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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 و اترك شأن الاخرينغير نفسك 

 ) طريق النجاح  (

 مقذمت

عج في زم الخضًخُلب التر٦حز  او ٚماع الؿبا١ ٞحه ،َغ١ الىجاح في الخُاة ٦ثحرة حضا

ب مؿاع اإلاجخم٘ بضءا بالٟغص  ججاوػ الظاث في  ؤنال ًسٟى ٖلى اخض ٢ِ  ولٗله ،جهٍى

٤ ٣ُٖم   مداولت البىاء ٦ما اهه ٌعجؼ ًٖ صٜٞ  ،ال جد٤٣ مبخٛاها و َمىخهاهى ٍَغ

 .اإلاجخم٘ هدى الخ٨ٟحر البىاء و الهضٝ اإلايكىص

ن ؤخُٗذ ؾؤؾخُٟض ٖلى الهُٗض الصسص ي لى ؤماطا  :لذ هٟؿ٪ ًىما إهل ؾ 

ى ازغ ماطا لى حٛحر ٧ل ٗنو بم  ؟مام طاحيؤفي الى٢ذ الظي ا٠٢ ُٞه خاثغا ٚحر الٗالم ؤ

ض  بل لى حٛحر ٧ل الٗالم زانتي ،مً خىلي   ؟حنيماطا ؾإ ،٦ما اٍع

ً  ؟هل هظا َمىخ٪ ٣ِٞ  ؟ؤم ؤهه ه٣ٌو لضً٪  ّٖىيخه في حُٛحر آلازٍغ

اهما تهضٝ الى زل٤ مؿاع مً  ،ال جإحي هظه الدؿائالث في ؾُا١ البدث ًٖ احابت

ُت في مداولت البىاء و الخٛحر  ،الؿىّي الخ٨ٟحر   ألن ؛الظي ًضٞ٘ الظاث الى اإلاىيٖى

٤ هىي الظاث ٌ الى٣و في حك٨ُل الازغ ٞو هى  بهما ،الُمىح ال ٌٗني مداولت حٍٗى

 .مً اإلاثالُت جدؿاو١ ٞحها الظاث م٘ الجماٖتالضٞ٘ هدى مؿخىي 

٤ الىخُض  ألاًٞل و ألامثلُحر الظاث هدى حٛ بإن ؤخضال ًسٟى ٖلى  هى الٍُغ

اع الىمىطجي و ٢هت هجاخ٪ في الخُاة ؾدخضاوله الاحُا٫  و ٖىض اطن ٞان ،للىجاح الَا
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ت ختى بٗض مىج٪  ًّ ج٩ىن مك٩اة الخالمىا ه٣خضي بها و  ٢هت هجاح جغوي لىا ؤؾىة بإ

٤ مٓلم  اطا ما ٦ىا في   .صامـٍَغ

 ،همُتؤما حؿخد٤ مً ؤٖحرها  ؤ٦ًو لم  ،الُٟىلت مىظ ؤؾمٗهاهىال٪ م٣ىلت ٦ىذ 

ٞبٗض ج٣ضمي في الٗمغ و ٖبىعي بىابت الثالزحن  ،و هي حملت " صٕ السل٤  للسال٤ " ؤال 

ي و جّخطر ؤ٦ثر ٞإ٦ثر
ّ
و بضؤُث اعي هٟس ي ٖاما بٗض ٖام  ،بضؤْث  عئٍتي الًبابُت جىجل

طخذ  لضّي بٌٗ ألازُاء التي ٧اهذري حبخ٨ٟ اعج٣ي
ّ
ني ًٖ حاصة  و٢ض اج ججٞغ

إلااطا ٧ان خلمي  ألاوخض ؤن ٩ًىن ؤَٟالي و ػوحتي وؤهلي و ؤنض٢اجي وختى  ،الهىاب

ب  .؟ؤٞغاص مجخمعي ٦ما ؤخّب وؤٚع

هل ٦ىذ  ،قِئا ٞكِئاالٗمغ ب يج٣ضمو  ال٨ٟغي  اؾخ٣غاعي وؾاالي لىٟس ي ٧ان بٗض 

بىن ؤ ٚغ   ؟ها لهم ٦ما ًدبىن ٍو

ا إلااطا مٓلمت   ؤهذ جمل٪ بِخا بمهابُذهل ؾخ٨ٟغ حضًا بةنالح ؤهىاع الكىإع و 
ً
بط

 ؟٨ًٟغ البٌٗ بخُٛحر الٗالم مً خىله

وإلااطا جدمل ٖلى ٖاج٣ُ٪ حباال مً الهّم و الخؼن م٣ىٗا هٟؿ٪ بإجها عؾالخ٪ في   

 مً مىد٪ الؿلُت لٟٗل طل٪، و مً زّىل٪ إلخضار ٞٗل الخُٛحر في ٚحر٥؟ .الخُاة؟

ًّ  شسهُا ؤن الىاؽ ًُلبىن مً  ؤخض حُٛحرهم بال بْن ٧اهىا ؤقباه بكغ، و ال ال ؤْ

ًمل٩ىن ختى ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر بإبؿِ خ٣ى٢هم، ؤو عؾم مؿاع خُاتهم، ٞةن ٧ان 

ؼي ال٣اعت -هظا مجخمٗ٪ الظي ًغي ُٞ٪ اإلاسلو و)اإلاهضي اإلاىخٓغ( ٞإهذ  ٢ض  -ٍٖؼ

َذ في مجخم٘ ًٟخ٣غ الى الىطج
ْ
ج٪ و ال ؤٖخ٣ض ؤجها بِئت زهبت لخىمى َمىخا ،ؾ٣ُ

٢هغ الُغ١ ختى ال جغي في ؤؾٕغ و٢ذ و إٞٛاصعهم ب  ،ٖلى اي نُٗض مخاحوجخ٣ضم 

 .مً َمىخاج٪ ألاصوىو جغض ى بالخض  ألاًٞله٪ ؤهٟؿ٪ 
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 -حُٛحر الٗالم بال ق٪   -هل جل٪ الغؾالت الؿامُت التي ا٢ىٗذ هٟؿ٪ بها و هي

 ؟ألاوخض و ألامثل اإلاسلو  بإه٪اًًا ا٢ىٗخ٪ 

للٟٓغ م٣الُض الخ٨م  و هل مىدى٥  ؟خ٪ الٟظة لخُٛحرههل عضخ الٗالم لٗب٣ٍغ

ب اوياٖهم و مؿاع ج٨ٟحرهم  ؟بخُٛحرهم و الخد٨م بهم و جهٍى

ؾخ٣امتها و همىها ببٌٗ ب جخإزغٞهل الاشجاع ال٨بحرة في بؿخان هسل مثال 

الخكاف الهٛحرة التي ج٣خاث ٖلى ما ًب٣ى في خباث الغمل مً ماء و بٌٗ اإلاىاص 

  ؟الٛظاثُت

خ٪ بهى٘ حلؿت طاث اياءة زاٞخت بُٗضة ًٖ ضجُج مً خىل٪ م٘ ؤهص

زّم ؤحب ٖلى جل٪ ألاؾئلت  ،م٩اهُت مماعؾت الخىٟـ الٗم٤ُ بما ٢ض ًمض٥ باالؾترزاءؤ

 وخض٥؟.

