
 هـ1439-12-20النجاح    

احلمد هلل غمران بره وإحسانه، وتتابع فضله وإنعامه، خلقنا ورزقنا، وآواان وهداان، ومن  

كل خري أعطاان. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده 

ورسوله، ما ترك أمًرا حنتاجه إال بينه، وال أمًرا حيذر منه إال حّذر، صلى هللا عليه وعلى 

 وسلم تسليًما كثريًا. آله

لَُّكم تـَتـَُّقوَن(، أَمَّا بَعُد، فَـ)ََي أَيُـَّها النَّاُس اعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم َوالَِّذيَن ِمن قَبِلُكم َلعَ 

َويَغِفْر َلُكم  ِتُكم)ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن تـَتـَُّقوا هللَا ََيَعْل َلُكم فُرقَااًن َوُيَكفِّْر َعنُكم َسيَِّئا

 .الَفضِل الَعِظيِم(َوهللاُ ُذو 

 

سِلُموَن، 
ُ
ميل تدور األَيم دورهتا، وتعود احلياة إىل طبيعتها، ويتكرر املنظر اجلأَيُـَّها امل

الدال على اجلد والنشاط، وينطلق أبناُء األمة وبناهُتا إىل دور الرتبية والتعليم لينهلوا 

ظر جملِد أمته، املتطلع لعز دينه ووطنه، وهل أمٌة ِمن َمعينها، إنه منظر يسر النا

وات ريب صل-سادت بغري التعلم؟! وأعلى من ذلك وأجّل قول املعلم واملريب األول 
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. : "َمن سلك طريًقا يلتمس فيه علًما سّهل هللا له به طريًقا إىل اجلنة"-وسالمه عليه

 رواه مسلم.

كرمه أن ا دراسًيا جديًدا، نسأل هللا مبَنِِّه و ها حنن نعود، والَعْوُد أمَحُد، لنستقبل عامً 

 َيعله عام خري وبركة وسؤدد.

َها اهلَمُّ َكم ِمن أَمَواٍل أُنِفَقت َوُجُهوٍد بُِذَلت، َوُعُقوٍل َفكََّرت َوَخطََّطت، َوقـُُلوٍب يَعَتِصرُ 

َا َغايَُة اجلَِميِع َوَهَدفـُُهم َوَأمَسى أَمَ  يِِّهم، َأن حَيُصَل هَلُُم النََّجاُح انِ َعَلى َما َتسَتقِبُل، َوِإَّنَّ

 َوحُيَقُِّقوُه َوَيسَتطِعُموُه.

َياِة بَِعامٍَّة، نـََعم، ِإنَّ النََّجاَح يف ِِنَايَِة ُكلِّ َعاٍم ُهَو اهلََدُف َوالَغايَُة، َبل ِإنَّ النََّجاَح يف احلَ  

طَلُب اأَلمَسى، الَِّذي تَفرَ 
َ
َسى ُح النـُُّفوُس بَِنيلِ ُهَو الَغايَةُ الُعظَمى َوامل ََ ِه َوُتَسرُّ لَِتصِصيِلِه، َو

 ِإْن ِهَي مل َتِصْل إِلَيِه َأو َأخَفَقت ُدوَن بـُُلوِغِه.
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َشيٍء ِمن َغرَي َأنَّ َهَذا النََّجاَح الَِّذي ُهَو ِِنَايَُة َما ُيطَلُب َوَغايَُة َما يُبتَـَغى، َعاَد حَمُفوفًا بِ 

ت ُرُسوُمهُ ِمن النَّاِس الَيوَم، َفَضاَعت َمَعاِلُمهُ ِمَن َبَصائِرِِهم، َواحمََّ  ُسوِء الَفهِم َلَدى بَعضِ 

َقايِيُسُه أَذَهاِن ِفَئاٍم ِمنُهم، َبِل اختَـَلَفت َمَعاِيريُُه َلَدى ِكَبارِِهم قَبَل ِصَغارِِهم، َوَهزَُلت مَ 

َأو َشَهاَدٍة َعالَِيٍة ُتكَتَسُب،  لِميٍَّة تـَُناُل،َحىت ُقِصَر َعَلى ُشهَرٍة َواِسَعٍة ُُتَصَُّل، َأو َدَرَجٍة عِ 

 ِمقَداٍر ِمَن َأو َوِظيَفٍة َمرُموَقٍة ُيرَتَبَُّع َعَلى ُكرِسيَِّها، لُِيجَمَع ِبُكلِّ َذِلَك َأو بَعِضِه َأكَبُ 

َاِل، أَو ُيكَتَسَب بِِه أَعَرُض َجاٍه َوَأوفـَُر َمدٍح، ُُث ال ُيسَتَمرُّ بَعَد َذلِ 
 يف التـََّزوُِّد ِمن كَ امل

 ِعلٍم َوال ُيسَعى يف ِإتَقاِن َعَمٍل.

