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أهدى لنا مدير ادارة التطوير والتدريب في 20
بيت الزكاة احمد الباطن كتيبا بعنوان »طرق 
واسرار النجاح« يتحدث فيه عن جتارب اآلخرين 
في النجاح وبشكل خاص فيما اتخذوه من طرق 
واسرار لنيل مبتغاهم. والكتاب خالصة ملا عايشه 
أولئك الناجحون وحققوه ومن درسوا النجاح 
وبحث���وه، كما يحتوي الكت���اب على ما جمعه 

وحضره الكاتب من طرق واس���رار في النجاح 
مختارة وتعتبر مبثاب���ة كنز ثمني ملن اراد ان 
يحقق هدف النجاح. جمعها الكاتب في 72 طريقة 
اوالها االميان باهلل، الصالة، االستقامة، املثابرة، 
الصبر، احللم، العقل، الرغبة، االفكار، التدريب، 
وغيرها من الطرق واالس���رار. ويعتبر الكتاب 

مبثابة كنز ثمني ملن اراد ان يحقق النجاح.

طرق وأسرار النجاح
الله���م طهرني من 
الذنوب واخلطايا، اللهم 
نقن���ي منها كما ينقى 
الث���وب األبيض من 
الدنس، اللهم اغسلني 
بالثل���ج والبرد واملاء 

البارد.

دعاء

إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

تحديد ربح التاجر
هل للتاجر أن يحدد لنفسه ما يشاء من الربح؟

يجوز للتاجر أن يحدد لنفسه ربحا يقبله املشتري 
على ان يكون ربحا معتادا غير فاحش فحشا يستغربه 

العارفون بأسعار السلع.
وال يجوز ان يرفع الس���عر استغالال لشخص بذاته 

ألنه غير عارف باألسعار أو غريب عن البلدة.

صالة الجمعة للمسافر
رجل اقتضت ظروفه اخلاصة ان يس��افر يوم اجلمعة، 
وطائرته بعد صالة اجلمعة، ولكنه مضطر للذهاب الى املطار 
قب��ل صالة اجلمعة، فه��ل عليه إثم في ترك��ه اجلمعة لهذا 

السبب؟
إن املتفق عليه بني الفقهاء ان دخول وقت الظهر سبب 
في وجوب صالة اجلمعة، ولذلك يحرم السفر بعد دخول 

وقت اجلمعة حتى يؤدي الصالة ثم يسافر.
لك���ن الفقهاء متفقون ايضا على انه ان كان س���فره 
لسبب يتضرر او أخره حتى يصلي اجلمعة فال إثم عليه 
حينئذ، ويعتبر من األسباب فوات الغرض أو املصلحة 
التي من أجلها عزم على السفر او عدم وجود حجز آخر 
في غير اجلمعة، وهذا كله يشير الى ان الواجب أال يسافر 
ي���وم اجلمعة بعد دخول وقت اجلمعة دون أدائها إال اذا 
كان لسبب قوي مما ذكر او غيره، وان الواجب في غير 
ذلك ان يجعل سفره في يوم آخر وأفضل أيام األسبوع 
هو يوم اخلميس ان ناس���به للس���فر، ملا روي كعب بن 
مالك ان النبي ژ: »كان يحب ان يخرج يوم اخلميس« 

)البخاري 133/6(.
وأما ان يسافر قبل دخول وقت صالة اجلمعة فال شيء 
عليه في ذلك على ما ذهب اليه احلنفية، وكرهه املالكية 
واحلنابلة واستهدوا الى حديث ضعيف، وعند الشافعية 
ه���و محرم، وما ذهب اليه احلنفي���ة اولى من غيره وال 
يعارض ما ذهب���وا اليه دليل معتبر، وأما أفضل أوقات 
السفر � غير يوم اجلمعة � فهو وقت الفجر لقول النبي 
ژ: »اللهم بارك ألمتي في بكورها« )الترمذي 508/3(.

