
 Small things...  أش١بء صغ١شح رإدٞ ئٌٝ ٔزبئظ وج١شح
lead to big results  

. لذ رىْٛ إٌزبئظ ئ٠غبث١خ .. رإدٞ ئٌٝ ٔزبئظ وج١شح، ٕ٘بن أش١بء صغ١شح 
ششة س١غبسح دخبْ ٚاؽذح لذ ٠إدٞ ئٌٝ ششة ) . فّضلا .. أٚ سٍج١خ

ثزسبِه فٟ ئ) ، ٚ ِٚب ٠زجغ رٌه ِٓ أِشاض،  (اٌذخبْ ٌسٕٛاد ػذ٠ذح
٠ؾذس ، . ٘زا ا٤ِش .. لذ ٠إدٞ ثه ئٌٝ ؽت إٌبط ( ،ٚعٗ ِٓ ٠ؾذصه

لذ ٠فؼٍٙب اٌّٛظف أٚ ، . ٕ٘بن أش١بء ثس١طخ .. فٟ اٌؾ١بح ٚفٟ اٌؼًّ
 اٌّذ٠ش فزؾذس رأص١شاد وج١شح.

،  وج١شاا  سٍج١با  أْ ٕٔزجٗ ئٌٝ ٘زٖ ا٤ش١بء اٌزٟ رُؾِذس رأص١شاا ، ِٓ اٌُّٙ 
 ٌٕفؼٍٙب،  وج١شاا  ئ٠غبث١با  ئٌٝ رٍه اٌزٟ رؾذس رأص١شاا ٚأْ ٕٔزجٗ .. ٌٕزغٕجٙب 

، ٌٚىٓ ٕ٘بن أش١بء ثس١طخ ال رؾزبط ئٌٝ عٙذ وج١ش أٚ ر٠ًّٛ ظخُ ، . وٍٕب ٔغذ صؼٛثخ فٟ رط٠ٛش ػٍّٕب ..
 . .. ٠ّٚىٓ أْ رسبػذٔب وض١شاا 

. ٚػٍٝ عبٔت .. ٘ٛ أصؼتثؾش ػٓ ِب ئصُ ، ٚرطج١مٙب ، اثذأ ثبٌجؾش ػٕٙب  .. ٌّبرا ًّٔٙ ٘زٖ ا٤ش١بء اٌصغ١شح؟
 فٍٛ أصٌٕب ٘زٖ ا٤سجبة ٌّٕؼٕب ِشبوً وج١شح.، رىْٛ ثسجت أِٛس ثس١طخ ، فاْ ِؼظُ اٌّشبوً ، آخش 

 

 :متىىعة  أمثهة
 

  ؽفع اٌج١بٔبد ثشىً ِٕظُ سٛاء فٟ ٍِفبد ؽم١م١خ أٚ ئٌىزش١ٔٚخ:
ٚ٘ٛ ِب لذ ٠ٛفش اٌىض١ش ِٓ اٌٛلذ ، سزشعبع ِؼٍِٛبد ص١ّٕخ ػٕذ اٌؾبعخ ئ١ٌٙب ئٌٚىٓ ٔز١غزٗ ٟ٘ ، ػًّ ثس١ػ 

 ٚاٌّبي
 

  وزبثخ اٌزبس٠خ ػٍٝ أٞ رمش٠ش أٚ ِزوشح:
 ..  . ً٘ ٘زٖ اٌؾمبئك ؽذ٠ضخ أَ لذ٠ّخ؟.. ٠غؼٍٕب ال ٔؼشف ِزٝ ُوزت اٌزمش٠ش، ػذَ وزبثخ اٌزبس٠خ 

 
  وزبثخ ٍِخص فٟ ثذا٠خ اٌزمبس٠ش اٌط٠ٍٛخ:

 ا٢خش٠ٓ ٠ٛفش اٌىض١ش ِٓ اٌٛلذ ٌٍمشاءٌٚىٓ رٌه ، ٠زوش  ال رسزغشق ٚلزبا ، وزبثخ اٌٍّخص 
  سزخذاَ صٛس ٌزٛظ١ؼ اٌؾمبئك فٟ اٌزمبس٠ش أٚ اٌؼشٚض اٌزمذ١ّ٠خ:ئ

 لذ رغٕٟ ػٓ ػششاد اٌىٍّبد، اٌصٛسح اٌٛاؽذح 
 

  ثزؾم١ك ثؼط إٌزبئظ اإل٠غبث١خ: ؽزفبالا ئرٕبٚي اٌؾٍٜٛ ِغ اٌّشؤٚس١ٓ 
 ٌٗ رأص١ش ػ١ّك، ٌىٓ شٟء ثس١ػ 

 
  ثخػ ٚاظؼ:رذ٠ٚٓ ث١بٔبد اٌؼًّ 

 ٚ٘ٛ ِب لذ ٠زسجت فٟ اٌخطأ فٟ لشاءرٙب، رُىزت ثخػ غ١ش ٚاظؼ ،  اٌىض١ش ِٓ ا٤سلبَ اٌزٟ رذْٚ ٠ذ٠ٚبا 
 

  ِشاعؼخ اٌزمش٠ش أٚ اٌّزوشح أٚ اٌشسبٌخ اإلٌىزش١ٔٚخ لجً ئسسبٌٙب:
فٟ اٌشسبٌخ وزشبف أخطبء ئػٕذ ، ٌٚىٕٙب رغٕٟ ػٓ اٌىض١ش ِٓ اٌؾشط ، لذ رسزغشق صٛاْ أٚ دلبئك ، اٌّشاعؼخ 

 أٚ اٌزمش٠ش ثؼذ ئصذاسّ٘ب
 

  اإلػذاد لجً اٌؾذس:
فٟ ٔغبػ  وً ٘زا ٠سبػذ وض١شاا  … ، اإلػذاد ٌٍسفش عزّبعإل، اإلػذاد ٌ سزؼذاد ٌٍّمبثٍخ اٌشخص١خ ٌٍزٛظ١فإلا

 ٠ٚغٕٟ ػٓ اٌىض١ش ِٓ اٌّشبوً، اٌؼًّ 
 

  اٌزٛاعذ فٟ ِٛلغ اٌؼًّ ٔفسٗ ٌّؼشفخ ؽم١مخ اٌّشبوً:
ِٓ رصٛس  ثذالا ، ٠ؼٕٟ اٌٛلٛف ػٍٝ ؽم١مخ ا٤ِٛس ِٛلغ خذِٟ ، أٚ  سٛاء وبْ ِصٕؼبا ، ِغشد ص٠بسح ِٛلغ اٌؼًّ 

 أِٛس ال رؾذس فٟ أسض اٌٛالغ
 
  خز١بس أٌٛاْ ِٕبسجخ فٟ اٌؼشٚض اٌزمذ١ّ٠خ:ئ

 ٚئال فاْ اٌؾبظش٠ٓ ٌٓ ٠سزط١ؼٛا لشاءح ِب وزجزٗ،  ٌٚىٕٗ ُِٙ عذاا ، شٟء ثذ٠ٟٙ 



 
  ٌٍؼّلء:سزّبع إلا

ٌزؾس١ٓ  ٘بئلا  ٠ز١ؼ ٌه ِصذساا ، سزّبع ٌٍؼّلء ِٚمزشؽبرُٙ ِٚشبوٍُٙ إلٌ، ثزي ثؼط اٌٛلذ ٚاٌّغٙٛد 
 ِٕزغه أٚ خذِزه

 
  سزّبع ٌّشبوً اٌّشؤٚس١ٓ:إلا

 صُ ثؼذ رٌه ِؾبٌٚخ ِسبػذرُٙ رغؼٍُٙ ِزؾفض٠ٓ ٌٍؼًّ، ٠شؼشُ٘ ثبٌسؼبدح ، سزّبع ٌٍّشؤٚس١ٓ إلِغشد ا
 

