
ُ  Reduce your words...  !فؼحٌهأ لًٍ والِه ٚػظِّ
raises your own actions  

ٚجٌؾىٜٛ ِٓ عٛء ، ٔطمحد ج٢خش٠ٓ ئفٟ ، وُ ِٓ جألٚلحش ٠ن١غ 
فٙزج  .. ٔطظحس ٚعٛء جٌّؼحِالش؟إلجٌّٕطؿحش ٚمؼف جٌخذِحش ٚهٛي ج

ِٓ غرحء ِشؤٚعٗ ٚعٛء أدجتٗ ، ال ٠ىف ػٓ جٌؾىٜٛ ٌض١ٍِٗ ، ِذ٠ش 
٠غطّطغ ذر١حْ ػ١ٛخ ، . ٚ٘زج ِٕٙذط .. ٚئّ٘حٌٗ فٟ جٌؼًّ
دجتُ جٌؾىٜٛ ِٓ ، . ٚ٘زج ِٛظف جٌطغ٠ٛك .. جٌّٕطؿحش جٌّك١ٍس

٠ّنٟ ٚلطٗ ، . ٚ٘زج ِٛظف جٌّؾطش٠حش .. فؼٛذس جٌطؼحًِ ِغ جٌؼّالء
٠ؾىٛ ِٓ ، . ٚ٘زج ِٛجهٓ .. ٠طٙىُ ػٍٝ عٛء ِغطٜٛ جٌّٛسد٠ٓ

. .. دجتُ جٌؾىٜٛ ِٓ ٚؾٛد قفش فٟ جٌطش٠ك،  ٚ٘زج ػحًِ فٟ ِقٕغ ... هٛي جٌطٛجذ١ش فٟ جٌغٛق جٌطؿحسٞ
، . ٚ٘زج هحٌد .. ٠ؾطىٟ ِٓ مؼف خذِس جإلٔطشٔص ِمحسٔس ذخذِس جإلٔطشٔص فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز، ٚ٘زج هر١د 

 …. ٚ٘زج ٠ؾىٛ .. ٠طكذظ وً ٠َٛ ِغ صِالتٗ ػٓ مؼف جٌخذِحش فٟ جٌؿحِؼس ٚضخٍفٙح ػٓ جٌؿحِؼحش جٌؼح١ٌّس
 .ٚأٔح غ١ش سجك ػٓ ِٕطؿه، أٔص غ١ش سجك ػٓ خذِطٟ  … ٚوٍٕح ٔؾىٛ … ؾىٛٚ٘زج ٠

 

 A few words ... A lot of work،،،  وػ١ش ِٓ جٌؼًّ...  ل١ًٍ ِٓ جٌىالَ

عطفحدٖ ئ. ِح جٌزٞ .. . ال ٠ّىٓ أْ ضن١غ ٚلطه ٚػّشن فٟ والَ ال ٠ُمذَ ٚال ٠ُإخش.. دػه ِٓ ٘زج، ٠ح أخٟ 
ٓ أدجء جٌّشؤٚط؟.. جٌّذ٠ش ق١ٓ ؾٍظ ٠مـ ػٍٝ ص١ٍِٗ ػٓ غرحء ِشؤٚع١ٗ؟  . .. ئٔٙح ِن١ؼس ٌٍٛلص .. ً٘ ضَكغَّ

،  ٚضطكذظ ػٓ جٌّؾىٍس فٟ وً ِكفً  ضؾىٛ، . ال ٠ّىٓ أْ ضن١غ ٚلطه .. ٌٓ ٠كذظ ٔط١ؿس ٌزٌه ئْ ؽ١ثح  
 .جإل٠ؿحذٟ ٚجإلفالـ ئْ ئعططؼص ٌٚىٓ الذذ أْ ضغطغً ٚلطه فٟ جٌؼًّ

ٚوٍٕح ٔؾىٛ ِٓ ذؼنٕح ، وٍٕح سجتؼْٛ  ... فّٓ جٌّخطة؟، ٟٚ٘ ِطمٕس ، ٚ٘ٛ أ١ِٓ ، ٚأٔح ِرذع ، أٔص سجتغ 
ٚٔكٓ فٟ ٔفظ جٌٛلص فٟ ، . ال ٠ّىٓ أْ ٔىْٛ وٍٕح سجتؼ١ٓ ِٚرذػ١ٓ ِٚطم١ٕٓ .. . ئٔٙح قٍمس ِفشغس.. جٌرؼل؟
١ٌظ  ... ال ٔرحٌٟ ذؼ١ٛذٕح ٚال ٔؼطشف ذٙحٚ، . الذذ إٔٔح ٔشٜ ػ١ٛخ ج٢خش٠ٓ .. لعط١حء ِٓ أدجء ذؼنٕح جٌرؼإلج غح٠س

. ٘زج جٌىالَ ٌٓ ٠كً .. ٚأال ضطكشن ٌكً جٌّؾىٍس، فٟ جٌىالَ ػٓ جٌّؾىٍس ،  ه٠ٛال   ِٓ جٌّؼمٛي أْ ضن١غ ٚلطح  
 جٌّؾىٍس.

 

 

 
  Do something...  !فؼً ؽ١ثح  ئ

ٌىٟ ضطؼحًِ ِغ جٌّؾىٍس ٚضؿذ ٚفش ٚلطه ، ٚجؾٗ جٌّؾىٍس ٚضؼحًِ ِؼٙح! 
ِٓ أْ ضظً ضطىٍُ ػٓ ٔفظ  ذذال  ، فىش فٟ قً جٌّؾىٍس ، ! ٌٙح قال  

 جٌّؾىٍس وً ٠َٛ.

 ج٢خش سضىحخإلذكع ػٓ جٌغرد جٌكم١مٟ ئ، فىش فٟ جٌكً!  ، أٔص ضؾىٛ
ئْ وحْ لٍس  .. أَ ػذَ فُٙ أَ لٍس ضكف١ض؟ ِٕٗ . ً٘ ٘ٛ ئّ٘حي. ٌألخطحء

. ئْ وحْ ػذَ فّٙٗ . ف١ض جٌّحدٞ أٚ جٌّؼٕٛٞضكف١ض ففىش فٟ ٚع١ٍس ٌٍطك
. ئْ وحْ ئّ٘حي . ؾؼٍٗ ٠ؼًّ ضكص ئؽشجف ِٛظف آخش خر١ش ذحٌؼًّئفكحٚي أْ ضٛمف ٌٗ و١ف١س أدجء جٌؼًّ أٚ 

 . ضؼحًِ ِغ جٌّؾىٍس!.. فكحٚي أْ ضر١ٓ ٌٗ ػٛجلد ئّ٘حٌٗ ٚقحٚي أْ ضؾؿؼٗ ق١ٓ ٠ٙطُ ذؼٍّٗ

. ئْ ٚظ١فطه ٟ٘ جٌطؼحًِ .. فحذكع ػٓ ٚع١ٍس ٌٍطؼحًِ ِؼُٙ، ئْ وٕص ضؾىٛ ِٓ فؼٛذس جٌطؼحًِ ِغ جٌؼّالء 
فٟ جٌطؼحًِ ِؼُٙ ٚدسخ  . وٓ ِرذػح  .. ِغ جٌؼّالء ِٚكحٌٚس ئسمحتُٙ ٚجٌركع ػٓ ِح ٠ش٠ذٚٔٗ ِٚؼشفس ِح ٠نح٠مُٙ

ءن جألوػش ِٕه خرشز ػٓ جٌطؼحًِ ِغ عأي صِالئ. .. ٔفغه ػٍٝ جٌطؼحًِ ِغ أٞ ػ١ًّ ِّٙح وحْ فؼد جٌّشجط
. سجلد أدجءن ٚضؼشف ػٍٝ جألعح١ٌد جٌطٟ ٔؿكَص ذٙح فٟ جٌطؼحًِ ِغ جٌؼّالء ٚضٍه جٌطٟ ٌُ .. جٌّٛجلف جٌقؼرس

 ضٕؿف.

