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 ادلنيوي  انلجاح
 ردن ونيت ش بقلم 

ة أن ينجح يف احلياة". ع هل اجلميع وهو يف املدرسة اثلانو�َّ "باتلأ�يد هذه ليست انلتيجة اليت تنتظرها من شخص توقَّ 
� لم أستطع. فأنا لم أر صدييق الواثق بنفسه ىلع هذا املنوال من قبل. ل�ن اخلروج من  أردت أن أعرتض، لكنَّ 

فقدان الوظيفة سيفعل ذلك بك. لم يعد ناجًحا وال راضيًا عن حياته، و�ن يعرف ذلك. لم    أعقابيف    مةطَّ ُ� عالقة  
ق،  عات اليت لم تتحقَّ �ستطع حىت اتلظاهر بعكس ذلك. بعد أن شعر باإلحباط وخيبة األمل �سبب �موعة من اتلوقُّ 

 "ماذا يع� أن تنجح حًقا يف احلياة؟" :بدأ يتساءل بصوت اعلٍ 

ا اكن يم�ن أن يدر�ه يف تلك اللحظة.  أفضل ممَّ   ه لم ي�ن �شعر بذلك، اكن صدييق يف ماكنٍ رغم من أنَّ ىلع ال
اهللا  و�مرور الوقت اكن  ،  ادلنيوي جاح  اخلاطئة حول انلمة، اكن اهللا يز�ل االفرتاضات  حطَّ ألنه يف أعماق حياته المُ 

 . قييق دة حول طبيعة انلجاح احل دَّ ة وُ� ة قو�َّ كتابيَّ  تعايلم�ستبدل هذه االفرتاضات ب

ع هلم اجلميع أيًضا أن  توقَّ   ة، لاكنباملدرسة اثلانو�َّ قد اتلحقوا  آدم وحواء  اكن    ذاه إىلع مدار اجتماع�، أوضحت أنَّ 
بالقدرة ىلع اإلثمار، واتلاكثر، وملء   ا مً تما   تم تأهيلهموال ينقصهم يشء، و. فقد صنعتهم يد اهللا،  ينجحوا يف احلياة

 العظمة.  تنتظره نلجاح. ثنايئ �شط ا وشكىلع  )، اكن هذان الشخصان٢٨-٢٦: ١األرض (ت�و�ن 

تدر�يًّ  القصة  تتضح  بينما  أنَّ ول�ن  نعلم  إماكنيَّ ا،  اخلاريج، ألن  يُمكنك احل�م ىلع انلجاح من مظهره  ة ه ال 
تعر�ف لم يأت  –، وقع آدم وحواء حتت تأث� تعر�ف �تلف للنجاح  ٣انلجاح ليست وعًدا بانلجاح. يف ت�و�ن  

املساواة  يف أن نعكس صورة اهللا ول�ن من خالل  يقيق ة، ال ي�من انلجاح احل الرش�ر. وفًقا للحيَّ من اهللا بل من 
  ).٥هللا (آية ا مع

ل اهللا باإل�سان كهدف  بعد سقوط آدم وحواء، انقلب تصميم اهللا للعمل واال�از وانلجاح رأًسا ىلع عقب. استُبدِ 
حلَّ  كمُ   للنجاح.  اتلواضع  �ل  للنحرِّ الكرب�اء  حلَّ ك  للنجاح.    جاح.  كطر�قة  اذلات  بذل  �ل  ل�ات  الرتو�ج 

 ة كمعيار لقياس انلجاح. لة انلهائيَّ حصِّ ة بالمُ يَّ قيقلت الرب�ة احل واستُبدِ 

 من الفرح المُ هلذا السبب عندما �قِّ 
ً

س انلاتج عن إ�از العمل  قدَّ ق �اًحا �سيًطا، تندلع حرب املجد داخلنا. بدال
ط الضوء  نحن �سلِّ فقه ملجد اهللا، �ستغل اإل�از �فرصة نلصنع اسًما ألنفسنا.  د، وهو إ�از تم حتقيىلع �و جيِّ 

 من العبادة 
ً

 من اهللا، ألن طبيعتنا تميل �و عبادة األوثان بدال
ً

 هللا.  احلقيقيَّةىلع أنفسنا بدال
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س  قدَّ تاب المُ ع العديد من شعب اهللا يف الكة. تمتَّ هو بطبيعته خطيَّ   ادلنيوي بقو� هذا، ال أقصد اإلشارة بأن انلجاح  
وانلجاح   ايلُ نيوي ادل باتلقدير  اذلراع  هو  يوسف  استُخدِ . اكن  وقد  مرص،  يف  لفرعون  أثناء  م�  إرسائيل  إلنقاذ  م 

