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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمددد  ا صاة دددسال صاةىدددسل اهللدددل  آدددوص اا صاهللدددل  ةددد  ص ددد    

 صمن صااله.
صبعدد ف نددلن ةهلل قددعد يواادد  ه  ددا اهلل وددع ب ددععها صه مددوا  ددع ا ددع ها 

 صهىتمر  ع منععه.
صمومدددع افتهللنددد  لندددرال اة دددعو سب اة قدددعد صنآددد عب  سال نن اة قدددعد 

ع ك مثدددع ه سملا ك همدددن م  ن  دددع مدددن ا ددد  اةت   دددج ال هتقهللدددل  ودددو ه ص  ددد
 طعاة اا جل صاس ص  واه صاة رب اهللل امت عل  صبهللواها 

صيف هددداا اةمتدددعت ف دددواق هعكندددة   دددوك إدددل طدددعم  ةهلل قدددعد سب 
 حت  ج طموح  صل ل نسح .

 حقيقة النجاح
سن اةنددواهر اةددق فهلل وددع اا جددل صاددس يف اةوجددوك ن دد   مددن نن 

ندددر مدددن نن  ددداإرق صةمدددن اة عآددد  حت دددلا صنامدددج مدددن نن حت دددرا صنإ
املشدد ك اةدداع بمددل بددظ  هللددك اةنددواهر إهللوددعا  عل وددع صحع ددرهع اهللددل 
افددتسأ ناددمعأع صنمنعطوددع ن ددع  لددل إهللوددع ةهلل ددعموو ا أدد  احلددج يف 
اةوجوك نمهللوع صج ق صال  ع  مبشد ةة اا آد  عل ا صإهللودع  ىدق صندج 

ص  دددددد هره س اك دددددد  آدددددد  عل ا صإهللوددددددع  لددددددل ة نددددددعل  مدددددد  مددددددن سب اادددددد  
 .ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ آ  عل .. يعص  ععبف 

صإمددددع نن امل هللويددددعق املعكهددددة  لددددل يف ن دددد   نحقعمددددع صنكيوددددع 
ةهلل ددعلون ا أدد  يف إ  ولتوددع ص ددقص هع صصجوكهددع.. نمدداةك امل هللويددعق 
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املع وهة  لل ةهلل علون لنى .. نس ا   يف هاا اةوجوك ُفهللج ُآ ى.. 
إدددددعن مدددددن اةددددداصاق نص مدددددن املعدددددع ق صسن مدددددن اةندددددواهر املع وهدددددة آدددددوا   

امل هللوية يف هاا اةوجوكف  عهرال اة قعد.. نجل نو   نة خمهللوية.. أع 
م عه ىوع صأع  واب وع.. صأع يعلون حيمموع يف احل دعالق إهللد  مدن  د ل 

 اا ص   هره.
صملع إعن اا جل صاس هو فعةج اة قعد صم  ا  يف اةوجوكا نللد  

  عل  بعةلرص ال هو اةععك صح ه بأآرا ها صطري ا صلوايلد  صيواكحد ا آ
ك مدن هدو ناهللد  م د  ،هلل د ا صال صمعه ت  صح   تد  صةد ه ه دعك يف اةوجدو 

َْلَتتتُم َأِ  اهللُ م ددد  ب ددد ع ا يدددعص  عدددعبف  نك ى صيدددعص آددد  عل   أَأَنْتتتتُْْم َأ
 َاهللُ َخَلَقُكْم َوَما تَتْعَمُلون. 

رمي صاةىدد ة امل وددرال مو ددوا اة قددعد   ددعصال  صة دد    ددعصص اة ددر ن اةمدد
ددع ن وددر ةهللمىددهللمظ ف وطدد  اةوا دد ة يددعص  عددعبف  َواْلَعْصتتِر إ ِإنَّ ي م 

ََِملُتتتوا الصَّتتتاِلَحاِ  َوتَتَواَ تتتْوا  ْنَستتتاَن َلِ تتتي ُخْستتتٍر إ ِإنَّ الَّتتتِاوَن مَمنُتتتوا َو اْْلِ
 .بِاْلَحقِّ َوتَتَواَ ْوا بِالصَّْبرِ 

 اةدد ا هن إدد ابب اةددرصد بعيىدد ا ال  مددن نددعة ابب بددظ اةنددسد يف
نن هت ددددو  صجدددددوك نحدددد آلع سال بوجدددددوك ارفدددددر.. صهدددداه ح   دددددة ير هدددددع 
ا آدددسل يف موا دددل إندددقال يف اة دددر ن صاةىددد ةا حددد  بع ددد  صا ددد ة ملدددن 

  زي  اا اةن   يف كه  ق صسة ك نف  اةمرمي كاللل ملةكق.
 ا  نددددس هوجدددد  بعحدددديف اددددن اة قددددعد يف اةدددد ل ع صهددددو ه مدددد  مددددن ص 

جنعح  سب اةىععكال صاةراحة صاة مأل  ة. نس نح  هره  جنعحع ةاا   جمرك ا 
مدن لنعد  صمثدع هق نعةتدعجر هرهدد  اة قدعد يف كع  د  ةمىدال املدعص نمددس  يف 
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 ددمعن  زيدد  ص  دد  ا شدد  صجنع دد  مددن ملا اةىددلاص صآددو  ا حددواص.. صإددل 
اةعهللد   ملةك هعا ة  اةىععكالق إمع نن اة عةال هره  اة قعد اآدتااكال مدن

نمدددس  يف اةت هللدددل ةهللمعدددع  صا بددد اا صةددد  يف ملةدددك لشدددوال هتددداصيوع صهشدددعر 
براحتوددع يف لنىددد  صحىددد .. صإددداةك اةععمددل يف امهللددد  صاملدددرنال يف ب تودددعا 

ا صإدددددل سلىدددددعن وىدددددال مويعددددد  صص  نتددددد .. نمهللوددددد  ز اددددد صاةندددددسد يف 
كمعوددد  يف اة وعهددددة يعاددد ال    دددد  اة قدددعد يف اةدددد ل ع ب نعددد  ال باا دددد  سمل 

 ك من ا ا ع  لنعوع ال ملاهع.امل  و 
نددددلملا اهللمدددد  هدددداا نفدددد  اةمددددرميا نددددعاهلل  نن اة قددددعد ال  مددددن نن 

 همون ة  لنلا سال مل ا  عن صاةعمل اة عحلق
ن  ىددال س ددعن اةع دد  همددون جنعحدد  يف اةدد ل ع صارفددرالق نددلملا إددعن 
س علدد   عم ددع إددعن جنعحدد  يف اةدد ا هن  عم ددع صسملا إددعن لعي  ددع ل دد  جنعحدد  

 يف س عل  من ل  .وىال مع 
صال هشمل اهلل ك مع  راه من جنعد اةمنع  صاةع عالق نمع ملاك صاا 
ب قددعدق صسمنددع هددو متددعا صاآددتمتعا ن دد  مددن  دد ك احل ددعالا صيهللددج اة ددعصا 
صا  رات اةد نها ص دو ر ا ا دعت مدع هداهال م  دوك اة قدعد صلنعد  

 ق نعة و ال  و ال اة قعد.
 صايوهر نشل ص  عا.

ََْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشتُرُه َوَمْن أَ يعص  ععبف ََْرَض 
ََْمى  .وَتْوَ  اْلِقَياَمِة َأ

صاة     ن ع نع ارهة  ت عصص مع شت  يف قال ابن قيم الجوزوة: 
اة ل عا صحعة  يف اةربزخا نللد  همدون يف  د ك يف اةد ا هنا صهدوف اد ال 
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عدداات. صهدداا امدده نهددل نص جودد  يف اةدد ل عا ص دد ج يف ارفددرال مددن اة
اةىددععكال صاةنددسد نددلن ح ددعه  يف اةدد ل ع نط ددال احل ددعالا صأدد  يف اةددربزخ 

ََِمتتَل َ تتاِلًحا ِمتتْن ذََكتتٍر َأْو أُنْت َتتى صيف ارفددرال ننلددل اةنددوات       َمتتْن 
سب نن يدددعص نع حىدددعن ةددد  جددداا   َوُهتتتَو ُمتتتْ ِمَن فَتَلُنْحِييَتنَّتتتُه َحيَتتتاً   َيِّبَتتتةً 

 .(1)آع ال أع جاا  معقل صال ب معقل صال ب ا صا 
 كن جدوًرا بما تعْقد

ندلن املىدهلل  ه   د  نن همدون جدد هر ا مبدع  تهللمد  مدن إ دوز االات ددعكا 
صنن هتمرو يف ح ع   إهللوع اهللل  رمجة ا    د  يف إدل نامعةد ا نع  دعن 
بعا جل صاس صمع ه   ج حتت  من ن دوص االات دعك ه تلد  مدن املىدهلل  

بعةلددر صاة نددلا صسنددراكه بعةتوإددل صاةدد اع   صا ددوأ  سنددراك اا جددل صاددس
صاةرجددع ا ص ددق ملةددك مددن منددركاق اةع ددعكال اةددق ال بددوز  ددرنوع سال اا 

 جل صاس.
صاملىددددهلل  اة ددددعج  هددددو اةدددداع هن دددد  ة نىدددد  اةن ددددر امل هللددددج سب اا 
آددد  عل ا صهن ددد  اة ددد  امل هللدددج ا صحددد ه آددد  عل ا صهتوةددد  ةددد  يف هددداا 

سب اددون اا ص أه دد ه مع  دد  ص ون  دد  صل ددرها صنلدد  ا  ددعن ادد ال احلعجددة 
وَتتا أَوَتَاتتا النَّتتاُ  سملا صإهللدد  سب لنىدد  طرنددة اددظ ههللددك صال لددل نمددره.. 

ُُْم اْلُ َقَراُء ِإلَتى اهلِل َواهللُ ُهتَو اْلَننِتَي اْلَحِميتُد إ ِإْن َوَشتْذ وُتْاِهْبُكْم َووَتْذِ   أَنْت
ََلَ   .ى اهلِل ِبَعزِوزٍ ِبَخْلٍق َجِدوٍد إ َوَما َذِلَك 

بددظ »يدعص ابدن اة د   ايوزهدة  هللد  اا  عدعب يف  نىدق هداه ارهدةف 

                              
 .29اة  الف  (1)
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آدددد  عل  يف هدددداه ارهددددة نن ن ددددر اةع ددددعك سة دددد  نمددددر ملا  أدددد ا ال ه نددددك 
ا ملا  ة ا ن  عه صهلل ه ثعب  ة  ةاا د  ال  ا و ا إمع نن إون     ع هلل   

مدر نصج دد ا ندس هعهللددل  مدر نصج د  صن ددر مدن آددواه سة د  ثعبد  ةاا دد  ال  
هدداا اةن ددر ودد صم صال سممددعنا بددل هددو ملا  ةهللن ددق ن عجددة اةع دد  سب 
 ب  ةاا   ال  مر نصج   نس هعهللل هاا اةن ر و صم صال سممعن بل هو 

 ملا  ةهللن قا إمع يعص ا خ ا آسل ابن   م ة  هلل  ااف
 وال قتتتتتتتتتر لتتتتتتتتتي و تتتتتتتتت  ذا  نز  أبتتتتتتتتتًدا

 
 

 ذاتتتتتتتتتيكمتتتتتتتتا الننتتتتتتتتى أبتتتتتتتتًدا و تتتتتتتت  لتتتتتتتته  
صمددددن هدددداا اةمددددسل اة ندددد ه  نوددددر حعجددددة إددددل مرهدددد  ةهلل قددددعد سب  

االآددتععلة بددعا صحددد ه صاةن ددة بدددعا صحدد ه  لددد  اة ددا اة ددد  امل هللددج صمدددع 
 آواه ن ق اةن ر امل هللج.

 صمن مثراق االنت ع  سب اا صمنعهره.
 َد  ال قة بالن س: 

 صهددو امدده مددع هددرككه ن هللددال اة ددعو مددن نن اةن ددة بددعة نه  لددن 
اهللددددل اة ددددعو يددددة اةش  دددد ة.. صا مددددر ةدددد ه إدددداةك  نددددلن اةش  دددد ة 
املم دداال سمنددع ب ددا بعةن ددعق صاحلممددة صاةىدد اك صهدداه ا مددو  مج عوددع مثددراق 
هو وع اا جل صاس ملن     ا   مدن ا دعكه. صنمدع اةن دة بدعة نه نود  
من ا ةنعظ املوة ال اةق   عيض مع كةد  اهلل د  اة  دول نهلل د  إدعن مدن 

اللام ن تكلني إلى ن سي  رفتة »يف اة  عد صاملىع   كاع  اة يب 
 «.َين

صيف   رهر ةىمعحة اةش خ  م  بن سبدراه    هللد  اا ملدع آدةل ادن 
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يدددوص مدددن يدددعصف كدددال اةن دددة بدددعة نه نجدددعتف ال كدددال صال كدددوز اةن دددة 

 «.ن تكلني إلى ن سي  رفة َين»بعة نه يف احل هيفف 
ر ا سن ك هرودددد  ااا نعملىددددهلل  اة ددددعج  هددددو اةدددداع هددددرى لنىدددد  فعآدددد

دع سن ك هود ه ااا صجعلع دع سن ك ه عمد   ص علع ع سن ك هون   ااا ص علو 
اا ص اآ  ع سن ك ه ق   اا. صال هنج يف لنى  صال يف  دقه.. بدل همدل 
ا مو  إهللوع  سب اا.. مث بع   وإهلل  هنج بربد  صحيىدن اةندن بد .. صهعدال 

صصنج يف  معة .. ارأ نن ملةدك إهللد  مدن  صهتوإل نلملا جن  يف نامعة ..
 اا صح ه صنل  ة ه ة نى  ن   من ل  الق

نعالآدددتععلة بدددعا.. صاةتوإدددل اهلل ددد .. صحىدددن اةندددن بددد .. صاةن دددة بددد  
صح ه.. ه  نآه اة قدعد اةدق ال همدون سال  دع. ندلملا  نهد  مدن  د  
ب قهددددع نلمنددددع هددددو جنددددعد  ددددق م ددددع ك ا  ددددواق امددددع يرهددددال هدددداصص.. نص 

 ج  واك مشه  عح   اهللل ا نوصقاآت  ا 
صهدداه ا مدددو  ص هللددك ا آددده هدد  مثدددرال اةع  دد ال اةىدددهلل مة اةددق هددد  

َََلى اهلِل فَتَْتوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُْْم ُمْ ِمِنينَ نآعو إل جنعد. يعص  ععبف   .َو
نع سملا إ ددددددت   عت دددددد صن نن اا هددددددو اةدددددداع هددددددون م  ةمددددددل فددددددق 

مدددو إ  صإولدددوا اهللدددل ه دددظ صهوددد هم  سة ددد  صهمنددد م  نمدددرإ  نمهللدددوا سة ددد  ن
ََْبَدهُ بعول  ةم  ص ى ه ه ةم . صيعص  ععبف   .أَلَْيَس اهللُ ِبَكاٍف 
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 تو ين الن س َلى الصبر
ايتلددد  حممدددة اا يف هددداا اةوجدددوك نن   دددول ح دددعال ا لىدددعن ن ددد  
اهللل امل عة ة صامل انعةا نن  إل حلنة من اةهلل نعق هع ش ا لىدعن يف 

ل ك هشددعر.. نوددو هدد انل اةشددرص  مب تهللدد  م انعددة جع ددة اددعر بدداةك ن
 نامعأع اةنعهرال صاة عط ةا صاملعكهة صاملع وهة.