. .. ذكع ػٓ ٚعحتً ٌٍطؼحًِ ِغ جٌّؾىٍسئفحذكع ػٓ أعرحخ جٌّؾىٍس ٚ، ئْ وٕص ضؾىٛ ِٓ مؼف جٌّٛسد٠ٓ 
أٚ ضٛفش ذؼل  ف١ٕح   ً٘ ٠ّىٓ أْ ضمذَ ٌُٙ دػّح  .. ذحٌؿٛدز ٚذّٛجػ١ذ جٌطغ١ٍُ؟  ٌطضجَإلً٘ ٠ٕمقُٙ جٌطكف١ض ٌ
ً٘ ٠ّىٓ ضم١ًٍ ػذد جٌّٛسد٠ٓ ..  ً٘ ٠ّىٓ ِغحػذضُٙ ٌطكغ١ٓ ؾٛدضُٙ؟.. فشؿ جٌطذس٠د ٌُٙ؟ 



ً٘ ٠ّىٓ أْ .. ً٘ ٠ّىٓ أْ ضّٕف ؾحتضز ع٠ٕٛس ألفنً غالغس ِٛسد٠ٓ؟ ..  ػٍٝ أفنً جٌّٛسد٠ٓ؟ لطقحسإلٚج
 ٌطضِٕح ِؼٗ ذؼمٛد ه٠ٍٛس جألؾً؟ئئرج ، ٍٝ جٌّٛسد ٌطط٠ٛش ٔفغٗ ٔنغو ػ

ذكع ػٓ جٌكً! .. ئال ضقً ئٌٝ جٌؾخـ جٌّطٍٛخ؟ ، أٔص ضؾىٛ ِٓ أْ جٌخطحذحش جٌطٟ ضشعٍٙح ٌؾشوس أخشٜ 
ً٘ .. ٚٔغخس ٌّذ٠ش وزج؟ ، فطشعً ٔغخس ٌّذ٠ش وزج ، ً٘ ٠ّىٓ أْ ضشعً ػذز ٔغخ ِٓ ٔفظ جٌخطحخ .. 

ٌٍطأوذ ِٓ لشجءضُٙ ٌٍرش٠ذ  ً٘ ٠ّىٓ أْ ضطقً ض١ٍف١ٔٛح   .. ٌٍطأوذ ِٓ ٚفٛي جٌشعحتً؟ ض١ٍف١ٔٛح  ٠ّىٓ أْ ضطقً 
 ً٘ ٠ّىٓ أْ ضغٍُ جٌشعحتً ِرحؽشز ٌٍؾخـ جٌّغثٛي؟.. جإلٌىطشٟٚٔ؟ 

. ٚظ١فطه ٟ٘ جٌطؼحًِ .. ذكع ٌٙح ػٓ قٍٛي ضّٕغ ِٓ ضىشجس٘ح أٚ ضمٍـ ِٓ ِقذضٙحئضؼحًِ ِغ ِؾحوً جٌؼًّ ٚ
ذكع ػٓ ئ. ضٛلف ػٓ جٌؾىٜٛ ٚ.. فأسٔح ؾذجسضه ٚأسٔح لذسجضه جإلدجس٠س ٚجٌف١ٕس، وً ٚجٌطغٍد ػ١ٍٙح ِغ ٘زٖ جٌّؾح

 .فؼً ؽ١ثح  ئ. .. جٌكً

 

 

 Are...  ِّٓ ضؾىٛ ُِٕٙ؟،  ً٘ أٔص أفنً قحال  
you better off, those who complain about 

them? 

ٌه ٌىٟ ال  دجفؼح  ، ؾؼً ِٓ جٌنؼف جٌزٞ ضشجٖ ٌذٜ ج٢خش٠ٓ ئ
 ُّ ؾؼً ِٓ جٌؼ١ٛخ جٌطٟ ضشج٘ح فٟ جٌّٕطؿحش ، ئضفؼً ِػٍٙ

ِٓ  ٌه ٌىٟ ٠ىْٛ ِٕطؿه خح١ٌح   قحفضج  ، ٚجٌخذِحش جٌّك١ٍس 
ٛ  ػحٌّٟ.، ضٍه جٌؼ١ٛخ   ٌٚىٟ ضىْٛ خذِطه رجش ِغط

ٚلذ ، . لذ ضمشس جٌطؼحًِ ِغ غ١ش٘ح .. أٔص ضؾىٛ ِٓ عٛء جٌّؼحٍِس جٌطٟ ضٍمح٘ح ِٓ ِٛظفٟ ضٍه جٌّإعغس
. ً٘ ٠ّىٓ . ، فىش فٟ أعٍٛخ ضؼحٍِه أٔص ِغ جٌؼّالء ٚجٌضِالء . فٟ وً جألقٛجي.. ٌٍطؼحًِ ِؼٙح ضىْٛ ِنطشج  

: فالْ ؽخـ غح٠س فٟ  ً٘ ٠ّىٓ أْ ضؿؼً صِالءن ٠مٌْٛٛ .. أْ ضؿؼً جٌؼّالء أوػش عؼحدز ذض٠حسز ِإعغطه؟
ٚجٌضِالء وّح ٠طؼحًِ أِػحٌُٙ فٟ جٌرالد  ً٘ ٠ّىٓ أْ ضؿؼً ِشؤٚع١ه ٠طؼحٍِْٛ ِغ جٌؼّالء .. جٌطؼحْٚ ٚجألدخ؟

 جٌّطمذِس؟

ً٘ جٌخذِس فٟ ِإعغطه ضمحسْ فٟ جٌؼحٌُ جٌّطمذَ ، أٔص ضؾىٛ ِٓ مؼف ِغطٜٛ جٌخذِحش ػٓ ٔظحتش٘ح 
ً٘ .. ٠مٌْٛٛ ٌه ئٔٙح أفنً ِٓ جٌّقحٔغ فٟ ذالدُ٘؟ ، ً٘ ػٕذِح ٠ضٚس جألؾحٔد ِقٕؼه .. ذؾشوس ٠حذح١ٔس؟ 

٘ال هٛسش جٌخذِس  .. ضؿذ أٔه ػٍٝ ٔفظ جٌّغطٜٛ جٌطمٕٟ جٌؼحٌّٟ؟، ه جٌرالد ػٕذِح ضكنش ِإضّشجش فٟ ضٍ
 جٌطٟ ضمذِٙح ٚضحذؼص جٌططٛس جٌؼٍّٟ ٚجٌطىٌٕٛٛؾٟ.

. ئٔه ٌٓ ضغطط١غ ضغ١١ش .. أٔص ضِؼرَص ِٓ جٌر١شٚلشجه١س ٚجٌطؼم١ذجش جإلدجس٠س فٟ ِإعغحش أخشٜ ضطؼحًِ ِؼٙح
. ٌٚىٓ ً٘ ذكػص ػٓ .. ٘زٖ جٌطؼم١ذجش جإلدجس٠س ػ١ٍه ٌٚىٕه ضغطط١غ ضم١ًٍ ضأغ١ش، جٌّإعغحش جألخشٜ 

ً٘ دسعص .. ً٘ دسعص ضرغ١و جٌؼ١ٍّحش جإلدجس٠س فٟ ِإعغطه؟ .. جٌطؼم١ذجش جإلدجس٠س جٌطٟ ٚمؼطٙح أٔص؟ 
 عرً ضؼؿ١ً ضمذ٠ُ جٌخذِحش جٌذجخ١ٍس أٚ جٌخحسؾ١س فٟ ِإعغطه؟

سضفحع ئ. ً٘ ضؾىٛ ِٓ .. شؤٚع١ه ف١ه. ٘ال ضؼشفص ػٍٝ سأٞ ِ.. أٔص ضؾىٛ ِٓ فؼٛذس جٌطؼحًِ ِغ ِذ٠شن
ً٘ ضؾىٛ ِٓ ػذَ عّحػٗ ٌشأ٠ه ٚأٔص ال ضظٓ أْ ِشؤٚع١ه .. فٛضٗ جٌّغطّش ٚأٔص دجتُ جٌطٛذ١خ ٌّشؤٚع١ه؟ 

 وػش٘طّحَ ِذ٠ش٠ه ذأِٛس ضحفٙس ٚأٔص ضؼحلد ِشؤٚع١ه ػٍٝ أِٛس أئً٘ ضؾىٛ ِٓ  .. لذ ٠أضْٛ ذأفىحس ٔحؾكس؟
 ٌطط٠ٛش أعٍٛذه جإلدجسٞ. ِذ٠شن دجفؼح  ٘ال ؾؼٍص ِٓ ضرشِه ِٓ .. ضفح٘س؟ 

. ً٘ أٔص ضشجػٟ جألِٓ جٌقٕحػٟ فٟ .. أٔص ضؾىٛ ِٓ جٌكفش فٟ جٌطش٠ك ٚضمٛي أْ رٌه ٠ذِش جٌغ١حسجش
ً٘ ضذسخ جٌؼح١ٍِٓ ػٍٝ أعح١ٌد جٌٛلح٠س .. ً٘ ضنغ جٌالفطحش جٌطٟ ضر١ٓ جٌطشق ج٢ِٕس فٟ جٌّقٕغ؟ .. ِقٕؼه؟ 

 ..الِس؟ ً٘ ضٛفش أدٚجش جٌغ.. ِٓ جٌكٛجدظ؟ 

 

 عاٌز عييل إذا فعيد عظيم .. ال ذنو عن خيقٍ ًذأذي مثيواىخالصح ... األمثيح ىيمقازناخ مثيسج .. اىميم ، 

 

 



 How do you go for your...  ٌؼٍّه؟ و١ف ضز٘د
business?  

