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نشرة "فَاعتِبُروا" ۳٥

   أتذكُر ذنوبَك قبل سنٍة من اآلن؟... أتذكُرعندما عاھدَت هللاَ في رمضان األسبق أنك لن تعود إلیھا ؟... 
 ُ ٱ�َّ أَْحَصٰىھُ  اْ ۚ  َعِملُٓو بَِما  فَیُنَبِّئُُھم  َجِمیعًا   ُ ٱ�َّ یَْبعَثُُھُم  یَْوَم   "  : تعالى  قال  ؟!...  العھد  على  زلَت  ما  ھل 

ُ َعلَٰى ُكِلّ َشْىٍءۢ َشِھیٌد"،... وكَل ما  "،... وعندما عاھدَت باألمِس كان هللا علیك شھیدا " َوٱ�َّ َونَُسوهُ ۚ
نسیتھُ أنَت ھو محفوظ ٌوُمحصى علیك " َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا ۗ َوَال یَْظِلُم َربَُّك أََحًدا ".

    لكن إعلم أن باب التوبة النصوح ال زاَل مفتوحا على مصراعیھ، ففیھا السالمة والخیر والفالح،... 
ِریَن"... فھل لك  ابِیَن َویُِحبُّ اْلُمتََطِھّ فما نزل بالٌء إالّ بذنٍب، وما ُرفع إالّ بتوبٍة،... واعلم "إِنَّ ّ�َ یُِحبُّ التَّوَّ

رمضان؟!.                                                        بعَد  توبٍة  من 

   لم یكن ذلك الرجُل  یعلُم أنَّ الیوَم الذي أماط  فیھ الشوَك عن طریق الناس كان أفضَل أیام حیاتھ إذ 
غفَر هللاُ لھ بھ، ولم تكن المرأةُ البغيُّ تتوقَُّع أن یكوَن أسعَد أیام حیاتھا، ذلك الیوم الذي سقَت فیھ 

ُكْنَت وأَتْبِِع  َحْیثَُما   َ اتَِّق �َّ كلباً، أرھقھ العطُش فشكرهللاُ صنیعَھا وغفر لھا، ورسولنا یحثنا ویقول:" 
َحَسٍن"  بُخلٍُق  النَّاَس  تَْمُحَھا، وَخالِق  اْلحسنةَ  السَّیِّئَةَ 
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استمر النجاح...  فلسفة 

۲۰۲۰- ٦ - ۱۰

   ھل تعلم أّن األسَد ال ینجح في الصید إالّ في ُربع محاوالتھ، أي أنّھ ینجح في 25% فقط.
   ورغم أن معظم الضواري تفشل في 75% من محاوالتھا إالّ أنھا ال تیأس من المحاولة.

"الجھوِد المھدورِة ".    وتعجب أّن السبب في ذلك لیس الجوع إنما ھو إستیعاُب قانون ِ
 . التھاُمھا  یتم  األسماك  بیوِض  فنصُف  كلھا،  الطبیعة  في  الفاعل  العامل  القانون  وھو     
 . المحیطاِت  في  تھطُل  العالم  أمطار  ومعظم  البلوغِ،  قبل  تموُت  الدببِة  موالیِد  ونصُف      

 . اإللھي  برنامجھا  وفَق  تسیُر  فالحیاةُ  ذلك  ومع  العصافیر،  تأكلھا  األشجار  بذور  ومعظم     
فاشالً .     وحدهُ اإلنساُن فقط یرفُض ھذا القانون، ویعتبُرعدَم نجاحِھ ببضِع محاوالٍت أنّھ إنساناً 

نَساُن أَْكثََر َشْيٍء َجَدًال". ذَا اْلقُْرآِن ِللنَّاِس ِمن ُكِلّ َمثٍَل، َوَكاَن اْإلِ ْفنَا فِي َھٰ     وهللا یُقرر: "َولَقَْد َصرَّ
    والحقیقة ھي أّن الفشَل ھوالتوقف عن المحاولِة، بغض النظِرعن عدِد العثراِت والسقطاِت. 

    والنجاُح ھو أن تمشي فوق أخطائك، وتتخطى كل مرحلٍة ذھبت جھودك فیھا ھدراً، وتتطلُع إلى 
           . استمر  استمرثم  فستكون  النجاح؛  فلسفة  تُلخص  كلمةً  ھناك  كان  ولو  المقبلة،  المرحلِة 


