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هذا الكتاب
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اإلهـداء

كل شــهم منكم رمز فتوة السم َروي إل اْرض سموه
غيكم ف لـهوه قد جحت نفسه يــوي با سبعي هـوة
وأراكم صــفوة صـــادقة فيكم الــق وآثــار النبـــوة
دعوة بل صحوة بل وثبة

ف صـــفاء ووفــاء وأخــوة
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* أنذر النمل وحذر ودعا بني جنسه وسطرت ف حقه سـورة من سـور
القرآن ،فخذوا من النمل ثالثا :الدأب ف العمل ،وحماولة التجربة،
وَصحيح اخلطأ.
* أكمل النحل طيبا ووضع طيبا ،وأوحي اهلل

إليه وجعل له سورة

باسمه ف الذكر الكيم ،فخذوا من النحل ثالثا :أكل الطيب ،وكف
اْذي ،ونفع اآلخرين.
* ملا جتلت مهة اْسد وظهرت شجاعته سمته العرب مائة أسم ،فخذوا
من اْسد ثالثا :ال َرهب املواقف ،وال َتعاظم اخلصوم ،وال َرض
الياة مع الذل.
* ملا هزلت العنكبوت وأوهنت بيتها ضب بيتها مثال للهشاشة،
فاحذروا ف العنكبوت ثالثا :عدم اإلَقان ،وضعف البنيان ،وهشاشة
اْركان.
* ومحل اهلدهد رسالة التوحيد فتكلم عند سليمن
وذكره الرمحن

 ،ونال اْمان،

 ،فخذوا من اهلدهد ثالثة :اْمانة ف النقل ،وسمو

اهلمة ،ومحل هم الدعوة.
قال أبو معاذ الرازي « :مسكي من كان اهلدهد خيا منه !! ».
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إن المد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من ُشور أنفسنا ومن
سيئات أعملنا ،من يده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادى له ،وأشهد أن ال إله إال
اهلل وحده ال ُشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ (آل عمران:
 .)201ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

(النساء.)2 :

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ( .اْحزاب.)02-00 :
اْل ِد ِ
يث كِتَاب اللَِ ،و َخ ْ َْي ا ْل َـهدْ ِي َهدْ ي ُم ََّم ٍد
َأ َّما َب ْعدَ ،ف ِإ َّن َخ ْ َْي ْ َ
اْمور حمدثاُتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة ف النار.

 ،وُش

إذا كان حفظ الدين من الرضوريات التي حفظها اإلسالم بل أمهها ،فإن من
وسائل حفظ الدين الدعوة إليه ،وال َتحقق االستجابة للدعوة إال إذا أَقن أداؤها،
ووافقت املنهج النبوي ف الدعوة إل اهلل

 .وعىل هذا فإن إَقان الدعوة إل اهلل

ضورة دعوية يتحقق با حفظ الدين كم أمر اهلل
إن الدعوة اىل الل

.

حتتاج  -بعد توفيق الل

واإلخالص له  -إىل مهارة

وإبداع من الداعية يف بنائه لنفسه وطريقة عرضه لدعوته ،فالداعية قد ييسء من حيث
ِ
أوت طالقة اللسان أجاد البيان ،وال كل من أجاد البيان
يظن أنه أحسن ،فليس كل َمن َ
نجح يف اإلقناع ،وال كل َمن نجح يف اإلقناع أثمر ً
عمال ناف ًعا.
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والداعية اْلق هو الذي حيذق يف دعوته ،ويتفنن فيها باْلكمة ،فيثمر فنه مجالية
الوعظ اْلسن ،مبد ًعا يف نفس الوقت يف جمادلته مع اآلخرين بكل صور اإلحسان ،ﭧ
ﭨ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ
(النحل  ،)521 :والداعية فنان ذو ريشة حساسة ،يعرف كيف خيتار اللون املناسب،
مع اخللفية املناسبة ،يف املكان املناسب ،وحياول إنجاز اللوحة يف أرسع وقت ممكن دون
إخالل يف أي مقوم من مقوماهتا أو جزء من جزيئاهتا.
أما إذا ختبط يف اخللفية وبعثر األلوان دون تناسق وتوازن ،فقد:
َ ظلم الدعوة التي يدعو إليها ،وذلك بتشوهيها ،واإلساءة إليها بقصد
أو بغْي قصد.

ٍ
ٍ
وإعادة لصياغتها
مراجعة مع النفس،
 و َظلم نفسه ،إذ هو بحاجة إىل
من جديد وفق أصول وقواعد الدعوة ،واالستزادة من غذاء العقل
والرتبية.
 و َظلم املدعو ،وذلك بأن يثْي فيه ردة فعل عكسية ،فيضيع املقصود،
ويزداد يف االنحدار ،والتيه والضياع ،ويولد فيه الك ْره للدعوة ،بشتى
جماالهتا ،أو أن جيعله يلتمس طري ًقا يظن فيه اخلْي واهلدى ،يف حني أنه
طريق خاطئ ظاهره فيه الرمحة وباطنه فيه العذاب.
إننا نجهل ما يف صدور الناس ،ولذا فهي  -بالنسبة للداعية  -كهوف جمهولة،
فاجأ الداعية بام يف ذلك الكهف ال بد له من التعرف عليه ودراسته وُماولة
وحتى ال يت َ
الدخول إليه بيرس وسهولة وحكمة ليحملهم إىل سفينة النجاة بعون الل

.

والداعية عندما يعرتض طري َقه جدار ،سواء كان هذا اجلدار أراء أو معتقدات
مستقرة عند الناس ،فإنه بدراسة الكهف ،واالختيار املوفق ،واملهارات املت َقنة ي ْم ِكنه -
بتوفيق الل له  -أن يفتت ذلك اجلدار وإزالته متا ًما.
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ومن أجل حتقيق اإلَقان الدعوي املثمر فالبد من مهارات وفنون ،واملهارة:
هي القدرة عىل أداء عمل ما بحذق وبراعة ،والفن :جلة القواعد اخلاصة بحرفة أو
صناعة معينة ،وهو التطبيق العميل للنظريات العلمية بالوسائل التي حتققها ويكتسب
بالدراسة واملرانة ،كم ف الطب واهلندسة والزراعة وغيها.
إن خماطبة العقول والقلوب َفن ال جييده إال من يمتلك أدواته ،وإذا اجتمعت
تأثْيا بال ًغا ،ووصلت الفكرة برسعة الربق.
مع مناسبة الظرف الزماين واملكاين أثرت ً

وأيضا من عوامل نجاح
وهكذا كانت طريقة القرآن يف تلمس حاجات الوجدان
ً
يف إقناع الناس برسالتهم ،و ْ
لتستلهم منها
تأمل يف أحاديث الرسول
األنبياء
 « :ما َأن َْت بِمحدِّ ٍ
كنوزا يف فقه الدعوةَ ،ق َال َعبدَ الل بن مسع ٍ
ث َق ْو ًما َح ِدي ًثا َال
ود
ً
َ
ْ
َ
ْ َ َ ْ
ِ
ِ
َت ْبلغه عقوهل ْم إِ َّال ك َ
َان ل َب ْع ِض ِه ْم ف ْتنَ ًة » (رواه مسلم).
ولتحقيق اهلدف من الدعوة فإنه ينبغي العناية الشديدة بنرش ثقافة اإلقناع
وفنون اْلوار وفن االستامع .وهذه ال يعني بطبيعة اْلال الدخول يف أي حوار وطرح
القضايا الرشعية لالستفتاء العام؛ ألن هذا يدل عىل شخصية ضعيفة واهنزام أمام ضغط
الواقع.
إن هناك من خياطب الناس عىل أهنم فئة واحدة أو أن لدهيم القناعات نفسها
التي لديه؛ ولذا تراه خياطب نفسه يف آخر األمر .والشباب مث ًال بحاجة إىل من جييبهم
عىل كثْي من األسئلة امللحة التي تواجههم بطريقة تناسب تفكْيهم وتتعامل بشكل
ٍ
بدراسات ملعرفة أكثر
صحيح مع املنطلقات الفكرية التي تربوا عليها ،ونحتاج أن نقوم
تأثْيا عليهم.
األساليب ً
إن الدورات التي تتناول جوانب التنمية البرشية كمهارات االتصال وفنون
اْلوار واإلقناع وطرق التأثْي متوفرة عىل شكل كتب أو أرشطة سمعية ومرئية ،فقط
حتتاج من املريب أو الداعية أن يوجه اهتاممه إليها ويعنى بتقوية اخلْي والعلم الذي حيمله
هبذه املهارات البالغة التأثْي عىل القلوب .ولدينا من اخلطباء واملحارضين من استطاع
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أن يصل إىل رشحية كبْية من الناس بسبب حرصه عىل العناية هبذه املهارات التي ربام
تكون عند البعض فطرية وعند اآلخرين حتتاج إىل تنمية.
وقد اقرتح البعض إنشاء مراكز ثقافية تقدم دورات يف فن التأثْي عىل اآلخرين
أيضا
وفن اخلطابة وأصول اْلوار ووسائل اإلقناع وفن التعامل مع املخالف ،كام تقدم ً
دورات يف فن كتابة املقال الدعوي  ...وهكذا ،وتكون هذه الدورات جمانية أو برسوم
رمزية وتكون متاحة عىل مدار العام ويستفيد منها املهتمون بأمور الدعوة من خطباء
شبابا مثق ًفا يبادر إىل ابتكار
أيضا تدفع املراكز إىل الساحة
وُمارضين ،ومن خالهلا ً
ً
وسائل جديدة إليصال العقيدة والعلم والفكر الصحيح إىل مجهور الناس عىل اختالف

رشائحهم.
وهذا الكتاب (الدعوة ،مهارات وفنون) حماولة جلمع وَصفية بعض املهارات
والفنون التي يمكن أن ينتفع با الدعاة إل اهلل
الدعوة إل اهلل

 -بعد َوفيق اهلل

؛ حتى يعود لإلسالم عزه وللمسلمي ريادُتم للعامل ،وَرشق شمس

اخلالفة اإلسالمية ،فتني ربوع اْرض بتحكيم كتاب اهلل
أسأل اهلل

 -ف إَقان

وسنة رسوله

.

أن جيعله خالصا لوجهه ،وأن ينفع به اإلسالم واملسلمي.

وفق الل اجلميع ملا حيب ويرىض .وصىل الل وسلم وبارك عىل عبده ونبيه -
سيدنا ُممد  -وعىل آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين.
شحاتة حممد صقر
sakrmhma@yahoo.com

21

فضل الدعوة


* من فضائل الدعوة إىل اهلل

أهنا أرشف الوظائف ،وأفضل األعامل ،فإهنا

الوظيفة األساسية للنبيني واملرسلني ،والعمل الرئييس لسائر اهلداة املصلحني ،ﭧ ﭨ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ (يوسف.)٨٠١ :
يقول

لنبيه حممد

 :ﮀ للناس

ﮁ ﮂ أي :طريقي التي

أدعو إليها ،وهي السبيل املوصلة إىل اهلل وإىل دار كرامته ،املتضمنة للعلم باحلق والعمل
به وإيثاره ،وإخالص الدين هلل وحده ال رشيك له ،ﮃ ﮄ ﮅﮆ أيُّ :
أحث اخللق
وأرهبهم مما يبعدهم عنه.
والعباد إىل الوصول إىل رهبم ،وأر ِّغبهم يف ذلك ِّ
ومع هذا فأنا ﮇ ﮈ من ديني ،أي :عىل علم ويقني من غري شك وال
امرتاء وال مرية .ﮉ ﮊ ﮋﮌ كذلك يدعو إىل اهلل كام أدعو عىل بصرية من أمره.
ﮍ ﮎ عام نسب إليه مما ال يليق بجالله ،أو ينايف كامله.
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ يف مجيع أموري ،بل أعبد اهلل خملصا له الدين (.)2
وأحسن الناس قوال هم الدعاة إىل اهلل

 ،فقد ﭧ ﭨ

ﭼﭽﭾ

ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ

( )٨من كتاب إدارة العمل الدعوي ،للمؤلف (.)32 -٨1
( )3انظر :تفسري السعدي (ص .)6٠1
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ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ (فصلت.)21 - 22 :
قال الشيخ السعدي

يف تفسري هذه اآليات:

ﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈ .
هذا استفهام بمعنى النفي املتقرر أي :ال أحد أحسن قوال .أي :كالما وطريقة،
وحالة

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ بتعليم اجلاهلني ،ووعظ الغافلني واملعرضني ،وجمادلة

املبطلني ،باألمر بعبادة اهلل ،بجميع أنواعها ،واحلث عليها ،وحتسينها مهام أمكن،
والزجر عام هنى اهلل عنه ،وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه ،خصوصا من هذه الدعوة
إىل أصل دين اإلسالم وحتسينه ،وجمادلة أعدائه بالتي هي أحسن ،والنهي عام يضاده من
الكفر والرشك ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر.
ومن الدعوة إىل اهلل ،حتبيبه إىل عباده ،بذكر تفاصيل نعمه ،وسعة جوده ،وكامل
رمحته ،وذكر أوصاف كامله ،ونعوت جالله.
ومن الدعوة إىل اهلل
رسوله

الرتغيب يف اقتباس العلم واهلدى من كتاب اهلل وسنة

 ،واحلث عىل ذلك ،بكل طريق موصل إليه ،ومن ذلك ،احلث عىل مكارم

األخالق ،واإلحسان إىل عموم اخللق ،ومقابلة امليسء باإلحسان ،واألمر بصلة
األرحام ،وبر الوالدين.
ومن ذلك ،الوعظ لعموم الناس ،يف أوقات املواسم ،والعوارض ،واملصائب،
بام يناسب ذلك احلال ،إىل غري ذلك ،مما ال تنحرص أفراده ،مما تشمله الدعوة إىل اخلري
كله ،والرتهيب من مجيع الرش.
ثم قال ﭨ ﮃ ﮄ أي :مع دعوته اخللق إىل اهلل ،بادر هو بنفسه،
إىل امتثال أمر اهلل ،بالعمل الصالح ،الذي يرِض ربه .ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ أي:
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الـمنقادين ألمره ،السالكني يف طريقه ،وهذه املرتبة ،متامها للصديقني ،الذين عملوا
عىل تكميل أنفسهم وتكميل غريهم ،وحصلت هلم الوراثة التامة من الرسل ،كام أن من
أرش الناس قوال من كان من دعاة الضالني السالكني لسبله.
وبني هاتني املرتبتني املتباينتني ،اللتني ارتفعت إحدامها إىل أعىل عليني ،ونزلت
األخرى ،إىل أسفل سافلني ،مراتب ،ال يعلمها إال اهلل ،وكلها معمورة باخللق ،ﭧ
ﭨ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ (األنعام:

.)٨23
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ .
يقول ﭨ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ أي :ال يستوي فعل احلسنات
والطـاعات ألجل رضـا اهلل تعاىل ،وال فعل السيئات واملعايص التي تسخطه وال
ترضيه ،وال يستوي اإلحسان إىل اخللق ،وال اإلساءة إليهم ،ال يف ذاهتا ،وال يف وصفها،
وال يف جزائها ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ (الرمحن.)1٠ :
ثم أمر بإحسان خاص ،له موقع كبري ،وهو اإلحسان إىل من أساء إليك ،فقال:
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ أي :فإذا أساء إليك ميسء من اخللق ،خصوصا من له حق
كبري عليك ،كاألقارب ،واألصحاب ،ونحوهم ،إساءة بالقول أو بالفعل ،فقابله
باإلحسان إليه ،فإن قطعك فصله ،وإن ظلمك ،فاعف عنه ،وإن تكلم فيك ،غائبا أو
حاضـرا ،فال تقابله ،بل اعف عنه ،وعامله بالقـول اللني .وإن هجرك ،وترك خطابك،
فط ِّيب له الكالم ،وابذل له السالم ،فإذا قابلت اإلساءة باإلحسان ،حصل فائدة
عظيمة.
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ أي :كأنه قريب شفيق.
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ﮝ ﮞ أي :وما يوفق هلذه اخلصلة احلميدة

ﮟ ﮠﮡ

نفوسهم عىل ما تكره ،وأجربوها عىل ما حيبه اهلل ،فإن النفوس جمبولة عىل مقابلة امليسء
بإساءته وعدم العفو عنه ،فكيف باإلحسان؟.
فإذا صرب اإلنسان نفسه ،وامتثل أمر ربه ،وعرف جزيل الثواب ،وعلم أن
مقابلته للميسء بجنس عمله ،ال يفيده شيئا ،وال يزيد العداوة إال شدة ،وأن إحسانه
إليه ،ليس بواضع قدره ،بل من تواضع هلل رفعه ،هان عليه األمر ،وفعل ذلك ،متلذذا
مستحليا له.
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ لكوهنا من خصال خواص اخللق ،التي ينال
هبا العبد الرفعة يف الدنيا واآلخرة ،التي هي من أكرب خصال مكارم األخالق (.)1
َ َ
ول الله
* ومما يدل عىل فضل الدعوة إىل اهلل أن َر ُس َ
قالَ « :م ْن د ََع إَِل
ُ
ُ ً َ َ َُ ْ ْ َ ْ ُْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ُْ ُ َ َ
َ ْ
ك م ْن أ ُ
ور ِه ْم شيئًاَ ،و َم ْن
ج
ِ
ور من ت ِبعه َل ينقص ذل ِ
َ َ ِ
هدى َ َكن ََل َ ِمنَ اْلج َ ِر ِمثل أ ْج ْ ِ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ك م ْن آثَامه ْم َشيْئاً
َ
َ َ
َ
ْ
َ َ ْ ْ
اْلث ِم ِمثل آثامِ من ت ِبعه َل ينق ُص ذل ِ ِ
ِِ
دَع إَِل ضَلل ٍة َكن علي ِه ِمن ِ
» (رواه مسلم).
قال الشيخ السعدي

 « :هذا احلديث  -وما أشبهه من األحاديث  -فيه:

احلث عىل الدعوة إىل اهلدى واخلري ،وفضل الداعي ،والتحذير من الدعاء إىل الضاللة
والغي ،وعظم جرم الداعي وعقوبته.واهلدى :هو العلم النافع ،والعمل الصالح .فكل
من علم علام أو وجه املتعلمني إىل سلوك طريقة حيصل هلم فيها علم :فهو داع إىل
اهلدى.
وكل من دعا إىل عمل صالح يتعلق بحق اهلل

 ،أو بحقوق اخللق العامة

واخلاصة :فهو داع إىل اهلدى .وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل هبا إىل

( )1تفسري السعدي (ص.)496-496
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الدين :فهو داع إىل اهلدى .وكل من اهتدى يف علمه أو عمله ،فاقتدى به غريه :فهو داع
إىل اهلدى.وكل من تقدم غريه بعمل خريي ،أو مرشوع عام النفع :فهو داخل يف هذا
النص.وعكس ذلك كله :الداعي إىل الضاللة.
فالداعون إىل اهلدى :هم أئمة املتقني ،وخيار املؤمنني .والداعون إىل الضاللة:
هم األئمة الذين يدعون إىل النار .وكل من عاون غريه عىل الرب والتقوى :فهو من
الداعني إىل اهلدى .وكل من أعان غريه عىل اإلثم والعدوان :فهو من الداعني إىل
الضاللة (.)1
وليحذر الداعية أن يكون بقوله داعية للهدى ،وبسلوكه  -إن خالف الرشع -
داعية للضاللة ،يدعو الناس إىل اجلنة بقوله ،ويدعوهم إىل النار بعمله.
ولو فكرنا يف احلديث السابق وحسبنا مقدار األجـر الناتج عن الدعوة
بإخالص ،هلانت علينا مشقة الدعوة ومتاعبها ،ولبذلنا أقىص جهدنا لتذليل العقبات
التي تواجهها ،ولو أخذنا مثال شخصا كان ال يصيل فأصبح من املحافظني عىل الصالة
ٍ
صالة يصليها هذا التائب ينال
بعد أن دعاه داعية خملص إىل اهلل  ،فإن أجر كل
الداعية مثله ،فتخيل لو أنه عاش بعد اهلداية عرشين سنة ،فكم صالة يكون قد صالها
هذا التائب؟
فلنحسب سو ًّيا :يف اليوم  5 :صلوات ،يف الشهر ٨5٠ = 2٠ × 5 :صالة .يف
السنة ٨١٠٠ =٨3 × ٨5٠ :صالة .يف العرشين سنة 21٠٠٠ = 3٠ × ٨١٠٠ :صالة.
ست وثالثني ألف صالة ،ولو أن هذا التائب قد دعا أصحابه الذين ال
للداعية مثل أجر ٍّ
يصلون فص ّلوا ،فللداعية نفس األجر ،وإذا ع ّلم هؤالء زوجاهتم وأوالدهم الصالة
فللداعية نفس األجر ،وهكذا.
( )٨هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار (ص .)32-33
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ولو تفكرنا إىل من يرجع ثواب هدايتنا إىل اإلسالم؟ ال شك أنه يرجع إىل
 ،فكل ما نعمله نحن وذرارينا يكتب يف ميزان حسناهتم إىل أن
صحابة رسول اهلل
 ،فل ّله د ُّره ود ُّرهم،
يرث اهلل األرض ومن عليها ،ومن قبل ذلك يف ميزان النبي
ماتوا وقربت أجسادهم وال زال ملك حسناهتم يسجل ما ال حيىص من األجر إىل يوم

يبعثون .فهيا نسري عىل درهبم نبذر حب اإليامن يف قلب كل غافل ،فتنبت لنا من سنابل
األجر أضعافا مضاعفة.
* وقد أشار رسول اهلل

إىل أن الداعني إىل اهلل ،العاملني بعلمهم ،املعلمني

لغريهم هم أعىل الناس درجة ،وأكثر الناس تأثرا وتأثريا بالدين احلنيف ،وأعظم الناس
َّ
قالِ « :إن
انتفاعا بالغيث الذي أغاث اهلل به األرض ،فعن أِب موسى عن النب ِّي
َ
َ
ً
ج َّل  -م َن ال ْ ُه َدى َوالْعلْم َك َمثَل َغيْث أ َص َ
اهلل به َ -ع َّز َو َ
ِن ُ
َمثَ َل َما َب َعثَ َ
اب أ ْرضا،
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ ْ َ َ َ ٌ َ ِّ َ ٌ َ َ
ْ َََ َ ُْ ْ َ ْ َ
َْ َ ََْ
يَ ،و ََك َن منْهاَ
َ
َ
َ
ت الَكأ والعشب الك ِث
ِ
ت الماء فأنبت ِ
فَكنت ِمنها طائِفة طيبة ،ق ِبل ِ
َ
َ َ ُ َْ َ َ
اس ،فَ ََشبُوا منْ َها َو َس َق ْوا َو َر َع ْواَ ،وأ َص َ
اهلل ب َها انلَّ َ
اءَ ،فنَ َف َع ُ
ت ال ْ َم َ
اب
ك
أجا ِدب أمس
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َ ًَ َْ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
َ
َ َ َ ٌ ُْ ُ َ ً َ ُ
ََ َ ْ َُ
ُ
َ
طائِفة ِمنها أخرى ،إِنما ِِه ِقيعان َل تم ِسك ماء ،وَل تنبِت َكأ ،فذلِك مثل من فقه
َْ َ َ ْ
َّ
َ
َ
َُ
َ
ِن ُ
هللَ ،و َن َف َع ُه ب َما َب َعثَ َ
اهلل بِ ِه ،ف َع ِل َم َو َعل َمَ ،و َمثل َم ْن ل ْم ي َ ْرفع بِذلِك َرأ ًساَ ،ول ْم
ين ا ِ
َّ ِ ُ ْ ِ
ِِف ِد ِ
َي ْقبَ ْل ُه َدى اهلل اَّلي أ ْرسل ُ
ت بِ ِه » (رواه البخاري ومسلم ،وهذا لفظ مسلم).
ِ ِ
ِ
ب َوا ْلك َ ُ
اْل هش ُ
يش َف ُك ُّل َها
قال اإلمام النووي « :ا ْل َغيْ ُث ُه َو ا ْل َـم َط ُر َو َأ َّما ا ْل ُع ْش ُ
ََل َو ْ َ
ه ه ه
َص بها ْل َيابه ه
اْل هش َ
بالر ْطب ،والكَل َي َق ُع َع ََل
ب
يش ُ ْ
ٌّ
سَ ،وا ْل ُع ْش ُ
ُمت ٌّ
َأ ْس ََم ٌء للنَّ َبات َلك َّن ْ َ
ُمتص َّ
الر ْط ه
ا ْل َيابه ه
ب.
س َو َّ
(األَج ه
اد ُب) هه َي األرض التي ال ُتنْبه ُت ك َ ً
ََل.
ْ َ
اْل َّط هاِب ههي ْاألَر ُض ا َّلتهي ُُت هس ُك ا ْْلَاء َف َال ي ه ه ه
وب.
ْس ُع فيه الن ُُّض ُ
َ ُْ
ْ
َو َق َال ْ َ ُّ َ ْ
(ا ْل هقي َع ُ
ات
ان) ََج ُْع ا ْل َقا هع َو ُه َو ْاألَ ْر ُض ا ْل ُـم ْست هَو َي ُةَ ،وقه َيل ا ْل َـم ْل َسا ُءَ ،و هق َيل ا َّلتهي َال َن َب َ
هفيها ،وه َذا هو ا ْلـمرا د هيف ه َذا ْ ه ه
.
َص َح به هه
َ َ َ ُ َ َُ ُ َ
َ
اْلديث ك َََم َ َّ
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(ورعوا) من الرعي ،ووقع يف البخار ِّي( :وزرعوا) ،وكالمها صحيح.
بها ْل َغي ه
اْل هد ه
ث،
يث َو َم ْق ُصو ُد ُه َف ُه َو َُتْثه ُيل ْاْلُدَ ى ا َّل هذي َجا َء به هه
ْ
َأ َّما َم َع هاِن ْ َ
ه
َو َم ْعنَا ُه َأ َّن ْ َ
َّاس:
األ ْر َض َث َال َث ُة َأن َْوا ٍع َوك ََذل َك الن ُ
َفالن َّْو ُع ْاألَ َّو ُل هم َن ْاألَ ْر ه
َان َم ْيتًا َو ُينْبه ُت ا ْلك َ َ
ضَ :ينْت هَف ُع بها ْل َـم َط هر َف َي ْح َيى َب ْعدَ َأ ْن ك َ
ََل
ه
الز ْر ُع َو َغ ْ ُري َها َوك ََذا الن َّْو ُع ْ َ
األ َّو ُل هم َن الن ه
َّاس َي ْب ُل ُغ ُه اْلدى
اب َو َّ
َّاس َوالدَّ َو ُّ
َف َتنْتَف ُع ههبَا الن ُ
َوا ْل هع ْل ُم َف َي ْح َف ُظ ُه َف َي ْح َيا َق ْل ُب ُه َو َي ْع َم ُل به هه َو ُي َع ِّل ُم ُه َغ ْ َري ُه َف َينْت هَف ُع َو َينْ َف ُع.
ض :ما َال َت ْقب ُل هاالنْته َف ه
ه ه
ه
َوالن َّْو ُع ال َّث هاِن هم َن ْاألَ ْر ه
يها َف هائدَ ٌة َو هه َي
اع يف َن ْفس َها َلك ْن ف َ
َ
َ
ه
اك ا ْل َـَم هء ل ه َغ ْ ه
ابَ ،وك ََذا الن َّْو ُع ال َّث هاِن هم َن الن ه
إه ْم َس ُ
وب
َّاس َْل ُ ْم ُق ُل ٌ
َّاس َوالدَّ َو ُّ
ري َها َف َينْتَف ُع ههبَا الن ُ
وخ َْلم هيف ا ْلع ْق هل يس َتنْبه ُط َ ه ه
ه
ه
ه
ه
اِن
َ َْ
َحاف َظ ٌة َلك ْن َل ْي َس ْت َْل ُ ْم َأ ْف َها ٌم َثاق َب ٌة َو َال ُر ُس َ ُ ْ
ون به ا ْل َـم َع َ
و ْاألَحكَام ،و َليس هعنْدَ هم ه ه
ه
ه
ه
ْه
ب
ِت َطال ٌ
ُ ُ ْ
َ ْ َ َ ْ َ
اجت َها ٌد يف ال َّطا َعة َوا ْل َع َم هل بهه ؛ َف ُه ْم َ ْ
َي َف ُظو َن ُه َحتَّى َيأ َ
ُمتَاج م َتع ِّط ٌش هْلَا هعنْدَ هم همن ا ْل هع ْل هم َأه ٌل لهلنَّ ْف هع و هاالنْته َفا هع َفي ْأ ُخ َذه همنْهم َفينْت هَفع به ههَ ،فهؤ َالءه
َُ
ْ
َ ُ ُ ْ َ َ
َ
ُ ْ َ
ُْ ٌ ُ َ
َن َف ُعوا به ََم َب َل َغ ُه ْم.
ث هم َن ْاألَ ْر ه
َوالن َّْو ُع ال َّثال ه ُ
الس َب ُ
اخ ا َّلتهي َال ُتنْبه ُت َون َْح ُو َها َف هه َي َال َتنْت هَف ُع بها ْل َـَم هء
ضِّ :
َّاس َليس ْت َْلم ُق ُلوب ح ه
ه ه
ه ه ه
اف َظ ٌة َو َال
ٌ َ
ُْ
َو َال ُُتْس ُك ُه ل َينْتَف َع ههبَا َغ ْ ُري َهاَ ،وك ََذا الن َّْو ُع ال َّثال ُث م َن الن ه ْ َ
ه
ه
ه
ه
ون به هه و َال ََي َف ُظو َنه لهنَ ْف هع َغ ه ه
اهلل َأ ْع َل ُم.
ُ
ْ
َأ ْف َها ٌم َواعيَ ٌة َف هإ َذا َسم ُعوا ا ْلع ْل َم َال َينْتَف ُع َ َ ْ
ريه ْمَ .و ُ

و هيف ه َذا ْ ه ه
اع هم َن ا ْل هع ْل هم همن َْها ََض ُب ْاألَم َث ه
الَ ،و همن َْها َف ْض ُل ا ْل هع ْل هم
َ َ
اْلديث َأن َْو ٌ
َ
ْ
ْ
ه
ه
ه
اْل ِّث َع َل ْي هه ََمَ ،و َذ ُّم ْ ه
اإل ْع َر ه
اهلل َأ ْع َل ُم (. )1
َوال َّت ْعلي همَ ،وشدَّ ُة ْ َ
اض َع هن ا ْلع ْل همَ ،و ُ
* كَم أشـار رسول الله
إىل عظيم مثوبة الدعاة عند اللَ ،ف َع ْن َس ْه هل ْب هن
َّ َ َ َ ً َ ُ ً َ ْ
َ ُ ْ َ َّ َ
ول الل ه
َأ َّن َر ُس َ
جَل يفتَ ُح
َي ه ِذهِ الراية غدا ر
َق َال َي ْو َم َخ ْي َ َربْ « :لع ِط
َس ْع ٍد
ُ َ َ َ َ ْ ُ ُّ َ َ َ ُ َ ُ ُ
ُي ُّب ُه ُ
اهلل َو َر ُس ُ ُ
َّاس َيدُ وك َ
ُون َل ْي َلت َُه ْم
ُيب اهلل ورس
وَل »َ ،ف َب َ
وَلَ ،و ِ
اهلل لَع يدي ِهِ ،
ات الن ُ

( )٨رشح صحيح مسلم ( )6١-61/٨5باختصار.
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ول الله
َّاس َغدَ ْوا َع ََل رس ه
َأ ُُّّيُ ْم ُي ْع َط َ
اهاَ ،ف َل ََّم َأ ْص َب َح الن ُ
َ ُ
ن أَبِي طَا ِلبٍ »  .فقيلُ « :ه َو َيا َر ُس َ
اهلله يشتكي عينيه ».
ِي بْ ُ
عل ُّ
فقال « :أَيْنَ َ
ول َّ
ول الل ه
يف عينيه َو َد َعا َل ُهَ ،ف َ َربأ َ
ُه
ِت به هه َف َب َص َق َر ُس ُ
قالَ « :فَأرْ َ
سلُوا ِإلَيْهِ »َ .فأ َ
ه
الرا َي َةَ ،ف َق َال َع ه ٌّل « :يا رسول الله ،أقاتلهم حتى
َحتَّى ك ََأ ْن ََل ْ َي ُك ْن بهه َو َج ٌعَ ،ف َأ ْع َطا ُه َّ
َ
ُْ ْ ََ ْ َ
ُ ْ ُ
ك َح ََّّت َت ْْن َل ب َس َ
اح ِت ِه ْم ،ث َّم ادع ُه ْم إَِل
يكونوا مثلنا؟ » ،فقال « :انفذ لَع ِرس ِل
ِ
ِ
ََ ََ ْ َْ َ ُ َ َ ُ ً
ْ َ ََ ْ
ِب ُه ْم ب َما َ ُ َ َ ْ ْ ْ َ ِّ
خ ْ
هلل ْلن يه ِدي اهلل بِك رجَل
هلل ِفي ِه ،فوا ِ
َيب علي ِهم ِمن حق ا ِ
اْلسَلمِ  ،وأ َ ِ
ِ َ ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ ً َْ
َ
ْ
َ
ٌ
َّ
ُ
وا ِحدا ،خي لك ِمن أن يكون لك ُحر انلع ِم » (رواه البخاري ومسلم).
ك ُّلهم يرجو أن يعطاها،

(يدوكون) أي خيوضون ويتحدثون يف ذلك( :محر النعم) هي اإلبل احلمر،

وهي أنفس أموال العرب ،يرضبون هبا املثل يف نفاسة اليشء وإنه ليس هناك أعظم منه.
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ﻓﻦ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺕ
اﻹدارة اﳉﻴﺪة ﻟﻠﺬات ﻓﻜﺮة ﲢﺪوﻧﺎ ﻧﺤﻮ ﻫﺪف ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺰﻳﻤﺘﻨﺎ ،وﻧﻌﺮف أ ﻨﺎ
ﺣﻘّ ﻘﻨﺎ ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ إذا اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ أن ﻧﺼﻞ إﱃ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ .إﱃ ذﻟﻚ اﳍﺪف .إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻨﺠﺎح .ﻫﻞ
ﻧﺎﺟﺤﺔ؟ ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﻧﺎﺟﺤﲔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ؟
أ َﺖ ﻧﺎﺟﺢ؟ ﻫﻞ أ ِﺖ ِ
ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻗﺼﺔ ﻃﻤﻮح ،ﻗﺼﺔ ﻧﺠﺎح ،ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺼﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﴍارة اﻧﻔﺠﺎر ﻟﺜﻮرة ﻣﻦ
اﻟﺮﻗﻲ واﳊﻀﺎرة ﰲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﺷﺎب اﺳﻤﻪ ﺗﺎﻛﻴﻮ أوﺳﺎﻫﲑا
اﻟﺘﻘﺪم و ّ
ﺑﻌﺜﺔ ﲢﻮي ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ وأﻗﺮاﻧﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮا ﻣﻊ ٍ
ً
ذﻟﻚ اﻟﺸﺎب ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻣﺘﺠﻬﲔ إﱃ أ ﲈﻧﻴﺎ  ،وﺻﻞ إﱃ أ ﲈﻧﻴﺎ ووﺻﻞ ﻣﻌﻪ اﳊﻠﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ  ،وﻳﺮا ه
اﻟﺼﻨﻊ ﳛﻤﻞ
ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ .ذﻟﻚ اﳊﻠﻢ ﻫﻮ أن ﻳﻨﺠﺢ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﳏﺮك ﻳﻜﻮن أول ﳏﺮك ﻛﺎﻣﻞ ّ
ﺷﻌﺎر ُﺻﻨﻊ ﰲ اﻟﻴﺎﺑﺎن  ،ذﻟﻚ ﺣﻠﻤﻪ  ،ﺑﺪأ ﻳﺪرس وﻳﺪرس ﺑﺠﺪ أﻛﺜﺮ وﻋﺰﻳﻤﺔ أﻛﺜﺮ.
ﻣﻀﺖ اﻟﺴﻨﻮات ﴎاﻋً ﺎ .ﻛﺎن أﺳﺎﺗﺬﺗﻪ اﻷ ﺎن ﻳﻮﺣﻮن إﻟﻴﻪ ﺑﺄن ﻧﺠﺎﺣﻚ اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراة ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ  ،ﻛﺎن ﻳﻘﺎوم ﺗﻠﻚ
اﻟﻔﻜﺮة وﻳﻌﺮف أن ﻧﺠﺎﺣﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﳏﺮك.
ﺑﻌﺪ أن أﳖﻰ دراﺳﺘﻪ وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺎﺟﺰً ا ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ذﻟﻚ اﻟﻠﻐﺰ .ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺤﺮك
ﻏﺎﻣﻀﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻜﱢﻚ رﻣﻮزه.
ً
ﻣﺬﻫﻼ ﰲ ُﺻﻨﻌﻪ
ً
أﻣﺮا
وﻻ زال ﻳﺮاه ً
ﺟﺎءت اﻟﻔﻜﺮة ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻴﺤﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﰲ ﺧﻴﺎﻟﻪ وﻟﻴﻤﴤ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻴﺎﻟﻪ ﻧﺤﻮ
أﴎ ه  ،ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة) :ﻻﺑﺪ اﻵن أن أ ﱠﺨﺬ ﺧﻄﻮة ﺟﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ
ﺷﻌﻮر َ َ
ﻋﺰﻳﻤﺔ ﲤﻠ َﻜ ْﺘﻪ و ٍ
ٍ
أﻛﺘﺸﻒ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن أﺻﻨﻊ اﳌﺤﺮك(.
إن اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻜﺮة ﻧﺼﻨﻌﻬﺎ ﻧﺤﻦ وﻧﻤﴤ
ﻧﺤﻦ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﴣ ذﻟﻚ اﻟﺸﺎب ﻟﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ،ﻓﺤﴬ ﻣﻌﺮض ﻟﺒﻴﻊ
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اﳌﺤﺮﻛﺎت اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،اﺷﱰى ﳏﺮ ًﻛﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻧﻘﻮده  ،أﺧﺬ اﳌﺤﺮك إﱃ ﻏﺮﻓﺘﻪ ،
ﺑﺪأ ﻳﻔﻜﻚ ﻗﻄﻊ اﳌﺤﺮك ﻗﻄﻌ ًﺔ ﻗﻄﻌ ًﺔ  ،ﺑﺪأ ﻳﺮﺳﻢ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﻳﻔﻜﱢﻜﻬﺎ وﳛﺎول أن ﻳﻔﻬﻢ ﺎذا
وُ ﺿﻌﺖ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن وﻟﻴﺲ ﰲ ﻏﲑه  ،ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﳌﺤﺮك ﻗﻄﻌ ًﺔ ﻗﻄﻌ ًﺔ ،
ﺑﺪأ ﺑﺘﺠﻤﻴﻌﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى.
اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ أ ﺎم  ،ﺛﻼﺛﺔ أ ﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﺎم ﺧﻼﳍﺎ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴ ﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪﱟ ودأب  ،ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻌﻴﺪ
ﻛﺜﲑا  ،أﺧﺬ اﳌﺤﺮك  ،ذﻫﺐ ﻳﻘﻔﺰ
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌﺤﺮك وأن ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى  ،ﻓﺮح ً
اﺳﺘﻄﻌﺖ أنْ أﻋﻴﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺤﺮك ،
ُ
ﻓﺮﺣﺎ ﻧﺤﻮ أﺳﺘﺎذه  ،ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺌﻮل اﻟﺒﻌﺜﺔ ورﺋﻴﺴﻬﺎ» :
ً
ت ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﻊ ﻗﻄﻌ ًﺔ ﻗﻄﻌ ًﺔ « ،ﺗﻨﻔﺲ اﻟﺼﻌﺪاء  ،ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ » :اﻵن
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋَ ﺪْ ُ
ﻧﺠﺤﺖ ﺑﻌﺪُ  ،اﻟﻨﺠﺎح اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬا
َ
ﻧﺠﺤﺖ « ،ﻟﻜﻦ اﻷﺳﺘﺎذ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ » :ﻣﺎ
ُ
اﳌﺤﺮك « ،وأﻋﻄﺎه ﳏﺮ ًﻛﺎ آﺧﺮ » :ﻫﺬا اﳌﺤﺮك ﻻ ﻳﻌﻤﻞ  ،إذا اﺳﺘﻄﻌﺖ أن ﺗﻌﻴﺪ إﺻﻼح
ﻫﺬا اﳌﺤﺮك ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﻌﺖ أن ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺰ «.
ﲡﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة  ،أﺧﺬ اﳌﺤﺮك اﳉﺪﻳﺪ  ،ﲪﻠﻪ وﻛﺄ ﻪ ﳛﺘﻀﻦ أﻋﺰّ ﳾء إﻟﻴﻪ  ،إﻧﻪ
ﳛﺘﻀﻦ اﳊﻠﻢ  ،إﻧﻪ ﳛﺘﻀﻦ اﳍﺪف  ،وراح ﻳﻤﴤ ﺑﻌﺰﻳﻤﺔ  ،دﺧﻞ إﱃ ﻏﺮﻓﺘﻪ  ،ﺑﺪأ ﻳﻔﻜﻚ
اﳌﺤﺮك ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ  ،وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ،ﻗﻄﻌ ًﺔ ﻗﻄﻌ ًﺔ  ،ﺑﺪأ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﻋﺎدة ﲡﻤﻴﻊ ذﻟﻚ
اﳌﺤﺮك  ،اﻛﺘﺸﻒ اﳋﻠﻞ  ،ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﳌﺤﺮك ﲢﺘﺎج إﱃ إﻋﺎدة ﺻﻬﺮ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ  ،ﻓﻜﺮ أ ﻪ إذا أراد أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﺤﺮﻛﺎت ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﺪرس ﻛﻌﺎﻣﻞٍ ﺑﺴﻴﻂ ،
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻬﺮ وﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺼﻐﲑة ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ
ﺧﻼﳍﺎ أن ﻧﺼﻨﻊ اﳌﺤﺮك اﻟﻜﺒﲑ.
ﻋﻤﻞ ﴎﻳﻌً ﺎ ﻋﲆ ﲡﻤﻴﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﻌﺪ أن اﻛﺘﺸﻒ اﳋﻠﻞ واﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺼﻠﺢ
اﻟﻘﻄﻌﺔ  ،رﻛﺐ اﳌﺤﺮك ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ  ،ﺑﻌﺪ ﻋﴩة أ ﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮاﺻﻞ  ،ﻋﴩة أ ﺎم ﻣﻦ
اﳉﺪ واﻟﻌﺰﻳﻤﺔ  ،ﱂ ﻳﻨﻢ ﺧﻼﳍﺎ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺎت  ،ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﴍ  ،ﻃﺮﺑﺖ أذﻧﻪ
ﺑﺴﲈع ﺻﻮت اﳌﺤﺮك وﻫﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ  ،ﲪﻞ اﳌﺤﺮك ﴎﻳﻌً ﺎ وذﻫﺐ إﱃ رﺋﻴﺲ
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اﻟﺒﻌﺜﺔ » :اﻵن ﻧﺠﺤﺖ ،اﻵن ﺳﺄ ﺒﺲ ﺑﺪﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ وأ ّﺠﻪ ﻟﻜﻲ أ ﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﺼﺎﻧﻊ
ﺻﻬﺮ اﳌﻌﺎدن  ،ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺼﻨﻊ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺼﻐﲑة « ،ﻫﺬا ﻫﻮ اﳊﻠﻢ  ،وﺗﻠﻚ ﻫﻲ
اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ.
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺠﺢ رﺟﻊ ذﻟﻚ اﻟﺸﺎب إﱃ اﻟﻴﺎﺑﺎن  ،ﺗﻠﻘّﻰ ﻣﺒﺎﴍة رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ إﻣﱪاﻃﻮر
اﻟﻴﺎﺑﺎن  ،وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﺲ وﺗﻘﺪﻳﺮ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ إﻣﱪاﻃﻮر اﻟﻴﺎﺑﺎن! ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ
ﻗﻤﺖ ﺑﻪ «.
ﻓﻴﻬﺎ؟ » :أرﻳﺪ ﻟﻘﺎءك وﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻚ ﺷﺨﺼﻴ ً ﺎ ﻋﲆ ﺟﻬﺪك اﻟﺮاﺋﻊ وﺷﻜﺮك ﻋﲆ ﻣﺎ َ
زﻟﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻻ أﺳﺘﺤﻖ أن أﺣﻈﻰ ﺑﻜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وأن أﺣﻈﻰ
ردﱠ ﻋﲆ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ » :ﻻ ُ
ﺑﻜﻞ ذﻟﻚ اﻟﴩف  ،ﺣﺘﻰ اﻵن أ ﺎ ﱂ أ ﺠﺢ «.
ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،ﺑﺪأ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ  ،ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻴﺎﺑﺎن  ،ﻋﻤﻞ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات
أﺧﺮى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﰲ أ ﲈﻧﻴﺎ  ،ﻛﻢ اﳌﺠﻤﻮع؟ أﻣﴣ ﺗﺴﻊ
ﺳﻨﻮات ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮاﺻﻞ اﺳﺘﻄﺎع ﺑﻌﺪﻫﺎ أن ﳛﻤﻞ ﻋﴩة ﳏﺮﻛﺎت ُﺻﻨﻌﺖ ﰲ
اﻟﻴﺎﺑﺎن  ،ﲪﻠﻬﺎ إﱃ ﻗﴫ اﻹﻣﱪاﻃﻮر اﻟﻴﺎﺑﺎﲏ  ،وﻗﺎل » :اﻵن ﻧﺠَ ﺤْ ُﺖ « ،ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬﺎ
ﻓﺮﺣﺎ » :ﻫﺬه أﲨﻞ ﻣﻌﺰوﻓﺔ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﰲ
اﻹﻣﱪاﻃﻮر اﻟﻴﺎﺑﺎﲏ وﻫﻲ ﺗﻌﻤـ ﻞ َﲥﻠّﻞ وﺟﻬﻪ ً
اﻟﺼﻨﻊ ﻣﺌﺔ ﺑﺎﳌﺌﺔ.
ﺣﻴﺎﰐ « ،ﺻﻮت ﳏﺮﻛﺎت ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ّ
اﻵن ﻧﺠﺢ ﺗﺎﻛﻴﻮ أوﺳﺎﻫﲑا  ،اﻵن اﺳﺘﻄﺎع أن ﳛَ ﻮّ ل ِاﻟﻔ ْﻜ ﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﻠّﻘﺖ ﰲ ﺧﻴﺎﻟﻪ
ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻞ إﱃ ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺰﻳﻤﺘﻪ إﱃ ﻫﺪف ﻳﺮاه ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ وﳜﻄﻮ إﻟﻴﻪ ً
ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎﺑﺎﲏ ﻳﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر :إذا ﻛﺎن
اﳍﺪف اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻨﺠﺢ ،وأﺻﺒﺢ ﻗﺪوة ﻳﺘﺒﻨّﺎﻫﺎ ّ
اﻟﻨﺎس ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺛﲈن ﺳﺎﻋﺎت ﰲ اﻟﻴﻮم ﺳﺄﻋﻤﻞ ﺗﺴﻊ ﺳﺎﻋﺎت :ﺛﲈن ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻨﻔﴘ
وﻷوﻻدي واﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻴﺎﺑﺎن.
ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻨﻮﻳﺎت ﺟﻌ َﻠ ْﺘﻨﺎ ﻧﻘﻮل اﻟﻌﺎﱂ ﻳﻠﻬﻮ واﻟﻴﺎﺑﺎن ﻳﻌﻤﻞ  ،ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﻧﻔﺘﺨﺮ
ﺑﻤﻠﺒﻮﺳﺎﺗﻨﺎ وﺑﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﻷﳖﺎ ُﺻﻨﻌﺖ ﰲ اﻟﻴﺎﺑﺎن.

٢٣
ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻚ
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﻗﺎﺗﻬﻢ:
ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ؟
 ﻗﻄﻌﺔ ﺧﺎم =  ٥دوﻻر
ُ ﺻﻨّﻌﺖ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺣﺬوة ﻓﺮس = ١١دوﻻر.
ُ ﺻﻨّﻌﺖ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ إﺑﺮ ﺧﻴﺎﻃﺔ =  ٢٥٥دوﻻر.
ُ ﺻﻨّﻌﺖ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺳﻜﺎﻛﲔ =  ٢٢٨٥دوﻻر.
ُ ﺻﻨّﻌﺖ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﻧﻮاﺑﺾ ﺳﺎﻋﺎت =  ٢٥٠٠٠٠دوﻻر.
ﻫﻞ اﳌﺼﻨﻊ واﺣﺪ؟ ﻫﻞ اﻟﻘﻄﻌﺔ واﺣﺪة؟ ﻫﻞ اﳉﻬﺪ واﺣﺪ؟ ﻫﻞ اﻟﻘﺪرة واﺣﺪة؟
ﻫﻞ اﳊﺪﻳﺪ أﻏﲆ أم اﻟﺬﻫﺐ؟ ﻫﻞ اﻟﺬﻫﺐ أﻏﲆ أم اﻟﻮﻗﺖ؟ اﻟﻮﻗﺖ أﻏﲆ إذا
أﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ.
ِ
ْﺖ ﺑ ِِﺤﻔْﻈ ِ ِ ﻪ
َﺲ َ ِﻣﺎﻴ ُﻋ ُ
ْﺖ أَ ْﻔ ُ ﻨ
وَ اﻟْﻮَ ﻗ ُ

ﻬَﻞ َﻣﺎ ﻋَ ﻠَﻴ َْﻚ ِﻳَﻀﻴ ْﻊُ !
وَ َأَراهُ ْأَﺳ َ

ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﺛﺮوة ﻛﺒﲑة وﻫﻲ ﺛﺮوة وُ زﱠ ﻋﺖ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي .ﻛﻞ
اﻟﻨﺎس ،اﻟﻜﺒﲑ واﻟﺼﻐﲑ ،اﻟﻐﻨﻲ واﻟﻔﻘﲑ ،اﻟﺼﺤﻴﺢ واﳌﺮﻳﺾ .ﻫﻞ ﺗﻌﺮف أﺣﺪً ا ﻛﺎن
ﻣﺘﺴﺎو واﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ
ٍ
ﻧﺼﻴﺒﻪ ﰲ اﻟﻴﻮم  ٢٣ﺳﺎﻋﺔ؟! أو ﻛﺎن ﻧﺼﻴﺐ آﺧﺮ  ٢٥ﺳﺎﻋﺔ؟ ! اﻟﻜﻞ
اﺳﺘﺜﻤﺮ وﻗﺘﻪ ،وﻧﻈﻢ ﺷﺌﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ْﺖ ﺑ ِِﺤﻔْﻈ ِ ِ ﻪ
َﺲ َ ِﻣﺎﻴ ُﻋ ُ
ْﺖ أَ ْﻔ ُ ﻨ
وَ اﻟْﻮَ ﻗ ُ

ﻬَﻞ َﻣﺎ ﻋَ ﻠَﻴ َْﻚ ِﻳَﻀﻴ ْﻊُ !
وَ َأَراهُ ْأَﺳ َ

روي ﻋﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﴫي  /أ ﻪ ﻗﺎل » :ﻳﺎ اﺑﻦ آدم ،إﻧﲈ أ ﺖ أ ﺎم ،ﻛﻠﲈ ذﻫﺐ
وﺛﻮان .ﻛﻠﲈ
ٍ
ﻳﻮم ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻚ « .وﻫﺬا )اﻟﺒﻌﺾ( ﻳﺘﺒﻌﺾ أ ًﻀﺎ إﱃ ﺳﺎﻋﺎت ودﻗﺎﺋﻖ
ٌ
ذﻫﺒﺖ دﻗﻴﻘﺔ أو ﺛﺎﻧﻴﺔ ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻚ؛ ﻓﺎﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ اﳊﻴﺎة ،وﻫﺬا ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺸﱰك ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻨﺎس
ﲨﻴﻌً ﺎ  ،وﻟﻜﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ا ﺎل؛ ﻓﺎ ﺎل ﻳُﺪﺧﺮ وﻳُﻘﺎﻳﺾ وﻗﺪ ﻳُﻌﻮّ ض إذا أُﻫﺪر ،وﻟﻜﻦ
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اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻻدﺧﺎره أو ﻣﻘﺎﻳﻀﺘﻪ أو اﺳﱰﺟﺎﻋﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ :ﻓﺈن اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ
اﳌﻮرد اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻧُﺮﻏﻢ ﻋﲆ ﴏﻓﻪ ﺳﻮ ًاء أردﻧﺎ أم ﱂ ﻧﺮد!
ﻓﲈذا ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ؟ ﻳﺒﺪو أ ﻪ اﳌﻮرد اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺒﺪﻳﺪً ا ﰲ ﺛﺮواﺗﻨﺎ ،وإذا وﻗﻊ ﻫﺬا
اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ ﰲ أرﺻﺪة اﻟﺪﻋﺎة واﳌﺼﻠﺤﲔ ﺗﻌﺪى اﻟﴬر إﱃ ﻓﺌﺎت ﻛﺜﲑة ،وﻟﻜﻨﻨﺎ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ
اﳌﻤﺴﻜﲔ ﺑﻄﺮف اﳊﻀﺎرة اﻟﻴﻮم رأ ﻨﺎ أﳖﻢ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮون أوﻗﺎﲥﻢ ـ ﰲ اﻟﴩ واﳋﲑ ـ ﺑﺪﻗﺔ
ﳏﺴﻮﺑﺔ ،ﻓﲈ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ؟ إﻧﻪ ﻟﻴﺲ راﺟﻌً ﺎ إﱃ ﻓﺮوق ﻋﻨﴫﻳﺔ أو ﺻﻔﺎت
ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳً ﺎ ﻳﺒﺚ ﰲ
ﺟﺴﲈﻧﻴﺔ أو ذﻫﻨﻴﺔ ﻣﻮروﺛﺔ ،ﺑﻞ ﻷن اﻟﻐﺮب اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻀﻊ وﻳﻨﻔﺬ ً
أ ﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ  -ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺒﺚ -ﻣﺒﺎدئ إدارﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻴﺎﰐ ﲤُ َﺎرس ﻓﻴﻪ
ﻋﻠﻮﻣﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﲥﺎ ﳍﺎ ﻓﺮوع
ً
أﺳﺲ إدارﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻷﺳﺲ واﳌﺒﺎدئ
وﻓﻨﻮن ﺗﺴﻤﻰ )ﻋﻠﻮم اﻹدارة( ،وﻳﱪز ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم ﻓﺮع ﻳﺴﻤﻰ )إدارة اﻟﻮﻗﺖ(.
وﻗﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺲ:
ﻗﻠﻴﻼ وﺗﺄﻣﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﺛﻢ أﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﺪق واﺻ ًﻔﺎ ﺣﺎﻟﻚ:
ﲤﻬﻞ ً
ﻟﺪي وﻗﺖ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﺎ أود اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ«؟
ﻛﺜﲑا  » :ﻟﻴﺲ ّ
 ﻫﻞ ﺗﺮدد ً
داﺋﲈ ﻋﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪك؟
 ﻫﻞ ﺗﺘﺄﺧﺮ ً
 وﻫﻞ ﺗﺄﺧﺬ اﳌﻬﲈت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﲠﺎ وﻗ ًﺘﺎ أﻛﱪ ﳑﺎ ﲢﺪده ﳍﺎ؟
 ﻫﻞ ﺗﺘﻀﺎرب ﻣﻮاﻋﻴﺪك ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ؟
إﳊﺎﺣﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻫﻢ؟
ً
 ﻫﻞ ﺗﻘﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﲢﺒﻪ أو اﻷﻛﺜﺮ
 ﻫﻞ ﺗﻔﺎﺟﺌﻚ اﻷزﻣﺎت ،وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺘﴫف وﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات ﺣﺴﺒﲈ
ﻳﺘﻔﻖ ﻟﻚ وﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻈﺮوف ،وﻟﻴﺲ ﺑﲈ ﲣﻄﻂ ﻟﻪ؟
إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺎﺗﻚ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑـ )ﻻ( ﻓﺄ ﺖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﺣﺪ ﺷﺨﺼﲔ:
 إﻣﺎ إﻧﻚ ﻣﻨﻈﻢ ﺟﺪً ا ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ وﻗﺘﻚ ﺟﻴﺪً ا.
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 وإﻣﺎ إﻧﻚ ﺻﺎﺣﺐ أﻫﺪاف ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ وﻻ ﲡﺪ ﻣﺎ ﺗﺸﻐﻞ ﻓﺮاﻏﻚ ﺑﻪ ،ﻓﺈذا
ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﺑﺤﺚ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻋﻦ ﻫﺪف ﻳﻤﻸ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻴﺎﺗﻚ.
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺎﺗﻚ ﺑـ )ﻧﻌﻢ( ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻋﲆ ﺗﺴﺎؤل واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن
ﺗﻜﻮن ﺿﻴ ًﻔﺎ ﰲ ﻣﺼﺤﺔ )إدارة اﻟﻮﻗﺖ( .وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺪﺧﻞ ﺳﻮﻳً ﺎ ﻫﺬه اﳌﺼﺤﺔ ،ﻫﻞ
ﻓﻌﻼ أ ﻚ ﻣﺮﻳﺾ وﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻋﻼج؟ إن اﻋﱰاف اﳌﺮء ﺑﺄن اﻟﻌﻴﺐ ﰲ ذاﺗﻪ ﻫﻮ
ﺗﻌﱰف ً
أول ﺧﻄﻮة ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
إن أﻫﻢ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت )اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ( ﻳﻮزع ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻋﲆ ﻛﻞ اﻟﺒﴩ ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ أو اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ أو اﳌﻜﺎن اﳉﻐﺮاﰲ أو اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻓﻜﻞ
ﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ ) (٧أ ﺎم ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ،و) (٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم.
ﻫﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ اﳌﺸﻜﻠﺔ أم إﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ؟ إن َﻣﻦ اﳉﺎدﻳﻦ ﰲ ﺣﻴﺎﲥﻢ
اﳌﺨﻠﺼﲔ ﰲ أﻋﲈﳍﻢ ،ﻣَﻦ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﲆ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻪ وﻳﺘﻔﺎﻧﻰ ﰲ ذﻟﻚ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳛﺴﻦ
اﺳﺘﺜﲈر وﻗﺘﻪ ،وﻻ ﻳﺪرك أ ﻪ ـ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﲈرﺳﺔ ـ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﳛﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ ﻣﺜﻞ
ﻗﺎﺋﲈ
ﻣﺪﻳﺮا أو ﻣﻮﻇ ًﻔﺎ ﰲ ﻣﻨﺸﺄة ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ً
ﻏﲑه أو أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴬورة أن ﻳﻜﻮن ً
ﻋﲆ رأس ﻋﻤﻞ دﻋﻮي ،أو ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ وﻗﺘﻪ ،أو ﺣﺘﻰ رﺑﺔ ﺑﻴﺖ
ﰲ ﻣﻨﺰﳍﺎ .ﻣﺮﺿﻬﻢ واﺣﺪ ،وأ ًﻀﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻼﺟﻬﻢ واﺣﺪة .ﻓﺎﳌﻬﺎم اﻟﻜﺜﲑة اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻏﲑ
اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻳﺼﻠﺢ ﳍﺎ ﲨﻴﻌً ﺎ أﺳﺲ إدارة اﻟﻮﻗﺖ وﻣﺒﺎدﺋﻪ؛ ﻷن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻧﻤﻄﻴﺔ وإن ﻛﺎن أﺳﻠﻮب ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳍﺪف واﳌﻮﻗﻒ..
وﻷ ﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻣﻘﺪار اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻓﺄ ﺖ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إدارة
ذاﺗﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﺖ.
ﱠﻒ ﻋﻦ ﺗﻀﻴﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ واﺑﺪأ ﺑﺈدارﺗﻪ واﺳﺘﺜﲈره؛ وﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻼ ﺷﻚ
ﻟﺬا ﺗَﻮَ ﻗ ْ
ﺖ ﺑﻪ ﻟﻨﻔﺴﻚ .وﺳﺘﻜﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺬﻫﻠﺔ إن ﺷﺎء اﷲ.
أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺜﲈر ﻗ ُْﻤ َ
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إذا ﻛﻨﺖ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻄﻴﻚ راﺗﺒًﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻗﺪره ٥٠٠
دوﻻر ﻋﻦ أﺟﺮ ﻋﻤﻞ ﻳﻮازي  ٨ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴ ﺎ ،وﻛﻨﺖ ﺗﻀﻴﻊ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻣﻦ وﻗﺘﻚ ﻳﻮﻣﻴ ﺎ ﺑﻼ
دوﻻرا ﺷﻬﺮﻳﺎ أي  ١٥٠٠دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ ،أي أ ﻪ
ً
ﻓﺎﺋﺪة .ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ أ ﻚ ﲣﴪ ١٢٥
ﻛﻞ ﻋﴩ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻋﻤﺮك ﲣﴪ  ١٥أ ﻒ دوﻻر .ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ ورﻗﺔ ﻳﺎﻧﺼﻴﺐ ﲣﴪﻫﺎ
ﰲ ﻣﻐﺎﻣﺮة ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ووﻗﺘﻚ ﲣﴪﳘﺎ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ .أو ﺗﻜﺴﺐ ﲠﲈ اﻟﻜﺜﲑ.
وﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﴫ اﻟﺬي ﺗﻄﻮرت ﻓﻴﻪ اﻵﻟﻴﺎت وﻛﺜﺮت ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺒﻌﺎت ،وﺗﻘﺎرﺑﺖ
ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻳﺪ اﺳﺘﺜﲈر ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﲈ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ،ﺻﺎر ً
ﻳﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ ذﻟﻚ.
إن ﻣﻮﺿﻮع إدارة اﻟﻮﻗﺖ ﳞﻢ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس؛ وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺴﻮن أن اﻟﻮﻗﺖ
اﳌﺘﺎح ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﲥﻢ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ،وأﻫﺪاﻓﻬﻢ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ.
ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺻﻔﻮة اﳌﺠﺘﻤﻊ ،ورﺟﺎﻻﺗﻪ ،وﻗﻮاده؛ ﻫﻢ أﺻﺤﺎب
اﻟﻔﻜﺮ ،أﺻﺤﺎب اﻟﻄﻤﻮح واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﲑة ،أﺻﺤﺎب اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر.
ﻣﺎ ﻋﺪا ﻫﺆﻻء ﻟﻴﺲ ﻟﺪﳞﻢ ﻣﻦ اﻵﻣﺎل ﻣﺎ ﻳﻤﻸ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﺎح ،ﺑﻠﻪ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ
اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﻮﻓﺮ ﳍﻢ.
ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﺿﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺄﻣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻧﺠﺪ أﳖﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ
إﻧﻨﺎ ﻧﺸﻜﻮ ً
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﰲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﲑة ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺑـ» :ﻓﻦ إدارة اﻟﻮﻗﺖ«.
واﻟﻨﺼﻮص ﰲ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮ وﻗﻴﻤﺘﻪ ﻛﺜﲑة ﺟﺪً ا ،وﻗﺪ أﻗﺴﻢ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻪ ﰲ
ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑة ﻓﻘﺎل . ( h g f) ( B) ( !) 8
واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ أﳘﻴﺘﻪ واﳊﺚ ﻋﲆ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻛﺜﲑة؛ ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ:
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ﺼﺤﺔ َواﻟ ْ َ َﻔ ُﺮاغ «
ﺎس :ا ُ
ِ
ﺎن َ ْﻣﻐﺒ ُ ٌﻮن ِ َِﻴﻬﻤﺎ َ ﻛﺜ ِ ٌ ﻣ ِْﻦ ا
ﻗﻮلاﻟﻨﱠﺒ ﱡِﻲ صْ :ﻧ»َِﻌﻤﺘ َ ِ
ْﺲ ،ﻏَﺒ َ ﻨَﻪ ﻳَ ﻐْﺒ ِ ﻨُﻪ ﻏَﺒْ ﻨًﺎ أَي ﺧﺪَ ﻋﻪ ،وﻗﺪ
)رواه اﻟﺒﺨﺎري( .واﻟﻐَﺒْﻦُ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﴩاء :اﻟﻮَ ﻛ ُ
ﻏُﺒ ِﻦَ ﻓﻬﻮ َﻣﻐْﺒُﻮنٌ.
وﻣﻌْ ﻨَﻰ اﳊْ َِﺪﻳﺚ أَنﱠ اﳌْ َْﺮء َﻻ ﻳَ ﻜُﻮن ﻓ َِﺎرﻏًﺎ َﺣﺘﱠﻰ ﻳَ ﻜُﻮن َﻣ ِﻜْﻔﻴ ﺎ َﺻ ِﺤﻴﺢ اﻟْﺒَﺪَ ن ﻓ ََﻤﻦْ
َ
ْﻌَﻢ ﺑ ِ ِﻪ ﻋَ ﻠَﻴ ِ ْﻪ ،وَ ِ ﻣﻦْ
ﻋَﲆ َﻣﺎ أَ َ
ﻋَﲆ أَنْ َﻻ ﻳَﻐْﺒ ِﻦ ﺑ ِﺄَنْ ْﻳَﱰُ ك ُﺷﻜْﺮ اﷲ ِ َ
ص َ
ِﻚ َﻓﻠْﻴ َﺤْ ِﺮ ْ
َﺣ َﺼ َﻞ ﻟَﻪُ ذَﻟ َ
ِﻚ ﻓَﻬُ ﻮَ اﳌْ َﻐْﺒُﻮن.
َﻮَاﻫﻴﻪ ،ﻓ ََﻤﻦْ ﻓ ﱠَﺮطَ ِﰲ ذَﻟ َ
اﺟﺘ ِ ﻨ َﺎب ﻧ ِ
ُﺷﻜْﺮه ا ِ ْﻣﺘ ِ ﺜ َﺎل أ َوَ ِاﻣﺮه وَ ْ
وَ َأَﺷ َﺎر ﺑ ِﻘَﻮْ ﻟ ِ ﻪ »ﻛَﺜ ِ ٌﲑِ ﻣﻦْ اﻟﻨﱠﺎس«إ َِﱃ أَنﱠ ا ِﻟﱠﺬي ﻳُﻮَ ﻓﱠﻖ ﻟ ِ ﺬَ ﻟ ِ َﻚ ِﻗَﻠﻴﻞ.
َﻌَﺎش ،وَ ﻗَﺪْ ﻳَ ﻜُﻮن
اﻹ ﻧ َْﺴﺎن َﺻ ِﺤﻴﺤً ﺎ وَ َﻻ ﻳَ ﻜُﻮن ُﻣ َﺘﻔ ﱢَﺮﻏًﺎ ﻟ ِ ُﺸ ِﻐْﻠﻪ ﺑ ِﺎﳌْ ِ
وَ ﻗَﺪْ ﻳَ ﻜُﻮن ْ ِ
َﺐ ﻋَ ﻠَﻴ ِ ْﻪ ا ْﻟﻜ ََﺴﻞ ﻋَﻦْ اﻟﻄﱠﺎﻋَﺔ ﻓَﻬُ ﻮَ اﳌْ َﻐْﺒُﻮن،
ُﻣ ْﺴ َﺘﻐْﻨ ِ ﻴ ًﺎ وَ َﻻ ﻳَ ﻜُﻮن َﺻ ِﺤﻴﺤً ﺎِ ،ﻓَﺈذَا ا ِ ْﺟﺘ ََﻤﻌَﺎ َﻓ َﻐﻠ َ
ِﻚ أَنﱠ اﻟﺪﱡ ﻧْﻴ َﺎ َﻣﺰْ َرﻋَﺔ ْاﻵ ِﺧَﺮة ،وَِ ﻓﻴﻬَ ﺎ اﻟﺘﱢﺠَ َﺎرة اﻟﱠﺘ ِ ﻲ ﻳَ ﻈْﻬَ ﺮ ِرﺑْﺤﻬَ ﺎ ِﰲ ْاﻵ ِﺧَﺮة ،ﻓ ََﻤﻦْ
وَ ﲤَ َﺎم ذَﻟ َ
اﷲ ﻓَﻬُﻮَ
ﻌْﺼﻴ َﺔ ُ
َﻌْﻤﻠَﻬُ َﲈ ِﰲ َﻣ ِ
اﷲ ﻓَﻬُ ﻮَ اﳌْ َﻐْﺒُﻮط ،وَ َﻣﻦْ ا ِ ْﺳﺘ َ
َﻌْﻤﻞ َ ﻓ ََﺮاﻏﻪ وَ ِﺻﺤﱠ ﺘﻪ ِﰲ ﻃَﺎﻋَﺔ ُ
ا ِ ْﺳﺘ َ
اﻟﺴﻘَﻢ ،وَ ﻟَﻮْ ﱂَ ْ ﻳَ ﻜُﻦْ إ ﱠِﻻ اﳍْ ََﺮم ﻛ َ َِﲈ ﻗ َﻴﻞ:
اﻟﺼﺤﱠ ﺔ ﻳَﻌْﻘُ ﺒﻬَ ﺎ ﱠ
اﻟﺸﻐْﻞ وَ ﱢ
اﳌْ َﻐْﺒُﻮنِ ،ﻷَنﱠ ا ْﻟﻔ ََﺮاغ ﻳَﻌْﻘُ ﺒﻪُ ﱡ
اﻟﺴ َﻼ َﻣﺔ وَ اﻟْﺒَﻘَﺎ
ُﻮل ﱠ
ﻳَﴪ ا ْﻟ َﻔﺘَﻰ ﻃ ُ
ُ ّ

ْﻌَﻞ
اﻟﺴ َﻼ َﻣﺔ ﻳَ ﻔ ُ
َﻓﻜَﻴ ْﻒ ﺗ ََﺮى ﻃُﻮل ﱠ

ُﻳَﺮدّ ا ْﻟ َﻔﺘَﻰ ﺑَﻌْﺪ ا ِ ﻋْﺘ ِ ـ ـﺪَ ٍال وَ ِﺻﺤﱠ ٍ ﺔ

ﻮءإ ِ َذا َر َام ا ِﻟْﻘﻴ َ ـ ـ ـ ـ َﺎم وَ ُﳛ َْﻤ ـ ـ ـ ـ ُﻞ
ﻳَ ﻨُ ـ ـ ـ ـ ُ

اﻟﺮﺑْﺢ
ﱠﺎﺟﺮ ا ِﻟﱠﺬي ﻟَﻪُ َرأ ْس َﻣﺎل ،ﻓَﻬُ ﻮَ ﻳَﺒ ْ ِﺘَﻐﻲ ﱢ
ﴐ َب اﻟﻨﱠﺒ ِّﻲ ص ﻟ ِ ﻠ ُْﻤ َﻜﻠ ِﱠﻒ َﻣﺜ ًَﻼ ﺑ ِﺎﻟﺘ ِ ِ
َ َ
اﻟﺼﺪْ ق وَ اﳊْ ِ ﺬْ ق
ﻳُﻌَﺎﻣﻠﻪُ وَ ﻳَ ﻠْﺰَ م ﱢ
ِﻚ أَنْ ﻳَ ﺘَﺤَ ﱠﺮى ِ ﻓ َﻴﻤﻦْ ِ
َﻣﻊَ َﺳ َﻼ َﻣﺔ َرأْس ا ْ َﺎلَ ،ﻓﻄ َِﺮﻳﻘﻪ ِﰲ ذَﻟ َ
ﻳﲈن ،وَ ُﳎَﺎﻫَ ﺪَة
ِﺎﻹ َ ِ
ﻳُﻌَﺎﻣﻞ اﷲ َ ﺑ ْ ِ
َﺎﻟﺼﺤﱠ ﺔ وَ ا ْﻟﻔ ََﺮاغ َرأْس ا ْ َﺎل ،وَ ﻳَ ﻨ ِْﺒَﻐﻲ ﻟَﻪُ أَنْ ِ
ﻟ ِ ﺌ ﱠَﻼ ﻳُ ْﻐ ﺒ َﻦ ،ﻓ ﱢ
ﻌَﺎﻣﻠَﺔ اﻟ ﱠﺸﻴ ْﻄَﺎن
ْﺲﻟ ِ َ ْﲑ ﺑَﺢ َﺧ ْ َﲑ ْي اﻟﺪﱡ ﻧْﻴ َﺎ وَ ْاﻵ ِﺧَﺮة ،وَ ﻋَ ﻠَﻴ ِ ْﻪ أَنْ َﳚ ْ ﺘ َﻨ ِﺐ ُﻣﻄ َﺎوَ ﻋَﺔ اﻟﻨﱠﻔْﺲ وَ ُﻣ َ
اﻟﻨﱠﻔ ؛
اﻟﺮﺑْﺢ.
ﻳُﻀﻴ ﱢﻊ َرأ ْس َﻣﺎﻟﻪ َﻣﻊَ ﱢ
ﻟ ِ ﺌ ﱠَﻼ َ
و ﻋَﻦْ ِأَﰊ ﻫُ َﺮ َﻳْﺮةَ ،ﻋ َِﻦ اﻟﻨﱠﺒ ﱢِﻲ ص ﻗ ََﺎل » :أَ ﻋْﺬَ َر ا ﱠ ُ إ َِﱃ ْاﻣِﺮ ٍئ ﱠأَﺧ َﺮ َأَﺟﻠَﻪَُ ،ﺣﺘﱠﻰ
َﺑ ﱠﻠﻐَﻪُ ِﺳﺘﱢﲔَ َﺳﻨَ ًﺔ « )رواه اﻟﺒﺨﺎري(.
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ﻳَﻘُﻮل ﻟَﻮْ ُﻣﺪﱠ
اﻹ ﻋْﺬَ ُار:إ ِزَ ا َﻟ ُﺔ اﻟْﻌُ ﺬْ ِر وَ ،اﳌْ َﻌْ ﻨَﻰ أَ ﱠﻪُ ﱂَ ْ ﻳَﺒ َْﻖ ﻟَﻪُ اﻋْﺘ ِ ﺬَ ٌار ﻛَﺄَنْ َ
) أَﻋْ ﺬَ َر ا ﱠ ُ ( ْ ِ
ت ﺑ ِ ِﻪ .ﻳُﻘَ ُﺎل أَﻋْﺬَ َر إ ِ ﻟَﻴ ِ ْﻪ إ ِ ذَا َﺑ ﱠﻠﻐَﻪُ أَ ﻗ َْﴡ ا ْﻟﻐ َِﺎﻳَﺔ ِﰲ اﻟْﻌُﺬْ ِر وَ َﻣ ﱠﻜﻨَﻪُ
ْﺖ َﻣﺎ ِ ْأُﻣﺮ ُ
ِﱄ ِﰲ ْاﻷ ََﺟﻞِ َﻟﻔَﻌَ ﻠ ُ
ْﻌُﻤِﺮ ا ِﻟﱠﺬي َﺣ َﺼ َﻞ ﻟَﻪُ ﻓ ََﻼ ﻳَ ﻨ ِْﺒَﻐﻲ ﻟَﻪُ
ِ ﻣﻨْﻪُ وَ إ ِ ذَا ﱂَ ْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻋُﺬْ ٌر ِﰲ ﺗ َْﺮ ِك اﻟﻄﱠﺎ ِﻋَﺔ َﻣﻊَ ﲤَ َﻜﱡﻨ ِ ِﻪ ﻣﻨْﻬَ ﺎ ﺑ ِﺎﻟ ُ
ﻋَﲆ ْاﻵ ِﺧَ ِﺮة ﺑ ِﺎ ْﻟ ُﻜﻠﱢﻴ ِ ﱠﺔ.
ْﺒَﺎل َ
اﻹ ﻗ ُ
ِﺣﻴِ ٍﻨَﺌﺬ إ ﱠِﻻ ِاﻻ ْﺳﺘ ِ ْﻐﻔ َُﺎر وَ اﻟﻄﱠﺎﻋَ ُﺔ وَ ْ ِ
) ﱠأَﺧ َﺮ َأَﺟﻠَﻪُ (ﻳَﻌْﻨ ِ ﻲ أَ ﻃ ََﺎل َﺣﻴ َﺎﺗَﻪُ َﺣﺘﱠﻰ َﺑ ﱠﻠ َﻐ ﻪُ ِﺳﺘﱢﲔَ َﺳﻨَ ًﺔ.
اﷲ ﺳِ َ َﺳﻨ ًَ ﺔْ َ َ،ﻘﺪ أ َ ْ َ َﻋﺬر
ﻮل اﷲ ِ ص ﻗ ََﺎلْ َ :ﻣ»ﻦ َ َﻤﺮه ُ ُ
وﻋَ ﻨْﻪُ تأَنﱠ َر ُﺳ َ
اﷲ َإ ِ ْ ِﻪ ِ اﻟ ْ ُ ُﻌِﻤﺮ « )رواه اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﰲ اﳌ ُﺴﻨ َﺪ ،وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﲏ(.
ُ
ول َ َ ُﺪم اﺑ ْ ِﻦ َ َآدم ﻳ َ ْ َﻮم
ﻌُﻮد ت ﻋَﻦْ اﻟﻨﱠﺒ ﱢِﻲ ص ﻗ ََﺎل»َ :ﻻ ﺗ َ ُ ُﺰ ﻗ
و ﻋَﻦْ اﺑ ِْﻦ َﻣ ْﺴ ٍ
ُْﺴﺄ َ َ ل َ ْﻦ َ ْ ٍﺲْ َ :ﻦ ُ ُ ِﻤﺮه ِ َِﻴﻢ أ َ ْ ﻨ َ ﺎه ُ َ َ ،و ْﻦ َ ﺷﺒ َ ﺎﺑ ِ ِﻪ َِﻴﻢ
ﻋِﻨ َ ْ َﺪِﺎﻣﺔِ َ ر ﻪِ َﺣ
اﻟ ﻣ ْ ِْﻦ ﻘِﻴ
ﻋﻤِﻞ َِﻴﻤﺎ َﻋﻠ َِﻢ « )رواه اﻟﱰﻣﺬي
ْ َ َ ُﻔﻘﻪَ ،وﻣﺎذ َ ا َ َ
ﺑ َْ ﻼه ُ َ ،وﻣﺎ ِ ِ ﻣ ِْﻦ أ َ ْ َﻦ ْاﻛ َ َﺴﺒ َ ُ ﻪَ ،و َِﻴﻢ أ َ
وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﲏ(.
ّ
اﻟﴚءُ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ :ﺗﻨﺤﱠ ﻰ ﻋﻨﻪ ،ذﻫﺐ وﲢﻮﱠ ل ﻋﻨﻪ.
اﻟﴚ ُء ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ /زال ﱠ
زال ﱠ
ﻋُﻤ ِﺮه ِ)ﻓ َﻴﲈ أَ َْﻼهُ( ْأَي
ﴏ ﻓَﻪُ )وَ ﻋَﻦْ َﺷﺒ َﺎﺑ ِ ِﻪ( أ َْي ﻗُﻮﱠ ﺗ ِ ِ ﻪ ِﰲ وَ َﺳ ِﻂ ُ
ِ)ﻓﻴﲈ َ أَ ْﻓﻨَﺎهُ( أ َْي َ َ
ﺒَﺎدَة) .وَ ﻋَﻦْ َﻣﺎﻟ ِ ﻪ
ﻋَﲆ أَ ﻗْﻮَ ى ا ِﻟْﻌ ِ
َﺿﻴ ﱠﻌَﻪُ .واﳌْ َُﺮادُ ُﺳﺆَ اﻟُﻪُ ﻋَﻦْ ﻗُﻮﱠ ﺗ ِ ِ ﻪ وَ زَ َﻣﺎﻧ ِ ﻪ ا ِﻟﱠﺬي ﻳَ ﺘ ََﻤﻜﱠﻦُ ِ ﻣﻨْﻪُ َ
ِ ﻣﻦْ أَ ْﻦَ ا

ﻌْﺼﻴ ٍ َﺔ.
َﺎﻋَﺔ أَوْ َﻣ ِ
ِ ْﻛﺘ ََﺴﺒ َﻪُ( ْأَي ِأَﻣﻦْ َﺣ َﺮا ٍم أ َوْ َﺣ َﻼ ٍل؟ )وَِ ﻓ َﻴﲈ أَ ْﻔَﻘَﻪُ( أ َْي ِﰲ ﻃ ٍ

وﻧﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ أن %٥٠ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﻋﻤﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ أﳘﻴﺘﻪ.
َﻚ ﻗ ََﺒْﻞ
ْﺲَ :ﺷﺒَﺎﺑ َ
ﻮل ا ﱠ ِ ص ﻟ ِ َﺮ ُﺟﻞٍ وَ ﻫُ ﻮَ ِﻳَﻌﻈُﻪُ » :اﻏْ ﺘَﻨ ِ ْﻢ َﲬ ًْﺴﺎ ﻗ ََﺒْﻞ َﲬ ٍ
ﻗو ََﺎل َر ُﺳ ُ
َﻚ ﻗ ََﺒْﻞ
ِﻚ وَ َﺣﻴ َﺎﺗ َ
َﻚ ﻗ ََﺒْﻞ ُﺷﻐْﻠ َ
وَ ِﺻﺤﱠ ﺘ ََﻚ ﻗ ََﺒْﻞ َﺳ ِﻘَﻤ َﻚ وَ ِﻏﻨَﺎكَ ﻗ ََﺒْﻞ ﻓَﻘْ ِﺮكَ وَ ﻓ ََﺮا ﻏ َ
ﻫَ َ ِﺮﻣ َﻚ
َﻣﻮْ ﺗ ِ َﻚ « )رواه اﳊﺎﻛﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺪرك ،وﺻﺤﺤﻪ ،واﻓﻘﻪ اﻟﺬﻫﺒﻲ ،وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﲏ(.
وﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ت » :إﲏ ﻷﻣﻘﺖ اﻟﺮﺟﻞ أن أراه ﻓﺎرﻏًﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ ﳾء ﻣﻦ
ﻋﻤﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻻ اﻵﺧﺮة «.
وﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ  » :/اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر ﻳﻌﻤﻼن ﻓﻴﻚ ﻓﺎﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬﲈ «.

٢٩
وﻗﺎل اﳊﺴﻦ اﻟﺒﴫي رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ » :ﻳﺎ ﺑﻦ آدم ،إﻧﲈ أ ﺖ أ ﺎم ،ﻓﺈذا ذﻫﺐ ﻳﻮم
ﺣﺮﺻﺎ ﻋﲆ
ً
أﻗﻮاﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﲆ أوﻗﺎﲥﻢ أﺷﺪ ﻣﻨﻜﻢ
ً
ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻚ « .وﻗﺎل » :أدرﻛﺖ
دراﳘﻜﻢ ودﻧﺎﻧﲑﻛﻢ «.
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﻈﺮة اﻟﺴﻠﻒ ﻟﻠﻮﻗﺖ وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻌﻪ:
أوﻻ :اﻟﻐﲑة اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻋﲆ ﻣﺎ ﺿﺎع ﻣﻨﻪ:
ً
ﻧﺪﻣﺖ ﻋﲆ ﳾء ﻧﺪﻣﻲ ﻋﲆ ﻳﻮ ٍم ﻏﺮﺑﺖ
ُ
ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ت » :ﻣﺎ
ﺷﻤﺴﻪ ،ﻧﻘﺺ ﻓﻴﻪ أﺟﲇ  ،وﱂ ﻳﺰدْ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﲇ «.
ُ
ﻋﲇ ﺳﺎﻋﺔ آﻛﻞ ﻓﻴﻬﺎ «.
وﻛﺎن اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي ﻳﻘﻮل » :أ ﻘﻞ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﱠ
وﻳﻼﺣﻆ أ ﻪ َﻋﺪﱠ وﻗﺖ اﻷﻛﻞ ﺿﻴﺎﻋًﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻣﻊ أ ﻪ ﴐورة وﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ.
ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ دﻗﻴﻘﺔ وﺛﺎﻧﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻓﻴﲈ ﻳﻨﻔﻊ:
ﻣﺮض أ ﻮ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺎﴈ ﻓﻌﺎده أﺣﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬه ﻓﻮﺟﺪه ﻣﻐﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻠﲈ أﻓﺎق ﻗﺎل
أ ﻮ ﻳﻮﺳﻒ» :ﻳﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﰲ ﻣﺴﺄ ﺔ؟ « .ﻗﻠﺖ » :ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ! « .ﻗﺎل » :وﻻ
ﺑﺄس ﺑﺬﻟﻚ ،ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻨﺠﻮ ﺑﻪ ﻧﺎج «.
ﻗﺎل ﺗﻠﻤﻴﺬه إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﺎﺣﺜﺎ ﰲ اﳌﺴﺄ ﺔ » :ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه ﻓﲈ ﺑﻠﻐﺖ
ﺑﺎب داره ﺣﺘﻰ ﺳﻤﻌﺖ اﻟﴫاخ ﻋﻠﻴﻪ وإذا ﻫﻮ ﻗﺪ ﻣﺎت .«/
وﻛﺎن أ ﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﻔﻬﺎﲏ ﻳُﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وﻛﺎن اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﻳﻘﺮأ ﰲ
ﻃﺮﻳﻘﻪ اﳉﺰء ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ.
وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ» :إﲏ ﻻ ﳛﻞ ﱄ أن أﺿﻴﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮي ،ﺣﺘﻰ إذا ﺗﻌﻄﻞ
ﻟﺴﺎﲏ ﻋﻦ ﻣﺬاﻛﺮة أو ﻣﻨﺎﻇﺮة ،وﺑﴫي ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ أﻋﻤﻠﺖ ﻓﻜﺮي ﰲ ﺣﺎل راﺣﺘﻲ وأ ﺎ
ﻣﻨﻄﺮح ،ﻓﻼ أﳖﺾ إﻻ وﻗﺪ ﺧﻄﺮ ﱄ ﻣﺎ أﺳﻄﺮه ،وإﲏ ﻷﺟﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﴆ ﻋﲆ اﻟﻌﻠﻢ وأ ﺎ ﰲ
ﻋﴩ اﻟﺜﲈﻧﲔ أﺷﺪ ﳑﺎ ﻛﻨﺖ أﺟﺪه وأ ﺎ اﺑﻦ ﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ«.
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ﻟﺼﺪﻗﺖ؛
ُ
ﻗﻠﺖ إﲏ ﻣﺎ رأ ُﺖ ﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺿﺎﺣﻜًﺎ
ﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺘﺒﻮذﻛﻲ» :ﻟﻮ ُ
ﻣﺸﻐﻮﻻ :إﻣﺎ أن ﳛﺪث ،أو ﻳﻘﺮأ أو ﻳﺴﺒﺢ ،أو ﻳﺼﲇ ،وﻗﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﻬﺎر ﻋﲆ ذﻟﻚ،
ً
ﻛﺎن
وﻣﺎت رﲪﻪ اﷲ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺼﻼة .وﻛﺎن ﻳﻘﺎل » :ﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﳊﲈد إﻧﻚ ﲤﻮت ﻏﺪً ا ﻣﺎ ﻗﺪر أن
ﻳﺰﻳﺪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﻴﺌ ًﺎ «.
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :أﳘﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﲡﺮي ﰲ ﻋﺮوﻗﻬﻢ ودﻣﺎﺋﻬﻢ:
ﻳﻮﻣﺎ وﻗﺪ ﺷﻐﻞ ﰲ
ﻛﺎن ﳌﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺤﻨﻮن ﺟﺎرﻳﺔ ﻳﻘﺎل ﳍﺎ أم ﻣﺪام ،وﻛﺎن ﻋﻨﺪﻫﺎ ً
ﺗﺄ ﻴﻒ ﻛﺘﺎب إﱃ اﻟﻠﻴﻞ ،ﻓﺤﴬ اﻟﻄﻌﺎم ،ﻓﺎﺳﺘﺄذ َﻧ ْﺘﻪ ﻓﻘﺎل ﳍﺎ » :أ ﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﻟﺴﺎﻋﺔ « ،ﻓﻠﲈ
ﻃﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻧﺘﻈﺎر ،ﺟﻌﻠﺖ ﺗﻠﻘﻤﻪ اﻟﻄﻌﺎم ﺣﺘﻰ أﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ،واﺳﺘﻤﺮ ﰲ ﺗﺄ ﻴﻔﻪ إﱃ أن أ ﱢذ َن
ﺷﻐ ْﻠﻨَﺎ ﻋﻨﻚ أم ﻣﺪام اﻟﻠﻴﻠﺔ ،ﻫﺎت ﻣﺎ ﻋﻨﺪك « ،ﻓﻘﺎﻟﺖ » :ﻗﺪ واﷲ
ﻟﺼﻼة اﻟﺼﺒﺢ ،ﻓﻘﺎلِ ُ » :
ﻘﻤ ُﺘﻪ ﻟﻚ « ،ﻓﻘﺎل » :ﻣﺎ ﺷﻌﺮت ﺑﺬﻟﻚ « .واﻟﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﻛﻴﻒ ﱂ ﻳﺸﻐﻠﻪ اﳉﻮع
ﻳﺎ ﺳﻴﺪي أ ْ
ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻛﻴﻒ أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﺠﺎﻣﻊ ﻗﻠﺒﻪ.
ﺣﺪث ﺑﻌﺾ اﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ ﺣﴬوا اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺴﺎﻋﺔ أ ﻪ ذﻛﺮ ﻟﻪ دﻋﺎء
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﻓﺎﺳﺘﺪﻋﻰ ﳏﱪة وﺻﺤﻴﻔﺔ وﻛﺘﺒﻪ ،ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ » :أﰲ ﻫﺬه اﳊﺎل؟ «.
ﻓﻘﺎل » :ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻻ ﻳﺪع اﻗﺘﺒﺎس اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺘﻰ اﳌﲈت «.
وﻛﺎن ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ  /ﻗﺪ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﺮض ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻄﺒﻴﺐ » :إن
وﻛﻼﻣ ـ ـﻚ ﰲ ِاﻟﻌﻠ ـﻢ ﻳﺰﻳـﺪ اﳌﺮض « .ﻓﻘ ـ ـﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ » :ﻻ أﺻـﱪ ﻋﲆ ذﻟﻚ،
َ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻚ
وأ ﺎ أﺣﺎﻛﻤﻚ إﱃ ﻋﻠﻤﻚ؛ أ ﻴﺴﺖ اﻟﻨﻔﺲ إذا ﻓﺮﺣﺖ وﴎت ﻗﻮﻳﺖ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻓﺪﻓﻌﺖ
اﳌﺮض « ،ﻗﺎل » :ﺑﲆ « ،ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ » :ﻓﺈن ﻧﻔﴘ ﺗﴪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﺘﻘﻮى اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻓﺄﺟﺪ
راﺣﺔ « ،ﻓﻘﺎل اﻟﻄﺒﻴﺐ » :ﻫﺬا ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻋﻼﺟﻨﺎ «.
وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻒ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ » :إذا ﺧﺮﺟﺘﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪي ﻓﺘﻔﺮﻗﻮا ﻟﻌﻞ أﺣﺪﻛﻢ
ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ،وﻣﺘﻰ اﺟﺘﻤﻌﺘﻢ ﲢﺪﺛﺘﻢ «.
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ﻫﻢ اﻵﺧﺮة ﰲ اﺳﺘﺜﲈر اﻷوﻗﺎت وﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﲆ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻓﻊ واﳌﺼﺎﻟﺢ
راﺑﻌًﺎ :ﻏﻠﺒﺔ ّ
اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ:
ﻫﻢ اﻵﺧﺮة؛ وﻟﺬا ﲡﺪﻫﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮن أﻋﲈل اﻵﺧﺮة ﻋﲆ
ﻛﺎﻧﻮا رﲪﻬﻢ اﷲ ﳛﻤﻠﻮن ّ
أﻋﲈل اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ .ﻛﺎن اﻟﺴﻠﻒ ﻳﺸﱰون أوﻗﺎﲥﻢ ﺑﺎ ﺎل ،ﻓﻬﺬا ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ
ﺧﻠﻒ ﻟﻪ واﻟﺪه أ ﻒ أ ﻒ درﻫﻢ ﻓﺄ ﻔﻘﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﲢﺼﻴﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺘﻰ ﱂ ﻳﺒﻖ ﻟﻪ ﻧﻌﻞ
ﻳﻠﺒﺴﻪ ،وﱂ ﻳﻀﻊ وﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻜﺴﺐ واﻟﺘﻜﺜﺮ ﻣﻦ ا ﺎل واﻟﺪﻧﻴﺎ.
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻊ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻟﻠﻔﺮﺟﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻓﻠﲈ ﺑﻠﻐﻮا اﳌﻮﺿﻊ وﺟﺪوه
و ﺧﺮج اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ً
ﻣﻨﻜﺒًﺎ ﻋﲆ أوراق ،وﱂ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮﺟﺔ ﻛﲈ اﺷﺘﻐﻞ أﺻﺤﺎﺑﻪ.
وﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﳜﺘﺎر ﺳﻒ اﻟﻜﻌﻚ وﲢﺴﻴﻪ ﺑﺎ ﺎء ﻋﲆ اﳋﺒﺰ ﻷﺟﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﲈ ﻣﻦ
ﺗﺴﻄﲑا ﻟﻔﺎﺋﺪة.
ً
ﺗﻮﻓﺮا ﻋﲆ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ أو
ﺗﻔﺎوت اﳌﻀﻎً ،
وﻛﺎن داود اﻟﻄﺎﺋﻲ ﻳﺴﺘﻒ اﻟﻔﺘﻴﺖ وﻳﻘﻮل » :ﺑﲔ ﺳﻒ اﻟﻔﺘﻴﺖ وأﻛﻞ اﳋﺒﺰ ﻗﺮاءة
ﲬﺴﲔ آﻳﺔ «.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻐﲑ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﻮﻗﺖ:
ً
ﻗﺎل ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ » :أﻗﻤﺖ ﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ ﻣﺎ أﻛﻠﺖ ﺑﻴﺪي ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ،ﻛﺎﻧﺖ أﺧﺘﻲ
ﺗﻠﻘﻤﻨﻲ وأ ﺎ أﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ « .وﻛﺎن اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﳉﺪ إذا دﺧﻞ اﳋﻼء أﻣﺮ ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻪ،
وﻳﻘﻮل » :ارﻓﻊ ﺻﻮﺗﻚ «.
وﻛﺎن اﺑﻦ اﻟﻨﻔﻴﺲ اﻟﻄﺒﻴﺐ إذا أراد اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﻪ اﻷﻗﻼم ﻣﱪﻳﺔ ،وﻳﺪﻳﺮ
إﻣﻼء ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮه ،وﻳﻜﺘﺐ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﻞ إذا اﻧﺤﺪر،
وﺟﻬﻪ إﱃ اﳊﺎﺋﻂ ،وﻳﺄﺧﺬ ﰲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ً
ﻓﺈذا َﻛ ّﻞ اﻟﻘﻠﻢ وﺣﻔﻲ ،رﻣﻰ ﺑﻪ وﺗﻨﺎول ﻏﲑه ﻟﺌﻼ ﻳﻀﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻣﺎن ﰲ ﺑﺮي اﻟﻘﻠﻢ.



٣٢

ﺳﺎدﺳﺎ :ﻋﺪم اﳌﺠﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﴫف ﰲ اﻟﻮﻗﺖ:
ً
وﻗﺎل رﺟﻞ ﻟﻌﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻗﻴﺲ » :ﻛﻠﻤﻨﻲ « ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﺎﻣﺮ » :أﻣﺴﻚ اﻟﺸﻤﺲ «.
رﺟ ـ ـﻞ ﻣﻦ اﻟﺴ ـ ـﻠﻒ ،ﻓﻘَ ـ ـﺎﻟﻮا » :ﻟﻌَ ـ ـﻠﻨﺎ ﺷﻐﻠﻨﺎك « ،ﻓﻘـ ـ ـﺎل:
ودﺧ ـﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋَ ـ ـ ـﲆ ُ
» أﺻﺪﻗﻜﻢ؟! ﻛﻨﺖ أﻗﺮأ ﻓﱰﻛﺖ اﻟﻘﺮاءة ﻷﺟﻠﻜﻢ «.
ﺳﺎﺑﻌًﺎ :ﻋﺪم ﺗﻀﻴﻴﻊ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﺳﺘﺜﲈر اﻟﻮﻗﺖ:
ﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻴﻞ :ﺳﺄ ﻨﻲ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أول ﻣﺎ ﺟﻠﺲ إﱄ،
ﻓﻘﻠﺖ :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ،ﻓﻘﺎل » :ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻚ « ،ﻓﻘﻤﺖ ﻷﺧﺮج ﻛﺘﺎﰊ ،ﻓﻘﺒﺾ
ﻋﲇ ﱠ  ،ﻓﺈﲏ أﺧﺎف أن ﻻ أ ﻘﺎك « ،ﻓﺄﻣﻠﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺛﻢ أﺧﺮﺟﺖ ﻛﺘﺎﰊ
ﻋﲆ ﺛﻮﰊ ﺛﻢ ﻗﺎل» :ﻠ ْ ِأﻣﻪ َ
ﻓﻘﺮأ ُﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
وﺣﻔﻆ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ  /ﻳﻮم ﻣﻮﺗﻪ ﺛﲈﻧﻴﺔ أ ﻴﺎت ،وﱂ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻣﺮﺿﻪ ﻋﻦ اﳊﻔﻆ
واﺳﺘﺜﲈر اﻟﻌﻤﺮ.
ودﺧﻞ اﺑﻦ اﻟﻨﻔﻴﺲ ﻣﺮة إﱃ اﳊﲈم ،ﻓﻠﲈ ﻛﺎن ﰲ ﺑﻌﺾ ﺗﻐﺴﻴﻠﻪ ﺧﺮج إﱃ ﻣﺴﻠﺦ
اﳊﲈم ـ وﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺰع اﻟﺜﻴﺎب ـ واﺳﺘﺪﻋﻰ ﺑﺪواة وﻗﻠﻢ وورق ،وأﺧﺬ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻘﺎﻟﺔ
ﰲ اﻟﻨﺒﺾ إﱃ أن أﳖﺎﻫﺎ .ﺛﻢ ﻋﺎد ودﺧﻞ اﳊﲈم وﻛﻤﻞ ﺗﻐﺴﻴﻠﻪ ،وذﻟﻚ أ ﻪ ﺧﴚ أن ﺗﻌﺰب
ﻋﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﻓﻼ ﺗﻌﻮد ،وﻟﺬا ﻻ ﻧﻌﺠﺐ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أ ﻪ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﺸﻒ اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ
ﺳﺒﻌﺔ ﻗﺮون.

٣٣
ﺣﺘﻰ ﻧﺪﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ:
ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻴﻪ:
ﻋﻤﺮا اﻓﱰاﺿﻴ ًﺎ ﻣﺪﺗﻪ ﺳﺒﻌﻮن ﺳﻨﺔ ،ﻓﺈذا ﺿﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎن
ﻟﻨﻔﺮض أن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻌﻴﺶ ً
ﲬﺲ دﻗﺎﺋﻖ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أ ﻪ أﺿﺎع ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻤﺮ ﻛﻠﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ )٨٨
ﻳﻮﻣﺎ( ،وﻫﺬا اﳉﺪول ﻳﻮﺿﺢ اﳌﺴﺄ ﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ.
ً
اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم

ﳎﻤﻮع اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻓﱰاﴈ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

ﲬﺲ دﻗﺎﺋﻖ

ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ

% ٠٫٣٥

ﻋﴩ دﻗﺎﺋﻖ

ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ

% ٠٫٧١

ﻋﴩون دﻗﻴﻘﺔ

ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ

% ١٫٤٢

ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ

ﺛﻼث ﺳﻨﻮات

% ٤٫٢٨

ﻋﴩ ﺳﺎﻋﺎت

ﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ

% ٤٢٫٨٥

ﺛﻢ إذا ﻧﻈﺮت إﱃ ﳎﻤﻮع اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﲡﺪ أﳖﺎ ﻛﺜﲑة ﺟﺪً ا،
وﻫﻲ ـ وإن ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﴐورﻳًﺎ ـ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪ وﻏﲑ ﻓﻌﺎل.
وﻫﺬا ﻳﺘﻀﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط

ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻪ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ

اﻟﻨﻮم )ﺑﻤﻌﺪل ٨ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ(.

٢٣

% ٣٢

اﻟﻌﻤﻞ) ،ﻣﻦ  (٢٫٥ – ٧ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ.

٢١٫٥

% ٣٠٫٧

اﻷﻛﻞ واﻟﴩب )ﺑﻤﻌﺪل ﺳﺎﻋﺔ
وﻧﺼﻒ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ(.

٤٫٥

% ٦٫٤



٣٤

اﻷﻋﲈل اﳌﻌﺘﺎدة واﳌﺮاﺟﻌﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺳﺎﻋﺔ(.

)ﺑﻤﻌﺪل

ﻧﺼﻒ

اﻷﻋﲈل اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺮﺣﻼت
واﻟﺘﻨﺰه )ﺑﻤﻌﺪل ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة
ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ(.
اﻟﻠﻘﺎءات اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ واﻟﻮدﻳﺔ ﺑﲔ
اﻷﺻﺪﻗﺎء )ﺑﻤﻌﺪل ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ

١٫٥

٣

١٫٥

% ٢٫١٤

% ٤٫٢٨

% ٢٫١٤

ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ(.
اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻵﺧﺮ )ﺑﻤﻌﺪل

١٫٥

% ٢٫١٤

١٫٥

% ٢٫١٤

اﳌﺠﻤ ــﻮع

 ٦١ﺳﻨـﺔ

% ٨٧

اﻟﺒﺎﻗـ ــﻲ

 ٩ﺳﻨﻮات

% ١٢٫٢٥

ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ(.
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ )ﺑﻤﻌﺪل
ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ(.

ﻓﺈذا ﺣﺬﻓﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﱰة اﳌﺮاﻫﻘﺔ وزﻣﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻜﻢ ﻳﺎ ﺗﺮى ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ واﻷﻋﲈل اﻟﻜﺒﲑة ،واﻷﻫﺪاف اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ.
وﻻ ﻧﻨﺴﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻴﻪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻣﻊ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك إﻧﺴﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ ﻫﺬا اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺒﺬول ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط ،ﻛﲈ
أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا وﻳﻜﻮن ﺷﺤﻴﺤً ﺎ ﺑﻮﻗﺘﻪ إﱃ درﺟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﲆ أﻗﻞ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ
ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط.

٣٥
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗﺖ:
 - ١أن اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﻏﲑ ﳏﺴﻮس.
 - ٢أ ﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗ ﱠﺮﺑﻰ ﻋﲆ ذﻟﻚ.
 - ٣ﻋﺪم اﻻﻫﺘﲈم ﺑﺎﻟﺒﺪاﻳﺎت واﻟﻨﻬﺎﻳﺎت ﻟﻸﻋﲈل.
 - ٤ﻋﺪم وﺿﻮح اﳍﺪف أواﻧﻌﺪاﻣﻪ.
 - ٥اﳉﻬﻞ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ.
 - ٦ﺿﻌﻒ اﳍﻤﺔ.
- ٧ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻀﻴ ﱢ ﻌﺎت اﻟﻮﻗﺖ.
 - ٨ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ذوى اﳍﻤﻢ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ.
 - ٩ﻋﺪم اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻮﻗﺖ.
 - ١٠ﻋﺪم اﺳﺘﺸﻌﺎر ﺑﺄ ﻨﺎ ﳏﺎﺳﺒﻮن ﻋﲆ أﻋﲈﻟﻨﺎ وأوﻗﺎﺗﻨﺎ.
 - ١١اﻋﺘﻘﺎد اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄن ﺟﺪول اﻷﻋﲈل ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺜﲑ.
 -١٢اﻋﺘﺬار اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄ ﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
-١٣اﻹﺣﺒﺎط اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.

٣٦



ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺕ؟
إدارة اﻟﺬات :ﻫﻲ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﲔ اﳌﺮء ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ
وﻗﺘﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ وﺧﻠﻖ اﻟﺘﻮازن ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت واﻷﻫﺪاف.
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﲢﺪد اﻟﻔﺎرق ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺟﺤﲔ واﻟﻔﺎﺷﻠﲔ ﰲ
ﻫﺬه اﳊﻴﺎة ،إذ أن اﻟﺴﻤﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﻨﺎﺟﺤﲔ ﻫﻮ ﻗﺪرﲥﻢ ﻋﲆ ﻣﻮازﻧﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ
اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲡﺎه ﻋﺪة ﻋﻼﻗﺎت ،وﻫﺬه
اﳌﻮازﻧﺔ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارﲥﻢ ﻟﺬواﲥﻢ ،وﻫﺬه اﻹدارة ﻟﻠﺬات ﲢﺘﺎج ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﳾء إﱃ
أﻫﺪاف ورﺳﺎﻟﺔ ﺗﺴﲑ ﻋﲆ ﻫﺪاﻫﺎ ،إذ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ أو إدارة اﻟﺬات ﺑﺪون
أﻫﺪاف ﻳﻀﻌﻬﺎ اﳌﺮء ﳊﻴﺎﺗﻪ ،ﻷن ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺳﺘﺴﲑ ﰲ ﻛﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة
اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﺎ ًة ﻣﺸ ﱠﺘﺘ َ ﺔ ﻻ ﲢﻘﻖ ﳾء وإن ﺣﻘﻘﺖ ﳾء ﻓﺴﻴﻜﻮن ذﻟﻚ اﻹﻧﺠﺎز ﺿﻌﻴ ًﻔﺎ
وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ.
وﺻﻌﻮﺑﺔ إدارة اﻟﺬات ﺗﻜﻤﻦ ﰲ أﳖﺎ ﻣﻬﺎرة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ رﻳﺎﺿﺔ وﺗﺪرﻳﺐ،
وﲣﺘﻠﻒ أ ﻀﺎ ﻋﻦ اﻹدارة اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﰲ أﳖﺎ ﻻ ﻣﻜﺘﺐ ﳍﺎ ،وﺗﺸﻤﻞ اﻷرﺑﻊ وﻋﴩﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ
دواﻣﺎ،وﻣﻊ أﻃﺮاف وﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ واﺟﺘﲈﻋﻴ ﺎ.
ﻓﻼ ﺗﻌﺮف ً
إن اﻟﺬي ﻳﻈﻦ أن اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻣﻮﺿﻮع إدارة اﻟﺬات ﺑﻤﻔﺮده ﺳﻴﺠﻌﻠﻪ ﻳﻨﺠﺢ ﰲ
اﻷﻣ ﱢﻲ اﻟﺬي ﻇﻦ أن اﻟﻨﻈﺎرات ﻫﻲ اﻟﴪ ﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﻘﺮاءة
إدارة ﺣﻴﺎﺗﻪ َﻣ َﺜ ُﻠﻪ ﻛ َﻤﺜ َ ﻞِ ﱢ
ﺣﻴﻨﲈ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻄﻴﺒ ً ﺎ ﳜﻄﺐ وﻫﻮ ﻳﻠﺒﺲ اﻟﻨﻈﺎرات.
ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻚ:
 -١أداء ﺣﻘﻮق اﷲ ﻷ ،واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ـ.
 -٢اﻟﺘﻔﺎؤل ﻃﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﻨﺠﺎح.
 -٣أن ﺗﻜﻮن أﻫﺪاﻓﻚ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻻ دوﻧﻴﺔ ،اﳖﺰاﻣﻴﺔ أرﺿﻴﺔ.
 -٤أَ ْ ِﺰ ْم ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺄداء أﻋﲈﻟﻚ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳍﺎ.
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 -٥اﺣﺮص ﻋﲆ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺼﺤﻴﺢ.
 -٦اﺣﺮص ﻋﲆ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻮاﻋﻴﺪك اﳍﺎﻣﺔ ،ﻓﺘﻨﻈﻴﻢ اﳊﻴﺎة ﴍط ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ.
 -٧اﻟﴫاع ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺲ ،ﻓﻬﻲ ﱠأﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء إﻻ ﻣﺎ رﺣﻢ رﰊ.
 -٨ﺑﺎدر إﱃ اﳋﲑات ،وﻻ ﺗﻜﺴﻞ.
 -٩ﺑﲔ اﻟﻔﱰة واﻷﺧﺮى ﺗﻔﺤﺺ ﻋﺎداﺗﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﺈن وﺟﺪت ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌ ًﺎ
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻐﻴﲑ ،ﻓﺎﺣﺮص ﻋﲆ اﳌﺒﺎدرة ﻟﺘﻐﻴﲑه.
 -١٠اﺣﺮص ﻋﲆ أن ﲡﻌﻞ ﻋﻘﻴﺪﺗﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﳌﺴﺎوﻣﺔ ،وﻻ
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺴﻠﲈت وﺛﻮاﺑﺖ.
 -١١اﺣﺬر اﳌﺠﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﺘﺼﻨﻊ ﺑﲈ ﱂ ﺗﻌﻂ.
) (ê é è ç æ å ) 8 7 -١٢اﻟﺰﻣﺮ ،(١٠:ﻓﻘﺎﺑﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ
أﻋﲈﻟﻚ ﺑﺎﻃﻤﺌﻨﺎن.
 -١٣اﳊﺮص ﻋﲆ أﻣﻮرك اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻋﺪم ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻟﻜﻞ أﺣﺪ ،واﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ
ذﻟﻚ ﻫﻲ اﻟﻔﻴﺼﻞ.
 -١٤اﺣﺮص ﻋﲆ أﻗﴡ درﺟﺎت اﻟﻜﲈل اﻹﻧﺴﺎﲏ؛ ﺣﺘﻰ ﲢﻘﻖ ﻣﺎ ﺗﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ،
ﺖ ﻣﻦ درﺟﺔ
ﻗﺮﺑ َ
وﻗﺎﺋﺪك ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﳌﻌﺼﻮم ص ،ﻓﻜﻠﲈ َﺣﺮ ْﺻ َﺖ ﻋﲆ اﻗﺘﻔﺎء أ ﺮهْ ،
اﻟﻜﲈل اﻟﺒﴩي ،وﻛﻠﲈ ﻗﻞ ﺣﺮﺻﻚ ﺑﻌﺪْ َت.
 -١٥اﳌﺮح وﺳﻌﺔ اﻟﺼﺪر ﻣﻌﲔ  -ﺑﻌﺪ اﷲ  -ﻋﲆ ﻗﻀﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﻬﲈت.
 -١٦اﺣﺬر ﻛﻞ اﳊﺬر ﻣﻦ اﳍﻮاﺟﺲ واﻷﻓﻜﺎر اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ ،وإﻧﲈ أ ﺰل ﻣﺎ أردت ﻋﲆ
واﻗﻌﻚ.
 -١٧اﺣﺮص ﻋﲆ اﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
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 -١٨اﺻﺪق ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻚ ،وﻋﺎﻟﺞ ﻋﻴﻮﲠﺎ ﺑﺬاﺗﻚ ،ﻓﺄ ﺖ أﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﲠﺎ،
واﻟﺒﴩ ﻣﺮﻛﺐ اﻟﻨﻘﺺ.
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺳﻠﺒﻴﺎ ﰲ ﺗﴫﻓﺎﺗﻚ! ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:
 -١اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﲈل ،وﻋﺪم اﳌﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﻦ أﻋﲈل
اﻟﺪﻧﻴﺎ أم ﻣﻦ أﻋﲈل اﻵﺧﺮة ﻛﺎﻟﺘﻮﺑﺔ.
 -٢اﻟﻐﻀﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ،واﳊﺪة ،واﻻﻧﻔﻌﺎل ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻧﺴﻴﺎن.
 -٣اﻟﱰدد واﳊﲑة ﰲ اﻷﻣﺮ.
 -٤اﻟﺘﻨﻘﻞ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻷﺧﻴﻠﺔ واﳍﻮاﺟﺲ ﳑﺎ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ.
أﻫﻼ ﳍﺬا اﻷﻣﺮ ،وﻗﺪ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺳﻤﻴﻪ:
 -٥ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ،وأﳖﺎ ﻟﻴﺴﺖ ً
اﻟﻮرع اﻟﺒﺎرد.
 -٦ﲢﻤﻴﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﳍﺎ ﺑﻪ.
ﺗﻜﺎﺳﻼ ،أو ﺗﺜﺒﻴﻄًﺎ،
ً
 -٧ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺒﺪأ ﺑﻪ اﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،إﻣﺎ
ﺗﺸﺎﻏﻼ ،أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻮادف.
ً
أو
وﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﲈ ﻳﲇ:
ﻣﺸﻮب
ٌ
 اﻟﺘﻴﻘﻦ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻻ ﻛﲈل ﻓﻴﻬﺎ ،وأن ﺧﲑﻫﺎ وﴎوروﻫﺎ
ﺑﺘﻜﺪﻳﺮ وآﻻم.
 اﻋﻠﻢ أن ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺬل اﻟﺴﺒﺐ ،وأن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻴﺪ اﷲ.
ﻗﻮم ﻟﻴﺲ ﻳﺪرون اﳋﱪ.
 اﻗﺮأ اﻟﺘﺎرﻳﺦ إذ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﱪ َﺿ ﱠﻞ ٌ
 ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﻈﻴﻢ وَ ﻗَﻒ ﻣﻮﻗ ًﻔﺎ ﺳﻠﺒﻴ ًﺎ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﺑﻞ وﺣﻔﻈﺘﻪ
ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
ُ
 اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻺرادة ،ﻓﻴﺤﺼﻞ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ.
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 ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻚ ﻳﺒﻌﺪك ﻋﻦ اﻟﱰدد.
 ﻣﻦ أراد اﻟﻮﺻﻮل ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﲑ اﳊﺜﻴﺚ.
 اﳊﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﻋﺮف ﺧﲑ اﳋﲑﻳﻦ وﴍ اﻟﴩﻳﻦ.
 ﻻ ﺣﻜﻴﻢ إﻻ ذو ﲡﺮﺑﺔ.
 » ﻗﺪﱠ ر اﷲ وﻣﺎ ﺷﺎء ﻓﻌﻞ « .ﻗُﻠﻬﺎ إذا ﺑﺎءت ﳏﺎوﻻﺗﻚ ﰲ ﻋﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ؛
ﻓﺎﳌﻮ ّﻓﻖ َﻣﻦ وَ ّﻓﻘﻪ اﷲ ،واﲥﻢ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﲑ .ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻣﺮﻛﺐ
اﻟﻨﻘﺺ.
راﺑﻌًﺎ :ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻮﺿﻮﻳًﺎ :ﺗﻌﺮف ﻋﲆ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﻮﴇ ﰲ اﳊﻴﺎة:
 -١ﻋﺪم اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺔ  -ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ  -ﲠﺪف اﳊﻴﺎة.
 -٢اﻟﺘﻬﺎون ﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻗﺖ ،وﺗﻀﻴﻴﻌﻪ ﰲ اﻟﺘﻮاﻓﻪ.
 -٣ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﳌﻬﻢ واﻷﻫﻢ.
 -٤ﺳﻮء اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﰲ أداء اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻄﻠﻮب.
 -٥ﻋﺪم اﻛﺘﲈل اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺘﻬﺎون ﰲ ذﻟﻚ واﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻓﻴﻪ.
 -٦اﻟﺘﻜﺮار ﻏﲑ اﳌﺤﻤﻮد.
 -٧ﻋﺪم اﻟﱰﺗﻴﺐ ﳉﺪول اﻷﻋﲈل ،ﺳﻮاءً اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،أو اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،أو اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،أو
ﻏﲑ ذﻟﻚ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
 -٨اﻻرﲡﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻷﻋﲈل واﻟﻔﻮﴇ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻛﻴﻒ ﺗﻔﻜﺮ؟!
إن ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳉﻴﺪ:
 -١اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﳊﻘﺎﺋﻖ اﻷﺷﻴﺎء ،وﻋﺪم اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ؛ ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻣﺔ
اﻟﺴﺬاﺟﺔ.
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 -٢اﳉﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ.

 -٣اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،أو اﳌﺤﺎﻛﺎة ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﻼ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻹﺳﻔﻨﺠﺔ.
 -٤إﻧﺰال اﻟﻔﻜﺮة ﻋﲆ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ.
 -٥دﻗﺔ اﳌﻌﺎﲏ ووﺿﻮﺣﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة.
داﺋﲈ ،وإﻧﲈ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﴚء ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
 -٦ﻋﺪم اﻻﻧﺴﻴﺎق وراء اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﳌﺤﻀﺔ ً
واﳉﺪﻳﺔ.
ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻔﻜﲑ وﻣﻮاﻧﻌﻪ:
اﳉﺪل اﻟﻌﻘﻴﻢ اﳌﺬﻣﻮم واﳌﺮاء.
ُ
-١
ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪم دﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ وﻋﺪم ﴎﻋﺔ
 -٢ﺿﻌﻒ اﳊﻮاس أو ﺗﺒﻠﺪﻫﺎ ،وذﻟﻚ ٌ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ.
 -٣اﻟﱰﻫﻞ اﻟﻔﻜﺮي ،وﻫﻮ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﲈد ﻋﲆ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ.
 -٤ﻋﺪم اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ،ﻓﻼ ﳛﺼﻞ اﻟﻌﻤﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ،
وﻟﻜﻦ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ أدﻧﻰ ﺻﻮره اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻧﺎﺑﻊ ﻋﻦ
ﺿﻌﻒ اﳍﻤﺔ.
 -٥اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﳌﺤﺎﻛﺎة.
 -٦ﳎﺎﻟﺴﺔ وﳐﺎدﻧﺔ أﻫﻞ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻔﺠﻮر ،ﳑﻦ ﻳﺰﻳﻦ ﻟﻠﻌﺒﺪ اﳌﻌﺎﴆ ،وﳚﺮﺋﻪ ﻋﲆ
ﺣﺪود اﷲ؛ ﻓﻜﲈ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﻜﻦ ﻫﻮ!
 -٧إدﺧﺎل اﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﻣﺘﺎﻫﺎت ﱂ ﳜﻠﻖ ﳍﺎ.
 -٨اﻟﻔﺮاغ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻳﺸﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺴﻠﻴﻢ.
 -٩ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﻓﺮز اﻷﻓﻜﺎر وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ.

٤١
 -١٠اﳍﻮاﺟﺲ واﳋﻴﺎﻻت اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳜﻮض
ﻏﲈرﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﻴﺪً ا ﻋﻦ ﺣﻘﻮل اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺴﻠﻴﻢ.
ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺴﺎﻋﺪﻙ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻗﺘﻚ:
 وﺟﻮد ﺧﻄﺔ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﲣﻄﻂ ﳊﻴﺎﺗﻚ ﻣﺴﺒﻘً ﺎ ،وﺗﻀﻊ ﳍﺎ اﻷﻫﺪاف
وﻣﻴﴪا  ،واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ،إذا ﱂ
ً
ﺳﻬﻼ
اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ ً
ﲣﻄﻂ ﳊﻴﺎﺗﻚ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻣﻬﻤﺘﻚ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﺻﻌﺒﺔ.
 ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪوﻳﻦ أﻓﻜﺎرك ،وﺧﻄﻄﻚ وأﻫﺪاﻓﻚ ﻋﲆ اﻟﻮرق ،وﻏﲑ ذﻟﻚ
ﻳﻌﺘﱪ ﳎﺮد أﻓﻜﺎر ﻋﺎﺑﺮة ﺳﺘﻨﺴﺎﻫﺎ ﺑﴪﻋﺔ ،إﻻ إذا ﻛﻨﺖ ﺻﺎﺣﺐ ذاﻛﺮة
ﺧﺎرﻗﺔ ،وذﻟﻚ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت وإﺿﺎﻓﺎت وﺣﺬف
ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر ﻣﻦ ﺧﻄﺘﻚ.
 ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﳋﻄﺔ ﺗﻮﻗﻊ أ ﻚ ﺳﺘﺤﺘﺎج إﱃ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻛﺜﲑة
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻻ ﺗﻘﻠﻖ وﻻ ﺗﺮﻣﻲ ﺑﺎﳋﻄﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﳾء ﻃﺒﻴﻌﻲ.
 اﻟﻔﺸﻞ أو اﻹﺧﻔﺎق ﳾء ﻃﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ،ﻻ ﺗﻴﺄس ،وﻛﲈ ﻗﻴﻞ :أ ﻌﻠﻢ
ﻣﻦ أﺧﻄﺎﺋﻲ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ أ ﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﻲ.
 ﳚﺐ أن ﺗﻌﻮد ﻧﻔﺴﻚ ﻋﲆ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ،ﻷن اﻟﻔﺮص
واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻗﺪ ﺗﺄ ﻴﻚ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺄﳞﲈ ﺳﺘﺨﺘﺎر؟ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر اﺧﱰ
ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻚ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻏﲑ ﻣﴬ ﻟﻐﲑك.
 اﻗﺮأ ﺧﻄﺘﻚ وأﻫﺪاﻓﻚ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻚ.
 اﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻻﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮص وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻗﺘﻚ ،ﻛﺎﳊﺎﺳﻮب وﻏﲑه.

٤٢


 ﺗﻨﻈﻴﻤﻚ ﳌﻜﺘﺒﻚ ،ﻏﺮﻓﺘﻚ ،ﺳﻴﺎرﺗﻚ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻚ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪك
أﻛﺜﺮ ﻋﲆ ﻋﺪم إﺿﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﺖ ،وﻳﻈﻬﺮك ﺑﻤﻈﻬﺮ ﲨﻴﻞ ،ﻓﺎﺣﺮص ﻋﲆ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻞ ﳾء ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ.
 اﳋﻄﻂ واﳉﺪاول ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻣﻨﻈﻤﲔ أو ﻧﺎﺟﺤﲔ ،ﻓﻜﻦ
ﻣﺮ ًﻧﺎ أ ﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ.
 رﻛﺰ ،وﻻ ﺗﺸﺘﺖ ذﻫﻨﻚ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﲡﺎه ،وﻫﺬه اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ أن ﻃﺒﻘﺖ
وإﳊﺎﺣﺎ.
ً
ﺳﺘﺠﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ
 اﻋﻠﻢ أن اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪار اﻷﻋﲈل اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺑﻤﺪى ﺗﺄ ﲑ
ﻫﺬه اﻷﻋﲈل ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊ ﻋﲆ اﳌﺤﻴﻄﲔ ﺑﻚ.

ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻮﻗﺖ:
اﳌﻌﻮﻗﺎت ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺜﲑة ،ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ وﻣﻦ أﻫﻢ
ﻫﺬه اﳌﻌﻮﻗﺎت ﻣﺎ ﻳﲇ:
 ﻋﺪم وﺟﻮد أﻫﺪاف أو ﺧﻄﻂ.
 اﻟﺘﻜﺎﺳﻞ واﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ،وﻫﺬا أﺷﺪ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺘﺠﻨﺒﻪ.
 اﻟﻨﺴﻴﺎن ،وﻫﺬا ﳛﺪث ﻷن اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﺪَ وﱢ ن ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ إﻧﺠﺎزه ،ﻓﻴﻀﻴﻊ
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت.
 ﻣﻘﺎﻃﻌﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وأﺷﻐﺎﳍﻢ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺔ أو ﻣﻠﺤﺔ،
اﻋﺘﺬر ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﻟﺒﺎﻗﺔ ،ﻟﺬا ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻗﻮل ﻻ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻣﻮر.
 ﻋﺪم إﻛﲈل اﻷﻋﲈل ،أو ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻜﺴﻞ أو
اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﲡﺎه اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
 ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻐﲑ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻠﺘﻬﻢ وﻗﺘﻚ.

٤٣
ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻮﻗﺖ:
ﻫﺬه اﳋﻄﻮات ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ أن ﺗﻐﲑﻫﺎ أو ﻻ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﺑﺘﺎ ًﺗﺎ ،ﻷن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ
اﻟﻔﺬة ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻬﻢ أن ﻳﺘﺒﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ .ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬه
اﳋﻄﻮات ﻫﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ.
 ﻓ ﱢﻜ ْﺮ ﰲ أﻫﺪاﻓﻚ ،واﻧﻈﺮ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻚ ﰲ ﻫﺬه اﳊﻴﺎة.
 اﻧﻈﺮ إﱃ أدوارك ﰲ ﻫﺬه اﳊﻴﺎة ،ﻓﺄ ﺖ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أب أو أم ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن
أخ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﺑﻦ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﻇﻒ أو ﻋﺎﻣﻞ أو ﻣﺪﻳﺮ ،ﻓﻜﻞ دور
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﲈل ﲡﺎﻫﻪ ،ﻓﺎﻷﴎة ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ رﻋﺎﻳﺔ
ﻣﺪﻳﺮا ﳌﺆﺳﺴﺔ،
وﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ أن ﲡﻠﺲ ﻣﻌﻬﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ،وإذا ﻛﻨﺖ ً
ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻘﺪم وﲣﻄﻴﻂ واﲣﺎذ ﻗﺮارات وﻋﻤﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻨﻚ.
 ﺣﺪﱢ دْ أﻫﺪا ًﻓﺎ ﻟﻜﻞ دور ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻠﺰم أن ﺗﻀﻊ ﻟﻜﻞ دور ﻫﺪ ًﻓﺎ ﻣﻌﻴﻨ ًﺎ،
ﻓﺒﻌﺾ اﻷدوار ﻗﺪ ﻻ ﲤﺎرﺳﻬﺎ ﳌﺪة ،ﻛﺪور اﳌﺪﻳﺮ إذا ﻛﻨﺖ ﰲ إﺟﺎزة.
ﺟﺪوﻻ أﺳﺒﻮﻋﻴ ً ﺎ وﺗﻀﻊ اﻷﻫﺪاف
ً
َ ﻧ ﱢﻈ ْﻢ ،وﻫﻨﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮ أن ﺗﻀﻊ
أوﻻ ﻓﻴﻪ ،ﻛﺄﻫﺪاف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل دورات أو
اﻟﴬورﻳﺔ ً
اﻟﻘﺮاءة ،أو أﻫﺪاف ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ،ﻛﺎﳋﺮوج ﰲ رﺣﻠﺔ أو اﳉﻠﻮس ﰲ ﺟﻠﺴﺔ
ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش واﻟﺘﺤﺪث ،أو أﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻋﻤﻞ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻣﺜﻼ ،أو أﻫﺪا ًﻓﺎ ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻚ ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء.
ً
َ ﻧ ﱢﻔﺬْ  ،وﻫﻨﺎ ﺣﺎول أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﲈ وﺿﻌﺖ ﻣﻦ أﻫﺪاف ﰲ أﺳﺒﻮﻋﻚ ،وﻛﻦ
ﻣﺮ ًﻧﺎ أ ﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻓﻘﺪ ﲡﺪ ﻓﺮص ﱂ ﲣﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻚ أ ﻨﺎء اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ،
ﻓﺎﺳﺘﻐﻠﻬﺎ وﻻ ﲣﺸﻰ ﻣﻦ أن ﺟﺪوﻟﻚ ﱂ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
 ﰲ ﳖﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع َﻴﻗ ﱢ ْﻢ ﻧﻔﺴﻚ ،واﻧﻈﺮ إﱃ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﺼﲑ ﻓﺘﺪارﻛﻬﺎ.



٤٤

ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻷ ﻪ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻮارئ
واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺪون أن ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاﻓﻚ وأﻋﲈﻟﻚ.
ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻭﻗﺘﻚ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ؟
 ﺣﺎول أن ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ.
 ﺗﻔﺎ َء ْل وﻛﻦ إﳚﺎﺑﻴ ًﺎ.
ﻧﺪﻣﺎ ﻋﲆ ﻓﺸﻠﻚ.
 ﻻ ﺗﻀﻴ ﱢ ﻊ وﻗﺘﻚ ً
 ﺣﺎول إﳚﺎد ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻮﻓﲑ وﻗﺘﻚ ﻛﻞ ﻳﻮم.
وﲣﻞ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ُﻣﻀﻴ ﱢ ﻊ ﻟﻮﻗﺘﻚ.
 اﻧﻈﺮ ﻟﻌﺎداﺗﻚ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﱠ
داﺋﲈ ﻟﺘﺪون اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻼﺣﻈﺎت.
َ ﺿﻊ ﻣﻔﻜﺮة ﺻﻐﲑة وﻗﻠﲈ ﰲ ﺟﻴﺒﻚ ً
 ﺧﻄﻂ ﻟﻴﻮﻣﻚ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻘﻪ أو ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ ،وﺿﻊ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺣﺴﺐ أﳘﻴﺘﻬﺎ وأ ﺪأ ﺑﺎﻷﻫﻢ.
ﺖ ذﻫﻨﻚ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ.
 ر ﱢﻛﺰْ ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻚ واﻧ ِﺘ َ ﻪ ﻣﻨﻪ ،وﻻ ُﺗﺸ ﱢﺘ ْ
ﻒ ﻋﻦ أي ﻧﺸﺎط ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺞ.
 ﺗﻮ ﱠﻗ ْ
 أ ِﺼ ْﺖ ﺟﻴﺪً ا ﻟﻜﻞ ﻧﻘﺎش ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ،وﻻ ﳛﺪث ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﻬﺎم وﻗﺘﻚ.
 ر ﱢﺗ ْﺐ ﻧﻔﺴﻚ وﻛﻞ ﳾء ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ ﺳﻮاء اﻟﻐﺮﻓﺔ أو اﳌﻨﺰل ،أو اﻟﺴﻴﺎرة
أو ﻣﻜﺘﺒﻚ.
َ ﻗ ﱢﻠ ْﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻚ ﻋﻨﺪ أداﺋﻚ ﻟﻌﻤﻠﻚ.
داﺋﲈ :ﻣﺎ اﻟﺬي أﺳﺘﻄﻴﻊِ ﻓﻌْ ﻠﻪ ﻻﺳﺘﻐﻼل وﻗﺘﻲ اﻵن.
 اﺳﺄل ﻧﻔﺴﻚ ً
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 اﲪﻞ ﻣﻌﻚ ُﻛﺘﻴﺒﺎت ﺻﻐﲑة ﰲ ﺳﻴﺎرﺗﻚ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲣﺮج ﳌﻜﺎن ﻣﺎ ،وﻋﻨﺪ
أوﻗﺎت اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻗﺮاءة ﻛﺘﺎﺑﻚ ،ﻣﺜﻞ أوﻗﺎت اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮاﻋﻴﺪ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،أو اﻷ ﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت.
ﻛﺎف.
 اﺗﺼﻞ ﻟﺘﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أي ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل وﻗﺖ اﳌﻮﻋﺪ ﺑﻮﻗﺖ ٍ
 ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮرق ﺑﺤﺰم ،ﻓﻼ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺘﻜﺪس ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻚ أو ﻣﻨﺰﻟﻚ،
ﲣﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ورﻗﺔ ﻗﺪ ﻻ ﲢﺘﺎج ﳍﺎ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع أو اﺣﻔﻈﻬﺎ ﰲ ﻣﻜﺎن
واﺿﺢ وﻣﻨﻈﻢ.
 اﻗﺮأ أﻫﺪاﻓﻚ وﺧﻄﻄﻚ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻳﻮﻣﻴ ً ﺎ.
 ﻻ ﺗﻘﻠﻖ إن ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
 ﻻ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﳉﺪاول ﻗﻴﺪً ا ﻳﻘﻴﺪك ،ﺑﻞ اﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻚ.
ﻗﻠﻴﻼ ﻟﺘﺄﺧﺬ ﻗﺴ ًﻄﺎ ﻣﻦ
 ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﺨﲆ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ً
اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﺬا اﻟﴚء ﻳﻔﻀﻞ ﰲ اﻟﺮﺣﻼت واﻹﺟﺎزات.
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﻣﺜﻞ :أ ﺖ ،اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،
ً
 ر ﱢﻛﺰْ ﻋﲆ اﻷﻓﻌﺎل ذات اﳌﺮدود اﻟﻌﺎﱄ
اﻟﻌﻤﻞ .ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺠﻼت اﳌﻔﻴﺪة .اﻻﺳﺘﲈع ﻟﻸﴍﻃﺔ اﳌﻔﻴﺪة.
اﳉﻠﻮس ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺲ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﻓﻌَ ْﻠ َﺘﻪ ﺧﻼل ﻳﻮﻣﻚ .ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺻﺤﺘﻚ .أﺧﺬ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻹﺟﺎزات أو ﻓﱰة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺧﻼل ﻳﻮﻣﻚ.اﳉﻠﻮس ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺟﻠﺴﺎت
ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ .اﻟﺬﻫﺎب ﻟﺮﺣﻠﺔ وﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﲆ
أﻓﺮاد اﻷﴎة ﻓﻴﺘﻌﻠﻤﻮن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺗﺰﻳﺪ أواﴏ اﻟﻌﻼﻗﺔ
داﺋﲈ .اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪ.
ﺑﻴﻨﻜﻢ.اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ً
ﳏﺎوﻟﺔ اﺳﺘﴩاف اﻟﻔﺮص واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.
وﻣﺎ ورد أﻋﻼه ﻟﻴﺲ إﻻ أﻣﺜﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ،وﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺒﺪع وﺗﺒﺘﻜﺮ أﻛﺜﺮ.
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اﻟﻨﻔﺲ َﻟﺪُ َر ًرا ﻟﻮ اﺳﺘﻄﺎع
ِ
إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ » :إن ﰲ
اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ وﻳﺼﻘﻠﻬﺎ َﻟ َﺘﻐﲑت ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﴚء اﻟﻜﺜﲑ«.
) (v u ts r) 8 7اﻟﺬارﻳﺎت.(٢١ :
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﺖ:
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(١ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻤﻲ ﰲ ﻧﻔﺴﻚ اﳊﺮص ﻋﲆ أوﻗﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻬﺬا ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ اﳊﺮص ﻋﲆ وﻗﺘﻚ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٢ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻚ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻀﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ وﻻ ﳛﺼﻞ
اﳌﻘﺼﻮد؛ وﻟﺬا ﻳﻘﺎل :إن إﺣﺪى اﻟﴩﻛﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أدﺧﻠﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﻠﲈت
ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﻜﺮﺗﲑات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺎت ﰲ اﻟﴩﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻮذ
ﻋﲆ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ ﻣﻦ أوﻗﺎﲥﻦ ،ﻟﻜﻦ اﺗﻀﺢ أن إدﺧﺎل ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم أﺧﻔﻖ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻫﺎﺗﲔ
اﻟﺴﺎﻋﺘﲔ؛ إذ ﺣﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎرﻛﻨﺴﻮن ﺳﺒﺐ اﻟﻔﺸﻞ ـ وﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﴤ ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻤﺪد
ﻟﻴﻤﻸ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﺎح ﻹﻧﺠﺎزه ـ وﺗﺒﲔ ﲠﺬا أن اﻟﺴﻜﺮﺗﲑات ﲤﺪدت ﺑﻘﻴﺔ أﻋﲈﳍﻢ ﻟﺘﻤﻸ ﻫﺎﺗﲔ
ﻧﻈﺮا ﻟﻐﻴﺎب اﳍﺪف ﰲ أذﻫﺎﳖﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺴﺎﻋﺘﲔ.
اﻟﺴﺎﻋﺘﲔ أ ًﻀﺎ ً
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٣ﺣﺬار ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﺎح ﻛﻤﻌﻴﺎر ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮﻗﺖ؛ ﻋﲆ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺪد وﻗﺘًﺎ ﻣﻌﻴﻨ ًﺎ ﻹﻧﺠﺎز ﻋﻤﻞ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﴬورة أن ﲤﻸ ﻫﺬا
اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻠﻪ ﲠﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ أﻣﻜﻨﻚ إﻧﺠﺎزه ﺑﻨﺼﻒ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد ﺑﺪون ﺻﻌﻮﺑﺔ؛
ﺑﻞ إذا أﻣﻜﻨﻚ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﴪﻳﻊ ﻣﻊ اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻼ ﺗﺮدد ﰲ ذﻟﻚ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﺳﺘﻔﺪ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﻮﻗﺖ ﰲ أﻣﺮ آﺧﺮ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٤ﺗﺬﻛﺮ أ ﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﲆ ﻛﻞ وﻗﺘﻚ ،ﻟﻜﻦ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻚ
أن ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﻪ.
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اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٥ﺗﺬﻛﺮ أن أﻫﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﰲ إدارة اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻲ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬاﰐ اﻟﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻦ إرادة ﺟﺒﺎرة ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﲆ اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺘﺨﻄﻴﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﱰض
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٦ﺗﺬﻛﺮ أن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﻋﲈل اﳌﻔﻴﺪة وﻣﻞء اﻟﻮﻗﺖ ﲠﺎ ﻳﻤﻨﺤﻚ ﻓﺮﺻﺔ
ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺪرس ﻋﻠﻤﻲ ﻋﲆ
اﻻﻋﺘﺬار ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻷﻋﲈل ﻏﲑ اﳌﻔﻴﺪة؛ ً
أﺣﺪ اﻟﻌﻠﲈء ﻫﺬا ﻳﻤﻨﺤﻚ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﻋﺘﺬار ﻋﻦ ﻟﻘﺎءات ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪة.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٧اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻨﻈﺮون ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻛﻤﻮرد ﺛﻤﲔ ﻷﳖﻢ ﻻ ﻳﻘﺪرون اﻷﺷﻴﺎء
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻮﳖﺎ ﺑﺪون ﺟﻬﺪ ﻳﺬﻛﺮ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٨ﴎ إدارة اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ أن ﺗﺘﺬﻛﺮ أن ﻫﻨﺎك وﻗﺘًﺎ ﻛﺎﻓﻴ ًﺎ ﻟﺘﻔﻌﻞ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﻣﻬﻢ ﻓﻘﻂ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺼﺒﺢ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻬﻢ وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٩إدارة اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﴬورة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ ﺑﻞ ﺗﻌﻨﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(١٠ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﺗﻜﻮن ﲨﻴﻊ اﻷﻋﲈل ﻛﻠﻬﺎ ﰲ درﺟﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ
اﻷﳘﻴﺔ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(١١ﻋﺎﻟﺞ ﻣﻀﻴﻌﺎت اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺤﻞ ﺟﺬري ﻻ ﺟﺰﺋﻲ ﻷﳖﺎ ﺑﺎﳊﻞ
اﻟﻮﻗﺘﻲ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(١٢ﲢ ﱠﻜﻢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ وﻻ ﺗﱰك اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻚ؛ ﻓﺒﺎدر
ﺑﺎﻷﻋﲈل واﻧﺘﻬﺰ اﻟﻔﺮص.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(١٣ﺗﺬﻛﺮ أن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻨﺪم ﻋﲆ ﻣﺎ ﻓﺎت ﻣﻦ ﺗﻀﻴﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(١٤ﺗﺬﻛﺮ أن اﻋﺘﻘﺎد اﻟﺘﻔﺮغ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷ ﺎم وﻫﻢ وﴎاب.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(١٥إﻳﺎك وﺻﺤﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ ﻓﻬﻢ دود اﻟﻮﻗﺖ.
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اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(١٦ﻓﱰة اﻟﺸﺒﺎب ﻓﺮﺻﺔ ذﻫﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻮض ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎج إﱃ
ﻣﺜﻼ ،وﺗﻔﻮﻳﺘﻬﺎ ﺧﺴﺎرة ﻛﺒﲑة؛ ﻓﲈذا ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻴﺤﺼﻞ
ﺟﻬﺪ ﻋﻘﲇ ﻛﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ً
اﻟﻌﻠﻢ؟ أﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﱪ ﺳﻨﻪ ،وﻳﻀﻌﻒ ﺟﺴﻤﻪ ،وﺗﻘﻞ ﻃﺎﻗﺘﻪ ،وﺗﻜﺜﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻪ ،وﺗﺰداد
ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ واﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ،وﻳﻨﺤﻨﻲ ﻇﻬﺮه ،وﻳﻀﻌﻒ ﺳﻤﻌﻪ وﺑﴫه وﺣﺎﻓﻈﺘﻪ؟
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(١٧إﻧﲈ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﻌﻘﻮل ﺑﱰك اﻟﻔﻀﻮل؛ ﺳﻮاء اﻟﻔﻀﻮل ﰲ اﻟﻘﻮل أو
اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﺰﻳﺎدة أو اﻟﺰﻳﻨﺔ أو اﻷﻛﻞ أو اﻟﴩب ،ﻓﺒﻬﺬا ﲢﻔﻆ وﻗﺘﻚ اﻟﺜﻤﲔ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(١٨ﺳﺎﻋﺔ وﺳﺎﻋﺔ؛ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﳚﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺟﺰءً ﻣﻦ وﻗﺘﻪ ﻟﻠﱰوﻳﺢ
ﻛﻞ ﻋﻤﻲ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﱰوﻳﺢ ﺑﴚء ﻣﻔﻴﺪ ﻛﻘﺮاءة اﻷدب
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻷن اﻟﻘﻠﺐ إذا ّ
واﻟﺸﻌﺮ واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﳌﻔﻴﺪة.
ﻛﺒﺎرا ﺗﻌﺒﺖ ﰲ ﻣﺮادﻫﺎ اﻷﺟﺴﺎم؛ ﻓﺄﺻﺤﺎب
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(١٩إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻔﻮس ً
اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻴﻬﻢ اﻷوﻗﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﲥﻢ وﺗﺘﻌﺐ أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ
ﻣﻨﻬﻢ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٢٠ﻣﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻐﲑ اﳌﻬﻢ ﺿﻴﻊ اﳌﻬﻢ و َﻓﻮﱠ ت اﻷﻫﻢ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٢١ﻟﻜﻞ وﻗﺖ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﺆه ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ :ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻟﻜﻞ وﻗﺖ واﺟﺒﺎﺗﻪ؛
ﻓﺈذا ُِﻓﻌ َﻠ ْﺖ ﰲ ﻏﲑ وﻗﺘﻬﺎ ﺿﺎﻋﺖ.
ﻣﺜﻼ ﲢﺘﺎج إﱃ أوﻗﺎت
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٢٢ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ وﻗﺖ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ؛ ﻓﺎﻷﻋﲈل اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ً
ﺻﻔﺎء ذﻫﻨﻲ ،ﺑﺨﻼف اﳉﻬﺪ اﻟﻌﻤﲇ اﻟﺒﺪﲏ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٢٣ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻨﻰ ﺗﻨﺎل ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻨﻰ.
وأﻣﻮرا ﺗﻠﻬﻴﻚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﻮﻣﻚ ،ﻓﻼ
ً
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٢٤اﻋﻠﻢ أن ﻟﻠﻐﺪ ﺣﻮادث
ُﺗ َﺴﻮﱢ ف وﻻ ﺗﺆﺧﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻴﻮم إﱃ اﻟﻐﺪ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٢٥اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ أﺣﺪً ا ﻓﻬﻮ ﻗﻄﺎر ﻋﺎﺑﺮ ،إن رﻛﺒﺘﻪ وإﻻ ﺗﺮﻛﻚ
ﺑﺎﻃﻼ.
ﻋﺎﻃﻼ ً
ً
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اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٢٦اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻮرد ﻣﻬﻢ ﻳﺴﺘﻮي اﻟﻨﺎس ﰲ اﻣﺘﻼﻛﻪ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﳜﺘﻠﻔﻮن ﰲ
ﺗﴫﻳﻔﻪ وﻗﻀﺎﺋﻪ ،وﰲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﲆ أ ﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ أن واﺣﺪً ا ﻣﻦ
ﻛﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﺪﻳﻪ وﻗﺖ ﻛﺎف ﻟﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳُ َﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻪ؛ وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻗﺖ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ُﺳﺌﻠﻮا ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﲈﳍﻢ أﺟﺎب % ١٠
ﻣﻨﻬﻢ أﳖﻢ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ  % ١٠ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻹﲨﺎﱄ زﻳﺎدة ﻋﲆ أوﻗﺎﲥﻢ ،وأﺟﺎب  % ٤٠أﳖﻢ
ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﻟﺮﺑﻊ ﰲ ﺣﲔ أﺟﺎب  % ٥٠أﳖﻢ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﻟﻨﺼﻒ.
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻗﻠﺔ ِ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻫﻢ َﻣﻦ ﳛﺴﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻮرد اﳌﺸﱰك
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﴤ ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ أﻋﲈﻟﻪ اﳌﻬﻤﺔ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) » :(٢٧اﻋﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أذﻛﻰ ﻻ ﺑﻤﺸﻘﺔ أﻛﺜﺮ « ﻓﺒﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻐﲑ ﺷﻐﻞ ،ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﻌﱪة ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ ﺑﻞ اﻟﻌﱪة ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ إدارة اﻟﻮﻗﺖ وﻋﺪم اﻻﻧﺸﻐﺎل
إﻻ ﺑﺎﳌﻬﻢ ،واﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ إدارة اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻗﻀﺎء اﻟﻮﻗﺖ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٢٨اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺮﻫﻮن ﺿﻴﺎع أوﻗﺎﲥﻢ ﻫﻢ َﻣﻦ ﻟﺪﳞﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
اﻷﻋﲈل ﻟﻴﻔﻌﻠﻮﳖﺎ ،ﺑﺨﻼف اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻤﺪون ﻗﺘﻞ اﻟﻮﻗﺖ وﺗﻀﻴﻴﻌﻪ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة ) :(٢٩ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ وﻗﺖ إﻻ إذا ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻴﻒ ﻛﻨﺖ ﺗﻘﴤ
وﻗﺘﻚ وﻫﻞ ﻛﻨﺖ ﻣﺼﻴﺒًﺎ أو ﳐﻄﺌ ًﺎ ﰲ ذﻟﻚ.
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ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻬﺪﻑ:
اﳍﺪف ﻫﻮ :ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ،أو ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﲢﻘﻴﻘﻪ وإﻧﺠﺎزه.
أي أ ﻚ ﲢﺪد ﻧﻘﻄﺔ ﻋﲆ ﺧﻂ اﳌﻜﺎن أو اﻟﺰﻣﺎن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ،وﻳﻤﻜﻦ
ﻗﻴﺎس اﳌﺴﺎﻓﺔ أو اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻨﻬﺎ ،أي ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻘﺪار اﻟﻼزم ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻨﻘﻄﺔ
اﳌﺤﺪدة.
وﺧﻂ اﳌﻜﺎن ﻳﺸﻤﻞ :اﳌﻜﺎن ا ﺎدي ،وﻳﺸﻤﻞ اﳌﻜﺎن اﳌﻌﻨﻮي ﻣﺜﻞ اﻛﺘﺴﺎب
ﻓﻤﺜﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻴﺲ ﻧﻔﺴﻚ
ً
اﳌﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،واﻟﻘﺪرات ،واﳌﻬﺎرات … اﻟﺦ،
وﺗﻘﻴ ﱢﻤﻬﺎ ﰲ ﻣﻬﺎرة ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻟﻴﻜﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﺜﻼ  ٣٠ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ،وﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺼﻞ إﱃ  ٦٠ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ،إذا اﳍﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺴﺘﻮى  ٦٠ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﰲ ﻫﺬه اﳌﻬﺎرة ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ.
إن ﲢﺪﻳﺪ اﳍﺪف ﻳﺸﺒﻪ رﺳﻢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ :أ ﺖ ﻫﻨﺎ ،ﺛﻢ ﲢﺪد ﻋﲆ
ﺿﻮﺋﻬﺎ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺴﲑ وﰲ ذﻫﻨﻚ ﻫﺬه اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ:
اﳌﻮﻋﺪ :ﻫﻮ ﻛﻞ ﻫﺪف ﺗﻢ رﺑﻄﻪ ﺑﻮﻗﺖ ﳏﺪد وﻣﻜﺎن ﳏﺪد.
أﻣﺜﻠﺔ ﺗﺒﲔ اﻟﻔﺮق:
ﻗﺮا ءة ﻛﺘﺎب رﻳﺎض اﻟﺼﺎﳊﲔ )ﻫﺪف ﻋﺎم(.
ﻗﺮاءة ﻛﺘﺎب رﻳﺎض اﻟﺼﺎﳊﲔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ )ﻫﺪف ﳏﺪد ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻋﺎم(.
ﻗﺮاءة ﻛﺘﺎب رﻳﺎض اﻟﺼﺎﳊﲔ ﻛﻞ ﺳﺒﺖ ﺑﻌﺪ اﳌﻐﺮب )ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺘﻜﺮر(.
ﻗﺮاءة ﲬﺴﲔ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب رﻳﺎض اﻟﺼﺎﳊﲔ )ﻫﺪف ﳏﺪد(.
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ﻋﴫا
ﻗﺮاءة ﻋﴩ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻦ رﻳﺎض اﻟﺼﺎﳊﲔ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ً
)ﻣﻮﻋﺪ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺮر(.
اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻫﻲ ﻃﺎﺋﺮة اﻷﻫﺪاف ﲢﻠﻖ ﲠﺎ وﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ ،إن أﻫﺪا ًﻓﺎ
ﺑﻼ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﻋﲆ ﻣﺎء ،وأﺿﻐﺎث أﺣﻼم ،وأوﻫﺎم ﻻ رﺻﻴﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻛﲈ أن
اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻷﻫﺪاف ﻏﲑ واﻋﻴﺔ وﻏﲑ ﻣﺼﻨ ﱠﻔﺔ وﻻ ﻣﺪروﺳﺔ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻃﺎﺋﺮة ﺑﻼ رﻛﺎب
ﺗﺼﻞ إﱃ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺣﺪد ﳍﺎ ﻟﻜﻦ دون ﻧﺘﻴﺠﺔ ،أﻣﺎ ﺣﲔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﲢﺪﻳﺪ
اﻟﻮﺟﻬﺎت وﲢﺪد اﻟﺮﺣﻼت واﺳﺘﻴﻌﺎﲠﺎ ﻓﺈن اﻷﻣﻮر ﺗﺴﲑ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم وﺗﺘﺤﻘﻖ اﻹﻧﺠﺎزات
واﺣﺪا ﺑﻌﺪ اﻵﺧﺮ.
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ:
اﻷﻫﺪاف ﳍﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن:
اﻷول :اﻟﻐﺎﻳﺎت أو اﳌﻘﺎﺻﺪ
وﻫﻲ أﻫﺪاف ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺒﲑة ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ:
رﺿﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ .رﺿﺎ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ .زﻛﺎة اﻟﻘﻠﺐ ،واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺬات ،اﻟﺴﻌﺎدة
واﻟﻄﻤﺄ ﻴﻨﺔ .ﺻﻼح اﻷوﻻد .ﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ .اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﻌﻤﻞ .ﺻﻼح اﻟﻨﺎس واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ
ﺑﺎﳊﻖ .وﻫﻲ أﻫﺪاف ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أ ﺸﻄﺔ وإﺟﺮاءات.
اﻟﺜﺎﲏ :اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:
وﻫﻲ اﻷ ﺸﻄﺔ أو اﻷﻋﲈل ،أو اﳌﻬﲈت ،وﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ:
ﺷﻬﺮﻳ أو ﻓﺼﻠﻴ ﺎ أو ﺳﻨﻮﻳﺎ.
 -١أﻫﺪاف داﺋﻤﺔ ﻣﺘﻜﺮرة:ﻳﻮﻣﻴ ﺎ أو أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ أو ﺎ
)وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻛﺒﲑة أو ﺻﻐﲑة(
 -٢أﻫﺪاف ﻣﻨﻘﻀﻴﺔ :وﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ:
أ -ﻛﺒﲑة :ﺑﻌﻴﺪة أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى :ﻣﺜﻞ :ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻗﺮاءة ﻛﺘﺎب )ذو
ﳎﻠﺪات( ،ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ.
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ب  -ﺻﻐﲑة ﻗﺮﻳﺒﺔ اﳌﺪى :ﻣﺜﻞ :ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﳌﺤﻤﺪ ،ﺣﻔﻆ ﺳﻮرة ﻳﺲ ،ﻗﺮاءة
ﻛﺘﺎب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻔﻴﺪة ﻻﺑﻦ ﺳﻌﺪي.
اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﳌﺠﺎﻻت :اﻷدوار ،وﻫﻮ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﳉﻬﺔ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻪ
ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻴﺔ :اﻟﻌﺒﺎدة .ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ .اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .اﻟﻮاﻟﺪان .اﻷﴎة.
اﳌﻨﺰل .اﳉﺴﻢ.اﻷرﺣﺎم .اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ .اﳌﺠﺘﻤﻊ.
ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻐﺎﻳﺔ وﺗﺎﺑﻊ ﳌﺠﺎل ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه.
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻛﺒﺮ:
اﳍﺪف اﻷﻛﱪ ﰲ ﻫﺬه اﳊﻴﺎة ﻫﻮ ﻋﺒﻮدﻳﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وأي إﻧﺴﺎن ﺧﻼ ﻣﻦ ﻫﺬا
ﻣﺎﻫﺮا ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ
اﳍﺪف ﻓﻬﻮ أﻋﻤﻰ ،وأﺻﻢ ،وأﲪﻖ ،وإن ﻛﺎن ً
ﳎﺎﻻﲥﺎ, + * ) (' & % $ # " !) 8 7 ،
 @ ? >= < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / .) ( Aاﻷﻋﺮاف.(١٧٩ :
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ:
 -١أن ﺗﻜﻮن ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة.
 -٢أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻈﺎﻓﺮة ﻻ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ.
 -٣أن ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﻳﻤﻜﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﲔ وﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ.
 -٤أن ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ.
 -٥أن ﺗﻜﻮن واﻗﻌﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﺣﺪود اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺪورا ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 -٦أن ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳏﺪدة وإﻻ أﺻﺒﺤﺖ أﻣﺎﲏ وﻟﻴﺴﺖ أﻫﺪاﻓﺎ.
 -٧ﻃﻤﻮﺣﻪ وإﳚﺎﺑﻴﺔ؛ ﻓﻌﻠﻮ اﳍﻤﺔ واﻟﻄﻤﻮح ﻣﻄﻠﻮب ﰲ ﺣﺪود اﻟﻘﺪرة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
 -٨أن ﺗﻜﻮن ﳏﻔﻮﻇﺔ راﺳﺨﺔ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ.
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 -٩أن ﺗﻜﻮن ﳏﺪدة ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ زﻣﻨﺎ وﻛﲈ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎس وﻟﻴﺴﺖ ﻋﺒﺎرات ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﳍﺎ.
ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ:
 -١اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل:
ﻣﻦ أ ﺮز اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﻘﴤ ﻋﲆ اﻹﻧﺠﺎز واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﲑ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ،وﻫﻲ
اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﻤﺖ ﻇﻬﻮر اﻟﺮﺟﺎل ،وﻣﻦ أﺳﺒﺎﺑﻪ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻷﻫﺪاف وﻋﺪم ﲣﻄﻴﻄﻬﺎ،
أي ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﳚﻠﺲ أو ﻳﻌﻮد اﱃ اﻟﻮراء
ﺑﻴﻨﲈ ﻟﻮ اﺳﺘﻤﺮ َﻟﻮﺻﻞ.
ﺳﻔﺮ أو رﺣﻠ ٌﺔ ﲤﺮ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﳚﺘﺎزﻫﺎ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻓﱰة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ
إن اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﳊﻴﺎة ٌ
ﺛﻢ ﳚﻨﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻷرﺑﺎح.
ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻧﺠﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻨﺠﺰ ﻛﻞ ﳾء وأن ﻳﺸﺎرك ﰲ ﻛﻞ أﻣﺮ
وأن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ إﻧﺴﺎن دون ﻧﻈﺮ ﰲ ﻗﺪرﺗﻪ وﺻﻼﺣﻴﺘﻪ وأﳘﻴﺘﻪ واﻟﺰﻣﻦ اﻟﻼزم ﻟﻠﺒﻨﺎء؟ أي
دون ﲣﻄﻴﻂ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺟﻮه.
 -٢اﻟﻴﺄس:
وﺳﺒﺒﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل وﺿﻐﻂ اﻷﻋﲈل ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮى اﻟﺸﺨﺺ أﳖﺎ أﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ
ﻃﺎﻗﺘﻪ ،وﻻ ﻳﺮى أ ﺮا ﻟﻠﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺬل ﰲ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ،وأن اﻹﻧﺠﺎز أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﻳﺮﻳﺪ وﻣﺎ
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﺷﻌﻮر ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷﻋﲈل ،وﻗﺪ ﳛﺼﻞ
اﻟﻴﺄس ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻘﺮ أو ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺮض ،أي اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ،واﻟﺴﺒﺐ اﻷﺻﲇ
ﳍﺬا اﻟﻴﺄس ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﷲ ـ ،وﻧﻘﺺ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﺸﻴﻄﺎن ،وﻋﻼﺟﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﻀﺪ
ذﻟﻚ.
 -٣اﳋﻮف ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ :وﻫﺬا ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻷﺳﺒﺎب ،ﻓﲑﴇ ﺑﻤﻜﺎﻧﻪ وﻣﻨﺰﻟﺘﻪ
ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ ﻋﻨﺪ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻌﻮد.
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 -٤اﻟﻘﻠﻖ :أي ﺿﻴﻖ اﻟﺼﺪر ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺰن أو ﺧﻮف.
 -٥اﻟﻜﺴﻞ واﺗﺒﺎع ﻫﻮى اﻟﻨﻔﺲ )ﺿﻌﻒ اﻹرادة( :وﻫﻮ اﻟﻔﲑوس اﻟﴩس اﻟﺬي
ﻳﻌﻮق ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﱰﻗﻲ ﰲ ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح.
 -٦اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ :ﻓﺈﻣﺎ أﻻ ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻋﲆ ﲢﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ وﺗﻘﻒ ﻣﻮﻗﻔﺎ
ﺳﻠﺒﻴﺎ ،أو ﻗﺪ ﺗﻌﺎرﺿﻪ وﺗﺼﺪه ﻋﻦ ذﻟﻚ.
 -٧اﻟﺘﻮاﻛﻞ :ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻻﻋﺘﲈد ﻋﲆ اﻟﻐﲑ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن
ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﲢﺼﻴﻞ ا ﺎل واﳌﻠﺬات.
 -٨اﻋﺘﻘﺎد اﻟﻨﻘﺺ :أي أ ﻪ ﻟﻴﺲ أﻫﻼ ﻟﻠﱰﻗﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،أي ﺟﻬﻞ اﻟﺬات وﻣﺎ
ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرات.
 -٩ﻋﺪم اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﳘﻴﺔ إدارة اﻷﻫﺪاف وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ.
 -١٠ﻋﺪم اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻷﻫﺪاف.
 -١١ﻗﻠﺔ ذات اﻟﻴﺪ.
 -١٢ﺿﻌﻒ اﻟﺒﺪن.
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﻚ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ:
ﻛﺒﲑا ﻋﲆ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﰲ اﳊﻴﺎة،
إن إدارة اﻷﻫﺪاف ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﲈدً ا ً
ودرﺟﺔ وﺿﻮﺣﻪ وﺻﺤﺘﻪ ،واﻟﻨﺎس ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﻮن ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻫﻢ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻮ
ﻣﺘﺬﺑﺬب ﰲ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻪ ،ﻓﻤﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪً ا ﰲ إدارة اﻷﻫﺪاف أن ﲢﺪد أوﻻ ﻣﻔﻬﻮﻣﻚ ﻟﻠﻨﺠﺎح
وﺣﺎﴐا وﻣﻘﺘﻨﻌً ﺎ ﺑﻪ ﻛﺎن ﻫﺬا أﻓﻀﻞ
ً
ﲢﺪﻳﺪً ا دﻗﻴﻘً ﺎ ،وﻛﻠﲈ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﺿﺤً ﺎ
وﳜﺘﴫ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﺟﻴﺪة ﰲ إدارة اﻷﻫﺪاف.
إدارة اﻷﻫﺪاف واﻟﺴﻌﺎدة:
ﻳﻈﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﻘﻴﺪ وﺗﻌﺎﺳﺔ وﺣﺮﻣﺎن ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻣﻠﺬاﲥﺎ
ورﻓﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ إﳖﺎ ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺷﻬﻮاﲥﺎ وﻣﻠﺬاﲥﺎ وﲡﱪﻫﺎ ﻋﲆ ﻓﻌﻞ
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اﻷﻓﻌﺎل ﰲ أوﻗﺎت ﳏﺪدة ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺣﺮﻳﺔ ،واﻟﻮاﻗﻊ  -ﳌﻦ ﺟﺮب  -ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ،ﻓﻔﻲ
اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻠﺬة واﻟﴪور ،ﺣﻴﺚ إن اﻛﺘﺴﺎب ﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺮﻳﺢ
اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻟﱰدد واﳊﲑة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻖ
اﳉﻤﻴﻊ :اﻟﻔﻮﺿﻮي واﳌﻨﻈﻢ ﻋﲆ ﴐورة اﻟﻘﻴﺎم ﲠﺎ ،وﻟﻜﻦ ﲣﺘﻠﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﲈ ﰲ
ذﻟﻚ.
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳚﻠﺐ ﻟﻠﻨﻔﺲ اﻟﺴﻌﺎدة ﺣﲔ ﻳﺮى اﳌﻨﻈﻢ أ ﻪ ﻳﻨﺠﺰ أﻫﺪاﻓﻪ وﳛﻘﻖ
ﻣﺎ رﺗﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ.
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﻘﻲ  -ﺑﺈذن اﷲ  -ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺎن اﻷﻣﻮر اﳌﻬﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﳛﺼﻞ
ﺑﻨﺴﻴﺎﳖﺎ ﴐر ﻣﺘﻜﺮر ﻳﻮﻣﻴﺎ.
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳚﻠﺐ ﻟﻠﻨﻔﺲ اﻟﺴﻌﺎدة ﺣﲔ ﻳﺮى اﳌﻨﻈﻢ أ ﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ
ﻏﺮاﺋﺰه وﺷﻬﻮاﺗﻪ ورﻏﺒﺎت ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻄﻤﻮح ،ﺑﻴﻨﲈ اﻟﻔﻮﺿﻮي ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻪ
ﻧﻔﺴﻪ اﳉﻤﻮح ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ وﲡﻠﺐ ﻟﻪ اﻷذى واﻟﺘﻌﺎﺳﺔ وﻫﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ُ
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ذﻟﻚ إذ ﻛﺎن ﻓﻮﺿﻮﻳً ﺎ.
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻨﻈﻢ ﺷﻌﻮرا ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ،وﺷﻌﻮرا ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﺜﺒﺎت ﺷﻌﻮرا
ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ أﻣﻮره وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻤﺸﻴﺌﺔ اﷲ ،وﻣﻨﺴﻮب ﳌﻨﺘﻪ وﻓﻀﻠﻪ.
 وﻫﻜﺬا ﻧﺮى أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳛﻘﻖ اﻟﻨﺠﺎح واﳌﺼﺎﻟﺢ ،وﳛﻘﻖ اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻠﺬة
واﻟﴪور ﻋﲆ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪه اﻟﺒﻌﺾ.
وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺎ ُذﻛﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ واﳌﺜﺎﺑﺮة ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻓﻘﻂ ،وﻗﺪ
ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﺮﺷﺪ وﻣﺴﺎﻋﺪ ،وﻛﻠﲈ ﻛﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ أﺳﻬﻞ إذ
ﳛﺼﻞ اﻟﺘﻮاﴆ ﺑﻪ واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻴﻪ.
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واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻪ أﺻﻮل وﻗﻮاﻋﺪ )أﺳﺒﺎب( ﻣﻦ أﺧﺬ ﲠﺎ وﻓﻖ ﺑﺈذن اﷲ ،إن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﳛﻘﻖ اﻟﺴﻼم اﻟﻨﻔﴘ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺬات وﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،إﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻮﺿﻮح واﻟﻈﻬﻮر
إﻧﻪ ﻳﻀﻊ اﻟﻨﻘﺎط ﻋﲆ اﳊﺮوف ،وﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﻪ.
إﻧﻪ أﻣﻨﻴﺔ وﻣﻄﻠﺐ ؛ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻓﻖ إﻟﻴﻪ؟ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻘﻴﻘﻪ؟ ﻣﻦ ﻳﻘﺪر أن ﻳﺼﻞ
إﻟﻴﻪ؟ إن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻛﺜﺮة ﺗﺪرﻳﺐ وﲤﺮﻳﻦ وﳑﺎرﺳﺔ وﺗﻜﺮار اﻟﺘﺠﺎرب ﻣﺮة ﺑﻌﺪ
ﻣﺮة ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮد ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﳛﻤﺪ اﻟﻘﻮم اﻟﴪى.
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ:
ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺎ
ً
إن ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻷﻣﻮر ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺨﺺ أن ﻳﺒﻘﻰ دون ﻫﺪف ،أو ﻳﺒﻘﻰ
ﻣﱰددً ا ﺑﲔ ﻋﺪة أﻫﺪاف ﻻ ﻳﺪري أﳞﺎ ﻳﻘﺪم ،أو أﳞﺎ ﻳﻨﺠﺰ ،ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻳﻘﻮل أرﻳﺪ اﻟﴩق
وﻫﻮ ﻳﺴﲑ ﰲ إﲡﺎه اﻟﻐﺮب.
إن ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻟﱰﻗﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﻧﺠﺎز ﻫﻮ أن اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﺪري
ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ ،ﻟﺪﻳﻪ ﻏﻤﻮض وﻏﺒﺶ ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﺎرب ﰲ وﺳﻂ اﻟﺒﺤﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﲡﺎه
ﳏﺪد ،أو ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺎرة وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻴﺲ ﳍﺎ وﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﺒﻠﻎ أي
ﻣﻜﺎن ﻣﻬﲈ ﻃﺎل اﻟﺰﻣﺎن واﺗﺼﻠﺖ اﻷ ﺎم ﻷ ﻪ ﻛﲈ ﻳﻘﺎل ﻳﺪور ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﳖﺎﻳﺔ
ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ وﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬا ﻳﴫف وﻗﺘﻪ وﺟﻬﺪه ﰲ اﻟﺴﲑ ﻟﻜﻦ دون أي
إﻧﺘﺎج ،وأﻣﺎ ﺣﲔ ﳛﺪد وﻟﻮ ﻫﺪﻓﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﴎﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ وﻳﺒﻠﻐﻪ.
إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﴬوري ﺟﺪا ﻟﻜﻞ ﻓﺮد أن ﳛﺪد أﻫﺪاﻓﻪ )اﻷﻫﺪاف اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ(
ﲢﺪﻳﺪً ا ﺻﺤﻴﺤً ﺎ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﲆ ﻋﻠﻢ ودراﺳﺔ ،وﻳﺪوﳖﺎ وﳛﻔﻈﻬﺎ وﻳﺴﻌﻰ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ وﻳﺘﺎﺑﻊ
ذﻟﻚ دورﻳﺎ وﳚﺪدﻫﺎ ﺑﲔ ﺣﲔ وآﺧﺮ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ رأي واﺿﺢ وﳏﺪد وﻣﱪر ﻟﻜﻞ
ﺳﻠﻮك أو ﺗﴫف ﻳﻔﻌﻠﻪ أو ﳚﺘﻨﺒﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﺴﺎق ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ دون إرادة وﻗﻨﺎﻋﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺮﻓﺾ
أو اﻟﻘﺒﻮل ﻏﲑ اﳌﱪر واﳌﺪﻋﻢ ﺑﺎﳊﺠﺞ واﻟﱪاﻫﲔ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ أ ﺪً ا ،وأن ﻳﺪون ﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎزه
وﻳﻘﺮأ ﻫﺬا اﳌﺪون ﻟﻴﻌﻄﻴﻪ دﻓﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط واﻻﺳﺘﻤﺮار وﳞﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ.

٥٧
إن اﻟﻔﺮد ﰲ ﻫﺬه اﳊﻴﺎة ﺑﻼ أﻫﺪاف ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﻴﺶ ﺑﻼ
ﺧﺮﻳﻄﺔ ،أو ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺎﻓﺮ ﻳﺴﲑ ﺑﻌﻜﺲ اﻻﲡﺎه اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أو ﺑﺎﲡﺎه ﻳﻮازﻳﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻳﺆدي ﺑﻪ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﲆ ﳏﻴﻂ اﻟﺪاﺋﺮة ﻏﲑ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ،أو ﻣﺜﻞ ﻋﲈل ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﺬﻳﻦ
ﺻﻌﺪوا إﱃ ﻋﲈرة ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﲔ ﻃﺎﺑﻘً ﺎ ﺑﻤﻌﺪاﲥﻢ وأ ﻘﺎﳍﻢ وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺒﲔ ﳍﻢ أﳖﺎ
ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻌﲈرة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ،إن ﺣﺎل ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺣﺎل ﻫﺆﻻء ﻳﻜﺘﺸﻔﻮن ﰲ ﳖﺎﻳﺔ أﻋﲈرﻫﻢ
أﳖﻢ ﺻﻌﺪوا ،ﻧﻌﻢ ﺻﻌﺪوا وﻟﻜﻦ إﱃ ﻏﲑ اﳌﻜﺎن اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻴﺘﺄﺳﻔﻮن وﻳﻨﺪﻣﻮن وﻳﺘﻤﻨﻮن
اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻮراء وﻟﻜﻦ ﻫﻴﻬﺎت.
إن اﻟﻮﺿﻮح ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳍﺪف ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﳊﻴﺎة وﺧﺎﺻﺔ اﳍﺪف اﻷﺳﺎس ﻳﺮﳛﻚ
ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﱰدد واﳊﲑة واﻟﺘﺬﺑﺬب ﺑﲔ اﻷﻋﲈل ﳑﺎ ﺗﻄﻴﻘﻪ وﳑﺎ ﻻ ﺗﻄﻴﻘﻪ ﳑﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻚ
وﳑﺎ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻚ.
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻣﺮة ﻳﻘﻮل أرﻳﺪ ﻛﺬا ﻓﻴﺴﲑ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ،وﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻳﻨﺪم ﻋﲆ ﻓﻌﻠﻪ
وﻳﻘﻮل ﻛﻴﻒ ﺷﻐﻠﺖ وﻗﺘﻲ ﲠﺬا ،ﺛﻢ ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻛﻞ ﻫﺬا ﳛﺪث دون رأي
واﺿﺢ أو ﺟﻮاب ﻣﻘﻨﻊ ﺑﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻴﺎرات اﳌﺘﻐﲑة ﻛﻞ ﻳﻮم ،وﺣﺴﺐ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺠﺪ ﻛﻞ وﻗﺖ.
ﻓﻤﺴﺄ ﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﳚﺐ ﻋﲆ اﻹﻧﺴﺎن أن
ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ وأن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ رﺳﻢ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﳊﻴﺎة.
وﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﰲ ﻗﺒﻮل آراء اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ
أﻫﺪاﻓﻚ ،ﺗﺴﻤﻊ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ وآراءﻫﻢ ،ﺛﻢ ﺗﺪرﺳﻬﺎ وﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺘﺎم
ﻟﻜﻞ ﻧﺼﻴﺤﺔ أو ﺗﻮﺟﻴﻪ ،أو اﻻﺳﺘﺴﻼم اﻟﺘﺎم واﻻﻧﺴﻴﺎق ﻣﻊ ﻛﻞ رأي ،ﻓﻬﺬا ﻣﺴﻠﻜﺎن ﻏﲑ
ﺻﺤﻴﺤﲔ ﰲ رﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﳊﻴﺎة.
ﻓﺎﻷول ﻳﺴﺒﺐ اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺳﺪﻳﺪة وأﻓﻜﺎر ﻗﻴﻤﺔ ،واﻟﺜﺎﲏ ﻳﻮﻗﻊ اﻟﺸﺨﺺ
ﰲ ﺣﲑة واﺿﻄﺮاب.
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وﳑﺎ ﻳﺆ ﱠﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪً ا ﻣﻀﺎﻋ ًﻔﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺼﲑة ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺑﲈ ﻫﻮ
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﻪ ،وأﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ أي أ ﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ،ﻓﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻏﲑ
اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﺗﺼﻴﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻣﻘﺘﻞ وﺗﺸﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ ،وﺗﺼﺪه ﻋﻦ إﻧﺠﺎز أﻫﺪاﻓﻪ وﲢﻘﻴﻖ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة ،ﻓ ُﻜﻦْ ذاﺗﻚ وﻻ ﲢﺎول أ ﺪا أن ﺗﻜﻮن ﻏﲑك.
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ:
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف ﺳﺒﻌﺔ ﳚﻤﻌﻬﺎ ﻗﻮﻟﻚ) :ﺣﻮر ﻋﲔ( ،وﺑﻴﺎﳖﺎ إﲨﺎﻻ ﻛﲈ
ﻳﲇ:
)ح(َ :ﺣﺪﱢ دْ  :أي ﻗﺮر.
وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻘﺮار ﻟﻪ ﺳﺖ أدوات ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ) :ﻛﻢ أﻣﻠﻚ( وﻫﻲ :ﻣﺎذا،
ﺎذا ،ﻛﻢ ،ﻛﻴﻒ ،أ ﻦ ،ﻣﺘﻰ.
ث :وﻳﺮاد ﺑﻪ اﻹﻋﻼن واﻹﻋﻼم ﻋﲈ ﺗﺮﻳﺪ ﲢﺪﻳﺪه ﲢﺪث ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻪ
)ح( َﺣﺪﱢ ْ
وﲢﺪث اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻫﺬا ﻳﻜﺴﺐ اﻟﻘﺮار ﻗﻮة وﺛﺒﺎﺗﺎ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﻗﻮة ﺗﺬﻛﺮه وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه.
)و( :وﻛﱢﻞ :وﻫﺬا ﺑﻴﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪ وأﻫﻢ ﻋﻨﴫ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ اﻷﻫﺪاف ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن
ﻳﻜﻮن ﻗﻠﺒﻚ ﺑﲔ اﳋﻮف واﻟﺮﺟﺎء ﻫﻞ ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز ﻣﺎ ﺣﺪدت أو ﻻ ،وأن ﻳﻜﻮن رﺟﺎؤك
ﺑﺎﷲ ﻋﻈﻴﲈ ﺑﺄن ﺗﺘﻴﻘﻦ أ ﻪ ﻋﲆ ﻛﻞ ﳾء ﻗﺪﻳﺮ ،وأ ﻪ ﻳﻴﴪ ﻟﻚ ﻣﺎ أردت ،وأ ﻪ إن ﱂ ﻳﻴﴪ ﻟﻚ
ذﻟﻚ ﻓﻠﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻧﺠﺎزه ﻣﻬﲈ ﻛﺎن ﺳﻬﻼ ،وأن ﻣﺎ ﺗﺮاه ﺻﻌﺒً ﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺴﻬﻞ ﰲ أي
ﺳﻬﻼ ﺗﺎﻓﻬً ﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﴪ وﻳﺘﻌﺬر ﰲ أي ﳊﻈﺔ.
ﳊﻈﺔ ،وﻣﺎ ﺗﺮاه ً
وﻋﻼﻣﺔ وﺟﻮد اﻟﺘﻮﻛﻞ :ﻛﺜﺮة اﻟﺪﻋﺎء واﻟﺘﴬع وأﻻ ﺗﺴﺘﺴﻬﻞ أو ﺗﺴﺘﺼﻌﺐ ﺷﻴﺌﺎ،
ﺻﻐﲑا  ،ﻓﺄ ﺖ ﺑﺬﻟﻚ
ً
وأن ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﻌﻤﻴﻖ اﳋﺎﻟﺺ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﻛﻞ إﻧﺠﺎز ﻣﻬﲈ ﻛﺎن
ﺗﺴﺘﺰﻳﺪ رﺑﻚ إﻧﺠﺎزات وﻣﻜﺎﺳﺐ أﺧﺮى ،وإن ﳑﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺘﻠﻤﺬ ﻋﲆ ﻧﺘﺎج ﻣﻔﻜﺮي اﻟﻐﺮب أن ﻓﻘﺪوا ﻫﺬا اﳌﻌﻨﻰ وذاب ﰲ ﻗﻠﻮﲠﻢ وﺻﺎر
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ﺑﺎﻫﺘﺎ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﴏت ﺗﺮى وﺗﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﺒﺎراﲥﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻫﺬا اﳌﻌﻨﻰ
اﻟﻌﻈﻴﻢ.
)ر( :رﻛﱢﺰ :أي اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﳍﺪف واﻟﺘﻄﻠﻊ إﱃ إﻧﺠﺎزه ،وﻫﻮ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﺣﺼﻮل
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻻﻫﺘﲈم واﳊﻔﻆ ﻟﻠﻬﺪف ،وﻳﺮاد ﺑﻪ ﻋﺪم اﻟﺘﺬﺑﺬب ﺑﲔ اﻷﻫﺪاف ﺑﻞ اﻟﱰﻛﻴﺰ
ﻋﲆ ﻫﺪف ﺑﻌﺪ ﻫﺪف.
ﺐ :وﻫﻲ ﺗﻌﻨﻲ َﺗﻌَ ﻘُ ﺐ وﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺎ ﺗﻢ ﲢﺪﻳﺪه ،ﻓﻮﺟﻮد اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺄ ﻌﺎدﻫﺎ
)ع(َ :ﻋ ﱢﻘ ْ
اﻟﺜﻼﺛﺔ :ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷداء أي اﳉﻮدة ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﻧﺠﺎز أي اﻟﻜﻤﻴﺔ ؛ ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف.
ﴪ  :أي ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳍﺪف إﱃ أﺟﺰاء ﺻﻐﲑة ﻳﺴﻬﻞ ﺟﺪا ﺟﺪا اﻟﻘﻴﺎم ﲠﺎ
)ي( ﻳَ ﱢ ْ
واﻟﺘﺪرج ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﺎدات اﳉﺪﻳﺪة.
)ن( :ﻧ َ ﱢﻔﺬْ  :وﻫﻲ اﻟﺜﻤﺮة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ إذا وﺟﺪ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ،وﺳﱰى ﺑﺈذن
اﷲ أن )ﻧﻔﺬ( ﺳﻬﻠﺔ ﺟﺪً ا ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺑﺪوﳖﺎ ﻓﻼ ﲤﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ.
إن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ:
اﻟﻔﻮﴇ ،واﻟﻨﺴﻴﺎن ،واﻟﻐﻔﻠﺔ ،واﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ،واﻟﻜﺴﻞ ،ﻓﺎﻟﻔﻮﴇ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﰲ
ث( ،واﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ )وَ ﱢﻛ ْﻞ( ،واﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻋﻼﺟﻪ
) َﺣﺪﱢ دْ ( ،واﻟﻨﺴﻴﺎن ﻋﻼﺟﻪ ) َﺣﺪﱢ ْ
ﴪ ( ،واﻟﻜﺴﻞ دواؤه )ﻋَ ﻘﱢ ْﺐ(.
) َر ﱢﻛﺰْ ( و)ﻳَ ﱢ ْ
ﻓﺒﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ وﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﻓﺴﲑى اﻟﻨﻮر واﻟﻔﺴﺤﺔ ﰲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻗﺘﻪ ،وﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز أﻫﺪاﻓﻪ ؛ ﻫﺪﻓﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺪف ،وﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ
ﻧﺠﺎح إﱃ ﻧﺠﺎح ،وﻳﺼﻌﺪ ﰲ ﺳﻠﻢ اﳌﺠﺪ درﺟﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﻦ ﻳﺘﺪرب ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺤﺲ ﺑﺎﳉﺪﻳﺔ واﻻﺣﱰام ،وﻳﺸﻌﺮ
ﺿﱠﻖ
ﺑﺄن اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺘﺴﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ وﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻠﻴﺌﺎ ﺑﺄ ﺎث ﻗﺪﻳﻢ ﻗﺪ َ ﻴ
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اﻟ ُﻐﺮف وأﻏﻠﻖ اﳌﻤﺮات ﻓﺘﻢ إﺧﺮاﺟﻪ وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ اﳌﻜﺎن وﻃﻼﺋﻪ ووﺿﻊ ﻗﻄﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ
ﻴﺊ ﺑﺄ ﻮاع راﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺎرة ،ﻓﻘﺎرن ﺑﲔ اﻟﺼﻮرﺗﲔ:
وأﺿ َ
اﻷ ﺎث اﻟﻔﺨﻢ اﳌﻤﻴﺰِ ،
اﻷوﱃ :ﻫﻲ ﺣﺎل ﻛﺜﲑ ﻣﻨﺎ ﳑﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ ﳾء أن ﻳﺪﺧﻞ وﻗﺘﻪ وﺣﻴﺎﺗﻪ.
أوﻻ ﺛﻢ ﺷﻐﻠﻪ ﺑﺄﺷﻴﺎء ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻫﻲ ﺻﻮرة َﻣﻦ ﻧﻈﻒ وﻗﺘﻪ ً
وﲨﻴﻠﺔ.
ﺣﺎرﺳﺎ أﻣﻴﻨًﺎ ﻋﲆ ﺑﻮاﺑﺔ وﻗﺘﻚ وﺣﻴﺎﺗﻚ ﻓﻼ ﺗﺴﻤﺢ
ً
ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻜﻮن
ﺮﺟﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﳋﲑ).(١
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻻ ﳌﻦ ﻳُ َ

) (١ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻼﺣﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﲣﻄﻴﻂ اﳊﻴﺎة وإدارة اﻟﻮﻗﺖ ،اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺴﺒﻌﺔ
ﳎﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﻛﻼﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻣﺎﱂ ﲡﻤﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎ ً
ﻟﻠﻨﺠﺎح( » :ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ﻋﻦ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻷﻫﺪاف ﻳﺒﻘﻰ ً
ﻳﺒﲔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﻣﻮاﻋﻴﺪ( ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻌﺎﻟﺞ
اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﲇ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺗﺪوﻳﻦ اﳍﺪف ﺣﺘﻰ إﻧﺠﺎزه ،وﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﱰوﲏ ﺗﻢ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋﲆ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ أﻛﺴﺲ( ،وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻋﲆ اﳊﺎﺳﺒﺎت اﻟﻜﻔﻴﺔ )ﺑﻮﻛﻴﺖ ﰊ ﳼ(
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أ ﻮاﻋﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﺮآن واﳊﻴﺎةwww.quranlife.com .
ﻣﺎ وﺿﻌ ُﺘ ﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻤﺜﻞ ﳖﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ وإن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﻴﺎرات واﻟﺒﺪاﺋﻞ واﻟﻄﺮق
واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻷﺧﺮى ،وﻣﻦ اﳌﺴ ّﻠﻢ ﺑﻪ أن اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺒﺎﻳﻨﻮن ﺟﺪا ﻓﻴﲈ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﻢ وﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺎﲥﻢ ،ﻓﺈن ﱂ ﲡﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ
ﺻﻔﺤﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻚ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ إﳚﺎد اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﲈ ﻳﻼﺋﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ،
ﻓﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻓﻴﻪ ﻣﺮوﻧﺔ ﻛﺒﲑة وﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮك واﺳﻌﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ َﺣ ْﺠ ًﺮا ﻋﲆ أﺣﺪ.
ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻔﻬﻢ اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ واﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﺑﲈ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺘﻚ.
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ أﻛﺴﺲ( اﳌﻌﺮوف ،واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺴﻢ إﱃ ﺻﻔﺤﺎت،
ﺗﻘﺮﻳﺮا  ،وﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ وإدارة ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف
ﻧﻤﻮذﺟﺎ أو ً
ً
اﺳﺘﻌﻼﻣ ﺎ أو
ً
واﻟﺼﻔﺤﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن
ﰲ )أﻛﺴﺲ( ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ وﻫﻲ ﻗﻴﻢ ﲢﺪﱠ د ﻟﻜﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﺮض ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻼت ﺗﺸﱰك ﰲ أﻣﺮ
ﻣﻌﲔ.
وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -١ﺣﺎﺳﻮب اﳉﻴﺐ )ﺑﻮﻛﻴﺖ ﰊ ﳼ(.
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ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ:
 -١اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ واﳊﻴﺎة وأ ﺮ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻋﲆ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻘﻮة.
 -٢اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻻﺳﺘﺜﲈر اﳊﻴﺎة.
 -٣اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ وإﻧﺠﺎز اﻷﻫﺪاف.
ﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ:
ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪا اﻟﺘﺒﻜﲑ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ اﻷﻫﺪاف وﲢﺪﻳﺪ اﻻﲡﺎه واﺳﺘﻐﻼل ﺳﻨﻮات
اﻟﻌﻤﺮ اﻷوﱃ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻓﻬﻲ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺒﻨﺎء اﳌﻬﺎرات ،ﻓﻜﻠﲈ ﺗﺴﻠﺢ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻤﻬﺎرات أﻛﺜﺮ ﻛﻠﲈ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺘﻪ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﰲ اﳊﻴﺎة
أﻛﱪ ،وﻛﻠﲈ ﺗﻘﺎﻋﺲ وﺗﺄﺧﺮ واﺷﺘﻐﻞ ﰲ أول ﻋﻤﺮه ﺑﺎﻟﻠﻬﻮ واﻟﻠﻌﺐ واﻟﱰﻓﻴﻪ ﻛﻠﲈ ﻓﺎﺗﻪ ﺣﻈﻪ
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح.
اﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﻳﱪر ﻟﺘﺴﻮﻳﻔﻪ وﲥﺎوﻧﻪ واﺗﺒﺎﻋﻪ ﳍﻮاه ﺑﺄن ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺮاد ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﲈ ﺑﻌﺪ
 ،وأن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺟﺤﲔ ﱂ ﻳﺒﺪأوا اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ اﻟﺼﻐﺮ ،ﻓﻨﻘﻮل رﺑﲈ ﻛﺎن ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺤﺎ ﰲ
ﺣﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻫﺆﻻء ﻟﻮ ﺑﺪأوا اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺼﻐﺮ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ أﻛﱪ
وﺗﻘﺪﻣﻬﻢ أﻛﺜﺮ؟ ﺑﲆ ،وأ ﻀﺎ ﻓﺈن ﻫﺬا رﺑﲈ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﴏا ﻋﲆ ذوي اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أﻣﺎ
ذوو اﻟﻘﺪرات اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻬﺆﻻء ﺗﺸﺘﺪ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻟﻄﻮل اﻟﺰﻣﻦ واﻣﺘﺪاد اﻟﻮﻗﺖ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻷن ﴎﻋﺘﻬﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﻟﻴﺔ.

وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ( ABC) :ﻳﻤﻜﻦ ﲢﻤﻴﻠﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﱰﻧﺖ.
ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻷﻛﺴﺲ ﲤﺎﻣﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ :ﺟﺪاول ،اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ،ﻧﲈذج.
وﻏﺎﻟﺐ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﻣﻮاﻋﻴﺪ( ﺗﻘﻮم ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﲣﺮج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻮاﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺣﺴﺐ
اﳊﺎﺟﺔ.
 -٢اﳌﻔﻜﺮات اﻟﻮرﻗﻴﺔ :ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﲨﻴﻊ أﻓﻜﺎر اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﲆ ﻣﻔﻜﺮة ورﻗﻴﺔ ﳌﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺎﺳﻮب
اﳉﻴﺐ.
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وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺮﰊ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﲢﺖ ﻳﺪه ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺣﻴﺎﲥﻢ وأﻻ ﻳﱰﻛﻬﻢ
ﻳﺘﺨﺒﻄﻮن وﻳﻐﻔﻠﻮن وﻻ ﻳﻔﻴﻘﻮن إﻻ ﺑﻌﺪ ﻓﻮات اﻷوان.
وﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺮب أن ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻛﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻔﺴﻪ وﺗﻜﻤﻴﻠﻬﺎ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﻓﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺑﻨﺎء ﳌﻦ ﲢﺖ ﻳﺪه ،ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺒﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﳌﺘﻠﻘﻮن ﻋﻨﻪ.
ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﻭﻝ) :ﺣﺪﺩ (ﺃﻱ ﻗﺮﺭ:
ﻣﻌﻨﻰ )ﺣﺪد( أي :ﻗﺮر ،أي اﻋﺰم واﻋﻘﺪ اﻟﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﺣﺮام وﻳﻤﲔ ﳚﺐ أن
ﻳﻜﻮن ﲠﺬا اﳌﻌﻨﻰ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻔﺮق ﺑﲔ ﺣﺪد وﺑﲔ ﲤﻦ ،أي ﺑﲔ اﻟﻘﺮارات واﻷﻣﻨﻴﺎت،
ﻓﻌﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻳﻮﻗﻊ ﰲ ﻧﻘﺺ وﺧﻠﻂ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻌﻪ ﻧﺠﺎح.
ﻗ ْﻠﺐ إدارة اﻟﻮﻗﺖ:
ﻗ ْﻠﺐ إدارة اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪة) :ﻻ ﻋﻤﻞ دون ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ(.
ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﳍﺎ وﺟﻬﺎن:
اﻷول :ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﺗﻨﻔﺬ أي ﻋﻤﻞ دون ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ ،دون ﲢﺪﻳﺪ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺑﻮﻗﺖ ﻳﻄﻮل أو ﻳﻘﴫ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
دﻗﺎﺋﻖ ،وإن ﻛﺎن اﳌﺴﻠﻚ اﻷﺧﲑ ﺧﻼف اﻷﺻﻞ ،وﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ،أﻣﺎ
اﻷﺻﻞ ﻓﻬﻮ أن ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺪة ﻛﺎﻓﻴﺔ ،أ ﺎم أو أﺳﺎﺑﻴﻊ.
اﻟﺜﺎﲏ :ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻻ ﻳﺼﺢ ﻧﺴﻴﺎن اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أو ﺗﺮﻛﻪ دون
ﺗﻨﻔﻴﺬ ،أي ﻻ ﻳﺼﺢ إﺧﻼف اﳌﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪه دون ﻋﺬر ،أي ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﺗﻘﻮل ﻣﺎ
ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ،ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻔﻌﻞ أو ﻻ ﲢﺪد أﺻﻼ.
ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﺪرﻳﺐ ووﻋﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﳛﺼﻞ اﻹﺧﻼل ﲠﺎ ﻣﻦ
أي اﳉﻬﺘﲔ.
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ﺗﻌﻮد أن ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أي ﻋﻤﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ،ﺗﻌﻮد أن ﺗﻘﻮم
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﳌﻬﲈﺗﻚ ﻗﺒﻞ أ ﺎم أو أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺛﻢ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻛﲈ ﺣﺪدت ﲤﺎﻣﺎ ،اﻋﺘﱪ ﻫﺬا
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ،أو ﻟﻌﺒﺔ ﻣﻦ أ ﻌﺎب اﻟﺘﺤﺪي.
أ ْﻛﺜ ْﺮ ِ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﻬﺎرة ﻓﻬﻲ ﻛﻨﺰ ﺛﻤﲔ ،ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﻮن اﷲ
ﻳﻨﺠﺢ ﰲ إدارة وﻗﺘﻪ ﺑﻜﻞ ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ.
ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻌﻨﻲ أ ﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻬﲈ ﺻﻐﺮ دون ﻗﺮار ﻣﺴﺒﻖ
ﻳﺼﺪر ﺑﻮﻋﻲ واﻧﺘﺒﺎه ودراﺳﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻟﻜﻞ أ ﻌﺎده ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﺮﻛﻪ
دون ﺗﻨﻔﻴﺬ.
وﻣﻦ ﻟﻮازم ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﻣﻘﺪورا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ إﺻﺪار ﻗﺮارات
ﺗﻌﻠﻢ أ ﻚ ﻻ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻧﲈ ﻫﻲ ﳎﺮد أﻣﻨﻴﺎت.
اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم :ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﺟﺪً ا ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷوﻻد ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﻈﺎم
ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﲥﻢ ﻓﻮﴇ .ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﰲ اﻷﴎة ﻟﻠﻨﻮم ﻣﻮاﻋﻴﺪ وأن ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻣﻌﻨﻰ
ذﻟﻚ وأﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﲥﻢ ﺣﺎﴐا وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮﺟﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﻮاﻋﻴﺪ.
وﻣﺘﻰ وﻓﻖ اﳌﺮﰊ ﳍﺬا ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ أ ﻪ ﻧﺠﺎح ﺗﺮﺑﻮي ﻣﻬﻢ ،إذ ﺑﻪ ﻳﺘﻌﻮد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻨﻈﺎم
واﻻﻧﻀﺒﺎط واﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻼوة ﻋﲆ اﻧﺘﻈﺎم ﺷﺆون ﺣﻴﺎﲥﻢ وﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﲆ ﻣﺎ
ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﳑﺎ ﻳﴬﻫﻢ ،وﻫﺬا ﻳﻤﺪﻫﻢ ﺑﻘﻮة اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ واﻹرادة ﳑﺎ ﻳﻔﻴﺪﻫﻢ ﺟﺪا ﰲ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻴﺎﲥﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
إن اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﰲ أﴎة ُﺗ َﺮ ﱢﰊ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﺎد ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻌﺘﱪه ﻣﻦ ﻟﻮازم
اﳊﻴﺎة ،ﻓﻴﺘﻌﺠﺐ ﺣﲔ ﻳﺮى ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻔﻮﴇ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ.
ﻟﻮ أ ﻨﺎ ﻧﻄﺒﻖ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻣﻮر ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻛﲈ ﻧﻄﺒﻘﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﳊﻀﻮر
واﻻﻧﴫاف ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ واﳉﺎﻣﻌﺔ واﳌﻜﺘﺐ واﳌﺼﻨﻊ واﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻜﻨﺎ ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة.
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ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺪرج ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﳌﻦ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻐﺮ وﻳﻜﻮن
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﻋﺪ واﺣﺪ أو ﻣﻮﻋﺪﻳﻦ ﻣﺜﻞ :ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻐﺪاء أو اﻟﻨﻮم ،وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﱰة
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم وأ ﺮه ﰲ اﳊﻴﺎة ﺑﻌﺒﺎرات ﻣﺒﺴﻄﺔ ،ﺛﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﺷﻴﺌ ً ﺎ ﻓﺸﻴﺌ ًﺎ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺆون اﻷﴎﻳﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﰲ اﻷﴎة ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺘﺎد
اﻷ ﻮان ﻋﲆ ذﻟﻚ أوﻻ ﻓﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﲈ ﺗﻌﻮﻳﺪ أ ﻨﺎﺋﻬﲈ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻬﺬه ﻟﻔﺘﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻧﻮﺟﻬﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺘﺰوﺟﲔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﺎدام اﻷﻣﺮ ﰲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ.
إن ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة وذﻟﻚ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﳏﺪدة
ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﺔ ﲢﱰﻣﻬﲈ اﻷم وﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﻋﲆ وﻟﻴﺪﻫﺎ ﲤﺎﻣﺎ وﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ وﻗﺖ ﺟﻮع
وﻻ ﺷﺒﻊ.
ﻣﻦ ﻳﺘﺪرب ﻋﲆ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﰲ اﻟﺮﺧﺎء ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﱰات اﻟﺼﻌﺒﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت
ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ وزﲪﺔ اﳌﺸﺎﻏﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﻮن اﷲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﻴﺎدة أﻋﲈﻟﻪ ﺑﻜﻞ اﺣﱰاف وﻣﺮوﻧﺔ
وﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت.
إن ﻛﺜﺮة اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﺳﺘﻤﺮاره ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ،إن
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاﻋﻴﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻬﺎرة ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ :ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ،واﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ،واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ ،ورﻳﺎﺿﺔ اﳉﻮدو ،واﻟﻜﺎرﺗﻴﻪ إﻟﺦ.
اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم واﳉﺪ ﰲ اﳊﻴﺎة ﳛﺘﺎج إﱃ ﲤﺮﻳﻦ ﻃﻮﻳﻞ وﻣﺴﺘﻤﺮ
وﺗﻜﺮار ﻟﻠﺘﺠﺎرب وإﻋﺎدة ﻟﻠﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﻮن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب
وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻘﺼﻮد.
أدوات اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار وﺗﺼﻤﻴﻪ:
إن اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﻪ ﺳﺖ أدوات ﺗﺒﲔ ﻓﻌﻼ اﳉﺪ واﻟﻌﺰم وﺻﺪق اﻟﻨﻴﺔ ،وﻫﺬه
اﻷدوات ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ) :ﻛﻢ أﻣﻠﻚ(.
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)ك :ﻛﻢ( أي ﻗﻴﺎس اﳍﺪف.
)م :ﻣﺘﻰ( أي ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻹﻧﺠﺎز اﳍﺪف.
)أ :أ ﻦ( أي ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن إﻧﺠﺎز اﳍﺪف.
)م :ﻣﺎذا( أي ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ ،أي ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاﻓﻚ.
)ل :ﺎذا( أي ﺑﻴﺎن أﳘﻴﺔ اﳍﺪف وأﳘﻴﺔ إﻧﺠﺎزه.
)ك :ﻛﻴﻒ( وﺗﻌﻨﻲ :ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧﺠﺎز اﳍﺪف وأﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ.
اﻷداة اﻷوﱃ ﻣﻦ أدوات اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار وﺗﺼﻤﻴﻪ:
)ﻣﺎذا( :ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاﻓﻚ )ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ(:
أول أداة ﻣﻦ أدوات ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻷﻫﺪاف ﻫﻲ) :ﻣﺎذا( وﻫﻮ اﻟﺴﺆال اﻻﻓﱰاﴈ ﻷي
ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﳾء ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﺮف ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ إﻧﺠﺎزه.
وﻫﺬه اﻷداة ﺗﺒﲔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻛﻴﻒ ﲢﺪد ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف .إن ﻫﺬه اﻷداة ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﲡﺎﻫﺎﺗﻚ ﰲ اﳊﻴﺎة وﺗﻠﺨﺺ أﻓﻜﺎرك وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻚ ،ﻓﻀﺒﻄﻬﺎ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ
اﻷﳘﻴﺔ ﻷن اﺧﺘﻼﳍﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺬﺑﺬب ﰲ اﻟﺴﲑ وﺧﻠﻂ ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات واﻟﻘﺮارات ،أﻣﺎ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وواﺿﺤﺔ اﳌﻀﻤﻮن ﻓﻬﺬا ﻳﺆدي إﱃ ﴎﻋﺔ ودﻗﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر
واﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ودون ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﱰدد أو اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ رأي إﱃ رأي
وﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ إﱃ آﺧﺮ.
إن ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﲤﺮ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ واﺳﻌﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ
ﺣﴫ اﻷﻫﺪاف اﳌﻄﻠﻮب إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻐﺎﻳﺎت ،ﺛﻢ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ،ﺛﻢ
اﻟﺼﻔﺎت واﻟﻌﺎدات ،ﺛﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،ﺛﻢ اﳌﻬﲈت ،وﺑﻌﺪ اﳊﴫ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻸﻫﺪاف
وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺗﺄﰐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.
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ﻻ ﺑﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ أي ﻫﺪف اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻣﻮر ﺛﻼﺛﺔ:
اﻷول :أﳘﻴﺘﻪ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ.
اﻟﺜﺎﲏ :إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ وﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻪ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ :ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺎت واﳌﻘﺎﺻﺪ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﻫﺪاف ﰲ ﺻﻔﺤﺎت ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
ﺻﻔﺤﺎت اﻷﻫﺪاف ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﻫﺪاف وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺣﺴﺐ
أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺛﻼث وﻇﺎﺋﻒ:
اﻷوﱃ :اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ.
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﱰﺗﻴﺐ أو اﻟﱰﺷﻴﺢ أي ﲢﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺔ أو اﻷﳘﻴﺔ.
ﻓﻬﺬه ﺛﻼث وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻘﻮم ﲠﺎ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺎت ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻊ اﻷﻫﺪاف ﺑﻜﻞ وﺿﻮح وﴎﻋﺔ.
ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎء ﺻﻔﺤﺎت اﻷﻫﺪاف ﳚﺐ أن ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌﻤﻴﻖ واﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻷﻫﺪاف وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ،وإن اﻟﻘﺼﻮر واﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﰲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺆدي
إﱃ ﺧﻠﻂ ﺑﲔ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻓﻴﺆدي إﱃ ارﺗﺒﺎك ﺣﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻏﻴﺎب اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻟﻸﻫﺪاف.
وﳚﺐ أ ﻀﺎ اﺳﺘﺒﻌﺎد أي ﻫﺪف ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرات اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ وأن
ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄ ﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻪ ،ﻛﲈ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ
اﻷﻫﺪاف ،أي :أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺛﻤﺮة وأﻗﻠﻬﺎ ﺟﻬﺪا دون ﻏﻠﻮ أو ﺗﻔﺮﻳﻂ.
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اﻷداة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أدوات اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار وﺗﺼﻤﻴﻪ:
) ﺎذا() :ﲢﺪﻳﺪ أﳘﻴﺔ اﳍﺪف(:
أي :دواﻓﻊ اﻷﻫﺪاف وﺗﻌﻠﻴﻠﻬﺎ ،أي اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﳍﺪف.
ﻫﺬه اﻷداة ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ رﺑﻂ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻐﺎﻳﺎﲥﺎ وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﺗﻔﺼﻴﲇ وواﺿﺢ وﻣﻜﺘﻮب ،ﻓﻌﺪم إدراك أﳘﻴﺔ اﳍﺪف اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ
اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة أﺣﺪ أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻹرادة وﻋﺪم اﳊﲈس ﻹﻧﺠﺎزه ،ﻓﻌﻨﺪ
اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺸﻴﻂ واﻟﻜﺴﻮل ﰲ دراﺳﺔ أو وﻇﻴﻔﺔ أو ﻣﻬﻨﺔ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻠﺤﻆ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺟﻠﻴ ﺎ
واﺿﺤً ﺎ.
وﻣﻦ أ ﺮز ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻷداة ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب ،أو
اﳌﻨﺎﻓﻊ واﻷﴐار ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﳛﺼﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﳉﺎزم اﳊﺎﴐ ﺑﺎﳌﺼﺎﻟﺢ واﳌﻔﺎﺳﺪ ﲡﺪ أن إرادة
اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﱰك ﺗﺰداد ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ.
إذا أﳘﻴﺔ اﳍﺪف ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻴﲈ ﳛﻘﻘﻪ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ وﻣﺼﺎﻟﺢ ،وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ
ﻳﻔﻴﺪه ﰲ دﻓﻊ اﻷﴐار واﳌﻔﺎﺳﺪ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ أﳘﻴﺔ ﻛﻞ ﳾء وﻳﺒﻨﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺗﻌﻠﻴﻞ وإﻗﻨﺎع ﺑﻔﻌﻞ ﳾء أو ﺗﺮﻛﻪ.
إن ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻷﻫﺪاف وﺑﻴﺎن أﳘﻴﺘﻬﺎ أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻴﺤﺼﻞ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﳚﺐ
ﺣﺎﴐا واﺿﺤً ﺎ ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ
ً
أن ﻧﺬ ّﻛﺮ أ ﻔﺴﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﻘﻰ
اﻟﻘﻠﺐ ﳊﻈﺔ.
إن ﲢﺪﻳﺪ أﳘﻴﺔ اﳍﺪف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ إن
ﲨﻴﻊ أﻫﺪاف اﳌﺴﻠﻢ ﻗﺪ ﺗﻢ ﲢﺪﻳﺪ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﺳﻮاء اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ أو اﻷﺧﺮوﻳﺔ ،وﺗﻢ
اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺑﻴﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ
وﻣﻔﺎﺳﺪ وﳏﺎﺳﻦ وﻣﺴﺎوئ أي ﻫﺪف ﻧﺮﻳﺪ ﻓﻌﻠﻪ أو ﺗﺮﻛﻪ.
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ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻧﺪﺧﻞ ﰲ أﻫﺪاف ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ وﻋﻠﻢ ،وإﻧﲈ ﳎﺎراة وﳏﺎﻛﺎة
اﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻨﻔﺲ وﻃﻠﺒ ً ﺎ ﻟﻠﺘﻔﻮق ﻋﲆ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،أو اﺗﺒﺎﻋً ﺎ ﳍﻮى
ًا
وﺗﻘﻠﻴﺪا ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ،أو
اﻟﻨﻔﺲ وﻣﺎ ﲤﻠﻴﻪ رﻏﺒﺎﺗﻨﺎ.
اﳉﻮاب اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﲆ ﺳﺆال ) ﺎذا( ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻫﺪف وﻟﻮ ﺗﻄﻠﺐ وﻗﺘﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻟﺞ
ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ وﳛﻘﻖ اﻟﻮﺿﻮح واﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ﰲ اﻧﺘﻘﺎء اﻷﻫﺪاف؛ وﲠﺬا ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ
ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺣﻘﺎ وﻣﺎ ﳜﺪم ﻣﺼﺎﳊﻨﺎ ،ﻻ أن ﺗﻀﻴﻊ
ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﰲ أﻣﻮر ﲢﻘﻖ أﻫﻮاءﻧﺎ ورﻏﺒﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﻤﻴﺎء ﳎﺎراة ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ دون وﻋﻲ.
ﻓﻌﻼ
ﻫﺬه اﻷداة ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف إذ أﳖﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺄن اﳍﺪف ً
ﻫﺪف ،أي ﺎذا أﻓﻌﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ؟ ﺎذا أدرﺟﻪ ﺿﻤﻦ اﻫﺘﲈﻣﺎﰐ وﻳﺸﻐﻞ ﺑﺎﱄ وﺗﻔﻜﲑي
وﻳﺄﺧﺬ وﻗﺘﻲ؟ اﳌﻼﺣﻆ أ ﻨﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻧﺸﺘﻐﻞ ﺑﺄﻣﻮر ﻟﻮ ﻓﻜﺮﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﱰﻛﻨﺎﻫﺎ،
وأﺧﺮى ﺎ رﻓﻌﻨﺎﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ.
إ ًذا ﻻ ﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﻫﺪف ﻣﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪه واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ ﺳﺆال :ﺎذا أﻓﻌﻞ ﻫﺬا؟
وﻳﻤﻜﻦ ﲣﺼﻴﺺ ﺻﻔﺤﺔ ﺑﻌﻨﻮان )ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﺪاﰲ( ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻫﺪاف
اﳌﺘﻄﻔﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻚ وﺗﺰﻋﺠﻚ ﺑﲔ ﺣﲔ وآﺧﺮ ،ﺗﻜﺘﺐ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وﺗﻜﺘﺐ ﻣﻌﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮا
ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ أ ﻪ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻚ أو أ ﻪ ﻳﻌﻴﻘﻚ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻚ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻫﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ اﻟﻔﲑوﺳﺎت واﳌﻴﻜﺮوﺑﺎت ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺣﻴﺔ
وﺣﺎﴐة ﺿﺪ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﳚﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ اﻵﺧﺮون ﺑﻘﺼﺪ أو ﺑﻐﲑ ﻗﺼﺪ.
اﻷداة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ أدوات اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار وﺗﺼﻤﻴﻪ:
) َﻛ ْﻢ() :ﻗﻴﺎس اﻷﻫﺪاف(:
إن )ﻛﻢ( ﺗﻘﻴﺲ أﻣﻮرا ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ:
اﻷول :اﻟﻜﻤﻴﺔ وﻫﻲ إﻣﺎ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﱰ أو ﻛﻴﻠﻮ ﺟﺮام ،ﺻﻔﺤﺔ ،اﻟﺦ.
اﻟﺜﺎﲏ :اﻟﺰﻣﻦ ،ﺑﻮﺣﺪة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،اﻟﺴﺎﻋﺔ ،اﻟﻴﻮم ،اﻟﺸﻬﺮ ،اﻟﺴﻨﺔ.
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اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﴪﻋﺔ ،وﻫﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ.
اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺜﻤﻦ ،ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ أ ﻮاﻋﻬﺎ.
اﳋﺎﻣﺲ :اﻷ ﻌﺎد واﻟﻘﻴﺎﺳﺎت ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ واﳌﻼﺑﺲ واﻷﺟﻬﺰة واﻷ ﺎث وﻧﺤﻮﻫﺎ.
ﺑﻌﺾ اﻷﻫﺪاف ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻛﻤﻴﺘﻬﺎ؟ وإﻧﲈ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ زﻣﻦ ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ ﻣﺜﻞ
ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎوﻳﺮ داﺧﻞ اﳌﺪن ،وﻣﺜﻞ ﻗﺮاءة ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ ،وإﻧﺠﺎز ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺤﻮث ،وإﻧﺠﺎز
ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻣﻼت ،اﻟﺰﻳﺎرات ،اﻻﺟﺘﲈﻋﺎت.
ﻓﻬﺬه ﻳﻜﻮن ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻣﺒﺎﴍة ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻜﻮن ﳑﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﺮة واﺣﺪة.
أﳘﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس )ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻢ ﺑﻘﻲ(:
إن ﻣﻌﺮﻓﺔ )ﻛﻢ(ﳍﺎ أ ﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﲆ ﲢﻘﻴﻖ وإﻧﺠﺎز اﳍﺪف ﻓﺈن اﻹﻧﺴﺎن ﳛﺒ َ ﻂ ﺣﲔ ﻻ
ﻳﻌﺮف ﻛﻢ ﺑﻘﻲ ﺣﲔ ﻻ ﻳﺮى أ ًﺮا ﻟﻌﻤﻠﻪ وإن ﻛﺎن اﻷ ﺮ ﻣﻮﺟﻮدً ا ،ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﲑ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ
ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﺣﺎت ﺗﺪل ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ،أوﻣﻦ ﻳﺼﻌﺪ ﺟﺒﻼ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻢ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻴﺼﻞ ﻗﻤﺘﻪ.
إن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﺨﺒﻂ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺣﲔ ﻻ ﻳﺪرك ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ﲢﻘﻴﻘﻪ
ﻓﻘﺪ ﳛﺼﻞ اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﺛﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﻴﻨﲈ ﻫﻮ ﺻﻐﲑ وﺳﻬﻞ ،وأ ًﻀﺎ ﻗﺪ ﳛﺼﻞ
اﻻﻧﺪﻓﺎع ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺪف ﻋﲆ أ ﻪ ﺳﻬﻞ وﺻﻐﲑ ﺛﻢ ﻳﺘﺒﲔ أ ﻪ ﻛﺒﲑ ﻓﻴﺤﺼﻞ أ ًﻀﺎ اﻟﺴﻘﻮط
واﻟﺘﻌﺜﺮ؛ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد أدوات ﻗﻴﺎس ﺳﻠﻴﻤﺔ وأن ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ ،وأن
ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮة ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻬﻞ وﲢﺼﻞ اﻟﺪﻗﺔ
ﻓﻴﻪ.
إن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪً ا أن ﺗﻌﻠﻢ أ ﻚ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻚ ﻟﻸﻫﺪاف ﲢﺘﺎج إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن أﺣﻜﺎﻣﻚ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺪروﺳﺔ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ :أن
ﺗﻨﺸﺊ ﺟﺪوﻻ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﲈﻟﻚ ﺑﻌُ ْﻤﻠﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ َﻣﺒﻨﻴ ﺎ ﻋﲆ ﲡﺎرب
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ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌً ﺎ ﻣﻬﲈ ﻟﻚ أ ﻨﺎء ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻷﻫﺪاف ،واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ،ﻫﺬا اﳉﺪول ﻣﻦ
أﻫﻢ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺴﻬﻠﺔ.
وﺣﻜﲈ ﺻﺤﻴﺤً ﺎ ﺻﺎد ًﻗﺎ ﻋﲆ
ً
وﺿﻮﺣﺎ ﺗﺎﻣﺎ
ً
إن اﻫﺘﲈﻣﻚ ﲠﺬا اﳌﺮﺟﻊ اﳌﻬﻢ ﻳﻌﻄﻴﻚ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻋﲈل ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻘﻠﺔ أو اﻟﻜﺜﺮة ،ﻓﺈﻧﻚ ﺣﲔ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺜﻼ أن ﺻﻼة رﻛﻌﺘﲔ ﺧﻔﻴﻔﺘﲔ
ﻻ ﻳﻜﻠﻔﻚ ﺳﻮى دﻗﺎﺋﻖ ﻓﻬﺬا ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻮك إﱃ اﳌﺒﺎدرة إﱃ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺛﻮاﺑﻪ اﻟﺴﻬﻞ
ﻓﻌﻠﻪ ﻋﲆ ﻣﻦ ﺳﻬﻠﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ،وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﺘﺬﻛﺮ أ ﻚ ﲤﴤ ﻣﺌﺎت اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﰲ ﻧﻮم أو ﳍﻮ
ﻓﻬﺬا ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻚ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻚ ،وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎوﻳﺮ أو اﻷﻋﲈل اﻟﺘﻲ َﻧﺴﻮّ ف
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ اﻻﻧﺸﻐﺎل وﻫﻲ ﻻ ﺗﻜﻠﻒ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ،وﻫﻜﺬا ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
أﺣﻜﺎم ﺻﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﻷﻋﲈل.
وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ ﺑﻨﺎء ﺑﻨﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ أي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎرب ﻳﺘﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ اﻷﻋﲈل ﻣﻦ دﻗﻴﻘﺔ وذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻜﺮار اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﻘﻴﺎس.
ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﻴﺎس اﻷﻫﺪاف:
ﺖ ﺛﻮب اﳉﺪ:
ﻟﺒﺴ ْ
 -١ﻻ ﺳﲈح ﻟﻠﻔﻮﴇ وﻟﻮ َ
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺰم ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺪف ﻣﻌﲔ دون اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ أو
اﻟﻮﻗﺖ أي دون ﻗﻴﺎس وﻫﺬا ﳛﺼﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﻟﺮﻏﺒﺔ واﳊﲈس ﳍﺬا اﳍﺪف ووﺟﻮد
اﳍﻮى ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه ،وﻣﻊ أ ﻪ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﻓﻌﻼ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮد
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷ ﻪ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻜﻮن ﻋﲆ ﺣﺴﺎب أﻫﺪاف أﺧﺮى ،وﻷ ﻪ ﺗﻌﻮﱡ دٌ ﻋﲆ اﻟﻔﻮﴇ.
وﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﻻ ﰲ اﻷﻫﺪاف اﻷﻗﻞ أﳘﻴﺔ وﰲ أﺣﻴﺎن
أﺧﺮى ﰲ أﻫﺪاف ﺿﺎرة ،أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺷﺤﺬ
وﺗﺴﺨﲔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
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 -٢اﳌﺮوﻧﺔ:
ﻋﻨﺪ ﺗﻐﲑ اﻟﻈﺮوف ﳚﺐ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻘﺪار ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﺠﺪات وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻃﺮأ ﻣﻦ
أﻣﻮر ،ﻓﻴﺠﺐ اﲣﺎذ ﻗﺮار ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻬﲈ ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻼ
واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ وﺟﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬه.
 -٣ﻻ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﳌﻨﺒﺖ :أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﻄﻠﻊ ﻟﻌﻤﻞ أﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ دون وﺟﻮد
ﻇﻬﺮا أ ْﻘَ ﻰ ) (٢ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻬﲈ رأ ﺖ
أرﺿﺎ ﻗﻄﻊ وﻻ ً
ﺣﺪود ﳛﺘﻜﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮن ﻛﺎﳌ ُﺒﻨْ َ ّﺖ ﻻ ً
أ ﻪ ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻘﺪار اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻴﻤﻜﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﲆ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﺑﺤﺠﺔ أ ﻚ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺄﻗﴡ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻼ ،ﻓﻴﺠﺐ
ً
ﺿﻮﺋﻪ .أﻣﺎ ﺗﺮك اﻷﻣﺮ
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﻳﻮﻣﻲ أو أﺳﺒﻮﻋﻲ ﻣﻌﲔ ﻹﻧﺠﺎزه ﰲ أي ﻋﻤﻞ ،واﳊﺬر ﻣﻦ ْﺗﺮك ذﻟﻚ ﺑﺤﺠﺔ
اﳌﺮوﻧﺔ وﻓﺘﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﺣﲔ اﻟﻨﺸﺎط ،ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻳﺘﺤﺎﻛﻢ إﻟﻴﻪ وﺗﺘﻢ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻋﲆ ﺿﻮﺋﻪ.
اﻷداة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ أدوات اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار وﺗﺼﻤﻴﻪ:
)ﻛﻴﻒ() :ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧﺠﺎز اﳍﺪف(:
وﻳﺮاد ﲠﺎ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﲠﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳍﺪف.
وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﳍﺎ أ ﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ،
وأ ﺮ ﻋﲆ ﺟﻮدﺗﻪ وﻧﻮﻋﻴﺘﻪ ،وﻗﺪ ﻳﺼﻞ اﳊﺎل ﰲ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﺬر ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف
أﺻﻼ.

ْﺒَﺖ( ا ْﻟـ ُﻤﻨْﻘَ ﻄﻊ اﳌﺘﺨﻠﻒ ﻋَ ﻦ رﻓﻘﺘﻪ ﻟ َﻜﻮﻧﻪ أﺟﻬﺪ دَ ﱠاﺑﺘﻪ َﺣﺘﱠﻰ أﻋﻴﺎﻫﺎ أَو ﻋﻄﺒﺖ َوﱂ ﻳﻘْﺾ وﻃﺮه .ﻓ ََﻼ ﻫُ َﻮ
)) (٢اﳌ ُﻨ ﱠ
ﻗﻄﻊ اﻷ َْرض اﻟﱠﺘ ِ ﻲ ﻗَﺼﺪﻫَ ﺎ َو َﻻ ﻫُ َﻮ أ ﻘﻰ ﻇَﻬﺮه ﻳَ ﻨْﻔَﻌﻪُ َﻓ َﻜﺬَ ا ﻣﻦ ﺗﻜﻠّﻒ ﻣﻦ ا ِﻟْﻌﺒَﺎدَ ة َﻣﺎ َﻻ ﻳُﻄﻴﻖ.
وﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﺎ ْﻳُﺮ َوى ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ص أَ ﻧﱠﻪُ ﻗ ََﺎل :إ» ِنﱠ ﻫَ ﺬَ ا اﻟﺪﱢ ﻳﻦَ َﻣﺘ ِﲔٌ ،ﻓَﺄ ْ َِوﻏﻠُﻮا ﻓ ِ ِﻴﻪ ﺑ ِِﺮﻓ ٍْﻖَ ،و َﻻ ﺗُﺒَ ﻐ ُﱢﻀﻮا ِ َﻷ ْﻧﻔ ُِﺴ ُﻜ ْﻢ
ْﺒَﺖ َﻻ ْأَر ًﺿﺎ َﻗﻄَﻊَ َو َﻻ ﻇَﻬَ ًﺮا أَﺑْﻘَ ﻰ «.
ِﻋﺒَﺎدَ َة ا ﱠ ؛ ِﻓَﺈ ِنﱠ ا ْﻟـ ُﻤﻨ ﱠ

٧٢



وﻳﺮاد ﺑـ)ﻛﻴﻒ( :اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎز وﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف ،ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﺎرة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺪف ﻣﻜﺎﲏ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﻘﻮد اﻟﺴﻴﺎرة ،وأن
ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﺼﻞ إﱃ اﳌﻜﺎن اﳌﻄﻠﻮب ،وﻣﻦ ﻛﺎن ﻫﺪﻓﻪ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرة أو ﲢﺼﻴﻞ ﻣﺆﻫﻞ
ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﺮف أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق ﻻﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ،ﻫﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو ﲠﲈ ﻣﻌﺎ ،ﻫﻞ ﳛﺘﺎج
إﱃ ﻣﻌﻬﺪ أو ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﺛﻢ أي ﻫﺬه أﻓﻀﻞ؟ ﻛﻞ ﻫﺬا وﻧﺤﻮه ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ اﳉﻮاب
ﻋﲆ ﺳﺆال )ﻛﻴﻒ(.
إن ﻣﻌﺮﻓﺔ )ﻛﻴﻒ( أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﳛﺴﻦ اﻻﻫﺘﲈم ﺑﻪ وﻋﺪم إﻏﻔﺎﻟﻪ ؛ إذ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻮ
اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف.
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ :ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻮﺿﺄ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺼﲇ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻞ رﲪﻚ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺪﻋﻮ
إﱃ اﷲ ﻷ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺬاﻛﺮ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮأ ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺒﺤﺚ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ؟ ﻛﻴﻒ
ﺗﻔﻜﺮ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺸﱰي؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺒﻴﻊ؟ ﻛﻴﻒ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﺻﺤﺘﻚ؟
إن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت واﻵﻟﻴﺎت وﺗﻮﻓﲑ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻘﻖ ﲠﺎ اﻷﻫﺪاف ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﻬﻢ ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ وإﻻ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﺑﻼ ﻗﻠﻢ أو ﻧﺠﺎر ﺑﻼ ﻣﻨﺸﺎر.
اﻷداة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ أدوات اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار وﺗﺼﻤﻴﻪ:
)أ ﻦ( )ﻣﻜﺎن إﻧﺠﺎز اﳍﺪف(:
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳍﺪف أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أ ﺮ ﻋﲆ اﻹﻧﺠﺎز.
اﳌﺮاد ﺑـ )أ ﻦ( ﻫﻨﺎ :اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﳏﻼ ﻹﻧﺠﺎز اﳍﺪف وﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﻄﻠﻮب.
ﻣﺜﺎل :إذا ﻛﺎن اﳍﺪف ﺻﻼة ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﲔ ﻋﲆ أداء اﻟﺼﻼة ﻋﲆ
ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
إن ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ إﻧﺠﺎز اﳍﺪف وﲢﻘﻴﻘﻪ أﻣﺮ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻻ
ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن إﻻ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ،واﻟﺒﻌﺾ
ﻳﺼﺢ اﻟﺘﻬﺎون ﺑﻪً ،
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ﻗﺪ ﻳﺮﺗﺎح ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دون أﺧﺮى ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪورات واﻟﺪروس ،وأ ﻀﺎ ﴍاء
ﺑﻌﺾ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻧﺤﺘﺎج ﻓﻴﻪ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﴩاء ﻣﻨﻪ ،وﻫﻜﺬا ﰲ ﺑﻘﻴﺔ
اﻷﻫﺪاف.
اﻷداة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ أدوات اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار وﺗﺼﻤﻴﻪ:
)ﻣﺘﻰ( )وﻗﺖ إﻧﺠﺎز اﳍﺪف(:
ﻫﺬه اﻷداة ﻫﻲ ﻗﻠﺐ اﳌﻔﺘﺎح اﻷول )ﺣﺪﱢ دْ ( وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺎﻧﺪة
وأﺟﻨﺤﺔ وأذرﻋﺔ ،ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ )ﻣﺘﻰ( ﻫﻮ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳍﺪف ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷدوات اﻷﺧﺮى.
إن ﺗﺼﻤﻴﻢ )ﻣﺘﻰ( ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﲆ ﺧﻂ اﻟﺰﻣﻦ،
أي ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻹﻧﺠﺎز اﳍﺪف ﺷﺎﻣﻼ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﴏ:
 اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
 اﻟﻴﻮم.
 اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪاﻳﺔ وﳖﺎﻳﺔ.
وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻷﻫﺪاف ﺗﺘﺰاﺣﻢ ﻋﲆ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺘﺰاﺣﻢ اﻟﺴﻴﺎرات ﰲ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت
وﲢﺘﺎج إﱃ آﻻت ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮورﻫﺎ ،وآ ﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮور اﻷﻫﺪاف.
و اﻋﻠﻢ أ ﻪ ﻣﺘﻰ أﻣﻜﻨﻚ اﳉﻮاب ﻋﻦ ﺳﺆال )ﻣﺘﻰ( ﺑﻮﺿﻮح ﻷي ﻫﺪف ﻓﺈﻧﻚ
ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻷﻣﺎﲏ إﱃ داﺋﺮة اﳉﺪ ،ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈﲑ إﱃ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
واﻹﻧﺠﺎز.
أﻗﺴﺎم اﳌﻮاﻋﻴﺪ وأ ﻮاﻋﻬﺎ:
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﳌﻮاﻋﻴﺪ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ رﺋﻴﺴﲔ ﳘﺎ:
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول :ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﺘﻜﺮرة ،وﻫﻲ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺮر ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ
ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ أ ﻮاع:



٧٤
 -١اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
 -٢اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ.

 -٣اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺪورﻳﺔ :وﻫﻲ إﻣﺎ ﺷﻬﺮﻳﺔ أو ﻓﺼﻠﻴﺔ أو ﺳﻨﻮﻳﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﲏ :اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ أو اﳌﺘﻐﲑة أو اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ أو ﻏﲑ اﳌﺘﻜﺮرة ،وﺗﺸﻤﻞ
ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻋﺪا ﻣﺎ ذﻛﺮ.
وأ ﻀﺎ ﻓﺈن اﻷﻋﲈل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻧﻮﻋﺎن ﳘﺎ:
-١اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
-٢اﳌﻬﲈت.
اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ:
اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺮر ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﳏﺪد ﰲ ﻛﻞ أ ﺎم اﻷﺳﺒﻮع.
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻠﻮات اﳋﻤﺲ وﻫﺬه ﻗﺪ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﴩع وﺣﺴﻢ أﻣﺮﻫﺎ
وﺑﲔ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺄﰐ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻟﻠﻨﻮم واﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ
وﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻄﻌﺎم ،وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻪ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﺮاءة
اﻟﻘﺮآن أو ﻟﺼﻼة ﻧﺎﻓﻠﺔ أو زﻳﺎرات وﻧﺤﻮﳘﺎ ﳑﺎ ﻳﺘﻜﺮر ﻳﻮﻣﻴ ﺎ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﳚﺐ أن ﳛﺪد ﻟﻪ
ﻣﻮاﻋﻴﺪ دﻗﻴﻘﺔ.
وﳜﺮج ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻜﺮر ﰲ ﻣﻌﻈﻢ أ ﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺳﺘﺔ أ ﺎم ﻓﻬﺬا ﺗﺎﺑﻊٌ
ﻟﻠﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ َﺟﻌْ ُﻠﻪ ﺿﻤﻦ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
واﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺻﻞ ﰲ إدارة اﻟﻮﻗﺖ وإدارة اﳌﻮاﻋﻴﺪ ،ﺑﻞ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻮد
اﻟﻔﻘﺮي ﻟﺬﻟﻚ ،وﻻ ﺻﺤﺔ ﺎ ﻳﺮاه اﻟﺒﻌﺾ أن ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮا ﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻘﻴﺪ ﲠﺎ ﺗﻌﻘﻴﺪ
وﲣﻠﻒ ،وﻳﻈﻬﺮ -واﷲ أﻋﻠﻢ  -أن ردة اﻟﻔﻌﻞ ﻫﺬه ﺳﺒﺒﻬﺎ َﻓﻘْ ﺪُ اﳌﺮوﻧﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﳑﻦ
ﳜﻄﻂ وﳚَ ﺪْ ول ،وﻧﻘﺺ اﻟﻔﻘﻪ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻟﻸﻓﻀﻞ ﳑﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺳﻮء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳍﺬا
اﳌﺒﺪأ ﻓﺄدى إﱃ رده وﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎره ﺑﺪﻋﻮى اﳌﺮوﻧﺔ.

٧٥
إن ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻹدارة اﳌﻮاﻋﻴﺪ ،واﻟﻨﺠﺎح ﻓﻴﻬﺎ
ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﺒﻌﲔ ﺑﺎ ﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ إدارة اﻟﻮﻗﺖ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ،وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻚ
ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﻢ ﳞﻤﻠﻬﺎ وﻳﺮى أﳖﺎ ﺗﺆدﱠ ى ﺣﺴﺒﲈ اﺗﻔﻖ وﻋﲆ
ﺗﺮى ً
ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف وﻳﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﲆ ﻣﻮاﻋﻴﺪ إﻧﺠﺎز اﻷﻫﺪاف اﳌﻬﻤﺔ واﻟﻜﺒﲑة ،أو اﳌﻮاﻋﻴﺪ
ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻫﺬا ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻴﺚ إن ﺿﺒﻂ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻮم
واﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ واﻟﻮﺟﺒﺎت ﻳﻀﺒﻂ ﻟﻚ ﺑﻘﻴﺔ وﻗﺘﻚ وﻳﻔﻴﺪ ﺟﺪا ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﲆ اﳉﺪ وﻳﺴﻬﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﻗﺖ ،وﻗﻮة اﻟﻨﻔﺲ ،واﺳﺘﺜﲈر ذﻟﻚ ﰲ إﻧﺠﺎز ﻛﻞ أﻫﺪاﻓﻚ.
اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاﻋﻴﺪ وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳُ ﺒﻨَﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ،
وأ ًﻀﺎ ﻓﺈن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﳌﻮاﻋﻴﺪ واﻻﻟﺘﺰام ﲠﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﻟﻠﻨﺠﺎح ،ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
اﻟﺘﺎﻣﺔ ﲠﺎ ﲢﺪﻳﺪا وﲢﺪﻳﺜﺎ وﺗﻮﻛﻼ وﺗﺮﻛﻴﺰا وﺗﻌﻘﻴﺒﺎ وﺗﻴﺴﲑا وﺗﻨﻔﻴﺬا.
ﻟﻜﻞ ﻓﱰة  -وﻟﻮ ﻗﴫت  -ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ:
ﻳﺘﻢ ﺑﺮﳎﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻴﻮم ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ دراﳼ ،وﰲ ﻛﻞ ﻓﱰة
ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ :رﻣﻀﺎن ،اﻹﺟﺎزات ،اﻷﺳﻔﺎر ،ﻓﻴﺘﻢ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﺒﺎﴍ ﻣﻊ
ﺗﻐﲑ اﳌﻜﺎن أو اﻟﺰﻣﺎن أو اﻷﺣﻮال ﻣﻦ ﺻﺤﺔ وﻣﺮض وﻗﻮة وﺿﻌﻒ وﻓﻘﺮ ِوﻏﻨ ًﻰ ،ﺑﲈ
ﳛﻘﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة وﻳﺆﻛﺪ ﻋﲆ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات أوﻻ
ﺑﺄول وأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻴﻒ ﴎﻳﻌﺎ وﻣﺒﺎﴍا.
ﻳﻤﻜﻦ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﲈل ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﳌﺪة ﻓﺼﻞ أو ﺷﻬﺮ أو أﺳﺒﻮع.
ْﺗﺮك اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح:
ﻻ ﺗﱰك ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح أو ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺑﻞ ﺣﺪد ووﻛﻞ وﺑﺈذن اﷲ ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺮؤﻳﺔ ،إﻧﻪ ﺧﻄﺄ ﻳﺘﻜﺮر ﺣﲔ ﻧﱰك اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺤﺠﺔ ﻗﴫ
اﻟﻔﱰة أو ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة أو اﻟﻔﺴﺤﺔ واﳌﺮوﻧﺔ ،ﻛﻞ ﻫﺬا ﺗﺬﻛﺮ أ ﻪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻧﻔﺮاط اﻟﺴﺒﺤﺔ
وﺿﻴﺎع اﻟﻮﻗﺖ.
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ﺗﻨﻈﻴﻢ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻮم ﻫﻮ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ:
أول ﺧﻄﻮة وأﻫﻢ ﺧﻄﻮة ﰲ ﺑﺮﳎﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻮم.

ﺣﺪد ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻮم ﺑﻜﻞ دﻗﺔ وواﻗﻌﻴﺔ وﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن واﻗﻌﻴ ﺎ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻼزم ﻟﻠﻨﻮم ﻟﺘﺤﺼﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،ﻻ ﲢﺎول أن ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻨﻮم ﺑﺤﺠﺔ
ﺣﻔﻆ اﻟﻮﻗﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ دﻣﺖ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ،وﻻ ﺗﻐﺎﻟﺐ ﻧﻔﺴﻚ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﳌﺠﺎﻫﺪة ﰲ أﻣﻮر أﺧﺮى أﻣﺎ اﻟﻨﻮم ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻨﻪ.
ﺣﺪﱢد ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮم وﺗﻘﻴ ﱠ ﺪْ ﲠﺎ واﺣﺬر اﻟﻔﻮﴇ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﺎﻣﻨﻊ أي دﻋﻮة
ﻟﻼﺳﱰﺧﺎء واﻟﻜﺴﻞ ﺧﺎرج اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد.
وﻛﻞ أدرى ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وﻳﻤﻜﻦ
اﳌﻘﺪار اﻟﻜﺎﰲ ﻟﻠﻨﻮم ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ إﱃ آﺧﺮٌ ،
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻘﺪار اﻟﻜﺎﰲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،وﻻ ﻳﺼﺢ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﻞ
ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻚ أ ﺖ دون ﻏﲑك ،واﺣﺬر ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس ﰲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄ ﺔ
اﻟﺬي ﻳﺆدي ﻟﻠﻴﺄس واﻹﺣﺒﺎط أو ﻟﻀﻴﺎع اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﻨﻮم.
وﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻨﻮم إﱃ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ دون إﻓﺮاط
أو ﺗﻔﺮﻳﻂ.
وﺗﺬﻛﺮ أ ﻪ ﻛﻠﲈ ﺗﻐﲑت اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال ﻓﺄول ﺧﻄﻮة ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ
ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻮم.
ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺪ دﺧﻮل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن أو ﺑﺪاﻳﺔ إﺟﺎزة أو ﺑﺪاﻳﺔ دوام أو دراﺳﺔ ،أو
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ إﱃ وﻇﻴﻔﺔ ،ﺗﻘﻮم أوﻻ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻮم ﺛﻢ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﺘﻜﺮرة
ﻳﻮﻣﻴﺎ.

٧٧
اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ:
ﻫﻲ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺮر أﺳﺒﻮﻋﻴ ﺎ ﻣﺮة أو أﻛﺜﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ أ ﺎم
اﻷﺳﺒﻮع وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ أ ﻮاع:
 -١ﻣﻊ اﻟﻐﲑ ﻣﺜﻞ :اﻟﺪوام ،اﻟﺪراﺳﺔ ،اﻟﺪروس ،ﺻﻼة اﳉﻤﻌﺔ ،اﺟﺘﲈﻋﺎت،
ﳎﺎﻟﺲ ،ﻟﻘﺎءات ،رﺣﻼت ،ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺦ.
 -٢ﻣﻮاﻋﻴﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻫﺪاف اﻟﻜﺒﲑة )اﳌﺸﺎرﻳﻊ(.
 -٣ﻣﻮاﻋﻴﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻹدارة اﳌﻬﲈت.
وﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﳚﺐ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﲠﺎ ﺑﺸﺪة ،وﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺑﻜﻞ دﻗﺔ وﺑﻜﻞ
ﺗﻮازن ﺑﲔ ﳎﺎﻻت اﻷﻫﺪاف وإﻋﻄﺎء ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﻓﻠﺮﺑﻚ ﺣﻖ ،وﻟﻨﻔﺴﻚ ﺣﻖ،
وﻷﻫﻠﻚ ﺣﻖ ،وﻟﺪﻋﻮﺗﻚ ﺣﻖ ،وﻟﻌﻤﻠﻚ ﺣﻖ ،ﻓﺄﻋﻂ ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﺑﻌﺪل وإﻧﺼﺎف
وﻋﺪم ﻣﻴﻞ إﱃ ﺟﻬﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب أﺧﺮى.
إن وﺟﻮد اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻﺳﺘﺜﲈر اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻘﻮة ﰲ إدارﺗﻪ
وﻫﻲ ﳏﻮر اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻌﻤﲇ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺄي ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﳌﻮاﻋﻴﺪ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ أو ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﳘﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺎﴏة.
وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﳚﺐ ﺣﻔﻆ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻛﲈ ﳛﻔﻆ اﻟﻄﻼب
واﻷﺳﺎﺗﺬة ﺟﺪاوﳍﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
ﻳﻔﱰض أن ﺗﻜﻮن اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﳏﻔﻮﻇﺔ وﺣﺎﴐة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
اﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﲑ ﻣﻌﻚ أ ﻨﲈ ﴎت ﻓﺄﻛﺜ ْﺮ ِ ِ ﻣﻦ ﻗﺮاءﲥﺎ ﻗﺮاءة ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻴﻤﻜﻨﻚ ﲢﻘﻴﻖ
ﴐ ٌب
وﴏف اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ َ ْ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻨﻬﺎ ،وإﻻ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﻜﻦ ﲣﻄﻴﻄﻚ ﳍﺎ ْ
ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ وﺗﻀﻴﻴﻊ ﻟﻠﻮﻗﺖ وﻫﺬا ﳛﺼﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺨﻄﻄﲔ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮاﻫﻢ ﻳﺆﻛﺪون
أﺧﺬ اﻷﻣﻮر ﺑﻌﻔﻮﻳﺔ ودون ﺗﻌﻘﻴﺪ )أي ﻓﻮﴇ(،
أن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻳﻀﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ وأ ﻪ ﳚﺐ ْ
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وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ أﳖﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﳑﻦ ﳜﻄﻂ وﻳﻤﴤ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺛﻢ ﻳﻨﺴﻰ ﻣﺎ
ﺧﻄﻂ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻓﻠﺬﻟﻚ وﺟﺪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﳌﻘﻠﻮب.
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ:
إن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ وﻛﺜﺮة اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻼ
ﻳﻔﱰض أن ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أول ﳏﺎوﻟﺔ ،ﺑﻞ رﺑﲈ ﺗﻔﺸﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺠﺢ ،ﻟﻜﻦ
ﺑﺈذن اﷲ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺼﻞ ،ﻛﺎﻟﻮﻟﻴﺪ ﺣﲔ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﳌﴚ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻬﺎرات اﳊﻴﺎة ﻛﻠﻬﺎ ﲣﻀﻊ
ﳍﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺮوﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ:
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ رؤﻳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ،وﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﲢﺪﻳﺚ
ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﳌﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﴇ ،أﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒﲔ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻣﺒﻨﻴ ﱠﺔ ﻋﲆ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﺘﻢ
ﺧﻠﻼ.
ﻧﻘﺼﺎ أو ً
ﻓﻮرا وﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا ً
اﻟﺘﻐﻴﲑ ً
ﺣﲔ ﻳﺄﰐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﺘﺤﺠﺮ وﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﳌﺤﺪد ﺣﲔ
وﺑﴪﻋﺔ أنْ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﺑﲈ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ
ﻻ ﻳﺘﻴﴪ ﺗﻨﻔﻴﺬه ،ﺑﻞ ﻛﻦ ﻣﺮ ًﻧﺎ وﺣﺎول ُ
اﳌﺴﺘﺠﺪات وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻹرﻫﺎق واﻟﺘﻌﺐ.
 ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ.
 ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻷﺷﺨﺎص.
 ﺣﲔ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻤﻞ ﻃﺎرئ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻬﻢ.
ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻷﺣﻮال وﻧﺤﻮﻫﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم اﻹﴏار ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ُﺣﺪﱢ د ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم
اﺗﺒﺎع اﳍﻮى ،وﺑﺤﺠﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﻮة واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،وﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ اﳊﻖ
ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ،واﻟﺼﻮاب ﺑﺎﳋﻄﺄ ،واﳍﺪاﻳﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.

٧٩
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ:
ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺼﻔﺤﺔ أﻫﺪاف اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،وﰲ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ﻳﺘﻢ
ﲤﺎﻣﺎ.
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺘﻴﴪ إﱃ أن ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز اﳌﴩوع ً
وﳜﻀﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻷﳘﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﻓﻴﺤﺪد ﳍﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﰲ ﻳﻮم أو أﻛﺜﺮ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ اﳌﻬﻢ أن
ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺼﻔﺤﺔ إدارة اﳌﻬﲈت:
ﺣﲔ ﻳﻮﺟﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﲈت ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﻴﻤﻜﻦ ﲣﺼﻴﺺ ﺻﻔﺤﺔ
ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ،و ُﺗ َﺮ ﱠﺗﺐ ﻋﻨﺎﴏ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺣﺴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺔ و ُﺗ َﺮ ّﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ وﻳﺒﺪأ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﱰﻗﻴﻢ ،وﳛﺪد ﳍﺎ ﻣﻮﻋﺪ أو ﻣﻮاﻋﻴﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲢﻤﻞ اﺳﻢ ﻫﺬه
اﻟﺼﻔﺤﺔ وﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻨﺎﴏ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻷوﱃ.
اﻟﺘﻮﻗﻒ اﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ:
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﱰات اﻹﺟﺎزات أو ﳖﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺘﻮﻗﻒ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاﻋﻴﺪ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،وﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﺐء إدارة اﻟﻮﻗﺖ ﻋﲆ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
وﺻﻔﺤﺔ إدارة اﳌﻬﲈت ،ﻟﺘﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ.
ﻟﻜﻞ ﻓﱰة ﻣﻮاﻋﻴﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲠﺎ:
ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻓﱰة ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮاﻋﻴﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲠﺎ إن أﻣﻜﻦ ،ﻣﺜﻞ:
اﻟﻌﴩ اﻷواﺧﺮ ،إﺟﺎزات اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ،ﻓﱰات اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،اﻹﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻷﺳﺒﻮع ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲡﺰﺋﺔ اﻟﻮﻗﺖ
وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.



٨٠
اﳋﻄﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ:

اﳋﻄﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ دﻣﺞ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﲆ أ ﺎم اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺴﺒﻌﺔ.
إن اﳋﻄﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺘﻮازن
ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺑﲔ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ إﻧﺠﺎزﻫﺎ.
وﺑﺪون ﺧﻄﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈن إدارة اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ اﻟﺘﻮازن
واﻟﻌﺪل ﺑﲔ اﻷﻫﺪاف ،ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺮؤﻳﺔ وﺗﺼﺒﺢ دﻗﻴﻘﺔ إﻻ ﺑﺨﻄﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﻣﺪروﺳﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﻳﺔ ودﻗﺔ.
ﻗﺒﻞ ﲢﺪﻳﺪ أي ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﳚﺐ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﳋﻄﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻮل اﳌﻮﻋﺪ أو اﻻﻋﺘﺬار ﻋﻨﻪ.
إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ:
اﳌﴩوع :ﻫﻮ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻛﺒﲑ ﳛﺘﺎج ﺗﻨﻔﻴﺬه إﱃ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ .ﻓﻴﺘﻄﻠﺐ إﻧﺠﺎزه ﻓﱰة
ﻗﺪ ﲤﺘﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﱃ ﻓﺼﻞ أو أﻛﺜﺮ.
وﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ رﺑﲈ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻞ
ﻏﺎﻟﺐ أﻋﲈﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻷﻋﲈل اﻟﺼﻐﲑة )اﳌﻬﲈت( ،أو اﻷﻋﲈل اﳌﺘﻜﺮرة اﳌﺤﺪدة ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ
ﻳﻮﻣﻴﺔ أو أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ أو دورﻳﺔ ،واﻟﺒﻌﺾ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺜﲑة ،ﻓﺘﻘﺴﻢ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻬﺎ
وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
أرﻗﺎﻣﺎ ﻣﻦ واﺣﺪ إﱃ
ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺣﺴﺐ أﳘﻴﺘﻬﺎ وأوﻟﻮﻳﺎﲥﺎ وﺗﻌﻄﻰ ً
آﺧﺮ ﻣﴩوع وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﱰﺗﻴﺐ.
ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺣﺴﺐ اﳌﺘﻐﲑات ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
ﺣﲔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎزه.

٨١
اﳋﻄﻂ اﳋﻤﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ:
ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﲬﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻚ اﳌﻬﻤﺔ.
وﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﺑﺤﴫ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﴩوع ،ﺛﻢ
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ إﻧﺠﺎز ﻛﻞ ﻣﴩوع ﻋﲆ ﻣﺪى ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ،ﻓﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺟﺪوﻟﺘﻬﺎ
ﻫﻲ ﺧﻄﺘﻚ اﳋﻤﺴﻴﺔ اﻷوﱃ ﺗﻀﻌﻬﺎ أﻣﺎم ﻧﺎﻇﺮﻳﻚ وﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻚ ،وﺗﻌﺪل ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،وﻗﺒﻞ ﳖﺎﻳﺔ اﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﻤﺪة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﳋﻤﺴﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﻜﺬا ﳛﺼﻞ اﻟﱰﻛﻴﺰ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻮي اﻟﺬي ﺑﻌﻮن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺆدي إﱃ إﻧﺠﺎز
وﺿﻮﺣﺎ ﰲ
ً
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻚ ﺗﺒﺎ ًﻋﺎ ﺑﺴﻼﺳﺔ وﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ دون أي ﻗﻠﻖ أو ﺷﺘﺎت ،وﻫﺬا ﻳﻌﻄﻴﻚ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ.
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﳌﴩوع اﻷول:
ﳚﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﳌﴩوع اﻷول وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﻫﺘﲈم ﻛﻠﻪ ﻟﻪ وﻋﺪم اﻟﺘﺸﺘﺖ ﺑﲔ
اﻷﻫﺪاف ،وﻋﺪم اﻟﱰدد ﺑﲔ اﻷﻋﲈل ﺑﻞ ﳚﺐ اﻟﺒﺖ واﳉﺰم ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﺑﲈ ﺗﻢ اﲣﺎذه ﻣﻦ ﻗﺮار.
ﻃﻼﺑﺎ أو ﻣﻮﻇ ًﻔﺎ ﻳﻨﺠﺰ
ً
ﻣﺪرﺳﺎ ﳜﺘﱪ
ً
اﻋﺘﱪ ﻧﻔﺴﻚ ﻃﺒﻴﺒً ﺎ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﺮﴇ أو
ﻣﺮاﺟﻌﲔ واﺣﺪً ا ﺑﻌﺪ واﺣﺪ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﺪروس.
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﳍﺪف اﻷول وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳉﻬﺪ واﻻﻫﺘﲈم إﻟﻴﻪ ﻟﻴﺘﻢ إﻧﺠﺎزه ،ﺑﺪل أن
ﻳﻀﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﺘﻮﻗﻒ أو اﻟﺘﺰاﺣﻢ واﻟﺘﺪاﻓﻊ أو اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ اﻷﻋﲈل دون إﳖﺎء واﺣﺪ
ﻣﻨﻬﺎ.
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﳍﺪف اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻫﻮ ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻷﻫﺪاف،
ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ أي ﻫﺪف ﻗﺮﻳﺐ ،إﻧﲈ اﳍﺪف اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻪ.



٨٢

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻔﺮغ ﻗﻠﺒﻚ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳊﺎﱄ وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻼ ﲢﺎول أن ﺗﻨﺠﺰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻋﻤﻞ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ،وﻻ أن ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪاﻓﻊ أو اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻷن ﻫﺬا ﻳﺸﻮش وﻳﻤﻨﻊ
اﻹﻧﺠﺎز أو ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺟﻮدﺗﻪ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻜﱪى واﳌﻮﻟﺪ اﻷﻋﻈﻢ واﳌﺤﺮك اﻷﻛﱪ ﻟﻠﻤﻮاﻋﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ
اﻟﻌﻤﻞ اﻷول ،ﻓﺈذا اﻧﺘﻬﻰ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺬي ﺑﻌﺪه ﺛﻢ ﺑﻌﺪه وﻫﻜﺬا ،ﻫﺬا ﺑﺈذن اﷲ
ﳚﻌﻠﻚ ﰲ ﻳﻘﻈﺔ داﺋﻤﺔ ،وﺗﻨﺠﺰ ﻫﺪﻓﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺪف.
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ:
اﳌﻬﲈت ﻫﻲ أﻫﺪاف ﺻﻐﲑة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻻ ﲤﻠﻚ ﻣﻮﻋﺪً ا ﳏﺪدً ا.
واﳌﻬﲈت أﻋﲈل ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺗﻜﺮار ﺛﺎﺑﺖ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻷﻋﲈل اﻟﻜﺒﲑة اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
وﻫﻲ ﺗﺘﻔﺎوت ﻓﻴﲈ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺳﺎﻋﺎت وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج
إﱃ دﻗﺎﺋﻖ.
ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم إن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ إدارة
واﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﻬﲈت ً
ﺣﺎزﻣﺔ .وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻨﺠﺎح ﻟﻜﻦ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﺎ ﳚﱪﻧﺎ ﻋﲆ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮة.
ﳎﺎﻻت اﳌﻬﲈت:
ﳎﺎﻻت اﳌﻬﲈت ﻻ ﺣﴫ ﳍﺎ ،ﻓﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﳛﺪد اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ
وأﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﲢﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ،وﻫﺬه ﳎﺮد أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ:
اﻷﴎة :ﻳﻤﻜﻦ ﲣﺼﻴﺺ ﺻﻔﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ودراﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻷﴎة وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺣﺴﺐ أﳘﻴﺘﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺟﺎدة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻬﺬا
أﻓﻀﻞ ﺣﻞ ﻟﻌﻼج اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻘﻮق اﻷﴎة.
اﳌﻌﺎﻣﻼت :ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻟﺪى اﻟﺪواﺋﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أو
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص أو اﻟﻘﻄﺎع اﳋﲑي وﻫﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ إﻧﺠﺎز وﳛﺼﻞ اﻟﴬر ﺑﺘﺄﺧﲑﻫﺎ ،ﻓﺈن
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أﻣﻜﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻜﺘﺐ ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ ﻓﻬﺬا ﺟﻴﺪ ،وإﻻ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻚ وﻫﺬا
ﻳﺘﻄﻠﺐ رﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺒﺪأ ﺑﺤﴫ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻄﻠﻮب إﻧﺠﺎزﻫﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻇﺮوﻓﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﻨﺎﺳﺐ اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
اﻟﺪﻋﻮة :اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﷲ واﺟﺐ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺴﺐ ﻗﺪرﺗﻪ واﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ وﻣﺎ ﱂ
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻨﺎﻳﺔ واﻫﺘﲈم ﲠﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻓﺈن اﳌﻼﺣﻆ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ:
) اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ( اﻹﳘﺎل واﻟﺘﻘﺼﲑ ﰲ ﻣﻬﲈت اﻟﺪﻋﻮة اﳌﻤﻜﻨﺔ.
) اﻹﻓﺮاط( ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻬﲈت اﻟﺪﻋﻮة واﺟﺒﺎت أﺧﺮى ﻫﻲ أوﺟﺐ
وأﻫﻢ.
وﻟﻌﻼج اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﲏ واﻟﺘﺒﴫ ووﺿﻊ اﻷﻣﻮر ﰲ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ.
اﻟﻌﻤﻞ)اﻟﺪوام(:
ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻋﲈﳍﻢ؛ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ أن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ أﻫﺪا ًﻓﺎ
ﺧﺎﺻﺔ ﲠﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮه وﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف ﰲ ﺻﻔﺤﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﲠﺎ ،وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ أﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﻣﻦ ﺛﻢ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﺣﺪا
ﺑﻌﺪ آﺧﺮ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة اﳌﻬﲈت:
ﻋﻨﺪ ﻛﺜﺮة اﳌﻬﲈت وﺗﻨﻮﱡ ﻋﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﺣﺴﺐ
اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻫﺎ ،أو ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،اﳌﻬﻢ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﳜﺪم
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻹﻧﺠﺎز وﻳﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ ،أﻣﺎ إذا ﱂ ﳛﻘﻖ ﻫﺬه اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻓﻼ ﻳُ َﺼﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﻞ ﺗﺒﻘﻰ
اﳌﻬﲈت ﰲ ﺻﻔﺤﺔ واﺣﺪة.
ﻳﺘﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﲨﻴﻊ اﳌﻬﲈت ،وﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎﲥﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺣﻘﻞ ﻣﻌﲔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺄﰐ ﻣﺎ ﳚﺐ أو ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺠﺎزه أوﻻ ﰲ أول اﻟﺼﻔﺤﺔ.
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وﻣﺎ ﻻ ﻳﺮاد إﻧﺠﺎزه ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎﱄ ﻓﻴﻨﻘﻞ إﱃ ﺻﻔﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﻢ :اﳌﻬﲈت
اﳌﺆﺟﻠﺔ.
ﺗﺘﻢ ﻗﺮاءة ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻳﻮﻣﻲ وﻳﻌﺎد ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ وﲢﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺒﻌﺾ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻮاﺋﻢ ﺑﺎﳌﻬﲈت
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﳛﺪدﻫﺎ ﺑﻌﴩ ﳚﺐ إﻧﺠﺎزﻫﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻗﻮاﺋﻢ ﳎﺮدة ﱂ ﳛﺪد ﻣﻮاﻋﻴﺪ
ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ واﳌﻼﺣﻆ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﲢﻘﻖ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﳛﺼﻞ ﻧﺴﻴﺎﳖﺎ
وﻣﺰاﲪﺔ اﻷﻋﲈل اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﳍﺎ وﺗﻌﺎﻗﺐ اﻷ ﺎم دون إﻧﺠﺎزﻫﺎ واﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﳛﺪد ﻣﻮاﻋﻴﺪ
ﺟﺎدة ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ ،أﻣﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺠﺮدة ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﳌﺴﻠﻚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷن اﳌﻼﺣﻆ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﺰاﲪﺔ اﻷﻋﲈل اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﳍﺎ ﻓﻴﻘﻊ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﰲ إدﻣﺎن
اﻟﻄﻮارئ ،وﻫﻮ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﻋﲈل اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺢ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﻬﻤﺔ ،وﺗﺮك اﻷﻋﲈل
اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ وﴐورﻳﺔ.
اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺗﻜﺮار ﻣﻌﲔ ﺛﺎﺑﺖ.
وﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﲑ ،أي ﻣﻊ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻲ ،وﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ
اﺧﺘﻴﺎر ﻟﻨﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﻋﺪ إﻣﺎ ﴐورة أو ﳎﺎﻣﻠﺔ أو ﺗﻌﺎو ًﻧﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻫﻜﺬا ﺗﺘﻌﺪد
اﻷﺳﺒﺎب ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﻮاﻋﻴﺪ واﻻﻟﺘﺰام ﲠﺎ.
ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻛﻦ ﺣﺎرﺳﺎ ﻋﲆ وﻗﺘﻚ وﺣﻴﺎﺗﻚ ﻓﻼ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ.
ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻗﺒﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺪم ﺗﺼﺎدﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أو
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺻﻔﺤﺔ اﳋﻄﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،وﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮع:
ﻫﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮع اﳊﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺖ إﱃ اﳉﻤﻌﺔ.
ﻧﺤﺘﺎج ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮع ﰲ ﺣﺎل ﻛﺜﺮة اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻷﺳﺒﻮع اﳊﺎﱄ ،وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻗﺮاءﲥﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎ ،وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ،
وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ.
أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻠﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﳍﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ،وﻳﻜﻮن ﲢﺮﻳﺮ اﳌﻮاﻋﻴﺪ
وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻴﻮم:
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﻬﲈت اﻟﺘﻲ ﳚﺐ إﻧﺠﺎزﻫﺎ اﻟﻴﻮم.
إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ:
إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ:
 أن ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻮﻋﻲ واﻧﺘﺒﺎه إﱃ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ إﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار دون أن ﺗﻨﺴﻰ
ذﻟﻚ وﻟﻮ ﳊﻈﺔ.
 اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻔﺼﻴﲇ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
 أن ﺗﺘﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ وﳖﺎﻳﺘﻪ وﻛﻢ دﻗﻴﻘﺔ أﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ.
 أن ﲢﺪد ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻛﻢ دﻗﻴﻘﺔ ﺳﺘﻌﻄﻴﻪ ،ﺛﻢ ﲢﺪد اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﳚﺐ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪﻫﺎ.
 أن ﺗﻠﺘﺰم وﺗﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﺗﻢ ﲢﺪﻳﺪه ﻣﻦ دﻗﺎﺋﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ دون زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺺ.
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر :إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ :أن ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﲔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
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أﳘﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ:

ﺑﺎﻻ ﻟﻠﺪﻗﻴﻘﺔ وﺗﺮﻛﻴﺰه ﳏﺼﻮر ﻋﲆ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻓﺤﺴﺐ ،ﻓﻬﻮ
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻠﻘﻲ ً
ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ.
داﺋﲈ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ وﻻ ﻳﻨﺘﺒﻪ ﻟﻠﺪﻗﺎﺋﻖ،وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﻀﻴ ّ ﻊ ً
واﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺮاءة اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ.
ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﲈ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﺰه ﰲ دﻗﻴﻘﺔ أو ﺛﻨﺘﲔ أو ﺛﻼث أو ﺳﺒﻊ ،ﻓﻬﺬا
اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻚ أﳘﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
ﻣﺜﻼ ﰲ ﺣﺴﺎب أوﻗﺎت اﳌﺸﺎوﻳﺮ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﻜﺴﻮر اﻟﺴﺎﻋﺔ
وﺳﺘﻼﺣﻆ ﺟﻠﻴ ﺎ اﻟﻔﺮق ،اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺘﻌﻮد أن ﻳﻘَ ﱢﺮب اﻟﻮﻗﺖ ﺣﲔ ﳛﺴﺐ اﳌﺸﺎوﻳﺮ ﻓﻤﺜﻼ ﻟﻮ
ﻛﺎن ﲬﺴﲔ دﻗﻴﻘﺔ ﻳﻘﻮل ﺳﺎﻋﺔ ،وإذا ﻛﺎن ﲬﺴﺎ وﺛﻼﺛﲔ دﻗﻴﻘﺔ ﻳﻘﻮل ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ،وإذا
ﻛﺎن ﻋﴩﻳﻦ دﻗﻴﻘﺔ ﻳﻘﻮل ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ،وإذا ﻛﺎن ﺳﺎﻋﺔ وﻋﴩ دﻗﺎﺋﻖ ﻳﻘﻮل ﺳﺎﻋﺔ.
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﳊﺴﺎب ﺗﻀﻴﻊ دﻗﺎﺋﻖ ﻛﺜﲑة ،وﺗﺴﺒﺐ أﺧﻄﺎء ﰲ ﺑﺮﳎﺔ
اﻟﻮﻗﺖ وإدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
إن ﻣﻦ أول اﳋﻄﻮات ﰲ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺴﺎب اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ دﻗﻴﻘً ﺎ وﻟﻴﺲ
ﺧﺮﺻ وﺗﻘﺮﻳﺒ ً ﺎ وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﺎرض اﳌﺮوﻧﺔ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﺴﺎب ﻣﺪى ،ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺛﻼث إﱃ
ًﺎ
ﺳﺒﻊ دﻗﺎﺋﻖ أو ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ إﱃ أرﺑﻌﲔ دﻗﻴﻘﺔ إن ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻔﺎوت ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﻇﺮوف
ﻣﺘﻐﲑة.
أﳘﻴﺔ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ:
أﻫﻢ أﻣﺮ ﳚﺐ أن ﺗﺘﺪرب ﻋﻠﻴﻪ ﰲ إدارة اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻫﻮ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،ﻷ ﻚ ﻣﻬﲈ
أ ﺪﻋﺖ وأ ﻘﻨﺖ وأﺣﺴﻨﺖ ﰲ إدارة اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻷﺧﺮى؛ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺒﺪﻋً ﺎ ﰲ إدارة
أﺻﻼ أن ﺗﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻞ ﺳﺘﺒﻘﻰ أﺳﲑ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻠﻦ ﺗﻨﺠﺰ ﺷﻴﺌ ً ﺎ ،وﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ً
واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻹﻧﺠﺎز.
ﻓﺮ ﱢﻛﺰْ ﻣﻦ اﻵن ﻋﲆ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺑﺪون ﻛﻞ اﻟﺼﻔﺤﺎت.
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ﳚﺐ أن ﺗﻠﺨﺺ وﲢﻔﻆ ﻗﻮاﻧﲔ وﻗﻮاﻋﺪ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وأن ﺗﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌﲈرﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﻣﻔﺼﻞ ودﻗﻴﻖ.
إن إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﺣﺪد ﺛﻢ ﻧﻔﺬ ،ﻫﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎدة :ﻗﻞ واﻓﻌﻞ.
إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺮارات ﻓﻮرﻳﺔ ﺻﻐﲑة ﺗﺼﺪر ﺛﻢ ﺗﻨﻔﺬ.
إن اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻌﺎدة ﻳﺴﺒﻖ ﻋﺎدة وﻣﻬﺎرة ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى.
إن اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﰲ إدارة
ﻣﺴﺘﻤﺮا.
ً
وﺻﱪا
ً
ﻃﻮﻳﻼ
ً
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻧ َﻔ ًﺴﺎ
ﻣﻮاﻋﻴﺪ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻣﺒﺎﴍة وﺻﻐﲑة وﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ
وﻣﺘﻮﻓﺮة ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ إدارة اﻟﻮﻗﺖ ،وﺑﻨﺎء اﻟﻌﺎدات اﳉﻴﺪة
ﻟﻠﻨﺠﺎح ﰲ اﳊﻴﺎة ،وﻣﻦ ﺛﻢ إﻧﺠﺎز اﻷﻫﺪاف اﻟﺼﻐﲑ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻜﺒﲑ.
ﻗﻠﺐ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ:
إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ ،ﺑﻞ ﻫﺪف ﺑﻌﺪ ﻫﺪف.
ﻫﺬا ﻗﻠﺐ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،إﳖﺎ ﻗﺎﻋﺪة واﺣﺪة ،ﻣﺘﻰ ﻃﺒﻘْ َﺘﻬﺎ وﻋﻤﻠﺖ ﲠﺎ ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﲆ إدارة ﻓﻌﺎﻟﺔ وراﻗﻴﺔ ﻟﻠﺪﻗﻴﻘﺔ ،وﺑﺪون ﻋﻨﺎء ،وﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻬﻠﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻛﻞ أﺣﺪ ﻻ
ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ،إﻧﲈ ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﰲ ﺟﻬﺘﲔ:
 اﻷوﱃ :اﻟﺬﱢ ْﻛﺮ.
 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻹرادة.
ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻘﻮل ﺑﺎﳊﺮف اﻟﻮاﺣﺪ:
 ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻞ أن ﲢﺪد ﳖﺎﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
 وﻻ ﻳﺼﺢ أن ﺗﺒﻘﻰ دون ﳖﺎﻳﺔ ﲢﺪدﻫﺎ وﺗﺮاﻗﺒﻬﺎ.
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وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم اﻟﻔﻮﴇ.

