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وأنـار  الحمد هللا الذي أوضح لنا سبيل الهداية، وأزاح عن بصائرنا ظلمة الغواية،

.  وفتح لنا في الحياة دروب الثقة واألمل ، باإليمان لنا السبل 

للعالمين، المبعوث رحمةوالرسول المجتبى،والصالة والسالم على النبي المصطفى

.، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينللموحدينوقدوة 

 
صرخة يـصرخها كثيـر مـن الـشباب         .. لقد فقدت الثقة بنفسي     .. ساعدوني  

بل كثيراً ما تصلني رسائل من شـباب فـي سـن الفتـوة والطمـوح           ، والفتيات  

وفتيات في سن اآلمال واألمنيات واإلبداعات كلهم يشكو من التـردد           ، واالنطالق  

وهذه آفة خطيرة ومرض قاتل     ، وفقدان الثقة بالنفس وبالتالي فقدان الثقة بالناس        

. مدمر كفيل بأن يقضي على صاحبه ويحيله من إنسان إلى شبح إنسان 

اإلنـسان ثقـة يهدمشيءوال،بنفسهثقتهعدممناإلنسانعلىأضرشيءالف

،لهـا الدونيوالنظراحتقارهابالنفسالجهلوأعظم،بهاجهلهمنأكبربنفسه

.بالنفسالثقةمثلالنجاحيصنعشيءوال

ومشكلة الثقة بالنفس مشكلة متعددة األسباب ؛ منها ما يعود إلى البيئة والوراثـة           

شكلة سهلة الحل لمن    لكنها م ، ومنها ما يرجع إلى الشخص نفسه     ، وسبل التربية   

والعزيمة والسعي الجاد في البحث عن أسـباب المـشكلة           اإلرادةسهل اهللا عليه    

ولقد حثنا الدين القويم على عدم االستسالم لليـأس         ، وإيجاد الحلول المناسبة لها     

منتَيَأسواولَا: "  قال تعالى ، والكفر قرينانبل وجعل اليأس ، في حل المشكالت    

.)٨٧(الْكَافرونالْقَومِإلَّااللَّهروحِمنييَأسلَاِإنَّهاللَّهروحِ

نةََأبِيعريره،وَلَأنسقَاَلوسلمعليهاهللاصلىاِهللار:ِإننسحبِـاهللاِ الظَّن،

زلَّعجو،ننِمسحةادباِهللاع. 
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:قال الشاعر 

 

 

ن يوقن تمام والمؤمن الحق هو مففقدان الثقة بالنفس ملين لإلرادة موهن للعزيمة     

ن الخطوب وإن اشتدت، والعسر وإن زاد، فالفرج       أاألمور وإن تعقدت، و   اليقين أن   

جاءهم نَـصرنَا   حتَّى ِإذَا استَيَئس الرسُل وظَنُّوا َأنَّهم قَد كُذبوا       : " قال تعالى   ،قريب

وال يغلب . .لْمجرِمينافَنُجي من نَشَاء وال يرد بْأسنَا عن الْقَومِ

) ِإن مع الْعسرِ يسراً* فَِإن مع الْعسرِ يسراً: (عسر يسرين 

:قال الشاعر ، وال تفقد الثقة في نفسك ، فال تقطع األمل في ربك 

 

:وهذه الرسالة تتحدث عن فقدان الثقة بالنفس والتي من أسبابها 

-التجارب والمواقف الفاشلة والمحبطة -البيئة المحيطة وأخطاء في التربية(

.) الشعور بالنقص ووهم العجز-االنشغال  باآلخرين وترك االنشغال بالنفس

:نها كما تتحدث عن بعض السبل لعالج الثقة بالنفس والتي م

كن نفسك وال تكن -أيقظ قواك الخفية-غير من قناعاتك وأعد برمجة ذاتك(

حاول أن تصنع من -راجع أصدقاءك وعالقاتك -تفاءل بالخير تجده-اآلخرين 

كن عالي الهمة لتصل إلى -ال تضيع فرص النجاح -الشراب المر شراباً حلواً 

) .اء والناجحين عش مع سير العظم-كن أغنى الناس -القمة 
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أسباب فقدان الثقة بالنفس : ًأوال 
 فقدان الثقة بالنفس أمر له أسبابه ودواعيه من أهم هذه األسباب إن :

 
الذي يعيش فيه اإلنسان فيتأثر به ويـؤثر        االجتماعيالوسط   أوهي المكان   البيئة  

فالتربية األولى والبيئة المحيطة يؤثران في أفكار اإلنسان وفـي معتقداتـه            ، فيه  

وذكريات الطفولة تبقى ماثلة في ذهن اإلنسان فيستدعيها        ، وتصرفاته تأثيراً كبيراً    

خائفاً في طفولتـه يظـل       اإلنسانإذا نشأ   ف،ي تواجهه   حينما يكبر في المواقف الت    

حاجز الخوف، والخوف ينشأ من المعاملة يكسرأنيحاول كذلك طوال حياته ما لم

.احترامهم لطفولتهلآلباء وعدمالمتسلطة

وتوجيهات الوالدين في التربية تبقى العامل األكبر فـي توجهـات المـرء وفـي               

تحكي كتب التاريخ أنه بعـد طـالق   ، عليه ومن شب على شيء شاب      ، تصرفاته  

مجموعـة مـن األبنـاء    وأنجبت منهسفيانأباهند بن عتبة من الفاكهه تزوجت 

بعض متفرسي العرب رضي اهللا تعالى عنه ومر عليهاسفيانمعاوية بن أبيومنهم

!!!.إن لم يسد إال قومهثكلته: هندقالتفقومهإنني أتوسم فيه أن يسود:فقال لها

.العرب جميعا أي تأمل أن  يسود

التيهيأميإن:"يقول عن نشأته ..ال يعرف اليأسالذي فتى ال...أديسونوهذا 

الوجود فيشخص أهمأنىشعرتنىأ.... فيوتثق تحترمنيألنها كانت ...صنعتني

." قطتخلنياخذلها كما لم أالنفسيضروريا من اجلها وعاهدت وجوديفأصبح 

ي إحدى األمهات من أنها قد تعبت مع ابنها جداً في كيفية الضغط عليـه               وشكت ل 

حتى اضطرت في النهاية إلى أن تعلق له لوحة كبيرة  " جدول الضرب   " حتى يحفظ   

حرام عليـك  : " وقد كتبت عليها بخط عريض ، في غرفة نومه بها جدول الضرب  

ظ حسام جدول الضرب   ولن يحف : قلت لها   " تعبتني احفظ جدول الضرب     .. يا حسام 

استبدلي تلك  : وماذا أفعل ؟ قلت     : قالت  ، طالما ينام ويستيقظ على تقريع وتوبيخ       



٥

حسام تلميذ ممتاز وذكي ألنه حفظ      : واكتبي له   ، الرسالة السلبية برسالة ايجابية     

الحمد هللا خالل يومين حفظ : وبالفعل جاءتني بعد أيام قليلة وقالت ، جدول الضرب 

.الضرب حسام جدول 

فالذين يحيطون باإلنسان قد يكونون سبباً في فشله وتردده وفقدان الثقـة بنفـسه            

.وبمن حوله 

:قال الشاعر 






 ***

 

ابتدءا مـن   ، فالبيئة االجتماعية أشد تأثيرا وأعظم شأنا في صياغة العقل الباطن           

األبوين واألسرة وانتهاء بوسائل اإلعالم التي تنحت في عقلـه البـاطن مـرورا              

.قاربه وبقية أفراد المجتمع   بمعلميه وأصدقائه وأ  

 

 
التجارب الفاشلة والمواقف الصعبة المحبطة التي تحمل آثاراً وذكريات سيئة قـد            

ارب فهو يخشى أن تتكرر تلـك التجـ    ، تكون سبباً في فقدان اإلنسان لثقته بنفسه        

.وتدمر حياته من جديد 

إن ، والنصر وال يعرف أنه من الظالم ينبع النور والضياء ومن الفشل يأتي النجاح 

هـو  وليس الفشل، الفشل في تحقيق ما تريد أمر طبيعي في العالم الذي نعيش فيه

الذي يجعل منا فاشلين لكن إذا توقفنا عن المحاوالت وقبلنا هـذا الفـشل نكـون   

المحبطة ألنهم ألفوا بعض الكلمات. ذا بعض الناس يفشل باستمرار؟؟؟لما.فاشلين

كثـرة  تعبـت مـن  -هل فعلها أحد قبلنا -ال أقدر -صعب -هذا مستحيل :مثل

.اإلحباط والفشل الذي مررت به



٦

ستفعل اآلن هو الذي سيصنع الفرق ليس المهم ما حدث لك في الماضي ولكن ماذا

:قال الشاعر ، نفسك وليس اآلخرينتغيرمور يجب أن وحتى تتغير األ. في حياتك



إيجابـا يؤثر فينا سـلبا و      أنالفشل جزء طبيعي من الحياة والذي من الممكن          إن

من ال يفعل شيئا علـي      " المثل الفرنسي    يقولعلي حسب كيفية تعريفنا له و كما        

.يخطئوحده من ال هو اإلطالق

الناس ميالون إلى االلتفات بأفكارهم إلى األشياء المؤسفة التي مضت في حياتهم،          ف

