بسم هللا الرحمن الرحٌم
المفهوم الحضاري للنجاح

البد أن ٌكون النجاح شامالً لنواحً الحٌاة:
أيها اإلخوة الكرام ،ليس في الحياة نجاح جزئي ،فال يعد النجاح نجاحا ً إال إذا كان شموليا ً  ،وأكبر مشكلة أن
إنسانا ً قد ينجح نجاحا ً رائعا ً فيي مجيا ميا ،ولييس زوجيا ً ناجحيا ً ،وقيد يينجح نجاحيا ً رائعيا ً فيي العمي  ،ولييس زوجيا ً
ناجحا ً ،وقد يكون زوجا ً ناجحا ً إلى أعلى درجة ،وفي عمله لييس ناجحيا ،وقيد يينجح فيي بيويه وفيي عمليه ،لكين مي
ربه ليس بنياجح ،وقيد يينجح فيي بيويه وعمليه ومي ربيه ،ومي حيحوه لييس بنياجح ،فينن أردويم النحييحة والحييييية
والمفهييوم الحرييارن للنجيياح فننييه ال يعييد النجيياح نجاحيا ً إال إذا شييم عالقوي بربي  ،وعالقوي بزوجوي وأوالد ،
وأهل  ،وعالقو بعمل  ،وعالقو بححو  ،وأن خل في واحدة من هذه األربعة ينسحب على الثالثة ،هذه حيييية
حارخة.
قد وكون العالقة م هللا ليست طيبة ،وفي البيت نكد ،وهذا عيياب مين هللا ،الزوجية ال وهابي ووطياو عليي ،
وييرد عليهييا بيسييوة فوييذهب إلييى بيييت أهلهييا ،البيييت مرييطرب ،ونطلييإ إلييى عملي منزعجييا ،البيييت فيييه ارييطراب،
واألوالد من دون أم ،البيت ما فيه طعام ،ما فيه ونظيي

ط
حيرت طبيعييا فيي عملي  ،بيدأت مي هللا،
وال عنايية ،فميا

وانويلت إلى األه  ،ثم إلى العمي  ،وجيدت قلبي يخفيإ زييادة عليى العيادة ،فيذهبت إليى طبييب اليليب ،فلميا ليم وكين
عالقو م هللا عز وج ححيحة انعكست على بيو  ،وعلى عمل  ،وعلى ححو .
اإلنسييان رائي جييداً ،لكيين ال يعيير

شييي ًئا عيين الحييحة ،أكلييه رييير ميينظم ،يأكي مييا يشيياق بييال وينييين ،ال يهييوم

بحييحوه ،أحييبحت حييالوه حييعبة ،يحييلي بوثاقي  ،لمييا أهمي حييحوه انويلييت المشييكلة إلييى عالقوييه مي ربييه ،أهمي
ححوه فلم يجد النشاط ،أهم ححوه فارطر إلى األدوية قب األك  ،وبعد األك  ،على الريإ ،من دون رييإ ،فيي
أثنيياق الطعييام ،وبعييد الطعييام ،هييذه ممنوعيية مي هييذه ،دخي فييي مواهيية األدوييية ،أهمي حييحوه فانعكسييت علييى بيوييه،
وهنا مشاك كبيرة جداً.
أركان النجاح فً الحٌاة:

