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" املقدمة "
:وبعد، أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعنيحلمد هلل والصالة والسالم على ا

الوهم بني أو مسرها إن شئت "تطوير الذات تطوير الذات لدراسة استقرائية نقدية شرعية يف فتلك وريقات خمتصرات 
كتب وبرامج و دورات تطوير الذات  بعد جتربة عايشتها مع كيف تطورر ذاتك من غّي حماذير وإشكاالت؟ "  ،واحلقيقة

لكثرهتا وفيها نظرًا  ،يف ميزان حملاكمتها تلك الربامج والدورات والكتب وإنه ملن الصعب جدًا وضع ،ليست ابلقصّية
ومنها ما  ،جيف الدايانت الوثنية والباطنية واإلحلاديةبئر  و نظراً ملصادرها فمنها ما ُأِخذ من ،الطهور والطاهر والنجس

يعتنا عارض شر تُ  العلماء اليت ال سقي من املصادر العذبة الزالل من الكتاب والسنرة والتجارب النافعة من اخلرباء واست
أولئك أصحاب خاصًة  ،ما واخلليط أحدث شروخًا عند كثّي من املستهدفني فيه السمحة. وهذا العلم املتجدد نوعاً 

وكانوا سريعي التأثر بـــــــ) كارزما(  ،أولئك املرضى الذين ابتلوا فلم يتحملواأو  ،أو الشبه العقدية الثقافة الشرعية املهزوزة
خذ مثاًل تلك الفكرة  ،دم صرحاً جدارا وهت داخل نفس املتلقي واليت تبينشخصية امللقي أو املدرب أو الكاتب اجلذابة 

اجتماعي أو سلوكي وهي قانون االرتباط !! هم بدون ضبط شرعي أو و روج هلا بعض املدربني وينقلها مريدما يُ  اليت كثّياً 
ومع أي أمر قد يسبب لك قلقًا حىت لو كانت زوجك أو أبناؤك فإذا  ،وهي ببساطة أن تفك ارتباطك أبي شيء

 حتررت عشت بسالم _ على حد زعم الفكرة _ وأنتجت أكثر !! 
من  ل له هذه الفكرة هاجسًا فيبدأ بتطبيقهاكش  تُ  فسوف من املتلقني لديهم قلق نفسي جتاه أسرهم ألن كثّياً  و نظراً 

إذ املسؤولية اليت كانت على عاتقه قد  ،نشوة ويطرب ذاتهو  فيشعر بنوع سعادة، وعقالً  دون هتذيبها وحماكمتها شرعاً 
وأنت  كيف تكون تطويراً إرذ   من التطوير يف شيءهذا الطرب الذايت وتلك النشوة ليست ، ختلى عنها أو عن شيء منها

_فضال عن املريدين  ولذا التستغرب عندما جتد أن أكثر املدربني املروجني ،مثاًل!! عر أبدىن مسؤولية جتاه أسرتكالتش
!!.ملثل هذه الفكرة لديهم خلل يف أسرهم وعالقاهتم مع زوجاهتم وأبنائهم _

 دم الصرح !! كيف ُبين اجلدار وهُ   ئأرأيت أخي القار 
أو يف القضاء والقدر إنه ، فُهدم داخل النفس للربوبية أو اإلهلية كان الصرح توحيداً و !!؟ فكيف إذا كانت الفكرة عقدية 

 ألمر عظيم يستحق التوقف والتأمل !!
فاستغل بعض كتاهبم ذلك لرتويج  ،الذاتيةوالقارئ جيد الغرب قد علل كثّيًا تطوره املادي ابلرتكيز على هذه التنمية 

هور " السر " ويف فلمها املش ،The secrt" السر "  ابيرن " يف كتاهبا املشهوركما فعلت املؤلفة " روندا   ،أوهامهم
،انني الكونية كما يسموهناجناحاهتم اكتشافهم لتلك القو  .. وأن سرر .يهم وروادهمممن معل والذي شارك فيه خنبة  

ويقرر دعوة  ،ران هللا تعاىل بهدم التوحيد الذي أمهلولألسف لقي هذا الكتاب وأمثاله رواجار عند بعضنا مع أنه يؤسس 
أو أن الكون هو هللا..  ،د أن العبد خيلق مجيع أفعاله.. ويقعر .- تعاىل هللا -بل يقرر عقيدة احللول  ،غّي هللا كالطبيعة

ىل اإلحلاد والعياذ ابهلل !! إوحدة األداين مث تتطور  تؤدي إىل فهي خطّية جدا وتبعات هذا السر ،تعاىل هللا سبحانه 
جتدها بل حىت على مستوى النتائج للفكرة ذاهتا  ،ندما تضع تلك الكتب على امليزان ليس الشرعي والعقدي فحسبوع

عالقة هلا ال ابلغىن  لرتويج أفكار ابطنية من خالل النفسيات البشرية وأوهام الُصنعت جتدها و ، ضبط له ختلق ومهاً ال
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نسأل هللا  مروجيها مات منتحراً  بعضُ  ،ب لفلسفات قدمية ابطنيةبل استجال ،السعادة وال الشقاوة وإالوال الفقر 
 .! .العافية

والتسليم ، على أكثر من حالة ألبنائنا وبناتنا ممن أصاهبم هوس وجنون بسبب قرائتهم لبعض تلك الكتب ولقد وقفتُ 
 .مبا جاء فيها مطلقا

 ياة الناجحة واليت ال ختالف شريعة رب العاملني.من االستفادة من جتارب اآلخرين يف احل ومع ذلك كله فنحن ال مننع
املسلم املتأمل يف كتاب هللا  إذ ،نية من هذا كلهك يف غُ لكثّي ممن يرغب بتطوير ذاته و حلياة انجحة أنر قوله لكن ما أود 

بكل  جاءجيد أن القرآن الكرمي  ،جل وعال هذا الكتاب العظيم الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
 ابلفرد واجملتمع..اإلهلية لينهض  نالقواعد العظيمة والسنجاء بتلك . .ما هو أفضل لكبل ، ماحتتاجه لتطوير ذاتك 

م من أنفسهم كالم هللا خالق البشر وهو سبحانه أعلم هب! وهذا القرآن الكرمي الصاحل لكل زمان ومكان هو  ؟كيف ال
!؟وأين من يطبق ويعمل هبذا الدستور العظيم ؟أين من يتدبر" لكن  أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري"

واليت دلر عليها الكتاب و السنة أو ما استفيد من  ،وهلذا فإين سأحاول جاهدا أخذ األفكار املفيدة يف تطوير الذات
 ..التجارب الناجحة بعد أن أذكر احملاذير

جمال تطوير الذات مث يستدل هلا من الكتاب أو السنة ال تثق أبي فكرة يطرحها املدرب أو الكاتب يف  وخذها قاعدة
 بنفسك من املصادر املعتربة !! ،وصحته وضعفه ،داللتهحىت تتأكد من الدليل ووجه 

، فمنها املفيد النافع وهللا .كال.برامج وكتب و دورات تطوير الذات كلها هكذا وإنّه ملن الظلم البنّي أن يقال إنّ 
 ..ويتحاكم إليها الناصح الذي يستقي مصادره من الشريعة السمحة ومن املدربني التقي الورع

 ؟؟ما يدعو لتطوير الذاتصلى هللا عليه وسلم هل يف ثقافتنا أو قراننا وسنة نبينا  الذي يتكرر دائماً  والسؤال
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 :حسب اخلطة اآلتيةفقسرمت الورقة  ،من هنا جاء اهلاجس للكتابة يف هذا املوضوع!!
  .املقدمة

 مبصطلحات املوضوع  تعريفي فيه مدخلو  لتمهيد:ا
 :ملخٌص للمحاذير يف برامج ودورات وكتب تطوير الذات :املبحث األول

 .احملاذير الشرعية والعقدية :أوالا 
 .احملاذير النفسية والسلوكية :اثنياا 
 .احملاذير االجتماعّية :اثلثا

 ..تعارضها سنة والتجارب اليت الطّور ذاتك من خالل أوامر ونواهي القران وال :املبحث الثاين
 .التفاؤل والتوكل :أوالا 
 .من الداخلالتغيري يبدأ كيف   :اثنياا 
 .الدعاء :اثلثاا 

 .التخطيط واالستشراف املُشرق :رابعاا 
 .العمل سر السعادة والنجاح :خامساا 
 .العطاء :سادساا 

 .الشكر :سابعاا 
 .والنتائج وفيها أهم التوصيات :اخلامتة

وصلى هللا وسلم على  ،وما كان فيها من خطأ أو تقصّي فمن نفسي والشيطان ،ن فيها من صواب فمن هللاهذا وما كا
 ..نبينا حممد وآله وصحبه

 صغرّي بن حممد الصغرّي د. 
 عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

                         
salsoger@gemail.com 
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 " متهيد "
 مبصطلحات املوضوع مدخل تعريفي

 :الذاتية ) تطوير الذات ( املقصود ابلتنمية البشرية
 يف اآلونة األخّية انتشر مصطلح إذ  ،الغريب املقبل العوليس كمصطلح  ،كمعىنسبق القرآن الكرمي هبا  

صطلح فرض نفسه . ويؤكد بعض الباحثني أن هذا امل.وكثرت الكتاابت حوله ،" التنمية البشرية " خاصة يف العامل الغريب
الربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة وتقاريره  ولقد أدى. .يف تطوير اإلنسان ذاتهو يف اخلطاب االقتصادي والسياسي بل 

 .(1) ..السنوية عن التنمية البشرية دوراً ابرزاً يف نشر هذا املصطلح
مث استنتج  ،بعض تعاريفه يف االصطالح مث أذكر ،وقبل أن أخوض يف غمار هذا املصطلح أوضح معناه يف اللغة العربية

 .املفهوم املتالئم مع املقصود به يف هذا البحث املختصر
 .( و ) البشرية ( يةفالتنمية البشرية مركبة من كلمتني ) تنم

 .هي من النماء وهي الزايدة -:والتنمية يف اللغة
 .وسواداً  ازداد محرةً  :ا اخلضابمن :قد تكون حسيرة كما يف قوهلم وهذه الزايدة

منرى مشددة ا و من (2) " ليس ابلكاذب من أصلح بني الناس فقال خّيًا أومنرى خّياً وقد تكون معنوية كما يف احلديث " 
 .(3) وخمففة

لى وجه يقال منيت احلديث أمنيته إذ بلغته ع :. قال اجلزري.من الرواي ( شك   اً ى خّي منر أو  ) :قال يف حتفة االحوذي
تيبة بن قاهكذا قال أبو عبيد و  ،ه ابلتشديدتر مني :فإذا بلغته على وجه اإلفساد والنميمة قلت ،اإلصالح وطلب اخلّي

 .(4)وغّيمها من العلماء 
 .وبناًء على ما سبق فإن التنمية يف اللغة تدور حول معىن الزايدة والتطوير واإلصالح

 .(5)فهي من " البشر " والَبَشر املقصود هبم اخللق  :وأما لفظ البشرية
.وهنا قد يراد .(1)البشر اخللق يقع على األنثى والذكر الواحد واالثنني واجلمع ال يثىن وال جيمع  :قال يف لسان العرب

  (2){ِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإيّنِ َخاِلٌق َبَشراا ِمن ِطنين } :كما يف قوله تعاىل  ،هبم الناس

                                                 
 .مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي ، غزة ، حبث منشور عرب الشبكة -د/ حممد يوسف أبو ملوح  - 1
 .وقال حديث حسن صحيح 331/  4، والرتمذي  280/  4ابو داود  رواه - 2
 .بتصرف 342/  15لسان العرب البن منظور  - 3
 .60/  6حتفة األحوذي للمباركفوري  - 4
 .46خمتار الصحاح للرازي صـ  - 5
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سواًء تعلق  ،إصالح وتطوير البشر سواًء كانوا ذكورًا أو إانثً  :يعين يف اللغة " لبشرية " مركباً إذًا فمصطلح التنمية ا
  .بشخص واحد أو عدة أشخاص أو جمموعات

 :عدينيمكن القول ابالصطالح املعاصر أن للتنمية البشرية بُ فوهكذا 
كتشاف طاقاته البدنية والعقلية وا  ،يهتم مبستوى النمو اإلنساين يف خمتلف مراحل احلياة لتنمية قدرات اإلنسان :األول

