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  عنده   المعاصر العادى    الرجل

  من   أكبر   رفاهية   فرصة 

 ، الرشيد   هارون 

  أكبر   ضياع   فرص   وعنده

 المقدار   بنفس 

 

 

 

 

 
 

 

  سيرته   يكتب   أن   يريد الذى 

يرى    وأن   البد ،  بأمانة   الذاتية 

 ، هو   من :  أوال 

،   بحق “  هو   من”رأى    فإذا 

. …،  يكتبها   أن   يجرؤ   فلن 

خاصة لو قفز إليه سؤال جيد 

 :يقول

، وليس “يكتبها لمن؟” 

 .“يكتبها لماذا؟”بالضرورة 

 

 

 
 

 

 مقدمة
 واألحد السبت نشرات أقرأ أننى قلت إذا سرا أذيع ال

 تلقى من تعلمت وقد واهللا، أى كاتبها، لست كأنى واألثنين
 تعلمت البطئية، بالسرعة الكلمات من المحدود القدر هذا

 باسم عليها لعقبت نفسى تركت ولو للكلمات، آخر حضوراً
 .مستعار

 ولو األصدقاء بعض حركت أنها فى السبب هو هذا ولعل
 .الجمعة بريد فى نالحظ كما قليال
 لى أتاح قد )حكمة 1001( طويلة سنوات منذ كلها جاهزة وهى تباعا، االختصار بهذا نشرها أن كما
 هذا المطبعة العاشر الكتاب دخل :هللا والحمد ورقيا، نشرها إلعادة المتراكمة، أعمالى لمراجعة وقتا

 .األسبوع
 لكم شكرا

 إليه والكدح هللا، والحمد
 أبدا دائما

(46) 
 ، الرشيد   هارون   من   أكبر   رفاهية   فرصة   عنده   المعاصر  العادى   الرجل

 . المقدار   بنفس   أكبر   ضياع   فرص   وعنده
(47) 

 ..… ، الكتابات   أكذب   من   الذاتية   السير
  . اآلخرين   سير   بكتابة  بالك  فما

 : اآلخرين   بقلم   والسيرة ..… ، الذاتية   السيرة   بين   الفرق
 . الذاتية   والحقيقة ، الذاتية   السيرة   بين   الفرق   من   أكبر   ليس  

(48) 
 ، هو   من  : أوال  يرى   وأن   البد  ، بأمانة   الذاتية   سيرته   يكتب   أن   يريد  الذى

 :يقول جيد سؤال إليه قفز لو خاصة .… ، يكتبها   أن   يجرؤ   فلن   ، بحق  “ هو   من” رأى   فإذا 
 .”لماذا؟ يكتبها” بالضرورة وليس ،“ِلمن؟ يكتبها “

(49) 
  !!! متواترة   إشاعات   من   نفسه   عن   صاحبها   بلغ   ما  مدى  - الفروض   أحسن  على  – هى   الذاتية   السيرة

 معا، وخارجه داخله من بلغه ما 
 .طبعا دفاعه حيثيات مع جنب إلى جنبا 
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على نجاحك   مكافأة   ال تطلب

،  الرحلة   نهاية إلى    الوصول  فى

المكافأة هى تزايد قدرتك 

 . استمرار الرحلة على  

 

 

 
 

 

 

 

  ،هى والنجاح ،  االنتصار   قمة

  االنتصار   قبل التى تتحقق  

اإلتقان طول    ،بمجرد والنجاح 

  الوقت

(50) 
 استمرار  على  قدرتك تزايد هى المكافأة ، الرحلة   نهاية  إلى   الوصول  فى نجاحك على  مكافأة   تطلب ال

  .الرحلة
)51(  

  .الوقت طول اإلتقان   ،بمجرد والنجاح   االنتصار   قبل  تتحقق التى   ،هى والنجاح  ، االنتصار   قمة
(52) 

 ، النجاح   بعد   تتحقق التى   هى   الفشل   قمة
 .نجاحك   بثمار   تفعل   ماذا   تعرف   لم لو 

  
(53) 

 معنى وربما للفشل، آخر طعما    تعلم   ولكن …، لتنجح   المحاولة   تعاود   كيف   :فشلك   من   تتعلم أن يكفى ال
 .آخر

(54) 
  نفس   وتكرر   أحمق   تكن فال  ، قادراً   قويا   به صبحت سوف بأنك  :قبله   لك   الح ما   نجاحك   لك   يحقق   لم   إذا

  .وأذل  أضعف  وأنت الخطوات، 
(55) 

 ، أفضل تنْم لم   إذا
أعدل    وتحكم ، 

 أعمق    وتفرح ، 
 أصدق    وتتألم ، 
 أنظف،  وتمضى  

 ، نجاح   كل   بعد 
  بغبائك،   الصفقة   خسرت   قد   أنك   فتيقن 

  .مكاسبك أكوام كانت مهما 
***   ***   *** 

 فــي العلـــوم والطـــب" النفسانـــــي " المعجـــم 
 معجــم المصطلحــات ا االساسيـــة فــي علـــوم وطــب النفــس  

  اعـــداد نخبـــة مـــن أبـــرز االطبـــاء و علمـــاء النفـــس العـــرب
  المتجر االلكترونيعلى " النفسانـــــي " المعجــم 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3 

 ) تحميل حر ( " النفسانـــــي " المعجــم دليل 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=252&controller=product&id_lang=3 

  شبكة علوم النفس العربيةعلى " النفسانـــــي " المعجــم 
  ) تحميل  حر (العربي  "الموســـع "مصطلحات الحرف االول من  

http://www.arabpsynet.com/Annafssany/AnnafssanyDictElectFree.Ar.pdf 
 

  ) تحميل  حر (االنكليزي  "الموســـع" مصطلحات الحرف االول من  
http://www.arabpsynet.com/Annafssany/AnnafssanyDictElectFree.Eng.pdf 

  ) تحميل  حر (الفرنسي  "الموســـع" مصطلحات الحرف االول من  
http://www.arabpsynet.com/Annafssany/AnnafssanyDictElectFree.Fr.pdf 

  على الفايس بوك" النفسانـــــي " المعجــم 
204277553287741/-Encyclopedias-https://www.facebook.com/Dictionaries  
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