وﻳﻌﻨﻲ أ ﻚ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻫﺪف ﺑﻌﺪ ﻫﺪف ،ﻛﻠﲈ اﻧﺘﻬﻰ ﻫﺪف ﺣﺪدت اﻟﺬي
ﺑﻌﺪه وﻻ ﻳﺼﺢ أ ﺪا أن ﺗﻔﺮغ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﳌﺸﻬﻮرة:
 ﻧﻔﺴﻚ إن ﱂ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﺑﺎﳊﻖ ﺷﻐﻠﺘﻚ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ.
وﻗﻮﳍﻢ:
 اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻟﺴﻴﻒ إن ﱂ ﺗﻘﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻚ.
ﳚﺐ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار أن ﲢﺪد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ،أن ﺗﻌﺮف ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻞ وأن ﲢﺪد ﳖﺎﻳﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﺗﻠﺘﺰم ﲠﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.
إﳖﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻗﺪ ﳛﺲ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ واﻹزﻋﺎج ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬه
ﻫﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﳌﻦ أراد اﻟﻨﺠﺎح ﰲ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
ﻛﻢ دﻗﻴﻘﺔ؟ )ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ(:
أول وأﻫﻢ ﺧﻄﻮة ﰲ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وإدارة اﻟﻮﻗﺖ ،وﻫﻲ أﻫﻢ ﻣﻬﺎرة ﳚﺐ أن
ﺗﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ إدارة اﻟﻮﻗﺖ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة :ﻛﻢ دﻗﻴﻘﺔ؟ أي
اﻟﻌﻠﻢ ﺑﲈ ﳛﺘﺎﺟﻪ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻣﻘﺪرا ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
ﻻ ﻳﺼﺢ أ ﺪا اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ دﻗﺎﺋﻖ ﺛﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﺣﻔﻈﻬﺎ واﺳﺘﺼﺤﺎﲠﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ.
اﳌﻬﻢ ﻫﻮ اﺳﺘﺤﻀﺎر وﺗﺬَ ُﻛﺮ وﺣﺴﺎب ﻛﻢ دﻗﻴﻘﺔ ،أﻣﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻬﻮ
ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻘﺼﺪ ،ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.
اﳌﻬﻢ ﻫﻮ ﻛﻢ دﻗﻴﻘﺔ ،اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺧﻼل إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﲆ ﺳﺆال :ﻛﻢ ﳛﺘﺎج اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ دﻗﻴﻘﺔ؟ ﺛﻢ ﲢﺪدﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﺗﺮاﻗﺒﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﻠﺘﺰم ﺑﲈ ﻗﺮرت وﻣﺎ ﺣﺪدت
ﻣﻦ دﻗﺎﺋﻖ وﺗﻨﻬﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﺤﺪدة.
أن ﺗﻌﺮف ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻛﻢ ﳛﺘﺎج ﻣﻦ دﻗﻴﻘﺔ أو ﻛﻢ ﺗﻌﻄﻴﻪ.
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إن ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻢ دﻗﻴﻘﺔ ،واﻟﻌﻠﻢ ﺑﲈ ﻳﺄﺧﺬه ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ دﻗﺎﺋﻖ وﻗﺘﻨﺎ ﳍﻮ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﰲ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
إن اﻻﺣﱰاف ﰲ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻳﻜﻤﻦ وﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ ﺣﻔﻈﻚ وﻋﻠﻤﻚ ﺑﲈ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ
ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﲈﻟﻚ ﻣﻦ دﻗﻴﻘﺔ ،أن ﲢﻔﻆ أﺳﻌﺎر اﻷﻋﲈل ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن
اﻟﻨﺠﺎح ﰲ إدارة اﻟﻮﻗﺖ.
وأن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺴﻌﲑة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻋﻠﻢ ،ﻋﲆ ﺑﺼﲑة ،ﻋﲆ ﻗﻴﺎس ﺻﺤﻴﺢ ،ﰲ ﻗﻴﺎﺳﺎت
ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺮاﻋﻲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮال ،وأﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﺧﺮص وﻇﻦ.
إن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺤﻔﻆ أﺳﻌﺎر اﻷﻋﲈل ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،أﻣﺎ إن ﱂ
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻫﺬه اﳌﻬﺎرة ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻞ اﻟﴫاف اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف أﺳﻌﺎر ﴏف اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻜﻴﻒ
ﺳﻴﻨﺠﺢ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ.
ﺧﻄﻮات إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ :ﺧﻄﻮات إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺗﻜﻮن ﻛﲈ ﻳﲇ:
 -١ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ.
 -٢ﻛﻢ دﻗﻴﻘﺔ.
 -٣ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.
 -٤ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
 -٥ﺣﺴﺎب ﻛﻢ دﻗﻴﻘﺔ ﺑﻘﻲ ﻋﲆ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
إذا ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻮﻋﺪان:
اﻷول :ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.
اﻟﺜﺎﲏ :ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
وﻣﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳊﺎﱄ ﻫﻮ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﱄ ،ﻫﻜﺬا ﰲ ﺗﺘﺎﺑﻊ
ﻣﺴﺘﻤﺮ.



٩٠
ﺣﺪﱢ دْ ﺛﻢ أ ﺠﺰ:

إن إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳍﺪف ﺛﻢ إﻧﺠﺎزه.
ﻛﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﲢﺪده ﻓﻬﻮ ﻫﺪف ،وﺗﻨﻔﻴﺬه ﻛﲈ ُﺣﺪﱢ د ﻫﻮ إﻧﺠﺎز ﺻﻐﲑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ
ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ.
ﻓﺪاﺋﲈ ﺗﺬَ ّﻛ ْﺮ وأ ﺖ ﺗﺘﺪرب ﻋﲆ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ أ ﻚ ﺗﻨﺠﺰ أﻫﺪاﻓﻚ.
ً
وإﻳﺎك أن ﺗﻨﺴﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﻨﻰ ﻓﻴﺼﻐﺮ ﰲ ﻋﻴﻨﻚ أﳘﻴﺘﻪ ﺛﻢ ﲥﻤﻠﻪ وﺗﱰﻛﻪ وﲤﴣ
ﺣﻴﺎﺗﻚ دون أن ﺗﻘﻮم ﺑﺒﻨﺎء ﻣﻨﺼﺔ اﻹﻗﻼع ،وﻗﺎﻋﺪة اﻻﻧﻄﻼق ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ
إﻧﺠﺎز أﻫﺪاﻓﻚ اﻟﻜﱪى.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻫﺪاف:
ﻹﻧﻘﺎذ اﳌﻮﻗﻒ وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪﻳﻚ أرﺑﻊ ﺧﻄﻮات:
 ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳍﺪف أو اﻷﻫﺪاف اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻵن أو اﻟﻴﻮم.
 ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﻫﺪاف ﺣﺴﺐ اﻷﳘﻴﺔ أو اﳌﻜﺎن أو اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ.
 ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺣﺴﺎب ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻛﻞ ﻫﺪف ﻣﻦ وﻗﺖ ،أو ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻪ ﻣﻦ
دﻗﺎﺋﻖ.
 ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،إﺻﺪار اﻟﻘﺮار ،أي ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﺤﺔ ﻋﲆ ﺧﻂ
اﻟﺰﻣﻦ.
ﲤﺎﻣﺎ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺮار ﺑﻮﻋﻲ واﻧﺘﺒﺎه إن
 ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻛﲈ ﺣﺪد ً
ﻟﺰم اﻷﻣﺮ.
 اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻄﻠﻮب.
 اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﲆ ﻛﻞ دﻗﻴﻘﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻬﺎون ﺑﺄي دﻗﻴﻘﺔ ﺑﺤﺠﺔ أﳖﺎ دﻗﻴﻘﺔ.

٩١
ﻫﺬه اﳋﻄﻮات ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ ﻓﺄوﻻ ﺗﻌﺮف ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ ،ﺛﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ،ﺛﻢ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻼزم أو اﳌﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،وﲠﺬه اﳋﻄﻮات اﻟﺜﻼث ﺗﻜﻮن أ ﺠﺰْ َت ﺳﺒﻌﲔ
ﺑﺎ ﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﳎﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ.
ﺣﲔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻓﺎﳌﻬﻢ أن ﺗﻌﺮف اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ ،ﺛﻢ
ﲢﺎول ﺗﻔﻨﻴﺬﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻳﺘﻴﴪ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﺮوﻧﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﲑ ،اﳌﻬﻢ أن
ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺣﺼﺘﻪ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﳌﻤﻜﻨﺔ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ.
ﻣﻬﺎرة إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ:
إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺗﺘﻢ ﰲ ﺧﻄﻮﺗﲔ:
 اﻷوﱃ :ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ )ﻗﻞ(.
 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺑﺮﳎﺘﻬﺎ )اﻓﻌﻞ(.
اﻟﱪﳎﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮﻳﺔ ،واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﻜﻮن ﺣﻔ ًﻈﺎ.
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﱪﳎﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﲔ ﲢﻀﲑ اﳋﻄﺒﺔ وإﻟﻘﺎﺋﻬﺎ
ارﲡﺎﻻ.
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻫﻮ اﳌﻨﻄﻠﻖ واﻷﺳﺎس ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺄﴎه وﻻ ﻳﺴﺘﻌﺒﺪه ﺑﻞ ﳚﺐ أن
ﻗﺎﺋﲈ ﻋﲆ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻠﺤﻈﺔ اﳊﺎﴐة ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﺮﺟﻮع
ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺮا ﻣﺮ ًﻧﺎ ً
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ،وﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ ﺟﺬرﻳﺎ ﻋﻨﻪ وﻻ ﻳُ ﻌَ ﺪّ ﻫﺬا ﻓﻮﴇ ﻣﺎ دام اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﻋﻲ
واﻧﺘﺒﺎه ،وﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻗﺮار ﺟﺎد ﻣﺮاﻋﻴ ً ﺎ اﳌﺼﻠﺤﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﺜﲈر اﻟﻮﻗﺖ واﺳﺘﻐﻼل
اﻟﻔﺮﺻﺔ.
ﻛﺎﻣﻼ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻔ ًﻈﺎ ﻣﺜﻞ إﻟﻘﺎء اﳋﻄﺒﺔ ،ﻧﻌﻢ ﺗﻜﺘﺐ وﺗﱪﻣﺞ اﻟﻴﻮم ً
ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻠﺰم أ ﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻘﻴﺪ اﳊﺮﰲ ﺑﲈ ﻛﺘﺐ ،ﻛﲈ أن اﳋﻄﺒﺔ ﻻ ﻳﻠﺰم ﺣﲔ اﻹﻟﻘﺎء اﻟﺘﻘﻴﺪ
ﺑﲈ ﻛﺘﺐ ﺑﻞ ﳚﺐ اﻟﺴﲑ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻷن اﳌﻌﺎﴎة ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﲈ ﻛﺘﺐ ﻳﺆدي ﻟﻠﺘﻠﻌﺜﻢ
واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻈﺎ دون اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﻜﺘﻮب ،وﻣﺒﺎﴍة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ

٩٢



ﻣﺎ ﺗﺘﺬﻛﺮه ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻻ ﻳﻌﺪ ﻫﺬا ﺧﻠﻼ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻹدارة ﺑﻞ
ﻫﻮ ﻋﲔ اﻟﺼﻮاب ﻷ ﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺘﺪرب ﻋﲆ اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ،أﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﲈ ﻛﺘﺐ
ﻓﺮﺑﲈ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺻﻮاﺑﺎ ﻟﻜﻨﻚ ﺳﺘﻘﻊ ﰲ ﺧﻄﺄ أﻛﱪ وﻫﻮ اﻟﱰدد واﳊﲑة واﻻﺿﻄﺮاب ،أﻣﺎ
ﺣﲔ اﻻرﲡﺎل ﻓﻨﻌﻢ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻧﺴﻴﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﴏ أو اﳋﻄﺄ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻜﻨﻚ
ﺳﺘﻜﺴﺐ ﻣﻬﺎرة اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﺑﻤﺮوﻧﺔ ﺗﺎﻣﺔ واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻓﻀﺎء اﻟﺰﻣﻦ دون أي ﻗﻴﻮد وﻣﺮة ﺑﻌﺪ
أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻢ أ ﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﲢﻔﻆ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ وأﻻ ﺗﻨﺴﻰ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﳑﺎ ﻛﺘﺐ.
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ ،وﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﻠﺤﻔﻆ
وﲢﻘﻖ ﻣﺮوﻧﺔ ﻛﺒﲑة.
إذا اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻔﻈ ً ﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺜﻞ ﺗﺪرﻳﺐ اﳋﻄﺎﺑﺔ ﲤﺎ ًﻣﺎ ،وﻳﺸﺒﻪ ﻫﺬا ﲤﺎﻣﺎ
اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﻮق ﳛﻤﻴﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﺮق ﻟﻜﻨﻚ ﺳﺘﻈﻞ ﻃﻮل ﻋﻤﺮك ﻻ ﲡﻴﺪ
اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ،أﻣﺎ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻮم دون ﻃﻮق ﻓﺴﺘﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺒﺬل ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﺪا وﺗﻌﺎﲏ ﻣﻦ
ﺻﻌﻮﺑﺔ وﻣﺸﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﲡﻴﺪ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﺛﻢ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻬﺎراﲥﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﻌﻮم
ﻣﺴﺎﻓﺎت ﺑﻌﻴﺪة ،وﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﻓﻨﻮﳖﺎ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﲥﺎ ،وﺑﻜﻞ ﻗﻮة وﺛﺒﺎت،
ﻓﻜﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﰲ إدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،اﻻﻋﺘﲈد ﻋﲆ اﳌﻜﺘﻮب ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﳊﻔﻆ
ﳛﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﴎﻳﻌﺔ وﻳﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ اﳊﻔﻆ وأﺧﻄﺎء اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻟﻜﻦ ﺳﺘﻈﻞ ﻃﻮل ﻋﻤﺮك
ﺣﺒﻴﺲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﻮب ،أﻣﺎ ﺣﲔ ﺗﻌﺰم وﺗﺒﺪأ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻔﻈﺎ ﺎ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﻣﻊ
ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻓﺴﻮف ﺗﺘﻘﻦ اﳌﻬﺎرة ﺛﻢ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﲠﺎ درﺟﺎت ودرﺟﺎت.

٩٣
ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ:
)ﺣﺪﺙﹾ( ﺃﻱ :ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ.
ﺣﺴﺐ اﻻﺳﺘﻘﺮاء واﳌﻼﺣﻈﺔ ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪم إﻧﺠﺎز اﻷﻫﺪاف:
 إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺴﻴﺎن اﳍﺪف.
 أو ﻧﺴﻴﺎن أﳘﻴﺘﻪ.
 أو ﻧﺴﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺘﻪ.
 أو ﻧﺴﻴﺎن ﻣﻮﻋﺪه اﳌﻜﺎﲏ أو اﻟﺰﻣﺎﲏ.
إن ﳎﺮد اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﳍﺪف ﺧﺎﺻﺔ إن ﻛﺎن ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﱰاﺧﻴ ًﺎ
ﻋﻦ وﻗﺖ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻨﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﻔﺘﺎح ﻣﻬﻢ ﺟﺪا وﻫﻮ :ﻣﻔﺘﺎح )ﺣﺪث(.
واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻜﺮار واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺎ ﺗﻢ ﲢﺪﻳﺪه.
وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻗﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺪة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﻮﺟﺪ ﳎﺎل ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ
ﻓﻴﺤﺼﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻹﻧﺠﺎز.
إن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻔﺘﺎح وﻇﻴﻔﺘﻪ إﳚﺎد اﻟﺪاﻓﻊ واﳊﺎﻓﺰ ﻟﻺﻧﺠﺎز ،ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﻹرادة ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق.
وﻳﻔﻴﺪ ﻫﺬا اﳌﻔﺘﺎح أ ﻀﺎ ﰲ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﳍﺪف وﻋﺪم ﻧﺴﻴﺎﻧﻪ ﻓﻼ ﻳﻔﻮت ﻣﻮﻋﺪ
إﻧﺠﺎزه أو ﺗﻔﻮت ﻓﺮﺻﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ.
إن اﻟﺘﻜﺮار أﺳﺎس اﳌﻬﺎرات ﻛﻠﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻣﻬﺎرة وﻻ ﺗﻘﺪم إﻻ ﺑﺘﻜﺮار اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ أو
ﺗﻜﺮار اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ث ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺄﻫﺪاﻓﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ وﺗﻄﻤﺢ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ.
ﻓﺤَ ﺪﱢ ْ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﲆ اﻷﻫﺪاف اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻟﻴﻜﻮن أدﻋﻰ ﻟﻠﺤﲈس ،وأ ﻌﺪ ﻋﻦ
اﻟﻴﺄس واﻹﺣﺒﺎط.
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ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻮاﺣﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺪف ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻜﺮاره وﺗﺼﻮﻳﺮه ،ﻓﻴﻠﺰم
ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،أو ﲨﻊ ﻛﻠﲈﲥﺎ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﺗﺬﻛﺮ ﲠﺎ ﲨﻴﻌً ﺎ ،ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺣﻔﻆ
اﳍﺪف وﺗﺼﻮﻳﺮه ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﺑﺄ ﻌﺎده ﻛﻠﻬﺎ.
إن اﻟﺘﻜﺮار واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻳﺆﺛﺮ ﺟﺪا ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻹرادة واﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﻷ ﻪ ﳛﻘﻖ اﻟﺬﻛﺮ
واﻟﻴﻘﻈﺔ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻹرادة.
ﻓﺄي ﻫﺪف ﺗﺮﻳﺪ ﺣﻘﺎ اﻧﺠﺎزه ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﺘﺎح )ﺣﺪث( ،وﺟﺮب ﻫﺬا ﻣﻊ
أﺻﻌﺐ اﻷﻫﺪاف ﻋﻠﻴﻚ وﺳﺘﺠﺪ ﺑﺈذن اﷲ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﺠﻌﺔ.
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺒﻜﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻴﺤﺼﻞ اﻹﻧﺠﺎز.
وإن ﻣﻦ اﳋﻄﺄ اﻻﻋﺘﲈد ﻋﲆ اﳌﻨﺒﻬﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﳌﻔﻜﺮات اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﲇ ،ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻧﺴﻴﺎن اﳍﺪف ﺣﺘﻰ ﳛﲔ ﻣﻮﻋﺪه ،ﺛﻢ ﳛﺼﻞ اﻟﺘﺬﻛﺮ اﳌﻔﺎﺟﺊ ﻟﻪ ،وﺗﻜﻮن ﻗﺪ
دﺧﻠﺖ ﰲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى أو ﺿﻌﻒ ﲪﺎﺳﻚ ﻟﻪ.
ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪا ﺗﻜﺮار إﻋﻼن ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪه ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪه ﻋﺪدً ا ﻣﻦ اﳌﺮات وﺧﺎﺻﺔ إذا
ﻛﺎن ﺷﺎﻗﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﻔﺲ ،ﻻﺣﻆ اﻷ ﺮ اﻟﻘﻮي اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻺﻋﻼم ﰲ اﳊﻤﻼت اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺎﺳﻠﻚ
ﻫﺬا اﳌﺴﻠﻚ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻚ.
ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪه أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺒﻴﺲ اﻷدراج أو ﺣﺒﻴﺲ اﳉﻴﺐ ،ﺣﺒﻴﺲ
اﻟﻨﺴﻴﺎن ﺑﻞ ﳚﺐ إﻋﻼﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ وﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺳﻴﺦ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة ﰲ اﻟﻘﻠﺐ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻺرادة.
ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪا أن ُﺗﻌْ ِ ﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ أو اﳌﻜﺘﺐ أو اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄ ﻚ ﺗﺴﲑ
وﻓﻖ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﳏﺪدة وﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬا اﻹﻋﻼم أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
 -١وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت ﺗﺪل ﻋﲆ اﳌﻮاﻋﻴﺪ.
 -٢اﻟﺘﴫﻳﺢ ﲠﺬا ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
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 -٣ﻋﺪم إﻋﻄﺎء ﻣﻮﻋﺪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﻣﻮاﻋﻴﺪ( واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﻋﺪ.
 -٤اﻟﺘﻘﻴﺪ اﻟﺘﺎم ﺑﻤﻨﻊ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ.
إن اﳋﻮاﻃﺮ واﻷﻓﻜﺎر وأﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﰲ اﻟﻘﻠﺐ ﳍﺎ أ ﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ
واﻓﺮا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﲈت واﻷﺣﺎدﻳﺚ
ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺴﻠﻮك واﻹرادة ﻓﺎﺟﻌﻞ ﳌﻮاﻋﻴﺪك ﻧﺼﻴﺒً ﺎ ً
ﻟﺘﻨﺎل ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
إن ﻣﻔﺘﺎح )ﺣﺪث( ﻣﻦ أﻗﻮى اﻷدوﻳﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﻨﺴﻴﺎن وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺬاﻛﺮة.
ﻣﺘﻰ ﻛﻨﺖ ﲠﺬه اﻟﺮوح وﲠﺬه اﻟﻴﻘﻈﺔ واﻟﺘﻮﺛﺐ ﻓﺎﻋﻠﻢ أ ﻚ ﻋﲆ ﺧﲑ وﺳﺘﺼﻞ
ﺑﻌﻮن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﺠﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻻ ﺗﻄﻤﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺘﻨﻘﻄﻊ وﺗﻘﻌﺪ.
ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ:
)ﻭﻛﹼﻞ( ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﷲ ﻭﺣﺪﻩ.
اﻟﺘﻮﻛﻞ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬاﺗﻪ ،وﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ أﻫﻢ
اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﻪ وﻓﻬﻤﻪ ،وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ،وذﻛﺮﺗﻪ ﻫﻨﺎ ﻷ ﻪ ﻣﻦ أﻫﻢ
أدوات ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ،ﻓﻬﻮ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻛﲈ 8 7
) ) ( J I H G FE D C B Aآل ﻋﻤﺮان .(١٥٩ :وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻷﳘﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺄﰐ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ.
ﻮل ا ﱠ ِ ِ ،أَﻋْ ﻘﻠُﻬَ ﺎ وَ أَ َﻮَ ﻛ ُﱠﻞ،أ َوْ
ْﻦﻣﺎﻟ ٍِﻚ ت ﻗ ََﺎل :ﻗ ََﺎل َر ُﺟ ٌﻞ » :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻋﻦ أَ َﺲ ﺑ ِ َ
وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﲏ(.
أُ ِﻃْﻠﻘُﻬَ ﺎ وَ أَ َﻮَ ﻛ ُﱠﻞ « .ﻗ ََﺎل » :اﻋْﻘِﻠْﮭَﺎ وَﺗَﻮَﻛﱠﻞْ «) .رواه اﻟﱰﻣﺬيّ ،
ﻫﺬا اﳌﻔﺘﺎح ﰲ ﺟﻬﺔ وﺑﻘﻴﺔ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﰲ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،إذ ﲤﺜﻞ ﻗﻮل رﺳﻮل
اﷲ ص » :اﻋْﻘِﻠْﮭَﺎ « ،وﻫﺬا اﳌﻔﺘﺎح ﻳﻤﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ص » :وَﺗَﻮَﻛﱠﻞْ «.
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اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻫﻮ اﻻﻋﺘﲈد ﻋﲆ اﷲ ـ ﰲ ﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب وأن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻠﺐ ﺑﲔ
اﳋﻮف واﻟﺮﺟﺎء ،اﳋﻮف ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ ﰲ أي ﳊﻈﺔ ،ورﺟﺎء اﻟﻨﺠﺎح وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻘﺼﻮد ﰲ ﻛﻞ
وﻗﺖ.
ﺻﻮر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﺘﺎح )وَ ّﻛﻞ(:
ﻟﻪ ﺛﻼث ﺻﻮر:
اﻷوﱃ :اﻻﺳﺘﺨﺎرة ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳍﺪف:
وﺳﺆال اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﺴﻬﻴﻠﻪ وﺗﻴﺴﲑه ،وﺣﺪﻳﺚ اﻻﺳﺘﺨﺎرة ﻣﻌﺮوف.
وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﲏ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﳛﺴﻦ ﺗﺪﺑﺮﻫﺎ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻃﻮﻳﻼ ،واﻻﻧﺘﻔﺎع ﲠﺎ
ﰲ اﳊﻴﺎة.
ﻟﻘﺪ ﺟﺮت ﻋﺎدة اﻟﻨﺎس أﳖﻢ ﰲ ﻛﻞ أﻣﻮرﻫﻢ ﻳﺴﺄ ﻮن ﻣﻦ ﻫﻮ أﻋﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺳﻔﺮا أو ﲡﺎرة أو دراﺳﺔ ،وﺑﻼ ﺷﻚ أن اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻘﲑ ﺿﻌﻴﻒ
ﺟﺎﻫﻞ ﻗﺎﴏ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﺴﺘﺨﲑ اﷲ اﻟﺬي أﺣﺎط ﺑﻜﻞ ﳾء ﻋﻠﲈ وﻫﻮ ﻋﲆ ﻛﻞ ﳾء ﻗﺪﻳﺮ،
وﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ اﳊﺪﻳﺚ :أن ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة اﺑﻦ آدم ﻛﺜﺮة اﺳﺘﺨﺎرﺗﻪ رﺑﻪ.
واﻟﻨﺎس ﻳﺘﻔﺎوﺗﻮن ﰲ ﻓﻘﻬﻬﻢ ﳌﻌﻨﻰ ﺣﺪﻳﺚ اﻻﺳﺘﺨﺎرة ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻋﻈﻴﲈ ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻟﻔﻈﺎ وﺑﻔﻘﻪ ﳎﻤﻞ ﳌﻌﻨﺎه ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺪرك ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ إدراﻛﺎ ﺗﺎﻣﺎ وﻫﺬا ﻫﻮ
اﳌﺘﻮﻛﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ،أﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ وﺣﺎﻟﻪ ﺗﻘﻮل ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻬﺬا ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺨﲑ.
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﷲ ـ ﺣﲔ وأ ﻨﺎء ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف:
وﺣﺎﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا ﺣﺎل ﻣﻦ ﻳﺴﲑ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﲑ آﻣﻦ ﳜﺎف ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﻳﻖ،
وﻳﺮﺟﻮ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺄﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ ،وﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﻄﺎع ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ،وﻣﺎ أﻛﺜﺮ
ﻟﺼﻮص اﻟﻮﻗﺖ ﻧﺴﺄل اﷲ أن ﻳﻜﻔﻴﻨﺎ ﴍﻫﻢ ﺑﲈ ﺷﺎء إﻧﻪ ﻋﲆ ﻛﻞ ﳾء ﻗﺪﻳﺮ.
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اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﻔﺮح ﺑﻨﻌﻤﺔ اﷲ ـ:
ﺻﻐﲑا  ،واﻣﺘﻼء
ً
أي اﻟﻔﺮح ﺑﻌﻈﻴﻢ ﻣﻨﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻚ إذ ﺣﻘﻖ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻬﲈ ﻛﺎن
اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺸﻜﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،واﻻﻋﱰاف ﺑﻤﻨﺘﻪ وﻓﻀﻠﻪ ،وﻋﺪم ﺣﺼﻮل أي ذرة ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺐ أو
رؤﻳﺔ اﻟﻨﻔﺲ واﻻﻋﺘﺪاد ﲠﺎ.
وﺗﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻗﻮل اﷲ ) (CB A @ ) 8إﺑﺮاﻫﻴﻢ:
 .(٧ﻓﺘﻄﻠﻊ داﺋﲈ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ،واﺣﺬر اﳊﺮﻣﺎن واﻟﺘﻌﺴﲑ ،ﻓﺎﺷﻜﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﻛﻞ إﻧﺠﺎز ﻛﺒﲑ
أو ﺻﻐﲑ ،ﻟﻴﻠﻬﺞ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺴﺎ ُﻧﻚ وﻳﻤﺘﻠﺊ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻚ ،أﻣﺎ ﻛﺜﺮة اﻟﺘﺬﻣﺮ واﻟﺸﻜﻮى وﻃﻠﺐ أن
ﻳﻜﻮن أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻓﻼن أو أﺣﺴﻦ ﳑﺎ ﻛﺎن ،وﺣﺼﻮل اﻟﺘﺴﺨﻂ ﺣﲔ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻬﺬا ﺧﻼف
اﻟﺸﻜﺮ.
ﳚﺐ أن ﺗﺸﻜﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ إﻧﺠﺎز اﻟﻴﺴﲑ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﺜﻠﻚ ﰲ ﻫﺬا ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻘﲑ
اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﺮح ﺑﺎﻟﻌﻄﻴﺔ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﻓﻬﺔ ﺣﻘﲑة ﻷ ﻪ ﻣﻌﱰف ﺑﻔﻘﺮه ﳏﺘﺎج ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻌﻄﻴﺔ.
اﻟﺼﱪ واﻟﺸﻜﺮ:
ﺗﺬﻛﺮ أ ﻚ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻚ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻷﻋﲈﻟﻚ وﳏﺎوﻟﺔ إﻧﺠﺎزﻫﺎ داﺋﺮ ﺑﲔ أﻣﺮﻳﻦ:
اﻷول :اﻟﺸﻜﺮ ،ﺷﻜﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻴﴪه ﻟﻚ ﻣﻦ أﻋﲈل.
اﻟﺜﺎﲏ :اﻟﺼﱪ ،اﻟﺼﱪ ﻋﲇ ﻣﺎ ﺗﻼﻗﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﻌﻮﻗﺎت ،وﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪه ﻣﻦ
أوﻗﺎت  ،وﻻ ﺗﻨﺲ اﻟﺮﴇ ﺑﻌﻄﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺗﺴﻬﻴﻠﻪ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻼ وأن ﺗﺴﺘﻜﺜﺮ ﻓﻀﻠﻪ
وﻣﻨﺘﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﻟﻴﺰﻳﺪك ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ،وإﻳﺎك وﻛﺜﺮة اﻟﺘﺴﺨﻂ واﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن ﺿﻴﺎع اﻟﻮﻗﺖ
واﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻴﺄس واﻻﻧﻘﻄﺎع  ،ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺮﴇ واﻟﺸﻜﺮ ،وﺳﺆال اﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ.
ﻣﻴﴪا وﺣﻴﻨ ًﺎ
ﺳﻬﻼ ً
إن إﻧﺠﺎز اﻷﻫﺪاف ﻳﺘﻔﺎوت ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻓﺤﻴﻨﺎ ﲡﺪه ً
ﻳﺘﻌﴪ وﻳﺘﻌﺬر ﻣﻊ ﺷﺪة اﳌﺤﺎوﻟﺔ ،أو ﳛﺼﻞ اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻟﻪ أو ﻧﺴﻴﺎن أﳘﻴﺘﻪ وإﳘﺎﻟﻪ اﻟﺦ،
ﻓﺄ ﺖ داﺋﺮ ﰲ إدارة وﻗﺘﻚ ﺑﲔ اﻟﺼﱪ واﻟﺸﻜﺮ ،اﻟﺼﱪ ﺣﲔ ﺗﺘﻌﴪ اﻷﻣﻮر وﺗﺘﻌﻘﺪ،
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واﻟﺸﻜﺮ ﺣﲔ ﺗﺘﻴﴪ وﺗﺴﻬﻞ ،وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻷﺣﺪ إﻻ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ،وﳚﺐ اﳊﺬر ﻣﻦ اﻟﻌﻜﺲ
ﺑﺄن ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻀﺠﺮ واﻟﺘﱪم واﻟﻴﺄس ﺣﲔ اﻟﻌﴪ ،واﻟﻔﺮح واﻟﺒﻄﺮ واﻷﴍ واﻟﻌﺠﺐ
واﻟﻐﺮور ﺣﲔ ﺗﺘﻴﴪ اﻷﻣﻮر وﺗﺘﻮاﱄ اﻻﻧﺘﺼﺎرات واﳌﻜﺎﺳﺐ وﺗﺘﺪﻓﻖ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ ﻛﻞ
ﺟﺎﻧﺐ.،
اﻋﻘﻠﻬﺎ وﺗﻮﻛﻞ:
إن اﻷﺧﺬ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﻘﻮة واﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻞ ﻗﺪ ﳚﺐ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ،إن ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻠﺠﺎﺋﻊ
وا ﺎء ﻟﻠﻌﻄﺸﺎن ،ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ أن ﻳﱰك اﻷﻛﻞ واﻟﴩب وﻳﻘﺎل ﺗﻮﻛﻞ ﻋﲆ اﷲ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﺗﺮﻛﻪ دون ﻓﻌﻞ ﻟﻸﺳﺒﺎب.
إن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ أﻫﻢ وأﺧﻄﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﻘﻮة ﻟﻠﻔﺮد وﻟﻸﻣﺔ ﻓﺎﳌﺸﺎﻫَ ﺪ
ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ وﻳﺘﻜﺮر ﻳﻮﻣﻴ ﺎ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﺮاد واﻟﺪول أن ﻣﻦ ﱂ ﳜﻄﻂ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﺸﻞ
وﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﺆﺧﺮة وﻟﻮ ﻛﺎن ﺻﺎﳊﺎ ،وﻣﻦ ﳜﻄﻂ ﺑﺠﺪ وﺑﺼﲑة وﺧﱪة وﺗﻜﺮار ﲡﺮﺑﺔ
وﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺰﻣﺎم اﳌﺒﺎدرة وﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﺎﺳﻘً ﺎ.
ﻓﺎﻻﻫﺘﲈم ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻜﻞ ﺻﻐﲑة وﻛﺒﲑة أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻗﻮة اﻷﻣﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻋﲆ ﲢﻘﻴﻖ
ﻋﺰﲥﺎ ،ﻻ ﻳﺼﺢ ﻷي ﻓﺮد أن ﳛﺘﻘﺮ ﻧﻔﺴﻪ وأن ﻳﻀﻴﻊ وﻗﺘﻪ وﻃﺎﻗﺘﻪ ﻓﻬﺪرﻫﺎ ﻫﻮ ﻫﺪر
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وﻫﻞ اﻟﺬي ﳜﻄﻂ وﳚﺘﻬﺪ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻛﻞ ﻋﲆ اﷲ؟
ﺑﻞ ﻣﻦ ﳜﻄﻂ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻪ ﺑﺠﻼء ووﺿﻮح وﻳﺘﺒﲔ ﻟﻪ ﻓﻘﺮه وﺷﺪة
ﺣﺎﺟﺘﻪ إﱃ رﺑﻪ وﻣﻮﻻه ﻓﻴﺰداد ﺗﻮﻛﻠﻪ ﻋﲆ اﷲ ﻷ.
أﻣﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺨﻄﻄﲔ أو ﺿﻌﻔﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻠﻴﺲ
ﻋﻴﺒﺎ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻴﺐ ﰲ اﻟﺸﺨﺺ ﺣﲔ رأى ﻧﻔﺴﻪ وأﻋﺠﺐ ﺑﺘﺪﺑﲑه.
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ﻧﺤﻦ ﻣﺘﻌﺒﺪون ﺑﻔﻌﻞ اﻷﺳﺒﺎب ﻻ ﺑﻌﺒﺎدة اﻷﺳﺒﺎب ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻟﻸﺳﺒﺎب ﺗﺄ ًﲑا
وأ ﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻌﻞ اﻷﺳﺒﺎب ،وﻣﺘﻌﺒﺪون ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﷲ واﻻﻋﺘﲈد ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻋﲆ اﻷﺳﺒﺎب،
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وأي ﻧﻘﺺ ﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺧﻠﻼ ﰲ اﻹﻳﲈن
واﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻄﻞ اﻷﺳﺒﺎب ﺧﻠﻞ وﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب ﺧﻠﻞ وﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ اﻷﺳﺒﺎب
وﻳﻨﻔﻲ أ ﺮﻫﺎ أ ﻀﺎ ﺧﻠﻞ.
ﺗﺬﻛﺮ أ ﻚ ﻋﺒﺪ:
اﻟﻌﺒﺪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻓﻬﻮ وﻣﺎ ﻣﻠﻚ ﻣﻠﻚ ﻟﺴﻴﺪه ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺼﺢ ﻋﺠﺐ أو ﻓﺨﺮ ﺑﻞ
اﻟﻮاﺟﺐ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺬل واﻻﻋﱰاف ﺑﺎﳌﻨﺔ واﻟﻔﻀﻞ ﷲ وﺣﺪه ﻻ ﴍﻳﻚ ﻟﻪ.
ﺟﺎزﻣﺎ أن ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻤﻦ اﷲ وﻣﺎ أﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ
ً
ﳚﺐ داﺋﲈ أن ﺗﻌﺘﻘﺪ
ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻚ.
أﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻜﺲ ﻓﻬﺬا ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻠﻌﺒﻮدﻳﺔ أو ﻟﻜﲈﳍﺎ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن.
ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح ﳚﺐ أن ﻳﻘﻊ ﰲ ﻗﻠﺒﻚ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﷲ ﻷ،
وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺸﻜﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺎ ﻳﱰﺟﻢ إﱃ ﻛﺜﺮة اﺳﺘﻐﻔﺎر وﺛﻨﺎء وﺗﺴﺒﻴﺢ وﲤﺠﻴﺪ وﺻﺪﻗﺔ
وﺻﻼة؛ ﻣﺜﻞ ﺻﻼة اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺘﻲ ﺻﻼﻫﺎ اﻟﻨﺒﻲ ص ﺿﺤﻰ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻓﺘﺤﺖ ﻓﻴﻪ
ﻣﻜﺔ.
وﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﺸﻞ أو ﺗﻌﺴﲑ أو ﺿﻴﻖ ﳚﺐ أن ﺗﻌﻠﻢ أن ﻫﺬا اﺑﺘﻼء ﻣﻦ اﷲ
ﺗﻌﺎﱃ وإﻧﺬار ﻣﺒﻜﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻘﺺ أو ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ إﺻﻼح وﻋﻼج ﻓﺘﺒﺎدر إﱃ
اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر وﺗﻌﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨًﺎ أ ﻪ ﻟﻦ ﻳﻨﺠﻴﻚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺸﻞ وﻳﻤﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح إﻻ اﷲ
وﺣﺪه ﻻ ﴍﻳﻚ ﻟﻪ ﻓﺘﺘﴬع إﻟﻴﻪ أن ﳛﻘﻖ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ،ﺛﻢ ﺗﻔﺘﺶ وﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ
اﻟﻔﺸﻞ وﲢﺎول إﺻﻼﺣﻪ.



١٠٠
ﺟﻮاﺋﺰ وﺣﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻮﻛﻞ:

ﻣﻦ ﲢﻘﻖ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ وﺗﻮﻛﻞ ﻋﲆ اﷲ وﻓﻮض أﻣﺮه إﱃ ﺳﻴﺪه وﻣﻮﻻه ﺣﺼﻞ ﻋﲆ
ﺟﻮاﺋﺰ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
اﺳﺘﻐﻼﻻ ﺗﺎﻣﺎ ﻟﻜﻞ دﻗﻴﻘﺔ
ً
 اﻧﴩاح اﻟﺼﺪر واﳊﲈس واﻟﻨﺸﺎط وﻫﺬا ﳛﻘﻖ
اﺳﺘﺜﲈر ﻋﺎﻟﻴ ً ﺎ ﺟﺪً ا
ًا
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺄﻋﲆ ﻗﻮة وأﻗﻮى ﺑﺼﲑة ،وﻫﺬا ﳛﻘﻖ
وﻓﺮﺻﺎ ﻛﺒﲑة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح واﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص.
ً
ﻟﻠﻮﻗﺖ
 اﻟﺴﲈﺣﺔ واﳌﺮوﻧﺔ ﰲ إدارة اﻟﻮﻗﺖ وﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻫﻮ ﻣﺒﻨﻲ
ﻋﲆ اﻧﴩاح اﻟﺼﺪر وﻫﺬا ﳛﻘﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ وﲣﻄﻲ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت.
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻮﻛﻞ:
اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻫﻮ اﻻﻋﺘﲈد اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ،ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﷲ وﺣﺪه ﻻ ﴍﻳﻚ ﻟﻪ،
وﻫﻮ ﺛﻤﺮة وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ .ﻓﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻢ واﻹﻳﲈن اﻟﺬي ﻳﻮرث
اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻴﻘﲔ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،واﻟﺘﻮﻛﻞ ﻫﻮ ﺛﻤﺮة ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﷲ ﻷ ،ﻟﺬﻟﻚ داﺋﲈ
ﻳﻌﻄﻒ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﲆ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻛﲈ ﰲ اﻵﻳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
i h g f e d c b a `) 
) ( kjﻫﻮد.(١٢٣:
) ( [ Z Y X W V U T S ) اﳌﺰﻣﻞ.(٩ :
) (W V U T SR Q P O N) اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ.(١٣ :
) ( FE D C B A @ ?) اﳌﻠﻚ.(٢٩ :
) ( 5 4 3 2 ) اﻟﻔﺎﲢﺔ.(٥ :
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إ ًذا ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻜﻼم ﰲ ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻮﻛﻞ أ ﻪ ﻗﻮة اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻼ إ إﻻ اﷲ اﻟﺬي
ﻳﻮرث اﻻﻋﺘﲈد ﻋﻠﻴﻪ وﺣﺪه دون ﺳﻮاه.
وﻋﻼﻣﺔ وﺟﻮده ﻗﻮة وﺿﻌ ًﻔﺎ ﻫﻮ ﻛﺜﺮة اﻟﺪﻋﺎء وﺷﺪة اﻟﺘﴬع واﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ
واﻻﺑﺘﻬﺎل إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﺼﻐﲑ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺒﲑ وﰲ اﻟﻴﺴﲑ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺴﲑ وﰲ اﻟﺴﻬﻞ ﻗﺒﻞ
اﻟﺼﻌﺐ ،ﰲ ﲨﻴﻊ أﻣﻮر اﳊﻴﺎة ،وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻋﺎء واﻟﺘﴬع واﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﰲ ﺻﻼة ،ﻛﲈ ﻛﺎن
اﻟﻨﺒﻲ ص إذا ﺣﺰﺑﻪ أﻣﺮ ﻓﺰع إﱃ اﻟﺼﻼة.
ﻣﻊ ﻛﻞ ﻧ َﻔﺲ ﻣﻦ أ ﻔﺎﺳﻚ ﳚﺐ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﷲ ﻷ ﺗﻘﻮل ﺑﻘﻠﺒﻚ ﻗﺒﻞ ﻟﺴﺎﻧﻚ
ﻳﺎ رب ﻳﺎ اﷲ أﻋﻨﻲ وإن ﱂ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻼ ﻣﻌﲔ ﱄ ﺳﻮاك.
وإن ﰲ أذﻛﺎر اﻟﺼﺒﺎح واﳌﺴﺎء ﻣﺎ ﻳﻘﺮر ﻫﺬه اﳊﻘﻴﻘﺔ وﻳﺆﻛﺪﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﻗﻮة ﳌﻦ ﺗﺄﻣﻞ
وﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﲈ ﻳﻘﺮأ وﻳﻘﻮل ،إﳖﺎ ﻛﻠﲈت ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﺮﰊ وﺗﺰﻛﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻘﺮاءة
ﺑﻘﻠﺐ ﻟﺘﺆﰐ أﻛﻠﻬﺎ ﻟﻴﻔﺘﺢ ﳍﺎ اﻟﻘﻠﺐ أ ﻮاﺑﻪ ،ﻟﺘﺼﻞ إﱃ أﻋﲈق أﻋﲈﻗﻪ ،ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ وﺗﺆﺛﺮ،
وﺗﻮﻗﻆ وﺗﻨﺒﻪ وﺗﺬﻛﺮ.
ﻋﻼﻣﺔ وﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻮﻛﻞ:
ﻋﻼﻣﺔ وﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻛﺜﺮة اﻟﺘﴬع ودواﻣﻪ وﺷﺪﺗﻪ ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻘﻴﺎس اﻟﻈﺎﻫﺮ
ا ﺎدي اﳌﺤﺴﻮس ﳍﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻠﺒﻲ اﻟﺒﺎﻃﻨﻲ.
وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﴬع واﻹﳊﺎح واﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺼﻐﲑ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺒﲑ واﻟﻴﺴﲑ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺴﲑ
واﻟﺴﻬﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻌﺐ.
أﻣﺎ إﳘﺎل اﻟﺘﻮﻛﻞ وﺗﺮﻛﻪ إﻻ ﺣﻴﻨﲈ ﳛﺲ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ وﺗﻐﻠﻖ ﰲ وﺟﻬﻪ اﻟﺴﺒﻞ
ﻓﻬﺬا ﺗﻔﺮﻳﻂ وﺗﻀﻴﻴﻊ ،اﻟﺘﻮﻛﻞ روح ﳚﺐ أن ﺗﴪي ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ أ ﻔﺎﺳﻪ.
ﻣﻊ ﻛﻞ دﺧﻮل وﺧﺮوج وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺔ أو ﺳﻜﻮن وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻧﻄﻖ أو ﺻﻤﺖ
وﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﻔﻜﲑ ﺗﺬﻛﺮ أ ﻚ ﺿﻌﻴﻒ وأ ﻚ ُﻣﻌَ ﱠﺮ ٌض ﻟﻸﺧﻄﺎر ،وأوﳍﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻟﻚ
ﺑﺎﳌﺮﺻﺎد وأ ﻪ ﻳﺘﺤﲔ ﻣﻨﻚ أي ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻴﻮﻗﻌﻚ ﰲ ﴍﻛﻪ وﻳﺴﻠﺴﻠﻚ ﰲ ﻣﺼﺎﺋﺪه وأ ﻚ
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ﻋُ ﺮﺿﺔ ﻟﻶﻓﺎت ﰲ ا ﺎء واﳍﻮاء واﻟﻄﻌﺎم واﻟﴩاب واﻟﱪ واﻟﺒﺤﺮ إﻻ أن ﳛﻔﻈﻚ اﷲ
ﺣﺬرا.
وﳛﺮﺳﻚ ﻓﻜﻦ داﺋﲈ ﻣﺘﻴﻘ ًﻈﺎ ً
إن اﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻫﺪي اﻟﻨﺒﻲ ص ﳚﺪ ﻫﺬه ﺣﺎﻟﻪ ﳍﺞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺬﻛﺮ اﷲ ﻷ ،دوام
اﻟﺘﴬع إﱃ اﷲ ،ﻻ ﳞﺪأ وﻻ ﻳﻄﻤﺌﻦ إﻻ ﺑﺬﻛﺮ اﷲ ،ﺑﺎﻟﺘﴬع إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻪ ،داﺋﲈ ﻳﺮﺟﻮ
وﳜﺎف.
اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ واﻟﻨﺠﺎح:
اﻹﻧﺠﺎز واﻟﺴﻌﻲ واﻟﻨﺸﺎط ﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﻴﺄس وﺿﻴﻖ اﻟﺼﺪر أ ﺪً ا.
إن اﻟﻨﺠﺎح ﰲ إﻧﺠﺎز اﻷﻫﺪاف وإدارة اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﺘﻢ دون اﻧﴩاح
اﻟﺼﺪر وﻗﻮة اﻹرادة ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺴﻌﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ واﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ واﺳﺘﻤﺮاره ﻫﻮ
اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺠﺎز اﻷﻫﺪاف.
ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﻮة اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻨﻔﺲ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺘﻐﲑات اﳊﻴﺎة ﻣﻦ
رﺧﺎء وﻳﴪ أو ﺷﺪة وﻋﴪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻄﻐﻰ اﻟﻠﻬﻮ واﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﰲ ﺣﺎل اﻟﻴﴪ واﻟﺮﺧﺎء ،وﻻ
ﻳﻄﻐﻰ اﻟﻴﺄس واﻟﻘﻨﻮط ﺣﺎل اﻟﺸﺪة واﻟﴬاء ،ﺑﻞ ﳛﺼﻞ اﻻﺗﺰان واﻻﻧﻀﺒﺎط واﳉﺪ ﰲ
اﳊﺎﻟﲔ ،وﳛﺼﻞ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﴪﻳﻊ واﻟﻘﺮارات اﻟﺴﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﺼﻞ ﺑﻔﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ
واﺿﺢ ﺟﲇ.
وﻗﺪ ذﻛﺮ اﷲ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ واﳌﺘﻐﲑات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻹﻧﺴﺎن
ﰲ اﳊﻴﺎة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 8 7 6 5 4 3 2 1 0) 8
) ( :9اﻟﺒﻘﺮة ،(١٥٥:ﻓﻬﺬه اﻟﻈﺮوف وأﻣﺜﺎﳍﺎ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ وﺿﻴﻖ اﻟﺼﺪر ﰲ اﳊﻴﺎة
وﻋﻼﺟﻬﺎ أﲨﻠﺘﻪ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ A @ ? > = < ;) 8
Q P ON M L K J I H G F E D C B
) (Rاﻟﺒﻘﺮة.(١٥٧ – ١٥٥ :
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ﻠﻚ
اﻟﻌﻼج ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر :اﻻﻋﺘﻘﺎد اﳉﺎزم واﻟﻴﻘﲔ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺒﺪ ﷲ ِ ﻣ ٌ
ﻟﺴﻴﺪه وﻣﻮﻻه ،وأن اﳍﺪف ﻫﻮ اﻟﺪار اﻵﺧﺮة ،وأن ﻫﺬه اﳊﻴﺎة دار ﻣﺆﻗﺘﺔ وأن اﳉﻤﻴﻊ
راﺟﻊ إﱃ اﷲ.
ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻗﻮة اﻟﻨﻔﺲ وﴍح اﻟﺼﺪر ﰲ
ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮال واﻷوﻗﺎت ،وﻣﻦ َﺛ ﱠﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﳊﻴﺎة.
َْﺲ ذ َ َاك ِﻷ َ َﺣﺪٍ إ ِﻻ
ص ُْ :ﻤ»ﺆﻣ ِِﻦ إ ِن أ َ ْ َﺮه ُ ُ ُ ﻪ َ ْﺧٌ َ ،وﻟ َ
ﱠﺒﻲِﺮ ا ْ
ﻗﺎلﻷ اﻟ َﻨ ْ ﱡ
َ َﻋﺠﺒ ً ﺎ ِ
ﺻ َ ﻓ َ َ َن َ ْﺧً َا ُ «
ِﻦ،ﺘ ْ ُ ﻪ َ ُاءَ َﺷ َﻜﺮ ﻓ َ َ َن َ ْﺧً َا ُ َ ،و ِْن أ َ َﺻﺎ َ ﺘ ْ ُ ﻪ َ ُاء َ َ
إ ِْن أ ِﻠ َ ْ َ ُ ْﺻﻤﺎﺆﻣ ِ َ
)رواه ﻣﺴﻠﻢ(.
ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ:
)ﺭﻛﱢﺰ (ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻷﻧﺎﺓ:
وﻫﺬا اﳌﻔﺘﺎح ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ،وﺳﺒﺐ ﺗﺮﻛﻪ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻣﻊ
ﺣﺐ اﻟﻈﻬﻮر وﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح وﻋﺪم اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ وﻋﺪم ﻓﻬﻢ اﻟﺬات وﻣﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرات،
ﺳﺒﺒﻪ اﳉﻬﻞ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺘﻔﻮق واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ وﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﺑﺪﻗﺔ ،وﻋﺪم
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺠﺎح.
ﻛﻞ ﻫﺬه أﺳﺒﺎب ﺗﺆدي إﱃ ﻓﻘﺪ ﻫﺬا اﳌﻔﺘﺎح اﳉﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف.
وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ:
اﻷول :اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﻘﻠﺒﻲ:
إﻧﻪ ﻣﺘﻰ وﺟﺪ اﻟﻘﻠﺐ اﳊﻲ اﻟﻨﺎﺑﺾ ﺑﺎﳊﲈس واﻟﻨﺸﺎط ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ اﻻﺳﺘﻐﻼل
ﻣﺮﻳﻀﺎ
ً
ﻟﻜﻞ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﺳﺘﺜﲈرﻫﺎ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﺟﺪﻳﺪ وإﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪ ،وﻣﺘﻰ ﻛﺎن اﻟﻘﻠﺐ
ﺧﺎﻣﻼ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻼﺣﻆ أن اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﴤ دون إﻧﺘﺎج ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻞ ﻳﻀﻴﻊ ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻴﲈ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﻐﻠﻪ ﺑﲈ ﻳﴬ.
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إن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﻀﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷوﻗﺎت دون إﻧﺘﺎج ﻳﺬﻛﺮ ،واﻟﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ
ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻘﻠﺐ ،إن اﻟﺸﺨﺺ ذو اﻟﻘﻠﺐ اﳊﻲ اﳌﻔﻜﺮ اﻟﻨﺎﺑﺾ ﻳﻜﺜﺮ ﺧﲑه وﻳﻐﺰر إﻧﺘﺎﺟﻪ
وﺗﺮى أن إﻧﺘﺎﺟﻪ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﺑﻜﺜﲑ.
إن ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺎﴐ وإﻗﺒﺎﻟﻪ واﺟﺘﲈﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﺄي
أﻣﺮ آﺧﺮ ﻟﻪ أ ﺮ ﻗﻮي ﺟﺪا ﻋﲆ ﴎﻋﺔ وﻛﺜﺮة اﻹﻧﺘﺎج ،واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﻮاﻗﻊ أﺻﺪق دﻟﻴﻞ ﻋﲆ
ذﻟﻚ ،وﻟﻪ أ ﺮ ﻋﲆ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﻗﻮﺗﻪ.
ﺻﺎﺣﺒَ ﻬﺎ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﻘﻠﺒﻲ ﺟﺎءت ﻣﺘﻘﻨﺔ وﻗﻮﻳﺔ وﳏﻜﻤﺔ،
َ
إن ﲨﻴﻊ اﻷﻫﺪاف ﻣﺘﻰ
وﻣﺘﻰ ﻓﺎرﻗﻬﺎ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﻘﻠﺒﻲ ﺟﺎءت ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء واﻟﻨﻮاﻗﺺ.
ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ أوﻻ أن ﻧﺪرك أﳘﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻠﺐ وﻣﺎ ﳛﻘﻘﻪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ ،ﺛﻢ
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ.
اﻟﺜﺎﲏ :اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﻌﻤﲇ:
ﻫﻮ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻮاﺣﺪ وﻋﺪم اﻟﺘﺸﺘﺖ ﺑﲔ أﻫﺪاف
ﻛﺜﲑة وﻛﺜﺮة اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أول وﻻ آﺧﺮ.
وﻣﻦ ﺻﻮر ذﻟﻚ ﻣﺬاﻛﺮة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺪروﺳﻪ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﺒﺪأ ﲠﺎ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ
وﰲ ﻛﻞ ﻣﺎدة ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮﻛﺰ ﻋﲆ ا ﺎدة اﳊﺎﻟﻴﺔ وﻳﻨﺴﻰ اﳌﻮاد اﻷﺧﺮى.
اﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻳﺸﺘﺖ ذﻫﻨﻪ ﺑﲔ اﳌﻮاد وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺿﻴﻖ
اﻟﻮﻗﺖ.
وﻛﺬﻟﻚ َﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﻣﴩوع واﺣﺪ ﻳﻨﻬﻴﻪ ﺛﻢ
ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻟﻠﺬي ﻳﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻓﻬﺬا ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﺘﺎت ﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ دون إﻧﺠﺎز
أي ﻣﻨﻬﺎ.
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﻛﺘﺎب ﺗﻨﻬﻴﻪ ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﺘﺎت ﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻜﺘﺐ.

١٠٥
ﺳﺘﻼﺣﻆ أ ﻚ ﲠﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺠﺰ أﻫﺪاﻓﻚ واﺣﺪً ا ﺑﻌﺪ اﻵﺧﺮ ،أﻣﺎ ﺣﲔ اﻟﻌﺠﻠﺔ
واﻟﻐﻤﻮض ﻓﻠﻦ ﺗﻨﺠﺰ ﺷﻴﺌ ًﺎ ،وإن أ ﺠﺰت ﻓﻠﻦ ﲢﺲ ﺑﻄﻌﻢ اﻹﻧﺠﺎز وﻟﻦ ﺗﺮى ﻟﻪ أ ﺮا.
ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ رأس ﻣﺎل ﺻﻐﲑ ﻓﻴﻘﻮم ﺑﻌﲈرة ﻋﴩة ﻣﺴﺎﻛﻦ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ وﻫﻮ
ﺻﻐﲑا
ً
ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺳﻮى ﻣﺎل ﻗﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻹﻧﺠﺎز ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻓﺘﺠﺪه ﰲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺠﺰ ﺷﻴﺌ ً ﺎ
ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﲤﺮ اﻟﺴﻨﻮات دون أن ﻳﻨﻬﻲ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﲈ ﻟﻮ رﻛﺰ ﺟﻬﺪه وﻣﺎﻟﻪ ﰲ ﻣﺴﻜﻦ
واﺣﺪ وأﳖﺎه ﺛﻢ ﺑﺎﻋﻪ ﺛﻢ ﺑﺪأ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺳﺘﺠﺪه ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻳﻨﻬﻲ ﻣﺴﻜﻨﺎ وﰲ ﺧﻼل
اﻟﻌﴩ ﺳﻨﻮات ﻳﻨﻬﻲ اﳌﺴﺎﻛﻦ اﻟﻌﴩ ﻛﻠﻬﺎ.
وﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻔﺘﺢ ﻋﴩة ﳏﻼت ﺑﻴﻨﲈ ﻗﺪرﺗﻪ ﳏﻞ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ.
وﻗﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﳌﻦ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ دﻋﻮﻳﺔ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﺟﺘﲈﻋﻴﺔ.
إن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻳﺸﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﺳﺔ اﳌﻜﱪة ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﲆ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﲈش ﻓﺘﺠﺪ أﳖﺎ ﺑﻌﺪ دﻗﺎﺋﻖ ﲢﱰق ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳉﻬﺪ ﻋﲆ اﳍﺪف اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻮاﺣﺪ ﲡﺪ أ ﻪ ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز اﳍﺪف ﺗﻠﻮ اﳍﺪف واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻧﺠﺎح إﱃ آﺧﺮ ،ﺑﻴﻨﲈ إذا ﻓﻘﺪ
اﻟﱰﻛﻴﺰ وﺗﻮزع اﳉﻬﺪ ﻋﲆ أﻫﺪاف ﻛﺜﲑة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﺎﳌﺸﺎﻫﺪ أن اﻟﺴﻨﻮات ﺗﻠﻮ
اﻟﺴﻨﻮات ﲤﺮ دون إﻧﺠﺎز أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف.
ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ:
)ﻋﻘﹼﺐ (ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ:
ﻗﻠﺐ اﳌﻮﺿﻮع وﺧﻼﺻﺘﻪ ،وﻫﻮ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻋﻴﺪ ،أن ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻮﻋﺪ وﻳﻜﱪ ﰲ
ﻧﻔﺴﻚ ،أﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻈﺮة ﻟﻠﻤﻮاﻋﻴﺪ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪً ا ﻓﻬﺬا ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻟﻠﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ.
واﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ ذﻟﻚ أن ﺗﻌﻘﺐ ﻋﲆ ﻛﻞ إﺧﻼف ﳌﻮﻋﺪ أو ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺧﺮ ،أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﲢﺪده ﻛﲈ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪوام أو إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة أو دﺧﻮل
اﻻﻣﺘﺤﺎن أو ﺑﺪاﻳﺔ وﳖﺎﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﻼﻣﻲ أو ﳏﺎﴐة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ أو ﺣﺼﺔ دراﺳﻴﺔ،
أن ﺗﻨﻈﺮ إﱃ أرﻗﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻌﻤﻖ ﺷﺪﻳﺪ وأن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻌﺎﲏ ﻗﻮﻳﺔ.
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إذا ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ ﻣﻮاﻋﻴﺪك اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﲠﺬه اﻟﺮوح وﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﲆ
ﺟﻬﻮدك ،أﻣﺎ ﴏف اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻨﻈﲑ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻬﺬا ﻣﻬﻢ وﻣﻔﻴﺪ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﻘﻰ
ﺣﱪا ﻋﲆ ورق إن ﱂ ﻳﺘﻮج ﺑﻤﻔﺘﺎح ﻋﻘﺐ.
إﻧﻚ ﺣﲔ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﳌﻔﺘﺎح ﺗﺘﺤﻤﺲ ﻟﻠﻤﻮاﻋﻴﺪ وﲢﺴﺐ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،وﺣﲔ ﺗﱰك
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻨﺴﻰ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ وﻛﺄن ﺷﻴﺌ ًﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ،وﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﻬﺎ واﻷﻣﺮ ﻛﲈ ﻫﻮ،
إذا ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﻌﺐ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺎ دام ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ أو أ ﻪ ﳎﺮد ﺗﺴﻠﻴﺔ وﳐﺎدﻋﺔ
ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻻ ﻏﲑ.
إ ًذا ﻣﻦ اﻵن ﺣﺪﱢ دْ وﻋﻘﱢ ْﺐ ،ﺣﺪد اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﳚﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻣﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
أﺧﺮى ﻳﺴﺘﻮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻋﺪﻣﻪ ،ﻣﻊ أ ﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﲏ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺑﻞ اﺳﻤﻪ
أﻣﺎﲏ وﺗﻄﻠﻌﺎت.
إن أي ﲢﺪﻳﺪ ﻻ ﺗﻌﻘﺐ ﻟﻪ وﻻ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﳛﺼﻞ ﻧﺴﻴﺎﻧﻪ أو اﻟﺘﻬﺎون ﰲ
ﻓﻌﻠﻪ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺘﻰ ﻋﻠﻢ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﻋﺪﻣﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺼﻞ
اﻻﻫﺘﲈم واﻻﻧﺘﺒﺎه واﻟﻴﻘﻈﺔ.
وﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﻨﺠﺎح ﺑﻤﻔﺮدك ﰲ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻳﻤﻜﻨﻚ إدﺧﺎل ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻲ
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﴎة أو ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﺮﻗﻴﺐ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﻛﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪه ،ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻌﺮف ﻣﺼﲑه ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺧﺎص ﺑﻪ،
ﻓﺨﻼل ﻛﻞ دﻗﻴﻘﺔ أ ﺖ ﻗﺎض وﺣﺎﻛﻢ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻚ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ وﲢﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﺬا ﻣﻮﻋﺪ أ ﺠﺰ
ﻛﲈ ُﺣﺪﱢ دَ ﻟﻪ ،وﻫﺬا ﻣﻮﻋﺪ ﺣﺼﻞ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ ،وﻫﺬا ﻣﻮﻋﺪ أ ﻐﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﺘﻐﲑات
ﲤﺎﻣﺎ وﻗﺪ ﻛﺎن
وﻣﺼﻠﺤﺔ ،وﻫﺬا ﻣﻮﻋﺪ أﺧﻠﻒ ﻋﻤﺪً ا ﺑﺪون أي ﻣﺼﻠﺤﺔ ،وﻫﺬا ﻣﻮﻋﺪ ﻧﴘ ً
ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ،وﻫﺬا ﻋﻤﻞ دﺧﻠﺖ ﻓﻴﻪ دون ﻣﻮﻋﺪ ﺳﺎﺑﻖ.
ً
ﳏﺪدً ا
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ أﻫﻢ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻷﳖﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ُﲢْ ﻴﻴﻬﺎ وﺗﺪﻓﻊ إﻟﻴﻬﺎ وﺗﺆدي إﱃ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،أﻣﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺑﺪون ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻬﻮ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﻋﲆ ﻣﺎء.

١٠٧
ﻛﻦ ﻣﺮﻧﺎ وﻻ ﺗﺘﺤﺠﺮ ﻛﻦ ﻣﻊ اﳌﺼﻠﺤﺔ أ ﻨﲈ ﻛﺎﻧﺖ وﻻ ﺗﺘﻌﺒﺪ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﲈ ﺣﺪدت
ﻮل اﷲ ِ صْ »َ :ﻣﻦ َﺣﻠ َ َﻒ
ﺳﺎﺑﻘﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ رأي آﺧﺮﻗََ ،ﺎل َر ُﺳ ُ

ﻳ َ ﻤِ ٍ ﻓ َ َﺮأ َ ى َ ْ َ ﻫﺎ َ ْﺧً ا ﻣِﻨ ْ َ ﻬﺎ ﻓ َ ﻠ ْ ﻴ َ ﺄ ْ َﺗ ِﻬﺎ ْ َ ُو َ ْﻔ َﺮ ْﻦ ﻳ َ ﻤِﻴﻨ ِ ِﻪ « )رواه ﻣﺴﻠﻢ( ،ﻫﺬه
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻐﻴﲑ إﱃ اﻷﻓﻀﻞ وﻋﺪم اﻟﺘﻮﻗﻒ واﻟﻀﻴﻖ ﻋﻨﺪ َﻣﺎ ﺗﻢ ﲢﺪﻳﺪه.
ﺣﺪدت ﻋﺪدً ا ﻣﻦ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻹﻧﺠﺎز ﺑﻌﺾ اﻷﻫﺪاف ،ﻟﻜﻦ ﻃﻠﺐ
َ
ﻛﻨﺖ
ﻣﺜﺎلَ :
ﻣﻨﻚ ﻣﺜﻼ زﻳﺎرة ﻣﺮﻳﺾ ،أو ﻣﺴﺎﻋﺪة ﳏﺘﺎج ،أو ﺗﺒﲔ أ ﻚ ﻣﺮﻫﻖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﻮم واﻟﺮاﺣﺔ،
أﻣﺮا ﻣﻬﲈ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزه ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻻ ﻟﻮم ﻋﻠﻴﻚ ﰲ ذﻟﻚ وإن
ﺗﺬﻛﺮت ً
َ
أو
ﻓﺎت ﻣﺎ ﺣﺪدت ﻣﻦ ﻗﺮاءة أو ﺻﻼة وﻧﺤﻮﻫﺎ.
اﳋﻼﺻﺔ وﻗﺎﻋﺪة اﻟﻘﻮاﻋﺪ :ﺣﺪد ﻣﺎ ﺗﺘﺄﻛﺪ أ ﻚ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻔﻲ ﺑﻪ ﺛﻢ ﻧﻔﺬ.
ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وأ ﻮاﻋﻬﺎ:
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﻋﺮف اﻹدارة ﺗﻌﻨﻲ :ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،وﳏﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،وﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﻬﻢ
ً
ذﻟﻚ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﰲ إدارة اﻷﻫﺪاف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى
اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ أول ﳏﺎوﻟﺔ ،ﻛﲈ أن إﳘﺎل ﻫﺬه اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻮات ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت َﻴﻗ ﱢ ﻤﺔ
وﻛﺒﲑة ،ﰲ ﺣﲔ ﻟﻮ وﺟﺪت ﻷدت إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺴﲑة ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف وإﻧﺠﺎزﻫﺎ،
وﳛﺘﺎج اﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إﱃ آ ﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲢﻘﻖ اﳌﻘﺼﻮد ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
أﺷﻴﺎء ﳏﺪدة ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻷن ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﻟﻪ ﳎﺎﻟﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﲑ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻦ إذا
ﻓﻬﻢ اﳌﺮاد أﻣﻜﻦ إﳚﺎد ﻣﺎ ﳛﻘﻘﻪ.
وﺗﻨﻘﺴﻢ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:
اﻷول :ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷداء ،أي اﳉﻮدة واﻹﺗﻘﺎن ،أي اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ.
اﻟﺜﺎﲏ :ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﻧﺠﺎز ،أي اﻟﻜﻤﻴﺔ واﳊﺼﻴﻠﺔ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،أي اﳌﻮاﻋﻴﺪ.
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اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﺷﻔﻬﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ:

ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﻔﻬﻲ ﺑﺎﻟﻜﻼم ،ﻛﻠﻢ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،ﺣﺪث ﻧﻔﺴﻚ،
ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ ،ﺣﺎﺳﺒﻬﺎ ﻛﺄ ﻚ ﻣﺮاﻗﺐ ﻋﲈل أو ﻣﴩف ﺻﻴﺎﻧﺔ.
ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ،ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﰲ وﻗﺘﻪ ﻣﺒﺎﴍة ﲢﺮر اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﻳﺒﲔ
ﻧﻮﻋﻬﺎ وﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﲈ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ،وﻻ ﻳﺼﺢ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﱃ ﳖﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﱃ ﳖﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻷن اﻟﺘﺄ ﲑ ﻳﻜﻮن ﺿﻌﻴ ًﻔﺎ وﻻ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة.
ﻓﺎﻟﻘﻮل ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﳉﻠﺴﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ،اﳉﻠﺴﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺪراﺳﺔ ،اﺳﺘﺨﻼص ِاﻟﻌﱪ واﻷﻓﻜﺎر ،أﻣﺎ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻓﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺆﰐ ﺛﲈرﻫﺎ وﻫﺬا ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻒ ﰲ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﻔﺲ ،إﳖﺎ ﳏﺎﺳﺒﺔ آﻧﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ
ﺑﺤﺴﺒﻪ وﰲ ﳊﻈﺘﻪ.
ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ:
)ﻳﺴﺮ (ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ:
ﻏﺺ(:
ﻳﻘﻮﻟﻮن)َ :ﻣﻦ َﻛ ّﱪ اﻟﻠﻘﻤﺔ ّ
ﻟﻮ ﻗﻠﺖ ﻫﻞ ﺗﻘﺮأ أ ﻒ ﺻﻔﺤﺔ؟ ﺗﻘﻮل :ﺻﻌﺒﺔ ،أﻣﺎ إذا ﻗﻠﺖ :ﻋﴩﻳﻦ ،ﺗﻘﻮل
ﺳﻬﻠﺔ ،ﻓﺘﺬﻛﺮ أن اﻷﻟﻒ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﴩﻳﻦ ﰲ ﲬﺴﲔ ،ﻓﻠﻮ ﻗﺮأت ﰲ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ﻋﴩﻳﻦ
ﺻﻔﺤﺔ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻘﺮأ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ أ ﻒ ﺻﻔﺤﺔ ،ﺿﻊ ﻫﺪف ﻗﺮاءة أ ﻒ ﺻﻔﺤﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ،ﺛﻢ
وزﱢ ع ﻫﺬا اﳍﺪف ﻋﲆ اﳋﻤﺴﲔ أﺳﺒﻮﻋً ﺎ وﻃﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ )اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺴﺒﻌﺔ( ﲡﺪ أ ﻚ وﺻﻠﺖ
إﱃ اﳍﺪف اﳌﻄﻠﻮب ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﴪ ،أﻣﺎ إذا أردت ﻗﺮاءة ﻫﺬه اﻷﻟﻒ ﰲ ﻳﻮم أو ﺣﺘﻰ ﰲ
ﺣﺐ
ﺷﻬﺮ ﻓﺈﻧﻚ ﻻ ﺗﻄﻴﻖ ذﻟﻚ ،وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ:أ » َ َ ّ
ﺎل إَ ِ اﷲ ِ أ َ د ْ َ ُ َوﻬﺎ َو ِْن ﻗ َ ﻞ « )رواه اﻟﺒﺨﺎري(.
ْ َاﻷْ َ ﻤ ِ
إن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳍﺪف اﻟﻜﺒﲑ إﱃ أﺟﺰاء ﺻﻐﲑة وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ زﻣﻨﻴﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ،وﻣﻊ أن ﻫﺬا اﳌﻔﺘﺎح ﻣﻦ ﺑﺪﻫﻴﺎت اﳊﻴﺎة إﻻ أن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﻔﻠﻮن ﻋﻨﻪ ﰲ
ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ ﻛﺜﲑ وﻳﻔﻮﲥﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﲑة ﻛﺎن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ اﻛﺘﺴﺎﲠﺎ ﻋﲆ ﻣﺮ
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اﻷ ﺎم ،ﻓﺘﺠﺪ أﺣﺪﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﺷﻬﺮ وإﻻ ﻓﻼ ،وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن
ﻛﺎﻣﻼ وإﻻ ﻓﻼ ! إن ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﺷﻬﺮ ﻓﺎﺣﻔﻈﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ ،ﰲ أرﺑﻊ أو ﻋﴩ
ﺳﻨﻮات وﱂ ﻻ؟ إن ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻠﻢ ﻻ ﲢﻔﻆ ﻧﺼﻔﻪ أو رﺑﻌﻪ أو ﺣﺘﻰ
ﻋُ ﴩه؟ واﻵﺧﺮ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﺑﻨﻪ أن ﳛﻔﻆ أ ﻒ ﺣﺪﻳﺚ وإﻻ ﻓﻼ ،وﱂ ﻻ ﲡﻌﻠﻪ ﳛﻔﻆ ﺣﺪﻳﺜﺎ
واﺣﺪا أو ﲬﺴﺔ أو ﺳﺒﻌﺔ ،إن ذﻟﻚ ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺴﻒ واﻟﻘﺴﻮة ﰲ ﻏﲑ ﳏﻠﻬﺎ.
إن ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﳌﻔﺘﺎح ﻳﻔﴪ ﺑﻮﺿﻮح ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮر ﺑﻌﺾ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﻨﺎءة ﺛﻢ اﺧﺘﻔﺎؤﻫﺎ ﻓﺠﺄة وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺻﻔﻮف اﳌﺮﺑﲔ واﳌﻌﻠﻤﲔ
اﳌﺘﺤﻤﺴﲔ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﻐﻴﲑ.
ﲤﺎﻣﺎ وان اﻟﻜﺒﲑ ﳎﻤﻮع ﻣﻦ ﺻﻐﺎر،
ﺗﺬ ﱠﻛ ْﺮ أن إﻧﺠﺎز اﳍﺪف اﻟﻜﺒﲑ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻐﲑ ً
وأن اﳉﺒﺎل ﻣﻦ اﳊﴡ ،وأن اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر.
إن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﺎ ﻻ ﻳﻌﺮف ﰲ إﻧﺠﺎز اﻷﻫﺪاف إﻻ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﻤﻠﺔ أﻣﺎ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻓﻼ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻪ ﻷ ﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻪ ،ﺑﻞ ﻗﻞ ﱂ ﻳﺘﻌﻠﻢ وﱂ ﻳﺘﺪرب ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﻬﺎرة
ﻣﻊ أﳖﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻹﻧﺠﺎز اﻷﻫﺪاف.
ﴪ (:
أ ﻮاع اﻷﻫﺪاف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻔﺘﺎح )ﻳَ ﱢ ْ
اﻷﻫﺪاف ﲠﺬا اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺛﻼﺛﺔ أ ﻮاع:
اﻷول :اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﻜﺎﻣﻞ:
وﻫﻮ أ ﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﰲ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺴﲈ
إﱃ وﺣﺪات ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ اﳌﻘﺪار ،ﻣﺜﻞ :ﻗﺮاءة ﻛﺘﺎب ،ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ،ﻃﺒﺎﻋﺔ أوراق.
اﻟﺜﺎﲏ :اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﳉﺰﺋﻲ:
وﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﻜﲇ ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﲡﺰﺋﺘﻪ إﱃ وﺣﺪات أﺻﻐﺮ
ﺗﺘﻔﺎوت ﰲ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ ،ﻣﺜﻞ أﻋﲈل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
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اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻂ:

وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺣﺪة واﺣﺪة ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﺜﻞ ﴍاء ﳾء ،أو
ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،أو ﻣﺸﻮار ،أو رﺣﻠﺔ ،أو اﻟﺴﻔﺮ ،وﻫﻮ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﻗﺘﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﻤﻜﺎن وﺟﻮده
ُﺑﻌﺪً ا و ُﻗ ًﺮﺑﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ إﻧﺠﺎزه.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:
ﳚﺐ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ وﺗﺘﻜﻴﻒ ﻹﻧﺠﺎز ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺒﲑ ﺛﻢ َﺗ ْﺮﻛﻪ أي اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ
ذﻟﻚ واﻟﴪﻋﺔ ،وأن ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﴎﻋﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﳋﺮوج
ﻣﻨﻪ ،إﻣﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺒﲔ اﳌﻮﻗﻒ واﳌﻄﻠﻮب أو وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﺎﻟﻘﺮاءة
ﻣﺜﻼ ،أو ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ وﺣﺪات ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﺮﻗﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ،ﻻ ﲢﺎول وﻻ ﺗﴫ ﻋﲆ إﻧﺠﺎز
أي ﻋﻤﻞ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﺑﻞ رﺗﺐ ﻟﻪ ﻣﻮﻋﺪً ا ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻋﺪ ،أو ﻣﻮﻋﺪً ا أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﲡﺪه ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ
ﺑﺼﻮرة ﻋﺠﻴﺒﺔ.
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻌﺮف إﻻ اﳉﻤﻠﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻓﻼ ﻳﻌﺮف أن ﻳﻨﺠﺰ ﺷﻴﺌ ً ﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺛﻢ ﻳﱰﻛﻪ ﺛﻢ ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻪ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻓﺸﻴﺌ ً ﺎ ﺣﺘﻰ
ﻳﻨﺘﻬﻲ.
ﻻ ﻳﻠﺰم إذا ﺣﺪدت ﻣﻮﻋﺪً ا ﳍﺪف أ ﻪ ﳚﺐ إﳖﺎؤه ،ﺑﻞ ﺗﺒﺪأ ﺑﻪ وﺗﻨﻬﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ
اﺳﺘﻄﻌﺖ ﺛﻢ ﺗﱰﻛﻪ إﱃ ﻣﻮﻋﺪ آﺧﺮ ،وﻫﻜﺬا ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ.
إﻧﻚ إن ﲢﺪد وﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻼ وﺗﻨﻔﺬ ﺧﲑ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﺜﲑ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﻓﻴﻪ وﻫﺬا ﺗﻔﺴﲑ
ﺎل إ َ ِ اﷲ ِ أ َ د ْ َ ُ َوﻬﺎ َو ِْن ﻗ َ ﻞ « )رواه اﻟﺒﺨﺎري(.
اﻷْ َ ﻤ ِ
ﺐ ْ»َ :
ﻈﻴﻤﺔ
ﺣ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔأاﻟﻌ َ َ ّ
إن ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻄﺄ وﻗﺼﻮر ،وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻄﻴﻖ ﺧﻄﺄ آﺧﺮ واﻟﺼﺤﻴﺢ أن
ﻣﻴﴪا.
َﺗ ْﺴ َﻠﻢ ﻣﻨﻬﲈ ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ً
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إن ﺗﻜﺮار اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺮﺳﺦ ﰲ ﻧﻔﺴﻚ اﻟﻔﻮﴇ وﺿﻌﻒ اﻻﻟﺘﺰام،
أﻣﺎ ﺗﻜﺮار اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﰊ ﰲ ﻧﻔﺴﻚ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻊ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ
اﻹﻧﺠﺎز وﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻼ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﺮار اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻳﺼﺒﺢ ﻛﺜﲑا.
ﻗﺪ ﻳﻘﻮل اﻟﺒﻌﺾ إﲏ أﺣﺪد اﻟﻜﺜﲑ ﻷﻗﻨﻊ ﻧﻔﴘ ﺑﻪ وأﺣﺎول وأﺳﺘﻌﲔ ﺑﺎﷲ
وأرﺟﻮه أن ﻳﻴﴪ ﱄ ﺗﻨﻔﻴﺬه ،وأن ذﻟﻚ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮات ﻳﻨﺠﺢ.
ﻓﻨﻘﻮل إن ﻫﺬا ﺧﻼف ﻣﺎ أوﴅ ﺑﻪ اﻟﻨﺒﻲ ص وأرﺷﺪ إﻟﻴﻪ أﻣﺘﻪ ،وﻫﻮ أ ًﻀﺎ
ﺧﻼف اﻟﻌﻘﻞ ﻓﺈن اﻟﺼﻌﻮد ﻷﻋﲆ ﻳﺘﻢ درﺟﺔ ﺑﻌﺪ درﺟﺔ وﺧﻄﻮة ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻮة وﻻ ﳛﺼﻞ
ﺑﺎﻟﻘﻔﺰ ،وذﻟﻚ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﻣﻮر اﳊﻴﺎة وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻵﻣﻦ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت وﺑﻨﺎء اﻟﺬات.
إن اﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﺜﲈر واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻄﻤﻊ ﰲ ﺣﺼﻮل ذﻟﻚ ﴎﻳﻌً ﺎ ﻫﻮ اﻟﺪاء اﻟﻌﻀﺎل
اﻟﺬي ﻗﻌﺪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﳛﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﴘ
ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻴﺄس واﻹﺣﺒﺎط واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﻧﺠﺎز ﻛﺎﳌﻨﺒﺖ ﻻ أرﺿﺎ ﻗﻄﻊ وﻻ ﻇﻬﺮا أ ﻘﻰ.
ﻣﺘﺄﺧﺮا وﻣﻬﲈ
ً
ﻣﻬﲈ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺨﺎﻣﺔ وﻛﺜﺮة اﻷﻋﲈل اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻚ وﻣﻬﲈ ﻛﻨﺖ
ﺳﺒﻘﻚ اﻵﺧﺮون ﻓﻴﺠﺐ أﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻋﲈل ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻚ .ﻗﺎل صْ » :اﺣ ْﺮِص
ﻚْ َ ،ﻌِﻦ ﺑ ِﺎﷲ ِ َوﻻ َ ﻌ ْ َ ْﺠﺰ « )رواه ﻣﺴﻠﻢ(.
َ َ َ ﻣَﺎواﻨ ْ َ ُ ْ َﻔﻌﺳﺘ
ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ :ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ:
)ﻧﻔﹼﺬ(:
ﻫﺬا اﳌﻔﺘﺎح ﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮد واﳌﺮاد ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻛﻠﻪَ ) .ﻧ ﱢﻔﺬْ ( ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻴﻪ
اﻟﻨﺎس ،ﻓﻨﺠﺢ ﻣﻦ ﻧﺠﺢ ،وﻓﺸﻞ ﻣﻦ ﻓﺸﻞ ،ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻛﺜﲑ ،أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ

ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﻨﺎس ﻗﻠﻴﻞ( r q p o n m l k ) 8 7 ،
)اﻟﺼﻒ.(٢ :
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إن اﻷﺳﺎس ﰲ إدارة اﻟﺬات ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎدةُ ) :ﻗﻞ وا ْﻓﻌﻞ(
)ﺣﺪد وﻧﻔﺬ( ،ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺣﺪد وﻧﻔﺬ ﲣﻔﻰ ﻋﲆ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ،
ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻫﻲ اﳊﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳊﺎء واﻟﻨﻮن ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ )ﺣﻮر ﻋﲔ( واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ
ﴍﺣﻬﺎ وﺑﻴﺎﳖﺎ.
إﳘﺎل ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ أو ﻧﺴﻴﺎﻧﻪ ﻓﺴﻴﺼﻞ
اﺳﺘﻌﺠﺎل و ٍ
ٍ
إن ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻫﺬه اﳋﻄﻮات دون
ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﳑﺎ ﺷﺎء وﻛﺘﺐ اﷲ ﻟﻪ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ ،وﻣﺎ ﱂ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ
ﻓﻠﻴﺴ ّﻠﻢ أﻣﺮه إﱃ ﺣﻜﻤﺔ اﷲ وﻋﻠﻤﻪ ،وﻟﻴﻮﻗﻦ أن ﻣﺎ اﺧﺘﺎره اﷲ ﻟﻪ ﺧﲑ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎره ﻓﺎﻟﻌﺒﺪ
َ
ﻋﺎﺟﺰ ﺿﻌﻴﻒ ،واﷲ ـ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ وﻫﻮ ﻋﲆ ﻛﻞ ﳾء ﻗﺪﻳﺮ ،إن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲠﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻪ أ ﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺳﻌﺎدة اﳌﺮء وﻃﻤﺄ ﻴﻨﺘﻪ واﺳﺘﻘﺮاره ،ﺑﻞ وﻧﺸﺎﻃﻪ وﲪﺎﺳﻪ ،اﳌﻬﻢ أن ﺗﻄﻤﺌﻦ
وﺗﻌﻠﻢ أ ﻚ ﺗﺴﲑ ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،أﻣﺎ ﻣﺘﻰ ﺗﺼﻞ وإﱃ أ ﻦ ﺗﺼﻞ ﻓﺘﻮﻛﻞ ﻋﲆ اﷲ ﰲ
ذﻟﻚا ْْﺳ ِﺘَﻌﻦْ ﺑ ِﺎ
وَ

ِ وَ َﻻ ﺗَﻌْﺠَ ﺰْ .
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ﻓﻘﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ:
إن ﳑﺎ ﳛﺪد وﻳﻮﺿﺢ أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ إدارة اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ واﳊﻴﺎة،
ﻓﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺒﻌﺚ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ أﳘﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ واﺳﺘﺜﲈرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،ﻓﻤﻦ اﻟﴬوري
ﺟﺪا اﻟﻘﺮاءة ﻋﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ أو ﺷﻬﺮﻳً ﺎ.
ﺗﺬﻛﺮ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻒ:
إن ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺤﺬ اﳍﻤﺔ وﺗﺬﻛﻲ اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﻹدارة اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻗﻮة؛
اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺳﲑ ﺳﻠﻔﻨﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،وإن ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻦ أﺣﻮاﳍﻢ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑ
واﻟﱰاﺟﻢ.
ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻣﻘﹶﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ:
إن اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﳌﻮﻋﺪ اﳌﺤﺪد ﻫﻮ ﺧﲑ أ ﻒ ﻣﺮة ﻣﻦ إﺧﻼف اﳌﻮﻋﺪ ﺑﺤﺠﺔ ﲢﺼﻴﻞ
ﺑﻌﺾ اﳌﻜﺎﺳﺐ ،ذﻟﻚ أ ﻚ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺴﺎﺑﻚ ﳌﻬﺎرة ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻋﻴﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺳﻮف ﲡﻨﻲ
أرﺑﺎﺣﺎ ﻛﺒﲑة ،ﻓﻴﺠﺐ أﻻ ﺗﺴﺘﻌﺠﻞ ﰲ ﺟﻨﻲ اﻹرﺑﺎح إن ﻛﻨﺖ ﻣﺒﺘﺪ ًﺋﺎ ﰲ رﻳﺎﺿﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ.
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ:
ﻻﺣﻆ أن ﻛﻠﻤﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻄﲑة وإﻧﲈ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﻵن،
ﻓﻴﺸﻤﻞ اﳊﺎﻻت اﳋﻄﲑة واﻟﻌﺎدﻳﺔ .ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻄﻮارئ وأﻣﺜﺎﳍﺎ.
اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﻓﺾ وﻳﻘﺎوم ﻫﺬه اﻟﻄﻮارئ ﻣﻄﻠﻘﺎ وﺗﺴﺒﺐ ﻟﻪ اﻟﻀﻴﻖ واﳊﺮج،
واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻳﻨﺴﺎق ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﺗﺸﻐﻞ ُﺟ ّﻞ وﻗﺘﻪ وﺗﴫﻓﻪ ﻋﻦ أﻫﺪاﻓﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
إن ﻓﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﻄﺎﻟﺐ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ إدارة
اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﺪرﺳﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح وﺗﺘﺨﺬ ﲡﺎﻫﻬﺎ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
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اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻮارئ ﻳﻜﻮن وﻓﻖ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أوﻻ :ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﳚﺐ ﺗﻌﻮﻳﺪ وﺗﻔﻬﻴﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ أ ﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ

ﻃﻮﻳﻼ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻛﻌﻘﺪ وﻋﻬﺪ.
ً
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺣﻮﻟﻪ
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺣﻞ ﻋﺎﺟﻞ وﻫﻮ ﰲ ﺧﻄﻮﺗﲔ:
اﻷوﱃ :اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ :ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺰﻣﻦ اﻟﻼزم ﻟﻪ.
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻮاﻋﻴﺪك وﲢﺎول إﳚﺎد ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻪ ،ﻓﺈن ﱂ
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻴﻮم،
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮاغ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺻﻞ إذ أ ﻪ ﻳﻔﱰض ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮاﻋﻴﺪك ﻟﻠﻴﻮم ً
ﻓﺈن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮاغ ﻓﺘﻀﻌﻪ ﻣﻜﺎن أي ﻫﺪف آﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﴬر ﺑﺬﻟﻚ.
وﺑﻌﺾ اﻟﻄﻮارئ ﲢﻞ اﺿﻄﺮ ًارا ﳏﻞ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘً ﺎ ،وﻻ ﻧﻘﺺ ﰲ ﻫﺬا
ﻣﺎ داﻣﺖ ﻓﻌﻼ ﻻ ﳚﻮز ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ إﺳﻌﺎف ﻣﺮﻳﺾ ،أو إﻛﺮام ﺿﻴﻒ ،أو إﺟﺎﺑﺔ دﻋﻮة ،أو
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﻸﴎة ﻋﺎﺟﻠﺔ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ.
أﻣﺎ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﺟﻞ وﻏﲑ اﻟﴬوري ﻓﻴﺠﺐ ﻋﺪم اﻟﺴﲈح ﻟﻪ إﻻ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ.
ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺻﻐﻴﺮﺓ:
ﺗﺬﻛﺮ أن ﻛﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻛﺒﲑ ،أي رﺋﻴﺲ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺻﻐﲑة ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة
ﻳﺒﺪأ أوﻻ ﺑﻤﻮﻋﺪ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳌﻨﺰل ،ﺛﻢ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻄﺎر ،ﺛﻢ ﻣﻮﻋﺪ دﺧﻮل
اﻟﺼﺎﻟﺔ ،ﺛﻢ ﻣﻮﻋﺪ ﺻﻌﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮة ،ﺛﻢ اﻹﻗﻼع ﺛﻢ اﻟﻮﺻﻮل ،وﻫﻜﺬا ﰲ أي ﻣﻮﻋﺪ ﲢﺪده
ﺗﺬﻛﺮ اﳋﻄﻮات اﻟﺼﻐﲑة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻘﻪ وراﻗﺐ وﻗﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ:
ﺗﺬﻛﺮ :أن ﺗﻨﻮي ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻚ ﻷﻋﲈﻟﻚ وﻣﻮاﻋﻴﺪك وﺟﻪ اﷲ ،وأن ﺗﻌﻠﻢ أ ﻚ ﺣﲔ
ﺗﻌﺰم ﻋﲆ ﻓﻌﻞ ﺧﲑ وﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ أ ﻚ ﺗﺜﺎب ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺰاﺋﻢ ﺗﻨﻞ ﺛﻮاﺑﺎ
ﻮم ﻴ ُ َﺼ َ ﻣ َِﻦ
ص ْ:ﻣﻦ»أ َ َ ﻓ َِﺮَ ُاﺷﻪ َ ُ َو َﻫﻮ ﻨ ْ ﻮِى أ َ ْ َ ُن ﻘ َ َ
ﻛﺜﲑا ﺑﺪون ﺗﻌﺐ ،ﻓﻘﺪ ﻗ ََﺎلاﻟﻨﱠﺒ ﱡِﻰ َ
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ﺻﺪﻗ َ ً ﺔ َﻋﻠ َ ﻴ ْ ِﻪ ﻣ ِْﻦ َ ر ِﻪ «.
ِﺐ ُ َ -ﻣﺎ ﻧ َ َ ﻮى َ َون ﻧ َ ْ ُ ُﻮﻣﻪ َ َ
ﻴ ْ ِ َﻞ َ ﻐﻠ َ ﺒ َ ﺘ ْ ُ ﻪ َ ﻴ ْ ﻨ ُ ُ ﻪ َﺣ ﻳ ُُْﺼﺒﻛﺘ َ َِﺢ َ
وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﲏ(.
)رواه اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪّ ،
ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ:
ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ :ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ،ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺧﻄﺎب ،ﺗﺴﻠﻴﻢ أﺳﺌﻠﺔ ،ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺤﺚ ،ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺛﺎﺋﻖ إﻟﺦ .ﻓﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺜﻼ ﻟﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ،وﻟﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ،وﳘﺎ ﻣﻮﻋﺪان ﻣﻨﻔﺼﻼن.
ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ.
وﻣﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،ﻓﻜﻞ ﻣﴩوع ﳛﺪد ﻟﻪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
ﻳﻮﻣﻴﺔ أو أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه ،وﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺧﻄﻂ ﻟﻪ.
ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﺕ:
ﻛﺎن ﻣﻦ ﻫﺪي اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إذا ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ أ ﺒﺘﻪ وداوم ﻋﻠﻴﻪ،
وﻳﻘﻀﻴﻪ إذا ﻓﺎﺗﻪ وﻫﻮ ﲠﺬا ﻳﺆﻛﺪ أﳘﻴﺘﻪ ﻓﺎﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﴣ إذا ﻓﺎت ﻳﻌﻨﻲ أ ﻪ ﻏﲑ ﻣﻬﻢ ،وﻫﺬا
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ أﻫﻢ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﰲ إدارة اﳌﻮاﻋﻴﺪ وإﻧﺠﺎز اﻷﻋﲈل.
ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ )ﻋﻨﺪﻱ ﻣﻮﻋﺪ(:
ﳚﺐ ﻋﺪم اﻟﺪﺧﻮل ﰲ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻬﲈ ﻛﺎن إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻬﲈت
اﻟﻴﻮم وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺎﻷﻋﲈل اﻷﺧﺮى واﻟﻨﻈﺮ ﰲ أي اﻷﻋﲈل أوْ ﱃ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ وﻣﺎ ﻫﻮ واﺟﺐ
اﻵن ،وﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻷﻋﲈل وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ.
ﻣﻨﻊ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﲑ ،وﻣﻊ ﻧﻔﺴﻚ أ ﻀﺎ.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ واﻷﻛﻴﺪة داﺋﲈ ﻋﻨﺪي ﻣﻮﻋﺪ وإﱃ ﻣﺪى أﺳﺒﻮع ﻋﻨﺪي ﻣﻮﻋﺪ
وﳎﺪوَ ل ،ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻳﺴﺘﺤﻖ إﻟﻐﺎء ﻣﻮﻋﺪي وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﻚ؟ إن ﱂ
ﻣﱪﻣﺞ ُ َ
ووﻗﺘﻲ َ
ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪي ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺄ ﺎ ﻓﻮﺿﻮي؟ ﻧﻌﻢ أﻛﻴﺪ ﻋﻨﺪي ﻣﻮﻋﺪ ،وأﻗﻮل ﻣﻮﻋﺪ وﻻ أﻗﻮل ﺷﻐﻞ
وﻓﺮق ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ،وﻗﺎﻋﺪة) :ﻋﻨﺪي ﻣﻮﻋﺪ( ﻻ ﻳﻘﺘﴫ ﻋﲆ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻞ
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أول ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻲ أﺣﺪدﻫﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻨﻔﴘ ﻷﻫﺪاﰲ اﳋﺎﺻﺔ ﻓﻬﻲ أوْ َﱃ
ﺑﺎﻻﺣﱰام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ أي ﻣﻮاﻋﻴﺪ أﺧﺮى.
وﺣﲔ أﻗﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪي ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺄ ﺎ ﺻﺎدق ﰲ ﻗﻮﱄ وﱂ أﻓﺘﻌﻞ ذﻟﻚ إﻧﻪ
ﻗﺮارا رﺑﲈ ﻗﺒﻞ أ ﺎم أو أﺳﺎﺑﻴﻊ،
واﲣﺬت ﻓﻴﻪ ً
ُ
ﺗﻌﺒﺖ ﰲ ﲢﺪﻳﺪه
ُ
ﻣﻮﻋﺪ ﺧﺎص وﺷﺨﴢ وﻗﺪ
أو رﺑﲈ أﻛﺜﺮ.
ﻫﺬه ﻣﺸﻠﻜﺘﻨﺎ أ ﻨﺎ ﻗﴫﻧﺎ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻋﲆ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻄﲑان
أﺻﻼ وﻟﻮ وﺟﺪت ﻟﻜﺎﻧﺖ
واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ،أﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ً
أﺳﻬﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﺤﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻼن وﻋﻼن.
اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدة أو أﳖﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﱰف ﲠﺎ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳌﻮاﻋﻴﺪك اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻷﴎة اﳌﻜﺎﻧﺔ واﻻﺣﱰام واﳍﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻄﲑان واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﺪروس واﻟﺪوام ﻓﻠﻦ ﺗﻨﺠﺢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻮازن.
ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺎء أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ،
وﺳﺒﻴﻼ ً
ً
إن وﻗﺘﻚ وﺣﻴﺎﺗﻚ ﻟﻴﺴﺖ وﻗﻔﺎ ﺧﲑﻳﺎ
ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺮﺗﻴﺐ.
ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺮ:
َﺗﻌَ ﻮﱠ د اﻟﺘﺒﻜﲑ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ ،ﻓﺎﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬه اﻟﻌﺎدة ﻻ ﻳﻜﻠﻔﻚ ﺷﻴﺌ ً ﺎ ،وﻫﻮ
ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ وﺗﻘﺪم اﻟﺴﻨﻮات ،وﻳﻌﻄﻴﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﺤﻀﲑ اﻟﺬﻫﻨﻲ
ﻓﺘﺴ َﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺘﺎب واﻻﻋﺘﺬار.
واﻟﺒﺪﲏ ،وإن ﻛﺎن اﳌﻮﻋﺪ ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ْ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ:
أي ﻋﻤﻞ ﻛﺒﲑ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﻔﺮغ ﻹﻧﺠﺎزه ﻓﺤﺪد ﻟﻪ ﻣﻮﻋﺪً ا أو ﻋﺪة ﻣﻮاﻋﻴﺪ
ﺟﺰءا ﻣﻨﻪ ﻓﻴﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻐﺮ أو ﻳﻨﻘﴤ،
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ وﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺗﻌﻤﻞ ً
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وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻗﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﻮﻟﺪ اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ واﳊﲈس ﻹﻧﺠﺎزه ،ﻟﻜﻦ ﺗﻨﺒﻪ
إﱄ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﺎﺩﺓ )ﻗﻞ ﻭﺍﻓﻌﻞ() ،ﺣﺪﺩ ﻭﻧﻔﺬ(:
ﺗﺬﻛﺮ أن ﲢﺪﻳﺪَ اﳌﻮﻋﺪ اﲣﺎ ٌذ ﻟﻘﺮار ﻻ ﳚﻮز اﻟﱰاﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪه ﺳﻮاء ﻛﺎن
ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ أو ﺷﻔﻬﻴ ﺎ ﻓﺎﻧﺘﺒﻪ ﺟﻴﺪً ا ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﺮر وﺗﻌﺰم وﺗﻌﻘﺪ اﻟﻨﻴﺔ.
أ ﺖ ﻗﺒﻞ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﰲ ﺣﻞ وﰲ ﺳﻌﺔ ﻣﻦ أﻣﺮك ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪه ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﳋﺮوج
إﻻ ﺑﻀﻮاﺑﻂ وأﻣﻮر.
أﻣﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ دون ﻣﺒﺎﻻة ودون ﻣﺮاﻋﺎة ﳍﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻬﻮ ﻟﻌﺐ
وﺗﻀﻴﻴﻊ ﻟﻠﻮﻗﺖ وﻻ ﳛﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ،ﻻ ﺗﻘﻞ إن ﻫﺬا ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮا ﻋﻴﺪ
وﻳﻌﴪﻫﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻮﺿﻮح ﺣﲔ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ،ﻓﺎﻹﺟﺎﺑﺔ :ﻧﻌﻢ إن ﻛﺎن
ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﻋﺪ أﻣﺮ ﺧﺎرج ﻋﻦ إرادﺗﻚ أو ﻛﺎن اﻟﺘﻐﻴﲑ ﳌﺼﻠﺤﺔ وإﱃ اﻷﻓﻀﻞ
ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ وﻻ ﺗﺒﻌﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻴﻪ ،أﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺣﺴﺐ اﳍﻮى واﳌﺰاج
وﻣﻦ أﺟﻞ أ ﻚ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﻬﺬا ﳞﺪم أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﺒﻨﻲ.
أوﻻ ﲢﺘﺎج أن ﺗﺒﻨﻲ ﰲ ﻧﻔﺴﻚ ﻋﺎدةُ ) :ﻗ ْﻞ واﻓﻌَ ْﻞ( ،ﻋﺎدة) :ﺣﺪﱢ دْ و َﻧ ﱢﻔﺬْ ( ﻗﺒﻞ
أﺖ ً
أي ﳾء آﺧﺮ ،ﻓﺄﻫﻢ أﻣﺮ ﳚﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﻔﺴﻚ ﰲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﲈ ﺗﻢ ﲢﺪﻳﺪُ ه
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻹﻧﺠﺎز وﻣﻘﺪاره ،ﻣﻘﺪار اﻟﺮﺑﺢ واﳋﺴﺎرة.
ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻮﻗﺖ:
ﻃﻮﻳﻼ أو
ً
ﺿﻐﻂ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ :ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ إﱃ ﻋﻤﻞ وراﺣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ﻣﻬﲈ ﻛﺎن
ﻗﺼﲑا  ،وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ :ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ إﱃ ﳖﺎﻳﺎت ﺻﻐﲑة ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﱰﻛﻴﺰ
ً
وﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻓﻬﺬا ﴎ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻘﺼﻮد.
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ﳎﺎﻻﺗﻪ:

 اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﲔ ﻣﺬاﻛﺮة دروﺳﻪ.
 اﳌﻌﻠﻢ ﺣﲔ ﺗﺼﺤﻴﺢ أوراق اﻹﺟﺎﺑﺔ أو ﲢﻀﲑ دروﺳﻪ.
 اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﲔ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺤﺜﻪ.
 اﳌﻮﻇﻒ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ.
 اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﺼﻨﻌﻪ.
 اﳌﺆﲤﺮات واﻟﻨﺪوات واﻟﺪورات.
 اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻌﻴﺎدات.
ﻛﻴﻔﻴﺘﻪ:
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﲈ دﻗﺎﺋﻖ ﳏﺪدة ،ﻓﻤﺜﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻌﻤﻞ
أرﺑﻌﻮن دﻗﻴﻘﺔ ،وﻟﻠﺮاﺣﺔ ﻋﴩ دﻗﺎﺋﻖ.
وﻳﻜﻮن ﺣﺴﺎب اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺛﻢ ﲢﺴﺐ
ﻣﺜﻼ أرﺑﻌﲔ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺖ ﻳﺒﺪأ وﻗﺖ اﻟﺮاﺣﺔ ،ﺛﻢ ﲢﺴﺐ ﻋﴩ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺖ ﻳﺒﺪأ
وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻫﻜﺬا ﰲ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﺨﺼﺺ ﳍﺬا اﻟﻌﻤﻞ.
ﻓﻮاﺋﺪه:
 -١ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﻘﻈﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻌﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺮى ﺑﺠﻼء
ووﺿﻮح ﻛﻴﻒ ﲤﺮ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﴎﻳﻌﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻛﻠﲈ ﻧﻘﺼﺖ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﳌﺤﺪدة ،ﻷن اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺗﻜﻮن ﻗﺮﻳﺒﺔ وﳛﺼﻞ ﺗﺮﻗﺒﻬﺎ واﻹﺣﺴﺎس ﲠﺎ.
 -٢ﻛﺜﺮة اﻹﻧﺠﺎز ووﻓﺮة اﻹﻧﺘﺎج وﻫﺬا أﻣﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﲡﺮﺑﺘﻪ واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ.
 -٣ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﺸﺎط وﻛﴪ اﻟﺮﺗﺎﺑﺔ ﺣﲔ ﳛﺼﻞ اﻟﺘﻨﺎوب ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮاﺣﺔ،
اﳉﻠﻮس واﻟﻘﻴﺎم وﲤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻀﻼت.
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 -٤ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﱰك ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب وﻫﺬا ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻮﻳﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺرادة
ﻇﺎﻫﺮ وﺟﲇ.
 -٥ﰲ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﳌﺒﺪأ وﻗﺎﻋﺪة :ﺣﺪد اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﳍﺎ اﻷ ﺮ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ إﻧﺠﺎز
اﻷﻫﺪاف.
 -٨وﺟﻮد اﻟﱰﻗﺐ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻳﻄﺮد اﻟﻨﻮم واﻟﻨﻌﺎس ،وﺗﻨﺎوب اﳉﻠﻮس
واﻟﻘﻴﺎم ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﳊﺮﻛﻲ.
 -٩وﺟﻮد اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻹﻛﲈل اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻛﻨﺖ أﳖﻴﺘﻪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ
اﳌﺮاﺣﻞ وﻟﺒﻌﺾ اﻷﻋﲈل.
 -١٠ﺣﺼﻮل اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻷن أي ﺧﺎﻃﺮة أو ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﺆﺟﻠﻬﺎ إﱃ وﻗﺖ
اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻴﺼﻔﻮ ﻟﻚ وﻗﺖ اﳉﺪ واﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﻴﻨﲈ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎﻣﺎ ﻏﲑ ﻣﻘﺴﻢ ﳊﺼﻞ
اﻟﺘﺪاﺧﻞ وﺿﺎع اﳉﻤﻴﻊ ،وﻫﺬا ﻳﺸﺒﻪ ﺟﺪا ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻜﺎن اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻤﻦ اﳌﻼﺣﻆ أ ﻪ
ﻳﺘﺴﻊ وﻳﺘﻀﺢ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ.
ﻃﻮﻳﻼ
ً
اﻛﺘﺸﻒ ﻗﺎدة أﺣﺪ اﳉﻴﻮش ﺑﻌﺪ ﲡﺎرب ﻛﺜﲑة أن اﳉﻨﻮد ﻳﺼﻤﺪون أﻣﺪً ا
إذا ﻫﻢ أ ﻘﻮا ﻋﺘﺎدﻫﻢ واﺳﱰاﺣﻮا ﻋﴩ دﻗﺎﺋﻖ ﰲ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ أﺻﺪر أﻣﺮا ﺑﺄن ﻳﻠﺘﺰم
اﳉﻨﻮد ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة.
وﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر )واﻟﱰ ﻛﺎﻧﻮن( » :ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس أن اﻟﻘﻠﺐ داﺋﺐ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻼ ﺗﻮﻗﻒ ،واﳊﻘﻴﻘﺔ ﻏﲑ ﻫﺬا ﻓﺈن ﺛﻤﺔ ﻓﱰة اﺳﱰاﺣﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻧﺒﻀﺔ وأﺧﺮى ،واﻟﻘﻠﺐ إذ
ﻳﻨﺒﺾ ﺑﻤﻌﺪل ﺳﺒﻌﲔ ﻧﺒﻀﺔ ﰲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  -وﻫﻮ اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎدي  -ﻓﺈﻧﲈ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
ﺗﺴﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻘﻂ ﰲ ﻛﻞ أرﺑﻊ وﻋﴩﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ،أي أن ﳎﻤﻮع ﻓﱰات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم
ﲠﺎ اﻟﻘﻠﺐ ﻳﺒﻠﻎ ﲬﺲ ﻋﴩة ﺳﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم «.
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ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ:
ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﳍﺪف ﻻ ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن اﳌﻮﻋﺪ ﻹﻧﺠﺎزه ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻌﺪ
ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻞ وﻟﻮ ﻟﺒﻀﻊ دﻗﺎﺋﻖ ﺗﻨﺠﺰ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺛﻢ ﻣﻮﻋﺪ آﺧﺮ وﻫﻜﺬا.
ﺣﻔﻆ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ:
ﻛﻠﲈ ﻛﻨﺖ ﻣﻠﲈ ﺑﺨﺮﻳﻄﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﻠﲈ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﺮك دون ﻋﻨﺎء أو
ﻋﻨﺖ ،ﻓﺘﺼﻮر ﺣﺎﻟﻚ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻴﻚ أو ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺮف ﻃﺮﻗﺎﲥﺎ ،ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ
ﳛﺼﻞ اﻟﻀﻴﺎع واﻟﻀﻴﻖ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ ،ﺑﻴﻨﲈ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺤﺮك ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ إن ﺳﻠﻤﺖ
ﻣﻦ اﻟﺰﺣﺎم .وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﰲ إدارة اﳌﻮاﻋﻴﺪ ،ﻓﺈن ﺣﻔﻆ اﳋﻄﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ واﺣﱰام
ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻚ إدارة وﻗﺘﻚ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.
ﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ:
إذا ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ،أو ﺣﺘﻰ
ﻣﻮاﻋﻴﺪ وﳘﻴﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﺧﲑ أ ﻒ ﻣﺮة ﻣﻦ ﻓﺮاغ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ،ﻷ ﻪ ﻣﺘﻰ وﺟﺪ ﳾء ﻳﺮﺗﻘﺐ
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﲑ واﳊﺬف واﻹﺿﺎﻓﺔ أﻣﺎ ﺣﺎل اﻟﻔﺮاغ ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﻜﻮن ﺻﻌﺒﺔ.
ﻃﺮﻕ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ:
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﻗﺖ وﻣﻀﺎﻋﻔﺘﻪ ﻋﺪدً ا ﻣﻦ اﳌﺮات إذا رﻛﺰﻧﺎ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻓﲑ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -١اﻟﺪﻋﺎء ﺑﱪﻛﺔ اﻟﻮﻗﺖ وﺗﻴﺴﲑ اﻷﻋﲈل واﻟﺘﺴﻬﻴﻞ .ﻓﺘﺘﺬﻛﺮ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ أ ﻪ ﻻ
ﺳﻬﻞ إﻻ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ اﷲ ﺳﻬﻼ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻘﻠﺐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﲔ اﳋﻮف واﻟﺮﺟﺎء :ﺧﻮف أن
ﻳﺘﻌﴪ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ وﻳﻀﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ ،ورﺟﺎء أن ﻳﺘﻴﴪ وﻳﺴﻬﻞ وﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎزه
ﺑﻨﺼﻒ أو ﻋﴩ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ.
 -٢اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻷﻫﺪاف واﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ.
 -٣اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺧﴫ اﻟﻄﺮق ﻹﻧﺠﺎز اﻷﻋﲈل اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ.
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 -٤ﺗﻌﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ إدارة اﻟﺬات .ﻓﻜﻠﲈ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺗﺴﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ،
ﻛﻠﲈ أﻣﻜﻦ ﺑﺈذن اﷲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻃﻤﺄ ﻴﻨﺔ اﻟﻘﻠﺐ ،وﲡﻨﺐ اﻟﻘﻠﻖ أو ﴍود
اﻟﺬﻫﻦ اﻟﺬي ﳞﺪر أوﻗﺎﺗﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ دون ﻣﻌﻨﻰ ،وﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺬات وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻨﻮم واﻟﻄﻌﺎم واﻟﱰﻓﻴﻪ وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻓﲑ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻳﻤﻜﻦ
اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﻬﻤﺔ وﻣﺜﻤﺮة.
 -٥ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻻﻧﺘﺒﺎه :ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﺳﺘﺜﲈرا ﻟﻠﻮﻗﺖ وﺗﻮﻓﲑا ﻟﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %٥٠
ﻋﲆ اﻷﻗﻞ.
 -٦اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺬاﻛﺮة وﻋﻼج اﻟﻨﺴﻴﺎن:
ﻳﺘﺴﺒﺐ اﻟﻨﺴﻴﺎن ﰲ ﺿﻴﺎع ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت ،ﻛﻨﺴﻴﺎن اﻷﺷﻴﺎء أو اﳌﻮاﻋﻴﺪ أو
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣﺜﺎل :ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻧﺴﻴﺎن اﻟﺘﺬﻛﺮة اﻟﺮﺟﻮع ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻄﺎر ،وﰲ أ ﺤﺎث
ﻣﻌﺎﴏة ذﻛﺮت أن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻳﻀﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﺳﻨﺔ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻣﻔﻘﻮدات.
 -٧اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ :ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷوراق ،اﻟﻜﺘﺐ ،اﻷدوات ،اﳌﻜﺘﺐ ،وﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻧﺴﺒﺔ
ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪم ذﻟﻚ.
 -٨اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ :اﳌﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﲈل ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ،
وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻬﲈ ﻷﻋﲈﻟﻚ وﳌﻦ ﺣﻮﻟﻚ وﻋﲆ ﻗﺪرﺗﻚ ﻋﲆ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﻢ أي أﺳﻠﻮﺑﻚ ﰲ
ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ وﻛﻮﳖﻢ ﻳﺘﻘﺒﻠﻮن ذﻟﻚ ﻣﻨﻚ.
 -٩ا ﺎل :ا ﺎل ﻳﻮﻓﺮ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺒﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة
واﻷدوات واﻵﻟﻴﺎت ،وﺗﻮﻓﲑ اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ أﻫﺪاﻓﻚ إﻟﻴﻬﻢ.
-١٠اﻷﺟﻬﺰة اﳊﺪﻳﺜﺔ :وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﴩح واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ :ﰲ اﻻﺗﺼﺎﻻت،
واﳌﻮاﺻﻼت ،واﻟﺘﺤﺮﻳﺮات ،اﻟﻔﺎﻛﺲ ،اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﲏ ،اﳉﻮال :رﺳﺎﻟﺔ ،اﺗﺼﺎل،
اﳍﺎﺗﻒ ،اﻻﻧﱰﻧﺖ ،اﻟﱪﻳﺪ ،اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﳌﺠﺎﲏ.
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 -١١اﻟﺴﻌﻲ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات اﻟﺬاﺗﻴﺔ :ﻓﺒﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
اﻷوﻗﺎت ﻣﺜﻞ ﴎﻋﺔ اﻟﻘﺮاءة ،ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ ،اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ اﻟﺦ.
 -١٢اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ :وﻫﺬا ﺑﺈذن اﷲ ﳚﻨﺒﻚ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﻌﻠﻞ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﺎ ﻳﻌﱰف أن ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﻌﱰﻳﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻞ ووﻋﻜﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻛﺎن ﺑﺘﻔﺮﻳﻂ
وإﳘﺎل ﻣﻨﻪ ،ﻓﺎﳊﺰم ﰲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻳﻘﻴﻚ ﺑﺈذن اﷲ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ اﳊﺰم ﰲ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
وﲡﻨﺐ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﳌﻨﻬﻜﺔ ﻟﻠﺒﺪن ،وﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﲑ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت ﳍﻢ
أ ﻈﻤﺘﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ أﻣﺮ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﴩاب ،وﳍﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﺼﺺ وﺣﻜﺎﻳﺎت ﻳﻐﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ
اﻵد ﻟ ُ َ ﻘﻴ ْ َ ﻤ ٌﺎت
ذﻛﺮﻫﺎ ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ص َ :ﻣ»ﺎ َ ﻸ َ َ ِآد ِ َو ًء َ ا ﻣ ِْﻦ َ ْ ٍﻄ َﻦْ ،ﺣﺴُﺐ َ ِ

اب َوﺛ ُ ﻠ ُ ٌﺚ َِﻠﻨﻔِﺲ «.
ِﻠﻄﻌﺎمِ َوﺛ ُ ﻠ ُ ٌﺚ ِﻠ َ ِ
َ ْ ُﻔُﺴَﻪ ﺜ ُ ﻠ ُ ٌﺚ َ
اﻵد
ﺖ ﻪِ َ ،
ﻘِﻤﻦﻏ ُﻠﺻﻠَ ْﺒ َﺒ ِ َ ُ
ِن
ﻓ َﻳ ُﺈ ْ ْ َ
)رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﲏ(.
وﺳﻬﻼ
ً
 -١٣ﻗﻮة وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﻮاﻋﻴﺪ :ﻛﻠﲈ ﻛﺎن ﻧﻈﺎﻣﻚ ﻹدارة ﻣﻮاﻋﻴﺪك ﻗﻮﻳﺎ
أﻣﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻛﻞ دﻗﻴﻘﺔ ﰲ وﻗﺘﻚ ،وﺧﺎﺻﺔ أوﻗﺎت اﳌﺸﺎوﻳﺮ واﻻﻧﺘﻈﺎر ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻛﺜﲑا ﻣﻦ وﻗﺘﻨﺎ ،ﻓﺈذا أﻣﻜﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻻﺳﺘﻐﻼﳍﺎ أﻣﻜﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﺜﲑ
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ً
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ.
 -١٤اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻣﻀﻴﻌﺎت اﻟﻮﻗﺖ :وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻻﻧﱰﻧﺖ واﳉﻮال،
وأن ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﺬر وﺑﻘﺪر اﳊﺎﺟﺔ ﻓﲈ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ أو ﻣﻨﺰل ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻫﺬه
ﺣﺰم ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒً ﺎ ﰲ ﺿﻴﺎع اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ٌ
ﻣﻀﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ:
 اﻟﻠﻘﺎءات واﻻﺟﺘﲈﻋﺎت ﻏﲑ اﳌﻔﻴﺪة؛ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أو أﺧﻮﻳﺔ ﺑﲔ
اﻷﺻﺪﻗﺎء.
 اﻟﺰﻳﺎرات اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ.
 اﻟﱰدد ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار.
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 ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻏﲑ اﻟﻜﻒء ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﲈل؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻏﲑ
اﻟﻔﻌﺎل.
 اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻦ اﳊﺪ.
 اﻟﻘﺮاءة ﻏﲑ اﳌﻔﻴﺪة؛ وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻀﻮل اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﲆ
اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻣﻨﻪ.
 ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ارﲡﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﻴﻪ.
 اﻻﻫﺘﲈم ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻷﳘﻴﺔ.
 ﺗﺮاﻛﻢ اﻷوراق وﻛﺜﺮﲥﺎ وﻋﺪم ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ.
 ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﻗﻮل» :ﻻ« ،أو ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﳌﺠﺎﻣﻠﺔ ﰲ إﻫﺪاء
وﻗﺘﻚ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺐ ودب ﺑﺪون ﺣﺪود.
 اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ واﻟﺘﺄﺟﻴﻞ؛ ﺧﺎﺻﺔ إذا رﺑﻄﻨﺎه ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ؛ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻴﺎع ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ إﻧﺠﺎز أﻋﲈﻟﻚ اﳌﻬﻤﺔ.
ﻛﻴﻒ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ:
ﲨﻊْ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﻀﻴﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺜﺮ ﻋﻨﺪك ﻣﻊ ﺑﻴﺎن أ ﻮاﻋﻬﺎ
 ﱢ
وﺗﻘﺴﻴﲈﲥﺎ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
 ﺣﺪﱢ دْ ﺳﺒﺐ ﻣﻀﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻨﻚ أو ﻣﻦ ﻏﲑك أو ﻣﻦ اﳌﻜﺎن أو
ﻣﻦ وﻗﺖ اﳌﻮﻋﺪ.
 ﺿﻊ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﳊﻠﻮل ﻟﻜﻞ ﻣﻀﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﻀﻴﻌﺎت اﻟﻮﻗﺖ ﺛﻢ اﺧﱰ
أ ﺴﺒﻬﺎ.
إن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻣﻀﻴﻌﺎت اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﴬورة إﻟﻐﺎء ﻫﺬا اﳌﻀﻴﻊ وإزاﻟﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ؛ ﻷن ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﳌﻀﻴﻌﺎت أﻣﺮ ﴐوري ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﻜﻦ اﳌﻘﺼﻮد
ﻫﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﲡﺎوز ﺣﺪودﻫﺎ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ.
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ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻣﻀﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ:
أوﻻ :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎرة ﻏﲑ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ:
ً

ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺆﻟﻔﻮن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ـ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاﻓﺔ ـ ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻓﻤﺜﻼ ﻳﻘﻮﻟﻮن:
ﻟﻌﻼج اﻟﺰﻳﺎرة ﻏﲑ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ؛ ً
 ﻗﻒ ﻣﻊ اﻟﺰاﺋﺮ اﻟﻄﺎرق ﻟﻠﺒﺎب ﻃﻮال اﳌﺤﺎدﺛﺔ ﻟﺌﻼ ﺗ ُﻄﻮل اﳌﺤﺎدﺛﺔ ﻷن
اﳉﻠﻮس واﻟﺪﺧﻮل ﻳﻌﻨﻲ ﻃﻮل اﳊﺪﻳﺚ.
 إذا ﻛﻨﺖ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺎﺳﺘﻐﻦ ﻋﻦ اﻟﻜﺮاﳼ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻚ ﻟﺌﻼ ﳚﻠﺲ اﻟﺰوار
اﻟﺜﻘﻼء.
 وﻛﺬﻟﻚ  -ﰲ اﳌﻜﺘﺐ  -وﺟﻮد ﻛﺮاﳼ ﻏﲑ ﻣﺮﳛﺔ أو ﻣﻜﺎن ﻏﲑ ﻣﺮﻳﺢ
ﻟﻠﺠﻠﻮس أدﻋﻰ ﻻﺧﺘﺼﺎر اﻟﺰﻳﺎرة.
 ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﺎﻋﺔ ﰲ اﳌﺠﻠﺲ واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻔﻴﻨﺔ واﻷﺧﺮى أو اﻟﻨﻈﺮ
ﻛﺜﲑا إﱃ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻴﺪ.
ً
 اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﺰﺧﺎرف اﳌﻠﻔﺘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺠﻠﺲ أو اﳌﻜﺘﺐ.
أﻋﲈﻻ أ ﻨﺎء اﻟﺰﻳﺎرة ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﲠﺎ اﻟﻮﻗﺖ؛ ﻣﺜﻞ إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ
ً
 اﻋﻤﻞ
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ.
اﺳﺘﺜﲈرا ﻟﻠﻮﻗﺖ.
ً
 ﻛﻦ ﻣﺴﺘﻤﻌًﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن
 ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻏﲑ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﻴﻞ وﻗﺖ اﻟﺰﻳﺎرة.
 ﺣﺪد وﻗﺖ اﻟﺰﻳﺎرة ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻠﻘﺎء؛ ﻣﺜﻞ أن ﺗﻘﻮل :ﻻ ﺑﺄس أن ﻧﺠﻠﺲ
ﺳﻮﻳًﺎ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ أو ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ،أو :ﻛﻢ ﻳﻜﻔﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ؟.
 ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻚ أوﻗﺎت ﲤﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰﻳﺎرة.
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 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻵﺧﺮون ﻋﲆ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﺮأة ﰲ اﻗﺘﻄﺎع أﺟﺰاء
ﻛﺒﲑة ﻣﻦ وﻗﺘﻚ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻚ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﺘﺬر ﺑﻜﻠﻤﺔ
»ﻻ«.
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﺰﻳﺎرة ﻓﻘﻴ ﱢ ﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻚ ﺑﴩط ﺳﻬﻞ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﲆ
ﻇﻨﻚ أن اﻵﺧﺮ ﻻ ﻳﻨﻔﺬه؛ ﻣﺜﻞ أن ﺗﻘﻮل :ﺗﺄ ﻴﻨﻲ إذا ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺬا.
 ﺣﻴﻨﲈ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ زﻳﺎرة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺒﻘﺔ ﻻ ﺗﻐﻀﺐ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﻼ أﻗﻞ ﻣﻦ أن ﺗﻜﺴﺐ ﻋﻤﺮك ووﻗﺘﻚ؛ ﻓﺈن ﻏﻀﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦ
أﻫﻮن ﻣﻦ ﺿﻴﺎع وﻗﺘﻚ ﰲ ﻏﲑ اﳌﻔﻴﺪ.
ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
 ﺣﺎول أن ﲡﻤﻊ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎرات ﰲ ﻣﻮﻋﺪ واﺣﺪ؛
ﻳﺸﻌﺮك أﺣﺪ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﺰﻳﺎرة ﲢﺪد ﻟﻪ ﻣﻮﻋﺪً ا ﻳﻜﻮن ﻫﻮ ﻣﻮﻋﺪ زاﺋﺮ آﺧﺮ
وﻫﻜﺬا.
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﺰﻳﺎرة ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﺰاﺋﺮ ﺑﺪل اﳌﺰور ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺣﺴﻦ ﻟﻚ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﺪرﺗﻚ ﻋﲆ اﳋﺮوج ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﺬا إذا ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻃﻮﻳﻼ.
ً
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘًﺎ
 ﰲ أ ﻨﺎء اﻟﺰﻳﺎرة ﺣﺎول أن ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺻﻠﺐ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺒﻘﺔ؛ ﻣﺜﻞ
أن ﺗﻘﻮل زﻳﺎرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ أرﺟﻮ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻮﻳﺼﺔ.
 إذا ﻛﺎن اﻟﺰاﺋﺮ ﺟﺎء ﻟﻐﲑ ﻫﺪف وﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔ ،ﻓﺒﺎدر أ ﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻌﻪ ﺑﻘﺮاءة ﻛﺘﺎب أو ﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ.
وﻫﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ُﺗﺬﻛﺮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻤﻼح واﻻﺳﺘﻈﺮاف ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳُ ﻘَ ّﺮ ﻛﺜﲑ
ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻷن اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻳﻔﱰض ﻣﻨﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺪره رﺣﺒًﺎ ﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻨﺎس ،وﻳﺼﱪ ﻋﲆ
ﳐﺎﻟﻄﺘﻬﻢ ،وﻳﺴﺘﻐﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ وإرﺷﺎدﻫﻢ واﺣﺘﺴﺎب ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻷ؛ ﻓﻔﻴﻪ
أﺟﺮ ﺟﺰﻳﻞ وﺛﻮاب ﻋﻈﻴﻢ.

١٢٦


ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻏﲑ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ:
اﳊﺴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﳊﻀﻮر
 ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳍﺎﺗﻒ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﱠ
ﺷﺨﺼﻴ ًﺎ ﻟﺌﻼ ﺗﻔﻬﻢ ﺧﻄﺄً وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻴﺎع اﳉﻬﻮد واﻷوﻗﺎت.
 ﺣﺎول أن ﲡﻤﻊ اﳌﻜﺎ ﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﻚ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ.
 ﺣﺎول أن ﲡ ﻌﻞ ﻫﺬا اﻻﺗﺼﺎل ﰲ وﻗﺖ ﻏﲑ اﻷوﻗﺎت اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ،وادّﺧﺮ
اﻷوﻗﺎت اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻟﻸﻋﲈل اﳌﻬﻤﺔ؛ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻘﺮاءة
واﳊﻔﻆ.
 ﺣﺎول أن ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ وﻗﺖ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻵﺧﺮون ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻓﻴﻪ
ﻟﻠﺜﺮﺛﺮة وإﻃﺎﻟﺔ اﻟﻜﻼم؛ ﻣﺜﻞ وﻗﺖ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺪاء ﺑﻘﻠﻴﻞ.
 ﻋﻨﺪ اﳌﻜﺎﳌﺔ ،ادﺧﻞ ﰲ ﺻﻠﺐ اﳌﻮﺿﻮع وﺣﺎول ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻄﺮاد ﰲ ﻏﲑ
ﻓﺎﺋﺪة.
 إذا اﻧﺘﻬﻰ اﳌﻮﺿﻮع اﺧﺘﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺒﻘﺔ وإن ﻛﺎن ﻫﻮ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ
ذﻟﻚ؛ ﻣﺜﻞ أن ﺗﻘﻮل» :ﻗﺒﻞ أن ﻧﺨﺘﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪي ﺳﺆال أﺧﲑ«.
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﻜﺎﳌﺔ ﺻﺎدرة ﻓﻬﺬا أدﻋﻰ ﳊﻔﻆ اﻟﻮﻗﺖ؛ ﻷ ﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﲣﺘﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ إذا ﻛﻠﻤﻚ ﻏﲑك.
 اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺴﺠﻞ اﳌﻜﺎ ﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﻟﱰد ﻋﲆ اﻟﻨﺎس اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﻢ
ﻓﻘﻂ.
ﻓﻌﺎﻻ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﻮﻗﺖ؛
ً
ﻋﻨﴫا
ً
 وﰲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﲑة ﻳﻜﻮن اﳍﺎﺗﻒ
ﻛﺜﲑا ﻣﻦ
ﻓﻬﻮ ﻳﻐﻨﻴﻚ ﻋﻦ أﺳﻔﺎر ﻛﺜﲑة أو ﻗﻄﻊ ﻃﺮق ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ً
اﻟﻮﻗﺖ ،وﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ،أو ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻻ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﳊﻀﻮر ﺷﺨﺼﻴ ًﺎ.

١٢٧
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوراق:
ﻛﻢ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻷوراق،
ﻳَ ِﺮدُ ﻋﲆ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﲈء واﻟﺪﻋﺎة ورﺟﺎل اﻷﻋﲈل ﱞ
ﻛﺎﺑﻮﺳﺎ ﳍﻢ ،وإذا ﱂ ﳛﺴﻦ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ً
وﻗﺮاءة ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﻤﺜﻞ
اﻷوراق اﻟﺼﺎدرة واﻟﻮاردة ﻓﺈﳖﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻀﻴﻌﺎت اﻟﻮﻗﺖ .وﻟﺬا ﻧﺤﺘﺎج إﱃ
اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷوراق:
أوﻻ ﺑﺄول ﺛﻢ أ ﻠﻔﻬﺎ.
 اﻋﺰل اﻷوراق اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ً
 ﺿﻊ ﺗﺎرﳜًﺎ ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻛﻞ ورﻗﺔ ﰲ زاوﻳﺔ اﻟﻮرﻗﺔ ﻟﺘﺤﺮﻗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ
اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ.
 ﺿﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻞ ورﻗﺔ ﺑﲈ ﻳﲇ:
 إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺗﻼف وﻋﺪﻣﻪ وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺗﻼف إن أﻣﻜﻦ.
 درﺟﺔ اﻷﳘﻴﺔ.
 درﺟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل؛ إﻣﺎ ﻋﺎﺟﻞ أو ﻋﺎﺟﻞ ﺟﺪً ا أو ﻏﲑ ﻋﺎﺟﻞ
وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ.
 ﻧﻮع اﳌﻠﻒ أو اﻟﻔﻦ أو اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ،وﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺑﺪﻻ ﻋﻨﻚ ﺣﻔﺎﻇًﺎ ﻟﻮﻗﺘﻚ.
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲤﻜﻦ ﻟﻐﲑك أن ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ً
 ﺿﻊ اﻷوراق اﳌﻬﻤﺔ أو اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﰲ ﻣﻠﻒ ﺧﺎص.
 دع اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﻘﺮءون ﻋﻨﻚ ﻟﻔﺮز اﻷوراق.
 ﻻ ﺗﺼﻮر ﻣﺎ ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﻷن اﻟﺼﻮرة ﲢﺘﺎج ﻣﻨﻚ ﻓﻴﲈ ﺑﻌﺪ إﱃ
ﻗﺮاءﲥﺎ.
ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ ﺻﺎﳊ ًﺎ ﻹرﺳﺎﻟﻪ ﻟﻜﻞ أﺣﺪ ﻣﻊ وﺿﻊ
ً
 ﺿﻊ
ﻓﺮاﻏﺎت ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺤﻴﺚ ﳜﺰن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﰲ
اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ.



١٢٨

 اﺣﺮص ﻋﲆ اﻻﺧﺘﺼﺎر ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻚ؛ ﻓﺎﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﳚﺎز.
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﴪﻳﻌﺔ وﻋﻮد ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﺮاءة أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﻮرق.
راﺑﻌًﺎ :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺘﲈﻋﺎت ﻏﲑ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ:
 ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻼﺟﺘﲈع ،وإﻻ ﻓﺈن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﺸﻞ اﻻﺟﺘﲈع وﺿﻴﺎع
اﻟﻮﻗﺖ.
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﺰم ﻧﻔﺴﻚ ﰲ ﻛﻞ اﺟﺘﲈع ﺑﻤﻮﻋﺪ ﳏﺪد ،ﻫﺬا ﺑﺪوره ﻳﺆدي إﱃ
اﺳﺘﻔﺮاغ اﻻﺟﺘﲈع ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻮﻗﺖ؛
ﻓﺸﻌﻮر اﳌﺠﺘﻤﻌﲔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻻﺟﺘﲈع ﰲ وﻗﺖ ﳏﺪد ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺧﺘﺼﺎر
واﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﲆ اﳌﻬﻢ وﺗﺮك ﻣﺎ ﻻ ﳞﻢ.
 ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﺪد ﰲ اﻻﺟﺘﲈع أدﻋَ ﻰ ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ ﻏﺎﻟﺒًﺎ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻒ:
ً
 ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳌﻬﻤﺔ أو ﻛﻮﳖﺎ ﻏﲑ ﺳﺎرة .وﻋﻼج
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺼﻌﺐ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻼج ﻛﻞ ﺟﺰء ﻋﲆ ﺣﺪة.
 وﻣﻦ أﺳﺒﺎﺑﻪ ﻃﻮل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﳛﺘﺎﺟﻪ؛ وﻋﻼﺟﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﻮﺿﻊ ﻓﱰات
ﻟﻠﺮاﺣﺔ ﻋﲆ ﻧﻤﻂ اﳌﺜﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻘﺎﺋﻞ »إن ﻛﺘﻴﺒﺔ اﳌﺸﺎة ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﲑ
ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ إذا ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﴩ دﻗﺎﺋﻖ ﻟﻠﺮاﺣﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ«.

١٢٩
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻀﺎﺋﻊ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ:
اﻟﻴﻮم

اﻟﻴﻮم

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻟﺴﺎﻋﺔ
ص م

اﳌﻘﺪار ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﳌﻜﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻊ ﻣﻦ
واﻟﺴﺎﻋﺎت

ق

س

اﻟﺴﺒﺖ
اﻷﺣﺪ
اﻹﺛﻨﲔ
اﻟﺜﻼﺛﺎء
اﻷرﺑﻌﺎء
اﳋﻤﻴﺲ
اﳉﻤﻌﺔ
اﳌﺠﻤﻮع
ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ:
 -١ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﻣﻦ وﻗﺘﻚ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع  -اﻟﺸﻬﺮ  -اﻟﺴﻨﺔ.
 -٢اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﰲ ﺿﻴﺎع وﻗﺘﻚ.
 -٣اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وراء ﺿﻴﺎع وﻗﺘﻚ.
 -٤اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺳﺒﺒﺎ ً ﰲ ﺿﻴﺎع وﻗﺘﻚ.
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ﻛﻴﻒ ﺗﻨﺠﺰ
ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺃﻗﻞ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻋﻠﻲ ﺭﻓﻊ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ:
ﻛﺎف ﻟﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﺷﺊ ،ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺬه اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ .ﻟﺬا ﻣﻦ
وﻗﺖ ٍ
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ٌ
اﻟﴬوري اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻷﺷﻴﺎء اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ .وإذا ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ﰱ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻚ وﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻚ ﺳﺘﻨﺠﺰ أﻛﺜﺮ ﺑﺤﺴﻦ إدارة
اﻟﻮﻗﺖ.
ﻒ ذﻫﻨﻚ .اﻫﺪأ .ورﻛﺰ ﻋﲆ ﻣﻬﻤﺘﻚ .ﲡﺎﻫﻞ أي ﳾء آﺧﺮ .ﻓﺎﻟﺘﻮﺗﺮ
َ ﺻ ﱢ
اﻟﺰاﺋﺪ ﳚﻌﻞ ﻣﻬﻤﺘﻚ ﺗﺒﺪو أﺻﻌﺐ ﳑﺎ ﻫﻰ ﻋﻠﻴﻪ .ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰱ
ﺻﻔﺎﺋﻚ اﻟﺬﻫﻨﻰ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﲡﻌﻞ اﻟﻀﻐﻮط اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻚ .ﺗﻔﻬﻢ
ﺟﻴﺪً ا ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻌﻠﻪ وﻗﻢ ﺑﻪ ﰱ ﻫﺪوء وراﺣﺔ وﺛﻘﺔ.
 ﻻ ﲢﺎول أن ﺗﻨﺸﺪ اﻟﻜﲈل .ﻓﻤﻦ اﻟﺴﻬﻞ أن ﺗﻘﻊ ﰱ ﻓﺦ اﳌﺤﺎوﻻت ﳉﻌﻞ
ﻗﻠﻴﻼ .ﻟﻜﻦ ﰱ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺆﺛﺮ ﳏﺎوﻻت ﲢﺴﲔ
اﻟﻌﻤﻞ أﻓﻀﻞ ً
اﻟﻌﻤﻞ ﰱ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ زﻳﺎدة اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﺖ
واﳌﺠﻬﻮد ﺑﺪون داﻋﻰ.
 ﺗﻘَ ﺒﱠ ْﻞ ﻋﻴﻮب إﻧﺘﺎﺟﻚ ﻷﳖﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﴩﻳﺔ .ﻓﻤﻦ اﻟﻐﲑ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻮم ﻧﻔﺴﻚ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻞ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎﺟﻚ ﻓﺈﻧﻚ ﲢﺘﺎج ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﲑ .ﻻ
ﺗﻔﻜﺮ ﰱ ﳏﺎوﻻﺗﻚ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﻷﳖﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﴩ.
وَ ِاﺻ ْﻞ ﻋﻤﻠﻚ.
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ﺗﻌﺎﻣ ْﻞ ﻣﻊ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻚ ﻛﻤﻮﻗﻊ ﻟﻺﻧﺘﺎج .ﻫﻴﺊ ذﻫﻨﻚ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰱ
َ

ﻣﻜﺘﺒﻚ ﻛﻤﻜﺎن ﻹﻧﺠﺎز اﳌﻬﺎم ،ﻓﻜﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﲠﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،وﺳﺘﺠﺪ
إﻧﺘﺎﺟﺎ ﻛﻠﲈ ﺗﻮاﺟﺪت ﻫﻨﺎك .ﺧﺼﺺ ﻣﻜﺎ ًﻧﺎ آﺧﺮ ﻟﻸﻋﲈل
ﻧﻔﺴﻚ أﻛﺜﺮ ً
واﻷﺣﺪاث واﻷ ﺸﻄﺔ اﻷﻗﻞ أﳘﻴﺔ .واﺟﻌﻞ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻚ ﺣﴫﻳً ﺎ
ﻟﻸ ﺸﻄﺔ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ:
 ﺟﻬﺰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺘﻰ ﳚﺐ إﻧﺠﺎزﻫﺎ .أدرج ﲠﺎ ﻛﻞ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻰ ﺗﺮد
ﻟﺬﻫﻨﻚ .ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻔﻜﺮة ﰱ أن ﺗﺪون ﻛﻞ ﳾء ﻋﲆ اﻟﻮرق .ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ
ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ أﺳﻠﻮﺑﻚ أو ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰱ أﺣﺪ اﻟﻨﻘﺎط .ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻫﻮ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ.
ﱢﺐ ﻗﺎﺋﻤﺘﻚ ﺗﺒﻌً ﺎ ﻟﻸﳘﻴﺔ .وأﺳﻬﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ
َ رﺗ ْ
ﻛﻞ ﻣﺎدة إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم رﺋﻴﺴﻴﺔ:
أ -ﻋﺎﺟﻞ وﻫﺎم.
ب ـ ﻫﺎم وﻟﻴﺲ ﻋﺎﺟﻞ.
ﺟـ -ﻻ ﻫﺎم وﻻ ﻋﺎﺟﻞ.
داﺋﲈ.
اﻟﻨﻘﺎط )أ( ﻫﻰ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺧﺬ اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ً
واﻟﻨﻘﺎط )ب( ﺗﻠﻴﻬﺎ ﰱ اﻷﳘﻴﺔ.
أﻣﺎ )ج( ﻓﻼ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺗﻀﻴﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﲠﺎ.
اﲣﺎذ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺳﻴﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ إﻧﺠﺎز اﳌﻬﺎم
واﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى ،دون اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﳘﻴﺔ اﳋﻄﻮات ﻹﻧﺠﺎز اﳌﻬﻤﺔ.
ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﳜﺬﻟﻚ.
ﲬﻦْ ﺑﺈﺣﺴﺎﺳﻚ أﻛﺜﺮ اﳋﻄﻮات أﳘﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ً
 ﱢ
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 ﻗﻢ وﺑﺒﺴﺎﻃﻪ ﺑﺤﺬف أي ﺧﻄﻮه ﻏﲑ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺪرﺟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .اﺳﺄل
ﻧﻔﺴﻚ » :ﻣﺎ ﻫﻮ أﺳﻮأ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺪوﺛﻪ إن أﺳﻘﻄﺖ ﻫﺬه ﻛﻠﻴ ًﺎ ﻣﻦ
ﲢﻤﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ دون ﺧﺴﺎرة ،اﺣﺬﻓﻬﺎ
ﺖ أ ﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﱡ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ؟ « .وإن رأ ْ َ
ﻓﻮرا.
ً
إﳊﺎﺣﺎ .ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﴬورى
ً
أﺟ ْﻞ اﳌﻬﺎم اﻟﻐﲑ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﻛﺜﺮ
 ﱢ
ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﳾء اﻵن .اﺣﺬف ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ ،ﺛﻢ اﺳﺘﻐﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
إﳊﺎﺣﺎ ﻹﻧﺠﺎز اﳌﻬﻤﺔ.
ً
اﳋﻄﻮات اﻷﻛﺜﺮ
َ ﻃﻮﱢ ْر ﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﻦ ﺧﻄﻪ ﻋﲆ اﻟﻮرق ﻹﻧﺠﺎز اﳌﻬﺎم ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺒﲑة أم
ﺻﻐﲑة .ﻓﺎﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬى ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﻜﺜﲑون ﻳﺮﺟﻊ إﱃ دﻗﺔ ﲣﻄﻴﻂ
ﺣﻴﺎﲥﻢ .ارﺳﻢ ﻃﺮﻳﻘﻚ ﺛﻢ اﺳﻠﻜﻪ ﻫﻜﺬا ،ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻜﻦ ﻓﻌﺎل ﺟﺪً ا.
 اﺳﺘﺜﲈر اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﻹﻧﺠﺎز ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﲆ ﻗﺎﺋﻤﺘﻚ .اﺣﺴﺐ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻹﻧﺠﺎز ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻔﺮ واﳌﻘﺎﺑﻼت واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.
ﺗﻨﺲ إﺿﺎﻓﺔ وﻗﺖ ﺿﺎﺋﻊ ﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟﻔﻌﲆ ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬه اﳌﻬﺎم.
إﻟﺦ .ﻻ َ
ﻒ وﻓﻜﺮ ﻓﻴﲈ ﲣﻄﻂ ﻟﻪ .ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺠﺎزه ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ؟
 ﺗﻮ ّﻗ ْ
اﺳﺘﻐﺮق دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪودة ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ وﺑ ْﻠﻮرة وﺗﱪﻳﺮ ﺧﻄﻄﻚ .ﻓﺎﳋﻼﺻﺔ
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺗﻐﻨﻴﻚ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﱰدد.
 ﺣﺪد أﻫﺪاﻓﻚ .اﻛﺘﺒﻬﺎ واﺟﻌﻠﻬﺎ أﻣﺎﻣﻚ .ﺣﺪد ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ .ﺳﺠﻞ
أﻫﺪاﻓﻚ ﰱ ﺧﻄﺘﻚ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وارﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار .ﺛﻢ ﺿﻊ ﺗﺴﻠﺴﻞ
زﻣﻨﻰ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻹﻧﺠﺎز ﻛﻞ ﻫﺪف.
 ﺿﻊ ﺧﻄﻪ ﻣﺮﻧﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﴩوع .ﺳﺠﻞ اﳍﺪف اﳌﺮاد إﻧﺠﺎزه ﰱ ﻗﻤﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ إﱃ ﺧﻄﻮات ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻴﻌﺎد ﳖﺎﺋﻰ
ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ .اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ اﳋﻄﺔ اﳌﺮﻧﺔ ﻫﻰ أن ﺗﻘﺴﻢ اﳋﻄﻮات ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
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ﳋﻄﻮات أﺻﻐﺮ ،وﰱ ﻛﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻢ ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻷﻋﲈل ﺣﺴﺐ اﻷﳘﻴﺔ.
ﺗﺰودك اﳋﻄﺔ اﳌﺮﻧﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﳊﺮﺟﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدى ﻣﺒﺎﴍة ﻹﻧﺠﺎز
ﻣﻬﻤﺘﻚ.
َ ﺧ ﱢﻄﻂْ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻚ اﻟﻴﻮﻣﻰ .ﺣﺪد أوﻗﺎت ﳌﻬﺎم ﺟﺪوﻟﻚ
أﻋﻂ ﻟﻜﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ .اﺳﺘﻐﻞ وﻗﺘﻚ
اﻟﻴﻮﻣﻰِ .
ﻣﺒﻜﺮا  ،اﺑﺪأ
ً
ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻷﻣﻮر ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ .وإذا اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ اﳌﻬﻤﺔ
ﻣﺒﺎﴍة ﰱ إﻧﺠﺎز اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .اﺳﺘﻐﻞ اﻷوﻗﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﰱ ذروة
ت ﻣﻦ اﺳﺘﻌﲈل ﺗﻘﻨﻴﺔ
أﻛﺜﺮ َ
إﳊﺎﺣﺎ .وﻛﻠﲈ ْ
ً
ﻃﺎﻗﺘﻚ ﻹﻧﺠﺎز اﳌﻬﺎم اﻷﻛﺜﺮ
اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد ﻟﻜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ،ﻛﻠﲈ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻬﺎرة ﰱ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻗﺖ
اﳌﻄﻠﻮب.
 رﻛﺰ .ﺣﺘﻰ وإن ﻛﻨﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻧﺠﺎز ) (١٠١ﻣﴩوع ،ﳚﺐ أن ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﲆ زﻳﺎدة ﳎﻬﻮدك .ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻹﻏﺮا ءات اﻟﺘﻰ ﺗﴫف اﻧﺘﺒﺎﻫﻚ.
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺸﻴﻘﺔ ﻟﺘﻌﻤﻠﻬﺎ واﻷﻣﺎﻛﻦ ﻟﺘﺬﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ واﻟﻨﺎس
ﻟﺘﺨﺘﻠﻂ ﲠﻢ ،ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﻗﻀﺎء وﻗﺘﻚ ﺑﻌﺪة ﻃﺮق أﺧﺮى .ﻟﻜﻦ إذا أردت
أن ﺗﻨﺠﺰ ﻓﲈ ﻋﻠﻴﻚ إﻻ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ،ﻫﻜﺬا ﺑﺒﺴﺎﻃﻪ.
 ﰱ ﳖﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم اﻗﴤ  ١٠دﻗﺎﺋﻖ ﻟﻠﺘﺤﻀﲑ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻐﺪ .اﻛﺘﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺑﺄوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱃ ﻣﺴﺒﻘً ﺎ .ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﻫﺬا وﻗ ًﺘﺎ ﺛﻤﻴﻨًﺎ ﰱ اﻟﺼﺒﺎح.
اﺗﺒﺎع ﻫﺬه اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻚ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻴﻮم ﻣﻦ أوﻟﻪ واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﲆ إﻧﺠﺎز أﻛﺜﺮ اﳌﻬﺎم أوﻟﻮﻳﺔ.
 ﺣﺪد ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻹﻧﺠﺎز ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪأ ﰱ إﻧﺠﺎز
اﳌﻬﺎم ،ﻓﺈﻧﻚ ﲢﺘﺎج ﻟﻠﻌﻤﻞ دون أى ﻋﻮاﺋﻖ وﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﺘﺸﻌﺮ ﺑﺤﺪوث
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﴎع.
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ﺻﻐﲑا .
ً
ﻛﺒﲑا أم
َ ﻗ ﱢﺴﻢ اﻷﻫﺪاف إﱃ ﻣﻬﺎم أﺳﺎﺳﻴﺔ .ﻻ ﳞﻢ إن ﻛﺎن اﳍﺪف ً
أى ﻫﺪف ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻣﺜﻞ ﺣﻠﻢ ﺑﻌﻴﺪ اﳌﻨﺎل ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺪأ ﰱ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ
ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻞ ﺻﻐﲑة ﺟﺪً ا ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﺪأ ﲠﺎ ﰱ اﳊﺎل .ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳍﺪف
إﱃ ﻣﻬﺎم أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳚﻌﻠﻚ ﺗﻨﺠﺰ ﺧﻄﻮات ﺗﻮﺻﻠﻚ إﱃ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﲢﻠﻢ ﺑﻪ.
 أﻋْ ِﻂ ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰱ ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ ،ﻫﺬه ﻫﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
إﻧﻚ ﲢﺘﺎج ﻹﳖﺎء اﳌﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ أول ﳏﺎوﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻀﻐﻮط ﺗﺴﺎرع اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد .ﻓﻠﻦ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌ ً ﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺗﲔ.
 ﺣﺪد ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﻚ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ .ﺧﺬ وﻗﺘﻚ ﰱ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﺻﺔ ﴎﻳﻌﺔ
ﻟﻠﻤﴩوع .ﻗﺴﻤﻪ إﱃ ﺧﻄﻮات .وﻗﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﻗﺖ .دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻔﻌﺎل ﺗﻐﻨﻴﻚ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ .ﻓﺎﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﳉﻴﺪ
ﻟﻠﻤﴩوع ﻫﻮ ﺧﺮﻳﻄﺘﻚ ﻹﻧﺠﺎزه ﺑﻨﺠﺎح.
َ ﺗﻮَ ّﻗﻊْ ﻣﺎ ﻻ ﻳُ َﺘﻮ ﱠﻗﻊْ  .اﻧﺘﺒﻪ ﻟﻠﺘﺄﺧﲑات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﱰك ﻣﻌﻚ آﺧﺮون
وﻗﺎدرا ﻋﲆ اﻻﻟﺘﺰام
ً
ﻄﺖ ﳍﺎ ﺳﺘﻜﻮن أﻗﻞ إﺣﺒﺎ ًﻃﺎ
ﺑﻤﴩوﻋﻚ .إن ﺧ َﻄ َ
ﺑﺎﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ .ﻛﻦ واﺿﺤً ﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﻮل ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻔﻌﻠﻮه
وﻣﺘﻰ؟ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻚ إدراك أ ﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻏﲑك ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻹﻧﺠﺎز .راﺟﻊ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻠﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺧﲑة وﻫﺬه ﻫﻰ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﺑﺸﻜﻞ دورى ً
اﳌﺜﲆ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
َ ﺿﻊْ ﺧﻄﻄﻚ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ زﻳﺎدة ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪً ا ﰱ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎﺟﻚ اﻟﻴﻮﻣﻰ.
ﻗﺮارا
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻳﺆدى إﱃ ﲢﺴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻞ ﻳﻮم .اﲣﺬ ً
ﺣﺬرا
رﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﻚ اﻟﺸﺨﴡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺻﻐﲑة ﻳﻮﻣﻴ ً ﺎ .ﻗﺪ ﳚﻌﻠﻚ ﻫﺬا ً
ﻛﺒﲑا ﻛﲈ أ ﻚ ﺳﺘﺼﺒﺢ
ﰱ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،ﻟﻜﻦ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻴﻜﻮن ً
أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة.
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 ﺿﻊ اﳋﻄﻂ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷﻛﱪ .اﻛﺘﺐ ﺧﻼﺻﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﺎ ًﻃﺎ ﲢﺪد اﲡﺎه ﻛﻞ ﺧﻄﻮه ﻋﲆ ﻃﻮل اﻟﻄﺮﻳﻖ .اﺟﻌﻞ اﻟﻨﻘﺎط
واﺿﺤﺔ وﻣﻔﺼﻠﺔ ﻛﲈ ﻟﻮ أ ﻚ ﲣﻄﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﳾء آﺧﺮ .إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻋﲆ
اﳌﺴﺎﻋﺪة ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ إﻧﺠﺎز ﺧﻄﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ .أﻣﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻮم
ﺑﺎﳌﴩوع ﻛﻠﻪ ﺑﻨﻔﺴﻚ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﻒ وﺳﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺪرس
اﳋﻄﻮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
 أﻓﺴﺢ وﻗ ًﺘﺎإﺿﺎﻓﻴ ً ﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﺄﺧﲑات اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ اﳌﺆﻛﺪة اﳊﺪوث .ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻋﻂ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ  % ١٥ -١٠زﻳﺎدة ﰱ اﻟﻮﻗﺖ.
ﲢﺪد ﻧﺸﺎﻃﻚ اﻟﻴﻮﻣﻰ أ ِ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﲑ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺳﻴﺠﻌﻠﻚ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وأﻗﻞ إرﻫﺎ ًﻗﺎ.
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ:
ﻋﺎل وﻛﻒء .اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻀﻮء اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﺑﻘﺪر
 ﻫﻴﺊ ﻣﻜﺘﺒﻚ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺄداء ٍ
اﳌﺴﺘﻄﺎع ،ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﻜﺘﺐ ،ﻛﺮﺳﻰ ﻣﺮﻳﺢ ،وأى ﳾء
ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻷداء اﳌﻬﻤﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﲆ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ.
 ﺿﻊ ﻛﻞ ﳾء ﰱ ﻣﻜﺎﻧﻪ .ﰱ ﳖﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم ،أﻓﺮغ ﻣﻜﺘﺒﻚ وارﺟﻊ ﻛﻞ ﻣﻠﻒ
أو ﻣﺴﺘﻨﺪ ﳌﻜﺎﻧﻪ اﳌﻌﻬﻮد .ﲠﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺘﺠﺪ ﻛﻞ ﳾء ﰱ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﲢﺘﺎﺟﻪ ﰱ اﳌﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
 ﺗﻔﺎدى ﺗﻜﺪﻳﺲ اﻟﻮرق ﻓﻮق ﻣﻜﺘﺒﻚ .اﺣﻔﻈﻪ ﻟﺘﻌﺮف ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ.
وﻗﻠﻞ ﻋﺪد ﻣﺮات اﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ ﻟﻜﻞ ورﻗﺔ.
 اﺳﺘﻔﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﺼﺎدر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻰ أﻣﺎﻣﻚ .ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻻﻋﺘﲈد ﻋﲆ
ﺣﺪﺳﻚ اﳋﺎص ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺎ ﲢﺘﺎج ،دون ﺗﻀﻴﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﰱ اﻟﺒﺤﺚ
وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺴﻜﺮﺗﲑ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .أﺷﻴﺎء ﻣﺜﻞ
اﻷرﺷﻴﻒ اﳊﻜﻮﻣﻰ واﻹﻧﱰﻧﺖ واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرى ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ذات ﻗﻴﻤﺔ
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ﻛﺒﲑة ﻛﻤﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت دون ﺗﻀﻴﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ .اﺳﺘﺨﺮج ﻫﺬه
اﳌﺼﺎدر.
ﺍﺑﺪﺃ ﻓﻮﺭﺍ:
إﻧﺘﺎﺟﺎ ﰱ ﳖﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم.
 ﻗﻢ اﻟﻴﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻐﺪ .ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻈﻤﻨ ًﺎ أﻗﻞ ً
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮى أن أﻛﺜﺮ اﳌﻬﺎم ﺻﻌﻮﺑﺔ ﳍﺬا اﻟﻴﻮم ﻗﺪ اﻛﺘﻤﻠﺖ ،ﻓﺈﻧﻪ وﻗﺖ
اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺘﺎﱃ .ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺠﺪول أﻋﲈﻟﻚ ﰱ ﻣﻠﻒ
ﳐﻄﻄﻚ اﻟﻴﻮﻣﻰ أو ﲡﻤﻌﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﻛﺘﻴﺐ .ﲠﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
داﺋﲈ ﻛﻞ اﻷﻋﲈل واﻷ ﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .ﲢﻀﲑ ﺟﺪول
ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ ً
أﻋﲈﻟﻚ ﰱ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﳚﻌﻠﻚ ﺗﺒﺪأ ﺑﺪاﻳﺔ أﻓﻀﻞ ﰱ ﻳﻮﻣﻚ اﳉﺪﻳﺪ.
وﳚﻌﻠﻚ أ ًﻀﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
 اﺑﺪأ ﻛﻞ ﺻﺒﺎح ﻋﲆ ﻣﻜﺘﺐ ﻧﻈﻴﻒ .وﰱ اﳌﺴﺎء ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﴫف ﲣﻠﺺ
ﻣﻦ أى ﺗﺮاﻛﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ .إن داوﻣﺖ ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﻜﺘﺒﻚ ﻛﻌﺎدة ﻳﻮﻣﻴﺔ
ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻚ اﻟﻴﻮﻣﻰ ،ﺳﺘﻘﻬﺮ أى ﻋﻘﺒﺔ ﺗﺆدى إﱃ اﻟﻔﻮﴇ وﲤﻨﻌﻚ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻮاﺿﺢ اﳌﺒﺪع .ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄداء ﳑﻴﺰ إذا
واﺟﻬﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﻰ ،وﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﻟﺘﻰ ﳚﺐ أن
ﺗﻨﺠﺰ ﰱ وﻗﺖ واﺣﺪ.
ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم
أوﻻ .وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ َ
 ﻗﻢ ﺑﻌﻤﻞ أ ﻐﺾ اﳌﻬﺎم ً
ﺑﻐﻀﺎ واﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى .ﺳﺘﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﻛﻞ
اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺎﻷﻛﺜﺮ ً
ﻣﺎ ﻳﺄ ﻰ ﻻﺣﻘً ﺎ ﺳﻬﻞ .وﺳﺘﺸﻌﺮ أ ﻚ ﻻ ﺗﻘﻬﺮ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻴﻮم.
ﻓﻮرا .اﲣﺬ ﺷﻌﺎر » ﻗﻢ ﺑﻌﻤﻠﻚ اﻵن « .وإن ﱂ ﺗﺒﺪأ ﻓﻠﻦ ﺗﻨﺘﻬﻰ .إذا
 اﺑﺪأ ً
اﻧﺘﻈﺮت اﻧﺘﻈﺎم ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر ،ﻓﻘﺪ ﺗﻔﻘﺪﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ .إﻧﺠﺎز ﺑﻌﺾ اﳋﻄﻮات
ﻛﻞ ﻳﻮم ﻳﺼﻞ ﺑﻚ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻚ .ﻻ ﺗﺆﺟﻞ ﻋﻤﻠﻚ .ﻗﻢ ﺑﻪ اﻵن.
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 ﻛﻦ دﻗﻴﻘً ﺎ .ﻃﻮر دﻗﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ إﱃ ﻋﺎدة .وﰱ وﻗﺖ ﻗﺼﲑ ﺟﺪً ا ﺳﺘﻨﺠﺰ
ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ وﻳﻮﻓﺮ
ً
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑك ﺑـ  .%٩٧اﻟﺪﻗﺔ ﰱ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﺳﺘﺠﻌﻠﻚ ﺗﺒﺪو
ﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ وا ﺎل .وﳚﻌﻠﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﲢﱰم وﻗﺖ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﺣﻀﻮرك
ﻣﺒﻜﺮا ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻹﻣﺪادات
ً
ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﳉﺪﻳﺪة ،وﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ وﻗ ًﺘﺎ ﻟﻠﺮاﺣﺔ ،ووﻗﺖ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺬﻫﻨﻰ أو ﺣﺘﻰ
ﻋﲆ اﻷﻗﻞ وﻗﺖ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ.
ﻣﺒﻜﺮا ﻋﻦ اﳌﻌﺘﺎد
 اﺳﺘﻔﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﰱ اﻟﺼﺒﺎح .اﺳﺘﻴﻘﻆ ﺳﺎﻋﺔ ً
واﺳﺘﻐﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻓﻀﻞ أداء .ﺟﺮب ﻫﺬا ﳌﺪة ﺷﻬﺮ
وﺳﺘﺪﻫﺶ ﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻫﺬه اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻚ .إﳖﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﺳﻬﻠﺔ
ﻟﻜﺴﺐ ﻓﻮاﺋﺪ ﳑﻴﺰة.
 اﺑﺪأ ﻛﻞ ﻣﴩوع ﺑﺨﻄﻮة إﳚﺎﺑﻴﺔ .اﺑﺪأ ﺑﻌﻤﻞ ﳾء ﻫﺎم وﺳﺘﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎز
اﻟﺬى ﺳﻴﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ إﻛﲈل ﻳﻮﻣﻚ .اﺑﺪأ ﻗﺎﺋﻤﺘﻚ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎم أو
اﻷﻋﲈل اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎم اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪً ا.
ﺗﺬﻛﺮ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﰱ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ أو ﻣﴩوع وﺳﺘﺒﺪأ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻣﻮﻓﻘﻪ ﻛﻞ ﻣﺮة.
ﺃﺑﺪﻉ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﻣﻨﺘﺠﺔ:
 إذا ﺗﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻚ وﻗﺖ إﺿﺎﰱ اﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﲆ اﳋﻄﻮة اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ .ﻷﳖﺎ
ﻫﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻄﻴﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﻋﲆ أو اﳌﺮدود اﻷﻛﱪ .اﺳﺄل ﻧﻔﺴﻚ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار » :ﻣﺎ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺜﲈر اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻮﻗﺘﻰ ،اﻵن؟ « ،وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ
اﻷﻋﲈل إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
واﺻﻞ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ أي ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﻠﺔ ذات أوﻟﻮﻳﺔ .اﻋﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ِ

ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار .واﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ دون أن ﺗﺸﺘﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺰك ،ﻻ ﳞﻢ ﻣﺪى ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ أو ُﺑﻐﻀﻬﺎ أو اﻟﺘﺤﺪى اﻟﺬى
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ﺳﻴﻮاﺟﻬﻚ .وﻏﺎﻟﺒً ﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ أن ﺗﻜﻮن ذا إرادة ﻗﻮﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺎء.
 اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻷﳘﻴﺔ ﻋﲆ ﻗﺎﺋﻤﺘﻚ .رﻛﺰ اﻧﺘﺒﺎﻫﻚ  %١٠٠ﻋﲆ
ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ .إذا ﻣﺎ أ ﺠﺰﲥﺎ أو ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻗﴡ ﺟﻬﺪ
ﳑﻜﻦ ،اﻧﺘﻘﻞ إﱃ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﻗﺎﺋﻤﺘﻚ .واﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى،
داﺋﲈ ﻋﲆ إﻧﺠﺎز اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ.
ﻫﻜﺬا ﺳﺘﻨﻬﻰ ﻣﻬﲈﺗﻚ ،وأﻋﻤﻞ ً
أﻋﻂ اﳌﻬﺎم اﻟﺴﻬﻠﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﳌﻦ
 أ ﺠﺰ اﳌﻬﺎم اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﳑﻴﺰةِ .
ﻳﺆدﳞﺎ .وﻫﺬه وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪً ا ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎج .ﻗﻢ ﺑﺎﳌﻬﺎم
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻨﺠﺰﻫﺎ أ ﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ .ﻣﻬﲈ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻬﺎرﺗﻚ وﲡﺮﺑﺘﻚ وﺧﱪﺗﻚ ﻋﻠﻴﻚ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ ،ﺑﲈ ﲢﺘﺎﺟﻪ اﳌﻬﻤﺔ.
اﺳﺘﺜﻤﺮ وﻗﺘﻚ وﺧﱪﺗﻚ ﺑﺤﻜﻤﺔ .دﻗﻖ ﰱ ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ وﻗﺮر أى ﻣﻦ
اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ.
َ ﺣﻮﱢ ْل وﻗﺘﻚ ﻷﻓﻌﺎل ﻣﻨﺘﺠﺔ .ﺣﺪد اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،
اﺳﺘﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﻗﻮﺗﻚ ،ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ .اﺳﺘﺨﺪم اﻷوﻗﺎت اﻷﻗﻞ ﰱ
ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﺮد ﻋﲆ اﳌﻜﺎ ﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ أو إرﺳﺎل اﻟﻔﺎﻛﺴﺎت أو
ﻟﻼﺟﺘﲈﻋﺎت وإدارة اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ أن ﳛﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻣﻌﺪل
إﻧﺘﺎج ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻃﻮال اﻟﻴﻮم .ﻳﻤﻜﻦ اﻟﴪ ﰱ أن ﺗﻌﺮف أﻛﺜﺮ أوﻗﺎﺗﻚ ﻧﺸﺎ ًﻃﺎ.
وﺗﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲈ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ.
 اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﻜﻔﺎءة .اﺗﺒﻊ ﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺮة واﺣﺪة ﺛﻢ ﻗﻢ
ﺑﺘﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة ﻋﲆ اﻟﺸﺎﺷﺔ .ﲡﻨﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻼﺣﻈﺎت
اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ واﻟﺘﻰ ﲢﺘﺎج ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓﻴﲈ ﺑﻌﺪ .ﺗﻌﻠﻢ
اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﳐﻄﻄﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺮاﻣﺞ اﳉﺪوﻟﺔ وأى
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻔﻴﺪ ﻋﻤﻠﻚ وأداءك.
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 وَ ﱢﻓ ْﺮ وﻗﺘﻚ .أ ﺠﺰ اﳌﻬﺎم ﺑﺄﻗﻞ اﳋﺴﺎﺋﺮ.ﻛﻠﲈ ﻗﻠﺖ اﳋﻄﻮات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺎ ﻛﻠﲈ ﻛﺎن أﻓﻀﻞ .اﻋﻤﻞ ﻋﲆ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻹﻧﺠﺎز ٍ
اﺳﺘﻘﻄﺎع دﻗﺎﺋﻖ أو ﺣﺘﻰ ﺛﻮاﻧﻰ ﻣﻦ أﻋﲈل روﺗﻴﻨﻴﺔ .اﻧﺘﺒﻪ إﱃ اﳋﻄﻮات
اﳌﻌﻘﺪة وﻏﲑ اﳍﺎﻣﺔ واﳌﺒﺎ َﻟﻎ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻤﻞ.
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول ﻣﴩوﻋﲔ ﰱ
َ ﻧﻮﱢ عْ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﳌﻬﺎم ﻟﺘﺘﻔﺎدى اﻹﺟﻬﺎدً .
أرﺑﻌﺔ ﺳﺎﻋﺎت ،ﻗﻢ ﺑﻮاﺣﺪ ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮَ ،ﻗ ﱢﺴ ْﻤﻬﻢ إﱃ ﻣﻬﺎم ﺗﻨﺠﺰ ﻛﻞ واﺣﺪة
ﰱ  ٣٠دﻗﻴﻘﺔ .ﺣﺎول أن ﺗﺮﺗﺐ ﻣﻬﺎﻣﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻐﲑ ﻟﻠﻜﺒﲑ ،ﻋﻨﺪﻫﺎ
ﲬﻮﻻ ﰱ آﺧﺮ اﻟﻴﻮم.
ﺳﺘﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎز وﺗﻜﻮن أﻗﻞ ً
َ ﲢَﺪﱠ ﻧﻔﺴﻚ ﻹﳖﺎء اﳌﻬﺎم اﳌﺪرﺟﺔ ﻋﲆ ﺟﺪول أﻋﲈﻟﻚ .اﺑﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
إﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﺎم .ﺛﻢ ﻛﺎﻓﺊ ﻧﻔﺴﻚ
ﻋﻦ أﻛﺜﺮ وأﴎع وأﻓﻀﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ً
ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎج.
 اﺑﺬل ﺟﻬﺪك ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺤﺴﻦ .اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ واﻟﺜﺎﺑﺖ ﰱ
اﳌﺠﻬﻮد واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﺧﺘﻼف ﻛﺒﲑ ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ .ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻗﻠﻴﻼ وﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻫﻮ أن ﲢﺴﻦ ﻣﻦ أداﺋﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد ً
وﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﰱ ﻗﻤﺔ اﻟـ  %٥ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻷﻛﺜﺮ إﻧﺠﺎزً ا.
َ ﻃﻮﱢ ْر أداءك ﰱ اﻟﻌﻤﻞ .ﻻ ﺗﺆﺟﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻴﻮم إﱃ اﻟﻐﺪ .أ ﺪأ ﰱ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻮرا وﺳﺘﻨﺠﺰ ﺧﻼل ﻋﴩ ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻳﻨﺠﺰه اﻵﺧﺮون ﻃﻮال ﺣﻴﺎﲥﻢ.
ً
ﻗﻢ ﺑﻌﻤﻠﻚ اﻵن وﺳﺘﺸﻌﺮ ﺑﺈﺣﺴﺎس اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺮاﺋﻊ .ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺜﲈرك
ﻟﻮﻗﺘﻚ ﲢﺪد ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﺘﻰ ﺗﺼﻨﻌﻬﺎ.
َ ﺣﺪﱢ دْ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ إﻧﺠﺎزه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أى ﳾء أﺧﺮ .ﻣﺎ ﻫﻰ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﻋﲆ
ﻗﺎﺋﻤﺘﻚ أو اﳍﺪف اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ واﻟﺬى ﳚﺐ إﻧﺠﺎزه اﻵن .ﺗﻠﻚ ﻫﻰ
أوﻻ .وﻋﻨﺪﻫﺎ
اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﲢﺘﺎج اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ .اﺗﺒﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ً
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻧﺠﺎز ﻛﻞ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ،وﻟﻜﻦ ﺑﴩط ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﲆ ﺣﺪة.
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ﻓﻮرا ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻛﻠﲈ أ ﺠﺰت ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻠﻮ
 ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎدة إﻧﺠﺎزك ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ً
اﻷﺧﺮى ،ﻛﻠﲈ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ اﺣﺘﲈﻟﻴﺔ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻚ .ﻓﺎﻟﻨﺠﺎح ﻳﻮﻟﺪ ﻧﺠﺎح.
ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻨﺘﻬﻰ ﺑﻨﺠﺎح ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﲪﺎﺳﻚ وﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﺛﻘﺘﻚ ﻹﻧﺠﺎز
اﳌﺰﻳﺪ .ﻛﻞ إﻧﺠﺎز ﻧﺎﺟﺢ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻚ ﻋﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪى اﻟﺘﺎﱃ.
ﻓﻮرا.
ﻗﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻋﲆ ﺣﺪه ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﺘﺎﻟﻴﺔ ً
َ ﺣﻮﱢ ْل أ ﺸﻄﺘﻚ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﱃ ﻋﺎدة ﻗﻮﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻌﺎدة ﻫﻰ ﳾء ﺗﻘﻮم
ﺑﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ً ﺎ ،دون ﲢﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻮاﻋﻰ .ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻬﺎم ﺑﻐﻴﻀﺔ أو
ﻣﻘﻴﺘﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻫﺎﻣﺔ .ﺑﻤﺠﺮد أن ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺎدة ،ﺳﻴﺴﻬﻞ ﲢﻤﻠﻬﺎ .وﻻ
ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻴﻨﻬﺎ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ وﺗﻔﻜﺮ ﲠﺎ.
 ﻏَ ﱢ ْﲑ اﻟﻌﺎدات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻋﺪﻳﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﱃ ﻋﺎدات ﻣﻔﻴﺪة .ﻗﺮر أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ
وﻗﺘﻚ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ ،واﺑﺪأ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم وﺳﻴﻼﺣﻆ اﻵﺧﺮون ﻗﺪرﺗﻚ ﻋﲆ
إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻬﻤﻠﺔ .ﺳﻴﻘﺪروﻧﻚ أﻛﺜﺮ ،ﻋﻼوة ﻋﲆ أ ﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻮﻗﺖ ﻓﺮاﻏﻚ.
 ﲣﻴﻞ أن ﻟﺪﻳﻚ ﻧﺼﻒ ﻳﻮم ﻓﻘﻂ ﻹﻧﺠﺎز ﻋﻤﻞ ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ .ﻣﺎذا ﺳﺘﻔﻌﻞ؟
ﺑﲈذا ﺳﺘﺒﺪأ؟ ﻣﺎ اﻟﺬى ﳚﺐ أن ﻳﻘﺪم وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺄ ﻰ ﻻﺣﻘً ﺎ؟ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﺎح أﻣﺎﻣﻚ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻓﺈﻧﻚ ﻣﻀﻄﺮ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﲆ
َ
أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة.
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ:
 اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺆدى ﻋﻤﻠﻚ ،ﻓﺈن آﺧﺮ ﻣﺎ
ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻫﻰ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻐﲑ ﴐورﻳﺔ .ﳛﺪث أﻛﱪ إﻧﺠﺎز ﻋﻨﺪ ازدﻳﺎد
ﲪﺎﺳﻚ واﻧﺪﻣﺎﺟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﲈ اﻗﱰﺑﺖ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ .ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﻌﻴﻖ اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت ﻧﺠﺎﺣﻚ .ﻟﺬا ﻻ ﺗﺪﻋﻬﺎ ﲢﺪث .اﺳﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ
ﻋﺪم اﻹزﻋﺎج ﻣﺜﻞ ﻋﻼﻣﺎت ﻋﲆ اﻟﺒﺎب أو اﻟﱪﻳﺪ اﻟﺼﻮﺗﻰ .وإن ﻛﻨﺖ
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ﻣﻀﻄﺮا اﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﻻ ﳚﺪك اﻵﺧﺮون .أو ﻏﲑ
ً
أوﻗﺎﺗﻚ ﻟﺘﻜﻮن ﰱ ﻗﻤﺔ ﻧﺸﺎﻃﻚ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن وﻗﺖ اﻟﺬروة ﻋﻨﺪ
اﻵﺧﺮﻳﻦ.
 ﺗﻌ ّﻠ ْﻢ أن ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ اﳌﻬﺎم اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺆدى ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .ﻓﲈ أﺳﻬﻞ أن ﺗﺸﻐﻞ
ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻌﻤﻞ أﻗﻞ أﳘﻴﺔ .إن ﻛﺎﻧﺖ اﳋﻄﻮة ﻏﲑ ﻫﺎﻣﺔ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻼ ﺗﻀﻴﻊ
إﻧﺘﺎﺟﺎ ،ﻛﻠﲈ ﻛﻨﺖ ﻣﻨﺘﺠً ﺎ.
وﻗﺘﻚ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻠﲈ اﺑﺘﻌﺪت ﻋﻦ اﳌﻬﺎم اﻷﻗﻞ ً
 ا ْﻟ ِﻎ أى ﺳﻔﺮ ﻏﲑ ﴐورى .اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻮﻗﺖ .إن ﻛﺎن ﰱ اﻹﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﳍﺎﺗﻒ أو اﻟﻔﺎﻛﺲ أو اﻟﱪﻳﺪ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻴﻮم اﳍﺎﻣﺔ .ﲡﻨﺐ اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎج.
 ﺳﺠﻞ أﻓﻜﺎرك ﻋﲆ ﻣﺴﺠﻞ ،أو اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻮت ﰱ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،
ﺛﻢ ﺣﺮر اﻟﻜﻠﲈت إﱃ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ .ﻓﻬﺬه ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ
أﻓﻜﺎرك ،دون ﻋﻨﺎء ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﻨﻤﻘﺔ .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ﻋﻤﻞ ﻣﻀﺠﺮ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﺪث أﺳﻬﻞ ﻃﺎ ﺎ أ ﻪ ﻟﻴﺲ أﻣﺎم ﲨﻬﻮر.
وﻏﺎﻟﺒً ﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﺮض اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ
ﺷﺨﺼﲔ.
 ﺿﻊ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﳖﺎﺋﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ .ﺳﻮاء ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ أم ﻻ ،ﻓﺎﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎج .ﻛﻠﲈ اﻗﱰﺑﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﻹﲤﺎم اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻠﲈ ﺑﺬﻟﻨﺎ
ﻣﺎ ﰱ وﺳﻌﻨﺎ ﻹﳖﺎﺋﻪ ،ﺿﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳً ﺎوأﺳﺒﻮﻋﻴ ً ﺎ
وﻳﻮﻣﻴ ً ﺎ .ﻓﻜﻠﲈ اﻗﱰب اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﻛﻠﲈ ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻘﻴﻘﻰ .ﺗﻌﻤﻞ
اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻛﻘﻮة دﻓﻊ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻚ ﻛﻠﲈ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﲠﺎ.

١٤٢


ﻒ أ ﻨﺎء ﲢﺪﺛﻚ ﺑﺎﳍﺎﺗﻒ .ﻓﺎﻟﻮﻗﻮف ﳚﻌﻠﻚ ﺗﺘﺤﺪث ﰱ اﳌﻮﺿﻮع
ِ ﻗ ْ
ﻣﺒﺎﴍة وﺑﴪﻋﺔ وﺗﻜﻮن اﳌﻜﺎﳌﺔ ﻣﺜﻤﺮة .ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ أن ﲡﻠﺲ ﺟﻠﺴﺔ
ﻗﺼﲑة وﻣﺮﳛﺔ ﺟﺪً ا وﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﺘﻄﻮل اﳌﻜﺎﳌﺔ.
ﲨﻊْ ﻋﺪدً ا ﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﳌﺘﺸﺎﲠﺔ اﻟﺼﻐﲑة وﻗﻢ ﲠﺎ ﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖُ .ردّ ﻋﲆ
َ ﱢ
ﻛﻞ اﳌﻜﺎ ﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع واﺣﺪ ﰱ اﻟﻴﻮم وﻳﻔﻀﻞ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﲈل اﻟﻴﻮﻣﻰ .إﲤﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ
اﳌﻬﺎم اﻟﺼﻐﲑة ﻳﻜﻮن أﺳﻬﻞ ﰱ وﺳﻂ زﺣﺎم اﻟﻌﻤﻞ .ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻋﺪك
دﻋﻢ ﺟﻬﻮدك ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ وﻗﺘﻚ .ﲨﻊ اﳌﻬﺎم اﻟﺼﻐﲑة
ﻣﻌً ﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﱪﻳﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺴﻠﻢ أو ﲡﺪﻳﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺮد ﻋﲆ
اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻰ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲡﱪ ﻋﲆ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ﻵﺧﺮ واﻟﻌﻮدة
ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﰱ ﳏﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﱰﻛﻴﺰ واﻻﻧﺪﻣﺎج.
ِ أد ْر اﻻﺟﺘﲈﻋﺎت ﺑﻜﻔﺎءة .أﻋﻠﻦ ﻣﺴﺒﻘً ﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺟﺘﲈع واﻟﺘﺰم ﺑﻪ.
ﻣﺘﺄﺧﺮا  .ﻓﻠﺘﻜﻦ ﻣﻌﺮو ًﻓﺎ
ً
أﻏﻠﻖ اﻟﺒﺎب ﻟﺘﺒﺪأ اﻻﺟﺘﲈع .ﻻ ﲢﺮج ﳑﻦ ﻳﺄ ﻰ
ﲤﺎﻣﺎ ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻻﺟﺘﲈﻋﺎت  ،وﴎﻋﺎن ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻔﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن
ﺑﺄ ﻚ ﻣﻠﺘﺰم ً
أ ﻚ رﺟﻞ ﺟﺎد وﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ اﻻﺟﺘﲈﻋﺎت ﻣﺜﻤﺮة .ﺣﺪد اﻻﺟﺘﲈﻋﺎت
ﻣﺴﺎءا أو ٣٫٤٥
ﰱ أوﻗﺎت ﻏﲑ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ ً ١٫٥٠
ﻣﺴﺎءً ا ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺪﻗﺔ اﳌﻮاﻋﻴﺪ.
داﺋﲈ أن ﺗﺘﻔﻮق ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻚ .رﻛﺰ ﺗﻔﻜﲑك ﻹﳚﺎد
َ ﲢَﺪﱠ ﻧﻔﺴﻚ .ﺣﺎول ً
وﺳﻴﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻷداء ﻧﻔﺲ اﳌﻬﻤﺔ اﳌﻜﻠﻒ ﲠﺎ.
 اﻛﺘﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻬﺎﻣﻚ ﻋﲆ ﺻﻔﺤﺔ واﺣﺪة ﻛﺒﲑة .اﻛﺘﺐ ﻛﻞ اﳌﻬﺎم ،دون
اﻻﻫﺘﲈم ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ .ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ اﳌﻬﺎم ،ﺣﻠﻞ ٣
ﳎﻤﻮﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم )أ ،ب ،ج( ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻗﻼم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻠﻮﻧﺔ.
ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
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ﰱ ﳐﻄﻄﻚ اﻟﻴﻮﻣﻰ .وﲠﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﺳﺘﺘﻌﺮف ﰱ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻳﻮم،
ﻋﲆ اﳌﻬﺎم اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻮاﺟﻬﻚ.
ﲨﻊْ ﻛﻞ ﺳﺠﻼﺗﻚ اﳍﺎﻣﺔ ﻣﻌً ﺎ .اﺣﺘﻔﻆ ﻣﻌﻚ ﺑﺨﻄﺔ ﻣﻬﺎم ﻟﻴﻮم واﺣﺪ
َ ﱢ
ﻓﻘﻂ .وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻬﺎم ﺟﺰء ﻣﻦ ﺟﺪول أﻋﲈﻟﻚ.
اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﳌﻠﻔﺎت اﻟﺪاﺋﻤﺔ وﲡﻨﺐ وﺿﻊ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﲆ اﻷﻇﺮف أو
ﻗﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮرق اﻟﺼﻐﲑة .واﺳﺘﺨﺪم ﻣﻠﻒ ﺧﻄﻄﻚ ﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻛﻞ
اﳌﻼﺣﻈﺎت .ﳏﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻧﻘﺺ
اﻹﻧﺘﺎج .ﻛﲈ أ ﻚ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲣﺎﻃﺮ ﺑﻔﻘﺪ ﻋﻨﴫ أو ﺧﻄﻮة ﻫﺎﻣﺔ.
 ﰱ ﻛﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ادﺧﻞ إﱃ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎﴍة .ﲡﻨﺐ اﻟﺜﺮﺛﺮة
اﳌﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ .اﺟﻌﻞ رﺳﺎﻟﺘﻚ ﳐﺘﴫة وﻣﻔﻴﺪة ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن .ادﺧﻞ
ﰱ ﻟﺐ اﳌﻮﺿﻮع .ﻗﺪر وأﺣﱰم وﻗﺖ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺳﻴﻌﺎﻣﻠﻮﻧﻚ ﺑﺎﳌﺜﻞ.
 أ ﺸﺊ ﺳﺠﻼت إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﻚ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻚ .إذا اﻋﺘﻤﺪت ﺑﺸﻜﻞ
أﺟﻼ
ﻋﺎﺟﻼ أم ً
ً
ﺧﺎص ﻋﲆ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،ﻓﺈﻧﻚ
ﺳﺘﻨﻬﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣﺒﺎط اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﲢﻄﻢ ﻛﻞ ﳾء .وﻗﺪ ﻳﻨﺠﺢ
اﺳﺘﻌﲈل اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ أو ﻳﻔﺸﻞ .وإذا ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﲆ
اﳊﺎﺳﻮب دون اﻣﺘﻼك ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻜﺘﻮب ،ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ اﻹﺣﺒﺎط
اﳊﻘﻴﻘﻰ .اﻋﻤﻞ ﻣﺴﻮدة ﻋﲆ اﻟﻮرق ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻨﺪك ﻣﺮﺟﻊ ﳌﻨﻊ
أى ﺿﻴﺎع ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
 ﻓﻠﺘﻜﻦ ﻣﻨﺠﺰً ا وﻛﺎﻓﺊ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺎﳌﺪح اﳉﻤﻴﻞ .اﳊﻴﺎة ﰱ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر،
ﻟﻌﺒﺔ ذﻛﺎء .أﺣﻴﺎ ًﻧﺎ ﻧﻘﻮم ﻣﻊ أ ﻔﺴﻨﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﳋﺪع واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺼﻐﲑة
واﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﲢﻔﺰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج واﻹﻧﺠﺎز ،ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻜﻠﲈت إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ إﻧﺠﺎز اﳌﺰﻳﺪ.
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ﻒ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ ﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ .اﻗﻄﻊ وﻋﺪً ا ﻟﻨﻔﺴﻚ
ِ أﺿ ْ
أو ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻚ ،ﺑﻌﻤﻞ ﳾء ﳑﺘﻊ ﺣﻘً ﺎ ،إذا وﺻﻠﺖ ﻟﻠﻬﺪف ﰱ وﻗﺖ
ﻗﻴﺎﺳﻰ.
 اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺨﻄﺘﻚ .اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻞ ﻣﺮﺋﻰ ﻟﺘﻘﺪﻣﻚ ﰱ إﻧﺠﺎز ﻣﴩوﻋﻚ
اﻟﺼﻌﺐ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻓﻌﻚ ﻹﻧﺠﺎز أﻛﱪ .اﺳﺘﺨﺪم ﺧﻄﺘﻚ ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ واﺷﻄﺐ ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎزﻫﺎ .ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻤﺮار
وﻳﺒﻘﻴﻚ ﻣﺘﺤﻔﺰً ا وﻳﻌﻄﻴﻚ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺮﺋﻰ ﻹﻧﺠﺎزك.
 ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﴬورى اﻟﺒﺪء ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أول ﻧﻘﻄﺔ .أﺣﻴﺎ ًﻧﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ
اﻟﺒﺪء ﺑﺄى ﻧﻘﻄﺔ ﰱ اﳌﴩوع .ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘً ﺎ ﺎ ﺗﻌﻠﻤﺘﻪ،
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ .ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ ،اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ واﻧﺘﻘﻞ
أوﻻ.
ﻣﺒﺎﴍة إﱃ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ .اﺧﱰ اﳌﻬﻤﺔ اﻷﺳﻬﻞ ،وﻗﻢ ﲠﺎ ً
وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺼﺒﺢ إﻧﺠﺎز اﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻬﻞ.
ﻓﻮرا .أﻋﻠﻢ أن ﻗﻤﺔ ﻗﻮﺗﻚ ﰱ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ،
 ﻗﻢ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء اﳌﻨﺘﺞ ً
اﻵن ﻻ ﳾء أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﰱ ا ﺎﴇ وﻻ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .ﺑﻼ
أدﻧﻰ ﺷﻚ ،اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬى ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻰ ﳊﻈﺎت ﻳﻮﻣﻚ اﳊﺎﱃ.
ﻻ ﲥﺪرﻫﻢ.
ﱢﻰء اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﺬل اﳉﻬﺪ .ﻗﻢ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻰ
 ﻫَ ﻴ ْ
اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘً ﺎ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎم ﳑﺎﺛﻠﺔ ،ﻣﺮ ًارا وﺗﻜﺮ ًارا ،اﳌﻠﺨﺼﺎت
وﺟﺪاول اﻷﻋﲈل واﻻﺟﺘﲈﻋﺎت واﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات واﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺪوﻧﺔ ،ﻛﻞ
ﻫﺬه أﻣﺜﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻰ ﻏﺎﻟﺒً ﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم.
 ﻛﻦ رﻗﻴﺒً ﺎ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻚ ،ﰱ اﻷ ﺎم اﻟﺘﻰ ﲢﺎول ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط
اﳍﺎﻣﺔ ،اﺣﻜﻢ ﻧﻔﺴﻚ و َﻋﺪﱢ ْل ﻣﻨﻬﺠﻚ .أﺳﻬﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳊﺎﻓﺰ
اﻟﺬاﺗﻰ ﻫﻰ أن ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺮؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﳍﺪﻓﻚ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ .اﳍﺪف ﻫﻮ
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داﺋﲈ ،ﳾء ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻧﺠﺎزه ،ﻟﻜﻰ
ﺳﺒﺐ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻵن .ﺗﺬﻛﺮ اﳍﺪف ً
ﻳﻌﻄﻴﻚ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻼزم ﻟﺘﺨﻄﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت.
 واﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت وﺟﻬً ﺎ ﻟﻮﺟﻪ .ﻏﺎﻟﺒً ﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﺖ
اﳌﺤﺪد ﻟﻠﺨﻄﻮة اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﻰ ﻹﲤﺎﻣﻬﺎ .إذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﳊﺎل،
ﻓﺈن أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻫﻮ أن ﺗﺴﺘﺠﻤﻊ ﻗﻮﺗﻚ وﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ .اﻋﻤﻞ ﲠﻤﺔ.
ﻓﻌﺎدة ﻻ ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮر ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺨﻴﻠﻬﺎ.
 ﻛﻠﻒ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﲈ أﻣﻜﻦ .داوم ﻋﲆ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ أﳖﻢ ﻋﲆ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﰱ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد.ﻏﺎﻟﺒ ً ﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻮﱃ اﻵﺧﺮون
ﻛﺒﲑا
اﳌﻬﺎم اﻟﻔﺮدﻳﺔ .ﻓﺘﻮﻇﻴﻒ ﻃﺎﻗﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻮ ًﻧﺎ ً
ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ زودوا ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.
ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺟﻴﺪً ا ﻟﻠﻤﻠﻔﺎت .ﻻ ﳾء أﻛﺜﺮ إﺣﺒﺎﻃ ً ﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ أ ﻚ
 ﱢأﺳ ْﺲ ً
ﲤﻠﻚ اﳌﻮاد اﻟﺘﻰ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ وﻟﻜﻨﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﳖﺎ .وأﺣﺪ ﻃﺮق
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ أن ﺗﻀﻊ دﻟﻴﻞ ﻟﻠﻤﻠﻔﺎت ﰱ اﻷدراج .وﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎم اﻷرﻗﺎم أو اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ،ﻃﺎ ﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻜﺎ ًﻧﺎ ﻳﺘﺴﻊ
ﻟﻺﺿﺎﻓﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ .ﻛﻠﲈ أﺿﻔﺖ ﻣﻠ ًﻔﺎ ﺟﺪﻳﺪً ا ﺑﺎﻟﺪرج،
َﺳﺠﱢ ْﻠﻪ ﰱ اﻟﺪﻟﻴﻞ .ﺿﻊ ﻛﻞ ﳾء ﰱ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﺳﺘﺠﺪه ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﲢﺘﺎﺟﻪ.
داﺋﲈَ .ﺳﺠﱢ ْﻞ
 اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺨﻄﺘﻚ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أو دﻓﱰ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻚ ً
ﻛﻞ أﻓﻜﺎرك وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ وأى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﻘﻔﺰ إﱃ ذﻫﻨﻚ ﰱ أى
وﻗﺖ ،وﻏﺎﻟﺒً ﺎ ﻣﺎ ﳛﺪث ذﻟﻚ ﰱ أوﻗﺎت اﻧﺸﻐﺎﻟﻚ ﺑﺄﻋﲈل أﺧﺮى .دَ وﱢ نْ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ ﻏﲑ اﳍﺎﻣﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﲠﺎ ﰱ ﳖﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم.
ِ اﲣﺬْ اﻟﻘﺮارات ﺑﴪﻋﺔ وﺣﺰم .ﻳﺸﱰك اﻟﺬﻳﻦ ﺻﻨﻌﻮا اﻟﻨﺠﺎح ﰱ ﺣﻴﺎﲥﻢ
ﰱ ﺻﻔﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﴪﻳﻊ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ.ﻻ ﺗﻀﻴ ﱢ ﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﰱ اﻟﱰدد.
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َﻗﺪﱢ ر اﳌﻮﻗﻒ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺛﻢ اﲣﺬ اﻟﻘﺮار .ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات
ُﺗﺘﺨﺬ ﺑﴪﻋﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ .ﻛﻠﲈ
ﻣﺎرﺳﺖ ذﻟﻚ ﻛﻠﲈ ﲢﺴﻨﺖ وزادت ﻛﻔﺎءﺗﻚ.
َ
 اﺧﺘﴫ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﺗﻘﻀﻴﻪ ﰱ ﲢﻀﲑ اﻟﺮدود .ﺗﻌﻠﻢ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم
اﳍﺎﺗﻒ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺮدود اﳌﺘﺄﺧﺮة .ﺣﺎول ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن
اﺳﺘﺨﺪام اﳍﺎﺗﻒ ﻟﻠﺮد ﻋﲆ اﳌﺮاﺳﻼت ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﴬورى اﻟﺮد ﻋﲆ
اﳋﻄﺎﺑﺎت واﻟﻔﺎﻛﺴﺎت ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ .ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺻﻐﲑة ﺗﺆدى
اﳌﻬﻤﺔ ﰱ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﰱ اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻹرﺳﺎل اﳋﻄﺎب.
 ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﺻﺤﺘﻚ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ .ﻷﳖﺎ ﴐورﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻓﻀﻞ
إﻧﺠﺎز .ﻧﻈﻢ وﻗﺘﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺆدى ﻟﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة
وﺣﻴﺎة ﻣﻨﻈﻤﺔ .ﻓﺄ ﺖ ﲢﺘﺎج ﻟﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻜﻰ ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻧﺠﺎزاﺗﻚ ﻛﲈ
ﻳﻨﺒﻐﻰ .ﻻ ﳾء أﻫﻢ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻚ .ﻓﺒﻘﺎؤك ﰱ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻳﻌﻄﻴﻚ
ﺗﻮﺗﺮا .
ﻃﺎﻗﺔ وﻗﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻤﻞ .وﳚﻌﻠﻚ ﻛﺬﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺘﺤً ﺎ وأﻗﻞ ً
ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺴﺪك ﻛﻤﻴﻜﻨﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ وﻋﻨﺪﻫﺎ
َ ﻣ ِﺎرس اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎمِ .
ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ،ﻟﻔﱰات أﻃﻮل .ﻳﺴﺎﻋﺪك أى ﻧﻮع ﻣﻦ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﲆ أن ﺗﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻧﺸﺎ ًﻃﺎ .واﻟﺮاﺣﺔ ﺑﻌﺪ
اﳌﺠﻬﻮد اﳉﺴﺪى ﻳﻘﻮى وﻳﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء اﳉﺴﻢ.
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﴪﻳﻌﺔ .ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪورات واﻟﻜﺘﺐ ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻚ .ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺟﺪً ا ﳌﺘﻮﺳﻄﻰ اﻟﴪﻋﺔ ﰱ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
ﴎﻋﺔ ﻗﺮاءﲥﻢ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .ﺻﻤﻤﺖ
ﺑﻌﺾ اﻟﺪورات ﻟﻠﺬﻫﺎب إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أ ﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﴎﻋﺘﻚ ،ﻟﻜﻦ
ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﲈرﺳﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة .ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﴎﻋﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻚ
ﻧﺼﻒ اﻟﻮﻗﺖ ،ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﳌﻬﺎم أﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ.

١٤٧
َ ر ﱢﻛﺰْ ﻋﲆ اﳍﺪف ﰱ ﲨﻴﻊ اﻷوﻗﺎت .اﻋﺮف ﻫﺪﻓﻚ .ﻛﻦ ﻣﺪر ًﻛﺎ ﳍﺪﻓﻚ
وﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﺘﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎز ﻋﻨﺪ إﻛﲈل ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ .ﺗﺬَ ﱠﻛ ْﺮ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ
ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﰱ ﻋﻘﻠﻚ ،ﺳﺘﺪرك ﻋﻨﺪﻫﺎ أ ﻪ ﻣﻦ اﻟﴬورى اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ
ﻹﻧﺠﺎز اﻷﻋﲈل.
 ﲤ َ ﱠﺴ ْﻚ ﺑﺠﺪول أﻋﲈﻟﻚ .ﻣﻊ أ ﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ أن ﺗﻈﻬﺮ أﺷﻴﺎء أﺧﺮى
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺸﺘﻴﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻚ ،إﻻ أ ﻚ ﻻ ﳚﺐ أن ﺗﻨﺠﺮف وراءﻫﺎ .ﻋﻨﺪﻣﺎ
أﺟ ْﻠﻪ ﻟﻮﻗﺖ آﺧﺮ.
ﻻﺣ ْﻈﻪَ ،ﺳﺠﱢ ْﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ،ﱢ
ﳛﺪث ﳾء ﻳﺸﺘﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎهِ ،
ﺑﻌﺪ أن ﺗﻨﻬﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻴﻮم اﳍﺎم ،ارﺟﻊ إﱃ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
أﺳﺒﺎب اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ.
ﺭﺍﻗﺐ ﻭﻗﺘﻚ:
ِ أﻋ ْﺮ اﻧﺘﺒﺎﻫً ﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻸﺷﻴﺎء اﻟﺼﻐﲑة .ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء
ﻫﻰ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺘﺎﻓﻬﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺆدى إﱃ ﻗﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﻤﺮ ،ﺗﺒﺪو
ﺗﻠﻚ اﻷ ﺎم واﻟﺴﺎﻋﺎت واﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﻣﺪة ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.
داﺋﲈ ﻋﲆ إﻧﺠﺎز أﻛﺜﺮ اﻷﻋﲈل أﳘﻴﺔ.
 ﻃﻮال ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ رﻛﺰ اﻫﺘﲈﻣﻚ ً
داﺋﲈ ﻣﺸﻐﻮﻟﻮن
ﺳﻴﺠﻌﻠﻚ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﺘﻤﻴﺰً ا ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﲔ .اﻟﻔﺎﺷﻠﻮن ً
إﻧﺘﺎﺟﺎ.
ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻳﻨﺠﺰون اﳌﻬﺎم اﻷﻛﺜﺮ ً
ﺟﺪً ا ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ً
 أ ﺸﺊ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻟﺘﺬﻛﲑك ﻣﺴﺒﻘً ﺎ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت واﻟﺘﻮارﻳﺦ
اﳋﺎﺻﺔ وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻫﻮ رﺳﺎﺋﻞ ﺗﺬﻛﲑ دورﻳﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ
ﺟﺪوﻟﻚ اﻟﻴﻮﻣﻰ .ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻀﲑ ورﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺬﻛﲑ
اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ وﻗ ًﺘﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄى ﻋﻤﻞ أو ﻣﻬﻤﺔ.
ِ راﻗ ْﺐ وﻗﺘﻚ ﰱ أﺳﺒﻮع .ﺳﺠﻞ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ وﻛﻞ دﻗﻴﻘﺔ .ﺛﻢ راﺟﻊ ﻣﺎ
ارﺻﺪْ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ .إذا
ﺳﺠﱠ ْﻠ َﺘﻪ ﰱ ﳖﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮعُ .
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ﻓﺮﻗﺖ ﺑﺼﺪق ﺑﲔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى أ ﺘﺠﺖ ﻓﻴﻪ وأوﻗﺎت اﻷ ﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى
ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻚ ،ﺗﺄﻛﺪ أ ﻚ ﺳﺘﻜﺘﺸﻒ ﻓﺮص ﻣﺆﻛﺪة ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ اﳌﺆﺛﺮ.
ﻻﺣﻆْ ﻣﺘﻰ ﳚﺐ أن ﺗﻐﲑ اﲡﺎﻫﻚ .إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺘﻚ أو اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻚ ﻻ
ِ 
ﻒ وأ ﺪأ اﻟﺘﻐﻴﲑَ .ﻗ ﱢﻠ ْﻞ
ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﳾء ﺑﻴﻨﲈ أ ﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰱ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺗﻮ ﱠﻗ ْ
ﺧﺴﺎرﺗﻚ ﰱ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﻔﺮ ﳎﻬﻮداﺗﻚ ﻋﻦ ﺷﺊ .ﻋَ ﺪﱢ ْل
ﻧﻈﺮﺗﻚَ .ﺻﺤﱢ ْﺢ ﻣﺴﺎرك .اﺗﺒﻊ ﻃﺮﻳﻘﻪ أﺧﺮى ﺗﺆدى ﻟﻚ اﳌﻬﻤﺔ.
 اﻧﺘﺒﻪ ﻟﻸﺷﻴﺎء اﻟﺼﻐﲑة اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ .ﺗﻮﻓﲑ دﻗﻴﻘﺘﲔ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻳﺼﻨﻊ
ﻛﺒﲑا ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﻤﺮَ .ﻓ ﱢﻜ ْﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﲆَ .ر ﱢﻛﺰْ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ
اﺧﺘﻼ ًﻓﺎ ً
ﳏﺎوﻻ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ً
ﺟﻴﺪً ا .ﺛﻢ اﻧﺘﺒﻪ ﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﺗﻀﻴﻐﻪ أﻣﺎم ﺧﺰاﻧﺔ ﻣﻼﺑﺴﻚ
ﻣﺎذا ﺗﺮﺗﺪى ،أو ﰱ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺳﻴﺎرﺗﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺴﻰ ﻣﻜﺎﳖﺎ.
ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻟﻴﺴﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ واﻟﺴﺎﻋﺎت واﻷ ﺎم.
 ﺿﻊ ﺳﺠﻞ دﻗﻴﻖ ﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻹﲤﺎم ﻛﻞ ﻣﴩوع أو ﻋﻤﻞ أو ﻣﻬﻤﺔ.
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻄﻠﻮب .رؤﻳﺔ
ً
ﺳﺘﺴﺎﻋﺪك ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺧﻄﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻋﲆ اﻟﻮرق ﺳﺘﻜﺘﺸﻒ ﲠﺎ اﻷوﻗﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﲢﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺗﻚ.
 ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺒﻘً ﺎ .اﻋﺮف ﻣﺘﻰ ﻳﺴﻠﻢ اﳌﴩوع وﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻹﻧﺠﺎز
اﳋﻄﻮات اﳌﺤﺪدة .ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ أول ﺧﻄﻮة ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﺪد ﻛﻞ
ﳎﺎﻻ أﻓﻀﻞ
اﳋﻄﻮات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻧﺠﺎزه .ﺗﻌﻄﻴﻚ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﴪﻳﻌﺔ ً
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎدم.
 اﺳﺘﺜﻤﺮ وﻗﺘﻚ ﰱ إﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻘﻴﻘﻰ ـ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬى ﺳﻴﺴﺎﻋﺪك
ﻋﲆ إﻧﺠﺎز ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى .اﻧﺸﻐﻞ ﺑﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﻢ وﳜﺺ
اﳌﴩوع اﻟﺬى أﻣﺎﻣﻚ .اﺗﺮك ﻛﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﱰﺗﻴﺐ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم ،ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻰ اﳍﺎم.

١٤٩
ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ:
َ ﻴﻗ ﱢ ْﻢ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻬﺮب ﻣﻨﻬﺎ .ﻣﺎ اﻟﺬى ﻳﻤﻨﻌﻚ ﻟﻠﺒﺪء ﲠﺎ؟ ﻏﺎﻟﺒً ﺎ ﻣﺎ ﺗﺒﺪو
اﳌﻬﻤﺔ ﺷﺎﻗﺔ .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻫﻮ أن ﺗﻘﺴﻤﻬﺎ إﱃ ﻣﻬﺎم ﺻﻐﲑة.
َﻗ ﱢﺴﻢ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة إﱃ ﻣﻬﺎم ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ُﺗﻨﺠَ ﺰ أﴎع وأﺳﻬﻞ .ﻗﺴﻤﻬﺎ
وﺳﺘﺼﺒﺢ أﻗﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ .اﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﻟﺼﻐﲑة ،ﺛﻢ
أ ﺠﺰﻫﻢ واﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى.
ﺖ ﰱ إﻛﲈل
ﺖ أو أﺧ َﻔﻘْ َ
أﺟ ْﻠ َ
َ ﻗﺪﱢ ْر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .ﻣﺎ أﺳﻮأ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﳛﺪث إذا ّ
ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ؟ وﰱ اﳌﻘﺎﺑﻞ؟ ﻣﺎ ﻫﻰ أﻓﻀﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬا
ﻓﻮرا.
اﻟﻌﻤﻞ ﰱ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد؟ ﻗﻢ اﻵن ﺑﺎﳋﻄﻮة اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ وأ ﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ً
ﻓﻮرا .اﺑﺪأ اﻵنَ .ﻴﻗ ﱢ ﻢ اﻟﻮﺿﻊ ﰱ اﳊﺎل وﻗﻢ ﺑﺎﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﻟﺒﺪء
 اﺑﺪأ ً
اﻟﻌﻤﻞ .ﺣﺘﻰ أﻛﺜﺮ اﳌﻬﺎم ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
اﻟﺘﺰاﻣﺎ
ً
ﻧﻌﻘﺪ اﻟﻌﺰم وﻧﺒﺪأ ﲠﺎ .ﻓﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﳍﺎم ﳚﻌﻠﻚ ﺗﺒﺪو أﻗﻞ
ﺑﺎﻹﻧﺠﺎز.
ُ ﻗ ْﻢ ﺑﺄى ﳾء ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ اﻻﻗﱰاب ﻣﻦ إﻧﺠﺎز ﳑﻴﺰ ﳌﻬﻤﺘﻚ .اﻓﺘﺢ ذﻟﻚ
اﳌﻠﻒ ،اﺗﺼﻞ ﺑﺄول رﻗﻢ ﻋﲆ ﻗﺎﺋﻤﺘﻚ ،أو ﺣﺘﻰ اﻛﺘﺐ اﻟﺴﻄﺮ اﻷول ﰱ
رﺳﺎﻟﺘﻚ ـ أو ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻤﺮار ،وﲠﺬا ﺗﺒﺪأ
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﻌﻤﻞ.
َ ﻓ ﱢﻜ ْﺮ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻔﻌﻞ .إذا واﺟﻬﺖ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰱ اﻟﺒﺪء ،ﺧﺬ ﲬﺲ دﻗﺎﺋﻖ
أوﻻ .اﺑﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺄﺟﻴﻞَ .ﺣ ﱢﻔﺰْ ﻧﻔﺴﻚ
ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰱ اﳌﻮﺿﻮع ً
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﲑك ﳍﺬا اﳌﴩوع .ﺛﻢ واﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ .واﺟﻪ
ﳐﺎوﻓﻚ ﺑﺎﲣﺎذ إﺟﺮاء إﳚﺎﰊ.
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أوﻻ .أ ﺠﺰ ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ اﳌﺰﻋﺠﺔ ﰱ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻴﻮم.
 ﻗﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ أﺟﻠﺘﻪ ً
ﺳﻬﻼ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺳﺘﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط وﺳﻴﻜﻮن ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻴﻮم ً
 اﻧﺘﺒﻪ ﻟﻸﻋﺬار اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﻹرﺟﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻬﺎم أﺧﺮى.
داﺋﲈ ﻟﻠﺨﻄﻮة اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰱ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ واﻋﻤﻞ ﻋﲆ إﻧﺠﺎزﻫﺎ.
ارﺟﻊ ً
ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﻮﻗﻮع ﰱ ﻓﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ أﻛﺜﺮ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﻬﻤﺔ أﺧﺮى ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
ﲢﻜﻢ ﰱ ﻧﻔﺴﻚ و َﻋﺪﱢ ْل ﻃﺮﻳﻘﺔ
ْ
ﻓﻌﻼ.
ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻋﻤﻞٍ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻤﻠﻪ ً
ﻋﻤﻠﻚ.
َ روﱢ ْح ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ .أ ِ ﻌﺪ اﳌﻠﻞ وﺣﻮل اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﺮﺣﺔَ .ﲢَﺪﱠ ﻧﻔﺴﻚ
ﻟﺘﺤﻄﻴﻢ رﻗﻤﻚ اﻟﻘﻴﺎﺳﻰ ﰱ اﻟﴪﻋﺔ أو ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ،أو ﻹﳚﺎد
إﻧﺘﺎﺟﺎ ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ .وﻋﻨﺪﻫﺎ ﲢﺴﻦ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎﺟﻚ،
ﻃﺮق أﻛﺜﺮ ً
ﻗﻠﻴﻼ ،أﻛﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻤﻞ وﻗﺪ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﺛﻮرﻳً ﺎﺣﻘﻴﻘﻴ ﺎ
اﺳﺘﻤﺘﻊ ً
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻐﲑ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﲑك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪى.
 اﻋﺮف ﻣﺎﻫﻴﺔ أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﲑك ﺛﻢ اﲣﺬ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات .ﺧﺬ ﺑﻌﺾ
اﻟﻮﻗﺖ وﲢﺪث ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﺊ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﻌﺒً ﺎ أو ﻏﲑ
ﻣﻨﺎﺳﺐ أو ﻣﻀﺠﺮ ﺟﺪً ا؟ اﺳﺘﻤﻊ إﱃ ﺻﻮﺗﻚ اﻟﺪاﺧﲆ ﻟﻜﻦ ﻛﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪً ا
ﻹﳖﺎﺋﻪ إذا ﻣﻨﻌﻚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻬﻤﺔ .ﻧﺎد ًرا ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ
ﻛﲈ ﺗﺒﺪو .ﻋﺎدة ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﻌﻤﻞ أﺳﻮأ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ.
 ﻏَ ﱢ ْﲑ ﻣﻮﻗﻔﻚ ﲡﺎه ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ أو أى ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ
ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ .اﻣﻨﻊ ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻦ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬى ﳚﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ،
واﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺛﺎﺑ ًﺘﺎ .ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻴﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻧﻔﺴﻚ ﻟﻠﻘﻴﺎم
ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﲈ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺒﺪء ﲠﺎ.
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ﻒ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺟﻴﻠﻚ ﻟﻠﻌﻤﻞ .وﺗﻠﻚ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻛﺘﺸ ْ
ِ

ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﻞ:
 ﻗﺪ ﺗﺒﺪو أﺷﻴﺎء أﺧﺮى أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ.
 ﻗﺪ ﺗﺒﺪو اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻀﺠﺮة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ ﻋﻤﻞ ﳾء آﺧﺮ.
 ﻗﻠﺔ ﺛﻘﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﰱ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ إﻧﺠﺎز اﳌﻬﻤﺔ.
ﻗﺒﻮﻻ ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ .ﻣﺎ ﻣﻦ ﳾء ﰱ
ِ أﻋﺪْ ﲣﻄﻴﻂ اﳌﻬﺎم اﳌﻀﺠﺮة ﳉﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ً
ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻳﻜﻮن ﺟﻴﺪً ا أو ﺳﻴﺌ ًﺎ .إﻧﲈ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﲡﺎه ﻫﺬا اﻟﺸﺊ ﻫﻮ اﻟﺬى ﳚﻌﻠﻪ
ﻛﺬﻟﻚ .وﻣﺎ ﻣﻦ ﳾء ﺳﻬﻞ وﻻ ﺻﻌﺐ ﺣﺘﻰ ﻧﻘﺮر ﻧﺤﻦ ذﻟﻚ .ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﻛﺒﲑا  .اﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﺑﻰ
ﻧﻈﺮﺗﻚ ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ ﻫﻰ اﻟﺘﻰ ﲢﺪث ﻓﺮ ًﻗﺎ ً
وﺳﺘﻨﺠﺰﻫﺎ أﴎع وﺑﻘﺒﻮل أﻛﺜﺮ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻘﻦ ﻫﺬه اﳌﻬﺎرة ،ﺳﺘﻘﻬﺮ
وﺳﻮاس اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ.
َ ﺣﻮﱢ ْل اﳌﻬﻤﺔ إﱃ ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻖ وﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﻴﺼﺒﺢ إﻧﺠﺎزﻫﺎ أﺳﻬﻞ .ﻷ ﻨﺎ ﻻ
ﻧﺆﺟﻞ ﻋﻤﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻰ ُﺗ ِﺸﻌﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ .اﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻌﺔ .اﺧﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ
ﲢﺪﻳً ﺎ أو ﻣﻨﺎﻓﺴﺔَ .ﺣﻮﱢ ﳍْ ﺎ إﱃ ﻣﻐﺎﻣﺮة ﻣﺜﲑة .ﰱ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻜﻮن
اﻹرﻫﺎق اﳉﺴﺪي ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ .وَ ﱢﻓ ْﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺮﳛﺔ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن
وﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﻴﻬﺪأ اﻷﱂ وﺗﻨﺴﺎه وﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﻧﺠﺎز اﳌﻬﻤﺔ.
 ﲣﻴ ﱠ ْﻞ أن اﳌﻬﻤﺔ ﻗﺪ اﻛﺘﻤﻠﺖ ﺑﻨﺠﺎح .ﻋﺰﱢ زْ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺒﻬﺠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح
واﻹﻧﺠﺎز .واﺣﺘﻔﻆ ﲠﺬه اﻟﺘﺠﺎرب اﳊﺴﻴﺔ ﰱ ﻋﻘﻠﻚ واﺳﱰﺟﻌﻬﺎ ﻣﻦ
وﻗﺖ ﻵﺧﺮ .اﺳﱰﺟﻊ ﻫﺬه اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ وﺳﻴﻌﻤﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
واﻗﻌﻴ ً ﺎ.
أوﻻﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻃﻮﻟﻴ ً ﺎ إﱃ
 اﻋﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺘﲔ ﻋﲆ ورﻗﺔ واﺣﺪة .ﻗﻢ ً
ﻋﻤﻮدﻳﻦ ﻣﺘﺴﺎوﻳﲔ .ﻋﲆ اﻟﻴﺴﺎر ،اﻛﺘﺐ ﻛﻞ أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺟﻴﻞ اﳌﻬﻤﺔ .وﻋﲆ
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اﻟﻴﻤﲔ ،اﻛﺘﺐ أﺳﺒﺎب اﻟﻘﻴﺎم ﲠﺎ .واﻵن ﻗﻢ ﺑﻠﻌﺒﺔ ﺻﻐﲑة .ﻻ ﲢﺎول
ﺗﻜﺪﻳﺲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻰ ﺗﺒﺪو ﰱ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،ﻷن ﻫﺬه ﺧﻄﻮة
واﺧﺘﻴﺎر ﺧﺎﻃﺊ ،واﻷﲪﻖ وﺣﺪه ﻫﻮ ﻣﻦ ﳛﺎول ﻋﻤﻞ ذﻟﻚ.
أﺷﺨﺎص ﺗﻌﺮﻓﻬﻢ
ﻣﻌﺘﱪا ﻧﻔﺴﻚ ﺳﻴﺪ اﳌﻮﻗﻒَ .ﻓ ﱢﻜ ْﺮ ﰲ ْ
ً
ﻫﺎﺟ ْﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ
ِ

وﺗﻌﺠﺐ ﺑﺈﻧﺠﺎزاﲥﻢ .واﻵن ،ﲣﻴﻞ أ ﻚ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص .ﻛﻴﻒ
ﺳﻴﻮاﺟﻬﻮن اﳌﻮﻗﻒ؟ ﻣﺎ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬى ﺳﻴﺘﺨﺬوه؟ وﻣﺎذا ﺳﻴﻔﻌﻠﻮن
ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ؟ ﺛﻢ ﳋﺺ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﻰ ﻗﺎم ﲠﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻤﻴﺰ اﻟﺬى
أﻛﻤﻞ اﳌﻬﻤﺔ اﳌﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻪ .وﻋﻨﺪﻫﺎ اﺗﺒﻊ ﺧﻄﻮاﺗﻪ.

ﻛﻦ ﻣﺮﻧﺎ:
ﺧﺮﺟﺖ ﻟﻪ ﺳﻤﻜﺔ
َ
ﳛﻜﻰ ﻋﻦ أﺣﺪ ﺻﻴﺎدي اﻟﺴﻤﻚ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺼﻄﺎد ،وﻛﻠﲈ
ﺻﻐﲑة اﺣﺘﻔﻆ ﲠﺎ ،وﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺧﺮﺟﺖ ﺳﻤﻜﺔ ﻛﺒﲑة أ ﻘﻰ ﲠﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى،
ﻓﺎﻗﱰب ﻣﻨﻪ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص وﺳﺄ ﻪ ،وﻗﺪ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻀﻮل » :ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﴩح ﱄ
اﻟﴪ ﰲ أ ﻚ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﻚ اﻟﻜﺒﲑ ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ،وﺗﺘﺤﻔﻆ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺴﻤﻚ
ﻗﺎﺋﻼ » :أ ﺎ ﺣﺰﻳﻦ ﺟﺪا ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ،وﻟﻜﻨﻲ ﻣﻀﻄﺮ إﱃ
اﻟﺼﻐﲑ؟ « .ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻴﺎد ً
ذﻟﻚ ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻣﺎﻣﻲ أ ﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﻘﺪر اﻟﺬي أﻃﻬﻲ ﰲ اﻟﺴﻤﻚ ﺻﻐﲑ
ﺟﺪا ،وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻃﻬﻲ اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻜﺒﲑ ﻓﻴﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ أ ﻘﻲ ﺑﻪ إﱃ ا ﺎء ﻣﺮة أﺧﺮى! «.
ﺑﲔ اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺘﺼﻠﺐ واﳉﻤﻮد:
إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺪﻳﺪة ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذا
ٍ
ﻣﻬﺎرات ﻋﺪﻳﺪة ،وﳛﻮز
ٍ
ﻗﺪ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﺎ
وﺣﺘﲈ ﺳﺘﻘﻒ -
ً
وﳘﺔ ﻣﺘﻘﺪة ،وﻟﻜﻦ ﴎﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﻘﻒ ﰲ وﺟﻪ اﻟﻌﻘﺒﺎت -
رﻏﺒﺔ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔٍ ،
ٍ
وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻠﻤﻬﺎرة ﻣﻌﻨﻰ ،وﻻ ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ ﻣﻜﺎن ،إذا ﱂ ﻳﺘﺤﻞ ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ
اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﲡﻌﻠﻪ ﳚﺘﺎز اﻟﻌﻘﺒﺎت ،وﻳﻘﻔﺰ ﻓﻮق اﳊﻮاﺟﺰ.
إن اﳌﺮوﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺤﻜﻢ؛ ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﰲ أﺳﻠﻮﺑﻪ ﻳﻜﻮن ﲢﻜﻤﻪ ﰲ
ﺧﺎﻃﺊ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أن اﳌﺮوﻧﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ
ٌ
وﻫﻢ
اﻷﺷﻴﺎء أﻛﱪ ،وﻫﻨﺎك ٌ
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إﻻ رﺿﻮخ ﻟﻠﻈﺮوف ،وأن اﻟﺘﺼﻠﺐ واﳉﻤﻮد ﻋﲆ اﻟﻘﺮارات أو اﻵراء ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻫﻮ ﻗﻤﺔ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ،وذروة اﻟﻘﻮة.
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻞ .أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ:
أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺮن ﻋﻦ ﻏﲑه ،أ ﻪ ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻞٍ ﻷي ﻣﺸﻜﻠﺔ،
وﻟﺪﻳﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺪﻓﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ إذا ﺟﺮب ﺣﻼ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ،وﱂ ُﳚ ْ ِﺪ ﻣﻌﻪ
ﻋﺰﻣﻪ وإﴏاره ،وإذا اﻧﺴﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺪﻓﻪ؛
ﻫﺬا اﳊﻞ ﻧﻔﻌًﺎ؛ ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ ،وﱂ ﻳﻨْﺜ َ ِﻦ ُ
ﺣﺎﺋﺮا ﻳﻔﻜﺮ ﻣﺎذا ﻳﺼﻨﻊ وﻗﺪ اﻧﺴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ؟!
أﺧﺬ ﻃﺮﻳﻘًﺎ آﺧﺮ ،وﱂ ﻳﻘﻒ ً
ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﺮن ﻟﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب ﻟﻜﻲ ﳛﻘﻖ اﻟﻔﻮز ،إذا
ﻓﺸﻠﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﺟﺮب اﻷﺧﺮى ،واﳋﻄﺄ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺎس أﳖﻢ ﻳﺘﻌﻠﻘﻮن
ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ،وﻳﺘﺸﺒﺜﻮن ﲠﺎ ،وﻳﻨﺴﻮن اﳍﺪف ،ﻓﻴﻔﺘﺪﻗﻮن اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﲥﻢ.
ﻛﻴﻒ اﻟﺴﺒﻴﻞ؟
 اﻗﻨﻊ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﳌﺮوﻧﺔ :وذﻟﻚ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻚ ﻷن
ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻧًﺎ.
 ﻗﻮﱢ رﻏﺒﺘﻚ ﰲ اﳌﺮوﻧﺔ :وذﻟﻚ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ،
واﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺎﳍﺎ إذا ﱂ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﻧًﺎ.
 ﻣﺎرس ﲤﺮﻳﻦ اﳌﺮوﻧﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺪف ﺗﺮﻳﺪ ﲢﻘﻴﻘﻪ ،وﺧﻄﻮات ذﻟﻚ
اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
اﺧﱰ ﻫﺪﻓًﺎ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،وﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﺛﻼث ﺧﻄﻂ
ْ 
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺪﻓﻚ ،ﺣﺘﻰ إذا ﻓﺸﻠﺖ إﺣﺪى ﻫﺬه اﳋﻄﻂ؛ ﻳﻜﻮن
ﻟﺪﻳﻚ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﳋﻄﻂ اﻷﺧﺮى.
 ﻗﻢ ﺑﺘﻮ ﱡﻗﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮاﺟﻬﻚ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻚ ﻧﺤﻮ ﻫﺪﻓﻚ ،وﺿﻊ ﻟﻜﻞ
ﻋﻘﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻹزاﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻚ.
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داﺋﲈ ﻣﺘﻔﺘﺤً ﺎ ﻷي ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﻘﺪ ﺗﺄﰐ
 اﺣﺮص ﻋﲆ أن ﻳﻜﻮن ذﻫﻨﻚ ً
اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﳊﻠﻮل اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﰲ أي وﻗﺖ.
واﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮق ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
ْ
َ ﻴﻗ ﱢ ْﻢﺧﻄﺘﻚ ﻳﻮﻣﻴ ﺎ،
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ﻧﻈﹼ 
ﻢ
ﺑﻴﺘﻚ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ
ﻋﲆ ﻋﻜﺲ اﻟﻄﺎﻗﺔ وا ﺎل واﳌﻬﺎرة ،ﻻ ﻳﻌﻮد اﻟﻮﻗﺖ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﳚﺎده ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ؛
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻏﲑ رﺟﻌﺔ؛ وﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻓﺈﻧﻪ أﻛﺜﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ
ﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ وﻛﺄ ﻪ
ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳُ َ
اﻷﻋﲈل ﺷﻴﻮﻋًﺎ ورﺑﲈ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻗﻴﻤﺔ ،وﻣﻊ ﻫﺬا  -وﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ ً -
ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ أ ﺪً ا .وﳍﺬا ﻓﺈﻧﻨﻲ أدﻋﻮك إﱃ اﻻﺳﺘﲈع إﱃ ﻧﺼﻴﺤﺔ "اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ" اﻟﺘﻲ
وﺗﻌﺎل ﻣﻌﻲ ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻣﺎذا ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﺪم ﻟﺒﻴﺘﻚ ﰲ
َ
ﺗﻮﻓﺮ ﲠﺎ وﻗﺘﻚ وﺗﻨﻈﻢ ﺑﻴﺘﻚ،
ﺳﺎﻋﺔ.
ﲡﻮل داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻫﻞ ﻻﺣﻈﺖ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻌﺪﻳﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة أو اﻟﺰاﺋﺪة
ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ وﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺑﺪأت ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻠﻒ؟ ﻓﻜﱢﺮ ﰲ أﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع
ﲠﺎ ﻛﲈ ﻳﲇ:
 أواﲏ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻋﻠﺐ ﻓﺎرﻏﺔِ .ﱂ َ ﻻ ﺗَﻘُﻢ ﺑﺘﺠﻤﻴﻠﻬﺎ وﲡﻌﻠﻬﺎ
أﺣﻮاﺿﺎ ﻟﻠﺰﻫﻮر أو ﻣﺴﺘﻮدﻋًﺎ ﻟﻸﺷﻴﺎء اﻟﺼﻐﲑة ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺎﻣﲑ وﻏﲑﻫﺎ.
ً
 ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻔﻜﺮات وﻛﺮاﺳﺎت ﻗﺪﻳﻤﺔ وﲠﺎ ورق أ ﻴﺾ ﻓﺎرغ .ﻣﺎ رأ ﻚ ﰲ
أن ﺗﻘﻄﱢﻌَﻪ ﻗﻄ ﻌًﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻛﻮرق ﻣﻜﺘﺐ .ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺗﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ورﻗﺔ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ وﻻ ﲡﺪ.
 ﻣﻼﺑﺴﻚ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ .ﻗ ُْﻢ ﺑﻔ َْﺮِزﻫﺎ .ﺳﺘﺠﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺪ ﺿﺎق ﻋﻠﻴﻚ .اﻏﺴﻠﻬﺎ
وﻗﻢ ﺑ ِ ﻜَﻴ ﱢﻬﺎ وﺗﺼﺪﱠ ق ﲠﺎ .إن اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﺳﻮف ْﻳَﺴﻌَﺪون ﲠﺎ؛ ﻷﳖﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻴﻬﺎ ،ﻻ ﲢﺮم ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ أ ﺪً ا.
ﺑﻘَﺼﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
 اﳌﻼﺑﺲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻼﺳﺘﻌﲈل .ﻗﻢ ﱢ
واﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﻮع اﳉﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﲈش ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻸﻃﺒﺎق واﻷﻛﻮاب،
واﻟﻨﻮع اﻟﻌﺎدي ﻛﻘﻄﻊ ﻗﲈش ﻟﻠﻤﻄﺒﺦ.
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داﺋﲈ ﺑﺄﺳﻔﻨﺠﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﻊ ووﺳﺎﺋﻠﻪ .اﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﻬﺎ
 اﻷﺣﺬﻳﺔ .اﺣﺘﻔﻆ ً
أﺻﻠﺤْ ﻪ إذا ﻛﺎن ﳛﺘﺎج إﺻﻼح .إن ﱂ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻄأﻋْ ِ ﻪ ﳌﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪُ .ﻗﻢ
ِ
ف ﻟﻸﺣﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ اﻷرض ٢٠
ﺑﻌﻤﻞ َر ﱟ
وﻳُﺒْﻌﺪ أَ ِ َْﺮﺑﺘَﻪ ﻋﻦ اﻷرض.
ﺳﻢ؛ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻨﺎول اﳊﺬاء ِ
 اﳉﻮارب .اﻧﻈﺮ إﱃ اﳉﻮارب اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻚ .ﻣﺎ اﻟﺬي ﳛﺘﺎج ﺣﻴﺎﻛﺔ وﻣﺎ
اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻤﺮه .ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ ﴍاء ﻋﺪد ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ،اﻛﺘﺐ ذﻟﻚ ﰲ
ﺧﻄﺘﻚ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ.
 اﳌﻼﺑﺲ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ واﻟﺸﺘﻮﻳﺔ .ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﳌﻮﺳﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺟﻴﺪة ﲢﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻷ ََر َﺿﺔ وﺗﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢِ ،وأَﻋﺪﱠ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﳌﻼﺑﺲ
اﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﰲ اﳌﻮﺳﻢ اﳉﺪﻳﺪ أن ﲢﺪد ﻣﺎ اﻟﺬي
ﳛﺘﺎج إﱃ ﴍاء
 اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري ﻟﻠﺴﺒﺎﻛﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء .ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻚ ﻓﺤﺺ
دوري ﻟﻠﺴﺒﺎﻛﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﰲ ﺑﻴﺘﻚ ،ﻻ ﲥﻤﻞ ﰲ إﺣﻀﺎر اﳌﺨﺘﺺ ،ﻓﺈن
دوﻻرا اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻠﻔﻚ ﻣﺎﺋﺔإذا أ ُْﳘ ِ ﻞ.
ً
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻠﻔﻚ
 اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻤﻠﻔﺎت ﰲ ﺑﻴﺘﻚ ﰲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ،ﻻ ﲥﻤﻞ ﰲ
أوراﻗﻚ ،وإذا ﻛﻨﺖ ﲤﻠﻚ ﻣﺎﺳﺤﺔ ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺠﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب
ﻓﻘﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﻠﻔﺎت ﻋﲆ اﳊﺎﺳﻮب ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﲤﻜﻨﻚ
ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﲆ ﻧﺴﺨﺔ ﳑﺎ ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ أي وﻗﺖ دون أن ﲤَ ﱠَﺲ
اﻷﺻﻞ ،وإﻟﻴﻚ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﲢﺘﻔﻆ ﲠﺎ:
 ﻣﻠﻒ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺑﺎﻷﴎة :ﺑﻪ ﺷﻬﺎداﺗﻪ وﺻﻮره وﺻﻮر ﺷﻬﺎدات
اﳌﻴﻼد واﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ورﻗﻢ اﻟﺘﺄﻣﲔ وﻧﺴﺨﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﲑة اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻛﻞ اﻷوراق اﻟﺘﻲ
ﲣﺺ ﻛﻞ ﻓﺮد.
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 ﻣﻠﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎرة :ﺑﻪ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻋﻘﺪ اﻟﴩاء ،ﺻﻮرة ﻣﻦ
اﻟﺮﺧﺼﺔ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري ،وﻣﻮﻋﺪ
ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺮﺧﺼﺔ .إﻟﺦ.
 ﻣﻠﻒ ﻣﺎﱄ .ﺑﻪ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﴬﻳﺒﻲ وﻓﻮاﺗﲑ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻴﺎه
واﳍﺎﺗﻒ واﳉﻮال وﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﲈن.
 ﻣﻠﻒ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻪ اﻟﻔﺎﺗﻮرة وﻋﻘﺪ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
واﻟﻀﲈن .ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ أﻛﺴﺲ
ﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻴﺘﻚ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺟﺪا.
 ﻫﺎﺗﻒ اﳌﻨﺰل .اﲨﻊ أرﻗﺎم اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﻔﻜﺮة
داﺋﲈ وﻻ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﳖﺎ
واﺣﺪة وﺿﻌﻬﺎ ﺑﺠﻮار اﳍﺎﺗﻒ ً
ﺑﺠﻮار اﳍﺎﺗﻒ ﻷي ﺳﺒﺐ .وإذا ﻛﺎن ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ذاﻛﺮة
ﺗﻠﻴﻔﻮن ﻓﻠﲈذا ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻚ وﻗﺖ اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﻄﻠﺐ.
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يكحىحأنحأحدحاحلكامءحخرجحمعحابنهحخارجحاملدينةحليعرفهحعىلحالتضاريسحمنح
ُح
حولهحيفحجوحنقي حبعيدحاحعنحصخبحاملدينةحومهومها .حسلكحاالثنانحواديحاحعميقاححتيطحبهح
جبالحشاهقة .حوأثناءحسريمها .حتعثرحالطفلحيفحمشيته.حسقطحعىلحركبته.حرصخحالطفلحعىلح
أثرهاحبصوتحمرتفعحتعبريحا حعنحآلمه:ح« حآااااااهح».حفإذاحبهحيسمعحمنحأقىصحالواديحمنح
ح

يشاطرهحاألملحبصوتحمماثل:ح«حآااااااهح».

نسىحالطفلحاألملحوسارعحيفحدهشةحسائالحمصدرحالصوت:ح«حومنحأنت؟ ح» .حفإذاح
ح

اجلوابحيردحعليهحسؤاله:ح«حومنحأنت؟ح».

انزعجحالطفلحمنحهذاحالتحديحبالسؤالحفردحعليه حمؤكدا:ح« حبلحأناحأسالكحمنح
أنت؟ح».حومرةحأخرىحالحيكونحالردحإالحبنفسحاجلفاءحواحلدةحيفحاخلطاب.ح«حبلحأناحأسالكح
منحأنت؟ح».ح

ح

فقدحالطفلحصوابهحبعدحأنحاستثارتهحاملجاهبةحيفحاخلطاب .حفصاححغاضبحا:ح« حأنتح
جبانح».حوبنفسحالقوةحكانحالرد:ح«حأنتحجبانح».
هلحكانحاجلزاءحإالحمنحجنسحالعمل؟

ح
ح

أدرك حالصغري حعندها حانه حبحاجة حالن حيتعلم حفصالح حجديدحا حيف حاحلياة حمن حأبيهح
احلكيم حالذي حوقف حبجانبه حدون حأن حيتدخل حيف حاملشهد حالذي حكان حمن حإخراج حابنه.
قبلحأنحيتامدىحيفحتقاذفحالشتائمحمتلكحاالبنحأعصابهحوتركحاملجالحألبيهحإلدارةحاملوقفح
حتىحيتفرغحهوحلفحهحمحهذاحالدرس.

ح

تعامل-حاألبحكعادتهح-حبحكمةحمعحاحلدث.حوطلبحمنحولدهحأنحينتبهحللجوابح
هذهحاملرةحوصاححيفحالوادي:ح«حإينحأحرتمكح».حكانحاجلوابحمحنحجنسحالعملحأيضاحفجاءح
بنفسحنغمةحالوقار:ح«حإينحأحرتمك ح» .حعجبحاالبنحمنحتغريحهلجةحاملجيب.حولكنحاألبح
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أكملحاملساجلةحقائال:ح« حكمحأنتحرائع!!ح» فلمحيقلح حالردحعنحتلكحالعبارةحالراقية:ح« حكمح
أنتحرائع!!ح».

ح

ُحذهل حالطفلحمماحسمعحولكنحملحيفهمحرسحالتحولحيفحاجلوابحولذاحصمتحبعمقح
لينتظرحتفسريحا حمنحأبيهحهلذهحالتجربةحالفيزيائية .علقحاحلكيمحعىلحالواقعةحهبذهحاحلكمة:ح
« حأي حبني :حنحن حنسمي حهذه حالظاهرة حالطبيعية حيف حعامل حالفيزياء :ح(الصدى) .حلكنها حيفح
الواقعحهيحاحلياةحبعينها.حإنحاحلياةحالحتعطيكحالحبقدرحماحتعطيها.حوالححترمكحإالحبقدرحماح
حترمحنفسكحمنها.حعحامحلححكامححتبحأنح ُحتعحامحلح».
إن حالدعوة حإىل حاهلل ح

ح

ححتتاج حمن حالداعية ححسن حالتعامل حوالسياسة حمع حمنح

كبري حجداح -حتعتنيحبهحكلحالشعوبحيفحالعاملح
يتعاملحمعه،حوفنحالتعاملحمعحاإلنسانح -ح ٌ
ومنحبينهاحالشعوبحاإلسالمية.ح

ح

در ُسحفيهاحماحيسمىحباملهاراتحاالجتامعية.حكيفح
ولدىحالغربينيحمعاهدحخاص ٌةح ُي َّ

يتحدثحاإلنسان؟ حكيفحيكسبحالثقةحبنفسه؟ حكيفحيكونحلبقاحيفحاحلديثحمعحالناس؟.ح
واإلسالم حفيه حالكثري حمن حكنوز حاآلداب ح،ومنها حآداب حالتعامل ح،وقد ح ُأعطينا حالقدوة حمنح
األنبياءحوخامتهمحرسولحاهللحعليهمحالصالةحوالسالمحمجيعا.ح

ح

الناسحمنذحخلقهمحاهللحوهمحخمتلفوا حالطبائعحوالرغباتحوامليول .حو ُيعلمحبداهةح
أنحمعاملةحهذهحاالختالفاتحمعاملةحواحدةحالحيستقيم.حفامحيالئمحهذاحالحيناسبحذاك،حوماح
يس ُنحمعحهذاحالحجيملحمعحغريه.حلذاحقيل:ح(خاطبواحالناسحعىلحقدرحعقوهلم).ح
ُ

ح

ٌ
حمكون حمنحعدةحقضايا ،حفهوحليسحآلة حمنحاآلالت،حوإنامح
اإلنسانحكام حهوحمعلو ٌم
ٌ
حبروحهحوجسمهحوعقلهحومشاعرهحوهوححمتاجحلتغذيةحهذهحاألمورحكلها.حوبعضح
هوحإنسان
ٌ
الناسحخيطئونحعندماحيتعاملونحمعحاإلنسانحيفحاجلانبحالدعويحمثالح:حإذحيتعاملونحمعح
الفكر حفقط حأو حالفعل حفقط حدون حأن حهيتموا حبمشاعر حاإلنسان حالذي حيتعاملون حمعه.ح
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كأصحابحاملصانعحالذينحيتعاملونحمعحاجلسم:حكمحينتج؟ حكمحساعةحيعمل؟ حوهيملونح
جانبحالفكرحوجانبحالعقلحوجانبحاملشاعر.ح

ح

كثري حمنحالناسحهيملونحجوانبحوقضاياحمنحقضاياحالتعاملحمعحاإلنسان،حولكنح
ٌ

البد حمن حالرتكيز حعليها حكاملة ححتى حيكون حالتعامل حمع حاإلنسان حشامال حومؤثراح .حهذاح

التعامل حالذي حأكتب حعنه حخيتلف حاألثر حالناتج حعنه حبحسب ححمتوى حالكالم ،حأو حطريقةح
ٌ
أوحالسلوكحاملصاحبحللكالم،حفقدحيقولحإنسان حكالماحمعيناححتسحمنهحأنحهذاح
الكالم ،ح
اإلنسانحيقولهحمنحقلبه،حوآخرحيقولحالكالمحنفسهحغريحأنكححتسحأنهحيقولهحمنحفمه.ح

ٍ
يرتمكحويقدرك،حفهذاحخيتلفحعنحإنسانح
فإنسانحيكلمكحوهوحينظرحإليكحفـهو ح

ح

يكلمكحوهوحينظرحإىلحورقةحأمامهحأوحإىلحمكانحآخر،ححتىحإذاحسكتحعنحاحلوارحقالحلك:ح
ح
تفضلحأكملحوهوحينظرحإىلحاألرضحمثالح.حإنحهذاحغريحمهت ٍمحبك.ح
أوالح:حأنحيكونحمنحخريحالناسحأوحخريهم:ح

ح

فاملسلمحيبحثحعنحرضاحاهللحوحمبته،حوأنحتتحققحاخلرييةحيفحنفسهحويكونحمنح
َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ً
اسنكم أخالقا ح» ح(رواهح
خريحالناسحأوحخريهم.حيقولحالرسولح :ح« حإِن ِخياركم أح ِ

ُ
فاملسلمحالي ِّس ُن حخلقهحليكسبحمصلحة ،حإنامحلكسبحرضاحاهللح ،ح
البخاريحومسلم).ح

وهناحتستمرحاألخالقحسواء حريضحالناسحأمحملحيرضوا ح،ححتسنتحالعالقةحأمحملحتتحسنح،ح
ٍ
ح
ةححال،حوهذاحهوحضامنحاالستمرارية.ح
كسبحالودحأمحملحيكسبح،ف
ٌ
األجرحثابتحعىلحأيَّ
َ
ْ
َ
َّ ْ
َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ ُ َ َ َ
ات قائِ ِم اللي ِل
وقال حر ُس ُ ح
ول حاهلل ح :ح« ح ِإن المؤ ِمن َلُد ِرك ِِبس ِن خل ِق ِه درج ِ
َّ َ
َ
ح
ارح»(رواهحاإلمامحأمحدحيفحاملُسند،حوصححهحاأللباين).ح
صائِ ِم انله ِ
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األخالقحاحلسنةحمأمورحهبا:ح
ثانيا:ح
ٌ

ح

حإنحاهللح حأمرناحأنحنلتزمحاحلكمةحيفحالتعاملحمعحالناسحوهذاحعنيُ حالعقل .حﭧح
ﭨ ح ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ) (النحل:ح.)٥٢١
واملوعظةحاحلسنةحهيححمتوىحالكالمحالذيحيدعوحإىلحيشءحطيب.ح
وقد حوصف حاهلل حتعاىل حرسوله ح

ح
ح

حلني حاجلانب ،حوهو حإن حمل حيكن حكذلكح
حبأنه ِّ

خلرسحالناسحوالنفضوا حمنححولهحوهمحالصحابةح

حوهوحالرسول ح

حمنحأرادحفليأتح،ومنحملحيردحفالحهيمناحأمره،حإنامحكانححريصاحعليهم.ح

 ،حفلمحيقلح
ح

ﭧ ﭨ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ (آلحعمران:ح.)٥١١

ح

إنحمنحوسائلحاملعاملةحاحلسنة:حأنحتعفوحعنهم،حوتستغفرحهلم .حأي:حأنحتتجاوزح
عن حاألخطاء حوتغض حالطرف حعنها حوتستغفر حهلم .حفتلك حوسيل ٌة حمن حوسائل حتشجيعهمح
وتنميةحالسلوكحالطيبحفيهم .حوتشاورهمحيفحاألمرحأي:ححترتمحرأهيمحوتقدرهمحوتعطيهمح
شيئاح منحالقيمةحعندماحتتعاملحمعهم،حفامحأسهلحالناسحوأنتحتشاورهم،حوماحأقرهبمحمنكح
وأنت حتقدرهم .حيقول حميمون حبن حمهران :ح« حالتودد حإىل حالناس حنصف حالعقل ح» .حفالذيح
يتوددحإىلحالناسحيعتربحمسلكهحهذاحنصفحالعقلحولكنحبرشطحأنحيكونحودوداحوعاقالح.ح

ح
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هناك حقواحعد حثابت ٌة حومشرتك ٌة حبني حكل حشعوب حالعامل حوهي حتنطلق حمن حالفطرة،ح
يستوي حالتعامل حفيها حمع حاملسلم حوغريه .حلنتعلم حهذه حالقواعد حأو حبعضها ححتى حنامرسهاح
ٍ
ٍ
ححتىحنتخلصحمنحطبعحيسء حيكرههحالناس،حأوح
احوقدحمتتدحتلكحاملامرسةحإىلحسنوات
عملي
نكتسبحطبعاحطيباحيبهحالناسحفمنحهذهحالقواعدحاملشرتكة:ح

ح

 أنحالكالمحهنا حعنحالتعاملحمعحاألسوياءحمنحالناس،حأماحالشواذحفتكونح
فالسوي حمنحإذاحأكرمتهحعرفحاملعروف،حوالشاذحمنح
هلمحمعاجلةحفردية .ح
ُّ
ح

يتمردحإذاحأنتحأكرمته.ح

 ختتلفحطريقةحالتعاملحتبعاحالختالفحالعالقة:حالوالدحمعحولده،حالزوجح
معحزوجته،حالرئيسحمعحمرؤوسه،حوالعكس.ح

ح

 أن حالتعامل حيتغري حباختالف حاألفهام حوالعقول .حفالرجل حالذكي حالفاهمح
الواعي حختتلف حطريقة حتعامله حعن حالشخص حاآلخر حاملحدود حالعقلح
املحدود حالفهم حاملحدود حالعلم ،حفاحلديث حمعه حيكون حمناسبا حلطبيعتهح
وقدرتهحعىلحالفهم.ح

ح

 خيتلفحأسلوبحالتعاملحأيضاحباختالفحالشخصية.حفطريقةحالتعاملحمنح
شخص حشك ٍ
ٍ
حوحس ٍ
حسوي ،حفالطريقةح
حشخص
اس حختتلف حعنها حمع
َّاك
ٍّ
َّ
ختتلفحباختالفحالشخصياتحوالصفاتحالتيحتكونحبارزةحفيهم.ح

يقولحاملؤلفحدايلحكارنيجي:ح«حمنحهوايايتحأنحاصطادحالسمك،حوبمقدوريحأنح
أجعلحال ُطعمحالذيحأثبتهحيفحالسنارةحأفخرحأنواعحاألطعمة،حلكنيحأفضلحاستعاميلحطعومح
الديدانحعىلحالدوام،حذلكحأننيحالحأخضعحيفحانتقاءحالطعومحإىلحرغبتيحاخلاصة،حفالسمكح
هوحالذيحسيلتهمحال ُطعم...حوهوحيفضلحالديدانحفإذاحأردتحاصطيادهحقدَّ متحلهحمايرغبح
فيهح».ح

ح

ح
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واآلن.حملاذاحالحنجربحال ُط ُعومحمعحالناس؟

ح

لقدحسئلحلويدحجورجحالسيايسحالربيطاينحالداهية،حعامحأبقاهحيفحد َّفةحاحلكمحمعحأنح
معارصيهحمنحرجالحالدولحاألوربيةحاألخرىحملحيستطيعوا حالصمودحمثله،حفقال:ح«حإننيح
ح
ُأالئمحبنيحماحأضعهحيفحالسنارةحوبنيحنوعحالسمكح».ح
اآلخرينحُتمهمح
عم"حهذاحمهم حللغاية ح ...حذلكحأنحعالقتكحمعح
والواقعحأنح"ال ُط
ُ
ٌ

أيضاحبقدرحماحُتمكحأنت،حفحنيحتتحدثحإليهمححاولحأنحتنظرحبعيوهنم،حوتعربحعامحيفح
نفسكحمنحزاويتهمحوبمعنىحآخرحأبد حهلمحاهتاممكحهبمح،حأكثرحمنحاهتاممكحبمصلحتكح
الشخصية ،حاجعلهم حيتحمسون حملا حتريد حمنهم حأن حيفعلوه حعن حطريق حاختاذ حاملوقف حمنح
جانبهم.ح

ح

حهناك حبعضحالقضاياحالتيحيبهاحالناسحوبعضحالقضاياحالتيحيكرهوهنا،حوتؤثرح
فيهمحسلباحوإجياباحوهذهحاألساليبحجتاربحناجح ٌة،حألنحقدوتناحفيهاحهوحنبيناح .حوهذهح
األساليبحهلاحشواهدحمنحالسنةحومنحالواقعحاملُجح َّرب،حمنها:ح
-٥حالناسحيكرهونحالنصيحةحيفحالعلن:ح

ح

ح

ال حخيتلف حاثنان حيف حأن حالنصيحة حيف حالعلن حيكرهها حالناس ،حألن حكل حالناسح
يكرهونحأنحتربزحعيوهبمحأمامحغريهم،حكلحالناسحمسلمهمحوكافرهم .حولكنحأخذحالفردح
ونصحهحعىلحانفرادحأدعىحللقبولحوأدعىحلفهمحاملسألة.ح

ح

-٢حالحت ُلمحأحداحعساكحأالحتُالمح(الحتُكثرحمنحلومحالناس):ح

ح

حتأن حودونح
الناس حيكرهون حمحن حيؤنحب حويوبخ حيف حغري ححمل حالتأنيب حومن حغري ٍّح
السؤالحواالستفسار،حبلحمنحاخلطأحأنحيتامدىحاإلنسانحيفحالتأنيبحبعدحأنحيعتذرحصاحبهح
ٍ
،حثمحأصحابحمنطقح
ومنحيتحدثحمعهحفالناسحمجيعاح -حومنهمحنحنح -حعاطفيونحأوال
ٍ
وعقولحيفحالدرجةحالثانية.حإنحلناحنفوساحذاتحمشاعرحوأهواء،حوهيحتريدحمنحاآلخرينحأنح
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يرتموهاحكامحهي.حفلامذاححتاولحمناقضةحنفوسحاآلخرين،حبينامحتعرفحأنحنفوسناحمنحنفسح
ٌ
حاملذاقحثقيلحعىلحالنفسحالبرشيةحفحاولحجتنبهححتىحتكسبح
النوع؟حإنحاللومحوالتأنيبح ُم ُّر
ح

بحغريك.ح
ُح َّ

ح

-3حمنحاحلكمةحأنحتُسلمحبخطئكححنيحختطيء:ح

إنحاالعرتافحباخلطأحيزيلحالتحاملحالذيحيمكنحأنحيتولدحيفحصدرحاخلصمحأوال،ح
ٍ
ٌ
حاعمدحإىلحالتسليمحبه،حوهوحكفيلح
فحنيحترىحأنكحعىلحخطأ
ومنحثمحخيففحأثرحاخلطأحثانيا.ح
بأنحجيعلحاخلصمحيقفحمنكحموقفحالرحيمحالرسيعحالعفو،حوعىلحالعكسحمنحذلكحإذاح
أرصرتحعىلحالدفاعحعنحخطئك.ح
-4حإ َّحياكحواألنا:ح

ح

ح

ٌ
حمنحينسبحالفضلحلنفسه،حفإذاححدثحإخفاق حألقىحبالتبعةح
الناسحيكرهونحدائام
ٍ
ٍ
حإحصائي حقامتحبهحمصلحةح
جاءحيفحبحث
عىلحاآلخرينحوإذاححدثحنجاح حنسبهحلنفسه.ح
ٌ
ٍ
التليفوناتحيفحنيويورك:ح َّ
حترنحهباحأسالكحشبكتهاحالتليفونية.ح
أنحكلمةح(أنا)حهيحأكثرحكلمة ِّ
ومعنىحذلكحأن حاهتاممحالناسحك ٌُّل حبنفسه،حهوحالصفةحاملسيطرةحعىلحالبرش،حفإذاحكنتحُتتمح
بنفسكحأوال،حوالححتاولحاجتذابحاآلخرينحباالهتاممحهبم،حفكيفحتنتظرحمنهمحأنحهيتمواح
بكحإذن؟.ح

ح

-١حالحتُركِّزحعىلحالسلبياتحدونحاحلسنات:ح

ح

فامحأحدٌ حيسلمحمنحالعيوبحفالحزوجةحبالحعيوب،حوالحصديقحبالحعيوب،حوالح
ٍ
ٍ
ٍحوالحذيحفضلح
ليسحمنحرشيفحوالحعامل
رئيسحوالحمرؤوس،حيقولحسعيدحبنحاملسيب:ح«ح
إالحفيهحعيب،حولكنحمنحالناسحمنحالينبغيحأنحتُذكرحعيوبهح».

