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  اتخاذ القرار وحل المشكالت
التخاذ القرارات السميمة في حل المشكالت يجب القيام بالتفكير المنيجي في سبيل الوصول لمحل ، فبداية يجب 
تحديد نوع المشكمة ، إذا كانت مشكمة نظم أو مشكمة إنسانية ، أو مشكمة اقتصادية . و ىناك في العموم عدة 

ت ، فمن ىذه األسباب مثاًل تعدد األىداف أسباب لوقوع المشكمة تنبع من خصائص كل نوع من أنواع المشكال
وتعارضيا وىو ما يجعل من االنحياز إلى تحقيق ىدف دون آخر أمرًا صعبًا ، وىناك محدودية الموارد التي 

المختمفة ، وىناك  االستخدامتكون سببًا في ظيور مشكمة في كيفية توزيع تمك الموارد المحدودة عمى أوجو 
نتيجة تداخل عوامل مختمفة ومتداخمة مما يجعل من الصعب تفكيكيا وحصرىا ، المشاكل التركيبية وتحدث 

إضافة إلى الغموض النسبي لألسباب والمحدودية النسبية لممعرفة بتمك األسباب التي أدت إلى وقوع المشكمة . 
النظر إلى : أوال إدراك المشكمة ، ظيور أعراض مرضية يمفت  عممي لتحميل المشكالت يتمثل في أسموبوىناك 

وجود خمل في يستوجب التحميل وسرعة الدراسة . أي أن آلية تحميل وحل المشكالت تبدأ بناء عمى ظيور 
مظاىر خمل يستوجب االنتباه، أن تعريف المشكمة ىو وجود انحراف عما ىو مخطط . ومثمما تدرك األم بوجود 

رة ،كذلك يدرك الفرد أن بوادر مشكمة معينة مشكمة لطفميا عند ظيور أعراض مرضية لو مثل ارتفاع درجة الحرا
ستموح في األفق فتبدأ بتحميميا والتعامل معيا، وأىمية الخطوة األولى تكمن في أن عدم االىتمام باألعراض و 

بالتالي عدم إدراك المشكمة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة تتمثل في عدم قدرة اإلدارة عمى التعامل مع المشكالت 
ا لم تستعد ليا جيدًا . ثانيا تعريف المشكمة ، فالتعامل مع أعراض المرض مثال ال يؤدي إلى المحيطة ألني

الشفاء التام من المرض ، كذلك ىي المشكالت ، ويمكن تحديد المشكمة عن طريق تتبع أسبابيا وظروف 
عن طريق ىذا المنيج حدوثيا ومعدل تكرارىا وصوال إلى األسباب الحقيقية التي أدت لظيور أعراض المشكمة ، و 

يمكن تحديد المشكمة الحقيقية تحديدًا دقيقًا ويجب في ىذه المرحمة وضع إطار زمني لحل المشكمة والبدء في 
تنفيذ الحمول المقترحة . وذلك عن طريق جمع المعمومات الضرورية حول المشكمة ،وتحميل المعمومات المتاحة ، 

وتقيميا لمعرفة األنسب ، ثم تطبيق البديل األنسب ، وفي النياية ثم وضع البدائل الممكنة في ضوء الموارد 
يجب تقييم النتائج لمعرفة مدى النجاح في حل المشكمة . ان عمميات اتخاذ القرار قد تكون ميمة صعبة جدًا ، 

قوم ومن أصعب الميام اإلدارية خاصة إذا كانت قرارات تتعمق بمواضيع حاسمة ويترتب عمييا نتائج كبيرة ، وت
عمى تحديد الخيار األنسب واختياره لمعالجة الموضوع الرئيسي وليس ىوامش المشكالت ، ولذلك تتطمب 

عمميات اتخاذ القرار العناية والتأني في جميع مراحميا ، بدءا من تحديد المشكمة الرئيسية و مرورًا بدراسة الحمول 
ئج . فالقرارات الصحيحة والسميمة العممية ال تخرج من واختيار األنسب منيا ، وحتى متابعة الحمول وتقييم النتا

  .والتسرع ، بل من التعقل والمعرفة والحكمة التي تأتي بالدراسة المتأنية االرتجال
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  اتخاذ القرارتعريف 
 

معينة األفعال البشرّية سواًء الفردية منيا أو الجماعية ما ىي إال سمسمة من القرارات التي يتم اتخاذىا في أوقات 
لتحقيق األىداف، وعمى الرغم من اختالف نوعيات القرارات ودرجة أىميتيا إال أّن اتخاذ القرار الخاطئ يؤثر 
سمبًا عمى مجريات الحياة، ومع أّن اكتساب الميارات عن طريق التعمم أمر مطموب، فإّن ميارة اتخاذ القرار 

في اتخاذ القرار، خاّصًة في األمور التي تتعّمق  تكون عن طريق الخبرة العممية واالعتماد عمى منيج واضح
باألعمال وحّل المشكالت الطارئة. بحث عن اتخاذ القرار تعريف اتخاذ القرار ُيعرف اتخاذ القرار عمى أنو 
العممية التي يتم خالليا االختيار بين عدة بدائل لحل المشكالت أو التمييز بين الصواب والخطأ، وذلك بعد 

تنفيذ كل بديل والنتائج المترتبة عميو، ويمكن القول إّن القرار ىو عممية إكراه عمى تنفيذ اإلرادة دراسة كيفية 
العقمية؛ حيث يمكن أن يكون عمى غير ىوى النفس ولكن من الضروري القيام بو، كما ينبغي التفرقة بين القرار 

يعتمد في الكثير من األوقات عمى الحدس العممي والقرار الشخصي، فاألخير ال يفترض السموك العاقل دائمًا و 
والميل الشخصي، بينما تنتفي تمك الصفات عن القرارات العممية. خطوات اتخاذ القرار تبدأ عممية اتخاذ القرار 
عادًة بمالحظة المشكمة، وفي تمك المرحمة يجب التدقيق في أسباب المشكمة ومدى أىمية حميا؛ حيث إّن فيم 

اعد عمى طرح الحمول المناسبة والقدرة عمى االختيار بين بدائل عقالنية وواضحة، المشكمة بدقة وعمق يس
ويتطمب األمر جمع كل البيانات المتعمقة بالمشكمة وجذورىا، ومن خالل تمك البيانات إلى جانب الوعي 

عتماد واحدًا باإلمكانات المتاحة يمكن وضع عدة حمول الختيار األنسب من بينيا، وتبدأ المرحمة العممية من ا
من تمك الحمول والبدء في تنفيذىا، سواء شخصيًا أو بتوكيميا إلى أحد من يممكون ميارة التصرف، وفي تمك 

الحالة يجب إعطاء الصالحيات لمتعامل بمرونة وترك مساحة لإلبداع في إطار الحل المقترح. أخيرًا تأتي مرحمة 
المشكمة الخطوات التي تنّفذ عمميًا ومدى فاعميتيا، فمن خالليا  المتابعة، وىي التي ُيراقب فييا المسؤول عن حلّ 

يمكن تبيان صحة االختيار من عدمو. سمبيات اتخاذ القرار المجامالت من أكثر السمبيات التي تشوب عممّية 
اتخاذ القرار في الدول العربية، يجب الحرص عمى منع مجاممة األشخاص عمى حساب العمل أو الحياة 

ن عواقب تمك األفعال تكون ضارة في كل األحوال، كذلك تغميب العواطف رغم معرفة عدم صحة الشخصية أل
القرار يؤّدي إلى مسارات سيئة لمغاية خاّصًة فيما يتعّمق بالقرارات الشخصية واألسرية، كما أّن العديد من 

ّية؛ وىو األمر الذي يؤّدي إلى األشخاص ُتصيبيم حالة من الترّدد عند البدء في تنفيذ القرار العتبارات عاطف
 .الفشل
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 كيفية اتخاذ القرار الصائب

  
القرارات وصياغتيا بالشكل الصحيح لتكون تمك القرارات  اتخاذالقرار حياة كل إنسان تبنى عمى عممّية  اتخاذ

ىي الطريق األنسب لمشخص ، وىذه القرارات أحيانًا تكون مصيرّية أو نقطة تغيير ، فيجب أن يالحظ  المتخذة
اإلنسان جميع األفعال التي يفعميا ويتّطمع دائمًا إلى تصحيح األمور التي تقع عمى عاتقُو ، فعندما تجد شخص 

أن يكمل دراسة معّينة ىي لحظة  أو مثال يريُد شخص اتخاذهيريد الطالق ىو قرار مصيري يجب الحذر في 
القرارات الصائبة  اتخاذتغيير تقع عمى عاتقُو فيي قرارات مصيرّية تبقى مع اإلنسان لمدى الحياة ، فعممّية 
القرار الصائب  اتخاذ: كيفّية  تحتاج إلى عّدة أمور كي تكون القرارات ناجحة في حياة اإلنسان ومن ىذه األمور

جميع القرارات المختمفة مع بعضيا البعض ووضع معيار يميق بالمبادئ التي يمتمكيا ىي عممّية ت وضع اإلطار
كّل شخص ، فمبادئ اإلنسان ىي أىم األمور الموجودة في حياتِو فاإلنسان الذي ال يمتمك مبادئ ىو ال يمتمك 

ل ىذا القرار يزيد حياة ومنيجّية حياة ، فيجب أن يضع كّل شخص عّدة أسئمة وىل ىذا القرار يالئمني ؟ ، وى
من الخطوات التي أسير عمييا ؟ ، أو ىل ىذا القرار يساعدني في تحقيق أىدافي ؟ ، وبعد أن يسأل اإلنسان 

آراء اآلخرين ولكن يجب أن يعمم أّنيا مجّرد قرارات ال أكثر ،  االعتبارنفسُو ويجمس مع نفسُو قمياًل ويأخذ بعين 
القرار السميم والصحيح . التفكير والتأّمل ىي من أعظم األمور التي  اتخاذ فينا يصل اإلنسان لنقطة البداية وىي

يجب أن يدرسيا اإلنسان بنفسِو وىي أن يفّكر في القرارات التي يفعميا ، فالتأّمل يفتح العامل عمى مصراعيِو وقد 
ن أن يتخّيل يكون ىناك معمومات قميمة ولكن نظرة اإلنسان تختمف من شخص إلى آخر فميس ىناك مانع م

اإلنسان حياتُو بعد أن يّتخذ القرار الذي أصبح بين يديِو ليشعر بقيمة القرار إذا كان صائبًا أو غير صائب ، 
القرار األّولي ليس من العيب أن يفّكر اإلنسان بالقرار المصيري الذي سيواجيُو وأيضًا ليس  اتخاذوبعد عممّية 

ختمف مع مبدأ معّين أو أّنُو قد يؤّثر سمبًا عمى حياة اإلنسان ، ومنطمق من العيب أن يتراجع عن القرار ألّنُو ي
القرار ألّن في العجمة الندامة وفي التأّني السالمة . دراسة  اتخاذالتفكير يأتي من باب الصبر والتأّني في 

، فمن الجميل أن الخطأ والصواب  احتماليةالموضوع المفاىيم التي قد يمتمكيا اإلنسان قد تكون محدودة وفييا 
تبحث عن الموضوع التي تريد أن تّتخذ فييا القرار فمثال تريد أن تدرس مينة اليندسة المعمارّية أو غيرىا من 

العموم ، يجب أن يبحث الشخص في كّل األمور المتاحة في الزمان الذي يعيش فيو وأيضًا المكان ، فابحث عن 
االتيا ومستقبميا ، ولكي يكون ىناك دراسة لمموضوع يجب أن اإلنترنت عن موضوع اليندسة المعمارّية ومج
من الخبرات السابقة في كّل ماضي عند اإلنسان ىناك  االستفادةيكون ىناك سؤال واستفسار ومناقشة وتأّمل . 



 7صفحة  كتاب كيف نربي المتميزين ؟
 

أمور عّدة قد طرقت باب ماضيِو فحياة اإلنسان يجب أن ال تكون بالطريقة الرجعّية أي يفّكر في الماضي ويترك 
من الماضي دروس وحكمة وعبر من  أجعللمستقبل الذي ىو حالّيًا متاح لمجميع ، ولكي يكون قرارك صائبًا ا

اليوم الذي تعيشُو ، فالماضي كمرآة السيارة تنظر لماضيك لكي تعرف ما كنت تفعل ، فالحياة ىي عبارة عن 
خطأ اإلنسان في أمر معّين إذا لم دروس والكثير من ىذه الدروس تتكّرر في كل إنسان فميس من العيب أن ي

يكن قد جّربيا ، ولكن العيب أّنَك أخذت الدرس من قبل وأخطأت مّرًة أخرى ، فدائما تطّمع لممستقبل وخّطط 
القرارات لكثرة  اتخاذبحكم التجارب التي مّرت عميك . ال تخاف من القرارات الكثير مّنا قد يقع في حيرة كبيرة في 

كثيرة المتاحة لمشخص فإن نظر اإلنسان ليا بالطريقة اإليجابّية لكثرة الفرص بدال من حيرة القرارات والطرق ال
اإلنسان السمبّية الذي يقول ال أعرف ماذا أفعل فيناك طرق كثيرة فيذه نظرة سمبّية ويجب أن يقول ىناك طرق 

كان يممك القرارات الصائبة  كثيرة وأنا من يحّدد الطريق الذي أريده ، فكل إنسان ناجح في حياتِو ىو شخص
والصحيحة . كن أنًت صاحب القرار شاور الجميع في موضوع معّين فيي من األمور التي يتعّمم فييا اإلنسان 

الحكمة واجمع ىذه اآلراء وادرسيا بعناية فائقة ولكن عندما تّتخذ القرار كن أنَت صاحب القرار حّتى تتحّمل 
  .الناجح في حياتوِ  ارات إن كانت صحيحة أو خاطئة ىي من تصنع اإلنسانالقر  اتخاذنتيجة قرارك ، فتحّمل 

 

 

 : طرق اتخاذ القرار
الحاجة إلى القرار يحدث أحيانًا أن يوضع الشخص في وسط تساؤالت كثيرة وخيارات عّدة، يخرج منيا في 

النياية بقرار واحد صحيح، وىنا يقع الشخص في الحيرة والشّك، أي القرارات ىو األنسب أو األصح؟ ِلَم َلْم أقم 
رىا من التساؤالت التي تجول في خواطرنا بذلك؟ أو أفعل ذاك ىل ما سوف أفعمو ىو القرار السميم، ىذه وغي

وخواطر من حولنا لنتوصل إلى القرار المناسب في موقعنا الحالّي من المسؤولّية. يندم البعض عند اتخاذ القرار 
في مواضع شّتى في حياتو، فاّتخاذ القرار المناسب ليس أمرًا سياًل فيو يتطّمب التفكير العميق، والتحميل الجّيد 