نقل الميت
توف��ي رج��ل ذو مكانة في بل��ده، ووجدوا ف��ي أوراقه 
وصيته، وهي أن يدفن ف��ي الكويت، البلد الذي يعمل فيه، 
ولكن أبناءه وأهله، أحلوا باالتصاالت، لينقل إليهم على وجه 
السرعة، وإن عدم نقله يسبب عارا ألهله وأبنائه في بلدته، 
ويصمونهم بالعجز وعدم الب��ر بوالدهم، ان يتركوه يدفن 

في الغربة، فما حكم الشرع؟
الواجب ان يدفن امليت في املكان الذي يتوفى فيه، وان 
يستعجل في ذلك لقوله ژ: »أسرعوا باجلنازة فإن تكن 
صاحلة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن سوى ذلك، فشر 

تضعونه عن أكتافكم« )البخاري ومسلم(.
والسنة ان يدفن من مات في مكان موته، وال ينقل عنه 
الى غيره، كما حدث يوم أحد، حيث حمل القتلى ليدفنوا 
بالبقيع، فنادى منادي رس���ول اهلل ژ: »ان رسول اهلل 
ژ يأمركم: أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فردوا« أي 
حيث قتلوا، رواه اخلمسة وهو صحيح، بل ذهب بعض 
الفقه���اء الى حرمة النقل حتى لو أوصى بأن ينقل، فإن 
وصيته ال تنف���ذ. قال اإلمام الن���ووي: وإذا أوصى بأن 
ينقل الى بلد آخر ال تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على 
املذهب الصحيح املختار الذي قاله األكثرون، وصرح به 
احملققون، فيجب ان يدفن حيث مات، خاصة انه قد أوصى 
بذلك، ووصيته في حق نفسه مقدمة على حق غيره، وقد 

أوصى بالسنة رحمه اهلل رحمة واسعة.

قدرات شخصية تفتح لك القلوب والعقول

تكلم الش���خص امامك قم بعمل انحناءة بسيطة الى االمام ثم ارجع 
مرة اخرى وكررها مرارا مع كالمه وس���ترى كيف تكس���به بلحظات 

معدودة.

اللمسة الحانية

ثم انتقل د.الجويسر الى الوصفة السحرية الرابعة وهي اللمس الذي 
يعتبر من أهم الوسائل اإليجابية في التأثير على اآلخرين فلقد علمنا 
النبي ژ اهمية المصافحة بين المسلمين وذلك للتأثير العظيم لها 
ولما تحمله من اثر ايجابي لتأليف القلوب ولغسل األحقاد وللتقريب 
بين الناس جميعا ويجب ان تكون نابعة من المش���اعر سواء كانت 

مشاعر طيبة او سيئة.

تالقي األعين

واضاف د.الجويسر شرحا للوصفة السحرية الخامسة: اذا اردت ان 
تكسب صاحبك بوصفة سحرية ال تخيب ابدا فانظر الى عينيه عندما 
تكلمه واحذر ان تبتعد بعينيك وانت تكلمه فلقد كان س���يدنا محمد 
ژ يلتفت بجسمه كله إلى محدثه وينظر إلى عينيه وال ينصرف عنه 
حتى يكون صاحبه هو الذي ينتهي من الكالم اوال، فتالقي االعين هو 
الرسالة الس���حرية الصامتة بانك تهتم بصاحبك شخصيا وتتفاعل 
م���ع ما يقوله وابتعادك بعينيك عن���ه يعني انك ال تأبه له وتتجاهل 
الحديث معه وكأن كالمه غير مهم مما يشعره بالغضب الشديد حتى 

وان كنت ال تقصد ذلك.

اإلحساس باآلخرين

واكد د.الجويسر على الوصفة السحرية السادسة ألن اإلحساس 
باآلخرين مهارة عظيمة يجهلها الكثير من الناس وال يعرفون اهميتها، 
فهذا الفن يعلمك كيف ترى العالم من عيني محدثك وكيف تفهم العالم 
كما يفهمه هو فما يشعره بالسعادة هو نفسه الذي يشعرك بالسعادة، 
وما يشعره بالحزن واأللم هو ما يشعرك انت بالحزن واأللم فهذا الفن 

الراقي من اإلحساس باآلخرين يعتبر من اهم القواعد العلمية.

حركة الرأس

أما الوصفة الس���حرية الس���ابعة واألخيرة فهي أن لحركة الرأس 
مع الحديث تأثيرا سحريا وعجيبا على نفس محدثك، فحركة الرأس 
لألمام على هيئة الموافقة أو التأثر تعني انك تستمع له وبكل اهتمام 
وتتفاعل مع ما يقوله وهذه هي اهم نقطة في حس���ن االستماع وهذا 
االمر يعطيك تأثيرا عظيما في نفس اآلخرين حتى وان كنت ال توافق 

على ما يقوله لك.
وأكد د.الجويسر أن هذه الوصفات السحرية السبع وهي االبتسامة، 
وجعل جسمك مفتوحا للناس واالنحناءة الى األمام، واللمسة، وتالقي 
األعين، وفن االحساس باآلخرين، وحركة الرأس، تعتبر من الوسائل 
واألفعال البسيطة التي يمكن ان يفعلها اي شخص وفي اي مكان وتحت 
اي ظرف والطريف ان لها تأثير السحر على نفس محدثك ومن جربها 

يعرف تأثيرها العجيب. واخيرا اقول لك دائما: ابتسم من فضلك.

