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  مقدمة

 

 
 مدمح المصطفى الحبيب على السالم و الصالة و الرحيم الرحمن هللا بسم

 ..التسليم أتم و الصالة أفضل عليه هللا عبد بن

 

 على تجاربي نتيجة و جهة من قراءاتي نتيجة هي هذه خواطري

 و لةالغف و االنفالت في اإلفراط من فيها انتقلت حيث عديدة, سببببنوات مدى

 ما هو و اليوم, عليه أنا ما إلى الدين في الغلو و التطرف إلى هللا عن البعد

 مازلت و... تفريط ال و إفراط دون الوسطية من نوع - أعلم هللا و - أحسبه

  هنا من و جديدة أفكار اكتساب إلى دائما   أسعى و يوم, بعد يوما   الكثير أتعلم

 تطل ي ذلك و آلخر حين من تظهر تغيرات هناك ألن الحقيقية السعادة تأتي

 و اسإحسبب لدي تولد بسبباطة بكل و التجديد إلى السببعي و الصبببر من الكثير
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 إيماني و إحسببباسبببي من تأكدت قد و الماضبببية السبببنوات خالل عميق إيمان

 نيجتهدو ال و الوحدة إلى يميلون الذين األشخاص من الكثير وجدت عندما

 تجاربي كل أطرح أن قررت قد و الخسببارة من خوفا   التجربة اكتسبباب إلى

 ائجهانت كانت تجارب من عقائد اكتساب إلى يحتاجون الذين األشخاص إلى

 في سببببب  كانت مشببببكلة لكل مختصببببر بشببببرح أقوم عندما ذلك و إيجابية

 .الخير كل في سب  كان حل لكل و التأخير

 

 ء  شببببي من لتتعافى تسببببتغرقه الذي الوقت ضببببائع, وقت يوجد ال

 مرت كنت ما مشببكلة   لحل اسببتغرقته الذي الوقت و ضببائع, وقت ليس معين

 كلكن ملموس إنجاز بأي فيه تقم لم الذي الوقت و ضبببببببائع, وقت ليس بها

 الذي الوقت و ضببببائع, وقت يعتبر ال السببببعادة, و بالسببببالم خالله شببببعرت

 به, تابتلي معين ابتالء بسبببببب  غيرك فيه نجح ما إنجاز فيه عليك صبببببع  

 .. ضائع وقت ليس

 

 فعل بإمكانك مازال.. شببببيء أي على تتأخر لم.. روعك من هد ِّئ

ِّ  في الحق الثقة و الدعاء, و الصببببببر من المزيد فقط.. تريده شبببببيء   أي  رب 

 السماء و األرض
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 " المسكت الرد فن"  اآلخرين على الرد فن

ت للرد نلجأ ما عادة   سبببببكِّ  المواقف أو السبببببطحية العالقات في الم 

مام المحرجة با   و اآلخرين, أ هذا نحتاج ما غال ما الردود من النوع ل  عند

 بعض كمإلي. المستفز للشخص حد بوضع نرغ  و شديد الستفزاز نتعرض

: أوال   الهدوء: حزم و بقوة اآلخرين على المسببببكت الرد فن لتعلم النصببببائح

 ةدرج أقصببى على تحافظ أن الفعال و الذكي الرد قواعد من األولى القاعدة

 المزعج, الكالم و السببببببلوك أو المسببببببتفز الشببببببخص بمواجهة الهدوء من

 هدوؤك يعتبر كما جهة, من مناسببببببب  رد انتقاء على الهدوء يسببببببباعدك

 و تثور أن منك يتوقع الذي المسبببيء, على ردا   ذاته بحد اإلسببباءة بمواجهة

 .ترتبك و تتوتر

 