هدددد انل اددددرص  لنىدددد .. صاددددرص  هددددواه صادددد  عل .. صاددددرص  ا لدددده 
صاين.. صارص  ا مراض صايوا صاةع شا صاحلر صاةربكا ص و ملةك من 

  قم   عق احل عال صلوايض اة  ع .. نوو كصم ع يف  راا من نجل اة  ع
صاملىهلل  سملا اهلل  آلت  ص شعمخ طموح ا ال ه   ا   اة راا من 
نجدددل اة  دددع ا نع ب دددع  إ نمدددع إدددعن ادددمهلل  صمن ددد ق بدددل هددد انل صه عةدددال 

 صبعه  ة  ق  يف ل ل آععكال اة ل ع صارفرالق
نوو ه ع ا إ قه ة   دل  صةم د  لتهللد  ادن  دقه يف إولد  ه دع ا 

 نحىددددن مدددد ص.. ة   ددددل اهللددددل نحىددددن حددددعص.. مث ه عدددديف يف اي ددددعن يف
ص جدددل ملةدددك نودددو نإندددر حام دددع يف ا مدددو .. صاهللدددل اددد ال هع ص دددعع ع 

   و .. نعة رب طرهج اة قعد.
صيف إتعت اا جل صادس  هتدعن  د الن اهللدل نن اة درب هدو اةىد  ل 

 اةسزل ةهلل قعد يف اة ل ع صارفرال.
ِ  َوِإنتََّاتتا َواْستتَِْعيُنوا بِالصَّتتْبِر َوالصَّتتَ  نمددع ارهددة ا صب ن وةدد   عددعبف 

َََلى اْلَخاِشِعينَ   صهاه ارهة اعمة يف نمو  اة ل ع صارفرال. َلَكِبيَرَ  ِإنَّ 
ِإنََّمتتتا وُتتتتَوفَّى الصَّتتتاِبُروَن صنمددع ارهدددة اةنعل دددة ن وةدد  آددد  عل  ص عدددعبف 
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 صهاه يف ارفرال فع ة. َأْجَرُهْم ِبَنْيِر ِحَسابٍ 

حن ددديف ةهلل قدددعد نعالآدددتععلة بعة دددرب اهللدددل  دددععت احل دددعال م هللدددال 
ن ودددعا صهددداه اة عاددد ال إمدددع هددد  م دددر ال يف اة دددر ن  ددد ص اهلل ودددع حدددواكم 

 ا هعل صنف ع هع إمع يعص اةشعارف
 ومتتتتا كنتتتتل ممتتتتن نتتتتال ذا الملتتتتك بتتتتالمنى

 
 

 ولكتتتتتتتتتتتتتتتن بذوتتتتتتتتتتتتتتتا  أشتتتتتتتتتتتتتتتبن النوا تتتتتتتتتتتتتتتيا 
 لبستتتتتتتتتل لاتتتتتتتتتتا ُكتتتتتتتتتدر الَعَجتتتتتتتتتتا  كذنمتتتتتتتتتتا 

 
 

 تتتتترر صيتتتتر  تتتتاف أن تتتتترر الجتتتتوَّ  تتتتافًيا 
حل دددعال اةددد ل ع م رصلدددة ،هللدددج ا لىدددعن إدددعن صملدددع إعلددد  املمعبددد ال يف ا 

ةاام ددع اهللددل إددل مرهدد  ةهلل قددعد ن وددع نن هددوطن لنىدد  اهللددل اة ددرب صم عة ددة 
ْنَساَن ِفي َكَبدٍ ا  عق احل عال. يعص  ععبف   .َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

ي ل يف  نىقهعف ُهمعبُ  نمر ا من نمر اة ل عا صنمر ا من نمدر ارفدرالا 
 ل ع صا ال  ارفرال.صي لف همعب  ملعهج اة 

صمددن هدداا إهللدد  ال بدد  ةددك نفدد  اةمددرمي سملا  مدد  طرهددج اة قددعد نن 
  ددرب اهللددل اة رهددج اةدداع نلدد  اهلل دد . نددلن إ دد  طعة  ددع نددوطن لنىددك 
اهللدددل اة دددرب اهللدددل احلندددا صامل عةعدددة صاملراجعدددة صمدددع ه دددعحال ملةدددك مدددن 
  ددددددة اةىددددددورا صيهللددددددة اة ددددددولا صمشدددددد ة احللددددددو  صاةم بددددددةا صهللددددددل إعنددددددة 

  واجوك يف حت  هللك.  اة عوبعق اةق
صسن إ دد   ددعجر ا إدداةك نت مددل  ددقر اةتقددع ال صمددع ه دد  وع مددن 
اة رب اهللل اة عو صمعدعمسه  صمدع ه تلد   ملةدك مدن اةت درع صاة  اآدة 

 صاي .
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نت مدددل اة دددعو صنف دددع ه ا وكتتتالك إن كنتتتل إاَيتتتة إلتتتى اهلل: 
دع  ن   ددع صسن  نهدد  مد و  مددع هلملهدك صه لدد ك.. صهمدداا  صإدن  دد   ح م 

مددن  ددوطظ اةدد نه اهللددل اة ددرب يف إددل جمددعص  ال املىددهلل  اة قددعد  ال بدد 
 ن  .

 فتتتتت  تجتتتتتز َتتتتتن متتتتتن ستتتتتير  أنتتتتتل ستتتتترتاا
 ذ

 
 فتتتتتتتتتتتتتتذول راض ستتتتتتتتتتتتتتنة متتتتتتتتتتتتتتن وستتتتتتتتتتتتتتيرها 

صاة رب ال همون ن ب ا   مااصةة املودعل ص  ن داهع بدل املىدهلل  ناد   
ددع سة دد  حددظ ي دد  مثددع  جودد ه صح ددعك لتعجدد . صاملددلمن اة ددعج   احت عج 

صص نامعةد ا مث ه درب اهللدل لتعجودع إ نمدع إعلد .. هو اةاع ه درب يف ن
 لدد  هدد  ك نن اا آ عو دد  يف اةدد ل ع فددق ا مددن ملةددك.. نص آدد  فر ةدد  

 نجره ملعان ع هول اة  عمةا نوو لعج  اهللل إل حعص.
ع  ت عدددد  اة سهددددع صا ددددن.. نوددددو هددددرى  صسن   ه اة ددددعو معدددد م ع  ددددعهللوإ 

د اة دومي مدع كال لنى  بعظ اة  دق اهللدل فدق هد ى صاهللدل طرهدج اة قدع 
 ي  اآتوىف ا آ عت جب  ص رب  اهللل لتعجوع بعال.

َجًبا ألمر الم من إن أمره كله له ف »صةاةك يعص  آوص اا 
خير، وليس ذلك ألحد إن المت من إن أ تابْه ستراء شتكر، فكتان 

  صاه مىهلل .« خيًرا له وإن أ ابْه ضراء  بر فكان خيًرا له
 فقه األولووا 

مددن اة واادد  املومددة يف طرهددج اة قددعدا صال هت ددو  ن دد  ا صةوهددعق 
صجوك لعج  يف مومع   ه  ل   علرهع اهللل إ علرهعا نمن صن   اا سب 

 هاه اةن   صن   سب ا ق اةمنقا  ل  نآعو اة قعد يف إل ا  .
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نمدددن امل دددر  نن احلمددد  اهللدددل ا اددد ع  ندددرا ادددن   دددو هع صال  مدددن 

عد سال سملا   و  نآل تودع صم عنعودع ةإللىعن نن حيم  اهللل نامعة  بعة ق
صاواي ودددع اة ره دددة صاة ع ددد الا صهددداا اةت دددو  لنىددد  ال هت  دددج سال بدددعةعهلل  

هعا صمد ى ايود  اةداع   تلد     بأصةوهعق ا مو  ص نعصق لنعودع ص در 
 عا صإاةك نآهللوت     وع صحت   وع.هصاةوي  اةاع هت  ج ن   نعل 

ا صاملىهلل  املى ك هدو مدن ه د ال يف   د    نه ا ند ا صهن د  جهللد  
 اهللل   ن اهع مب تلل ملةك اةت    .

