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ما هو النجاح؟ �
يعني النجاح أشياء مختلفة بالنسبة للناس على اختلف أشكالهم. 
المال،  ا حول  دائماً يدور  النجاح ال  أن  األكيد – هو  الوحيد   الشيء 
أو ما يستطيع المال أن يشتريه. في الواقع، أبسط تعريف »للنجاح« 
هو في الغالب األفضل. ُيعّرف النجاح على نطاق واسع بأنه تحقيق 

مستمر ألهداف ذات قيمة.

أهداف   – حياتهم  في  األه��داف  من  عديدة  أنواع  لديهم  الناس 
مالية، وأهداف روحية، وأهداف مادية، وأهداف معنوية، وأهداف 
ليقوله  الكثير  لديه  المقّدس  الكتاب  وألن  إل��خ.  العلقات،   في 
المقّدس  الكتاب  أن  نقول  أن  يمكننا  لذلك  األم��ور،  تلك  كل  عن 
ذلك، تجد  تفكر في  بأخر. عندما  أو  النجاح بشكل  يدور حول   كله 
يريدنا  اهلل  شيء،  كل  فقبل  األح��وال.  أغلب  في  ا  صحيحاً ذلك   أن 
أمورنا  ومع  اآلخرين،  ومع  معه،  علقتنا  في  بالنجاح  نستمتع   أن 
المقّدس  الكتاب  شك،  بل  أيدينا.  إليه  تمتد  شيء  كل  وفي   المالية، 
هو أعظم دليل كتب عن النجاح، وكل مبدأ معروف للنجاح تقريباًا 

يرجع أصله إلى ذلك الكتاب. 

النجاح.  موضوع  عن  ليقوله  الكثير  لديه  اسمه،  تبارك   اهلل، 
الكتاب  من  آية   250 من  أكثر  أحصي  أن  استطتعت  الواقع،  في 
المقّدس عن ذلك الموضوع بالذات )بعض الفقرات تحتوي على عدة 

آيات(. معظم تلك اآليات موجودة في ذلك الكتاب.
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يعّلمنا الكتاب المقّدس بوضوح أنه إن كانت معرفة اهلل هي هدفك 
األمور  مجال  في  صحيح  هذا  تلقائًيا.  سيأتي  النجاح  فإن  األول، 
آخر  آخر، وكل هدف  في كل شيء  ا  أيضاً كما هو صحيح   المالية 
باستمرار  ح��اف��زك  ي��ك��ون  أن  يجب  ث���ّم،  وم��ن  ح��ي��ات��ك.   ف��ي 
وبالرغم  العطايا.  فقط  وليس  المعطي،  ع��ن  تبحث  أن   ه��و 
أنك  باستمرار  يعدك  حقيقي،  آب  باعتباره  اهلل  ف��إن  ذل��ك،   من 
هو،  وبشروطه  معه،  وُمحبة  قريبة  علقة  طلب  في  سعيت   إن 

فإن العطايا ستتبع ذلك.

يساعدك  أن  مجرد  من  أكثر  الكتاب  ذلك  يعمل  أن   رجائي 
في تحقيق أهدافك الشخصية. فشهوة قلبي هو أن يقودك إلى علقة 

أقرب مع الشخص الذي منه تنبع كل تلك البركات.
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النجاح الدنيوي �
ما،  ف��ي ش���يٍء  ��ا  ن��اج��حاً ي��ك��ون  أن  ف��ي  ي��رغ��ب   ك��ل شخص 
تعد  التي  البحث  وحلقات  واألشرطة  الكتب،  من  العديد   وهناك 
ستحفزك،  المصادر  تلك  بعض  ذل��ك.  تحقيق  في  تساعدك  بأن 
وتساعدك على ضبط توجهك. بعضها سوف يمدك بدروس عامة 
عن تنمية عادات للنجاح. وأخرى سوف تعّلمك كيف تنمي مهارات 
محددة في المجال الذي اخترته. معظم تلك المصادر قّيمة بالنسبة 
هناك  حال،  كل  وعلى  سواء.  حٍد  على  المؤمنين  وغير  للمؤمنين 
بإمكانهم  الذين  قيمتهم  لهم  الذين  والمعّلمين  المتكلمين  من   الكثير 

أن يمدوك بقدر كبير من التدريب القّيم.