الصعاب والمضايقات التي واجهوها، واعتبروها إخفاقا وفشال، وسرعان ما وتأمل

ومن ثم االستسالم والركون إلى التردد وعـدم الثقـة   ،المالئمةتظهر مشاعر عدم

.بالنفس 

ويذهب للسوق لبيعهـا  األشجاريحطب الغابةإلىطابا كان يذهب يوميا يحكى أن ح

ومعه نايه يعزف وكان من عادته بعد أن يحطب يجلس قليال ليرتاح!!! على الناس 

رقـصت  وفي أحدى المرات كان جالسا يعزف على نايه فخرجت عليه أفعـى عليه

غ من العـزف رأى     فبهت الحطاب ولكنه أكمل العزف فلما فر       المعزوفةطربا على   

بـاألمر فـسر  !! ورمته عليه ،ذهبابدينارجحرها وتخرج عليه إلىتدخل األفعى

ذهبـا ؟؟؟ فتـرك   األفعـى نفس المكان ويعزف وتخرج له إلىيذهب يومياواخذ

وفي أحدى المرات مرض الحطـاب ليـومين   واستمر على العزفالحطاب مهنته

لى عادت أبيه وعـزف فخرجـت لـه    فذهب أبنه عفصاح على ابنه وقال له السر

الولد أرتاع منها وخـاف وضـربها علـى    ولكنمن الذهب ديناراوأعطتهاألفعى

ولما ولدغته فمات من ساعتهاألفعىجسمها فقطع من ذيلها شئ كثير فدارت عليه 

بـاألمر ابنه مسموما فعـرف  المكان المعلوم ووجدإلىسارع أبيهتأخر الولد عن 

وعـزف بنايـه   المكـان إلـى فترة من الحين ذهب الحطاب وسكت ال ينطق وبعد

أبنـك  فال أنت تنسىانتهىأن الذي بيننا قد هذاياله وقالت أسمع األفعىفخرجت 

عليـه فرجع الحطاب حطابا كما كان،الذي قتلته وال أنا أنسى جسدي الذي قطعه



٧

ا شيئا أبـدا يصلح بيننالواألفعىنحن والغرب كما الحطاب القصةالمهم في تلك 

فمن المستحيل أن نكوناألفعىالحطاب أو اكانوأم هم األفعى ومهما كنا حطابا أم 

.يوما على صلح

، فال تجعل التجارب السيئة التي مررت بها سببا لفقدان ثقتك بنفسك وبمن حولـك   

وإال فأنت إنسان ضعيف وجبان وتستسلم للفشل وبالتالي فأنت ال تستحق السعادة            

.والنجاح

 
االنشغال باآلخرين وترك االنشغال بالنفس وعيوبها من أسباب فقدان الثقة بالنفس           

. وبم ينتقدونـه ؟؟    ، وكيف ينظرون إليه    ، بما يقوله الناس عنه     فالذي يهتم دائما  

. هو إنسان يسير بنفسه في نفق مظلم ال يخرج منه أبدا 

:قال الشاعر ، وبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس فط





إننا جميعا نميل إلى قبول المديح ورفض النقد ألننا عاطفيون وحب الذات طاغ على 

.غير منطقي تفكيرنا بشكل

و بمجرد أن يوجه لنا أي نقد حتى ندخل أنفسنا في دوامة المشاعر المختلفة والتي 

تنتهي إلى الشعور باأللم وقد تصدر منا تصرفات تزيد من معاناتنا وتضخم الموقف 

.دون أي طائل

من المهارات األساسية التي يجب أن نتدرب عليها هي تعزيز فكرة قبول الـذات              ف

نفس فمهما كان رأي الناس في تبقى نفسي عزيزة علي وأكن لهـا كـل         والثقة بال 

.واحترامتقدير وحب

ناِئشَةَعع،َأنقَاَلوسلمعليهاهللاصلىالنبِي:نأرضىماللَّهخَطالنَّاسِبِسكَفَاه

اللَّهالنَّاس،نمخَطَواسىاللَّهالنَّاسِبِرِضكَلَهوالنَّاسِِإلَىاللَّه.
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إلـى لـيس إنـه نصحاإاللكأقولماواهللاألعلىعبدبنليونسالشافعيقال

.فافعلهيصلحكماذافانظرسبيلمنالناسمنالسالمة

مـن   أولالمه  ف، ركب حماره تاركا ابنه يمشى من خلفه       الذيوهناك قصة الرجل    

اتهم ، فلما اركب ابنه ونزل يمشى، بخلو قلبه من الشفقة على ابنه    إياهالقاه متهما   

فلمـا ركبـا    ، يمـشى    واألبيركب   إذاالبن بعقوق والده وعدم بره به        آخررجل  

فنـزال  ، حمل فوق طاقتـه    الذيلحال الحمار المسكين     آخرونتألم، الحمار سويا 

نزال عن الحمـار  إذفرماهما بالجنون آخرحده فمر وتركا الحمار يسير و ، يمشيان

.وتركاه خاليا

: قال الشاعر 

 
 

 
اإلنـسان  اإلحساس الداخلي الذي يملـك الشعور بالنقص ووهم العجز والفشل هو

.صور والنقص إزاء اآلخرين فيفقد ثقته بنفسه تماماًويشعره بالق

يستـشعر تهويل األمور والمواقف بحيث     من صفات عدم الواثق بنفسه أنه يقوم ب       ف

يقوم بها وكـل    ويرقبون كل حركة غير طبيعية       ضعفهيركزون على    حولهبأن من   

.تصرف يصدر منه

فينظر إليـه  لعادة تصرف مخالف ل  منهمن أن يصدر     كما أن لديه خوف وقلق دائم     

.اآلخرون نظرة تصغير واحتقار

شيئا مفيدا ينفع به نفسه     يقدمإنسان ضعيف وال يمكن أن       هبأن وكذا لديه إحساس  

.أو يستفيد منه اآلخرون 

كما أنه يؤثر   ، وهذا الشعور يسلب اإلنسان اإلرادة والدافعية نحو النجاح واإلبداع          

عن مواجهة مشاكله وكيفيـة التعامـل       على عالقته بكل من حوله ويجعله عاجزا        

.معها بحكمة ومرونة 
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كثيرة وتوجهـه    أحيانفي   اإلنسانالنفسية التي تغلب ذات      األمراضخطر  أإن من 

وإحـساسه بذاتـه    اإلنساننحو االنحطاط واالنعزال عما سخره له ربه، هو جهل          

ياها والتـي   وعدم إيمانه بالقدرات والعطاءات التي منحه اهللا إ       ، بالنقص والضعف   

.من خاللها يستطيع أن يواجه أي عجز ويكمل أي نقص 

أكد الدين والطب النفسي الحديث والدراسات والبحوث النفـسية المعاصـرة           ولقد  

وحذرتنا بشدة من مخاطر ضعف الثقة بالنفس وأضرارها على الـصحة النفـسية             

ئاب وهمـا مـن     والجسمية لإلنسان فلقد أثبتت الدراسات النفسية أن القلق واالكت        

.أمراض العصر الفتاكة يرتبطان ارتباطا وثيقا بضعف الثقة بالنفس     

 

،الفـاجرِ جلـد منبكأعوذُإنياللَّهم«: رضي اهللا عنه يقول    عمرلذا فقد كان  

.»الثقةوعجزِ

تجارتـه  اد أن يعتمد على ولده الشاب فييحكى أن أحد التجار تقدمت به السن فأر

بثعلـب جـائع   وحين أصبح خارج مدينته إذا،أرسله يوما في عمل إلى بلد بعيد 

تملك الخوف قلب ... وإذا بصوت أسد يزأر زئيرا مرعبايبحث عن طريدة وال يجد

ينظر ما سـيكون أغصانهاوبسرعة البرق تسلق شجرة عالية وكمن بين، الشاب

منها الكثير ثم ترك الباقي وذهبأكل، وجال ثم اصطاد فريسة كبيرة صال األسد 

: فقال في نفسه،نظر الشاب إلى ما حدث جاء الثعلب فأكل ما بقي من وليمة األسد

وأنا كذلك قد تكفل اهللا اهللا دون عناء فأكل ورضي بنصيبههذا الثعلب الجائع رزقه

عـاد ،لي مـن رزق  بما قسمه اهللاأذهب إلى البعيد وال أرضى فلم،بي وبرزقي 

الرجوع يـا  ما الذي حملك على: قال له وفوجئ والده برجوعهأدراجه إلى بلدته

يا بني ما ربيتـك ألراك  ولكنني: فقال له والده فقص عليه الشاب ما حدث،بني 

دائما أسدا تأكـل الثعالـب مـن    بل كنت أتمنى أن أراك،تأكل من فضالت األسود 

: شد يقولثم أنسؤره
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فقدان الثقة بالنفس عالج: ًثانيا
لكي تصبح إنساناً واثقاً من نفسك ال بد لك من عدة أمور تطبقها في حياتـك مـن            

:اآلن وهي 

  
ول وعمل واعتقاد جنان مثل اإليمان فهو عبـارة عـن           الثقة بالنفس عبارة عن ق    

قناعات تستقر في القلب الجنان وعن كلمات ينطق بها اللسان وحركات تأتي بهـا              

.األركان 

مـا يغَيـروا حتَّـى قَومٍعلَىَأنْعمهانعمةًمغَيرايكلَماللَّهبَِأنذَِلك" :قال تعالى   

هِمبَِأنْفُسَأنواللَّهيعمسيمل٥٣(ع( 

بِقَـومٍ اللَّهَأرادوِإذَابَِأنْفُسهِممايغَيرواحتَّىبِقَومٍمايغَيرلَااللَّهِإن"وقال أيضاً   