ميع المعطيات، وأيضًا إبعاد كّل ما لو مخاطر أو أي سمبّيات عمى المدى البعيد. ماذا تعني جممة المسبق لج
اّتخاذ القرار؟ ولماذا نحتاج إلى ذلك؟ تختمف المجاالت أو القضايا التي نحتاج إلى تحقيق أمر ما فييا والوصول 

ا، ىذا ىو المعنى الحرفّي الّتخاذ القرار، كأن إلى ما نريده، أو من الممكن أن َنِحْل مشكمة قد تواجينا في حياتن
تنتيي من المرحمة الثانوّية وتستعد لمدخول إلى الجامعة التي تريد أو عند شراء سيارة جديدة أو حتى قرار إجراء 

عممّية جراحّية لشخص يعني لك الكثير، حتى عند حدوث حاالت الطالق فيي من أكثر القرارات الصعبة 
د تؤّثر عمى الجميع من حولك، ىناك نوع آخر من األمور الحياتّية التي ال تحتاج إلى وقت أو والمصيرّية إلى ق
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جيد أو أّي أبعاد سمبية فالقرارات الالزمة بسيطة كاختيار مكان التسّوق أو تناول وجبة شيّية في مطعم ما. طرق 
قصير أو حتى عند تعرضك  (: تعني في حال اضطررت الّتخاذ قرار في وقتٖ×ٕٗاّتخاذ القرار قاعدة )

دقيقة( ٕٗثانية( أو ( ٕٗلموقف جعمك تستشيط غيظًا، عميك أن تيدأ و تعطي لنفسك مجااًل لمتفكير في حدود )
ساعة(، فال يجب أن تَُتَخْذ القرارات المصيرّية تحت تأثير القمق أو التوّتر أو أّي مؤّثر خارجّي، فيتشّوش ٕٗأو )

تمييز بين الصواب والخطأ. ال تعتمد عمى عاطفتك فقط في اتخاذ القرار، فالقرار العقل وتصبح غير قادر عمى ال
السميم َيدِمج ما بين القمب والعقل. حافظ عمى مبادئك األساسّية والقيم الموجودة لديك وال تتخّمى عنيا عند اتخاذ 

ان ذا فائدة لك. استشر من ىم أّي قرار . بعض القرارات تعتمد عمى الوقت، فكّمما اتخذت قرارًا في وقت أقصر ك
يجاد األجوبة عمى جميع  حولك من ذوي الخبرة والعمم لالطالع عمى ما يخفى عميك من وجيات النظر وا 

واّتخذ القرار المناسب األقّل تساؤالتك. استعد ألّي خطأ سيحدث، وتوّقع جميع االحتماالت السّيئة الممكن حدوثيا 

 حّمل المسؤولّية واالعتراف بالخطأ اّتخاذ القرار المناسب، وتخطورة. 
 .يساعدان عمى تصحيح األخطاء وتطوير الذات

 

 :وسائل اتخاذ القرار

اّتخاذ القرار عممّية اّتخاذ القرارات ترتبط بشكل تام مع حل المشاكل المختمفة، فغالبًا ما يتّم اّتخاذ القرار لحّل 
بعض المشكالت الحاصمة في العمل مثاًل، وعممّية اّتخاذ القرار تعتبر مسألة تممك أبعادًا عديدة، وتعتمد عمى 

. وسائل اّتخاذ القرار دراسة الوضع بشكل عام: وفي ىذه الخطوة عّدة خطوات رئيسية والتي سيتم ذكرىا بالتفصيل
يتم جمع المعمومات التفصيمية عن كافة األمور المتعمقة والمؤثرة أو المتأثرة بموضوع القرار. تحديد المشكمة: عن 

د وصياغة طريق دراسة الوضع كما ذكر سابقًا، ويتّم تحديد المشكمة المتعمقة بأمر موضوع القرار، فيتّم تحدي
المشكمة بشكل دقيق وسميم، وذلك لضمان نجاح القرار بعد اعتماده. تحميل المشكمة: بعد تحديد المشكمة تأتي 

خطوة تحميميا، من خالل معرفة أسبابيا وآثارىا وتوضيح ماىّية العالقة بينيا. وضع الحمول: في حال تم تحديد 
حمول مختمفة ومناسبة لحل المشكمة، من خالل فتح المجال  المشكمة وأسبابيا وآثارىا، تأتي مرحمة اقتراح عدة

أمام الحمول الممكنة ألّي مشكمة، ثّم دراسة كل حّل من ىذه الحمول عمى حدة، ومعرفة النقاط اإليجابّية والسمبّية 
ل ليا. اختيار الحل األفضل: بعد المقارنة بين الحمول التي تم وضعيا في السابق، يتّم اختيار الحل األفض

واألنسب لممشكمة وموضوع القرار والظروف المختمفة المحيطة بو. تنفيذ القرار: بعد تحديد الحل المناسب، 
األطراف المختصة، ويتّم ذلك بعد إعالم كافة المعنيين  أويوضع الحّل مكان حّيز التنفيذ، من خالل األفراد 

اق زمنّي محّدد لمتنفيذ. تقييم القرار: بعد وضع بالحّل األفضل، وبعد تحديد الخطوات العممّية الالزمة ضمن نط
الحّل المقترح لمتنفيذ، من الضروري القيام بدراسة مدى كفاءة الحل في تقديم العالج األنسب لممشكمة، فيذا ىو 
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بدياًل تقييم القرار الذي بناًء عميو يتّم التأكيد عمى إمكانية االستمرار باتّباع ىذا الحل وتنفيذه أو تنفيذ خيار آخر 
عنو. أىمّية المعمومات الّتخاذ القرار بعد سرد الوسائل والخطوات الميمة لعميمة اّتخاذ القرار، يتضح أن 

المعمومات المتوفرة في مرحمة تحميل الوضع، ىي المرتكز األساسّي لمخطوات التالية، وبالتالي تعتبر العامل 
ت ىذه المعمومات واضحة ودقيقة وشاممة لجميع جوانب الرئيسي الّتخاذ القرار المناسب والصحيح، وكّمما كان

موضوع القرار، كّمما أّدى ذلك إلى مساىمتيا الفعالة في الوصول لمقرار المناسب بسرعة وضمن الوقت الزمني 
ت المختمفة، يجب أن يتوفر فييا ما يمي: بيانات مفصمة عن االمحّدد.، ولتكون المعمومات مدخل الّتخاذ القرار 

بموضوع القرار. تحديد المشكالت المختمفة بطريقة دقيقة توضح أسبابيا وآثارىا. اقتراح  المتعمقةوانب كافة الج
 .وتقديم مجموعة من الحمول لممشكالت المختمفة، وتوضيح السمبّيات واإليجابّيات لتمك الحمول

 

 :إستراتيجية حل المشكالت 
المشكمة ىي موقف سّيئ ما يتعرض لو اإلنسان نتيجة لظروف معّينة، وتعرف أيضًا بأنيا: حالة غير طبيعية 

تحيط بالشخص في وقت معين، أو تمتد لتغطي فترة زمنية، وعميو أن يحاول إيجاد الحمول المناسبة ليا، 
رجة تأثيرىا وفقًا لمعوامل المؤدية وتختمف مسببات المشكالت بناًء عمى طبيعة البيئة المحيطة بيا، وتختمف د

ليا، ومن الممكن أن يستفيد الشخص من أي مشكمة يتعرض ليا، حتى لو نتجت عنيا بعض النتائج السمبية؛ 
ألنيا تساىم في مساعدتو عمى تدارك المشاكل التي تشابييا، وتمكنو من حل أي مشكمة قد تصادفو في 

ريقة أو الوسيمة التي تساىم في حل المشكالت التي يتعّرض ليا حل المشكالت ىي الط إستراتيجيةالمستقبل. 
اإلنسان، وتعرف أيضًا بأنيا: السموك، أو الفعل، أو القرار الذي يتخذه الفرد حول المشكمة التي تواجيو، ويساعده 

 راتيجيةإستذلك في وضع الحل المناسب ليا، طالما أنيا ال ترتبط بأي أمور قانونية، أو قضائية، ولكل مشكمة 
التي تتناسب معيا، حتى تعتبر خطوة أولى في الوصول إلى  اإلستراتيجيةمعينة لحميا، ويجب أن يتم اختيار 

الحل، الذي يساىم في إنياء وجود المشكمة. أنواع االستراتيجّيات توجد مجموعة من األنواع الخاصة 
المحاولة ىي محاولة تطبيق حمول مقترحة  إستراتيجيةباالستراتيجيات التي تساىم في حل المشكالت، ومنيا: 

لممشكمة، وقد تكون المحاولة خاطئة، أي ال تنجح في الوصول إلى الحل، لذلك تتم المحاولة مجددًا، حتى تنجح 
عمى مجموعة من  اإلستراتيجيةإحدى المحاوالت في الوصول إلى الحل الصحيح لممشكمة، ويعتمد تطبيق ىذه 

حتماالت المقترحة لحل المشكمة. اختبار مبدئّي لكل احتمال، لمتأكد من مدى الخطوات، وىي: وضع كافة اال
قدرتِو عمى الوصول لمحل المناسب. حصر المحاوالت المتوقع نجاحيا في عدد معين. تخمين الحل الذي سيتم 

التبسيط، تساىم في تحويل طبيعة المشكمة من التعقيد إلى  إستراتيجيةالتبسيط ىي  إستراتيجيةالوصول إليو. 
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حتى يسيل تقبميا من قبل الطرف، أو األطراف الذين يعانون منيا، فكمما تم تقسيم، أو تبسيط المشكمة ألقسام 
عمى مجموعة من الخطوات،  اإلستراتيجيةبسيطة، كمما صار الوصول إلى حميا سياًل، ويعتمد تطبيق ىذه 

ألقسام البسيطة منيا، عن طريق متابعتيا في بداية وىي: التفكير الدقيق بالمشكمة، وتحديد عوامل حدوثيا. حل ا
المشكمة. بعد التأكد من حل جزء من المشكمة، عندىا يبدأ العمل الفعمي عمى حميا كميًا. التمكن من الوصول 

ترتبط بالتفكير العقمي، الذي يعتمد عمى  إستراتيجيةالتفكير اإلبداعي ىي  إستراتيجيةإلى الحل المناسب ببساطة. 
بأنيا شاممة، أي تساىم في عالج المشكمة  اإلستراتيجيةاإلبداع في الوصول إلى حمول لممشاكل، وتتمّيز ىذه 

باالعتماد عمى كافة العناصر، واألدوات التي تساعد في حميا، وتعتمد أيضًا عمى ابتكار طرق جديدة لحل 
عمى الخطوات التالية: التفكير بكافة تفاصيل المشكمة. النظر إلى  اإلستراتيجيةىذه المشكالت، ويعتمد تطبيق 

المشكمة بمنظور جديد، ومن الممكن االعتماد عمى رأي، أو تجربة شخص آخر. محاولة إيجاد طريقة جديدة 
 .لحل المشكمة القائمة. وضع مجموعة من الحمول اإلبداعية، الختيار الحل المناسب منيا

 

 :حل المشكالت في التدريس طرق 
مقدمة التدريس إحدى أىّم وأرقى المين اإلنسانّية عمى اإلطالق فبيا تتطّور الشعوب، وترتقي األمم، وكمما كان 

النظام التدريسّي قوّيا متينا مواكبًا لمعمم والثقافة ممارسًا لمفكر الحّر والتفكير اإلبداعّي، كانت مخرجات ىذا النظام 
مضيفا ألمتو المزيد من العموم واآلداب. والتدريس مينة تعميم جيل واعي مثقف قادر عمى الخمق واإلبداع 

الطالب من مرحمة التمييدّي والروضة حّتى التعميم الجامعّي، والدراسات العميا، مرورًا بالتعميم المدرسّي بكاّفة 
إّما  صفوفو، والمشكالت أمر متوّقع فيو كأّي عمل وظيفّي، خاّصة أّن التعامل يكون عادة مع فئات عمرّية

أطفال، أو مراىقين، أو شباب مندفع في مقتبل العمر، والعمل عمى حّل المشكالت إحدى مّيزات التفكير 
اإلبداعّي وىي من الميارات العميا في التفكير. أثناء التدريس قد يواجو المعمم أو المعممة مشكالت متنّوعة إّما 

م أو المعممة أن يمتمك ميارة حّل المشكالت بكاّفة مع الطالب أو بين الطالب بعضيم البعض؛ لذلك عمى المعم
أنواعيا، إّما بإنياء المشكمة جذرّيا أو بتخفيف حّدتيا أو بإيجاد حمول بديمة. طرق حل المشكالت في التدريس أن 
يمتمك المعمم/ة الميارة التامة لحّل المشكالت وعادة ما تكون من خالل مطالعة كتب متعمقة بفن حل المشكالت، 

ن خالل حضور دورات أو ورشات عمل لمتنمّية الذاتّية. أن يتعامل المعمم/ة مع المشكمة عمى أّنيا وضع وم
طبيعّي في أي بيئة ويمكن تداركيا وليست مصيبة قدرّية ال يمكن مواجيتيا. أن يتفّيم المعمم/ة أسباب المشكمة، 

الشخصّية. إذا كانت  واإلىانةبالعنف، والتيديد، ودوافعيا، ونتائجيا، بعيدًا عن التعامل التقميدّي مع المشاكل 
المشكمة بطريقة تدريس المادة نفسيا فعمى المعمم/ة أن يدرك أّن التعميم عبارة عن عممّية تشاركّية بين الطالب 

تاحر والمعّمم، وأّن طريقة التعميم التمقينّي انتيت، وعمى المعمم أن يبدأ بتد ة يس الطالب بطريقة التعّمم النشط وا 
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فرصة لمطالب أن يكون جزءا من العممّية التدريسّية. إذا وجد المعمم أّن ىناك مشكمة في استيعاب فكرة معيّنة أو 
قانون رياضّي فعميو أن يشرح ذلك بطريقة مختمفة من خالل األلعاب التعميمّية أو البحث أو التقرير أو المسرحّية 

دريسّية فعمى المعمم أن يكسر جمود الحصة الفصمّية من خالل عمل التعميمّية. إذا كان ىناك ممل من العممّية الت
بعض التمارين أو القيام بنشاط خفيف ال يتعدى بضع دقائق. عمى المعمم أن ينّوع بأسموب عرضو لمماّدة 

ومّرة التدريسّية وكذلك أسموب طمب الواجبات المنزلّية فمّرة يكون الواجب المنزلّي أسئمة ومّرة عمل بحث أو تقرير 
أخرى تجربة أو قّصة مكتوبة أو مصّورة وغيرىا من األفكار لمقضاء عمى مشكمة الممل والروتين لدى الطالب 

التي تدفعو لمتيّرب من أداء الواجب أو نقمو من أحد أصدقائو. عمى المعمم أن يتعامل مع كل طالب كأّنو صّف 
ب من تمييز أحدىم عمى أقرانو. التدريس مينة متواصمة دراسّي بحّد ذاتو؛ ليتجّنب بذلك مشاكل الغيرة بين الطال