  فٟ إٌّبسجبد: ٚاٌضِلءرٕٙئخ اٌّشؤٚس١ٓ 
 ٌٗ ٔزبئظ خ١ب١ٌخ، ٌىٓ ِغٙٛد ال ٠زوش 

 
  ٚظغ ٌٛؽبد ئسشبد٠خ فٟ اٌّصبٔغ:

 ٠سبػذ ػٍٝ رم١ًٍ ا٤خطبء ٚرم١ًٍ اٌؾٛادس، شٟء غ١ش ِىٍف 
 
  سزشبسح:إلا
سزشبسح ا٤صذلبء ٚاٌضِلء ٚاٌّشؤٚس١ٓ ٚاٌشؤسبء ئ. .. رغؼٍه رسزف١ذ ِٓ فىش ٚخجشاد ا٢خش٠ٓ، سزشبسح إلا

 ٌٚىٕٙب رّٕؼٕب ِٓ اٌٛلٛع فٟ وض١ش ِٓ ا٤خطبء، ِٚزبؽخ ، رىْٛ ِغب١ٔخ 
 

  إٌص١ؾخ:
 ئرا ثزٌذ ٌُٙ ٔصبئؼ ِف١ذح،  ٌٚىٕٙب رف١ذُ٘ وض١شاا ، ػ١ٍه  وج١شاا  ال رّضً ػجئبا ، ٔص١ؾزه ٣ٌخش٠ٓ 

 
  عزّبػبد:إلٚظغ سجٛسح فٟ غشفخ ا

 ٠سبػذ ػٍٝ اٌؾٛاس ٚإٌمبش، ٚعٛد اٌسجٛسح 
 
  سزخذاَ شجىبد اٌّؼٍِٛبد اٌذاخ١ٍخ إلربؽخ اٌّؼٍِٛبد ٌٍّٛظف١ٓ:ئ

سزغلٌٙب إلربؽخ اٌىض١ش ِٓ اٌّؼٍِٛبد ئٚاٌزٟ ٠ّىٓ ، ٌذ٠ٙب شجىبد ِؼٍِٛبد داخ١ٍخ ، اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌششوبد 
 ِؼٍِٛبد أسبس١خ غ١ش ِزبؽخ ثأْ ٕ٘بن، . ٌٚىٕه رفبعأ . ٌز١س١ش ػٍُّٙ ٚرسش٠ؼٗ، ٌٍؼب١ٍِٓ 

 
  رذس٠ت اٌّٛظف ػٍٝ أٞ ػًّ ال ٠ؼشف و١ف ٠إد٠ٗ:

ٌٚىٕٗ ٠غؼً اٌؼبًِ ، لذ ٠سزغشق دلبئك أٚ سبػبد أٚ أ٠بَ ؽست غج١ؼخ اٌؼًّ ، اٌزذس٠ت ػٍٝ اٌؼًّ اٌغذ٠ذ 
 ٠جذأ فٟ اٌؼًّ ثىفبءح ٠ٚصً ثسشػخ ٌّسزٜٛ اٌغٛدح ٚاٌسشػخ إٌّشٛد٠ٓ

 
 :  عزّبع أٚ اٌّؾبظشحإلاٌّسبػذح لجً ااٌزأوذ ِٓ ػًّ ا٤عٙضح 

ٌٚىٕٗ ٠ّٕغ ِٓ فشً ، عزّبع إلشٟء ال ٠سزغشق دلبئك لجً ا ... ِضً أعٙضح اٌؾبسٛة ٚػبسض اٌج١بٔبد
 عزّبعإلا

 
  ِىبْ اٌؼًّ: ٚظغ سٍخ ٌٍّّٙلد فٟ

 .. رصٛس ِبرا ٠ؾذس ، ئْ ٌُ رٛفش سٍخ ثغٛاسن ؟! ٠غؼً اٌّىبْ ٔظ١فبا ، ٚعٛد سٍخ ٌٍّّٙلد 
 

