمن املحتمل اأنك ق���د تواجه بع�س املقاومة، 
وبح���زن بالغ فاإن الأ�صخا�س الذين يحبوننا كث ًا هم 

من قد يثبطون كث ًا من عزمنا«.
ل���ذا علين���ا م���ع كل مرحلة عمري���ة اأو عملي���ة اأن نغرّ  
حميطنا اإىل حميط اأكرث اإيجابية وحمفز على الهدف 
اجلدي���د الذي اأخرته فكم من اأ�صدقاءنا من نقل لنا 
الإحباط و�صعف الهمة والك�صل واخلذلن وقد يكونون 
�صادق���ني فتجاربه���م كان���ت ميب���ة!! كما ه���ي حال 

جمموعة القرود التي حاولت الو�صول للموز!!
لق���د حكموا عل���ى حماولت���ي بالف�ص���ل م�صبق���ًا لأنهم 
ق���د ف�صلوا �صابق���ًا وال�صوؤال الكب  ما ذنب���ي اأنا؟ اأنها 

م�صكلتكم ولي�صت م�صكلتي.. دعوين اأحاول.
اإذا �صرح���ت وجهة نظرك ووجدت مقاومة �صر�صة من 
اأ�صدقائك فخذها مني واأنا �صارفت على نهاية العقد 

اخلا�س من عمري.. 
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ه���وؤلء ل يحبون لك اخل  ويخاف���ون جناحك.. على 
البالطة: يح�صدونك ول تق���ل يل: هم يحبونني... بل 
األ���ف نعم.. فل�صت اأف�صل قطعًا من النبي يو�صف عليه 

ال�صالم!!
الزب���دة: ل بد من جمموعة اأ�صدق���اء جدد تعزز فيها 
املجموعة ال�صابقة ثم تتلقى الدعم وامل�صاندة منها.. 

ل دربك واهلل يوفقك فالرفيق قبل الطريق.. كمرّ
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الخامس عشر: دربك أخضر:



75

| املتفائ���ل هو من ينظ���ر اإىل عينيك واملت�صائم هو 
من ينظر اإىل قدميك |

تشترتون

كل اأح����د يف احلي����اة يتعر�����س لنك�ص���ات فاملبادرون 
الأبط���ال ه���م جمرب���ون بطبيعتهم ال اأنه���م يتفوقون 
عل���ى غ هم باأنهم متفائل���ون، ويح�صنون الظن باهلل 
ث���م باأنف�صه���م؛ فيتعلمون م���ن اأخطائه���م؛ فينزوون، 
ويحزن���ون قلي���اًل؛ اإل اأنه���م ل يجل���دون اأنف�صه���م بل 
ي�صتاأنف���ون الطري���ق ولديه���م مرونة عالي���ة يف تعديل 
موقفهم و�صلوكهم بح�صب م�صلحتهم يف امل�صتقبل... 
اإنه���م ل يراجع���ون البته فقدرهم النظ���ر اىل الأمام 
واإذا نظ���روا للخلف اإمنا ينظرون لربهة من اأجل اأخذ 
العربة من املا�صي. اإنهم غ  قابلني للك�صر فعزميتهم 

�صلبه و يا جبل ما يهزك ريح.
لق���د راأي���ت �صيئًا جي���دًا يف ه���وؤلء الأبط���ال فهم بعد 
ا�صتئن���اف الطريق وحتقيق اإجن���از ي�صارعون بتعزيز 
الثق���ة عرب الفخ���ر بال���ذات، ومكافاأة النف����س بهدية 
يهديه���ا لنف�صه، فه���م م�َصغولون ذاتي���ًا باأنف�صهم فال 
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ينظ���رون اإىل الثن���اء الذي ل���ن ياأتي لالأ�ص���ف اإل عند 
نهاية طريق الناجح.

 )Joseph Murphy( )13(يق���ول الدكتور جوزيف م يف
ت طريقة رائعة  يف كتابه »قوة عقلك الباطن:« هناك ثمرّ
لالإعالم بوظيفة عقلك األ وهي: اأن تنظر اإليه كحديقة، 
واأنت مبثاب���ة ب�صتاين تلك احلديقة، يق���وم ببذر البذور 
»الأف���كار« يف عقلك الباط���ن طوال اليوم وعل���ى اأ�صا�س 
تفك��� ك املعت���اد... ومب���ا اأنك تب���ذر احل���ب يف عقلك 
الباطن، فاإنك �صتح�صد الزرع يف ج�صمك وحياتك.

 اب���داأ الآن يف زرع اأفكار ال�صالم، وال�صعادة، وال�صلوك 
ر بهدوء واهتمام يف  ال�صحيح، والر�صا والزدهار، فكرّ
هذه ال�صجايا، واجعل عقل���ك الواعي املنطقي اأن ُيقررّ 
به���ا ويتقبلها.. وقد يكون عقلك الباطن �صبيه بالربة 
الت���ي �صتنمو فيها البذور �صليم���ة اأو فا�صدة واأنا اأقول: 
اأن تكون ب�صتاين يعني اأن ُتواجد فر�س النجاح حينما 
ت���زرع الب���ذرة الطيب���ة، ومبداأه���ا ح�ص���ن الظن باهلل 

تعاىل، ثم بامل�صتقبل املُ�صرق الذي ينتظرك.