 .وكذلك مشكالتيا فما عمى المعمم/ة سوى اإليمان بقدسّية رسالتو حّتى تسيل أمامو أعتى المشكالت
 

 طرق حل المشكلة 

 

في كثير من األحيان نعاني من المشكالت التي تتراكم في حياتنا ، وال نجد ليا أي طريقة لمحل ، ولكن في 
الغالب يكون ىناك بعض الطرق التي نرتئي إلييا في بعض المواقف الصعبة التي تحتاج إلى تفكير ، وعالج 

تقل ، وحتى في األوقات الصعبة ،  سريع لممشكمة ، بدون حصول أي مضاعفات عمى المشكمة ، فال تزيد ، وال
نحتاج في معظم األوقات إلى تصرفات حكيمة ، تكون ناتجة عن وعي ، وقدرة عقمية واسعة ، من أجل 

: تعتبر طرق حل المشكالت من أىم القضايا  الحصول عمى حل جيد ، وأمن لممشكمة . طرق حل المشكالت
معة ، فيجب أن يتعمم اإلنسان كيفية تدبر أموره ، حتى التي يجب أن تعالج سواء في المدرسة ، أو في الجا

: يجب عميك عزيزي القارئ  يستطيع أن يحل المشكالت التي تواجيو بدون مساعدات أو تدخالت من أحد . أوالً 
، وحاول عزيزي أن  أن تحدد المشكمة بشكل أساسي ، وأن تحدد األسباب التي أدت إلى حدوث وتفاقم المشكمة 

ياك،  اإلطالق، ومدبرا ، وال تجزع عند حدوث المشكمة ، حتى ال تشعر بضخامتيا عمى  تكون مفكراً  أن تقمل  وا 
من صعوبة الوضع الراىن ، فيو عمى الرغم من وجود مشكمة فعمية ، إال أن المشكمة الرئيسة تكمن في عدم 

: حاول أن تصل إلى  . ثانياً  الحديث عن المشكمة ، وتركيا بدون حل ، فتتراكم ، ويصبح حميا أمرًا مستحيالً 
أبعاد المشكمة ، وأطرافيا ، وان استطعت أن تجمع جميع األطراف في مكان واحد من أجل التفكير الجذري 

والعممي ، لموصول إلى حل لممشكمة ، بدون أن تصبح ىناك تراكمات في النفسية بين األفراد ، خاصة إن كانوا 
ي اك أن تركن عمى أحد في حل مشكالتك ، فال أحد يشعر بمشكمتك إال أنت . أقارب ، أو أفراد لعائمة واحدة ، وا 

: إن شعرت بعجزك التام عن الوصول إلى حل لممشكمة التي وقعت بيا ، فال بأس بالتواصل مع أحد  ثالثاً 



 02صفحة  كتاب كيف نربي المتميزين ؟
 

 اآلخريناألقارب أو أحد األشخاص الذين يعرفون كيف يساعدوك في حل مشكمتك ، وال تتياون في التعاون مع 
: إن كنت تعاني من عالقات سيئة مع  الجيود في التخمص من المشكمة بشكل جذري . رابعاً  إنجاحمن أجل 

اآلخرين ، فحاول أن تحل مشكمتك بشكل جزئي أي تقطع المشكمة إلى أجزاء ،و تعمل عمى حل كل جزء منيا 
متممص من مسؤوليتك تجاه بشكل جذري ، حتى تشعر أنك وصمت إلى حل ما ، وال تستخدم األعذار الوىمية ل

ن أردت أن تتخمص من مشكمة ما ، فيمكنك التعاون مع  مشكمتك ، ألنك السبب المباشر في حدوث المشكمة ، وا 
  .الجيات المختصة التي تساعدك وتعينك عمى جمع األطراف ، وتصفية الخالفات بشكل تام

 

  تعريف حل المشكالت

اعي بطبعو لو احتياجات خاّصة في عالقتو مع غيره من الناس، ميارات حياتّية يعتبر اإلنسان كائن اجتم
ويعيش في إطار مجتمعي تتجمى فيو الكثير من الظواىر اإلنسانية والطبيعّية، وبطبيعة الحال يتعرض الفرد 

ضمن شبكة واسعة من اتصاالتو وتعامالتو مع غيره من األفراد أو المكونات المادية إلى عوائق وعقبات يدفعو 
ه الداخمي إلى البحث عن الطرق المناسبة لمتخمص منيا أو حميا والسيطرة عمييا بأقل الخسائر، لذلك شعور 

ظيرت حاجة اإلنسان الكتساب ما يسّمى بميارة حل المشاكل من كثرة التعرض لمثل ىذه المواقف التي وجب 
و وعمى المجتمع. ميارة حّل عميو اكتسابيا وتنميتيا وفق ضوابط مرجعية محددة لتعود بالنفع المباشر عمي

المشكمة ُيعّبر عن ميارة حل المشكمة بالقدرات المكتسبة واإلجراءات التي يقوم بيا الفرد مستعينًا بما لديو من 
خبرات سابقة وتجارب مشابية ومعرفة سبق لو أن تعّمميا لمسيطرة عمى موقف معّين قد يكون جديدًا بكّل حيثياتو 

مناسب أو لمحّد من أّي تأثير سمبّي يتركو ىذا الموقف لدى الشخص المتضّرر.  ومعطياتو لموصول إلى حلّ 
جدير بالذكر ىنا أّن نجاح الشخص في اكتساب ىذه الميارة يعتمد بشكل رئيسي عمى رد فعل الشخص نفسو 

ي بو بكّل تجاه المشكمة وكيفية تعاممو معيا ومدى شعوره بأثرىا السمبي في نشاطاتو اليومية، األمر الذي سيؤدّ 
تأكيد إلى اّتخاذ قرار بالتعامل مع المشكمة إليقافيا وتبعاتيا السمبّية لموصول لمرحمة التوازن. خطوات حّل 
المشكمة إن قرار اإلقدام عمى حل المشكمة ىو نشاط ذىنّي ومعرفّي يكون في عّدة خطوات عممية منطقّية 

شعور بيا وبتأثيرىا السمبّي الواضح عمى مجريات يومك ومنظمة تتحّدد عناصره كاآلتي: إدراك المشكمة: أي ال
وتفاصيمو بشكل يعيقك من تحقيق ىدف ما أو يعيق وصولك لشيء ترغب بو، مما سيستثير لديك الرغبة 

بالتخّمص منيا والبحث عن طريقة إليقاف ىذا األثر والحّد من عواقبو عن طريق إيجاد حمول أو بدائل ومن ثّم 
روج بالحل األيسر واألنسب لمموقف الراىن. تحميل المشكمة: أي تحديد المشكمة، ومعرفة الموازنة بينيا لمخ

متغيّراتيا، وأسبابيا ورسم مالمحيا، وتفنيد أبعادىا وعناصرىا وكذلك تحديد من المتضرر منيا ومدى تأثره بيذا 
ذلك من خالل جمع المعمومات الضرر باإلضافة إلى قياس درجة إمكانية حّميا وتقدير الوقت الالزم لذلك؛ كّل 



 03صفحة  كتاب كيف نربي المتميزين ؟
 

الالزمة والمصادر المتاحة فيما يتعمق بالمشكمة. اقتراح الحمول: تتمثل ىذه المرحمة بالعصف الذىني الخاص 
بحل المشكمة والقدرة عمى إيجاد حمول معينة وبدائل فيما لو لم يجد أي من الحمول، وترتيبيا وتنظيميا حسب 

اذ قرار باعتماد أفضل الحمول أو البدائل المطروحة، وقد يتعّين التفكير في حل موائمتيا لطبيعة المشكمة ليتم اتخ
 .جديد وخارج عن المألوف لممشكمة إذا لم تؤتي الحمول المطروحة مسبقًا أُكميا في حّميا
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 كيف أكون إنسان ناجح ؟

لكي تصل إلى ما تريده، أو التعّمم من الماضي  يعّرف النجاح عمى أّنو استغالل لكل ما حولك النجاح
واالستفادة منو في الوقت الحاضر، لكّن تعريف النجاح يختمف من شخص آلخر فحّدد ما ىو النجاح بالنسبة لك 

اّل ذىبت لمكان معتم ال ترى فيو أي بصيص لمضوء.  وماذا تريد من الحياة، واعرف إلى أين أنت ذاىب، وا 
ن ناجحًا في حياتك ىناك بعض األسرار في النجاح ومنيا: التسامح: سامح نفسك خطوات النجاح لكي تكو 

واطمب من اهلل أن تكون متسامحًا، وسامح أىمك وأصدقائك، سامحيم جميعًا وستصعد أّول درجة من درجات سمم 
الناس كما ىم،  النجاح. القناعة: كما يقولون "القناعة كنز ال يفنى" فتقبل جسدك كما ىو إن كان ليعجبك، وتقبل

وتقبل أصدقائك، وتقبل أىمك، وارَض بالواقع الذي تعيشو وسّمم أمورك لمخالق. اإلدراك: ىو أن تدرك أخطائك 
وتعترف بيا أمام نفسك واآلخرين، وال تترّدد في االعتراف بأخطائك التي ارتكبتيا بحق اآلخرين وتقديم االعتذار 

ن أخطأت فإّنك سوف  ليم. الحسم: احسم أمورك أواًل بأول، وال تضّيع الوقت في التأجيل والتسويف، قّرر حّتى وا 
تتعمم، واقرأ الكتب التي أّجمت قرأتيا، وال تضّيع الوقت فإّن الوقت كالسيف إن لم تقطعو قطعك. احذر التشاؤم 

تو االجتماعية، وكن متفائاًل: إّن لمفيوم التفاؤل والتشاؤم أىمية في حياة األفراد، وتشكيل سموك الفرد وعالقا
وصحتو النفسية، فالمتفائل يتوّقع كل ما ىو خير، ويستطيع النجاح في تحقيق أحالمو التي رسميا منذ الطفولة، 

وينظر إلى الحياة بمنظار إيجابي، أّما المتشائم فيتوقع كل ما ىو شر وينظر لمحياة بمنظار سمبي، فالتشاؤم 
سك: يّتصف اإلنسان الواثق بقدرتو عمى تحقيق الحياة األفضل، شيطان ينيش العقل والروح. كن واثقًا من نف

والتفكير عمى المدى البعيد، والتعامل مع اآلخرين بكل ثقة مّما يعطي شعورًا بالسعادة وحب الحياة، وبالتالي 
خذ اّتخاذ القرارات بشكل الصحيح. ال تردّد عبارات الفشل: وتكّرر "أنا فاشل" بل قل أنا متوكل عمى اهلل، و 

بأسباب النجاح، وارَض بما قدر اهلل لك. األخذ بمبدأ االلتزام الذاتي: والمقصود بو ىنا ىو مجاىدة النفس، وىو 
سنة حينما أطمق عميو اسم "الجياد األكبر". كن صبورًا وال  ٓٓٗٔذلك المبدأ الذي ذكره رسول اهلل منذ أكثر من 

وياًل، وتأكد دائمًا عندما تكون األشياء في أسوء حاالتيا، تستعجل النجاح: إّن تحقيق النجاح يستغرق وقتًا ط
سيكون ىناك دائمًا بصيص أمل، وتذّكر أّن أعظم االختراعات وقصص النجاح تحققت بعد السقوط والفشل. 
قارن نفسك بنفسك فقط: ال تقارن نفسك بأحد، وقارن ما أنجزتو أنت بحياتك وليس بما أنجزه اآلخرين. ىذه 

نجاح، لكن ىناك الكثير من األسرار والخبايا التي نستطيع من خالليا النجاح بحياتنا، فبعد ىذا بعض أسرار ال
 .اليوم ال ترّدد عبارات الفشل في حياتك بل قل: أنا ناجح ألني مسمم وىذا يكفيني. أنا ناجح بحبي لرسول اهلل
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  كيف تكون إنسان ناجح

عمى اإليجابية والتّفاؤل، ولعَل من أىّميا الّنجاح؛ فالّنجاح كممٌة رّنانٌة الّنجاح ُىناك أموٌر كثيرٌة في الحياة تبعث 
يقاع عْذب، وعالوًة عمى المعنى الطّيب الذي تحتويو ىذِه الكممة فالّنجاح ىدٌف يسعى الجميع إلى  ذات صدًى وا 

ُص الحديث عن النَّجاح تحقيقو، سواًء عمى الُمستوى الفردّي أو عمى الُمستوى الجماعي، وفي ىذا المقال َسُنخص  
عمى الُمستوى الفردّي، أو الشخصّي وكيف يكون أحدنا ناجحًا. نصائح لتكون ناجحًا في حياتك لمّنجاح أسباٌب ال 
ُبّد من اتّباعيا واألخذ بيا حّتى تكوَن شخصًا ناجحًا، والنَّجاح الحقيقَي ىو الذي يكون شاماًل ِلكاّفة نواحي الحياة، 

أْن َتكوَن ناجحًا في عممك ولكّنك فاشٌل في بيتك ومع أىمك، أو تكوَن ناجحًا في دراستك ولكْن فميَس من الجيد 
وء عمى َوسائل الّنجاح  في عممك تََتِصف بالفشل، سواًء في الجانب اإلدارّي أو الفنّي؛ لذا سنحاول تسميَط الضَّ

أّول أمٍر يجب أْن ُتعطيو ُجلَّ اىتمامك، والّنجاح  العاّمة، والُمتعّمقة بكافِة نواحي الحياة. الّنجاح الّديني: ىذا
الّديني ُيقصُد بو: أْن تكوَن عارفًا برّبك ومؤمنًا بو، وأْن تكوَن عمى معرفٍة بدينك، وأْن ُتؤّدي الّطاعات التي 

عطيَك فرضيا اهلل عميك دوَن تأخيٍر أو َتكاسل، فإذا ُكنَت مؤمنًا و كانت عالقتك برّبك عالقة طّيبة، فسوف يُ 
الذي بيدِه مفاتيُح الخير، والّنجاح، والفالح. الّنجاح االجتماعي: كثيٌر من  -جلَّ جاللو  -حتى َترضى، فيَو 

الناس َيجيل ىذا الّنوع من الّنجاح، ولكّنُو من األمور الُميّمة جّدًا، وِلكي تكوَن ناجحًا بين الّناس ومع ُمجتمعك 
الٍق طّيبة، وُسمعٍة َحسنة، وأْن ُتساعد الُمحتاج منُيم، وأْن َتكوَن قريبًا من عميَك أْن تكوَن قريبًا منيم، وذا أخ

ُىموميم، وتشارَكُيم في ُمناسباِتيم، وبيذا تستطيع أّن تكون ناجحًا بين الّناس، وفي ُمجتمعك. الّنجاح 
رف، وفي ذاِت الوقت عميَك أْن االقتصادي: وىو أْن تكون ُمدّبرًا لممال الذي أعطاَك اهلل إّياه؛ فال تُبّذر وال ُتس