َذ ؤه٪ جىاحه زُإ في ج٨ٟحر٥ وؤه٪ بداحت للخ٨ٟحر في هٟؿ٪ ؤوال و حُٛحر 
ْ
بن ؤصع٦

لخى٥ في الؿلى٥ اإلاى٣ُي في اخخىاء  ٢ض بضؤث -بال ؤصوى ق٪ -مؿاع٥ في الخُاة، ٞإهذ

ُت  ٖىضها  الظاث ب٩ل جسغناتها، و مً زم الضزى٫ الى ٖاإلا٪ الجمعي ب٩ل مىيٖى

 ؾ٩ُىن الىجاح خلُٟ٪ بٗىن هللا حٗالى.

ٗان الكباب  ا لؿمإ بٌٗ مثلي مثل اي شسو ٦ْىُذ في َع
ً
ل قى٢

ّ
ؤجى١ و ؤحُٗ

٧اصًمي ؤم ٖلى الهُٗض ؾىاء ٖلى الهُٗض اإلااصي ؤم الخدهُل الا ٢هو الىجاح

حرها مً ألانٗضة التي جخمثل ٞحها  ٢هو الىجاح اإلابهغة لغبما ؤحض في   ،الضًني ٚو

و احتهاصهم في الٗباصة ما ًضٚضٕ  - ٖلحهم عيىان هللا -٢هو التزام الصخابت 

ؤو ختى بن بؿالت بًٗهم في ؾاخاث الجهاص يض ؤٖضاء الاؾالم و مجاهضة  ،مكاٖغي 

ة و قٗاثغ الضًً ٧اٞت وؾبا٢هم لىُل ؤٖلى الضعحاث ونبرهم و ؤهٟؿهم في الهال 
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ؼ و  -نلى هللا ٖلُه و ؾلم -ج٣ىاهم وخّبهم لؿُضي عؾى٫ هللا  ّٟ ٧ل طل٪ ٧ان بمثابت مد

ِ
ّ

 و ٦ىذ ؤجمنى لى ٦ىذ بُجهم. ،ميك

حتهض و صعؽ بو مً زم  ،ؾمٗذ مثال ٢هت قاب زغج مً بِئت ٧اصخت بطا و ٦ىذ 

جِه٪هغ اللُل و حٗب و ؾ ،ٚترب ًٖ بلضهؤو 
ُ
 حتهاصه مثال بمً زمغاث ٦ضه و  زم حنى ،و ؤ

ٖٓم مً ألا و خ٤٣ ما لم ٌؿخُ٘ جد٣ُ٣ه الؿىاص  ؤ٢غاههقهاصة ٖلُا جمحز بها ًٖ 

ؼا وصاٞٗا ألهام مب٨غا صاُٖا هللا ٖؼ و حل ؤن ؤِٖل عئٍت في مىامي  ،مجهم ّٟ ؤحض مد

ِل  م لخٓاث مً الؿٗاصةجضٚضٙ مكاٖغي الجُاقت أٖل ٟت  ؤجها ٚع ٢ض  ؾٗاصة مٍؼ

٣ٞض ٧ان الاؾخمخإ بلخٓاث  ،ؤمي ألطهب لجامٗتي مثالباؾد٣ُاْي ٖلى نىث  جيخهي

ؼوي ٖلى  ّٟ ٢لُلت في  الالوعي ًهِبني باهخٗاف آلزغ جهاعي، و عبما جمخّض في طا٦غحي لخد

ؿد٣ُٔ ٞحها ألامل. ٤ ٞحها الظاث َو
ّ
 ؤمٍل اؾدكٗغه لخٓت ؾ٩ىن جدل

إلابهغة و الىاجخت ٧ان بمثابت خلم نٗب اإلاىا٫ و َمىح هظه الصسهُاث اج٣ّمو 

 .؟و ل٨ً إلااطا .و عبما ل٨ثحر مً بني البكغ اقبه بالسُا٫ باليؿبت لي

هل مً خ٤٣ّ هظه ؤلاهجاػاث ؤلاؾخثىاثُت ٖلى ٧ل ألانٗضة و في ٧ل اإلاُاصًً  

ت مثال هدً ال همل٨ها ٓم ال؟ًمخل٪ ؤصواث سخٍغ ظي ، ؤم هل ٖلم مً هللا بؾمه ألٖا

 .؟بطا ما ُصِعي به ؤحاب  بال ؤصوى ق٪

٣اؽ بم٣اًِؿىا اإلاٗهىصة؛ ٞهي زاع٢ت للُبُٗت 
ُ
ؤم ؤجهم نىٗىا هجاخاث ال ج

ت لضًىا؟.          البكٍغ

ؼي ال٣اعت -بن ٧ان حىاب٪ هُٟا ٞإهذ   ب٩ل جإ٦ُض ؾخجض يالخ٪ ًىما ما. -ٍٖؼ

مً الظ٧اء و  ٧ل الىاؽ ًمل٩ىن الخض الاصوى ؤنمت اْاٞغي ى ٞاها ائمً مىظ وٗ

و  - هى بال ٦ضٌّ و حٌٗب و احتهاصن جمحز بٌٗ الاشسام ما هى ب ال٣ضعة و الاحتهاص و 

جلٗب  ه٩اعهابؿخُُ٘ وبٌٗ الٟغو٢اث الٟغصًت التي ال  ان هىال٪ال ق٪ بالُب٘ 
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اع  الهبر و الاحتهاص و الاًمان  ؤن  -يو ل٨ً باٖخ٣اصي الصسص  - صوعها في هظا الَا

هى مً ٞجغ البر٧ان السامض صازلهم و اعج٣ى بهم ؾمى َمىخهم  ٣ضعاتهم الٟغصًت و ب

لى الضعحاث   .في قتى مىاحي الخُاةاٖل

ت  ٤ ألال٠ مُل جبضؤ بسُىة، ومجهم مً ًيخٓغ ٖلى ٢اٖع هىال٪ مً ًامً ؤن ٍَغ

ا بإخالم
ً
٤ حالًؿا مؿخٛغ٢ الى  ٌؿخ٣له للىنى٫  الٗبىع مىخٓغا ٢ُاع  ،ال٣ُٓت الٍُغ

، و لم ٨ًٟغ بمجغص بلٙى ٚاًخه و الىنى٫ إلابخٛاهلالؾخمخإ  و ًغؾم زُُه  انالخه

٤ الغملي  ٢ِ بان  ا هاٖما  ٧ان  بن و  ٞهى  -الٍُغ ال ًهلر   -خالمه ؤوٗىمت مؿخٍى

ت ٞغبما ًس٤ٟ الخالم بغما٫ ٖلُه حؿحر  ؤنمُل٣ا  ال٣ُاعاث ال٨هغباثُت ٞاث٣ت الؿٖغ

 .اوهامه ُٞخٗثر مٗه ٢ُاع اخالمه بمجغص ػوا٫ الخلم

يذ لىا َمىخاجىا ختى ؤنبدىا  ٍّ ل٣ض ؤإلاْدُذ ًٖ ٢هو هجاح ٚمغث خُاجىا وػ

وؿخمخ٘ بؿماٖها وؾغصها، ول٨ً ٦م شسو مّىا آمً بإهه ٢اصع ٖلى ؤن ٩ًىن ؤخض 

 شسىم هظه ال٣هو الغاجٗت؟.