 

َعاِهِد َواجلَا  
َ
َداِرِس َوامل

َ
سَتنَكِر َأن َيُكوَن ِخّرَُِيو امل

ُ
َمَعاِت يف َوِمن َُثَّ فـََقد َعاَد ِمن َغرِي امل

ِثريُُهم يف الَواِقِع يف نَقٍص َوَضعٍف َواحِنَداٍر، َبل َقد ال  ََ َرى ِللآالِف ِمنُهم يُـ ازِدََيٍد، َو

 َأيُّ أَثٍَر َحَسٍن يف تَغِيرِي الَواِقِع.
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سِلُموَن  –َأَجل 
ُ
َرِء َعَلى َظَواِهَر يـَُتَمدَُّح هبا أَمَ  –أَيُـَّها امل

اَم النَّاِس، ِمن ِإنَّ َقصَر ََنَاِح امل

عَن 
َ
ِميِل َوُخُروٌ  بِِه َعن  اجلَ َشَهاَدٍة َأو َوِظيَفٍة َأو َمنِصٍب َأو َجاٍه، ِإنَُّه َلظُلٌم هِلََذا امل

َُصبَِّب لِلنـُُّفوِس َعن َسِبيِلِه، َوَمن َظنَّ أَ 
قَصِد امل

َ
نَّ ََنَاَحُه يف َحِقيَقِتِه، َواحِنَراٌف هِبََذا امل

َدرِسِه،  ُحُضورِِه ِِبِسِمِه َعَلى َمقَعِد ِدرَاَسِتِه، ُمكَتِفًيا ِمَّا ُيطرَُح يف َفصِلِه أَو قَاَعةِ 

تُـبـَُها َلُه َيٌد َغرُي يَماٍت َيِسريٍَة حَيَفُظَها، َأو ُورَيَقاٍت يـَُقدُِّمَها ِبطُُرٍق ُملَتوِيٍَة، َحيُث َتكِبُكلَ 

َزَب َعنُه َمعَن َيِدِه، َويـَُفكُِّر هبا َعقٌل َغرُي َعقِلِه، َوََيَتِهُد ِفيَها ِفكٌر َغرُي ِفكرِِه، فـََقد عَ 

 السََّماِء َعِن اأَلرِض .النََّجاِح، َوبـَُعَد َعنُه بُعَد 

 

يِل بِتَـَعِب ِإنَّ النََّجاَح احلَِقيِقيَّ ال يـََتَصقَُّق ِإالَّ ِلَمن َجاَهَد َوَجدَّ َواجتَـَهَد، َوَواَصَل َسهَر اللَّ 

ابَِة، الِكتَ النـََّهاِر، َوَأضَن الَعقَل ِبَدَواِم التَّفِكرِي َوالتََّأمُِّل، َوَأَكلَّ الَقَلَم ِبُطوِل الَبصِث وَ 

 َواَنَقَش َونُوِقَش َوَذاَكَر َواسَتذَكَر، َوَحِفَظ َورَاَجَع َواخُتِبَ َواسَتظَهَر.
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َشقَّ 
َ
ُتُه، ِإالَّ ِبُسُلوِك َطرِيٍق ِفيِه َشيٌء ِمَن امل ِة َوَقدٌر ِمَن ال يُوَصُل ِإىل النََّجاِح َوُتدَرُك ِقمَّ

تِِه، الَعَنِت، َوال ُيسَتطَعُم طَعُمُه َوُتَذاُق َحالَوتُُه، ِإالَّ بَِتَجرُِّع َمَرارَِة التـََّعلُِّم َواح ِتَماِل ِشدَّ

 ِر.َس َويـَتَـَعاَهِد الزَّرَع، َنِدَم َيوَم احَلَصاِد َومل َيُذْق ُحلَو الثَّمَ َوَمن مل َيسِق الَغر 