صمددن املعهللددول نن نصب نصة ددعق املىددهلل  اة ددعج  هددو حت  ددج ا ددعكال اا 
 جل صاس يف هاه احل عال صحت  ج ملةك هت  بأمرهنف

بت   ج نصامر اا جل صاس إمع ن اك آ  عل  ص عدعب نودو األول: 
 تودددعا نعة دددسال يف صيددد  مراا  دددع  وي هلكهودددع مت ع دددع ن ودددع آددد ة اة ددديب 

اة ددسالا صاحلدد  مددل االآددت عاةا صاةاإددعال سملا بهللددر اة  ددعت صكا  احلددوصا 
صاة دد عل يف صيتدد  صايوددعك يف صيتدد  بشددرصط ا صهمدداا نوددو هعدد ش ح ع دد  
هوم دددددع ب دددددول ه نددددد  ا صص يف هومددددد  نن ه دددددول بدددددأصامر اا إمدددددع حيدددددال اا 

رح  ص وهدع  لد  آ  عل ا صنن هلكع صاج ع   من بر اةواة هنا ص هللة اة
َوَمتتتا َخَلْقتتتُل اْلِجتتتنَّ هددد  ك نلددد  مدددع فهللدددج سال ةهللع دددعكال إمدددع يدددعص  عدددعبف 

نْتَس ِإنَّ لِيَتْعبُتُدونِ  ف صنلد  يف احل دعال اةد ل ع ادعبر آد  ل إمدع يددعص  َواْْلِ
نوددددو يف آدددد ع  « كتتتتن فتتتتي التتتتدنيا كذنتتتتك صروتتتت  أو َتتتتابر ستتتتبيل»

 صمىع اة ه ت   صج  اا صاة ا  ارفرال.
ت  بكافتتة أَمالته، فيكتون كستتبه  ال تاني: بتذن وْعبتتد اهلل جتل َو

 وتجارته َلى ما ورضي اهلل سبحانه:
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صة ىتعظ  ع اهللل ا ق ة نى  صنههللد  صاملىدهللمظا صإداةك سملا إدعن 
طعة  ع نص  علع ع نص  و ملةدك مدن ا امدعص نللد  ههللتامودع اهللدل مدع هر د  

ا دددعكال اا جدددل اا صهرجدددوا  دددع ثدددوات اا آددد  عل ا صهىدددتعظ  دددع اهللدددل 
صادددسا صهمددداا  مدددون ح ع ددد  بمدددل نادددمعأع صحعالهدددع ا دددعكال ا هُدددلجر 
اهلل ودددعا ن ت  دددج ةددد  بددداةك نصب ا هددد اأ يف احل دددعال صهدددو اةع دددعكال اةدددق 

  جهللوع فهللج ا لىعن.
هددو مددن نف ددأ نهللدد  ه ددال مددن هدداا اةن دد  ايهلل ددل ادد ة ع  والمنبتتون

عه  ع اددن ارفددرال صجعددل اةدد ل ع نإددرب آلدد ا صنجودد  ن وددع لنىدد  اله  ددع آدد
صلىددد  نلدددد  ةددددن همىدددال مددددن اةدددد ل ع سال مدددع إتددددال اا ةدددد ا صنن ارفددددرال 

أجملوا في  ل  الدنيا فإن  ف »بعةعمل   عصا إمع يعص  آوص اا 
 .(1)«ك  ميسر لما خلق له

لو أن ابن مإ  هرب من رزقته كمتا واترب متن ف »صإمع يدعص 
 . (2)« المو  ألإركه رزقه كما ودركه المو 

ا صةوهعق ال هىت ا ا    عجر يف كع    صال مد هر يف سكا  د  صن   
صال طعةدددال يف ك اآدددت ا نعةتدددعجر هعمددد  سب   ددد    موعمددد  ن دددأ  م ودددع 

 بع ه  نعملو ا صال ه عل صي  اة  ل ة   ل صي  اة ول.
نأصةوهددعق اة عةددال نن حينددا ك صآدد  صهنوموددع صهتوآددل بعدد  ملةددك 

صةوهعق نن ه ش ل ادن ك صآد  يف اآت ععت جوال وعا صة ه من ن   ا 
                              

 اهيب صاه ابن معج  صاحلعإ  ص     صصان   اة (1)
 صاه ابن اىعإر صنبو لع   يف احلهلل ة ص     ا ة ع  يف اةىهللىهللة اة    ة  (9)

(259.) 
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ب قهدددع صةدددو إدددعن لعنع دددع إدددأن ه دددعةل يف اة دددال صةددد ه هدددو مدددن    ددد  
ة لددد ل ا ددد  نوددد  اةرهع ددد عق هدددو مدددن    ددد ا نوددداا صسن إدددعن ه نعددد  
اموم ددع سال نلدد  هلدد ل اهلل دد  ه ندد ا صهنددوق اهلل دد  نر ددة متعبعددة ك اآددت  

 صيف ملةك فىع ال إ قال ة عهت .
صاةتون ددج اهللددل صزن ا مددو  ص    موددع نعملىدد ك مددن  زيدد  اا اة دد  ال 

 صصن وع سب اةعمل بأحى وع آوا  يف نمو  اة ل ع نص ارفرال.
إن المستتلم المستتدإ ليتتدر  إرجتتة ف »إمددع يددعص  آددوص اا 

 (1)«الصّوا  القّوا  بآوا  اهلل َز وجل لكر  ضروبْه، وحسن خلقته
. 

 الوقل ماإ  النجاح
يدددد  هددددو مددددعكال احل ددددعال صهدددد  ح   ددددة ال لتهللدددد  اهلل وددددع اث ددددعنا نعةو 

صجمعأعا صة ه ةإللىعن من ح ع   سال مع امر ن وع مدن نرا د  صصيتد  مبدع 
هعوك اهلل   بعة نل يف اةععجل صارجل. صنمع مدع  دعا مدن صيتد  نهللد ه يف 

 احل   ة من ح ع  .
صيل من اة عو من هن   ي مة اةوي  صمعةد  مدن  دأثق اهللدل اة قدعد 

نعمْتتان منبتتون فيامتتا  »وصف ه  دد  اهللددل ملةددك صه دد نودداا  آددوص اا 
 .(2)«ك ير من النا : الصحة وال راغ

 نن  احل هيف نعل  عنف
                              

       صاه ا معل نهلل  ان ابن امر. (1)
  صاه اة  ع ع. (9)
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 نن اةوي  لعمة جهلل هللة.األولى: 
نن اة هلل دل مددن اة دعو مددن هوندج ةسلتندعا  ددعا صيف هداا ا ف ددع  ال انيتة: 

 حترهض اهللل اآتنمع  لعمة اةوي  ن مع هعوك اهللل ا لىعن بع ق.
 ف وال سب اة قعد؟نم   جنعل من لعمة اةوي  