 :الجسد لغة على التركيز

 و مفحما   رد ا   اآلخرين على الرد في كبيرا   دورا   الجسبببد لغة تلع 

 و ةضببببعيف عينك نظرة لكن قوية و قاسببببية كلماتك كانت إن فحتى مسببببكتا ,

 رسائلال من أكثر الجسد لغة رسائل اآلخرون يستقبل ؛ خجولة صوتك نبرة

 الرد بدأت أن عليك لذلك تقول, ما تعني ال و مرتبك أنك يشعرون و اللفظية,

 ماسبببتخدا و الشبببخص بعيني مباشبببرة نظرك تركيز خالل من الجسبببد, بلغة

 .جاد ة و حازمة لكنها هادئة و عميقة صوت نبرة
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 دالر فنون من تعتبر السببببببخرية أن الرغم على: حزم و بقوة الرد

 إن اأم الدبلوماسببببية, للردود تنتمي السببببخرية أن نرى لكننا اآلخرين, على

 فالردود مقبولة غير و مزعجة اإلسبببببباءة كانت أو سببببببطحية العالقة كانت

س  هي الحازمة و القوية  عنصرين الحازمة و القوية الردود تتضمن. األن

 هامن الهدف و القوي, للرد المفتاحية الكلمة هو األول العنصبببر: أسببباسبببيين

 يةالمفتاح الكلمة تكون ما عادة الصحيح, الرسمي إطارها في العالقة وضع

!   عفوا أو!  سمحت لو مثل القوة, تمنحها الصوت نبرة لكن بالظاهر مهذبة

 قطف المسبتفز للشبخص موجها   ليس االنزعاج عن إعالم بمثابة الكلمات هذه

 حبان قبد دورك ألن الكبأس على تقرع كبأنبك و الموجودين, لجميع إنمبا و

 يثح التهديد, و الرفض عنصر األهم, هو و الثاني العنصر. الرد و بالكالم

ك   و السبببلوك لهذا رفضبببك عن تعب ِّر حِّ  " كالقول فقط, المرة لهذه معه تسبببام 

. " حدودك تلزم أن أرجو مقبول, غير للتو قلته ما و ظريفا   لسبببببببت   عفوا ,

 ندماع الحركة على السيطرة نفقد األحيان من كثير في: الحركة على سيطر

 على تسببببيطر أن المسببببكت الرد من أسبببباسببببي جزء لالسببببتفزاز, نتعرض

 رتكث أو بسببببرعة تتحرك ال و الطاولة على تضببببرب ال و تقف ال حركتك,

 الشببخص ألن ضببعيفا   الرد تجعل التصببرفات هذه جميع بيدك, اإلشببارة من

 نع أكثر اقرأ. يريده ما كل هذا و باسببببببتفزازك, نجح أنه يعتقد المسببببببتفز

 بدون المسبببكت الرد. هنا النقر خالل من المسبببتفزة الشبببخصبببية مع التعامل

 ةنظر اللغة, استخدام دون عليهم ترد أن اآلخرين على الرد فنون من: كالم

 .نيك لم شيئا   كأن و آخر بموضوع نفسك اشغل ثم العين, بطرف ازدراء

 

 ": الدبلوماسية الردود فنون" 
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 و المواجهة, و الصببدام تجن  هو الدبلوماسببية الردود من الهدف

 مشادة تحصل أن دون ما شخص   إسكات و المحرجة المواقف من الهروب

 و أيضببا , الموضببوع نتجاهل أن دون و الصببوت, نبرة ترتفع أو سببجال أو

 العالقة كانت إذا: السببباخر الرد: اآلخرين على الدبلوماسبببي الرد قواعد أهم

 و الدبلوماسببببببي, الرد فنون أهم من تعتبر فهي السبببببباخرة بالردود تسببببببمح

 تعتبر ماك مثال , الصببحفيين على الرد في الطريقة هذه السببياسببيون يسببتخدم

 يالدبلوماس الرد أمثلة من و. العرب عند القديمة الفنون من الساخرة الردود

 ردف. امرأة بعيد من قادم أنت و حسببببتك: للمتنبي قال شبببخصبببا   أن السببباخر

 تنتمي :الشبببعبية األمثلة اسبببتخدام!  رجال   حسببببتك أنا و: قائال   المتنبي عليه