والزوجة كل منهما لآلخر والطالب والمدرس وهكذا.

الوصفة الثانية

ويكمل د.الجويسر وصفاته السحرية فيقول ان الوصفة الثانية هي 
ان تجعل جسمك مفتوحا لتقبل الناس، فبعض الناس عندما يتحدث 
م����ع االخرين يقف وقفة غاضبة مما يجعل الموقف مؤثرا للغاية حتى 
وان لم يتكلم بأي كلمة فالجسم يخبرك عن حالة صاحبه، فالشخص 
الغاضب يقف وقفة معينة وكذلك الش����خص السعيد، اذن كيف تعرف 
الشخص الغاضب من وقفته، الجواب انك تراه يضع يده فوق االخرى، 
وجسمه متشنج، وكل هذه العالمات تخبرك بأن الشخص الذي امامك 

متوتر للغاية وهذا هو الشعور الذي ينتقل لك.

أهمية االسترخاء

وعن الحل يضيف د.الجويسر أنه يكمن في ان تجعل هيئة جسمك 
مرتاح���ة وكأنك تقول لصاحبك اهال وس���هال ومرحبا بك، قف وقفة 
مسترخية، افتح ذراعيك لمحدثك، ال تجعل يديك فوق بعضها البعض 
لصدرك بل افتحهما كأنك تس���تعد الخذ ابن���ك باالحضان، باعد بين 
رجليك وال تجعل كل واحدة على األخرى كأنك تس���تعد لتس���تقبل 
شخصا عزيزا عليك لم تره منذ فترة طويلة، قم بعمل هذه الخطوات 

البسيطة وسترى أن لها تأثير السحر على الناس.

االنحناء لألمام

ويحدثنا د.الجويسر عن الوصفة السحرية الثالثة وهي انحن لألمام 
عندما تتكلم مع اآلخرين فان حركة الجس���م وانحناءه لألمام عندما 
تتكلم مع اآلخرين تعني أنك تس���معهم وتتفاعل إيجابيا مع كالمهم 
وايضا تعني انك تحاول بكل جهدك ان تتقرب اليهم وتس���معهم بل 
وتفهمهم، فالحديث مع الناس من اهم القواعد لكسب اآلخرين، فكلما 

النجاح في الحياة يتطلب اكثر من مؤهالت علمية وخبرات 
عملية لمن كان يس���عى الى الترقي في الس���لم الوظيفي او الى 
رأس���مال وموهبة تجارية لمن كان يسعى الى النجاح في مجال 
الم���ال واالعمال، وفي الحقيقة ان الش���خص الناجح في الحياة 
العملية بل وفي الحياة الشخصية هو ذلك الشخص القادر على 
التعامل مع الناس بذكاء والقادر على اكتساب صداقتهم واعجابهم 

ووالئهم، والتعامل مع الناس فن كبير وله قواعده واصوله.
فهل فكرت عزيزي القارئ ما الذي يجعل شخصا مميزا وسط 

الناس محبوبا لديهم ويعرف كيف يتعامل معهم؟
 ه���ذا ما س���نعرفه من خالل ه���ذا اللقاء م���ع اخصائي طب 
العائل���ة والحاصل على زمالة طب العائل���ة من الكلية الملكية 
 البريطانية للممارس���ين العامين، والممارس في علم هندس���ة 
النجاح من الجمعية االميركية النماط الش���خصية د.موس���ى 

الجويسر.