، )١١(واٍلمندونهمنلَهمومالَهمردفَلَاسوءا

نةََأبِىعامقَاَلُأم:افَتًىِإنَأتَىشَابافَقَاَلوسلمعليهاهللاصلىالنَّبِىوَليسراللَّه

نَاِلىاْئذَنَلبِالزفََأقْبمالْقَوهلَيعوهرجقَالُوافَزوهمهفَقَاَلمنُهنَاادفَدنْهـا مقَرِيب

يحبونَـه النَّـاس والَقَاَلفداكاللَّهجعلَنىواللَّهالَقَاَلُألمكَأتُحبهاَلقَفَجلَسقَاَل

هِماتهقَاَلُألمهبَأفَتُحكنَتبالَقَاَلالاللَّهاووَليسرىاللَّهلَنعجاللَّه اكـدالَقَـالَ فو

النَّاسونَهبحِليهِمنَاتقَاَلبهبَأفَتُحكالَقَاَلُألخْتاللَّهىولَنعج اللَّـه اكـدالَقَـالَ فو

النَّاسونَهبحيهِماتقَاَلَألخَوهبَأفَتُحكتمالَقَاَلِلعاللَّهىولَنعجاللَّه اكـدالَقَـالَ فو

النَّاسونَهبحيمِلعهِمقَاَلاتهبَأفَتُحكالَقَاَلِلخَالَتاللَّهىولَنعجاللَّه اكـدالَقَـالَ فو

النَّاسونَهبحيهِمقَاَلِلخَاالَتعضفَوهديهلَيقَاَلعوماللَّهراغْفهذَنْب ـرطَهو ـهقَلْب

نصحوهجقَاَلفَركُفَلَمين ـدعب ـتُ الْفَتَـى ذَِلـكلْتَفِإلَـى ي ءشَـى.
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ففي الحديث السابق نجد النبي صلى اهللا عليه وسلم قد غير من قناعات هذا الشاب    

صـار  وغير من فكره فتغيرت نظرته لألمـور و    ، الذي جاء إليه ليصرح له بالزنا       

. ينظر إليها بشكل مختلف 

طريقه رجال نائما تحت ظل شجرة ، تبـدو          فيالمقدوني   اإلسكندرذات يوم  وجد     

اإلسكندرعالمات الرضا والثقة بالنفس والطمأنينة لدرجة أنه لم يكترث بقدوم عليه

وما أن اقترب منه ليسأله عن سر عدم اكتراثه به بـادر  .يهب واقفا إجالال لهولم

سأكمل : اإلسكندرقال . ماذا تريد أن تفعل بكل حروبك هذه؟: اإلسكندرفسأل الرجل

: فقال له الرجل.المشرق و المغرب ثم أعود إلى مسقط رأسي وأستمتع بحياتيفتح

ال تفعل ذلك اآلن؟ ألم ترى كيف أنام تحت الشجرة واستمتع بحياتي وأفعل ما ولما

.طيع أن تدركه؟المستقبل وربما ال تستفيتفعله تحلم أن

في أحد الطرق الصحراوية، قابل الطاعون قافلة       «: تقول وهناك قصة عربية قديمة   

لماذا أنت ذاهب   «: وهو في طريقه إلى بغداد، فسأله األعرابي المسئول عن القافلة         

وفـي  . »لكي أقضي على خمـسة آالف شـخص       «: فأجاب الطاعون » .إلى بغداد؟ 

طاعون بالقافلة مرة أخرى، فصاح فيه األعرابي   طريق عودته من المدينة، التقى ال     

. »!لقد كذبت علي وبدالً من أن تقتل خمسة آالف قتلت خمسين ألفـاً            «: في غضب 

هذا غير صحيح، وأنا لم أكذب عليك، لقد قلت لك إنني سوف «: فرد عليه الطاعون

فقد قتلهم أقتل خمسة آالف، وهذا هو العدد الذي قتلته ال أكثر وال أقل، أما الباقون        

. »الخوف

ال يقر لها قرار أن ترى التحركـات      " فوضوية  " إن من أهم األسباب الموصلة إلى       

.الحاضرة والخطوات القادمة تقوم دون أهداف واضحة أو محـددة           

 

لذا ، و إضعافك   وإن كل فكرة تطرأ على بالك تملك طاقة سوف تعمل على تقويتك أ            

. فمن األفضل أن تسعى لتحاشي كل األفكار التي تعمل على إضـعافك           
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يحتاج كل فترة إلى عمليـة      ) الكمبيوتر  ( وبرأي أن اإلنسان مثل جهاز الحاسوب       

فحاول فرمتة نفـسك    ) الفرمتة  ( إصالح وإعادة برمجة وهي ما يسمونها بعملية        

.رمجتها من جديد ولسوف تجد نفسك تغيرت إلى األحسن وب

  
في داخل كل منا قوى خفية وطاقات هائلة ال يعلم سرها إال الخالق سبحانه وتعالى               

وتؤكد الدراسات أن أكثر أهل األرض ذكاء لم يستغل أكثر من أربيعين بالمائة من ، 

اكتشف العلماء في القرن العشرين أن اإلنسان       "سيقول الدكتور بول  ، قواه العقلية   

قـدر أن عـدد     بليون خلية نشطة في مخه بمعنى لو      ١٢٠يولد وتولد معه حوالي     

عدد :"سكان الكرة األرضية مع بداية القرن الواحد والعشرين بستة مليارات شخص     

أي " ٦٠٠٠,٠٠٠٠: ٠٠عدد سكان األرض" ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠خاليا العقل 

لك !!!مرة ١٦٦ا العقل في رأسك يفوق عدد سكان كوكب األرض ب         أن عدد خالي  

أن تتخيل مدى انبهار العلماء بهذا الكشف المذهل حيث أنهم شعروا أيضا بمـدى              

هذا يعني أنك مسؤول في الواقـع عـن قيـادة وتغذيـة وتحمـل        ..تفوقهم العقلي 

ة التي تعتبر   مسؤولية حياة ونشاط وتوجه ماليين وماليين من الكائنات الذكية الحي         

مستحيل !!العالم رأي أنها تضاهي عظمة أي إمبراطور يدي      !كل منها بمثابة عبقرية   

أن تضيع في هذا الفضاء الكبير المليء من خاليـا األمـل والتفـاؤل والنجـاح                 

!!.والسعادة

فاإلنسان لديه المشيئة والقدرة على االختيار بين الخير والشر والحـق والباطـل             

نَفْـسك واصبِر" : قال تعالى ، وذلك مناط التكليف والمحاسبة     ، والخطأ والصواب   

عمينالَّذونعديمهبراةبِالْغَديشالْعوونرِيديههجلَاوودتَعنَاكيع مـنْهع تُرِيـد

فُرطًـا َأمرهوكَانهواهواتَّبعذكْرِنَاعنقَلْبهَأغْفَلْنَامنتُطعولَاالدنْياالْحياةزِينَةَ

ِللظَّـاِلمين َأعتَدنَاِإنَّافَلْيكْفُرشَاءومنفَلْيْؤمنشَاءفَمنربكُممنالْحقُّوقُِل) ٢٨(

بِـْئس الْوجـوه يشْوِيمهِلكَالْبِماءيغَاثُوايستَغيثُواوِإنسرادقُهابِهِمَأحاطَنَارا



١٣

ابتْالشَّراءستَفَقًاور٢٩(م (ِإنيننُواالَّذلُواآممعواتاِلحلَاِإنَّاالصيعنُضرَأج

نمنسلًاَأحم٣٠(ع( 

، العزيمة هي دفاع أو هدف قوي يصحبه تصميم على تحقيق النتيجة المرغوبة             و

ويتميز صاحب العزيمة بقوة اإلرادة التي ال تسمح ألي شـيء أن يتعـارض مـع      

.تحقيق رغبته الداخلية  

ولو استطاع اإلنسان استخراج بعض قواه الداخلية لتغير الكون من حوله ولرأينـا         

قوة كامنة فيه منذ والدته  العقل الباطن يقوم على أن اإلنسان لديه        و،منه العجائب   

وبإمكـان اإلنـسان أن   ، وحتى آخر يوم في حياته تتحكم بشكل كبير في تصرفاته        

.يبرمج هذا العقل بشكل ايجابي أو سلبي بقصد منه أو بغيـر قـصد وال شـعور              
 

 

قـد  كان رجـال    وح رضي اهللا عنه وأرضاه      عمرو بن الجم  تحكي كتب السيرة أن     

وال أن يتخـذ    ، لكن ذلك لم يمنعه أن يوقظ قواه الخفية         ، جاوز الستين من عمره     

فقـد كـان    ، ويجاهد في سبيل اهللا تعالى      ، قراراً بأنه يريد أن يطأ الجنة بعرجته        

يتقـرب  .. كان له صنم اسمه مناف      عمرو بن الجموح سيدا من سادات األنصار و       

صنم ..ويسجد بين يديه مناف و مفزعه عند الكربات ومالذه عند الحاجات            .. إليه  

لكنه أحب إليه من أهله وماله وكان شديد اإلسراف في تقديسه .. صنعه من خشب 

وتزيينه وطييبه وتلبيسه وكان هذا دأبه مذ عرف الدنيا حتى جاوز عمره الـستين              

وأرسل مصعب بن عميـر     .. كة  في م  صلى اهللا عليه وسلم   فلما بعث النبي    ..سنة  

داعيةً ومعلماً ألهل المدينة أسلم ثالثة أوالد لعمرو بن الجموح مع            رضي اهللا عنه  

فعمدوا إلى أبيهم فأخبروه بخبر هذا الداعي المعلم وقـرؤوا          .. أمهم دون أن يعلم     

لـست  : ؟ فقال    إتباعهيا أبانا قد اتبعه الناس فما ترى في           : عليه القرآن وقالوا    

وكـانوا إذا   .. ثم قام عمرو إلى منـاف       !! عل حتى أشاور مناف فَأنظُر ما يقول        أف

أرادوا أن يكلموا أصنامهم جعلوا خلف  الصنم عجوزاً تجيبهم بما يلهمها الـصنم              

أقبل عمرو يمشي بعرجته إلى مناف وكانت إحدى رجليه أقصر من           .. في زعمهم   
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تعظيماً واحتراماً  .. جله الصحيحة   فوقف بين يدي الصنم معتمداً على ر      .. األخرى  

يا مناف ال ريب أنك قد علمت بخبـر هـذا           : ثم حمد الصنم وأثنى عليه ثم قال        .. 