. ال ٠ّىٓ أْ ضؼ١ؼ ق١حضه .. الذذ أْ ضز٘د ئٌٝ ػٍّه ٚأٔص ِطكفٌض ٚعؼ١ذٌ 
جٌزٞ ٠ىشٖ ، ألٔه ضز٘د وً ٠َٛ ئٌٝ ػٍّه ِػً جٌط١ٍّز جٌفحؽً ،  ضؼ١غح  

ٕٚ٘حن ، ٕٚ٘حن ػمرحش ، ٕ٘حن ِؾحوً فٟ جٌؼًّ ، . ٔؼُ .. جٌّذسعس
ٚػ١ٍه أْ ضخطحس أْ ، ٌٚىٓ ٘زٖ أؽ١حء ِٛؾٛدز ؽثص أَ أذ١ص ، ِنح٠محش 

أٚ أْ ضز٘د ئٌٝ ػٍّه ٚأٔص ِمرً ، ضز٘د ئٌٝ ػٍّه ٚجٌغُ ٠غّش لٍره 
 طظش ٌكظس جٌرذء وّح ٠ٕطظش جٌّطغحذك ؽحسز ذذء جٌغرحق.ػٍٝ جٌؼًّ ٚضٕ

 
 ?How can you motivate yourself...  و١ف ضغطط١غ ضكف١ض ٔفغه؟

ِػً أْ ضمَٛ ذطشض١د جٌٍّفحش ٚجألٚسجق خالي ، فٟ جٌؼًّ  مغ ٌٕفغه أ٘ذجفح  
% وً عطس أؽٙش أٚ أْ 1ؽٙش أٚ ضمَٛ ذطم١ًٍ جألخطحء فٟ جٌّٕطؽ ذٕغرس 

ِٙحسز ؾذ٠ذز فٟ جٌؼًّ خالي ِذز ِكذدز أٚ ضمَٛ ذطذس٠د ضمَٛ ذطؼٍُ 
 جٌّشؤٚع١ٓ أٚ جٌضِالء ػٍٝ أػّحي ؾذ٠ذز

º  ٚالذذ أْ ٘زج ٠غحػذ ػٍٝ، عٛف أؤدٞ ػٍّٟ ذؿذ٠س ، لً فٟ ٔفغه 
 ئْ وحْ جٌكحي ٌٓ، . لً فٟ ٔفغه .. فٟ ذٍذٞٚ ٌٕفغٟ ضكغ١ٓ جٌكحي   
 جٌّطغردفؼٍٝ جأللً ٌٓ أوْٛ أٔح ، ٠طكغٓ    

º  ٚالذذ أْ هللا ع١ؿحص٠ٕٟ ٠ٚرحسن ٌٟ، عٛف أوحفف فٟ جٌؼًّ ذىً فذق ٚأِحٔس ، لً فٟ ٔفغه 

º  ٌٚؼٍٟ أذ١ُص ِغفٛسج  ، عٛف أٔحَ آخش جٌٕٙحس وحال  ِٓ ػًّ ٠ذٞ ، لً فٟ ٔفغه ٌٟ 

º  ٚأٔطظش جألؾش ِٓ هللا، عٛف أعحػذ صِالتٟ ٚأعؼذ ذطؼحٟٚٔ ِؼُٙ ، لً فٟ ٔفغه 

º  فأس٠ف جٌؼّالء، ي ضمذ٠ُ جٌخذِس ذغشػس عٛف أقحٚ، لً فٟ ٔفغه 

º  ٌٚؼٍٟ أوْٛ ِّٓ ٌٟٚ ِٓ أِش ،  جٌّطؼح١ٍِٓ ِؼٟ ِٓ جٌضِالء ٚجٌؼّالءش ػٍٝ عٛف ُأ٠َغ، لً فٟ ٔفغه    
 فشفك هللا ذٗ، فشفك ذُٙ ،  جٌٕحط ؽ١ثح  

º  ًحنفٕٙ،  ذغ١طح  . ِّٙح وحْ ػٍّه .. ٚف١ّح ٠ّىٓ أْ ضطٛسٖ، فىش ف١ّح ٠ّىٓ أْ ضمَٛ ذٗ ج١ٌَٛ ذؾىً أفن 
 ففىش فٟ ضٕظ١فٙح ذؾىً أوػش ٔظحفس أٚ ذطش٠مس أ٠غش، . ٌٛ وٕص ضٕظف جٌكّحِحش .. فشؿ ور١شز ِٚإغشز ٌٍطط٠ٛش  
 أٚ أعشع  

º  ًّفطزوش فنً جٌقرش ػٍٝ جٌرالء، ئْ ضزوشش ِؾحوً ِٚنح٠محش جٌؼ 

º  ًّٚضزوش أْ، فطزوش أْ جٌقؼحخ ضخٍك جٌشؾحي ، ئْ ضزوشش ِؾحوً جٌؼ 
 ٛ ذمذسضه ػٍٝ جٌطؼحًِ ِغ جٌّٛجلف جٌقؼرسّخرشجضه فٟ جٌؼًّ ضٕ   

º  َٚأٔٗ ٌٓ، فطزوش ػذي هللا ، وطشجظ ِذ٠ش٠ه ذّؿٙٛدجضه ئئْ ضزوشش ػذ 
 ٠ن١غ ئخالفه فٟ جٌؼًّ   

º ضزوش أْ ٘زٖ فشفس ور١شز ٌططٛس ِؿطّؼه  ... 

º ضزوش أْ ٘زٖ فشفطه ٌخٍك ق١حز أفنً ألذٕحته ٚأقفحدن 

º  تاىيقمح اىحالهعٛف آضٟ ألٚالدٞ ، لً فٟ ٔفغه  ... 

º ِح ٌُ )فأٗ ال٠ٛؾذ ػًّ ضحفٗ ، ٔظش ئٌٝ ػٍّه ػٍٝ أٔٗ ػًّ ػظ١ُ أ
 فىً جألػّحي ٌٙح ل١ّطٙح ( ،٠ىٓ قشجِح  

º  ٠ؿؼً آخش٠ٓ ٠كزْٚ قزٚن، ضزوش أْ ِؿشد ل١حِه ذحٌؼًّ ذؿذ ٚأِحٔس 

º  ٟٕٚأقحٚي ذً عأظً أوحفف ، لً ئْ جٌّنح٠محش ٚجٌّؾحوً ٌٓ ضٛلف
 مؼ١ف ضط٠ٛش جٌؼًّ فأٔح ٌغص ِؿشد ؽخـ

º  .ٜذكع ػٓ ؽٟء آخش ئئْ ُأغٍك فٟ ٚؾٙه ذحخ ففىش فٟ أذٛجخ أخش



 ٠ّىٕه أْ ضمَٛ ذٗ فٟ جٌؼًّ.

º ػٕذِح ضكمك ٔؿحقح فٟ جٌؼًّ فحعؼذ ٚجقطفً ٌٚٛ ذّؾشٚخ ػق١ش ِغ ِٓ ؽحسوٛن جٌٕؿحـ 

º  ٌّح قٌٛه ضكغ١ٕح   ق١حضه دجتّح  ؾؼً ئٌٚىٓ ، ال ضؿؼً ق١حضه ِؿشد ٔمذ ٌّح قٌٛه 

º ذكع ػٓ فشؿ ٌّغحػذز ِٓ قٌٛه فٟ جٌؼًّئ 

º  ٟجألٌّحٟٔ ٚأج١ٌحذحٟٔ  ٚألً فٟ ٔفغه عٛف أغرص ٌٕفغٟ ج١ٌَٛ ٚوً ٠َٛ إٟٔٔ أفنً ِٓ جٌّٛظف جألِش٠ى 
 ُِٕٙ ٚئضمحٔح   . عٛف أوْٛ أوػش ٔظحِح  .. ُِٕٙ ٚئخالفح   عٛف أوْٛ أوػش ؾذج  ٚ ...   