)13(  احلزمي، د. يو�صف، �صرح الو�صائل املفيدة للحياة ال�صعيدة، �س54.
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ل���ني فب���دج  ال�صاع���ر الإجنلي���زي فريدري���ك  يق���ول 
1923م(   - )Frederick Langbridge()1849م 
 )Wahiduddin Khan( نق���ل له ال�صي���د وحيد خ���ان

بقوله: يف بيت �صعر له: 
 نظر �صخ�صان عرب نافذٍة واحدٍة 

 اأحدهما راأى الوحل والآخر �صاهد النجوم.
ونف����س ال�ص���يء قد عرب عن���ه �صاعر فار�ص���ي بطريقة 

اأف�صل حني قال:
ك. ي و�صخ�صِ الفرُق بيني وبَينك هو الفرق بني �َصخ�صِ

فاأنت ت�صَمع َغلق الباِب واأنا اأ�صَمع فتَحه.
... ويوجد يف هذا العامل الوحل كما توجد به النجوم، 
والأم���ر م���روك للناظر ل��� ى �صيئًا ويتجاه���ل اآخر، 
 ، درّ وينبع���ث �صوت واحد فيظن الأبَل���ُه اأن الباب قد �صُ

اأما العاقل ف ى اأن الباب قد ُفتح له.
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السادس عشر: إنهم روائيون:



79

لرقي  بالعلوم  النف�س  ب  | هذَّ
وذر الُكلرّ فهي للُكلَّ بيُت   

اإمنا النف�س كالزجاجة والعلم
م�صياء وحكمة اهلل زيٌت   

فاإذا اأ�صرقت فاإنك حي
واإذا اأظلمت فاإنك ميت |   

ابن سينا

عل����ى الأبط����ال �صجي����ة اللط���ف وح�ص���ن  يغل���ب 
ون عن اآرائه���م بو�صوح ويجذبون  الت�ص���ال فهم يعربرّ
النا����س اإليه���م عندم���ا يعر�ص���ون فك���رة اأو راأي���ًا... 
�صادق���ني جريئني وحازم���ني ولكنهم لبق���ني.. اإن لغة 
الأبط���ال نظيفة ذات مفردات تعربرّ ع���ن ثقافة جيدة 
وي�صتخدمون م�صطلحات مهنية وعلمية. يفكرون قبل 
اأن يتكلمون واإذا تكلموا اأثروا فكل اناء مبا فيه ين�صُح.
لك���ن م���ن اأي���ن للروائيني هات���ك اللغ���ة؟.. اللغة: هي 
ح���روف تنتظم يف كلم���ات وتعربرّ عن معن���ى ثم يقوم 
اجل�صد كل اجل�صد مبا ي�صمى: »لغة اجل�صد« وبالل�صان 
يف التعب���  عن تل���ك الكلم���ات ذات املعن���ى، واملعنى 
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ق���د جاء اأ�صاًل م���ن الفكرة الت���ي اأنقدحت يف الذهن 
���ع اأو ت�صتدعي كل م���وارد الإن�صان يف  ث���م اأخ���ذت جتمرّ
خزانة العقل )احلافظ���ة( فتفتح الفكر املحتوى على 
خرباتن���ا ومعرفتن���ا وعالقاتن���ا م���ع الآخري���ن الذين 
�صاطرون���ا يوم���ًا م���ا الفك���رة.. اأنه���ا �صل�صل���ة ب�صيطة 
ومعقدة، ب�صيطة حينما يكون العقل منظم ال�صتدعاء 
»املعلوم���ات« ومنظم يف حتليل تلك املعلومات يف �صكل 
جديد »النظر« اأو »التاأمل« اأو الإبداع ثم الكالم ح�صب 

الرتيب املذكور اأعاله.
اإذًا فالأبط���ال حينما يتحدث���ون فهم يتحدثون عن كل 
تل���ك العمليات وال�صاذج هو من يتحدث بال عمق، فال 
عم���ق التجربة ول عم���ق املعرف���ة.. اإن كالم الأبطال 
ثمني وموؤثر ولن تنته���ي حكاية ك�صب القلوب والعقول 
عن���د هذا وح�صب، بل اإن لدي���ك ق�صية ور�صالة رابحة 
ولغ���ة جديدة تود اأن ت�صل بها اإىل م�صتمعك اأو قارئك 
ول���ذا عليك با�صتخ���دام اأدوات الت�ص���ال التي حتتاج 
من���ك اإىل تاأهي���ل وتدري���ب متخ�ص�س حت���ت عنوان: 
)مه���ارات الت�ص���ال الفعال( فهي �ص���الح ل ي�صتغني 
عن���ه اأي �صال���ك طري���ق باجت���اه النجاح مهم���ا كانت 
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فكرت���ه وق�صيته وا�صحة فك���م خ�صرنا يف هذه احلياة 
م���ن عظماء مل يعرفهم اأحدًا ب�صبب �صعف ظهورهم، 
وك���م ظهر لل�صطح اأنا�س تافهني ب�صبب ح�صن الإعالم 