للمرء  يبقى  ال  تجارياًا  المتاحة  التعليمات  تلك  كل   وبوجود 
المرات.  آالف  قبل  من  قوله  يتم  لم  ال��ذي  ج��داًا  القليل  القدر   إال 
وآالف  للقراءة  متاحة  لها  حصر  ال  كتب  هناك  شيء،  كل  فبعد 
منهما،  القليل  القدر  فقط  اشتريت  إن  للستماع.  متاحة  التسجيلت 
معّلم  كل  عنه  نقب  مما  استيعاب %90  من  ستتمكن  األغلب  فعلى 

محّفز خلل ال� 4000 سنة األخيرة.

في رأيي، حقيقة أنه مازال أي مؤلف معاصر بإمكانه أن يجد 
سوقاًا لكتابه الجديد عن »النجاح« هي نتيجة لعيب بسيط في الطبيعة 
اإلنسانية. فمعظم القّراء يرفضون أن يفعلوا ما تعّلموه من آخر كتاب 
التحضير  سريعة  آخر وصفة  يبحثون عن  تقريباًا  والجميع  قرأوه، 
للنجاح. معظم الناس يأملون أن الكتاب، أو الشريط أو حلقة البحث 
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السحرية  الكبسولة  هي  ستكون  سيشترونها  التي  التالية   الجديدة 
التي ستفجر »القوة الكامنة«.

واألشرطة  الكتب،  معظم  عادة.  يجري  ما  هو  هذا  الواقع،  في 
بدون  أنه،  إال  لحظياًا.  ا  ارتفاعاً المشترين  ستعطي  البحث   وحلقات 
التردد  إلى  سيميلون  وعاداتهم،  معتقداتهم  في  دائ��م  تغيير   أي 

من مصدر إلى آخر، باحثين عن الحل التالي.

واآلن، البد من فهم أن هناك خزان هائل من الطاقة والمهارات 
العديد  وهناك  فينا.  شخص  كل  داخل  خمول  حالة  في  تقبع   التي 
المرء  يحتاجه  ما  كل  النجاح.  لتحقيق  الدنيوية  الطرق   من 
 Michael Dell أو ،Donald Trump هو أن ينظر إلى أمثال
»ناجحين«  أصبحوا  ألناس  عظيمة  أمثلة  ليرى   Bill Gates  أو 
ا عظيمة  من خلل نوع أو نوعين من تلك الطرق. وكلهم حققوا أموراً

في دنيا األعمال.

المسار  ذلك  إلى  ينظرون  المؤمنين  المسيحيين  معظم  لألسف، 
بهم  لإلسراع  يلزم  ما  جميع  لهم  سيوفر  ما  أن��ه  على   الدنيوي 
الشيء  الحياة.  في  بهم  خاصة  أهداف  من  يريدونه  ما  اتجاه   في 
صلة  هو  الخلطة  لتلك  المسيحيون  أولئك  يضيفه  الذي   الوحيد 
تلك  عن  وبعيداًا  واإلرش��اد.  للمعونة  طلباًا  اهلل  إلى  ألخر  آن   من 
الصلوات القليلة والقصيرة، هم ال يفعلون أي شيء على اإلطلق 
للنجاح«  السبع  »الخطوات  ذات  على  السير  تكرار  من   أكثر 

التي تبعها باقي العالم منذ بدء الزمن.
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 النجاح بحسب حركة العصر   �
New age الجديد       

الدنيوي  النفس  علم  من  أكثر  هو  ما  يستخدمون  الناس  بعض 
الروحية  الهاوية  في  التعمق  تتضمن  فطرقهم  أهدافهم.  لتحقيق 
أبيهم  إل��ى  الذهاب  من  ب��دالاً  وسلطانهم.  قوتهم  على   للحصول 

بحث  في  يشرعون  المعونة،  على  للحصول  السماء  في   ال��ذي 
متصوف يحولهم بعيداًا عن الرب، وفي النهاية يبحثون عن معونة 
النجاح  باحثي  تشتيت  هو  األوحد  هدفها  التي  الروحية  القوات  من 

غير المتنبهين بعيداًا عن اهلل.

