
أخى الفاضل إذا أردنا أن نعرف 
ما هو الفشل فعلينا أوال أن نعرف 
متناقضان  ألنهما  النجاح  هو  ما 
لكل  عكسية  صور  وتعريفاهما 
فالفشل  اآلخر.  مع  منهما  واحد 
مع  عكسيا  تناسبا  يتناسب 
في  موجود  فالنجاح  النجاح. 
حياتنا اليومية ونعيشه كل يوم 
بل عدة مرات في اليوم وكذلك 
بالتوفيق  أشبه  والنجاح  الفشل 

والفشل بعدم التوفيق. 
والنجاح هو ناتج معادلة تقول: 
 = واالجتهاد  الجد  مع  التوفيق 
من  ناتج  فهو  الفشل  أما  النجاح، 
النجاح  إعطاء  وعدم  تقصيرنا 
طاملا  ولكننا  لتحقيقه،  حقه 
الحظ  على  الفشل  أسباب  نلقى 
هذا  كل  والحقيقة  والــظــروف، 
به  ونغطى  أنفسنا  بــه  ى 

ِّ
نسل

وعــدم  التقصير  فــي  عيوبنا 
اإلخالص للنجاح وتحقيقه.

في  إنسان  كل  يقابل  أن  والبد 
بعض  حياته  فترات  من  فترة 
وال  ــاق،  ــف اإلخ وبعض  النجاح 
يضمن  أن  إنسان  أي  يستطيع 
تحقيق ما يسعى إليه من أول مرة 
شاء  إن  الشيء،  هذا  يكون  مهما 
يتحقق  ال  وقد  يتحقق  قد  الله 
ننسى  ولن  أيضا،  الله  بمشيئة 
النجاح،  طريق  هــو  الفشل  أن 
فهناك من يفشل ويفشل ويضع 
أمامه  الذي  الشيء  أن  ذهنه  في 
ولكنه  منه،  تعقد  وقــد  معقد 
يعطى  أن  يحاول  لم  ألنه  خطأ 
أنه  كما  ليحققه،  حقه  النجاح 
في  لديه  النجاح  دوافــع  سيجد 
شيء آخر مما يؤدى به لإلبداع 

وتحقيق أعظم نجاح.
يفشل  أن  العيب  مــن  ولــيــس 
له  محاولة  أول  فــي  الشخص 
ما  مــحــاوالت  عــدة  فــي  ولربما 
أن  العيب  ولكن  يحاول،  أنه  دام 
أو  الفشل  في  الشخص  يستمر 
يسلم بالفشل. بل البد أن يحاول 
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كلمـة 
العـدد

النجاح 
والفشل

في رحلة 
الحياة، يقابل 

اإلنسان الكثير 
من الصعوبات 

والعقبات 
واملشاكل وهذه 

سنة الحياة، وقد 
يشعر اإلنسان 

فيها أنه فشل في 
تحقيق بعض 

األشياء التي كان 
يتمنى حدوثها 
ولم ينجح فيها 
أو تأخرت عنه 

بعض األشياء 
التي كان يتمناها، 

وهنا نستشعر 
قول الله – عز 

وجل - : ﴿َوَعسى 
َأن َتكَرهوا َشيًئا 

َوُهَو َخيٌر َلُكم 
َوَعسى َأن ُتِحّبوا 

َشيًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكم 
ُه َيعَلُم َوَأنُتم  َواللَّ

ال َتعَلموَن﴾

أن يعطى النجاح حقه ليحققه 
ألن التسليم بالفشل والظن بأنه 
شيء معقد ال تستطيع تحقيقه 
ليس له صحة، فكل شيء بالجد 
والعمل والبحث يسهل. وما أروع 
الحالني  كال  في  النفس  حساب 
ففي النجاح يكون الرضا والحمد 
لتحقيق  ودافــع  تحقق،  ما  على 
الفشل  حــالــة  فــي  ــا  أم الكثير، 
فقد  للنفس  حساب  حصل  إن 
أقفل باب الفشل في هذا املجال 
بحساب النفس ألن النتيجة هي 
الندم على ما فات واألسف على 
واكتشاف  النجاح  نحو  التقصير 
أسباب  ومعرفة  الفشل  أسباب 
يقوم  سوف  املؤكد  ومن  النجاح 
والتخلص  بمعالجتها  الشخص 
دافع  ــذا  وه الفشل  رواســب  من 
الحياة  عجلة  لدفع  للحماس 
حقه  وإعــطــائــه  الــنــجــاح  نحو 