والت�صال!!
مهم���ا كن���ت قنا�ص���ًا موهوب���ًا وحمرفًا.. ف���اإن �صالح 

القن�س »الت�صال« ليقل اأهميته البته عن ذاك.
�صمعني �صوتك.. يازعيم.
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 السابع عشر: بّدنا مصاري:
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| قال �صلى اهلل عليه و�صلم: »ماَعاَل من اأقت�صد«  |
أخرجه السيوطي

درست الدبلوم الع���ايل واملاج�صت  يف الأردن ولذا 
ع�صت فيها اأكرث من �صنتني كما كنت م�صطافًا ممتازًا 
يف لبنان وكنت اأ�صمع دومًا يف املقاهي عندما يتجاذب 

نا م�صاري يازملة!!  النا�س الكالم عبارة: بدرّ
ل بد اأن اأ�صهد اأن اأهلنا بال�صام هم على قدر كب  من 
امله���ارة يف جمع املال واحلفاظ عليه وتدب ه كما كان 
���ا اقت�صاديني بالوراثة والتن�صاأة  اأهلنا قبل النفط، كنرّ
ب���ل حماربني اأ�صاو�س للطبيع���ة القا�صية وندرة املوارد 
بل هاج���ر بع�صن���ا وحققنا جناح���ات ملفت���ة بال�صام 
والع���راق والهند على وج���ه التحديد، اأما يف جمتمعنا 
���ا وبغ����س النظر عن  الي���وم فق���ط اأُبتل���ي البع����س منرّ
م�صتواه القت�صادي على ال�صتهالك »الإنفاق« لإ�صباع 

لذتنا باعتقادنا اأنها حتقق ال�صعادة.
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 نع���م اإنه���ا �صع���ادة لكنه���ا حلظي���ه �صرعان م���ا تفقد 
جذوته���ا وال�صب���اب كل ال�صب���اب يتعر�ص���ون ل�صغوط 
الأ�صدقاء اإم���ا لبتزازهم عاطفيًا اأو املناف�صة وكل ما 
اعة  ت���راه هو كرم زائف هدفه البحث عن مظاهر خدرّ
ق���ال تعاىل{ َيا َبِني اآَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكِلرّ َم�ْصِجٍد 
ُه َل ُيِح���ُبرّ امْلُ�ْصِرِفني}  َنرّ وُكُل���وْا َوا�ْصَرُب���وْا َوَل ُت�ْصِرُف���وْا اإِ
)31( �ص���ورة الأعراف. فما بال���ك اإذا كان الإ�صراف 
عل���ى حمرم من م���درات وغ ها ب���ل ي�صعى لإكرام 
وتدم  غ ه مبال اأبيه فاأ�صبح �صره لي�س قا�صرًا على 

نف�صه بل متعٍد اىل غ ه.
 اأن هن���اك �صي���ل ج���ارف م���ن الع���ادات ال�صتهالكية 
الزائف���ة ق���د جعل���ت اإجم���ايل دي���ون ال�صعودي���ني)14( 
ال�صخ�صي���ة )400( ملي���ار ري���ال منه���ا )50( مليار 
ريال فقط ذهبت للقرو�س ال�صتثمارية ب�صراء اأ�صول 

معمرة اأو عقارات.
اإن النب���ي �صلى اهلل عليه و�صل���م كان يتعوذ من اأربعة 
ق���ال: » الله���م اإين اأعوذ بك م���ن الهم والغ���م واأعوذ 

)14(  احل���زمي، د. يو�ص���ف، معاجل���ة الدي���ون ال�صخ�صي���ة، موؤ�ص�صة 
العنود اخل ية، الريا�س، 2012م، �س47.
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بك من العجز والك�ص���ل واأعوذ بك من اجلنب والبخل 
واأعوذ ب���ك من �صلع الدي���ن وغلبة الرج���ال« اأخرجه 
البخ���اري وم�صلم، اإن الديون �صتحطم معنوية ال�صائر 
يف طري���ق البطول���ة فت�صغله ع���ن بن���اء م�صتقبلة وقد 
وجدت اأن الأبطال قد وعوا لهذه املاأ�صاة وقاموا بحلها 

ب�صداد ديونهم ثم با�صروا الدخار.
اإن اإدارة الذات �صقها الرئي�صي اأن تدير اأموالك فتكون 
مدبرًا عاقاًل فال جن���اح بال مال واجلمع بني التبذير 
والنج���اح مث���ل اجلم���ع بني البنزي���ن وع���ود الثقاب.. 
�صتذهب حريق ال�صتهالك والتبذير بحطب النجاح.
اإن ابطالن���ا ق���وم مدخ���رون يتحمل���ون اأمل ال�صغ���وط 
الجتماعي���ة البالي���ة وي�صتثمرون فائ����س اأموالهم يف 
امل�صتقب���ل يف التعليم اأو التدري���ب اأو م�صروع �صغ  اأو 
الثقافة او �صلة الرحم وهم ميار�صون عقلية ال�صرف 