 أوًن: مأل ال راغ بالْخطيط المسْمر:
نعملىدددهلل  اة دددعج  ال هوجددد  يف هومددد  زمدددن ال هددد  ع مدددع ه ددد ل ن ددد ا 
نوو كال  اةت   ب ملع هىت  هلل  من اةامنا هنمر ي ل نن ل ب صهراا  
يف       نصةوهعق ا مو  صمععة وعا صال  شر  اهلل   مشه اة  عد سال 
صهددددو يدددد   آدددد  ف ددددواق امهللدددد  بل  ددددعن.. صيف ا    دددد  نلدددد  هت هللددددال يف 

ا حددواص.. نوددو بت    دد   امعةدد  يف  دد ه هدد نل  مشدد ةة اا يف آددعلر
يدددد   اا ب دددد   اا.. ص ددددر نرا دددد  مبددددع هددددراه ا  ددددهلل  ة نىدددد  يف اةدددد ل ع 
صارفرال نلملا نعجأه مع ك همن يف حى عل .. يعص بهللىعن حعةد  صم عةد ف 
ي   اا صمع اع  نعلا صهو اهللل إل حعص م وقّ  يف ح ع  .. متوازن 

 نت  صمويع  صه ن  يف   ى   صيت  وىال ص  
 والوقتتتتتتتتتتتتتتتتتل أن تتتتتتتتتتتتتتتتتس متتتتتتتتتتتتتتتتتا َنيتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 
 

 وأراه أك تتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتا َليتتتتتتتتتتتتتتتك و تتتتتتتتتتتتتتتي  
نن ا ىدددل اهلل ددد  اةىدددسل ه وةدددك سن هددداا »يددعص معةدددك بدددن كه دددع ف  

اةهلل ددل صاة وددع  فاالتددعن نددعلنرصا مددع  لددعون ن ومددعا صإددعن ه ددوصف اامهللددوا 
 .( 1)«ةهلل ل ملع فهلل   ة ا صاامهللوا ةهلل وع  ملع فهللج ة 

                              
 .925اةاه  اةم ق ةهلل  و   ل (1)
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 السيئة في إهدار الوقل:ثانًيا: تجن  العاإا  

مددن اة ددعو مددن ه مدد  جبدد  ةت ندد   صيتدد  صاالآددتنعكال م دد ا صحيىددن 
اةت   ب صاةت نق باةك صةم د  هعقدا ادن اةت ن دا ة هلل دة اعكا د  اةىد ةة 

 يف اةتععمل مل صيت  صمن  هللك اةععكاقف
صآد    نتدو  اةعا دةا صاةلدقر مدن هللدل ا ا دع ا الْسوو :   -1

واكحددد ا  لددد  لدددرل امل  دددب اة دددوم  اةددداع صهدددو مدددن لدددوايض اة قدددعد صي
حيلدددره املدددر  ة نىددد   نعكه دددع ةلددد عا صيتددد  صنرا ددد ا صمدددن مث  دددا املىدددوأ 
لنىدد  بلجنددعز امددل اة ددول سب اة دد ا صهمدداا ه  ددل متىددهلل  ع بع مددع  حدد  

   اإ  اهلل   املىةوة عق ن  إوع مجهللة صاح ال صه     ا نسو.
 إذا تمنيتتتتتتتتتتتتتل بتتتتتتتتتتتتتل الليتتتتتتتتتتتتتل منْبطًتتتتتتتتتتتتتا

 
 

 المنتتتتتتتتتتتتتتى رأ  أمتتتتتتتتتتتتتتوال الم تتتتتتتتتتتتتتاليسإن  
ن ددددد  هعتدددددعك املدددددر  طدددددوص اةىدددددمر مدددددل انستتتتتْئنا  الستتتتتلبي:  -2 

ا  دد يع  نص ا هددلا نص مددل صآددعلل اةهللوددو امل عحددةا ن عقددا بدداةك اددن 
 دد ب لنىدد  ص    دد هع بع هدد اأ صا  ددواق اةددق  يوددع ة نىدد . ه ددوص 

 «.وإذا  عمْم فانْشرواف »اا جل صاس ملكب ع ن  عت اة يب 
ملىدددهلل  اة دددعج  هدددو مدددن هدددوازن بدددظ ا مدددو ا ن قعدددل اجتمعاع ددد  صا

بأ دد يعل  صنح عبدد ا ا  ددر ا سبعب  ددع يف ح ع دد ا و دديف  عددوك اهلل دد  بددعة نل 
 كصمنع سه ا  ةويت  ن مع ال ه نع  يف اة ل ع صال يف ارفرال.

إندق اةتعدومل م ودع   صة   إعن  آدوص اا العجز والكسل:  -3
اللاتتتم إنتتتي أَتتتوذ بتتتك متتتن الاتتتم ف »يف  ددد عح  صمىدددعل  صإدددعن ه دددوص

والحتتزن والعجتتز والكستتل، والجتتبن والبختتل، وضتتل  التتدون وصلبتتة 
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 .(1) «الرجال
ددع يف نمددره ص معةدد  صةم دد  بىدد ال اقدداه  صيدد  همددون  املىددهلل  طموح 
دع سب سهدد ا ه يف  صإىدهلل  صيهللدة لشددعط  هتنعيدل اددن حندا صيتد  صهددرإن كالم 

 ا امعص اةق بع ع ن وع مخوة  صاقاه.
و اأمددددةف نممددددع نن اهللدددددو اأمددددة بدددد ك اة مددددود يف لنددددده كلدددد -1

ا لىدددعنا صحيندددداه اهللددددل ايدددد  صاةعمدددل صا  ددددرا .. نددددلن كلوهددددع هدددد مه 
اة مددود ص ىددخ ا هدد اأ صارمددعصا ن شددت ل املىددهلل  بىنعآدد  ا مددو  

 ص ر صيت  سن هو مره مبع ال هعوك اهلل   ب نل صال نعل ال.
اادت عة  بدأع امدلق صة ه امل  وك من   ن   اةوي  صسامعة  هدو 

صسمنددددع بأ ددددهلل  امددددل صنلنعدددد  صهدددداا ال هت  ددددج سال ةدددداصع اأمدددد  اةت  ددددة 
 اةععة ةق

 فكتتتتتتتتتتتتن رجتتتتتتتتتتتت ً رجلتتتتتتتتتتتته فتتتتتتتتتتتتي ال تتتتتتتتتتتترر
 

 
 وهامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة هامْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي اثروتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  

 كن َالي الامة
 ف 

 

                              
  صاه اة  ع ع. (1)
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 كن َالي الامة

نعهللددوا اأمددة اددرا اة قددعدا صةدد ه هت ددو  اة قددعد ملددن ال آلددة ااا 
 صاهللل ي   اأمة همون اة قعد.

صاأمدددة اةععة دددة  دددنة لنىدددعل ة  ددد ص اهللدددل يدددوال س اكال اة هللدددال صا ددد ال 
 صاام  اهللل كنل اقا اة نه ص   قهع صاةىق  ع سب اةممعص.

صهدد  سملا إعلدد  يف ا ددقا مددن ناندد  نامددعص اة هللددوت   ددع  وجدد  
ا دددق اةددداع هرهددد ه  دددعح   صحتندددا اةددد نه اهللدددل نفددداه صل هللددد  يف نإمدددل 

  و ه.
قددعد يف طهلل دد  ةهللعهللدد  صجعددل مددن اهللددو آلتدد  نمددنس  ةددو  ال املىددهلل  اة 

طره  دددع ةهلل قدددعدا يعهللتددد  آلتددد  هنمدددر يف لتدددعج طهلل ددد  ةهللعهللددد ا صثدددوات مدددن 
حنددا اة ددر ن صاةىدد ة ص عهللدد  صاهللدد ا صيعهللتدد  نهل ددع ه  دديف اددن لددوايض 
ملةك اةنوات صيواكح .. صسملن ة نع  ب  آلت  سب اةىور صإنرال امل عةعة 

تدد  خمهلل  ددع يف طهلل دد ا اددعمس  مبددع صامل ا آددة صاحلنددا صاملراجعددةا صيعهللتدد  آل
 هتعهللم ا متوا ع عا ال هش ل من اهلل  صال  ل من ك و.