 وهذا يوافق معىن تطوير الذات الذي نريده !! .الروحية والنفسية واالجتماعية واملهارية و
و األنشطة االقتصادية اليت تورد  ،فهو أن التنمية البشرية عملية تتصل ابستثمار املوارد واملدخالت :أما البعد الثاين

والبىن املؤسسية اليت تتيح املشاركة واالنتفاع  ،البشرية عن طريق االهتمام بتطوير اهلياكلالثروة واإلنتاج لتنمية القدرات 
 .وهذا املعىن ليس مقصوداً يف هذه الورقة .(3)مبختلف القدرات لدى كل الناس 

لفرد هدفه النهوض اب ،هي علم تطوير الذات وبناء الشخصية :وبعبارة أخرى خمتصرة فالتنمية البشرية املقصودة هنا
ومعىن..، ولذلك أضفت  حساً واجملتمع من خالل طرح عدة أفكار يف جماالت النجاح والعالقات والعمل والسلوكيات 

 .املبحثعليها قيد " الذاتية" يف عنوان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                
 .59/  4لسان العرب  - 1
 ( سورة ص71_) 2
 .من حبث الدكتور : حممد يوسف أبو ملوح ، منشور عرب الشبكة - 3
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 :ملخٌص للمحاذير يف برامج ودورات وكتب تطوير الذات :املبحث األول
حىت  ،أكثرها شيوعًا يف نظري وإمنا هي ،ت كل احملاذيرر إىل أن ما سأذكره ليسج يف عرض احملاذيأود القول قبل الولو 

 فقط وليست للحصر !وأمثلة هي كأمنوذج على فكرة أو فكرتني  الكاتبمث إنر تركيز  ،يستبني القارئ ويتجنبها
 .احملاذير الشرعية العقدية :أوالا 

 :احملذور األول
أن اإلنسان اإلجيايب جيذب األشياء  يقرر مثالً  ممن يؤسس لقانون اجلذب كثّي  ف ،اإلميان أبّن العبد خيلق فعل نفسه 

واحلقيقة أنر هذا من عقائد  ،لنا أنر هذا ضرب  من التفاؤل ُيصوررففي البداية  اإلجيابية إىل حياته، والسليب خالفُه.
ظر أن ختلق فكرتك ترتك العمل وتنتعين أنك ي الفأل الذي ذكره الرسول صلى هللا عليه وسلم ال ،الفالسفة واملعتزلة قدمياً 

الفأل احلقيقي هو أن تكون متوكال على هللا _كما سيأيت مزيد تفصيل يف ذلك_ وتعمل جبد  حياتك ومستقبلك،
من  سلبياً  وليس معناه أنك جذبت شيئاً  ،منه تريد فمعناه أن هللا أراد لك خّياً  والتفاؤل حىت وإن مل حتقق ما، واجتهاد

 رتك فأفسد مشروعك !!!خالل فك
نكر األدلة اليت تدل على أن هللا هو الذي يهدي من يشاء ويضل يُ كالم من يقول أنر العبد خيلق فعل نفسه أنره   والزمُ 

ُ فَ )  وكذلك قول هللا تعاىل: ، 1(فَِإنَّ اَّللََّ اَل يَ ْهِدي َمْن ُيِضلُّ )  من يشاء، مثل قول هللا تعاىل: َما َلُه ِمْن َوَمْن ُيْضِلِل اَّللَّ
وأنه الذي وفقهم  ،على هؤالء فهداهم فضال منه ونعمة دليل على أنه منر  2( َهادن َوَمْن يَ ْهِد اَّللَُّ َفَما َلُه ِمْن ُمِضلّن 

هم وصدهم عن اخلّي وصدهم عن اهلدى، وكذلك خذل اآلخرين وأضلر  ،وأعاهنم حىت أقبلوا عليه وتقبلوا ما أمرهم به
 لك تصرفه. فكل ذلك خلقه، وكل ذ

هللا تعاىل على كل شيء قدير، وال ميكن أن خيرج أحد عن قدرته، وال ميكن أن تكون قدرة املخلوقني أقوى من قدرة 
 3.اخلالق

َفَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن َشاَء )مث قد يستدلون ببعض األدلة اليت فيها نسبة األفعال إىل املخلوقات مثل قوله تعاىل: 
مبشيئة هللا تعاىل؛ وألجل ذلك  مرتبط  وثبوت مشيئة العبد .واحلق أنر هذه اآلية جاءت يف معرض التهديد  .(فَ ْلَيْكُفرْ 

قال  فاهلل تعاىل خالقهم وخالق أفعاهلم. ،يذكر هللا أن مشيئتهم مسبوقة مبشيئة اخلالق، وقدرهتم مسبوقة بقدرة اخلالق
 .4(وما تشاؤون إال أن يشاء هللا) :تعاىل

فجمهور أهل السنة من السلف واخللف يقولون: إن العبد له قدرة وإرادة وفعل، وهللا خالق ذلك   ) إلسالم:قال شيخ ا
 5..( مث ساق األدلة على ذلك.ةكله كما هو خالق كل شيء، كما دل على ذلك الكتاب والسن
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  :احملذور الثاين
اء العالج ابلطاقة هي يف حقيقتها عبادات وثنية ا اليت يشيعها أدعيغممارسات اليو  وذلك يف مثل ..التعبدات الوثنية 

ابلعقل الصانع الذي «مَساْدهي»أو العابد من خالهلا الرقير بعقله ليتحد يف أعلى مقاماته اليت تدعى « اليوجي»حياول 
ليات ل العابد بذلك اخلالص من عمأوجده، وهذا عندهم غاية احتاد املخلوق ابخلالق وهو الفناء عند الصوفية، فُيحصرِ 

 ..«اانڤنر »أو« موكشا»وهذا النعيم يدعونه  ،املتكررة« التدوير»
أو كانت طلباً  ،أو عن تقليد ،سواء أكانت ممارسته عن عقيدة ،أنه ال جيوز للمسلم أن ميارس اليوغا البتةواخلالصة  

 :منهاويرجع ذلك ألسباب  ،للفائدة املزعومة
 ،من سجود للشمسملا فيها  ،هللا سبحانه وتعاىل معبودًا آخر سواهوتشرك مع  ،. كون اليوغا متس عقيدة التوحيد1

) لئن أشركت ليحبطن  :ويقول أيضاً  ،1( قل إمنا أمرت أن أعبد هللا وال أشرك به)  :يقول تعاىل .وترديد أمسائها
 .2(عملك ولتكونن من اخلاسرين 

 .3) َمن تشب ه بقوم فهو منهم (  :وسلمويقول صلى هللا عليه  ،. ألن فيها تقليداً للوثنيني ومشاهبة هلم2
 .وتؤدِري إىل عواقب وخماطر صحية لديهم ،. ألن بعض متارينها تضر أغلب الناس3

يقول صلى  ،ر من الناحية الصحية والنفسيةوهذا أيضاً يض   ،وذهول فقط ،ومخول ،وبعض طرقها األخرى جلوس معيب
 .4) ال ضرر وال ضرار ( :هللا عليه وسلم

االعتماد على األطراف األربعة  ،تبين العري :مثل ،ا دعوة فاضحة إىل التشبه ابحليواانت ونكس عن اإلنسانيةألهن .4
 .والوقفة اخلاصة يف التمرينني الثالث والثامن ،يف أغلب متارين ) سوراي انماسكار (

وغطسوا يف  ،" تردوا يف هورة املخدرات . ألن كثّياً ممن حاولوا ممارسة املسماة " اليوغا العلمية " أو " الطب السلوكي5
 .وقد ثبت عقم هذه الطريقة العالجية وعدم جدواها ،مستنقع اإلدمان

وذلك  ،وقد اعتمد مروِرجوها الغش وقلب احلقائق يف أثناء نشرها والدعاية هلا ،. ألهنا قائمة على الكذب والتدجيل6
 .من ضعاف اإلميانوجرف كثّي  ،جلذب أنظار أكرب عدد من السذرج والبسطاء

أو بعض االجتاهات الغامضة واملنحرفة األخرى قد تظهر على أيديهم  ،. ألن عدًدا قلياًل من املتمرسني يف اليوغا7
وهذا  ،وهي يف أغلبها إمنا يستخدمون شياطني اجلن كما يف االستدراج والسحر وغّيه ،خوارق للعادة خيدعون هبا الناس

 .حرام يف اإلسالم
 :ومؤذية لإلنسان، واليت منها ،وصااي ضارة :ر الوصااي اليت يوصى هبا دعاة اليوغا. كون أكث8
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 .وما يسببه من أمراض بدنية ونفسية وجنسية وحضارية :أ. العري
 .وال سيما عندما يكون التعريض للشمس طويالً  ،وقد رأينا مضار ذلك :ب. تعريض اجللد للشمس

 1.ت أخطاره الشديدة على العنيمرر  وقد ،ج. تركيز النظر إىل قرص الشمس
  :احملذور الثالث

 .التعلق بغري هللا جل وعال
 ،ما يلبس من أسورة يزعمون أهنا تركز الطاقة وتبثها يف اجلسم :من شرك القائلني ابلطاقة الكونية أو الوعي الكوينف 

واهنة(، ويلبسها املتأخرون جللب النفع وهي يف حقيقتها َتعل ق بغّي اخلالق سبحانه، فقد لبسها األقدمون لدفع الضر )ال
فإنك لو مت وهي عليك  ،انزعها فإهنا ال تزيدك إال وهناً : »قوله هللا عليه وسلم صلىاملصطفى  كما جاء عن)الطاقة(،  

 .2«ما أفلحت أبداً 
  :احملذور الرابع

 .واالستعانة ابلشياطني ،التعلق ابلسحر
( اإلحيائيوالتنومي املغناطيسي ) اإلحياءاتة أولئك الذين يستخدمون خاص وهذا قد يوجد عند بعضهم لألسف الشديد

 :أبنر  3فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءولذا جاءت ، بطرق غّي مسؤولة

التنومي املغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة ابستخدام جين يسلطه املنوِرم على املنو م فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على "
وكان طوعًا له مقابل ما يتقرب به املنوم إليه وجيعل ذلك اجلين املنوم  ،األعمال بسيطرته عليه إن صدق مع املنومبعض 

طوع إرادة املنوم يقوم مبا يطلبه منه من األعمال مبساعدة اجلين له إن صدق ذلك اجلين مع املنوم، وعلى ذلك يكون 
وسيلة للداللة على مكان سرقة أو ضالة أو عالج مريض أو القيام أبي  استغالل التنومي املغناطيسي واختاذه طريقًا أو

وألنه التجاء إىل غّي هللا فيما هو من وراء األسباب العادية  ،عمل آخر بواسطة املنوم غّي جائز، بل هو شرك ملا تقدم
 اليت جعلها هللا سبحانه إىل املخلوقات وأابحها هلم. انتهى كالم اللجنة.

