
ـالة الر٧٥س  
 

   النجـاح النجـاحطريقُطريقُ
 

(Arabic - The way of prosperity) 

 
  احاحــ النج النجطريقُطريقُ: موضوعه موا اليديثنَح.. ىأحباِئ

 

األمثالسفر وِمن األص شْن والِعالثاِماح حريننقر أ العدثَ الثاِلدرشََ ع: 
 

""ممننيكتم يكتم خطاي خطاي اهاهال ي ال ي نجنجححوم وم نني ي قرقربه به ا ويترا ويتركهكها يا يررححم١.""م 
 

 والحاجة ..االحتياجات شباع تلك الحياة دون إ وال تستقيم..ةريزي غَاحتياجاٍت نسان اإل أعماق اهللا فىخلقَ 
 حياناأو ..عاناة شديدة وإحساس بالشقاء والتعاسة المرء مة تصيب الحاجتلكبدون تحقيق و ..إلى النجاح واحدة منها

الشعور  اإلحساس بالفشل ونقسى على النفس ِم أ هناكليس ف..خطيرة ةنفسيسقام  أؤدى إلىي شباعهاإ عدم
 كان اح قصص لنجن ِمهرد تس أنا تستطيع فيها م لوجدتَك حياِتراحَلم ئ القارعزيزى  ولو استرجعتَ..باليأس
 ة دون بشريفساً نيترك  الاُهللا و.. ال لنحزنلنفرحو .. ال لنفشَل لننجح جّل جاللهلقد خلقنا اهللاو .. لنجاح آخرحافزاً
  .ان إنسلِّ لك النجاح مفتوحاًال طريقُز امو .. ااحنَج نَ يتحققُها بتنميِتبواِه فينا م وخلقَاح مفتوح ألمل فى نجباٍب

 

أيها أيها ": اههذا نص غايس الشيخ صديقِههها ِل وجشجعٍة مات الثالثة بكلمالتهول رسسروحنا ال يلقد استهّل 
الحبيبفى كّل فى كّل....الحبيب شىء أر وم وم  شىء أرأنأنتكون صحيحاًصحيحاًوو   ناجحاً ناجحاً تكونكم كم ا أنن نا أن فسفسك ناجحةةك ناجح"..  ؤكدومأنب اإلعد نسهو  اهللا ان عن

 قد .. ثابٍت غير بناء هوى على غشِنا ب مكّل  ولكن..اع والخدشّ بالغزيفاً م نجاحاًنسان اإل قد ينجح.. فشلِهرِس
ويبدأ البناء ذلك أنّ  األمرلوه قوىصامد شَ حين تشرقُ ولكن مينه سوفَ الحقيقِةس كّلار ِنىا  م٢. فى الظالمب   
 

 لقد جاءذكر  الةالنفس الناجحة فى رس يوحنا الرولس وجديربالذكر أن  قادرة  ال وحدهاهى  الناجحةالنفس
يقول  .. عن اآلخر دون تمييز لواحٍدإنسانكل  ل ميسورنفسل لاحجوالن .. يحرزه المرء نجاحعلى االستمتاع بكّل

وحناي الرجداً جداًألنى فرحتُألنى فرحتُ" : غايسول لصديقِهس إذ حضر إ إ إذ حضر خوخوة وشهدوا بالحقّوا بالحقّة وشهدالذى فيك الذى فيك كم كم ا أنك تسلكبالحقّ بالحقّا أنك تسلك " ..
 أن نَا نفهمه ِمنسرالساكن فيهاتسلك بالحقألنّها  الحقّب هو استنارتها ِة النفس الناجح  ..للنفس يتحققُ كيفَولكن  

ختصرة  مسيطٍة فى كلمات ب.؟دٍهال أو ج م بذَلال يتطلبو  ميسور عليِه الحصوَلأنبشار إليه الم ذلك النجاح
 قاَلو .."اةاة والحي والحي والحقّ والحقّ الطريقُ الطريقُووا ها هأنَأنَ" :  نفسِه عنمسيح الذى قال اليسوعب  حقيقيٍةمعرفٍة بيمكن ذلك: أقوُل
 وبمعرفتها  الحقّ ستعرفُسيحلما با بمعرفته أن النفس ذلكن ِمنستخلص.. "كمكمررحرحر ي ي والحقّ والحقّ الحقّ الحقّوتعرفونوتعرفون" :أيضاً
   ربح ربح لو لونساننسان اإل اإلماذا ينتفعماذا ينتفع" :وعس يب الرقاَل ولقد .. ناجحة النفسدبهذا تع قيود الباطل ن ِم تحريراً تناُلللحقّ
العالمكلهُ  كلهُ العالم وخسروخسرنفس نفس هف .."هلناإل  ينتفعشيئاًنسان ا كسب بمهأو نجح ول عليِه فى الحصإذا خسر ٣ه نفس.  