ه   د  ملدن ةد  نلند  نن هدأل  مدن »وقول ابن الجوزي رحمته اهلل: 
اةت  ق املممن كنع  ان اةد نها نهللدو إعلد  اة  دوال مدنس   دأ  بمىدال 

حيىن ب   ك با ة  نن ه  ل بوالهةا نص   و  نن همون منس  فهلل نةا ك
ددددعا ك هددددرض نن همددددون  نن ه ت ددددل بلمددددع الا صةددددو  دددد  ةدددد  نن همددددون مهللم 
بشدددددددر اا صامل  دددددددوك نن ه توددددددد  بدددددددعة نه سب إمعأدددددددع املممدددددددن يف اةعهللددددددد  

 .(1) «صاةعمل
                              

 (.911ا 911زع )و     ا عطر البن اي (1)
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 نمع هو اة رهج الإتىعت اأمة اةععة ةف
 أوًن: اْلومان باهلل جل َو :

اةد ل ع اةنعل دة نص نعةمعنر ال  من نن  تقعصز آلت  جم  ا ه ت    يف هاه 
ددددع هددددربا ن دددد  صيدددد  طهلل دددد  ة ددددق اا.. نمددددل طموحع دددد   ي ددددر ا هىددددم   نص اهللم 

 صآلوم  كل وهة كل ة آعنهللة.. ةاا نوو م  ب اأمة اهللل إل حعص.
نمددع املدددلمن نددلن اهللدددو آلتددد  مددن ل دددعصال ا    ددد ا نوددو هددد  ك ح   دددة 

كالد  اة ل ع صح   ة احل دعال ن ودعا صاة عهدة اةدق  جهللودع فهلل د ا ةداا نودو 
اةتنمق يف م قها بعهد  لنىد   ل عملهدع مدن اة دع  صهمعبد  ندا اةد ل ع 
ة  ددل اة عدد   امل دد   يف ارفددرالا نومتدد  ناهللددل ص عهتدد  نيددل صال هنو دد  نلدد  
سملا اإتىال من برإعق اا مع هلكع بد  ح د  صادمره نن هىدتمنر م ودع 

 صبعهللوع آ ال آععك   يف اة ل ع صجنعال ة  يف ارفرال.
بينتتتا أوتتتوب »يدددعصف  هدددرال   ددد  اا ا ددد ا ادددن اة ددديب نعدددن نر هر 

َليتتته الستتت   ونْستتتل َروانًتتتا، فختتتر َليتتته رجتتتل جتتتراإ متتتن ذهتتت ، 
فجعل أووب وح ي في ثوبه فناإاه ربته: وتا أوتوب ألتم أكتن أصنيْتك 

زتك، ولكن ن صنى بي َن بركْك  .(1) «َما ترر؟! قال: بلى َو
 أنتتتتتتتتتا إن َشتتتتتتتتتل لستتتتتتتتتل أَتتتتتتتتتد  قوتًتتتتتتتتتا

 
 

   قبتتتتتتتتتتتتتتتتًراوإن متتتتتتتتتتتتتتتتل لستتتتتتتتتتتتتتتتل أَتتتتتتتتتتتتتتتتد 
 همْتتتتتتتتتتتتتتي همتتتتتتتتتتتتتتة الملتتتتتتتتتتتتتتو  ون ستتتتتتتتتتتتتتي 

 
 

 تتتتتتتتتتتتترر المالتتتتتتتتتتتتة ك تتتتتتتتتتتتًرا حتتتتتتتتتتتترّ  ن تتتتتتتتتتتتسُ  
 
 

                              
  صاه اة  ع ع. (1)
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 ثانًيا:  حبة أولي الامم العالية:

نعة ددددد  ة ا دددددقال ملاق اأمدددددة اةععة دددددة مدددددن نانددددد  مندددددع    ا دددددق 
َند اهلل خزائن ف »صاةنلل.. يف احل هيف اة     يعص  آوص اا 

اهلل م ْاًحتتا الخيتتر والشتتر، وم اتيحاتتا الرجتتال، فطتتوبى لمتتن جعتتل 
للخيتتر من قًتتا للشتتر، وووتتل لمتتن جعلتته اهلل م ْاًحتتا للشتتر، ومن قًتتا 

 «.للخير
سملا بهلل ددد  ادددن اددد    دددسد نص »صإدددعن ا مدددعل نهللددد   هللددد  ااف 

زه  نص ي عل وج نص ا  عا ةرمرا آأص  ا   صنحال نن برع ب    صب    
 .(1)«معرنة صنحال نن هعرأ نحواة 

احلىددظ بددن اهللدد    دد  اا ادد و ف  صيددعص زهددن اةععبدد هن اهللدد  بددن
 «.سمنع بهلله اةرجل سب من مع  يف كه  »

 ثال ًا: الدَاء
اةدد اع  آدد ال ة  ددل  اأمددةا صملةددك نن اا اددا صجددل نمددر بعةدد اع  

َُوِني َأْسَِْجْ  َلُكمْ صصا  ا جعبة يعص اا صجلف   .َوقَاَل رََبُكُم اْإ
 د  بشدرالب ا جعبدة. ننمرال اة اع  ملمولةا بلملن ااا سملا ن دل اةع

نددلملا آددأص اةع دد   بدد  نن هعهللدد  آلتدد ا صنن هو هدد  ةمددل فددقا صب  دد  إددل 
 ار إعن ملةك آ   ع ةعهللو اأمة.

َواْجَعْلنَتتا صأدداا إددعن مددن كاددع  ا ددعك اا اة ددعحلظ ن دد  ه وةددونف 
 .ِلْلُمَِّقيَن ِإَماًما

                              
 (.151أمة )اهللو ا (1)
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 .(1) صسمعمة املت ظ من ناهللل مرا ال اهللو اأمة سن ك  من ناسهع

 شخصية الرجل الناجح
سن ةهللرجددل اة ددعج   ددنعق ب دداها صكعددل م دد  ا  دد ة يددعك ال اهللددل 

 سجنعز املومعق اةق هعقا ا وع ارفرصن.
 نمن نه   نع  .

اةتنمر اةىهلل  ف نعملىهلل  اة عج  يف ح ع   ال ه  ل اهللل امل  -1
مدددن ا امددددعص سال بعدددد  ك اآددددة متأل دددة آددددوا  يف اةتقددددع ال نص اة  اآددددة نص 

 ال نص نع من ا امعصا نودو كالد  اةتنمدق يف إدل ف دوال ل وهدعا ا كا
ثعيال اةرعهة يف اة نر سب ا مو ا هرى بع ا  نآ   واهر ا ا ع  ةم د  
هرى بواط وع صاواي ودع نهل دع ةمدن بعدظ ا هللد ا مىدت ل يف  نمدقها ادن 
  هلل ددد  ارفددددرهن كصمندددع لنددددرا كالددد  االآددددتنعكال مدددن كددددع ت ارفددددرهن يف 

  ددوكه االلنعددعالق صال  ىددوي  اةعواطدد  صااللدد نعاعقا صسمنددع  احل ددعالا ال
هان ا مو  مب اان امل عحل صاملنعآ  مىت ق ا بمتعت اا صآ ة  آوة  صمع 

 كص اهلل   اةع ل اةىهلل   اةى ه .
اة دد  ال اهللددل اال  ددعص اة ددعج  بددعةمسلف سن اةمددسل هددو نإنددر  -9

ن يف سجدددعكال نددددن اددد وا ع صإهللمددددع جنددد  ا لىددددع صآدددعلل اال  دددعص صاةتددددأثق
اةمسل صامتسك زمعل اةن عحة صاة س ة إهللمع إعن ني   اهللدل اةتدأثق يف 
ارفدددرهنا ص دددوج وو  اةوجودددة اةدددق هرهددد هع صهدددل إعلددد  معقددداال اة دددر ن 
اةمدددرمي اةدددق فلدددع  أدددع  يدددعت اةعدددرت سال مدددن بس تددد  صن دددعحت  يف 

                              
 (.112اأمة اةععة ة معويعهع صم ومعهع  م  سبراه   احلم  ) (1)
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 امل عل ا صص مل  و  ا اقعز ا فرى؟

مل ملةك ح  بهللر  أثق ناهللل اة  جعق اةا صال  صة   بهللر اة يب 
 صن نل امل عمعق.