القادم وال يريد أحداً بسوء سواك وإنما ينهانا عن عبادتك فأشر علي يا مناف فلم               

لعلك غضبت وإني سـاكت     : فأعاد عليه فلم يجب فقال عمرو       .. يرد الصنم شيئاً    

أقبل أبناؤه إلى   .. ثم تركه وخرج فلما أظلم الليل       .. عنك أياماً حتى يزول غضبك      

فلما أصبح عمرو دخل إلى     .. فحملوه وألقوه في حفرة فيها أقذار وجيف        .. مناف  

من عدا على إلهنا الليلة     !! ويلكم  : فصاح بأعلى صوته    .. صنمه لتحيته فلم يجده     

فوجده منكساً على رأسه    ..ج يبحث عنه    وخر..ففزع واضطرب   .. فسكت أهله   .. 

أما واهللا يا مناف لو علمـتُ  : وقال له ..فأخرجه وطيبه وأعاده لمكانه ..في الحفرة 

فحملـوه  .. فلما كانت الليلة الثانية أقبل أبناؤه إلى الصنم         ..من فعل هذا ألخزيته     

فـي   فلما أصبح الشيخ التمس صنمه فلم يجـده       .. وألقوه في تلك الحفرة المنتنة      

ثم ما زال   ..ثم أخرجه من تلك الحفرة فغسله وطيبه        .. مكانه فغضب وهدد وتوعد     

الفتية يفعلون ذلك بالصنم كل ليلة وهو يخرجه كل صباح فلما ضاق باألمر ذرعـاً              

ثم علـق فـي     ..ويحك يا مناف إن العنز لتمنع ُأستَها        : راح إليه قبل منامه وقال      

فلما جن الليـُل حمـل الفتيـةُ      ..ك عن نفسك    ادفع عدو : رأس  الصنم سيفاً وقال      

فلما أصبح الـشيخ    .. الصنم وربطوه بكلب ميت وألقوه في بئر يجتمع فيها النتن           

: بحث عن مناف فلما رآه على هذا الحال في البئر قال 

 

 

 

 

دخل في دين اهللا وما زال يسابق الصالحين في ميادين الدين وانظر إليه لمـا                مث

.. در منعه أبناؤه لكبر سنه وشـدة عرجـه          أراد المسلمون الخروج إلى معركة ب     

فـأمره   صلى اهللا عليـه وسـلم     فاستعانوا برسول اهللا    فأصر على الخروج للجهاد   

أراد عمرو الخروج للجهاد     .. فلما كانت غزوة أحد     ..بالبقاء في المدينة فبقي فيها      
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رتـه  يدافع عب  صلى اهللا عليه وسلم   فمنعه أبناؤه فلما أكثروا عليه ذهب إلى النبي         

يا رسول اهللا إن بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك إلى الجهاد  : ( ويقول  

فقال يا رسول اهللا واهللا إني ألرجو أن أطأ بعرجتي هـذه  .. إن اهللا قد عذرك   : قال  

اللهـم  : فأخذ سالحه وقال    .. بالخروج   صلى اهللا عليه وسلم   فأذن له   ..في الجنة   

والتقـى  .. ى أهلي فلما وصلوا إلى سـاحة القتـال          ارزقني الشهادة وال تردني إل    

الجمعان وصاحت األبطال ورميت النبال انطلق عمرو يضرب بسيفه جيش الظـالم          

ـُتبت له بهـا الـشهادة                ويقاتل عباد األصنام حتى توجه إليه كافر بضربة سيف ك

ومضى مع الذين أنعم اهللا عليهم وبعد ست وأربعين سنة         . رضي اهللا عنه  فدفن  ..

نزل بمقبرة شهداء أحد سيل شـديد غطّـى أرض           رضي اهللا عنه  في عهد معاوية    

القبور فسارع المسلمون إلى نقل رفات الشهداء فلما حفروا عن قبر عمـرو بـن              

لم تأكل األرض من جـسده      .. الجموح فإذا هو كأنه نائم لين جسده تتثنى أطرافه          

.شيئاً  
 

الذي أصابت رجله األكلـة فقطعوهـا وهـو    وهذا عروة بن الزبير رضي اهللا عنه   

لئن أخـذت   : بل حمد ربه في يقين وقال       ، يصلي ولم يتأوه ولم يتأفف ولم يتأمل        

فالحمد هللا على ما أخذ والحمد هللا على ما أبقى ، فقد أبقيت ولئن ابتليت فقد عافيت 

 . 

: اإلمام علي رضي اهللا عنهقال 

 

 
 

  
دليـل علـى ضـعف      إليهم في كل شيء     واالنقياد  االنصياع والذوبان في اآلخرين     

وهو أمر مهلك ومدمر أن يصير      ، وعدم التميز   ، الشخصية وفقدان الثقة بالنفس     

وهذا ما عابه اهللا تعالى على المشركين    ، اإلنسان ذنباً لغيره يتبعه في حقه وباطله        

َأولَـو آباءنَاعلَيهَألْفَينَامابِعنَتَّبْلقَالُوااللَّهَأنْزَلمااتَّبِعوالَهمقيَلوِإذَا" : فقال
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كَانماُؤهلَاآبلُونقعًئايلَاشَيوونتَدهثَُل) ١٧٠(يموينواالَّذثَِلكَفَريكَمقُالَّذنْعي

)١٧١(يعقلُونلَافَهمعميبكْمصمونداءدعاءِإلَّايسمعلَابِما 

بِهِـم وتَقَطَّعـتْ الْعذَابورَأوااتَّبعواالَّذينمناتُّبِعواالَّذينتَبرَأِإذْ" : قال تعالى   و

اببقَاَل) ١٦٦(الَْأسوينواالَّذعاتَّبلَوةًلَنَاَأنَأكَررفَنَتَبمنْهامواكَمءرتَبنَّامكَذَِلك

رِيهِمياللَّهمالَهمَأعاترسحهِملَياعمومهبِخَارِجِين ـن١٦٧(النَّـارِ م(

 

حتَّـى عـنْهم فَـَأعرِض آياتنَـا فييخُوضونالَّذينرَأيتَوِإذَا" :وعالجلقالو

" ..غَيرِهحديثفييخُوضواْ 

نفَةَعذَيوُلقَاَل: قَاَل،حسةًتَكُونُواالَ:وسلمعليهاهللاصلىاِهللارعِإم،تَقُولُون :

ِإننسَأحنَّاالنَّاسسَأح،ِإنواونَاظَلَمظَلَم،نلَكطِّنُواوو كْمَأنْفُـس،ِإن نـسَأح

النَّاسنُواَأنستُح،ِإناُؤواووافَالََأسمتَظْل.$ 

قـال  ، فمراقبة الناس وإتباعهم في كل شيء تجعل اإلنسان بال عنوان وال هويـة              

: الشاعر 
 

.! مدحاً أو ذماًمن عرف نفسه لم يضره ما قاله الناس عنه :الثوريقال 

: قال الشاعر 

 ! 

 ! 

وإن الوقوع تحت وطـأة الـشعور   ، إن الثقة بالنفس هي طريق النجاح في الحياة  

. مكانات هو بداية الفشل  بالسلبية والتردد وعدم االطمئنان لإل    

 

انتقل مع زوجته أن رجالً، ومن القصص الظريفة التي قرأتها في بعض المنتديات         

قالت الزوجة اإلفطاروبينما يتناوالن وجبةاألولمنزل جديد وفي صبيحة اليوم إلى

وبين جيرانهما قة المشتركة بينهمامشيرة من خلف زجاج النافذة المطلة على الحدي

مـسحوقا  تـشتري أنهـا البد .. غسيل جارتنا ليس نظيفا إن. انظر يا عزيزي : 



١٧

تنـشر  نفس التعليق في كل مرة ترى جارتهاإلقاءودأبت الزوجة على .... رخيصا

.. الغسيل وبعد شهر اندهشت الزوجة عندما رأت الغسيل نظيفا على حبال جارتها

عزيزتـي  : فأجاب الزوج .. كيف تغسلأخيرالقد تعلمت .. انظر : ها وقالت لزوج

أصلح!!! .. نهضت مبكرا هذا الصباح ونظفت زجاج النافذة التي تنظرين منهالقد

.اآلخرينعيوبك قبل أن تصلح عيوب 
 

  
واإلنـسان  ، اإلنسان المتفاءل المبتسم إنسان سوي الشخصية إيجابي في الحيـاة           

ولقد نهانا اإلسالم عن التطير     ، المتشاءم المكتئب إنسان ضعيف فاقد للثقة بنفسه        

َأخَـاهم ثَمـود ِإلَىَأرسلْنَاولَقَد" : قال تعالى   ، إلى الحياة بمنظار أسود      روالنظ

تَـستَعجِلُون ِلمقَومِياقَاَل) ٤٥(يخْتَصمونفَرِيقَانِهمفَِإذَااللَّهاعبدواَأنِصاِلحا

َئةيَلبِالسقَبنَةسلَاالْحلَوونرتَغْفتَساللَّهلَّكُملَعونمحنَـا قَالُوا) ٤٦(تُرراطَّي بِـك

نبِموكعقَاَلمكُمطَاِئرنْدعْلاللَّهبَأنْتُممقَو٤٧(تُفْتَنُون( 

سمعتُ رسوَل اِهللا صلى    : عن عبيد اِهللا بنِ عبد اِهللا بنِ عتْبةَ ، َأن َأبا هريرةَ قَاَل              و

الْكَلمـةُ  : وما الْفَْأُل ؟ قَاَل     : الَ طيرةَ ، وخَيرها الْفَْأُل ، قَالُوا        :اهللا عليه وسلم يقُوُل     

اِلحالص  كُمدا َأحهعمسةُ ي.