º ِٚطٕٛع جٌّٙحَ ٚجٌّٙحسجش ذك١ع ضؿؼً ػٍّه غش٠ح  ، ذكع ػٓ جٌّٙحَ جٌطٟ ٠ّىٕه جٌم١حَ ذٙح وؿضء ِٓ ػٍّه ئ 
 ففىش فٟ و١ف١س ضٕظ١ُ جٌطٍرحش ٚو١ف١س، ٌٛ وٕص ِؿشد ِٛظف ذغ١و ضطٍمٝ جٌطٍرحش ِٓ جٌؼّالء  . فّػال  ...   
 ٓ ًِء جٌطٍد ٚ٘ىزج.ضٛف١ش جألٚسجق ٌٍؼّالء ٚو١ف١س ضٕظ١ُ جٌطحذٛس ٚو١ف١س ضم١ًٍ صِ   

º ْؾطّحػٟ ه١دئفكحٚي ذزي جٌّؿٙٛد ٚٚمغ جٌخطو ٌط١ّٕس ِشؤٚع١ه ٚضكف١ضُ٘ ٚخٍك ؾٛ ،  وٕص ِذ٠شج   ئ 

º قحفع ػٍٝ فالز جٌقرف ٌٛلطٙح ٚػٍٝ روش هللا ٚأٔص رج٘د ٌؼٍّه 

º قحٚي ضكف١ض صِالته ٚضؾؿ١ؼُٙ ػٍٝ جٌخشٚؼ ِٓ دجتشز جًٌٍّ ٚجإلقرحه 

º  ًّٚأٔح رج٘د ، . أٔح ؽخـ ؽش٠ف .. ٌٓ أر٘د ٌٍؼًّ ٚأٔح ذحتظ …ال  … : ال فمً، ئْ أفركص ٚأٔص وحسٖ ٌٍؼ
 ٌٟٚ سخ وش٠ُ، ػظ١ّس  فٟ ِّٙس

 

 

 Frustrations of...  جٌؼًّ ِٛجؾٙس ئقرحهحش
working 

ً٘ ضؾؼش أْ ٘زج .. ً٘ ضز٘د ئٌٝ ػٍّه ٚأٔص عؼ١ذ ِٚطكّظ؟ 
ئْ .. قط١حؾحضه؟ ئً٘ ٘زج جٌؼًّ ٠ٍرٟ .. جٌؼًّ ٠شمٟ هّٛقه؟ 

، فأٔص مّٓ وػ١ش٠ٓ ِّٓ ٠ىشْ٘ٛ ػٍُّٙ ، وحٔص جإلؾحذس ال 
. ٘إالء ٠ٛجؾْٙٛ ِؾىٍس .. ػُٕٙ ٠ٚؾؼشْٚ أُٔٙ ٠ز٘رْٛ ٌٍؼًّ سغّح  

ذؼل  ، ّح ٠ٍٟ أْ ألذَ ٌٙإالء. أقحٚي ف١.. لذ ٠ىْٛ ٌٙح آغحس ع١ثس
ذؾىً ور١ش ػٍٝ  . ٘زٖ جٌٕقحتف ِؼطّذز.. ٌؼٍٙح ضف١ذُ٘، جٌٕقحتف 
 .ٚجٌّّحسعس جٌخرشز

 

 
 ػٍُّٙ؟ ذؼل جٌٕحط ٌّحرج ٠ىشٖ

 : ػذ٠ذز ِٕٙح ػحِس ٕ٘حن أعرحخ

  ٗػٓ لذسجضٗ ٠مً وػ١شج  ، ٌؾخـ ججٌؼًّ جٌّىٍف ذ 
 ٕٞٛال ٠ٛؾذ ضمذ٠ش ِؼ 
 ٞال ٠ٛؾذ ضمذ٠ش ِحد 
 جٌّؼحٍِس جٌغ١ثس ِٓ جٌشؤعحء 
 جٌّىحتذ ِٓ جٌضِالء 

 ... اىرعامو مع ىره األشمح عندأمٌز يجة ذجنثيا ، ىنن مرىل ىناك  ًىناك أسثاب أخسٍ مثيسج

 ٚ ٘طضجص جٌّرحدب جٌذ١ٕ٠سئجٌغخو .. 
، ٚأْ ٔكّذ هللا ػٍٝ وً قحي ، ٠ؿد أْ ٔقرش ػ١ٍٙح ، فٟٙ وأٞ ِؾىٍس ، ئْ وحٔص ٕ٘حن ِؾىٍس 

 ٚأال ٕٔغٝ جٌٕؼُ جٌىػ١شز جٌطٟ ٌذ٠ٕح
 
 



 ٟئُٔٙ ال ٠غطكمْٛ ِؿٙٛدجض .. 
: ضٛلف  جٌػحٟٔ ، سضضجق ِٓ قشجَإل: ج . جألٚي. غ١ٕٓ أٚ و١ٍّٙحئ٠ىْٛ ٔط١ؿطٗ أِش ِٓ ، سفغ ٘زج جٌؾؼحس 

ِّح ٠ٕطؽ ػٕٗ مؼف ِٙحسجضٗ ، ٔط١ؿس ٌؼذَ ِّحسعطٗ ٌٍؼًّ ، ض١ّٕس جٌّٙحسجش ٌٍؾخـ جٌّكرو 
 ٠ؿذ أٔٗ ٌُ ٠ؼذ ذٕفظ ِٙحسضٗ جٌغحذمس، ذك١ع ئرج صجٌص جٌّؾىٍس ، ٚضمٍقٙح ِغ جٌٛلص 

 
 جألِشجك جٌٕفغ١س ..: 

 ، ذأال ٔؿؼً جألِش ٠غ١طش ػ١ٍٕح، . ٠ّىٕٕح ضؿٕد رٌه . لذ ٠ٕطؽ ِٓ ؽذز جٌكضْ ٚجٌن١ك أِشجك ٔفغ١س
 ٔغطغٍُ ئٌٝ جٌكضْ ٚجإلقرحه قطٝ

 
 جألِشجك جٌؼن٠ٛس .. 

 ، ئرج ئعطغٍّٕح ٌٍكضْ ٚجٌن١ك سضفحع مغو جٌذَ ٚغ١شٖئأِشجك ػن٠ٛس ِػً ػ١ٍٕح ، لذ ضظٙش 
 

  جٌؼحَجإلقرحه .. 
عطّطحع إلٚػذَ ج، ٠ٕؾأ ػٕٙح ػذَ جٌشغرس فٟ ػًّ أٞ ؽٟء ، جٌٛفٛي ئٌٝ قحٌس ِٓ جإلقرحه جٌؼحَ 

 ذحٌٕؼُ جألخشٜ جٌطٟ ٌذٜ ٘زج جٌؾخـ
 

 جٌغ١رس .. 
 ٚال ٠خفٝ ػ١ٍه قشِس جٌغ١رس، وػشز جٌغ١رس ٌٍشؤعحء ٌؾفحء جٌغ١ًٍ 

 
 ٓجٌكضْ جٌؾذ٠ذ ِغ ػذَ جٌطكذظ ِغ ج٢خش٠ .. 