صهاه بعض اةتوج وعق اةق بع فا  دع  مدن ةإللىدعن نن هد ق  
 سب ح  إ ق يف سبسغ  آعةة بواآ ة اةمسلف

التنع  اةمهللمعق اة هلل  ة املنقالا ة  نبهللر ا ثر يف سه دعص املعدع   -1
 «.يان لسحًراإن من البف »ةهللمىت  لا صإمع يعص  آوص اا 

ا ملعل مب  هلل عق املو وا اةاع  ت  م ن د ا ةد  كص  إ دق  -9
يف ي دددوص  آدددعةتك صاحددد ال حددد هنك ص،ع دددة مدددن ي دددل املت   دددظ يف 

 هاا اةنن.
حد ك حقد  اةمدسلا اةداع  رهد  نن   وةد  ندس سبدعز خمدل صال  -1

 سآوعت ممل.
اةو ددود صاة  ددعن يف اةمددسلف مددن نهدد  نآدد عت  نعاددل اة ددرأ  -1

ارفددر مددل اةمددسل نمددع ا دد مع همددون اةمددسل  عمل ددع نهللددن هتنعاددل معدد  
 .(1) ارفرصن ح  ال  مون إس ةعوض اة ر 

 اة   ال اهللل اال  عص اة عج  بعةىمعاف -1
حىددن االآددتمعا صسجددعكال ا  دد ع  نحدد   إددا اال  ددعص اة ددعج  »

نس همن  نن   ق  يف س آعص  آعةتك بل ال ب  مدن اة قدعد نهل دع يف 
  عص  آددعةة ارفددر صاآددت ععت  ك نعهللدد  صنودد  مددع هرهدد ه صاالآددتنعكال اآددت

                              
 (.199ا 191بعفت ع  ) (1)
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م   نص اةتأثق ن   صحىن  وج و  بع  ملةكا صحىن ا   ع  نكت من 
ناهللددددل اركات اةىددددهللوإ ة اةددددق هت دددد   ددددع ا لىددددعن سملا ل ددددل صجندددد  يف 
 ى ق لنى  صاةى  رال اهللل ملا   صهو إاةك مودع ال سلىدعل ة  اي دة ال بد  

إتىددعت املعددع أ صاةعهللددولا صنهدد  صآددعلل ا  دد ع  هدد ف م وددع ةهللددتعهلل  صا 
االلت ددددعه صاة إ ددددا بعة هللددددال  -1اة  ددددر بددددعةعظ  -9اةىدددمل بددددع ملن  -1

 .(1) «صاةع ل
ا هللددددج احلىددددنف صمددددن نهدددد  نفددددس  املىددددهلل  اة ددددعج  ا معلددددة  -1

صاة ددد   صاةعدددالا نع معلدددة  دددنة  متىدددال  دددع اة هللدددوتا صطمدددةن سة ودددع 
ا معلددددة سال صاطمددددأن اة ددددعو سب اة نددددوو صمددددع مددددن  جددددل صجدددد ق ن دددد  

قَتاَل اْجَعْلنِتي مععمهللت  ص لعآت ا إمع يدعص هوآد  اهلل د  اةىدسل اةعاهداف 
ََِلتتيمَ  صيددعص  عددعب يف ي ددة موآددلف  ََلَتتى َختتَزاِئِن اأْلَْرِض ِإنِّتتي َحِ تتيَم 

 ُتتَر َمتتِن اْستتَْْذَجْرَ  اْلَقتتِوَي اأْلَِمتتين نع معلددة مددن نهدد  اة ددنعق  ِإنَّ َخيتْ
تنع دددل  دددع اة دددعو ص مدددون آددد   ع ة  دددوأ  يف ا امدددعص إهللودددع بدددس اةدددق ه

 اآتن ع .
صا هللدددج احلىدددن اموم دددع ف دددهللة مدددن ا  دددعص اةعن مدددة اةدددق هندددعت 
 اهلل وع  عح وع يف ارفرال نجر ا ان م ع صيف اة ل ع ي وال    ة من اة عو.

اة دد  ال اهللددل حددل املشدددعإلف نعملىددهلل  اة ددعج  ال هىتىدددهلل  سملا  -5
جنعحددددد  بدددددل ه دددددر اهللدددددل اةتنمدددددق يف احلهللدددددوص صاة ددددد الل  ناعيتددددد  اةعوالدددددج

مىددتع   ع بددعا اددا صجددل الجة ددع سة دد  كاا  ددع سهددعه منوددر ا ةدد  ن ددره صهسإدد  
صسنسآدد  سملا ك هت ا إدد  برهللتدد  صم تدد  صنلددهلل ا مث ه ددر  بددعت ا آدد عت 

                              
 (.191املرجل لنى  ) (1)
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وىددال ص  نتدد  صامهللدد ا صمومتدد ا صهعهللدد  نن اة  ددر مددل اة ددرب صنن مددل 

 اةعىر هىر ا.
 هتتتتتتل العتتتتتتز  تتتتتتتذتي العتتتتتتزائمَلتتتتتتى قتتتتتتدر أ

 
 

 وأتتتتتتتتتي َلتتتتتتتتى قتتتتتتتتدر ا لكتتتتتتتترا  المكتتتتتتتتتار  
 وتعظتتتتتتتتم فتتتتتتتتي َتتتتتتتتين الصتتتتتتتتنير  تتتتتتتتنارها 

 
 

 وتصتتتتتتتتنر فتتتتتتتتي َتتتتتتتتين العظتتتتتتتتيم العظتتتتتتتتائم 
المت من ف »نعن نر هرهرال   د  اا ا د  يدعصف يدعص  آدوص اا  

القوي خيتر وأحت  إلتى اهلل متن المت من ال تعي ، وفتي كتل خيتر، 
هلل ون تعجتز، وإن أ تابك شتيء احرص َلى ما ون عك واستْعن بتا

فت  تقتل: لتو أنتي فعتتل كتاا كتان كتاا وكتتاا لكتن قتل: قتدر اهلل ومتتا 
 .(1)«شاء فعل؛ فإن لو ت ْح َمل الشيطان

 نصائح ن يسة للنجاح
 سملا  أمهلل ع يف كاعل  اة قعد صنآعآ  صج لع ن مع كاعمتعن اث تعنف

 ه  اةعهلل  اةاع من ا ب  بظ اة عحل صاة عحل.األولى: 
هدددددو اةعمدددددل اةددددداع هدددددت  مدددددن فسةددددد  اةتون دددددج سب حت  دددددج ل تتتتتاني: ا

 اة عحل.
 صهع عن اة اعمتعنا  ىتهللامعن مجهللة من اةعواك املومة.

 نعةعهلل  هىتهللال احلممة ح   و ل ا مو  يف ممع ع امل عآال.