 .الدعوة إىل عقيدة وحدة الوجود الباطلة :ساحملذور اخلام
والقضية مبنية على عقيدة  ،ابلقول أن اخلالق واملخلوق شيء واحد، وأن اإلنسان هو هللا يف جسد مادي، تعاىل هللا 

ا هو كفر  قدمي  كان موجودًا سابًقا، الذي يتمثل بوحدة الجب ليس وهذا الكفر والعياذ ابهلل ،الد هرية  ،وجود،ديد،، وإمن 
متضي الد ورة والعجلة حىت  مثفالد هرية كانوا يعتقدون أن  ُكل  ستة وثالثني ألف سنة يعود ُكل  شيء، على ما كان عليه، 

يوجد بعث  وال  تنتهي، ستة وثالثني ألف سنة، أبحداثها وحروهبا ومكتشفاهتا وخمرتعاهتا، مُث  تعود من جديد وهكذا، وال
، وكذا قضية تناسخ األرواح، وأن ه ال يوجد موت  وال حياة ، ال يوجد بعث  وال نشور  وال جن ة  وال  انر ، كالُم كفر، قدمي،

 ، يف كتاب ذبذابت الفكر أو قانون اجلذب يف عامل الفكر لوليام  م1906سبق وأن ُنشر هذا الكفر يف عام  وقدنشور 
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: إن  الذي أوحى إليها بذلك تقول املنتجة لفلم السرام، وكر أتكنسن، الذي أُعيدت طباعة الكتاب بعده بنحو مائة ع
، حىت هذا الفيلم الذي جاء م1910أتث رها وقناعتها بعدما قرأت كتااًب امسه علم الوصول للغىن لوالس واتلز املنشور عام 

، وأن  الن فس البشرية فيها هذه يدور على هذه القضيةمع هذا الكتاب ُكل ه  األسرار اليت ختلق األشياء : خرافة السِررِر
وجتتذب من القدر املطلوابت، إذا تريد ثروًة فتستطيع من خالل الذ بذابت والرت كيز والفكر أن جتتذب الث روة، ولو كان 

يفكِرر ويركِرز والذ بذابت ستعمل عملها وستأيت ابلث روة، ولكن كثّيًا من هؤالء  أن واحد، لكان لكل هذا الكالم صحيًحا 
ساكني الذين قرءوا وجاءوا للد ورات ودفعوا مااًل وحضروا وفك روا ورك زوا مل حيصل هلم إال ذهاب املال بدون جميء امل

 .1الث روة
 

 .احملاذير النفسية والسلوكية :اثنياا 
 .القلق وضعف التوكل :احملذور األول

طبيعة يف نفس الوقت و  ،تقل إليكفحينما يقرر قانون مثل قانون اجلذب أن أي خطأ يف جذب شيء سليب سين
ة ولذا أمر ابالستعاذة منها كما يف سور  ،ابستمراربل هو يف جهاد معها  ،نسان حتمًا الختلو من األفكار والوساوساإل

فإنره  ) القانون(هلذا املعتقدأقول نتيجًة  ..2) لقد خلقنا اإلنسان يف كبد (. .حياته يف كبد ن نفسهبل اإلنسا .الناس
أكثر و  ومع ضعف التوكل فسيضطرب ويقلق ،على خاطرِه خاطرُة  سلبية خشية أن تقع عليه قلقه كلما مرر سيستمر 

وانظر إىل مجال الشريعة  .يف نفسيته وسينعكس على إنتاجه وجناحه عظيماً  سيحدث أثراً املرتاكم  وهذا القلق ،أكثر
 .3 تعمل أو تتكلم " ما حدثت به أنفسها ما مل: " إن هللا جتاوز عن أميتحينما قال النيب صلى هللا عليه وسلم

 .ابآلخرينسوء الظن  :احملذور الثاين
. يقرأ شخصيات اآلخرين من .انتشر بني أوساط الشباب احملب للقراءة معنون ب أعرف ماتفكر فيه الزلت أتذكر كتاابً 

فكلما رأى حركة ولو غّي  ،لظن اخلطّيةمنهم يف مغبة سوء ا وهللا إن هذا الكتاب كارثة أوقع كثّياً  و .خالل حركاهتم
ولقد حاولت  ،خاطئاً  أو وضع يده بشكل معنير فسرها تفسّياً  أو قريب أو صديق ولو حكًة لرأسه مقصودة من زميل

. فتأمل أخي القارئ حينما .يف املائة إحصاء التفسّيات السيئة للحركات يف ذلك الكتاب فوجدهتا تربو على مثانني
 ،وليت شعري ليت األمر يتوقف عند سوء الظن ،؟!ذه املعلومات اخلاطئة كيف سيعيش مع اآلخرينيصردق املتلقي ه

وانظر إىل مجال شريعتنا ولطفها عندما هناان  ،بل إنه يتعدى إىل الوسوسة ومن مثر املرض النفسي !!! وهذا مشاهد وواقع
كما هنى عنه رسوله صلى هللا   ،4(وا اْجَتِنُبوا َكِثرياا ِمَن الظَّنِّ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ )حيث قال تعاىل:  ،ربنا عن سوء الظن
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إايكم والظن فإن الظن أكذب احلديث، وال جتسسوا وال حتسسوا وال تباغضوا، وكونوا عباد هللا "عليه وسلم بقوله: 
 . 1" إخواانً 

 .اإلغراق يف الوهم :احملذور الثالث
و " تعلم  ،" أيقظ العمالق داخلك " ،ل " التطوير الذايت والنجاح السريع "مث خطّية مغريةحتمل تلك الكتب عناوين 

 .و " كيف تسيطر على اآلخرين " ،و " احلمية السريعة " ،و " قدرات غّي حمدودة " ،االستثمار يف مخس دقائق " !
اب على وجه التحديد حياة " لقد غّي  هذا الكت ،هذا الكتاب سيغّيِر جمرى حياتك " ،" انتبه :على أغلفتها ُيكتب و

وبعض املدربني هداه هللا  ،خلداع املتلقي يف الكسب وإغراقه يف الوهم  ذاك إالر  .. وما.ماليني األشخاص حول العامل
وفاقد الشيء كما  ،أو حياًة اجتماعيًة ابئسة ،وهو ذاته يعيش فقرًا مدقعاً  ،يصور للمتلقي القمر بيمني والشمس بيمني

ويف مكان آخر عندما سئل عن عدم إكمال  ؟وأحدهم مسعته إبذين يقرعد كيف تصبح مليونّيا ،يههو معلوم ال يعط
 ميتلك مااًل !! مشاريع عنده بنير أنه ال

وقد جلست مع أحد املخدوعني وزاد عمره عن الثالثني وهو مل يتزوج و ليس له وظيفة وانقشته وسألته عن سبب تركه 
. مسكني مل يعلم أن السماء .حصل قريبا على ماليني و..و.. إين أجذهبا يف حيايتللعمل وجلوسه يف املنزل فقال سأ

 ..سبابوبذل األ خلطوا بني التوكل والتواكل وبني التفاؤل والفضةً  المتطر ذهباً 
 .األاننية :احملذور الرابع

وترك اآلخرين والرأمسالية  ،وملذاهتا اخلف شهواهت واللهث الذات يركز على قضية تقديس النفسمن مدريب تطوير  فكثّي  
فمعيار الفعل أو الرتك هو يف مقدار ما جيلبه ذلك الشيء من البهجة واللذة، ومبقدار حمبته، فما كان حمبوابً املفرطة 

بل  ،اننية وحب الذات العالقة هلا ابلنجاحواحلقيقة أن األ ،، دون مراعاة للخلق والدينهضاً فليجتنببغوما كان مُ  هفليفعل
  .ح والسعادة يف العطاء واإليثار واإلنفاق كما سيأيتالنجا 
 :احملاذير االجتماعية :اثلثا

 :الكسل وترك العمل :احملذور األول
ترك العمل، واإلعراض عن حتصيل األسباب لنيل املطلوب، واالتكال على األماين واألحالم، وذلك وفق إىل  الدعوة

وأن )كل   ،والذي ينص على )أن الشبيه جيذب إليه شبيهه( ،إلشارة إليهالذي سبق ا )قانون اجلذب( -زعومامل-قانون ال
شيء، حيدث يف حياتك فأنت من قمت جبذبه إىل حياتك، وقد اجنذب إليك عن طريق الصور اليت احتفظت هبا يف 

قدون أن عقلك، أي ما تفكر فيه، فأاًي كان الشيُء الذي يدور بعقلك فإنك جتذبه إليك(. وأصحاب هذا املبدأ يعت
الفكرة الواقعة يف العقل تؤثر بذاهتا يف حميط اإلنسان وما حوله، وأن اإلنسان يستطيع بفكرته اجملردة أن جيتذب إليه ما 
يريد من اخلّيات من غّي عمل، ويزعمون أن الفكرة هلا تردد، وأهنا تنطلق من عقل اإلنسان على شكل موجة  

وشره مما هو على نفس املوجة، فإذا كنت تفكر تفكّيًا إجيابيًا فأنت  كهرومغناطيسية، وأهنا جتتذب من خّي الكون
تطلق موجة ذات تردد إجيايب جتذب إليك اإلجيابيات، وإذا كنت تفكر بفكرة سلبية فأنت تطلق موجة سلبية جتذب 
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مل أبفكاره مصادم وأن اعتقاده أو الع ،إليك السلبيات. وال شك أن هذا الكالم مصادم للعلوم التجريبية وبديهة العقل
 للشرع.

وليس على  ،ورتب الرزق على بذل األسباب ،فألن هللا تعاىل أمر ابلعمل والسعي يف األرض ،أما مصادمته للشرع
  1() هو الذي جعل لكم األرض ذلوالا فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه  :قال تعاىل ،األماين واخلياالت

وإهدار ما أجنزته  ،وتعطل مصاحل أهله ،ى األماين واألحالم يعين خراب العاملوأما مصادمته للعقل فألن االعتماد عل
 ،أن املريض ال يطلب الدواء وال حيتاج إليه ،إذ مقتضى هذه النظرية ،البشرية خالل قرون من معارف وعلوم وحضارات
مث يطلب من  ،إجيابيًا فيما يريدفما على احملتاج إال أن يفكر تفكّي  ،والناس ال حيتاجون إىل مهندسني وبنائني وعمال

 .دون عمل أو بذل ،حتقيق مراده -عياذا ابهلل  -الكون 
وإال فمقتضى فكرهتم  ،وأصحاب هذه الدعوة يتناقضون حني يقولون للمريض املشرف على املوت ال تتوقف عن الدواء

خاء لطلب األماين واألحالم أو ما وحتويل كليات الطب إىل مقاعد للتفكّي واالسرت  ،ترك التداوي وإغالق املستشفيات
ال  ،خمالفة للحس ،وقس على هذا غّيه من األعمال ؛ فظهر هبذا أهنا دعوة مصادمة للعقل ،يسمونه األفكار االجيابية
 :وصدق القائل ،تستقيم عليها حياة الناس

ىن رأس أموال املفاليسِ 
ُ
 2.إذا متنيُت بت  الليل مغتبطاً *** إن امل

 .الدعوة إىل قطع الرحم :احملذور الثاين
بل أدرى ذلك إىل  ،وذلك حينما يقدس اإلنسان ذاته ويتأثر بقانون فك االرتباط فإن ارتباطه بوالديه وأقاربه يضعف

والشك أن هذا من أعظم األمور  ،قطع رمحه مقدما مصاحله الشخصية واملادية بسبب هذا القانون الذي آمن به وطبقه
ُتْم ِإْن توعد هللا على من فعلها ابللعن والطرد من رمحته يقول هللا عز وجل: فقد  ,املنهي عنا يف اإلسالم  }فَ َهْل َعَسي ْ

ُتْم َأْن تُ ْفِسُدوا يف اأْلَْرِض َوتُ َقِطُّعوا َأْرَحاَمُكْم ) ُهْم َوَأْعَمى أَْبَصاَرُهْم )22تَ َولَّي ْ ( 23( ُأولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَ ُهُم اَّللَُّ فََأَصمَّ
َأْحَرى َأْن يـَُعجِرَل ويف احلديث َعْن َأيب َبَكَرَة رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِ  َصل ى اَّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم: "َما ِمْن َذْنب،  3.{

َخُر ِلَصاِحِبِه يف اآْلِخَرِة، ِمَن اْلبَـْغِي َوَقِطيَعةِ  نـَْيا، َمَع َما يُد  ُ ُعُقوبـََتُه يف الد   رواه أبو داود. 4الر ِحِم" اَّلل 
تكفي ملعرفة ما أحاطت به تلك الكتب لعلها ولكن هذه أبرزها و ، ويف خامتة هذه احملاذير أعرتف أينر مل أحط هبا كلها
هلا يضعف  االنتقاد و أان أرغب يف تطوير ذايت :قوللقائل أن ي. و .والربامج من اخلطورة العقدية والنفسية واالجتماعيرة

بل من تلك الربامج ماهو مفيد  ،أبن الربامج ليست كلها حمظورة وضارة أبنره سبقت اإلشارة :؟ واجلوابذلك عندي
 .ويف املبحث الثاين سأذكر إبذن هللا جزًء من القواعد املفيدة عندما يريد املسلم تطوير ذاته .وانفع

 

                                                 
 .سورة امللك (14)- 1
 https://islamqa.info/ar/112043موقع اإلسالم سؤال وجواب :  _ 2
 سورة حممد ( 22-23)_  3
 .( وصححه األلباين4902(برقم)4/276) _ رواه أبو داوود 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ..لتجارب اليت التعارضهاطّور ذاتك من خالل أوامر ونواهي القران و السنة و ا :املبحث الثاين
من رب العاملني يف كتابه العزيز  وعد   ،اذكوجوابه ( إن فعلت حصل لك   فيما يلي سأذكر بعض تلك القواعد ) شرط  

 ــ !.ومفتاح له فقط  وهذه دعوة للتأمل ،والشك أنه يوجد يف القرآن أكثر من ذلك ،وهي حسب أتمل الكاتب وتدبره
 -:ما يليفيسأذكرها يف مباحث خمتصرة 

