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 المقدمة 
 

هذه رسالة اقتبست كثيرا منن معلوماتانا منن كتناب المفناتيح العلنرا للنجناح للندكتور 
ة نبينننا إبننراهيع عفيفنني الفقنني ي لكنننني قمننت بمانناخة معلومننات أاننرن  مننن لننريعتنا وسننن

وسيرته عليه الصالا والسالع  اإلسالمية ي أافت نصوصا ولواهد من كتاب هللا تعنال  
وسنة نبيه صل  هللا علينه وسنلع ي ومنن الثنروا العربينة التني تركانا لننا أسنالخنا العظناع ي 
ومقصدي خي ذلك أن أختح الباب ألبناء جلدتي من مواطني هذه المملكة وكل من يقرأ خي 

حرينية أن يطلع لعله يستفيد ما يجعل النجاح طريقه بعد أن كنان يلنعر بعندع الصحاخة الب
االهتماع كما هو حال كثير من أبنائنا ي أو أنه يحاول خلع يوخن  خصصنابه لنيء منن التنذمر 
واإلحبنناط ي خقننرر أن يكننل نفسننه إلنن  القنندر دون أن يصاننذ باألسننباب ويبقنن  كمننا هننو دون 

 عوال .حراك حت  يقاي هللا أمرا كان مف
 

ولقد مررت بتجربة أريد أن أعرااا عل  القراء األعزاء تبين لنا عدع االهتماع من 
بني جلدتنا بما يسعدهع أو يطور من أدائاع أو يجعل النجاح حليفاع ي هذه التجربة عبنارا 
عننن مراسننلة نحننو امسننمائة لاصننية طرحننت علننياع خكننرا إرسننال هننذه المفنناتيح مقابننل 

باقي منه للصدقة الجارية بصسمائاع بعد حساب البريند والطباعنة التراك بدينار يصرف ال
 ي ولكن لع أجد مجيبا عل  ندائي .

 
اللننك أناننا تجربننة مننن تجننارب الحينناا ي ولكننن الصنندمة خياننا حنندثت بسننبب عنندع 
االستجابة من أي خرد رغع أن قيمة االلنتراك ال تعنني لنيئا بالنسنبة للكثينرين خنمن كثينرا 

 الاع خيما ال منفعة خيه . من الناس يايعون أمو
  

النجاح خي هذه الحياا أمره سال لمن يريدونه ي ويعرخون سنبله ي أمنا النذين يريدوننه 
وال يعرخون سبله خاو علياع لاق ي لذلك خمناع خني حاجنة إلن  منن  يبنين لانع أو يانعاع 
 عل  الطري  الصنحيح ي خنال يوجند نجناح بندون ملنقة ي وال تتنوخر الثنروا لمنن ال يعمنل
عل  البحث عن سبل جمعاا  ي خالنجاح يعني الكفاح ويعني الجااد ويعني الصنبر ويعنني 

 المصابرا والمثابرا وكل المعاني التي تدل عل  العزيمة .
 
ولقد أرلدنا ربنا سبحانه وتعال  خي  كتابه العزيز عل  طري  النجاح لنيل السنعادا  

ي خبين لنا أن طري  النجاح هو العمنل الدنيوية واألاروية خي أكثر من تسع وامسين آية 
ي وبالتننالي خبنندون  العمننل ال يمكننن أن يتحقنن  نجنناح ي وبنندون العمننل المننتقن لننن تتحقنن  
ناِلَحاِت  السعادا المرجوا للدنيا واآلارا  ي قال جل جالله : } إِنَّ الَِّذيَن آَمنُنوا َوَعِملُنوا الصَّ

ِس نُننُزالا  َدول ِفننرل ( خجنننات الفننردوس ماننمونة للننذين آمنننوا وعملننوا 1{ ) َكانَننتل لَُاننعل َجنَّنناُت الل
 الصالحات المكتملين لللروط اإللاية .

 
ننِديِاعل َربيُاننعل بِمِيَمننانِِاعل ويقننول جننل جاللننه :  نناِلَحاِت يَال } إِنَّ الَّننِذيَن آَمنُننوا َوَعِملُننوا الصَّ

تِِاُع األَنلَااُر خِي َجنَّاِت النَِّعيِع {  ِري ِمنل تَحل   . (2)تَجل

                                                        
  . 107الكاف: - 1 
  . 9يونس: - 2 
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وبالتالي خمن النجاح أصله العمل ي وليس العمل خقط بل الرغبنة خينه واالسنتعداد لنه ي 
وتننرويا النننفس علنن  ذلننك ي خننمن النننفس اإلنسننانية جبلننت علنن  حننب اللنناوات والكسننل 
واللاو والعبث ي ولكن صاحب النفس هو الذي يستطيع أن يغير مسارها ي قال هللا تعنال  

نِة : } ُزي َِن ِللنَّاِس ُحبي  قَنَاِطيِر اللُمقَنلَطَراِ ِمنَن النذََّهِب َواللِفاَّ  اللََّاَواِت ِمَن الن َِساِء َواللبَنِيَن َوالل
ِث { ) َمِة َواألَنلعَاِع َواللَحرل َايلِل اللُمَسوَّ (ي والمعن  النذي تلنير إلينه هنذه اآلينة الكريمنة ي 1َوالل

ن اللنناوات واللاننو ي أمننا الجنند األمننور المحببننة إلنن  النننفس البلننرية ومننا تميننل إليننه منن
 والمثابرا خاذا أمر يحتاج إل  جااد ونلاط ال تتوخر عند كثير من الناس  .

 
وكان رسول هللا صل  هللا عليه وسلع يقول : ) اللاع إني أعوذ بك من العجز والكسل 
ي والارع والجبن والبال ي وعذاب القبر ي اللاع آت نفسي تقواها ي وزكاا أننت اينر منن 

كاها ي أنت ولياا وموالها ي اللاع إني أعوذ بك من قلب ال يالع ي ومنن نفنس ال تلنبع ز
(ألن كل تلك األمور سبب من أسباب  الفلل 2ي وعلع ال ينفع ي ودعوا ال يستجاب لاا ( )

 والاسارا للدنيا واآلارا .
 

 والننفس اإلنسنانية يجننب أن تكنون راغبنة خنني المعنالي ولنيس خنني النجناح خقنط ي ولننذا
أرلدنا رسول هللا صل  هللا علينه وسنلع خني الحنديث اللنريف إلن  طلنب المعنالي وأعلن  
الدرجات إذ يقول : ) الجنة مائة درجة ما بين كل درجتنين مسنيرا مائنة عناع والفنردوس 
أعالها درجة ي ومناا تفجر األناار األربعة ي والعرش من خوقاا ي خمذا سصلتع هللا خاسصلوه 

(إسنناده صنحيح  ي خمنا لنع 4( قال محمد بنن عبند الواحند الحنبلني )3)الفردوس األعل   ( 
تتوخر الرغبة والعزيمة ومعرخة الطري  ربما ال يتحق  النجاح ي خانظر ماذا تريد لنفسنك 

 ؟ .
 

 وقال اللاعر : 
 حب الرااع وإن تفطمه ينفطع  والنفس كالطفل إن تامله لب عل  

 وقال آار :
 خما انقادت اآلمال إال لصابـــــر   نــــ ألستسالن الصعب أو أدرك الم

 وقال ثالث :
 يعش أبد الدهر بين الحفـــــــــر . ومن لع يجرب صعود الجبــــــــــــــال 

 
وقبل نااية هذه المقدمة نقول بصننا أانذنا هنذه المعلومنات منن كتناب المفناتيح العلنرا 

بعننا النصننوق القرآنيننة والنبويننة للنجنناح للنندكتور إبننراهيع الفقنني . لكننننا أاننفنا إلياننا 
اللريفة التي تفيد خي هذه المعاني ي خنمن أصنول النجناح الصنحيحة هني خني لنريعتنا خني 
كتاب ربنا وسنة نبينا صل  هللا عليه وسلع . لكننا لفرط تقصيرنا مع كتاب هللا وسننة نبينه 

يبحنث عنن صل  هللا عليه وسلع صرنا نستقي أصولنا من غيرهما ي ألن اإلنسنان بطبعنه 
 كل غريب ي وكثير من الناس ال يصدقون إال ما جاء عن الغرب .

                                                        
  . 14آل عمران: من اآلية - 1 
  .  111/ 4سنن أبي داود :  - 2 
  . 8/327األحاديث الماتارا :  - 3 
 . 1/170ذيل التقييد :  (. 643(  وخاا )567أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي والدا ) - 4 
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 :والاالصة 

أن طري  النجاح خي كتاب هللا سبحانه وتعنال  هنو العمنل ي خبندون العمنل المنتقن  -1
لننن تتحقنن  السننعادا المرجننوا للنندنيا واآلاننرا ولننذلك قننرن هللا سننبحانه وتعننال  

 بالعمل . اإليمان بالعمل . والفوز والنعيع
إن الننفس اإلنسننانية جبلننت علنن  حننب اللناوات والكسننل واللاننو والعبننث ي ولكننن  -2

 صاحب العقل المبصر والفكر الثاقب هو الذي يستطيع أن يغير مسارها .
أرلدنا رسول هللا صل  هللا عليه وسلع إل  طلب المعالي وأعل  الدرجات وعندع  -3

 الراا بصي نجاح .
نني الصنبر ويعنني المصنابرا والمثنابرا النجاح يعني الكفاح ويعني الجااد ويعإن  -4

 وكل المعاني التي تدل عل  العزيمة والبذل والعطاء.
أن أختح الباب إلانواني وأانواتي منن أبنناء ا الكتيب إن المقصود والادف من هذ -5

لعلنه يسنتفيد منا يجعنل عنل سنبل النجناح ي ن يطلنع ألهذه المملكة وكل منن يقنرأ 
 .النجاح طريقا له

تبين لنا عدع االهتماع من كثير من أبناء هذه المملكة بما يسعدهع أو يطور من أدائانع  -6
أو يجعننل النجنناح حلننيفاع . وعنندع االسننتعداد لبننذل القليننل مننن أجننل النجنناح والفننوز 

 وتطوير األداء ي وهذه كارثة للعب متعلع .
وأايننرا خمننننا خنني لجنننة الصنندقة الجاريننة والمسنناجد بالجمعيننة اإلسننالمية نتمننن  لكننع 
النجنناح والتوخينن  خننني الحينناا الننندنيا واآلاننرا ي وأن تسنننتفيدوا مننن قنننراءا هننذه المنننذكرا 

 اا بغيتكع .الماتصرا لمفاتيح النجاح عس  أن تجدوا خي
 

 الباحث
 د . أحمد محمود آل محمود

 جامعة البحرين –كلية اآلداب 
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 مفاتيح النجاح

 من منظور إسالمي
 

 أنواع النجاح :
 

النجاح إما أن يكون ماديا دنيويا ي أو أن يكون معنويا أارويا ي أما النجناح خني الندنيا 

أو النجناح منثال ي A خيتمثل خي النجاح المدرسي بنصن يحصنل الطالنب علن  أعلن  المعندالت 

الجنننامعي بنننصن يرتقننني الطالنننب ويجتاننند خيحصنننل علننن  أعلننن  المننن هالت العلمينننة الجامعينننة 
كالماجسننتير أو النندكتوراه ي أو أن يكننون نجاحننا وظيفيننا بننصن ينننال اإلنسننان أخاننل الوظننائف 
وأرخعاا قدرا وراتبا ومكانة ي أو أن يكون النجاح خي جمع الثروا لمن يحلع باا وهو محروع 

 رق ملروعة لريفة صحيحة بعد خقر ولدا .مناا ي بط
 

وإما أن يكون النجاح لآلانرا ي وال بند لنه منن مقندمات تكنون خني الحيناا الندنيا أيانا 
كصداء الفرائا والمواظبنة علن  النواخنل والسننن واالزديناد خني القنرب والطاعنات ي كناألمر 

ين النننناس بنننالمعروف والناننني عنننن المنكنننر ي ي والحنننث علننن  الصننندقات ي أو اإلصنننالح بننن
المتااصمين أزواجا أو إاوانا أو أصدقاء أو جيران ي وغير ذلنك منن أخعنال البنر والاينر ي 

 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرااا هللا خسوف ي تيه هللا أجرا عظيما .
 

كل ذلك سي دي حتما بمذن هللا سبحانه وتعال  إل  تحقي  البلرن من مالئكة الرحمة 
التافيننف عليننه مننن الحسنناب وبينناا الوجننه ي ثننع سننرعة  التنني تقننبا أرواح المنن منين ي ثننع

السير عل  الصراط للفوز بالجنة والنجاا من النار ي ال بل النجاح والفوز بالفردوس األعل  
  ي أو جنة عرااا السموات واألرا أعدت للمتقين .