ؼي ال٣اعت لى اه٪ ٦ىذ بُل اخضي هظه ال٣هو و ازظ الىاؽ  جسُل ٍٖؼ

ً ٧ىه  .مً ٖالم ازغ اجيبؾخثىشسو  ٪ٌؿخمٗىن لها مبهٍغ

ؼي لى  ججغي نبدذ ناخبت م٣ىلت بٌٗ ٧لماث ٣ًخبؿها الىاؽ ؤه٪ ؤجسُل ٍٖؼ

 .ج٣ا٫ ل٩ل َامذ في الخُاة مجغي اإلاثل 

ؤال ًثحر طل٪ لضً٪ قٗىع اليكىة  ؤمال بان جهبذ هظا الصسو؟، ٦م مً  

شسهُا في مىاحي خُاج٪ و بمجغص َغخ٪ لهظه ال٩لماث  ا٢خباؾاث حؿخٗملها ؤهذ

 ناخب هظه ؤهذ٠ُ٨ٞ الخا٫ لى ٦ىذ  ،لها ابالٟسغ ٣ِٞ ٧ىه٪ مث٣ٟا و ٢اعث حكٗغ 

 ؟الخ٨متب الٗباعاث اإلاث٣لت 
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ؾم٘ ب٣هت اإلال٪ الظي ٧ان ًخجى٫ ًىما في قىإع  اخض ال٣غي  عبما ؤخض٦م

وػعاثه َالبا مىه اها ٣ًىم بٟغف الاعى ب٣ُ٘ مً  الى ؤخضو ٢ض هٓغ  ،الخابٗت لضولخه

غة  الجلض ختى ًدؿنى له مىه اهه  ْىا ،حٗب ؤلم ؤو  صون الؿحر ٖلى الاعى الكاث٨ت الٖى

 .٢ض اعاح هٟؿه مً هظا الٗىاء

ؤ٦ثر ب٢ىاٖا وؤبؿِ مً ج٩لٟت ما ؤعاصه ل٨ً ٧اهذ خ٨مت هظا اإلاؿدكاع إلال٨ه  و 

مً الجلض حُٛي ٢ضمُه لِؿحر  امً ًهى٘ له ٢ُٗمل٨ه؛ ٣ٞض ؤقاع ٖلُه بإن ًإمغ 

 -ٖؼ٦م هللا ؤ -هىا َبٗا ولضث ٨ٞغث نىاٖت الاخظًت  و مً  ،اًىما قاء بضون ٖىاء

اإلامثل  بإن اإلال٪ ازخاع بنالح الٗالمٞلى هٓغها لخ٨ٟحر ٢ُبي هظه ال٣هت لىحضها 

٨حر وػٍغه ، ٚحر ؤن جٟالى٢ذ بهضاع بكىإع ممل٨خه م٘ ججاهل الخ٨ٟحر بال٩لٟت اإلااصًت و 

ٗامل م٘ اإلاؿخجضاث خحن ياٝ ٨ٞغة جدؿاو١ م٘ الخ٨ٟحر اإلاىيىعي في الخؤاإلاى٣ُي 

مىا 
ّ
 .هُال٢ا مً الظاثبؾدُٗاب الخضوص الُبُُٗت لخل اإلاك٨الث بصعؾا في ٖل

اإلاثل  و مً زم ًم٨ً الؿعي هدى الخُٛحر الاًجابي في خضوص اإلاى٤ُ و عبما جهبذ

ًو ال٣ضوة الخؿىت  ألاًٞل  .في هٓغ ال٨ثحًر

والصه إلاجغص ؤي وبش في ًىم ما ٢هت الىالض الظلم ٌؿم٘ مً انض٢اثه مّىا مً 

ٖلى ٖاصة الخضزحن التي عبما هي حؼء مً  ؤوالؿهغ لُال او السغوج مً اإلاجز٫ لؿاٖاث 

 ؟ؾلى٦ه

هظه اإلاكا٧ل و ٠ُ٦ ٧ان الاب ناعما  بمثلا٦ُض في م٣خبل الٗمغ مغعها جإب٩ل  

ههِبا باجؿا مً  مخمّؿ٩ا ب٨ٟغه، وؤهه ٖلى نىاب وؤن ألابىاء ال ًمل٩ىن بال ٚايبا 

و ل٨ً هل ٨ٞغ هظا الىالض الظي ًمل٪ الؿلُت و الاعاصة الضازلُت  ،عب و الخ٨مهالخجا

ت ماطا لى ٧ان هى مً ٢ضم اإلاثا٫ الوالصه في نى٘ هظه الخجاوػاث و  في ممل٨خه الاؾٍغ

ج٩ىن اهذ ال٣ضوة الخؿىت ٢ىال و ٞٗال و نض١  ؤنالىالض ال٣اثض  ؤحهاٞالبض  ،السغو٢اث

م خُث ٣ًى٫ في ٦خ هللا الُٗٓم ْم "  ابه ال٨ٍغ
ُ
َؿ٨ ُٟ هْ

َ
َؿْىَن ؤ

ْ
ي
َ
ِبّرِ َوج

ْ
اَؽ ِبال ُمُغوَن الىَّ

ْ
إ
َ
ج
َ
 "ؤ
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م و  ولٗل في صًيىا الخى٠ُ خُث  ،٢ضوة خؿىت - نلىاث هللا ٖلُه - عؾىلىا ال٨ٍغ

اث في  و مما  ،ؾغي و اإلاجخمعيألا الىٟس ي ٖلى الهُٗض الٟغصي و  ؤلاجؼان٢ضم لىا هٍٓغ

غة  ،م هظا اإلاىيٕى الخضًث الكٍغ٠ًجى٫ في زاَغي و اها ا٦خب في زً ًٖ ؤبي هٍغ

عض ي هللا ٖىه ٢ا٫ : ٢ا٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم : ) مً خؿً بؾالم اإلاغء 

  -.-خضًث خؿً    جغ٦ه ما ال ٌٗىُه (

ً ؤالخىحُه الىبىي  و في هظا  مغ هام ًهىب مؿاع الاوؿان في خُاجه و ًٍؼ

الح اإلاجمخعي في لئلن٣ًضم همىطج ٣ًخضي به اؾخ٣امخه و ًبلٜ اإلاؿلم ٦ما٫ صًىه ٦ما 

زحرا ؤوال و ؤلىٟؿه  ؤلاوؿان نالح بلتر٦حز ٖلى هىب اجدؿحن الٗال٢اث بحن الىاؽ و ً

  .وهى جدؿحن الظاث ؤال هم ؤولى و ؤوكٛا٫ ٖما هى لُٗىب الىاؽ وؤلاو جغ٦ه 

ب ٣ٖله ّٖما هى ؤولى ال ٖلى  ُّ ٞمً اقٛل هٟؿه بُٗىب الىاؽ جغ٥ ؤمغ هٟؿه ٚو

ما ٣ًدم هٟؿه في زالٞاث 
ّ
نُٗض ٖباصة هللا والاؾخ٣امت و الامخثا٫ له ٞدؿب، به

 ٣ُٖمت ال حٛني وال حؿمً مً حٕى خحن ٨ًدك٠ ضخالت ج٨ٟحره. 