تُنفق عمى نفسك، وعمى من حولك؛ بحيث تُسّد حاجاتك وحاجاتِيم، وُىنا يكُمُن الّنجاح في الُموازنة بين اإلفراط 
والتَّفريط، وأْن تضبَط نفسَك عمى ميزان االعتدال. الّنجاح العمميُّ واألكاديمي: وىو الّنجاح المعروف لدى كثير 

إنَّ بعضُيم اقتصَر الّنجاح لديِيم عميِو فقط دوَن غيره، ويحدث ىذا الّنجاح عنَدما تكون ُمتفّوقًا  من الّناس، حّتى
في مجال تخصصَك الذي أحببتو ورغبَت بو، وبالتّالي تنفُع نفسَك بيذا الّنجاح وتنفُع غيرك؛ وذلك حيَن تُقّدم لُيم 

التَّحصيل العممّي الذي تمقيتو، وثمرة الّتجارب التي قطفتيا ُخالَصَة ِعممك وتجاِربك. الّنجاح العممي: وىَو ثمرُة 
ََ ُتوّظف ُكَل ما َلديَك من مواىب، وُعموم، وُقدرات في أداء عممَك  أثناء حياتك، فتكوُن ناجحًا في عممك حيَن

 .عمى أكمل وجو، وعندىا ستكوُن ناجحًا في عممك بإذِن اهلل تعالى
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 كيف تكون إنسان ناجح في عملك 

يطمح جميع الناس لمحصول عمى النجاح والتفّوق في جميع المجاالت الحياتية "العممّية  النجاح والتفّوق
والعممّية"، فُيعتبر النجاح وتحقيق األىداف األولوية األولى لجميع األشخاص، والسبب الذي يدفعيم لبذل الجيد 

تحتاج العممية لخطوات منّظمة وقواعد أساسّية واالجتياد، ولكن ال ُيمكن تحقيق النجاح بسيولٍة وعشوائية بل 
لتحقيقيا. قواعد أساسية لتحقيق النجاح الحياة الصحّية والمنّظمة الخطوة األولى لمحصول عمى النجاح؛ 

فالعشوائية مدّمرة لمنجاح وتيدد حياة األشخاص، فتحصيل النجاح مرتبط ارتباط وثيق بالصحة النفسية والجسدية، 
توّضح ذلك: المحافظة عمى الصّحة الجسدية من خالل تناول األغذية الصحّية والمفيدة كالفواكو  والقواعد التالية

والخضروات، وتجّنب ما ُيسّبب في تعّرض الجسم لألمراض كاألطعمة المضّرة والوجبات السريعة والمشروبات 
الزائد يؤّثر عمى صّحة العقل  الغازية. التخّمص من الوزن الزائد؛ فقد أثبتت العديد من الدراسات أّن الوزن

واالستيعاب والتفكير. االعتناء بالصّحة النفسية وحمايتيا من األمراض، وتجّنب القمق والتوّتر والخوف. الحصول 
عمى كمّية كافية من النوم، ألىميتو في تقوية االستيعاب والتفكير. بداية اليوم بعادات صحّية كالتمارين 

عمى تحسين نشاط الدورة الدموية، وتناول المشروبات الصحّية الساخنة كالحميب  الرياضية؛ فالتمارين تساعد
والشاي واألعشاب الطبيعية. كيف تكون ناجحًا في حياتك العممية بعد تحقيق السالمة الجسدية والنفسية يصبح 

جاح: تأىيل النفس: أي اإلنسان ميّيئًا إلحراز التّقدم وتحقيق األىداف والنجاح، وما يمي عّدة نصائح إلحراز الن
تحصيل قاعدة عممية تكفي لتحقيق األىداف العممية؛ كالتعميم المدرسي، أو التعميم الجامعي، أو الدورات العممية. 
قراءة الكتب التي تعالج كيفية تحقيق النجاح بشكٍل مفّصل ككتب التنمية لمدكتور إبراىيم الفقي والتي القت ناجحًا 

عمى قارئييا من مختمف أنحاء العالم. االستعانة بدورات التنمية البشرية. االستعانة بصديق باىرًا وتأثيرًا كبيرًا 
مقّرب ألخذ النصائح، أو طبيب نفسي عند الحاجة. التخطيط لمنجاح بشكٍل دقيق، وكتابة الخطوات والمراحل 

تحديد اإلمكانيات الشخصية التي ستقود إليو بشكل واضح، وتحديد الفترات الزمنية التي ستستيمكيا كل مرحمة. 
ومدى توافقيا مع القدرات المطموب بذليا لتحقيق األىداف. كتابة عبارات تحفيزية ولصقيا في أنحاء الغرفة 

مبكرًا الستغالل  ظلمتشجيع وزيادة النشاط. بداية اليوم بشكٍل سميم، ويمكن االستعانة بالخطوات التالية: االستيقا
حراز التقّدم. بداية اليوم بعادات سميمة كالصالة وقراءة القرآن؛ أكبر وقت ممكن من اليوم في  تحقيق النجاح وا 

فالروحانيات ميّمة جدًا في الحفاظ عمى سالمة الصّحة النفسية، وتناول المشروبات الساخنة التي تساعد عمى 
زام بو. التواصل مع التركيز وىدوء األعصاب كالزنجبيل والقيوة. فحص الجدول الزمني إلنجاز الميام، وااللت

 .األصدقاء والعائمة يوميًا وعدم المجوء لمعزلة؛ لما ُتسّببو من مشاكل نفسية
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 كيف تكون ناجحا في الدراسة 

من المشاكل والتحديات التي قد تواجيك في حياتك ، والنجاح ال يقتصر عمى النجاح في الدراسة ، بل كل 
مرحمة من مراحل ىذه الحياة تتطمب منك السعي ألن تكون ناجحًا فييا ، فأول حياتك تسعى ألن تكون ناجحًا 

بل ، وعندما تنيي الدراسة ، تحتاج أن بدراستك ، لتتمكن من الوصول لممينة التي تطمح ألن تكتسبيا في المستق
تقانك لعممك لتنجح في كسب المال والرفعة التي قد تسعى لموصول   إليياتكون ناجحًا في عممك لتثبت ميارتك وا 

، وأكثر المراحل التي تحتاج منك ميارة وتعب وجيد لمنجاح فييا ىي مرحمة الدراسة ، فكمما درست بجيد كمما 
لة ، وليذا يجب عميك أن تكون ناجحًا في مرحمة الدراسة ، لكونيا المرحمة التي تبني وصمت لتحقيق ىدفك بسيو 

بيا مستقبمك ، فأنت تقرر كيف ستكون في المستقبل . واآلن سنقدم لكم بعض النصائح التي تساعدكم لموصول 
، فعندما  إليوود الوصول : دائمًا حدد ىدفًا لنفسك ، وحدد معيار ت : النصيحة األولى لمنجاح في مرحمة الدراسة 
تحديد الوسائل ومدى الجيد المطموب منك لموصول ليذا اليدف أو  ، ستتمكن من إليوتحدد ىدفًا ومعيارًا لتصل 

المعيار ، فمثاًل من يرغب أن يصبح طبيبًا عميو بذل جيد أكبر من الجيد الذي قد يبذلو من يرغب أن يصبح 
يد ، فأنت من تحدد مستقبمك وكل ما تبذلو تبذلو لنفسك ولمستقبمك ، وليذا : بذل الج مبرمجًا . النصيحة الثانية

عميك أن تبذل قصارى جيدك لموصول ليدفك الذي كنت قد حددتو لتصل اليو ، وكل شيء في ىذه الحياة 
: تقرب من األشخاص  يحتاج أت تتعب وتثابر لموصول اليو ، فال شيء يأتيك بكل سيولة . النصيحة الرابعة

اجحون ، وتسابق معيم ، وتعمم عمى مياراتيم التي يستخدمونيا في النجاح ، فعندما تتعرف عمييم وتتقرب الن
 اعمل: ال تتوتر وتجيد نفسك بالتفكير ، بل  منيم ستكتسب الكثير من قدراتيم ومياراتيم . النصيحة الخامسة

لسعي والمثابرة ، ىي التي تعود عميك جاىدًا لموصول ليدفك فالتفكير ال يجدي لك أي فائدة ، بل العمل وا
بالنجاح . الناجح ىو من يسعى ويثابر لتحقيق ىدفو وىو النجاح ، ويجب أن تمتزم بيذه النصائح في كل مراحل 

  .حياتك ، وليس في مرحمة الدراسة فقط ، فالنجاح أساسًا إلكمال مسيرة الحياة
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 كيف تصبح مميزاً ؟

كيف تصبح مميزا كيف تكون مميز كيف تكون شخص مميز كيف تصبح إنسانًا  كيف تصبح مميزا
مميزًا كيف تكون كاتب مميز كيف تصبح مميزًا إذا كنت تريد أن تصبح مميزًا وحياتك تصبح أفضل، ىناك 

 أسرار يجب أن تتبعيا لتصبح مميزًا عن غيرك. السر األول: ابتسم عندىا ستفتح كل األبواب المغمقة أمامك ،و
الماضي وابدأ من جديد، فعندما تتذكر  إنسيأجعل ابتسامتك عمى شفاىك دائمًا بالسراء والضراء. السر الثاني: 

ماضيك تصبح كأنك تطحن الطحين، ال فائدًة من تذكره ألنو لن يعود ،أصمح حاضرك يصبح ماضيك جميل. 
ء غيرك. السر الرابع: استمع لنصائح السر الثالث: خذ العبرة من تجارب اآلخرين في الحياة،واستفد من أخطا

كانت قاسية. السر الخامس: اغتنم كل الفرص التي تأتيك ألن الفرصة تأتي مرًة واحدًة في  اآلخرين حتى لو
من شخصيتك منفردًة ال أحد مثمك ، في الذكاء والفطنة والجاذبية.  واجعلالحياة. السر السادس: التقمد اآلخرين 
وقيم ، ثق بنفسك كممك لكن ال تتعدى حد الغرور. السر الثامن:  مبادئالسر السابع: كن صريحًا وصاحب 

تفكر بغٍد كيف سيكون ، وال تجعل ىمومك ترافقك في كل  عيش المحظة التي أنت فييا بفرٍح وسرور وبيجة وال
من كالم الناس سمم تصعد فيو  اجعلتك. السر التاسع: سامح من يؤذيك ، وال تتأثر بآراء اآلخرين ، بل لحظا

كتسبناىا من رسولنا إالى ماتريد. السر العاشر: كن لطيفًا مع اآلخرين وعامميم بمباقة أخالقنا اإلسالمية التي 
أن تؤثر في  استطاعترائعٍة ومميزٍة  الكريم _صمى اهلل عميو وسمم_ فقد كان عميو السالم صاحب شخصيةٍ 

في  ستصبح مميزًا ومؤثراً  اتبعتياستصبح مميزًا. وىناك أيضًا نصائح إذا  اتبعتياإذا  العالم. تمك األسرار العشرة
خالص واجعل من عممك عبادة تتقرب بيا من اهلل عندىا ستحب  اعمل: النصيحة األولى:  اآلخرين بصدق وا 

عن غيرك بإبداعك وتفانيك في عممك. النصيحة الثانية: عزز إرادتك وقوييا  ن مميزاً عممك وستبدع فيو وستكو 
بداع وابتكر ما ىو جديد  من خالل التفكير اإليجابي بكل األحداث التي تمر فيك ،و واصل العمل بجٍد وا 

دوم لكل ومختمف ،و واجو صعوباتك في الحياة بكل قوة وتحمل ضربات الحياة وألميا واصبر ألن ال شيء ي
، تعرف عمى شخصيات تستفيد من نجاحيا ، أطمع ةلثة: ثقف نفسك بالقراءة والمطالعنياية . النصيحة الثا شيء

عمى ثقافات األمم وعاداتيا وتقاليدىا ، سافر تعرف وتعمم عددًا من لغات العالم ،إحفظ تاريخك وتاريخ غيرك ، 
ورياضة وفن ....الخ. النصيحة الرابعة: احترم غيرك واحترم آرائيم  واقتصاديدور حولك من سياسة  تابع كل ما

ذا كانت آرائك  حتى لو كانت مختمفة عن آرائك وضد مبادئك ،اسمع ليم وناقشيم بوجية نظرك وأفكارك ،وا 
 .ىو جديد دائمًا و واكب سرعة أيامنا التي نعيشيا خاطئًة ال عيب إن غيرتيا ، طور من ذاتك وتعمم ما
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التميز بين الناس أمر مطموب من قبل الكثيرين، فالعديدون يرغبون بالظيور والتمّيز بين مختمف  ّيزالتم
الناس، ومن ىنا فإنيم جميعًا يبحثون عن إجابة ليذا السؤال وىو كيف أكون متميزًا؟ لمتميز خطوات بسيطة جدًا 

مو، قويحقق ىذه األمنية التي تمأل عيمكن ألي شخص أن يقوم وييتم بيا ليحصل عمى التميز الذي يرغب بو، 
إاّل أن ىذه الخطوات ومع بساطتيا فقد يكون البعض من األشخاص غير قادرين عمى القيام بيا وتأديتيا بالشكل 
األمثل بسبب طبائعيم الشخصية التي تشكل عائقًا بينيم وبين تميزىم، فيؤالء األشخاص تحديدًا ىم بحاجة أكثر 

من أنفسيم أواًل قبل أن يبحثوا عن التميز المنشود بين الناس، وفيما يمي بعض الطرق  ما يمكن إلى أن يطوروا
واإلرشادات التي قد تساعد في التميز والظيور. كيف تكون شخصًا مميزًا المباقة في التعامل والتفاعل مع 

رىا ضرورة وحاجة حتى يكون اآلخرين، والمباقة أثناء الكالم والحديث، ذلك أن المباقة تعتبر من أىم األمور وأكث
الشخص متميزًا، فالناس تحب بطبيعتيا الشخص المبق الذي يعرف كيف يخاطبيم، والذي يعطي كل مخاَطب 
قدره وحقو اإلنساني ميما كانت مكانتو المجتمعية، وميما كانت الطريقة التي يعاممو بيا األشخاص اآلخرون. 

والظيور بين الناس، فمن يحممون األمور أكثر مما تحتمل ىم  التمتع بالروح الفكاىية قد يساعد في التميز
بالتأكيد أشخاص ينفر الناس من حوليم، فالناس ترتاح أثناء التعامل مع األشخاص ذوي األرواح الخفيفة، الذين 

يم، فكل شخص في ىذه الدنيا لو ىموم تكفيو، وقد يكون ىذا الشخص ذو الروح مينسونيم مشاكميم وىمو 
أكثر الناس ىمومًا، إاّل أّنو يتخذ من ىذا األسموب أسموبًا في الحياة، حيث إّنو ال يحّمل األمور أكثر الفكاىية 

مما تحتمل، ويتعامل مع الحياة ببساطة، مما يخفف عنو ثقل اليموم التي يحمميا فوق كاىمو. التحمي باألخالق 
ن، ومتى ما انتزعت منو غمب الشر عمى الخير الفاضمة أثناء التعامل مع الناس، فاألخالق ىي رأس مال اإلنسا

في داخمو، واألخالق الفاضمة ىي التي تعمل عمى نشر المعروف في المجتمع، وىي التي تساعد عمى الحوار، 
والنقاش اليادئ الرصين بين األفراد المختمفين أيديولوجيًا، وىي التي تعمل عمى انتشار الحب بين الناس. 