ح

فمن حكان حفضله حأكثر حمن حنقصه حذهب حنقصه حلفضله ،حوالتذكر حعيوب حأهلح
الفضلحتقديراحهلم.حوكمحمنحالناسحننقدهمحفإذاحرأيناحغريهمحمحدناهم.ح
احبكيتحعىلحعمرحو
ُح
تحأقوام
وجرب ُ ح
ُح
نحعمروحفلامحترك ُحتهحححح
ٍح
بكيتحمح
ُح

ح
ح
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-6ححالناسحيكرهونحمنحالحينسىحالزالت:ح

ح

ِّرحهباحويمن حعىلحمنحعفاحعنه،ح
الناسحيبغضونحمنحالينسىحزالُتمحواليزالح ُيذك
ُ

فالناسحيكرهونحذلكحاإلنسانحالذيح ُيذك ُِّر حالناسحبأخطائهمحويعيدهاحعليهمحمرةح حبعدح
ح
مرة.حفالذيحيذح ِّحكرحويعيدحاخلطأحيكرهحالناسحاالجتامعحبهحواالرتياححإليه.ح
ٍح
ح

-7حاحذرحمنحالنقدحاملبارش:ح
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حأوحبذلحنشاط ٍ
،حففيحوسعحأيحأمحق حأنح
حكبري
حخاصة
االنتقادحاليتاجحإىلحموهبة

ٍ
ٍ
حذيحعبقريةحومتيزحوأنحيتهمهحويسخرحمنه.حدعناحنحاولحأنحنفهمحاألخرينح
ِّعحعىلحرجل
ُيشن
ونتلمس حهلم حاألعذار ححني حتقصريهم حفهذا حأمتع حمن حالنقد حاملبارش .حفطبيعة حالبرش حتأبحىح
ذلك .حنعم ،حقد ح حينح ِّحفذ حالشخص حاملنتحقحدُح حاملطلوبح حمنه حولو حكان حاألسلوب حمبارشحاح ح ٍ
وبنقدح
ُ
ح
حا ٍّحد،حولكنحلوحكانتحالطريقةحألطفحكانحذلكحأدعحىحللقبول.ح
فاحذرحمنحالنقدحاملبارشحالذيحالتكسبحمنهحسوىحإيغارحالصدور.ح
ح
حلباقة:ح
-8حالحفحتحالنظرحإىلحاألخطاءحتلميحاحوبك ُِّل ٍح

ح

أنتحوأناحوالناسحمجيعاحيكرهونحأنحينتقدهمحغريهمحإالحأنناحمجيعاحكثرياحماحنفعلح
ححقيقي حلذلك،ح
حموجب
أفعاال حتستدعيحاالنتقاد ح ،حفإذاحوددت حانتقادحالغريحوكان حهناك
ٌ
ٌ
حلباقة؛ حوقدم حاملدح حوالثناء حقبل حلفت حالنظر حإىل حاخلطأ .حإن حاملقصودح
ٍح
فعالحج حاخلطأ حبكل
باالنتقادحوالتوجيهحهوحإصالححالغريحمعحضامنحعدمحإثارةحالبغضاءحيفحقلبه،حوهلذاحكانحعىلح
ٍ
ح
حخفي.ح
ا،حولكنحمنحطرف ٍ ح
املنتقدحأنحيلجأحإىلحالتلميححبامحيراهحناقص
-١حتك َّلمحعنحأخطائكحأوال،حوقدٍّ محاقرتاحاتحمهذبة:ح

ح

إن ح(افعل حهذا) ،حو(ال حتفعل حذاك) حال حتعطي حنتيجة حطيبة حكقولك :ح(أليس حمنح
األفضلحأنحتفعلحهذا؟)حأوح(أليسحمنحاألفضلحأنحالحتفعلحذاك؟)حذلكحأنحاألمرحاجلازمح
صعبحعىلحالنفسحأنحتتقبله،حوحتىحلوحتقبلهحالرجلحالذيحتوجهحإليهحاألمرحفإنحتوجيهكح
ٌ
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ذلكحلهح ُيبقيحيفحنفسهحجرحاحغائرا حيطولحقبلحأنحيندملح،حأماحاالقرتاحح(املهذب)حفهوح
ٍ
ح
حالحيشعرحاملرءحجتاههحبغضاضةحفينفذهحراضياححمتفضاحبعزتهحوتقديرحنفسه.ح
مستسا ٌغ
ح

-٥1حالح ُحتعاملحالناسحباستعالء:ح

ٍ
استعالءحمهامحكانحهذاحاإلنسان.ح
الناسحيكرهونحمنحيعاملهمحباحتقارحو
ٍح
ح
-٥٥حاحرتمحآراءحاآلخرين،حوالحت ُقلحألح ٍحد:حأنتحخمطئ:ح

ح

ٍ
حنيحتبدأحكالمكحمعحرجلحبأنحتقولحله:ح(أنتحخمطئ)حأو(اسمعحياحهذا:حسأثبتح
بطالنحماحتقول)،حأتدريحأنكحيفحتلكحاللحظةحتعني:حأنكحأهياحالرجلحتعوزكحبراعتيح
وينقصك حذكائي ،حقف حأمامي حذليال حلكي حأدلك حعىل حالطريق حالذي حبلغه حذهني حاملتوقدح
وحكمتيحاألصيلة؟ حهذاحهوحاملعنىحبالضبط ...حفهلحتقبلحبأنحيوجهحإليكحأحدٌ حمثلحهذاح
القول؟حكالحطبعا.حإذن،حفلامذاحتوجههحإىلحاآلخرين؟.ح

ح

ٍ
حغامضة ،حملجردح
ٍح
حأمور
فلامذا حيسارع حالواحد حمنا حبنرش حالتأكيد حواجلزم حوحتى حيف
ٍ
سيوصلكحإىلحنتيجةحمعح
االدعاءحبالعلم،حأوحمناكفةحالغري،حأفتظنحأنحقولك:ح(أنتحخمطئ)ح

من ححتدثه حبنفس حالقدر حالذي حيوصلك حإليه حقولك :ح(قد حأكون حأنا حخمطئا) ،حفلنفتش حعنح
احلقيقة.ح

ح

ُ
ضعفحموقفكحكامحقدحخي ُيلحإليك،ح
إنحإقراركحباحتاملحأنحقولكحغريحمصيبحالح ُي
فالسامعون حيتأثرون حبك حوبنزاهتك حوحبك حلإلنصاف ،حأما حمن حقابحلحتحه حمبارشة حبتخطئتهح
فيصعبحعليكحإقناعهحباخلطأحبعدحذلك،حفهذهحطبيعةحالنفسحالبرشيةحفهيحتتأثرحانعكاسا.ح
ٍ
فاحرتمحآراءحالغريحمهامحكانتحوصغرت،حيبكحالناسحويتأثرونحبشخصك،حوأكربحدليلح
عىل حذلك حصربه ح

حعىل حجفاء حاألعراب ححني حخياطبوه ،حيدخل حالرجل حمنهم حمغضباح

وخيرجحوأساريرحالرضاحعىلحوجهه.ح

ح
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ح

-٥٢حالناسحيبونحمنح ُيصحححأخطائهمحدونحجرححمشاعرهم:ح

رضب ٌ
حمثل حيف حذلك حيف حأحد حالكتب :حأن حشخصا حألقى حخطابا ح(حمارضةح) حيفح
و ُي
ُ
ٍ
حوفيهاحتفصيل،حفمل حالناس،حوملاحعادحاملحارضحإىلحمنزلهح
ٌح
حكبري،حولكنهاحكانتحطويل ٌة
عدد ٍح
سألحزوجته،حفقال:حماحرأيك حيفحاملحارضة؟ حقالت:حهذاحاملوضوعحيصلححمقالة حرصيفةح
ٍ
ٍ
حمتخصصة .حوقدحفهمحاملحارضحمنحكالمحزوجتهحأنحاملوضوعحالحيصلحح
ٍح
علمية
يفحجملة ح
ح

للمحارضة.ح

فإياكحوقول:حأنتحالحتصلححلكذا،حأوحأنتحتصلححلغريحذلك.ح

ح

ح
-٥3حاكسبحاجلدالحبأنحتتجنبه:ح
ْ
َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
ََ َ ٌ َْ
اء َوإِن كن
ت ِِف َربَ ِض اْلن ِة لِمن ترك ال ِمر
َّبي ح :ح« حأنا ز ِعيم بِبي ٍ
قالحالن ِّ
ُ ًّ
ح
ُمقاح»ح(رواهحأبوحداود،حوحسنهحاأللباين).
ِ
(أناحزعيم):حأيحضامنحوكفيلح(ببي ٍ
ح
احهناحالقْص.
ت):حقالحاخل َّط ُّح
اب:حالبيتحه ُ
(يف حربض حاجلنَّة):حماححوهلاحخارجاحعنهاحتشبيهاحباألبنية حا َّلتيحتكُونححولحاملُدُحنح
وحتت حالقالع .ح(املراء) :حأي حاجلدال؛ حكرسا حلنفسه حكيال حيرفع حنفسه حعىل حخصمه حب ُظ ُهورح
فضله.

ح
ٍ
ُكحيفحكالمحغريكحإلظهارحخلل حفيهحلغريحغرضحسوىححتقريح
وحقيقةحاملراءحطعن

قائلهحوإظهارحمزيتكحعليه.

ح

ياحبن َّي،حإياك حواملراء؛حفإنحنفعهحقليل،حوهوحهييجحالعداوةح
وقالحأحدُ همحالبنه:ح« ح ُ

بنيحاإلخوان ح».حوقالحبعضهم:ح« حماحرأيتحشيئاحأذهب حللدينحوالحأنقص حللمروءةحوالح
أضيعحللذة،حوالحأشغلحللقلبحمنحاملخاصمةح».

ح

ب حالظهورحيفحمعظمحاألحيانحهوحالدافعحاألولحإىلحاملجادلة،حفأنتحتودحأنح
إنحح َّ
ُ
كحوحسنحتنقيبكحيفحاملوضوعحاملطروححللجدال،حومثلحهذاح ُحيشع ُحرح
تعرضحسعةحاطالع
ُ
الرجلحاآلخرحالذيحجتادله،حفإذاحقهرتهحبمنطقكحالسليمحوفزتحعليه،حفإنهحلنحيعتربحذلكح
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إال حإهانة حمنك ،حوجرحا حلكرامته ،حوهو حقلام حيغفر حلك حذلك .حهبذا حتكون حقد حاشرتيتح
ح

خصومتهحدونحنفعٍحيصيبكحمنحالرشاء.ح

-٥4حأظهرحاهتامماححقيقياحبالناس:حأبحدحللناسحاهتاممكحهبم:

ح

الناسحيبونحذلكحاإلنسانحالذيحهيتمحهبم،حوبامحيفكرون،حوماحالذيحيشغلحباهلمح
ح

وحينامحيتحدثونحينصتحإىلححديثهمحوينظرحإليهمحويلخصحماحيقولونحويناقشهمحفيه.ح
عىلحقدرحاهتاممكحبالناسحعىلحقدرحماحهيتمحبكحالناس،حفالناسحتبحثحعمنحهيتمح
هبم حويتفقد حأحواهلم حويسأل حعليهم حالسيام حيف حهذا حالزمان حالذي حانشغل حفيه حكل حامرئح
نفسه .حفبمجرد حأن حترفع حسامعة حاهلاتف حلتسأل حعىل حشخص حأو حترسل حإليه حرسالة حعىلح
اجلوال ححتى حجتد حهذا حالشخص حيمتن حلك حهذا حالصنيع حالعظيم حامتنانا حعظيامح ،حويطلبح
منكحأنحتزيدحمنحهذاحالعملحبقدرحاستطاعتك.ح
لقدحكانحرسولحاهللح
ويزورحمريضهم.ح

ح

حهيتمحبأصحابهحويتفقدحأحواهلمحويسألحعنحغائبهم،ح

ح

-٥١حكُنحيفححاجةحالناس:ح

ح

إنحالناسحي رونحمنحيسعىحيفححاجتهمحويشفعحهلم،حوقدحقالح :ح« ح َ
أح ُُّ
ب
ُ قدِّ
َ
َ
ُ ُ ٌ ُْ ُُ ََ
ْ
ْ
َ
ُّ
ُ
أن َف ُ
َ
ْ
هلل  -عز وجل ُ -سور تد َ ِخله لَع
م
األع
ب
وأح
،
م
ه
ع
هلل
ا
إَل
اس
انلَ ِ
ال إَل ا ِ
ِ
ِ
َ
ْ َ ْ
ْ ْ
ج ً
أو َت ْط ُر ُد َعنْ ُه ُ
ُ ْ
أو َت ْقِض َعنْ ُه َد ْينًاْ ،
كش ُف َعنْ ُه ُك ْربَ ًةْ ،
وًعَ ،وألن أم ِِش
مس ِل ٍم ،أو ت ِ
ِ
ْ
َ َ َّ
َ َ َ ُُّ َّ ْ ْ ْ َ َ
َ ْ
ْ
َ َ
وم ْن كف
كف ِِف ال َم ْس ِج ِد شه ً ًرًا،
أِخ املس ِل ِم ِِف حاج ٍة أحب إيل ِمن أن أعت ِ
مع ِ
َ
ُ َْ ُ
َ َ َُ َ ََ ُ َ ْ ََُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ً ََْ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ
اهلل قلبَه
اء أن يم ِضيَه أمضا ُ َم أ
غضبه ست اهلل عورته ،ومن كمم ييما ولو ش
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ً َْ َ َ َ
َل أثبَ َ
الم ْسلم ِف حاجته ح ََّّت يُثبتها ْ
امةَ ،و َم ْن َم ََش َم َع أخيه ُ
ت ُ
اهلل
ِرًض يوم ال ِقي ِ
ِ ِ
ِ
َِ ِ ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُّ ْ َ ُ ُّ ُ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُّ َ َ
الع َسل».ح
تعاَل قدمه يوم ت ِزل األقدام ،وإن سوء اخلل ِق َلف ِسد العمل كما يف ِسد اخلل
ح
(رواهحالطرباينحوحسنهحاأللباين).ح
ولوحأدركحالعاملحواملوظفحعظمحهذاحاحلديثحألهنىحاملعامالتحيفحوقتها.ح

ح
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ٍ
حخدمات حلآلخرين حقبل حأن حيأمروك :حإن حالناس حيشريون حبالبنان حملنح
 -٥6حقدِّ م
يعملحوخيدمحويقدمحلآلخرينحألنهحيأرسحقلوهبمحبفعله.ح

ح
ح

حالناسحبأحبحأسامئهم،حوتعرفحعىلحأنساهبم:ح
-٥7حناد
َّ

ب حاالسم حاحلسن حويكر ُه حاالسم حالقبيحح،حويبحتغيري حاالسم حالقبيحح
كان
ح ُي ُّ
حيكنيهم حأحيانا؛ حفعن حأنحس حبنح حمال ٍ
ح
كح
ن .حواألطف ـ ـال حالصغـ ـار حكان ح
إىل ححس ٍح
ري ،حماحفعلح
ري:ح« حياحأباح ُعم ٍح
قح ـ ـال:ح« حإن حكان حالنَّب ُّى ح حل ُيخال ُطناححتَّىحي ُقول حألخٍ حىل حصغ ٍح
ح

ريح»ح(رواهحالبخاريحومسلم،حوال حنُغريحتصغريحال حنُغر،حو ُهوحطائرحصغري).
ال حنُغ ُح

ٍ
منحعمرهححتىحمنحتهحأربعحجامعات حدرجاُتاح
ح"جيمحفاريل"حماحإنحبلغحاألربعنيح

الفخرية ،حوتم حتعينه حمدير حالربيد حالعام حيف حالواليات حاملتحدة .حفام حرس حنجاحه؟؟ حكانح
يتملك حمقدرة حفائقة حعىل حتذكُّر حأسامء حالناس .حكان حيلقى حالرجل حفيتعرف حعىل حاسمهح
الكامل،حوأسامءحأوالدهحوأهلهحاملقربني،حويستفرسحعنحعمله،حوميولهحالسياسية،حونزعاتهح
الفكرية،حثمحخيتزنحكلحذلكحيفحذاكرتهححتىحإذاحالتقىحبهحثانيةحسارحاحلديثحبينهامحوكأنهحملح
ينقطع حعنه .حفيسأله ح"جيم" حعن حأوالده حوزوجته حوأزهار ححديقته ،حويف حلغة حيشعر حمعهاح
املسئولحبقرابتهحالفعليةحمنحقلبح"جيم"حوعواطفه .حوهكذاحإذاحأردتحأنحيبكحالناسح
فاذكرحأسامءهمحألنحاسمحالرجلحهوحمنحأقربحالطرقحلكسبه.ح
-٥8حاخلقحيفحاآلخرحرغبةحجاحمةحيفحأنحيفعلحماحتريدحمنه:ح

ح
ح

ٌ
إذاحأرادحإنسان حأنحيْصفح
وهيحأنحتشعرحاإلنسانحبمحبةحاألمرححنيحتعطيهحإياه،ح
شخصاحعنحطبعحسيئحمثال حفمنحاخلطأحأنحيقفحموقفحاملرشدحالناصححيفحالوعظ،حفتِّشح
عنحرغبةحيودحهذاحالشخصحبلوغهاحثمحاربطحتلكحالغايةحباإلقالعحعنحهذاحالطبعحالسيئ،ح
ٍح
وستجدهحينْصفحعنهحفعالح؛حطمعاحيفحالوصولحإىلحالغايةحالحتأثرا حبصوابحرأيكحابتداءا.ح
(والح ُيفهمحمنحهذاحالتقليلحمنحشأنحالوعظ).ح

ح
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-٥١ححالرباعةحيفحاحلديث:ح

ح

إن حالناس حال حيريدون حمنك حأن حتتحدث حعن حجتاربك حوخرباتك ،حفلهم حخرباتح
ٍ
أيضا ،حوخري ُححمدِّ ٍ
حبشغف حإىل حاآلخرين ،حاسأل حمقابلك حسؤاال حودعهح
ث حهو حمن حيستمع
يتحدثحيفحختصصه،حبذلكحيشعرحباالمتنانحلكحوتظفرحبصداقتهحرسيعا،حإذاحأتحت حلهح
فرصة حالتحدث حعن حجتاربه حوظللت حمصغيا حله حباهتام ٍحم ،حإن حاالستامع حاملشغف حهو حأعىلح
رضوب ح الثناءحالذيحيمكنحأنحتضفيهحعىلححمدثكحفالناسحيبونحمنحيفتححهلمحاملجالح
لتحقيقحذواُتم.ح

ح

-٢1حقحدِّحرححغريكحتح ُحفزححبتقديرهحلك:ح

ح

إنحالتقديرحمنحالغريحغذا ٌء حللنفسحكامحهوحالطعامحللجسد،حبلحإنحالنفسحأرهفح
ُّ
حوأحل حشأنا؛حقدحيصومحاملرءحوينقطعحعنحالطعامحوالرشاب،حأماحعنححاجتهحإىلح
حساسية
ٍ
ملاذاحالحندعحاآلخرينحخيتزنونحيفحذاكرُتمحكلامتح
تقديرحالغريحلهحفلنحيستطيع .حإذا ح ...ح
ٍ
حمببةحعنحتقديرناحهلمحوشعورناحبأمهيتهم؟.ح

ح

والتقديرححاجةحفطريةحيبحثحعنهاحالبرش،حكلحالبرشحيرغبونحيفحأنحيكونوا حشيئاح
مذكورا حفاإلنسان حبداية حيبحث حعن حالطعام حوالرشاحب حفإذا حمتكن حمن حذلك حبحث حعنح
ح

األمن،حفإذاحمتكنحمنحذلكحبحثحعنحالتقديرحفإذاحمتكنحمنحذلكحبحثحعنحاإلنجاز.
وهاحهوحأحدحاملديرينحالناجحنيحيسمىحتشاريلحشوابح ُحيسألحعنحرسحنجاحهحيفح
التعامل حمع حالناس حفيقول :حإنني حأعترب حمقدريت حعىل حبث حاحلامسة حيف حنفوس حالناس حهيح
أعظمحماحأمتلكحوسبييلحإىلحذلكحهنيحوميسورحفإينحأجزلحهلمحاملديححوالثناءحوأرسفحيفح
التقديرحوالتشجيع.

ح

إنحالناسحيبحثونحعمنحيقدرهمحيفحهذهحاحلياةحوإذاحوجدوهحمتسكوا حبهحوأحبوهح
حباحشديدا،حوإليكحهذهحالقصةحالعجيبةحلتدركحمدىححاجةحالناسحإىلحالتقدير:ح

ح

818
يقول حالكاتب حالشهري حديل حكارنيجي :ح« حارحتل حمسرت حيس حعقب حانضاممه حإىلح
معهديحبمدةحوجيزةحإىلحلونجحايالندحيفحصحبةحزوجتهحليزورواحبعضحأقارهباحاآلخرين،ح
وملا حكان حيتحتم حعىل حمسرت حيس حأن حخيرب حطلبة حفصله حبنتيجة حتطبيقه حملبدأ حإظهار حالتقديرح
للناسحفقدحفكرحيفحأنحيبدأحبالعمةحالعجوز.حوألقىحمسرتحيسحنظرةحيفحأرجاءحالبيتحلريىح
أيحاألشياءحفيهحيسعهحأنحيبديحتقديرهحله ،حوماحلبثحأنحسألحالعمةحالعجوز:ح«حألمحيش َّحيدح
هذاحالبيتحيفحنحوحعامح٥8١1؟ح».حفأجابته:ح«حبىلحهذاحعىلحوجهحالتحديدحهوحالعامحالذيح
ح

ُحبنحيححفيهح».

حولحدت حفيه ،حإنه حمجيل ،حقوي حالبناء ،حفسيحح
فقال :ح« حإنه حيذكرين حبالبيت حالذي ُح
األرجاء،حمتعددحالغرف،حوإنهحملنحسوءحاحلظحأنحمثلحهذهحالبيوتحملحتعدحتشيدحيفحهذهح
األيامح».

ح

فوافحقحتحهحالعمةحالعجوزحعىلحذلك،حوأخذتححتكيحلهحذكرياتحاملايضحيومحكانتح
حاملتوّف حثم حأخذت حتطوف حبه حيف حالبيت حفأبدى حمسرت حيس حتقديره حاملخلصح
َّ ح
مع حزوجها
ح

للتذكاراتحاجلميلةحالتيحمجعحتحهاحخاللحرحالُتاحمعحزوجها.

يقولحمسرتحيس:ح«حفلامحفرغناحمنحجولتناحبأنحاءحاملنزلحاقتادتنيحالعمةحإىلحاحلديثةح
وهناكحوجدتحسيارةحباكارحفخمةحتكادحتكونحجديدةحملحمتسح حوقالتحيلح
ُح
حيثحاجلاراج،ح
العمةحيفحهلجةحرقيقة:ح«حلقدحاشرتىحزوجيحهذهحالسيارةحقبلحأنحيموتحبمدةحقصريةحوملح
تقدرحاألشياءحاجلميلةحذاتحالذكرىحالعزيزةحفخذحح
ُح
أركبهاحقطحمنذحوفاته،حإنكحياحمسرتحيسح
هذهحالسيارة،حإهناحلكحمعحأخلصححتيايت.

ح

ففوجئحمسرت حيس حهبذهحاملفاجأةحقال:ح«حكيفحياحعمتي؟حإننيحأقدرحكرمكحطبعاح
ولكنيحالحأستطيعحأنحأقبلحعطح َّحيتحك،حإننيحلستحقريباحلكحولديكحأقاربحكثريونحيودونح
أنحتكونحهلمحهذهحالباكار.حفقالتحيفحازدراء:ح«حأقارب؟حنعمحلديحأقاربحليسحهلمحسوىح
انتظارحمويتحكيحيظفرواحهبذهحالسيارةحولكنحبعداحهلمح».

ح
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فعدتحأقولحهلا:ح«ححسناحإذاحكنتحالحتريدينحأنحتعطينهاحألحدحمنهمحفلامذاحالح

تبيعينها؟ح».حفهتفتحمرةحأخرىحأبيعها؟حأتحبنيحأبيعحهذهحالسيارة؟حأوحتظنحأننيحأطيقحأنح
أرىحالغرباءحيروحونحأماميحويغدونحهبذهحالسيارة؟حهذهحالسيارةحالتيحاشرتاهاحزوجيحيلح
أنا؟حإننيحسأهدهياحلكحياحمسرتحيسحفأنتحتقدرحالتذكاراتححقحقدرها.

ح

هذهحالعجوزحكانتحتتلهفحإىلحيشءحمنحالتقديرحواالعرتافحبأمهيتهاحفلامحوجدتح
من حيغدق حعليها حهذا حالتقدير حمل حجتد حأقل حمن حسيارة حباكار حُتدهيا حله حلتعرب حعن حامتناهناح
وشكرها.

ح

وإىلحجانبحذلكحفإنحالتقديرحيعطيحالشخصحدفعةحإجيابيةحقويةحجداحإىلحاألمام،ح
ويبنيحيفحالشخصحالثقةحبالنفسحوالشعورحبالنجاححويثح ِّحبتحاإلنسانحيفحمواقفحالشدائدح
حبعدما حنزل حعليهح
ححينام حرجع حإليها حرسول حاهلل ح
واملحن ،حكام حفعلت حخدجية ح
َ
ُ ََ َْ
َ
ْ
َ
جربيلحأولحمرةحفقالحهلا:ح«حلقد خ ِشيت لَع نف ِس ح»،حفحقالت حل ُه حخدجي ُة:ح«حك َّال حأبرش،ح
حالرحم،حوتصدُ ُق حاحلديث،حوحتم ُل حالحك َّل،ح
حاهلل حأبدا،حواهلل،حإنَّك حلتص ُل َّ
فواهلل،حال ُحخيزيك ُ
قح»ح(رواهحالبخاريحومسلم).ح
يحالضيف،حوتُعنيُ حعىلحنوائبحاحل ِّ ح
بحاملعدُ وم،حوتقر
َّ
وتُكس ُ

ولكن حينبغي حأن حيكون حتقديرك حخملصحا حوصادقحا حوحقيقيحا ،حوأخحرحجح حالكالم حمنح
قلبكحواصدُحقحاهللحفيه،حاستخدمحكلامتحمؤثرة حمحثحلحأنحتقولحللشخص:ح«حأنتحرائع،ح
يعجبنيحفيكحالقوةحواإلرصار،حلقدحتغريتحبالفعلحإىلحاألحسن،حإنناحنقطعحشوطاحكبرياح
يفحإنجازحماحنريد،حأنتحعىلحماحيرامح».

ح

،حفعنح
ولقدحاستخدمحرسولحاهللح حهذاحاألسلوبحيفحتربيةحأصحابهح
َ
ُ َّ َ
َ
َ
ْ
ُّ
ُ
ُ َّ
أنس حبن حمال ٍ
حأ َّن حر ُسول حاهلل ح حقال:ح« حأ ْر َح ُم أم ِِت بِأم ِِت أبُو بَك ٍرَ ،وأشده ْم
كح
َْ ُ ُ
ُ َ ُ ََ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ً ُ ْ َ ُ ََْ َ ُ
اه ْم َ
ِل ْب ُن أَِب َ
ُّ
بَ ،وأق َرؤه ْم
ل
ا
ط
ع
هلل ُعمر ،وأصدقهم حياء عثمان ،وأقض
ِ
ين ا ِ
ٍ
ِ
ِِف ِد ِ
َ َ ْ َ ُ ُ ْ َْ َ َ َْ َ ُ َ ِ ُ
َ ُّ ْ ُ َ ْ
اذ ْب ُن َجبَلَ ،وأَفْ َر ُض ُه ْم َزيْدُ
لكتَ
بَ ،وأعلمه َم بِاْلال ِل واْلر َامِ مع
هلل أِب بن كع
ا
اب
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ٍْ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ِّ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
ً
َّ
ْ
َ
ُ
ْ ُ
اح ح»ح(رواهحابنح
ت ،أَل َوإِن لُِك أم ٍة أ ِميناَ ،وأ ِمني ه ِذ ِ األم ِة أبُو عبيدة ب ُن اْل َ َّر ِ
بن ثابِ ٍ
ح
ماجه،ححوصححهحاأللباين).ح

ح
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اهمحيفحدينحاهلل.
(أرح ُمح ُأ َّمتي)حأيحأكث ُر ُهمحرمحة.ح(وأشدُّ ُهمحيفحأمرحاهلل)حأيحأقحو ُ
(وأفر ُض ُهم)حأي حأكث ُر ُهم حعلام حبالفرائض ح(أيحاملواريث)(.وأقر ُؤ ُهم)حأي حأعل ُم ُهم حبقراءةح
اهم)حقيل:حهذه حمنقبةحعظيمةحأل َّحنح
ال ُقرآن(.وأصدقهم ححياء)حأي حأكثرهم ححياء .ح(وأقض ُ
القضاءحباحل ِّقحوالفصلحبينهحوبنيحالباطلحيقتِضحعلامحكثرياحو ُق َّوةحعظيمةحيفحالنَّفس.حوهذاح
حالصحابة حواختصاص حبعضها حببع ٍ
ض ،حلك َّنح
احلديث حرصيح حيف حتعدُّ د حجهات حاخلري حيف َّ

دحاهللحعىل َّ
حالرتتيبحوذلكحيشءحآخر.ح
الفضيلةحبمعنىحكثرحةحال َّثوابحعن
ُ
-٢٥حتكلمحفيامحتظنحأنهحيرسححمدثك:ح

ح

ح

إذاحأردتح حإدخالحالرسورحإىلحقلوبحالناسححدِّ ثهمحفيامحتظنهمحيودونحاالستامعح
إليه حأوالح ،حوبذلك حتستدرجهم حإىل حالتحدث ،حواحلديث حالشيِّق حاللذيذ حفتصغي حإليهمح
بشغف،حويعتربونكححمدثاحبارعاحتستطيعحجلبحمرسُتم.ح
-٢٢حامتدححالناسحفيامحجييدونه:ح

ح

ح

اخرت حشيئا حمجيال حفيهم حوحدثهم حعنه حولن حتُعدم حذلك حاليشء حاجلميل .حفالناسح
ٍ
حيفحكلحفرد حمنهم،حفالناسح
خيتلفونحويتفاوتون،حولكنه حالحيمكنحإالحأنحجتدحشيئاحمجيال
يبونحأنحمتدححالناحيةحاجلميلةحفيهم.ح

ح

-٢3ححالناسحيبونحالشكرحوالتشجيع:ح

ح

وإن حكان حاألصل حيف حاملسلم حأنه حيعمل حالعمل حابتغاء حرضا حاهلل حوال حينتظر حشكرح
َ
حطبع حيف حالبرش حوذلك حال حبأس حمنه حرشعا .حوقال ح  :ح« ح َم ْن آَت
الناس ،حولكن حذلك ٌ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َْ ُ ْ َ ْ ُ ً َ َ ُ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ
ْ َْ َ َ ُ
َْ
اد ُعوا َ
اهلل َُل َح ََّّت تعل ُموا أن قد كفأت ُمو ُ »ح
َتدوا ف
ِإَلكم معروفا فَكفِئو  ،فإِن لم ِ

ح
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َ
:ح«ح َم ْن َل

ىحهريرةحقالح:حقالحر ُس ُ
ولحاهللح
(رواهحأبوحداود،حوصححهحاأللباين).حوعنحأب ُ
َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ ُ
كر َ
ح
اهللح»ح(.)٥ح(رواهحأبوحداودحالرتمذي،حوصححهحاأللباين).
يشك ِر انلاس َل يش ِ
ح
ح-٢4ححابتسمحللناس،حيبتسمونحلك:ح
إنحقسامتحالوجهحخري ِّ ٍ
حمعرب حعنحمشاعرحصاحبه،حفالوجهحالصبوححذوحاالبتسامةح
ُ
ٍ
الطبيعيةحالصادقةحخريحوسيلة حلكسبحالصداقةحوالتع ـاونحمعحاآلخرين،حواالبتسامة:حهيح
كامللححيفحالطعام،حوهيحأرسعحسهمحمتلكحبهحالقلوبحوهيحمعحذلكحعبادةحوصدقة،حفقدح
َ ْ َ َ َ َ َ َ ٌَ
َ
َ
قـ ــالح :ح«ححتبَ ُّس ُمك ِف وج ِه أ ِخيك لك صدقةح»(رواهحالرتمذي،حوصححهحاأللباين).
إهنا حال حتستغرق حأكثر حمن حملح حالبْص ،حلكن حذكراها حتبقى حإىل حآخر حالعمر،ح

حفعحنح

واالبتسامةحواملالطفةحتدخلحالرسورحعىلحقلبححمبك،حوهكذاحكانحخلقحالنبيح
حقال:ح«حماححجبنيحالنَّب ُّيح حح ُمن ُذحأسلم ُت،حوالحرآينحإ َّالحتب َّسمحيفحوجهيح»ح
جر ٍيرح
(رواهحالبخاري).

ح

-٢١حُتادواححتابواح:ح

ح

اهلدية حقد حتكون حبسيطة حجدا حيف حقيمتها حولكنها حتُدخل حرسورا حوتُظهر حمدىح
االهتاممحباملهدىحإليه،حوالحشكحأنحاهلديةحسببحالستجالبحاملودةحوسلحسخيمةحالصدرح
ووجده حوحقده حوغحله؛ حلتعود حالعداوة ححمبة حوالبغضة حمودة ،حولذلك ححث حعليها حالنبيح
احب ( َعو ِن اْلَْعب ِ
ِ
عَل َو ْْ ََ ْ ِ
ود)َ « :ق َال ْ
َما ََ َّن ََ ْْ ك َ
اِبَ :ه َذا ُيت ََأ َّول َ
َان َِ ْْ ََ ْبع َوعَا َده
اْلَ َّط ِ ُّ
ُْ
ْ
(َ )٥ق َال َص ُ
ْ ََ َحه َ
الشكْر ْلَ ِ ْع ُروفِ َِ ْم ك َ
َان َِ ْْ عَا َده ُك ْف َران نِ ْع َمة اهللِ ـ َه َع َاَل ـ َوه َْرك ُّ
ُك ْف َران نِ ْع َمة النَّاس َوه َْرك ُّ
الشكْر َل ُ
َوا ْل َو ْْ ْاْل َخرَّ ََ :ن اهللَ ُ -س ْب َحان ََ -ل َي ْق َبل ُشكْر ا ْل َع ْبه ع ََل إِ ْح َسان إِ َل ْي ِ إِ َذا ك َ
َان ا ْل َع ْبه ََل َي ْشكُر إِ ْح َسان النَّاس
َو َي ْك ُفر َ ْعروفَم َِله َِّص ِ
ال ََ َحه ْاْلَ َْ َر ْي ِْ بِ ْاْل َخ ِر»
ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
اوعَت َوا َْت ََال َ َْره َوَ َّن
وقال صاحب (حتفة اْلحوذي)َ « :ق َال ا ْل َقاِضَ :و َه َذا إ ََّا ْل َّن ُشك َْر ُه َه َع َاَل إن َََّ َيت ُّم ب ُم َط َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِمَّا َُ َِر بِ ِ ُشكْر الن ِ ِ
يص ِ
ال ن ِ َع ِم اهللِ إِ َل ْي ِ َ ،ف َم ْْ ََل ُي َط ِ
او ْع ُ فِي ِ ََل ْ َي ُك ْْ َُؤَ ِّد ًيا ُشك َْر ن َعم ْ ََ ،و
َّاس ا َّلذي َْ ُه ْم َو َسائ ُط ِِف إِ َ
ُ
َ
ْ
عَل النَّعَءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْلَ َّن ََ ْْ ََ َخ َّل ب ُشكْر ََ ْْ ََ ْسهَ ى ن ْع َم ًة َ ْْ الن ِ
الشكْر َ
ب ال ََّنَاء َو ُّ
َّاس ََ َع ََا َي َرى َ ْْ ح ْرص ع ََل ُح ِّ
َْ
اض وا ْل ُك ْفر ِ
َوه ََأ ِّذي ِ بِ ْ ِ
الشك ُْر َوا ْل ُك ْف َر ُ
ان ك َ
او َن ِِف ُشك ِْر ََ ْْ َي ْست َِوي ِعنْهَ ُه ُّ
ان
َان ََ ْو ََل بِ َأ ْن َيت َََ َ
عْر ِ َ
َ
اْل َ

ح
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حبنيحاملسلمني،حفعن حأب ُحهريرة ح

حأنحالنَّب َّي ح

َ ُ َ
حقالح:ح« ت َهادوا َتَابُّوا »ح(روا ُهح

ال ُبخار ُّيحيفحاألدبحاملُفرد،حوحسنهحاحلافظحابنححجرحواأللباين).
وعن حأنس ح

ي ،حتبادلوا حبينكم؛ حفإنه حأو ُّد حملا حبينكم ح» .ح(روا ُهح
حقال :ح« حيا حبن َّ ح

ال ُبخار ُّيحيفحاألدبحاملُفرد،حوصحححإسنادهحاأللباين).
ح

ح

ح

لوهبُ ُحمحالوصح ـ ـ ـاالحح ح
لبعضح ح ُحتوح ِّحلدُححيفحق ـ ـ ـ ـ ـ ح
ٍح
همح
ـه ـ ـدايحاحالناسححبعضح ُح
ىحوودحاح ح و ُحتكحسح ُحبهمحإذاححرضحواحمجاالح ح
ُح
وتزرعحيفحالضمريححهوح
ُح

ح

ح

-٢6حدحعححالغريححيظ ُنحأنحالفكرةحهيحفكرته:ح

إذاحأردتحأنحتكسبحروححالتعاونحعندحاآلخرينحفاجعلحالشخصحاآلخرحيسح
أنحالفكرةحهيحفكرته؛حفالرجلحالعاقلحإذاحأرادحأنحبتصدرحالناسحجعلحنفسهحخلفهم.ح
ح

-٢7حتحفح َّهمححعواطفحاآلخرين،حواسحتحثحرححعواطفهمحالنبيلة:ح
ٍ
ٍ
حمعني،حأوحتبنيح
ٍح
حمنحاألحيانحإىلحاختاذحموقف
كامحأنحلكحعاطفةحتسوقكحيفحكثري
ٍ
ٍ
حخاص،حفإنحلآلخرينحعواطفحأيضا،حوكامحيرسكحبأنحيراعيحاآلخرينحعاطفتك،ح
رأي
فإهنمحيرسهمحأنحتراعيحعواطفهمحبنفسحاملقدار.ح

ح

مهام حبدا حالناس حعتاة حقساة حالقلوب حأو حالمنطقيني ،حفإن حطبيعتهم حاإلنسانية حهيح
التيحتسودحآخرحاألمر،حإهنمحضعفاء،حإهنمحيطلبونحالتعاطفحمعهمحبلحوالعطفحعليهمح
لوحكنتح
فإذاحقلتحملحدثك:ح«حإينحالحأوجهحإليكحاللومح،حإذحإننيحسأفعلحمثلحماحفعلت،ح
ُ
ٍ
ٍ
ٌ
حأوحتصور حكانح
حكلححقد
فإنحهذاحكفيل حبضامنحانجذابهحإىلحجانبك،حواستالل
مكانك ح» .ح
ٍ
ح
إذاحكنتامحخمتلفنيحعىلحأمرحمنحاألمور.ح
منحاملمكنحأنحينشأحبينكام،ح
إن حاستثارةحالعواطف حالنبيلة حيف حقلوب حاآلخرين حطريق ٌة حناجح ٌة حمتاما حيف حكسبح
ح
كامحأهناحلنحتؤديحإىلحمرض ٍةحلوح ُقدِّ رحهلاحالفشل.ح
الناسحإىلحوجهةحنظرك،ح
َّ

ح
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ح

-٢8حأعطحللحدثحأوحللكالمحتعبرياحمنحالوجهحيناسبهحأوحكالما يالئمه.ح

 -29حإنحكانحلديكحفكرةحأوحنصيحةحفاعرضهاحبأسلوبححسنحواضح حوالحتأمرح
ح

هباحغريكحلينفذهاحإال يكونححتتحإمرتكحوسلطتك.

حسحن حاالستامع حوأدب حاإلنصات :حوعدم حمقاطعة حاملتحدث :حتعلم حفنح
 -31ح ُح
اإلنصاتحفالناسححتبحمنحيصغيحهلا .حوالحختاطحبح حفرداححتىحينتهيحمنحكالمه ،حوقابحلحه
بظاهرحكالمحهحالحبظنونحوخترصاتحمسبقةحلديك.ح

ح

 -3٥عحودححنفسكحعىلحعدمحاساءة الظنحباآلخرينحإالحبامحيقتضيهحظاهرحالكالمحأوح
احلال.ح
 -3٢حإذا حكنتحيفحموقف ما حأو حعىل حهيئة حمعينة حفتْصف حوفق حالرشع حاملطهر حبامح
يناسبحذلكحاملوقفحأوحتلك احلال.ح

ح
ح

-33حماح ُحتكح حنُّهحللغريحمنحخريحوحبحأظهره،حوالحجتعلهحكامناحيفحنفسك.

 -34إذاحعملحتححعملحطاعةحأوحفعلحخريحأوحسنةحفال ُحتعحقحبحذلكحأوحتسبقهحبدليلح
ح

منحالقرآنحأوحالسنةحيؤيدحذلكحإالحأنحتكونحمعلامحملن أمامك؛حخشيةحالرياء.ح
أولحكالمحمعحالضيفحبعدحالسالمحأنحتطلبحمنه التفضلحوترحبحبه.ح
-3١ح ُ ح

ح

-36حعندحماحتسلمحعىلحأحدحفليكنحوجهكحتلقاءحوجههحمع ابتسامةحمرشقة.

ح

ح -37الح ُحتدحخحلحالناسحيفحمشاكلكحومهومكحفلدهيمحماحيكفيهم.

ح

ح -38لتكن حمعاملتك حللناس حوسطا حال حغلو حفيها حبحيث حتعظمهم حوختافهمح
وترجوهم حوتعلق حقلبك حهبم ،حوالجفاء حفيها حفتحتقرهم حوتزدرهيم حوتتكرب حعليهم حوالح
تؤديحهلمححقوقهم .حبلحكن وسطاحتعملحيفحذلكحبامحيقتضيهحالرشعحاملطهر.حوتعدىحآداءح
احلقوقحإىلحاالحسانحإليهم بالقولحواملالحوالفعلحوالعون.ح

ح

-3١ح للناسحأفراححوأتراححفشاركهمحوجدانيحاح-حمعحمراعاةحجتنبحاحلضورحأثناءح
املخالفاتحالرشعيةح-حوللمشاركةحيفحاملناسباتحاملختلحفةحمكانتهاحيفحنفوسحالناس.

ح
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حفرحبح حبه حوأسألح حعن حاله حوما حخيصه حمما حيرىض حأنح
 -41حإذا حقابلحتح حأخا حلك ِّح
ح

تسألحعنه،حإلنحذلكحاهتاممحبهحوتقديرحله.ح

-4٥ححاوحلححأنحتكونحواضحاحيفحتعاملك:حوابتعدحعنحالتلونحوالظهورحبأكثرحمنح
وجه .حفمهام حبلغ حنجاحك حيف حخداع حاآلخرين حفسيأيت حعليك حيوم حوتتكشف حأقنعتك.ح
ٍ
ح
وتصبحححينئذحكمنحيبنيحبيتاحيعلمحأنهحسيهدم.
 -4٢ححافظحعىلحمواعيدكحمعحالناسحواحرتمها :ح حفاحرتامكحهلاحمعهم .حسيكونح
ح

منحاحرتامكحهلم.حوبالتايلحسيبادلونكحاالحرتامحذاته.ح

 -43حال حتكن ححلوحا حيف حطلب ححاجتك :حال ححتاول حإحراج حمن حتطلب حإليهح
قضاؤها .حوحاول حأن حتبدي حله حأنك حتعذره حيف ححالة حعدم حتنفيذها حوأهنا حلن حتؤثر حعىلح
العالقةحبينكام.حكامحجيبحعليكحأنححترصحعىلحتواصلكحمعحمنحقضوا ححاجتكححتىحالح
جتعلهمحيعتقدونحأنحمصاحبتكحهلمحألجلحمصلحة.ح

ح

 -44حاخرت حاألوقات حاملناسبة حللزيارة :حوال حتكثرها .حوحاول حأن حتكون حبدعوة.ح
وإنحقمتحبزيارةحأحدحفحاوحلح حأنحتكونحخفيفاحلطيفا .حفقدحيكونحلدىحمضيفكحأعاملح
وواجبات حخيجل حأن حيْصح حلك حهبا ،حووجودك حيمنعه حمن حإنجازها.فيجعلك حتبدو حيفح
نظرهحثقيال.ح

ح

 -4١حابتعدحعنحالتكلفحيفحالكالمحوالتْصفات:حوكُن حعىلحطبيعتكحمعحاحلرصح
عىلحعدمحفقدانحاالتزان.حوفكرحفيامحتقولهحقبلحأنحتنطقحبه.ح

ح

 -46ححاولحأنحتقللحمنحاملزاح :حفهوحليسحمقبوال حعندحكلحالناس .حوقدحيكونح
مزاحكحثقيالحفتفقدحمنحخاللهحمحنححتب.حوعليكحاختيارحالوقتحاملناسبحلذلك.ح
-47ححاولحأنحتنتقيحكلامتك:حفكلحمصطلححجتدحلهحالكثريحمنحاملرادفاتحفاخرتح
أمجلها .حكام حعليك حأن حختتار حموضوعا ححمببا حللحديث .حوأن حتبتعد حعام حينفر حالناس حمنح
املواضيع.حفحديثكحدليلحشخصيتك.

ح

ح
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 -48حالبدءحبالسالم:حسهمحيصيبحسويداءحالقلبحليقعحفريسةحبنيحيديكحلكنح
ح

أحسنحالتسديدحببسطحالوجهحوالبشاشة،حوحرارةحاللقاءحوشدحالكفحعىلحالكف.

 -4١حاهلديةحهلاحتأثريحعجيبحفهيحتذهبحبالسمعحوالبْصحوالقلب،حوماحيفعلهح
الناس ح من حتبادل حاهلدايا حيف حاملناسبات حوغريها حأمر ححممود حبل حومندوب حإليه حعىل حأن حالح
ح

يكلفحنفسهحإالحوسعها.

 -١1حالصمتحوقلةحالكالمحإالحفيامحينفع:حوإياكحوارتفاعحالصوتحوكثرةحالكالمح
يفحاملجالس،حوإياكحوتسيدحاملجالسحوعليكحبطيبحالكالمحورقةحالعبارة.
حسنحالسمتحواملظهر:حومجالحالشكلحواللباسحوطيبحالرائحة.
-١٥ح ُح

ح
ح

ح-١٢حبذلحاملال:حفإنحلكلحقلبحمفتاح،حواملالحمفتاححلكثريحمنحالقلوبحخاصةح
يفحمثلحهذاحالزمان.

ح

-١3حأعحلحنحاملحبةحواملودةحلآلخرين:حفإذاحأحببحتححأحداحأوحكانتحلهحمنزلةحخاصةح
ول حاهلل ح :ح
ســ ُ ح
يفحنفسكحفأخربهحبذلكحفإنهحسهمحيصيبحالقلبحويأرسحالنفس،حقالحر ُ ح
َ َ َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ
َْ
َ ْ ُ ْ ْ ُ َ َّ ُ ُ ُّ ُ
هلل »ح(رواهحاإلمامح
م
ِف
ه
ت
ْن ِ َِل ،فليخ ِِب أنه ِ
ُيبه ِ ِ
ِ
ِ
«حإِذا أحب أحدكم صا ِحبه ،فليأ ِ
ِ
ح
أمحدحيفحاملُسند،ححوصححهحاأللباين).ح
ح -١4حاملداراة :حهل ححتسن حفن حاملداراة؟ حوهل حتعرف حالفرق حبني حاملداراةح
ْ َ ُ
حأ َّن حر ُجال حاستأذن حعىل حالنَّب ِّىح حفل َّام حرآ ُه حقالح :ح«حبِئ َس أخو
واملداهنة؟حعن حعائشة ح
ْ
ريةِ َ ،وبئ ْ َس ْاب ُن ال َعش َ
ال ْ َعش َ
ريةِ ح»ح.حفل َّام حجلس حتط َّلق حالنَّب ُّى ح حّفح حوجهه حوانبسط حإليهح،ح
ِ
ِ
ِ
جـ ـل ح ُقلت حل ُه حكذاح
حالر ُح
س ـول َّ ح
حالر ُج ُل حقالت حل ُحه حعائش ُحة :ح« حيا حر ُ ح
حاهلل ،ححني حرأيت َّ
فل َّام حانطلق َّ
ح
وكذاح،ح ُث َّمحتط َّلقتحّفحوجههحوانبسطتحإليهح».
َ ُ
َ َّ ً
ْ
َْ
اشا  ،إ َّن َ َّ
َش َّ
فقال حر ُس ُ
اس ِعند
حاهلل ح :ح«حيَا ًَعئِشة َم ََّت َع ِهدتِ ِِن فح
انل ِ
ول َّ
ِ
َ
اهلل َم ْْنلَ ًة ي َ ْو َم الْقيَ َ
انل ُ
اء َ ِّ
اس ِّات َق َ
ام ِة َم ْن ت َ َرك ُه َّ
ح
َش ِح»ح.ح(رواهحالبخاري).ح
ِ
ِ ِ
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والفرقحبنيحاملدارةحواملُداهنة حأ َّن حاملُداراة حبذ ُل حالدُّ نياحلصالح حالدُّ نياحأو حالدِّ ين حأوح
ح
ُمهاحمعاحوهيح ُمباح ٌةحو ُر َّبامحاسحتُح َّبتح.حواملُداهن ُةحتر ُكحالدِّ ينحلصالححالدُّ نيا.
املداراة حلني حالكالم حوالبشاشة حللفساق حوأهل حالفحش حوالبذاءة ،حأوال حاتقاءح
لفحشهم،حوثانياحلعلحيفحمداراُتمحكسباحهلدايتهمحبرشطحعدمحاملجاملةحيفحالدين،حوإنامحيفح
أمورحالدنياحفقط،حوإالحانتقلتحمنحاملداراةحإىلحاملداهنةحفهلححتسنحفنحاملداراةحبعدحذلك؟ح
كالتلطفحواالعتذارحوالبشاشةحوالثناءحعىلحالرجلحبامحهوحفيهحملصلحةحرشعية.

ح

 -١١حللمعلم:حإذاحجاءكحطالبحيسألحفالحتكثرحعليه منحاالستفسارحعنحبعضح
نواحيحاملسألةحألنهحجاءحوملحيفهمحجيدا،حأوحأعطهحفكرةحاحلل ودعهحيكملحالباقيحإنحكانح
يعرفه.

ح

:U
ليس حاملقصود حأن ح ُحتلحمح حببعض حاحلقائق حالعامة ححول حالسلوك حاإلنساين ،حبل حإنح
املقصودحهوحالتطبيقحالعميلحلتلكحاحلقائقحواألساليب.ح

ح

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حوحماسبةح
حذاتية
حيقظة
ححاجة حإىل
ولكن حملا حكان حاكتساب حالعادة حصعبا ،حنظل حيف

ٍ
دائمة حفاجعلحمنحنفسكحرقيباحعىلحنفسك،حوجاهدحنفسكحأالحمتيلحمعحالتخاذل،حوط ِّبقح
حألصق حالناس حبكح
ذلك حمع حأبيك ،حوأمك ،حوإخوانك ،حوأقربائك ،حوأصدقائك؛ حألهنم
ُ
ٍ
ٍ
ح
حاجتامعيةحعملية.ح
ومنحثمحتتحولحهذهحاحلقائقحواألساليبحإىلحمهارات
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ح

الرمحن ححات ُم حب ُن حعنوان حبنح
حات ٌم حاألص ُّحم ،ح َّ
اين ،حأبُو حعبدح ح َّ
الزاهدُ  ،حال ُقدوةَُّ ،
حالر َّب ُّ
حالزهد حواملواعظح
ُيو ُسفح حالبلخ ُّي،حالواع ُظ،حالنَّاط ُق حباحلكمة،حاألص ُّم .حل ُه حكال ٌم حجلي ٌل حيف ُّ
واحلكم،حكانح ُيق ُالحل ُحه:ح ُلقام ُنحهذهحاألُ َّمةح(.)٥
ملاذاحسميححات ٌمحاألص ُّمحبذلك؟

اق :حجاءت حامرأ ٌة حفسألت ححامتا حعن حمسأل ٍة؟ حفاتَّفق حأنَّ ُه حخرجح
قحال حأبُو حع ٍّيل حالدَّ َّق ُ ح

منهاحصو ٌت حيف حتلك حاحلالة.حفخجلت.حفقال ححات ٌحم:حارفعيحصوتك.حفأومههاحأنَّ ُه حأص ُّم.ح
ح
حالصوت.حف ُل ِّقبحبحات ٍمحاألص ِّمح(.)٢
رستحاملرأ ةُحبذلحك.حوقالتح:حإ َّن ُهحملحيسمع َّ
ف ُ َّ
هذاحاألدبحالذيحوقعحمنححات ٍحمحاألص ِّحمحيمكنحأنحنسميهح"حأدبحالتغافلح"،حوهوح

منحأدبحالسادة،حأماحالسوقةحفالحيعرفونحمثلحهذاحاآلداب،حولذلكحتراهمحلدنوحمهتهمح
يصون حالصغرية ،حوجيعلون حمن حاحلبة ح ُحقبة ،حومن حالقبة حمزارحا ،حوهؤالء حوإن حأظهروا حيفح
اإلحصاء حعىل حاآلخرين حفنون حمتنوعة حمن حرضوب حالذكاء حواخلداع ،حولكنه حذكاء حأشبهح
بإماراتحأهلحاحلمقحالذينحتستفزهمحالصغائرحعندحغريهم،حوالحيلقونحباالح حللكبائرحعندح
أنفسهم،حوأمثالحهؤالءحالحيكونونحمنحالسادةحيفحأقواحمهمحالذينحعناهمحالشاعرحبقوله:ح
هحاملتغحابح
نحس َّحيدححقومح ُح
يحبس ِّحي ٍحدحيفحقومحهححححححححلحكح َّح
ليسححالغبح ُّ ح
ﭧ حﭨ ح ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ح
(التحريم:ح3ح).ح

()1حسريحأعالمحالنبالء،حطحالرسالةح(/٥٥ح484ح.)48١-

ح

()٢حمدارجحالسالكنيحبنيحمنازلحإياكحنعبدحوإياكحنستعنيح(/٢ح.)3٢8

ح

818
قالحاحلسن ح

:ح«حماحاستقىصحكريمحقط ،حقالحاهللحﭨ ح ح ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁﮂ (.)٥
وقالحالشاعر:ح
لحغضيضححالطحرحفححعنححهحفحواحيت
كلح ُحموايتححححححححو ُحك َّ ح
بحمنحاإلخوانحح َّ ح
أحح ُّ ح

ح

ومنحهذهحاملواقفحاجلليةحيفحأدبحالتغافل،حماحذكرهحابنحجريجحعنحعطاءحبنحأبح
رباححقال:ح«حإنحالرجلحليحدثنيحباحلديثحفأنصتحلهحكأنححملحأسمعهحقطحوقدحسمعتهحقبلح
أنحيولدح» (.)٢ح
ولقدحدخلحرجلحعىلحاألمريحاملجاهدحقتيبةحبنحمسلمحالباهيل،حفكلمهحيفححاجةح
له ،حووضع حنصل حسيفه حعىل حاألرض حفجاء حعىل ح ُأصبع حرجل حاألمري ،حوجعل حيكلمه حيفح

ُ
حاجتهحوقدحأدمىحالنصلح ُأصبعه،حوالرجلحالحيشعر،حواألمريحالح ُحيظهرحماحأصابهحوجلساءح
األمريحالحيتكلمونحهيبةحله،حفلامحفرغحالرجلحمنححاجتهحوانْصفحدعاحقتيبةحبنحمسلمح
أالحنحيتححرحجحلك،حأصلحكحاهلل،حأوح
بمنديلحفمسححالدمحمنح ُأصبعهحوغسله،حفقيلحله:ح«ح
َّ
أمرتحالرجلحبرفعحسيفهحعنها؟ح».حفقال:ح«حخشيتحأنحأقطعحعنهححاجتهح».ح
فلقدحكانحيفحقدرةحاألمريحأنحيأمرهحبإبعادحنصلحسيفهحعنحقدمه،حوليسحهنالكح
منحمالمةحعليه،حأوحعىلحاألقلحأنحيبعدحاألمريحقدمهحعنحنصلحسيفه،حولكنهحأدبحالتغافلح
حتىحالحيقطعحعىلحالرجلححديثه،حوبمثلحهذهحاألخالقحسادحأوئلكحالرجال.ح
س ـ ـ ـ ـودححعشريةححح ح فعليهححبالتقحوحىحولحنيححاجلانبح
يرجوحأنحيح ُ ح
محنححكانحح ُح
ضحطحرحفحاحعنحإساءةححمحنححأساءحح ح ويلمححعندححجهحلححالصاحبح
وي ُحغ ُّ ح

()1حتفسريحالقرطبيح(.)٥88/٥8
()٢حتاريخحمدينةحدمشقح(.)41٥/41

ح
ح

ح
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ﭧﭨ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ (الفرقان:ح.)63

ح

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ حأي:حساكننيحمتواضعنيحهللحواخللقحفهذاحوصفحهلمح
بالوقار حوالسكينة حوالتواضع حهلل حولعباده .حفعباد حالرمحن حمن حصفاُتم حأهنم حيمشون حعىلح
األرضحمشياحلينحاحرقيقحا،حالحتكلحفححفيهحوالحخيالءحوالحتصنعحفيهحوالحضعف،حوإنامحمشيهمح
تكسوه حالقوة حواجلد ،حوالوقار حوالسكينة .ح ﯙ ﯚ ﯛ

أي حالسفهاءح

بسفاهةحوسوءحأدب،حوبامحيكرهونحمنحالقول،ح حﯜ ﯝ ح حأي:حخاطبوهمحخطاباح
يسلمون حفيه حمن حاإلثم حويحسحلحمون حمن حمقابلة حاجلاهل حبجهله .حوهذا حمدح حهلم ،حباحللمح
الكثريحومقابلةحامليسءحباإلحسانحوالعفوحعنحاجلاهلحورزانةحالعقلحالذيحأوصلهمحإىلح
هذهحاحلال.
إذاحخاطبكحاجلاهلحفحذارحأنحتكونحمثلهحيفحالردحفتسفهحبهحأيضاحكامحسفهحبكحبلح
بكلحأدبحقلحسالماحقلحسالما حلتشعرهحبأنحهناكحفرقحبينكحوبينه؛حألنحاالنشغالحبالردح
عىلحالسفهاءحواجلاهلنيحيكونحفيه:ح
 مضيع ٌحةحللوقت.

ح
ح

 إضعافٌححلعزيمتكحورصفٌححجلهدكحوقولكحيفحغريحمكانه.
 االنشغالحعنحاملقصدحواهلدف.

ح

ح
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نقيض حاهلجاءح ،حوهو :ححسن حالثناء ،حوقيل :حهو حالوصف حاجلميل .حوعدح
ُح
املدح :ح ُ
املآثر ،حوقيل :حهو حوصف حاملحاسن حبكال ٍم حمجيل .حواملداحون :حهم حالذين حاختذوا حمدحح
الناسحعادةحوجعلوهحبضاعةحيستأكلونحبهحاملمدوححويفتنونه.
والرسولح

ح

ححقد حأرشدحإىلحماحجيوزحمنحاملدح،حوسدحوسائلحاإلطراء حوالغلوح

التيحتؤديحإىلحالرشكحيفحمدحهحأوحمدححغريه،حأوحتؤديحإىلحفتنةحاملمدوح.

ح

ضابطحاملدححاملباح:حومنحخاللحاستقراءحبعضحنصوصحالسنةحيفحاملدححوالثناءح
ح

تتجىلحضوابطحاملدححاملباححوهي:ح

 -٥حالصدق :حوهو حأن حيكون حاملمدوح حأهالح حملا ح ُيقال حفيه ،حوال حيتجاوز حاملادحح
الصفاتحاحلقيقيةحالصادقةحيفحاملمدوح.حأماحالثناءحبامح ُيعلمححقيقةحفهوحجائزحومستثنىحمنح
التامدححاملكروه.

ح

-٢حالتوسطحيفحاملدححوعدمحاملبالغةحوجماوزةحاحلد:ح
فالرسولح

ح

حاصطفاهحربهحبالرسالة،حوهوحأفضلحخلقه،حوهوحأهلحلكلحمدحح

إذاحملحيتجاوزحالتأدبحمعحاهلل؛حومدححالرسولح

حالحيتعدىحكونهحبرشحاح حرسوالح،حترشفح

بالعبودية حهلل ،حوبلغ حما حكُلف حبه حبالغحا حكافيحا ،حفمنع حاملبالغة حيف حإطرائه حورفعه حأعىل حمنح
َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ُ
َ َ َْ َ ْ
ت انلَّ َص َ
َ ُْ ُ
ارى ْاب َن َم ْريَ َم ف ِإن َما أنا عب ُد ُ فقولوا
وِن كما أطر
برشيته.حفقالح ُ :ح«حَل تطر ِ
َُْ
هلل َو َر ُس ُ
ح
وَل ».ح(رواهحالبخاري).
عبد ا ِ
فقد حهنى ح

حعن حجتاوز حاحلد حيف حإطرائه حومدحه حوذكر حأن حهذا حمما حوقع حفيهح
ح

النصارىحوكانحسببحانحرافهم.
ٍ
حاهلل ح حف ُقلناح
عن ح ُمط ِّرف حقالح :حقال حأبىحانطلق ُت حّف حوفد حبنىحعام ٍر حإىل حر ُسول َّ
حاهللحتباركحوتعاىلح».ح ُقلناحوأفض ُلناحفضالحوأعظ ُمناحطوال.حفقحالح
أنتحس ِّيدُ نا.حفقالح«ح َّ
الس ِّيدُ َّ ُ
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حالشيط ُ
« ح ُقو ُلوا حبقولكُم حأو حبعض حقولكُم حوال حيستجرينَّك ُُم َّ
ان ح» .ح(رواه حأبو حداود ح،حح
وصححهحاأللباين).ح

ح

هؤالءحأعرابحكانوا ححديثيحعهدحباإلسالم،حوكرهحهلمحاملبالغةحيفحمدحه،حفقالح
هلم :حتكلموا حبام حيرضكم حمن حالقول حوال حتتكلفوه ،حفيستعملكم حالشيطان حفيام حيريد حمنح
التعظيمحللمخلوقحبمقدارحالحجيوز.

ح

 -3حاألمن حمن حفتنة حاملمدوح حوحدوث حالكرب حواالستعالء حوالفتور حعن حالعملح
ح،حعن حأبيه:حأ َّن حر ُجال ح ُذكر حعند حالنَّب ِّي ح حفأثنىحعليه حر ُج ٌلح
الصالح:حعن حأب حبكرةح ح
َ
ْ
َ
َ
ْ َ َ
َ ْ َ ُ
ت عنُ َق َصا ِح ِبك ح -حي ُقو ُل ُه حمرارا ح -حإِن كن
خريا ،حفقال حالنَّب ُّي ح  :ح« ح َوُيَك ،قطع
َ َ ُ ُ ْ َ ً َ ََ ََ ََُْ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ
َ َّ ُ َ َ َ
ْ َ َ
ب كذا َوكذا ،إِن كن ي ُ َرى أنه كذلِك،
أحدكم ما ِدحا َل ُمالة فلي َقل :أح ِس
َ َ ُ ُ ُ َ ِّ َ َ
ً
ح
هلل أ َحداح»ح(رواهحالبخاري).ح
اهللَ ،وَل ي ُ َزِّك لَع ا ًِ
وح ِسيبه
والنهيحيفحاحلديثححممولحعىلحاملجازفةحيفحاملدححوالزيادةحيفحالوصفحأو حمنح

ُ
أماحمنحالحخيافحعليهحذلكحلكاملحإيامنه حوعقلهحفالح
ُخيافحعليهحفتنةحمنحإعجابحأوحكرب،ح
هنيحيفحمدحهحإذاحملحيكنحفيهحجمازفة.

ح

-4حتقييدحاملدححبقوله:ح(أحسبهحكذلكحوالحأزكيحعىلحاهللحأحدحا)حتأدبحاحمعحاهللحيفح
رد حعلم حالرسائر حإليه؛ حفهو حأعلم حبمن حاتقى .حوإنام حاألحكام حجتري حبالظاهر ،حواهلل حيتوىلح
ح

الرسائر.

املدححاملباح:ح

ح

إذاححتققتحضوابطحاملدححاآلنفةحالذكر،حفإنحاملمدوححالحيزدادحهباحإالحكامالح،حبأنح
ينشط حيف حفعل حاخلري حواالزدياد حمنه ،حأو حالدوام حعليه .حخاصة حإذا حكان حاملادح حمن حذويح
املكانة حواحلكمة حالذين حيقدرون حاألمور حبقدرها حويرصون حعىل حدرء حاملفاسد حوجلبح
املصالح.

ح

815
ح،حعن حأبيه حقال:ح«حكُن ُت ح ُغالماحشابا،حوكُن ُتح
عن حساملٍحبنحعبدح حاهللح حبنح حعمرح ح
حاهلل ح حفرأ ي ُت حيف حال حنَّوم حكأ َّن حملكني حأخذاين،حفذهباحبح
أنا ُم حيف حاملسجد حعىل حعهد حر ُسول َّ
اس حقد حعرفت ُُهم،حفحجعل ُتح
إىل حالنَّار،حفإذاحهي حمطو َّي ٌة حكط ِّي حالبئر حوإذاحهلاحقرنان حوإذاحفيهاح ُأن ٌ
أ ُق ُ
كحآخ ُرحفقالحيل:ح«حملحتُرعحح»،حفقصصتُهاحعىلح
اهللحمنحالنَّارح»ح،حقال:حفلقيناحمل ٌ ح
ول:ح«حأ ُعو ُذحب َّ
َ
ِّ
َ َ
حفصةحفقصتهاححفص ُةحعىلحرسولحاهللح حفقال:ح« ن ْع َم َّ ُ ُ َ ْ ُ
هلل ،ل ْو كن ي ُ َصِل
الرجل عبد ا ِ
ِ
َّ
َّ
ُ
َّ ْ
ح
ِم َن اللي ِلح»حفكانحبعدُ حالحينا ُمحمنحال َّليلحإ َّالحقليالحح(رواهحالبخاري).ح
ح
(قحرحنحان):حجانبان.ح(ملحح ُحترحعح):حالخوفحعليك.
حهذاحمدح حمنحمعلم حالناس حاخلري ح

حكانت حثمرته حعظيمة حللممدوح؛ ححيثح

أخذحعىلحنفسهحعهدحاحبقيامحالليلححتىحإنهحكانحالحينامحمنهحإالحقليالح.

ح

ولكيحيأمنحاملمدوححمنحمداخلحالشيطانحوالفتنةحوالرياءحفإنهحيدعوحبمثلحهذاح
الدعاء:ح«حال َّل ُه َّم حاغفر حيل حماحال حيعل ُمون ح،حوال حتُؤاخذين حبام حي ُقو ُلون ح،حواجعلنيحخريا حممَّاح

كانحالرج ـ ـلحمنحأص ـحابحالنبيح
ُح
ي ُظنُّونح ح» .حفعنحعديحبنحأرطاةحقال:ح«ح
قال :ح« حمهللا حال حتُؤاخذين حبام حي ُقو ُلون ح ،حوحاغفر حيل حما حال حيعل ُمونح ح» .ح(رواه حالبخاري حيفح
إذاحز ِّحكيحح
ح ُح

األدبحاملفرد،حوقالحاأللباينحيفح(صحيححاألدبحاملفردحصح:)٢48ح«حصحيححاإلسنادح».ح
ويفحاهلامش:ح«حزادحالبيهقيحيفح"الشعب"ح()٢٢8/4حمنحطريقحآخر :ح«حوحاجعلنيحخرياح

ممَّاحيظنونح».ح

ح

وعىل حاملمدوح حأن حيتحرز حمن حآفة حالعجب حأو حالفتور .حو ُحيظهر حكراهة حاملدحح
ويراقبحنفسه.

ح

املدححاملذموم:حوهوحماحانعدمتحفيهحضوابطحاملدححاملباح .حفانعدمحفيهحالصدق،ح
أو حصاححبه حالنفاق ،حأو حاختذ حمهمة حللتكسب ،حوزاد حاملمدوح حبطرحاح حوتكربحاح حوظلامح حورئاءح.ح
وهذاحالنوعحهوحالذيحعناهحالرسولح حفيامحرواهحمسلمحعنح حأب حمعم ٍر،حقال:حقام حر ُج ٌلح
ُيثنيحعىل حأم ٍ
حالرتاب،حوقال:ح« حأمرناحر ُس ُ
ري حمن حاألُمراء،حفجعل حاملقدا ُد حيثيحعليه ُّ
ول حاهللح
حأنحنحثيحيف ُحو ُجوهحاملدَّ احني ُّ
حالرتابحح».

ح
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قال حالنووي ح  :ح« حهذا حاحلد ُ
يحهو حراويهح
يث حقحد حمحل ُه حعىل حظاهره حاملقدا ُد حا َّلذ ُ
ووافق ُه حطائف ٌة حوكانُوا حي ُثون ُّ
وهم حفالح
حالرتاب حيف حوجهه ححقيقةح .حوقال حآخ ُرون حمعنا ُحه :حخيِّ ُب ُ
وهمحشيئاحملدحهمح.حوقيلح:حإذاح ُمدحتُمحفاذك ُحُرواحأنَّكُمحمنحتُر ٍ
ابحفتواض ُعواحوالحتُعج ُبواح
تُع ُط ُ
وهذاحضعيفٌحح»(.)٥

ح

وقالحالعلامءحيفحاجلمعحبنيحأحاديثحاإلباحةحوالنهي:حإنحكانحاملمدوححعندهحكاملح
إيامنحويقني،حومعرفةحتامةحبحيثحالح ُيفتنحوالحيغرتحمنحذلكحفليسحبحرام .حوإنحخيفح
ح

عليهحيشءحمنحهذهحاألمورحكُرحهحمدحهحيفحوجههحكراهةحشديدة.

هذاحيفححقحاملمدوح .حأماحاملادححفيتحملحوزرحقولهحإنحكانحكاذبحا،حأوحمتكسبحا،ح
ويؤجرحإنحكانحمنحأهلحاحلكمةحوالعلمحوإرادةحاخلريحبالناس.
آفاتحاملدححاملذموم:ح
ُ

ح

ح
ح

يفحاملدححاملذمومحستحآفات:حأربعحعىلحاملادححوهي:ح
ح

-٥حقدحيفحرحطحفيهحفيذكرهحبامحليسحفيهحفيكونحكاذبحا.

ح

-٢حوقدح ُيظهرحلهحمنحاحلبحماحالحيعتقدهحفيكونحمنافقحا.

-3حوقدحيقولحلهحماحالحيتحققهحوالحسبيلحإىلحاالطالعحعليه،حفيكونحجمازفحا.
-4حوقدح ُيفر ُححاملمدوححوهوحظاملحأوحفاسقحفيكونحمنارصحاححلظامل.
وآفتانحعىلحاملمدوح:ح

ح

-٥ح ُ
قدحيدثحفيهحكربحاححوإعجابحا؛حومهاحمهلكان.
-٢حقدحيفرح؛حفيفسدحعمله،حأوحيغرت.

()٥حرشححالنوويحعىلحمسلمح(/٥8ح.)٥٢8

ح

ح

ح

ح

ح
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ح

ملاذاحنطورحذواتناحيفحتعاملناحمعحآبائناحوأمهاتنا؟

ح
ح

 محنحمحناحليسحلديهحتقصريحيفحتعاملهحمعحوالديه؟!

ومنحمناحيقولحأنححسنحتعاملهحمعحوالديهحليسحلهحأمهيةحيفححياتهحوالح
ُح

يعودحعليهحبالنفع؟!

ح

 إذاحكنتحالحتعرفحقدرحوالديكحفأسألحمنحفقدحوالديه!

ح

 وإذاحجهلتححعقوبةحعقوقهام؛حفانظرحيفححالحومآلحمنحعقهام!

ح
ح

 وإذاحسئمتححمنحمرضهامحوكثرةحمطالبهام؛حفاعلمحأنكحكامحتدينحتدان!
 وإذا حكان حوالديك حمن حأهل حاملعايص؛ حفقد حكان حإبراهيم حاخلليل حبارحاح
بوالدهحزعيمحالكفر!

ح

 وإذاحكنتحتريدحاجلنةحوتسعىحهلا؛حفقدحقالح
َْ ْ َْ
ح
ِعند ِرجلي َهاح» (.)٥

ْ ْ َ َّ ْ َّ َ
:ح« حال َزم َها؛ فإِن اْلَنة

ت حالغزو حوجئتُكح
( )٥حعن ُحمعاوية حبن حجامهةح ح
حقال :حجاء حإىل حر ُسول حاهلل ح حفقال:ح« حياحر ُسول حاهلل حأرد ُ
ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ
ْ
َ
أستش ُريكح ح» ،حفقال:ح«هل حلكحمن ُحأ ٍّم؟»،حقال:ح« حنعمح ح»،حفقال:ح«حالزمها؛ ف ِإن اْلنة ِعند ِرجليها »،ح ُث َّم حال َّثانية ح ُث َّمح
ال َّثالحثة،حيفحمقاعدحشتَّىحكمثلحهذاحالقولح»ح(حسنحرواهحاإلمامحأمحدحوالنسائي).ح

ح

ح

املقصودحبالغزوحهناحجهادحطلبحالكفارحيفحعقرحدارهم،حوليسحجهادحدفعحالكفارحعنحبالدحاملسلمني.
(فإ َّن حاجلنَّة حعند حرجليها)حأي حنصي ُبكحمنهاحال حيصلحإليكحإح َّال حبرضاها،حبحي ُث حكأنَّ ُه حهلاحوهي حقاعدةحعليه،حفالح
حاليشءحإذاحصارححتتحرجلحأحد،حفقدحمتكَّنحمن ُهحواستوىلحعلحيهحبحي ُثحالحيصلحإىلح
يصلحإليكحإ َّالحمنحجهتها،حفإ َّن َّ

آخرحإ َّالحمنحجهته.

ح

أما ححديث :ح«اجلنة ححتت حأقدام حاألمهات» حفحديث حضعيف حضعفه حالشيخ حاأللباينح -حرمحه حاهللح -حيف حضعيفح
اجلامعحرقمح.٢666ح

ح
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 وإذاحكنتحتشتاقحإىلحاجلهادحيفحسبيلحاهللحوبذلحالروححرخيصةحفيه؛حفقدح
:حجاء حر ُج ٌل حإىل حالنَّب ِّى ح حفاستأذن ُه حّفح
ن حعم ٍروح
اهلل حب ُح
قالحعبدُح ح َّ
َ
َ
َ ٌّ َ َ َ
( )٥ح
يه َما
اجلحهاد ح فقح ـالح :ح« حأَح و ِاِلاك؟ ح» .حقالح :ح« حنعم ح» .حقالح :ح« حف ِف ِ
ح

»ح(رواهحالبخاريحومسلم).

وإذاحكنتحتريدحبرمهاحوالححتسحنحذلك؛حفإليكحهذهحالكلامت.ح
ُح


ح

ح

الحتصاحبحعاقحا:ح
إنحالعقوقح ُحمعح ٍحد حكاجلربحوالعياذحباهلل؛حوليسحأرضحعىلحاإلنسانحيف حتعاملهحمعح
والديهحمنحصاحبحعاق.حالصاحبحالعاقحقدحجيعلحالرجلحالبارحعاقحا،حيسريحمعهحيفحنفسح
طريقهحوالححولحوالحقوةحإالحباهلل.حوباملقابلحفإنحالصاحبحالبارحالحيزالحبصاحبهحاملقْصح
يفححقحوالديهححتىحيصريهحبارحاحبإذنحاهلل.ح
ختيلححياتكحبدوهنام:ح

ح

ح

يندم حكثري حمن حاألبناء حعند حموت حأحد حوالديه؛ حإذا حكان حمقْصحاح حيف ححقه حويـتألمح
ويتحرس حعىل حذلك حدائامح .حوكأنه حمل حيكن حيعلم حأن حاملوت حمصري حال حبد حمنه حله حولوالديهح
ح

وللناسحمجيعحا.حويفحالواقعحأنحكلحابنحيتألمحلفقدحوالديهحبارحاحكانحأمحعاقحا.ح

فاالبنحالبارحيتألمحتألمحالصاحلنيحرغبةح حيفحالتزودحمنحاخلري،حفقدحكانحيفحكلحيومح
يصلححسناتحعظيمةحوأجورحكبريةحمنحخاللحتعاملهحمعحوالديه.ح

ح

فوتحعىلحنفسهحفرصةحالحتتكرر؛حفإذاحماتتحأمهحفمنح
وأماحاالبنحالعاقحفيتألمحأنحح َّح
أينحيأيتحبأمحيربها!حوإنحماتحأبوهحفأنىحلهحأبحيربه!

ح

()٥حأيحجهادحطلبحالكفارحيفحعقرحدارهم،حوليسحجهادحدفعحالكفارحعنحبالدحاملسلمني.ح
ح
ح
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فإذاحكانتحهذهحالنتيجةحوهذهحالنهايةحمعلومةحلناحمسبقحا؛حفهلحننتظرححتىحتقعحثمح
ح

بعدحذلكحنتحرسححترسحالعاقنيحونتألمحتألمحاخلائبني؟

الحظحهذاحاألمرحيفححياةحوالديك؛حقلحيفحنفسكحسأفقدمهاحأوحيفقدوننيحيفحيومح
ما،حاهللحأعلمحبأجله! حتلطفحمعهامحوأحسنحصحبتهام؛حفواهللحإهناحأيامحقالئلحالحتساويح
دمعةحمنحدموعهامحأوححرسةحيتحرساهنا.ح
إذاحملحجتربحستجرب:ح

ح

ح

ال حيشعر حكثري حمن حاألبناء حوالبنات حبام حيعانيه حوالدهيم حمن حمعاناة حيف حتربيتهمح
وحمبتهمححتىحجيربوا حهمحنفسحاملعاناة؛حوذلكحعندماحيرزقونحبأوالد.حفتجدحكثريحاح حمنهمح
ُيكثرحبعدحذلكحمنحقول:حرحمحاهللحأبحكمحعانىحيفحتربيتنا حورحمحاهللحأميحكمحتعبتحكيح
نرتاح!ح».

ح

القاعدة حاألوىل :حاعلم حيقينحا حأن حبر حالوالدين حمن حأعظم حوأيرس حوأقرب حالطرقح
ح

املوصلةحلرضاحالرمحنحوالفوزحباجلنة.ح

القاعدة حالثانية :حاعلم حيقينحا حأن حبر حالوالدين حمن حأعظم حوأيرس حوأقرب حالطرقح
لتحقيقحالسعادةحوالنجاححيفحالدنيا.ح

ح

فالوالدانحعندماحيريانحمنحابنهامحالربحوالرمحةحوالشفقةحعليهامحواإلحسانحهبام؛ح
تلهجحألسنتهامحبالدعاءحلهحليلحهنار،حفكلامحارتفعتحأكفهامحبالدعاءحكانحهلذاحاالبنحالبارح
أكربحاحلظحوالنصيبحمنحدعاؤمها.حوهذاحالدعاءحمظنةحاإلجابةحبإذنحاهلل.ح

ح

القاعدةحالثالثة:حكلحأمرحيسعدحوالديكحوالحيغضبحربكحفالحتتوانىحيفحفعله.ح
أمر حاهلل ح حباإلحسان حإىل حالوالدين ،حومن حأعظم حاإلحسان حهلام حطاعتهام؛ حلكنح
هذهحالطاعةحإنامحجتبحماملحتكنحيفحمعصيةحاهلل.ح

ح

ح

811

فن التعامل مع الناس
وقدحأدركحالسلفحالصالححهذاحاملعنىحالعظيمحيفحفعلحكلحماحيسعدحوالدهيمحوالح

يغضبحرهبم.حفعنححممدحبنحسريينحقال:حكانتحالنخلةحتبلغحباملدينةحألفحاحفعمدحأسامةحبنح
زيدحإىلحنخلةحفقطعهاحمنحأجلحمجارهاحفقيلحلهحيفحذلكحفقالحإنحأميحاشتهتهحعيل حوليسح
َّح
يشءحمنحالدنياحتطلبهحأميحأقدرحعليهحإالحفعلته.ح

ح

كلحأمرحيزح ُحنحوالديكحويغضبهمحوملحيوجحبحهحربكحفاجتنبه.ح
ُح
القاعدةحالرابعة:ح
القاعدةحاخلامسة:حالحتقحدِّحمحعليهامحأحدحاحكائنحاحمنحكان.ح

ح

ح

بعضحاألبناءحيزعمحأنهحالحيقدمحأحدحا حعىلحوالديهحبلسانه؛حولكنحأفعالهحختالفح
ذلك.حفإذاحطلبحتححمنهحأ ُّحمهحطلبحاحيتعارضحمعحموعدحأصدقائه،حقدمحموعدحأصدقائه.

ح

ومنحاألبناءحمنحياولحأنحيعتذرحالمهحبطريقةححسنةحومنهمحمنحيذهبحإىلحموعدح
أصدقائهحوالحيبايل.حيريدحمنهحوالدهحأنحيرافقهحإىلحمناسبةحمعينة،حويريدحأصحابهحأنحيأتيهمح
يفحاالسرتاحة؛حفيذهبحويرتكحأباه!حويقولحأناحالحأقدمحأحدحاحعىلحوالدي!حتريدحمنهحأمهحأنح
يذهبحهباحإىلحخالتهحوتريدحمنهحزوجتهحأنحيذهبحهباحإىلحالسوقحفيختلقحاألعذارححتىح
تؤجلحأمهحزيارةحخالته!ويقولحأناحالحأقدمحأحدحا حعىلحوالدي! حهلحيضحكحعىلحنفسهحأمح
عىلحوالديهحأمحعىلحالناس؟

ح

القاعدةحالسادسة:حتذكرحدائامححماحسبقحمنحإحساهنام.ح

ح

تذكرحماححتملتهحأمكحمنحالتعبحواألذى،حتذكرحماححتملهحأبوكحمنحالسهرحوماح
أنفقهحمنحأموالحمنحأجلك.حفهلحجتازهيم حبالعقوقحبعدحأنحكربحسنهامحورقحعظمهام؟ حأماح
هلحجتعلهمحيعيشونحعىلحشفقةحاملشفقنيحوإحسانحاملحسنني،حوأنتححيحتُرزق! حوآسفاح
عىلحولدحهذاحجزاءحوالديهحلديه!ح

ح

القاعدةحالسابعة:حالحتسمعحألحدحفيهام:ح

ح

بعضحاألبناءحيبحوالديهححبحا حعظيامح،حوياولحأنحيسنحإليهامحغايةحاإلحسان؛ح
لكنهحيقعحبدونحأنحيشعرححتتحتأثرياتحجتعلهحيتْصفحمعحوالديهحتْصفاتحأهلحالعقوق.ح

ح
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بعضحالزوجاتحوبعضحاألزواجحأيضحا حكلحمنهامحيريدحأنحيستأثرحباآلخرحوهذاح
يفحجانبحالنساءحأكرب؛حفتحاولحأنحختتلقحاملواضيعحالتيحجتعلحاالبنحالحيبذحالذهابحإىلح
والديه.حفتشككحزوجهاحيفححبحوالديهحألبنائه؛حوختربهحأهنامحيقدمانحأبناءحأخيكحفالنحأوح
أختكحفالنةحعىلحأبنائنا! ح ويفحبعضحاألحيانحقدحتقولحلهحإنحأمكحالححتبنيحوتذكرحأهيلح
بسوءحوتسوقحهذاحالكالمحوهيحغارقةحيفحموجةحعنيفةحمنحالبكاء.ح

ح

هذا حبال حشك حجيعل حيف حنفس حاالبن حشعور حيسء حجتاه حوالديه ،حومعحمرورحاأليامح
وتكرارحمثلحهذاحالكالمحيزدادحذلكحالشعورحالسيئحيفحنفسحهذاحاالبنحمماحقدحينتجحعنهح
تْصفاتحأوحكالمحأوحنظراتحعقوق.ح

ح

حوكام حأنحهذاحالكالمحقد ح ُينقل حمن حالزوجة؛ حفإنه حقد ح ُينقل حيف حأحيان حأخرى حمنح
األبناء،حفيكثرونحالشكوىحمنحأجدادهمحوجداُتم،حويتهموهنمحبتقديمحابنحفالنحوبنتح
فالنة حعلينا،حوالحيرغبونحيفحزيارتناحهلم،حودائامح حماحيقومونحبرضبناحوتوبيخناحبدونحأدنىح
سبب!

ح
إنحالعالجحاألمثلحهلذاحاألمر،حهوحعدمحاالستامعحأليحكالمح ُينقلحلكحبسوءحعنح

والديكحوخصوصحاحمنحزوجتكحوأبنائك.ح

ح

ثم حلنفرض حأهنم حيقدمان حأبناء حأخيك حأو حأختك حعىل حأبنائك ،حفقد حيكون حذلكح
بسببحبرهمحواحرتامهمحهلام! حونحنحعندماحنطالبحوالديناحبالعدلحيفحهذاحاجلانبحالذيح
الحجيبحعليهمحالعدلحفيه؛حفهلحعدلناحنحنحبنيحأبنائناحمعحأنحهذاحالعدلحواجبحعلينا؟
ثمحأالحيستحقحإحسانحوالديناحمعناحيفحكلحاألمورحأنحنغضحالطرفحعنهامحإنحبدرح
منهامحقصورحيفححقنا.ح

ح

ح
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القاعدةحالثامنة:حنجاحكحنجاححلوالديك:ح

ح

بعض حالناس حصاحب حمهة حعالية حوطموح حبال ححدود ،حيب حالنجاح حويعشقح
التحدي،حيعيشححياتهحمعحاالنجازات؛حيريدحأنحيأيتحكلحيومحبجديدحمفيدحود حلوحاستطاعح
ح

أنحيققحيفحكلحساعةحانجاز.ح

فهل حاستشعر حهذا حالبطل حأن حنجاحه حنجاح حلوالديه ،حوأن حمن حأعظم حما حيدخلح
الرسورحعىلحقلوبحاآلباءحواألمهاتحمتيزحأبنائهم.حفإذاحملحنكنحنعشقحالنجاححوالحهنتمح
ح
بالتميز؛حفلنعشقهحمنحأجلحإدخالحالرسورحعىلحقلوبحآبائناحوأمهاتنا.ح
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َْ
ب أجدر أن
قالحرسولحاهللح
َّ ح
القاعدةحالتاسعة:حإياكحوالقطيعة:ح
َ:ح«حما ِمن ذن ٍ
ُ َ ِّ َ ُ َ َ َ
ْ
ْ َ ُْ َْ ْ
اَل ل َصاحبه ال ْ ُع ُقوبَ َة ِف ُّ
اِلنيَا َم َع ما ي َ َّد ِخ ُر ُ
ْغ
اْل
ل
ث
م
ة
ر
خ
اْل
ِف
َل
يعجل اهلل تع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوقَط َ
يع ِة َّ
ح
الر ِح ِمح»ح(رواهحالرتمذيحوأبوحداود،حوصححهحاأللباين).ح
ِ
وأيحرحمحأقربحمنحالوالدين!

ح

ح
القاعدةحالعارشة:حدعاؤمهاحلكحأوحعليك:ح
َ
َ
َ َّ
ُ ْ َ َ ٌ
َ ُ َ ََ
جابَات َل شك
ات مست
عنحأبحهريرةح
َّبيح حقال:ح«حثالث دعو ٍ
حعنحالن ِّ
ََ
َ َ ْ َ ُ َْ
َ َ ْ َ ُ َْ
ْ
َ ْ ُ َْ ْ ُ
َ ْ ُ ُ َ
اِل
ِل ِ ح»حويفحرواية:ح« حودعوة الو ِ ِ
اِل لِو ِ
يه َّن دع َوة المملومِ َودع َوة المسافِ ِر ودعوة الو ِ ِ
ِف ِ
ََ ََ
ح
ِل ِح»ح(رواهحأبوحداود،حوابنحماجه،حوالرتمذي،حوحسنهحاأللباين).حح
لَع و ِ

إذا حكان حدعاء حالوالدين حلولدمها حأساس حالتوفيق حوالنجاح؛ حفإن حدعاؤمها حعليهح

أساسحاخلذالنحواخلرسان.ح

ح
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الوصيةحاألوىل:حاحرصحعىلحماحينفعهامحيفحاآلخرة:ح

ح

منحأعظمحفنونحالتعاملحمعحالوالدينحالنظرححنيحالتعاملحمعهمحيفحأمرحمعنيحعىلح
ح

مردودحهذاحاألمرحعليهامحيفحاآلخرةحقبلحالدنيا.ح

بعض حالناس حيكون حله حبرامج حإيامنية حمع حأصدقائه حوزمالئه؛ حأما حأن حيكون حلهح
برامجحمعحوالديهحفالحهيتمحبذلك.حمعحأنهحمنحاملفرتضحعىلحاألوالدحأنحهيتموا حبامحينفعح
والدهيمحيفحاآلخرة؛حألهنمحأوىلحالناسحبذلك.ح

ح

وهناكحبرامجحإيامنيةحعمليةحكثرية،حوهيحليستحخاصةحبالوالدين؛حإنحط َّحبقحتحهاحمعح
والديك،حفسوفحجتدحلذلكحأثرحاح حكبريحاح حيفححياتكحويعودحالنفعحفيهاحعليكحوعىلحوالديكح
يفحاآلخرةحبإذنحاهلل؛حومنها:ح

ح

 -٥حالعمرة حواحلج حمعهام :حرحلة حالعمرة حواحلج حمن حأمجل حالرحالت حوأمتعهاح
وأرجاها حوأوالها ححلصول حاألجر حوالثواب؛ حفإذا حاجتمع حمع حذلك حأن حتكون حبصحبةح
والديكحفأتوقعحأهناحستكونحمنحالرحالتحاخلالدةحيفحذاكرتكحوذاكرُتامحأيضحا.ح

ح
ح

وأنتحيفحهذاحالرحلةحاجلميلةحتطبقحدورحاخلادمحاملطيع،حوالرفيقحالشفيق.ح
فتارةحتسألهامحماذاحيريدان؟ حويفحأخرىحماذاحيأكالن؟ حوعندماحجتتمعحاحلشودحيفح
عرفاتحيفحاملوقفحاملهيبحتدنوحمنهامحوسطحذلكحالزحامحوتسألهامحالدعاءحفريدانحعليكح
بابتسامةحالرمحاء؛حوكأهنامحيقوالنحلكحوهلحتتوقعحأناحالحندعوحلكححتىحتسألنا؟

ح

ح ويفحجوارحالبيتحويفحأثناءحالطوافححتميهامحبجسدكحمرةحمتيشحأمامهامحوأخرىح
خلفهام ،حوثالثة حعن حأيامهنام حورابعة حعن حشامهلام .حما حأروعها حمن ححلظات حوما حأمجلها حمنح
ساعات!ح

ح
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 -٢حاالشرتاك حمعهامحيف حمرشوع حخريي حدوري :حاملشاريع حاخلريية حالدورية حكثريةح

يصعبححْصها،حفمنهاحعىلحسيلحاملثالحكفالةحاأليتامحأوحاملسامهةحيفحبناءحاألوقاف،حأوح
توزيعحبراداتحاملياهحيفحاملساجدحأوحيفحأماكنحجتمعحالعامل حومنهاحأيضحا حكفالةححلقةححتفيظح
أوحدارحنسائية.ح

ح

فلامذاحالحندعوحوالديناحللمسامهةحيفحمثلحهذهحاألعامل؛حأحدناحإذاحأرادحالعملحيفح
مثلحهذهحاملشاريعحقدحيدعوحمجيعحمنحيعرفحباستثناءحوالديه! حفهلحترىحأنحوالديكحالح
يتاجانحاملشاركةحيفحهذهحاملشاريع؟حأوحأنكحترىحأهنمحلنحيشاركاحيفحمثلحهذهحاملشاريع؟ح
إنحكانحاالختيارحاألولحفقدحبالغتحيفححسنحالظنحهبم؛حفمنحمناحالحيتاجحأنحيقدمحصاحلحاح
لنفسه.حوإنحكانحاالختيارحالثاينحفقدحأسأتحلوالديكحبسوءحالظنحهبام.ح

ح

جرب حأخي حالكريم حوتلطف حمعهام حيف حاخلطاب حوسوف حتعلم ححني حذلك حأنكح
قْصتحيفحعرضحماحلديكحمنحخريحعىلحالناسحقبلحأنحتعرضهحعىلحوالديك.حالحتطلبح
منهمحدفعحألوفحالرياالت؛حبلحمئاتحأوحعرشاتحأوحرياالتحدائمةحكافيةحبإذنحاهلل.
 -3حصيام حالتطوع :حوذلك حبأن حيرتب حاألوالد حلالشرتاك حمع حوالدهيم حيف حصيامح
األيامحالفاضلة؛حكاأليامحالبيض،حواالثننيحواخلميس.حيقرتححاالبنحعىلحوالديهحالقيامحهبذاح
العمل،حويذكرهمحبفضلحالصيامحوعظيمحأجره.حوالصيامحمنحخريحاألعاملحالتيحجيتمعح
عليهاحالوالدينحمعحأوالدهم.حفينبغيحأنحيبادرحاألبناءحوالبناتحلطرححمثلحهذهحاملقرتحاتح
عىلحآبائهمحوأمهاُتم.ح

ح

ومن حأعامل حاخلري حالتي حيذكر حاالبن حوالديه حهبا حصلة حالرحم؛ حفيحثهم حعليهاح
ويرافقهمحعندحزيارةحأرحامهم.ح

ح

الوصيةحالثانية:ححاولحفهمحشخصيةحوالديك:ح

ح

فهمحشخصياتحمنحتتعاملحمعهمحيساعدكحكثريحاح حيفححسنحالتعاملحوحاجتكح
لالهتاممحهبذاحاألمرحختتلفحباختالفحمنحتتعاملحمعهم.ح

ح

ح
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فمنحالحتتعاملحمعهحيفحالشهرحإالحمرةحواحدةحلستحبحاجةحلفهمحشخصيتهحكمنح
تتعاملحمعهحأسبوعيحا.حومنحالحتربطكحبهحأيحصلةحقرابةحأوحصداقةحلستحبحاجةحلفهمح
شخصيتهحكأحدحأقربائكحأوحأصدقائك.ح

ح

وليس حهناك حمن حهو حأوحىلح حبأن ححتاول حفهم حشخصيته حمن حوالديك،حوذلكحلعلوح
مكانتهم حوللحساسية حالشديدة حيف حالتعامل حمعهم؛ حألن حنتيجة حالتعامل حمعهم حإما حبر حأوح
ح

عقوقحوالعياذحباهلل.ح

كلحإنسانحلهحتركيبحنفيسحخاصحبه،حيبحأشياءحويكرهحأخرى؛ حفيحبحفالنحاح
منحالناسحوالحيبحفالنحا.حويعجبهحطعامحمعنيحوالحيعجبهحطعامحآخر؛ حبلحيبحالذهابح
إىلحأماكنحمعينهحوالحيبحالذهابحإىلحأماكنحأخرى.حوهذاحاالختالفحبنيحالبرشحسنةحمنح
سننحاهللحيفحاحلياة.حفاالبنحالبارحهيتمحهبذاحاجلانبحمعحوالديه؛حفمنحغريحاملعقولحأنحتأكلح
وترشبحمعحوالديكحكلحيوم،حوالحتعرفحالطعامحالذيحيفضالنه.ح

ح

ومنحغريحاملعقولحأيضحا حأن حتعيشحمعهحطول ححياتكحوالحتعرفحاألماكنحالتيح
يباهنا حواألماكن حالتي حال حيباهنا .حبل حينبغي حأن حتعرف حمن حخالل حتعاملهم حمع حالناسح
وكالمهمحيفحاملجالسحويفحالبيتحاألشخاصحالذينحيرتاحانحهلامحويبانحاجللوسحمعهمح
واحلديثحإليهم؛حواألشخاصحالذينحالحيبانحاجللوسحمعهامحوالحيرتاحانحهلام.حونحنح
كأبناءحنحتاجحلفهمحشخصياتحوالدينا؛حفإذاحاستطعناحفعلحذلكحفقدحقطعناحشوطحا حكبريحاحح
نحوححتقيقحبرمها.ح

ح

وفهم حالشخصيات حليس حأمرحاح حصعبحا حأو حمستحيالح؛ حوهو حيوفر حعلينا حالكثري حمنح
اجلهد.حفليسحمنحالربحأنححترضحلوالديكحطعامحا حالحيبانهحمثالح؛حلكنكحعندماححترضحهلامح
الطعامحالذيحيبانهحمنحغريحطلبحمنهام؛حفإنكحتكونحقدحكسبتحقدرحا حكبريحاححمنحرضامها.ح
وليسحمنحالربحأيضحا حأنحتُكثرحمن حالثناءحدائامح حعىلحشخصحالحيبانهحيفححضورمها! حومنح
غايةحالربحأنحتدعوحمنحيبانهحلزيارتكحيفحبيتكحوحتتفيحبهحوتكرمه.حهذهحبعضحاألمثلةح
واألمثلةحعىلحذلكحكثريةحجدحا؛حكلهاحتنطلقحمنحفهمحشخصيةحوالديك.ح

ح
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وختيل حأن حشخصحا ح ُيريد حأن حيفوز حبرب حوالديه حورضامها؛ حلكنه حال حهيتم حبفهمح

شخصياُتام؛حفسوفحييسءحمنححيثحيريدحاإلحسان.حفإذاحأرادحيفحيومحمنحاأليامحأنحيقدمح
هديةحلوالديه؛حوذهبحواشرتىحنوعحا حمنحاهلداياحالثمينةحوقدمهاحهلام؛حفأحرضحأنواعحا حمنح
اهلداياحالتيحالحيبهاحوالديهحإطالقحا.حفهلححققحالربحهبذهحاهلدية؟ حمن حيتصورحذلك؛حبلحقدح
يكونحأدخلحاحلزنحعىلحقلبحيح حوالديه،حفسيقوالنحوإنحملحيصارحانهحبذلك؛حليتهحملحيْصفح
هذه حاملبالغ حيف حهذه حاهلدايا؛ حليته حأحرض حلنا حهدايا حأخرى حطاملا حأنه حسيدفع حهذا حالثمنح
ح

الكبري.ح

أماح لوحاهتمحبفهمحشخصيةحوالديهحلتمكنحمنحإحضارحاهلداياحالتيحيرغبانحفيها،ح
وبمبلغحقدحيكونحأقلحمنحاملبلغحالذيحدفعهحبكثري.حوفهمحاألوالدحلشخصياتحوالدهيمح
يساعدهمحيفحفعلحماحيبانحقبلحطلبهامحويفحتركحماحيبغضانحقبلحتْصيمها.حوهذهحمنزلةح
منحالربحرفيعةحالحيستطيعحأنحيصلحإليهاحأغلبحاألوالد.ح
حالوصيةحالثالثة:حابتسمحلوالديك:ح

ح

ح

إذاحكانحالتبسمحيفحوجوهحاملسلمنيحس حنَّةحومستحب؛حفهوحيفححقحالوالدينحآكدح
ُح

وأعظم .حواالبتسامة حهلا حتأثري حعجيب حعىل حإدخال حالرسور حوالطمأنينة حيف حنفس حالطرفح

اآلخر.حفلذلكحيبحالناسحالرجلحكثريحالتبسمحوخيالطونهحويفقدونهحويسألونحعنهحإنح
ح

غاب.ح

األم حواألب :حعندما حيريان حاالبتسامة حتعلو حوجوه حأوالدمها حعند حاللقاء حهبمح
يشعران حبالراححة حوالطمأنينة ،حويعتربانه حجزء حمن حشكر حما حسبقحمن حمجيلهام حبل حقد حيؤثرح
ذلكحعىلحنفسياُتامحوحبهامحألوالدمهاحفيقدمانحصاحبحاالبتسامةحعىلحغريهحمنحإخوانهح
وأخواته.ح

ح

فإذا حأرادا حسفرحاح حأو حأرادا حالذهاب حإىل حمكان حما؛ حفإهنام حسيحرصان حأن حيرافقهامح
صاحبحاالبتسامةحدونحغريهحمنحأوالدمها.ح

ح
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ح ونحن حعندما حنعلم حعظم حاألجر حيف حتبسمنا حيف حوجوه حآبائنا حوأمهاتنا حوما حترتكهح
هذهحاالبتسامةحمنحأثرحطيبحعىلحنفوسهام؛حفعليناحأنحنحرصحعليهاحأشدحاحلرص.ح

ح

ومنحاملخجلحأنحهنتمحبأمرحاالبتسامةحعندحتعاملناحمعحزوجاتناحوأبنائنا؛حبلححتىح
معحأصدقائناحوزمالئناحثمحهنملهحعند حتعاملناحمعحآبائناحوأمهاتنا.حإنحمنححقحأوئلكحعليناح
أنحنتبسمحيفحوجوههم؛حبلحمنححسنحالتعاملحمعحعمومحاملسلمنيحالتبسمحيفحوجوههم؛ح
لكنحأنحنطبقحهذاحاألمرحيفححقحاألدنىحثمحهنملهحيفححقحاألعىل،حفهذاحماحالحيؤيدهحرشعح
ح

حنيفحوالحعقلحسليم.ح

فبالغحيفحالتبسمحيفحوجوهحوالديك؛حطاملاحأنهحكفيلحبإدخالحالرسورحعىلحأصحابح
القلوب حالرحيمة حوالنفوس حالكريمة .حفابتسم حثم حابتسم حثم حابتسم حيف حوجوه حوالديك؛ح
وسوفحجتدحهلذاحأثرحاححعىلحنفسكحقبلحأنحتشاهدحأثرهحعىلحوالديكحبإذنحاهللحتعاىل.ح
الوصيةحالرابعة:حاهتمحبتقديمحاهلداياحهلام:ح

ح

اهلديةحهلاحتأثريحكبريحعىلحتقويةحاملحبةحيفحالقلوبحوزيادةحاأللفةحبنيحالنفوس،حفعنح
َ ُ َ
حأنحالنَّب َّيح حقالح:ح« ت َهادوا َتَابُّوا »ح(روا ُهحال ُبخار ُّيحيفحاألدبحاملُفرد،ح
أب ُحهريرةح
ح
وحسنهحاحلافظحابنححجرحواأللباين).ح
واألثرحالطيبحللهديةحعىلحالنفوسحمشاهدحومعلوم.حومنحفضلحاهلديةحمعحاتباعح
السنة حأهنا حتزيل ححزازات حالنفوس ،حو ُحتكسب حاملهدي حواملُهدى حإليه حزنة حيف حاللقاءح
واجللوس ،حهذاحإذاحكانتحاهلديةحمهداةحإىلحعامةحالناس؛حفكيفحإذاحكانتحمهداةحإىلحأوىلح
الناسحبالربحوالصلة.ح

ح

بلحإنحبعضحاألمهاتحإذاحأهدىحابنهاحهلاحهدية،حالحتزالحتذكرحهذهحاهلديةحيفحكلح
جملسحجتلسهحمعحقريناُتا؛حوتعيدحوتكررحذلكحكثريحا.ح

ح

ح
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تقديم حاهلدايا حلآلباء حواألمهات حفن حال حيسنه حإال حالقليل حمن حاألبناء حوالبنات.ح

فتجدحبعضحمنحوفقهحاهللحمنحاألوالدحخيتلقحاملناسباتححتىحيقدمحهديةحألمهحأوحأبيه.حفهوح
مستمرحيفحإدخالحالرسورحورسمحالبسمةحعىلححمياحوالديهحبنيحاحلنيحواآلخر.ح

ح

ويف حاجلانب حاآلخر حهناك حفئة حمن حاألبناء حمهملة حهلذا حاألمر حغاية حاإلمهال ،حوالح
تعريه حأي حاهتامم .حففي ححياته حمل حيكلف حنفسه حتقديم حهدية حألحد حوالديه .حيمرضانح
و ُيشفيان؛حوكأنحشيئحا حملحيكن! حيسافرانحويعودان؛حوكأنحشيئحا حملحيكن! حتتواىلحعىلحوالديهح
األمورحاملفرحة،حوالحهيتمحبذلكحوالحيفكرحولوحجمردحتفكريحأنح ُيقدمحهديةحلوالديه.ح
قد حيكون حهذا حالشخص حمن حالنوع حالبرشي حالذي حال ح ُيقيم حملسألة حالتهادي حأيح
اهتاممحمعحكلحالناس.حوقدحيكونحمعحاألسفحهيتمحبجانبحاإلهداءحمعحالزوجةحواألبناءح
واألصدقاءحوالزمالء؛حإالحأنهحمهملحلهحمتامحاإلمهالحمعحوالديه!حجربحاإلهداءحلوالديك،ح
جربهحاليوم،حجربهحوالحتتأخر.حستلومحنفسكحأشدحاللومحعىلحغفلتكحعنحهذهحاملسألةحيفح
ماحمىضحمنحعمرك.ح

ح

ويف حاحلقيقة حأن حبعض حالناس حلديه حمجود حعظيم حيف حمشاعره؛ حفقد حيكون حوالداهح
يقدمانحلهحاهلداياحيفحمناسباتهحالسعيدة،حومعحهذاحيغفلحعنحأنحجيازهيامحعىلحهدايامهاحعىلح
أقل حتقدير .حاسأل حنفسك حمتى حآخر حمرة حقدمت حهدية حألحد حوالديك؟ حقد حتكون حإجابةح
البعضحبأنهحملحيسبقحأنحقدمحهلامحهديةحإطالقحا!ححمرةحأخرىحجربحاإلهداءحلوالديك!حجربهح
ح

اليوم!حجربهحوالحتتأخر!

الوصية حاخلامسة :حاخلروج حهبام حيف حنزهة :حأغلبنا حربام حقد حجرب حالرتتيب حوالتهيئةح
واخلروج حيف حنزهة حمع حزوجته حوأبنائه؛ حبل حقد حوضع حالكثري حمنا حلذلك حجداول حدوريةح
حمددة.حوبعضناحقدححددحأيضحا حأماكنحمعينةحليقومحبزيارُتاحيفحكلحعام.حوهذاحأمرححممودح
متى حاقرتن حبالنية حالصاحلة حمن حإدخال حالرسور حعىل حقلب حالزوجة حواألبناء حوسلم حمنح
املحظوراتحالرشعية.ح

ح

ح
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لكنحكيفحيتعاملحأحدناحمعحوالديهحيفحهذاحاجلانب! حهلحأنتحمنحأوئلكحالنفرح
الذينحيرونحأنحوالدهيمحليسوا حبحاجةحللنزهةحواخلروجحمنحالبيتحوذلكحلكربحسنهم؛ح
وأنحاألوىلحبكبارحالسنحأنحيرتكواحالرتويححعنحالنفسحوجتديدحالنشاطحللشبابحالذينحهمح
بحاجة حإىل حذلك حوكأنك حتريد حأن حتقول حلوالديك :ح« حهل حتريدان حأن حتأخذان حزمانكامح
ح

وزمانحغريكام؟ح».

أماحهلحأنتحمنحأوئلكحالنفرحالذينحيضيقونحبوالدهيمحذرعحا حعندماحيرافقوهنم؛ح
ويرسون حلزوجاُتم حبأهنم حمتنوا حلو حأن حوالدهيم حمل حيرافقوهم حفقد حضيقوا حعليهم حوأخلواح
ح

بربنامجحالرحلة؟

أما حهل حأنت حمن حأوئلك حالنفر حالذين حإذا حأراد حأحدهم حأن حخيرج حلنزهة حأخربح
زوجتهحوأبنائهحوبعدحأنحيعدواحأغراضهمحويتأهبواحللذهاب؛حيمرحعىلحوالدتهحمرورحالكرامح
ويسألهاحسؤالحباردحخالحمنحاملشاعرحواألحاسيسحبلحفاقدحللحبحوالرمحة؛حهلحتريدينح
أنحتذهبيحمعنا؟

ح

يف حوقت حضيق حال حتستطيع حأن حتفعل حفيه حهذه حاألم حاملسكينة حشيئحا حمن حاإلعدادح
والتجهيزحفرتفضحودموعهاحتسبقحكالمها،حودتحلوحذهبت،حودتحلوحاستمتعت.ح
وإذاححتاملتحعىلحنفسهاحوصارعتحالوقتحورضيتحبالذهاب؛حملحجتدحلذهاهباح
قبوالح حلديه حوال حلدى حأبنائه؛ حبل حيستقبلوهنا حبثقل حويتكلمون حمعها حبالتقسيط حاملريح ،حيفح
موقفحالحيليقحأنحتعيشحفيهحأمحمهامحبلغتحالقسوةحيفحقلبحابنها.ح

ح

فلامذاحالحنكونحمنحأوئلكحالنفرحالذينحإذاححددواحوقتحا حللنزهة؛حذهبوا حلوالدهيمح
يستعطفوهنمحويرتجوهنمحأنحيرافقوهم،حويطلبونحمنهمحأنحيددواحأنسبحاألوقاتحلدهيمح
واألماكنحالتيحيرغبونحيفحالذهابحإليها.ح

ح

وإذاحوافقحالوالدانحرجعحأحدهمحفرححا حمرسورحا حلزوجتهحوأبنائهمحيبرشهمحهبذاح
اخلرب حالسعيد ،حويويص حأطفاله حوزوجته حبعدم حإزعاج حوالديه حخالل حالرحلة ،حويوصيهمح

ح
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بتلمسحرضاءحوالديهحيفحموقفحإيامينحعظيمحقدحيغيبحعنحعيونحكثريحمنحالناس؛حلكنهح
مشاهدحمعلومحعندحملكحامللوك.ح

ح
ح

فإذاحكنتحمنهمحفهنيئحاحثمحهنيئحاحلك؛حوإنحملحتكنحمنهمحفحاولحأنحتكونحمنهم.ح
الوصيةحالسادسة:حاملسارعةحيفحنقلحاألخبارحالسارةحهلامحوعدمحنقلحاألخبارحالسيئةح
ح

هلام:ح

ُ
وهذاحالفنحالحيسنهحكثريحمنحاألبناء؛حفإماحأنحيكونحوكالةحأنباءحالحيمرحعليهحخربح
إالحوأبلغهحوالديه،حبدونحتفريقحبنيحالسارحواملحزن.حوهناكحنوعحمنحاألبناءحيعدحكلامتهحمعح
والديه،حفالحيرحغبحيفحطولحاحلديثحمعهام،حفهوحمنحبابحأوىلحالحيرصحعىلحإبالغهامح
بأيحخرب.ح

ح

وال حشك حأن حاألخبار حالسارة حتسعد حالوالدين حواألخبار حالسيئة ححتزهنام .حفعندماح
تسمعحبخربحنجاححأوحمولودحألحدحإخوانكحفسابقحغريكحإلبالغحوالديك؛حألنحهذاحاخلربح
ح

جيلبحلقلبيحوالديكحالرسور،حويكونحلكحأجرحإدخالحهذاحالرسور.ح
َ
ُ ُ ٌ ُْ ُُ
َ ُّ
ْ َ
ور تد ِخله
هلل  -عز وجل ُ -س
ال إَل ا ِ
وقدحجاءحيفحاحلديث:ح« أحب األعم ِ
ََ
ح
لَع ُم ْس ِل ٍم » (رواهحالطرباينحوحسنهحاأللباين).حفكيفحإذاحكانحهذاحاملسلمحأمحاحأوحأبحا!
الحشكحأنحذلكحأعظمحأجرحاححوأكثرحنفعحا.ح

ح

ويف حاملقابل حفإن حإدخال حاحلزن حعىل حاملسلم حأمر حمذموم؛ حفال حينبغي حملسلم حأنح
يدخلحاحلزنحعىلحقلبحأخيه.حوالحشكحأنحالنهيحعنحذلكحيفححقحالوالدينحأشد.ح

ح

بعضحاألبناءحمتخصصحيفحنقلحاألخبارحاملزعجةحواملحزنةحلوالديه.حفهوحيسارعح
بنقلحأخبارحاحلوادثحواألمواتحلوالديه؛حفإذاحماتحصديقحلوالدهحتوجهحمبارشةحلوالدهح
وأبلغهحباخلربحبدونحأيحمقدمات.حفيجلبحاحلزنحلوالدهحوجيرححمشاعره؛حدعحغريكحينقلح
هذهحاألخبار،حهذهحاألخبارحسوفحتصلحبطريقحأوحبآخر،حفالححترصحعىلحرسعةحإيصاهلا.ح

ح
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قدحيقولحبعضحاألبناءحإذاحملحأبلغهحبذلكحفلنحجيدحمنحيبلغهحأوحقدحيغضبحعيلحمنح
أجل حذلك! حإذا حكان حال حمفر حمن حذلك حفحاول حأن حتقدم حلألمر حبمقدمة ححسنة ،حوال حترمح
ح

باخلربحعىلحقلبهحكالصاعقة،حبلحبقدرحاإلمكانحخففحمنحوقعحاخلربحعليه.ح

واحلديث حعن حنقل حاألخبار حالسارة حوعدم حنقل حاألخبار حغري حالسارة حللوالدينح
يسوقناحللحديثحعنحأمرحآخرحلهحعالقةحهبذاحاألمر!حوهو:ح
هلحنتلذذحباحلديثحمعحالوالدين؟

ح

ح

كثريحمناحولألسفحالشديدحالحيتلذذحبذلك،حبلحقدحيشعرحبالضيقحعندحاحلديثحمعح
أحدحوالديه،حوياولحجاهدحا حاختصارحاحلديثحغايةحاإلمكان.حيفححنيحأنهحعندحاحلديثح
معحأصدقائهحيتلذذحبذلكحومتِضحعليهحالساعاتحالطوالحوملحيشعرحبنفسه.حفسبحانحاهللح
العظيمحأهيمحأحقحبالربحواإلحسانحالوالدينحأمحاألصدقاء؟

ح

وحتىحتشعرحباملتعةحيفحأثناءححديثكحمعحوالديكحفتذكرحمداعبتهامحلكحيفحصغركح
ومترينهام حلك حعىل حالكالم حوتعويدك حعليه ،حوكلام حنطقت حبكلمة حجديدة حزادت حفرحتهامح
ورسورمها حبذلك .حفبعد حأن حأصبحت حمتحدثحا حبارعحا حومتكلامح حمميزحاح حرصفت ححديثكح
وكالمكحلغريمها.حوكمحهيحعظيمةحلذةحاحلديثحمعحالوالدين،حوأمجلحمنحذلكححماولتكح
رسمحاالبتسامةحعىلحوجوههامحبمداعبتكحهلامحبأدبحواحرتامحبدونحانتقاصحأوجتريح.ح
ح

الوصيةحالسابعة:حالثناءحعليهامحدائامححبجميلحإحساهنامحعليك:ح

عن حأب ح ُم َّرة؛ حموىل ح ُأ ِّم حهانحئ حابنة حأب حطال ٍ
ب حأخرب ُه حأنَّ ُه حركب حمع حأب ُحهريرة حإىلح
حاهللح
السال ُم حعليك حورمح ُة َّ
أرضه حبـ ح(العقيق) حفإذا حدخل حأرض ُه حصاح حبأعىل حصوته :ح« ح َّ
حاهللح
حاهلل حوبركا ُت ُحه ح».حي ُق ُ ح
وبركا ُت ُه حياح ُأ َّمتا ُه!ح».حت ُق ُ ح
حالسال ُم حورحمح ُة َّ
ول:ح«حوعليك َّ
ول:ح«حرمحك َّ ُ

حاهللحخرياحوريضحعنك،حكامحبررتنيح
كامحر َّبيتنيحصغرياحح».حفت ُق ُ ح
ول:ح«حي ُ
احبن َّي!حوأنت.حفجزاك َّ ُ

كبرياحح».حح(رواهحالبخاريحيفحاألدبحاملفرد،حوحسنهحاأللباين).ح

ح

ح
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وهذا حمن حفقه حأب حهريرة حريض حاهلل حعنه؛ حفإن حكل حصاحب حإحسان حومعروفح

يسعدحإنحوجدحشكرحاح حعىلحصنيعه،حوليسحأحدحأوىلحبالشكرحمنحالوالدينحجلميلحصنعهامح
وعظيمحإحساهنام؛حفكانحمنحالربحشكرحهذاحاإلحسانحباالعرتافحبهحوإبداءحالعجزحعنحردح
هذاحاجلميل.ح

ح

فهناك حفرق حبني حابن حيقول حلوالديه حبني حاحلني حواآلخر حجزاكام حاهلل حعني حخريح
اجلزاء،حفقدحأحسنتامحإيلحغايةحاإلحسانحوتعبتامحيفحتربيتيحغايةحالتعب حفأنىحيلحبشكركام،ح
وكيفحالسبيلحإىلحردحجزءحبسيطحمنححقكام؟حوبنيحابنحآخرحالحيلتفتحهلذاحاألمرحبتاتحاحوالح
يفكرحفيهحأصالح،حوالحياولحأنح ُيبديحلوالديهحأيحأمرحيشكرمهاحبهحعىلحفضلهامحعليه.ح
لوحأنحرجالح حتوقفتحبهحسيارتهحيفحالطريق،حوجاءحآخرحوساعدهحعىلحإصالحها؛ح
فإنهحالحينسىحلهحهذاحاجلميلحويذكرهحبهحيفحكلححني،حوياولحأنحجيدحطريقحاحيردحمجيلحهذاح
الرجلحعليه.حفسبحانحاهللحيسيطرحعىلحأحدناحردحمجيلحلرجلحغريبحيفحموقفحواحدحوالح
ح

نزالحنذكرهحبهحيفحاملجالسحوعندحمقابلته.حوهذاحيشءحطيبحوفعلححسن.ح

لكنحأنحننسىحإحسانحعمرحكاملحويفحمواقفحمتعددةحويفححاالتحخمتلفةحفالح
نذكرحمنهحيشءحوالحنحاولحشكرحصاحبهحوالحالثناءحعليهحوالححماولةحردحجزءحبسيطحمنح
إحسانه؛حفإنحهذاحتناقضحكبريحيفحتْصفاتناحويفحشخصياتنا.ح

ح

جربحيفحيومحمنحاأليامحوقدحاجتمعحإخوانكحوأخواتكحبحضورحوالديكحجربح
أنحتقول:ح«حجزىحاهللحأبحوأميحعناحخريحاجلزاءحوأجزلحهلامحاملثوبةحوالعطاءحفقدحأحسناحلناح
غاية حاإلحسان حوبذل حيف حتربيتنا حوالعناية حبنا حوقتهام حوماهلام ،حفنحن حهلم حمدينون حوعنح
شكرهمحعاجزونح».ح

ح

إن حلعبارات حالشكر حواالعرتاف حبإحسان حالوالدين حتأثري حإجياب حعظيم حعىلح
نفوسهام حوجلب حالسعادة حوالراحة حهلام .حفال ححترمهام حأخي حالكريم حمن حإدخال حالرسورح
عليهامحبمثلحهذاحالعباراتحالتيحالحتكلفكحجهدحوالحمالحوالحوقت.ح

ح

ح
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الوصيةحالثامنة:حكنحيفحغايةحاألدبحأثناءحتعاملكحمعحوالديك:ح

عنحابن اهلداجحقال:حقلتحلسعيدحبنحاملسيب:حكلحماحيفحالقرآنحمنحبرحالوالدينح
قد حعرفح ُحته ،حإال حقوله :ح ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ح(اإلرساء :ح ،)٢3حما حهذا حالقولح
الكريم؟ح».حفقال ابنحاملسيب:ح«حقولحالعبدحاملذنبحللسيدحالفظحالغليظح».ح
بعضحالناسحجتدهحعندحتعاملهحمعحأصدقائهحأوحزمالئهحيفحغايةحاألدبحواالحرتامح
والتلطفحيفحالكالم؛حلكنحهذهحاملظاهرحاحلسنةحتغيبحعنهحأثناءحتعاملهحمعحوالديه!

ح

والـتأدبحمعحالوالدينحيتمحمنحخاللحأعاملحكثرية،حمنهاحعىلحسبيلحاملثال:ح

ح

ح

ح-٥حلنيحالكالمحمعهامحوالتلطفحبالقولحهلام:ح

وهذا حمأخوذ حمن حقوله حﭨ ح ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ (اإلرساء:ح.)٢3ح
-٢حالتأدبحأثناءحامليشحمعهام:ح

ح

سئلحأبوحعمرحعنحولدهحذرحفقيلحله:ح«حكيفحكانتحعرشتهحمعك؟ ».حفقال:ح«حماح
مشىحمعيحقطحيفحليلحإالحكانحأمامي،حوالحمشىحمعيحيفحهنارحإالحكانحورائي،حوالحارتقىح
سقفاحكنتححتتهح».ح
ُ
وليتحأبوحعمرحيرضحويرىحكيفحيميشحبعضحأبناءحاملسلمنيحأمامحآبائهمحبالح
احرتامحوالحتقدير.حبلحقدحيرفعحصوتهحعىلحوالدهحالشيخحالكبريحأوحأمهحالعجوزحالضعيفةح
ويطالبهامحبعدمحتأخريهحوالسريحبرسعةحمثلحسريه.ح

ح

-3حمراعاةحاألدبحأثناءحاألكلحمعهام:حكانحزينحالعابدينحكثري الربحبأمه،ححتىحقيلح
له:ح« حإنكحمنحأبر حالناسحبأمك،حولسناحنراكحتأكلحمعهاحيف حصحفة؟ ح»،حفردحعليهم:ح«ح
أخافحأنحتسبقحيديحإىلحماحسبقتحإليهحعينها؛حفأكونحقدحعققتهاح».ح

ح
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وبعضحاآلباءحواألمهاتحيبانحأنحيأكلحمعهامحأبنائهام؛حفعليناحأنحنلبيحرغباُتامحيفح

ذلك،حوالحنعتذرحخوفحا حمنحالوقوعحيفحالعقوق؛حبلحإنحتركحاألكلحمعهامحعندحرغبتهامحيفح
ذلكحمنحأكربحالعقوق!

ح

وبعض حالصاحلني حإذا حأكل حمع حوالديه؛ حفإنه حيراقب حوالديه حفإذا حرفعا حاللقمةح
ليأكالهاحوضعحيدهحيفحالطعامحوهكذا.حبحيثحالحيقعحفيامححذرحمنهحزينحالعابدينح
الوصيةحالتاسعة:حاالهتاممحبشأنحإخوانكحوأخواتك:ح

.ح

ح

هل حاجتامع حاألبناء حواحتادهم حواهتامم حبعضهم حببعض حيسعد حالوالدين؟ حوهلح
اختالفهم حوافرتاقهم حوانشغال حبعضهم حعن حبعض حيزن حالوالدين؟ حال حشك حأن حإجابةح
السؤالنيحاملاضينيحمعروفةحلكلحعاقلحسلفحا! حإنحاختالفحاألوالدحوتنازعهمحوتناحرهمح
منحأكربحأسبابحجلبحاهلمومحوضيقحصدورحالوالدين.حكامحأنحاجتامعهمحواحتادهمحمنح
أكربحأسبابحالفرححوالرسورحللوالدين.ح

ح

وبعضحاألبناءحيعرفحكيفحيستفيدحمنحهذاحاألمرحيفحالوصولحإىلحأعىلحمراتبح
الربحوحتقيقحأعىلحدرجاتحالرضا.حفرتاهحيتابعحأمورحإخوانهحوأخواتهحمثلحمتابعتهحألمورح
أبنائهحأوحأكثرحمنحذلك.حجيلسحمعحأبيهحوخيربهحبأنهحاشرتىحألخيهحفالنحماحيتاجحإليه؛حومرةح
أخرىحخيربهحأنهحذهبحملدرسةحأخيهحفالنحفسألحعنهحمدرسيه.حوجيلسحمعحأمهحوخيربهاحأنهح
زارحأختهحفالنة،حومرةحأخرىحخيربهاحأنهحقدمحألختهحفالنةحهدية.حوهوحهبذاحاألعاملحاجلليلةح
يصلحرمحهحويربحوالديهحبإدخالهحالرسورحعىلحقلوهبام.ح

ح

فالحيزالحكذلكحيستجلبحالدعاءحالصالححمنحوالديهحيفحكلحوقت؛حفربحدعوةح
أوجبتحلهحالسعادةحيفحالدارين.حوشتانحبينهحوبنيحمنحإذاح ُفتححلهحبابحرزقحأوحجاهحأوحغريح
ذلكحاستخدمهحوجربهحيفحإيذاءحإخوانهحوأخواته.حفهوحالحخيرجحمنحاملحاكم؛حففيحكلحيومح
له حدعوة حعىل حأخ حأو حأخت! حيرق حقلوب حوالديه حليل حهنار حبكثرة حما حييسء حإلخوانهح
ويؤذهيم.حفالحيزالحكذلكحيستجلبحدعاءحوالديهحعليهحيفحكلحوقت؛حفربحدعوةحأوجبتح
لهحالشقاوةحيفحالدارين.ح

ح

ح
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الوصيةحالعارشة:حمرافقةحوالديكحعندححضورحاملناسباتحوزيارةحاألقارب:ح

ح

كلحشخصحتعبحيفحبناءحويرىحأنهححسنهحوأتقنه؛حيبحأنحيدعوحالناسحلرؤيتهح
ومشاهدته .حفتجد حمن حملك حبستانحا حوغرس حفيها حمن حأنواع حالفواكه حواألشجار ،حيدعوح
أصدقائهحوأحبابهحلزيارتهحيفحبستانه.حوكذلكحمنحملكحعامرةحأوحاسرتاحةحيبحمنحالناسح
ح

أنحيشاهدوهاحوخاصةحأحبابهحوأصدقائهحوأقاربه.ح

والولد حابن حأو حبنت حهو حأعظم حبناء حيبنيه حالوالدين؛ حفإذاحشب حهذاحالبنيان حوكربح
واشتد ،حأحب حاألم حواألب حأن ح ُيرى حهذا حالبنيان؛ حمها حيتذكران حتلك حالسنني حالطويلةح
والعملحالشاقحواملتابعةحاجلادةححتىحخرجحهذاحاالبنحأوحهذهحالبنتحعىلحهذهحالصفة.ح
فمنححقهمحعليناحأنحنسعدهمحبذالك؛حفنرافقهمحعندحزيارةحاألقاربحوحضورح
ح

املناسبات،حونكونحيفحخدمتهمحورهنحإشارُتم.ح

وكمحهوحمؤسفحومؤملحأنحيكونحلدىحالرجلحعددحكبريحمنحاألبناء؛حوإذحبهحيأيتح
يفحاملناسباتحوحيدحا حفريدحا،حالحمؤنسحلهحوالحمتحدثحمعه.حوأيضحا حقدحيكونحلدىحاألمح
ثالثحبناتحأوحأربعحأوحأقلحمنحذلكحأوحأكثرحوحنيحتراهاحيفحمناسبةحتظنحأنحليسحهلاح
قريبحوالحصديق.حأيحجحودحوأيحنكرانحهذا!

ح

قد حيقول حبعض حاألبناء حأنا حلدي حمشاغل حكثرية ،حوليس حلدي حوقت ححلضورح
املناسباتحأصالح.حفنقولحلهحوزعحاملهامحبينكحوبنيحإخوانك،حالحيذهبحوالدكمحوحيدحاح
ليذهبحمعهحيفحكلحمناسبةحواحدحأوحاثنني.حأماحأنحيذهبحبمفردهحوأبنائهحيفحاالسرتاحاتح
معحأصدقائهم؛حفهذاحالحيقرهحعاقل.ح

ح

وهوحمعحذهابهحبمفردهحوثقلحذلكحعىلحنفسهحوإنحملحيْصححبهحألوالدهحيتعرضح
باستمرارحملاحجيرححمشاعرهحويقلبحمواجعه.حفالناسحيعلمونحأنحلديهحعددحمنحاألوالدح
والحيرونحأحدحا حيرافقه؛حفكلحشخصحجيلسحبجوارهحيسألهحأينحأبناؤك؟وملاذاحملحيرضواح
معك؟وهذاحالشيخحالكبريحخيتلقحهلمحاألعذار،حوهمحعنهحمشغولون!

ح

ح
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ياحأخيحالكريمححتىحوإنحملحتكنححتبحالذهابحملناسبةحمعينةحأو حلديكحأشغالح

أهم حمن ححضور حاملناسبات؛ حفإن حالرسور حالذي حتدخله حعىل حقلب حوالدك حبمرافقتك حلهح
بلحإنحرسمحاالبتسامةحعىلححم َّحياحاألمحأوحاألبحالحتساويهحمشاغلحالدنياح
ُح
يستحقحالتضحية؛ح
مجيعحا.ح

ح
الوصيةحاحلاديةحعرش:حاحرصحعىلحالسكنحبالقربحمنهامحوالبقاءحبجوارمها:ح
بعضحاألبناءحخيتارحالسكنحبعيدحاحعنحوالديهحويستثقلحالقربحمنهامحوالعياذحباهلل.ح

بلحقدحجيدحبجوارحمنزلحوالديهحبيتحا حفريفضحالسكنحفيهحألعذارحواهية.حوماحعلمحأنهحبقربهح
منحوالديهحيققحمصالححعظيمة؛حقدحالحتتهيأحلهحبعيدحاحعنهام،حومنها:حخدمتهامحورعايتهام،ح
واألكلحمعهام ،حواحلديثحإليهام ،حواستجالبحدعاؤمهاحيفحكلحوقت؛حوخمالطتهامحيفحكلح
حني؛حوقضاءححوائجهام،حوأمثالحذلكحكثري.ح

ح

الوصيةحالثانيةحعرش:حمراعاُتامحيفحالكربحواملرض حأشدحبرحاح حمنحمراعاُتامحيفححالح
الشبابحوالصحة:ح

ح

ﭧ حﭨ ح ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ح
(اإلرساء:ح.)٢3
ص ححالة حالكرب حأل َّهنا حاحلال ُة حا َّلتي حيتاجان حفيها حإىل حب ِّره حلتغ ُّري حاحلال حعليهامحح
خ َّ
حممَّاح ُألزم ُه حمن حقب ُل،حأل َّهنُامح
الضعف حوالكرب،حفألزم حيف حهذه حاحلالة حمن ح ُمراعاة حأحواهلام حأكثر ح
ب َّ
اجحيفححصغرهح
يفحهذهحاحلالةحقدحصاراحكالحعليه،حفيحتاجانحأنحييلحمن ُهامحيفحالكربحماحكانحيت ُ
صحهذهحاحلالةحب ِّ
ح
الذكر.ح
أنحيلياحمن ُه،حفلذلكحخ َّ

ح
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ح

هذهحالوصاياحتظهرحمنحخاللحاحلديثنيحالتاليني:ح
ٍ
حاهللح
حالساعد ِّي حقحالح:حبينام حنح ُن حعند حر ُسول َّ
 عنحأبح ُأسيد حمالك حبنحربيعة َّ
حاهلل ،حهل حبقي حمنح
حإذ حجاء ُه حر ُج ٌل حمن حبنيحسلمة حفقالح:ح«حياحر ُسول َّ ح
َ
َ َ ُ َّ ُ َ ْ
الصالة َعلي ِه َما،
ب ِّرحأبو َّيحيش ٌءحأب ُّر ُمهاحبهحمنحبعدحموُتام؟ح».حقالح:ح«حنعم،
َ
ُ
َ ْ ْ َ ُ َُ َ َ َْ ُ
اذ ُع ُهوده َماَ ،وإ ْك َر ُ
ام َص ِديقه َماَ ،وصلة َّ
الر ِح ِم
و ِاَلستِغفار لهما ،وإِنف
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ َ َّ
َّ َ
َ
َ
ْ
اَّلي َل َر ِح َم لك إَِل ِمن قِب ِل ِهماح»ح(رواهحاحلاكمحيفحاملستدرك،حوقال:ح«ح
ِ
هذاححد ٌ
يح حاإلسناد حومل ُحخي ِّرجا ُه ح»،حوصححهحالذهبي،حوضعفهح
يث حصح ُ
األلباينحواألرنؤوط).

ح

حأ َّن حالنبي ح

وعنحعبدحاهلل حبنح ُعمر ح

َّ
َّ ُ ُ ُ َّ
الرجل ود أبيهح»ح(رواهحمسلم).ح

ح

َ َ ُّ ْ ِّ َ ْ َ َ
قال:ح«حأبر ال ِِب أن ي ِصل

ومنحخاللحهذينحاحلديثنيحالعظيمحنعلمحأنحفنحالتعاملحمعحالوالدينحبعدحموُتامح
يتمحمنحخاللحأربعحوصايا:ح

ح

حأ َّن حر ُسولح
عنحأبحهريرة ح
الوصيةحاألوىل:حالصالةحعليهامحواالستغفارحهلام:ح
ُ
َ َ َ
ََ َ
َ َ ْ ْ ُ َْ
َ ُُ
اْلن َسان انق َط َع عنه ع َمله إَل من ثالث ٍة إَل من صدق ٍة
اهلل ح
َّ ح
حقال :ح« حإذا مات ِ
َ
ْ
ْ
َ
ََُْ ُ
ج َ
ح
ِل َصالِ ٍح يَد ُعو َلح»ح(رواهحمسلم).ح
اري ٍة أو ِعل ٍم ينتفع بِ ِه أو َو ٍ
ِ

قحالحال ُعلام ُحء:حمعنىحاحلديثحأ َّنحعملحامل ِّيتحينقط ُعحبموتهحوينقط ُعحجتدُّ ُدحالثوابحل ُهح
إ َّال حيف حهذه حاألشياءح حال َّثالثة حلكونه حكان حسببها:حفإ َّن حالولد حمنح حكسبهح،حوكذلك حالعل ُم حا َّلذيح
ح
حالصدق ُةحاجلاري ُةحوهيحالوقفُح.
خ َّلف ُهحمنحتعلي ٍمحأوحتصن ٍ ح
يف،حوكذلك َّ
وامليتحأحوجحماحيكونحلدعاءحاألحياء؛حوأوىلحالناسحبالدعاءحله حأوالده.حفياحمنح
ماتحأحدحوالديهحمتىحآخرحمرةحوقفتحعىلحقبورمهاحودعوتححاهللحهلام؟
إذاحملحتحدح ُحعحأنتحهلام؛حفمنحيدعوحهلام؟

ح

ح
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ح

الوصيةحالثانية:حإنفاذحعهدمهاحمنحبعدمها:ح

ح

وإنفاذحعهدمها:حأيحإمضاءحوصيتهامحوماحعهداحبهحقبلحموُتام.ح

فقدحيعهدحالوالدانحأوحأحدمهاحبعهدحقبلحموُتامحأوحيوصيانحبوصية؛حفمنحالربحأنح
ح

ينفذحاألوالدحهذهحالوصيةحويفونحبعهدحوالدهيامحأوحأحدمهاحمنحبعدمها!
ح

الوصيةحالثالثة:حصلةحالرحمحالتيحالحتوصلحإالحهبام:ح
َّ َ َ
َ ْ ُ ُ
قالح :ح« َل يَدخل اْلَنة قا ِط ٌعح»ح(رواهحالبخاريحومسلم).ح

ح

حوصلةحالرحمحمعحعظمحاألجرحاملرتتبحعليهاحيفحذاُتا؛حفهيحأيضحاحمنحبرحالوالدينح
ح

بعدحموُتام؛حوذلكحعندماحيصلحالولدحرمحهحبعدحموتحوالديه.ح

وصلةحالرحمحمنحالعباداتحاجلليلةحالعظيمة؛حإالحأهناحأصبحتحيفحهذهحاألزمنةح
ح

املتأخرةحمهجورةحغريحمباىلحهباحمنحكثريحمنحاملسلمني.ح
ح

الوصيةحالرابعة:حإكرامحصديقهام:ح
عن حعبد حاهللح حبن حدين ٍ
حأنَّ ُه حكان حإذاحخرج حإىل حمكَّة،حكان حل ُهح
ار،حعن حابن ح ُعمرح ح
احهو حيوماحعىلح حذلكح
حالراحلة حوعامم ٌة حي ُشدُّ حهباحرأس ُه،حفبين ُ
مح ٌار حيرت َّو ُح حعليه،حإذاحم َّل ُحركُوب َّ
اب،حفقالح:ح«حألستحابنح ُفالنحبنح ُفال ٍحنح»،حقالح:ح«حبىلحح»،حفأعطا ُهحاحلامر،ح
احلامر،حإذحم َّرحبهحأعحر ٌّ
حاهللحلكح
وقالح:ح«اركبحهذا،حوالعاممةححاشدُ دحهباحرأسكحح»،حفقالحل ُهحبع ُضحأصحابهح:ح«حغفر ُ
ابحمححاراحكُنتحتر َّو ُححعليه،حوعاممةحكُنتحت ُشدُّ حهباحرأسكحح»،حفقالح:ح«حإ ِّينح
أعطيتحهذاحاألعر َّ
َّ ْ َ َ ِّ ْ ِّ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ِّ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َِّ
ول:ح«ح ِإن ِمن أبر ال ِِب ِصلة الرج ِل أهل ود أ ِبي ِه بعد أن يوّلح
سمع ُتحر ُسولحاهللح حي ُق ُ ح

»،حوإ َّنحأبا ُهحكانحصديقاحلح ُعمرحح»ح(رواهحمسلم).ح
قالحالشيخحابنحعثيمنيح

ح

حالر ُجلحأهل ُحو ِّدحأبيهحيعنيحإ َّنح
:ح«حإ َّنحمنحأب ِّرحال ِّربحصلة َّ

منحأب ِّرحال ِّربحأنهحإذاحماتحأبوحالرجلحأوحأ ُّحمهحأوحأحدٌح حمنحأقاربهحأنحتربحأهلحوده،حيعنيحليسح

صديقهحفقطحبلححتىحأقاربحصديقه.
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وإنحأباحهذاحكانحصديقحاحلعمرحأي:حلعمرحبنحاخلطابحأبيه،حفلامحكانحصديقحاحألبيه؛ح
أكرمهحبرحاححبأبيهحعمرح

.

ويف حهذا حاحلديث حدليل حعىل حامتثال حالصحابة ،حورغبتهم حيف حاخلري حومسارعتهمح
إليه؛ حألن حابن حعمر حاستفاد حمن حهذا حاحلديث حفائدة حعظيمة ،حفإنه حفعل حهذا حاإلكرام حهبذاح
األعرابحمنحأجلحأنحأباهحكانحصديقحا حلعمر،حفامحظنكحلوحرأىحالرجلحالذيحكانحصديقحاح
لعمر؟حألكرمهحأكثرحوأكثر.
فيستفادحمنحهذاحاحلديثحأنهحإذاحكانحألبيكحأوحأمكحأحدحبينهمحوبينهحودحفأكرمه،ح
كذلك حإذا حكان حهناك حنسوة حصديقات حألمك؛ حفأكرم حهؤالء حالنسوة ،حوإذا حكان حرجالح
أصدقاءحألبيك؛حفأكرمحهؤالءحالرجال،حفإنحهذاحمنحالرب.
بابهحواسعحالحخيتصح
حيثحإنحالرب ح ُح
َّح
ويفحهذاحاحلديثحأيضحا:حسعةحرمحةحاهلل ح ح

بالوالد حواألم حفقط؛ حبل ححتى حأصدقاء حالوالد حوأصدقاء حاألم ،حإذا حأحسنت حإليهم حفإنامح
بررتح حوالديك حف ُحتثاب حثواب حالبار حبوالديه .حوهذه حمن حنعمة حاهلل ح  ،حأن حوسع حلعبادهح
أبواحبحاخلريحوكثرهاحهلم،ححتىحيلجواحفيهاحمنحكلحجانبح»ح(.)٥

()٥حرشححرياضحالصاحلنيح(/3ح.)٢٥6ح
ح
ح

ح
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ح
ح

عوائقحمنحصنعحالوالدين:ح

يساهمحالوالدانحأحيانحاحبقصدحأوحبدونحقصدحيفحسريحأوالدهمحيفحطريقحالعقوق؛ح
ح

وذلكحمنحخاللحبعضحالتْصفاتحالتيحمنهاحعىلحسبيلحاملثالحالحاحلْص:ح

-٥حعدمحاختيارحالزوجحالصالححواالسمحاحلسن:حوهذاحمنحأكربحالعوائقحيفحطريقح
الرب .حفالزوج حأو حالزوجة حغري حالصالح حسيتأثر حبه حأبنائه ،حويف حالغالب حأن حثمرة حالعقوقح
عقوق.ح

ح
ومن حاألمور حالتي حينبغي حاالهتامم حهبا حمن حقبل حالوالدان حاختيار حاالسم حاحلسنح

ألوالدهم؛ حفإن حالبعض حخيتار حلولده حاسامح حيكون حسببحا حيف حإهانته حوجتريه حعمره حكله.ح
وبعضهمحخيتارحلهحاسامححيرغبحيفحالرشحويزهدحيفحاخلري.

ح

 -٢حعدمحاهتاممحبعضحالوالدينحبأوالدهمحوإمهاهلمححالحالصغر:حالرتبيةحليستح
برنامجحقصريحيتمحيفحيومحأوحأسبوعحأوحشهرحأوحسنة؛حبلحهيحعمليةحدائمةحمنحنعومةحأظفارح
األطفالحإىلحبلوغحالرشدحوقدحتتعدىحذلك.ح

ح
ح

فاالبنحقدحيتاجحإىلحتوجيهحوإرشادحمنحأبيهحوإنحبلغحمبلغحالرجال.ح

بعضحالناسحهيملونحالنصححوالتوجيهحألبنائهمحيفحمرحلةحالصغر؛حفقدحيصدرح
منحالطفلحبعضحاألقوالحأوحاألفعالحالتيحتؤديحبهحإىلحالعقوق،حفيرتكونهحوالحيبينونحلهح
خطأحهذهحاألقوالحواألفعال.ح

ح

فمنحأمهلحتعليمحولدهحماحينفعهحوتركهحسدىحفقدحأساءحإليهحغايةحاإلساءة؛حوأكثرح
األوالد حإنام حجاء حفسادهم حمن حقبل حاآلباء حوإمهاهلم حهلم حوترك حتعليمهم حفرائض حالدينح
وسننهحفأضاعوهمحصغارحاحفلمحينتفعواحبأنفسهمحوملحينفعواحآباءهمحكبارحا.

ح

188
ح

-3حعدمحالعدلحبنيحاألوالدحوتقديمحبعضهمحعىلحبعض:ح

وهوحمدعاةحللعقوق؛حفكلحماحأراد حاالبنحالربحبوالديهحنظرحيفحتفضيلهامحلبعضح
إخوانهحوأخواتهحعليه؛حوالشيطانحيفرححهبذاحالتفضيلحوعدمحالعدلحفالحيزالحيوسوسحيفح
نفوسحهؤالءحاألوالدحويزينحهلمحالعقوقححتىحيدثحمنهمحوالعياذحباهللحجرائمحعظيمةح
قدحتصلحيفحبعضحاألحوالحإىلححماولةحاالنتقامحمنحوالدهيمحوإخواهنم.ح
-4حالتدخلحالزائدحمنحقبلحالوالدينحيفححياةحاألوالد:ح

ح
ح

بعضحاآلباءحواألمهاتحيولححياةحأوالدهحإىلحجحيمحالحيطاقحبكثرةحالتدخلحيفح
شئوهنم؛حال حيرتكون حلألوالد حمساحةحمنحالتفكري ،حوال حقدرحا حمن حاحلرية؛حففي حكلحيشءح
يتدخلون،حيفحصغريحاألمورحقبلحكبريها! حوقدحتكونحهذهحالتدخالتحيفحبعضحاألحيانح
ح

بعيدةحعنحاملصلحة؛حوإنحكانحاألبحواألمحيظنانحاملصلحةحفيها.ح

فيعيشحاالبنحيفححرجحشديدحبنيحرغبتهحيفحبرحوالديهحورغبتهحيفحممارسةححياتهح
بنوعحمنحاحلريةحيفحإطارحماحأباحهحاهلل.ح

ح

وال حيزال حهذا حاالبن حياول حأن حجيمع حبني حهذين حاألمرين ،حوذلك حيف حغايةح
الصعوبة؛ ححتى حيقرر حيف حهناية حاملطاف حاختيار حأحدمها حعىل حاآلخر؛ حفإما حأن حيقدم حرغبةح
والديه حويقتل حكل حرغباته حوآماله حوطموحاته ،حويلغي حإختياراته .حوإما حأن حخيتار حالعقوقح
فريفضحمجيعحاختياراتحوالديهحوإنحكانتحالحتتعارضحمعحاختياراتهحورغباته.ح

ح

فعىلحالوالدين حأنحيرتكوا حجماالح حمنحاحلريةحالتيحالحتنايفحرشعحاهللحألوالدهمحيفح
ممارسةححياُتم.حورحمحاهللحأمحاحوأبحاحأعاناحأوالدهمحعىلحبرهم.ح

ح

كام حأنه حعىل حاألوالد حأن حيتقوا حاهلل حويصربوا حعىل حآبائهم حوأمهاُتم؛ حوال حيملهمح
سوء حالتْصف حمن حوالدهيم حيف حبعض حاألحوال حواألحيان حعىل حالعقوق؛ حبل حعليهم حأنح
يتذكرواحعظيمحاألجرحوحسنحجزاءحالصربحعىلحالوالدينحخاصة.

ح
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 -١حعدم حاهتامم حالوالدين حبإظهار حمشاعر حاحلب حوالرمحة حيف حأثناء حتعاملهم حمعح

أوالدهم:حيشرتكحاآلباءحواألمهاتحيفححدحأدنىحمنحاحلُبحألوالدهمحوالشفقةحعليهمحالح
خيلوحمنهاحقلبحأمحأوحأبحمهامحكان! حثمحبعدحذلكحخيتلفحبعضهمحعنحبعضحيفحقدرحهذاح
حلب حألوالدهم؛ حلكنه حال ح ُيظهر حذلك حوالح
حلب حوطريقة حالتعبري حعنه حفبعضهم حشديد حا ُ
ا ُ

يرصحعىلحاطالعحأبنائهحعليه.ح

ح

فينتجحعنحهذاحأنحيظنحبعضحاألوالدحأنحأبيهحوأمهحالحيبانه؛حألنهحالحيرىحتعبريحاحح
حلب،حوهذاحغريحصحيح؛حبلحكلحأمحوأبحمهام حبلغاحمنحالسوءحالحختلوحقلوهبمح
عنحهذاحا ُ
منححبحأوالدهم.ح
ُ

ح

حلب حويظهرانه حيف حكالمهام حوتعاملهامح
ومن حاألفضل حواألنسب حأن ح ُيبينا حهذا حا ُ
ح

ونصحهامحودعائهامحويفحكلحتْصفاُتام!

إن حعدم حاهتامم حالوالدين حبإظهار حمشاعر حاحلب حوالرمحة حأثناء حتعاملهم حمعح
أوالدهمحقدحيسوقهمحإىلحجحيمحالعقوقحوالعياذحباهلل.ح

ح

فيخرسحالوالدانحبرحأوالدهمحيفحالدنيا؛حوخيرسحاألوالدحيفحالدنياحواآلخرة.ح
عوائقحمنحصنعحاألوالد:ح

ح

ح

هذهحالعوائقحتقعحبسببحتصورحخاطئحيعيشهحاألوالدحيفحنفوسهم؛حهذاحالتصورح
يملهمحعىلحالعقوقحبطريقحأوحبآخر؛حومنحهذهحالتصورات:ح

ح

-٥ححماولةحبعضحاألبناءحاالستقاللحالتامحيفححياُتمحعنححياةحوالدهيم:ح

ح

فبعضحاألبناءحمنححنيحأنحيتزوجحياولحأنحيعيشحيفحعزلةحتامةحعنحوالديهحفبعدح
أن حكان حيقِض حكل حيومه حمع حوالديه ،حاكتفى حبساعة حأو حساعتني حمن حكل حأسبوع حجيلسهاح
معهام.حوبعدحأنحكانحيقِضحمجيعححوائجحوالديهحاكتفىحبقضاءححوائجحزوجتهحوأبنائه.حوملح
يعدحهيتمحكثريحاححبقضاءححوائجحوالديه،حوالحيسألحعنحقضائهاحهنائيحا.ح

ح
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وألنحقلوبحأغلبحاآلباءحواألمهاتحمغلفةحبغالفحمنحالرمحة،حوممتلئةحبالعطفح
والشفقة،حفيحاولونحأنحالحيشعرحهذاحاالبنحاحلبيبحبأثرحهذاحالتغريحوالتحولحيفحتعاملهح
ح

معهام.حوهذاحاالبنحيظنحأنحهذاحالتحولحطبيعيحبحكمحانتقالهحإىلححياةحجديدة.ح

ويفحاحلقيقةحأنحهذاحاألمرحفيهحتداخل،حوالناسحفيهحعىلحطريفحنقيضحمابنيحإفراطح
وتفريط!حفبعضحاألبناءحينقطعحيفححياتهحاجلديدةحعنحوالديهحمتامحا.حوبعضهمحتكونححياتهح
وحياةحزوجتهحوأبنائهححتتحالتْصفحالتامحلوالديه.حواملفرتضحأنحياولحاالبنحإعطاءحكلح
ذيححقححقه.حفيؤديححقوقحوالديهحويؤديححقوقحوزوجتهحوأبنائهحبدونحتداخلحأوح
تقاطعحفيامحبينها.ح

ح

 -٢حاستصغار حالوالدين حواحتقارهم :حويف حاحلقيقة حلوال حما حنراه حيف حالواقع حمنح
تْصفاتحتدلحعىلحهذاحاألمرحمنحبعضحاألوالدحمعحوالدهيمحملاحأوردتهحلعظمحالكالمحفيهح
وصعوبةحالنطقحبه.ح

ح

بعضحاألوالدحمنحالبننيحوالبناتحعندماحيشبحويكربحوهييئحاهللحلهحعمالح حهامحاح
ومركزحاح حمرموقحا؛ح وهوحابنحذلكحالرجلحالبسيطحوابنحتلكحاملرأةحاألميةحيبدأحيتأففحمنح
هحوالدهحوالبنتحكذلكحالححتبحأنحترىحزميالُتاحأمها؛ح
ُح
والديه.حفالحيبحأنحيشاهدحزمالؤ
يريانحأنحمشاهدةحالناسحلوالدهيمحتوقعهمحيفحاحلرجحوالححولحوالحقوةحإالحباهلل.ح

ح

 -3ححتميل حتْصفات حالوالدين حماال ححتتمل :حقد حهيمل حبعض حالوالدين حمسألةح
العدلحبنيحاألبناءحيفحموقفحمعنيحأوحيفحكلحاملواقف.ح
فهلحيعقحاألبناءحوالدهيمحعندماحيدثحهذاحمنهم؟

ح
ح

يقولحأحدحالسلف:ح«حماحكافأتحمنحعىصحاهللحفيكحبمثلحأنحتطيعحاهللحفيهح».ح
هذاحيفححالةحوقوعحالتفضيلحفعالح؛حلكنحبعضحاألبناءحيكمحعىلحتْصفاتحوالديهح
حكامح حجائرحاح؛ حفكلحتْصفحمنحوالديهحمعحأحدحإخوانهحيصنفهحعىلحأنهحتفضيل،حفيبدأحبعدح
ذلكحرحلةحأليمةحمنحالعقوقحوكأنهحيريدحأنحياسبحوالديهحعىلحفعلهام.ح

ح

ح
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قالححممدحبنحسريين:ح«حإذاحبلغكحعنحأخيكحيشءحفالتمسحلهحعذرحا؛ حفإنحملحجتدح

لهحعذرحا حفقلحلعلحلهحعذرحا ح».حفهلحعجزحأحدناحأنحيلتمسحلوالديهحعذرحا؛حفإنحملحجيدحهلامح
عذرحا،حفلعلحهلامحعذرحاحالحيعلمه.ح

ح
ح

-4حالغضبحمنحالوالدينحبسببحرضهبمحأوحكالمهمحعىلحاألوالد:ح

إن حكثريحاح حمن حاآلباء حواألمهات حال حتعجبهم ححياة حالرتف حالتي حيعيشها حكثري حمنح
األبناءحوالبنات؛حفعندماحيرونححالحأوالدهمحوتعاملهمحيفحتربيةحأوالدهمحوماحيصاحبح
هذه حالرتبية حمن حدالل حمطلق ،حوتلبية حرغبات حتصل حإىل حدرجة حالتميع ،حوحماولة حعدمح
إغضابحالولدحلدرجةحتصلحإىلحاالمهال.ح

ح

كلحهذهحالتْصفاتحجتعلحاآلباءحواألمهاتحياولونحالتدخلحيفحتربيةحاألحفادح
ح

وتعويدهمحعىلحاجلدحوإبعادهمحعنحالرتف،حوإنحوصلحاألمرحإىلحرضهبم.ح

وعندماحيذوقحاألحفادححرارةحالرضبحيلجئونحإىلحآبائهمحوأمهاُتمحألخبارهمح
وقدحيزيدونحوينقصونحيفحماححصلحهلم.ح

ح

وهذا حاألمر حيوغر حصدور حاألوالد حعىل حوالدهيم حوال ححول حوال حقوة حإال حباهللح
فيقعونحيفحالعقوقحمنحخاللحكالمهم،حوربامحرفعوا حأصواُتمحعىلحوالدهيمحوربامحطلبواح
منهمحرصاحةحعدمحالتدخلحيفحشئونحاألوالد.ح

ح

ولو حسألوا حأنفسهم حملاذا حيتكلم حوالدهيم حعىل حأوالدهم حأو حيرضبوهنم؟ حلعلمواح
أهنمحإنامحيفعلونحذلكحمنحأجلحمصلحتهمحوخوفحاحعليهمحوشفقةحهبم.ح

ح
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إنحاحلبحالزوجيحبحاجةحإىلحجمهودحغريحعاديحمنحالطرفني،حمنحأجلحأنحيظلح
ح

واقفحاحعىلحقدميه.

مشكلةحاحلبحالزوجيحليستحيفحاخلالفاتحالعاديةحاحلياتية،حالتيحيتمحجتاوزها،ح
بلحربامحتكونحسببحاحيفحجتديدحالعالقة،حأوحهيح(هبارات)حتضافحإىلحهذهحالطبخةحاجلميلة.
إنحاملشكلةحتكمنحيفحثالثحنقاط:
األوىل:حعدمحقدرةحاإلنسانحعىلحفهمحالطرفحاآلخر؛حبلحربامحعدمحقدرتهحعىلحفهمح
نفسهحهو.

ح

الثانية :حعدم حالقدرة حعىل حالتكيف حمع حهذه حالرشاكة حاجلديدة ،حأو حالتكيف حمعح
األوضاعحاملتغرية،حوكأنناحنريدحباستمرارحأنحيكونحماحكانحعىلحماحهوحعليه.

ح

الثالثةحوهيحاألهم :حعدمحاإلخالصحهلذهحالعالقة،حوعدمحاالستامتةحمنحالطرفنيح
يفحديمومتهاحوبقائهاحوإزالةحوطردحكلحماحيعكرها.

ح

هلذاحأنتحبحاجةحإىلحفهمحقواننيحاللعبةحكامحيقالحوكامحسمتهاحصاحبةحكتابح(إذاح
كانحاحلبحلعبةحفهذهحقوانينها).

ح

 -8التلطف والدالل :وَْ صور اْلالَفة والهَلل للزوْة :نهاؤها بأحب
اْلسَء إليَاَ ،و بتصغري اسمَا للتمليح َو هرخيم -يعني هسَيل وهليين
ومن حصورحاملداعبةحواملالطفة حأيضا :حإطعام حالطعام ،ححتى حاللقمة حالتي حترفعهاح
بيدكحإىلحفمحامرأتكحهيحصدقة،حليسحفقطحكسباحللقلب،حوليسحفقطححسنحتعاملحمعح
الزوجةحبلحهيحصدقةحتؤجرحهباحمنحاهللحعزحوجل.

ح

إذا:حفمنحصورحاملداعبةحواملالطفةحللزوجةحإطعامهاحالطعام،حوكمحلذلكحمنحأثرح
نفيسحعىلحالزوجة.

ح

ح
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 -1إشاعةحروححالتسامححوالتغافلحعنحالسلبيات:حكررحالصفححونسيانحاألخطاءح

خاصةحيفحاألمورحاحلياتية حالبسيطةحالتيحينبغيحلكريمحالنفسحأالحيتعاهدهاحبالسؤال .بل
يتجاوز عْ اْلخطاء ِف احلياة الزوْية ،ويغض البرص عنَا ،خاص ًة إذا كانت هذه
اْلخطاء ِف اْلَور الهنيوية
ال حتكن حشديد حاملالحظة ،حال حتكن حمرهف حاحلس حفتجزع حعند حكل حمالحظة حأوح
خطأ،حانظرحلنفسكحدائام حفأنتحأيضاحختطئ،حالحتنسحأنحاملرأةحكثريةحاألعاملحيفحالبيت،ح
ومعحاألوالدحوالطعامحوالنظافةحواملالبسحوغريها،حوالحشكحأنحكثرةحاألعاملحيدثحمنح
خالهلاحكثريحمنحاألخطاء .حالحتنسحأنحاملرأةحشديدةحالغرية،حرسيعةحالتأثر،حاحسبحلكلح
هذهحاألمورححساهبا.ح

ح

وبعضحاألزواجحقدحخيتلقحاملشاكلحوينفخحفيها،حوقدحتنتهيحهذهحاملشاكلحبحقيقةح
مرة .حوهي حالطالق!! حويقال :حإن حبدوية حجلست ححتادث حزوجها ،حوتطرق حاحلديث حإىلح
املستقبل حكعادة حاألزواج ،حفقالت :حإهنا حستجمع حصوفا حوتغزله حوتبيعه حوتشرتي حبهح
بكحراح(مجال)،حفقالحزوجها:حإذاحاشرتيتهحفسأكونحأناحالذيحأركبه،حقالت:حال.حفألححزوجها،ح
فرفضت،حوأرصحوملحترجعحهي،ححتىحغضبحزوجهاحفطلقها.

ح

فالحتوجدحهناكحمشكلة،حالقضيةحقضيةحأماينحيفحاملستقبل،حتقول:حلوحكانحعنديح
صوفحوأغزلهحثمحأبيعهحثمحأشرتيحبكرا،حفتخاصامحعىلحمحنحيركبهحأوال؛حفحصلحالطالق.
هذا حاملثل حيوضح ححقيقة حاحلال حيف حكثري حمن حالطالق حالذي حيصل حبني حالرجلح
واملرأةحألسبابحتافهة،حوعندماحيقفحأهلحاخلريحأوحالقضاةحأوحغريهمحعىلحبعضحأسبابح
الطالق،حجيدونحأنحأسبابحالطالقحتافهةحالحتذكر،حوهكذاحكثريحمنحاملشكالتحومهيةح
تافهة،حتنتهيحبنهايةحاحلياةحالزوجيةحولألسف!

ح

 -1التزين والتجمل والتطيب للزوجة:
اجلَل والزينة للرْل بحهودها الرشعية ،فال إسبال ،وَل حلق للحية

ح
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-4حالقناعةحبالزوجةحوعدمحالتطلعحإىلحغريهاحوعدمحمقارنتهاحباألخريات:

ح

القناعةحوالرضاحبالزوجةحوعدمحاالستجابةحلدعاةحالتربجحودعاةحالفتنةحوالسفور،ح
وذلكحبالنظرحإىلحالنساء،حوهذاححالحبعضحمنحالرجالحمنحالنظرحإىلحالنساءحيفحاألفالم،ح
والتلفاز،حواملجالت،حوقدحزيفتهاحاأللوانحواملكياجحوغريحذلك،حونفخحالشيطانحببعضح
الرجالحفقارنحوصورحزوجتهحالعفيفةحالطاهرةحبتلكحالسافراتحالعاهرات،حوأطلقحذلكح
الرجلحلبْصهحالعنانحيفحتتبعحهؤالءحالنساء.حوالحشكحأنحذلكحرشحمستطري،حوسببحأكيدح
ح
يفحتدمريحكيانحاألرسة،حوهذاحأمرحملموسحومشاهد.
َ
وعالج حذلك حماحأخرب حبه حالنبي ح ححيث حقال :ح ح« إ َّن ال ْ َم ْرأةَ ُت ْقب ُل ِف ُص َ
ور ِة
ِ ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ً َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ
ُ َ َ َْ
َ َْ
َُْ ُ
ت أهله ،ف ِإن ذلِك
ان ،فإِذا أبَص أحدكم امرأة فليأ ِ
ان ،وتدبِر ِِف صورةِ شيط ٍ
شيط ٍ
َْ
ُّ
ح
ي َ ُرد َما ِِف نف ِس ِه»حح(رواهحمسلم).ح

هذاحعالجحالحنبحثحعنهحيفحاملجالتحالطبيةحوالحاملجالتحاألرسية،حإنامحنبحثح

عنهحيفحسنتهحالنبويةح

.

ح

والنفسحدائام حترغبحيفحكلحجديد،حخاصة حعندحالرجل،حوكامحيقال:حكلحممنوعح
مرغوب ،حولو حملك حالرجل حأمجل حالنساء حثم حسمع حبامرأة حأخرى حلتهافتت حنفسه حولزهح
شيطانه،حوملحأجدحمثلحالقناعةحوالرضاححالحلذلك.

ح

 -5اجللوس مع الزوجة والتحدث إليها ومشاورهتا:

ح

استشارةحالزوجةحوالشكايةحهلاحيشعرهاحأيضاحبقيمتهاحوحبها،حاسترشحاملرأةحولوحملح
تكنحأهياحاألخحاحلبيبحبحاجةحإىلحمثلحهذهحاملشورة؛حفإنكحتشعرحهذهحالزوجةحبقيمتهاح
وحبكحهلا،حولنحتعدمحالرأيحواملشورةحأبداح-إنحشاءحاهللحعزحوجل-حفربامحفتحتحعليكح
برأيحصائبحكانحالسببحيفحسعادتك.

ح

فينبغي حختصيص حوقت حللحوار حبني حالزوجني :حاحلوار حعن حاملايض ،حوذكرياتهح
اجلميلة؛ حفإن حاحلديث حعنها حجيددها حكام حلو حكانت حوقعت حباألمس .احلوار حعن حاحلارضح

181

فن التعامل مع الناس

وإجيابياتهحوسلبياتهحوكيفحنستطيعحالتغلبحعىلحمشكالته .احلوارحعنحاملستقبل،حوعنح
وعوده،حوخططه،حوحظوظهحاجليدة.

ح

احذرحمنحتعودحالصمتحالدائمحبينكام؛ حفتتحولحاحلياةحإىلحروتنيحبغيض؛حكأهناح
ثكنة حعسكرية حفيها حأوامر حمن حالزوج حوطاعة حمن حالزوجة :حخذي ،حهايت ،حكيل ،حارشب،ح
ح

قومي،حاقعدي،حتعايل،حاذهبي،حنامي،حاستيقظي،حماذاحتريدين؟حمتىحخترجني؟!!
ُأسطوانةحمكررةحمكروهةحجتعلحاحلياةحالزوجيةحبغيض ٌةحباهت ٌةحباردةٌ!
فأينحاحلبحواللطافة؟حوأينحاملودةحوالرمحةحوماحبينهام؟!

ح

ح

أينحاألحاديثحاحلسانحمنكحأهياحالرجل!حعنحمجالحعيوهنا،حوعذوبةحألفاظها،ح
ورقةحذوقها،حوحسنحاختيارهاحللباسها؟!

ح

وأينحكلامتحالشكرحوالثناءحعندحالطبخحوالغسلحوالكنس؟!حوأينحاحلديثحعنح
تربيةحاألوالدحوصالحهم؟حوأينحاحلديثحعنحمهومحاملسلمنيحومشاكلهم؟

ح

إنحمنحفنحالتعاملحمعحالزوجةحأنحختصصحوقتاحللجلوسحمعهاححتدثهاحوحتدثك،ح
وتفِضحإليكحبامحيفحنفسها،حبدال حمنحأنحتكبتحذلكحاحلديثحالذيحيفحنفسها،حفاجعلهاح
تفضفض حبام حيدور حيف حنفسها حبدال حمن حذلك حالكبت حواحلبس حالذي حسيتضح حجليا حعىلح
سلوكهاحوتْصفاُتا،حثمحينعكسحذلكحعىلحأوالدهاحوأعامهلاحوأشغاهلا،حثمحينعكسحذلكح
عىلحتْصفاُتاحوسلوكهاحمعكحأنتحكزوج.

ح

 -6مداراة املرأة وعدم التضييق عليها واالعتذار إليها عند اخلطأ:
َ
ُ ْ
ِّ َ َ ْ ً َ َّ
َّ
ْ
س ُ
ريا ،ف ِإن ُه َّن خ ِلق َن ِم ْن ِضل ٍعَ ،وإِن
ولحاهللح :ح« َواستَ ْو ُصوا بِالنسا ِء خ
قالحر ُ ح
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َْ َ َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ِّ
ُ
ُُ َ ْ ُ
َش ٍء ِف الضلع أعال ُ ،فإن ذ َهبْ َ
ْ
َستهَ ،وإِن ت َركتَه ل ْم ي َ َزل أع َو َج،
ت ت ِقيمه ك
أعوج
ِ
ِ
ِ
ِّ
َ ْ
استَ ْو ُصوا بالن َسا ِء َخ ْ ً
ريا » (رواه البخاري وَسلم)
ف
ِ
الحتطلبحاملحال،حافهمحجيداحنفسيةحاملرأة،حوافهمحجيداحخلقةحاملرأة.

ح
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ويفحاحلديثحإشارةحإىلحتركحاملرأةحعىلحاعوجاجهاحيفحاألمورحاملباحة،حوأالحيرتكهاح
عىلحاالعوجاجحإذاحتعدتحماحطبعتحعليهحمنحالنقص،حكفعلحاملعايصحوتركحالواجبات،ح
وأيضاحيفحاحلديثحسياسةحالنساءحبأخذحالعفوحمنهن،حوالصربحعليهنحوعىلحعوجهن.
َ ََْ ْ ُ ْ ٌ ُ ْ ًَ ْ َ َ َْ ُ ًُ َ َ ْ
سـ ُ
ِض ِمن َها
ولحاهللح :ح« َل يفرك مؤ ِمن مؤ ِمنة ،إِن ك ِر ِمنها خلقا ر ِ
وقالحر ُ ح
َ
َ
آخ َرح»حأوحقال:ح«حي ْ َ
ح
ري ُ »ح(رواهحمسلم).ح
(يحفحرحك)حأي:حيبغضحمنهاحشيئاح ُحيفحِضححبهحإىلحتركها.

ح

أما حاالعتذارحإليهاحعندحاخلطأحواالعرتافحبهحفهوحأدبحجمحوخلقحرفيع،حخاصةح
عندحغضبها.حفعليكحبكرسححاجزحاملعاندةحواملكابرة،حوإنحفعلتحهذاحفإنكحأنتحبنفسكح
تعودحزوجكحعىلحهذاحالعملحوهذاحاألدب،حفإذاحأخطأتح حوكانحاخلطأحمنكح حذهبحتح حإليهاح
ِّح
فستذهبحهيحوترجعح
ُح
واعتذرحتححمنها،حفإهناحتأخذحهذاحالتْصفحفإنحقْصحتححأوحأخطأتحح
إليكحباالعتذار.

ح

-7حإظهارحاملحبةحواملودةحللزوجةحبالقولحوبالفعل:
أماحبالقول :حفقدحقال حر ُس ُ
حاهلل ح
ول َّ
ُْ ُ َ ََ
ُ
ت ل ِك كأ ِِب َز ْر ٍع ِأل ِّم َز ْر ٍعح»ح(رواهحالبخاريحومسلم).حأيحيفحالوفاءحواملحبة.ح
«حكن
تعودح حالزوجحعىلحاستخدامحالعباراتحاإلجيابية،حكالدعواتحالصاحلة،ح
فينبغيحأنحي َّح
حيفححديث َم زرع الطويل حلعائشةح ح

:ح

أو حكلامت حالثناء .قل حلزوجتك :حلو حعادت حاأليام؛ حما حاخرتت حزوجة حغريك! حإن حالكالمح
العاطفيحيثريحاملرأة،حوهوحالسالححالذيحاستطاعحبهحاللصوصحاقتحامحاحلصونحوالقالعح
الرشيفة،حورسقةححمتوياُتاحالثمينة .حإنحالكلمةحالطيبةحتنعشحقلبحاملرأة؛حفقلهاحأنتحقبلح
أنحتسمعهاحمنحغريك.

ح

وأماحإظهارحاملحبةحبالفعل :حفعن حعائحشة حقالت:ح« حكُن ُت حأرش ُب حوأناححائ ٌض،ح ُث َّمح
حيف،حفيرش ُب،حوأتع َّر ُق حالعرق حوأناححائ ٌض،ح ُث َّمح
ُأناو ُل ُه حالنَّب َّي ح حفيض ُع حفا ُه حعىل حموضع َّ
ح
حيفح»حح(رواهحمسلم).ح
حاهللحعليهحوس َّلمحفيض ُعحفا ُهحعىلحموحضع َّح
ُأناو ُل ُهحالنَّب َّيحص َّىل ُ

ح
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و العرق:حالعظمحعليهحبقيةحاللحم.حوأتعرق:حأيحآخذحعنهحاللحمحبأسناين،حفكانح

النبيح

حيضعحفمهحمكانحفم عائشة

عليه حوسلم حوعائشة

حيفحاملأكلحواملرشب،حيفعلحذلكحصىلحاهللح

ححائض .حفقد حكان حالنبي ح

واملحبة؛حألنحاملرأةححائض.

حيفعل حذلك حإظهارا حللمودةح

ح

والتعبريحاملاديحعنحاحلب حيكون حمنحخاللحاهلديةحسواءحكانحذلكحبمناسبةحأوح
بغريحمناسبة،حواملفاجأةحهلاحوقعحمجيل .حاخرتحهديةحمعربة،حوليسحاملهمحيفحاهلديةحقيمتهاح
املاديةحعندحاملرأة؛حبلحبمناسبتهاحومالءمتهاحلذوقهاحوماححتبه،حوتعبريكحعنحشعوركحهبا،ح
ح

واستذكاركحهلا.

وكذلك حالتْصفات حالصغرية حاملعربة ،حمثل :حإن حوجدُتا حنائمة؛ حفضع حعليهاح
الغطاء.حاتصلحهباحمنحالعملحلتسلمحعليهاحفقطحوأشعرهاحبذلك.حقالحالنبيح  «:ل َ ْس َ
ت
ُّ ْ ُ َ ْ ُ
ْ َ َ
َّ ُ َ
َ ْ َ
ُْ ُ َ َ َ ً ََْ
هللِ ،إَل أ ِج ْرت بِ َهاَ ،ح ََّّت اللق َمة َت َعل َها ِِف ِِف ام َرأتِك ح»ح
تن ِفق نفقة تبت ِْغ بِها َوجه ا ِ
ح
(رواهحالبخاريحومسلم).ح
إن حذلك حجزء حمن حالذوق ،حإذا حتعود حاملرء حعليه؛ حفإنه حال حيتاج حإىل حكبري حجهدح
ملامرسته .حومن حمل حيتعود حذلك ،حربام حإذا حسمع حهذا حالكالم حيشعر حباخلجل حوباإلحراجح
ويفضل حبقاء حاألمور حكام حهي حعليه ،حبدال حمن حهذه حاملحاولة ،حالتي حربام حيعتربها حمغامرة .ح
أنتحبحاجةحإىلحأنحتدخلحعاداتحوسلوكياتحجديدةحيفححياتك،حوإالحسوفحتظلحتواجهح
املشكالت.

ح

 -1التعاون عىل العبادة:
َْ َعظم وسائل السعادة للبيت اْلسلم ،هعاون الزوْْ عل العبادات
والنوافل واْلذكار؛ ففي ذلك َرضاة هلل ،وإحياء للبيت ،وَرد لروهْ احلياة اْلمل فامح
أحىلحأنحترىحزوجنيحصاحلنيحيتعاوناحعىلحطاعةحاهلل.

ح
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احبكرة ححني حص َّىلح
عن حأمحاملؤمننيح ُجويريةح ح
،حأ َّن حالنَّب َّي ح حخرج حمن حعنده ُ
َ ْ ََ
ت لَع
الصبح،حوهيحيفحمسجدها،ح ُث َّمحرجعحبعدحأنحأضحى،حوهيحجالس ٌة،حفقال:ح«حما ِزل ِ
ُّ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ ُ ْ َ
ْ
اْلَال الِت ف َ
ت َبعد ِك أ ْربَ َع
ارقتُ ِك َعلي َها؟ ».حقالت:ح«حنعمحح»،حقالحالنَّب ُّيح :ح«حلقد قل
ِ
ِ
ََ َ
َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ َ
َ َْ
َ
َ َ
َّ
هلل و ِِبم ِد ِ،
ت منذ اَلومِ لوزنتهن :سبحان ا ِ
ات ،لو و ِزنت بِما قل ِ
ات ،ثالث مر ٍ
َكِم ٍ
َ َ َ ْ
ََ
َ َْ
َ َ َ
ح
َعدد خل ِق ِه َو ِرضا نف ِس ِه َو ِزنة َع ْر ِش ِه َو ِمداد َكِ َماتِ ِهح»ح(رواهحمسلم).ح
ح
فانظرحإىلححرصحالنبيح حعىلحإرشادحوتعليمحزوجته.
َ َ ُ َ ُ ً
ال قَ َ
حقالح :حقال حر ُس ُ
ام ِم َن
حاهلل ح :ح«حر ِحم اهلل َّ رج
ىحهريرة ح
وعن حأب ُ
ول َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ ْ َ ً َ ْ
َّ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ
َ
ت ِمنَ
اللي ِل فصَّل وأي َقظ امرأته فإِن أبت َنضح ِِف وج ِهها الماء ر ِحم اهلل امرأة قام
َ ْ
َّ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
جه ِه ال ْ َم َ
اء ح» .ح(رواه حأبو حداود ح،حح
و
ِف
ت
اللي ِل فصلت وأيقمت زوجها فإِن أَب نضح ِ
ِ
ح
وصححهحاأللباين).ح
فالقضيةحمبادلة،حإنحقْصتحالزوجةحفإذاحبالزوجحيذكرحويعني،حوإذاحقْص حالزوجح
فإذاحبالزوجةحتذكرحوتعني،حوكلحمنهامحمطالبحبتذكريحاآلخر،حفنحنحمطالبونحبالتعاونح
معحالزوجاتحيفحالعباداتحوالنوافل.

ح

وماحأمجلحالبيتحيومحأنحتغيبحشمسحذلكحاليومحوقدحاستعدحالزوجانحجللسةح
اإلفطارحمعا!حماحأحىلحهذهحاجللسة!حوماحأسعدحهذينحالزوجنيحبالتعاونحعىلحمثلحهذهح
العبادات!

ح

وقلحمثلحذلكحيفحقراءةحالقرآن،حوحضورحدرسحأسبوعيحأوححمارضةحعىلحاألقل،ح
والقيامحعىلحالفقراءحواملساكنيحيفحاحلي،حوغريهاحمنحاألعاملحالصاحلةحواخلريةحالتيحلوح
تعاون حالزوجان حعىل حمثل حهذه حاألمور؛ حلكان حذلك حعامد حالسعادة حالزوجية حوحالوُتاح
وروحها،حومنحجربحهذاحوجدحطعمحهذهحاحلياة.

ح
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 -1املامزحة واملرح مع األهل:
حفسبق ُت ُه ،حفلبثنا ححتَّى حإذا حرهقنيح

حقالت :حسابقني حالنَّب ُّي ح
عن حعائشة ح
ْ
َ
ال َّلح ُم حسابقنيحفسبقني،حفقال:ح« حه ِذ ِ بِ ِتل ِك ح»(واهحاإلمامحأمحدحيفحاملُسند ،حوابنححبان،ح
ح
وصححهحاأللباين).ح
فينبغيحللزوجحأنحينميحيفحنفسهحصفاتحالفكاهةحواملرححيفحبعضحاألحاينيحمعح
زوجه؛حلتقويةحأوارصحاملحبة.والحبأسحأنحينظمحالزوجحأوقاتاحخاصة حللمرححواللعبحمعح
الزوجة ،حفهذه حسنة حتضفي حعىل حاحلياة حالزوجية حالبهجة حوالسعادة ،حوتقطع حالروتنيح
ح

البغيضحفيها.

-٥1حقضاءححوائجحالزوجةحومساعدُتاحيفحبعضحاألعامل:
فالزوجة حبرش حتتعب حومترض ،حفعىل حالزوج حأن حيراعي حذلك حفيقوم حبمساعدُتا،ح
وقضاء ححوائجها ،حوالقيام حببعض حأعامل حاملنزل حعنها ،حفالرسول ح
خدمةحأهلهحبنفسهحكامحتقول عائشةح
ُسئلتحعائشةح

حكان حيقوم حعىلح

.

:ح«ماحكانحالنَّب ُّيح

يصن ُعحيفحبيته؟ح»قالت:ح«حكانحيك ُ
ُونحيفح

حالصالةح ح» ح(رواهح
حالصال ُحة حخرج حإىل َّ
مهنة حأهله ح -حتعني حخدمة حأهله ح -حفإذا ححرضت َّ
البخاري).ح

ح

(يفحمهنةحأهله)حقدحف َّرسهاحيفحاحلديثحباخلدمة،حوهيحمنحتفسريحآدمحبنحأبحإياسح
ح(الشامئل) حل ِّ
شيخ حالبخاري .حوقد حوقع ح ُمف َّرسا حيف َّ
لرتمذ ِّي حمن حطريق حعمرة حعن حعحائشةح
بحشاته،حوخيدُ محنفسه»ح(صحيح).
بلفظ:ح«ماحكانحإ َّالحبرشاحمنحالبرش:ح ُيف ِّيلحثوبه،حوي ُل ُ
َّ
ةحالر ُجلحأهله.
ويف
حاحلديثحالرتغيبحيفحالتَّو ُ
اضعحوتركحالتَّك ُّربحوخدم َّ
وعن ح ُعروة حبنحالزبريحقال:حسأل حر ُج ٌل حعحائشة ح
يعم ُل حيف حبيته حشيئا؟ ح» .حقالت :ح« حنحعم ،حكان حر ُس ُ
ول حاهلل ح

ح

حهل حكان حر ُس ُ
ول حاهلل ح
ف حنعل ُه حوخي ُ
يط حثوب ُهح
حخيص ُ

ويعم ُلحيفحبيتهحكامحيعم ُلحأحدُ كُمحيفحبيتهحح»ح(صحيححرواهحاإلمامحأمحد).

ح

ح

ح
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إذا:حفالتواضعحوالبساطةحمعحرشيكةحالعمرحمنحأسبابحالسعادة،حواملرأةحيفحالبيتح
ليستحمهال حأوحمتاعا،حبلحهيحإنسانحكالرجلحتشاركهحوتشاطرهحاألفراححواألتراح،حفعىلح
الزوجحأنحيقفحمعحزوجهحويعينها.

ح

 -88مراعاة شعورها ونفسيتها:
َ
ِّ َ ْ َ ُ َ ُ ْ
َ
حقالت:حقال حيل حر ُس ُ
ت ع ِِّّ
عن حعائشة ح
حاهلل ح :ح« حإِّن ألعلم إِذا كن ِ
ول َّ
َ
َ ًَ
َّ َ
َ َ َّ َ ْ
َ ُْ
ف حذلك؟ ح» .حفقال :ح« أما إِذا
تع
ِل غض َب» .حف ُقل ُت :ح« حمن حأين حتعر ُ
اضيةَ ،وإِذا كن ِ
ر ِ
ََ َ ْ َ ُْ
َ
َ ِّ َ َ ً َ َّ َ ُ َ َ َ َ ِّ ُ َ َّ َ َ ُْ
ُْ
ت ع َّ
تَ :ل
ِل غضب ،قل ِ
اضية ،فإِن ِك تقولِنيَ :ل ورب ُمم ٍد ،وإِذا كن ِ
كن ِ
ت عِّ ر ِ
َ َ ِّ ْ َ َ
حاهلل،حماحأه ُج ُرحإ َّالحاسمكح»ح(رواهحالبخاريح
اهللحياحر ُسول َّ
ورب إِبرا ِهيم ».ح ُقل ُت:ح«حأجلحو َّ

ومسلم).ح

ح

وهذا حاحلديث حيبني حلنا حكيف حكان ح
زوجه،ححتىحعرفحعنهاحهذاحاألمر.

حبدقة حمالحظته ،حومراعاة حشعور حنفسيةح
ح

ونلحظحيفحهذاحاحلديثحدقةحعنايةحرسولحاهللح
صارحيعلمحرضاهاحوغضبهاحمنحجمردححلفها.

حبمشاعر عائشة

ححتىح

ح

فإذاحاستقرحالزوجان؛حاستقرححالحكلحمنهام،حوعرفحكلحمنهامحماحيغضبحاآلخرح
وماحيرضيه،حوأسبابحكلحذلك،حفقدحمتكناحبإذنحاهللحمنحتوطيدحأسسحاحلياةحالزوجية،ح
والسريحهباحيفحالدروبحاآلمنةحاملفروشةحبالورودحوالرياحني،حوأمكنهامح-أيضا -حجتنيبح
أرسُتامحمسالكحالعرسحومواطنحالزللحوالنكد.

ح

والزوج حالذكي حيرص حعىل حاحرتام حنفسية حزوجته حفيغض حالطرف ،حوال حيكثرح
العتابحإالحيفحالتجاوزاتحالرشعيةحفالحبدحأنحيأخذحعىلحيدهاحفيها،حأماحماحعداهاحفالكاملح
عزيز،حوبعضحاخلصالحجبلةحيفحاملرأةحيصعبحتغيريها.

ح
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 -٥٢حالتقاربحاجلسدي:حليسحفقطحمنحخاللحالوصالحواملعارشة،حبلحاالعتيادح

عىلحالتقاربحيفحاملجالسحويفحاملسري.حوإنحكانحهناكحمنحالحيزالحيستحيحأنحيرىحالناسح
ح

امرأتهحمتيشحبجانبه،حأوححتىحمتيشحوراءه.

 -٥3تأمنيحاملساعدةحالعاطفيةحعندحاحلاجةحإليها:حفقدحتكونحاملرأةححامال،حأوحيفح
فرتةحالدورةحالشهرية؛ حوحتتاجحإىلحالوقوفحمعهاحمعنويا؛حوذلكحبتقديرححالتهاحالنفسية؛ح
فقدحقالحأهلحالطب:حإنحمعظمحالنساءحيفححالةحاحلملحأوحاحليضحأوحالنفاسحيعاننيحمنح
توتر حنفيس حتضطرب حمعه حبعض حتْصفاُتا .حومن حهنا ححتتاج حاملرأة حإىل حمؤازرة حعاطفيةح
ُحتشعرهاحبحاجةحالزوجحهلاحوعدمحاستغنائهحعنهاحخاصةحيفحمثلحهذهحاحلالة.
-٥4حالتفاهمححولحالقضاياحاملشرتكة.

ح

ح

-٥١حالتجديدحوإذابةحاجلليد:حبإمكانحاإلنسانح-حرجال،حأوحامرأةح-حأنحيقرأحكتابا،ح
أوحيسمعحرشيطا؛ححتىحيستطيعحأنحجيددحاحلياةحالزوجية!حوأنحيضيفحعليهاحمنحاملعاين،ح
والتنويع حيف :حامللبس ،حواملأكل ،حواملرشب ،حواألثاث ،حواملنزل ،حوطرق حاملعاملة،ح
ح

واملعارشة.حماحجيعلحاحلياةحتستمر،حوجتد،حوالحيترسبحإليهاحامللل،حأوحالسأم.

 -86ال تصنع األخطاء وال تضخمها :قه هكون َخطاء الزوْة َْ صنع
الزوج نفس  ،بحيث يكون هو اْلتسبب ِف حهوث هلك اْلخطاء وافتعال هلك
اْلشكالت
-٥7حجددححبكحلزوجتك:

ح

الحيمكنحأنحتستمرحسعادتكحالزوجيةحإالحبتجديدححبكحلزوجك،حفاحلبحهوح
الذيحيصنعحالزواجحالسعيد،حبلحهوحالباعثحعىلحكلحالتْصفاتحاحلميدة.
-٥8ححاعلمحأنحزوجتكحليستحأنت:

ح

ح

عىلحالرغمحمنحنقاطحاالتفاقحالتيحجتمعحبينكحوبنيحزوجتك،حفينبغيحعليكحأنح
ت قدرحماحتنفردحبهحعنكحزوجتكحمنحنقاطحاختالف،حفالحيمكنحالثننيحجيتمعانحيفحخليةح
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زوجيةحأنحيكوناحمتطابقنيحمتاماحتطابقحنصفيحالكرة،حوالبدحأنحيكونحكلحمنهامحمنفرداح
بشخصيةحمميزةحوذاتيةححمدودة،حجتعلهحبعيداحعنحالتامثلحمعحصاحبه.
-٥١ححالحتظنحأنحالكارثةحقدحوقعتحعندحأيحخالف:

ح
ح

قدحتنشأحاخلالفاتحواملنغصاتحواملشكالتحيفحأيححلظة،حوأليحسبب،حوذلكح
الختالفحرغباتحكلحمنحالزوجني،حوعندحذلكحعليكحأنحتتقبلحهذهحاالختالفاتحعىلح
أهناحأمرحطبيعيحالبدحمنه،حوحتاولحعالجهاحبالنقاشحاهلادئحواحلوارحالبناءحفلكلحداءحدواء،ح
ولكلحمشكلةحعالج،حفالحتيأسحإىلحمنحعالجحأيحمشكلةحإذاحكنتحتتطلعحإىلحتأسيسح
حياةحزوجيةحسعيدة.

ح

 -٢1ح ححاولححتايشحإثارةحاملوضوعاتحالتيحتثريححساسيةحزوجتك،حوتستدعيح
غضبها،حواجتنبحالقيامحأمامهاحبعملحيشءحتعرفحسلفاحأهناحالحترىضحعنه.

ح

-٢٥حالحتكنحمعارضحاحلكلحاقرتاححأوحرأيحيصدرحعنحزوجتك،حفإنحذلكحيؤملهاح
وفقدهاحاإلحساسحبقيمتهاحعندك،حمماحيؤثرحعىلحسعادتكامحالزوجية،حوعليكح– حبدالحمنح
ذلك -حأنحتشجعهاحعىلحإبداءحرأهيا،حوحتمدحهلاحالصوابحمنحآرائها،حوالحتظهرحاملعارضةح
ألمورحتعرفحأهناححمبوبةحومرغوبةحلدهياحإالحماحكانحفيهححمذورحرشعي،حويفحهذهحاحلالةح
عليكحالتوجيهحبلطفحولنيحورفق.

ح

-٢٢ح اعلمحأنحقوامةحالرجلحعىلحزوجتهحالحتعنيحالبطشحوالتعايلحوالتكرب،حوإنامح
تعنيحالرعايةحواحلفظحوالرأفةحوالرمحةحووضعحكلحأمرحيفحموضعهحشدةحولينا،حوالحشكح
أنحسوءحاستخدمحالرجلحلصالحياتهحاملعطاةحلهحيؤديحإىلحنقيضحالسعادة.
-٢3حاعرفحطبيعةحزوجتك:

ح

ح

إن حجانب حالعاطفة حلدى حاملرأة حأقوى حمنه حلدى حالرجل ،حوقد حيطغى حعليها حهذاح
اجلانبحفتقومحبتْصفاتحخاطئة،حوالواجبحعليكحعندئذحأالحتقابلحهذهحالثورةحالعاطفيةح
بثورة حأخرى حغضبية حمنشؤها حإرادتك حإظهار حرجولتك ،حفإن حالرجولة حاحلقيقية حتعنيح

116

فن التعامل مع الناس

التعقلحيفحمجيعحالتْصفات،حووضعحاألمورحيفحنصاهبا،حوقيادةحسفينةحاحلياةححتىحتصلحإىلح
برحاألمان.

ح
ح

-٢4حأشعرحنفسكحبالرضاحوالسعادة:

ال حتكن حكهؤالء حالرجال حالذين حال حيرون حما حعند حزوجاُتم حمن حاإلجيابياتح
والفضائل،حوالحينظرونحإليهنحإالحبعنيحالتقصريحواالنتقاص.
ح-٢١ححالحتتخيلحأنحامرأةحأحسنحمنحزوجتك.
-٢6حالحتفتشحعنحالعيوبحاخلفية.

ح
ح

ح

 -٢7ح حأسعد حزوجتك حتسعد :حأعط حلتأخذ ،حهذا حهو حأحد حقوانني حاحلياة ،حفإذاح
أعطيتحلزوجتكحالسعادةححصلتحعليها،حواعلمحأنحاملستفيدحاألولحمنحسعادةحزوجتكح
هوحأنت،حألنكحإذاحنجحتحيفحإسعادهاحفسوفحالحتدخرحوسعاحإلسعادكحوردحاجلميلح
إليك ،حفإحساس حاملرأة حاملرهف حيأبى حأن حيأخذ حوال حيعطي؛ حألهنا حبطبيعتها ححتب حالعطاءح
والبذلحوالتضحيةحمنحأجلحمنححتب.
وإلسعادحزوجتك:

ح

ح

 قمحباستشارُتاحيفحأمورك.
 استخدمحمعهاحاألسلوبحالرقيق.

ح
ح
ح

 تلطفحيفحاألوامرحوالحتقرنحأوامركحبالتعايلحوالتكرب.
 وفحرحهلاحماحيلزمهاحمنحنفقةحوماححتتاجهحمنحأجهزةحمنزلية.
 مازحهاحوالعبهاحوضاحكهاحيفحبعضحاألوقات.

ح
ح

 اجعلحهلاحجزءحاحمنحوقتك،حوالحجتعلحعملكحيلهيكحعنحإيناسها.
 أعلمهاحبحبكحهلاحوغريتكحعليها.
 قدمحهلاحاهلدايا.

ح

ح

ح
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 راعحتوترهاحصحيحاحونفسيحاحواجتهدحيفححلحمشكالُتا.
 جتاوزحعنحهفواُتاحوالحتكثرحعليهاحالطلبات.
-٢8حاهتمحبالنظافة:

ح

ح

ح

من حأهم حاألمور حالتي حيسعد حهبا حالرجل حمع حاملرأة حوتسعد حهبا حاملرأة حمع حالرجلح
النظافة،حوإنحإمهالحهذاحاجلانبحيوجبحنفورحكلحمنحالطرفنيحمنحاآلخر،حوقدحنشأتح
خالفاتحزوجيةحومشكالتحأدتحإىلحالطالقحبسببحإمهالحالرجلحتنظيفحفمهحأوحبدنهح
أوحإبطهحأوحإرصارهحعىلحالتدخني،حأوحتركهحتنظيفحاحلاممحبعدحقضاءححاجته،حأوحغريحذلكح
منحاألمورحالتيحتدلحعىلحعدمحاكرتاثحالرجلحبأمرحالنظافة.
-٢١ححالحتكنحرسيعحالغضب:

ح

ح

إن حالتخلص حمن حالغضب حبالكلية حأمر حعسري ،حإال حأن حالعاقل حال حيكون حرسيعح
الغضبحبحيثحيستفزهحأيحتْصف،حوكذلكحفإنهحالحيسيطرحعىلحالغضبحبحيثحيصبحح
من حسامته ،حفإنه حإذا حكان حكذلك حفقد حالسعادة ،حوامتألت ححياته حبالنكد حواألحزان ،حألنح
الغضب حإذا حزاد حعن ححده حخرج حعن ححدود حالعدل حوالرمحة حواإلنصاف ،حإىل حالظلمح
والقسوةحواإلجحاف.

ح

إن حكثري حمن ححاالت حالطالق حتقع ححتت حتأثري حالغضب ،حولذلك حفإن حالرجل حإذاح
هدأتحثورةحغضبهحندمحعىلحهذاحالتْصفحالذيحوقعحمنه،حوقدحيكونحطالقاحبائناحفالحينفعح
ندمهح حينئذ،حوخيرسحزوجتهحالتيحيبها،حوالحيمكنحلهحاستدراكحأمرهحإالحأنحينكحهاحرجلح
آخرحويطلقها،حوهذاحمنحأشقحاألمورحعىلحذيحاألنفة.
-31ححالححتتفظحبذكرياتحاآلالم:

ح

ح

بعضحالرجالحجيعلونحألخطاءحزوجاُتمحوهفواُتنحوسوءحتْصفاُتنحخزانةحيفح
صدورهم،حويظلونحجيمعونحهذهحاألخطاءحواهلناتحوالكلامتحاملؤملةحخطأحخطأحوكلمةح
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كلمة،ححتىحإذاحوقعحخالفحماحفتحوا حتلكحاخلزانةحوأخرجوا حماحبداخلهاحمنحذكرياتح
ح

اآلالمحمماحيزيدححجمحاملشكلةحويوسعحرقعةحاخلالف.

وال حيمكن حهلؤالء حأن حيسعدوا حيف ححياُتم حالزوجية حطاملا حأهنم حيتفظون حهبذهح
الذكريات حاملؤملة ،حوالواجب حعليهم حأن حيفتحوا حتلك حاخلزانة حويلقوا حما حبداخلها حوالح
يتفظوا حإال حبالذكريات حالسعيدة ،حواأليام حاجلميلة ،حوالليايل حالرائعة حالتي حقضوها حمنح
زوجاُتم،حفاحلرحمنحراعىحودادححلظة!!
-3٥حاجتنبحالنقدحالعقيم:

ح
ح

هناكحفرقحبنيحالنصححواإلرشادحالذيحتفوححمنهحرائحةحاملحبةحواالحرتامحوبنيح
ح

النقدحالعقيمحالذيحهوحنوعحمنحالتوبيخحوالتعيري.

إن حهذا حالنوع حمن حالنقد حسهم حقاتل حللسعادة حالزوجية حإذا حتكرر حوانعدمت حفيهح
اللباقةحواللطف.

ح

إنحعىلحالزوجحأنحيتحىلحبالكياسةحعندحنصححزوجتهحوإرشادهاحإىلحأمرحما،حفمعح
أهناحأقدرحعىلححتملحأخطاءحزوجهاحمنحالغري،حإالحأهناحإنسانةحذاتحمشاعر،حفإذاحماحنفرح
قلبهاحصعبحردهحإىلحمكانه،وعندئذحتبدأحمنغصاتحاحلياةحيفحالعمل.
-3٢حالحتكنحزوجحاحجاهالح:

ح

ح

إن حاجلاهل حباحلياة حاجلنسية حبني حالزوجني حيؤدي حإىل حالنفور حاملتبادل حبينهام ،حوقدح
يتعذرحمعحذلكحاستمرارحتلكحاحلياةحالزوجية،حفيلجأحالزوجانحإىلحاالنفصال.
ح-33حالححتاولحفرضحرأيكحبالقوة:

ح

ح

إنحاإلقناعحيشءحوفرضحالرأيحبالقوةحيشءحآخر،حوالحيلجأحإىلحهذاحاألخريحإالح
منحقْصحرأيه،حوضعفتححجته،حوزلحمنطقه،حوماحأمجلحهذهحاحلكايةحالتيحيروىحفيهاحأنح
زوجاحقبضحعىلحطائرحصغري،حوأخذحيتأملهحمعحزوجته.

ح
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ثمحقال:ح«حماحأمجلحهذاحالعصفور! ح» .حفأجابتحالزوجة:ح«حعفوحا حإهناحعصفورة ح».حح
ح

فقالحالزوج:ح«حعصفورح».حفقالتحالزوجة:ح«حعصفورةح».

وتشبثحكلحمنهامحبرأيه،حواحتدمحاجلدال،حوحتولحإىلحمناقشة،حفمشاجرةحملحُتدأح
نارهاحإالحبعدحوقتحطويل.

ح

وبعد حمِض حسنة حتذكر حالزوج حهذه حاحلادثة حفقال حلزوجته حضاحكحا :ح« حأتذكرينح
تلك حاملشاجرة حالبلهاء حبخصوص حالعصفورة؟ ح» .حقالت :ح« حنعم حأذكر ،حوقد حفكرت حيفح
الطالقحيومذاك،حولكننيحأشكرحاهللحعىلحالنهايةحالسعيدة،حوأعرتفحلكحياحعزيزيحأنكح
ح

كنتحعىلحخطأحيفحإحداثحكلحهذهحاألزمةحبسببحعصفورةح».

فقالحالزوج:ح«حعصفورة!حولكنهحعصفورح».ححقالت:ح«حكال!حبلحعصفورةح».
واحتدمحالقتالحمنحجديد!!

ح

ح
ح

كمحهناكحمنحعصفورحوعصفورةحوراءحاملشاجرات!

حاول حأال حتفرض حرأيك ،حوإذا حرأيت حعدم حاستعداد حالطرف حاآلخر حلقبولهح
فاسكتحلتوفرحعىلحنفسكحمتاعبحالححاجةحلكحهبا.
-34حالح ُحتغحذححنفسكحباألفكارحالسوداء:

ح
ح

بعضحالناسحجياهدونحضدحالسعادةحكامحجياهدحالغريقحضدحمنحيسعىحإلنقاذه.
الحتقلحإنحالسعادةحوالتفاؤلحرضبحمنحالوهم،حبلحقل:حإنحعىلحعينيكحغشاوةح
متنعكحمنحرؤيةحالرسورححيثحهو.

ح

ارفعحهذهحالغشاوة،حوثقحبامحيساعدكحعىلحرؤيةحماحهوحمجيلحوجيدحيفحنفسكحويفح
غريك حويف حالعامل حمن ححولك ،حوال حتسرتسل حوراء حضاللك حوأوهامك .ح[املوسوعةح
النفسية].

ح

ح
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-3١حح ُحلـمححنفسكحأوال:

ح

إذاحرأيتحتغيرياحيفحسلوكحزوجتكح ُحقمحبإصالححماحبينكحوبنيحربك،حواطلبحمنهح
ح

أنحيصلحها.

ح

-36حاشرتكحمعحزوجتكحيفحاألعاملحاخلريية:

إنحاشرتاككحمعحزوجتكحيفحأعاملحخرييةحتزيدحاملحبةحبينكام،حفالعطاءحمنحاألمورح
اهلامة حالتي حتؤدي حإىل حمزيد حمن حالرتابط حبني حالزوجني ،حفعليكام حأن حتتناقشا حبشأن حيتيمح
تكفلونه ،حأو حأرسة حفقرية حتدعموهنا ،حأو حمرشوع حخريي حكبناء حمسجد حأو حمدرسة حأوح
مستشفىحأوححفرحبئرحأوحغريحذلكحمنحاملرشوعاتحاخلرييةحالتيحيمكنحأنحتسهمونحفيهاح
معا.

ح
-37حشاركحزوجتكحمتعتها:

ح

إذاحكانحلزوجتكحهوايةحمنحاهلواياتحكالعنايةحبالزهورحوزراعتها،حأوحالقراءة،حأوح
صناعةحبعضحالتحفحالبسيطة،حفمنحاألفضلحأنحتشاركهاحيفحذلكحولوحلبعضحالوقت،ح
ح

فإنحذلكحيسعدهاحكثرياحويقويحثقتهاحفيكحويفحنفسها.

وإذاحاشرتكتامحيفحقراءةحكتابحوتناقشتامححولحقضاياهحكانحذلكحجيدا،حوكذلكح
إذاحاشرتكتامحيفححفظحبعضحسورحالقرآنحوتسابقتامحفيمنحيسبقحاآلخرحباحلفظحازدادتح
سعادتكام،حمعحماحستحصالنحعليهحمنحفائدةحوأجرحكبري.
-38حمارسحالسعادةحالزوجية:

ح

ح

إنحمعرفةحكلحيشءحعنحقيادةحالطائراتحالحيؤهلحاملرءحلكيحيقودحطائرة،حولكنح
عليه حأن حيتدرب حعىل حذلك حويطبق حما حتعلمه حنظريا .حكذلك حاألمر حيف حجانب حالسعادةح
الزوجية،ححيثحالحيكفيحمعرفةحقواننيحهذهحالسعادةحيفححصوهلا،حواملفيدحيفحذلكحملنح
ينشدحالسعادةحالزوجيةحأنحيامرسحبصورةحفعليةحهذهحالسعادة،حوذلكحبتطبيقحقواعدهاح
وتنفيذحقوانينهاحبصورةحفعليةحيفححياتهحالزوجية.

ح
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-3١حانظرحإىلحمنحهوحأسفلحمنك:

إذا حأردت حأن حتدوم حعليك حسعادتك حالزوجية حفانظر حإىل حمن حيعاين حفقدان حهذهح
السعادةحبصورةحدائمة.

ح
ح

 انظرحإالحمنحيعيشحيفحنكدحدائمحوتعاسةحمستمرة.

 انظرحإىلحمنحالحيستطيعحتوفريحرضوراتحاحلياةحلزوجتهحوأوالده.
 انظر حإىل حأصحاب حاألمراض حاملزمنة حالتي حأفقدُتم حالفرح حوالبهجةح
واالستمتاعحباحلياة.

ح

 انظرحإىلحغريكحممنحتعدواحمنحالزواجح ح -حرجاالحونساء ح -حومعحذلكحملح
جيدواحطريقاحللزواجحواالستقرار.
-41حكنحدائمحاالتصالحبربك:

ح

ح

إنحدوامحاالتصالحباهللحتعاىلحكفيلحبإسعادك،حوإنحانقطاعحصلتكحباهللحعزحوجلح
ح

كفيلحبشقائك،حولكيحتكونحدائمحالصلةحباهللح :
 حافظحعىلحالصلواتحاخلمسحيفحمجاعة.
 اجتهدحيفحأداءحالنوافل.

ح

ح
ح

 أكثرحمنحذكرحاهللحعزحوجل.

 عليكحبكثرةحالدعاءحوالثناءحوالترضعحإىلحاهلل.
 أكثرحمنحاالستغفار.
 أكثرحمنحتالوةحالقرآن.
 حأكثرحمنحالصالةحعىلحالنبيح

ح
ح
ح

.

 التزمحالتزاماحكلياحبأداءحالفرائضحوتركحاملحرمات.
 صاحبحمنحيذكركحباهلل.

ح

ح

ح

ح
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 احرضحجمالسحالعلمحوالذكر.
 طهرحبيتكحمنحاملنكرات.
وصاياحعملية:

ح
ح

ح

هذهحوسائلحهامةحن َّحفذهاحرجلحمعحزوجتهحفكسبهاحفحاولحأنتحأنحتكونحمثلهح
ح

وتذكرحأنحأعظمحوسيلةحتقوىحاهللحتعاىل.حيقول:ح

أتصلحهباحعندماحأكونحيفحالعملحوأسألحعنها.
ُح

ححاألشياءحالتيحعملتهاحيفحالبيت.
 أمدح ُ ح
 أشرتيحالوجبةحالتيححتبها.

ح
ح

ح
ح

 أساعدهاحيفحأعاملحاملنزلحبنيحفرتةحوأخرى.

 أذكرها حبأعامهلا حيف حالصباح حواملساء حومواعيد حأخذ حالدواء حإن حكانتح
مريضة.

ح
ح

 أرشكهاحيفحمهوميحوآخذحرأهيا.

 أذكرهاحبقراءةحسورةحالكهفحوالدعاءحيومحاجلمعة.

ح

 أكون حمنطقيا حيف حطلبايت حوأتذكر حدائام حأهنا حتكون حمتعبة حأو حغريها حمنح
الظروفحكاحلملحوغريه.

ح
وفن حتعامله حمع حزوجاتهح

 أحرص حأن حأتعلم حمن حسرية حاحلبيب

ح

أمهاتحاملؤمننيحرضوانحاهللحعليهن.

 إحياء حمفهوم ح(نحن حال حنختلف حعىل حالدنيا) ح ،حفال حنختلف حعىل حتسميةح
مولودحأوحقطعةحأثاثحأوحنوعحطعام.
 التغيريحالشكيلحأمامهاحبنيححنيحوآخر.

ح
ح
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أهمحالقواعدحيفحمعاجلةحأخطاءحالزوجة:ح
ح

• اللومحللمخطئةحالحيأيتحبخريحغالبحا.
ح

• أبعدحاحلاجزحالضبابحعنحعينها.

• استخدمحالعباراتحاللطيفةحيفحإصالححخطئها.
• تركحاجلدالحأكثرحإقناعحاحمنحاجلدال.

ح

ح

• ضعحنفسكحمكاهناحثمحابحثحعنحاحلل.
• ماحكانحالرفقحيفحيشءحإالحزانه.
• دعهاحتتوصلحلفكرتك.

ح
ح

• عندماحتنتقدهاحاذكرحجوانبحالصواب.
• الحتفتشحعنحأخطائهاحاخلفية.

ح

ح

ح
ح

• استفرسحعنحخطئهاحمعحإحسانحالظنحوالتثبت.
ح

• امدححعىلحقليلحالصوابحيكثرحمنهاحالصواب.

• تذكرحأنحالكلمةحالقاسيةحيفحالعتابحهلاحكلمةحطيبةحمرادفةحتؤديحاملعنىحنفسه.
• اجعلحاخلطأحهينحاحويسريحاححوابنحالثقةحيفحنفسهاحإلصالحه.
• تذكرحأهناحتتعاملحبعاطفتهاحأكثرحمنحعقلها.

ح

ح

ح
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إن حثمة ححساسية ححتدث حبعد حالزواج حمن حقبل حأهل حالرجل حجتاهه حوجتاه حزوجتهح
باألخصحفيتصورحالوالدانحوبخاصةحاألمحبأنحهذهحالزوجةحقدحسلبتحابنهمحمنهمحوماحإىلح
ذلكحمنحتصورات،حولدرءحهذهحاملفسدةحجيبحعىلحالزوجنيحاآليت:ح

ح

 أنحيعلمحالرجلحأنحأوىلحالناسحبهحأمهحبالدرجةحاألوىلحثمحأبيهحثمحزوجته.
 جيبحمداراةحاألمحبعدحالزواجحوإظهارحهذهحاملداراةحوإشعارهاحهبا.
 عىل حالرجل ححتمل حأخطاء حأمه حوالصرب حعىل حجتاوزاُتا حومقابلة حاإلساءةح
منهاحباإلحسان ،حوأنحيأمرحزوجتهحبذلكحوأنحتصطنعحاملحبةحإنحملحتكنح
فعال.
 التهادي حباملناسبات حوغري حاملناسبات حويفضل حأن حتكون حالزوجة حهيح
التيحُتديحاهلداياحلألمحأوحاألب.
 عىل حالرجل حأن حيأمر حزوجته حبعدم حالتدخل حيف حشؤون حالغري ح( حاإلخوةح
واألخواتحاألم.
 أنحيأمرحالرجلحزوجتهحبعدمحالتدخلحعندماحيزجرحأهلهحأوالدهحوعليهاح
أالحتتأثرحبذلكحوالحتبديحمعارضة.
 عىل حالرجل حأال حيعترب حكالم حزوجته حوأخبارها حمن حاملسلامت حالقطعيةح
فيبنيحعليهححكامح.
 عدم حإفشاء حاملشاكل حالزوجية حاخلاصة حبينهام حألشخاص حآخرين حيفح
البيت .ح
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ح

-٥حاستقبالحالزوجحوالبشاشةحيفحوجهه:

خرج حالرجل حمن حعمله حمتعبا حمرهقا ،حفقد حقىض حيوما حشاقا حمليئا حبصخبح
املراجعني،حومشاكلحالعملحوكثرةحاملعامالت،حوزادحالزحامحيفحالشوارعحتعبهحتعبا ،حثمح
فتححبابحبيتهحيريدحاهلدوءحوالراحةحوالسكنحالنفيسحيفحمملكتهحاخلاصة،حفتححالبابحفإذاح
زوجته ح أمامه،حدخلحليجدحالسعادةحمعحزوجتهحوأطفاله،حفإذاحزوجتهحبجامهلاحتستقبلهحوقدح
ارتسمتحابتسامة حمجيلةحعىلححمياها،حوإذاحهيحتطبعح ُقبلة ححانية حعىل حخدهحمهللة حمرحبة،ح
فنيسحمهومحيومهحوذهبحالتعبحواإلرهاق.

ح

يلتفتحيمنة حويرسة حفإذاحالبيتحمجيلحونظيف،حوإذاحالطعامحالشهيحقدحأعد،حوإذاح
بأطفالهحكالورودحبجاملحلباسهم،حوإذاحبالروائححالزكيةحتفوححمنحأركانحالبيت،حفياحهلاحمنح
سعادةحوأنسحورحابة.حكلحذلكحبفضلحاهللحثمحبفضلحملساتحيديحتلكحالزوجةحالغاليةح
التيحتعدلحالدنياحوماحفيها.

ح

-٢ح التجملحوالتزينحله:
إن حاملرأة حبأنوثتها حونعومتها حفقط حقادرة حعىل حكسب حقلب حالرجل حوالتأثري حفيه،ح
فكيفحإذاحأضيفحإليهحالتزينحوالتحيل؟حعندهاحيصبححالرجلحأسرياححكسريا.
-3ح املرححواملزاححواللطفحمعحالزوج:

ح

ح

فإهنا حبكلامُتا حالرقيقة ،حوبسامُتا حالعذبة ،حمتأل حأركان حالبيت حسعادة ،حوبحركاُتاح
اخلفيفةحوألعاهباحاجلديدة،حتبددحالروتنيحواملللحيفححياُتاحالزوجية.حفهيحبتوددهاحلزوجها،ح
واالقرتابحمنه،حوالقعودحإىلحجنبهحومالطفته،حتأرسحعنيحزوجها،حومتلكحقلبهحولبهحفالح
ينظرحإىلحغريها.

ح

 -4االعرتافحبجميلحالزوجحوشكره:

ح

كلامتحشكرحوثناء،حعذبةحاأللفاظ،حرقيقةحاملعاين؛حتفعلحيفحالرجالحاألفاعيل.

ح
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 -١االعتذارحوالرجوعحإليهحعندحاخلطأ:
إنحاملرأةحبرش،حوهيحعرضةحللتقصريحيفححقحزوجهاحمهامححرصت،حفكيفحهيح

إذاحأمهلتحأوحغفلتحعنحهذاحاحلق؟!ولذلكحفمنحأعظمحاألساليبحالتيحتعوضحهباحاملرأةح
هذاحالتقصري:حاالعتذارحللزوج،حوالرجوعحإليهحعندحاخلطأ.

ح

حجبلت حعىل ححمبة حاملرأة حوالفتنة حبكلامُتا ،حوإن حكلمة حالتأسف،ح
إن حنفس حالرجل ُح
واالعتذارحمنحالزوجةحلزوجها،حهلاحتأثريحعجيبح،حجمردحكلامتحطيبات،حوفجأةح حينقلبح
الغضبحإىلحرضا،حوالعبوسحإىلحابتهاج،حفيصبححاألسدحمححال حوديعاحوتتحولحاحلمرةحمنح
َْ
ُ
ََ ُ ْ ُ ُ
محرةحغضبحإىلحمحرةحخجل!قال حر ُس ُ
ِبك ْم بِنِ َسائِك ْم ِم ْن أه ِل
ول َّ
حاهلل ح :ح«حأَل أخ ِ
ُّ
ْ َ َّ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َ
َ َ َ َ َ ْ
َ َ
َ َ
اءت َح ََّّت تض َع ي َدها ِِف ي َ ِد
العئُود لَع َز ْو ِج َها ال ِِت إذا غ ِضب ج
اْلن ِة؟ الولود الودود
َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ ْ ً َ َّ َ ْ َ
زو ِجها وتقولَ :ل أذوق يمضا حَّت ترًض »ح(رواهحالنسائيحوغريه،حوحسنهحاأللباين).ح
َ
َ ُ ْ َ َ ْ َ
َُ ُ َُ ُ َُ ُ
الِت إذا ظ ِل َمت قالت :ه ِذ ِ ي َ ِدي ِِف ي َ ِد َك َل
ود
ويفحرواية:ح«حالودود الولود العؤ
ِ
َ َ
ُ ُ َ ْ ً
ح
أذوق يمضا َح ََُّّت ت ْرًض»ح(رواهحالدارقطني،حوحسنهحاأللباين).
الودود:حاملتحببةحإىلحزوجها،حالولود:حكثريةحاألوالد،حالعئود:حاملعتذرةحالراجعةح
لزوجهاحعندحالتقصري.

ح

 -6معارشتهحبحسنحالسمعحوالطاعة:

ح

برشطحأنحتكونحهذهحاملعارشةحطاعة حيفحغريحمعصيةحاهللح ،حوهذاحمنحالوسائلح
التيحمتلكهاحاملرأةحلكسبحقلبحزوجها،حبلحوفوقحذلكحكسبحرضاحرهباح .حقالحرسولح
َ َ ُّ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
اعت
اهلل ح  :ح« حإذا صلت املرأة َخسها وصامت شهرها ،وحصنت فرجها ،وأط
ْ
َّ
َ ََ ْ ُ
َْ َ َ
ْ ِّ ْ َ
ت ح» ح(رواه حابن ححبان ،حوصححهح
اب اْلَن ِة ِشئ ِ
زوجها ِقيل لها :ادخ ِِل ِمن أي أبو ِ
ح
األلباين).

ح
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 -7خدمة حالزوج حوالقيام حعىل حشئونه :حفالزوجة حالصاحلة حتتقرب حإىل حاهلل ح ح
بخدمةحزوجها،حوبعضحالنساءحقدححباهاحاهللح ححسنحتْصف،حوعقلحوتدبري؛ححتىحأهناح
تقومحببعضحاألعاملحاخلاصةحبزوجهاحنيابةحعنه،حوذلكحفضلحاهللحيؤتيهحمنحيشاء.
 -8إعانتهحعىلحطاعةحاهللحوحثهحعىلحفعلحاخلريات:

ح

ح

فكمحمنحالبيوتحهدمتحبسببحكثرةحاملعايصحالاليتحيقعنحفيهاحأوحالاليتحامتألتح
البيوتحهبا،حو الحخيتلفحاثنانحعىلحأنحاملعصيةحجتلبحاهلمحوالغم،حوتولدحالشقاءحوالتعاسة،ح
ح

وجتلبحسواداحيفحالوجهحوقسوةحيفحالقلب،حوتتبدلحالسعادةحإىلحشقاءحواحلبحإىلحكره.
حألع يحاهللحفأرىحذلكحيفحخ ُحلقحامرأيتحودابتيح».
ُح
قالحأحدحالسلف:ح«حإين

ح

وقال حابن حالقيم :ح« حوللمعايص حمن حاآلثار حالقبيحة حاملذمومة حاملرضة حبالقلبح
ح

والبدن،حيفحالدنياحواآلخرة،حماحالحيعلمهحإالحاهللح».

 -١حأنحتتْصفحاملرأةححسبحرغبته،حفالحخترجحاملرأةحمنحبيتحزوجهاحإالحبإذنه،ح
والحتُدخلحللبيتحأحدحاحإالحمنحيرىضحلهحالزوج،حوأالحتصومحتطوعاحإالحبإذنه،حوأالحتنفقح
منحمالهحإالحبإذنهحأوحبرضاه،حوأيضاحالحتنفقحمنحماهلاحإالحبعدحمشاورتهحورضاه.
-٥1حأنحتكونححافظةحملالحزوجها،حفالحترهقهحبكثرةحطلباُتا.

ح
ح

-٥٥أنحتتعرفحعىلحكلحماحيفرحهحفتكثرحمنهحوكلحماحيغضبهحفتحاولحاإلقاللح
منه.

ح
-٥٢حأنحتنتقيحألطفحالكالمحوأحالهحعندحالتحدثحواجللوسحمعه.

ح

-٥3حأنحتكونححريصةحعىلحإشعارهحباحلبحواالحرتامحوالتقديرحله.

ح

-٥4حأنحتراعيحأقاربهحوأهلهحوتقديرهمحوخاصةحوالديهحوإخوانهحوأخواته.
 -٥١ححتى ححتتفظي حبحب حزوجك حوباهلدوء حواالستقرار حالعائيل حعليك حبتهيئةح
هذ احاجلوحبنفسك،حفبإمكانكحأنتحوحدكحبصفتكحربانحسفينةحالزوجحأنحتقوديحالسفينةح
إىلحبرحاألمان.حوإليكحبعضحاإلرشادات:ح

ح

ح
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 الحتحذح ُحكريحلهحمشاكلكححتىحينتهيحمنحتناولحطعامه.
 احريصحعىلحاالهتاممحبمظهركحداخلحاملنزل.
 تعلميحكيفحترتمجنيحعباراتحزوجك.ح

ح
ح

ح
ح

 الحتطلبيحمنحزوجكحالسكوتحإذاحكانحيمزح.

 الحتقويلحلهحدائام حإنهحأكربحسناحمنحأنحيفعلحبعضحاألشياءحالتيحيريدحأنح
يفعلها.

ح

 حافظيحعىلحمواعيدكحعندحعودتكحللمنزل.

ح
ح

 الحتشرتيحهديةحلهحثمحتطالبينهحبثمنها،حوالحتورطيهحيفححفالتحمفاجئة.
 إذاحكانحدخلكحأكثرحمنحدخلهحجتنبيحاحلديثحعنحهذاحاملوضوعحفإنهحقدح
جيرححكربيائه.
ح
 ابدئيحيومكحبابتسامةحمجيلة.

ح

 اجعيلحالرسيرحمكاناحللرومانسيةحواهلدوء
 اقرتب حمنه حوهو حنائم عل الرسير حأثناء حتقلباتك حولفيه حبذراعيك حهبدوءح
ليشعرحبحنانكحدونحأنحتوقظيه.

ح

 داعبيحشعره حورقبتهحبأناملكحالناعمةححينامحيريدحأنحيغفو حوكأنهحالحزالح
طفالححصغريحاح.

ح

 جيب حأن حيكون حصوتك حهادئحا ،حناعامح حومجيالح ،حمثل حالنسمة ،حوأنح
تتدرب عل طبقة حصوتية حأو حنغمة حمعينة حتستعملينها حفقط عل الرسيرح
بغضحالنظرحعنحاملوضوعحالذيحتتحدثانحفيه.

ح

 عطريحالرسيرحوالفراشحواملخداتحبعطركحاملفضلحلدىحزوجك.

ح
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 الحتنيسحدورحالقدمنيحيفحالرسير،حفبإمكانكحاستعامهلامحيفحمداعبةحقدميح
زوجكحوأنتامحتتحدثان.

ح

 يف ححالحكنتامحتنامانحظهرا حلظهر،حاحريص عل أنحيشعرحزوجكحبقربكح
ح

منهححتىحوهوحالحيراكحبلمساتحخفيفة.

 احريص عل أنحتكونحمستعدةحعندماحيراكحزوجكحعندحالصباح.
 تزينيحعندححلولحوقتحالذهابحإىلحالرسير.

ح

ح

 إياكحأنحتكلميحزوجكحعنحاملشاكلحمتىحماحالمستحالرسير،حتكلميح
ح

عنحأيحيشءحواتركيحمهومحالبيتحوالطلبات.

 اجعيلحالرسيرحمكاناحتُنسىحفيه حالدنياحبامحفيهاحسواكام حوكأنكامحأنتامحفقطح
املوجودانحيفحهذاحالعامل.

ح

ح
ح
 تعامالحمعحبعضكامحكاألطفالحالحكالرجال!!! حوذلكحبأنحيتنازلحالرجلح
عن حكربيائه حواملرأة حعن عنادها ححال حاخلالف حويكونا حكاألطفال حماح
أرسع حان حخيتلفوا حوما حأمجل أن حيصطلحوا؟ حإذا حغضبحتح زوجتك يومحاح
عليك حورفعحتح حصوُتا حفانظر حاليها حوقل حهلا :حهل حتصدقني حأنك حرائعةح
زوجك يومحا حعليكح
وأنت حغضبى ح ،حوابتسم حيف حوجهها .حوإذا حغضبح ُح
فابتسميحيفحوجههحوقويلحله:ح«حمهامحفعلتحسأظلحأحبكح».
 ليعاملحكلحمنكامحاآلخرحأحيانحاحكأنكامحتلتقيانحألولحمرة.

ح
ح

 الحتناماحقطحعىلحمشكلةحدونحالوصولحإىلححلحهلاحأوحاتفاقحماحبشأهنا.
 تفادياحالثورةحاملجنونةحمعحاحيفحوقتحواحد.
 ليحرتمحكلحمنكامححياةحاآلخرحاخلاصة.

ح
ح

ح
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أوالدنا حأمانة حعظيمة حيف حأيدينا ،حإذا حتواصلنا حمعهم حبطريقة حسليمة حكسبناهم،ح
ونجحوا حيف ححياُتم حالدنيا حوحني حيلقون حرهبم ،حوإال حفاخلسارة حفادحة .ح
وإنحمنحأبرزحوسائلحتربيتهمحتعلمحمهاراتحاالتصالحالفعال،حبلغاته حاللفظيةحواجلسديةح
والتعبريية .حلنقطفحذلكحنجاححاحباهرحاح،حوبرحا حوفيحا .ححتىحيأيتحيومحيقولحفيهحاهللحﭨ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ح(الطور:ح.)٢٥ححلمةحأرسيةحدائمة.حدنياحوأخرىحبإذنحاهللحتعاىل.

ح

ومعاملةحاألبناءحفنحيستع يحعىل حكثريحمنحاآلباءحواألمهاتحيفحفرتةحمنحفرتاتح
احلياة.حوكثرياحماحيتساءلحاآلباءحعنحأجدىحالسبلحللتعاملحمعحأبنائهم.ح

ح

واحلقيقةحأنحإحساسحالولدحبنفسهحيأيتحمنحخاللحمعاملتكحله،حفإنحأنتحأشعرتهح
أنه ح« حولد حطيب ح» ،حوأحسسته حبمحبتك،حفإنه حسيكون حعن حنفسه حفكرة حأنهحإنسان حطيبح
مكرم ،ح وأنهحذوحشأنحيفحهذهحاحلياة.حأماحإذاحكنتحقليلحالصربحمعه،حتشعرهحأنهح«حولدحغريح
طيبح»،حوتنهالحعليهحدوماحباللومحوالتوبيخ،حفإنهحسينشأحعىلحذلك،حويكونحفكرةحسلبيةح
عنحنفسه،حوينتهيحاألمرحإماحبالكآبةحواإلحباط،حأوحبالتمردحوالعصيان.ح

ح

إن حالرتبية حفن حوليست حوراثة ،حوإنام حهي حعلم حمكتسب ،حوهنج حينبغي حتعلمهح
وترسمه ،حوال حسيام حيف حعْص حتعقدت حمسالكه ،حوكثرت حموارد حالتأثري حفيه حعىل حأوالدنا؛ح
حتىحملحنعدحوحدناحالذينحنقومحبرتبيتهم،حوتنشئتهم،حبلحيشاركناحاإلعالمحبكلحصنوفه،ح
والشارعحواملدرسة،حوجمموعةحالقرناء.

ح

ومن حخالل حتتبع حالواقع ،حجتد حأن حشكوى حاآلباء حمن حاألوالد حأصبحت حغالبة،ح
وهيح-حيفحجمملهاح-حتدلحعىلحانفصامححقيقيحبنيحاجليلني،حأدىحإىلحفشلحمتعددحالوجوه؛ح
يفحمواجهةحاحلياة،حأوحيفحالتحصيلحالدرايس،حأوحيفحالعالقاتحاالجتامعية.

ح
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وقد حيكونحالسببحاألكربحيفحذلكحيعودحإىلحفشلحالتواصلحبنيحاآلباءحواألوالد؛ح
فبعضهم حجيري حاحلوار حمن حطرف حواحد حدون حجتاوب حالطرف حاآلخر حإنه حيتكلم حأمامهمح
وليس حمعهم حمن حباب حالتسلط حوهو حيف حاحلقيقة حليس ححوارا حلغياب حعنْص حالتبادل حيفح
التحاور.

ح

ولذلك حفإننا حال حيمكن حأن حنعود حباللوم حإىل حاألوالد؛ حفهم حيف حمدارج حالصبا،ح
وسالملحاملراهقة،حويفحمراحلحالتعلم،حولكنحلناحأنحنقول:حإنحاآلباءحواألمهاتحهمحالذينح
ح

جيبحأنحيتحملواحهذهحاملسؤوليةحكاملة،حويستعدواحهلاحتعلامححوتدريبحا.

إن حاألساليب حالتي حكانت حمتبعة حيف حاجليل حالسابق ،حال حيمكن حأن حتستنسخح
بمجموعها،حوبكلحأبعادها؛حألهناحكانتحيفحزمنحومؤثراتحوثقافةحختتلفحعامحنحنحفيهح
اآلن،حفضالحعنحأهناحملحتكنحعلمية،حوالحصحيحة.

ح

إنحنشءحاليومحيعيشحطفرةحنفسية،حوطفرةحثقافية،حوانفتاححاحواسعحا،حواجلواذبح
التي ححتيط حبه حمن حكل حجانب حأخطرحمنحأن حنستهنيحهبا،حونحن حنقوم حبأصعب حمهمةحيفح
الوجودحالبرشي؛حإهنا.ح(الرتبية).

ح

لقد حكانت حالرتبية حالسلبية حهي حاألكثر حانتشارحا حيف حالعقود حاملتأخرة حيف حمعظمح
جمتمعاتناحالعربيةحواإلسالمية،حبينامحتؤكدحالنصوصحالرشعية،حوالرتبيةحاحلديثةحعىلحأهناح
تعطيحنتائجحسلبية،حوأنحالرتبيةحاإلجيابيةحأبقىحأثرحاح،حوأسلمحعاقبة.

ح

ومن حأبرز حالوسائل حالسلبية؛ حالرضب ،حوالسباب ،حواللوم .حوكل حمنها حوسيلةح
سهلة حاالستخدام ،حسيئة حاألثر ،حمهام حأعطت حمن حأثر حرسيع ،حيظهر حأنه حإجياب ،حما حعداح
الرضبحغريحاملربح،حبرشوطحكثرية،حتكادحجتعلهحممنوعحا.

ح

حقالت:ح« حماحرضب حر ُس ُ
ول حاهلل ح

حشيئاحق ُّطح

أماحيفحالرضبحفعن حعائشةح ح
بيده،حوالحامرأ ة،حوالحخادما،حإ َّالحأن ُحجياهدحيفحسبيلحاهللح،حوماحنيلحمن ُهحيش ٌءحق ُّط،حفينتقمحمنح
ح
لح»ح(رواهحمسلم).ح
حهللحع َّزحوج َّ ح
صاحبه،حإ َّالحأنح ُينتهكحيش ٌءحمنححمارمحاهلل،حفينتقم َّ
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(نيل حمن ُه)حأيحأصيبحبأذىحمنحقولحأوحفعلح(إ َّال حأن ح ُينتهك حيش ٌء حمن ححمارمح حاهلل،ح
حهلل حع َّز حوج َّل) حمعناه حلكن حإذا حانتهكت ححرمة حاهلل حانتْص حهلل حتعاىل حوانتقم حممنح
فينتقم َّ
ح
ارتكبحذلكحوانتهاكححرمتهحتعاىلحهوحارتكابحماححرمه.
ََ
َ
َّ
الط َّ
وأماحيفحالسبابحفقدحقالح :ح« إ َّن ال ْ ُم ْؤم َن لَي ْ َس بالل َّعانَ ،وَل َّ
ان  ،وَل
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ْ َفا ِح ِش َ ،و ََل ْ َ
ح
اْل ِذي ِء »ح(رواهحاإلمامحأمحدحيفحاملُسندح،ححوصححهحاأللباين).ح
حقال:ح« حخدم ُت حالنَّب َّي ح حعرش حسنني،حفام حقالح
سح
وأماحيفحاللومحفعنحأن ٍح
ح
ف،حوال:حملحصنعت؟حوال:حأ َّالحصنعتح»ح(رواهحالبخاريحومسلم).ح
يل:ح ُأ ٍّ
ونرىحالرتبيةحاإلجيابيةحالتيحبرئتحمنحكلحسلبيةحيفححديثح ُعمرحبنح حأبىحسلمةح
حاهلل ح حوكانت حيدىحتط ُ
حالصحفة حفقال حىلح
يش حّف َّ
قحالح :ح«حكُن ُت ح ُغالماحّف ححجر حر ُسول َّ
َ ُ َ ُ َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ
ر ُس ُ
حاهلل ح :ح«حيا غالم سم اهلل َّ  ،وُك بِي ِمينِك وُك ِمما ي ِليك ح».حفام حزالت حتلكح
ول َّ
ح

طعمتىحبعدُ ح».ح(رواهحالبخاريحومسلم).ح

 اخلطأحالسلوكيحظاهر:حتطيشحيدحالغالمحيفحالصحفة.
 الطفلحعلمحبخطئه.

ح

ح

 ملحيرضبه،حملحيعنفه،حملحيشتمه،حملحيلمه.

ح
ح

 وجههحللصوابحبأسلوبحإجيابحمبارشحيفهمهحمحنحيفحسنِّه.
 اختْصحاخلطابحإىلحأقىصحماحيمكنحمنحالكلامت.
النتيجة:

ح

ح
ح

 ملحخيجلحأمامحاآلخرينح(سالمةحالصحةحالنفسية).

 ملحجيرححبسببحسلوكحملحيتعلمهحمسبقاح(العدالةحيفحالرتبية).
 تقبلحالغالمحالنصيحةح(تعديلحالسلوك).

ح

ح

 بقيتحلهحمنهجاحطوالححياته،حونقلهاحإلينا ح(ثباتحاألثر)،حقحالح ح ُعمرحبنحح
أبىحسلمةح:ح«حفامحزالتححتلكحطعمتىحبعدُ ح».ح

ح
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ح

 ملحيكررحاخلطأحمرةحأخرىح(االستقامة).

هذهحهيحالرتبيةحاإلجيابية،حالتيحتركزحعىلحالسلوكحالذيحجيبحأنحيتعلمهحويتدربح
عليه حالطفل حواملراهق ،حال حاالنصباب حعىل حاخلطأ حذاته؛ ححتى حتتحول حالعالقة حبني حاملربح
واملرتب حإىل حعالقة حتصيد حأخطاء ،حوخوف ،حوتوجس ،حوخجل ،حوانطواء ،حوربام حإىلح
عدوانية.

ح
ح

مخسحخطواتحلالتصالحالفعالحمعحاألوالد؛ححتققحلناحالرتبيةحاإلجيابية:ح

 اربطحعالقةحتواصلحبنيحعينيكحوعينيحابنك؛حوالحتلتفتحبوجهكحعنه؛ح
ح

فإنحذلكحيوحيحبقلةحاهتاممكحبه.

 تواصلحمعهحجسديحا؛حمنحخاللحملسةححنان،حوتشابكحأيد،حواحتضان،ح
وتربيتحعىلحكتفيه؛حفإنحذلكحيوطدحالعالقةحبينكحوبينه،حويفتححنوافذح
التواصلحالعاطفيحمعه،حوأجهزةحاالستقبالحللرسائلحالرتبويةحالصادرةح
منحاملرب.

ح

حتفهمك حملا حيقوله ،حمنح
 ع ِّحلق حعىل حما حيقوله حابنك حبشكل حرسيع ح ُحمبحدحيحا ُّح

خالل ححركة حالرأس حأو حالوشوشة حبنعم .حوهيه .حونحومها؛ حمما حيوحيح
البنكحبالطمأنينةحإىلحاستامعكحواهتاممك.

ح

 ابتسمحباستمرار،حوالحتنظرحإىلحالساعة،حوالحتؤقتحلكالمه.

ح

 أوضححالبنكحأنكحتفهمه،حوأعدحبعضحماحقالحبأسلوبهحهو،حلتقللحمنح
فرصححدوثحاملللحمنهح.

ح

لعلناحنجدحهذهحاخلطواتحبكلحوضوححيفحتعاملحالنبيح حمعحالشباب؛ حفعنح
ِّ
َ ُ َ ُ
ِّ ُ ُّ َ
هلل إِِّن
هلل إِِّن أل ِحبكَ ،وا ِ
حاهللح حأخذحبيدهحوقالح:ح«حيا معاذَ ،وا ِ
ُم ُعاذحبنحجبح ٍلحأ َّنحر ُ ُسول َّ
َ
ُ ُ ُ ِّ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َّ َ ِّ َ َ
ُ
َ
ُّ َ
ََ َ
وصيك يَا ُم َعاذ َل تدع َّن ِِف دب ِر ُك صال ٍة تقول اللهم أ ِعِن لَع
أل ِحبك ».حفقال ح«حأ ِ
ْ
ُ ْ
َ َ
ح
ِذك ِر َك َوشك ِر َك َو ُح ْس ِن ِعبَادتِكح».ح(رواهحأبوحداود،حوصححهحاأللباين).ح
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ويفحروايةحصحيحةحيفح(األدبحاملفرد حللبخاري):حأنح ُمعاذحا حبنح حجب ٍل ح
ح
للنبيح :ح«وأنحاحواهللحح ُأح ُّبكحح».
حجسديا؛ححنيحأخذحبيده.

 تواصلحمعهحالنبيح
 ناداهحباسمهحالذيحيبه.

حقالح

ح

ح
ح

 أخربهحبأنهحيبه،حوأكدحذلكحبـح(اليمني)حو(إن)،حو(الالم)،حو(التكرار).
 جاءت حاالستجابة حرسيعة حجدا حمن حالشاب؛ حبأن حكشف حعن حعاطفتهح
للمرب.

ح

 أعاد حاسمه ححني حأراد حتعليمه؛ حألن حأمجل حما حيستمع حإليه حاإلنسان حهوح
(اسمه).

ح
ح

 علمهحماحأرادحمنحالعلم،حبعدحأنحفتححمغاليقحنفسه،حوقربهحمنحقلبه.
 يالحظ حأن حنسبة حاملادة حامللقنة حقليلة حإزاء حاجلانب حالنفيس حالذي حمأل حبهح
الرسولحاملربح

حإطارحاملوقفحكله.

 إخراجحالطفلحمنحجمالسحالرجال.

ح
ح

 عدمحإعطاءحالطفلحفرصةحاحلديثحأمامحالكبار،حوإسكاتهحأحيانا.
 عدمحاستشارةحاملراهق؛ححتىحفيامحيعلم.

ح

 إقصاء حشخصيتهام حمتاما حيف حبعض حالبيوت ،حواإلنابة حعنهام ححتى حفيامح
خيصهام.
إنحوقائعحسريةحالنبيح

ح
حوأصحابهحوالرتبيةحاإلجيابيةحاحلديثةححتثانحعىلحعكسح

ذلكحمتامحا؛حفمنحاألمورحالتيحينبغيحأنحيذقهاحالطفلحواملراهق:حاجلرأةحعىلحطرححأفكاره،ح
ويكونحهذاحبمجالسةحالعقالءحالكبارحليكربحعقلهحوينضجحتفكريه؛حفمنحاخلطأحأنحيمنعح
الصغري حمن ححضور حجمالس حأهل حاخلربة حوالتجربة ،حويذكر حأحد حالدعاة حاملشهورين ،حأنح

ح
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طفال حكان حيقف حيف حالصف حاألول حللصالة ،حفأرجعه حاملؤذن حبعد حأن حهنره ،حوبعد حسنني،ح
ختلفحإمامحاجلامعحعنحصالةحاجلمعة،حفالتفتحاملؤذنحإىلحاملصلني،حوقال:ح«حإنحاإلمامحلنح
هياحأهياحالشابحصلحبالناس ح»،حإنحهذاحاملرشححمنحاملؤذنحنفسه،حهوحذلكحالطفلح
يأيت،ح
ِّ
الذيحهنرهحسابقحا.

ح

حهوحالذيحمتنىحأنحيكونحابنهحاحلدثح(عبدحاهلل)حقدح
إنحعمرحبنحاخلطابح
حاهلل ح حقال:ح
حاهلل حبن ح ُعمحـ ـرح ح
حأ َّن حر ُسول َّ
أجابحلغزا حتعليمياحللنبيح ،حفعن حعبح ـد َّ
َّ َ َّ َ َ َ َ ً َ
ِه َمثَ ُل ُ
الم ْس ِل ِمَ ،ح ِّدثُوِن َما ِ َ
َل ي َ ْس ُق ُط َو َر ُق َهاَ ،و ِ َ
ِه؟ ح»حفوقعح
« حإِن ِمن الشج ِر شجرة
ِ
تح»،حفقا ُلوا:ح
حاهلل:ح«حفاستحيي ُ ح
الن ُ
َّاسحيفحشجرحالبادية،حووقعحيفحنفيسحأ َّهناحالنَّخل ُة،حقالحعبدُ َّ
َ َّ ْ َ ُ
حاهلل،حأخربناحهبا؟ح»،حفقال حر ُس ُ
حاهلل:ح
حاهلل ح :ح« ح ِِه انلخلة ح» ،حقال حعبدُ َّ
ول َّ
«حياحر ُسول َّ
ب حإ َّيل حمن حأن حيكُون حيل حكذاح
فحدَّ ث ُت حأب حبام حوقع حيف حنفيس،حفقال:ح« حألن حتكُون ح ُقلتهاحأح ُّ

وكذاح»حح(رواهحالبخاريحومسلم).ح
إنحعمرح

ح

حبذلكحفتح حاملجالحالفسيححأمامحابنه ح -حمستقبالح ح -حأنحيكونحذاح

حضورحفاعلحيفحجمالسحالكبار،حوأالحيمنعهحاحلياءحعنحاملشاركة،حفخرجحعبدحاهللحبنحعمرح
أحدحأكربحكبارحعلامءحالصحابةح
وعن حسهل حبن حسع ٍد ح

.

ح

حقال:ح ُأيت حالنَّب ُّي ح حبقدحٍ ،حفرشب حمن ُه،حوعن حيمينهحح
َ ُ َ ُ َََْ ُ َ ْ ُ ْ َُ َْ َ َ
ُغال ٌمحأصغ ُرحالقوم،حواألشي ُ
اخحعنحيساره،حفقحـ ـال:ح«حيا غالم أتأذن ِيل أن أع ِطيه األشياخ
حاهلل،حفأعطا ُه حإ َّيا ُحه ح» ح(رواهحالبخاريح
»ح،حقال:حماحكُن ُت حألُوثر حبفضيل حمنك حأحداحياحر ُسول َّ
ح
ومسلم).ح
فأيحمكانةحأعظمحمنحهذهحاملكانةحللطفلحيفحاإلسالم،حوأيححقوقحيبحثحعنهاح
ح
الطفلحيفحاملجتمعحاملسلم،حبعدحأنح ُحقدِّحمحعىلحاألشياخ؟!ح
ولذلكحخرجحعبدحاهللحبنحعباس؛ححربحاألمةحوترمجانحالقرآن،حإهناحالطاقاتحالتيح
تلقتها حأيد حمباركة ،حتأخذ حهبا حإىل حاألعىل ،حال حاأليدي حالتي حتقمعها ،حوتصفعها .حعن حابنح
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ع َّب ٍ
حقال :حكان ح ُعم ُر ح ُيدخ ُلني حمع حأشياخ حبد ٍر ،حفقال حبع ُض ُهم :ح« حمل حتُدخ ُل حهذاح
اس ح
ح
الفتىحمعناحولناحأبنا ٌءحمث ُل ُه؟ح».حفقال:ح«حإ َّن ُهحممَّنحقدحعلمتُمحح».
احرئي ُت ُه حدعاين حيومئ ٍذ حإ َّال حل ُريهيُم حمنِّي،حفقال:ح
فدع ُ
اهم حذحات حيو ٍم حودعاين حمعح ُهمح،حوم ُ

«حماحت ُقو ُلون حيف ح ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

حاهلل حونستغفر ُه حإذاح
حالسورة،حفقال حبع ُض ُهم:ح«ح ُأمرناحأن حنحمد َّ
ﭻ ﭼ ﭽ حتَّىحختم ُّ
ح
نُْصنحاحو ُفتححعليناح»،حوقالححبع ُض ُهم:ح«حالحندريح»،حأوح«حملحي ُقلحبع ُض ُهمحشيئاح».
فقال حيل :ح« حياحابن حع َّب ٍ
ول؟ ح» .ح ُقل ُت:ح«حالح ح»،حقال:ح«حفام حت ُق ُ
اس،حأكذاك حت ُق ُ
ول؟ح»ح
حاهللحل ُه:ح ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ حفت ُحح
حأعلم ُه َّ ُح

حاهللح
ُقل ُت:ح«ح ُهوحأج ُلحر ُسول َّ

مكَّة،حفذاكحعالم ُةحأجلكح:ح ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ .ح
قالح ُعم ُر:ح«حماحأعل ُمحمنهاحإ َّالحماحتعل ُحمح»ح(رواهحالبخاري).ح

ح

بلحإنحعمروحبنحسلمةحكانحغالمحاححافظحاحيتقدمحالقومحيفحالصالةحوهوحطفل حابنح
سبعحسننيحأوحثامينحسنني.ح(رواهحأبوحداودح،ححوصححهحاأللباين).ح

ح

إنحاإلسالمححنيحيفسححللطفلحبأنحيؤمحمنحهوحأسحنح حمنه؛حألنهحتأهلحلذلكحعلامح
وتقوى ،حإنام حيكرس حاحلواجز حالعمرية حيف حالتعامل حمع حاإلنسان ،حوأنه حجدير حباالحرتامح
والتقدير،حوالتواصلحمعهحمهامحكانحعمره،حماحدامحقادراحعىلحاحلوار.

ح

لناحأنحنقارنحبنيحهذاحاالحتفاءحالذيحوصلحإىلحهذاحاحلد،حيفحمقابلحصورةحأخرىح
متكررةحيفحعددحمنحاملساجد:حتقولحإحدىحاألمهات:حأوالديحأعامرهمح،٥1ح 7حسنواتح
يذهبون حإىل حاملسجد حمع حاألذان حللصالة حيف حالصف حاألول ،حلكن حبعض حكبار حالسنح
يرجعوهنمحللخلفحدائام،حفريجعونحإىلحالبيتحوهمحيبكون،ححتىحإنحأحدهمحقالحيل:ح«حياح
ليتحهذاحالرجلحالكبريحالذيحيرجعناحللخلفحيموت ح»!!حمعحأهنمحيقفونحباحرتام،حوالح
يشوشونحعىلحاملصلني.

ح

ح
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احلوارحمعحاألوالدحلهحفوائدحكثريةحجدا؛حمنها:ح

ح

 يتعلمحاللغةحبرسعة،حويكونحلقنا،حطلقحاللسان،حفصيحا،حيتمتعحبجرأةح
ح

وشجاعةحأدبية.

 يكتسبحمنهجحالتفكريحاملنطقي،حويساعدهحعىلحترتيبحأفكاره،حوالتعبريح
عنحآرائه؛حكامحيدربهحعىلحرسعةحالبدهية.

ح

 يدربه حعىل حاإلصغاء حاجليد حلآلخرين ،حوفهم حمرادهم ،حويتعلم حمهاراتح
ح

االتصالحواحلوارحبطريقةحعمليةحتدريبية.

 ينميحشخصيتهحويصقلها؛ححيثحإنحالولدحكلامحكانحغنياحبذاته،حمقتنعحاح
بمهاراتهحوقدراته،حكانحأكثرحإبداعاحوعطاء،حوثقةحيفحنفسه.
 يقح ِّحويحذاكرته،حويثريحجتربته،حويركحتفكريهحوعقله.

ح
ح

 يريه حنفسيا حمن حاحلْص حالنفيس حالذي حيعاين حمنه حبسبب حصمته حاحرتاماح
لوالديه،حوالذيحقدحيؤديحإىلحالوسواسحالقهري،حأوحاالنفصام.
 خيففحاحلوارحمنحالْصاعاتحالداخلية،حواملشاعرحالعدائية.

ح
ح

 يتيح حالفرصة حأمام حالوالدين حلتنكشف حنفس حالولد حأمامهام ،حفيجيدح
التعاملحمعه.

ح

 يكرسححاجزحاخلوفحواخلجل،حوالقدرةحعىلحبناءحالعالقاتحاالجتامعية.
 ينميحعالقةحودودةحبنيحاألوالدحواآلباء.

ح

 يمنحهحالقدرةحعىلححلحاملشكالتحاخلاصةحبه.
 يتحررحمنحبعضحالعاداتحوالتقاليدحالسيئة.

ح
ح

ح
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وكلححوارحيؤديحإىلحواحدةحمنحنتائجحثالث:ح

ح
ح

 اخلالف؛ححنيحيكونحالوالدحأنانياحمعتداحبرأيه،حغريحمدركحلشخصيةحابنه.
 التحايش حواالنسحاب ،حوربام حاهلروب؛ ححينام حيكون حالوالد حمتسلطاح
عنيفا.

ح

 التقارب حواالنسجام؛ ححني حيكون حالوالد ححمبوبا ،حخلوقا ،حيعرتف حبحقح
ح

ولدهحيفحإبداءحالرأيحوالتعبريحعنحمشاعرهحوآرائهحبحريةحوأدب.
ح

وهكذاحفكلحنتيجةحستكونحوليدةحاألسلوبحالذيحقامحعليهحاالتصال.

يتاجحاإلنسان ح -حبشكلحعام ح -حإىلحمداراةحومداخل؛حللنفادحإىلحنفسه،حوالتأثريح
فيها ،حوهو حهدف حالتواصل حأصال .حوفيام حييل حعدد حمن حوسائل حالتهيئة حالنفسية حملحاورةح
ح

الولد:ح

أوال:حالنداءحالرقيق:ح

ح
ح

 بإضافتهحإىلحالوالد:حياحبني.

 بنداءحعاطفيحمحيم:حياححبيبي.حتعالحمعيحلنتناولحالغداء.
 بالتكنية:حياحأباحفالن.

ح

ح

 باسمهحمكرباحالحمصغراح:حياححممد.حوليس:ح(ياحمحيد)حمثال.

ح

ثمحيبدأحاحلديثحبإظهارحمشاعرحودية؛حفإنحإظهارحاحلبحوالتعاطفحيساعدحالولدح
عىل حنموه حالنفيس؛ حويمكن حالوالد حأن حيستخدم حكلامت حدالة حعىل حذلك حيف حبدء ححديثه،ح
ويظهر حبشاشة حخالل حاللقاء حبه ،حوأن حيأخذ حبيده حأو حيضعها حيدك حعىل حكتفه .ح
فعندما حتكون حالكلامت حمضمخة حبمشاعرنا حاحلقيقية حاملتعاطفة ،ححينئذ حتنفذ حمبارشة حإىلح
قلبحالولد.

ح
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وليعلم حالوالد حأن حالكلامت حواإليامءات حالتي حتدل حعىل حالكراهية حتؤدي حإىلح
ح

اضطرابحنفيسحوضمورحالشخصيةحلدىحالولد.

ح

ثانيا:حأسلوبحاالسرتخاءحالبدينحوالنفيس:ح

حينامحيكونحالولدحيفححالةحشدحعصبيحأوحجسدي،حفيمكنحأنحيفعلحالتايل:ح

ح

 يرتمحمشاعرهحويبديحقبوهلا.ح(منححقكحأنحتغضبحمنحأستاذكحألنهح
ح

رضبكحأمامحزمالئك).

 أظهرحللولدحأنكحتنصتحملاحيقولهحلكح(هيه .حقل .حأكمل،حأوه .حام .ح)حمعح
هزحالرأس،حوانبهارحالعينني،حو.

ح

 كرر حبعض حما حيقوله حلك حبصياغة حسليمة حوعاطفة حجياشة ح(أمامح
ح

الطالب؟حأوه.ح

 سح ِّحم حمشاعره،حوانتظرحتصحيححالولدحلك:حهناحسريتاححجدا؛حألنهحأحسح
بأنكحفهمتحمشاعره،حوصدقتهاحأيضا،حوأصبححجاهزا حآلخرحاجلولة،ح

وهي :ححل حمشكلته حبنفسه حوالتْصيح حباحلل حالكامن حيف حنفسه ،حأوح
ح

االستامعحإىلحالتوجيه.

 جتاوبحمعهحوقدمحلهحالنصائححواملقرتحات،حواستمعحلرأيهحفيها.حفعندماح
نعرتفحبمشاعرحالولدحنسديحله حخدمةحعظيمة.حإنناحنضعهحأمامحواقعهح
الداخيل ،حوإذ حيكون حواضحا حأمام حذلك حالواحقع حيستجمع حقوته حليبدأح
الكفاح.
ثالثا:حاألسلوبحاإليامين:ح

ح
ح

بحيث حنمزج حتواصلنا حمعه ،حبطلب حرضا حاهلل حعنه ،حوالوصية حبتقوى حاهلل حعزح
وجل،حونشدحالولدحللمراقبةحالذاتيةحلربهحتعاىل،حالتيحجتعلهحدائمحالتطلعحإىلحربهحعزحوجل.ح

ح
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ويفحوصيةحلقامنحلولده:ح ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ (لقامن:ح.)٥6وكانح
بعضحسلفناحالصالححإذاحأخلحالولدحبشأنحرشعيحقالحله:ح«حإنحاهللحيراكح».
رابعحا:حاألسلوبحاإلجياب:ح

ح

ح

إذاحكانتحالدراساتحالنفسيةحتؤكدحبأنحاإلنسانحيتمحبناءحشخصيتهحبنسبةح%81ح
خاللحالسنواتحالسبعحاألوىل،حويمدهاحأصحابحالربجمةحالعصبيةحاللغويةحإىلح،%١1حفإنهح
مل حيبق حسوى ح ٢1حأو ح %٥1ححتى حيصل حإىل ح ٥8حسنة؛ ححيث حتكتمل حالربجمة حاإلنسانية .ح
خاللحالفرتةحاألوىلحيتلقىحمعظمحأطفالحاليومحمنح ١1111حإىلح ٥١1111حرسالةحسلبية،ح
ح

يفحمقابلح411ح-ح611حرسالةحإجيابية،حعىلحوجهحالتقريب،حوالتفاوتحبنيحالناس.
وبعدحذلكحنسألحعنحاالنحراف،حواجلنوح،حوالتخلفحالدرايس،حوالعقوق!!

إن حمما حاتفق حعليه حالنفسيون حأن حاإلنسان حينطبع حبالصفات حالتي حتلصق حبه ،حفإذاح
نودي حبالعنيد حأثبت حذلك حبالعناد ،حوإذا حنودي حبالغبي حختلف ،حوإذا حنودي حباملشاغب،ح
استشاطحليثبتحجدارتهحهبذاحاللقبحالبطويل .حفلامذاحالحيقلبحاملربونحاأللفاظ؛حليعيدوهاح
إىلحطبيعتها؛حأنتحإنسانحطيب،حخلوق،حمطيع،ححمبحإلخوانك،حتؤثرحأصدقاءك،ححتبح
القراءةحواملذاكرة،حوغريهاحمنحالصفاتحالتيحتوحيحفعالحلالبنحأنحيملحهذهحالصفاتح
فيبدأحيفحالتغيريحنحوحاألفضل.

ح

سادسا:حمهاراتحالتواصلحالناجححمعحالولد:ح

ح

عظيم ح ،حاستطاع حفيه حالرسول حاملرب ح
ٌح
حديث ح
ٌح
ها حهنا ح

حأن حيعالج حيف حجلسةح

نفسيةحواحدةحفقط ح -حمشكلةحجنسيةحعميقةحلشابحمندفع؛حوصلحبهحاألمرحإىلحأنحجياهرح
برغبتهحيفحالزناحأمامحمجعحمنحالصحابةح

حبلحأمامحرسولحاألمةح

.

ح

ح
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حقال:حإ َّن حفتىحشاباحأتىحالنَّب َّي ح حفقال:ح«حياحر ُسول حاهلل،ح
عن حأب ح ُأمامة ح
ُْْ
الزنا ح»،حفأقبلحالقو ُم حعليه حفزج ُرو ُه حوقا ُلوا:ح«حمهح.حمهح ح».حفقال:ح«حادنه »،حفدناحمن ُهح
ائذن حيل حب ِّ
َ ُ ُّ ُ ُ ِّ َ
ح
يحاهللحفداءكحح».ح
َتبه ِألمك؟ح».قال:ح«حالححوحاهللح،حجعلن
قحريبا.حفجلسح،حقال:ح«حأ ِ
ُ
ُ
َ َ َّ ُ ُ َ ُ َّ
ح
ُيبُّونه ِألم َهاتِ ِه ْم ».ح
قال:ح« وَل انلاس ِ
ََ
ُ َ َ
ح
قال:ح«حأفتُ ِح ُّبه َِلبْن ِتك؟ح».ح
ح

يحاهللحفداءكح».ح
ُح
قال:ح«حالححواهللح،حياحر ُسولحاهللح،حجعلن
َ َ َّ ُ ُ َ ُ َ
ح
ُيبُّونه ِْلَناتِ ِه ْمح».
قال:ح«حوَل انلاس ِ
َ َ ُ ُّ ُ ُ ْ َ
يحاهللحفحـ ـ ـداءكح».ح
قال:ح«حأفت ِحبه ِألختِك؟ح».حقحـ ـ ـ ـال:ح«حالححواهللح،حجعلن
ُ
َ َ َّ ُ ُ َ ُ َ َ
ح
ُيبُّونه ِألخ َواتِ ِه ْمح».ح
قح ـ ـال:ح«حوَل انلـاس ِ
َ َ ُ ُّ ُ َ َّ َ
ح
قح ـ ـال:ح«حأفت ِحبه لِعمتِك؟ح».ح
يحاهللحفداءكح».ح
قال:ح«حالحواهللح،حجعلن
ُ
َ َ َّ ُ ُ َ ُ
ُيبُّونه ِل َع َّماتِ ِه ْمح».ح
قال:ح«حوَل انلاس ِ
َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ
ح
اَلك؟ح».ح
قح ـال:ح«حأفت ِحبه ِخل ِ

ح

ح

ح
ح

يحاهللحفح ـ ـداءكح».ح
قح ـ ـال:ح«حالحواهللح،حجعلن
ُ
َ َ َّ ُ ُ َ ُ َ
ح
ُي ُّبونه ِخلَاَلتِ ِهمحح».
قح ـ ـ ـ ـال:ح«حوَل انلاس ِ
ْ
ُ َّ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َ ِّ ْ َ َ ُ َ َ ِّ ْ َ ْ َ ُ
ح
جهح».
فوضعحيد ُهحعليهحوقال:ح«حاللهم اغ ِفر ذنبه وطهر قلبه ،وحصن فر
فلم حيكُن حبعدُ حذلك حالفتى حيلتف ُت حإىل حيش ٍحء .ح(رواه حاإلمام حأمحد حيف حاملُسند،ح
ح
وصححهحاأللباين).ح
وقفاتحمعحمهاراتحالتواصلحالتيحاستخدمهاحالنبيح

حيفحهذاحاملوقف:ح

حتديدحاهلدف:حنزعحفتيلحالشهوةحاملترضمةحمنحقلبحالشاب،حودوامحذلك؛حبْصفهح
عنحجمردحالتفكريحيفحتْصيفحشهوتهحبطريقةحخملة.

ح

ح
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وقد حاستخدام حالرسول حالكريم ح

الرسالة:ح

حأكثر حالوسائل حأمانحا حوقدرة حعىل حتوصيلح

ح

 -٥حأجلسه،حواجلالسحأهدأحمنحالواقف،حوأكثرحقدرةحعىلحالتحاورحالرزين،حوفيهح
حتقيقحألفةحبينهحوبينه؛حلكونحالرسولح

ح

حجالسحأيضحا.

 -٢حتق َّحبلحه :ححيث حتالحظ حاملسافة حالفاصلة حبني حاملوجه حوالشاب ،ححيث حدنا حمنهح
قريباحبحيثحيستطيعحملسهحيفحاللحظةحاملناسبة؛حليتمحاستيعابحشاب حمندفعحللغايةحلعملح
ُْْ
مشنيحمستهجنحقوبلحبالرفضحوالزجرحمنحاملجتمع؛ح(فقال:ح«حادنه »،حفدناحمن ُهحقريبا).ح
ح وإن حالطفل/املراهق حالذي حيتقبله حأهله حبْصف حالنظر حعام حفيه حمن حنواقصح
وعيوب،حينشأحواثقحاحمنحنفسه،حمعتزحاحبذاته،حسعيدحاحيفححياته.