ض   ُروا َما  -11الاًت -و ٢ض حاء في ؾىعة الٖغ ّحِ
َ
ٛ ٌُ ى  ْىٍم َختَّ

َ
ُر َما ِب٣ ّحِ

َ
ٛ ٌُ َه ال 

َّ
) ِبنَّ الل

ِؿِهْم( ُٟ هْ
َ
  ِبإ

ُت لظل٪؛ خُث وّحه هللا ؾبداهه و حٗالى اإلاؿلمحن وخّثهم ٖلى حُٛحر بقاعة ٢غآه 

ال٣ُام بخصخُذ مٟهىمهم اإلاجخمعي و هٓغتهم لالمىع بخُٛحر  ؤخىالهم وؤوياٖهم بٗض

ختى لى اخخمل جٟؿحر الاًت اإلاٗنى الاًجابي او الؿلبي و هى الخٛحر مً السحر الى  ،اهٟؿهم

مت بان حلب و ل٨ً في الجهاًت ه ،الكغ او ال٨ٗـ ىال٪ اقاعة واضخت باالًت ال٨ٍغ

 الخُٛحر ًدضر بٗض حٛحر و اه٣الب الاخىا٫ للىاؽ 
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 ال تقّلْل مه شأن اآلخريه
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ًخٗل٤  مابحن اًض٨ًم ًٖ ؾىء ٞهم بٌٗ الىاؽ ُٞ الظيؤقغث في بضاًت ٦خابي 

بىن به ب هىائهم و أل  َب٣امداولت حُٛحر الٗالم مً خىلهم الخضار الخىاؾ٤ الظي ًٚغ

 .مٗخ٣ضاتهم

ت ٖلى حاهب ازغ  الا  ،و ل٨ً هىا في هظا الباب اوص الاقاعة إلاك٩لت هٟؿُت و ٨ٍٞغ

وهي مداولت بٌٗ الاشسام الخ٣لُل مً ٞهم و اصعا٥ و اهجاػاث و ختى َمىخاث 

ت اجهم ٖلى ٢ضع ٚحر ٧افي مً الا٢ىإ في مؿخىي الُمىح او ال٨ٟغ او مً  ً مً ػاٍو الازٍغ

 .إلابخٛاهم لٗلى َمىخاتهم و مدضوصًت ٢ضعاتهم ي اجهم لً ًهلىا ابضاازغ  هاخُت

ت ٢لىبهم او   هظا ما اٖخبره شسهُا زلل هٟس ي بائلئ٪ الاشسام و ؾىصاٍو

ً ؼي ال٣اعت ٢ض ج٣اَٗذ  ،مدضوصًت اؾدُٗابهم ل٣ضعاث الازٍغ وال ق٪ اه٪ ٍٖؼ

او في اي مىخى  بلخٓت ما في خُاج٪ باخض هاالء الصسىم في مجا٫ الٗمل او الضعاؾت

 .ازغ مً مىاحي خُاج٪

تزاػ بالىٟـ و الث٣ت بها و ب٣ضعاج٪ ش ي مدمىص للٛاًت مً وحهت  -ال بل هى  ،الٖا

ول٨ً ال ًم٨ً وال ًجب  ،اخض ابىاب الىنى٫ لل٣مت و جد٤ُ٣ اإلاغاص -هٓغي اإلاخىايٗه 

ُٗا   ٢ض ال حؿخُُ٘ عم٣ه بُٗيُ٪ ًٟهل بحن الث٣ت ؤن جيس ى  بإن هىال٪ زُُا ٞع

و الٛغوع هىا نٟت قيُٗه و ٚحر مغخب بها ال ازال٢ُا  ،اإلادمىصة للىٟـ و بحن الٛغوع

ً ال مٗنى لىحىصهم و اهذ  ،و ال صًيُا الجها بالخا٦ُض ٢ض جىؾىؽ لىٟؿ٪ بان الازٍغ

 .وخض٥ الاط٧ى و الا٢ضع ٖلى الىنى٫ 

ؼي لى ونلذ الى ٢مم الجبا٫ و َغث الى ما ٞى١ السخاب ؾخ٩ى   ن ٞهل بغؤً٪ ٍٖؼ

ىب بحن اٞغاص مجخمٗ٪   ؟مٚغ

ً في ه٣ُت ؾىصاء ازغي و التي ٖاصة ما  و ٢ض جدبلىع ٨ٞغة الخ٣لُل مً قان الازٍغ

بد٤ اإلاجخمٗاث الٗغبُت  لِـ مً باب ؤلاجخاٝ  – ،هغاها بكغاهت في مجخمٗاجىا
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الا وهي الى٣ض اإلاؿخمغ للىاؽ و  ،ن اهدكاعها ًغي بىيىح ٞحهاؤٖخ٣ض ؤو ل٨ً   – زانت

ً و مً  ،الاؾخٗالء و اإلاٛاالة بظل٪ مً ٖضة مبرعاث مداولت غ خب الازٍغ اخضها جبًر

ت ازغي الٛحرة ال٣اجلت و ٚحرها ٞال اعي  -ان ٦ىذ مجهم  -و مهما ٧ان مبرع٥ لظل٪  ،ػاٍو

اخت بٗال٢اج٪و  اإلاًغة ب٪  في طل٪ الا الٗىا٢ب و ٦غه الىاؽ إلاجالؿخ٪ او حتى  ،الَا

 .َغح مىايُ٘ الى٣اف بىحىص٥

٢خى٘ بان هظا الؿلىب للخٗامل م٘ البكغ ؤو  ،بخٗض ًٖ هظا السل٤ الظمُمب

ر٥ و ٞالخل ٣ًب٘ بخُٛحر ج٨ٟح ،ما اؾلٟىا مىظ ٢لُل بالا اإلادُُُحن ب٪ ال ًجني ل٪ 

 ً تراٝ بىحىص مك٩لت في ج٨ٟحر٥ هي او٫ و اًٞل حٗضًل ؾلى٦٪ اججاه الازٍغ الٖا

ال  ،ما حٗاوي مً هظه اإلاك٩لت زُىاث لخل مك٩لخ٪ و السلل الىٟس ي لضً٪ ان ٦ىذ

 .ًىحض ما ٌؿمى خاولذ و ال ًىحض خل

لُال  جإجُ٪اطا ٦ىذ حٗخ٣ض باه٪ بداحت ل٣ىة زُالُت او لساجم ؾلُمان او مالث٨ت 

ٞال خلى٫ زاع٢ت  ،مً ٖىض٥ اهذ ؤًبضالخل  .ٞاهذ واهم ٦بحر ،لخمض ًض الٗىن ل٪

اوؿان ٩ًىن او٫ و ا٦بر زُىة  اي زلل هٟس ي ٌٗاوي مىه اي ،مً الالش ي جإجُ٪للٗاصة 

ٞان ٢لذ لي خاولذ و لم  ،هي ا٢ى٘ هٟؿ٪ باه٪ حؿخُُ٘ و ان ال مؿخدُل للخُٛحر

 ل٪ اهذ ناص١ و ل٨ً  خاو٫ زاهُت  ٞؿإ٢ى٫ اؾخُ٘ 

 .ٞال مؿخدُل ابضا ،خاو٫ مجضصا و ٦غع مداوالج٪

 ٘ و  ،ب٣ىة الُٗىن ٣ِٞ ألاقُاء٦ىذ اؾم٘ مىظ َٟىلتي ًٖ ٢ضعة الاوؿان ٖلى ٞع

ت ؤو ل٨ً لى  ،نالؤ٢غب للسُا٫ اطا لم ٨ًً ججاوػه ؤهظا  زظها هظا ال٨الم مً الؼاٍو

ت  ؼي ال٣اعت بان مُل٤ هظه اإلا٣ىلت ًامً  ٞةهىاالاًجابُت و الخدٟحًز ؾىالخٔ ٍٖؼ

ٞهي اقبه بالبر٧ان السامض  ،بال٣ىي الساع٢ت و السُٟت العاصة الاوؿان ال٩امىت بضازله

ؤبالٜ  بإوي هل حٗخ٣ض  ،و ٌؿم٘ مً خىله و ًغحهم مضي ٢ىجهالظي لً ًلبث ختى ًىٟجغ 

 ؟في ٦المي و ؤٚلى 
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ؼي؛ قاهْضُث  -ال للخهغ َبٗا  -في الخ٣ل الُبي ٖلى ؾبُل اإلاثا٫  ٞإها  ال ٍٖؼ