ويفكرون يف العواقب. 
اإن اأك���رب ذل ق���د يتعر����س ل���ه البطل ه���و اأن ميد يده 
ليت�صول غ ه.. اإن اأبطالنا فيهم �صمم واأنفة واأنف�صهم 

عزيزة وكب ة ولذلك هم اأبطال.. والكب  كب .
نا م�صاري. نا م�صاري.. يعني بدرّ بدرّ
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الثامن عشر: باب رزق جميل:
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معًا،  والبن  الأب  َيَف���رُح  اأبن���ه  الأب  ُيعطى  | ح���ني 
وحني يعطي البن اأباه يبكي الأثنان |

.ح. بالدية.

قال تعاىل: {وق�صى ربك األ تعبدوا اإل اإياه وبالوالدين 
اإح�صانا} �ص���ور الإ�صراء اآية 23، وقال تعاىل: {واإذ قال 
لقم���ان لبنه وهو يعظه يا بني ل ت�صرك باهلل اإن ال�صرك 
لظلم عظيم )13( وو�صينا الإن�صان بوالديه حملته اأمه 
وهنا على وهن وف�صاله يف عامني اأن ا�صكر يل ولوالديك 

اإيل امل�ص  )14(} �صورة لقمان اآية 14-13.
ب���اهلل عليك اأي توفيق يتطلع ل���ه الإن�صان ول يرق قلبه 
لتل���ك الو�صاي���ا الربانية حينم���ا ربط اخلال���ق ر�صاه 

بر�صا الوالدين.
اإن الوالدي���ن لي�ص���ا م�صروع وفاء م���ع املا�صي وغفران 
بالآخرة وح�صب، بل باب من اأبواب ك�صب الدنيا يقول 
�صلى اهلل عليه و�صلم: »من �صره اأن يب�صط له يف رزقه، 
وين�صاأ له يف اأثره فلي�صل رحم« اأخرجه البخاري.

اإن احلي���اة ق���د تاأخذه���ا بالأ�صب���اب الدنيوي���ة وه���ذا 
يت�ص���اوى في���ه امل�صل���م وغ  امل�صل���م اإمنا بي���دك اأداة 
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م���ن اأدوات الأ�صب���اب الديني���ة التي بدع���اء الوالدين 
�صتنجيك من م�صائب الدني���ا واأزماتها... اأتتذكرون 
ق�ص���ة اأولئ���ك النف���ر الذين اأغل���ق عليهم الغ���ار قال 
�صل���ى اهلل علي���ه و�صل���م: »بينم���ا ثالث���ة نف���ر مي�صون 
اأخذه���م املطر فاأووا اإىل غ���ار يف جبل فانحطت على 
فم غارهم �صخرة م���ن اجلبل فانطبقت عليهم فقال 
بع�صهم لبع�س انظروا اأعم���ال عملتموها �صاحلة هلل 
فادعوا اهلل بها لعله يفرجها عنكم قال اأحدهم اللهم 
اإن���ه كان يل والدان �صيخان كب��� ان ويل �صبية �صغار 
كن���ت اأرعى عليهم ف���اإذا رحت عليهم حلب���ت فبداأت 
بوال���دي اأ�صقيهما قبل بن���ي واإين ا�صتاأخرت ذات يوم 
فلم اآت حتى اأم�صيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت 
اأحل���ب فقمت عند روؤو�صهما اأك���ره اأن اأوقظهما واأكره 
اأن اأ�صق���ي ال�صبية وال�صبي���ة يت�صاغطون عند قدمي 
حت���ى طل���ع الفجر ف���اإن كنت تعل���م اأين فعلت���ه ابتغاء 
وجه���ك فافرج لنا فرجة نرى منها ال�صماء ففرج اهلل 
ف���راأوا ال�صماء وق���ال الآخر اللهم اإنه���ا كانت يل بنت 
ع���م اأحببته���ا كاأ�صد ما يحب الرج���ال الن�صاء فطلبت 
منه���ا فاأبت علي حتى اأتيته���ا مبائة دينار فبغيت حتى 
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جمعتها فلما وقع���ت بني رجليها قالت يا عبد اهلل اتق 
اهلل ول تفت���ح اخلامت اإل بحقه فقمت ف���اإن كنت تعلم 
اأين فعلت���ه ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ففرج وقال 
الثال���ث الله���م اإين ا�صتاأج���رت اأج ا بف���رق اأرز فلما 
ق�صى عمل���ه قال اأعطني حق���ي فعر�صت عليه فرغب 
عن���ه، فلم اأزل اأزرعه حتى جمع���ت منه بقرا وراعيها 
فجاءين فق���ال اتق اهلل فقلت اذه���ب اإىل ذلك البقر 
ورعاتها فخذ فقال اتق اهلل ول ت�صتهزئ بي فقلت اإين 
ل اأ�صتهزئ بك فخ���ذ فاأخذه فاإن كنت تعلم اأين فعلت 
ذل���ك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج اهلل« اأخرجه 