ومن ذلك أيها السادة ترون أن التبعة امللقاة على عاتق أولياء األمور واملربني عظيمة؛ 

 .إذ إن بيدهم تشكيل نفسية األمة، ورسم حياهتا املستقبلة، إبذن هللا وتوفيقه

الرتبية اإلسالمية: تعبيد اخللق للخالق، وغرس حب الرب عز وجل وال شك أبن غاية 

 .يف نفوس الناشئة، وحب دينهم العظيم والتمسك آبدابه والغرية عليه ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله

ومبا أن هذا الدين أيمر ابلعناية ابلشئون الدنيوية، وحيث على السبق والنبوغ فيها، مع 

ابـَْتِغ ِفيَما آََتَك هللُا الدَّاَر اآلِخَرَة َوال وَ ) :عدم إغفال أمر اآلخرة على حد قوله تعاىل

نـَْيا  (.فـََلُنْصِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبةً (وعلى حد قوله تعاىل(، تـَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

 :يقول جرير ميدح عمر بن عبد العزيز رمحه هللا وأرضاه

 شاغلهفال هو يف الدنيا ُمضيِّع نصيبه *** وال َعَرض الدنيا عن الدين 
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 فغاية الرتبية اإلسالمية ُتبيب اإلسالم إىل النفوس والعمل به، وهتيئة السبيل للنجاح

يف احلياة، والدفاع عن املصلصة الدينية والدنيوية، وتنمية الشعور ابلغرية على الدين 

 .وأهله ووطنه

 

وأول ما يرى الطفل من الوجود منزله وذويه، فرتتسم يف ذهنه أول صور  أيها اإلخوة..

احلياة ِما يراه من حاهلم، وطرق معيشتهم، فتتشكل نفسه القابلة لكل شيء، املنفعلة 

 بكل أثر بشكل هذه البيئة.

كل مولوٍد يُولد عليه الفطرة، وإَّنا أبواه يهّودانه أو ميجّسانه أو " :ملسو هيلع هللا ىلصيقول رسول هللا 

 :، وإىل هذا أشار أبو العالء يف قوله"رانهينصّ 

 وينشأ انشئ الفتيان منا *** على ما كان عّوده أبوه

 وما دان الفىت حبجى ولكن *** يعوّده التدين أقربوه
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 -لذكرُتقيًقا للغاية السالفة ا-وإذا كان للمنزل كل هذا األثر يف حياة الطفل وجب 

احملضن  والفضيلة، واألم َيت أواًل، فهيأن حُياط بكل ما يغرس يف نفسه روح الدين 

 .الرتبوي األول لطفلها الذي يتشكل يف ُحضنها مبا تقول ومبا تصنع

: يف حياتنا نسمُع كلمة النجاح، نفرُح حينما نرى انجصاً، حنث صغاران أيها املباركون

 على النجاح، اجملتمع من حولنا ينافس على النجاح.

صون أقواٌم بقي ذكرهم بعد رحيلهم، كانت حياهتم هلل در أولئك الناجصني! الناج

مليئًة ابإلَنازات والثمرات الكبرية؛ فانظر حلياة املرسلني وكيف حققوا النجاح يف 

 الدعوة واإلصالح.

ُث  كيف َنح يف صغره، مع أنه نشأ يتيماً،،ملسو هيلع هللا ىلصوانظر لسيدهم وخامتهم رسول اهلدى 

 واصل حياته، وكان أميناً يف جمتمعه.

ه لتارخيه الدعوي، كيف َنح يف التأثري يف حياة الكثريين؟ واآلن يتبع منهجُث انظر 

 املليارات من البشر، إنه النجاح يف أعلى صوره.
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ُث طالع سري اخللفاء األربعة لرتى العجب يف نصرة الدين، ونفع املسلمني يف مشارق 

 األرض ومغارهبا.

الصاحلني للعلماء والعُّباد و وال تزال كتب التاريخ تضع بني سطورها أمجل القصص 

الذين كانت حياهتم متميزًة ابهلمة العالية، فكانت حياهتم نوراً مضيئاً يف زماِنم وبعد 

 زماِنم.

ويف زماننا َند صوراً متميزة للنجاح يف التقدم الصناعي والعسكري والتعليمي والصصي 

 والتقين وغريها من صوٍر للتنافس الكبري.