و همت ٦بحرة في مداعبت الامغاى اإلاؿخٗهُت مدكبثحن باالمل باهلل   لضحهم ٢ضعة ؤهاؽ 

 ؟يذ خاولتهمٞهل جدؿ ،الكافي ال٣اصع ٖلى ٧ل ش ي

ب٣ضعة هللا  ؤلاًمانجمام و ٦ما٫ الصخت الىٟؿُت بٗض  بإن٢ى٫ ل٪ ؤ ؤن ٨ًٟي 

٘ مً َا٢خ٪ الاًجابُت مما ًازغ  ؤصاءجدؿً مً  ًجابا ٖلى باًٖاء حؿض٥ و جٞغ

 .ٕ الامغاى و ان ٧اهذ مؿخٗهُتهىاؤقّتى مداعبت 

َضْث الُبُت اإلايكىعة خضًثا  ألابدار٨ثحرا مً ٞ 
ّ
ئت الىٟؿُت الخالت  ؤنؤ٦ ِّ الؿ

حهاػ اإلاىاٖت و جىدكغ بالخالي الكىاعص الخغة في حؿض٥ و ٖلى  مً ج٠ًٗ وال٨أبت

٢اصع ٖلى  اه٪ ؤلاًمانو الخالت الىٟؿُت الجُضة و ؤلاعاصة ٢ىة  ٞةنالى٣ٌُ مً هظا 

ت حهاػ٥ اإلاىاعي  ألامغاىمداعبت   ،لجؿض٥ ألاو٫ الظي هى زِ الضٞإ ج٨ٟي لخ٣ٍى

ب اإلال٣ب ٞهل ؾمٗذ ًٖ ٢هو ا٢ غب للسُا٫ ًٖ اهاؽ خاعبىا اإلاغى اإلاٖغ

ان  ؟بالؿَغ

 ،جها مم٨ىتاٞهل حٗخ٣ض ب ،ٖخ٣ض مً اإلام٨ً اه٪ ؾمٗذ بٌٗ هظه ال٣هوؤ 

جدلى  ٞةنن جهض١ طل٪ ؤ٢ى٫ ل٪ ًجب ؤ ٞإها ،؟بٗض ما جُغ٢ىا الُه مً ٦الم ؾاب٣ا

ى ججاوػ ما ٧ان ًجٗله ٢اصعا ٖلقبه ب٣ىي زاع٢ت ؤالضازلُت التي هي  باإلعاصةالاوؿان 

ٗخ٣ضه مؿخدُال-باليؿُت بلُه –نٗبا  لى جد٤ُ٣ ما ٧ان ًغاه َو  .، ٖو
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 ترك الماضي خلفلإ
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اث اإلااإلات و ؤو  ،اإلااض ي هجغ الخُاة هي  الىجاح في ًٞل َغ١ ؤمً  ٖني الظ٦ٍغ

ٌ همخ٪ و اؾ٩ان الخؼن  مخ٪ و ج٣ٍى اإلاكاٖغ الؿلبُت التي لً جخىاوى ًٖ هضم ٍٖؼ

 ،اهجغ ٧ل هظه اإلاكاٖغ الؿلبُت و ججاعب٪ الٛحر هاجخت و ال جلخٟذ زلٟ٪ ،بضازل٪

 و٢ْل ٣ِٞ ؤها ولْضُث مً حضًض. ،اخغ١ ٧ل ما ًظ٦غ٥ بها

ِٖل  ٧ان ٢اصعاؾخُإ الخد٨م بمؿخ٣بله و بؾخُإ الخد٨م بمايُه بمً 

ٞظ٦غا٥ الؿِئت و اإلااإلات في اإلااض ي بما ٞحها مً ججاعب ٞاقلت و مكاٖغ  ،الخايغ

اجغ٥ و اهجغ مايُ٪  ،بُت ؾخدغم٪ ب٩ل جا٦ُض مً ِٖل الخايغ و هضم اإلاؿخ٣بلؾل

 طل٪.ٞاهذ ٢اصع ٖلى  ،ؾِئا واخغ١ْ ؾٟى٪ و٢ّغْع بإه٪ ؾدبضؤ مً حضًضان ٧ان 

ٞاإلااض ي  ،ًجابُتب٢اصع ٖلى نى٘ خُاة حضًضة و نُاٚت مكاٖغ  ب٩ل جا٦ُض اهذ 

اث ال جىًب مً  بال لً ٌؿاهض٥  ض٥ بجهغ  و وي٤ُ الِٗل الهّم  باُٖاء٥ حٖغ ًٞغ

  .-ن ٧ان ماض ي ال ًىن٠ الا بالس ئ ب -ال٨أبت ٧الظي ًخهٗض في الؿماء الخؼن و  مً

ؤونْض ألابىاب و  ،ال جس٠ مىه و ال حؿمذ له بالضزى٫ و الدؿلل الى ٢لب٪ مجضصا

م٘ الخُاة و ال خُاة م٘  ًإؽٞال  .بُٗضا ٖى٪ ب٢هاءهالىخُض ال٣اصع ٖلى  ٞاهذ ،ٚل٣ها

  .ؽالُإ

٦م و ٦م وؿم٘ ًٖ ٢هو حمُلت و مدٟؼة ًٖ اهاؽ ؾ٣ُىا في البضاًاث و 

ش  ،و ٢الىا ال للماض ي  همىا للى٢ٝى  ٞمجهم مً نى٘ الخاٍع
ً

ٚظي ؤ ؤنخىا٫ إو ؾ ،ٞٗال

مخ٪ و اقضص مً ؤػع٥ ؾاَحر و مكاهحر الٗالم اببٌٗ ال٣هو التي ؾمٗتها ًٖ  ٍٖؼ

 الاقهغ اإلاى٢٘ الال٨ترووي  ،٦ت ٖلي باباٞهظه ٢هت اإلالُاعصًغ الهُني ناخب قغ  ،الخالي

  .(الؿُض حا٥ ما)    مً الىاع ٖلى الٗلم

ت  بلهام ال ٢هت بٞما هي  شسو زغج مً  .و جٟاثل ًىضي لها الجبحن املو حٖغ

ي الصسص ي -ألان  وهى .الثراء الٟاخل بلىبِئت ال٣ٟغ اإلاخ٣٘  ؤخض  نبذ ؤ - باَع
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ت ٖلي جاٖلى  صؤب٣ٞض  ،ٖهغهاالالهام إلاالًحن الكباب في (  اثا٣ًىه) ؾِـ مجمٖى