الكثيرون،  يجد  الجديد،  العصر  ط��رق  إل��ى  أنفسهم   بربط 
من هؤالء الذين »يساعدون أنفسهم«، في النهاية قوة حقيقية جداًا، 
ولكن غير مرئية، وحافزها الوحيد هو أن تغريهم بعيداًا عن خالقهم. 
ال تنخدع في هذا األمر؛ هناك لعبة وحيدة يلعبها الشيطان. إسمها 
 لعبة التشتيت. هو ال يهمه ما الذي تدخل فيه، فقط طالما أنه بعيداًا 
عن يسوع. يؤسفني أن أقول، أن هناك العديد من المسيحيين المؤمنين 
شيئاًا  هناك  كان  إن  أنه  نفهم  أن  البد  الشيطان.  بفخاخ   ينجذبون 

عنه. بعيداًا  يقودنا  إن  فبإمكانه  يسوع،  من  التقرب  إلى  يقودنا   ال 
الجديد  العصر  طرق  بواسطة  ما  شيئاًا  حقق  أنه  يظن  شخص  أي 
غالباًا عندما يستفيق سيكتشف أنه قد اشترى 1000 فدان من الرمال 

المتحركة.
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إن الهدف الوحيد للشيطان هو أن يتأكد من أن يموت كل شخص 
على األرض بدون المخّلص. سوف يستمر في لعب لعبة التشتيت 
أثناء حياتك، مقترباًا منك باستمرار من زوايا مختلفة، وبإغراءات 
مختلفة. ونتيجة لذلك، قد ينتهي بك الحال في مطاردة دائمة لطعمه 

حتى يوم مماتك. إنها لعبة ال يتعب منها الشيطان أبداًا.
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تدريب حدود »النجاح« �
تعّرفنا في القسم األخير على المدرستين الحديثتين لحافز النجاح. 
من ناحية هناك علم النفس الدنيوي. ومن ناحية أخرى، هناك صوفية 
العصر الجديد. أحياناًا، أولئك الذين يسعون وراء واحدة من هاتين 
حياتهم،  من  معين  مجال  في  ناجحين  أنفسهم  سيجدوا  الطريقتين 
ا في العديد من المجاالت األخرى. فبالرغم   بينما سيختبرون انهياراً
يفشل،  قد  زواجهم  أن  إال  تزيد،  قد  المالية  م��وارده��م  أن  من 
 وأوالدهم قد يتمردون، وقد تعاني صحتهم بسرعة. بكلمات أخرى، 
تفشل  أن  ولكن  حياتك،  في  واحد  مجال  في  تنجح  أن  الممكن   من 

في المجاالت األخرى.

يحذر الكتاب المقّدس أي شخص يريد أن يبحث عن المعرفة من 
تعاليم أولئك الذين قليلاً ما يضعون مشورة اهلل بعين االعتبار أو من 
ُجِل  ال يعتبرونها على اإلطلق. يقول في مزمور 40: 4 »ُطوَبى ِللرَّ
َواْلُمْنَحِرِفيَن  اْلَغَطاِريِس  ِإَلى  َيْلَتِفْت  َوَلْم  ُمتََّكَلُه،  الرَّبَّ  َجَعَل  الَِّذي 

 

ِإَلى اْلَكِذب.«

العام.  للخير  توجه  يصاحب  أن  الب��د  الشامل  النجاح   إن 
متعتها  ستفقد  حياتك  من  واحد  مجال  في  نجاح  وجود  حقيقة   إن 

إن كانت المجاالت األخرى في حياتك في حالة تفكك.

وط��رق  الدنيوية  ال��ط��رق  بعض  هناك  أن  إن��ك��ار  يمكن  ال 
المفهوم جداًا،  ا، من  تأثير شديد. وأيضاً للنجاح ذات  الجديد   العصر 
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اسم  أنفسهم  على  يطلقون  الذين  الناس  معظم  مع  تجدي  أنها 
مؤسستين  الطريقتين  من  كٍل  لألسف،  اإلنجيليين«.  »المسيحيين 
تحفر  أنت  الدنيوي،  التحفيز  ففي  المعروف.  التكتيك  ذات  على 
القوة والحافز الذي تبحث عنهما.   عميقاًا داخل عقلك لكي تستجمع 

وفي تصوف العصر الجديد، أنت تحفر عميقاًا في الهاوية الروحية 
القدر،  بنفس  خطيرين  كلهما  رأي��ي،  في  األم��ر.  ذات  أجل   من 
ألنهما مثل إدمان المخدرات. فمع التحفيز الدنيوي وتحفيز العصر 
الجديد، ربما تجد ما تبحث عنه بشكل مؤقت. إال أنك، قبل أن تعود 
األخرى  التأثيرات  من  لجيش  فريسة  ا  أيضاً تسقط  قد  رشدك،   إلى 

التي ستندم عليها في النهاية.
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العبودية الناجحة �
أقدمك  أن  أريد  النجاح  للتدريب على  ا  تماماً نظام مختلف  هناك 
تحقق  ا  أيضاً الطريقة  هذه  ذكرهما،  السابق  الطريقتين  ومثل  إليه. 
أبداًا.  لها  يتعرضون  ال  المؤمنين  المسيحيين  معظم  لألسف  ا.  نجاحاً
ا لحقيقة أن الكتاب المقّدس يؤيد بشدة تلك الطريقة  وهذا غريب، نظراً

البديلة للنجاح. أنا أطلق عليها اسم العبودية الناجحة.