 

روي أن رجالً جاء إلى .! المتفائل يفكر بالحل والمتشائم يفكر بالمشكلة فاإلنسان 

يا نبي اهللا، إن جيرانـاً يـسرقون إوزي فـال       : سليمان بن داود عليه السالم وقال     

إن أحـدكم   : الصالة جامعة، ثم خطبهم، وقال في خطبتـه       : فنادى أعرف السارق، 

ليسرق إوز جاره ثم يدخل المسجد والريش على رأسه، فمسح الرجل رأسه، فقال             

.خذوه فهو صاحبكم: سليمان

:قال الشاعر 

 

 



١٨

 

، ولقد ربي النبي صلى اهللا عليه وسلم أصحابه على التفاؤل ونبذ التشاؤم واليأس              

نابِعنِخَبتِّبنَا:قَاَل،اَألروِلِإلَىشَكَوسوسـلم عليهاهللاصلىاِهللار، ـوُهو

دستَوةًمدربي،لَهلِّفظةبَأالَ: فَقُلْنَا،الْكَعرتَنْصوَأالَ،لَنَاتَسعفَقَاَل،لَنَاتَد :قَد

كَاننملَكُمْؤخَذُقَبُليجالر،فَرحفَييلَهضِفُل،اَألرعجافَييهف،اءجنْشَارِفَيبِالْم

،عوضلَىفَيعهْأسُل،رعجنِفَيفَيصشَّطُ،نميوشَاطبَِأميددـا ،الْحموند ـهملَح

هظْمعا،وفَمهدصيذَِلكنعهيناِهللا،دو،نمتذَالَيهرتَّى،اَألمحيرسي ـباكالر

نماءنْعِإلَىصومرضخَافُالَ،تَحاَهللاِإالَّي، الـذِّْئبلَـى وع ـهغَنَم، ـنَّكُملَكو

جِلُونتَعتَس. 

َأن،وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوِلمولَى،ثَوبانعن،الرحبِيَأسماءَأبِيعنو

مـشَارِقَها فَرَأيت،اَألرضِليزوىاَهللاِإن:قَاَلوسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوَل

اَألحمـر : الْكَنْزينِوُأعطيتُ، منْهاِليزوِيماملْكُهاسيبلُغُُأمتيفَِإن،ومغَارِبها

ضياَألبو. 

لَيـبلُغَن :يقُـولُ وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوَلسمعتُ: قَاَل،الدارِيتَميمٍعنو

هذَااُهللاَأدخَلَهِإالَّ،وبرٍوالَمدرٍبيتَاُهللايتْركوالَ،والنَّهاراللَّيُلبلَغَمااَألمرهذَا

ينالد،ززِيزٍبِعع،ا،ذَِليٍلبِذُلَِّأوزعزعاُهللايبِه ـالَماِإلس،ذُاللُّ وـذاُهللاي بِـه

الْكُفْر.

كَانويمتَمارِيقُوُلالدي :فْتُقَدرعيذَِلكِلفيَأهتيب،لَقَدابَأصنملَمَأسمنْهم

رفُ،الْخَيالشَّرو،زالْعو،لَقَدوابَأصنمكَانمنْهامرالذُّلُّ،كَاف، غَارالـصو،

.والْجِزيةُ 

:قال الشاعر 
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كنت : فأجاب .!؟. كيف استطعت أن تولد الثقة في نفوس أفراد جيشك: سئل نابليون

أرد على ثالث بثالث ؟؟

. حاول... قلت له... من قال ال أقدر -

تعلم... قلت له ... من قال ال أعرف -

.جرب... قلت له... تحيل قال مسمن-

البهـيم والليـل ،ينقشعكيفاألسودالسحابترىأما: تحزنال: يقول القرني   

فشدائدكإذاً! ؟تهدأكيفوالعاصفة،تسكنكيفالصرصروالريح،ينجليكيف

.نَعماءإلىومستقبلُك،هناءإلىوعيشُك،رخاءإلى

،النميـر الماءيبردهالهاجرةوظمُأ،الظلِّوارفُفُئهيطالشمسلهيب: تحزنال

وآالم،لذيـذٌ نـوم يعقبـه السهرِومعاناةُ،الدافُئالخُبزيسكِّنُهاالجوعِوعضةٌ

.لحظـةً واالنتظـار قليالًالصبرإالعليكفما،العافيةلذيذُيزيلهاالمرضِ

 

:قال الشاعر 



 
 

  
قد يكون من أسباب فقدان الثقة بالنفس مصاحبة من أصحاب التـردد والـضعف              

ومصاحب أهـل   ، والصاحب ساحب   ، فالطباع سارقة تسرق من بعضها      ، النفسي  

لَيتَنـي يـا يقُـولُ يديهعلَىالظَّاِلميعضويوم" : قال تعالى   ، السوء خزي وندم    

َأضلَّنيلَقَد) ٢٨(خَليلًافُلَانًاَأتَّخذْلَملَيتَنيويلَتَىيا) ٢٧(سبِيلًاالرسوِلمعاتَّخَذْتُ

)٢٩(خَذُولًاِللِْإنْسانِالشَّيطَانوكَانجاءنيِإذْبعدرِالذِّكْعنِ 

نةََأبِيعريره،نوِلعسقَاَل،وسلمعليهاهللاصلىاِهللار:نْؤمآةُالْمرنِمْؤمالْم

،نْؤمالْمنَِأخُووْؤمكُفُّ،الْميهلَيعتَهعيض،وطُهحيونماِئهرو.
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ننَِأنَسِعباِلكمالً؛َأنجا: قََاَلروَليستَى،اِهللارةُ ماعـاذَا : قَـالَ ؟الـسمو

مـن مـع فَِإنَّـك : َلقَـا ،ورسولَهاَهللاُأحبَأنِّيِإالَّ،الَ: قَاَل؟ِللساعةَأعددتَ

اهللاصـلى النَّبِـي بِقَوِلفَرحنَا،اِإلسالَمِبعد،بِشَيءفَرِحنَافَما: َأنَسقَاَل.َأحببتَ

،وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوَلُأحبفََأنَا: قَاَل.َأحببتَمنمعِإنَّك: وسلمعليه

َأعمـلْ الَكُنْـتُ وِإن،ِإياهمِلحبي،معهمَأكُونَأنَأرجووَأنَا،وعمر،بكْرٍوَأبا

هِملمبِع. 

: قال الشاعر 

 

كـان أوعـددا، وهمفرداهوكانإذاوبخاصةحوله،بمنالتأثرسريعاإلنسانف

الـصاحب اختيـار حـسن مـن بـد الولذلكواحترام،إعجابنظرةإليهمينظر

الحبلضعفعلىالحجر،فيالحبليؤثركماالزمن،مرعلىيؤثرفإنهوالجليس،

والحجـر متحـرك الحبلأنوبخاصةبذلك،كفيلالزمنمرورولكنالحجر،وقوة

.والراكدالساكنمنتأثيراأقوىوالمتحركمد،جا

:قال الشاعر 
 



بمراجعة صداقاتك  تبدأ صفحة جديدة على طريق الثقة بالنفس فعليك         فإذا أردت أن    

أصدقاء السوء وممن لديهم فقدان الثقة بأنفسهم       وعالقاتك بمن حولك وأن تفارق      

.وصاحب أصدقاء صالحين لديهم إرادة وطموح وثقة بالنفس 

  
وهذا من صفات   ، دة والصبر وتحمل الشدائد والصعاب      من الثقة بالنفس قوة اإلرا    

" : قـال تعـالى   ، الواثقين بما عند اهللا تعالى من خير وأجر       ، المؤمنين الصالحين   

نَّكُملُولَنَبوءبِشَينمفوعِالْخَوالْجنَقْصٍووناِلموالَْأنْفُسِالَْأمواترالثَّمشِّرِوبو

ابِرِين١٥٥(الص (ينِإذَاالَّذمتْهابةٌَأصيبصِإنَّاقَالُوامِإنَّاِللَّهوهِإلَيوناجِعر)١٥٦ (
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ُأولَِئكهِملَياتٌعلَوصنمهِمبةٌرمحرو ُأولَِئـكو ـمه ونتَـده١٥٧(الْم(

 