حدقوا وآمنوا أنه ال يعد النجاح نجاحا ً إال إذا كان شموليا ً

أوالً :نجاح العبد فً عالقته بربه:
الوفوإ بأن ولبي واجب وجاه رب  ،فنن هلل عبادة في النهار ال ييبلها في اللي  ،في النهار عم  ،وإن هلل عبادة
في اللي ال ييبلها في النهار.
رفع الشبهات ودفعِها:
 .1الب ّد من ِ
أبييدأ عالقوي مي هللا ،أحيانيا ً يلفي اإلنسييان فييحيير ،وينييوكس أحيانيا ً ،عنييده شييبهة مييا حلهييا ،شييبهة فييي الييدين
أربكوه ،ما دام هنا شبهة فابحث عن حلها ،لماذا هللا خلإ الناس هكذا؟ أيين هللا؟ المسيلمين فيي قهير ،وفيوإ اليهير
زالز  ،وفوإ الزالز فيرانات ،وحروب أهلية ،الدو الكافرة اللارقة في الكفر وومو  ،هذه شبهة ،اسأ العلمياق
فنن لهم جوابا رائعا جداً.
أنا أقو دائما ً :الجواب الرائ  :إن رجال معه الوهاب معدة ،الطبيب اليرحيم يشيدد علييه وشيديدا ريير معييو ،
ووناو الحلييب فييط ،وإذا كيان يحبيه أو كيان قريبيه ،وأكي أكلية ثانيية ييييم علييه النكيير ،كيي

وشيدد؟ ألنيه محياب

بالوهاب المعدة قاب للشفاق ،فبالحمية فيط يعيالط  ،هيذا الطبييب اليرحيم الفهييم ليه ميريم آخير معيه ورم خبييث فيي
األمعاق منوشر ،بيي له شهر حوى يموت ،قا له المريم :ماذا آك ؟ قا له :ك ما شئت.
اب ُكل ِّ َ
ش ًْ ٍء َح َّتى إِ َذا َف ِر ُحوا بِ َما أُو ُتوا أَ َخ ْذ َنا ُه ْم َب ْغ َت ًة
سوا َما ُذ ِّك ُروا بِ ِه َف َت ْح َنا َعلَ ٌْ ِه ْم أَ ْب َو َ
َفلَ َّما َن ُ
( سورة األنعام اآلٌة.) ٗٗ :

إذا كان عند شبهة حلها ،اسأ  ،كي

يعلم هللا عز وج ؟ لماذا خليه ما دام كيافرا؟ شيبهة ثانيية اسيأ عنهيا،

لها جواب رائ جداً.
اسأَلُوا أَهْ ل َ ال ِّذ ْك ِر إِنْ ُك ْن ُت ْم َال َت ْعلَ ُمونَ
َف ْ
( سورة النحل ).

أز الشبهات.
ال وور عند شبهة ،ألن هللا عز وج له اموحانات حعبةِ ،
 .2التعامل مع الشهوات بالسبل الشرعٌة:
اآلن الشييهوات :مييا ميين شييهوة أودعهييا هللا فييي اإلنسييان إال وجع ي لهييا قنيياة نظيفيية وسييرن خاللهييا ،ليييس فييي
اإلسالم حرمان أبداً ،اشوهيت المرأة وزوج ،اقرأ الحديث:
ب الَّذِي ٌُ ِرٌ ُد ْاألَ َدا َءَ ،وال َّنا ِك ُح الَّذِي ٌُ ِرٌ ُد
ٌل َّ ِ
َث َال َث ٌة َح ٌّق َع َلى َّ ِ
هللاَ ،وا ْل ُم َكا َت ُ
هللا َع ْو ُن ُه ْم ؛ ا ْل ُم َجا ِه ُد فًِ َ
سبِ ِ
ا ْل َع َفاف َ

[ الترمذي عن أبً هرٌرة ]

هذا الكالم للشباب ،ل عند هللا حإ ،اطلب العفا

فيط ،يا رب ،هب لي زوجة حالحة.