 

 أهمما يميز الناجحة صلتها الوثيقة باإل النفس فهى ..له الحىتستمد منه الحكم ة والعوالتى ةن والقو 
وقوتِهِه وعوِنِه بحكمِتيبخُل  ال واُهللا.. لنجاحبدونها ال دوام على م وِم.. وتمسكوا بِه قبلوا الحقّن أفضل األمثلِةن  

  إخوتها باعهلمعانى ظروفاً شاقة  .. وثيقة باهللاته صلفلقد كانت ..يقوسف الصدهو يس  المقد بالكتاِبالتى وردتْ
 ب الر يتخَللماهللا لذلك  وثقته ب عن إيمانِه يوسف تخلى أنحدثْي لمولكن  ..ين وجاءوا به إلى مصرسماعليلتجار إ

عنه.. عن صلته القوية باهللا  عظيمة ليوسفشهادة ولقد سجل الوحىالتى لم سفر ب جاءو .. بالتجارب القاسية تتأثر
 بالنصوص هو مذكور  كماالرب نجاح يوسف وهو ارتباطه با يوضح سر مالتاسع والثالثين  االصحاحالتكوين
 النفس تْظيحإذا  .."هِِه بيِد بيِدههنجحنجح ي يالربالرب   كان كانا يصنعا يصنع م موكّلوكّل".. " رجال ناجحاً رجال ناجحاًوسف فكانوسف فكان ي يعع م مالربالرب  كانكانوو": التالية 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                         ،     ١٣: ٢٨ سفر األمثال ١
    ٤ – ٢ يوحنا الرسول الثالثة  رسالة٢
  ٢٥: ٩      ،      إنجيل لوقا ٣٦: ٨   ،     إنجيل مرقس ٢٦: ١٦ى    ،   إنجيل مت٣٣: ٨  ،  ٦: ١٤ إنجيل يوحنا ٣
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 نالتْت بها وتركتها  خطاياها بل أقر تكتملمو ها قيوِدن ِمتخلصت كى  الصحيح الطريقَسلكتْو  باهللا وثيقٍةبصلٍة
َلاق ..ناجحة  نفساًكانتو ةرحمفى أمثالِه الحكيم : "محرا يكها ويتربه قري نوم حنجال ي اهخطاي يكتم نممحرا يكها ويتربه قري نوم حنجال ي اهخطاي يكتم نم 

".١ 
 

 تْزا أحرة مهم العالمي المكاسبهاينفعال  ..ة الخطيوِد قينها ِمرالنفس هو تحر األول لنجاح العامَلن  إ 
ها ينفع  وال.."خلخل د دِمنِمن  ة ال يشبعة ال يشبع الثرو الثرويحبيحب  منمن الفضة و الفضة ونن ِم ِم الفضة ال يشبع الفضة ال يشبعحبحب ي يننمم" : يقوُل فالحكيم..منها

الهروب ور الواقع ِمنبخُمأو ماٍتسكرألخدراٍت أو م نهه روبدائمٍة يؤدى إلى تعاسٍةؤقتٌ م .. إنالفشل  شعور 
واليأس والمرِةارنفساً واالكتئاب ال تصيب يقوُل..ة ناجح الحكيم امعِة بسفر الج :"افرحافرحأيها الشاب ف ف أيها الشاب ى حداثتكى حداثتك  

وليوليسرسرككقلب قلب ك فى أيك فى أيام شبابكام شبابك..واسلك واسلك فى طريق قلبك فى طريق قلبك وبمر وبمر أى عينيكوا وا..أى عينيك علمأنه على هذه األمور كلها يأتى بك اهللا  أنه على هذه األمور كلها يأتى بك اهللا علم 
  روررور لى فيها س لى فيها س ليس ليسقوُلقوُل إذ ت إذ ت السنون السنونتجىءتجىء  ووأأ   الشر الشرامام أي أي تأتى تأتى أن أن قبَل قبَلام شبابكام شبابك فى أي فى أيكك خالق خالقذكرذكرفافا.. .. إلى الدينونِةإلى الدينونِة

ألنألناإلنسان اإلنسان ذاهب هِِه إلى بيِت إلى بيِت ذاهباألبدى األبدى ....فيرجع فيرجع التراب التراب إلى األرض كم إلى األرض كم ا كانوترِج وترِج..ا كان ععالر عطاهاعطاهاوح إلى اهللا الذى أوح إلى اهللا الذى أ الر".  
 

   ألن ألن اهللا واحفظ وصاياه اهللا واحفظ وصاياه اتق اتق::ر كلِهر كلِه األم األم إلى ختام إلى ختامفلنسمعفلنسمع" ..ِة الذهبي النصيحِة بتلك أقواله الحكيمختميو 
هذا هوهذا هواالنسان االنسان كله كله ..ألن اّهللا اّهللا ألن ي ي حضركّل كّلحضر ع ع ممل إلى الديعلى كّل على كّل..نونِةنونِةل إلى الدي خفى خفى إن إن كان كان خي حقاً."اًاً أو شر أو شرراًراً خي أن م نيكتم  
خطاياهال ينجح .ولكن لنبشر فباب الرجاء مفتوح ِه على مصراعي.ألن  محرا يكها ويتربه قري نم.اهللا فى  إن 