لتحقيقه. 
يستشعر  ــام  ــ األي هـــذه  وفـــي 
الكثير من الطلبة وأولياء األمور 
بعض اإلحباط والشعور باليأس 
الحصول  عــدم  بسبب  والفشل 
في  املرتفعة  ــات  ــدرج ال على 
كافحوا  التي  العامة  الثانوية 
للحصول  العام  طوال  واجتهدوا 
الطالب على  عليها، وقد يحصل 
يتوقع،  كــان  مما  أقــل  مجموع 

البعض يصبر والبعض ُيحبط.
في  امة 

ّ
هد طاقة  واإلحــبــاط 

البعض  ولكن  ــان،  ــس اإلن حياة 
يحول تلك اإلحباطات إلى نجاح 
رحلة  في  رأينا  ولقد  وتــفــوق، 
اإلحباطات  من  الكثير  الحياة 
والتفوق  النبوغ  إلى  أدت  التى 
كثير  خــيــر  ــى  ــ وإل والــتــقــدم 

للبشرية. 
وهنا نذكر قصة عالم الكيماء 
الذى اكتشف السكرين، حيث كان 
يعمل يوًما ما في إحدى التجارب 
التجربة،  تنجح  ولم  الكيمائية 
دون  الطعام  لتناول  توجه  ثم 

وحني  يــديــه،  بغسل  يــقــوم  أن 
في  حالوة  الحظ  الطعام  تذوق 
ذو مذاق  الطعام  أن  الطعم رغم 
معتدل في األصل، فنظر ووجد 
أن ما كان على يده من مواد أثناء 
عمله التصقت بالطعام وتناولها، 
فعاد إلى معمله واكتشف أن تلك 
التي كانت متسخة بها يده  املادة 
وتلك  سكرى  مذاق  لها  مادة  هي 
أنها  العالم  ظن  التي  التجربة 
فشلت كان نتاجها السكرين أو ما 

يسمى سكر الريجيم.
األستاذ  حياتنا  في  ننسى  وال 
نبغ  الذى  زويل  أحمد  الدكتور 
واجتهد حتى حصل على  جائزة 
خريجي  من  يكن  لم  فهو  نوبل، 
)الطب-  لقب 

ُ
ت كما  القمة  كليات 

أسنان(،   - الصيدلة   – الهندسة 
كليات  ــدى  إحـ ــي  ف كـــان  لكنه 
في  العلوم  كلية  وكانت  العلوم، 
هذا الوقت من الكليات املتوسطة، 
فيها  ينبغ  أن  استطاع  ولكنه 
ويكون »زويل العرب« الذي وصل 
عظيمة  علمية  اكتشافات  إلى 

أفادت البشرية.
طه  الدكتور  كذلك  ننسى  ال 
حسني الذي كان عاني من فقدان 
واجتهد  اجتهد  ولكنه  البصر 
ودرس وسافر إلى فرنسا للحصول 
على أعلى الشهادات حتى أصبح 

»عميد األدب العربي«.
العلماء  مــن  الكثير  والكثير 
ــني لم  ــظ ــاف ــح وامل والــــرؤســــاء 
بل  القمة  كليات  مــن  يــكــونــوا 
املتوسطة،  الكليات  مــن  كــانــوا 
فيها  ونبغوا  اجتهدوا  ولكنهم 
جامعات  رؤســاء  أصبحوا  حتى 

وحكومات ووزارات ومحافظني. 
في  كــنــت  إذا  الحبيب  أخـــى 
موقف لم تستطع الحصول على 
بني  فيما  فاجتهد  فيه  مــرادك 
بإذن  مرادك  تنال  أن  إلى  يديك 
من  أجر  يضيع  ال  الله  فإن  الله، 

 .
ً
أحسن عمال

بقلم