  : رٛف١ش ا٤دٚاد اٌجس١طخ اٌلصِخ ٌٍؼًّ
 ٚأعٙضح اٌم١بط ٌٍىٙشثبئٟ، ٚأدٚاد إٌظبفخ ٌٍّشغً ، ِضً اٌّفبر١ؼ ا١ٌذ٠ٚخ ١ٌٍّىب١ٔىٟ 

 
  ِزبثؼخ ٔظبفخ ٚرشر١ت ِىبْ اٌؼًّ:

 ٠غؼً اٌؼبٍِْٛ ٠ٍزضِْٛ ثزٌه، ٚئصشاسن ػٍٝ ٔظبفخ ٚرٕظ١ُ ِىبْ اٌؼًّ ، ِغشد ِشٚسن فٟ ِىبْ اٌؼًّ 
 

  سزّبع ٌٍّٛظف١ٓ:إلٌ عزّبع دٚسٞئ رؾذ٠ذ
ٌٚٓ ، عزّبع إلٚثبٌزبٌٟ فٍٓ رٕشغً ػٓ ٘زا ا، ٌزٌه  ِخصصبا  ٠ؼٕٟ أْ ٕ٘بن ٚلزبا ، ِغشد رؾذ٠ذ ِٛػذ صبثذ 

 رٕسبٖ
 

  زؼبًِ ِغ اٌؼّلء:راٌزؼبًِ ِغ اٌضِلء وّب 
سزشبسح اٌّسزخذ١ِٓ ثشىً ئفلثذ ِٓ ، سزخذاَ داخً اٌّإسسخ إلػٕذ رص١ُّ ٔظبَ ٌٍّؼٍِٛبد ٌ فّضلا 

 سزخذاِٗئِٚب ٠سًٙ ، ٌىٟ ٔصً ئٌٝ ِب ٠خذَ اٌؼًّ ؽم١مخ ، ِسزّش 
 



  اٌصذق ٚئشبػخ اٌصذق:
ِٕز ػذح  ٌززوش ِب لٍزٗ وزثبا  ٚال ٠غؼٍه ِعطشاا ، ٌزىزة  فٙٛ ال ٠غؼٍه رجزي ِغٙٛداا ، اٌصذق أ٠سش ِٓ اٌىزة 

٠ٚغؼً اٌؾمبئك ، ٌؼًّ ٠جٕٟ اٌضمخ ث١ٓ اٌغ١ّغ ثسبغزٗ فبٌصذق فٟ ا . ِٚغ.. أشٙش ٌىٟ رشددٖ ِشح أخشٜ
 ٠ٚسبػذٔب ػٍٝ اٌٛصٛي ئٌٝ ا٤سجبة اٌؾم١م١خ ٌٍّشبوً، ِسغٍخ 

 
  وزبثخ اٌّٙبَ اٌزٟ ٠ٕجغٟ أداؤ٘ب:

 رسبػذن ػٍٝ ػذَ ٔس١بْ اٌّٙبَ اٌّطٍٛثخ، ٘زٖ اٌىزبثخ 
 

  رٛف١ش اٌّؼٍِٛبد اٌلصِخ ٌٍؼًّ:
٠إدٞ ئٌٝ أْ ٠جذأ اٌؼبٍِْٛ ،  ثّٛلغ اٌؼًّ ِؼٍِٛبد ِشرجطخ ثبٌؼًِّغشد ٚظغ اٌىزبٌٛعبد ٚأٔظّخ اٌؼًّ ٚأٞ 