موضوع  عن  وأشرطة  كتب  من  لديك  ما  كل  من  تخّلصت  لو 
كدليل  وحده  المقّدس  الكتاب  واستخدمت  النجاح،  على  التحفيز 
للتدريب  وشاملاً  كاملاً  ا  مستودعاً فستكتشف  بك،  الخاص  التحفيز 
على النجاح دون االحتياج إلى أي مواد من اختيارك. )وهذا بالتأكيد 
البحث.(  وحلقات  واألشرطة  الكتب،  على  تنفقه  ما  لك   سيوفر 

ومن هذا المنظور ُكتب هذا الكتاب الذي بين يديك.

مبادئ  ا  مستخدماً حياته  طريق  في  يبحر  ال��ذي  الشخص  إن 
ذات  في  الحال  به  ينتهي  الحقيقة،  في  ربما،  الناجحة  العبودية 
الطرق  أصحاب  من  ألقرانه  أواالقتصادية  االجتماعية  الطبقة 
مجال  في كل  ولكنه سوف يصل  الجديد،  العصر   الدنيوية وطرق 

من مجاالت حياته إلى حالة قوية وسليمة.

العبودية الناجحة هي النظام الوحيد للتدريب على النجاح الذي 
علمها  التي  الوحيدة  الطريقة  إنها  بسيط.  ذلك  في  والسبب  أؤيده. 
ليست  الناجحة  العبودية  أن  تتذكر  أن  المهم  من  نفسه.  اهلل  وأيدها 
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المحتمل  من  وكان  بها،  التلعب  ألمكن  كذلك  كانت  فلو   طريقة. 
القدر  ذات  لك  تسبب  قد  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة  فيها.  تفشل   أن 
مؤسسة  الناجحة  العبودية  إن  أخرى.  طريقة  أي  مثل  الضغط  من 
غير  فقط  ليس  التلعب  السماوي.  أبيك  مع  علقتك  على  بالكامل 

ضروري، بل هو مستحيل الحدوث.

 كمسيحي مؤمن، أنت حر لتختار أي برنامج للنجاح تريده. واألكثر 
العديد  بين  م��ن  مختلفة  مكونات  لتختار  ح��ر  أن��ت  ذل��ك،   م��ن 
تختار  عندما   – اح��ذر  ولكن  المختلفة.  الفكرية  ال��م��دارس   من 
أٍي من الطريقة الدنيوية أو طريقة العصر الجديد لكي تخطط لمسارك 
الطريق.  ذلك  في  بمفردك  تسير  فأنت  الشخصية،  أهدافك   تجاه 
فعل  في  فقط  يساعدك  س��وف  السماء  في  ال��ذي  أبيك  أن   افهم 
ما قد وعد أن يساعدك في فعله – وليس أكثر. ولذلك، فإن اختيارك 
لمعلمي التحفيز هو اختيار بسيط – إما اهلل وكلمته المقّدسة أو شراء 
لذلك  ا  مبيعاً األكثر  كان  إن  خاصة  النجاح  عن  شهير  لكاتب  كتاب 

العام!
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فروقات العبودية الناجحة �
الجديد  العصر  وطريقة  الدنيوية  النجاح  طريقة  من  كل  بينما 
متشابهتين للغاية، فإن العبودية الناجحة، في حد ذاتها، مختلفة جداًا. 
في الحقيقة، من وجهة نظر العالم، تعتبر العبودية الناجحة مبداًا غير 

منطقي. فهي ليس لها معنى إاّل قليلاً بالنسبة للعقل الطبيعي. 

تأمل الفروقات التالية:

مع تدريب النجاح الدنيوي، أنت تتعلم أن تتسّلط على شيٍء ما.  •

مع تدريب العبودية الناجحة، أنت لست السّيد. بدالاً من ذلك   •
أنت تعتمد على السّيد.

