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السبعةاسرار النجاح 

لسَت َتْعَلْم اآلن



اسرار النجاح السبعة

7:13 ٌوحنا:القراءة

“.بعد فٌما ستفهم لكنك بك أَْصَنع   أنا ما اآلن َتْعَلمْ  لستَ ”



بل  للعالم بنجاح   ٌ خرجَ  أن استطاع كٌؾ مرة   كبلرك آدم الكبٌر الكاتب س 

تبه كل  :الجواب ٌسمع أن قبل السابل قال وهنا ضخمة، م جلدات من ك 

؟الصبلة طرٌق عن كبلرك مستر ٌا ذلك كل ألٌس

.جدا   باكرا   بالقٌام بل صدٌقً، ٌا كبل :كبلرك آدم هللا رجل فأجابه

م ن جارٌها أن فإما م ذهلة، بسرعة   أمامنا تسٌر الحٌاة  أو األمام، إلى ونتقدَّ

 النجاح فإما :خٌارنا حتما   إنه .واإلنكسار الهزٌمة ونعانً ورابها نجري

  .الفشل أو
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 أقوالنا فً نتحكم كٌؾ تعلمنا إذا المؤمن لئلنسان الطبٌعٌة الحٌاة هو النجاح إن

.الحٌاة نواحً كل تطوٌر على قدراتنا نستخدم كٌؾ أي وسلوكنا، وأفكارنا

لَّم النجاح، أي إنه،  المفاتٌح على حانٌة بلمسات   إال ٌكتمل ال الموسٌقً كالس 

.والسوداء البٌضاء

د فالفكر مثبل ؛ بالفكر تبدأ قد النجاح إلى للوصول طرق عدة وهناك  الهدؾ ٌ حدِّ

.بالنتٌجة والعبرة

امة الواضحة الؽٌر والدوافع فاألهداؾ   الم رونة وتظل .الواقعٌة الى وتحتاج هدَّ

  .األسالٌب أو الخطة وتؽٌٌر الفشل عند سٌما ال جدا   مؤثرا   عامبل  
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 الروحً المجال فً واالزدهار الشهرة قمة وبلوغ الرؼبات تحقٌق هو النجاح إذا  

.الواسع

 واإلمكانٌات ٌتبلءم فعل أو وأداء مرضٌة نتابج الى تقود مدروسة خطة إنه

.األهداؾ وواقعٌة

م كم لكن الصعوبات، رؼم الجعالة نحو سباق إنه  الرجال أعظم النجاح حطَّ

.اآلخرٌن أكتاؾ على ٌمر الٌه الصعود طرٌق ألن وأقواهم
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 أنها اللبؤة عن ٌ قال .اإلطبلق على متوقع ؼٌر النجاح ٌكون قد أخرى ناحٌة   ومن

رؾ فوق من أٌام بثبلثة والدته بعد الصؽٌر شبلها تلقً  نبع من ٌشرب لكً الج 

.فنونها من وٌتعلم الحٌاة

ٌها عملٌة وخطوات نصابح عن سأتكلم الصباح هذا فً  قد النجاح بأسرار أسمِّ

.الروحٌة والرفعة اإلزدهار طرٌق فً تقودك
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وإٌجابٌا   متفاببل   ك ن :األولى النصٌحة

 وهو أحدهم فقال منه، أكبل ثم عنبا   وقطفا كرما   زارا المرات أحد فً اثنٌن أن قٌل

تفابل  مسرور ؼٌر إنً :فقال الم تشابم أما ،حلوا   عنبا   آكل ألنً مسرور   إنً :الم 

.بذرا   العنب فً ألن

 فحذر   الم تشابم أما البال، مطمبن األعصاب، مرتاح الطبع، هادئ فالمتفابل

.وسلبً

ات أن أرى لذلك  تعكس الروحٌة الشخصٌة فً وتؤثِّر مع تتفاعل التً الفعل ردَّ

ٌُّر النمو قدرات تطوٌر فً اإلرادة برمجة   .اإلنسان فً والتؽ
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:مرة   الشاعر   قال