 لدى طترتب ألنها الدبلوماسببببية, الردود إلى الرد في الشببببعبية األمثلة طريقة

 سببببرعةب أيضببببا   ترتبط و الفكاهة لديهم تحرك و الثقافي بموروثهم اآلخرين

 سببببب ت ال و دبلوماسببببية الوقت بنفس لكنها قاسببببية ردود يجعلها ما البديهة,

 وسبببببيلة هي و: بالتفاصبببببيل التمسبببببك. األحيان أغل  في مواجهة أو نزاعا  

 فزة,المسببت أو المحرجة األسببئلة على للرد العالم حول الدبلوماسببيون يتبعها

 تىح أو لغوي خطأ أو السببؤال من جزئية بتفاصببيل التمسببك يحاولون حيث

 هل"  مثال   يقول الثياب, من الصبببحفي يرتديه ما إلى الجمهور انتباه تحويل

 الثياب هذه لك اختار من!  حقا   حمراء عنق وربطة أصبببفرا   قميصبببا   ترتدي

 على بالتركيز الزجاج عنق من خرج ألنه مهمة غير إجابة يجي  ثم"  ؟

 .التفاصيل

 

 اآلخرين على الرد في المواجهة أساليب
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 نبدو مباشرة و قوية ردود استخدام يتم حيث: المباشرة المواجهة

 لتهق ما و مزعج شبببببخص أنت: القول مثل حدَّتها, تقليل أو لتلطيفها محاولة

لة يعتبر تام التجاهل. اآلن باعتذار مدين أنت و تهذي , ق  نم التجاهل: ال

 لب فقط, المزعجة اللحظة في التجاهل ليس فاعلية, األكثر المواجهة طرق

 صالشخ سأل حال في التجاهل هذا تعليل و مستمر, بشكل الشخص تجاهل

 ئلةاألس.   فعاال و مشروعا   المباشر الرد سيكون عندها"  ؟ تتجاهلني لماذا" 

 تخاط ال مسبار تصبحيح إلى الرد في القوية األسبئلة تهدف: الرد في القوية

 نأ تعتقد هل"  مباشببر بشببكل سببؤاله مثل المسببتفز, الشببخص مع العالقة و

 مني بدر هل"  القول أو"  ؟ الشببكل بهذا بالتصببرف لك تسببمح بيننا العالقة

 عتقدت كنت إذا مخطئ أنت ؟ علي   بالتطاول لك سأسمح أنني تعتقد جعلك ما

 .ذلك

 :المواجهة من الهدف

 أو معركة تعني ال المواجهة أن إدراك علينا يج  الرد كان مهما

 إعادة و العالقة مسببببار تصببببحيح إلى المواجهة تهدف بل باأليدي, تشببببابكا  

 المواجهة أهداف يحقق الذي الحد عند نتوقف أن يج  لذلك الحدود, رسبببببم

 .أكثر ال

 

 :اآلخرين على الذكي و المهذب الرد فن

 لمث الخصبببوصبببية ذات العالقات في والذكية المهذبة للردود نلجأ

 أو العمل مدير على الرد أو رتبة أعلى أو سببببببنا   أكبر شببببببخص على الرد
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 ماك الحازمة النبرة و القوية الردود فيها تعمل ال التي المواقف من غيرها

 :الذكي و المهذب الرد فن قواعد أهم الذكية, و المهذبة الردود تعمل

 

 