ِش ئٌٝ ئقرحه ألف١طكٛي ج، فال ٠طكذظ جٌؾخـ ِغ فذ٠ك أٚ لش٠د ،  ٠ٚىْٛ وحِٕح   لذ ٠ؾطذ جٌكضْ
 ِشمٟ

 

 
  Tips to deal with this problem...  ٔقحتف فٟ جٌطؼحًِ ِغ ٘زٖ جٌّؾىٍس

 
عٛجء دجخً ٔفظ جٌّإعغس أٚ ، لذ ٠ّىٕه أْ ضغ١ش ػٍّه 

ٚلذ ، ٌٚىٓ جٌىػ١ش ِٕح لذ ال ٠ؿذْٚ ٘زٖ جٌفشفس ، خحسؾٙح 
. فٟ ٘زٖ جٌكحٌس ُألذَ ٌه ٘زٖ .. ٠ؿذٚٔٙح ذؼذ ٚلص ه٠ًٛ

 جٌٕقحتف:

 
  ضمٜٛ هللا  ...fear Allah : 

ضك هللا وٟ ٠ؿؼً ٌه ، ئ” ِٚٓ ٠طك هللا ٠ؿؼً ٌٗ ِخشؾح  “ 
 قشؿ ػٍٝ جٌؼًّ جٌقحٌف ٚضؿٕد جٌغ١ثحشئ ، ِخشؾح  

 
 جٌذػحء  ...supplication  : 

 ٚضٛوً ػٍٝ هللا، دع هللا أْ ٠َُفشؼ ّ٘ه أ
 
 ٓجٌطّغه ذحٌذ٠  ...adherence to religion  : 
ٚضؿؼٍٕح ٕٔظش ئٌٝ ِػً ٘زٖ ، ضؿؼً أِٛس جٌذ١ٔح ضْٙٛ ، فحٌقالز ٚروش هللا ، قشؿ ػٍٝ جٌطّغه ذحٌذ٠ٓ أ

. فارج وحٔص ، أٚ ئذطالءجش ٚئِطكحٔحش ئال١٘س ضغطٛؾد جٌقرش جٌؿ١ًّ . ١ٕ٘س جٌّؾحوً ػٍٝ أٔٙح أِٛسج  
 ٌذ١ٔحل١ّس ضٍه جٌّؾحوً فٟ جفّح ، جٌٕٙح٠س ٟ٘ جٌمرش 

 
 ئػحدز ضم١١ُ جألِٛس  ...re-evaluate things : 

طٗ؟، ٘ٛ قمح  أِش ور١ش ، ً٘ ِح ال ٠ُؼؿره فٟ جٌؼًّ  ً٘ ٕ٘حن ؾٛجٔد  .. أَ أٔٗ أِش ذغ١و ٌٚىٕه ػظَّّ
ئْ وٕص ِطنح٠مح  ِٓ وػشز  .. ً٘ ٠ّىٓ جْ ضٕظش ئٌٝ جألِش ِٓ صج٠ٚس ئ٠ؿحذ١س؟ .. ئ٠ؿحذ١س وػ١شز أغفٍطٙح؟

ٚأْ ٘زج ٠غحػذن فٟ ، ٔه ضىطغد خرشجش وػ١شز أٚ٘ٛ ، ، فًٙ ٠ّىٓ أْ ضشٜ جٌؿحٔد جٌّنٟء  جٌؼًّ
فًٙ ٠ّىٓ أْ ضٕظش ئٌٝ ، ِٓ ػذَ ضمٍذن ٌّٕقد أػٍٝ  ِكرطح   ئْ وٕص..  ضط٠ٛش ِغطمرٍه جٌّٕٟٙ؟

 ئْ وٕص ِطنح٠مح  .. َ ِشضحـ جٌرحي؟ ٚأٔه ضٕح، ٚ٘ٛ أٔه غ١ش ِكًّ ذّغث١ٌٛحش ِضػؿس ، جٌؿحٔد جٌّنٟء 
وطغحذه ٌخرشز جٌطؼحًِ ِغ ئٚ٘ٛ ، فًٙ ٠ّىٓ جْ ضٕظش ئٌٝ جٌؿحٔد جٌّنٟء ، ِٓ صِالته فٟ جٌؼًّ 
 أؽخحؿ غ١ش ِش٠ك١ٓ؟

 



 أٔص عرد جٌّؾىٍس؟ ً٘  ...Are you the cause of the problem? : 
ذكع فٟ أعٍٛخ ػٍّه ئ. .. ضؼحٟٔ ِٕٙح٘ٛ أقذ أعرحخ جٌّؾحوً جٌطٟ ، سذّح وحْ عٍٛوه فٟ جٌؼًّ 

 .. . ً٘ ضطؼحًِ ِغ جٌشؤعحء ذطش٠مس ع١ثس؟.. فمذ ضغطط١غ ئفالقٗ، ؾذش خطأ ِح ٚ ألٔه ٌٛ، ػٓ أخطحء 
ً٘ لّص  .. ً٘ أٔص ضفطمذ ئٌٝ ِٙحسز جإللٕحع؟ .. ٌٍّؾحوً؟ ً٘ أٔص ِقذسج   .. ً٘ ضًُّٙ فٟ ػٍّه؟

ً٘ .. ً٘ ضفطمذ ٌّٙحسجش ست١غ١س فٟ جٌؼًّ؟  .. ذأػّحي ػظ١ّس ٌٚىٕه ٌُ ضؼشمٙح ػٍٝ سؤعحته؟
ألْ ٘زج لذ ، ذكع ػٓ أٞ ؽٟء ٠ّىٕه ضكغ١ٕٗ فٟ ضقشفحضه ... ئ ئٔؿحصجضه ألً ذىػ١ش ِّٓ قٌٛه؟

خحفس ِٓ ُ٘ ، عطؾشش ذؼل أفذلحته فٟ ػٍّه ئ. سذّح .. ٠غحُ٘ ذؾىً ور١ش فٟ قً جٌّؾىٍس
 فمذ ٠شٜ جألفذلحء ِح ال ضشجٖ أٔص.، أوػش ِٕه خرشز 

 
 ٔظش ئٌٝ ِٓ ٘ٛ دٚٔهئ  ...Look at is less from you : 

وُ ِٓ ؽخـ ٌُ ٠كقً ػٍٝ ِػً جٌٛظ١فس جٌطٟ  .. ٠ٚطّْٕٛ ٌٛ وحٔٛج ِىحٔه؟، ٔحط ال ٠ؼٍّْٛ ئوُ ِٓ 
. . ٔظش ئٌٝ جٌىػ١ش٠ٓ جٌز٠ٓ عرمطُٙأٌٚىٓ ، ال ضٕظش ئٌٝ ِٓ ٠طّطغ ذٛظ١فس أفنً  .. ققٍص أٔص ػ١ٍٙح؟

. . ٚٚظ١فس دخال   ٕ٘حن ِال١٠ٓ ألً ِٕه … ٚال أْ ضىْٛ أغٕٝ ئٔغحْ، ١ٌظ ذحٌنشٚسز أْ ضىْٛ أورش ِذ٠ش 
 ٚضفمذ ٘زٖ جٌغؼحدز ٚأٔص ِذ٠ش ور١ش.، ٚأٔص ِٛظف فغ١ش  ٚسذّح ضىْٛ عؼ١ذج  

 
 ًّجٌؿٛجٔد جإل٠ؿحذ١س فٟ جٌؼ َُٔ  ...Develop the positive aspects of the work : 

. قحٚي ضؼظ١ُ ضٍه جٌطٟ ضكرٙح ذّّحسعطٙح .. ٕٚ٘حن أؽ١حء ال ضكرٙح، ٕ٘حن أؽ١حء ؾ١ذز فٟ ػٍّه 
. لذ ضىْٛ .. فكحٚي أْ ضمَٛ ذٙح وػ١شج  ، . لذ ضىْٛ ٕ٘حن أٔؾطس ضكد ِّحسعطٙح .. عطفحدز ِٕٙحإلٚذح

فٟ جٌؼًّ . لذ ضىْٛ ٕ٘حن ِىطرس .. فحعطغٍٙح فٟ ض١ّٕس ِٙحسجضه، ٕ٘حن فشؿ ضذس٠ر١س فٟ جٌؼًّ 
ٚضؼ١ّك فالضه ، عطفحدز ِٕٙح إلفكحٚي ج ، ذقكرس ه١رس فٟ جٌؼًّ ِطّطؼح   . لذ ضىْٛ.. فحعطفذ ِٕٙح

 ؾطّحػ١س ذحٌضِالء.إلج
 

 خٍك ؾٛجٔد ئ٠ؿحذ١س فٟ جٌؼًّئ  ...Create positive aspects of work : 
ؾ١ذز ضغطّطغ  ٕ٘حن أِٛسج   ذك١ع ٠ىْٛ، . قحٚي ضط٠ٛش جٌؼًّ .. قحٚي خٍك جٌّض٠ذ ِٓ جٌؿٛجٔد جإل٠ؿحذ١س