                              
  صاه مىهلل . (1)



 

 97 احوثبة نحو النج
 

صاةعمل هىتهللال اة وال صاة د  الا صاحلندا مدن اةشدرص  صاوامدل اةنشدل 
مي ل دددعل  مثدددظ  ت  دددج  دددع  هللدددك صاة  دددرال صاحلنددداا صسة دددك نفددد  اةمدددر 

 ا مو  بلملن اا جل صاس.
 كي  تكس  الحكمة؟

َوَمتتْن احلممددة هدد  لعمددة ان مددة مددن اا جددل صاددسا يددعص  عددعبف
ًرا َكِ يًرا صاملىهلل  احلم   يف نمدره ص  درن   وُتْ َ  اْلِحْكَمَة فَتَقْد ُأوِتَي َخيتْ

ددددع يف آددددعلر نمددددو ه صموعمدددد  ا  لدددد  هلدددددل ال  مددددن سال نن همددددون لعج  
ا ا ع  يف ممع ع امل عآال اة    ا صةو ي ل يف  جلف سلد  حمد   ك 
هنو  من ملةك سال نل  لدعج  يف نمدو ه إهللودع هىدت ج اةت د هر صاالحد ال 

 يف ا    ص نه  صإسم  إهلل ق
صسملا ن كق نفددد  اةمدددرمي نن  متىدددال احلممدددة يف ح ع دددك نعهلل دددك 

 بأ بعة نمو .
تتتت نددددلن اةعهللدددد  هددددو نآددددعو  : األول: العلتتتتم وتقتتتتور اهلل جتتتتل َو

اةت دو  اة د    حل دعلج ا مدو  صبد  هتم دا احلىدن مدن اة  د   صاحلدسص 
 من احلرال.

َباِإِه اْلُعَلَماءُ يعص   ععبف  َِ  .ِإنََّما َوْخَشى اهلَل ِمْن 
صاةعهللدد  اةدداع هددو م اا بدد  احلممددة صهددو اهللدد  اةمتددعت صاةىدد ةا مث 

اثوعا صإدداةك اةعهللددد  و دددعلج اهللدد  نحدددواص ا مدد  ص ع لودددع صنهعموددع صنحددد 
 ا ا ع  صا مو  اة ل وهة ممع هىتنعك من كع ت ا هعل صنف ع هع.

صنمدددع   دددوى اا جدددل صادددس نوددد  اة دددو  اةددداع ه دددو  ب دددقال املىدددهلل  
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صهمشدددد  ةدددد  ح ددددعلج ا مددددو  اهللددددل مددددع هدددد  اهلل دددد  صهنوددددر ةدددد  م عنعوددددع 

 صملع هع.
ُقتتتتوا اهلَل َوْجَعتتتتْل َلُكتتتتْم وَتتتتا أَوَتَاتتتتا الَّتتتتِاوَن مَمنُتتتتوا ِإْن تتَ يددددعص   عددددعبف  ْتَّ

نعف مددع  نريددوا بدد  بددظ ا  ددأ صاة ددوات. صةدداةك إددعن نحمدد   فُتْرقَانًتتا
اة ددعو هدد  املت ددونا صال  ربددة.. نعحلممددة هدد  ص ددل ا ادد ع  يف  هللوددع 
اةددق   ددهلل  ةدد .. صاةت ددوى سمنددع  تلددمن ملةددك صحتدديف اهلل دد .. نمددن صانددج 

 اةت وى ن   نأ  احلممة.
ا جددل صاددس احلممددة اهللددل اددرا  صآدد ة ل  دد  صةدداةك نهل ددع نطهللددج ا

 .يف  هعق إنقال 
صإعلددد  احلممدددة مدددن  دددنة ا ل  دددع  مج ع دددع اهللدددل  ندددعصق ب ددد و  يف 

 ك جعهع.
نمدددددن  ال احلممدددددة نعهلل ددددد  اجت دددددعت ا رمدددددعق صاالمتندددددعص ةرصامدددددرا 

 صا إنع  من اة عحلعق نلن اا ههللوم  صهى كه.
ص ا صحددد ها صمومدددع ندددلن اةممدددعال تتتاني: انسْشتتتار  فتتتي األمتتتور 

 نص  املىهلل  من حممة نس ب  نن هت هللهلل  اة    صا  ع ة.
 .َوَما ُأوتِيُْْم ِمَن اْلِعْلِم ِإنَّ َقِليً  يعص  ععبف 

ةدداةك نددلن االآتشددع ال يف ا مددو  مددن احلممددة صمددن مددوا ك احلممددة 
 نهل ع.

نندد  احلدد هيف اة دد   ف ال التت : انستتْخار  فتتي األمتتور كلاتتا: 
صيف كادع  االآدت ع ال « من اسْخار، ون نتد  متن اسْشتار ما خاب»
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من املعع  اةعن مة اةق ال ه     ةهللمىدهلل  ا ة دعج  نن ه ندل ا ودع يهلل د  
 صهو هىت ق اا جل صاس يف إل نمر ه  ب .

ندددددلن اةدددد اع  صاةتلددددرا سب اا هدددددو بددددعت ا دددددق الرابتتتت  التتتتدَاء: 
حلممدددددة صاةن دددددعق ا صآدددددل صطره ددددد  ا آدددددول ا لندددددل. نمدددددن آدددددأص اا ا

 صاة قعد ص زي  اا سهعه.
 نن  احل هيف اة    ف ناقا اة عو من اقا ان اة اع .

 بعض إَائم النجاح:
 أوًن: الكْمان:

استتْعينوا َلتتى »ح دديف يددعصف  ة دد  ن ادد  سب ملةددك  آددوص اا 
 .(1)«إنجاح الحوائج بالكْمان، فإن كل ذي نعمة محسوإ

 ثانًيا: الص   في الدخول والخرو :
نددلن مددن مىددتهللامعق اة قددعد نن حُينددا املىددهلل  مددن اةشددرص  صلددوازص 

سب مع ه   املىهلل  مدن ملةدكا ن دعصف  اة س ا صة   ن ا   آوص اا 
إذا خرجل من منزلك فصل ركعْين ومنعانك من مختر  الستوء، »

وإذا إخلتتتتل إلتتتتى منزلتتتتك فصتتتتل ركعْتتتتين ومنعانتتتتك متتتتن متتتتدخل 
 .(2)«السوء

 الني :ثال ًا: نصر  المظلو  بظار 
متتن نصتتر أختتاه » نعددن نلدده   دد  اا ا دد ا يددعص  آددوص اا 

                              
 (.1151 صاه نبو لع   يف احلهلل ة ص     ا ة ع  يف اةىهللىهللة اة    ة ) (1)
  صاه اة ههللم  يف مى  ه صحى   ابن حقر ص قه. (9)
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 .(1)«بالني  نصره اهلل في الدنيا واآلخر 

 رابًعا: المحافظة َلى األذكار والْعوذا :
نو  من نان  اةوآعلل ةت  د ل اة قدعدا صلداصص اةربإدة صاة  دوصا 

من صمن ملةك نملإع  اة  عد صاملىع ا صاةتعوملاق من اة سهع صاةشرص ا ص 
صن دددد  اا سب ا عننددددة اهللددددل ا ملإددددع  صاةتعددددوملاق ن دددد  صنددددج سب ا ددددق 

 اةم ق.
تعوذوا باهلل من ال قتر، والقلتة، والالتة أن تظلتم »صيف احل هيفف 

 .(2)« أو ُتظَلم
 ص هللل اا صآهلل  اهللل  م  صاهللل  ة  ص   ة نمجعظ.

 

  
 

                              
  صاه اة  و   صهو ح هيف حىن. (1)
  صاه اة ىعل  صاحلعإ  ص     اةاهيب.  (9)