 :: التفاؤل والتوكلأوالا 
 .(1)"الكلمة الصاحلة يسمعها أحدكم ":قال ؟كما عربر عنه النيب صلى هللا عليه وسلم ملا سأل ما الفأل  هوالفأل 

 .(2)"  الكلمة احلسنة والكلمة الطيبة :ويف حديث أنس رضي هللا عنه.. وفيه " ويعجبين الفأل
 .(3)ه الظن وتوقع اخلّي مبا يسمعه من الكلم الصاحل أو احلسن أو الطي ب إذاً هو انشراح قلب اإلنسان وإحسان

، املطلوب .. وحتقيق النجاح.ويف القرآن الكرمي آايت كثّية متنح اإلنسان القوة والتفاؤل.وهو ضد الط ّية اليت هي التشاؤم
َّا ََيَْمُعونَ ُقْل ِبَفْضِل اَّللِّ َوِبَرْْحَتِ }..خاصًة إذا أضفت عليها التوكل على هللا َواَل }.(4){ِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوْا ُهَو َخرْيٌ ّمِّ

 حال التفاؤليف .بل حىت مع ظالم الدنيا ابملصائب جند االنقالب (5) { ََتُِنوا َواَل ََتَْزنُوا َوَأنُتُم اأَلْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ 

َن قَاَل ََلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد ََجَُعوْا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ َزاَدُهْم ِإميَاانا َوقَاُلوْا الَِّذي} إىل صباح ونور عظيم التوكل على هللاو 

َن اَّللِّ َوَفْضلن َّلَّْ مَيَْسْسُهْم ُسوٌء َوات َّبَ ُعوْا ِرْضَواَن اَّللِّ َواَّللُّ *  َحْسبُ َنا اَّلّلُ َونِْعَم اْلوَِكيلُ   ،(6){  ُذو َفْضلن َعِظيمن فَانَقَلُبوْا بِِنْعَمةن مِّ

"  {ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراا*  فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراا}..وبعبارة أخرى يؤكد هللا عز وجل يف القرآن الكرمي كن متفائاًل دائماً 
(7). 

والظروف درس الباحثون فيها معدالت الوفاة  ،وقد اطلعت على دراسة يف جامعة بيتسبورح منشورة عرب الشبكة
ألف امرأة ترتواح أعمارهن  مائة ة املزمنة بني املشاركات يف دراسة ) مبادرة الصحة للنساء ( واليت تتبعت أكثر منالصحير 

للوفاة ألي  %14م وكانت النساء الاليت يتسمن ابلتفاؤل أقل احتمااًل بواقع 1994منذ عام ، عام وأكثر 50بني 
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بعد مثاين سنوات من املتابعة يف هذه  ،للوفاة من أمراض القلب %30اال بنسبة وأقل احتم ،سبب مقارنًة ابملتشائمات
املتفائالت كذلك أقل احتمااًل لإلصابة ابرتفاع ضغط الدم والبول السكري أو اإلقبال على  بل كانت.. .الدراسة

 .(1)تدخني السجائر 

َوَمن } رآن الكرمي يؤكد هذا املعىن ــوها هو الق ،اىلوما أمجل املسلم املتفاءل حينما يتروج تفاؤله ابلتوكل على هللا تع

ْل َعَلى اَّللَِّ فَ ُهَو َحْسُبُه  وهو نعم الوكيل ، وأنه سبحانه هو الوكيل ،أشّي إىل أن آايت التوكل يف القرآن الكرمي.(2) {يَ تَ وَكَّ

ْل عَ } :منها قوله تعاىل.(3)ومخسني آية  قد بلغت حوايل اثنتني ،سبحانه .ومنها (4) {َلى اَّللِّ ِإنَّ اَّلّلَ ُيُِبُّ اْلُمتَ وَكِِّلنيَ فَ تَ وَكَّ

ْل َعَلى اَّللَِّ وََكَفى اِبَّللَِّ وَِكيالا }قوله  ْل َعَلى اَّللِّ }.ومنها قوله (5) {َوتَ وَكَّ صدق  :هو والتوكل.(6) {فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّ
وحتقيق اإلميان أبنه  ،وِكَلُة األمور كلها إليه ،ر الدنيا واآلخرةاالعتماد على هللا يف استجالب املصاحل ودفع املضار من أمو 

 .(7)ال يعطي وال مينع وال يضر وال ينفع سواه 
ومن ضمن تلك املواطن يف  ،وهو مطلوب يف كل شؤون احلياة ،للتوكل مواطننص العلماء رمحهم هللا على أن ولقد 

  :القرآن الكرمي ما يلي

ن }..وكلوا عليهإذا طلبتم النصر والفرج فت .1 ِإن يَنُصرُْكُم اَّلّلُ َفاَل َغاِلَب َلُكْم َوِإن خَيُْذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذي يَنُصرُُكم مِّ

 .(8) {بَ ْعِدِه َوَعَلى اَّللِّ فَ ْليَ تَ وَكِِّل اْلُمْؤِمُنونَ 

ْل َعَلى اَّللِّ  فََأعْ }..إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التـوكل .2 ُهْم َوتَ وَكَّ  .(9) { وََكَفى اِبَّللِّ وَِكيالا ِرْض َعن ْ

ْلُت }إذا أعرض عنك اخللق فاعتمد على التوكل على هللا..  .3 فَِإن تَ َولَّْوْا فَ ُقْل َحْسِبَ اَّلّلُ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تَ وَكَّ

 .(10) {َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ 
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َوِإَذا تُِلَيْت }يف خضم احلياة وزايدة إميانك فاستند إىل التوكل إذا تُلي عليك القرآن أو تلوته وأردت االنتفاع به  .4

ُلونَ   .(1) {َعَلْيِهْم آََيتُُه زَاَدَْتُْم ِإميَاانا َوَعَلى َرّبِِّْم يَ تَ وَكَّ

ْلِم فَاْجَنْح ََلَا َوت َ }إذا طلبت الصلح واإلصالح بني قوم، ال تتوصل إىل ذلك إال ابلتوكل..  .5 ْل َوِإن َجَنُحوْا ِللسَّ وَكَّ

ِميُع اْلَعِليمُ   .(2) {َعَلى اَّللِّ ِإنَُّه ُهَو السَّ

ُقل لَّن ُيِصيبَ َنا ِإالَّ َما َكَتَب اَّلّلُ لََنا ُهَو َمْواَلاَن َوَعَلى اَّللِّ }إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها ابلتوكل..  .6

ِل اْلُمْؤِمُنوَن   .(3) {فَ ْليَ تَ وَكَّ

َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ نُوحن ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه ََي قَ ْوِم }..فادخل أنت يف أرض التوكلإذا نصبت األعداء حباالت املكر  .7
ُعوْا َأْمرَُكْم َوُشرَكَ  ْلُت فََأَجِْ َّ اَل َيُكْن َأْمرُُكْم ِإن َكاَن َكُُبَ َعَلْيُكم مََّقاِمي َوَتْذِكرِيي ِِبََيِت اَّللِّ فَ َعَلى اَّللِّ تَ وَكَّ اءُكْم 

َّ اْقُضوْا ِإََلَّ َواَل تُنِظُرونِ َعلَ  ةا   .(4) {ْيُكْم ُغمَّ

ْل }وتقدير الُكلر فيها هلل فورطن نفسك على فرش التوكل..  ،إذا عرفت أن مرجع الكل إىل هللا .8 فَاْعُبْدُه َوتَ وَكَّ

ا تَ ْعَمُلونَ   .(5) {َعَلْيِه َوَما رَبَُّك ِبَغاِفلن َعمَّ

ُقْل ُهَو َرّبِّ ال }وهو املالك هلذا الكون فال يكن اتكالك إال عليه  ،ى احلقيقةإذا علمت أن هللا هو الواحد عل .9

ْلُت َوِإَلْيِه َمَتابِ   .(6) {ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تَ وَكَّ

َل َعَلى اَّللِّ َوَقْد هَ }إذا كانت اهلداية والسعادة من هللا فاستقبلها ابلشكر والتوكل  .10 َدااَن ُسبُ َلَنا َوَما لََنا َأالَّ نَ تَ وَكَّ

ِل اْلُمتَ وَكُِّلوَن   .(7){ َولََنْصُِبَنَّ َعَلى َما آَذيْ ُتُمواَن َوَعَلى اَّللِّ فَ ْليَ تَ وَكَّ

ِإنَُّه }ابب هللا وعليه توكل  فال تلجأ إالر إىل ،وخشيت أبس أعداء هللا والشيطان والغدرار ،إذا دامهك اخلوف .11

ُلونَ لَْيَس َلُه ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن آ  .(8) {َمُنوْا َوَعَلى َرّبِِّْم يَ تَ وَكَّ
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ْل َعَلى اَّللَِّ و}..إذا أردت أن يكون وكيلك هللا يف كل حال فتمسك ابلتوكل يف كل حال.12 تَ وَكَّ ََ
.(1) {وََكَفى اِبَّللَِّ وَِكيالا 

َرّبِِّْم الَِّذيَن َصَُبُوْا َوَعَلى }..إذا أردت يكون الفردوس األعلى منزلك فانزل يف مقام التوكل.13

ُلونَ  .(2){يَ تَ وَكَّ

ْل َعَلى اَّللِّ ِإنَّ اَّلّلَ ُيُِبُّ }..إن شئت أن تنال حمبة هللا فانزل أواًل يف مقام التوكل.14 فَ تَ وَكَّ

(.3){اْلُمتَ وَكِِّلنيَ 

وحتصل على كل شيء من خالق السماء واألرض ومالك امللك  ،إذا أردت أن يكفيك هللا كل شيء.15
ْل َعَلى اَّللَِّ فَ ُهَو َحْسُبهُ  َوَمن}..فعليك ابلتوكل .، أي كافيه(5) (4){ يَ تَ وَكَّ

.فلنبدأ أبنفسنا وأسران وجمتمعاتنا ،وترسيخها يف النفوس ،حقاً ما أحوج األمة اليوم إىل هذه املعاين

.3األحزاب اآلية  - 1
.42النحل اآلية  - 2
.159آل عمران اآلية  - 3
.3الطالق اآلية  - 4
.315ـ  313/  2بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفّيوز آابدي  - 5

.، بتصرف 1380/  4 وموسوعة نظرة النعيم   
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ثانيًا: هل التغيري يبدأ من الداخل:
  .كثريًا ما يركز علماء التنمية البشرية على قضية التغيري وتطوير الذات من الداخل، والبدء بتغريها حنو األفضل

؟ ؟يكون لكن ما حقيقة هذا التغيّي وكيف

ُوْا َما أِبَنْ ُفِسِهمْ } قال هللا تعاىل  ُ َما ِبَقْومن َحَّتَّ يُ َغريِّ  .(1) { ِإنَّ اَّلّلَ اَل يُ َغريِّ

ت نفسك من املعصية إىل الطاعة من األسوأ إىل األحسن غّير  :أي الضالل إىل اهلداية وإىل الرمحة  هللا حالك من إذا غّير
خطبنا علي  :ورد هبذا املعىن حديث مرفوع مث ساق سنده إىل عمّي بن عبدامللك قال :وقد ذكر ابن كثّي رمحه هللا أنه ،

ا سألته وإذ ،كنت إذا أمسكت عن رسول هللا صلى هللا وسلم ابتدأين  :بن أيب طالب رضي هللا عنه على منرب الكوفةر قال
ما من قرية  ،وعزيت وجالَل وارتفاعي فوق عرشي"  :قال الرب :وإنه حدثين عن ربه عز وجل قال ،عن اخلرب أنبأين

وال أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصييت ُ َتولوا عنها إىل ما أحببت من طاعيت إال َتولت َلم عما يكرهون 
 .(2)"  من عذاّب إىل ما ُيبون من رْحيت

ُوْا َما أِبَنُفِسِهْم}ابن كثّي رمحه هللا أيضا يف آية األنفال ويقول  اا نِّْعَمةا أَنْ َعَمَها َعَلى قَ ْومن َحَّتَّ يُ َغريِّ َذِلَك أبَِنَّ اَّلّلَ ََّلْ َيُك ُمَغريِّ
يٌع َعِليمٌ  بُوْا ِبَيَ *   َوَأنَّ اَّلّلَ َسَِ ِت َرّبِِّْم فََأْهَلْكَناُهم ِبُذنُوِّبِْم َوَأْغَرقْ َنا آَل ِفْرَعوَن وَُكلٌّ  َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َكذَّ