 :المناسب المكان اختيار

هدف  التعبير و جيدة عالقة على الحفاظ هو المهذب الرد من ال

 على الرد عدم الحكمة من سببببببيكون لذلك الوقت, نفس في االنزعاج عن

 دعوة أو المدير مكت  إلى الذهاب مثل للرد مناسبببببب  مكان اختيار أو المأل

 موهبة تمتلك لم إذا: للرد المناسببب  التوقيت اختيار. مكتبك إلى العمل زميل

 حظةل في نفسببببك ضبببببط من التأكد فعليك بالفطرة السببببريع و المهذب الرد

 اتعبار اختيار لتسببببببتطيع تهدأ حتى الرد تأجيل و االنفعال, و االنزعاج

بة ية و مهذ بدأ. للرد ذك بارة الرد ا ية بع جاب بدأ أن يج : إي  المهذب الرد ي

 شببكلةالم أو الخالف حل في الرغبة و النية حسببن على تؤكد إيجابية بعبارة

: سؤاال   اطرح. صراع أو مواجهة هناك تكون أن دون اإلساءة على الرد و

 كل سببببب  بما تتعلق أسببببئلة تطرح أن اآلخرين على المهذب الرد فنون من

 سؤال أو"  ؟ تقوله ما تعني كنت إن أعرف أن أود"  سؤال مثل االنزعاج,

 من الرغم على األسئلة هذه"  ؟ ذلك تقول جعلك سيء شيء مني بدر هل" 

 يدبلوماس نقاش نحو األمور تدفع و اآلخر, للطرف محرجة لكنها بساطتها

اء و  ريقببةط علينببا تفرض التي الحبباالت في: العتبباب. للطرفين مريح و بنبب 

 و مثمر, و ذكي و مهذب لرد الوسببائل أهم من العتاب يعتبر الرد في مهذبة

 و ستفزالم الشخص من اإليجابية توقعاتنا توضيح على العتاب جوهر يقوم
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 ايةنه في اعتذار على نحصببل ما غالبا   و. جرحنا ألنه األمل بخيبة شببعورنا

 .المطاف

 االجتماعي التواصل مواقع على الرد فن

نا في حالي عصببببببر كل ال عل يشبببببب فا  التواصبببببببل مواقع عبر الت

 الكالم من الكثير نواجه و اليومية, حياتنا من أسبببببباسببببببيا   جزءا   االجتماعي

 لكن انا ,أحي الرد عن عاجزين تجعلنا قد التي المسيئة, التعليقات و المسموم

 :منها االجتماعي, التواصل مواقع على للرد النصائح بعض هناك

 و االجتماعي, التواصببببل مواقع على لإلسبببباءة االسببببتجابة تعديل

 عبر أفكببار و كالم من تببداولببه يتم مببا بقيمببة التفكير إعببادة خالل من ذلببك

 يردون األشببببببخاص من الكثير أن التأكيد و الحديثة, التواصببببببل منصببببببات

 هذه ا,تنمرو أو أسببباؤوا أنهم ذاتها اللحظة في ينسبببون و تفكير دون بتلقائية

 مواقع لىع التعليقات مع التعامل في االنفعال تخفيف على تسبببببباعدنا النقاط

 لىع السببببلبية والتعليقات الردود تجاهل: السببببلبية الردود إهمال. التواصببببل

 و الضبببببغط تجن  في فعالية الطرق أكثر من االجتماعي التواصبببببل مواقع

 و ضببببرورية غير و منطقية غير افتراضببببية مواجهة عن ينتح الذي التوتر

 لىع سببببببترد كيف كثيرا   تفكر ال: الحظر أو المتببابعببة إيقبباف. فعببالببة غير

 وأ المتابعة إلغاء هو فعله عليك ما كل القادمة, المرة في يسببببتفزك شببببخص

 عالم االجتماعي التواصببببببل مواقع أن تذكر األصببببببدقاء, قائمة من حظره

 مواقع اسببببببتخدام قلل. الواقعي عالمك على يتغل  أن يج  ال افتراضببببببي

 جتماعياال التواصل لمواقع المفرط االستخدام أن الباحثون يشير: التواصل

 و المواجهات تعتبر و المشبببباعر, و النفسببببية الصببببحة على سببببلبية نتائج له

سلبي, التأثير هذا من جزءا   الرسائل أو التعليقات في المشاحنات  قد ذلكل ال
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 االجتماعي التواصبببل وسبببائل السبببتخدام أقل وقت تحديد الحكمة من يكون