ضسم الان لم ج٨ً هي بالٗمال٢ت  ؤلال٨تروهُتضسم قغ٧اث الخجاعة ؤبابا ٧ىاخضة مً 

 .بالٟٗلاقهغ ألاو 

ٕغ في  باهه٢هت هظا الصسو ج٨مً   مضن الهحن و ج٨بض ٖىاء الخُاة  بخضيجٖغ

غة و ٞى١ ٧ل هظا  ،٣بى٫ الجامعيزخباع البةٞكل في مىاؾبخحن في الىجاح   ،اإلاٍغ

قبه بضاع ؤٞهي  ؛  بجامٗت في مضًيخه لم ج٨ً جىا٦ب َمىخاجه لئللخدل٤يُغ ٞإ

 .1984للمٗلمحن ٖام 

ٌؤنغح حا٥ و ٢ا٫  ،خضي م٣ابالجه اإلاخلٟؼةبو في  زالزحن ٦ثر مً ؤ في  هه ٞع

ُٟت بٗض جسغحه مىاؾبت ت و ب٩ل  ،للخهى٫ ٖلى ْو ٣ٞام بالخ٣ضم لجهاػ الكَغ

ىى و ٚحر مغخب ب٪ ،)ال ،-و مً صون ججمل  - ازخهاع ٢الىا له  .(! اهذ مٞغ

ت مُاٖم ؤههو مً اإلاطخ٪ اإلاب٩ي   ( ٦ىخا٧ي  ) جم ٞخذ ٕٞغ بالهحن إلاجمٖى

٠ُ  - ناخب ٢هدىا الخالُت -و ٢ض ٢ام  ،اإلاكهىعة الٗاإلاُت هظا بالخ٣ضم لُلب الخْى

 ةؾخثىاء بو ل٨ً ٢امىا ب٣بى٫ الاشسام حمُٗهم  ،شسو لىُل هظه الٟغنت 23م٘ 

 ؟ماطا ٦ىذ ؾدكٗغ لى ٦ىذ بم٩اهه ،الؿُض حا٥

  ؟ها ٞاقل و ال اؾخد٤ الخُاةؤهل ؾخ٣ى٫  

ؼي ال٣اعت ان  ٌ ؤٌؿٗضوي ٍٖؼ ٦مل مٗ٪ ٢هت ٦ٟاح هظا الغحل خُث اهه ٞع

٨ُت في ٖكغ مىاؾباثؤ اعص " الامٍغ  .ًًا مً ٢بل حامٗت " هاٞع

٨ُت و  ( حا٥) ٢ام  ما ٌؿمى  ٢ام بالخٗٝغ ٖلىبالؿٟغ للىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

 ،٢ض ج٩ىن بىابت لٗمل ش ي حضًض في الهحن هاصع٥ اجؤو  - كب٨ت الٗى٨بىجُتبال  -خُجها

عى ؤ٩ٞاعه ٖلى ؤخُث ال ًىحض مهضع بُاهاث في بلضه و بٗضها قِئا ٞكِئا ٢ام جُب٤ُ 
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ان ونل  بال جىمى ٢ضعاجه  بضؤثزخهاع بضء ٞٗلُا باالعج٣اء بُمىخاجه و بةو  ،الىا٢٘

 .اخض مً ملُاعصًغاث ٖاإلاىا الخاليالُىم ٧ى 

 ٘ و ؤوص ان ؤي٠ُ بٌٗ اإلا٣ىالث الجمُلت ًٖ الالمؿخدُل التي مً قإجها ٞع

مت بضازلىا ت لىا حمُٗا و جىمُت الٍٗؼ  .الخالت اإلاٗىٍى

 في ؤخالم الٗاحؼ( ،ٞإحابه ؟ؤًً ج٣ُُم ،) ؾإ٫ اإلام٨ً اإلاؿخدُل

 (لِـ لها وحىص في ٢امىس ي  ،) ٧لمت مؿخدُل

 ٣ِٞ لعجؼ٥ ؤهذ ٖىه( ،) ال ج٣ل ًٖ ش ي اهه  مؿخدُل

 (ؤَلب اإلاؿخدُل، ٧ي حؿخسغج اإلام٨ً)
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 تقبَّْل اآلخريه مما هم عليه
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ً ج٨مً  ؤلاجها٫ٖٓم مكا٧ل ؤن مً ب ً  ؤه٪خُاها في ؤم٘ الازٍغ ض الازٍغ جٍغ

الىاؽ  واضخا حلُا في الجُل ال٣ضًم مً ألامغ ٞجري هظا  ،َب٤ ألانل بهىعة مى٪

خّب وهى  ،ألاحضاص٢ض وعزىا هظا الامغ مً حُل آلاباء خُث ٧ان  ،وآباثىامثل احضاصها و 

 ٞةنبالٗاصاث و الخ٣الُض اإلاخىاعزت و ٖلُه  ًىضعج بما ٌؿمىهمىطج  و نىاٖت حك٨ُل 

٢ضع ؤ٦بر و ؤههُإ إلاً هى ؤلا جباٖ٪ لظل٪ الىمىطج ٌٗني جمغص٥ الىاضر و ٖضم بٖضم 

 .ألاحضاصو آلاباء ي مى٪ و هم بالخال

اٖخ٣ض باهىا في الخضًث ًٖ هظه اإلاك٩لت ٢ضمذ ل٨م نىعة مخضاولت و ٢ضًمت ًٖ 

ً في ؾلى٦هم و مٗخ٣ضاتهم و َغ١ ِٖكهم و الؿاا٫ الظي ًسالجني  ،ٖضم ج٣بل الازٍغ

ؼي ال٣اعت ٖىض  ،الان  ٪واٖني ازخالٞهم مٗ ،زخالٝ الىاؽ مً خىل٪ببماطا حكٗغ ٍٖؼ

 ؟٥ او اإلاٗخ٣ضبالخ٨ٟحر او الؿلى 

الانٛغ هىا ال اٖني اوالص٥ او ػوحخ٪ او ازىج٪  و ؤها  –هاهت باإل هل ؾدكٗغ  

  ؟هل ؾدكٗغ بخمغصهم ال٨ٟغي   ؟،اًًا  بل اٖني مً هم خىل٪ - ؾىا ٣ِٞ

٣ت بىاءة ت الاًجابُت و بٍُغ و٢مذ اوال بمداولت  ،ماطا لى هٓغث لالمىع مً الؼاٍو

م مٗ٪ و زاهُا مداولت حاصة مى٪ لٟهم و اصعا٥ ٞهم و اؾدُٗاب اإلا٣هض مً ازخالٞه

٣ت ج٨ٟحرهم غ ؾلى٦هم .ٍَغ او  ،ٞمً اإلام٨ً هُجها ان جهل إلاالمؿت مكاٖغهم و جبًر

 .عبما ج٨دك٠ اه٪ ٦ىذ ٖلى زُا

ً في ٨ٞغهم و ؾلى٦هم و  ؼي ال٣اعت اها اٖخبر مك٩لت ٖضم ج٣بل الازٍغ ٍٖؼ

هى خ٤ م٨دؿب الي اوؿان و ان جًُٟلهم القُاء مُٗىت و ٖضم ج٣بلهم اقُاء ازغي 

ُٟي ٣ِٞ ٦ما اؾلٟىا زظ الامىع مً باب   ،٧ان ٣ًب٘ في اؾٟل هغم٪ الٗاثلي او الْى

 .اجهم ٢ض ٩ًىن مد٣حن ُٞما ٌٗخ٣ضون 
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٤ ِٖكهم هي حٗخبر مً ا٦بر ال٣ٗباث التي  ً و ٍَغ ٖضم ج٣بل وحهت هٓغ الازٍغ