البخاري.
اإن ب���ررّ ودعاء الوالدي���ن �صيقفز بك قفزات كب ة اإىل 
الأم���ام ق���ال امل�صطفى �صل���ى اهلل علي���ه و�صلم: »من 
اأر�ص���ى والديه فقد اأر�صى اهلل، وم���ن اأ�صخط والديه 

فقد اأ�صخط اهلل« اأخرجه البخاري.
ي���ا �ص���الم.. اإذا كانت لدي���ك بو�صلة كب��� ة وبو�صلة 

�صغ ة وبر الوالدين.
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التاسع عشر: هيا بنا نلعب.. هيا بنا نلهو:
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العليل  النف����س، واجل�صم  ال�صليم موطن  | اجل�ص���م 
هو �صجنها |

فرنسيس بايكون

إن الريا�ص����ة البدنية مل تعدرّ و�صيلة حتقق غاية فح�صب 
بل اأ�صبحت �صرورة يف هذا الوقت الذي قلت فيه حركة 
الإن�صان مع ا�صتخدام الو�صائل والتقنيات احلديثة، وبعد 
املكان وتف�صي مر�س ال�صغ���ط وال�صكر وال�صمنة، وتلوث 
املن���اخ، ف�ص���اًل ع���ن ازدياد القل���ق واخل���وف والكتئاب 

واحلزن الذي هو من لوازم املدنية احلديثة.
نع���م اأ�صبح���ت الريا�صة �صرورة، وم���ن تخلى عنها فال 
يلوم���ن اإل نف�ص���ه فالروح مهم���ا بلغت م���ن التقوى فهي 
حتتاج اإىل ج�صد يق���وم باأعباء وواجبات العمل والدعوة 
والب���ذل والعطاء لي�س هذا فح�صب ب���ل ل بد للج�صم اأن 
يدافع عن نف�ص���ه يف مواجهة التهديد البيئي والأمرا�س 
الوبائية ووح�صية فردية احل�صارة واملدنية احلديثة.
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اإليك هذه التجربة العملية التي اأثبتتها درا�صة لطالب 
هارف���رد)15( عام 1962م، حيث راقب الباحث احلالة 
ال�صحية ل�صبعة ع�صر األفًا من خريجي جامعة هارفرد 
خ���الل فرة زمني���ة، وقد وج���د النتائج التالي���ة: »اإن 
الرجال الذين واظبوا على حرق األفي �صعرة اأ�صبوعيًا 
ا�صتمتع���وا ب�صحة اأف�صل بدرج���ة ملحوظة عن اأولئك 
الذي���ن حرقوا اأق���ل م���ن خم�صمائة �صع���ر، وانخف�س 
مع���دل اإ�صابته���م باأمرا�س ال�صراي���ني التاجية بن�صبة 
الثلث، وكان مع���دل اإ�صابتهم مبر����س ال�صرطان اأقل 
م���ن غ هم بن�صبة )20%( تقريب���ًا، بل اإنهم اأظهروا 
انخفا�صًا طفيفًا يف اإعداد الوفيات نتيجة للحوادث اأو 
حالت النتحار... والرج���ال املواظبون على الري�س 
وج���د اأنه���م ينام���ون اأف�صل م���ن غ هم، كم���ا اأنهم 
يعانون من ق���در اأقل من التوتر، والكتئاب والإم�صاك 
ونوب���ات ال�ص���رع، كم���ا اأنهم يظه���رون ثق���ة اأكرب يف 
اأنف�صهم، اإن �صدة مترينات الريا�صة تعمل على تقوية 
العظام والع�صالت، وله���ذا يقل تعر�س الن�صطني من 

)15(  احل���زمي، د. يو�ص���ف، قوان���ني احلي���اة اإي���اك اأن تك�صرها، ابن 
الأزرق للن�صر، الريا�س، الطبعة الثالثة، 2013م، �س12.
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الرجال ملر�س ه�صا�صة العظ���ام، اأو �صمور الع�صالت 
ويعي�صون حياة اأطول«.

اأم���ا بخ�صو����س ال�صغ���وط الع�صبي���ة، فق���د قارن���ت 
درا�ص���ة اأجريت يف جامعة جن���وب كاليفورنيا بني فئة 
تعي����س على تعاط���ي املهدئات ول متار����س التمرينات 
الريا�صي���ة، بفئة اأخرى مار�صت التمرينات الريا�صية 
ومل تتناول املهدئات، فكان���ت املجموعة الأخ ة اأكرث 
ا�صرخاء وم�صاكلها النف�صية اأقل، ومن بني النظريات 
الرائدة: اأن الريا�صة ترفع من م�صتوى »هرمون النور 
اإبينفري���ن اأو الن���ور اأدرينالني« يف املخي���خ لدى اأولئك 
الذين ينتظمون يف ممار�صتها. وهذا الهرمون م�صهور 