َحْشِو�ُروش 
َ
أ الفاريس  للملك  ملكة  إست�  استُخدِ املجاعة. اكنت  وقد  هامان ،  مؤامرة  من  اهللا  مت إلنقاذ شعب 

ة. هذه ليست سوى ثالثة  م �د اهللا ألمة أجنبيَّ قدِّ م يلُ واستُخدِ ،  ستشاًرا للملك نبوخذ نرصَّ �رة. اكن دانيال مُ الرشِّ 
يُمكننا االختيار من بينها، ول�ن تبىق الفكرة اثلابتة �: إن اهللا   يف  ة  بفاعليَّ   �شارك نماذج من العرشات اليت 

ة  لشعبه، وتعز�ز هذا انلجاح تلحقيق أهدافه اإلهليَّ   –السلطة والرثوة واملاكنةل يف  تمثِّ المُ –  نيوي ادلحتقيق انلجاح  
  ة.الصاحل 

  ىلع   –  ًداة، فهو أيًضا ليس بطبيعته جيِّ بطبيعته خطيَّ ادلنيوي  ول�ن بنفس الطر�قة اليت ال ي�ون فيها انلجاح  
أيًضا  ول  للخ�،  وسيلة  نيوي ادل  انلجاح  ي�ون  أن  يُم�ن.  اآلن  بعد  ليس  األقل للرش.   استخدامه �ن يُم�ن 

)، ٣١-٢٦:  ١كورنثوس    ١الزائف بالنسب والعطاء (الرجاء    و)، أ١٩:  ٤سواء اكن ذلك فخ الرثوة واملمتلاكت (مرقس  
  يعرف .  ادلنيوي انلجاح    فخس مراًرا وت�راًرا من  قدَّ رنا الكتاب المُ )، �ذِّ ٤٥-٣٥:  ١٠ة واملاكنة (مرقس  أو عبادة القوَّ 

  ات ومارسات العالم.س أن للنجاح طر�قة إلاعدة �شكيلنا وفًقا ألولو�َّ قدَّ الكتاب المُ 

ته بأن أفضل طر�قة بلناء . وهو مشهور حبجَّ امليل للنجاح  هذا قرن اثلامن عرش  عرف االقتصادي آدم سميث يف ال 
ته ذلاته". لقد فهم  �بَّ أساس  ة املجتمع بل ىلع  إ�سانيَّ   اسأس  ىلع   الالرتو�ج ألنفسنا  "من خالل    اقتصاد مزدهر �

�ن قلب ة اهللا والقر�ب ول أن دافع األشخاص الساقط� لإل�از وانلجاح اغبًلا ال ينشأ من قلب يميل �و �بَّ 
 ة اذلات. جه �و �بَّ يتَّ 

 ، لك هذا يث� واآلن
ً

 ة للنجاح؟يَّ قيق: ما � الطبيعة احل �ساؤال

ا،  من وجهة نظري، هناك طر�قتان يم�ن أن �طئ فيهما. من ناحية، بما أن انلجاح بطبيعته ليس خً�ا وال رشًّ 
ة وحدها. ومن ناحية بيعة انلجاح بالعوامل اخلارجيَّ واألرشار، فقد يبدو من احلماقة حتديد ط  ألبراريأيت لو�ما أنه  

ة  ن بالرضورة ثماًرا واضحة، فمن السذاجة أيًضا قرص انلجاح ىلع العوامل ادلاخليَّ أخرى، نظًرا ألن انلجاح يتضمَّ 
 من ذلك، �ب أن �مع هذين العامل� مًعا وأن نتبع تعايلم الكتاب المُ أو اخلفيَّ 

ً
س حول األمانة  قدَّ ة فقط. بدال

 ؟ هذاب مار. ماذا أع�واإلث

يؤدِّ  المُ أحيانًا  الكتاب  العيش وفًقا تلعايلم  طبيعة  . أشار جوناثان إدواردز يف كتابه "نيوي ادلس إىل انلجاح  قدَّ ي 
صاحلة اغبًلا ال  احلياة  إىل درجة جتعلإىل أن اهللا قد خلق العالم    )The Nature of True Virtue(   "ةيَّ ق يقالفضيلة احل
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ن  العامل اجلاد اذلي يُم�ن الوثوق به هو مَ وىلع الرتقية.  ما �صل    اغبًلا ال��ه  الشخص  ف  .ةادلنيو�َّ   تعود بالفوائدما  
ة  نتيجة ثانو�َّ   ادلنيوي نيال، اغبًلا ما ي�ون انلجاح  �صل ىلع العالوة. كما اكن األمر بالنسبة يلوسف وأست� ودا

  للحياة الصاحلة.