الشاكً وما بك داءأٌها 

كٌؾ تبدو إذا ؼدوت علٌبل

وترى الشوك فً الورود وتعمى

أن ترى فوقها الندى إْكلٌبل

أحكم الناس فً الحٌاة أناس

عللوها فأحسنوا التعلٌبل

فتمتع بالصبح ما دمت فٌه

ٌزوالال تخؾ أن ٌزول حتى 

 ستفهم لكنك بك أَْصَنع   أنا ما اآلن َتْعلَمْ  لستَ ” :بطرس لسمعان المسٌح ٌقول لذلك

.(7:13 ٌوحنا) “بعد فٌما
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كتببا   بٌته الى فرجع ثروته، كل ما تاجر   خسر المرات أحد فً  فسألته .جدا   م 

 فقالت !كلها ثروتً ضاعت لقد !أفلست !خربت :فأجاب جرى؟ ماذا :زوجته

  وِسْمَعت كَ  باقٌا ، شرفك ٌزال ال الكل، تخسر لم حبٌبً ٌا كبل :الفاضلة الزوجة

.واألوالد أنا ذلك من واألهم الطٌبة،

 .ذهب كٌس إال شٌبا   ٌخسر لم أنه واقتنع هللا، لً لٌؽفر :المسكٌن التاجر فقال

.نجح وهكذا األٌام دمرته ما ٌبنً وبدأ

!وإٌجابٌا   متفاببل   ك ن

اسرار النجاح السبعة



ل :الثانٌة النصٌحة قوٌا   وكن نجاحا   الفشل حوِّ

 .الهدؾ نحو الطرٌق تكتشؾ أن وعلٌك َضٌاع حٌاتك بأن الشعور عن توّقؾ

 أن ٌمكنك هنا .العقبات لتصد شخصٌتك فً الدفٌنة القوى استخرج الفشل، وعند

 حتى ضعفك عن باإلٌمان وتعّبر والذنب، والشك والقلق المخاوؾ من تتحرر

.أمامك الم شكبلت تتصاؼر

 التً المعوقات كل رؼم على الذٌن العبرانٌٌن سفر فً اإلٌمان شهود لنا مثاال  

ا قوا نظروا لكنهم المواعٌد، ٌنالوا ولم بها مروُّ وا وصدَّ  فنجحوا –باإلٌمان وأقرُّ

.مماتهم فً حتى
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ز بالجرأة تحلّى ،آخر بمعنى  جٌد هو ما وتستخرج لتستنبط العقل قوة على وركِّ

كتفٌا   وتحٌا بنجاحك لتفرح الواهنة الطاقات نحو ووجهها ومرؼوب .بٌومك م 

  تٌموثاوس 1) «.والنصح والمحبة القوة روح بل الفشل روح ٌعطنا لم هللا ألن»

7:1).  
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ظماء ٌجعلنا شًء ال :موسٌه دي ألفرد الفٌلسوؾ قال  وإن عظٌم، ألم   مثل ع 

.العظٌم النجاح ٌفوق ما كثٌرا   العظٌم الفشل

 من واحدة بلمسة ٌستطٌع إنه :وٌقول بفنه ٌفتخر الشهٌر الفنان روبنز كان

.ضاِحك طفل صورة الى باكً عابس طفل صورة ٌحول أن رٌشته

 والصم ٌطهرون والبرص ٌمشون والعرج ٌ بصرون العمً جعل” المسٌح لكن

 ٌخلص إنه نعم، .(22:7 لوقا) “ٌبشَّرون والمساكٌن ٌقومون والموتى ٌسمعون

.وخوؾ بوداعة   إلٌه ٌأتون الذٌن جمٌع التمام الى

لقت بل السقوط، أو للفشل ت خلق لم هللا إنسان ٌا إذا فأنت  .والنجاح للرفعة خ 
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طابعا   وكن الم خلِصة النصٌحة الى أصػِ  :الثالثة النصٌحة