 
 من هع الناجحون ؟ :

 
ع هللا سننبحانه الننناجحون إذن مننن جميننع النننواحي هننع : الننذين يننصتمرون بمننا أمننره  

وتعال  بنه ي وينتانون عمنا نان  هللا عننه ي ثنع هنع  النذين يعملنون باجتاناد وذكناء ي وينصكلون 
بطريقننة صننحية ي ويمارسننون التمرينننات الريااننية بانتظنناع ي وياصصننون وقتننا كاخيننا لاننع 
ولعائالتاع ويعيلون حيناا صنحية متوازننة ي هن الء هنع النناجحون النذين يلنعرون بالسنعادا 

 من غيرهع .أكثر 
 

 خما هي مفاتيح النجاح ؟
ذكر الندكتور إبنراهيع الفقني خني كتابنه مفناتيح النجناح علنرا أسنباب ي هنذه األسنباب 
حقيقة وبكل تصكيد ت دي إل  النجاح إذا التزع اإلنسان باا بعد توخي  هللا سبحانه وتعنال  ي 

 هذه المفااتيح هي :

 

 الدواخع .1 التوقعات .6
 الطاقة .2 االلتزاع .7
 الماارا  .3 ةالمرون .8
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 التصور .4 الصبر .9
 الفعل .5 االناباط .10

 

 
 عــالدواخ -1

(. حينث 1قال ابن منظور : الدَّواخُع أَساخُِل الـِميِث : والميثاء : األَرا السالة اللَّـي ِنة)
ِديننةي أَسننفُل كننل َميلثنناء داخعننة. وقننال األَصننمعي:  النندَّواخُِع   َمننداخُِع الننـماء إِلننـ   خَع خننـي األَول تَنندل

خَع إِلـ  الواِدي األَعظع. و الداخِعةُ: التَّللعَةُ  وهي ما ارتفع من األرا وما  الـِميِثي والـِميث تَدل
خَع خـي تَللعة أُارن إِذا جنرن خنـي َصنبَبح وَحنُدورح منن َحنَدبحي 2هبط من َمَسايِل الـماء ي) (ي تَدل

تَداَر ثع َدخَع أُاَرن  ا واسل أَسفَل منااي خكنل  واحند منن ذلنك خَتََرن له خـي مواِاَع قد انلبََسَط ليئا
 (3داخِعةٌي والـجمع  الدَّواخُِعي)

 
خالمراد بالدواخع : القوا التي يتحرك باا اإلنسان للوصول إلن  أهداخنه وتحقين  آمالنه 

 وأحالمه ي كما يندخع الماء من األعل  إل  األسفل بقوا .
 

أي لنيء.  إذا وجند خما لع يكن لإلنسان داخع لعمل ما ال يكون عننده رغبنة خني عمنل 
الداخع يوجد الحماس والطاقة ويكون اإلدراك أخانل. خالنداخع إمنا أن يكنون دنيوينا ي كنجناح 
ملروع ما ي أو الترويج البتكار جديند للحصنول علن  الثنروا ي أو أن يكنون النداخع أاروينا 

 كالرغبة بالفوز بالجنة والنجاا من النار ي أو الفوز بالفردوس األعل  .
 

لرائع خي ذلك هو رسل هللا تعال  جده ي ومنناع المصنطف  صنل  هللا علينه وسنلع والمثل ا
الذي ارب المثل لتحقي  أمر هللا تعال  ي خقد كنان النداخع لدينه خني إصنراره علن  تبلين  منا 
أوحي إليه لفقته عل  أمته ي وحبه إلنقاذهع من عذاب هللا تعال  ي وأن يكون مصنيرهع إلن  

. لذلك صبر كثيرا عل  إيذائاع وتعذيباع له لمدا ثالث علرا سننة  جنة هللا تعال  وراوانه
ي ولع يرا أن يدعو هللا علياع بصن ينزل علياع عذابا منن عننده كمنا خعنل كثينر منن الرسنل 
السابقين حينما يئسوا من أقواماع إال أننه علينه الصنالا والسنالع كنان أملنه كبينر حتن  هناجر 

 ث  النور اإللاي .إل  المدينة المنورا ومن هناك انب
خعن عائلة زوج النبي  صل  هللا عليه أناا قالت لرسول هللا  صل  هللا عليه وسنلع : 
يا رسول هللا هل أت  عليك يوع كان ألد من يوع أحد ؟ خقال : ) لقد لقيت من قومك ي وكان 

بنني ألد ما لقيت مناع يوع العقبة إذ عرات نفسي عل  بن عبد يا ليل بن عبد كنالل خلنع يج
إل  ما أردت ي خانطلقت وأنا ماموع عل  وجاي خلع أستف  إال بقرن الثعالبي خرخعت رأسي 
خمذا أنا بسحابة قد أظلتني ي خنظرت خنمذا خيانا جبرينل خنناداني ي خقنال : إن هللا عنز وجنل قند 
سمع قول قومك لك ي وما ردوا عليك ي وقد بعث إليك ملك الجبنال لتنصمره بمنا لنئت خنياع ي 

خناداني ملك الجبال وسلع علي ي ثع قال : يا محمد إن هللا قد سمع قول قومنك لنك وأننا قال : 
ملك الجبال ي وقد بعثني ربك إليك لتنصمرني بنصمرك ي خمنا لنئت إن لنئت أن   أطبن  علنياع 

                                                        
 . 3/59سان العرب : ل - 1
 . . 1/33ماتار الصحاح : - 2
 . 8/88لسان العرب :  - 3
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األالبين  ي خقال له رسول هللا  صل  هللا عليه وسلع : بل أرجو أن يارج هللا من أصالباع 
 (. وال لك أن لنا خي رسول هللا أسوا حسنة .1حده ال يلرك به ليئا ( )من يعبد هللا و

 
 

 ؟من أين تصتي الدواخع
 

تصتي الدواخع من الرغبات الملتعلة خي النفس ي خالدواخع هي التني تجعلنك تقناوع الوانع 
الحالي لتغينره إلن  األحسنن. كالسنعي إلن   مراناا هللا تعنال  ي والفنوز بالجننة والنجناا منن 

. أو حب زيادا الدال أو تغيينر الوظيفنة إلن  أحسنن منانا .أو لنعورك بناألمر العظنيع  النار
الذي يتادد حياتك وحياا اآلانرين خصننت تسنع  منن أجنل إنقناذ حيناتاع ي أو لنعورك بصهمينة 
جلب مصلحة لألمة خصنت تسع  لتحقيقه ي أو يكون غراا ااصا بك أو ملروعا يحق  لك 

كنل ذلنك ابتغناء مراناا هللا تعنال  ي والفنوز بالجننة والنجناا منن أمانيك التي تسنع  إليانا ي  
 النار . أو حب زيادا الدال أو تغيير الوظيفة إل  أحسن مناا .

 
 الدواخع ستة :

يننرن بعننا أصننحاب التوجننه العلمنني أن النندواخع عننند اإلنسننان ثالثننة داخننع البقنناء  
 خصايف إلياا اثنين . والدواخع الاارجية والداالية ي وأنا أرن أن الدواخع امسة

 
 
وتتمثل خي رغبة المسلع أن ينقذ الناس منن عنذاب هللا تعنال  ي وأن  الدواخع الدينية  : -1

تكون أمته أرق  األمع ي بصن تكون قائندا لانذا العنالع بندل أن تكنون مقنودا مازومنة ي 
عزيزا بدل أن تكون ذليلة ي منتصرا بدل أن تكون مقاورا ي وهنذا منن أهنع الندواخع 

تي يعمل المسلع من أجلاا ي كما كان رسول هللا صل  هللا عليه وسلع يلعر بالمصساا ال
 التي تنتظر قومه إن لع ينقذهع من عذاب هللا تعال  .

 
ويتمثننل خنني رغبننة المسننلع خنني مرانناا هللا تعننال   بننالفوز بالجنننة  الننداخع األاننروي : -2

 ع من أجلاا . والنجاا من عذاب الجبار وهو أهع الدواخع التي يعمل المسل
 

 
ألن اإلسالع دين الفرد ودين األسرا  ودين المجتمع ودين الدولة   الداخع االجتماعي : -3

واألمة خيفترا خي المسلع أن يسع  لصالح الجماعة ي قال عليه الصالا والسالع : ) 
 (. 2الم من للم من  كالبنيان المرصوق يلد بعاه بعاا ( )

 
لبقنناء خنني هننذه الحينناا واللننعور بالسننعادا ي والتمتننع : ويتمثننل خنني حننب ا  داخننع البقنناء -4

بمباهج الحياا  ي يقو الدكتور الفقي : داخع البقاء هو الذي يجبر اإلنسنان علن  إلنباع 
 (.3حاجاته األساسية مثل الطعاع والماء والاواء  )

 

                                                        
  . 3/1420صحيح مسلع :  - 1 
  . 1/182صحيح البااري :  - 2 
  . 20مفاتيح النجاح :  - 3 
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األصل هو أن اإلنسان يعتمد عل  تقدير اآلانرين ونحنب أن يلنعر  : دواخع اارجية -5

بنا خمذا لع نجد من يقوع بتقديرنا ربما أصبنا بالفلل أو الكآبة لكن الصواب  اآلارون
 (. 1أن نقوع نحن بمكاخصا أنفسنا قبل اآلارين عند تحقي  أي نجاح لنلعر بالسعادا)

 
: هي التي ترخع مستون الطاقة وتقنود إلن  النجناحي والنتنائج العظيمنة.  دواخع داالية -6

لداالية  خاي السبب خي أن يقوع اللاق العادي بعمنل يقول الدكتور الفقي الدواخع ا
 (2ألياء أعل  من المستون العادي ويصل إل  نتائج عظيمة )

 يقترح الدكتور إبراهيع الفقي : 
 نموذج لتقوية الدواخع خي امس اطوات :

 
 التنفس العمي  لغاية العد إل  أربعة ثع الزخير مثل ذلك. -1
 اجلس أو قف وأكتاخك مفردا ورأسك مرخوعا. -2
نا قوي( بصنوت مرتفنع . ارتفناع الصنوت أحياننا يندل ردد خي نفسك امس مرات )أ -3

علنن  القننوا أو يتمثلاننا ي ومثننال ذلننك رخننع الصننوت بنناألذان ي ورخننع الصننوت بالتلبيننة 
 للحاج ي  ورخع الصوت بالتكبير أياع األعياد . 

اربنننط العبنننارا السنننابقة )أننننا قنننوي( بلنننعورك وحواسنننك. قنننال هللا تعنننال  : }  قَالَنننِت  -4
َراُب آَمنَّا ُاِل اأِليَمناُن خِني قُلُنوبُِكعل {) األَعل نا يَندل نَا َولَمَّ نلَمل ِمنُنوا َولَِكننل قُولُنوا أَسل قُلل لَعل تُ ل

3  )
 ِ ِمنُننوَن الَّننِذيَن آَمنُننوا بِننا َّ خبننين هللا جننل جاللننه لاننع أسننس اإليمننان خقننال : } إِنََّمننا اللُم ل

َوالِ  تَابُوا َوَجاَهُدوا بِصَمل ناِدقُوَن{ َوَرُسوِلِه ثُعَّ لَعل يَرل ِ أُولَئَِك هُُع الصَّ فُِسِاعل خِي َسبِيِل َّللاَّ ِاعل َوأَنل
( بمعننن  أن اإليمننان لننيس دعننون وإنمننا هننو يقننين ولننعور وإحسنناس 15)الحجننرات:
 وعمل جاد .