باأن له تاأث ًا مهدئًا ومدخاًل لل�صرور.
اإن الريا�ص���ة اأداة ج���د مهم���ة م���ن اأدوات املقاوم���ة 
والتحفيز على النمو وتروي���ح النف�س واإدخال ال�صرور 

عليها، وتكميلها اأي�صًا بالرفيه.
يف ثقافتن���ا املحلية نعني بالرفيه: اإتالف وقت الفراغ 
كيفم���ا اتفق دون �صاب���ق تخطيط، ويعن���ي عند بع�س 
اأقوامنا هو الوقت احلر الذي ت�صتطيع اأن تفعل خالله 



94

ما ت�صاء، دون قيد اأو �صرط �صرعي وعقلي.
الرفي���ه هو)16( ذل���ك الوقت ال���ذي يهت���م الإن�صان فيه 
ب�ص���كل م�صاع���ف باحتياجات���ه النف�صي���ة واجل�صمانية، 
والعاطفية والفكرية اخلا�ص���ة، م�صتمتعًا بها كي ي�صحن 
الطاق���ة، وي���ربد من�ص���اره للع���ودة اإىل حق���ل ال�ص���راع 
والتناف����س الدنيوي من جديد، م�صيف���ًا لنف�صه مهارات 
ومع���ارف واأخالق���ًا و�صلوكيات ترفع م���ن �صاأنه ومقامه، 
مث���ل الريا�ص���ة وم�صاه���دة التلفزي���ون، وال�صتم���اع اإىل 
املذي���اع وق���راءة ال�صحف واملج���الت، وتن���اول الع�صاء 
اأو الغ���داء خارج املن���زل، و�صيانة احلديق���ة، والت�صوق، 
وزي���ارة الأندي���ة، وجت���اذب احلدي���ث م���ع م���ن حت���ب 
وم�صاع���دة  والتاري���خ،  والأدب  وال�صيا�ص���ة  الثقاف���ة  يف 
الأ�صدق���اء وح�ص���ور املنا�صب���ات وموا�ص���اة اأحزانه���م، 
والرويح ع���ن الأطفال بالألعاب واملالهي، وال�صتحمام 
عل���ى البح���ر واملنتجع���ات، والتخيي���م بال���رب، وق���راءة 
الق�ص����س والرواي���ات، واملرا�صل���ة والكتاب���ة، والتعليق 
لو�صائل الإعالم، وت�صجيل املذكرات، والهتمام بالراث 

)16(  احل���زمي، د. يو�صف، �ص���رح الو�صائل املفيدة للحي���اة ال�صعيدة، 
مرجع �صابق، �س66.
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العائلي والوطني، واإقامة الولئم والبتهاج مع املقربني.
���ل وتقاوم وتقاتل  اإن الأبط���ال يعلمون اأن الروح تكلرّ ومنرّ
ول���ذا هي حتتاج اإىل ا�صراحة حمارب يف مكان ي�صتعيد 
في���ه حيويته و�صموه وفرحه، وفيه���ا يكافاأ نف�صه ويدلرّعها 

وي�صن من�صاره من جديد..
دلع نف�صك ياحبيبي.. لكن ب�صوي�س.
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العشرون: لحظة االنتصار:
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بتوا�صع  تنحني  ال�صنابل  | مالأي 
والفارغات روؤو�صهن �صوامخ |  

جرجيس بن العميد

إن ال�صع���ف مه���م لنطالق���ة الإن�ص���ان فال�صعور به 
يعن���ي احلياة واأن���ك يق����س ومهتم بالق���وة والنهو�س 
والعجي���ب اأن القوة ق���د تكون �صب���ب يف الف�صل حينما 
يعري الإن�صان ال�صعور بلذة النت�صار بالعربي: ياأخذ 
يف نف�صه مقلب!! وبامل�صطلح الفل�صفي: »غرور القوة«.
اإن النت�ص���ار يعطي املرء �صجاع���ة يف احلق والباطل 
وم���ن الباط���ل اأن ي�صتغن���ي املرء عن عف���و ربه و�صره 
���َك  َرِبرّ اإِىَل  ا�ْصَتْغَن���ى )1( اإَِنرّ  َراآَُه  {اأَْن  تع���اىل:  ق���ال 
ْجَعى )2(} �صورة العلق، ومن ال�صجاعة اخلاطئة  الُررّ
اأن يتخذ قرارات اقت�صادية غبية مل يَر خطاأها ب�صبب 

انت�صاء النف�س والثقة املفرطة.
عل���ى املنت�ص���ر اأن ي�ص���ارع ويداوم عل���ى �صكر اهلل عز 
وج���ل، وتعجبني تل���ك اللوحة املَعَلقة الت���ي كنت اأراها 
يف طفولتي معلقة يف البقالت »بال�صكر تدوم النعم«.
اإن نب���ي الهدى والنت�ص���ار عليه اأف�ص���ل ال�صالم �صن 
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�صنًة ح�صنة حينما طلبت منه زوجه التوقف عن اإتعاب 
نف�ص���ه بكرثة النوافل وه���و املغفور له من �صبع �صموات 
فكان يقول: »اأفال اأكون عبدًا �صكورا« رواه البخاري.
اإن حلظة النت�صار تقت�صي واجب النت�صار على الأنا 
ال�صغ���رى اإىل الأنا الكربى وه���م النا�س حينما يقدم 
له���م العط���اء والبذل وال�صخ���اء. اأن للعط���اء اأثر على 
النف����س الب�صرية ذاتها ف�صل ع���ن الراحة وال�صتقرار 
العاطفي وال�صعور بالر�ص���ى كما اأن اهلل �صوف يخلفه 