وصفات سبع

يقول د.الجويسر ان هناك وصفات سحرية سبعا تجعل االنسان 
محبوبا لدى الجميع ويحس���ن معاشرتهم والتعامل معهم، وان 
هن���اك قاعدة مهمة جدا للتعامل مع الناس وهي ان تأثيرك على 
اآلخرين يأتي اساسا عبر ثالث طرق وهي نبرة الصوت وتؤثر 
بنس���بة 55%، والكالم والحديث ويؤثر بنسبة 7% فقط، فلك ان 
تعرف ان محتوى الكالم ال يؤثر اال بنسبة 7% والباقي 93% حركات 
جسدك ونبرة صوتك، وهذا يعني ان الطريقة التي تتعامل بها 
م���ع اآلخرين تؤثر فيهم اكثر بكثير من محتوى الكالم وهذا هو 

سر الناجحين في الحياة في طريقة تعاملهم مع اآلخرين.
ف���اذا اردت ان تكون ناجحا في حيات���ك، فتعلم هذه القاعدة 
العلمية والتي تمكنك من كس���ب اي انسان حتى وان كنت تراه 

الول مرة.
وهذا السر نهدية لالزواج وللزوجات الذين يعانون مشاكل 
بينهما ونهديه للموظف وللمدير في عمله وللطالب والطالبة في 
المدرسة ولكل الناس في حياتهم، جرب هذه الوصفات السحرية 

وكن متأكدا من نجاحك باذن اهلل.

سحر االبتسامة

وللتعرف على تلك الوصفات يضيف د.الجويسر: هل تعلم 
ان االبتسامة لها اثر الس���حر على الناس، فقد علمنا النبي ژ 
اهمية االبتسامة في قوله: »تبسمك في وجه أخيك صدقة« فهذا 
التوجيه النبوي يعتبر من اهم النصائح لمن يريد ان يكس���ب 
اآلخرين، فلو فكرنا فقط قليال لرأينا ان القليل منا يبتسم، فلو 
وقفت امام اي وزارة او ادارة ورأيت الداخل والخارج لرأيت القليل 
من الناس يبتسمون فكيف اذا دخلت لتنجز معاملة ما؟ سوف 
ترى فقط اقل القليل من الموظفين يبتس���مون في وجه الناس، 
كيف يكون الحال لو انتشرت االبتسامة بين الناس؟ هل تتخيل 
الفرق، سوف يكون الحال سعيدا للغاية، وكذلك لو ابتسم الزوج 

سيرة األبطال
منذر بن سعيد

عالم مؤمن يعظ الخليفة فيبكيه
كان القاضي منذر بن س���عيد قاضيا لقرطبة، وكان 
يخطب اجلمعة في مس���جدها اجلام���ع، وكان اخلليفة 

الناصر يصلي اجلمعة وراءه.
وعندما بدأ الناصر في بناء مدينة الزهراء، استفرغ 
جهده في اإلش���راف على بنائه���ا، وحدث ذات جمعة ان 

انهمك في ذلك فنسي صالة اجلمعة ولم يدركها.
فلما حضر الصالة في اجلمعة التالية، صعد منذر بن 
سعيد املنبر، واستهل خطبته بقوله تعالى: )أتبنون بكل 
ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا اهلل وأطيعون، واتقوا 
الذي أمدكم مبا تعلم���ون، أمدكم بأنعام وبنني، وجّنات 

وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم(.
ثم تال قوله تعالى: )قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خير 
ملن اتقى..( ثم مضى في ذم تش���ييد البنيان، واإلسراف 
في اإلنفاق عليه، ومازال بالقوم يعظهم حتى خشعوا، 
وبك���وا، وضجوا بالبكاء، واخلليفة الناصر يبكي معهم 

وينتحب.
فلما انتهت الصالة، وخال اخلليفة الناصر بنفس���ه، 
تذكر موعظة منذر بن س���عيد فوجد عليه، وشكا لولده 
احلك���م، وقال: واهلل، لقد تعمدني منذر بخطبته اليوم، 

وواهلل ال أصلي خلفه بعد اليوم أبدا.
فقال له ابنه احلكم: ما مينعك أن تعزل منذر بن سعيد 

عن الصالة إذ كرهته؟
فغضب الناصر، وزجره، وقال: ويحك يا حكم، أمثل 
منذر بن سعيد في فضله، وعلمه، وتقواه، يعزل إلرضاء 
نفس ناكبة عن الرشد، سالكة غير القصد؟ )يقصد اخلليفة 
نفسه(، ال واهلل، هذا ما ال يكون، وإني واهلل ألستحيي من 
اهلل أال أجعل بيني وبينه في صالة اجلمعة شفيعا مثل 
منذر بن سعيد، ولكنه أحرجني، فأقسمت، ولقد وددت 

لو أني أجد سبيال الى كفارة مييني مبلكي كله.