م واحد ،أما أمس فال يجدون لذتـه  و بين الملوك يوبينيإنما : قال أحد الصالحين 

.فما عسى أن يكون اليوم؟،وإنما هو اليوملعلى وجوأنا وهم في غد 

الصالح يتحدي الملوك ،عاش ملك زمانه وتحـدي بـسعادته الملـوك    هذا الفقيرف

. في ترقبه ،أما اليوم فهو ملكهنتساوىوغدا كلنا ،فاألمس ذهب بحلوه ومره

:قال الشاعر 

 

،بيت سيدهإلىوكان الساقي ينقل الماء من النهر، كان في الهند ساق يخدم سيدا 

الجرتين كانـت  إحدى.. وكان يحمله في جرتين معلقتين بعصا يحملها على كتفه

كمـا  لسليمةفكان الماء يصل في الجرة ا، كانت سليمةاألخرىوالجرة ، مشروخة

ومرت سنتان علـى ... وأما المشروخة فكانت تصل وبها نصف الماء فقط، هو 

، بيت سيده    إلىكل يوم يأتي الساقي بجرة مليئة وجرة نصف فارغة          ، هذا الحال   

كانت الجرة السليمة تتفاخر بتأديتها العمل الذي صنعت من أجله على خير ولذا فقد

ال ألنهـا من عيبيهـا ومـستاءة   خجالتعيسة ظلت الجرة المشروخةبينما، وجه 

وبعد زمن طويل عاشـت  .. العمل الذي صنعت من أجلهتؤدي نصفأنتستطيع إال 

الساقي إلىاأليامتحدثت الجرة في أحد ، بفشل مريرالجرة المشروخة وهي تشعر

لمـاذا  : فسألها الساقي إليكأعتذر أنوأريد ،نفسي جدا منخجالأنا : وقالت له

ألن هذا الشرخ الذي بي ظل يسرب الماء وأنت فـي  : ( الجرة فقالت لهتذرين؟تع

لذا لم يكـن  :ثم تنهدت قائلة، ) السنتين الماضيتين بيت سيدك طوالإلىطريقك 

تبذل أنت الجهد في حملي من النهـر  ، حملي فقط باستطاعتي إال أن أعود بنصف

فقال الـساقي  امال على عملك هذاأجرا كبيت سيدك وإنك بسبب عيبي ال تنالإلى

أرجو منك حين عودتنا أن تلحظي الزهور الجميلة التي: الطيب لهذه الجرة الحزينة

الجرة المـشروخة  الحظت، وعندما عاد ثالثتهم في الطريق ، تكسو جانب الطريق

، الرياح هذه الزهور البرية الساحرة التي تلمع في ضوء الشمس وتميل مع هبوب
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ة المعيبة ظلت تعيسة حتى بعد هذه المرة ألنها ما زالت تسرب نـصف ولكن الجر

ألـم  : ولكن الساقي قـال للجـرة     .. حملها وعادت ثانية تعتذر للساقي عن فشلها      

ألنني كنت أعلم بـشرخك  فقط؟تلحظي أن الزهور تنبت في الطريق في جانبك أنت

وعندما كنا نعود ، الجهة المجاورة لكلذا فقد زرعت بذور هذه الزهور في، هذا 

باستطاعتي أن أقطف هـذه الزهـور   لذا كان، من النهر كنت تروين تلك الزهور 

لما نال سيدي ، لذلك لو لم تكوني مشروخة هكذا ، الجميلة وأزين بها مائدة سيدي 

.يزين بيتههذا الجمال الذي

سـهر   وهال صنعت من العقبات طريقا    ، فهال صنعت من الشراب المر شرابا حلواً        

. زلوال ؟ 

حينما استكثر المسلمون ما أصابهم من البالء يوم أحد وقد كانوا أصابوا يوم بدر               

َأولَما َأصابتْكُم مصيبةٌ قَد    : "من المشركين ضعف ذلك فأنزل اهللا عز وجل في ذلك           

" م ِإن اللّه علَى كُلِّ شَـيء قَـدير   َأصبتُم مثْلَيها قُلْتُم َأنَّى هذَا قُْل هو من عند َأنْفُسكُ   
 

كان الختراع المصباح الكهربائي قصة مؤثرة في حياة أديسون، ففي أحـد األيـام        

مرضت والدته مرض شديد، وقد استلزم األمر إجراء عملية جراحية لهـا، إال أن              

د الـضوء الكـافي، واضـطر       الطبيب لم يتمكن من إجراء العملية نظراً لعدم وجو        

لالنتظار للصباح لكي يجري العملية لها، ومن هنا تولد اإلصرار عند أديسون لكي             

يضئ الليل بضوء مبهر فأنكب على تجاربه ومحاوالته العديدة من اجل تنفيذ فكرته    

تجربة في إطار سعيه من اجل نجاح اختراعـه،  ٩٩٩٩٩حتى انه خاض أكثر من    

لقد أثبتنا أن هذه أيـضا وسـيلة   .. هذا عظيم" في تجاربه    وقال عندما تكرر فشله   

، وعلى الرغم من تكرار الفشل للتجارب "فاشلة في الوصول لالختراع الذي نحلم به

إال انه لم ييأس وواصل عمله بمنتهى الهمة باذالً المزيد من الجهد إلـى أن كلـل                

.م١٨٧٩تعبه بالنجاح فتم اختراع المصباح الكهربائي في عام 



٢٣

إن سر النجاح هو أن تتعلم كيف تستخدم األلم والمتعة بدال مـن الـسماح لأللـم                 

فإن فعلت فإنك ستتحكم في حياتك وإال فإن الحياة هي التي           .. والمتعة باستخدامك   

.ستتحكم فيك  

أبلـه  فـأي ، تستثمر مكاسبك أن: ليس أهم شيء في الحياة :يقول المفكر وليم 

أن تحيـل خـسائرك إلـى مكاسـب        : لكن المهم حقاً    ، يسعه أن يفعل هذا     

 
 

  
الدوام بـين  ىفحياتنا علغصة والفرصة متى فاتت فلن تعود ، إن إضاعة الفرصة

توصل إلى هدفه المرجو ونعم بما نال من منـاعم  المد مد وجزر فمن انتهز فرصة

بالشقاء واآلالم فعلينا أن نحسن االستفادة الحياة ومن أضاعها عاش حياة مترعة

.من الفرص السانحة 

:  قال البارودي 





 

فبعض الناس يترك فرص النجاح ويجلس ليبكي على اللبن المسكوب ويعاتب القدر       

نُنَبـُئكُم هـلْ قُـلْ " : قـال تعـالى     ، ويظن بذلك أنه يحسن صنعاً      ، ويندب حظه   

رِينالًابِالَْأخْسم١٠٣(َأع (ينلَّالَّذضمهيعيسفاةياالْحنْيالدمهوونبسحي ـمَأنَّه

نُونسحاينْع١٠٤(ص (ُأولَِئكينواالَّذكَفَراتبِآيهِمبرِلقَاِئهبِطَتْوفَحمالُهمفَلَاَأع

يمنُقملَهمويةامينًاالْقز١٠٥(و (ذَِلكماُؤهزجنَّمهاجوابِماتَّخَـذُوا كَفَري وـاتآي

الْفردوسِجنَّاتُلَهمكَانَتْالصاِلحاتوعملُواآمنُواالَّذينِإن) ١٠٦(هزواورسلي

)١٠٨(حولًاعنْهايبغُونلَافيهاخَاِلدين) ١٠٧(نُزلًا 

د وجدت أن القلق على الماضي ال يجدي شيئاً         لق" " دع القلق   " يقول صاحب كتاب    

تماماً كما ال يجد بك أن تطعن الطعين ، وال أن تنشر النشارة وكل ما يجديك إيـاه                  



٢٤

، والقلـق   " القلق ، هو أن يرسم التجاعيد على وجهك ، أو يصيبك بقرحة المعدة              

من ظن  يهزم صاحبه قبل أن يبدأ المعركة ، فمن ظن أنه قد هزم فقد حزم حقاً ، و                

.أنه ليس مقداماً فلن يكون مقداماً ، ومن ظن أنه يفوز فلن يفوز أبداً 

: قال الشاعر 

 

جربـتَ ألنـك : تحـزن ال :قال القرني   ، واليأس يضيعان فرص النجاح      فالحزن

والـدك مـات ! نَجـح؟ فهل،فحزنتَابنُكبرس،شيئاًنَفَعكفماباألمسِالحزن

.!أرباحاً؟الخسائرعادتْفهلفحزنت،تجارتُكخسرت! ؟حياَعادفهلفحزنت

فـازددتَ الفقرِمنوحزنتَ،مصائبفصارتْالمصيبةمنحزنتألنك: تحزنال

.وقعفمامكروهعتوقُّمنوحزنْت،عليكفأعنتهمأعدائككالممنوحزنتَ،نَكَداً

وفيرماٌلوال،حسناءزوجةٌوال،واسعةٌدارالحزنمعينفعكلنفإنه: تحزنال

وال ،سامٍمنصبوال،وفيرماٌلوال،حسناءزوجةٌوال وال ،سامٍمنصبوال،

أوالدنُجباء.

والحديقـةَ ،حنْظَلَـةً والـوردةَ ،علْقماًالزالَلالماءيريكالحزنألن: تحزنال

طاقُالسجناًوالحياة،قاحلةًصحراءي.

وجنَـان ،ولـسان ورجالنِويدانِوشفتانِوأذنانِعينانِعندكوأنت: تحزنال

وأمن؟ : األبدانِفيوعافيةٌوأماناآلَاءفَبَِأيكُمبانِر؟ تُكَذِّب.