المسيح يسوع يقدخالصاًم للنفس ور ةحم.ي قدلها ِم تحريراًم قيوِدن ها وبهذا تنجحالنفس األفضل ِة بالحيا وتستمتع 
 ٢.اِءم فى الس والقديسينمالئكِة الع مِة األبديوبالسعادِة .هنا

 

أعمال بر عساهم  اهللا ب إرضاءيحاولونو . لهاوا عبيداً يعيشون فى الخطية لدرجة أنّهم صاركثيرون 
الهالك األبدى ينالون عفوه وينقذون أنفسهم ِمن. ا أننسو  ِمنالحكمة أن نترك نفوسنا ل أمر نمخلقها ودب ر أمر 

سقط فى ي ن فم. عبيداًاطون فيما صرنا له ونحن متورذ إ. بها نخلص ألنفسنا طريقاً نرسمليس لنا أنف .خالصها
 .ِه الطرق إلنقاِذ أفضَلصينتخص على رجال األنقاذ الم يقترح أن له ليس محنتِهِمن  الخالص طالباً ويستغيثُحفرٍة

 ساعدنى فهذا ي. عليكم بِها أشير تقبلوا ما عليكم إال أن وم.ة فلى وسائلى الخاصوا وسائلكم جانباًع د:ئال لهمقا
  اهللا يعلم إن!.؟تاحة لهنقاذ الم اإلِة لفرص وضياعاً وكبرياء هذا غروراًليسو أ. الحفرِةِمن على خالص نفسى كثيراً

ون عن خالص نفوسنا أننا عاجزبسقوطنا ويعلم.لذا دب رأم رخالصنا وارتضى أن يدفع  الثمن.كان الثمن هو دم  
االبن الوحيد الذى جاءَل قد أكِم وعلى الصليب قاَل.تجسدا الينا م..  سإالعليناولي خالصاً نقبَل أن أع ده٣. وأكمله 

 

 إناآلب الس ماوىوعادٌل قدوس ورحيم . ر أدبمرخالص البشري ة دونأن ا العاجز الخاطئ كلفَ يشيئاً م 
 لو وع فى عظمتِه على اهللانشيرحتى   نحنن وم..ِه ورحمِتِه وعدل مع قداستِه يتفقُهر دبالذىف ..ِهخالص نفِسل

ا الذى  مئٌل سايسأُل قد..  نفسِه قدررفَ ع من حقاًالحكيمإن  .؟ سنعودتراِبال وإلى اًلسنا ترابو أ.؟ برأى مامكانتِه
هردباهللا ألوفر رىجهوداً على نفسى مو  سبقنى غيه إال إلىوما أوصل بذله سدود؟طريق م .اإلجابة نجدها عند 

ل . الحياة األفضلالذين اختبروا تلكعترفين تائبينقدوا موا على خطاياهم وجاءذاناظرين إلى   ندملق ك الذى ع
 .طعون بالحربة المالجنِبالى  و.ككليل الشومزق بإاحب الجبين المص إلى  إن نظرة واحدة. أجلهمن ِمعلى خشبٍة

 ابن اهللا الذى بصلبِهإلى  .ناى تحمل عنا عقاب خطايا البار الذإلى .امير بالمسإلى اليدين والقدمين المثقوباتو
ين  مقر اليِه فلنأِت..ه ندفع علينا أن كان ودفع ديناًمحا الصك إذ أنّه ..ة وحياة أبدية هللاعطانا بنوي أ وقيامتِهوموتِه

ننال رحمة ونفسا ناجحةفبذلك .علنين توبتنابذنوبنا م .. "محرا يكها ويتربه قري نوم حنجال ي اهخطاي يكتم نممحرا يكها ويتربه قري نوم حنجال ي اهخطاي يكتم نم 
".٤ 

 

 فليس لى . نفسى بين يديكأضع ..اوىما السانَأب : فى تلك الصالةىِع متشتركأدعوك ل ..القارئ عزيزى 
خالصإال عند ك.وال نجاح لنفسى إال بك .ِم وليس ي فى طرالسلوِكبق للنجاح إال يطر نها أنا آٍت.. قكإليك  

م  صالتى فى اسأرفع ..! إلهىىقبلِن فأك بكالِمسترشداً م.يكبهد  سائراً. أتبعك على أن عازماًمعترفاً بخطاياى
يوالحقّوع البار الذى هو الطريقُس اقب..اة والحي ى ِدلنى سياي  نمتَ بقولكدعو :قبْلمي ال أخْن إلى رجارجاً خَه. 
 

 : ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. أخى القارئ العزيز
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  ٣ – ٢: ٣٩ سفر التكوين ١
    ١١ – ٩: ١٠         ،         إنجيل يوحنا  ١٤ – ١: ١٢ & ١٠ – ٩: ١١&   ١٠: ٥ سفر الجامعة ٢
  ٣٠ – ١: ١٩ إنجيل يوحنا ٣
  ١٠ – ٨: ٥ة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية رسال ٤
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