مع تدريب النجاح الدنيوي، أنت تتعّلم أن تتحكم في مصيرك.  •

شيء.  أي  في  تتحكم  ال  أنت  الناجحة،  العبودية  تدريب  مع   • 
اهلل وحده يتحكم في كل شيء.

لتحقيق  باجتهاد  تسعى  أنت  الدنيوي،  النجاح  تدريب  مع   •
االستقللية المادية.

باالستقللية  يسمى  ما  يوجد  ال  الناجحة  العبودية  تدريب  مع      •
المادية. سوف تكون معتمداًا لألبد على اهلل.

ا هو من يملك  مع تدريب النجاح الدنيوي، أكثر الناس نجاحاً  •
أكثر.
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ا هو من يحتاج  مع تدريب العبودية الناجحة، أكثر الناس نجاحاً  •
أقل.

أجل  من  ا  أموراً تفعل  أن  تتعلم  الدنيوي،  النجاح  تدريب  مع   •
نفسك.

احتياج  في  ا  دائماً طفلاً،  تبقى  الناجحة،  العبودية  تدريب  مع   • 
إلى معونة اآلب.

تحتاجه  ما  وراء  تسعى  أنت  الدنيوي،  النجاح  تدريب  مع   •
وتريده من الحياة.

مع تدريب العبودية الناجحة، أنت تسعى وراء اهلل، وهو يسدد   •
احتياجاتك.

نتيجة تدريب النجاح الدنيوي هو أن العالم سيكرمك.  •

مع تدريب العبودية الناجحة، أنت تكرم اهلل. رأي العالم فيك   •
ال علقة له بالموضوع.
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 »فطيرة في السماء« أم فطيرة  �
        في الطبق؟

بالحياة  فقط  مهتم  أنه  أم  اهلل،  تهم  األرض  على  هنا  حياتك  هل 
السماء«(؟  في  التي  »بالفطيرة  البعض  إليها  يشير  )ما   األخرى 
حياتك.  ج��وان��ب  م��ن  جانب  بكل  مهتم  اهلل  دقيقاًا،  أك��ون   لكي 

المقّدس  الكتاب  في  الكبير  القدر  ذلك  كتب  لما  كذلك،  يكن  لم   فلو 
عن كيفية التصرف في أعمالك من دقيقة ألخرى. في الحقيقة، اهلل 
ا بأصغر التفاصيل في الحياة اليومية.  كبير بما يكفي ألن يكون مهتماً
بالتأكيد  لكن  األهم،  االعتبار  هو  يكون  قد  األبدي  المصير   بينما 
ليس هو األمر الوحيد الذي عليك أن تفّكر فيه. فاهلل يعلم ويهتم بذلك.

مسيحي،  كأب  فأنت  األبوة.  طبيعة  في  نتأمل  دعنا  البداية،  في 
الرب.  مع  شخصية  علقة  ألوالدك  تكون  أن  هي  األولى  رغبتك 
الجوانب  من  بالعديد  جداًا  كبير  اهتمام  لديك  أنت  غالباًا  ذلك،  وبعد 
األخرى في حياتهم. فأنت تتمنى لهم أن يكونوا ناجحين في المدرسة. 
وأنت تستمتع بأن تراهم يربحون الجوائز. وأنت تفرح بشدة عندما 
يتفوقون في الرياضة أو أي أنشطة أخرى. أنت تسعد عندما تراهم 
ا من بيئة اجتماعية  يكّونون صداقات حميمة، وعندما يصبحون جزءاً
النهاية،  وفي  مثمرة.  ع��ادات  ينموا  أن  لهم  تتمنى  أنت  صحية. 
رجاءك هو أن تراهم يخرجوا من بيتك ناجحين في الوقت المناسب. 
وبالتالي، أنت تريدهم أن يكونوا زيجات ناجحة، وعائلت صحية 

ومثمرة خاصة بهم.
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بالنسبة لك. فقبل كل شيء،  بأقل من ذلك  ال تظن أن اهلل مهتم 
انتباهه  لتركيز  القدرة  لديه  أن��ه  يعني  وه��ذا  محدود.  غير   هو 
جداًا.  الصغيرة  والتفاصيل  ج��داًا  العظيمة  األم��ور  من  كٍل   على 
مهتم ا  أيضاً هو  للكون،  ج��داًا  العظيم  بالمخطط  مهتم  هو   فبينما 

بالجوانب الصغيرة جداًا لحياتك المتواضعة. وأن تفترض غير ذلك 
يعني أنك تنكر ذات معنى طبيعته الُكّلية القدرة والُكّلية الوجود.