 .(3) {َكانُوْا ظَاِلِمنيَ 

خيرب هللا تعاىل عن متام عدله وقسطه يف حكمه أبنه تعاىل ال يغّي نعمًة أنعمها على أحد إال بسبب  :يقول رمحة هللا
وسلبهم تلك  ،ون وأمثاهلم حني كذبوا آبايته أهلكهم بسبب ذنبوهمكصنعه آبل فرع  :كدأب آل فرعون أي،ذنب ارتكبه

وما ظلمهم هللا ولكن   ،من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كرمي ونعمة كانوا فيها فاكهني ،النعم اليت أسداها إليهم
 . ا.هـ(4)كانوا هم الظاملني 

فنرتك ما يغضب هللا عز وجل فبالتأكيد  ،غرّي األشياء احملرمةإذاً فاخلطوة األوىل قبل أن نغّير األشياء املكروهة يف أنفسنا ن
َها قُ ْلُتْم َأَّنَّ َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد }ستحسن أحوالنا ـ أوليس هللا تعاىل يقول  ثْ َلي ْ ُتم مِّ ا َأَصابَ ْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصب ْ َأَوَلمَّ

 .(5) {أَنْ ُفِسُكْم ِإنَّ اَّلّلَ َعَلى ُكلِّ َشْيءن َقِديرٌ 

.نوالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب كما يقول األصوليو 
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كما يقول علماء النفس فهي الذنوب عند   ،إن صح أن يكون هناك شيئًا أسوأ من تلك الطاقات السلبية عند اإلنسان
طاعة هللا واجتناب  من خالل لتكون إجيابية يف نفوسنا أعمالناوحنرول  !؟فيا ترى مىت نعي تلك الرسائل القرآنية ،املسلم
 .ونرقى وننهض هبذه األمة، نواهيه

وهذا عهد هللا وَمْن أوىف  ، (1) {ُسنََّة اَّللَِّ الَّيِت َقْد َخَلْت ِمن قَ ْبُل َوَلن َتََِد ِلُسنَِّة اَّللَِّ تَ ْبِديالا }إن هلل تعاىل سننا ال تتغّي

ُ َما ِبَقْومن حَ }بعهده من هللا  ُوْا َما أِبَنْ ُفِسِهمْ ِإنَّ اَّلّلَ اَل يُ َغريِّ .فلنبدأ مرحلة التغيّي إىل األحسن ،(2) { َّتَّ يُ َغريِّ

 !؟ولسائل أن يسأل كيف أبدأ مرحلة التغيّي
فكل أمر، ليس فيك جبليًا تستطيع أن جتعله مكتسباً  ،إهنا اجملاهدة والتعود والتكرار ،واإلجابة يف كتاب هللا واضحة

 .ابجملاهدة و التكرار واإلصرار

.فقوله (3){ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْصُِبُوْا َوَصاِبُروْا َورَاِبُطوْا َوات َُّقوْا اَّلّلَ َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ }. يقول هللا تعاىل.الصرب :خذ مثالً 
ومع  ...وهلذا كان الصرب ابلتصربر  ،" يوحي إليك أن تلتزم مبجاهدة النفس وتعويدها على هذا اخللق العظيموصابروا"

 :ولذلك يقول هللا سبحانه وتعاىل ،اجملاهدة والتعود والتكرار تستطيع أن تكتسب اخللق العظيم أيضًا ابالنتماء إىل أهله
َناَك َعن ْ } ُم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َواَل تَ ْعُد َعي ْ نْ َيا َواَل  ُهْم ُترِيدُ َواْصُِبْ نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َرّبَّ زِيَنَة احْلََياِة الدُّ

..(4){ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعن ِذْكِراَن َوات ََّبَع َهَواُه وََكاَن َأْمُرُه فُ ُرطاا
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:الدعاء والطلب :املبحث الثالث
جهونه إىل هللا يو  لكن هذا الطلب ال "قانون الطلب ". :قاون يسمونهينص علماء التنمية البشرية وتطوير الذات إىل 

.. ودع .وجه طلبك للكون ،" اخلطوة األوىل هي أن تطلب :تقول ليزا نيكولس ،سبحانه وتعاىل بل يوجهونه إىل الكون
فكثّيا من امللحدين ينكر  ،وهذا فيه ختبط وكفر وإحلاد .(1)الكون يعرف ما تريده ولسوف يتسجيب الكون ألفكارك " 

 لكون هي اخلالق !!وجود هللا تعاىل وجيعل الطبيعة وا
 ادع هللا تعاىل بصدق. .وحده سبحانه هللا اطلب من! ؟اطلب من خالق الكون سبحانه وخالقك: واحلق أن يقال

. وها هو .اطلب ممن ميلك خزائن السموات واألرض ـ سبحانه أخذ العهد على نفسه أن جييب طلبك ودعواتك
اِع ِإَذا َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوْا َل } :سبحانه يف كتابه املنزل يقول َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعّنِّ فَِإيّنِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 .(2) {َوْليُ ْؤِمُنوْا ّب َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدونَ 

إال أن تدعو أو عند القيام بنهضة، لنفسك أو ألمتك _  ،ما عليك _بعد التفاؤل والتوكل عند عزم أي أمر من األمور
 . (3).. أظهر غاية التذلل إىل هللا واالفتقار له واالستكانة له .هللا الذي بيده مفاتيح السموات واألرض

 .الدعاء هو لسان االفتقار بشرح االضطرار :رْحه هللا قال املناوي
 .(4)هو شفيع احلاجة وجُنُْحها ابللجاجة  :وقيل

َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكُِبُوَن َعْن ِعَباَديت }صرحية..  . يقوهلا هللا.وللمشكك يف فعالية الدعاء

 .(5){َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ 

استجاب للمشركني الذين أخطأوا يف حقه  سبحانه وهو ؟من دعاه كيف دُ خيطر على ابل أن أكرم األكرمني سَّي   أوَ 
َوِإَذا َغِشيَ ُهم مَّْوٌج َكالظَُّلِل َدَعُوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي َلُه }. ومع ذلك استجاب هلم وجناهم إىل الرب .طأ فأشركوا معه غّيهاخل أشد  

ُهم مُّْقَتِصٌد َوَما ََيَْحُد ِِبََيتَِنا ِإالَّ ُكلُّ َختَّارن َكُفورن  ا ََنَّاُهْم ِإىَل اْلَُبِّ َفِمن ْ يَن فَ َلمَّ  .(6) { الدِّ

ا ََنَّاُهْم ِإىَل اْلَُبِّ ِإَذا ُهْم ُيْشِر }ويف آية أخرى يقول سبحانه  يَن فَ َلمَّ {ُكونَ فَِإَذا رَِكُبوا يف اْلُفْلِك َدَعُوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ
(1). 
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.فما أحلمه عنهم !! وما أكرمه هلم !! سبحانه
أو  ،إال آاته هللا إايها ما على األرض من مسلم يدعوا هللا بدعوة"  :من هذا احلديث قال صلى هللا عليه وسلم حننوأين 

.(2) " فقال رجل من القوم إذا نكثر قال هللا أكثر ،ما مل يدع إبمث أو قطيعة رحم ،صرف عنه من السوء مثلها

 .إين ال أمحل هم  اإلجابة ولكن أمحل هم الدعاء :وعمُر رضي هللا عنه ملا فقه هذا املعىن قال
وقد أخرب سبحانه يف مثل قوله  ،وأيضا فالواقع املشهود يدل على ذلك :ل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىلقا

َوَذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمَغاِضباا َفَظنَّ َأن لَّن ن َّْقِدَر َعَلْيِه }وقوله تعاىل .(3) {َوَلَقْد اَنَدااَن نُوٌح فَ َلِنْعَم اْلُمِجيُبونَ }تعاىل 
َناُه ِمَن اْلَغمِّ وََكَذِلَك نُنِجي *  اَدى يف الظُُّلَماِت َأن الَّ ِإَلَه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإيّنِ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ فَ نَ  َنا َلُه َوََنَّي ْ فَاْسَتَجب ْ

وَء َوََيَْعُلُكْم ُخَلَفاء اأْلَْرِض َأِإَلٌه مََّع اَّللَِّ َقِليالا مَّا َأمَّن َيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ }وقـوله تعاىل .(4) {اْلُمْؤِمِننيَ 

ُرونَ  َنا َلُه * َوزََكِرَيَّ ِإْذ اَنَدى رَبَُّه َربِّ اَل َتَذْرين فَ ْرداا َوَأنَت َخرْيُ اْلَوارِِثنَي }السالم  عليه.وقوله عن زكراي (5){َتذَكَّ فَاْسَتَجب ْ

َنا َلُه َُيَْي  رْيَاِت َوَيْدُعونَ َنا َرَغباا َوَرَهباا وََكانُوا لَنَ َوَوَهب ْ ُْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخلَْ ...إىل .(6) {ا َخاِشِعنيَ  َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإََّّ
.(7)آخر كالمه النفيس يف ذلك 

.ى النتيجة إبذن هللا.وثق من داخل شعورك اإلنساين وسرت ... وأحلر يف ذلك.اطلب تعط وحترر مواطن اإلجابة
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:التخطيط واالستشراف املُشِرق :رابعاملبحث ال
.. والتخطيط وبذل .. وضوح الرسالة والرؤية واألهداف.كثّيًا ما يتحدث علماء التنمية البشرية عن أمهية الوضوح

 .أو مؤسسات اجملتمع املختلفة ،سواًء كان ذلك يف حياة الفرد العادي ،األسباب للوصول إليها
وأن  ،من جمموع الناس ُكلرها %3من خالل دراسات أُعدرت أن نسبة الذين خيططون حلياهتم ال تصل  الباحثونرى وي

 .هذه النسبة القليلة هي اليت تقود اجملتمعات يف جماالت احلياة املتنوعة
وما إذا   ،ستقبلم سألوا فيها مائة طالب عن خططهم يف امل1970ويف دراسة أعدهتا جامعة هارفارد األمريكية عام 

أما البقية فلم يعرفوا ما الذي  ،ثالثة فقط ابملائة أجابوا ابلتفاصيل عن خططهم املستقبليرة ،كانت لديهم خطط واضحة
الذين خططوا..  فوجدوا أولئك الثالثة ،.. بعد عشرين سنه قامت اجلامعة ابلبحث عن املائة طالب.يريدون حتقيقه بعد
 .(1)كات املائة كلهم من ممتل %90ميلكون أكثر من 

.إذاً من أسباب النهوض ابألمة على مستوى األفراد واملؤسسات الرتكيز على رسالتها ورؤيتها وأهدافها

ةن َوِمن رِّاَبِط اخْلَْيلِ }:يقول تعاىل ن قُ وَّ وْا ََلُم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّ إىل  ،ففي هذه اآلية دعوة للدولة اإلسالمية ،(2) { َوَأِعدُّ
أو أمن الدولة ابالعتداء عليها  ،قد حيدث لدار اإلسالم ،والتخطيط واالستعداد ابلقوة ملواجهة أمر مستقبليالعمل 

 .مستقباًل وهذه اآلية متثل أساساً لنظرية " الردع اإلسالمي "

اَر اآْلِخَرَة َواَل تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ }:ويقول سبحانه ففي هذه اآلية توجيه لإلنسان  (3) {نْ َياَوابْ َتِغ ِفيَما آََتَك اَّللَُّ الدَّ

قَاَل تَ ْزَرُعوَن }:ويقول سبحانه يف قصة يوسف عليه السالم ،الدنيا ليواجه هبا مصّي اآلخرة لالستشراف يف حال احلياة
َّا ََتُْكُلونَ  َيَْيت ِمن بَ ْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َيَُْكْلَن َما  َّ *  َسْبَع ِسِننَي َدَأابا َفَما َحَصدُّتُّْ َفَذُروُه يف ُسنُبِلِه ِإالَّ َقِليالا ّمِّ

َّا َُتِْصُنونَ  ْمُتْم ََلُنَّ ِإالَّ َقِليالا ّمِّ   .(4) {َّ َيَْيت ِمن بَ ْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه يُ َغاُث النَّاُس َوِفيِه يَ ْعِصُرونَ *  َقدَّ