 (4اجعل من النجاحات السابقة داخعا لك لتحقي  النجاح خي الادف الجديد. ) -5
 

 إستراتيجية الدواخع:
 
 جحة تقوع باا خي كل يوع .دون ثالثة ألياء نا -1
كاخئ نفسك خي كل عمنل نناجح تقنوع بنه ي خاعمنل قائمنة بمنا تريند لنراءه ي ثنع النتر  -2

 لنفسك ليئا من هذه القائمة كلما حققت ليئا من النجاح . 
 .……قع بعمل ليء ااق بك مرا خي األسبوع كنزهة مثال أو علاء خي مطعع  -3
اإلحساس واللعور الصنادق حتن  تدرب عل  الرابط ثالث مرات يوميا مع حاور  -4

 (5( . )  تصبح هذه العملية تلقائية. ) وهي تذكر النجاح الساب 
 
 

 وما بعدها . 18إعطاء نبذا عن الرابط مراجعة كتاب الفقي ق 
 

                                                        
  . 20مفاتيح النجاح : أنظر :  - 1 
  . 28مفاتيح النجاح :  - 2 
  . 14الحجرات: من اآلية - 3 
  . 29-28: المفاتيح  - 4 
   32-18أنظر المفاتيح العلرا للنجاح د . إبراهيع الفقي :  - 5 
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 الاالصة : 
تبين لنا مما تقدع أن  أول مفاتيح النجاح هو وجود الداخع لدن اإلنسان ي وأن النجناح 

يجمع بين االثنين . وأن الناجحين هع إما أن يكون نجاحا دنيويا أو نجاحا أارويا ي أو نجاح 
الذين يصتمرون بما أمرهع هللا سبحانه وتعال  به ي وينتاون عما نا  هللا عنه ي ثع هنع  النذين 

أن المنراد بالنداخع : القنوا التني يتحنرك بانا اإلنسنان يعملون باجتااد وذكناء خني هنذه الحيناا. 
خع الماء من األعل  إل  األسفل بقنوا ي للوصول إل  أهداخه وتحقي  آماله وأحالمه ي كما يند

إذا وجد الداخع يوجند الحمناس والطاقنة ويكنون اإلدراك أخانل. والمثنل الرائنع خني تحقين  و
الننداخع رسننل هللا تعننال  جننده ي ومننناع المصننطف  صننل  هللا عليننه وسننلع الننذي اننرب المثننل 

دواخع هني التني تجعلننا لتحقي  النجاح ي ختصتي الدواخع من الرغبات الملتعلة خي النفس ي خالن
 نقاوع الواع الحالي لنغيره إل  األحسن .

 
 د . أحمد محمود آل محمود

 جامعة البحرين  -كلية اآلداب 
 
 
 

 الحلقة الثالثة 
 مفاتيح النجاح من منظور إسالمي

 المفتاح الثاني الطاقة 
 

المننراد ح األول مننن مفنناتيح النجنناح وجننود  الننداخع وأن اأن المفتننتبننين لنننا ممننا تقنندع 
إذا بالداخع : القوا التي يتحرك باا اإلنسان للوصنول إلن  أهداخنه وتحقين  آمالنه وأحالمنه ي و

وجد الداخع يوجد الحماس والطاقنة ويكنون اإلدراك أخانل.وأن النجناح إمنا أن يكنون نجاحنا 
دنيويا أو نجاحا أارويا ي أو نجاح يجمع بين االثنين وذلك هو األخال . وأن النناجحين هنع 

ذين يصتمرون بما أمرهع هللا سبحانه وتعال  به ي وينتاون عما نا  هللا عنه ي ثع هنع  النذين ال
يعملون باجتااد وذكاء خي هذه الحياا. والمثل الرائع خي تحقين  النداخع رسنل هللا تعنال  جنده 
علياع الصالا والسالع ي ومناع المصطف  صل  هللا عليه وسنلع النذي انرب المثنل لتحقين  

ي ختصتي الدواخع من الرغبنات الملنتعلة خني الننفس ي خالندواخع هني التني تجعلننا نقناوع النجاح 
الواع الحالي لنغيره إلن  األحسنن . والينوع أتحندث عنن المفتناح الثناني منن مفناتيح النجناح 

 وهو الطاقة
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 10 

 
 
 

 الطاقة -2
ٌق ي  ُق: َحل ـٌي يجعل خـي العن . وكل ليء استدار خانو َطنول الطاقة من الطوق: والطَّول

ُق منن ننواٌق. والطاقننات جمننع طاقننة ي و الطَّننوُق         وقننـيل: الطَّننول ا اسننتدار باللننيءي والننـجمع أَطل
 (.1واإِلطاقةُ : القدرا علـ  الليء )

 
الطاقننة تعننني القننوا وهنني انند الاننعف ي وتمثننل اإليمننان واليقننين اللننديد ي وتمثننل 

يات النال اللباب والعنفوان ي وتمثل كمال الرجولة ي وتمثل القدرا من غير تردد ي واإلمكان
ُق  أَقصنن  غايتننهي وهنو اسننع لننـمقدار مننا  محندودا ي والطاقننة القنندرا علننـ  اللنيء ي  والطَّننول

 (.2يمكن أَن يفعله اإلنسان بملقَّة منه)
ولقد ارب هللا سبحانه وتعال  لنا المثل خي كتابه الكريع خي قصة أصنحاب طنالوت 

داود عليه وعل  نبينا الصالا والسالع وجننوده إذ قنال سنبحانه وتعنال  : } قائد جيش سيدنا 
ننهُ خَلَننيلَس ِمن ِنني َوَمنننل  َ ُمبلتَِلننيُكعل بِنََاننرح خََمنننل َلننِرَب ِمنل ُجنُوِد قَنناَل إِنَّ َّللاَّ ننا خََصننَل َطننالُوُت بِننالل لَننعل خَلَمَّ

خَننةا بِ  تَننَرَف ُغرل ننهُ خَمِنَّننهُ ِمن ِنني إاِل َمننِن اغل عَمل ننا َجنناَوَزهُ هُننَو يَطل يَننِدِه خََلننِربُوا ِمنلننهُ إاِل قَِلننيالا ِمنننلُاعل خَلَمَّ
عَ َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ  ِ  قَالُوا ال َطاقَةَ لَنَا الليَول بَِجالُوَت َوُجنُوِدِه قَناَل الَّنِذيَن يَُظنينوَن أَنَُّانعل ُمالقُنو َّللاَّ

ابِِرينَ َكعل ِمنل خِئَةح قَِليلَةح َغلَبَتل خِئَةا كَ  ُ َمَع الصَّ ِ َوَّللاَّ  ( 249{ )البقرا:ثِيَراا بِمِذلِن َّللاَّ
خالاعفاء قالوا ال طاقة لنا اليوع بجالوت وجنوده ي أما أصحاب الطاقة وهع الم منون 

ِ { حقا وهع }  ِ َكعل ِمنل خِئَةح قَِليلَةح َغلَبَتل خِئَ خقالوا: } الَِّذيَن يَُظنيوَن أَنَُّاعل ُمالقُو َّللاَّ ةا َكثِينَراا بِنمِذلِن َّللاَّ
نننابِِريَن { .  ُ َمنننَع الصَّ خكنننان جنننزا هع النصنننر والغلبنننة ي حينننث قنننال سنننبحانه وتعنننال  : } َوَّللاَّ

ا يََلاُء  َمةَ َوَعلََّمهُ ِممَّ ُ اللُمللَك َواللِحكل ِ َوقَتََل َداُوُد َجالُوَت َوآتَاهُ َّللاَّ ال َدخل خََاَزُموهُعل بِمِذلِن َّللاَّ ِ َولَول ُع َّللاَّ
لح َعلَ  اللعَالَِميَن{ )البقرا: َ ذُو خَال ُا َولَِكنَّ َّللاَّ  (251النَّاَس بَعلَاُاعل بِبَعلاح لَفََسَدِت األَرل

إذن هنذه آثنار الطاقننة واانحة خني الوصننول إلن  الغاينة التنني يطلبانا الطنالبون ي خننال 
 طاقة بال إيمان وال إيمان بال عمل ي وال عمل متقن بال إاالق .

 أنواع الطاقة : 
الطاقنة علنن  ننوعين طاقننة عقلينة وطاقننة عاطفينة ي وهننناك أن النندكتور إبنرهيع الفقنني  ينذكر

 طرق لتحقي  هاتين الطاقتين العقلية والعاطفية وكيفية تفعيل هما واالستفادا مناما .  
 الطاقة العقلية: - 1

المصنندر األساسنني للطاقننة العقليننة هننو تحدينند األهننداف والعننزع علنن  تحقيقاننا ي خابنندأ 
 وأكد لنفسك أنك تستطيع تحقيقاا ي واقرأ هذه التصكيدات يوميا.بكتابة أهداخك 

 
 الطاقة العاطفية: - 2

اجلس خي مكان هادئ ي تننفس باندوء ي منع اإلحسناس بطريقنة التننفس هنذه ي تاينل  •
جسدك سابحا خي الاواء خي حركة التنفس ي وخكر خي إنسان تحبه أثنناء القيناع بنذلك 

ه وسننلع ي حننب الوالنندين ي حننب الننزوج حننب )حننب هللاي حننب رسننوله صننل  هللا علينن
 الزوجة واألبناء وهكذا (.

                                                        
 نقل بتصرف . 233-10/231لسان العرب :   - 1
 10/232لسان العرب :  - 2
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تجنننب مصنناحبة األلننااق دائمنني اللننكون خاننع ممننن يسننرق الطاقننة تننذكر الحكمننة  •
 القائلة : ) إن القرين بالمقارن يقتدي  ( .

تجنننب العننادات السنننيئة كالتننداين وتعننناطي المانندرات وغيرهنننا مننن المحرمنننات ي  •
 حوهما.وإدمان القاوا واللاي ون

كن عل  عالقة دائمة باأللااق اإليجابيين الناجحين . ) وتذكر حديث النبي صل   •
هللا عليه وسلع : ) مثل الجليس الصالح  والجليس السوء كحامل المسك وناخخ الكير 
ي خحامل المسك إما أن يحذيك ي وإما أن تبتاع منه ي وإما أن تجد مننه ريحنا طيبنة . 

 ثيابك ي وإما أن تجد ريحا ابيثة(. وناخخ الكير إما أن يحرق
ننع مبكنرا وزاول التمننارين الرياانية قبنل النننوع وبعنده . خالحكمنة تقننول: ) ننع بكيننر  •

 (1واصح بكير لوف الصحة كيف بتصير ( . )
 

 لصوق الطاقة:
 

للطاقة لصوق تقوع بسرقتاا من غير أن يلعر المرء كما يفعل السراق ) الحرامية 
 ؟ : ( خمناع لصوق الطاقة

 
اإلكثار من الطعاع / وإداال الطعاع عل  الطعناع . قنال صنل  هللا علينه وسنلع : ) منا  -1

مأل   آدمي وعاء لرا من بطن بحسب بن آدع أكالت يقمن صلبه خمن كنان ال محالنة 
( قنال أبننو عيسنن  : هنذا حننديث حسننن 2خثلنث لطعامننه وثلننث للنرابه وثلننث لنفسننه ( )

 صحيح.
 
ألمان. ودوا ه زيادا التعل  باهلل تعنال  وتسنليع األمنر إلينه  القل  :  أي اللعور بعدع ا -2

. قال رسول هللا صل  هللا عليه وسلع : )واعلع أن األمة لو اجتمعت عل  أن ينفعوك 
بليء لع ينفعوك إال بليء قد كتبه هللا لك  ولو اجتمعوا عل  أن ياروك بلنيء لنع 

( قننال 3وجفننت الصننحف ( ) ياننروك إال بلننيء قنند   كتبننه هللا عليننك رخعننت األقننالع
 الترمذي هذا حديث حسن صحيح . خماداع األمر كذلك خلماذا القل  .

 
 
اإلجااد:  سبب من أسباب النقق خي الطاقة. وعالجاا الترويح  بفعل المباحات خعن  -3

 (.4أنس أن النبي  صل  هللا عليه وسلع  قال : ) روحوا القلوب ساعة بساعة ( )
 

 نا؟كيفية زيادا الطاقة عند
عند اإلنسان بالتنفس الصحيح ي ونظناع التغذينة  ترتفع  الطاقةأن يرن الدكتور الفقي 

 الصحيح ي والتمرينات الريااية .
 

 أوال  : التنفس الصحيح : 

                                                        
   46-33أنظر المفاتيح العلرا للنجاح د . إبرهيع عفيفي :  - 1 
  . 4/590سنن الترمذي  - 2 
  . 4/467سنن الترمذي :  - 3 
  . 1/392مسند اللااب :  - 4 
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 س:ـأنواع التنف
  والتنفس الصحيح يكون عل  طريقتين : 

:  وهو عبارا عن استنلاق الاواء ببطنص لغاينة العند إلن  أربعنة ي  التنفس التفريغي األول  :  
إمسناك الانواء لغاينة العنند إلن  علنرا منع الزينادا خيمننا بعند خني العند ي ثنع إاننراج  ثنع

 الاواء من الفع ببطء أياا لغاية العد إل  امسة ثع ستة وهكذا.
 

وهو عبارا عن االستنلاق من األنف حت  العد إلن  أربعنة ي    التنفس لتوليد الطاقة::  الثاني
أربعنة أياناي يكنرر التمنرين ثنالث منرات ثع إخنرا  الانواء منن الفنع حتن  العند إلن  

 يوميا )علر مرات( لكل مناا.
 