 يف اآلخرين مع الصبببراع و المشببباحنة لتعزيز أسبببلوب عن البحث من بدال  

 الجرائم قوانين صبببببدور مع: االعتداء و اإلهانة ث ق و. افتراضبببببي فضببببباء

 غير اإلهانات أو اإلسببببببباءات توثيق اآلن الممكن من أصبببببببح اإللكترونية

شكوى التقدم و المقبولة  عاال  ف ذلك سيكون المختصة, الجهات إلى رسمية ب

 اإلهانة أن يعتقدون ال أشخاص مع ورد أخذ في الدخول و السجال من أكثر

 ! خطيئة اآلخرين من السخرية و

 

 :هي و,  الحقيقي النجاح لمفتاح عناصر ستة هناك

 .بالناس الثقة و بالنفس الثقة و باهلل الثقة(: 1)

 .التواضع(: 2)

 .المسئولية(: 3)

 .اإلبداع(: 4)

 .المهارة(: 5)

 .اإلصرار(: 6)

 أمثلة سنعطي.. النجاح فلسفة يخص ما أما

 محاوالته ربع في إال الصبببيد في ينجح ال األسبببد أن تعرف هل" 

 ..فقط منها %25 في ينجح و محاوالته من % 75 في يفشل أنه أي
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 الإ الضواري معظم فيها تشاركه التي الضئيلة النسبة هذه ورغم

 ...الصيد و المطاردة محاوالت من ييأس أن األسد على يستحيل أنه

 نماإ البعض, يظن قد كما الجوع ليس ذلك في الرئيسببي السببب  و

 تعمل الذي القانون هو و( المهدورة الجهود)لقانون الحيوانات اسببتيعاب هو

 ...كلها الطبيعة به

 ..التهامها يتم األسماك بيوض فنصف'' 

 ...البلوغ قبل تموت الدببة مواليد نصف و'' 

 ...المحيطات في تهطل العالم أمطار معظم و'' 

 ...العصافير تأكلها األشجار بذور معظم و'' 

 بريعت و الكوني الطبيعي القانون هذا يرفض من اإلنسبببان وحده'' 

 ...فاشال   إنسانا   منه يجعل محاوالت بضع في نجاحه عدم أن

 ..الوحيد الفشل أن هي الحقيقة لكن'' 

 "المحاولة عن التوقف"  هو

 و العثرات من خالية حياة سببببببيرة لديك يكون أن ليس النجاح و'' 

 ...السقطات

 مرحلة كل تتخطى و أخطائك فوق تمشببببببي أن هو النجاح بل'' 

 ..المقبلة المرحلة إلى تتطلع و هدرا   فيها جهودك ذهبت

 ةبساط بكل فستكون الدنيا هذه تلخص كلمة من هناك كان لو و'' 

 '' استمر'' 
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 إخالء مسؤولية
 

 

 

 
ساس  شر والمؤلف هذا الكتاب ومحتوياته على أ "كما هو" وال يقدمان أي يقدم النا

 تعهدات أو ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بهذا الكتاب أو محتوياته.
الناشر والمؤلف يتنصالن من كل هذه اإلقرارات والضمانات, باإلضافة إلى ذلك, 
ال يتحمل الناشر والمؤلف أي مسؤولية عن األخطاء أو عدم الدقة أو السهو أو أي 

 تناقضات أخرى واردة هنا.
 
المحتوى المتضببببمن أو المتاح من خالل هذا الكتاب ال يقصببببد منه,  وال يشببببكل  

 .وثائقي ا أو نصيحة تاريخية
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 ارزا  ب أصبببح االجتماعي التواصببل مواقع على التسببويق مجال في المسببتقل
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