ح

 -3ححاورحه:ححيثحلفتحنظره ح -حمنحخالله ح -حإىلحطبيعةحاحلياةحيفحاملجتمعحالذيح
يعيشحفيه،حوكونهحيكمحبرشيعةحوأعرافحصارمةحيفحهذهحالقضيةحاحلساسة،حالتيححتىحهوح
الحيرضاهاحلنفسه.حوتوجيهحبأنهحالحجيوزحالتعديحعىلححرماتحاآلخرين،حكامحأنهحهوحيرفضح
َ ُ ُّ ُ ُ ِّ َ
ح
يحاهللحفداءكحح».ح
ن
ل
ع
ج
،ح
اهلل
ح
و
ح
ح
ال
ح
ح
«
:ح
ال
ق
».
ح
؟
ك
َتبه ِألم
ذلكحمنهم.حقال:ح«حأ ِ
ُ
ُ
َ َ َّ ُ ُ َ ُ َّ
ح
ُيبُّونه ِألم َهاتِ ِه ْم ».ح
قال:ح« وَل انلاس ِ
ََ
ُ َ َ
ح
قال:ح«حأفتُ ِح ُّبه َِلبْن ِتك؟ح».ح
ح

يحاهللحفداءكح».ح
قال:ح«حالححواهللح،حياحر ُسولحاهللح،حجعلن
ُ
َ َ َّ ُ ُ َ ُ َ
ح
ُيبُّونه ِْلَناتِ ِه ْمح».
قال:ح«حوَل انلاس ِ
َ َ ُ ُّ ُ ُ ْ َ
يحاهللحفحـ ـ ـداءكح».ح
ن
ل
ع
ج
ح
،
اهلل
ح
و
ح
ال
ح
«ح
:ح
ال
ـ
ـ
ـ
ـ
ق
ح
ح
».
ح
؟
ك
قال:ح«حأفت ِحبه ِألخ ِت
ُ
َ َ َّ ُ ُ َ ُ َ َ
ح
ُيبُّونه ِألخ َواتِ ِه ْمح».ح
قح ـ ـال:ح«حوَل انلـاس ِ
ََ
َ
ُ
ح
قح ـ ـال:ح«حأفتُ ِح ُّبه ِل َع َّم ِتك؟ح».ح
يحاهللحفداءكح».ح
قال:ح«حالحواهللح،حجعلحن
ُ
َ َ َّ ُ ُ َ ُ
ُيبُّونه ِل َع َّماتِ ِه ْمح».ح
قال:ح«حوَل انلاس ِ

ح

ح

ح

ح

151
َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ
اَلك؟ح».ح
قح ـال:ح«حأفت ِحبه ِخل ِ

ح
ح

يحاهللحفح ـ ـداءكح».ح
قح ـ ـال:ح«حالحواهللح،حجعلن
ُ
َ َ َّ ُ ُ ُّ َ ُ َ َ
ح
ُيبونه ِخلاَلتِ ِهمحح».
قح ـ ـ ـ ـال:ح«حوَل انلاس ِ
ويالحظ حأنه حمل حجيمع حأرحامه ،حبل حفرقهم؛ حليرتك حخلياله حفرصة حاستهجان حكلح
حماولةحاعتداءحعىلحواحدةحمنهنحلوحدها؛حفتتعددحفرص حالنفورحمنحالزناحلينتزعححبهحمنح
قلبه؛ حبتصوير حمدى حبشاعته .حواختيار حالكلامت حوأسلوب حاحلديث حونربة حالصوت حالتيح
تتفق حمع حنفس حاملوقف ،حوثقافة حالشاب حكان حهلا حأثر حكبري حيف حنجاح حاحلوار؛ حفهو حالعربح
الغيورحعىلحأمهحوأختهحوعمتهحوخالته.

ح

-4حتواصلحمعهحجسديا؛حوالذيحكشفتحالدراساتحاحلديثةحأثرهحالعظيمحيفحفتحح
قلبحاملحاورحوالتأثريحفيه:ح(فوضعحيد ُهحعليهح).حالحسيامحإذاحكانححمروماحعاطفيا.ح
ُ َّ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َ ِّ ْ َ ْ َ ُ َ َ ِّ ْ َ ْ َ ُ
ح
جهح».
-١حدعاحله:ح«حاللهم اغ ِفر ذنبه وطهر قلبه ،وحصن فر
النتيجة:ح

ح

ح

كانت حالتعليامت حاملوجهة حللشاب حضمنية؛ حولذلك حتقبلها حبرضا حوارتياح،ح
ح

وتشملحاآليت:ح

 أنحالزناححرامحرشعاحمرفوضحعرفحا.
 أنحالتوبةحبوابةحاخلالصحمنحتيارحالشهوة.
ولذلك:ح

ح
ح

ح

 تق َّحبلح حالشاب حتوجيهه حإىل حالتوبة حواالستغفار ،حومجال حالطهارة حالقلبيةح
وسكينتهاحيفحالنفس،حوقيمةححتصنيحالفرجحبالطريقةحالرشعية.

ح

 اشرتك حاملجتمع حأوال حبالزجر ح(أسلوب حسالب) حثم حبمتابعة حالشابح
واإلقرارحلهحبأنهحملحيعدحيلتفتحإىلحيشءحمنحذلكحالسلوكحاليسء،حوأشادح
بذلكح(أسلوبحإجياب).

ح
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يا حليت حالبرشية حكلها حتنصت حللحبيب حاملرب ح

 ،حوهو حيؤصل حلعلوم حالنفسح

واالجتامعحواخلدمةحاالجتامعية،حوهوحيعالجحماحيقِضحفيهحاملختصونحجلساتحوجلساتح
يف حجلسة حواحدة .ححني ححتول حهذا حالشاب حمن حعنف حالشهوة حوسلطتها ،حإىل حرقة حالتقىح
واإليامن حوبحبوحته حالندية ،حبعد حأن حتلقى حعالجحا حنبويحا حمتأنيحا ،حتداخل حمع حخواطرهح
املائجة،حواستلحكلحمشاعرهحالعاصفة.

ح

إنحاملراهقحيفححاجةحماسةحلنفهمه،حونسمعه،حونتقبلهحقبلحذلك،حونتواصلحمعه،ح
ح

وندعوحلهحالحأنحندعوحعليه.ح

وهلذا حالنص حشواهد حأخرى حمن حتعامل حالنبي ح

حمع حالشباب ،حبل حيمكنح

استجالءحعددحمنحمهاراتحالتواصلحالوالديحالعكيسحمنحخاللححوارحإبراهيمح
معحأبيه:ح

ح

ح

ﭧ ﭨ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ (مريم:ح4٥ح-ح. (48

ح

يفحهذهحاآلياتحالكريمةحوسائطحاتصالحلفظية،حوحركاتحقلبيةحكثرية:ح
 النداءحالرقيق:حياحأبت.

ح

ح

 طرححاألسئلةحالعقليةحبدالحمنحتقريرحاحلقائق.

ح

 بثحالثقةحيفحاملحاورحبأنحاملحاورحلديهحعلمحتامحوجمزومحبهححولحنقطةح
اخلالف.

ح
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ح

 إظهارحعاطفةحاخلوفحعىلحاملحاور.
 بيانحالعواقب،حوالتدليلحعليها.
 عدمحاليأسحمنحاإلقناع.

ح
ح
ح

 إبقاءححبلحالود،حمهامحبلغحمنحعنفحاملحاور.

ح

فوائدحمنحإثارةحاألسئلةحيفحاحلوار؛حوالتيحاستخدمهاحاخلليلحمعحوالده:ح

 حْص حالفكر حواحلواس حنحو حالسؤال حفال حنشغل حاحلواس حبيشء حآخرح
وعندئذحينجححاملتحدثحيفحتوجيهحانتباهحاملستمعحنحوه.

ح

 إثارةحالسؤالحجتعلحاملستمعحوالقارئحلهحمتحدياحللمتعلمحفيخلقحعندهح
التسابقحواملنافسةحيفحاكتسابحاملعلومات.

ح

 إثارةحالسؤالحتكسبحاملعلومةحقوةحالربوز.

ح

 تكسب حفكر حاملستمع حمشكلة حجتعله حيف حشغل حشاغل حيود حأن حيعرفهاح
عاجالحقبلحأنحيغادرحمكانه.
املصارحةحيفحاالتصالحالوالدي:ح

ح
ح

 املصارحةحتقطعحشوطاحكبرياحيفححلحكثريحمنحاملشكالتحالتيحتصادفنا.
 جيبحعىلحالوالدحأنحيعايشحالواقع،حفالحيعيشحيفحبرجحعاجيحفيظنحأنح
اآلخرينحقدحوصلواحإىلحمرتبةحاملالئكة،حبلحهمحبرش،حوبخاصةحإذاحكانواح
يفحسنحاملراهقة.حوأكربحمشكالتحاملراهقنيحهيحالشهوة؛حوهيحبطبعهاح
ح

خفيةحمستورة.

 التعامل حمع حاملشكلة ،حبالعقل حال حبالفورة حالعصيبة حواالنفعال حوالزجرح
والتأنيب.

ح

ح

156

فن التعامل مع الناس
 قبول حالولد حاملحاور ح -حمهام حكان ح -حيؤدي حإىل حمنحه حالثقة حيف حنفسهح
والقربحمنكحلتفهمحمشكلته،حوأنكحتريدحمصلحته،حوالحتريدحأنحتعنفهح
أوحتزجره.

ح
ح

اإلصغاءحاإلجيابحإىلحالولد:ح

وهو حمما حضمر حيف حالبيوت حوقل؛ ح َّ
وحل ححمله حاحلرمان حالعاطفي حلدى حالبننيح
والبنات؛ حفجاعوا حإىل حكلمة حاحلب ،حواالستامع حإىل حمشاعرهم ،حفاستغل حذلك حمن حأهلح
السوء؛ححتىحليعدحهذاحاألمرحهوحأبرزحجذورحاملشكالتحالعاطفية،حوسببهاحالكبري.
ويكونحاالستامعحاإلجيابحباهتاممحبالغ،حتشاركحفيهحمجعحمنحاحلواس،حومنحأبرزح
فوائده:حفهمحمشاعرحالولدحوتنميةحاحرتامهحلنفسه،حويفحاملقابلحفإنحجتاهلححديثحاالبنح
وضعفحاإلصغاءحلهحيصيبهحباإلحباطحوجيعلهحيبحثحعمنحيسمعحلهحمنحأقرانه،حأوحمنح
أعدائه.ح

ح
ولك حأن حتتأمل حكم حيف حاملصافحة حمن حأثر حنفيس ،حوارتياح حقلبي ،حوتالق حبنيح

روحنيحمؤمنتني،حزادحالتامسحاجلسديحمنححلمتهام،حوهوحماحأثبتهحالعلمحاحلديثحبالدليلح
احليسحمنحقيمةحاللمسحيفحاملعاينحالعاطفيةحواإلحساسحبالسعادة.
الثناءحعىلححسنحاالستجابة:ح

ح

ح

فإن حبعض حاآلباء حينتظر حولده حخيطئ حليعاقبه ،حأو حيعاتبه ،حوحني حيأيت حبألوان حمنح
الصواب،حالحيظىحبشئحمنحالتشجيع،حإنحامتداححالولدحيشعرهحباألمهيةحويزيدحمنحثقتهح
بنفسه،حكامحأنحاالنتقادحاملستمرحيدمرحالثقةحويؤديحإىلحالشعورحباحلقارة.
االبتسامةحوالبشاشة:ح

ح

ح

ينبغيحأالحتغادرحاالبتسامةحالوالدححنيحياورحولده،حوهوحماحكانحمنحشأنحالنبيح
حقال:ح«حماححجبنيحالنَّب ُّي ح ح ح ُمن ُذ حأسلم ُت،حوال حرآين حإ َّال حتب َّسمح
،حفعحن حجر ٍير ح

ح
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يف حوجحـهي،حولقد حشكو ُت حإليه حإ ِّين حال حأث ُب ُت حعىل حاخليحـ ـ ـل،حفرضب حبيده حيف حصح ـدري،حوقال:ح
ْ
َّ َ ِّ ْ ُ ْ ْ ُ َ
ح
«حالل ُه َّم ثبته َواج َعله ها ِديًا َمه ِديًّاح»ح(رواهحالبخاريحومسلم).
ونالحظحهنا:حالتقبل،حواالبتسامة،حواحلوار،حوالتواصلحاجلسدي،حوالدعاء.
ح

اإلصغاءحإىلحاحتياجاتحالولد:ح

فإنحالسامححللولدحبالتعبريحعنحاحتياجاتهحورغباتهحينميحشخصيته،حويأيتحدورح
الوالدحيفحوضعحالضوابطحلتلكحالرغبات؛حباالشرتاكحمعحالولد،حفإنحمصادرةححريتهحيفح
التعبري حعن ححاجاته حأو حرغباته حيضعف حشخصيته حويدفعه حإىل حإخفاء حتلك حاالحتياجاتح
وإشباعهاحبعيداحعنحالوالدحواملنزلحبالحضوابط .حوأفضلحوسيلةحإلبعادحالولدحعنحاملتعح
املحرمة،حهوحمزامحتهاحباملتعحاملباحة.

ح

مناقشةحاألفكارحالغريبةحأفضلحأسلوبحللتخلصحمنها:ح

ح

فإن حتركها حيفسح حهلا حجماال حللنمو حاليسء ،حوقمعها ،حجيعلها حتنمو حخارج حالدوائرح
املأمونة،حواستخدامحمنطقحاإلقناعحهوحاألسلوبحاألمثلحملعاجلتها،حويمكنحذلكحبإظهارح
التعاطف حمع حالولد ،حثم حالدخول حمعه حيف ححوار حذكي حوهادئ ،حملئ حباألسئلة حاملزلزلةح
لقناعاتهحاخلاطئةحدونحتعنيف،حألنحالعنفحيفحمعاجلةحتلكحاألفكارحسيضاعفحمنحقوُتا.ح
إنحاملطلوبححتطيمحالفكرةحالسيئة،حوليسححتطيمحرأسحصاحبهاحكامحيقال.
تصيدحالوالدحجانباحإجيابيحاحلولدهحودعمه:ح

ح

ح

إن حاالنتباه حألية حمزية حلولدك حوالبناء حعليها حيساعد حيف حإحداث حتغيري حشامل حيفح
اجتاهه حباستخدام حاحلوار حاملتعاطف؛ حبينام حتصيد حاألخطاء حوالرتكيز حعليها حوتضخيمهاح
يؤديحإىلحاستمرارها .حإنحماحيتاجهحالناسحيفحمجيعحاألعامرحيفححلظةحالضيقحليسحموافقةح
اآلخرين،حأوحخمالفتهم،حبلحيتاجونحإىلحمنحيعرتفحبامحيعانون.

ح

ح
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التعبريحعنحالغضبحبطريقةحبناءة:ح

ح

تعبري حالوالد حالبح حنَّاء حعن حغضبه حمن حسلوك حالولد حيساعد حيف حاستمرار حاحلوارح
واملعاجلة حاحلكيمة حللمشكالت حالعارضة ،حويقدم حأنموذج حالقدوة حلولده حيف حالتعبري حعنح
انفعاالته؛حبينامحاستخدامحاأللفاظحالنابيةحأوحالْصاخحأوحالرضبحاملربححيتسببحيفحجرحح
املشاعر،حأوحتبلدها.

ح

نصح
ولعلحمماحيغضبحالوالدحمنحالولدحعدمحاالئتامرحبأمره،حوتلبيةحطلبه،حوهاحهناح ٌّ ح
:ح«كان حر ُس ُ
ول حاهلل ح ح
سح
رائع حمنحمواقفحالنبيح حمعحخادمهحأنس:ح حقال حأن ٌ ح
ٌح
بح»،حويفححنفيسحأنح
منحأحسنحالنَّاس ُحخ ُلقاح،حفأرسلنيحيوماححلاج ٍة،حف ُقل ُت:ح«حواهللحالحأذه ُ ح
أذهب حملا حأمرين حبه حنبي حاهلل ح  ،حفخرج ُت ححتَّى حأمر حعىل حصبي ٍ
ان حو ُهم حيلع ُبون حيفح
ُ َّ
ُّ
السوق،حفإذاحر ُس ُ
ت حإليه حو ُهو حيضح ُك،ح
ول حاهلل ح حقد حقبض حبقفاي حمن حورائي،حفنظر ُ
ُّ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ب،حياحر ُسول حاهلل ح».ح
فقال:ح« حيا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ ح» .ح ُقل ُت:ح«حنعم،حأناحأذه ُ
ح
(رواهحمسلم).ح
معوقاتحاالتصالحالفعالحمعحاألوالد:ح

ح

٥ح-حالسباب.ححح٢ح-حالسخرية.حح3ح-حاللومحوالتوبيخ.حححح4ح–حالْصاخ.
١ح-حالتوقعحالسلبي.حح6ح-حاملقارنةحباآلخرين.ح7ح-حالتهديدحاملستمر.

ح
ح

بعدحإجراءحدراسةحشملتح٥٥1حأرسةحأمريكية،حتضمحأطفاالحتتفاوتحأعامرهمحماح
بنيحثالثةحومخسةحأعوام،حأعلنحمعهدحالعلومحالنفسيةحيفحأتالنتاحأنحهناكحدالئلحقطعيةحعىلح
وجود حعالقة حبني حشخصية حالطفل حاملشاغب ،حالكثري حاحلركة ،حوبني حاألم حالعصبية حالتيح
تْصخحدائامح،حوُتددحبأعىلحصوُتاححنيحتغضب .حوتشريحنتائجحالدراسةحأيضاحإىلحأنحاألمح
التيحتعربحعنحغضبهاحبالْصاخ،حوباستخدامحألفاظحبذيئةحأوحسيئة،حأمامحطفلهاحتدفعحهبذاح
الطفلحإىلحالتحولحإىلحطفلحمنحهذاحالنوعحاملشاغب.

ح
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ح

احلوارحمعحاملخطئ:ح

سيقعحالولدحيفحأخطاءحسلوكيةحبطبيعةحمرحلته؛حليتعلم،حويرتبى،حوسوفحنخرسح
أنفسنا حوعالقتنا حبأوالدنا ححني حنغضب حوننفعل حونفقد حزمام حاملوقف ،حوهنا حبعلمنا حاهللح
تعاىلحيفحكتابهحكيفحتتْصفحيفحتلكحاحلالةحمنحخاللحبيانهحألنموذجحالنبوة:حﭧ ﭨ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ (آلح
عمران:ح.)٥١١

ح

عنارصحاالتصالحالتيحذكرهاحاهللحيفحهذهحاآلية:ح
-٥ححالرمحة.حححححححح
-٢حاللني.حححححح

ح
ح

-3حالعفوحوالتسامح.حح

ح

-4حاالستغفارحوالدعاءحللمحاور.ححح
-١حاالستشارة.

ح

ح

ح

ولعلحمنحأبرزحماحيتاجهحالوالدانحمنحخصائصحاالتصالحالفعالحمعحاألوالد:ح
-٥اهلدوءحيفحاحلوار.

ح

-٢حالرفقحيفحاحلوار.

ح

-3حتصحيححاخلطأحباحلوار.
-4ححتنيحالفرصحللحوار.

ح
ح

-١حقبولحاحلقحولوحكانحمنحصغريحالسنحأثناءحاحلوار.
-6حاملصارحةحوالتوجيهحيفحاحلوار.
-7حاالستشارةحبامحيناسبحعمرحالولد.

ح
ح

ح

ح
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ح

-8حتوضيححاملفاهيمحاملبهمةحباحلوارحمعه.
ح

-١حغرسحرقابةحاهللحيفحنفسهحباحلوار.

-٥1حمراعاةحعنْصحالتشويقحعندحطرححاألسئلةحاحلواريةحالتيحتشدحاالنتباه.
أساليبحعمليةحيفحالتواصلحالناجح:ح

ح

ح

 -٥حابتعدحعنحاألوامرحاملبارشة :حفبدالحمنحأنحتقولحله:حقمحنمحاآلن .حقلحله:حهلح
جاءحوقتحالنوم؟حأوحماحرأيكحأنحتنامحاآلنححتىحتصحوحمبكراحونشيطا.

ح

 -٢حاسأله حملاذا؟ حفإن حبعض حاآلباء حيعاقب حالولد حفور حنظرته حالشخصية حلوقوعح
خطأحما،حولوحأنهحتأكدحمنحاألمر،حربامحعلمحأنهحقدحظلمحولده .حوفرقحبنيحسؤالحالولد:ح
ملاذا!! حعىل حسبيل حاللوم حوتسديد حالتهمة حله حقبل حالتأكد حمنها ،حوبني حسؤاله :حملاذا؟ حعىلح
سبيلحاالستفهامحوالتأكد.

ح

 -3حتواصل حالضدين :حقد حيقع حهذا حبني حعدوين ،حبني حقرينني حيف حفن حواحد ،حبنيح
زوجنيحيكرهحكلحمنهامحاآلخر،حولكنحالحيتصورحأنحيقعحبنيحالوالدحوالولد،حولكنهحقدحيقعح
فعال ،ححني حيفشل حالوالد حيف حالرتبية ،حوبناء حالعالقة حالوالدية حعىل حأساس حمن حاحلبح
والتفاهم.

ح

 -4ححني حتريد حتعليمه :حقل حله :حدعني حأستمتع حبالرشح حلك .حهل حيمكنني حأنح
أساعدك .حماحرأيكحأنحنجرب .حاختياركحرائع،حأخربين حملاذاحاخرتته؟حمنحفضلكحانظرح
إيل،حثمحافعلحمثيلحمتامحا.حماحمعنىحكذا؟حثمحتعلمهحإياه.حاقرأحوارشححيلحأنت.

ح

 -١ححوارحاحلزم :حالحيصلححللوالدينحأسلوبحاحلوارحاملطولحيفحكلحموقفحأوح
حال،حفقدحيتاجحاألمر حإىلحأوامرحونواهحبعدححوارحقصريحجدا،حتتضححفيهحاألمورحللوالد.ح
ويمكنحللوالدحأنحيستخدمحهذاحاألسلوبحيفححالتني:ح

ح

 عندما حيرغب حأن حيكف حالطفل حعن حسلوك حمعني ،حويظن حأنهح
سيتامدىحفيهحإنحالتمسحمنهحتركهحبأسلوبحلطيف.

ح
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 إذا حرغب حيف حأن حيأيت حبسلوك حمعني ،حيظن حأنه حسيعصيه حفيه حإذاح
التمسحمنهحذلك.

ح

ولكنحجيبحأالحيتحولحهذاحاألسلوبحاملحددحبحاالتحقليلةحونادرةحإىلحأسلوبح
دائم؛ حفينعدم حاحلوار ،حويضعف حالتواصل ،حويتحول حالولد حإىل حجمرد حآلة حتنفذ حاألوامرح
والنواهي،حفيفشلحيفحمستقبله،حويصبححاتكالياحضعيفحاحهزيال.
مثاالن:

ح

ح

 بعدحأنحكرسحمرآةحاملغسلة :حكفحعنحلعبحالكرةحاآلن،حوالحتلعبحإالح
ح

غدا،حواذهبحنظفحاملكان،حواشرتحمرآةحأخرىحعىلححسابكحاخلاص.
 وقتحالعشاء:حـحانحموعدحالعشاء،حأطفئحالتلفازحواغسلحيديك،حوتعشح
ح

معناحاآلن.

 -6ححنيحتريدحتشجيعه :حاقتنصحفعالح ححسنحاحفعلهحولدك،حوأثنحعليهحبالتحديد،ح
والحتتبعهحبنقد؛حمثلحقولك:ححلقدحأحسنت.حولكنحبعدحتعب!حأوحبعدحأنحفشلتحمرارا!ح
توقفحعندحكلمة:حأحسنت.حودعهحيستمتعحهبا.

ح

ح

 -7حذح ِّحكرحهحبنجاحاتهحالسابقة؛ححتىحتغرسحالثقةحفيه:ح حلقدحنجحتحكثريا حمنحقبل،ح
وهذه حكبوة حجواد ،حوسوف حتنجح حيف حاملستقبل حيف حهذا حاألمر .حامتدح حأقلحإجادة حتراها،ح
وكنحخملصاحيفحتقديرك،حمعتدالحيفحمديك،حوبثحاألملحيفحنفسه؛حبلفتحنظرهحإىلحمواهبهح
املكنونة:ح

ح

أعجبنيححواركحمعحضيفيحالبارحة.حرأيتحفيكحالرجولةحالتيحكنتحأتوقعها.
حرك حعضالت حوجهك حبابتسامة حمرشقة،حوارفع حيديكحواحتضنه ،حقح ِّحبلحه ،حافعلح
أي حشئ حجيعل حالتشجيع حوالثناء حباديا حعىل حكل حمالحمك؛ حلتصل حالرسالة حمن حكل حمنطقةح
للتعبريحيفحجسدك.

ح

ح
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ح

-8حأسلوبحالتفاوض:ح

هذاحاألسلوبحيفيدحكثريا حيفحتربيةحالولدحالذيحيبديحعنادحاحيفحأمورحتعدحأساسحاح
ملستقبله؛حكالصالةحواملذاكرةحوالصداقة،حبينامحهوحمضطرحلطلبحاملالحأوحاالحتياجاتح
الشخصية حمن حوالديه ،حهنا حيمكن حعقد ححوار حتفاويض حبني حالطرفني حعن حرضا حواقتناع،ح
ح

ويسجلحيفحبنودحإجيابيةحوليستحسلبية؛حمثل:ح

 إذاحأمتمتحاملذاكرةحسمحتحلكحباللعب.
 إذاحصادقتحفالناحاشرتيتحلكحدراجة.

ح
ح

 إذاححافظتحعىلحالصلواتحأخذتكحمعحاألرسةحيفحسفريحالقادم.
 إذاحتلطفتحيفحاحلوارحمعحإخوانكحسوفحتصبحححمبوباحبينهم.
وليسحصحيحا:ح

ح
ح

ح
ح

 إذاحملحتْصخحيفحالبيتحاشرتيتحلكححلوى.

كامحأنحالتفاوضحيمكنحأنحيكونحمعحاملراهقحبتحميلهحمسؤوليةحودوراحيفحاملنزلح
مقابلحمزيدحمنحاحلريةحاملنضبطة،حأوحسيارة،حأوحجوال،حإذاحبلغحسنحاحتسمححلهحبذلكحقانوناح
وصحة.

ح
ح

-١حافرتضحفيهححسنحالنية،حوتأكدحقبلحأنحتتهم:ح

فمنحأخطاءحاحلوارحالوالديحاإلرساع حيفحاُتامحالولد،حواحلكمحعليه حمبارشة،حثمح
تنفيذحالعقوبة،حدونحاالستامعحإليه.

ح

-٥1حاستخدمحلغةحاملثلحوالقصص:ح

ح

فإن حاستخدام حالقصة حواملثل حداخل حاحلوار حالوالدي حيساعد حيف حتوضيح حالفكرةح
وتقبلهاحلدىحأوالدنا،حويفحاملقابلحفإنحأسلوبحاألوامرحوالعظاتحالطويلةحتسببحيفحاملللح
وتفق د حتأثريها .حوقد حاستخدم حالرسول حصىل حاهلل حعليه حوسلم حالقصص حواألمثال حكثرياح
جدا،حيفحإيضاححقضاياحعقديةحوعبادية،حوحياتية.ح

ح
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ح

وتعملحالقصصحبأربعحطرق:ح

 تستويل حعىل حانتباه حاملستمعني ،حإذ حإهنا حمثل حالفيلم حالسينامئي حيقوم حعىلح
ح

حبكةحدراميةحوشخصياتحليتفاعلحمعحاجلمهور.

 تبسط حالقصص حاألفكار حاملعقدة حوجتعل حاألفكار حاملجردة حأفكاراح
ملموسة.

ح

 متس حالقصص حالعاطفة حلدى حاملستمعني ،حبشكل حأفضل حمن حجمموعةح
ح

احلقائقحاجلافةحاخلاليةحمنحأيحعاطفة.

 إنحالقصصحقابلةحللتذكر،حإذحإنحالقصةحاحليةحتبقىحيفحذهنحاملستمعحفرتةح
أطولحبعدحنسيانحأيحيشءحآخر.

ح

وإذاحكانحالكبريحيبحالقصص،حفإنحالصغريحيعشقها.
-٥٥حاحلوارحداخلحالسيارة:ح

ح

ح

تأخذحالسيارةحمناحيومياحوقتاحطويال،حوتقدرحساعاتحتوصيلحاألوالدحيفحالسنةح
الدراسية حالواحدة ح ٥٥٢حساعة حتقريبحا .حوجدير حبالوالد حالواعي حأال حيرتك حهذا حالوقتح
النفيس حلغريه ،حوأن حينهض حبأعباء حاألبوة حبإيصال حأوالده حبنفسه حما حاستطاع حإىل حذلكح
سبيال.

ح
إهنا حفرصة حلتواصل حمحيمي حرائع؛ حيبدأ حمع حبدء حاليوم ،حبابتسامات حرشيقة،ح

وهتافاتححلوة،حوتوجيهاتحخمتزلة؛حليومحدرايسححافل .حيبدأحبدعاءحالركوب،حثمحدعاءح
اخلروجحمنحاملنزل،حأوحالعكس؛ححسبحمكانحالسيارةحداخلحالبيتحأوحخارجه،حثمحتدورح
األحاديث حالودية ،حواملعلومات حاخلفيفة ،حوتذكر حبعض حاملحفوظات حمن حكتاب حوسنةح
وشعرحوأناشيد .حويرتكحاملجالحواسعحاحلإلنصاتحللولد؛ححتىحيصلحوهوحمشبعحعاطفيحا،ح
قدحاستنفدحكلحماحلديه،حفالحيبقىحملجموعةحاألقرانحماحيتلصصونحبهحعىلحالبيتحوأهله.

ح
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ويف حالعودة حتكون حنفوس حاألوالد حمشحونة حبام حدار حيف حاملدرسة حمع حاألساتذةح

واألصحاب ،حمواقف حوحوادث ،حوانتصارات حوهزائم ،حوإنجازات حوإخفاقات ،حوإيثارح
واعتداء ،ح فام حأحرى حالوالد حأن حيستثمر حهذه حالفرصة حالستالل حكل حما حيف حداخلهمح
وتوجيههم حتوجيهاحرقيقحا،حمبدعحا،حيستنبطحفيهحالولدحصحةحاملوقفحأوحعدمحصحته؛حكامح
يتلقىحالتشجيعحوالثناء،حويتدربحعىلحوسائطحاالتصالحالفعالحعمليحا.

ح

إنحالسيارةحفرصة ح -حأيضا ح -حللعالجحالفرديحللمشكالتحالنازلةحبالولد؛ححيثح
يعد حالكريس حاملجاور حللوالد حمناسبحا حجدحا حلكي حيفِض حبكل حما حيف حداخله؛ ححيث حالقربح
النفيسحواجلسدي،حوالفضاءحاملمتدحأمامحعينيه،حفالححواجز،حوالحجمالحللحياءحالسلبي،ح
وليسحهناكحمنحخيشىحشامتته،حأوحالفضيحةحأمامه.حويسنحمنحالوالدحأنحيطيلحاالستامع،ح
ويوجه حأسئلة حمفتوحة ،حويبتعد حعن حاالُتام حوسوء حالظن .حويمكن حاالستفادة حمن حهذهح
ح

املهارةحيفحالتنفيسحعنحاملهموم،حأوحالغاضب،حأوحاملريض.

ليستحالسيارةحسوىحمكانحمنحأماكنحكثريةححتتويحفرصاحللحوارحاهلادفحالبناء،ح
الذيحينبغيحأنحتسودحأجواؤهحاحلميميةحعالقاتناحمعحأوالدنا.
-٥٢حعح ِّحلمح ُحهحأينحالعيب:ح

ح

ح

إذاحرأيتحهحيفعلحأشياءحالححتبها،حأوحأفعاالحغريحمقبولة،حفأفحهحمحهحأنحالعيبحليسحفيهح
كشخص،حبلحإنحاخلطأحهوحيفحسلوكهحوليسحفيهحكإنسان.حقلحله:ح« حلقدحفعلتحشيئاحغريح
حسنح» حبدالحمنحأنحتقولحلهح« حإنكحولدحغريححسنح».حوقلحله:ح« حلقدحكانحتْصفكحمعح
أخيكحقاسيحاح»حبدالحمنحأنحختربه:ح«حإنكحولدحشقيح».ح
-٥3حجتنبحاملواجهاتحاحلادة:ح

ح

ح

ومن حاألمهية حأن حيعرف حالوالدان حكيف حيتجاوبان حبرفق حوحزم حيف حآن حواحد حمعح
مشاعرحالولد،حفالحمواجهةححادةحبالكالمحأوحالرضب،حوالحمشاجرةحبنيحاألمحوابنها،حإنامح
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بإشعارهحبحزمحأنحماحقالهحيشءحسيئحالحيمكنحقبوله،حوأنهحلنحيرىضحهوحنفسهحعنحهذاح
ح

الكالم.ح

وال حيعني حذلك حأن حيتساهل حالوالدان حبرتك حالولد حيفعل حما حيشاء ،حبل حال حبد حمنح
وجودحضوابطحواضحةححتددحماحهوحمقبول،حوماحهوحغريحمقبول.حفمنححقحالطفلحأنحيعربح
عن حغضبه حبالبكاء حأو حالكالم ،حولكن حال حيسمح حله حأبداحبتكسري حاألدوات حيفحالبيت ،حأوح
رضبحإخوتهحورفاقه.ح

ح

-٥4حأحببحأطفالكحولكنحبحكمة:ح

ح

وال حيمكن حللرتبية حأن حتتم حبدون ححب .حفاألطفال حالذين حجيدون حمن حمربيهمح
عاطفةح حواهتاممحا حينجذبون حنحوه ،حويص ُحغون حإليه حبسمعهم حوقلبهم .حوهلذا حينبغي حعىلح
األبوين حأن حيرصا حعىل ححب حاألطفال ،حوال حيقوما حبأعامل حتبغضهم حهبام ،حكاإلهانةح
والعقاب حاملتكرر حواإلمهال ،حوحجز ححرياُتم ،حوعدم حتلبية حمطالبهم حاملرشوعة .حوإذاح
اضطراحيوماحإىلحمعاقبةحالطفلحأنحيسعياحالستاملتهحباحلكمة،حلئالحيزولحاحلبحالذيحالحتتمح
تربيةحبدونه.ح

ح

وليس حمعنى حاحلب حأن حيستويل حاألطفال حعىل حاحلكم حيف حالبيت حأو حاملدرسة،ح
يقومون حبام حُتوى حأنفسهم حدون حرادع حأو حنظام .حفليس حهذا ححبحا ،حبل حإنه حهو حالضعفح
حألصحابهح

واخلراب.حوإنححبحالرسولح

حملحيمنعهحمنحتكليفهمحبالواجبات،ح

وسوقهم حإىل حميادين حاجلهاد ،حوحتى حإنزالحالعقوبة حبمن حأثم حوخرج حعىل ححدود حالدين.ح
ولكن حذلك حمل حيسبب حفتورحا حيف ححمبة حالصحابة ح
حمبتهمحوطاعتهمحلنبيهم.ح
-٥١حاحرتميحزوجك:ح

حلنبيهم ح

 ،حبل حكانت حتزيد حمنح

ح
ح

ويتاج حاألب حلكي حيظفر حبصداقة حأبنائه حإىل حعطف حزوجته حواحرتامها حله.ح
فالزوجةحالصاحلةحالتيح ُحتشحعحرحأبناءهاحيفحكلحوقتحبعظمةحأبيهم،حوتقودهمحإىلحاحرتامهح
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وحبه ،حوتؤكد حيف حأنفسهم حالشعور حبام حيملك حمن حمجيل حاملناقب حواخلصال .حوهي حتقولح
للطفل حمتسك حهبذا حاخللق ،حفإنه حيريض حأباك ،حوجتنب حذلك حاخللق حفإنه حيغضب حأباكح
ويغضبحربك.ح

ح
ح

-٥6حهدية..حولوحدرهم:ح

وإذاحأردتحأنحتصادقحطفلك،حفالحبدحأنحتعرفحأنحفمهحأكثرحيقظةحمنحعقله،ح
وأنحصندوقحاحللوىحأفضلحإليهحمنحالكتابحاجلديد،حوأنحالثوبحاملرقشحأحبحإليهحمنح
القول حاملزخرف .حوأن حاألب حالذكي حهو حالذي حيدخل حالبيت حويف حيده حهدية حأو ححتفة حأوح
طرفة.حوليذكرحدومحاحأنحيفحالدنياحأشياءحهيحعندناحأوهام،حوهيحعندحاألطفالححقائق.حولنح
نظفرحبصداقتهمحإالحإذاحرأيناحالدنياحبعيوهنم.ح
-٥7حاستمعحإىلحابنك:ح

ح

ح

إذاحأتاكحابنكحليحدثكحعامحجرىحمعهحيفحاملدرسة،حفالحترضبحبامحيقولحعرضح
احلائط.حفحديثهحإليكحيفحتلكحاللحظةح -حبالنسبةحلهح -حأهمحمنحكلحماحيشغلحبالكحمنح
أفكار.حفهوحيريدحأنحيقولحلكحماحيشعرحبهحمنحأحاسيس،حبلحوربامحيريدحأنحيعربحلكحعنح
ح

سعادتهحوفرصةحبشهادةحالتقديرحالتيحناهلاحيفحذلكحاليوم.ح

أعحطحهحاهتاممكحإنححهوحأخربكحأنهحنالحدرجةحكاملةحيفحذلكحاليومحيفحامتحانحمادةح
جعحهحعىلحاملزيد،حبدالحمنحأنحيشعرحأنكحغريحمبالحبذلك،حوالحمكرتثحملاحيقول.ح
ما.حشح ِّح
وإذاحجاءكحابنكحالصغريحيوماحخيربكحبامححدثحيفحاملدرسةحقائال:ح« حلقدحرضبنيح
فالنحيفحاملدرسةح»،حوأجبتهحأنت:ح«حهلحأنتحواثقحبأنكحملحتكنحالبادئحبرضبه؟ح»حفتكونح
حقاحقدحأغلقتحبابحاحلوارحمعحابنك.ححيثحتتحولحأنتحيفحنظرحابنكحمنحصديقحيلجأح
إليهحإىلححمققحأوحقاضحيملكحالثوابحوالعقاب.ح

ح

بل حربام حاعتربك حابنك حأنه ححمقق حظامل حوأنه حيبحث حعن حاُتام حالضحيةحويْص حعىلح
اكتشافحالرباءةحللمتعديحعليه.ح

ح

ح
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فإذاحتكلمحاالبنحأوالحإىلحوالديه،حفعىلحالوالدينحإبداءحاالنتباه،حوتواصلحاحلوار،ح
وينبغيحمقاومةحأيحميلحإىلحاالنتقادحأوحالالمباالةحبامحيقولهحاالبن.ح
-٥8حداعبحأطفالك:ح
كانحرسولحاهللح

ح

حيداعبحاألطفالحويرأفحهبم،حومنحذلكحمواقفهحاملعروفةح

معحأحفادهحوأبناءحالصحابةح
َع ْْ أبح ُه َر ْي َر َة

ح

.ح

ح

َق َال :خرجحعليناحر ُس ُ
ولحاهللح

نيحهذاح
حومع ُهححس ٌنحو ُحس ٌ

عىل حعاتقه،حوهذاحعىل حعاتقه،حو ُهو حيلث ُم حهذاحم َّرة،حوهذاحم َّحرة،ححتَّىحانتهىحإلينا،حفقال حل ُهح
ََ ْ َ
َ
َ َ َ
س ـول حاهلل،حإنَّك ُححت ُّب ُهام ح» ،حفقال:ح«ح َم ْن أ َحبَّ ُه َما فقد أ َحبَّ َِِّ ،و َم ْن أ ْبغض ُه َما
ج ـ ٌل:ح«حياحر ُ ح
ر ُح
َ
ََ ْ َ َ
فقد أ ْبغض ِِّ ح» ح(رواه حاإلمام حأمحد حيف حاملسند،حوصححه حاأللباين،حوحسنه حاألرنؤوط).ح
ح
لحهذاحم َّرة،حوهذاحم َّرة.
(يحلث ُمحهذاحم َّرة،حوهذاحم َّرةح):ح ُحيق ِّب ُ ح
احلسنحبنحع ٍّيلحوعند ُهحاألقر ُعحب ُنححاب ٍ
سح

عنحأب ُحهريرةححقال:حق َّبلحر ُس ُ
حاهللح
ول َّ
التَّميم ُّي حجالسا،حفقال حاألقر ُع:ح«حإ َّن حيل حعرشةح حمن حالولدحماحق َّبل ُت حمن ُهم حأحدا ح»،حفنظر حإليهح
َ
َ
ر ُس ُ
ح
حاهللح ح ُث َّمحقال:ح«ح َم ْن َل ي َ ْر َح ُم َل ي ُ ْر َح ُمح»ح(رواهحالبخاريحومسلم).ح
ول َّ
وكانحرسولحاهللح حيمسححخدحالطفلحكامحوردحيفحصحيححمسلمحعنحجابرحبنح
حصالة حاألُوىل ،ح ُث َّم حخرج حإىل حأهلهح
ت حمع حر ُسول حاهلل ح
 ،حقال :ح« حص َّلي ُ ح
س ُمرةح ح
وخرج ُت حمع ُه ،حفاستقبل ُه حولد ٌ
ان ،حفجعل حيمس ُح حخدَّ ي حأحدهم حواحدا حواحدا ،حوأ َّماحأناح
حجؤنةحع َّط ٍ
ح
ارح».
فمسححخدِّ ي،حفوجد ُتحليدهحبرداحأوحرياحكأنَّامحأحخرجهاحمن ُ
جلؤحنحة) حبضم حاجليم حومهزة حبعدها حوجيوز حترك حاهلمزة حبقلبها حواوحا :حسليلةح
(ا ُح

مستديرةحمغشاةحباجللدحيفظحالعطارحفيهاحالطيب.
وقد حكان حرسول حاهلل ح

ح

حيزور حاألنصار حويسلم حعىل حصبياهنم ،حويمسحح

رؤوسهم.ح(رواهحالنسائي،حوصححهحاأللباين).حح

ح
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-٥١حاتركحلطفلكحبعضحاحلرية:ح

ح

وأسوأ حيشءحيفحدورناحومدارسناح -حكامحقالحأحدحاملربنيح -حاملراقبةحاملتصلةحالتيح
تضايقحالطفلحوتثقلحعليه،حفاتركحلهحشيئاحمنحاحلرية،حواجتهدحيفحإقناعهحبأنحهذهحاحلريةح
ستسلبحإذاحأساءحاستعامهلا.حالحتراقحبحهحوالححتارصه،ححتىحإذاحخالفحالنظامحفذح ِّحكرحهحبأنح
هناكحرقيبحا.ح

ح

إنحالطفلحيشعرحبدافعحقويحللمحاربةحمنحأجلححريته،حفهوحياربحمنحأجلحأنح
يرتكه حاألب حيستخدم حالقلب حبالطريقة حالتي حهيواها .حويارب حمن حأجل حأال حيستسلمح
الرتداءحاجلواربحباألسلوبحالصحيح.حواحلقيقةحاألساسيةحأنحاالبنحيتاجحإىلحأنححتبهح
وأنححتضنهحالحأنححتارصه.حويتاجحإىلحالرعايةحاملمزوجةحبالثقة.حويتاجحإىلحأنحتعلمهحكلح
جديدحمنحدونحأنحتكرههحعليه.ح

ح

وباختصار:حالحجتعلحأكتافحالطفلحملعباحتلهوحبهحبكرةحالقلقحالزائد.ح
-٢1حأوامرححازمة..حلكنحبحكمة:ح

ح

ح

ينبغيحأنحتكونحاألوامرححازمة،حوأنحتتضمنحاللهجةحأيضحاحاستعدادحاألبحواألمح
ملساعدةحالطفل.حفإذاحكانحالطفلحقدحفرشحأرضحالغرفةحبلحعحبحهحالكثريةحفيمكنحلألمحأنح
تقولحله:ح«حهياحنجمعحاللعبحمعحا ح».حوهناحتبدأحاألمحيفحمجعحلعبحالطفل،حوسيبدأحالطفلح
فورحاحيفحمساعدةحاألم.ح

ح

وكثرياحماحنجدحالطفلحيتلكأ،حبلحقدحيبكيحويْصخحعندماحتطلبحمنهحاألمحبلهجةح
ال تهديدحأنحيذهبحليغسلحيديهحأوحأنحيدخلحاحلامم.حولكنحاالبنحلوحتلقىحاألمرحبلهجةح
هادئةحفسيستجيبحبمنتهىحاهلدوء.حفكلامحزادحعىلحالطفلحاإلحلاححشعرحبالرغبةحيفحالعناد،ح
وعدمحالرغبةحيفحالقيامحبامحنطلبحمنهحمنحأعامل.ح

ح

بعضحاآلباءحيتفاخرحبأنحأبناءهمحالحيعصونحهلمحأمرا،حوالحيفعلونحشيئحاحملح ُحيؤحمحرواح
به!! ح والبعضحاآلخرحيتعاملحمعحأطفالهحوكأهنمحممتلكاتحخاصةحالحكيانحهلم.حوآخرونح
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يكلفونحأبناءهمحفوقحطاقتهم،حويملوهنمحمنحاملسؤولياتحماحالحيطيقون.حيفحكلحهذهح
احلاالتحمغاالة،حوبعدحعنحاألسلوبحاحلكيمحيفحالرتبيةحوهوح«حخريحاألمورحأوسطهاح».ح
-٢٥حقللواحمنحالتوبيخ:ح

ح

ح

انتبهواحأهياحاآلباءحواألمهاتحإىلحرضورةحالتقليلحمنحالتوبيخحاألوتوماتيكيحوغريح
الرضوري حوإىل حالتقليل حمن حالرقابة حالصارمة حعىل حاألطفال .حفالطفل حليس حآلة حنديرهاح
حسبامحنشاء.حإنحلهحإبداعهحاخلاصحيفحإدارةحأمورهحاخلاصة،حفلامذاحنحرمهحمنحلذةحاإلبداع؟ح
وكثرياحماحيواجهحالطفلحبالعديدحمنحاألسئلةحواألوامر:ح«حملاذاحتضحكحهكذا؟حملاذاحمتيشح
ح

هكذا؟حانطقحالكلامتحنطقحاحسليامح.حالحتلعبحبشعرك.حاذهبحونظفحأسنانكح».ح

وكلحذلكحقدحينعكسحيفحنفسحالطفلحفيولدححالةحمنحعدمحاالطمئنان،حأوحفقدانح
الثقة حبالنفس .حوكثريحا حما حينال حالطفل حاألول حاحلظ حاألوفر حمن حاالهتامم حاجلشع حوالرقابةح
الصارمةحمنحقبلحاألبوينحثمحماحيلبثحاألبوانحأنحيشعرا حبأهنامحقدحتعلامحالكثريحمنحطفلهمح
األول،حفيشعرانحأهنامحبحاجةحإلعطاءحوليدمهاحالثاينحبعضحاحلرية،حفيتْصفانحمعحالطفلح
ح

الثاينحبمزيدحمنحالثقةحخالفحاحللطفلحاألول.ح

وعىلحاألمحأنحتنميحعادةحاحلوارحاهلادئحمعحطفلها،حفتطرححعليهحبعضحاألسئلةح
لرتىحكيفحجييبحعليها،حوتعودهحعىلحعدمحرفعحالصوتحأثناءحاحلديث،حوعدمحمقاطعةح
املتحدثنيحوهكذا.حتسألهحمثال:ح«حماذاحتفعلحلوحرأيتحأخاكحيرضبهحرفاقه؟حوماذاحتفعلحلوح
رأيتحطفالحجمروحاحيفحالطريق؟ح».حفاألطفالحالذينحالحيكلمهمحآباؤهمحإالحنادرحاحينشئونح
أقلحثقةحبالنفسحمنحالذينحيعودهمحآباؤهمحعىلحالكالمحواحلوارحاهلادئ.ح
-٢٢حسلوكحأبنائكحمنحسلوكك:ح

ح

ح

عندماحيْصخحاألبحقائالحإنهحيتعبحكثريحا،حوالحينالحشيئحاحمقابلحتعبهحوهوحاملظلومح
يفحهذهحاحلياة،حفإنحذلكحينقلبحيفحذهنحطفلهحإىلحأنحالرجلحهوحضحيةحاملرأة،حوأنهحمنح
األفضلحعدمحالزواج.حوعندماحتْصخحاألمحبأنحالرجلحهوحالكائنحالوحيدحالذيحيستمتعح

111

فن التعامل مع الناس

باحلياة،حوهوحالذيحيستغلحكلحجهدحللمرأة،حفإنحهذاحالْصاخحينقلبحيفحوجدانحالفتاةح
الصغريةحإىلحكراهيةحالرجلحوعدمحتقديره.حوهلذاحجتدهاحتنفرحمنحالزواجحعندماحتكرب.ح
واالبن حالذي حيرى حأباه حيتقر حأمه حيعترب حذلك ح(االحتقار) حهو حأسلوب حالتعاملح
ا حمل ُجحدح يحمعحاملرأة.حوالبنتحالتيحترىحأمهاحكثريةحالتعايلحعىلحاألبحوتيسءحمعاملتهحيستقرح
يفحذهنهاحأنحأساسحالتعاملحمعحالرجالحالتعايلحعليهحواإلساءةحإليه.ح

ح

واخلالصةحأنهحينبغيحأنحتكونحمعاملةحالوالدينحثابتةحعىلحمبادئحمعينة،حفالحمتدحح
اليومحابنكحعىلحيشءحزجرتهحباألمسحعىلحفعله،حوالحتزجرهحإنحعملحشيئاحمدحتهحباألمسح
عىلحفعله.حوالحترتكبحأبدحاحماحتنهحىحطفلكحعنحإتيانه.
ح

ح

ح

ح
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تصحيح األخطاء واجب ومهم وهو من النصيحة يف الدين ومن النهي عن
املنكر ،ولكنه ليس كل الواجب فإن الدين ليس هنيا عن املنكر فحسب ،وإنام هو أمر
باملعروف أيضا .ليست الرتبية هي تصحيح األخطاء فقط وإنام هي تلقني وتعليم
وعرض ملبادئ الدين وأحكام الرشيعة أيضا واستعامل الوسائل املختلفة لتأسيس
التصورات وتثبيتها يف النفوس من الرتبية بالقدوة واملوعظة والقصة واحلدث وغريها.
ومن هنا يتبني قصور بعض اآلباء واألمهات واملدرسني واملربني يف توجيه جل
اهتاممهم إىل معاجلة األخطاء ومتابعة االنحرافات دون ترجيح االهتامم بتعليم املبادئ
واألسس واملبادرة بالتحصني الذي يمنع وقوع االنحرافات واألخطاء ويبادرها فبل
حدوثها أو يقلل منها.
أوال :تصحيح األخطاء هو من تعليم اخلري:
فإن تعليم الناس من القربات العظيمة التي يتعدى نفعها ويعم خريها ،وهي
ه ه ُ
 « :إ َّن ه
الل هو همالئِكتهه
حظ للدعاة واملربني من مرياث األنبياء واملرسلني .قال
ِ
ه
ُ ْ ه ه ه َّ ْ ُ ه ه ُ ه ُّ ه ه ه ُ ه ِّ
ْهه
هوأه ْه هل َّ ه ه
ات هواأل ْر ِض هح ََّّت انلَّملة ِِف جح ِرها وحَّت اْلوت َلصلون لَع معل ِم
السمو ِ
ْ
اْل ه ْ ه
ي » (رواه الرتمذي ،وصححه األلباين) .والتعليم طرائق وأنواع ،وله وسائل
اس
انلَّ ِ

وس ُبل ،ومنها تصحيح األخطاء ،فالتصحيح من التعليم.
ُ
ثانيا :تصحيح األخطاء من النصيحة الواجبة:

فمعاجلة األخطاء وتصحيحها من النصيحة يف الدين الواجبة عىل مجيع
املسلمني .وصلة ذلك بفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر قوية وواضحة ،مع
مالحظة أن دائرة اخلطأ أوسع من دائرة املنكر ،فاخلطأ قد يكون منكرا وقد ال يكون.
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ثالثا :تصحيح األخطاء من املنهج القرآين :فقد كان القرآن ينزل باألوامر

والنواهي ،واإلقرار واإلنكار وتصحيح األخطاء حتى مما وقع من النبي

 ،فنزلت

معاتبات وتنبيهات ،ومن األمثلة:
 -1ملا انساق بعض الصحابة

وراء إشاعات املنافقني يف اهتام أمنا عائشة

بام هي منه بريئة أنزل اهلل آيات يف هذا اإلفك :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ (النور.)11 -11:
 -2ملا جاءت قافلة وقت خطبة اجلمعة فرتك بعض الناس اخلطبة وانفضوا إىل
التجارة نزل قوله ﭨ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍﮎ ) (اجلمعة.)11 :
رابعا :تصحيح األخطاء من املنهج النبوي:
سار النبي

عىل نور من ربه سالكا سبيل إنكار املنكر ،وتصحيح اخلطأ غري

متوان يف ذلك  ،واألمثلة يف ذلك كثرية جدا.
ُ ُّ
ه
ه
ول اهلل ِ
ي اْل ه َّطائ ه
ني َّ
آد هم هخ َّطاء ،هو هخ ْ ُ
َق َال َر ُس ُ
اتل هوابُون » (رواه
ُ « :ك ب ه ِِن
ِ
ه
ه
ْ ْ ْ
َّ ْ ُ َّ ُ
 « :هع ه
جبًا ِألم ِر ال ُمؤ ِم ِن إِن أم هر ُه ُكه
الرتمذي وابن ماجه ،وحسنه األلباين) .و َق َال
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هْ ههْ ه ه ه ه
َّ ْ ْ
ْ ه ه ه ْ ُ ه َّ ُ ه ه ه ه ه ه ه ْ ً ه ُ ه ْ ه ه ه ْ ُ
ابته
اك ِأل هح ٍد إَِّل لِل ُمؤ ِم ِنِ ،إن أصابته َساء شكر فَكن خيا َل وإِن أص
خي ،وليس ذ
ه َّ ُ ه ه ه ه ه ه ه ْ ً ُه
َضاء صَب فَكن خيا َل » (رواه مسلم).
هبذه الطريقة يتعامل الترشيع الرباين مع البرش وأخطائهم ،ومن أجل ذلك فرق
هذا الترشيع بني صغائر الذنوب وكبائرها؛ فقال ﭨ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ (النجم.) ١2 - ١1 :
فاخلطأ طبيعة برشية ،ويمنحنا ذلك فرصة كبرية للتناصح والنقد واملراجعة
والتصحيح والتواضع ،ويعزز جانب اإلخاء والتكافل بني املؤمنني يف بذل النصح فيام
بينهم ،ليس فقط عىل الصعيد الفردي ،بل عىل صعيد املجموعات والدول ،واألمم.
ونتعلم من األخطاء دوام املراجعة وعدم الرتفع عن التصحيح والنقد .واخلطأ
جزء طبيعي من احلياة ،وكونه كذلك ال يعني أبدا أن نستسلم له أو نكسل عن تصحيحه
بحجة أنه طبيعة جبلية ،بل علينا أن نعمل جاهدين عىل تصحيح هذا اخلطأ متى ُوجد
وحماولة اكتشافه يف كل يشء :يف ذواتنا وأنفسنا ونوايانا وأعاملنا وسياساتنا وأفكارنا
ومؤسساتنا .ألجل أن نتحرر من هذا اخلطأ.
وهذا العمل التصحيحي يعطي فرصة لفئات عديدة أن تعمل هلذا الدين من
خالل ممارستها لنقد األخطاء التي يقع فيها الفرد أواجلامعة ،ويكون نقده حمسوبا يف
دائرة العمل اإلجيايب ،ملا فيه من كشف األخطاء ،والدعوة للتصحيح ،دون تتبع لعورة
أو جتن عىل أحد ،أو مبالغة يف يشء.
وعلينا أن نفر من َقدَ ر األخطاء إىل َقدَ ر التصحيح واملراجعة والنقد والتقويم؛
بغية الوصول لألفضل؛ نفعا ألنفسنا وأمتنا وديننا ،علينا أن نقوم هبذا العمل بطريقة
أخالقية؛ فإن مراجعة األخطاء وتصحيحها حتتاج إىل اعتدال وموضوعية ،يف كافة
آخر فطفلك
املستويات ،و اإلحلاح عىل مالحقة اخلطأ يصنع مشكلة جديدة وخطأ َ
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الصغري حينام تكثر عتابه وتوبيخه ،وتؤنبه باستمرار ربام حتطم نفسيته وشخصيته،
وهكذا هو أمر املدير مع املوظفني والزوج مع زوجته.
ومن أخالقيات اخلطأ ،امتالك الوضوح والشفافية واجلرأة يف املعاجلة ،و هذه
من أهم النقائص التي يعاين منها املسلمون؛ إذ تفتقد معظم الدوائر واجلهات
واجلامعات اجلرأة يف االعرتاف باخلطأ ،والترصيح به.
ومن أخالقيات األخطاء :الصرب عىل التصحيح ،والدأب يف ذلك ،ويف املقابل
الصرب عىل األخطاء التي حتتاج إىل زمن طويل قد ال يكفي عمر الفرد فيها عىل
تصحيحها ملساعدة األجيال القادمة عىل حلها.
وإن من أدوائنا حرص الفرد عىل انفراده بالتصحيح دون السامح للرشكاء ،أو
مساعدة اآلخرين للقيام باحللول والتصحيح ،فاألخطاء ال يمكن أن تزول بني عشية
وضحاها ،وال يمكن أن تزول بقرار ،وإن كان القرار مؤثرا ؛ ألن جزءا من تربية الناس
وشخصياهتم وعاداهتم تتطلب توافر اجلهود والدأب عىل املراجعة،وحتتاج إىل قرارات
ذاتية بتجاوز اخلطأ والتفوق عليه.
واخلطأ حيتاج ألسلوب حكيم لبث اإلصالح ،و حيتاج للنظر اإلجيايب حتى
لألخطاء ،والكأس نصف املمتلئ تستطيع أن تقول عنه ذلك ،وتستطيع أن تقول إن
نصفه فارغ .وملا َق َال َر ُج ٌل ِم َن ا ْل َق ْو ِم يف الذي رشب اخلمر « :ال َّل ُه َّم ا ْل َعنْ ُه َما َأ ْك َث َر َما
ه
ت هأنَّ ُه ُُي ُّ
َّل تهلْ هعنُوهُ ،فه هوالل هما هعل ْم ُ
ب ه
الل َّ هو هر ُس ه ُ
وَل » (رواه
«:
ُي ْؤتَى بِ ِه »َ .ق َال النَّبِ ُّى
ِ
ِ
ِ
أن َيرى و ُي ِري أصحابه الوجه اآلخر.
البخاري) .فانظر كيف استطاع النبي
ومن أخالقيات األخطاء تفهم دوافع اآلخرين ،كام يف قصة حاطب بن أيب
بلتعة حينام أرسل خطابا للمرشكني فحامه النبي

وتفهم دوافعه يف حرصه عىل أهله

بمكة ،فإن تفهم دوافع اآلخرين يعطي اإلنسان اعتداال وجرعة من حسن الظن هبم،
حتى مع حصول اخلطأ منهم ،مما هييئ اجلو لتجاوز األخطاء وتداركها ،والتعامل بذكاء
معها.
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ولكي نعالج األخطاء بذكاء وأخالقية جيب أن نتذكر أخطاءنا جتاه اآلخرين،
وأن نتحىل بالصرب عىل الناس وعىل أخطائهم وعىل أنفسنا قبل ذلك ،وأن نغيض
ونتغافل عن بعض ما ال يرض جتنبا للرضر األكرب لفقه أولويات املراجعة والتصحيح،
وعلينا أال نجعل من أنفسنا معايري للخطأ والصواب ،وأن نرى اآلخرين بإجيابية
وحسن ظن ،وأن نتسامح معهم ونعود أنفسنا عىل ذلك.
ه ْ َّ ه ُ ه
َّ ِّ ْ ه ُ ُ
َش ٍء إَِّل هزانه ،هوَّل
الرف هق َّل يهكون ِِف
« ِإن
والرفق الرفق؛ فقد َق َال النَّبِ ُّى
ُْه ُ
َّ ه ه ُ
ع ِم ْن ه ْ
َش ٍء ِإَّل شانه »( .رواه مسلم).
يْن

ولنبدأ بأنفسنا وذواتنا ،وننشغل هبا ،ولنراجع حساباتنا قبل أن ننشغل

باآلخرين؛ فإن الطريق إىل التصحيح العام يمر عرب التصحيح الفردي اخلاص.
« املنصف من اغتفر قليل خطأ املرء يف كثري صوابه » ،تلك الكلامت الذهبية
ينبغي أن تكون نرباسا لكل من خيالط الناس ويتعامل معهم ،وكذلك هي مشكاة يقبس
منها كل َمن يسعى يف أن يكون فردا فعاال بني جمموعة من البرش.
ويف نفس الوقت أيضا ال حيتاج اإلنسان إىل كثري تفكري ليدرك أن ما من برش إال
وحيوي عيوبا وأخطاء كثرية؛ ألن الكامل هلل وحده ،والنقص من طبيعة البرش ،وليس
من العيب أن ُخيطئ الفرد إذا ما اجتهد وبذل مجيع األسباب التي بني يديه ،ولكن اخلطأ
األكرب أن ينظر اإلنسان إىل اآلخرين وكأهنم مالئكة معصومون من اخلطأ ،ومنزهون
عن التقصري والزلل.
محدت سريته ،وارتضيت
ولذلك يقول بعض البلغاء « :ال يزهدنك يف رجل
َّ
صغري
ذنب
وتريته،
َ
خفي حتيط به كثرة فضائله ،أو ٌ
وعرفت فضله ،وبطنت عقله؛ ٌ
عيب ٌّ
ٌ
تستغفر له قوة وسائله ،فإنك لن جتد ما بقيت ُم َّ
هذبا ال يكون فيه عيب ،وال يقع من
ذنب » .وقديام قدَّ م يزيد بن حممد املهلبي تلك القاعدة املتزنة يف النظر للناس حني قال:
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ومن ذا الذي ترىض سجاياه كلها

كفى املرء نبال أن تعد معايبه

تقبل دائام:
إن هذه القاعدة مطردة يف التعامل مع الناس ،سواء أكان ذلك يف عالقات
شخصية ،أو يف األعامل املؤسسية ،فالذي يطلب الكامل من الناس ،ويغفر النقص من
نفسه؛ الشك أنه سيجد دائام املتاعب يف انتظاره؛ ألن ارتفاع سقف توقعاته يف أعامل
اآلخرين سيقابله عيوبا برشية .فالناس يتوقعون من بعضهم أكثر مما يمكن أن يقدموه،
وتنتهي األمور إىل برودة العالقات ،وإىل الغيبة والنميمة وسوء الظن ،كام سيؤدي ذلك
إىل حلقة مفرغة من شعوره بتقصري الناس ،واإلحياء هلم بذلك ،وهم سينبذونه
وسيكرهون التعامل معه.
جمهر اإلجيابيات:
كثري من الناس إال من رحم ريب يضعون سلبيات اآلخرين حتت املجهر؛
ٌ
فيضخمون من أثرها ،ويعظمون من خطرها ،ولكن القليل الذي يفهم سيكولوجية
ٌ
مفتقر للكامل؛ هو الذي سيتقبل عيوب اآلخرين.
ناقص
اإلنسان ،وأنه
خملوق ٌ
ٌ
وال تعارض بني ذلك وبني تقديم النصائح والسعي يف إصالحهم؛ فاإلنسان؛
بطبعه يسعى للكامل ،لكنه واقعي ،ال يتعامل مع األمور بمثالية ،ولذلك نحتاج إىل أن
نضع اآلخرين حتت جمهر اإلجيابيات.
فينبغي أن نركز عىل رؤية اإلجيابيات؛ حتى ال ننزلق نحو تضخيم الرش ،أو
نعامل املقرصين فينا وكأهنم جمموعة رشور.
كم تساوي؟
كم تساوي قطرة ماء يف حميط عظيم مرتامي األطراف؟! فهل ينقص ذلك
املحيط شيئا إن أخرجت بيدك تلك القطرة؟! وهكذا كثري خري اإلنسان حني تقارنه بزلة
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أو هفوة ،فكم من الشحناء والبغضاء تقع بني األخوة ،وهم قد عاشوا السنوات يفيض
كرم كل منهام عىل أخيه ،ويسع عفو كل منهام اآلخر.
حني أنار لنا الدرب ،وجىل لنا عن هذه
ورحم اهلل اإلمام اجلليل ابن القيم
أن َم ْن كثرت َح َسنَاته وعظمت َوك َ
كمة َّ
احلقيقة اهلامة؛ فقال « :من قواعدالرشع َو ْ
َان
احل َ
ِ
ِ
حيتَمل لغريه ويعفي َعن ُه َماال يعفي َعن
حيتَمل َل ُه َما َال ْ
َل ُه يف االسالم ت َْأثري َظاهر َف ِإ َّن ُه ْ
اخلبث بِ ِ
املَاء إِذا بلغ ُق َّلت ْ ِ
َغريه َف ِإن ا ْمل ْع ِص َية خبث َو ْ
َني مل حيمل ْ
خ َالف املَاء ا ْل َقلِيل » (.)1
كيف السبيل؟
 ابحث دائام عن املواهب واملهارات اخلاصة التي يتمتع هبا كل
شخص ،ووازن بينها وبني عيوبه حتى حتكم عليه بتوازن.
 ضع أهدافا تناسب اآلخرينَ َ ،
وت َّل عن األهداف التعجيزية ،التي ال
تزيد اآلخرين إال إحساسا بضعفهم وعيبهم ،وتُدخلهم يف إحباط
رهيب.
 اسرتجع نشأتك األوىل لكي تعي السبب وراء بحثك الدائم عن
الكامل يف شخصية اآلخرين ،وكيف َ
تش َّك َل يف منظومة أفكارك؛
فالكشف عن جذور املشكلة يساعدك عىل التخفيف منها.
كلمة النصيحة هلا أثر عىل القلوب وذلك ألهنا حتمل يف طياهتا معاين مجيلة
وهي :احلب  -إرادة اخلري  -اإلخالص  -الصدق  -األمانة -النقاء  -اخللو من الغش.
فالعلامء يقولون النصيحة :كلمة يقصد هبا إرادة اخلري للمقولة له والناصح هو
الصادق املخلص ،ناصح القلب ،نقي الصدر ،ال غش فيه.

( )1مفتاح دار السعادة (.)171 /1

172

فن التعامل مع أخطاء اآلخرين
،

والنصيحة أمرها عظيم  ،وذلك ألهنا كانت إحدى بنود البيعة مع النبي
وما كانت بندا من بنوده إال لعظيم أثرها وشديد احلاجة إليها .ف َع ْن َج ِرير بن عبد اهلل
ول اَّللِ
ِ
الزك ِ
َاة َوالن ُّْصحِ لِك ُِّل ُم ْسلِم ».
الصال َِة َوإِيتَاء َّ
َع َىل إِ َقا ِم َّ
َق َالَ « :با َي ْع ُت َر ُس َ َّ
(رواه مسلم).

ومهام تنوعت سبل االتصال ووسائل الدعوة والتأثري .فإن الكلمة الصادقة
والنصيحة املبارشة املخلصة ستظل حتتل مكانة عالية وأساسية يف عامل الدعوة .وقد كان
تقديم النصيحة رسالة كل رسل اهلل
نوح

سجل القرآن الكريم عىل لسان نبي اهلل
 ،فقد َّ

قوله لقومه :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ (األعراف.)12 :
وعىل لسان هود

 :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ (األعراف:

 .)11وعىل لسان صالح

 :ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ

ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ
شعيب

(األعراف .)77 :وعىل لسان نبي اهلل

 :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ (األعراف.)7١ :

وﭧ ﭨ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ (القصص.)2٢ :
عرف الدين بأنه
ولقد أشار النبي
إىل تلك املكانة العليا للنصيحة؛ حيث َّ
ه ُ
ِ
النصح للمسلمني ،فقالِّ « :
ادل ُ
يحة » ،قيلَ « :مل ْن؟ »َ ،ق َالََّّ ِ « :للَِ ،ول ِ ِكتَابِ ِه،
ين انلَّ ِص
َول ِ َر ُسول ِ ِهَ ،وألَ ِئ َّم ِة ا ْمل ُ ْسلِ ِمنيَ َو َعا َّمتِ ِه ْم » (رواه مسلم).
والنصيحة هلل تعني :صحة االعتقاد يف وحدانيته

 ،وإِخالص النية يف

عبادته ،وترك اإلحلاد يف صفاته ،ووصفه بصفات الكامل واجلالل كلها ،وتنـزهيه من
مجيع النقائص ،والقيام بطاعته ،واجتناب معصيته ،واحلب فيه والبغض فيه ،ومواالة
َمن أطاعه ،ومعاداة َمن عصاه ،واالعرتاف بنعمته وشكره عليها.
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والنصيحة لكتاب اهلل تعني :التصديق به والعمل بام فيه ،وتعظيمه ،وتالوته
َ
وتفهم علومه وأمثاله ،واالعتبار
والذب عنه ،والوقوف مع أحكامه،
حق تالوته،
ُّ
بم ْح َكمه ،والتسليم ملتشاهبه ،ونرش علومه.
بمواعظه ،والتفكر يف عجائبه ،والعمل ُ
والنصيحة للرسول

بنبوته ورسالته ،واالنقياد ملا َأمر به
تعني :التصديق َّ

وهنى عنه ،ونرصته ح ًّيا وميتا ،ومعاداة َمن عاداه ،ومواالة َمن وااله ،وإعظام حقه

وتوقريه ،وإحياء طريقته وسنته ،وبث دعوته ،ونرش رشيعته ،ونفي التهمة عنها،

واإلمساك عن الكالم فيها بغري علم ،وإجالل أهلها النتساهبم إليها ،والتخلق بأخالقه
والتأدب بآدابه ،وحمبة أهل بيته وأصحابه
ألحد من أصحابه

.

 ،وجمانبة َمن ابتدع يف سنته ،أو تعرض

والنصيحة ألئمة املسلمني تعني :معاونتهم عىل احلق ،وطاعتهم فيه وأمرهم
به ،وتنبيههم وتذكريهم برفق ولطف ،وإعالمهم بام غفلوا عنه ومل يب ُل ْغهم من حقوق
املسلمني ،وأال ُي َغ ُّروا بالثناء الكاذب عليهم ،والدعاء هلم بالصالح.
والنصيحة لعا َّمة املسلمني تعني :إرشادهم ملصاحلهم يف آخرهتم ودنياهم،

وكف األذى عنهم ،وتعليمهم ما جيهلونه من دينهم ،وإعانتهم عليه بالقول والفعل،
وسرت عوراهتم ،ودفع املضار عنهم ،وجلب املنافع هلم ،وأمرهم باملعروف وهنيهم عن
املنكر برفق ،والشفقة عليهم ،وتوقري كبريهم ،ورمحة صغريهم ،وتوهلم باملوعظة
احلسنة ،وترك غشهم وحسدهم ،وتنشيط مهمهم إىل الطاعات.
طريقك لألجر اجلزيل:
إن طريقك لألجر اجلزيل وس ْع ُيك وراء احلسنات مفروش بأيرس الطرق،
ْ ه ه ُ َّ ُ ه ه
الطيِّبهة هصدقة » (رواه
 « :الَكِمة
ومنها كلمتك اجلميلة ونصيحتك املتقنة ،قال
البخاري ومسلم).
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واألجر والثواب إنام يكون عىل قدر املشقة والتعب؛ فال ترتك النصيحة

لشخص ما بحجة احلفاظ عىل صداقته ومودته ،أو لطلب الوجاهة عنده ودوام املنـزلة
لديه؛ فإن تلك الصداقة واملودة بينكام  -إن كانت حقيقية  -توجب له ح ًّقا عندك ،ومن
حقه أن تنصحه وهتديه إىل مصالح آخرته ،وتنقذه من مضارها ،وصديق اإلنسان ُ ِ
وحم ُّبه
هو َمن س َعى يف عامرة آخرته ،وإن أدى ذلك إىل أذى يف دنياه ،وعدوه من يسعى يف
ذهاب أو نقص آخرته ،وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع يف دنياه ،وهلذا كان إبليس

عدوا لنا  ،وكان األنبياء
ًّ

أولياء للمؤمنني لسعيهم يف مصالح آخرهتم وهدايتهم

إليها.
أمهية النصيحة:
وتنبع أمهية النصيحة -كوسيلة من وسائل الدعوة -من عدة جوانب:
 -1قدرة مجيع الناس عىل تقديمها.
 -2ال تتطلب جهدا كبريا وال وقتا طويال يف الرتتيب واإلعداد والتقديم.
 -١ال تتطلب إال مهارات بسيطة يمكن للكل تعلمها.
 -4النصيحة عالمة واضحة عىل حب الشخص املنصوح ،فإن أحد معايري
احلب هو النصح املخلص ،والصديق الذي يقدم النصيحة ُي َعد صديقا ال يمكن
االستغناء عنه يف احلياة.
النصح واخلياطة:
إذا علمت معنى النصيحة وهي تعرب عن سد اخللل يف اإلنسان فالناصح إذا
كاخلياط الذي يسد خلل الثوب وكلام كان اخلياط ماهرا كلام كان الثوب مجيال ألنه
أخفى العيوب والشقوق .كذلك الناصح كلام كان خملصا متفننا كلام استطاع أن يصلح
اإلنسان وخيفي عثراته وعيوبه بإذن اهلل .فكن خياطا حمرتفا ومتفنِّنا.
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أمور جيب أن يراعيها الناصح:
 -1اإلخالص هلل

 ،وجعل النصيحة خالصة لوجهه وحده ،وليس ألي

غرض دنيوي.
 -2أن يكون هو نفسه يطبق ما يقول وقدوة حسنة فيام ينصح به من فضائل أو
ينهى عنه من رذائل.
 -١التأ ُكد من صحة األمر الذي ينصح به من الناحية الرشعية وغريها ،فال
يقدم معلومات مشوشة ،فتلك أمانة.
 -4تري الوقت املناسب.
 -5حتسس اجلو النفيس امله ِّيئ لسامع النصيحة.
 -1الذكاء يف انتقاء واستخدام الكلامت املناسبة.
 -7إظهار احلب وإبداء الود بإخالص قبل الرشوع يف توجيه النصيحة.
رسا بينك وبني املنصوح ،وليست عالنية؛ فقد قال
 -1جيب أن تكون النصيحة ًّ
اإلمام الشافعي  « :من و َع َظ َ ِ
وزانَه ،و َم ْن َو َع َظ ُه َعالنِ َية َف َقدْ
رسا فقد ن ََص َحه َ
َ ْ َ
أخا ُه ًّ

َف َض َح ُه َ
وشانَه ».

وتأكد أن النصيحة العلنية ال تؤيت ثامرها الطيبة ،وإنام ترج عن كوهنا نصيحة
إىل كوهنا استفزازا للمنصوح وإشعاره برغبتك يف فضحه أمام اآلخرين ،وتسيطر عليه
هذه املشاعر؛ مما جيعل أذنيه وقلبه ال تلتفت للمعنى الطيب الذي تشتمل عليه
النصيحة؛ مما جيعله يأخذ موقفا مضا ًّدا .وتذكر أن اهلدف من النصيحة هو تصحيح
العيوب واألخطاء لدى األفراد ،وليس إشاعة أفعاهلم السيئة أو فضحهم.
 -7عدم إشعار املنصوح بالتكرب والتعايل عليه ،وال جتعله يشعر يف كالمك
بنغمة التفوق واالستعالء ،أو اللوم أو السخرية ،أو االهتام.
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أش ِعر املنصوح بتقبلك شخص ًّيا للنصح ْ
ْ -1٢
غريه نصحك ،وأنك
إن هو أو ُ

غري منـزه عن اخلطأ.
ْ -11
أش ِعر املنصوح بتقديرك لظروفه وأنك تلتمس له األعذار.

 -12احذر أن يتحول موقف النصيحة إىل ساحة جدال عقيم ومناقشة عدائية.
أمور جيب أن تتوفر يف املنصوح:
 -1الرتحيب بالنصيحة بقلب سمح وعقل متفتح ووجه مبتسم.
 -2التعبري عن قبوهلا باالمتنان والتقدير.
 -١التصميم والعزم عىل الرشوع يف العمل هبذه النصيحة نحو حتقيق التحسن
املطلوب.
وقد قيل « :أ ِّد النصيحة عىل أكمل وجه ،وا ْق َب ْلها عىل أي وجه».
ماذا لو مل جتد من املنصوح هذه األشياء ،رغم قيامك بالنصيحة عىل أكمل وجه؟
 -1اعلم أوال أن تقديم النصيحة واجب علينا وعبادة نؤدهيا هلل

 ،بغض

النظر عن الطريقة التي يتلقاها هبا املنصوح.
 -2اعلم أن أفضل الناصحني قوبلوا بمثل أو أشد ما قوبلت أنت به؛ فقد أقام
رسول اهلل

عىل أمر اهلل

صابرا حمتسبا ،مؤ ِّديا إىل قومه النصيحة ،عىل ما يلقى

منهم من التكذيب واألذى واالستهزاء.
 -١إذا حاورك املنصوح فاحرص عىل حماورته باحلسنى ،وإن أساء إليك فال
ترد إساءته ،بل افعل مثلام فعل هود

؛ حيث حكى عنه القرآن الكريم :ﭧ ﭨ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
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ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ (األعراف.)17-15 :
 -4إذا مل جتد نتيجة من احلوار ،فان ِْه احلوار فورا ،وتذكر ما ف َعل وقال نبي اهلل
صالح

لقومه :ﭧ ﭨ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ (األعراف.)77 :
 -5ال تتقاعس وال يثبط عزمك إذا مل جتد تغيريا فور ًّيا يف سلوك من نصحته؛
فمثل هذه التغيريات عادة ما حتتاج إىل فرتة زمنية تنقيض بني االقتناع ،ثم العزم ،ثم
التنفيذ.
 -1من املمكن أن جتد البعض غري مكرتث بنصيحتك املخلصة ،ولكن هذا
ينبغي أال يصيبك باإلحباط؛ فقد أظهرت التجارب أن هؤالء الذي أزعجتهم النصيحة
الرصحية ورفضوها عند تلقيها كانوا يف وقت ما فيام بعد مقدرين وممتنني متاما يف قلوهبم
للنصيحة ومقدمها.
برنامج عميل:
ِ -1
ِ
واختل بنفسك ساعة.
أحرض ورقة وقلام،
 -2قم بإجراء َع ْصف ذهني ،لتتذكر َمن يف أقربائك وجريانك وزمالئك

ومعارفك حيتاج إىل نصيحة منك.

 -١اكتب كل اسم يرد عىل خاطرك ،حمددا أمامه النصيحة التي تريد أن
توجهها له ،مع مراعاة األولويات ،واألهم من النصائح قبل املهم.
 -4حدِّ ْد وسيلة االتصال بكل منهم ،واملدخل الذي ستدخل منه.
ب األسامء يف جمموعات بحسب جتاورهم والصفة التي جتمعهم.
 -5ر ِّت ْ
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إن ممارسة النصيحة تن ُبع من حبنا لآلخرين واهتاممنا هبم ،فإذا أنت أحببتهم

يتعني عليك أن توضح هلم أخطاءهم ،ال أن تفضحها لآلخرين ،ويتعني عليهم أن
ُ ْ ُ ه ه ُ ُ ْ ه َّ ُ َّ ه
ألخيه هما ُُيبُّ
يتبادلوا معك ذلك ،وفقا لقوله
ِ
َّ « :ل يؤ ِمن أحدكم حَّت ِ
ُيب ِ ِ
ْ
ِنلهف ِس ِه » (رواه البخاري).
وهذا هو نقيض األنانية التي نجدها يف املجتمعات املادية؛ ألن الناس فيها

هيتمون بأنفسهم فقط ،إن غايتهم هي احلرية الشخصية للتمتع بالشهوات واالنقياد
وراء الرغبات ،وهم بذلك غري ملزمني أن خيربوا اآلخرين بام ال يودون سامعه ،من
مكاشفة بالعيوب وحماولة إصالحها؛ مما يمثل صورة من صور النفاق االجتامعي.
إن هدف الداعية هو إقامة احلق يف املجتمع ،حتى لو أدى ذلك إىل إخبار
وتعود نفسك عىل ذلك.
اآلخرين بام ال يودون سامعه ،وعليك إذن أن تبدأ حاالِّ ،
إنك ال ترتدد عندما ترى أحد الناس يرتدي قميصا متسخا أو فقد بعض
أزراره ،أو فتحة رسواله مفتوحة ،أو بقايا طعام عىل وجهه وحليته ،ال ترتد أن تتحدث
رأيت ،وال جتد حرجا يف ذلك ،وال هو أيضا .فام بالنا نرتدد
إليه وتنصحه بتعديل ما
َ
ونسكت إذا رأينا عيوبا أخطر من تلك العيوب املظهرية الشكلية ،عيوبا يف القلب
والسلوك؟!
ترصد الرشكات الغربية الكربى أمواال ضخمة لدراسة علم العالقات
اإلنسانية ،الذي يشمل :فن معاجلة األخطاء ،وفن التعامل مع اآلخرين ،وفن كسب
القلوب ،وفن اإلقناع ،وفن قيادة اآلخرين ،وتنشئ هلذا الغرض معاهد مستقلة ،وتدعم
البحوث والدراسات املتعلقة به؛ ألنه خيدم مصاحلها وأهدافها يف االتصال باجلامهري.
وال تكاد تلو رشكة من الرشكات من قسم العالقات العامة الذي يوظف فيه
أناس متخصصون يف هذه العلوم ،أو ما حيلو [لدَ يل كارينجي ] أن يسميهم( :كاسحي
األلغام) ،الذين يتولون أمور زبائن الرشكة املشاغبني واملتعبني ،وحيلون مشاكلهم،
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ويكسبوهنم إىل صفهم ،وال شك أن الدعاة ْ
أوىل الناس بدراسة هذه العلوم ،ألن طبيعة
عملهم هي االتصال باآلخرين ،ومعاجلة أخطائهم.
القاعدة األوىل :اللوم للمخطئ ال يأيت بخري غالبا:
تذك َّْر أن اللوم ال يأيت بنتائج إجيابية يف الغالب ،فحاول أن تتجنبه ،واللوم مثل

تعود إىل أوكارها رسيعا ،أو مثل السهم
الطيور مهيضة اجلناح ،التي ما إن تطري حتى ْ
القاتل الذي ما إن ينطلق حتى ترده الريح عىل صاحبه فيؤذيه ،ذلك أن اللوم حيطم
كربياء النفس البرشية ويكفيك أنه ليس أحد يف الدنيا يعشق اللوم وهيواه.
وكم خرس العامل كثريا من العباقرة وحتطمت نفسياهتم؛ بسبب اللوم املبارش
املوجه إليهم من املربني.
القاعدة الثانية :أبعد احلاجز الضبايب عن عني املخطئ:
املخطئ أحيانا ال يشعر أنه خمطئ ،وإذا كان هبذه احلالة وتلك الصفة فمن
الصعب أن توجه له لوما مبارشا وعتابا قاسيا ،وهو يرى أنه مصيب .إذن البد أن يشعر
أنه خمطئ أوال حتى يبحث هو عن الصواب؛ لذا البد أن نزيل الغشاوة عن عينه ليبرص
اخلطأ.

َف َق َالَ « :يا َر ُس َ
ول اهللِ،
َق َال :إِ َّن َفتى َش ًّابا َأتَى النَّبِ َّي
َع ْن َأ ِيب ُأ َما َم َة
ُْْ
الزنَا »َ ،ف َأ ْق َب َل ا ْل َق ْو ُم َع َل ْي ِه َف َز َج ُرو ُه َو َقا ُلواَ « :م ْهَ .م ْه »َ .ف َق َال « :ادنه »َ ،فدَ نَا ِمنْ ُه
ائ َْذ ْن ِيل بِ ِّ
ه
ُ
ُ ُّ ُ ِّ ه
ِ
ِ
اهلل ِفدَ ا َء َك ».
َق ِريباَ .ف َج َل َسَ ،ق َال « :أ ِ
ُتبه ِألمِ؟ »َ .ق َالَ « :ال َواَّللَ ،ج َع َلني ُ
ه ه َّ ُ ُ ه ُ ُ َّ
ُيبُّونه ِألم ههاتِ ِه ْم ».
َق َال « :وَّل انلاس ِ
هه
ُ ه ه
َق َال « :أفتُ ِح ُّبه َِّلبْن ِتِ؟ ».
َق َالَ « :ال واَّللِ ،يا رس َ ِ
ِ
اهلل ِفدَ ا َء َك ».
َ
َ َ ُ
ول اهللَ ،ج َع َلني ُ
ه ه َّ ُ ُ ه ُ ه
ُيبُّونه ِِلهناتِ ِه ْم ».
َق َال « :وَّل انلاس ِ
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ه ه ُ ُّ ُ ُ ْ ه
ِ؟ »َ .قـ ـ ـ ـ َالَ « :ال واَّللِ ،جع َلن ِ
اهلل ِفـ ـ ـدَ ا َء َك ».
ي
َق َال « :أفت ِحبه ِألخ ِت
َ َ
َ
ُ
ه
ه ه َّ ُ ُ ه ُ ه
ُيبُّونه ِألخ هواتِ ِه ْم ».
َق ـ ـ َال « :وَّل انلـاس ِ
هه
ه
ُ
َق ـ ـ َال « :أفتُ ِح ُّبه لِ هع َّمتِِ؟ ».
ِ
ِ
اهلل فِدَ ا َء َك ».
َق َالَ « :ال َواَّللَ ،ج َع َلني ُ
ه ه َّ ُ ُ ه ُ
ُيبُّونه ِل هع َّماتِ ِه ْم ».
َق َال « :وَّل انلاس ِ
ه ه ُ ُّ ُ ه ه ه
اتلِ؟ ».
َق ـ َال « :أفت ِحبه ِْل ِ
ِ
ِ
اهلل ِف ـ ـدَ ا َء َك ».
َق ـ ـ َالَ « :ال َواَّللَ ،ج َع َلني ُ
ه ه َّ ُ ُ ه ُ ه
ُي ُّبونه ِْلهاَّلتِ ِهمْ ».
َق ـ ـ ـ ـ َال « :وَّل انلاس ِ
ُ َّ ْ ْ ه ْ ه ُ ه ه ِّ ْ ه ْ ه ُ ه ه ِّ ْ ه ْ ه ُ
جه ».
َف َو َض َع َيدَ ُه َع َل ْي ِه َو َق َال « :اللهم اغ ِفر ذنبه وطهر قلبه ،وحصن فر
ِ
ِ ِ
يشء( .رواه اإلمام أمحد يف املُسنَد،
َف َل ْم َي ُك ْن َب ْعدُ َذل َك ا ْل َفتَى َي ْلتَف ُت إ َىل َ ْ
وصححه األلباين).
ملا جاء إىل املدينة من البادية
وكذلك يف قصة معاوية بن احلكم السلمي
ول اَّللِ
إِ ْذ
ومل يكن يدري عن حتريم الكالم يف الصالة َق َالَ :ب ْينَا َأنَا ُأ َص ِّيل َم َع َر ُس ِ َّ
ِ
اَّلل »َ .ف َر َم ِاين ا ْل َق ْو ُم بِ َأبْ َص ِ
ار ِه ْمَ ،ف ُق ْل ُتَ « :وا ُثك َْل
َع َط َس َر ُج ٌل م َن ا ْل َق ْو ِم َف ُق ْل ُتَ « :ي ْر َمح َُك َّ ُ
ون بِ َأي ِدهيِم َع َىل َأ ْف َخ ِ
ون إِ َ َّيل »َ .ف َج َع ُلوا َي ْ ِ
ُأ ِّم َيا ْه َما َش ْأنُك ُْم َتنْ ُظ ُر َ
اذ ِه ْم َف َل َّام َر َأيْت ُُه ْم
رض ُب َ ْ ْ
َت(.)1
ُي َص ِّمتُونَنِي َل ِكنِّي َسك ُّ
ول اَّللِ
َفبِ َأ ِيب ُه َو َو ُأ ِّمي َما َر َأيْ ُت ُم َع ِّلام َق ْب َل ُه َوال َب ْعدَ ُه َأ ْح َس َن
َف َل َّام َص َّىل َر ُس ُ َّ
َّ ه ه ْ ُُ
َّ ه
تعلِيام ِمنْه َفو ِ
()2
َض َبنِي َوال َشت ََمنِيَ ،قالِ « :إن ه ِذهِ الصالة َّل يصلح
َْ
ُ َ َّ
اَّلل َما ك ََه َر ِين َوال َ َ
ْ
ْ
ه
ه
ف ه
َشء ِم ْن لَكمِ انلَّ ِ َّ ه ُ ه َّ ْ ُ ه َّ ُ ه ه ُ ُ ْ
يها ْ
آن » (رواه مسلم).
ِ
اس ،إِنما هو التس ِبيح واتلك ِبي وقِراءة القر ِ
( )1أي أوش ْك ُت أن أرد عليهم ،لكني متالكت نفيس ولزمت السكوت.
( )2أي زجرين وعبس يف وجهي.
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القاعدة الثالثة:استخدم العبارات اللطيفة يف إصالح اخلطأ:
إذا كنا ندرك أن من البيان سحرا فلامذا ال نستخدم هذا السحر احلالل يف
معاجلة األخطاء! فمثال حينام نقول للمخطئ لو فعلت كذا (ما رأيك لو نفعل كذا) أنا
أقرتح أن تفعل كذا (عندي وجهة نظر أخرى ما رأيك لو تفعلها؟) وغريها ...فال شك
أهنا أفضل مما لو قلت له( :يا قليل التهذيب واألدب ،وعديم املروءة والرجولة)( ..أال
ٌ
أجمنون أنت …) (كم مرة قلت لك) ..فال شك
تفقه)( ..أال تسمع)( ..أال تعقل)( ..
أن الفرق شاسع بني األسلوبني ،وعندما نسأل أنفسنا أي األسلوبني نحب أن يقال لنا،
فال شك أننا نختار األول فلامذا ال نستخدمه نحن أيضا مع اآلخرين؟!
َقا َل ْت :ك َ
َان
يستخدم مثل هذا ،فع ْن َع ِائ َش َة
وهلذا كان النبي الكريم
ِِِ
ِ ِ
ُون ِيف ال ُغ َب ِ
ايلَ ،ف َي ْأت َ
َّاس َينْت َُاب َ
ار ُي ِصي ُب ُه ُم ال ُغ َب ُار
الن ُ
ون َي ْو َم اجلُ ُم َعة م ْن َمنَازهل ْم َوال َع َو ِ ِّ
ول اَّلل ِ
ِ
إِن َْس ٌ
ان ِمن ُْه ْم َو ُه َو ِعن ِْديَ ،ف َق َال
َوال َع َر ُقَ ،ف َي ْخ ُر ُج ه من ُْه ُم ال َع َر ُقَ ،ف َأتَى َر ُس َ َّ
ُ ه ه
ه َّ ُ ه َّ ُ
 « :ل ْو أنك ْم ت هطه ْرت ْم َِله ْو ِمك ْم هذا » (رواه البخاري ومسلم).
النَّبِ ُّي
(ينتابون) حيرضوهنا مرة بعد أخرى( .العوايل) مجع عالية وهي أماكن قرب

املدينة.

ول اهللِ
ار ِ
و َعن ميمو َن َة بِن ِ
َأهنا َأ ْع َت َق ْت ولِيدَ ة ِيف َزم ِ
ان رس ِ
احل ِ
ث()1
ْت ْ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ْ َُْ
َ
هْ ه ْ ه ْ ه ه ْ ه ه
ه ه ه ْ ه ه ه ْ
ول اهلل ِ
َف َذكَر ْت َذل ِ َك لِرس ِ
َ ،ف َق َال « :لو أعطي ِتها أخوال َِِ ،كن أعظم ِألج ِر ِك »
َ ُ
َ
(رواه مسلم).
والرس يف تأثري هذه العبارات اجلميلة ،أهنا ُت ْش ِعر بتقدير واحرتام وجهة نظر
،

اآلخرين ،ومن ثم يشعرون بإنصافك فيعرتفون باخلطأ و ُيصلحونه.

( )1زوج النبي

.
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القاعدة الرابعة :ترك اجلدال أكثر إقناعا من اجلدال:
جتنب اجلدال يف معاجلة األخطاء ،فهو أكثر وأعمق أثرا من اجلدال نفسه وتذكر

أنك عندما تنترص يف اجلدال مع خصمك املخطئ فإنك جتربه يف الغالب أو عىل األقل
حيز ذلك يف نفسه ،وجيد عليك وحيسدك ،أو حيقد عليك فحاول أن تتجنب اجلدال،
ولذلك فإن النصوص الرشعية مل تذكر اجلدال إال يف موضع النفي غالبا ،واملحمود منه
ما كان حماورة هادئة مع طالب للحق بالتي هي أحسن.
أنه قيل له « :يا أبا عبد اهلل الرجل يكون عاملا
ُذكر عن مالك بن أنس
بالسنة أيجادل عنها؟ » ،قال « :ال ولكن خيرب بالسنة فإن ُقبِ َل ْت وإال سكت ».
وفعال فإن طالب احلق إذا سمع السنة قبلها ،وإن كان صاحب عناد مل يقنعه
أقدر الناس عىل اجلدل ،لكن إن سلم هبا وذكرت له السنة بال جدال فقد يتأملها
ويرجع.
وباجلدال قد ترس املجال ،والداعية ليس يف حاجة إىل أن خيرس الناس ولذا
يقول عبد اهلل بن حسن

 « :املراء يفسد الصداقة القديمة ،وحيل العقدة الوثيقة،

وأقل ما فيه أن تكون املغالبة واملغالبة ،أمتن أسباب القطيعة ».
ه
ه
 « :أنا هز ِعيم
َّبي
حتى ولو كان املجادل حمقا ،فينبغي له ترك اجلدال ،قال الن ِّ
ْ
ْ ه َّ ه ْ ه ه ه ْ ه ه ه ْ ه ه ُ ًّ
ه
َّ
هْ
هْ
ت ِِف هو هس ِط اْلهن ِة ل ِ هم ْن ت هر هك
ت ِِف هربه ِض اْلن ِة لِمن ترك ال ِمراء هوإِن َكن ِ
ُمقا ،هوبِبي ٍ
بِبي ٍ
ْ ه
ْ ه ْ َّ
ُ ُه ُ
هْ
ب هوإ ْن هَك هن هم ً
كذ ه
ت ِِف ألَع اْلهن ِة ل ِ هم ْن هح َّس هن خلقه » (رواه أبو داود،
ال
ِ
ازحا ،هوبِبي ٍ
ِ
ِ

وحسنه األلباين).
ِ
ِ
ِ
ايب :ا ْل َبيْت َها ُهنَا ا ْل َق ْرص.
( َأنَا َزعيم)َ :أ ْي َضامن َوكَفيل (بِ َب ْيت)َ :ق َال ْ َ
اخل َّط ِ ُّ
ِ
اجلنَّة)َ :ما َح ْوهلا َخ ِ
ارجا َعن َْها ت َْشبِيها بِ ْ َ
(يف َر َب ِ
األبْن ِ َي ِة ا َّلتِي َتكُون َح ْول ا ْملُدُ ن
ض َْ
َ
اجلدَ ال؛ ك َْرسا لِنَ ْف ِس ِه َك ْي َال َي ْر َفع َن ْفسه َع َىل َخ ْصمه بِ ُظ ُه ِ
َو َحتْت ا ْل ِق َالع( .ا ْملِ َراء)َ :أ ْي ْ ِ
ور
َف ْضله.
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وتذكَّر أن املخطئ قد يربط اخلطأ بكرامته ،فيدافع عنه كمن يدافع عن كرامته،
وإذا تركنا للمخطئ خمرجا َس ُه َل عليه الرجوع وجعلنا له خيارات للعودة فال نغلق عليه

األبوا ب.

القاعدة اخلامسة :ضع نفسك موضع املخطئ ثم ابحث عن احلل:
عندما نعرف كيف يفكر اآلخرون ،ومن أي قاعدة ينطلقون ،فنحن بذلك قد
عثرنا عىل نصف احلل .حاول أن تضع نفسك موضع املخطئ ،وفكر من
وجهة نظره هو ،و َف ِّكر يف اخليارات املمكنة التي يمكن أن يتقبلها ،فاخرت له ما يناسبه.
القاعدة السادسة :ما كان الرفق يف يشء إال زانه:
َّ
َّ ه ه ُ ه ه ُ ْ ه ُ
َّ ِّ ْ ه ه ه ُ ُ
ع ِم ْن ه ْ
ون ِف ه ْ
َش ٍء إَِّل
َش ٍء إَِّل زانه ،وَّل يْن
َق َال النَّبِ ُّى
« ِإن الرفق َّل يك ِ
ه هُ
شانه »( .رواه مسلم) .وتذكَّر قصة األعرايب الذي بال يف املسجد ،وكيف عاجلها النبي
بالرفق كام رواه البخاري ومسلم.

القاعدة السابعة :دع اآلخرين يتوصلون لفكرتك:
عندما خيطئ إنسان ،فقد يكون من املناسب يف تصحيح اخلطأ أن جتعله
يكتشف اخلطأ بنفسه ،ثم جتعله يكتشف احلل بنفسه فإن هذا أدعى للقبول.
ومن الشواهد عىل هذا ما ذكره الشيخ حممد بن إبراهيم من قصة الشيخ عبد
الرمحن البكري ،حينام ذهب إىل اهلند ،وسمع أحد العلامء اهلنود يلعن الشيخ حممد بن
عبد الوهاب يف هناية كل درس ،فقام الشيخ البكري ونزع غالف كتاب التوحيد ،ودعا
الشيخ ملنزله ثم استأذنه ليأيت بالطعام ،وكان الكتاب قريبا من الشيخ اهلندي فأخذ
يتصفحه وأعجبه.
قال :فلام رجعت وجدته هيز رأسه عجبا فقال « :ملن هذا الكتاب؟ هذه
الرتاجم عناوين الفصول شبه تراجم البخاري ،هذا واهلل َن َفس البخاري » ،فقلت :أال
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نذهب للشيخ الغزوي لنسأله -وكان صاحب مكتبة -فاخربهم أنه للشيخ حممد بن
عبد الوهاب؛ فصاح العامل اهلندي بصوت عال « :الكافر!! ».
فسكتنا وسكت قليال ثم هدأ غضبه ،واسرتجع ثم قال « :إن كان هذا الكتاب
له فقد ظلمناه ثم صار كل يوم يدعو له ويدعو معه تالميذه ،وتفرق تالميذه يف البالد
وهم عىل عادة شيخهم يدعون له يف دروسهم ».
واإلنسان عندما يكتشف اخلطأ ثم يكتشف احلل والصواب فال شك أنه يكون
أكثر محاسا ألنه حيس أن الفكرة فكرته.
القاعدة الثامنة :عندما تنتقد اذكر جوانب الصواب:

حتى يتقبل اآلخرون نقدك املهذب ،وتصحيحك اخلطأْ ،
أش ِع ْرهم باإلنصاف
بأن تذكر خالل نقدك جوانب الصواب عندهم ،فعن س ِ
َق َال :ك َ
َان
امل َع ِن ْاب ِن ُع َم َر
َ ْ َ
ِ
ول اَّللِ
ِ
ِ
ِ
َفت ََمنَّ ْي ُت َأ ْن
اَّلل
إِ َذا َر َأى ُر ْؤ َيا َق َّص َها َع َىل َر ُسول َّ
الر ُج ُل ِف َح َياة َر ُس ِ َّ
َّ
َ ،و ُكن ُْت ُغالَما َش ًّابا َع َزبا َو ُكن ُْت َأنَا ُم ِِف ا ْمل َْس ِج ِد َع َىل
َأ َرى ُر ْؤ َيا َأ ُق ُّص َها َع َىل النَّبِ ِّى
ول اَّللِ
ِ
َف َرأ َيْ ُت ِِف الن َّْو ِم ك ََأ َّن َم َلك ْ ِ
َني َأ َخ َذانِى َف َذ َه َبا بِى إِ َىل الن َِّار َف ِإ َذا ِه َى
َع ْهد َر ُس ِ َّ
ِ
ِ
َاس َقدْ َع َر ْفت ُُه ْم َف َج َع ْل ُت َأ ُق ُ
ول:
يها ن ٌ
َم ْط ِو َّي ٌة َك َط ِّى ا ْلبِ ْئ ِر َوإِ َذا َهلَا َق ْرنَان َك َق ْرن َِى ا ْلبِ ْئ ِر َوإِ َذا ف َ
َأ ُعو ُذ بِاَّللِ ِمن الن َِّارَ ،أ ُعو ُذ بِ ِ ِ
اَّللِ ِم َن الن َِّار.
َّ َ
اَّلل م َن الن َِّارَ ،أ ُعو ُذ بِ َّ
َّ
َف َل ِق َي ُه َام َم َل ٌك َف َق َال ِىلَ « :مل ْ ت َُر ْع »َ .ف َق َص ْصت َُها َع َىل َح ْف َص َةَ ،ف َق َّصت َْها َح ْف َص ُة َع َىل
ِّ
ه ه ه
َّ ْ
 « :ن ْع هم َّ ُ ُ ه ْ ُ
ول اَّللِ
لل ل ْو َكن ي ُ هصِّل ِم هن اللي ِل ».
َف َق َال النَّبِ ُّى
الرجل عبد ا ِ
ِ
َر ُس ِ َّ
َق َال س ِ
املٌَ « :فك َ
اَّلل ِ َب ْعدَ َذل ِ َك الَ َينَا ُم ِم َن ال َّليْ ِل إِالَّ َقلِيال »( .رواه
َان َع ْبدُ َّ
َ
البخاري ومسلم).

ول اَّللِ
ص بِ َب َ ِ
رص ِه إِ َىل
و َع ْن َأبِى الدَّ ْر َد ِاء
َف َش َخ َ
َق َالُ :كنَّا َم َع َر ُس ِ َّ
ه ه هه ُْهه ُ ْ ْ
ُْ هه ه
ه َّ ه ه ْ
ِ
ُ
ه
ُ
َّ
ْ
اس حَّت َّل يق ِدروا ِمنه لَع َش ٍء ».
الس َامء ُث َّم َق َال « :هذا أوان ُيتلس ال ِعلم ِمن انل ِ
َّ
َف َق َال ِز َيا ُد ْب ُن َلبِيد األَن َْص ِ
خي َت َل ُس ِمنَّا َو َقدْ َق َرأ ْ نَا ا ْل ُق ْر َ
ف ُْ
اَّلل ِ َلنَ ْق َرأ َ نَّ ُه
ار ُّىَ « :ك ْي َ
آنَ ،ف َو َّ
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ُه
ه ه ْ ه ُ ُّ ه ه ه ُ ْ ُ ْ ُ ه ُّ
ِ
ت أل ُعد هك ِم ْن فق هها ِء
كلتِ أمِ يا ِزياد؛ إِن كن
َو َلنُ ْق ِر َئنَّ ُه ن َسا َءنَا َو َأبْنَا َءنَا »َ .ف َق َال « :ث ِ
َّ ْ ه ُ ه ْ ُ ْ ه ْ ه ُ ه َّ ه ه ه ه ُ ْ ه ْ
ه ْ ْه ه ه
ارى ف هماذا تغ ِِن عن ُه ْم ».
ْنيل ِعند اَلهو ِد وانلص
اإل
و
اة
ر
و
اتل
ه
ذ
ه
أه ِل الم ِدين ِة،
ِ
ِ
ِ ِ
(رواه الرتمذي ،وصححه األلباين).

فمثال عندما يعمل إنسان عمال فيحقق نسبة نجاح  %١٢فإنك تثني عليه هبذا
الصواب ،ثم تطلب منه تصحيح اخلطأ ،وجماوزة هذه النسبة.
القاعدة التاسعة :ال تفتش عن األخطاء اخلفية:
حاول أن تصحح األخطاء الظاهرة وال تفتش عن األخطاء اخلفية لتصلحها
ألنك بذلك تفسد القلوب ،وقد هنى الشارع احلكيم عن تتبع العورات ،ف َع ْن ُم َع ِ
او َي َة بن
ول اهلل ِ
َّ ه ْ َّ ه ْ ه ه ْ ه
َي ُق ُ
َق َالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
اس
أيب سفيان
ات انلَّ ِ
ول « :إِنِ إِن اتبعت عور ِ
ه
ه
ْ
ْ
ْ
ُ
ه
ُ
ه
أهفْ هس ْد هت ُه ْم أ ْو كدت أن تفسده ْم »َ ،ف َق َال َأبو الدَّ رد ِاء« :كَلِم ٌة س ِ
او َي ُة ِم ْن رس ِ
ِ
ول
ع
م
ا
ه
ع
م
ِ
ِ
َ َ ََ ُ َ
ْ َ
َ ُ
ُ
ِ
اهلل َت َع َاىل ِهبَا»( .صحيح رواه أبو داود).
اهلل َن َف َع ُه ُ

( َأ ْفسدْ هتم َأو كِدْ َت َأ ْن ُت ْف ِسدَ هم َ ِ
الر ِ
اوي.
َ َُْ ْ
):ش ٌّك م ْن َّ
ُ ْ
ِ
هتم بِ َذل ِ َكَ ،ف ِإ َّن ُه ُي َؤ ِّدي إِ َىل ِق َّلة
معنى احلديث :إِ َذا َب َح ْثت َع ْن َم َعائبِ ِه ْم َو َج َ
اه ْر ْ
ِ ِ
َح َي ِائ ِه ْم َعنْك َف َي ْج َ ِرتئ َ
َاه َرة.
ُون َع َىل ا ْرتكَاب َأ ْم َثاهلَا ُجم َ
ِ ِ
قول َأيب الدَّ رد ِاء « :كَلِم ٌة س ِمعها مع ِ ِ
اهلل َت َع َاىل ِهبَا ».
َ َ ََ ُ َ
ْ َ
او َي ُة م ْن َر ُسول اهلل َن َف َع ُه ُ
التجاوزَ ،
السرت،
قال ابن كثري« :يعني أنه كان جيدَ الرسيرةَ ،ح َس َن
ُ
كثري ِّ
مجيل العفوَ ،
رمحه اهلل تعاىل».

القاعدة العارشة :استفرس عن اخلطأ مع إحسان الظن والتثبت:
عندما يبلغك خطأ عن إنسان فتثبت منه ،واستفرس عنه مع إحسان الظن به،
فأنت هبذا تشعره باالحرتام والتقدير كام يشعر يف الوقت نفسه باخلجل وأن هذا اخلطأ
ال يليق بمثله ويمكن -مثال -أن تقول له :زعموا أنك فعلت كذا ،وال أظنه يصدر من
مثلك ،كام قال عمر

 « :يا أبا إسحاق زعموا أنك ال متيش تصيل ».
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القاعدة احلادية عرشة :امدح عىل قليل الصواب يكثر من املمدوح الصواب:
وقد أخذ هبذه النظرية حمرتفو السريك ،فنجحوا يف ترويض بعض احليوانات

الضخمة أو الرشسة ودربوها عىل القيام بأعامل تدعو للدهشة واالستغراب وطريقتهم
يف ذلك أهنم يطلبون من هذا احليوان عمال معينا ،فإذا حقق منه نسبة نجاح  %5أعطوه
قطعة حلم ،وربتوا عىل جسمه داللة عىل رضاهم عنه ،ثم يكررون العملية عدة مرات
مع قطع حلم أخرى أيضا ،وتزداد نسبة النجاح شيئا فشيئا حتى يتوصلوا للمقصود فإذا
نجحت هذه النظرية مع احليوانات؛ أفال تنجح مع اإلنسان وهو من أكثر املخلوقات
ذكاء واستجابة وقدرة عىل تفادي األخطاء؟!.
مثال :عندما تريب ابنك ليكون كاتبا جميدا ،فدَ ِّر ْبه عىل الكتابة ،وأثْ ِن عىل مقاله
األول ،واذكر جوانب الصواب فيه ،ودعمها بالثناء فإن قليل الصواب إذا ُأثني عليه
يكثر ويستمر.
القاعدة الثانية عرشة :تذكر أن الكلمة القاسية يف العتاب هلا كلمة طيبة مرادفة
تؤدي املعنى نفسه:
عند الصينيني مثل يقول( :نقطة من العسل تصيد من الذباب ما ال يصيد برميل
من العلقم) ،وهذا واقع والكلمة الطيبة تفعل وتؤثر ما ال تفعله أو تؤثر به الكلمة
القاسية التي هي يف حقيقتها برميل أو براميل من العلقم املر القايس الذي ال يطيقه أكثر
الناس.
القاعدة الثالثة عرشة :اجعل اخلطأ هينا ويسريا وابن الثقة يف النفس إلصالحه.
القاعدة الرابعة عرشة :تذكر أن الناس يتعاملون بعواطفهم أكثر من عقوهلم:
وهذه غريزة برشية فاإلنسان عبارة عن جسد ،وروح وهو ملئ بالعواطف
اجلياشة ،وله كرامة وكربياء ،فاإلنسان ال حيب أن ُهت َ
جي َرح شعوره ،حتى
ان كرامته ،أو ُ ْ
ولو كان أثقل الناس.
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 -1اإلخالص هلل :جيب أن يكون القصد عند القيام بتصحيح األخطاء إرادة
وجه اهلل تعاىل ،وليس التعايل ،وال التشفي ،وال السعي لنيل استحسان املخلوقني ،وإذا
صدقت النية من الناصح حصل األجر والتأثري والقبول بإذن اهلل.
ُ ُّ ه ه
ول اهللِ
آد هم هخ َّطاء ،هو هخ ْ ُ
 -2اخلطأ من طبيعة البرش :لقول رس ِ
ي
ُ « :ك ب ِِن
َ ُ
ه
اْل ه َّطائ ه
ني َّ
اتل هوابُون » (رواه الرتمذي وابن ماجه ،وحسنه األلباين).
ِ
ووضوح هذه احلقيقة واستحضارها يضع األمور يف إطارها الصحيح ،فال

يفرتض املريب املثالية أو العصمة يف األشخاص ،ثم حياسبهم بناء عليها ،أو حيكم عليهم
كرب اخلطأ أو تكرر .بل يعاملهم معاملة واقعية صادرة عن معرفة بطبيعة
بالفشل إذا ُ
النفس البرشية املتأثرة بعوارض اجلهل والغفلة والنقص واهلوى والنسيان .وهذه
احلقيقة أيضا تفيد يف منع فقدان التوازن نتيجة املباغتة بحصول اخلطأ مما يؤدي إىل
ردات فعل غري محيدة.
وإدراك هذه احلقيقة فيه كذلك :تذكري للداعية واملريب ،اآلمر باملعروف،
الناهي عن املنكر بأنه برش من البرش يمكن أن يقع فيام وقع فيه املخطئ ،فيعامله من شق
الرمحة أكثر مما يعامله من شق القسوة؛ ألن املقصود أصال هو االستصالح ال املعاقبة
 .. .ولكن كل ما سبق ال يعني أن نرتك املخطئني يف حاهلم ،ونعتذر عن العصاة وأرباب
الكبائر بأهنم برش ،أو أهنم مراهقون ،أو أن عرصهم ميلء بالفتن واملغريات  ...وغري
ذلك من التربيرات ،بل ينبغي اإلنكار واملحاسبة ،ولكن بميزان الرشع.
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 -١أن تكون التخطئة مبنية عىل الدليل الرشعي مقرتنة بالبينة وليست صادرة

عن جهل أو أمر مزاجي.
 -4كلام كان اخلطأ أعظم كان االعتناء بتصحيحه أشد :فالعناية بتصحيح
األخطاء املتعلقة باملعتقد ينبغي أن تكون أعظم من تلك املتعلقة باآلداب مثال وهكذا،
وقد اهتم النبي

غاية االهتامم بتتبع وتصحيح األخطاء املتعلقة بالرشك بجميع

أنواعه؛ ألنه أخطر ما يكون.
 -5اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح اخلطأ :فبعض الناس ُيتقبل منهم
ماال ُيتقبل من غريهم؛ ألن هلم مكانة ليست لغريهم ،أو ألن هلم سلطة عىل املخطئ
ليست لغريهم ،ومن أمثلة هذا :األب مع ابنه ،واملدرس مع تلميذه ،واملحتسب مع من
ينكر عليه ،واإلدراك هلذه الفروق يؤدي باملُصلح إىل وضع األمور يف نصاهبا وتقدير
األمور حق قدرها ،فال يؤدي إنكاره أو تصحيحه إىل منكر أكرب أو خطأ أعظم ،ومكانة
امل ِ
نكر وهيبته يف نفس املخطئ مهمة يف تقدير درجة اإلنكار وضبط معيار الشدة واللني،
ُ
ومن هذا نستفيد أمرين:
أوال :إن عىل من آتاه اهلل مكانة ،أو سلطانا أن يسخر ذلك يف األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وتعليم اخللق ،وأن يدرك أن مسئوليته عظيمة؛ ألن الناس يتقبلون
منه أكثر مما يتقبلون من غريه ـ غالبا ـ ويتمكن مما ال يتمكن منه اآلخرون.
ثانيا :إن عىل اآلمر الناهي أال ُييسء التقدير ،فيضع نفسه يف موضع أعىل مما هو
ِ
بصفات شخصية ال يملكها؛ ألن ذلك يؤدي إىل النفور والصد.
عليه ،ويترصف
 -7التفريق بني اخلطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه وبني خطأ العمد والتقصري:
وال شك أن األول ليس بملوم بل إنه يؤجر أجرا واحدا إذا أخلص واجتهد ،
وهذا بخالف املخطئ عن عمد وتقصري ،فال يستويان ،فاألولُ :ي َعلم ويناصح،
بخالف الثاين ،فإنه :يوعظ و ُينكر عليه.
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وجيب أن يكون االجتهاد الذي ُيعذر به صاحبه اجتهادا سائغا ،من شخص
مؤهل :بخالف من يفتي بغري علم ،أوال ُيراعي األحوال؛ ولذلك اشتد إنكار النبي
َقال:
صىل اهلل عليه وسلم عىل املخطئني يف قصة صاحب الشجة ،فعن َجابِر
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اح َت َل َم َف َس َأ َل َأ ْص َح َاب ُه َف َق َال« :
اب َر ُجال منَّا َح َج ٌر َف َش َّج ُه يف َر ْأسه ُث َّم ْ
َخ َر ْجنَا يف َس َفر َف َأ َص َ
امل ِ
ون ِيل ر ْخ َصة ِيف ال َّتيَم ِم »َ .ف َقا ُلوا  « :ما ن ِ
ِ
َجدُ َل َك ُر ْخ َصة َو َأن َْت َت ْق ِد ُر َع َىل ْ
َاء ».
َ
ُّ
َه ْل َجتدُ َ ُ
ههُ ُ هههُ ُ ُ ه
أ ْخ ِ َرب بِ َذل ِ َك َف َقال « :قتلوه قتلهم الل؛ أَّل
َفا ْغت ََس َل َف َام َتَ .ف َل َّام َق ِد ْمنَا َع َىل النَّبِ ِّي
ه ه ُ ْ ه ْ ه ْ ه ُ ه َّ ه ه ُ ْ ِّ ُّ ه ُ
السؤال »( .رواه أبو داود ،وحسنه األلباين).
سألوا إِذ لم يعلموا؛ فإِنما ِشفاء ال ِِع
ومن األمور التي تضبط درجة إنكار اخلطأ مراعاة البيئة التي حصل فيها اخلطأ:

مثل انتشار السنة ،أو البدعة ،وكذلك مدى استرشاء املنكر ،أو وجود من يفتي بجوازه
من اجلهلة ،أو املتساهلني ممن يراهم الناس شيئا.
 -1إرادة املخطئ للخري ال متنع من اإلنكار عليه:
ِ
ث َع ْن َأبِ ِيه َق َالُ « :كنَّا ن َْجلِ ُس َع َىل َبا ِ
حيدِّ ُ
ب
حي َيى َق َال َسم ْع ُت َأ ِيب ُ َ
فعن َع ْم ِرو ْب ِن َ ْ
َعب ِد اَّللِ ب ِن مسعود َقب َل ص ِ
الة ا ْل َغدَ ِاة َف ِإ َذا َخ َر َج َم َش ْينَا َم َع ُه إِ َىل ا ْمل َْس ِج ِدَ ،ف َجاءنَا َأبُو
ْ َ
ْ َّ ْ َ ْ ُ
ِ
الر ْمح َِن َب ْعدُ »ُ .ق ْلنَا « :ال ».
وسى األَ ْش َع ِر ُّي َف َق َالَ « :أ َخ َر َج إِ َل ْيك ُْم َأبُو َع ْبد َّ
ُم َ
ِ ِ
وسىَ « :يا َأبَا
َف َج َل َس َم َعنَا َحتَّى َخ َر َج َف َل َّام َخ َر َج ُق ْمنَا إِ َل ْيه َمجيعا َف َق َال َل ُه َأبُو ُم َ
ِ
ِ ِ
ِ
احل ْمدُ ِ ََّّللِ إِال َخ ْريا ».
الر ْمح َِن إِ ِّين َر َأيْ ُت يف ا ْمل َْس ِجد آنفا َأ ْمرا َأنْك َْر ُت ُه َو َمل ْ َأ َر َو ْ َ
َع ْبد َّ
َق َالَ « :ف َام ُه َو »َ .ف َق َال « :إِ ْن ِع ْش َت َف َس َ َرتا ُه ».
َق َالَ « :ر َأيْ ُت ِيف ا ْمل َْس ِج ِد َق ْوما ِح َلقا ُج ُلوسا َينْتَظِ ُر َ
الصال َة ِيف ك ُِّل َح ْل َقة َر ُج ٌل
ون َّ
ِ
ون ِمائَةَ .ف َي ُق ُ
َو ِيف َأيْ ِدهيِ ْم َحصَ .ف َي ُق ُ
َرب َ
ولَ « :ه ِّل ُلوا ِمائَة »،
َربوا مائَة »َ ،ف ُيك ِّ ُ
ول « :ك ِّ ُ
ون ِمائَةَ .و َي ُق ُ
ولَ « :س ِّب ُحوا ِمائَة »َ ،ف ُي َس ِّب ُح َ
َف ُي َه ِّل ُل َ
ون ِمائَة.
َق َالَ « :ف َام َذا ُق ْل َت َهل ُ ْم؟ ».

َق َالَ « :ما ُق ْل ُت َهل ُ ْم َش ْيئا انْتِ َظ َار َر ْأيِ َك َوانْتِ َظ َار َأ ْم ِر َك ».
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ِ
ِ
يع ِم ْن َح َسن َِاهتِ ْم ».
َق َالَ « :أ َفال َأ َم ْر َهتُ ْم َأ ْن َي ُعدُّ وا َس ِّي َئ ِاهتِ ْم َو َضمن َْت َهل ُ ْم َأ ْن ال َيض َ
ُثم م ََض َوم َض ْينَا م َع ُه َحتَّى َأتَى َح ْل َقة ِم ْن تِ ْل َك ْ ِ
ف َع َل ْي ِه ْم َف َق َالَ « :ما
احل َل ِق َف َو َق َ
َ
َ
َّ َ

َه َذا ا َّل ِذي َأ َراك ُْم ت َْصنَ ُع َ
ون؟ ».
ِ
ِ
ِ
يح ».
الر ْمح َِن َحص َن ُعدُّ بِه ال َّتكْبِ َري َوالت َّْهل َيل َوالت َّْسبِ َ
َقا ُلوا َ « :يا َأبَا َع ْبد َّ
ِ
امن َأ ْن ال ي ِض ِ
ِ
ِ
حيك ُْم َيا
َ َ
َق َالَ « :ف ُعدُّ وا َس ِّي َئاتك ُْم َف َأنَا َض ٌ
يش ٌءَ ،و ْ َ
يع م ْن َح َسنَاتك ُْم َ ْ
ُأم َة ُحمَمد؛ ما َأرسع ه َل َك َتكُم؛ هؤ ِ
متَو ِ
اف ُر َ
ونَ ،و َه ِذ ِه ثِ َي ُاب ُه َمل ْ َت ْب َل
الء َص َح َاب ُة نَبِ ِّيك ُْم
ْ َ ُ
َّ َ ْ َ َ َ
ُ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْرسَ ،وا َّلذي َن ْفيس بِ َيده إِ َّنك ُْم َل َع َىل م َّلة ه َي َأ ْهدَ ى م ْن م َّلة ُحم ََّمد َأ ْو ُم ْفتَت ُحو
َوآن َي ُت ُه َمل ْ ُتك َ ْ
َب ِ
اب َضال َلة ».
َقا ُلوا  « :و ِ
ِ
اخل ْ َري ».
الر ْمح َِنَ ،ما َأ َر ْدنَا إِال ْ َ
َ َّ
اَّلل َيا َأبَا َع ْبد َّ
ه
ول اَّللِ
ِ
َق َالَ « :وك َْم ِم ْن ُم ِريد ل ِ ْل َخ ْ ِ
َحدَّ َثنَا َأ َّن ق ْو ًما
ري َل ْن ُيصي َب ُه ،إِ َّن َر ُس َ َّ
هْ هُ ه ُْ ْ ه
آن َّل ُُيه ُ ه ه ه ُ ْ
اَّللِ َما َأ ْد ِري َل َع َّل َأ ْك َث َر ُه ْم ِمنْك ُْم ».
يقرءون القر
اوز ترا ِقيهمَ ،وا ْي ُم َّ
ِ
احل َل ِق ي َط ِ
ُثم تَو َّىل َعنْهم َف َق َال َعمرو بن س َلم َة « :ر َأينَا َعام َة ُأ َ ِ
اعنُونَا َي ْو َم
وَل َك ْ ِ ُ
َ ْ
َّ َ
َّ
ُْ ْ ُ َ َ
ُ ْ
ِ
اخل َو ِ
ارجِ » (رواه الدارمي ،وهو يف السلسلة الصحيحة .)2٢٢5
الن َّْه َر َوان َم َع ْ َ
 -7العدل وعدم املحاباة يف التنبيه عىل األخطاء:
ﭧ ﭨ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ (األنعام .)152 :ومل يمنع كون
ِ
 ،وابن حبه؛ أن يشتد عليه يف اإلنكار حينام حاول أن
ب النبي
أسامة بن زيد ح َّ
يشفع يف حد من حدود اهلل .
وموقفه

من أسامة ريض اهلل عنه دال عىل عدله ،وأن الرشع عنده فوق

حمبة األشخاص ،واإلنسان قد يسامح من يريد يف اخلطأ عىل شخصه ،ولكن ال يملك
أن ُيسامح ،أو ُحيايب من خيطئ عىل الرشع.
وبعض الناس إذا أخطأ قريبه أو صاحبه مل يكن إنكاره عليه مثل إنكاره عىل من
ال يعرفه ،وربام ظهر حتيز ومتييز غري رشعي يف املعاملة بسبب ذلك ،بل ربام تغاىض عن
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خطأ صاحبه وشدد يف خطأ غريه:

وعنيُ الرضا عن كل عيب كليل ٌة ولكن عنيَ الس ِ
ِ
املساو َيا
خط ُت ْبدي
ُّ
وهذا ينعكس عىل تفسري األفعال أيضا ،فقد يصدر الفعل من شخص حمبوب،

ف ُيحمل عىل حممل ،ويصدر مثله من شخص آخر ،ف ُيحمل عىل حممل آخر .وكل ما سبق
مقيد بام إذا استوت األحوال وإال فقد يكون هناك تفاوت يف االعتبارات.
 -1٢احلذر من إصالح خطأ يؤدي إىل خطأ أكرب:
من املعلوم أن :من قواعد الرشيعة حتمل أدنى املفسدتني لدرء أعالمها ،فقد
يسكت الداعي عن خطأ لئال يؤدي األمر إىل وقوع خطأ أعظم .لقد سكت النبي
عن املنافقني ومل يقتلهم مع ثبوت كفرهم وصرب عىل أذاهم لئال يقول الناس :حممد يقتل
أصحابه خصوصا مع خفاء أمرهم .وقبل ذلك هنى اهلل تعاىل عن سب آلهة املرشكني
مع أنه طاعة وقربة؛ إذ كان ذلك يؤدي إىل سب اهلل

وهو أعظم منكر.

فقد يسكت الداعية عن منكر أو يؤجل اإلنكار أو يغري الوسيلة إذا رأى يف
ذلك تالفيا خلطأ أو منكر أكرب ،وال ُيعترب ذلك تقصريا ،وال تاذال مادام صادق النية ،ال
خياف يف اهلل لومة الئم ،وكان الذي منعه مصلحة الدين ال اخلور واجلبن .ومما ُيالحظ
أن من األسباب املؤدية إىل الوقوع يف خطأ أكرب عند إنكار خطأ ما؛ هو احلامس غري
املنضبط باحلكمة.
 -11إدراك الطبيعة التي نشأ عنها اخلطأ:
هناك بعض األخطاء التي ال يمكن إزالتها بالكلية؛ ألمر يتعلق بأصل اخللقة،
ولكن يمكن تقليلها والتخفيف منها؛ ألن التقويم النهائي يؤدي إىل كارثة كام هو الشأن
ه ه ْ هْ ه ه ه ه هه
ه ه
َّ ْ ه ه ُ ه ْ
يم لِ لَع هط ِريق ٍة فإِ ِن
ِ « :إن ال هم ْرأة خ ِلقت ِم ْن ِضل ٍع لن تست ِق
يف املرأة؛ قال
ه
ه
ُ
ْ هْهْ ه ه ْ هْهْ ه ه ه ه ه ه ْ ه هْ ه ُ ُه ه ْهه ه ْ ُ ه
َسها هطالق هها »
استمتعت بِها استمتعت بِها وبِها ِعوج وإِن ذهبت ت ِقيمها كَستها وك
(رواه البخاري ومسلم).
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واحلديث كأن فيه رمزا إىل التقويم برفق بحيث ال ُيبالغ فيه ،فيكرس وال يرتكه،
فيستمر عىل عوجه .فال يرتكها عىل االعوجاج إذا تعدت ما ُطبعت عليه من النقص إىل
تعاطي املعصية بمبارشهتا ،أو ترك الواجب .وإنام املراد :أن يرتكها عل اعوجاجها يف
األمور املباحة.
 -12التفريق بني اخلطأ يف حق الرشع واخلطأ يف حق الشخص:
فإذا كان الدين أغىل عندنا من ذواتنا؛ وجب علينا أن ننترص له ونحامي عنه،
ونغضب له أكثر مما نغضب ألنفسنا وننترص هلا .وإن من ضعف احلمية الدينية أن ترى
الشخص يغضب لنفسه إذا سبه أحد ،وال يغضب لدين اهلل إذا اعتدى عىل جنابه أحد،
أو تراه يدافع باستحياء وضعف .وقد كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يسامح من أخطأ
عليه كثريا وخصوصا ُجفاة األعراب؛ تأليفا لقلوهبم .وأما إذا كان اخلطأ عىل الدين؛
فإنه

كان يغضب هلل

.

 -1١وهناك أمور أخرى حتتاج إىل مراعاة يف باب التعامل مع األخطاء مثل:
التفريق بني اخلطأ الكبري واخلطأ الصغري ،وقد فرقت الرشيعة بني الكبائر والصغائر...
التفريق بني املخطئ صاحب السوابق يف عمل اخلري واملايض احلسن ،الذي يتالشى
خطؤه ،أو يكاد يف بحر حسناته ،وبني العايص املرسف عىل نفسه ،وكذلك :فإن
صاحب السوابق احلسنة ُحيتمل منه ما ال ُحيتمل من غريه.
التفريق بني من وقع منه اخلطأ مرارا ،وبني من وقع فيه ألول مرة  ...التفريق
بني من يتواىل منه حدوث اخلطأ ،وبني من يقع فيه عىل فرتات متباعدة  ...التفريق بني
املجاهر باخلطأ واملسترت به .مراعاة من دينه رقيق وحيتاج إىل تأليف قلب ،فال ُيغلظ عليه
 ...اعتبار حال املخطئ من جهة املكانة والسلطان.
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 -14اإلنكار عىل املخطئ الصغري بام يتناسب مع سنه:
ِ
َأ َّن ْ
الصدَ َق ِة َف َج َع َل َها ِيف ِف ِيه
َف َع ْن َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
احلَ َس َن ْب َن ه َع ِيل َأ َخ َذ َمت ْ َرةه م ْن َمت ْ ِر ْ َّ
ه ُ ُ َّ ه ه ه
ْ ْ
ه ْ ُ َّ
بِا ْل َف ِ
الصدقة » (رواه
ار ِس َّي ِةِ « :كخ ِكخ ؛ أ هما تع ِرف أنا َّل نأكل
َف َق َال النَّبِ ُّي
البخاري ومسلم).
وهبذا يتبني أن ِص َغر الصغري ال يمنع من تصحيح خطئه بل ذلك من إحسان
تربيته ،وهذا مما ينطبع يف ذاكرته ،ويكون ذخرية ملستقبله.
 -15احلذر عند اإلنكار عىل النساء األجنبيات:
حتى ال ُيفهم اإلنكار فهام خاطئا ،وحتى تؤمن الفتنة ،فال ُيتساهل يف كالم
الشاب مع الفتاة الشابة بحجة بيان اخلطأ أو اإلنكار والتعليم ،وكم جر هذا من
مصائب ،وينبغي أن يتاح يف هذا املجال دور كبري ألهل احلسبة ،ومن يقوم معهم
باإلنكار من كبار السن .وعىل اآلمر الناهي أن يعمل بام غلب عىل ظنه يف جدوى
اإلنكار فإن غلب عىل ظنه النفع تكلم وإال أحجم عن الكالم مع سفيهات ربام رمينه
ببهتان وهن مرصات عىل الباطل .ويبقى حال املجتمع ومكانة اآلمر الناهي هلا دور
أسايس يف نجاح عملية اإلنكار أو التبليغ وإقامة احلجة.
 -11عدم االنشغال بتصحيح آثار اخلطأ وترك معاجلة أصل اخلطأ وسببه.
 -17عدم تضخيم اخلطأ واملبالغة يف تصويره.
 -11ترك التكلف واالعتساف يف إثبات اخلطأ وجتنب اإلرصار عىل انتزاع
االعرتاف من املخطئ بخطئه.
 -17إعطاء الوقت الكايف لتصحيح اخلطأ خصوصا ملن درج عليه واعتاده زمانا
طويال من عمره هذا مع املتابعة واالستمرار يف التنبيه والتصحيح.
 -2٢جتنب إشعار املخطئ بأنه خصم ومراعاة أن كسب األشخاص أهم من
كسب املواقف.
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ملاذا املنهج النبوي يف التعامل مع أخطاء البرش:
مؤ َّيدٌ من ربه ،وأفعاله وأقواله رافقها الوحي إقرارا
 ألنه
وتصحيحا ،فأساليبه أحكم وأنجع ،واستعامهلا أدعى الستجابة
الناس ،واتباع املريب هلذه األساليب والطرائق؛ جيعل أمره سديدا،
وسلوكه يف الرتبية مستقيام.
 اتباع املنهج النبوي وأساليبه فيه االقتداء بالنبي

الذي هو أسوة

حسنة لنا ،ويرتتب عىل ذلك حصول األجر العظيم من اهلل

إذا

خلصت النية.
 معرفة األساليب النبوية تبني فشل أساليب املناهج األرضية ـ التي
تزخر هبا اآلفاق ـ وتقطع الطريق عىل اتباعها ،فإن كثريا منها واضح
االنحراف ،وقائم عىل نظريات فاسدة كاحلرية املطلقة ،أو مستمد من
موروثات باطلة كالتقليد األعمى لآلباء واألجداد.
والبد من اإلشارة إىل أن التطبيق العميل هلذا املنهج النبوي يف الواقع يعتمد عىل
االجتهاد بدرجة كبرية وذلك يف انتقاء األسلوب األمثل يف الظرف واحلدث احلاصل،
ومن كان فقيه النفس استطاع مالحظة احلاالت املتشاهبة واألحوال املتقاربة ،فينتقي
من هذه األساليب النبوية ما يالئم ويوائم.
وها هنا عرض لبعض ما كان النبي

يسلكه من الوسائل واألساليب يف

التعامل مع أخطاء الناس كام جاء ذلك يف السنة الصحيحة التي نقلها أهل العلم:
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 -1املسارعة إىل تصحيح اخلطأ وعدم إمهاله:
ومسارعته

إىل تصحيح أخطاء الناس واضحة يف مناسبات كثرية :كقصة

امليسء صالته ،وقصة املخزومية ،وابن اللتبية ،وقصة أسامة ،والثالثة الذين أرادوا
التشديد والتبتل ،وغريها.
وعدم املبادرة إىل تصحيح األخطاء قد يفوت املصلحة ،ويضيع الفائدة ،وربام
تذهب الفرصة ،وتضيع املناسبة ،ويربد احلدث ،ويضعف التأثري.
 -2معاجلة اخلطأ ببيان احلكم:

ف َعن َف ِ
ِ
ِ
خ ِذ ِه َف َق َال النَّبِ ُّي
َأ َّن النَّبِ َّي
فعن َج ْر َهد
َم َّر بِه َو ُه َو كَاش ٌ ْ
ْ
ه ه ه ه َّ
« غ ِّط ف ِخذ هك فإِن هها ِم هن ال هع ْو هر ِة » (رواه الرتمذي ،وصححه األلباين).

:

 -١رد املخطئني إىل الرشع وتذكريهم باملبدأ الذي خالفوه:

يف غمرة اخلطأ ومالبسات احلادث يغيب املبدأ الرشعي عن األذهان ،ويضيع
يف املعمعة فيكون يف إعادة إعالن املبدأ واجلهر بالقاعدة الرشعية رد ملن أخطأ ،وإيقاظ
من الغفلة التي حصلت ،وإذا تأملنا احلادثة اخلطرية التي وقعت بني املهاجرين
واألنصار بسبب نار الفتنة التي أوقدها املنافقون؛ لوجدنا مثاال نبويا عىل ذلك.

َاس ِم َن
قالَ :غ َز ْونَا َم َع النَّبِ ِّي
فعن َجابِر بن عبد اهلل
اب َم َع ُه ن ٌ
َو َقدْ َث َ
ِ
َان ِم َن ا ْمل ُ َه ِ
ا ْمل ُ َه ِ
اب َفك ََس َع َأن َْص ِ
اج ِري َن َحتَّى َك ُث ُروا َوك َ
ب
ار ًّيا َف َغض َ
اج ِري َن َر ُج ٌل َل َّع ٌ
األَن َْص ِ
ار ُّي َغ َضبا َش ِديدا َحتَّى تَدَ ا َع ْوا .
اج ِر ُّيَ « :يا َل ْلم َه ِ
ار »َ .و َق َال ا ْمل ُ َه ِ
ألن َْص ِ
َو َق َال األَن َْص ِ
ار ُّيَ « :يا َل َ
اج ِري َن ».
ُ
ْ
ُ ه ْ هْ
َف َق َال « :هما بهال دع هوى أه ِل اْلها ِه ِليَّ ِة ».
َف َخ َر َج النَّبِ ُّي
ه ُْ
ُث َّم َق َال « :هما شأن ُه ْم؟ ».
ه ه ه َّ ه ه
َفأ ْخ ِرب بِكَس َع ِة ا ْمل ُ َه ِ
اج ِر ِّي األَن َْص ِ
 « :د ُعوها فإِن هها خ ِبيثة ».
ار َّيَ ،ف َق َال النَّبِ ُّي
َ ْ

(رواه البخاري).

221

فن التعامل مع أخطاء اآلخرين

ه ْ ه ْ ُ َّ ُ ُ ه ه ُ ه ً ه ْ ه ْ ُ ً ْ ه ه ه
هْ ْ ُ
وما ِإن َكن ظال ِ ًما فليهن ههه
ُص الرجل أخاه ظالِما أو مظل
ه ويف رواية مسلم « :وَلن ْ ِ
فهإنَّ ُه َُل ن ه ُْص ،هوإ ْن هَك هن هم ْظلُ ً
وما فهليهنْ ُ ْ
ُصهُ ».
ِ
ِ
 -4تصحيح التصور الذي حصل اخلطأ نتيجة الختالله:
قال :جاء َث َال َث ُة رهط إِ َىل بي ِ
َي ْس َأ ُل َ
ون َع ْن
وت َأ ْز َواجِ النَّبِ ِّي
ف َع ْن َأنَس
َ ْ
ُُ
َ َ
َقدْ ُغ ِف َر
وها َف َقا ُلوا َ « :و َأيْ َن ن َْح ُن ِم ْن النَّبِ ِّي
ِع َبا َد ِة النَّبِ ِّي
َف َل َّام أ ْخ ِ ُربوا ك ََأ َّهنُ ْم َت َقا ُّل َ
َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذنْبِ ِه َو َما ت ََأ َّخ َر ».

َق َال َأ َحدُ ُه ْمَ « :أ َّما َأنَا َف ِإ ِّين ُأ َص ِّيل ال َّل ْي َل َأبَدا ».
َو َق َال َ
آخ ُرَ « :أنَا َأ ُصو ُم الدَّ ْه َر َو َال ُأ ْفطِ ُر ».
َو َق َال َ
آخ ُرَ « :أنَا َأ ْعت َِز ُل الن َِّسا َء َف َال َأت ََز َّو ُج َأبَدا ».
ه
ه
ِّ
إِ َلي ِهم َف َق َال « :أ ْنتُ ْم ا َّ ه ُ ْ ُ ْ ه ه ه ه ه
ول اَّللِ
لل إِِّن
ِ
َّلين قلتم كذا هوكذا؛ أما هوا ِ
ْ
َف َجا َء َر ُس ه ُ َّ
ْ
ه
ه
ه
ُ
ُ
ه ْ ه ُ ْ ه ُ ه ِّ ُ ُ ه ْ ُ ه ه ِّ ه ْ ُ ُ ه ه ه َّ ُ ِّ ه ه ه
هه ْ ه ُ
اك ْ
اء ف هم ْن
كِن أصوم وأف ِطر وأصِّل وأرقد وأتزوج النس
ل
؛
َل
م
اك
ق
ت
أ
و
لل
م
ألخش
ِ
ِ ِ
ه
ه
َّ
ْ
ه ه ه
ب ع ْن ُسن ِِت فلي هس ِم ِِّن »( .رواه البخاري ومسلم).
ر ِغ
ونالحظ هنا أن األخطاء عموما تنشأ من خلل يف التصورات ،فإذا صلح

التصور قلت األخطاء كثريا ،وواضح من احلديث :أن السبب الذي دفع أوَلك
الصحابة إىل تلك الصور من التبتل والرهبانية والتشديد هو ظنهم أن البد من الزيادة
رجاء النجاة حيث أنه أ ِ
خرب من ربه باملغفرة بخالفهم ،فصحح هلم
عىل عبادة النبي
النبي

تصورهم املجانب للصواب ،وأخربهم بأنه مع كونه مغفورا له فإنه أخشى

الناس وأتقاهم هلل ،وأمرهم بأن يلزموا سنته ،وطريقته يف العبادة.
 -5معاجلة اخلطأ باملوعظة وتكرار التخويف:
ول اَّللِ
ب ب ِن عب ِد ِ
َب َع َث َب ْعثا ِم َن ا ْمل ُ ْسلِ ِمنيَ إِ َىل
اَّلل ا ْل َب َج ِ ِّيل :أن َر ُس َ َّ
عن جنْدَ ِ ْ َ ْ َّ
َان َر ُج ٌل ِم َن ا ْمل ُ ْ ِ
َق ْوم ِم َن ا ْمل ُ ْ ِ
رشكِنيَ َوإِ َّهنُ ُم ا ْل َت َق ْوا َفك َ
رشكِنيَ إِ َذا َشا َء َأ ْن َي ْق ِصدَ إِ َىل َر ُجل ِم َن
ا ْمل ُ ْسلِ ِمنيَ َق َصدَ َل ُه َف َق َت َل ُه.

222
َوإِ َّن َر ُجال ِم َن ا ْمل ُ ْسلِ ِمنيَ َق َصدَ َغ ْف َل َت ُه َ -ق َال َو ُكنَّا ن َُحدَّ ُ
ث َأنَّ ُه ُأ َسا َم ُة ْب ُن َز ْيد -
ِ
َف َس َأ َل ُه
اَّلل »َ ،ف َق َت َل ُه َف َجا َء ا ْل َب ِش ُري إِ َىل النَّبِ ِّي
الس ْي َ
ف َق َال « :ال إِ َ َ
َف َل َّام َر َف َع َع َل ْيه َّ
َل إِال َّ ُ
ه ْ ُ
ف َصن ََعَ ،فدَ َعا ُه َف َس َأ َل ُه َف َق َال « :ل ِ هم قتهلتهه؟ ».
الر ُج ِل َك ْي َ
َف َأ ْخ َ َرب ُه َحتَّى َأ ْخ َ َرب ُه َخ َ َرب َّ
َق َالَ « :يا َر ُس َ
اَّللِ َأ ْو َج َع ِيف ا ْمل ُ ْسلِ ِمنيَ َو َقت ََل ُفالنا َو ُفالنا َ -و َس َّمى َل ُه َن َفرا -
ول َّ
ِ
اَّلل ».
َوإِ ِّين َ َ
الس ْي َ
ف َق َال :ال إِ َ َ
مح ْل ُت َع َل ْيه َف َل َّام َر َأى َّ
َل إِال َّ ُ
هه ْ ُ
ول اَّللِ
 « :أقتهلتهه ».
َق َال َر ُس ُ َّ
ه
ُ ه ه ه ْ
ه هْه ه ْ ه
ت ي ه ْو هم الْقيه ه
ام ِة؟ ».
َق َال َن َع ْم َق َال « :فكيف تصن ُع بِال إِ هَل إَِّل الل َّ إِذا جاء
ِ
ول ِ
اس َت ْغ ِف ْر ِيل ».
َق َالَ « :يا َر ُس َ َّ
اَّللْ ،
ه
ُ ه ه ه ْ
هْه ه ْ ه
ت ي ه ْو هم الْقيه ه
ام ِة؟ ».
َق َال « :هوكيف تصن ُع بِال ِإ هَل إَِّل الل َّ إِذا جاء
ِ
ه
ُ ه ه ه ْ
هْه ه ْ ه
َف َج َع َل ال َي ِزيدُ ُه َع َىل َأ ْن َي ُق َ
اءت ي ه ْو هم
ول « :كيف تصن ُع بِال إِ هَل إَِّل الل َّ إِذا ج
الْقيه ه
ام ِة؟ »( .رواه مسلم).
ِ

ومما يدخل يف مواجهة اخلطأ باملوعظة :التذكري بقدرة اهلل ،وهذا مثال:
َضب ُغالما ِيل بِالسو ِ
ط َف َس ِم ْع ُت َص ْوتا ِم ْن
َّ ْ
عن َأ ُيب َ هم ْس ُعود ا ْل َبدْ ِر ِّي قالُ :كن ُْت َأ ْ ِ ُ
ْه
الص ْو َت ِم َن ا ْل َغ َض ِ
بَ ،ف َل َّام َدنَا ِمنِّي إِ َذا ُه َو
َخ ْل ِفي « :اعل ْم أبها هم ْس ُعو ٍد َ .» ...ف َل ْم َأ ْف َه ِم
َّ
ْهْ ه
ْهْ ه
ه
ه
ول اَّللِ
ْ
ْ
ُ
ُ
ه
ه
َ
ْ
َف ِإ َذا ُه َو َي ُق ُ
الس ْوطَ
َ
َ
ول « :اعلم أبا مسعو ٍد ،اعلم أبا مسعو ٍد » .فألق ْي ُت
َر ُس ُ َّ
َّ
َّه
ه
ْه
ِ ِ
ِ ِ
الس ْو ُط ِم ْن َه ْي َبتِ ِهَ -ف َق َال « :اعل ْم أبها هم ْس ُعو ٍد أن
م ْن َي هدي -ويف روايةَ :ف َس َق َط م ْن َيدي َّ
ْ
ه ْ ه ُ ه هْ ه ْ ه هه
لَع هه هذا ال ُغالمِ »َ .ف ُق ْل ُت « :ال َأ ْ ِ
َض ُب َمم ْ ُلوكا َب ْعدَ ُه َأبَدا -ويف
الل َّ أقدر عليِ ِمنِ
ه
ه
ه
ه
ه
ْ
ْ
ه هْ ه
ه
ول ِ
ِ ِ
حتِ
اَّللِ »َ .ف َق َال « :أ هما ل ْو ل ْم تف هعل للف
اَّلل ُه َو ُح ٌّر ل َو ْجه َّ
رواية هَ :ف ُق ْل ُتَ « :يا َر ُس َ َّ
َّ ُ ْ ه ه َّ ْ ه
انل ُ
ِ َّ
ار »( .رواه مسلم والرتمذي وأبوداود وأمحد).
انلار أو لمست
 -1إظهار الرمحة باملخطئ:
وهذا يكون يف حال َمن يستحق ،ممن َع ُظم ندمه ،واشتد أسفه ،وظهرت توبته
َأ َّن
مثلام يقع أحيانا من بعض املستفتني كام يف مثل هذه القصةَ :ع ِن ْاب ِن َع َّباس
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ول ِ
ِِ
ِ
َر ُجال َأتَى النَّبِ َّي
اَّلل إِ ِّين َقدْ
َقدْ َظ َ
اه َر م ِن ا ْم َرأ َته َف َو َق َع َع َل ْي َها َف َق َالَ « :يا َر ُس َ َّ
ه ه ه هه ه ه
اه ْر ُت ِم ْن َز ْو َجتِي َف َو َق ْع ُت َع َل ْي َها َق ْب َل َأ ْن ُأ َك ِّف َر »َ .ف َق َال « :هو هما َحهلِ لَع ذلِِ،
َظ َ
ْ
ه
ْ
ه
ه
ه
ه
ي ه ْر هَحُِ ُ
الل »َ .ق َالَ « :ر َأيْ ُت َخ ْل َخ َ
اهلَا ِيف َض ْو ِء ا ْل َق َم ِر »َ .ق َال « :فال تق هربْ هها هح ََّّت تف هعل هما
أه هم هر هك ُ
الل بِ ِه »( .رواه الرتمذي وابن ماجه ،وحسنه األلباين).
إِ ْذ َجاء ُه َر ُج ٌل
وس ِعنْدَ النَّبِ ِّي
وعن أيب ُه َر ْي َر َة
َق َالَ :ب ْين ََام ن َْح ُن ُج ُل ٌ
ه
ه
ول ِ
ْت »َ .قـ ـ َال « :هما لِ؟ »َ .ق َالَ « :و َق ْع ُت َع َىل ا ْم َرأ َ ِيت َو َأنَا َص ِائ ٌم
اَّلل َه َلك ُ
َف َق ـ َالَ « :يا َر ُس ـ ـ َ َّ
ه
هْ
ه ً ُْ ُ
ول اَّللِ
َت ُد هرقبهة تعتِق هها؟ »َ .ق َالَ « :ال ».
»َ .ف َق َال َر ُس ُ َّ
 « :هل ِ
ه
ه ه ْ هْ ه ُ ْ ه ُ ه ه ْهْ ُهه هْ
ني؟ »َ .ق َالَ « :ال ».
َق َال « :فهل تست ِطيع أن تصوم شهري ِن متتابِع ِ
ه ه ْ ه ُ ْ ه ه ِّ ه ْ ً
كينا؟ »َ .قا َلَ « :ال ».
َتد إِطعام ِستني ِمس ِ
َف َق َال « :فهل ِ
ِ
ِ ُِ
َف َمك َ
يها َمت ْ ٌر َ -وا ْل َع َر ُق
يت النَّبِ ُّي
َث النَّبِ ُّي
بِ َع َرق ف َ
َف َب ْينَا ن َْح ُن َع َىل َذل َك أ َ
ه
ُ ْ ه ه َّ ْ
ْ ه َّ ُ
السائِل؟ »َ .ف َق َالَ « :أنَا »َ .ق َال « :خذها فته هصدق بِ ِه »َ .ف َق َال
ا ْملِ ْكت َُل َ -ق َال « :أين
ول اَّللِ؛ َفو ِ
احل َّرت ْ ِ
الر ُج ُلَ « :أ َع َىل َأ ْف َق َر ِمنِّي َيا َر ُس َ
الب َت ْي َها ُ -ي ِريدُ ْ
َني َ -أ ْه ُل َب ْيت
ني
اَّلل َما َب ْ َ
َ
َّ
َّ
َ
َّ
َ
هْ ُْ هْه ه
َأ ْف َقر ِمن َأه ِل بيتِي »َ .ف َض ِ
ت َأنْ َي ُاب ُه ُث َّم َق َال « :أط ِعمه أهلِ ».
ح َك النَّبِ ُّي
َحتَّى َبدَ ْ
ُ ْ ْ َْ
(رواه البخاري ومسلم).

إن هذا املستفتي املخطئ مل يكن هازال وال مستخ ًّفا باألمر بل إن تأنيبه نفسه
وشعوره بخطئه واضح من قولهَ « :ه َل ْك ُت » ،ولذلك استحق الرمحة.
 -7عدم الترسع يف التخطئة:

قصة رواها بنفسه ،فقالَ « :س ِم ْع ُت ِه َشا َم ْب َن َح ِكي ِم
وقد حدثت لعمر
ول اَّللِ
ِ ِ
ِ
ِ
است ََم ْع ُت ل ِ ِق َرا َءتِ ِه َف ِإ َذا ُه َو َي ْق َرأ ُ
ور َة ا ْل ُف ْر َقان يف َح َياة َر ُس ِ َّ
َف ْ
ْب ِن ح َزام َي ْق َرأ ُ ُس َ
ول اَّللِ
اوره ِيف الص ِ
ِ
ِ
ِ
الة َفت ََص َّ ْرب ُت َحتَّى
َّ
َفكدْ ُت ُأ َس ِ ُ ُ
َع َىل ُح ُروف كَث َرية َمل ْ ُي ْق ِرئْن َ
يها َر ُس ُ َّ
ِ ِ
ِِ
ور َة ا َّلتِي َس ِم ْعت َُك َت ْق َرأ ُ ».
الس َ
َس َّل َم َف َل َّب ْب ُت ُه بِ ِر َدائه َف ُق ْل ُتَ « :م ْن َأ ْق َرأ َ َك َهذه ُّ
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ول اَّللِ
ول اَّللِ
ِ
َقدْ
َق َالَ « :أ ْق َرأ َ ن َ
»َ .ف ُق ْل ُت « :ك ََذ ْب َت؛ َف ِإ َّن َر ُس َ َّ
يها َر ُس ُ َّ
ول اَّللِ
َأ ْقرأ َنِ
ري ما َقرأ ْ َت »َ .فا ْن َط َل ْق ُت بِ ِه َأ ُقو ُد ُه إِ َىل رس ِ
يها َع َىل َغ ْ ِ
َف ُق ْل ُت « :إِ ِّين َس ِم ْع ُت
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
هْ ُْ ْ ْ
ول اَّللِ
ِ
ِ
ِ
 « :أر ِسله ،اقرأه
ورة ا ْل ُف ْر َقان َع َىل ُح ُروف َمل ْ ُت ْق ِرئْن َ
يها »َ .ف َق َال َر ُس ُ َّ
َه َذا َي ْق َرأ ُ بِ ُس َ
ه ه ه ْ ه ْ
ول اَّلل ِ
ه ه ُ
ِ
ِ
ِ ِ
 « :كذلِِ أن ِزلت »
يا ِهشام »َ .ف َق َْرأ َ َع َل ْيه ا ْلق َراء َة ا َّلتي َسم ْع ُت ُه َي ْق َرأ ُ َف َق َال َر ُس ُ َّ
ه ه ه
ول اَّلل ِ
ِ
ِ
ْه ه ُ هُ
 « :كذلِِ
ُثُ َّم َق َال « :اقرأ يا عمر ُ»َ .ف َق َرأ ْ ُت ا ْلق َراء ه َة ا َّلتي َأ ْق َرأ َ ِين َف َق َال َر ُس ُ َّ
ْ
ه ْ ه ُ ه ه ه َّ ه ْ ُ
ْ ه ْ َّ ه ه ْ ُ ه ْ ه ه ه ْ
َس ِمنه » (رواه البخاري
أن ِزلت؛ إِن هذا الق ْرآن أن ِزل لَع هسب هع ِة أح ُر ٍف؛ فاقرءوا ما تي
ومسلم).
ومن الفوائد الرتبوية يف هذه القصة :أن َ
عىل طالب العلم أن ال يستعجل
بتخطئة َمن ح َكى قوال خيالف ما يعرفه إال بعد التثبت فربام يكون ذلك القول قوال
معتربا من أقوال أهل العلم.

ومما يتعلق هبذا املوضوع أيضا :عدم الترسع يف العقوبة:
ِ
َق َالَ « :ق ِد ْم ُت َم َع
رش ْحبِ َيل
ويف القصة التالية شاهدَ :ع ْن َع َّباد ْب ِن ُ َ
احل ِائ ِ
ِ
ِِ
ُعمومتِي ا ْمل َِدينَ َة َفدَ َخ ْل ُت ح ِائطا ِمن ِحي َط ِاهنا َف َفرك ُ ِ
ط
ْت م ْن ُسنْ ُبله؛ َف َجا َء َصاح ُ
ْ
َ
ب َْ
َ َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َض َبنِيَ ،ف َأتَ ْي ُت َر ُس َ
الر ُج ِل
اَّلل
ول َّ
َأ ْس َت ْعدي َع َل ْيهَ .ف َأ ْر َس َل إِ َىل َّ
َف َأ َخ َذ ك َسائي َو َ َ
ه ههه ه ه ه
ِ هلَع ههذا؟ »َ .ف َق َالَ « :يا َر ُس َ
اَّللِ إِ َّن ُه َد َخ َل َح ِائطِي َف َأ َخ َذ
ول
َف َجا ُءوا بِ ِه َف َق َال « :ما َحل
َّ
ه هْ ه ْهُ ْ
 « :هما هعلَّ ْمته ُه إ ْذ هَك هن ه
ول اَّللِ
ِِ
ِ
جا ِهال وَّل أطعمته إِذ
م ْن ُسنْ ُبله َف َف َر َك ُه »َ .ف َق َال َر ُس ُ َّ
ِ
ه ه ه ً ُْ ْ ه هْ
ول اَّلل ِ
بِوسق َأو نِص ِ
ه ُ
ف َو ْسق( .رواه
َ ْ ْ ْ
َكن جائِعا؛ اردد علي ِه ِكساءه »َ .و َأ َم َر ِيل َر ُس ُ َّ
النسائي ،وصححه األلباين).
و ُيستفاد من هذه القصة أن معرفة ظروف املخطِئ أو املتعدي يوجه إىل
مل ي ِ
عاقب صاحب
الحظ أن النبي
ُ
الطريقة السليمة يف التعامل معه ،وكذلك ُي َ
البستان؛ ألنه صاحب حق وإنام خطأه يف أسلوبه ونبهه بأن ترصفه مع من جيهل مل يكن
بالترصف السليم يف مثل ذلك املوقف ،ثم أرشده إىل الترصف الصحيح ،وأمره برد ما
أخذه من ثياب اجلائع.
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 -1اهلدوء يف التعامل مع املخطئ:
وخصوصا عندما يؤدي القيام عليه واالشتداد يف هنيه إىل توسيع نطاق املفسدة،

خلطأ األعرايب الذي بال يف املسجد
ويمكن أن نتبني ذلك من خالل مواجهة النبي
ول اَّللِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
كام جاء عن َأن ِ
ايب
َس ْب ِن َمالك َق َالَ :ب ْين ََام ن َْح ُن يف ا ْمل َْس ِجد َم َع َر ُس ِ َّ
إ ْذ َجا َء أ ْع َر ِ ٌّ
ول اَّللِ
َف َقام يب ُ ِ
ِ
َ « :م ْه َم ْه ».
ول يف ا ْمل َْس ِجدَ ،ف َق َال َأ ْص َح ُ
َ َُ
اب َر ُس ِ َّ
ول اَّللِ
َّ « :ل ت ُ ْزر ُموهُ ،هد ُع ُ
وه ».
َق َال َر ُس ُ َّ
ِ
َّ ه
ْه ه ه
ول اَّلل ِ
اجد َّل
َف َ َرتكُو ُه َحتَّى َب َال ُث َّم إِ َّن َر ُس َ َّ
َد َعا ُه َف َق َال َل ُه « :إِن ه ِذهِ المس ِ
ْ
ج َّل هو َّ
ِه َّلكر الل هع َّز هو ه
ْ ه ه ْ ْ ه ْ ه ه َّ ه
الصالةِ هوقِ هر ه
ت ه ْصلُ ُح ل ِ ه ْ
اء ِة
َش ٍء ِمن هذا اِلهو ِل هوَّل القذ ِر إِنما ِ ه ِ ِ ِ ِ
ول اَّللِ
ال ْ ُق ْ
َ
ُ
َ
َ
.
س
ر
ال
ق
َام
ك
و
أ
»
آن
ر
َّ
َ ُ
ِ
ْ َ
َف َأ َم َر َر ُجال ِم َن ا ْل َق ْو ِم َف َجا َء بِدَ ْلو ِم ْن َماء َف َشنَّ ُه َع َل ْي ِه » .رواه مسلم.
يف مواجهة اخلطأ :التيسري وعدم
لقد كانت القاعدة التي اتبعها النبي
َ :أ َّن َأ ْع َرابِ ًّيا َب َال ِيف ا ْمل َْس ِج ِد َف َث َار
التعسري ،فقد جاء يف رواية البخاري عن أيب هريرة
ه
ه
ه
ُ
ْ
ه
ُ
ه
ول اَّللِ
ِ
ِ
 « :د ُعوهُ هوأه ِريقوا لَع ب ه ْو ِ َِل ذنوبًا ِم ْن هما ٍء
إِه َل ْيه الن ُ
َّاس ل َي َق ُعوا بِه َف َق َال َهلُ ْم َر ُس ُ َّ
ْ ه ْ
ين هول ه ْم ُتبْ هعثُوا ُم هع َِّس ه
جال ِم ْن هما ٍء؛ فهإ َّن هما بُعثْتُ ْم ُميه َِّس ه
ين ».
أو س
ِ
ِ
ِ
ِ
إن هذا األسلوب احلكيم يف املعاجلة قد أحدث أثرا بالغا يف نفس ذلك
َ
َ
ايب
األعرايب يتضح من عبارته كام جاء يف رواية ابن ماجهَ :ع ْن أ ِيب ُه َر ْي َر َة َق َالَ :د َخ َل أ ْع َر ِ ٌّ
ِ
ول اَّللِ
َجال ِ ٌس َف َق َال « :ال َّل ُه َّم ا ْغ ِف ْر ِيل َومل ُ َح َّمد َوال َت ْغ ِف ْر ألَ َحد َم َعنَا ».
ا ْمل َْس ِجدَ َو َر ُس ُ َّ
هه ْهه ْ ه
ول اَّللِ
َان ِيف ن ِ
ِ
اس ًعا »ُ .ث َّم َو َّىل َحتَّى إِ َذا ك َ
َاح َي ِة
َو َق َال « :لق ِد احتظرت هو ِ
َف َضح َك َر ُس ُ َّ
ول َف َق َال األَ ْع َر ِ
ا ْمل َْس ِج ِد َف َش َج (أي فرج ما بني رجليه) َي ُب ُ
ايب َب ْعدَ َأ ْن َف ِق َه َف َقا َم إِ َ َّيل بِ َأ ِيب َو ُأ ِّمي
ُّ
ه َّ ه ُ ه ْ
ُه ُ
َّ ه ه ْ ه ْ ه
الل َّ
ب َف َق َالِ « :إن هذا المس ِجد َّل يبال ِفي ِه وإِنما ب ِِن ِ ِ
َّلك ِر ِ
ِّب َو َمل ْ َي ُس َّ
َف َل ْم ُي َؤن ْ
هول َّ
لصالةِ »ُ .ث َّم َأ َم َر بِ َس ْجل ِم ْن َماء َف ُأ ْف ِر َغ َع َىل َب ْول ِ ِه( .وصححه األلباين).
ِ
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منى فوائد حديث األعرايب :الرفق باجلاهل وتعليمه ما

يلزمه من غري تعنيف إذا مل يكن ذلك منه عنادا وال سيام إن كان ممن ُحيتاج إىل استئالفه.
 -7بيان خطورة اخلطأ:
ومن ذلك ماورد يف سبب نزول قوله ﭨ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
(التوبة.)11 – 15 :
فعن عبد اهلل بن عمر

قال :قال رجل يف غزوة تبوك يف جملس يوما « :ما

رأيت مثل قرائنا هؤالء ال أرغب بطونا وال أكذب ألسنة وال أجبن عند اللقاء »(،)1
ُ
كذبت ولكنك منافق ألخربن رسول اهلل
فقال رجل يف املجلس« :
َ
النبي

» ،فبلغ ذلك

ونزل القرآن.
قال عبد اهلل « :فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول اهلل تنكبه احلجارة وهو

يقول « :يا رسول اهلل ،إنام كنا نخوض ونلعب » ،ورسول اهلل

يقول :ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ (( )2التوبة.)15:
 -1٢بيان مرضة اخلطأ:
ول اَّلل ِ
َّاس إِ َذا ن ََز َل َر ُس ُ
اخل َشنِي َق َال :ك َ
َمن ِْزال َت َف َّر ُقوا ِيف
َان الن
عن َأيب َث ْع َل َب َة ْ ُ
ُ
َّ
ه
َّ
َّ ه ه ُّ ه ُ ْ ه
ول اَّللِ
ِّ ه
ِ ِ
الش َع ِ
ِّ
اب هواأل ْو ِدي ه ِة ِإن هما
اب َواألَ ْود َية َف َق َال َر ُس ُ َّ
ِ « :إن تفرقكم ِِف ه ِذهِ الشع ِ

( )1يعني رسول اهلل

وأصحابه القراء.

( )2قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي « :احلديث رجاله رجال الصحيح إال هشام بن سعد فلم خيرج له
مسلم إال يف الشواهد كام يف امليزان وأخرجه الطربي من طريقه (ج 1٢ص .)172وله شاهد بسند حسن عند
ابن أيب حاتم (ج 4ص )14من حديث كعب بن مالك( .الصحيح املسند من أسباب النزول (ص.)1٢7 :
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ه ُ ْ ه َّ ْ ه
ان »َ .ف َل ْم َين ِْز ْل َب ْعدَ َذل ِ َك َمن ِْزال إِال ان َْض َّم َب ْع ُض ُه ْم إِ َىل َب ْعض َحتَّى ُي َق َال
ذلِكم ِمن الشيط ِ
َّك َل َت ُق ُ
َل ْو ُب ِس َط َع َل ْي ِه ْم َث ْو ٌب َل َع َّم ُه ْم .ويف روايةَ :حتَّى إِن َ
ول َل ْو َب َس ْط ُت َع َل ْي ِه ْم كِ َساء
َل َع َّم ُه ْم( .رواه أبو داود وأمحد وصححه األلباين).
ه ُ َّ
 « :لت هس ُّون
ومن األمثلة أيضا عىل بيان مرضة اخلطأ وخطورته :قوله
ُ ُ ه ُ ْ ه ْ ه ُ ه ه َّ ُ ه ْ
ُ
ُ
ه
ْ
ُ
صفوفكم أو َلخالِفن الل بني وجو ِهكم » (رواه البخاري ومسلم).
فتبيني مفاسد اخلطأ وما يرتتب عليه من العواقب أمر مهم يف اإلقناع للمخطئ.

 -11تعليم املخطئ عمليًّا :يف كثري من األحيان يكون التعليم العميل أقوى
روى ُج َب ْ ٌري ْب ُن ُن َف ْري َ ،ع ْن
وأشد أثرا من التعليم النظري وقد فعل ذلك النبي
 ،فقد َ
ْ
ه
ه ه َّ ه ه ُ ه ْ
ول اَّلل ِ
َأبِ ِيه َأنَّ ُه َق ِدم َع َىل رس ِ
ي ».
بِ َو ُضوء َف َق َال « :توضأ يا أبا جب
َف َأ َم َر َل ُه النَّبِ ُّي
َّ
َ ُ
َ
ٍ
ه هْهْ
ه ه ه ه ُ ه ْ ه َّ ْ ه ه ه ْ ه ُ
ِ
ِ
ِ
َف َبدَ َأ َأبُو ُج َب ْري بِفيهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ي؛ فإِن الَكفِر يبدأ
اَّلل
ول َّ
َّ « :ل تبدأ بِ ِفيِ يا أبا جب ٍ
ول اَّللِ
ِ
امها ُ ،ث َّم َم ْض َم َض
بِ ِفي ِه »ُ ،ث َّم َد َعا َر ُس ُ َّ
بِ َو ُضوء َف َغ َس َل َك َّف ْيه َحتَّى َأنْ َق ُ َ
ِ
ِ
رسى
َو ْ
اس َتن َْش َق َث َالثا َ ،و َغ َس َل َو ْج َه ُه َث َالثا َ ،و َغ َس َل َيدَ ُه ا ْل ُي ْمنَى إِ َىل ا ْمل ْر َف َق ْني َث َالثاَ ،وا ْليُ ْ َ
َث َالثا َو َم َس َح بِ َرأ ْ ِس ِه َو َغ َس َل ِر ْج َل ْي ِه »( .رواه ابن حبان والبيهقي يف السنن ،وصححه
األلباين).

واملالحظ هنا أن النبي

عمد إىل تنفري ذلك الصحايب من فعله املجانب

للصواب عندما أخربه أن الكافر يبدأ بفيه ،ولعل املعنى أن الكافر ال يغسل كفيه قبل
إدخاهلام يف اإلناء  ،وهذا من عدم املحافظة عىل النظافة.
 -12تقديم البديل الصحيح:
ِ
َق َالَ :جا َء بِ ٌ
بِت َْمر َب ْر ِين
الل إِ َىل النَّبِ ِّي
اخلدْ ِر َّي
ومثاله :عن أيب َسعيد ْ ُ
ْ هْ ه ه ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ِ « :من أين هذا؟ » .قال بالل « :كَان عنْدَ نَا مت ْ ٌر َرد ٌّي فب ْع ُت منْ ُه
َف َق َال َل ُه النَّبِ ُّي
ه
ه
ِعنْدَ َذل ِ َك « :أ َّوهْ ،أ َّوهْ ،هع ْ ُ
ني ِّ
َصا َع ْ ِ
الربها،
»َ .ف َق َال النَّبِ ُّي
ني بِ َصاع لِنُ ْط ِع َم النَّبِ َّي
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هْهْ هه ْ ه ههْ ه هْ هْ ه ه ه
َّ ْ ه ه ْ ه ه ُ َّ ْ ه
ه ْ ُ ِّ ه
َتهِ »
اش
م
ث
ر
آخ
ع
ي
ب
ب
ر
م
اتل
ع
ب
ِ ٍ
َتي ف ِ ِ
عني الرباَّ ،ل تفعل ،ول ِ
ِ
كن إِذا أردت أن تش ِ
(رواه البخاري ومسلم).
وقد جتد يف واقع بعض الدعاة اآلمرين باملعروف ،الناهني عن املنكر قصورا يف
دعوهتم عند إنكار بعض أخطاء الناس ،وذلك باالكتفاء بالتخطئة وإعالن احلرمة دون
تقديم البديل ،أو بيان ما هو الواجب فعله إذا حصل اخلطأ ،ومعلوم من طريقة الرشيعة
أهنا تقدم البدائل عوضا عن أي منفعة حمرمة ،فلام حرمت الزنا رشعت النكاح ،وملا
حرمت الربا أباحت البيع ،وملا حرمت اخلنزير وامليتة وكل ذي ناب وخملب؛ أباحت
الذبائح من هبيمة األنعام وغريها وهكذا.
ثم لو وقع الشخص يف أمر حمرم فقد أوجدت له الرشيعة املخرج بالتوبة
والكفارة كام هو مبني يف نصوص الكفارات .فينبغي عىل الدعاة أن حيذوا حذو الرشيعة
يف تقديم البدائل وإجياد املخارج الرشعية .من األمثلة لتقديم البديل ذكر احلديث
الصحيح الذي ُيغني عن احلديث الضعيف أو املوضوع.
ومما جتدر اإلشارة إليه أن مسألة تقديم البديل هي بحسب اإلمكان والقدرة
فقد يكون األمر أحيانا خطأ جيب االمتناع عنه وال يوجد يف الواقع بديل مناسب إما
لفساد احلال وبعد الناس عن رشيعة اهلل ،أو أن اآلمر الناهي ال يستحرض شيئا ،أو ليس
لديه إملام بالبدائل املوجودة يف الواقع ،فهو سينكر و ُيغري اخلطأ ولو مل يوجد لديه بديل
يقوله ويوجه إليه.
وهذا يقع كثريا يف بعض التعامالت املالية وأنظمة االستثامر التي نشأت يف
جمتمعات الكفار ونُقلت بام هي عليه من املخالفات الرشعية إىل جمتمعات املسلمني،
ويف املسلمني من القصور والضعف ما حيول دون إجياد البديل الرشعي وتعميمه.
ولكن يبقى احلال أن ذلك قصور ونقص وأن املنهج اإلهلي فيه البدائل واملخارج التي
ترفع احلرج والعنت عن املسلمني علمها من علمها ،وجهلها من جهلها.
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 -1١اإلرشاد إىل ما يمنع من وقوع اخلطأ:

ـول اهللِ
َع ْن َأ ِيب ُأ َما َم َة ْب ِن َس ْـه ِل ْب ِن ُحنَ ْيف َأ َّن َأبَا ُه َحدَّ َث ُه َأ َّن َر ُس َ
َخ َر َج
اخل َّز ِ ِ
َو َس ُاروا َم َع ُه ن َْح َو َم َّك َة َحتَّى إِ َذا كَانُوا بِ ِش ْع ِ
اجل ْح َف ِة ا ْغت ََس َل َس ْه ُل ْب ُن ُحنَ ْيف
ب َْ
ار م ْن ْ ُ
اجل ْل ِد َ -فنَ َظر إِ َلي ِه َع ِ
اجل ْس ِم َو ْ ِ
َان َر ُجال َأبْ َي َض َح َس َن ْ ِ
 َوك َام ُر ْب ُن َربِي َع َة َأ ُخو َبنِي َع ِد ِّي ْب ِن
َ ْ
ِت َر ُس ُ
ول
َك ْعب َو ُه َو َي ْغت َِس ُل َف َق َالَ « :ما َر َأيْ ُت َكا ْل َي ْو ِم َو َال ِج ْلدَ ُ َ
خم َّب َأة » ؛ َف ُلبِ َط َس ْه ٌلَ .ف ُأ ي َ
َف ِق َيل َل ُهَ « :يا َر ُس َ
ول اهللِ َ ،ه ْل َل َك ِيف َس ْهل َ ،واَّللِ َما َي ْر َف ُع َر ْأ َس ُه َو َما ُي ِف ُيق ».
اهللي
ه
ه
ه ْ ه َّ
َق َال « :هل تت ِه ُمون ِفي ِه ِم ْن أ هح ٍد؟ »َ .قا ُلواَ « :ن َظ َر إي َل ْي يه َع يام ُر ْب ُن َربيي َع َة ».
ه هْ ُ ه
ُ ه ه
َفدَ َعا َر ُس ُ
َع يام ًرا َف َت َغ َّي َظ َع َل ْي يه َو َق َال « :هعال هم يقتُل أ هح ُدك ْم أخاهُ؟
ول اهللي
ه
ْ
ْه ْ
ه َّ ه ه ه ْ ه ه ُ ْ ُ ه
ِ ب ه َّرك ه
ت »ُ .ث َّم َق َال َل ُه « :اغت ِسل َُل »َ .ف َغ َس َل َو ْج َه ُه َو َيدَ ْي ِه
هال إِذا رأيت ما يع ِجب
ِِ
ِ
ِ
ب َذل ِ َك ا ْل َـام ُء َع َل ْي ِه َ ،ي ُص ُّب ُه
َو ِم ْر َف َق ْي ِه َو ُر ْك َب َت ْي ِه َو َأ ْط َر َ
اف ِر ْج َل ْيه َو َداخ َل َة إِ َز ِاره يف َقدَ ح ُث َّم ُص َّ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
اح َس ْه ٌل َم َع
َر ُج ٌل َع َىل َر ْأسه َو َظ ْه ِره م ْن َخ ْلفه ُيكْف ُئ ا ْل َقدَ َح َو َرا َء ُهَ .ف َف َع َل بِه َذل َك َف َر َ
النَّ ِ
اس َل ْي َس بِ ِه َب ْأ ٌس( .رواه اإلمام أمحد يف املُسنَد ،صححه األلباين واألرنؤوط)(.)1
وقد تضمنت هذه القصة :تغيظ املريب عىل َمن تسبب يف إيذاء أخيه املسلم،

وبيان مرضة اخلطأ ،وأنه ربام يؤدي إىل القتل ،واإلرشاد إىل ما يمنع من وقوع الرضر
وإيذاء املسلم.

(َ )1
(مل ْ َأ َر كَا ْل َي ْو ِم َو َال ِج ْلدَ ُ َخم َّب َأة) امل ُ َخ َّب َأة :اجلارية التي يف خدرها مل تتزوج بعدُ ؛ ألن صيانتها أبلغ ممن قد
رأيت اليوم وال جلد خمبأة.يعني كان جلدُ سهل لطيفا.
تزوجت وجلدُ ها أنعم  ،أي مل َأر جلد غري خمبأة كجلد ُ
( َف َام َلبِ َث َأ ْن ُلبِ َط بِ ِه) أي ُ ِ
رص َع وسقط اىل األرض من تأثري عني عامر.
( َف ْل َيدْ ُع َل ُه بِا ْل َ َربك َِة) أي ل َي ُق ْل له « :بارك اهلل عليك » حتى ال تؤثر فيه عينُه.
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 -14عدم مواجهة بعض املخطئني باخلطأ واالكتفاء بالبيان العام:
ه
ُ ْ
ه ه
 « :هما بهال أق هوامٍ ي ه ْرف ُعون
َق َالَ :ق َال النَّبِ ُّي
عن َأن ََس ْب َن َمالِك
ه
ه ْ
ه ه ه
ار ُه ْم إ هَل َّ
أهب ْ هص ه
الس هما ِء ِِف هصالتِ ِه ْم » َف ْ
اشتَدَّ َق ْو ُل ُه ِيف َذل ِ َك َحتَّى َق َالَ « :لهنته ُه َّن ع ْن ذلِِ
ِ
ه ْ ه ُ ْ ه ه َّ ه ْ ه ُ ُ
ْ
أو تلخطفن أبصارهم » (رواه البخاري) .ويف احلديث :عدم فضح صاحب اخلطأ.
وأسلوب التعريض باملخطئ وعدم مواجهته له فوائد منها:
 جتنب رد الفعل السلبي للمخطئ.
 وإبعاده عن تزيني الشيطان له باالنتقام الشخيص واالنتصار للنفس.
 أنه أكثر قبوال وتأثريا يف النفس.
 أنه أسرت للمخطئ بني الناس.
 ازدياد منزلة املريب ،وزيادة املحبة للناصح.
وينبغي االنتباه إىل أن أسلوب التعريض هذا إليصال احلكم إىل املخطئ دون
فضحه وإحراجه إنام يكون إذا كان أمر املخطئ مستورا ال يعرفه أكثر الناس ،أما إذا
كان أكثر احلاَضين يعرفونه وهو يعلم بذلك فإن األسلوب حينئذ قد يكون أسلوب
تقريع وتوبيخ وفضح بالغ السوء واملضايقة للمخطئ بل إنه ربام يتمنى لو أنه ووجه
بخطئه ومل ُيستعمل معه ذلك األسلوب.
ومن األمور املؤثرة ْفرقا :من هو الذي يوجه الكالم؟ وبحرضة من يكون
الكالم؟ وهل كان بأسلوب اإلثارة واالستفزاز أم بأسلوب النصح واإلشفاق؟
فاألسلوب غري املبارش أسلوب تربوي نافع للمخطئ ولغريه إذا استُعمل بحكمة.
 -15إثارة العامة عىل املخطئ:
وهذا يكون يف أحوال معينة ،وينبغي أن يوزن وزنا دقيقا حتى ال تكون له
مضاعفات سلبية ،وفيام ييل مثال نبوي هلذه الوسيلة:
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ب
َق َالَ :جا َء َر ُج ٌل إِ َىل النَّبِ ِّي
َع ْن َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
َي ْشكُو َج َار ُه َف َق َال « :ا ْذ َه ْ
ْ
ه ْ ه ْ ه ْ هه ه ه
َّ
ِ
يق »َ .ف َط َر َح َمتَا َع ُه
َف ْ
اص ِ ْرب » َف َأتَا ُه َم َّرت َْني َأ ْو َثالثا َف َق َال « :اذهب فاطرح متاعِ ِِف الط ِر ِ
ِ
اَّلل بِ ِه
َّاس َي ْس َأ ُلو َن ُه َف ُي ْخ ِ ُرب ُه ْم َخ َ َرب ُه َف َج َع َل الن ُ
يف ال َّط ِر ِيق َف َج َع َل الن ُ
َّاس َي ْل َعنُو َن ُهَ « :ف َع َل َّ ُ
َو َف َع َل َو َف َع َل »َ .ف َجا َء إِ َل ْي ِه َج ُار ُه َف َق َال َل ُهْ « :ار ِج ْع ال ت ََرى ِمنِّي َش ْيئا َتك َْر ُه ُه »( .رواه أبو
داود ،وصححه األلباين).

ويقابل هذا األسلوب أسلوب آخر ُيستخدم يف أحوال أخرى ،ومع أشخاص
آخرين يف محاية املخطئ من إيذاء العامة ،ويبينه الفقرة التالية:
 -11جتنب إعانة الشيطان عىل املخطئ:

اخل َّط ِ
اَّللِ َوك َ
ك َ
َان
ابَ :أ َّن َر ُجال َع َىل َع ْه ِد النَّبِ ِّي
ف َع ْن ُع َم َر ْب ِن ْ َ
اس ُم ُه َع ْبدَ َّ
َان ْ
ول اَّللِ
ِ
َقدْ َج َلدَ ُه ِيف َّ َ ِ ُ ِ
َوك َ
ب ِمحَارا َوك َ
يت
َان النَّبِ ُّي
ُي َل َّق ُ
َان ُي ْضح ُك َر ُس َ َّ
الرشاب َفأ َ
بِ ِه َي ْوما َف َأ َم َر بِ ِه َف ُجلِدَ َف َق َال َر ُج ٌل ِم َن ا ْل َق ْو ِم « :ال َّل ُه َّم ا ْل َعنْ ُهَ ،ما َأ ْك َث َر َما ُي ْؤتَى بِ ِه »َ .ف َق َال
ت إنَّ ُه ُُي ُّ
 « :هَّل تهلْ هعنُوهُ فه هو ا ه ه ْ ُ
ب ه
الل هو هر ُس ه ُ
وَل » (رواه البخاري).
النَّبِ ُّي
لل ما ع ِلم ِ ِ
ِ
ْ
اَضبُ ُ
بِ َر ُجل َقدْ َ ِ
ُِ
وه ».
يت النَّبِ ُّي
و َع ْن َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
رش َب َق َالِ « :
َق َال :أ َ
الض ِ
الض ِ
الض ِ
ار ُب بِ َث ْوبِ ِهَ ،ف َل َّام
ار ُب بِنَ ْعلِ ِه َو َّ
ار ُب بِ َي ِد ِه َو َّ
َق َال َأبُو ُه َر ْي َر َةَ :ف ِمنَّا َّ
ه هُ ُ
ول اهلل ِ
ف َق َال َب ْع ُض ا ْل َق ْو ِمَ « :أ ْخ َز َ
اَّلل »َ .ق َال :ف َق َال َر ُس ُ
َّ « :ل تقولوا
ْرص َ
اك َّ ُ
ان َ َ
ه ه ه
ه ْ َّ ْ ه
ُ
هكذاَّ ،ل ت ِعينُوا هعلي ِه الشي هطان » (رواه البخاري).
ويستفاد من هذا :أن املسلم وإن وقع يف معصية ،فإنه يبقى معه أصل اإلسالم

وأصل املحبة هلل ورسوله ،فال جيوز أن ُينفى عنه ذلك ،وال أن ُيدعى عليه بام يعني عليه
الشيطان بل ُيدعى له باهلداية واملغفرة والرمحة.
 -17طلب ال َكف عن الفعل اخلاطئ:
من األمهية بمكان إيقاف املخطئ عن االستمرار يف اخلطأ حتى ال يزداد سوءا
َأنَّ ُه َأ ْد َر َك ُع َم َر ْب َن
وحتى حيصل القيام بإنكار املنكر وال يتأخر ،ف َع ِن ْاب ِن ُع َم َر
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ه ه َّ ه ه ْ ُ ه ْ
ول اَّللِ
اخل َّط ِ ِ
ِ
الل ين ههاك ْم أن
 « :أَّل ِإن
حيلِ ُ
َْ
ف بِ َأبِيه َ ،فنَا َد ُاه ْم َر ُس ُ َّ
اب ِف َركْب َو ْه َو َ ْ
َّ
ْ
ْ
ه ُ ْ هه ْ ه ه ه ً ه ه ْ ْ
هْ ُ
ه ْ ْ
لل ،هوإَِّل فليهص ُمت » .
ُت ِلفوا بِآبائِكم ،فمن َكن حالِفا فليح ِلف بِا ِ
ول اهللِ
َأنَّ ُه َق َالَ :س ِم َعنِي َر ُس ُ
ف بِ َأ ِيب َ ،ف َق ـ َال « :
و َع ْن ُع َم َر
َو َأنَا َأ ْحلِ ُ
ه
َّ ه ه ْ ُ ه ْ ْ ُ
ُ
الل ين ههاك ْم أن ُت ِلفوا بِآبهائِك ْم »َ ،ق َال ُع َم ُرَ « :ف َواَّللِ َما َح َل ْف ُت ِهبَا َب ْعدُ َذاكِرا َوال
ِإن
آثِرا »( .رواه اإلمام أمحد يف املُسنَد  ،وقال أمحد شاكر« :إسناده صحيح »).
( َذاكِرا) قائال هلا من قبل نفيس( .آثِرا) حاكيا وناقال هلا عن غريه.
ففي هذه األحاديث الطلب املبارش من املخطئ بالكف واالمتناع عن فعله.
 -11إرشاد املخطئ إىل تصحيح خطئه:
وقد كان ذلك من النبي

بعدة أساليب منها:

أ -طلب إعادة الفعل عىل الوجه الصحيح إذا كان ذلك ممكنا:
ول اَّللِ
جالِس ِيف ن ِ
َاح َي ِة
فعن َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
َ ٌ
َأ َّن َر ُجال َد َخ َل ا ْمل َْس ِجدَ َو َر ُس ُ َّ
ه ه ه ْ ه َّ ُ ْ ْ
ول اَّللِ
ِ
ِ
ار ِجع
 « :وعليِ السالم،
ا ْمل َْس ِجد َف َص َّىل ُث َّم َجا َء َف َس َّل َم َع َل ْيه َف َق َال َل ُه َر ُس ُ َّ
ه ه ه ْ ه َّ ُ ْ ْ ه ِّ
ه ِّ ه َّ ه ه ُ ِّ
ار ِجع ف هصل
ف هصل فإِنِ ل ْم ت هصل »َ ،ف َر َج َع َف َص َّىل ُث َّم َجا َء َف َس َّل َم َف َق َال « :وعليِ السالم،
ه َّ ه ه ُ ِّ
فإِنِ ل ْم ت هصل ».
ه ُْ ه ه
َف َق َال ِيف ال َّثانِ َي ِة َأ ْو ِيف ا َّلتِي َب ْعدَ َهاَ « :ع ِّل ْمنِي َيا َر ُس َ
ت إَِل
اَّللِ »َ ،ف َق َال « :إِذا قم
ول َّ
ْ ُ ُ ه ُ َّ ْ ه ْ
ْ ْ ه ه ه ه ِّ ْ ُ َّ ْ ه ْ ه ه ه َّ ه ه ه ه
هه ْ
َّ
ِ ِم هن ال ْ ُق ْ
آن،
ر
ع
م
َس
ي
ت
ا
م
ب
أ
ر
اق
م
ث
،
َب
ك
ف
ة
ل
ب
ق
ال
ل
ب
ق
ت
اس
م
ث
،
وء
ض
و
ال
غ
ب
س
ِِ ِ
الصال ِة فأ ِ ِ
ِ
ِ
ُ َّ ْ ه ْ ه َّ ه ْ ه َّ ه ً ُ َّ ْ ه ْ ه َّ ه ْ ه ه ه ً ُ َّ ْ
ج ْد هح ََّّت هت ْط هم َّ
اس ُ
ِئ
ثم اركع حَّت تطم ِِئ را ِكعا ،ثم ارفع حَّت تست ِوي قائِما ،ثم
ِ
ه
ُ
ْ
ً
ه ً ُ َّ ْ ه ْ ه َّ ه ْ ه َّ ه ً ُ َّ ْ
ِئ هساجدا ،ث َّم ْ
ج ْد هح ََّّت هت ْط هم َّ
اس ُ
ارفع هح ََّّت
اجدا ،ثم ارفع حَّت تطم ِِئ جالِسا ،ثم
ِ
ِ
س ِ
ه ُ هِّ
ْ
ْ
ه
ُ
ه
ِئ ه
هت ْط هم َّ
جال ِ ًسا ،ث َّم اف هعل ذلِِ ِِف هصالتِِ ُكها » (رواه اجلامعة ،واللفظ للبخاري).
ِ

كان ينتبه ألفعال الناس من حوله كي يعلمهم،
ومن املالحظ :أن النبي
وقد وقع يف رواية النسائي التي صححها األلباين َأ َّن َر ُجال َد َخ َل ا ْمل َْس ِجدَ َف َص َّىل َو َر ُس ُ
ول
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ول اَّلل ِ
اَّللِ
َون َْح ُن ال ن َْش ُع ُر َف َل َّام َف َر َغ َأ ْق َب َل َف َس َّل َم َع َىل َر ُس ِ َّ
َّ
ه َّ ه ه ْ ُ ه ِّ
فإِنِ لم تصل » .فمن صفة املريب أن يكون يقظا ألفعال من معه.

ْ ْ ه ِّ
ار ِجع ف هصل
َف َق َال« :

* إن من احلكمة يف التعليم طلب إعادة الفعل من املخطئ؛ لعله ينتبه إىل

خطئه ،فيصححه بنفسه خصوصا إذا كان اخلطأ ظاهرا ال ينبغي أن حيدث منه ،وربام
يكون ناسيا فيتذكر.
* إن املخطئ إذا مل ينتبه إىل خطئه؛ وجب البيان والتفصيل.
* إن إعطاء املعلومة للشخص إذا اهتم بمعرفتها ،وسأل عنها ،وتعلقت هبا
نفسه؛ أوقع أثرا يف حسه ،وأحفظ يف ذهنه من إعطائه إياها ابتداء دون سؤال وال
تشوف.
* إن وسائل التعليم كثرية خيتار منها املريب ما ُيناسب احلال والظرف.
ب -طلب تدارك ما أمكن لتصحيح اخلطأ:
ه
ه ْ ُ َّ
ب َي ُق ُ
َْ
ولَّ « :ل ُيل هون
أنه َقا َلَ :س ِم ْع ُت النَّبِ َّى
فعن ْاب ِن َع َّباس
خي ُط ُ
ْ ه ُ َّ
ْ ه َّ
ه ُ
هْ
ُ هْ
هر ُ
جل بِام هرأ ٍة إَِّل هو هم هع هها ذو ُم هرمٍ هوَّل ت هسافِ ِر ال هم ْرأة إَِّل هم هع ِذى ُم هرمٍ »َ .ف َق ـا َم َر ُج ٌل َف َق َال:
ول ِ
ِ
اجة َوإِنِّى ا ْكتُتِ ْب ُت ِِف َغ ْز َو ِة ك ََذا َوك ََذا ».
اَّلل ،إِ َّن ا ْم َرأ َتى َخ َر َج ْت َح َّ
« َيا َر ُس َ َّ
ْ ه ه
َق َال « ْان هطل ْق فه ُ
ح َّج هم هع ام هرأتِِ »( .رواه البخاري ومسلم).
ِ
ج -إصالح آثار اخلطأ:
َف َق َال إِ ِّين ِج ْئ ُت ُأبَايِ ُع َك َع َىل
اَّلل ِ ْب ِن َع ْمرو َأ َّن َر ُجال َأتَى النَّبِ َّي
فعن َع ْب ِد
َّ
ْ ْ ه
هه ْ ْ
ه ه هْ
ِ ِ
ْت َأبوي يب ِكي ِ
ار ِجع إَِلْ ِه هما فأض ِحك ُه هما ك هما أبْكيته ُه هما »
ان َق َال« :
ْاهل ْج َرة َو َل َقدْ ت ََرك ُ َ َ َّ َ ْ َ
(رواه النسائي وغريه ،وصححه األلباين).
د -الكفارة عن اخلطأ :إذا كانت بعض األخطاء ال يمكن استدراكها ،فإن
الرشيعة قد جعلت أبوابا ُأخر ملحو أثرها ومن ذلك الكفارات ،وهي كثرية :ككفارة
اليمني ،والظهار ،وقتل اخلطأ ،والوطء يف هنار رمضان ،وغريها.
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 -17إنكار موضع اخلطأ وقبول الباقي:
قد ال يكون الكالم أو الفعل كله خطأ ،فيكون من احلكمة االقتصار يف اإلنكار
عىل موضع اخلطأ ،وعدم تعميم التخطئة لتشمل سائر الكالم أو الفعل ،يدل عىل ذلك:
ما ورد عن الربي ِع بِن ِ
َفدَ َخ َل ِحنيَ ُبن ِ َي َع َ َّيل
ْت ُم َع ِّو ِذ ْب ِن َع ْف َرا َء قالتَ :جا َء النَّبِ ُّي
ُّ َ ِّ
ات َلنَا َي ْ ِ
ف َو َينْدُ ْب َن َم ْن
رض ْب َن بِالدُّ ِّ
َف َج َل َس َع َىل ِف َرا ِيش ك ََم ْجلِ ِس َك ِمنِّي (َ )1ف َج َع َل ْت ُج َو ْي ِر َي ٌ
ه
ه
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُقت َل م ْن َآبائي َي ْو َم َبدْ ر إِ ْذ َقا َل ْت إِ ْحدَ ُاه َّنَ « :وفينَا نَبِ ٌّي َي ْع َل ُم َما يف َغد »َ .ف َق َال « :د ِِع ه ِذهِ
هوقُوِل ب َّاَّلي ُكنْت هت ُقول ه
ني » (رواه البخاري).
ِ ِ ِ
ِ
ِ
وال شك أن مثل هذا الترصف ُيشعر املخطئ بانصاف وعدل القائم باإلنكار
والتصحيح ،وجيعل تنبيهه أقرب للقبول يف نفس املخطئ بخالف بعض املُنكرين الذين
قد يغضب أحدهم من اخلطأ غضبا جيعله يتعدى يف اإلنكار يصل به إىل تطئة ورفض
سائر الكالم بام اشتمل عليه من حق وباطل مما يسبب عدم قبول كالمه وعدم انقياد
املخطئ للتصحيح.
وبعض املخطئني ال يكون خطؤهم يف ذات الكالم الذي تفوهوا به ولكن يف
املناسبة التي قالوا فيها ذلك الكالم كمثل قول البعض عند وفاة شخص :الفاحتة ثم
يقرؤها احلاَضون وقد حيتجون بأن ما قرأوه قرآنا وليس كفرا فال بد أن يبني هلم أن
اخلطأ يف فعلهم هو يف تصيص الفاحتة هبذه املناسبة عىل وجه التعبد دون دليل رشعي
وهذه هي البدعة بعينها .وهذا املعنى هو الذي لفت إليه ابن عمر

نظر رجل

( (1هذا احلَ ِد َ
يث ال داللة فيه عىل كشف الوجه ،وال عىل جواز واالختالط .فمن العلامء من جعل ذلك من
َان َق ْبل نُزُ ول آ َية ْ ِ
َان ِم ْن َو َراء ِح َجاب َ ،أ ْو ك َ
؛ أومحل َذل ِ َك ع ََىل َأنَّه ك َ
احل َجاب ،فقد كان
خصائص النبي
هذا وأمثاله يف ابتداء اإلسالم .وهذا الذي يقتضيه اجلمع بني النصوص وعدم َضب بعضها ببعض.

[انظر :عمدة القاري رشح صحيح البخاري لبدر الدين العيني ( .)275 /25فتح الباري (.)2٢١ /7
إشكال وجوابه يف حديث أم حرام بنت ملحان ،لعيل بن عبد اهلل املطريي (ص  .)5٢ - 47االختالط بني
الرجال والنساء للمؤلف (.)4١1 -4١٢ /2
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احلمدُ ِ ََّّللِ َوالسالم َع َىل رس ِ
اَّللِ » .ف َق َال ْاب ُن ُع َم َرَ « :و َأنَا
ول َّ
َ ُ
َّ ُ
َع َط َس إِ َىل َجنْبِه َف َق َالْ َ ْ « :
ول اَّللِ
ول ِ
ِ ِ
َأ ُق ُ
َع َّل َمنَا َأ ْن
اَّللَ .و َل ْي َس َهك ََذا َع َّل َمنَا َر ُس ُ َّ
السال ُم َع َىل َر ُس ِ َّ
ول ْ َ
احل ْمدُ ََّّلل َو َّ
َن ُق َ
احل ْمدُ ِ ََّّللِ َع َىل ك ُِّل َحال »( .رواه الرتمذي ،وحسنه األلباين).
ول ْ َ
 -2٢حفظ مكانة املخطئ:
من األمور املهمة حفظ مكانة املخطئ بعد توبته ورجوعه :لكي يثبت عىل
يف قصة املرأة
االستقامة ويامرس حياة عادية بني الناس ،وقد جاء عن عائشة
َت َتأتِينِي َب ْعدَ َذل ِ َك
املخزومية التي ُقط َع ْت يدهاَ « :ف َح ُسن َْت ت َْو َبت َُها َب ْعدُ َوت ََز َّو َج ْتَ ،وكَان ْ
ول اَّللِ
»( .رواه البخاري ومسلم).
َف َأ ْر َف ُع َح َ
اجت ََها إِ َىل َر ُس ِ َّ
 -21مطالبة املخطئ بالتحلل ممن أخطأ عليه:
َق َال كَان ِ
تدُ ُم َب ْع َض َها َب ْعضا ِيف األَ ْس َف ِ
َع ْن َأن ِ
َت ا ْل َع َر ُب َ ْ
ار
َس ْب ِن َمالِك
َوك َ
َان َم َع َأ ِيب َبكْر َو ُع َم َر َر ُج ٌل َ ْ
مها
اس َت ْي َق َظا َومل هييء َهل ُ َام َط َعاما َف َق َال َأ َحدُ ُ َ
خيدُ ُم ُه َام َفنَا َما َف ْ
لِص ِ
احبِ ِه « :إِ َّن َه َذا َلنَ ُئو ٌم »(ويف رواية :إِ َّن َه َذا َل ُي َو ِائ ُم َن ْو َم َب ْيتِ ُك ْم).
َ
ول اَّللِ
ِ
ِ
السال َم
َف َأيْ َق َظا ُه َف َق َاال « :ائْت َر ُس َ َّ
ه َف ُق ْل َل ُه :إِ ه َّن َأبَا َبكْر َو ُع َم َر ُي ْق ِرئَان َك َّ
ْ ْ ُ ه ه ه ه ْ ْ ُ َّ
ه ْ ه
ِ ِ
َبه هما أن ُه هما ق ِد ائتهد هما ».
ومها َي ْس َت ْأد َمان َك »َ .ف َق َال « :أق ِرئهما السالم وأخ ِ
َف َق َاالَ « :يا َر ُس َ
اَّلل ِ َب َع ْثنَا إِ َل ْي َك ن َْس َت ْأ ِد ُم َك َف ُق ْل َت:
ول
َف َف ِز َعا َف َجا َءا إِ َىل النَّبِ ِّي
َّ
ِّ ه
َّ
هْ
ه ْ ه ُ ه
اَّلي نف ِِس بِيه ِدهِ إِِّن أل هرى
يشء ا ْئتَدَ ْمنَا؟ »َ .ق َال « :بِلح ِم أ ِخيكما ،هو ِ
َقدْ ا ْئتَدَ َما َف هبِ َأ ِّي َ ْ
هْ ه ُ ه ْ ه ْ ه ه ُ
ك هما »َ .قاالَ « :فاس َت ْغ ِفر َلنَا »َ .ق َالُ « :ه هو فهلْيه ْست ْغف ْر له ه
كما »(.السلسلة
ْلمه بني أنياب
ِ ِ
ْ ْ
الصحيحة ( ، 212-211 /1رقم  )21٢1وقال األلباين« :إسناده صحيح ».
( َن ُئو ٌم)َ :أ ْي :ينام كثريا .إِ َّن َه َذا َل ُي َو ِائ ُم َن ْو َم َب ْيتِ ُك ْم) :أي أن هذا النوم ُي ْشبه نوم
البيت ال نوم السفر ،عابوه بكثرة النومَ ( .ي ْس َت ْأ ِد َمانِ َك) :يطلبان منك شيئا يؤكل مع
اخلبز ،كالزيت ونحوهَ ( .أ ِخيك َُام)َ :أ ْي :الذي اغتبتموه.
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 -22إظهار الغضب من اخلطأ:
يف قضية مصدر التلقي ،ف َع ْن َجابِ ِر ْب ِن
ومن ذلك ما حصل يف قصة عمر
عب ِد اَّللِ
بِ ِكتَاب َأ َص َاب ُه ِم ْن َب ْع ِ
اخل َّط ِ
ض َأ ْه ِل
اب َأتَى النَّبِ َّي
َ :أ َّن ُع َم َر ْب َن ْ َ
َ ْ َّ
ه ُ ه ه ِّ ُ ه ه ه ْ ه ه َّْ
ه َّ ه ْ
ِ
ا ْل ُكت ِ
اَّلي نف ِِس
ُب َف َق َرأ َ ُه النَّبِ ُّي
اب؛ و ِ
َف َغض َ
ب َف َق َال « :أم هتهوكون ِفيها يا ابن اْلط ِ
هْ ُ ُ ْ ه ْ ه ْ هُ ْ ُ ُ
ه ه ه ْ ْ ُ ُ ْ ه ه ْ ه ه ه َّ ً
ه ه ِّ
َبوك ْم ِِبه ٍّق فتُ هكذبُوا بِ ِه
ل
أ
س
ت
َّل
.
ة
ه ِبي ِد ِه لقد ِجئتكم بِها بيضاء ن ِقي
وهم عن َش ٍء فيخ ِ
ه
ه
ه َّ ه ْ
ه ُ ه ِّ ُ
ه
ْ
َّ
َّ
ه
ه
ُ
ه
اَّلي نف ِِس بِيه ِدهِ ل ْو أن ُموَس َكن هحيًّا هما هو ِس هعه إَِّل أن يهت ِب هع ِِن
أ ْو بِبا ِط ٍل فتصدقوا بِ ِه و ِ
»( .رواه اإلمام أمحد يف املُسنَد ،وحسنه األلباين).
( ُمت ََه ِّوك َ
ُون) أي :متحريون ،فنالحظ هنا :التعقيب النبوي الكريم يف تثبيت

األصل والتأكيد عليه من وجوب اتباع رشيعة النبي

والتحذير من مصادر التلقي

األخرى.

خلطأ أدى إىل مفسدة :ما ورد َع ْن َأ ِيب
ِِ
عند سامعه
ومما حصل من غضبه
ول اَّللِ إِين واَّللِ
ول اَّللِ
َم ْس ُعود األَن َْص ِ
َف َق َالَ « :يا َر ُس َ َّ ِّ َ َّ
ار ِّي َق َالَ :جا َء َر ُج ٌل إِ َىل َر ُس ِ َّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يها ».
ألَتَ َأ َّخ ُر َع ْن َصالة ا ْل َغدَ اة م ْن َأ ْج ِل ُفالن ممَّا ُيط ُيل بِنَا ف َ
ه ُّ
َق ُّط َأ َشدَّ َغ َضبا ِيف َم ْو ِع َظة ِمنْ ُه َي ْو َم ِئذ ُث َّم َق َال « :يها أي هها
َق َالَ :ف َام َر َأيْ ُت النَّبِ َّي
ه
ْ
ْ
ه
َّ ْ ُ ْ ُ ه ِّ ه ه ُّ ُ
انلَّ ُ
كب ه
اس فهليُوج ْز فهإ َّن ِف ُ
ك ْم هما هص َِّّل ب َّ
ي
اس إِن ِمنكم منف ِرين فأي
انل ِ
ِ
يهم ال ِ
ِ
ِ
ِ
ه َّ ه ه ه ْ
اْل ه ه
اج ِة »( .رواه البخاري ومسلم).
والض ِعيف وذا

 -2١التويل عن املخطئ وترك جداله لعله يراجع الصواب:
ول اَّللِ
َط َر َق ُه َو َفاطِ َم َة َ -ع َل ْي َها
عن َع ِ ِّيل ْب ِن َأ ِيب َطالِب
َق َال :إِ َّن َر ُس َ َّ
ول اَّللِ
َف َق َال َهل ُ ْمَ « :أال ت َُص ُّل َ
ون؟ »َ .ف َق َال َع ِ ٌّيلَ :ف ُق ْل ُتَ « :يا
السالم  -بِن َْت َر ُس ِ َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َر ُس ُ
َر ُس َ
اَّلل
ْرص َ
حنيَ
ول َّ
اَّلل إِن ََّام َأنْ ُف ُسنَا بِ َيد َّ
ول َّ
اَّلل َف ِإ َذا َشا َء َأ ْن َي ْب َع َثنَا َب َع َثنَا »َ .فان َ َ
رضب َف ِ
ِ
ِ
ِ
خ َذ ُه َو ُه َو َي ُق ُ
ول :ﭛ
َق َال َل ُه َذل َك َو َمل ْ َي ْر ِج ْع إِ َل ْيه َش ْيئا ُث َّم َسم َع ُه َو ُه َو ُمدْ بِ ٌر َي ْ ِ ُ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ (الكهف( .)54:رواه البخاري ومسلم).
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 -24عتاب املخطئ:

حينام علم أنه أرسل إىل كفار
مع حاطب بن أيب بلتعة
كام فعل النَّبِ ُّي
ه ههه ه
قريش خيربهم بنية املسلمني يف التوجه إىل مكة ل َف ْت ِ
َحلِ يها
حها فإنه قال له « :ما
ه ُ هه
لَع هما هصنه ْع ه
ت؟ »َ .ق َال « :ما ِيب إِال َأ ْن َأك َ ِ
اَّللِ َو َر ُسول ِ ِه َو َما َغ َّ ْري ُت َوال
حا ِطب
ُون ُم ْؤمنا بِ َّ
َ
بدَّ ْل ُت َأرد ُت َأ ْن َتك َ ِ
اَّلل ِهبَا َع ْن َأ ْه ِيل َو َم ِايل َو َل ْي َس ِم ْن َأ ْص َحابِ َك
َ ْ
َ
ُون ِيل عنْدَ ا ْل َق ْو ِم َيدٌ َيدْ َف ُع َّ ُ
ُهن َ
اَّلل بِ ِه َع ْن َأ ْهلِ ِه َو َمال ِ ِه ».
َاك إِال َو َل ُه َم ْن َيدْ َف ُع َّ ُ
َق َال « :هص هد هق؛ فهال هت ُقولُوا ه َُل إَّل هخ ْ ً
يا ».
ِ
اخل َّط ِ
 « :إِ َّن ُه َقدْ َخ َ
اَّلل َو َر ُسو َل ُه َوا ْمل ُ ْؤ ِمنِنيَ ؛ َفدَ ْعنِي
ان
اب
َف َق َال ُع َم ُر ْب ُن ْ َ
َّ
َ
ه ُ ه ُ ه ه ُ ْ ه ه ه َّ ه ه َّ ه ه ه ه ه ْ ه ْ ه ه ه
َف َأ ْ ِ
َض َب ُعنُ َق ُه »َ .ف َق َال « :يا عمر ،وما يد ِريِ لعل الل َّ ق ِد اطلع لَع أه ِل بد ٍر فقال
ْ ه ُ ه ْ ُ ْ ه ه ْ ه ه ه ْ ه ُ ُ ْ ه َّ ُ
اَّلل َو َر ُسو ُل ُه
اعملوا ما ِشئتم فقد وجبت لكم اْلنة »َ .فدَ َم َع ْت َع ْينَا ُع َم َر َو َقا َلُ َّ « :
َأ ْع َل ُم »( .رواه البخاري ومسلم).
ويف هذه القصة عدد من الفوائد الرتبوية العظيمة منها:
مح َل َك َيا
للصحايب املخطئ خطأ بالغا بقوله لهَ « :ما َ َ

 معاتبة النبي
ِ
ب َع َىل َما َصنَ ْع َت ».
َحاط ُ

 واالستعالم عن السبب الذي دفع باملخطئ إىل اخلطأ ،وهذا الشك
سيؤثر يف املوقف الذي س ُيتخذ منه.
 وأن أصحاب الفضل والسابقة ليسوا معصومني من الذنب الكبري.
 وأن عىل املريب أن يكون واسع الصدر يف حتمل أخطاء أصحابه؛
ليدوموا معه عىل املنهج السوي ،فالغرض إصالحهم ال إبعادهم.
 وأن عىل املريب أن يقدر حلظة الضعف البرشي التي قد متر ببعض من
معه ،وأن ال ُيؤخذ بسقطة قوية وخطأ فظيع قد يقع من بعض
ال ُقدامى.

222
 واملدافعة عمن يستحق الدفاع عنه من املخطئني.
 وأن املخطئ إذا كانت له حسنات عظيمة سابقة ،فال بد أن تؤخذ
باالعتبار عند تقويم خطئه ،واتاذ موقف منه.
 -25اإلعراض عن املخطئ:
ول اَّلل ِ
َ ِ
رس َّية َف َأ َغ َار ْت َع َىل َق ْوم َف َش َّذ ِم َن ا ْل َق ْو ِم َر ُج ٌل َفا َّت َب َع ُه
فقدَ :ب َع َث َر ُس ُ َّ
ِ
الرسي ِة َش ِ
اهرا َس ْي َف ُه َف َق َال َّ
الشا ُّذ ِم َن ا ْل َق ْو ِم « :إِ ِّين ُم ْسلِ ٌم »َ .ف َل ْم َينْ ُظ ْر ِف َيام َق َال
َر ُج ٌل م َن َّ ِ َّ
ول اَّلل ِ
احلَ ِد ُ
رض َب ُه َف َق َت َل ُهَ ،فن ََمى ْ
َف َق َال ِف ِيه َق ْوال َش ِديداَ ،ف َب َل َغ ا ْل َقاتِ َل.
يث إِ َىل َر ُس ِ َّ
َف َ َ
ول ِ
ول اَّللِ
ِ
َْ
اَّلل ِ َما َق َال ا َّل ِذي َق َال
خي ُط ُ
اَّللَ ،و َّ
ب َق َال ا ْل َقات ُلَ « :يا َر ُس َ َّ
َف َب ْينَا َر ُس ُ َّ
إِال َت َع ُّوذا ِم َن ا ْل َقت ِْل »َ .ف َأ ْع َر َض َعنْ ُه َو َع َّم ْن ِق َب َل ُه ِم َن الن ِ
َّاس َو َأ َخ َذ ِيف ُخ ْط َبتِ ِهُ .ث َّم َق َال
َأيْضاَ « :يا َر ُس َ
اَّللَِ ،ما َق َال ا َّل ِذي َق َال إِال َت َع ُّوذا ِم َن ا ْل َقت ِْل »َ .ف َأ ْع َر َض َعنْ ُه َو َع َّم ْن ِق َب َل ُه
ول َّ
ول ِ
ِ
ِ
ِِ
ِم َن الن ِ
اَّللِ َما َق َال ا َّل ِذي
اَّللَ ،و َّ
َّاس َو َأ َخ َذ يف ُخ ْط َبتهُ ،ث َّم َمل ْ َي ْص ِ ْرب َف َق َال ال َّثال َث َةَ « :يا َر ُس َ َّ
ول اَّللِ
ِ
ِ
ف ا ْمل ََساء ُة ِيف َو ْج ِه ِه َق َال َل ُه« :
ُت ْع َر ُ
َق َال إِال َت َع ُّوذا م َن ا ْل َقت ِْل »َ .ف َأ ْق َب َل َع َل ْيه َر ُس ُ َّ
اَّلل َع َّز َو َج َّل َأبَى َع َىل َم ْن َق َت َل ُم ْؤ ِمنا » َث َ
الث َم َّرات.
إِ َّن َّ َ
(رواه اإلمام أمحد يف املُسنَد  ،واحلاكم فغي املستدرك وصححه عىل رشط
مسلم ووافقه الذهبي وصححه األلباين).
 -21هجر املخطئ:
وهو من األساليب النبوية املؤثرة خصوصا إذا عظم اخلطأ والذنب؛ وذلك ملا
ُحيدثه اهلجران والقطيعة من األثر البالغ يف نفس املخطئ ،ومن أمثلة ذلك :ما حصل
الذين ُخلفوا يف قصة غزوة تبوك.
لكعب بن مالك وصاحبيه
إن اإلعراض عن املخطئ حتى يعود عن خطئه أسلوب تربوي مفيد ،ولكن
لكي يكون نافعا البد أن يكون اهلاجر وامل ُ ْعرض له مكانة يف نفس املهجور ،وإال فلن
يكون هلذا الفعل أثر إجيايب عليه بل ربام يشعر أنه قد اسرتاح.
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 -27الدعاء عىل املخطئ املعاند:

ول اَّللِ
ِ
بِ ِش َامل ِ ِه َف َق َال:
فعن سلمة بن األكوع
َأ َّن َر ُجال َأك ََل عنْدَ َر ُس ـ ـ ِ َّ
ه
ُْ ه ه
ْ
ْ
ه
ِ »َ ،ق َالَ « :ال َأستَطِيع »َ .ق َالَّ « :ل است هطع ه
ت » َما َمنَ َع ُه إِال ا ْل ِك ْ ُربَ ،ف َام َر َف َع َها
« ُك ِبي ِمي ِن
ُ
ْ
إِ َىل ِف ِيه( .رواه مسلم).
اس َت َط ْع َت) يعني دعا عليه أن يعجز أن يرفع يده اليمنى إىل فمه ألنه ما منعه
( َال ْ

إال الكرب ،فدعا عليه الرسول

فلم يرفعها بعد ذلك إىل فمه ،بل صارت والعياذ
.

باهلل قائمة كالعصا ،ال يستطيع رفعها ألنه استكرب عىل دين اهلل
يث جواز الدُّ ع ِ
ِ
الرش ِع َّي بِ َال ُع ْذر َو ِف ِيه
اء َع َىل َم ْن َخا َل َ
َ
احل ِد ِ َ َ ُ
ف ُْ
ويف َه َذا ْ َ
احلك َْم َّ ْ
ِ
ِ
ْل و ِ
ِ
ِ
اب َت ْعلِي ِم
است ْح َب ُ
ْاألَ ْم ُر بِا ْ َمل ْع ُروف َوالن َّْه ُي َع ِن ا ْملُنْك َِر يف ك ُِّل َحال َحتَّى يف َحال ْاألَك ِ َ ْ
ِ
اب ْاألَك ِ
ْل إِ َذا َخا َل َف ُه .ونالحظ هنا أن الدعاء عليه مل يكن بام ُيعني عليه الشيطان
ْاآلك ِل آ َد َ
ولكن كان بام ُيشبه التعزير.
 -21اإلعراض عن بعض اخلطأ اكتفاء بام جرت اإلشارة إليه منه تكرما مع
املخطئ:
ﭧﭨ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
(التحريم.)١ :
كريم قط ».
قال احلسن « :ما استقص ٌ
وقال سفيان « :مازال التغافل من فعل الكرام ».
 -27إعانة املسلم عىل تصحيح خطئه:

إِ ْذ َجاء ُه َر ُج ٌل
وس ِعنْدَ النَّبِ ِّي
وعن أيب ُه َر ْي َر َة
َق َالَ :ب ْين ََام ن َْح ُن ُج ُل ٌ
ه
ه
ول ِ
ْت »َ .قـ ـ َال « :هما لِ؟ »َ .ق َالَ « :و َق ْع ُت َع َىل ا ْم َرأ َ ِيت َو َأنَا َص ِائ ٌم
اَّلل َه َلك ُ
َف َق ـ َالَ « :يا َر ُس ـ ـ َ َّ
هْ ه
ه ً ُْ ُ
ول اَّللِ
َت ُد هرقبهة تع ِتق هها؟ »َ .ق َالَ « :ال ».
»َ .ف َق َال َر ُس ُ َّ
 « :هل ِ
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ه ه ْ هْ ه ُ ه ْ ه ُ ه ه ْهْ ُهه هْ
ني؟ »َ .ق َالَ « :ال ».
َق َال « :فهل تست ِطيع أن تصوم شهري ِن متتابِع ِ
ه ه ْ ه ُ ْ ه ه ِّ ه ْ ً
كينا؟ »َ .ق َالَ « :ال ».
َتد إِطعام ِستني ِمس ِ
َف َق َال « :فهل ِ
ِ
ِ ُِ
َف َمك َ
يها َمت ْ ٌر َ -وا ْل َع َر ُق
يت النَّبِ ُّي
َث النَّبِ ُّي
بِ َع َرق ف َ
َف َب ْينَا ن َْح ُن َع َىل َذل َك أ َ
ه
ْ
ُ ْ ه ه ه ه َّ ْ
ُ
ا ْملِ ْكت َُل َ -ق َال « :أي هن َّ
السائِل؟ »َ .ف َق َالَ « :أنَا »َ .ق َال « :خذها فتصدق بِ ِه »َ .ف َق َال
ول اَّللِ؛ َفو ِ
ِ
احل َّرت ْ ِ
الب َت ْي َها ُ -ي ِريدُ ْ
َني َ -أ ْه ُل َب ْيت
ني
اَّلل َما َب ْ َ
الر ُج ُلَ « :أ َع َىل َأ ْف َق َر منِّي َيا َر ُس َ َّ َ
َّ
َ
َّ
َ
هْ ُْ هْه ه
ِ
ِ
ِ
ت َأنْ َي ُاب ُه ُث َّم َق َال « :أط ِعمه أهلِ ».
َأ ْف َق ُر م ْن َأ ْه ِل َب ْيتي »َ .ف َضح َك النَّبِ ُّي
َحتَّى َبدَ ْ
(رواه البخاري ومسلم).
 -١٢مالقاة املخطئ وجمالسته ألجل مناقشته:
عن عب ِد ِ
ات َح َسب َفك َ
اهدُ َكنَّ َت ُه
َحنِي َأ ِيب ا ْم َرأ َة َذ َ
َان َي َت َع َ
اَّلل ْب ِن َع ْمرو َق َالَ :أنْك َ
ْ َ ْ َّ
ِ
َف َي ْس َأ ُل َها َع ْن َب ْعلِ َها َف َت ُق ُ
الر ُج ُل ِم ْن َر ُجل َمل ْ َي َط ْأ َلنَا ِف َراشا َو َمل ْ ُي َفت ِّْش َلنَا َكنَفا ُمن ُْذ
ول « :ن ْع َم َّ
ْه
َف َق َال « :الق ِِن بِ ِه ».
َأتَ ْينَا ُه »َ .ف َل َّام َط َال َذل ِ َك َع َل ْي ِه َذك ََر لِلنَّبِ ِّي
َف َل ِقي ُته بعدُ َف َق َال « :هكيْ هف ت ه ُص ُ
وم؟ »َ .ق َال « :ك َُّل َي ْوم ».
َُْ
ه
ه
ْه ْ
َق َال « :هوكيف َتتِ ُم؟ »َ .ق َال « :ك َُّل َل ْي َلة ».
ُ ِّ ه ْ ه ه ً
ْ ُ ه ُ ِّ ه ْ
َق َالُ « :ص ْم ِِف ُك شه ٍر ثالثة ،واقرأ الق ْرآن ِِف ُك شه ٍر ».
ُ ْ ه هه ه
ْ
ه
َّ
ُ
ُ
ُق ْل ُتُ « :أطِ ُيق َأ ْك َث َر ِم ْن َذل ِ َك »َ .قا َل « :صم ثالثة أيامٍ ِِف اْلمع ِة ».
هْ ْ هْهْ
ِ ِ
ِ
ني هو ُص ْم ي ه ْو ًما ».
ُق ْل ُتُ « :أط ُيق َأ ْك َث َر م ْن َذل َك »َ .ق َال « :أف ِطر يوم ِ
َق َالُ :ق ْل ُتُ « :أطِ ُيق َأ ْك َث َر ِم ْن َذل ِ َك ».
ُ ْ ه ْ ه ه َّ ْ ه ْ ه ه ُ ه ه ه ه ْ ه ْ ه ه ه ْ ه ْ ه ْ ُ ِّ ه ْ
َق َال « :صم أفضل الصومِ صوم داودِ ،صيام يومٍ وإِفطار يومٍ  ،واقرأ ِِف ُك سب ِع
ً
هه
ال هم َّرة » (رواه البخاري ومسلم).
َل ٍ
ومن فوائد القصة :معرفة النبي

بسبب املشكلة ،وهو االهنامك يف العبادة

بحيث مل يبق وقت ألداء حق الزوجة ،فوقع التقصري.
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 -١1مصارحة املخطئ بحاله وخطئه:
َع ْن َأ ِيب َذر َقا َل :ك َ
َت ُأ ُّم ُه َأ ْع َج ِم َّية َفن ِ ْل ُت ِمن َْها
َان َب ْينِي َو َب ْ َ
ني َر ُجل كَال ٌم َوكَان ْ
ه
ه
ْ
ت فُالنًا؟ »ُ .ق ْلتَ « :نعم »َ .ق َال « :أفهنل ه
اببْ ه
َف َق َال ِيل « :أ هس ه
ت ِم ْن
َف َذك ََر ِين إِ َىل النَّبِ ِّي
ُ
ِ
َ ْ
ه
َّ ه ْ
ُ ِّ
يِ ه
ني سا َعتِي ه ِذهِ
جاهل َّية »ُ .ق ْل ُتَ « :ع َىل حِ
ُ
ِ
َ
ْ
َ
ُ
أم ِه؟ » .قل ُتَ « :ن َع ْم » .قال « :إنِ امرؤ ِف
َ
ِِ
َ
ه ه ْ ِ ُ ْ ْ ه ُ ُ ْ ه ه ه ُ ُ ُ ه ْ ه ْه
ُ ْ هه ْ ه هه
ِ ِ
الس ِّن »َ .ق َال « :نعم  ،هم ِإخوانكم جعلهم الل ُتت أي ِديكم ،فمن جعل
م ْن هك َ ِرب ِّ
ْ
ْ
ْ
هْ
ه ِّ ُ ُ
ُُ ْ ْ ُ
ُْ
الل أ هخاهُ هُتْ ه
ُ
ت ي ه ِدهِ فليُ ْط ِعمه ِم َّما يهأكل هوَلُل ِب ْسه ِم َّما يهلب ه ُس هوَّل يُكلفه ِم هن ال هع هم ِل هما
ه ْ ُ ه ْ ه َّ ه ُ ه ْ ُ ه ْ ْ ُ ه ْ
يغ ِلبُه ،ف ِإن ُكفه هما يغ ِلبُه فليُ ِعنه هعلي ِه » (رواه البخاري ومسلم).
وهذه املصارحة واملفاحتة من النبي

أليب ذر

كانت لعلمه

بقبول الصحايب لذلك ،فالرصاحة وسيلة مفيدة تترص الوقت وتوفر اجلهد ،وتبني
املقصود بأيرس طريق ،ولكنها تكون فيام ُيناسب من األحوال واألشخاص.
وقد يعدل الداعية عن مصارحة املخطئ إذا كان يف ذلك حصول مفسدة أكرب،
أو تفويت مصلحة أعىل كأن يكون املخطئ صاحب جاه أو منصب ال يتقبل ذلك ،أو
أن يكون يف املصارحة إحراج بالغ للمخطئ ،أو يكون ذا حساسية زائدة جتعله ذا رد
فعل سلبي .والشك أن املصارحة مكروهة للمخطئ وثقيلة عىل نفسه ملا فيها من
املواجهة واإلحراج والظهور بمظهر الناقص يف مقابل ظهور الناقد يف موضع املستعيل
واألستاذ.
وكذلك فإنه جيب التنبه إىل أن أسلوب اللف والدوران قد يكون له سلبيات
مضاعفة تفوق املصارحة أحيانا ،وذلك ملا قد يشعر به املخطئ من االستغفال
والتالعب ويتضايق من اإلشارات اخلفية لشعوره بأهنا غمز وإيذاء مبطن ،ثم إن
التوجيه قد ال يصل أصال خلفاء املقصود وبعده عن ذهن املخطئ ،فيميض يف خطئه
ُقدُ ما.
وعموما فإن األشخاص يتفاوتون يف التقبل واألسلوب األمثل املناسب لكل
منهم ،ولكن يبقى أن حسن اخللق يف العرض والتوجيه له األثر األكرب يف نجاح املهمة.
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 -١2إقناع املخطئ:
إن السعي ملناقشة املخطئ بغية إقناعه يؤدي إىل إزالة احلاجز الضبايب الذي
يعرتي بصريته ،فيعود إىل احلق وإىل طريق مستقيم ،ومن أمثلة ما ورد يف السنة بشأن
َف َق َالَ « :يا َر ُس َ
ول
َق َال :إِ َّن َفتى َش ًّابا َأتَى النَّبِ َّي
هذا :ما ورد َع ْن َأ ِيب ُأ َما َم َة
ُْْ
ِ
الزنَا »َ ،ف َأ ْق َب َل ا ْل َق ْو ُم َع َل ْي ِه َف َز َج ُرو ُه َو َقا ُلواَ « :م ْهَ .م ْه »َ .ف َق َال « :ادنه »َ ،فدَ نَا
اهلل ،ائ َْذ ْن ِيل بِ ِّ
َ َ َ َ ه ُ ُّ ُ ُ ِّ ه
ِ؟ »َ .ق َالَ « :ال واَّللِ ،جع َلن ِ
ِ
اهلل ِفدَ ا َء َك ».
ي
ُتبه ِألم
منْ ُه َق ِريبا .ف َجل َس قال « :أ ِ
َ َ
َ
ُ
ه ه َّ ُ ُ ُّ ه ُ ُ َّ
ه
ْ
ُيبونه ِألمهاتِ ِهم ».
َق َال « :وَّل انلاس ِ
هه
ُ ه ه
َق َال « :أفتُ ِح ُّبه َِّلبْن ِتِ؟ ».
َق َالَ « :ال واَّللِ ،يا رس َ ِ
ِ
اهلل ِفدَ ا َء َك ».
َ
َ َ ُ
ول اهللَ ،ج َع َلني ُ
ه ه َّ ُ ُ ه ُ ه
ُيبُّونه ِِلهناتِ ِه ْم ».
َق َال « :وَّل انلاس ِ
ه ه ُ ُّ ُ ُ ْ ه
ِ؟ »َ .قـ ـ ـ ـ َالَ « :ال واَّللِ ،جع َلن ِ
اهلل ِفـ ـ ـدَ ا َء َك ».
ي
َق َال « :أفت ِحبه ِألخ ِت
َ َ
َ
ُ
ه ه َّ ُ ُ ه ُ ه ه
ُيبُّونه ِألخ هواتِ ِه ْم ».
َق ـ ـ َال « :وَّل انلـاس ِ
َق ـ ـ َالَ « :أ َفت ِ
ُح ُّب ُه ل ِ َع َّمتِ َك؟ ».
ِ
ِ
اهلل فِدَ ا َء َك ».
َق َالَ « :ال َواَّللَ ،ج َع َلني ُ
ه ه َّ ُ ُ ه ُ
ُيبُّونه ِل هع َّماتِ ِه ْم ».
َق َال « :وَّل انلاس ِ
ه ه ُ ُّ ُ ه ه ه
َق ـ َال « :أفت ِحبه ِْلاتلِِ؟ ».
ِ
ِ
اهلل ِف ـ ـدَ ا َء َك ».
َق ـ ـ َالَ « :ال َواَّللَ ،ج َع َلني ُ
ه ه َّ ُ ُ ه ُ ه
ُي ُّبونه ِْلهاَّلتِ ِهمْ ».
َق ـ ـ ـ ـ َال « :وَّل انلاس ِ
ُ َّ ْ ْ ه ْ ه ُ ه ه ِّ ْ ه ْ ه ُ ه ه ِّ ْ ه ْ ه ُ
جه ».
َف َو َض َع َيدَ ُه َع َل ْي ِه َو َق َال « :اللهم اغ ِفر ذنبه وطهر قلبه ،وحصن فر
ِ
ِ ِ
يشء( .رواه اإلمام أمحد يف املُسنَد،
َف َل ْم َي ُك ْن َب ْعدُ َذل َك ا ْل َفتَى َي ْلتَف ُت إ َىل َ ْ
وصححه األلباين).
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 -١١مراعاة ما هو مركوز يف الطبيعة واجلبلة البرشية:
ومن ذلك غرية النساء وخصوصا بني الرضائر ،فإن بعضهن قد تطئ خطأ لو

أخطأه إنسان يف األحوال العادية لكان التعامل معه بطريقة خمتلفة متاما .وقد كان النبي
صىل اهلل عليه وسلم يراعي مسألة الغرية بني نسائه وما ينتج عنها من أخطاء مراعاة
خاصة يظهر منها الصرب واحللم مع العدل واإلنصاف.

ِعنْدَ َب ْع ِ
ومن أمثلة ذلك :ما رواه َأنَس َق َال :ك َ
ض نِ َس ِائ ِه َف َأ ْر َس َل ْت
َان النَّبِ ُّي
ات ا ْمل ْؤ ِمنِنيَ بِصح َفة إناء واسع ِفيها َطعام َف َرضب ِ
إِحدَ ى ُأمه ِ
ِيف َب ْيتِ َها
ت ا َّلتِي النَّبِ ُّي
َ ْ
ُ
َّ َ
ْ
َ َ ٌ ََ
ِ
ِ
ِ
يدَ ْ ِ
جي َم ُع
الص ْح َف ُة َفا ْن َف َل َق ْت َف َج َم َع النَّبِ ُّي
َ
ف َل َق َّ
اخلاد ِم َف َس َق َطت َّ
َ
الص ْح َفة ُث َّم َج َع َل َ ْ
ِ
ِ
الص ْح َف ِة َو َي ُق ُ
يها ال َّط َعا َم ا َّل ِذي ك َ
ولَ « :غ َار ْت ُأ ُّمك ُْم ».
َان يف َّ
ف َ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ُثم حبس ْ ِ
ُِ
الص ْح َف َة
يت بِ َص ْح َفة م ْن عنْد ا َّلتي ُه َو يف َب ْيت َها َفدَ َف َع َّ
َّ َ َ َ
اخلَاد َم َحتَّى أ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َرس ْت( .رواه
الصح َ
َّ
ُرس ْت َص ْح َفت َُها َو َأ ْم َس َك ا ْ َملك ُْس َ
ور َة يف َب ْيت ا َّلتي ك َ َ
يح َة إِ َىل ا َّلتي ك َ
البخاري).
و َغرية املرأة أمر مركوز فيها حيملها عىل أمور شديدة وحيول بينها وبني التبرص
بعواقب األمور ،حتى قيل :إن املرأة إذا غارت ال تبرص أسفل الوادي من أعاله.
يتضح مما سبق ذكره من املواقف واألحداث :تنوع األساليب النبوية يف التعامل
مع األخطاء ،وأن ذلك قد اختلف باختالف األحوال واألشخاص ،ومن كان لديه فقه،
وأراد االقتداء قاس النظري عىل النظري والشبيه عىل الشبيه فيام يمر به من مواقف
وأحداث؛ ليتوصل إىل األسلوب املناسب للحالة املعينة.
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إن عالج األخطاء أحيانا يوقع يف خطأ آخر ،ومن ثم فوقوع اخلطأ ليس هو
وحده املعيار األوحد يف تقبل مقولة من ِ
ينتقد واعتباره أنه عىل احلق ،والسعي إلثبات
َ
ِ
وقوع اخلطأ ليس منجيا للمنت َقد وال كافيا يف سالمة موقف املنتقد.
وها هو النبي

ينكر عىل أصحابه يف أكثر من موقف أسلوب تعاملهم مع

اخلطأ وعالجهم له ،ومن ذلك القصة املشهورة للرجل الذي بال يف املسجد ،وقصة
معاوية بن احلكم السلمي حني تكلم يف الصالة ،وقصة الشاب الذي جاء يستأذن بالزنا
فهم به أصحاب النبي

وغريها كثري.

وحني نتحدث عن أخطاء إخواننا فإن دراسة الظروف واألجواء التي ولدت
أمر له أمهيته يف إعطاء اخلطأ حجمه الطبيعي واملعقول ،إضافة إىل
املوقف اخلاطئ ٌ
إدراك البيئة وطبيعة املجتمعات التي يعيشها إخواننا.
ومن األمور املهمة لتقويم أخطاء إخواننا أن نطبق املقياس واملعيار الرشعي يف
احلكم عىل األعامل واملرشوعات والربامج؛ فمجرد كون األمر ال يروق لنا ،أو مل نألفه،
أو مل يعجب فالنا من الناس ،أو حكم عليه بأنه غري مناسب .مهام كان شأن هذا
الشخص ،كل ذلك ما مل يكن منطلِقا من جانب رشعي فال يسوغ قبوله ،فضال عن أن
يكون سببا يف احلكم عىل إخواننا وإسقاطهم.
من يتحدث عن األخطاء البد أن جيد أمامه رصيدا ضخام؛ ألن البرش أيا كان
إيامهنم وتقواهم وعلمهم البد أن يقعوا يف اخلطأ والذنب والتقصري ،فضال عن اخلطأ
اآلخر الذي هو ليس إثام وال ذنبا ،إنام هو خطأ من قبيل االجتهاد الذي يؤجر عليه
صاحبه أجرا واحدا؛ ألن املجتهد إذا أخطأ فله أجر.
إذا فام دام اخلطأ صفة مالزمة للبرش باعتبار كوهنم برشا ابتداء ،فإننا بحاجة إىل
احلديث عن منهج عالج األخطاء ،خاصة ونحن نرى األخطاء أمام ناظرينا ،ونحتاج
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أن نضبط هذا املنهج الذي نعالج به األخطاء حتى ال نشتط ونقع يف اخلطأ ونحن نعالج
اخلطأ ،إننا بحاجة إىل أن نحذر من الوقوع يف األخطاء حني نعالج أخطاءنا ،سواء كانت
أخطاء جتاه أنفسنا  -فاملرء يدرك اخلطأ والتقصري عىل نفسه ويسعى إىل تصحيحه
وعالجه -أو كانت أخطاؤنا يف امليادين الرتبوية من خالل األرسة أو املدرسة أو أي
مؤسسة تربوية.
ونحن أيضا بحاجة إىل انضباط املنهج يف التعامل مع األخطاء يف أخطائنا
العامة التي تقع يف جمتمعاتنا والتي نسعى إىل عالجها ،وبحاجة إىل رسم املنهج يف عالج
أخطاء املجتمعات اإلسالمية ،ويف عالج أخطاء الناس ،ويف عالج أخطاء الصحوة
اإلسالمية.
ونحن نقول هذا ألننا نرى مجيعا أننا نرتكب أخطاء باسم عالج اخلطأ وباسم
التصحيح وربام كان هذا اخلطأ أكثر شناعة وأكثر خطا من اخلطأ األول وذلك راجع إىل
افتقاد املنهج.
إن من يسعى إىل تصحيح اخلطأ قد يتصور أن ُح ْس َن مقصده ،وسالمة نيته كاف

يف انضباط منهجه فريى أنه مادام يريد اإلصالح و النصح والعالج فهذا وحده كاف يف

أن يرفع عنه اللوم واملحاسبة ويؤهله أن يقول ما يشاء وأن يفعل ما يريد وأن يرتكب ما
حيلو له باسم تصحيح اخلطأ ،ألنه ناصح ويريد اإلصالح ويريد اخلري ،ولئن كانت النية
احلسنة وحدها ليست كافية يف سالمة أي عمل وأي قول فهي أيضا كذلك يف تصحيح
اخلطأ.
والنصيحة ليست مناط السالمة وال النية وحدها ومن ثم كنا بحاجة إىل
احلديث عن منهج تصحيح األخطاء والوقوف عند بعض أخطائنا التي نقع فيها ونحن
نعالج األخطاء وربام كانت أكثر خطا وأشد نتاجا من اخلطأ نفسه الذي حاولنا عالجه
وإزالته ،وسنطوف وإياكم يف هذه القضايا أمام ميدان واسع رحب.
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ومن هذه األخطاء التي نرتكبها يف التعامل مع األخطاء:
اخلطأ األول :إمهال عالج اخلطأ والتهرب من التصحيح:
وهو أسلوب قد يسلكه املرء مع نفسه ،فيامرس حيال ال شعورية يتهرب فيها
يواجه بخطئه أو أن يقال له
من املسؤولية ومن حتميل النفس باخلطأ ،ويرفض أن
َ
أخطأت ،فهو يرفض النقد مجلة وتفصيال ترصحيا وتلميحا ،إشارة أو عبارة.
إننا البد أن نقع يف اخلطأ يف ذوات أنفسنا أو يف أعاملنا يف مؤسساتنا الرتبوية ،أو
عىل مستوى جمتمعاتنا ككل أيا كانت أعاملنا وجهودنا.
وحينئذ البد من املصارحة والوضوح واالعرتاف باخلطأ .ورفض احلديث عن
األخطاء أوالنقد إنام هو استسالم للخطأ وإرصار عليه ،إنه ال يليق باملرء أن يرفض
املصارحة مع نفسه ومناقشة أخطائه ونقدها ،أو يتهم النقد املوجه له من اآلخرين،
وكذلك ال يسوغ لنا داخل مؤسساتنا الرتبوية أن نرفض املراجعة والتصحيح.
إن من حقنا بل من واجبنا أن نتحدث عن األخطاء  -والبد أن تقع أخطاء -
التي يقع فيها األب جتاه تربيته ألبنائه حديثا واضحا رصحيا ،وعن األخطاء التي تقع
فيها األم يف تربيتها ألبنائها وبناهتا.
ومن حقنا بل ومن واجبنا أن نطلب املراجعة ملناهجنا الرتبوية ،سواء كانت يف
املؤسسات التعليمية أوالرتبوية .ومن حق أي ناقد خملص أن يطالب بالتصحيح وأن
ينتقد وأن يبدي وجهة نظره يف مناهج الرتبية وبراجمها داخل املؤسسات الرتبوية
الرسمية أو غريها.ومن حقنا داخل قطاع الصحوة أيضا أن نرفع أصواتنا وأن نطالب
بإعادة النظر والتصحيح ومراجعة الربامج الرتبوية تارة بعد أخرى.
والتهرب من النقد ومن املراجعة ،واهتام من ينتقد إنام يعني اإلرصار عىل اخلطأ
واعتقاد العصمة للنفس .فالبد أن نرتبى ونريب غرينا ،وأن ترتبى جمتمعاتنا عىل أن تكون
لغة النقد البناء لغة سائدة بني اجلميع ،وعىل أن يكون احلديث عن األخطاء حديثا ال
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تقف دونه احلواجز وال العوائق ،مادام ذلك داخل إطار النصيحة وداخل إطار النقد
ال َبنَّاء.
اخلطأ الثاين :ردة الفعل وعالج اخلطأ بخطأ آخر:
وهذا غالبا ما ينشأ عند زيادة احلامس ملواجهة هذا اخلطأ  ،يف واقع اإلنسان
نفسه قد يكتشف اإلنسان خطا يف نفسه وحينئذ يدعوه احلامس إىل تصحيح هذا اخلطأ؛
فيتعامل مع نفسه بردة فعل ،ويتعامل مع هذا اخلطأ بخطأ آخر ربام كلف نفسه ماال
يطيق ،وربام وقع يف خطأ آخر مقابل هلذا اخلطأ فعىل سبيل املثال:
حني يكتشف املرء مثال أنه مقرص يف طلب العلم الرشعي ويرى أن أقرانه قد
فاقوه وسبقوه ،فيسعى إىل تصحيح هذا اخلطأ ،ويرسم لنفسه برناجما طموحا برناجما ال
يطيق أن يصرب عىل بعضه فضال عن أن يطيقه كله ،وحني يبدأ التنفيذ وخيوض امليدان
يصطدم بالواقع ،ويرى أن ثمة مسافة هائلة بني املثال والواقع ،بني تلك الصورة التي
رسمها لنفسه والتي كان يتطلع إليها ،وبني ما كان يمكن أن يصل إليه من قدر من
التصحيح ،وحني يصل إىل هذه احلال فإنه يف األغلب ال يعود إىل التوازن مرة أخرى
حتى وهو يصحح هذا اخلطأ.
إذا فيجب أن نحذر احلذر الشديد حني نحاول تصحيح أخطاء أنفسنا من
الوقوع يف ردة الفعل التي قد توقعنا يف الغلو واملبالغة ،أو قد توقعنا يف خطأ آخر يف
الطرف املقابل كإمهال واجبات وحقوق أخرى ،وما أكثر ما نقع يف ذلك وكل هذا
ناشئ عن ردة الفعل ،وربام يكون هذا اخلطأ الذي وقعنا فيه أشد من خطئنا األول وقد
يكون أيضا جتاه أعامل اآلخرين.
ويدل لذلك حديث األعرايب املعروف الذي بال يف املسجد فهو هنا قد وقع يف
خطأ ،فأراد أصحاب النبي
اخلطأ بخطأ آخر.

أن يعاجلوا هذا اخلطأ لكن النبي

هناهم أن يعاجلوا
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إن املوقف الذي تتحكم فيه ردة الفعل بشكل واضح الغالب أن يقع يف خطأ
آخر مقابل اخلطأ األول وربام كان أشد خطأ منه.
إن ردة الفعل قد ينشأ منها تضخيم اخلطأ وربام إشعار صاحبه باليأس ،أو قد
ينشأ عنها غلو وشطط عىل النفس.
اخلطأ الثالث :رفض التصحيح العلني لألخطاء مجلة:
هناك أخطاء ينبغي أن تصحح من خالل قنوات خاصة وطرق شخصية
ورسية ،لكن ثمة أخطاء ومنكرات وقضايا البد أن ُيتحدث عنها وتعالج حتت ضوء
الشمس وبوضوح.
ومناط األمر يف ذلك كله إنام يعود أوال وأخريا إىل املصلحة الرشعية ،فحيث
تقتيض املصلحة الرشعية عالج هذا اخلطأ رسا وبطريقة شخصية فإنه ينبغي أن يعالج
كذلك.
وحيث تقتيض املصلحة الرشعية عالج هذا اخلطأ بصوره علنية واضحة
فحينئذ الطريقة املثىل هي هذه الطريقة ،واألمر يدور مع املصلحة الرشعية والشك أننا
قد نجد داخل هذه الدائرة جمال اجتهاد يف بعض اجلوانب لكن أن نرفض التصحيح
العلني لألخطاء مجلة فهذا منهج مرفوض ،وهو ناشئ أصال من عقدة رفض النقد
ابتداء.
وحني ندعو إىل إمهال احلديث عن التصحيح العلني ،واحلديث عن األخطاء؛
فإن هذه دعوة إىل إلغاء كل الرتاث الذي حفظ لنا ،الرتاث الذي يتحدث عن انتقاد
املبتدعة ،وأسامئهم ،وأخطائهم ،وانتقاد مناهجهم.
فنحن حني نكون واقعيني ومنطقيني ،فإنه خري لنا أن نبني منهجا سليام للنقد
يتحدث عن األخطاء حتت ضوء الشمس ،ويتحدث عن األخطاء عالنية لكن يكون
هذا حماطا بسياج املصلحة واحلكمة بعيدا عن مقصد اإلثارة والتشكيك واهتام النوايا.

222

فن التعامل مع أخطاء اآلخرين
اخلطأ الرابع :املثالية:
وذلك أن نكون مثاليني؛ فنطلب من أنفسنا ،أومن أبنائنا ،أو بناتنا أو حتى من

جمتمعاتنا صورة مثالية .حني يعيش املرء يف ميدان التنظري حيلق يف أجواء اخليال ،ويرسم
صورا مثالية يصعب أو يستحيل حتققها .وهو أسلوب قد يامرسه املرء مع نفسه ،فريسم
هلا أهدافا وبرامج وخططا طموحة ،ومن ثم يصطدم بجدار الواقع فريى أنه عاجز عن
حتقيق جزء يسري مما رسمه لنفسه .وقد يامرسه املرء مع من يربيه ،فاألم كثريا ما تعاتب
طفلها وربام تعاقبه عىل أخطاء ال بد أن يقع فيها مادام طفال؛ فحني يعبث ببعض أثاث
املنزل ،أو يعمد إىل آنية فيكرسها ،أو ييسء إىل أحد إخوانه الصغار تعاتبه وتعاقبه ،وربام
كانت العقوبة شديدة ،إهنا تطلب منه أن يكون منضبطا مثاليا فال ييسء إىل إخوانه
الصغار وال يعبث بالرتاب وال يعبث باألثاث وال يرفع صوتا وال يبكي.
واألستاذ قد يرسم صورة مثالية للطالب؛ فريى أنه ذاك الطالب الذي يلتزم
باألدب التام فال ييسء األدب مع أستاذه يف استئذانه وحديثه وتعامله ،وال ييسء األدب
مع زمالئه ،وال يمكن أن يتأخر عن أداء الواجب يوما من األيام ،وال بد أن يفهم ما
يلقى عليه فهام سليام ،وال يسوغ له أن ينشغل عن الدرس ،وال أن يلهو ،وال أن يتأخر
عن احلضور إىل الفصل ،وال أن يتغيب...إلخ هذه القائمة التي ربام عجز األستاذ نفسه
حني كان طالبا عن استجامعها وحتقيقها.
إننا حني نرسم للناس صورة مثالية سوف نحاسبهم عىل ضوئها ،فنرى أن
النقص عنها يعد قصورا يف تربيتهم ،فتأخذ مساحة األخطاء أكثر من مداها الطبيعي
الواقعي .ويرتتب عىل هذا أن نعترب من األخطاء ما ليس كذلك ،وأن نرى أن األخطاء
التي هي طبيعية أصال ،أو نرى أن الترصفات الطبيعية التي البد أن تصدر من البرش
نراها أخطاء ،وقل مثل ذلك يف الطالب ،فاألستاذ قد يرسم صورة مثالية للطالب فريى
أنه ذاك الطالب الذي يلتزم باألدب التام فال ييسء األدب مع أستاذه ،يف استئذانه،
وحديثه ،وال ييسء األدب مع زمالئه ،وال يمكن أن يتأخر عن أداء الواجب يوما من
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األيام والبد أن يفهم ما يلقى عليه فهام سليام ،وال يسوغ له أن ينشغل عن الدرس ،وال
أن يلهو ،أو يتأخر عن احلضور إىل الفصل ،أو يغيب ،أو تصيبه عوارض ،إىل آخر تلك
املثاليات.
إن الواقعية يف التفكري ،وإدراك الطبيعة البرشية ،واهلدوء يف الدراسة
واملراجعة ،واخلربة املرتاكمة؛ كل ذلك يسهم إىل حد كبري يف االقرتاب من الواقعية
والبعد عن املثالية املجنحة يف اخليال.
اخلطأ اخلامس :اإلفراط يف الواقعية:
وهو خطأ يف الطرف املقابل للخطأ السابق ،فينطلق صاحبه من نظرته لبرشية
الناس وامتناع عصمتهم إىل تربير األخطاء والدفاع عنها بحجة الواقعية ،وهي نظرة
تنعكس أيضا عىل أهداف املرء وبراجمه فتصبغها بصبغة التخاذل ودنو اهلمة والطموح.
وتسهم هذه النظرة يف تكريس األخطاء وإعطائها صفة املرشوعية ،ولعل من أصدق
األمثلة عىل ذلك ما اعتدناه من الفوىض يف مواعيدنا وأوقاتنا ،حتى أصبح االنضباط
شذوذا ،وصار يقال إن يف بني فالن رجال منضبطا يف مواعيده وأوقاته.
فاملثالية يف التعامل مع هذه القضية تتمثل يف التشدد يف الدقائق فال يقبل املرء
عذر من تأخر عن موعده ولو لدقائق قليلة ،والواقعية املفرطة تتمثل يف التساهل بام هو
أكثر من ذلك وهو األغلب ،وحني يراد حتديد املوعد ترتك هذه الروح الفوضوية أثرها
يف تفكرينا فنضيف ساعة أو نحوا من ذلك احتياطا.
إن البرش البد أن يقعوا يف اخلطأ لكن ليس هذا عذرا نرضب به يف وجه كل من
يطالب بالتصحيح ،وحني نقول هذا العذر فإننا ينبغي أن نقوله ونحن أوال :نحمل
العزيمة واإلرادة اجلادة واالستعداد للتصحيح ،ثم ثانيا :نحن عىل استعداد ألن نتحمل
تبعة هذا اخلطأ.
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ولو أن إنسانا يسري يف الطريق فسنطالبه بأنظمة املرور وأن يكون منتبها ،وأن

يرتك مسافة بينه وبني السيارة التي أمامه ،لكن اإلنسان برش قد ينشغل مثال فتقف
السيارة أمامه فجأة فيصطدم هبا ،وحني يطالبه ذلك الشخص بأن يتحمل مسؤولية
اخلطأ الذي وقع فيه وأن يقوم بإصالح سيارته فإنه ال يقبل منه بحال أن يعتذر عنه بأنه
برش والبرش قد ينسى وقد يسهو وقد يغفل.
نعم قد يفعل ذلك كله لكن عليه أن يتحمل تبعة اخلطأ الذي وقع فيه؛ فيقوم
بإصالح ما أفسد وهلذا فإن اخلطأ الذي يقع من اإلنسان ويرتتب عليه تلف يف أموال
اآلخرين أو أبداهنم ال يعذر فيه أبدا باخلطأ ،فقتل اخلطأ مثال يطالب اإلنسان فيه أن
يدفع الدية ،وقل مثل ذلك يف اإلتالف لو أتلف مال غريه خطأ فهو مطالب بالضامن مع
أنه برش ،وقيمة اخلطأ هنا أنه رفع عنه اإلثم لكن بقي أن يتحمل تبعة اخلطأ.
املقصود أننا جيب أن نتوازن فال نطلب من الناس املثالية ،وال ندافع عن
أخطائهم ونسوغ أخطاءهم بحجة أهنم برش ،فقد نرى -عىل سبيل املثال -األب كثريا
ما يعتذر عن ابنه بأنه مراهق وأن هذا شأن الشباب ،وقد نرى مثال أيضا أستاذا يعتذر
عن حال طالبه بأهنم مراهقون ،وهكذا نعتذر عن اخلطأ ،وربام نعتذر عن الكبائر بحجة
أن من يفعلها برش وبحجة أهنم يعيشون يف عرص ميلء بالفتن واملغريات إىل غري ذلك.
اخلطأ السادس :اإلسقاط والتربير وغريها:
قد نعرتف باخلطأ؛ لكننا ال نحمل أنفسنا مسؤولية اخلطأ فنحاول مثال أن
نحمل غرينا اخلطأ أو نحاول أن نبحث عن أسباب وعوامل ومهية نعلق عليها مسؤولية
اخلطأ.
اخلطأ السابع :اخلطأ يف مقاييس حتديد اخلطأ:
عندما نقول إن هذا األمر خطأ فعىل أي أساس اعتربنا أن هذا األمر خطأ؟
فمثال قد نعترب اخلروج عن املألوف خطأ ،فمن يأيت بيشء جديد خمطئ ال ليشء إال ألنه
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جاء بأمر جديد مل نألفه وأظن أن هذا املنطق منطق مرفوض من اجلميع ،وهذا منطق
عقلية الذين يرفضون التجديد.
أيضا أن يكون املقياس مثال قول فالن من الناس؛ فنعترب أن من خالف قول
فالن من الناس أيا كان شأنه ومكانته فهذا خطأ ،ونعترب أن فالنا هذا هو احلاكم عىل
أقوال الناس ،وعىل أعامل الناس ،فإذا قال أحد قوال خيالف قوله فهذا يعني أنه خطأ،
وحني يقول قوال فمن أقر به ص َّو ْبناه ،ومن خالفه خطأناه بل وحاسبناه عىل ذلك ،وهذا
منهج مرفوض.

اخلطأ الثامن :اخلطأ يف التعامل مع مسائل االجتهاد:
وذلك أن هناك مسائل هي مسائل اجتهاد  ،األمر فيها سائغ وقد اختلفت األمة
فيها وال يزال اخلالف فيها إىل أن تقوم الساعة ،وحني نعمد إىل تطئة الناس يف هذه
املسائل ،وربام التشنيع و اإلغالظ عليهم فإن هذا منهج مرفوض وقد حتدث األئمة عن
ذلك يف باب اإلنكار.
إن مسائل االجتهاد  -وهي التي ليس فيها دليل رصيح من كتاب اهلل ومن سنة
رسوله

 -ال يسوغ أن ينكر عىل الناس فيها ونخطئهم ونؤثمهم ،خاصة إذا انطلقوا

من خالل اجتهادهم أيا كان هذا االجتهاد ،بل إننا نرى مثال أن هناك من حيول بعض
مسائل االجتهاد إىل أصول وإىل منهج ،في َق ِّيم الناس من خالله ويضللهم وخيطئهم
ويؤثمهم عليه.
وقد يبحث البعض مسألة من مسائل االجتهاد ويستقيص أدلتها؛ فيتضح له أن
األدلة الرشعية تدل عىل هذا القول ،فمن حقه أن يصل إىل هذه القناعة ،أو يتبنى هذا
الرأي أو يعلنه للناس ،لكن ليس من حقه أن يصادر اجتهادات اآلخرين ويسفه
قناعتهم بحجة أن هذا هو مقتَض الكتاب والسنة ،وهذا هو ما تؤيده األدلة الرشعية
فاملعرض عنه معرض عن الكتاب والسنة ،والرافض له رافض لسنة النبي
إما مقلد أو صاحب هوى.