ظر عن انتماءاتيم، أو أصوليم، أو أعراقيم، أو أديانيم، أو طوائفيم، أو أجناسيم، مساعدة اآلخرين بغض الن
فيذه التفصيالت ال تيم اإلنسان الذي عمر الخير قمبو، ومألت الحكمة عقمو. محاولة اإلبداع، وتحدي الظروف 

لعقل الرصين الذي الصعبة من أجل النيوض بالنفس، والعائمة، والمجتمع، فالناس تحب اإلنسان المبدع، ذو ا
 .يتحدى كافة الصعوبات من أجل الوصول إلى الحالة التي يطمح ليا
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إّن كّل واحٍد من الناس ىو شخٌص مميٌز عن اآلخرين فريٌد من نوعو، فال يمكن ألّي  طرق التميز
شخصين أن يتطابقا بشكٍل كامٍل في طريقة تفكيرىم عمى األقل، فحتى التوائم المتطابقة ستجد بينيم العديد من 

ي كثيٍر من األحيان االختالفات في طريقة التفكير والشخصية وغيرىا، ولكّننا قد نضيع شخصيتنا وىويتنا ف
بالتقميد األعمى لألشخاص اآلخرين، والسير عمى الطريق الذي رسمو لنا المجتمع من حولنا من دون التفكير 
ولو لمحظٍة واحدٍة في كسره وأن نكون أنفسنا حّقًا من دون أّي تصنٍع أو تقميٍد أعمى، فالطريقة األسيل لنكون 

ن نتصنع لنكسب رضى من حولنا. اكتشاف الذات أّما لتكون من أنت أشخاصًا مميزين ىو أن نكون أنفسنا ال أ
فعاًل فعميك أن تعرف من أنت، عميك أن تعرف قدراتك وحدودك، نقاط قوتك وضعفك، أن تعّي ماضيك 

وأخطاءك التي وقعت بيا والمستقبل الذي تريده، وعميك أن تعرف شخصيتك وما الذي تحبو وما تكره، وليس 
في الواقع من أن تتطمع إلى مثٍل أعمى في حياتك، ولكّن الخطأ أن تقمد ىذا الشخص بشكٍل  ىنالك أّي مشكمةٍ 

كامل تمحو عن طريقيا شخصيتك بشكٍل كامل، فالشخص المميز ىو من يتطمع إلى الناس من حولو والناجحين 
عمى حياتو وأسموبو.  من قبمو، ويأخذ منيم نقاط قوتيم ويستفيد من خبرتيم وتجاربيم ويعكسيا بطريقتو الخاصة

ّنما يجب عميك أيضًا أن  العفوية وقبول الذات كما أّنو ال يكفي فقط أن تتوقف عن تقميد اآلخرين لتكون مميزًا، وا 
تخمع جميع األقنعة التي ترتدييا أمام الناس إلرضائيم أو الحصول عمى قبوليم، فاألىّم من الحصول عمى قبول 

نت وأن تتصالح مع ذاتك، وىي التي تعّد الخطوة األولى والكبرى في طريقك اآلخرين ىو أن تنال قبول نفسك أ
لمتميز. التجربة عميك أيضًا ان تقوم بتجربة كّل ما ىو جديد، فمن الممكن أن تكون إنسانًا مميزًا بشخصيتك 

بمينتك أو  وطريقتك في الحياة عن اآلخرين، ولكن عميك أن تتميز أيضًا بطريقٍة أخرى عنيم، كأن تكون مميزاً 
برياضٍة تحّبيا أو أّي أمٍر آخر، وىو ما يزيد إلى تميزك ويسخره في ىدٍف معين، فإن لم تعرف ىدفك من الحياة 

وتسعى جاىدًا لتحقيقو فمن تستطيع االستفادة من تميز شخصيتك، بل إّنك ستتمكن بذلك من تسخيرىا في 
د بشكٍل مستمر، وبذلك ستكتشف ما أنت مميٌز فيو الطريق الصحيح، وليذا فإّن عميك تجربة كّل ما ىو جدي

بداٍع ممكنين مقارنًة باألمور  حقًا، وىو الشيء الذي تستمتع بو وتستطيع القيام بو بأقل جيٍد وأعمى كفاءٍة وا 
، وعندما تكتشف ىذا األمر الذي تتميز بو فإّن عميك التدرب بشكٍل مستمٍر عمى تطويره وتسخيره في األخرى

ّنما يأتي التميز الحقيقي عن طريق خدمة البشر  جميعًا، فالميارة ال تكفي لوحدىا لتكون مميزًا في ما تحب، وا 
 .التدريب المستمر
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 كيفية حب الوطن 

 عشقت ترابك يا وطن

حب الوطن بتقديس كل ما عمى أرضو من حجٍر وشجٍر وبشر ، حب الوطن يكون بكممٍة صغيرة نفتقدىا كثيرًا 
في أيامنا وىي ) الوفاء ( ، ويكون الوفاء لمنفس أواًل بالصدق ، والوفاء لمن حولنا لو تمثمنا بيذه الصفة لكنا 

يواري سوءاتنا ، ويتحمل نزواتنا وتمردنا عمى شعوبًا طيبة نفتخر بانتمائنا لوطٍن عريق يحضننا عمى أرضو ، 
في كل أرض نطأىا ، نتحدث عنو بكل  اسمو، بري أرضو عرقًا وحبًا ، بحمل  عمارهإبترابو ، الوفاء لو يكون 

كان ىذا الوطن صحراءًا جرداء ، الوفاء يكون بتحمينا بدماثة األخالق وطيب المعشر أمام  حٍب وفخر حتى لو
يقال أن ىذا اإلنسان النبيل ، ال ينجبو إال وطٌن عريق . الوطن بحاجة لقمٍم ودفتر ، وعمٍم الشعوب األخرى ، ل

منير يبني ويعمل ، ويجعل من رمال صحرائو جنة اهلل عمى األرض ، الوطن يحتاج إلى سواعد مترابطة 
ينجب ابناءًا يريد  متراصة تدافع عنو بالعقل والقوة تنجيو من عواصف تحيط بو داخل حدوده وخارجيا ، الوطن

منيم اإلخالص لو ولبعضيم ، الوطن يعمره التمدن والرفعة والعمل الدؤوب ، ويدمره قانون غاب يمارسو بعضيم 
ضد بعٍض ، الوطن ال ينظر إلى عرٍق وديٍن وجنس ، تمغى جميع المسميات عمى خريطتو ، فال يعترف 

طاننا تعترف باإلنسان فقط وحرية اإلنسان ، وعممو بالطوائف واألديان ، وال يعترف بجنٍس دون اآلخر ، أو 
ومكانتو ، ال تأسره ىوية الفرد عمى الورق ، ولكن تحييو ما عمل ىذا الفرد بيويتو وانتمائو عمى أرض من بناٍء 
وعمار ، وسعٍيو إلى تطور وطنو في شتى المجاالت ، الوطن يحتاج سواعدُا تبني تتكاثف تتعاون ، كٌل في 

،  المتيرئةنحٍل ال تيدأ ، وال يدمرىا إعصار . أوطاننا يا سادة ستتمرد في يوٍم عمينا وتقتمع الجذور  مجالو كخميةِ 
واألغصان الزائفة ، وستحتضن الجبال القاسية ، التي تحفظ أساساتو من اإلنييار والدمار ، لن يدع يد خائٍن لو 

انة تمك الجبال ، لنكن نحن الجبال العالية بمجرد التفكير من ممارسة محاوالٍت شيطانية لتتصدع قوة ومت
الوطن في أعمى قمة عمى تمك الجبال العنيدة القاسية في وجو من يريد تصديعيا ،  واسمالشامخة ، نرفع عمم 

جنبا إلى جنب بمحاذاة السماء العالية الصافية والشمس المشرقة . تحضرني بعض األبيات لمشاعر الخالد أبدا 
أنا األرض يا أييا  -: دة ) األرض ( ، واألرض ىي الوطن حيث قال في بعض أبياتيامحمود درويش من قصي

!  ! أييا الذاىبون إلى صخرة القدس ، مروا عمى جسدي الذاىبون إلى حبِة القمح في ميدىا ، أحرثوا جسدي
، تجسد مرارة أييا العابرون عمى جسدي ، لن تمروا . أنا األرض في جسٍد ، لن تمروا ... ىذه بعض األبيات 

فقدان الوطن والحرية ، وذل التشتت في البالد ، والصمود في وجو اإلعصار والنار لحماية وطن قد سمب ، 
وتقديم الجسد كدرٍع واٍق لحماية األرض والوطن ، ومن سمبت حريتو في أرضو ووطنو وعن وطنو ، ىو فقط من 

  .يعمم جيدًا معنى الذل والفقد والحرمان
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حب الوطن أثمن ما في الوجود ىو الوطن، الذي يضحي اإلنسان بحياتو دفاعًا عن ترابو  حب الوطن
المقدس، ألنو يستمد منو انتمائو وكيانو اإلنساني؛ وأصعب شيء عمى النفس البشرية أن تكتب عن شيء ضاع 

ة، والذاكرة ميما عن مالمح مكان وجوده في زمان معين اعتمادًا عمى الذاكر  االحتماالتمنيا، وضع العديد من 
حاول اإلنسان االعتماد عمى الدقة واألمانة تبقى خداعة. فالذاكرة أحيانا ال تقول األشياء التي تعييا، والمكان في 

حاالت كثيرة ليس حيزًا جغرافيًا فقط، فيو أيضًا البشر في زمن معين لتكشف العالقة الجدلية بين عناصر 
كة دائمة وتغير مستمر، وكيفية النظر إلييا من أي زاوية وفي أي وقت متعددة، متشابكة ومتفاعمة، وىي في حر 

وبأية عواطف وأن تبحث عمن تحب، وكيف إذا كان ذلك ىو الوطن؟، حين تكون بعيدًا أو مبعدًا عنو الذي 
تمتع اإلنسان بالنظر والعيش بين مناظره الطبيعية الخالبة، وسمائو، وغيومو، شمسو، قمره، سيولو، طيوره، 

شجاره، وزىوره مباركة ليذا الجمال، وكما يقول اآلباء جوىرة ناندر؛ فيو ال يقتصر عمى طيب ىوائو ومائو وال أ
يتوقف يومًا واحدًا في السنة، وال عن روعة الميل فيو. في الوطن ثمره المذيذ وأىمو البسطاء، وكرميم الوفير، وما 

ق ترابو وارتوى وتنفس من ىوائو وتدثر بسمائو وذاق حالوة أدراك إذا كان مسقط الرأس الذي ترعرع فيو وتربى فو 
السعادة ليصبح رمزًا لكل ما مضى، وقد طرد منو وال يسمح لو بالعودة ثانية؛ وما عميو إال أن يفتش عنو في 
دفاتر الزمن وأزقة الذاكرة، أو ممن تبقوا من الذين عاصروه إلظيار ىويتو الوطنية والتاريخية، بيدف إحياء 

ذور لمحيمولة دون طمسيا أو استبداليا. بذلك تبقى كافة مدن الوطن وقراىا وشوارعيا، تاريخًا وحضارة الج
ونضااًل وتراثًا ميمًا في عقول كل ساكنيو جسدًا وروحًا؛ تتجسد معالميا وتضاريسيا ومبانييا وطبيعتيا في 

ببيارات برتقاليا وبساتين فواكييا وأزىار ربيعيا العيون لكل األجيال القادمة، وبذكراىا العطرة التي تيب بر األثير 
التي يندر وجودىا في أماكن أخرى كي نسجميا لألجيال القادمة ليتشرف ترابيا فيزداد التصاقًا بيا، حتى يكون 
حافزا ليا عمى أن يحثيم ويحفزىم ليعممو لمعودة إلى ىذا الوطن. إن تدوين التاريخ شيء ميم في الكتابة عن 

ي يحبو، فأنت تقوم بتحويل األحجاز واألزىار والناس والماء واليواء إلى كممات، لكن الكممات نفسيا البمد الذ
ميما كانت متقنة لرسم الموحات التي تتخيميا من أمكنة وأزمنة مضت أو ما زالت، فيي ال تتعدى أن تكون 

مميئة بالتفاصيل التي يصعب استعادتيا ظالاًل باىتة ميما وعت الذاكرة لحياة كانت أغنى وأكثر جمااًل وكثافة، و 
ظمة تاريخيا الذي تصنعو العقول، وعرق عمرة أخرى في ذاكرة األجيال الجديدة، إال أن عظمة األوطان تقاس ب

أبنائو وسواعدىم. وأخيرا إن من ال يممك انتماًء لألرض التي ربى عمييا آباؤه وأجداده وىو نفسو، ال يممك الحق 
يأكل من خيراتيا ويعيش عمى أرضيا وبين أىميا وينال من رزقيا. الوطن الوطن ىو ألن يحمل جنسيتيا و 

المكان الذي ولدت فيو، وعشت في كنفو، وكبرت وترعرعت عمى أرضو وتحت سمائو، وأكمت من خيراتو وشربت 
ة التي ننعم من مياىو، وتنّفست ىواءه، واحتميت في أحضانو، فالوطن ىو األم التي ترعانا ونرعاىا، وىو األسر 
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، فال معنى لألسرة دون الوطن، فيو األمن والسكينة والحرية، وىو االنتماء، والوفاء، والتضحية، والفداء. يدفئيا
الوطن ىو أقرب األماكن إلى قمبي، ففيو أىمي، وأصدقائي. وحبي لوطني يدفعني إلى الجّد واالجتياد، والحرص 

؛ كي أصبح يومًا ما شابًا نافعًا أخدم وطني وأنفعو، وأرد إليو بعض أفضالو عمي، آلجمةعمى طمب العمم والسعي 
وقد قال الشاعر في حب الوطن: وطني لو شغمت بالخمد عنو نازعتني إليو في الخمد نفسي إن الوطن ىو أغمى 

ى أتم استعداد شيء في حياتنا لذا يجب عمينا أن نحميو وندافع عنو ضد األخطار واألعداء، ونكون دائمًا عم
لمتضحية من أجمو، وأن نفديو بأرواحنا ودمائنا في أي وقت، وقد قال الشاعر: إن رمى الدىر سيامو أتقييا 