وجيه لإلنسان لكي خيطط حلماية الدولة مستقباًل ملا قد حيدث ومنها ت ،يوسف عليه السالم لرؤاي امللكواآلايت أتويل 
وذلك عن طريق  ،والعمل على تفادي وقوع املخاطر يف املستقبل وكذلك األزمات والنكبات اليت قد حتدق ابألمة ،هلا

 .(5)االستشراف هلذه املخاطر ميكن تفاديها أو التقليل من آثرها 
.مة إىل التخطيط.. لنقل األ.تلك رسائل قرآنية هامة

وهذا كتاب جيرد رغم أن املؤلف نفسه انتصر لقانون اجلذب ووقع يف حماذيره الشرعية  .صالح الراشد .كيف ختطط حلياتك ، د  - 1
ات وحتوالت فكرية ليس هذا جمال بسطها ، والعقدية ، وله مقاالت وبرامج تُغرق يف الوهم ، د خذ من قوله ويـُرَ لكن كل  يؤ  وله تغّير

 وهللا املستعان.
.60األنفال اآلية  - 2
.77القصص اآلية  - 3
.49 - 47يوسف اآلية  - 4
.(20) رضا وهدان .استشراف املستقبل ، أ.د -5
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.متوكاًل.. يؤمن أبن التغيّي يبدأ من الداخل.. ملحًا على هللا ابلدعاء والطلب.. لديه.وختيلر يف نفسك فردًا متفائالَ 
!؟. كيف سيكون.وضوح رؤية ورسالة وأهداف

 !؟وأمة  هكذا أفرادها كيف ستكون
:العمل سر السعادة والنجاح :املبحث اخلامس

بل جيري اجلزاء يف  ،و النجاح ابلعمل يف القرآن الكرمي ليس مقصورًا على الدار اآلخرة وحدهاإن ارتباط السعادة 
فالطالب أو املدرس أو الصانع أو التاجر يدعوه  ،.. فمن سنن هللا تعاىل أن هللا يعطي ك ل عامل، جمد، مثرة عمله.الدنيا

والقرآن الكرمي أكد  ،هللا حُيبر إذا عمل أحدان عماًل أن يتقنه ألن   ،دينه إىل أن يكون عاماًل مثابرًا خملصًا متقنًا لعمله
نْ َيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اَّللَُّ إِ }هذه احلقيقة..  اَر اآْلِخَرَة َواَل َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ لَْيَك َواَل تَ ْبِغ َوابْ َتِغ ِفيَما آََتَك اَّللَُّ الدَّ

َن اأَلْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيَها} .(1) { اَل ُيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ اْلَفَساَد يف اأْلَْرِض ِإنَّ اَّللََّ  .(2) { ُهَو َأنَشَأُكم مِّ

.(3) { ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوالا فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن رِّْزِقِه َوِإلَْيِه النُُّشورُ }
وذللها لكم لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم  ،أي هو الذي سخرر لكم األرض :يقول الشيخ السعدي رمحه هللا

من غرس، وبناء وحرث وطرق يتوصل هبا إىل األقطار النائية والبلدان الشاسعة ) فامشوا يف منا كبها ( أي لطب الرزق 
 هـ  .. ا(4).واملكاسب

ا َكِثرياا َوَسَعةا َوَمن يُ َهاِجْر يف } :ويف أحكام القرآن الكرمي للجصاص (5){  َسِبيِل اَّللِّ َيَِْد يف اأَلْرِض ُمَراَغما

ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوالا فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن رِّْزِقِه َوِإَلْيِه }يف األرض متسعاً سهاًل كما قال هللا أي جيد 

) :ما يـُْرِغُم به من كان مينعه من اهلجرة وأما قوله :وقيل يف ) املراغم( .ن يف املعىنفمراغم وذلول متقاراب(6){ النُُّشوُر 
 .(7).. .السعه يف الرزق :روي عن ابن عباس والربيع بن أنس والضحاك أنه وسعه ( فإنه

َيْضرِبُوَن يف اأْلَْرِض  َوآَخُرونَ }. فقال تعاىل .ومما يدلل لذلك أيضًا أن هللا تعاىل يف القرآن الكرمي قرن العمل ابجلهاد

تَ ُغوَن ِمن َفْضِل اَّللَِّ َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ   .(8) {يَ ب ْ

.77القصص اآلية  - 1
.61هود اآلية  - 2
.3امللك اآلية  - 3
.(877/  1)تفسّي السعدي - 4
.100النساء اآلية  - 5
.15امللك اآلية  - 6
.(228/  3 )أحكام القرآن للجصاص - 7
.20املزمل اآلية  -8
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بل إن هللا عز وجل قرن العمل ألمهيته ،والتجارة تُعد من أصول األعمال املهنية والفنية (1)وقد ُفسرر الضرب ابلتجارة 
.(2) { ِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانَتِشُروا يف اأْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمن َفْضِل اَّللَِّ فَ }ابلصالة واحلج كما يف قوله تعاىل 

والتجارة يف ،أبهنا األجر يف اآلخرة { لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع ََلُمْ }وفسرر بعض العلماء ) املنافع يف احلج ( يف قوله تعاىل 
.الدنيا

م لنا القدوة واملثل األعلى على االهتمام ابلعمل وبني شرفه حىت إن هللا تعاىل جعل بل إن هللا تعاىل يف القرآن الكرمي قدر 
اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكراا}ألنه به تتحقق فائدة ما أنعم به وما أوجده يف هذا الكون قال تعاىل  ،العمل نوعاً من الشكر

ُكورُ  ْن ِعَباِدَي الشَّ .(3){ َوَقِليٌل مِّ
.(4) " إن هللا ُيب إذا عمل أحدكم عمالا أن يتقنه "د قوله صلى هللا وسلم ولقد لفت نظري عن

مث انتشار  ،ن أهم أسباب جناح الصناعات احلديثة يف بعض الدول وتفوقها على غّيها اهتمامها مبراقبة اجلودة النوعيةإ
مث عقد  ،ة اإلتقانواستبعاد أي قطعة ليست يف غاي ،وجود قسم متخصص يف كل مصنع ملراقبة جودة اإلنتاج

بل تطرور األمر بعد إىل إجياد  ،اجتماعات دورية للجان اجلودة النوعية القرتاح ما يرونه مناسبًا لتحسني نوعية املنتجات
واستبداهلا وتعويض املستهلك عن  ،أي خلل أو قصور يف أية سلعة فوذلك الكتشا ،فريق متابعة اجلودة خارج املصنع

وقد أوجدت تلك الدول جائزة سنوية متنح للشركات اليت حتقق أعظم حتسن يف اجلودة  ،لذلكأي خسارة حتملها نتيجة 
 .(5)وألمهية ذلك فقد أنشئت رابطة دولية حللقات مراقبة اجلودة النوعية  ،والنوعية

.( 89/  1)للشنقيطي  أضواء البيان -1
.10اجلمعة اآلية  - 2
.13سبأ اآلية  - 3
.( 275/  1 )املعجم األوسط للطرباين - 4
.، دار األثّي (16/  15)التقنية والعمل الدعوي للصغّي  - 5
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:العطاء :املبحث السادس
التذليل. :وأتيت كلمة التسخّي مبعىن ،مقابل كلفره ابلعمل بال:وسخرر تغين يف اللغة ،هذا الكون مبا فيهلنا لقد سخرر هللا 

...تلك غّي اآلايت اليت من أمثال (1)ولقد اطلعت سريعاً على آايت التسخّي لنا فوجدهتا قد بلغت حنواً من ثالثني آية 
يعاا } قوله تعاىل:    (2){  َخَلَق َلُكم مَّا يف اأَلْرِض َجَِ

مَّن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض }لذي سخرر لنا الكون هو سبحانه من قال هذا ا ،فسبحان من عنده خزائن السموات واألرض

ا َحَسناا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافاا َكِثريَةا َواَّلّلُ يَ ْقِبُض َويَ ْبُسُط َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعونَ   .(3) {اَّلّلَ قَ ْرضا

ا َحَسناا فَ ُيَضاِعَفُه }ومن قال   .(4) {َلُه َوَلُه َأْجٌر َكِريٌ َمن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اَّللََّ قَ ْرضا

ا َحَسناا ُيَضاَعُف ََلُْم َوََلُْم َأْجٌر َكِريٌ }وهو من قال  َقاِت َوَأقْ َرُضوا اَّللََّ قَ ْرضا ِقنَي َواْلُمصَّدِّ  .(5) {ِإنَّ اْلُمصَّدِّ

ا َحَسناا ُيَضاِعْفُه َلُكْم َويَ ْغِفْر َلكُ }وهو من قال  ُ َشُكوٌر َحِليمٌ ِإن تُ ْقِرُضوا اَّللََّ قَ ْرضا  .(6){ ْم َواَّللَّ

َئُة َحبَّةن  مََّثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواََلُْم يف َسِبيِل اَّللِّ َكَمَثِل َحبَّةن أَنبَ َتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِّ ُسنبُ َلةن }.. .واملضاعفة ليس هلا حد مِّ

.(7) {مٌ َواَّلّلُ ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاء َواَّلّلُ َواِسٌع َعِلي
 .وهذه املضاعفة هلم يف الدنيا واآلخرة ألن العربة بعموم اللفظ

 (8) " ما نقص مال من صدقه"  :النيب صلى هللا عليه وسلم ويؤيدها حديث
فينجرب نقص الصورة ابلربكة  ،: معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه املضراتأحدمها: ذكروا فيه وجهني :قال النووي رمحه هللا

وزايدة إىل  ،أنره وإن نقصت صورته كان يف الثواب املرتب عليه جرب لنقصه :والثاين .وهذا مدرك ابحلس والعادة ،اخلفية
.(9) أضعاف كثّية "

.وهنا لعلي أملح إىل نقطة هامة وهو أن العطاء قد ال يكون ابملال فقط بل بغّيه أيضاً 
  (1) آابءكم تُبكم أبناؤكم " رّوا" ب..فمن بر بوالديه بر ه أبنائه :خذ مثاًل بر الوالدين

يًعا مِرْنُه ِإن  يف َذِلَك آَلاَيت،  ولو - 1 ( سورة13ل َقْوم، يـَتَـَفك ُروَن{ )مل يرد إال قوله تعاىل }َوَسخ َر َلُكم م ا يف الس َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض مجَِ
 ..لكفى.اجلاثية

 .29البقرة اآلية  -2
.245البقرة اآلية  - 3
.11احلديد اآلية  - 4
.18احلديد اآلية  - 5
.17التغابن اآلية  - 6
.261البقرة اآلية  - 7
.(2001/  4)رواه مسلم  -8
.) 16/141) شرح النووي لصحيح مسلم - 9
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. على ما كان والده .وحيدثنا هللا تعاىل يف القرآن الكرمي عن اخلليل إبراهيم عليه السالم حينما أتدب وتلطف مع والده
َكاَن ّب   قَاَل َساَلٌم َعَلْيَك َسَأْستَ ْغِفُر َلَك َرّبِّ ِإنَّهُ }.. ما كان من إبراهيم عليه السالم إال أن قال .من القسوة

الذي أتدب معه غاية التأدب عندما أعلمه أنه  ،..فرزقه هللا عز وجل ولدًا صاحلًا إنه إمساعيل عليه السالم.(2){َحِفيًّا

.(3){  ََي أََبِت افْ َعْل َما تُ ْؤَمرُ } أُِمر بذحبه..
 .ألثر الطيب املباركإننا حقاً حباجه إىل تنمية اجلود والعطاء واإلحسان بني أفراد األمة ليعود عليها اب

َق اِبحْلُْسَن  * فََأمَّا َمن َأْعَطى َوات ََّقى} ُرُه ِلْلُيْسَرى*  َوَصدَّ َب اِبحْلُْسَن *  َوَأمَّا َمن َبََِل َواْستَ ْغَن *  َفَسنُ َيسِّ ُرُه * وََكذَّ َفَسنُ َيسِّ

.(4) {ِلْلُعْسَرى
 :الشكر :السابع املبحث

ممارسة عبادة احلمد و الشكر هلل يف احلياة اليومية له أتثّي عجيب يبعث  :البشرية عن أنر  كثّياً ما يتحدث علماء التنمية
فاهلل  ،بل األمر أعم وأمشل من هذا ،، واحلقيقة أنر الكتاب والسنة سبقتهم يف ذلك5طمأنينة وسعادة وسكينة وتوفيقًا 