وهو
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اخلطأ التاسع :افرتاض التالزم بني اخلطأ واإلثم والضالل:
وذلك أننا قد نتصور أن اخلطأ يعني يف الرضورة اإلثم ،وأننا حينام نقول أخطأ

فالن فذلك يعني أنه آثم ،وحينام نقول أخطأ فالن فهذا يعني أنه غري مؤهل  ...إىل غري
ذلك.
وهذه من أكرب العقد يف مواجهة النقد ،وأظن أننا لو قضينا عىل هذه اإلشكالية
الستطعنا أن نبني منهجا سليام للنقد؛ حني نستوعب هذه القضية وتكون واضحة عندنا
هيون عندنا النقد ونتقبله؛ لكن املشكلة أننا نتصور أنه عندما نقول إن فالنا أخطأ فهذا
يعني اهتامه باجلهل واحلط من شأنه وعلمه ومكانته ،وهلذا عندما تتحدث مثال عن
ِ
العامل أو مكانة فالن..
قضية وتالف اجتهاد غريك يشغب عليك يف احلديث عن مكانة
إىل غري ذلك.
وهذا اخلطأ ينشأ عنه خطآن:
 اخلطأ األول :رفض التصحيح ورفض النقد ألنه بالرضورة يعني
التأثيم والضالل.
 وينشأ عنه أيضا :الطعن يف الشخص الذي يقع يف اخلطأ واعتقاد زيغه.
اخلطأ العارش :إمهال البعد الزمني يف تصحيح اخلطأ:
حني نكتشف اخلطأ فإننَا ينبغي أن نكون واقعيني ،وأن نرى أن هذا اخلطأ كان
نتيجة تراكم عوامل عدة ،وحني نسعى إىل تصحيحه فإن هذا يعني بالرضورة أن نعطيه
املدى الزمني الكايف يف تصحيحه حتى يمكن أن نصححه ،فلو أن إنسانا اكتشف بنفسه
أنه حاد ورسيع الغضب وأراد أن يصحح هذا اجلانب يف نفسه ،فإنه ينبغي أن يعلم أنه
ال يمكن أن يتحول من إنسان رسيع الغضب رسيع االنفعال إىل إنسان حليم بني يوم
وليلة ،بل البد أن يتدرج يف ذلك وعندما تكتشف عند ابنك أو عند من تربيه خطأ أيا
كان ذلك اخلطأ فمن الظلم أن تطالبه بتصحيح اخلطأ يف وقت يسري.
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اخلطأ احلادي عرش :إحراج الواقع يف اخلطأ:
حني نريد أن نصحح اخلطأ عند إنسان يقع يف اخلطأ فال يسوغ أ ن نحرجه ،ومن
ذلك مثال أن ال نعطيه فرصة للتفكري ،حتى يفكر يف خطئه ويراجع نفسه؛ فمن طبيعة
النفس أنه يصعب عليها االعرتاف باخلطأ ،فحني حتارص صاحبك يف زاوية ضيقة وترى
أنه البد أن يعرتف لك ويقول إنني أخطأت ،فهذا منطق غري معقول ،لكن لو أعطيته
فرصة للرتاجع ،وبحثت له عن املسوغات واملربرات التي أوقعته يف هذا اخلطأ ،كأن
تقول له إنني أعرف أنك قد وقعت يف هذا اخلطأ بسبب كذا وكذا ،وأن هناك عوامل
أدت بك إىل الوقوع فيه ،ولسنا نريد اهتامك ولكن نريد أن تصحح هذا اخلطأ ،فعندما
تسلك معه هذا املنهج فإنك يمكن أن تعينه عىل االعرتاف فعال باخلطأ.
كذلك فان اختيار الوقت واملكان املناسبني لعالج اخلطأ أمر مهم ،عندما يأيت
األب أو األم مثال فيلوم الطفل أمام إخوته فهذا بال شك إحراج له ،ومدعاة لرفضه ما
يقال له.
وعندما تأيت إلنسان وذهنه مشغول أو يف طور احلامس لرأيه واحلديث عنه
وتربيره ،فهو يف موقف غري مناسب أن تفاجئه باحلديث عن اخلطأ ،لكن عندما تنتظر إىل
أن هيدأ محاسه وتناقشه يف اخلطأ فإنك حينئذ تعطيه فرصة مناسبة وال حترجه.
إننا حني نسلك هذا املنهج فإننا سنفشل كثريا يف تصحيح أخطاء كان من
املمكن أن ننجح فيها لو سلكنا منهجا أكثر اعتداال وتوازنا.
إنه ليس من أهداف تصحيح اخلطأ إصدار حكم بإدانة صاحبه وإثبات التهمة
يف حقه ،لذا فاجلدل الطويل حول إثبات التهمة ،أو السعي للترصيح باالعرتاف
بالتقصري والوقوع يف اخلطأ أمر ال مربر له.
وحني يأخذ املريب يف حسبانه مراعاة مشاعر الناس وعواطفهم ،ويكون مهه
منصبا عىل اإلصالح والتغيري فلن يسعى إلحراج صاحبه.
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وقد ينشأ اإلحراج نتيجة اإلرصار عىل اإلدانة وانتزاع االعرتاف باخلطأ ،أو

نتيجة املواجهة املبارشة ،أو نتيجة اللوم والتأنيب واإلغالظ يف احلديث.
اخلطأ الثاين عرش :أن نفرتض املخطئ خصام:
وهذا كثري ما ينشأ يف الردود ،فتفرتض أنه خصم وتكشف عن عواره وتظهر
خطأه وحتسسه بمخالفة قوله أو فعله لإلمجاع .هذا األسلوب قطعا سيولد لديه ردة فعل
فيبدأ يف البحث عن مسوغات وقد يتعصب لرأيه ويبحث عام يربره.
حني تكون جادا يف تصحيح اخلطأ فال جتعل املخطئ خصام لك ،وأما إن
عاملته باخلصومة فاعرف حينئذ أنك مل تزد عىل أن أثرت احلامس عنده وعند أتباعه
خلطئه الذي وقع فيه.
اخلطأ الثالث عرش :املبالغة يف تصوير اخلطأ:
إن االعتدال سنة اهلل يف الكون أمجع ،وحني يقع اخلطأ فليس ذلك مربرا
للمبالغة يف تصوير حجمه واحلديث عنه .إن حتويل احلادثة إىل ظاهرة ،واملشكالت
الفردية إىل قضايا عامة ،وربط املشكالت املعقدة بقضية حمددة؛ كل ذلك إفراز للمبالغة
يف التعامل مع األخطاء وجتنب االعتدال ،وما أكثر ما نسمع أمثلة صارخة تثري
االستغراب حني احلديث عن ظاهرة من الظواهر ،وكون هذه األمثلة متلك قدرا من
الغرابة أعظم دليل عىل شذوذها وأهنا مما ال يقاس عليه.
وحتى يف احلديث عن املعايص واملخالفات الرشعية  -فام مل ي ُقد األمر إىل
االستهانة بحدود اهلل  -ال جيوز حتويل الشبهة إىل أمر مقطوع بتحريمه ،واللمم
والصغرية إىل موبقة من املوبقات.
إن منطق احلق واالعتدال أن نضع اخلطأ يف إطاره الطبيعي وحجمه املعقول،
وقل مثل ذلك مثال يف أسلوب اإلنسان مع نفسه حني يضخم األخطاء التي يقع فيها
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ويعطيها أكرب من حجمها فيتولد عنده شعور بأنه فاشل ،وأنه غري مؤهل للنجاح،
فيجب أن نضع اخلطأ يف إطاره الطبيعي وال نضخمه.
اخلطأ الرابع عرش :احلديث عن طرف واحد من املخطئني:
قد يأيت أحد املسلمني الغيورين ويسلك أسلوبا يف إنكار منكر من املنكرات
خاطئ ،وحينئذ يعامل بقسوة
التي ابتليت هبا جمتمعات املسلمني ،أسلوبا نرى أنه
ٌ
وظلم ،فيعتقل ويقتل و ..ما الذي حيصل؟ الذي حيصل لألسف أننا كثريا ما نتحدث
عن خطأ هذا الشخص ونقول إنه جر عىل نفسه وجر عىل الصحوة وفعل وفعل ،وأما
الشخص اآلخر فكأنه أقل إساءة أو غري ميسء أصال.
فلامذا ال نكون واقعيني ومنطقيني ونضع كل خطأ يف حجمه الطبيعي.
ولنفرتض أن الداعية أخطأ يف منهجه نعم من املمكن أن نتحدث عن اخلطأ احلاصل
لكن اآلخر الظامل ملاذا ال نتحدث عن خطئه؟ !
وإذا اد َع ْينا مثال أن ظروفا معينة قد ال متكننا من احلديث عن خطأ هذا الظامل
املتجرب ،ومن املتوقع أن نصل إىل هذه النتيجة فلنرتك القضية كلها مجلة وتفصيال؛ ألننا
حني نتحدث عن طرف واحد ضعيف فإننا نصور للناس أن هذا الشخص بريء ،وأنه
حني أراق الدماء وحني فعل وفعل فهو غري مسؤول ،واملسؤول األول واألخري هو ذاك
الذي وقع يف اخلطأ.
اخلطأ اخلامس عرش :البحث عن اخلطأ والفرح به:
حينام يقرأ اإلنسان ويسمع ويفتش عن اخلطأ وإذا وقع عىل خطأ فرح به وكأنه
حصل عىل كنز ثمني ،وصار خيرب الناس ويدهلم عىل هذا اخلطأ فهذا خطأ فادح يف
معاجلة اخلطأ ،وإذا عرفت هذا يف نفسك أو عرفته يف غريك فاعلم أن هذا غري جاد يف
النصيحة وأن هذا غري جاد يف تصحيح اخلطأ وأنه رجل إنام يفتش عن األخطاء.
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اخلطأ السادس عرش :التمحل يف إثبات اخلطأ:
وهذا قد يكون من خالل القول بالالزم فيقول يلزم من كالمك كذا وكذا،

ولعلك تقصد كذا ،أوتريد كذا ،ويبدأ احلديث عن النوايا .إنك حينام قلت كذا تريد
فالنا وحينام قلت كذا تريد كذا ،وإىل غري ذلك وهذا كله ناشئ عن التمحل والسعي إىل
إثبات اخلطأ ،ولو كنا نجري الناس عىل ظاهرهم لسلمنا من كثري من مثل هذه املواقف،
وغالبا ما يظهر هذا يف الردود.
اخلطأ السابع عرش :إمهال حماسن املخطئ:
نحن حني نتحدث عن خطأ إنسان فينبغي أن ال هنمل حماسنه وأن ننظر
باعتدال ،قال سعيد بن املسيب

 « :ليس برشيف وال عامل وال ذي فضل إال وفيه

عيب ولكن من الناس من ال ينبغي أن تذكر عيوهبم فمن كان فضله أكثر من نقصه؛
وهب نقصه لفضله » .وقال حممد بن سريين « :ظلم ألخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم
وتكتم خريه ».
وقال ابن القيم

 « :فلو أن كل من أخطأ أو غلط ت ُِر َك مجلة و ُأ ِ
رت حماسنُه
هد ْ

لفسدت العلوم والصناعات واحلكم وتعطلت معاملها ».
وهذا ال يعني بالرضورة عدم احلديث عن األخطاء ،لكن حني نتحدث عن
األخطاء فينبغي أن ال هنمل املحاسن ،وينبغي أن نتحدث بتوازن.
اخلطأ الثامن عرش :احلديث عن اخلطأ ومظاهره دون احلديث عن األسباب
والعالج:
قد نتحدث عن خطأ من األخطاء أومشكلة من املشكالت ونفصل فيها ،ثم ال
نتحدث عن األسباب والعالج ،وكثريا ما يقع هذا من خطباء اجلمعة ،إال إذا كان يف
حالة ظاهرة ومقصد املتحدث هو التنبيه عليها فحينئذ قد نكتفي بمثل هذا العرض،
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لكن ينبغي حينام نتحدث عن األخطاء بصفة عامه نحاول أن نتلمس األسباب ومكمن
الداء وأن نبحث عن بعض اخلطوات التي يمكن أن نويص هبا لعالج مثل هذا اخلطأ.
اخلطأ التاسع عرش :اعتبار تصحيح األخطاء وحده هو منهج الرتبية:
ذلك أن البعض من اآلباء أو املربني قد يعترب أن الرتبية ورفع مستوى هذا
الشخص إنام يتم فقط من خالل إيقافه عىل أخطائه ،ومن خالل احلديث عن أخطائه
وحدها ،وهذا منهج غري صحيح فحني ال نتحدث إال عن األخطاء فغاية ما نحققه إذا
نجحنا أن نحافظ عىل اإلنسان عىل موقف معني ،لكننا ينبغي أن نتبنى منهج البناء
والرفع من املستوى مع احلديث عن اخلطأ وفق املنهج املنضبط.
يمثل تصحيح األخطاء عند بعض املربني املنطلق الوحيد للرتبية ،وعليه
فالرتبية عندهم تبدأ من حتديد قائمة باألخطاء وامللحوظات ،ومن ثم ترتيب الربامج
لتصحيحها وتالفيها ،فتمثل األخطاء املنطلق الوحيد يف رسم الربامج ،واملعيار الوحيد
يف حتديد نوعية ما يقدم للناس ،وتبدو آثار هذا األسلوب من التفكري يف اختيار
املوضوعات التي يتحدث فيها لفئة معينة من الناس ،فحني يستضاف أحد املتحدثني
ُيقرتح عليه موضوعات تدور حول األخطاء وامللحوظات الشائعة لدى املخاطبني ،أو
َي ْسأل هو عنها لتكون حمور حديثه.
وهذا األسلوب يتولد منه آثار غري حممودة؛ فحني نسلك هذا املسلك فغاية ما
نحققه إذا نجحنا  -ولن نحقق النجاح الكامل  -أن نحافظ عىل اإلنسان عند مستوى
حمدد.
وثاين هذه اآلثار أن تسيطر لغة النقد عىل حديثنا فترتك هذه اللغة أثرها عىل
أوَلك الذين مل يعد يطرق سمعهم غريها ،فيعيشون حالة من اإلحباط والشعور
بالفشل والنقص عىل الدوام .وفرق بني عطاء هؤالء ،وأوَلك الذين غرست لدهيم
الثقة بإمكاناهتم وقدراهتم ،ورفعت هلم املنارات ليتطلعوا إليها ويسريوا نحوها.
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فن التعامل مع أخطاء اآلخرين
وثالث ة األثايف أن حيرص العطاء يف زوايا حمددة وهي تلك التي تبدو فيها أخطاء

واضحة صارخة ،أما البناء وتفعيل الطاقات وتنمية املواهب فلن جيد له مكانا عند
هؤالء الذين يسيطر عليهم هذا املنطق يف التفكري.
اخلطأ العرشون :جتاهل اخلطأ حتى يستفحل:
إن املشكالت الكبار ال تولد دفعة واحدة ،والنار تنشأ من مستصغر الرشر ،لذا
فكثري من الصفات السيئة يف البرش تبدو بذرة صغرية يسقيها اإلمهال والتسويف،
و ُيمدها التجاهل بامء احلياة حتى تنمو وترتعرع لتتجذر يف النفس فيصعب اقتالعها
وزواهلا.

وأعظم شاهد عىل ذلك ما نراه من أن كثريا ممن ِ
يضلون بعد اهلدى ،وينتكسون

بعد االستقامة ،كان سبب ذلك أخطاء وأحوال من الضعف تدرجت هبم وتركوها
حتى تستفحل.
وكثرية هي املشكالت واألخطاء التي نقع فيها نحن ،أو يقع فيها من نتوىل
تربيته ،وهنملها وال نعبأ هبا فال تلبث أن تستفحل وتأرسنا لتصبح جزءا من سلوكنا.
وسواء كان الدافع إلمهال العالج وتأخريه التسويف والعجز والكسل ،أو افرتاض أن
الزمن كفيل بحله وجتاوزه ،أو املبالغة يف مراعاة نفسية املخطئ واخلوف عىل جرح
مشاعره ،سواء كان هذا أو ذاك فالنتيجة ال تعدو واحدة من ثالث:
 أن يذوب السلوك السيئ يف نفس صاحبه ويصبح جزءا من شخصيته،
فيسعى لتربيره والدفاع عنه ،واهتام من يلومه بالغلو والتشدد ،وما أكثر
ما نرى هذه الصورة.
 أن يستفحل يف النفس فريى صاحبه أنه قد صار صفة مالزمة له ،وأنه
ال يستطيع اخلالص منه أو الفكاك ،وقد يدعوه ذلك إىل اإلفراط يف
ركوب االنحراف والشطط.
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 أن يستفيق بعد فرتة ،فيلوم أوَلك الذين جتاهلوا هذا اخلطأ ،واألغلب
أن يبالغ يف ذلك ،وقد يقوده هذا إىل التخيل عن بعض امليادين اخلرية.
اخلطأ احلادي والعرشون :اإلفراط يف العقوبة:
النفس البرشية تعرتهيا حاالت من الضعف والقصور ،ويقعد هبا اهلوى
وتستجيب أحيانا لداعي الشهوة عىل حساب أحكام الرشع ومنطق العقل ،ومن ثم
احتاجت إىل أن يؤخذ بزمامها ،وأن تسلك معها وسائل متنوعة؛ إذ اإلقناع وحده ال
يكفي يف محل النفوس عىل االمتثال .ومن ثم جاء الرشع بمبدأ العقوبة لتكون رادعا عن
وقوع النفوس يف املحظورات وتقصريها يف املأمورات ،وتنوعت العقوبات بني
العقوبات الدنيوية التي يراها الناس حاَضة واألخروية التي تُدخر هلم يف الربزخ
والقيامة وبني العقوبات الكونية التي تصيب الناس يف أمواهلم وأوالدهم وأمنهم،
والعقوبات الرشعية التي ُأمر الناس أن يوقعوها عىل من أصاب ما يستوجب ذلك
كاحلدود والتعزيرات.
وكام أن إمهال العقوبات وتعطيلها خمالف ألمر اهلل
ووضعها يف غري موضعها هو اآلخر خمالف ألمر اهلل

 ،فاإلفراط فيها

 .وحني يفرط املريب يف العقوبة

ينقلب األمر إىل تأثري مضاد ،فيدفع املرتيب شعوره بأنه مظلوم إىل اإلرصار عىل اخلطأ
وتربيره ،وينشغل بالعقوبة التي وجهت له عن االعتناء بإصالح اخلطأ ،وكثريا ما يرص
عليه ويتشبث به ،ويكره احلق وأهله.
كام ينشأ عن ذلك أيضا أن تنمو لديه مشاعر الكراهية والبغض ملن عاقبه،
وكثريا ما نرى بعض األبناء يكرهون آباءهم أو معلميهم بل ربام يتمنون هالكهم،
والسبب يف ذلك ما يلقونه منهم من إفراط يف العقوبة .وال شك أن ترسخ هذه النظرة
لديه جتاه معلمه أو والده تقف عائقا كبريا أمام تقبله للتوجيه والرتبية.
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فن التعامل مع أخطاء اآلخرين
اخلطأ الثاين والعرشون :االحتفاظ بصورة سلبية عن املخطئ:
يتطلع كثري ممن يقع يف اخلطأ ويلومه الناس عىل ذلك أن يثبت هلم أنه قد

جتاوزه ،وأن يغري هؤالء النظرة السلبية التي ارتسمت لدهيم جتاهه.
لذا فقد كان النبي

يرا عى هذا اجلانب فهو يعتني

ببيان اخلطأ ملن يقع فيه حني

يقتيض املوقف البيان ،لكنه ال يتحول إىل نظرة ثابتة ترسخ الشعور بالفشل واإلحباط
لدى الواقع يف اخلطأ ،أو تؤدي به إىل الشعور بأن هذا اخلطأ أصبح أمرا مالزما له ال
يفارقه.
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الر ُج ُل َأ ْن َيدَ َع ِم ْن َأ ْم ِرنَا َشيْئا إِ َّال َخا َل َفنَا ِف ِيه ».
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( َو َجدَ َع َل ْي ِه َام) أي غضب عليهامَ ( .مل ْ َجيِدْ َع َل ْي ِه َام) أي مل يغضب.
وحتى حني يقتيض اخلطأ اإلغالظ عىل صاحبه والتشديد عليه ،فإنه ال يبقى
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البخاري ومسلم).

عىل جيش أكرب من ذلك ،أال وهو اجليش الذي
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هبعد ُه » (رواه البخاري ومسلم).
لقد أعطى هذا املوقف أسامة

وغريه الشعور بأن اإلنسان يمكن أن

يتجاوز اخلطأ ،وليس بالرضورة يبقى علام عليه ال يفارقه .لذا فإن ما يامرسه بعض
اآلباء من تكرار تذكري أبنائهم بأخطائهم أمر خمالف هلدي النبي

ومنهجه يف

الرتبية.
اخلطأ الثالث والعرشون :االقتصار عىل األسلوب املبارش وحده:
وذلك باحلديث املبارش الرصيح أن هذا األمر املعني خطأ ،وأن الشخص الذي
قام بذلك العمل قد أخطأ .وثمة أخطاء تستوجب احلديث الرصيح املبارش عنها ،وثمة
حاالت ال يسوغ أن يتجاوز وصفها واحلديث عنها هذه الكلامت أو مشتقاهتا أو ما
ينوب عنها ،لكن ذلك ال يعني االعتامد عىل هذا األسلوب وحده.
إن األساليب غري املبارشة ترتك أثرها يف النفس ،فهي توصل الرسالة التي
يريدها املريب ،وتنقذ املواجه باخلطأ من احلرج واخلجل ،وتشعره بحسن اخللق والتقدير
والتوقري ،إنه أسلوب الكرام العظام .
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فن حتليل الشخصيات والتعامل معها

إن الداعية واملريب جيدر به أن يتعرف عىل أنواع الشخصيات وصفاهتا؛ ليستطيع
أن يؤثر يف الناس بأقواله وأفعاله وترصفاته فيعرف ماهي النقاط التي يتأثر هبا املدعو
فريكز عليها ويوظفها فيام ينفع ،وينتبه لألساليب التي ربام تنفر املدعو فيبتعد عنها.
واملتأمل يف واقع حياة الناس جيد لكل منهم شخصية خمتلفة عن غريه ،ولكل
منهم أسلوبه يف التعامل مع اآلخرين فهذا يبتعد عن مواجهة اآلخرين خوفا من
االنتقادات املتوقعة ،وهذا يستعطف اآلخرين باملبالغة يف إظهار املعاناة ،وهذا يلقي
بأخطائه عىل اآلخرين الخ ،وقد حتدث مشكلة من أحد الطالب أو سلوكا غريبا،
فنستغرب هذه الترصفات وربام نتعامل معها بأسلوب خاطئ ،ولكن لو تعرفنا عىل
أنواع الشخصيات وصفاهتا ،استطعنا أن نحللها ونتعامل معها بالطريقة املناسبة؛ فمثال
إذا وقعت مشكلة من شخص ذا شخصية مرتابة (سيئة الظن) فعلينا أوال أن نعرف
صفات هذه الشخصية ثم بعد ذلك سنخرج بالتوصيات التالية:
 البد أن تكون رصيا وواضحا معه وال تبالغ يف ذلك ألنه ربام يفرس
ترصفك بغري الذي تقصد.
 إذا احتجت إىل حماورته فاستعد باألدلة املقنعة واحلجج القوية مع
احلذر من إسقاطاته.
 ال تواجهه بعنف فينفجر!
 إذا مل ينفع معه املواجهة الكالمية فاستخدم أسلوب املكاتبة إلخ.
وكذلك لو أردت أن تضع شخصا لعمل أو جلنة حتتاج إىل نوع من التضحية
والبذل واإليثار وخدمة اآلخرين فعليك بصاحب الشخصية املستسلمة إلخ.
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تعريف الشخصية:
تعدد امل معرفون للفظ (الشخصية) حتى وصلوا إىل  05تعريفا ،وأقرهبا التعريف
اآليت( :هي جمموع اخلصال والطباع املتنوعة املوجودة يف كيان الشخص باستمرار،
والتي متيزه عن غريه وتنعكس عىل تفاعله مع البيئة من حوله بام فيها من أشخاص
ومواقف ،سواء يف فهمه وإدراكه أم يف مشاعره وسلوكه وترصفاته ومظهره اخلارجي،
ويضاف إىل ذلك القيم وامليول والرغبات واملواهب واألفكار والتصورات
الشخصية).
فالشخصية إذا ال تقترص عىل املظهر اخلارجي للفرد وال عىل الصفات النفسية
الداخلية أو الترصفات والسلوكيات املتنوعة التي يقوم هبا وإنام هي نظام متكامل من
هذه األمور جمتمعة مع بعضها ويؤثر بعضها يف بعض مما يعطي طابعا حمددا للكيان
املعنوي للشخص.
أهم العوامل املؤثرة يف تكوين الشخصية:
هذه بعض العوامل املؤثرة يف تكوين الشخصية والتي ينبغي اإللتفات إليها
ومراعاهتا ملا هلا من دور يف معرفة شخصية الفرد وفهم صفاهتا وتقويمها وكيفية
التعامل معها:
 -1الوراثة :فلها دور يف إكساب الشخص بعض الصفات التي تؤثر يف تكوين
الشخصية (العجلة ،الربود ،الكرم ،اجلدية ،الدعابة)...،
 -2خ
اخللقة :فقد أوضحت الدراسات الطبية أن يف الدماغ العديد من املراكز
احليوية التي حتكم وتدير العديد من العمليات العقلية والنفسية (التفكري ،املشاعر،
اإلدراك ،السلوك) مما له أثر كبري يف تكوين الشخصية.
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 -3األرسة وأساليب التنشئة :لألرسة دور كبري يف النمو النفيس يف املراحل

املبكرة يف حياة اإلنسان ألهنا البيئة األوىل التي ترعى البذرة اإلنسانية بعد الوالدة ومنها
يكتسب الطفل الكثري من اخلربات واملعلومات والسلوكيات واملهارات والقدرات
التي تؤثر يف نموه النفيس إجيابا أو سلبا حسب نوعيتها وكميتها  ،وهي التي تشكل
عجينة أخالقه يف مراحلها األوىل.
واالستقرار األرسي له دور كبري يف ذلك فكلام كانت األرسة أكثر استقرارا
صار الفرد فيها أكثر أمنا وطمأنينة وثقة يف نفسه والعكس بالعكس.
وموقع الفرد يف األرسة له أمهيته املؤثرة يف تكوين الشخصية (الولد األكرب-
الولد األصغر -االبن الوحيد بني البنات) .وكذلك أسلوب تربية الوالدين هلا أثر كبري
عىل شخصية االبن (دالل زائد  -شدة زائدة)
 -4املؤثرات الثقافية واالجتامعية :مثل( :املعلومات -العادات – األعراف –
التقاليد –القيم  -املعتقدات).
وجيدر التنبيه إىل أن املنهج الرتبوي اإلسالمي يغري يف صفات وسامت األفراد
تغيريا جذريا وإن كانوا كبارا ،عرب احلركة والفعل فتحول بعضهم من الشدة إىل اللني،
ومن السطحية إىل العم  ،ومن الفردية إىل اجلامعية ،ومن الضعف إىل القوة ،ومن
الغضب إىل احللم ،ومن العجلة إىل التأين ،إضافة إىل أن املنهج اإلسالمي يف الرتبية
يراعي االستعدادات األصلية ،والفروق الفردية.
عالمات اعتالل الشخصية:
هناك عدد من العالمات العامة واخلاصة الدالة عىل اعتالل الشخصية ،فالعامة
تدل عىل وجود علة ما يف الشخصية واخلاصة حتدد بمجموعها نوع اضطراب
الشخصية (مرتابة  -اعتامدية  -انطوائية).
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العالمات العامة:
 إشكاالت كثرية ومتكررة يف التعامل مع اآلخرين والتفاهم معهم
(كالوالدين واألوالد واإلخوة واألخوات واألقارب واجلريان وزمالء
املدرسة أو العمل).
 صعوبات متكررة يف التكيف مع الضغوط النفسية وضعف القدرة عىل
مواجهة األزمات واملشكالت (يف البيت أو املدرسة أو العمل).
 خلل بارز يف ضبط املزاج والعواطف أو يف كميتها أو كيفيتها (برود يف
العواطف ،رسعة جيشان العاطفة ،تقلب مفاجئ يف املزاج).
 أخطاء بارزة ومستمرة يف طري

الفهم والتفكري واالستدالل

واالستنتاج والتصورات الذهنية ،ليست بسبب ختلف عقيل أو مرض
عقيل طارئ (كالفصام العقيل ونحوه).
 خلل بارز يف الترصفات والسلوك يف النوع أو الكم (ترصفات غري
الئقة اجتامعيا أو دينيا ،اندفاع يف الترصف دون تفكري مسب  ،إحجام
شديد).
 اإلفراط يف استعامل احليل النفسية واللجوء إليها كثريا واالعتامد عليها
يف مواجهة املشكالت.
وليس بالرضورة أن توجد العالمات العامة كلها جمتمعة يف شخص واحد بل
قد ال يوجد فيه سوى نصفها مما هو بارز ظاهر يف شخصية الفرد وكفيل بإدخاله دائرة
االعتالل النفيس يف كيان الشخصية.
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العالمات اخلاصة:
لكل نوع من اضطرابات الشخصية ما يميزه ويدده من العالمات اخلاصة،

فمثال:
 الشخصية سيئة الظن يغلب عليها الشك يف اآلخرين والريبة الزائدة
واحلذر من الناس.
 الشخصية املخادعة يغلب عليها النفاق االجتامعي واملراوغة وضعف
الضمري.
 الشخصية االعتامدية يغلب علها الركون إىل غريها واالستناد إىل
الدعم اخلارجي والقل عند فقده.
 الشخصية التجنبية يغلب عليها خشية انتقادات اآلخرين وتفادهيا
وحتايش االختالط باآلخرين ألجل ذلك.
ما هي الشخصية السوية (التي ينبغي أن نكون عليها).
يندر أن يوجد عىل األرض حاضا أو مستقبال شخص سوي تام السواء يف
صفاته وطباعه كلها ،مر خوي عن سعيد بن املسيب قوله « :ليس من رشيف وال عامل وال

عيوبه ،فمن كان فضله
ذي فضل إال وفيه عيب ،ولكن من الناس من ال ينبغي أن متذكر م
أكثر خمن نقصه موهب نقصه لفضله ».
بعض املعايري والضوابط التي تبني صفات الشخصية السوية:
 -1التوازن يف تلبية املطالب بني اجلسد والروح:
وهي تعني أن اإلنسان السوي هو الذي يلبي نداءات الروح واجلسد عىل حد
سواء وأن الشذوذ واالنحراف يمكن أن يوجد عند إشباع الروح عىل حساب اجلسد أو
العكس.
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 -2الفطرية:
وتعني انسجام السلوك مع السنن الفطرية التي فطر اهلل الناس عليها ،فالسلوك
كلام تطاب مع الفطرة أو اقرتب منها كان سويا وكلام ابتعد عنها كان شاذا ،ومن ذلك
إيامن اإلنسان بوحدانية اهلل وهو أمر فطري ،والرشك هو الشذوذ؛ ﭧ ﭨ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ (الروم.)35 :
 -3الوسطية:
وهي خريية السلوك وفضيلته ،أو هي توازن يف أداء السلوك ذاته بني اإلفراط
والتفريط ،فاإلنفاق يكون بني اإلرساف والتقتري ،والعالقة باهلل تكون بني اخلوف
والرجاء ،واالجتاه إىل أحد الطرفني يعد شذوذا.
 -4االجتامعية:
وهي وجود اإلنسان يف وسط اجتامعي ،وجتاوبه السلوكي مع هذا الوسط،
وقدرته عىل إقامة العالقة اإلنسانية مع اآلخرين .وهلذه السمة ارتباط وثي بالسمة
الثانية فاإلنسان اجتامعي بفطرته واالجتاه إىل الفردية أو العزلة بدون سبب ملجئ يعد
شذوذا.
 -0املصداقية:
وهي الصدق مع الذات ومع الناس ،وتطاب ظاهر اإلنسان مع باطنه ،وكلام
اختلف ظاهر اإلنسان عن باطنه كلام كان شاذا وازدوجت شخصيته.
 -6اإلنتاجية:
وهي اجتاه اإلنسان إىل العمل وحتمل املسؤولية بحدود قدراته ،فالعمل أو
اإلنجاز يعد ركنا مهام يف سواء اإلنسان وصحته النفسية ،بينام تؤدي البطالة والسلبية إىل
االنحراف أو الشذوذ.
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و األصل يف الشخصية السوية هي الوسط فإذا زادت الصفة عن حدها أو

نقصت أصبح اإلنسان معلول الشخصية ،فاإلنسان جيب أن يكون فطنا يف تعامله مع
الناس بدون إساءة ظن أو توجس (الشخصية السوية) ،فإذا أصبح يشك يف اآلخرين
ويتوجس منهم بدون سبب واضح كان مريضا (الشخصية املرتابة) ،وإذا كان يث يف
مجيع الناس ثقة عمياء فهو كذلك مريض (الشخصية الساذجة) وهكذا يف مجيع
الصفات.
وقفات:
 أغلب الناس أسوياء ذو شخصيات سليمة وجيب أن يكون هذا نصب
أعيننا.
 ال يشخص اعتالل الشخصية دون سن الثامنة عرش (ويرى بعض
الباحثني تأجيله إىل ما بعد سن احلادية والعرشين) حيث إن فرتة
املراهقة يصحبها العديد من التقلبات املزاجية والسلوكية والفكرية.
 البد من توفر العالمات الكافية للتشخيص وأن يكون هلا طابع
االستمرار أو التواجد الغالب يف صفات الشخص خالل فرتة زمنية
كافية بعد فرتة املراهقة.
 أال تكون تلك العالمات مرتبطة بمواقف حمددة أو أشخاص معينني
أو مكان خمصص وإنام هي مرتبطة بتكوين الشخص وبنائه النفيس.
 أن يكون تقويم تلك االعتالالت واحلكم عليها مستند إىل املصداقية
املناسبة من حيث املعلومات الوافية مع الوثوق بمصدرها والسيام يف
حاالت اخلالفات الشخصية إذ من اخلطأ االعتامد عىل رأي أحد
املتخاصمني يف معرفة صفات خصمه فقلام يكون منصفا يف ذلك.
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 أحيانا قد يكون الشخص متسام بشخصية معينة ،ويصاحبها صفات
أخرى من شخصيات متعددة.
ما هي الفائدة التي يمكن أن جتنيها من قراءة الشخصيات وصفاهتا؟!!
 القدرة عىل التعامل مع اآلخرين باألسلوب املناسب.
 القدرة عىل حل املشاكل بالطريقة الصحيحة.
 القدرة عىل معرفة الشخصيات وحتليلها.
 وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب.
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من أسامئها :الشكاكة أو سيئة الظن.
املراد هبا :من الناس من فيه علة يف شخصيته مدارها حول اإلفراط واملبالغة يف
إساءة الظن والشك يف اآلخرين واليقظة واحلذر منهم وهؤالء يف درجات متفاوتة من
حيث شدة العلة فيهم؛ فقد تكون يف بعضهم علة خفيفة (سوء ظن يسري) ويف آخرين
علة شديدة تكفي لتشخيصهم بأن لدهيم اضطرابا يف الشخصية وهو اضطراب الشك
والريبة.
مثاهلا :شخص يملك سيارة فارهة يب أن ينافس هبا أقرانه ويشعر بالتفوق
عليهم وإذا شاهد أحد زمالئه يف سيارة أفضل من سيارته أخذ يغتابه ويتهمه بأنه ما
قصد من رشائه تلك السيارة إال أن هيينه.
صفاهتا:
 تغليب سوء الظن يف معظم األوقات ومع معظم األشخاص يف أقواهلم
وأفعاهلم دون أن يكون لذلك ما يدعمه من الواقع ،وإنام بسبب علة يف
الشخص نفسه وقد يزيد سوء الظن إذا كان هناك ما يثريه ولو بدرجة
يسرية.
 املبالغة يف احلذر والرتقب والتوجس واحليطة من الناس مع عدم الثقة
فيهم وتوقع اإلهانة منهم أو الغدر أو اخليانة أو األذى أو نحو ذلك.
 حساس جدا فلو أخطأت عليه بدون عمد قد يتضارب معك!
 املبالغة يف التأثر بانتقادات اآلخرين وتضخيمها وحتميلها ما ال حتتمل
من املعاين السيئة مع املسارعة يف الرد عليها والدفاع عن النفس قوال
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أو فعال وإن مل يستطع الدفاع كتم احلقد يف نفسه وال ياول تناسيه وإنام
يتفظ به إىل الظرف املناسب (مهام كان االنتقاد يسريا أو تافها).
 إسقاط أخطائه وهفواته عىل غريه.
 اإلكثار من املراء واجلدال واخلصومة والتحدي والعناد مع االعتداد
بالرأي مما جيعل التفاهم معه أو إقناعه يف بعض األمور أمر صعب
والسيام إذا كان أمام اآلخرين وكام يقال( :رأسه ناشف)
 املبالغة يف تصور العداء والتنافس والتحدي وكأنه يرى العامل غابة
يأكل القوي فيها الضعيف.
 السعي إىل الزعامة والسيادة والسيطرة والقيادة والتمكن من تدبري
األمور مع األنفة واالستنكاف أن يكون مرؤوسا ألنداده وأقرانه.
 السعي إىل إثبات ذاته ووجوده أمام اآلخرين.
 عدم االعرتاف باجلهل أو أي نقص فيه.
 املبالغة يف التعرف عىل ما يف نفوس اآلخرين وما قد خيفونه عنه من
األمور املهمة وقد يتطفل عىل خصوصياهتم ويتجسس عليهم أو يتال
عليهم ليعرف ما عندهم ويف املقابل يميل هو إىل الرسية والتكتم
بدرجة مبالغ فيها ويتوهم أن املعلومات التي خيفيها قد تستخدم ضده
يوما ما.
 احلرص عىل مجع اإلدانات من أقوال وأفعال التي تنفعه ضد خصومه
وقد يتفظ هبا مده طويلة ويبالغ يف االستناد إليها واالستشهاد هبا
وتكثريها.
 احلرص عىل معرفة األنظمة والقرارات وكل ما يمكن أن خيدم أهدافه
يف خصوماته ليدافع عن نفسه أو ليهاجم غريه.
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 املبالغة يف الرصامة والشدة مع ضعف مشاعر احلنان واملودة والرمحة
وتغليب العقل عن العاطفة يف معظم األمور.
 نادرا ما يميل إىل املزاح أو يرىض به يف حقه وغالبا ما يبحث فيه عن
معنى خفي قد يكون املامزح أراد به إهانته ،كام أنه هو إذا مازح غريه
فإنه يستثمر املزاح يف إهانته وانتقاده ومماراته ونحو ذلك.
 القدرة عىل اإلصغاء والرتكيز مع البحث عن معنى خفي يف نفس
املتحدث واملبالغة يف تصور التآمر ضده والتحامل عليه.
 الرتكيز عىل أخطاء اآلخرين وعيوهبم وهفواهتم ونقصهم واستخدام
ذلك يف املواجهة معهم مع التغا ي عن حسناهتم.
 شديد الغرية جدا ويب املنافسة كثريا .
كيف تعامل من طبعه سوء الظن والريبة:
هذه بعض األفكار املقرتحة والتي ال يلزم أن تكون جمدية يف كل األحوال ومع

كل األشخاص لذوي الشخصية املرتابة:
 جيب احلذر يف التعامل معه فهو يقرأ ما بني السطور ويفرسه عىل أنه
هتديد لذا جيب أن يتم وزن كل كلمة يف التعامل معه وأن تكون
الكلامت خمترصة قدر اإلمكان.
 الرصاحة والوضوح معه يف األقوال واألفعال لئال تثري الريبة يف نفسه.
 عدم املبالغة يف الرصاحة معه أو االعتذار منه إذا بدر منك جتاهه
تقصري فإنه قد يفرس ترصفك تفسريا غري الذي قصدت أنت.
ني له ما تراه
 جتنب جمادلته ومماراته وانتقاده والسيام أمام الناس وب ِ ن
صوابا بأسلوب لطيف دون تعنيف أو ألزام بتغيري قناعاته فليس هينا
عليه أن يفعل ذلك.
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 إن احتجت إىل حماورته فا خ
ستعد لذلك باألدلة املقنعة واحلجج القوية
واحلوا ر اهلادئ مع احلذر من إسقاطاته.
 ال تد نعه ي خ
سقط عليك أخطاءه وتقصرية وهفواته وال تواجهه بعنف
م
فينفجر إال إذا كان لك عليه سلطان وتستطيع أنت أن تسيطر عىل
املوقف ولديك ما يكفي من الرباهني والشهود.
 أعطه ما يستحقه من االحرتام والتقدير إن كان أهال وال حتتقره إن مل
يكن أهال لالحرتام.
 إذا رأيت أن املواجهة الكالمية لن جتدي معه فاستعمل أسلوب
املكاتبة.
من جماالت نجاح الشخصية املرتابة:
أي جمال يتطلب احلذر واليقظة واحلزم وضبط النظام خصوصا يف جمال اإلدارة
املدنية إن كانت أو عسكرية.
مثاهلا :شخص يف مكة ألداء فريضة احلج وبيده حقيبة أنيقة فيها بطاقة
األحوال ،وبطاقة الرصاف ومبلغ من املال وعدة أوراق مهمة وأراد تناول وجبة طعام
من أحد الباعة ففتح حقيبته أمام أعني الناس وأخذ منها بعض األوراق النقدية ثم
أغلقها وتركها عىل مقعدة وتوجه نحو البائع فاشرتى الوجبة وجلس يتناوهلا ثم عاد إىل
مقعدة فلم جيد حقيبته وأخذ يسأل من حوله والكل يستنكر عليه هذه السذاجة.
أبرز صفات الشخصية الساذجة:
 الثقة الزائدة بالناس دون تأمل مدى أمانتهم أو التمييز بني من يستح
الثقة ومن ال يستحقها فهو يتصور أن أكثر الناس أمناء وصادقون يف
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أقواهلم وأفعاهلم وال يتوقع السوء من أحد وال يدرك أن من الناس
خمادعني حمتالني ماكرين.
 الغفلة عام يدور حوله من أمور هتمه وتنفعه يف مصاحله وأهدافه.
 التبعية لآلخرين فكرا وسلوكا ومسايرهتم طواعية باطنا وظاهرا
واالنقياد هلم.
 التسامح والعفو الزائد حتى مع من ال يستح ذلك وهذا العفو ليس
بدافع ديني أو دافع خلقي وإنام هو جبلة يف الطبع.
 سهولة التأثر بآراء اآلخرين واالقتناع هبا دون متحيص مع التنازل عن
رأييه ولو كان صوابا.
 تقبل انتقادات اآلخرين له وإن كانت خاطئة ويف غري حملها.
 املبالغة يف الرصاحة واإلفصاح عام يف النفس واملبادرة يف ذلك حتى يف
بعض أموره اخلاصة.
أسباب السذاجة:
قد يكون للخلقة وتركيب الدماغ دور يف ذلك ،إضافة إىل العوامل الرتبوية؛

فإن البيئة اآلمنة والتي ختلو من التنافس بني الناشئة ويتوفر فيها للصغري مراده ورغباته
مع محاية زائدة ودالل مت خ
ضعف اخلربات االجتامعية ومعرفة طباع الناس ومن ثم تولد أو
تنمي السذاجة فكرا وسلوكا.
كيفية عالج صاحب الشخصية الساذجة؟
 تبصريه بأن السذاجة ختتلف عن حسن الظن ،وأهنا ليست حممودة.
 تبصريه بام سيرتتب عليها من مشكالت ومضاعفات متنوعة.
 تطوير الثقة يف نفسه واملهارات االجتامعية املتنوعة.
 تعريفه عىل طباع الناس وصفات شخصياهتم ليستطيع أن يميز بينهم.
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من جماالت نجاح الشخصية الساذجة:
تلك املجاالت التي فيها إيثار وتضحية وتعاون اجتامعي(.الكرم  ،النجدة ،
اإليثار) ألن الساذج ميال إىل خدمة اآلخرين دون متييز بني من يستح ذلك ومن ال
يستح وقد ي خ
كسبه ذلك وجاهه اجتامعية.
م
املراد هبا :تسمى الغليظة وهي ضد الرأفة يف األخالق واألفعال واألجسام فهي
حتمل معنى اخلشونة والشدة والصالبة والقسوة ،واملراد هنا الغلظة يف املشاعر
والترصفات وهي عكس الرأفة.
مثاهلا :مدرس يف مدرسة حكومية يتعدى الصالحيات املخولة له نظاما فيتفنن
يف القسوة والغلظة ويستمتع بإهانة الطالب قوال وفعال ويتسرت بالصالحيات املخولة
له وييسء إىل مهنته.
صفات الشخصية القاسية:
 غلبة قسوة القلب واستعامل الغلظة الشديدة يف التعامل يف غري
موضعها حتى مع من ينبغي معهم الرأفة والعطف كالوالدين والزوجة
واألوالد.
 غياب مشاعر التعاطف واحلنان والرمحة واملودة فقاموسه يكاد خيلو
من هذه املعاين.
 االستمتاع بمامرسة القسوة والشدة مع اآلخرين فهو يتلذذ بتحقري
غريه وإهانتهم والسخرية هبم وإيالمهم والتالعب بمشاعرهم
وإيذائهم.
 امليل إىل استخدام التهديد والعنف والعدوان يف اخلصومات.
 الرصامة والشدة يف العقوبات بام يفوق الذنب أو بدون أدنا ذنب.
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 إكراه اآلخرين عىل خدمة مصاحله والتذلل له واخلضوع لرغباته
وآرائه.
 الولع باخلصومات واملراء والعناد والتحدي.
 شدة الثأر لنفسه واالنتقام من غريه.
 امليل إىل الكذب وتوظيفه يف إدخال الرعب عىل اآلخرين وختويفهم
من سطوته وقوته.
كيفية عالج الشخصية القاسية:
 -1التدريب عىل احلوار وآلياته وطرائقه وتقنياته .
 -2بناء مؤسسات املجتمع ،وإرشاك الناس يف حتمل مسؤولياهتم ،والتفكري يف

حاضهم ومستقبلهم ،والدأب عىل روح العمل اجلامعي ،والعمل عىل إشاعة ثقافة
الفري  ،وليس العمل الفردي املعزول.
 -3العدل ،ونرش لوائه بني الناس ،فتسقط الشفاعات والوساطات اجلائرة التي
حترم الناس حقوقهم؛ لتحوزها إىل األقارب أو األصدقاء أو من يدفعون أكثر.
إن القسوة تتجىل يف جمتمع ال يأخذ الضعيف فيه حقه من أي كان ،ع نن أبخى
س خع ٍ
يد ن
يتقاضا مه د نينا كان عل ني خه ف ن
اشتدَّ عل ني خه
قال :جاء أ نعرابخ ٌّى إخىل النَّبخ ِى
اخلمدن خر ِى
حتَّى قال ل مه « :مأح ِر مج عل نيك إخالَّ قض نيتنخى » .فاننتهر مه أ نصح ماب مه وقا ملوا  « :و نيك تدن خرى م نن
ب ح ِقى ».
تمك ِل مم » .قال « :إخنِى أ نط مل م
ح
َ َّ
اْل َ ِّق ُكنحتُ حم؟ » .مثم أرسل إخىل خولة بخن خ
نت
ب
 « :هال َم َع َصا ِح
فقال النَّبخى
ن
َّ ن
ِ
ح
َ
ح َ َ حَ َح َ ح
َ َح ََح
َ
ق ني ٍ
س فقال هلاِ « :إن َكن ِعند ِك تم ٌر فأق ِر ِضينا َح ََّّت يَأتِيَنا تم ٌر فنق ِضيَ ِك » .فقال نت« :
اّللخ » .قال :فأ نقرض نت مه ،فقَض األ نعرابخ َّى وأ نطعم مه فقال « :أ نوفينت
نع نم ،بخأبخى أننت يا ر مسول ُ َّ
ح
ُ
َ َ
َّ ُ َ ُ ِّ َ ح َّ ٌ َ َ ُ ُ َّ ُ
يف ف َ
ك خيَ ُ
يها
اس؛ إِنه ال قدست أمة ال يأخذ الض ِع
ار انلَّ ِ
اّلل لك » .فقال « :أ ِ
ِ
وَل ِ
أ نوَف َّ م
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َ َّ ُ َ ح َ ح
ْي ُمتَعتَ ٍع »( .رواه ابن ماجه ،وحسنه احلافظ ابن حجر ،وصححه األلباين).
حق ه غ
خ
املنزعج.
( مأحرج) :أض ِي ( .املت نعتع) :املقل
 -4الرتويح النفيس املعتدل ،وأن يكون للفرد أو املجموعة أوقات وأماكن
يستمتعون فيها بتسلية مباحة تزيل عن النفوس مهومها وغمومها وتعيد توهجها
وإرشاقها ،فذلك ينفي عنها رشة االنفعال ويصنع هلا التوازن واهلدوء الرضوري وجيدد
األنسجة واخلاليا بعد تلفها أو عنائها ويبعث فيها اهلمة والنشاط.
 -0إشاعة الكلمة الطيبة اهلادفة واخلل الكريم واالبتسامة والنظرة احلانية،
وللقدوة دور كبري يف ذلك.
 -6نرش ثقافة التسامح والعفو والصفح وهذا هو مظهر القوة احلقيقة،
والسيطرة عىل املشاعر واالنفعاالت العدوانية.
 -7اخلطاب الديني ،فإنه مسئول بصفة أساسية عن إشاعة الرمحة بني الناس،
يف اخلطب والدروس واملحاضات والكتابات.
كيفية التعامل مع الشخصية القاسية:
 اعمل عىل ضبط أعصابك واملحافظة عىل هدوئك معه.
 حاول أن مت نص خغي إليه جيدا.
 تأكد من أنك عىل استعداد تام للتعامل معه.
ن
حتاول إثارته بل جادله بالتي هي أحسن.
 ال
خ
حاو نل أن تستخدم معلوماته وأفكاره أثناء احلديث.

 كن حازما عند تقديم وجهة نظرك.
 أ نف خه نمه أن اإلنسان يرتم عىل قدر احرتامه لآلخرين.
 ر ِد ند عىل مسامعه اآليات واألحاديث املناسبة.
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خ
استعم نل معه أسلوب :نعم ولكن.

وتسمى :الرؤوفة ،والرأفة هي الرمحة والعطف وما يصاحب ذلك من تلطف

ورف .
مثاهلا :مدرس ناجح يف إيصال املعلومات إىل طالبه لكنه عاجز عن ضبط
ترصفاهتم يف الفصل فال جيد يف نفسه امليل إىل استخدام أي أسلوب من أساليب
الرتهيب مع الطلبة ولذا فقد استغله بعض الطلبة فصاروا يؤذونه وقت الدرس
ويشغلونه بأمور تافهة كي ال يثقل عليهم باملوضوعات والواجبات ومع ذلك فهو
مستمر يف الرأفة هبم حتى أض بباقي الطلبة وحرمهم من إكامل املقرر يف وقته.
أبرز صفات الشخصية العطوفة:
 غلبة مشاعر الرأفة والعطف ورقة القلب مع الناس عموما من يستح
ومن ال يستح ويف غري موضعها.
 عدم القدرة عىل إبداء الغلظة والشدة مع اآلخرين وعىل استعامل
أساليب الرتهيب املناسبة حتى مع أوالده أو زوجته أو طالبه أو
موظفيه أو غريهم ممن قد يتاج معهم بعض احلزم والشدة يف التعامل.
 االستمتاع بالرأفة باآلخرين وإسعادهم واالطمئنان إليها وكره الغلظة
دائام.
 امليل إىل استعامل أساليب الرتغيب واملبالغة فيها حتى يف بعض
جي خدي فيها سوى الرتهيب.
املواضع التي ال م ن
 الضعف واللني والتسامح املبالغ فيه حتى مع من ال يستحقه.

433
 االبتعاد عن اخلصومات واملجادالت وإيقاع العقوبات حتى مع من
ظلمه وقد يتنازل عن حقوقه املرشوعة رأفة بخصمه أو خوفا منه وإن
جي خدي معه سواها.
كان خصمه مستوجبا للعقوبة وال م ن
جماالت نجاح الشخصية العطوفة:
تلك املجاالت التي يربز فيها دور الرأفة والشفقة كإغاثة امللهوفني وإعانة
الفقراء واملساكني ونحو ذلك.
املراد هبا :اإلذعان الزائد عن حده.
مثاهلا :شخص كان عىل موعد مع والدته ليأخذها إىل املستشفى وبينام هو يف
الطري قبل الوصول إىل والدته إذ استوقفه أحد أصدقائه وأخذ يسأله عن بعض األمور
التي ليست مستعجلة ،واستمر احلديث بينهام وصديقه مرسور بينام هو يف ضجر وملل
ويريد إهناء احلديث ليصل إىل أمه فيأخذها إىل املستشفى ولكنه جيامل صديقه وال جيرؤ
أن يعتذر منه.
أبرز صفات الشخصية املستسلمة:
 امليل إىل موافقة اآلخرين ومسايرهتم يف أغلب األحوال وجماملتهم
والنزول عند رغباهتم ولو عىل حساب الشخص فهو ال جيرؤ أن يقول:
ال أو ال أريد أو نحو ذلك ،و لذا فإنه يكثر من قول :نعم ،صح،
حاض ،ملن يستح ذلك ومن ال يستح .
 ضعف القدرة عىل إبداء الرأي الشخيص ووجهات النظر والسيام إذا
كانت خمالفة ملعظم آراء اآلخرين.
 ضعف القدرة عىل إظهار املشاعر الداخلية (رضا ،استياء ،حب ،كره
 )...وحبسها يف أعامق النفس.
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 احلرص الزائد عىل مشاعر اآلخرين وخشية إزعاجهم (جرح
مشاعرهم).
 ضعف احلزم يف اختاذ القرارات.
 التواضع يف غري موضعه ولغري أهله (الذلة).
 ضعف التواصل البرصي بشكل ملحوظ جدا (يتجنب التقاء العيون
دائام أو غالبا) مع ضعف الصوت وحتى وإن كان احل له ومعه
الربهان والشهود.
أسباب االستسالم :توجد عدة أسباب للخجل وهي مزيج من الضغوط

النفسية الداخلية املرتبطة باألجواء اجلامعية التي يواجهها الشخص اخلجول ومن ذلك
األرسة  /رصامة الوالدين وشدهتام وكثرة انتقادمها.
جماالت نجاح الشخصية املستسلمة:
أي جمال يتطلب البذل ماديا أو معنويا والتضحية واإليثار وخدمة اآلخرين
سواء كان ذلك يف جماالت اجتامعية أو دينية أو غري ذلك فإن الشخص املذعن املستسلم
تنساق نفسه يف هذه املجاالت بيرس وسهولة وقد جيد ممن حوله ثناء ومتجيدا
واستحسانا يزيده مضيا يف هذا الطري .
املراد هبا :التسلط املشوب بالغلظة.
مثاهلا :اشرتى مزرعة كبرية مرتامية األطراف وليس هلا أسوار توضح معاملها
وحتميها فبادر ببناء سور خرساين طويل رفيع واعتدى عىل األرضيني من حوله فامتد 0
أمتار رشقا وغربا وشامال وجنوبا فزادت مساحة مزرعته  0555مرت مربع وملا جاءه
أصحاب تلك األرضيني جيادلونه يف عدوانه عىل حقوقهم غضب وانفعل وسب وشتم
وكاد أن يلجأ إىل السالح.
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صفات الشخصية العدوانية:
 التسلط عىل اآلخرين وعدم مراعاة حقوقهم فضال عن مشاعرهم.
 اجلرأة الزائدة عن حدها يف إبداء الرأي ووجهات النظر إىل حد إلزام
اآلخرين هبا يف بعض املواقف.
 املبالغة يف إظهار مشاعر االستياء والغضب والكره وعدم مراعاة
مشاعر اآلخرين يف ذلك.
 اجلرأة الزائدة يف اختاذ القرارات وتنفيذها (وبتهور أحيانا) وقد تكون
قرارات حاسمة ومهمة وال تقترص تبعاهتا عليه بل متتد إىل غريه
(أوالده ،زوجته ،طالبه ،أصدقائه).
 اإلفراط يف االعتداد بالنفس (بالرأي والقدرات) وحتدي اآلخرين
وعنادهم.
 احلملقة يف عيون اآلخرين بقوة وقلة احرتام وبنظرات تسلط تشعر
الطرف املقابل وكأنه أمام عدو.
أوامر ملزمة أو
 قوة يف الصوت مع ارتفاع يف نرباته وتسلط يف عباراته ( م
نو ٍ
اه صارمة).
كيفية التعامل مع الشخصية العدوانية:
 أصغ إليه جيدا لكي متتص انفعاله وغضبه.
 حافظ عىل هدوئك معه دائام وال تنفعل أمامه.
 ال تأخذ كالمه عىل أنه يمس شخصيتك.
 متسك بوجهة نظرك ودافع عنها بقوة احلجة والربهان.
 خ
أعدن ه إىل نقاط املوضوع املتف عليها.
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 استخدم معه املنط وابتعد عن العاطفة.
 ابتسم وحافظ عىل جو املرح.
 استعمل أسلوب :نعم ولكن.
جماالت نجاح الشخصية العدوانية:
تلك املجاالت التي تتطلب اجلرأة والقوة يف حتصيل املصالح الشخصية أو

اجلامعية (يف اإلدارة واملهام اإلدارية /يف املعامالت التجارية /يف املجاالت العسكرية).
وتسمى :املنطوية واملعتزلة.
مثاهلا:
 طالب جامعي متفوق جدا يف دراسته منغل عىل نفسه ،ليس له أي
عالقات اجتامعية حتى أيام اإلجازات ،ال خيالط أهله إال نادرا ويقيض
معظم وقته مع دروسه وأوقات فراغه يمضيها مع شبكة اإلنرتنت.
 يف دائرة حكومية مليئة باملوظفني واملراجعني وتعج باحلركة والعمل
والعالقات الوظيفية قد يوجد هبا موظف ليس له عالقة بالبرش من
حوله ،يأيت إىل الدوام وخيرج بعد ساعات العمل الطويلة دون أن
يشعر بوجوده أحد ،فهو منعزل ال يتفاعل مع من حوله إال بالسالم
البارد اخلايل من مشاعر التعارف والتآلف حتى بعد العودة من
اإلجازات هذا املوظف ال يلقي باال ملا يقال عنه من خري أو رش.
أبرز صفات الشخصية املنطوية:
 تفضيل العزلة واالنفراد عىل اخللطة واالجتامع دائام ،ويكون ذلك
حتى يف أوقات الفراغ (إجازة هناية األسبوع واإلجازة السنوية)
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ويفضل االستمتاع الفردي عىل االستمتاع املشرتك (يف اجللسات
والرحالت .)...
 برود املشاعر وانحسار العواطف (املحبة ،الشفقة ،العطف) حتى مع
األهل واألوالد وليس ذلك بسبب قسوة القلب وغلظة الضمري.
 برود االنفعاالت النفسية (الفرح ،الرسور ،احلزن ،الغضب ،العداء)
وعدم املباالة باملواقف التي تثري املشاعر.
 ضعف التأثر باالنتقادات والتوبيخ والتشجيع واملدح والثناء ،وليس
ذلك لدافع خلقي أو ديني وإنام طبع وجبلة.
 ضعف التأثر بالنصح واإلرشاد والتوجيه ليس بسبب العناد والرفض
والتحدي وإنام لربود املشاعر وضعف تأثريها عىل التفكري والسلوك.
 ضعف القدرة عىل التعبري عن املشاعر اإلنسانية (لعدم توفرها أو
ضعفها يف قرارة نفسه) وضعف االشتياق إىل األهل واألحباب حتى
عند طول الفراق.
 تفضيل املجاالت التي يغلب عليها االنفراد يف الدراسة والعمل.
 ضعف يف التواصل اللفظي (كالمه حمدود وخمترص وبدون مشاعر)
وغري اللفظي (نظراته وإشاراته باليدين والرأس .)...
 ضعف التواصل مع املقربني (يف اللقاءات والزيارات).
 ضعف يف املبادرة والتلقائية والتحرك الذايت والتفاعل االجتامعي ويف
القيام باملسئوليات.
 اإلغراق يف أحالم اليقضة واالسرتسال فيها بدرجة كبرية جدا (حتى
يف مرحلة ما بعد املراهقة) وعدم حتديد لألهداف املستقبلية.
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فن حتليل الشخصيات والتعامل معها
كيفية عالج الشخصية االنطوائية:
 حماولة ذوباهنا وانصهارها يف الدوائر االجتامعية.
 عدم اإلحلاح يف دفعها لالختالط إال باقتناعها ،ألن ذلك يسبب عقد
نفسية له.
 مساعدهتا بروية الكتساب مهارات خترجها من عاملها اخلاص.
 حماولة توضيح إجيابياهتا ودعم عوامل النجاح فيها.
 اختيار الوظائف واألعامل والوسائل التي يالئمها الستثامر جهودها.
 حماولة استدراجها وإقناعها بحكمة ومرونة عن طري من يعاجلها من
أصدقائها نحو االختالط واإلجيابية االجتامعية.
 وعىل األبوين واملربني احلذر من هذه الصفة عند تربية أبنائهم أو
طالهبم منذ الطفولة حتى ال يتاج إىل معاجلتها.
جماالت نجاح الشخصية االنطوائية:
أما مستوى الذكاء والقدرات العقلية فهو خيتلف ويتفاوت ،فمن هؤالء أذكياء

بارعون مبدعون والسيام يف املجاالت الفكرية البحتة ،وعادة خيتارون أعامال وهوايات
منفردة فمثال يبدع يف احلاسب اآليل واإللكرتونيات ونحو ذلك ،ومنهم من ذكائه
متوسط أو دون ذلك.
املراد هبا:
إن الشخص السوي نفسيا لديه قدر متوسط من القابلية للتأثر بانتقادات
اآلخرين واالنزعاج منها ولديه حرص عىل كرامته وال يمنعه ذلك من خمالطة الناس
والتفاعل معهم وإن احتاج إىل اجتناب بعضهم (كالثقالء واملغرورين والسفهاء )...
أما صاحب الشخصية التجنبية فهو مبالغ يف اجتنابه لآلخرين ولديه علة يف شخصيته.
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مثاهلا:
معلم يف املرحلة الثانوية شديد الشعور باحلرج من أسئلة الطالب وملحوظاهتم
عىل طريقة تدريسه ،قليل االختالط بزمالئه ،كثري اهلرب من املسئوليات ،وإذا حرض
املوجه حصته شعر باالرتباك الشديد وإذا أبدى املوجه بعض امللحوظات تأثر بشكل
ِ
كبري ملدة طويلة.
أبرز صفات الشخصية التجنبية:
 االنزعاج الشديد واحلساسية املفرطة من انتقادات الناس ومالحظاهتم
واملبالغة يف استقباهلا وتفسريها.
 التحرز من املهام واألنشطة االجتامعية التي تطلب تفاعال مع
اآلخرين.
 نقص واضح يف مهارات التواصل االجتامعي ومهارات إثبات الذات.
 جتنب االندماج االجتامعي وخمالطة الناس خوفا من االنتقادات وهربا
من االحراجات املتوقعة (االرتباك ،اخلجل  )...رغم الرغبة يف
املخالطة وعدم االستمتاع بالوحدة (مقارنة بالشخصية املعتزلة)،
وحينام يتأكد من قبول اآلخرين له ورضاهم عنه خيالطهم.
 التقوقع واالنكفاء عىل الذات واإلحجام عن املبادرة وإظهار
اإلمكانات والقدرات.
 املبالغة يف احتقار الذات وتصغري القدرات وتقليل الطموحات.
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فن حتليل الشخصيات والتعامل معها
كيفية عالج صاحب الشخصية التجنبية:
 املعاجلة النفسية اهلادفة لإلستبصار عىل تلطيف حدة اخلوف املرتبط
برصاعات ال واعية.
 التدريب التعبريي والتدريب عىل املهارات االجتامعية لزيادة ثقته
بنفسه وهذا ما تسعى له أيضا أساليب نزع احلساسية.
 قد تفيد أساليب املعاجلة املعرفية يف تقليص وإزالة التوقعات املرضية
التي تنقص إىل حد كبري ثقة املريض بنفسه.
 املعاجلة اجلامعية.
وتسمى :الشخصية اهلستريية
املراد هبا :قد يتاج الشخص السوي نفسيا أن يلفت أنظار من حوله إىل أمر

كام
مهم له أو هلم (كإنجاز قام به أو سلعة اشرتاها أو نحو ذلك) لكنه ال يبالغ يف ذلك ّ
وال ك نيفا وال يكون هدفه جمرد لفت األنظار وإنام جيعل ذلك وسيلة ملا وراءه من غايات
وأهداف نبيلة.
ومن الناس من لدية علة يف هذا اجلانب فيبالغ يف لفت األنظار وجذهبا إليه
وجيعل ذلك غاية يف حد ذاهتا ويسعى إليها بكل وسيلة يستطيعها.
مثاهلا:
شاب ناعم متغنج يف مظهره وترصفاته فشعره ال خيتلف يف طوله وقصته عن
شعر أخته وكذلك عطره اخلاص الذي يتفظ به يف سيارته عطر نسائي مشهور وهو
يعلم ذلك ويعجب أن يتعطر بذلك العطر ويمر وسط السوق فيلفت األنظار بشكله
العرصي والسيام أنه يقوم أحيانا بإصدار بعض احلركات الغربية ،وأما هاتفه النقال فال
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يكف عن إصدار النغامت املتنوعة وكل مرة يستقبل مكاملة جديدة ويرفع صوته يف
حواره ليسمع من حوله.
أبرز صفات الشخصية جاذبة األنظار:
 الولع بجذب أنظار الناس ،واالستحواذ عىل انتباههم واهتاممهم
باستمرار والستمتاع بذلك واالنزعاج من ضده.
 املبالغة يف التعبري عن االنفعاالت واملشاعر بترصفات وعبارات قد ال
تتالءم مع املوقف وفيها رسعة استثارة وأحيانا يعجز عن التعبري عن
املشاعر.
 املبالغة يف إظهار النشاط واحليوية ،مع امليل إىل كثرة التجديد والتنويع
يف االهتاممات واملظاهر واملمتلكات والعالقات الشخصية (تباعا ملا
يق جذب األنظار) إضافة إىل كره الروتني والنمطية.
 املبالغة يف إقامة عالقات اجتامعية كثرية ومتنوعة والسيام مع ذوي
اجلاه واملال واملنصب ،من أجل دخول دائرة االهتامم االجتامعي
والتواجد حتت األضواء الساطعة التي جتذب حتتها األنظار ولذا تغلب
عىل تلك العالقات رسعة التقلب والتغلب والتحول تباعا ملواقع
األضواء.
 سطحية التفكري وضحالته وبعده عن الواقع مع السذاجة ورسعة
االستجابة.

 ضعف اهلمة والتحمل ورسعة الضجر مع خقرص النظر وضعفه عن
التطلع للمستقبل واالستعداد له وااللتفات للام ي واإلفادة من
دروسه.
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فن حتليل الشخصيات والتعامل معها
 فقدان الصرب واملثابرة وعدم القدرة عىل حتمل تأخر النتائج ،وعند
التعرض للضغوط النفسية واألزمات واإلحباط يربز استعطاف
اآلخرين وجذب االنتباه بصورة ملحوظة.
 استطالع مشاعر اآلخرين واهتاممهم وما يثري إعجاهبم والتعرف عىل
ما ين ِفرهم ويسخطهم ورصد ذلك بدقة واالستفادة من ذلك يف جذب
األنظار وكسب اهتامم أكرب عدد ممكن من األشخاص ،فهو يتمشى مع
ما يطلبه املشاهدون واملستمعون ولكن حسب طريقته هو وفهمه.
 استخدام السلوك اإلغرائي للجنس اآلخر إذا ضعف الوازع الديني
كاملبالغة يف الزينة والتغنج يف احلديث والترصفات.
 طلب السعادة من خالل إعجاب اآلخرين واحلصول عىل رضاهم،
ويرى الشخص نفسه أنه اجتامعي مرح حمبوب يواف اآلخرين
ويوافقونه ويسعدهم ويعجبون به.
 التعامي عن عيوب النفس وقلة االستبصار هبا أو السعي يف إصالحها.
 تبذير املال وتشتيت اجلهود والطاقات ألجل كسب استحسان الناس.
 االنشغال باملظاهر اجلوفاء الرباقة والغفلة عن حقائ األمور وخمابرها
وجواهرها.
جماالت نجاح الشخصية جاذبة األنظار:
مما يميز أصحاب الشخصية اهلستريية بشكل واضح وملحوظ ،هو القدرة عىل

اهلروب من مواقف معينة ،من خالل التحلل من شخصيتهم األصلية واكتساب
شخصيات أخرى تتالئم مع الظروف اجلديدة كام يتطلب أحيانا من املمثل أن يعيش يف
شخصية البطل يوميا ملدة ساعات بإجادة تامة ،فالشخصية اهلستريية هلا قدرهتا عىل
تقمص الشخصية التمثيلية واندماجها مع الشخصية التي تقوم بالدور عنها ويتطلب
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ذلك انفصاهلا عن شخصيتها األصيلة وهو ما تتميز به الشخصية اهلستريية كام يقول
علامء النفس.
كام تصلح الشخصية اهلستريية لألعامل التي حتتاج لعالقة مبارشة مع الناس
مثل اخلطابة واللقاءات والعالقات العامة والتمثيل املرسحي ومذيعي اإلذاعة وبعض
املهن التي حتتاج إىل اللباقة يف احلديث واإلقناع مع االستعراضية واملباهاة.
وتسمى :الشخصية النرجسية.
املراد هبا :لكل منا ذات وقدرات وطاقات خيتلف فيها عن اآلخرين وقد يكون
فيه عيوب ونقص يف بعض جوانب الشخصية تفرقة عن غريه.
ويتفاوت الناس يف تصوراهتم لذواهتم وقدراهتم وما لدهيم من طاقات
وإمكانات فمنهم السوي الذي يعرف نفسه وقدرها فال يرفعها فوق مكانتها وال
يبخسها حقها ويسعى يف حياته إىل حتقي طموحاته واستثامر طاقته بشكل معقول دون
تضخيم لشأنه وبام ال يسبب له مشكالت يف حميطه ومع زمالئه وأقرانه ،وال يتعارض
مع القيم الدينية واالجتامعية فهو يتسم بالرصاحة ،وال يبالغ( ،وقد يتواضع وال يذكر
إمكاناته وإنجازاته).
ومن الناس من هيضم نفسه حقها وينزهلا دون منزلتها ويتقوقع عىل نفسه رغم
ما لديه من إمكانات وطاقات وقدرات.
وأما النرجيس فإنه من فئة ثالثة ،فئة تتسم باإلعجاب بالنفس وتضخم مفهوم
الذات تضخام ال يشفع له االعتذار وال جيدي معه التغا ي عنه .يرى أحدهم نفسه
بعدسات تكبري مضاعفه ويرى اآلخرين بعدسات تصغري مضاعفه ،يغلب عليه
اإلعجاب بالنفس والكرب واألنانية والكذب والرياء.

433

فن حتليل الشخصيات والتعامل معها
هل يدرك صاحب الشخصية املعجبة بذاهتا علته؟
يف الغالب ال يدرك النرجيس علته وال يستبرص ما فيه من خلل !
مثاهلا:
يف اجتامع ألهل احلي يمتلك هذا الشخص صدر املجلس ويبادر باحلديث عن

رحلته يف الصيف املا ي إىل أوروبا واألماكن التي زارها يف باريس ولندن ثم يتحدث
عن انجازاته ويمدح نفسه كثريا وبالغ يف طموحاته وأحالمه ،وخالل حديثه يرفع
هامته مسرتسال يف كالمه دون شعور بأدنى حرج أو حياء.
وعندما يدخل أحد القادمني  -وهو موظف كبري يف وزارة الصحة  -فيسأله
بعض احلاضين عن بعض األمور الصحية وعن طرق الوقاية منها فلام يبدأ اإلجابة
يتدخل هذا الشخص ويستلم زمام احلديث مرة أخرى ويغوص يف األمور الصحية
ويعرج عىل عالقاته باملسئولني الكبار بوزارة الصحة وأنه استضاف بعضهم يف مزرعته
و....
أبرز صفات الشخصية املعجبة بذاهتا:
صفات هذه الشخصية كثرية ومالحمها متعددة وقد ال جتتمع يف شخص واحد،
ألجل تفاوت هؤالء يف كثري من األمور كالذكاء والقدرات العقلية واملهارات
االجتامعية واإلمكانات املادية وغري ذلك.
ويكثر انتفاخ الذات عند الشباب خصوصا يف مرحلة املراهقة حيث ال تزال
الشخصية تتبلور والثقة بالنفس تتأرجح بني دونية الطفولة وعلوية أحالم اليقضة
وخياالهتا.
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ومن أبرز الصفات:
 اإلعجاب الزائد بالنفس (ال مع نجب).
 يشعر بعظم شأنه وأمهية أمره وأنه فوق أقرانه وخري من كثري ممن
حوله.
 املبالغة يف تلميع نفسه وإظهار ما عنده بأحسن صورة حتى يف امللبس
واملقتنيات.
 يمدح نفسه بتكرار واستمتاع (مبارشة أو غري مبارشة) بمناسبة أو غري
مناسبة.
 يستمتع ويتلذذ بثناء اآلخرين عليه ومدحهم له وترتفع بذلك
معنوياته.
 ميكثر خمن لفت األنظار إليه.
 االدعاء واالفرتاء بأن لديه من املمتلكات والقدرات واإلنجازات شيئا
كبريا ويب أن يمد بام ال يفعل.
 يتصور ويوهم اآلخرين بأنه يعرف كل ما يدور حوله من أمور ويفهم
فيها حتى التفاصيل الدقيقة.
 يبالغ يف طموحاته وأفكاره وأحالمه ومرشوعاته ويدعي األملعية
والعبقرية والذكاء.
 يتطلع إىل األلقاب الفخمة واملؤهالت واملمتلكات واملناصب التي
جتلب أنظار الناس إليه.
 جتذبه الوظائف واألعامل واللجان ذات الوجاهة االجتامعية.
 يتبوأ صدر املجلس ويمسك بزمام احلديث ويكثر من التعقيب بعجب
ومتركز حول الذات
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 مرتبط بالعجب ارتباطا وثيقا فهو كالطاووس مشغول بحاله مفتون
بنفسه متغطرس عىل غريه.
 شدة التأثر باالنتقادات مهام كانت يسرية.
 يكاد ال يعرتف بخطأ فيه.
 مصلحته أهم عنده من أي يشء.
 يسد الناس بدرجة كبرية خصوصا األقران واملنافسني.
 يتوهم أنه حمسود ويبغضه اآلخرون لتفوقه عليهم.
 ينسب لنفسه إنجازات غريه وحسناهتم.
 يتصف باملخادعة واملخاتلة والنفاق االجتامعي واالنتهازية ويستغل
الناس للعمل لصاحله ويومههم أن هذا للمصلحة العامة أو
ملصلحتهم.
كيفية عالج الشخصية املعجبة بذاهتا:
يف الغالب ال يكفي التوجيه والنصح يف إصالح هذا اخللل إن مل يكن يف ذات

النرجيس يشء من االستبصار بعلته (وهذا نادر جدا) مع قدر كبري من التدين العمي .
وقد مجيدي االحتواء والتهذيب لنفوس صغار النرجسيني (قبل اكتامل أنفتها
واستقالليتها) وإفساح املجال لقدراهتم وطاقاهتم بيشء من التشجيع واإلصالح
النفيس.
ويبقى الدور األول يف التخفيف من انتشار النرجسية موكال إىل الوقاية الرتبوية
اخللقية ،بحيث جيتمع الثواب عىل الصواب ،مع العقاب عىل اخلطأ بأسلوب حكيم
ومتابعة تربوية واعية هتذب النفوس وحتفز املوهوبني بحكمة وعقل وجتنبهم انتفاخ
الذات واالستعالء.
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جماالت نجاح الشخصية املعجبة بذاهتا:
من فوائد النرجسية أهنا حتفز صاحبها للنجاح الشخيص وبطرق شتى منها:
 االنتشار اإلعالمي للشخص واهلالة اإلعالمية له سواء صنعها هو أم
صنعت له.
 اإلنجازات املتنوعة والكثرية (التعليم ،الشهادات ،املناصب،
املمتلكات).
 التواصل مع العديد من األشخاص املهمني وذوي اجلاه والصيت.
 الطموحات العالية واألفكار التجديديه (وهذا وإن كانت نابغة من
رغبته يف كسب الشهرة إال إهنا قد ختدم جهات أخرى ويكون هلا نفع
عام).
ومع ذلك فإن النرجسية غالبا ما تكون سببا ملقت الشخص ،وبغض العقالء
إياه ،والسيام إذا بالغ يف إعجابه بنفسه وكربه واستعالئه عىل الناس.
توجيهات للتعامل مع الشخصية املعجبة بذاهتا:
خيتلف األمر باختالف الظروف واألشخاص وال توجد قاعدة ثابتة ولكن
هناك بعض اإلرشادات العامة:
 ال تشمت بأخيك فيعافيه اهلل ويبتليك واسأل اهلل له البصرية.
 يف املجاالت الرتبوية واإلدارية قد يكون عنده طاقات ختدم اآلخرين
ويتفوق هبا عىل غريه ويكون جديرا بالتمكني فال ينبغي حجبه دائام
وتغييبه ،خصوصا إذا مف خسح املجال ملن هو دونه و مترك هو فهذا يشعل
فيه نار الغريه والشعور باملهانة والسعي إىل االنتقام .ويف املقابل ال
ينبغي تركه دون رقابه أو متكينه التمكني التام فإنه رسيعا ما يتسلط عىل
من فوقه فضال عمن دونه.
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 إذا كان صغريا متعاليا فوق منزلته بكثري ،فال مت ِكننه من التسلط فيغرق
يف إعجابه ويفسد فيام متكن فيه من األمور ألجل مصلحته وهواه.
 إن كان من املقربني (أخ  -والد) فاملداراة والتوجيه اهلادئ املرتكز عىل
التذكري بعظم خطورة الكرب والعجب والرياء وبأمهية التواضع
واإليثار والتواد والتعاون.
 إذا كان بينك وبينه خصومه فال تتوقع سعيه إليك بالصلح إن كان
خمطئا إال لغرض خفي فاحذره ،مهللا إال إذا فتح اهلل عىل قلبه باهلدى
وعرف كخ نربه وسعى يف إصالح نفسه.
جي خد معه أسلوب الدفع بالتي هي
 إذا تسلط عليك بالتعايل واالدعاء ومل م ن
أحسن استخدم أسلوب احلزم وال تد نعه يصعد عىل أكتافك أو
يستغلك أو يقرك.
 قد يكون طويل النفس بعيد النظر حمكم التخطيط ذا أهداف ومطامع
شخصية بعيدة ال يعلنها إال إذا قارب وصوهلا فإن كانت ختصه وال
ٍ
استغالل لغريه من
ترض غريه فال إشكال ولكن الغالب أنه ال خيلو من
أفراد أو مجاعات فقد يتمسكن حتى يتمكن وعندها يتسلط عىل من
كان ضده ويعيد النظر يف املا ي ويفتح أرشيف اخلالفات ويسوي مع
خصومه احلسابات القديمة وما أعظم خطره إذا كان عنده سلطة
وصالحيات.
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أصحاب الشخصية الساحرة هم أصحاب اإلطاللة خ
اآلرسة ممن يفرضون
وجودهم بصمت فيه الكثري من املرونة والذكاء واملعرفة بخفايا القلوب .هذه الفئة من
الناس تكتسب عموما شعبية وشهرة حتسد عليها ،وقد تتخطى من حيث املوقع الذي
حتتله يف القلوب ،الكثري من أصحاب املواهب واالختصاص ألسباب يتار البعض يف
تفسريها ،بينام يعزوها آخرون اىل عوامل فطرية وإدراكية .
أهم مواصفات اجلاذبية الشخصية:
 -1اجلاذبية الفردية:
عىل الرغم من صعوبة وصف تداخل اخلطوط املؤدية إىل بروز اجلاذبية
الفردية ،إال أن الباحثني النفسيني الذين تابعوا حياة معظم البارزين خالل العقود
املاضية ،قد كونوا فكرة واضحة عن نشوء الشخصية القيادية ،وعن دور كل من الطباع
واجلهود الفردية والعقل الرتبوي واإلدراكي يف تكوينها.
وعىل الرغم من أن التفكري اإلجيايب هو عامل وراثي ،إال أن املعاجلني النفسيني
يؤكدون عىل إمكانية تعلمه باإلقتناع والتدريب املتواصل.
أما بالنسبة للحيوية ،فهنالك تأكيد قاطع عىل جذورها الوراثية والتي تظهر
للعيان منذ أشهر الطفولة األوىل ،علام أهنا تتغذى أو ختمد حسب الظروف العائلية
واالجتامعية ،وهنا تلعب الرتبية دورا رئيسيا.
فالطفل املتميز بالنشاط واإلنفتاح واملقدرة عىل التفاعل املبارش مع حميطه
اإلجتامعي ،هو طفل يملك بالفطرة حوافز لبناء شخصية مستقبلية قوية وقادرة عىل
فرض وجودها يف املجتمع.
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واملالحظ  -كام يؤكد الباحثون  -أن عامل احليوية يميز األكثرية الساحقة من

األطفال ،باعتباره مرتبطا بالبقاء .إال أن القيمني عىل الرتبية يولون يف معظم األحيان
دون تنمية هذا اإلجتاه االجتامعي ألسباب تندرج يف إطار التقاليد ،وذلك من منطل أن
االنفتاح واحليوية قد يتحوالن إىل وقاحة.
وهذا يدفع ببعض األطفال إىل اإلنطواء خجال ،أو اإلعتياد عىل سلوك احلذر،
ما يؤدي الحقا إىل كبت الشخصية ومخود احلوافز النظرية الفطرية .ومن أتيح هلم منذ
الصغر حرية التعبري عن مشاعرهم احليوية ،بعيدا عن اخلوف واحلذر ،هم أكثر مقدرة
من سواهم عىل بناء شخصية اجتامعية بارزة ،واالستمتاع باستقطاب األنظار من
حوهلم.
 -2حب املغامرة واحلياة:
من املعروف أن املغامرين هم أشخاص يتخطون اخلوف واحلوافز االجتامعية
والشخصية وسواها من املقومات لتحقي أهدافهم .وهذا يعود إىل مجلة عوامل
بيولوجية ،وظروف إجتامعية وتربوية تساعد عىل اكتساب اإلندفاع املطلوب القتحام
املجهول.
وحسب تأكيد الباحثني فإن باإلمكان إكتساب امليل إىل االندفاع واملغامرة
البناءة عن طري الدعم والتصميم الفردي .ومع ذلك فهم يؤكدون عىل وجود أنواع
من املغامرين الذين ختتلف توجهاهتم بحسب طباعهم وشخصياهتم البناءة وغري
البناءة.
فأصحاب الشخصيات القوية املنفتحة مثال ،يسريون نحو املغامرة البنَّاءة
بخطى واثقة ويف ٍ
خط متوازن جيمع بني الصالبة واإلنتاج .بينام اخلجولون أو القلقون
يستجمعون الشجاعة للقيام باملغامرة «احللم» عن طري تقمص شخصيات استفزازية
وعدوانية .أما األذكياء من الواثقني بأنفسهم ،فيستفيدون من قدراهتم الكامنة لكرس
القيود وال معقد وصوال إىل ما يريدون.
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وتساعد الظروف الصعبة أحيانا عىل ختطي املعوقات واالتصاف بالشجاعة،
انطالقا من الشعور باخلطر .وهذا يؤكد النظرية القائلة أن اإلنسان عندما يكون مهددا،
فال يشء يمنعه من املغامرة.
إن الشعور بالسعادة وحب احلياة يمنح الشخصية سحرا ال يقاوم .األشخاص
املرحون ينقلون أحاسيسهم إىل أجواء عائالهتم وأعامهلم ما يمنح وجودهم بحد ذاته
متعة ال تقاوم .وحسب تأكيد املتخصصني ،فإن شعورهم هذا يتغذى عموما من
عوامل فطرية وإجتامعية يف مقدمتها حب املرح ،واإليامن وما يتخلله من فضائل
أخالقية ومسلكية.
 -3اتزان الشخصية:
اإليامن يمنح الشخصية هدوءا وتوازنا حمببا ووجودا طاغيا ،وهذا يعود إىل
الشعور بالراحة الذي يلف املؤمن ويستقطب إليه التائقني إىل االطمئنان.
واألخالق احلميدة تؤ ِمن أجواء الثقة ألهنا متنح املتحلني هبا املقدرة عىل ختطي اإلساءة

واالبتعاد عن األحقاد .

وإذا ما اقرتنت هذه الفضائل باحلكمة والرتوي ،فهي تؤ ِمن مزجيا فريدا يضفي

عىل املتصفني به ملسات من اجلاذبية والسحر جتعله حمط األنظار.

وللشخصية املتزنة دور بالغ األمهية يف تنمية شعور السعادة وحب احلياة،
وبالتايل إحاطة أصحاهبا باجلاذبية والسحر  .وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن الشخصية
املتزنة هي القادرة عىل تقبل تقلبات الظروف بام فيها السقوط والفشل بطيبة خاطر،
وكذلك النظر إىل األمور عن طري العقل واملنط واالبتعاد عن االنفعال.
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إن مواصفات الشخصية القوية والساحرة ،هي مزيج متكامل من املقومات
الفطرية واإلدراكية والصقل اإلجتامعي ،وهذا يعني أهنا من ضمن إمكانيات عمل
الدماغ البرشي السوي ،كام باإلمكان إكتساهبا عن طري تنمية اجتاهات نذكر أمهها:
والتوكل عليه.

 االستعانة باهلل
 أ نصلخح ما بينك وبني اهلل.

 التدرب تدرجي ّيا للتحكم يف اإلنفعاالت الفطرية ،بمعنى االستفادة من
الطباع اإلجيابية ،وكبح السلبية منها.
 تعلم التحيل بروح املسؤولية والثقة بالنفس عن طري اكتساب
املعارف واملهارات وإتقاهنا ،وكذلك املثابرة عىل مساعدة اآلخرين.
 التدرب عىل تقنية اإلصغاء إىل الغري ومشاركتهم مهومهم والتفاعل
الطبيعي مع ظروفهم احلياتية.
 االبتعاد عن االعتداد بالنفس.
 التدرب تدرجيا عىل التفكري اإلجيايب والتحيل بروح املرح والفكاهة.
 االنفتاح قدر اإلمكان عىل العلوم املستحدثة والتطورات العرصية
الكتساب احلضور االجتامعي.
 اإلملام بالثقافة اإلجتامعية والنفسية للتعرف عىل ما يريده اآلخرون.
 االستفادة قدر اإلمكان من األخطاء ،والتحرر تدرجييا من عقدة
اخلوف من املجهول.
 إذا أردت النجاح ضع األمر موضع التحدي.
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 -1أن يؤهل اإلنسان نفسه لتحمل املشكالت والصرب عليها ،وحلها ،بـ:
 بناء الثقة يف النفس.
 اإلعداد الذهني واجلسدي ملا قد يكون.
 املبادرة اإلجيابية ،والثبات عىل الرأي.
 الثبات يف احلوار ،وتعويد النفس ذلك.
 املواجهة للمشكالت بطرق سليمة علمية حكيمة.
 اهلدوء كل اهلدوء يف حل املشكلة ،وعدم االنفعال الرسيع.
 -2دراسة املشكلة دراسة جادة حللها ،وذلك بـ:
 اللجوء إىل اهلل

 ،وطلب املعونة منه.

 التفكري اجلاد يف احللول السليمة.
 معرفة مالبسات املشكلة.
 ترتيب األفكار واحلجج.
 توقع رد الفعل من املخاطب.
 املشورة.
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املحبة أمر فطري ،مركوز يف نفس اإلنسان .حمبة موطنها القلب ،وشعور بامليل
نحو الغري ،فتتبعه اإلرادة نحو املحب ،واملحبوب يستحكم قلوب حمبيه ،ويسلب
مشاعرهم نحوه بإذن اهلل.
واملحبوب شخصية متيل إليها النفوس ،وتتعل هبا القلوب ،تسعد بلقياها،
وتأنس بحديثها ،فقد حصل التواف

بني روحك وروحه عندئذ ،وهذا امليل

واالنجذاب للشخصية املحبوبة تسرتعي االنتباه ،وتستوقف املمحب.
ملاذا يميل الناس إىل هذه الشخصية املحبوبة؟
ملاذا يأنسون بلقياها؟ ملاذا يسعدون بذكرها؟
كيف وصل املحبوب إىل هذه الدرجة؟
وهل يمكن أن تكون شخصية حمبوبة؟
ع نن مسه ني خل نب خن أ خيب صالخحٍ  ،قال :مكنَّا بخعرفة ،فم َّر معم مر نب من ع نب خد ا نلع خز خيز و مهو عىل
ا نملو خس خم ،فقام النَّاس ينن مظرون إخلي خه ،ف مق نل مت خأل خيب « :يا أب خ
ت إخ ِين أرى اهلل ميخب معمر نبن ع نب خد
ن
م
ن
م
خ
خ
ب خيف مق مل خ
وب الن خ
َّاس » ،فقال :س خم نع مت
احل َ ِ
ا نلع خز خيز » ،قال « :وما ذاك؟ » .مق نل مت « :ملا ل مه من ن م
ِّ
َّ َ َ َ َّ َ ح ً َ َ ح َ َ َ َ
ول اهللخ
ث ع نن رس خ
أبا مهر نيرة ميدِ م
ْبيل فقال « :إِِّن
م
 « :إِن اهلل إِذا أحب عبدا دَع ِج ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
أُح ُّ
ب فُ َالنًا فَأحبَّ ُه » ،قال :فيُحبُّ ُه ج حْبيل ،ث َّم ُينَادي ِف َّ
الس َما ِء فيَ ُقـول « :إ َّن اهللَ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
حَ
ُ ُّ ُ َ ً َ َ ُّ ُ َ ُ ُّ ُ َ ح ُ َّ ِ َ ِ ُ َّ ُ َ ُ َ ُ ح َ ُ ُ
َ َ َحَ َ
ح
ُيب فالنا فأ ِحبوه » ،في ِحبه أه ُل السماءِ ،ثم َيوضع َل القبول ِِف اْلر ِض ،وإِذا أبغض
ِ
َحً َ َ ح َ ََُ ُ
ِّ ح ُ ُ َ ً َ ح ح ُ َ ُ ح ُ ُ ح ُ ُ َّ ُ َ
ْبيل ،ثم ينا ِدي ِِف
ْبيل فيقول « :إِِّن أب ِغض فالنا فأب ِغضه » ،فيب ِغضه ِج ِ
َع حبدا دَع ِج ِ
َّ َ ُ ح ُ ُ َ ً َ َ ح ُ ُ َ ُ ح ُ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ َ ُ ح َ ح َ
أهل َّ
ُ
الس َما ِءِ « :إن اهلل يب ِغض فالنا فأب ِغضوه » ،فيب ِغضونه ،ثم توضع َل اْلغضاء ِِف
ح َِ
ح
اْلر ِض » (رواه مسلم).
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احلب خيف مق ملو خ
ب الن خ
ول خيف ناأل نر خ
( ميوض مع ل مه ا نلق مب م
اه نم عنن مه فت خم ميل
َّاس و خرض م
ض) أ خي ن م
إخل ني خه ا نل مق مل خ
وب وت نرىض عنن مه.
َ َ َ َّ ُ َ ح ً
أ َّن رسول اّللخ
اهلل عبدا
قالِ « :إذا أحب
ويف رواية ع نن أبخى مهر نيرة
َّ
َ م
َ
ح
َ
ُ
ُ َ َ ُ
ح َ
َّ َ ُ َّ َ ح
َ َ
ِّ َ ح َ ح َ ح ُ ُ ً َ َّ ُ َ ُ َ
ح َّبة
ْنل َل الم
ت
م
ث
ء
ا
م
الس
ِف
ى
د
ا
ْبيل « :إِِّن قد أحببت فالنا فأ ِحبه » .فين
ِ
ِ
ِ
ِ
ناد َى ِج َِ
َ َ َ َحُ
ح
ح
هلل  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ِِف أه ِل اْلر ِض فذلِك قول ا ِ
ح َ
ُ َحً َ َ
َ َ َح َ َ
يل « :إ ِِّّن قَ حد أَ حب َغ حضتُ
ْب
ﭗ ﭘ ﭙ (مريم.)٦6 :وإِذا أبغض
ِ
اهلل عبدا نادى َ ِج ِ
ح
ُ َ
ح
َ
ح
النًا »َ .فيُنَادى ِف َّ
الس َما ِء ُث َّم َت حْن ُل َ َُل اْلَغض ُ
اء ِِف اْلر ِض »( .رواه الرتمذي،
ف
ِ ِ
ِ
وصححه األلباين).
فالطري الواضح ،واملسار الصالح ،أن يبك اهلل ،فيحبك اخلل  ،فكيف بك
إذا أحبك اهلل؟ ثم كيف إذا أحبك الناس؟ ولكن السؤال هنا :كيف يبني اهلل ،لكي
يبني اخلل ؟ كي حتصل عىل حمبة اهلل البد من التامس هذه املسالك النافعة ،واخلطوات
الرائدة ،فهي الطري اآلمن املوصل للمراد  ،فتأمل اآليات واألحاديث اآلتية:
 -1ﭧ ﭨ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ (آل عمران.)31 :
 -2ﭧ ﭨ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ (البقرة.)1٦0 :
 -3ﭧ ﭨ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ (البقرة.)222 :
 -4ﭧ ﭨ ﮃ ﮄ ﮅ (التوبة.)15١ :
 -0ﭧ ﭨ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ (التوبة.) 4 :
 -6ﯡ ﯢ ﯣ (آل عمران.)146 :
 -7ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ (آل عمران.)10٦ :
 -١ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ (املائدة.)42 :
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 -٦ﭧ ﭨ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ (الصف.)4 :

َّ َ َ َ َ ح َ َ
َ ًّ َ َ ح َ ح ُ
ول اّللخ
ِلا فقد آذنتُه
ِ « :إن
اهلل قال :من َعدى ِِل و ِ
 -15قال :قال ر مس م َّ
َ ح َ َ َّ َ َّ َّ ح َ َ ح ُ َ َ ح َ َ َ َ ُ حَ
َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ ح
ِل ع ُب ِدي بَِش ٍ َء أحب إِِل ِمما افَتضت علي ِه ،وما يزال عب ِدي
بِاْل َ حر ِب ،وما تقرب إ
ِ
َ َ َ َ َّ
َّ ُ َ َ ح َ ح ُ ُ ُ ح ُ َ ح َ ُ َّ
َيتَ َق َّر ُ
َ َّ
ب إ َ َّ
اَّلي
اَّلي ي َ حس َ َم ُع بِ ِه ُ ،وب
َصهُ ِ
ِل بِانلَّ َوافِ ِل حَّت أ ِحبه ،فإِذا أحببته :كنت سمعه ِ
ِ
َ َ ح َ َ َ ح َ َّ ُ َ َ
َ َ َ ُ َّ َ ح ُ َ َ ح َ ُ َّ َ ح
ُح ُ
ِئ
يب َِص بِ ِهَ ،وُيده ال ِِت يب ِطش بِها ،و ِرجله ال ِِت يم َِش بِها ،وإِن سأل ِِن ْلع ِطينه ،ول ِ ِ
ح َ
َ َّ ُ
استَ َعاذ ِِّن ْل ِعيذنه » (رواه البخاري).
َ ح ُ ِّ
َّ َ ُ ُّ ِّ ح
ول اهللخ
 -11قال ر مس م
الرف َق ِِف اْلم ِر ُك ِه »( .رواه
ُيب
ِ « :إن اهلل ِ
البخاري ومسلم).
َح
ح
ح
َّ
ول اهللخ
اهلل ُُي ُّ
ب ال َعبح َد َّ
ِق ،ال َغ َّ
ِن ،اْل ِ َّ
اتل ِ َّ
 -12قال ر مس م
ف » (رواه
ِ « :إن َ ِ
ِ
مسلم).
َ
َ
َّ َ ُ ُّ ح ُ ح َ َ ُ َ
ح
ح ُحَ ح
ُ
ب أن تؤَت ُرخ ُصه ،ك َما يَك َر ُه أن تؤَت َمع ِصيَتُه » (رواه
ُي
ِ « -13إن اهلل ِ
اإلمام أمحد يف املمسند ،وصححه األلباين).
َ َ ُ َ َّ َ َ َّ
َ ََ ح
ول اهلل خ
ت ََمَبَِّت للح ُمتَ َ
حاب ِّ َ
ني ِ َّ
 -14قال ر مس م
ِف،
جل « :وجب
 « :قال اهلل عز و
ِ ِ
ح
َوال ح ُمتَ َ
ِفَ ،وال ُمتَبَاذل َ
جالس َ
ِفَ ،وال ح ُم َ َ
َتاور َ
ني ِ َّ
ين ِ َّ
ني ِ َّ
ِف »(رواه اإلمام أمحد يف املمسند ،
ِِ
ِ
ِ
ِِ
وصححه األلباين).
َّ َ ُ ُّ َ ح ُ َ َ َ ُ ح َ َ َ َ ح
ول اهلل خ
 -10قال ر مس م
ُيب أن يرى أثر نِعم ِت ِه لَع خل ِق ِه »
ِ « :إن اهلل ِ
(رواه اإلمام أمحد يف املمسند ،وصححه األرنؤوط ،وحسنه األلباين).
َّ
ح
ول اهللخ
اهلل ُُي ُّ
ب َس حم َح حاْلَيحع َس حم َح ِّ َ
 -16قال ر مس م
الِّشا ِء َسم َح
 « :إِن َ ِ
ِ
حَ َ
القضا ِء » (رواه الرتمذي واحلاكم وصححه ،ووافقه الذهبي واأللباين).
َّ َ ُ ُّ ح ح
ول اهللخ
 -17قال ر مس م
ب ال َوت َر» (رواه أبو داود ،وصححه
ُي
ِ « :إن اهلل ِ
األلباين).
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َّ َ ُ ُّ َ َ َ ح َ ُ َ َ ح َ َ
ح
ْشاف َهاَ ،ويَك َر ُه
ور وأ
ِ « :إن اهلل ِ
ُيب مع ِاِل اْلم ِ

ول اهللخ
 -1١قال ر مس م
ح َ
َسف َساف َها » (رواه الطرباين ،وصححه األلباين).
َ ُ ُّ َ َ َ ح َ ح َ
ََ ح
َّ
ول اهللخ
ك َرهُ
 -1٦قال ر مس م
ق  ،وي
اِل اْلخــال ِ ِ
ِ « :إن اهلل ِ
ُيب مع ِ
ح َ
َسف َساف َها » (رواه احلاكم ،وصححه األلباين).
 -25عن سه خل ب خن سع ٍد الس خ
ر مج ٌل فقال « :يا
قال :أتى النَّبخ َّي
اع خد ِي
ن َّ
ن ن ن
خ
خ
خ
خ خ
َّاس » ،فق ـ ـال ر مس ـ ـ م
ول
اهلل وأح َ َّبني الن م
ر مس ـ ـول اهلل مد َّلني عىل عم ـ ٍل إخذا أنا عم نل مت مه أح َّبني م
ُ ُّ َ
 «:ح
اهللخ
ك انلَ ُ
ادل حنيَا ُ َّ َ ُ َ ح َ ح َ
از َه حد ِف ُّ
يما ِف أي ح ِدي َّ
اس»
ُيب
انل ِ
اس ِ
ِ
ُيبك اهلل ،وازهد ِف ِ
ِ

(صحيح رواه ابن ماجه وغريه ،وصححه األلباين).
َ ح ُ ُ
 -21عن خ
ْبك حم
َّبي
عبد اهلل بن عمرو
قال « :أال أخ ِ
عن الن ِ
َ ِّ ُ ح َ
حَ ُ
ك حم م ِِّن ََمحل ًسا ي َ حو َم القيَـ َ
ام ِة؟ » ،ق ـا ملوا « :بىل » ،قـال:
هلل وأقر ِب
ِ
بأحبكم إَل ا ِ
ِ
ِ
ُ ُ ًُ
َ ح
« أح َسنُكم خلقا » (رواه ابن حبان ،وحسنه األلباين).
َ ُ ح ُ حُ ُ َ ُ ح ُ ح
ول اهللخ
 « :صلَ ُة َّ
اْل َو َ ح ُ َ
وقال ر مس م
ان
ن
س
ح
و
ق
ل
اْل
ن
س
ح
و
م
ح
الر
ِ
ِ
ِ
ار يعمر ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ح
ِّ َ َ َ َ َ
ح َ
ار » (رواه اإلمام أمحد يف املمسند ،وصححه األلباين).
ادليار ،وي ِزيد ِ
ان ِِف اْلعم ِ
والنفوس جمبولة عىل حمبة صاحب اخلل احلسن ،ومن هنا عليك أن تنتبه هلذه
اجلواهر من الفوائد والنفائس املكنونة يف داخل قلبك ،وخترجها من داخلك لتصل إىل
درجة املحبة:
 -1ﭧ ﭨ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ (آل عمران.)10٦ :
َ َ ح ُ ُ َ ح َّ َ
َ ُح
ُح
ول اهللخ
 -2قال ر مس م
 « :ال تدخلون اْلَنة َح ََّّت تؤ ِمنُواَ ،وال تؤ ِمنُوا َح ََّّت
َ
َ
ح
َ
َ
َ
ح
َ
َ
ُ
َ َ ُّ َ َ َ َ ُ ُّ ُ ح َ
َ ُُ ُ َ َح
َّ َ َ ح َ ُ
ُ
ح
ح
ح
َتابوا ،أوال أدلكم لَع ْ ٍء إِذا فعلتموه َتاببتم :أفاوا السالم بينكم » (رواه
مسلم).
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 -3يقولون إن أردت أن تأرس قلب حمدثك ،فاجعله يتحدث وأحسن االستامع

له "فإذا أردت أن يبك الناس ،فكن مستمعا جيدا ،وشجع حمدثك عىل الكالم عن
نفسه.
ب م
ويرتم.
 -4اضبط نفسك أن تلتزم باملواعيد ،فالدقي يف موعده مي م
 -0كن كريام إذا زارك الضيف وأحسن اللقاء به.
 -6تبادل اهلدايا مع حمبيك ،فإنه مغذ قوي للمحبة.
 -7بث احلامس والتشجيع للعمل الذي يقدمه حمدثك ،ألن هذا املدح والثناء
والتحميس باحلسنى وبام هو له أهل مخيتزن يف ذاكرة حمدثك وتتجاوب أصداؤه يف
صدره عىل مر السنني نغام حلوا ال ينسى.
 -١مغض الطرف عن اهلنات ،وال تتعقب زالت اللسان ،وسقطات الكالم.
 -٦أصلح ما بينك وبني ربك سبحانه يصلح اهلل ما بينك وبني الناس.
 -15حماولة التعامل مع كل إنسان بام يلي به ،يف حدود الرشع -3 .عامل
الناس كام حتب أن يعاملوك.
 -11اهلدوء عند املواقف التي تستدعي الثورة والغضب .فال تغضب.
 -12احرص عىل حسن العبارة ،وصحة األسلوب يف احلديث مع اآلخرين.
 -13تكلم فيام جيب وقت وجوبه ،ود نع مه وقت عدم احلاجة إليه؛ فإنه ألطف
للسامع.
 -14احرص يف حديثك عىل الشواهد من الكتاب السنة ،وأحاديث العرب
وأخبارهم وأشعارهم وأمثاهلم وطرائفهم.
 -10الصدق يف الوعد.
 -16التواضع والبساطة يف التعامل مع اآلخرين.
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 -17إنزال الناس منازهلم.
 -1١حسن املظهر واملخرب  ،عىل أال يكون هناك مبالغة يف ذلك ،فام زاد عن
حده انقلب إىل ضده.
 -1٦كن موضع الرتحيب أينام حللت .أظهر اهتامما بالناس.
 -25إذا أردت ان يرس بك الناس .تكلم فيام يرسهم ويلذ هلم.
 -21اذا أردت ان يبك الناس يف احلال ،أسبغ التقدير عىل الشخص اآلخر
واجعله يس بقيمته.
 -22لكي تكسب انسان اىل وجهة نظرك.
 دعه حمتفظا بامء وجهه.
 دعه يتوىل دفة احلديث.
 الجتادل .واعلم أن أفضل السبل لكسب جدال هو جتنبه.
 اعرتف بخطئك إن كنت خمطئا.
 اسأل أسئلة حتصل من ورائها عىل الغجابة بنعم.
 -23إذا كان قلب أحد ميل ٌء باحلقد والبغضاء عليك فلن تستطيع أن تكسبه اىل

وجهة نظرك بكل مايف الوجود من منط  .ولكن .عامله برف ولني ودع الغضب
والعنف وستصل اىل قلبه.
 -24لكي حتصل عىل روح التعاون دع الشخص اآلخر يس أن الفكرة
فكرته.
 -20الشخص الذي يبدو انه مشاكس وعنيد يمكن أن يصبح منصفا خملصا
إذا أنت عاملته عىل أنك منصف خملص .أي حاول حتفيز الدوافع النبيلة لدهيم.
 -26لكي تؤثر يف سلوك إنسان ،أسبخ نغ عليه ذكرا حسنا يقم عىل تدعيمه.
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 -27لكي حتفز الناس إىل النجاح .امتدح أقل إجادة تراها وكن خملصا يف

تقديرك ومديك وبث األمل يف نفوسهم بلفت أنظارهم إىل مواهبهم املكبوتة.
 -2١لكي متلك زمام الناس دون أن تيسء إليهم أو تستثري عنادهم:
 ابدأ بالثناء الطيب والتقدير املخلص.
 تكلم عن أخطائك أوال قبل أن تنتقد الشخص اآلخر.
 الفت النظر اىل أخطاء اآلخرين من طرف خفي وبلباقة.
 قدم اقرتاحات مهذبة وال تصدر أوامر رصية.
 اجعل اخلطأ الذي تريد إصالحه يبدو ميسور التصحيح
واجعل العمل الذي تريده أن ينجزه يبدو سهال هينا.
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االستيعاب هو قدرة الدعاة عىل اجتذاب الناس وربحهم عىل اختالف عقوهلم
وأمزجتهم وطبقاهتم وثقافاهتم  ...إلخ .فالناس خيتلفون اختالفا نوعيا يف كل يشء :يف
نمط التفكري ،يف مستوى العيش ،يف طبيعة املزاج ،يف معيار الذكاء ،يف كافة القدرات
احلسية والنفسية.
والداعية الناجح هو القادر عىل اإليغال والتأثري بدعوته وفكرته يف الناس كل
الناس عىل اختالف مشارهبم وطبائعهم ومستوياهتم وعىل اجتذاب مساحة كربى من
اجلامهري واستيعاهبا فكريا وحركيا.
وبذلك يكون االستيعاب قدرة شخصية وصفة إيامنية ومنة ربانية تساعد
الدعاة وجتعلهم منارات هدى يف جمتمعاهتم وأقطاب رحى يف مواطنهم يستقطبون
الناس ويلتف من حوهلم الناس .والقدرة عىل االستيعاب تعترب املؤهل األول واألهم
يف شخصية الداعية .وبدوهنا ال يكون داعية وال تكون دعوة.

املستقرئ للقرآن الكريم ولسرية الرسول

وأصحابه

يقف عىل

فنون لالستيعاب منها:
 -1توجيه اهلل

للداعي باستيعاب املدعو وإن كان عىل شاكلة فرعون ﭧ

ﭨ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ (طه-34:
.)33
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فن االستيعاب

لشاب رغب يف احلصول عىل إذن بمامرسة الفاحشة:
 -2استيعابه
َف َق َالَ « :يا َر ُس َ
ول اهللي،
َق َال :إي َّن َفتى َش ًّابا َأتَى النَّبي َّي
َع ْن َأ يِب ُأ َما َم َة
ُْْ
الزنَا »َ ،ف َأ ْق َب َل ا ْل َق ْو ُم َع َل ْي يه َف َز َج ُرو ُه َو َقا ُلواَ « :م ْهَ .م ْه »َ .ف َق َال « :ادن ْه ْ»َ ،فدَ نَا يمنْ ُه
ائ َْذ ْن يِل بي ِّ
َ
ُ
ُ ُّ ُ ّ َ
ِ؟ »َ .ق َالَ « :ال واللي ،جع َلن ي
اهلل يفدَ ا َء َك ».
ي
ْ
ْلم
ُتبه ِ ْ
َق يريباَ .ف َج َل َس َق َال « :أ ِ
َ
َ
َ
ُ
َ َ َّ ُ ُ َ ُ ُ َّ
ُْيبُّونه ِْلم َهاتِ ِه ْمْ».
َق َالْ« :وَلْانلاس ِ
َ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ
َق َال « :أفت ِحبه َِْلبنتِِ؟ ».
َق َالَ « :ال واللي ،يا رس َ ي
ي
اهلل يفدَ ا َء َك ».
َ
َ َ ُ
ول اهللَ ،ج َع َلني ُ
َ
ُ
َ
ُ َ
ُ
ُْيبُّونه ِِْلَناتِ ِه ْْم ».
َق َالَ « :وَلْانلَّاس ِ
َ َ ُ ُّ ُ ُ ْ َ
ِ؟ »َ .قـ ـ ـ ـ َالَ « :ال واللي ،جع َلن ي
اهلل يفـ ـ ـدَ ا َء َك ».
ي
َق َال « :أفت ِحبه ِْلختِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ َ َّ ُ ُ َ ُ َ
ُْيبُّونه ِْلخ َواتِ ِه ْْم ».
َق ـ ـ َال « :وَل ْ
ْانلـاس ِ
َق ـ ـ َالَ « :أ َفت ي
ُح ُّب ُه ل ي َع َّمتي َك؟ ».
ي
ي
اهلل فيدَ ا َء َك ».
َق َالَ « :ال َواللَ ،ج َع َلني ُ
َ َ َّ ُ ُ َ ُ
ُْيبُّونهْ ِل َع َّماتِ ِه ْْم ».
َق َال « :وَلْانلاس ِ
َ َ ُ ُّ ُ َ َ
ِْلَاَلِِ؟ ».
َق ـ َال « :أفت ِحبه ِ
ي
ي
اهلل يف ـ ـدَ ا َء َك ».
َق ـ ـ َالَ « :ال َواللَ ،ج َع َلني ُ
َ َ َّ ُ ُ ُّ َ ُ َ
ِْلَاَلتِ ِهمْ ».
ُْيبونه ِ
َق ـ ـ ـ ـ َال « :وَلْانلاس ِ
ُ َّ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َ ّ ْ َ ْ َ ُ َ َ ّ ْ َ ْ َ ُ
ج ْه ».
َف َو َض َع َيدَ ُه َع َل ْي يه َو َق َال « :اللهمْاغ ِفرْذنبهْوطهرْقلبهْ،وحصنْفر
ي
ي ي
يشء( .رواه اإلمام أمحد يف املُسنَد،
َف َل ْم َي ُك ْن َب ْعدُ َذل َك ا ْل َفتَى َي ْلتَف ُت إ ََل َ ْ
وصححه األلباين).
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للناس وفق طباعهم وإفرازاهتا:
 -4استيعابه
ول الل ي
ي
ي
ي
ف َعن َأن ي
إي ْذ َجا َء
َس ْب ين َمالك َق َالَ :ب ْين ََام ن َْح ُن يف ا ْمل َْس يجد َم َع َر ُس ي َّ
ول اللي
َأ ْعر ياِب َف َقام يب ُ ي
ي
َ « :م ْه َم ْه ».
ول يف ا ْمل َْس يجدَ ،ف َق َال َأ ْص َح ُ
َ ٌّ َ َ ُ
اب َر ُس ي َّ
ُْ ُ َ
ول اللي
وه ».
وهُْ،د ُع ُْ
َ « :لْتز ِرم ْ
َق َال َر ُس ُ َّ
َّ َ
َْ َ َ
ول الل ي
اجد َْلْ
َف َ ََتكُو ُه َحتَّى َب َال ُث َّم إي َّن َر ُس َ َّ
َد َعا ُه َف َق َال َل ُه « :إِن ْه ِذهِ ْالمس ِ
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ
ْو َّ
ْو َ
ْوقِ َر َ
الصال ِة َ
ج َّل َ
لل ْ َع َّز َ
ت َ ْصلُ ُح ْل ِ َ ْ
اء ِةْ
ِْلك ِْر ْا ِْ
اِْه ِ ِ
َش ٍء ْ ِمن ْهذاْاِلو ِل ْوَل ْالقذ ِْر ْإِنم ِ
ُْ
ول اللي
.
الق ْر ِْ
آن » َ -أ ْو ك ََام َق َال َر ُس ُ َّ
َف َأ َم َر َر ُجال يم َن ا ْل َق ْو يم َف َجا َء بيدَ ْلو يم ْن َماء َف َشنَّ ُه َع َل ْي يه » .رواه مسلم.
َ :أ َّن َأ ْع َرابي ًّيا َب َال ييف ا ْمل َْس يج يد َف َث َار
وقد جاء يف رواية البخاري عن أِب هريرة
َ
َ ُ ُ َ ْ ُ ََ َْ َ
ْذنُوبًاْم ْن َ
ول اللي
ي
ي
ْماءٍْ
 « :دعوهْوأه ِريقواْلَعْبو ِ ِِل
ِ
إي َل ْيه الن ُ
َّاس ل َي َق ُعوا بيه َف َق َال َهلُ ْم َر ُس ُ َّ
َْ َ ْ
ْ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ّ
ين ».
ِّس َْ
ع
واْم
ث
ع
ب
ْت
م
ل
ْو
ين
ِّس
ي
ْم
م
ت
ث
ع
اْب
م
ن
إ
ف
ْ
؛
ْ
ء
ا
ْم
ن
م
الْ
ج
أوْس
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 -3استيعابه للتابع املخطئ ممن يشفع له تارخيه الناصع:
كام يف قصة حاطب بن أِب بلتعة

.

 -5استيعابه املنافق املظهر إسالمه:
عندما َق َال َع ْبدُ َّ ي ُ
ِب ْاب ُن َس ُل َ
ولَ « :ل يئ ْن َر َج ْعنَا إي ََل امل يَدين يَة َل ُي ْخ ير َج َّن األَ َع ُّز
الل ْب ُن أ َ ٍّ
الليَ :د ْعنيي َأ ْ ي
َف َقا َم ُع َم ُر َف َق َالَ « :يا َر ُس َ
ْض ْب ُعن َُق َه َذا
ول
يمن َْها األَ َذ َّل »َ ،ف َب َل َغ النَّبي َّي
َّ
َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ
حابَ ْه » (رواه
 « :دعهَْ،لْيتحدثْانلاسْأنُْممداْيقتلْأص
املُن يَاف يق »َ ،ف َق َال النَّبي ُّي
البخاري ومسلم).

للتائب وإن زنا ،وذلك كام يف قصة ماعز والغامدية:
 -6استيعابه
ول اهللي
َأ َّن م ي
اع َز ْب َن َماليك ْ َ
األ ْس َل يم َّيَ ،أتَى َر ُس َ
َ ،ف َق َالَ « :يا
َع ْن ُب َر ْيدَ َة
َ
َر ُس َ
َ ،ف َل َّام ك َ
َان
ول اهللي ،إي ِّين َقدْ َظ َل ْم ُت َن ْف يِسَ ،و َز َن ْي ُتَ ،وإي ِّين ُأ يريدُ َأ ْن ُت َط ِّه َر يين »َ ،ف َر َّد ُه
ول اهللي
ول اهللي ،إي ِّين َقدْ َز َن ْي ُت »َ ،ف َر َّد ُه ال َّثانييَ َةَ ،ف َأ ْر َس َل َر ُس ُ
يم َن ا ْل َغ يد َأتَا ُهَ ،ف َق َالَ « :يا َر ُس َ
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ون بي َع ْق يل يه َب ْأساُ ،تن يْك ُر َ
إي ََل َق ْو يم يهَ ،ف َق َالَ « :أتَ ْع َل ُم َ
ون يمنْ ُه َش ْيئا؟ » َف َقا ُلواَ « :ما َن ْع َل ُم ُه إي َّال
َو ييف ا ْل َع ْق يل يم ْن َص ي ي
احلينَا يف َيام ن َُرى »َ ،ف َأتَا ُه ال َّثال ي َث َةَ ،ف َأ ْر َس َل إي َل ْي يه ْم َأيْضا َف َس َأ َل َعنْ ُهَ ،ف َأ ْخ َ ُربو ُه
َّ
ي
ي
ي
ي
ي
َأنَّ ُه َال َب ْأ َس بيهَ ،و َال بي َع ْقلهَ ،ف َل َّام ك َ
الرابي َع َة َح َف َر َل ُه ُح ْف َرةُ ،ث َّم َأ َم َر بيه َف ُرج َم.
َان َّ
ت ا ْل َغ ي
َفجاء ي
ام يد َّي ُةَ ،ف َقا َل ْتَ « :يا َر ُس َ
ول اهللي ،إي ِّين َقدْ َز َن ْي ُت َف َط ِّه ْر يين »َ ،وإي َّن ُه َر َّد َها،
َ َ
اعزاَ ،فواللي
ول اهللي ،يِل تَرد يين؟ َلع َّل َك َأ ْن تَرد يين كَام ردد َت م ي
َان ا ْل َغدُ َ ،قا َل ْتَ « :يا َر ُس َ
َف َل َّام ك َ
َ
َ
َ ُ ُّ
ُ َّ َ َ َ ْ َ
الصبي ِّي ييف يخ ْر َقة،
إي ِّين َحلُ ْب َىل »َ ،ق َال « :إي َّما َال َفا ْذ َهبيي َحتَّى تَلي يدي » َ ،ف َل َّام َو َلدَ ْ
ت َأتَ ْت ُه بي َّ
يي ي
ي ي ي
الصبي ِّي
َقا َل ْتَ :ه َذا َقدْ َو َلدْ ُت ُهَ ،ق َال « :ا ْذ َهبيي َف َأ ْرضعيه َحتَّى َت ْفطميه » َ ،ف َل َّام َف َط َم ْت ُه َأتَ ْت ُه بي َّ
ي
ي ي ي ي
الصبي َّي
ْس ُة ُخ ْبزَ ،ف َقا َل ْتَ « :ه َذا َيا نَبي َّي اهلل َقدْ َف َط ْم ُت ُهَ ،و َقدْ َأك ََل ال َّط َعا َم »َ ،فدَ َف َع َّ
يف َيده ك ْ َ
ي
يي
ي
ُوها.
َّاس َف َر ََج َ
إي ََل َر ُجل م َن ا ْمل ُ ْسلمنيَ ُ ،ث َّم َأ َم َر يهبَا َف ُحف َر َهلَا إي ََل َصدْ ير َهاَ ،و َأ َم َر الن َ
َفي ْقبي ُل َخاليدُ بن ا ْلول ي ي
يد بي َح َجرَ ،ف َر َمى َر ْأ َس َها َف َتن ََّض َح الدَّ ُم َع َىل َو ْج يه َخاليد َف َس َّب َها،
ْ ُ َ
ُ
َفس يمع نَبيي اهللي
اهاَ ،ف َق َالَ « :م ْهال َيا َخاليدُ َ ،ف َوا َّل يذي َن ْف يِس بي َي يد يه َل َقدْ ت ََاب ْت ت َْو َبة
َس َّب ُه إي َّي َ
َ َ ُّ
ي
ب َمكْس َل ُغ يف َر َل ُه » ُ ،ث َّم َأ َم َر يهبَا َف َص َّىل َع َل ْي َهاَ ،و ُدفين َْت( .رواه مسلم).
َل ْو ت ََاهبَا َصاح ُ
ََ ْ
ي
َت؟ » َف َق َال « :لقدْ
ويف روايةَ :ف َق َال َل ُه ُع َم ُر « :ت َُص ِِّّل َع َل ْي َها َيا نَبي َّي اهلل َو َقدْ َزن ْ
َ َ ْ ًََْ َْ ُ َ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ً َْ َ َ
ْو َجدتْت ْوبَةْأفضلْ
تْتوبةْلوْق ِسمتْبْيْسب ِعْيْ ِمنْأه ِلْالم ِدين ِةْل ْو ِسعتهمْ،وهل
تاب
ََ َ
ْ َْ َ َ ْ َْ
َ
اْللْتعاَل؟ » (رواه مسلم).
ِمن ْْأنْجادتْبِنف ِسه ِ ِْ
 -7استيعابه الختالف أصحابه يف فهم مراده

:

َ
َلنَا َ ََّلا َر َج َع يم َن األَ ْح َز ي
ابَ « :لْ
َ ،ق َالَ :ق َال النَّبي ُّي
َع ين ْاب ين ُع َم َر
ُ َ ّ َ َّ َ َ ٌ َ ْ َ َّ
َ ََُْ َ
ْص ييف ال َّط ير ييقَ ،ف َق َال
يصلْي ْْأحد ْالعْص ْإَِل ِِْف ْب ِِن ْقريظ ْة »َ ،ف َأ ْد َر َك َب ْع َض ُه ُم ال َع ُْ
َب ْع ُض ُه ْم « :الَ ن َُص ِِّّل َحتَّى ن َْأتي َي َها »َ ،و َق َال َب ْع ُض ُه ْمَ « :ب ْل ن َُص ِِّّلَِ ،ل ْ ُي َر ْد يمنَّا َذل ي َك »َ ،ف ُذكي َر
ِّف و ي
احدا يمن ُْه ْم(.رواه البخاري ومسلم).
ليلنَّبي ِّي
َ ،ف َل ْم ُي َعن ْ َ
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بعضهم لبعض عند تباين مواقفهم:
 -8استيعابه الصحابة
ول اهللي
ي
َ ،ق َالُ « :كنَّا َن ْغ ُزو م َع رس ي
ييف َر َم َض َ
ان،
اْلدْ ير ِّي
َع ْن َأ يِب َسعيد ْ ُ
َ َ ُ
ي
ي
ي
ي
ي ي
ي
الص يائ يمَ ،ي َر ْو َن َأ َّن
الصائ ُم َع َىل ا ْمل ُ ْفط يرَ ،و َال ا ْمل ُ ْفط ُر َع َىل َّ
الصائ ُم َومنَّا ا ْمل ُ ْفط ُرَ ،ف َال ََييدُ َّ
َفمنَّا َّ
َم ْن َو َج ـ ـدَ ُق َّوة َف َصا َمَ ،ف يإ َّن َذل ي َك َح َس ٌن َو َي َر ْو َن َأ َّن َم ْن َو َج ـدَ َض ْعفاَ ،ف َأ ْف َط َر َف يإ َّن َذل ي َك
وجد عىل فالن)َ :غ يضب عليه ي
وكرهه.
َح َس ٌن » (رواه البخاري ومسلم)َ ( .
الذي ال شك فيه أن الدعاة كبقية الناس يتفاوتون يف قدراهتم عىل االستيعاب.
ولكن الذي البد منه كذلك أن يتمتع كل داعية بحد أدنى من القدرة عىل االستيعاب
ألنه بغريها ال يكون داعية أو عامال يف إطار الدعوة.
إن عدم توفر احلد األدنى من القدرة عىل االستيعاب قد ال جتعل الداعية عقيم
اإلنتاج عديم الفائدة فحسب ،بل قد جتعله مسيئا لإلنتاج مسببا الرضر لإلسالم
واملؤسسات الدعوية عىل حد سواء .فكم من أناس اعتربوا دعاة أو عاملني يف احلقل
اإلسالمي أْضوا وِل ينفعوا وهدموا وِل يبنوا ونفروا وِل يبرشوا وكانوا حجة عىل
الدعوة بني أبنائها وأعدائها.
وكم من آخرين عاشوا يف أجواء الدعوة وهنلوا من مبادئها ولكن دون أن
ينقلوا أجواءها ومبادئها خطوة واحدة خارج إطارها.
وهناك آخرون كانوا يف الدعوة وكانت هبم الدعوة وعاشوا فيها وعاشت هبم.
أوئلك هم الدعاة حقا وأوئلك هم رجاهلا والذين حيتاج اإلسالم إليهم وإَل أمثاهلم
لرفع رايته وبناء دولته وإقامة حجته عىل العاملني.
وتفاوت القدرة عىل االستيعاب يف الناس كتفاوت القدرة عىل ذلك اآلنية
فهناك إناء واحد يمكن أن يستوعب ماال تستوعبه مئات اآلنية األخرى كام أن هنالك
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داعية يمكن أن يستوعب من الناس ما ال يقدر عىل استيعابه مئات العاملني يف احلقل
اإلسالمي.
والعالقة بني االستيعاب ونجاح الدعوة عالقة جذرية إذ ال نجاح بدون قدرة
عىل االستيعاب .واملؤسسات الدعوية الغنية بالدعاة القادرين عىل اجتذاب الناس إَل
اإلسالم يصبح حظها من النجاح ومن حتقيق أهدافها قويا إذا ما توفرت هلا املناخات
الالزمة والرشوط األخرى.
وعكس ذلك كذلك حيث أن الدعوة الفقرية بالدعاة القادرين عىل استيعاب
َمن حوهلم قد تبقى عقيمة حمدودة االنتشار واآلثار إَل أن يقبض اهلل هلا رجاال تتوافر
لدهيم أسباب اهلداية والتأثري واالستيعاب.

االستيعاب اْلارجي استيعاب من هم خارج املؤسسات الدعوية  ،أما
االستيعاب الداخِّل فهو استيعاب الناس العاملني داخل املؤسسات الدعوية .
إن كال املجالني يتمم بعضه بعضا وكالمها مهم وحيتاج إَل قدرة فائقة عىل
االست يعاب ونجاح الدعوة والداعية مرشوط بامتالك زمام املجالني والتفوق يف
املحيطني معا إذ ال قيمة لالستيعاب اْلارجي إن ِل يالزمه استيعاب داخِّل.
إن االستيعاب اْلارجي أشبه بتسوق املواد اْلام وهتيئتها وحتضريها من أجل
أن تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة صناعتها وتصنيعها.
وعملية االستيعاب الداخِّل -أي التصنيع  -هي التي حتفظ اْلامات من التلف
وهي بالتاِل التي تعطيها القيمة حيث تصبح قادرة عىل أن تو َظف يف جماالت العمل
اإلسالمي املتلفة .وإال فام قيمة أطنان من احلديد واألسمنت والرمل إن ِل تتوفر
(ورشة) العمل التي حتيلها أبنية وجسورا ومرافق عامة؟ وما قيمة أكداس من اْلضار
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والزيوت واألسامك واحلبوب إن ِل يتوفر الطهاة الذين يصنعون منها األطعمة واَلآكل
الشهية.
من هنا يمكن القول بأن االستيعاب اْلارجي هو عمل استقصائي توجيهي
حتضريي يف حني أن االستيعاب الداخِّل هو عمل تكويني تصنيعي أسايس .وإن لكل
جمال من هذين املجالني متطلبات ورشوطا تبعا ملهمة وأهداف كل منهام.
إن محل الدعوة إَل الناس وجعلهم يؤمنون هبا ويثقون ويتأثرون ومن ثم
يلتحقون ويعملون وَياهدون ويضحون عملية صعبة وشاقة وحتتاج إَل قدرات
ومتطلبات خمتلفة .ومن توفرت فيه هذه الرشوط أو أكثرها كان داعية موفقا ناجحا
قادرا عىل استيعاب الناس واستقطاهبم حول اإلسالم وحول الدعوة وبقدر تكاثر هذه
العينات من الدعوة بقدر ما يكون استيعاب الدعوة للناس أكرب وأثرها فيهم أبعد
وأكثر.
ويمكن حتديد أبرز املتطلبات التي حيتاجها الدعاة يف عملية االستيعاب
واالستقطاب هذه:
أوال :الفقه يف دين اهلل:
إن املسلم كيام يكون داعية إَل اهلل

بحق مستقيام عىل الْصاط راشدا

مسَتشدا حيتاج أوال وقبل كل شئ إَل قدر مقبول من الفقه يف دين اهلل.
فاستبانة احلالل من احلرام واْلري من الرش ومعرفة الفرائض والواجبات والسنن
والعقائد واألحكام وهي املنارات اهلادية عىل طريق الدعوة والداعية جتتاح كلها إَل فقه
يف اإلسالم.
ثم هل يمكن أن يكون الداعية داعية إَل اهلل بصدق كان جاهال ملبادئ اإلسالم
وأصوله وقواعده وأحكامه وترشيعاته وحالله وحرامه؟ إن اجتذاب الناس إَل
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اإلسالم أوال هو األساس وهو الطريق الصحيح حيث َيعلهم مسلمني مرتبطني
باإلسالم متشبثني به كائنا ما كانت الظروف يف حني أن اجتذاهبم إَل املؤسسات
الدعوية أوال سيجعل والءهم للمؤسسة وليس لرشع اهلل

.

إن الداعية معرض ألن يستفتى ويسأل عن أمور كثرية فهل يفتى وَييب برأيه
أم باإلسالم؟ فإن كان جاهال بدين اهلل فهل تنعقد له اإلمامة عىل املسلمني ويكون له
األثر فيهم؟ ثم إنه قبل هذا هل يمكن أن يكون قدوة للناس بعمله إن ِل يكن عىل علم
برشيعة اإلسالم .وهل يكون العمل بالرشيعة من غري علم للرشيعة.؟
إن الفقه يف دين اهلل واملعرفة العامة متكنان الداعية من خماطبة الناس عىل قدر
عقوهلم بعد معرفته لعقوهلم ومن مالمسة قلوهبم بعد معرفة ما خياجلها وما يساورها.
والداعية الذي ال يملك من املفاتيح ما يفتح به العقول والقلوب لن يتمكن من
اجتذاب أصحاهبا واستيعاهبم وستبقى دعوته هلم صيحة يف واد ونفخة يف رماد.
ومن الفقه يف دين اهلل التزود بالثقافات واملعارف املختلفة والتي من شأهنا أن
تساعد الداعية عىل اجتذاب كل الناس عىل خمتلف ثقافاهتم وميوهلم وبخاصة يف عْص
تعددت فيه االجتاهات وكثرت الفلسفات وغدا التأثري يف الناس واجتذاهبم ليس باألمر
السهل بل وحيول دونه مائة سؤال وألف شبهة وشبهة.
إن اقتحام العقول والنفوس أصعب بكثري من اقتحام املواقع والثغور وإذا
كانت تلك حتتاج إَل معدات خمتلفة ومهارات فائقة وخربات واسعة فإن هذه حتتاج إَل
أكثر يف كل املجاالت.
يف احلرب يواجه اجلندي عدوا واحدا يف مواقع حمددة وبأسلحة حمددة .أما يف
عمل الدعوة فيواجه الداعية أنواعا شتى من اْلصوم واألعداء بأسلحة شتى وأساليب
شتى كام يواجه مرىض بعلل شتى ومعقدين من مشكالت شتى .فهذا ماركِس .وذاك
قومي وغريه اشَتاكي أو رأسامِل أو علامين إَل ما ال هناية له من االنتامءات األخرى.
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وهذا عاِل مغرور بعلمه .وذاك جاهل وَيهل أنه جاهل .واآلخر غبي أو ذكى.
الخ .وهذا مريض نفسيا .وغريه مريض جنسيا .وسواه مريض عاطفيا .وآخر مريض
عصبيا الخ .وهذا غنى أبطره غناه واآلخر فقري سحقه فقره أو جعله حاقدا عىل الناس
َجيعا وغريه زاهد يف الدنيا متخل عنها ألعداء اهلل .وهذا عائِّل النزعة .وسواه عرقي
الطلعة .واآلخر عشائري الرشعة.
وهذا جرئ إَل حد التهور .وسواه جبان .وما بينهام من الطباع أشكال وألوان.
وهكذا َيد الداعية نفسه يف مستشفي كبري تغص باملرىض واملعاقني واملشوهني
واملعقدين .وهذا ميدانه وهذه مسئوليته و َقدَ ره .وهو حيتاج أول ما حيتاج لسلوك هذا
الطريق بعد اإليامن باهلل والثقة به واالتكال عليه إَل قدر من العلم والثقافة والدراية
والفكر واْلربة واإلطالع ألهنا َجيعا تعينه عىل مالمسة الداء بالدواء الالزم ومواجهة
املشكلة باحلل احلاسم وبغري ذلك سيخبط خبط عشواء ويزيد بلة واملشكلة تعقيدا وال
حول وال قوة إال باهلل.
ثانيا :القدوة احلسنة:
والداعية ال بد وأن يكون قدوة حسنة يف الناس كيام يتمكن من التأثري فيهم
واستقطاهبم واستيعاهبم .فالناس ال يتأثرون بلسان املقال بقدر ما يتأثرون بلسان احلال.
فالذي يدعو الناس إَل مكارم األخالق وأخالقه سيئة لن تكون دعوته مستجابة ولن
يلقى إال الصد واإلعراض .والذي حيض الناس عىل البذل والتضحية والعطاء وهو
شحيح لن يلقى أذنا صاغية يف الناس أَجعني .والذي يدعو الناس إَل التواضع وهو
خمتال فخور وإَل إيثار وهو صاحب أثرة وإَل الصدق وهو كذاب وإَل األمانة وهو
خائن وإَل االستقامة وهو منحرف وإَل الطاعة وهو عاص وإَل التامس احلالل الطيب
وهو غارق يف املحرمات واْلبائث .إن إنسانا كذلك قد يتمكن من خداع الناس حينا
ولكنه لن يتمكن من خداعهم يف كل حني.
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إن استقامة الداعية هي رس نجاح دعوته وهي املؤهل األهم إلمامته ،وهي

العامل األقوى يف هدايته .ﭧ ﭨ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ (الشورى.)15 :
ﯦ ﯧ أي :فللدين القويم والْصاط املستقيم ،الذي أنزل اهلل به
كتبه وأرسل رسله ،فادع إليه أمتك وحضهم عليه ،وجاهد عليه ،من ِل يقبله،
ي
موافقة ألمر اهلل ،ال تفريط وال
ﯩ بنفسك ﯪ ﯫ ﯬ أي :استقامة
إفراط ،بل امتثاال ألوامر اهلل واجتنابا لنواهيه ،عىل وجه االستمرار عىل ذلك ،فأمره
بتكميل نفسه بلزوم االستقامة ،وبتكميل غريه بالدعوة إَل ذلك.
ختصيص له.
أمر ألمته إذا ِل َي ير ْد
ومن املعلوم أن أمر الرسول
ٌ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ أي :أهواء املنحرفني عن الدين ،من الكفرة واملنافقني إما
باتباعهم عىل بعض دينهم ،أو بَتك الدعوة إَل اهلل ،أو بَتك االستقامة.
والقرآن الكريم يزخر بتهديد ووعيد من خيالف فعله قوله والذين يقولون ما ال
يفعلون .ويف كتب احلديث عرشات الروايات التي حتض عىل تطابق الظاهر مع الباطن
والقول مع الفعل .كام تنذر وحتذر املعرضني عن ذلك بالعواقب الوخيمة والعقوبات
العظيمة.
إن الدعوة اإلسالمية حني ُتب َت َىل بأشخاص من هذا الشكل تصبح معرضة
للبوار .أناس فيها يبنون واآلخرون هيدمون وأناس َيمعون وآخرون يفرقون وآخرون
حيببون وغريهم ُي َك ِّرهون .من هنا وجب عىل الدعوة أن تنقي صفوفها من مرىض
َُ
االنفصام كائنا ما كانت مراكزهم ومراتبهم وكائنا ما كانت قدراهتم التنظيمية واإلدارية
والفكرية ألن ْضرهم سيكون أكرب من نفعهم ويكفي أهنا لن تكون هبم عىل هدى من
اهلل وتوفيق .ﭧ ﭨ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ (النور.)3٤ :
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ثالثا :الصرب:
اجتذاب الناس واستيعاهبم حيتاج من الداعية إَل صرب عليهم ال إَل ضيق هبم.
فالناس أصحاب أمزجة شتى وعيوب شتى وطباع شتى وحاجات ومصالح شتى.
والناس مشاكلهم كثرية ومهومهم كبرية حيتاجون إَل من يتسع هلم .والناس بني مؤدبني
بأدب اإلسالم وغري متخلقني بخلق القرآن وهم بمسيس احلاجة إَل من يعايشهم
ويتعايش معهم ليسرب أغوارهم ويعالج أمراضهم وهذا حيتاج إَل صرب طويل.
واهلداية ال يمكن أن تأخذ طريقها إَل نفوس الناس وقلوهبم دفعة واحدة وال
بد لذلك من زمن ومتابعة وجهود تبذل لتؤتى أكلها بإذن رهبا .وهذا حيتاج كذلك إَل
صرب.
والناس أصحاب حاجات خمتلفة ومنهم من ال يرى يف الكون حاجة أهم من
حاجته وصاحب احلاجة أرعن قد ال يلقى باال إال ما يقول لك وقد ال يباِل بالساعة
التي يقرع فيها بابك من غري موعد أو إشعار وقد تكون هذه الزيارة يف وقت طعامك أو
منامك أو راحتك وهذا حيتاج لتحمله إَل صرب عىل التوجيه الناعم ولفت النظر وإال
وقعت بينك وبينه الواقعة وانقلب عدوا حاقدا ال يرعى إال وال ذمة.
هناك من ال يستقبلون الناس إال ضمن مواعيد مسبقة فإن جاءهم من ليس عىل
موعد رصفوه أو قال هلم أهله أنه ليس موجودا وهو يعلم أنه موجود .وتصور عندئذ
كيف ستكون النتيجة .وهناك آخرون يعطلون (اهلاتف) أثناء قيلولتهم وليكن من بعد
ذلك الطوفان .وآخرون يمتنعون باملرة عن استقبال أصناف من الناس ملعرفتهم
املسبقة بأهنم متعبون.
إن هؤالء وأوئلك قد يكونوا معذورين من قريب أو بعيد ولكن اليشء الذي
ال خالف فيه هو أهنم يف الدعوة قد يفشلوا وقد يعرض الناس عنهم.
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إن الداعية بحق هو الذي يعيش لغريه ال لنفسه ،وهتمه سعادة غريه ولو عىل

حساب سعادته هو ،ويتجرع الغيظ يف ذلك وهو عىل يقني بأنه سيتحول يف جوفه إيامنا
وسيكون له ذخرا عند اهلل يوم احلساب.
إن نقل إنسان من الضالل إَل اهلدى واألخذ بيد إنسان من الظلامت إَل النور
له هذا األجر اجلزيل عند اهلل واملثوبة العظمى يوم القيامة ،وهذه العملية حتتاج من
الداعية إَل صرب طويل وحتمل واحتامل .فقد حتتاج إَل أن تْصف معه أوقاتا طويلة من
أوقات عملك أو راحتك وقد حتتاج إَل أن تسمع له وتنصت وتنصح له وتذكره
وتزوره وهتاديه كل ذلك من غري ملل أو تربم أو ما يشعره منك بذلك فإن وقع ذلك
حبط العمل وفشلت املحاولة وذهبت اجلهود سدى.
أحد الدعاة املوفقني كان له قريب أدمن اْلمر إدمانا مفرطا جعله منبوذا من
عائلته وحميطه ال يكاد َيد بيتا يؤويه أو إنسانا يكلمه إال من كان عىل شاكلته.
ومرة قرع الباب عىل (الداعية) وَلا فتح وجد نفسه وجها لوجه أمام ذلك املنبوذ
والذي يكربه بعرشات السنوات.
وبحنو اهلداية طلب منه الدخول فدخل الرجل متعثرا بخطاه مستغربا هذا
الصنيع وقد تعود أن تركله األقدام خارج البيوت ويقذف يف وجهه البصاق بال
حساب .دخل الرجل وبدأت بدخوله مسرية الصرب الطويلة أياما وأسابيع إَل أن
أرشقت شمس اإليامن يف قلبه وبدأت ثامر اهلداية تؤتى أكلها فيه بإذن رهبا.
وح ُس َن إسال ُمه وأصبح مالزما للداعية ال يكاد يفارقه .إَل أن
َص ُلح الرجل َ

حدث ما ِل يكن باحلسبان .فقد أدخل (الداعية) مستشفي إلجراء جراحة عاجلة .ولقد
أجريت اجلراحة بالفعل كان الرجل املهتدى خالهلا عىل أعصابه يردد الدعوات ويصعد
ال َع َربات من شدة خوفه عىل من كان سببا يف هدايته .ولقد أقسم أن يبقى قرب رسيره
ليل هنار خيدمه بعينه ويرد له بعض ما عليه.
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وأخريا كانت الطامة حني ُمنع الرجل من الدخول إَل غرفة الداعية بعد العملية

وعندما جاء مستفْسا حمتجا عىل ذلك صفعه أحد أصحاب الداعية عىل وجهه صفعة
قوية كانت كافية هلدم كل شئ ولتحويل هذا اإلنسان  -الذي حطمت بلحظة واحدة
مشاعره وأحاسيسه  -إَل عدو لإلسالم واملسلمني.
رابعا :احللم والرفق:
واستيعاب الناس حيتاج من الداعية إَل أن يكون حليام عليهم رفيقا هبم فالناس
يمقتون العنف وأصحابه وينفرون من القسوة وأهلها .ﭧ ﭨ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ (آل عمران.)15١ :
فالداعية ال تكون دعوته بحمل األفكار والنظريات املجردة إَل َمن حوله
قبلوها أم رفضوها وإنام بأن يعيش هذه األفكار معهم ويَتَجها هلم عىل أرض الواقع
أفعاال وأخالقا وممارسات .والداعية تكون دعوته بأخذ كافة األسباب التي تؤدى إَل
هدايتهم.
فهو من موقع احلب هلم والغرية عليهم والرمحة هبم يكابد من أجل استنقاذهم
من محأة املعصية وشقوهتا إَل نعيم الطاعة ولذلك فهو ال يسارع إَل مدابرهتم
ومقاطعتهم ومفاصلتهم وهذا كله حيتاج منه إَل حلم ورفق.
إن عىل الداعية أن يعترب نفسه مربيا للناس ومعلام هلم وإن عليه ليكون ناجحا
يف تربيته وتعليمه أن ال يعاملهم كأنداد وأن ال يتعامل معهم َكن يدٍّ وهو إن فعل ذلك
أصبح مثلهم وفقد عنْص القوامة عليهم.
خامسا :التيسري ال التعسري:
ومن الصفات التي تساعد الدعاة عىل اإليغال بدعوهتم بني الناس معاجلة
األمور باليْس والتيسري وليس بالعْس والتعسري .وَلا كان الناس أصنافا شتى فهم
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كذلك يتفا وتون يف القدرة واالحتامل فام يطيقه هذا قد ال يطيقه ذاك وما يتناسب مع
هذا قد ال يتناسب مع ذاك.
ومن أسوأ ما ابتىل به اإلسالم يف هذا العْص دعاة جبلوا عىل التعسري يف كل
شأن وكأن اليْس ليس من اإلسالم يف شأن .وهم يف ذلك خمالفون للنهج النبوي
الْصيح .ثم أن هؤالء ال يتقيدون بمنطق األولويات وال يفرقون يف املوقف بني ما هو
فرض أو واجب أو سنة وبني ما هو حرام أو مكروه وبني ما فيه نص أو اجتهاد
فينفرون الناس من الدين.
إن هذا ال يعنى أن يَتخص الداعية وأن يتساهل ويداهن يف إقامة حدود الدين
وإنام أن يستفيد من مساحات املرونة واليْس التي جاء هبا الدين نفسه .فإقامة حدود اهلل
أمر ال جدال فيه.
إن القاعدة النبوية يف التعامل مع اآلخرين والتي َيب أن حتكم أسلوب الدعوة
َّ ُ َ َ َُ ّ ُ ََّ ُ َ َ َُّ
واْ،وَلْتنف ُروا »
 « :يِّسواْوَلْتعِّسواْ،وبِّش
والداعية تبدو واضحة جلية يف قوله

(رواه البخاري ومسلم).

قال اإلمام النووي  « :إينَّام ََجَع ييف ه يذ يه ْاألَ ْل َف ي
اظ َب ْ َ
اليش يء َو يضدِّ يه يألَنَّ ُه َقدْ
َ
َ َ
ني َّ ْ
ي
ي
ي ي
ْس ييف
ْس َم َّرة ْأو َم َّرات َو َع َّ َ
ْسوا َل َصدَ َق َذل َك عىل َم ْن َي َّ َ
َْص َع َىل َي ِّ ُ
َي ْف َع ُل ُه َام يف َو ْقت َْني َف َلو ا ْقت َ َ
ي
األ ْح َو ي
ْسوا » ا ْن َت َفى ال َّت ْع يس ُري ييف ََجيي يع ْ َ
ال يم ْن ََجيي يع
ُم ْع َظ يم ْ َ
احل َاالتَ .ف يإ َذا َق َالَ « :و َال ُت َع ِّ ُ
يي
وب.
ُو ُجوهه َو َه َذا ُه َو ا ْ َمل ْط ُل ُ
ي
احل يد ي
يث ْاألَ ْم ُر بيال َّت ْب يش ي
اللي َو َعظيي يم َث َوابي يه َو َج يز ي
يل َع َط يائ يه َو يس َع ية
ري بي َف ْض يل َّ
َويف َه َذا ْ َ
ف و َأنْوا يع ا ْلو يع ي
ري بي يذك يْر الت ْ ي
ري َض ِّم َها إي ََل ال َّت ْب يش ي
يد َحم َْضة يم ْن َغ ْ ي
َر ْمحَتي يه َوالن َّْه ُي َع ين ال َّتن يْف ي
ري
َ
َّخ يوي َ َ
يف من َقرب إيس َالمه وتَر ُك الت َّْش يد ي
ي ي ي
يد َع َل ْي يه ْم َوك ََذل ي َك َم ْن َق َار َب ا ْل ُب ُلو َغ يم َن
َوفيه ت َْأل ُ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ
ان ومن ب َل َغ ومن تَاب يمن ا ْ َملع ي
ي
ف يهبي ْم َو ُيدَ َّر ُج َ
ون ييف َأن َْوا يع ال َّطا َع ية
اِص ُك ُّل ُه ْم ُي َت َل َّط ُ
الص ْب َي َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
ِّ
َقلييال َقلييال.
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يف َع َىل التَّدْ يريجي َ ،فمتَى يس ـير َع َىل الدَّ ي
اإلس ـ َال يم ييف ال َّتكْلي ي
اخ ـ ـ يل
َو َقدْ كَان ْ
َ ُ َ
ور ْ ي ْ
َت ُأ ُم ُ
َت َع ي
يد ليلدُّ ُخ ـ ـ ي ي
ييف ال َّط ـ ـا َع ية َأ يو ا ْمل ير ي
اق َب ُت ُه َغ ـاليبا الت ََّزا ُيدُ يمنْ َها،
يها َس ُه َل ْت َع َل ْي يهَ ،وكَان ْ
ول ف َ
ُ
ي
ي
يهاَ ،وإي ْن َد َخ َل َأ ْو َش َك َأ ْن َال َيدُ و َم َأ ْو َال
ْس ْت َع َل ْيه ْأو َش َك َأ ْن َال َيدْ ُخ َل ف َ
َو َم َتى َع ُ َ
َي ْست َْحلي َي َها » (.)1
َّ ُ َ َ َُ ّ ُ ََّ ُ َ َ َُّ
«:
واْ،وَلْتنف ُروا)قول َع يائ َش َة
واْ،وبِّش
ومما يؤكد قاعدة (يِّسواْوَلْتعِّس ْ
ول اللي
َان إي ْثام ك َ
مهاَ ،ما َِل ْ َي ُك ْن إي ْثامَ ،ف يإ ْن ك َ
َان
َب ْ َ
َما ُخ ِّ َري َر ُس ُ َّ
ْس ُ َ
ني َأ ْم َر ْي ين إي َّال َأ َخ َذ َأيْ َ َ
لينَ ْف يس يه إي َّال َأ ْن تنْتَه َك حرم ُة الليَ ،فينْت يَقم يلل ي
ول اللي
َأبعدَ الن ي ي
َْ
ُ َ ُ ْ َ َّ َ َ َّ
َّاس منْ ُهَ ،و َما ا ْن َت َق َم َر ُس ـ ُ َّ
يهبَا » (رواه البخاري ومسلم).
إن سامحة الداعية ولينه وسهولة معرشه هي التي تفتح مغاليق القلوب وتنفذ به
إَل أعامق النفوس يالمسها باهلداية فتقبل ويدعوها إَل اْلري فتستجيب .وهذا اْللق
َيب أن يغطى مساحة حياة الداعية كلها وأن يكون مالزما له يف كل شأن من شأنه
وليس أثناء الدعوة فقط.
ففي بيته َيب أن يكون كذلك .ويف بيعه ورشائه َيب أن يكون كذلك .ويف
تقاضيه َيب أن يكون كذلك.

َ َ ُ َ ُ ً َ ْ ً َ َ َ َ َ
ْوإِذاْ
ْالل ْرجال ْسمحا ْإِذا ْباع،
فيقول « :ر ِحم ْ

ويقرر ذلك رسول اهلل
ْ ََ َ َ ْ َ
ضْ» (رواه البخاري).
ىْ،وإِذاْاقتَ ْ
اش ْ
ت
سادسا :التواضع وخفض اجلناح:

فالكرب يشكل جدارا وحاجزا بني الداعية والناس .بل وَيعل الداعية معزوال
عن جمتمعه غري مألوف ممن حوله .ومظاهر الكرب قد تبدو يف صور خمتلفة:

( )1رشح النووي عىل مسلم (.)31 /12
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 فقد تبدو يف عدم خمالطة الداعية للفقراء أو لعوام الناس ويف حرصه
عىل خمالطة األغنياء وأصحاب اجلاه والسلطان.
 وقد تبدو يف زيادة اهتاممه بلباسه وتأنقه ويف إعابة التبذل فيمن حوله.
 وقد تبدو يف استنكافه عن القيام بواجب الدعوة (وعظا وتوجيها
وتدريسا) يف عوام من الناس أو قلة قليلة منهم فهو ال يتحدث إال إذا
كان اجلمهور كبريا ووسطه رفيعا.
 وقد تبدو من خالل تنميق الكالم وتزويق العبارة واملبالغة يف ذلك إَل
حد يضع املعاين ويبطل األثر.
 وقد تبدو يف اإلعجاب بالعلم والزهو باملعرفة والتحدث عن النفس
بعجب ويف احلرص عىل منافسة العلامء ومماراة السفهاء.
إن الداعية املتواضع هو الذي يعيش مع كل الناس ويستقبل كل الناس ويكلم

كل الناس ويزور كل الناس وحيب كل الناس .وهو الذي خيدم الناس وال يستخدمهم.
ويتواصل مع الناس ال يقاطعهم أو َيافيهم.
سابعا :طالقة الوجه وطيب الكالم:
فالوجه هو عنوان الداعية واملرآة التي تعكس نفسيته وأعامقه .فإن كان متجهام
أوحى بالضيق والتجهم وإن كان طلقا مبتسام أوحى بالبرش واْلري .وليس املقصود
بطالقه الوجه َجاله أو حسن تقاسيمه .فقد يكون الوجه َجيال وليس فيه أثر من الطالقة
وقد يكون قبيحا ويفيض أنْسا وبرشا  .والداعية عليه أن يتعود طالقة الوجه ولو أن
يعود نفسه االبتسام كائنا ما كانت ظروفه ضاغطة أليمة.
يدرب نفسه عىل ذلك وأن ِّ
إن نجاح الداعية يكمن يف قدرته عىل تكييف نفسه وأن تكون له القوامة عليها
وليس العكس وأن تكون لديه القدرة عىل التحكم يف نفسه حيال الظروف التي يمر هبا
وأن يعطى لكل مقام مقاال.
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بعض الدعاة خيرجون عىل الناس واالبتسامة تعلو حمياهم وقد دفنوا يف األعامق
مهوما ومشاكل ال يعلم مداها إال اهلل .وبعضهم ال يستطيعون السيطرة عىل أنفسهم
حيال أبسط املشكالت وامللامت فَتى آثار ذلك بادية يف وجوههم ومن خالل
تْصفاهتم فتشعر حيال ذلك وكأنك أنت املِسء إليهم.
أحد الدعاة كان يلقى حماْضة يف َجهور غفري يف بعض أرياف مْص وكان قد
غادر القاهرة تاركا أحد أوالده يف مرض شديد .وأثناء املحاْضة دخل القاعة أحد
أقرباء الداعية واقَتب من املنصة وسلم املحاْض قصاصة من الورق فام كان من
الداعية إال أن قرأها ثم تابع حماْضته بشكل طبيعي ودون أن يلحظ احلضور عليه أي
أثر .وبعد أن انتهي من حديثه أجاب عىل كثري من األسئلة بطالقة نفس ورحابة صدر.
ثم صعق الناس بعد ذلك عندما علموا أن قصاصة الورق التي وصلت الداعية كانت
حتمل نبأ وفاة ابنه املريض.
أما عن طيب الكالم فكالم الداعية هو وسيلة االتصال بالناس ووسيلة التعبري
عن املعاين واألفكار فإن كان الداعية متحكام يف كالمه قادرا عىل انتقاء الكلم الطيب
والتعبري احلسن كان بالتاِل قادرا عىل كسب قلوب الناس والولوج إَل نفوسهم
وذواهتم ،وإن كان غري ذلك ال ُيلقى باال إَل ما خيرج من بني شدقيه فقد أقام بينه وبني
خيَتق وسدًّ ا ال يمكن النفاذ منه .بل وجعله ذلك مذموما مكروها
الناس حاجزا ال َ

حتاشاه الناس وال يألفونه.

ثامنا :الكرم واإلنفاق عىل الناس:
فالكرم والسخاء والعطاء دليل أكيد عىل كرم وسخاء وعطاء نفس اإلنسان فيام
البخل واحلرص والشح دليل عىل بخل النفس وحرصها وشحها .يف كثري من األحيان
َيد الداعية نفسه أمام مشكالت وقضايا ال حل هلا باإلنفاق وبذل اَلال فإن هو بخل قد
تفوت بل قد يتسبب يف إحراجات وإساءات بالغة للدعوة نفسها.
خيْس فرصا ال َّ
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يف سبيل اهلداية وعمل الدعوة كل شئ َيب أن يرخص ذلك أن القيمة

األساسية هي لإلنسان الذي سخر اهلل له ما يف السموات وما يف األرض واَلال هو
أحد هذه األسباب وَيب أن يوضع يف خدمة اهلداية والدعوة وليس العكس.
إن من خلق اإلسالم ومن الفعال التي حض عليها الرسول

إكرام الضيف

واملهاداة بني املسلمني وحتقيق ذلك حيتاج إَل بذل وإنفاق وكرم .والفضائل كلها التي
أمر اإلسالم هبا حتتاج للقيام هبا إَل اجلود والكرم ويصعب أن يتحقق يف غري اجلواد
الكريم فاإلنفاق عىل أصحاب احلاجة من الفقراء واملساكني وكفالة األيتام واإليثار
واملواساة واألخوة وحق اجلار وإصالح ذات البني غريه كلها صفات تتعارض والبخل
وال يمكن أن يتحىل هبا البخالء.
تاسعا :خدمة اآلخرين وقضاء حوائجهم:
ومن صفات نجاح الداعية يف دعوته والتي متكنه من النفاذ بدعوته يف املجتمع
الذي يعيش فيه قيامه بخدمة اآلخرين والعمل عىل قضاء حوائجهم .فالدعوة ليست
منربا لعرض األفكار والنظريات .والداعية ليس (مذياعا) يردد األفكار املجردة
فحسب .بل إن الدعوة والداعية َيب أن ينتقال نقلة نوعية جتعلهام يعيشان مهوم الناس
وحيمالن بقسط وافر من هذه اهلموم.
وهذا األمر ليس من قبيل الدعاية واملتاجرة واالستغالل كام هو الشأن لدى
اجلمعيات التبشريية وغريها وإنام هو مبدأ يف صلب املنهج اإلسالمي ال يصلح اإلسالم
إال به.
حتول مهوم الناس ومشكالهتم بينهم وبني التلقي .وتصبح
يف كثري من األحيان َ ُ
هذه اهلموم واملشكالت سدا منيعا يف وجه ما يردهم من أفكار جمردة ونظريات ومن هنا
كان من واجب الداعية أن يبادر إَل إزالة العوائق من طريق دعوته وإَل فتح القنوات
املوصلة ألفكاره إَل قلوب الناس وعقوهلم.
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وإن كان صحيحا أن الداعية لن يسع الناس بامله وجهده وخدماته ولكن ليس
من الصحة يف شئ اعتباره حائال بينه وبني قيامه بام يستطيع فاملطلوب منه ابتداء القيام
ببذل ما يستطيع من جهد فإن قْص به جهد عوضه وأكمله بحسن اْللق.
واإليامن نفسه َيب أن يدفع الداعية إَل أن حيب لغريه ما حيب لنفسه .وهذا لن
يكون إال بالسعي يف شؤوهنم وقضاء حوائجهم .واألخوة اإلسالمية نفسها والتي تقوم
عىل احلب يف اهلل ال يمكن أن تتحقق عىل أرض الواقع ويتحقق نقلها من حيز االدعاء
إَل حيز التطبيق إال من خالل املساعدة واملساندة واالهتامم والسعة وقضاء احلاجة.
إن الداعية بحق هو الذي يعيش لسواه ال لنفسه ويكون ديدنه الدوران حول
جمتمعه وحول املسلمني وليس حول ذاته .وهو الذي يعمل عىل توفري الراحة لآلخرين
ولو عىل حساب راحته بل إن الداعية بحق هو الذي تسعده سعادة اآلخرين وتشقيه
شقاوهتم يرتاح إذا ارتاحوا ويطمئن إذا اطمأنوا ويسعد إذا سعدوا.
فإذا قامت هذه الوشائج بني الداعية وبني الناس حتقق الوصال واالتصال
وحتقق التأثر واألثر ونجحت املهمة وآتت الدعوة أكلها بإذن رهبا وإن كان غري ذلك ِل
تكن دعوته وِل يكن داعية.
ولكي يتمكن الداعية من خدمة الناس وقضاء حوائجهم فإن عليه أن يكون
قريبا منهم موصوال هبم غري مقطوع عنهم كام أن عليه أن َيالسهم وحيادثهم ويستمع
إليهم.
أحد الدعاة كان كثري اجللوس إَل الناس واالستامع إليهم وإَل ما عندهم حتى
غدا بيته مقصدا للناس ومرجعا هلم يبثون فيه مهومهم ويستقضون فيه حوائجهم
وحيلون عن طريقه مشاكلهم .ولقد شق هذا األمر عىل بعض أصحابه واعتقدوا أن يف
ذلك مضيعة لوقته ومشغلة عن دعوته .وِل يعلم هؤالء وأوئلك حتى اآلن أن هذا هو
ميدان الدعوة العمِّل وأن هذا هو الطريق الذي يصلها بالناس وصال مبارشا وإن
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التوجيه والتوعية الذين يمكن أن يكونا من خالل ذلك أكثر أثرا من التوجيه العام
النظري الذي يكون عادة عن طريق اْلطبة واملحاْضة واحلديث.
إن من األسباب الرئيسية لركود الدعوة أو َجودها أو عقمها أحيانا اكتفاء
أصحاهبا باإلطالل عىل الناس يف املناسبات بمكتوبات أو مقوالت .والدعوة الناجحة
هي الدعوة املوصولة بقضايا الناس ألهنا ستكون عند ذلك موصولة بقلوهبم
ومشاعرهم.
إن الفكرة املجردة تدب فيها احلياة وتصبح قضية متحركة إذا ما جتسدت يف
الواقع وطرحت عىل أرض الواقع والفكرة تبقى نظرية وبعيدة ما ِل ترتبط أو حتاكى
واقعا معاشا أو بالتاِل تكون معاجلة ومتعاملة مع هذا الواقع سلبا أو إَيابا .إن قضايا
الناس كثرية ومتشبعة فمنها اْلاص ومنها العام ومنها النفِس ومنها احلِس ومنها التافه
ومنها املهم والداعية َيب أن تكون معاجلته هلا بحسب األولويات واألمهيات.
واألمر الذي ال مناص منه وال فائدة بدونه أن يكون ارتباط احلوائج وبذل
املساعي بفكر الداعية ودعوته ال بشخصه وأن يبدأ هبذا الربط ويسعى له من أول يوم
وإال كان االستقطاب حول الشخص وليس حول الفكرة وهذه قضية مهمة َيب التنبه
إليها واحلذر منها قبل أن تصبح بابا للشيطان ووباال عىل الدعوة والداعية.
االستيعاب الداخِّل هو القدرة واألهلية عىل االستيعاب ضمن املؤسسة
الدعوية ويف صفوفها سواء كان ذلك يمن يق َبل القيادة أم يمن يق َبل األفراد .فإذا كان
االستيعاب اْلارجي حيقق اجتذاب الناس إَل اإلسالم وإَل املؤسسات الدعوية فإن
االستيعاب الداخِّل هو الذي حيقق ُحسن االستفادة من هؤالء يف العمل الدعوي.
إن املرحلة األوَل من العمل أشبه باستخراج املعادن من األرض وهو عمل
(املناجم) والعاملني فيها يف حني تشبه املرحلة الثانية عملية تصنيع هذه املعادن
واْلامات وحتويلها عرب (املصانع) إَل أدوات خمتلفة .وإذا كان مهام أن نستخرج
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اْلامات البرشية من (منجم) املجتمع الكبري فمن األهم التمكن من حتويل هذه
اْلامات عرب الدعوة إَل طاقات فاعلة عىل كل صعيد.
فكيف َيب أن تتم عملية التحويل والتصنيع هذه .إن عملية حتويل خامة
برشية إَل طاقة موجهة وقدرة فاعلة ال بد وأن يتم عرب مراحل ووفق أسس وقواعد
شأن ما يفرض يف ذلك عىل التصنيع املعدين فام هي هذه املراحل وتلك القواعد
واألسس؟
املرحلة األوَل:
االستيعاب العقائدي الَتبوي:
يف هذه املرحلة يتعني عىل املؤسسات الدعوية أن تقوم بصياغة الوافدين إليها
صياغة نوعية جيدة.تنقيهم من كل الرواسب اَلاضية أفكارا وممارسات وتغسل
أدمغتهم وعقوهلم مما ران عليها أو علق هبا من معطيات غري إسالمية .تصحح
عقيدهتم .تقوم سلوكهم وأخالقهم .هتذب أحاسيسهم ومشاعرهم .توجه رغباهتم
وتطلعاهتم .حتدد وتوضح أهدافهم وغاياهتم.
إن هذه املرحلة هي أهم املراحل عىل اإلطالق ألهنا بمثابة األساس الذي
سيبنى عليه العمل كله ويقوم عليه البناء كله.
فإن حصل هتاون يف هذه املرحلة فسوف يَتتب عليه خطر كبري ورش مستطري
عىل صعيد الفرد واملؤسسات الدعوية  .فالذي يكرب من غري تربية والذي يرتفع من غري
التزام والذي يتبوأ املسئوليات بغري جدارة وأهلية يكون عبئا عىل املؤسسات الدعوية
وبالءا عليها يف كثري من األحيان.
إن مهمة (القيادة) يف هذه املرحلة أن تضع وهتيئ كافة األسباب واألدوات
واملناهج الالزمة لعملية االستيعاب العقائدي هذه وأن تكون ساهرة مراقبة دقيقة يف
إجراء هذه العملية.
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فن االستيعاب
إن عملية التصنيع إن ِل تأخذ مداها الكايف وتتوفر هلا كافة االحتياجات كانت

عملية فاشلة وأدت إَل بروز صناعات مشوهة مما يتسبب بكساد البضاعة واإلساءة إَل
سمعة املصنع وبالتاِل إَل فشله واهنياره .وكام أن الصناعات املدية احلسية ال تظهر
حقيقتها ومدى جودهتا إال عند التجربة كذلك احلال مع الدعاة والعاملني فقد ال تظهر
معادهنم وتتضح مؤهالهم وجداراهتم إال حني وضعهم عىل املحك ومن خالل
التجربة وهذا يفرض وضعهم عىل املحك وجترهبم قبل تقليدهم املسئوليات لتكون
جتربتهم عىل حساهبم وليس عىل حساب املؤسسات الدعوية .
ثم أن التغايض عن علة يف فرد واحد ستدفع إَل التغايض عن هذه العلة أو
غريها يف الصف كله وبذلك يصبح الصف بال ضابط.
صحيح أن الناس يتفاوتون يف قدرات التحمل وااللتزام ولكن هذا ال َيوز أن
يدفع إَل التساهل يف القواعد واألسس التي تقوم عليها الشخصية اإلسالمية .فمعاِل
الشخصية َيب أن تكون واحدة ألهنا إن ِل تكن كذلك ستؤدى إَل بروز شخصية غري
إسالمية.
إن االستيعاب الَتبوي َيب أن يكون قويا متينا قائام عىل إدراك سليم ألحكام
الرشيعة ومعاِل احلالل واحلرام ومن ثم التزام بذلك كله .واالستيعاب الَتبوي َيب أن
يكون دائام غري حمكوم بمرحلة أو ظرف فال َيوز أن يكون قائام عند املبتدئني متعطال
عند املتقدمني ذلك أن املتقدمني أخطر يف انحرافهم عىل املؤسسات الدعوية والصف
من املبتدئني كام أن أسباب االنحراف تكون عندهم أكثر وأوفر.
واالستيعاب الَتبوي َيب أن يلحظ املتغريات احلياتية واملراحل الطبيعية
واالستثنائية التي يمر هبا األفراد فال يكون النمط واحدا للكبار والصغار ،للمتزوجني
وغري املتزوجني ،للطالب والعامل ،ملحدودي الثقافة وأصحاب االختصاصات
واْلرَيني .فاالستيعاب الَتبوي الذي حيتاجه طبيب متخرج غري الذي حيتاجه طالب
ثانوي أو صاحب مهنة.
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واالستيعاب الَتبوي َيب أن يغطى املساحة الَتبوية كلها فال يكون فكريا
فحسب أو تربو ًّيا فقط وإنام يسد كافة االحتياجات الفطرية لدى اإلنسان .واالستيعاب
الَتبوي َيب أن يكون موزونا حمكام بمقاييس الرشع آخذا بعزائمه ورخصه وليس
وليد انفعاالت وحتكامت شخصية ألن من شأن ذلك أن يمزق صفوف املؤسسات
الدعوية .
املرحلة الثانية:
االستيعاب اإلداري:
وهو قدرة املؤسسات الدعوية عىل استيعاب أفرداها واملنتظمني فيها واملنتمني
إليها إدار ًّيا .وكذلك استيعاب املؤسسات الدعوية وأفرادها للشؤون واألصول
والقواعد اإلدارية.
واستيعاب املؤسسات الدعوية ألفرادها هو أمر أساس لنجاحها فقد توجد
مؤسسة دعوية تضم اآلالف من الناس لكن من غري استيعاب له واستفادة من طاقاهتم
وإمكانياهتم مما َيعلها عديمة األثر حمدودة السري .بينام قد توجد يف املقابل مؤسسة
دعوية تضم بضعة عرشات من األفراد مستو َعبني بالكلية فتصبح ذات شأن وأثر
وفاعلية يف املجتمع.
فام هي الرشوط التي متكن املؤسسة الدعوية من استيعاب أفرادها:
الرشوط األول :أن تكون قد نجح ابتداء يف عملية التكوين ومرحلة الَتبية ألن
استيعاهبا لألفراد إدار ًّيا َيب أن يسبقه االستيعاب الَتبوي فيجب أن يسبقه بناء تربوي
فإن ِل يتحقق ذلك أصبح البناء اإلداري عملية غري مضمونه النتائج والعواقب.
الرشط الثاين :أن تكون املؤسسة الدعوية قد اكتملت لدهيا الطاقات
واإلمكانيات الالزمة لعملية االستيعاب هذه كالقدرات التنظيمية والَتبوية
والتخطيطية والفكرية والسياسية  ...إلخ.
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فن االستيعاب
فاملؤسسة الدعوية تبقى قارصة وحمدودة وضعيفة حتى تتمكن من توفري

األجهزة والبدائل الالزمة لكل جانب من جوانب العمل .وعندما تتمكن من ذلك
تصبح حركة أصيلة قادرة عىل إنجاز عملية االستيعاب اْلارجي والداخِّل بنجاح
وإتقان.
الرشط الثالث :أن تعي املؤسسة الدعوية حقيقة أفرادها وأن تعرفهم حق
املعرفة هذه املعرفة التي تكشف هلا طاقاهتم وميوهلم ومواطن القوة والضعف عندهم
والتي من خالهلا يمكنها أن تصنفهم وأن تعني هلم وحتدد مهامهتم ومسئولياته وأن
تضعه يف املكان املناسب.
إن حسن توظيف اإلمكانات هو الذي يؤدى إَل اإلثامر والنامء والعطاء أما إذا
كان التوظيف عفويا فإن إنتاجه لن يكون موفورا وال مشكورا.
الرشط الرابع :أن تقوم بتوظيف كافة أفرادها يف العمل وليس فريقا منهم أو
املتفوقني فيهم .إن إَياد عمل معني لكل فرد مهام كان بسيطا وحمدودا من شأنه أن
يضاعف اإلنتاج وأن َينب املؤسسة الدعوية الفتن واملشكالت الناَجة عن العاطلني
الذين ليس هلم دور ومهمة والذين يصبحون بؤرة ضعيفة يدخل من خالهلا البالء إَل
اجلسد كله.
ثم إن املؤسسة الدعوية بمسيس احلاجة إَل َجيع أنواع وأصناف اإلمكانيات
واكتفاؤها بنمط معني من اإلمكانيات يعرضها للفشل واإلخفاق .فالذين خيططون قد
ال حيسنون التنفيذ أو أن من املستحسن أن ال يتولون ذلك والذين يشتغلون يف الَتبية
قد ال حيسنون العمل السيايس أو العمل االجتامعي .وتوزيع املهامت عىل املجموعة
كلها أفضل بكثري من حْصها يف نطاق ضيق.
إن حْص املهامت واملسئوليات يف عدد حمدود من األفراد له كثري من النتائج
السيئة ويكفي من ذلك أنه يعرض املؤسسة الدعوية لالهنيار لدى أقل حمنة أو مكروه
يصيب القيادة ألنه حيول دون توافر البدائل ويبقى األفراد متفرجني وبدل أن ُت ي
كس َبهم
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األيام خربة وجتربة وقدرة عىل حتمل املسئولية وجتشم الصعاب واقتحام العقبات
يصابون بالبالدة يف احلركة والتفكري وبالالمباالة والالشعور باملسئولية ويصبحوا كال
وعبئا عىل املؤسسة الدعوية بدل أن حيملوا أعباءها وأثقاهلا.
الرشط اْلامس :أن تقوم املؤسسات الدعوية بتوظيف القدرات بشكل َجاعي
وليس بشكل فردى .إن من أخطر األمراض :النزعة الفردية يف العمل أو بتعبري آخر
قيام العمل عىل كاهل األفراد ال املؤسسة .وهذا بالتاِل َيعل العمل مرتبطا بالفرد متأثرا
بطبيعته مرهتنا إلمكانياته وطاقاته حمكوما بأفكاره واجتهاداته مما َيعله عرضة
وباستمرار للتعثر والتوقف ولالنحراف والتشوه.
ما هي اجلوانب التي َيب أن تستوعبها املؤسسة الدعوية ويستوعبها الداعية يف
النطاق اإلداري؟
أوال :االستيعاب الكامل والصحيح لألهداف والوسائل .وكل لبس أو تشوه
أو تناقض يف التصور لألهداف والوسائل يَتتب عليه خالف بني العاملني وتباين يف
تقدير األمور وخروج عن اْلط وانحراف عن اهلدف.
ثانيا :االستيعاب الكامل والصحيح للمؤسسة الدعوية وطبيعتها :فعدم
وضوح الشؤون اإلدارية يؤدى إَل عدم معرفة احلقوق والواجبات وإَل عدم التعامل
وفق القواعد واألصول وإَل التجاوزات والفرديات وإَل تصادم الصالحيات وإَل
نشوء احلساسيات إَل ما ال هناية له من النتائج الوخيمة املدمرة.
وليس املهم أن يكون هذا االستيعاب نظر ًّيا من غري تطبيق وتنفيذ فالتنفيذ هو
الذي َيعل املؤسسة الدعوية فاعلة فتتالشى الفوىض والتعديات والتجاوزات وما
يَتتب عىل ذلك كله.
ومن املعروف أن تنفيذ أية مهمة إدارية َيب أن متر بمراحل ليتحقق يف النهاية
التنفيذ عىل أكمل وجه ولتتم الفائدة املرجوة ،ومن االستيعاب اإلداري مرور هذه
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فن االستيعاب

املهمة وانتقاهلا عرب املراحل كلها بشكل جيد أو حسن وحني تتعثر هذه املهمة أو
تتوقف يف مرحلة من املراحل أو ال يكون تنفيذها جيدا يف إحدى هذه املراحل تكون
النتيجة سيئة وغري جيدة.
فمثال إعداد لقاء من اللقاءات كإقامة احتفال َجاهريي كبري قد يستغرق
اإلعداد له وقتا طويال ُتبحث فيه كافة العنارص التي تضمن نجاح االحتفال :اْلطباء،
مكان االحتفال ،ترتيبات االستقبال ،مكربات الصوت ،املقاعد ،بطاقات الدعوة إلخ.
وزع األعامل ويتم التنفيذ ويأيت موعد االحتفال قد تكون املفاجأة مذهلة فقد
وبعد أن ُت َّ
ال حيرض اْلطيب الرئيِس ،وقد يكون السسب أن املكلف باالتصال باْلطباء وتبليغهم
ِل يعثر عىل الرجل يف بيته فلم يكلف نفسه معاودة االتصال به مرة أخرى عىل األقل
ودون أن ي
يدرى أنه هبذا التهاون قد عرض عمال كبريا للفشل والبوار.
وقد تكون املفاجئة املذهلة يف قلة احلضور فتبني فيام بعد أن أكداسا من
توزع عىل الناس.
الدعوات احلائطية واليدوية ال تزال يف أماكنها وِل َّ
االستيعاب الكامل لطبيعة األصدقاء واألعداء:
إن من اْلطأ الشنيع واْلطورة البالغة عِّل املؤسسات الدعوية وعىل الداعية
اجلهل وعدم املعرفة بطبيعة األصدقاء واألعداء وبام يميز الصديق من العدو وبأهداف
كل منهام ووسائله ومبادئه وأدواته وخططه وحتركاته وسياساته ورجاله قيادة وأفرادا.
فاملؤسسات الدعوية التي ال تعرف ما َيرى حوهلا وال ُحت يسن تصنيف الناس من حوهلا
مؤسسة فاشلة معرضة للتصفية والسحق من قبل أعدائها.
االستيعاب الكامل ملختلف جوانب العمل وطبائعها واحتياجاهتا:
فالذي حيقق نفاذ املؤسسات الدعوية إَل كافة قطاعات املجتمع استيعاب
الدعاة لطبيعة هذه اجلوانب وحتديدهم للنهج واألسلوب الذي يصلح لكل جانب .فال
بد من دراسة وحتليل وتفكري وابتكار وجتديد وتنويع وال بد من االستفادة من الظرف
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واحلدث واملناسبة .وال بد من املراجعة واملحاسبة ونقد الذات واستكشاف العيوب
واألخطاء.
والداعية الناجح هو الذي يعرف كيف يبدأ ومن أين يبدأ مع ضامن الوصول
إَل النتيجة املطلوبة .والقطاعات املجتمعية أصبح لكل منها يف عْصنا هذا خصائص
ومعطيات وبالتاِل شؤون ومشكالت بعضها خاص وبعضها مشَتك فالقطاع الطالِب
له شؤونه ومشكالته وقضاياه .والقطاع العامِل له ما خيتص به ويميزه .وكذلك قطاع
النساء واْلرَيني والعلامء والسياسيني ورجال األعامل وغريهم.
واملدخل إَل كل قطاع من هذه القطاعات قد يتقارب وقد يتباعد ،أو قد
يتقارب يف جانب ويتباعد يف آخر .وهذا كله حيتاج من الدعوة والداعية إَل دراسة
ومتحيص واستيعاب كىل لشئون كل قطاع ومشكالته ،ليتحدد بنتيجة ذلك النهج
واألسلوب الذي حيتاجه ويصلح له .وبغري ذلك يصبح عمل الدعوة خبط عشواء.
عدم االستنكاف رشط لالستيعاب:
إن املؤسسات الدعوية حتى تكون مستوعبة للمجتمع ،وحتى يكون الدعاة
مستوعبني للناس ،فإهنم بحاجة إَل معاجلة ظاهرة االستنكاف .فاالستنكاف عن خمالطة
اجلامهري والتعامل معها باإلسالم ودعوهتا إليه من شأنه أن َيعل هذه اجلامهري عدوة
لإلسالم واملؤسسات الدعوية وَيعلها مسخرة ضد الدعوة والدعاة من قبل أعداء
اإلسالم.
واالستنكاف عن العمل السيايس من املؤسسات الدعوية والدعاة بحجة أن
حميط العمل السيايس فاسد ويفسد من يلج إليه ،سيجعل سياسة البلد وقيادته وقراراته
بيد أعداء اإلسالم ،وموجهة ضد اإلسالم والعاملني له.
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فن االستيعاب
واالستنكاف عن املشاركة يف األجهزة املكونة من تيارات خمتلفة ملعاجلة

مشكلة من املشكالت ،سيجعل تلك التيارات هي احلاكمة والفاعلة وهي املهيمنة حتى
عىل الشارع املسلم ،مسخرة َجاهريه ألغراضها وأهدافها.
واالستنكاف عن االختالط بالناس بحجة بعدهم عن اإلسالم وسوء أخالقهم
وكثرة انحرافاهتم من شأنه أن يزيد املشكلة تعقيدا ،ويوسع اهلوة بني هؤالء وبني
اإلسالم .وإذا كان الناس مرىض واستنكف الطبيب عن معاجلتهم ،فإن هذا املرض
سوف يستفحل ،وسيقتل الطبيب نفسه فضال عن املريض.
ثم إنه ما قيمة الدعوة وما قيمة الدعاة إن كانوا مستنكفني عن خوض عملية
التغيري يف املجتمع .وهل يظن هؤالء أن عملية التغيري يمكن أن تتم من خارج املجتمع
وبدون اخَتاقه والدخول إليه والتأثري فيه والتعامل معه؟ إن الدعوة حيال هذا
املوضوع أمام خيارين ال ثالث هلام:
األول :أن تبقى املؤسسات الدعوية دعوة ألصحاهبا قارصة عليهم مهتمة هبم
دون غريهم ،غري عابئة بالناس وهبدايتهم .وعند ذلك تكون دعوة (صاحلني) غري
مصلحني ،ودعوة (صفوة) ال َجاهريية .وعليها أن تدرك إن كانت كذلك ،أن هنجها
هذا خمالف لإلسالم ولطبيعة الدعوة ،وأن عملها هذا قد ال ينجيها ويعصمها من
طغيان اجلاهلية وطوفان الفساد ما دامت مستنكفة عن العمل ملواجهته ووقفه أو احلد
منه.
الثاين :أن تكون املؤسسات الدعوية للناس كل الناس -املريض منهم قبل
املعاىف -واملنحرف فيهم قبل املستقيم  -حتمل اهلداية إَل اجلميع وحتنو عىل اجلميع،
وتريد اْلري للجميع ،وحترص عىل االستفادة من كل طاقة وتوظيفها يف خدمة الدعوة
ومعركة اإلسالم.
أما إن بقيت املؤسسات الدعوية تراوح مكاهنا بعد مرحلة االصطفاء دون أن
خترج بمن اصطفتهم إَل دنيا الناس ،ومن غري أن تدرهبم عىل ذلك ،أو تدفعهم إَل جتربة
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ذلك ،أو تقودهم من خالل ذلك فإن مآلها إَل انعزال ،وإن أثرها إَل انحسار ،كام وأن
املحنَّ َطة) املستنكفة عن املخالطة الناس واالهتامم بشئوهنم و َت َبنِّى مشكالهتم
عنارصها ( َ
ورفع ظالمتهم ستصاب بإدبار قبل إقبال ،وبتآكل بعد تكامل ،ألهنا تكون قد فقدت
عنْص القوة يف معاركة (تصارع البقاء).
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إن مهارة التواصل مع اآلخرين من أهم املهارات التي تتعلمها يف حياتك
ويتوقف عليها جزء كبري من فاعليتك وتأثريك ونجاحك يف احلياة.
نظرا الختالف طباعهم  ,فليس من
إن التعامل مع الناس فن من أهم الفنون ً

السهل أبدً ا أن نحوز عىل احرتام وتقدير اآلخرين .يف املقابل من السهل جدً ا أن نخرس
دائام أسهل من البناء .فإن استطعت توفري بناء جيد من حسن
كل ذلك ,وكام يقال اهلدم ً
التعامل فإن هذا سيسعدك أنت يف املقام األول؛ ألنك ستشعر بحب الناس لك

وحرصهم عىل خمالطتك .وهذا سيسعد من ختالط ويشعرهم بمتعة التعامل معك.
التواصل أو االتصال :هو عبارة عن عملية تفاعل اجتامعي ,ومشاركة إنسانية,
هتدف إىل تقوية العالقات بني أفراد األرسة أو املجتمع أو الدول ,عن طريق تبادل
املعلومات واألفكار واملشاعر ,التي تؤدي إىل التفاهم والتعاطف والتحاب ,أو عكس
هذه األمور كلها.
أو هو سلوك أفضل السبل والوسائل لنقل املعلومات واملعاين واألحاسيس
واآلراء إىل أشخاص آخرين والتأثري يف أفكارهم وإقناعهم بام تريد سواء كان ذلك
بطريقة لغوية أو غري لغوية.
واحلوار :تفاعل لفظي وغري لفظي ,بني اثنني أو أكثر ,هبدف التواصل وتبادل
األفكار واملشاعر واخلربات.
وأطرا ف االتصال الفعال مخسة :املرسل ,والرسالة ,واملستقبل ,والوسيلة,
واالستجابة.
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عنارص النجاح لدى كل منهم:
أوال :املرسل (املصدر):
 - 1أن يكون مستعدً ا للتنازل.
متفتحا ذهن ًيا.
 - 2أن يكون
ً
قصريا ومفهو ًما.
 - 3أن جيعل حواره
ً
 - 4أن يكون مستعدً ا نفس ًيا ومتز ًنا انفعال ًيا.
 - 5أن يثبت عىل أصل املوضوع.
 - 6أن يؤكد عىل نقاط االتفاق واخلتام اإلجيايب.
ثان ًيا :املستقبل( :املستهدَ ف):
ال يقل أمهية عن العنرص األول ,وغال ًبا ما يكون هو حمور اجللسة احلوارية
اإلجيابية ,وله العنارص السابقة نفسها.
ثال ًثا :الرسالة :املوضوع:
وهو حمل احلوار وحوله يتم تبادل احلديث ,ولكي تؤدى الرسالة بصورة إجيابية
وتصل بصورة ناجحة البد أن تكون:
 - 1واضحة تناسب املرحلة السنية.
 - 2ذات معلومات صحيحة وموثوقة وواقعية مدعمة بالدليل.
 - 3حتمل مقاصد تعود بالفائدة والنفع عىل املرسل واملستقبل
 - 4مصحوبة بتعابري صوتية وحركية تناسب مرحلة املحاورين السنية.
 - 5مدعمة بوسائل إيضاح مسموعة أو مرئية أو مكتوبة .إلخ.
 - 6حتافظ عىل احلوار اإلجيايب باستخدام بعض األسئلة والتنبيهات.
 - 7تلخص النقاط التي تم التحاور عليها يف كل موضوع.
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 - 8تشجع عىل رسعة التطبيق بعد انتهاء احلوار.
راب ًعا :الوسيلة (القناة):

وهي التي تنقل الرسالة ,وتكون بإحدى احلواس اخلمس ,ويشرتط أن خيتارها
املرسل بعناية فائقة؛ لتناسب حال امل َت َلقي املستقبل؛ بحسب سنه ,وبيئته ,وظرفه,
ونفسيته ,واحتياجاته الشخصية ,أو اخلاصة بنوع جنسه.
خامسا :االستجابة (التغذية الراجعة):
ً
ومعناها :مدى قبول الرسالة أو رفضها ,ومدى رسعة ذلك ,وهل هي لفظية,
أو عرب عنها بلغة اجلسد؛ كالعبوس أو االبتسامة .واالستجابة الناجحة هي النابعة عن
فهم جيد ملحتوى الرسالة ,وهدف املرسل منها.
ناجحا:
الصفات التي جيب ان تتوافر ىف الشخص حتى يكون االتصال
ً
 -1الصدق واألمانة:
إن الصدق واألمانة بمثابة األساس الذي تؤسس عليه عملية االتصال مع
اآلخرين بأكملها ,فأي يشء ستفعله يف اتصالك مع الناس عليك بداية أن تكون صاد ًقا
معهم أمينًا هلم.
فعليك أن تكون صاد ًقا يف تقديرك للشخص اآلخر ويف الصفات احلميدة فيه,
ال كام يظن البعض أن التقدير يعني عبارات مدح جوفاء ومتلق ليس له عالقة باحلقيقة.
وكذلك كن أمينًا يف تقديرك فتقدر الشخص وتثني عليه بام ينفعه ويعطيه الثقة يف نفسه,
فال ترسف ً
مثال يف الثناء واملدح حتى يصاب الشخص بالعجب والغرور.
ما الفرق إذن بني التقدير والتملق؟ األول نقي خالص واآلخر يصدر عن
اللسان ,األول جمرد من األنانية ,والثاين قطعة من األنانية ,األول مرغوب فيه من
اجلميع ,واآلخر مغضوب عليه من اجلميع.

821
 -2العدل:
العدل موازنة بني طرفني ,وعليك أن حتقق العدل يف اتصالك مع الناس .فإن
اتصالك مع الناس جيب أن يكون متوازنًا بني طرفني ومها:
طرف السلبية

×

طرف العدوانية

فالشخص السلبي هو :الذي يقيم نفسه عىل أهنا أقل أمهية من اآلخرين ويتنازل
دائام أمام حقوق اآلخرين.
عن حقوقه وأرائه ومشاعره ً
أما الشخص العدواين فهو عىل العكس متا ًما فهو يقيم نفسه عىل أهنا أكثري أمهية

ودائام ما يستبد برأيه وحقوقه ومشاعره عىل حساب حقوق اآلخرين.
من اآلخرين
ً

أما الشخص العادل فهو :أن تدرك أن احتياجاتك وحقوقك وأراءك
ومشارعك ليست أقل أو أكثر أمهية من تلك التي ختص اآلخرين ,وأهنا تتساوى معها
يف األمهية ,ولذا ففي ظالل العدل فأنت تطالب بحقوقك واحتياجاتك وتعرب عن
آرائك ومشاعرك يف قوة ووضوح ويف الوقت ذاته حترتم وجهة نظر اآلخرين وتستمع
إليها وتتقبلها.
وهذا يضمن لك أنك لن خترج من املواقف وأنت تشعر بعدم االرتياح من
نفسك أو ترتك اآلخرين يشعرون بعدم االرتياح.
وحتى حتقق العدل يف تعاملك مع الناس اتبع اخلطوا ت اآلتية:
َ قرر ما تريد.
َ وضح هذا بصورة واضحة.
َ فكر يف أكرب عدد ممكن من طرق التعبري عن قرارك عىل قدر
استطاعتك.
 أنصت إىل اآلخرين واحرتم أرائهم.
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َ
أعامهلم ال
َ ت َقبل النقد من اآلخرين وناقشه ,وعند انتقادهم ان َتقد
شخصيتهم.
َ ال ترتدد يف قول ال إذا ما احتجت إليها.
 -3الرمحة:
الرمحة هي بلسم العالقات مع اآلخرين ,وروح االتصال الصحيح وبدوهنا

تصبح احلياة جافة جدً ا وتفقد قيمتها وال يصبح لالتصال معنى وال روح.
أساس مهم جدً ا يف اتصاالتك وعالقاتك الرمحة ,أن َتشعر باآلخرين وحتب
اخلري هلم وتقدر مشاعرهم وترى أحواهلم وظروفهم وبالرمحة يلتف الناس حولك
وحيبونك وال يملون من اجللوس معك واحلديث إليك.
 -4التواضع:
التواضع أساس هام جدً ا يف اتصالك مع اآلخرين فالشخص املتكرب مهام تعلم
من فنون االتصال والتعامل مع اآلخرين لن يصل إىل اتصال ناجح حقيقي ,وذلك ألن
حاجزا مني ًعا بينه وبني الناس.
تكربه سيظل
ً
إن الكرب بمثابة اجلدار العازل يعزل صاحبه عن االتصال بالعامل اخلارجي.
 -5احللم واألناة والرفق:
كثريا يف اتصالك مع الناس فإنه من املعلوم بالرضورة
حتتاج إىل هذه الصفات ً

أن الكامل هلل وحده وأن النقص من طبيعة البرش لذا ينبغي أن نتوقع اخلطأ والزلل
مقدرا طبيعة
كاظام لغيظك رفي ًقا هبم
حكيام مع الناس
من اآلخرين ,فعليك أن تكون
ً
ً
ً

ت وراء غضبك فقد تنرصم أوارص األخوة
النقص يف تكوينهم ,وإن مل تفعل ذلك ورس َ
واملحبة ويدب الشقاق والنزاع واخلالف.
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 -6قبول اآلخرين عىل ما هم عليه اآلن:
تقبل اآلخرين بكل ما هم فيه اآلن بسلوكهم وصفاهتم وأخالقهم وأفكارهم
ومشاعرهم ,تقبل ذلك ألن هذا هو الواقع .وليس معنى قبول اآلخرين أنك توافق عىل
كل أفكارهم أو اعتقاداهتم أو مشاعرهم ,فإنك ستجد يف العامل حولك أصنا ًفا شتى من
الناس ستجد املسلم والكافر واملؤمن والفاسق ,واألمني واخلائن ,والصديق والعدو,
والصادق والكاذب ,واملتواضع واملتكرب إىل غري ذلك من املتناقضات ,وإنام املقصود
أن تقبل كل هؤالء لتقيم عالقات معهم وتتصل هبم ,وتتعامل معهم بأسلوب صحيح
فهذا تستفيد منه ,وهذا تصلحه وهذا حتجم عن رشه وهذا تغريه.
بعض الناس وبكل أسف ال يتصل إال مع من يوافقونه ويعزل نفسه عن جمتمعه
كثريا أن أغلب الناس ال يعجبونه ,وأهنم
وعن العامل الذي يعيش فيه ,وبعضهم يردد ً

بحاجة إىل التغري حتى يتصل هبم.

وهذا فهم خاطئ ,ال تنتظر التغيري من أحد بل َغري أنت من نفسك ,أنت لديك
القدرة عىل التعامل واالتصال مع مجيع البرش ومع كل البرش ولكن إذا غريت من نفسك
دائام أن التغيري يأيت من
وصلت هلذا املستوى العايل من االتصال الالحمدود وتذكر ً
الداخل ال من اخلارج وأن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم.
هناك مثل صيني يرضب هلؤالء:
أن هناك شاب يف العرشين من عمره قرر أن يغري العامل كله خالل عرشين سنة,
وبعد عرشين سنة وحينام صار يف األربعني من عمره وجد صعوبة شديدة يف ذلك ,وأنه
مل يستطع أن يغري العامل فقرر أن يغري بلده خالل عرشين عا ًما ,بعد عرشين عا ًما وحينام

صار يف الستني من عمره وجد أنه مل يصنع شي ًئا ,فقرر أن يغري من مدينته خالل عرشين
عا ًما ,وبعد عرشين عا ًما وحينام صار يف الثامنني من عمره ,قرر أن يغري من أرسته وبعد
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أخريا
عرشين عا ًما وحينام صار يف املائة من عمره ,ووجد أنه مل يغري شي ًئا اكتشف
ً
احلقيقة املرة.
املبدأ األول :االتصال يقوم عىل فهم اآلخرين والتآلف معهم:
ينقسم الناس من جهة استقباهلم للمعلومات والتعبري عن آرائهم إىل ثالثة
أقسام:
 -1البرصي:
هذا الشخص يرى العامل حوله من خالل الصور والرؤية بالعني حتى أنه عند
احلديث عن املعاين املجردة حيوهلا إىل صور مشاهدة فهو يركز أغلب انتباهه عىل صور
وألوان التجربة ,وعندما يصف حادثة معينة يصفها من خالل الصور ,وجتد عباراته
يكثر فيها :أرى  -أنظر  -يظهر  -مشهد  -وضوح  -ملعان  -مالحظة  -مراقبة  -منظر
 ألوان  -ظالم  -ظالل  -رشوق.هذا الشخص جتده رسي ًعا يف حركته رسي ًعا يف كالمه يف أكله ,حياته عىل نمط
رسيع وذلك بسبب تأثره بالنمط الصوري القائم عىل الصور املتالحقة والضوء.
 -2السمعي:
هذا الشخص احلاسة الغالبة عليه يف استقبال املعلومات ويف رؤية العامل من
كثريا وله مقدرة فائقة عىل االستامع دون
حوله هو السمع ,هذا الشخص حيب االستامع ً

كثريا باختيار األلفاظ والعبارات وجتد كالمه بطي ًئا ,ويركز عىل نربات
مقاطعة وهيتم ً

كثريا.
صوته عند الكالم كام أنه يميل للمعاين التجريدية النظرية ً

وجتد عباراته يكثر فيها :اسمع  -انصت  -إصغاء  -صوت  -رنني  -هلجة -
ازعاج  -صياح  -مهس  -ثرثرة  -صهيل  -زئري  -رعد.
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الشخص السمعي يتأنى يف اختاذ القرار وجيمع أكرب قدر من املعلومات قبل
اختاذه ويقلل إىل أدنى درجة مستوى املخاطرة ,فهو رجل قرار حذر
 -3احليس:
هذا الشخص ينصب اهتاممه الرئييس عىل الشعور واألحاسيس ,وإذا حكى
لك عن جتربة معينة سيحكيها لك من خالل ما شعر به وما أحس به ,ولذلك فإن
قراراته مبنية عىل املشاعر والعواطف املستنبطة من التجربة.
هذا الشخص جتد كالمه أكثر بط ًئا من سابقيه ويستشعر ثقل املسؤولية أكثر من
غريه ولذلك ينفعل للمبادئ ويندفع للعمل هلا وجتد عباراته يكثر فيها:
شعور  -إحساس  -ملس  -إمساك  -حار  -بارد  -ضغط  -شدة  -ألم -
حزن  -رسور  -ثقل  -جرح  -ضيق.
وهكذا إذا فهمت شخصية اآلخر ,وحددت نمط إدراكه ,فإن هذا سيساعدك
كثريا يف حتقيق التآلف معه.
ً
طرق حتقيق األلفة مع الشخص اآلخر:
إذا كنت يف اجتامع ً
مثال أو يف لقاء مع شخص وتريد حتقيق األلفة مع الشخص
املقابل فأمامك خطوتني:
اخلطوة األوىل:املجاراة:
املجاراة أن جتعل سلوكك اخلارجي يتوافق مع سلوك الشخص اخلارجي ويتم
ذلك من خالل اخلطوات التالية:
 حاول أن جتعل تنفسك متواف ًقا مع الشخص اآلخر وقد يكون هذا غري
مريح بالنسبة لك ولكن تزامن التنفس يعني تأسيس األلفة.
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 حاول أن جتعل صوتك متواف ًقا مع صوت اآلخر من حيث الرسعة -
النربة  -الشدة ,وسوف يساعد فهمك لطبيعة الشخصية عيل حتديد
الصوت املناسب هلا.
 حاول أن جتعل حركاتك متوافقة مع حركة اآلخر حركة اليدين
والرجلني والرأس.
 حاول أن جتعل تعبريات اجلسم متوافقة مثل طريقة اجللوس  -وضع
اليد عىل اخلد  -وضع اليدين عىل بعضهام  -تشبيك األصابع ,الحظ
ماذا يفعل املقابل وافعل مثله.
 تكلم مع الشخص املقابل باألسلوب األقرب إىل شخصيته:
شخصا برص ًيا ركز عىل تصوير الكالم له ورضب األمثلة
 فإذا كان
ً
الواضحة.
شخصا سمع ًيا ركز عىل نربة صوتك وارشح الوضع
 وأما إن كان
ً
بالتفصيل وشجع املناقشة بطرح أسئلة رصحية وحاول أن تركز عىل
املعاين واأللفاظ الدقيقة.
 وإذا كنت مع شخص حيس اجعله يشعر بام تقوله وتفاعل مع الكالم.
اخلطوة الثانية :القيادة:
ت َولد املجاراة التآزر واالتصال القوي ,أما اآلن ويف هذه اخلطوة آن لك أن تقود

الشخص اآلخر بعدما حصل هذا االتصال وهذا التآزر ,هيا! خذ اآلن بزمام املبادرة!
قم بتغيري مقصود يف سلوكك ,وستجد أن املقابل جياريك بدوره أو يتبعك ,إذا حدث
ذلك فإن هذا الشخص يتبع قيادتك ولديك عالقة اتصال ممتازة ,اآلن يف هذه اللحظة
تستطيع قيادته نحو النتيجة املرغوبة مثل أن تقنعه بام تريد أو تدفعه نحو عمل أو سلوك
معني.
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املبدأ األول :االتصال يقوم عىل فهم اآلخرين والتآلف معهم:
هذا املبدأ يمكن تلخيصه يف اخلطوات التالية:
فهم شخصية الشخص اآلخر هل هو برصي أم سمعي أم حيس؟
 ا َ
 حقق التآلف والتأزر من خالل جماراة سلوك الشخص اآلخر.
 بعد االطمئنان عىل حتقيق التآلف قم بقيادة الشخص اآلخر نحو ما
تريد وتأكد من ذلك من خالل تغيري سلوكك ومالحظة رد فعل
الشخص اآلخر.
املبدأ الثاين:ثالثية االتصال:
ً
اتصاال جيدً ا
يعتقد بعض الناس أنه حتى يؤثر عىل اآلخرين ويتصل هبم
فسريكز عىل الكلامت املؤثرة ويرتبها بنظام معني عىل حساب شخصية اآلخر ,وبذلك
قد أتم عملية االتصال ,والواقع أنه بذلك قد حصل  %7فقط من عملية االتصال.
وتشمل أنامط االتصال ثالثة عنارص كربى؛ هي:
 - 1الكالم (املحتوى).
 -2اإليامءات اجلسدية (احلركة).
 -3النربات الصوتية (األسلوب).
فقد أجريت دراسات يف بريطانيا يف عام 1771م حول تأثري الكالم عىل
اآلخرين فوجدوا نسبة التأثري يف اآلخرين أتت عىل الوجه التايل:
 الكلامت والعبارات  %7من التأثري.
 نربات الصوت  %38من التأثري.
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 تعبريات اجلسم األخرى من عيون ووجه وأيدي وجسم  %55من
التأثري وعىل الرغم من هذه النسبة الضئيلة للكلامت والعبارات إال أهنا
قد تبلغ  %111عند الشخص اآلخر لذلك اخرت كلامتك بعناية.
املبدأ الثالث :أمهية الدقة اللغوية يف االتصال:

يف عملية االتصال حتتاج إىل أن تكون دقي ًقا جدً ا يف اللغة التي تستعملها,
وعليك أن تركب اجلمل بصورة صحيحة حمتوية عىل املعلومات املطلوبة من أجل
احلصول عىل اإلجابة املتوقعة.
كثريا ما
ومن ناحية أخرى فإن اآلخرين أثناء حديثهم وبدون أن يشعروا ً
يرتكبون أخطاء شنيعة يف التعبري عام بداخلهم ,أكثر األخطاء التي حتدث هي :احلذف
والتشويه واإللغاء ,لكنك حتتاج أثناء اتصالك بالناس إىل استدراك هذه األخطاء من
خالل السؤال واالستفسار والتأكد حتى تفهم اآلخرين بصورة صحيحة وتصل إليك
املعلومات املقصودة ,وإليك رشح لألخطاء الثالثة الشائعة يف استعامل للغة:
 -1احلذف :قد خياطب شخص وحيذف وسط الكالم معلومات أنت حتتاجها.
أمثلة:
 قت َل الرجل! نقول له :من القاتل؟
 قتله األسد .نقول له :من املقتول؟
 أنا أكثر حكمة! نقول له :مقارن ًة بمن؟
 -2التشويه:
أمثلة:
 أن يقول لك :إنه يؤذيني .نقول له :ما هو نوع األذى؟
حكام معينًا فيقول ً
مثال :من املؤكد أنك تفهم ما
 أو يصدر
ً
أقول.فنقول :من املؤكد بالنسبة ملن؟ أو ما الذي جعله مؤكدً ا؟
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 أو يربط سب ًبا بنتيجة :كأن يقول :أنت ال تتصل يب أنت ال حتبني.
فنقول :كيف أن جمرد عدم االتصال يعني عدم املحبة؟
 -3التعميم:
أمثلة:
 أن يقول :مل أنجح يف أي يشء يف حيايت .فنقول له :يف كل حياتك! هل
نجحت يف أي يشء يف حياتك ولو مرة واحدة؟
 أو نقول :كل الرجال صنف خائن مل أقابل ً
رجال أمينًا .فنقول هلا :ال
أحد عىل اإلطالق؟ ماذا عن والدك؟
كل هذه األخطاء تقتيض منك أن تكون يف تركيز شديد أثناء اتصالك مع
ً
جاعال حواسك منتبهة ملا حيدث.
اآلخرين
وقد ال يرتتب عىل هذه األخطاء رضر يذكر يف غالب األحيان ,ولكن هناك
أحيان أخرى يكلف اخلطأ فيها حياة اإلنسان بل حياة أمة بأكملها.
املهارة األوىل :اتصال العني:
العني يمكن أن هتدد كام هتدد بندقية معبأة ومصوبة أو يمكن أن هتني كالركل
والرفس .أما إذا كانت نظرهتا حانية ولطيفة فانه يمكنها بشعاع رقتها وعطفها أن جتعل
القلب يرقص بكل هبجة.
واتصال العني هو املهارة األكثر تأثريا بني تأثرياتك الشخصية املتعددة ,عيونك
هي اجلزء الوحيد من جهازك العصبي املركزي الذي يرتبط بالشخص اآلخر بشكل
مبارش ,ولالتصال بالعني آثار ثالثة:األلفة أو التخويف أو املشاركة.
األلفة أو التخويف تنتجان عن النظر إىل الشخص اآلخر ملدة عرش ثواين إىل
دقيقة .أما املشاركة وهي التي تشكل أكثر من  %71من اتصالنا الشخيص خاصة يف
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جمال العمل فإهنا تستدعي أن تنظر إىل الشخص الذي تتحدث معه من مخس إىل عرش
ثوان قبل حتويل النظر عنه إىل مكان آخر وهذا هو الطبيعي إن كنت تتكلم مع شخص
أو آلف شخص.
احذر من:
 أن تنظر إىل أي شيئ ويف كل جانب إال مستمعك فإن ذلك يقوض
مصداقيتك ويبعث عىل التوتر وعدم الطامنينة.
 أن تغمض عينك ملدة ثانيتني أو أكثر فإنك هبذا الفعل تقول ال أريد أن
أكون هنا أو ال أريد أن أسمع هذا وهذا الشعور سينتقل إىل مستمعيك
ويشاطرونك عدم رغبتهم يف االستامع إليك.
 أن تركز نظرك عىل شخص أو اجتاه معني عندما ختاطب جمموعة كبرية,
بل تقلب عينك إىل كل اجتاه ,أعط مخس ثواين من الرتكيز يف كل اجتاه.
املهارة الثانية :مهارة الوضع واحلركة:
تعلم أن تقف منتص ًبا وتتحرك بصورة طبيعية وسهلة .جيب أن تكون قاد ًرا عىل

تصحيح االجتاه العام الذي يرختي فيه اجلزء األعىل من اجلسم .فعند قيامك بعملية
االتصال يكون الوضع أكثر فعالية عندما تكون مر ًنا ال أن تكون مغلقا يف وضعية
متوترة هذا ينطبق عىل كل املالمح واحلركات وينطبق أكثر عىل الساق والقدم .إن الثقة
تظهر عادة من خالل الوضعية املمتازة.

إن الطريقة التي تظهر هبا نفسك جسم ًيا يمكن أن تعكس كيف تظهر نفسك
عقل ًيا والطريقة التي تنظر هبا إىل نفسك هي عادة االنطباع الذي يكونه عنك اآلخرون.
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قف منتص ًبا:
مظهر اجلزء العلوي من جسمك يدل عىل رأيك يف نفسك هذا احلكم ليس يف
كل األحوال لكن عىل األقل هذا هو رأي اآلخرين فيك حتى تتكون لدهيم معلومات
أخرى كافية لتغري هذا الرأي.
راقب اجلزء األسفل من جسمك :عندما تتحدث إىل اآلخرين فقد تقلل من
تأثريك بسبب الطريقة التي تقف هبا وقد حتول طاقة اتصالك الشخيص بعيدً ا عن
مستمعيك من خالل لغة اجلسم غري املالئمة.
ومن أكثر األنامط الشائعة للوضعية اخلاطئة:
 الرتاجع إىل اخللف.
 امليل من جنب إىل جنب أو االعتامد عىل رجل والتحول إىل الرجل
األخرى.
استعمل وضع االستعداد:
ملحاربة هذه العادات السلبية خذ وضع االستعداد ووزنك إىل اإلمام,
فاالتصال حيتاج إىل الطاقة ووضع االستعداد أفضل الطاقة .حترك يف أرجاء املكان,
فاالتصال والطاقة ال يمكن فصل أحدمها عن اآلخر.
عندما تتحدث إىل اآلخرين:
 حترك يف أرجاء املكان.
 اخرج من خلف طاولة اخلطاب حتى لو كنت يف وضع رسمي ,فهذا
سيزيل احلواجز بينك وبني اآلخرين.
 حرك يديك وذراعيك وحترك يمنة ويرسة.
 ال تبالغ يف ذلك بل حترك ضمن مستوى طاقتك الطبيعية.
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لكل أسلوبه اخلاص:
ليست هناك طريقة صحيحة أو طريقة خاطئة للوقوف أو التحرك لكن هناك

مفاهيم مفيدة تنفع يف هذا السياق ومن هذه املفاهيم مفهومان مها:
 الوقوف منتص ًبا.
 امليل بوزنك إىل اإلمام.
املهارة الثالثة :مالمح وتعابري الوجه:
يف الواقع أننا أحيانا ال نعرف عن شخص الكثري جتدنا نراقبه بشكل متقطع
ونمعن النظر يف مالمح وتعابري وجهه لنستنتج من بعض اإلشارات وردود األفعال
حكام عىل شخصية هذا الشخص .إ ًذا فنحن
بعض االنطباعات األولية ونبني عليها
ً
نعتمد عىل حدسنا وعىل مقدرهتم يف قليل من الوقت عىل عرض الصفات التي تعجبنا

ونحرتمها.
ولكي تكون ً
فعاال يف اتصالك الشخيص جيب أن تكون حركاتك وإيامءاتك
خصوصا تعابري وجهك ستظهر أنك متفتح
طبيعية عندما تكون نشي ًطا .إن إشاراتك
ً
وقريب أو منغلق.
لكي تتواصل بشكل فعال فإنك حتتاج إىل:
مبتهجا يف وجهك وإيامءاتك.
 أن تكون
ً
 تفعل ذلك وكأنه شئ طبيعي.
وهناك عدة طرق يمكن من خالهلا أن تضمن مالمح وجه أفضل:
 -1اكتشف كيف تنظر إيل اآلخرين عندما تكون حتت ضغوط واجعل هذا يف
مستوى الوعي لديك وأن تعرف اليشء الطبيعي واليشء غري الطبيعي وتدرك الفرق
بينهام.
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 -2كلنا لديه (إشارات عصبية) جتعل الواحد منا يذهب بيديه هنا وهناك
عندما نتكلم وليس أمامنا أو بجانبنا أي شئ نمسك به:
 اكتشف تلك اإلشارات الرئيسية وبعد ذلك احرص عىل أن ال تعمل
تلك اإلشارات.
 حاول أال تومىء أو تؤثر يف بعض الكلامت أو العبارات فان اإليامءات
ليست جيدة ( ركز عىل أال تقوم بإشارتك العصبية).
 حاول أن جتعل يديك بجانبيك عندما ال ترغب يف تأكيد فكرة أو نقطة
وعندما تريد التأكيد بصورة نابعة من احلامسة الطبيعية سيحدث ذلك
طبيع ًيا لكن ال يمكن أن يكون ذلك إذا كانت يداك متحركة بشكل
مستمر إلشارات عصبية عندها مل يعد املستمع يدرك متي تكون النقطة
محاسية وهامة من عدمها.
 -3ابتسم بغض النظر عن الفئة إىل أنت فيها.
الناس ثالثة أصناف:
 وجوه بطبعها منفتحة ومبتسمة.
 وجوه حمايدة يمكن أن تتحول من ابتسامه إىل نظرة حارة وحادة.
 وجوه جدية وحارة سواء اعتقدوا بأهنم يبتسمون أو ال يبتسمون.
اكتشف من أي هذه األنواع أنت؟
متميزا يف اتصالك مع اآلخرين.
فإن كنت من الصنف األول فإنك ستكون
ً
إذا كنت من الصنف الثاين وتستطيع أن تتغري بسهولة من وجه مبتسم إىل وجه
جدي فإنك تتمتع بمرونة جيدة.
وإذا كنت من الصنف الثالث فيجب أن هتتم باألمر وتعمل بجد يف هذا املجال
لتحسني قدرتك عىل االتصال فمن املحتمل أن تبتسم من الداخل ولكن وجهك
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يعكس كآبة من اخلارج ,وهذه الكآبة هي طريقتك يف االتصال باآلخرين .إن ما يدركه
اآلخرين يف الظاهر هو احلقيقة بالنسبة هلم.
املهارة الرابعة :اللبس واملظهر:
جيب أن تعلم إن االنطباع الذي ترتكه لدى اآلخرين يف أول مقابلة ال يمكن
تكراره .تتكون لدينا انطباعات أنية واضحة عن الناس خالل الثواين اخلمس األوىل
التي تراهم فيها .ويقدر اخلرباء أننا نأخذ مخس دقائق أخرى لنضيف مخسني يف املائة من
انطباعنا (السلبي أو االجيايب) إىل االنطباع الذي تكون يف الثواين اخلمس األوىل .وبام أن
تسعني باملائة من شخصيتنا يتم تغطيتها باللباس ,لذلك من الرضوري أن نكون
مدركني للرسائل االتصالية التي حتملها مالبسنا.
كن الئقـًا :الكلمتان األكثر أمهية للباس املؤثر مها :كن الئقـًا.
اللبس يف املستوى الواعي :خذ نظرة فاحصة إىل طريقة لبسك وتزينك.
املهارة اخلامسة :الصوت والتنوع الصويت :أن تتعلم كيف تستعمل صوتك
بطريقة ثرية مالئمة.
صوتك :هو الوسيلة الرئيسية التي حتمل رسالتك أنه مثل وسيلة النقل.
صوتك رسول احليوية والطاقة.
جيب أن ينقل صوتك بشكل اإلثارة واحلامس اللتان تشعر هبام أغلبنا يصبح
حبيسا ألنامط عاداته الصوتية التي من الصعب تغيريها .بينام يف احلقيقة أنه
بشكل رسيع
ً
يمكن أن نغري عادتنا ونتعلم عادات جديدة .نغمتك الصوتية ونوعيتها تشكل  %84من

رسالتك.
بمعنى آخر إن نغمة حبالك الصوتية والرنني واإللقاء تشكل  %84من
املصداقية التي تكون لديك عندما ال يستطيع الناس رؤيتك كأن تكون تتحدث عىل
اهلاتف ً
مثال.
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أصوات الكلمة الواحدة:
أثرا مما نعتقد .ويمكننا أن نقرأ الكثري من
اخلصائص الدقيقة للصوت أكرب ً
أمزجة الناس وحاالهتم النفسية من النغمة الصوتية عىل اهلاتف خالل الثواين األوىل
القليلة.
سامت الصوت األربع:
املكونات األربع التي تكون تعبريك الصويت هي:
 االسرتخاء.
 وطريقة التنفس.
 واإللقاء.
 وتأكيد املقاطع.
وكل مكون من هذه املكونات يمكن تعديله من خالل التدريبات لتوسيع
تأثريك الصويت.
استعمل التنوع الصويت:
التنوع الصويت وسيلة عظيمة جتعل الناس مهتمني بام يسمعون ومنشغلني به.
ال تقرأ اخلطابات:
يكمن أخطر أشكال األداء الرتيب يف القراءة بصوت عال .إن الكتابة والقراءة
والكالم وسائط اتصال خمتلفة لذلك استعمل املالح َظات وخمطط األفكار الرئيسة
عندما تتكلم ,هذا سيسمح لك بأن ترتك لذهنك حرية الكلامت املنتقاة آن ًيا وهذا أيضا
سيجرب صوتك عىل أن يكون نشي ًطا وطي ًعا وملي ًئا باحلركة ألنك ت َفكر باستمرار وت َكيف
وت َعدل حمتوى رسالتك وأفكارك.
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املهارة السادسة :اللغة غري املنطوقة (وقفات ,كلامت):

استعمل لغة واضحة ومالئمة مع مستمعيك بوقفات خمطط هلا مبتعدً ا عن
األساليب املفرغة من معناها أو األصوات التي ال معني هلا.
حتسني استعامل اللغة:
إضافة الوقفات املناسبة والتخلص من األصوات التي ال معنى هلا:
تتكون اللغة من الكلامت املفهومة واألصوات غري املفهومة .يكون تواصل
الناس أفضل عند قدرهتم عىل اختيار الكلامت الصحيحة ويتطلب ذلك استخدام
مفردات غنية مالئمة للسياق وال ينبغي أن يتحدث أحدنا إىل طفل بنفس الطريقة إىل
يتحدث هبا إىل جمموعة من علامء الفيزياء ً
مثال.
الكلامت غري املفهومة حواجز تقف يف وجه االتصال الفعال الواضح ومن
أمثلة ذلك (آه  -أوه  -يعني  -كام تعرف – حسنًا).
الوقفات عنرص مكمل للغة ,فكيف يتم توظيفها التوظيف اجليد؟
املتحدث البارع يستعمل وقفات طبيعية بني اجلمل ,واخلطباء البارزون
يتوقفون أحيا ًنا وخيتارون أماكن الوقفات بعناية للتأثري يف مستمعيهم.
اللغة املبارشة:
حدد ما تعنيه أسال عام تريده بشكل واضح أن تقول ً
مثال( :سأحاول وآتى
بجواب لك) قل (سأبحث يف املرجع وسأتصل بك إلخبارك قبل الثانية والنصف
ظهرا ) .فالثروة اللغوية تتكون باالستعامل.
ً
تزداد مفردات األطفال اللغوية من خالل األرسة واملدرسة أما البالغني فليس
لدهيم التدرج يف مستوى معني ألنه ال يقومهم أحد لكن مستوى تعلمنا وارتفاع درجة
الوضوح والتأثري يف اتصالنا يزيد مفرداتنا خالل االستيعاب النشط للكلامت اجلديدة.
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احذر من املصطلحات!!
احذر من األساليب واملصطلحات التي يصطلح عليها أهل ختصص معني أو
فئة معينة من الناس ,فهذه األساليب صاحلة ألهل االختصاص بوصفها طريفة سهلة
وخمترصة ومعربة عام يريدون غري أن هذه األساليب وإن كانت مفهومة للفئة املتخصصة
إال أن أغلب الناس ال يفهموهنا.
الوقفة أداة مهمة:
 تستطيع أن تتوقف طبيع ًيا ملدة متتد من ثالث إىل أربع ثواين حتى يف
منتصف اجلملة ,لكن املشكلة هي أننا غري معتادين عليها وعندما نقوم
هبا فإن الوقفة التي تكون من ثالث أو أربع ثواين تبدو مثل عرشين
ثانية يف عقولنا.
 حاول أن متارس وقفات طبيعية ثم فكر يف نتيجة هذه الوقفات .حاول
املبالغة يف الوقفات يف التمرين وستجد أنك ستوظف الوقفات بشكل
أفضل يف حمادثاتك الطبيعية.
 ختلص من األساليب واألصوات التي ال معنى هلا أو غري مفهومة
وأبدهلا بالوقفات.
 ختلص من األساليب غري املرغوبة والزائدة عن احلاجة والتي متثل
حواجز متنع االتصال ال تستعمل (املهمة) وختلص من أي وقفات
غري رضورية.
 سجل نفسك عىل رشيط مسموع أو مرئي واطلب رأى اآلخرين حتى
تتعرف عىل أساليبك غري املفهومة .وبعدها ركز بوعي عىل التخلص
منها.
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املهارة السابعة :إرشاك املستمع :أي القدرة عىل االحتفاظ باهتامم الشخص

الذي تتواصل معه وإرشاكه فيام نقول.
عندما تتكلم وتشارك باملحتوى الذي هيدف إىل خماطبة اجلانب الفكري فإنك
تتوجه إىل جمال ضيق جدً ا .حيث تناشد يف الغالب اجلانب األيرس من الدماغ واملتعلق
باملعلومات املجردة ( كاحلقائق واألرقام ) وال ريب أن هذا قد يكون كاف ًيا أحيانا لكن
عليك أن تدرك أن تلك املعلومات يمكن أن توصل بشكل فعال بواسطة الكتابة.
فالناس يقرأون برسعة مخسة أضعاف ما تتحدث .عندما تتكلم وعندما تكون
أفكارا وآرا ًء وحتاول أن حترك الناس جتاه فعل
منهم ًكا يف عملية االتصال فانك تكشف
ً

ما أو تقنعهم باملوافقة .وإذا مل تستطع تشغيل اجلانب األيمن من الدماغ لدى مستمعيك

فإنك تفقد الكثري من إمكانياتك للتأثري.
شخصا أو أشخاص يقعون حتت تأثري املؤثرات
واملستمعون سواء كانوا
ً
املختلفة يف كل حلظة ولذا أنت حتتاج إىل حتريك كل أحاسيسهم وكل عقوهلم وكلام كان
ً
ومنفعال مع ما تقول كلام ازدادت قدرتك عىل
املستمع منهم ًكا أكثر ومشار ًكا أكثر
إقناعه برسالتك.
تسع آليات إلرشاك املستمع والتأثري عليه:
هذه اآلليات تتمحور حول ثالث جماالت رئيسية ويمكن تكييف وتعديل هذه
اآلليات لقوائم املجموعة الكبرية واالتصال الفردي  ,واملحاور الرئيسة هي:
 األسلوب.
 التفاعل.
 املحتوى.
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ً
أوال :األسلوب:
 -1اجلانب املرسحي:
ابدأ حديثك بافتتاح قوي كبيان مشكلة مهمة ,أو رواية قصرية مؤثرة ,أو طرح
مثريا أو
سؤال جديل بحيث جتعل كل شخص يفكر فيه .كام يمكن أن ترصح ترص ًحيا ً
تقول عبارة مدهشة.
مثريا مثل وقفة طويلة لتأكيد عبارة مهمة أو نغمة صوتية أو
عنرصا
ضع
ً
ً
تغريات يف درجة الصوت أو عواطف ذات وترية عالية ,مثل الغضب أو البهجة أو
احلزن أو اإلثارة.
اختم اتصالك باقتباس مثري أو بعبارة مهمة أو بنداء قوي للعمل اجلاد.
 -2اتصال العني:
ً
شامال لكل مستمعيك وذلك عن طريق االتصال العيني
مسحا
 اعمل
ً
املبارش املستمر ملدة طويلة عندما ترشع يف الكالم ,ثم بعد ذلك ابدأ
باالتصال املوسع بالعني مع كل فرد عىل حدة.
 حافظ عىل إبقاء مستمعيك منهمكني ومنشغلني معك بقدر اإلمكان.
وال تنس (الدرجة السياحية) منهم يف أطراف الغرفة أو القاعة أو عىل
جوانب طاولة املتحدثني.
 قس ردود أفعال مستمعيك خالل تقديم عرضك هل هم موافقون؟
أم متضايقون ,أم يشعرون باململ؟ وهل لدهيم أسئلة؟
 -3احلركة:
 غري آلية تقديمك بالقيام باحلركة اهلادفة كلام أمكن ذلك.
 ال ترتاجع عن مستمعيك.
 حترك نحوهم خاصة يف بداية اتصالك ويف هنايته.
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 -4األدوات البرصية:
 أضف تنوي ًعا إىل حديثك باستعامل الوسائل السمعية والبرصية .أعط
مستمعيك شي ًئا ما ينظرون إليه غري النظر إىل شخصك؟
 استعمل أنواعا خمتلفة من األدوات البرصية يف أي عرض رسمي مثل:
استخدام الشفافيات .الكتابة عىل السبورة الورقية .استخدام برنامج
البوربوينت .تدرب عىل هذه األشياء مسب ًقا حتى يكون استعاملك هلا
ً
سهال وغري صارف لالهتامم.
 إرشاك مستمعيك أو أحدهم إرشا ًكا عفويا دون سابق إعداد .مثل:
كتابة مالحظات املستمعني عىل السبورة اخلشبية أو الورقية ,كتابتها
عىل شفافيات ملناقشتها.
ثانيًا :التفاعل:
 -5األسئلة:
هناك ثالثة أنواع من األسئلة يمكن استعامهلا يف أي اجتامع .وكل سؤال يسمح

لك أن حتصل عىل مستوى أعمق من املشاركة.
 األسئلة اجلدلية ستبقي عىل مستمعيك نشطني ومفكرين وهذا يصلح
خاصة عندما ال يتوافر لك الوقت أو أن الوضع غري مالئم ملناقشة
قضية معينة بالتفصيل.
 اطلب رفع األيدي للموافقة أو عدمها عىل بعض األمور فهذا يشجع
عىل املشاركة وجيعل احلياة ترسي يف اجلميع.
 اطلب متطو ًعا بمجرد مشاركة شخص واحد يف الكالم أو يف عمل
مهمة فإنه سيشعرك بتدفق احلياة يف اآلخرين كام لو كانوا هم
املتطوعني.
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 -6العرض:
 خطط سل ًفا لكل خطوة أو إجراء وتأكد من توقيت العرض بدقة قبل
البداية.
 خذ متطو ًعا من املجموعة لكي يساعدك يف عرضك إذا كان ذلك
ممكنًا.
 -7األلعاب واحليل:
 أدخل بعض األلعاب التعليمية والفوازير واحليل لرفع امللل وحاول
قضاء وقت ممتع مع مستمعيك وإرشاكهم معك دون أن خيل ذلك
مسيطرا عىل اجللسة.
باهلدف الرئيس .وبحيث تبقي
ً
 استعمل اإلبداع واحليل واأللعاب التي يمكن استعامهلا بشكل فعال
يف كثري من األوضاع .لكن حافظ عىل مستوى رفيع من الذوق عند
التعامل مع هذه األمور.
ثال ًثا :املحتوى:
 -8االهتامم:
 قبل أن تتكلم راجع ما تود أن تقوله بسؤال ( كيف أفيد مستمعي).
 تذكر أن ذاكرة املستمع قصرية املدى ,فحاول تركيز املعلومات
وجذب االنتباه .استعمل االتصال العيني إلثارة االهتامم .استخدم
األمثلة ,الفكاهة ,األدوات البرصية ,احلركة جلذب اهتامم مستمعيك.
 -7املرح:
 ابدأ بتعليق محيمي وودي.
 اج َعل دعابتك ذات صلة بمستمعيك وهلا عالقة بموضوع احلديث.
 كن حمرت ًفا يف إظهار إنسانيتك يف الوقت املناسب.
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 صور إحساس املرح وروح الدعابة .ويمكن ذلك عن طريق بعض
القصص أو املواقف الطريفة أو األحداث ,كام يمكن استعامل
تعليقات املستمعني خللق جو من املرح والدعابة.
املهارة الثامنة :استخدام املرح:
الدعابة واحدة من أكرب املهارات املهمة للتأثري يف عملية االتصال لكنها يف

الوقت نفسه واحدة من أكرب أساليب املراوغة .بعض الناس جذابون وحمبوبون بطبعهم
وآخرون جيب أن يعملوا ليكونوا كذلك ,وروح الدعاية مهارة قابلة للتعلم ويمكن أن
تتعلم استعامل هذه املهارة بكل يرس وسهولة.
تنبيهات:
الفكاهة ليست هدفا بحد ذاهتا :يف أكثر جوانب عملية االتصال الشخيص
ليست الفكاهة هد ًفا بحد ذاهتا ولكنها وسيلة للوصول إىل اآلخرين واالرتباط معهم
عىل مستوى شخيص .وهذا االرتباط يتمثل يف عدة مستويات أمهها مستوى (املحبة)
ويتكون من خالل عدة عوامل مثل البعد عن األنانية ,الثقة ,اإلراحة.
ابتسامتك هي ما يراه الناس :عندما نتحدث فالناس ينظرون إىل وجوهنا
وميزتنا السائدة هي ابتسامتنا .هذه السمة املهمة من سيامء وجوهنا تظهر بشكل رسيع
تنس أن
يف كل حاالتنا .فالناس يتعلمون أفضل من خالل املرح والفكاهة .وال َ
اللحظات العاطفية هي أفضل األوقات إليصال رسالتك وأن باستطاعتك الوصول إىل
اجلانب األيمن واجلانب األيرس من الدماغ ملستمعيك باستعامل املرح وروح الدعابة
واملواقف اإلنسانية اإلجيابية.
املهارة التاسعة :الذات الطبيعية :أن تكون أصيال صاد ًقا تعكس شخصيتك
احلقيقية يف كل ظروف االتصال وأن تفهم قواك الطبيعية وتستعملها يف االتصال.وأن
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حتول نقاط الضعف يف االتصال إىل نقاط قوة .وأن يكون لديك الثقة يف نفسك للتكيف
مع خمتلف الظروف.
حتسني الذات الطبيعية:
فكر يف متحدث تعرفه وتعرف عنه قوة التأثري واإلقناع.
فكر يف متحدث آخر تعرفه وتعرف عنه قوة التأثري واإلقناع.
حاول اإلجابة؟ هل كال الشخصني نسخة من اآلخر؟ أم أهنام خمتلفني!؟
إ ًذا نحن نختلف عن بعضنا البعض .كل منا له نقاط قوته ونقاط ضعفه.
وبالرغم من أن هذا املفهوم بسيط إال أنه حيمل تعقيدً ا عندما نضع يف االعتبار آالف
املعطيات يف عملية اتصالنا الشخيص .إن لدينا الكثري من اإلمكانات والقوى الطبيعية
التي يمكن االعتامد عليها .ولدينا جماالت تستطيع أن حتوهلا إىل قوة.
الشخصية الطبيعية:
احتفاظك الدائم والتواصل بذاتك الطبيعية هو يف حد ذاته مهارة توازي
املهارات الثامن السابقة ,وبالرغم من َكون هذه املهارة أقرب إىل كوهنا موقف أو اجتاه
أال أهنا متكنك من:
 التعرف عىل جماالت القوة والضعف يف شخصيتك.
 حتويل نقاط الضعف إىل نقاط قوة.
تذكر أن الواحد منا جمموعة من املهارات ,وتذكر أن تلك املهارات يمكن
تعلمها وممارستها والتمكن منها.
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عندما نتحدث نحب أن يستمع إلينا اآلخرون ,ولعل هذه طبيعة عامة فينا
مجي ًعا؛ ألن االستامع يشعرنا بالثقة واالحرتام .وحيسسنا باألمهية.
وقد أثبت علامء النفس االجتامعي أن االستامع اجليد إىل اآلخرين ليس
بالرضورة ينتهي إىل التأثري الكامل عليهم إال أنه يزيد من أوارص املحبة والتقارب
الروحي والعاطفي بني الناس.
كام أن من أبرز سامت العظامء وأصحاب النفوذ والتأثري يف املجتمعات هي
االستامع واإلصغاء إىل كالم اآلخرين.
فليس كثرة الكالم ً
دليال عىل قوة الشخصية وال قوة التأثري بل ربام  -أو يف
الغالب  -تنتهي كثرة الكالم إىل ما ال حيمد عقباه من النتائج.
أيضا
فإن الكالم الكثري يعرض صاحبه إىل الوقوع يف األخطاء الكثرية ً
والدخول يف جماالت بعضها هامشية قد ترض وال تنفع مضا ًفا إىل أن امللل الناجم منه
ربام ينزل بمستوى احلديث إىل مصاف احلديث العادي والكلامت فاقدة القيمة أو
الشعارات التي تفتقد إىل املزيد من الواقعية .وبالتايل فان من كثر كالمه كثر خطأه.
إن أن أكثر مشاكلنا سواء يف املؤسسات أو األرس أو حتى بني األصدقاء
منشؤها سوء التفاهم ,وسوء التفاهم منشؤه من قصور إما يف صاحب الرسالة أو يف من
تلقى الرسالة ,فقد يتكلم املرء فيخطأ يف التعبري ,ومن يتلقى الكالم قد يفهم الكلامت
بشكل خطأ ,فينشأ من هذا سوء الفهم ,الذي يؤدي بدوره لضياع الوقت واجلهد وال
نبالغ إن قلنا املال ويف بعض األحيان األرواح!!
أمهية االستامع:
يف حياتنا ,ومنذ صغرنا نتعلم كيف نتصل مع الناس اآلخرين بالوسائل
املتعددة ,احلديث والكتابة والقراءة ,ويتم الرتكيز عىل هذه املهارات يف املناهج
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املدرسية بكثافة ,لكن بقية وسيلة اتصالية مل نعرها أي اهتامم مع أهنا من أهم الوسائل
االتصالية ,أال وهي االستامع.
ال بد لكل اإلنسان أن يقيض معظم حياته يف هذه الوسائل االتصالية األربعة,
احلديث ,الكتابة ,القراءة ,واالستامع ,ألن ظروف احلياة هي التي تفرض هذا اليشء
عليه.
واالستامع يعد أهم وسيلة اتصالية ,فحتى تفهم الناس من حولك ال بد أن
تستمع هلم ,وتستمع بكل صدق ,ال يكفي فقط أن تستمع وأنت جتهز الرد عليهم أو
حتاول إدارة دفة احلديث ,فهذا ال يسمى استام ًعا عىل اإلطالق.
يف كتاب (ستيفن كويف) :العادات السبع ألكثر الناس إنتاجية ,حتدث الكاتب
عن أب جيد أن عالقته بابنه ليست عىل ما يرام ,فقال لستيفن « :ال أستطيع أن أفهم
ابني ,فهو ال يريد االستامع إيل أبدً ا » .فرد ستيفن « :دعني أرتب ما قلته للتو ,أنت ال
تفهم ابنك ألنه ال يريد االستامع إليك؟ » .فرد عليه « :هذا صحيح ».
ستيفن « :دعني أجرب مرة أخرى أنت ال تفهم ابنك ألنه  -هو -ال يريد
االستامع إليك أنت؟ » .فرد عليه بصرب نافذ « :هذا ما قلته ».
شخصا آخر فأنت بحاجة ألن تستمع له ».
ستيفن « :أعتقد أنك كي تفهم
ً
(تعبريا عن صدمته) ثم جاءت فرتة صمت طويلة ,وقال
فقال األب « :أوه! ».
ً

مرة أخرى « :أوه! ».

إن هذا األب نموذج صغري للكثري من الناس ,الذي يرددون يف أنفسهم أو
أمامنا « :إنني ال أفهمه ,إنه ال يستمع يل! » واملفروض أنك تستمع له ال أن يستمع لك!
إن عدم معرفتنا بأمهية مهارة االستامع تؤدي بدورها حلدوث الكثري من سوء
الفهم ,الذي يؤدي بدوره إىل تضييع األوقات واجلهود واألموال والعالقات التي كنا
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نتمنى ازدهارها ,ولو الحظت ً
مثال املشاكل الزوجية ,عادة ما تنشأ من قصور يف مهارة
خصوصا عند الزوج ,وإذا كان هذا القصور مشرت ًكا بني الزوجني تتأزم
االستامع
ً
كثريا ,ألهنم ال حيسنون االستامع لبعضهم البعض ,فال يستطيعون فهم
العالقة بينهم ً

بعضهم البعض ,الكل يريد احلديث لكي يفهم الطرف اآلخر! لكن ال يريد أحدهم
االستامع!!
إن االستامع ليس مهارة فحسب ,بل هي وصفة أخالقية جيب أن نتعلمها ,إننا
نستمع لغرينا ال ألننا نريد مصلحة منهم لكن لكي نبني عالقات وطيدة معهم.
ما هو األسلوب العميل الذي علينا اتباعه يف أثناء االستامع لآلخرين؟
ولنتذكر أننا إذا أردنا فهم اآلخرين فعلينا ً
أوال أن نستمع هلم ,ثم سيفهمونا هم
إن حتدثنا إليهم بوعي حول ما يدور يف أنفسهم.
 -1استمع استمع استمع! نعم عليك أن تستمع وبإخالص ملن حيدثك,
تستمع له حتى تفهمه ,ال أن ختدعه أو تلقط منه عثرات وزالت من بني ثنايا كلامته,
استمع وأنت ترغب يف فهمه.
 -2ال جتهز الرد يف نفسك وأنت تستمع له ,وال تستعجل ردك عىل من حيدثك,
وتستطيع حتى تأجيل الرد ملدة معينة حتى جتمع أفكارك وتصيغها بشكل جيد ,ومن
اخلطأ االستعجال يف الرد ,ألنه يؤدي بدوره لسوء الفهم.
 -3اجته بجسمك كله ملن يتحدث لك ,فإن مل يكن ,فبوجهك عىل األقل ,ألن
املتحدث يتضايق وحيس بأنك هتمله إن مل نتظر له أو تتجه له ,ويف حادثة طريفة تؤكد
هذا املعنى ,كان طفل حيدث أباه املشغول يف قراءة اجلريدة ,فذهب الطفل وأمسك
رأس أبيه وأداره جتاهه وكل َمه!!
تتظاهر! ألنك إن تظاهرت بأنك تستمع
َ -4بني للمتحدث أنك تستمعَ ,بني ال
َ
ً
عاجالَ ,بني له أنك تستمع حلديثه بأن تق ـ ـول:
ملن حيدثك فسيكتشف ذلك إن آجـ ـ ًال أو
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« نعم .صحيح » ,أو هتمهم ,أو تومئ برأسك ,املهم َبني له باحلركات والكلامت أنك
تستمع له.

كثريا
 -5ال تقاطع أبدً ا ,ولو طال احلديث لساعات! وهذه نصيحة جمربة ً

ولطاملا حلت مشاكل باالستامع فقط ,لذلك ال تقاطع أبدً ا واستمع حتى النهاية ,وهذه
النصيحة مهمة بني األزواج ,وبني الوالدين وأبنائهم ,وبني كل الناس.
 -6بعد أن ينتهي املتكلم من حديثه خلص كالمه بقولك « :أنت تقصد كذا
وكذا .صحيح؟ » ,فإن أجاب بنعم فتحدث أنت ,وإن أجاب بال فاسأله أن يوضح
أكثر ,وهذا خري من أن تستعجل الرد فيحدث سوء تفاهم.
 -7ال تفرس كالم املتحدث من وجهة نظرك أنت ,بل حاول أن تتقمص
شخصيته وأن تنظر إىل األمور من منظوره هو ال أنت ,وإن طبقت هذه النصيحة
فستجد أنك رسيع التفاهم مع الغري.
 -8حاول أن تتوافق مع حالة املتحدث النفسية ,فإن كان غاض ًبا فال تطلب منه
أن هيدئ من روعه ,بل كن جا ًدا واستمع له بكل هدوء ,وإن وجدت إنسان حزينًا
فاسأله ما حيزنه ثم استمع له ألنه يريد احلديث ملن سيستمع له.
 -7عندما يتكلم أحدنا عن مشكلة أو أحزان فإنه يعرب عن مشاعر لذلك عليك
أن تلخص كالمه وتعكسها عىل شكل مشاعر حيس هبا هو.
إن االستامع متعب ح ًقا لكنه بالتأكيد خري من وجود خالف وسوء تفاهم.
كيفية تنمية مهارات االستامع :
يمكن تنمية مهارات االستامع بثالث طرق:
ً
أوال :تنمية القدرة عىل التذكر:
وذلك بتنظيم املعلومات وحفظها يف شكل تتابعي أو مسلسل واستخدام
األساليب املختلفة لتقوية القدرة عىل التذكر والتخيل والصور الذهنية.
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ثان ًيا :االستفادة من طبيعة البناء املعريف للفرد:
وهي أن تتعرف عىل طبيعة الثقافة السائدة بمكوناهتا املختلفة.
ثال ًثا :االلتزام بالقواعد املرشدة االستامع اجليد:
والتي منها  -االنتباه للمتحدث  -تاليف تأثري العوامل التي تؤثر عىل االنتباه

مثل العوامل النفسية والطبيعية والفسيولوجية والبيئية  -مراعاة اللغة اللفظية -
الصمت  -االنتباه لتأثري عامل السن  -االهتامم بالتعبريات غري اللفظية  -املتابعة -
التجاوب  -التوافق -جتنب الرسعة يف االستنتاج أو التقويم  -جتنب تصنيف املتحدث
أو إصدار األحكام القطعية عليه  -جتنب حماولة إجياد أخطاء يف طريقة إلقاء املتحدث.
ختفيف التوتر :هل جربت:
 الدخول يف حماورة مع شخص كثري الكالم؟! ما هو شعورك وهو
يتحدث إليك مسه ًبا؟!
جربت حماورة أناس يستمعون أكثر مما يتكلمون ما هو شعورك
 وهل
َ
معهم؟
الشك أنك تشعر أحيانًا بأن الثاين قوي الشخصية والتأثري واسع املدى وواثق
اخلطى بينام األول يشعرك باملزيد من امللل والسأم وبالتايل ال يستطيع أن حيقق أهدافه
املرجوة .ألن الكالم وسيلة للتعبري والتفاهم وخري الكالم ما قل ودل.
فإذا زاد الكالم عن حده ابتيل بالتكرار وتوضيح الواضحات التي هي من
مستهجنات البالغة وبالعكس من ذلك االستامع فقد أورثت التجارب العديدة -
ً
فضال عام وما أثبته علامء النفس االجتامعي  -املزيد من القناعة يف أن االستامع اجليد من
أهم األدوات الرئيسية للوصول إىل قلوب اآلخرين والتفاهم املثمر معهم .وخاصة يف
مواقع اخلالف والتوتر.
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كبريا يف التخفيف من التشنجات وهتدئ من
ويف الواقع لوحظ أهنا تؤدي ً
دورا ً

امليول العدوانية واستعامل العنف يف حلظات االنفعال .فعندما نستمع بانتباه وهدوء إىل
حمدثينا حماولني فهم مما يقولونه فإن من الصعب أن نقع أرسى اإلثارات واالستفزازات
التي يمكن أن نتعرض هلا.
ً
شكال
كام أن من الصعب  -يف الغالب  -أن نواجههم بالعنف أو نامرس معهم
من أشكال السيطرة أو نتعصب آلرائنا فقط ونترصف وكأننا وحدنا عىل حق .أو نقوم
بتغيري املوضوع أو استعامل املغالطة يف طريق احلوار.
إ ًذا اإلصغاء الفعال واملدروس يشكل صامم أمان حيمينا من الوقوع يف أرس
أفكارنا املسبقة أو انفعاالتنا احلادة .فكيف إذا مارس طرفنا اآلخر األساليب نفسها
أيضا؟
وقابلنا باهلدوء والثقة واستمع إلينا جيدً ا ً
يف األجواء العادية املرحية  -كمحادثة صديق محيم أو قريب يف شؤون احلياة -
نستمع إىل حمدثينا بشكل جيد وهادئ .ونحس وكأننا نحتاج إىل املزيد من االستامع إىل
كالمهم.
أيضا أن نتعاطف مع
وباختصار نسمح هلم أن يقولوا ما عندهم ونحاول نحن ً
ما يقولون ونشعرهم باالهتامم والتفاعل بل ونساعدهم عىل طرح مشاكلهم بوضوح
وأمان .ألننا نستمتع بكالمهم .أو نحب أن نكسب ودهم ونحافظ عىل عالقاتنا معهم
بشكل جيد ووطيد.
وأما عندما تكون األجواء متوترة ومشحونة باالنفعاالت  -وهو الذي حيصل
يف مواقف اخلالف غال ًبا  -فإن العديد منا ينسى إمكاناته الكبرية يف احتواء األزمة
ً
اشتعاال ,إذا مل يبد من نفسه اهتام ًما لإلصغاء وفهم ما يقوله
فيتورط فيها بل وربام يزيدها
الطرف اآلخر وماذا يريد.
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والسؤال الذي يطرح هنا هو :كيف ينبغي أن نصغي لنحتفظ بثقتنا يف احتواء

األزمة رغم التوتر املتصاعد؟ وماذا يمكننا أن نفعل لنشجع الطرف اآلخر  -املنفعل -
عىل التعاون ً
بدال من الرصاع أو امتصاص مضاعفات االنفعال عىل األقل؟ وما هي
األساليب التي توفر إصغا ًء ً
فعاال يف إجراء احلوار؟
الشك أن هناك العديد من املهارات العملية التي ال يكفي معرفتها والعلم هبا
يف فرض السالم عىل التوتر ما مل نامرسها ممارسة ميدانية متواصلة .ويف هذا املخترص
نذكر ببعض األدوات األساسية لالستامع الفعال:
ً
أوال:خلص حماورتك:
مهام من مفاتيح اإلصغاء
عىل الرغم من بساطة التلخيص إال أنه يعترب
ً
مفتاحا ً

الفعال ,وإذا جربت مرة  -وأنت حتاور -تلخيص ما يدور بينك وبني حمادثك وسجلت
النقاط البارزة من حديثه ستتوصل إىل الفوائد الكبرية التي حتصل عيها جراء ذلك سواء
عىل صعيد كسب الود واملحبة أو عىل صعيد التفاهم واالتفاق.
ولو أوجزنا الفوائد اجلمة التي نكسبها من التلخيص بشكل نقاط سنجد كم
للتلخيص من أمهية يف تفعيل احلوار واستثامره.
فعندما نلخص ما يقوله حمدثنا بني حني وآخر فإننا:
 -1نعطيه املزيد من انتباهنا وتركيزنا عىل مؤدى كالمه والوصول إىل عمق
مضامينه ومراميه .ألن الكتابة واالستامع م ًعا يشرتكان لشد الذهن إىل حمور الكالم
واحلؤول دون رشوده إىل ما يرصفه عن صلب املوضوع.
 -2ونوضح له يف الوقت نفسه أننا نتابع معه جمريات احلديث وتسلسل
أيضا إلشباع املوضوع بام يثري البحث
موضوعه فيشعر باملزيد من الثقة والرتكيز ً
ويمنعه من اهلامشيات ,وهذا أمر يعود علينا ً
أيضا ألنه يسهل علينا فهم ما يدور يف
أوال ً
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خلد طرفنا اآلخر وتفهم مصاحله وأغراضه وهو بدوره يوفر لنا قدرة أكرب عىل إدارة
احلوار بام يلبي طموحاتنا ويعود عىل اجلميع بالنفع.
 -3إنه جينبنا الوقوع يف رشاك الفهم اخلاطئ ملا يقوله الطرف اآلخر وبالتايل
تبني بعض اآلراء واملواقف التي ربام تيسء إلينا أو إليه من حيث ال نحتسب.
 -4إنه جينبنا الوقوع يف فخ الفرض والسيطرة عىل اآلخرين أو الظهور بمظهر
من حياول ذلك عىل األقل .ألن التلخيص يمنع  -يف العديد من احلاالت  -من
املقاطعات أو الثورة يف وجه املتحدث بني آونة وأخرى لرد كالم له أو توجيه كالم إليه.
ولو الحظنا أجواء الندوات التي يعقدها أناس يلخصون ثم يتكلمون وأخرى
خالية من التلخيص ستجد كم للتلخيص من أمهية يف إضفاء اهلدوء واملوضوعية عىل
أجواء احلوار .ألن من ال يلخص يقع أحيانًا يف فخ االهتامم بام يقوله هو ويشد مشاعره
وذهنه ملا يريد أن يعرب عنه هو أو يلبي له مصاحله وينسى أو يغفل عام يريد أن يتحدث
به طرفه اآلخر لذا قد يبتىل بتضييع احلوار باملقاطعات املستمرة أو تغيري جمرى احلديث.
فرصا كبرية لفهم
إذن االهتامم بتلخيص حديث اآلخرين بأمانة وهدوء يعطينا ً
كالمهم ولتحكيم التفاهم بدل العراك كام يعطينا قدرة جيدة عىل جتنب حماوالت
الضغط والسيطرة ليحل حملها التحابب والتقارب املتبادل.
عنارص التفاهم:
تلخيص املحاورة يضمن لنا العنارص األساسية للتفاهم من:
 تركيز االنتباه عىل كالم الطرف اآلخر.
 والتأكد من فهم مغزى حديثه.
 ومتابعة النقاط اهلامة منه للرد أو التأييد.
 وإشعاره بالصدق والثقة والظهور بأننا نريد فهمه وعدم السيطرة
عليه.
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فإنه ليس من السهل تركيز االنتباه عىل كالم اخلصم يف مواقف اخلالف املتوتر.

ألن تشنج األوضاع وتوتر األعصاب قد يغرينا بمحاولة املناورة وإفحام الطرف اآلخر
(إلثبات األنا أو غري ذلك) وقليل منا من يفكر يف إقناع اآلخرين بصحة وجهة نظره من
الزاوية املنطقية .وواضح أن حماوالت اإلفحام والفرض تقودنا إىل الرتكيز عىل أنفسنا
وأفكارنا وما هيمنا .وتساهم العصبية واالنفعال مسامهة كبرية لسد العني والتفكري عن
تفهم الطرف اآلخر وما حيسه ويفكر به.
لذا فإن حماولة التلخيص تفيد يف السيطرة عىل أنفسنا وتنظيم أفكارنا يف نفس
ً
تواصال أفضل ويقيم
الوقت الذي تشري إلــى حسن نوايانا وصدقنا يف احلوار مما يشيد
جسورا متينة للتفاهم واالرتباط بني الطرفني .ألن
جوا صاف ًيا من األمن والثقة ويبني
ً
ً
شعورا بتتبعنا لتفاصيل حديثه بدقة واهتامم دون أن نشع َره
التلخيص يعطي للمتحدث
ً
بضغط أو ثقل آرائنا اخلاصة ودون أن نوجه إليه سلسلة األسئلة واملقاطعات الشبيهة

باألحكام القاسية.
وبالتايل فإن التلخيص يتضمن اإلعالن للطرف اآلخر عن استعدادنا لتفهمه
وجاهزيتنا للتعاون معه .وهذا اإلشعار كفيل َ
بشده إلينا ودعوة صادقة للتقارب
والتفاهم ثم التنسيق.
فوائد أخرى لتلخيص املحاورة:
لكي ننجح يف تأثرينا أو استثامر احلديث مع اآلخرين فإننا نحتاج إىل إشارات
تدل عىل حبنا للتواصل ومتابعة احلوار معهم.
كثريا ما حيدث  -حتى يف أحاديثنا اليومية مع األصدقاء  -أن نحس بأننا
ً
أخطأنا يف فهم حمدثنا بل وأحيانًا نحس بأننا قد أسأنا فهم مقصده ونواياه وبالتايل أسأنا
تقديره واحرتامه.
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ويزداد هذا الشعور يف مواقف الرصاع والتخاصم .وذلك بسبب عدم االستامع
ً
أوال ملا يقوله الطرف اآلخر وماذا يريد.
والكثري من الناس يبتىل بسوء الظن والتشكيك يف نوايا الطرف اآلخر عندما ال
ً
كبريا يف إثارة النزاعات والفتن بني األخوة
يقيم
تواصال معه وبالتايل فإن للشيطان ً
دورا ً
واألصدقاء ويف الغالب يستغل القطيعة ليثري يف النفوس األضغان والتهم .فإذا أقمنا
ً
تواصال معهم واستمعنا إليهم من قريب نكون قد أغلقنا عليه أبواب ذلك.
كثريا من النتائج السلبية التي
إن سوء الفهم .وسوء الظن جيران وراءمها ً
تنعكس بشكل واضح عىل جمرى احلديث وعىل إمكانات حل النزاع بشكل إجيايب
وفعال.
واستخدام التلخيص يوفر لنا قدرة جيدة عىل ختفيف الشكوك وتصعيد األزمة
وذلك ألننا بالتلخيص مضا ًفا إىل إشعار اآلخرين بأننا جادون من أجل التفاهم نكون
قد امتلكنا القدرة عىل التأكد من مغزى كالمهم .والتعرف عىل مدى فهمنا له.
فإن من املهم جدً ا أن ال نخلط يف كالم الناس ونمزج ما يقصدونه بام نفهمه
فكثريا ما نستنتج من كالم حمدثينا استنتاجات مترسعة ربام مل يكونوا يقصدوهنا
نحن
ً
فيوقعنا يف مطبات سوء الفهم أو سوء الظن األمر الذي قد يعكر أجواء العالقات
ويمنع من التفاهم .فإذا خلصنا كالم حمدثنا وركزنا عىل أهم النقاط فيه سيبقى لنا جمال
لالحتجاج به عليه كام يبقى لديه فرصة للتفسري الواضح الذي يمنع من سوء الفهم
الذي يزيد الطني بلة يف معظم مواقف الرصاع.
مفتاحا للتفاهم املتبادل وللتعرف عىل
إن مهارة التلخيص يمكن أن تكون
ً
مصالح كال الطرفني وبالتايل تساعد عىل قيادة املفاوضات بشكل خالق وهادف ً
بدال
من العراك واألذى املتبادل.
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وعليه فإننا ينبغي أن نجرب هذا األسلوب يف املحاورات لنصقل هذه املهارة

فينا لنتعلم من احرتام اآلخرين واالستامع إليهم بشكل أفضل وليسهل علينا التفاهم
معهم.
إن التلخيص وإن كان يتطلب منا املزيد من اجلهد والرتكيز وكتابة ما يدور يف
املناقشات إال أنه يعطينا قدرة كبرية عىل حتويل الرصاع إىل تفاهم والعراك إىل تفاوض
وبالتايل يعطينا مهارة جيدة عىل حتويل املشاحنات إىل حمبة وتعاون مضا ًفا إىل ما له من
طاقة كبرية عىل توثيق الكالم وكذلك التعمق يف مقرتحاته وحلوله ويف مواقع اخلالف
االحتجاج به لنا أو علينا.
ويكفي يف هذا فوائد مجة تغطي عىل ساعات اجلهد والتعب الناجم من عملية
التلخيص نفسها.
ثان ًيا :الدخول إىل عامل اآلخرين:
كثريا ما يكفي أن ننظر من بعد إىل شخصني يتحدثان فيام بينهام لنتوصل إىل
ً
نوعية العالقة التي بينهام وهل هي عالقة رسمية أم عالقة أقرب وأكثر محيمية( .إذ
الحظنا وضعيات جسدهيام أو حركات أيدهيام أو املسافة التي تفصل بينهام) فربام
سنتعرف عىل مستوى العالقة بينهام.
هل تذكر منظر شخصني يتحدثان يف مقهى أو حافلة نقل؟
هل راقبت وضعك وأنت تتحدث إىل شخص قريب جدً ا إىل روحك وقلبك؟
هل انتبهت إىل أسلوبك يف احلديث مع طفل صغري؟
إنك يف الغالب تنزل إىل مستواه  -الطفل  -وختاطبه عىل قدر فهمه ومداركه,
ً
تواصال
ملاذا؟ ألن ذلك كله عبارة عن فتح نوافذ نفسه والدخول إىل عامله لتقيم معه
جيدً ا .إ ًذ أسلوب املحادثة وطريقة اجللوس وتقارب الوجهني أو تقاطع النظرات أو
اهلمس وغريها مؤرشات عفوية قد تدلنا عىل مدى االنسجام والتفاهم بني الناس.
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فإن الروح هي التي تتكلم ولكن مرة اللسان يعرب عن مشاعرها وأحاسيسها
وأحيانًا اجلسد وكلام كانت العالقة محيمية أكثر كان خطاب اجلسد أدل وأوضح .فإذا
أردنا أن تصل كلامتنا ومضامينها إىل حمدثينا بشكل جيد ولطيف فعلينا أن نحرص عىل
أن تكون لغة اجلسد متوافقة مع ما نقوله هلم.
وإذا كنا حريصني عىل أن حيدثنا طرفنا اآلخر عن نفسه بسهولة وارتياح أكرب
فعلينا أن نحسسه باألمن والثقة يف عالقته بنا.
ومن هنا فعلينا أن نفهم إيقاع وحركات جسده واأللفاظ التي يستخدمها
ومدى رسعة حديثه أو بطؤه والرموز التي يبطن هبا الكالم لنتفهم أحاسيسه الكامنة
جيدً ا ثم العمل عىل فتح منافذها والدخول إىل عامله والتحاور معه من ا لداخل.
إن من أشد موانع التفاهم أن يتحدث شخصان من عاملني خمتلفني ال يسعى
أحدمها لدخول عامل اآلخر .أرضب لك بعض األمثلة:
 عندما نتحدث إىل إنسان بسيط أمي فحتى ندخل إىل فهمه ومستواه ال
بد وأن نتكلم باألسلوب الذي يفهمه ويستمتع به وبالتايل نتمكن من
أن نؤثر به ونوصله إىل طريق مفتوح للتفاهم فإذا حتدثنا إليه بألف ــاظ
رنانة أو اصطالحات من تلك التي يستخدمها املثقفون أو
االختصاصيون فإن ذلك سيمنع من التواصل اجليد ألننا نكون قد
وضعنا بيننا وبينه حواجز كبرية يف املستويني وبالتايل نحول دون
الوصول إىل نتائج مرضية ألن طريف احلديث أصبحا يف عاملني خمتلفني
متا ًما.
 املدير الذي يتحاور مع عامله وموظفيه حول موضوع أو حياول معاجلة
أزمة أو تصحيح فكرة ال شك أن فاصلة املواقع واألدوار يمكن أن
جتعل فواصل نفسيه حتدد من مستوى العالقات إال أن املدير الناجح
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يمكنه أن خيفف من التباعد الكبري بينه وبينهم إذا دخل إىل عواملهم
ً
فمثال.
 ربام جيد من املناسب أن يلتقي معهم يف بيته ويواصل احلديث وهو يف
مالبسه البيتية.
 وربام يقبل ضيافتهم البسيطة عىل فنجان قهوة أو شاي.
 وربام يأكل طعا ًما شعب ًيا مل يتعود العامل واملوظفون أن يروه عىل هذه
احلالة.

 وإذا ابتعد عن األسلوب اخلطايب واجتنب األلفاظ ولغة القرارات
ليستعمل ً
بدال منها كلامت بسيطة وأمثلة من واقع العامل سيكون
أقرب إليهم ويشعرهم بالثقة واالطمئنان لالنفتاح عليه .ألنه أصبح
واحدً ا منهم .وهذا االنفتاح اإلجيايب الكبري من شأنه أن يمد جسور
التفاهم واالتصال الذين حيظى اجلميع بفوائدمها.
ً
خجوال عىل احلديث بعفوية
 ويف موقف آخر .يمكننا أن نشجع حمد ًثا
واسرتسال عندما ننحني بقامتنا إليه أو نصغي إىل كالمه مع اقرتاب
قليل باجتاهه أو نتواصل معه برص ًيا بشكل لطيف وشفاف .ولعل
كثريا يف
العديد منا مروا يف جتارب لدى احلديث مع أناس ال يركزون ً
احلوار كيف يكون احلديث معهم ً
ثقيال أنظر .إذا حتدثنا مع أشخاص
باهتامم فوجدناهم يتطلعون إىل ساعاهتم أو يصلحون من هندامهم أو
يتصفحون أورا ًقا أو يطالعون جملة أو صحيفة ,أو يلتفتون إىل هنا
وهناك كم سيثري هذا األسلوب فينا من النفرة وامللل واإلحساس
باالحباط.
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وفورا محل التليفون أو قطع
 إذا دخلت يف حوار مع مديرك أو زميلك
ً
حديثك وتكلم مع شخص آخر .قد يشعرك بأنه يف عامل غري عاملك.

إن إقامة تواصل مثمر مع الطرف اآلخر يكون أسهل وأقرب عندما ندخل إىل
عامل الطرف اآلخر وننفذ إىل روحه وقلبه .وتزداد أمهية هذه اآللية كلام كان موضوع
احلديث صع ًبا.
إذن نستطيع أن نستمع إىل حمدثنا استام ًعا ً
فعاال عندما ندخل بشكل رسيع إىل
عامله .وواضح .إن الدخول إىل عامل اآلخرين ليس له صيغة ثابتة بل ربام يكفيك
الدخول إىل عامل حمدثك:
 أن جتلس معه جلسة بسيطة ومنفتحة.
 وربام تنحني إليه جسد ًيا أو تتوجه إليه بوجهك ومقادم بدنك.
 وربام جتلس معه يف مطعم أو مقهى.
 وربام أن تتكلم بالطريقة التي حيبها ويميل إليها وهكذا.
وبالتايل فإنه ليس من الصعب أن تساهم بعض االلتفاتات البسيطة ألسلوبنا
وطريقة تعاملنا مع اآلخرين يف حتسن عالقاتنا هبم وتوطيد جسور الربط ويف النتيجة
التوصل معهم إىل تفاهم أفضل حول املشكالت الصعبة.
إن متثل عامل الطرف اآلخر هو فن بذاته والفوائد املرتتبة عليه أكرب مما نتصور إن
كثريا يف نوعية قراراهتم وطبيعة
الناس أذواق ومشارب واحلاالت النفسية للبرش تساهم ً

ترصفاهتم.

فإذا متكنا من أن نتعايش مع اآلخرين حسب ميوهلم النفسية ودخلنا عواملهم
وتكيفنا مع أجواءهم سنكون يف احلصيلة أقدر عىل تفهم ما يريدون وبالتايل أقدر عىل
إدارة األزمة معهم إدارة ناجحة ومثمرة.
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فإن متثل عال ــم اخلصم يفيدنا باإلضافة إىل ما تقدم .يفيدنا فــي صب موضوع

احلديث يف النقاط اهلامة التي متسنا وتدخل يف أولوياتنا.
فعندما حيس حمدثنا بأننا قريبون من عامله اخلاص ودخلنا إىل قلبه ومشاعره فإنه
يكون من األسهل عليه وعلينا أن نتعامل بارتياح وطيب نفس وهو يوفر لنا قدرة أكرب
عىل أن نؤثر فيه بمقرتحاتنا وآراءنا ألنه ال يشعر بأننا معه يف حالة حرب أو خصومة .أو
هناك نوايا خيافنا منها .كام ال حيس بأن هناك حماوالت ضغط وإكراه تفرض عليه من
خارج.
ثال ًثا :اعمل عىل توجيه احلديث:
ونعني به اإلدارة املقصودة ألقوالنا وأقوال حمدثنا يف االجتاه الذي نطمح إليه.
وطبيعي هذا يشمل صيغة احلديث وحمتوياته.
خصوصا
إن حمدثينا قد ال يستطيعون يف بعض األحيان أن يتحدثوا إلينا بطالقة
ً
يف القضايا اهلامة بالنسبة إليهم لذا ربام يقعون يف مطبات هتميش الكالم أو اخلروج به
عن املوضوعية أو االمتناع عن املواصلة وتتجىل هذه األزمة يف مواقع اخلالف.
ربام يعود ذلك إىل توترهم النفيس .أو خجلهم أو قلقهم وخوفهم من العواقب
أو اإلهبام يف املستقبل وغموض املصري ونحو ذلك.
فإذا كان هدفنا نحن أن نتوصل إىل تفاهم ثم تعاون معهم فإن بإمكاننا أن
نساعدهم عىل التعبري عن ذلك بسهولة ويف نفس الوقت نقود املحادثات باالجتاه الذي
هيمنا وهيم املفاوضات.
كيف نوجه احلديث؟
لعل أول طريق للوصول إىل اآلخرين هوان نبدأ نحن بالتحدث عن أنفسنا فيام
يتعلق بموضوع البحث .فإننا بذلك نكون قد زودنا طرفنا اآلخر بام يعينه عىل فهمنا
وخماطبتنا ويف نفس الوقت نكون قد رفعنا عنه حالة القلق واخلوف ولو بعض اليشء.
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وذلك ملا تقدم بيانه من أن أكثر املخاوف والقلق ينشأ من الغموض يف الطرف
اآلخر فإذا حتدث عن نفسه بوضوح ورصاحة يكون قد أزال عن نفسه االلتباس .ولعلنا
نبدأ احلديث هكذا « :إين أدرك كم هلذا املوضوع من األمهية بالنسبة إلينا لذا قد يصعب
عليك التحدث به وقد وقعت أنا شخص ًيا هبذا اإلحساس يف جتارب سابقة فقد جرى
حديث مع »( .وتبدأ تقص له املوضوع تدرجي ًيا من حيث ال تشعره بروتني املحاورة).
فإننا عندما نربز الــجزء املخفي من شخصيتنا بأسلــوب رقيق ولطيف نكون قد
أشعرناه باألمن والطمأنينة فيتشجع بشكل طبيعي للحديث معنا بارتياح وثقة .يف
الوقت الذي ما كنا نحصل عىل هذا االسرتسال إذا تعاملنا معه وفق الروتني أو بقينا
نتكتم ونتحفظ منه.
إذن باحلديث العفوي الواضح يمكننا أن نوجه احلديث باالجتاه الذي يعود
علينا مجي ًعا بالفائدة وحتقيق املصالح املشرتكة.
هناك أسلوب آخر لتشجيع الطرف اآلخر للدخول يف احلديث بأمان وثقة.
وهو ال يقل أمهية عن األول .وذلك إذا حددنا موضوع املحادثة بوضوح ودقة .يف
مبهام
بعض األحيان نساهم نحن يف إرباك الطرف اآلخر إذا كان موضوع حديثنا معه ً
وشديد العمومية.
وواضح أن العموميات تضيع الغرض وتقطع رأس احلديث وخواتيمه فيعيش
أطرافه والطريق أمامهم مبهم ال يعرفون من أين يبدأون واىل أين ينتهون.
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ً
مقبوال  ,وقد تنفع الدعاة إىل اهلل  -بإذن
هناك قواعد ملن أراد أن يكون قوله
وقلوبا واعية تقبل قوهلم أو عىل
اهلل  -حتى يستجيب الناس هلم وجيدوا آذانًا صاغية
ً
األقل ختفف من معارضتهم وتقلل من رشها ضدهم ,ألن إرضاء كل الناس غاي ٌة ال
مطلب رشعي وقاعد ٌة
تدرك لكن حتصيل أعىل املصلحتني ودفع أدنى املفسدتني
ٌ
عظيمة.
 لكي ت َغري اآلخرين انظر إىل املشكلة بأعينهم وتسمعها بآذاهنم.
ً
وتفاعال ملا يبدي واحذر
 استمع جيدً ا وليالحظ فيك اهتام ًما ملا يقول
الغضب.

 إذا أردت أن تطاع فاطلب املستطاع.
 أخرب الشخص بالعيب الذي تراه فيه فاملؤمن مرآة أخيه دون أن تبدي
تنقصا له وليكن ذلك عىل انفراد به.
تفاخرا عليه أو ً
ً
 رضب األمثال وذكر القصص القصرية ونحوها مطلوب ليتقبل اآلخر
ويفهم ما تريد.
 ادعم أقوالك بالبينات واملؤيدات حتى يقبل قولك.
 شاور أهل الرأي واحلكمة قبل أن تقدم ومن باب أوىل أن تبدأ
باستخارة اخلالق.
 ال َتقل « :أنت تفعل أو أنتم تفعلون » ,ولكن قل ما بال أقوام يفعلون
أو يقولون.
دورا تأديبيا للشخص ولكن أخربه عن شعورك وتضايقك
 ال متارس ً
مما حدث أو سيحدث جراء عمله أو رأيه.