ً  .ماث الاجها٫ مٗهمبمٗنى اه٪ ٢مذ بهضم ا٦بر م٣ى  ،جدى٫ بِى٪ و بحن الازٍغ

اؾخاط  -و هىا اؾدكهض ببٌٗ ٧لماث للض٦خىع اإلاغخىم باطن هللا ابغاهُم ال٣ٟي 

ت الٗهبُت  ٣ٞض اوعص في اخض ٦خبه بٌٗ  -الاجها٫ و الغاثض في مجا٫ البرمجت اللٍٛى

ل ا٦بر ٣ٖبت مؿاعها في الاجها٫ الامىع التي اطا ما ٢مىا بها ٞاهىا هصدر  ً و هٍؼ الازٍغ

 بطا ؤعصث ؤن ًخ٣بل٪ الىاؽ..ج٣بلهم ٦ما همالاجها٫ الاوؿان ٣ٞض ٢ا٫ "  في مهاعة

 بطا ؤعصث ؤن ًدترمى٥..ٞاخترمهم اهذ

 بطا ؤعصث ؤن ًبدؿمىا ل٪..ٞابدؿم لهم

 بطا ؤعصث ؤن ًدبى٥..ٞاخبهم

 بطا ؤعصث ؤن جإزظ..اِٖ صون اهخٓاع م٣ابل"

ً و ٖضم اصعا٦ىا ٞمً باب ٖضم ٢ضعجىا الؿُُغة ٖلى البِئت التي وكإ مجها الا  زٍغ

ت و  غهم مً الىاخُت اإلااصًت و الىٟؿُت و الاؾٍغ للٓغوٝ التي مغوا ٞحها ازىاء جٖغ

٠٨ُٞ لىا ان هخُلب مجهم ان ًىا٦بىا  ،الضًيُت او ٚحر طل٪ مً م٩ىهاث الخُاة لضحهم

ج٨ٟحرها و َغ١ مِٗكدىا و زهىنا ان جل٪ الٗىامل اإلاِٗكُت جازغ ال بل جخد٨م 

 ُمهم وؾلى٦ُاتهم الاوؿاهُت.بتربُتهم و ٢
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 حّذْد هذفل
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ٞهُاٚت  بن مً ؤخض ؤهم ؾبل الىجاح هى جدضًض ألاهضاٝ والؿعي هدىها؛

٤ الصخُدت و الخ٨ٟحر البّىاء.  ألاهضاٝ في الخُاة وبصعا٥ الٛاًت هى بضاًت الٍُغ

٣ت نُاٚت الاهضاٝ و اإلاؿاع الصخُذ لىُل مبخٛاه ا ٞٗلُىا و لى اعصها ان ه٨ٟغ بٍُغ

اث بضاًت ٞهم ماهُت الاهضاٝ  و  ٞالهضٝ هى ٧ل امغ  ؛ اهىاٖها و ويٗها بؿلم الاولٍى

 .مهم ل٪ اهذ و الظي حؿعى الهجاػه

جماما اهمُت وي٘ هظه الاهضاٝ في خُاجه الصسهُت   وعيؤن  ُٞخىحب ٖلُىا

جد٤ُ٣  خُث جخمثل في الغئٍت اإلاؿخ٣بلُت و ما جىص اهجاػه ؾىاءا ٖلى اإلاضي البُٗض او 

با اء  ،ش ي ٩ًىن ٢ٍغ اع الىمىطجي  و الٖى ب ان جدضًض الاهضاٝ ٌُُٗ٪ الَا و ال ٍع

ض و هاهُ٪ ًٖ  ٣ت اإلاثلى م٘ اصعا٥ ما جٍغ اإلاٗغفي  ل٨ُُٟت ا٦دؿاب اإلاٗلىماث بالٍُغ

 .اؾدثماع الى٢ذ

ض في بجدضًض الاهضاٝ و  بن صعا٥ الٛاًت ججٗل٪ في مؿاع صخُذ لجني ما جٍغ

ص و هظا مً وحهت هٓغي هى اإلاُٗاع الظي ج٣اؽ به جل٪ الاهجاػاث الخُاة في و٢ذ مدض

 .الا وهى الٗمغ و اؾدثماع الى٢ذ

ٞال ق٪ ان م٘ ج٣ضم٪ بالٗمغ و جسُي مغاخل مُٗىت ًهبذ هىال٪ ٣ٞضان  

تزاػ  .ما ٦ىذ جهبى الُه ل٣ُمت و حمالُت بٌٗ  ٞال ق٪ ان الث٣ت بالىٟـ و الٖا

لضاٞ٘ للمىاْبت و مىانلت اإلاكىاع اطا ما ٧ان بخ٣ضم٪ و جىامي َمىخاج٪ ؾخُُٗ٪ ا

اع الؼمني اإلاٗض مؿب٣ا  .يمً الَا

ؼي ال٣اعت  -و اطا ما جُغ٢ىا  ج٣ؿم  ؤجهاهضاٝ في الخُاة ؾىجض ألا هىإ أل  - ٍٖؼ

هي التي جخد٤٣ يمً ٞترة مً الؼمً ال ) و  بُٗضة اإلاضيألاهضاٝ بك٩ل عثِس ي الى 

ان ج٩ىن  جإملاٚخ٪ لهضٝ بُٗض اإلاضي ٞمثال مً زال٫ نُ (ج٣ل ًٖ ٖكغ ؾىىاث

ني الٗمغ مثالؤػوحا و عاعي   .ؾغة اطا ما ٦ىذ ٖكٍغ
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ؾىىاث  5الظي ًجب ان ًخد٤٣ في ًٚىن  ) و هىا٥ اًًا الهضٝ اإلاخىؾِ اإلاضي