 

 ال نكون يف صف الناجصني؟ هل نكتفي فق  بذكر سريهم معاشر املسلمني: مل 

 وقصصهم؟ ألسنا قادرين على أن نكون حنن قصًة يف كتاب الناجصني؟.

 



9 
 

هل حنن عاجزون عن صناعة شيء جديد يف حياتنا لبالدان، جملتمعاتنا، لديننا، لدنياان؟ 

 قادرون على رسم لوحة النجاح، ولكننا حباجة إىل أدوات الرسم. -وهللا!-حنن 

 

َي عاشق النجاح: كن مبادرًا ألعمالك، لطموحاتك، ويف كتاب ربنا: )َسارُِعوا(، 

 )َوَسابُِقوا(، ونبينا يقول: "ابدروا".

أخي: اجعل املبادرة صفًة الزمًة لك، دع الكسل جانباً، وال تكن من أصصاب 

 .التسويف والرتدد

 وإذا كانت النفوس كباراً *** تعبت يف مرادها األجسام

 

َي طالب النجاح: الزم َمن لديه الطموحات الكبرية، انتِق صديقك وجليسك، ونبينا 

 يرشدان ويقول: "املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل" حسنه األلباين.  ملسو هيلع هللا ىلص

 أنت على مهة خليلك، وعلى مست خليلك وأدبه وطموحاته.
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الناجح يقرأ يف سري الناجصني، ويتأمل يف أخبار املتميزين، حياول اللصاق هبم، والسري 

 على ِنجهم، نعم؛ ) َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعْبٌَة أِلُْوِل األَْلَباِب(.

 

الناجح ال يرضى أببس  األمور، وال يتعلق هبدٍف يسري، مهومه تدور حول التميز 

ت األمور ومعاليها، ويكره سفاسف األمور، يتعلق ابلثرَي والتقدم، يبصث عن كماال

وأينف من الثرى، يريد الوصول للجبل، ولو كلفه ذلك الكثري، يسري بروح عالية، 

 وقلٍب كبري، ونفس تواقة.

الناجح متتلئ ساعاتُه ابلعمل الدؤوب املثمر املتميز، قد يعيش قلياًل؛ ولكنه يصنع  

 الكثري.
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يعيش ست سنوات يف اإلسالم، ولكنها كانت عامرة خبدمة  هذا سعُد بن معاذ 

الدين، فلما مات اهتز ملوته عرش الرمحن. َي هللا! ما هذا احلدث اهلائل الذي يهتز 

 له عرش الرمحن؟!.

أيها الناجصون: الناجح قد خيطئ يف طريق النجاح، وقد تتعثر قدمه يف أثناء املسري، 

 قوط.يستفيد من خطئه، ويعرف السبب يف السولكنه يقوم مباشرة، وينهض مسرعاً، 

أيها الكرام: الناجصون يعرفون قيمة الوقت، ويستثمرون كل حلظة من حياهتم يف 

 إحداث اجلديد هلم وألمتهم.

إن الزمن الذي ذهب من عمرك كثري، ولعلك ال تدرك الزمن القادم، فأدرك ساعتك 

م، ال ة أوقاتك، األهم فاملهاليت أنت فيها؛ رتب وقتك، اجعل األولوَيت يف مقدم

 تسمح لألجهزة الذكية ومواقع التواصل وأصدقاء الفوضى أن يسرقوا وقتك.

عباد هللا: إن انتهاز الفرص من صفات الناجصني، وقدميًا قيل: هناك من يشاهد 

الفرصة، وهناك من ينتهزها. َكد أن الفرص كثرية ومتنوعة؛ يف دينك فرص، يف 
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 يت فرص، يف تطويرك لنفسك ستمر عليك بعض الفرص، يفعالقاتك مع اآلخرين َ

عامل الوظائف فرص. هناك فرص مالية، وفرص أسرية؛ كن ذكيًا يف كيفية االستفادة 

 من الفرص لتكون من الناجصني.

 

معاشر الناجصني: إن رواد النجاح ميلكون مهارة يف اختاذ القرارات، يوقنون أبن اختاذ 

ون، مستقبل حياهتم، يدرسون القرار بكل تفاصيله، يستشري القرار يؤثر كثريًا على 

 يتأنون، ُث يتوكلون على هللا يف تنفيذ القرارات.