يف الدنيا بال�صوؤدد وبالغفران بالآخرة.
ون ويحتفل���ون بالنجاح وي�صيطر  اإن املنت�صري���ن يعربرّ
عليهم »عق���ل الكرثة« ل »عقل القل���ة« فالأول يفر�س 
اأن خ���  اهلل كث���  واأن الدني���ا مليئ���ة بالفر����س وما 
علين���ا �صوى اأن نه���زرّ بجذع احلياة ك���ي ت�صاقط علينا 
النجاح���ات ول���ذا فه���م يعط���ون ب�صبب ه���ذا التفك  

الإيجابي.
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اإنه���م ينتظرون منادي ال�صباح: الله���م اأعطي منفقًا 
خلفًا ويحذرون: اللهم اأعطي مم�صكًا تلفًا.

اإن العطاء هو كل العطاء واأن ترى اأخاك بوجه طليق..
�صوف حالك.. لكن النا�س يجب اأن ت�صتفيد. 
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الواحد والعشرون: الفارس اليترجل:
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| اإذا اأردت اأن تزرع ل�صنة فازرع قمحًا، واإذا اأردت 
اأن ت���زرع لع�صر �صن���وات فازرع زيتون���ًا. واإذا اأردت اأن 

تزرع ملئة �صنة فازرع اإن�صانًا |
مثل صيني

إن فك���رة الفاعلي���ة والكف���اءة وال�صق���وط والنهو�س 
والأمل والل���ذة واحلل���م والفع���ل واله���دف والأداء ه���و 
ديدن البطال فهم مهموم���ني م�صغولني دائمًا، كاأمنا 
املثابرة واحلر����س واللتزام اأ�صبح يجري يف دمائهم 
فه���م ل يرجلون اأب���دًا فاحلياة عنده���م قولة تعايل: 
ْ ِ ِفْتَنًة  ���ِررّ َواخْلَ )ُكُلرّ َنْف����سٍ َذاِئَق���ُة امْلَْوِت َوَنْبُلوُكْم ِبال�َصرّ
َواإَِلْيَنا ُتْرَجُعوَن( �صورة الأنبياء)35(، البع�س اآمن اأن 
الدني���ا دار ابتالء وامتحان عل���ى ال�صعيد احل�صاري 
والقت�صادي والجتماعي والفرد واجلماعة واملجتمع 
والدولة والغالب هم حزب اهلل قال تعاىل: )َفاإِنَّ ِحْزَب 
ِ ُهُم اْلَغاِلُب���وَن( �صورة املائدة اآية )56(، وغالبون  اهللَّ
لأنه���م زرع���وا الدنيا بالعمارة. وم���ا وقر يف وجدانهم 
قط اأنهم �صبي���ان اأو مراهقني بل بناة يبنون اأنف�صهم 
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وم���ن حولهم وقد يتوقف���ون بني فينة واأخ���رى للراحة 
يف ا�صراح���ة املح���ارب فالنف�س تكل ومَت���ل ويحتفلون 
بالإجناز مع الفخر بال���ذات، لكن �صرعان ما يعودون 

للعمل ثم العمل والعمل.

اإذًا فاإدارة الذات وتطويرها حتتاج اإىل ا�صتدامة فهي 
ة اأو يق�صه �صم���  اأو خطة لتح�صني اأو�صاع  لي�ص���ت هبرّ
ب���ل هي حي���اة ملوؤها حتوي���ل فن العي����س اجلديد اإىل 
عادة تفقدها عند التوقف بل قد ت�صاب باحلزن.. اإن 
ل بحكم العمر واملكان والزمان  ل ويتحورّ الإن�صان يتب���درّ
فتتغ  البيئ���ة املحيطة فيحتاج اأي�صًا لإعادة اكت�صاف 

الذات وهلما جرا.
لق���د ترك���ت ل���ك عزي���زي الق���اري يف اآخ���ر الكت���اب 
جمموع���ة من الكت���ب املهمة واملواق���ع الإليكرونية يف 

ذات املو�صوع وكذلك:
 www.warif.org/programs/meidiaprograms

به���ا فيل���م مدته ع�ص���ر دقائق يحكى خال�ص���ة مبادئ 
الأبط���ال وكذلك ثالث �صاعات من املقابالت امل�صجلة 
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وا عن ق�ص�صهم، اأرجوا  من املذياع لثالثة اأبطال عربرّ
منك ال�صتماع ولو لواحدة منها و�صتكت�صف هذا الكنز 