ارا   ٌصٌر أن وشك على واشنطون جورج كان  أن بل ضابط، صؾ برتبة بحَّ

 عدم دموع رأى أمه ٌوّدع جاء ولما .السفٌنة الى سبقه “عفشه” صندوق

 فأصبح فعبل كافأه وقد .سٌكافبك هللا :وقالت أمه وباركته .عفشه فأرجع الرضى

.األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات ربٌس بعد فٌما
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:عملٌة سٌكولوجٌة نصابح

جنَّة فً أبوٌنا جراح ٌداوِ  لم الذي كالتبرٌر للنفس المؽلوط العبلج عن ابتعد 

 بعد ؼٌرك الى فٌك ما نسبة بمعنى اإلسقاط أو ،(3 تكوٌن) أخطأا عندما عدن

.(5-1:7 متى) منه أفضل تصرفاتك فتبدو تكبٌرها

حمٌدة صفات من الناس فً ما ٌأخذون حٌث التقمص ٌستخدمون والبعض 

 بتبلشً (Dissociation) الترابط انعدام أو بلوؼها، على العمل دون للنفس

 قسرٌة حركات الى وتنقسم واألفعال والوجدان التفكٌر بٌن واالنسجام الوحدة

.النظري التفكٌر من اإلكثار ثم إرادٌا ال تعمل أي
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القمع أو الكبت مصٌدة فً ٌقعون وآخرون (Suppression) النفس ضبط وهو 

 (Substitution) اإلبدال أو فشل، أو إخفاق بسبب وعً بدون تشتهٌه عما وحبسها

 الصور لرسم الجنسً دافعه ٌوجه كمن (Sublimation) باإلعبلء إما :نوعان وهو

 فً النجاح محاولة وهو (Compensation) التعوٌض أو الشعر، قرض أو الفنٌة،

.آخر مٌدان

العقلً، واالضطراب الوساوس، ومنها الصحٌح العبلج عدم من تنتج أمراض وهناك 

 المرء ٌستطٌع ال موقؾ من للهرب طرق وهً والتشتت، والهستٌرٌا، النفسً، والقلق

 بشتى النفس ترٌده ما على للحصول السعً أو بالواقع، الصلة اختبلل أو مواجهته،

.الوسابل

اسرار النجاح السبعة



معطابا   وكن واألنانٌة إٌاك :الرابعة النصٌحة

:وجهتان انسان كل أمام إن :النفس علماء أحد قال

.وأهوابه نفسه حول ٌدور أن إال فٌها له َهم ال األنانٌة وجهة األولى•

 لآلخرٌن، أهبه أن أستطٌع الذي ما” وشعارها التضحٌة وجهة والثانٌة•

.“لسعادتهم وأبذله
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لب .العربٌة اللؽة فً فقٌها   كان لكنه العلوم، فً م درسا   أحدهم كان  أن منه وط 

 عن كلمات تذكر .المناسبة الكلمة إٌجاد فً وحارَ  للمدرسة، خاصا   حفبل   ٌفتتح

:خطابه بها استهل المحبة

الحـّب شـرط  قد لَـِزمْ 

ِسمْ  فـرض  كرٌـم  قد ر 

بالحـبِّ كـلٌّ ٌعَتِصـمْ 

ــْن لفادٌـه  تِـمْ ممَّ خ 

مة نهاٌة وعند .القاعة فً الحاد التصفٌق عبل هذه الشعرٌة المقدِّ

 العابلة، ربط وٌقوي الؽربة، جروح وٌداوي الحٌاة، طرٌق ٌنٌر الذي الحب إنه

.المجتمع أفراد وٌدفا
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 قد القارئ ٌعتبرها ؼلطة أعظم عن لقرابها سؤاال   الدٌنٌة المجبلت إحدى وّجهت

:أهمها وهاك ردّ  خمسمابة فأتاها تقّدمه، فعطلت منه صدرت

 فاسدي معاشرة العاطلة، الكتب قراءة الكنٌسة، هجرانً الخمر، وإدمان المقامرة،

 سنا ، منً أكبر هم لمن والنصح للمشورة إصؽابً عدم للؽد، التسوٌؾ األخبلق،

 قبلته كنت فلو شاب وأنا للمسٌح قبولً عدم الٌسر، فً المال بعض اقتصاد عدم

.أصابتنً عدٌدة وخسابر جمة أحزانا   نفسً على وفرت لكنت حداثتً منذ مخلصا  
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بتسما   وكن واإلكتباب إٌاك  :الخامسة النصٌحة م 