 ػزّبد ػٍٝ اٌزغشثخ ٚاٌخطأإلِٓ ا ثذالا ، ِٙب ٚاٌجؾش ػٓ اٌؾٍٛي اٌصؾ١ؾخ اسزخذئفٟ 
 
  ثزسبِخ ػٕذ اٌزؼبًِ ِغ اٌؼ١ًّ:إلا

سزمجبٌه ٌٍؼ١ًّ ثبثزسبِخ ٚثٛعٗ ئٌٚىٓ ِغشد ،  ثزسّذ وض١شاا ئِٓ اٌصؼت أْ رغذ ِٓ ٠مٛي ٌمذ رؼجذ ٤ٕٟٔ 
 ٠ؼٕٟ أٔه رشؽت ثٗ، ثبش 

 
  رأوذ ِششف ِٕٚٙذط اٌص١بٔخ ِٓ دلخ أسٍٛة اٌزض١٠ذ ٚاٌزشؾ١ُ:

. ِٚٓ .. ٌٚىٕٗ ٠ّٕغ اٌؼذ٠ذ ِٓ ِشبوً اٌّؼذاد، ٌجسبغزٗ ، شٟء سثّب ٠سزٕىف أْ ٠فؼٍٗ ِششف اٌص١بٔخ 
 ٚعٛد أٞ شٟء غ١ش غج١ؼٟ ثبٌّؼذاد ٚػذَ، سثػ )رشث١ػ( اٌّسب١ِش ِٓ ٔظبئش رٌه رأوذ اٌّشغً 

 
  ئػذاد خطخ ػًّ س٠ٕٛخ ٚشٙش٠خ:

 سزغلي اٌّٛاسدإل٠غؼٍٕب ٔجؾش ػٓ اٌطشق اٌّضٍٝ ، ئػذاد خطخ ػًّ 
 

  شىشن ٣ٌخش٠ٓ:
،  ٌض١ٍِه اٌزٞ سبػذن” شىشا“. لً .. ٣ٌخش٠ٓ وج١شاا  ٌٚىٕٗ س١ؼٕٟ ش١ئبا ، ٌٓ ٠ش٘ك ٌسبٔه ، ” شىشا“لٛي 

 ، ٌٍؼ١ًّ اٌزٞ صاس سٛله اٌزغبسٞ ٌزضَ ثّب ػ١ٍٗئ، ٌٍّٛسد اٌزٞ  ، ٌّشؤٚسه ٌشئ١سه
 
 

  رؾذ٠ذ أ٘ذاف:
ِضً رؼٍُ ِٛظٛع عذ٠ذ ، . وزٌه رؾذ٠ذ ٘ذف ٌٍّٛظف .. ِغشد رؾذ٠ذ ٘ذف ٌإلٔزبع١خ أٚ اٌغٛدح ٠ؾفض اٌؼب١ٍِٓ

ٌزط٠ٛشٖ  ٌٍم١بَ ثزٌه ٚسؼ١ذاا  فاْ ٘زا ٠غؼٍٗ ِزؾفضاا ، أٚ ئٌمبء ِؾبظشح ػٍٝ اٌضِلء ٌششػ رىٌٕٛٛع١ب عذ٠ذح 
 ٌٕفسٗ

 
  :صبدسبْ ػٍٝ اٌّىزت ٌٍٛاسد ٚعضء ٌٍرخص١ص ِى

 ٌٚىٕٙب رغؼً ا٤ٚساق ِٕظّخ عذاا ،  ػ١ٍّخ رٕظ١ّ١خ ثس١طخ عذاا 
 

  اٌزخٍص ِٓ ا٤ٚساق اٌزٟ ال داػٟ ٌلؽزفبظ ثٙب:
 رؼًّ ٠ٚسبػذن ػٍٝ اٌزشو١ض ف١ّب،  ٌٚىٕٗ ٠غؼً اٌّىبْ ِٕظّبا ، أِش ال ٠ؾزبط ِغٙٛد 

 

ونكىك قادر عهى ، انتً تؤدي إنى وتائج عظيمة ، األشياء انبسيطة  جميعمه انصعب أن وحصر تعقيب ... 
  ..  ونكه انسؤال هى هم ستقىو بها أو ال؟، كتشافها فً مجال عمهك إ

 