 ثانيا:  نظاع التغذية:
 

يتامن نظاع التغذية الصنحي : اإلكثنار منن لنرب السنوائل ) المناء ي ثمانينة أكنواب 
متفرقة االل اليوع (ي تناول الكثير من الفواكه عند الجوع ي مع إااخة السلطات إل  الطعاع 

منع وجنوب مان  الطعناع جيندا قبنل البلنع . وهنذا يقتاني عندع وع كل الفاكانة. ي وعند الج
 اإلسراع خي األكل .

 
 ثالثا:  التمارين الريااية:

 
 ) الواوء وأداء الصالا ( ي والسباحة والملي من الريااات الممتازا.  •
 ابدأ يومك بتمارين التنفس ي ثع تمارين لد العاالتي والملي خي المكان. •
 دقيقة. 15مدا ال تقل عن الملي ل •
 يمكنك أداء التمارين وأنت تلاهد التلفاز. •
 

 والاالصة : 
اقنة عقليننة أو طاقننة خمنننا نعننني بالطاقنة القننوا ي واإليمنان واليقننين اللننديدي وهني أمننا ط

عاطفية ولكل مناما سبل لتحقيقانا ي ولصنوق الطاقنة ثالثنة اإلكثنار منن الطعناع ي والقلن  ي 
وأن السننبيل إلنن  زينناا الطاقننة : التنننفس الصننحيح ي ثننع تصننحيح نظنناع التغذيننة ي  واإلجانناد ي

 والتمارين الريااية .
ية التني يطلبانا الطنالبون ي إذن هذه آثار الطاقة وااحة خي الوصول إل  الغا

 خال طاقة بال إيمان وال إيمان بال عمل ي وال عمل بال إاالق .
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 الماارا - 3
الـَماارا: من مار ي والماارا الـِحذق خـي الليء. و الـماهر: الـحاذق بكنل عمنلي وأَكثنر 

ة اسننتغالل ( . خالطاقننة عبننارا عننن كيفينن1مننا يوصننف بننه السننابح الـُمننـِجيدي والننـجمع َمَاننَرا )
 القدرات واإلمكانات خيما ينفع النفس أوال ثع ما ينفع اآلارين . 

 
ذكر أن البحننث عننن المعرخنة هننو إحنندن الاطننط الموصنلة إلنن  السننعادا والرانناء . وأن تن

وجود المعرخة  وانعداماا يمكن أن يلكل مصيرنا ألن المعرخة هي قنوا ي وبمقندار المعرخنة 
صة أكبنر لتصنبح سنعيدا وناجحنا.  إذا أردت حيناا أخانل لديك تكون مبدعا وتكون لديك خر

 خازدد معرخة أكثر .
 

لَُماُت َوالنيوُر؟ {) تَِوي الظي َم  َواللبَِصيُر أَعل َهلل تَسل تَِوي األَعل قال هللا تعال  : }  قُلل َهلل يَسل
2 )

تَِوي الَِّذيَن يَعللَُموَن َوالَّذِ  يَن ال يَعللَُموَن إِنََّمنا يَتَنذَكَُّر أُولُنو كما قال سبحانه وتعال  : } قُلل َهلل يَسل
 ( .3األَللبَاِب {)

 
 وقال اللاعر : 

 وليس أاو علما كمن هو جاهل . تعلع خليس المرء يولد عالما 
 

وخي الابر : أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا وال تكن الاامس ختالك يعني جاهال 
(4 .) 

 
 .ادا معرختكاستغل وقت ركوبك للسيارا لزي

 
ساعة خي السننة خني ركنوب السنيارا. لنذا يمكننك اسنتاداع هنذه  700يقاي اإلنسان نحو 

الساعات لكي تسمع وتتعلع كيف تكون متحمسا.  وكيف يكون لديك طاقة عاليةي كينف تزيند 
من قربك من هللا تعنال  ي كينف تراني ربنك جنل جاللنه لتكمنل سنعادتك ؟  كينف تزيند منن 

ف تحسننن قنندراتك خنني خننن االتصننال وتبننادل المعلومننات ؟  كيننف تنندبر نسننبة مبيعاتننك ؟ كينن
 أمورك بطريقة أخال ؟ أو كيف تكون أبا أو أما أخال ألبنائك ؟.

 
خي إمكانك زينادا دالنك بتوسنيع دائنرا معلوماتنك ومعرختنكي وذلنك عنن طرين  قيمنة 

 الادمات التي يمكنك تقديماا.
 

اا عل  ما ال منفعة خيه ي أو منا يانرك  ويانر أنف  بعا أموالك لتنمية عقلك مثلما تنفق -
 اآلارين كالداان مثال .

 
 ك:ـل ذلـألج

                                                        
 . 5/184لسان العرب :  - 1
  . 16الرعد: من اآلية - 2 
  . 9الزمر: من اآلية - 3 
  . 2/167كلف الافاء ومزيل اإللباس : - 4 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 14 

قننع بلننراء كاسننيتات بننرامج مفينندا واسننتمع إلياننا وأنننت خنني سننيارتك. ) خانن الء مثننل  •
 الجليس الصالح ( .

 دقيقة خقط. 20اقرأ خي اليوع لمدا  •
ه. ) اتقان العمنل تعلع كل ليء يتعل  بمجال عملك لتصبح ممتازا خي أي ليء تعمل •

 ( بالقراءا عنه وزيادا المعرخة .
 احار محاارتين خي السنة عل  األقل. •
 تعلع لغة جديدا. •
 احفظ كل يوع كلمة جديدا من القاموس. أو خيما يتعل  بعملك أو وظيفتك . •
 اجعل أمامك هدخا أن تصبح ممتازا خي عملك. •
 استيقظ مبكرا واستادع هذا الوقت خي االبتكار. •
 خكرا جديدا تاطر عل  بالك مبالرا بدون تصاير . دون كل •
 ابدأ بتنفيذ األخكار التي تقربك من تحقي  هدخك. •
 احتفظ بمفكرا صغيرا معك وقع بتدوين أي خكرا هامة تاطر عل  بالك. •
 اسصل نفسك كل يوع ما الذي يمكن أن أخعله ألحسن مستون حياتي. •
 

 قبل النوع يجب القياع بعمل األتي:
 

 هل استعملت يومك بطريقة ذكية ؟ اسصل نفسك -1
 كيف تستطيع أن تجعل من يومك أخال من أمسك. -2
 (1أطلب من عقلك الباطن أن يبحث لك عن طرق جديدا لتحسين ماارتك. ) -3
إسنصل نفسننك هننل أديننت صنالا العلنناء هننل أوتننرت قبنل أن تننناع ي هننل قبننل هللا تعننال   -4

 عباداتك وأعمال الاير التي خعلتاا خي هذا اليوع ؟ 
ال رسول هللا  صل  هللا عليه وسنلع : )  المناهر بنالقرآن منع السنفرا الكنراع البنررا ق

وعن عمر بن الاطاب أنه  ( .2والذي يقرأ القرآن ويتتعتع خيه وهو عليه لاق له أجران ( )
بننل أن تحاسننبوا ي وزنننوا أنفسننكع قبننل أن توزنننوا ي حاسننبوا أنفسننكع  ققننال خنني اطبتننه   : 

 وتزينوا يوع تعراون ال ياف  منكع ااخية.
 

والاالصة خمن الماارا عبارا عنن كيفينة اسنتغالل القندرات واإلمكاننات خيمنا ينفنع الننفس 
أوال ثع ما ينفع اآلارين . وأن البحث عن المعرخة هو إحدن الاطط الموصنلة إلن  السنعادا 

مقنندار المعرخننة لننديك تكننون مبنندعا وتكننون لننديك خرصننة أكبننر لتصننبح سننعيدا والرانناء . وب
 وناجحا.  خمذا أردت حياا أخال خازدد معرخة أكثر .

خمن وجود المعرخة  وانعداماا يمكن أن يلنكل مصنيرنا ألن المعرخنة هني قنوا ي وبمقندار 
إذا أردت المعرخة لنديك تكنون مبندعا ي وتكنون لنديك خرصنة أكبنر لتصنبح سنعيدا وناجحنا.  

حينناا أخاننل خننازدد معرخننة أكثننر .وأنننه علنن  الفننرد أن يحسننن اسننتغالل وقتننه خيمننا ينفننع بنندل 
 إااعته خيما يار .كما أن علينا محاسبة أنفسنا خي كل يوع حت  نصل إل  األخال .

 

                                                        
  . 56-48المفاتيح :  - 1 
  . .  1/549صحيح مسلع :  - 2 
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نِي ِعللماا{)طـه: من اآلية ِ ِزدل خَعِ 114قال هللا جل جالله : }َوقُلل َرب   ( وقال جل جالله :} يَرل
ُ بَِمننا تَعلَملُننوَن َابِيننٌر{ )المجادلننة: مننن ننَع َدَرَجنناتح َوَّللاَّ ُ الَّننِذيَن آَمنُننوا ِمنننلُكعل َوالَّننِذيَن أُوتُننوا اللِعلل  َّللاَّ

 (11اآلية
وقال صل  هللا عليه وسلع : )لن ينعقد قدما عبد يوع القيامة  حت  يسصل  عن أربع اصال 

ه وعن ماله من أين اكتسبه وخيمنا أنفقنه وعنن علمنه عن عمره خيما أخناه وعن لبابه خيما أبال
 . 1/346ماذا عمل خيه(مجمع الزوائد :

 قال اللاعر : 
 والجال يادع بيت العز واللرف .   العلع يرخع بيتا ال عماد له 
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 التصور - 4

 

التصور من صور: ومن أَسنماء هللا وهو التصور  من مفاتيح النجاح المفتاح الرابع 
ر جميننع الننـموجوداتي ورتباننا خننصَعط  كننل لنني رل وهننو الننذي َصننوَّ ِ ء مناننا تعالننـ : الننـُمَصو 

(. والتصنور أي الننـحال 1صنورا ااصنة وهيئنة مفننردا يتمينز بانا علنـ  ااتالخاننا وكثرتانا )
راا{ ؛ ِصُر امل  الـمتوقعة. ونـحٌو منه قولُه تعالـ : }إِنـي أَرانـي أَعل

 
 خالتصور هو الطري  إل  النجاح .  تايل األلياء التي لع تحدث وقل لع ال تحدث.

  
 تايالت األمس.تذكر أن إنجازات اليوع هي 

كنت خي صغري وأنا طفنل أتاينل بعنا االبتكنارات العلمينة ي لكننني وجندت أن الغنرب 
حققاا ي مثل إعادا األخالع خي التلفزيون عند الحاجة . وخي هذه األياع تايلنت طريقنة لتبريند 
ماء الازانات خي الصيف بدون مصاريف خفعلتاا ثع طورت خكرتاا . ونلرتاا بين إاواني 

. 
 

 ع أن األحالع هي نقطة البداية ألي نجاح وألي إنجاز وهي بال حدود.اعل •
 اعلع أن التايل بداية االبتكاري وأن التايل أهع من المعرخة. •
 وأعلع أن ما تستطيع أن تحلع به تستطيع تحقيقه إذا أردت. •
 

 كيف تموت األخكار العظيمة ؟
 

 تموت األخكار العظيمة بسببين :
 
النناس المحيطنون بنك إمنا غينرا أو تحبيطناي أو الانوف منن السنارية السع الحلو:  وهنع  -أ 

ِلَك خََحاَق بِالَِّذيَن  ِزَئ بُِرُسلح ِمنل قَبل تُال واالستازاء . قال هللا تعال  خي مثل ه الء : } َولَقَِد اسل
ِزئُوَن { ) تَال َسِاُروا ِمنلُاعل َما َكانُوا بِِه يَسل

2 . ) 
 
ال هنو نفسنك أنننت نفسنك أننت خالمكنان الوحيند الننذي تصنبح خينه تحقين  األحننالع مسنتحي -ب 

وأخكارك . وذلنك بنالتردد ي أو الينصس أو عندع اللنجاعة بالمبنادرا .قنال هللا تعنال  : }َوَمنا 
اَراٌ بِالسيوِء إاِل َما َرِحَع َرب ِي إِنَّ َرب ِي َغفُوٌر َرِحيٌع{ )يوسف: ُئ نَفلِسي إِنَّ النَّفلَس ألَمَّ  (53أُبَر ِ

 .طريقة توصلك لتطوير قوا أحالمك
 
 دون علرا ألياء تتمن  أن تحققاا حسب أهميتاا. -1
 دقيقة. 15اجلس خي مكان هادئ مريح بحيث ال يزعجك أحد لمدا  -2
 وعم .تنفس بارتياح  -3

                                                        
  4/473لسان العرب :  - 1
  .  11الحجر: - 2 
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أغما عينيك وقع بالتركيز عل  كل جزء من أجزاء جسمك وتايل أنك تنزل سنلما  -4
يحتوي عل  علر درجنات ومنع كنل درجنة تنزلانا تلنعر بارتيناح واسنترااء أكثنر.  