 إذا كان البد من التوبيخ فال يكن عىل مأل وإنام بانفراد.
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عدوا.
 الرباعة أن تكسب هد ًفا دون أن حترز ً
 اعلم أن العصبية واحلدة ال حتل املشكلة بل ربام تزيد يف تفاقمها.
 ال جتعل هجومك عىل الشخص نفسه وإنام عىل السلوك.
 ال حتاول املصادمة مع الشخص وآرائه لكن بالتعريض والتؤدة وعدم
استعجال النتائج بل اجعل هلا أمدً ا غري قصري.
 اشجب األفعال ال الفاعل وقل ً
مثال هذا الفعل ال يصلح منك وال
ينبغي لعاقل مثلك أن يفعله أو يقوله وجتنب قول أنت.
 اخرت الوقت املناسب بحيث يكون الشخص اآلخر مستعدً ا للتلقي
غري غاضب وال مشغول وال خائف وال مضطرب.
 امنح الشخص اآلخر الفرصة عىل اإلجابة واطلب منه ذلك.
 حتاش البت والقطع مثل (لن أثق بك بعد اآلن).
 أعرب عن رغبتك يف تقديم املساعدة (لكن برشط أن يغلب عىل ظنك
أنك تستطيع ً
فعال أن تساعده يف تلك املشكلة).
ً
دائام بأنه سيستجاب لك ولو بعد حني.
 كن
متفائال ً
 أكثر من قولك ما رأيك لو فعلت كذا وكذا خاص ًة إذا تعقدت األمور.
 احذر من التناقض بني أقوالك وأفعالك (فال تقل شي ًئا وتفعل خالفه
فإن هذا ال جيعل لقولك مصداقي ًة لدى الناس).
 احذر من قول ما ال تستطيع فعله فإنه يعد كذبا ,أوف بام قلت أو َبني
للناس سبب عدم وفائك به.

 ال تربر ترصفات خاطئة سوا ًء منك أو من اآلخرين اعرتف باخلطأ
واجزم بالتصحيح.
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 حاول أن ترتب ما حصل من فوىض واضطراب لآلخرين مقرون ًة
بالنصيحة وال تفصل إحدامها عن األخرى (أي النصيحة والعمل)
فلو أصلحت دون تعليم تعودوا هذا العمل منك فرتكوه لك ,وإن
نصحتهم دون عمل شكوا يف أنك ال تعني ما تقول.
 إذا بان لك خلل يف أقوالك التي تعمل هبا وأردت التغيري فالبد من
إخبار الناس قبل العمل لئال يقال :انظروا إليه يعمل بخالف ما يقول,
وإذا رسخت هذه النظرية عنك يف رؤوس الناس فيصعب إخراجها.
 قبل أن تنظر إىل القذاة التي يف أعني الناس حاول إخراج اجلذع الذي
يف عينك.
 كن مرنًا مع اآلخرين وال يكن مهك رأيك فقط ,فال تكن أنان ًيا.
 عامل الناس بلطف مهام كان إيذاؤهم لك واعلم أنه ما أويت رجل مثل
حسن اخللق ,ولك يف سرية خري اخلليقة النبي

خري املثل وخري

قدوة.
 ال جترح املشاعر وال ت َعنف وعليك بالرفق.
 إذا أردت أن تصحح خ ًطا ما فقل لصاحبه ً
أوال (أنت عىل حق ,أو
كالمك صحيح ,أو كلام قلته صحيح) غري أنه يوجد بعض األخطاء
البسيطة ثم أوردها مع ذكر احلل مع كل واحدة.
 إذا كان الرجل من النوع اهلجومي فاستمع له حتى ختمد ثورته فإذا
انتهى ورشعت يف الكالم فال تأذن له بمقاطعتك.
 إذا كان الرجل من النوع املتذمر الذين يشريون إىل السلبيات وهيملون
اإلجيابيات ويتذمرون من أن نصف الكأس فارغ (ونسوا أن نصفها
اآلخر ممتلئ) فهؤالء ألجل أن يقبلوا قولك (استمع إليهم باهتامم ثم
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بت بحل فقل
اجعلهم يقرتحون احلل وذكرهم باحللول فإذا أعج َ
ولننس املايض السيئ متا ًما فنحن أبناء اليوم ولن نذكر
فلنعمل به اآلن
َ
إال احلارض ولنعمل للمستقبل).

 األشخاص (العرقوبيني) الذين يعدون وخيلفون ,فمثل هؤالء ال جتعل
هلم فرص ًة يف الوعود املستقبلية وإنام اجعل الوقت حال ًيا وحمد ًدا
ومراق ًبا ووجه هلم املدائح حال إنجاز العمل وإن استطعت أن تكافئهم
ليعتادوا عىل العمل الفوري فافعل.
 ال تنس هذه القاعدة (عامل الناس كام حتب أن يعاملوك).
 خاطب الناس بكلامت وألفاظ يعرفوهنا ويفهموهنا.
 حاول أن تتذكر املواقف اإلجيابية للخصم واذكرها له ليطمئن قلبه.
 حاول أن جتعل كالمك أو أكثره يف مصلحة اخلصم الذاتية فتقول له:
خري لك لو عملت به فإنك ستحصل عىل كذا أو نحو ذلك.
ذلك ٌ
 اجعل التهديد والوعيد هو امللجأ األخري حني تقفل األبواب عن قبول
قولك.
 احفظ هذه القاعدة (من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل) ألنه إنام منعه
عن ذلك الكرب واخليالء.
 احذر من تقييد املدح بعد انجاز العمل فال تقل :لقد أنجزت ً
عمال
رائ ًعا لكن لو كان هذا اإلنجاز باألمس لكان أحسن.
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فإن للناس جمالس ،وأحاديث ،ولكل من املحادثة واملجالسة آداب وسنن،
حيسن باملرء مراعاهتا ،ويتجنب ما ينافيها؛ ليكون جملسه تسوده احلكمة ،وتغشاه
السكينة ،وتتنزل عليه الرمحة.
وإن املتأمل ألحاديثنا وجمالسنا ليلحظ ً
كبريا؛ ذلك أهنا تعمر ـ غال ًبا ـ
خلل ً

باهلذر الضار ،واللغو الذي ال طائل حتته ،وال فائدة ترجى من ورائه.

فل يعالج يف تلك املجالس قضية ،وال يؤمر فيها بصدقة ،أو معروف ،أو
إصلح بني الناس ،فل غرو أن صارت ً
وباال عىل أهليها؛ حيث فقدوا بركاهتا ،وحرموا
خرياهتا.
فام أحرانا أن تكون أحاديثنا وجمالسنا عامرة باجلد واحلكمة ،حافلة بام يعود
علينا بالفائدة واملتعة ،بعيدة عام ينايف األدب واملروءة ،وإن مما يعني عىل ذلك أن تلقى
األضواء عىل ما يدور يف جمالسنا وأحاديثنا من أخطاء؛ كي تتلىف ويسعى يف علجها.
أخطاء يف أدب املحادثة واملجالسة:
 -1الثرثرة :وهي كثرة الكلم بل فائدة ،والثرثار هو كثري الكلم تكل ًفا.
جملسا مأله بكثرة الضجيج ،وأشغله بفضول
والثرثار يتكلم يف كل باب ،فإذا حرض ً

الكلم ،فالثرثرة من مظاهر سوء اخللق ،وهي دليل عىل نقص العقل ورقة الدين.
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ول اهللَ ,قد َعلمنَا
ِ
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ال َكالَم َو َيبذو َع َليهم.
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 -2االستئثار باحلديث :فهناك من يستأثر باحلديث ,فال يعطي غريه فرصة ألن
يتكلم .واألثرة باحلديث آفة قبيحة ,ومن األدب يف الكالم أن يقتصد املسلم يف حتدثه يف
املجالس.
 -3احلديث عن النفس عىل سبيل املفاخرة :فبعض الناس ال يفتأ يتحدث عن
نفسه ,فيذكر حماسنها ,ويمتدح أعامله ,ويدخل يف ذلك حتدثه عن ذكاء أوالده ,وعن
زوجته ,وحسن تدبريها ,ونحو ذلك .واألصل يف مدح اإلنسان نفسه املنع؛ لقوله
ﭨ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ (سورة النجم.)32:
 -4الغفلة عن مغبة الكالم :فهناك من يطلق لسانه بالكالم دونام نظر يف آثاره,
أو أبعاده ,غري عابئ بام جيره عليه من بالء أو شقاء؛ فلربام كان سب ًبا يف مقتله ,أو يف إذكاء
عداوة ,أو إشعال حرب ,أو نحو ذلك.
 -5قلة املراعاة ملشاعر اآلخرين :فمن الناس من هو غليظ الطبع ,كثيف
النفس ,ال يراعى مشاعر اآلخرين ,وال يأنف من مواجهتهم بام يكرهون ,فتارة ي َذكر
احلارضين بعيوهبم ,وتارة يؤذهيم بلحن منطقه ,وتارة ي َذكرهم بأمور يسوؤهم تذكرها.
 -6التعميم يف الذم :فتجد من الناس من يغلب عليه جانب املبالغة يف إطالق
األحكام ,فرتاه يعمم احلكم يف ذم طائفة ,أو قبيلة ,أو مجاعة من الناس.
 -7كثرة األسئلة ,وتعمد اإلحراج فيها :فيسأل عام ال يعنيه ,ويسأل الناس عن
أمورهم اخلاصة ,التي ال يرتضون أن يطلع عليها أحد غريهم ,ثم إن السائل قد يوقع
نَف َسه فيام يسوؤه من رد موبخ مسكت.
و َدع الس َ
وبحث َها
ؤال عن األمور َ

رصع
َف َلرب حافر حفرة هو ي َ

قال متيم بن نرض بن يسار ألعرايب « :هل أصابتك ختمة؟ » .قال « :أما من
طعامك فال ».
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 -8رسعة اجلواب :فيجيب قبل أن ينهي السائل كالمه ,أو جييب عن سؤال مل

ي َوجه إليه ,وأقبح ما يف هذا أن جييب املرء عن سؤال وجه إىل غريه ,فهذا كله مناف
ألدب املحادثة.
 -7احلرص عىل إبداء الرأي يف كل صغرية وكبرية :وهذا مما يتناىف مع احلزم؛
فليس من احلكمة أن يتعجل اإلنسان إبداء الرأي؛ ألنه ربام جانب الصواب ,وخالف
احلقيقة ,بل ربام قاده ذلك إىل أن يتعصب لرأيه ولو كان غري مصيب؛ كيال يوصم
ً
مكبال
أسريا هلا,
بالعجلة والزلل .و آراء املرء له ,وأقواله عليه؛ فإذا رصح بآرائه صار ً
يف أغالهلا ,له غنمها ,وعليه غرمها.

 -11التعرض للسفلة والسفهاء :فهناك من ال يأنف من جماراة السفهاء,
والتعرض للسفلة؛ فإذا ما مجعه هبم جملس توسع يف احلديث معهم ,ومتادى يف
مضاحكتهم وممازحتهم ,مما جيعله عرضة لسامع ما ال يرضيه من ساقط القول ,فيصبح
بذلك مساو ًيا هلم يف سفههم وسفالتهم؛ إذ نزل إليهم ,وانحط يف حضيضهم.
إذا جاريت يف خلق دني ًئا فأنت ومن جتاريه سواء
واملروءة أن يعرض املرء عنهم ,ويدع احلديث معهم إال بقدر ما تدعو إليه
أورده ,أو جواب لسؤال ,أو نحو ذلك ,ﭧ ﭨ ﭵ ﭶ ﭷ
احلاجة؛ من سالم َ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ (()1األعراف.)177:

( )1قال الشيخ السعدي

يف تفسريه هلذه اآلية « :هذه اآلية جامعة حلسن اخللق مع الناس ,وما ينبغي يف

معاملتهم ,فالذي ينبغي أن يعامل به الناس ,أن يأخذ العفو ,أي :ما سمحت به أنفسهم ,وما سهل عليهم من
األعامل واألخالق ,فال يكلفهم ما ال تسمح به طبائعهم ,بل يشكر من كل أحد ما قابله به ,من قول وفعل
مجي ل أو ما هو دون ذلك ,ويتجاوز عن تقصريهم ويغض طرفه عن نقصهم ,وال يتكرب عىل الصغري لصغره,
وال ناقص العقل لنقصه ,وال الفقري لفقره ,بل يعامل اجلميع باللطف واملقابلة بام تقتضيه احلال وتنرشح له
صدورهم.

=
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 -11احلديث بام ال يناسب املقام :فرتاه يتكلم باهلزل يف مواقف اجلد ,وحياول
إضحاك السامعني يف جملس يسوده احلزن .ومن الناس من خياطب األذكياء بخطاب ال
يناسب إال قارصي العقول ,وربام خاطب حمدودي الذكاء بكالم ال تدركه أفهامهم,
رضبا من اهلذيان ,بل ربام عرض صاحبه للمز
ومن هنا يفقد الكالم قيمته ,ويصبح
ً

للناس وعيبهم إياه.

 -12احلديث عند من ال يرغب :وهذا ال حيسن من ذي املروءة.
قال مطرف « :ال تطعم طعامك من ال يشتهيه » .يريد ال تقبل عىل من ال يقبل
عليك بوجهه .وال يدخل يف ذلك كراهية الفساق واملجرمني حلديث الداعي إىل اهلل؛
فالعيب ليس فيه وإنام هو فيهم.
 -13تكرار احلديث :فهناك من يذكر اليشء يف املجلس الواحد مرات ,وهناك
كثريا بال مسوغ ,مما جيعل األذواق متجه ,واآلذان تستك من سامعه.
من يكرر كالمه ً
ً
موصال إىل حد املالل؛ فال
فأما إذا احتيج إىل التكرار ,وكان فيه زيادة فائدة ,ومل يكن
بأس به.
 -14التعايل عىل السامعني :فمن الناس من إذا حتدث إىل أناس تعاىل عليهم,
وأزرى هبم .وربام أشعر  -ولو من طرف خفي  -بأن السامعني ال َيعون كالمه ,وال
يدركون مراميه .بل ربام تلمظ برطانة األعاجم ,وأدرجها يف ثنايا حديثه بال داع لذلك,
وإنام قاهلا ليرتفع عىل السامعني ,وليظهر فضله عليهم!.

=

ﭷ ﭸ أي :بكل قول حسن وفعل مجيل ,وخلق كامل للقريب والبعيد ,فاجعل ما يأيت إىل الناس

منك ,إما تعليم علم ,أو حث عىل خري ,من صلة رحم ,أو بر والدين ,أو إصالح بني الناس ,أو نصيحة
نافعة ,أو رأي مصيب ,أو معاونة عىل بر وتقوى ,أو زجر عن قبيح ,أو إرشاد إىل حتصيل مصلحة دينية أو
دنيوية ,وملا كان ال بد من أذية اجلاهل ,أمر اهلل تعاىل أن يقابل اجلاهل باإلعراض عنه وعدم مقابلته بجهله,
فمن آذاك بقوله أو فعله ال تؤذه ,ومن حرمك ال حترمه ,ومن قطعك َفصله ,ومن ظلمك فاعدل فيه.
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 -15ترك اإلصغاء للمتحدث :وذلك بمقاطعته ,ومنازعته احلديث ,أو

بالتشاغل عنه بقراءة جريدة أو كتاب ,أو متابعة متحدث آخر .فينبغي للمرء أن حيسن
األدب مع من يتحدث أمامه ,وقال احلسن « :إذا جلست فكن عىل أن تسمع أحرص
منك عىل أن تقول ,وتعلم حسن االستامع كام تعلم حسن القول ,وال تقطع عىل أحد
حديثه ».
 -16االستخفاف بحديث املتحدث :فمن الناس من إذا سمع متحد ًثا ,وبدر
َ
واستخف بحديثه .ومن هذا القبيل
من ذلك املتحدث خطأ يسري أو نحو ذلك؛ سف َهه,
ما يوجد عند بعض الناس ,فام أن يتكلم أحد يف جملس إال وتبدأ بينهم النظرات املريبة,
التي حتمل استخفا ًفا وسخرية باملتحدث.
 -17املبادرة إىل إكامل احلديث عن املتحدث :فنمن سوء األدب يف املجالسة أن
شعرا تتم له
تقطع عىل جليسك حديثه ,أو أن تبتدره إىل متام ما ابتدأ به منه َخ ًربا كان ,أو ً

البيت الذي بدأ به؛ تريه أنك أحفظ له منه ,فهذا غاية يف سوء املجالسة ,بل جيب أن

تصغي إليه كأنك مل تسمعه قط إال منه.
قال عطاء « :إن الرجل ليحدثني باحلديث فأنصت له كأين مل أسمعه وقد
سمعته قبل أن يولد ».
 -18القيام عن املتحدث قبل أن يكمل حديثه:
فهذا من قلة األدب ,ومما ينايف إكرام اجلليس ,قال أبو جملز« :إذا جلس إليك
رجل يتعمدك فال تقم حتى تستأذنه ».
 -17املسارعة إىل تكذيب املتحدث :فمن الناس َمن إذا طرق سمعه كالم
تلميحا ,أو إشارة باليد أو العني ,أو
حيا ,أو
ً
غريب بادر إىل تكذيبه ,وتفنيد قوله ,إما ترص ً

أن هيمز َمن بجانبه؛ ليشعره بأن املتحدث كاذب .فهذا العمل من العجلة املذمومة,

ومن إساءة الظن بمن يتحدث ,وهو مما ينايف كامل األدب واملروءة.
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فينبغي ملن استمع حدي ًثا من أحد أال يبادر إىل تكذيبه ,بل عليه أن ينصت له,
وإن رأى يف هذا يف احلديث وجه غرابة فال يستعجل احلكم عليه بالكذب ,بل يستفصل
لعله يبني له وجهته وأدلته ,ثم إن تأكد من كذبه فلينصح له عىل انفراد؛ لئال يعاود
الكذب مرة أخرى .فإن عاد إليه ,واقتضت املصلحة أن يبني كذبه ,فال بأس حينئذ من
ذلك؛ حتى يرتدع من تلك اخلصلة الذميمة.
 -21التقصري يف حمادثة الصغار :فلمحادثة املريب صغاره فائد ٌة عظمى,
لتعليمهم آداب احلديث ,فبذلك ينمو عقل الصغري ,وتتوسع مداركه ,ويزداد رغبة يف
الكشف عن حقائق األمور ,وجمريات األحداث.
كام أن ذلك يكسبه الثقة يف نفسه ,ويورثه اجلرأة والشجاعة األدبية ,ويشعره
بالسعادة والطمأنينة ,والقوة واالعتبار .مما يعده للبناء والعطاء ,ويؤهله ألن يعيش
حيا يف حديثه ,جري ًئا يف طرح آرائه.
كريام شجا ًعا ,رص ً
ً
تقصريا كبريا فيه؛ فكثري من
ومع أمهية هذا األمر وعظم فائدته إال أن هناك
ً
الناس ال يأبه بمحادثة صغاره وال يلقي ً
باال إلجابتهم عن أسئلتهم إذا هم سألوا ,بل
ربام كذهبم إذا أخربوا ,وهنرهم وأسكتهم إذا تكلموا وهذا من اخللل والتقصري؛ فهذا
الصنيع مما يولد اخلوف يف نفس الصغري ,كام يورثه الرتدد ,والذلة ,واملهانة ,واخلجل
الشديد ,وفقدان الثقة بالنفس .بل قد يعجز عن الكالم ,وقد يصاب بعيوب النطق من
فأفأة ,ومتتمة ,ونحوها.
فيحسن باملربني واآلباء إذا خاطبهم الصغار أن يقبلوا عليهم ,وأن يصغوا إىل
حديثهم ,وأن جييبوا عن أسئلتهم ,وأن ينأوا عن كل ما يشعر باحتقار الصغار
وازدرائهم.
جملسا وقع يف الناس ,ورتع يف
 -21الوقيعة يف الناس :فهناك من إذا جلس ً

أعراضهم ,وأطلق لسانه يف ذمهم وعيبهم ,غيبة ,ونميمة ,وافرتاء وهبتانًا .ومن أصاخ
السمع ,وأصغى الفؤاد َملن ينم أو يغتاب؛ فهو مشارك له يف اإلثم.
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 -22الترسع يف نرش األخبار قبل التثبت منها ومن جدوى نرشها :فمن الناس

خربا طار به ,وسعى يف نرشه وبثه بني الناس ,قبل أن يتثبت من صحته
من إذا سمع ً
ومن جدوى نرشه .وهذا من األخطاء الكبرية التي حيصل بسببها االختالف واالفرتاق.
فالعاقل ال يتكلم إال إذا تثبت من صحة الكالم ,فإذا ثبت لديه صحته نظر:
فإن كان يف نرشه حفز للخري واجتامع وألفة؛ نرشه وأظهره ,وإن كان األمر بخالف
ذلك؛ كتم اخلرب وسرته.
 -23الكذب :فام أكثر الكذب يف جمالس الناس ,فمن الناس من إذا حرض
جملسا أطلق لسانه بالكذب ,فرتاه يأيت بالغرائب ,ويغرب يف العجائب؛ كل ذلك ألجل
أن يستظرف ظله ,ويستطرف حديثه ,ويرغب يف جملسه.
بل ربام ادعى الفضل ,وتشدق بكثرة األعامل مع أنه عاطل من ذلك كله ,وإنام
وتظاهرا ,وجمارا ًة ألهل الفضل .والكذب دليل عىل ضعة
قال ذلك ادعا ًء
ً
النفس,وحقارة الشأن ,وسقوط اهلمة.
 -24سامع كالم الناس بعضهم يف بعض وقبول ذلك دون متحيص أو تثبت:
فمن الغلط الفاحش اخلطر قبول قول الناس بعضهم يف بعض ,ثم يبني عليه السامع
ومدحا وذ ًما .فكم حصل هبذا الغلط من أمور صار عاقبتها الندامة ,وكم
وبغضا,
ح ًبا
ً
ً
أمورا ال حقائق هلا بالكلية ,أوهلا بعض احلقيقة فنميت بالكذب
أشاع الناس عن الناس ً

وخصوصا ممن عرفوا بعدم املباالة بالنقل ,أو عرف منهم اهلوى ,فالواجب
والزور,
ً
عىل العاقل التثبت والتحرز ,وهبذا يعرف دين املرء ورزانته وعقله.
 -25رفع الصوت من غري حاجة أو داع إىل ذلك :وهذا مما ينايف أدب احلديث,

ﭧ ﭨ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ (لقامن.)17:
أدبا مع الناس ,ومع اهلل ,ﰐ ﰑ ﰒ أي
ﰌ ﰍ ﰎﰏ
ً
أفظعها وأبشعها

ﰓ ﰔ فلو كان يف رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة ملا
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اختص احلامر بذلك ,وقد عل َمت خسته وبالدته.
 -26الغلظة يف اخلطاب :من الناس َمن إذا خاطب الناس أغلظ هلم القول,

وجاهبهم بالعنف ,وواجههم بالشدة .مما يبذر الشقاق الذي هنينا عنه .وللكلمة الطيبة

وقع عظيم يف القلب؛ فكم من مودة استجلبت هبا ,وكم من عداوة زالت بسببها ,ﭧ
ﭨ ﭧ ﭨ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ

(اإلرساء ,)53 :وﭧ ﭨ ﯦ ﯧ ﯨ

(البقرة.)83:
 -27الشدة يف العتاب عند أدنى هفوة أو زلة :إما حلدة يف طبعه ,وإما لظنه أنه
لو مل يفعل ذلك لسقطت منزلته ,أو غري ذلك.
والشدة يف العتاب ,وقلة التغايض عام يصدر من األخطاء؛ مما يسبب النفور,
فالعاقل اللبيب ال يعاتب إخوانه عند كل صغرية وكبرية ,بل يلتمس هلم املعاذير,
عتابا لينًا
وحيملهم عىل أحسن املحامل .ثم إن كان هناك ما يستوجب العتاب عتبهم ً
رقي ًقا ,ثم ما أحسن املرء أن يتغاىض ويتغافل؛ فالتغايض والتغافل من أخالق الكبار.
وما يصدر من الصديق إن كان من قبيل العثرة التي تقع يف حال غفلة ,أو كان
خطأ يف اجتهاد يف الرأي؛ فذلك موضع الصفح والتجاوز ,وال ينبغي أن يكون له يف
نقص الصداقة أثر كبري أو قليل .وأما إن كان عن زهد يف الصحبة ,أو انرصا ًفا عن
الصداقة؛ فلك أن تزهد به ,وتقطع النظر عن صداقته.
 -28التقصري يف أدب احلوار.
 -27اجلدال واملراء واخلصومة عند كل صغرية وكبرية :ال جللب مصلحة ,وال
لدرء مفسدة ,وال هلدف الوصول إىل احلق واألخذ به ,وإنام رغب ًة يف اللدد ,وح ًبا يف
التشفي من الطرف اآلخر.وهلذا جتد الواحد من هؤالء يسفه صاحبه ,ويرذل رأيه ,ويرد
قوله ,فال يمكن  -واحلالة هذه  -أن يصل املتجادلون إىل نتيجة طاملا أن احلق ليس
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رائدهم ومقصودهم.
كلف
 -31حب املعارضة واخلالفة :فمن الناس َمن هو حمب للمعارضة,
ٌ

باملخالفة ,فمن الناس من يولع باخلالف أبدً ا ,حتى إنه يرى أن أفضل األمور أال يوافق
أحدً ا ,وال جيامعه عىل رأي ,وال يواتيه عىل حمبة.
ومن كان هذا عادته فإنه ال يبرص احلق ,وال ينرصه ,وال يعتقده دينًا ومذه ًبا.
إنام يتعصب لرأيه ,وينتقم لنفسه ,ويسعى يف مرضاهتا ,حتى إنك لو رم َت أن ترتضاه,
وتوخيت أن توافقه عىل الرأي الذي يدعوك إليه ـ تعمد خلالفك فيه ,ومل يرض به حتى
ينتقل إىل نقيض قوله األول ,فإن عدت يف ذلك إىل وفاقه عاد فيه خالفك .ومن كان
هبذه احلال فعليك بمباعدته ,والنفار عن قربه؛ فإن رضاه غاية ال تدرك.
 -31بذاءة اللسان والتفحش يف القول :وهو التعبري عن األمور املستقبحة
كثريا يف ألفاظ
بعبارة رصحية وإن كانت صحيح ًة ,واملتكلم هبا صاد ًقا ,ويقع ذلك ً

الوقاع ونحوها .وينبغي أن يستعمل يف ذلك الكنايات ,ويعرب عنها بعبارة مجيلة يفهم

هبا الغرض .وهبذا جاء القرآن العزيز ,والسنن الصحيحة املكرمة ,فينبغي أن يستعمل
يف هذا وما شبهه من العبارات التي يستحيا من ذكرها برصيح اسمها الكنايات املفهمة,
فيكنى عن مجاع املرأة باإلفضاء ,والدخول ,واملعارشة ,والوقائع ,ونحوها .ومما يدخل
سليام بعد تدقيق النظر فيه.
يف فحش القول :ما كان مستنكر الظاهر ,وإن كان معناه ً
إظهارا لفصاحته,
 -32التقعر يف الكالم :وهو أن يتكلم املرء بأقىص قعر فمه؛
ً

ومتيزه ,وبراعته .وذلك ممقوت مذموم ,فكل ذلك من التكلف املذموم .وليس معنى
ذلك أال حيرص املرء عىل حسن منطقه ,وإنام املقصود أال يغرق يف التكلف فيتعدى
حدود الذوق.
 -33اخلوض فيام ال طائل حتته :فأكثر الناس ال يكاد ينقطع هلم كالم,
واهتاممهم إنام هو بطرح قضايا باردة ,أو موضوعات تافهة ,تدور حول الصغائر
والسفاسف واملحقرات ,فتارة يتحدثون عن الرياضة ومن فاز ,ومن هزم ,ومن أصيب
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من الالعبني ومن شفى؟ وتارة عن الفن وأخبار أهله ,وقراءة مذكراهتم ,ومتابعة آخر
أعامهلم ,وإن َس َمت تلك املجالس ً
قليال أغر َقت باحلديث عن حطام الدنيا ,وعن
املصالح اخلاصة فحسب ,وإال ملئت بتسقط األخبار ,وتتبع العيوب ,ونحو ذلك.

ﭧﭨ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
(النساء.)114:
فأوىل لتلك املجالس أن تش َغل بام ينفع ,وذلك بالتوايص بالرب والتقوى ,مسائل
العلم التي يصحح هبا اإلنسان عقيدته وعمله ,أو باحلديث عن أخبار املسلمني يف
أنحاء املعمورة ,وبيان ما يصيبهم من البأساء والألواء؛ حتى تنبعث القلوب للتعاطف
معهم ,وبذلك ما يستطاع من مال ,أو دعاء ,أو نحو ذلك مما يعود بالفائدة يف الدنيا
واآلخرة .أو أن تشتمل عىل أخبار الكرام ,والشجعان ,وذوي املروءات ,ونحو ذلك مما
جيمع إىل جانب املتعة الفائدة.
 -34كثرة التالوم :وهذا دأب كثري من الناس ,يقضون الساعات الطوال يف
التالوم ,وذم األوضاع ,وانتقاد اآلخرين ,والتشدق بمعايل األمور دون سعي هلا.
 -35كثرة الشكوى إىل الناس :فام أكثر ما يرى من ديدنه الشكوى إىل الناس,
وكثرة التسخط ,فرتاه يشكو فقره ,وأوالده ,وزوجته ,ودابته ,ومزرعته ,وعمله,
ومديره ,و َمن حتت يده ,وربام شكى احلر والقر وهكذا .فهذا الصنيع دليل عىل ضعة

النفس ,وقلة التحمل.

والالئق باملسلم العاقل أن يتحىل بالصرب اجلميل ,وأال يشكو إال إىل ربه ,وأال
رضا وال نف ًعا.
ينزل حاجاته إال ببابه ,فالناس ال يملكون له ً
 -36كثرة احلديث عن النساء :وليس املقصود هانه ما يدور يف جمالس اخلنا,
وإنام املقصود يف هذا املقام ما يدور يف بعض املجالس العامة ,وربام كان ذلك يف بعض
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جمالس الفضالء ,فتجد تلك املجالس تعمر بذكر النساء ,وربام كانت تلك املجالس
ميدانًا للتنافس ,والتفاخر ,والتحدي؛ فهذا يفاخر بأنه قد عدد ,وهذا يتحدى صاحبه
بأن يتزوج بثانية ,وهذا يزري باآلخرين؛ القتصارهم عىل واحدة.
و ليس املقصود من هذا أن يمنع احلديث عن النساء بإطالق ,وإنام املقصود أال
يكون ذلك سمة يف املرء ,وديدنًا وعادة له.
جملسا أضفى عليه من هزله,
 -37كثرة اهلزل :فهناك من الناس َمن إذا جلس ً

وسخريته ,وكالمه السمج الذي يسمونه :التنكيت اخلارج عن حدود األدب واللياقة؛

فإن هؤالء املنكتني يناهلم الذل والصغار ,واحتقار العقالء هلم ,فيكربون وهم
األصغرون.
أسف فيه ,ومزح
 -38كثرة املزاح :بعض الناس يغلب عليه كثرة املزاح ,وربام َ

مع من ال يرغب يف املزاح ,قال بعض احلكامء « :من كثر مزاحه زالت هيبته » .وقال
ميمون بن مهران « :إذا كان املزاح أمام الكالم فآخره الشتم واللطام ».
و املزاح ال ينبغي اإلكثار منه ,وال اإلسفاف فيه ,وإنام يكون يف الكالم كامللح
يف الطعام إن عدم أو زاد عىل احلد فهو مذموم.
 -37كثرة احللف :بمناسبة وبدون مناسبة .أما إذا احتاج املسلم إىل اليمني أو
طلبت منه ـ فال بأس يف ذلك.
 -41تتبع عثرات اجلليس.
 -41تكليف الرجل ضيوفه بخدمته :وهذا الصنيع ليس من املروءة يف يشء؛ إذ
املروءة تقتيض القيام بخدمة الزائر ,واملبالغة يف إكرامه ,فليس من املروءة أن يستخدم
اإلنسان ضيفه.

َ ُ ُْ ْ ََ ًَ ََ َََ َ َْ ُ َ
ان دون
 « :إِذا كنتم ثالثة ،فال يتناَج اثن ِ

 -42التناجيَ :ق َال َرسول اهلل
َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ
َ
اح ِب ِه َما ،فإِن ذلِك ُي ِزنه » (رواه البخاري ومسلم).
ص ِ
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فإنه قد يتوهم أن نجوامها إنام هي لسوء رأهيام فيه ,أو لدسيسة غائلة له .وال
فرق يف املعنى بني االثنني واجلامعة ,لوجود املعنى يف حق الواحد .بل وجوده يف العدد
الكثري أمكن وأشد؛ فيكون املنع أوىل .وإنام خص الثالثة بالذكر ,ألنه أول عدد يتصور
فيه ذلك املعنى ,فمهام وجد املعنى فيه ألحق به يف احلكم.
 -43القيام بام ينايف الذوق يف املجالس :فال حيسن باملرء أن يصدر منه ما ينايف
الذوق ,وما يبعث عىل الكراهة واالشمئزاز ,كأن يتجشأ يف املجلس ,أو أن يتثاءب ,أو
يتمخط ,أو يبصق يف حرضة غريه .ومن هذا القبيل :ختليل األسنان ,وإدخال األصبع يف
األنف ,وكثرة التنحنح ,والقهقهة ,والتمطي ,والعبث بالشارب ,أو اللحية ,ونحو
ذلك.
 -44مزاولة املنكرات يف املجالس :كرشب الدخان ,وسامع األغاين ,ومشاهدة
املحرمات من أفالم خليعة ونحوها .وكالغيبة والنميمة ,واالستهزاء بالدين ,وبعباد
اهلل الصاحلني ونحو ذلك .فهذه املجالس جمالس زور وخنا ال جيوز شهودها ,وال
السكوت عام يدور فيها ملن حرضها.
 -45حضور جمالس اللغو ومداهنة أهلها :فهناك من حيرض جمالس اللغو وال
يشاركهم يف منكرهم ,ولكنه ال ينكر عليهم ,ويظن أنه يف منجي من اإلثم؛ ألنه مل
يشاركهم يف زعمه!.
وهذا خطأ ؛ إذ ال جيوز للمرء أن يشهد جمالس الزور إال إذا كان سينكر عليهم,
أما إذا سكت عنهم فقد وقع يف املداهنة املحرمة .بل قد يظنون أن سكوته عنهم إنام هو
ورضا عام يصدر منهم.
إقرار هلمً ,
 -46اجللوس عىل هيئة تشعر بقلة األدب :كأن يضطجع وهم جلوس إال
لعذر ,أو أن يضع رجله يف مواجهتهم أو نحو ذلك.
 -47اجللوس وسط احللقة :وهذا مما ينايف األدب يف املجالس.
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 « :الَ َحيل

 -48التفريق بني اثنني متجالسني دون إذهنامَ :ق َال َرسول اهلل
ني اثنَني إال بإذهن َام »( .رواه أبو داود والرتمذي  ,وصححه األلباين).
ل َرجل َأن ي َفر َق َب َ
فهذا مما يشعر بقلة األدب ,وقلة املراعاة ملشاعر اآلخرين ,وألجل ذلك هنى عنه؛
حفا ًظا عىل استبقاء روح املودة بني املسلمني.
 -47إقامة الرجل من جملسه واجللوس مكانهَ :ق َال َرسول اهلل
الرجل الرج َل من َجملسه ثم َجيلس فيه» (رواه البخاري ومسلم).

َ « :ال يقيم
 « :إ َذا قَ َ
ام
ِ

 -51اجللوس يف مكان الرجل إذا قام حلاجةَ :ق َال َرسول اهلل
ُ َّ َ َ َ َ َ
َ
َْ
ُ
ج َع ِإَلْ ِه ف ُه َو أ َح ُّق بِ ِه » (رواه مسلم).
أ َح ُدك ْم ِم ْن َم ِل ِس ِه ثم ر
يمن َج َل َس يف َموضع م َن املَسجد َأو َغريه ل َص َالة ً
مثال ثم َف َار َقه
َه َذا احلَديث ف َ
يض شغ ًال َيس ًريا ثم َيعو َد َمل َيبطل اخت َصاصه َبل إ َذا َر َج َع
ل َيعو َد ب َأن َف َار َقه ل َيت ََوض َأ َأو َيق َ
َفه َو َأ َحق به يف تل َك الص َالة َفإن ك َ
يمه َو َع َىل ال َقاعد َأن
َان َقد َق َعدَ فيه َغريه َف َله َأن يق َ

احلديث .ف َيجب َع َىل َمن َق َعدَ فيه مفارقته إذا رجع األول وقال بعض العلامء
ي َفار َقه هل َ َذا َ
ني َأن َيقو َم منه َو َيرت َك فيه َسجا َد ًة ونحوها أم ال فهذا
هذا مستحب وال جيب  ,والفرق َب َ
احلا َلني َوإن َام َيكون َأ َحق به يف تل َك الص َالة َوحدَ َها د َ
ون َغري َها.
َأ َحق به يف َ
 -51ترك السالم حال دخول املجلس وحال اخلروج منه:
َ ْ ُ َ ِّ ْ َ ْ َ َ َ ُ َْ
َ ْ َ َ
ُ َ َْ
 « :إِذا انتََه أ َح ُدك ْم إَِل َم ِل ٍس فليسلم فإِن بدا َل أن
َق َال َرسول اَّلل
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
ِّ
َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َّ َ َ َ َ
َ ْ ْ
ام فليُ َسل ْم فلي َست اْلوَل بِأ َح َّق ِم ْن اْل ِخ َرةِ » (رواه أبو داود
َي ِلس فليج ِلس ثم إِذا ق
والرتمذي  ,وصححه األلباين).
 -52اإلخالل بأمانة املجالس :فمن الناس من حيرض املجالس فال يراعي
حرمتها ,وال حيفظ حقوقها ,بل تراه يرسد أخبارها ,ويفيش أرسارها .وكم من مصالح
تعطلت؛ الستهانة بعض الناس بأمانة املجالس ,وذكرهم ما يدور فيها .فاملجالس هلا
حرمات جيب أن تصان ,ما دام الذي جيري فيها مقيدً ا ومضبو ًطا بقوانني األدب ورشائع
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الدين.
ومن اإلخالل بأمانة املجالس أن يفيش املرء رس صاحبه إذا جلس إليه ,وأفىض
َ
 « :إِذا
إليه بمكنونه ,وأشعره بأنه ال حيب اطالع أحد عليه ,فقد َق َال َرسول اهلل
َ َّ َ َّ ُ ُ ْ
ُ َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ِه أ َمانة » (صحيح رواه أبوداود).
ف
ت
ف
اْل
م
ث
يث
د
اْل
ِ
ِ
ِ
حدث الرجل بِ
(إ َذا َحد َ
احلديث)َ :أي الذي يريد إخ َفا َءه (ثم
ث الرجل)َ :أي عند َأ َحد (ب َ
احلديث ( َأ َمانَة)َ :أي عند َمن َحد َثه
ال َت َف َت)َ :أي َيمينًا َوش َام ًال احت َيا ًطا ( َفه َي)َ :أي َذل َك َ
حيدثه َأنه
َأي حكمه حكم األَ َمانَة َف َال َجيوز إ َضا َع َ
تها بإ َشا َعت َها؛ ألَن الت َفاته إع َالم ملَن َ

َخيَاف َأن َيس َمع َحديثه َأ َحد َو َأنه َقد َخصه رسهَ ,فك َ
َان االلت َفات َقائ ًام َم َقام (اكتم َه َذا
َعني) َأي خذه َعني َواكتمه َوه َو عندك َأ َمانَة.
فكن حاف ًظا للرس ,معرو ًفا عند الناس بحفظه؛ فإهنم إذا عرفوا منك هذه احلال

أفضوا إليك بأرسارهم ,وعذروك إذا طويت رس غريك الذي هم عليه مشفقون,
وخصوصا إذا كان لك اتصال بكل واحد من املتعادين؛ فإن الوسائل الستخراج ما
ً
عندك تكثر وتتعدد من كل من الطرفني ,فإياك إياك أن يظفر أحد منهم بيشء من ذلك
تعريضا.
حيا أو
ً
ترص ً
واعلم أن للناس يف استخراج ما عند اإلنسان طر ًقا دقيقة ,ومسالك خفية؛
فاجعل كل احتامل  -وإن بعد  -عىل بالك ,وال تؤ َت من جهة من جهاتك؛ فإن هذا من
احلزم .واجزم بأنك ال تندم عىل الكتامن ,وإنام الرضر ,والندم يف العجلة ,والترسع,
والوثوق بالناس ثقة حتملك عىل ما يرضه.
 -53فقدان املودة والصفاء ,وشيوع الكراهية والبغضاء.
 -54قلة ذكر اهلل يف املجالس :فكثري من املجالس تعمر بالقيل والقال ,وباللغو
 ,وهذا األمر مدعاة لنزع الربكة,
واللغط ,ويقل فيه ذكر اهلل ,والصالة عىل النبي
َ
َ
َق َالَ « :ما َ
جل َس ق ْوم
َعن النبي
وحلول النقمة واحلرسة ,ف َعن َأيب ه َري َر َة
َ َ ْ ُ َ ُّ َ َ َ ِّ ْ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ ً َ ْ َ َ َّ
ََمْل ًسا ل َ ْم ي َ ْذ ُك ُروا َ
اء َعذ َب ُه ْم
اهلل ِفي ِه ولم يصلوا لَع ن ِبي ِهم إَِّل َكن علي ِهم تِرة؛ فإِن ش
ِ
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َ ْ َ َ َ َ َ
اء غف َر ل ُه ْم » (رواه الرتمذي ,وصححه األلباين).
وإِن ش
(إال ك َ
َان) َأي َذل َك املَجلس.

رس ًة َونَدَ ا َم ًة.
( َع َليهم ت َرةً) َأي تَب َع ًة َوم َعا َت َب ًةَ ,أو :نق َصانًا َو َح َ

( َفإن َشا َء َعذ َهبم) َأي بذنوهبم الساب َقة َوتَقص َرياهتم الالح َقة.
مح ًة.
(وإن َشا َء َغ َف َر َهلم) َأي َفض ًال منه َو َر َ
َ

 -55قلة املباالة بقول كفارة املجلس :كثري من الناس يكثر لغطه ولغوه ,ثم
يقوم من املجلس دون أن يقول الدعاء الوارد يف هنايته .فالالئق باملسلم أن حيافظ عىل
هذا الدعاء؛ حتى حيصل عىل األجر العظيم املرتتب عىل قوله ,وليسلم من تبعات ما
َ ْ َ َ
َ َ
َْ
كَُ
َّث ِفي ِه
جل َس ِِف َم ِل ٍس ف
 « :من
صدر منه يف ذلك املجلسَ ,ق َال َرسول اَّلل
ُ ْ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ََ
َْ
َ َ
لَ َغ ُط ُه َف َق َال َقبْ َل أَ ْن َي ُق َ
وم ِم ْن َم ِل ِس ِه ذلِك « :سبحانك اللهم و ِِبم ِدك أشهد أن َّل إَِل
َّ ُ َ
َْ
َ َ
َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ
َ َ
وب ِإَلْك » .إَِّل غ ِف َر َُل َما َكن ِِف َم ِل ِس ِه ذلِك »( .رواه
إَِّل أنت أستغ ِفرك وأت
الرتمذي ,وصححه األلباين).
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ينقسم النقد إىل قسمني رئيسني:
 -1النقد البناء :وهو النافع الذي يبتعد عن جتريح الذوات ,واملنظامت,
ً
استكامال جلوانب النقص فقط.
واهليئات.
وزورا وهبتانًا؛ بل قد يسقط العمل,
جورا
ً
 -2النقد املغرض ,وهو ضار ,حيمل ً

ويصادر الطاقات بالكامل ,وليس هو إال للتجريح والتشفي ,ونفث سموم احلقد
والغيظ .وإذا علم هذا ,فليتنبه لكيفية التعامل مع هذا النقد.
كيفية التعامل مع النقد البناء:
 -1شكر صاحبه؛ ألن الصديق الصدق من صدقك.
 -2الفرح به والرتحيب؛ ألن ذلك من الدين ,والدين النصيحة ,ورحم اهلل من
أهدى لنا عيوبنا.
وليس عي ًبا أن نرى أخطا َءنا عيبنا األكرب أن نبقى نعاب
 -3تأمل ذلك النقد ,واإلفادة منه ,مع غض الطرف عن قائله.
 -4السعي يف حتسني العمل ,وامليض به إىل طريق الكامل ,وإن كان الكامل
عزيزا.
كيفية التعامل مع النقد املغرض:
 -1معرفة الدافع له؛ من حسد ,أو حب تصدر ,أو غري ذلك.
 -2اإلفادة من النقد ,إن كان هناك سبيل لذلك.
 -3معرفة األهداف منه.
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 -4عدم إشغال النفس بالردود واالنتقادات لآلخرين ,لتكيل هلم كام كالوا

لك .إال إذا تطلبت املصلحة ذلك فتقدر بقدرها.
 -5احلذر كل احلذر من االنتصار للذات فقط.
 -6االحتساب عند اهلل
ويزول.

؛ فام كان هلل يبقى ويدوم ,وما كان لغريه يذهب
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س :ملاذا نحاول إقناع اآلخرين برأي أو بفكرة ما؟
ج :قد يكون ذلك لتحقيق التوافق ,أو لتغيري السلوك ,أو للتعلم ,أو للحث
عىل اخلري ,أو للدعوة إىل اهلل ,أو لتقوية العالقات مع اآلخرين لنيل بعض املصالح ,أو
لتقارب األفكار ووجهات النظر وخاصة ملن يعملون يف جمال واحد.
فال بد ملن يريد إقناع اآلخرين بفكرة ما ,أن يعلم:
 أن اإلقناع موهبة؛ ومن ال جييدها فعليه تعلمها.
 أن مدارك الناس ختتلف ,وأفهامهم تتفاوت مما له األثر يف رسعة
االقتناع؛ فال تعجل عىل أحد.
 قد تكون فكرتك صحيحة ولكنك ال جتيد اإلقناع.
 قد تكون فكرتك غامضة فحاول توضيحها أكثر.
 أنت برش .وقد تكون فكرتك خاطئة؛ فال حتاول إرغام اآلخرين عليها
حكرا عىل أحد.
أو قيادهتم إىل رأيك؛ فالرأي ليس ً
مكابرا ؛ فال تتعب نفسك !
 قد يكون َمن أمامك معاندً ا أو
ً
 إن عدم اقتناع صاحبك برأيك ال يدل إطال ًقا عىل إخفاق احلوار.
واهنزمت يف مناقشتك وشعر َت أن احلق معك لكنك ال تعرف كيف
هل سبق
َ
توصل وجهة نظرك؟ هل سبق وحتو َلت مناقشتك إىل معركة وجدانية حامية ربام
تطورت اىل معركة باأللفاظ؟ هل شعر َت يو ًما أن الطرف األخر يف النقاش معك خرج

صام ًتا ألنه فقط يريدك أن تسكت وليس ألنه مقتنع بكالمك؟
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مناقشا جيدً ا ً
ً
عادال وقو ًيا
هذه النقاط الست ستساعدك بإذن اهلل عىل أن تكون

يف نفس الوقت بحيث تستطيع إقناع الطرف اآلخر بوجهة نظرك دون أن تسبب له
إحراجا:
جرحا أو
ً
ً
 -1دعه يتكلم ويعرض قضيته:
التقاطع متحدثك ودعه يعرض قضيته كاملة حتى اليشعر بأنك مل تفهمه؛
ألنك إذا قا َطع َته اثناء كالمه فإنك حتفزه نفسيا عىل عدم االستامع إليك.
ذلك ألن الشخص الذي يبقى لديه كالم يف صدره سريكز تفكريه يف كيفية
التحدث ولن يستطيع اإلنصات لك جيدً ا وال َفهم ما تقوله وأنت تريده أن يسمع
ويفهم حتى يقتنع كام أن سؤاله عن أشياء ذكرها أو طلبك منه إعادة بعض ما قاله له
أمهية كبرية ألنه يشعر الطرف اآلخر بأنك تستمع إليه وهتتم بكالمه ووجهة نظره وهذا
يقلل احلافز العدائي لديه وجيعله يشعر بأنك منصف وعادل.
 -2توقف ً
قليال قبل أن جتيب:
عندما يوجه لك سؤاال تطلع إليه وتوقف لربهة قبل الرد ألن ذلك يوضح أنك
متحفزا للهجوم.
تفكر وهتتم بام قاله ولست
ً
 -3ال ترص عىل الفوز بنسبة مائة يف املائة:
ال حتاول أن تربهن عىل صحة موقفك بالكامل وأن الطرف اآلخر خمطئ متا ًما

يف كل مايقول .إذا أردت االقناع فأقر ببعض النقاط التي يوردها حتى ولو كانت بسيطة
دائام أن
َ
وبني له أنك تتفق معه فيه ألنه سيصبح أكثر ميال لإلقرار بوجهة نظرك وحاول ً

تكرر هذه العبارة « :أنا أتفهم وجهة نظرك » ,أو « :أنا أقدر ما تقول وأشاركك يف

شعورك ».
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 -4اعرض قضيتك بطريقة رقيقة ومعتدلة:
أحيانا عند املعارضة قد حتاول عرض وجهة نظرك أو نقد وجهة نظر متحدثك
بيشء من التهويل واالنفعال ,وهذا خطأ فادح ,فالشواهد العلمية أثبتت أن احلقائق
التي تعرض هبدوء أشد أ ًثرا يف إقناع اآلخرين مما يفعله التهديد واالنفعال يف الكالم.
وقد تستطيع بالكالم املنفعل والرصاخ واالندفاع أن تنترص يف نقاشك وحتوز عىل

استحسان احلارضين ولكنك لن تستطيع إقناع الطرف اآلخر بوجهة نظرك هبذه
الطريقة وسيخرج صام ًتا لكنه غري مقتنع أبدً ا ولن يعمل برأيك.
 -5حتدث من خالل طرف آخر:
ردت استحضار دليل عىل وجهة نظرك فال تذكر رأيك اخلاص ولكن
إذا أ َ
حاول ذكر رأي أشخاص آخرين ,ألن الطرف اآلخر سيتضايق وسيشكك يف مصداقية
كالمك لو كان كله عن رأيك وجتاربك الشخصية .عىل العكس مما لو ذكرت له آراء
وجتارب بعض األشخاص املشهورين وغريهم.
 -6اسمح له باحلفاظ عىل ماء وجهه:
إن األشخاص املاهرين والذين لدهيم موهبة النقاش هم الذين يعرفون كيف
جيعلون الطرف اآلخر يقر بوجهة نظرهم دون أن يشعر باحلرج أو اإلهانة ,ويرتكون له
خمرجا لطي ًفا من موقفه ,إذا أردت أن يعرتف الطرف اآلخر لك بوجهة نظرك فاترك له
ً
ً
جماال ليهرب من خالله من موقفه كأن تعطيه سب ًبا مثال لعدم تطبيق وجهة نظره أو
معلومة جديدة مل يكن يعرف هبا أو أي سبب يرمي عليه املسؤولية لعدم صحة وجهة
نظره مع توضيحك له بأن مبدأه األسايس صحيح.
:
 القدرة عىل نقل املبادئ والعلوم واألفكار بإتقان.
 معرفة أحوال املخاطبني وقيمهم وترتيبها.

848

فن التواصل مع اآلخرين
 اجلاذبية الشخصية بأركاهنا الثالثة  :حسن اخللق  ,أناقة املظهر  ,الثقافة
الواسعة.
 التفاعل اإلجيايب الصادق مع الطرف اآلخر.
 التمكن من مهارات اإلقناع وآلياته من خالل إمتالك مهارات
االتصال وإجادة فنون احلوار مع االلتزام بآدابه.
:
 -1املصدر  :وجيب أن تتوافر فيه صفات منها:
 الثقة :وحيصل عليها من تأريخ املصدر إضافة إىل مدى اهتاممه
بمصالح اآلخرين.
 املصداقية :يف الوعود واألخبار والتقييم.
 القدرة عىل استخدام عدة أساليب لإلقناع :كلمة  ,مقالة  ,منطق ,
عاطفة ... ,
 املستوى العلمي والثقايف واملعريف.
 االلتزام باملبادئ والقناعات التي يريد إقناع اآلخرين هبا.
 -2الرسالة :البد أن تكون:
فهام
 واضحة ال غموض فيها بحيث يستطيع مجهور املخاطبني فهمها ً
ً
متامثال.
 بروز اهلدف منها دون حاجة لعناء البحث عنه.
 مرتبة ترتي ًبا منطق ًيا مع التأكيد عىل األدلة والرباهني.
ً
حرجا ولكل مقام
إشكاال أو
 مناسبة العبارات واجلمل حتى التسبب
ً
مقال.
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 بعيدة عن اجلدل واستعداء اآلخرين ؛ ألن املحارص سيقاوم وال ريب.
 -3املستقبل :ينبغي مراعاة ما ييل:
 الفروق العمرية والبيئية.
 االختالفات الثقافية واملذهبية.
 املكانة العلمية واملالية واالجتامعية.
 مستوى الثقة بالنفس.
 االنفتاح الذهني.
دائام ملعرفتها لكي
هناك أخطاء كثرية شائعة يف طريق اإلقناع والتحاور ,نحتاج ً

نتجنبها .منها:

 -1مصادرة عقول وأفكار وآراء اآلخرين ,وإلزامهم بام توصل إليه املتكلم من
نتائج؛ وذلك بعدم نقل احلدث والنص كام هو؛ إنام نقل ما فهمه املتكلم وما توصل إليه
اجتهاده وحتليله مع إغفال بعض اجلوانب من ذلك احلدث أو النص الذي ربام كان
الصواب فيه ,مع إهيام املستمع أنه ال يوجد إال هذا الرأي ,وأنه الصواب الذي ال حيتاج
معه إىل غريه .فال بد من التجرد يف نقل األحداث.
 -2الرتكيز عىل العاطفة يف إقناع الناس ً
فمثال عند إقناعهم بخطورة املعصية.
فعىل الداعي حيال ذلك أن ينطلق من املنطلقات الرشعية التي يتعبد الناس هبا هلل عز
وجل بأنه وحده اآلمر الناهي املعبود املترصف الذي حكم فعدل ,وهو العزيز احلكيم؛
وعند إقناعه اآلخرين بأمر رشعي ما؛ ينبغي عليه ً
أوال أن يبني حكم اهلل فيه فيقول :قال
اهلل تعاىل كذا ,وقال رسوله

كذا ,وال مانع من إيراد بعض احلك َم التي تظهر من

خالل احلكم .وال خيفى أن هلذا حكمة عظيمة وهي تقوية العبودية هلل تعاىل يف قلب
اإلنسان وتعويده التسليم ألمره.

844

فن التواصل مع اآلخرين
 -2إقحام العقل وإدخاله يف متاهات مل خيلق من أجلها :كاإلرصار عىل معرفة

العلة يف احلكم؛ فإذا تعود السائل عىل البحث عن احلكمة التي مل تظهر له ,ومل يستطع
هذا املتحدث إقناعه هبا ربام نجده يتقاعس عن هذا األمر ,وهذا نقص واضح يف
العبودية هلل تعاىل ,فقد يفهم هذا ويقنع ما ال يفهم سواه ويقنع.
 -3اإلفراط يف املبالغة ,مما يفقد مصداقية الداعي ويضعف تأثري كالمه عىل
النفوس؛ فإن احلق أصل يف البرش واضح كالشمس ال حيتاج معه إىل مبالغات وزيادات
قد يكون هلا أثر عكيس إذا تبني األمر ,ثم إن الباطل أمر وارد عىل النفوس يدفع بقوة
احلق ووضوحه ال بتعظيمه وهتويله.
دائام يف طرحه
 -4الطرح الدفاعي يف عرض احلقائق بأن يلجأ املتحدث ً
وعرضه احلقائق إىل الش َبه واألخطاء والرد عليها مما يؤدي إىل إضعاف احلق يف القلوب؛
دائام إىل دفاع مما جيعل صاحبه ال تتسع توبته يف قلبه ,ثم إن هذه الش َبه
بحيث حيتاج معه ً

ربام تعلق يف القلب فتكون أقوى من الرد أو يكون املستمع ال يستطيع إدراكه فيقع

املحذور.
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قد ترى بعض الفرقاء كلام أرادوا ائتالفا تفرقوا .وحيثام جلسوا لتسوية خالف
تشتتوا وتنازعوا ! وال يرجع ذلك إىل نوعية األخالق املرتدية هلذا الفريق أو ذاك فقط.
وإنام يرجع قبل ذلك وبعده إىل اجلهل بعلم احلوار وفن املحاورة الذي جيعل املتقاربني
ٍ
خالف دائم ،ونزاع مستمر ،وفرقة مقيتة!
يف األهداف واألفكار يف
ولكي ال نسقط يف فتنة الفرقة البد أن نرتفع بحواراتنا إىل مستوى أن تصبح
علام نتلقاه ،وفنا نتدرب عىل أساليبه ونامرسه للوصول إىل أهدافنا النافعة ،بعيدا عن
االرجتال وتغييب اخليال!
إن احلوار ألمهيته تكرر كثريا يف القرآن ،فاحلوار هو سبيل إيصال الدين،
وتعليم اجلاهلني ،وإقناع املعارضني ،ومعرفة ما عند اآلخرين ،وهو القدرة عىل التفاعل
املعريف والعاطفي والسلوكي مع الناس ،وبه يسهل تبادل اخلربات واملفاهيم بني
األجيال.
فال عجب أن امتألت دفتا املصحف بعرض مواضيع تتعلق باحلوار.
ولعل املتأمل يف آي القرآن الكريم يلحظ أن احلوار ورد ذكره عىل مخسة
أرضب ،وقد يكتنف الرضب الواحد مدح وذم باعتبارات خمتلفة:
 فقد جاء يف القرآن ذكر احلوار عىل وجه العموم؛ سواء أكان ذلك بذكر
نص لفظ احلوار أو مشتقاته ،أو بذكر وصفه وما جرى فيه من أقوال
للمتحاورين.
 ويأيت كذلك بذكر املجادلة.
 ويأيت بذكر املخاصمة ،وأصل املخاصمة املنازعة ،فإذا جاءت يف
احلق فيه
احلوار دلت عىل نوع خاص من اجلدال ،وهو الذي يتنازع َ
أكثر من طرف.
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 ويأيت بذكر املحاجة ،وهي رضب من املخاصمة ،فالتنازع يف
املخاصمة قد تكون معه حماولة اإلتيان بربهان ،أو ال تكون ،كأن
يكون التنازع بنحو رفع الصوت ،أو جمرد االدعاء ،فإن كان التنازع
عن طريق اإلتيان باحلجج النارصة لقول أحد املتحاورين كانت
املحاجة إذ كل واحد من املتحاورين ينازع اآلخر الربهان أو احلجة،
ويزعم أن احلق حيث حج أو قصد.
 ويأيت بذكر املامراة ،وهي جمادلة ومنازعة وطعن يف قول اآلخر تزيينا
ِ
للقائل بخالفه ،ومنه قول اهلل ﭧ ﭨ ﮎ ﮏ
للقول وتصغريا
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ (الكهف .)٢٢ :واملراد :ال جتادل فيهم عىل نحو
التجهيل والتعنيف (ﮏ) ،إالّ جدال وفق ما أظهرنا لك كقولك هلم:
ال ،مل يكون أصحاب الكهف ثالثة والمخسة ،وهذا القول فيه معن
املراء اللغوي لكونه يتضمن تكذيبا وجتهيال ملدعي خالفه ،وقد خرج
عن أصل املراء املذموم؛ ألنه ال جمال لتكذيب القرآن أو التساهل يف
تقرير ما قرر.
ضوابط احلوار:
لكل حوار ضوابط حتكم مساراته ،وتوجه تالقح األفكار خالله .وضوابط

احلوار فضال عن كوهنا آدابا وأخالقا هي جزء رئيس ومؤثر يف فعالية أي عمل ي ْبن عىل
احلوار .ذلك :أن أي عمل يف بدايته هو مرشوع يف حمتوى بعض الكلامت واألفكار التي
ينميها احلوار وخيصبها ،ويبعث فيها روح العمل.
وال شك أن ضوابط احلوار إنام تقوم عىل أصول سلفنا الصالح أهل السنة
واجلامعة يف متحيص اآلراء املتباينة ،وجتلية اإلشكاالت املتوقعة ،دون َحتَول احلوار إىل
مهاترات يضيع معها الود لتحل حمله اجلفوة والقطيعة.
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 -1السامع الكامل:
احلوار هو :فن السامع لآلخر ،وعدم الطمع يف الكالم بدال منه ،ألن هذا الطمع
َدبر قوله الذي ال يتحقق إال بالسامع
يزهدنا فيام يقوله َمن نتحاور معه ،وحيرمنا من ت ّ
الكامل هلذا القول حت آخره .كام أن السامع الكامل لآلخر ي ْشعره باهتاممنا بام يقول،
وجديتنا يف التحاور معه ،وثقتنا يف الوقت ذاته فيام عندنا.
إن السامع الكامل لآلخر ،وإعطاءه الفرصة حت يتم كالمه ،مع استوضاح أي
غموض فيام يعرضه من أفكار .إن كل ذلك ال بد أن يكون هو السمة املميزة لكل
حواراتنا ،فإذا تبني لنا خطأ اآلخر ،فإن السامع الكامل له وعدم مقاطعته هو املقدمة
الصحيحة لرجوعه عن اخلطأ مهام كان عناده وغلظته ؛ فإن أشد الناس جفافا يف الطبع
وغلظة يف القول ال يملك إال أن يلني وأن يتأثر إزاء مستمع صبور عطوف يلوذ
بالصمت إذا أخذ حمدثه الغضب.
 -٢جتريد األفكار:
هدف احلوار هو االستفادة من األفكار وليس تدمري األشخاص ،ولذلك ؛ فإن
من أهم ضوابط احلوار :الرتكيز عىل فض االشتباكات الفكرية دون التعرض السلبي
لألشخاص بتشويه أو جتهيل ،فال خالف مطلقا بني أشخاص املتحاورين ،وإنام بني
أفكارهم ،والفكرة احلسنة متْتدح بغض النظر عن قائلها ،والفكرة اخلطأ ت َراجع دون

تسفيه قائلها أو التهكم منه ،فالنظر دائام إىل اآلخر من خالل ما قيل ،ال من قال ،مع

احرتام أهل العلم ،وحفظ مكانتهم ومراتبهم ،فال نؤثمهم مطلقا وال نعصمهم مطلقا،
ال نقبل كل أقواهلم وال هنْدرها كلها ،وإنام ننتفع بأفكارهم ما دامت حقا ،وال نعتقد
فيهم العصمة من اخلطأ ،ونرى أن اآلخر قد يمتلك احلق أو أنه يكون هو الراجح عنده،
وأن ما عندنا حيتمل اخلطأ أو أن يكون هو املرجوح.
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وال شك أن التحاور ضمن هذا املبدأ مبدأ افرتاض املخالفة هو املدخل الذي

يضع اآلخر يف أول الطريق الصحيح للتفكري ،ألنه يرى أن من حياوره يضع نفسه معه
يف موضع املجادلة املشرتكة ملعرفة احلق.
 -3ترك املراء:
قد خي ِْفي احلوار يف نفس من يامرسه حبا خفيا للتميز عىل اآلخر ،وال يمكن
اكتشاف هذه العورة النفسية إال بأن يرتك املحاور املراء واجلدل ،ويلتزم بيان احلق
باحلجج والرباهني.
فرغم االعتقاد بملكية احلق ال يكون إثباته عن طريق املراء واجلدل ،وإنام عرب
الطرق واملسارات الرشعية التي تصل بسالكها إىل بيان احلق ،وعدم االنتقال بأي حال
من األحوال من شواهد األدلة إىل دوافع اآلخر ،أو من إقامة احلجج للتدليل عىل صحة
ما نراه ونعتقده إىل إثارة اجلدل للتدليل عىل خطأ اآلخر وخبث بواعثه .فيدور حوارنا
يف حلقة مفرغة ،ويتفرع إىل مضايق ومتاهات تتمزق فيها األفكار وي ْقتل التفكر والتدبر
عىل مذابح املراء واجلدل العقيم!
إن املراء يغلق باب احلوار ويلغيه ،ألنه يدفع طريف احلوار إىل التصور اخلاطئ:
بأن حوارمها هو مباراة ال تكون نتيجتها إال قاتل أو مقتول ،فال يبحث كل منهام عن
حقائق أو أدلة ،وإنام يكون بحثه وجهده يف حماولة إغراق اآلخر يف طوفان من الكالم
الذي يضيع الوقت واجلهد يف غري فائدة ،ويوغر الصدور ،ويكرس الفرقة.
 -4تغافر ال تنافر:
احلوار هو لون من ألوان التشاور حول بعض املوضوعات واألفكار ،ومن ثم:
فهو جلسة تناصح وتغافر وليس جلسة تصارع وتنافر ،فمع قبول رأي اآلخر أو رفضه
تبق طهارة القلب وصفا ء الرسيرة نحوه ،مع قبول معذرته والتغافر عن خطئه إن
وقع ،بل واحلرص عىل أن خيرج احلق عىل لسانه.
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رأى ولده محادا يناظر يف املسجد فنهاه ،فقال

له ولده « :أما كنت تناظر؟ » .قال « :بىل ،ولكن كنا كأن عىل رؤوسنا الطري من أن خيرج
الباطل عىل لسان اخلصم ،بل كنا نود أن خيرج احلق عىل لسانه فنتبعه ،فإذا كنتم كذلك
فافعلوا ! ».

وهذه هي سيامء سلفنا الصالح يف حواراهتم ،فقد ذكِر عن حاتم األصم أنه

قال « :معي ثالث خصال أظهر هبا عىل خصمي » ،قالوا  « :وما هي؟ » .قال « :أفرح إذا
أصاب خصمي ،وأحزن إذا أخطأ ،وأحفظ نفيس ال تتجاهل عليه » .فبلغ ذلك اإلمام
أمحد بن حنبل

فقال « :سبحان اهلل ! ما كان أعقله من رجل ».

نعم ،ما أعقله من رجل حيب أن ي ْظهر اهلل احلق عىل لسان أخيه ،وحياول رؤية
احلق من أي وعاء خرج ،ومن أي جهة سطع .إن من طلب احلق فأخطأه ال يمكن
تسويته بمن طلب الباطل فأدركه ،فطالب احلق وإن أخطأ نتجاوز عن خطئه ،ونغفر له
جتاوزه ،وإن كان ثمة عتاب فباملودة واإلخاء والقول احلسن.
وتأمل معي ما جاء يف سرية عيل بن احلسني

 ،لقد كان بينه وبني ابن عمه

حسن يشء ،فام ترك حسن شيئا إال قاله ،وعيل ساكت ،فذهب حسن ،فلام كان الليل،
أتاه عيل فقال :يا ابن عمي إن كنت صادقا فغفر اهلل يل ،وإن كنت كاذبا فغفر اهلل لك،
والسالم عليكم .فالتزمه حسن ،وبك حت رثي له.
إن احلوار جلسة بدء عالقة يظللها احلب والتغافر ،ولسان حال املتحاورين:
جرى ِمنا فال َ
صار وال ق ْلتم وال ق ْلنَا
كان وال َ
من اليو ِم تعار ْفنا ونطوي ما َ
 -5الصدق والوضوح:
الصدق مع كونه ضابطا من ضوابط احلوار هو خلق نبيل ال خيار للمسلم يف
التحيل به ،والوضوح يف الفكرة هو وسيلة قبوهلا من الطرف اآلخر .والوضوح يف
املواقف له أكرب األثر يف تصفية القلوب وإعادة الود.
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ومن هنا وجب علينا يف كل حواراتنا أن نتجنب الكلامت الغامضة التي تؤدي

إىل سوء الفهم ،ونتجنب أساليب املغالطات والدفاع عن األوضاع اخلاطئة التي تؤدي
إىل إثارة احلقد ،وإيغار الصدور والقلوب ،وذهاب الود بني طريف احلوار ،ومن ثم
تكون النتيجة هي فشل احلوار يف حتقيق أهدافه.
 -6العلم والعدل:
احلوار الناجح هو حوار يضبط العلم مساره ،ويوجه العدل موقف كل طرف
فيه جتاه اآلخر .فأما العلم ،فإنه ال يستقيم حوار بدونه ،بل يف غيابه يصبح رضر احلوار
أكثر من نفعه ،ألن جهود املتحاورين يف هذه احلال تذهب سدى وتضيع بال ثمرة تذكر.
وأما العدل فهو الطريق إىل اعتدال أخالق املتحاورين بني طريف اإلفراط
والتفريط ،وهو احلامل هلم عىل قبول احلق من اخلصم ،بل من العدو املبني!
إن طريق الوصول إىل احلق عرب احلوار هو االتصاف بالعدل والعلم وحسن
القصد ،وأما اجلهل والظلم وسوء القصد فهو الطريق إىل التنازع والفرقة والقطيعة بني
أهل املنهج الواحد ،بل بني ذوي الرحم.
ِ
اإلنصاف قاطعة
وال تزال قلة

بني األنام ْ
وإن كانوا َذ ِوي رح ِم

 -7التحاور العميل:
املتأمل يف حواراتنا جيد أهنا حتوي يف أكثرها هوة كبرية بني ما نتحاور له وما
يرتتب عليه من أعامل يف الواقع .وهذه كارثة .ألن احلوار جيب أن يكون حول ما ينبني
عليه عمل وفيام ترج من ورائه مصلحة أو منفعة ،أما عدا ذلك :فاخلوض فيه :خوض
فيام مل يدل عىل استحسانه دليل رشعي يف الكتاب أوالسنة أو عمل سلف األمة.
إن حتاورنا جيب أن يكون هو اخلطوة التمهيدية األوىل يف طريق أعاملنا املشرتكة
التي نتعاون عىل إمتامها .ولذلك :فإنه من الرضوري أن نتعرف قبل التحاور عىل
الدوامات الفكرية الطارئة واملنعطفات النظرية
األهداف العملية للحوار ،ونتبني ما هي ّ
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العارضة التي قد تلفتنا عن أهدافنا العملية لتنحرف بحواراتنا إىل أمور نظرية شكلية
ليس هلا أدن تأثري يف مسرية العمل ،وال يرتتب عليها إال استنفاذ طاقاتنا يف غري طائل
وبغري ثمرة.
 -8احلجة الرأسية:
احلوار الناجح هو حوار خيلو من اإلطالة الزائدة عن احلد ،التي حت َّول احلوار إىل
خطبة يتشدق فيها كل طرف من أطراف احلوار ويتفاصح بكثرة الكالم ،بل وغرابته
أحيانا! إن اإلطالة والتكرار واإلسهاب  -وهو ما يط َلق عليه احلجة األفقية  -ال ينتج
عنه إال دفن الفكرة الرئيسة للحوار وسط هذا الكم الكبري من الكالم ،ومن ثم :عدم
قدرة اآلخر عىل اكتشاف ما نقصد فضال عن فهمه وتدبره؟ !
وإذن :فاملحاور العاقل هو من حياول الوصول إىل هدف احلوار من أقرب
طريق ،وال يضيع وقته ووقت اآلخر يف تكرار الكالم واإلسهاب يف املقدمات التي ال
فائدة فيها ،بل يقترص يف األلفاظ والكلامت عىل قدر احلاجة ويوضح فكرته بأقرب
عبارة وأوجز لفظ ،وهو ما يط َلق عليه احلجة الرأسية ،حيث يذكر املحاور فكرته
الرئيسة ،ثم ينتقل بعد ذلك لتدعيمها باألدلة ،يف إمجال غري خمل ،وتفصيل غري ممل.
إن من فقه احلوار وذكاء املتحاورين :أن يتحرزا عن إطالة الكالم يف غري فائدة،
وعن اختصاره اختصارا خيل بفهم املقصود منه ،وأن حيققا التوازن الدقيق بني جفاف
احلوار بسبب قلة األدلة أو غموضها ،وبني غرق احلوار بسبب اإلسهاب والتكرار غري
املفيد.
إذا كانت ضوابط احلوار تقرر اآلداب واألخالق التي جيب أن نلتزم هبا يف كل
حواراتنا ،وتؤكد عىل هذه اآلداب بإن .فأساليب احلوار ترشدنا إىل كيف نحقق ضوابط
احلوار عرب مهارات نتدرب عليها وتكتيكات نامرسها يف واقع حواراتنا حت ال تصل
هذه احلوارات إىل طرق مسدودة أو تكون نتيجتها الوحيدة هي زيادة الفرقة والتناحر.
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ومن هذه األساليب:
أوال :اإلعداد اجليد:
اإلعداد اجليد للحوار :هو املقدمة العلمية لتمهيد األرضيات الفكرية املشرتكة

بني طريف احلوار حت متر أفكارهم يف اجتاهي األخذ والعطاء دون اصطدامات فكرية،
أو كوارث عملية.
واإلعداد اجليد يعني :إعداد املناخ العام للحوار ،واإلطار الواضح للتحاور،
من حيث :هدف احلوار ،ونفسية املتحاورين ،ونقاط التحاور .ثم مراعاة ذلك كله بدقة
وحكمة قبل وأثناء وبعد احلوار:
 -1هدف احلوار:
ربام ال يعرف بعضنا يف أكثر حواراته إال هدفا واحدا هو سحق اآلخر وإفحامه
بل و إذالله وتلك كارثة حقيقة ،فللحوار أهداف أخرى أهم وأنفع ،منها:
 احلوار االستكشايف :وهو هيدف إىل التعرف عىل أفكار اآلخرين عن
قرب ،ومعرفة بواعث أعامهلم وحركاهتم ،وهذا يتطلب إشعارهم بأن
حوارنا معهم هو تعبري عن حبنا هلم ورغبتنا يف االنتفاع بخرباهتم
والتفاعل معها والعمل من خالهلا.
 احلوار التسكيني :وهو هيدف إىل تقليل هوة اخلالف مع اآلخرين.
وهذا يستوجب منا الصرب والرتيث وجتاهل استفزازاهتم ،بل والسامح
باستفراغ كل شحناهتم العاطفية دون ردود أفعال منا أثناء هذا
التفريغ .ثم إرساء بعض مبادئ احلوار ،ويف مقدمتها :أن اخلالف يف
الرأي ال يفسد للود قضية.
 احلوار التعاوين :وهو هيدف إىل الوصول حللول لقضايا اخلالف بني
طريف اخلالف ،لتكون هذه احللول مقدمة لتطوير عالقات التعاون
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بينهام ،وتعميق وتوسيع نطاق هذه العالقات يف جماالت جديدة .وهذا
يستلزم حماولة الوصول إىل صيغة تريض اآلخرين عرب استقراء
اخللفيات الفكرية والنفسية هلم.
 احلوار احلاسم :وهو هيدف إىل حسم اخلالف يف الرأي بني طريف احلوار
حول بعض القضايا ،وتقريب خطوط الفكر بينهام إىل خط فكري
واحد .وهذا يقتيض من املحاور عزة يف تواضع ،وثباتا عىل املبدأ يف
رفعه ولني ،واستعالء بام حيمل من حق مع رمحة وشفقة باآلخرين.
 -٢نفسية املحاورين:
ترجع نسبة كبرية من احلوارات الفاشلة إىل عدم معرفة املحاور للطرف اآلخر
املقابل له معرفة دقيقة ،ألن هذا اجلهل يؤدي إىل سوء الفهم بكل تأثرياته السلبية التي
تصل إىل حد االنشقاق والفرقة!
ومن هنا كانت املعرفة الدقيقة لنفسية اآلخر وظروفه وبيئته واهتامماته ومربراته
يف التمسك بام يقول .كل ذلك هو الطريق إىل حتديد األسلوب املناسب للتحاور معه،
واملفتاح الصحيح لفتح قلبه والقرب منه وضبط أعصابه:
أ -النفسية اليائسة:
وهي نفسية من تعرضوا إلحباطات مستمرة عىل طريق العمل اإلسالمي.
وأسلمتهم هذه اإلحباطات إىل يأس مطلق من أي عمل ،وهؤالء ال يتصورون عمال
يمكنه الوصول إىل التغيري لألفضل ،بل ويكرهون من حياول القيام بأية حماولة إجيابية
للتغيري ،وجيدون متعتهم احلقيقية يف رصد جتارب الفشل!!
وال شك أن احلوار مع هؤالء يتطلب احلذر الشديد لكي ال يضيع وقت احلوار
فيام ال ينفع ،أو يدور التحاور دون الوصول إىل أعامل حمددة تبن عىل احلوار.
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ومن هنا وجب عىل من يتحاور مع هذا الصنف من النفسيات أن يتحرى عدم

اخلوض يف أي أمر أو موقف من األمور واملواقف التي سببت هلؤالء إحباطا يف يوم من
األيام ،ألن هذه األمور تستثري شهيتهم لرتسيخ اإلحباط واليأس .وإنام يكون الرتكيز يف
احلوار عىل ترسيخ اليقني بأن هناك دائام ما يمكن عمله ،وأن كل عمل مفيد.
ب -النفسية امل َصنّفة:

وهي النفسية التي متيل دائام إىل تصنيف اآلخر وتأطريه بجهالة ودون ٍ
ترو ،بل

وتعترب اآلخر عند أدن

خمالفة من معسكر األعداء الذين جيب التصارع معهم

وسحقهم! وال شك أن التحاور مع أصحاب هذه النفسية يتطلب قدرا من الذكاء
واحلذر ،ويقتيض إبراز أكرب قدر من مواطن االتفاق بني الطرفني يف بداية التحاور ،ألن
ذلك يقلل فجوة اخلالف .ثم استثامر الفرص للتأكيد عىل خطأ تصنيفهم عرب إرسال
رسالة فكرية تثبت حسن النية واحلب لآلخر ،ألن ذلك يقلل الكراهية .فإذا ضاقت
فجوة اخلالف ،وانحرست حدة الكراهية من اآلخر ،فالبد من االلتزام خالل احلوار
برتك الفرصة الدائمة للمخالف لريجع عن أفكاره مع حفظ ماء الوجه.
إن من نحاوره ونخالفه يف الرأي بطريقة صحيحة للحوار واخلالف ال يشعر
باالهنزام واإلرغام ،بل يشعر بفضيلة انكشاف احلق والرضوخ له دون إرغام من أحد.
واحلوار الناجح هو احلوار الذي ال يشعر فيه املرتاجع عن اخلطأ بالذل ،كام ال
يشعر فيه الداعي إىل احلق بالغرور.
ج -النفسية املتصيدة:
وهي التي يقوم صاحبها بتصيد احلروف واأللفاظ دون االهتامم بمقاصدها أو
إحسان الظن بقائلها .وهذه النفسية وليس لنا مثل السوء كنفسية اخلنزير يمر بالطيبات
فال يلوي عليها ،فإذا قام اإلنسان عن رجيعه قمته.

744
وهكذا صاحب النفسية املتصيدة ،يسمع منك ويرى املحاسن أضعاف
أضعاف املساوئ ،فال حيفظها وال ينقلها وال تناسبه ،فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء
وجد بغيته وما يناسبها ،فجعلها فاكهته ونقله.
وال شك أن التحاور مع أصحاب هذه النفسية حيتاج إىل التذكري الدائم بأنه
ليس أحد من أفرا د العلامء إال وله نادرة ينبغي أن تغمر يف جنب فضله وجتْتَنب .مع
التخلق بأدب االعرتاف باخلطأ إن وقع منا ،وعدم الدفاع عن األخطاء أو تربيرها ،ألن
ذلك هو السبيل إىل إقامة جسور التواصل مع أصحاب النفسية املتصيدة التي جيب أن
يكون شعار احلوار معهم:
د -النفسية اهلروبية:

وهي التي يسيطر عىل أصحاهبا فكرة أهنم ال يملكون ِف ْعل يشء يف مواجهة

املتآمرين عليهم ،فيدفعهم ذلك إىل اهلروب من مواجهة جتارهبم الفاشلة وحماولة معرفة
األخطاء التي تسببت يف الفشل ،إىل تربير هذه التجارب بام يربئ ساحتهم ،ويضع
املسؤولية عىل اآلخرين الذين ال يكفون عن التآمر ضدهم !
وال شك أن التحاور مع هؤالء حيتاج إىل دوام التذكري بأن العوامل الداخلية يف
أي عمل هي التي تعطي العوامل اخلارجية تأشرية العمل والتأثري ،وأن علينا أن نتقن
العمل بدال من أن نربر الفشل ،ونامرس عبودية األخذ باألسباب ضمن ممارسة عبودية
التوكل .ونعلم علم اليقني أن أول خطوة يف طريق رضب تآمر اآلخرين هي التحرك
بفاعلية وإجيابية يف حدود االستطاعة مع احلذر الواجب وعدم اليأس.
وهكذا حتتاج كل نفسية إىل طريقة يف احلوار ختتلف قليال أوكثريا عن األخرى،
ومن هنا يصبح من األمهية بمكان معرفة نفسيات اآلخرين الذين نتحاور معهم .فإذا
جهلنا من نتحاور معهم ألي سبب ،فإن أسلوب جس النبض عرب أسئلة عن أمر عام
ليس هلا عالقة مبارشة بموضوع احلوار قد تكسبنا بعض اخلربة عن اآلخرين ،وتعطينا
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فرصة التعرف عىل أفكارهم ونفسياهتم من خالل ميوهلم وطريقتهم يف اإلجابة ،بل
وحت من خالل نربات أصواهتم يف الرد وإشارات أيدهيم املصاحبة هلا.
 -3نقاط التحاور:
يف غياب التحديد الدقيق لنقاط التحاور تتحول أكثر حواراتنا جدال عقيام
سائبا ليس له نقطة ينتهي إليها .لذلك فإنه من أهم خطوات اإلعداد اجليد للحوار
معرفة نقاط التحاور ،والبدء باألهم منها ،وترك غري املهم من فضول العلم والكالم
وغريه من األمور التي تفرق بنا سبلها عن أصل املوضوع وأساس القضايا ،فيتبعثر
اجلهد ويضيع الوقت.
ولكي نحفظ جهدنا ووقتنا فإننا قبل كل حوار نقوم بإعداد نقاط التحاور
إعدادا جيدا ،ونعمل يف الوقت ذاته عىل تقليل املفاجآت الفكرية غري املتوقعة .تلك
املفاجآت التي يكون هلا آثار سلبية عميقة يف سري احلوار ،بدفعه إىل التشعبات
والتفريعات التي متزق معها املوضوع األساس ويضيق وقت احلوار عن مناقشته.
وال شك أن اإلعداد اجليد لنقاط التحاور يستوجب أن تكون لدينا القدرة قبل
احلوار أن نجيب عىل أسئلة من أمثال:
 هل هذه النقطة مهمة؟
 وما مدى أمهيتها؟
 وهل يمكن التحوار حوهلا أو وهتميشها؟
 وما موقفنا إذا رفض اآلخرون قبوهلا؟
إىل غري ذلك من األسئلة التي متثل اإلجابة عنها الطريق إىل احلوار املثمر ،وال
يصل احلوار يف غيبتها إال إىل الطريق املسدود.
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ثانيا :الصمت الواعي:
إذا كان السامع الكامل لآلخر من أهم ضوابط احلوار ،فإن الصمت الواعي هو
وسيلة هذا السامع التي حتقق منه الفائدة القصوى.
إن الصمت الواعي يستلزم قدرات خاصة الستيعاب ما يقوله الطرف اآلخر
وختزينه يف الذاكرة بصورة منظمة السرتجاعه يف الوقت املناسب للحوار .وهذا يعني
أن نعرف أثناء صمتنا :حت مت جيب أن نسمع؟ ومت جيب أن نتكلم؟ وماذا نقول إذا
تكلمنا؟ فليس كل ما يعرف يقال ،وليس كل ما يقال يقال يف كل وقت ،وليس كل ما
يقال يف كل وقت يقال ألي أحد.
إذن :ففي بعض األمور يكون الصمت هو الواجب ،ويف أمور أخرى يكون
الكالم هو الواجب .والصمت الواعي هو فن التوفيق بني واجب الصمت وواجب
الكالم .وضابطه أنك تعرض مسألتك عىل الرشيعة ،فإن صحت يف ميزاهنا ،فانظر يف
مآلها بالنسبة إىل حال الزمان وأهله ،فإن مل يؤد ذكرها إىل مفسدة ،فاعرضها يف ذهنك
عىل العقول ،فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها ،إما عىل العموم إن كانت مما تقبله العقول،
وإما عىل اخلصوص إن كانت غري الئقة بالعموم ،وإن مل يكن ملسألتك هذا املساغ،
فالسكوت عنها هو اجلاري وفق املصلحة الرشعية والعقلية.
إن للصمت وظائف حوارية ضخمة حني حيسن استخدامه ،أما حني يساء
استخدام الصمت فيلتزمه املحاور دائام ويف كل األحوال ،فإنه يعطي اآلخر إحساسا
بعدم جديته ،بل قد حيسب اآلخر أن هذا الصمت لون من ألوان عدم الرتحيب وعدم
التجاوب معه!
وإذن :فالبد من اكتساب القدرة عىل الصمت الواعي الذي حيقق الوسطية بني
رد الفعل الرسيع الذي ال ينْتِج إال اخلسائر احلوارية ،وبني رد الفعل املتأخر الذي يبدد
الوقت واجلهد دون فائدة.
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ثالثا :التسلسل املنطقي:
يف كل حوار ناجح يمثل التسلسل املنطقي املقدمة األوىل هلذا النجاح ،ومن هنا

فإن من فقه املحاور الذكي أن يتسلسل فيام يقدمه لآلخر تسلسال منطقيا يقدم فيه
األسباب واحليثيات التي تؤدي إىل نتائجها يف غاية اليرس واهلدوء .وال يعني ذلك أن
يتسلحف املحاور بأفكاره أو يبقي عليها يف بيات شتوي متوقفة عن احلركة،وإنام يعني
أن يتلطف يف تقديمها لآلخر ،فإن كان ثمة أفكار غريبة عىل نفس اآلخر وعقله فال
يفاجئه هبا ،بل يقدم بني يدهيا مقدمات تؤنس هبا وتدل عليها حت ال تكون فتنة له ؛ كام
قال عبد اهلل بن مسعود « :ما أنت بمحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم ،إال كان
لبعضهم فتنة ».
وقال عروة بن الزبري « :ما حدثت أحدا بيشء من العلم قط ال يبلغه عقله ،إال
كان ضاللة عليه ».
فليس الناس طرازا واحدا ،والعقول تتفاوت ،واألفهام تتباين ،والبد من
مراعاة هذا التباين وذلك التفاوت.
فالبد للمحاور من االقتصار فيام يقول عىل قدر فهم اآلخر ،فقد قيل بحق:
كِ ْل لكل عبد بمعيار عقلهِ ،
وز ْن له بميزان فهمه ،حت َت ْس َلم منه وينتفع بك ،وإال وقع
اإلنكار لتفاوت املعيار.

وال شك أن مما يفيد يف ذلك ،ويسهل الطريق أمام املحاور إلقناع حماوره ،أن
يضع املحاور نفسه مكان حماوره ،وحياول التفكري يف القضية املعروضة للحوار بمثل
عقلية حماوره ،والنظر فيها من نفس الزاوية التي ينظر منها.
فإذا فعل ذلك حتقق له بإذن اهلل الدخول إىل قلب حماوره بام يريد من أفكار،
وأدى حق العلم عليه ،كام قال كثري بن عروة « :إن عليك يف علمك حقا ،كام عليك يف
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مالك حقا ،ال حتدث بالعلم غري أهله فتجهل ،وال متنع العلم أهله فتأثم ،وال حتدث
باحلكمة عند السفهاء فيكذبوك ،وال حتدث بالباطل عند احلكامء فيمقتوك ».
رابعا :التساؤل اهلادف:
األسئلة هي وسيلتنا ألهداف متعددة ،فهي وسيلتنا للتعرف عىل اآلخر ومنزلته
وعلمه ،وهي وسيلتنا للوصول إىل معلومة نافعة لرتتيب أفكارنا أثناء احلوار ،واألسئلة
هي وسيلتنا لتحويل موضوع احلوار إذا أردنا ،وهي وسيلتنا لتنشيط عملية التحاور ،أو
اختبار صحة بعض املعلومات ،وإثارة تفكري اآلخر .إىل غريها من األهداف.
وألن األسئلة هبذا القدر من األمهية يف عملية التحاور ،فإنه من الرضوري جدا
أن نعرف كيف نصوغ األسئلة؟ ومت نثريها؟ وما هي أولوياهتا؟ وما هو النوع
املناسب منها ملا نريده من احلوار؟
أساليب التساؤل:
للتساؤل أساليب متنوعة ،فمنها أسلوب األسئلة املغلقة ،ومنها أسلوب
األسئلة املفتوحة ،ومنها أسلوب تتابع األسئلة الذي يبدأ باألسئلة املفتوحة ليصل إىل
األسئلة املغلقة متاما.
* فأما األسئلة املفتوحة :فهي األسئلة التي تسمح لآلخر باإلجابة عن السؤال
من أي زاوية يريدها ،وبكم املعلومات التي حيب ذكرها ،مثل أن نقول :ما رأيك يف
كذا؟ أو ما هي الوسائل التي تقرتحها لإلفادة من كذا؟
ومزايا هذا النوع من األسئلة أنه جيعل اآلخر يتكلم ونحن ننصت فقط،
فنحصل منه عىل أكرب قدر من املعلومات ونتعرف عىل الطريقة التي يفكر هبا.
كام أن هلذا النوع من األسئلة ميزة كبرية ،وهي أن اآلخر ال يشعر معها بأي
رهبة أو رصاع ،ومن ثم :فإن هذا النوع من األسئلة هو املناسب لبدء احلوار وحتقيق
االنسجام املبدئي بني طريف احلوار .واملحاور اجليد هو من يبدأ حواره مع اآلخر
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بمجموعة من األسئلة املفتوحة واملحايدة والتي توحي لآلخر أن درجة قناعته بطرفيها
متساوية ،وبذلك حيقق هديف التعرف عىل اآلخر دون استنفاره ،وبالتايل :حتقيق
االنسجام معه بصورة طيبة وتلقائية.
* وأما األسئلة املغلقة :وهي األسئلة التي تقيد اآلخر بوضع اإلجابة يف إطار
حمدد .مثل أن نسأل :هل توافق هذا األمر أو ختالفه؟ ما دليلك عىل قولك؟ من قال
بذلك؟ إىل غريها من األسئلة التي متيز بسيطرة السائل عىل األسئلة واألجوبة معا،
وبطريقة متكنه من الوصول إىل هدفه من أقرب طريق.
* وأما األسئلة املتتابعة من االنفتاح إىل االنغالق التام :فهي أسئلة متدرجة
حياول هبا السائل الوصول إىل أهداف تتفق مع ما يتبن من األفكار عرب االنغالق
املتدرج الذي ال يسمح لآلخر بالتفصيل يف املواضع التي ال يريد فيها السائل إال
الفكرة املجملة!
وال شك أننا البد أن نتدرب عىل عدم اخلضوع هلذا األسلوب يف األسئلة،
ونتعلم كيف نتدخل أحيانا لصياغة السؤال أو التعليق عليه بصورة أو بأخرى حت
يفهم اآلخرين ما نقصد من اإلمجال الذي نجيب به عىل األسئلة املغلقة متاما.
إنه من الرضوري لنا يف كل حواراتنا أن نسأل ونستوضح قبل أن نصدر حكام
أو نرفض رأيا ،وال بأس بتنوع األسئلة حسب احلاجة حت يتضح لنا األمر جليا .ذلك
أن العلم سؤال وجواب ،ومن ثم قيل :حسن السؤال نصف العلم.
خامسا :فن املمكن:
يف بعض حواراتنا قد ختتلط لدينا األمنيات باإلمكانيات ،فندور يف أحالم
أمانينا بدال من التقدم إىل معطيات واقعنا ،وتضيع جهودنا احلوارية دون حتقيق املمكن.
ولكي نتخلص من هذا املرض احلواري اخلطري ،البد لنا أن نتعرف قبل كل حوار عىل
عدة بدائل للحوار ،لنختار املمكن منها إذا فشلنا يف حتقيقها مجيعا ،فإذا بدأ احلوار
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فليكن شعارنا :فن املمكن يف حوار مستحيل .ال نرتك فرصة حتقيق هدف صغري ممكن
جريا وراء حماولة حتقيق حلم كبري مستحيل!
فإذا كنا هندف من حوارنا إىل إقامة عالقات تعاون مع اآلخرين ،ومل نقدر عىل
حتقيق هذا اهلدف لعالمات ظهرت يف اآلخرين من االنتصار للنفس ،وحب الغلبة
وامليل للمنازعة واملخاصمة .فلنستثمر حوارنا يف حماولة إجياد عالقة طيبة أو التعرف
عىل مدى استعدادهم إلقامة عالقات التعاون يف املستقبل.
فإذا فشلنا يف ذلك أيضا ،ومل نقدر عىل اجتثاث جذور اخلالف بيننا وبينهم،
فلنحاول أن يكون هذا اخلالف يف أضيق احلدود ،ولنضع بيننا وبينهم قاعدة :إن
اخلالف يف اآلراء ال يصنع لقاء القلوب.
وهكذا نبق حريصني عىل اإلفادة من احلوار بقدر املمكن ،وال نطمع فيام
يستحيل .فمن مش من حماورينا معنا إىل هناية الشوط فهو أخ لنا نسعد به ،و َمن مش

قدرا يسريا نقبل منه ذلك وندعو له باجلزاء األوىف من اهلل .بل كل من أعطانا أي قدر
من التعاون فنحن ال نستغني عنه .ومن استطعنا تعديل مساره إىل األفضل فنحن ال
نزهد فيه.
إن الناس تتفاوت أقدارهم وقدراهتم ،وال يستطيع إنسان حتقيق الفائدة من
مجيعهم إال أن يكون عمله يف إطار فن املمكن.
املتأمل يف أكثر حواراتنا جيد أن بعضنا حيمل يف كيانه جراثيم متنع احلوار
الصحي ،وتعوق تنمية أفكارنا وتالقحها خالل احلوار!
ومن هنا :فإن كل خالف يف حواراتنا ال ينتج إال حرق جسور التواصل بيننا،
لنصل إىل حالة الال حوار .ومن ثم :الفرقة والتناحر.
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ومن هذه اجلراثيم أي املعوقات ما ييل:
 -1التعصب واحلزبية:

جناحا التعصب مها :ضعف النفس وجهل العقل .ومن ثم :يؤدي التعصب إىل
احلزبية التي يبتىل هبا كثري من املنتسبني إىل طائفة يف العلم أو الدين أو إىل رئيس مع ّظم
عندهم ،فإهنم ال يقبلون من الدين ال فقها وال رواية إال ما جاءت به طائفتهم .وال
يميلون إال إىل االجتامع برفقائهم يف الطائفة نفسها أو احلزب الذين حيملون أفكارهم
نفسها ،فإذا اجتمعوا بمن خيالفوهنم يف بعض اآلراء ؛ فهم معزولون عنهم بحاجز نفيس
هو اهتاممهم بسحق املخالف وإفحامه ،بل وإذالله!
وهم ال يرون الوجود حوهلم إال من خالل هذا اللون احلزيب الذي يوقعهم يف
الكثري من األخطاء .فهم مثال :يرون أن ما عندهم هو احلق املطلق ،وأن ما عند
اآلخرين هو اخلطأ املطلق .وهذا يدفعهم إىل التعصب ضد اآلخرين والتحامل عليهم،
ألن هؤالء اآلخرين ال يمكن عندهم إال أن يكونوا خبيثني ،ليس ما عندهم إال خطأ ال
حيتمل الصواب! ومن ثم :فهم ال يرون االستامع إىل هؤالء اخلبثاء اجلهالء ! فضال عن
مناقشة آرائهم وعرضها عىل بساط البحث والنظر .بل كل جهد احلزبيني إنام يوجهونه
للدفاع عن آرائهم ،واستحضار األدلة والرباهني لالحتفاظ هبا.
وهكذا يتحول احلوار بينهم وبني اآلخرين إىل سباق حياولون فيه إسامع
اآلخرين ما يستطيعون من األفكار التي حيملوهنا ،يف جو من النزال و املصارعة
احلوارية التي تواجه فيها كل كلمة بضدها ،وكل فكرة بام يقابلها ،ويقرتن فيها رفع
الصوت مع ضعف احلجة ،بل إن بعضنا قد يلجأ إىل ثخانة األحبال الصوتية تعويضا
عن عمق احلجة ،وكام قيل بحق املاء العميق أهدأ إذ جتد الصخب والضجيج عىل
الشاطئ حيث املاء الضحل وال جواهر وال درر ،وجتد اهلدوء والسكون لدى املاء
األعمق حيث النفائس والكنوز.
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إن الضحالة الفكرية وغياب نفائس األدلة لدى احلزبيني مع التعصب املذموم.
كل ذلك :من أكرب معوقات احلوار ،ومن أهم أسباب تعكري صفو املتحاورين وترسيخ
اجلهالة يف قلوب العوام واملقلدين ،بل أكثر اجلهاالت إنام رسخت يف قلوب العوام
بتعصب مجاعة من جهال احلق ،أظهروا احلق يف معرض التحدي واإلدالل ،ونظروا إىل
ضعفاء اخلصوم بعني التحقري واالزدراء ،فثارت من بواطنهم دواعي املعاندة
واملخالفة ،ورسخت يف قلوهبم االعتقادات الباطلة ،وتعذر عىل العلامء املتلطفني حموها
مع ظهور فسادها.
إننا نرى يف جلسات احلوار بني احلزبيني كيف تتزاوج األفكار دون أن تنجب
أفكارا جديدة .وما ذلك إال ألن احلزبية تؤدي إىل العقم الفكري الذي ال يرى يف احلوار
إال لونا من ألوان النزاع الذي جيب جتنبه إذا أردنا أن تبق عالقاتنا وصالتنا .وهذا من
عجائب التفكري احلزيب ،وأعجب منه :أن احلزبيني إذا وجدوا آية من كتاب اهلل توافق
رأهيم أظهروا أهنم يأخذون هبا ،وإذا وجدوا آية نظريها ختالف قوهلم مل يأخذوا هبا،
وطلبوا هلا وجوه التأويل وإخراجها عن ظاهرها حيث توافق رأهيم ،وهكذا يفعلون يف
نصوص السنة سواء :إذا وجدوا حديثا صحيحا يوافق قوهلم ،أخذوا به ،وقالوا  :لنا
قول رسول اهلل

كيت وكيت ،وإذا وجدوا مائة حديث صحيح بل وأكثر ختالف

قوهلم ،مل يلتفتوا إىل حديث منها.
إن من يدخل ساحة احلوار بقوالب فكرية معدة مسبقا وانتامءات حزبية مقررة
سلفا :إنام يدخل احلوار لتقرير رأيه ،واملدافعة عنه ،والتعصب له ،وليس عنده
االستعداد أبدا أن يتنازل عن رأيه ،حت وإن تبني له خطؤه .ومن هنا :تتصدع جسور
التواصل بني املتحاورين ،وال يصل احلوار إىل أي نتيجة بحال.
إن احلوار الفعال حيتاج دائام إىل طاقة عالية من احلب ،حترر العقل من اخلوف،
وتوفر األمان الفكري الذي يسمح بتبادل األفكار عىل أساس من رؤية واضحة
ومتحررة من القيود الفكرية ،ويف مقدمتها قيدا التعصب واحلزبية.
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 -٢التصنيف املتعسف:
يمثل هذا املرض احلواري (التصنيف املتعسف) لونا من ألوان اإلعاقة الذاتية

لسري احلوار يف طريقه الواضحة املستقيمة .ذلك أن أصحاب هذه الطريقة يف التفكري
يسيطر عليهم التصنيف املتعسف وغري احلقيقي لآلخر ،وجيعلون من هذا التصنيف
اخلاطئ ما يمكن أن نطلق عليه الفلرت الذي يتلقون من خالله ما يعرضه عليهم اآلخر
من أفكار ،بل ليس عندهم أدن استعداد لتغيري هذا الفلرت مهام أت اآلخر من أقوال أو
أفعال تدل عىل تغري أفكاره! فاحلوار يبدأ بالتصنيف وتفرس األقوال واألفعال بناء عىل
هذا التصنيف حت ولو كانت ال تدل عليه!
إن الكثريين منا يدخلون احلوار مع اآلخر وقد صنفوا هذا اآلخر عىل أنه من
معسكرات اخلصوم .ومن ثم :يبدؤون يف مصارعته عرب حوار شعاره :قاتل أو مقتول،
تستخدم فيه األدلة لتشويه اآلخر واهتام نواياه والطعن يف مقاصده ،ثم حيشد املحاور
مع األدلة األتباع املقربني عرب تعبئة عامة مفادها أن من ليس منا فهوعلينا وأنه ال يمكن
بناء كياننا إال عرب تدمري كيانات اآلخرين!.
ويبدأ األسلوب العجيب يف التصنيف ؛ فيدان الفرد عرب تصنيف خاطئ
متعسف ،ثم يدان كل شخص ينتسب إليه جمرد انتساب .فتكون النتيجة احلتمية هي
ضمور احلوار اإلجيايب ،ثم يتطور األمر عرب الروح االنفعالية ليصل إىل موت احلوار
متاما .ومن ثم :حتدث الفرقة املقيتة والتصارع املخزي .تلك الفرقة وذلك التصارع
اللذان ينتجهام الزهد يف سامع اآلخر ،فضال عن الرغبة يف التعاون معه بسبب من أخطر
أمراضنا احلوارية وهو :التصنيف املتعسف.
 -3الذوات املتورمة:
اإلحساس بالذات يف إطار إنجاز حقيقي ،قد يكون أمرا مقبوال .أ ّما الشعور

بتضخم الذات مع العجز والفشل فهو ما نقصده بمرض الذوات املتورمة ؛ يرموهنم
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بالسطحية ،وضيق األفق ،واخللو من عمق الفهم .بل إهنم يرون اآلخرين قارصين يف
تفكريهم ،مل يصلوا بعد إىل النضج الذي وصلوا هم إليه!.
إهنم يرون أنفسهم األساتذة الذين يفهمون كل يشء ،ويعرفون كل األمور!
إهنم يرون أنفسهم أساتذة جيب أن ي َع ِّلموا وال يتع ّلموا  ،ومن ثم :ال يقبلون االستامع إىل
اآلخر أيا كان هذا اآلخر وإذا جلس أحدهم يف حوار مضطرا  ،فهو حيس يف أعامق نفسه
أنه أعىل من املكان الذي جيلس فيه ،وأنه ال حاجة له يف سامع ما يقوله اآلخر!
إن الواحد من هؤالء يامرس ما ال يصلح له من العلوم دون تأهل اغرتارا
بقدرته وذهوال عن حقيقة علمه وجماله ،وتسمعه يتكلم فيام ال حيسنه ،ومل يبلغ الدرجة
التي تؤهله للخوض فيه وإبداء الرأي يف مسائله ،فيضع األمور يف غري موضعها فيضل
ويضل .ويدفعه تورم ذاته إىل ترك احلق الذي عليه اآلخر.
وال شك أن هذا الصنف من املحاورين ال يمكن أن يكون حوارهم إال فرصة
لتورم ذواهتم ،وليس حلل املشكالت أو االختالفات املعروضة للحوار ،ولذلك تراهم
يستبدون بآرائهم ،ويرسقون األدلة والرباهني لتسفيه اآلخر والتهكم منه واالستخفاف
به ،مع اعتقاد خفي بأن ما يصدر عنهم سداد ال خطأ فيه ،وأن ما يصدر عن اآلخرين
خطأ ال سداد فيه ،ومن ثم :يعز عليهم الرجوع عام هم عليه ،فيبقون عىل أخطائهم ال
جيدي معهم تفهيم وال حماورة!
إن املحاور أجدر الناس بالبعد عن الكرب بشت صوره ،فإن الطرف اآلخر إذا
رأى منه ازدراء له واحتقارا بالقول أو الفعل فإن ذلك ينفره منه ،ويؤدي إىل كراهته
وكراهة ما عنده من احلق ،ألن الناس جبلوا عىل حمبة املتواضعني وكراهية املتكربين،
وما أفسد علينا أكثر حواراتنا إال التعايل عىل اآلخرين وجتاهلهم والزهد فيام عندهم
بسبب أحد أمراضنا احلوارية ،وهو مرض تورم الذات.
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 -4النظرة األحادية:
النظرة األحادية هي لون من ألوان األمراض احلوارية التي يمكننا أن نطلق

عليه :عم األلوان ،حيث تسيطر عىل صاحبه فكرة واحدة ،يرفض ما عداها من
األفكار .ففكرته يف حقيقتها سجن يمنعه من االطالع عىل أفكار اآلخرين ،ونظرته
عم حيول بينه وبني رؤية البدائل املطروحة من اآلخرين ،فضال عن اإلفادة منها.
إن أصحاب النظرة األحادية يرون أهنم يملكون كل املعرفة ،بينام ال يرون أن
اآلخرين يمكن أن يملكوا ولو جزءا من هذه املعرفة .وحاهلم يف ذلك يشبه حال من
ذكر يف قصة رمزية تستحق التأمل مفادها :أن ثالثة من العميان أدخلوا عىل فيل ومل
يكونوا عرفوه من قبل فوضع أحدهم يده عىل رجله ،ووضع اآلخر يده عىل ذيله،
ووضع الثالث يده عىل بطنه ،فلام خرجوا سألوهم :ما الفيل؟ فقال األول :الفيل:
كسارية املسجد ،وقال اآلخر :الفيل :كخرطوم طويل به شعر كثيف ،وقال الثالث:
الفيل :اجلبل العظيم األملس.
فأدخلوا مرة أخرى عىل الفيل ،وأمسكوا بجميع أجزائه ،وعندها ضحكوا من
تعريفاهتم السابقة للفيل ،واستطاعوا أن يصفوه عىل حقيقته.
وهكذا أصحاب النظرة األحادية ،يرى الواحد منهم جزءا من احلقيقة ،ويظن
أنه يرى كل احلقيقة ؛ فيصف األمور بغري أوصافها .فإن حدّ ثه اآلخر عن بقية احلقيقة
التي جيهلها ،مل يكلف نفسه جمرد حماولة التعرف عىل ما يريد اآلخر قوله ،بل َينْ َقض عليه
متهام إياه بالضالل واالنحراف واجلهل .وال يرتك له فرصة احلوار ،بل يسع ملصادرة
آرائه واحلجر عليه ،فيصم أذنيه ويغلق عينيه ،فال يسمع له رأيا وال يقبل له طرحا.
هكذا .مهام بلغ اآلخر من الفهم والتخصص فيام حيدثه فيه ويعرضه عليه!
إن النظرة األحادية هي نظرة تفتقد إىل الشمولية والتوازن وضبط النسب،
ولذلك :فهي من املعوقات الكبرية يف طريق نجاح حواراتنا ،فهل نتخلص منها؟
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 -5احلجة الدائرية:
إذا كانت احلجة الرأسية هي إحدى ميزات احلوار .وكانت احلجة األفقية هي
من عيوب احلوار ،فإن من معوقات احلوار ما يمكن أن ي ْط َلق عليه :احلجة الدائرية .فام
هي تلك احلجة؟
إن احلوار مثال يكون حول املستوى الرتبوي ألفراد احلركة اإلسالمية ،فيطلق
أحد املتحاورين حكام عاما بأن املعارصين منهم ليسوا عىل مستوى القدام  .فيعرتض
الثاين ويسمي اثنني أو ثالثة من أفراد احلركة اإلسالمية املعارصين .وهنا يقول األول:
نعم .ولكني ال أرى أن من ذكرهتم من املعارصين باملعن الصحيح .فيجيبه الثاين:
وكيف متيز املعارصين من القدام ؟ فريد األول :باستطاعتك أن تعرفهم بمستواهم
الرتبوي الفائق!
وهكذا .يعود احلوار إىل املكان نفسه الذي بدأ منه وكأنه يسري يف دائرة! وال
شك أن أصحاب هذه احلجة الدائرية يغلب عليهم التنظري والسفسطة ،مع قلة من
طرق مسدودة.
ومن هذه املغالطات احلوارية :أن يعمد أحدهم إىل فكرة اآلخر فيقطعها أجزاء
صغرية ،ثم خيضع كل جزء المتحان دقيق ليظهره بال قيمة وبال فائدة ،فإذا انته من
مجيع أجزاء الفكرة خلص إىل تفاهة فكرة اآلخر عىل اجلملة!
ومن مغالطات أصحاب احلجة الدائرية :أهنم حياولون إحراق اجلزئيات
بعرض الكليات .فإذا حتدث املحاور عن رضورة احلجاب مثال ،تأوه هؤالء وبدؤوا يف
عرض آالم األمة وأحزاهنا ليحيدوا عن مواجهة املوضوع األساس للحوار.
ومن مغالطاهتم أيضا :أن يستدل الواحد منهم عىل ما يراه بمؤهالته العلمية،
أو قناعته الشخصية ،أو يمينه املغلظة .هكذا ،وكأن مؤهالته تصلح بديال عن احلجة
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الواضحة .أو أن قناعته الشخصية يمكن أن حتل حمل الفكرة املقنعة .أو أن يمينه املغلظة
يمكن أن تكون دليال؟!
وهكذا تتعدد املغالطات احلوارية من االحتجاج بالواهيات من األدلة إىل
االحتجاج بالكثرة من الدمهاء عىل الباطل ملجرد كثرهتم .إىل غري ذلك.
ومن طرائف هذا الصنف من املحاورين :ما حكاه املاوردي

قال « :رأيت

رجال يناظر يف جملس حفل ،وقد استدل عليه خصمه بداللة صحيحة ،فكان جوابه أن
قال « :إن هذه داللة فاسدة ؛ ووجه فسادها أن شيخي مل يذكرها ،وما مل يذكره الشيخ ال
خري فيه! ».
فتأمل هذه احلجة وأمثاهلا مما ال يفيد معها منطق وال جيدي معها برهان .أال
ترى أن احلوار ال يمكن معها االستمرار فيه؟ وأن النتيجة البدهية هلا هي دوران احلوار
يف حلقة مفرغة بسبب من ترك حمكامت األدلة إىل متشاهباهتا ،بل إىل ما ليس من األدلة،
وإنام هو حجة ومهية نطلق عليها جدال احلجة الدائرية.
* وثمة معوقات أخرى ال توقف احلوار فقط ،بل يصبح احلوار معها أمرا
مستحيال ،نذكر منها أحدها لكي ندرك أنه مع التزامنا بضوابط احلوار ،وإتقاننا
ألساليبه ،ومعرفتنا بمعوقاته .فإن كل هذا ال يعني بالرضورة قبول اآلخر ملا نقول من
أفكار أو نعرض من آراء .وهذا العائق هو.
 -6كراهية اآلخر:
يف بعض احلوارات يظهر احلق جليا ،ولكن يبق رصاع اآلخر قائام بتأثري
عوامل نفسية ال جيدي معها دليل وال منطق .ومن هذه العوامل النفسية :كره املحاور
ملن حياوره ،ذلك الكره الذي يدفعه إىل رفض ما عنده وإن كان صوابا.
وذلك كحال اليهود مع النبي

؛ فقد كانوا يعرفون احلق قبل ظهوره

فلام جاءهم هو به مل ينقادوا له حسدا وكرها.

،
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إن من يدخل احلوار وقد انطوت نفسه عىل كره اآلخر تراه يشتد يف احلوار
حول ما يعرضه اآلخر عليه من أمور لو أتته من غري هذا املحاور َل َقبِ َلها بال جدال .ومن
هنا :فإن أمثال هذه احلوارات تفتقد االعتامد عىل احلجة ،بل هي يف احلقيقة حوارات
طرف فيها اآلخر ،وإنام يتفنن كل طرف يف أساليب العداء جتاه
(طرشان) ال يسمع
ٌ
اآلخر ،تلك األساليب التي تبدأ بوصم املخالف بأقبح األلقاب وأحط األسامء ،ثم
تنتقل خطوة أخرى يف العداء :فيبدأ املكر والكيد والرتبص بأمر السوء حت يصل
العداء إىل أسلوب ألقتلنك حيث يرى اآلخر أن قتل حماوره هو البديل للحجة والبيان،
فيحل السيف والسنان حمل القلم واللسان ،وتصبح املواجهة الوحشية واإلرهاب
والعدوان هي وسائل التحاور .أو إن شئت قلت :وسائل فرض الرأي عىل اآلخر.
وهكذا يعود احلوار إىل جاهلية الفكر التي واجهها رسول اهلل

بالدعوة

لتدبر األمور والتفكر فيها ،بينام يريد من يرتبص بنا السوء من بني جلدتنا أن يرجعونا
إىل التحاور وفق ضوابطها يف الرصاع والتناحر ،وعرب أساليبها التي حترق جسور
التواصل بني املتحاورين لتصل هبم إىل الفرقة والترشذم والشتات والعار.
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َّ
آداب السلوك التي تقتيض معرفة ما هو الئق أو مناسب يف موقف
الذ ْوق:
ُ
وفالن ُ
قليل َّ
ٌ
معي .يقالٌ :
الذ ْوق.
الذوق ،أو ذو َذ ْوق،
فالن َح َس ُن ْ
اجتامعي ّ
ّ
هناك نامذج خمتلفة من الترصفات ينبغي أن ندق هبا عىل قلوب الدعاة
ووجداهنم حتى تفيق ،ثم تفيض عىل املجتمع من نبع األرواح الزكية ما يبهر الناس
بحضارة اإلسالم الرفيعة التي طوهتا تقاليد جافة جامدة ،وأرسها االنبهار بمظاهر
الغرب والرشق التي تقوم عىل املادة واألنانية التي جتاهلت أثر الروح يف مسرية احلياة.
وسلوك الروح يف حياة املسلم تضبطه وتوجهه قواعد أخالقية سامية تستمد
هدهيا من وهج الروح ونور اإليامن .فسلوك الروح يف كل جماالت احلياة زينة املرء
املسلم وهو مصدر اإلشعاع املرتامي الذي تستجيب هلواتفه القلوب فرتبط الناس
بانسجام راق متدفق باحليوية والصدق واإلخالص ،وتتفاعل به النفوس البرشية من
أعامق الشعور الفطري النقي .الذي حجبته عن الظهور انتكاسة يف األخالق وجحود
وصدأ ران عىل القلوب فانطفأ النور أو كاد.
وهناك مواقف قد تبدو لصاحبها ال شبهة فيها ،بينام هي يف احلقيقة جمافية
كثريا ما خيتلف بالنسبة للزمان واملكان ،وأحيانا كذلك
للذوق أو ال ُعرف .وال ُعرف ر
حرجا
تكون بعض الكلامت يف بلد ما هلا مدلول مضاد يف بلد آخر ،وهذا يسبب لقائلها
ر
شديدر ا.
ومثل هذه الترصفات إذا تكررت بدون توجيه إىل خطئها فإهنا تظل عادة عند
صاحبها ،بل ربام تصبح الزمة يصعب تغيريها ،وهذه املالحظات أو تلك الترصفات
التي حتدث منا أحيا رنا ال متس جوهر األخالق ،فالذوق هو األخالق حي ترتدى أمجل
ثياهبا وهو عطر األخالق ونفحاهتا .والذوق هو قمة األخالق حي تتألق يف إنسان
وتتجىل يف أحاديثه وتعامالته التي تنطوي عىل أمجل املشاعر وأنبل العواطف ،فالذوق
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حركة من لطائف الروح وصفاء القلب .والذوق هو سلوك الروح املهذبة ذات
األخالق املرضية .فالذوق هو اإلنسان يف أهبى صورة وأرقى حضارة.
ر
مشغال ميكروفون اهلاتف املحمول
شخصا
قد يمشى أحدُ نا يف الشارع فيجد
ر
ضجيجا .أو ربام نصادف آخر يبصق يف
حيادث صديقا له بصوت مرتفع يمأل الشارع
ر
الشارع وال يأبه ملن حوله .وآخر يرمي خملفاته وأوساخه يف الطريق العام أو احلدائق
العامة .وقد نجد آخرا يلبس مالبس متسخة مل تعرف املكواة هلا طريقا .وآخر يلبس
مالبس غري متناسقة من حيث األلوان أو حتى مناسبتها له .وهناك العديد العديد من
األمثلة متر من حولنا .يصح أن نقول عن هؤالء أهنم ال يدركون ماهية الذوق العام (أو
ما يسمونه باإلتيكيت).
فالذوق (اإلتيكيت) هو :سلوك بالغ التهذيب أو احرتام الذات واحرتام
اآلخرين وحسن التعامل معهم أو آداب يف اخلصال احلميدة أو السلوك املقبول
إجتامعيا .وهو جمموعة ترصفات تؤدي إىل احرتام النفس واحرتام اآلخرين .وكل
اعتبارا لقيمها ال حيق له أن يطلب من اآلخرين اعتباره
شخص ال حيرتم نفسه وال يقيم
ر
واحرتامه.

وآداب السلوك قديمة قدم التاريخ فقد نشأت مع نشأة احلضارة ،ووجهت
نشاط الشعوب املتقدمة عىل مراحل التاريخ .والشعوب احلديثة يف الغرب
متارس (إيتيكيت) معينة تربز من خالل معامل التهذيب واخلطوط األساسية التي تلتزم
هبا يف حياهتا العامة واخلاصة.
و(اإلتيكيت) أو فن الذوق العام موجود يف ديننا ولكن البعض منا مبهورون
به عن الغرب ،ولقد كان الغرب أقل تذو رقا للنظافة من الشعوب املتوحشة ،فقد كانوا
يتمضمضون بالبول لوقاية أسناهنم كام كان شائ رعا عند نبيالت الرومان .وكانوا
يفضلون البول اآليت من أسبانيا ،فإذا مل يتيرس استعاضوا عنه ببول الثريان!! .وقد كان
ذلك شائ رعا حتى القرن السادس عرش.
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ومن مظاهر الذوق اجلامعي الذي يتشدق به الغرب مسأل (التشجري واالهتامم

األزهار) يف الوقت الذي حيرقون فيه الغابات .ويلوثون الغالف اجلوي بالسموم .إن
ديننا حيثنا عىل التشجري وغرس األشجار ورعايتها واالهتامم هبا ومن ذلك حديث َأنَس
َ
َّ َ ُ
ُ
ْ َ َ
َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
اعة َوبِيَ ِد أ َح ِدك ْم
ت الس
ول الل
ْبن َمالك
ِ « :إن قام ِ
َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ف ِسيلة ،ف ِإن استطاع أن َل يقوم حَّت يغ ِرسها فليفعل » (رواه اإلمام أدمد يف املُسنَد،
وصححه األلباين).
(الفسيلة) هي النخلة الصغرية .وهذا احلديث فيه ترغيب عظيم عىل اغتنام
آخر فرصة من احلياة يف سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته فيجري له أجره وتكتب
له صدقته إىل يوم القيامة.
إن هذا الفن ،وهذا العلم (الذوق ،اإلتيكيت) ،قد سبق اإلسالم غريه إليه
ونظمه ورتبه ،وما علينا سوى الرجوع إىل معانيه يف تعاليم ديننا وأن نتعلم فن
(االتيكيت) يف اإلسالم ونبحث يف تنمية الذوق واحلس اجلاميل يف اإلسالم ،وإذا رجعنا
إىل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية سنجد الكثري من اآلداب ومكارم األخالق
وحماسنها ،فنجد التأدب مع الوالدين ووجوب طاعتهام واإلحسان اليهام ،وآداب
اجلوار واحلث عىل حقوق اجلار ،وآداب التحية وإلقاء السالم ،والتبسم مع اآلخرين،
الذوق يف الطهارة والنظافة ،والسواك وطهارة الفم ،وآداب األكل ،وآداب االستئذان
ىف الدخول عىل اآلخرين ،وآداب امليش ،وخفض الصوت وعدم رفعه أكثر مما حيتاج
اليه السامع ،وغض البرص.
وها هنا حلول لكثري من املواقف التى قد متر بنا وكيفية الترصف يف كل موقف
من هذه املواقف بام يتناسب مع الذوق العام.
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 -1لتكن وترية صوتك لطيفة ،معتدلة ،ال قسوة فيها وال حدَّ ة.
 -2تنازل عن الكالم ملن هو أكرب منك سنرا.
 -3ال تلجأ إىل الكالم املصطنع.
 -4ال تقل ملن أخطأ « :أنت خمطئ » .بل قل « :قد تكون عىل صواب ،أما أنا
فأظن.»..
 -5ال حتاول التعرف عىل أرسار غريك ،وإذا استودعك أحدٌ رسا فكن كتو رما
وال ُت ْفشه.
 -6جتنب االصطدام مع من تتحدث معهم.
 -7جتنّب احلديث عن نفسك وعن مآثرك وعن صحتك أو مرضك.
 -8كن متواض رعا يف حديثك واستأذن لتأخذ الكالم.
 -9ال هتمس باذن أحد وأنت يف جمموعة.
 -11ال تتبادل مع بعض احلارضين نظرات فيها غمز باآلخرين.
 -11ال تتحدث إىل صديقك بلغة أجنبية وأنتام بي أشخاص ال يعرفون هذه
اللغة.
 -12جيب أن تويل حمدثيك االنتباه التام ،دعهم يتكلموا وأصغ اليهم بصمت
واهتامم ،وكلام أصغينا إىل اآلخرين نكون أقرب إىل قلوهبم.
 -13ال هتزأ بأحد وامتنع عن املزاح.
 -14ال تكذب يف حديثك وال حتلف.
ُشهر.
 -15ال تتملق وال تَستغب وال ت ِّ
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 -16احذر أن تكون من املداحي الكذبة ،بل اصدق القول ،وقدِّ م النصح

بمحبة ،وانتقد أصدقاءك بحرص.
 -17مارس الثناء والشكر بكثري من األدب واللياقة.
 -18إذا كان البد من املناقشة يف حديثك ،فناق ْش هبدوء ووعي ،واستند يف
مناقشتك عىل علمك وثقافتك وعىل املنطق السليم ،وإياك والصياح والتجريح.
 -19ليس من اللطف والذكاء تكرار االستغراب ألمور تبدو عادية ومألوفة
لدى اآلخرين.
 -21عند احلديث احذر طرح أسئلة ذات طابع شخيص.
 -21ليس من املستحب التطوع بطرح رأي أو تقديم نصح مل ُيطلب منك
تقديمه.
 -22ال تقاطع اآلخرين.
أنت.

 -23ال تكن ثرث رارا وتعتقد أن اآلخرين يستمتعون بكالمك كام تستمتع به
تافها بالتفاصيل واألحداث التي ال هتم اآلخرين.
 -24ال تغرق موضو رعا ر
 -25إذا كان النقاش يدور حول موضوع بعيد عن معارفك أو ثقافتك فمن

دواعي األدب أن تنصت ومن الذكاء أن حتاول االهتامم به وفهمه.
 -26ال تقل (هو) أو (هي) عن شخص ثالث موجود بي املتحدثي.
قواعد الذوق (اإلتيكيت) يف املعاملة:
 -1وجه كالمك لآلخر بعد أن تناديه باسمه ثم عرب عن رغبتك رصاحة يف
الترصف السليم.
 -2شارك يف احلوار عند لقائك مع اآلخرين.
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كنت قري ربا من القلوب وكان حديثك خفي رفا عىل
 -3كلام كان صوتك
منخفضا َ
ر
األسامع ،ومهام احتدت املناقشة فعليك أال ترفع من صوتك ألن الصوت العايل ال
يفرض رأيرا وال يقنع أحدر ا.
استفزازا من أي شخص فاجتهد يف عدم إثارة املشاكل
 -4إذا ما قابلت
ر
وحاول االنسحاب بدبلوماسية.
 -5ال ال ال ..الزمة غري حمببة لدى بعض الناس عند اعرتاضهم عىل رأي
خيتلف مع رأهيم ،ال واحدة تكفي عند االضطرار الستخدامها.
 -6ال تتحدث ويف فمك قطعة لبان فهذا ترصف غري الئق ،وباملثل من
يتحدث أو يتحدث ويف فمه سيجارة.
 -7إذا وجه لك التقدير بخصوص مالبسك املناسبة فال داعي ألن تبخس
نفسك قدرها فتؤكد أهنا "قديم ة" أو "رخيصة" أو "ال تستحق الثناء" أو أي صفة تقلل
من شأن مالبسك.
 -8احذر العبث بمفاتيحك أو حقيبة يدك أثناء الكالم ،ألنه يرصف انتباه
اآلخرين السامعي لك.
 -9إذا أخطأ أحد األشخاص يف حرضتك يف نطق كلمة ما ثم أعاد تكرار هذا
اخلطأ ،فمن األحسن أال تذكر له شي رئا عن خطئه و َدعه يكمل كالمه ،أما إذا كان صدي رقا
دميام وال ينزعج من انتقادك ،فبإمكانك أن تسأله بطريقة عادية « ،هل تنطق هذه الكلمة
ر
هكذا؟ لقد سمعتها تلفظ كذا ».

 -11إذا كان حمدثك من هواة مقاطعة اآلخرين أثناء الكالم ،وتكررت
مقاطعته لكالمك أكثر من مرة ،فأفضل حل لذلك هو أن تنظر إليه ،ثم تقول له بأدب:
« حلظة من فضلك إذا سمحت ،أود أن أرشح وجهة نظري ثم أترك الكالم لك ».
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قواعد الذوق (اإلتيكيت) يف اخلطابات والصحف واملجالت والكتب:
 -1كتابة اخلطاب باحلرب األدمر أو القلم الرصاص يفقد اخلطاب احرتامه.
 -2أن يكون للخطاب هوامش منظمة يزيده قيمة.
 -3اخلطاب الذي تكون حوافه مرشرشة غري مستقيمة يرمز إىل شخصية

املرسل.
مفتوحا كدليل عىل
فس ِّل ْمه اخلطاب
ر
 -4إذا أرسلت خطابا باليد مع رسول ثقة َ

مسافرا إىل خارج
ثقتك فيه ،وعليه أن يقوم بإغالقه أمامك زيادة يف الثقة .أما إذا كان
ر
البالد فاطلب منه أن يقرأ اخلطاب كي يطمئن عىل ما فيه!
 -5وصول اخلطاب إىل صاحبه دون أن يتكرس له هبجة.
 -6ال جيوز أن ت ّطلع عىل رسائل الغري ولو بنظرة جانبية.
 -7أن ترد عىل اخلطاب يف وقته ْأر َو ُح لك ،ويف ذلك تقدير واحرتام لصاحبه.
 -8أن ترد عىل الرسالة بأحسن منها هو تعبري عن شخصيتك فالرسالة شهادة
لك أو عليك.
 -9ال تكتب الرسالة وأنت غاضب فقد خرجت من سلطانك إىل سلطان
الغضب.
 -11إذا استعرت جريدة فالرجاء أن تردها لصاحبها مرقمة الصفحات وعىل
صورهتا الطبيعية.
كتابا فاملأمول أن ترده نظي رفا كام كان (.)1
 -11إذا استعرت ر

( )1قال الشيخ ابن عثيمي  « :يوجد بعض الناس  -الذين جيتهدون وهم خمطئون  -إذا استعار كتا ربا
جعل ُيع ّلق عليه ،والكتاب ليس له ،فتجده يمأل الكتاب تعلي رقا بي األسطر وعىل اهلوامش وباحلوايش
وباألعايل حتى ال تكاد تقرأ أصل الكتاب ،ثم من املؤسف أن تكون هذه احلوايش ،ليس فيها خري وربام =
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هذه املالحظات حماولة التوصل إىل الصياغة النفسية السوية للداعية ،أو لضبط
السلوك اإلداري والرتبوي ،وهي أمور تضاف إىل ما يوجبه الرشع من التزام أحكام
احلالل واحلرام ،وإىل ما تفرضه األخالق اإليامنية األساسية.
إن قصة صياغة الشخصية الدعوية ال تنتهي عند مثل هذه احلدود ،وإنام تلزمها
أيضا آداب ُيمل يها الذوق الرفيع احلسن ال بد منها لتجميل مشاركة الداعية يف حياة
الناس اليومية ولالرتفاع بمستوى تعامله االجتامعي ،وال بد أن يتميز بأفعاله وعاداته
وكالمه وحركاته وخمالطاته عن أعرا ف العامة وما يعكرها من خشونة وسامجة وعنف
وهدر ملقاييس اجلامل.
وهذا احلاسة الذوقية مرياث نرثه عن النبي

 .وعن أئمة الدين

.

فقبيح بالعاقل إمهال نفسه ،وقد نبه الرشع عىل الكل بالبعض ،فأمر بقص األظفار،
وهنى عن أكل الثوم والبصل النيئ ألجل الرائحة ،وينبغي له أن يقيس عىل ذلك
ويطلب غاية النظافة وهناية الزينة ،وقال الشافعي البنه وهو يعظه « :يا بني :والل لو
حارا ».
عملت أن املاء البارد من مروءيت ما رشبت إال ر
وينبغي للداعية املسلم يف هذا السياق سلسلة طويلة من الذوقيات ينبغي أن
يضعها يف حسابه ،وأن يكون بالغ احلساسية إذ هو يترصف وخيالط َ
ويشافه ويأكل
ويرشب ويزور ويستعمل اآلالت ،فيحرص عىل أن يظهر الرقة والنظام والنظافة
واحلفاظ عىل حقوق اآلخرين.
= تكون خ رطا ،وهذا حرام ال جيوز ،فال جيوز للمستعري أن يكتب حر رفا واحدر ا يف الكتاب املعار أبدر ا ،حتى لو
وجد خ رطا ليس له احلق أن يصححه إال إذا استأذن من صاحبه؛ وذلك ألنه ربام يظن العبارة خ رطا وهي
صواب »[ .الرشح املمتع عىل زاد املستقنع (.])111 -119/11
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يف نظافة البدن وامللبس:
* ينبغي للداعية ،أن يكون كثري االغتسال وخاصة أيام احلر حيث يعرق البدن،

بحيث ال نشم منه رائحة العرق وال من قميصه وال من جوربه حي ينزع حذاء من
املساجد واملجالس.
* وأن ينظف أسنانه بالسواك أو الفرشاة أو هبام معا عدة مرات يف اليوم،
وخاصة عند التوجه إىل املسجد وإىل النوم.
يف جمالسة اآلخرين واحلضور االجتامعي:
* ال ينبغي للداعية أن يقص أظافره يف جملس ،أو يضع رجال عىل رجل أمام
من هو أكرب منه سنا أو مقا رما ،إال أن يكون بي أقران ،وهذا العادة ما زالت تعترب عند
وأنكر من ذلك أن يرفع
األتراك أشبه بالكبائر،ولو فعلها داعية لرتك جملسه الناس،
ُ
قدمه ويضعها عىل ركبته األخرى بحيث تكون أفقيه ويتوجه أسفل كعب حذائه إىل

وجه أحد اجللساء.
* وفرقعة األصابع أو عظام الرقبة يف املساجد واملجالس قبيحة ،وكذا كثرة
التنخم والنحنحة ،أو التمخط بصوت عال ،ولو استطاع أن يقوم ليتمخط يف بيت
دائام ،ومناديل الورق ،وليكتم التجشؤ
اخلالء ،أو احلامم لكان أمجل ،وليكن املنديل معه ر
قدر استطاعته ،فإن تساهله فيه إنام هو من العيب الشديد.

* ويف آداب الضيافة واألكل وإعداد الطعام ،ال ينبغي للداعية أن يفرش قطعة
من املشمع أو النايلون ليضع عليها الطعام واخلبز ثم يدوسها بقدمه ،فإن باطن القدم ال
خيلو من جراثيم ،وقد يالمس الطعام موطن القدم .وال ينبغي أن يصنع لضيفه طعا رما

زائرا من بلده أخرى ،فإن اآلخرين سيعانقونه ربام عند
بالثوم ،خاصة إذ كان الضيف ر

التحية ،فيكون يف حرج ،ومن اخلطأ الظن بأن أكل يشء بعد الثوم يذهب برائحته ،ألن
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الرائحة ال تنبعث من املعدة بل من خالل تصفية الدم يف الرئة أثناء التنفس ،وتظل تسع
ساعات بعد األكل.
حلام غري ربا وال خيربه ،كاألرنب ،أو يقرص مائدته عىل
وال ينبغي أن يقدم للضيف ر

نوع واحد فقط غري مألوف يف ديار الضيف .وليحذر الداعية أن يشفط احلساء أو غريه
بصوت عال ،فإنه عيب ،أو أن يصدر صو رتا من شفتيه بعد بلغ اللقمة ،أو أن يبالغ يف
مص أصابعه.
* وال ينبغي للداعية زيادة إكرام الضيف بتنويع الطعام ،حتى يتعب زوجه يف
خدمة الضيوف ،ويصطادهم ويلح عليهم بأدنى يف مناسبة ،واملسكينة هي الضحية،
حمرجا وال يكرر الزيارة ويلح يف
وقد تكون مرض رعا ،والتكلف للضيف قد جيعله
ر
خريا .ومن
االعتذار إذا ُدعي مرة أخرى ،ولو جرت األمور عىل البساطة لكانت ر
التكلف أيضا :جعل العشاء املتخلل لالجتامعات عشاء تا رما ،فإنه يرهق ويتلف الوقت،
واالكتفاء بالطعام اخلفيف أوىل وأبرك.

* وإذا كان الداعية هو املدعو فليأكل أكله االعتيادي الذي يأكله يف بيته أو
أكثر ،لتطيب نفس َمن دعاه ،ومن العيب أن يأكل بضع لقيامت فقط ،حيا رء أو لسبب
آخر ،فإن ذلك يؤذي الكريم ،ويؤذي نساء البيت اللوايت أعددن الطعام ،ورسورهن

يكون بمقدار أكل الضيف.
يف الزيارة:
* ال ينبغي للداعية صاحب األوالد الكثريين زيارة بيوت إخوانه والبيات
بعائلته عندهم الليايل ذوات العدد إال لرضورة ،وقد تتحول املودة التي قصد تأسيسها
إىل خصام بي النساء تبعا خلصام األوالد.
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فن الذوق
* وال ينبغي للداعية أن يأيت إىل لقاء ومعه امرأته وأوالده ،فيكون لبثهم يف بيت

أخيه إىل منتصف الليل ،وإنام الزيارة ساعة ،وال يزور وقت القيلولة والراحة ،وال أول
الصباح وعند منتصف الليل ،وليستأذن باهلاتف ما استطاع ما مل متنع الظروف من ذلك.
* وليكن طرق الباب برفق ،وملس ُة اجلرس قصرية ،ليست متصلة ،ويكون
الوقوف بعد الطرق جان ربا ال أمام الباب ،إذ قد تفتحه امرأة ،أو يقع النظر إىل الداخل.
كثريا عن املوعد وال يأبَه،
* ومن الظلم أن يستهي زائر بأوقات الناس فيتأخر ر

وأظلم منه من يتشبه بالغريبي فيحاسب عىل تأخر دقائق قليلة.

* وبيوت الدعاة مساجد ،ولذلك ال ينبغي أن يدخل الزائر بحذائه إىل الغرف،
بل خيلعه عند الباب وليع ِّلم امرأته أوالده ذلك أيضا.
يف السالم والتحية:
* ال ينبغي أن يصافح بيد مرختية ،وال بيد مضاعفة حديدية ،والسالم اجلاف
بكلمة واحدة بدعة وجفاء ،وأشد ابتداعا منه تكرار السالم حتى يضجر املقابل ،وال
تنبغي القبلة بي الرجال ،مع أهنا عرف قوي ،ونتمنى أن يسود عرف بديل عنها فيه
جمرد التعانق أو االكتفاء ،بوضع اليد اليرسى عىل كتف املقابل كام يفعل أهل السودان.
* وال ينبغي أن يقبل الداعية يد شيخه أو العامل :إال أن يكونا من كبار السن!
يف اخلطبة والرتويج:
َ
َ َ َ
َ َ ُ
َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ِ « :إذا أتاك ْم َم ْن ت ْرض ْون
اَّلل
* َع ْن َأِب ُه َر ْي َر َة
ول َّ
َ
ْ
َ
َْ
َّ َ ْ ُ َ ُ
ُخلُ َق ُه َودينَ ُه فَ َز ِّو ُ
جوهُ ،إَِل تف َعلوا تك ْن فِتنة ِِف اْل ْر ِض َوف َساد َع ِريض » (رواه
ِ
وحسنه األلباين) .وال ينبغي أن يأخذ الداعية بظاهر احلديث
الرتمذي ،وابن ماجه،
ّ
ف ُي َز ِّوج ابنته أو أخته ممن ال يناسبها ثقاف رة أو ذو رقا وطبا رعا أو سنا ،واحلياة املدنية احلارضة
معقدة ،وتأثرياهتا نافذة ،وال بد من مراعاة االنسجام وعوامل املكافأة ،إال أن تكون
أرملة أو مطلقة يصعب تزوجيها.
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* ومن املروءة أن خيرب أحدنا بعيب ابنته أو أخته أو ابنه ،ثم يكون املقابل
باخليار ،وكذلك العيب الذي يف العائلة مما يمكن أن يورث ،كاجلنون أو أمراض الدم
املستعصية.
* ومن الظلم أن يرسع اخلاطب إىل إعالن خطبته لفالنه قبل أن يراها ،ثم يراها
وال تعجبه فينسحب ،ولتكن التمهيدات رسية.
* وليس من املروءة أن يستشري اخلاطب ،فيخربونه بيشء من طباع املخطوبة
فيجعل ما ُ
أؤمتن من ذلك عليه من رس العائلة أو حال البنت خ رربا مشا رعا يبثه ويقول:
رفضت لكذا ،ووجدهتا قبيحة ،وأمثال ذلك.

* ومن العدل أن من فشل زواجه وطلق وأراد ثانية :أن خيربها وأهلها بام
سلف منه ،فإنه أبرك وأبعد عن التالوم.
* وال يليق بالداعية أن يكون حجاب أهل بيته عىل نمط غريب ،كأنه التاج
فوق الرأس بام فيه من تطرير وتفنن ،فإنه يثري الفضول وجيلب النظر ويؤدي إىل عكس
مقصد احلجاب.
* وليس من املروءة أن يكثر الداعية هتديد زوجته بالزواج من أخرى ،وال
املزاح معها بحديث مثل هذا ،فإنه ثقيل عندها ،وإذا كرهها فليصرب أو يطلق ،وال
يشعرها بأنه يكرهها ،وليتجنب األلفاظ القاسية يف الرد عليها.
* وليس من املروءة أن يستسهل الداعية إغاظة زوجته ألسباب تافهة وهي
دهرا  ،وينبغي له أن حيرتمها وحيسن إليها ويقول هلا حسنا.
صاحبته وخادمة ضيوفه ر
* وال ينبغي أن يغري الداعية يف أسامء أوالده بحيث تكون ثقيلة املعنى
واجلرس ،ال ليشء إال ليكون االسم ال ثاين له.
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يف استعامل السيارة:
* يلتزم دعاة اإلسالم بقواعد املرور ،حتى يف البالد التي ال ُحيكم فيها

باإلسالم.
* وينبغي أن تكون سيارة الداعية نظيفة مثل داره وثوبه.
* وال يليق أن تقف أمام بيت صاحبك وتنادي عليه بمزمار السيارة يف وقت
ظهرية أو نصف ليل ،لئال تزعج جريانه ،وإنام ذلك فعل الشباب الطائش.
* إذا سقت سيارتك يف طريق تراِب وقاربت أحدر ا يميش فاخفض الرسعة إىل
أدنى ما تستطيع ،لئال تؤذيه بالغبار ،ولربام يكون قد لبس قميصه لتوه ،وهذا من أبشع
الظلم والالأبالية التي يقلد فيها بعض الدعاة عامة الناس.
* وإذا سبقك سائق جيهل منه وأخذ دورك يف املرور أو يف احتالل موقف فال
تسابقه ،بل أصرب وكن أرفع منه.
* وال حترص عىل إيقاف سيارتك يف ظل بيتك أو بيت جارك بحيث متنع
مرور الناس قرب احلائط ،فرتتيض لسيارتك الظل ،وللناس احلر.
* و ُقم يف السيارة احلافلة (سيارات النقل العام) للمرأة وأعطها مكانك ،ولو
كانت سافرة ،وال تزاحم عند الركوب ،وال تضايق قارئ اجلريدة اجلالس إىل جنبك
بالنظر يف جريدته.
يف استعامل اهلاتف:
* ال تُطل الكالم وال ترفع صوتك تظن أن املكاملة يقتضيها ذلك ،ما مل يكن
اجلهاز ردي رئا ،ودع صاحبك ينام إذا انتصف الليل أو قارب ،ال تزعجه بمكاملة ،وال بعد
الفجر.
* واذكر اسمك ملن تكلمه إن مل يعرفك ،وال تتشبه بمن يطلب من املجيب أن
يعرف من هو.
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* وإذا اتصلت ببيت أخ لك ومل جتده وأردت إخبار أهله باسمك فال تذكر
كنيتك فقط إذا شاركك آخرون هبا ،فيلتبس األمر عليه.
* وال ينبغي إذا نمت للقيلولة أو يف الليل أن ترفع سامعة اهلاتف لساعات
عديدة ،تريد أن ال يتصل بك أحد ،إذ ربام كان األمر جادا ومهام ،وخري من ذلك أن ال
تفتعل احلياء .وأن ترجو إخوانك أن ال يتصلوا بك يف وقت الراحة.
يف املساجد:
* ال ينبغي للداعية أن يصحب الصغار جدا من أوالده ،وال جيوز أن يلبس
قصريا يكشف عن أسفل ظهره إذا ركع.
قميصا
ر
* إذا خرجت من الصالة بيدك نعلك فال ترمه عىل األرض وأنت واقف ،ألنه
ر
وسخا يف وجه من أنحني للبس حذائه ،ولكن اقرتب بيدك
سيحدث ضوضاء ،ويثري
من األرض باالنحناء ،وضعه برفق.
يف امليش والتنقل:
* ال ينبغي أن يدخل املايش مجيع قدمه يف النعال ،فتصفق باألرض من كل
خطوة ،أو أن يضيف قطع حديد إىل أسفل احلذاء كام يفعل الفقراء الذين يمنعون رسعة
مزعجا ،وبخاصة يف املمرات الطويلة يف أبنية
استهالكه بذلك ،فإن احلديد يصدر صو رتا
ر
املستشفيات واجلامعات والدوائر.
* وإذا رست عند جدار وقاربت هنايته عند زاوية يتعطف فيها الطريق فابتعد
عن اجلدار ،إذ ربام فاجأتك عند االنعطاف امرأة ،بل أي سائر ،وقد يكون ما تكره ،من
وسخ أو غريه.
أجل من أن يبصقوا يف الشارع ،إال يف ناحية فيها تراب عند
* والدعاة َ
الرضورة وينبغي استعامل املناديل ،وأال نلقي زجاجة فارغة يف الشارع أو منديال
مستعمال.
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* وال نضغط أزرار مجيع مصاعد العامرة استعجاال ،فإن ذلك يؤدي

املستعلمي اآلخرين ،بل لنا صرب وتؤدة.
* وال تشارك أمرأة يف مصعد عامرة سكنية وبخاصة من نساء اجلريان.
يف اللغة والتعبري وعموم الكالم:
* ال نكثر أن نقول :يعني ،يعني .أو نقول :ها ،ها .بل نجزم ونعود ألسنتنا
االسرتسال والطالقة.
* وال نكون مثل رجال يقلدون نساءهم فيقولون :بيت أم فالن،بل نقول بيت
أِب فالن.
* وليتكلم أحدنا أمام أبناء غري بلده بالفصحى ،ليفهموه ،ال بلغاتنا العامية.
* وال ينبغي أن يأيت املتكلم باصطالحات أجنبية ضمن كالمه لغري ما رضورة
أو توضيح زائد ،فإن العربية جزء من شخصية املسلم.
قبيحا.
* وال ينبغي أن حيرص الرجل عىل لقب عائلته إذا كان ر
* ولنحذر أن نستعمل يف كلامتنا لفظة ال ريب فيها يف بلدنا ،وهي يف بالد
أخرى شتيمة أو عيب أو تدل عىل قلة احرتام.
* وقوم من الدعاة أخطاؤهم النحوية ال تغتفر ،وال يعرف حتى رفع الفاعل أو
املبتدأ ،ويف مقدورهم أن يتعلموا وخيففوا حلن لساهنم ،لكنهم ال يفعلون وهذا من أقبح
الكسل.
* وال ينبغي أن جيري عىل شفاهنا لفظ مكروه مستقبح أو تشبيه قبيح ،وينبغي
أن ن بتعد عن تعابري العامة ،والبعض يظن أن ورود هذه األلفاظ يف األمثال الدارجة
التي يستعملها الناس يرفع عنها الكراهة ،وليس كذلك األمر ،أمثالنا عفيفة أيضا مثل
سائر كالمنا.
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ب يف ذكر التفاصيل ،فإن روح املقابل قد تزهق
* وإذا رشحت واقعة فال ُت ْطن ْ
قبل وصولك إىل رواية جوهر املسألة.
* وجتنب كثرة التعليق عىل احلوادث اليومية الصغرية التي تراها ويراها أهل
جملسك ،مما حيدث يف الدوائر احلكومية واملقاهي واألسواق ،كشجار بي موظف
ومراجع ،واختالف رواد املسجد مع املؤذن يف دخول الوقت ،وأمثال ذلك ،فإن
مرورا رسي رعا
التعليق عىل هذه احلوادث ُشغل الفارغي ،وعليك أن متر هبذه املناظر
ر
حتى كأن عينك مل تر ،وأذنك مل تسمع ،واشغل أهل جملسك بعلم نافع وكالم مفيد.
يف املطعم والسوق:
* ينبغي للداعية أن يمنح شي رئا من املال لفتيان املطعم واملقهى إذا انتهى وأراد
القيام ،وأن جيزل أجرة احلامل والسائق.
* وينبغي أن ال يكون الداعية كثري اإلحلاح ،يف مساومة الباعة ،وال أن يضع
نفسه يف زدمة العامة من الناس إذا تقاتلوا يف البالد الفقرية عىل طعام يباع بتخفيض،
وليحمل أوالده عىل القناعة بأكل امليسور ،فإنه أحفظ ملكانة الداعية.
وليصرب،
ْ
يف استعامل الكتب:
* ال تضع خطو رطا حتت اجلمل املهمة إذا كان الكتاب ليس لك ،وال جتعله بي
يدي أوالدك ليمزقوا غالفه ويشوهوا صفحاته ،وأرجع ما استعرت يف وقت مناسب،
فإهنا حرسة دائمة يتحدث هبا أصحاب املكتبات الشخصية اجليدة :أن إخواهنم أضاعوا
نادرا هلم ،أو أتلفوا بعض أجزاء الكتاب متعدد األجزاء.
كتابا ر
يف سلوكنا يف بالد الغرب:
* ال ينبغي أن يتوضأ املسلم يف بريطانيا مثال فيغسل ر ْجله يف مغسلة مكان
عام ،كمستشفى أو قسم داخل ،ألهنم يغسلون هبا وجوههم ،ويستقذرون أن تغسل
القدم هبا.
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* تأشرية الدخول إىل بالد النصارى تعني عقد أمان يوجب عىل املسلم الزائر

هلا احرتام قوانينها ،وهبا تكون أمواهلم عليه حرا رما ،وجيب يصون وال يؤذي املمتلكات
العامة ،من حمطات ووسائل نقل وهواتف وحدائق ،وأن يعاملهم بالصدق واحلسنى،

ويعامل موظفيهم ورشطتهم باحرتام .وكان بعض من ال فقه له يتوهم جواز إحلاق
األذى هبم والتحايل عىل حقوقهم ،وذلك منكر ال جيوز ،واتباع هوى ،وجهل وضالل.
وهناك مفرتقات ذوقية أخرى حيسن بالداعية مراعاهتا ،وقد تكون متعلقة
بحقوق دقيقة يغفل عنها أول وهلة منها:
* وجوب التزام الداعية بالتسلسل ومراعاة الدور يف األماكن املزددمة ،األسبق
أوال ،ر
مثال رشاء التذاكر ومراجعة الدوائر واملستشفيات والرشاء من األسواق وركوب
ر
مستعجال فلريجو الذي قبله أن يعطوه
احلافالت والقطارات وما أشبه ،وإذا كان
دورهم.
* يف البالد التي يسكن فيها الناس الشقق املجموعة يف عامرة واحدة :نرى أن
حيرص الداعية عىل شقه أمامها بحر أو حديقة أو أرض فضاء ،بحث ال توازيه عامرة
قريبة ،ألن احتياطات أهل بيته قد ال متنع النظر مهام بلغوا  ،وقد يرى من تساهل من
يسكن الشقق املوازية مناظر مكروهة ال حيسن أن يراها أهل بيته وولده.
درسا أو ينصت حلدث أن يسبق املتكلم بالذكر هناية
* وال ينبغي ملن يستمع ر
قصة يسودها ،أو تسمية كتب بذ ْكرها ،كأنه يربهن عىل أن يعرف مثل معرفة املتكلم.
بعضا يف انتقاد أخ هلم من أصحاب
* وال ينبغي أن يقلد الدعاة بعضهم ر
الشهامة واخللق النبيل إذا أخطأ ،وبخاصة األخطاء التي سببها قلة خربته احلياتية،
والسرت عىل الساذج خري من التلذذ بتوجيه الكالم املر البعيد عن الردمة إليه.
* فهذه وأمثاهلا من القضايا الذوقية تعترب من مكمالت الشخصية اإلسالمية،
ومن زينة الدعاة ،وجيب أن حيافظ الداعية عىل سمو منزلته التي وفقه الل تعاىل هلا،
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وعىل احرتام عقالء الناس له ،وأن يترصف كنبيل وسيد وعي ومفكر وفقيه وزاهد
ومرجع ،وأن حيمد الل عىل أن م َّيزه عن أهل السوء والغوغاء.
هل يسع الداعية بعد حصاره بدوائر احلالل واحلرام ،واملكروهات
واملندوبات ،والفكر واألخالق ،واالنضباط وااللتزام ،أن يكون عىل تسعي صفة
أخرى من املروة يفعلها ،وتار ركا أللف صفة من خوارمها ،تعف رفا وسموا إذ الناس ،أكثر
الناس هلا يفعلون؟
قد يستصعب البعض ذلك ،وتأخذهم رأفة بالدعاة ،وإشفاق وردمة ،ملا يف
املثالية من عناء ورهق ،ولكن هذا النمط من التحليق العايل ،فيه صفات وأنامط ينبغي
أن تظهر يف الدعاة ،وينبغي أن نحييها.
ويستعي الداعية بعد التوكل عىل الل بوسائل ثالث لرتويض نفسه:
* باملطالعة يف كتب األخالق اإليامنية والطرق اإلحسانية ،مثل :مدارج
السالكي :وهتذيب إحياء علوم الدين ،إذ أن الكثري من هذه األذواق تشهد هلا السنة
وسرية األجيال الراشدة املهدية األوىل.
* وباملطالعة األدبية والنظر يف دواوين الشعر ،فإن أكثر الشعراء هلم أحاسيس
رقيقه مكنتهم من اكتشاف األذواق الرفيعة.
* وباملخالطة االجتامعية ألهل الفضل وأبناء العوائل األصلية والعلامء
وال ُك َّتاب وأبطال احلروب وقدماء املعلمي ،واخلروج من جمتمع الدعاة إىل املجتمع
الوا سع ،فإن يف أرشاف الناس بقية خري ،وإن قرصوا عن إدراك معنى الدعوة ووجوب
االنضامم إىل رهط الدعاة.
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إذا اقتنيت اهلاتف اجلوال:
 -1فال تقتن إال اهلاتف الذي يؤدي الغرض املرشوع ،وابتعد عن اهلواتف التي
حتوي خدمات ترفيهية رضرها قد يكون أكثر من نفعها.
فعربه (اخرت اللغة العربية) و َن ِّظ ْفه من الرسائل
 -2إذا اشرتيت هات رفا جواال ِّ

السيئة والصور غري الالئقة ،وحافظ عىل نظافته بعد استعامله ،فقد يرد عليك من غري
ذوي األخالق ما ينجسه.
 -3اجتنب النغامت املوسيقية ،وعطل نغمة الفتح واإلغالق ،ألن سامعها
حرام يف اجلوال ويف غريه ،واجعل رنة عادية حمرتمة ال حترجك مع ذوي اهليئات.
 -4احذر أن جتعل رنة اجلوال آية من القرآن أو ألفاظ اآلذان ،فإن ذلك امتهان
هلا غري جائز ،وقد يرن اهلاتف وأنت يف اخلالء ،وقد توقف الرنة إذا أحرجتك فتقطع
اآلية قبل متامها والشهادة يف منتصفها.
 -5تأكد من األرقام عند تسجيلها وعند كل اتصال أو إرسال حتى ال حترج
نفسك ،وحتى ال تقع رسائلك يف يد من ال تعنيه.
 -6ال تعط جوالك لغري أمي ،فقد يطلع عىل أرقام خاصة لبعض أقاربك
وأصحابك ،وقد يقرأ الرسائل املحفوظة وأنت ال ترىض بذلك ،وقد ييسء إىل بعض
الناس بجوالك.
 -7واجلوال ليس لعبة تعطى لألطفال يعبثون هبا ،فقد يفسدونه وقد يتصلون
بالناس ويزعجوهنم.
 -8ينبغي أن يتذكر املسلم أن التميز احلقيقي ليس برقم اجلوال وإنام بالطاعة
لل ،والتدين بدينه ،واحلرص عىل إنفاذ أحكام رشيعته ،وليس التباهي والتفاخر هبذه
الدنيا الفانية التي ليس هلا عند الل شأن .وإرادة االفتخار ،واخليالء ،والتباهي،
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واالشتهار هبذه األرقام هذه ال شك ضارة بالقلب ،أما أن يكون يف ذلك مصلحة
جتارية ،أو هليئة من اهليئات ،أو حاجة من احلاجات؛ فال حرج يف ذلك.
أدب االتصال:
املتصل به أو أسكت اهلاتف بعد
 -1إذا مل يرد عليك فال ُتل ّح :إذا مل يرد عليك َ
رنينه عنده ،فلتعلم أنه مشغول فال تلح عليه ،واترك وقتا تقدِّ ر أنه قىض شغله فيه ثم
أعد االتصال به.
باملتصل به:
 -2أ ْحسن الظن
َ
ومع ذلك ينبغي أن حتسن الظن باملتصل به ،وأن تلتمس له األعذار ،فقد
يكون مريضا أو مشغوال باحلديث مع أناس ال حيب أن يقطع حديثهم أو يف املسجد أو
باملتصل به أن خيرب املتصل بعذره فيام
يف املقربة أو يف يشء من حوائجه اخلاصة .وحيسن
َ
بعد ،وإن أمكنه رد عليه ردا رسيعا يبي له أنه مشغول أو يف مكان ال يسمح له
باحلديث ،فذلك أسلم للقلوب.
ف بنفسك:
َ -3ع ِّر ْ
املتصل به
ومن األدب أن خترب عن اسمك يف بداية االتصال ،فال متتحن
َ
عرف بنفسه ،وحيرج َمن يتصل به فيقول ر
مثال « :أما
بمعرفتك ،بعض الناس ال ُي ِّ

عرف بنفسه ألن هذا هو أدب الرشيعة .وإن كنت
عرفتني ،هل نسيتني »  ،فينبغي أن ُي ِّ

تُقدر أن املتصل به حيفظ رقمك فلم يعرفك فأخربه وال تلمه عىل تضييع رقمك وعدم
تسجيله.
 -4ال ُتطل يف املكاملات:
وال تطل عىل غريك بفضول الكالم ،فال تضيع وقتك ومالك من غري داع،
وقد يتأذى املتصل به بذلك ،واذكر أن كثرة االستعامل هلا آثار سلبية عىل الصحة
وخصوصا عىل الذاكرة.
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 -5أال يتحدث بال حاجة ،وأال يضيع الوقت ،فكثري من األوقات تضيع -

واألموال تبع لألوقات  -باخلوض فيام ال يعني.
وخصوصا مع الوالدين ،والعامل ،ومن ينبغي توقريه؛
 -6أن يغض من صوته
ر
إال أن يكون ثقيل السمع حيتاج إىل رفع صوته إلسامعه؛ فريفع صوته حينئذ للحاجة.
 -7مراعاة أحوال الناس عند االتصال ،وعدم إقالق راحتهم :فقد يكون
ر
ر
ر
مشتغال
مشغوال ،أو أ رما مرضعة ،أو
مستعجال ،أو
مريضا ،أو صاحب حاجة ،أو
ر
بضيوفه ،.ولذلك فإن فقه املسلم لقوله ﭨ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ (النور )28 :حيمله عىل أن يتأدب األدب ،وأال ييسء الظن
بصاحب اهلاتف إذا اتصل عليه فلم يستقبل مكاملته ،أو قطع الرني ،فال يقول له:
أغلقت اهلاتف يف وجهي ،ورفضت استقبال مكاملتي ،وهو يعلم قول الل ﭨ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ (النور.)28 :
وإذا كان الذي أتى الباب فطرقه؛ ُفرد من الباب جيب عليه أن ال يغضب ،وأال
يلوم صاحب البيت؛ فإن له ح رقا ،فكذلك املتصل عليه له حق ،فأما إذا كان املتصل
هاربا من حق؛ فإنه ال جيوز له أن يتهرب من دين عليه ملن يتصل به.
عليه ر
 -8احذر صفة البخالء:
بعض الناس حيرجون إخواهنم املسلمي بأن يتصل به ثم يغلق اخلط ليكلفه
مؤونة ونفقة االتصال به هو .فاحذر صفة البخالء الذين يريدون استغالل اآلخرين
فتدق عىل إخوانك لريدوا عليك حفا رظا عىل رصيدك ،فإن ذلك من األخالق السيئة
وخوارم املروءة.
 -9احذر من أنواع اإليذاء باجلوال ،وهي متعددة ،إذ ال جيوز إزعاج املسلم،
وهلذا ينبغي للمتصل أن يتحرى من صحة الرقم الذي يتصل به ،وأنه يقصد صاحبه
ر
فعال.
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 -11يتأدب بآداب الرشيعة فيبدأ بالسالم وهو حتية اإلسالم ،وعىل املتصل به
أن يرد برد السالم ،فهذا من شعائر ديننا.
 -11غلق لوحة املفاتيح:
حت َّر قفل لوحة املفاتيح ،فقد تضغط عىل زر املكاملات
وبعد استعامل اهلاتف َ
وأنت ال تشعر فيضيع ما ُلك و ُت َ
غريك.
كشف أرس ُ
ارك ،وتزعج َ
آفات اهلاتف اجلوال:
 -1اقتناؤه من غري حاجة :عىل اآلباء أن ال يسمحوا ألوالدهم املراهقي
واملراهقات اقتناء اهلاتف اجلوال من غري حاجة ،ألهنم قد يستعملونه يف الغالب فيام ال
ينفع وفيام هو حمرم ،ويفتح عليهم باب رش يعرس سده.
 -2استعامله للمعاكسات :من أخطر آفاته استعامله للمعاكسات ،وليعلم
املعاكس أن األذن تزين واللسان يزين ،وأن الل تعاىل رقيب عليهم .ومن يلعب
بأعراض الناس ،هل يرىض أن يسلط الل عليه من يلعب بعرضه.
 -3اختاذه لعبة :من آفات اهلاتف اجلوال العبث به يف املجالس ،واالشتغال
بالتسايل التي حيوهيا وتضييع العمر فيام ال ينفع.
 -5واإلرساف احلاصل بسبب املكاملات :واإلرساف احلاصل بسبب املكاملات
ر
أدماال باهظة بسبب هذه
داخل يف النهي الذي هنانا الل عنه ،وبعض الناس قد حتملوا
الفواتري مما أدى إىل طالق الزوجات ،وخراب البيوت ،وتقطيع العالقات االجتامعية
بسبب ذلك.
 -6ما حيدث من احلوادث أثناء قيادة السيارات عندما تستعمل هذه اجلواالت،
ويفقد الرتكيز يف قيادة اآللة التي يمكن أن تكون أداة للقتل بسبب عدم االنتباه للطريق
الذي حيتاج إىل تركيز كثري يف غمرة املرسعي ،واملجاني ،واملتهورين ،واملخالفي.
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وبعض اإلحصاءات تذكر أن نسبة مئوية عالية من احلوادث تكون بسبب

استعامل اهلاتف أثناء قيادة السيارة ،حتى صارت عند بعض اخلرباء السبب الثاين بعد
الرسعة يف أسباب احلوادث ،بل قالوا  :إهنا تضاعف احتامالت وقوع احلوادث بنسبة
 %411أي :استعامل اجلوال أثناء قيادة السيارة ،وفقدان الرتكيز.
 -7وقد حيصل من أنواع الرضر بسبب عدم إغالقه يف بعض األماكن ما يؤكد
عىل االنتباه هلذا األمر؛ كالطائرات أثناء إقالعها وطرياهنا ،واملستشفيات ،وبعض
األجهزة احلساسة املرتبطة بأمور حيوية ،وكذلك التشويش عىل الناس يف أماكن
عبادهتم يف البيوت التي أذن الل أن ترفع ويذكر فيها اسمه ،ويف أحب البقاع إىل الل
واستعراضا للنغامت ،فتسمع هذه
مرسحا للموسيقى،
وهي املساجد ،حيث صارت
ر
ر
األصوات حتى يظن اإلنسان نفسه أمام إذاعة ،أو شاشة ،أو مرسح ،وهذا يدل عىل قلة
الغرية عىل بيوت الل ،وقلة االحرتام هلذه األماكن التي يعبد فيها الل ،وتصىل
اجلامعات ،وتقام اجلمع ،ويكون االعتكاف ،والذكر ،والتالوة ،وحلق العلم.
 -8صار استعامل اجلواالت واهلواتف للمقالب ،واإليقاع بالناس ،واستدراج
بعض ذوي اهليئة البتزازهم ،أو إيقاعهم يف احلرج واألمل؛ تسلية بزعم البعض ،بل صار
ولألسف ديد رنا لبعض هؤالء األرشار الذين يستعملون اجلهاز لتقليد أصوات النساء،
ابتزازا للامل أحيا رنا ليعيد هلم الضحية تعبئة رصيد جواالهتم
ويستعملون ذلك
ر
استدراجا له ،فيقع الطرفان يف اإلثم :هذا ألنه يسري وراء من حيسبها أنثى باحلرام،
ر
واآلخر ألنه يريد رسقة املال منه ،وتقليد صوت األنثى من قبل الرجل.
وربام انتحل بعض املتصلي صفة صاحب مسؤولية ،أو موظف له موقع
حساس كي يروع أخاه املسلم ،وبعضهم يتفق مع بعض أصحابه أن يتصلوا به وهو يف
املجلس مع آخرين ليبي هلم نو رعا من املكانة ،ويتشبع بام مل يعط ،ويكون كالبس ثوِب
استدراجا ألمواهلم ،وأن يتظاهر أمامهم بأنه شخص له أمهية يالحقه
زور ،وربام أرادها
ر
التجار ،ويريدون عقد الصفقات معه.
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من األحكام املتعلقة باهلاتف اجلوال:
 -1اهلاتف يف املسجد:
ينبغي إغالق اجلوال أو وضعه عىل الصامت عند دخول املسجد ،حتى ال
يشوش عىل املصلي وإمامهم وال يقطع عليهم صالهتم ويفسد خشوعهم ،وذلك حتى
يف غري أوقات الصالة.
ينبغي للمسلم أن يتأدب مع الل يف كل حي ،فعندما يكون يف صالته واق رفا بي
يدي ربه؛ فينبغي أن يكون متأه ربا لذلك ،قد قطع العالئق والعوائق ،وكل ما جيعل
القلب يتعلق بيشء خارج الصالة ،وما يتعلق بمعيق يعيق عن اخلشوع ويزيله ،ومن
ذلك أجراس اجلواالت ،والنغامت املحرمة خاصة؛ ألهنا ليست مباحة يف األصل ،فإذا
كان اجلرس العادي يشغل ،وينبغي إسكاته وإغالقه قبل دخول املسجد ،وقبل الصالة؛
فكيف إذا كان مقطوعة موسيقية ،وأغنية من األغاين املحرمة.
 -2إذا رن اهلاتف وأنت يف الصالة:
َ
فاتصل بك أحدٌ وأنت يف املسجد أو يف الصالة،
إذا نسيت ومل تغلق اجلوال
فلتبادر إىل إسكاته ثم إغالقه حتى ال يعاود املتصل مرة أخرى ،وال حرج يف حركة غلق
اهلاتف يف الصالة ،ألهنا من مصلحة الصالة ومن مصلحة املصلي.
وبعضهم يقول « :أتحرج أن أغلقه أثناء الصالة؛ ألن احلركة أثناء الصالة
أمرها شديد » ،فنقول « :عج ربا لك تتحرج من عدم إغالقه ،وال تتحرج من ترك
الصوت املحرم ينطلق ،وال تتحرج من إشغال عباد الل عن الصالة وهم بالعرشات من
حولك ،وال تتحرج من إسامعهم الباطل من النغامت واألغاين ،ومعلوم أن احلركة إذا
اضطر إليها املصيل ملصلحة الصالة ،ومصلحة املصلي؛ فينبغي عليه أن يقوم بأقل
احلركات املمكنة ألجل التخلص والقيام بام فيه مصلحة الصالة ».
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 -3موقفنا ممن نيس اجلوال مفتوحا؟
مفتوحا ،أو جهل كيف يترصف إذا
ينبغي علينا أن نعذره إذا نيس جواله
ر

وجوب املسارعة
اتصل به وهو يف الصالة ،لكن ال جيوز لنا تأخري النصيحة له وتعليمه
َ
إىل إغالقه ،وإن كانت النغمة فيها موسيقى أخربناه بتحريم ذلك ،كل ذلك بأسلوب
لي ال إحراج فيه وال تعنيف.
 -4يف جمالس العلم:
ال ينبغي استعامل اهلاتف يف جمالس العلم ألن تكليم الناس والرد عليهم ينايف
أدب املجلس ويذهب هبيبته ،ويشغل املدرس ويؤذيه ويقطع املتعلمي عن متابعة
الدرس ويشوش عليهم ،ومن كان له اتصال مهم جيريه أو يستقبله ،فليستأذن وليبتعد
عن املجلس حتى إذا فرغ من الكالم عاد ،وهكذا يقال يف كل جملس يسوده اجلد
والوقار.
 -5احذر القامر :ال جيوز الرد عىل رسائل القامر التي تستهويك باجلوائز
املغرية ،وال أن تشارك فيها باتصالك يف أي رهان تقيمه رشكات االتصاالت ،وحتريم
القامر ال خيفى عىل مسلم .ومن ذلك هؤالء الذين يرسلون الرسائل وفيها :مربوك
كسبت مخسي أل رفا ،أو كسبت سيارة؛ ليقوم الذي وصلته الرسالة باالتصال؛ فيخصم
عليه أول ما يتصل كذا وكذا من اجلنيهات.
ومثله (اتصل وشارك باملسابقة الفالنية ،وعىل السحب الفالين)؛ وهذا حرام،
حتى لو كان جا ردا يف املسابقة؛ ألهنا ميرس ،يدفع املتصلون فيها ما يدفعون ليشرتكوا يف
سحب أو انتخاب لألرقام إلكرتون ريا فيفوز العدد النادر ،وخيرس اآلخرون .وال شك أن
هذا امليرس الذي يكون باجلواالت ،واالتصاالت؛ من أكل أموال الناس بالباطل.
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 -6من اآلداب :أن ال يرد به يف بيت اخلالء عىل السالم؛ ألن السالم اسم من
أسامء الل ،ف ُ
جوابا ،لكن املتصل يف كثري من األحيان ال
امل َس ِّلم يف هذا احلال ال يستحق
ر

أصال يف هذا املكان ،ولذلك فعليه أن ال يرد ر
يعرف أن صاحب اجلوال ر
أصال.

 -7ال جيوز استعامل هذا اجلوال الذي صار آلة للتصوير يف تتبع عورات
املسلمي ،وإشاعة الفاحشة يف الذين آمنوا ،وإيذاء عباد الل.
 -8ال جيوز استعامل اجلوال يف التجسس عىل الناس بتسجيل مكاملاهتم:
املتصل به أن يسجل أحدمها اآلخر إال بعلمه وإذنه ،فإن
فال جيوز للمتصل أو َ
ذلك سوء أدب ونوع من اخليانة ،سواء كان احلديث رسا أو مل يكن ومهام كان موضوع
الكالم دينيا أو دنيويا ،ومن زاد عىل ذلك فنرش التسجيل بي الناس فهذا تعمق يف
اخليانة وهتك األمانة.
ر
أصال لكنه
وقد يتصل بعضهم فيستدرج اآلخر إىل كالم ال يريد أن يقوله
وكثريا ما تفعل بعض الذئاب البرشية
يستفزه ليقوله ،ثم يسجله كي يبتزه به بعد ذلك،
ر
هذا مع الفتيات ،وربام ال تكون الفتاة ر
أصال من صاحبات ممشى السوء ،لكنه يستدرجها
حتى يستخرج منها من الكلامت ما يبتزها به بعد ذلك ،ويستدرجها للحرام ،وهذا
حرام وال شك .وكذلك فإن تسجيل مكاملة َمن ال يعرف أنك تسجل مكاملته فيه حرج

مكرا  ،وخديعة ،ونو رعا من اخليانة.
رشعي واضح بل قد يكون ر

 -9ال جيوز إطالق مكرب الصوت يف حرضة الناس إال بإذن املتكلم معه :فال
جيوز فتح سامعة اهلاتف اخلارجية ليسمعه من حولك وهو ال يعلم أهنم يسمعونه ويظن
أنه حيادثك رسا  ،واملجالس باألمانة ،فإذا أسمعت اآلخرين الكالم الذي استأمنك عليه
فهذه خيانة لألمانة.
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 -11املرأة واجلوال:
إن للمرأة واجلوال شأن عظيم ،وقد ﭧ ﭨ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

نعرف نساءنا ،ونذكر،
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ (األحزاب )32 :وينبغي أن ِّ

ونؤكد ،وننصح ،ونحذر من هذه القضية فإن املرأة بطبيعتها يف صوهتا لي ،وترخيم،

ورقة ،وخضوع ،فكيف إذا تقصدت ذلك ،وزادت منه.
واحلديث مع الرجل األجنبي هبذا فتنة وال شك ،وإيقاع له يف الفتنة ،ونحن
نعلم بأن األذن طريق إىل القلب يؤثر فيه ،وكم سقط إنسان يف رذيلة بسبب الكالم بينه
مفتاحا للرشور ،ومن هذا
وبي امرأة أجنبية عنه عن طريق هذه األجهزة التي صارت
ر
النوع تبدأ الفاحشة ،وتؤدي إىل أنواع من الكبائر التي حرمها الل تعاىل ،وبالغ يف ذكر
إثمها ،وشناعتها ،وقبحها ،وأهنا فاحشة وساءت ر
سبيال.
 -11حكم النغامت املوسيقية يف اجلوال:
ال جيوز استعامل النغامت املوسيقية يف اهلواتف ،أو غريها من األجهزة؛ ألن
استامع اآلالت املوسيقية حمرم كام دلت عليه األدلة الرشعية ،ويستغنى عنه باستعامل
اجلرس العادي.
وإن من البالء والسوء العظيم َج ْع َل هذه األجهزة ر
ّ
جماال للمحرمات من
األغاين ،واملوسيقى ،وهلو احلديث الذي يصد به عن ذكر الل ،والنغامت املحرمة التي
رمزا لبعض الناس،
ُحتمل من املواقع ،واملحالت ،واحلواسيب التي صارت اليوم ر
وواجهة ،وداللة عىل ما يعجبه ،وما تعلق قلبه به من هذه األحلان ،والكلامت ،واملغنيي
واملغنيات.
 -12استعامل اآليات القرآنية ،وكلامت األذان يف رنات اهلاتف:
بعض الناس يعمد إىل استعامل اآليات القرآنية ،وكلامت األذان يف رنات
اهلاتف ،ويف هذا بعض املحاذير ومنها:
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 تعريض ذكر الل من القرآن وغريه إىل االمتهان عندما تنطلق هذه
األصوات داخل بيت اخلالء ر
مثال.
 أن تقطع اآلية يف موضع غري مناسب.
 أن توقري كالم الل يقتيض أن ال جيعل جمرد وسيلة تنبيه ملكاملة؛ ألن الل
أنزله ليكون حياة للقلوب ،ليتدبر اإلنسان اآلية عند سامعها ،وليس
للتذكري بورود مكاملة .وإن من األدب مع الل؛ األدب مع كالمه،
واألدب مع بيوته ومساجده ،واألدب مع عباده ،والذي يمكث يف
املسجد يرابط يف انتظار الصالة ،أو حيرض خطبة اجلمعة ،أو حلقة
العلم ،أو يصيل مع اجلامعة ،أو يعتكف؛ فإنه ال يصح له أن يؤذي ،وال
أن يؤذى هبذا.
 -13استعامل جوال غريك:
ال جيوز للمسلم أن يستعمل جوال غريه بغري إذنه ،وال ينبغي له أن يفتحه
دون علمه وال أن ينظر يف األرقام املسجلة فيه ،وإن أذن له باستعامله مل جيز له أن يقرأ
الرسائل الصادرة والواردة ،فذلك من التطفل والتجسس واخليانة.
 -14يوجد يف األجهزة املصحف ر
كامال فهل يأخذ حكم املصحف؟
ظاهرا عىل الشاشة فليس له حكم املصحف من منع
اجلواب :أنه إذا مل يكن
ر
مسه لغري املتطهر ،ومنع الدخول به لبيت اخلالء ،وهكذا ،أما إذا ظهر عىل الشاشة فقد
ظهر القرآن حينئذ ،وكذلك فإنه ال بأس إذا أغلقه أن يدخل به إىل دورة املياه ،ومعلوم
أن وضعه خارجها يعرضه للرسقة ،والضياع.
 -15حكم شحن اجلوال بالكهرباء يف احلرم وغريه؟
إذا ُعلم أهنم يسمحون بذلك فال حرج يف هذا وهو الغالب.
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 -16واحلذر احلذر من أن تصور ،أو تسجل يف هذه اجلواالت أرسار الناس من

صور بناهتم ،وزوجاهتم ،وبعض ما يكون بي الزوجي ،فإهنا تستعاد كلها ،وقد اشرتت
بعض الرشكات املنتجة لربجميات االستعادة جواالت خمتلفة من موقع  ab.comاملزاد
االلكرتوين العاملي املشهور ثم قامت باسرتجاع معظم ما فيها مما سجل ومسح ،وظن
الذي باعه ملحل اجلوال بأنه قد ختلص منه ،فإذا هو موجود كله؛ ألن هذه الربجميات
قادرة عىل اسرتجاع ذلك كله فال تسجل فيها ر
أصال حتى قال بعض هؤالء من غري
املسلمي « :لو علم الذين يبيعون اجلواالت للمحالت ما يستخرج منها لفضلوا أن
جيعلوه حتت عجالت شاحنة كبرية من أن يبيعوه ،أو أن يستبدلونه يف هذه املحالت ».
 -17الطالق والنعي عن طريق اجلوال:
بعض الناس يطلق زوجته برسائل اجلوال ،ويرسلون هبذه الرسائل ما خيرب
البيوت ،أال فليعلم هؤالء أن الغضب جيب أن يكف ،ال أن يتبع برسائل اجلوال ،وأن
حيا يف الطالق فإن القلم مثل اللسان ،فالقلم أحد
طالق الذي يرسل إذا كان ر
نصا رص ر
اللساني ،ويتحمل مسؤولية ما كتبه يف رسالته.

وأما النعي برسائل اجلوال فإن كان املقصود باإلخبار بموت امليت أن يأيت من
يعرفه للصالة عليه ،ومواساة أهله ،وأن يأيت من له حقوق ،أو عليه؛ فال بأس هبذا ،وأما
وكثريا ما يكون
وتعظيام للميت،
وتعاظام،
فخرا ،
نعي أهل اجلاهلية فإنام كانوا يفعلونه ر
ر
ر
ر
النعي يف رؤوس الطرقات ،ومداخل األسواق ،ونحو ذلك من األماكن ملن يستأجر
ر
مشتمال عىل أنواع من
ليصيح ،وينوح ،ويذكر بمآثر هذا امليت ،ويشيد به ،فيكون النعي
الكذب ،واملحرمات ،بخالف اإلخبار املفيد فإنه ال بأس بذلك.
 -18األدب يف رسالة اجلوال:
ال تكتب غري يشء يرسك يوم القيامة أن تراه ،فال تذهل وتدخل يف املزاح
الثقيل واملحرم( ،كالرسائل التي فيها اعتداء يف الدعاء) واجتنب الكلامت البذيئة
والنكت السخيفة والرسومات القبيحة والصور الفاضحة ،ولتضع املرأة ذلك بحسباهنا
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إذا راسلت صاحبتها أنه قد يطلع عىل رسائلها زوج صاحبتها أو أخوها أو أبوها ،وال
ُتعد إرسال الرسائل املجهولة املصدر التي حتوي أخبارا ال يدرى صدقها من كذهبا.
فينبغي مراعاة األدب يف الرسائل ،يف طريقة كتابتها ،وإرساهلا ،وحال املرسل،
واملرسل إليه ،واحلذر من نرش اإلشاعات عن طريقها ،فكام أن بعض األخيار
يستثمرون هذه الوسيلة يف نرش اخلري ،فإن بعض الناس يستغلها يف نرش الرش ،واآلن
يمكن للجواالت أن تنرش الكذبة فتبلغ اآلفاق ،بل وأخطر منه استعامل اجلوال يف نرش
البدع ،وإحياء البدع ،ونقل البدع يف تعبدات ما أنزل الل هبا من سلطان ،من ختصيص
أيام وليايل ،وأعداد ،وأحوال ،وأزمنة ،وأمكنة؛ بتعبدات مل يرد الرشع هبا ،وال تقييدها
هبا ،وقد تكون بدعة أصلية ،أو إضافية ،والبدع أنواع.
وبعض الناس يستعمل الرسائل يف إحراج عباد الل ،ويتألى عىل الل بأمور
باطلة ،ويقول :ستسأل عن هذا أمام الل إذا مل تنرشها بأعداد معينة ،وبعضها
بالعرشات ،وكل هذا باطل ،وافرتاء عىل الل ،ومن الذي يملك أن يتحكم يف مصائر
الناس يوم القيامة ،وأن يقال لفالن سأسألك عن كذا ،وسأقف أحاسبك يوم القيامة
عن كذا ،فال حياسب العباد إال رب العباد ،وال يتألى عىل الل أحد ،فال تفرتي يا عبد
الل.
وبعضهم يستعمل هذه الرسائل يف السخرية بعباد الل

 ،وبعض الرسائل

حتتوي عىل كلامت بذيئة ،وما يسمونه بنكات لكنها سخيفة مكذوبة ،ورسومات قبيحة،
وصور فاضحة ،وهذا من الفحش يف القول ،وما يلحق به من فحش الصورة ،والرسم.
فينبغي أن يكون ما يرسل طي ربا ،وبعض الرسائل رسائل بذيئة ساقطة فيها دعوة
للفحشاء ،واالتصال عىل األرقام ملامرسة احلب كام يقولونه بالكالم ،وإرسال مقاطع
وصور بعد ذلك ،واستدراج إىل أماكن يسافر إليها ملعصية الل ،وهذا حرام ،والسامح
به ،ومترير مثل هذا ،وفتحها ،وإرساهلا للغري ،واالستجابة هلا ،واالتصال عليها؛ أدنى ما
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فيه أنه مساعدة للرش ،وإعانة عليه؛ ألن هذه املكاملات هلا قيمة ستأخذ هذه اجلهات
املشينة نصي ربا منها.
وكذلك الذين يتصلون عىل اجلواالت للزعم بأن صاحب اجلوال مسحور،
ووضع له سحر ،أو أن عليه أن يفعل ذلك ،وأن يودع يف احلساب كذا ،وسيفك عنه
السحر بمبلغ كذا ،وإذا مل يفعل هذا فسوف حيصل له كذا كذا ،وبعض الناس عندهم
بساطة يف التفكري ،وحمدودية فيه ،وسذاجة يف الرأي ،وضعف يف العلم ،وجهل جيعلهم
يستجيبون لتهديد هؤالء؛ فريسلون األموال خشية السحر ،وخشية تفاقم األمر ونحو
ذلك؛ ألن قلوهبم ترجف بسبب عدم استقرارها بذكر الل ،وتوحيده ،ولو كان التوحيد
مستقرا يف النفوس ملا رأيت هذا حيدث.
ر
وكذلك فإن التشهري ،وفضح الناس برسائل اجلوال أمر باطل.
فوائد اجلوال يف الدعوة إىل الل وبيان كيفية ذلك:
لقد صار لرسائل اجلوال اليوم شأن عظيم ،وفوائد كثرية ،ففيها تذكري بالل،
وتعليم للعلم الرشعي ،ووعظ بام حيي القلوب ،ويذكر الغافل ،ويعلم اجلاهل ،وينبه
النايس ،وصار يمكن استعامل هذه الرسائل يف الداللة عىل اخلري ،والتعريف به ،ومواقع
العلم ،وحلقه ،والتذكري بالدروس واملحارضات النافعة.
ومن فوائدها االستغناء عن كالم النساء األجانب ،فإذا احتاجت إىل وسيلة
اتصال فالرسالة تغنيها عن الكالم ،ويف االستفتاءات الرشعية جمال واسع هلذا
وخصوصا مما يستحيى من التلفظ به وال بد من معرفة احلكم بشأنه ،وصارت هذه
ر
الرسائل وسيلة للدعوة إىل املناسبات الطيبة؛ كوالئم األعراس ،واالجتامعات العائلية،
والدورية ألهل احلي ،ونحو ذلك مما فيه مجع القلوب والنفوس ،وتواصل عباد الل فيام
بينهم ،وإحياء روابط األخوة اإليامنية بي املتآخي الذين يتواصلون هبذه الرسائل،
بعضا عىل طاعة الل وعبادته ،وحفظ كتابه ،وتدارس سنة نبيه
ويعي بعضهم ر
وأحكام دينه.
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إن استثامر هذه الوسيلة يف الدعوة إىل الل

 ،ونرش ذلك ،وإعالنه؛ هو من

باب إظهار الدين ،والذي يعمل عىل إظهار الدين يف هذا الزمن الذي عمت فيه كثري من
الغربة؛ له أجر عظيم ،والتذكري بفضائل األعامل ،وغريها يف غمرة غفلة الناس
وانشغاهلم؛ نوع من أنواع املجاهدة إلعالء كلمة الل.
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كنت أجلس يف حجرة املكتب أتحدث مع أحد األخوة من الشباب جاء
وخرج ُت
لزياريت ،فدخل أخ واستأذن أن يتحدث معي يف موضوع خاص فاستأ َذ ْن ُت
ْ
دت وجدت األخ غاض ربا ألين
معه إىل حجرة أخرى وطال احلديث بعض الوقت فلام ُع ُ
تأخرت عليه.
أخطأت يف حقك؟ » .قال « :نعم » ،قلت « :دعني
فجلست وقلت له « :تظنني
ُ
أوضح لك األمر؛ لنعرف من املخطئ يف هذا املوقف .املفروض يا أخي أن هذه
احلجرة مكتبي وكل من يريد مقابلتي أقابله هبا فإذا جاء أحد األخوة وطلب مقابلتي
مقابلة خاصة يكون من الواجب عليك أن تستأذن يف اخلروج حتى ينتهي من حديثه.
فإذا كان عدد املوجودين أكثر من واحد فعليهم أن يستأذنوا يف اخلروج أو أخرج أنا.
فليس من املعقول أن كل من يريد مقابلتي أقوم فأخرج معه فام قيمة املكتب إذا! هذا يا
آخي احلبيب هو املتعارف عليه واملعقول واملقبول ر
شكال وموضو رعا ».
* التليفون نعمة من نعم الل تعاىل يف هذا العرص ،وقد ال نحسن يف أحيان
كثرية االستفادة منها ونيسء استعامهلا ،وقد عانيت من هذه اآللة بعض املتاعب فيام
حتدث من أمور وترصفات :فقد يزورك زائر وال يلبث إال قليال حتى متتد يده إىل
التليفون قائال « :تسمح التليفون؟! » ،فال مناص من أن تقول له « تفضل! » ،ويبدأ
حديثه بالسؤال عن أفراد األرسة واألقارب ،ثم يميض يف تبادل احلديث الطويل معهم،

( )1مأخوذه باختصار وترصف يسريين من كتابه

( :الذوق سلوك الروح).
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وخيتتم احلديث املسهب بكلامت قليلة هي بيت القصيد! وكان يمكن أن يكتفي هبا فال
يطيل املكاملة.
* وذات مرة زارين اثنان من بلد عرِب ،واستأذن أحدهم ليتصل بأهله يف
مكاملة دولية ،وأدار التليفون وكام هي العادة مع األهل واألحباب ،طال املكث وكثر
العتاب .وأنا أخرج حينا لعله خيترص ويوجز ،والذين يتحدث إليهم يظنون أنه يتحدث
من حسابه اخلاص فيتبادلون معه احلديث يف شجون وإطالة.
وما يكاد خيتتم حديثه وأتنفس الصعداء ،حتى يستأذن الثاين يف مكاملة وتستمر
الرواية بنفس األسلوب وتتكرر القصة وأعيش يف ضيق ،ال حزنا عىل ما سوف أدفعه
من مبالغ كبرية فحسب ولكن ألام من هذا الترصف البعيد عن اللياقة.
وال أكون مبالغا إذا قلت إن أحدهم نزل ضي رفا عىل أحد االخوة واستعمل
تليفونه يف مكاملات شخصية خارجية جتاوزت قيمتها راتبه الشهري! فتصور كيف
تكون عالقة القلوب وحالة اجليوب!
صباحا يف طريقه إىل عمله فوجد البعض قد حرضوا لزيارة
* خرج من منزله
ر
زميل هلم فلم جيدوه ،فدعاهم لينتظروه يف مسكنه بعض الوقت فاستجابوا ،وحال
جلوسهم استأذن أحدهم ليتحدث تليفونيا خارج املدينة .وبعد أن أهنى حمادثته أخرج
ورقة بيضاء وأخذ ينقل أرقام التليفونات اخلاصة املوجودة عىل املكتب دون أن يستأذن
يف ذلك!!
يف هذا الوقت كان أهل البيت قد قدموا هلم التحية الواجبة .وبعد ذلك قال هلم
املضيف إنه مضطر ملغادرة املسكن ليلحق بعمله ،ولكنه فوجئ بمن يقول له « :أنت
تذهب إىل عملك ،ونحن نبقى هنا حتى يصل الذي ننتظره »!! يقول املضيف :إنه كاد
ينفجر غيظا ألهنم قد الحظوا أن ذلك السكن تشغله األرسة فكيف يسمحون ألنفسهم
بالبقاء باملنزل بعد انرصاف رب األرسة؟ لقد اتسع مفهوم العشم واحلب يف الل تعاىل
عند بعضهم حتى جتاوز العرف والعقل واملنطق!
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* أحيانا تأتى مكاملة تليفونية من أهل بيت صاحب املكتب ،ونراه يتحدث

إليهم بصوت منخفض بام يوحي أن املكاملة خاصة ،وىف هذه احلالة يستحب أن
ينسحب احلارضون ،إال إذا أشار صاحب املكاملة إليهم أن املوضوع ال حرج فيه.
* يتصادف أن جيلس أحد الزوار قري ربا من التليفون ،وحي تأتى مكاملة يرسع
ويرفع السامعة وأسمعه يقول (أنا فالن) ،واملفروض أن يذكر اسم صاحب املكتب أو
صاحب املنزل حتى يتأكد للمتحدث أن الرقم صحيح فيطمئن ،فال حيدث عنده بلبلة
حي يسمع اسام غري مألوف فيظن أنه أخطأ الرقم ويغلق اخلط وينهى املكاملة.
* أحيانا تتداخل اخلطوط وتسمع حدي رثا بي زوج وأرسته أو غري ذلك ،ونجد
بعض الناس حيلو هلم االستامع والتصنت ،وهذا يتناىف مع األخالق الفاضلة ،والقرآن
الكريم حيذر من ذلك؛ ﭧﭨ ﭝ ﭞ (احلجرات.)12 :
* بعض الذين يتصلون تليفونيا وال يكون يل حظ الرد عىل مكاملتهم ،فإذا ُسئل

شخصا اسمه عيل
عن اسمه يقول :أخربوه أن (عيل) اتصل! وحي عوديت يقولون يل إن
ر
اتصل بك ومل تكن موجو ردا .فإذا قلت :اسمه (عيل) إيه؟ قالوا  :عيل فقط!!
أما اسمه (عيل) فقط فهذا حيتاج إىل كتالوج صويت أو موسوعة صوتية وهيهات!
* كثريا ما تسمع من حمدثك كلمة تقليدية (آسفي لإلزعاج) ،فإذا كان صاحبنا
يعلم أن هذا احلديث يف وقت معي يسبب اإلزعاج فلامذا جتاوز الوقت املناسب؟ وهلذا
تعود كثريون أن يعزلوا التليفون يف أوقات راحتهم أو نومهم .فقد تعود أحدهم أن
يفتح اهلاتف بعد احلادية عرشة مساء ويقول :آسفي لإلزعاج ،فلام أفهمته أن صوت
اهلاتف يف هذا الوقت مزعج ومقلق ،تأسف ،ولكنه عاود سريته األوىل يف املحادثة هبذه
الكيفية ،فلام عاتبته بشدة قال :إنه يعود إىل بيته متأخرا وهذا هو الوقت الذي يناسبه!
فقلت له « :وما ذنبي إذا اسرتحت أنت وأت َع ْب َتني أنا؟! » .وأحيانا تكون بعض
املكاملات من هذا النوع غري ملحة وال رضورية.
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اتصلت أسأل عن صحة أحد اإلخوان ،فقيل إنه ذهب إىل أمريكا للعالج،
*
ُ
فحصلت عىل رقم تليفون املستشفى ورقم احلجرة وكانت الساعة وقتئذ السابعة مساء،
فأدرت قرص التليفون ،وجاءين صوته يسأل َمن املتحدث فقلت :فالن .وسألته عن

حالته وصحته ومتنيت له عاجل الشفاء .وقطع احلديث وسألني :الساعة عندكم اآلن؟!
وىف احلال أدركت أنني قد وقعت يف خطأ ،إذ أن الساعة اآلن يف أمريكا الثانية عرشة
مساء! فلم أنتبه إىل فرق التوقيت بي ألامنيا وأمريكا ،فضال عن أنني أخاطب مريضا يف
حاجة إىل الراحة وهدوء البال ،وهكذا وقعت يف املحظور دون أن أدرى.
* بعض أصحاب األعامل تزدحم مكاتبهم بالرواد ،وتأتيهم مكاملات تليفونية
ويظل يستمع إىل حمدثه الذي يطيل ،وكلام اقرتب من النهاية فتح ر
جماال للحديث،
والرجل يف حرج شديد يريد أن ينهى احلديث ،ولكن صاحبنا ال يرد وال يشاهد هؤالء
الذين حرضوا إلهناء مصاحلهم ويظن أن صاحب العمل قد تفرغ له وحده.
فعىل الذين ينفردون باحلديث مع مثل هؤالء أن يعلموا أن هناك الكثريين
مثلهم هلم نفس احلقوق والواجبات .فعليهم أن خيترصوا ردمة بغريهم.
ولعل من متام الذوق عىل الذي يبدأ احلديث أن خيتتم حديثه بنفسه.
الضيافة سمة من سامت املجتمع العرِب واإلسالمي وخصيصة من خصائصه
الفريدة يف العامل ،وأسلوهبا ينضبط بضوابط أخالقية ورشعية عىل مستوى الفرد
واجلامعة ،وكلام توافقت الضيافة والزيارة مع التقاليد واألصول الرشعية قويت
العالقات وتوثقت الروابط.
* تعود كثري من الناس أن يفاجئوا أقارهبم أو أصدقاءهم بالزيارة ،فحينا
جيدوهنم وتكون زيارة غري متوقعة وغري حمسوبة ،فربام يكونون عىل موعد ملغادرة املنزل
أو يكون لدهيم من الظروف ما حيول دون إعطاء الزيارة حقها ،ومع كل هذه العوامل
فال بد من استقباهلم بالبشاشة والرتحاب .واملثل الشائع( :القيني وال تغديني) ،وقد
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حيدث للمضيف احلرج لظروف أرسية أو مادية أو ضيق يف السكن ،وهلذا جعل الل
خمرجا ومندوحة يف قوله ﭨ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ
ملثل ذلك
ر
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ (النور.)28 :
وعىل املضيف يف مثل هذه الظروف أن يترصف بحكمة ولباقة حتى ال يفسد
ود القلوب .وعىل الضيف أن يتقبل الرجوع عن الزيارة بصدر رحب .ولعل بعض
الناس ال يسرتيح هلذا ،واألوىل أن يعاتب نفسه ويلزمها بأدب اإلسالم والل يقول احلق
وهو هيدى السبيل.
* بعض الناس يتوجهون لزيارة أحدهم فيطرقون الباب عدة مرات ،وقد
حددت اآلداب اإلسالمية قواعد االستئذان يف زيارة صديق أو جار وذلك بالطرق أو
استعامل (اجلرس) ثالث مرات فقط وال يزيد عىل ذلك احرتا رما ملشاعر صاحب الدار،
فقد يكون غري متهيئ لالستقبال ،أو أن يكون غري موجود أصال يف املنزل.

وبعض الناس ينرصف ثم يعود بعد فرتة ويعاود ما سبق دون جدوى .وأنصح
الزائر قبل أن يتوجه للزيارة أن جيهز بطاقة يكتب فيها أنه قد حرض للزيارة ويأسف
لعدم اللقاء ثم حيدد فيها ما يريد أو حيدد موعدا آخر أو يرتك عنوانه ورقم تليفونه كي
يتصل به عند العودة.
* ومن احلكايات التي تروى يف مثل هذا الباب ما قرأته عن الشيخ عبد العزيز
البرشى الذي ينفرد بأسلوبه يف معاجلة مشكلة الزيارات املفاجئة ،فكان من عادته أن
يضع عاممته وجبته خلف باب الشقة التي يسكن فيها .فإذا طرق أحدهم الباب لبس
جبته وعاممته وأمسك عصاه ،فإذا كان الضيف مرغوبا فيه استقبله أحسن استقبال
وقال له :احلمد لل الذي جاء ِب من اخلارج اآلن .وإذا كان الضيف ثقيل الظل وغري
مرغوب فيه قال « :احلمد لل الذي جاء بك قبل أن أخرج ألنني عىل موعد اآلن!! ».
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* وبعض األفراد ممن عندهم فراغ  -أو متسع من الوقت  -يقضون وقتهم عند
من ال جيد متس رعا من الوقت إلهناء ما تراكم عليه من واجبات (فالوقت هو احلياة)
(فعاون غريك عىل االنتفاع بوقته).
* وقد يتزايد الزوار وال يفكر الزائر األول يف االنرصاف ألن (القعدة احلوت)
وبعضهم وخاصة غري املتزوجي ال حتلو هلم الزيارة إال يف وقت متأخر وغري مناسب
ألهنم مل يمروا هبذه التجربة بعد ،واملثل يقول( :يا بخت من زار وخفف).
* قال يل أحد اإلخوة أن ضي رفا نزل عليه ومعه ابنه .وكان للمضيف ابن شاب
قد غاب عن املنزل منذ يومي ومل يتعرف عىل مكان تواجده مما سبب لألرسة قل رقا بال رغا.
وقد عرف الضيف الكريم ذلك والحظ وشاهد مبلغ االضطراب الذي تعيش فيه
األرسة ،ولكنه مل ُي ْبد أي شعور باملشاركة الوجدانية ،ومل يشارك بأية كلمة مواساة ،وبعد
أن قىض الوقت املناسب وقمنا نحوه بالواجب غادرنا ،ومل يتصل بنا بعد ذلك ليسأل
ويطمئن عىل غائبنا.
* قد ينزل عليك ضيف ومعه أرسته ألكثر من يوم ،ولن تتحمل كثريا من
املشاق إذا كان املنزل فيه متسع يمنع احلرج الرشعي من االختالط ،أما إذا كان األمر
غري ذلك فإن عقبات كثرية حتول دون الوفاء براحة اجلميع.
ولعل أكثر املتاعب تأتى من نوعية الطعام الذي يقدم للضيوف يف هذه احلالة،
إذ أن البعض ال يرغب يف نوع معي من الطعام ،واآلخر حيدد نو رعا خاصا .واملضيف يف
هذه احلالة ينفق بقدر ما تسمح به حالته وليس بيته مطع رام عموميا يلبى طلبات اجلميع،
وعىل املضيف أن يقدم ما تيرس عنده من طعام وال حرج عليه .وعىل الضيف أن يكون

عىل مستوى األخوة فال يعترب ذلك انتقا رصا من قدره.
فإذا تكلف املضيف فوق طاقته وظروفه املادية وربام الصحية كذلك عنده أو
ر
عند أهله ،فإن هذا التعامل سوف يضيق أبواب اإلخوة وتصبح الزيارات ر
وأثقاال
أدماال
تقلل من مشاعر احلب واإليناس.
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* وأحيانا يوجه أخ إىل إخوانه دعوة للغداء  -أو العشاء  -ويفاجأ صاحب

الدعوة أن اإلخوة الكرام قد اصطحبوا معهم بعض إخواهنم دون استئذان من صاحب
الدعوة الذي يكون قد أعد مائدته عىل قدر العدد الذي دعاه متجاوزا بعض اليشء.
* وقد حيدث حي تقدم شيئا ألحد من الزائرين أن تراه يرسع فيعتذر بأنه (لسه
شارب قبل حضوره) ولو أنه ارتشف قليال من هذا املرشوب لكان يف ذلك جماملة
للمضيف.
* ومن الترصفات التي تضايق الضيوف :دخول احلامم الوحيد يف السكن.
فبعضهم إذا دخل احلامم ينسى أن هناك غريه يرتقب خروجه ليقيض حاجته ،وبعضهم
يدخل احلامم ومعه كوب من الشاي وآخر يدخل ومعه جريدة أو جملة.
* تذهب أحيانا لزيارة رجل أعامل أو مدير مسئول  -دون موعد سابق -
فتدخل فيستقبلك بمودة وروح طيبة ،ومن أدب الرجل أن يدعوك للجلوس ويطلب
مرشوبا حتبه ،وىف نفس الوقت جتد عنده بعض موظفيه أو بعضا من رجال األعامل
لك
ر
وهم يتناقشون يف بعض املرشوعات ،وتستمر املناقشة ويأتيك املرشوب وتقيض بعض

الوقت حتى تنتهي منه والرجل ال يزال مشغوال.
إن يف كل مكتب مشغولياته وأرساره وقد يستحي الرجل من أن يعتذر لك،
حرصا عىل وقته وظروفه التي توحي إليك
فواجبك األدِب أن تشكره وتعتذر عن البقاء
ر
جالسا
بأن الوقت غري مناسب اآلن .وتستطيع أن تأخذ منه موعدا آخر ،فإنك إن بقيت
ر

وملاحا.
جيب أن يكون حساسا
ر

توجهت مع شقيقي وشقيقتي إىل القاهرة خلطبة
* حدثني أحد االخوة فقال:
ُ
إحدى الفتيات له ،ونزلنا ضيو رفا عىل أحد اإلخوان الذي كانت حفلة زفافه مساء أمس.
فاستق َب َل نا وأفسح لنا مكانا يف منزله لنبيت فيه ،وقد أفهمناه الغرض من حضورنا وطلبنا
منه أن يسمح لزوجته أن تصاحب شقيقتنا يف زيارة أرسة الفتاة التي جئنا خلطبتها .يقول
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األخ الكريم وهو يروي هذه القصة إنه كان يعترب ما حدث منه شيئا عاديا بالنسبة ملا
بيننا من أخوة وحب يف الل تعاىل وأنه مل خيامره أي شعور بأن ما فعله مناف للذوق!
عروس ثاين يوم زفافها ُيطلب منها زيارة خلطبة فتاة لصديق الزوج وال يشعر
ٌ
هذا الصديق بأي خجل؟ أو حرج؟!
* و َيروى أحد االخوة  -وهو متزوج ويعول أربعة أطفال ويعيش يف سكن
حمدود  -أنه فوجئ يف صباح أول يوم عيد الفطر بزائر كان يعرفه من سني .فاستقبله
وأخوتنا القديمة فدفعني حبي
تذكرت صداقتنا
بفتور واستمع له وهو يقول :لقد
ُ
ّ
وشعوري أن أقوم بزيارتك يف الل تعاىل ألقيض معك يومي من عيد الفطر.
يقول األخ املسكي :مل أستطع أن أرد عليه جوابا فقد عجزت عن النطق بكلمة
واحدة ،فلام عرفت زوجتي األمر قالت « :والل إن األقارب ال يفعلون ذلك فإن أول
أيام العيد يكون خاصا باألرسة ،وزيارة هذا الرجل يف مثل هذا اليوم حتتمل تأويالت
شتى! » .ولكن كان ال بد من الصرب ،وجيب أن نتعلم الصرب.
* طرق باِب يف وقت غري مناسب ر
ليال شخص يعرفني منذ أكثر من عرشين
عاما ،رحبت به كالواجب .ذكر يف حديثه أنه موظف يف إحدى الدول العربية الشقيقة
وأن الل فتح عليه ورزقه ر
فسيحا وأنه قد اعتزم هذا العام أن يؤدى
ماال وولدر ا ومسكنرا
ر
فريضة احلج ،وأنه قد جاء يل ألعطيه عنوانا ألحد اإلخوة املوجودين يف مكة املكرمة
واملدينة املنورة كي ينزل عنده طوال هذه الفرتة ،فقلت له « :ال شك أن هذا األخ الذي
ترغب يف النزول عنده قد اعتزم أداء فريضة احلج مثلك؛ هلذا فلن جتد أحدر ا متفر رغا
لك ،واملتبع عند عامة احلجاج أن ينزلوا عىل املطوف أو الفنادق! ».
ودارت بخاطري كلامت الرجل أن الل تعاىل قد رزقه ماال وولدا ونعام كثرية،
وحزمت أمري واعتذرت له،
ثم هو يريد أن ينزل عىل من ال يعرفه ويكلفه ويعطله.
ُ
وانرصفت وأنا ما زلت يف دهشة من أمره وعجب.
ُ
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* جاء لزيارة أخ له يف الل ،وقام املضيف بكل واجبات الرتحيب واإلكرام،

واستمر الضيف يف ضيافته ثالثة أيام بلياليها  -بكل اإليناس  -وىف مثل هذه الظروف
تتغري أحوال املنزل والبد من املحافظة عىل نظام املنزل وخاصة (احلامم) بصورة أكثر،
وأن تقدم املناشف والصابون وكل ما يليق بحرضة الضيف.
املهم ويوم أن اعتزم الضيف العودة ،خرج ومعه املضيف حتى إذا اقرتب من
السيارة فتح باهبا وركب ،وحتركت السيارة!! ونسى الضيف أن يقف حلظة ليسلم عىل
املضيف ويشكره!! هذا يمكن أن حيدث لو أن اإلنسان كان ينزل يف فندق من الفنادق،
أما أن ينزل ضي رفا عند أحد إخوانه فإنه ال ينبغي أن يتوجه إىل السيارة حتى يقف خارج
ر
أيضا.
شاكرا مود رعا
السيارة
ومعانقا ر
ر
هكذا حيدث بدون وعي أو إدراك ،ثم يسرتجع الضيف ذلك بعد أن يغادر
املدينة ،ولكن ماذا يمكن أن يفعل غري أن يتناسى ما كان؟!
* حدثني أخ يل فقال « :تعر ْف ُت عىل شاب منذ شهرين ،وكان يقابلني يف
بعضا من الوقت ثم ينرصف كل منا لشأنه .ذات يوم
املسجد وجيلس معي بعد الصالة ر
فاجأين بقوله « :يا أخي أنا عازم نفيس عندك عىل طعام الغداء » .واألخ الكريم ال يعلم
عن حيايت الشخصية أي يشء ،فأنا أعيش مع أفراد أرسيت اخلمسة يف مسكن ضيق
متواضع ،ومل يكن ذلك باليشء الذي آلمني ،بقدر خجيل وحرجي الشديد يف كيفية
االعتذار عن تلبية طلبه حيث مل يسبق يل أن تعرضت ملثل هذا املوقف.
فاملألوف إذا كان يريد توثيقا للعالقة أن يقوم هو بتوجيه دعوة الغداء فهو أعلم
بقدراته وشئونه اخلاصة ،ولكنه كام أظن يريد أن يزيل الكلفة وخيترص الوقت يف تدعيم
الصلة هبذه الطريقة التي ربام تقىض عىل الصلة ،وكام يقول املثل ( :جاء يكحلها عامها ).
* يروي األخ الكريم أنه عاد إىل منزله مساء ،وحي دخل وجد زوجته مهمومة
مغمومة ،وفتحت معه احلديث فقالت « :إهنا قد زارهتا اليوم سيدة ومعها ثالثة من
أطفاهلا .بدأ األطفال يف أول وقت الزيارة هادئي ملتزمي باألدب ،ثم اشرتكوا مع ابنها
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الوحيد يف أدوات اللعب التي ختصه .ثم اشتبكوا يف عراك .ثم ارتفعت األصوات
فرحا
واجلري وامتدت أيدهيم إىل بعض أدوات الزينة فكرسوا بعضها وهم يتصاحيون ر
ورسورا .والسيدة والدهتم مل حتاول أن متنعهم أو تزجرهم بل بدت متفرجة معجبة بام
ر

يفعلون!! يف الوقت الذي بدت عىل وجهي عالمات الغضب ولكنى خشيت أن أقول
كالما قد خيرج عن اللياقة يف معاملة الضيف وأشد ما آلمني قوهلا « :دول عيال
صغريين وأنت عارفة إن شقتنا ضيقة ودي فرصة علشان األوالد يلعبوا » ،واستمرت
الزيارة أكثر من ساعة وأنا أتحكم يف أعصاِب حتى مرت بسالم.
يقول األخ الكريم :الواقع أن الشقة ُجع َل ْت "للسكن" يعني للهدوء والراحة
والسكينة .فضال عن واجبنا يف أن تراعي ظروف اجلريان أسفل الشقة ،فقد يكون منهم
الشيخ الكبري أو املريض أو من يستذكر دروسه أو غري ذلك من ظروف احلياة.
وأقول إن الضيفة هي التي خرجت عن حدود اللياقة وجتاوزت حدها وحقها
وخرقت القانون الرشعي يف مثل هذا املوقف ،فإن للزيارات عرفا وأخالقا! وإن بعض
السيدات يقمن بفتح الدواليب واألدراج حتى أدوات املطبخ!! فهل هذا جيوز أو
يليق؟!
* طلب أحدهم من صديقه أن يستضيفه يف (شقته) عىل الشاطئ فرتة من
إجازة الصيف واستجاب الصديق وأعطاه مفتاح الشقة التي تركها نظيفة ومرتبة .وجاء
الضيف ومكث بالشقة عدة أيام يف راحة واستمتاع باجلو واملاء واهلواء ،واستخدم
التليفون والبوتاجاز والتليفزيون.
وملا انتهى من سياحته هو وأرسته املكونة من ستة أفراد توجه إىل صديقه ليقدم
له عبارات الشكر واالمتنان ويسلمه مفتاح الشقة .وبعد أن توجه صاحب الشقة
ليقىض إجازته التي تأخر عنها هذا الوقت تكريام لصديقه العزيز .وما أن فتح باب
الشقة حتى هبت عليه رائحة كرهية اشمأز منها حتى إذا دخل فوجئ بالزبالة املرتاكمة.
وأكثر املفروشات مبعثرة وبعض األكواب واألطباق حمطمة .ودورة املياه قذرة وقد
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فعل األطفال ما حيلو هلمُ .صدم صاحبنا وأصابه الوجوم .وسمع من زوجته وأوالده
نقدر ا ولو رما شديدر ا عىل موافقته عىل مثل هذه الضيافة.
وىف احلال تغريت صورة صديقه الضيف إىل صورة غري حمببة إىل نفسه ،وأدرك
أن املظاهر اخلارجية يشء والرتبية والسلوك يشء آخر ،وأول ما دار يف ذهنه ( توبة من
دي النوبة ) وعزم عىل أن ال يعود ملثلها أبدا.وهكذا يفقد بعض الناس األصدقاء بمثل
هذا الترصف الرديء.
كريام للغاية ،فأنواع الطعام تم
* ُدعينا للعشاء عند أحد اإلخوة الكرام وكان ر

إنضاجها بالفرن .ومن عادة اإلخوة يف هذا البلد العرِب أهنم ال يقدمون الطعام مجلة
واحدة ،ولكنهم يقدمون أنواع الطعام عىل دفعات .والنوع األول يكون خفي رفا والثاين
والثالث حمشوا باجلوز واللوز واملكرسات ،فالذين ال يعرفون هذا التقليد فإهنم يشبعون
من الدور األول ويضيع عليهم ما ُيدخر من أطايب الطعام يف األدوار القادمة.
املهم يف هناية الطعام يستحرض املضيف لضيوفه ( َط ْست وإبريق وصابون)
ويمسك بنفسه اإلبريق ومعه فوطة ويقوم بصب املاء ليغسل كل منا يديه .صاحب
بعضا منا مل
البيت مع علو قدره ومكانته يرص عىل أن يقوم هبذا الواجب .وقد راعني أن ر
يكتف باملضمضة اخلفيفة ولكن أخذ يف املضمضة الثقيلة والبصق يف اإلناء يف مواجهة
املضيف الكريم!
يف مثل هذه احلالة يمكن لإلنسان أن يستغني عن املضمضة حلي عودته إىل
منزله ويكتفي بالصورية احرتاما لصاحب الدعوة.
* نزل أحد الناس ضي رفا عىل أخ يف الل ،وملا كان املضيف ال جيد وقتا يتسع
للقيام بالواجب نحوه .فقد حجز له غرفة يف أحد الفنادق مكث فيها ثالثة أيام .وبعد
أن أهنى زيارته وودعه املضيف إىل املطار توجه األخري إىل الفندق ليدفع حساب
اإلقامة .فوجد أن كشف احلساب قد تضمن قيمة مكاملات هاتفية داخلية وخارجية.
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ومعلوم أن قيمة املكاملات يف الفنادق تكون مضاعفة ،وتضمن الكشف قيمة الصحف
واملجالت ،وتضمن قيمة غسيل املالبس وكيها.
شخصا فأنزله ضي رفا يف سكن خاص وس َّلمه املفتاح .وبعد
* دعا أحد اإلخوة
ر
أن أمىض الضيف الكريم مدته يف نزهة وسياحة غادر املدينة دون أن يعيد املفتاح إىل
صاحب الشقة الذي استضافه .واتصل صاحب السكن به يف القاهرة يستعجله لريسل
املفتاح فقال « :إنه يبحث عن مسافر إىل اإلسكندرية لريسله معه ».
وأخريا وجد الضيف َمن حيمل املفتاح
واستمرت الشقة مغلقة أيا رما وأسابيع،
ر

إىل صاحبه .وحي وصل إىل اإلسكندرية تفقد املفتاح فلم جيده! لقد ضاع املفتاح
وضاع الوقت وضاع الوفاء مما يفقد الشعور بالثقة واالحرتام.
* شكا يل أحد االخوة الطالب أنه كلام ذهب مع إخوانه يف طريقهم إىل الكلية
قدموه ليدفع تذاكر املواصالت عىل أن يتبادلوا ذلك يف املرات القادمة ،ويتكرر هذا
األسلوب ويتحمل وحده ثمن التذاكر ويتهربون! ويتامدون أكثر حي يدخلون يف
حجرته وهو غائب ويأخذون بعض ما َيرد إليه من أهله من مأكوالت ويفتحون
حقائبه ،كل ذلك دون استئذان أو اعتذار وإذا غضب ووجه إليهم عتابا اختذوا من ذلك
فرصة للضحك وتغطية املوقف.
مثل هذه الترصفات غري الئقة وغري كريمة وإن ما يأخذون بسيف احلياء يورث
الكراهية ،وال تستمر مع هذه الترصفات زمالة أو صداقة.
* خلع األحذية عند دخول املنزل:
ينبغي عىل كل مسلم أن يتوخى النظافة والطهارة والنظام يف كل شئون حياته،
ومن العادات والتقاليد التي أخذناها من خمالطتنا لألجانب يف مرص أننا يف حالة زيارتنا
لألقارب واألصدقاء نخلع أحذيتنا عند الدخول يف مساكنهم ،فال شك أن األحذية
أكثر احتكاكا باألرض امللوثة بالزيوت واألوساخ واألتربة مما يكون سببا يف تعريض
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األبسطة واملفروشات للتلوث بينام نحن نؤدي عليها الصالة أحيانا ،مما يدعونا إىل
املحافظة عىل نظافتها وطهارهتا.
ومن العجب أن تسود هذه التقاليد عادات أكثر شعوب دول أوروبا وأمريكا
فال يدخلون مساكنهم قبل أن خيلعوا أحذيتهم يف دوالب وضعوه عند مدخل بيوهتم
حتررا من األوساخ التي يقل وجودها هناك ،ونحن ما زلنا متمسكي بتقليدهم يف عدم
خلع األحذية مع أهنم صاروا اآلن خيلعوهنا .فيا ليتنا نعترب!
* من آداب الزيارة:
صباحا فيزجره بأنه روع
من لذلك الذي جاء يطرق باب صديقه يف الواحدة
ر
أخاه؟ بل وروع معه زوجته وأبناءمها مجيعا؟؟! ثم مل يلبث حيث فتح الباب للضيف
ر
عاجال هو الذي دفعه للمجيء
املروع أن فوجئ به يعتذر له بأن الوقت متأخر وأن أمرا
ِّ
يف هذا اهلزيع األخري من الليل .وإذا باألمر تافه وباخلطب ليس بجلل .وإنام هو فساد
الذوق .بل انعدامه.
* جاءين مبكرا واستأذن يف أن يتحدث معي يف موضوع ،وجلس وأخذ يرشح
يل بتوسع واستفاضة وأنا أسمع يف النصف ساعة األوىل يف انتباه واهتامم ،والنصف
ساعة الثانية يف نصف انتباه ،وىف الثالثة توترت أعصاِب فاملوضوع الذي يتحدث فيه ال
إيل يف دماس
يتصل ِب مبارشة وليس يل فيه إال صلة املودة .والصديق العزيز يتحدث َّ
وينقد كل نقطة كأنه حمام يدافع عن قضية صاحبها غائب .ودعوت الل تعاىل أن يلهمه

احلكمة وخيفف فلعل فراسته تنبؤه عن طاقتي وصحتي وأنه ليس هو الوحيد الذي من
حقه أن يزورين ويتحدث معي.
وقد تذكرت ما يفعله بعض الذين ذاقوا مثىل هذا املوقف حي يتعبون
ويريدون أن يقطعوا عىل املتحدث اعتذارا لظروفهم ،فيقوموا واقفي إيذانا بانتهاء
احلديث! ولكن هذا األسلوب ال يصلح مع الذين يظنون أن كل الوقت هلم مهام كانت
الظروف ولو أدى ذلك إىل املرض ،متغافلي أن لكل إنسان ظروفه اخلاصة ،وال
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تعجب أن تعلم أن حديثه استغرق أكثر من ساعتي وأنا أتحي لفرصة ألحرجه فأكون
عديم الذوق حتى دوى أذان صالة الظهر فأرسع مستأذنا.
* حساسية مفرطة:
تعود أن يزور صديقه التاجر يف حمل جتارته وكثريا ما جتئ جلسته بجوار درج
املكتب (اخلزنة) الذي يضع التاجر فيه أوراقه املالية يف البيع والرشاء ،وحيدث أن
يطلب من صاحب املحل أن يرتك املكتب لشئون العمل فيقوم بإغالق الدرج ويأخذ
املفتاح معه ،حتى إذا رجع عاود عمله بفتح الدرج مرة ثانية وثالثة حسب ظروف
العمل.
والح َظ صاحب املحل أن صديقه مل يعد يزوره كاملعتاد ،وحي استفرس عن
َ
ظروفه من صديق هلام قال له :أن صديقنا يقول إنه كلام زارك يف املحل ،وحي تقوم
تغلق درج املكتب اخلاص بالنقدية مرارا وهو جالس إىل جواره فشعر أنه غري مؤمتن
وأخذ عىل خاطره من هذا الترصف.
حيمل املوضوع أكثر من الواقع،
فقال له صاحب املحل « :إن صديقنا هذا ّ

مفتوحا عند مغادريت
فالعمل التجاري له أصول ال جتامل األصدقاء ،ولن أترك الدرج
ر
املكتب ،وسوف يكون فيه قلق بالنسبة للطرفي ،وإذا حدث أي خطأ يف احلسابات
فالظن ربام يفسد املودة .هلذا كان من الواجب أن نقطع الشك باليقي حمافظة عىل سالمة
القلوب.
ْ
َ ُُ َ َْ
ْ
ِ « :م ْن ُح ْس ِن إِسالمِ ال َم ْر ِء ت ْركه َما َل يع ِني ِه » (رواه اإلمام أدمد يف
قال
املسند ،وصححه األلباين) .وكثريا ما يقحم املسلم  -حي يغيب عنه اخللق اإلسالمي
 نفسه فيام ال يعنيه ،كمن يميض حي يزور رأخا له يف بيته يسأل عن قيمة أثاث حجرة
االستقبال ،أو عن دخل صاحب البيت ،وكيف استطاع أن يدبر تلك املبالغ الطائلة
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التي أقام هبا بيته ،وعن عدد أفراد أرسته وكم عدد من يعول ،وعن إخوانه وأخواته
ومن تزوج منهم ومن مل يتزوج بعد ،وملاذا؟
وكثريا ما حيدث مثل ذلك بي النساء .وقد حدث أن زارت واحدة منهن أختا
فذكر ْت هلا أنه قد مىض عىل زواجها بضع سني دون أن
هلا حديثة عهد بوضع مولود،
َ
تنجب ،ثم مضت تتعجب كيف استطاع زوج األخت املضيفة أن يعثر عىل تلك الشقة

الفسيحة يف حي أن زوج الضيفة مل يستطع حتى وقت حديثها أن يعثر عىل يشء من
ذلك!! إىل آخر تلك األسئلة التي قد حتمل يف ثناياها حسدر ا و َغرية ،ر
فضال عام تسببه من
حرج بالغ لدى املضيفة ،ناهيك عام يعرتهيا من ضيق وألم نفيس ال بد أن ينعكسا عىل
حالتها النفسية سيام وقد كانت يف حالة إرضاع ،األمر الذي سيسبب – غالبا – يف إحلاق
بالغ الرضر بصحة الطفل الرضيع.
كانوا معا يف رحلة سعدوا واستمتعوا هبا .عاشوا يف نزهة ورياضة ،وفيام هم
الهون يلعبون أصيب أحدهم برشخ يف ساقه فنقلوه إىل املستشفى وأبلغوا أهله بذلك.
وتوالت عليه الزيارات باملستشفى ثم بدأت تقل حتى كادت تتالشى .وظن كل واحد
من إخوانه أنه هو الوحيد املقرص يف حق أخيه وما درى أن اجلميع يظنون ذلك .وبقى
املريض املسكي يتنسم من بعيد عبري تلك املشاعر التي كان ينعم هبا بي إخوانه ولكن
مل يعد لذلك سبيل .فليس من كرامة اإلنسان أن يستجدى زيارة من إخوانه ،ومتىض
األيام ويعيش هذا اإلنسان يف غربة وكربة تزيد من مرضه وآالمه.
وأحيانا يزامل أحدنا آخر وحتدث ألحدمها مشكلة حتتاج إىل تعاون من صاحبه
ومشاركته ظروفه الطارئة ومالزمته يف حمنته .ولكن يف غمرة هذه الظروف ال تعرف
كيف انسلخ صديقه من املوقف كام يفلت السهم من الرمية وكأن مل تكن بينهام سابقة
مودة.
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* موعد زيارة املريض:
مرض األخ أدمد حيدر بالقلب ودخل قسم اإلنعاش يف مستشفى التأمي
الصحي باإلسكندرية .وجاء أحدهم لزيارته ألكثر من مرة وقيل له :إن الطبيب املعالج
أمر بعدم الزيارة والتحدث معه .فقال :إنني أحبه يف الل وأريد أن أراه ولن أجعله
يتكلم ،سوف أكلمه أنا وأعفيه من احلديث .قالوا له « :إن احلاج أدمد ال يريد أن يقابل
أحدر ا » .قال « :ال بد أن أسمع ذلك منه بنفيس » ،فاضطر املرافق أن يمنعه.
والعجيب أن هذا اإلنسان اعتاد أن يزور إخوانه يف وقت متأخر ويعتذر أن
ظروفه ال تسمح إال بذلك وهو يعلم أن أكثرهم متزوج ومواعيد أعامهلم مبكرة ،فرتاه
جيلس ويتحدث عن نفسه ومرشوعاته ما وسعه اجلهد من احلديث ،والذي يستمع له
يصيبه اإلعياء .وقد تقول له يف سياق احلديث :إنك عىل موعد للسفر صباح الغد ،أو
إنك كنت عند الطبيب للعالج ،كل هذا ال يدعوه إىل الرحيل إال إذا صارحته بأنك عىل
موعد مع النوم.
* آداب زيارة املريض:
الذين قدر الل عليهم املرض هم الذين يشعرون بدقة الظروف وشدة احلرج
أرسة املستشفيات .أحيانا يكون املريض يف حالة ال تسمح
الذي يتعرض له املرىض عىل َّ
بدخول الزوار ،ولكن الزائر حيرص عىل أن يرى املريض أو يراه املريض كإثبات حالة،
وبعضهم يرص عىل تقبيله ،وآخر جيلس إىل جواره عىل الرسير ،وينسى املوقف وهيز
رجليه .وال يدرى كم يؤثر ذلك يف نفسية املريض وعىل راحته ويستحي أن ينبه الزائر
إىل ذلك .وأحيانا يتألم أهل املريض لثرثرة الزوار وجلجلة أصواهتم مما يؤمل املرىض
املجاورين.
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واملريض يف العناية املركزة أكثر طلبا للراحة واهلدوء الكامل ،فإن كثرة

الزائرين تستهلك من قوة املريض مما يكون سب ربا يف مضاعفة الوقت والعالج .ويكفى
أن ترتك بطاقتك أو تقابل أهل املريض لالطمئنان.
إن من أخطر األمراض االجتامعية التي أصيب هبا املجتمع هو مرض (التخلف
اضطرابا نفسيا ،مثلام حيدث إذا غاب
يف املواعيد املقررة) مما يسبب للذين ينتظرون
ر
االبن أو االبنة عن موعد عودهتام من املدرسة .كام يسبب التخلف يف ضياع كثري من

الوقت يف غري فائدة أو إنتاج ،ويضعف الثقة بي األصدقاء ويتسبب يف صعوبة ضبط
احللقات وربط بعضها ببعض مثلام حيدث إذا تأخر قطار عن موعده فيرتتب عىل ذلك
خلخلة يف كل املواعيد .وانتظام شئون احلياة ال يكون إال بضبط الوقت كام هو احلال يف
دقة ضبط مواقيت الصالة.
وجتربتي يف هذا الشأن طويلة ومريرة ،فعدم احلضور يف امليعاد املتفق عليه
يسبب يل القلق والتوتر وقد أتوقف عن املنهج اليومي ،مهللا إال إذا تعارفنا عىل أنه إذا
تأخر أحدنا عن املوعد من مخس إىل عرش دقائق يكون األخ املنتظر يف حل من املوعد،
أما احلالة التي مل يكن فيها مثل هذا االتفاق فإين يف املوعد املحدد أكون يف قمة السعادة
واالنرشاح ،فإذا حترك عقرب الساعة بعد ذلك يأخذ شعوري يف اهلبوط حتى يتالشى،
فإذا جاء صاحبي بعد ذلك كانت املقابلة جافة وحتولت إىل عتاب ولست أنا السبب يف
ذلك.
* جاءين أحد اإلخوة الكرام ودعاين لزيارته يف بيته وحدد لذلك الثامنة ،ويف
املوعد كنت مستعدا للخروج معه ولكن الساعة بلغت العارشة ومل حيرض ولكنني
راجعت نفيس فربام يكون املوعد هو الثامنة مساء ،وأرسعت إىل املنزل قبل الثامنة
مرتقبا حضوره ولكنه مل حيرض حتى الصباح .ومل يصلني منه بعد ذلك أي اعتذار.
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وسألت عنه ربام يكون له عذر ال أعرفه فلم أجد له عذرا .إن هذا املوقف أليم
شديد الوقع عىل النفس فقد ضاع الوقت يف مشغلة نفسية دون مربر.
* وأ ْد َهى من ذلك وأ َم ّر أن بعض اإلخوة يطلبون منك أن تدْ عوهم إىل ال َغداء
ويتحدد املوعد بحضورهم ويوافقون عليهُ ،
وأجهز املائدة هلذا العدد
وآخذ األمر بقوة
ِّ
وأكثر من باب االحتياط .ويقرتب الوقت وال حيرض إال نصف العدد.
فإذا سأ ْل َت واحدر ا من الذين ختلفوا عن احلضور ،فإنه يقول لك ببساطة« :
كنت أظن أن كالمنا معك كان ر
هزال » .أي هزل هذا الذي يكلف اإلنسان وأهل بيته
هذه الصدمات بعد أن أرهقوا أنفسهم يف االستعداد هلذه الزيارة والتجهيز هلا؟!
* وأذكر أنني وبعض اإلخوة ُدعينا للطعام بعد يومي يف الساعة الثانية ووصلنا
يف املوعد ،وجلسنا ندخل يف حديث ونصله بحديث آخر ق ْت رال للوقت وبعد حوايل
شعورا بالضجر ،حيث
ساعتي دعينا للطعام .وال شك أن هذا الوقت الضائع قد أوجد
ر

كان لنا ارتباطات أخرى .حتى لو أن الطعام جاء يف املوعد املحدد فإنه ما كان علينا أن
نطيل اجللسة حتى يتفرغ أصحاب الدعوة لشؤوهنم اخلاصة.
* وكثريا ما تضطرب املواعيد وختتل الزيارات حي يعتمد الزائر عىل الذاكرة
يف معرفة العنوان املتوجه إليه ،فقد يتحمل أعباء السفر الطويل معتمدر ا عىل ذاكرته
وحي يصل يضل الطريق ،وعبثا حياول أن يصل فيعود أدراجه دون أن يؤدى أي
واجب ،واحتياطا ملثل هذا املوقف البد من أن يتأكد من العنوان ولو برسم كروكي،
ويأخذ رقم التليفون إن وجد.
وأحدهم يأيت للزيارة معتمدا عىل عنوان فقط ،فإذا وجد صاحبه قد غادر هذا
العنوان فال مناص من العودة .وكم يكون مؤملا لو أن هذا اإلنسان ليس معه ما يكفيه
وال يعرف أحد غري الذي جاء لزيارته.
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حدث أنى كنت أسري مع ضيف من القاهرة وتقابلنا يف الطريق مع أحد اإلخوة
الذي فاجأين بقوله « :أحب أن تعرفني باألخ الكريم » ،ومع أنى أحفظ اسم األخ
ال ضيف جيدا إال أنى نسيت اسمه يف احلال ،وارتج عيل وتصببت عرقا واستلهمت الل
أن يذكرين ،ودخلت مع األخ يف حديث جانبي حتى يلهمني الل االسم ووفقني الل
أخريا وخرجت من احلرج وتعلمت أنه يف مثل تلك الواقعة أن أقول له « :هي فرصة
طيبة أن تتعارفا معا » وأرى أنه من املستحسن أن يكون التعارف يف مثل هذه احلالة
مرتوكا لألخ املضيف إذا رغب يف ذلك.
ومن املواقف املحرجة يف التعارف أن تسأل أحدهم :أأنت طالب يف اجلامعة؟
فيقول لك « :بل طالب يف الثانوي! » .وتسأل آخر « :هل أنت طالب يف الثانوي؟ ».
فيقول « :بل طالب يف اجلامعة أو موظف » .فتقع يف التناقض .هلذا تعلمت أن أجعل
السؤال عىل الدوام (األخ يف أي مرحلة اآلن؟) وهكذا أخرج من احلرج وكام يقولون
اخلسارة تعلم (الشطارة) املهارة.
* أال تعرفني؟!
أحيانا أرفع سامعة اهلاتف فأعرف حمدثي من أول لفظ ينطقه وكذلك أعرف
شخصية طارق الباب من إحدى عاداته التي تالزمه .وأحيانا يقابلني أحد اإلخوة
باألشواق واألحضان فيحس باالستغراب .ويقول يل « :أال تعرفني؟! » فأنساه يف احلال
ثم يتابع ويقول « :كيف تنساين؟! » ،فأستغرق يف التوهان وال أتذكر شيئا!! ويرص عىل
موقفه ،مع أن واجبه يف هذه احلالة أن يرق حلايل وخيرجني من هذا املأزق ،ثم يقول« :
يا أخي نحن تقابلنا منذ مخس سنوات عند األخ فالن! » وأيضا ال يذكر اسمه كأنني ال
أذكر اسم هذا الفالن ظنا منه أنني لو تذكرت األخ فالن يكون هذا كاف ريا.
فأقول له « :احلمد لل إن ذاكرتك متأخرة مخس سنوات! ».
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* رسائل جمهولة املرسل:
تصلني أحيانا بعض الرسائل ويكتب املرسل اسمه يف هناية اخلطاب "توقي رعا"
فقط ،وكذلك ال يكتب عنوانه وربام ال يكتب تاريخ الرسالة أيضا .وأحاول أن أستنبط
من كلامت اخلطاب كلمة أو عبارة مألوفة عنه تدلني عليه فال أجد .وأراجع خطه لعىل
أحتفظ بصورته يف ذهني فال أتوصل (كأن عندي سجل توقيعات األصدقاء) فاملعروف
أن التوقيع يقترص عىل الشيكات والعقود واألوراق الرسمية باإلضافة إىل كتابة االسم
مكتوبا بوضوح ليسهل
بوضوح بجوار التوقيع ،أما اخلطاب فالواجب أن يكون االسم
ر
التعرف عليه والرد عىل رسالته .مما يدفعني أخريا إىل االحتفاظ بالرسالة عساي أهتدي

إليه.
كثريا من أصحاب
يقولون إن قيادة السيارات فن وذوق ،وتواضع ،ألن ر
السيارات الفارهة يلبسهم شعور األنانية واالستعالء ،وعىل قدر قيمة السيارة املادية
وعالمتها التجارية العاملية بقدر ما يتصور أن ما دون ذلك جيب أن يفسح له الطريق،
حتى أن أصحاب ورش إصالح السيارات يقدرون أتعاهبم تب رعا لقيمة السيارة وليس
تبعا للجهد الذي يبذلونه! فالسيارة التي تطل من طريق جانبي عىل شارع رئييس يظل
صاحبها يرتقب من يتكرم فيوسع له الطريق ،غري أن السيارات ترسع دون مباالة.
فالذوق والتعاون اإلنساين يوجب إعطاءه فرصة فكلنا ذلك الرجل ،وما أمجل
وأمتع حي تراه وتسمعه يبتسم لك بإشارة أو كلمة شكر.
* قد تتعطل سيارة أو يصاب صاحبها يف حادث فتكون هذه السوابق
األخالقية مما يدفع الناس إىل املشاركة الوجدانية والعملية بصدق وإخالص.
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* ومن ُح ْسن أدب من يدعى لريكب سيارة أن يركب إىل جوار صاحبها إذا

كان وحده ،فإذا ركبت يف هذه احلالة خلفه فإن هذا غري الئق إذ تصبح أنت يف هذه
احلالة صاحب السيارة ويعترب هو سائقها!!
* ومن حسن اخللق أال تسابق َمن أمامك وأال تض ّيق عليه الطريق ،فإن ذلك

تتسبب عنه حوادث ووفيات وجنايات .وبعض السيارات تتعطل يف الطريق وال تضع
إشارات ضوئية ،وبعضها يتعطل ويرتك عىل الطريق خملفات من الزيوت والشحوم مما
يسبب انزالق السيارات وبخاصة املوتوسيكالت .وبعضهم يقذف بالبصاق بصورة
بغيضة ،وآخرون يلقون بأعقاب السجائر وقرش املوز والربتقال واملعلبات الفارغة
وغري ذلك .ويذكر أن رجال املرور يف إحدى الدول يلتقطون مثل هذه األشياء مع
أرقام هذه السيارات ويرسلوهنا يف طرود بريدية إىل أصحاهبا مع حكم الغرامة.
* وبعضهم يقوم بتشغيل سيارته يف أوقات غري مناسبة بعد الفجر حيث يقوم
مزعجا يقلق النائمي واألطفال ،وبعضهم يستعمل آلة
بتسخي السيارة فيكون صوهتا
ر
التنبيه لتنبيه أحد زمالئه يف إحدى العامرات ليذهب إىل العمل ويستمر يف ذلك بصورة
مزعجة ،دون مراعاة لشعور املرىض أو النائمي.
وكثريا ما حيدث أن يصدم أحدهم سيارة واقفة خالية من صاحبها فيوسوس
*
ر

له الشيطان أن يتابع سريه قبل أن يتعرف عليه أحد! وال أدرى كيف يكون موقفه
وشعوره إن حلق به أحد؟ ويكون مجيال لو أنك انتظرت قليال فإن مل تتعرف عىل
صاحب السيارة التي أصيبت بالتلفيات ،فعليك أن تكتب له رسالة برقم تليفونك
وعنوانك ليتصل بك حتى تسوي معه هذا الذي حدث ،واعتقد أنك حي تفعل ذلك
يكون رد الفعل املصاحلة والتسامح وذلك أفضل.
* وينبغي لصاحب السيارة أن يقف إذا الحظ أن بعض املارة ينتظرون عبور
الشارع ولو مل يكن عند نقطة العبور الرسمية ،فإن الوقوف للامرة حتى يعربوا الطريق
هو بمثابة شكر لل تعاىل أن أنعم عليك بسيارة تركبها وغريك يمشى ،وإذا كان عندك
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فضل متسع يف السيارة ووجدت من حيتاج إىل ذلك وعاونته فإن ذلك مما يؤلف بي
القلوب.
* يزورك أحد اإلخوة وقبل أن يأخذ مكانه وجيلس عىل الكريس تراه يرسع
فيلتقط الصحيفة أو املجلة امللقاة عىل املنضدة ويستغرق يف القراءة فيها وكأنه قد جاء
ليطالع الصحف .وقد أكون أستمع إىل أحدهم وهو حيدثني يف مشكلة تستوجب
اإلنصات واملشاركة فرتاين أشعر باألمل جتاه هذا الذي يعيش يف واد وال يشاركنا
مشاعرنا.
* وقد يزورك أخ يف الل ويالحظ أنك حتظى بمكتبة خاصة فرتاه يقوم يطالع
عناوين الكتب ،ثم يسحب بعضا منها ويضعها أمامه ثم يلتفت إليك مستأذ رنا يف
كتابا واحدر ا حتى إذا أهنيته تعال وخذ غريه » .فيقول « :إن
استعارهتا ،فأقول له « :خذ ر
وقته ال يتسع لذلك » ،فأقول يف نفيس « :وهل وقتي أنا يتسع ملواالة البحث عنه

ومطالبته بإعادة الكتب؟ » .فأعتذر ألن االعتذار ربام يكون أبقى ملودة القلوب.
املغادرة:
* اعتاد بعض اإلخوة املغادرون من قطر إىل آخر يف زيارة أن حيملوا معهم يف
الذهاب واإلياب بعض طلبات وهدايا لزمالئهم من أهليهم هنا وهناك ،وحي يعلم
األصدقاء بموعد سفره تنهال عليه األمانات من نقود وخطابات ومشاالت متنوعة،
ر
وفضال عن اإلرهاق الذي يصيبه فإنه قد يتورط يف أن يدفع من ماله قيمة فرق الوزن
وكذلك قيمة ما قد يكون من مجارك ،وما أن يصل إىل داره حتى يبدأ يف السفر إىل عدة
أماكن كي يسلم ما معه من أمانات ومشاالت.
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وكثريا ما يتأخر الفرد يف تسليم ما معه من أمانات إىل ذوهيا وما ذاك إال كي

يسرتيح ويأنس بأهله بعد هذا الغياب الطويل ،ومع ذلك فغال ربا ما يناله الكثري من
عتاب إخوانه عىل هذا التأخري.
من أجل هذا احلرج فكر كثري من املسافرين يف عدم اإلعالن عن موعد املغادرة
وموعد العودة حتى ال تنهال عليهم أمثال هذه املعوقات والغرامات ،ولو علم كل
شخص أنه ليس وحده الذي يكلف أخاه بمثل ذلك هلان األمر.
* حقائب رغم املصائب :تعرضت زوجته حلادث أليم فقدت فيه حياهتا ،بينام
نجا زوجها بقدر الل تعاىل .كان هذا احلادث يف بلد عرِب ،وتم جتهيز اجلثامن لينقل
بالطائرة إىل مرص ليدفن يف إحدى مدهنا .وىف هذا اجلو املشحون باحلزن والكآبة
امللفوف بالصمت ،املمزوج بالدموع ،يستعد زوج الفقيدة ملصاحبة اجلثامن إىل القاهرة
فهناك ينتظره أفراد العائلتي املنكوبتي .وحي ذهب ليحرض حقيبته من منزله .إذا
بعض من األصدقاء قد أحرضوا معهم بعض احلقائب واخلطابات ويطلبون من الزوج
املحزون الباكي أن يتكرم بتوصيلها إىل أهليهم املوزعي يف عدة مدن!!
كيف يكون شعور هذا الزوج املسكي جتاه هؤالء القوم الذين فقدوا مشاعر
املواساة من أعامقهم واستأثرت هبم األنانية إىل درجة اجلفاف من مشاعر اإلنسانية
والواجبات الرشعية؟ إن الواجب أن نعفى أهل امليت من أية شغل يزيد من أحزاهنم
فكيف بنا نكلفهم بأعباء ولو كانت تافهة .هل هذا هو العزاء .هل هذه هي املواساة؟!
يف العزاء:
توىف أحد الزمالء .وذهبنا ننتظر حلي تشييع اجلثامن ،ودخل أحد املعزين فوجد
له صديقا قديام فأخذه باألحضان وجلس إىل جواره يروى له تارخيه بصوت مرتفع
لفت إليه األنظار واألسامع ،بينام كان اجلميع جيلسون ىف صمت وخشوع ،ومل يراعوا
شعور الوافدين فضال عن مشاعر وظروف أهل امليت.
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وبعد فرتة خرج الناس حيملون عىل أكتافهم جثامن الفقيد املسجاة يف نعشها،
والصديقان عىل حاهلم من دون الناس ،فلم تأخذهم العربة من هذا املشهد املوحى
بالصمت والرهبة واخلشوع والدعاء .وكم رأيت أناسا يأتون للعزاء فيستقبلون
باألحضان والقبالت واملوقف ال حيتمل هذه الصورة التي كثريا ما تكون يف األفراح
وليست يف األتراح.
أرسار املهنة:
حي كنت صاحب رشكة لصناعة األلبان (جبنة بأنواع خمتلفة) جاءين زميل
فرحبت به أحسن ترحيب ،ثم بدأ يسألني عن كيفية
صاحب رشكة ألبان يف زيارة
ُ
صناعة (سائل املنفحة) وهو سائل أسايس يف صناعة اجلبن ،وكنت أقوم بتصنيعها يف
الرشكة وختزينها ،وتصنع من منافح العجول الصغرية بعد ذبحها وتضاف إليه املادة
احلافظة ،ومهمة هذا السائل هو جتميد األلبان يف درجة حرارة معينة.
وبعد أن رشحت له العملية .سألني عن قيمة تكلفة كمية  111كيلو من
فذكرت له ذلك بصدق .ثم طلب أن يشرتى منى مخس عبوات كبرية بام يعادل
املنفحة،
ُ
مائة كيلو منفحة.
وىف احلال شعرت بتجهم وامتعاض ،فلو أنه طلب مني هذا الطلب قبل هذه
األسئلة لكان الطلب مقبوال ،أما بعد أن عرف طريقة الصناعة وسعر اإلنتاج فإن
املوقف فيه كثري من احلرج وقلت له بأسف :إن البضاعة املوجودة عندي ال تكفى
استهالك املعمل وحاول بإحلاح ولكني رفضت بإرصار!! ذلك ألن أسلوبه خمالف
لألصول التجارية ،لقد كان أسلوب زائري الكريم غري معهود وال مألوف ،هلذا
اعتذرت وتعلمت أن أحتفظ بأرسار عميل إال ملن أعتقد أنه عىل مستوى الئق وكريم.
كثريا يف عملك التجاري أو
* مثال هذا كصديق يزورك ويرتدد عليك
ر
الصناعي ،وبحكم هذه الصداقة يطلع عىل شئون العمل كام يتعرف عىل مصادر
التمويل والتموين وكذا يتعرف عىل العمالء .وبعد مدة من الوقت كافية الستيعاب
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املراحل تفاجأ بأنه قد افتتح حمال جتاريا من نفس الصنف  -أو مصنعا مشاهبرا كام اتصل
بنفس مصادر التموين والعمالء!!

قد تقول :إن كثريا من العامل واملوظفي الذين يعملون يف املصانع والرشكات
حي يتوفر ألحدهم رأس مال يمكنهم من االستقاللية يعملون مثل ذلك فام هو
الفرق؟ إن ما حيدث من مثل هؤالء أمر معهود ومألوف وإن كان فيها بعض احلرج
فالعالقة بينهم وبي أصحاب األعامل عالقة مادية رصفة.
أما يف األمر األول فإن الذي حدث من الصديق املأمون هو خروج عن روح
األلفة والصداقة إىل عكس ذلك .فإن األصل يف الصديق هو للعون واإلغاثة.
قصة يف صالون احلالقة:
من املتعارف عليه أن الدور يكون ملن سبق يف دخول صالون احلالقة ،وهذا
متعارف عليه يف أكثر بالد العامل ،وفيام كنت يف طريقي إىل صالون احلالقة وعند اقرتاِب
منه وجدت شابا جاء خلفي يريد أن يسبقني إىل الصالون حتى حتتسب له األسبقية ،ومل
أشأ أن أرسع اخلطى مثله .فسبقني ،ولكنني شعرت نحوه بيشء من الغضب ،اعتربته
إنسانا أنانيا يفضل نفسه عىل اآلخرين .وأن من حسن اخللق أن حيدث غري هذا حيث
كنت أسبقه فضال عن أنني أكرب منه سنا.
موقف مع طبيب:
* أحيانا يزورين بعض األخوة من األطباء يف وجود عدد من الزوار ،وقد ال
بعضا .وحال التعارف رسعان ما يدور احلديث عن الطب ،ورسعان ما
يعرف بعضهم ر
يتذكر بعضهم ما أصابه من مرض .وتوجه األسئلة املبارشة إىل الطبيب ،الذي جاء يف
وكثريا ما جيد الطبيب نفسه يف حرج فيوىص
زيارة يتخفف هبا من عمله اليومي،
ر
بالعالج أو يكتب تذكرة دواء (روشتة) وأجد نفيس يف موقف شديد احلرج فأسكت
عىل مضض.
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* وذات يوم زارين طبيب كبري وتكرر املوقف ولكن الطبيب رد عىل السائل
وقال له( :إن إمكانية الكشف الطبي عىل أي مريض ال توجد إال يف العيادة التي تتوفر
فيها أدوات الكشفي) وهبذا وضع هناية هلذه الصورة التي تتكرر دون فقه أو تقدير.
رؤيا منامية:
اتصل ِب أحد املعارف تليفونيا وقال إنه قد رأى يل رؤيا منامية ويريد أن
حيدثني عنها .فقلت له :أنا يف انتظارك .وبعد فرتة استقبلته يف منزيل .ثم بدأ يقص عيل
رؤياه فقال :أنه قد رأى يف نومه أن مجاعة من الناس يسريون يف الشارع قبيل الفجر وهم
هيللون ال إهل إال الل حممد رسول الل ويكرروهنا باستمرار فقام من نومه وفتح النافذة
وسأل عن رس هذا التجمع فقالوا له( :البقية يف حياتكم احلاج عباس السييس توىف إىل
ردمة الل) ونظر إىل يستوحى وقع هذه الرؤيا عىل أعصاِب .ونظرت إليه يف دهشة وقلت
له :إن الشائع عند عامة الناس أن املوت يف الرؤيا املنامية يبرش بطول العمر .وشكرته
وانرصف!!
رحلة احلج إىل بيت الل احلرام:
فيام مىض من الزمان كان حجاج بيت الل احلرام يعودون إىل بالدهم ومعهم
هدايا قليلة وخفيفة مثل "طواقي للرأس" "كوفيات" "حناء" "دبل من الفضة" "ماء
زمزم" ،أما يف هذه السني فقد تطورت اهلدايا وتنوعت بصورة مذهلة فقد كادت ختتفي
اهلدايا السابقة وتصدرت الغساالت الكهربائية والثالجات بكل أنواعها وماكينات
خياطة املالبسة والسجاد والبسط وغري ذلك .والنساء أكثر خلق الل استجالبا
واستحواذا .ويتعرض الرجال والشباب حلمل هذه اهلدايا ونقلها من السيارات دون
النساء ويتحملون املتاعب واملشاق.
وىف صالة الفندق الذي كنت أنزل به طلبت منى سيدة أن أساعدها يف دمل
حقيبة خاصة هبا إىل الدور العلوي ،ودملت احلقيبة ومل أكد أتحرك هبا عدة خطوات
حتى عجزت عن دملها فرتكتها واعتذرت هلا حيث كان هبا أدمال ثقال ،وعدت إىل
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حجريت حيث أصبت بالذبحة الصدرية ونقلت إىل مستشفى امللك باملدينة املنورة
وأدخلت قسم اإلنعاش ،وحرمت من أداء فريضة احلج وعدت إىل بلدي ،وهكذا
حياول بعض الناس استغالل غريه دون مراعاة للظروف والشعور.
إسقاط الكلفة والتكليف:
األخوة يف الل تعاىل تبيح هلم أن يسقطوا يف تعاملهم
بعض اإلخوة يعتربون أن
ّ
مع إخواهنم الكبار ما يسمى " بالكلفة " فمثال حيث يدعى أحد الدعاة من العلامء
الفضالء من علامء األزهر الرشيف أو أساتذة اجلامعات ليلقى حمارضة ،فأنت تسمع
األخ الذي يقدمه عىل املنصة وهو يقول أقدم لكم (األخ فالن) دون أن يسبق ذلك أو
يشفعه باأللقاب العلمية التي حصل عليها والتي بوأته هذا املقام ،وهو حيث يقدمه هبا
ال ينسبها إليه من باب املجاملة فهي حق من حقوقه فضال عن أنه حي يذكرها فإهنا
تعطى جلمهور املستمعي فكرة عن املحارض ودرجاته العلمية .وقد أمرنا أن نكرم
العلم والعلامء وأن ننزل الناس منازهلم.
* وبعض اإلخوة الدعاة يدعون إللقاء حمارضة يف اجتامع عام سواء يف مسجد
أو غريه وحيدد له وقت حمدد إلفساح املجال لغريه من اخلطباء ويالحظ أنه ال يتقيد
بذلك ويستطرد يف احلديث دون مراعاة للوقت ،وال يتوقف حتى تأتيه عىل املنصة ورقة
تعلمه بانتهاء الوقت املحدد .وأعتقد أن املحارض الذي تفاجئه هذه الورقة ال خيتم
حديثه بصورة ترحيه نفسيا.
* وبعض اخلطباء حي يشعر بأنه قد أطال احلديث يقول يف سياق حديثه
للمستمعي « :أنا ال أريد أن أطيل عليكم » ومع هذا فإنه يستمر وقد يكررها مرة
ومرات حتى يرى بنفسه أن مجهور املستمعي بدأ يترسب ثم يضطر إلهناء كلمته يف
موقف غري مريح.
ر
جليال من علامء األزهر الرشيف،
وىف إحدى املحارضات كان املحارض عاملا
وبعد أن أهنى حمارضته يف وقتها أرسع إليه أحد الشباب وانفرد بفضيلته يف حديث
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يص ،واض ُطر الشيخ أن يستمع إليه والشاب يطيل احلديث ،الذي
خاص يف مكان َق ّ
فذهبت إليهام وقلت
حجبه عن باقي الشباب الذين يريدون أن يرحبوا به بصفته ضي رفا.
ُ
هلذا الشاب « :يا أخي دع الشيخ ليتعرف عىل إخوانه وأحبابه فليس الوقت مناسبا ملثل
مبتسام « :يا حاج عباس دا مش
هذه احلكايات » ،فقال فضيلة الشيخ وهو خياطبني
ر

خمرضم َز َّيك! ».

ترصفات يف املساجد:
حيدث يف املساجد القريبة من حمطات السكك احلديدية أن يتوجه أحدهم وهو
عىل موعد مع القطار ليؤدى صالة املغرب أو العشاء .فيصادفه إمام يقرأ بطوال السور
القرآنية ويركع ويسجد ىف تأن شديد .مما جيعل هذا املأموم ىف قلق شديد خو رفا من أن
يفوته القطار وال أظن أن مثل هذا كان يعيش حقيقة مع التالوة ،حتى إذا سلم اإلمام
انطلق كالريح .وأحيانا خيرج بعض املأمومي من الصالة حي يأيت وقت القطار.
سافرنا إىل مدينة بعيدة حلضور عقد زواج أحد إخواننا .وحانت
وقد حدث أن ْ

صالة املغرب فقدمنا أحدنا إما رما للصالة وذكرناه بأننا سوف نصىل املغرب والعشاء

مجع تقديم .وبعد أن أدينا صالة املغرب أقمنا لصالة العشاء ،واستمر أخونا يسرتسل
يف التالوة وقد نيس أننا عىل موعد مع القطار األخري حتى غادر القطار املحطة! وختلف

عدد من اإلخوة وأجهدنا العريس وأهله يف استضافتنا وعمل ترتيبات إضافية مل تكن يف
احلسبان وتأخر بعضنا يف الصباح عن عمله الذي مل يستطع أن ينضبط مع موعده.
* وحيدث أنه بعد األذان وقبل إقامة الصالة بلحظات يدخل أحدهم ويقف يف
الصفوف األوىل يؤدي ركعتي السنة أو حتية املسجد فيتسبب يف تأخري الصالة.
* وحيدث أن يدخل املسجد بعض الشباب املتحابي وجيلسون متجاورين
فيأيت من يفرق بينهم يف الوقت الذي يكون يف املسجد متسع للكثري.
* فضال عن ختطى بعض املصلي الرقاب الذي هنينا عنه.
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* وتعجب أن ترى بعض الشباب يسندون ظهورهم إىل أعمدة املسجد فيعطل

خروج املصلي.
* وىف املحارضات ترى بعض الشباب يسندون ظهورهم إىل أعمدة املسجد
بينام يكون بعض الشيوخ من كبار السن جيلسون إىل جوارهم بدون مسند ،فال خيطر
إيثارا هلذا الشيخ املسن واحرتا رما لشيخوخته.
ببال هذا الشاب أن يتزحزح عن مكانه ر
* وبعض الشباب حيب أن يستأثر باإلمامة يف الصالة دون أن يستعرض من
املصلي من يكون أوىل منه باإلمامة.
هو الذي يعمل معي:
زارين أستاذ يف إحدى اجلامعات بدولة عربية ،وفيام نحن نتحدث جاء ذ ْكر أحد
األساتذة الذين يعملون يف نفس اجلامعة .فقلت لألستاذ « :حرضتك تعمل معه؟ »،
فقال « :ال هو يعمل معي! » .فاستدركت وقلت له « :آسف ألين ال أعرف كنه
وظيفتك وال مكانتك العلمية » .فقال « :أنا أستاذه »!!
وتعرفت عىل أحدهم وبعد فرتة من
كنت يف رحلة مع جمموعة من الشباب،
ُ
احلديث بيننا سأله أحد اإلخوة فقال له « :كيف وجدت عمك احلاج عباس؟ » .فقال
فس ْل ُه هو عنى وال تسألني أنا عنه! ».
الشاب بأدب « :هو الذي وجدين َ
قد ال ينتبه بعض اإلخوة حي يتحدثون عن غريهم إىل مالحظة الفوارق
االجتامعية فيمن يتحدثون عنهم ،فأنت تسمع الطالب حي يأيت ذكر أحد األساتذة
الذين يدرسون له أو كانوا يدرسون له ،فرتاه يقول « :إن هذا األستاذ كان معي يف
الكلية! » .والواجب أن يقول « :أنا كنت تلميذه أو معه أو عنده يف الكلية ».
حفالت الزواج يف املساجد:
كثرت يف هذه األيام إقامة حفالت الزواج يف املساجد نتيجة الصحوة
اإلسالمية املعارصة وىف جو هذه احلفالت بدت بعض املشاهد غري مالئمة جلالل
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املسجد ،مثل إقامة الزينات داخل املسجد ور ْفع األصوات وإحداث هرج ومرج من
وجود األطفال وبعض السيدات غري امللتزمات.
والذين يتقدمون أمام امليكرفون للتهنئة ينبغي أن تكون كلامهتم قصرية
ليفسحوا املجال لغريهم وأن تكون كلامهتم منتقاة تناسب املقام .فبعض املحدثي يريد
أن يتلطف فيقول إن الرشيعة اإلسالمية أباحت للزوج أن يتزوج مثنى وثالث ورباع
وهذا يمس شعور الزوجة وأهلها .وليحذر املتحدثون من االسرتسال فليس املجال
جمال حديث أو حمارضة إنه جمال هتنئة.
التزلف:
ذهبت إىل أحد املستشفيات التي أعرف صاحبها وهناك قابلني شاب موظف
باملستشفى ال أعرفه من قبل ،وقال يل إنه يعرفني والحقني بالتدخل حي حديثي مع
صاحب املستشفى موح ريا إليه أنه صديقي الويف واستفاد من هذا املوقف يف قضاء
بعض مصالح خاصة له .وىف زيارة أخرى أخربين أنه قدم أحد أصدقائه ليعمل موظ رفا
باملستشفى بتزكية منى وطلب منى إذا سئلت عن ذلك أن أؤيد هذه التزكية وتوالت
عىل املسئولي يف املستشفى هذه األساليب حتى صدر قرار باالستغناء عن خدماته!!
موقف يف املواصالت:
تعبت من زدمة الركاب يف وسائل املواصالت العامة ،ففكرت يف أن أركب
وجلست عىل مقعد
األتوبيس من أول حمطة القيام حتى يتوفر يل مكان للجلوس.
ُ
حيا مطمئنا وبعد فرتة امتأل (األتوبيس) بالركاب الواقفي ووقفت إىل جواري
مسرت ر
سيدة حتمل ر
ويسارا ،ووجدت نفيس يف ضيق
طفال متيل مع حركة األتوبيس يمينرا
ر
وحرج ،هل أمتادى يف اجللوس وأتجاهل الدوافع النفسية التي تستنهضني للوقوف.