بفؤادي عمينا أن ُننّمي وطننا في وقت السمم ونسعى إلى رفعتو واالرتقاء بو في كل المجاالت، ويكون ذلك بأن 
ة ، فكل عمل يسيم في تنمية وتقدم الوطن، وقد قال الشاعر: نجتيد ونيتم بأعمالنا ميما كانت صغيرة أو كبير 

بدم األحرار سأرويو وبماضي العزم سأبنيو وأشيده وطنًا نضرًا وأقدمو البني حرًا فيصون حماه ويفديو بعزيمة ليث 
اعدون ىجام ومن واجب الدولة االىتمام بالّشباب، واالىتمام بتعميميم وبصحتيم، فالشباب األصحاء األقوياء الو 

ىم من يبنون الوطن، وقد قال الشاعر عنيم: يا شباب العالم في الوادي األمين أشرق الصبح فيزوا النائمين كما 
يحب عمى كل أب وأم أن يغرسا حب الوطن في أبنائيم منذ الصغر، وأن يحّثوىم عمى التعمم، ويحرصوا عمى 

الوطن. فميسعى كل منا لمجد واالجتياد في دروسنا  أن يكون أبناءىم أقوياء وأصّحاء كي ينفعوا وطنيم فيم أمل
كي نكبر ونحقق أحالمنا وننيض بوطننا. الوطن وأىمّيتو الوطن، يا ليا من كممة صغيرة في عدد حروفيا، ما 
أكبرىا وأعظميا وأشمميا في المعاني، فكممة الوطن تعني البيت والحضن الدافيء، تعني المأوى والممجأ، تعني 

الميو والمرتع، وكذلك تعني مكان السعادة والراحة. الوطن لو حقوق عديدة، لو عمينا أن نحفظ ماءه فسحة المعب و 
الذي طالما ارتوينا بو، والحفاظ عمى أرضو التي طالما تعبنا ونحن نمعب فوقيا ونمشي عمييا، تمك األرض التي 

رائعة التي ليونا في ربوعيا، يجب عمينا أن وّفرت لنا غذاءنا، والتي لطالما سحرتنا بجماليا الخالب، وخضرتيا ال
نحمي سماءىا التي لطالما لعبنا تحتيا، وتنشقنا ىواءىا، يجب عمينا أن نعمل عمى حمايتو، والحفاظ عمى 

جمالو، فعندما نتغنى ونسحر بجمالو، يجب عمينا أن نعمل لنحفظ عمى الجمال، بل لنزيده أيًضا. بعد كل ما 
أن نفديو بأرواحنا، أن نجود بدمائنا رخيصة ألجمو،  -كرٍد ليذا الجميل الكبير-ب عمينا سبق ذكره فإّنو من الواج

أن نقدم كل غاٍل ونفيس من أجل الحفاظ عمى حريتو واستقراره، وأن نمنع كل تحٍد يعوق دون رخائو، حتى لو 
ن ُظممت في وطنك، يبقى ىو الحضن الدافئ الذي يضمك، يقول  في ذلك اّضطيدت في وطنك، حتى وا 

ن جارت عمّي عزيزة". وعندما نذكر الوطن وأىمية حمايتو، فإّنا نذكر الشباب أصل حضارتو،  الشاعر: "بالدي وا 
وعمود تقدمو، وطاقتو الدائمة المتدفقة الدافعة بو في مصاف الدول التي يحسب ليا حساب، ومن الدول التي 

ومثقف ومتفيم، لذلك فمن واجب المسؤولين أن  تسمع كممتيم، لذلك فمن واجب الدول صناعة جيل شاب متعمم
يخّرجوا جياًل قيادًيا قادر في المستقبل أن يأخذ بالوطن إلى األمام، يجب سن المناىج اليادفة، واألنشطة المفيدة، 



 24صفحة  كتاب كيف نربي المتميزين ؟
 

وأن توفر ليم مخيمات تنمي قدراتيم اإلبداعية وتشجعيم، وتفرغ الطاقات اليادرة بطريقة إيجابية سميمة. اإلنسان 
 وطن، ىو بال ىوية، بال ماٍض أو مستقبل، فيو غير موجود فعمًيا، ولبناء الوطن الرائع، البد من بناء لبناتو بال

األساسية بسالمة، والمبنة األساسية لبناء كل مجتمع ىي األسرة، فإذا كانت األسرة سميمة نتج عن ذلك وطن 
سا في نفوس أبنائيم ومنذ الصغر حب الوطن سميم، والعكس بالعكس، لذا فإّنو ومن واجب الوالدين أن يغر 

وتقديره، أّنو يتوجب عمييم أن يجدوا ويجتيدوا من أجل وطنيم الذي ولدوا وترعرعوا فيو، وشربوا من مائو، وعاشوا 
تحت سمائو، وفوق أرضو، وأن يتركوا ليم بصمة في ىذا الوطن تدل عمييم، فالوطن ال ينسى أبناءه، وال ينسى 

منيم. حب األوطان من اإليمان الشك أن حب الوطن من األمور الفطرية التي ُجِبل اإلنسان أسماء العظماء 
عمييا، فميس غريبًا أبدًا أن ُيحب اإلنسان وطنو الذي نشأ عمى أرضو، وشبَّ عمى ثراه، وترعرع بين جنباتو، كما 

مكاٍن آخر، فما ذلك إال دليٌل عمى أنو ليس غريبًا أن يشعر اإلنسان بالحنين الصادق لوطنو عندما ُيغادره إلى 
قوة االرتباط وصدق االنتماء؟ وحتى يتحقق حب الوطن عند اإلنسان ال ُبد من تحقق صدق االنتماء إلى الدين 

أواًل، ثم الوطن ثانيًا؛ إذ إن تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف تُحث اإلنسان عمى حب الوطن؛ ولعل خير دليٍل عمى 
مى اهلل عميو وسمم أنو وقف ُيخاطب مكة المكرمة موّدعًا ليا وىي وطنو الذي ُأخرج ذلك ما صح عن النبي ص

منو، فقد روي عن عبد اهلل بن عباٍس رضي اهلل عنيما أنو قال: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لمكة: )ما 
، ولوال أن قومي أخرجوني منِك ما سكنُت غيرِك(. روا . ولوال أن  2ٕ3ٖه الترمذي، أطيبِك من بمد، وأحبَِّك إليَّ

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو ُمعمم البشرية، ُيحب وطنو لما قال ىذا القول الذي لو أدرك كُل إنساٍن مسمٍم 
معناه لرأينا حب الوطن يتجّمى في أجمل صوره وأصدق معانيو، وألصبح الوطن لفظًا تحبو القموب، وتيواه 

ذا كان اإلنسان يتأّثر بالبيئة التي ولد فييا، ونشأ عمى ترابيا، وعاش من األفئدة، وتتحرك لذكره المشاع ر. وا 
خيراتيا، فإن ليذه البيئة عميو حقوقًا وواجباٍت كثيرًة تتمثل في حقوق اأُلخّوة، وحقوق الجوار، وحقوق القرابة، 

يؤدييا عمى الوجو المطموب؛  وغيرىا من الحقوق اأُلخرى التي عمى اإلنسان في أي زماٍن ومكان أن ُيراعييا وأن
ذا كانت حكمة اهلل تعالى قد قضت أن ُيستخمف اإلنسان في ىذه األرض ليعمرىا عمى  وفاًء وحبًا منو لوطنو. وا 

ىدى وبصيرة، وأن يستمتع بما فييا من الطيبات والزينة، السيما أنيا ُمسخرٌة لو بكل ما فييا من خيراٍت 
وحرصو عمى المحافظة عميو واغتنام خيراتو، إنما ىو تحقيٌق لمعنى ومعطيات؛ فإن ُحب اإلنسان لوطنو، 

. ويمكن  3ٔاالستخالف الذي قال فيو سبحانو وتعالى: )ُىَو َأنَشَأُكْم م َن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَيا( سورة ىود، 
ي ما يأتي: تربية اإلنسان القول إن دور التربية اإلسالمية يتمثُل في تنمية الشعور بحب الوطن عند اإلنسان ف

منذ نعومة أظفاره،  -بعد فضل اهلل سبحانو وتعالى-عمى استشعار ما لموطن من أفضاٍل سابقٍة والحقة عميو 
ومن ثّم تربيتو عمى رد الجميل، ومجازاة اإلحسان باإلحسان، السيما أن تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف تحث 

. الحرص عمى  3ٓى: )َىْل َجَزآُء اإِلْحَساِن ِإالَّ اإِلْحَساُن( سورة الرحمن، عمى ذلك وترشد إليو كما في قولو تعال
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مّد جسور المحبة والمودة مع أبناء الوطن في أي مكاٍن منو، إليجاد جٍو من التآلف والتآخي والتآزر بين 
غرس حب االنتماء أعضائو، الذين يمثمون في مجموعيم جسدًا واحدًا ُمتماسكًا في مواجية الظروف المختمفة. 

اإليجابي لموطن، وتوضيح معنى ذلك الحب، وبيان كيفيتو الُمثمى من خالل مختمف المؤسسات التربوية في 
المجتمع كالبيت، والمدرسة، والمسجد، والنادي، ومكان العمل، وعبر وسائل اإلعالم المختمفة مقروءًة أو مسموعًة 

خاصة والمجتمع بعامة كريمًة عمى أرض الوطن، وال ُيمكن تحقيق أو مرئية. العمل عمى أن تكون حياة اإلنسان ب
ذلك إال عندما ُيدرك كل فرٍد فيو ما عميو من الواجبات فيقوم بيا خير قيام. تربية أبناء الوطن عمى تقدير خيرات 

و منيا الوطن ومعطياتو والمحافظة عمى مرافقو وُمكتسباتو، التي من حق الجميع أن ينُعم بيا وأن يتمتع بحظ
كاماًل غير منقوص. اإلسيام الفاعل واإليجابي في كل ما من شأنو خدمة الوطن ورفعتو، سواٌء كان ذلك 

اإلسيام قوليًا أو عمميًا أو فكريًا، وفي أي مجاٍل أو ميدان؛ ألن ذلك واجب الجميع، وىو أمٌر يعود عمييم بالنفع 
لكل أمر يترتب عميو اإلخالل بأمن وسالمة الوطن، والفائدة عمى المستوى الفردي واالجتماعي . التصّدي 

والعمل عمى رد ذلك بمختمف الوسائل واإلمكانات الممكنة والُمتاحة. الدفاع عن الوطن عند الحاجة إلى ذلك 
بالقول أو العمل. من الطبيعي أن أي إنسان حّر يكون مٌحبًا لوطنو، مخمصًا لو، غيورًا عميو بغض النظر عن 

يتو، وىذه صفة حسنة عند بني البشر جميعيم؛ فالوطن ىو مصدر عّزة وفخر لكل فرد ينتمي ديانتو أو جنس
إليو، والبد لمجميع أن يسعوا ويجدوا لرفع اسم الوطن عاليًا خّفاقًا. وىذه الصفة الحسنة )حب الوطن( نجدىا عند 

ف أيضًا أن نجد من ىم فالكل يسعى ألجل وطنو، لكن الغريب والعجيب والمؤس األديانوفي كل  إنسانكل 
ينتمون إلى ديننا اإلسالمي ويتشّدقون بو وىم يشّوىون أوطانيم، بل ُيخّيل إلييم أنيم كارىون ألوطانيم أشّد الكره، 

ن كانوا ينتقدون السمبيات أحيانًا، وىذا شيء جميل، تجدىم أحيانًا كثيرة وفي أوقات صعبة يسعون بكل  فيم وا 
الواقع، أو إنكار الجميل، أو تشوييو، ويتعّمدون تشويو الوطن؛ فيم ال يرون الجميل طاقتيم وقدراتيم إلى تزييف 

أبدًا ألنيم خالون من الجمال، وكما قيل: )كن جمياًل ترى الوجود جمياًل(، وألنيم يمبسون نظارات سوداء قاتمة أو 
ن ن كان صغيرًا، فيم ييّولونو وا  موجود، يصنعونو  كان غير باألصح ىم بال بصيرة فال يرون إال القبيح وا 

بنّظاراتيم ويمفتون األنظار إليو، وذلك أشد وقعًا عمينا من أن يأتي من غيرىم، في حين من المفروض في ىذا 
الوقت أن يكونوا سندًا ودرعًا ألوطانيم. وأخيرًا ما نرجوه منيم أن يروا الجميل فيشيدوا بو، أو أن يصمتوا، فذلك 

طن أواًل قبل أي غاية، فمتى ليؤالء أن يحترموا أوطانيم؟ وىل فييم غيرة عمى أحسن، وأن يضعوا مصمحة الو 
 .أوطانيم؟ فإن لم تكن غيرتيم عمى أوطانيم اليوم فمتى تكون ال ندري
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  تعريف الوطن :

الوطن الوطن ىو المكان الذي ولدت فيو، وعشت في كنفو، وكبرت وترعرعت عمى أرضو وتحت سمائو، وأكمت 
من خيراتو وشربت من مياىو، وتنّفست ىواءه، واحتميت في أحضانو، فالوطن ىو األم التي ترعانا ونرعاىا، وىو 

لسكينة والحرية، وىو االنتماء، والوفاء، األسرة التي ننعم بدفئيا، فال معنى لألسرة دون الوطن، فيو األمن وا
والتضحية، والفداء. الوطن ىو أقرب األماكن إلى قمبي، ففيو أىمي، وأصدقائي. وحبي لوطني يدفعني إلى الجّد 

؛ كي أصبح يومًا ما شابًا نافعًا أخدم وطني وأنفعو، وأرد إليو آلجمةواالجتياد، والحرص عمى طمب العمم والسعي 
ي، وقد قال الشاعر في حب الوطن: وطني لو شغمت بالخمد عنو نازعتني إليو في الخمد نفسي بعض أفضالو عم

إن الوطن ىو أغمى شيء في حياتنا لذا يجب عمينا أن نحميو وندافع عنو ضد األخطار واألعداء، ونكون دائمًا 
قال الشاعر: إن رمى الدىر عمى أتم استعداد لمتضحية من أجمو، وأن نفديو بأرواحنا ودمائنا في أي وقت، وقد 

سيامو أتقييا بفؤادي عمينا أن ُننّمي وطننا في وقت السمم ونسعى إلى رفعتو واالرتقاء بو في كل المجاالت، 
ويكون ذلك بأن نجتيد ونيتم بأعمالنا ميما كانت صغيرة أو كبيرة ، فكل عمل يسيم في تنمية وتقدم الوطن، وقد 

وبماضي العزم سأبنيو وأشيده وطنًا نضرًا وأقدمو البني حرًا فيصون حماه  قال الشاعر: بدم األحرار سأرويو
ويفديو بعزيمة ليث ىجام ومن واجب الدولة االىتمام بالّشباب، واالىتمام بتعميميم وبصحتيم، فالشباب األصحاء 