 وعل  الدرجة العالرا أترك نفسك تماما وألعر باالرتياح وأطل  أي توتر.
 

ءه ي  هنذا هنو ننور مسنتقبلكي إبندأ أمامك باباي أختحه الحنظ الننور النذي ورا نتايل أ
الملي خي حياتك المستقبلة تجناه هندخك إلن  أن تصنل إلن  الزمنان والمكنان النذي تحقن  خينه 

 حلمك.
 

 (.1كرر التمرين مع كل حلع من أحالمك. )

                                                        

  .  68-57المفاتيح : - 1 
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 الفعل - 5

 
 

الفعننل هننو العمننل والحركننة ي والفعننل هننو دليننل القنندرا واإلرادا لننديك ي ومننا  
إرادا هللا سننبحانه وتعننال  وقدرتنه ي خقنند أعطنن  هللا سننبحانه وتعننال  قندرتك وإرادتننك إال مننن 

 اإلنسان ليئا من صفاته ي ومن صفاته القدرا واإلرادا .
 

 الفعل هو الطري  إل  القوا :
 

لقد قرن هللا تعال  القول بالعمل ي خقنول بنال عمنل ال يكفني لتحقين  النجناح  ي خنال بند 
ِلَع تَقُولُنوَن َمنا ال تَفلعَلُنوَن جل جالله : } يَا أَييَاا الَِّذيَن آَمنُوا  من اقتران القول بالعمل ي قال هللا

*  ِ ا ِعنلَد َّللاَّ ا َكصَنَُّاعل  أَنل تَقُولُوا َما ال تَفلعَلُونَ َكبَُر َمقلتا َ يُِحبي الَِّذيَن يُقَاتِلُوَن خِي َسبِيِلِه َصف ا * إِنَّ َّللاَّ
ُصوٌق{ قول هنا هو: ادعاء اإليمان باللسان ي والعمل المطلوب أن يقترن . وال  (1)بُنليَاٌن َمرل

 القول بالعمل حت  يتع التحق  من صدق اإليمان . 
 خيلتزع المسلع بصداء ما طلب هللا سبحانه وتعال  منه ي وينتاي عما نااه هللا جل جالله عنه .

سبحانه وتعال  منه ي وينتاي عمنا ناناه هللا  خيجب أن يلتزع المسلع بصداء ما طلب هللا 
 جل جالله عنه حت  يصل إل  النتيجة المرغوب خياا وهي النجاح .

 
 َوَسنعَ  لََانا َسنعليََاا َوهُنَو ويقول سبحانه وتعال  خي آينة أانرن : } َوَمننل أََراَد اآلِانَراَ  

ُكوراا{  )االسراء: ِمٌن خَصُولَئَِك َكاَن َسعليُُاعل َملل ( .بمعن  من أراد الفوز باآلارا خعليه أن 19ُم ل
يسع  لتحقي  هذا الفوز ي والسعي هو الكسب والعمل خال تكفي اإلرادا وحندها أو العنزع أو 

 النية من غير كسب وال عمل .
 
 

معرخة وحدها ال تكفي ي بل البد أن يصاحباا التطبي  ي واالستعداد وحده ال لذا خمن ال
يكفنني ي بننل البنند مننن العمننلي خالمعرخننة بنندون التنفيننذ يمكناننا أن تنن دي بصنناحباا إلنن  الفلننل 

 واإلحباط.
 

 الحكمة والماارا والنجاح
 

 الذي تفعله ي والمانارا أن تعنرف كينف تفعلنه ي والنجناح هنو امالحكمة أن تعرف 
 أن تفعل ي  خابدأ بالحلع واألملي لكن إذا حلمت خابدأ بالتنفيذ بدون تردد.

 
لقد كانت هداية الناس أمل عند رسل هللا علياع الصالا والسالع وايال حنالع ي لكنناع 
ما اكتفوا باذا الحلع أو الايال بل بذلوا من الجاد والوقت والجاناد اللنيء الكثينر حتن  أدوا 

انة حملاع هللا تعال  إياها ي خقال لنبيه محمد صل  هللا علينه وسنلع آمنرا ما خي أعناقاع من أم
ننَك ِمنننل َرب ِننَك َوإِنل لَننعل تَفلعَننلل خََمننا بَلَّغلننَت ِرَسننالَتَهُ وَ  ننِزَل إِلَيل ُسننوُل بَل ِنن ل َمننا أُنل ُ لننه : } يَننا أَييَاننا الرَّ َّللاَّ

نِدي اللقَن َ ال يَال َع اللَكناخِِريَن{ )المائندا:يَعلِصُمَك ِمَن النَّناِس إِنَّ َّللاَّ ( وقنال جنل جاللنه خني آينة 67ول
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ُسننوَل خَننمِنل تَننَولَّيلتُعل خَمِنََّمننا َعلَنن  َرُسننوِلنَا اللننباَل ُ اللُمبِننيُن(  َ َوأَِطيعُننوا الرَّ أاننرن : }َوأَِطيعُننوا َّللاَّ
وبانذا سبحانه وتعنال  ي  ( خقد كان دور الرسل العمل عل  تبلي  الناس دعوا هللا12)التغابن:

 عملوا واجتادوا وجاهدوا وصبروا حت  أتاهع اليقين .
خيجب أن يلتزع المسلع بصداء ما طلب هللا سبحانه وتعال  مننه ي وينتاني عمنا ناناه هللا  

 جل جالله عنه حت  يصل إل  النتيجة المرغوب خياا وهي النجاح .
 

 ل:ـــاب الفلـــأسب
للفلل أسباب ي كما أن للنجاح أسبابه ي ولقد علمت أن من أسباب النجاح العمل والمثابرا 

 خما أسباب الفلل ؟ :
  

 أوال:  الاوف . 
 ثانيا:  المماطلة .

 
 أوال:  الاوف وهو أربعة أنواع:

 
َحيلنَا إَِل  الاوف من الفلل ب -1 سبب تجربة سابقة. وهللا سبحانه وتعال  يقول: }َوأَول

َزنِني إِنَّنا  نيَع ِ َوال تََاناخِي َوال تَحل ِقينِه خِني الل ِانِعيِه خَنمِذَا ِافلنِت َعلَيلنِه خَصَلل أُع ِ ُموَس  أَنل أَرل
َسِليَن{ )القصق: مكان غير آمن  ( خاألصل أن اليع7َراديوهُ إِلَيلِك َوَجاِعلُوهُ ِمَن اللُمرل

من إمكانية وقوع الغرق للرانيع ي وإذا لقينه خرعنون وجننوده خاألصنل أن يكنون 
من الاالكين ي ولكن إرادا هللا سبحانه وتعال  خوق كل التوقعات. خصمرها هللا تعال  

 أن تصتي بما هو أصل خي سبب الاالك ليكون سببا خي حصول النجاا .
قَاال َربَّنَا إِنَّنَا نََااُف أَنل يَفلُرَط َعلَيلنَنا أَول أَنل الاوف من عدع التقبل من اآلارين. } -2

غَ (  َمُع َوأََرن{ )طـه: (45)يَطل  ( 46-45قَاَل ال تََااخَا إِنَّنِي َمعَُكَما أَسل
 الاوف من المجاول. -3
 الاوف من النجاح. -4

الاننوف لننيس مننن صننفات المنن منين المننوقنين بقانناء هللا تعننال  ي إنمننا هننو مننن 
صفات الاعفاء المناخقين ي والم من مطلوب مننه اإلقٌنداع ولنذلك خنمن كنل النناجحين خني 

وا م منين باهلل سبحانه وتعال  حقيقة خيدخعاع إيماناع للوصول إل  هذه الحياا إما أن يكون
ما يراي هللا تعال  ي وإما أن يكونوا من منين بانرورا النجناح خني هنذه الحيناا الندنيا ي 
وه الء وأولئك هع الذين يقدر لاع النجناح . أمنا المنناخقون خنال يعرخنون النجناح بقندر منا 

 اآلارين ي لكن سرعان ما يسقطون وينكلفون . يعرخون الوصولية ليصلوا عل  أكتاف
 

 ثانيا:  المماطلة بتصجيل الواجبات أو تنفيذ األحالع :
  
وتعلمنا من رسول هللا صل  هللا عليه وسلع الذي قال عنه ربه جل جالله : } لَقَدل َكاَن  

َ وَ  ُجو َّللاَّ َواٌ َحَسنَةٌ ِلَمنل َكاَن يَرل ِ أُسل َ َكثِينراا{لَُكعل خِي َرُسوِل َّللاَّ َع اآلِاَر َوذََكنَر َّللاَّ . خلقند   (1)الليَول
كنان عليننه الصنالا  والسننالع المثننل الرائنع  خنني اغتنناع الفننرق لصننالح الندعوا إلنن  ديننن هللا 
سبحانه وتعال  خما كان يدع ناديا من أندية قريش إال ويتوجه إلياع بالدعوا ي وال موسما من 

ويبلغاع برسنالته ي وال يندع زينارا النناس إلن  بينت هللا  مواسع العرب الذي يجتمعون خيه إال
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الحننراع إال ويجتانند خنني نصننحاع ودعننوتاع ي كننان ذلننك منننه ولننو أدن إلنن  إيذائننه بننالكالع أو 
الارب باليد ألنه كان يلنعر بصهمينة دوره خني إنقناذ النناس منن الانالك ينوع القيامنة ي وهنذا 

عوا قومنه لنيال ونانارا ي قنال هللا جنل جاللنه سيدنا نوح عليه وعل  نبينا الصنالا والسنالع يند
ِمي لَيلالا َونََااراا{  ُت قَول ِ إِن ِي َدَعول وكذلك حال الرسل السابقين منع  (1)عل  لسانه : } قَاَل َرب 

 أقواماع .
 

ثع كان بعد ذلك الفنتح المبنين والنصنر الكبينر حينمنا وجند المقنر لدولنة اإلسنالع وهني 
الناس خي دين هللا أخواجا . وهناهي أعنداد المسنلمين خني ازديناد  المدينة المنورا وحينما دال

مستمر وإقبال من غير إدبار ي والفال خي ذلك النتااز الفنرق المناسنبة منن غينر تقصنير 
 أو تردد أو اوف . 

 
وتعلمنا منذ الصغر عدع تصجيل عمل اليوع إلن  الغند ألننه إمنا أن ين دي إلن  التنراكع          

 أو ي دي إل  النسيان ثع تفتر الامة خيما بعد . لألعمال ختثقل ي
 خمذا حدث مثل ذلك خابحث عن السبب الحقيقي الذي يمنعك من التنفيذ واسصل نفسك :

 
 ما الذي يمنعني من تنفيذ واجباتي وأحالمي ؟ •
 ما هو أسوء ليء يمكن أن يحدث لو قمت بالتنفيذ؟ •
 ما هو أخال ليء يمكن أن يحدث لو قمت بالتنفيذ؟ •
 

ذلك قننال رسننول هللا صننل  هللا عليننه وسننلع : )الكننيس مننن دان نفسننه وعمننل لمننا بعنند لنن
 ( 2الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمن  عل  هللا ( )

 
وقالوا:  ال تنزعج من الفللي ولكن أول  بك أن تقل  من الفرق التني تانيع مننك حنين ال 

 تحاول أن تجرباا.
 
بدأي ألن رحلة األلف مينل تبندأ باطنوا ي وال تجعنل أي لنكل وا:  لن تنجح أبدا إذا لع تــوقال

حجة لعدع التصرفي خبعند العاصنفة تطلنع اللنمس واإللنراق ينصتي بعند الظنالعي 
 واللقاء يتحول إل  صيف.

  
 طريقة للوصول إل  التنفيذ السليع:

 يقترح الدكتور إبراهيع الفقي هذه الطريقة لتحقي  النجاح :
 أكتب ثالثة أهداف تريد تحقيقاا. -1
 اع اطة لكل واحد من هذه األهداف. -2
 ارورا والسرعة.كون إحساسا بال -3
 ابدأ حاال خي التنفيذ. -4
 أكد لنفسك يوميا أنك قادر عل  تحقي  أهداخك. -5
 حاول التقدع كل يوع ولو اطوا نحو هدخك. -6
 تصرف وكصنك قد نجحت خعال . -7
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ال تقارن نفسك باآلارين بل قارن نفسك بمنا كننت خينه منن قبنل ي ومنا النذي سنتكون  -8
 عليه مستقبال.