ذأْ ضرذع ف١ٗ أٚ أْ ضكحٚي أْ ، فكحٚي خٍك ؾحٔد ئ٠ؿحذٟ ف١ٗ ،  . لذ ٠ىْٛ جٌؼًّ جألفٍٟ ِّال  .. ذأدجتٙح
قحٚي  ... عطفحدز ِٓ خرشز جٌضِالءإل. قحٚي ج.. ػ١ٍه ِؼشفطٙح ٌُ ٠ىْٛ ٚجؾرح   ضغطغٍٗ ٌىٟ ضطؼٍُ أِٛسج  

 قحٚي ضؼٍُ ِٙحسجش ؾذ٠ذز … قحٚي ضطر١ك أعح١ٌد ؾذ٠ذز … قحٚي ضط٠ٛش جٌؼًّ ... ٔمً خرشضه ٌٍضِالء
 قحٚي قً ِؾحوً ِضِٕس! …
 
 ًّلًٍ جٌؿٛجٔد جٌغٍر١س فٟ جٌؼ  ...Reduce the negative aspects of work : 

. لذ ضىْٛ ِٕضػؿح  ِٓ أٔه ال ضغطخذَ .. فمًٍ ضأغ١ش٘ح، ٚئْ ٌُ ضغططغ ، قحٚي ضم١ًٍ جٌؿٛجٔد جٌغٍر١س 
. لذ ضىْٛ ِؾىٍطه ٟ٘ وػشز .. فمُ ذكنٛس دٚسجش ضذس٠ر١س فٟ جٌٍغس ذؼذ جٌؼًّ، ٌغس أؾٕر١س فٟ جٌؼًّ 
ذحدس ذحٌطؼحْٚ ٚضؿٕد جٌضِالء  .. فكحٚي ئ٠ؿحد ٚع١ٍس ٌطم١ًٍ قؿُ جٌّٕحصػحش، جٌّؾحوً ِغ جٌضِالء 

. ئْ . فكحٚي ضم١ًٍ ضؼحٍِه ِؼُٙ لذس جإلِىحْ، جألؽخحؿ ئْ وٕص ضؾؼش ذحٌن١ك ِٓ ذؼل  .. جٌخر١ػ١ٓ
عطغً ٚلص جٌفشجؽ فٟ ئ،  ضمَٛ ذٙح ذطىش أٔص أػّحال  ئ،  ِٓ وػشز ٚلص جٌفشجؽ فٟ جٌؼًّ وٕص ِٕضػؿح  

 س ِغ جٌضِالء١ر. قحٚي ذٕحء ػاللس ه.. عططؼصئ. قحٚي ضغ١١ش جألِٛس ئْ .. ضؼٍُ ِٙحسجش ٌٙح ػاللس ذحٌؼًّ
 قحٚي ضؿٕد جٌّؾحوً ِغ جٌشؤعحء ...
 
 ًّجٌؿٛجٔد جإل٠ؿحذ١س خحسؼ جٌؼ ُٔ  ...develop the positive aspects outside of work  : 

. ئْ وٕص ضؼحٟٔ ِٓ فكرس .. قحٚي أْ ضؿذ خحسؼ جٌؼًّ ِح ٠ُمًٍ ِٓ ضأغ١ش جألِٛس جٌغ١ثس فٟ جٌؼًّ
ٚخٍك ، ذحٌطؼشف ػٍٝ أفذلحء ؾذد ،  ذؼذ جٌؼًّ فكحٚي جٌكقٛي ػٍٝ فكرس ه١رس، ع١ثس فٟ جٌؼًّ 

إلغرحش رجضه خحسؼ  فكحٚي أْ ضؿذ فشفح  ، جٌطمذ٠ش جٌّؼٕٛٞ  ضؼحٟٔ ِٓ لٍس ئْ وٕص ... ؾطّحػٟ ؾ١ذئؾٛ 
أٚ أْ ضؾطشن فٟ ، أٚ أْ ضؾطشن فٟ ػًّ ذأؾش ، ِح  ِػً أْ ضذسط ؽ١ثح  ، جٌؼًّ فٟ أٞ ػًّ ضكرٗ 

ِػً جٌٕحدٞ أٚ جٌّطٕض٘حش ، . قحٚي أْ ضز٘د ئٌٝ أِحوٓ ضُذخً ػٍٝ ٔفغه جٌغشٚس .. ػًّ ضطٛػٟ
عطّطحع ذٗ ٚ٘ٛ ِح إل. ٕ٘حن جٌىػ١ش خحسؼ جٌؼًّ جٌزٞ ٠ّىٕه ج.. ٚقحٚي ضٕظ١ُ سقالش لق١شز ِٓ آْ ٢خش

 خشؼ ِغ أعشضهأ … . ِحسط جٌش٠حمس.. ٠مًٍ ِٓ قؿُ جإلقرحه فٟ جٌؼًّ
 

 قشؿ ػٍٝ أْ ضظً ق١ح  ئ  ...Make sure to remain alive :  
. ئِح أْ ٠ظً .. فىػ١ش ِٓ جألق١حء لذ ضكٌٛٛج ئٌٝ أِٛجش ٠َٛ ضشوٛج جٌطؼٍُ ٚضشوٛج جٌؼًّ جٌكم١مٟ، ال ضّص 

 ُٔ خرشجضه … ضؼٍُ … لشأ.. ئقحفع ػٍٝ رٕ٘ه ٔؾ١طح! .. . ال ضطٛلف ػٓ جٌؼًّ! .. أٚ ٠ّٛش رٕ٘ه ق١ح  
 ٠قؼد جْ ضُف١ك ذؼذ رٌهفمذ ، ال ضؿؼً جإلقرحه ٠مطٍه  …
 
 



 قحفع ػٍٝ فكطه  ...Stay Healthy  : 
عطٕظش ذكغشز ئٌٝ ، ِٓ فكطه  ذغ١طح   فؼٕذِح ضفمذ ؾضء  ، ال ضؿؼً ٘زٖ جٌّؾحوً ضإغش ػٍٝ فكطه 

ضِٓ .. ذغرد ضحفٗ ػظ١ّح   ٚضؾؼش ذأٔه أمؼص ؽ١ثح  ، جٌٛسجء  ُِ فٍٓ ضٕفؼه  ، (ال لذس هللا). ئرج أفحذه ِشك 
 ِٓ ِؾحوً جٌؼًّ . جٌقكس أغّٓ وػ١شج  .. ٠ّىٕه أْ ضشؾغ ذحٌضِٓ ئٌٝ جٌٛسجءٌٚٓ ، جٌطشل١حش 

 
 جٌطكىُ فٟ ِغطٜٛ جإلقرحه  ...control the level of frustration :  

. .. ٌؼًّ ٚلُ ذأػّحي ضكرٙحجأٚ ١ِٛ٠ٓ أؾحصز ِٓ  ، خز ٠ِٛح   ػٕذِح ضؿذ أٔه ٚفٍص ئٌٝ ِشقٍس ع١ثس
أٚ جٌم١حَ ذأقذ ، ِػً جٌطكذظ ِغ ص١ًِ ، قحٚي جٌم١حَ ذؾٟء ٠ُخفف رٌه ، ػٕذِح ضؾؼش ذحٌن١ك جٌؾذ٠ذ 

 عطٕؾك ذؼل جٌٙٛجء جٌٕمٟئ … ضكرٗ ؽشخ ِؾشٚذح  ئ. .. جألػّحي جٌطٟ ضكد أدجء٘ح فٟ جٌؼًّ
 
 ضكذظ ػٓ ِؾىٍطه ِغ أفذلحته ٚأقرحته  ...Talk about your problem with your friends and 

loved ones  : 
 ٠ُٚؼطٟ ذؼل جالسض١حـ، جٌطكذظ ػٓ جٌّؾىٍس ِغ فذ٠ك ٠ُخفف ِٓ قذز ِؾحػشٔح 

 
  : خالصح األمس

 

ٚئِح أْ ضذخً فٟ دجتشز ِٓ جإلقرحه ٚجٌخّٛي ، ئِح أْ ضكحفع ػٍٝ ئ٠ّحٔه ٚفكطه ٚخرشجضه ٚٔؾحه رٕ٘ه 
، . لذ ضىْٛ ٕ٘حن ِؾحوً وػ١شز فٟ جٌؼًّ .. ٠ُفغذ ػ١ٍه ق١حضه ذغ١طح   . ال ضؿؼً أِشج  .. ٚجٌفؾً ٚجألِشجك