وين عباد هللا: من أراد النجاح فليتعلق ابهلل، ويلح يف الدعاء بني يديه: )َوقَاَل رَبُُّكُم اْدعُ 

 َأْسَتِجْب َلُكْم(.

 هذا وأستغفر هللا ِل ولكم ...
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 الثانيةاخلطبة 

احلمد هلل على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال هللا 

وحده ال شريك له تعظيًما لشأنه، وأشهد أن نبينا حممدًا عبده ورسوله.. صلى هللا 

 . أما بعد.عليه وعلى آله وصصبه وسلم تسليماً مزيداً 

 .. ونفس هزيلة، ومهة هامدةَي أيها الشاب: إَيك أن تعيش بروح منهزمة، 

غريِّ من أسلوب حياتك، ابدْر لتنمية مواهبك، ابتكر شيًئا جديًدا، ال تكن تقليدَيا 

يف َّنطية تفكريك، وال سلبياا يف رؤيتك، وال سطصياا يف اهتماماتك، وال حمدوًدا يف 

 .تطلعاتك، فالنجاح ليس حيده حد، واإلَناز ليس له عد

ين فيما ال ُُتسن! إَيك أن تكون شخصية ُمعلَّبة، أو ذا طريقة حذاِر من تقليد اآلخر 

ُمقولبة! نسخ ومسخ، وقص ولصق! كال .. فدورك أكب ِما تظن، ومسئوليتك أعمق 

 !ِما تتوقع، فخانتك ال يسدها إال أنت، وزاويتك ال ميألها سواك
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 أيها املؤمنون: أيها اآلابء واملربون: أيها الشباب الناضج:

إن من أبرز العوائق يف طريق النجاح يف ُتقيق الطموحات ضعف العزمية واإلصرار،  

كيف ال ؟ وبعض أبناءان وشبابنا منذ نشأته وعبارات التخويف تطرق أذنيه، وكلمات 

 التصذير من خوض جتربة جديدة ال تنفك عن مسمعيه ..

 راء!وأضعافها إىل الو يعيش أحدهم ُمرتدًدا، ُمتأخًرا، ُمتقهقًرا، خطوة إىل األمام، 

 صارت حياته تقليدية ال ُروح فيها، وال جديد يُنعشها، حياة مكرورة، وتفاصيل ُِمِلة.

 

َي من رُْمَت النجاح: ال تلتفت وراءك! فخلف كل انجح أشباح موكلة بتخذيله، 

 واحلد من عزميته، والسعي يف قطع سريه، واعتصم بربك والتجأ إليه، واستعن به وتوكل

 (.ِعَباِدِه َخِبريًا َوتـَوَكَّْل َعَلى احلَْيِّ الَِّذي اَل مَيُوُت َوَسبِّْح حِبَْمِدِه وََكَفى بِِه ِبُذنُوبِ ) ،عليه

 قل: اللَّهمَّ ملسو هيلع هللا ىلص"قال ِل رسول هللا حيث قال:لعليملسو هيلع هللا ىلصوصية احلبيب املصطفىوتذكر 

 .مسلم أخرجه وابلسداد سداد السهم" ة الطريق،واذكر ابهلداية هداي، اهدين وسددين
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روي عن بعض السلف أنه قال: "من كان يومه مثل أمسه فهو مغبون، ومن كان 

 يومه دون أمسه فهو حمروم، ومن مل يتفقد الزَيدة يف عمله فهو يف نقصان".

ا هي إشارات ودالالت يف طريق النجاح، اللهم هذا ما أردان إيراده يف هذه اخلطبة وإَّن

، ، اللهم إان نسألك اهلدى والتقى والسداد والغنعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا

 اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خري من زكاها َي حي َي قيوم.

 من صلى عليه مرة واحدة صلى هللا ههذا وصلوا وسلموا رمحكم هللا على نبيكم فإن

عليه هبا عشراً، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حممد، اللهم ارض عن خلفائه 

الراشدين وعن زوجاته أمهات املؤمنني وعن الصصابة أمجعني وعن التابعني هلم 

 إبحسان إىل يوم الدين. 

ْحَسا يـَنـَْهى َعِن اْلَفْصَشاِء ِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب وَ عباد هللا: ِإنَّ اَّللََّ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِ

اجلليل يذكركم، واشكروه  فاذكروا هللا العظيم .َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

 .على آالئه ونعمه يزِدكم، ولذكر هللا أكب، وهللا يعلم ما تصنعون