 لاطوات.ركز عل  النتائج وليس عل  ا -9
 

 (1اعمل ما تريده اليوع وال ت جله إل  غد خالوقت كالسيف إن لع تقطعه قطعك. )
 الاالصة : 

 
اا التطبي  ي واالستعداد وحده ال يكفي ي المعرخة وحدها ال تكفي ي بل البد أن يصاحب

 بل البد من العملي خالمعرخة بدون التنفينذ يمكنانا أن تن دي بصناحباا إلن  الفلنل واإلحبناط.
الذي تفعله ي والماارا  امالحكمة أن تعرف ولتحقي  النجاح ال بد من اقتران القول بالعمل ي 

بنالحلع واألمنلي لكنن إذا حلمنت خابندأ أن تعرف كيف تفعله ي والنجناح هنو أن تفعنل ي  خابندأ 
بالتنفيذ بدون تردد. اعمل ما تريده الينوع وال ت جلنه إلن  غند خالوقنت كالسنيف إن لنع تقطعنه 

الاوف  والمماطلة كما عرخنا الطريقة الصحيحة لتحقي  وأن الفلل يعود إل  سببين  قطعك.
 النجاح بالبدء بالعمل والتنفيذ بدون تصاير.
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 التوقعات - 6

التوقننع منن وقننع : وَوقَنَع علننـ  اللننيء ن مفنناتيح النجناح التوقننع ي المفتناح الاننامس من
نِري  ا: سنقََط ي و َوقَنَع اللنيُء منن يندي كنذلك ي  والتََّوقينُع:   تَنَظينُر األَمل ا وُوقُوعنا ومنه يَقَُع َوقلعنا

تُه)يقال: تََوقَّعلُت مَ  (. ختوقع حدوث الليء إما توقعا حسنا وهو الفنصل الحسنن ي 1ـِجيئَه وتَنَظَّرل
 أو توقع حدوث ليء غير سار وهو من التلا ع.

 
كان رسول هللا  صل  هللا عليه وسلع  يحب الفنصل  الحسنن  خعنن أبني هرينرا راني 

رسنوال خناجعلوه حسنن هللا عنه قال : قال رسول هللا  صل  هللا علينه وسنلع :) إذا بعثنتع إلني 
الوجه حسن االسع ( وقد كان رسول هللا  صنل  هللا علينه وسنلع  يتفناءل ويحنب التفنا ل وال 
يتطير ألن التفا ل هو حسن الظنن بناهلل ي وروي عنن رسنول هللا  صنل  هللا علينه وسنلع أننه 

 (. 2قال : ) الفصل مرسل خمن أعطي حظا من التفا ل انتفع به ( )
 

 صل  هللا عليه وسنلع يتوقنع النجناح خني دعوتنه لكننه لنع يكنن يعلنع لقد كان رسول هللا
 مت  سيتحق  لذلك استمر خي بذل جاده بدون كلل أو ملل حت  وصل .

 
وكننذلك كبننار الماتننرعين والمنتجننين وأصننحاب الم سسننات الكبيننرا كننانوا يتوقعننون 

 النجاح لملاريعاع خاجتادوا وواصلوا المسير حت  كتب لاع النجاح .
 

 وقعات هي الطري  إل  الواقع.الت
 

توقع الاير دائماي وقديما قالوا : تفاءلوا بالاير تجدوهي يقال:  كل ما نتوقعه بثقة تامة 
سنننيحدث خننني حياتنننناي لنننذلك عليننننا أن نفكنننر بميجابينننة لنجننند المواقنننف اإليجابينننة والعكنننس 

نتَكل  لَنُع اللغَيلنَب السل َايلنِر َوَمنا َمسَّننَِي صحيح.لذلك قال هللا جل جاللنه : } َلَنول ُكنلنُت أَعل ُت ِمنَن الل ثَرل
( ي خالمطلوب من المسلع توقع الاير واالستكثار منه ليصل 188السيوء{)األعراف: من اآلية

 إل  مطلوبه ي وعدع االستسالع لليصس .
عقل الباطن يقوع ركز عل  نقاط القوا خيك وقدرتك عل  االبتكار لكي تكون سعيداي ال

 بما تمليه عليه أنت خمن ما تقوله لعقلك الباطن هو الذي سيحدث خعال.
 

 كيفية الوصول للتوقعات اإليجابية:
 
عليك أن تغير السلبيات إل  إيجابيناتي وقنل دائمنا:  أننا أسنتطيع عمنل ذلنك وسنصنجح  -1

ِمٌن  مثل غيري من الناجحين.قال اِلَحاِت َوهَُو ُمن ل هللا جل جالله : }خََمنل يَعلَملل ِمَن الصَّ
ننَراَن ِلَسننعليِِه َوإِنَّننا لَننهُ َكنناتِبُوَن( )االنبينناء: ( إذن العبننرا بالعمننل والعمننل لننيء 94خَننال ُكفل

 إيجابي والترك أمر سلبي .
 

لغائاا.قال ال تستسلع لألوامر السلبية التي تحدثك باا نفسك بل أنتبه وأمر عقلك بم -2
تَلَفُنوا ِمننل بَعلنِد َمنا َجناَءهُُع اللبَي ِنَناُت  قُنوا َواال هللا جل جالله : }َوال تَُكونُوا َكالَّنِذيَن تَفَرَّ
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( خننالتفرق واالاننتالف امننر سننلبي 105َوأُولَئِننَك لَُاننعل َعننذَاٌب َعِظننيٌع( )آل عمننران:
ِذيَن قَنالُوا َسنِمعلنَا َوهُنعل ال يقاي عل  القوا وقال سبحانه وتعال  : }َوال تَُكونُوا َكالَّ 

َمعُوَن{ )ألنفال: ( ناي عن السلبية بمبطان الماالفة وإظاار المواخقة .  وقال 21يَسل
ا { )النحل: اح أَنلَكاثا ِد قُوَّ لََاا ِمنل بَعل  ( 92جل جالله }َوال تَُكونُوا َكالَّتِي نَقََاتل َغزل

 
ات السنلبية التني تتلقاهنا منن تصرف دائما وخ  اطتنك واحنذر الرسنائل واإللنار -3

األهل أو األصدقاءي ال تسمع لمن يبرمج لك توقعاتك بطريقة سلبية.قال هللا تعال  
ا  آِن َواللغَنول قُنرل نَمعُوا ِلَانذَا الل خي مثلاع قال هللا جل جالله: } َوقَاَل الَّنِذيَن َكفَنُروا ال تَسل

ِلبُوَن{ )خصلت:  ( 26خِيِه لَعَلَُّكعل تَغل
 

 ابدأ يومك بتوقعات إيجابية وقل لنفسك أني أتوقع يوما ممتازا إن لاء هللا تعال . -4
ا عند الناسي وأحسن منا خني المواقنفي وأحسنن منا خني الحيناا. توقع الاير وأحسن م -5

(1) 
ننل تََلناُء تعال  : قال هللا تِي اللُمللَك َمنل تََلناُء َوتَنلنِزعُ اللُمللنَك ِممَّ }قُِل اللَُّاعَّ َماِلَك اللُمللِك تُ ل

ءح قَننِديٌر( )آل عمننران: ننُر إِنَّننَك َعلَنن  ُكننل ِ َلننيل َايل ( 26َوتُِعننزي َمنننل تََلنناُء َوتُننِذلي َمنننل تََلنناُء بِيَننِدَك الل
ه وتعننال  ي وليسننت بينند الننناس ي خننمذا توقعننت الايننر سننتجد خننالاير والسننعادا بينند هللا سننبحان

 الايرا . وخي المثل : اللي يااف من العفريت يطلع له .
 والاالصة :

خمن المفتاح الرابع والاامس من مفاتيح النجاح هو التصور والتوقعنات ي والتصنور 
تاج عقلي عظيع. عبارا عن التايل وكع ي خاو الطري  إل  النجاح لما للايال من إبداعات ون

نِري يقنال: تََوقَّعلنُت َمنـِجيئَه  والمفتاح الاامس من مفاتيح النجاح التوقع ي والتََّوقيُع:   تَنَظينُر األَمل
تُه. وتوقع حدوث الليء إما توقعا حسنا وهو الفصل الحسن ي أو توقعا سيئا  وهو منن  وتَنَظَّرل

كيفينة الوصنول للتوقعنات ع.كمنا عرخننا التلا ع. وعرخنا أن التوقعات هي الطرين  إلن  الواق
 اإليجابية 
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 زاعــااللت - 7
 

إل  أن المعرخنة وحندها ال تكفني ي بنل البند أن يصناحباا التطبين  ي  مما ما انتاينا 
واالسننتعداد وحننده ال يكفنني ي بننل البنند مننن العمننلي خالمعرخننة بنندون التنفيننذ يمكناننا أن تنن دي 

الحكمنة أن قتران القول بالعمل ي خولتحقي  النجاح ال بد من ا بصاحباا إل  الفلل واإلحباط.
الذي تفعله ي والماارا أن تعرف كيف تفعله ي والنجاح هو أن تفعل ي  خابدأ بالحلع  امتعرف 

واألملي لكن إذا حلمت خابدأ بالتنفينذ بندون تنردد. اعمنل منا ترينده الينوع وال ت جلنه إلن  غند 
الانوف  والمماطلنة كمنا ن وأن الفلنل يعنود إلن  سنببي خالوقت كالسيف إن لع تقطعه قطعنك.

 عرخنا الطريقة الصحيحة لتحقي  النجاح بالبدء بالعمل والتنفيذ بدون تصاير.
 

االلتنزاع منن لَنِزَع يَللنَزُعي والفاعنل ووأما المفتاح السابع من مفاتيح النجاح خاو االلتزاع 
اا.  الزٌع والـمفعول به ملزوٌع . ورجل لَُزَمنةٌ يَللنَزع اللنيء خنال يفاِرقنه. و الل ِنزاُع: الفَنـيلصل جند 

ُدعا كع أَي ما يصنع بكع ربـي لوال دعا ه إِيَّاكع  وقوله عز وجل: }قل ما يَعلبَصُ بُِكع رب ِـي لوال
ا{) إِلننـ  اإِلسننالعي خقنند كننذَّبتع خسننوف يكننون ِلزامننا

ا لكننع؛ وهننو خننـي اللغننة 1 ( ؛ أَي عننذاباا الزمننا
 ( .2الـُمالَزمة للليء والدواُع علـيهي )

 
َمُر َوأَ  ننَدعل بَِمننا تُنن ل ننِرال َعننِن قنال هللا جننل جاللننه لنبيننه عليننه الصننالا والسننالع :} خَاصل عل

ِرِكيَن {) نَطبِرل َعلَيلَانا 3اللُملل نالاِ َواصل لَنَك بِالصَّ ( وقال جل جالله خي لصن االلتزاع : }  َوألُمرل أَهل
ُزقُنَك َواللعَاقِبَنةُ ِللتَّقلنَون {) نُن نَرل ا نَحل قنا صَلَُك ِرزل . والمنراد النزع بمنا أمنرت بنه منن تبلين  ( 4ال نَسل

 . رسالة ربك ي والزع أداء الصالا وأمر أهلك بالتزاع أدائاا .
 

 قال اللاعر العربي :
 اآلمال إال لصابر خما انقادت  ألستسالن الصعب أو أدرك المن  

 
 اإلصرار عل  تحقي  الادف :
ثنر الحناالت وعمومانا الننقق خني االلتنزاع ولنيس الننقق خني إن سبب الفلنل خني أك

إن االعتقنناد القننوي بالنجنناح والرغبننة وتعانند العمننل أقننون مننن العوائنن  والمواقننع القنندرات.
والتعليقات )قال رسنول هللا صنل  هللا علينه وسنلع : المن من القنوي اينر وأحنب إلني هللا منن 

من الاعيف ي وخي كل اير ي احرق عل  ما ينفعنك ي واسنتعن بناهلل وال تعجنز ي وإن الم 
أصابك ليء خال تقل لو أني خعلت كان كذا وكذا ي ولكن قل قدر هللا وما لاء خعل ي خنمن لنو 

قوله عليه الصالا والسالع الم من القوي عاع خي كل ليء ي قنوي (.5تفتح عمل الليطان( )
وقوله احنرق علن  منا ينفعنك خينه خي إيمانه ي قوي خي اتااذ قراره ي قوي خي أداء واجباتا
 توجيه إل  االلتزاع والعمل مع التوكل عل  هللا تعال  .

. 
 