 .(6){ َدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرُُّتْ ِإنَّ َعَذاّب َلَشِديدٌ َوِإْذ َتََذََّن رَبُُّكْم لَِئن َشَكْرُُّتْ أَلزِي}تعاىل يقول 
. إن الزايدة .إهنا عامة ...هكذا كانت نصوص املفسرين إهنا صرحية الداللة ،. كما أن الكفر يذهبها.الشكر يزيد النعمف

 .. يف كل شيء.يف النصر.. يف العز والرفعة ..يف كل شيء.. يف الصحة... يف املال.. يف اجلاه
وأخرب أنه ال غرض له يف عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا به  ،قرن هللا سبحانه الشكر ابإلميان :قال ابن القيم رمحه هللا

ا}:فقال .(7){مَّا يَ ْفَعُل اَّلّلُ ِبَعَذاِبُكْم ِإن َشَكْرُُّتْ َوآَمنُتْم وََكاَن اَّلّلُ َشاِكراا َعِليما
َوِإْذ َتََذََّن رَبُُّكْم لَِئن زيد ابلشكر واملزيد منه ال هناية له كما ال هناية لشكره }وعلرق هللا سبحانه امل :إىل أن قال رمحه هللا

كثّية  هي آايت الشكر يف القرآن تزيد على اخلمسني   . ا.هـ 9 (8) َشَكْرُُّتْ أَلزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرُُّتْ ِإنَّ َعَذاّب َلَشِديٌد{
ا َشُكوراا فنوح عليه السالم } .اء من خلقه أبهنم من الشاكرينويكفي أن هللا تعاىل وصف العظم ،آية { َكاَن َعْبدا

َنْ ُعِمِه اْجتَ َباُه َوَهَداُه ِإىَل ِصَراطن مُّْسَتِقيمن وإبراهيم عليه السالم } .(10) وأوصى هللا موسى عليه السالم.(1){  َشاِكراا ألِّ

.وقال : هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .(170/  4)رواه احلاكم يف املستدرك  -1
.47مرمي اآلية  - 2
.102الصافات اآلية  - 3
.10 – 5الليل اآلية  - 4
.ل عبد الدائم الكحيل راجع يف ذلك : أسرار "قوة الشكر" _5 
.7إبراهيم اآلية  - 6
.147النساء اآلية  - 7
.7إبراهيم اآلية  - 8
وما بعدها. 98_ عدة الصابرين وذخّية الشاكرين ص9 

.3اإلسراء اآلية  - 10 
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ُتَك َعَلى بقوله } اِكرِينَ قَاَل ََي ُموَسى ِإيّنِ اْصَطَفي ْ َن الشَّ ُتَك وَُكن مِّ  . وحممد(2){النَّاِس ِبِرَسااَليت َوِبَكاَلِمي َفُخْذ َما آتَ ي ْ
 لك هللا غفر وقد هللا رسول اي هذا تصنع ملَ : عائشة فقالت قدماه، تتفطر حىت الليل من يقوم كان  وسلم عليه هللا صلى

 .3عليه متفق ؛((شكورًا ًداعب أكون أن أحب أفال: ))قال! أتخر؟ وما ذنبك من تقدم ما
 :تكون ممارسة عبادة الشكر اليومية مبا يلي :أيها األخ املبارك

وهذا األمر من أوجب  ،احملافظة على الفرائض والواجبات وعدم اإلخالل هبا وترك املعاصي واملنكرات وإنكارها .1
 مطمئنة آمنة كانت  قرية مثال هللا وضرب)  :قال هللا تعاىل .ابدأ بنفسك مث من تعول.األمور يف احملافظة على النعم

 4(يصنعون كانوا  مبا واخلوف اجلوع لباس هللا فأذاقها هللا أبنعم فكفرت مكان كل  من رغدا رزقها َيتيها
ومما تكون به ممارسة عبادة الشكر اليومية أذكار الصباح و املساء وأدابر الصلوات و النوم واليت منها التسبيح  .2

 ِمنْ  َخرَجَ  وسلم عليه هللا صلى الن يب   َأن   عنها؛ هللا رضي املؤمنني أم احلارث، بنت ُجَوْيرِيَةَ  جاء َعنْ  حبمد هللا تعاىل كما
 َعَلى زِْلتِ  َما: ))فـََقالَ  َجاِلَسة ، َوِهيَ  َأْضَحى، َأنْ  بـَْعدَ  َرَجعَ  مُث   َمْسِجِدَها، يف  َوِهيَ  الص ْبحَ  َصل ى ِحنيَ  ُبْكَرًة، ِعْنِدَها
َها؟ فَاَرقْـُتكِ  ال يِت  احْلَالِ  ،  أَْرَبعَ  بـَْعَدكِ  قـُْلتُ  َلَقدْ :))وسلم عليه هللا صلى الن يب   قَالَ  نـََعْم،: قَاَلتْ (( َعَليـْ ، َثاَلثَ  َكِلَمات،  َمر ات،

رواه  ((َكِلَماتِهِ   َوِمَدادَ  َعْرِشِه، َوزِنَةَ  نـَْفِسهِ  َوِرَضا َخْلِقِه، َعَددَ  َوحِبَْمِدهِ  هللاِ  ُسْبَحانَ : َلَوَزنـَتـُْهن   اْليَـْومِ  ُمْنذُ  قـُْلتِ  مبَا ُوزَِنتْ  َلوْ 
 هللا سبحان قال من: )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ،عنه هللا رضي هريرة أيب ماجاء عن :ومنها ، 5مسلم 
 َعْبدِ  ماروي َعنْ  :ومنها كذلك ،6متفق عليه  (البحر زبد مثل كانت  ولو خطاايه، عنه حطت مرة، مائة يوم يف وحبمده

 نِْعَمة،  ِمنْ  يب  َأْصَبحَ  َما اللُهم  : ُيْصِبحُ  ِحنيَ  قَالَ  َمنْ : ))قَالَ  وسلم عليه هللا صلى هللاِ  َرُسولَ  َأن   عنه هللا رضي َغن ام،  ْبنِ  هللاِ 
. رواه ((اْليَـْومَ  َذِلكَ  ُشْكرَ  أَد ى فـََقدْ  الش ْكُر، َوَلكَ  ْمدُ احلَْ  فـََلكَ  َلَك، َشرِيكَ  اَل  َوْحَدكَ  َفِمْنكَ  َخْلِقَك، ِمنْ  أبََِحد،  َأوْ 

 7النسائي
 َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الن يب   َأن   َعْنُه، اَّلل ُ  َرِضيَ  ُهَريـَْرةَ  واألصل يف ذلك مارواه أَبُو ،الصدقة اليومية ولو بشئ يسّي  .3

: اآلَخرُ  َويـَُقولُ  َخَلًفا، ُمْنِفًقا أَْعطِ  الل ُهم  : َأَحُدمُهَا فـَيَـُقولُ  يـَْنزاَِلِن، َمَلَكانِ  ِإال   ِفيِه، ادُ الِعبَ  ُيْصِبحُ  يـَْوم،  ِمنْ  َما: "قَالَ  َوَسل مَ 
.8عليه متفق" تـََلًفا مُمِْسًكا َأْعطِ  الل ُهم  

ِمنْ  ُساَلَمى ُكلرِ   َعَلى ُيْصِبحُ )  :قَالَ  أَن هُ  مَ َوَسل   َعَلْيهِ  اَّلل ُ  َصل ى الن يبرِ  َعنْ  عنه هللا رضي َذرر،  َأيب  صالة الضحى َعنْ  .4
 ،َصَدَقة   اِبْلَمْعُروفِ  َوأَْمر   َصَدَقة   َتْكِبّيَة،  وَُكل   ،َصَدَقة   هَتِْليَلة،  وَُكل   ،َصَدَقة   حَتِْميَدة،  وَُكل   ،َصَدَقة   َتْسِبيَحة،  َفُكل   ،َصَدَقة   َأَحدُِكمْ 

.1مسلم رواه(  الض َحى ِمنْ  يـَرَْكُعُهَما رَْكَعَتانِ  َذِلكَ  ِمنْ  َوجُيْزِئُ  ،َصَدَقة   اْلُمْنَكرِ  َعنْ  َوهَنْي  
                                                                                          

 .121النحل اآلية  - 1
.144اآلية  األعراف - 2
(.2820) 2172/ 4 وصحيح مسلم ،(4557) 1830/ 4 البخاري _ صحيح3 

( 112) _ النحل 4 
.2726برقم 2092ص4رواه مسلم ج _5 

.2691برقم2071ص4، صحيح مسلم ج 6405برقم86ص8صحيح البخاري ج _6
 .. وضعفه األلباين9750برقم8ص9_ رواه النسائي ج7 
1010برقم 700ص2، صحيح مسلم ج 1442قمبر 115ص2_ صحيح البخاري ج8 
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سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول فعن  ،الشكر عند ممارسة النعم كاألكل والشرب واللبس وحنو ذلك .5
ا الطعام ورزقنيه من غّي حول مين ) من أكل طعاما مث قال احلمد هلل الذي أطعمين هذ :هللا صلى هللا عليه وسلم قال

وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر ومن لبس ثواب فقال احلمد هلل الذي كساين هذا الثوب ورزقنيه من غّي حول 
 ،وأمرا سجود الشكر فيكون عند جتدد نعمة أو حدوثها .2( رواه أبوداود مين وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر

 الشكر سجدة تستحب" :هللا رمحه احلنبلي البهويت يقول ،3ساجداً  خر يسر ه أمر جاءه إذا وسلم عليه هللا صلى كان
 أو ،جاه أو مال أو ولد كتجدد  ،نصا خيصه أمر يف أو ،وللناس له عامتني ظاهرة نقمة دفع أو ،ظاهرة نعمة جتدد عند

 من ابلسالمة يهنئون والعقالء ،حتصى ال وقت كل  يف هللا فنعم الظهور النعمة يف تشرتط مل وإن ،عدو على نصرة
  اهـ."4 ساعة كل  يف يفعلونه وال ،العارض

 فيكون أيضًا يف أي حال وأي وقت ،إذ كما أنر الشكر يكون عند تناول النعم ،الشكر املطلق يف أي وقت .6
ُتمْ   ِإنْ  َّللِ ِ  َواْشُكُروا َناُكمْ َرَزقْـ  َما طَيِرَباتِ  ِمنْ  ُكُلوا  آَمُنوا ال ِذينَ  أَيـ َها ايَ )  :تعاىل قال هُ  ُكنـْ  .5( تـَْعُبُدونَ  ِإاي 

...وظاهراا وابطناا  وأخراا  فلله احلمد أوالا 

 .720برقم  498ص1_ صحيح مسلم ج1 
.. وحسنه األلباين دون زايدة ما أتخر4023برقم42ص4_ روا أبوداود ج2 
وحسنه األلباين. 1394برقم 446ص1_ رواه ابن ماجه ج3 

.(450-1/449) _ كشاف القناع4
172آية  _ سورة البقرة5 
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اخلامتة
وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى  ،أمحد هللا تعاىل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،الوريقاتويف خامتة هذا 

 . وبعد /.وصحبه ومن تبعه آله
فمهما بلغ اإلنسان من العلم والتقدم واحلضارة فلن حييط مبا جاء به هذا القرآن العظيم من أسرار وعجائب وإميانيات 

 .فمعينه ال ينضب ،وتوجيهات
شبع منه وال ي ،وال تلتبس به األلسنة ،ال تزيغ به األهواء ،"الذكر احلكيم صراطًا مستقيماً ..وسبحان من جعل هذا

...(1) وَمْن حكم به عدل " ،ومن عمل أجر ،من قال به َصَدق ،العلماء
:وأهم التوصيات فيها ما يلي ،وماسبق شذرات وومضات ليس إالر 

.جيب تنقية برامج وكتب تطوير الذات من الشوائب والكدر العقائدية واألوهام اليت تضر والتنفع .1
.االت الرتبوية والتعليمية واإلعالميةمن خالل شىت اجمل ،اء األمةبث روح التفاؤل والتوكل على هللا يف أبن .2
أنه ابجتناب املعاصي "إن هلل ال يغّي ما بقوم حىت يغّيوا ما أبنفسهم " ( التغيّي يبدأ من الداخل  ) ضبط شعار .3

.واملخالفات
فإن لذلك  ،لشكر واالمتنان هلل تعاىلوتعويد النفس على ا ،توجيه النفوس إىل االلتجاء إىل هللا تعاىل يف الرخاء والشدة .4