 ٌىٟ ضظً ق١ح  ، ٌٚىٓ ٠ّىٕه فؼً جٌىػ١ش ٌىٟ ٠مً ضأغ١ش ٘زٖ جألؽ١حء جٌغٍر١س ، ٚلذ ضؼؿض ػٓ ضغ١١ش جٌؼًّ 
  .ٚر١ٕ٘ح   ِٚؼ٠ٕٛح   ؾغذ٠ح  

 
 
 

/جٌىشَ ... جٌّؼشٚف وٓ ِٓ أً٘
Be people of 

giving/generosity  

 

 

. لذ ال ضؿذ . عطّطحع ذرؼل ٘زٖ جٌّطغإلال ضغطط١غ جٌٚىٕه لذ ، ٕ٘حن ِطغ وػ١شز فٟ ٘زٖ جٌذ١ٔح 

. غُ ئٔه ذؼذ . حسز جألِحوٓ جٌشجتؼس فٟ جٌؼحٌُ ٚلذ ٠ّٕؼه جٌّشك ِٓ أوً ِح ضكد٠جٌمذسز ػٍٝ ص

. ِٓ . . ٌٚىٓ ٕ٘حن ِطغ سجل١س ٌٙح ٌزز ور١شز ٌٚٙح أغش ِّطذ. عطّطحػه ذٙزٖ جٌّطغ ٠ز٘د ضأغ١ش٘حئ

  ... فؼً جٌّؼشٚف ٘زٖ جٌّطغ

 ِح أػظُ ؽؼٛسن ق١ٓ ضذخً جٌغشٚس ػٍٝ ؽخـ قض٠ٓ .. جٌّؼشٚف ِطؼس ضؾؼشن أٔه ئٔغحْفؼً 

. ٚذخالف جٌىػ١ش ِٓ جٌّطغ . ِٓ ِق١رس قٍص ذٗ ق١ٓ ضٕمز ؽخقح  ..  ق١ٓ ضأخز ذ١ذ ؽخـ مؼ١ف.. 

 .. . جٌذ٠ٛ١ٔس فاْ جٌّؼشٚف ٠ّطذ أغشٖ فٟ ق١حضه جٌذ١ٔح ذً ٚفٟ ج٢خشز ذً ٚفٟ ق١حز أذٕحته

ال ضؿؼً هٍد جٌشصق  .. ٌفؼً جٌّؼشٚف . وٓ ِكرح  . ٌٍخ١شجش . وٓ فؼٛال  . ٌّؼشٚفوٓ ِٓ أً٘ ج

عطّطغ ذفؼً ئ. ٌؿ١ٕٗ .ئال فٟ ِمحذً ج ال ضىٓ ِّٓ ال ٠فؼً ؽ١ثح   .. ٠طكٛي ئٌٝ ػرحدز جٌّحي

 .. . جٌّؼشٚف

ِح ٔفؼً ِٚٓ ٔؼُ هللا ػ١ٍٕح أْ ٔؾؼش ذحٌّطؼس ػٕذ، ِٓ ٔؼُ هللا ػ١ٍٕح إٔٔح ٔمذس ػٍٝ فؼً جٌّؼشٚف 

. لذ ضؿذ ذؼل جٌٕحط ٠ط١ّض ذؾخق١س سجتؼس . ٚجٌؼًّ ٘ٛ ِىحْ ال ٠خٍٛ ِٓ فؼً جٌّؼشٚف .. جٌّؼشٚف

ال ٠ٛؾذ ِح ٠ذػٛن ألْ ضىْٛ ِٓ  .. فٟ جٌؼًّ ٚ٘زج أِش غش٠د ٌٚىٕٗ ٠ىْٛ ِخطٍفح   ، خحسؼ جٌؼًّ

  ... أً٘ جٌّؼشٚف خحسؼ جٌؼًّ ٚال ضىْٛ وزٌه فٟ جٌؼًّ



 جٌّؼشٚف فٟ جٌؼًّذؼل جألِػٍس ٌفؼً 

 ٟجء جٌؼًّ ٔفغٗ ذاخالؿ ٚذال أُ٘ ِح ضمَٛ ذٗ فٟ جٌؼًّ ٘ٛ أد .. أد ػٍّه وّح ٠ٕرغ

 ضمق١ش

 ال ضضػُ أٔه ال ضمذس ػٍٝ أدجء ذؼل جٌّٙحَ ِغ أٔه ضمذس ػٍٝ أدجتٙح 

   ِغ ِذ٠شن فال ضخذػٗ ٚال ضخفٟ ػٕٗ جٌكمحتك وٓ أ١ِٕح 

 ذطغُ ػٕذ ٌمحء صِالتهئ 

   ذّشؤٚع١ه وٓ سف١مح 

 أقغٓ ِؼحٍِس ألً ِٛظف 

 ال ضغخش ِٓ أقذ 

   فٟ قحؾس ٌٍطؾؿ١غ فؾؿؼٗ ئْ ٚؾذش ص١ِال 

   فٟ قحؾس ٌٍٕق١كس فحٔقكٗ ئْ ٚؾذش ص١ِال 

   فٟ قحؾس ٌٍّٛجعحز فٛجعٗ ئْ ٚؾذش ص١ِال 

   لذ أفحذٗ جإلقرحه ِٓ جٌؼًّ فغحػذٖ ػٍٝ ضؿحٚص ٘زج جإلقرحه ئْ ٚؾذش ص١ِال 

   لذ أخطأ فغحػذٖ ػٍٝ ئفالـ جٌخطأ ئْ ٚؾذش ص١ِال 

 ئْ ٚؾذش ص١ٍِه فٟ قحؾس ٌّؼٍِٛس فغحػذٖ فٟ جٌكقٛي ػ١ٍٙح 

 ػحًِ ِذ٠شن وّح ضكد أْ ٠ؼحٍِه ِشؤٚع١ه 

   ٚلذ ٠كطحؼ ٌٍٕق١كس أٚ جٌّٛجعحز أٚ جٌطؾؿ١غ القع أْ جٌّذ٠ش ٘ٛ ئٔغحْ أ٠نح 

 ػحًِ جٌؼّالء ذأعٍٛخ ِٙزخ ٚئْ ٌُ ٠ىٓ ٠طٍد ِٕه ِذ٠شن رٌه 

 ٌّٛسد٠ٓ وّح ضكد أْ ٠ؼحٍِه جٌٕحطػحًِ ج 

  ذٕه ق١ٓ ٠ركع ػٓ ػًّئػحًِ ِٓ ٠طٍد جٌطٛظ١ف وّح ضكد أْ ٠ؼحًِ جٌٕحط 

 ٔطظحس ِمحذًئفؼً جٌّؼشٚف ذذْٚ ئ 

   ال ضطؼحَي ػٍٝ جٌٕحط ذّٕقره أذذج 

 َّّْذ أ  ضفؼً ذؼل ِح ٠ُزوشن ذأٔه ٌغص أػٍٝ ِٓ غ١شن ضؼ

   ( فأخرشٖ ذٛمٛـ أٚ ِٛسدج   ١ّال  أٚ ػ ذّح ػ١ٍٗ )عٛجء وحْ ِشؤٚعح   ق١ٓ ضخرش أقذج

 ٚذأعٍٛخ التك

 ال ضؾك ػٍٝ جٌٕحط ٌثال ٠ؾك هللا ػ١ٍه 

 سفك ذحٌٕحط ٌىٟ ٠شفك هللا ذهأ 

  ِّح ال ٠كطًّ ًّ أقذج  ال ضك 



 

 ذؼل جألفىحس جٌخحهثس جٌّحٔؼس ِٓ فؼً جٌّؼشٚف فٟ جٌؼًّ؟

 : رٌه. ِٓ أِػٍس . ٕ٘حن ذؼل جألفىحس جٌطٟ ضؿؼً جإلعحءز روحء ٚجٌّؼشٚف غرحء

   ٌىٟ ٠ؾؼش ذإٟٔٔ ؽخـ سجتغ ، ِغ إٟٔٔ ٌُ أفؼً ،  ور١شج   أٔح أفٛس ٌّذ٠شٞ إٟٔٔ ذزٌص ِؿٙٛدج ،