 
 

  
فهناك ارتباط وثيق بـين الثقـة بـالنفس         ، الذي لديه همة عالية لديه ثقة عالية        

ولقد حكى لنا القرآن الكريم قصة ذي القرنين وهمته العالية وثقته ، والهمة العالية 

بـين بلَغَِإذَاىحتَّ: " قال تعالى ، بنفسه ومحاولته بث األمل والطموح فيمن حوله   

ِإنالْقَرنَينِذَاياقَالُوا) ٩٣(قَولًايفْقَهونيكَادونلَاقَومادونهِمامنوجدالسدينِ

وجْأجيوجْأجمووندفْسيمضِفْلالَْأرُلفَهعنَجالَكجلَـى خَرعـلَ َأنعنَنَـا تَجيب



٢٥

يبومانَهداقَاَل) ٩٤(سكَّنِّيمميهيفبرريخَيينُونفََأعةْلبِقُوعَأجنَكُميب مـنَهيبو

ِإذَاحتَّـى انْفُخُـوا قَاَلالصدفَينِبينساوىِإذَاحتَّىالْحديدزبرآتُوني) ٩٥(ردما

لَهعاجيقَاَلنَارُأفْرِغْآتُونهلَياعطْرـا ) ٩٦(قوا فَمـطَاعاسَأن وهـرظْهـا يمو

)٩٧(نَقْبالَهاستَطَاعوا 

دراهـم، بستةثوباًلهأشتريأنالعزيزعبدبنعمرأمرني: قال رجاء بن حيوة    

فمـا : لقـا فبكيت،: قالليناً،فيهأنلوالأحبماعلىهو: وقالفجسهبهفأتيته

مـا علـى هو: وقلتفجسستهدرهم،بستمائةبثوبأميروأنتأتيتك: قاليبكيك

فجسستهدراهم،بستةبثوبالمؤمنينأميروأنتوأتيتكخشونة،فيهأنلوالأحب

تاقـت تواقةنفساًليإنرجاءيا: فقالليناً،فيهأنلوالأحبماعلىهو: وقلت

إلـى وتاقـت فوليتهـا، اإلمارةإلىوتاقتا،فتزوجتهالملكعبدبنتفاطمةإلى

. وجـل عـز اهللاشاءإنأدركهاأنفأرجوالجنةإلىتاقتوقدفأدركتها،الخالفة

 

فإن،همتهعلومنبأعظمقطُّاإلنسانابتُليما: (اهللايرحمهالجوزيابنقال

نلَتْماعدالوربما،المعالييختارهمتهعسفالزمانيعقىاآللةوتَضبفيوي

) .عذاب 

:نباتةابنقال

 

 

:قال الشاعر 

 

 

 

وهذا يحي بن يحي رحل إلى اإلمام مالك وهو صغير رحم اهللا الجميع وسمع منـه                

قه، وكان مالك يعجبه سمته وعقله، روي انه كان عند مالك في جملـه مـن                 وتف

أي (فخرج أصحاب مالك لينظروا إليه غيره       " قد حضر الفيل  : "أصحابه، إذ قال قائل   



٢٦

ألنه "لم ال تخرج لترى الفيل:" فقال له مالك) غير يحي ويبقى هو مكانه في الدرس 

لدي ألنظر إليك وأتعلم مـن هـديك        فقال له يحي إنما جئت من ب      "ال يكون باألندلس  

.)عاقل أهل األندلس(وعلمك ولم أجئ ألنظر إلى الفيل فأعجب به مالك، وسماه

: قال المتنبي 

 

 

هل سمعتم بقصة الشاب الصيني الذي ذهب لرجل كبير في السن سائال إياه مفتاح              

النجاح فأحضر الرجل العجوز إناء به ماء فاستغرب الشاب وقال له العجوز أنظـر     

إلى اإلناء ماذا ترى؟ فنظر الشاب إلى اإلناء وإذا بالعجوز يمسك بـرأس الـشاب               

ض الرجل العجوز بقوه أكبر ولكـن       ويغمره في الماء فحاول الشاب المقاومة فأقب      

الشاب قاوم بشده واخرج رأسه من الماء فأستغرب الشاب من تصرف هذا العجوز       

هكذا : نعم قال العجوز    : فقال له العجوز هل رأيت مدى حاجتك للهواء فقال الشاب         

.النجاح ال بد أن تطلبه كطلبك للهواء
 

  
َأنوعـسى " : وتذكر قـول اهللا تعـالى   اهللاا بما كتببالتفاؤل والرضدائما فعليك

لَاوَأنْتُميعلَمواللَّهلَكُمشَروهوشَيًئاتُحبواَأنوعسىلَكُمخَيروهوشَيًئاتَكْرهوا

ونلَم٢١٦(تَع( 

". النَّاسَِأغْنَىتَكُنلَكاُهللاقَسمبِماضوار":وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوُلقَاَل
 

أحد المرات خرج الملك إلى الصيد ورافقه الوزير وفي هذه الرحلة أصيب الملك في

؟ فغضب اقال له الوزير لعله خيرو اضطر إلى قطع أصبعه وهو متذمر جداًفي يده

-متفائل-اً لعله خير:طريقه إلى السجن قالفي شديدا وأمر بحبسه والملك غضبا

-الـصيد -خرج الملك كعادته لممارسة هوايته المفـضلة ،األيام والشهورومرت

و دخل إلى قبيلة في ،لفريسته ابتعد كثيرا عن حرسه المرافقين لهوأثناء مطاردته



٢٧

أي :يمارسون طقوسهم والتي تتمثل في تقديم قربان إلى اآللهـة وكانوا،األدغال

فربطوه و بينما هم يستعدون لقتلـه       وقد كان الملك؟  ،شخص غريب يدخل قبيلتهم   

ن القربان يجب أن يكون أن يطلقوا سراحه ألرأوا أصبعه المقطوع فأمرهم زعيمهم

وروى لـه قـصته   ،بإطالق سراح وزيرهوحين عودته أمر،شخصا كامال وفاخراً

الموت وأنه عنده حـق فـي   منوبين له كيف أن إصبعه المقطوع هو الذي نجاه

السجن لعله خير ؟ وهل لقد سمعتك تقول وأنت ذاهب إلى:ولكنه سأله قائال،كالمه

لكنت معك في رحلة يا أيها الملك لو لم أدخل السجن:فرد الوزيرفي السجن خير؟

بدال منك إلى لتركك أهل القبيلة و لقدموني أنا، الصيد و أنا ليس في جسمي عيب

.اهللا كل الخيرفكان في صنع؟...قرباناآلهتهم 

:قال الشاعر 

أ 

 

 

 

الصين القديمة أن ملكا أراد أن يكافئ أحد مواطنيه فقال لهجاء في حكم و قصص

فرح .. األرض كل المساحات التي تستطيع أن تقطعها سيرا على قدميكامتلك من: 

سار مسافة طويلة فتعب ، رض مسرعا ومهروال في جنوناألالرجل وشرع يزرع

ولكنه غير رأيه وقرر مواصـلة  ،ليمنحه المساحة التي قطعهاوفكر أن يعود للملك

سار مسافات أطول وأطول وفكر في أن يعـود للملـك   .. المزيدالسير ليحصل علي

لكنه تردد مرة أخرى وقرر مواصلة الـسير ليحـصل علـي   وصل إليهمكتفيا بما

فقد ضل طريقه وضـاع فـي   ظل الرجل يسير ويسير ولم يعد أبداً.. والمزيدالمزيد

لم يمتلك شيئا ولم يـشعر  .. جراء اإلنهاك الشديدويقال إنه وقع صريعا من،الحياة

.ألنه لم يعرف حد الكــفاية أو  القناعة؛ والسعادةباالكتفاء



٢٨

ولكـن  ، الرضا في بيت أكبـر  فالقلب التعيس لن يجد، إن البيت ال يسعد اإلنسان     

.القلب المرح سيجعل أي بيت سـعيدا       

 

:قال الشاعر 

 

 

  
العيش مع قصص العظماء والناجحين وقراءة تاريخهم وسيرهم مما يعزز الثقـة            

قَصـصهِم فيكَانلَقَد" : قال تعالى ، ويضع النموذج أمامه ليسير عليه  ، بالنفس  

كُلِّوتَفْصيَليديهبينالَّذيتَصديقَكنولَيفْتَرىحديثًاكَانماالَْألْبابِِلُأوِليعبرةٌ

ءىشَيدهةًومحرمٍوِلقَونُونْؤم١١١(ي( 

ذكـر عنـد الرحمةتنزليقولعيينةبنسفيانسمعتيقولحنبلابنأحمدقال  

. الصالحين 

أنحـسبك يقـول الحـارث بنبشرسمعتيقولالحربيإسحاقبنمإبراهيقال  

. بـرؤيتهم القلـوب تقـسو أحياءأقواماوأنبذكرهمالقلوبتحيىموتىأقواما

 

 

صلى اهللا   دالى محم والمتأمل في سيرة أعظم الخلق وأفضلهم وأعزهم على اهللا تع         

كَانِلمنحسنَةٌُأسوةٌاللَّهرسوِلفيلَكُمكَانلَقَد: " عليه وسلم الذي قال فيه ربه       

)٢١(كَثيرااللَّهوذَكَرالْآخروالْيوماللَّهيرجو 

قة أوال بمـا عنـد اهللا       يجده صلى اهللا عليه وسلم النموذج األعلى واألسمى في الث         

فقد ظل ثالثـة عـشر      ، ثم ثقة بنفسه وبمن حوله من ثُلة األخيار األبرار          ، تعالى  

وبالرغم من  ، عاما في مكة وحدها يدعو الناس ليل نهار إلى عبادة الواحد القهار             



٢٩

التعذيب واالضطهاد فإنه صلى اهللا عليه وسلم لم ييأس ولم يقنط بل ظـل واثقـا                

. بنصر ربه وتأيده

رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         أمرعصى أغلب الرماة     أنفي غزوة احد بعد     

تجميع قواهم ووقف إلعادةاحتمى المسلمون بجبل احد ..هزيمة إلىوتحول النصر

أفـيكم  .بكرأفيكم أبو...أفيكم محمد ....الجبل ينادي وينادي سفيان عند سفحأبو 

أبو فعلى صوت ول ألصحابه ال تجيبوهصلى اهللا عليه وسلم يقوالرسول...عمر ؟

فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألصـحابه  ..أعل هبل.. أعل هبل: سفيان يقول

فردد ...قولوا اهللا أعلى وأجل: قال ..فقالوا وما نقول يا رسول اهللا .. أفال تجيبوه..