با مثل اهجاػ٥ لضعاؾخ٪ او الا٢تراب مً بىاء مكغوٕ ًمض٥ بىٕى مً الاؾخ٣غاع  ( ج٣ٍغ

مىع يمً ٞترة ػمىُت ا٢ل ؤاهجاػ إلجًٗه الظي ) ي و هىا٥ الهضٝ ٢هحر اإلاض ،اإلااصي

ت بهجاػ صعحت ٖلمُت او ب٢ض ج٩ىن ٖلى ؾبُل اإلاثا٫  (، ؾىىاث 3مً  ٦دؿاب مٗٞغ

 .مُٗىت

مً َغ١ الىجاح في هظا اإلاًماع هى ٖضم خهغ الاهضاٝ في مىخى واخض مً 

٣ِٞ مىاحي الخُاة ٞمثال ال اٖخ٣ض اهه مً الصخُذ خهغ ٧ل اهضاٞ٪ لخ٩ىن ماصًت 

ٞهىا٥ اهضاٝ  ،ال بل ًجب نُاٚت الاهضاٝ في ٧ل مجاالث الخُاة ،او صعاؾُت مثال

ًجب ان ج٩ىن في اإلاجا٫ اإلانهي و في اإلاجا٫ الخٗلُمي و الاؾغي و ال ق٪ في اإلاجا٫ 

و ٢ض هخُغ١ اًًا الهضاٝ جهاٙ في اإلاجا٫ الىٟس ي و الهخي  و الاؾخ٣غاع  ،اإلااصي

 .الغوحي

جهل إلاغخلت  ،وي٘ الاهضاٝ ب٩اٞت جٟانُلها الؿاب٤ ط٦غهو ٖىض الىنى٫ إلاغخلت 

و هىا هغج٣ي إلاغخلت  ،مً الىعي ال٨ٟغي و ج٩ىن اعج٣ُذ بُمىخاج٪ و نُاٚت مؿاع٥

خ٪ اإلاؿخ٣بلُت  ُ٪ و ٢غاثخ٪ إلاضي حاهٍؼ الاحابت ًٖ هظه الاؾئلت التي ج٨ك٠ مضي ٖو

 و هي :

ض مً جل٪ الاهضاٝ  ؟ماطا جٍغ

 ؟وحه السهىم ال ٚحرهاو إلااطا هظه الاهضاٝ ٖلى 

 ؟٠ُ٦ ؾخد٤٣ جل٪ الاهضاٝ و ما الظي ؾِؿاهض٥

ض جد٤ُ٣ جل٪ الاهضاٝ  ؟اًً جٍغ

ض جد٣ُ٣ها  ؟متى جٍغ

ُت طاجُت بدخه بةحابخ٪ ًٖ هظه ضا،الدؿاالث بمىيٖى  م٘ ؤٖخ٣ض ؤه٪ يغبذ مٖى

اع بضاًت جصخُذ مؿاع٥ الخُاحي و نُاٚت َمىخاج٪   اإلاٗغفي اإلاٟغوى. باإَل
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ٖلُ٪ ؤن حعي ؤن  ،ٍ ط٦غه ول٩ي ج٩ىن عئٍخ٪ اإلاؿخ٣بلُت صخُدتو جباٖا للمىا

ا لؤلهضاٝ بُٗضة ًٖ ألا٤ٞ السُالي والالمهضا٢ُت ًُّ  ؤن و ًجب ،هىا٥ بَاًعا همىطح

ُتمً  بىٕىًجب ان جدؿم  ألاهضاٝ ؤنو هي  ،جمحز هظه الخ٣اث٤ هضاٞ٪ ٞإ ؛ اإلاىيٖى

 .و خؿاب زُىاج٪ ج٩ىن ٢ابلت لل٣ُاؽ ختى ًدؿنى ل٪ مخابٗت ج٣ضم٪ ؤنًجب 

و جدؿم بالخض  ،هضاٞ٪ ٢ابلت للخد٤ُ٣ يمً الٓغوٝ اإلاخاختؤج٩ىن  ؤنو ًجب  

خُث اوي ال اؾخُُ٘ بمٗنى ال٩لمت الخدل٤ُ بالهىاء او بىاء هاَدت  ألاصوى مً الىا٢ُٗت؛

 .سخاب بؿاٖاث و ٖلى طل٪ ٢ـ

ُت و مهضا٢ُت جل٪ الاهضاٝ -الجضًغ ط٦غه و مً  ن ج٩ى  ؤن ،- في مجا٫ هٖى

بل جدضًض ٖامل  ،َاع ػمني مدضص ٞال ًىحض ش ي باٖخ٣اصي ٚحر م٣ُضبطاث هضاٞ٪ ؤ

هاهُ٪ ٖلى ان ج٩ىن مدضص بالًبِ ال  ،الؼمً هى مً اهم زُىاث جد٤ُ٣ اهضاٞ٪

 مبٗثرة او ٚحر مٟهىمت.

و مً الىاحب ط٦غه في مجا٫ الاهضاٝ الخُاًخت و ٦ُُٟت الىنى٫ الهجاػها ٞٗلُىا 

ما ٌؿمى  -ال للخهغ  -ؾاط٦غ مجها  ،١ حؿاٖض في جد٣ُ٣هاان هخظ٦غ ان هىا٥ َغ 

بالٗه٠ الظهني الظي حؿُض ال٨ثحر مً ال٨خب و اإلا٣االث و احى ا٧له لل٨ثحر مً بني 

ب ان هىال٪ َغ١ ٦ثحرة ؾدؿاهض٥  ،البكغ الؿاٖحن لخد٤ُ٣ اهضاٞهم و ال ٍع

التي ال ق٪ ان وهي َا٢ت الخإمل و الخسُل  -ان صر الخٗبحر  -بمٗغ٦خ٪ في الخُاة  

الاوؿان في وي٘ مٗحن و في م٩ان ًغجاح ُٞه ٣ٖل٪ ٢بل حؿض٥ ٢ض جخم٨ً مً 

ض  .الىنل للهٟاء الظهني و حؿخُُ٘ جسُل ما جٍغ

ٞمً قاجها شخى٪ بُا٢ت اًجابُت  ،الاؾخمإ و الاؾخمخإ ب٣غاءة ٢هو الىجاح

ىاٖها ال جىن٠ اطا ما ج٩لمىا ًٖ ٖضة مجاالث للىجاح و ٢ض اؾلٟذ ط٦غ بٌٗ اه

 .الهُٗض الضًني و الغوحي مثال مخمثلت ب٣هو هجاح ماصًت او ز٣اُٞت او ٖلى
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٦ً اًجابُا مخٟاثال و ال حؿ٣ِ في او٫ هؼا٫ بمٗغ٦خ٪ ٞالب٣اء لال٢ىي ؾُضي ال 

٤ ض ،لل٠ًُٗ اإلاتهاوي ٖىض او خاٞت ٍَغ  ،ا٢ى٘ هٟؿ٪ اه٪ ٢اصع ٖلى نى٘ ا٦ثر مما جٍغ

ؼمىا ٖلى زىى مًماع الؿبا١ بال زٝى ٞال٨ثحر مً اصخاب ٢هو الىجاح جل٪ ٖ

او ملل و ٢ض مل٩ىا مٟخاح ٧ل باب مىنىص الا وهى الث٣ت بالظاث و ال ٍعب الاًمان باهلل 

 .و الاؾخٗاهت بجالله ٖلى ٢ًاء خىاثجهم

ٞهظه السُىة ؾدكض مً اػع٥ ال ؾُما ان ٧ان في  ،اجسظ ٢ضوة خؿىت ل٪

ٕى الُه ٖىض الخساط٫ و ازظ عاًه اإلاخىاو٫ اؾدكاعجه و الا٢خضاء بد٨مخه و الغح

٤ الىجاح ب اؾخ٣امخ٪ في ٍَغ ٞهظا الىمىطج الظي مً اإلاٟترى اه٪ جث٤  ،لخهٍى

ذ  ب٣ٗلُخه و عناهخه و اجؼاهه ال٨ٟغي ؾ٩ُىن ال ق٪ مهباح للىىع اطا ما اهدٞغ

ب جد٣ُ٣ه  .بىنلخ٪ ٖما جٚغ
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 دارة الوقت و تنظيمهإ
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