ودعوهتا للجلوس مكاين مع أنى يف عمر والدها .ولكن هذا ال يشفع يل ألين ملتح
ومثلنا البد أن يتحمل الكثري طاملا كان ملتز رما ،وأخريا قمت ودعوهتا للجلوس
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وحتملت التالطم وقدماي ال تقوى عىل الوقوف وهذه رضيبة يدفعها امللتحي الذي
يريد أن يظهر اإلسالم بصورته املثىل.
فرح ومأتم:
يت حلضور حفل زفاف أحد اإلخوة وكان ذلك يف أحد املساجد ،كام حرض
ُدع ُ
عدد كبري من املدعوين الذين وفدوا من أنحاء املدينة واستمتع اجلميع باجلو اإلسالمي
املبهج من كلامت و ُملح وحتيات من أطعمة ومرشوبات ودعوات للعروسي وأرستيهام

أن جيمع الل بينهام يف خري وعىل خري ،وكان احلفل هبيجا بام ختلله من أشواق وأحاديث

بي احلارضين الذين قلام جتمعهم مثل هذه املناسبات السعيدة املفرحة.
وحال ختام هذا احلفل املبارك وقبل أن خيرج اجلميع لتوديع العريس حمفو رفا
بقلوب ومشاعر إخوانه ،انطلق املذياع من داخل املسجد يدعو الناس إىل حضور
احا من منزله وإنا لل وإنا إليه
جنازة املتوىف إىل ردمة الل تعاىل ( )..غدا الساعة  11صب ر
راجعون!!
لقد قوبل هذا النبأ يف وقت مناسبة عقد الزواج بدهشة واستنكار!! فقد كان
من الواجب عىل األقل تأخري هذا اإلعالن حتى يتم انرصاف هذا اجلمع وإن كان
املقصود أصال هو إبالغهم؟!
* وما زلت أذكر ذات يوم أعلن عن عقد زواج أحد اإلخوة يف منزله وأقيم
لذلك حفل ونصبت الزينات وقبل أن يتوافد املدعوون توىف إىل ردمة الل تعاىل رجل
من أعيان البلد يسكن قري ربا من منزل صاحب احلفل ،وبعد أن انتهى احلفل وانرصف
املدعون ورفعت الزينات أعلن أهل امليت نبأ وفاة عميدهم  -ردمه الل.
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نحن نعيش يف زمن يتسابق الناس فيه عىل جودة العرض ،وسبل اجلذب
اآلخذة إىل اخلري أو الرش .ومن الرضوري أن حيتل دعاة اإلسالم الذروة يف اجلودة
واحلسن لطرق الدعوة إىل اهلل

؛ ألننا نعيش زمن الرصاعات ،ويف شباب املسلمني

صحوة تتطلع يف هداية التعليم إىل األسلوب األمثل.
ول اهللي
ي ٍ
قالََّ :لا أ ْعطى ر ُس ُ
ما أ ْعطى يم ْن تي ْلك
اخلدْ ير ِّي
ع ْن أ يِب سعيد ْ ُ
ي
ي ي
ش وقب يائ يل ا ْلعر ي
ا ْلعطايا ييف ُقر ْي ٍ
َش ٌء وجد هذا ْ
احل ُّي يمن
ب ،وَل ْ ي ُك ْن يف ْاألنْصار منْها ْ
ول اهللي
ْاألنْص ي
ار ييف أنْ ُف يس يه ْم ،حتَّى ك ُثر ْت يف ي
يه ُم ا ْلقال ُة حتَّى قال ق يائ ُل ُه ْم :ل يقي ر ُس ُ
ق ْوم ُه.
فدخل عل ْي يه س ْعدُ ْب ُن ُعبادة ،فقال « :يا ر ُسول اهللي ،إي َّن هذا ْ
احل َّي قدْ وجدُ وا
ي
عل ْيك ييف أنْ ُف يس يه ْم َلا صن ْعت ييف هذا ا ْلف ْي يء ا َّل يذي أص ْبت ،قس ْمت ييف ق ْو يمك ،وأ ْعط ْيت
ب ،وَل ي ُك ييف هذا ْ ي
ي
عطايا يعظا ًما ييف قب يائ يل ا ْلعر ي
َش ٌء ».
احل ِّي من ْاألنْصار ْ
ْ
( )1بعض فقرات هذا املوضوع خاصة بخطبة اجلمعة ،وبعضها متعلق باخلطب والدروس العامة
واملحارضات وغريها .وخطبة اجلمعة هي أكثر املواعظ أمهية ،وما يراعى يف اخلطبة ينبغي مراعاته يف الغالب يف
املواعظ األخرى كاملحارضة والندوة ً
مثل .ولكن خطبة اجلمعة تتميز عن باقي املواعظ ببعض األحكام
الفقهية كاألمر بالسعي هلا فإن املسلم مأمور بالسعي لصلة اجلمعة حني يسمع النداء الثاين ،وحني حيرض
املصيل للجمعة يلزمه اإلنصات للخطيب وال جيوز الكلم.
أيضا فإن املسلم يشعر وهو يستمع إىل اخلطبة أنه يف عبادة ،وطاعة هلل
و ً

 ،بل بأنه يقوم بأداء فريضة من

الفرائض وإظهار شعرية من الشعائر اإلسلمية ،مما يميزها عن أي حمارضة ،أو ندوة ونحوها ،وهذا الشعور
قدرا من الطمأنينة والسكينة ،ومزيدً ا من الرضا
قدرا من املهابة واخلشوع  ُ ،ح
وحيدث يف نفسه ً
يضفي عىل املرء ً

والسعادة.

575

فن اإلعداد واإللقاء

ََْ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ
اَسعدَ؟ » .قال « :يا ر ُسول اهللي ،ما أنا إي ََّّل ا ْم ُر ٌؤ يم ْن
نَأنتَ ِمنَذلِك ََي
قال « :فأي َ
ْ
َ َْْ ََْ َ
َ
ي
َهذهَِاْلَظ َ
ري َِة ».
ق ْومي ،وما أنا؟ » .قال « :فاْجع َِِلَقومك َِِف ِ
ِ
احلظيري ية ،فجاء يرج ٌال يمن ا ْملُه ي
فخرج س ْعدٌ  ،فجمع ْاألنْصار ييف تي ْلك ْ
اج يرين،
ي
اجتمع لك
اجتم ُعوا أتا ُه س ْعدٌ فقال « :قد ْ
فَتك ُه ْم ،فدخ ُلوا وجاء آخ ُرون ،فر َّد ُه ْم ،فل ََّّم ْ
احل ُّي يمن ْاألنْص ي
هذ ا ْ
ار ».
ول اهللي
اه ْم ر ُس ُ
فح يمد اهلل وأثْنى عل ْي يه ،بيا َّل يذي ُهو ل ُه أ ْه ٌلُ ،ث َّم قال « :يَاَ
فأت ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ْ
َ ْ َ َ َْْ
َ َْ َْ ْ َ ٌَ َ َ ْ َ
َ
َ
وهاَِف َأنفسك َْمَ،أل ْم َآتكَمَْ
معَش
ِ
ِ
ار َماَقالة َبلغت ِِن َ َعنك َم؟ َو ِجدة َ َوجدتم َ ا ِ
َاْلنص ِ
َ ْ َ ا َ َ
َْ
َ َ َا َ ْ َ
ا ا ََ َ
َ
ْ
ضَّلًلَفهداكمَاهلل؟َوَعلةَفأغناكمَاهللَ؟َوأعداءَف َألفَاهللَبْيَقلوبِك َم؟َ».
هلل ور ُسو ُل ُه أم ُّن وأ ْفض ُل ».
قا ُلوا  « :ب يل ا ُ
َ
ََ
َ َ َ ْ َ َ ْ ْ
َ
ار؟ ».
َُتيبون ِِنَياَمعَشَاْلنص َِ
قال « :أًل ِ
قا ُلوا  « :وبيَّمذا ن ي
ُجي ُبك يا ر ُسول اهللي ،و ي َّّلِلي ولير ُسول ي يه ا ْمل ُّن وا ْلف ْض ُل ».
َ
َ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ِّ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ا ا َ َ ا ْ َ
َ
َ
َ
اكَ،
َشئتمَلقلتَمَفلصد َقتمَوصدقت َمَ،أتيتناَمكذباَفصدقن َ
قال « :أماَوا ِ
هللَلو ِ
َ
َ َْ ا َ
ا
آسيْنَ ََ
آو َيْنَ ََ
َصن َ َ
اكَ َ ،و ََعئ اَّل َفَ َ
اكَ ،أَ َو َج ْدت ْم َِف َأَ ْنفسك ْم َياََ
َفنَ َ ْ
اكَ َ ،و َطريدا َف َ
َ
وَمذوًل
ِ
ْ ِ
ِ
ِ
ْ َ
َََ
َ ُّ ْ َ َ َ ا ْ
َ َ
َ ْ َ َ َْْ
ا
َ
ْ
َ
َ
ْ
س ِلمواَ ،ووَكتكم َإَِلَ
ار َِِف َلعاع ٍة َ ِمن َادلنياَ َ ،تألفت ََبِها َقوما َلِي َ
مع ََش َاْلنص َ َِ
ْ
ا َ َْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
إ ْسَّل ِمك ْم؟ َأفَّل َت ْرضون َيَا َمع َ
ريَ،
ار َأن َيَذهب َانلااس َبِالشاةِ َواْل ِع َِ
َش َاْلنص
ِ
ِ
ْ ََ ا َْ
َا َ ََْ ْ ْ َ َ ْ
ْ
َ
ََ
َ
ْ
َام ًاراََ
َ
اَّليَنفسَُمم ٍد َ َِبي ِد ِهَلوًلَال ِهجرةَلكنت
َرحا ِلك َم؟َفو ِ
ولَا ِ
هلل ِ
وتر ِج ْع َونَبِرس ِ
َِف َ ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
م َن َاْلن ْ َ
انلاس َشعبااَ َ ،و َسلكت َاْلن َصار َشعباا َل َسلكت َشع َ
ارَ َ ،ول ْو َ
كَ ا
بَ
َ
ل
َس
َ
ص
ِ
ِ
َ ِ
ِ
ِ
ِ
َََْ َ ََْ ْ ْ
ا ْ َ َْْ َ َ َََْ َ َْْ
َْْ
َ
َ
َ
ار ».
ارَ،وأبناءَأبناءَِاْلنص َِ
ارَ،وأبناءَاْلنص َِ
ارَ،اللهمَارح ِمَاْلنص َ
اْلنص َِ
فبكى ا ْلق ْوم ،حتَّى أ ْخض ُلوا يحلا ُهم ،وقا ُلوا  « :ر يضينا بيرس ي
ول اهلل ي يق ْس ًَّم وح ًّظا »،
ُ
ْ
ُ
ي
ُث َّم انْرصف ر ُس ُ
وتف َّر ُقوا ( .رواه اإلمام أمحد يف املُسند ،وصححه األلباين
ول اهلل
وحسنه األرنؤوط).

اشتملت عىل إثارة اَّلنتباه بالسؤال (ما
هذه اخلطبة البليغة لسيد اخلطباء
ي
ي
اهلل؟ وعال ًة
قال ٌة بلغتْني عنْك ُْم؟) ،ثم استفهام تقريري (أل ْم آتك ُْم ُض َّال ًَّل فهداك ُُم ُ
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اهلل ب ْني ُق ُلوبيك ُْم؟) ،ثم مضمون بليغ يالمس القلوب
اهلل؟ وأ ْعدا ًء فأ َّلف ُ
فأ ْغناك ُُم ُ
(أوجدْ ت ُْم ييف أنْ ُف يسك ُْم يا م ْعرش ْاألنْص ي
ار ييف ُلعاع ٍة يمن الدُّ نْيا ،تأ َّل ْف ُت يِبا ق ْو ًما ل ي ُي ْسلي ُموا ،
ي
الله َّم ْارح يم ْاألنْصار،
ووك ْل ُتك ُْم إيىل إي ْسالمك ُْم؟) ،ثم خامتة بدعاء صادق يأرس النفوس ( ُ
ار ،وأبناء أبن ي
اء ْاألنْص ي
ار).
وأبْناء ْاألنْص ي ْ ْ
هل اإللقاء جمرد الوقوف أمام اجلمهور ،وإمطارهم بسيل من الكلَّمت
املحفوظة أو املكتوبة كيفَّم اتفق؟ طب ًعا اجلوابَّ :ل ،اإللقاء هو (فن خماطبة اجلَّمهري
والتأثري فيهم).
قديَّم وحدي ًثا ،ويف هذا العرص اهتم به
دونت فيه مؤلفات كثرية
هذا الفن ّ
ً
الباحثون يف الغرب ،فأنشأوا املعاهد التي تقيم الربامج التدريبية والدورات ،وألفوا
ّ
الغث وفيها السمني ،فيها املفيد وفيها الدخيل عىل معتقداتنا
املؤلفات الكثرية ،فيها
ومبادئنا اإلسالمية ،وتبقى احلكمة ضالة املؤمن أنَّى وجدها فهو أحق ِبا.
لإللقاء أمهية كبرية فهو الوسيلة األوىل التي يمكن للداعية أن يستخدمها
إليصال ما يريد إيصاله لآلخرين ،وَّل تعترب الوسائل احلديثة واملبتكرة للتواصل مع
الغري ُم ْغن يية عنه وإنَّم هي وسائل مساعدة ينبغي اَّلستفادة منها واستغالهلا.
وتكمن أمهية فن اإللقاء يف كونه وسيلة عظيمة يف تبليغ دين اهلل ودعوة الناس
إليه بل هو وسيلة مهمة لكل من يريد الوصول إىل قلوب وعقول الناس أيًا كان مقصده
وغايته .ومن الدواعي لذلك ما قد نجده من فقر يف األسلوب وضعف يف األداء لدى
نفورا
فئة من الدعاة واخلطباء واملدرسني وغريهم ممن يتعاطى هذا األمر مما قد يسبب ً

لدى الناس من سَّمع اخلري أو ضعفا يف استفادهتم منه.
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فن اإلعداد واإللقاء
وقد استخدم أسلوب اإللقاء يف الدعوة أفضل البرش وهم الرسل

رأسهم نبينا حممد

وعىل

أفواجا ،وكذلك
 ،ودخل الناس بسبب ذلك يف دين اهلل
ً

استخدمه خلفاء رسولنا وكثري من أصحابه

.

ﭧ ﭨ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ (إبراهيم.)٤ :
والبيان هو الوسيلة األوىل يف الدعوة إىل اللـه

 ،إذ كان األنبياء

ُيرسلون بلسان أقوامهم ليبينوا هلم احلق ،ويقيموا عليهم احلجة ،بأوضح عبارة ،وأمجل
أسلوب.
والبيان الوارد يف اآلية هو البيان الذي يصحبه اإلقناع ،ويثمر اَّلستجابة .وَّل
يكون ذلك إَّل باإللقاء اجليد الناجح.
وقد استفاد من مهارة اإللقاء الرؤساء والزعَّمء من كل جنس ولون وكانت
وسيلتهم يف كسب قلوب أتباعهم والتفافهم حوهلم ،ويمكن أن يقال إنه ما من زعيم أو
قائد برز اسمه واشتهر ذكره إَّل وله يف فن اإللقاء واخلطابة نصيب وافر إَّل ما ندر.
اإللقاء الناجح عبارة عن قيام امللقي بنقل بعض معلوماته ومشاعره وأحاسيسه
عن طريق الكالم إىل امللقى إليه مستخد ًما يف ذلك ما يمكن استخدامه من أجزاء جسده
ونربات صوته.

اجلواب بال جدال نعم ،فاإللقاء الناجح مهارة يمكن اكتساِبا كباقي املهارات
مثل اخلط وقيادة السيارة وغري ذلك ،واإلنسان العاقل بطبيعته وبَّم وهبه اهلل من نعم
قادر عىل اكتساب هذه املهارة مهَّم كان جنسه ومهَّم بلغت سنه إَّل أن يكون لديه مانع
عضوي من ذلك كمن لديه مشكالت حقيقية يف النطق.
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واكتساب هذه املهارة حيتاج إىل بعض املعلومات مع بعض التدريبات التطبيقية
وتنمو هذه املهارة مع الزمن ومع طول املَّمرسة وزيادة املعلومات.
كثري من الناس إذا سمع هذه الكلمة ،انرصف ذهنه إىل خطبة اجلمعة أو
املوعظة .وَّل شك أن خطبة اجلمعة من أبرز جماَّلت اإللقاء ،لكننا املقصود باإللقاء ما
هو أشمل ،فيدخل فيه :خطبة اجلمعة ،الكلَّمت واملواعظ يف املساجد ،الدروس العلمية
يف املدارس أو املساجد ،املحارضات العامة ،احلصص املدرسية ،املناسبات العامة،
اَّلجتَّمعات ،اَّلحتفاَّلت ،املؤمترات ،الربامج اإلذاعية والتلفازية ،وغريها .بل كل
حمادثة بني شخصني أو أكثر يمكن أن نطبق عليها ولو بعض قواعد ومهارات اإللقاء.
هل اهلدف من اإللقاء جمرد إيصال املعلومة فقط أم املقصود هو التأثري يف
النفوس؟ نعم يف بعض جوانب اإللقاء قد يكون اهلدف جمرد إيصال املعلومة بالدليل
والربهان .لكن فيَّم يتعلق باإللقاء اخلطاِب والدعوي خيطيء املتحدث إذا ظن أن
القضية إيصال معلومة فقط.
إن تأثري اخلطيب يف سامعيه ليس بالعلم فقط واإللزام بالدليل والربهان ،بل
مـرده إىل إثارة العواطف وخماطبة الوجدان.
العلم مطلوب ،وهو زادنا وتاج رؤوسنا ،وَّل بارك اهلل يف داعية َّل يتزود
ور َّب آية أو حديث يؤثر يف النفوس أكثر من كالم وأساليب خطابية طويلة،
بالعلمُ ،
كثريا من
لكني القضية ليست بالعلم فقط .لو نظرت اآلن إىل الساحة الدعوية لرأيت أن ً
علَّم من غريهم من طلبة
الدعاة املؤثرين يف الشباب وعامة الناس ،قد يكونون أقل ً

العلم ،والسبب هو األسلوب املؤثر الذي يقدمون فيه رسالتهم ،فتصل إىل قلوب
الناس.
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فن اإلعداد واإللقاء
بعض طالب العلم املتميزين هيملون هذا اجلانب ،ثم يقول أحدهم « :أنا َّل

أصلح خطي ًبا » .ويقول اآلخر « :الناس َّل يتفاعلون معي؟ َلاذا يمل الناس من
حديثي؟ » .يا له من مشعل خري ،لو كان له لسان.
إنَّّم يهي ت ْق ير ٌير
َت ُخ حط َب ُت ُه
قال اإلمام ابن القيم
يف (زاد املعاد) « :كَان ح
أل ُص ي
اإليَّم ين :يم ْن ْ ي
ول ْ ي
يُ
اإليَّم ين بياّلِلي ومال يئكتي يه و ُكتُبي يه و ُر ُسلي يه وليق يائ يه و يذك يْر اجلن يّة والن يّار وما
اهلل يأل ْوليي يائ يه وأ ْه يل طاعتي يه وما أعدّ يأل ْعد يائ يه وأ ْه يل م ْع يصيتي يه؛ في ْم ُ
َل ا ْل ُق ُلوب يم ْن
أعدّ ُ
ُخ ْطبتي يه إيَّمنًا وتو يحيدً ا ومع يرف ًة بياّلِلي وأي ي
ام يه.
ّ
ْ
ْ

و ُخطب أصحابي يه وجدها ك يفيل ٍة بيبي ي
ان ْاهلُدى
وم ْن تأ ّمل ُخطب النّبي ّي
ْ
اإليَّم ين ا ْل ُك ّلي ية ،و عو ية إىل اهللي
يد ،و يذك يْر يصف ي
والتّو يح ي
ات الر ّب ج ّل جال ُل ُه ،و ُأ ُص ي
ول ْ ي
ّ الدّ ْ
ْ
ّ
و يذك يْر آَّل يئ يه تعاىل ا ّلتيي ُُتببه إىل خ ْل يق يه وأي ي
ام يه ا ّلتيي ُُت ّو ُف ُه ْم يم ْن ب ْأ يس يه ،و ْاأل ْم ير بي يذك يْر يه و ُشك يْر يه
ّ
ُُّ
ي
ا ّل يذي ُحي ّب ُب ُه ْم إل ْي يه ،في ْذك ُُرون يم ْن ع ْظم ية اهلل و يصفاتي يه وأ ْسَّم يئ يه ما ُحي ّب ُب ُه إىل خ ْل يق يه وي ْأ ُم ُرون
ف الس ي
يم ْن طاعتي يه و ُشك يْر يه و يذك يْر يه ما ُحي ّب ُب ُه ْم إل ْي يه فين ي
ام ُعون وقدْ أح ّبو ُه وأح ّب ُه ْم.
ْرص ُ ّ

َأ ّن ُه ك َ
ورة ﭑ .
َوممّا ُحف َظ م حن ُخ َطبه
َان ُيكحث ُر َأ حن َ ح
َي ُط َ
ب با حل ُق حرآن َو ُس َ
ب
َقا َل حت ُأ ّم ه َشام بن ُحت احلَارثَ « :ما َحف حظت ﭑ ّإال م حن يف َر ُسول اهلل
ممّا َ ح
َي ُط ُ
َِبا َع َىل املن َحب »(رواه مسلم).

 ك َ
اْح ّر حت َع حينَا ُه َو َع َل َص حو ُت ُه َو حاشتَدّ َغ َض ُب ُه َحتّى ك ََأ ّن ُه
َان
ب حَ
إ َذا َخ َط َ
ول َص ّب َحك حُم َو َم ّساك حُمَ ،و َي ُق ُ
ُمنحذ ُر َج حيش َي ُق ُ
السا َع ُة ك ََهات حَني
ول ُبع حث ُت َأ َنَا َو ّ
ّ َْ َ ّ َْ
الس ّبا َبة َوا حل ُو حس َطىَ ،و َي ُق ُ
ريَ
ن َخ ََ
ول « :أما َبعدَ َف ِإ َ
َو ُي حقر ُن َب ح َ
ني ُأ حص ُب َع حيه ّ
َ َ ّ ْ
ْ
َ ْ
ْ
َ
َْ
ورَ
ش َاْلمَـ َِ
ي َ َهـديَ َ َُم ّم ٍََدَ ،و َ
ري َال َهد َِ
هللَ َ ،وخ ََ
يث َ ِكتَابَ َا َِ
اْل َ ِد ِ َ
َ َ
ََْ َ َ ّ ْ َ َ َ َ
ّ ْ
ضـَّللة »ُ ،ث ّم َي ُقـ ُ
نَ
ل َمؤ ِم ٍَ
ل َبِك َ
ول « :أنا َأ ْو َ
عـ ٍَة َ َ
ك َبِد َ
ُمدثاتهاَ ،و َ
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ْ َْ
َ ْ َ َ َ َ ا َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ا َ ْ َ َ ا َ َّ َ
ل»
ِل َ َو َع َّ
اَعَفإِ َ
كَديناَأ َوَضي َ
نَتر َ
اًل َف ِِله ِل َِه َوم َ
ك َم َ
ن َت ر َ
نَنف ِس َِهَم َ
ِم َ
الضمري يف َق حولهَ ( :ي ُقول َص َّب َحك حُم َو َم َّساك حُم) َعائد َع َىل
( َر َوا ُه ُم حسلم) .و َّ
ُمنحذر َج حيش.

َّ ْ
َان َي ُق ُ
َ وك َ
ول يف ُخ حط َبته َب حعدَ الت حّحميد َوال ّثنَاء َوالت َّش ّهد « أما َ َبعدَ » (رواه
البخاري).
الص َل َة َو ُيكحث ُر ّ
َ وك َ
الذك َحر َو َي حقصدُ ا حلكَلامت
ص اخلُ حط َب َة َو ُيط ُيل ّ
َان ُي َق ّ ُ
َ
َ
ٌ
ا
ا
ول َ َصَّلةَِ َ ا
َان َي ُق ُ
اجلَ َوام َع َوك َ
نَ
َص َخ ْطبَتِ َِه َ َمئِن َة َ ِم َْ
ل َ َوقِ َ ََ
الرج َِ
ن َط َ
ول « :إِ َ
ََ
َ
ْ
َ
ْ
ا َ
الصَّل َة َ َواقَصوا َاخل ْطبَ َة »(رواه مسلم)َ ( .مئنَّةَ :أ حي
فِق ِه َِه َفأ ِطيلوا َ
َع َل َمة).
َ وك َ
َشائ َع ُه َو َي حأ ُم ُر ُه حم
َان ُي َع ّلم َأ حص َحا َب ُه يف ُخ حط َبته َق َواعدَ حاإل حس َلم َو َ َ
ب
اه حم يف ُخ حط َبته إ َذا َع َر َض َل ُه َأ حمر َأ حو ََنحي ك ََام َأ َم َر الدّ اخ َل َو ُه َو َ ح
َو َين َحه ُ
َي ُط ُ
اب
َأ حن ُي َص ّ َيل َر حك َعت حَني( .رواه البخاري ومسلم)َ .و ََنَى املت ََخ ّط َي ر َق َ
وحسنه األلباين).
النّاس َع حن َذل َك َو َأ َم َر ُه باجلُ ُلوس( .رواه أبو داودّ ،

َ وك َ
الس َؤال م حن َأ َحد م حن َأ حص َحابه
َان َي حق َط ُع ُخ حط َب َت ُه ل حل َح َ
اجة َت حعر ُض َأ حو ّ
َف ُيجي ُب ُه ُث ّم َي ُعو ُد َإىل ُخ حط َبته َفيُت ّم َهاَ .وك َ
اجة ُث ّم
َان ُر ّب َام ن ََز َل َع حن املن َحب ل حل َح َ
ُها ُث ّم َرق َي ِب َام
حل َس حني
َف َأ َخ َذ ُ َ
حل َسن َوا ُ
َي ُعو ُد َف ُيت ّم َها ك ََام ن ََز َل ألَ حخذ ا َ
حب َف َأت َّم ُخ حط َب َت ُه( .رواه الرتمذي ،وصححه األلباين).
املن َ َ

َ وك َ
الس ّبا َبة يف ُخ حط َبته عنحدَ ذكحر اهلل َت َع َاىل َو ُد َعائه( .رواه
َان ُيش ُري ب ُأ حص ُبعه ّ
مسلم)َ .وك َ
َان َي حست حَسقي ِب حم إ َذا َق َح َط امل َط ُر يف ُخ حط َبته.
َ وك َ
اج َت َم ُعوا َخ َر َج إ َل حيه حم
ّاس َفإ َذا ح
جيتَم َع الن ُ
َان ُي حمه ُل َي حو َم اجلُ ُم َعة َحتّى َ ح
َو ححدَ ُه.
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ّاس ب َو حجهه
اس َت حق َب َل الن َ
حب ح
املسجدَ َسلم َع َل حيه حم َفإ َذا َصعدَ املن َ َ
َ فإ َذا َد َخ َل ح
َو َسلم َع َل حيه حم.
ب
جيل ُس َو َي حأ ُخ ُذ ب َلل يف حاألَ َذان َفإ َذا َف َر َغ منح ُه َقا َم النّب ّي
َف َخ َط َ
ُ ث ّم َ ح
ني حاألَ َذان َواخلُ حط َبة.
م حن َغ حري َف حصل َب ح َ
حي َف ُظ َعنح ُه
َ ال ُ ح
غْي
ري يه (.)1

َب حعدَ ّاّتَاذ املحن َحب َأ ّن ُه ك َ
َان َي حر َقا ُه ب َس حيف َو َال َق حوس َو َال

ث َد َر َجات َوك َ
حب ُه َث َل َ
َ وك َ
ب َإىل ج حذع َي حستَندُ إ َل حيه
َان َق حب َل ّاّتَاذه َ ح
َي ُط ُ
َان من َ ُ
َت ّو َل َإىل املن َحب َح ّن ح
املسجد َفن ََز َل إ َل حيه
َفلام َ َ
اجل حذ ُع َحنينًا َسم َع ُه َأ حه ُل ح
َو َض ّم ُه( .رواه البخاري).
َ وك َ
ب ال ّثان َي َة
جيل ُس ج حل َس ًة َخفي َف ًة ُث ّم َي ُقو ُم َف َي حخ ُط ُ
َان َي ُقو ُم َف َي حخ ُط ُ
ب ُث ّم َ ح
َفإ َذا َف َر َغ من َحها َأ َخ َذ ب َلل يف حاإل َقا َمة.
َ وك َ
الر ُج َل
َان َي حأ ُم ُر الن َ
حب ُه حم َأ ّن ّ
ّاس بالدّ ن ُّو منح ُه َو َي حأ ُم ُر ُه حم ب حاإلن َحصات َو َُي ُ
إ َذا َق َال ل َصاحبهَ « :أنحص حت » َف َقدح َل َغا( .رواه البخاري ومسلم).
َ وك َ
َان إ َذا َف َر َغ ب َلل م حن حاألَ َذان َأ َخ َذ النّب ّي
َي حرك َُع َر حك َعت حَني ا حل َب ّت َةَ ،ومل َي ُك حن حاألَ َذ ُ
ان ّإال َواحدً ا.
جل ُم َع َة كَا حلعيد َال ُسنّ َة َهلَا َق حب َل َها َو َه َذا َأ َص ّح َق حو َ حل
َ و َه َذا َيدُ ّل َع َىل َأ ّن ا ُ
ك َ
َان ََي ُحر ُج م حن َب حيته َفإ َذا َرق َي
السنّ ُة َفإ ّن النّب ّي
ا حل ُعلامء َو َع َل حيه تَدُ ّل ّ
يف اخلُ حط َبة َومل َي ُق حم َأ َحد

( )1قال الشيخ األلباين

 « :مل يرد يف حديث أنه

كان يعتمد عىل العصا أو القوس وهو عىل املنب».

(السلسلة الضعيفة واملوضوعة ،رقم .)469
 « :االعتامد إنام يكون عند احلاجة ،فإن احتاج اخلطيب إىل اعتامد ،مثل أن يكون

وقال الشيخ ابن عثيمني
ضعي ًفا حيتاج إىل أن يعتمد عىل عصا فهذا ُسنة؛ ألن ذلك يعينه عىل القيام الذي هو سنة ،وما أعان عىل سنة
فهو سنة ،أما إذا مل يكن هناك حاجة ،فل حاجة إىل ْحل العصا »( .الرشح املمتع عىل زاد املستقنع .)66/ 5
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يف اخلُ حط َبة
جل ُم َعة َفإ َذا َأك َحم َل ُه ُأخ َذ النّب ّي
حب َأ َخ َذ ب َلل يف َأ َذان ا ُ
املن َ َ
َان َر حأ َي َع حنيَ ،ف َمتَى كَانُوا ُي َص ّل َ
م حن َغ حري َف حصـلَ ،و َه َذا ك َ
السنّ َة؟!!
ون ّ

َ و َك َ
جل ُم َع َة َد َخ َل َإىل َمنحزله َف َص ّىل َر حك َعت حَني ُسنّت ََها َو َأ َم َر
ان
إ َذا َص ّىل ا ُ
َم حن َص ّل َها َأ حن ُي َص ّ َيل َب حعدَ َها َأ حر َب ًعا.

َق َال َش حي ُخنَا َأ ُبو ا حل َع ّباس ا حب ُن َت حيم ّية َ « :ح
املسجد َص ّىل َأ حر َب ًعا َوإ حن َص ّىل يف
إن َص ّىل يف ح
َب حيته َص ّىل َر حك َعت حَنيُ .ق حل ُت َو َع َىل َه َذا تَدُ ّل حاألَ َحاد ُ
يثَ ،و َقدح َذك ََر َأ ُبو َد ُاود َع حن ا حبن ُع َم َر َأ ّن ُه

ك َ
املسجد َص ّىل َأ حر َب ًعا َوإ َذا َص ّىل يف َب حيته َص ّىل َر حك َعت حَني » (صححه األلباين).
َان إ َذا َص ّىل يف ح

ك َ
جل ُم َعة
َأ ّن النّب ّي
يح حني)َ :ع حن ا حبن ُع َم َر
الصح َ
َويف ( ّ
َان ُي َص ّيل َب حعدَ ا ُ
إ َذا َص ّىل َأ َحدُ ك حُم
َر حك َعت حَني يف َب حيته َويف ( َصحيح ُم حسلم) َع حن َأب ُه َر حي َر َة َع حن النّب ّي
جل ُم َع َة َف حل ُي َص ّل َب حعدَ َها َأ حر َب َع َر َك َعات »َ ،واهللُ َأ حعلم» .اهـ باختصار من(زاد املعاد يف هدي
ا ُ
خري العباد) البن القيم .
مهام ملك اخلطيب من أسباب البيان ،وبلغة اخلطاب ،ومهام كانت قوة عباراته
وجزالة أسلوبه ،فلن َيص َل إىل درجة تأثري القرآن يف القلوب ،وقرعه للعقول ،وأين
كلم البرش من كلم اهلل تعاىل؟ !!
جديرا باخلطيب أن يضمن خطبته اآليات القرآنية التي تزين خطبته،
ولذا كان
ً

وجتيل حجته ،وجتعله ينطق باحلق ،فإن االستشهاد باآلية ،وتلوهتا يف الوقت املناسب
واملوضع املناسب ،إقامة للحجة ،وبيان وبرهان يأخذ بمجامع القلوب ،ويشنف
األسامع ،ويقرع العقول.
وقد كان رسول اهلل

يف كثري من األحيان جيعل خطبته أو ُجلها تلوة سورة

من القرآن ملا يشتمل عليه من ابتداء اخللق والبعث ،واحلساب ،واجلنة ،والنار،
والرتغيب والرتهيب.
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ْحن َع حن ُأ حخت هلا َقا َل حت:
الر ح َ
أخرج مسلم يف صحيحه َع حن َع حم َر َة بنحت َع حبد َّ
َي حو َم اجلُ ُم َعة َو ُه َو َي حق َر ُأ َِبا َع َىل
« َأ َخ حذ ُت ﭑﭒ ﭓ ﭔ م حن يف َر ُسول اهلل
ُج َعة ».
ا حملن َحب يف كُل ُ ُ

َقا َل حتَ « :ل َقدح ك َ
ّور
و َع حن ُأم ه َشام بنحت َحار َث َة حبن النُّ حع َامن
ّورنَا َو َتن ُ
َان َتن ُ
َواحدً ا َسنَت حَني َأ حو َسنَ ًة َو َب حع َض َسنَةَ ،و َما َأ َخ حذ ُت ﭑﭒ ﭓ ﭔ
َر ُسول اهلل
َّاس» (رواه
إ َّال َع حن ل َسان َر ُسول اهلل
َي حق َر ُؤ َها ك َُّل َي حوم ُ ُ
ب الن َ
ُج َعة َع َىل ا حملن َحب إ َذا َخ َط َ
مسلم)( .التنّور :ال ُفرن َُي َب ُز فيه).

و َع حن َص حف َو َ
ان حبن َي حع َىل َع حن َأبيه

َأ َّن ُه َسم َع النَّب َّي

َي حق َر ُأ َع َىل املحن َحب:

ﭦ ﭧ (رواه مسلم).
ومما ينبغي التنبيه له عند االستشهاد باآليات القرآنية يف اخلطبة ونحوها ما ييل:
 -1احلذر من اخلطأ يف تلوة اآلية ،فإن هذا مما يعيب اخلطيب ،ويفسد عليه
ُجال أفكاره ،وأُهية موضوعه ،ويصف السامع عن التأثر باخلطبة إىل التصحيح
والنقد ،وتتبع األخطاء ،فينبغي عىل اخلطيب حفظ اآليات التي يستشهد ِبا يف اخلطبة
وسليام ،فإن مل يتيرس له ذلك فلتكن مكتوبة يرجع إليها عند احلاجة ،حتى
حف ًظا دقي ًقا
ً
ً
ً
ارجتاال.
مرجتل خلطبته
ولو كان
 -2احلذر من قراءة اآلية بقراءة غري معروفة وال مشهورة لدى السامعني ،وإن
كانت قراءة سبعية ،فهذا من شأنه أن يشوش أذهان السامعني ،ويصفهم عن تدبر
املعنى إىل الوقوف عند اللفظ ،ومن كان حم َد ًثا للناس فليحدثهم بام يعرفون ،وليرتك ما
ينكرون.
 -6احلذر من االستشهاد باآلية يف غري موضعها ،وإنزاهلا عىل غري واقعها،
والتكلف يف ْحل اآلية عىل حادثة معينة ،أو عىل ُجاعة معينة ،أو واقع معني مما يعد من
التحريف ،وَتميل األلفاظ فوق ما َتتمل ،وعىل ذلك فل بد من االطلع عىل تفسري
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اآليات من كتب التفسري املعتمدة ،فل أقل من أن يطلع عىل تفسري واحد من هذه
التفاسري حتى يكون عىل علم بفهم السلف لآليات وتأويلها ،مما يقيه من التأويلت
الباطلة ،واألقوال الواهية يف ذلك ،وليحذر من االعتامد عىل تفاسري املبتدعني ،من
الباطنية ،واملعتزلة ،والصوفية ،والشيعة ونحوهم.
 -9احلذر من إقحام اآليات يف جمال املخرتعات احلديثة أو الصناعات
مرضيا من العلامء
والوسائل العلمية املستجدة ما مل يكن ذلك نصا أو معنًى
ً
راجحا ح
األخيار ،فإن ولوج ذلك الباب ال َيلو من التكلف والتعسف يف َلـي النصوص
كثريا من اخلطباء رغب ًة يف التميز،
وَتميلها ما ال َتتمل من املعاين ،وهذا باب يستهوي ً

وإعجاب الناس بسعة علمه ،وثقافته ،ودقة نظره ،واستنباطه للطائف املعرفة ،وهو أمر

حمفوف باملخاطر ،ربام فتح الباب للتأويلت الفاسدة ،والتجرؤ عىل اخلوض يف أمور
من العلم ال حيسنها.
أيضا من التكلف يف تطويع اآليات للمناسبات املختلفة سواء أكانت
 -5احلذر ً
مناسبات عامة أو خاصة.
ال يق ّل االستشهاد باحلديث النبوي أُهية عن االستشهاد بالقرآن ،فإن السنة
ملج َمله ،خمص َصة لعامه ،وال يستغني اخلطيب
شارحة للكتاب العزيز ،مفصلة ومبينة ح
عن دعم رأيه ،وتقوية حجته بحديث النبي املعصوم

 ،لكن عليه أن يراعي األمور

التالية عند االستشهاد باحلديث النبوي:
 -1جتنب التحريف يف املعنى والتكلف يف ْحل احلديث عىل غري ما حيتمله
معناه لتقوية رأي ،أو مذهب ،أو ُجاعة ،أو نصة فئة عىل فئة.
 -2جتنب ذكر األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،والواهية ،فإنه ال خري فيها ،وال
نور عليها ،بل إن ذكرها وْحلها وتبليغها إىل الناس له دور خطري يف نرش العقائد
الفاسدة ،والبدع والضلالت ،السيام وأن العامة ال متحيص وال تثبت لدهيم ،فرسعان
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ما تنترش مثل هذه األمور فيام بينها لتعلقها بالغرائب ،مع االستهانة بام يرتتب عليها من
مفاسد.
وال ُيعفي اخلطيب من التبعة أن يكون حسن النية سليم القصد ،هدفه التأثري يف
القلوب ،والرتغيب يف اإلصلح فإن الغاية املرشوعة ال تسوغ الوسيلة املحرمة ،وقد
وقع قوم من جهلة العباد واملتنسكة يف هذه اخلطيئة حيث زعموا أَنم يكذبون لرسول
اهلل

ال عليه ،ويكذبون لإلصلح ال لإلفساد ،ويكذبون حسبة للخري كام فعل نوح

بن أب مريم ،وهو الذي وضع األحاديث يف فضائل القرآن سور ًة سور ًة.
ويف الصحيح ُغنح َية عن الضعيف ،وال َيفى ما يف نرش األحاديث الضعيفة من
آثار سيئة عىل األمة يف عقيدهتا ويف سلوكها ،فكم من حديث ضعيف أو واه ،تناقله
الناس حمتجني به اعتامدا عىل إيراد اخلطيب له ،وكم من عادة تشبث ِبا الناس كان
مستندها حدي ًثا ضعي ًفا.
إن اخلطيب إذا مل يكن من أهل العلم فعليه أن يرجع إىل كتب احلديث التي
تقتص عىل األحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ،وصحيح مسلم ،أو الرجوع
جيا علم ًيا مبينًا فيها درجة
إىل الكتب املعتمدة التي تكون األحاديث فيها خمرجة ّتر ً
احلديث من الصحة والضعف.
وال جيوز العمل باحلديث الضعيف عند األئمة املحققني كابن معني والبخاري
ومسلم وابن العرب وابن حزم وابن رجب وشيخ اإلسلم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم،
وغريهم كثري.
املراد برضب املثل هنا َسوق الصور ،والقصص ،والوقائع املتشاِبة ،ليستدل

باحلارض عىل الغائب ،وباملحسوس عىل غري املحسوس ،أو باملحسوس من الصور
الوقائع عىل نظائرها وأشباهها ،واملقصود من رضب املثل تقريب األمر للمخاطب،
وترسيخه يف ذهنه لتحصل العبة والعظة من ذلك.
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لذا نجد أن القرآن الكريم أكثر من رضب األمثال ،ﭧ ﭨ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ (الروم.)55 :
ورضب اهلل

املثل بالعنكبوت ،والبعوضة ،والذباب ،وغري ذلك ،وكل أمثال

القرآن عظيمة مؤثرة ،تأخذ بالقلوب ،وهتز النفوس ،وجتسد املعاين يف صور ماثلة
للعيان كأن املرء حيسها ويلمسها بيده.
و حل َيحذر اخلطيب يف هذا من اإلكثار من األمثال الشعبية ،أو ذكر األمثال
الساقطة واملبتذلة ،وما يشتمل عىل سوء أدب ،أو إيذاء لألسامع ،فإن ذلك سيئ األثر
عىل النفوس ،وربام أدى إىل تثبيت وتأكيد مفاهيم اجتامعية خاطئة ،أو خمالفة للرشع،
ويكون اخلطيب بذكرها أحد املروجني والناَشين هلا.
تأثريا يف نفوس السامعني ما كان منتز ًعا من
وال ريب أن من أكثر األمثال ً
با عن مشكلهتم.
سائرا يف حياهتم مع ً
واقعهم لصي ًقا بعادهتمً ،
ومما يزين اخلطبة ،ويزيد من التأثر ِبا لدى السامع استشهاد اخلطيب بالشعر،
إن الشعر يف موضعه يشد السامع ويلهب عاطفته ،وحيرك نفسه ،ويف احلديث الصحيح
ْ ا
ا ْ ِّ ْ
َأ َّن َر ُس َ
ن َالشع َِر َ ِحك َم َة »(رواه
ن َ ِم َ
َق َالِ « :إ َ
ول اهلل
ب حب َن َك حعب
عن ُأ َ َّ
البخاري).
ومن أول أغراض الشعر أن يكون يف املواعظ ،واألمثال ،واآلداب،
واألخلق ،واحلث عىل اجلهاد أو اإلنفاق ،أو خلل اخلري املتنوعة ،وكذلك ما يرقق
القلوب من شعر الزهد ،والقناعة ،والتذكري باآلخرة واجلزاء.
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تعددت القصص يف القرآنية الكريم ،وتعددت أغراضها وفوائدها ،إذ فيها
تثبيت لفؤاد النبي
القرآن يوجه الرسول

 ،وموعظة وذكرى للمؤمنني ،وعبة ألول األلباب ،أو نجد
إىل أن يتخذ القصة مسل ًكا من مسالك نرش دعوته ،ووسيلة

يستخدمها يف توجيه الناس ،فيأمره بمخاطبة الناس عب قص قصص األولني عليهم،
حتى يكون هلم يف آثار السابقني عبة وهدى وموعظة حسنة ،فقال ﭨ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ (األعراف.)176 -
ومما يؤسف له حقا أن املنابر تكاد ّتلو من التذكري بام قصه القرآن الكريم من
القصص ،مع عظم العبة ،وقوة املوعظة فيها ،فإن اخلطيب البارع يستطيع أن ينزهلا عىل
واقع املخاطبني مع اإلجياز والتوجيه لتغدو أحداثها كأنام هي واقعة بينهم ،ماثلة أمام
أعينهم.
ومهام كانت القصة طويلة ،فإنه يستطيع أن َيلص إىل ُزبدهتا وخلصتها
بأسلوب بليغ وجيز ،وبأداء فصيح ال يتجاوز يف زمنه دقائق معدودة ،بل ربام رأى أن
األفضل توزيعها عىل أكثر من خطبة ،مع ربط بواقع الناس والتحذير من نقمة اهلل تعاىل
وأليم عقابه ،وشدة بطشه ،وبيان سنته يف املكذبني واملعرضني الغافلني ،ﭧ ﭨ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ (األحزاب،)62 :
وﭧ ﭨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ (فاطر.)96 :
إن اخلطيب البليغ ،والداعية املوفق ال ينبغي له أن يغفل عن هذه الذخرية
اجلليلة من بيان ما يذكر به ،فإن التذكري بالقصة تذكري بالقرآن ،وقوة بيانه ،وبلغة
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عرضه لألحداث ،وعواقب األعامل دون أدنى شائبة من ضـعف احلوار أو طروء
اخليال ،أو عدم مطابقة الواقع.
ﭧ ﭨ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ (األعراف .)7 -وﭧ ﭨ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ (األنعام.)57 -
إن من خصائص القصة القرآنية أَنا صاحلة للعتبار واالستشهاد يف كل زمان،
وال عجب فهي جزء من هذا القرآن الذي هو موعظة دائمة ،ورسالة خالدة ال تنفد
خزائنه ،وال تنقيض عجائبه.
وغريهم
خذ مثل من القصة القرآنية قصة (أصحاب اجلنة) الذين غرهم املالَّ ،

اجلشع والطمع ،فمنعوا حق املساكني الذين كان والدهم يوصله إليهم ،فلقد كان

للمساكني نصيب من العطاء عندما كان صاحب تلك اجلنة ح ًيا ،ثم ملا مات تآمر أبناؤه
فيام بينهم واستكثروا ما ينقطع هلؤالء املساكني من ماهلم ،فاتفقوا عىل أن يقطعوا الثمر
يف وقت مبكر من النهار حيث يأ َمنون تعرض املساكني هلم يف هذا الوقت الباكر.
وأقسموا اليمني عىل ذلك دون استثناء ،فباتوا عىل كيد وغدوا عىل حرد ،وإذا
بطائف من اهلل تعاىل يطوف عليها شجرة شجرة ،وثمرة ثمرة ،فل يبقي منها باقية،
فكأنه سبقهم إليها من رصمها وأتى عىل ثامرها كلها.
فانظر كيف قوبل مكرهم وشدة تعميتهم وتبييتهم لسوء النية ِبذا االنتقام
اإلهلي الرسيع ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ (يونس ،)21 :ثم
ّتلص القصة إىل العبة العظيمة :ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ (القلم:
.)66
ً
صارخا يف كل
تذكارا
أال ترى أن القصة يف أحداثها وعبهتا تصلح أن تكون
ً

جيل ألولئك الذين بطروا نعمة اهلل ،وبدلوها جحو ًدا ،وما نقموا إال أن أغناهم اهلل

555

فن اإلعداد واإللقاء

وشح حت قلوِبم ،ومنعوا
فأمسكت أيدهيم،
ووسع عليهم من فضله ،وبسط هلم الرزق،
ح
َّ
حق اهلل عبا َد اهلل ،وأخفوا الرش ومنعوا اخلري.
َّ
إنه نموذج من الكنود البرشي املتكرر ،تصلح له هذه التذكرة القرآنية يف كل
عص ،وهكذا كل القصص القرآين ،فإنه يصلح أن يكون عظة بليغة وتذكرة حالة إذا
أحسن ربطه بالواقع ،بأسلوب موجز ،وعرض حمكم.
ومما حيسن االستشهاد به يف اخلطبة ،وتنويه اخلطيب به بني احلني واحلني ما
يزخر به واقع غري املسلمني من تناقضات ،وما يعصف به من فساد وموبقات ،وآثار
مدمرة يف املجاالت الصحية ،واالجتامعية ،واالقتصادية ،تتمثل يف األمراض اجلنسية
الفتاكة ،وجرائم القتل ،واالغتصاب ،والرسقة ،وترويج املخـدرات ،وتفكك األرسة،
والروابط االجتامعية ،وغري ذلك مما يصلح أن تكون كل جزئية منه مدارا ملضمون
خطبة ،وحمورا للتوجيه والتذكري ،واستخلص العب.
ولكن ليحذر اخلطيب يف هذا املجال من التهويل واملبالغة ،واإلفراط يف وصف
تلك املجتمعات ،واالعتامد يف استقاء املعلومات ،واإلحصائيات عىل مصادر غري
موثوق ِبا ،أو جهات غري معتمدة.
وليكن قصده بيان عظمة اإلسلم ونعمته ،وسلمة املجتمع اإلسلمي من
أمراض االنحراف والشذوذ ،واإليدز ،وغري ذلك مما تعاين منه املجتمعات الكافرة
واخلارجة عىل دين اهلل تعاىل املتمردة عىل َشائعه ،وليست مهمة اخلطبة إيصال
املعلومات اجلديدة للناس ،بقدر ما هي تفعيل للسامعني ،وَتريك لنفوسهم ثم االنتقال
ِبم من حال التأثر إىل التغري واإلصلح.
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يشتكي كثري من اخلطباء من كيفية اختيار املوضوع ،وبعضهم ُيرجع سبب ذلك
إىل ندرة املوضوعات التي يمكن أن يتناوهلا اخلطيب وتناسب الكثري من الناس السيام
أن اخلطبة تتم كل أسبوع.
وقد يكون السبب الرئيس هلذه النظرة عند اخلطيب هي :قلة علمه ،وحمدودية
اطلعه ،وضعف نظرته إىل واقع الناس .وإال فإن اخلطبة لو كانت تتكرر يوم ًيا ملا
استطاع اخلطيب أن يعالج ُجيع املوضوعات التي حيتاجها الناس يف هذا العص املتغري،
الذي كثرت فيه الفتن ،فالناس حيتاجون إىل تقوية إيامَنم ،وترسيخ عقيدهتم ،والقضاء
عىل ما ّتللها من انحرافات من أقوال أو أفعال قد تناقضها بالكلية ،أو تنقص كامهلا.
والناس حيتاجون إىل تصحيح عباداهتم ،وحيتاجون إىل بيان احلكم الرشعي يف
كثري من املعاملت والعادات التي تتجدد باستمرار ،غري ما يفدُ إليهم من خارج
جمتمعهم ،وحيتاجون إىل احلث عىل مكارم األخلق والتنفري من مساوئها ،وإىل ترقيق
القلوب ،والتذكري باآلخرة ،...واملوضوعات كثرية جدً ا.

أ -مناسبات طارئة:
كحدث حيصل يف احلي أو البلد واشتهر وعرفه الناس؛ فهم ينتظرون من
أيضا قضايا املسلمني التي تشتعل بني حني وآخر:
اخلطيب رأيه فيام حدث ،ومنها ً
كقضايا فلسطني ،والعراق ،والصومال ،والشيشان ،ونحوها.
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وينبغي للخطيب أن يعالج مثل هذه املوضوعات معاجلة َشعية ،تبني حجم
القضية احلقيقي بل مبالغة وال هتوين ،ومن َث َّم يبني موقف املسلم يف هذه القضية ،وما

جيب عليه جتاهها ،فل يكفي جمرد عرضها.

ب -مناسبات متكررة بتكرر األعوام:
كرمضان واحلج وعاشوراء ،والتحذير من البدع املحدثة ونحوها.
وهذه املناسبات مرحية عند كثري من اخلطباء؛ إذ ال حيتاجون إىل إعداد خطب
جديدة يف موضوعاهتا ،ولربام حفظ الناس خطبهم فيها من كثرة ترديدها ،وأصاِبم
امللل منها.
بيد أن هذه املناسبات ُتقلق َمن هيتمون بخطبهم ،وحيبون التجديد يف

ويو ّدون إفادة الناس بكل وسيلة ممكنة.
موضوعاهتاَ ،

ولتليف التكرار يف كل عام يمكن تفتيت املوضوع الواحد إىل موضوعات عدة
يف كل عام يطرق اخلطيب منها موضو ًعا.
وباملثال تتضح الصورة :درج اخلطباء يف ثالث ُجعة من رمضان عىل احلديث
عن غزوة بدر الكبى ،ويقدمون هلا بمقدمة عن نص اهلل تعاىل لعباده ،وكون رمضان
شهرا للنتصارات واألجماد ،ويرسدون عد ًدا من املعارك التي وقعت يف رمضان ،غزوة
ً

بدر ،وفتح مكة ،وعني جالوت ،وفتح األندلس ونحوها ،ثم َيصصون اخلطبة بكاملها
عن غزوة بدر ،وهكذا يف كل عام.
ومن املمكن لتليف التكرار ُجع الغزوات واألحداث الكبى التي وقعت يف
أيضا تفتيت
رمضان ،واختيار واحدة منها يف كل عام للحديث املفصل عنها .ويمكن ً
الغزوة الواحدة إىل عدة موضوعات ،يف كل عام يطرق جان ًبا جديدً ا منها.
فغزوة بدر ا
مثًل يمكن إنشاء خطب عدة منها ،كل واحدة تتناول جان ًبا خمتل ًفا،
فتكون جمموعة من اخلطب موضوعاهتا كالتال:
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 -1رسد أحداث الغزوة كام يف كتب السري ،وهذا يعمله أكثر اخلطباء كل عام.
 -2وصف حال املسلمني قبل الغزوة (اهلجرة  -املطاردة  -املحارصة -
الضعف  -القلة  -اخلوف).
وحاهلم بعدها (ارتفاع معنوياهتم بالنص  -عز اإلسلم  -قوة املسلمني -
رهبة اليهود واملنافقني).
 -6وصف حال الفريقني املتقابلني :حال املؤمنني( :الدعاء ،احلامس للقتال،
التضحية والفداء ،التعلق باهلل تعاىل).
حال املرشكني (الكبياء ،حمادة اهلل ورسوله ،االعتداد بالنفس ،االغرتار
بالكثرة ،ممارسة العصيانَ ،شب اخلمر وغناء القينات ،كام هو قول أب جهل).
 -9تأييد اهلل

لعبادة املؤمنني( :النعاس ،املطر ،قتال امللئكة معهم ،وفيه

عدة أحاديث صحيحة ،الربط عىل قلوِبم ،تقليل العدو يف أعينهم) وخذالن الكافرين.
 -5احلديث عن مصري املستكبين حيال دعوة األنبياء

 ،ويكون رصعى

نموذجا عىل ذلك بذكر جممل سريهتم الكفرية وعنادهم ثم ما جرى
بدر من املرشكني
ً
هلم ،وفيه قصص مبكية من السرية.
فهذه مخسة مواضيع ،كل واحد منها يصلح أن يكون خطبة مستقلة ،وهذه
املوضوعات اخلمسة يف غزوة واحدة ،ومن تدبر فيها أكثر استخرج موضوعات أخرى.
والكًلم عن املولد النبوي ا
أيضا إىل عدة موضوعات منها:
مثًل يمكن تقسيمه ا
 -1بيان حقيقة حمبة الرسول

 ،وأَنا تكون باتباعه ال باالبتداع ،مع تقرير

وجوب حمبته من خلل نصوص الكتاب والسنة ،وأقوال السلف الصالح ،وبيان
العلقة بني حمبته وتطبيق سنته ،وهذا موضوع ثري جدً ا يمكن صنع عدة خطب فيه.
 -2تاريخ االحتفال باملولد النبوي ،وبيان أنه بدأ بعد القرون املفضلة يف املائة
الرابعة للهجرة عىل أيدي بني عبيد الباطنيني (الذين يدعون بالفاطميني) ،وظل قرنني
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من الزمن ال يعرفه أهل السنة ،حتى انتقل إليهم يف املائة السادسة عىل يد شيخ صويف
استحسن هذه البدعة وتبناها ،وبيان أن دوافع إحداث هذا املوضوع عند بني عبيد
كانت سياسية ،ومل تكن بدافع حمبة النبي

.

 -6ذكر املخالفات الرشعية يف احتفاالت املولد ،من الغلو يف الرسول
الذي قد يصل إىل حد الرشك ،إىل األناشيد واألهاجيز الصوفية ،إىل سائر املنكرات
األخرى :كاالختلط يف بعضها ،وكوَنا تنشد عىل أنغام املوسيقى أو الدفوف.
 -9التنبيه عىل أن االشتغال بالبدعة يشغل عن السنة ،وجعل املولد ً
مثل
لذلك ،فام يصف فيه من جهد ووقت ومال قد يصف عن كثري من السنن؛ بل ربام
رصف عن الفرائض ،وكثري ممن حيتفلون بتلك املوالد تظهر عليهم خمالفات َشعية،
ويعلم من سرية بعضهم تضييعه للفرائض ً
فضل عن املندوبات.
 -5أخذ جانب من سرية النبي

يف مولده أو بعثته أو غري ذلك ،ثم التنبيه

عىل بدعة االحتفال بمثل هذه املناسبات ،فهذه مخسة موضوعات كل واحد منها يصلح
ألن يكون خطبة مستقلة.
أيضا يمكن استخراج موضوعات عدة منه ،والسيام أنه
والكًلم عن عاشوراء ً
متعلق بقصة نجاة موسى

وغرق فرعون ،وهي أكثر القصص ورو ًدا يف القرآن،

وفيها جوانب كثرية يمكن أن تكون موضوعات ،ويف َناية كل خطبة منها يتم التنبيه
عىل ُسنية صيام يوم عاشوراء.
كذلك احلديث عن مراحل صوم عاشوراء ،وأنه كان واج ًبا ،ثم نُسخ الوجوب
السنية بعد فرض رمضان ،ثم يف آخر سنة قصد النبي
إىل ُّ

خمالفة اليهود ،وأمر

بصيام التاسع مع العاَش ،وذكر فضل صيام هذا اليوم ،وفضل شهر اهلل املحرم.
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وهكذا يقال يف بقية املوضوعات ،تطرح من جوانب متعددة ،كل جانب فيها
يكون خطبة؛ مما يكون سب ًبا يف إثراء املرشوع اخلطاب لألمة ،وإفادة السامعني ،والتجديد
يف املوضوعات التي يلقيها اخلطيب.
وهذه هي األكثر ،ويستطيع اخلطيب أن يضع هلا خمط ًطا يسري عليه ،ويشتمل
هذا املخطط عىل موضوعات عدة ،ويف فنون خمتلفة ،ومن فوائد ذلك:
 -1عدم حريته يف اختيار موضوع اخلطبة ،السيام إذا ضاق الوقت عليه.
 -2نضج املوضوعات التي يطرحها ،إذ قد يمر عليه شهور وهي تدور يف
خميلته ،وكلام حصل ما يفيده فيها من مطالعاته وقراءاته ق ّيده ،أو استذكره.
 -6سهولة بحثه عدة موضوعات ،إذا كانت يف فن واحد ،وتوفري كثري من
الوقت؛ ً
فمثل إذا كان يف خطته مخسة موضوعات يف العقيدة ،فإن جلسته لبحث واحد
منها كجلسته لبحثها كلها؛ إذ إن مصادرها واحدة ،ومظاَنا متقاربة.
 -9التنويع عىل املصلني وعدم إملهلم.
قسام
ويمكن تقسيم املوضوعات إىل أقسام كثريةَ ،يتار يف كل ُجعة منها ً
للحديث عن موضوع من موضوعاته.

يمكن أن يكون موضوع اخلطبة آية قرآنية جيعل املوضوع يدور حوهلا وحول
تفسريها ،وحول معانيها وما قال العلامء عنها ،ويربطها بواقع األمة وواقع الناس
وكثريا ما نجد هلذه املوضوعات أثرها الطيب وصداها الكبري؛
واحتياجاهتم اليومية،
ً

ألن القرآن العظيم ـ كام نعلم ـ هو القرآن املعجز الذي حوى اهلداية كلها واإلحكام يف
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األحكام عىل أتم وجه ،وهو الذي حوى البلغة من ُجيع أطرافها ،فربام كان شطر آية
ليس موضو ًعا خلطبة واحدة فقط بل لعدة خطب.
فلك أن تتصور موضو ًعا خلطبة اجلمعة ،يكون مداره يف شطر آية وهي قول اهلل
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ

ﭨ

(الرعد .)211 :وانظر إىل

مدلول هذه اآلية كم فيه من سعة ورحابة ،وكم فيه من تدليل واستشهاد ،وكم فيه من
َتليل للواقع وربط بسنن اهلل

يف هذا الكون ويف حياة الناس ،إىل غري ذلك من

اآلفاق الواسعة الكثرية.
وقس عىل ذلك آيات كثرية يمكن أن تكون موضو ًعا مثل قول اهلل ﭨ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
(البقرة .)251 :ومثل قوله ﭧ ﭨ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ (النور ،)61 :إىل غري ذلك من اآليات.
من أمثلة املواضيع القرآنية:
 - 1اآليات التي تتكلم عن صفات عباد الرْحن؛ فإَنا يمكن أن تكون
موضو ًعا لسبعة أسابيع أو عرشة أسابيع وألكثر من ذلك.
 -2آيات الوصايا مثل الوصايا العرش يف سورة األنعام ،والوصايا يف سورة
اإلرساء.
 -3القصص القرآين ،فيمكن أن تأخذ قصة نوح

وتأيت بأحداثها

ودروسها وعبها يف أربعة خطب إىل غري ذلك.
ويكون حمور املوضوع فيه حول حديث من أحاديث النبي
جامعة ألنه

أويت جوامع الكلم.

وهي أحاديث
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فهناك أحاديث كثرية يمكن أن تكون بذاهتا موضوعات خلطبة أو خطب
َْ
َ ََْ ْ َ
ك » وحديث وصية
ظ َ
ي َف َ
اهلل َ
ظَ َ
اح َف ِ َ
عديدة ،فحديث مشهور كحديث ابن عباسَ « :
َ
َ
َ َ ْ َ َْ
ا
َ
ا ِّ َ َ َ َ َ
َ
َ
ا
َانلاسَ
تَ ،وأتبِ ِع َالسيئة َاْلسنة َتمحهاَ ،وخالِ ِق َ
ملعاذَ « :ات ِق َاهللَحيثماَكن َ
النبي
َ
أيضا كذلك.
ِِبل ٍقَح َس ٍَ
ن » هو ً
وكذلك األحاديث التي فيها تعداد فيمكن أن تكون ً
جماال خلطب مسلسلة

طويلة ،كحديث النبي

يف السبعة الذي يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله،

يمكن أن يكون كل واحد من هذه األصناف موضو ًعا خلطبة مستقلة ،وهكذا أحاديث
َْ ْ َْ ا ََْ َْ
س » ،يمكن أن يكون كل واحد منها
خٍَ
لَ َ
اَق َب َ
خس َ
اغ َت َِن َمَ َ
كحديثَ « :
كثرية للنبي
معني.
مضمونًا ملوضوع ّ
يف أحاديثه كقصة الثلثة

أضف إىل ذلك جمال القصص التي قصها النبي

الذين آواهم الغار ،وقصة األعمى واألبرص إىل غري ذلك من القصص الكثرية التي
أيضا جمال رحب واسع طويل.
وردت يف قصة السنة النبوية املرشفة ،وهذا ً
وفيها موضوعات كثرية ،كأُهية التوحيد ،وأن من عقيدة املسلمني تطبيق َشع
اهلل

 ،وبيان خطورة الرشك ،وأنواعه ،والسحر ،واالستهزاء بالدين ،واحلكم بغري ما
.

أنزل اهلل

َيتار حد ًثا أو معركة يتحدث عنها أو عن جانب منها ،ويستخرج من ذلك
كثريا ،إذ فيه ارتباط
الدروس والعب .وهو ً
أيضا جمال مهم ونافع وحيتاج الناس إليه ً

بسرية النبي

وفيه تذكري باملعاين اإليامنية والدروس املستفادة من هذه األحداث

أيضا من أمور كثرية يف هذا املجال ،فهناك
والغزوات وربطها بالواقع إىل غري ذلك ً
وأحد يف
احلديث عن غزوة بدر يف السابع عرش من رمضان ،وعن الفتح يف الثامن منهُ ،
شوال ،وعن تبوك يف رجب ،وغريها من أحداث النبي

.
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وليس ذلك فحسب بل أحداث التاريخ كثرية ،فيام بعد حياته

يف مواقع

شتى كانت فاصلة يف تاريخ اإلسلم ،تبني كيف كان هذا الدين ـ عندما يلتزم به أتباعه ـ
ومعزا ملكانتهم ،وإذا ّت ّلوا عنه فإَنم حيل ِبم ما وقع
ونارصا هلم وراف ًعا لرايتهم
معينًا
ً
ً

ِبم يف آخر الزمان الذي َنح َيى بعض أمثلته ،وهذا جمال من املجاالت الواسعة.
ويبدأ ذلك بصحابة النبي

والتابعني من بعدهم وسلف األمة من علامئه

سري ناصعة ومواقف مرشفة وعلم غزير
وقوادها وأهل الرأي فيها الذين كانت هلم َ

وحكَم نافعة؛ فإن هذا جمال كبري جدً ا ،فمن حديثك عن صدق أب بكر ،إىل عدالة عمر،
إىل حياء عثامن إىل شجاعة عيل ،إىل علم ابن عباس ،إىل فقه معاذ ،إىل غري ذلك يف
صحابة النبي

و

.

ولك بعد ذلك جمال واسع يف حكَم احلسن البصي ،ويف زهد الفضيل بن
عياض ،ويف جهاد ابن املبارك وغريهم من التابعني ،وهكذا تنتقل بعد ذلك إىل األئمة
األربعة أب حنيفة ومالك والشافعي وأْحد بن حنبل ،إىل غري ذلك من الشخصيات من
قواد وعلامء األمة كابن تيمية وغريهم من العلامء.
وهذا يربط املنب بواقع الناس ،ونعلم ُجي ًعا أن هناك أحدا ًثا مستجدة ،ليس
املنب مكانًا لنرشة األخبار أو الستعراض األحداث بذاهتا ،ولكن كيف يستل منها
الدرس والعبة ،وكيف يبني بعض احلقائق املهمة من رضورة الوالء هلل وألوليائه
والباءة من أعداء اهلل ،وبيان تكالب األعداء عىل أ َّمة اإلسلم ،وبيان ما يواجه ذلك من

فرقة املسلمني ،وغري ذلك من بعض املواطن التي يمكن االستفادة منها بشكل جيد.

وهذا جمال مهم جدً ا ،فهناك النظام االجتامعي فيمكن أن يكون ً
جماال لعدد من
اخلطب واملوضوعات ،بد ًءا من اآلداب أو الرشوط أو املواصفات التي جاءت يف
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اإلسلم يف اختيار الزوجة ،ثم بناء األرسة ثم تربية األبناء ،هذا كله ثم العلقة باجلريان،
ثم العلقة بحقوق املسلم ،هذا كله يف نطاق النظام االجتامعي.
ثم بعد ذلك آفاق أخرى يف النظام االقتصادي والنظام السيايس والنظام
القضائي كل هذه األنظمة التي عندما يستعرضها اخلطيب بشكل واضح وبسيط،
أيضا بشكل واسع.
كثريا ويفيد نفسه ً
ومقرب للناس يمكن أن يفيدهم ً
وهو جمال واضح سواء من ناحية تأصيلها والكلم عنها وعن ربطها باإليامن
وربطها بالعبادة وأَنا جزء ال يتجزأ من هذا الدين ،أو برضب أمثلة منها بأن يكون
موضو ًعا عن الصب وموضو ًعا عن احللم وموضو ًعا عن األخلق األخرى كالوفاء
بالوعد وغريها من األخلق ،فهناك عدد كبري من هذه املوضوعات.
التي فيها ترقيق القلوب والتذكري باآلخرة وذكر أوصاف اجلنة ،وأهوال النار،
وصف أهلهام ،أعامل أهلهام ،الطريق املوصلة إليهام.
و الفتن وامللحم وأَشاط الساعة :وكل فتنة أو ملحمة أو علمة من علمات
الساعة الكبى صاحلة ألن تكون خطبة مستقلة ،بل ربام أكثر من خطبة ،لغزارة ما فيها
من نصوص ومعلومات َشعية.
وكذلك القيامة وأحواهلا :وفيها من املوضوعات يشء كثري:
الصاط ،امليزان ،البعث ،احلساب ،الصاط ،احلرش ،وغري ذلك مما يتعلق ِبذه
املوضوعات ،التي ُجيع الناس يف أ َم ّس احلاجة إليها ،واملوضوعات املتعلقة بتهذيب
النفوس وترقيق القلوب وتصفيتها وهتذيبها من األدواء واألمراض التي َتل ِبا هو

أيضا جمال واسع يف هذا الباب.
ً
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فيمكن أن تكون هناك املوضوعات املتعلقة ببعض األحكام يف الصلة وببعض
األحكام يف الطهارة والوضوء ،وببعض أحكام احلج عند احلج ،وبعض أحكام الصيام
يف وقت الصيام ،وبعض هذه املسائل التي يقع الناس فيها يف بعض القضايا ،من أمور
حياهتم العامة كموضوعات الربا وموضوعات بعض املعاملت غري الرشعية ،ال بد
أيضا أن يتناوهلا اخلطيب يف خطبه بني ف حينة وأخرى.
ً
التي يتحدث فيها عن منهج اإلسلم وعن رسالة اإلسلم وخصائصها ،وعن
املزايا واملحاسن الذي جاء ِبا هذا الدين ،فله أن يتحدث عىل سبيل املثال عن اإلنصاف
يف منهج اإلسلم ،وعن الوسطية يف منهج اإلسلم ،الوسطية التي تعني االلتزام
باإلسلم ككل وليس املقصود بالوسطية التمييع والتنازل عن ثوابت هذا الدين
العظيم.
ويمكن أن يتحدث عن الغزو الفكري الذي جاء من األعداء وكيف نواجهه،
وعن األفكار واملصطلحات واألحداث وموقف الرشع منها :كالديمقراطية ،والعلامنية
واحلداثة ،واحلضارة الغربية وموقف املسلم منها.
ومعنى ذلك معاجلة األخطاء يف السلوكيات عىل وجه اخلصوص؛ ألن الرتبية
هي التقويم لألخطاء وهذا جزء أسايس منها ،فيمكن باستمرار أن يكون هناك عرض
من خلل بعض املوضوعات لبعض األخطاء التي يقع فيها الناس عادة ،سواء كانت
بعض األخطاء يف احلياة االجتامعية أو يف احلياة املتعلقة بالناحية العلمية ،وارتباطها ِبذا
الدين ،وكذلك بعض األمور املتعلقة بالدعوة إىل اهلل

.
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هذه بعض املوضوعات الكلية ،ويمكن تقسيم كل موضوع منها إىل
موضوعات جزئية يف كل موضوع منها خطب كثرية.
فبإمكان اخلطيب أن يضع َتت كل جمال من هذه املجاالت عرشة عناوين،
فسيصبح عنده عرشين ومائة من املوضوعات والعناوين؛ ألن املجاالت املذكورة اثنا
عرش ً
جماال ،وعرشة مواضيع َتت كل جمال يصبح لدينا مائة وعرشين موضو ًعا ،تكفيه
أكثر من سنتني ،وحيتاج أن ينوع بينها فلذلك ضع عرشة شخصيات وعرشة أحداث،
وعرشة مناسبات وهكذا ستجد عندك قائمة واسعة لن َتتار بإذن اهلل يف اختيار
املوضوع بعدها.
فاخلطيب إذا عمل هذا التقسيم ،ورتبه يف خطة حمكمة؛ بحيث يتعرض يف كل
ُجعة ملوضوع من هذه املوضوعات فإنه ُي َعلم الناس جممل الرشيعة ،و ُي حطل حع ُهم عىل ما
حيتاجون إليه يف معادهم ومعاشهم ،ويريح نفسه بحص ذهنه عن االختيار يف موضوع
واحد بدل التشتت يف موضوعات كثرية.
وعىل كل حال فإن حرص اخلطيب ،وجدّ ه يف اختيار موضوعات خطبه،
كثريا ،كام
واستفادته من خطبه ،واستفادته من اخلطباء اآلخرين سيعينه يف هذا املجال ً

أن اطلع اخلطيب ،وغزارة علمه ،واجتهاده يف َتصيل العلم وطلبه ،ومعرفته بأحوال
قادرا
الناس ،وتلمس حاجاهتم ،وقربه منهم ،جيعله قري ًبا من قلوِبم ،عار ًفا ِبمومهمً ،
عىل معاجلة مشكلهتم ،يف كل أسبوع يصعد درجات املنب ،وَيطب فيهم وهم له

منصتون.
وإذا كان اخلطيب كذلك فإن املصلني سيشتاقون إىل اجلمعة ،وينتظرون
خطيبهم برغبة كبرية ،ويفرحون بإطللته عليهم ،مما جيعل اخلطيب قري ًبا من مستمعيه
وهذا حقيق بأن جيعل اخلطبة تؤيت ثامرها ،وتظهر فائدهتا التي َشعت من أجلها.
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إن موضوع اخلطبة هو ل ُّبها وروحها وبحسب املوضوع يكون أثر اخلطبة،
واخلطيب الذي يقدر سامعيه وحيرتمهم ويقدر أوقاهتم ويضن ِبا أن تضيع يف غري فائدة
حيرص غاية احلرص عىل موضوع اخلطبة وجيتهد غاية االجتهاد يف أن يكون موضوعها
ناف ًعا للناس ويتبدى فقه اخلطيب وحسن اختياره للموضوعات يف امللمح التالية:
مستحرضا اهلدف الذي
 -5استحضار اهلدف :إن من فقه اخلطيب أن يكون
ً

يريد أن يتوصل إليه بخطبته ويكون ذلك اهلدف مرشو ًعا وبحسب ذلك اهلدف يبني
خطبته وينظم عقدها ،ويكون مقتن ًعا بذلك اهلدف فيكون اختياره للموضوع ناب ًعا من
صلحيته للعرض عىل الناس ومقدار النفع املتوقع هلم منه ،ال أن يكون نا ًجتا عن اندفاع
عاطفي أو رغبة يف إرضاء ُجهور الناس فبعض اخلطباء ـ شعروا أو مل يشعروا ـ هيتمون
بطرح ما يريض الناس وما يرغبون فيه ،فيكون املؤثر يف اخلطيب الناس ،بينام املفرتض
العكس .ويمكن أن يِكون هناك نوعان من األهداف:
أ -أهداف بعيدة املدى:
بحيث جيعل اخلطيب يف احلي أو البلدة أو القرية جمموعة من األهداف يسعى
لتحقيقها يف حيه أو بلدته فريسم معامل للتغيري الذي ينشده وطرائق ملعاجلات الواقع يف
جمتمعه مراع ًيا يف ذلك املوازنة من جلب املصالح ودرء املفاسد ،ويكون وضع هذه
األهداف يف ضوء دراسته للبيئة التي يعيش فيها.
ب -األهداف اخلاصة بكل خطبة:
بحيث يكون اخلطيب قاصدً ا ألهداف يريد َتقيقها وغايات وأغراض يريد
الوصول إليها.
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 -5أن تكون اخلطبة صادرة من شعور قلبي صادق:
صادرا من شعور
إن أحسن اخلطب وأفضلها وأكثرها نف ًعا وفائدة ما كان
ً

اخلطيب وإحساسه بأُهية املوضوع وبمقدار حاجة الناس إليه ،فالداعية رحيم بالناس
مشفق عليهم.
 -5اختيار الوقت املناسب للموضوع:
إن من املداخل اجليدة للموضوعات اخلطابية يوم اجلمعة أن يكون السياق
الزمني داع ًيا هلا وإذا استغل اخلطيب ذلك الظرف كان خلطبته أثر كبري مثال ذلك :لو
كانت األمة يف حالة خوف ويف خضم أمر عظيم دُهها فركنت إىل القوى املادية فخطب
املوضوع يف
اخلطيب عن التوكل عىل اهلل وأُهيته وأن اّتاذ األسباب ال ينايف ذلك َل َوقع
ُ

ور ّد الناس إىل املوقف الرشيد.
نفوسهم موقعه ،و َل َرسخ يف األذهان َ

ومن مراعاة الوقت أن َيتار لكل موسم ما يصلح له ،فلرمضان من اخلصائص
ما ليس لغريه من الشهور ،وفيه من الوظائف الرشعية ما ليس يف غريه فتكون اخلطب
يف ُجـ َمعه مراعية للظرف ،وليس من احلكمة يف يشء أن َيطب اإلنسان بعد َناية
الظرف املناسب للموضوع عن املوضوع (فقد خطب أحد اخلطباء عن ليلة القدر يوم
الثلثني من رمضان ،وليس هناك أمل بإدراك هذه الليلة يف تلك السنة).
 - 5الرتكيز عىل األساسيات والقضايا الكلية:
ومن فقه االختيار الرتكيز عىل األساسيات والقضايا الكلية ،وعدم تضخيم
اجلزئيات عىل حساب الكليات األصول.
ومع أن هناك بعض اجلزئيات أو الفروع التي َقد يرى اخلطيب وجوب بياَنا
للناس ،إال أنه البد من التأكيد عىل ربط تلك اجلزئية بالكليات العامة ،وهذا الربط له
أثره يف بيان حكم األمر والنهي واحلض عىل االلتزام باألمر ،واجتناب النهي ،وإذا
أمورا كلية كان ذلك أدعى لقبول القول.
جعل اخلطيب مدخله إىل اجلزئيات ً
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مثال ذلك :تكلم خطيب عن حلق اللحية وحرمة ذلك بالنصوص ،ونقل
ً
جاعل املدخل من خلل قضيتني:
أقوال أهل العلم ،وتكلم آخر عن نفس املوضوع
األوىل :وجوب تعظيم السنة والتزام أمر النبي

.

الثانية :حرمة التشبه بالكفار ،وعزة املسلم بمظهره ودينه وشعائره الظاهرة،
أصل هذين املوضوعني فكان خلطبة الثاين من األثر
ودلف إىل موضوع اللحية بعد أن َّ
يقول
والقبول ما ليس خلطبة األول .وهذا الربط موجود يف النصوص ذاهتا فالنبي
ا َ َ ََ
ِّ
ا
ْ َ َ ْ
َ
بََ
َ
ْ
َ
ُّ
ار َ
ب َوأوفواَالل َ
ار َ
َشكِ َ
يف أمر اللحية « :خالِفوا َالم ِ
ح » « ،جزوا َالشو ِ
ْيَ،أحفواَالشو ِ
َوأَ ْرخواَاللِّ َ
حَ َخالفواَ َ
وس » (رواُها مسلم) .فأكد عىل موضوع املنع من التشبه.
المج َ َ
َ
ِ
 - 5احلرص عىل عدم التكرار إال حلاجة:

ينزع بعض اخلطباء إىل تكرار خطبهم كل سنةً ،
ميل إىل الدَ َعة ورغب ًة عن
أسريا لبضعة مواضيع قد تكون هامة وقد ال تكون ،ليطلع ِبا
البحث واالطلع؛ فيقع ً

عيل الناس كل أسبوع مما حيدث امللل لدى اجلمهور الذي يعاين من تكرار اخلطب التي
ال جديد فيها ،ويؤدي إىل إهدار قيمة هذا املنب اخلطري.
ومن التكرار:
أ -تكرار اخلطبة الثانية :إذ يلتزم البعض خطبة واحدة حمفوظة ال تتغري وال
السنَّة ،فهو أخذ لوقت الناس بدون فائدة ،بل يسمعون
تتبدل طوال العام وهذا مل َير حد يف ُّ
كل ًما حفظوه لكثرة ترداده.

نعم من املرشوع أن يذكر يف خطبه بعض اجلمل اجلامعة التي كان يكررها
َ
َ
َ
َْ
َ ا َْ
ري َالهدى َهدى َُم ام ٍَدَ،
يث َ ِكتَابَ َاهللَ َ ،وخ َ
ري َاْل َ ِد ِ َ
ن َخ ََ
مثل قوله « :ف ِإ َ
رسول اهلل
َ َ ُّ ْ
ْ َ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ ٌ
كَبِدع ٍَةَضَّلل َة »(رواه مسلم).
ورَُمدثاتهاَ،و َ
شَاْلم َِ
و َ
ولكن ذلك ملا َتويه هذه اجلمل من الوصايا اجلامعة الشاملة وأما ترديد غريها
السنَّة فغري حممود.
مما مل َتر حد به ُّ
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ب -تكرار اخلطب يف املناسبات:
ففي رمضان َيطب اخلطيب يف األول عن البشارة برمضان ،ثم ُي َثنّي بالكلم
عن أحكام الصيام ،ثم ُي َث ّلث بالكلم عن العرش األواخر وفضلها وَيتم بالكلم عن
أحكام صدقة الفطر.
وكل ذلك خري ولكن يمكن أن ُي ّنوع اإلنسان بني السنني فيخطب ً
مثل عن
القرآن ورمضان ،وعن غزوات الرسول يف رمضان ،وعن استثامر رمضان يف إصلح
الذات ،وعن استثامر رمضان يف إصلح اآلخرين ،فيُنوع يف خطبه ليتحقق بذلك
خصوصا أَنم يسمعون الكلم عن األحكام من خلل أحاديث بعد
استفادة الناس،
ً
صلة العص يف املساجد.
 -5التبكري باالختيار:
إن اخلطيب إذا بكر يف االختيار كان ذلك أدعى لضبط املوضوع ،حيث يصبح
ويدون بعض امللحظات عنه،
ُها للخطيب طوال األسبوع ،يبحث عن مراجعه،
ّ
ً

ويستفهم ،ويسأل أهل العلم عن جوانبه املستغلقة ،فيخرج املوضوع وقد تم نضجه
واستوى عىل سوقه.
ويزداد األمر جودة إذا كان اخلطيب قد وضع ُسلام ألولويات ما َيطب عنه،

وحرص عىل إجياد دفرت ملحظات خاص يدون فيه ما يأيت عىل باله من موضوعات
يراها جديرة بالطرح.
 -7الشمولية:
إن اإلسـلم دين شامل ينظم احلياة كلها ،وهذا الشمول سمة من سامته
الرئيسة ،وخطيب اجلمعة حني َيتار موضوعاته للناس جيب أن يراعي هذه السمة فل
يكون موغل يف بيان جانب من اجلوانب يركز عليه ويغفل ما سواه.
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إن الناس حيتاجون إىل بيان أمور االعتقاد ،وحيتاجون إىل تعليم األحكام

الرشعية يف العبادات واملعاملت واألحوال الشخصية ،كام حيتاجون للوعظ والرقائق،
بل وإىل بيان أحوال األمم السابقة وما جرى بينهم وبني أنبيائهم واستخلص عب تلك
األحداث ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ (يوسف.)111 :
واهللّ

ساق قصصهم يف القران الكريم ليكون يف ذلك العبة والذكرى

للمؤمنني ،وأمر رسول اهلل

أن يذكر الناس بأيام اهلل فقال ﭨ ﯘ

ﯙ ﯚﯛ (إبراهيم.)5 :
مهتام بأمر فريكز عليه،
ومن امللحظ أن اخلطيب قد يكون
ً
متخصصا يف أمر أو ً
متخصصا يف الفقه فتكون خطبه كلها فقهية ،أو واع ًظا فتكون جل خطبه عن
كأن يكون
ً
املنكرات ،و َقد تكون نفسه مائلة إىل جانب فريكز عليه ،فتجد من اخلطباء من هو دائم

الرتهيب والتخويف ومن هو دائم الرتغيب ،ومن حكمة اخلطيب أن جيمع يف خطبة بني
الرتغيب والرتهيب ،وبني التعليم والوعظ ،وبني األمر باملعروف والنهى عن املنكر.
إن اخلطيب الذي يقدر العمل الذي يقوم به ،هو ذلك الرجل الذي يعتني بام
يقول وحيرض ملا يقول.
مراحل العمل يف إعداد اخلطبة يف:
 -5القراءة يف املوضوع:
بعد اختيار املوضوع الذي َيو ّد اخلطيب طرحه حيسن به أن يقرأ ما كتب عن
املوضوع ،أو بعض ما كتب ،فمن شأن تلك القراءة أن تثري اخلطبة وجتعل اخلطيب ُملام
قارصا عىل جمرد اخلطبة بل ربام ُسئل عن جوانب من
بجوانب املوضوع ،إذ ليس األمر
ً

املوضوع.
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 -5مجع النصوص:
إن اخلطيب حني َيطب عن موضوع إنام يريد بيان حكم اهلل

فيه ،أو يريد

ألوليائه وما أعد ألعدائه ،أو يريد بيان صفات اهلل

أو أسامئه ،أو

بيان ما أعد اهلل

غري هذه املوضوعات التي قيامها عىل معرفة ما قال اهلل

وقال رسوله

.

ويبدأ اخلطيب بجمع اآليات القرآنية الكريمة املتعلقة ِبذا املوضوع ،ويستعني
عىل ذلك باملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم أو ببامج احلاسب اآللً ،
فمثل إذا
أراد أن َيطب عن التقوى رجع إىل املعجم ليستخرج اآليات الدائرة حول هذا
املوضوع.
ثم جيمع األحاديث النبوية املتعلقة باملوضوع.
وال يعني ُجع هذه النصوص أن يذكرها كلها يف اخلطبة ولكن اطلعه علبها
تأثريا يف نفوس الناس.
جيعله ُملام بأطراف املوضوع ليطرحه من اجلهة األكثر ً
 -5الرجوع إىل أقوال أهل العلم:
وتبدأ هذه املرحلة بالرجوع إىل أقوال املفرسين لآليات التي اختارها اخلطيب،
أيضا.
َشاح احلديث ً
والتي تعالج املوضوع الذي يطرحه ،ثم الرجوع إىل ُ ّ
وبعد ذلك يراجع كتب أهل العلم يف مظان املوضوع الذي يطرحه ،فعىل سبيل
املثال إذا كان املوضوع عقد ًيا رجع إىل كتب العقيدة ،واستفاد من فهارس تلك الكتب
للهتداء ملا يريد ،وإذا كان املوضوع فقه ًيا رجع إىل كتب الفقه .وإذا كان املوضوع يف
اآلداب رجع إىل كتب اآلداب ،وقد يكون يف املوضوع كتاب مفرد ،فإن كان فذلك
أفضل وأنفع للخطيب.
ثم إذا كان املوضوع عن ظاهرة معارصة حسن باخلطيب أن يراجع كلم
املعارصين ،ويذكر بعض اإلحصائيات التي تزيد املوضوع ثرا ًء والسامع إقنا ًعا.
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 -5ضم املوضوع يف نسق واحد:
وبعد مرحلة اجلمع هذه يضم اخلطيب زبدة ما ُجع يف نسق واحد ،فيضع

خمط ًطا لألفكار التي يريد طرحها ،ويكتب خطبته بناء عىل هذا املخطط ويراعي تسلسل
األفكار ،وترابط اجلمل والعبارات.
 -5وحدة املوضوع:
إن مما يساعد عىل الفهم ملا ُيقال يف خطبة اجلمعة توحيد الفكرة التي يدور
مسحا جلملة
عليها موضوع اخلطبة؛ إذ من امللحظ :أن بعض اخلطباء جيعلون اخلطبة
ً
من املوضوعات وهذا خطأ إال يف املناسبات العامة التي ُيراد فيها التذكري كاألعياد
وخطبة عرفة ونحوها ،وتعدد موضوعات اخلطبة واالستطرادات الكثرية فيها باخلروج
من موضوع إىل موضوع له عدة مساوئ من ضمنها:
أ  -تشتيت ذهن السامع وجعله يف حرية من أمره ،فل يستطيع الرتكيز يف الفهم
فيخرج بدون فائدة واضحة قيمة مما سمع.
بعضا.
ب  -ازدحام املوضوعات يف ذهن السامع وكثرهتا بحيث ُينيس بعضها ً
جـ  -أن من شأن اخلطبة التي تعا َلج فيها موضوعات عدة أن تكون املعاجلة ملا
يطرح فيها معاجلة سطحية مسحية عاجلة ال تضع كام يقال (النقاط عىل احلروف)
فتوجد إشكاالت يف ذهن السامع ال جيد إجابة هلا بعكس الرتكيز عىل فكرة أو موضوع،
فمن شأن ذلك أن جيعل اخلطيب يويف املوضع حقه.
 -5ترابط أجزاء اخلطبة:
إن تنافر جزئيات اخلطبة ينفر السامع وترابطها يربط عىل قلب السامع وعقله
فيتحقق له الفن ،ومما حيقق ذلك الرتابط ما ييل:

555
أ  -أن يقسم اخلطيب اخلطبة بشكل منظم فإذا طرح القضية التي هلا جوانب
عدة فصلها بحسب تلك اجلوانب ورقمها فيقول :اجلانب األول ...اجلانب الثاين...
وهلم جرا.
وإذا استدل بجملة أدلة رقمها فقال :الدليل األول ..الدليل الثاين.
ً
تسلسل علم ًيا يسهل عىل الناس الفهم ،فإذا
ب  -أن تكون اخلطبة متسلسلة
تكلم اخلطيب عن ظاهرة اجتامعية ّ
شخصها قبل بيان احلكم.
جـ  -أن ينتقل من احلقائق املعلومة عن اجلميع إىل ما يريد احلديث عنه ،وال
يطيل الوقوف عند ما يتفق عليه الناس ،فإذا تكلم عن املوت فإنه ال حيتاج إىل مزيد كلم
واقع ال حمالة ،ولكنه حيتاج إىل حث الناس عىل العمل ملا بعد املوت،
حول أن املوت
ُ
فتذكريهم به إنام هو من أجل احلث عىل العمل.
ُجع متعددة ليعالج املوضوع من ُجيع
د  -أن جيعل املوضوع الطويل
مقسام عىل ُ َ
ً

جوانبه وال يكون ذلك إال للموضوعات التي البد من علج ُجيع جوانبها والتي
تَكتسب أُهية خاصة.
 -5مراعاة قدرة اخلطيب عىل البيان:
إن العلم درجات ﭧ ﭨ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ (يوسف،)76 :
واهلل

قد أمر نبيه أن يسأله أن يزيده علام فقال ﭨ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ (طه:

قادرا عىل كل املوضوعات التي يريد طرحها إما لقلة علمه يف
 ،)119وليس اخلطيب ً
اجلملة وإما لقلة علمه يف موضوع معني ،فإذا رأى اخلطيب من نفسه ذلك فعليه أال

يتكلم يف موضوع هو غري قادر عىل بيانه وتوضيحه أو غري عامل بجوانبه التي جيب
طرحها عىل الناس.
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وحني يوجد ذلك فاألفضل أن يستعني اخلطيب بكتاب فيه خطب لعامل موثوق

فيخطب بام فيه ،وال ينشئ كل ًما يف موضوع ال حيسن هو الكلم فيه واهلل

يقول:

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ (التغابن ،)16 :هذا إذا مل يكن ثمة قادر عىل اخلطابة ،وإال فالقادر
أحق باخلطابة.
 -5مراعاة قدرة الناس عىل الفهم:
إن الناس تتباين عقوهلم ،وّتتلف فهومهم ،فهم عىل درجات يف الفهم،
كثرا ،فكان واج ًبا عليه مراعاة قدرة الناس عىل فهم ما يقول
أناسا ً
واخلطيب َياطب ً
لئل يصري ذلك القول فتنة هلم ،مثال ذلك :تكليم الناس يف دقائق العلوم وصعاب
املسائل التي التصل إليها أفهامهم وال تدركها عقوهلم ،كمن حيدث عوام الناس بدقائق
املسائل يف القضاء والقدر وهي مسائل ال يصلح ذكرها لعوام الناس وال يدركها إال
خواصهم.
ون؛ َأ َُت ُّب َ
َّاس ب َام َي حعر ُف َ
ون َأ حن
فعن عيل بن أب طالب
قالَ « :حد ُثوا الن َ
ُيك ََّذ َب اهللُ َو َر ُسو ُل ُه »(رواه البخاري) .فنهى عن َتديت الناس بام ال يعقلون حتى ال
يؤدي ذلك إىل تكذيب اهلل

ورسوله

.

حت
و َع حن ُع َب حيد اهلل حبن َع حبد اهلل حبن ُع حت َب َة َأ َّن َع حبدَ اهلل حب َن َم حس ُعود
َق َالَ « :ما َأن َ
وهل ُ حم إ َّال ك َ
ب ُم َحدث َق حو ًما َحدي ًثا َال َت حب ُل ُغ ُه ُع ُق ُ
َان ل َب حعضه حم ف حتنَ ًة » (رواه مسلم).
إن َتديت الناس بام ال يعقلون وال يدركون يؤدي إىل نتائج سيئة منها:
أن يفهم السامع الكلم عىل غري وجهه فيفتن بأحد أمرين:
أ  -التكذيب باحلق.
ب  -العمل بالباطل.
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إن من احلكمة املأمور ِبا يف قوله ﭨ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ (النحل .)125 :مراعاة احلال واملقام.
وحيسن باخلطيب:
 -5مراعاة أحوال األمة العامة:
إن األمة متر بأحوال خمتلفة كل حال تستدعى من اخلطابة ما يناسبها ،فإن حالة
احلرب تستدعي من الرتكيز عىل موضوعات معينة ما ال يستدعيه حال السلم ،فريكز
اخلطيب عىل الصب ،وُجع الكلمة ،واجلهاد ،والتوكل عىل اهلل ،وعدم الركون للكافرين.
كام أن حال األمن والرغد تستدعي التذكري بالنعم واألمر بالشكر والتحذير من
كفرا وأحلوا قومهم دار
كفران النعم ،وبيان قصص السابقني الذين بدلوا نعمة اهللّ ً
البوار.
 -5مراعاة حال املصلني يف املسجد:
إن املساجد َيتلف روادها باعتبارات كثرية وعليه فإن املسجد الذي يرتاده
مدرسو اجلامعات غري الذي يرتاده طلِبا واملسجد الذي يرتاده العامل غري املثقفني غري
الذي يرتاده املتعلمون ،واملسجد الذي يرتاده الزراع غري املسجد الذي يرتاده الصناع.
فمن احلكمة أن َيتار اخلطيب من املوضوعات ما يتناسب مع املصلني ،بل قد
يكون موضوع واحد ُيعا َلج من أوجه عدة بحسب حال املصلني ،فالزكاة يركز فيها عند
املزارعني عىل زكاة الزروع والثامر ،وعند التجار عىل زكاة األثامن وعروض التجارة
وهكذا.
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 -5املوازنة بني البشارة والنذارة:
إن بعض الناس يكون ذا طبيعة نفسية مائلة إىل جانب التبشري أو جانب
التخويف ،فيؤثر ذلك عىل خطبه ،فيميل ً
مثل إىل جانب اإلنذار والتخويف دو ًما ،فنراه

يشيع يف الناس ـ عىل سبيل املثال ـ الكلم عن فساد الناس وضياع الدين واندراس
َشا وأن األعداء يملكون زمام العامل ...إلخ.
السنن ،وإن مستقبل الناس يزداد ً
وهذا االقتصار يبعث اليأس يف النفوس وحيطم حيوتيها ونشاطها للعمل
اإلسلمي ،واحلكمة أن يوازن اإلنسان بني البشارة والنذارة ،ولذلك ُجع اهللّ للرسول
بني هذين العملني فقال ﭨ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ (البقرة:

 ،)216ﭾ ﭿ ﮀ (النساء .)216:فهم يبرشون يف مواضع البشارة،
وينذرون يف مواضع النذارة ،وجيمعون بينهام يف مواضع اجلمع.
إن حاالت اإلنذار حيتاجها الناس عندما يركنون إىل الدنيا وحظوظها فهو
رأسا ،وأما التبشري فإنه يتوجه للمتقني
أسلوب ّتويف مع من مل يرفع بدين اهلل ً

الطائعني.

وحيتَاج الناس للتبشري وبعث األمل يف النفوس حني االضطراب والضعف
مضطربا بعد نزول الوحي عليه برشته أم
واخلوف والبلء ،ولذلك ملا كان النبي
َا
لَكَ
َ
بام ُيزيل عنه دواعي االضطراب وأسباب اخلوف فقالت:
املؤمنني خدجية
َ
َ َ َ َْ
َ
ا َ
َْ ْ َ
ا َ
َ ْ َ
َ ْ
ك ََلَصلَ َ ا
يثَ ،وَت ِملََ
الر ِح ََمَ َ ،وتصدقَ َاْل ِد َ
يك َاهلل َأبَدا؛ َف َوا َِ
ي ِز َ
ًل َ َ
هلل َ َ
َش َف َوا َِ
أب ِ َ
هلل َإِن َ ِ
َ
ْ َا
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ا
ْ
ْ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ق » (رواه
ب َاْل َ َ
َع َنوائِ ِ َ
فَ ،وت ِعْيَ َ َ
ومَ ،وتق ِري َالضي َ
كَ ،وتك ِسبَ َالمعد َ
ال َ
البخاري).
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يبرش أصحابه بالرفعة والظهور عىل األديان وهم يف أشد
وكان النبي
ْ
َ
َ ِّ ْ َ
ا َ
ا
السنا َِءَ
 :ب َ
حاالت الضعف ،وأعداؤهم متسلطون عليهم فقد قال
َشَه ِذ َهَِاْلم َةَبِ
َْ
َ ِّ ْ َ َ ِّ َ ا ْ َ ا ْ
ْ
ض » (رواه اإلمام أْحد ،وصححه األلباين).
ِفَاْلر ِ َ
ْيَ ِ َ
ك َِ
َصَو
ينَوانل َِ
والرفع َِةَوادل َِ
اَلم ِ
إن املوازنة بني البشارة والنذارة من احلكمة يف الدعوة التي أمر اهلل

اتباع سنة سيد املرسلني

ِبا ومن

وفيه مراعاة ألحوال الناس ونفوسهم.

وهنا جيب التنبيه إىل أمر ،وهو أن بعض الناس يذكر يف سياق الرتهيب من جرم
ً
حمموال عىل
أو ذنب بعض آيات الوعيد ،ثم يعقب يف خطبته ببيان أن ذلك الوعيد ليس
معناه املتبادر ،وإنام ال بد له من تأويل مثال ذلك:
ْ
ٌ
َ
وقَ َ ،وقِتَالَ َكف ٌَر » (رواه
حديثِ :سبَابَ َالم ْس ِل َِم َفس َ
قد يذكر اخلطيب
البخاري ومسلم) ،فيذكر قول السلف يف معنى احلديث وأنه ليس الكفر املخرج من
امللة ،وهذا حق ،ولكنه ُي حضعف أثر احلديث يف النفوس ،ولذلك لو فرق بني حال
التعليم وحال الوعظ وأنه حني الوعظ ُتذكر نصوص الوعيد كام جاءت ،وأما يف حالة
التعليم وبيان احلكم فل بد من البيان.
 -5املوازنة بني املصالح واملفاسد:
إن اخلطيب بحاجة إىل فقه املوازنة بني املصالح واملفاسد ومعرفة رتب املصالح
واملفاسد حتى يوازن بني مصلحة كلمه وما قد يرتتب عليه من املفاسد ،وذلك أن قيام
الرشيعة إنام هو عىل جلب املصالح ودرء املفاسد.
وهذه املصالح واملفاسد فد ّتتلط فيكون الفعل الواحد أو القول الواحد
مصلحة من وجه ومفسدة من وجه آخر ،أو مصلحة مشوبة بيشء من املفاسد أو
العكس أو هي مصالح أو مفاسد يف حال دون حال.
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وتعارض املصالح واملفاسد عاجله الشارع فأمر:
أ  -بارتكاب أدنى الفسادين للسلمة من أعلُها.
ب  -وبإهدار إحدى املصلحتني لتحصيل أعلُها.
ت -وبتقديم درء املفاسد عىل جلب املصالح.
ث  -وبالنظر يف مآالت األمور وعواقبها.
ولذلك فإنه جيب عىل اخلطيب أال يدفع الفساد بمفسدة أعظم إذ ال جيوز رفع

الفساد القليل بالفساد الكثري ،وال يدفع أخف الرضرين بتحصيل أعظم الرضرين ،فإن
الرشيعة جاءت بتحصيل املصالح وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها بحسب اإلمكان،
ومطلوِبا ترجيح خري اخلريين إذا مل يمكن أن ُجيمعا ُجي ًعا ،ودفع َش الرشين إذا مل
يندفعا ُجي ًعا.
إن موضو ًعا من املوضوعات قد ال يصلح أن يعرضه اخلطيب يف وقت أو حال
ملا يرتتب عىل عرضه من مفاسد ،بينام لو عرضه يف وقت آخر أو حال أخرى كان
مصلحة خالصة ،والفقيه من وازن بني املصالح واملفاسد ،فقال حني حيسن القول،
ف.
حي ُسن ال َك ّ
و َك َّ
ف حني َ ح
 -5املوازنة بني اجلانب العاطفي واجلانب العقيل:
إن بعض اخلطباء تصطبغ خطبتهم بالصبغة العاطفية البحتة ،فل تراه جيتهد
إلقناع الناس بام يقول ،وبعضهم تصطبغ خطبه بالصبغة العقلية البحتة فل يثري عواطف
ذميم.
طريف ح
قصد األمور ُ
الناس ،وكل َ ح
إن خطبة اجلمعة حيرضها أناس ّتتلف أقدارهم العلمية والعقلية وكلهم يف
الغالب يقف موقف املتلقي من اخلطيب فكان واج ًبا عىل اخلطيب أن يتثبت مما يقول:
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 -1التثبت من صحة النص الرشعي:
فيجب عىل ناقل النص من السنة التثبت من صحته ،ألن اخلب عن رسول اهلل
ككذب أحد عىل من سواُها،
خب عن اهلل  ،وليس كذ ًبا عىل اهلل ورسوله
َ
َ
َ
ا
ا َ ا ْ
سَ
ل َ لي َ َ
ن َك ِذبا َع َ
يقول :إِ َ
قال :سمعت النبي
فعن املغرية بن شعبة
ْ
ََ َ
ْ
َ
َ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ا
ار » (رواه البخاري
ن َانلا َِ
ل َمتَ َع ِّمدا َفليَتبَ اوَأ َ َمق َعدهَ َ ِم َْ
ب َ َع اَ
ن َكذ َ َ
َع َأ َح ٍَد؛ َ َم َْ
بَ َ
كك ِذ ٍ َ
َ َ ْ
َ ْ َ ْ َ
لَ
ل َ َما َل َْم َأق َ
ل َ َع اَ
ن َيق َ
يقول :م َ
قال سمعت النبي
ومسلم) .وعن سلمة
َ َََْاْ َ ْ َ َ
ْ
ا
ار » (رواه البخاري).
نَانل َِ
فليتبوَأَمقعدهََ ِم َ
فعىل اخلطيب إذا أراد أن َيطب أن يتثبت من صحة األحاديث وذلك بمعرفة
خمرجيها ،فإن كانت يف البخاري ومسلم أو أحدُها كان ذلك دليل عىل صحتها وإن
كانت يف غريُها اجتهد يف البحث عن أقوال أهل العلم يف الكلم عن احلديث.
نصوصا غري صحيحة من اعتامدهم
ولقد أت َى كثري من اخلطباء الذين ينقلون
ً

عىل املجاميع املعروفة باحتوائها عىل الصحيح والضعيف بل وما دونه ،ككنز العامل

والرتغيب والرتهيب ،وما انتشار كثري من األحاديث املوضوعة املحفوظة يف أذهان
الناس إال بسبب تساهل بعض اخلطباء والوعاظ ونقلهم هلا دون تثبت وتبني.
وعىل اخلطيب أن يستعني بالكتب التي تبني مدى صحة احلديث ،فل يكفي
ً
مثل أن يذكر الكتاب أن احلديث رواه أبو داود أو الرتمذي أو النسائي أو ابن ماجه
ً
مثل ،بل البد أن يذكر أن احلديث صحيح أو حسن أو ضعيف؛ ألن هذه الكتب
وأمثاهلا فيها الصحيح والضعيف بل واملوضوع.
صحيحا من جهة
 -5التثبت يف الفهم ووجه االستدالل :إن النص قد يكون
ً
النقل ولكن الفهم املقلوب لذلك النص حييل املراد.
فكم م حن َعائب ً
صحيحا وآ َف ُته م َن ال َف حهم السقيم
قوال
ً

555

فن اإلعداد واإللقاء
وقد يأخذ من النص داللة وهو غري مصيب ،ولو راجع أقوال املفرسين

وَشوح العلامء لكتب احلديث لوقع عىل خبري بام ُيؤخذ من النص وما يستفاد منه.
وأما االعتامد عىل ما يتبادر إىل الذهن من النص ،فذلك موقع يف اخلطأ إذ القرآن
بعضا وحيتاج الذي يريد فهم نص إىل الرجوع للنصوص األخرى وأقوال
يصدق بعضه ً
أهل العلم.
 -5التثبت من سًلمة نقل النص:
ينقل اخلطيب يف موضع االستشهاد شي ًئا من اآليات القرآنية واألحاديث
النبوية ،ومن الواجب عىل اخلطيب أال يعتمد عىل حفظه فيام يتعلق باآليات واألحاديث
كانت من السنة فبلفظها إن
بل يراجعها لينقلها بلفظها إن كانت من القرآن وأما إن
ح
أمكن أو بمعناها.
ومن امللحظ هنا :أن من اخلطباء من يستشهد بنص قرآين فينقله نقل غري
صحيح فيحرف آيات التنزيل أو يلحن يف تلوة النص أو نحو ذلك و َقد يتلقى منه
نصا من السنة من حفظه فيخطئ
الناس ذلك اخلطأ ويأخذونه مأخذ التسليم ،وقد ينقل ً
لسلم من ذلك.
بتقديم أو تأخري يؤثر يف املعنى أو حلن حييله ،ولو راجع النص َ
 -5التثبت من األحكام الرشعية:
إن من مهام اخلطيب أن يبني للناس األحكام الرشعية ألفعال املكلفني من ح ّل
وحرمة ووجوب وندب وكراهة ،وتزداد أُهية ذلك يف بعض املواسم كمواسم رمضان
واحلج ونحو ذلك ،وال يصح خلطيب أن يذكر تلك األحكام دون تثبت منها ،فإن ذلك
قول عىل اهلل

بغري علم ،ﭧ ﭨ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ
(األعراف آية .)66
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وحق عىل اخلطيب أن يراجع يف كل موسم ما يناسب من أبواب الفقه ،ففي
رمضان أو قبله بقليل يراجع كتاب الصيام وكتاب الزكاة من كتب الفقه ،وقبل موسم
احلج يراجع كتاب احلج ويراجع أحكام العرش من ذي احلجة وأيام الترشيق وهكذا.
هذا إن كان ً
وقادرا عىل الفهم ،وأما إن مل يكن كذلك فعليه أن يقرأ فتاوى
أهل
ً

أهل العلم إذا أراد بيان يشء للناس من عىل املنب ،وحييل إىل تلك الفتاوى املوثقة مسندة
إىل مراجعها.
 -5التثبت من األخبار:
قد ينقل اخلطيب يف أثناء خطبته للناس حد ًثا من األحداث يريد أن يكون

ً
مدخل للموضوع ،وهذا األسلوب أسلوب حسن ألنه يشد الناس ويلفت أنظارهم
للموضوع؛ ألن من طبيعة غالب البرش حب القصص وتأثرهم ِبا ،ثم تكون تلك
القصة وسيلة للفهم ألَنا ُجتسد املعاين يف أشياء واقعية ولكن تلك القصص واألخبار
َتتاج إىل ُجلة ضوابط منها ـ فيام نحن بصدده ـ التثبت ،وهو خلق نبيل دعا إليه
اإلسلم ،ﭧ ﭨ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ (احلجرات.)6 :
والعاقل ال يعتمد عىل ُنقول الناس وأقواهلم ،فإن تناقل القول ليس ً
دليل عىل
صحته ،وفوق أن التثبت فضيلة والنقل من الناس بدونه رذيلة ،قد يكون حديث
اخلطيب عن خب ال يصدق وال يثبت سب ًبا لفقدان مصداقيته عند الناس؛ فل يأخذون
قوله ،وال يتقبلونه إال بنوع من الشك.
وتزداد أُهية التثبت بشكل عام حني وقوع الفتن واضطراب األحوال ،وتبلبل
األذهان فإن ذلك إذا وقع يف زمان ما أوجب التثبت والتبيني ملا يستَدعيه زمن الفتن
والرشور من كثرة الكذب واالفرتاء.
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إن الناظر يف املجتمعات املسلمة اليوم جيد أَنا تزخر بألوان من املشكلت
فمنها املشكلت العقدية كاحلكم بغري ما أنزل اهلل

وعبادة القبور والنذر ألصحاِبا،

ومنها املشكلت االجتامعية كغلء املهور والعنوسة.
ومنها املشكلت االقتصادية ،ومنها املشكلت األخلقية كالرشوة ،ومنها
املشكلت املتعلقة بقضايا األمة العامة كتفيش الظلم واملنكرات العامة وغري ذلك،
ومنها املشكلت النفسية كمشكلت القلق واإلحساس بالضيق النفيس ونحو ذلك.
واخلطيب كالطبيب فهو يعالج هذه املشكلت ،بل حقيق به أن يتلمس
مشكلت الناس ليساعد يف حلها ،ولكن حيسن التنبيه إىل ُجلة ملحظ تتعلق ِبذا
املوضوع:
ِ
اخلطيب أن تكون معاجلته للمشكًلت عىل املنرب منضبطة
 -5أنه جيب عىل
بالضوابط الرشعية املعلومة يف إنكار املنكر :ومن ذلك:
أ  -اإلخلص هللّ

.

ب  -مراعاة املصالح واملفاسد.
ت  -العلم بأن ما يريد النهي عنه منكر أو ما يريد األمر به معروف.
ث -املعاجلة لألمر باحلكمة واملوعظة احلسنة.
 -5أن يتوجه إىل الناس بام يستطيعون القيام به:
فل َياطب العوام بام َيرج عن قدرهتم ،أو بمنكر ليسوا هم القائمني عليه ،أو
َياطبهم عن املنكر العام الذي فعله غريهم من اجلهة التي ال تدخل َتت قدرهتم؛ فإن
من الناس من يتكلم عن منكر من املنكرات وال يذكر ما يمكن للناس عمله جتاه ذلك
املنكر فيؤجج مشاعرهم فيقفون موقف املحتار الذي ال يدري ما يعمل ،وقد يصري
بعض الناس إىل أعامل غري َشعية يف تغيري ذلك املنكر.

555
 -5أال يركز اخلطيب عىل جانب اإلنكار فقط :بل يأمر باملعروف وينهى عن
املنكر فإن مشكلت الناس إما ترك ملعروف أو فعل ملنكر ،بل مع فشو املنكرات ال بد
أن يكون َثمة ألوا ًنا من املعروف مهجورة ،وأنوا ًعا من اخلريات مهملة ،وأن الناس لو
شغلوا بأعامل اخلري واملشاريع اخلريية النافعة مل يكن عندهم فضل وقت لغريها.
فاملعاجلات للوقائع احلادثة تنقسم إىل قسمني:
أ  -معاجلة املنكرات ،والسيام ما كان منها قريب العهد ،وهو حديث الناس،
أثرا ،وعند َتذير الناس من
ويراعى يف معاجلة هذه املنكرات أكبها
رضرا وأسوأها ً
ً

ذلك املنكر يدلل عىل حرمته وخطره من القرآن والسنة ،وحيص أرضاره ومساوئَه يف

ُجيع اجلوانب ،وحيض عىل تركه والتوبة منه ،مبينًا املوقف من ذلك املنكر وسبل
معاجلته.
ب  -احلض عىل أعامل صاحلة ومشاريع نافعة ويذكر أدلة فضل تلك األعامل
وما يف القرآن والسنة من بيان أجر عاملها ومزايا هذا العمل ونتائجه وخطورة ت حَركه
واإلعراض عنه ،وأن هذا اإلعراض من مشكلت األمة احلادثة التي جيب علجها.
 -5أال يركز اخلطيب عىل لون من ألوان املشكًلت:
فإن املجتمع فيه مشكلت كثرية َتتاج إىل علج ،وبعضها إذا عولج فبالتبع
ستتم معاجلة مشكلت كثرية ،وقد تكون هناك مشكلة متعبة ألناس ُكثر وهم يبحثون
عن علجها ،واخلطباء أو بعضهم عنها غافلون.
ومن ذلك :أن خطي ًبا خطب عن القلق وطرق دفعه ومعاجلته إذا وقع فوقعت
طوائف كثرية منهم وذلك ألَنم
صورهتا ليقرأها
عظيام من الناس وطلب
اخلطبة موق ًعا
ُ
َ
ً

يعانون من املشكلة ،والقلق حقيق ُته َع َر ُض مشكلت أخرى ،والساعي يف علج نفسه
علجا َشع ًيا سيعالج تلك املشكلت.
من القلق
ً
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 - 5أن صلة اجلمعة صلة يشهدها ُجاعات من الناس خمتلفة املشارب متنوعة

من كل وجه ،فمنها الب والفاجر والصالح والفاسق ،وضعيف النفس واجلاهل ،فعىل
خطيب اجلمعة عند احلديث عن املنكرات واملعايص أال يوغل يف وصف تلك املنكرات،
وبيان أماكنها وطريقة أهل الرش ،فإن ذلك الوصف مدعاة إىل عكس ما أراده اخلطيب،
ويف التحذير عن املنكر والنهي عنه وبيان أرضاره وآثاره ُغنية عن وصفه.
 - 5أن الكًلم عن حدث من األحداث أو منكر من املنكرات العامة قد يعالج
رضرا أكرب ،كأن يتحدث اإلنسان عن ذلك املنكر والقائمني عليه،
بطريقة تسبب
ا
ويصف أحواهلم وأعامهلم ،بينام يمكن أن يعالج املوضوع بطريقة حكيمة كأن يتحدث
اخلطيب عن موضوع مناسب ملا وقع ،يفهم الناس عن طريقه املوقف الرشعي الرشيد
من القضية.
مثاالن عىل ذلك:
األول :يف بلد مسلم ُكرم رجل ال يستحق التكريم ألمور أعظمها أنه غري
مسلم ،وأنه مل يفعل شي ًئا يستحق التكريم ،فضج أحدُ اخلطباء َيطب وأوغل يف ذكر ما
جرى من تكريم للرجل بام هو ليس من أهله.
ولكن خطي ًبا خطب خطبة عن موازين رفع الناس وخفضهم ،ومل يتطرق
وأصل الرجل املوضوع
للحدث ،ولكن الظرف الزماين ساعد الناس عىل الفهمَّ ،
ً
تأصيل َشع ًيا ال يقتص عىل جمرد ما وقع ،ولكنه يشمله ويشمل نظائره من األحداث.
الثاينَ :تدث يف بلد جتاوزات بسبب فرح بأمر كفوز فريق أو نحو ذلك،
فتصدر اجلهات الرسمية بيانات ،ويتكلم بعض اخلطباء عن ما حدث ولكن األفضل
من ذلك بالنسبة للخطيب أن يضع للناس موازين َشعية يف الفرح والرسور ومتى
يكون ذلك وبم يكون؟ والذين يفعلون ذلك جيعلون للمنب حرمة ومكانة مع أَنم قد
أعذروا إىل اهلل ببيان احلكم الرشعي فيام حدث.
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أثرا يف قلوب
فجدد نيتك وتفقد إخلصك حتى تكون لكلامتك وخطبك ً

الناس ،ثم تأمل كم لك من األجور واحلسنات وأنت تقوم يف مسجدك خطي ًبا كل
ُجعة ،وكم هو النفع الذي ينترش بني الناس بسبب كلامتك ونصائحك عب اخلطبة.

إن اخلطيب من حأوىل الناس مطالب ًة باإلخلص هلل تعاىل ،ألنه ربام رأى مقامه
ً
فضل عليهم ،وتقد ًما دوَنم،
وهو َيطب املئات ،ويعلمهم ويذكرهم فريى أن له
فتحمله نفسه عىل ال ُع حجب ،والتعال ،وال َغ ّض من قدح ر غريه ونسبتهم إىل اجلهل،
فاإلخلص هلل تعاىل ي َعرفه قدر نفسه ،ويقيه َشها.
فالذي ينبغي للخطيب يف ذلك أن يكون منشأ اخلطبة والسعي إليها وطلبها،
من باب اإلخلص هلل  ،وتبلي ًغا للدين ،ودعو ًة إىل التمسك بالعقيدة الصحيحة
والرشيعة السمحة ،ولكن هذا العمل ال يتم قبوله ـ بعد اإلخلص هلل
النبي

ـ إال بمتابعة

وعدم االبتداع ،فهذان ُها َشطا قبول العبادة.
جيب عىل اخلطيب أن يراقب قلبه ،وحياسب نفسه يف أثناء العمل ،حتى يضمن

أنه عىل الطريق املستقيم ،فإن ملس يف نفسه تطل ًعا إىل غري ثواب اهلل تعاىل ،والتفا ًتا إىل غري
وأبص؛ ﭧ ﭨ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
فاستغفر
تذكر
مواله،
َ
َ
َ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ (األعراف.)201 :

وإذا شعر أنه إنام يرفع من صوته ،أو يغري من نبته ،أو يكرر العبارة ،أو غري
ذلك من أجل إرضاء احلضور أو بعضهم بادر إىل تصحيح نيته ،وتقويم قصده.
خريا ْحد اهلل
وينبغي للخطيب حماسبة نفسه وتقويمها بعد اخلطبة ،فإن وجد ً

تعاىل عىل توفيقه ،وإن وجد غري ذلك عزم عىل تدارك أمره ،وإصلح خطئه.
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وحيسن باخلطيب قبل أن يصعد املنرب أن يتذكر األمور التالية:
 -1فضل اهلل تعاىل عليه ونعمته ،وعظيم إحسانه إليه ،وأنه لوال اهلل تعاىل ما

وقف هذا املوقف.
 -2األجر اجلزيل ،والثواب اجلميل عىل اإلخلص ،وصدق النية هلل تعاىل.
سمع اهلل به ،ومن راءى راءى اهلل به.
سمع َّ
 -6الوعيد الشديد للمرائني ،ومن َّ
 -9أن أعامل املرائني حمبطة ،ال يقبلها اهلل تعاىل ،وليتذكر خب الثلثة الذين
تسعر ِبم النار يوم القيامة ،نعوذ باهلل من اخلذالن.
 -5أن الناس كلهم ال يملكون له من اهلل تعاىل شي ًئا ،وأن رضاهم أو سخطهم
ال يقدم وال يؤخر ،ومن أرىض الناس بسخط اهلل تعاىل ،سخط اهلل عليه وأسخط عليه
الناس ،ومن أسخطهم يف رضا اهلل تعاىل ،ريض اهلل عنه وأرىض عنه الناس.
قال ابن اجلوزي

 « :من مل يقطع الطمع من الناس من شيئني مل يقدر عىل

اإلنكار :أحدُها :من لطف ينالونه به ،والثاين :من رضاهم عنه وثنائهم عليه » ،وقال« :
اخللق ع َبدَ هم وهو ال يعلم ».
من را َءى َ
جيب أن يشعر اخلطيب بأنه صاحب رسالة يؤدهيا ،ويقصد من خلهلا وجه اهلل،
حتى ولو كانت تلك وظيفته التي يقتات منها ،وذلك ألن صاحب الرسالة يستفرغ كل
يم ّل.
طاقته يف حماولة إيصاهلا إىل الناس ،ال ي َك ّل وال َ
وإذا ما توفر هذا الشعور يف نفس اخلطيب فإن النجاح سيكون حليفه،
وسيكون من أحسن الناس ً
قوال؛ ﭧ ﭨ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ (فصلت.)66 :
فل أحد أحسن ً
قوال ممن ْحل مشعل الدعوة إىل اهلل
وااللتزام بأحكامه وتعاليمه.

وإىل اتباع منهجه
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وهذا أساس ال بد منه حتى جيد الناس عند اخلطيب إجابة التساؤالت ،وحلول
املشكلت ،وهو كذلك العدَّ ة التي ِبا يعلم اخلطيب الداعية الناس أحكام الرشع،
قادرا عىل اإلقناع وتفنيد الشبهات،
ويبصهم بحقائق الواقع ،وبه ً
أيضا يكون اخلطيب ً

ومتقنًا يف العرض ،ومبد ًعا يف التوعية والتوجيه.

وإذا كانت الدعوة إىل اهلل أَشف مقامات العبد وأج ّلها وأفضلها فهي ال َتصل
إال بالعلم الذي يدعو به وإليه ،وال بد من كامل الدعوة من البلوغ يف العلم عىل حد
يصل إليه السعي.
تذكر أنك إنام ّتطب وتتكلم بحول اهلل تعاىل وقوته فإن شاء اهلل تعاىل أطلق
لسانك وإن شاء عقده ،ولو وكلك اهلل إىل نفسك لعييت وعجزت.
إن حنجرتك التي هي وعاء خروج األصوات ولسانك وشفتيك وأسنانك
التي تصيغ احلروف والنغامت إنام هي خلق من خلق اهلل تعاىل.
واعلم أن اهلل معك  ..شاهد ومطلع عليك  ..نظره أسبق من نظر املخاطبني
إليك .فاعتصم باهلل ،وليكن لك يف نبي اهلل موسى

أسوة حسنة حيث :ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ (طه-25 :
.)25
اخلطيب الناجح يف سريه إلعلء كلمة اهلل ،وبيان َشعه ونرش سنة نبيه

،

وأمره الناس باملعروف وَنيهم عن املنكر ،يميض ذلك الداعية وقد وط َّن نفسه عىل
اجلا ّدة ،وجاهدها عىل هوى املـا َّدة ،وعلمها أخلقها ّ
ونقاها من أدراَنا ،وأدِبا فأحسن
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تأديبها عىل منهاج النبيني

وسنة سيد املرسلني

وطريقة السلف ومن بعدهم

من اخللف الصاحلني املصلحني.
يدعو ربه خيف ًة وترضعا أن ُي َيرس له إلقاء تلك الكلمة ،أو نرش تلك الورقة ،أو
تعليق تلك الصحيفة.
حتى يف أصغر األمور ال هيمل وال يتكاسل عن طلب العون واملدد من مالك
امللك

 ،وقد قرأ أن السلف

كانوا يسألون اهلل

كل يشء حتى امللح

لطعامهم !
فيسأل ربه

أن ُي َيرس له وسيلة النقل لتلك القرية ،أو آلة النسخ لتلك املطوية،

أو ذلك املال البسيط لرشاء ما يعينه عىل دعوته من أَشطة أو كتب أو نحوها.
فالناس ينظرون إىل سلوك اخلطيب ،ويدققون النظر فيه ،ولذا ينبغي أن تتطابق
أفعاله مع أقواله ،فالتزام اخلطيب بأحكام اإلسلم بوجه عام ،وتطبيق ما يدعو إليه يف
خطبته ،جيعل كلمه م ً
قبوال عند املستمعني ،أما خمالفة العمل للقول ،فإنه جيعل
املستمعني ال يثقون به وال بكلمه.
وسرية اخلطيب وما يتحىل به من مكارم األخلق هلا دور كبري يف قبول كلمه،
واحرتام توجيهاته ،سواء أكانت هذه السرية مع أصحابه ،وجريانه ،ومن يعاملهم يف
موقع عمله ،أم كانت يف بيته ،ومع أهله وأرسته ،فإن ذلك هو مقياس صدق اخلطيب،
ومدى احرتامه آلرائه ونصائحه.
وليس يف خمالفة اخلطيب ملا يأمر به وينهى عنه مسوغ لآلخرين بارتكاب ما
حرم اهلل تعاىل ،أو تعدي حدوده ،لكن ضعاف اإليامن يتخذون ذلك أسوة هلم،
وجيعلونه حجة حيتجون ِبا عىل من ينصح هلم ،فيكون بذلك إثمه مضاع ًفا ،حيث إنه
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خالف إىل ما َنى عنه ،وترك ما كان يأمر به ،ثم إنه َّ
عىل ذوي النفوس املريضة ،فاف ُتتنُوا به حني جعلوه قدوة هلم.
ﭧ ﭨ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ (البقرة .)99 :وﭧ ﭨ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ (الصف.)6-2 :
ومن املقت الذي يصيب من يقول ما ال يفعل ،ويأيت ما ينهى عنه ،ما وصفه
قال« :
عن النبي
من جزائه يف اآلخرة .فعن أسامة بن زيد
الرسول
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ارَ ،فيَ
ل َي َ ْو ََم َالقيَ
ُيَاءَ َب ا
ِف َانلا
ِف َانلا
ورَ َك َما َيَدورََ
د
َ
َ
َ
ه
َ
اب
ت
ق
أ
َ
ق
َ
ل
د
ن
ت
ف
َ
َ
ار
َ
َ
َ
ق
ل
ي
ف
َ
َ
ة
ام
َ
ج
الر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ
ا َ َْ َ
َ َ ََ َْ َْ
ْ
َ َ ْ َ ََْ
تََ
َ
َ
س َكن َ
كَ ،ألي َ
ي َفَّلنَ َما َشأن َ
ونَ :أ َ
ار َعلي َِه َفيقول َ
اْل َمارَ َبِرحاهََ ،فيجت ِمعَ ََأهلَ َانل َِ
ِ
ََ
ْ َ َ َ
ْ
َََْ َ
َْ َ
ْ َ ْ
َْ
َْ
ًل َآ ِتي َِهَ،
وف َو َ
الَ :كنتَ َآمرك َم َبِالمعر ِ َ
ن َالمنك َِر؟ َق َ
وف َوتنهانا َع َ
تأ َمرنا َبِالمعر ِ َ
َ
ْ
ْ
َ
نَالمنك َِرَ َوآ ِتي َِه » (رواه البخاري ومسلم).
َوأن َهاك َْمَع َْ
وسرية اخلطيب رسعان ما تنترش بني الناس ،والشائعات قد ال تقف عند حد،
والناس ينظرون إىل العلامء واخلطباء واآلمرين باملعروف بعيون بصرية ،والناقد بصري،
وأعامل هؤالء موضوعة َتت املجهر املكب ،فصغريهتم تضخم إىل كبرية ،وكرسهم
ليس له جبرية ،ومن األمثال السائرة :زلة اجلاهل يغطيها اجلهل ،وزلة العامل يرضب ِبا
الطبل.
فالناس شديدو الرقابة للعلامء واخلطباء ،واآلمرين باملعروف والناهني عن
املنكر ،ورقابتهم ال تنحص يف العامل واخلطيب نفسه ،بل يرقبون نساءه ،وأوالده،
وأحفاده ،ويتعلقون بأفعاهلم ،ويستدلون بسريهتم وسلوكهم ،والناس ـ إال من رحم اهلل
ـ يغلب عليهم امليل إىل التسويغ والرتخص بأدنى الشبهات.
وال يكفي أن يكون اخلطيب واق ًفا عند حد الكف عن املنكر الذي ينهى عنه ،أو
فعل الواجب الذي يأمر به ،أو االلتزام به ،أو االلتزام باخللق احلميد الذي حيض عليه،
متميزا عن غريه ممن يقتدي به :بفعل النوافل ،واملسارعة إىل
بل ينبغي أن يكون
ً
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اخلريات ،واملسابقة إىل الطاعات ،والتشمري واملبادرة إىل كل خصلة كريمة ،مع زيادة
الورع ،وقوة الشخصية ،وصلبة اإليامن ،فهو قبل أن يأمر الناس بخري ينبغي أن يكون
أسبقهم إىل فعله.
وليعلم اخلطيب أنه مهام بلغت فصاحته ،وجتىل بيانه ،ومهام بلغ من قوة اإللقاء،
ونصاعة األسلوب فإنه لن يستطيع أن يقنع أحدً ا بفكره ،أو أن يستميل القلوب لدعوته
خملصا يف دعوته ،نق ًيا يف سريته.
ما مل يكن ً
بل إنه مع ذلك ال يستطيع أن يسلم من غمز الناس به يف سلوكه ،فليوطن نفسه
فوه ،لكن الناس جيلسون يف خطبته جلوس
عىل ذلك ،وكم رأينا وسمعنا من خطيب م َّ
املحكومني ظلام وكأَنم يستمعون إىل قاض ظامل يتلو عليهم قرار احلكم ،وكم رأينا
كذلك من خطباء يتمنى احلضور لو أن خطبة أحدهم متتد ساعات ،وهذا يشء مشاهد
معلوم ،فليس األسلوب وحده أو البلغة والفصاحة وحدها هي التي جتذب قلوب
الناس وَتببهم يف اخلطيب أو الداعية.
ولن يستطيع اخلطيب أن يقف صاد ًعا باحلق ،واث ًقا مما يقول ،وهو يعلم أن
العيون تغمزه ،والقلوب متقته ،وأنه ملوث السرية ،غري نقي الذيل.
فكأن الناس وهم ينغضون إليه رؤوسهم ،ويرمون إليه بأبصارهم يقولون
بلسان حاهلم:
غريه
يا أهيا الرجــــ ُل املعـــلم َ

ّ
هل لنفسك كان ذا التعليــــــ ُم

تصف الدوا َء لذي السقام وذي
ُ

سقيم
الضنى كيام يصـ ّح به وأنت
ُ

ونراك ُت حصل ُح بالرشاد عقــو َلنا

عقيم
وأنت من الرشــــــاد
أبدً ا َ
ُ

أيت مث َله
ال َتنح َه عن ُخـــــ ُلق و َت َ

عظيم
فعلت
عــــــار عليك إذا
َ
ُ
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واعلم أن الكلم إذا مل َيرج من القلب مل يصل إىل القلب ،فكل خطيب
وواعظ ال يكون عليه سيام الصلح َق ّل أن ينفع اهلل به.
َ
هام
واعظ الناس قد
يا
َ
أصبحت م ّت ً
كملبس الثوب من ُعري وعـور ُته
ُ

أنت تأتيــها
أمورا َ
إذ ع حب َت منهم ً
للناس باديـــــة ما ح
إن ُيواريــها

أن يكون اخلطيب شجا ًعا يف قول احلق ،مع التحيل باحلكمة وحسن التقدير
للموقف ،بعيدً ا عن التهور واالندفاع غري املحسوب ،فالشجاعة يف قول احلق صفة
َّ
يتحىل ِبا اخلطيب؛ ألنه سيتعرض ألمور كثرية فإن مل تكن عنده
أساسية البد وأن
الشجاعة الكافية فلن يستطيع الوصول إىل اهلدف والغاية املرجوة.
فالداعية واخلطيب الناجح هو الذي يعتني بالدليل ويصب عىل األذى ويبذل
وسعه يف الدعوة إىل اهلل مهام تنوعت اإلغراءات ومهام تلوع من التعب ،وال يضعف من
أذى أصابه أو من أجل كلامت يسمعها ،بل جيب أن يصب ويبذل وسعه يف الدعوة من
ُجيع الوسائل.
ملا كانت اخلطابة من املهام القيادية يف األمة ،وجب أن تكون مضبوطة بضوابط
آمرا باملعروف،
الرشع حتى ال يكون إفسادها أكثر من إصلحها .وملا كان اخلطيب ً

ناه ًيا عن املنكر فإنه ينبغي أن تتوفر فيه َشوط اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر ،ومن
أهم هذه الرشوط أن يكون:


متواض ًعا.



رحيام ،غري فظ وال غليظ القلب وال متعنت
رفي ًقا فيام يدعو إليه شفي ًقا ً



ً
عدال صائنًا نفسه عن أسباب الفسق ،وما جيرح عدالته.



فقيها عاملا باملأمورات واملنهيات َش ًعا.
ً
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نزهيا عفي ًفا ،ذا رأي ،ورصامة ،وشدة يف الدين.
دينًا ً
قاصدً ا بذلك وجه اهلل

وإقامة دينه ،ونصة َشعه ،وامتثال أمره،

وإحياء سننه ،بل رياء ،وال منافقة ،وال مداهنة.


غري متنافس يف الدنيا وال متفاخر.



ممن ال َيالف قوله فعله.



َح َسن اخللق.
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اخلطيب والداعية الناجح هو صاحب اخللق العظيم مع الناس باالبتسامة
املرشقة والكلمة الطيبة .نعم ..إَنا حركة بسيطة ،ولكنها تعني للمدعو اليشء الكثري،
فهي بذرة صغرية ترميها يف نفسية املدعو تنمو وتكب ،وتؤيت أكلها بإذن اهلل.
إنه عىل قدر قناعة العلامء والدعاة واخلطباء يف الدنيا وتقللهم منها تكون
مكانتهم يف نفوس الناس والتفافهم حوهلم واالنقياد هلم ،وعىل قدر تعلقهم بالدنيا
تكون زهادة الناس فيهم وعزوفهم عنهم ونفرهتم منهم .قال سفيان الثوري « :العامل
طبيب هذه األمة ،واملال داؤها ،فإذا كان جير الداء إىل نفسه فكيف يعالج غريه؟ ! ».
والقناعة والعفة واالستغناء عن الناس َشف الداعية واخلطيب ،يقول احلسن
كريام عىل الناس حتى يطمع يف دينارهم ،فإذا فعل ذلك
البصي « :ال يزال الرجل ً
َ
استخ ّفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه » .وقيل ألهل البصة « :من س ّيدُ كم؟ » ،قالوا:
« احلسن » .قال « :ب َم سادكم؟ » ،قالوا « :احتاج الناس إىل علمه واستغنى هو عن
دنياهم ».

فالنفوس ُجبلـت عىل ُحب من أحسن إليها ،و ُب حغض من أساء إليها فهو
فتح أقفال القلوب برْحته ورفقه ،حتى النت له القلوب القاسية ،واستقامت اجلوارح
العاصية.
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 قم بالتحضري اجل ّيد للموضوع فإن القاعدة تقول« :كل ساعة إلقاء
بحاجة إىل عرش ساعات إعداد وُتضري».
 ه ِّيئ األشياء التي حولك قبل أن تبدأ يف الكالم ،كمكرب الصوت
والكريس أو األوراق أو كأس اَلاء أو غريها .إن من األخطاء عدم
اهتَّمم بعض املتحدثني بتعديل مكرب الصوت ،فيقوم بتعديله أثناء
حمصورا جلهة
الكالم ،أو يضطر إىل أن حيني جسمه ،أو يكون نظره
ً
واحدة من اجلمهور .وهلذاَّ :ل تبدأ بالكالم حتى هتيء ما حولك من

األشياء.
 وينبغي للخطيب أن يتهيأ قبل اخلطبة فيبعد عام يؤثر عىل صوته ،فل
يأكل طعا ًما أو يرشب َشا ًبا يذهب بقوة صوته ،أو جيعله حيرشج إذا
تكلم .ومن النصائح الطبية املفيدة للحنجرة واألحبال الصوتية ،أن
يتناول اخلطيب شي ًئا من املرشوبات الدافئة قبيل اإللقاء ،وحيذر يف
املقابل من املرشوبات شديدة الربودة قبيل أوأثناء اإللقاء.
 وينبغي للخطيب أن يتذكر أن لبدنه عليك ح ًقا .إن القسط الكايف من
الراحة والنوم له دور يف ارتياح املتحدث ،وجودة تفكريه وإلقائه.

( )1قليل من هذه املهارات خاص بخطبة اجلمعة ،ومعظمها متعلق باخلطب والدروس العامة واملحارضات
وغريها.
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إن الوقوف الصحيح له دوره يف ارتياح اخلطيب أثناء إلقاء اخلطبة مما يزيد ثقته
بنفسه كام أنه يساعده عىل التنفس الصحيح الذي يؤثر يف فعالية الصوت.
ويكون وقوف اجلسم بثبات عىل كلتا القدمني ،وهذا الوقوف الصحيح له دوره
أيضا عىل التنفس الصحيح الذي يؤثر يف
يف ارتياح املتحدث أثناء اإللقاء ،ويساعد ً
الصوت.
ً
وشَّمَّل ،وهو ما يسمى
ومن األخطاء الشائعة عند املبتديء متايل جسمه يمينًا
حركة (البندول) عىص الساعة ،فهذه احلركة جيب جتنبها أثناء وقوفك.
لزا ًما عىل الدعاة وخاصة اخلطباء أن يزيدوا من اهتاممهم ِبذا اجلانب فيكونوا

ذوي مظاهر ُجيلة تأنس ِبم العني ويقبل عليهم الناس.

وقد أثبتت البحوث أن نظافة املتحدث ومالبسه وحسن هندامه هلا تأثري إجياِب
عىل الطرفني ،عىل املتحدث نفسه ،وعىل اجلمهور.
والناس جمبولون عىل امليل إىل كل حسن ومجيل ،فالثياب احلسنة ،والطيب
احلسن ،والنعل احلسن ،هلا دور يف قبول الناس للمتحدث ،وارتياحهم لشخصه ،مما
يعزز أثر كالمه يف نفوسهم.
فينبغي للمتحدث أن يكون حسن اهليئة مجيل الزي ،لكن نقول بدون مبالغة
وبدون تكلف.
أيضا ،أن تتأكد من عدم وجود أي مالحظة يف وجهك أو
ومما يتعلق باملظهر ً
أيضا اَّلستعانة ببعض من
لباسك .انظر إىل املرآة قبل أن تقف أمام اجلمهور ،ويمكنك ً
حولك للتأكد من املوضوع ،واملسلم مرآة أخيه.
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أثبتت الدراسات أن اجلمهور َّل يشعر باإلثارة عندما يكون متفر ًقا .والفراغات
الواسعة والكرايس الفارغة بني املستمعني تقيض عىل احلَّمس.
إذن امجع مجهورك .وإذا كنت ستتحدث إىل جمموعة صغرية ،جيب أن ُتتار
غرفة صغرية .وإذا كان املستمعون متفرقني اطلب منهم التجمع يف املقاعد األمامية قبل
أن تبدأ الكالم.
من صفات اجلمهور أنه َّل يستطيع أن يقاوم إغراء التطلع إىل األشياء املتحركة

أو امل ي
لفتة لالنتباه .وهلذا ُينصح باآليت:
ُ

 إهناء ترتيبات املنصة والطاولة ،وتنظيم دخول اجلمهور املتأخرين،
حتى َّل يقطعوا انتباه اجلمهور.
 يستحسن أن يكون املنرب للمتحدث فقط ،دون الضيوف اآلخرين.
 اَّلبتعاد عن العبث بمالبسك ،أوالقيام بأي حركات عشوائية.
يعلمها أصحابه:
خطبة احلاجة التي كان رسول اهلل
َ
َ
َ ْ
َ
ا
َْ
ْ َ
ْ َ
نَ
ورَأ َنف ِسنا ََ َو ِم َْ
نَش َِ
هللَ ِم َْ
هللََن َمدهََ َون ْستَ ِعينهََ َون ْستَغ ِفرهََ َ،ونعوذََبِا َِ
نَاْلَم َدَ ِ َ
ََِإ َ
ا َ ََ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
ََ
ْ َ َ َ ْ َْ
ِّ
ًلَ
نَ َ
لَ ،وأشهدَ َأ َ
يَ َ
َّل َها ِد َ
ل َف َ
ن َيض ِل َ
لَ ،وم َ
لَ َ
ضَ
ن َيه ِد َهِ َاهلل َف َ َ
ات َأعم ِانلاَ ،م َ
َسيئَ ِ َ
َّل َم َِ
ََ ا
َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ا َ ا َْ
نَُم امداَعبدهََ َو َرسولََ َ.
لَ،وأشهدَأ َ
يكَ َ
ش َ
َ
َ
ًل
َ
ه
َ
د
ح
َو
اهلل
َ
َ
ًل
إِ َ
لَإِ
ِ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ .

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ .
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ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
اج َت ُه ».
أ َّما ب ْعدُ « .ث َّم َي حذ ُك ُر َح َ
(انظر مسند اإلمام أْحد ،وسنن أب داود والنسائي والرتمذي وابن ماجه،
وانظر ّتريج اخلطبة بالتفصيل يف رسالة (خطبة احلاجة التي كان رسول اهلل
أصحابه) للشيخ األلباين

يعلمها

.

قال الشيخ األلباين

يف الرسالة املذكورة « :قد تبني لنا من جمموع األحاديث

املتقدمة أن هذه اخلطبة تفتح ِبا ُجيع اخلطب ،سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة ُجعة أو
غريها؛ فليست خاصة بالنكاح كام قد ُي َظ ُّن.
ويف بعض طرق حديث ابن مسعود التصيح بذلك ،وقد أيد ذلك عمل
السلف الصالح؛ فكانوا يفتتحون كتبهم ِبذه اخلطبة كام صنع اإلمام أبو جعفر
الطحاوي

حيث قال يف مقدمة كتابه (مشكل اآلثار) « :وأبتدئ بام أمر

بابتداء

احلاجة مما قد روي عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء اهلل :إن احلمد هلل » ...
قلت (أي الشيخ األلباين) :فذكرها بتاممها .وقد جرى عىل هذا النهج شيخ
اإلسلم أبو العباس ابن تيمية

فهو يكثر من ذلك يف مؤلفاته كام ال َيفى عىل من له

عناية ِبا»( .اهـ كلم الشيخ األلباين بتصف).
َان َر ُس ُ
َق َال :ك َ
ت َع حينَا ُه
ول اهلل
و َع حن َجابر حبن َع حبد اهلل
اْح َّر ح
ب حَ
إ َذا َخ َط َ
ول َص َّب َحك حُم َو َم َّساك حُمَ ،و َي ُقـ ُ
َو َعـ َل َصـ حو ُت ُه َو حاشتَدَّ َغ َض ُب ُه َحتَّى ك ََأ َّن ُه ُمنحذ ُر َج حيش َي ُقـ ُ
ولَ« :
ْ ََ َ ا َ َ َ َْ
ُ
ح
الس َّبا َبة َوا حل ُو حس َطى.
ه
ي
ع
ب
ص
إ
ني
ب
ن
ر
ق
ي
و
»
َ
ْي
َ
ح
َ
َ
ح
َ
َ
َ
َّ
ُ ح
ب ِعثتََأناَوالساعةََكهات ِ
َ
َ
َ
َْ
َا َْ َ ا َْ
َو َي ُق ُ
ري َالهدى َهدى َُم ام ٍَدَ
هلل َ َوخ َ
يث َ ِكتَابَ َا َِ
ري َاْل َ ِد ِ َ
ن َخ ََ
ول « :أما َبعدََ ،فإِ َ
َ
َ
َ َ ُّ ْ
َ
َ
َ
ُّ
ٌ
ََْ
ِّ ْ
َ
ك َبِ ْد َع ٍَة َ َضَّلل َة »ُ ،ث َّم َي ُق ُ
نَ
ن َ ِم َْ
ل َمؤ ِم ٍَ
ل َبِك َ
ولَ « :أنا َأ ْو َ
ور َُمدثات َها َ َو َ
ش َاْلم َِ
و َ
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َ ْ ََ َ َ ا َ َْ َ َ ْ ََ َ َْا َْ َ َ ا َ َ
َْ
َ
ل»(رواه مسلم).
ِل َ َو َع اَ
اَع َفإِ اَ
ك َدينا َأ َو َضي َ
ن َت ر َ
اًل َف ِِل َه ِل َِه َوم َ
ك َم َ
ن َت ر َ
نف ِس َِه َم َ
الضمري يف َق حولهَ ( :ي ُقول َص َّب َحك حُم َو َم َّساك حُم) َعائد َع َىل ُمنحذر َج حيش.
و َّ
َت ُخ حط َب ُة النَّبي
ويف رواية ملسلم َع حن َجابر حبن َع حبد اهلل
أيضا َق َال :كَان ح
ً
حي َمدُ اهللَ َو ُي حثني َع َل حيه ُث َّم َي ُق ُ
ول َع َىل إ حثر َذل َك َو َقدح َع َل َص حو ُت ُه .» ...
جل ُم َعة َ ح
َي حو َم ا ُ
َي ُق ُ
َان َر ُس ُ
َق َال :ك َ
ول يف
ول اهلل
ولفظ النسائي َع حن َجابر حبن َع حبد اهلل
َ
َ
ا
َ
َ ْ َْ
حي َمدُ اهللَ َو ُي حثني َع َل حيه ب َام ُه َو َأ حه ُل ُهُ ،ث َّم َي ُق ُ
نَ
لَ َ ،و َم َْ
لَ َ
َّل َم ِض َ
ن َيه ِد َهِ َاهلل َف َ
ول « :م َ
ُخ حط َبته َ ح
َ
َ
َ
ْ
ْ ْ
َ
َ
ا ْ َ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
َ
َ
ي َهديَ َُم ام ٍَدَ،
ن َالهد َِ
هللَ ،وأحس َ
يث َ ِكتَابَ َا َِ
ق َاْل َ ِد ِ َ
ن َأصد َ
لَ ،إِ َ
يَ َ
َّل َها ِد ََ
يض ِللهَ َف َ
َ َ ُّ ْ
ْ َ َ َ َ ُّ ْ َ َ ْ َ ٌ َ ُّ ْ َ َ َ َ ٌ َ ُّ َ َ َ
ار َ»
ِف َانلا َِ
ك َضَّلل ٍَة َ ِ َ
ك َ َبِدع ٍَة َضَّلل َةَ ،و َ
ك َُمدث ٍَة َبِدع َةَ ،و َ
ور َُمدثاتهاَ ،و َ
ش َاْلم َِ
و َ
(صحيح).
وقد قال بعض العلامء إن التزام اخلطباء بخطبة احلاجة الواردة عن النبي
يف بداية كل خطبة ليس بلزم ،وليست السنة كذلك ،فإن النبي
خطبة ،فهذه خطبة الوداع أشهر خطبه

مل يلتزم به يف كل

وأكثرها مستمعني مل ُينقل أنه

بدأها

بخطبة احلاجة.
إن املقدمة أول ما يطرق األسامع من اخلطبة ،فإن كانت جيدة أصغى
نذيرا بفشله
السامعون ،وتأهبوا ملا بعدها ،وتفتحت نفوسهم للخطيب ،وإال كانت ً
وتفاهة أثره ومن املهم أن تفتتح اخلطبة بمقدمة مثرية ،وبيشء يأرس االنتباه يف احلال.
وإذا أردت أن تستخدم مقدمة جيب أن تكون قصرية كلئحة اإلعلن .ألن
ذلك يتطابق مع مزاج املستمع للحديث الذي لسان حاله يقول :أعطنا ما عندك برسعة
واجلس.
ومن اخلطأ الذي يقرتفه اخلطيب املبتدئ االعتذار يف مقدمته بكونه ليس
بخطيب ،أو أنه ليس لديه ما يقوله ،فهذا األمر يضعف تفاعل اجلمهور معه .ال تفعل
ذلك أبدً ا ،بل ابدأ بيشء مثري منذ اجلملة األوىل ،وليس الثانية أو الثالثة.
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وقد تكون هذه املقدمة عىل شكل سؤال يوجهه إىل املخاطبني ،ثم يكون جوابه
يف أثناء اخلطبة ،فإن السؤال يثري الرغبة ملعرفة اجلواب ،ويوقظ انتباه السامع.
وقد يبدأ اخلطيب هذه املقدمة بخب موجز مثري ،وقد يبدؤها يف كلامت موجزة،
إما بقصة من التاريخ ،أو من الواقع ،أو يبدؤها بآية ،أو حديث أو حكمة ،أو ما شابه
ذلك مما يكون فاَتة ملوضوعه ،ومنبها ألذهان السامعني إليه ،وينبغي أن حيذر الرتابة يف
هذا املجال حيث تكون خطبه ذات مقدمة واحدة معروفة لدى سامعيه ،بل عليه أن
يلون وجيدد ويغري يف طريقة تناوله للموضوع ،ويف أسلوب استهلله للخطبة.
وليعلم أن شدة إصغاء السامعني إليه ،وانجذاِبم ،وتفاعلهم معه ليس حلسن
تقدمته وحسب ،بل ال بد من توفر جمموعة أمور تتعلق بإخلصه ،وحسن سريته،
وعلمه ،وأدبه ،وفصاحته  ...وغري ذلك ،فليجتهد اخلطيب يف َتضري املقدمة ،والتمهيد
للموضوع جهده.
وبعض اخلطباء يسته ّل خطبته دائام بألفاظ معينة يلتزم ِبا يف كل خطبة ،حتى
أصبحت حمفوظة مكررة لدى املصلني ،تدعو إىل امللل والسأم من حني يبدأ يف اخلطبة.
االتزان يعني الطمأنينة واهلدوء وجتنب إحداث أي حركة يف غري حملها .و ال
ينبغي العبث بملبسك ألَنا تلفت االنتباه .وَّل بد أن تقف أمام الناس واث ًقا من
نفسك ،وَّل سيَّم خالل اللحظات األوىل التي تقَتب فيها من املنصة أو املنرب.
بعدما تنهض ملخاطبة اجلمهورَّ ،ل تبدأ بعجلة .فهذه سمة مميزة للمبتديء وربَّم
املرتبك .أبْ يق صدرك عال ًيا .تطلع إىل مجهورك حلظات قليلة .ويقول بعض اخلرباء :خذ

ً
عميقا قبل أن تتحدث ،وهذا قد يكون مفيدً ا لبعض الناس كي يبدأ بارتياح
نفسا
ً
وانتعاش.
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بعض املبتدئني يتلعثمون يف كلَّمهتم األوىل .بعضهم يبدأ ثم يتوقف ،وقد ينيس
مقدمة املوضوع متا ًما ،مع أنه قد اجتهد يف إعداد املوضوعَ .لاذا حيدث هذا؟
إن كلَّمت اخلطيب يف اللحظات األوىل من الوقوف أمام اجلمهور ُتتلف عن
وجها لوجه ،ويستقبل موق ًفا
غريها من كلَّمت املوضوع .املتحدث يقف أمام اجلمهور ً
غامضا ،وربَّم خاف من الفشل أو اخلطأ ،فيصاب بالتوتر العصبي مما ينسيه الكالم .مع
ً
أنه بمجرد أن يدخل يف الكالم ،يشعر بالطمأنينة والثقة.
ما احلل؟
ر ِّك ْز جهدك يف إعداد كلَّمت املقدمة وتكرارها واستحضارها حتى تكون من
الوضوح مثل اسمك متا ًما ،وإياك والثقة الزائدة يف افتتاح الكالم.
فاخلطيب الناجح ال يطيل يف خطبته مراعا ًة ألحوال وظروف املستمعني،
دورا
فيكون من بينهم املرىض وأصحاب احلاجات واملهامت ،وأحيانًا طبيعة اجلو تلعب ً

أساس ًيا يف َتديد وقت اخلطبة ،فيجب عىل اخلطيب مراعاة ذلك بصورة معتدلة.

وال بد أن يعلم اخلطيب أن فن اإلجياز واإلطناب َيتلف من حال إىل حال،
بحسب حال السامعني يف إقباهلم ومللهم ،ونوع املوضوع ،وظروف اإللقاء.
يعود سامعيه عىل زمن معتدل ثابت يلتزمه ،فإَنم إذا
وحيسن من اخلطيب أن ّ
عرفوه بانضباطه ودقة التزامه أحبوه والزموا حضوره.
وقد قرر علامء النفس أن الذاكرة القريبة هي بني  20-15دقيقة .لذلك البد
للخطيب أن يتدارك هذا االستعداد الذهني لدى املستمعني خلل هذه الدقائق األوىل
فيزرع ما يريد زرعه ويستنبت ما يريد استنباته .ومن اخلري للخطيب وُجهوره أن
ينفضوا وهم متعلقون به من غري ملل أو سآمة.
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إن اخلطيب الذي ال يصيغ خطابه ليتناسب مع روح العص السائدة واملتميزة
بالرسعة لن يكون موضع ترحيب ،ويف بعض األحيان ،يثري كراهية اآلخرين؛ لذلك
خمتصا.
كن
ً

َف َأ حو َج َز َو َأ حب َل َغ َفلام ن ََز َل ُق حلنَاَ :يا َأ َبا ا حل َي حق َظان
عن َأ ُب َوائل قالَ :خ َط َبنَا َع َّامر
ا
َي ُق ُ
َل َقدح َأ حب َل حغ َت َو َأ حو َج حز َت َف َل حو ُكن َحت َتنَ َّف حس َت؟ َف َق َال :إين َسم حع ُت َر ُس َ
ول « :إِنَ
ول اهلل
ََ
َ
َ َ َ ْ َ َ اٌ
ا َ َ ْ
َ
ْ
ول َ
َصَّل ِة ا
َواقَصوا َاخل ْطبَ َةَ،
َمئِنة َ ِم ْن َفِق ِه َِهَ ،فأ ِطيلوا َالصَّلة
َالرج ِل َوقَِص َخطب ِت ِه
ط
ْ
ا
اْ
ْ ََ
َ
َسحرا »(رواه مسلم).
ان ِ
وإِنَ ِمنَاْلي ِ
بعض املتحدثني َّل هيتم بوقت مستمعيه ،بعضهم َّل خيطط ً
أصال ملقدار الوقت
الذي سيتحدث فيه ،وبعضهم خيطط لكنه َّل ينضبط بالوقت ،وقد يضيق به الوقت فال
حيسن اَّلختصار فتسمعه يكرر عبارات (وَّل أريد أن أطيل) ،أو يقول (أختم ِبذا
ً
طويال ،وهذا األمر يثري امللل لدى املستمعني.
األمر) ثم يسَتسل يف حديثه
وبعضهم اعتاد اإلطالة واإلمالل ،ثم خيتم كالمه بالعبارة املشهورة (وأعتذر
لإلطالة) .ما الفائدة؟ إذن ما احلل؟ اَّلعتذار ليس ً
حال .احلل هو احلزم التام يف اَّللتزام

بالوقت.
ومن األمور املطلوبة ،أن يسأل املتحدث املنظمني عن الوقت املتاح له قبل أن
يبدأ يف الكالم .وإذا ضاق به الوقت ،اكتفى باألهم من الكالم ،وأحسن اخلتام.
وهو أحد األسس التي ي ّقدم اخلطيب من خلهلا املضمون ،ووظيفة هذا
األسلوب التوضيح وزيادة التأكيد .فيعيد الكلم إذا رأى احلاجة لذلك ،كأن يكون
معظم احلضور من العامة ،أو بعض األفكار َتتاج إىل إعادة لعدم وضوحها ،أو
ألُهيتها.
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َ َ َ َ َ ا
َ َ َ ََ ا
َ
ّتَ
ن َإِذا َتكل ََم َبِك ِل َم ٍَة َأ ََعدها َثَّلثا َ َح ا َ
َأ َّن ُه َك َ
َع حن النَّبي
عن َأنَس
َ
ا
ا
َ
َ
َ
َ
َْ َ َْ َ َ َ َ َ َ
ْ َ ا
ْ
َعَق ْومٍََف َسل ََمَ َعلي ِه َْمَ َسل ََمَ َعلي ِه َْمَثَّلثا »( .رواه البخاري).
تَ َ
تفه َمَعنهََ،وإِذاَأ َ
والتكرار من أهم مباديء فن اإللقاء .ويمكن أن ُيق َّسم إىل قسمني:
يمكن أن نكرر املعاين اهلامة ،ويمكن أن نكرر الكلَّمت اهلامة.
القسم األول :تكرا ر املعاين اهلامة:
وهذا النوع األفضل أن يكون يكون بعبارات جديدة ،وبأساليب خمتلفة ،مرة
بالتقرير ،ومرة باَّلستفهام ،ومرة بالَتغيب أو الَتهيب ،ومرة باَّلستنكار ،وغريها من
األساليب البالغية.
ويف القرآن الكريم الكثري من هذا النوع .ومن ذلك تقرير التوحيد ،وقصص
األنبياء ،وأحداث القيامة ،فتجد أن الفكرة الواحدة تتكرر بعبارات وأساليب خمتلفة.
القسم الثاين :تكرار الكلَّمت اهلامة:
فإذا مر املتحدث ِبذه الكلَّمت اهلامة فاألوىل أن يكررها حتى تثبت يف قلوب
السامعني .فع ْن أن ٍ
أنَّ ُه كان إيذا تك َّلم بيك يلم ٍة أعادها ثال ًثا (رواه
س ع ين النَّبي ِّي
البخاري) .ويف القرآن والسنة العديد من األمث ـ ـلة عىل هذا األس ـ ـلوب كَّم يف ق ـ ـوله

ﭨ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ (القارعة.) ٣ -1 :
قال :س يمعت رسول اّلِلي
ويف حديث النُّ ْعَّم ين ْب ين ب يش ٍ
ب ي ُق ُ
ْ
ول:
ري
خي ُط ُ
َّ
ْ ُ ُ
ْ ا َ َْ َ
َْ َ
ارَ،أَن ْ َذ ْرتك ْم ا
ار »( .رواه اإلمام أمحد يف املُسند،
َانل ََ
ارَ،أنذ ْرتك ْم َانلا ََ
« أنذ ْرتكم َانل َ
وصححه األلباين).

من أسباب ضعف التأثري ،وتطرق امللل إىل السامعني ،أن يتحدث املتحدث
بطبقة رتيبة عىل وترية واحدة .وهلذا ،فإن املتحدث الناجح يغري نربة صوته يف اجلمل
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املناسبة بَّم يتوافق مع أسلوب اجلملة.كل أسلوب من أساليب الكالم له نربته اخلاصة،
كاخلرب ،واَّلستفهام ،واحلزن ،والغضب ،وغريه.
بعض الناس يشكو من أن حديثه عىل نربة ووترية واحدة ،هل هذا األمر جبيل
َّل يمكن تغيريه ،أو أنه يمكن عالجه وُتسينه؟ الصوت فطري َّل يمكن أن نغريه .لكن
تغيري نربة الصوت حسب الكالم أمر يمكن عالجه وُتسينه بإذن اهلل.
كيف تعالج هذا األمر؟
 أول خطوات العالج هي ُتديد طبيعة هذه املشكلة ،فقد تكون هذه
املشكلة بسبب اَّلعتَّمد عىل حفظ املوضوع ،فهنا َّل بد من إعادة النظر
يف إعداد املوضوع وطريقة اإللقاء.
 قد يكون السبب اَّلستعجال يف اإللقاء ،فيتمهل ،ويأخذ وقفات يسرية
أثناء الكالم ،حتى يتمكن من تغيري نربة الصوت.
أيضا من املفيد جدً ا يف عالج هذه املشكلة ،التدريب باستخدام جهاز

ً
التسجيل الصويت فقط بدون صورة ،بحيث تسجل صوتك ،ثم تعيد
التجربة بأكثر من نربة ،وبرسعات خمتلفة وبطبقات خمتلفة حتى تطور
من هذه املهارة.
مثال للتدريب:
يسجل صوته وهو يلقي هذه اخلطبة النبوية املؤثرة؛ ثم يراجع نربات الصوت،
ويعيد اإللقاء مرة أخرى ،حتى يغري نربات صوته إىل األفضل ،بحيث َّل يكون األمر
جمرد قراءة ،بل أن تكون نربة كل مجلة مناسبة هلا كاخلرب ،واَّلستفهام وغريمها.
ول اهللي
ي ٍ
قالََّ :لا أ ْعطى ر ُس ُ
ما أ ْعطى يم ْن تي ْلك
اخلدْ ير ِّي
ع ْن أ يِب سعيد ْ ُ
ي
ي ي
ش وقب يائ يل ا ْلعر ي
ا ْلعطايا ييف ُقر ْي ٍ
َش ٌء وجد هذا ْ
احل ُّي يمن
ب ،وَل ْ ي ُك ْن يف ْاألنْصار منْها ْ
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ول اهللي
ْاألنْص ي
ار ييف أنْ ُف يس يه ْم ،حتَّى ك ُثر ْت يف ي
يه ُم ا ْلقال ُة حتَّى قال ق يائ ُل ُه ْم :ل يقي ر ُس ُ
ق ْوم ُه.
فدخل عل ْي يه س ْعدُ ْب ُن ُعبادة ،فقال « :يا ر ُسول اهللي ،إي َّن هذا ْ
احل َّي قدْ وجدُ وا
ي
عل ْيك ييف أنْ ُف يس يه ْم َلا صن ْعت ييف هذا ا ْلف ْي يء ا َّل يذي أص ْبت ،قس ْمت ييف ق ْو يمك ،وأ ْعط ْيت
ب ،وَل ي ُك ييف هذا ْ ي
ي
عطايا يعظا ًما ييف قب يائ يل ا ْلعر ي
َش ٌء ».
احل ِّي من ْاألنْصار ْ
ْ
ََْ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ
اَسعدَ؟ » .قال « :يا ر ُسول اهللي ،ما أنا إي ََّّل ا ْم ُر ٌؤ يم ْن
نَذلِكَي
نَأنتَ ِم َ
قال « :فأي َ
ْ
َ َْْ ََْ َ
َ
ي
َهذهَِاْلَظ َ
ري َِة ».
ق ْومي ،وما أنا؟ » .قال « :فاْجع َِِلَقومك َِِف ِ
ِ
احلظيري ية ،فجاء يرج ٌال يمن ا ْملُه ي
فخرج س ْعدٌ  ،فجمع ْاألنْصار ييف تي ْلك ْ
اج يرين،
ي
اجتمع لك
اجتم ُعوا أتا ُه س ْعدٌ فقال « :قد ْ
فَتك ُه ْم ،فدخ ُلوا وجاء آخ ُرون ،فر َّد ُه ْم ،فل ََّّم ْ
احل ُّي يمن ْاألنْص ي
هذ ا ْ
ار ».
ول اهللي
اه ْم ر ُس ُ
فح يمد اهلل وأثْنى عل ْي يه ،بيا َّل يذي ُهو ل ُه أ ْه ٌلُ ،ث َّم قال « :يَاَ
فأت ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ْ
َ ْ َ َ َْْ
َ َْ َْ ْ َ ٌَ َ َ ْ َ
َ
َ
وهاَِف َأنفسك َْمَ،أل ْم َآتكمَْ
معَش
ِ
ِ
ار َماَقالة َبلغت ِِن َ َعنك َم؟ َو ِجدة َ َوجدتم َ ا ِ
َاْلنص ِ
َ ْ َ ا َ َ
َْ
َ َ َا َ ْ َ
ا ا ََ َ
َ
ْ
ضَّلًلَفهداكمَاهلل؟َوَعلةَفأغناكمَاهلل؟َوأعداءَفألفَاهللَبْيَقلوبِكم؟َ».
اهلل ور ُسو ُل ُه أم ُّن وأ ْفض ُل ».
قا ُلوا  « :ب يل ُ
َ
ََ
َ َ َ ْ َ َ ْ ْ
َ
ار؟ ».
َُتيبون ِِنَياَمعَشَاْلنص َِ
قال « :أًل ِ
قا ُلوا  « :وبيَّمذا ن ي
ُجي ُبك يا ر ُسول اهللي ،و ي َّّلِلي ولير ُسول ي يه ا ْمل ُّن وا ْلف ْض ُل ».
َ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ِّ ْ َ َ ْ َ َ ا َ ا ْ َ
قال « :أَ َ
َ
اكَ،
َوصدقت َْمَ،أتيتَناَمكذبااَف َصدقن ََ
َشئتمَلقلتمَفلصدقتم
و
َل
هلل
ا
اَو
م
ِ ِ
َ
َ َْ ا ََ َ َْ َ ََ ا
آسيْنَ ََ
آويْنَ ََ
اكَ َ ،و ََعئ اَّل َفَ َ
اكَ ،أَ َو َج ْدت ْم َِف َأَ ْنفسك ْم َياََ
يدا َف َ
اكَ ،وط ِر
وَمذوًل ََفنَصن َ
ِ
ْ ِ
ِ
َ ْ َ َ ْ
ْ َ
َََ
َ ُّ ْ َ َ َ ا ْ
َ َ
ا
َ
ْ
َ
َاْلن ْ َ
ْ
ار َِِف َلعاع ٍة َ ِمن َادلنياَ َ ،تألفت ََبِها َق َوما َلِيس ِلمواَ ،ووَكتكم َإَِلَ
ص
معَش
َ َِ
ْ
ا َ َْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
إ ْس ََّل ِمكم؟ َأفَّل َترضون َيا َمع َ
ريَ،
ار َأن َيذهب َانلااس َبِالشاةِ َواْل ِع َِ
ص
ن
َاْل
َش
ِ
ْ ََ ا َ ْ ِ َا َ ََْ ْ ْ َ َ ْ
ْ
َ
ََ
َ
ْ
َام ًاراََ
َ
اَّليَنفسَُمم ٍد َ َِبي ِدهَِلوًلَال ِهجرةَلكَنت
َرحالِكم؟َفو ِ
ولَا ِ
هلل ِ
وتر ِج ْع َونَبِرس ِ
َِف َ ِ
ْا ََ َ ْ
َ
َ
ْا ََ َ َ
ْ ْ
َ
م َن َاْلن ْ َ
كت َش ْعبََ
َ
ْ
ارَ َ ،ولو َسلك ا
َشعبا َلسل
ت
ك
ل
س
و
َ
،
ا
ب
ع
َش
اس
َانل
َ
ص
ِ
ِ
َاْلنصار َ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َْ
ا ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ
ْ َ َْ
ار ».
ارَ،وأبناءَأبناءَِاْلنص َِ
ارَ،وأبناءَاْلنص َِ
ارَ،اللهمَارح ِمَاْلنص َ
اْلنص َِ
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ي
اهم ،وقا ُلوا  « :ر يضينا بيرس ي
ول اهلل ي يق ْس ًَّم وح ًّظا »،
ُ
فبكى ا ْلق ْو ُم ،حتَّى أ ْخض ُلوا حل ُ ْ
ول اهللي
ُث َّم انْرصف ر ُس ُ
وتف َّر ُقوا ( .رواه اإلمام أمحد يف املُسند ،وصححه األلباين
وحسنه األرنؤوط).

فاألفكار الرئيسية واجلمل اهلامة ينبغي أن يلحظ يف إلقائها التؤدة وعدم
وتعزيزا ألثرها يف النفوس.
االستعجال متكينًا الستيعاب السامع هلا
ً
إن اإللقاء الرسيع املتعجل يفقد املتابعة كام أنه قد يشوه إخراج احلروف فيختلط
بعضها ببعض وتتداخل املعاين وتلتبس العبارات وقد يؤدي التعجل إىل إُهال الوقوف
عند املقاطع ورعاية الفواصل .وهذا التمهل ال ينبغي أن يقود إىل هدوء بارد وتثاقل
مميت.
وحيدد املختصون معدل رسعة اإللقاء بَّمئة وعرشين كلمة يف الدقيقة.
هناك مهارة أخرى مهمة ،وهي البطء يف إلقاء األفكار الرئيسية واجلمل اهلامة،
واهلدف من هذا هو التأكيد عليها ،وتعزيز أثرها يف نفوس السامعني.
أما األمور الواضحة ،أو األمثلة الرسيعة فيمكن اإلرساع يف إلقائها.
فل حيسن باخلطيب أن يتوقف يف وسط اجلملة التي مل تتم .واخلطيب الناجح
يعرف أين يتوقف أثناء خطبته ،فإذا مر بفكرة عظيمة يرغب يف ترسيخها يف أذهان
مستمعيه توجه إليهم وأحدق بعيوَنم مباَشة ل َلحظة من دون أن يقول شي ًئا .هذا
منتبها
الصمت املفاجئ له نتيجة الضجة املفاجئة ،وهو جيذب االنتباه وجيعل كل إنسان ً
ومتحفزا ملا سيتلو ذلك الصمت.
ً
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فن اإلعداد واإللقاء
وكذا يقال يف التوقف بعد كل ُجلة يراد توكيدها فهو يضيف إىل قوهتا قوة

أخرى من خلل الصمت وذلك أن املعنى يغوص يف هذه األثناء يف النفس ويؤدي
رسالته ،لكن جيب أن يكون التوقف بشكل طبيعي ومن دون تكلف.

ََ ْ َ َ
َي حو َم الن حَّحر َق َال « :أتدرون َأ ُّي َي َ ْومٍ َ
َق َالَ :خ َط َبنَا النَّب ُّي
َع حن َأب َبك َحر َة
َ َ
اسمهَ ،ق َ
ــالَ« :
هذا؟َ»ُ ،ق حلنَا « :اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ حعلم »َ ،ف َسك َ
َت َ َحتَّى َظنَنَّا َأ َّن ُه َس ُي َسميه ب َغ حري ح
َ ْ َ َ
ََْ َ َْ َ ا ْ
ـر؟َ»ُ ،ق حلنَاَ « :ب َىل »َ .ق َال « :أ ُّيَشه ٍرَهذا؟َ»ُ ،ق حلنَا « :اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ حعلـم
ح
أليسَيومَانل ِ
َ
َ
»َ ،فسكَت حتَّى َظننا َأنه سيسميه ب َغري اسمهَ ،ف َق َال « :ألي ْ َسَذوَاْل َ ا
ج ِة؟َ» ُق حلنَاَ « :ب َىل ».
َ َ َ
ح ح
َ َّ َّ ُ َ ُ َ
َ
َ
َ
َ
ُّ
َ
َ
َ
ُ
ح
َ
َ
ُ
َت َحتَّى ظنَنَّا أ َّن ُه َس ُي َسميه ب َغ حري
َل َهذا؟َ» قلنَا « :اهللُ َو َر ُسول ُه أ حعلم » ،ف َسك َ
َقال « :أي َب ٍ
َ
َْ ْ ْ
اْلَ ْ َ
َل ِةَاْل َ َرامِ ؟َ» ُق حلنَاَ « :ب َىل ».
اسمهَ ،ق َال « :ألي َستَبِ َ
ح
َ
َ
َ
َ
َ َ
َعليْك ْم َ
َوأ ْم َوالك ْم َ
اءك ْم َ
َقال « :فَإ ان َ ِد َم َ
امَ ،كح ْر َم ِة َي َ ْو ِمك ْم َهذا َِِفَ
َح َر ٌَ
ِ
ََ
َ ْ ْ َ َ
ْ َ َ َ َْ ََْ ْ َ
ا
َ
َلكمَهذاَإَِلَيومِ َتلقونَربكمَ»(رواه البخاري).
اَِفَب ِ
شه ِركمَهذ ِ
ومن صفات املتحدث اجليد حسن اختيار املواضع التي يتوقف عندها أثناء
الكالم ،وضبط طول مدة السكوت.
السكتات خالل الكالم هلا فائدة يف حسن فهم السامع للموضوع ،وهلا فائدة
أخرى يف التنفس وارتياح املتحدث أثناء الكالم.
بعض اخلطباء قد يقل استنشاقه للهواء أثناء اإللقاء بسبب محاسه واهنَّمكه يف
إخراج الكالم ،فيشعر بالضيق ،وربَّم اَّلرتباك.
وهلذا حافظ عىل التنفس اجليد أثناء الكالم ،واستغل السكتات يف استنشاق
الكمية املناسبة من اهلواء ،فهو سالحك يف إطالق الكلَّمت.
والسكتات يف أثناء اإللقاء ثالثة أنوا ع:
 -1سكتات عادية :وهي سكتات عادية لطيفة تكون بني اجلمل.
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 -2سكتات انتقالية :وتكون عند اَّلنتقال من فكرة إىل أخرى ،وهي أطول
ً
قليال من السكتات العادية.
 -٣سكتات استَّملة :وهي أن يسكت يف موضع َّل يتوقع السامع أنه يسكت
فيه ،لكي يثري انتباهه ،وحيرك مشاعره.
املتحدث الناجح إذا مر بفكرة مهمة يرغب يف ترسيخها يف أذهان مستمعيه
توجه إليهم ،ونظر يف عيوهنم وهو ساكت.
ومتحفزا َلا
منتبها
هذا الصمت املفاجئ جيذب اَّلنتباه ،وجيعل كل إنسان
ً
ً
سيقوله بعد هذا الصمت.
أيضا يف السكوت بعد اجلملة التي يراد توكيدها ،ألن املعنى
وقل مثل ذلك ً
يغوص يف هذه األثناء يف نفس املستمع ،كَّم قال بعضهم " :من خالل صمتك تتكلم ".
إذن ..سكتات اَّلستَّملة أداة قوية ومهمة ،وإذا أحسن املتحدث ً
فعال متى
يسكت عندما يتكلم؛ كان هذا سكوته من ذهب.
وهي احلركات واإلشارات واإليَّمءات التي يقوم ِبا املتحدث أثناء كالمه،
سواء باليدين ،أو الكتفني ،أو الرأس ،أو العينني ،أو بتعبريات الوجه.
وهذه اللغة هلا أثرها اهلام يف اإللقاء ،قال بعض األدباء « :اإلشارة واللفظ
رشيكان ،وني ْعم العون هي له ،ونيعم الَتمجان هي عنه ،وما أكثر ما تنوب عن اللفظ ،وما
تغني عن اخلط ».
وإذا استخدم املتحدث لغة البدن بمهارة ،فإن ذلك جيعل يديه وبدنه ووجهه
أداة عجيبة إليصال األفكار وُتريك املشاعر.
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فن اإلعداد واإللقاء
لغة البدن هلا عدة فوائد ،من هذه الفوائد:
 زيادة فهم السامع ،وتأثره بالكالم ،فهو يسمع العبارة ،ويرى اإلشارة،
مما يعزز أثر الكلمة يف نفسه.
 إزالة امللل لدى السامع.
 أهنا تعني املتحدث عىل القضاء عىل اخلوف واَّلرتباك .كيف؟ اخلوف
طاقة زائدة ُتتاج للتفريغ ،ومن طرق تفريغها والتنفيس عنها هذه
احلركات واإلشارات.
واحلركات واإلشارات نوعان:
أ -حركات الإرادية :فالغاضب يقطب جبينه ويعبس وجهه ،وذو احلامس

تنتفخ أوداجه وَتمر عيناه ،ومنهم من تنقبض أصابعه وتنبسط ،ومنهم من يعلو صوته
ً
وتفاعل ،ومنهم من يبكي رقة وخشو ًعا.
ْحاسا
ً
ب -حركات إرادية :تعكس االنفعال واملشاعر وتعني عىل مزيد من املتابعة
والتوضيح .وينبغي أن تكون هذه اإلشارات واحلركات منضبطة بقدر معقول وانفعال
غري متكلف ومتناسقة مع الشعور احلقيقي.
ومن الصعوبة إعطاء قواعد حمددة يف هذا الباب ألنه يعتمد عىل مزاج اخلطيب
وعىل َتضريه وْحاسه وشخصيته وموضوعه وعىل اجلمهور واملناسبة.
وإذا استخدمت اإليامءات واإلشارات بمهارة وبل تكلف وكانت ملئمة
ملعاين الكلامت املصاحبة هلا فإنه من املمكن أن تكون يدا اخلطيب أداة عجيبة إليصال
األفكار وَتريك املشاعر.
فاحلركة اليسرية املوزونة ال بأس ِبا ،بل قد تكون أحيانًا مطلوبة لزيادة اإلفهام،
يستعملها؛ فعن جابي ير ب ين عب يد اهللي
َان َر ُس ُ
َق َال « :ك َ
ول
وهي التي كان النبي
ْ ْ
ْ
اهللي
ت َع حينَا ُه َو َع َ
ل َصــ حو ُت ُه َو حاشتَدَّ َغ َض ُب ُه َحتَّى ك ََأ َّن ُه ُمنحذ ُر َج حيش
اْح َّر ح
ب حَ
إ َذا َخ َط َ
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ْ ََ َ ا َ َ َ َْ
ولَ « :ص َّب َحك حُم َو َم َّساك حُم »َ .و َي ُق ُ
َي ُقـ ُ
ني
اعة َك َهات َِ
ول « ب ِعثت َأنا َوالس
ْي »َ .و َي حق ُر ُن َب ح َ
الضمري يف َق حولهَ ( :ي ُقول َص َّب َحك حُم َو َم َّساك حُم)
الس َّبا َبة َوا حل ُو حس َطى (رواه مسلم) ،و َّ
إ حص َب َع حيه َّ
يفعل ذلك أثناء اخلطبة).
َعائد َع َىل ُمنحذر َج حيش)( .فقد كان
بالسبابة إىل السامء؛ فقد جاء يف حديث خطبة الوداع:
ومن ذلك إشارته
ا
ا
ْ
ْ
ْ
الس َامء َو َينح ُكت َُها إ َىل النَّاس « الله ام َاش َه َِدَ ،اللهَ امَاش َه َد ».
الس َّبا َبة َي حر َف ُع َها إ َىل َّ
َف َق َال بإ حص َبعه َّ
َثل َ
َث َم َّرات( .رواه مسلم).
س ب ين مال ي ٍ
ُث َّم ر يقي ا ْملينْرب فأشار بييد ْي يه
قال :ص َّىل لنا النَّبي ُّي
ك
وع ْن أن ي ْ
َ
َ ْ َ اْ َ ْ ا َ ْ
انل َ
يقبل يقبل ية ا ْملس يج يد ُثم قال « :لَ َق ْد َ
َو ا
اْلَنا َة َ
ارَ
َّلة َ
َرأيْت َاآلن َمنذ َصليت َلكم َالص َ
ْ
َّ
ْ
ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َْ
ْ َ ْ َ ِّا
َاََْ
ْ
الَش » (رواه البخاري).
ريَو َ
ْي َِِفَقِبل ِةَهذ ِ
ممثلت ِ
ارَفلمَأرََكْلومِ َِِفَاخل ِ
اَاْلد ِ
ْ ْ
ْ
ُّ
َ ْ َْ
ان َيَشدَ
ع ين النَّبي ِّي
وعن أ يِب موسى
قال « :المؤ ِمن َلِلمؤ ِم ِن ََكْلني ِ
َ ْ ا ْ َ َ ا ُ َ َ ْ َ ََ
ْ
َبعضهَبعضا»َوش َبكَبْيَأصابِ ِع ِهَ» (رواه البخاري).
اَْ َ
ىَهاَهنَا » ،وأشار إىل ص ي
دره (رواه
 « :اَلقو
َّبي
ويف حديث آخر قال الن ُّ
مسلم).

ضوابط لغة البدن:
 أن تكون مالئمة ملعاين الكلَّمت املصاحبة هلاً .
مثال َّل ينبغي أن يقول
اخلطيب « :وتفرق الناس » ،بينَّم هو يشبك يديه .أو يقول « :والتحم
اجليشان» ،بينَّم هو يفتح يديهَّ .ل بد أن تكون احلركة مناسبة ملعنى
الكلمة.
 وكذلك بالنسبة لتعبريات الوجه ،يتفاعل اخلطيب مع ما يقول ،فإن
فرحا .وإن كان عَّم حيزن بان احلزن
كان حديثه ما يفرح هتلل وجهه ً
عىل وجه .وإن كان عَّم يغضب امحرت وجنتاه من الغضب.
 أن تسبق القول أو تواكبه ،وَّل تتأخر عنه.
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 أن تكون متزنة متوافقة مع رسعة الكالم معتادة.
 أَّل تغطي وجه املتحدث.
 أن تكون بقدر معقول ،بدون تكلف .بعض الناس يربمج احلركات
عند كلَّمت معينة املوضوع بحيث تبدو كأهنا متثيل.
 جتنب اللزمات البدنية :بعض املتحدثني عنده لزمة لفظية ،كلمة تتكرر
أيضا بعض املتحدثني عنده لزمة بدنية ،إما إشارة
معه يف كالمه .وهنا ً
كثريا يف حديثه ،واألحسن جتنب
أو حركة يد أو تعبري بالوجه تتكرر ً
مثل هذا.

ويمكن تنمية مهارة لغة البدن بالتدريب ،ومن املفيد أن تتدرب أمام املرآة ،أو
تسجل إلقاءك بكامريا الفيديو .ثم تراجع حركات جسمك ،وُتاول أن جترب حركات
جديدة مناسبة.
أين تضع يديك؟
هناك قواعد عامة يف وضع اليدين:
 أن يتجنب املتحدث احلركات العشوائية أو غري الالئقة ،كالعبث
باللحية أو اخلاتم أو الساعة أو النظارات أو الثوب ،ألهنا تشتت
شعورا بالضعف واَّلرتباك.
اَّلنتباه اجلمهور ،كَّم أهنا قد تعطي
ً
 أن يتجنب تشبيك اليدين وشدَّ إحدامها باألخرى ،ألن هذا يعكس
شعورا بالتوتر ،ويعيق توظيف اليدين يف اإلشارات واإليَّمءات.
ً
وبالنسبة لوضع اليدين فاألمر خيتلف باختالف حالة املتحدث .فإذا كان
املتحدث جيلس عىل كريس وطاولة فإن األنسب وضعهَّم متحررتني بشكل هاديء عىل
الطاولة ،مع مالحظة عدم التشبث بالطاولة أو اإلتكاء عليها.
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أما يف حالة اَّلرجتال فإن من املتحدثني من يفضل ُترير يديه وسدهلَّم عىل
جانبي اجلسم ،ومنهم من يفضل وضع يديه فوق بعضهَّم أسفل البطن.
والذي خيتاره كثري من أهل اخلربة ،وهو ما تؤيده املَّمرسة العملية أن يضع
املتحدث قبضته يف األخرى أمام بطنه ،مع مالحظة عدم تشبيك اليدين.
هذا الوضع مريح ً
أوَّل ،ثم إنه يعطي إحيا ًء للمستمع بثقة املتحدث بنفسه ،وأن

لديه شي ًئا مفيدً ا يقدمه للمستمع ،باإلضافة إىل أن اليدين ستكونان متحررتني للقيام
باحلركات املناسبة ،وهذا األمر يصعب ُتقيقه يف حالة سدل اليدين عىل جانبي اجلسم.
ويستثنى من هذا األمر :املتحدث املبتديء إذا أصيب بارتباك أو توتر ،فإن
األوىل به أن يمسك بيشء حوله يفرغ من خالله شحنة التوتر حتى يتَّملك نفسه ،وهتدأ
أعصابه .لكن هذا العالج املؤقت جيب أن َّل يتحول إىل عادة.
ال بد من توزيع النظر عىل اجلمهور ،فعيناك ُها احلبل الذي يربطك ِبم يعرفون
من خلله مدى اهتاممك ِبم ،وتعرف أنت من خلله مدى اهتاممهم بام تقول.
وهذا يزيد ثقتك بنفسك وَيلصك من االرتباك والتوتر كام أنه يفيدك يف معرفة
ردود فعل املستمعني وانطباعاهتم لتجري عىل موضوعك أو طريقة إلقائه التعديل
املناسب.
يف اَّلتصال البرصي َّل بد من أمرين:
َّل بد ً
أوَّل من النظر للجمهور ،وَّل بد ثان ًيا من توزيع النظر.
فال يليق باملتحدث أن جيعل نظره يف األرض ،أو يرفعه إىل السَّمء ،أو يغمض
عينيه ،أو يكون نظره يف الورق(إن كان خيطب أو يلقي موعظة من ورقة) ، ،فإن هذا
حاجزا بينه وبني اجلمهور.
يكون
ً
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اَّلتصال البرصي له عدة فوائد ،منها:
 أنه يزيد من قوة التأثري وقناعة املستمعني باملوضوع.
أيضا هو يمثل رابط وألفة مع املستمعني ،وبالتايل يطرد امللل.

ً
 أنه يعطيك تغذية عكسية ،فتعرف ردود فعل املستمعني وأثر الكالم
عليهم.
 املتحدث اجليد يعرف رد فعل اجلمهور وتفاعلهم معه من خالل
اَّلتصال البرصي .فبعض اجلمهور هيز رأسه إىل األسفل ،ماذا يعني
ذلك؟ هذا معناه أنه متفق معك ،معناه أنه فاهم .وبعض اجلمهور
يتأفف وينفخ أو يتحرك أو حيك بكثرة ،يعني عنده مشكلة ،إما ملل أو
َش يف املكان .وبعض اجلمهور مركز عيونه َّل ترمش ،تعبريات وجهه

تدل عىل التأثر ،هذا معناه أنه متفاعل ومعك عىل طول اخلط.
بعض الشباب يقول :املشكلة أين إذا نظرت إىل اجلمهور ي
أص ْب ُت باَّلرتباك ،هل
هناك حل؟ نعم .هناك حيلة مفيدة للخطيب املبتديء ،إذا كنت ترهب اجلمهورَّ ،ل
تنظر إىل عيوهنم ،ركز عىل جباههم وا ْنس املوضوع.
وهناك حيلة أخرى :حدد بعض األجسام أو األماكن املوجودة يف املكان
أمامك ويمينك وشَّملك ،بحيث تكون هذه األجسام عىل مستوى رؤوس احلارضين،
اجعل هذه األجسام نقاط ارتكاز تتنقل ببرصك بينها.
اجلمهور ،يريد من املتحدث أن يتحدث بشكل مبارش بال حواجز ،وبأسلوب
بسيط غري متكلف موجه هلم مبارشةَّ ،ل أن يتحدث بكالم عام ،يكون املتحدث فيه يف
وادي واجلمهور يف واد آخر.
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هذا األمر  -وهو التواصل مع اجلمهور كأنك ُتادث واحدً ا منهم -مهم جدً ا،
تأثريا يف النفوس.
فهو يقطع الرتابة وامللل ،وجيعل الكالم أقوى ً
ومن الوسائل التي تعني املتحدث عىل ُتقيق هذا األمر :استخدام عبارات
التواصل وإرشاك املستمع كقوله( :لعلكم تتساءلون عن أمهية هذا املوضوع)( ،وقد
تتعجبون إذا قلت لكم)( ،أرأيت أخي)( ،تأمل معي هذا الكالم).
ً
سؤاَّل وأنت جتيب،
يمكن أن ُتتار واحدً ا من املستمعني وتتخيل أنه سألك
فتقول « :لعلك أهيا األخ الكريم تتساءل عن سبب هذه املشكلة؟ السبب يف هذا هو
كذا وكذا  »...ثم تبدأ باإلجابة عن السؤال اخليايل.
أيضا التأكد من فهم املستمعني ،بسؤاهلم هل
ومن التواصل مع اجلمهور ً
َ
يف يوم الوداع أنه قال « :فإ ان َ ِد َم َ
اءك ْمَ
فهموا؟ وقد جاء يف آخر خطبته
ِ
ََ
ََْ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ ٌ َ
ْ َ َ
َ ْ ْ َ َ
ْ َ َ
َ
ْ
َ
َ،كح ْ
َلكم َهذاَ،
ذ
َه
م
ك
ر
ه
َش
اَِ،ف
ذ
َه
م
ك
م
و
َي
ة
م
ر
وأموالكم َعليكم َحرام
ِ
اَِ،ف َب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ا ْ َ ْ َ ْ َ ِّ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ا ْ ََ َ ْ َ ا
ْ
َربكمَ،أًل َهل َبلغت؟ َ» ،قا ُلوا « :نع ْم » ،قال « :اللهم َاشهدَ،فليبل ِغَ
إَِل َيومِ َتلقون َ
َ
ا
ا
َ
بَ،فَر ابَمبَلغَأ ْو ََعَم ْن َ
َالغائ َ
َسا ِم ٍَع » (رواه البخاري ومسلم).
الشا ِهد
ِ
ِ
ٍ
ان َر ُس ُ
َق َالَ « :ك َ
اْح َّر حت َع حينَا ُه
ول اهلل
َجابر حبن َع حبد اهلل
ب حَ
إ َذا َخ َط َ
ول « َص َّب َحك حُم َو َم َّساك حُم »َ .و َي ُق ُ
ل َص حو ُت ُه َو حاشتَدَّ َغ َض ُب ُه َحتَّى ك ََأ َّن ُه ُمنحذ ُر َج حيش َي ُق ُ
َو َع َ
ول «
َ
َ
َ َ ا ََ
ْ
َْ
الس َّبا َبة َوا حل ُو حس َطى (رواه مسلم)،
اعة َك َهات َِ
ب ِعثت َأنا َوالس
ْي »َ .و َي حق ُر ُن َب ح َ
ني إ حص َب َع حيه َّ

الضمري يف َق حولهَ ( :ي ُقول َص َّب َحك حُم َو َم َّساك حُم) َعائد َع َىل ُمنحذر َج حيش).
و َّ

فعىل اخلطيب مراعاة االعتدال يف علو صوته ،ومراعاة حاجة املكان واجلمع مع
عدم اإلرساع يف إلقائه.
من أعظم ما يميز املتحدث أو اخلطيب التفاعل واحلَّمس .فاخلطيب املؤثر إذا
حدَّ ث الناس عن اجلنة فكأنام بجناحيه فيها يطري ،وحول أَنارها يسري ،وبني يدي
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ُحورها يميل ،وإذا حدَّ ثهم عن النار فكأنه يف بركاَنا يصطيل ،كلمه عنها يفتت األكباد،
ويذهل األلباب ،ويقطع اآلمال.
واحلَّمس يف الطرح له عدة فوائد منها:
 أنه ي ي
نيس اخلوف ،ويعني عىل القضاء عىل اَّلرتباك عند املبتديء .وهلذا
ُ
ترى اللعب ينسى األَل مع محاس املباراة ،وأعظم منه املجاهد الذي
ينسى األَل يف اجلهاد.
 أن احلَّمس يزيد من اقتناع السامع باملوضوع.
 أنه يعطي للكالم نكهة خاصة ،ويطرد امللل عن السامع.
ويف قضية التفاعل واحلَّمس ينبغي التنبيه إىل أمرين:
األول :اعلم أن من أعظم األمور التي ُتقق لك التفاعل ،وجتعله حديثك
مؤثرا يف النفوس؛ اإلخالص هلل تعاىل ،فليست النائحة الثكىل كاملستأجرة.
ً
قال عامر بن عبد قيس « :الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت يف القلب ،وإذا
خرجت من اللسان َل جتاوز اآلذان ».
التنبيه الثاين :أثناء التفاعل واحلَّمس .ركز يف كالمك ،واحذر الزلل .فإن
احلَّمس قد يذهل العقل ،وخيرجك عن املوضوع ،أو ُترج بسببه كلَّمت غري حمسوبة.
أثِر انتباه اجلامهري باآليت:
أ -قصة مثرية :إَنا بداية مثرية جدً ا ،فالنفوس َتب االستامع إىل القصص
والروايات ومتابعة أحداثها أكثر من الكلم النظري املجرد.
ب -سؤال حيرك األذهان :من االفتتاحيات املميزة أن يبدأ اخلطيب بطرح
سؤال الستدراج اجلمهور إىل التفكري ،والتعاون معه.
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إن استخدام هذا السؤال االفتتاحي هو واحد من أبسط وأضمن الطرق لفتح
ََ ْ َ
َأ َّن َر ُس َ
َق َال « :أتدرونَ
ول اهلل
أذهان ُجهورك والدخول إليهاَ .ع حن َأب ُه َر حي َر َة
َ
ْ
َماَالْغيبَة؟َ»َ .قا ُلوا « :اهللُ ورسو ُله َأعلم »َ .ق َال « :ذ ْكر َكَأ َخ َ
اكَبِ َماَيَك َرهَ».
ََ ُ ُ ح
ِ
ِ
ََ ْ
َ َ
ْ َ َ
َان يف َأخي َما َأ ُق ُ
ق َيلَ « :أ َف َر َأ حي َت إ حن ك َ
َماَتقول َفقدَ
ول؟ »َ ،ق َال « :إِن ََكن َ ِفي ِه
ْ
ْ ْ
ََ ْ ا
اغتَبتَهَ َ،وإِنَلمَيَك ْنَ ِفي ِهَفقد ََب َهتهَ » (رواه مسلم).
ََ ْ َ َ ْ
َأ َّن َر ُس َ
َماَاملف ِلس؟َ».
َق َالَ« :أتدرون
ول اهلل
و َع حن َأب ُه َر حي َر َة

َاع ».
َقا ُلوا « :امل حفل ُس فينَا َم حن ال د حر َه َم َل ُه َوال َمت َ
َْ
ا ْ َ ْ ا َ َْ َْ َ ْ
َ َ َ ََ
َ
َ
َ
َ
َف َق َالَ« :إِنَاملف ِلسَ ِمنَأم ِِتَمنَيأ ِِتَيومَال ِقيام ِةَبِصَّلةٍَو ِصيامٍ َوزَكةٍََ،ويأ ِِتَ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ىَه َذاَمنَْ
اَوَضبَهذاَ،فيعط
قدَشتمَهذاَوقذفَهذاَوأكلَمالَهذاَوسفكَدمَهذ َ
ِ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
ََ َ ْ َ َ
َ
َما َ
َقبْ َل َأَ ْن َي ْق ََض َ
َعلَيْه َأخ َذ َمنَْ
َح َسناتِ َِهَ ،فإِن َفنِيت َحسناته
َح َسناتِ ِه َوهذا َ ِمن
ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ
َعلي ِهَث امَط ِر َح َِِفَانلاارَ» (رواه مسلم).
خطاياهمَفط ِرحت
جـ -رضب األمثال :يصعب عىل املستمع العادي أن يتتبع العبارات املجردة

ً
طويل ،لكن من السهل عليه االستامع إىل األمثلة ،ملاذا إذن ال تبدأ بواحد منها؟ افتتح
بم َثلَ ،أثر االهتامم ،ثم تابع تقديم ملحظاتك العامة.
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ ْ ْ ا َْا َ
َأ َّن َر ُس َ
ابَ
ول اهلل
َع حن َأب ُه َر حي َر َة
َق َال « :أرأيتم َلو َأن َن َهرا َبِب ِ
َ
ْ ََ َ
َْ ََْ
ْ ََْ
ْ ا َْ َْ
َ
َ
َ
ٌ
ا
ْ
ُ
َ
اتَ.هل َيبق َ ِمن َدرنِ ِه ََشء؟َ» ،قالوا « :ال
أح ِدكم َيغت ِسل َ ِمنه َُك َيومٍ َخس َمر ٍ
َ
َ
َ َ َ ََ
ْ
ْ
ا َ
ات َاخلَم ِس َيمحوَاهلل َبِ ِه ان َاخل َ َطايَا »
يشء »َ .قال « :فذلِك َمثل َالصلو ِ
َي حب َقى م حن َد َرنه َ ح
(رواه البخاري).
َمثَل َاْلَليس ا
َق َالَ « :إ ان َما َ
َالصالِ ِحَ
َع حن النَّبي
وسى
ِ ِ
ِ
و َع حن َأب ُم َ
ا َ ْ ْ َ َ َ ا َْ
ْ
ُّ ْ َ
ْ ََ
حامل ْ
ريَ ،فَ َ
َِك َ
َوإِماَأنَ
ك
ي
ذ
َي
ن
اَأ
م
إ
َ
ك
َاملس
َ
ك
َال
خ
ف
ا
ن
َو
ك
َاملس
ل
م
ا
ح
يس َالسوء
َواْل َ ِل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ََْ َ ْ َ ا ْ َ َ ْ
ا َ ِّ َ ا َ
ا ْ ْ َ َ َ َ َ ا ْ َ َ
َُتدَ
َرياَطيب َةَ َ،ونافِخَال ِ
ريَ ِإماَأنَي ِرق َ ِثيابكَوإِماَأن ِ
تبتاعَ ِمنهَوإِماَأن ِ
ك ِ
َُتدَ ِمنه ِ
َ َ
ِريااَخ ِبيثةَ» (رواه البخاري).
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ومن ذلك هذا املقطع من حمارضة للشيخ عيل عبد اخلالق القرين « :وواهلل
الذي َّل إهل إَّل هو َّل أرى ً
مثال هلؤَّلء املوتورين الذين يتطاولون عىل القمم الشَّمء إَّل
كذبابة حقرية سقطت عىل نخلة عمالقة ،فلَّم مهت باَّلنرصاف قالت يف استعالء« :
أيتها النخلة متاسكي فإين راحلة عنك » ،فقالت النخلة العمالقة « :انرصيف أيتها الذبابة
عيل ألستعد لك وأنت راحل ٌة عني ».
فهل شعرت بك حينَّم سقطت َّ
يضريه إذا نبح ْت يوما ي
ألم تر أن الليث ليس ي
كالب
عليه
ُ
ً
ُ
يضري السَّمء ال ُعواء ،وَّل ْ
أن متتدَّ هلا يدٌ ش َّالء.
َّل
ُ
د -االستعراض :من الطرق السهلة جلذب االنتباه استعراض يشء يتطلع إليه
ول اهللي
قالَ :أ َخ َذ ر ُس ُ
َحر ًيرا بش َامله
املخاطبون .فعن َعيل حبن َأب َطالب
ا َ َْ َ َ ٌ ََ
ٌّ َ
ا
َإلناثِ ِه َْم »
ل
ح
َ
ِت
م
َأ
ور
ك
َذ
ََع
َو َذ َه ًبا ب َيمينه ُث َّم َر َف َع ِب َام َيدَ حيه َف َق َال « :إِن َهذي ِن َحرام
ِ
ِ
ِ ِ
(صحيح رواه ابن ماجه).
هـ -موجز اخلطبة (اإلمجال قبل التفصيل):
عرضا ً
جممل لعنارص اخلطبة،
من املقدمات الناجحة أن يقدم اخلطيب ملستمعيه ً
مفتاحا ألذهان املستمعني ،ومعينًا
ثم يرشع يف تفاصيل اخلطبة .إن هذه املقدمة ستكون
ً
هلم عىل فهم اخلطبة ومتابعة أجزائها.
و -إثارة اَّلنتباه باإلضَّمر:
الناس جمبولون عىل الفضول وحب اَّلستطالع ،ومعرفة ما أخفي عنهم .ولذا
فإن فن اإلضَّمر من أهم وسائل إثارة انتباه اجلمهور.
يف هذه اخلطبة ،ومدى
تأمل يف أسلوب اإلضَّمر الذي اعتمد عليه النبي
ي
ي
ي ٍ
جلس عىل املن يْرب
اّلِل
خلدْ ير ِّي
تأثريه يف املخاطبني .فع ْن أ يِب سعيد ا ُ
أ َّن ر ُسول َّ
ا َْا َ
َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َخ ا َ
َما َ ِعندهَ،
َادلنيا َما َشاءَ ،وبْي
هلل َبْي َأن َيؤ ِتيه َ ِمن َزهر ِة َ
ريه َا َِ
فقالِ « :إن َعبدا
َ َْ َ َ َْ
َماَ ِعندهَ » ،فبكى أبُو بك ٍْر وقال « :فد ْيناك بيآب يائنا و ُأ َّمهاتينا » ،فع يج ْبنا ل ُه ،وقال
فاختار
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ول اّلِلي
ٍ
َّاس « :ا ْن ُظ ُروا إيىل هذا َّ
اّلِل ب ْني أ ْن ُي ْؤتيي ُه
الن ُ
ْرب ر ُس ُ َّ
ع ْن ع ْبد خ َّري ُه َّ ُ
الش ْيخي ُ ،خي ي ُ
ول :فد ْيناك بيآب يائنا و ُأ َّمهاتينا ،فكان ر ُس ـ ـ ُ
يم ْن ز ْهر ية الدُّ نْي ـ ـ ـا ،وب ْني ما يعنْ ـ ـ ـد ُه ،و ُهو ي ُق ـ ـ ُ
ول
اّلِلي
ُهو املُخ َّري ،وكان أبُو بك ٍْر ُهو أ ْعلمنا بي يه » (رواه البخاري ومسلم).
َّ
( )1إلحدى

ومن ذلك هذا املقطع من مقدمة للشيخ عبد احلميد كشك
خطبه حيث قال « :دخ ْل ُت املسجد صبيحة هذا اليوم ،فسألت عن محامة املسجد أين
هي؟ فقالوا  « :لقد كانت هنا باألمس » ،وسألت « :يف أي أوقات الصالة حرض ْت؟ ».
قالوا « :حرض ْت وقت العرص » .قلت « :فهل صلت محامة املسجد العرص؟ قالوا :إهنا
حرض ْت وَل ُتص ِّل ،إنَّم حرضت ل ُيص َّىل عليها!!!
دائَّم جيلس يف
أتدرون من محامة هذا املسجد؟ إنه رجل من فقراء املسلمني كان ً

الصف األول ،كان أسمر الوجه لكنه كان أبيض القلب  ...سألت عن احلَّممة أين هي؟
قالوا « :إهنا طارت » .قلت « :إىل أين طارت؟ » ،قالوا « :إىل حيث تطري األرواح،
طارت إىل الديار اآلخرة بعد ما بنت هلا ً
عشا يف هذا املسجد ».
ز -احلقائق الباهرة:
إن احلقائق الباهرة عبارة عن سلسة من الصدمات ،فهي توقظنا من أحالمنا،
وتثري انتباهنا .هذه احلقائق يمكن أن يعرضها املتحدث بطريقتني مؤثرتني:

( )1الشيخ عبد احلميد كشك من أكثر الدعاة واخلطباء شعبية يف الربع األخري من القرن العرشين ،وقد
دخلت الرشائط املسجل عليها خطبه العديد من بيوت املسلمني يف مص والعامل العرب.
بلغت مؤلفاته 115مؤل ًفا ،منها كتاب عن قصص األنبياء وآخر عن الفتاوى وقد أتم تفسري القرآن الكريم
َتت عنوان (يف رحاب القرآن)  ،كام أن له حوال ألفي َشيط كاسيت هي ُجلة اخلطب التي ألقاها عىل منب
مسجد (عني احلياة).
وقد لقي ربه وهو ساجد قبيل صلة اجلمعة يف  1446/12/6وهو يف الثالثة والستني من عمره
ولكن جيب عىل عشاق الشيخ
واملوضوعة.

.

أن حيذروا ما يف هذه الكتب والرشائط من األحاديث الضعيفة واملنكرة
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طريقة األرقام ،أو طريقة األوصاف:
أثرا يف
أما األرقام فإن لغة األرقام من أقوى اللغات ،فالرقم الواحد قد حيدث ً

النفوس َّل ُتدثه آَّلف الكلَّمت.

فأي معنى ملن يتحدث عن الزنا والفواحش ،وَّل يعرج عىل اإليدز
وإحصائياته املخيف ة ،أو يتحدث عن مشكلة الطالق ،وَّل يلتفت إىل أثر اإلعالم
واملسلسالت الفاسدة عىل احلياة الزوجية باألرقام واإلحصائيات.
وأما األوصاف فإهنا تشد اَّلنتباه أقوى من املعلومات املجردة .ويظهر دور
اخلطيب الناجح يف براعة الوصف ،وحسن تصوير املشهد للمستمعني ،مما حيرك
عواطفهم ،ويثري مشاعرهم جتاه املوضوع.
فبالنسبة لَلرقام يمكن ً
مثال أن تستفتح موضوع التدخني بأن تقول( :خالل
عرش سنوات فقط يبلغ طول السجائر التي يدخنها املدخن العادي الذي يدخن عرشين
مَتا ،كل هذه األمتار تصب يف بدنه
سيجارة فقط يوم ًيا :مخسة كيلو مَتات وأربعني ً

سمو ًما قاتلة).

أما بالنسبة لَلمثلة عىل األوصاف ،فيمكن أن يبدأ املتحدث عن مأساة شعب
مسلم( :آَّلف من البرش يفَتشون األرض ويلتحفون السَّمء .أجسادهم عارية،
ربى
وبطوهنم خاوية .قتل رجاهلم ،واستبيحت نساؤهم ،ويتم أطفاهلم .فهذا رجل قد ّ
أوَّلده سنوات طويلة يعود إىل بيته وإذا به قد د ّمر عىل رؤوس أوَّلده فال يرى إَّل جث ًثا
هامدة .وهذه فتاة قد ُد ِّنس ْت يع َّف ُتها تشكو إىل اهلل ظلم املعتدين ،وهذه طفلة بريئة ُترج
من بني األنقاض وقد فقدت أبوهيا وإخوهتا .تقدم ير ْج ًال وتؤخر أخرىَّ ،ل تدري إىل
أين تذهب .إهنم إخوانكم املسلمون املضطهدون يف .)..........
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ها هنا مسألتان ،األوىل :الواقعية ،والثانية التحديد.
إذا ُتدثت عن فكرة فكن واقع ًيا ،حاول أن تالمس واقع الناس ،ثم كن حمد ًدا،
يعني حدد الصورة وخصص الكالم بأحوال معينة.
احلديث عن أمر واقع ً
أيضا من
أوَّل وحمدد ثان ًيا يزيد من الوضوح ،ويزيد ً
اإلقناع واإلثارةً .
مثال حول موضوع الكذب( :قد يقع بعض الناس يف الكذب) هذا
حال عام( .قد نقع يف الكذب خالل أدائنا لوظائفنا) هذا حال واقعي( .قد نتأخر عن
احلضور إىل العمل ،أو نرتكب خط ًئا ،أو نتقدم بطلب إجازة فنقع يف الكذب) هذا حال
واقعي وحمدد.
هل هلذا املهارة التي نتحدث عنها شاهد من السنة؟ نعم.
وُتديده ،وهو يدعو إىل الصدقة ،عندما جاءه القوم
تأمل واقعية الرسول
َ َ ا َ َ ٌ
َرجل َ ِم ْنَ
 « :تصدق
الفقراء من مرض ،فخطب الناس ،ماذا قال يف اخلطبة؟ قال
َ
َ
َ
َْ
اع ََت ْمره َ
ْ َ
دينَارهَ،م ْنَد ْر َهمهَ،م ْنَث َ ْوبهَ،م ْن َ
َ،ح اّتَقال َ
َص ِ
َول ْوَب ِ ِش ِّقَتم َر ٍَة »
ِِ ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
اعَب ِّرهِِ َ،منَص ِ ِ ِ
(رواه مسلم).
ار يه ،يم ْن يدر ي
الصدقة أمر عام ،أما األحوال الواقعية فهي :يم ْن يدين ي
مه يه ،يم ْن ث ْوبي يه،
ْ
يم ْن صا يع ُب ِّر يه ،يم ْن صا يع مت ْ ير يه ،ول ْو بي يش ِّق متْر ٍة.
يف نقد األخطاء ،وتقويم السلوكيات قد يسأم الناس إذا اقتص الناقد عىل
األفكار النظرية فقط .لكن َقلام يفشل يف جذب انتباههم والتأثري يف نفوسهم إذا عرض
بعض املشاهد من أحواهلم امللموسة ،وقارن بني هذه املشاهد ومشاهد من األحوال
الصحيحة املأمولة .وإن أكثر األشياء إثارة الهتاممنا هي أحوالنا التي نقع فيها .إذ كل
واحد منا يشعر يف هذه احلالة بأنه معني ِبذا الكلم دون سواه.
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وهذا مثال تطبيقي:

 -1رجل يسهر مع رفاقه ،ثم ينام كان املريض يف عهد الصحابة يؤتى به هيادى
عن صلة الفجر.
 –2شاب يبكي هلزيمة فريقه.

بني الرجلني حتى يقام يف الصف.
سعيد بن عبد العزيز يبكي ملا فاتته صلة
اجلامعة.

خروج ن َساء حاألَن َحصار عندما نزل األمر
 -6تساهل بعض نسائنا يف
باحلجاب ك ََأ َّن َع َىل ُر ُءوسه َّن ا حلغ حر َب َ
ان م حن
احلجاب.
حاألَكحس َية
إن مثل هذه املقارنات سيكون أثرها يف نفوس السامعني أبلغ من النقد املباَش.
وتأمل يف هذا الدرس النبوي الذي يعتمد عىل أسلوب املقارنة التي َتث عىل
َو ُه َو ُمت ََوسد
َق َالَ :شك حَونَا إ َىل َر ُسول اهلل
االقتداء .ف َع حن َخ َّباب حبن األَ َرت
َْ َ َ َ ََْ
َم ْنَقبلك ْمَ
حص َلنَا َأال تَدح ُعو َلنَا؟! َف َقال « :قدََكن
ُب حر َد ًة َل ُه يف ظل ا حل َك حع َبة َف ُق حلنَاَ :أ
ال ت حَس َتن ُ
َ َ ََ َْ
َ
َ ْ َ َ
ْ َ
َ ْ
ج َعل َف َ
يها َ َفي َ
ي ْؤ َخذ ا
ارَ ،فيوضع ََع َرأ ِس ِهَ
جاء َبِاملنش َِ
ضَ ،في
َالرجل َفيحفر َل َِِفَ َاْل ْر ِ َ
ِ
َ َ ْ َ َ ْ َ
َ ْ
ُّ َ َ َ
َوي ْم َشطَبأ ْم َشاطَاْلَديد َ
ج َعلَنِ ْص َف ْْي َ
َوعظ ِم ِهَف َماَيَصدهَذلِكَع ْنَ
َماَدونَلـح ِم ِه
في
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ََ
ْ
ْ َ َْ َ َ َ ْ َ َْ َ
َ
َ
َ
ا
ِدين َهَ َ ،واهلل َْلتم ان َهذاَاْلمر َح اّت َيس َ
ري ا
َالرا ِكب َ ِمن َصنعاء َإَِل َحْضموت ًَلَيافَ
ِِ
ِ
ِ ِ
ََ ا ْ َْ َْ
َ َ ِّ ْ َ َ َ َ َ
كنكمَتستع ِجلونَ»(رواه البخاري).
إًِلَاهللَواَّلئبََعَغن ِم َِهَ،ول ِ
بعض اخلطباء واملتحدثني يمتلكون روح املرح والدعابة.
فإذا كنت واحدً ا منهم ،فنـ ِّم هذه الروح ،واستخدمها يف األحوال الالئقة ،فهي

من أهم أسباب التأثري يف اجلمهور وإقناعهم.
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ولكن ليحذر الداعية اخلطيب الكذب يف املزاح وهو ما يسمونه بالنكت ،وهي
مواقف مضحكة َل ُتدث ،ويكون فيها  -يف الغالب  -سخرية واستهزاء بطائفة من
الناس ،بل وقد يكون فيها ما خيدش احلياء ويشجع عىل انتشار الفاحشة بتهوين أمر
الغرية عىل األعراض ،والتهوين من قبح املعايص ،بل أحيانًا يكون فيها استهزاء بأمور
الدين  -والعياذ باهلل.
ـوبا َّل يناسبك .فإذا َل تكن
وإن كنت َّل ُتسن الدعابة فإياك أن تلبس ث ً
والطرائف مناسبة لك أو للمقام ،فهناك طريقة أخرى يمكن أن تداعب ِبا املخاطبني،
وتؤثر فيهم .كيف؟ يمكن أن تالحظ بعض األحوال املتناقضة ،ثم تبالغ يف وصفها
بشكل مضخم.
يمكن أن تقول ً
مثال يف وصف تناقض األرس يف فَتة اَّلمتحانات:
إذا دخلت اَّلمتحانات أعلنت األرس حالة الطورايء يف البيوت ،فَتك املذاكرة
أو النوم عن اَّلمتحان جريمة َّل تغتفر .لكن أين هذا اَّلستنفار واحلرص عىل األبناء يف
صالة الفجر وهي ركن الدين.
إن فصاحة اللسان وسلمة خمارج احلروف أمر مهم للخطيب وكذلك مراعاة
حسن اإللقاء ،قو ًة ولينًا ،فل يكون اإللقاء عىل وترية واحدة ،حتى ال يمل السامع ،أو
يعتمد أسلوب السجع املمقوت ،فإن من شأن ذلك إضاعة املعنى ،والرتكيز عىل اللفظ.
مع رضورة مراعاة قواعد اللغة العربية ،ألن عدم مراعاهتا حيدث ً
خلل يف املعنى.
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كيف تصل إىل الفصاحة؟
 -1حسن اختيار األسلوب والكلَّمت واجلمل:
فيختار األسلوب السهل الواضح ما أمكن مع القوة واجلزالة .وذلك ألن أكثر

املستمعني هم من العامة ،أو من متوسطي الثقافة غال ًبا .أما الكلَّمت فينبغي أن خيتار
املتحدث منها الكلَّمت العربية الواضحة سهلة النطق َّل يتعثر اللسان يف إبرازها.
وأما اجلمل فاألفضل أن تكون قصرية ،كثرية اإلنشاء والوصف.
مع رضورة اَّلبتعاد عن الكلَّمت الغريبة الوحشية أواأللفاظ الطنانة الرنانة
التي تزيد املوضوع إِبا ًما وتعقيدً ا .قال ابن عقيل احلنبيل « :كان شيخنا أبو القاسم بن
برهان األسدي يقول ألصحابه :إياكم والنحو بني العامة ،فإنه كاللحن بني اخلاصة ».

وليس املقصود أن اإلنسان هيمل جانب اللغة ،أو أن األفضل أن يتحدث
بالعاميةَّ ،ل ،املقصود أن يكون الكالم مع العامة ً
واضحا دون تعمق أو تشدق،
سهال
ً
مع العناية باللغة وصحة الكالم مع جتنُب األلفاظ العامية الساقطة ،والكلَّمت املرذولة.
 -2الوحدة املوضوعية وسالسة اَّلنتقال:
فاملتحدث اجليد يصوغ موضوعه عىل شكل وحدة موضوعية تتكون من عدة
أقسام متدرجة ،بحيث ينتقل من الفكرة إىل التي تليها بَتتيب واضح ومنطقي ،وهذا
األمر يعني املستمع عىل املتابعة ،واستيعاب املوضوع.
ليس من املناسب أن يتكلم املتحدث ً
مثال عن مظاهر املوضوع ،ثم عن نقطة
يف العالج ،ثم أخرى يف األسباب ،ثم يعود إىل احلديث عن املظاهر ،وهكذا ،وهذا
يشوش عىل املستمع.
إذا علمنا هذا ..فكيف يتنقل بني أقسام املوضوع؟
هناك عدة أساليب لالنتقال من فكرة إىل أخرى:
اَّلنتقال البالغي ،وذلك باستخدام مجلة أو عبارة تربط بني األفكار.
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ومثال ذلك :أن يتعرض املتحدث ملظاهر انحراف الشباب .ثم يقول « :هذه
هي بعض مظاهر اَّلنحراف ،ولعلنا نتساءل بعد هذا ،ما هي أسباب هذا اَّلنحراف؟ »
ثم يرشع يف الفكرة التالية وهي أسباب اَّلنحراف.
اَّلنتقال الصويت الذي يتم من خالل التوقف املناسب ،وتغيري نربات الصوت
وانخفاضه أو ارتفاعه.
فاملتحدث اجليد يقف بعد انتهاء الفكرة ليشعر السامع بانتقاله إىل فكرة
جديدة ،ثم يبدأ هذه الفكرة بنربة جديدة تناسب استهالل الفكرة اجلديدة.
اَّلنتقال بَتقيم الفقرات ،فيقوم املتحدث بَتقيم فقرات املوضوع بعد ترتيبها،
فيقول ً
مثال :النقطة األوىل  ...النقطة الثانية  ....وهكذا.
 -٣جودة النطق:
خمارج احلروف العربية متعددة معلومة ،فعىل املتحدث أن خيرج كل حرف من
خمرجه الصحيح ،لكن مع مراعاة السالسة وعدم التكلف .
أيضا أن يتجنب املتحدث اللزمات اللفظية ،بعض الناس عنده
ومن املهم ً
لزمات تتكرر أثناء كالمه ،مثل( :يف احلقيقة ،يف الواقع ،يعني ،طب ًعا ،انظر كيف،
مفهوم) ،وغريها من اللزمات.
ويتجنب كذلك تكرار بعض األحرف مثل« :آآآ»« ،أم م م» .آآآآ الوزراء كَّم
تسمى ،من عيوب املتحدث عند أهل هذا الفن.
 -٤سالمة اللغة وجمانبة اللحن:
ينبغي للمتحدث أن يعتني باللغة العربية ،وإذا صعب عليه ألمر فليقرأ
املوضوع عىل من يصحح له العبارات ،ويضبط الكلَّمت .وقد قيل « :رحم اهلل امر ًءا

واللح ُن درجات فأفحش اللحن ما كان يف القرآن ثم يف احلديث،
أصلح من لسانه ».
ْ
غري املعنى ،ثم ما كان يف كالم اآلخرين.
ثم ما ّ
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فن اإلعداد واإللقاء
 -5متييز الكلَّمت اهلامة باملؤثرات اللفظية:
مميزا
لغتنا العربية مليئة باملؤثرات واملحسنات اللفظية التي تعطي الكلمة طاب ًعا ً

جذابا ،فيمكن للمتحدث أن يؤكد الكلَّمت اهلامة ويلفت انتباه السامع هلا باملبالغة يف
ً

متييزها ِبذه املؤثرات .ومنها :التشديد(احلق :احلقققق ،عمر :عمرررر) ،والغنة (اجلنَّة:
اجلننننة) .واملد ً
(مثال مد أواخر الكلَّمت :لفظ اجلاللة اهلل ،املوت :املوووووووت،

اإلسالم :اإلسالااااام).
 -6إن من البيان لسحرا:
والبيان الساحر هو األسلوب البالغي الذي يسحر القلوب ويأخذ باأللباب.
َ
ا
قال :س يمعت رسول اّلِلي
ول َ
َصَّل ِة ا
ي ُق ُ
َالرج ِلَ
ولِ « :إنَط
عن عَّمر بن يارس
َّ
َْ ُ ُ
ْ
ْ
ٌ
ْ
َ
َ
ْ
ا
ا
َ َ َ ْ َ َ
ْ ََ
ْ
ْ َ َ
ا َ َ
انَ
وقَِص َخطب ِت ِه َم ِئنة َ ِمن َفِ َق ِه َِه؛ َفأ ِطيلوا َالصَّلة َواقَصوا َاخلطبةَ ،وإِن َ ِمن َاْل َيـ ِ
ْ
ِسح ارا »( .رواه مسلم).
فينبغي أن يعتني اخلطيب بالبالغة ورسد األمثال وس ْوق األشعار وإيراد
ي
احلكم .ولغتنا العربية مليئة باألساليب البالغية التي يمكن للخطيب أن خيتار منها ما

يناسب املقام.
بعض األمثلة التشويقية عىل بعض األساليب البالغية:
أ -من األساليب البالغية السجع:
إذا أراد املتحدث السجع فليخَت منه ما ليس بمتكلف ،قصري الفقرات ،سهل
َْ
ا َ َ ََ ْ
َوأ ِطبَ
 « :أف ِش َالسَّلم،
اَلأخذ .ومن أمثلة السجع احلسن ما جاء يف قوله
ْ ََ َ َ ْ َْ
َ ٌ َ ْ ْ َْ ا َ َ َ
َاْل ْر َح َ
َوق ْم َباللايْل َ
امَ ،
َوانلااس َ ِنيام َتدخل َاْلنة َبِسَّلمٍَ » (رواه اإلمام
َ،و ِصل
اللَكم َ
ِ ِ
أمحد يف املُسند ،واحلاكم ،وصححه األلباين).
ومن ذلك قول قس بن ساعدة اإليادي « :أهيا الناس ،اسمعوا و ُعوا ،من
عاش مات ،ومن مات فات ،وكل ما هو آت آت ».
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نظرا
ومما يرتبط بالسجع رعاية املقاطع والفواصل ،واختيار اجلمل القصريةً ،

ألثرها عىل املستمع عند الوقوف عىل آخرها.

ب ومن األساليب التشبيه واَّلستعارة:
التشبيه أن تقول ً
مثال :املسلم كاملنارة يف دعوته ،وكالبحر يف جوده ،وكاجلبل يف
ثباته .وأما اَّلستعارة فمثاهلا أن تقول :أهيا اإلنسان ،احذر سي ًفا بني فكيك (يعني
اللسان) .أو تقول :ضجت األرض واستغاثت.
ج ومن األساليب البالغية اجلميلة :اجلناس:
وهو يعطي احلديث نكهة إيقاعية مؤثرة ،كَّم تقول ً
مثال :أهيا العايص أمسك،
وقس يومك عىل أمسك (هذا جناس تام) .ومثال اجلناس غري التام قول الشاعر:
وبفض يل يع ي
لمك ي
من بحر شعرك ي
ف.
ف
اعَت ْ
اغَت ْ
ْ
هذه بعض األمثلة الرسيعة ومن أراد املزيد والتلذذ ِبذه األساليب فلريجع إىل
كتب البالغة ،يبدأ ً
أوَّل بكتاب (البالغة الواضحة) لعيل اجلارم ومصطفى أمني ،ثم
كتاب (جواهر البالغة) للسيد اهلاشمي ،وإذا أراد التوسع فلينتقل إىل عبد القاهر
اجلرجاين يف كتابيه (دَّلئل اإلعجاز) و (أرسار البالغة).
وس حوق أدلته ،ورضب أمثلته،
بعد أن يفرغ اخلطيب من عرض موضوعهَ ،
وبيان دروسه ،وعبه ،وترهيبه ،حيسن أن ُينهي خطبته بخامتة مناسبة تكون قوية يف
تعبريها وتأثريها ،ألَنا آخر ما يطرق سمع السامع ويبقى يف ذهنه .وليس كل كلم
يصلح أن يكون خامتة للخطبة ،وال كل عبارة تصلح أن تكون َناية للكلم ،بل ينبغي
أن تكون اخلامتة بأقوى العبارات وأجزهلا ،وأعظمها أث ًرا فهي آخر ما يطرق آذان
املخاطبني ،ويعلق بأذهاَنم.
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فيحسن يف اخلامتة أن جتمع الصفات التالية:
 قوة العبارة وقصها.
تكرارا ملا تقدم.
 االختلف يف ألفاظها عام سبق يف اخلطبة ،فل تكون
ً
 خلوها من أي خطأ علمي ،أو ُلغوي ،فإَنا تعطي االنطباع األخري عن
اخلطبة.
 وقوعها يف قمة ْحاسة الناس وتأثرهم.
مقَتحات للخامتة:
أ -آيات كريمة أو حديث نبوي:

يسقها من قبل جتمع موضوعه يف
يمكن أن َيتم اخلطيب بآيات قرآنية مل ُ
الرتغيب والرتهيب أو التدليل واإلثبات ،وقد تكون حدي ًثا نبو ًيا مناس ًبا.
ب -دعاء :بني يدي اخلطيب طائفة من األدعية القرآنية أو النبوية املأثورة،
يمكن أن َيتار منها ما يناسب املوضوع ،وجيعله خامتة خلطبته .كام يمكن أن ينشئ من
دعائه اخلاص ما يدعم اهلدف املراد من اخلطبة ويقويه يف نفوس املستمعني.
ولقد اختلف الفقهاء يف حكم دعاء اخلطيب للمسلمني يف اخلطبة الثانية من
خطبتي اجلمعة ،وذلك عىل قولني:
 القول األول :أنه سنة.
 القول الثاين :أنه ركن من أركان اخلطبة الثانية.
واألرجح هو ُسنّ ّية الدعاء يف خطبة اجلمعة ف َع حن ُح َص حني بن عبد الرْحن أن
رش حب َن َم حر َو َ
ان َع َىل املن َحب َراف ًعا َيدَ حيه َف َق َالَ « :ق َّب َح اهللُ َهات حَني ا حل َيدَ حين؛
ُع َام َر َة حب َن ُر َؤ حي َب َة َر َأى ب ح َ
َل َق ر َأيت رسول اهللي
َما َيزيدُ َع َىل َأ حن َي ُق َ
املسب َحة ».
ول ب َيده َهك ََذاَ ،و َأ َش َار بإ حص َبعه َ
دح َ ح ُ ُ
(رواه مسلم).
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فهذا الصحاب ُع َام َر َة حب َن ُر َؤ حي َب َة

أنكر عليه رفع اليدين وذكر أن النبي

فهذا إقرار من هذا الصحاب

مل ينكر عىل برش بن مروان الدعاء ،وإنام
مل يكن يرفع يديه يف الدعاء.
عىل هذا األمر (.)1

جـ -تلخيص األفكار:
وتغطية أفكار كثرية يف خطاب قصري ترتاوح مدته بني ثلث أو مخس دقائق.
وقد قيل :أخبهم ً
أوال بام تنوي إخبارهم به ،ثم أخبهم ،ثم أخبهم بام أخبهتم.
د -مقتطفات شعرية :وإذا استطعت احلصول عىل قطعة شعرية ملئمة
لنهايتك ،يكون األمر طي ًبا.
فيقوم املحارض بكتابة النص يف احلاسب ،ثم يقوم بإلقائه عرب اجلهاز املحمول
الذي يكون أمامه عىل الطاولة.
وهذه الطريقة هلا فوائد منها:
 سهولة التعديل واإلضافة عىل النص باستخدام القص واللصق.
 اَّلتصال البرصي مع اجلمهور ،فاملحارض ينظر إىل األمام باجتاه
الشاشة واجلمهور يف وقت واحد ،بخالف القراءة من األوراق.
 إمكانية إضافة رموز أو ألوان ملهارات اإللقاء فيجعل لونًا لنربات
الصوت املرتفعة ،وآخر للمنخفضة ،وآخر للوقفات ،وآخر لعبارات
أيضا.
الغضب ،وهكذا .وهذا مفيد أثناء التدرب ،وأثناء اإللقاء ً

( )1انظر :خطبة اجلمعة وأحكامها الفقهية لعبد العزيز بن حممد بن عبد اهلل احلجيلن.
النبي
 :Uما ُرو َي عن سمرة بن جندب
أن ّ
واملسلامت كل ُجعة » رواه البزار والطباين يف الكبري ،وأشار إىل ضعفه البزار واهليتمي وابن حجر.

« كان يستغفر للمؤمنني واملؤمنات ،واملسلمني
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متيزا
 إمكانية إضافة تالوات مسموعة بصوت القراء ،وهذا يعطي ً
حيا للسامع .وهو أمر ميسورَّ ،ل يتطلب سوى إدراج
للمحارضة ،وترو ً

امللف الصويت لآليات ضمن نص املحارضة ،وتشغيله بنقر (الفأرة)

أثناء اإللقاء.
 إضافة عروض احلاسب التي تتضمن املشاهد والصور املتعلقة
باملوضوع ،وهذا له أثر كبري يف التأثري يف اجلمهور ،وطرد امللل.
انتهت الكلمة أو اخلطبة ،هل بقي َشء؟
هناك أمور َّلحقة يمكن أن يقوم ِبا املتحدث بعد اإللقاء ،منها ً
مثال:
 إنجاز التعهدات :كاإلجابة عن سؤال مؤجل ،أو معلومات وعد بتقديمها.
 استثَّمر املوضوع ،انتهاز فرصة اقتناع الناس ،ووضع خطة عمل فعلية بعد
املوضوع مبارشة .مثال :فتح باب التربع بعد دعوة تربع ،أو تكليف أحد
احلارضين بعمل حيقق هدف املوضوع.
التقويم :بحيث يتابع املتحدث مستوى أدائه ،ويطور قدراته من حني آلخر.
من مقومات املتحدث أو اخلطيب الناجح قو ُة ذاكرته ،وجود ُة استحضاره
عنارص املوضوع.
وهذه مسألة هامة للخطيب املرجتل عىل وجه اخلصوص ،ألن الناس يملون
من اخلطيب الذي يتلعثم ويتلكأ يف العبارات ،أو يطيل السكوت بسبب النسيان.
هل من املمكن أن نحسن جهاز الذاكرة؟
نعم ..ذاكرة اإلنسان هلا قوانني ثالثة يمكن أن نطورها من خالهلا:
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 -1اَّلنطباع:
اَّلنطباع يعني الصورة العميقة والراسخة لليشء الذي ترغب يف تذ ُّكره.
كيف تكون الصورة راسخة وعميقة؟ بالَتكيز ..ركز تفكريك.
مخس دقائق من الَتكيز الشديد أفضل من عدة ساعات يف التفكري املشتت.
جرب هذه التجربة :قدّ م اثنني أو ثالثة من أصدقائك إىل إنسان عادي .وبعد
دقيقتني ،اسأل هذا اإلنسان عن أسَّمئهم ،جتد أنه ينسى بعضهمَ ،لاذا؟ ألنه َل هيتم
بأسَّمئهم وَل يركز تفكريه .فإذا سألته عن السبب قال إن لديه ذاكرة ضعيفة ،والصحيح
أن الَتكيز ضعيف .إذن ركز تفكريك ،وُتلص من املشغالت واملشتتات ،وستكون
ذاكرتك قوية بإذن اهلل.
 -2التكرار:
كرر املعلومات التي تريد أن تتذكرها ،وادع الشخص الغريب باسمه إذا أردت
أن تتذكره .استخدم الكلَّمت واملعلومات اجلديدة يف حمادثتك ،فإن املعرفة التي
تستخدم ترسخ يف الذهن ،وهلذا ينصح من حيفظ القرآن الكريم أن يقرأ املحفوظ يف
الصلوات الرسية والسنن حتى يرسخ يف ذهنه.
هناك طريقة تسمى بالتكرار الذكي .يقول علَّمء النفس :إن اإلنسان الذي
جيرى عملية التكرار يف فَتات منفصلة يوفر نصف الوقت والطاقة التي يبذهلا يف جلسة
واحدة.
مثال :خطبة مكونة من عرش صفحات ،حيتاج الشخص حلفظها أن يكررها
ً
مثال أربعني مرة يف جلسة صباحية واحدة .لو قسمنا التكرار عىل فَتتني صباحية
ومسائية يكفينا عرشين مرة فقط ،عرش يف الصباح وعرش يف املساء؛ ألن العقل الباطن
يعمل خالل وقت الفراغ بني جلسات التكرار.
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وهنا اكتشاف مفيد جدً ا عن النسيان الذي يشكو منه كل الناس .فقد أثبتت

الدراسات أن الفكرة التي تلقى مرة واحدة َّل يبقى منها يف الذهن بعد شهر واحد
سوى  ،%11بينَّم إذا كررت الفكرة سـت مرات عىل فَتات خمتلفة فإنه يبقى  %01منها
يف الذهن.
وهذا يذكرنا بمقولة بعض السلف :السبق حرف ،والتكرار ألف.
كثريا فيخرس
فطالب العلم الذي َّل يكرر العلم ،وَّل يتعاهد املسائل ،ينسى ً
كثريا .إذن ما هو احلل؟ احلل هو املراجعة والتكرار املنظم.
ً
 -٣ترابط األفكار:
الَتابط رضوري جدً ا للتذكر .وهلذا يقال لكل متحدث :اربط املعلومة بيشء
موجود يف ذهنك مسب ًقا ،أو بتسلسل منطقي ،أو بصورة أو مشهد ،بحيث يسهل عليك
التذكر .هذا األمر مفيد ليس يف اخلطب فقط ،بل يف حفظ القرآن واحلديث واملتون
العلمية.

ِّ
َ
ا
ّ َ
َاهللَكتَ َ
َاإلحسان ََعَُك ََشءٍَ،
ب
مثال :من هو الصحاِب راوي حديث « إن
َْ
ِّ ْ َ َ
ْ َ ََْ
َ َْ ََ ْ
َ ََْ ََ ْ
ا
فإذا َقتلتم َفأح ِسنوا َال ِقتلةَ ،وإذا َذَبتم َفأح ِسنوا َاَّلَبةَ ،وْل ِحد َأحدكم َشفرتهَ،
ْ ْ َ
َذب َ
يحتَهَ » (روا ُه ُمسلم) .اإلجابة :شدَّ اد بن أوس .كيف تقوي حفظك للراوي
ريح ِ
ول ِ
شداد؟ اإلجابة :اربط شداد بصورة إنسان يمسك السكني ويشدها ويذبح ..وِبذا َّل

تنسى اسم الراوي أبدً ا إن شاء اهلل.
وأنت ُتطب أو تتحدث ،ماذا تفعل إذا نسيت النقطة التالية؟
هذا املوقف يقع لكثري من اخلطباء واملتحدثني ،فَّمذا يفعل؟
 عليك ً
أوَّل باَّللتجاء إىل اهلل

.
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أيضا أن ُتتفظ ِبدوئك وثقتك بنفسك ،فهذا له دور كبري
 ومن املهم ً
يف التخلص من املوقف ،ألنك ِبدوئك واستجَّمع قواك ستتذكر بإذن
اهلل خالل حلظات.
أما عن كيفية التخلص من هذه اللحظة املحرجة ،فهناك عدة حلول ،منها:
 يلجأ بعض املتحدثني إىل افتعال موقف معني كالتأكد من وضوح
الصوت أو رشب اَلاء ،وخالل هذا التوقف الضئيل يلتقط الفكرة
ويتابع.
 إعادة الفقرة السابقة ،وإن كان هذا ً
ممال ،لكنه خري من السقوط.
 تلخيص ما سبق من عنارص املوضوع.
 طرح سؤال وطلب اإلجابة من اجلمهور.
 استخدام آخر كلمة أو عبارة يف اجلملة األخرية لتوليد تعليق مناسب
أو مجل جديدة ،إىل أن تتذكر النقطة التالية.

أحد اخلطباء املبتدئني ،جاء ليخطب اجلمعة ،فدخل اجلامع وهو ينتفض من
اخلوف ،فسلم وجلس وبدأ املؤذن يؤذن ،ويف هذه األثناء بدأ يتسوك بشدة ،فإذا بالدم
يسيل من فمهَ .لاذا؟ ألنه تسوك بالقلم ،وبسبب اخلوف َل يكن يشعر باألَل حتى رأى
الدم.
اخلوف أوالتوتر واَّلرتباك شعور طبيعي ،لكن ثق ثقة تامة أنه يمكن التحكم
فيه ،والتخفيف من حدته.
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قد يظن البعض أن ذلك عالمة خاطئة ودَّللة سلبية ،ولكن هذا َشء طبيعي

حممود بل ودليل عىل اهتَّممه بَّم سيقول ،وحرصه عىل أن تصل أفكاره واضحة
للجمهور الذي يسمعه.
بل إن أعظم اخلطباء يف التاريخ شعروا بَّم شعر به صديقنا حينَّم وقفوا أمام
اجلَّمهري ،وإليك األدلة.
وليم جينينجز براين  ...حمارب شجاع اعَتف أن ركبتيه اصطكتا لدى حماولته
األوىل للخطابة.
جورج لويد  ...اعَتف ً
قائال « :أول مرة حاولت إلقاء خطبة أمام اجلمهور،
شعرت بحالة من اليأس ،إن ما أقوله ليس جمرد كلَّمت ،بل حقيقة أكيدة ،فلساين التصق
بأعىل فمي ،وَل أستطع التفوه بكلمة واحدة ».
جون برايت  ...شعر أول مرة وقف فيها أمام اجلمهور الذي احتشد يف مبنى
إحدى املدارس باخلوف حتى أنه التمس من رفيقه أن ينبهه باإلشارة حني خيطئ.
مارك توين  ...حني وقف خيطب ألول مرة ،شعر وكأن فمه ُملئ بالقطن
وتضاعفت رسعة نبضه.
جان جورييه  ...أشهر اخلطباء السياسيني الذين أنجبتهم فرنسا يف عرصه ،بقي
سنة كاملة منعقد اللسان يف قاعة اَّلجتَّمعات قبل أن يتمكن من استجَّمع شجاعته كي
يلقي اخلطاب اَّلفتتاحي.
فضل قيادة كتيبة
دزرائييل  ...أحد أشهر السياسيني الربيطانيني ،اعَتف بأنه َّ
خيالة عىل مواجهة جملس العموم ألول مرة ،إذ كان خطابه األول ً
فاشال للغاية.
فاعلم أن العصبية أو التوتر الذي يصيبك قبل أن تقف أمام اجلمهور متحد ًثا
هلم أمر طبيعي وفطري ،حتى أن سيرسو أحد أعظم خطباء اليونان القديمة قال منذ
 2111عام « :إن مجيع اخلطباء الكبار ذوي اجلدارة احلقيقية يتميزون بالعصبية ».
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كيف حيدث اخلوف والتوتر؟
يقول أهل التخصص ،إن اخلوف يبدأ يف الغالب من النظر .العني تنقل صورة
اجلمهور ورهبة الوقوف أمامهم للعقل الباطن (الالوعي) ،ويف هذه اللحظة يبدأ
الشعور برهبة املوقف ،وتنبعث الذكريات القديمة التي قد تذ ِّكر بالفشل والضعف
فَتبيك الدماغ ،وبسبب هذه العاصفة من الرهبة والذكريات يرسل الدماغ إشارات
ُْ
للغدة الكظرية (غدة تقع فوق الكلية) فتفرز هرمون األدرينالني ،وهذا اهلرمون هو

السبب لكثري من املظاهر التي نشاهدها عىل الشخص املرتبك ،من توتر األعصاب ،أو
تصبب العرق ،أو جفاف احللق ،أو ارتعاش اجلسم واألطراف والركبة.
هذا التوتر املبدئي أمر طبيعي وعارض ،ويذكر األطباء أن مدة إفراز
األدرينالني من سبع ثواين إىل ثَّمين عرشة ثانية فقط ،ثم رسعان ما يعود اجلسم إىل حالته
الطبيعية .لكن الذي يزيد املشكلة أن كل توتر إضايف يزيد إشارات الدماغ إىل الغدة
الكظرية فيستمر إفراز األدرينالني إىل  ٣6ثانية ،ثم إىل أضعاف ذلك ،وقد يستمر إىل
دقائق طويلة .وسبب ذلك أن تعاملنا مع هذا الشعور الطبيعي (التوتر األويل) غري
طبيعي فنحن نضخمه ،ونفقد الثقة بأنفسنا فيزداد أثره.
ومما جيعلك تثق يف نفسك وقدراتك أن ما حيدث لك حالة داخلية َّل يشعر ِبا
سواك واملستمعني جاءوا لينصتوا إليك ومرحبني بك ،انظر إليهم سَتى إقباهلم عليك
وشوقهم إليك ،كَّم أنك انتهيت مما أنت مطالب به ُتطي ًطا وإعدا ًدا فليم اخلوف؟!
ولذا؛ َّل تقلق أنت لست وحدك فجميع املتحدثني بَّم فيهم املحَتفون
يواجهون بعض اخلوف قبل تقديمهم للعروض ،بل إن احلل يف مثل هذه احلالة
يتلخص يف اجلملة التاليةُ « :تكم يف خماوفك ً
بدَّل من أن تتحكم هي فيك ».
هل التغلب عىل اخلوف وكسب الثقة بالنفس ،موهبة من اهلل وهبها ألفراد
قليلني بينَّم غريهم فهو ليس بجريء وَّل يصلح كخطيب؟
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كبريا من الثقة يمكن
اجلوابَّ :ل .فقد أثبتت البحوث والتجارب أن جز ًءا ً
اكتسابه بالتعليم والتدريب.
كيف تتحكم يف خماوفك؟
قواعد لكرس حاجز اخلوف واكتساب الثقة بالنفس:
 -1اَّلستعانة والثقة باهلل :
تذكر أنك إنَّم تتحدث وتتكلم بحول اهلل تعاىل وقوته ،فإن شاء اهلل تعاىل أطلق
لسانك ،وإن شاء أمسكه ،ولو وكلك اهلل إىل نفسك لعجزت .فاستعن باهلل وَّل تعجز.
وقل كَّم قال موسى

 ،ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ (طه.)2٢ – 25 :
 -2تعزيز الدافع والرغبة:
َّل بد أن يكون لديك دافع داخيل قوي لتعلم اإللقاء .ليس لك خيار ،كَّم قيل:
إما أن تقود سيارة حياتك ،أو تَتك القيادة لغريك .إن وجود هذه الرغبة ذو أمهية كربى
وأكرب بكثري مما تتصور ،فإن كانت رغبتك ضعيفة واهتَّممك بار ًدا فإن إنجازاتك ستأيت
وجه اهتَّممك ً
أوَّل نحو دراسة الذات ،عدد فوائدها بَّم
باهتة وغري ذات قيمة ،ولذا ِّ
ستعنيه لك وفكِّر يف الثقة يف النفس والقدرة عىل احلديث بشكل مقنع أكثر أمام
اجلَّمهري.
دائَّم ما ستمنحك هذه املهارة من
وحتى تبقى رغبتك قوية صادقة استشعر ً
قدرات .فطالب العلم أو الداعية عليه أن يستشعر وهو يتعلم اخلطابة واإللقاء أهنا
وسيلة هامة من وسائل الدعوة وتبليغ الدين ،وأنه َّل مفر له من اإلقدام عىل تعلم
اإللقاء وإجادتـه حتى يبلغ رسالته إىل الناس.
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 -٣اإلعداد اجليد واإلَلام باملوضوع:
فإن القاعدة تقول« :كل ساعة إلقاء بحاجة إىل عرش ساعات إعداد وُتضري».
وَّل يستطيع اإلنسان أن يشعر باَّلرتياح حني يواجه مستمعيه إَّل بعد أن يفكر
مل ًّيا وخيطط حديثه ،ويعرف ما الذي سيقوله؛ ألنه ْ
إن َل يفعل ذلك سيكون كاألعمى
الذي يقود أعمى آخر ،جيب أن يكون اخلطيب واع ًيا لنفسه مدركًا َلا يريد قوله وأن
يشعر بالندم واخلجل إلمهاله اَّلستعداد لذلك.
كتب (تيدي روزفلت) يف مذكراته « :انتخبت إىل املجلس الترشيعي يف خريف
سنة  1٢٢1وقد وجدت نفيس أصغر األعضاء سنًّا ومثل سائر الشبان واألعضاء غري
كثريا من نصيحة رجل
املتمرسني،
ُ
وجدت صعوبة بالغة يف تعلم اخلطابة ،وقد استفدت ً

ريفي عجوز قال يلَّ « :ل تتكلم حتى تتأكد أن لديك ما تقوله ،واعرف عَّم ستتحدث ثم
ُق ْل ُه واجلس».
و َّل يستطيع اإلنسان أن يشعر بالثقة حني يواجه مستمعيه وهو غري ملم بَّم
سيقوله .بعض املبتدئني لو قيل له اآلن ،قم وحدثنا عن اسمك وبعض املعلومات عنك
لتحدث .لكن لو قلنا له نريد اآلن كلمة حول موضوع ليس لديه اإلَلام الكايف نحوه،
فتضطرب عبارته ،وهتتز ثقته بنفسه بسبب ضعف اإلعداد والتحضري.
 -٤الترصف بثقة وتفاؤل:
قد يقول قائل :كيف أترصف بثقة وأنا أشعر باخلوف؟
بعض الناس يظن أن الفعل ييل الشعور ،فالترصف بشجاعة َّل يمكن أن يصدر
إَّل ممن يشعر ً
فعال بالشجاعة .لكن علَّمء النفس اكتشفوا أن الفعل والشعور يسريان
م ًعا ،ويؤثر كل منهَّم عىل اآلخر ،ومن خالل تعديل الفعل نستطيع أن نعدل الشعور .
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 -5التفاؤل سبب قوي يف الوصول إىل املراد :وليس معنى التفاؤل أن يسبح

الواحد منا يف أوهام التفاؤل السلبي .بل املقصود التفاؤل اإلجياِب الذي يبعث األمل،
ويقوي العزيمة عىل املبادرة واُتاذ أفضل األسباب.
 -6تفريغ الطاقة:
التوتر عبارة عن طاقة زائدة يف اجلسم ،فحاول تفريغ هذه الطاقة بعمل بعض
احلركات اخلفية قبل قيامك بالكالم ،كالتنفس العميق ،ومتديد الساقني ،وُتريك الظهر
للخلف ،وغري ذلك.
 -7التدريب ثم التدريب ثم التدريب:
هناك َشء أكيد( :إن الطريقة الوحيدة لتعلم السباحة هي النزول إىل اَلاء)،
ولذا فإن أول وآخر طريقة فاعلة لتوليد الثقة بالنفس يف فن اخلطابة هي أن تقف
وُتطب ،وخيترص األمر كله بكلمة أساسية وهي التدريب ،التي بدوهنا لن تتوصل إىل
أي َشء.
لقد حذر روزفلت ً
قائال « :إن أي مبتدئ هو عرضة لإلصابة بوباء البق ،ووباء
البق يعني حالة اإلثارة العصبية التي تصيب اإلنسان أول مرة خيطب فيها أمام مجهور
كبري ،متا ًما مثلَّم يصيب حني يرى البق ألول مرة أو حني خيوض معركة أول مرة ،إن ما
ٍ
حينئذ ليس الشجاعة ،ولكن السيطرة عىل األعصاب ».
حيتاجه اإلنسان
حالة متكررة جدًّ ا  ...وحلها بسيط :تأمل هذا املشهد ،كيف سأنجز هذا؟
هؤَّلء الناس أكثر معرفة مني ،سيظنونني غري متمكن ،هذا َّل يصدق! سأحاول أن
أعتذرَ ،لاذا تورطت يف قبول هذه املحارضة؟! سأحاول أن أبحث عن بديل.
احلل  ...هذه حالة تقليدية للنقد الذايت السلبي ،نقنع أنفسنا مسب ًقا بالفشل،
نقول ألنفسنا :مستحيل أن ننجح يف اإللقاء ،املفتاح هنا أن نعلم أن نقدنا الذايت غري
صحيح؛ ألننا نتنبأ بنتائج سيئة َّل يشَتط حدوثها.
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هناك أساليب لالمتناع عن هذا ،قم بتدوين أفكارك السلبية ثم حللها؛ ستجد
أغلبها غري منطقي عىل اإلطالق وكلَّم تعرفت عىل ذلك سهل عليك جتاهلها ،هناك
أمرا
أسلوب يسمى "إيقاف التفكري" ،كلَّم بدأت أن تفكر بطريقة سلبية ،اعط لنفسك ً

بالتوقفُ ،تيل كأن عالمة "قف" املرورية قد ظهرت أمامك ،تدعوك إىل التوقف وإىل
أن تدع هذه الفكرة السلبية وتركز عىل فكرة إجيابية أخرى.
خصَّم أو جمموعة متأهبة ملهامجتنا بالنقد ،ولكن
دائَّم أن اجلمهور ليس
ً
وتذكر ً

اجلمهور بحاجة ملعرفة ما تريد أن ُتربهم به.

إن األعصاب هتدأ من خالل العادة والتمرين املستمرَّ .ل بد من الصرب يف
التدريب .وينبغي التأكيد عىل رضورة التدرج يف التدريب ،بحيث يكون التدريب عىل
مراحل .وأوىل هذه املراحل أن تلقي املوضوع عىل نفسك .ثم تلقيه عىل عدد قليل من
إخوانك أو أهلك ،ثم يف أحد املساجد الصغرية ،ثم املجامع الكبرية ،وهكذا.
ومن طريف ما ورد عن اإلمام ابن اجلوزي ،أنه كان يف بداية حياته يعاين من
أحجارا ،ثم يرفع صوته باخلطبة أمام
الكالم أمام الناس ،فكان خيرج عن البلد وينصب
ً

هذه األحجار ،وشي ًئا فشي ًئا حتى برع يف الوعظ واخلطابة ،وسمي واعظ الدنيا.
وحتى تدخل يف جو التدريب ،خذ هذا التدريب العميل:

قم بإعداد كلمة مدهتا مخس دقائق ،يف موضوع سهل لديك فيه معرفة سابقة،
ثم تدرب عىل إلقاء الكلمة وحدك عدة مرات ،ثم قم بإلقائها أمام جمموعة من
األصدقاء.
طب ًعا ربَّم يصيبك بعض اخلوف أو التوتر يف الدقائق األوىل من الكلمة .لكن إذا
صربت وثابرت يمكن أن تسيطر عىل نفسك بعد الكلَّمت القليلة األوىل ،وتتحدث
بطمأنينة وارتياح.
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أيضا أن تسجل إلقاءك بواسطة مسجل الصوت أو الفيديو ،ثم
ومن املفيد ً

تقوم باملراجعة وتاليف العيوب.
نصائح غالية:
َّ ل تظهر خوفك أو ترشك فيه أحدً ا أو تتحدث عنه ،حاول أن تبدو
واث ًقا؛ فإذا كان عليك أن تفعل شي ًئا ،فال تتظاهر بغري احلقيقة.
 قم بإعداد نفسك جيدً ا وسوف تؤدي بصورة جيدة وتذكر أنك إن َل
تستعد ،فلن تواجه سوى املتاعب.
 حدِّ د اليشء الذي ُتشاه بدقة ،عىل سبيل املثال( :أنا أخاف أن أتلعثم
يف الكالم) أو (أخشى أن أنسى ما جيب أن أقوله).
 حدِّ د أسوأ النتائج املتوقعة وقم باإلعداد هلا ،فإذا كنت ُتشى ً
مثال أن
تنسى ما ستقوله ،فاحتفظ بالكثري من املالحظات إىل جانبك ،وحاول
أن تسأل أسئلة توفر لك الوقت.
 اسأل نفسك ماذا إذن؟ ماذا سوف حيدث لو التوت قدمك أثناء السري
وضحك اجلميع؛ فلست أول من حيدث له ذلك ،فإذا وضعت األشياء
يف موضعها الصحيح ستكون أقل خو ًفا.
ً
واسَتخي وابتسم وابدأ حديثك ببطء ،وحاول أن
عميقا
نفسا
 خذ ً
ْ

ُتصص وقتًا قبل بدء العرض لتهدئة التوتر الذي قد يكون باد ًيا عىل
وجهك وجسدك.

 حاول إرخاء عضالت وجهك بمَّمرسة التَّمرين البسيطة.
تصو ْر ردود الفعل املحتملة واَّلهتَّممات لدى املستمعني.

َّ
ي
ف التحضري ،فاملراجعة يف الدقائق األخرية ترفع من شعورك

أوق ْ
بالتوتر.
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منتظَّم.
 خذ نف ًسا عمي ًقا عدة مرات قبل أن تبدأ ليكون تنفسك
ً
 حاول أن تفكر يف أشياء إجيابية مثل( :أستطيع أن أنجح ،يسعدين أنني
هنا) ،أو (أنا أعرف موضوعي بشكل جيد).
 إذا فشلت يف كل ذلك ،فاعَتف بتوترك بشكل عابر؛ فإن ذلك دليل
عىل احَتامك للمشاركني.
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من األساليب التي يلجأ إليها بعض اخلطباء املبالغة واإلفراط يف ذم الدنيا مما
يصور اإلسلم بأنه حيارب العمل ،والتجديد يف الوسائل ،وحيذر من الغنى ،ويكره
للمسلم االتساع يف املكاسب ،وهذا فهم خاطئ لإلسلم ،وإال فكيف حيث اإلسلم
املسلم عىل اإلنفاق ،والبذل وجيعل يد الباذل هي العليا ،وحيثه عىل تفريج الكربات،
وعىل العمل الرشيف إذا كان يذم هذا األمر ويمقته.
إن اإلسلم ال يذم الدنيا ،بل يذم التكالب عليها ،والغفلة ِبا عن اآلخرة ،وال
يذم املال بل يذم كسبه من احلرام ،وتبذيره يف احلرام ،وإضاعته فيام ال حيل ،ويذم الشح
َ َ َْ
س َعبدََ
 « :ت ِع َ
به ،واحلرص الشديد عليه ،حتى يصبح املرء عبدً ا له ،كام قال
ِّ َ
ادل ْر َه َمَ َ،و َعبْدََاخلَم َ
ارَ َ،و َعبْدََ ِّ
يص َِة » (رواه البخاري).
ادلين َِ
ِ
ِ
فعىل اخلطيب حني يعرض للكلم عن الدنيا ،والغنى ،واملال ،أن يعرض
عرضا ً
كامل ،مبينًا متى ُتذم الدنيا ،ومتى ال ُتذم ،ثم ال تكون
موقف اإلسلم من ذلك ً

كل خطبة مركزة عىل ذم الدنيا ،واملال ،وعىل الرتغيب يف الزهد ،واحلث عليه ،بل يعطي
كل ذي حق حقه.
َأ َّن ُف َق َرا َء ا حلـ ُم َهاجري َن َأت حَوا َر ُس َ
ب
ول اهلل
ف َع حن َأب ُه َر حي َر َة
َف َقا ُلواَ « :ذ َه َ
ََ َ
اَذ َ
اك؟ »َ ،قـا ُلوا« :
َأ حهــ ُل الدُّ ُثور بالدَّ َر َجــات ا حل ُعـ َىلَ ،والنَّعيم ا حلـ ُمقيم »َ ،ف َقــ َال « :وم
ون َو َال َنت ََصدَّ ُقَ ،و ُي حعت ُق َ
ون ك ََام ن َُصو ُمَ ،و َيت ََصدَّ ُق َ
ون ك ََام ن َُصيلَ ،و َي ُصو ُم َ
ُي َص ُّل َ
ون َو َال ُن حعت ُق »،
َ
َ
ِّ
َ ْ َ ََ ْ ََ
َ
َ ْ ْ
َ
َ
َف َق َال َر ُس َ
َوت ْس ِبقون َبِ ِهَ
 « :أفَّل َأ َعلمك ْم َشيئااَتد ِركون َبِ ِه َمن َسبقكم
ول اهلل
َ
َ
ا
َ
ْ
ٌ َ َ ْ
َ ْ َ ََ َْ َ َ َْ
َم ْن ََب ْع َدك ْم َ
اَصنعت َْم »َ ،قا ُلوا« :
؟َوًلَيَكونَأ َحدَأفضلَ ِمنك ْمَإًِلَمنَصنعَ ِمثلَم
َ ِّ َ َ َ َ ا
َ
َ ِّ َ َ َ ِّ َ َ ْ
َب َىلَ ،يا َر ُس ُ
َصَّلةٍ َثَّلثاَ
ونَ ،دبر َُك
ونَ َ ،وَت َمد َ
ونَ ،وتكِّب َ
ول اهلل »َ ،ق َال « :تسبح َ
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َََ َ َ ا
َ ،ف َقا ُلواَ « :سم َع إ حخ َوا ُننَا
َم ار َة »َ ،ف َر َج َع ُف َق َرا ُء ا حلـ ُم َهاجري َن إ َىل َر ُسول اهلل
وثَّل ِثْي
َ َ َ ْ
ضل َاهلل َي ْؤتيه َ
َم ْنَ
 « :ذلِك َف
َأ حه ُل حاألَ حم َوال ب َام َف َع حلنَاَ ،ف َف َع ُلوا م حث َل ُهَ ،ف َق َال َر ُسول اهلل
ِ ِ ِ
َ
يَشاءََ» (رواه البخاري ومسلم).

فيكبها أحيا ًنا مئات املرات ،ويصغرها أحيا ًنا أخرى مئات املرات ،وتبز
مظاهر هذا التهويل يف أمور منها:
 -5التهويل يف وصف حال املسلمني ومدى ضعفهم ،فيصل إىل حكم قاطع
بأن األمة ال شفاء هلا من أمراضها ،وال يقظة هلا من رقدهتا ،أو حيكم عىل املجتمعات
َ َ َ
الَ
يف هذا « :إِذاَق َ
عامة بالكفر أو الضلل وحماربة اإلسلم ،وليستحرض قول النبي
َ ََْ
َ َ َ
ا
كَ ا
انلاسََفه ََوَأهلكه َْم » (رواه البخاري ومسلم).
الرجلََهل َ

الر ُجل َيعيب النَّاسَ ،و َي حذكُر َم َساو َ ُهي حمَ ،و َي ُقول:
َق َال اخلَ َّط ُّ
ابَ :م حعنَا ُهَ :ال َي َزال َّ
َف َسدَ النَّاسَ ،و َه َلكُواَ ،ون حَحو َذل َك َفإ َذا َف َع َل َذل َك َف ُه َو َأ حه َلك ُُه حم َأ حي َأ حس َوأ َح ًاال من ُحه حم ب َام
بهمَ ،وا حل َوقي َعة فيه حمَ ،و ُر َّب َام َأ َّدا ُه َذل َك إ َىل ا حل ُع حجب بنَ حفسهَ ،و ُر حؤ َيته َأ َّن ُه
َي حل َحق ُه م حن حاإل حثم يف َع حي ح
َخ حري من ُحه حم( .اهـ من َشح صحيح مسلم لإلمام النووي).