رم بحر  ،فننّ رم البحر مث المطمورة الوي يخبَّأ الما فيها ،كلما ولم بحر عين اميرأة ال وحي
ل ور فيها ليرة ذهب ،هذه وفوح يوم العرس ،وهللا عز وجي يكافئي عليى ريبط نفسي قبي اليزواج ،والبيد مين
رم البحر بعد الزواج أيرا ً ،وإيا أن وظنه فيط للزواج ،وهللا ُ يكافئ على رم البحر بزوجة حالحة ،وهيي
جنة الدنيا.
س َن ًة
س َن ًة َوفًِ ْاآلَخ َِر ِة َح َ
َر َّب َنا آَتِ َنا فًِ ال ُّد ْن ٌَا َح َ
( سورة البقرة اآلٌة.) ٕٓٔ :

وحسنة الدنيا المرأة الحالحة ،هذا وفسير اآلية:
س َن ًة
س َن ًة َوفًِ ْاآلَخ َِر ِة َح َ
َر َّب َنا آَتِ َنا فًِ ال ُّد ْن ٌَا َح َ
حسنة الدنيا الزوجة الحالحة.
ثانٌا ً :نجاح العبد فً عالقته مع زوجته:
أنت وهوم بسمعو أمام الناس كلها ،فهذا مثال البد أن وعوذر منه ،وهذا ويدم له هدية ،وهذا كلموه بكلمة قاسية
فاعوذرت منه ،لماذا م النياس كلهيم ومشيي عليى الطرييإ الحيحيح ،وهيذه الزوجية الويي فيي البييت شيريكة حياوي
وع ِّكر حفو حياوها؟ فال وعوذر لها إطالقا ً ،وووفنن بالسخرية من أهلها ،فوكرهه ،وال ووجاوب معه ،فال يكيون بينهميا
حب.
ص َد َق ٌة
َوال َكلِ َم ُة ال َّط ٌِّ َب ُة َ
[ متفق علٌه ].

ك زوج يدخ إلى البيت ييو لزوجوه :هللا يعطي العافية ،أنا أسعد الناس ب .
ْ
وكلمت كلمية
إنّ عالقو م زوجو أحد أركان نجاح في الحياة ،لها كراموها ،ل أه  ،ولها أه  ،لماذا إذا
ط
لست منطييًا ،ب أنت عنحرن ،أمي لهيا أخطياق،
على أم وييم عليها النكير ،وويو  :هذه أمي ،وهي أمها أيرا ً،
وأمها لهيا أخطياق ،احورمهيا ،واحويرم أمهيا ،احويرم أباهيا ،واعليم أنّ لي أبيا أنجبي  ،وأبيا زوّ جي  ،هيذا أبيو  ،ألنيه
اعونى بابنوه ثم قدمها ل هدية.
بطولو إذا دخلت البيت أن يحير دخول ُ عيداً ،وإذا كنت أبا سي ًئا ـ ال سمح هللا ـ يكون العيد لما وخيرج مين
البيت ،ألن وجود ثيي  ،ووكثر من الكالم البذنق.

وهللا هنا بيوت جنة ،السالم عليكم ،أهالً وسهالً ،الك يرحّ ب باألب ،ويأوي األوالد لييبّلوا يد  ،أنا ال أوكلم
من فراغ ،ب من قحص أسمعها ،فوجد الرج ألط

خارج البيت ،وداخله كالوحش والعياذ باهلل.
َع ُبوسا ً َق ْم َط ِرٌراً
( سورة اإلنسان ).