حيث �صتتعلم تقنيات عديدة وثرية.
يابطل.. مايهزك ريح.
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اثنان وعشرون: كتب ومواقع 
إليكترونية مهمة:
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اأقوله.. | �صي  عندي  عاد  وما  انتهيت،  | تراين 
د. يوسف الحزيم

سأس���رد لك ع�صرين كتاب���ًا يف اإدارة ال���ذات قد 
قراأتهم وا�صتفدت منهم كما اأوردت مواقع اإليكرونية 
ومدونات لي�س يل اإطالع عليها واإمنا ن�صحت بها من 

قبل �صباب مهتم ورائع..
جدد حياتك.. حممد الغزايل.	•
كيف تك�صب الأ�صدقاء وتوؤثر يف النا�س.. ديل كارجني.	•
دع القلق وابداأ احلياة.. ديل كارجني.	•
فن اخلطابة.. ديل كارجني.	•
اأهم )6( قرارات يتخذها املراهق.. �صون كويف.	•
العادات ال�صبع لأكرث النا�س اإنتاجية.. �صتيفن كويف.	•
ا�صنع املزيد من املال.. كارين ما كريدي.	•
اأهم )50( كتابًا يف م�صاعدة الذات.. توم باتلر.	•
اأهم )50( كتابًا عن النجاح.. توم باتلر.	•
اأراك على القمة.. زج زاجلر.	•
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15 مب���داأ للقي���ادة عن���د املل���ك عبدالعزي���ز.. د. يو�صف 	•
احلزمي.

قوانني احلياة اأياك اأن تك�صرها.. د. يو�صف احلزمي.	•
كيف تغ رّ ذاتك.. �صتيف اأندريان.	•
قوة عقلك الباطن.. جوزيف م يف.	•
اأغنى رجل يف بابل.. جورج �صامويل	•
الأب الغني والأب الفق .. روبرت بجيو�صاكي	•
اإطلق قواك اخلفية.. �صتيفن روبنز.	•
�صيد اخلاطر.. ابن اجلوزي.	•
الداء والدواء.. ابن قيم اجلوزية.	•
الفوائد.. ابن قيم اجلوزية. 	•

مواقع اإليكرتونية:
•	 www.badwi.com/blog مدونة حممد بدوي 
•	 www.jass.im/si مدونة جا�صم هارون
•	 www.rad1b.blogspot.com مدونة تطوير الذات
•	 www.moheeb.ps مدونة مهيب
•	www.shabayek.com/blog مدونة �صبايك
•	www.myupower.com موقع طاقتي
•	www.maharty.com موقع مهاراتي
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•	www.tatwiir.blogspot.com عامل تطوير الذات
•	www.al-zat.com موقع الذات
 منتدى تطوير الذات الحرايف	•

www.self-developments.org/forum

 منتدى الربجمة اللغوية الع�صبية	•
www.nlpnote.com/forum

ح�صابات مميزة يف تطوير الذات:
•	DrAldbyani@
•	altatwer@
•	peshawarp@
•	maharty@

.Good bye ختامًا: مع ال�صالمة باي باي.. بالإجنليزي
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ثالثة وعشرون: المراجع:
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وب�س | مراجع  وهذه  انتهيت..  لك  قلت  اأخي  | يا 
د. يوسف الحزيم

باتلر توم - باودون، اأهم خم�صني كتابًا يف م�صاعدة 	•
ال���ذات، مكتب���ة جري���ر، الريا�س، الطبع���ة الأوىل، 

2011م.
باتل���ر ت���وم - باودون، اأه���م 50 كتابًا ع���ن النجاح، 	•

مكتبة جرير، الريا�س، الطبعة الأوىل، 2011م.
احل���زمي، د. يو�صف، �صرح الو�صائ���ل املفيدة للحياة 	•

ال�صعيدة، دار ابن الأزرق، الريا�س، الطبعة الثالثة، 
1429ه�.

احل���زمي، د. يو�ص���ف، معاجلة الدي���ون ال�صخ�صية، 	•
موؤ�ص�صة العنود اخل ية، الريا�س، 2012م.

اأن 	• اإي���اك  احلي���اة  قوان���ني  يو�ص���ف،  د.  احل���زمي، 
تك�صره���ا، اب���ن الأزرق للن�ص���ر، الريا����س، الطبعة 

الثالثة، 2013م.
ماكري���دي، كاري���ن، ا�صنع املزيد م���ن املال، مكتبة 	•

جرير، الريا�س، الطبعة الثانية، 2013م.



ا�صتم���ع لثالثة �صاع���ات موؤثرة من ق�ص����س الأبطال 
اأف���كار ه���ذا الكت���اب عل���ى املوق���ع  الذي���ن ج�ص���دوا 

الإلكروين:
www.warif.org

www.warif.org/programs/meidiaprograms

اأع���دك باأنك �ص���وف تك���ون اإن�صان غ���  اإذا ا�صتمعت 
لها...





كيف 
تصبح بطًال.. 

في  ساعات







 







your sincerly

د. يوسف بن عثمان الحزيم

المؤلف
 أنظر للخلف


         
         




         


















تعيس وفاشل

محتار ومتردد

سعيد وناجح
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