مين أشرق الصبح األقوياء الواعدون ىم من يبنون الوطن، وقد قال الشاعر عنيم: يا شباب العالم في الوادي األ
فيزوا النائمين كما يحب عمى كل أب وأم أن يغرسا حب الوطن في أبنائيم منذ الصغر، وأن يحّثوىم عمى 

التعمم، ويحرصوا عمى أن يكون أبناءىم أقوياء وأصّحاء كي ينفعوا وطنيم فيم أمل الوطن. فميسعى كل منا لمجد 
ض بوطننا. الوطن وأىمّيتو الوطن، يا ليا من كممة صغيرة واالجتياد في دروسنا كي نكبر ونحقق أحالمنا ونني

في عدد حروفيا، ما أكبرىا وأعظميا وأشمميا في المعاني، فكممة الوطن تعني البيت والحضن الدافيء، تعني 
المأوى والممجأ، تعني فسحة المعب والميو والمرتع، وكذلك تعني مكان السعادة والراحة. الوطن لو حقوق عديدة، 

مينا أن نحفظ ماءه الذي طالما ارتوينا بو، والحفاظ عمى أرضو التي طالما تعبنا ونحن نمعب فوقيا ونمشي لو ع
عمييا، تمك األرض التي وّفرت لنا غذاءنا، والتي لطالما سحرتنا بجماليا الخالب، وخضرتيا الرائعة التي ليونا 

تيا، وتنشقنا ىواءىا، يجب عمينا أن نعمل عمى في ربوعيا، يجب عمينا أن نحمي سماءىا التي لطالما لعبنا تح
حمايتو، والحفاظ عمى جمالو، فعندما نتغنى ونسحر بجمالو، يجب عمينا أن نعمل لنحفظ عمى الجمال، بل لنزيده 

أن نفديو بأرواحنا، أن نجود  -كرٍد ليذا الجميل الكبير-أيًضا. بعد كل ما سبق ذكره فإّنو من الواجب عمينا 
ة ألجمو، أن نقدم كل غاٍل ونفيس من أجل الحفاظ عمى حريتو واستقراره، وأن نمنع كل تحٍد يعوق بدمائنا رخيص

ن ُظممت في وطنك، يبقى ىو الحضن الدافئ الذي يضمك،  دون رخائو، حتى لو اّضطيدت في وطنك، حتى وا 
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ن جارت عمّي عزيزة". وعندما نذكر الوطن وأىمية حماي تو، فإّنا نذكر الشباب يقول في ذلك الشاعر: "بالدي وا 
أصل حضارتو، وعمود تقدمو، وطاقتو الدائمة المتدفقة الدافعة بو في مصاف الدول التي يحسب ليا حساب، 
ومن الدول التي تسمع كممتيم، لذلك فمن واجب الدول صناعة جيل شاب متعمم ومثقف ومتفيم، لذلك فمن 

لمستقبل أن يأخذ بالوطن إلى األمام، يجب سن المناىج واجب المسؤولين أن يخّرجوا جياًل قيادًيا قادر في ا
اليادفة، واألنشطة المفيدة، وأن توفر ليم مخيمات تنمي قدراتيم اإلبداعية وتشجعيم، وتفرغ الطاقات اليادرة 

بطريقة إيجابية سميمة. اإلنسان بال وطن، ىو بال ىوية، بال ماٍض أو مستقبل، فيو غير موجود فعمًيا، ولبناء 
ن الرائع، البد من بناء لبناتو األساسية بسالمة، والمبنة األساسية لبناء كل مجتمع ىي األسرة، فإذا كانت الوط

األسرة سميمة نتج عن ذلك وطن سميم، والعكس بالعكس، لذا فإّنو ومن واجب الوالدين أن يغرسا في نفوس 
ويجتيدوا من أجل وطنيم الذي ولدوا  أبنائيم ومنذ الصغر حب الوطن وتقديره، أّنو يتوجب عمييم أن يجدوا

وترعرعوا فيو، وشربوا من مائو، وعاشوا تحت سمائو، وفوق أرضو، وأن يتركوا ليم بصمة في ىذا الوطن تدل 
عمييم، فالوطن ال ينسى أبناءه، وال ينسى أسماء العظماء منيم. حب األوطان من اإليمان الشك أن حب الوطن 

اإلنسان عمييا، فميس غريبًا أبدًا أن ُيحب اإلنسان وطنو الذي نشأ عمى أرضو،  من األمور الفطرية التي ُجِبل
وشبَّ عمى ثراه، وترعرع بين جنباتو، كما أنو ليس غريبًا أن يشعر اإلنسان بالحنين الصادق لوطنو عندما ُيغادره 

ب الوطن عند اإلنسان ال إلى مكاٍن آخر، فما ذلك إال دليٌل عمى قوة االرتباط وصدق االنتماء؟ وحتى يتحقق ح
ُبد من تحقق صدق االنتماء إلى الدين أواًل، ثم الوطن ثانيًا؛ إذ إن تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف تُحث اإلنسان 

عمى حب الوطن؛ ولعل خير دليٍل عمى ذلك ما صح عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو وقف ُيخاطب مكة 
خرج منو، فقد روي عن عبد اهلل بن عباٍس رضي اهلل عنيما أنو قال: قال المكرمة موّدعًا ليا وىي وطنو الذي أُ 

، ولوال أن قومي أخرجوني منِك ما سكنُت  رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لمكة: )ما أطيبِك من بمد، وأحبَِّك إليَّ
، ُيحب وطنو لما قال . ولوال أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو ُمعمم البشرية 2ٕ3ٖغيرِك(. رواه الترمذي، 

ىذا القول الذي لو أدرك كُل إنساٍن مسمٍم معناه لرأينا حب الوطن يتجّمى في أجمل صوره وأصدق معانيو، 
ذا كان اإلنسان يتأّثر بالبيئة التي  وألصبح الوطن لفظًا تحبو القموب، وتيواه األفئدة، وتتحرك لذكره المشاعر. وا 

ن خيراتيا، فإن ليذه البيئة عميو حقوقًا وواجباٍت كثيرًة تتمثل في حقوق ولد فييا، ونشأ عمى ترابيا، وعاش م
اأُلخّوة، وحقوق الجوار، وحقوق القرابة، وغيرىا من الحقوق اأُلخرى التي عمى اإلنسان في أي زماٍن ومكان أن 

ذا كانت حكمة اهلل تعا لى قد قضت أن ُيراعييا وأن يؤدييا عمى الوجو المطموب؛ وفاًء وحبًا منو لوطنو. وا 
ُيستخمف اإلنسان في ىذه األرض ليعمرىا عمى ىدى وبصيرة، وأن يستمتع بما فييا من الطيبات والزينة، السيما 

أنيا ُمسخرٌة لو بكل ما فييا من خيراٍت ومعطيات؛ فإن ُحب اإلنسان لوطنو، وحرصو عمى المحافظة عميو 
ذي قال فيو سبحانو وتعالى: )ُىَو َأنَشَأُكْم م َن اأَلْرِض واغتنام خيراتو، إنما ىو تحقيٌق لمعنى االستخالف ال
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. ويمكن القول إن دور التربية اإلسالمية يتمثُل في تنمية الشعور بحب الوطن  3َٔواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَيا( سورة ىود، 
بعد فضل اهلل -و عند اإلنسان في ما يأتي: تربية اإلنسان عمى استشعار ما لموطن من أفضاٍل سابقٍة والحقة عمي

منذ نعومة أظفاره، ومن ثّم تربيتو عمى رد الجميل، ومجازاة اإلحسان باإلحسان، السيما أن  -سبحانو وتعالى
تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف تحث عمى ذلك وترشد إليو كما في قولو تعالى: )َىْل َجَزآُء اإِلْحَساِن ِإالَّ اإِلْحَساُن( 

عمى مّد جسور المحبة والمودة مع أبناء الوطن في أي مكاٍن منو، إليجاد جٍو من . الحرص  3ٓسورة الرحمن، 
التآلف والتآخي والتآزر بين أعضائو، الذين يمثمون في مجموعيم جسدًا واحدًا ُمتماسكًا في مواجية الظروف 

ى من خالل المختمفة. غرس حب االنتماء اإليجابي لموطن، وتوضيح معنى ذلك الحب، وبيان كيفيتو الُمثم
مختمف المؤسسات التربوية في المجتمع كالبيت، والمدرسة، والمسجد، والنادي، ومكان العمل، وعبر وسائل 
اإلعالم المختمفة مقروءًة أو مسموعًة أو مرئية. العمل عمى أن تكون حياة اإلنسان بخاصة والمجتمع بعامة 

درك كل فرٍد فيو ما عميو من الواجبات فيقوم بيا خير كريمًة عمى أرض الوطن، وال ُيمكن تحقيق ذلك إال عندما يُ 
قيام. تربية أبناء الوطن عمى تقدير خيرات الوطن ومعطياتو والمحافظة عمى مرافقو وُمكتسباتو، التي من حق 
الجميع أن ينُعم بيا وأن يتمتع بحظو منيا كاماًل غير منقوص. اإلسيام الفاعل واإليجابي في كل ما من شأنو 

لوطن ورفعتو، سواٌء كان ذلك اإلسيام قوليًا أو عمميًا أو فكريًا، وفي أي مجاٍل أو ميدان؛ ألن ذلك واجب خدمة ا
الجميع، وىو أمٌر يعود عمييم بالنفع والفائدة عمى المستوى الفردي واالجتماعي . التصّدي لكل أمر يترتب عميو 

وسائل واإلمكانات الممكنة والُمتاحة. الدفاع عن اإلخالل بأمن وسالمة الوطن، والعمل عمى رد ذلك بمختمف ال
الوطن عند الحاجة إلى ذلك بالقول أو العمل. من الطبيعي أن أي إنسان حّر يكون مٌحبًا لوطنو، مخمصًا لو، 

غيورًا عميو بغض النظر عن ديانتو أو جنسيتو، وىذه صفة حسنة عند بني البشر جميعيم؛ فالوطن ىو مصدر 
ينتمي إليو، والبد لمجميع أن يسعوا ويجدوا لرفع اسم الوطن عاليًا خّفاقًا. وىذه الصفة الحسنة  عّزة وفخر لكل فرد

فالكل يسعى ألجل وطنو، لكن الغريب والعجيب والمؤسف  األديانوفي كل  إنسان)حب الوطن( نجدىا عند كل 
وطانيم، بل ُيخّيل إلييم أنيم أيضًا أن نجد من ىم ينتمون إلى ديننا اإلسالمي ويتشّدقون بو وىم يشّوىون أ

ن كانوا ينتقدون السمبيات أحيانًا، وىذا شيء جميل، تجدىم أحيانًا كثيرة وفي  كارىون ألوطانيم أشّد الكره، فيم وا 
أوقات صعبة يسعون بكل طاقتيم وقدراتيم إلى تزييف الواقع، أو إنكار الجميل، أو تشوييو، ويتعّمدون تشويو 

جميل أبدًا ألنيم خالون من الجمال، وكما قيل: )كن جمياًل ترى الوجود جمياًل(، وألنيم الوطن؛ فيم ال يرون ال
ن  ن كان صغيرًا، فيم ييّولونو وا  يمبسون نظارات سوداء قاتمة أو باألصح ىم بال بصيرة فال يرون إال القبيح وا 

مينا من أن يأتي من غيرىم، في موجود، يصنعونو بنّظاراتيم ويمفتون األنظار إليو، وذلك أشد وقعًا ع كان غير
 حين من المفروض في ىذا الوقت أن يكونوا سندًا ودرعًا ألوطانيم. وأخيرًا ما نرجوه منيم أن يروا الجميل فيشيدوا 
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بو، أو أن يصمتوا، فذلك أحسن، وأن يضعوا مصمحة الوطن أواًل قبل أي غاية، فمتى ليؤالء أن يحترموا 
 .أوطانيم؟ فإن لم تكن غيرتيم عمى أوطانيم اليوم فمتى تكون ال ندريأوطانيم؟ وىل فييم غيرة عمى 

 

 الوطن وأهميته

الوطن وأىمّيتو الوطن، يا ليا من كممة صغيرة في عدد حروفيا، ما أكبرىا وأعظميا وأشمميا في المعاني، فكممة 
و والمرتع، وكذلك تعني الوطن تعني البيت والحضن الدافيء، تعني المأوى والممجأ، تعني فسحة المعب والمي

مكان السعادة والراحة. الوطن لو حقوق عديدة، لو عمينا أن نحفظ ماءه الذي طالما ارتوينا بو، والحفاظ عمى 
أرضو التي طالما تعبنا ونحن نمعب فوقيا ونمشي عمييا، تمك األرض التي وّفرت لنا غذاءنا، والتي لطالما 

ة التي ليونا في ربوعيا، يجب عمينا أن نحمي سماءىا التي لطالما سحرتنا بجماليا الخالب، وخضرتيا الرائع
لعبنا تحتيا، وتنشقنا ىواءىا، يجب عمينا أن نعمل عمى حمايتو، والحفاظ عمى جمالو، فعندما نتغنى ونسحر 
ينا بجمالو، يجب عمينا أن نعمل لنحفظ عمى الجمال، بل لنزيده أيًضا. بعد كل ما سبق ذكره فإّنو من الواجب عم

أن نفديو بأرواحنا، أن نجود بدمائنا رخيصة ألجمو، أن نقدم كل غاٍل ونفيس من أجل  -كرٍد ليذا الجميل الكبير-
ن  الحفاظ عمى حريتو واستقراره، وأن نمنع كل تحٍد يعوق دون رخائو، حتى لو اّضطيدت في وطنك، حتى وا 

ن جارت عمّي ُظممت في وطنك، يبقى ىو الحضن الدافئ الذي يضمك، يقول في ذ لك الشاعر: "بالدي وا 
عزيزة". وعندما نذكر الوطن وأىمية حمايتو، فإّنا نذكر الشباب أصل حضارتو، وعمود تقدمو، وطاقتو الدائمة 

المتدفقة الدافعة بو في مصاف الدول التي يحسب ليا حساب، ومن الدول التي تسمع كممتيم، لذلك فمن واجب 
قف ومتفيم، لذلك فمن واجب المسؤولين أن يخّرجوا جياًل قيادًيا قادر في الدول صناعة جيل شاب متعمم ومث

المستقبل أن يأخذ بالوطن إلى األمام، يجب سن المناىج اليادفة، واألنشطة المفيدة، وأن توفر ليم مخيمات تنمي 
ن، ىو بال ىوية، بال قدراتيم اإلبداعية وتشجعيم، وتفرغ الطاقات اليادرة بطريقة إيجابية سميمة. اإلنسان بال وط

ماٍض أو مستقبل، فيو غير موجود فعمًيا، ولبناء الوطن الرائع، البد من بناء لبناتو األساسية بسالمة، والمبنة 
األساسية لبناء كل مجتمع ىي األسرة، فإذا كانت األسرة سميمة نتج عن ذلك وطن سميم، والعكس بالعكس، لذا 