، سيتم جتاوزك  صحيحهو ا . عندما تدافع عمَّ وي ادلنيفك احلياة الصاحلة انلجاح ول�ن يف أوقات أخرى، قد ت�لِّ 
قر، وقد تفقد  ستُحتَ   أنك  دؤ�َّ من شبة المُ العالوة. عندما ختتار �شجاعة فضح الظلم أو الفساد، ف  وأأحيانًا يف الرتقية  

أو أ�رث ترقية  ذل–  أحيانًا  مُ   .كأو حىت أسوأ من  الرجوع إىل يوسف وأست� ع. مرَّ توقَّ ل�ن هذا  يُمكننا  ة أخرى، 
القدِّ  لم �ترب هؤالء  أمانتهم، ولكنَّ   نيوي ادل �سون انلجاح  ودانيال.  �سبب  أيًضا اعنوا من فقدان انلجاح  فقط  هم 

ثمرة األمانة، و� حاالت  نيوي ه يف بعض احلاالت، اكن احلصول ىلع انلجاح ادل �سبب أمانتهم. قد نقول إنَّ  ادلنيوي 
 ثمنًا لألمانة. نيوي أخرى، اكن خسارة انلجاح ادل

للنجاح   اكن  فقد  هللا،  ضعيف    ادلنيوي ول�ن شكًرا  حبيث تأث�  باألمانة  جًدا  ملزتم�  اكنوا  لقد  قلو�هم.  ىلع 
احلقيقة  فقلو�هم.    ادلنيوي ه لم ي�ن اهلدف. لم يمتلك انلجاح  أو تر�ه ألنَّ   نيوي يُمكنهم احلصول ىلع انلجاح ادل

أنَّ  بدوره. اتضح أن    يوي ندون أن يمتلكنا انلجاح ادل  نيوي ا أن يمتلكوا انلجاح ادله ال يم�ن للكث��ن منَّ � 
   الرب ع إىل  ا كبً�ا تلكون ناجًحا. �ب أن نترضَّ نضًجا روحيًّ   ب األمر يتطلَّ 

َّ
أ�رث    نيوي  �سمح نلا أبًدا بانلجاح ادلبأال

َعالََم لُكَُّه وََخرِسَ َ�ْفَسُه؟" (مرا يُمكننا حتمُّ ممَّ 
ْ
نَُّه َماَذا يَنْتَِفُع اِإل�َْساُن لَْو َر�َِح ال

َ
قس  له مع انلضج الرويح اذلي دلينا. "أل

٣٦: ٨.(  

الطاعة األمينة للكمة  واحلفاظ عليه فقط إذا اكن هذا انلجاح ناجتًا عن   ادلنيوي لزتم باحلصول ىلع انلجاح دعونا ن
املطتها بواس  �فوظ و  اهللا أرض  دلخول  إرسائيل  يعد  اكن  فبينما  �شوع.  الزتام  هو  هذا  اكن  ير�ِّ وعد.  لم  ىلع  ،  ز 

العسكر�َّ االسرتاتيجيَّ  املاديَّ ات  األسلحة  أو  انلاسة  داع  ذلك،  من   
ً

بدال يعرفوا    ة.  الرش�عة  أن  سفر  يطلبه  ما  لك 
  ). ٨: ١ �شوع ( ِحينَئٍِذ ُ�ْفِلُح" ألنه "عملوا به و�

َم    :�سوع عندما قالرب  الكب� مثل لكمات    تبدو لكمات �شوع إىل حدٍ  َ�مِّ
ُ
رَْسلَِ� َوأ

َ
ي أ ِ

َّ
ْ�َمَل َمِشيئََة اذل

َ
ْن أ

َ
"َطَعاِ� أ

انلاس. ل�ن دعونا    تقدير هتاف و هو أمانته جتاه أبيه وليس  ته  �سوع و�رسايلَّ الرب  ). اكن قلب  ٣٤:  ٤" (يوحنا  َ�َملَهُ 
 من وجهة نظر العالم. تماًما  رثِّ غ� مؤ�سوع الرب  ة نوايح، جعل هذا االلزتامنقول احلقيقة، من عدَّ 