 اإلصرار أهع أسباب النجاح :
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اإلصننرار والتحنندي لكننل الصننعوبات سننبب مننن أهننع أسننباب النجنناحي يجننب أن يكننون 
 العقبات.وتحدي عندك اإلصرار اللديد لمواجاة 

 
التصميع واإلصرار قادران عل  كل ليء بمليئة هللا تعال ي اإلصرار هو القوا التي 

 ظروف الصعبة وهو القوا الداخعة إلنجاز أعمال عظيمة.تدخعنا لنستمر رغع ال
 

الفلنننل سنننببه التوقنننف عنننن المحننناوالت ي يقنننول المثنننل:  )النننناجحون ال يتراجعنننون 
 والمتراجعون ال ينجحون(.

 
 قال اللاعر : 

 يعش أبد الدهر بين الحفر  ومن لع يجرب صعود الجبال 
 
للوصنول إلنن   فاتصنهنذه الوالندكتور إبنراهيع الفقني خني كتابننه مفناتيح النجناح  علينناقتنرح ي

 اإلصرار القوي :
 أن تكون اللاق األخال امن أخراد األسرا .عاهد نفسك عل   -1

أكتب ثالثة ألياء يمكنك أن تحسن عالقتك بصخراد عائلتك وعاهد نفسك عل  أن تقوع  •
 بتكراره يوميا.

قع باع من تحباع وقرباع إليك وعبر عنن حبنك لانع. )عنن أبني هرينرا قنال أبصنر  •
سن بن علي خقال إن األقرع بن حابس التميمي النبي  صل  هللا عليه وسلع  يقبل الح

لي علرا من الولد ما قبلت أحدا مناع خقال نبني هللا  صنل  هللا علينه وسنلع   منن ال 
 (.1يرحع ال يرحع ( )

 أدعاع عل  وليمة علاء أو نزهةي أو خي الاواء الطل . •
ساعد خي أعمال البيت حت  خي غسيل المواعين. خقد كان رسول هللا  صل  هللا عليه  •

وبننه  وياصننف نعلننه ويصننلح افننه ويماننن أهلننه ويصكننل بنناألرا وسننلع : )  يرقننع ث
ويقول : إنما أنا عبد آكل كما يصكنل العبند وعلن  ذلنك كاننت األنبيناء علنياع السنالع ( 

(2. ) 
اظار ألخراد العائلة كل خرد مناع أنك تااف علنياع خعنال. قنال هللا تعنال  :}  •

ِذرل َعِليَرتََك األَقلَربِيَن{ )اللعراء: (  وقال عز وجل : }يَا أَييَانا الَّنِذيَن 214َوأَنل
ِليُكعل نَاراا {)التحريع: من اآليةآَمنُ  فَُسُكعل َوأَهل  ( 6وا قُوا أَنل
 

 التزع بالعمل: -2
ل وعاهد نفسك عل  أكتب ثالثة ألياء تستطيع عن طريقاا تحسين مستواك خي العم •

 أن تلتزع بصدائاا .
 و واألحاديث السلبية عن أي لاق.غابتعد عن الل •
 كن دائما متواجدا ومستعدا لمساعدا اآلارين. •
 نظف مكتبك دائما واجعله منظما. •
 اذهب لعملك مبكرا وكن آار لاق يترك العمل. •
 اظار للجميع أنك تاتع باع وأنك تاتع بعملك. •
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 مال.الزع نفسك أن تكون مجا .3
 لارك أهلك وأصدقاءك أخراحاع وأحزاناع. •
 اع هاتفيا أو أدعاع عل  العلاء.ب تصلأرسل إلياع بطاقات التانئة أو ا •
 الزع نفسك بعمل ألياء ولو بسيطة إلسعاد من حولك. •
 

 الزع نفسك بتحقي  أهداخك.  .4
 ركز عل  النتائج وليس عل  النلاط ذاته أو النكسات. •
 جيداي ختناول طعاما صحيا وألرب الكثير من الماء.الزع نفسك أن تكون خي صحة  •
 قع بصداء التمرينات الريااية يوميا. •
 حاخظ عل  وزنك المثاليي ابتعد عن العادات السيئة. •
 

 الزع نفسك أن تكون األخال خي كل ليء تعمله. .5
 احار محاارتين خي السنة عل  األقل. •
 دقيقة يوميا. 20واظب عل  القراءا لمدا  •
 ااق اإليجابيين الناجحين.ااتلط باألل •
 

 الزع نفسك بمساعدا اآلارين. .6
مد يد المساعدا دائما. قال صل  هللا عليه وسلع : )  المسلع أاو المسلع ال يظلمه وال  •

يسلمه ي من كان خني حاجنة أاينه كنان هللا خني حاجتنه ي ومنن خنرج عنن مسنلع كربنة 
لما ستره هللا يوع القيامة خرج هللا عنه باا كربة من كرب يوع القيامة ي ومن ستر مس

( )1. ) 
تصندق مننن أموالننك ولننو قلننيال علن  الفقننراء والمحتنناجين خالقليننل إلنن  القليننل  •

قُهُ خَلليُنلِف ل  كثير. قال هللا تعال  : } ِليُنلِف ل ذُو َسعَةح ِمنل َسعَتِِه َوَمنل قُِدَر َعلَيلِه ِرزل
ا  ُ نَفلسا ُ ال يَُكل ُِف َّللاَّ ا آتَاهُ َّللاَّ نراا{)ِممَّ نرح يُسل ُ بَعلنَد ُعسل عَُل َّللاَّ  إاِلَّ َما آتَاَها َسنيَجل

2 . )
 اارج ما يفيا عن حاجتك للمستحقين. 

 (3. )نوعأد عباداتك خي أوقاتااي وأطلب من هللا التوخي  وال •
إن سبب الفلنل خني أكثنر الحناالت المفتاح السادس من مفاتيح النجاح خاو االلتزاع  و

وعموماا النقق خي االلتزاع وليس النقق خي القدرات.إن االعتقاد القوي بالنجاح والرغبنة 
مواقنع والتعليقنات . اإلصنرار والتحندي لكنل الصنعوبات وتعاد العمل أقون من العوائن  وال

وتحنندي سننبب مننن أهننع أسننباب النجنناحي يجننب أن يكننون عننندك اإلصننرار اللننديد لمواجاننة 
العقبات. التصميع واإلصرار قادران عل  كل لنيء بملنيئة هللا تعنال ي اإلصنرار هنو القنوا 

 نجاز األعمال العظيمة.التي تدخعنا لنستمر رغع الظروف الصعبة وهو القوا الداخعة إل
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 أو استادع البدائلالمرونة  - 8
أن سننبب الفلننل خنني أكثننر الحنناالت المفتنناح السننادس مننن مفنناتيح النجنناح اسننتفدنا مننن 

وعموماننا النننقق خنني االلتننزاع ي ولننيس النننقق خنني القنندرات.وأن االعتقنناد القننوي بالنجنناح 
والرغبة وتعاد العمل أقون من العوائن  والمواقنع والتعليقنات . كمنا أن اإلصنرار والتحندي 

الصننعوبات سننبب مننن أهننع أسننباب النجنناحي خيجننب أن يكننون عننندنا اإلصننرار اللننديد لكننل 
العقبات. وأن التصميع واإلصرار قادران عل  كل ليء بمليئة هللا تعال ي وتحدي لمواجاة 

خاإلصرار هو القوا التي تندخعنا لنسنتمر رغنع الظنروف الصنعبة وهنو القنوا الداخعنة إلنجناز 
 األعمال العظيمة.
أو اسنتحداع  المروننةمن مفاتيح النجاح وهني اليوع خمنه عن المفتاح الثامن  أما حديثنا
ُرُن َمَرانَةا وُمُرونةا: وهو ِلنـيٌن خنـي َصنال البدائل ي والمرونة نلتُنه: أَلَنلتُنه من : َمَرَن يَمل بة. و َمرَّ

ي وهنو لَنـي ٌِن خنـي صنالبة ) ا إِذا استمر  ُرُن ُمُرونا وَصلَّبلتُه. وَمَرَن الليُء يَمل
(.خالمروننة عبنارا 1

عن القابلية والقدرا عل  التغيير ي واستاداع البدائل ي بحسب الحال التي أنت خياا أو الادف 
 الذي تطلبه وتنلده . 

راا( )قال هللا جل جالله  ِر يُسل راا* إِنَّ َمَع اللعُسل ِر يُسل  ( . 2} خَمِنَّ َمَع اللعُسل
لقد أمر هللا جل جالله نبيه محمدا صل  هللا علينه وسنلع بنالتبلي  ووعنده بالعصنمة منن النناس 

ُسوُل بَل ِ ل َما أُنلنِزَل إِلَيلنَك ِمننل َرب ِنَك َوإِنل لَنعل تَفلعَنلل خَ  ُ خقال له : } يَا أَييَاا الرَّ َمنا بَلَّغلنَت ِرَسنالَتَهُ َوَّللاَّ
َع اللَكاخِِريَن{) قَول ِدي الل َ ال يَال يَعلِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ َّللاَّ

( . لكنه علينه الصنالا والسنالع اسنتعمل 3
طرقننا ماتلفننة خنني التبلينن  ولننع يلتننزع بطريقننة واحنندا خكننان ينندعوهع سننرا وجاننرا ي أخننرادا 

الحج والعمرا ي والزيارا للقبائل ونحو ذلك حت  استطاع وجماعات ي خي المنتديات ومواسع 
 أن يجد الناصر والم يد ثع التمكين لقياع الدولة اإلسالمية .

 
 ولذلك خمن المرونة  كما يقول الدكتور إبراهيع الفقي تقتاي: 

 
 عدع تكرار نفس المحاوالت التي ال ت دي إل  النجاح خصناا لن ت دي إل  ذلك.  - 1
مننرا تجنند خياننا التحننديات والمصنناعب .          لننيكن لننديك اسننتعداد لتغييننر اطتننك خنني كننل   - 2
 خي األلياء أكثر.  حكمهاللاق األكثر مرونة خي أسلوبه يكون ت - 3
ليكن اليوع الذي تجد خيه عمال هنو الينوع النذي تبحنث خينه عنن عمنل أخانل مننه. وهنذه  - 4

من أحدهع إذا حصل عل  وظيفة مناسبة ال يفكر خي مالحظة يجالاا كثير من أبنائنا اليوع ي خ
األخال ي أو يفكر خي كيفية تطوير نفسه ليرتقي بسرعة ي بصن يلتح  بدورات راسية ي مثال 
أو يكمل تعاليمنه ي أو يعنرف قنوانين وأنظمنة عملنه اإلدارينة حتن  يثبنت جندارا يسنتح  بانا 

 الترقي .
سننتراتيجي أو التاطيطنيي بمعننن  منناذا تصننع إذا واجاتننك عقبننات أو علينك بننالتفكير اال - 5

 معوقات ؟  
 عليك أن تكون مستعدا لتعديل اطتك دائما. - 6
 

 اطة لبلو  درجة المرونة الكاخية:
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 أعد قائمة بصهداخك وقع بترتيباا حسب األولويات. -1
 أاتر الادف األهع. -2
قع بتدوين ثالث اطط من الممكن أن تساعدك عل  تحقي  هدخك بحيث إذا لنع تننجح  -3

 األول  تعمل الثانية وهكذا.
 قدما العقبات التي من الممكن أن تواجاك وقع بمعداد حلول لاا.توقع م -4
 اجعل ذهنك دائما متفتحا ألخكار جديدا. -5
اصق يوميا وقتا لمراجعة اطتك وابحث عن طرق لتحسين أي موقف وبالمرونة  -6

 (1خي حياتك إل  األحسن. ) بالتغييرستلعر 
 الاالصة 

المرونة عبارا عن القابلية والقدرا عل  التغيير ي واسنتاداع البندائل ي بحسنب الحنال 
 . نقف عاجزين عن أول خلل  خالالتي نحن خياا أو الادف الذي نطلبه وننلده 

 عدع تكرار نفس المحاوالت التي ال ت دي إل  النجاح خصناا لن ت دي إل  ذلك.الحظ 
اللناق خمرا تجد خيانا التحنديات والمصناعب . ليكن لديك استعداد لتغيير اطتك خي كل و

 .خي األلياء أكثر حكمهاألكثر مرونة خي أسلوبه يكون ت
 

                                                        

  ..     107-100المفاتيح  - 1 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 29 

 الصبر 9
 

منن صنبر: وورد خنـي أَسنماء هللا تعالنـ : تاسع من مفناتيح النجناح الصنبر والمفتاح ال
ننبُوُر تعالننـ  وتقنندَّسي هننو الننذي ال يُعاِجننل العُصنناا باالنلتقنناِعي وهننو مننن أَبنننـية الننـُمبالَغةي ال صَّ

نبلُر:   نِقنـيا  نبلُر   حنبس الننفس عنن الجنزع يوالصَّ ومعناه قَِرينب منن َمعلنن  الـَحِلنـيعي والصَّ
بلُر علنـ بلُر علـ  طاعة الـَجب ار؛  الصَّ   معاصني النـَجبَّار أي الـَجَزعي  وهو ثالثة أَنواع: الص 

نبُِروا  ك معصيته. وقوله عز  وجنل: }اصل بلُر   علـ  طاعته وتَرل الصبر عن المعاصي ي والصَّ
داَءُكع خـي الـِجااد.  بُِروا واثلبُتُوا علـ  ِدينِكعي و صابروا أَي صابروا أَعل و َصابُِروا {؛ أَي اصل

بلِر ؛ أَي بالثب تَِعينوا بالصَّ : اسل (. خنالمراد 1ات علـ  ما أَنتع علـيه من اإِليمنان )وقوله عز  وجل 
بالصننبر هنننا عنندع اسننتعجال النتننائج ي والتننصني خنني المطلننوب ي وعنندع الملننل مننن تننصار نيننل 

 المقصود .
 