 ٌتطّلب التقطٌب ألن وذلك التقطٌب، من أسهل االبتسام إن لونجفٌلد الدكتور ٌقول

 عشرة أربع ؼٌر له ٌلزم فبل االبتسام أما الوجه، فً عضلة وستٌن خمس تحرٌك

.عضلة

 للحزٌن ابتسم .النفس وتهّدئ واألمل، الرجاء وتجدد الٌأس، تطرد اإلبتسامة إن

 تكتسبه، لكً وللعدو عبوسته، لتبدد وللضعٌؾ لتداوٌه، وللمرٌض لتشجعه،

 حواسها لتتحرك وللزوجة قلبه، تبهج لكً وللزوج تسعده، لكً وللصدٌق

.األثمار وتٌنع األزهار تتفتح لكً ولؤلبناء ومحبتها،
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 الشهٌة وٌنبه والمعدة، الكبد وٌنشط الربتٌن، فً ٌبدأ الضحك :األطباء أحد قال

 وٌجلً وتوهجا ، حرارة بأسره الجهاز فً وٌذكً التنفس، وٌزٌد والقلب،

 فلها العبوسة أما .الجسم وظابؾ بٌن التوازن وٌعٌد الصدر، وٌوّسع العٌنٌن،

.األعضاء جمٌع وعلى المخ على وبالتالً العصبً، الجهاز على مهبط تأثٌر

 الؽابة الى أمه أحدهم وأخذ .العجابز األمهات ت قتل أن القدماء الملوك أحد أمر

 أؼصان تقطع كانت بٌنما كتفه، على وأمه مشعبة طرٌق فً سار .هناك لٌتركها

 الطرٌق؟ طوال الؽصون تقطعٌن لماذا :وسألها .وترمٌها واألوراق الشجر

 فألقِ  فكرا ، تؽٌر أن تعرؾ لم إن !صدٌقً ٌا .عودتك فً بها لتسترشد :فأجابت

.اآلخرٌن طرٌق إلنارة ؼصنا  
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ٌّؾ :السادسة النصٌحة مرنا   وكن والحٌاة نفسك ك

رب كٌؾ أي ع أن دون جٌدا   طرٌقك تخطط أو نفسك ت دِّ ٌّ  مشوار أثناء الدافع تض

 نسبً النجاح فإن ،“واحد شًء ٌعوزك” قد .سهبل المراد بلوغ فلٌس حٌاتك،

 واجه .فٌها تتحكم أن ٌمكن التً هً األهداؾ لكن الشخصٌة، الظروؾ حسب

 الؽد” ودع بٌومك تستمتع كٌؾ وتعلم وأحزانها، آالمها تخشَ  وال الحٌاة عقبات

.(34:6 متى) “شره الٌوم ٌكفً .لنفسه بما ٌهتم

 فشل بعد جرٌبة روحٌة حرب فً وانتصار هللا، بمشٌبة تتم رحلة هو النجاح إن

.الم عاكسة الظروؾ تحدي على قادر باإلٌمان مملوء رجاء هو هذا .عظٌم
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 نشأنا التً والبٌبة التربٌة الى ٌعود األول السبب إن الحٌاة؟ فً الكثٌرٌن فشل سر تعرؾ هل

.باألمان ٌشعر وال المسؤولٌة ٌعرؾ ال جٌبل   تخلق السهلة فالحٌاة فٌها،

ٌّج، ٌولّد فالكبت .الكبت هو التالً والسبب  المستمر، والتعب باإلحباط والشعور والتوّتر، الته

.الراحة وعدم المزعجة، واألحبلم

 والسلّ، والسرطان، القلب، أمراض من فتكا   أشدّ  والخوؾ .الوهمً الخوؾ هو الثالث والسر