 -5التهويل يف وصف حال غري املسلمني ،وتصوير تلك املجتمعات بأَنا ّتلو
جمتمعات غاب ،وأَنا يف غضون بضعة سنوات ستسقط وتدمر،
من أي خري ،وأَنا
ُ
والعدل يقتيض أن يذكر مفاسد هذه املجتمعات ،وما آلت إليه دون أن يتجاوز احلقيقة
يف ذلك .ﭧ ﭨ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ (املائدة.)5 -
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 -5التهويل يف جعل بعض األمور عليها مدار عزة األمة ،وتركها هو السبب يف

ذل األمة ،وال يعني هذا إُهال هذه األمور ،وعدم االهتامم ِبا ،لكن جيب أن نضع
األشياء حيث وضعها الرشع ،ونحكم عليها بحكمه ،فلإلسلم أركان ،وهناك
واجبات ،وسنن ،وآداب ،ومروءات ،فاجلهاد ليس كقص الشارب ،والصلة ليست
كإعفاء اللحية ،مع أن الكل من الدين.
 ،أو يكون

لكن بعض اخلطباء جيعل موضوع خطبته سنة من سنن النبي
موضوع خطبته حول ُخ ُلق من األخلق اإلسلمية ،فيسوق كل ما يستطيع من األدلة،

والقصص واألشعار وغري ذلك ،ثم يربطه رب ًطا غري موزون بحال األمة ،وأسباب
هزائمها ،وتأخرها عن ركب األمم مما يرسخ يف ذهن السامعني أن أسباب ذلك كله
تنحص يف هذا األمر بعينه ،بل ربام قال ذلك رصاحة.
 -5التهويل يف الربط بني األحداث ،بحيث جيعل كل مؤمتر وراءه مؤامرة ،وكل
خب وراءه مكيدة ،وكل جديد قصد به املكر واإلفساد ،وهكذا يتم الربط عشوائ ًيا،
ودون مستند بني األحداث صغريها وكبريها.
نعم ال ين َكر أن يكون املسلمون دائمي احلذر واليقظة ،وأن ال حيسنوا الظن
بعدوهم ،وأن يكونوا عىل قدح ر كبري من الوعي بالعامل من حوهلم ،والنظرة الثاقبة
لألساليب اخلفية التي َتاك لتدمري األخلق ،وشيوع الفساد ،لكن هتويل األمور
والوسوسة بكل يشء حوله ليس من الوعي يف يشء ،وال من اليقظة يف يشء.
 -5التهويل يف احلكم عىل األشخاص كاحلكم عـىل ظامل معني بأنه من أهل
النار ،أو أنه ملعون ،أو أكفر من فرعون وهامان ،أو احلكم لشخص معني بأنه شهيد
قط ًعا ،أو أنه يتقلب يف اجلنة ،ونحو ذلك من األحكام القاطعة التي تتناىف مع عقيدة
املسلم وثوابته ،وتتعارض مع منهج اإلسلم الذي يوجب العدل يف الرضا والغضب،
والقصد يف احلب والبغض ،وأن ال جيزم ألحد بجنة أو نار إال من ثبت فيه نص.
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ومن هذا التهويل املبادرة إىل التكفري ،والتفسيق ،والترسع يف التبديع والتأثيم
وقول « :واهلل ال يغفر اهلل لفلن ،وفلن ال يشم رائحة اجلنة » ،ونحو ذلك من األلفاظ
واألحكام التي فيها ّ
تأل عىل اهلل تعاىل ،وقول عليه بغري علم ،ومنه كذلك اعتامد أسلوب
التهييج ،والتحميس الزائد عن احلد لقضية ال تستحق مثل هذا.
اخلطابة من املهام القيادية يف الناس ،واخلطيب قائد ِبذا املعنى لفصيل من
يفت يف عضده ،فيمأل نفوس أفراده
فصائل املجتمع يعده ويوجهه ،وال يصح أن ّ
بالوهن واليأس ،ويقتل فيهم الثقة والطموح ،والتطلع إىل التغيري واإلصلح.
ت إىل نفسه
رس ح
وال يصح أن َياطبهم بروح املهزوم املُحبط ،فإن اخلطيب إذا َ
ً
ً
متخاذال ،وما زال للخطباء
خاذال
رست إىل مستمعيه ،وإىل جمتمعه ،فكان
روح اليأس
ح
البارعني دور كبري يف إيقاظ األمة ،ويف رفع اهلمم ،ودرء الفتن ،وكم من خطبة حولت
اهلزيمة إىل نص ،والضعف إىل قوة ،والقلة إىل كثرة ،وإنام تكثر اجلنود بالنص وتقل
باخلذالن.
خريا،
واليأس إذا استوىل عىل فرد أحاله إىل عضو مشلول يف جمتمعه ال يصنع ً

رضا ،وإذا استوىل عىل أمة من األمم أحاهلا إىل أمة واهنة خائرة تستسهل
وال يدفع ً
اهلوان ،وتألف الذل ،وتستمرئ التقليد ،وتكون َن ًبا ألعدائها ،وقصعة مباحة آلكليها.
ومن هنا فقد حذر اإلسلم من اليأس ،وجعله عىل النقيض من اإليامن فل
يلتقيان يف قلب ،إيامن كامل ويأس مطبق .ﭧ ﭨ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ

(يوسف  .)57قال الطبي يف تأويلها :ال يقنط من فرجه ورْحته ،ويقطع

رجاءه منه ﭣ ﭤ ﭥ يعني القوم الذين جيحدون قدرته عىل ما شاء تكوينه.
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البدعة تشوه ُجال اإلسلم ،وتطمس معامله ،وتذهب بضيائه ،ولذا فإن موقف
َ ْ َ ْ َ َ
َْ َ
ِف َأم ِر َناَ
ثَ ِ َ
ن َأحد َ
«:م َ
اإلسلم حاسم واضح رصيح من البدع .قال رسول اهلل
َ
ا
َ
َ
َ
َ
َ َ
ٌّ
ْ ْ َ
ْ
ٌّ
َْ
َ ْ َ َ َ
س َ َعلي َِه َأمرنا َفه ََو َ َر َد »
َّل َلي َ َ
ل َع َم َ
ن َع ِم َ
س َ ِفي َِه َفه ََو َ َر َد َ» ،ويف رواية « م َ
هذا َ َما َلي َ َ

(رواه البخاري ومسلم) « .فهو رد » أي :مردود عىل صاحبه.

واخلطيب ينبغي أن يكون له دور يف إماتة البدعة ،ويف هتك سرتها وحماربة
املنكر ،ولو أطبق عىل ذلك الناس ،أو معظمهم يف حيه ويف غري حيه.
لكن مما ينبغي أن يتنبه له احلذر من أن حييي بدعة ميتة دون أن يشعر ،وذلك
بأن تكون البدعة ال أتباع هلا ،أو ال تكاد ُتعرف بني الناس ،فيكرر اخلطب بالتحذير
منها ،أو يركز اخلطبة بالكلم عليها ،وقد كانت نائمة فأيقظها ،مغمورة فشهرها ،ميتة
بعضا عنها ،وبعضهم يسعى للتعرف عليها،
فأحياها ،وجعل الناس يسأل بعضهم ً
وبعضهم يدفعهم الفضول ألن يقرأ حوهلا ،وجيادل عن فكرهتا ،وهكذا تصبح حديث
املجالس ،ويغدو الناس بني مؤيد هلا ،ومنظر لفكرهتا ،ومعارض ألصلها.
إن املنهج الصحيح يف التعامل مع مثل هذه البدع واملحدثات ،واملنكرات هو
دفنها برتكها ،وعدم التحدث عنها .وليس املقصود ِبذا أن نرتكها وَنملها حتى َتيا
وزجره ،ور حدعه،
وتنترش ،بل ال بد من اإلنكار عىل صاحبها يف الرس ملن علم به،
ح
وّتويفه ،حتى متوت فتنته يف مهدها.
وليس يف دفن البدعة ،وعدم التحدث عنها سرت عىل املبتدع ،بل طمس عىل
أيضا أن نقوم بنرش السنة،
البدعة ،وتضييق عليها لئل تنترش ،ومن التضييق عىل البدعة ً
وبيان احلق ،وبيان األدلة عىل وجوب االتباع وفضله ،والتحذير من خمالفة السنة.
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أما إذا كانت البدعة قد انترشت ،أو اغرت ِبا فئات من الناس ،وضل ِبا
ح
وحشد أهل العلم للرد عليها وحماربتها،
آخرون ،فل هتاون أبدً ا يف إنكارها وإبطاهلا،
وال يصلح السكوت عنها.
ومما حيذر منه يف هذا املجال اإلخبار عن كتاب مغمور حمدود النرش حيتوي عىل
آراء ضالة وأفكار هدامة ،بقصد الرد عليه فيحصل بذلك إشهاره وتوجيه األنظار إليه
أيضا ذكر رأي أو فتوى شاذة لعامل مشهور من
دون قصد من اخلطيب .ومن هذا القبيل ً
أجل الرد عليها ،فتكون النتيجة عكس ما قصد إليه اخلطيب ،وكأنه يقول للناس :إن
هذا العامل الكبري يقول بمثل هذا الرأي فل حرج عىل من ذهب إىل مثل ما ذهب إليه.
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هناك أمور سلبية حيسن باخلطباء األفاضل أن ينتبهوا إليها:

إن املقصود من اخلطبة هو إفهام املخاطبني وإقناعهم بمضمون الكلم املوجه
إليهم ،فكل ما حيول دون ذلك عيب جيب اجتنابه ،وأعظم ذلك اإلطالة التي هي أدعى
لسقطات اللسان ،وتبعث امللل والسآمة يف اإلنسان.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن من املستحسن أن تكون اخلطبة يف األحوال
العادية يف حدود عرشين دقيقة ،ومن املهم مراعاة احلارضين فقد يكون بعض املسلمني
يف برد شديد خارج املكان الدافئ ،كام أَنم قد يكونون يف حر شديد خارج املكان
مبكرا إىل املسجد وقد يضايقه البول إذا ما أطيلت
املكيف كام أن بعضهم قد جييء
ً
اخلطبة.
أيضا الوقوع يف
لكن ينبغي للخطيب وهو يراعي جمانبة هذا العيب أن جيانب ً
ّ
َق َالُ :كن ُحت
املخل ،وخري األمور الوسطَ ،ع حن َجابر حبن َس ُم َر َة
ضدّ ه وهو القص
ت صًلته ق ْصدا ا ،وخ ْطبته ق ْصدا ا »(رواه مسلم).
ُأ َصيل َم َع َر ُسول اهلل
فكان ْ
حي ُسن
وقد عد بعض الفقهاء من أركان اخلطبة ذكر آية من كتاب اهلل تعاىل ،فل َ ح

باخلطيب أن َييل خطبته من القرآن الكريم ،وكذا من سنة املصطفى

؛ فإن ذلك مما

يورث الكلم البهاء والوقار.
وقد يصل احلد ببعض اخلطباء إىل أن ُينزل الشعر
منزلة الكتاب والسنة ،فيستدل به كام يستدل بالكتاب والسنة ،بل بعضهم قد ال يستدل
ً
مشتمل عىل باطل.
إال به ،وهذا عيب كبري وطريق إىل تقرير الباطل إذا كان ذلك الشعر
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عىل أن االستشهاد بالشعر الذي له وقع يف النفس ،ويؤيد املعنى الذي نسج له
الكلم ال بأس به إذا كان بقدر وناسب املقام.
مثال األلفاظ املنكرة َش ًعا أن يقول « :ما شاء اهلل وشاء فلن » ،أو يقسم بغري
اهلل تعاىل أو غري ذلك من األلفاظ املنهية.
واملراد باأللفاظ املنكرة عر ًفا ما اتفقت طباع القوم عىل استقباحه واستهجانه،
فعىل اخلطيب أن يتجنبه وأن يعدل عنه إىل بديل يعرفه القوم وال ينكرونه ،وهذا َيتلف
فرب لفظ حسن َشيف عند قوم قبيح هجني عند آخرين،
باختلف البقاع واألصقاعّ ،
وعليه يلزم من أراد أن َيطب يف قوم أن يعرف لساَنم وعاداهتم وأعرافهم حتى ال يقع
فيام يصدهم عنه ويسقطه يف أعينهم.
رضرا عىل الناس ،وبخاصة إذا كان اخلطيب
وهذا من أخطر العيوب وأشدها
ً

مفـوها ،فيتوصل بحسن كلمه وتنميق عباراته إىل تقرير باطل كعقيدة فاسدة ،أو بدعة
ً
حمدثة ،أو معاملة حمرمة ،أو معصية هلل ورسوله

.

التحري والتثبت من صحة احلديث ،وَيشى عىل من
وهذا العيب سببه عدم
ّ
َ ْ َ ا َ َ
ِنَ
ثَع ِّ َ
حد َ
نَ َ
يف قوله « :م َ
وقع يف مثل هذا أن يتناوله الوعيد الذي ذكره رسول اهلل
َ َا َ ٌ َ َ َ َ َْ
َ
ْي »(رواه مسلم).
بَفه َوَأحدََالَك ِذبِ َ
يثَيرىَأنهََك ِذ َ
َِبَ ِد ٍ َ
ني بك حَرس ا حل َباء َو َفتحح
قال اإلمام النووي َ :ض َب حطنَا ُهُ ( :ي َرى) ب َضم ا حل َياء َوا حلكَاذب َ
النُّون َع َىل اجلَ حمع َو َه َذا ُه َو ح
اين يف كتَابه
املش ُهور يف ال َّل حف َظت حَنيَ .و َر َوا ُه َأ ُبو ُن َع حيم حاألَ حص َب َه ّ
املست حَخ َرج َع َىل َصحيح ُم حسلم َحد ُ
يث َس ُم َر َة (ا حلكَاذ َب حني) ب َفتحح ا حل َباء َوك حَرس النُّون َع َىل
ح

ال َّت حثن َية».
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ويشتد هذا العيب ويتفاقم إذا كان موضوع اخلطبة كله مبن ًيا عىل حديث
ضعيف أو موضوع ،كمن َيطب يف قصة ثعلبة بن حاطب ويستخرج منها العب
أيضا ال تثبت.
والعظات ،وهي غري ثابتة ،أو َيطب يف قصة الغرانيق وهي ً
من مظاهر هذا العيب أن يستعمل اخلطيب مصطلحات علمية دقيقة ال يدركها
أيضا التوسع يف ّتريج األحاديث وعزوها والكلم عىل
عامة الناس .ومن مظاهره ً
أيضا خلو اخلطبة من األساليب اإلنشائية كاألمر والنهي
طرقها وعللها .ومن مظاهره ً
واالستفهام والتعجب والدعاء وغري ذلك ،مما َيرجها من حد اخلطابة إىل حد املقالة.
وذلك بأن ال يتناول ُجيع عنارصه ،أو أن يستطرد ويفرع حتى َيرج عن
املوضوع الذي َيطب من أجله ،أو أن يشتت املوضوع ويبعثر األفكار وال يربط بينها.
وذلك بأن يغض الطرف عمن يتخطى رقاب الناس ،فل ينهاه عن ذلك،
ويسكت عمن جلس دون أن يركع ركعتني فل يأمره ِبام ،وحيصل بني يديه منكر فل
ينهى عنه.

وذلك كقوهلم « :أقول قول هذا وأستغفر اهلل ل ولكم  ،» ...وقوهلم « :بارك
اهلل ل ولكم يف القرآن العظيم  » ...وقوهلم « :فالتائب من الذنب كمن ال ذنب له » ...
وقوهلم « :ادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة هلل » ،وقوهلم « :فاذكروا اهلل يذكركم،
واشكروه عىل نعمه يزدكم ،ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ (العنكبوت ،» )95 :وغريها من العبارات التي
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يلتزم ِبا بعض اخلطباء كأَنا ركن من أركان اخلطبة ،وواجب من واجباهتا ،حتى صار
عند الناس كالفرض ينكرون عىل تاركه.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن املداومة عىل ذلك من البدع.
ولكن ال بأس إن قاله اخلطيب يف بعض األحيان ال عىل أنه سنة يقوم بتطبيقها.
حلديث (أي حديث صلة االستسقاء)
قال احلافظ ابن حجر َ « :ويف ا َ
الر َخص م حن ُم َل َء َمة
الرتخيص ملَا يف ذكحر ُّ
ت حَرجيح الت حَّخويف يف اخلُ حط َبة َع َىل الت ََّو ُّسع يف َّ ح
النُّ ُفوس ملَا ُجب َل حت َع َل حيه م حن َّ
الش حه َوةَ ،وال َّطبيب احلَاذق ُي َقابل ا حلع َّلة ب َام ُي َضا ّد َها َال ب َام
ي يزيدها » (.)1
بعض اخلطباء اخلطب ُة الثاني ُة لديه كلامت معدودة تتكرر كل ُجعة ،وأصبح
ُ
حيفظها الصغري والكبري ممن يؤم مسجده .وينبغي عىل اخلطيب االهتامم باخلطبة الثانية
مثلام هيتم باخلطبة األوىل ،فل يقتص عىل يشء معني ال يزيد فيه وال ينقص منه؛ فإن
ذلك مدعاة للملل ،وله أن جيعل الثانية امتدا ًدا ملوضوع األوىل كام أن له أن جيعل األوىل
توضيحا ملسألة فقهية أو
علجا ملشكلة معينة أو
هتتم بموضوع معني والثانية جيعلها
ً
ً
حدي ًثا عن أحوال املسلمني وما يتجدد يف املجتمع اإلسلمي مما هو بحاجة إىل طرق
وبيان وتوضيح.
و من املستحسن أن يغري اخلطيب يف نمط اخلطبة الثانية فتارة جيعل الثانية مكملة
لألوىل ،وتارة يتحدث يف الثانية عن مسألة فقهية ،أو يتحدث عن بعض أحوال
املسلمني مما حيتاج إىل معاجلة ونحو ذلك؛ ألن التغيري ضمن احلدود الرشعية أدعى
لتقبل الناس وارتياحهم وشعورهم بأن خطيبهم حريص عىل إفادهتم فوائد متنوعة.
( )1فتح الباري (.)61٢/2
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:U
يف بعض األماكن ينترش اجلهل وال يعرف كثري من املسلمني أحكام اإلسلم
األساسية من التوحيد والطهارة والصلة والصيام؛ فيمكن أن تكون اخلطبة الثانية
فرصة لتعليمهم ذلك .ولن جيتمع أمام اخلطيب يف درس الفقه ً
مثل عدد من احلارضين
كعددهم يف صلة اجلمعة.

فمن العيوب املستهجنة لدى العلامء اللحن ،وأفحشه ما كان يف آية أو حديث،
غري املعنى ،ثم ما كان يف كلم الغري.
ثم ما ّ
ُ
اجلهل بعلمي النحو والصف .وعلجه التعرف عىل
وإن أعظم أسباب اللحن
اللغة العربية وقراءة اخلطبة قبل إلقائها أكثر من مرة وضبط احلروف التي َتتاج إىل
يقوم به لسانه،
ضبط بالشكل .ولذا ينبغي للخطيب أن يتعلم من النحو واللغة ما ّ
و َيسلم به من هذه اآلفة.
وأكثر ما يقع ملن يقرأ من كتاب ،فيصحف نظره بسبب رداءة اخلط أو ضعف
البص أو عدم استيعاب ما يقرأ أو عدم الرتكيز فيه أو غري ذلك من األسباب ،وقد
حصل لبعض الفضلء أن قال يف خطبته وهو يقرأ من ورقة « :ومن ترك واج ًبا من
واجبات احلج متعمدً ا يأثم و َي حك ُفر » بتخفيف الفاء (من الكفر) ،فن ّبهه بعض الناس بعد
قضاء صلته ،فبادر إىل تصحيح خطئه ،وقال« :الصواب :يأثم و ُي َك ّفر» أي من الكفارة.

تف ،واملراد بالعجلة
واملراد بال ّلفف التباطؤ يف الكلم حتى كأن لسانه قد ا حل َّ
الرسعة يف اإللقاء ،فكام أن اإلرساع مذموم ملا فيه من تفويت الفهم عىل السامع،
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فكذلك التباطؤ مذموم ملا فيه من بعث امللل والضجر يف قلوب السامعني ،والسنة
َان َر ُس ُ
َقا َل حتَ « :ما ك َ
رس َدك حُم َه َذا
ول اهلل
االقتصاد يف ذلك ،ف َع حن َعائ َش َة
رس ُد َ ح
َي ح ُ
» (حسن رواه الرتمذي)
الرس ُد ُه َو حاإل حت َي ُ
ان با حل َك َلم َع َىل ا حل َو َالء َواال حست حع َج ُال فيه.
رس ُد ) َّ ح
( َي ح ُ
ول اهللي
َرسدك حُمَ ،وامل حعنَى مل َي ُك حن ر ُس ُ
حلد َ
يث
ُيتَاب ُع ا َ
رس َدك حُم) َأ حي ك َ ح
(َح
املستَمع.
ا حست حع َج ًاال َب حع َض ُه إ حث َر َب حعض لئَ َّل َي حلتَب َس َع َىل ح
وقد تكون رسعة اإللقاء طب ًعا يف اخلطيب وقد يكون سببها طول موضوع
اخلطبة ،أو القراءة من كتاب.
وذلك كالعبث باللحية أو اخلاتم أو الساعة أو النظارات أو الثوب أو العاممة،
فإَنا منقصة من هيبة اخلطيب ،ومدعاة للزدراء واالحتقار .فينبغي للخطيب أن
يستشعر حرمة املقام ويراعي حلظ املخاطبني فيلزم السمت والسكون والوقار.
قرسا،
وهذا العيب من أشد العيوب وطأة عىل اخلطباء ،ألنه يعرتي اخلطيب ً

قهرا ،فإذا اعرتاه أفقده توازنه ،وأوقعه يف االضطراب الشديد ،وقد يصل به
ويغلبه ً
األمر إىل أن يضطر إىل قطع خطبته فل يستطيع إكامهلا مهام حاول ،حتى إن بعضهم ال

يقوى عىل القيام.
وهذا العيب غال ًبا ما يعرتي املبتدئني الذين مل يستعدوا نفس ًيا ومل يتدربوا هلذا
أناسا يو ّقرهم
املقام ،وقد يعرتي غري املبتدئني وذلك إذا علم أن من بني احلضور ً

كبهم.
ويعظمهم و ُي ُ
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ال َيفى أن اخلطبة قد تشتمل عىل أمور شتى متغايرة؛ فقد تشتمل عىل الرتغيب
والرتهيب ،وعىل التحذير والتبشري ،وقد تشتمل عىل ما يقتيض احلزن أو الفرح ،أو
والتغري.
الغضب أو اخلوف ،واخلطيب املوفق يعطي كل مقام حقه من االنفعال
ّ
وسبب هذا العيب يف الغالب هو خروج الكلم من اللسان دون القلب ،ومتى
حصل ذلك مل تُؤت اخلطبة ثامرها.
أخس العيوب ،ويقع فيه بعض اخلطباء لق ّلة دينه وضعف
وهذا العيب من
ّ
إيامنه ،أو لضعف شخصيته ،ومن صوره أن ينتقم اخلطيب لنفسه ،أو يدافع عىل نفسه،
أو يدعو إىل نفسه ،وهذا من أكب العدوان عىل املخاطبني.
الرساق اخلطباء الذين يستغلون املنب ألغراضهم
َش ُ َّ
قال بعض الفضلء « :إن ّ

الشخصية؛ ألَنم يرسقون أعامر الناس ،فهم َش ممن يرسق أمواهلم ».
 اإلرضار بالدعوة.
 عدم أداء الواجب الرشعي.
 املساس بقيمة اخلطيب ومكانته.
 انتهاك حرمة املنب وتعطيل مهمته.

وذلك بنرش أهداف ومبادئ حزب ما ،أو فرقة ما من خلل املنب ،وهذا كله
عىل حساب الدين والدعوة ،فهو منَاف للغرض الذي أسس من أجله املنب ،بل هو
مناف كذلك لرسالة اإلمام الرشعية.

555

ومن أسباب هذا العيب ضعف شخصية اخلطيب أو ولوعه بمن حياكي ويقلد،
ومن أرضاره خروج اخلطبة من كوَنا حقيقية إىل الصورية ،فيصري اخلطيب كأنه ممثل.
وقد عاب املتقدمون اخلطابة بخطب الغري ،فكيف بمن حياكي غريه من اخلطباء.
من العيوب التي يقع فيها بعض اخلطباء تتبع الغريب من األلفاظ ،فإن هذا
مدار أمر اخلطابة عىل البيان والتبيني وعىل اإلفهام
مناف للمقصود من اخلطبة فإن
َ
ني كان أحسن ،وال يعني هذا أن يستعمل اهلجني العامي،
والتفهيم فكلام كان اللسان أ حب َ َ

والساقط السوقي ،وإنام يستعمل ما يوصل إىل املطلوب ،وَيتار للمعاين اجلليلة األلفاظ
النبيلة.
وذلك بتوجيه األلفاظ النابية وأصناف الشتائم وألوان السباب إليهم وتنزيل

نصوص الوعيد عليهم ،واحتقارهم والتكب والتعال عليهم ،وجرح مشاعرهم ،من
ذلك ً
مثل أن يقول « :إن أبناءكم قد بلغوا منتهى سوء الرتبية واخللق وإن أزواجكم قد
خرجن عن حدود األدب.» ...
وينبغي له إذا اضطر إىل مثل هذا الكلم أن يدخل نفسه يف ُجاعتهم ،وأن
يشعرهم بأنه فرد من أفرادهم ،فيقول « :إن أبناءنا  ...وإن نساءنا .» ...
اخلطيب فل ُيص ُغون إىل كلمه وال
الناس
ومن مساوئ هذه اآلفة أن يمقت
َ
ُ
يستفيدون من وعظه ،باإلضافة إىل ما يلزم من ذلك من تزكية اخلطيب لنفسه وإعجابه
ِبا ،واغرتاره وكبه.
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وهذا خلف السنة فإذا كان من السنة لعموم الناس يوم اجلمعة أن يغتسلوا
يتسوكوا وأن يتطي ّبوا وأن يلبسوا من ُجيل الثياب ،فكيف باخلطيب الذي ترمقه
وأن
َّ
األبصار وتتجه إليه األنظار؟ !
ورصفوا عن
وإن اخلطيب إذا ابتذل يف مظهره احتقره الناس ،وربام أهانوهُ ،

االشتغال باإلنصات إليه إىل االشتغال بالنظر إىل هيئته.

وكام أن االبتذال يف اهليئة عيب ومذموم فكذلك االعتناء الزائد عىل املرشوع
واخلارج عن العرف ،والذي ينبغي للخطيب االعتدال يف ذلك وأن ال َيرج عن
املعروف املألوف.
وذلك كأن يستوي عنده االستفهام والتعجب واإلنكار واإلخبار واألمر وغري
أيضا مقام الغضب ومقام الرضا ،ومقام الفرح ومقام احلزن ،ومن
ذلك ،ويستوي عنده ً
أسباب هذا العيب عدم تفاعله مع املوضوع أو عدم استيعابه له.
ومن أرضاره أنه يصعب بسببه فهم كلمه ،ويبعث امللل يف نفوس السامعني
ويقذف فيهم النعاس ،وترشد أذهاَنم ألنه ليس يف طريقة اإللقاء ما يشدهم ويلفت
انتباههم.
رضرا عىل اخلطيب وعىل
وهـذا من أعظم العيـوب وأخطرها ،وأشدها
ً
الدعوة ،وما أكثر اآليات واألحاديث التي تذم الذي يقول ما ال يفعل ،وتبني ما له من
الوعيد يوم القيامة .ثم إن رضرها عىل الدعوة حمقق ألن الناس ينظرون إىل األفعال
تنافرا بينهام كان ذلك فتنة هلم.
أكثر من نظرهم إىل األقـوال .فإذا وجدوا ً
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وهذه اآلفة تكون عي ًبا إذا تكرر صدورها من اخلطيب؛ بحيث تقطع كلمه،
وتقلل الفائدة من خطبته.

إن ترديد السلبيات وتكرارها حيطم جوانب األمل لدى الفرد السامع حيث
يتصور نفسه أنه كتلة من األخطاء والعيوب والنقص ،وقد تكون نظرته إىل اخلطيب
الذي يسمع خطبته نظرة غري مقبولة فينصف عن سامع ما يقول وال حياول االستفادة،
ولقد جاءت النصوص الرشعية ناهي ًة عن اليأس والقنوط والتيئيس والتقنيط وآمر ًة
بالتيسري والتبشري .إن التنبيه عىل األخطاء والعيوب مطلوب ولكن ليكن بطريقة لبقة ال
سخرية فيها وال استفزاز.
دائام.
حيث يكون اخلطيب ذا اهتامم بيشء معني مثل بحيث يكثر احلديث حوله ً
إن مما ال شك فيه أن النفوس تشمئز من النَّ حيل من األشخاص املعينني ،وأن
يقره من عنده دين أو خلق ،وكان هدي النبي
الولوغ يف أعراض الناس أمر قبيح ال ّ
إذا رأى من أحد شي ًئا يكره يقول :ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا».

إن التلميح يغني عن التصيح وإن اإلشارة تغني عن العبارة ،وإن آداب
اإلسلم جيب أن يراعيها املسلمون السيام من يعلون املنابر فهم أوىل بتطبيق تعاليم
الرشيعة.
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متوفرا فيه ُجيع َشوط اخلطابة وخال ًيا من العيوب ،وتكون
قد يكون اخلطيب
ً

خطبته بالغة الغاية يف اجلودة مبنى ومعنى ،ولكن خطبته ال تناسب املكان الذي هو فيه،
أو الزمان الذي هو فيه ،أو الناس الذين َيطب فيهم ،هذا ما نعني بالعيوب النسبية.
وهذا جيعل اخلطيب يف واد والسامعني يف واد آخر.
وسبب هذا العيب يف الغالب هو اجلهل بواقع املخاطبني وأحواهلم ومستوياهتم
وأعرافهم ،فل يراعي يف خطبته املستوى العلمي واللغوي لدى املخاطبني ،فيتناول
موضو ًعا يفوق أفهامهم ،ويستعمل ألفا ًظا ال يدركها أكثرهم ،ولتحايش هذه اآلفة عىل
اخلطيب أن ينوع يف استعامل املرادفات حتى يقع عىل اللفظ الذي يفهمه السامع ويصل
به إىل املعنى الذي يريد أن يبلغه.
وذلك كأن يتناول يف قلب الصحراء موضوع املنكرات التي َتصل يف شواطئ
البحار ،أو يتكلم عن أحكام زكاة الزروع يف مكان ليس فيه زرع ،أو غري ذلك ،فعـىل
اخلطيب أن يراعي املكان الذي هو فيه ،وأن تكون خطبته مواتية للظرف الذي َيطب
فيه.
وذلك كأن يتبني فضل اجلهاد وبعض أحكامه يف زمان فتنة ،أو يتكلم عن
فضـل العرش األواخر من رمضان يف أشهر احلج ،أو يتناول فضل احلج يف شهر
رمضان ،أو غري ذلك من نظائرها مما يقع فيه اخلطباء كعدم مراعاة األحداث،
واملناسبات الرشعية ذات الشأن.
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درسا وما
مع اختالف املقامات واألحوال ،قد يقتيض املقام كلمة مطولة أو ً
عارف بالسنة
شابه ذلك ،وقد يقتيض املقام كلم ًة موجز ًة قصرية ،وهذا التنوع َّل يشك
ٌ
كتابا مثل:
الرشيفة يف وجوده يف أيام املصطفى
 ،فعىل سبيل املثال ،لو تتبعت ً
(رياض الصاحلني) لإلمام النووي وهو نموذج متنوع من السنة النبوية لوجدت
بعض األحاديث طويلة إىل حد ما ،وبعضها كليَّمت تُعدُّ عىل األصابع.
وَّل شك أن املقام واحلاجة هلا دور يف اإلطالة والقرص ،ومن هنا نستطيع أن
نقول أن ما يسمى بـ (الكلمة الرسيعة) أو (اخلاطرة) اآلن كان موجو ًدا من ناحية معناه
وحقيقته وإن كان غري معروف ِبذه التسمية .وهذه التسمية (اخلاطرة) هي من
اصطالحات املتأخرين.
هي كلمة موجزة قصرية يلقيها املتكلم خطي ًبا أو واع ًظا من أجل التنبيه عىل
قضية أو مسألة حمددة خطرت بباله ،أو أعدها مسب ًقا يف زمن قصري دون استطراد أو
إطالة أو مداخلة.
ُتتلف األحوال ،وُتتلف املقامات واملواقف ،فرب موقف حيتاج إىل خطبة أو
درس ،ورب موقف حيتاج إىل كلمة موجزة قصرية ،وهو ما يسمى باخلاطرة ،فوضع
الكلمة القصرية (اخلاطرة) مكان اخلطبة أو الدرس ،أو وضع اخلطبة أو الدرس مكان
الكلمة القصرية ( اخلاطرة) هو من باب وضع اليشء يف غري حمله ،وهو مناف للبالغة
وفن الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
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ولذلك قالوا ( :لكل مقام مقال) أي لكل مقام ما يناسبه من فنون القول

والكالم؛ كَّم أن لكل داء دواء ،فكَّم أنه َّل يصلح دواء واحد لكل األدواء ،فكذلك َّل
يصلح أسلوب واحد لكل املقامات واألحوال ،وإنَّم عىل الداعية أن يكون كالطبيب
احلاذق ،الذي يضع الدواء مواضعه ،فيصيب الربء بإذن اهلل

.

مكان اخلاطرة املسجد (غال ًبا) أو أي مكان يمكن أن جيتمع فيه الناس
كاملدرسة أو البيت أو اَلأتم أو املقربة أو السوق أو العرس أو املكتب يف العمل أو
املطار أو  ...إىل غري ذلك من أماكن التجمعات!
هو الزمن املناسب الذي يراه املتكلم أو الواعظ أو اخلطيب ،وهو يف املسجد
غال ًبا بعد الصلوات ،وهذا خيتلف من مكان ملكان .ففي بعض البالد أنسب الصلوات
التي تكون بعدها اخلاطرة ،هي العشاء ،ثم العرص ثم الظهر ،ثم املغرب ،ثم الفجر.
وَّل تكون اخلاطرة بعد اجلمعة إَّل للتنبيه عىل مسألة قد تفوت إذا َل تذكر.
درسا إذا
وقد يكون يف بعض البلدان بني الَتوايح خاطرة ( ،)1وقد تصبح ً
طالت .وَّل يناسب أن تكون اخلاطرة بعد الفجر يف بعض البالد ،وبخاصة يف البالد

السؤال عىل موقع الشبكة اإلسًلمية:
( )1جاء هذا ُّ
بعض السور القصرية كاإلخلص ً
مثل  ،أو الصلة
ينكر الكثري من أهل السنة عىل الناس ذ حك َرهم
وتلوهتم َ
َ
عىل النبي

بعد كل ركعتني من صلة الرتاويح  ،ويف نفس األثناء حيرصون عىل إعطاء الدروس الدينية

بعد األربع ركعات األوىل فام مدى مرشوعية هذه الدروس؟ وما هو دليل بدعية ما أنكروا عليه؟
فكان اجلواب:
 ،وقد صىل الصحابة

وخري األمر ما كان عليه السلف الكرام
،
إن أحس َن اهلدي هدي حممد
ُ
وبعده ،ومل ُين َقل عنهم قراءة اإلخلص وال الصلة عىل النبي
الرتاويح زم َن عمر
والتهليل بني ركعاهتا.

 ،وال التسبيح
=
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عود أه ُلها عىل السهر ،مثلَّم يقع يف رمضان يف دول اخلليج ،واليمن أن الناس
التي ت َّ
يسهرون الليل كله أو معظمه فيأتون يف صالة الفجر مرهقني غري متحملني ألي إطالة
يف الصالة ً
فضال عن خاطرة بعد الصالة.
وبعد املغرب يمكن أن يناسب اخلاطرة ،ولكن هو أنسب إللقاء الدروس
واملحارضات ،ومعظم الدروس واملحارضات تكون – غال ًبا  -بني املغرب والعشاء!

= قال ابن احلاج املالكي يف (املدخل) « :وينبغي له أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتني من
صلة الرتاويح ،ومن رفع أصواهتم بذلك وامليش عىل صوت واحد ،فإن ذلك كله من البدع ،وكذلك ينهى
أيضا،
عن قول املؤذن بعد ذكرهم بعد التسليمتني من صلة الرتوايح « :الصلة يرْحكم اهلل »  ،فإنه حمدث ً
 ،ثم اخللفاء بعده  ،ثم الصحابة  -رضوان اهلل عليهم

واحلدث يف الدين ممنوع ،وخري اهلدي هدي حممد
أُجعني  ، -ومل ُيذكر عن أحد من السلف ف حع ُل ذلك ف َي َس ُعنا ما َوس َعهم » .انتهى.

للرتوح بني ركعاهتا ،واملرشوع
واملرشوع االسرتاحة بني الركعات يف الرتاويح ،فهي إنام سميت ِبذا االسم ّ
ُ

للمصلني أن يشتغل كل واحد منهم يف خاصة نفسه بالذكر أو القراءة ،أو يسكت ليسرتيح من طول القيام،
ُ
حيدث منهم الصخب
وملا َب ُعد الناس عن هذا اهلدي ،وأحدثوا هذه األذكار املبتدعة ،وكانوا إذا َُنوا عنها
واللغط ،استحسن كثري من أهل العلم وطلبته أن ُجيمعوا عىل موعظة يكو ُن فيها ترقيق لقلوِبم ،وأمر هلم

وهت ُّيؤ الناس للفهم والقبول ملا يغشاهم من بركات
جل حمع َ َ
باملعروف وَني عن املنكر ،وبخاصة مع كثرة ا َ
رمضان.
حرجا يف ف حعل هذه املوعظة ملا فيها من املصالح الراجحة ،كتعليم اجلموع الكثرية التي قد ال
ونحن ال نرى
ً
ُ
يتأتى اجتامعها يف غري هذا الوقت ،وتقليل صخبهم وتشويشهم أثناء الرتوحية ،لكن ينبغي أن ترتك أحيا ًنا
الناس أَنا من السنة.
خشي َة أن يعتقد ُ
ويف فتاوي الشيخ العثيمني لقاء الباب املفتوح « :ال مانع ،إذا قام إىل التسليمة الثانية ورأى أن الصف قد
ا حع َو َّج ،أو أن املصلني قد متايزوا وتفرقوا وصار فيهم فرجة ،فليقل « :استووا أو تراصوا » ،وال حرج .أما
املوعظة فل ،ألن هذا ليس من هدي السلف ،لكن يعظهم إذا دعت احلاجة أو شاء بعد الرتاويح ،وإذا قصد
ِبذا التعبد فهو بدعة ،وعلمة قصد التعبد أن يداوم عليها كل ليلة » .انتهى.
ويف قوله

فشو اجلهل وكثرة املنكرات.
ذكر َناه خاصة مع ّ
 « :إذا دعت احلاجة » شاهد ملا ح

[انظر :فتاوى موقع الشبكة اإلسلمية ،رقم الفتوى.]112565 :
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تَتواح اخلاطرة ما بني ( )5دقائق إىل ( )11دقائق والغاية القصوى من ()15
درسا أو خطبة فينبغي يف هذه
إىل ( )21دقيقة ،أما إذا زادت عىل ذلك فقد أصبحت ً
احلالة مراعاة قواعد الدروس واخلطب وعدم التعامل معها عىل أهنا خاطرة.
* استثناء:
يمكن لبعض الشخصيات التي هلا شعبية ،وقبول واسع أن ترى أن اجلمهور
يطلب منها اإلطالة ،ففي هذه احلالة ينبغي أن تستغل الفرصة ،ولكن ينبغي للمتكلم أن
يراعي أن اخلاطرة ستتحول إىل درس أو خطبة فرياعى فيها سَّمت الدرس أو اخلطبة.
طبيب األبدان الدواء للمريض و ُيسيغه
إن الداعية طبيب القلوب ،وكَّم يس ّهل
ُ
يسوق موعظته يف أسلوب طيب مجيل ،بعيد عن السباب والشتم،
له ،فعىل الداعية أن ِّ
وقسوة العبارة ،حتى َّل ينفر منه املدعوون .وهذا األمر واضح يف سري األنبياء ،ومن
ُيقتدى ِبم من الدعاة الناجحني؛ من أجل هذا ينبغي أن ُيراعى يف اخلاطرة السَّمت
والصفات اآلتية:
 -1عدم اإلطالة يف املقدمة.
 -2الَتكيز يف مسألة أو قضية حمددة أو جزء من مسألة أو قضية.
 -٣عدم اَّلستطراد أو اخلروج من النقطة إىل غريها ،بل اَّللتزام بالنقطة أو
املسألة دون الدخول إىل أخواهتا أو نظائرها أو أشباهها.
 -٤عدم ذكر املصادر أو األجزاء والصفحات من الكتب أو األسانيد أو كثرة
النقول أو غري ذلك ،فيكفي أن تقول :قال اهلل تعاىل يف سورة كذا ،وَّل ُتتاج إىل ذكر
رقم اآلية ،ويمكن أن تكتفي بقول :قال اهلل تعاىل دون ذكر السورة لشهرهتا أو لسهولة
السؤال أو الوصول إىل مكاهنا ،وكذلك يف احلديث يكفي أن تقول ويف البخاري كذا..

557
أو روى مسلم أو يف مسلم ،أو يكفي أن تقول :ويف الصحيح ..كذا! أو :ويف احلديث
الصحيح ..إلخ.
فاَّلختصار واإلجياز أوضح سَّمت (اخلاطرة) وهذا كله من لوازمه ،فال يناسب
موجزا  ،ثم تطيل بذكر أجزاء الكتب وأرقام
خمترصا
أن يكون ما يتعلق بالفكرة
ً
ً
الصفحات.
أحدهم قام ليقول خاطرة ،وكان إذا ذكر حدي ًثا يف مسلم أو البخاري ساق
ً
كامال ،وهذا َّل شك فيه إطالة ،وليس يف ذلك تقليل من شأن ذكر األسانيد
إسناده
وإشاعتها بني الناس ولكن لكل مقام مقال.
 -5عدم إيراد اخلالفات يف املسألة ،وإنَّم يتم الَتكيز عىل األمر املتفق عليه ،أو
اإلتيان بعبارات ُتتمل أوجه اخلالف وَّل تفيد جز ًما برأي منها ،وإنَّم توصل املعلومة
املطلوبة التي يغلب عليها الَتغيب والَتهيب والتعميم.

 -6قرص املدة الزمنية ،فتَتواح بني ( )5دقائق إىل ( )11دقائق.
 -7موضوع اخلاطرة يف الغالب ينبغي أن يكون يف الرقائق والَتغيب
دائَّم
والَتهيب واملوعظة وهذا كله رضورة َّلزمة ،ففي النفس دوافع فطريةُ ،تتاج ً
للتوجيه والتهذيب ،ورب موعظة لطيفة خفيفة مؤثرة ،ترد السامع إىل صوابه ،وتعيده
إىل مكارم األخالق ،وخيتار الداعية ما يناسب املقام من توجيه.
فليست اخلاطرة مناسبة ملعاجلة املسائل الفقهية ،حتى ْ
إن تناول املتكلم مسألة
فقهية يف اخلاطرة فليتناوهلا من ناحية الَتغيب والَتهيبً ،
فمثال :يمكن أن يتكلم يف
(خاطرة) عن (األضحية) وهي مسألة فقهية ،ولكن عندما يتكلم عنها يف اخلاطرة
سأتكلم من جهة الَتغيب فيها ،وأهنا يمكن أن تكون داخلة يف قوله ﭨ ﮊ
ﮋﮌ

( الكوثر .)2 :وأنه ينبغي لإلنسان إذا أراد أن يضحي أن َّل يقص من
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أظافره أو شعره إذا دخل عليه شهر ذي احلجة للحديث املتفق عليه الوارد يف ذلك ..
إلخ.
 -٢عدم فتح الباب للمداخالت أو األسئلة واملناقشات يف اخلاطرة فوقت
وطبيعة اخلاطرة (َّل تتحمل ذلك) ،فإذا قاطع إنسان أو أراد أن يسأل أو يشارك
بمداخله ،فينبغي للمتحدث أَّل يسمح ِبذا ،بل يؤجله إىل اَّلنتهاء من الكالم ،ثم إذا
انتهى من ( اخلاطرة) حادث ُه أو أجاب عىل سؤاله أو مداخلته فيَّم بينه وبني السائل يف
الغالب!
 -0ينبغي للمتكلم يف ( اخلاطرة) أَّل يتكلم باملتشابه من الكالم ،بل ينبغي أن
يكون كالمه منضب ًطا بعيدً ا عن اَّلحتَّمَّلت الباطلة؛ ألن املتكلم يف اخلاطرة غال ًبا
دائَّم( :ليس كل حديث صحيح ُتدث به
خياطب عوام الناس ،فليكن نصب عينية ً
وأيضا نقول( :ليس كل كالم صحيح ُتدث به العامة).
العامة) ً
 -11ينبغي للمتكلم يف اخلاطرة أن يتصيد املناسبات للتوجيه الَتبوي
والَتغيب والَتهيب والتعليق عىل حدث ما ،ولقد انتهز يوسف عليه السالم فرصة
سؤال صديقيه يف السجن عن تعبري الرؤيا ،فدعاهم إىل اإلهل الواحد:

ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ (يوسف.)٣0 :
وحدث أن ا حنك ََس َف حت َّ
 َف َق َاليم  -أحد أبناء النبي
الش حم ُس َي حو َم َم َ
ات إ حب َراه ُ
ا ا ْ َ َ َ
ول اهلل ي
يم » ،فقال ر ُس ُ
َوالق َم َرَ
 « :إِن َالشمس
الن ُ
َّاس « :ا حنك ََس َف حت لـ َم حوت إ حب َراه َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ََ
ْ َ
هللًَ،لَينك ِسفانَل ِ َم ْوتَأ َح ٍد َ
واَاهللَ
ََ
اَرأيتموه َماَ،فادع
َْلَيَاتِ ِهَ،فإِذ ََ
اتَا َِ
َوًل ِ
ِ
انَ ِمنَآي ِ
ِ
آيت ُّ ِ
َو َصل َ
واَح اّت ََينْ َ
ل »( .رواه البخاري).
ج ِ ََ
إن استغالل رضورات املجتمع فرصة للدعوة إىل اهلل عن طريق الكلمة
الرسيعة (اخلاطرة) وهذا حيتاج من الدعاة إىل التفاين يف الدعوة ،وقوة إيَّمن وذكاء،
يعرف كيف يستغل ذلك احلدث أو الفرصة للدعوة إىل اهلل

.
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 -11ينبغي أَّل تكون اخلاطرة معروضة بصورة أكاديمية نصية ،فبعض الناس
حيشد يف اخلاطرة اآليات واألحاديث ،يف حني أنه يمكن أن يكتفي يف اخلاطرة بآية أو
حديث فقط ،أو أن جيمع بينهَّم ،ففي اخلاطرة ينبغي أن تتوجه للناس بتوضيح اآليات
واألحاديث فالناس يسمعون اآليات يف املذياع ،واملسجل ،ولكن حيتاجون إىل من
ُيف ِّه ُمهم ويستخرج هلم الفوائد والنكت من اآلية أو احلديث.
 -12اخلاطرة من طبيعتها أن َّل يكون معلنًا عنها؛ ألهنا يف الغالب ترد يف ذهن
أو خاطر املتكلم فجأة نتيجة َشء رآه يف الطريق أو يف املسجد أو بدت له فكرة ،وقلَّم
يسبقها ُتضري ،وإنَّم ُيعلن عن الدرس؛ ألنه حيتاج إىل استعداد للمكث مدة عىل األقل
من نصف ساعة إىل ساعة ،أما اخلاطرة فإن من َل يكن مستعدً ا يمكن أن يبقى ويستمع
ً
مشغوَّل لقرص زمنها!...
هلا حتى ولو كان
ُ -1٣تتاج كل أنواع اخلطاب إىل بداية أو استهالل جيد ،وهو ما يسمى
(حسن اَّلستهالل) أو أبلغ منه (براعة اَّلستهالل) وهو اإلتيان بمقدمة تشري إىل
موضوع اخلاطرة ،وهذا وإن كان يف مجيع أنواع اخلطاب ،فإن اخلاطرة يف أشد احلاجة
إليه؛ ألهنا رسيعة ،فتحتاج إىل رسعة جذب انتباه الناس فاخلاطرة أحوج إىل (حسن
اَّلستهالل) و(براعة اَّلستهالل)!
 -1٤أن يكون املوضوع املختار من صميم ما جتري به احلياة ،ليدق عىل الوتر
احلساس ،ويملك انتباه السامعني ،وما أكثر املواضيع التي تفرضها احلياة بأحداثها
الكثرية .فيكون املوضوع املعالج إليضاح ما خفي عىل األذهان ،وللدفاع عن حق
مهاجم ،وإزالة أوهام سائدة نحو ذلك .ولكل طبقة وضعها اخلاص ،فمحيط الزراع
غري حميط العَّمل أو املدرسني والطلبة.
 -15رضورة الَتكيز عىل تقديم حلول عملية ،فال يكتفي املتكلم بإثارة
املشكلة بل ينبغي أن تعرض املشكلة بصورة رسيعة ثم يتوجه املتكلم إىل اقَتاح
باحللول املناسبة.
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 -16اَّللتزا م بالوقت أمر مهم ،وجيب احلرص يف إلقاء اخلاطرة كاملة يف

الوقت املحدد مع اَّلختصار وَّل تظن أن اجلمهور غافل عن الوقت فال تكن أنت
الغافل الوحيد.
 -17قرص اخلاطرة َّل يمنع من الربهنة عىل ما تقول ،فبعض الناس عندما
يسمع أن اخلاطرة ترغيب وترهيب يف األساس وأهنا كلمة رسيعة قصرية يظن أهنا جيب
أن ُتلو من الربهان  ،وهذا خطأ فالربهان يؤكد مصداقيتك أمام الناس ،وليس كل
الرباهني ُتتاج إىل إطالة.
 -1٢رسعة اإللقاء :يستطيع الناس أن يستمعوا برسعة تفوق الرسعة التي
يتحدثون ِبا (وهي تبلغ يف املتوسط  ٢11كلمة يف الدقيقة مقابل  251كلمة يف الدقيقة
ً
طويال من دون َشء يستمعون إليه فإن اهتَّممهم
للتحدث) وإذا ما تركنا هؤَّلء الناس
مرارا أن نتحدث بأرسع مما نفعل عادة .وليس
سوف يتشتت .وقد يكون من املطلوب ً
هناك معدل واحد مناسب إللقاء اخلطاب ،لكن علينا أن نتحدث بأرسع ما يمكننا أن

نفعل دون أن نتلعثم أو نقرأ الفقرات بيشء من الغموض أو اإلِبام.
يتعني أن تكون كل كلمة مفهومة وكل فقرة
والوضوح يف هذا األمر مهم ،إذ ّ

جلية مبينة .إن الوضوح من صلب عملية اإللقاء اجليد ،ومن الرضوري أن ننطق كل
كلمة بجالء وأن نتجنب استخدام احلشو من الكلَّمت التي تستخدم كالزمة مثل
«يعني»« ،تعلمون بالطبع»« ،أأـه»« ،أـه»« ،أم م م» أو «ـه م م».
 -10إثارة اَّلنتباه ويسمى ( عنرص التشويق) وحيصل بعدة طرق منها التجديد
والطرافة :فكلَّم كانت اخلاطرة بصور وأمثلة جديدة كان انتباه السامعني أشد ويبعث
فيهم احليوية ،أما الكالم املكرور فيؤدي إىل امللل والسآمة ،كالقوالب املحفوظة التي
يكررها بعض خطباء اليوم.
 -21األسلوب :حاول  -ما استطعت  -استخدام أفضل األساليب اللغوية يف
التعبري .فاستخدام الكلَّمت والعبارات العامية ،ي
يص ُم املتحدث بالسطحية وعدم
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النضج ،وينتقص من جدية األمر ،ويقلل من قيمة املحارضة أو اخلطبة ،وقد يكون
استخدام الكلَّمت والتعبريات اجلديدة وسيلة فعالة لتحقيق انسجام رسيع مع
اجلمهور ،لكن جيب اختيار الكلَّمت بحذر ودقة .وهناك أساليب بالغية متعددة ُتقق
الفاعلية إذا ما استخدمت بذكاء ،منها ما ييل:
 تكرار النقاط األساسية ،برشط عدم اإلفراط ،وحيبذ أن َّل جياوز
التكرار ثالث مرات.
 اإليقاع والسجع يف اختيار الكلَّمت ،بدون تكلف.
 اجلناس إلعطاء احلديث نكهة إيقاعية.
 العبارات البليغة السهلة اجلامعة التي ترسخ يف ذاكرة املستمع.
 التشبيه واَّلستعارة والقياس لنقل األفكار الصعبة.
توصل األفكار وتعطي احلديث مصداقية.
 اإلحصاءات واألرقام التي ّ
 توظيف املبنى للمعلوم واألفعال التوكيدية التي ُتاطب العواطف
والعقول م ًعا.
 عبارات ُمفعمة باحليوية واستنتاجات راسخة جتذب األذهان وتشد
انتباه املستمعني.
 رسد األمثال وس ْوق األشعار وإيراد ي
احلكم.
يف املقابل ،هناك عبارات ينبغي جتنب استعَّمهلا متا ًما إَّل إذا كان املتحدث يعنيها

ً
فعال .من هذه العبارات ما ييل:

 « لست متأكدً ا لكنني أعتقد أن»...
 « حسب علمي»...
 « أعتقد أن»...
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 علينا « أن نعلم»...
دائَّم »
ً « 
 « أبدً ا »
 « اجلميع »
َّ « ل أحد »
كَّم ينبغي اجتناب التعميم والتجريح والتعايل والسخرية والسطحية ومواجهة

العاملني املهتمني وحدهم باللوم والتقصري أو الوقوف منهم موقف اآلمر الناهي.
 -21مهَّم كانت الظروف ،إياك أن تصدر ُح ْك ًَّم مسب ًقا عىل خطبتك أو تقدم

لدي
عذرا أو تديل باعَتافات حول طريقة طرحك للموضوع مثل :أنا آسف َل يكن ّ
ً
الوقت الكايف لإلعداد ،أو إن خطبتي لن تكون جيدة ،أو لقد دعاين املنظمون اآلن فقط
إىل التحدث بيد أين َّل أعرف الكثري عن هذا املوضوع ،أو بوسعكم أنتم أهيا احلفل
الكريم أن تقدموا خطبة أفضل ونحو ذلك.
جتنب كل ما ورد من هذه العبارات املثبطة والسلبية ،وادخل يف املوضوع
تقوم نفسك أمام الناس ،ألهنم هم الذين سوف
مبارش ًة وابذل كل ما يف وسعكَّ .ل ّ
يقومونك .فقد تقدم أفضل عرض دون أن تدرك ذلك.
هناك طريقتان إلعدادها:
األوىل :أن اخلطيب أو الواعظ ينقدح يف ذهنه مسألة وهو قادم إىل الصالة ،أو
يف املسجد أو يقع أمامه أمر من صياح ورفع ألصوات أو غري ذلك ،فيجهز يف قلبه كلمة
وربَّم استحرض آيات معينة أو أحاديث وربَّم فتح املصحف برسعة فراجع آية أو
ضبطها.
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الثانية :أن يكون قد ُطلب منه كلمة أو خاطرة ،كَّم يقع لتدريب املبتدئني أو يقع
يف رمضان أن يطلب القائمون عىل املسجد من خطيب أو واعظ أو مثقف أن يلقي كلمة
يف الَتوحية بني الركعات بعد يوم أو يومني وحيدد له اليوم الذي سيلقي فيه الكلمة،
مصدرا إذا كان معتا ًدا عىل
فيستطيع يف هذا الفَتة أن جيهزها يف نفسه فربَّم َل يراجع
ً

الكالم ،وربَّم راجع وأعد ،ولذلك يف العادة تأيت اخلاطرة أوالكلمة  -يف هذا الوقت-
طويلة إىل ٍ
حد ما ،وربَّم ُتولت إىل درس أو شبه درس.
 -1إطالة املقدمة :املقدمة تتناسب مع ما تقدم له ،فمقدمة الكتاب الكبري غري
مقدمة الكتاب الصغري ،ومقدمة الكتاب غري مقدمة الرسالة ،ومقدمة الدرس غري
مقدمة الكلمة الرسيعة (اخلاطرة) ،فاملقدمة  -عىل سبيل التقريب – يمكن أن تكون
ُع ْرش ما تقدم له ،فإذا كانت نصفه أو ربعه فقد جتاوزت حدها ،وَل تعد مقدمة.
فمن حسن اَّلفتتاح :بأن تكون املقدمة مناسبة يف الطول والقرص ،لزمن
اخلطبة ،فاملقدمة تعادل من  %٢ :5من زمن اخلطبة؛ ألن اَّلفتتاح يعني لفت انتباه
السامعني يف القصد من اخلطبة ،ألن بعض اخلطباء يطيل يف املقدمة فيضيع الغرض
املطلوب بيانه.
فأحدهم قد ُيلقي خاطرة ،فيأيت بخطبة احلاجة كلها كمقدمة لكالمه مع أن
خطبة احلاجة تصلح أن تكون ً
جماَّل لعدة خواطر فهذا الذي ألقاه إنَّم هو درس وإن
سَّمه خاطرة وإن ألقاه وهو واقف ،ويكفي اإلنسان يف مقدمة اخلاطرة أن يقول « :بسم
اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه
ً
مدخال للخاطرة
وسلم ،أما بعد ...إلخ » ثم يأيت باخلاطرة ،ويمكن أن يفتتح بآية تكون
أو يفتتح بسؤال أو بمثل أو حكمة ،أو بحديث يكون موضو ًعا للخاطرة .وهذا ليس
تقييدً ا بألفاظ معينة يف مقدمة اخلاطرة ،ولكنه تقريب ومثال!
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 -2اإلطالة :فإن ذلك يؤدي إىل إمالل الناس وبخاصة إذا كان الوقت مدعاة
لالستعجال ،كأن يقوم إللقاء اخلاطرة  -بعد اجلمعة ً
مثال -فاملناسب أن يكون وقتها
خفي ًفا؛ ألن الناس قد استمعوا إىل خطبتني ،وقد طال بقاؤهم يف املسجد فال يناسب
تنبيها سيفوت وقته كأن كان هناك خطأ أو مشكلة وقعت
وعظ بعد وعظ إَّل إذا كان ً
أثناء اجلمعة َل ينبه عليها اخلطيب فأراد أن يستدركها اخلطيب ،أو أحد املستمعني.
وهناك من يقوم إللقاء خاطرة عىل الناس بعد اجلمعة ،فيطول كالمه إىل ثلث الساعة
حتى يتململ الناس يف أماكنهم.
ُ -٣تديد الوقت :صحيح أن وقت اخلاطرة يف املتوسط مخس دقائق؛ ولكن َّل
حيسن من املتكلم أن يبدأ حديثه بتحديد زمن الكالم ،كأن يقول « :دقيقة فقط ،أهيا
اإلخوة » .فأنت إذا قلت هذا قد حددت نفسك ،وربَّم طالت اخلاطرة من مخس إىل
عرش دقائق ،فسوف حيسب لك بعض الناس الوقت ويسخر منك  -يف رسه غال ًبا  -فال
يلزمك هذا حتى وإن كنت ستتكلم دقيقة فقط .تكلم دقيقة وَّل ُتربين أفضل.
 -٤يذ ْكر اخلالفات :اخلاطرة زمنها قصري فتحتاج إىل تركيز الكالم ،فينبغي
للمتكلم أن يأيت باملتفق عليه ،فإن َل يكن متف ًقا عليه ،فليأت بالراجح بدون عرض
اخلالف ،وليأت بعبارات عامة مثل :األفضل واألحسنً ،
فمثال :إذا أردت أن تلقي
خاطرة لت نبه الناس إىل أمهية األضحية ،وقد اختلف العلَّمء فيها هل هي واجبة؟ أم
سنة؟ فإذا كانت خاطرة َّل يلزمك مناقشة األقوال وترجيح اَّلستدَّلل ،وإنَّم تورد ما
كان يفعلها وقيمة التقرب ِبا إىل

يف ذبحها من موافقة اهلدي وأن النبي الكريم
وجوبا ف يهم ومن ف يهم سنة ف يهم ،فأنت َل ترصح أو تتكلم عن وجوب أو
اهلل ،ومن ف يهم
ً
استحباب ،وإنَّم ر ّغبت فيها وهي ( األضحية) سواء كانت واجبة أو مستحبة فهي
ب فيها ،فأنات عىل صواب مع اَّلحتَّملني ،فهذا ليس موضع ُتقيق ذلك ،وإنَّم
مر َّغ ٌ
يكون هذا يف الدروس !...
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وصل فكرة معينة يف
 -5السَّمح باملداخالت :املتكلم يف اخلاطرة يريد أن ُي ِّ
دقائق معدودة ،فال ينبغي أن يسمح باملداخالت التي ستطيل الكالم ،وتثري شبهات
ُتتاج إىل ردود ،وهذا سيخرج باخلاطرة عن معناها ،وحقيقتها ،وربَّم آثار ضوضاء
ولغ ًطا فيشوش عىل خاطرته وي ي
فسد حالوهتا ،وإن كان وَّل بد ً
فاعال ،فإذا اعَتضه أحد
ُ
الناس بمداخلة فليقل له :نعم ،انتظر حتى أنتهي ،بعد الكلمة ثم ليقف معه جان ًبا
وليجب عىل أسئلته.
ُ -1تقيق َشء من واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
 -2كثرة مجهورها ومستمعيها.
 -٣تنوع مجهورها ،فإنه يستمع إليها وينصت هلا خمتلف الناس من مثقفني وغري
مثقفني ومن متعلمني وغري متعلمني ومن طلبة علم وعوام ،بخالف الدروس فإنه َّل
حيرضها غالبا إَّل طلبة العلم وأشباههم.
 -٤سهولة تكرارها ،فربَّم كررها الداعية يف األسبوع مخس مرات أو أكثر أو
أقل بحسب الظروف واملناسبات واحلاجة ،حتى أنه ربَّم أدى خاطرتني يف يوم واحد،
لسهولتها عىل نفوس الناس ولسهولتها يف اإلعداد عىل الواعظ أو اخلطيب بخالف
الدرس أو اخلطبة أو املحارضة.
 -5سهولة أدائها عىل اخلطيب أو الواعظ فال ُتتاج لكثري إعداد لقرص زماهنا ،
بل ربَّم َل حيتج اخلطيب املتمرس يف اخلاطرة إىل إعداد.
َّ -6ل ُتتاج إىل كلفة يف اإلعالن عنها كالدروس واخلطب واملحارضات.
 -7رسعة مواكبتها لَلحداث ،فهي ليست مرتبطة بموعد أسبوعي كاخلطب
والدروس واملحارضات.
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فن اإلعداد واإللقاء

إن تنسيق املحارضات ودعوة الدعاة إللقاء الدروس واملحارضات من األعَّمل
التي َّل خيتلف عليها اثنان بأهنا جتدد حياة البلدة وتزيد اإليَّمن يف النفوس وتضفي عىل
جوا إيَّمن ًيا خاش ًعا ،وهذا اخلري حيصل بإذن اهلل إذا رتب له ترتي ًبا مناس ًبا.
مناخ املدينة ً
حمارضا ما يرتاح يف تلك املدينة أكثر من األخرى ،فلَّمذا
كثريا ما نسمع أن
ألننا ً
ً

هذا التفاضل باَّلرتياح ،إن طيب امل ُح َّيا ،واحلرص عىل اخلري وحسن التنظيم هيمس يف
أذن املحارض وناظريه إيل حب هذه البلدة له ،وحلضوره ،فيعود ثان ًيا فيحصل ِبذا العود
كثريا.
خريا ً
ً
كيف يكون التنظيم للمحارضة؟
 -1عمل جدول زمني للمحارض من زيارات ولقاءات وطعام وراحة وما
يستجد من أعَّمل.
 -2إرسال ذلك اجلدول إيل املحارض قبل املحارضة بأسبوع أو أكثر لإلطالع
والتعديل.
ُ -٣تديد تاريخ عمل ثابت للمحارضة كالتايل:
 اَّلستقبال :ولعل أفضل من يتويل يف اَّلستقبال هم طلبة العلم
والدعاة ومن لدهيم حس دعوي.
 السكن :وهم املسئولني عن سكن اإلقامة نظافة وترتي ًبا.
 الضيافة :وهم املسئولني عن الطعام بأكمله.
ُ املرافق :هو مرافق املحارض بالسيارة ،وجيب أن يتصف ذلك املرافق
بدماثة أخالقه وهدوئه.
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متميزا ،وكذا
تصميَّم
 اإلعالنات :وهي جلنة هتتم بتصميم اإلعالنات
ً
ً
طباعتها وتوزيعها يف مجيع املحافظة وقراها.

 جلنة النظام :وهي جلنة خاصة بالنظام يف مكان املحارضة من ناحية
إعداد منصة اإللقاء وجتهيز امليكروفونات وكذا جتهيز اَلاء وأوراق
األسئلة وفحص التكييف.
وِبذا التنظيم ُترج املحارضة بصورة أمجل وفائدة أكثر بإذن اهلل.
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إن املتأمل حلياة وواقع الشعوب الغربية جيد أهنا شعوب قارئة متعلمة ،بل
ومولعة بالقراءة ،حتب الثقافة بمفهومها العام ،وليس هذا إعجابا هبم  ..ال ..فالطريق
خمتلف ..لكنها حقيقة يعيشوهنا وسلوك حييونه ،فال جتد شخصا (بشكل عام) إال
ويقرأ جريدة أو صحيفة جملة أو قصة أو كتابا  ..تلمح ذلك يف الشوارع واملحالت
التجارية  ..يف املكاتب ،يف احلدائق العامة وامأماك الفرفيهية ،يف احلافالت العامة
والقطارات ،ول نخوض يف ماهية ما يقرؤون م روايات تافهة أو قصص سخيفة أو
مقتطفات سطحية أو أو  ..فهذا ينعكس عموما عىل طبيعة شعوهبم ونمط حياهتم
االجتامعية والفكرية  ..ول أتعمق أيضا يف خلفيات هذه القراءة وهذا النشاط ..وال
امأسباب التي دعتهم ،بل ونمت فيهم حب املطالعة والقراءة ..م أساليب تربوية
ومناهج تعليمية أثناء مراحل الدراسة ..لك شيئا واحدا مالحظا ونؤكد عليه كظاهرة
عامة واضحة :إهنا شعوب قارئة.
والعجيب أن أمة اإلسالم التي بدأت رسالتها بأول آية نزلت م السامء :ﭻ
ﭼﭽﭾﭿ

(العلق .)٢ – ١ :قلام جتد قارئا ونادرا ما جتد مولعا بالعلم أو

رشها للمطالعة
وحب املعرفة .بل حتى بعض طلبة العلم انتقلت إليهم العدوى ،وكأهنم
مرغمون أو جمربون عىل القراءة والتعلم .وإهنا ملفارقة أن جتد أعداء اإلسالم
والعلامنيني وأصحاب الفكر واملذاهب اهلدامة والتيارات املنحرفة ال يكلون وال
يملون م املطالعة والبحث والكتابة ،فتجد مؤلفاهتم وكتبهم متأل امأسواق ومقاالهتم
تغطي الصحف واملجالت واجلرائد ،ويتناولون مواضيع مهمة ،ويتطرقون مأبحاث
جديدة ..فيبدو وكأهنم رواد احلضارة والثقافة العربية املعارصة.
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وهذا الكسل له أسباب منها:
 -١منهج التعليم وامأسلوب الفربوي اخلاطئ يف املدارس والبيوت املحشو
بكثرة املعلومات وإجبار الطالب عىل احلفظ وملء دماغه بمعلومات مفيدة أو غري
مفيدة ،وجعل ذلك أصال ومقياسا للنجاح أو التفوق خيلق نوعا م الكراهية وامللل
والضجر م القراءة وحب البحث .وغياب البحث العلمي وأسلوب تنمية التفكري
واملشاركة لكل ما يالئمه ،وإعطاء امأطر العامة ،وترك اخليار والتشجيع للطالب
باحلب الذايت والرغبة الداخلية للبحث العلمي.
 -٢طبيعة البيئة التي نعيشها والرواسب السلبية الراسخة منذ عهد االنحدار
الفكري واخللقي والعلمي ،إضافة لتأثريات رواسب االستعامر الغريب الفكري
والثقايف واالجتامعي عىل جمتمعاتنا.
 - 3الفركيز والتصويب نحو هدف وغاية العلم واحلياة :هي رغد العيش
ورفاهية احلياة ،وليس هدفا ساميا .خلق يف نفوس الكثري الالمباالة وضعف
اإلحساس وفقدان أمهية الوقت وأمهية العلم.
 -4انعدام املسؤولية ،مسؤولية محل الرسالة ومحل امأمانة والنهضة بامأمة
النهضة السليمة التي أوكلت إلينا .ومتى فقدت امأمة مسؤوليتها فقل عليها السالم.
أليس م جذور اإليامن التعلم والعلم والعمل به ،وبالعودة هلذه اجلذور
وامأصول وحب العلم والعمل تعود لنا املكانة التي أرادها اهلل لنا.
ويف هذا الزمان الذي يطلق عليه البعض عرص الرسعة (صوابا كان أم خطأ)
هناك عوامل عدة تتطلب م الفرد املسلم مضاعفة قراءته وعمل خطة تثقيفية للرقي
بمستواه ،وم هذه العوامل ما ييل:
 الصحوة اإلسالمية املباركة يف أرجاء العامل اإلسالمي والتي رفعت
الوعي الثقايف والتحصيل العلمي لدى جيل الصحوة.
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فن القراءة
 االرتفاع املطرد يف عدد املطبوعات يف العامل العريب يف شتى
املجاالت.
 حتس املستوى االقتصادي نسبيا مع االنخفاض يف أسعار الكتب
املطبوعة باستخدام التقنية احلديثة التي سهلت للكثري اقتناء الكتب
وإنشاء املكتبات املنزلية.
 متطلبات احلياة العرصية أجربت الكثري م الناس عىل االطالع عىل
الكتب ملعرفة أرسار هذه احلياة.
حتقق القراءة التواصل بني أفراد املجتمع الواحد م خالل الوقوف عىل أفكار

اآلخري واجتاهاته ويتعرف امأفراد م خالهلا عىل الفراث الثقايف للمجتمع بام حيافظ
عىل وحدة املجتمع وتقارب املجتمع .وهي وسيلة التصال املجتمعات بعضها مع
بعض .وهي تعمل عىل تنمية االفراد وتزويدهم باملعارف البرشية ملسايرة التقدم
العلمي.
تذكّر :أن الشخص الذي ال يقرأ ليس أفضل حاال م الشخص الذي ال
يعرف كيف يقرأ .
وتتدخل يف أداء هذه عملية القراءة حواس الفرد وقدراته وخرباته ومعارفه
وذكائه وجمموعة أخرى م القدرات التي ينبغي توافرها لدي القارئ ليتمك م
القراءة اجليدة ومنها:
 القدرة عىل النظر إيل الكلامت املكتوبة ،وإدراك النقاط امأولية املهمة
يف املوضوع
 القدرة عىل إدراك املعنى العام للامدة املقروءة.
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 القدرة عىل ترتيب وتنظيم املادة املقروءة.
 القدرة عىل القراءة مع التنبؤ بالنتائج.
 القدرة عىل التميز بني أجزاء وفصول وتعريفات املادة املقروءة.
 القدرة عىل نقد ومتحيص املادة املقروءة.
 -١القراءة الثقافية:
وتشمل اإلملام بامأولويات م أمور الدي والدنيا بام فيها الثقافة الرشعية
الواجبة عىل كل مسلم واملعينة له عىل التزام الطريق الصحيح يف هذه احلياة.
 -٢القراءة امأكاديمية (الدراسية):
هذه القراءة تستوجب الفهم املتعمق لعدة مواد ليتمك املرء م اجتياز
اختبار معني أو احلصول عىل مؤهل درايس يعينه عىل العمل وحتديد املهنة .والقراءة
امأكاديمية هلا عدة خصائص منها اإلملام بكل نواحي املادة املقروءة ،وتتميز أيضا
بعدم وجود عامل االختيار احلر للامدة املقروءة.
 -3القراءة املرجعية:
نقوم هبذه القراءة عندما نرغب يف البحث ع معلومات معينة قد تتطلب
االطالع عىل عدة مراجع أو كتب .فعىل سبيل املثال تكون قراءتنا مرجعية عندما
نبحث ع تفسري آية أو معرفة حكم أو صحة حديث أو عند التحقق م معلومات
جغرافية ع بلد معني.
 -4قراءة املتعة:
قد تكون هذه أقل القراءات شأنا وتشمل قراءة الصحف والشعر وبعض
القصص وما شابه ذلك ،وهدفها غالبا يكون الفرويح ع النفس وللتسلية.
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وال شك أن الدراية بأصول القراءة سوف تعود بالفائدة العظمى عىل الفرد

الواعي الطموح الراغب يف استغالل وقته عىل أحس وجه مهام كان نوع قراءته.
وتنقسم القراءة باعتبار عمل القلب واللسان إىل ثالثة أقسام:
امأول :القراءة جهرا  ،وتكون بتحريك اللسان واحللق والشفتني ،وبصوت
يسمعه اآلخرون.
رسا  ،وتكون بتحريك اللسان والشفتني بصوت يسمعه
الثاين :القراءة ر
صاحبه دون غريه ،مثل القراءة يف الصلوات الرسية.
الثالث :القراءة الصامتة ،وتكون بالقلب وحده.
وتنقسم باعتبار عمل القلب والعني إىل ثالثة أقسام:
امأول :القراءة نظرا  ،وتكون بالقلب والعني إما قراءة يف كتاب أو نظر إىل
يشء.
الثاين :القراءة حفظا ،وتكون بالقلب لكالم تم حفظه سابقا.
الثالث :قراءة التفكري ،وتكون بالقلب وحده دون العني.
وتكون باعتبار القلب وامأذن قسام واحدا هو :قراءة استامع.
وبفركيب هذه امأقسام الثالثة تكون أنواع القراءة عرشة كام ييل:
امأول :القراءة جهرا نظرا .
الثاين :القراءة جهرا حفظا.
الثالث :القراءة جهرا تفكريا .
رسا نظرا .
الرابع :القراءة ر
رسا حفظا.
اخلامس :القراءة ر
رسا تفكريا .
السادس :القراءة ر
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السابع :القراءة الصامتة نظرا .
الثام  :القراءة الصامتة حفظا.
التاسع :القراءة الصامتة تفكريا .
العارش :قراءة استامع.
ويمك تقسيمها بطريقة أخرى إىل أربعة أقسام:
رسا  ،أو صامتة.
امأول :القراءة نظرا  ،وتكون جهرا  ،أو ر
رسا  ،أو صامتة.
الثاين :القراءة حفظا ،وتكون جهرا  ،أو ر
رسا  ،أو صامتة.
الثالث :قراءة التفكري ،وتكون جهرا  ،أو ر
الرابع :قراءة استامع.
البعض يقرص مصطلح القراءة عىل قراءة احلروف املكتوبة يف الكتب
والصحف ونحوها ،وهذا قصور شديد يف فهم هذا املصطلح وتضمري له ،وخيرج
أنواعا كثرية ومهمة م أنواع القراءة ،بل وخيرج رشحية كبرية م القراء ،ويعترب م
كان أم ريا ال يعرف قراءة احلروف وكتابتها غري قارئ ،وهذا بال شك مفهوم خاطئ
بكل املقاييس ،ذلك أن سيد القراء والعلامء هو نبينا حممد

 ،وكان أم ريا فكيف

يصح مثل هذا املفهوم؟
فالصحيح أن القراءة مفهوم واسع شامل حسب ما ذكر م أنواعها ،وهذا
املفهوم الواسع للقراءة هو مفهوم القراءة يف القرآن والسنة ،مثل قول اهلل ﭨ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ (العلق.)١ :وقوله ﭨ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ (امأعىل .)١ :وقوله
ﭨ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ (املزمل ،)٨ :هذه الثالثة معناها واحد وهي
تعني قراءة اسم اهلل تعاىل يف أحوال متعددة جاء تفصيلها يف القرآن والسنة.

817

فن القراءة

 -١القراءة تنمي الثقة بالنفس.
 -٢القراءة جتعلك أكثر كفاءة يف إنجاز أعاملك.
 -3القراءة جتعل قراراتك أكثر فاعلية.
 -4القراءة تزيد م فرص الفرقية يف جمال عملك.
 -5القراءة جتعلك أكثر ثباتا يف مواجهة امأزمات والضغوط.
 -6القراءة تزيد م فهمك وإدراكك لألمور.
 -7القراءة جتعلك عضوا بارزا وفعاال يف فريق عملك.
 -٨القراءة جتعلك لبقا يف حمادثة اآلخري .
 -9القراءة جتعلك أكثر دقة وذكاء وبدهية.
 -١1القراءة تزيد م قدرتك عىل حتمل املسؤولية.
ويمك حتسني القراءة ع طريق:
 حتديد امأولويات.
 االنتباه أثناء القراءة.
 فهم ما تقرأ .
 توفريا البيئة املناسبة للقراءة.
 استخدام امأسلوب امأمثل للقراءة وتشمل (املسح  -الفحص -
القراءة -االسفرجاع  -املراجعة).
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إن القراءة بقلب م املهارات الرضورية للنجاح يف احلياة ،وعليها يتوقف
كثري م أمور حياتنا الدينية والدنيوية بال استثناء.
والقراءة بقلب هي القراءة النقية اخلالصة م أي هواجيس م بداية القراءة
إىل هنايتها ،بحيث حيصل الربط التام املستمر بني القلب والعني واللسان ،وأال يوجد
يف القلب غري ما يتم قراءته.
أو هي تركيز القلب عىل ما يقرأ لفظا ومعنى ومنع أي قراءة أخرى غريها.
أو هي ربط القلب باللسان والعني حني القراءة ،وأال يوجد يف القلب كالم أو
صورة غري الذي ينطق به اللسان أو تراه العني.
والقراءة بقلب هي انتباه القلب حني القراءة ،ووجود أي سهو أو وساوس أو
هواجيس حني القراءة يعترب قراءة بغري قلب ،وهي تتفاوت بحسب حال القلب قوة
وضعفا صحة ومرضا رغبة ورهبة ،ح ربا وكرها.
وتتفاوت أيضا بحسب ما يقوم به القارئ م جهد لتحقيق االنتباه والفركيز.
والقراءة بقلب مهارة يتفاوت الناس يف أصلها قوة وضعفا كام يتفاوتون يف
أمور حياهتم امأخرى ،ويمك تنميتها وزيادهتا بالتدريب والرياضة واملجاهدة ،وقد
يسبق الضعيف القوي إذا واظب امأول عىل التدريب.
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القراءة بقلب تعني حياة القلب وصحته وقوته ،ولذا فإن فوائدها تشمل مجيع
جوانب حياة اإلنسان:
 -١الربط عىل القلب وتثبيت الفؤاد:
فثبات القلب وقوة النفس يكون بقوة ثبات العلم باهلل يف القلب ،وهو يكون
بالقرا ءة بقلب .فالقراءة بقلب هي الطريق إىل الصرب والثبات ،وطمأنينة القلب،
وسكينة النفس وسعادهتا.
إن م يفربى ويتدرب عىل القراءة بقلب فبإذن اهلل تعاىل ال يذهب قلبه مأدنى
عارض بل يكون ثابتا متزنا مهام حصل له م التشويش بسبب مواقف احلياة اليومية،
فم يفربى عىل القراءة بقلب فإن الشيطان ال يمكنه أن يشوش قلبه وأن يضيع عليه
وقته يف اجفرار كالم ال فائدة فيه ،بل تراه يقلب القضية عىل وجوهها ثم خيرج فيها
برأي ثم يغلق ملفها وينتهي ،ثم يتفرغ بعد ذلك مأمور حياته ومصاحله.
 -٢القراءة بقلب واخلشوع يف الصالة:
الصالة هي مصدر الطاقة ومصدر القوة والثبات يف هذه احلياة.
ولكي حتقق هذا املقصود ال بد أن تكون القراءة فيها بقلب .فإن مل تك
القراءة بقلب كام هو حال كثري م الناس فإن صالهتم ال حتقق هلم القوة والثبات.
 -3القراءة بقلب وحس اخللق:
إن حس اخللق ،وف التعامل مع الناس وكسب امأصدقاء ،وكسب حمبة
الناس يتوقف عىل قوة التحكم يف القلب .وهذا حيتاج إىل تربية وتدريب مكثف حتى
يتمك اإلنسان م الوصول إىل هذه القمة العالية ،وتدريبات القراءة بقلب بعون اهلل
تعاىل حتقق هذا امأمر بشكل سهل ومتدرج يصعد معها املتدرب درجة بعد درجة،
ويرتفع مستوى بعد آخر ،ويفرقى مرتبة مرتبة حتى يصل إىل مراتب عليا يف هذا امأمر
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املهم م أمور احلياة الذي يضبط للمسلم تعامله اليومي مع اآلخري بدءا بأهل بيته
وقرابته وانتهاء بأبعد الناس منه قرابة أو دينا ،فإتقان ف التعامل مع الناس ،ونيل
املراتب العالية يف حس اخللق م رضورات احلياة ال تستقيم بدونه.
 -4القراءة بقلب وقوة اإلرادة:
سبب ضعف اإلرادة وضعف السلوك هو ضعف القلب أي ال يوجد قلب
يعقل ،ليس هناك لب يتذكر.
وسبب ضعف القلب أن قدرته عىل الفركيز واالنتباه متدنية جدا ،أو أن
خمزونه م الكلامت احلية الالزمة إلدارة احلياة قليل جدا ،أي ليس فيه ذكر أي ليس
فيه علم ،ليس فيه حفظ تربوي حفظ عميق راسخ ثابت يف القلب.
القلب الذي مل يتم ختزي كلامت فيه بقوة وكثرة فإنه يكون ضعيفا رسيع
النسيان كثري الرشود ال يمك مجعه والتحكم فيه ،جتده يتشتت ويتفرق مأدنى عارض
فضال ع العوارض القوية التي يتعرض لإلصابة هبا ،وبالتايل يكون صاحبه ضعيف
اإلرادة ضعيف النفس ،ضعيف الشخصية.
م استطاع السيطرة عىل قلبه ،إدارة أفكاره وخواطره أمكنه التحكم يف
جوارحه :لسانه ،عينه ،يده ،رجله ،وأهم م ذلك مشاعر قلبه التي تنتج بسبب
الكلامت التي تدور فيه وال يفصل بني الكلامت واملشاعر ثم السلوك إال فاصل رقيق
جدا؛ فمثال :الغضب يسبقه كلامت تلقى يف القلب ثم تنتقل للتنفيذ بواسطة اللسان
نطقا أو اليد رضبا أو الرجل حتركا وانتقاال ،وكذلك اليأس يسبقه كلامت تدور يف
القلب ثم حيصل الشعور باليأس ثم يتبعه اجلوارح باالستسالم والقعود ،وكذا احللم
وضبط النفس ،أو السامحة والكرم ،أواحلامس والنشاط فإنه وليد كلامت تدور يف
القلب يتبعها مشاعر ثم يعقب املشاعر قرارات تنفيذية تظهر عىل اجلوارح.
والسيطرة عىل امأفكار واخلواطر حتتاج إىل أمري :
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 امأول :علم راسخ ثابت مستقر يف القلب ،أي كلامت خمزنة فيه بقوة.
 الثاين :التدريب عىل إدارة القلب وتوجيهه للوجهة املطلوبة.
م أخطر وأقوى فوائد التدريب عىل قوة القراءة بقلب هو حتصيل وحتقيق

قوة اإلرادة ،تلك القوة التي ينشدها ويبحث عنها اجلميع ،وهي القوة الالزمة للنجاح
يف مجيع جماالت احلياة ،وبدوهنا أو بضعفها يتعاقب عىل اإلنسان الفشل يف كثري م
أمور حياته.
 -5القراءة بقلب والفربية:
م أهم فوائد القراءة بقلب أهنا حتقق للمريب الرفق واحللم وطيب الكالم
وطالقة الوجه ،وهذا هو سياج الفربية الذي حيميها م الفشل ،وهو اجلرس الذي تعرب
م خالله التعليامت والتوجيهات ،وتصل به الكلامت إىل قلوب املفربني بدل أن تقف
عند آذاهنم بسبب العنف وسوء اختيار الكلامت التي يتم م خالهلا التوجيه والتعليم
والتدريب.
فحني يمتلك املريب مهارة القراءة بقلب فإنه بعون اهلل تعاىل يتمتع هبذا
املكسب الكبري ،وحيقق م خالله نجاحات تربوية متتابعة ،وحيقق أهدافه الفربوية
واإلصالحية بانتظام وبمستويات قوية وعالية.
 -6القراءة بقلب وتنمية املوارد البرشية:
حني يفربى املوظف عىل القراءة بقلب فإنه ينجز ويبدع ويطور عمله ويصبح
يعادل ثالثة موظفني أو أكثر مم مل يتدرب عليها.
حني يفربى أفراد أي جمتمع أو دولة عىل القراءة بقلب فإن شعبها يكون شعبا
منتجا ،شعبا جا ردا مبدعا ،ويصبح أفرادها فاعلني منتجني ،وبذلك تكون دولة قوية هلا
هيبتها واحفرامها بدل أن تكون عرضة مأطامع الطامعني ،ويف أي حلظة تصبح لقمة
سائغة للدول القوية املتنفذة يف العامل.
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 -7القراءة بقلب والتع ّلم:
الطالب الذي يتق مهارة القراءة بقلب م خالل رياضاهتا وتدريباهتا ،فإنه
يكون قوي اإلرادة والرغبة ،وهبذا يقوى انتباهه للمعلم حني الرشح ،ويمكنه
االستغراق يف مذاكرة دروسه ،وم

ثم يتفوق يف دراسته وخيترص املسافات

وامأوقات .فإذا كانت الفربية عىل القراءة بقلب م الصغر فإن الشاب يستثمر وقته،
ويستغل فرص النجاح التي تتاح له يف احلياة.
 -٨مهارة القراءة بقلب هي قلب إدارة الوقت:
يشكو الكثري م ضيق الوقت وكثرة امأعامل املتأخرة وزمحة املشاغل ،فهل
تريد أن تضاعف ساعات يومك ثالث مرات مضاعفة حقيقية ،هل تريد أن تنجز
أعامال كثرية يف وقت قليل ،إذا عليك هبذه املهارة ،مهارة القراءة بقلب.
القراءة بقلب تقوي الذاكرة وبالتايل ينرشح الصدر ويوجد احلامس واليقظة
واالنتباه لكل دقيقة ،وهذا امأمر بال شك يؤدي إىل رسعة إنجاز امأعامل وتوفري
ساعات كثرية.
إن كنت حريصا عىل توفري الوقت،إن كنت تطمع وحتلم يف ثروة عالية م
ا لدقائق والساعات الصافية فاعلم أن الطريق إليها هو القراءة بقلب ال غري ،م يركز
يكسب ،وم يرشد قلبه ويفتح عىل نفسه أبواب اهلواجيس تذهب دقائق حياته هباء
منثورا ،فاهلواجيس تأكل الدقائق والثواين كام تأكل النار احلطب.
 -9القراءة بقلب حترر القلب م امأماين الفارغة:
إن كثريا م الناس تذهب دقائق حياته وثواين عمره يف أحاديث نفس فارغة
ال فائدة فيها ،مهمتها فقط تضييع الوقت وحجب القلب عام يصلحه وحيقق له التزكية
والتنمية واالرتقاء.
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إن مثل هذه امأماين تشكل حجابا حاجزا بني اإلنسان وبني رؤية ما حيقق له

السعادة واحلياة الطيبة ،واملتأمل فيها جيد أهنا تدور بشكل يومي كام تدور الغسالة
الفارغة ال ثمرة م ورائها إطالقا.
وال يصح لعاقل أن يرىض هبذا الواقع بل عليه أن يقاوم هذه امأماين وخيرجها
م قلبه حتى يستطيع الرؤية بشكل جيد ،ويمكنه التفكري يف مصاحله ويف تغيري واقعه
نحو امأفضل وامأكمل.
 -١1القراءة بقلب والنوم:
النوم هو نوم القلب ،نوم النفس ،نوم الروح وليس نوم البدن ،وهذا يؤكد
الصلة القوية بني القراءة بقلب وبني النوم ،ويبني العالقة بني صحة القلب والنفس
وبني النوم الصحيح وحتقيقه لصحة اجلسد.
إن القراءة بقلب عالج فعال وأكيد لألرق الناشئ ع الوساوس املقلقة.
إن امتالك مهارة القراءة بقلب يوجد قوة التحكم يف القلب ،وهو امأمر الالزم
لتحصيل النوم املريح ،وذلك بقطع الوساوس املزعجة ،تلك الوساوس التي جتعل
النائم ليس نائام بل هو يف سعي وركض ورصاع طول نومه ،وأيضا فالقراءة بقلب
عالج لألرق وتأخر النوم.
 -١١القراءة بقلب ورسعة القراءة:
يطمح بعض الناس إىل زيادة رسعة قراءته ،ويبحث ويفتش ع حلول
لتحقيق هذا الطموح .رسعة القراءة ترتكز عىل أمر واحد ال ثاين له هو :قوة القلب
بأنواعها امأربعة.
واملتكلمون يف هذا املجال حياولون تلمس الطرق وامأساليب التي تقوي
االنتباه وتزيد الفركيز حني القراءة ليحصل مضاعفة رسعة القراءة مع املحافظة عىل
الفهم واالستيعاب .وتدريبات القراءة بقلب هي الطريق الصحيح والقوي لتحقيق
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أعىل معدالت رسعة القراءة ،وكلام ضاعفت التدريب كلام زادت رسعة قراءتك
تلقائ ريا.
كل نشاط يتوقف أو يعتمد عىل القلب فإنه يتوقف صالحه ونجاحه عىل
مهارة القراءة بقلب ،وهذا يشمل كل حياة اإلنسان.
فمجاالت القراءة بقلب هي كل جماالت احلياة وكل ألوان نشاط اإلنسان
وم ذلك :الصالة ،وقراءة القرآن ،احلج والعمرة ،أذكار الصباح واملساء ،أذكار اليوم
والليلة ،أذكار النوم ،متابعة املؤذن ،سامع اخلطب واملحارضات واملواعظ ،قراءة
الكتب واملقاالت واملواقع واملجالت ،البحث العلمي ،الدراسة واالختبارات،
املقابالت ،اإلدارة بكافة فروعها وجماالهتا.
قوى القلب أربع هي:
امأوىل :قوة احلفظ ،أي التخزي وتثبيت الكلامت أو الصور يف القلب.
الثانية :قوة التذكر ،أي االسفرجاع واستعادة ما تم ختزينه.
الثالثة :قوة الفركيز ،أي حضور القلب وقوة انتباهه عىل امأمر احلارض.
الرابعة :قوة الذكاء أي الفهم واالستنباط ،أي الفقه والتفكري والتأمل
واالستنتاج ،وفهم الروابط بني امأشياء وامأمور.
وهذه القوى يف الغالب تكون متساوية ،ومتالزمة ،فمتى كانت إحداها قوية
كانت امأخرى مثلها .وال يتصور وجود شخص ضعيف الفهم أي قليل الذكاء يكون
قوي الذاكرة ،أو قوي االنتباه ،أو رسيع احلفظ.
هذه القوى امأربع للقلب قد فاوت اهلل

بني خلقه يف نصيب كل خملوق

منها  -ابتالء واختبارا لعباده  -ويمك تنميتها ومضاعفتها بكثرة التدريب والتمري .
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مأنه يؤثر بعضها يف بعض ،وم املالحظ أن اإلنسان مع بذل اجلهد وكثرة التكرار
يمكنه أن يزيد مقدار حفظه وهذا بال شك يزيد م مستوى القوى امأخرى بقدر
خيتلف م شخص آلخر .وأيضا فكثرة تدريب القلب عىل أمر معني يسهل م تكراره
وتنفيذه بمستوى أداء أفضل وأعىل.
هل قوة القلب تزيد بكثرة التدريب والتمري  ،أو أهنا تزيد بكثرة ما يتم ختزينه
م مفردات وألفاظ أو هبام معا؟ بال شك أن قوة القلب تقوم عىل امأمري :
امأول :كثرة وكثافة التدريب والتمري والرياضة.
الثاين :كثرة وعمق الكلامت املخزونة يف القلب وحسب قوة هذا التخزي
وعمقه تكون قوة القلب.
هذان أمران ال بد منهام لزيادة قوة القلب وال يغني أحدمها ع اآلخر.
ال تتصور أنك ستغري م عاداتك فجأة ،تذكر وتأكد أنه ال بد لك م
اكتساب عادات اجلد بالتدريج وإال ستظل يف الفشل إىل امأبد.
إن قوة الفركيز ،قوة التحكم باخلواطر وحديث النفس م أهم مهارات
احلياة ،فم تدرب عىل هذه املهارة حتى يتقنها فإنه يستفيد منها وم كان مهمال هلا قد
ترك العنان لنفسه تفكر كيف شاءت ومتى شاءت فإنه يكون مثل الطفل الذي تربى
عىل الفوىض فهو معرض للخطر واهلالك يف أي وقت ويصعب قيادته وتوجيهه
الوجهة املطلوبة عند احلاجة.
جيب التدريب عىل هذه املهارة حتى اإلتقان م أجل زيادة الفاعلية وحتصيل
ملكات مهمة كثرية.
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الكثري م الناس يشكو م ضعف القلب وكثرة النسيان ويرى أن النجاح
متوقف عىل قوته سواء يف إدارة الوقت واملواعيد وامأعامل أو إدارة املعلومات أو
تزكية النفس وتطوير الذات؟ إن الطريق إىل حتصيل هذه املهارة هو التدريب والتمري
والرياضة.
ابدأ وسفرى التقدم يوما بعد يوم ،وسنة بعد السنة ،وعليك بامأناة والصرب،
وإياك واالستعجال ثم اليأس.
إن حتصيل قوة القلب يلزمه أمران ال بد منهام:
امأول :التوكل عىل اهلل تعاىل والترضع إليه ،وأن يكون العبد بني اخلوف
والرجاء مع كل خفقة قلب :يرجو الثبات وخياف الزيغ واهلالك يف أي حلظة.
ويمثل هذا اجلانب أدعية كثرية بعضها أوجب علينا

أن ندعوه هبا،

وبعضها أثنى عىل عباده الذي يدعون هبا ،وبعضها ورد يف السنة احلث عليها
والفرغيب فيها وكلها تدور عىل معنى واحد هو أن القلوب بيد اهلل تعاىل يقلبها كيف
يشاء.
الثاين :فعل امأسباب التي أمرنا اهلل

بفعلها ،التي تؤدي إىل حياة القلب

وقوته ،واالعتقاد أن فعل هذه امأسباب له أثر يف حتقيق هذه القوة.
ويمثل هذا اجلانب كثرة التدريب عىل تطبيق مفاتيح القراءة بقلب باستمرار.
وال يصح أبدا إغفال أو إمهال أحد اجلانبني ،أو الفركيز عىل جانب دون
اآلخر ،فكالمها مطلوب والقاعدة يف هذا :اعقلها وتوكل.
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فن القراءة

القراءة بفركيز:
أهداف التدريب:
 زيادة قدرة القلب عىل الفركيز.
 زيادة رسعة القراءة توفريا للوقت وزيادة لإلنتاجية.
نظام التدريب:
 أن تكون القراءة حتت ضغط الوقت ،أي حتديد عدد م الدقائق
لقراءة عدد م الصفحات برسعة معينة.
 حتديد بداية الوقت وهنايته.
 معرفة كم بقي م دقيقة عىل النهاية.
 حني القراءة جيب ربط العني بالقلب م خالل مسك القلم ومتريره
عىل ما يتم قراءته.
 يمك التحكم يف رسعة مترير القلم حسب قوة القلب وقدرته عىل
املتابعة.
 جيب أن تزيد هذه الرسعة مع التقدم يف التدريب ،وبحسب طبيعة
املادة املقروءة.
قد يرى البعض أن مسك القلم ومتريره يعيق القراءة ويقلل م رسعتها ،نقول
نعم هذا يف البداية مل مل يتعود عىل ذلك ،ثم تصبح عادة تلقائية تستطيع م خالهلا
رفع رسعتك يف القراءة إىل أعىل مما كنت عليه.
م املعلوم أن قوة القراءة بقلب تتأثر باملؤثرات اخلارجية ،وقياسها مثل
قياس درجة حرارة اجلو متاما فقياس حرارة اجلو خيتلف م مكان إىل آخر ويتأثر
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بعوامل التربيد أو التسخني ،وكون القياس داخل الغرفة أو خارجها يف الظل أو يف
الشمس داخل املدينة أو خارجها يف مكان مرتفع أو منخفض كل هذه تؤثر عىل قياس
درجة احلرارة؛ فكذلك قياس قوة القراءة بقلب تتأثر بكل ما يشغل القلب ولذلك فإن
قوة الفركيز متغرية باستمرار لك املقياس املعترب هو الذي يؤخذ يف مواصفات حمددة
مثل:
 -١أن يكون يف مكان معزول ع أي صوت أو صورة.
 -٢أن تكون احلالة النفسية عادية غري متأثرة برغبة أو تثاقل.
 -3أن تكون الكلامت املكررة غري جديدة بل معتاد عليها.
والقياس يكون باستخدام ساعة توقيت يتم تشغيلها عند بداية القراءة
وإيقافها متى شئت أو حني حيصل سهو ورشود للقلب عام تم حتديد قراءته .والرقم
الذي يظهر عىل شاشة الساعة بالدقائق والثواين هو مقياس قوة القراءة بقلب يف تلك
اللحظة.
وهبذا يمك قياس قوة القراءة بقلب يف أوقات وأحوال خمتلفة وتسجيل
القياسات مقرونة بالوقت والتاريخ وم خالل تسجيل هذه القراءات يف برنامج
مواعيد يمكنك متابعة مدى التقدم أو التأخر يف قوة القراءة بقلب.
وم خالل ذلك يمك دراسة امأسباب والعوامل التي تؤدي إىل زيادة قوة
القراءة بقلب أو نقصها.وأيضا فإن تدريبات القراءة بقلب يمك استخدامها لقياس
القراءة بقلب .فكلام حصل تقدم يف حتقيق ما ذكر يف هذه التدريبات دل هذا عىل زيادة
مستوى القراءة بقلب ،والعكس صحيح.
يمك اختبار قوة القراءة بقلب بعالمات وأعراض وصفات النفس ،وهي
اختبارات وصفية يمك حتويلها إىل أرقام بالتقدير والتحكيم وم ذلك ما ييل:
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فن القراءة
 قوة التحكم يف االنفعاالت واملشاعر يف املواقف اليومية.
 نشاط البدن وانخفاض احلاجة للراحة أو النوم.
 القدرة عىل ترك عادات عميقة وقديمة واإلقالع عنها.
 قوة اإلرادة يف ترك طعام ترى املصلحة يف تركه.
 قوة التحكم يف اخلواطر ،أي منع أي خواطر مزعجة ال تريدها.
 االنضباط والتقيد باملواعيد.
 نقص حاالت النسيان.
 نقص حاالت الغضب أو االستعجال.
 قوة االنتباه للكلامت التي تسمعها م اآلخري والتحكم فيها.
 اهلدوء والرفق يف خماطبة اآلخري وانتقاء العبارات.
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القراءة الرسيعة هي عبارة ع أسلوب للقراءة تتضاعف به كمية املادة
املقروءة يف وقت معني مع االحتفاظ بكامل االستيعاب .فالفرد الذي يتق هذه
املهارة بإمكانه يف املتوسط اختزال وقت قراءة كتاب معني إىل الربع أو أقل ،وهذا
املتوسط يعتمد أيضا عىل مستوى القارئ وثقافته ومدى إتقانه وتدريبه عىل هذه
املهارة ،ولك هناك بعض املبادئ الرئيسية والفرعية التي بإمكان أي فرد أن يطبقها
بنفسه ،ويمك تلخيص بعضها فيام ييل:
أوال :املبادئ الرئيسية:
 -١مسح املادة املقروءة:
ويتلخص يف القيام بعملية مرور رسيع للتعرف الشكيل عىل املادة قبل
الرشوع الفعيل يف قراءهتا .فمثال عند قراءة كتاب ما يمك أن تتم عملية املسح
باخلطوات التالية:
 االطالع عىل مقدمة الكتاب والتعرف عىل أهداف املؤلف م كتابة
الكتاب.
 التعرف عىل أبواب أو فصول الكتاب الرئيسية و عناوينها العريضة
وعالقة بعضها ببعض.
 إلقاء نظرة رسيعة عىل امأشكال التوضيحية املستخدمة يف الكتاب
وعىل اخلامتة.
وكذلك يقال يف املقال؛ حيث ينبغي التعرف عىل املوضوع وعىل امأهداف
وامأسلوب العام للموضوع .وعملية املسح هذه هلا دور كبري يف التحضري الذهني مما
يساعد عىل رسعة االستيعاب وبالتايل عىل رسعة القراءة.
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فن القراءة
 - ٢إتقان أسلوب القراءة املطردة:
اعتاد كثري م الناس منذ الصغر عىل عملية الفراجع لقراءة الكلمة أو الكلامت

مرة ثانية أو عدة مرات وأحيانا السطر بأكمله ،وقد تستمر هذه العادة مع الشخص
حتى الكرب مع عدم وجود املربر هلا .فعملية الفراجع عند القراءة تؤدي إىل تشتيت
الذه وإعاقة تسلسل امأفكار إلكامل الصورة وترسيخ فكرة املادة املقروءة.
ويعترب الفراجع م أكرب عوائق القراءة الرسيعة.وم السهل التخلص م هذه
العادة باإلرصار عىل عدم الفراجع أو التوقف ،بل حماولة االستمرار يف القراءة،
وبالطبع يف املحاوالت امأوىل ستقل درجة استيعاب املادة املقروءة ولكنها بعد
التمرس ترتفع ثانية إىل ما كانت عليه سابقا أو أكثر.
 - 3استخدام القراءة العينية املنتظمة:
إن عملية اجلهر بالقراءة أو جمرد حتريك الشفاه تستغرق وقتا أكرب وتتطلب
جهدا أكثر ويعترب ذلك أيضا م أكرب معوقات القراءة الرسيعة؛ ولذا جيب اجتناب
حتريك العينني بدرجة كبرية بني بداية السطر وهنايته وباعتياد ذلك يتوسع مدى العني
وتتمك م التقاط كلامت السطر يف نظرة واحدة وبصورة منتظمة ومتتابعة لكل سطر
أو لكل جمموعة م الكلامت .وال يمك حتقيق هذا إال بعد التخلص هنائيا م عملية
الفراجع السابقة الذكر عند القراءة .فتطبيق هذه العملية سرييح العني وينظم حركتها
وسيؤدي يف الوقت نفسه إىل مضاعفة رسعة القراءة.
 -4التعايش مع املادة املقروءة:
هذا املبدأ مرتبط بسابقه ،ويعني الفركيز التام وحماولة التعايش اخليايل يف جو
الفكرة وربط أجزائها ببعض للوصول إىل الصورة النهائية ملفهوم املوضوع املقروء.
وهذا العنرص له مردود كبري أيضا يف رسعة استيعاب الفكرة وترسيخها يف الذه
باإلضافة إىل زيادة رسعة القراءة.

877
ثانيا :العوامل الفرعية:
هناك أيضا بعض الصعوبات التي تبدو وكأهنا قليلة امأمهية ،ولك هلا دور
كبري منها:
 -١اجللسة الصحيحة:
عند القراءة جيب اجللوس جلسة صحيحة ومرحية بدون االسفرخاء التام؛
حيث إن اجللسة اخلاطئة تعيق الدورة الدموية التي تؤدي إىل تدين رسعة االستيعاب،
أما االسفرخاء فيفقد الفركيز .ولك يمك استغالل وقت الراحة واالسفرخاء لقراءة
املتعة والتسلية التي ال تتطلب كثريا م الفركيز وليست ذات أمهية كربى.
 -٢اختيار الوقت واملكان املناسب:
جيب اختيار امأوقات التي تناسب نوع القراءة؛ فالقراءة الثقافية وامأكاديمية
تتطلب أن يكون القارئ نشطا كالصباح الباكر ،وبعيدا ع الضوضاء واملقاطعات،
ويف مكان تتوفر به التهوية واإلضاءة املناسبة.
 - 3حتديد مدة القراءة:
وكل نوع م القراءة هلا رسعة خمتلفة .قراءة رواية ممتعة مثال ستكون أرسع
م قراءة كتاب يف االحياء .وقبل الرشوع يف قراءة كتاب معني جيب حتديد طول
الوقت املناسب إلكامل قراءة الكتاب؛ فوجود عامل الضغط له أثر نفيس يف رفع
مستوى ورسعة القراءة كنتيجة لتحديد الوقت.
راقب وحدد مقدار الوقت الذي يلزم لقراءة فصل واحد م الكتاب .ثم
حدد كم عدد الصفحات التي تستطيع قراءهتا يف الساعة .عندما تتمك م حتديد
رسعة قراءتك ،يمكنك تقدير وختطيط الوقت الالزم لقراءة الكتاب.
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فن القراءة
ما هو معدل رسعتك يف القراءة؟ اخترب نفسك:
لكي ختترب معدل رسعة قراءتك يف مادة ما اتبع ما ييل:
 يف إحدى الصفحات أوجد عدد الكلامت يف السطر الواحد فمثال
عدد الكلامت يف امأسطر الستة امأوىل هي ( 61كلمة)  61كلمة ÷ 6
أسطر=  ١1كلامت يف السطر امأول.
 ارضب  ١1كلامت يف السطر × 31سطرا (الصفحة كاملة)= 311
كلمة يف الصفحة.
 ارضب  311كلمة يف الصفحة ×  ١1صفحات (عدد الصفحات
املقروءة) =  3111كلمة.
 اقسم  3111كلمة ÷  3دقائق (الوقت املستغرق يف القراءة) =
 ١111كلمة يف الدقيقة .فتكون قراءتك هي  ١111كلمة يف الدقيقة
الواحدة.
أربع نصائح م أجل قراءة أرسع:
 -١ادفع نفسك إىل القراءة ،وال تضع وقتك يف معرفة كل كلمة عىل حدة.
 -٢ال تك عبدا للمفردات ،وابحث ع معنى املفردة الحقا.
 -3اقرأ وال تتكلم ،وال تنطق الكلامت وأنت تقرأ مأن ذلك يقلل م

رسعتك.
 -4اعزل نفسك ع الضوضاء اخلارجية وعوامل التشتيت.
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للقراءة العلمية :استخدم طريقة القراءة متعدّ دة امأوجه:
تستخدم هذه الطريقة لقراءة املادة العلمية مأهنا منظمة بشكل منطقي:
 استعرض :تصفح كل يشء م الصفحة امأوىل إىل الفهارس ،واسأل
نفسك ،ملاذا أقرأ هذا الكتاب؟ وماذا سيضيف يل؟
 نظرة عامة عىل الكتاب :انظر بشكل رسيع ملحتويات الكتاب لربجمة
عقلك للتعامل مع هذا الكتاب.
 اقرأ م أجل الفهم واالستيعاب.
 بعد املعاينة أعد استعراض ما قرأت وحاول زيادة االستيعاب.
 اعمل عىل تصميم خريطة ذهنية (إعادة فورية) لتذكر النقاط الرئيسة
ملا قرأت.
لقراءة نص غري قصيص ،اتبع ما ييل:
 استعرض الوثيقة برسعة ،والحظ املوضوع الذي توجه املعلومة
بشأنه.
مترن عىل زيادة قدرتك عىل استيعاب ما تقرأ.
ّ 
 ضع عالمات عىل املواد التي حتتاج إىل إعادة قراءة.
 ضع ما قرأت عىل هيئة خرائط ذهنية.
 استعرض ما قرأت ،وتأكد م احتياجك الختاذ قرار ما.
 لقراءة نص قصيص ،اتّبع ما ييل:
 استعرض القصة بشكل رسيع.
 تك ّيف مزاجيا مع القصة.
صمم هياكل لإلعادة الفورية.

ّ
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فن القراءة
 استشعر القصة وكأنك تشاهدها يف الواقع.
وخصص لكل جزء زمنا حمددا.
قسم ما تقرأ إىل أجزاء أو فصول،
ّ
ّ 
لقراءة املواد الصعبة:
 اقرأ العنوان والفقرة امأوىل ،ابدأ بقراءة ملخص الفصل إذا توفر يف
النهاية.
كون فكرة ع كيفية تنظيم مادة الفصل.
ِّ 
 حدد إذا كانت لديك خلفية كافية لتبدأ يف القراءة .وإذا احتجت
لزيادة خلفيتك ع املوضوع ،استع بمصادر أخرى.
 ابحث ع امأفكار الرئيسة :ابحث ع العناوي الرئيسة والفرعية ثم
اخفر اجلمل الرئيسة للموضوع.
 ادرس بعناية الوسائل والرسومات واجلداول التوضيحية املرتبطة
باملوضوع.
دون مالحظاتك أثناء القراءة.
ِّ 
 اهتم بالكلامت الدالة .ق ّلب النظر بفرو يف معاين الكلامت الرضورية
لفهم املوضوع ،ولك ال تنحرف ع املوضوع امأسايس.
 راقب استيعابك :توقف دوريا واسأل نفسك ماذا تعلمت حتى
اآلن؟ اربط ذلك بام تعرفه.
 عاود القراءة :إذا كنت ال تستوعب فكرة معينة ،عاود القراءة .صغ
االفكار الصعبة بكلامتك.
 اقرأ حتى النهاية :ال تتوقف ع القراءة إذا واجهت صعوبة يف الفهم.
امأفكار قد تتضح أكثر إذا واصلت القراءة.
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 عندما تنتهي م القراءة ،راجع لفرى ماذا استوعبت م أفكار وأعد
قراءة ما مل تستوعب.
 اقرأ كثريا  ،وخصص وقتا ملامرسة مهارات القراءة.
 اقرأ م أجل الوصول إىل امأفكار امأساسية ملا تقرأ.
طور قدرتك عىل الفهم بقراءة املقاالت الصعبة.

ّ
وصمم عىل أن تنتهي يف الوقت املحدّ د.
 خطط وقتا حمدّ دا للقراءة،
ّ
 ركز انتباهك وابتعد ع مصادر التشتيت.
 مترس عىل تكوي اخلرائط الذهنية ملا تقرأ ،سيزيد هذا م فهمك
وم ثم حفظك.
ّ نوع حركات اليد أثناء القراءة لتجريب طرق ووسائل أخرى.
 ك مرنا ومتحكام يف أن تكون رسيعا أو بطيئا يف القراءة مأجل فهم
أفضل.
واستخدم القواعد التالية:
 استخدم يدك كمنظم عند تعليم القراءة باستخدام أصبع السبابة
ونوع يف حركات اليد املتنوعة.
ّ
 انظر إىل الصورة كاملة بدال م أن تستبعد املفردات ،ومع التكرار
سوف تنمي املجال البرصي لديك ،ويقل تثبيت العني.
 بعد مدة زمنية استخدم طريقة الركض يف القراءة.
 ادفع نفسك للتعلم بشكل يومي.
 ال تتلفظ بالكلامت التي تقرؤها.
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فن القراءة
 ال تركز عىل الكلامت ،ولك ركز عىل الصفحة بكاملها.
 اعمل عىل زيادة قدرتك عىل الفهم م خالل الفركيز العميق.
تصفح الكتاب أوال .حدد امأجزاء التي يركز عليها املؤلف ويعطيها أكرب

مساحة .إذا كان هناك العديد م الرسوم التوضحية ع أي فكرة أو مصطلح ،فالبد
أن تكون الفكرة مهمة .إذا ضايقك الوقت جتاوز الفصول الصغرية وركز عىل الكبرية
منها.
اقرأ اجلملة امأوىل م كل مقطع بعناية أكرب م بقية املقطع.
سجل مالحظاتك عىل العناوي واجلملة امأوىل م كل مقطع قبل قراءة
الكتاب .ثم أغلق الكتاب واسأل نفسك ماذا تعلمت ع املادة عند الدراسة ومل تك
تعرفه.
ركز عىل امأسامء والضامئر وأدوات الرشط يف كل مجلة.
ابحث ع امأفعال املرتبطة بامأسامء وركز عليها .مثال الحظ القطعة التالية:
التشكيل الثقايف هو التع ُّلم عىل ربط عاملني يف البيئة ببعضهام .العامل امأول
يؤدي اىل رد فعل أو شعور معني .العامل الثاين حمايد بطبعه بالنسبة لردة الفعل ،ولك
بعد ربطه بامأول هنا حيدث رد الفعل املتشكل عند الشخص منذ الصغر .مثال عىل
التشكيل الثقايف أن كلمة وجه القمر تشري إىل اجلامل عند العرب ،لكنها تشري اىل القبح
عند امأمريكيني.
بدال م قراءة كل كلمة ،يمكنك تفكيك القطعة برصيا.
التشكيل الثقايف = التع ُّلم = ربط عاملني.
العامل امأول يؤدي اىل رد فعل.

877
العامل الثاين = حمايد بطبعه  ،لك بعد ربطه بامأول حيدث رد الفعل.
بدال م قراءة الكتاب عدة مرات ،اكتب مذكرات تسجل هبا النقاط املهمة
للموضوع .عندما تنتهي م كتابة املذكرات وامللخصات ،ل يكون هناك داع للقلق
م موضوعات الكتاب والعودة إليها.
 اقرأ أوال ،قسام أو جزءا واحدا.
 راجع اجلزء أو القسم الذي قرأ ته ثم ابدأ بوضع عالمات توكيد
ووسم عند الفقرات املختارة.
 ارسم دائرة أو مربعا حول الكلامت املهمة أو الصعبة.
 ر ِّقم االفكار املهمة والرئيسة عىل هامش الكتاب.
 ضع خطا حتت كل املعلومات التي تعتقد بأمهيتها.
 ضع خطا حتت كل التعريفات واملصطلحات.
 وكِّد وع ِّلم امأمثلة التي تعرب ع النقاط الرئيسة.
دون اخلالصات واملقاطع وامأسئلة مستغال املساحة البيضاء يف
ِّ 
أسفل صفحة الكتاب.
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املال هو وقود أي عمل خريي مؤسيس يساهم يف تنمية املجتمع ،وبدونه قد
يكون صعبا أن يامرس هذا العمل دوره عىل النحو املأمول ،غري أن تدفق األموال من
املتربعني إىل املرشوعات اخلريية ليس أمرا سهل ،إنام تحتا إىل ههد منمم من اال
التربع ،حيث يقوم بإقناع املتربع بمرشوعه لكي يموله سواء أكان هذا املتربع فردا أو
مؤسسة.
كام أن عليه معرفه القوانني احلاكمة للتربعات والتي ختتلف من دولة ألخرى،
إضافة ملعرفة معلومات دقيقة عن املتربع وتوههاته.
تزداد فرص املؤسسة اخلريية يف احلصول عىل هذا الدعم إذا ما قامت باإلعداد
والتحضري السليمني قبل تقديم ال

الدعم .ويف إاار التحضري اجليد لطل

الدعم

عىل املؤسسة أن تقوم باملهامت التالية:
 -1اختيار املرشوع ،حيث عىل املؤسسة أن ختتار مرشوعا (تربية أيتام ،دعم
قرية معينة ،مساعدة الب )... ،يؤدي تنفيذه إىل حتقيق أهدافها وأغراضها ،وأن يقدّ م
هذا املرشوع خدمات حتتاهها الفئات املستفيدة من نشااات املؤسسة .فأي ههة ممولة
هتتم بأن يكون املرشوع الذي ستموله يرتبط بشكل وثيق بتوههات املؤسسة التي
قدمته.
وللتأكد من ذلك ،عىل املؤسسة أن تبحث من خلل هيئتها اإلدارية والعاملني
فيها مدى ارتباط املرشوع الذي تسعى إىل البحث عن متويل له مع رسالتها ورؤيتها
وأهدافها والفائدة التي تستفيد منها الفئات املستهدفة من تطبيق هذا املرشوع.

636
 -2ماذا ستفعل املؤسسة باألموال؟
من األمور التي تسهل حصول املؤسسة عىل الدعم املايل هو وضوحها يف
حتديد املجاالت التي سيتم إنفاق املال فيها ،بمعنى أن عىل املؤسسة أن حتدد كافة
اجلوان

املتصلة باملرشوع والتي ستقوم بإنفاق املال هبا ،مثل سيكون هناك ثلثة

أنشطة يف املرشوع حتتا إىل دعم أو أن تنفيذ املرشوع تحتا إىل رشاء عدد من أههزة
الكمبيوتر وغري ذلك .وبشكل عام كلام كانت املنممة دقيقة يف التحديد كان موقفها
أفضل يف ال الدعم.
 -3إعداد مقرتح املرشوع:
بعد االنتهاء من اخلطوتني السابقتني سيكون قد تشكل لدى املؤسسة رؤية
واضحة حول املرشوع واإلهراءات والنشااات التي تندر يف إااره؛ وهو ما يسهل
عملية إعداد مقرتح باملرشوع يتضمن كافة النقاط التي تناولتها املؤسسة يف اخلطوتني
السابقتني.
وتكمن أمهية مقرتح املرشوع يف أنه يعطي للجهة الداعمة صورة شاملة عن
املرشوع وعن إهراءاته والنشااات التي يسعى لتنفيذها والنتائج املتوقعة منها.
 -4البحث عن ممول:
البحث عن ممول هو آخر مهمة تقوم هبا املؤسسة التي تسعى إىل دعم أحد
مشاريعها؛ فكل اإلهراءات السابقة هي نفسها التي ستقود إىل حتديد املمول (أو
جمموعة من املمولني) الذي من املمكن أن يدعم املرشوع.
فبعد االنتهاء من إعداد مقرتح املرشوع سيكون من السهل عىل املؤسسة أن
تبحث عن املمولني الذين يقع هذا املرشوع ضمن اهتاممهم وجماالت ختصصهم ،كام
تصور تقريبي حول حجم التمويل الذي حتتاهه ،وبالتايل عليها
سيكون لدى املؤسسة ُّ
أن تبحث عن ههات متويلية تقدم دعام ماليا قريبا من احلجم املتوقع ملوازنة املرشوع.
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من هو املتربع؟
يذه

بعض املتخصصني يف جمال العمل اخلريي إىل أن قطاعات املجتمع

األربعة ،التي هي القطاع األرسي بام فيه األفراد ،والقطاع اخلاص ،والقطاع غري
الربحي ،والقطاع احلكومي ،تشكل مصادر خصبة لتنمية املوارد املالية للجمعيات
واملؤسسات األهلية.
ويعد القطاع األرسي واألفراد املصدر الرئيس ألغلبية التربعات يف العامل
العريب واإلسلمي ،حيث يميل األفراد إىل التربع غالبا بصفتهم كأعضاء أرسة .وأبرز
مصادر التمويل املرتبطة باألفراد واألرس هي :زكاة املال ،وزكاة الفطر ،والصدقات
والتربعات النقدية ،والتربعات العينية ،واألوقاف ،والوصايا.
أما متى تطل

التربع فبعض املؤسسات تقدم البات التربع يف هناية كل سنة،

وبعضها اآلخر يقدم هذه الطلبات عىل مدار السنة ،وال نستطيع الوصول إىل توقيت
مثايل لتقديم البات التربع ،ولكن من املفضل أال يتم ال التربع إال إذا توفرت لديك
صورة واضحة عن مرشوع نشاط ختطط املنممة لتنفيذه؛ فعىل ضوء ذلك بإمكانك
وضع خطة جلمع التربعات وتنفيذها.
نمرا ألن األفراد هم الفئة األكثر أمهية يف مسألة التربعات يف العاملني العريب
واإلسلمي؛ لذا فإن الوصول هلم تحتا إىل وسائل عدة أبرزها ما ييل:
 -1االتصاالت الشخصية املبارشة ،وهي التي حتدث وهها لوهه ،وهي
األكثر فعالية؛ حيث إن هناك العديد من األسئلة التي قد يطرحها املانح ،والتي جتد هلا
إهابة يف اللقاء مع املستفيد.
 -2محلت ارق الباب ،حيث يتم ومن خلل املتطوعني ارق أبواب
املواانني ودعوهتم للمشاركة يف التربع لغايات وأهداف معينة.
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 -3التربع من خلل احلملت يف الشوارع واألسواق ،حيث يقومون بالوقوف
عند إشارات السيارات ومفرتق الطرق وجيمعون بحصاالهتم ما جيود به املتربعون.
 -4اخلطابات الشخصية التي تأخذ الصفة الشخصية البحتة التي جي
إعدادها بدقة متناهية ،وجتي عن مجيع األسئلة التي يمكن أن يطرحها املانح.
 -5االتصاالت التليفونية التي تنقل رسالة املؤسسة ببسااة ويرس وتأخذ صفة
غري رسمية مع اجلهة ،سواء أكان فردا أم أرسة ،ويتم فيها ال الدعم واملساندة منهم.
 -6املناسبات اخلاصة :كاألعياد أو يف رمضان ،أو املناسبات التي أصبحت
متعارفا عليها ،حيث يتم إعداد ترتي للتصال باملانحني.
 -7الدعوة للتربع عن اريق اإلعلن بوسائل اإلعلم املختلفة ،ويتطل ذلك
اعتامد وسائل ذكية الفتة للنتباه يف اإلعلن باإلضافة إىل البسااة.
ومن أمثلة ذلك اإلعلن الذي كان يبث من أحد التلفزيونات العربية جلمعية
ترعى املعوقني ،وكان تحمل عبارة بسيطة تشري إىل أن عمل اجلمعية يف جمال اإلعاقة،
يعقبه عبارة واحدة « :وأنا أيضا يل نصي من زكاتكم ».
ومثال آخر ملؤسسة تطوعية كانت تقوم ببناء مستشفى للرساان ،وكان
اإلعلن الذي يبث يف وسائل اإلعلم من صحافة وإذاعة وتلفزيون تحمل عبارة بسيطة
هي « :نحن نقوم ببناء مركز للرساان ،ساعدونا إلمتامه ».
 -8ا لدعوة لإلسهام يف تغطية نفقات اخلدمة ،كام هو احلال يف الدعوة لكفالة
اليتيم ،أو تغطية تكاليف عل مريض أو تغطية نفقات تعليم اال

هامعي ،أو

تكاليف رعاية اال معاق.
وليس هناك حدود ملثل هذا اإلسهام الذي يلقي صدى يف الوان العريب ،عىل
أساس أنه أسلوب مبارش لتقديم اخلدمة ومعرفة الغاية التي من أهلها يقدم الدعم.
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 -9احلفلت السنوية التي تقيمها املنمامت التطوعية التي يدعى إليها

امليسورون واملقتدرون واملهتمون بعمل اخلري .وتقام يف العادة يف إحدى القاعات
الكربى ،حيث جيتمع اجلميع ويقدمون تربعا للجمعية باإلضافة إىل رسوم املشاركة.
وهناك حفلت أخرى ،باإلضافة إىل احلفلت السنوية كأن يكون ذلك حفل
إفطار تقشفيا ،وقد تأيت احلفلة السنوية ضمن مفهوم موائد اخلري الذي يتم فيه تربع
األغنياء إلقامة موائد إفطار يف رمضان للفقراء واملحتاهني.
 -11مقرتحات املشاريع خاصة عندما تقوم املنممة التطوعية بتقديم
املقرتحات املتعلقة بطل

تربع إلنشاء مرشوع أو تكملته ،أو تشغيل مرشوع ابي أو

تعليمي أو اهتامعي .وقد أصبح إعداد املشاريع وصياغتها من أهم الوسائل املعتمدة
خاصة من املنمامت املانحة لتقديم الدعم أو مواصلته واملتعلقة بتنفيذ املشاريع
اخلريية.
 -11االشرتاكات ورسوم العضوية التي تعد ضمن الدخول التي تعتمدها
املؤسسة التطوعية يف تأمني دخل إلدامة أعامهلا ،وزيادة االشرتاكات رضورة ماسة؛
حيث إن قاعدة العضوية املتسعة تسهم من خلل هذه العضوية يف الوصول إىل العديد
من املانحني والراغبني يف اإلسهام يف دعم أعامل اخلري.
 -12األسواق اخلريية والبازارات التي تقيمها املنمامت التطوعية هبدف
تسويق منتجاهتا كإحدى الوسائل املتاحة جلمع التربعات.
 -13بطاقات املناسبات؛ حيث تلجأ املنممة التطوعية إىل اباعة بطاقات
للمناسبات كاألعياد ورمضان وتقوم ببيعها بحيث تعود واردات هذا البيع عىل أعامل
املنممة.
 -14دكاكني وأسواق اخلري التي تلجأ إليها املنمامت التطوعية خاصة يف
املناسبات التي من أمهها شهر رمضان املبارك؛ فتقوم املنممة بتسويق منتجاهتا أو
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االستفادة من الذين يشاركون يف عرض بضائعهم يف هذه األسواق ،وتكون الفوائد
التي حتققها هذه األسواق يف الغال كبرية.
 -15االستقطاعات الشهرية؛ حيث يتم دعوة الراغبني يف دعم املنممة إىل
ختصيص مبالغ معينة من رواتبهم يتم اقتطاعها شهريا من الرات مبارشة ،وحتويلها إىل
املنممة التطوعية.
 -16احلملت الربيدية التي يتم بوسااتها توهيه رسائل متضمنة قسائم يتم
تعبئتها ويرفق هبا الدعم الذي يقدمه الفرد يف حالة رغبته يف تقديم الدعم أو التربع.
 -17احلملت اإلعلمية للدعوة إىل دعم املنممة التطوعية ،وذلك عرب
وسائل اإلعلم املرئية واملسموعة واملقروءة.
 -18املزادات اخلريية؛ حيث يتم يف أثناء احلفل السنوي ،أو أي مناسبة تقوم
هبا املنممة التطوعية ،بيع بعض املجوهرات أو امللبس الوانية أو الشعبية.
 -19حصالة اخلري وتوضع يف األسواق أو املدارس ،وتستهدف مجع التربعات
من الراغبني يف ذلك .وقد تم يف األردن توزيع آالف احلصاالت عىل األافال يف
املدارس ضمن مرشوع القرش اخلريي ،الذي يدعو املواانني إىل اإلسهام يوميا بقرش
واحد ،عىل أساس أن القرش هو أصغر فئة يف العملة.
 -21ترويج االسم ،ويتم ذلك باإلنفاق مع املؤسسات التجارية أو الصناعية
بحيث يتم اإلشارة إىل املؤسسة التطوعية ،وأن هزءا من مبيعات هذه املؤسسة سوف
خيصص للعمل اخلريي.
 -21اابع اخلري والكوبونات التي تقوم بطباعتها املنممة التطوعية ،وتعمل
عىل تسويقها لصاحلها.
إن هذه الوسائل ليست هي كل الوسائل املتاحة جلمع التربعات ،بل تلجأ
املؤسسات التطوعية إىل اإلبداع يف تنميم محلت وبأسالي مبتكرة.
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هذه هي مراحل أو خطوات متويل أي مرشوع خريي ،وعليك تنفيذها بدقة إذا
أردت الوصول إىل ممول أو مانح ملرشوع تنموي.
وينطوي التخطيط عىل عدة أسئلة عليك اإلهابة عليها ،وهي:
ملاذا؟
 ملاذا نحتا حلملة مجع التربعات؟
 ملاذا نحتا هذا احلجم من التمويل؟
ما هي؟
 ما هي احلاهات؟
 ما هو املرشوع الكبري؟
 ما هي الفكرة من احلملة أو من التمويل؟
 من هم الفئة املستهدفة من املمولني؟
 ما هو االستثامر أو االستخدام للتمويل؟
 ما هو املبلغ املقدر أو املطلوب مجعه أو احلصول عليه؟
 ما هو شعار محلة التربعات؟
متى؟
 متى نحتا هلذا املبلغ؟
 متى سيتم املبارشة باحلملة؟
 متى سيتم تنفيذ كل مرحلة؟
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 متى ستنتهي؟
من؟
 من ستسأل (ملن سنتوهه)؟
 من سيحدد املتربعني؟
 من سيطل ؟
 من سيشكل جلنة مجع التربعات أو جلنة الطل من املمولني؟
 من هم املعنيون من الكادر الوظيفي؟
جي أن يكون:
 مقنعا.
 حاهات ملحة.
 مبنيا عىل مشكلة واضحة.
 واضح الرؤية والغايات واألهداف.
 يثري اهتامم املمولني.
يف حالة توفر األسباب اخلمسة املذكورة سابقا للمشكلة ينبغي عىل خمطط
احلملة أو منمي فحص أو دراسة هدوى نجاح هذه احلملة -من خلل إهراء مقابلة
 41 - 31شخصا من ممثيل األفراد أو املؤسسات املستهدفة يف احلملة -معرفة رأهيم يف
هذه القضية ومدى جتاوهبم.
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ماذا سنتعلم من دراسة اجلدوى؟
 مدى تقبل وثيقة املرشوع.
 معرفة أمهية احلاهات التي تم حتديدها.
 عنارص االهتامم لدى املمولني.
 أين يمكن الدعم إن وهد؟
 توفر القيادات التطوعية.
 حجم التربع.
 من سيعطي؟
 الوقت املناس .
القيادة التطوعية عنرص مهم من عنارص نجاح مجع التربعات ،وعىل املتطوعني

أن يشاركوا يف كل مراحل احلملة من مرحلة التخطيط للحملة ،وحتديد املشكلة،
وحتديد املتربعني ،والطل

من املتربعني ،إىل بناء علقات ايبة بني املتربعني

واملؤسسة.
وبدون قيادات تطوعية ال يمكن أن يكون هناك محلة مجع تربعات ملشاريع
كبرية .أما املؤهلت الواه توافرها يف اهليئة اإلدارية وجلنة مجع التمويل ،وهي:
 هلم العطاء حس احلاهات.
 هلم علقات مهمة ويمكن استخدامها.
 قادر وراغ يف الطل من اآلخرين.
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املؤهلت املطلوبة يف الرئيس وأعضاء جلنة مجع التربعات:
 املسامهة بالتربع ضمن إمكانياهتم.
 أن يكون هلم اتصال قوي مع املمولني واستخدام هذا االتصال.
 أن يكونا قادرين وراغبني للطل من املمولني.
واألكثر تأثريا من املتطوعني هم:
 الذين بنفس املستوى االقتصادي واالهتامعي للمتربع.
 رئيس اجلمعية أو املنممة من املفروض أن يستخدم  %51من وقته يف
استثامر علقته مع املتربع.
 رئيس تنمية املوارد من اخلار .
جلنة مجع التربعات:
 هي عبارة عن جلنة تضم  4 - 3أشخاص من املتطوعني املتميزين يف
علقتهم وسمعتهم وقدرهتم عىل بناء العلقات واستخدامها مع
املمولني.
 إن االختيار املوفق لرئيس اللجنة أو املتحدث باسمها هو العنرص
الرئييس يف نجاح اللجنة.
 عىل أعضاء اللجنة أن يكونوا قادرين عىل معرفة من يتربعون.
 هلم اهتامم كبري يف اجلمعية أو املؤسسة.
 أال يشاركوا يف جلان مجع تربعات أخرى.
 يمكن للجنة أن ختتار راعيا للحملة إلعطائها قيمة أو هوية ومصداقية
وثقة أمام اجلمهور.
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 يمكن أن يتفرع من جلنة التربعات ،مثل( :اللجنة املالية  -جلنة التجار
.)...
عىل جلنة التربعات أن تقوم بـ:
 إعداد املرشوع الذي سيتم مجع الدعم له.
 إعداد قائمة باملتربعني.
 إعداد قائمة باملبالغ أو املواد املمكن ال التربع هبا.
 التأكد من مقرتح املرشوع قد تم إنتاهه بشكل هيد ،ويمكن أن يكون
موهز املقرتح عىل شكل نرشة أو مطوية ...إلخ.
بعد ذلك تقوم اللجنة بالنشااات التالية:
 البدء بالتربع من أمواهلم اخلاصة.
 ترتي

املستهدفني إىل ثلث درهات حس

إمكانياهتم ،أي ذوي

اإلمكانيات املالية ،الوسطى ،دون الوسط.
 استثامر مجيع الفرص املتاحة.
 ال التربع أو أخذ وعد أكيد بالتربع.
 أن تكون مستعدة الستلم التربع ولتقديم الشكر والتقدير للمتربع.
إذا كنت تعمل كعضو جلنة مجع التربعات فمن الرضوري أن جتري دراسة
للتعرف عىل األشخاص أو املنمامت املمولة أي دراسة الشخص أو املنممة التي
حددهتا لطل

التمويل منه أو منها ،ولو أردت حتديد  51 - 31رشكة أو ههة ممولة

للحصول عىل التمويل منها عليك أن ختتار من قائمة حتتوي  4أمثال هذا العدد.
هناك مصادر كبرية للمعلومات ،وعليك أن تبدأ بجمع املعلومات من داخل
مجعيتك قبل أن تلجأ للمعلومات يف اخلار .
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مصادر املعلومات خار املنممة:
 التقارير والنرشات السنوية الصادرة عن املنممة األهلية.
 التقارير السنوية للرشكات واملؤسسات.
 مطبوعات كاألدلة ،والنرشات ،املجلت ،الصحف.
 البحوث والدراسات واملطبوعات املتوفرة يف احلاسوب .عندما جتمع
هذه املعلومات أو البحوث عليك أنت حتتفظ هبا يف سجلتك وتعمل
عىل جتديدها.
املبالغ الكبرية يقدمها الناس أو املنمامت امللتزمة ملنممتك وليس فقط املهتمة
بمرشوعك .ولتحقيق هذا ،االلتزام عليك استثامر هذه العلقة مع الناس املستهدفني
للتمويل وتفعيل دورهم يف اجلمعية وهعلهم يشاركونك اهتامماتك وأمانيك .وهذا
النوع من استثامر العلقات شخيص هدا ،ويمكن حتقيقه عىل مستوى جمموعات
صغرية.
أمثلة عىل استثامر الفرص:
 ملخص عن اجلمعية.
 اهتامعات.
 عشاء.
 استقبال.
 مناسبات اهتامعية.
 االتصال برسائل ،تليفونات ،صحافة.
 استغل كافة املناسبات للتعرف عىل فئات هديدة من املستهدفني.
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 من املهم أن تتذكر أنه عند البك من املمول لدعم مرشوع كبري أن
جتعل املمول فخورا بتمويل هذا املرشوع .أي بمجرد تقديم املال أن
يشعر املمول بالتقدير والرضا النفيس.
 أن ال

التمويل جي

أن يتم وهها لوهه أي مبارشة من املمول .ال

كام تحدث أحيانا؛ إذ إن اال

التمويل خيجل من املقابلة الشخصية

خوفا من الرفض أو الفشل يف اإلقناع ،أو عدم توفر الثقة بني الطال
واملمول؛ وهو ما جيعله أحيانا يكتفي بإرسال رسالة بالربيد إىل املتربع.
 تذكر أن املتربعني يقدمون تربعهم للناس وليس للمؤسسات ،وأن
هوية وشخصية اال التربع هي األساس يف حتديد قيمة املبلغ املتربع
به.
من الذي سيطل ؟
 أفضل االبي التمويل هم الناس الذين بادروا بالتربع.
 اال

التمويل جي

أن يكون متطوعا معروفا للمتربع وبدرهة

متساوية اقتصاديا واهتامعيا.
كم هو املبلغ الذي سيطلبه؟
 قدر قيمة املبلغ الذي يمكن املتربع أن يقدمه وكم املبلغ املنوي البه
يف الوقت احلارض.
 ههز قائمة املتربعني وترتيبهم (حس

قدراهتم ومكانتهم) جي

ُت َعدّ من قبل جلنة التربعات ،وأن تكون مدروسة حس
والبحث الدقيقني.

أن

املعرفة
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 حدد مبلغا حس

قدرة كل ممول ،وهذا أسهل لطال

التربع

وللمتربع .وال مانع يرغ يف أن يسأل بمبلغ كبري لكي يعطيه أمهية أو
تقديرا يف نمر اآلخرين.
 الناس األغنياء لدهيم مصادر أخرى ملساعدة مؤسستك ،أي يمكن أن
يقدموا شيئا عينيا كاستضافة حفل خريي ودفع تكاليفه أو تقديم
جتهيزات للمرشوع ،أو مواد  ...إلخ.
كيف تسأل؟
 اخرت الشخص املناس للمتربع.
 اكت رسالة تشكر املتربع عىل تربعه يف املايض.
 اذكر للمتربع بأنك ترغ

يف مقابلته ملناقشة إنجازات املنممة

وأهدافها ومشاريعها  ...إلخ.
 تأكد من أن رسالتك وصلت واال حتديد موعد املقابلة الشخصية.
 اال حتديد اليوم واملكان والزمان  ...إلخ.
 ههز قائمة اختيارات من املمكن أن يقوم املتربع بتمويل أحدها ،آخذا
بعني االعتبار اهتامماته ،نوع التربع الذي يقدمه أو قدمه سابقا.
 قد يرغ

املتربع يف ذكر تربعه يف وسائل اإلعلم املتوفر أو اهتامعه

مع املؤسسني أو راعي املنممة.
أين تسأل؟
 يف بيت املمول أو مكتبه.
 ابحث أين يرغ املمول أن تطل منه.
 أثناء تناول وهبات الطعام يمكن أن تكون هيدة ،ولكن أن يكون
تأثريها كبريا.

677

فن مجع التربعات
 ال تطل أثناء حفل استقبال أو غريه.
متى تسأل؟ من خلل بحثك عن املمول وخصوصياته يمكنك التعرف عىل

وقت ملئم له وقد يكون هناية السنة املالية ،بيع املحصول  ...إلخ.
إن شكر املتربع ملرشوع كبري يمكن أن يأخذ أشكاال عدة.
 فمبدئيا جي أن يرسل للمتربع كتاب شكر رسميا تقديرا لتربعه.
 اعرف من املتربع أو من خلل علقتك الشخصية معه ما هو التقدير
الذي يمكن أن يقدم له نمري تربعه.
 اإلعلن عن التربع إعلميا.
 رعاية املرشوع.
 تسمية املرشوع باسمه أو هزء منه إذا كان بناء مثل.
 إن أغل

املمولني يرغبون يف أن يكون تربعهم معلنا عنه وظاهرا يف

أماكن بارزة يف املرشوع.
 كام أن املمولني ملشاريع أو مبالغ كبرية تحبون أن يبقوا عىل اتصال مع
املرشوع الذي تم دعمه؛ لذا جي

املحافمة عىل علقات ايبة معهم

مراعاة ربطهم باملؤسسة أو مجعية كدعوهتم ملناسبات خمتلفة تقوم هبا
اجلمعية ،حفل عشاء ،افتتاح مرشوع ،ختريج فو من املنتفعني من
خدمات اجلمعية أو الؤسسة.
إن العناية والتقدير للممول ستساعد يف استمرار دعمه للمؤسسة والوفاء
بمشاريعها وبراجمها ،وأن إمهال املمول بعد التربع لن يعيد التربع هلذه املؤسسة مرة
ثانية.
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يف سوق مكتظ باملتنافسني ،يسيطر عىل  % 81منه ثلث رشكات رئيسية،
ويتنافس املئات من الرشكات عىل بقية العرشين باملئة .استطاعت «واحد» للمياه املعبأة
أن تدخل سوق املاء الربيطاين وحتتل مكانة وسمعة مرموقة بني رشتحة كبرية من
الناس .مل تكن الرحلة سهلة؛ فقد عانى أصحاهبا من ترصيف  120111عبوة خلل
األشهر الستة األوىل ،لكنهم اآلن يبيعون  2110111عبوة يوميا.
اجلميل يف هذه التجربة أن تعرف أن «واحد» هذه هي منممة خريية بريطانية
سوقت ملنتجها بفكرة
كان لنجاحها أرسار بعد مشيئة اهلل؛ وأبرز أسباب نجاحها أهنا َّ
هوهرية هذابة؛ فهي مل تطل

من الناس التربع هلا كام تفعل كثري من املنمامت اخلريية،

بل ل َّبت من خلل منتجها الذي تقدمه حاهة فعلية لدى الناس وهي احلاهة لرشب
املاء.
لكنها متيزت عن بقية الرشكات التجارية التي تقدم املنتج ذاته بأهنا تقيم
مشاريع لتوفري املياه النقية يف منااق فقرية متعددة من العامل؛ وذلك من كامل قيمة عل
املياه التي تبيعها للناس ،ملبية بذلك حاهة أخرى لدى الناس وهي الرغبة يف مساعدة
اآلخرين واملشاركة يف تغيري مستوى معيشة املحتاهني .كان املشرتي يدرك أن ال فرق
كبريا بني الرشكات املنتجة للامء ،لكنه يدرك أن رشاءه من « واحد » سوف يساعد أناسا
حمرومني وفقراء.
املسوق جتاريا بمجال املرشوع اخلريي نفسه وهو يف هذا
إن ارتباط املنتَج
َّ
رس آخر يف نجاح املرشوع ورواهه بني الناس ،والذي يدور
املثال :املاء ـ هذا االرتباط ٌّ

يف خلد املستهلكني أن حاهتهم للامء ال تزيد عن حاهة الفقراء للامء النقي ،وأن رشهبم

من ماء هذه املنممة سيسهم بشكل مبارش يف توفري ماء نقي للمحتاهني.
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ليس املستهلكون األفراد َمن تستهوهيم فكرة رشاء منتج «واحد» فحس  ،بل

حتى الرشكات التجارية واجلهات احلكومية وهدت يف رشاء هذا املنتَج حتسينا
لسمعتها وتعزيزا ملكانتها يف أذهان الناس.

حالة هذه املنممة ،هي مثال عىل قدرة املنمامت اخلريية عىل تطوير منتجاهتا
ومشاريعها يف مجع التربعات واالنتقال من السؤال التقليدي املبارش يف الدعوة إىل
التربع إىل منافسة الرشكات التجارية يف تلبية حاهات ورغبات الناس غري اخلريية
كاألكل والرشب واللبس وغريها من احلاهات املتنوعة واملتجددة.
رضبت «واحد» بمرشوعها هذا عصفورين بحجر (واحد).
لقد َ
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تقع اخلالفات بني الناس وحيدث اخلصام بني مجيع فئات املجتمع بني الرجل
وزوجته وبني القريب وقريبه وبني اجلار وجاره وبني الرشيك ورشيكه وبني العشائر
بعضها مع بعض ،وهذا أمر طبيعي وحتمي ومشاهد ال يمكن إنكاره وأسبابه كثرية ال
حرص هلا.
وغالبا ما تكون هذه اخلالفات يف بداياهتا اختالف بسيط يمكن تالفيه لو
أحسن الناس الترصف ولكن الشيطان لن يدع هذه الفرصة تفوت عليه ولن يتوانى هو
وأعوانه  -النفس األمارة بالسوء واهلوى املتبع وأهل اإلفساد والرش والنميمة  -يف
التحريش بينهم وإذكاء نار العداوة والبغضاء حتى تتحول هذه الرشارة إىل فتنة عظيمة
ورش مستطري هلا عواقبها الوخيمة؛ فيساء الظن ويقع اإلثم وحتل القطيعة ويفرق الشمل
وهتتك األعراض وتسفك الدماء وتنتهك احلرمات.
ويتحول احلال؛ فبعد املحبة والصفاء حتل العداوة والبغضاء وبعد القرب
والوصال تكون القطيعة واهلجران ويصبح أصدقاء األمس أعداء اليوم واملستقبل،
ويفسد ذات بينهم وتقع احلالقة التي ال حتلق الشعر ولكنها حتلق الدين كام أخرب بذلك
رسول اهلل

.

اخلصومات أنواع:
ترتاوح اخلصومات بني شؤون فردية ،أو شؤون مجاعية ...فمن اخلصومات
الفردية ً
مثال :خصومة بني اثنني (صديقني أو زوجني أو أخوين أو أختني) أو نحو
ذلك .ومن اخلصومات اجلامعية ً
مثال :خصومة بني قبيلتني أو حزبني أو مجاعتني ،وقد
تكون بني شعبني أو دولتني.
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فن اإلصالح بني الناس
خصومة شخصني ،أو خصومات األفراد:
وهي كثرية كثرة األفراد ،وسببها تعارض املصالح ،أو تصادم األهواء؛ فإذا

تعارضت املصالح أمكن التوفيق بينها بطريقة أو بأخرى ،أما خصومات تصادم
األهواء ،أو تصادم اهلوى مع احلقّ ،
فتقل فيها احتامالت العالج ،إال بالرجوع إىل احلق،
والتخلص من اهلوى.
إن أهواء األفراد متعددة متنوعة ،وهي مطامع الدنيا يف األموال ،واملناصب
والشهوات كاملذكورة يف قوله ﭨ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ (آل عمران.)41 :
إن اخلصومة معركة معنوية ،وقد تتحول إىل قتال ،واخلصومة أمر وارد ،ويتكرر
كلام دعت األسباب :كمنافسة ،أو حسد ،أو رصاع عىل غنيمة ،أو منصب ...إلخ،
فكيف تُدار اخلصومة؟ وكيف تدار عملية اإلصالح؟
وإن مل ينته سبب اخلصام ،فإنه جيب أال تتدهور اخلصومة إىل خصومة أشد؛ فإن
أنوا ًعا من االقتتال الدائر اآلن عىل بعض الساحات كانت بدايته خصومة فردية ،ثم
اتسعت فصارت مجاعية؛ ألهنا مل تعا َل ْج موض ًعا وموضو ًعا.
خطريا ،ف َعن
أمرا
إن الرشيعة اإلسالمية قد جعلت أمر
مصارمة املسلم ألخيه ً
ً
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َّ
اب ُال َ
َأن َر ُس َ
ي ُ َويَ ْو َُمُ
ـجنةُ ُي َ ْو َُم ُاِلثن ُ
ح ُأب ْ َو ُ ُ
َق َال « :تفتَ ُُ
ول اهللِ
َأ ِب ُه َري َر َة
َ ْ ً َّ َ ُ ً َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ
َ
ْ
ْ َ
َُْ َ ُ ُل َ ْ
ي َُأخيهُُ
ت ُب ُين ُه ُوب ُ
ل َُكن ُ
ِل ُرج ُ
ك ُباهلل ُش َيئا ُإ ُ
ِل ُيُْش ُُ
ك ُعبدُ ُ ُ
الـخميسُُ ،فيغف َ ُر ُل ُ
َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ
حاُ ،أنظ ُرواُ
ّت ُيصطل
ّت ُيصطلحاُ ،أنظروا ُهذينُ ُح ُ
الُ:أنظروا ُهذينُ ُح ُ
اءُ ،فيق ُ
شحن ُ
َ َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
بسبب
ّت ُيص َطلحا »(رواه مسلم) .فيحرم املتصارمان من مغفرة اهلل
هذيْنُ ُح ُ
الشقاق الذي قام بينهام وبسبب اهلجران الذي حل بينهام.
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َ َ
ُ ْ َْ َْ ُ َ َ
ج َُرُأخ ُاهُُ
نُيه
ِلَُيلُُلمسلمُُأ ُ
ُ «:

َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ
َعن َأ ِب ُه َري َر َة
ََ ْ َ َ َ ََْ ََ
ََْ ََ
ََ َ َ َ َ
لُانلَّار » (صحيح رواه أبو داود).
اتُدخ ُ
قُثلثُُفم ُ
نُهج ُرُفو ُ
قُثلثُ؛ُفم ُ
فو ُ
ِ
ِ
ِ
ب ُد ُخول
ـحا َلة من َغري تَو َبة( .دخل النَّار)َ :أي استَو َج َ
(فَمت)َ :أي َع َل تل َك ال َ
النار.
َْ
َ َ َ َ
وب األَن َص ِ
َأن َر ُس َ
نُ
ِلَُيلُُلُـ ُم ْسلمُُأ ُ
قالُ « :
ول اهللِ
اري
َ و َعن َأ ِب َأ ُّي َ
َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ُ َّ َ
َْ ُ َ َ ُ ََْ ََ
لثُ؛ُيلتقيانُُفيصدُُهذاُويصدُُهذاُ،وخْيهماُاَّليُيبدُأُبالسلمُ
قُث ُ
يهج ُرُأخ ُاهُفو ُ
» (صحيح رواه الرتمذي).
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َح َاب ِة.
( َأ َخا ُه) َأ ْي ا ْل ُـم ْسل َم َو ُه َو َأ َع ُّم م ْن ُأ ُخ َّوة ا ْل َق َر َابة َو َّ
ث َليال » ،وا ْلـمرا د َث َال ِ
نيَ « :فو َق َث َال ِ
الش ْي َخ ْ ِ
( َف ْو َق َث َالث) ِيف ِر َوا َي ِة َّ
ث َل َيال
َ َُ ُ
َ
ْ
ني ا ْلـمسلِ ِمنيَ َأ ْك َثر ِمن َث َال ِ
امهاَ .ق َال ا ْلع َلامءِ :يف ه َذا ا ْلـح ِد ِ
ِ
ث َل َيال
يث َ ْ
َ
َ ْ
َ
بِ َأيَّ َ
يم ْاهل َ ْج ِر َب ْ َ ُ ْ
حت ِر ُ
ُ َ ُ
يثَ ،قا ُلوا  « :وإِنَّام َع َفا َعنْها ِيف ال َّث َال ِ
ث ْاألُو ُل بِنَص ا ْلـح ِد ِ
وإِباحتُها ِيف ال َّث َال ِ
ث ِألَ َّن
َ
َ
ِّ
َ
َ َ َ َ
َ َ
ِ
ـخ ُل ِق ونَح ِو َذل ِ َك َفع َفا َعن ْاهلج ِر ال َّث َال َ ِ
ول ِم ْن ا ْل َغ َض ِ
َم ُب ٌ
ب
ْاآل َد ِم َّي َ ْ
ث ل َي ْذ َه َ
ْ َ ْ
َ
ب َو ُسوء ا ْل ُ َ ْ
َذل ِ َك ا ْل َع ِ
ار ُض ».
ان) َأي يت ََال َقي ِ
(ي ْلت َِقي ِ
انَ ( .ف َي ُصدُّ َه َذا َو َي ُصدُّ َه َذا) َم ْعنَى َي ُصدُّ ُي ْع ِر ُض َأ ْي ُي َو ِّل ِيه
ْ َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُع ْر َض ُه بِ َض ِّم ا ْل َع ْ ِ
ب َوالنَّاح َي ُة.
ـجان ُ
الصادَ ،و ُه َو َأيْ ًضا ا ْل َ
الصدُّ بِ َض ِّم َّ
ني َو ُه َو َجان ُب ُهَ ،و ُّ
(و َخري ُ ِ
الس َال ِم) َأ ْي ُه َو َأ ْف َض ُل ُه َام.
َ ُْ َ
ُها ا َّلذي َي ْبدَ ُأ بِ َّ
َ
ً
ْ
َ
َ
َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ
ُسنةُ،ف ُه َو ُك َسفك ُدمهُ »( .رواه أبو داود،
 « :من ُهجر ُأخاه
بي
وقال الن ُّ
وصححه األلباين).
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والشيطان أيس أن يعبده املسلمون يف جزيرة العرب ،ولكنه ريض بالتحريش
َّ َّ ْ َ َ َ ْ َ
سُ
نُق ُدُأي َ ُ
نُالشيطا ُ
 :إُ
فيام بينهم وبام حيقرون من األمور املنكرة ،قال رسول اهلل
َ َ ْ
ََ
َْ ََُُْ ْ ُ َ َ
َّ ْ
ََْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
نُفُُاتلحريشُُبينه ُم (رواه مسلم).
ونُفُُجزيرةُُالعربُُ،ولك ُ
نُيعبد ُهُالـمصل ُ
أُ
َو َمعنَا ُهَ :أ ِيس َأن َيع ُبد ُه َأهل َج ِز َيرة ال َع َربَ ،و َلكِن ُه َس َعى ِيف التح ِريش َبينهم
ِ
ِ
بِال ُ
وها.
ـح ُروب َوالفتَن َونَح َ
ـخ ُصو َمات َوالشحنَاء َوال ُ
وذلك هو واقع كثري من املسلمني اليوم عندما ابتعدوا عن الكتاب والسنة
وحتكيمهام يف حياهتم يف كل صغرية وكبرية ،فلعدم اإلنصاف بني املتخاصمني وظلمهم
لبعضهم ،ولعدم تدخل املصلحني بينهم امتألت املحاكم باخلصومات والدعاوى
الكيدية ،وفشا الظلم وانترش.
وساعدهم عل ذلك املامطلة وعدم معرفة احلق ودراسته ومعرفة احلق من
الباطل ،أو الوقوف بجانب الباطل من قبل ضعاف النفوس ،وتدخل جهات للفصل
يف اخلصومات ليس هلا عالقة رشعية ،حيث تعددت االختصاصات وتباينت،
واملعروف يف اإلسالم والواجب الذي جيب أن يكون التحاكم إليه هو الكتاب والسنة.
ﭧﭨ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ (املائدة.)03-72 :
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ويمكن استخالص بعض الفوائد من هذه اخلصومة بني فردين َ
أخو ْين:
 -4املسلم رباين حتى يف أثناء خصومته ،وهكذا هو قبل اخلصومة وبعدها،
ُ
ورضوان اهلل ال يتحقق بمخالفة أمره ،أو بالتامدي يف اخلصومة
حيرص عىل مرضاة اهلل،
أو بتطويرها إىل حالة فجور.
 -7عند إظهار اخلصومة ،يو ّطن املؤمن التقي نفسه عىل أن يبتعد عن الرش ً
قوال
ً
وعمال.
 -0إن كثرة اخلصومات تعني وجود خلل عند طرف ،أو عند الطرفني ،أو
األطراف يف فهم األمور.
 -1يف املجتمعات البعيدة عن تعاليم اإلسالم حمرتفو خصومات ورصاعات،
وهؤالء ال تصلحهم املواعظ؛ ألهنم قد عزموا عىل الطمع ،والقطيعة ،والعدوان،
زجروا بوسائل
وجيب أال يتغاىض عنهم الدعاة والقضاة وأولو األمر ،وجيب أن ُي َ
مكافئة.
وإذا كانت خصومة ابني آدم قد انتهت بمقتل الطرف الطيب التقي ،إال أن
اكتامل الترشيع ببعثة حممد

لفجار
فقها وطريقة أو
أسلوبا للتصدي ّ
قد أوجد ً
ً

اخلصومات ،من ذلك قوله ﭨ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ (احلجرات.)9 :
 -5لن تزول اخلصومات ،ولن تنتهي من الوجود البرشي ،ولكنها ستقل،
وستخف آثارها يف ظل املنهج الرباين احتكا ًما إليه ،وتربية عليه.
 -6إذا اشتدت اخلصومة فال يصح رش ًعا أن تتدهور إىل أكثر من اهلجر ثال ًثا،
ويكون الفضل ملن يبدأ بالسالم .فإن بقي سبب اخلصومة ،وجب عىل اخلصمني أن
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ينتقال إىل التحكيم ،ويو ّطن كل طرف نفسه عىل الرضا والتسليم باحلكم الصادر ،وإن
خالف الرغبة الشخصية.
 -2إذا مل يكن لدى الطرفني ،أو أحدُها عىل األقل استعداد للصلح ،ضاعت
األوقات وضاعت اجلهود ،وعىل املصلحني التثبت من وجود هذه الرغبة بداي ًةً ،
فضال
عن وجودها يف نفوس املصلحني.
 -8تشتد وطأة اخلصومة إذا كان مصدرها احلسد ،فإنه نار حترق احلاسد ،وقد
حترق َم ْن حوله ،إنه احلسد الذي دفع ابن آدم إىل قتل أخيه.
إن خصومات كثرية ختفى أسباهبا احلقيقية؛ ألهنا آفة القلب اخلف ّية ،وإن مل
يدركها املصلح فإنه كمن حيرث يف املاء ،أو من يريد أن يطري بغري جناحني يف اهلواء!!
وإذا ُعرف السبب بطل العجب ،فحينئذ يبدأ املصلح بإطفاء النار ،ثم ُيتبع
ذلك بتمديد خطوط املحبة ،وذلك حيتاج لوقت وجهد قد يطوالن ،ويكون الصلح هو
البلسم بفضل اهلل وتوفيقه.
إن اإلصالح بني الناس واجب ،ﭧ ﭨ

ﭜﭝﭞ

أمر البد منه ،أصلحوا ما بينكم وبني إخوانكم ،أصلحوا بني
(األنفال )1:وهذا ٌ
النفوس ،قربوا بينهم ،أزيلوا أسباب العداوة.
والصلح يكون بني متغاضبني كالزوجني ،ويكون يف اجلراحات كالعفو عل
مال ،ويكون لقطع اخلصومة ،كام إذا وقعت املزامحة يف األمالك أو املشرتكات ،وقد كان
النبي

يقوم بذلك ،وقد دل الكتاب والسنة عل فضل اإلصالح بني الناس.
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هو السعي والتوسط بني املتخاصمني ألجل رفع اخلصومة واالختالف عن
طريق الرتايض واملساملة جتن ًبا حلدوث البغضاء والتشاحن وإيراث الضغائن.
وهو السعي بني الناس بغرض اإلصالح فينمي خريا ويقول خريا عكس النامم
الذي يسعى بني الناس بغرض اإلفساد.
وهو أسلوب من أساليب احللول البديلة لفض النزاعات يقوم هبا شخص
حمايد هيدف إىل مساعدة األطراف املتنازعة لالجتامع واحلوار وتقريب وجهات النظر
وتقييمها ملحاولة التوصل إىل حل وسط يقبله الطرفان.
وهو قيام شخص حمايد من أصحاب اخلربة والكفاءة والنزاهة بتوظيف مهاراته
املستحدثة يف إدارة املفاوضات من خالل َمموعة من اإلجراءات الرسية ملساعدة
أطراف النزاع عىل تقريب وجهات نظرهم وتسوية نزاعاهتم بشكل ودي قائم عىل
التوافق والرتايض بعيدا عن التقايض.
وهو :مهمة تسهيل االتصال بني األفراد إلجياد احللول لنزاعاهتم.
وإصالح ذات البني من العبادات اجلليلة التي رغب عنها الكثري من الناس ،مع
ما فيها من األجر اجلزيل واخلري العميم؛ فإن من مقاصد الترشيع حتقيق املودة واأللفة
بني الناس ،ﭧ ﭨ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ( األنفال.)1 :
فقوله ﭨ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ أي واتقوا اهلل يف أموركم

وأصلحوا فيام بينكم وال تظاملوا وال ختاصموا وال تشاجروا ،فام آتاكم اهلل من اهلدى
والعلم خري مما ختتصمون بسببه ﭠ ﭡ ﭢ أي يف قسمه بينكم عل ما أراده
اهلل فإنه إنام يقسمه كام أمره اهلل من العدل واإلنصاف.

377

فن اإلصالح بني الناس
وقال ابن عباس

 « :هذا حتريض من اهلل ورسوله أن يتقوا ويصلحوا ذات

بينهم » ،وكذا قال جماهد.
وﭧ ﭨ يف فضل اإلصالح :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
كثريا من الناس الذين يتسارون ويتناجون ليس يف
ﭪ ﭫ ﭬ (النساء )111 :إن ً
نجواهم خري إال من قام بالتناجي يف اخلري وإصالح ذات البني ،فإن هذا مأجور ونجواه

مأجور عليها ،وقد ﭧ ﭨ يف أجر املصلح بني الناس:
ٌ

ﭣﭤﭥﭦ

ً
كثريا واس ًعا.
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ (النساء )111 :أي ثوابا
جزيال ً

أن إصالح ذات البني أعل درجة من الصالة والصيام
وقد أخرب الرسول
ََ ُ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ
ول اهللِ
َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
لُ
ِل ُأخِبك ُم ُبأفض ُ
«:أ ُ
والصدقةَ .عن َأ ِب الدر َد ِاء
ل َ َ َّ َ َ َّ َ
نُ َد َر َ
الص َدقةُ؟ »َ .قا ُلواَ « :ب َىل َيا َر ُس َ
ول اهللِ ».
جةُُالصيامُُوالصلةُُو
م ُْ
َْْ َ َ َ ُ َ
ْ َ ُ َ
َْْ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ
قُ
ول ُ ُإنها ُحتلُ ُُ
أق ُ
ِل ُ
ي ُالـحالق ُةُ ُ ،
اد ُذاتُ ُاْل ُ
ي ُوفس ُ
ح ُذاتُ ُاْل ُ
َق َال « :إصل ُ
َ َْ َ ْ َْ
ين (رواه الرتمذي وأبو داود وابن حبان وأمحد ،وصححه
ال َُ
ق ُ لُ
حتلُ ُُ
نُ ُ
ولكُ ُ
الش ُع ُر ُ ُ
ُ
األلباين).

نعم ،إهنا حتلق الدين وتذهب به؛ ألن العناد واخلصومة قد يؤديان إىل الكفر،
لب اخلصم وال يردعه
وهذا أمر
َ
مشاهد وواقع يف جمتمعات املسلمني عندما يذهب ّ
إيامنه فهو ُجيانب احلق والعدل واإلنصاف ،وال يقول كلمة احلق يف الغضب والرضا ،بل
يتكلم يف خصمه بام يسوغ له من إحلاق التّهم به والكذب والبهتان وقول الزور
وزورا ،وحتريض
والفحش والبذاءة وسالطة اللسان ونرش قالة السوء بني الناس كذ ًبا
ً
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العامة والتحرش باملسلم لتدعيم باطله ،ليخرج ذلك الباطل أمام الناس ً

احلق.

ِ
ومن جهل أو جتاهل الظامل لنفسه وغريه استطالته يف عرض أخيه املسلم،

وتدبري املكائد ،ونصب شباك الباطل يف اخلفاء ،وما يبيّته ويضمره هو وأهل الباطل
الذين يدفعونه إىل الرش دف ًعا ليكون هو املنترص ،وليظهر أمام الناس بأنه صاحب احلق،
ولو أدى ذلك إىل ارتكاب ما حرم اهلل

.

كل ذلك جعله يقدم عل هذه األفعال املشينة ملا غاب عنه اخلوف من اهلل ومن
أليم عقابه ،وما علم أنه وأعوانه اخلارسون يف الدنيا واآلخرة ،وأن اهلل هلم باملرصاد،
هذا شأن من يب ّيت سو ًءا ،ويضمر عداوة ،وحيمل بني جنبيه قل ًبا أسود الختالل إيامنه

وضعف عقيدته وقلة حظه من الفقه يف دينه.

رسول اهللِ
ُ
من عالمات النفاق حني عدّ د
وهذه العالقة والصفة عدها
َ ْ ٌَ
َ َ َُ ً َ
َ َ ْ
ُ
صفات املنافق فقال :أَ ْربَ ٌع َ
ُمنافقاُخال ًصاَ ُ،و َم ْنَُكنتُفيهُخصلةُ
ُم ْن ُك َّن ُفيه َُكن
َ ْ ٌَ
َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ
َ
ْ
َ َ ْ
اُحدث ُكذ َبُ
من ُه َّن َُكنت ُفيه ُخصلة ُمُ ْن ُانللفاق ُحّت ُيدعهاُ:إذاُاؤتمن ُخان ُوإذ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
اص َمُفَ َ
اص َمُفَ َ
ج َُرُ» (رواه البخاري)َ .وإُذاُ َخ َ
اُخ َ
ج َُر َأي َمال َعن
وإذاَُعهدُغدرُوإذ
ـح ّقَ ،و َق َال ال َباطِل َوالك َِذب.
ال َ
أما املؤمن احلق فهو عل العكس من ذلك؛ ال حيمل الغل واحلقد والبغضاء
لسالمة صدره من ذلك ،قلبه أبيض ناصع ،ال يبيت ويف قلبه عل مسلم يشء مما جيده
ً
متغلغال يف سويداء قلوهبم ،ال يطيش به عقله ،وال خيرج عن العدل
األعداء حمرت ًقا
حارضا،
وقول احلق قدر أنملة ،منصف فيام يقول ويديل به ،سواء كان اخلصم غائ ًبا أو
ً

خيشى اهلل يف رسه وعلنه ،ال هيمه أمر البرش؛ ألن إيامنه وخوفه من اهلل يردعه عن الوقوع
فيام حرم اهلل ،فهو ينتصب للدفاع عن نفسه ودفع الظلم عنه بالكلمة الصادقة والقول
احلق العدل السديد.
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ﭧ ﭨ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ (البقرة.)221 :
املعنى :ال جتعلوا أيامنكم باهلل تعاىل مانعة لكم من الرب وصلة الرحم إذا حلفتم
عل تركها كقوله ﭨ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
(النور.)22 :
اهلل
قالت عائشة
 يف أثناء حديثها عن حادثة اإلفك َ ...« :-ف َأن َْز َل ُِ
اهلل َه َذا ِيف
رش ْاآل َيات ُك َّل َهاَ ،ف َل َّام َأن َْز َل ُ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ا ْل َع ْ َ
 َوك ََان ُين ِْف ُق َع َىل ِم ْس َطحِ ْب ِن ُأثَا َث َة ل ِ َق َر َابتِ ِه ِمنْ ُه َو َف ْق ِر ِه
الصدِّ ُيق
َب َرا َء ِِت َق َال َأبُو َبكْر ِّ
َ « :واهللِ َال ُأن ِْف ُق َع َىل ِم ْس َطح َش ْي ًئا َأبَدً ا َب ْعدَ ا َّل ِذي َق َال ل ِ َع ِائ َش َة َما َق َال ».اهلل:
َف َأن َْز َل ُ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ .
ِ
ب َأن َيغ ِف َر اهللُ ِيل »َ ،ف َر َج َع إِ َىل ِمس َطح الن َف َق َة التِي ك َ
َان
َق َال َأ ُبو َبكرَ « :ب َل َواهللِ إِين ُأح ُّ
ُين ِف ُق َع َلي ِه َو َق َالَ « :واهللِ َال َأن ِز ُع َها ِمن ُه َأ َبدً ا » (رواه البخاري).
وقال ابن عباس

يف قوله :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  « :ال

جتعلن عرضة ليمينك أن ال تصنع اخلري ولكن كفر عن يمينك واصنع اخلري ».
ْ
َََ َ َْ َ َ ًْ ْ َْ
َ ْ َ ََ ََ
و َق َال َر ُس ُ
ْيا ُمن َها ُفليَأت َهاُ
َع ُيَميُ ُفرأى ُغْيها ُخ
فُ ُ
ن ُحل ُ
«:م ُ
ول اهللِ
ْ َ ل َ
نُيَمينهُُ» (رواه مسلم).
َوْلُكف ُْرُع ُْ
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هذا العمل اجلليل الذي كان وظيفة األنبياء والعلامء والصاحلني ،هذا العمل
الذي كان هد ًفا ومقصدً ا لكل صالح مصلح حمب للخري بني الناس ،هذا العمل الذي
يقطع النزاع وينهي العداوة والبغضاء وجيلب املودة والتآلف بني القلوب .هذا العمل
اجلليل ما مدى أُهيته لديك؟ هل تدرك فائدته ومميزاته يف حل اخلالفات؟ وهل حترص
عليه يف حل مشاكلك أم تبادر إىل املحاكم والقضاء يف أي خصومة؟ وهل تدرك رضر
رفع القضايا إىل املحاكم خاصة إذا كانت بني ذوي قربى أو ذوي هيئات من الناس؟
وهل تراعي حق القرابة واجلوار فتسعى أوال إىل الصلح؟ وهل تبادر إىل
التدخل واإلصالح بني الناس إذا ما علمت بخصومة بينهم أم ترتكهم ألهل الرش
واإلفساد والنميمة؟ وهل تشجع الناس عند حضور اخلصومة إىل التصالح والوفاق؟
وهل تدرك كيفية اإلصالح بني املتخاصمني بالعدل؟ وهل تراعي قواعد وآداب
اإلصالح بني الناس؟ وهل تعرف أساليب وطرق ومهارات السعي باإلصالح؟
القضاء كام هو معلوم من أهم الطرق إلهناء اخلصومة وقطع النزاع وتأدية
احلقوق إىل أهلها يف كثري من احلاالت؛ ولكن هذا السبيل حمصور يف فئة القضاة وال
يسم ح به إال هلم وعددهم قليل وقضاياهم ال حرص هلا وال َمال للتطوع فيه أو
َ
املبادرات.
كام أن القضاء له أماكن معينة وإجراءات كثرية وعالنية غري حمببة التي بسببها
قد يفضل املتخاصمني القطيعة أو اهلجر وإبقاء اخلصومة وتأجيل املصاحلة أو أية سبل
أخرى عىل رفع أمرهم إىل القضاء.
وكذلك كثريا ما يكون رفع اخلصومة إىل القضاء يزيد يف القطيعة خاصة بني
األقارب أو اجلريان ،كام أن القايض ال يتدخل وال ينظر يف القضايا إال بعد رفع
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الدعاوى من أحد اخلصوم أما قبل ذلك فال ،وكام هو معلوم ليس كل من تقع بينهم
العداوات واخلصومات يرفعوهنا إىل القضاء.
إ ًذا ما السبيل إلهناء النزاع إذا مل يرفع األمر إىل القضاء؟
إذا حدثت خصومة أو عداوة بني أقاربك أو جريانك ،أو أصدقاءك ،من
حولك وخفت تفاقم األمر واستفحال اخلطب وساءك ما ترى وحرصت عىل تصفية
القلوب ومل تكن قاضيا ،وأردت سبيال للتدخل بسرت ومراعاة خلصوصية البيوت
واألشخاص فعليك بسبيل املصلحني هذا السبيل الذي يف متناول اجلميع ،وليس
جارا أو صدي ًقا أو أيا كان.
حمصورا بأحد ،وال ُي َر ُّد عنه راغب سواء كان قري ًبا أو ً
ً
فتستطيع التدخل برسية ومراعاة للخصوصية مستعينا باهلل وملحا له بالدعاء
أن يوفقك لتسوية النزاع ويرزقك اإلخالص يف القول والعمل لوجهه

متسلحا
،
ً

بالكلمة الطيبة واملوعظة احلسنة والنصيحة الصادقة ،فتلطف األجواء وتصفي القلوب
وتزيل أسباب اخلصام ،وتوفق بني اآلراء حتى يكون االتفاق وحيل الوفاق ويتم
الرتايض والوئام .
وهذا السبيل  -سبيل املصلحني  -له أثار أفضل عىل املتخاصمني يف إهناء
اخلصومة بالرتايض ،وهو أفضل بكثري من القضاء يف كثري من احلاالت ،وله إلزامية
احلكم ونفوذه مثل حكم القايض إذا اتفقوا وتراضوا برشط بعد التصالح إذا كانت
هناك أية استحقاقات أن تصدق فقط من قبل القايض.
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ِ
اىض ْاب َن َأ ِِب َحدْ َرد َد ْينًا
ب ْب َن َمالِك َأ ْخ َ َرب ُه َأنَّ ُه َت َق َ
عن َع ْبدُ اهلل ْب ُن َك ْعب َأ َّن َك ْع َ
ول اهللِ
ِ ِ
َان َل ُه َع َل ْي ِه ِيف َع ْه ِد رس ِ
ك َ
اهت َام َحتى َس ِم َع َها
ـمسجد َفار َت َف َعت َأص َو ُ ُ
ِيف ال َ
َ ُ
ول اهللِ
ول اهللِ
َو ُه َو ِيف َب ْيت َف َخ َر َج َر ُس ُ
َر ُس ُ
ف ُحج َرتِ ِه
ف ِسج َ
إِ َلي ِه َام َحتى ك ََش َ
َ ْ
ب »َ ،ف َق َالَ :ل َّب ْي َك َيا َر ُس َ
اهللَِ .ف َأ َش َار بِ َي ِد ِه َأن َض ْع
ب ب َن َمالِك َف َق َال :يَاُكع ُ ُ
َفنَا َدى كَع َ
ول َّ
ُ َ ْ
ول اهللِ
ول اهللِ »َ .ف َق َال َر ُس ُ
الش ْط َر َف َق َال َك ْعبَ « :قدْ َف َع ْل ُت َيا َر ُس َ
َّ
ُ « :ق ْمُفاقضه .
(رواه البخاري ومسلم).

ف) سرت ،واملراد بالشطر النصف.
(تقاضاه) طالبه به وأراد قضاءهِ ( ،سج َ
ُ « :قم َفاق ِضه » خطاب البن أب حدرد ،وفيه إشارة إىل أنه ال جيتمع
وقوله
الوضيعة والتأجيل.
ويف هذا احلديث جواز املطالبة بالدين يف املسجد والشفاعة إىل صاحب احلق
واإلصالح بني اخلصوم وحسن التوسط بينهم وقبول الشفاعة يف غري معصية.
ولَ :س ِم َع َر ُس ُ
َت ُق ُ
ول
مح ِن َقا َلت َس ِمع ُت َع ِائ َش َة
وعن َعم َر َة بِن َت َعب ِد الر َ
اهللِ
َص ْو َت ُخ ُصوم بِا ْل َب ِ
اب َعال ِ َية َأ ْص َو ُاهتُ َام َوإِ َذا َأ َحدُ ُ
ُها َي ْست َْو ِض ُع َ
اآلخ َر َو َي ْس َ ْرت ِف ُق ُه
َ
ول اهلل ِ
ِ
َ :ف َق َال ُأَ ْينَُ
َشء َو ُه َو َي ُقولَ « :واهلل ِ ال َأ ْف َع ُل »َ ،ف َخ َر َج َع َل ْي ِه َام َر ُس ُ
يف َ َْ
ََُْ ْ َْ َ
ْ ُ ل ََ
وف »َ ،ف َق َالَ :أنَا يا رس َ ِ
ِ
ب ».
ـمع ُر ُ
ـمتَأِّلَُعُاهللُِلُيفعلُال
ال
ول اهللَ ،و َل ُه َأ ُّي َذل َك َأ َح َّ
َ َ ُ
(رواه البخاري ومسلم)َ ( .يستَو ِضع اآل ِخر َو َيس َرتفِق ُه) َأي َيط ُلب ِمن ُه َأن َي َضع َعن ُه
ِ ِ
ِ
ـم َطا َل َبة.
َبعض الدينَ ،و َير ُفق بِه ِيف االستي َفاء َوال ُ
و ِيف ه َذا الـح ِديث دلِيل َع َل َأنه َال بأس بِ ِمث ِل ه َذا ،و َلكِن بِ َرش ِ
ط َأن َال َينت َِهي إِ َىل
َ َ
َ َ
ُ َ
َ
َ
ِ ِ ِ
ـحاح َوإِ َهانَة النفس َأو ِ
اإل َ
ورة.
اإلل َ
رض َ
يذاء َونَحو َذل َك إال من َ ُ
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والـمت ََأيل :ال ِ
ـحلِف َع َل تَرك ال َ
ـخريَ ،وإِنكَار َذل ِ َك،
ـحالف َو ِيف َه َذا ك ََر َاهة ال َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َال َيف َعل َخ ًريا َأن َحينَث َف ُيكَفر َعن َيمينهَ .وفيه الش َفا َعة إِ َىل
ب َملن َح َل َ
َو َأن ُه ُيست ََح ّ
ـح ُقوقَ ،و َق ُبول الش َفا َعة ِيف ال َ
ـخري.
َأص َحاب ال ُ
الزوجية:
ومن أنواع اإلصالح اإلصالح بني الزوجني املختلفني؛ ألن اإلصالح بني
الزوجني تبنى عليه البيوت ،وترتابط به األرس التي هي أسس املجتمعات البرشية،
وفساد ما بني الزوجني يرتتب عليه فساد البيوت وتفكك األرس وتشتتها ،ﭧ ﭨ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢ

(النساء ،)121 :وﭧ ﭨ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉ (النساء.)121 :
ويف أي خصومة بني الزوجني ينبغي أن ال خترج املرأة من بيت زوجها لئال
يدخل شياطني اإلنس واجلن ويفسدون العالقة بني الزوجني بإلقاء العداوة بينهام بام
يزينونه من الباطل من القول لكل منهام لكي يفرقوا بينهام ،واإلفساد بني الزوجني أو
املتخاصمني هو شأن شياطني اإلنس واجلن يف كل زمان ومكان ،وذلك باإلحياء
غرورا.
بزخرف القول
ً
وال جيوز للمرأة أن خترج من بيت الزوجية ،وال أن ُخيرجها زوجها عندما
يطلقها الطلقة األوىل أو الثانية؛ لئال تتسع ُّ
الش ّقة واخلالف بينهام ،ولئال جيد املغرضون
ً
أمرا حيبانه
واملفسدون
مدخال إلفساد العالقة الزوجية بينهام ،ولعل اهلل حيدث بعد ذلك ً

ويرتاحان له بدخوهلام وخروجهام ولقائهام ببعض خالل العدة ،فريجع إليها ويراجعها،

هذا إذا كان يف الطالق فام بالنا يف غريه من األمور األخرى التي ال خيلو منها بيت من
البيوت؟!
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وهذا أمر يغفل عنه كثري من املسلمني ،فيقع الشقاق واخلالفات واخلصومات،
وهذا ما يسعى إليه الشيطان وجنوده كل ليلة وهو عل عرشه يف البحر ،حيث ينترشون
للفتنة بني الناس ،ويكون أقرهبم وأحبهم إليه من سعى بالتحريش بني املرء وزوجه
حتى يقع الطالق والفراق بني الزوجني.

َ ُ ََ
َّ
َ
ول اهللِ
َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َعُ
يس ُيَض ُُع ُ َع ْرش ُه ُ ُ
ن ُإبْل َ ُ
«:إُ
ف َعن َجابِر
َ
َ
َ
ُ َ ُ ُ
ًَْ
ْ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ً ْ َ
ولُ«ُ :
اه ُفأدناه ُْم ُمن ُه ُ َمْنل ُة ُأعظ ُم ُه ُْم ُفتن ُة ُيَِج ُُء ُأ َح ُده ُْم ُفيَق ُ
ث َُساي ُ
الـماءُ ُث ُم ُيبع ُ
َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ًْ
تُشيئاُ»ُ ُ.
ولُ«ُ:ماُصنع ُ
تُكذاُوكذاُ»ُفيق ُ
فعل ُ
َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َّ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ َ ُ
يُامرأتهُُ»ُ ُ.
تُبين ُهُوب ُ
ّتُفرق ُ
ولُ«ُ:ماُتركت ُهُح ُ
الُ:ث َُّمُيَِج ُُءُأحده ُمُفيق ُ
ق ُ
َ
ُْ ََُ ُ ْ ْ
َ َ َ ْ
تُ»ُ ُ.
ولُ:نع َُمُُأن َ ُ
الُ«ُ:فيُدنيهُُمن ُهُويق ُ
ُق ُ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ َ
ْ ُ
َ ُ َ َ َ ُ
الُ:فيَلَت ُم ُه » (رواه مسلم).
شُ«ُ:أر ُاهُق ُ
الُاْلع َم ُ
ُق ُ
َقولهَ ( :ف ُيدنِيه ِمن ُه َو َي ُقول :نِع َم َأن َت) ُه َو بِك ِ
َس النُّون َوإِسكَان ال َعني َو ِه َي نِع َم
ِ
ـمدحِ َ ،ف َيمدَ ح ُه ِ ِ
إلع َجابِ ِه بِ ُصن ِع ِهَ ،و ُب ُلوغه ال َغا َية التِي َأ َرا َد َها.
ـمو ُضو َعة لل َ
ال َ
َقولهَ ( :ف َيلت َِزم ُه) َأيَ :ي ُض ّم ُه إِ َىل نَفسه َو ُي َعانِق ُه.
و ْلنتأمل هذا املوقف:

ول اهللِ
َق َالَ « :جا َء َر ُس ُ
ف َعن َسه ِل ب ِن َسعد
َب ْي َت َفاطِ َم َة َف َل ْم َجيِدْ
َ
ْ َ ْ ُ َ
ُع لمك؟ُ»َ ُ.قا َلت « :ك َ ِ
ِيف ا ْلبي ِ
اض َبنِي
ت َف َق َالُ«ُ:أ ُينُابن
َعلِيا
َش ٌء َف َغ َ
َْ
َان َب ْين َي َو َب ْينَ ُه َ ْ
ُْ ْ ُ
ول اهلل ِ
ِ
َف َخ َر َج َف َل ْم َي ِق ْل ِعن ِْدي »َ .ف َق َالَ :ر ُس ُ
إلن َْسانُ«ُ:انظ ْرُأي َنُه َوُ»َ .ف َجا َء َف َقال:
ول اهللِ
ول اهللِ ُه َو ِيف ا ْل َـم ْس ِج ِد َر ِاقدٌ »َ .ف َجا َء َر ُس ُ
« َيا َر ُس َ
َو ُه َو ُم ْض َط ِج ٌع َقدْ َس َق َط
ُ ْ ََ
ول اهلل ِ
ِ ِ
َي ْم َس ُح ُه َعنْ ُه َو َي ُق ُ
اب َف َج َع َل َر ُس ُ
ولُ «ُ :قم ُأباُ
ِر َد ُاؤ ُه َع ْن َش ِّقه َو َأ َص َاب ُه ت َُر ٌ
ُ
ُ
ُ
ت َرابُ.ق ْمُأبَاُت َرابُ ( .رواه البخاري ومسلم).
( َف َل ْم َي ِق ْل ِعن ِْديِ :م ْن ا ْل َق ْي ُلو َلةَ ،و ُه َو ن َْوم نِ ْصف الن ََّهار).
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قوله

 « :أ ْين ا ْب ُن ع ِّمك؟ِ » فيه إطالق ابن العم عل أقارب األب ألنه ابن

عم أبيها ال ابن عمها ،وفيه إرشادها إىل أن ختاطبه بذلك ملا فيه من االستعطاف بذكر
القرابة ،وكأنه

فهم ما وقع بينهام فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة التي

بينهام.
ويف هذا احلديث :أن أهل الفضل قد يقع بني الكبري منهم وبني زوجته ما طبع
عليه البرش من الغضب وقد يدعوه ذلك إىل اخلروج من بيته وال يعاب عليه.
خشية أن يبدو منه يف حالة الغضب

عل
وحيتمل أن يكون سبب خروج ي
 ،فحسم مادة الكالم بذلك إىل أن تسكن فورة الغضب
ما ال يليق بجناب فاطمة
من كل منهام.
ليرتضاه ومسح الرتاب

عل
وفيه كرم خلق النبي
ألنه توجه نحو ي
عن ظهره ليبسطه وداعبه بالكنية املذكورة املأخوذة من حالته ومل يعاتبه عل مغاضبته
البنته مع رفيع منزلتها عنده

؛ فيؤخذ منه استحباب الرفق باألصهار وترك

معاتبتهم إبقاء ملودهتم ألن العتاب إنام خيشى ممن خيشى منه احلقد ال ممن هو منزه عن
ذلك.
والصلح بني الزوجني املتخاصمني من أعظم أنواع الصلح؛ فإن األرس تقوم
عل املحبة واأللفة وتدوم بدوامها ،فإذا انتهت املحبة واأللفة وحل الشقاق ،صار
الفراق ،والبد للمصلحني من القيام بواجبهم جتاه األرس املتفككة والسعي يف اإلصالح
بني األزواج.
وقد قال اهلل

عند حصول الشقاق :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ (النساء .)53 :إذا كانت
النية طيبة جاءت النتيجة طيبة :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ (النساء.)53 :
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فامذا يفعل احلكامن؟ يقوم كل واحد منهام بااللتقاء بوكيله أو مندوبه الذي
انتدبه ،أو طرفه الذي ينوب عنه ـ وإذا قلنا :إنه حاكم ،فإن كالم احلكمني معتمد ـ
أمورا ،ويتوصالن إىل
ويسمع منه سبب الشقاق واخلالف ،ثم جيتمع احلكامن فيعتمدان ً

صاحب اخلطأ ،من هو الطرف املخطئ ألجل وعظه ونصحه ،أو وعظ الطرفني إذا كان
كالمها خمطئ ،والسعي يف تقريب وجهات النظر.

ولذلك فإن من احلكمة أن يذ ّكر احلكامن الزوج بوصية رسول اهلل
َ ُْ ُ ْ َ ُْ ُ ْ َ ْ َََ َ ُْ ُ
ْيك ُْمُ
يف الوصية بالزوجة « :خْيك ُم ُخْيك ُم ُْلهلهُ ُوأنا ُخ
بالنساء ،وبقوله
َْ
ْلهلُُ» (رواه الرتمذي وابن ماجه ،وصححه األلباين).
ويقوالن له :إن عليك يا أهيا الزوج أن تعامل زوجتك بالفضل ال بالعدل؛
الواحدة بواحدة ،وإذا فعلت ترد عليها ،وإنام تتعامل معها بالفضل وباملساحمة وبالزيادة
منك والتغايض ،ألن أهلها استودعوها عندك ،وائتمنوك عليها ،ووثقوا أنك لن تسبب
ً
مستقبال ،والولد الصالح مما
هلم املتاعب بسببها ،وأهنا أم أوالدك ،أو أهنا ستكون كذلك
ينتفع به أبوه يف احلياة وبالدعاء له بعد املامت.
ويذ ّكرونه بأن الزوجة كاألسرية بيد زوجها ،وليس من اإلسالم وال من املروءة
وال من الشجاعة التي جاء هبا اإلسالم أن ييسء املسلم إىل أسريته ،أو أسريه ،فكيف إذا
كانت األسرية الزوجة؟ وأن الزوج الكريم هو الذي ال يستغل قوته وبطشه وال
يتعسف باستعامل سلطته عل زوجته عل نحو يلحق هبا الرضر.
فهذه املعاين إذا قدمها احلكامن إىل الزوج بأسلوب لطيف وقول لني ،فالغالب
أهنا ستؤثر يف نفس الزوج ،وسيقلع عام أدى إىل الشقاق.
وكذلك ينبغي للحكم من أهل الزوجة أن يكلم الزوجة بمعاين اإلسالم،
ويذكرها بأحكامه املتعلقة بالزوجة يف عالقتها بزوجها ،وأن يذكرها بعظيم حق الزوج
عليها ،وأن من حسن معارشهتا له باملعروف أن ُتسمعه الكلمة الطيبة اللينة ،وأن تسارع
إىل طاعته فيام أوجبه الرشع عليها من طاعته ،وفيام يأمرها به زوجها من املباحات ،وأال
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تثقل عليه بطلباهتا الكثرية ،وأن تتحمل عبوسه وصدوده وإساءته وأن تقابل ذلك
بابتسامتها وإحساهنا وخدمتها.
فإن الزوج إذا رأى ذلك منها ،فسعان ما يزول عنه العبوس والصدود ويكف
عن اإلساءة ،وعليها أال تستقيص يف طلب احلقوق ،وإذا أحست بكراهتها له ،فلتطرد
هذا اإلحساس ،ولتذكر نفسها بأنه قد جيعل اهلل هلا فيام تكرهه اخلري الكثري ،فريزقها اهلل
منه ولدً ا تقر به عينها ،ويزول عن قلبها ما حتسه من كراهة لزوجها.
فتذكري الطرفني بحق كل واحد منهام عل اآلخر وباملعارشة باملعروف التي أمر
اهلل هبا ،مما جيعل أمرمها لينًا ً
سهال ،والصلح بينهام وشيكًا.
ومن أنواع اإلصالح بني الناس اإلصالح بني الطوائف املقتتلة من املسلمني
صغرت أم كربت يف داخل الدولة الواحدة أو عل مستوى الدول ،واجب املسلمني
السعي لإلصالح بني املتقاتلني من أجل القضاء عل أسباب الفتنة بالعدل الذي يعطي
يستتب األمنُ ،
وحتقن الدماء ،ويؤخذ عل يد املعتدي ،ويكف
كل ذي حق حقه؛ لكي
ّ
عن الظلم والتعدي عل غريه فيام بعد ،ويتم إنصاف املُعتَدَ ى عليه ،ولئال تضعف شوكة

املسلمني أمام أعدائهم ،وعندها يرتبصون هبم الدوائر.
ﭧﭨ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
(احلجرات.)11 -1 :
ب؟ »َ ،فان َط َل َق
َق َال :قِ َيل لِلنبِي
وعن َأنَس
َ « :لو َأتَي َت َعبدَ اهللِ ب َن ُأ َ ي
ِ
ون َيم ُش َ
ـمسلِ ُم َ
ون َم َع ُه َو ِه َي َأر ٌض َسبِ َخ ٌة َف َلام َأتَا ُه
إِ َلي ِه النبِ ُّي
ب َِ
َو َرك َ
مح ًارا َفان َط َل َق ال ُ
مح ِ
ارك ».
النبِ ُّي
َف َق َال :إِ َلي َك َعني َواهللِ َل َقد آ َذ ِاين نَت ُن ِ َ
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ول اهللِ
َف َق َال رج ٌل ِمن األنْص ِ ِ
ِ ِ
حلامر رس ِ
حيا ِمنْك.
َأ ْط َي ُ
َ
ْ
َ ُ
ب ِر ً
ار من ُْهمَ :واهلل َ َ ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َغ ِض ِ ِ
ِ
ب لك ُِّل َواحد من ُْه َام َأ ْص َح ُاب ُه َفك َ
َان َب ْين َُه َام
ب ل َع ْبد اهلل َر ُج ٌل م ْن َق ْومه َف َشت ََمهَ ،ف َغض َ
َ
َرضب بِا ْلـج ِر ِ
يد َواأليْ ِدي َوالنِّ َع ِ
ال َف َب َل َغنَا َأ َّهنَا ُأن ِْز َل ْت ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
َ
ْ ٌ
ﮞ ﮟﮠ (رواه البخاري ومسلم).
َسبِ َخ ٌة َأي َذات ِس َباخَ ،و ِه َي األَرض التِي َال تُنبِت.
َع َلي ِه ِمن الصفح و ِ
ـح ِديث َب َيان َما ك َ
احللم َوالصرب َع َل
َان النبِ ّي
َ
َو ِيف ال َ
األَ َذى ِيف اهللُ َوالدُّ َعاء إِ َىل اهللُ َوتَألِيف ال ُق ُلوب َع َل َذل ِ َكَ .وفِ ِيه َما ك َ
َان الص َحا َبة َع َلي ِه ِمن
تَعظِيم رسول اهللِ
ِ
ـم َحبة الش ِديدَ ة.
َواألَ َدب من ُه َوال َ
َ ُ
ِ
ِ
رب
و َعن َسه ِل ب ِن َسعد
َأن َأه َل ُق َباء اق َت َت ُلوا َحتى ت ََرا َموا بِاحل َج َارة َف ُأخ ِ َ
َ ُ ْ
ْ َ
َْ
َر ُس ُ
صل ُحُبَين ُه ُْم ( .رواه البخاري).
بِ َذل ِ َك َف َق َال :اذهبُواُبناُن ُ
ول اهللِ
َ
َ ْ ُ َ َ
ََ
ُوال ْ َ
َع ُالْمنْ َِب َ
ـح َس ُن ُْب ُنُ
ُر ُسول ُاهللُ
قال :رأيت
وعن َأ َب َبك َر َة
ُ
ُ ُْ ُ ََ
َ ٍّ َ َ ْ
َ َّ ً َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ َ َ ٌ
ُسيلدُ
ولُ :إن ُابِن ُهذا
ُجَنبهَُ ُ ،وه َو ُيقبل َُع ُانلَّاس ُمرة ُوعليه ُأخرى ُويق ُ
عل ُإَل
ْ
ْ
يُفئَتَ ْي َ
ُعظ َ
هللُأنُي ُ ْصل َحُبه َُب ْ َ
يمتَ ْيُم ْنُال ُ
َولَ َع َّلُا َ
ي »(رواه البخاري).
ـم ْسلم َُ
ُمل ِ َع ِ
األَمر َو َبا َي َع ُه َع َل إِ َقا َمة كِتَاب اهللُ َو ُسنة نَبِ ّيه،
او َي َة
ـح َسن
َسل َم ال َ
َو َد َخ َل ُم َع ِ
ـج َام َعة ِالجتِ َام ِع الناس َوان ِق َطاع
او َية الكُو َفة َو َبا َي َع ُه الناس َف ُسم َيت َسنَة ال َ
ـحرب.
ال َ

حاالت يرشع ويستحب السعي يف اإلصالح فيها بني الناس:
أقاربا أو جريان أو من ذوي اهليئات والفضل.
 إذا كان املتخاصمون ً
 إذا كانت اخلصومة يف أمر بسيط ولكن استفحل وتوسع مع طول
اخلصام وسعي أهل الرش والفساد.

337

فن اإلصالح بني الناس
 إذا أشكل احلق عىل القايض ومل يتبني املصيب من املخطئ منها
وتقاربت احلجتان.
معرسا فيتنازل
 إذا كان صاحب احلق غنيا والذي عليه احلق ضعي ًفا
ً
لحا عن بعض حقه.
الغني ُص ً
 إذا طال اخلصام يف أمر وانقطعت االتصاالت والعالقات وكثر
التشعيب فيه.
 إذا وقعت العداوة بني األطراف وحدثت القطيعة وجتاهل كل طرف
اآلخر وهجره.
 إذا كانت اخلصومة بني فئات كبرية من الناس كالقبائل والعشائر
وخيش من فصل القضاء تعاظم املشكلة.
 إذا علم أن القضاء أو احلكم القضائي بغري اإلصالح ال ينهي اإلشكال
وال يعود بفائدة عىل اخلصوم.
حاالت يمتنع فيها اإلصالح بني اخلصوم:
 حيرم الصلح إذا كان يف حق من حقوق اهلل

أو مما ال جيوز

االعتياض فيه كاحلدود مثل الزنا واللواط والرسقة فإذا وقعت
خصومة يف مثل هذه القضايا فال جيوز اإلصالح فيها أو الشفاعة وال
جيوز التنازل ألهنا حق من حقوق اهلل وال يملك أحد إسقاط هذا
احلق ،أما حقوق العباد فهي تقبل الصلح باإلسقاط أو املعاوضة
عليها.
 وكذلك يمتنع الصلح إذا تبني أن أحد اخلصوم ظامل ومعتد يف
خصومته وأن قصده اإلرضار باآلخرين وهنب حقوقهم؛ فعندئذ حيرم
السعي يف الصلح إال أن يراد نصحه وختويفه باهلل ْ ،
فإن أبَى فيجب
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أن يردع عن فعله ويعاقب؛ ألن الصلح تنازل من الطرفني وجتاوز عن
بعض احلق فإذا أعطِ َي الظاملُ وتنازل له املظلو ُم عن بعض حقه وهو
مبطل نكون قد أ َعنَّا الظامل عىل املظلوم ،وكافأناه عىل ظلمه وكان يف
هذا الصلح ً
سبيال للتحايل ألخذ حقوق الناس بغري وجه حق.
 أن ال يشرتط يف الصلح إذا تم رشطا خمال ًفا حلكم اهلل فان كان
ُ
ْ َ
َ
َ « :ماُبَالُر َجالُيَشَت ُطونُ
خمال ًفا حلكم اهلل فانه ال جيوز لقوله
َ َ َ ْ َ ْ َْ
ُ ُ ً َْ ْ
ُشط ُلي َس ُف ُكتَاب ُاهللُُ
نُ
وطاُلي َست ُف ُكتَاب ُاهللُ ُماَُكن ُم ُ
ُش ُ
َ
ٌ
َ
ْ
َ
ُوإنَُك َنُمائة َ ْ
َف ُه َوُبَاطل َ
ُُشطُ » (رواه البخاري).
 أال يتضمن الصلح شيئا حمرما كأن يكون حتليل ما حرم اهلل أو حتريم ما
ْ ُ َ ٌ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ
يُ،إِلُ
 « :الصلح ُجائز ُبي ُالمسلم
أحل اهلل كام قال رسول اهلل
ْ َّ
ُ ْ ً َ َّ َ َ َ ً َ ْ َ َ َّ َ َ ً َ ُ ْ ُ َ َ َ ُُ
صلحا ُحر ُم ُحلِلُ،أ َو ُأ َحل ُحراماُ ،والمسلمون َُع ُُشوطهمُ ،إِلُ
َ ْ ً َ َّ َ َ َ ً
ُح َر ً
ِلُ ،أ ْو ُأ َح َّل َ
اما »( .رواه الرتمذي ،وصححه
ُشطا ُحرم ُحل
األلباين).

:

 أن يكون الصلح قد تم برتاض من اجلانبني املتخاصمني لقـ ـوله
َّ
َْ
َ َ َ ُ ْ
ُْ
ِل ُبطيب ُنفس ُمن ُه » (رواه اإلمام أمحد يف
ُمال ُامرئ ُإ ُ
« ِل َُيل
املُسنَد ،وصححه األلباين).

 أن يكون احلق املتنازع فيه من حقوق العباد التي جيوز االعتياض عنها.
مثل األموال والديون والدماء .
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إصالح ذات البني له أهداف ماتعة ،وثامر يانعة ،ومن أُههام:
 -4طلب األجر والثواب من اهلل

.

 -7حتقيق مبدأ التعاون عىل الرب الذي أمر به رب العاملني ﭧ ﭨ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ (املائدة.)7 :
 -0حتقيق مفهوم األخوة واحلرص عىل توثيق روابط املودة ،وإعادة جسور
املحبة.
 -1احلرص عىل متاسك املجتمع ،وبث عبري األلفة ،وعبق الرمحة ،وأريج
التسامح.
 -5بذل النصح ،وإسداء التوجيه للبيوت املسلمة بتقوى اهلل

 ،واملحافظة

عىل صلة الرحم ،ومراعاة حقوق القرابة ،واحرتام مكانة اجلار ،وتعميق روح التآخي.
َ ْ َ َ
َت ُ
ُم ْسل ًماُ
ُس َُ
 « :من
 -6السعي يف السرت عىل املسلمني قال رسول اهلل
َْ َ ْ
َس َ َ
َت ُه ُ
اُواْلخ َرةُ » (رواه مسلم).
ُاهللُفُالني
 - 2احلرص عىل إقالة عثرات العاثرين.
 -8إحياء هذه السنة اجلميلة ،بل األمر اإلهلي يف نفوس أهل اخلري ،وطلبة
العلم ،وحمبي اإلصالح.
 - 9الدعاء اجلميل ،والثناء الكبري ،حيث ارتفعت أيدي الناس بالدعاء،
والسيام من ُح ّلت له قضية ،أو نفست عنه كربة ،أو قدمت له مساعدة ،فام أحسن أن
ينام اإلنسان ملء عينيه واألكف ترتفع يف جنح الليل تدعو له ،وترتىض عنه ،وتثني
عليه.

335
 -43التمكن من وصل حبال املودة ،وإقامة جسور املحبة بني بيوت كثرية كان
الشقاق يدب يف أوصاهلا ،ويتسلل إىل أعامقها ،وأرضمت فيها نريان الفرقة ،و ُأرسلت
عليها ريح اخلصومة.
 -11إحالل األلفة مكان الفرقة ،واستئصال داء النزاع قبل أن يستفحل،
وحقن الدماء التي يمكن أن تراق.
 -12توفري األموال التي تنفق للمحامني باحلق وبالباطل.
 -15احلامية من شهادة الزور ،وجتنب املشاجرات واالعتداءات عل احلقوق
والنفوس.
 أن يستشعر أهنا عبادة يقوم هبا استجابة ألمر اهلل

.ﭧﭨ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ( األنفال.)1 :
 اإلخالص هلل

طل ًبا ملرضاته .ﭧ ﭨ

ﮍ ﮎ (النساء.)53 :

ﮉﮊﮋﮌ

ﮉ ﮊ ﮋ أي :إذا كانت النية

صافية ُ
وخم َل َص ًة هلل كانت النتيجة طيبة

ﮌ ﮍ ﮎ (النساء:

.)53
 احتساب األجر من اهلل

.ﭧ ﭨ

ﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
.)111

(النساء:
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 أن يكون ذا خلق ودين حماف ًظا عىل نفسه من الوقوع يف املحرمات أو
املجاهرة فيها تق ًيا متص ًفا باألخالق الكريمة مبتعدً ا عن األخالق
السيئة ،ال يغتاب وال ينم؛ ألن الغيبة والنميمة إفسادواإلفساد
واإلصالح ال جيتمعان.
 أن يتصف بروح املبادرة واحلرص عىل نرش اخلري من تلقاء نفسه وعدم
انتظار دعوة للتوسط.
 أن يتحىل باحللم وسعة البال والصرب والتأين وعدم العجلة .ألنه
سيدخل بني أطراف متخاصمني واخلصومة مظنة الظلم واالعتداء
وطيش العقل وفلتان اللسان وليعلم أن مهمته مرهقة فليوطن نفسه
عىل التحمل وسعة الصدر ولني اجلانب ومقابلة اإلساءة باإلحسان
واحتامل ما يصدر من سفه وتطاول وترديد كالم.
 أن يكون ذا علم رشعي عامل بام حيل وحيرم والرشوط واألحكام خاصة
يف َمال اخلصومة.
 أن يكون خبريا يف َمال النزاع عاملا بالوقائع حميطا بالقضية ومالبساهتا
باح ًثا عن مسبباهتا عار ًفا بطرق معاجلة املشكالت ووضع احللول
والتسويات العادلة املقرتحة سواء كانت يف َمال املشاكل الزوجية أو
العقار أو الديون.
 أن يكون لطي ًفا مع الناس وأن حيرص عىل استعامل األسلوب احلسن
واحلكمة والبصرية .والبعد عن العبارات اجلارحة حتى مع العصاة
فالتوبيخ والتعيري بالذنب مذموم والقصد من التلطف هو إصالح
العوج ،وسد اخللل ،وبيان الصواب والقيام بواجب اإلصالح من غري
أذى.
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تأثريا يف
 أن يكون املصلح حمايدً ا وهذه من أهم الصفات وأكثرها
ً
عملية اإلصالح لذا وجب أن حيرص عىل أن ينظر إليه الطرفان بوصفه
شخصا حمايدً ا ال يميل مع أهيام حتى لو كان احدُها قري ًبا أو صدي ًقا أو
ً
ذا عالقة معه .وإذا كانت لك عالقة مع احدُها فيجب أن يوضح من
البداية أن هذه العالقة ال دخل هلا وال تأثري يف هذا النزاع .وجيب أن
تسعى إىل ترسيخ هذا املفهوم ألن امليل يفقدك الفاعلية والقدرة عىل
اإلقناع والتأثري.
 أن يتحرى العدل .ﭧ ﭨ

ﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
(احلجرات .)9 :وذلك ألن كثريا من الناس ال يعتمد العدل يف الصلح
جائرا ظا ًملا فيصلح بني القادر املعتدي واخلصم
صلحا
بل يصلح
ً
ً
الضعيف املظلوم بام يرىض به القادر صاحب اجلاه ويكون له فيه احلظ
ويكون اإلغامض واحليف عىل الضعيف ويظن انه هبذا قد أصلح.
 املحافظة عىل أرسار املتخاصمني :فذلك من األخالق التي جيب عىل
املصلح أن يأخذ هباّ ،
وأال يسمح لنفسه بالتفريط يف شأهنا أما إذا
احتاج إىل إفشاء َشء من ذلك ملن يعنيه األمر ،أو ملن يمكن اإلفادة
من رأيه فذلك داخل يف اإلصالح.
 أن يتحىل باحلكمة يف التعامل يف األمور ؛ فإن املتدخل يف اخلصومة إذا
كان غري عاقل ال حيسن الترصف ،فإن إفساده أكثر من إصالحه ،وهذا
أمر مشاهد ،فإن عد ًدا من الناس يتدخل يف القضية ألجل اإلصالح -
ٌ
بزعمه  -فإذا به يباعد ُ
الش ّقة ،ويتسبب يف مزيد من الفرقة ،وحيصل
الكثري من اخلالف بعد أن كان شي ًئا حمدو ًدا ،فإذا به يسترشي وينترش.
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 التكتم :فقد قال النبي

ْ
ْ
ْ
ينُ
ال َ َُوائُجُ ُبالكُ ُت َُمانُُ
اح ُ ُ
واَُعُإنَ ُ
ُ
اس ُتَعُ ُ
ُ «،

» (رواه البيهقي والطرباين وغريمها ،وصححه األلباين) .فلكي تنجح
القضية ،البد من التكتم وعدم نرش التفاصيل بني الناس.

 ،وبحق اآلخر عليه ،إن

 أن يذكر كل واحد من املتخاصمني باهلل
كان ً
زوجا يذكر بحقوق
أخا يف اهلل يذكر بحقوق األخوة ،وإن كان ً
الزوجة ،وإن كانت زوجة تذكر بحقوق الزوج.
أمورا
 أن ينقل كلامت من اخلري عل لسان الطرف اآلخر ،ويكتم عنه ً

من الرش جاءت عل لسان الطرف اآلخر ،هذا من احلكمة والسياسة

يف اإلصالح بني املتخاصمني.
 مهارات ممتازة يف التواصل مع اآلخرين.
 القدرة عىل اإلقناع والتأثري عىل اآلخرين.
 مهارات يف التعامل مع الناس بمختلف فئاهتم ومستوياهتم.
 مهارة االستامع واإلنصات.
 مهارات يف تقديم النصيحة واملشورة.
 مهارة حل املشكالت واإلبداع يف إجياد احللول والتسويات املقرتحة .
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 -4العلم املتيقن بوقوع اخلصومة:
البد عىل الراغب يف اإلصالح بني اخلصوم أن يكون ذا علم متيقن بوقوع
اخلصومة.
 -7التصور العام للقضية:
فال بد للمصلح إذا أراد الدخول يف قضية ما  -أن يكون عىل تصور عام هلا؛ إذ
كيف يدخل يف َماهل ،ومفاوز ال يدرك غورها ،وال يسرب مسالكها؟ .فال بد  -إ ًذا -
من تصور القضية ،ومعرفة أطرافها ،وأحوال أصحاهبا ،وما يكتنفها من غموض،
وظروف ومن ثم ينظر يف إمكانية الدخول فيها وهي اخلطوة التالية.
 -0النظر يف إمكان الدخول يف القضية:
تصورا عاما نظر يف إمكان الدخول فيها ،وجدوى
فإذا تصور املصلح القضية
ً

السعي يف حلها .وقد حيتاج إىل االستشارة واالستخارة؛ فربام تكون القضية فوق طاقته،
وربام يكون دخوله فيها كعدمه ،بل ربام حلقه رضر دون أدنى فائدة .ومن هنا كان
متحتام قبل الدخول يف القضية.
التحري ،والرتوي ،وحسن النظر
ً
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 -1أالّ تدخل يف قضية برشط النجاح:
بل عليك  -أهيا املصلح  -بذل الوسع ،واستنفاد الطاقة ،ثم بعد ذلك و ّطن

نفسك عىل أن حماوالتك ربام ال تفلح؛ فال يكرب عليك ذلك ،وأعلم بأنك مأجور مثاب،
وليس من رشط اإلصالح إدراك النجاح.
 -5الدعاء وسؤال اهلل

التوفيق :فمهام بلغ اإلنسان من الكياسة والفطنة،

والسياسة ،وحسن الترصف  -فإنه ال يستغني عن توفيق اهلل

ولطفه ،وإعانته؛

فليلجأ املصلح إىل ربه وليسأله التوفيق ،والتسديد  ،واللطف ،فإنه  -عز وجل  -جييب
من دعاه ،ويعني من استعان به.
 -6اختيار الوقت املناسب للصلح وعدم العجلة:
جيب اختيار الوقت املناسب للصلح بني املتخاصمني حتى يؤِت الصلح ثامره
ويكون أوقع يف النفوس وأحيانا يفضل أن ال تبدأ باإلصالح حتى تربد القضية وخيف
حدة النزاع وينطفئ نار الغضب ثم بعد ذلك تصلح بينهام لكن إذا أبيت إال التدخل
فعليك بتهدئة النفوس وجرب اخلواطر ونزع فتيل الغضب أوال.
 -2التدرج يف عرض الصلح:
أن يكون احلديث والسعي عىل مراحل متدرجة وجرعات ،تبدأ خفيفة ،ثم
تكثف بعد ذلك ،فيستحسن التمهيد للموضوع ،وجس النبض ،ثم املعاودة بعد مدة
من الزمن ،ثم يكثف اجلهد بعد ذلك؛ ويتأكد التدرج يف القضايا املستعصية واخلصوم
املتعنتني·
 -8احلذر من اليأس:
حاولت املحاولة األوىلَ ،
وبذ ْل َت وسعك يف معاجلة املشكلة فأخفقت؛
فربام
َ
فإن كنت قصري النَّ َفس ،ضيق الصدر أيست من العالج ،وتركت املحاولة إىل غري
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وتدرجت يف مراحل العالج مرحلة
رجعة .أما إذا أخذت بسياسة النفس الطويل،
ّ
مرحلة أوشكت أن تصل إىل مبتغاك.
واملسارة :إن من اخلري يف باب اإلصالح بني الناس
 -9سلوك مسلك النجوى
ّ

أن يسلك به املصلح مسلك النجوى واملسا ّرة فإن من الناس من يرص عىل أن تكون

املبادرة من خصمه وآخر يتأذى من نرش مشاكله أمام الناس ومن املعلوم أنه كلام ضاق
نطاق اخلالف كان من السهل القضاء عليه فلذلك تفضل النجوى يف اإلصالح .ﭧ

ﭨ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ (النساء.)111 :
 -43الوضوح والرصاحة:

واملقصود بالرصاحة أالّ يساير أحدً ا من اخلصمني عىل باطل ،وأالّ َي ِعدَ أحدً ا
منهام وعدً ا وهو غري قادر عىل إنفاذه ،إىل غري ذلك مما يستلزم الوضوح والصدق .وليس
من رشط ذلك أن يشتد املصلح ،أو أن يواجه اخلصوم بام يكرهون بحجة أنه رصيح،
بل حيرص عىل أن تكون رصاحته مغلفة باألدب واللباقة ،وأن تكون كلامته خفيفة؛ كام
ال ينايف الرصاح َة تنمي ُة اخلري ،واستعامل املعاريض  ،والعبارات الواسعة التي تُصلح
وتقرب.
 -44جواز الكذب ألجل اإلصالح:
أذن الشارع للمصلح بنوع من الكذب يف العبارات ويف األمور التي توفق
وتقرب وختفف من شدة العداوة وحتببهم إىل بعض .ومن أمثلة ذلك أن حياول املصلح
تربير أعامل كل من املتخاصمني وأقواهلام بام حيقق التقارب ،ويزيل أسباب الشقاق
واخلالف ،وأحيانا ينفي بعض أقواهلام السيئة فيام بينهام ،وينسب إىل كل منهام من
األقوال احلسنة يف حق صاحبه مما مل يقله مثل أن يقول :فالن يسلم عليك وحيبك ،وما
يقول فيك إال خريا ونحو ذلك.
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قال

َ ْ َ ْ َ ُ َّ
َ ًْ َ َُ ُ
َ ْ
ْ
صـل ُح َُب ْ َ
ْيا ُأ ْو ُيقولُ
ي ُانلَّاس ُفيَنِم ُخ
ذاب ُاَّلي ُي ُ ُ
 :ليس ُالك

َخ ْ ً
ْيا (رواه البخاري ومسلم).

( َن َميت احلديث) إذا بلغته عل وجه اإلصالح وطلب اخلري فإذا بلغته عل وجه

اإلفساد والنميمة قلت (نميته) بالتشديد.

قال العلامء :املراد هنا أنه خيرب بام علمه من اخلري ويسكت عام علمه من الرش وال
يكون ذلك كذ ًبا؛ ألن الكذب اإلخبار باليشء عل خالف ما هو به وهذا ساكت وال
ينسب لساكت قول.
ِ
ص ِيف َيشء ِمما َي ُق ُ
اس ك َِذ ٌب إِال ِيف
ول الن ُ
َق َال اب ُن ش َهابَ « :و َمل َأس َمع ُي َرخ ُ
ـحر ُبَ ،و ِ
ني الن ِ
يث الر ُج ِل ام َر َأ َت ُه َو َح ِد ُ
اسَ ،و َح ِد ُ
ـمر َأ ِة
اإلص َال ُح َب َ
َث َالث :ال َ
يث ال َ
َزو َج َها »( .رواه مسلم).

جيوز الك َِذب ِيف َيشء َأص ًالَ .قا ُلواَ :و َما َجا َء ِمن ِ
احة
اإل َب َ
قال بعض العلامءَ :ال َ ُ
ِ
ِ
ـم َع ِ
اريضَ ،ال َ ِ
َصيح الك َِذبِ ،مثل َأن َي ِعد
ـم َراد بِه التو ِر َيةَ ،واستع َامل ال َ
ِيف َه َذا ال ُ
ِ
وها ك ََذا ،وين ِوي إِن َقدر اهللُ َذل ِ َك .وح ِ
اصله َأن َيأ ِت بِكَلِ َامت
َزو َجته َأن ُحيسن إِ َلي َها َو َيك ُس َ
َ َ
ََ
َ
ـم َخا َطب ِمن َها َما ُي َطيب َقلبه.
ُحمت ََم َلةَ ،يف َهم ال ُ
َوإِ َذا َس َعى ِيف ِ
اإلص َالح َن َق َل َعن َه ُؤ َال ِء إِ َىل َه ُؤ َال ِء ك ََال ًما ََجِ ًيالَ ،و ِمن َه ُؤ َال ِء إِ َىل
ِ ِ
ات إِ َمامكُم األَع َظمَ ،و َين ِوي
ـحرب بِ َأن َي ُقول ل ِ َعدُ و ِهَ :م َ
َه ُؤ َالء ك ََذل َك َو َورىَ ،وك ََذا ِيف ال َ
إِ َمامهم ِيف األَز َمان ال َـام ِض َيةَ :أو َغدً ا َيأتِينَا َمدَ د َأي َط َعام َونَحوه.
ِ
ـم َع ِ
احة.
ـم َب َ
اريض ال ُ
َه َذا من ال َ
ِِ ِ
ِ ِ
ـم َراد بِ ِه ِيف إِظ َهار ال ُو ّد َوال َوعد بِ َام َال َيل َزم
َو َأما كَذبه ل َزو َجته َوكَذ َهبا َل ُه َفال ُ
ِ
ـم َخا َد َعة ِيف َمنع َما َع َلي ِه َأو َع َلي َهاَ ،أو َأخذ َما َلي َس َل ُه َأو َهلَا َف ُه َو َح َرام
َونَحو َذل َكَ ،ف َأما ال ُ
ني.
ـمسلِ ِم َ
بِإِ َ
َجا ِع ال ُ
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وذهبت طائفة من العلامء إىل جواز الكذب لقصد اإلصالح وقالوا :إن الثالث
املذكورة كاملثال وقالوا :الكذب املذموم إنام هو فيام فيه مرضة أو ما ليس فيه مصلحة.
واتفق العلامء عل جواز الكذب عند االضطرار كام لو قصد ظامل قتل رجل وهو
ينفي كونه عنده وحيلف عل ذلك وال يأثم.
خم َتف عنده فله أن َ
 -47أُهية مراعاة اخلواطر وهتدئة النفوس:
صغريا  ،لكنه قد يغري مسار
ويندرج حتت ذلك أمور كثرية ،وربام كان بعضها
ً
ِ
ُ
واستعامل
بعض الكلامت اجلافية املثرية،
جتنب
حتت ذلك
القضية متا ًما ،فيدخل َ
ُ
العبارات الالئقة اجلميلة التي تبهج النفس ،وترشح الصدر .ويدخل يف ذلك اللمس ُة
احلاني ُة ،والبسم ُة الصادقة ،ويدخل فيه استثارة النخوة ،وحتريك العاطفة ،بل قد يدخل
فيه العتب والغضب إذا كان ذلك يف حمله ،وممن يليق منه ذلك .ويدخل يف ذلك مراعاة
العادات ،وفهم الطبائع والنفسيات .فهذه األمور ،وما جرى َمراها من مجلة ما حيتاجه
املصلح.
 -40الرفع من قيمة املتخاصمني:
وذلك بإنزاهلم منازهلم ،ومناداهتم بأحب أسامئهم إليهم ،واحلذر من
انتقاصهم ،أو ّ
احلط من أقدارهم.
 -41احلذر من الوقيعة بأحد اخلصمني عند اآلخر:
حتى لو كان ذلك َماملة ومسايرة خلصمه فهذا مناف ملا جيب عىل املصلح أن
نوع من الغيبة املحرمة ،وألهنام ربام اصطلحا ،فأخرب كل واحد منهام بام
يتصف به وهو ٌ
وقديام قيل:
ُق ْل َته يف صاحبه؛ فتحصل عىل الرضر من غري ما فائدة،
ً
 -45يف كل اخلطوات عليك دائام بالوعظ والنصيحة وتذكري اخلصوم بالعاقبة:
فيحسن باملصلح أن ُيذكِّر األطراف املتخاصمة بالعاقبة؛ فيذكرهم بعاقبة
اخلصومة ،وما جتلبه من الشقاق ،وتوارث العداوات ،واشتغال القلوب ،وغفلتها عن
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مصاحلها .ويذكرهم كذلك بالعاقبة احلميدة للصلح يف الدنيا واآلخرة  ،ويسوق هلم
اآلثار الواردة يف ذلك كقوله ﭨ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ (البقرة .)702 :وكقوله ﭨ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ (آل عمران .)401 :وكقوله ﭨ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ (الشورى.)13 :
قصصا ألناس ع َف ْوا  ،فحصل هلم من العز  ،واخلري ما حصل.
ويسوق هلم
ً
فذلك يبعث النفوس إىل عدم التامدي يف اخلصام .وال بأس باإلطالة يف النصح والوعظ
واإلكثار من ذكر اآليات واألحاديث إذا دعت احلاجة.
 -46عليك بحسن االستامع:
ألن َّ
كل طرف من األطراف يزعم أنه عىل حق ،وأن صاحبه عىل باطل؛ فيحتاج
ُّ
كل واحد منهام إىل َم ْن َيستمع إليه ،ويرفق به ،ويأخذ ويعطي معه .بل إن بعض اخلصوم

يكفيه أن يفرغ ما يف نفسه من غيظ ،أو كالم؛ فيشعر بعد ذلك بالراحة ،ويكون مستعدً ا

ملا ُيراد منه.
 -42أُهية حتديد املشكلة بدقة:
فال تعتمد إال عىل احلقائق الثابتة ال عىل العواطف والتخمينات واآلراء
واإلشاعات أو املشاعر فهذه رغم أهنا أشياء مؤثرة يف القضية إال أهنا تعترب ثانوية
للمشكلة يف حد ذاهتا وعرضه لإلنكار والرفض أما احلقائق فمن الصعب اجلدل
بشأهنا.
 -48رضورة معرفة األسباب احلقيقية للخصام:
دائام أن السبيل إىل اإلصالح بني املتخاصمني وإهنائه
جيب أن تضع يف احلسبان ً

متا ًما إنام هو معرفة األسباب احلقيقية التي أدت إىل نشوب اخلصام ،فان استطعت أن

تعرفها وتعاجلها بشكل ُيريض الطرفني كان ما بقي أسهل ،وتضمن بذلك أن يدوم
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الصلح بينهام .أما إذا قمت فقط بوعظهم ونصحهم واإلحلاح عليهم بجاهك فقد
صلحا صور ًيا ثم ما يلبث أن يرجع اخلصام مثل ما
يستجيبون لك حيا ًء ويتصاحلون
ً
كان وأشد.

ومما جيدر التنبيه إليه أن أطراف النزاع قد جيدون صعوبة يف تقديم املعلومات أو
إيضاح األسباب احلقيقية التي ليست يف صاحلهم .فعليك اكتشافها بنفسك واختبار
املعلومات املقدمة لك بطريقتك.
 -49التنبه إىل املعوقات والصعوبات واالستعداد هلا:
ال يكن يف ظنك أن سبيل اإلصالح بني الناس ممهد ومتيرس لكل مصلح وأنه
سيستجاب لك يف كل ما تطلبه وتنصح به بل عليك أن تعود نفسك وتوطنها عىل
مواجهة الصعوبات والعقبات واملعوقات الكثرية والتي منها عىل سبيل املثال ال
احلرص :تعنت اخلصوم أو احدُها وعدم تنازهلم أو تقبلهم لإلصالح أو عدم جتاوب
اخلصمني أو أحدُها يف إبداء األسباب احلقيقة للنزاع أو ،أو عدم احلضور ملحاولة
تقريب وجهات النظر بينهام ،أو تدخل األقارب أو املعارف بني املتخاصمني بحسن أو
بسوء نية؛ أو حماولة اخلداع والكذب واخللط يف الدعاوى ·
 -73رضورة احلياد واالستقاللية يف تعاملك مع األطراف :والتنبه إىل حماوالت
جلرك كي تنحاز إىل جانبه وتبني موقفه والدفاع عنه؛ حافظ دائام عىل
أطراف اخلصومة ّ

استقاللك وابق حمايدا وحافظ عىل مسافة واحدة معهم حتى ال تفقد قدرتك عىل التأثري
واإلقناع.
 -74التنبه إىل اختالف أحوال الناس يف تعاملهم عند النزاع واخلصومة:
فمنهم املتعنت الصلب ومنهم اللني السهل ومنهم الصادق ومنهم الكاذب
ومنهم من يتأثر باملواعظ واألحاديث وثواب اآلخرة ومنهم من تؤثر فيه املصالح
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الدنيوية أو املال أو اإلكرام والتقدير وهكذا فيجب عىل املصلح مراعاة ذلك ومعاملة
كل خصم بام يؤثر فيه.
 -77عليك باملتابعة حتى النهاية :حلل النزاع ،وعدم تركه معلقا ،فترتك
للشيطان الفرصة الذهبية ليعيد اخلالف والنزاع فتذهب اجلهود سدى.
 -70وأخريا قد حتتاج إىل تطبيق كل خطوة من خطوات السعي يف اإلصالح
واىل أن جترب كل وسيلة وقد ال حتتاج إال إىل نصيحة وكلمة طيبة فقط كل ذلك يعتمد
عىل توفيق اهلل ثم تقبل اخلصوم واستعدادهم للصلح واىل طبيعة املشكلة.

 -4التأكد من تعاملك فقط مع اخلصوم املعنيني بالقضية :أو موكلني بمهمة
التفاوض وأن يكونوا كاميل األهلية ألن التصالح مع الصغري أو املجنون أو السكران ال
ُيقبل وجيب كذلك التأكد من صحة وكالة الوكيل،وأن يكون ذا علم متيقن هبم حتى ال
يقع يف اخلطأ فيعقد الصلح مع شخص فضويل ال دخل له فيكون وجود الصلح كعدمه.
 -7حتييد وإبعاد كل من ال يريد اإلصالح أو يقف حائال دونه:
أن حترص عىل إبعاد كل من ظهر منه لدد وتشغيب يف اخلصومة ممن ال أُهية
لوجوده إذ ال حيل إدخال اللدد عىل املسلمني.
 -0االستعانة بمن يفيد ويرغب يف إهناء النزاع :سواء من أقارب األطراف ،أو
من أصدقائهم ،أو معارفهم ،أو من له تأثري عليهم .و ُيراعى يف ذلك أن يكون أوئلك
من ذوي الرأي والبصرية واحلكمة خاصة من عرف حرصه ورغبته يف اإلصالح
وحسنت نيتهم وصدق حاهلم.
 -1ينبغي استقبال اخلصوم بالبشاشة واللني :وحماولة التخفيف من حدة
غضبهم ،والتغايض عن اإلساءات التي قد حتصل من بعضهم وإتباع الطرق الصحيحة
يف مناقشتهم وذلك باختيار اآليات واألحاديث املناسبة،والكلامت التوجيهية.
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 -5تقييم الشخصيات:
ويقوم املصلح يف هذا االتصال املبدئي بمعرفة شخصيات اخلصوم ونفسياهتم
فإن شعر بأن كل طرف يتعامل مع احلقائق وحيرتم الطرف اآلخر .فهذا يعني أن هناك
فرصة جيدة للتوصل إىل صلح رسيع .أما إن ركز كل طرف جهده عىل النَّ ْيل من الطرف
اآلخر فهذا يعني أن املصلح سيبذل جهدا ُمضن ًيا يف مهمته.

كثريا من اخلصومات حيصل فيها قطيعة
 -4إعادة احلوار بني الطرفني خاصة أن ً

وهجر وانعدام التواصل ،وبالتايل سوء الفهم للمواقف.

 -7إقناعهام برضورة التوصل إىل حل وسط مريض وتوضيح أن ذلك هو سبيل
اإلصالح أن خيرج اجلميع متصاحلني وحمققني مكاسب من اتفاقهم ،والتأكيد عىل أن
أساس الصلح وقاعدته هو تنازل من الطرفني عن بعض حقوقهام حفا ًظا عىل بقاء حبل
املودة وإزالة ألسباب العداوة والضغينة.
 -0السامح هلام بتفريغ كل املشاعر السلبية يف منتهى الرسية .وإبداء املصلح
شيئا من التعاطف مع كال الطرفني هبدف تضميد اجلراح وهتدئة النفوس وجرب
اخلواطر.
 -1دفع اجلانبني إىل الرتكيز عىل القضايا واحلقائق بدال من العواطف
واألقاويل واإلشاعات.
محل الطرفني عىل الرتكيز عىل املصالح املتبادلة واألهداف املشرتكة
ْ -5
والعالقات الوثيقة والرتكيز عىل نقاط االتفاق بدال من الرصاعات.
 -6إقناع الطرفني بأن عملية اإلصالح ذات أُهية وستنجح يف فض النزاع
وقطع اخلصومة إضافة إىل إزالة الضغينة والعداوة وعودة العالقات السابقة احلميمة.
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محل الطرفني عىل التقدم بحلول مقرتحة للنزاع يريض هبا الطرفان وتقريب
ْ -2

وجهات النظر وإجياد مربع اتفاق بني اخلصوم.
 -8إقناع الطرفني بأن الطرف اآلخر يمكنه أن يرىض ويتواءم مع االتفاق
النهائي.
 -4االنفراد بكل طرف عىل حدة:
فاللقاء الفردي بكل واحد من األطراف ربام حيسن يف بعض احلاالت؛ حتى ال
حيصل الرصاع والعراك يف بداية األمر؛ فيتعذر اإلصالح .فإذا حصل اللقاء الفردي كان
ذلك سب ًبا ألن يقف امل ُ ْصلِ ُح عىل حقيقة األمر ،وما يريده كل طرف من اآلخر.
 -7اختيار املكان املناسب هلذه اجللسات:
حيث إن مكان اخلصوم أحيا ًنا ال يناسب للسعي يف الصلح فيها ملا حييط هبم
من ظروف اجتامعية وأقارب ،أو ذوي نيات سيئة أو كاره لإلصالح لذلك يمكن
الرتتيب ومتابعة اخلصوم واحلديث إليهم يف غري مقر إقامتهم ·
 -0من أهداف هذه اجللسات:
من أهداف اجللسات االنفرادية بني املتخاصمني إعطاء فرصة لالستامع
للخصم ومراعاة مشاعره والتخفيف منها وإبداء التعاطف مع كال الطرفني وتليني
قلبيهام إىل قبول الصلح مع الثناء عىل لسان أحدُها لآلخر .وحماولة املصلح تربير أعامل
كل من املتخاصمني وأقواهلام بام حيقق التقارب ،ويزيل أسباب الشقاق واخلالف،
وأحيانا ينفي بعض أقواهلام السيئة فيام بينهام ،وينسب إىل كل منهام من األقوال احلسنة يف
خريا
حق صاحبه مما مل يقله مثل أن يقول :فالن يسلم عليك وحيبك ،وما يقول فيك إال ً

ونحو ذلك.
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 -1عليك بحسن االستامع وأكررها للتأكيد وألُهيتها يف هذه املرحلة بالذات:
ألن َّ
كل طرف من األطراف يزعم أنه عىل حق ،وأن صاحبه عىل باطل؛ فيحتاج
ُّ
كل واحد منهام إىل َم ْن َيستمع إليه ،ويرفق به ،ويأخذ ويعطي معه .بل إن بعض اخلصوم

يكفيه أن يفرغ ما يف نفسه من غيظ ،أو كالم؛ فيشعر بعد ذلك بالراحة ،ويكون مستعدً ا

ملا ُيراد منه.
 -5ينبغي أن يطرح املصلح األسئلة التالية أو أية أسئلة أخرى تساعد عىل فهم
تصورا ً
كامال إلجياد احلل املناسب والعادل هلام:
قضية النزاع وتصورها
ً
 ما هي قضية النزاع وكيف نشب النزاع بني الطرفني ومتى وما هي
أسبابه وما هي التبعات التي حدثت وأثرت عليهام أو زادت يف حدة
النزاع؟
 شكل اخلسارة واألرضار التي حلقت هبام وتعرض هلا كال الطرفني من
جراء هذا النزاع؟
 األمور التي يسعى الطرفان حللها؟
 التسوية أو احلل املقرتح من وجهه نظر كل طرف وما هو احلل الذي
يطلبه كل طرف وما الذي يمكن أن يقبل به؟
 -4تُعرف الطرفان يف هذه املرحلة عىل بعض األسباب التي أدت إىل نشوب
النزاع مع تربير بعض الترصفات التي قد تزيد الشقة ،وتُعرف كل طرف عىل مطالب
الطرف اآلخر ،وتؤكد عىل أُهية الرتكيز عىل احلقائق ال العواطف .كام جيب أن تشعرُها
بأهنام يسريان يف الطريق الصحيح إلهناء خصومتهم وحل قضيتهم بام يريض الطرفني.
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ً
اعتداال
جتاوبا وأكثر
 -7أن تذكر كل طرف بأنه حيب أن يسعى ألن يكون أكثر
ً

يف مطالبه ورشوطه.

 -0جيب أن تربز أُهية املرونة والتسامح لتجنب الطرق املسدودة فيام بعد؛ وهو
ما يعد أحد العوامل األساسية إلنجاح مسعاك.
بعضا فيام يدعيه كل منهام عىل اآلخر ،من ًعا لزيادة
 -1عدم مواجهة بعضهم ً
الفرقة والشقاق بينهام.
 -5إجياد مربع االتفاق:
من األساليب اإلدارية احلديثة يف حل النزاع والتي يناسب أن يتعلمها املصلح
ويطبقها خاصة يف النزاعات التي تكون عىل حقوق ( أموال أو أرايض أو عقار ونحوه )
إجياد ما يطلق عليه مربع اتفاق .ففي موقف الرصاع يتخذ الطرفان موقفني متضادين
متاما بعيدين عن أي حل .ويف العادة يكون احلل الذي سريضاه كل طرف وسطا بني ما
يرغبه فعليا وما يمكنه قبوله ،فعندما يتداخل املوقفان نحصل عىل مربع االتفاق.
ً
مقبوال.
وأي اتفاق بني الطرفني يف مربع االتفاق هذا سوف يكون
ودورك أهيا املصلح هو حتريك الطرفني يف اجتاه مربع االتفاق ولكي تنجح يف
ذلك سوف يفيدك أن تعرف:
أيضا ما يمكن أن يقبل به.
 ليس فقط ما يرغبه كل طرف ولكن ً
وأيضا ما ُها مستعدان عىل التخيل عنه أو املقايضة به أو املساومة

ً
بشأنه بحيث يمكنهام التحرك يف اجتاه مربع االتفاق.
عوضا إذا ما قرر ووافق الطرفان عىل
 ومعرفة ما يمكن أن يطلب
ً
استخدام أسلوب املساومة.
ومن املفيد أن تعرف أنه كلام عمد أحد الطرفني إىل أسلوب املساومة مالت
القضية إىل احلل أكثر؛ وأي تسوية يتم التوصل إليها يف إطار مربع االتفاق عادة ما حتقق
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مبدأ فائز فائز (املقصود بمبدأ فائز فائز هو أن يشعر اخلصامن كالُها أهنام قد كسبا
وربحا يف هذا االتفاق والصلح ) ومن ثم التصالح وهذا ألن الطرفان يرضيان بالتسوية
داخل احلدود املقبولة بالنسبة هلام.
اخلصم املتعنت:
من أساليب مفاوضة اخلصوم املتعنتني ومساومتهم للتخفيف من حدة
مواقفهم أو التوسط يف مطالبهم ورشوطهم:
 االعتامد والتوكل عىل اهلل والصرب والتحمل.
 الوعظ والنصيحة وتذكريه بفضيلة العفو والتسامح والصلح وبيان
أجره عند اهلل عز وجل وذكر اآليات واألحاديث التي حتث عىل ذلك.
 اجللسات االنفرادية مع اخلصم املتعنت والتدرج يف عرض الصلح
عليه كام ذكرنا .
 االستعانة باألقارب ممن يرغبون يف اإلصالح وخاصة ممن هلم مكانة
عند هذا اخلصم.
 الرفع من قيمة اخلصم.
 مناقشة الطلبات والرشوط واملطالبة برتتيبها من حيث األُهية.
 ومناقشة صحة وقوة ما يستند إليه ومدى قوة موقفه ،وهل من صاحله
التعنت أم الصلح ،وبيان مزايا الصلح عىل القضاء وبيان موقفه لو رفع
األمر من القضاء.
 مطالبته بطرح االقرتاحات واحللول وعروض التسوية.
هذه بعض األساليب يف مواجهة اخلصم املتعنت وهي ختتلف باختالف
الشخص وقد يتناسب مع شخص أن تأِت إليه بأسلوب الوعظ والنصح وقد يتناسب
مع أخر االستعانة باألقارب أو أكابر الناس كل ذلك يعتمد عىل طبيعة الشخص.
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وحني تطرح االقرتاحات من كال الطرفني وحني يتم إجياد مربع اتفاق يرىض

هبا الطرفني نكون قد انتقلنا إىل مرحلة جديدة ذات أُهية وهي مرحلة اجللسات
املشرتكة .
 -4مكان انعقاد االجتامع:جيب أن ينعقد االجتامع املبدئي يف مقر الوسيط؛ فإن
مل يكن ففي أي مكان حمايد.
 -7الـتأكد من حضور اجلميع :التأكد من حضور اخلصوم وكل من له عالقة
بالقضية أو يلحقه رضر من الصلح الذي سيتم.
 -0املحافظة عىل آداب املجلس :وأن يؤكد ويطلب من احلضور عدم التطاول
عىل بعض وشتم وبعض وخلط الدعاوي واحلجج.
 -1ويبادر املصلح عند بداية االجتامع باحلديث وافتتاح احلوار ويبدأ بخطبة
الصلح :ويفضل أن يطيل فيها للتأثري.
وعليك يف هذه اخلطبة تذكري اخلصوم بالعاقبة :فيحسن باملصلح أن ُيذكِّر
األطراف املتخاصمة بالعاقبة؛ فيذكرهم بعاقبة اخلصومة ،وما جتلبه من الشقاق،
وتوارث العداوات ،واشتغال القلوب ،وغفلتها عن مصاحلها.
 -5ويذكرهم كذلك بالعاقبة احلميدة للصلح يف الدنيا واآلخرة  ،ويسوق هلم
اآلثار الواردة يف ذلك كقوله ﭨ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ (البقرة .)702 :وكقوله ﭨ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ (آل عمران .)401 :وكقوله ﭨ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
قصصا ألناس عفوا  ،فحصل هلم من العز،
ﯖ ﯗﯘ (الشورى .)13 :ويسوق هلم
ً
واخلري ما حصل .وهكذا …
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 -6ويؤكد عىل أن الصلح يف غالب أحواله فيه تضحية وتنازل من اجلانبني،
ونزول عن بعض احلق املد َعى؛ لذا فهو يغلب عليه عدم الرضا الكامل والباطن بني
املتصاحلني أو أحدُها إال أنه يف مقابل ذلك يبني هلم ما حيصل للمتصاحلني بعد إبرامه
من إهناء النزاع واستحقاق ملا اتفق عليه مما ينتج عنه من استقرار لألمالك واحلقوق
وزوال اخلصومات واختصار للجهد والوقت وإصالح ذات البني.
 -2وحيرص عىل الرتكيز عىل أُهية األمور اآلتية:
جيب أن يؤكد أنه ليس قاضيا أو حكام وأن هدفه اإلصالح وأهنم مل جيتمعوا يف
هذا املكان كي يسعى احد األطراف إلقناعه أو إقناع الطرف األخر بأنه هو املصيب
وأن األخر هو املخطئ كام جيب أن خيربهم أن الصلح لن يؤِت ثامره إن أرص احد
الطرفني عىل التعنت والتمسك بوضعه املبدئي يف حماولة إلثبات خطأ الطرف األخر.
وبعد ذلك يبدأ كل طرف بعرض وبيان موقفه وهي إحدى النقاط بالغة األُهية
إذ أن اخلالف قد يكون قد نشب بني اجلانبني منذ شهور كام أنه يرجح أن يكون االتصال
قادرا عىل رشح قضيته مبارش ًة للطرف
قد انقطع بينهام؛ أما اآلن فقد أصبح كل طرف ً

اآلخر .وهي نقطة نفسية وحساسة وبالغة األُهية بالنسبة للطرفني إذ أن كل طرف
سيشعر باالرتياح بعد أن يفرغ كل ما يف جعبته وهذا يعني أن احلالة املعنوية لكال
الطرفني قد باتت مرتفعة وأن الطريق قد أصبح ممهدً ا للتوصل إىل حل وسط.
فإن قام أحد الطرفني بطرح نقطة ما إلثارة اجلدل ولكن بدون دليل فيجب أن
يذكره املصلح بلطف بأنه ال يصح التعامل إال مع احلقائق املثبتة وأن الظنون
والتخمينات ال يعتد هبا.
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 -4احلذر من إحلاق الرضر بأي من اخلصوم :وذلك باحلرص عىل أالّ يرتتب
عىل اإلصالح إرضار بأحد األطراف .وال بد يف الصلح من مراعاة العدل وعدم الظلم
والتعدي ،ﭧ ﭨ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ (احلجرات.)9 :
 -7رضورة الرضا عىل ما تم االتفاق عليه من قبل اخلصوم:
ألن املقصود من الصلح هو إهناء اخلصومة وقطعها فإذا انعدم الرتايض وأجرب
قائام ومل حتصل فائدة جهود اإلصالح ثم إن
أحد الطرفني عىل ما ال يريد ظل النزاع ً

الصلح يكون فيه غال ًبا تنازل عن بعض حق املدعى وهذا تربع والتربع ال يكون إال
َّ
َْ
َ َ َ ُ ْ
ُْ
ُمال ُامرئ ُإِل ُبطيب ُنفس ُمن ُه » (رواه
ِ « :ل َُيل
برضا من الشخص؛ لقـ ـوله
اإلمام أمحد يف املُسنَد ،وصححه األلباين).

 -4مرشوعية توثيق عقد الصلح واإلشهاد عليه:
حيث إن هذا اإلجراء سبب من أسباب درء اخلصومات وقطع املنازعات؛ فإن
غالب اخلصومات ترجع إىل عدم وجود َب ِّينة عند أحد اخلصوم أو كالُها .وينبغي عند
توثيق الصلح الذي تم مراعاة اآلِت:

 أن يكون مبدو ًءا ببسم اهلل الرمحن الرحيم.
 وأن يكتب أسامء املتصاحلني كاملة.
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 وأن تشتمل الوثيقة عىل اإلشارة إىل نوع املصاحلة واألمور التي
اشتملت عليها وذكر الرشوط واملستثنيات ونحو ذلك وكذا ذكر من
قام باملصاحلة فيام بينهم.
 وأن يذكر الشهود بأسامئهم ويشري إىل حضورهم إن كانوا حارضين
وقت كتابة الوثيقة.
 وأن تشتمل الوثيقة عىل ذكر تاريخ اليوم والشهر والسنة.
 وأن تشتمل وثيقة الصلح عىل اإلمضاء من أطراف النزاع والشهود
ومن قام باإلصالح وكاتب الوثيقة.
 وينبغي أن جيعل للوثيقة أكثر من نسخة كأن تكون للخصمني نسختان
وحيتفظ املصلح بنسخة عنده.
 -7جيب أن ينبه اجلميع أنه إذا وقع الصلح برشوطه من شأنه أن يسقط احلقوق:
والدعاوى التي جرت من أجلها املصاحلة وأن يؤ َّمن لكل من الطرفني ملكية

األشياء التي سلمها إليه الفريق اآلخر أو احلقوق التي اعرتف هبا .مع العلم أن أثر
الصلح يقترص عىل احلقوق التي تناوهلا وحسم اخلصومة فيها دون غريها.
 -0وأن يتم تنفيذ ما أتفق عليه:
فالبد من الصلح املربم بني طرفني أو أكثر من إلزام بام اتفق عليه وتنفيذ آلثاره
املرتتبة عىل ذلك حيث أن وقوع الصلح َمر ًدا عن آثاره املرتتبة عىل وقوعه وإبرامه
وعدم تنفيذها جيعله قريبا من الصلح األجوف.
 -1وإذا مل يتم تنفيذ ما اتفق عليه:
يف حالة وقوع الصلح بني املتصاحلني واالنتهاء من إبرامه وإمضاءه ومل حيصل
جتا عنه مماطلة وظلم من أحد أطراف
من ذلك تنفيذ عميل للصلح كأن يكون نا ً
اخلصومة فإنه جيوز لآلخر أن يطلب إما تنفيذ الصلح املتفق عليه مع اإلمكان أو فسخ
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تبني بذلك ظلم اخلصم اآلخر وإرادته املشاقة وإيقاع الرضر بخصمه
الصلح ألنه ّ
والرضر يزال.
 -5التأكيد عىل أطراف اخلصومة بعدم التحدث:
بام حصل من اخلصومة وأال يذكراه لكائن من كان وأن حيتسب كل منها ذلك
عند اهلل

 ،وكذلك أال يغتاب خصمه أو يسبه أو يشتمه يف حضوره أو غيابه.
 -6وأن يطلب املصلح من الطرفني بعد االتفاق اإلبراء عن كل حق رضوا

بتجاوزه يف الدنيا واآلخرة.
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 اسرتاتيجية ناجحة يف مجع التربعات ،إبراهيم بن سليامن احليدري ،جملة البيان،
العدد .233
 أرسار قادة التميز ،د.إبراهيم الفقي.
 أسلوب احلوار مع األبناء ،رباب الداود.
 أطفال املسلمني كيف رباهم النبي األمني ،جلامل عبد الرمحن.
 أفكار رئيسية يف إدارة الوقت ،حممد املدين النجاري.
 األساليب النبوية يف التعامل مع أخطاء الناس ،حممد صالح املنجد.
 االستيعاب يف حياة الدعوة والداعية ،لفتحي يكن.
 األطفال يف الرتاث العريب للدكتور عبد الرزاق حسني.
 التعامل مع األبناء فن له أصول ،د .حسان شميس باشا.
 الرتبية الدينية  -منظور نفيس ،للدكتور طارق احلبيب.
 التميز يف إدارة الوقت  ،حمارضة للشيخ حممد الدحيم.
 اخلصومة وفن املصاحلة ،عبد القادر أمحد عبد القادر ،جملة البيان  ،العدد
.727
 الدعوة فن وإبداع ،وائل إبراهيم بركات.
 الذوق سلوك الروح ،األستاذ عباس السييس.
 السحر احلالل ،إبراهيم الدويش( .حمارضة عن فن تعامل الزوجة مع زوجها).
 السعادة بني الوهم واحلقيقة ،الدكتور نارص العمر.
 العادات السبع ألكثر الناس إنتاجية .ستيفن كويف.
 العمل اجلامعي التطوعي ،د .عبد اهلل عبد احلميد اخلطيب.
 القراءة ،خالد املوسى ،جملة البيان ،العدد .31
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 القراءة بقلب ،قلب النجاح يف احلياة ،الطريق إىل :قوة اإلرادة ،و قوة الذاكرة،
د .خالد بن عبد الكريم الالحم.
 املدح  :أنواعه وضوابطه ،محود بن جابر احلارثي ،جملة البيان ،العدد .727
 املفاتيح العرشة للنجاح ،د.إبراهيم الفقي.
 املدير ذو أسلوب الدقيقة الواحدة ،د .كينيث بالنتشارد ،ود .سبنرس جونسون،
ترمجة حممد نجيب املقطوش.
 النجاح رحلة ،جيفري ماير.
 إهنا عملية ليست معقدة ،لدوج باين.
 بصائر يف العلم والثقافة ،د /عبد الكريم بكار.
 بني إدارة الوقت وإدارة الذات ،خالد أبو الفتوح ،جملة البيان  ،العدد .721
 حتفيز األفراد للعمل الدعوي علم وفن ،موقع بصائر.
 حتليل الشخصيات وفن التعامل معها ،تعرف عىل عرش شخصيات بصفاهتا
وأمثلتها و حتليلها من واقع عميل ،عبد الكريم الصالح.
 ختطيط احلياة وإدارة الوقت ،املفاتيح السبعة للنجاح ،د .خالد بن عبد الكريم
الالحم.
 تطوير الذات يف فن التعامل مع اآلباء واألمهات ،مصلح بن زويد العتيبي.
 تفنن يف نصيحتك ،خالد السلطان.
 تقبل عيوب اآلخرين ،فريد مناع.
 تقرير ميداين ،ملحمد أمحد الراشد.
 خطبة اجلمعة يف الكتاب والسنة ،لعبد الرمحن بن حممد احلمد.
 خطبة اجلمعة وأحكامها الفقهية ،لعبد العزيز بن حممد بن عبد اهلل احلجيالن.
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 خطبة اجلمعة ودورها يف تربية األمة ،عبد الغني أمحد جرب مزهر.
 مخسون وصية ووصية لتكون خطيبا ناجحا ،أمري بن حممد املدري.
 دع التسويف وابدأ العمل ،جيمس آر  .شريمان ترمجة :حممد طه عيل.
 دليل الرتبية األرسية للدكتور عبد الكريم بكار.
مقومات فطرية وإدراكية ،غريس فرح.
 سحر الشخصية ّ
 سحر الكالم وفن التشجيع ،عبري العقاد ،جملة البيان ،العدد .233
 سلسلة كاملة من الذوق واإلتيكيت يف اإلسالم ،صالح بن خالد.
 سوانح وتأمالت يف قيمة الزمن ،خلدون األحدب.
 ضوابط التصحيح ،من حمارضة لسلامن العودة.
 علم النفس الدعوي ،للدكتور عبد العزيز بن حممد النغيميش.
 فن إدارة الوقت (طريقة عملية لطلبة العلم والباحثني لالستفادة من أوقاهتم)
د .عبد اهلل بن مبارك آل سيف.
 فن إدارة الوقت ،أعامرنا ،كم نستغل منها؟ وكم نضيع؟ عبد اهلل آل سيف،
جملة البيان ،العدد .18
 فن إدارة الوقت ،عبد الرمحن العمرو.
 فن إدارة الوقت ،عبد اهلل مبارك البويص.
 فن إدارة الوقت ،يوجني جريسامن.
 فن االستامع ،وصفة أخالقية ومهارة رضورية ،عبد اهلل املهريي.
 فن اإلصالح بني الناس ،فهد بن فريج البلوي.
 فن اإلعداد واإللقاء ،سامي بن خالد احلمود.
 فن اإلقناع ،د .رقية بنت حممد املحارب.
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 فن اإلقناع ،كيف تسرتعي انتباه اآلخرين ،وتغري آراءهم ،وتؤثر عليهم ،هاري
ميلز.
 فن اإلقناع ،حممد مرشد املرشد ،جملة البيان  ،العدد .771
 فن اإللقاء الرائع للدكتور طارق السويدان.
 فن اإلنصات ،عبد اهلل املهريي.
 فن التحفيز اإلدارى ،د .حممد بن عيل شيبان العامري.
 فن التخطيط وأثره يف حياة الداعية ،حييى عبيد ثامين اخلالدي.
 فن التعامل مع الزمالء ،نورمان يس  .هيل.
 فن التعامل مع الزوجة ،إبراهيم الدويش.
 فن التعامل مع الزوجة  ،احلب الزوجي ،عيل بن صالح اجلرب البطيح.
 فن التعامل مع الناس ،دايل كارنيجي.
 فن التعامل مع الناس ،عبدالرمحن بن فؤاد اجلار اهلل.
 فن التعامل مع الناس ،د  .عبد اهلل اخلاطر ـ
 فن التعامل مع عقارب الساعة ،عيل بن صالح البط ّيح.
 فن التواصل مع اآلخرين ،حممد هشام أبو القمبز.
 فن اخلطابة ،ديل كارنيجي.
 فن القراءة الرسيعة ،د  .مبارك الغريب الشمري ،جملة البيان ،العدد .33
 فن القيادة ،وليام أ كوهني.
 فن املقالة ،منصور األمحد ،جملة البيان ،العدد .22
 فن حتفيز العاملني ،جيمس بيبيتون.
 فن معاجلة األخطاء ،عبد اهلل آل سيف .جملة البيان ،العدد .86

780
 فنون احلوار واإلقناع ،حممد ديامس.
 فنيات التعامل ،الضغوط النفسية  ،sserssسعد االماره.
 قواعد يف فن املحادثة مع اآلخرين ،رسحان بن غزاي العتيبي.
 قواعد ومبادئ احلوار الفعال ،لعبد اهلل بن عمر الصقهان ،وحممد عبد اهلل
الشويعر ،مراجعة الدكتور فهد سلطان السلطان.
 قوة الذكاء الكالمي ،توين بوزان.
كلامت يف التعامل ،عبد الرمحن عبد اهلل اللعبون.

ٌ
 كن مرنا واصفح عن اآلخرين ،فريد مناع.
 كيف أقنع أبنائي باحلوار الناجح؛ للدكتور حممد فهد الثويني.
 كيف تتحدث فيصغي الصغار إليك ،وتصغي إليهم عندما يتحدثون ،ألديل
فابر ،وإيلني مازلش ،تعريب فاطمة عصام صربي.
 كيف ختتار موضوع اخلطبة ،إبراهيم بن حممد احلقيل ،جملة البيان ،العدد .226
 كيف تريب أبناءك يف هذا الزمان ؟ د .حسان شميس باشا.
 كيف تصبح قارئا متمرسا ،جايل كلوبفل.
 كيف تعمل أكثر يف وقت أقل ،كريي جاليسون.
 كيف تقتل خوفك من مواجهة اجلامهري؟ تشونيس م .ديبيو.
 كيف تقدم عروضا قوية ومؤثرة؟ حممد عبد اجلواد.
 كيف تكسب األصدقاء وتؤثر يف الناس؟دايل كارنيجي.
 كيف تكون عمل ًيا ،مرتجم ،نرش دار املؤمتن ،وغريها.
 كيف تكون حمبوبا؟ عيل العمري.
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 كيف تنجز أكثر يف وقت أقل 773 ،وسيلة وحيلة ملساعدتك عيل رفع معدل
اإلنتاج والتغلب عىل عادة التأجيل ،تأليف روبرت بودش ،ترمجة منال
مصطفى حممد.
 كيف تنجز عملك يف أقل وقت؟ مصطفى كريم.
 كيف تنمي قدرتك عىل حتفيز اآلخرين ،فوز عبد اللطيف كردي.
 لغة اجلسد ،كيف تقرأ أفكار اآلخرين من خالل إيامءاهتم ،آلل بيز ،تعريب
سمري شيخاين.
 لقاء اجلامهري ،د .أكرم رضا.
 ملحات يف فن احلوا ر ،حممد حممد بدري ،جملة البيان ،األعداد .16 ،11 ،11
 ما حتت األقنعة ،للدكتور حممد بن عبد اهلل الصغري.
 ماذا تقول كي حتصل عىل ما تريد ،ديب سوسامن.
 مشكالت تربوية يف حياة طفلك ،ملحمد رشيد العويد.
 معجم اللغة العربية املعارصة ،د أمحد خمتار عبد احلميد عمر.
 معيار تصحيح األخطاء ،عبد اهلل املسلم ،جملة البيان ،العدد .732
 من أشكال احلوا ر ،د .نارص بن سليامن العمر.
 من فنون التعامل ،حممد بن رسار اليامى.
 من فنون التعامل األرسي ،د .نارص العمر.
 من مهام املربى الفعال التحفيز ،يوسف حممود.
 مهارات االتصال لإلعالميني الرتبويني والدعاة ،د .حممد منري حجاب.
 مهارات التواصل مع األوالد ،كي تكسب ولدك؟ د .خالد بن سعود احلليبي.
 مهارة اإلدارة الذاتية الناجحة ،د /إبراهيم القعيد.
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 مهارات القراءة الرسيعة ،جوبيس ترييل.
 موضوعات خطبة اجلمعة ،الشيخ عبد الرمحن بن معىل اللوحيق.
 موقع املنرب .www.alminbar.net
 نظم بيتك يف ساعة ،أمحد حممد عيل.
 نموذج ملرشوع مقرتح للتمويل ،مركز التميز للمنظامت غري احلكومية باألردن.
 ورشة عمل "بناء القدرة املؤسسية للمنظامت غري احلكومية" ،عبد اهلل أبو
العطا.
 وميض من احلرم  ،للشيخ سعود الرشيم.

708

u

u

707

u

708

k
 هذا الكتاب

5

 اإلهداء

6

 ثالث وثالث

7

 املقدمة

8

 فضل الدعوة إىل اهلل

21

 متوالية األجر اهلندسية

26

 فن إدارة الذات

12

 رأساملك

12

 إحصائية دقيقة تبني أمهية العمر واحلرص عليه

33

 ما معني إدارة الذات؟

33

 كيف تتعامل مع نفسك

33

 أمور تساعدك عىل تنظيم وقتك

14

 معوقات تنظيم الوقت

14

 خطوات تنظيم الوقت

13

 كيف تستغل وقتك بفعالية؟

11

 قواعد يف إدارة الوقت

13

 إدارة األهداف

05

 تصنيف األهداف

04

710
 معوقات إنجاز األهداف

03

 إدارة األهداف ومفهومك للنجاح

01

 أمهية حتديد األهداف

03

 املفاتيح السبعة لتحقيق األهداف

05

 إدارة املهامت

54

 أمهية الدقيقة

53

 فقه إدارة املواعيد

443

 ضغط الوقت

441

 طرق توفري الوقت

445

 مضيعات األوقات

444

 كيف تنجز أكثر يف وقت أقل

435

 نظم بيتك يف ساعة

400

 فن التعامل مع الناس

405

 قواعد ثابتة يف التعامل

434

 أساليب التعامل مع الناس

433

 فن التغافل

455

 املدح  ،أنواعه وضوابطه

453

 فن التعامل مع اآلباء واألمهات

451

 القواعد املمثىل للتعامل مع الوالدين باحلمسنى

451

 وصايا يف فن التعامل مع الوالدين

413

 فن التعامل مع الزوجة

440

711

u
 عالقة الرجل بأهله بعد الزواج

431

 فن التعامل مع الزوج

430

 فن التعامل مع األبناء

415

 فوائد احلوار مع األوالد

411

 فن التعامل مع أخطاء اآلخرين

414

 كلنا عندنا عيوب

410

 كيف تعطي نصيحة؟ تفنن يف نصيحتك

411

 فن معاجلة األخطاء

451

 بعض القواعد املهمة يف معاجلة األخطاء

450

 ضوابط تصحيح األخطاء

413

 من األساليب النبوية يف التعامل مع أخطاء الناس

355

 أخطاء يف عالج األخطاء

340

 فن حتليل الشخصيات والتعامل معها

433

 أنواع الشخصيات

304

 كيف تكون قوي الشخصية؟

311

 فن الرتويض :كيف تتعامل مع املشاكسني

354

 كيف تكون شخصية حمبوبة؟

354

 فن االستيعاب

478

 مواقف يف االستيعاب من القرآن وسرية النبي

وأصحابه

351

 تفاوت القدرة عىل االستيعاب

313

 االستيعاب اخلارجي والداخيل

311

718
 فن التواصل مع اآلخرين

317

 مهارات االتصال الشخيص التسع

141

 االستامع ودوره يف إنجاح التفاهم واحلوار

111

 قواعد يف فن املحادثة مع اآلخرين

135

 أخطاء يف أدب املحادثة واملجالسة

131

 فن التعامل مع النقد

111

 فن اإلقناع

154

 فن احلوار

378

 فن الذوق

518

 قواعد عامة

040

 مالحظات يف الذوق ينبغي عىل الدعاة مراعاهتا

041

 أدب اهلاتف اجلوال

035

 مواقف يف الذوق حيكيها األستاذ عباس السييس

011

 فن اإلعداد واإللقاء

585

 ما هي جماالت اإللقاء؟

011

 صفة خطبة النبي

055

 االستشهاد بالقصة يف اخلطبة

055

 كيف ختتار موضوع اخلطبة

014

 ضوابط وقواعد ملوضوعات خطبة اجلمعة

354

 وصايا للخطيب

344

 اخلطيب ومجهوره

341

u

714

 مهارات اإللقـــاء

335

 كيف تصل إىل الفصاحة؟

305

 مهارات حتسني الذاكرة

331

 كيفية كرس حاجز اخلوف وتنمية الشجاعة والثقة بالنفس

331

 حماذير ينبغي للخطيب أن يتجنبها

313

 عيوب اخلطبة

354

 ضوابط يف إلقاء الكلامت الرسيعة أو القصرية املعروفة بـ (اخلاطرة)

313

 تنسيق املحارضات

153

 فن القراءة

807

 املهارات الالزمة للقراءة

145

 ملاذا جيب أن تنمي مهارات القراءة لديك؟

141

 القراءة بقلب

140

 جماالت القراءة بقلب

144

 فن القراءة الرسيعة

141

 كيف تطور مهاراتك يف القراءة؟

133

 كيف تستوعب أثناء القراءة الرسيعة؟

131

 فن مجع التربعات

847

 نموذج ملرشوع مقرتح للتمويل

114

 إسرتاتيجية ناجحة يف مجع التربعات

104

 فن اإلصالح بني الناس

854

 من ميادين اإلصالح

130

713
 قضايا يرشع فيها اإلصالح وقضايا يمتنع فيها اإلصالح

114

 بعض رشوط الصلح بني املتخاصمني

113

 األهداف العامة ملريد اإلصالح والثامر املرجوة

111

 آداب وصفات الساعي املصلح والوسيط

110

 املهارات التي حيتاجها املصلح

115

 خطوات السعي يف اإلصالح ومراحله ومتطلبات كل مرحلة

111

 املراجع

888

 الفهرس

807

~

715

u

F

717

F