نِر إِنَّ  قال هللا تعال :  )وبلنر الصنابرين( ولنذلك أوصن  هللا عبناده بنه خقنال } َواللعَصل
نرح إاِل الَّنِذي نبلِر اأِلنلَساَن لَِفني ُاسل ا بِالصَّ ِ َوتََواَصنول ا بِناللَح   ناِلَحاِت َوتََواَصنول َن آَمنُنوا َوَعِملُنوا الصَّ

 الصبر مفتاح الفرج .وقالوا قديما  (2){
 

ننالاِ َوإِنََّاننا  ننبلِر َوالصَّ ننتَِعينُوا بِالصَّ والصننبر يحتنناج إلنن  العبننادا قننال هللا تعننال  : } َواسل
( .  ذلنك ألن العبنادا دلينل اإليمنان ي والصنبر نصنف اإليمنان 3) َعلَ  اللَااِلِعيَن {لََكبِيَراٌ إاِل 

 .ذلك ألن العبادا دليل اإليمان (.4قال عليه الصالا والسالع : )الصبر نصف اإليمان ( )
  

إن كثيرا من حناالت الفلنل كاننت أللنااق لنع يندركوا كنع هنع قريبنون منن النجناح 
عننندما أقنندموا علنن  االستسننالع ي كننع مننن المننرات استسننلمت لموقننف مننا بسننبب عنندع كفايننة 

 صبر.ال
 

عندع الصننبر هنو أحنند أسنباب الفلننل ألنننا قبننل أن نصنل إلنن  النجناح غالبننا منا تقابلنننا 
 لع نتجمل بالصبر سناطر للتنازل عن تحقي  أهداخنا. خماعقبات وتحديات وموانع م قتة 

 
 وإليك هذه الوصفة لبلو  الصبر:

 
 دون أحد التحديات التي واجاتك. -1
 غلب عل  هذا التحدي.دون امس طرق خي إمكانك استاداماا للت -2
ابحث عن لاق ينال احترامك وتث  خي ابرته تعتقد أننه منن الممكنن أن يسناعدك  -3

 خي الوصول إل  حل لمواجاة هذا التحدي.
 قع بتقييع جميع الحلول الممكنة. -4
التزاع وحماس قوي وأصبر خمن الممكن أن تكون عل  بعند اطنوتين بتصرف خورا  -5

 (5خقط من النجاح. )
                                                        

 4/438،439لسان العرب : - 1
  . 3-1العصر: - 2 
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 قال اللاعر :
 وبالتقون يلين لك الحديد  اصبر خبالصبر تبل  ما تريد 

 الاالصة
عدع استعجال النتائج ي والتصني خي المطلوب ي وعدع الملل من تصار نيل المراد بالصبر 

يرا من حاالت الفلل كانت أللااق لع يدركوا كع هع قريبون من من كثخ المقصود .
 .النجاح عندما أقدموا عل  االستسالع 
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 االناباط-10

 
بلُط: لزوع اللنيء وَحبلُسنهي  وأما المفتاح األاير خاو االناباط وهو من  ابط   : الاَّ

بلطُ لزوُع ليء ال يفارقه خـي كل ليءي و َابلُط الليء ِحفلظه بالـحزعي والرجل اابٌِط  والاَّ
ا والـجسع)  (.1أَي حاِزٌع. وخـي التاذيب: لديد البطش والقُوَّ

 
 قالوا مت  تفتح عقل اإلنسان بفكرا جديدا خلن يعود أبدا إل  آخاقه األصلية.

واالناباط للحصول عل  منا تريند منع تاصنيق وقنت للعمنلي ووقنت للعائلنة  األمانة
 ووقت لصحتكي خمذا خعلت ذلك سوف تستمتع بعملكي وأهداخك لتصل إل  االمتياز.

 
ون عل  نساء النبي  صل  هللا عليه عن أبي موس  قال : دالت امرأا عثمان بن مظع

وسلع  ي خرأيناا سيئة الايئة ي خقلن : ما لك ما خي قريش رجل أغن  منن بعلنك ؟ قالنت : منا 
لنا منه ليء ي أما نااره خصائع ي وأما ليله خقائع ي قال : خدال النبني  صنل  هللا علينه وسنلع  

: يا عثمان أما لك خني أسنوا ؟ قنال : خذكرن ذلك له ي خلقيه النبي  صل  هللا عليه وسلع خقال 
وما ذاك يا رسنول هللا خنداك أبني وأمني ؟ قنال : أمنا أننت ختقنوع اللينل وتصنوع النانار ي وإن 
ألهلك عليك حقا ي وإن لجسدك عليك حقا ي صنل وننع ي وصنع وأخطنري قنال : خنصتتاع المنرأا 

 (2الناس( )بعد ذلك عطرا كصناا عروس ي خقلن لاا : مه قالت : أصابنا ما أصاب 
 

إذا كانت لديك ملكلة وتعلع باذه الملكلةي كما تعنرف الحنل الصنحيح والنناجح إلناناء 
 هذه الملكلةي وكان بممكانك تطبي  هذا الحل؟ ولع تستطع حلاا خصين الالل؟! .

 
 الالل خيك

الالل خي عدع االناباط أي االلتزاع بتطبي  الحل الذي تعرخه أو يعرا عليك . هنذا 
منننثال أو ملننناهدا  كالتنننداينيتبنننين خننني بعنننا األعمننال إلننن  نقنننوع بانننا بانتظنناعي االناننباط 

 التلفزيون خي وقت محدد من اليوع بدون االناباط لن يكون لدينا أي طاقة لتحقي  أهداخنا.
 

خباالناباط تستطيع أن تستيقا مبكرا ي وباالناباط تستطيع أداء تمارينك الصباحية 
  العادات السيئةي واعلع أن العادات السيئة تعطيك المتعنة ي وباالناباط تستطيع القااء عل

 الم قتة ي والعادات الحسنة تعطيك المتعة الطويلة المدن والدائمة.
 

األجمنل أن ننانبط  لكنليء جميل أن يكون لدينا الرغبة خي النجاح وتحسين حياتناي 
 حت  ال نتعرا للفلل.

 
 كون مجبرا عل  حب ما تحصل عليه.أهتع بصن تحصل عل  ما تحبه وإال ستقالوا:  
ولقنند يسننر لنننا  ديننننا الحنيننف عمليننة االناننباط عننن طرينن  التوقيننت المحنندد ألداء  

 الصلوات الامس  مثال .
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 صفة لالناباط:و
 

 تداوع عل  ذلك. الدون علرا ألياء تريد القياع باا ولكن   .1
 قع بترتيباا حسب األولوية.  .2
 (.أنا أستطيع) عباراقع بقراءتاا بصوت مرتفع وبمااخة   .3

 اآلن اغما عينيك وتايل نفسك أنت تحق  هدخك ثع اختح عينيك. .4
 .قع بعمل الواجبات أوال ثع المستحبات  .5
 (1عندما تحدد موعد البدء يجب عليك االلتزاع باذا الوقت. )  .6

 
 الاالصة 
  

للحصننول علنن  مننا ترينند مننع تاصننيق وقننت للعمننلي  اننروريان واالناننباط األمانننة
ووقت للعائلة ووقت لصنحتكي خنمذا خعلنت ذلنك سنوف تسنتمتع بعملنكي وأهنداخك لتصنل إلن  

 االمتياز.
مثال  كالتداينيتبين خي بعا األعمال إل  نقوع باا بانتظاعي  ل خي عدع االناباطالال

أو ملنناهدا التلفزيننون خنني وقننت محنندد مننن اليننوع بنندون االناننباط لننن يكننون لنندينا أي طاقننة 
 لتحقي  أهداخنا.

 
 
 

 الااتمة 
 

وز وأايرا خمن مفاتيح النجاح العلرا هذه مرتبطة باإليمان ي إما إيمانك بارورا الف
بالنندنيا وسننعادتاا ي أو الفننوز بنناآلارا ونعيماننا ي خمننن أراد النندنيا خعليننه بننالعلع ي ومننن أراد 

 اآلارا خعليه بالعلع ي ومن أرادهما معا خعليه بالعلع .
 

إن وسنائل النجناح مرتبطنة بلنروط ومواصنفات وقنوانين ي خمنا لنع نحناخظ علن  هنذه 
نظل ننراوح خني أماكنننا لنكنون كمنا ال المواصفات وتلك القوانين خلن نصنل إلن  لنيء ي وسن

قيمة له كما قال عليه الصالا والسالع خي الحديث النبوي اللريف : ) يولك األمع أن تداع  
عليكع كما تداع  األكلة إل  قصعتاا خقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : بنل أننتع يومئنذ 

عندوكع الماابنة مننكع وليقنذخن هللا كثير ولكنكع غثاء كغثاء السيل ي ولينزعن هللا منن صندور 
خي قلوبكع الوهن . خقال قائل : يا رسنول هللا ومنا النوهن ؟ قنال حنب الندنيا وكراهينة المنوت 

()2 ) 
 

ابدأ بتطبي  هذه النصائح واحدا تلوا األارن وال تتعجل القنراءا ثنع تقنذف بناألوراق 
 ي !.جانبا ي خمن خعلت خذلك داللة العجز والتمني عل  هللا األمان
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وصل  اللاع عل  سيدنا وحبيبنا وقرا أعيننا محمد صل  هللا عليه وعل  آلنه الطيبنين 
الطاهرين وأصحابه الكراع المراي عناع إل  يوع الدين ي وأزواجه أماات الم منين ي عدد 
القننه ورانناء نفسننه وزنننة عرلننه ومننداد كلماتننه ي كلمننا ذكننره الننذاكرون وغفننل عننن ذكننره 

 حة ونفس عدد ما وسعه علع هللا . الغاخلون ي خي كل لم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المفاتيح العلرا للنجاح
 1 المقدمة 
 3 عــالدواخ - 1

 4 من أين تصتي الدواخع؟
 4 الدواخع أربعة :

 4 نموذج الستاداع الدواخع خي امس اطوات : 
 4 إستراتيجية الدواخع:

 5 الطاقة- 2
 5 لصوق الطاقة:

 5 ا؟كيفية زيادا الطاقة عندن
 5أوال  : التنفس الصحيح :                            

 6 ثانيا:  نظاع التغذية:
 6 ثالثا:  التمارين الريااية:

 6 الطاقة العقلية:
 6 الطاقة العاطفية:

 7 الماارا -3
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 7 استغل وقت ركوبك للسيارا لزيادا معرختك.
 9 التصور -4

 كيف تموت األخكار العظيمة ؟
 9 ا أحالمك.طريقة توصلك لتطوير قو

 10 الفعل -5
 10 الحكمة تقول :

 10 ل:ـــاب الفلـــأسب
 أوال:  الاوف . 
 11 ثانيا:  المماطلة .

 11 ثانيا:  المماطلة بتصجيل الواجبات أو تنفيذ األحالع :
 12 طريقة للوصول إل  التنفيذ السليع:

 13 التوقعات - 6
 13 التوقعات هي الطري  إل  الواقع.

 13 لتوقعات اإليجابية:كيفية الوصول ل
 14 زاعــااللت - 7

 14 اإلصرار عل  تحقي  الادف :
 14 وصفة للوصول إل  اإلصرار القوي :

 17 أو استاداع البدائلالمرونة  - 8
 17 اطة لبلو  درجة المرونة الكاخية:

 18 الصبر - 9
 18 وصفة لبلو  الصبر:

 19  االناباط -10
 19  الالل خيك

 19 صفة لالناباط:و
 20 الااتمة 
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