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 للنمو والتطّور ،رص هاّمةاألخطاء ف  

 التعلّم من الخطأ أهم سبيل للوصول للنجاح

 ... بَعدأقوم بذلكأن  ع  يأستط أنا ال

 عبة بسهولةالصّ  بالمهامّ  ،أستطيع القيام ،ثابرةبالجهد والم  
 لنجاح الحقيقي ل ،هو أول خطوة على طريق الوصول ،الفشل

 الممحاة! دت  ج  لما و   موجودة،لو لم تكن األخطاء 

 الدروس الم ستفادة ،ولكن ال تنسَ  ،انَس األخطاء

 ما يجهل وصديق ما يعلم  اإلنسان عدوّ 

 ذكيّاً!ال أحد ي ولد 

 صعباً في الماضي كانَ  ،كل شيء سهل اليوم

ً ي التحدّ  مهما كان  أكثر صالبة ،ه  لكسر   فعزيمتي ،صلبا

 من أكبر األخطاء ،تأتي ،اإلنجازات أهمّ 

 وليس من النجاح ،ت صنعان من الفشل ،ة والعزيمةالقوّ 

 منها!ماذا تعلّمت  ،باراة، بل اسألنيكم هدفاً أحرزت في الم   ،ال تسألني

 بضع كدمات راجة دونَ الدّ  ركوبَ  ال يوجد طفل احترفَ 
 بالعمل والمثابرةمكن كل شيء م  

 عدمه بَ لم أتعلّ   هناك شيئا  ناجحاً طالما أنّ  أنا لست  

 ناسباً لعبقي م   ذي أراه  وض الّ في الرّ  زهر  سأ  

 مكناً م   حال  م   اإلرادة تجعل كل  

 ي مجتهد ي ذكي، بل ألنّ ألنّ  لم أنجح  

 عليها من األعلى طَ لن تهب  إليها من األسفل، ف أن تصعد ة عليكَ مّ إلى الق   الوصولَ  إذا أردتَ 

ً  اآلن كانَ  حترف  م   كل   بتدئا  ابقفي السّ  م 

 بنفسي!ها وفي بعض األحيان أصنع   ،هاغييرات بل أنتظر  أنا ال أتفاجأ بالتّ 

 حاولك ت  ر طالما أنّ أنت تتطوّ 

 به!أنا الشخص الوحيد الذي يمكن أن أقارن نفسي 



 

 

 زها باإلصرار واالجتهاد والعملعقبة يمكن تجاو   كلّ 

 الخطأ أفضل من مدح الّصواب مدح

 هاد  نتائج االختبار ال تحّدد ني بل أنا من يحدّ 

 رصة هاّمة للتعلّم ف   يالتحدّ 

 هو أنا موافقته ورضاه الشخص الوحيد الذي أبحث عن

 لالنطالق نحو مهّمة جديدة إنذاراً هّمة، بل إعالناً النتهاء المَ  النجاح ليسَ 

 الضعفضح عن التفاخر بالذكاء إعالن وا

 د أن أتعلّم شيئاً جديداً أينما كان وفي أّي وقت  كانمن الجيّ 

 ما َخسَر إاّل الّضعيف  وما فاَز إاّل الَجسور  

مكنت  ة قد لَت مرّ إذا فش    الم ستحيل!ق ة فستحقّ مرّ  مئةَ  لتَ إذا فش  ، ولكن حقّق الم 

 الثّقة بالنّفس وتقدير الذّات يصنعان الم عجزات 

حاولة لي هي بدايةأنا ال أبدأ من ال  نهاية وكل م 

 أزرعه !ال ت طعمني األرّز مطبوخاً بل علّمني كيف 

 ال ت هيّئ لي الّدرب، بل هيّئني لكّل  الّدروب  

 أنا لم أفشل  طالما أمل ك فرصة الم حاولة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