سفيانأبوفنادى اهللا أعلى وأجل..اهللا أعلى وأجل : الجبل وهتفوا المسلمون على

الرسـول صـلى اهللا   فقاللنا العزى وال عزى لكملنا العزى وال عزى لكم: وردد 

قولـوا اهللا  : اهللا قال أفال تجيبوه فقالوا وما نقول يا رسول:عليه وسلم ألصحابه 

اهللا موالنا وال مولى لكم اهللا : فنادى المسلمون فوق الجبل...موالنا وال مولى لكم 

يوم كيوم بدر سواء بسواء والحرب : سفيان وردد أبونادىفموالنا وال مولى لكم

أفال تجيبوه فقالوا وما نقول يا :الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه فقالسجال

فنـادى ...قتالنا في الجنة وقتالكم فـي النـار   ..قولوا ال سواء : قال .اهللارسول

.ي النـار  قتالنا في الجنـة وقـتالكم فـ       ..ال سواء   : المسلمون يقولون   

 

قالفي بعض حروب الروم ، وعلى هذا النهج سار الصحابة والتابعون ومن بعدهم  

وأقـل المـسلمين أكثرما: خالدفقال! المسلمينوأقلالرومأكثرما: لخالدرجل

يعنـي ألشـقر، اأنلوددتواهللابالخذالن،وتقلبالنصرالجنودتكثروإنماالروم،

.مسيرهفيحفيقدوكانالعدد،فيأضعفواوأنهمتوجيهمنبراءفرسه،

يـوم جـرح منأول) عبد الرحمن بن عبد اهللا البلوي األنصاري ( كان أبو عقيل  

السهم،فأخرجمقتل،غيرفيفجرحوفؤاده،منكبيهبينفوقعبسهمرمىاليمامة،

وتراجـع القتـال، حمـي فلمـا المسلمين،معسكرإلىفأخذاأليسر،شقُّهووهن



٣٠

بـن معـن سمعجرحهمنواهنعقيلوأبوومعسكرهم،رحالهمإلىالمسلمون

أبوونهضالقوم،معنوتقدمعدوكم،علىوالكرةاهللاهللايالألنصار،: يصيحعدي

نوهقد: قالقتال،فيكماعقيل،أبايا: المسلمينبعضلهفقالقومه،يريدعقيل

: عقيـل أبوفقالالجرحى،يعنياللألنصاريايقولإنما: لهفقيلباسمي،ديالمنا

اليمنـى بيدهالسيفوأخذعقيلأبوفتحزمحبواً،ولوُأجيباألنصار،وأنامنفأنا

وتقـدموا جميعـاً، فـاجتمعوا حنين،كيومكرةيالألنصار،: يناديجعلثممجرداً،

وفيالحديقة،عدوهمأقحمواحتىالنصر،أودةالشهايطلبونعاليةمعنويةبروح

قدكلهاجرحاًعشرأربعةبهووجدتالمنكب،منعقيلأبييدقطعتالهجومهذا

. مقتلإلىخلصت

لبيك،: فقالعقيل،أبايا: فقالرمق،بآخرصريعوهوعقيلبأبيعمرابنومر

أبوفرفعاهللا،عدوقُتلقدبشر،أ: عمرابنفقالالدبرة،لمن: قالثمثقيل،بلسان

الـشهادة ينالمازالاهللا،رحمه:عمرعنهقالاهللابحمدالسماءإلىإصبعهعقيل

. أصحابخيارلمنوإنهويطلبها

 
 

الصاِلحِوالْعمِلالطَّيبِالْكَلمِكتَابِهفيروحهاللَّهروحالْقَيمِابنالْمحقِّقُالِْإمامقَاَل

لَـم منجنَّةًالدنْيافيإن: يقُوُلروحهاللَّهقَدستَيميةَابنالِْإسلَامِشَيخَسمعت

َأعـداِئي يصنَعما: مرةًِليوقَاَلقَاَل. الْكُتُبيعني،الْآخرةَجنَّةَيدخُْللَميدخُلْها

خَلْوةٌحبسيَأنَا،تُفَارِقُنيلَامعيفَهِيرحتَأينصدرِيفيوبستَانيجنَّتيَأنَابِي

.سياحةٌبلَديمنوِإخْراجِي،شَهادةٌوقَتْلي،

. هـواه َأسرهمنوالْمْأسور،ربهعنقَلْبهحبِسمنالْمحبوس: ةًمرِليوقَاَل

الْعـيشِ ضيقمنفيهكَانمامعقَطُّمنْهعيشًاَأطْيبَأحدارَأيتمااللَّهوعلمقَاَل

خَلَاقوةيفَاهيمِالرالنَّعْلوبداضهعاممكَانيهفنسِمبالْحيددالتَّهو ـافجالِْإرو

وهوعمذَِلكبشًاالنَّاسَِأطْييعمهحَأشْراوردص،ماهَأقْواوقَلْب مهـرَأسا ونَفْـس



٣١

ةُتَلُوحريمِنَضلَىالنَّععهِهجالـسفاريني الحنبلـي     .و :

 

واتَّـسعتْ ،همتُـه بعدتْمن: قَاَل؟حالًاالنَّاسَِأسوُأمن: الْحكَماءِلبعضِقيَل

تُهينتْ،ُأمرقَصوقَلَّتْ،آلَتُهوتُهرقْدم.

: قال الشاعر 

 

 

وكما هو مطلوب ممن يريد الثقة بالنفس أن يعيش مع قصص وسـير العظمـاء                

والناجحين فإن عليه أيضاً أن يقرأ في كتب النجاح وعلم هندسة النفس البـشرية              

عائض / للشيخ الدكتور ال تحزن: ومن الكتب الجيدة في ذلك كتاب ، وإدارة الذات 

استمتع بحياتـك   : وكتاب  ، محمد الغزالي   / جدد حياتك للشيخ    : وكتاب  ، القرني  

للـشيخ  / ال تحزن وابتسم للحياة     : وكتاب  ، عبد الرحمن العريفي  / للشيخ الدكتور   

: وكتاب  ، هل فات األوان لتبدأ من جديد لباسل شيخو         : وكتاب  ، محمود المصري   

: حتى ال تكون كـال للـدكتور   : وكتاب ، محمد التكريتي : دكتور آفاق بال حدود لل   

حطـم  : وكتاب  ،  صناعة االيجابية لمحمود زيان     : وكتاب  ، عوض محمد القرني    

/ متعة النجـاح للـدكتور   : وكتاب ، قيودك وعش أجمل في الحياة لماجد رمضان        

أيقـظ قـواك   : وكتاب، دع القلق وابدأ الحياة لديل كارنجي    : وكتاب  ، أكرم رضا   

.الخفية ألنتوني روبنز وغيرها كثير 

ثق بربك أوالً ثم بم حباك      .. فأنت قوي ولديك إرادة     .. فال تيأس من إصالح نفسك      

ابدأ رحلة التغيير .. وتغير من داخلك يتغير الكون من حولك ، من قدرات وإمكانات 

خطـة التغييـر   أحضر ورقة واكتب فيهـا      .. اآلن وليس غداً ال تسوف وال تؤجل        

.. وال تسمح للتوافه أن تغلبـك   .. وعلقها بذهنك قبل أن تعلقها على جدار غرفتك         

.فأنت اآلن إنسان جديد .. كن نفسك وال تكن غيرك 



٣٢

 


٢
٤

٤البيئة المحيطة وأخطاء في التربية ) أ ( 

٥التجارب والمواقف الفاشلة والمحبطة ) ب ( 

٧االنشغال  باآلخرين وترك االنشغال بالنفس) ج ( 

٨الشعور بالنقص ووهم العجز ) د ( 

١٠

١٠غير من قناعاتك وأعد برمجة ذاتك -١

١٢أيقظ قواك الخفية -٢

١٥كن نفسك وال تكن اآلخرين -٣

١٧تفاءل بالخير تجده -٤

١٩راجع أصدقاءك وعالقاتك -٥

٢٠حاول أن تصنع من الشراب المر شراباً حلواً -٦

٢٣ال تضيع فرص النجاح -٧

٢٤كن عالي الهمة لتصل إلى القمة -٨

٢٦كن أغنى الناس -٩

٢٨عش مع سير العظماء والناجحين -١٠
 ٣٢
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