بناء مستشفى
انتهت جلنة جنوب شرق آسيا 
بجمعية احياء التراث االسالمي 
من تنفيذ مشروع بناء مستشفى 
القصور في اندونيسيا منطقة 
بيوغان التابعة ملديرية بانتول 

في محافظة جاكرتا.

أنشطة
حتت شعار »فأحبوه« انطلقت 
انش���طة ادارة مساجد محافظة 
مب���ارك الكبير م���ن برنامجها 
الثقافية كما  الشهري للمراقبة 
مت تنظي���م اس���بوع ثقافي في 
ابن كثير في  مس���جد احلافظ 
القص���ور ومحاضرات  منطقة 
دينية لعدد من الدعاة في مساجد 

احملافظة.

مشروع السواك
اميانا بأهمية سنة رسول اهلل 
ژ والعمل على احيائها والسعي 
لتطبيقها قامت جلنة الفردوس 
بإحياء التراث اإلسالمي بتنفيذ 

مشروع السواك.

الشباب والفتن
اس���تضافت جمعية احياء 
الت���راث االس���المي � اجلهراء � 
العربية السعودية  اململكة  من 
الداعية د.عمر العيد من جامعة 
االمام محمد بن س���عود حيث 
حتدث عن الشباب والفنت وسط 
حضور كبير في املنتزه الترفيهي 

باسطبالت اجلهراء.

دورة علمية
الثقافية في  املراقبة  نظمت 
ادارة مس���اجد العاصمة دورة 
علمي���ة في كت���اب »حتفة أهل 
الطب في حترير اصول قواعد 
ابن رجب« للداعية عبدالرحمن 
الداعية  السعدي وحاضر فيها 
الس���عودي واالس���تاذ بكلية 
الش���ريعة جامعة االمام محمد 
ب���ن س���عود د.خالد ب���ن علي 

الشيقح.

فقرة انشادية ابتسامة الرضا على وجه متبرع

الطلبة املشاركون جانب من األنشطة

تخريج براعم الحضانات بجمعية »إعانة المرضى« التبرع بالدم في »الفردوس«

»فقيه األمة« مسابقة بمبرة التواصل أنشطة دعوية وترفيهية بـ »نسائية سلوى«

حتت رعاية األمني العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة 
عبداللطيف البعيجان احتفلت جمعية صندوق اعانة املرضى بتخريج براعمها 
من ازهار احلضان���ات وقد مت تقدمي العروض االنش���ادية والفقرات التربوية 
ووزعت ش���هادات التخرج على االطفال، كما مت تب���ادل الدروع التكرميية مع 

مسؤولي اجلمعية وتكرمي املوظفني املتميزين.

أطلقت جلنة الفردوس بجمعية احياء التراث االسالمي حملة للتبرع بالدم 
حتت ش���عار »ومن أحياها« توافد اليها املواطنون واملقيمون حيث حضر اكثر 
من 60 شخصا من أهالي املنطقة الكل يتنافس للتبرع بدمه وافاد مدير اللجنة 
مسعود املطيري بأن غرض احلملة هو انقاذ ارواح العديد من املرضى واحملتاجني 

وحرصا من مساهمة اللجنة لكل ما فيه خير وصالح املجتمع.

بالتعاون مع قس���م الفقه في معهد الفحيحيل الديني نظمت مبرة التواصل 
اخليرية مس���ابقة »فقيه االمة« وتعتبر املس���ابقة االولى من نوعها التي تقوم 
على حفظ منظومة في الفقه الشافعي لطالب الصف السابع والثامن املتوسط 
وافاد رئيس اللجنة احمد العوضي بان املس���ابقة شهدت تفاعال واقباال كبيرا 

من الطالب املشاركني ومت تكرمي الفائزين باملسابقة.

حرصا من جلنة التعريف باالس���الم � س���لوى � على رعاية املهتدين اجلدد 
واجلاليات املسلمة تقدم اللجنة النسائية جرعات اميانية وتوعوية ملنتسبيها 
فضال عن احملاضرات وزيارة املستشفيات واماكن سكن العامالت. وافادت مديرة 
اللجنة رجاء اللوغاني بأن التنافس اخليري مستمر من خالل االنشطة املقدمة 

من اللجنة للمساهمة في دعوة غير املسلمني باحلكمة واملوعظة احلسنة.
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أسبوع حدث في

التعامــل مــع الشـخص 
إليـك توتـره  ينقــل  المتوتـر 

أن  مـع  يبتسـم  منـا  القليـل 
لالبتسـامة أثرًا كبيرًا على من حولك

د.موسى اجلويسر