لك)،  ة للنجاح يف احلياة" (وأنا سعيد جًدا ألنها ال تفعل ذة جائزة "األقل احتمايلَّ ت املدارس اثلانو�َّ نحَ يف الواقع، إذا مَ 
خارج إطار الزواج ألم بال اسم (لوقا   دل وُ ح األول للفوز باجلائزة. فهو  رشَّ �سوع اكن هو المُ الرب  أن  د  ؤ�َّ المُ شبه  فمن  

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٤   جم�ع الحقوق محفوظة ١٢٢٠ ©

صالح من انلارصة  يشء   يم�ن أن ي�ون  واجلميع يعلم أنه ال–دىع يوسف من انلارصة  ار �سيط يُ اه �َّ )، وتبنَّ ٢-١
لك    ). و�أنَّ ٢٠:  ٨أين �سند رأسه (مىت    حىت   )، وليس هل٢  :٥٣(إشعياء    فنشتهيه  مجال وال منظر). ال  ٤٦:  ١(يوحنا  

  ).١٩ُمدان ىلع الصليب (يوحنا  لها، كمجرمٍ مات بأ�شع طر�قة يم�ن ختيُّ  فقد ذلك لم ي�ن اكفيًا، 

للنجاح. ل�ن هذا هو بيت القصيد.  خطة العالم    من عدم وجود أي من هذه الصفات ضمند تماًما  ، أنا متأ�ِّ واآلن
�سوع ليس من هذا العالم. ال يُم�ن تقييم  الرب  وع ال يُقاس وفًقا ملعاي� العالم ألن  �سلرب  فانلجاح بالنسبة ل

�اح أو فشل حياته وفًقا ملقاييس العالم، ألن احلياة اليت اعشها وامللكوت اذلي يبنيه ليسوا من هذا العالم. ول�ن  
 ص الاكمل هلذا العالم. خلِّ �سوع ليس من هذا العالم، فهو المُ الرب لكون 

�سوع هو    الرب   هللا، فإنبا   باملساواةكوا  . إذا اكن آدم وحواء قد قلبا العالم رأًسا ىلع عقب عندما تمسَّ ر يف األمرفكِّ 
ْن يَُ�وَن ُمَعاِدًال    اذلي قلب العالم لوضعيته الصحيحة إذ أنه

َ
و�ذا اكن آدم وحواء قد قلبا   ."هللاِ "لَْم َ�ِْسْب ُخلَْسًة أ

�سوع هو اذلي قلب العالم لوضعيته الصحيحة إذ  الرب ما بالكرب�اء، فإن  العالم رأًسا ىلع عقب من خالل انتفاخه
ْخَ� َ�ْفَسُه، آِخًذا ُصوَرَة َ�بٍْد". و�ذا اكن آدم وحواء قد قلبا العالم رأًسا ىلع عقب من خالل عصيان وصية اهللا،    أنه

َ
"أ
َطاَع َحىتَّ الَْموَْت َموْ الرب فإن 

َ
ِليِب �سوع هو اذلي قلبه لوضعيته الصحيحة إذ أنه "أ   ).٨-٦: ٢" (فيليب َت الصَّ

يًّا، ألن اآلب  قي قق �اًحا حه فشل يف نظر العالم، ول�ن يف نظر اآلب حقَّ الرجل األ�رث �اًحا ىلع اإلطالق بدا و�أنَّ 
َعهُ  ْ�َطاُه اْسًما فَْوَق لُكِّ اْسٍم" (آية  ..."َر�َّ

َ
  ). ٩َوأ

،  ١٨:  ١كورنثوس    ١للنجاح (  قييقول�ن للُْمَخلَِّصَ� هو اتلعر�ف احل   .الصليب هو جهالة لألمم وعرثة لليهود إن  
٢٤-٢٢.(   

 

ش نيت  املشيخيَّ والقس  كورنرستون  ب�نيسة  الرئييس  القس  هو  وأستاذ  ردن   New College(  ةب�ليَّ   زائرة 

Franklin ( �والية تنىس. يمكنك متابعته ىلع توت� ىلع حسابه يف بمدينة فران�ل@NateShurden . 
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