.والحمى

 بٌد ٌوما   سأهلك إنً قلبه فً داود وقال” 1:27 صموبٌل 1 فً داود الملك عن الوحً ٌذكر

.المناسب الوقت فً وتدّخله هللا معونة ونسً ،“شاول

كم كل ملقٌن” :هللا كلمة تقول .“تقلقوا ال” العبلج؟ هو وما   “بكم ٌعتنً هو ألنه علٌه همِّ

.(7:5 بطرس1و 31:6 متى)
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ب :السابعة النصٌحة كتفٌا   وكن عنها، ؼنى ال طبٌة وصفة 4 فٌلبً جرِّ م 

 الرب العظٌم المعلم من استقاها التً النجاح فلسفة الرسول بولس المسٌحٌة فٌلسوؾ ٌضع

 قد” :قوله 11:6 متى فً جاءت كما “الٌوم أعطنا كفافنا خبزنا” تعلٌمه ومن المسٌح ٌسوع

 فً تدربت قد .أستفضل أن أٌضا وأعرؾ أتضع أن أعرؾ .فٌه أنا بما مكتفٌا أكون أن تعلمت

 .أنقص وأن أستفضل وأن أجوع وأن أشبع أن تدربت قد األشٌاء جمٌع وفً شًء كل

 النفسً، والرضى الذاتً، االكتفاء مبدأ إنه .“ٌقوٌنً الذي المسٌح فً شًء كل أستطٌع

.الداخلً والتكامل الشخصً، والتوافق

 أّتضع أن وأعرؾ شًء، ٌعوزنً فبل ٌرعانً الذي هللا فً بالثقة بالوصول االكتفاء تعلمت

 منً تعلموا” :قال الذي المسٌح الكامل للمقٌاس إلهً كشؾ هً المعرفة وهذه وأستفضل،

.“لنفوسكم راحة فتجدوا القلب ومتواضع ودٌع إلنً
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 هللا خطة ضمن اإلنسانً الجانب هو التدرٌب وهذا شًء، كل فً وتدربت

.الشقٌة النفس مداواة فً

 العنصر هو وهذا ،“ٌقوٌنً الذي المسٌح فً شًء كل أستطٌع” ثم

 الشافً المسٌح قوة عمل هو آخر وبمعنى اإلنسان، ٌعوزه الذي الحٌوي

 تهّدم إنسان حطام المسٌح بدون فأنت .اآلنً واإللهً الخبلصً المعجزي

:المرنم قال .الحٌاة دروب على

ٌا لها من قوة سمت فً دماء الحمل

فذنوبً كلها اّمحت فهٌا اؼتسل بالدما
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 متنوعة مسؤولٌات أمامك وهل الحاضر؟ الزمان أمور تربكك هل أخٌرا ،

 وهل البؽٌض؟ والحاضر المخزي بالماضً ضمٌرك ٌبلحقك وهل تقلقك؟

؟تفكٌرك وٌشلّ  المستقبل ٌهددك

 العمل أرى أن كطبٌب عملً أسعدنً لقد :كابوت رتشارد دكتور ٌقول

 أعقبته الذي الروحً الشلل ٌعانون كانوا كثٌرٌن أشخاصا   ٌشفً

 .علٌهم المسٌطر والخوؾ والتردد، النفسٌة، والعقد الشك، إحساسات

.(3:1 مزمور) “ٌنجح ٌصنعه ما وكل” وعده الرب ٌتمم عندبذ
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وإٌجابٌا   متفاببل   ك ن :األولى النصٌحة

ل :الثانٌة النصٌحة قوٌا   وكن نجاحا   الفشل حوِّ

طابعا   وكن الم خلصة النصٌحة الى إصػ :الثالثة النصٌحة

معطابا   وكن واألنانٌة إٌاك :الرابعة النصٌحة

م بتسما   وكن واإلكتباب إٌاك  :الخامسة النصٌحة

ٌّؾ :السادسة النصٌحة مرنا   وكن والحٌاة نفسك ك

ب :السابعة النصٌحة كتفٌا   وكن عنها، ؼنى ال طبٌة وصفة 4 فٌلبً جرِّ م 
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