 : ف١ؼط١ٕٟ ضمذ٠ش ػحٍي ٠ٚشؽكٕٟ ٌٍطشل١حش

أ١ٌظ ٘زج ٘ٛ ٔفظ  .. ً٘ ضغطر١ف جٌغؼ ٌىٟ ضكقً ػٍٝ جٌطشل١س ٚجٌطمذ٠ش؟.. ؟ ٚغؾح   أ١ٌظ ٘زج وزذح  

 ِح ٠مَٛ ذٗ جٌرحتغ جٌغؾحػ ق١ٓ ٠خفٟ جٌطّش جٌّؼ١د؟

  ٌّٕٛجٌزٞ ٠ٕحفغٕٟ ف١ٌٗىٟ ال ٠أضٟ ج١ٌ، ٌٓ أعحػذ ص١ٍِٟ ػٍٝ ج َٛ : 

أال  .. أ١ٌظ ٔق١ره فٟ جٌذ١ٔح ِمذس؟ .. فٟ جٌؼًّ؟ أ١ٌظ ٘زج ضمق١شج   .. أ١ٌظ ِٓ ٚجؾره ِغحػذضٗ؟ 

ج ئْ غؾه أقذ فٟ جٌر١غ ألٔٗ وحْ ٠ش٠ذ أْ ٠كقً ػٍٝ أورش لذس ال ضغند ئر   .. ٠ٛؾذ أٞ لذس ِٓ جٌطٛوً؟

 ِٓ جٌّحي؟

  ٍٟٚق١شجٔح   ٌىٟ أعطّطغ ذشؤ٠طٗ ضحتٙح  ، أٔح أوزخ ػٍٝ ص١ِ:  

َٚ  .. . أال ضشٜ أٔه ِكطحؼ ٌٍؼالؼ؟. ”ؽطغحٌسئ“ٚجٌّقذس ” ٠ؾطغٍٗ“٘زج ِح ٠غّٛٔٗ ذحٌؼح١ِس  ضغطّطغ  أ

 ذطؼد ج٢خش٠ٓ؟

 ٌىٟ ال ٠ظٓ إٔٔح ِكطحؾْٛ ئ١ٌٗ ، ِطٙحْاأٔح أػحًِ جٌّٛسد ذ:  

 ٚضكحٚي ضغ١ٍف جألِش ذٍرحط جٌؾشف فٟ جٌكم١مس أٔص ؽخـ ِطىرش

   فٍٓ أعحػذ أقذ ج٢ْ،  ٌُ ٠غحػذٟٔ أقذ ػٕذِح وٕص فغ١شج:  

 ِػً ِٓ عرمٛن ئرج  أٔص ضش٠ذ أْ ضىْٛ ع١ثح  

 ٌّٚحرج أعحػذ؟  

 أٔص ضشفل أْ ضىْٛ ِٓ أً٘ جٌّؼشٚف

  ْٛػٕٟ ٌٚىٓ جٌُّٙ أْ ٠ىْٛ ست١غٟ سجم١ح  ،  جٌّشؤٚط عؼ١ذج  ال ٠ّٕٟٙ أْ ٠ى: 

 أال ضؾؼش ذحٌٕفحق 

  فال ٠ٛؾذ ٌذٞ ٚلص، ٌٚىٓ ِٕز ضشن جٌخذِس ال أعأي ػٕٗ ، وٕص أضقً ذشت١غٟ وً ػ١ذ:  

 . ال ضكضْ ئْ ٌُ ضؿذ ِٓ ٠غأي ػٕه ق١ٓ ٠ىرش عٕه!. ػٍٝ جٌّقٍكس ٠رذٚ أٔه ضرٕٟ ػاللحضه ذٕحء  

  فأٔح ؽخـ قحرق، فإٟٔ أٔؿف فٟ ئٌمحء جٌطّٙس ػٍٝ غ١شٞ ، ق١ٓ أخطة: 

ال ػؿد أال ضىْٛ ِٓ أً٘  .. ػطشجف ذحٌخطأ ٚال ضرحٌٟ ذأْ ضطغرد فٟ ِؾىٍس ٌغ١شنإلأٔص ال ضش٠ذ ج

 جٌّؼشٚف

   فأٔح أػًّ ِذ٠شج  ، ػٍٝ جٌؼّالء  ٔؼُ أوزخ أق١حٔح  ّٝ   :ص٠حدز قؿُ ِر١ؼحش جٌّإعغس ٌٍّر١ؼحش ٚػٍ

 ؟ٌُ ٠ىٓ ِح ضفؼٍٗ غؾح   ِٚح جٌغؼ ئرج  ئْ

 

 

 

 



 

 

 :  Prophetic sayings...  أقحد٠ع ٔر٠ٛس

 

 

 

 

 

  ٍُفٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚع ُّٟ َّٕرِ َٟ جٌ ٍٗ   ” َلحَي ٌِ َْٛؾ ٍَْمٝ جََخحَن ذِ ْْ ضَ ْٛ جَ ٌَ َٚ ْؼُشِٚف َؽ١ْث ح  َّ ٌْ َٓ ج ِِ  َّْ الَ ضَْكِمَش

ٍْكٍ   .   ” هَ

 

 

 ِغٍُ فذلس ػٍٝ وً   ”  : ػٓ جٌٕرٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لحي ”  

   ” ٠ؼطًّ ذ١ذ٠ٗ ف١ٕفغ ٔفغٗ ٠ٚطقذق   ”  : ل١ً أسأ٠ص ئْ ٌُ ٠ؿذ لحي  

  ” ٠ؼ١ٓ رج جٌكحؾس جٌٍّٙٛف   ”  : ل١ً أسأ٠ص ئْ ٌُ ٠غططغ لحي  

  ” ٠أِش ذحٌّؼشٚف أٚ جٌخ١ش   ”  : أسأ٠ص جْ ٌُ ٠غططغ لحيل١ً   

 " فذلس٠ّغه ػٓ جٌؾش فأٙح   ”  : ً أسأ٠ص ئْ ٌُ ٠فؼً لحي١ل  

 

 

  َفٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ َلحي ِٗ َّْ َسُعَٛي جٌٍَّ ُٗ   ”  : أَ ُّ َٚالَ ٠ُْغٍِ  ُٗ ُّ ُِ الَ ٠َْظٍِ ْغٍِ ُّ ٌْ ُُ أَُخٛ ج ْغٍِ ُّ ٌْ ، ج

 ِٗ ُٗ فِٟ َقحَؾطِ َْ جٌٍَّ ِٗ َوح َْ فِٟ َقحَؾِس أَِخ١ ْٓ َوح ح ، َِ َٙ ُٗ ذِ ْٕ ُٗ َػ ٍُ ُوْشذَس  َفشََّؼ جٌٍَّ ْغٍِ ُِ  ْٓ ْٓ َفشََّؼ َػ َِ َٚ

ِس  َِ ٌِْم١َح َِ ج ْٛ ْٓ ُوَشخِ ٠َ ِِ َِسِ ، ُوْشذَس   ٌِْم١َح ََ ج ْٛ َ٠ ُٗ ُٖ جٌٍَّ ّ ح َعَطَش ْغٍِ ُِ ْٓ َعَطَش  َِ َٚ  ”    

 

 

 ٍُفٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚع ِٗ ِٗ أَِخ١َه ٌََه َفَذَلٌس   ”  : َلحَي َسُعُٛي جٌٍَّ َْٚؾ َه فِٟ  ُّ ُشَن ، ضَرَغُّ ِْ أَ َٚ
َىِش َفَذَلٌس  ْٕ ُّ ٌْ ِٓ ج ١َُه َػ ْٙ َٔ َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ ًَ فِٟ أَْسكِ جٌنَّالَِي ٌََه َفَذَلٌس ، ذِح َٚذََقُشَن ، َٚئِْسَؽحُدَن جٌشَُّؾ

ٌْرََقِش ٌََه َفَذَلٌس  ًِ جٌشَِّدِٞء ج ِٓ جٌطَّش٠ِكِ ٌََه َفَذَلٌس ، ٌٍِشَُّؾ َُ َػ ٌَْؼْظ َٚج َوَس  ْٛ َٚجٌؾَّ ٌَْكَؿَش  َِحهَُطَه ج ، َٚئِ
ِٛ أَِخ١َه ٌََه َفَذَلسٌ  ٌْ َِٛن فِٟ َد ٌْ ْٓ َد ِِ    ”  َٚئِْفَشجُغَه 

 
 
 
 
 