.كما سبق بيانه  عجيباً  اً أثر 
. وأيضا نشر ثقافة التخطيط وحتقيق .إلزام احلكومات اإلسالمية لقطاعاهتا ومؤسساهتا بوضع خطط وأهداف واضحة .5

. ولو من خالل مقررات دراسية..ساملدار  يفلدى الطالب خاصًة  ،يف اجملتمعات اإلسالميةاألهداف 
الكون مبا  د يضيع "" العمل بدون ختطيط جهد  ق  " اإلتقان يف العمل دليل النجاح "  عمل سر السعادة والنجاح "" ال .6

.أبناء األمة كلها قناعات البد أن حتيا يف نفوس   " .... إخل.فيه مسخر ألجلنا
العطاء واإلحسان مردودة مضاعف إذا أن  ،دعم املشاريع اخلّيية والتنموية يف العامل اإلسالمي ودعوة املوسرين لذلك .7

عطي
ُ
.ولألمة أمجع ،للفرد امل

كلها انطالقه إىل السعادة   ،الشكر واالمتنان ،التخطيط ،العمل ،الدعاء والطلب ،التغيّي من الداخل ،التوكل ،التفاؤل .8
ين يف حتقيقها والتوصل . كل ذلك ال مينع أبداً من االستفادة من جتارب اآلخر .والنهضة والنجاح دعا إليها القرآن الكرمي

.وال ميكن أن خيالف القرآن عقاًل صرحياً كما هو معلوم ،إليها مع عدم إغفال اجلوانب اليت ذكرها القرآن
مهم العلماء واملفكرين الستخراج املزيد من طرق التنمية البشرية يف القرآن الكرمي للوصول إىل السعادة يف  ضاستنها .9

..الدارين
,, ا ُيب ويرضىوفق هللا اجلميع مل

.(172/  5)رتمذي من أثر ورد عن ال - 1
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:مقالة

أيها الشاب أدرك حلظات عمرك!!
 .يها عالقة   عجيبة تستدعي من العاقل التوقف والتأملفللوقت  ،اإلنسان ميرر مبراحل منذ َخلِقه

  .إذ لو أتملها املسلم ألدرك أن كل ثنية ودقيقة أغلى من كنوز املرتفني
خيرج على الدنيا واليعرف كم  أشهر تقريبًا مث مرحلته جنينًا يف بطن أمره تسعة :أربع مراحل

مث  ،لُتقد ر كما يف احلديث بني الستني والسبعني مث الربزخ وهللا أعلم كم املكث فيه يعيش؟
!!  "وإن يوما عند ربك كألف سنة ّما تعدون"العرض واجلزاء واحلساب واجلنة والنار 

دار على هذه السنيرات اليت تعيشها يف
َ
قطرعها أجزاًء حدد كم نسبة  ،حياتك الدنيا !! احملرك وامل

!، وكم نسبة عملك للدار اآلخرة ؟وكم نسبة عملك للربزخ ،!؟عملك للستني أو السبعني سنة
!! أغلبنا هذه األايم والساعات والدقائق والثواين لألسف يعيش معظمها هلا.. نعم ؟واجلنرة والنار

لقد تغافل  ،قل أو أكثر..نعم يعيش الدنيا للدنيا.أو اخلمسني أو أ..أو الستني.يعيش للسبعني
من والتنس نصيبك ). ال يعين هذا أن نغفل .أو غفل عن الربزخ والدار اآلخرة واجلنة والنار

 (. وابتغ فيما آَتك هللا الدار اآلخرة)ولكن األصل  (لدنياا
 ،ياة حجة له أو عليهو لذا كان والبد أن يكون من ثقافة املسلم أنر كل حلظة مير هبا يف هذه احل

  .ومسؤول عنها يوم القيامة
 احلسن وقال ،1(موبقها أو فمعتقها نفسه فبائع يغدو الناس كل: )وسلم عليه هللا صلى قال

 عملك وعلى جديد، خلق أان! آدم ابن اي: اندى إال فجره ينشق يوم،  من ما: هللا رمحه البصري
 . 2القيامة يوم إىل أعود ال فإين صاحل، بعمل،  يف   فتزود شهيد،

 الدرداء أبو قال ،اآلخرة الدار وإىل تعاىل هللا إىل سفره يف العبد يقطعها مراحل إال األايم وما
 .3بعضك مضى يوم منك مضى كلما  أايم أنت إمنا! آدم ابن: عنه هللا رضي

 .3517رقم 5/535_ رواه الرتمذي وصححه األلباين  1
،  832_كثّيا ما يذكر هذا األثر عن احلسن يف اخلطب واملواعظ. على سبيل املثال موسوعة أحسن الكالم يف الفتاوى واألحكام  2

 .12/335ولكن هذا اليصح مرفوعا كما ذكر األلباين ذلك يف السلسلة الضعيفة ونص على وضعه 
 ..1/304_ لطائف املعارف  3
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 ىوالضح ابلعصر فأقسم ،وأبلغ من ذلك كله اهتمام هللا جل وعال يف القران الكرمي ابلوقت
 جل فقال النحل، سورة الِنعم سورة يف ابلوقت عباده على إنعامه سبحانه وذكر والنهار، والليل
 ذلك يف إن أبمره مسخرات والنجوم والقمر والشمس والنهار الليل لكم وسخر): وعال

 ليتقربوا األوقات هذه هلم سخر أن عباده على منته عظيم سبحانه فبني( يعقلون لقوم آلَيت
 وهو: )تعاىل قال كما  والنهار، الليل ابنقضاء اآلجال دنو ويتذكروا القهار الواحد هللا إىل فيها

 .(.شكوراا  أراد أو يذكر أن أراد ملن خلفة والنهار الليل جعل الذي
 وجدت كيف!   عمرا النبيني أطول اي :فقال ،السالم عليه نوح إىل جاء املوت ملكيُروى أنر 

 الزمان من القليل – هنيهة البيت وسط يف فقام ،ابابن له بيتا خلد كرجل"   :قال ؟ولذهتا الدنيا
 .1اآلخر الباب من خرج مث ،-

 ،أترى هذا الوقت الذي تعيش فيه إنره نعمة  تُغبط عليها ،أيها الشاب أعطين أذنك أمهس فيها
 .2غ()نعمتان مغبون فيهما كثّي من الناس الصحة والفرا :إي وهللا فقد قال صلى هللا عليه وسلم
عليه الصالة من عمر اإلنسان ابلسؤال يوم القيامة، قال  بل ُخص ت مرحلتك مرحلة الشباب

والسالم: )ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع( وذكر منها: )عن عمره فيما 
 .3(؟وعن شبابه فيما أباله ؟أفناه

 أحدهم كان  أقواماً  أدركت: هللا رمحه البصري احلسنَفقه شباب السلف تلك املعاين حىت قال 
 .4درمهه على منه عمره على أشحر 
توقرف إذا حىت عمري، من ساعة أضيرع أن يل حيلر  ال إين: هللا رمحه احلنبلي َعِقيل ابن قال

 ُمْستطرِح، وأان راحيت حال يف فكري أعملت مطالعة؛ عن وبصري مناظرة، أو مذاكرة عن لساين
 . 5أسطرره ما يل خطر وقد إال أهنض فال

250/ 3، وذكره الغزايل يف اإلحياء 358_ رواه ابن أيب الدنيا يف الزهد رقم/ 1
.6421برقم 8/88_ روه البخاري  2
.946رقم 2/629وحسنه األلباين يف الصحيحة 2416برقم 4/621_ رواه الرتمذي 3
.225/ 1_ شرح السنة  4
.145/ 1_ ذيل طبقات احلنابلة 5
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 قال حىت. جملد مثامنائة بلغ إنه: عنه قيل الذي الفنون ككتاب  عظيمةً  آثرا هللا رمحه خل ف وهلذا
 . الكتاب هذا من أكرب الدنيا يف يُؤل ف مل:هللا رمحه الذهيب عنه

 بضعا إال يعش ومل العلم، أهل عند قبوال تصانيفه ولقيت عمره يف له بورك هللا رمحه النووي وهذا
 سننه يف تيمية ابن اإلسالم شيخ قوة من شاهدت وقد: شيخه عن القيرم ابن وقال ،سنة وأربعني
 يف الناسخ يكتبه ما التصنيف من اليوم يف يكتب فكان عجيًبا، أمرً  وكتابته وإقدامه وكالمه
 .جملردة مائة مخس تبلغ تصانيفه إن: "الذهيب وقال مجعة،

..1جملدات مخس يف يقع عظيم وهو كتاب ،سفره يف املعاد ادز  كتابه  هللا رمحه القيم ابن وألف 
.وكأينر بك تسألين: وهل أستطيع أن ُأصبح .الزال احلديث لك فأرعين مسعك :صديقي الشاب

 إبذن عصمفتُ  ،علمية حياة خطة لك تضع حينما أروعك ام .نعم إبذن هللا :مثل أولئك؟ اجلواب
 حياة خطة وتضع ،الشهوات من هللا إبذن فُتعصم تعبدية حياة خطة وتضع ،الشبهات من هللا

..وهكذا واجتماعية الذلة، و الفقر من هللا إبذن فُتعصم مادية
( طبقها  إَيك نعبد وإَيك نستعنيألست تقرأ يف كل صلواتك )  ،ابهلل استعن شيء كل  قبل 

 احلياة، يف سالتكر  اكتب ،وقلماً  كراسة  أحضر مث ( هللا ُيب املتوكلنيف ) عليه وتوكل ،عملياً 
 تتقمص ال أنت هو يصنعها من أن واعلم..فيها تصب ستضعها اليت األهداف أغلب واجعل

 ،بوقت حمدداً  واضحاً  يكون أن البد اهلدف ابختصارو .. أهدافك صناعة يف ابدأ ..اآلخرين من
يف هدف  ف أهدافك، يف نورع..الوقوع ممكن مبعىن مستحيل غّي لكن صعباً  يكون أن مينع ال

 على أمنياتك اكتب.نعم .علمي واجتماعي ومادي اخل وهدف   الكرمي القران حفظك  العبادة
،إبحباط تصاب ال حىت عشرة أو مثانية على تزد وال ،فيها ونورع وواضحة حمددة أهداف شكل

 ،الذهن صايفَ  لوحدك تكون أن أهدافك تكتب حينما واحرص ،عليك وتكثر األمور وختتلط
 سائال يرد ال تعاىل هللا أن مستشعرا ،إليك حمبب مكان يف بشيء، منشغل غّيَ  هادئً وأن تكون 

 الوقوع زمن حدد مث مستقلة، صفحة يف هدف كل    ضع أهدافك كتبت  إذاو ..رجاءً  خييب وال
قسمت إذا ،اهلدف لتحقيق مراحل إىل احملدد الزمن مقسر  مث ،التاريخ واكتب هللا إبذن املتحقق
 خانه ضع مث حتقيقه تريد الذي األعلى اهلدف داخل صغرى أهداف لشك على ضعها املراحل

.12/11وعلو اهلمة للمقدم 7/117_ راجع : كيف تصبح عاملا للسرجاين  1
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 ذلك بعد ،إجنازه مت ما مسمى حتت دوري بشكل واتبعها ،الصغرى األهداف هذه من حتقق ملا
 مشروعا تتابع يوم كل  يف بعده فتكون عندك، األهداف مراحل حسب على األسبوع أايم رتب

 ...عندك هدفاً  أو
 إلجناح املهمة املبادئ منوحسن الظن ابهلل  والدعاء والتفاؤلص هلل واإلخال التوكلواعلم 
 1ابدأ من اآلن فالوقت ميضي! .احلياة يفوجناحك  ومشروعك خطتك

 هللا إىل وأحب خّي القوي املؤمن: "قال فقد وسلم عليه هللا صلى النيب وأخّيًا استمع إىل وصية
 أصابك وإن تعجز وال ابهلل واستعن عكينف ما على احرص خّي، كل،   ويف الضعيف املؤمن من

 تفتح لو فإن فعل، شاء وما هللا قدر: قل ولكن وكذا، كذا  كان  فعلت أين لو: تقل فال شيء
 .2مسلم رواه" الشيطان عمل

 ..وفقك هللا وسددك

/ http://www.alukah.net/social/0/119272:  للكاتب كيف ختطط حلياتكمن مقال  _  1
 2664برقم 4/2025_ رواه مسلم  2
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