ابن هذا طمن له رير ؟ أنا أريد بيو جنة ،وال عالقة لحجيم البييت ومسياحوه ،واألكي لييس مشيكلة ،والليبس
ليس مشكلة ،والبيت ليس مشكلة ،المشكلة في الحب ،أن يكون الحب فيي البييت ،فيي ود عالقوي مي هللا ،عالقوي
م زوجو وأوالد .
ثالثا ً :نجاح العبد فً عمله:
ل مكانو كمؤمن ،ول شخحية  ،دائما ووأخر عن عمل ساعة ،المدير أسمع كالما ً أهاني  :أنيت ميدرّ س
يا أسواذ ،ما هذا اإلهما ؟ ييو هذا أمام طالب  ،ما هذا الويحير؟ أين دوام ؟ ك مكانو فيي البييت ذهبيت أدراج
الرياح ،وأنت عند المدير ،ألن وأخرت ،المدير معه حإ ،والطالب في سنة البكالوريا وووأخر ساعة ،فعمل نيز
عالقو م هللا ،فيال وحيلي الظهير براحية أيريا ً ،ألني ورياييت ،وأهاني الميدير ،وال وعيود إليى البييت مسيرورا،
فر ّكز وقو  ،ومواعيد  ،علي واجبات ال بد أن وؤ ّد طيها ،إذا كان ل مكانة فيي عملي فأنيت مروياح ،لي مكانية فيي
بيو أنت مرواح ،ل مكانة عند هللا أنت مرواح.
رابعا ً :نجاح العبد فً صحته:
أن وك ِثر من األك وال ومارس الريارية فهيذا ريير معييو  ،ألن عُشير ميا نأكليه يكفيي لبيائنيا أحيياق ،ووسيعة
أعشار ما نأكله يكفي لبياق األطباق أحياق.
قد وأوي بسمن نباوي ،ه ودرن من أن شيق محنو ؟ اآلن الوينية اللذائية في أوجّ ها ،بيايا المسيل  ،أمعياق،
عيون ،قرون ،يرعونها ،ويحنعون منها السمن النباوي ،ييا ل  :سمن بيرن حا  ،ميا نيو الدسيم اليذن وأكليه؟
ط
قيرأت عين األرذيية؟ هي عنيد ثيافية رذائيية؟
انظر إلى األك الذن وأكله ،األكي الحيحي رخييص ،ييا وير أنيت
يجب أن يكون عند كواب ولذية في البيت لوكسب ثيافة رذائية ،ألن هنا أكال قاوال وراليا جداً.
ِب الف ِْط َنة
الب ْطنة ُت ْذه ُ
ِ
[ رواه الطبرانً عن ابن عباس ]

انظر ماذا وأك  ،هنا ألبان ،وفواكه ،الفاكهة رخيحية والحميد هلل ،نحين نعييش بينعم هللا ،ليو ويدورون العيالم
كله ،الخمس قارات ،ما من مدينة في العالم وفوح الحنفية فوشرب منها إال الشام.

روب أمور  ،اقرأ عن الولذية ،يجب أن يكون األك ححيا ،هذه األكلية ال وناسيب ،هيذه األكلية ويؤذن ،هيذه
األكلة فيها مواد مسرطنة ،هذه فيها الحوديوم بكثرة ،البد أن يكون في البيت كواب ححي ،كواب أرذية.
المشروب اللازن يدمن علييه ابني كي ييوم ،فيال وعيوّ ده ،عيوده عليى الشيراب الطبيعيي ،عيوّ ده عليى الليبن،
عوده على الليمون ،عوده شي ًئا طبيعيا ،هذا الشيق المسوورد له إشكا كبير جداً.
أنا ال أدخ في وفاحي المورو  ،لكن ال بد أن يكون في البييت كوياب حيحي  ،كوياب فيي الولذيية ،كوياب
بالفيوامينات ،كي

وأك  ،كي

وشرب ،شيق يؤك  ،شيق ال يؤك  ،شيق يؤذن المعدة ،شيق يؤذن األمعاق ،شيق

يؤذن اليلب ،ال بد من حد أدنى للوعي الححي.
الملخص:
إن النجاح ال يسمى نجاحا ً إال إذا كان شموليا ً.
ُ
وجدت عمال خارج بليد  ،كيم سينة؟ سينة بأكملهيا ،ميا هيو الفيرإ؟ الفيرإ ريع
ويو :

راوبيي ،براوبي هيذا

خسرت زوجو وأوالد سنة بأكملها ،فال أب يرد أبنياق  ،األم لوحيدها ال وربيي ،فيال يعيد النجياح نجاحيا ً إال إذا
كييان نجاح يا ً شييموليا ً ،يلطييي عالقو ي م ي هللا أوالً ،وعالقو ي م ي أهل ي وأوالد ثاني يا ً وعالقو ي م ي عمل ي ثالث يا ً،
وعالقو م ححو رابعا ً ،هذا النجاح.
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