ي نفوس أبنائيم ومنذ الصغر حب الوطن وتقديره، أّنو يتوجب عمييم أن فإّنو ومن واجب الوالدين أن يغرسا ف
يجدوا ويجتيدوا من أجل وطنيم الذي ولدوا وترعرعوا فيو، وشربوا من مائو، وعاشوا تحت سمائو، وفوق أرضو، 

. حب وأن يتركوا ليم بصمة في ىذا الوطن تدل عمييم، فالوطن ال ينسى أبناءه، وال ينسى أسماء العظماء منيم
األوطان من اإليمان الشك أن حب الوطن من األمور الفطرية التي ُجِبل اإلنسان عمييا، فميس غريبًا أبدًا أن 
ُيحب اإلنسان وطنو الذي نشأ عمى أرضو، وشبَّ عمى ثراه، وترعرع بين جنباتو، كما أنو ليس غريبًا أن يشعر 
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آخر، فما ذلك إال دليٌل عمى قوة االرتباط وصدق  اإلنسان بالحنين الصادق لوطنو عندما ُيغادره إلى مكانٍ 
االنتماء؟ وحتى يتحقق حب الوطن عند اإلنسان ال ُبد من تحقق صدق االنتماء إلى الدين أواًل، ثم الوطن ثانيًا؛ 
إذ إن تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف تُحث اإلنسان عمى حب الوطن؛ ولعل خير دليٍل عمى ذلك ما صح عن 

هلل عميو وسمم أنو وقف ُيخاطب مكة المكرمة موّدعًا ليا وىي وطنو الذي ُأخرج منو، فقد روي عن النبي صمى ا
عبد اهلل بن عباٍس رضي اهلل عنيما أنو قال: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لمكة: )ما أطيبِك من بمد، 

، ولوال أن قومي أخرجوني منِك ما سكنُت غيرِك(. رواه ال . ولوال أن رسول اهلل صمى  2ٕ3ٖترمذي، وأحبَِّك إليَّ
اهلل عميو وسمم وىو ُمعمم البشرية، ُيحب وطنو لما قال ىذا القول الذي لو أدرك كُل إنساٍن مسمٍم معناه لرأينا حب 
الوطن يتجّمى في أجمل صوره وأصدق معانيو، وألصبح الوطن لفظًا تحبو القموب، وتيواه األفئدة، وتتحرك لذكره 

ذا كان اإلنسان يتأّثر بالبيئة التي ولد فييا، ونشأ عمى ترابيا، وعاش من خيراتيا، فإن ليذه البيئة المشاعر. و  ا 
عميو حقوقًا وواجباٍت كثيرًة تتمثل في حقوق اأُلخّوة، وحقوق الجوار، وحقوق القرابة، وغيرىا من الحقوق اأُلخرى 

ذا التي عمى اإلنسان في أي زماٍن ومكان أن ُيراعييا وأن يؤد ييا عمى الوجو المطموب؛ وفاًء وحبًا منو لوطنو. وا 
كانت حكمة اهلل تعالى قد قضت أن ُيستخمف اإلنسان في ىذه األرض ليعمرىا عمى ىدى وبصيرة، وأن يستمتع 

بما فييا من الطيبات والزينة، السيما أنيا ُمسخرٌة لو بكل ما فييا من خيراٍت ومعطيات؛ فإن ُحب اإلنسان 
و عمى المحافظة عميو واغتنام خيراتو، إنما ىو تحقيٌق لمعنى االستخالف الذي قال فيو سبحانو لوطنو، وحرص

. ويمكن القول إن دور التربية اإلسالمية  3ٔوتعالى: )ُىَو َأنَشَأُكْم م َن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَيا( سورة ىود، 
يأتي: تربية اإلنسان عمى استشعار ما لموطن من  يتمثُل في تنمية الشعور بحب الوطن عند اإلنسان في ما

منذ نعومة أظفاره، ومن ثّم تربيتو عمى رد الجميل،  -بعد فضل اهلل سبحانو وتعالى-أفضاٍل سابقٍة والحقة عميو 
ومجازاة اإلحسان باإلحسان، السيما أن تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف تحث عمى ذلك وترشد إليو كما في قولو 

. الحرص عمى مّد جسور المحبة والمودة مع أبناء  3َٓىْل َجَزآُء اإِلْحَساِن ِإالَّ اإِلْحَساُن( سورة الرحمن، تعالى: )
الوطن في أي مكاٍن منو، إليجاد جٍو من التآلف والتآخي والتآزر بين أعضائو، الذين يمثمون في مجموعيم 

حب االنتماء اإليجابي لموطن، وتوضيح معنى ذلك جسدًا واحدًا ُمتماسكًا في مواجية الظروف المختمفة. غرس 
الحب، وبيان كيفيتو الُمثمى من خالل مختمف المؤسسات التربوية في المجتمع كالبيت، والمدرسة، والمسجد، 

والنادي، ومكان العمل، وعبر وسائل اإلعالم المختمفة مقروءًة أو مسموعًة أو مرئية. العمل عمى أن تكون حياة 
والمجتمع بعامة كريمًة عمى أرض الوطن، وال ُيمكن تحقيق ذلك إال عندما ُيدرك كل فرٍد فيو ما  اإلنسان بخاصة

عميو من الواجبات فيقوم بيا خير قيام. تربية أبناء الوطن عمى تقدير خيرات الوطن ومعطياتو والمحافظة عمى 
يا كاماًل غير منقوص. اإلسيام الفاعل مرافقو وُمكتسباتو، التي من حق الجميع أن ينُعم بيا وأن يتمتع بحظو من

واإليجابي في كل ما من شأنو خدمة الوطن ورفعتو، سواٌء كان ذلك اإلسيام قوليًا أو عمميًا أو فكريًا، وفي أي 
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مجاٍل أو ميدان؛ ألن ذلك واجب الجميع، وىو أمٌر يعود عمييم بالنفع والفائدة عمى المستوى الفردي واالجتماعي 
أمر يترتب عميو اإلخالل بأمن وسالمة الوطن، والعمل عمى رد ذلك بمختمف الوسائل . التصّدي لكل 

واإلمكانات الممكنة والُمتاحة. الدفاع عن الوطن عند الحاجة إلى ذلك بالقول أو العمل. من الطبيعي أن أي 
وىذه صفة حسنة  إنسان حّر يكون مٌحبًا لوطنو، مخمصًا لو، غيورًا عميو بغض النظر عن ديانتو أو جنسيتو،

عند بني البشر جميعيم؛ فالوطن ىو مصدر عّزة وفخر لكل فرد ينتمي إليو، والبد لمجميع أن يسعوا ويجدوا لرفع 
فالكل يسعى  األديانوفي كل  إنساناسم الوطن عاليًا خّفاقًا. وىذه الصفة الحسنة )حب الوطن( نجدىا عند كل 

ضًا أن نجد من ىم ينتمون إلى ديننا اإلسالمي ويتشّدقون بو وىم ألجل وطنو، لكن الغريب والعجيب والمؤسف أي
ن كانوا ينتقدون السمبيات أحيانًا، وىذا  يشّوىون أوطانيم، بل ُيخّيل إلييم أنيم كارىون ألوطانيم أشّد الكره، فيم وا 

قع، أو إنكار شيء جميل، تجدىم أحيانًا كثيرة وفي أوقات صعبة يسعون بكل طاقتيم وقدراتيم إلى تزييف الوا
الجميل، أو تشوييو، ويتعّمدون تشويو الوطن؛ فيم ال يرون الجميل أبدًا ألنيم خالون من الجمال، وكما قيل: 
)كن جمياًل ترى الوجود جمياًل(، وألنيم يمبسون نظارات سوداء قاتمة أو باألصح ىم بال بصيرة فال يرون إال 

ن كان ن كان صغيرًا، فيم ييّولونو وا  موجود، يصنعونو بنّظاراتيم ويمفتون األنظار إليو، وذلك أشد  غير القبيح وا 
وقعًا عمينا من أن يأتي من غيرىم، في حين من المفروض في ىذا الوقت أن يكونوا سندًا ودرعًا ألوطانيم. 
واًل وأخيرًا ما نرجوه منيم أن يروا الجميل فيشيدوا بو، أو أن يصمتوا، فذلك أحسن، وأن يضعوا مصمحة الوطن أ
قبل أي غاية، فمتى ليؤالء أن يحترموا أوطانيم؟ وىل فييم غيرة عمى أوطانيم؟ فإن لم تكن غيرتيم عمى 

 .أوطانيم اليوم فمتى تكون ال ندري
 

  حب األوطان من اإليمان

حب األوطان من اإليمان الشك أن حب الوطن من األمور الفطرية التي ُجِبل اإلنسان عمييا، فميس غريبًا أبدًا 
أن ُيحب اإلنسان وطنو الذي نشأ عمى أرضو، وشبَّ عمى ثراه، وترعرع بين جنباتو، كما أنو ليس غريبًا أن 

آخر، فما ذلك إال دليٌل عمى قوة االرتباط وصدق يشعر اإلنسان بالحنين الصادق لوطنو عندما ُيغادره إلى مكاٍن 
االنتماء؟ وحتى يتحقق حب الوطن عند اإلنسان ال ُبد من تحقق صدق االنتماء إلى الدين أواًل، ثم الوطن ثانيًا؛ 
إذ إن تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف تُحث اإلنسان عمى حب الوطن؛ ولعل خير دليٍل عمى ذلك ما صح عن 

 عميو وسمم أنو وقف ُيخاطب مكة المكرمة موّدعًا ليا وىي وطنو الذي ُأخرج منو، فقد روي عن النبي صمى اهلل
عبد اهلل بن عباٍس رضي اهلل عنيما أنو قال: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لمكة: )ما أطيبِك من بمد، 

، ولوال أن قومي أخرجوني منِك ما سكنُت غيرِك(. رواه التر  . ولوال أن رسول اهلل صمى  2ٕ3ٖمذي، وأحبَِّك إليَّ
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اهلل عميو وسمم وىو ُمعمم البشرية، ُيحب وطنو لما قال ىذا القول الذي لو أدرك كُل إنساٍن مسمٍم معناه لرأينا حب 
الوطن يتجّمى في أجمل صوره وأصدق معانيو، وألصبح الوطن لفظًا تحبو القموب، وتيواه األفئدة، وتتحرك لذكره 

ذ ا كان اإلنسان يتأّثر بالبيئة التي ولد فييا، ونشأ عمى ترابيا، وعاش من خيراتيا، فإن ليذه البيئة المشاعر. وا 
عميو حقوقًا وواجباٍت كثيرًة تتمثل في حقوق اأُلخّوة، وحقوق الجوار، وحقوق القرابة، وغيرىا من الحقوق اأُلخرى 

ذا التي عمى اإلنسان في أي زماٍن ومكان أن ُيراعييا وأن يؤديي ا عمى الوجو المطموب؛ وفاًء وحبًا منو لوطنو. وا 
كانت حكمة اهلل تعالى قد قضت أن ُيستخمف اإلنسان في ىذه األرض ليعمرىا عمى ىدى وبصيرة، وأن يستمتع 

بما فييا من الطيبات والزينة، السيما أنيا ُمسخرٌة لو بكل ما فييا من خيراٍت ومعطيات؛ فإن ُحب اإلنسان 
عمى المحافظة عميو واغتنام خيراتو، إنما ىو تحقيٌق لمعنى االستخالف الذي قال فيو سبحانو لوطنو، وحرصو 

. ويمكن القول إن دور التربية اإلسالمية  3ٔوتعالى: )ُىَو َأنَشَأُكْم م َن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَيا( سورة ىود، 
أتي: تربية اإلنسان عمى استشعار ما لموطن من يتمثُل في تنمية الشعور بحب الوطن عند اإلنسان في ما ي

منذ نعومة أظفاره، ومن ثّم تربيتو عمى رد الجميل،  -بعد فضل اهلل سبحانو وتعالى-أفضاٍل سابقٍة والحقة عميو 
ومجازاة اإلحسان باإلحسان، السيما أن تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف تحث عمى ذلك وترشد إليو كما في قولو 

. الحرص عمى مّد جسور المحبة والمودة مع أبناء  3ْٓل َجَزآُء اإِلْحَساِن ِإالَّ اإِلْحَساُن( سورة الرحمن، تعالى: )ىَ 
الوطن في أي مكاٍن منو، إليجاد جٍو من التآلف والتآخي والتآزر بين أعضائو، الذين يمثمون في مجموعيم 

االنتماء اإليجابي لموطن، وتوضيح معنى ذلك  جسدًا واحدًا ُمتماسكًا في مواجية الظروف المختمفة. غرس حب
الحب، وبيان كيفيتو الُمثمى من خالل مختمف المؤسسات التربوية في المجتمع كالبيت، والمدرسة، والمسجد، 

والنادي، ومكان العمل، وعبر وسائل اإلعالم المختمفة مقروءًة أو مسموعًة أو مرئية. العمل عمى أن تكون حياة 
المجتمع بعامة كريمًة عمى أرض الوطن، وال ُيمكن تحقيق ذلك إال عندما ُيدرك كل فرٍد فيو ما اإلنسان بخاصة و 

عميو من الواجبات فيقوم بيا خير قيام. تربية أبناء الوطن عمى تقدير خيرات الوطن ومعطياتو والمحافظة عمى 
كاماًل غير منقوص. اإلسيام الفاعل  مرافقو وُمكتسباتو، التي من حق الجميع أن ينُعم بيا وأن يتمتع بحظو منيا

واإليجابي في كل ما من شأنو خدمة الوطن ورفعتو، سواٌء كان ذلك اإلسيام قوليًا أو عمميًا أو فكريًا، وفي أي 
مجاٍل أو ميدان؛ ألن ذلك واجب الجميع، وىو أمٌر يعود عمييم بالنفع والفائدة عمى المستوى الفردي واالجتماعي 

ر يترتب عميو اإلخالل بأمن وسالمة الوطن، والعمل عمى رد ذلك بمختمف الوسائل . التصّدي لكل أم
واإلمكانات الممكنة والُمتاحة. الدفاع عن الوطن عند الحاجة إلى ذلك بالقول أو العمل. من الطبيعي أن أي 

ىذه صفة حسنة إنسان حّر يكون مٌحبًا لوطنو، مخمصًا لو، غيورًا عميو بغض النظر عن ديانتو أو جنسيتو، و 
عند بني البشر جميعيم؛ فالوطن ىو مصدر عّزة وفخر لكل فرد ينتمي إليو، والبد لمجميع أن يسعوا ويجدوا لرفع 

فالكل يسعى  األديانوفي كل  إنساناسم الوطن عاليًا خّفاقًا. وىذه الصفة الحسنة )حب الوطن( نجدىا عند كل 
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أن نجد من ىم ينتمون إلى ديننا اإلسالمي ويتشّدقون بو وىم  ألجل وطنو، لكن الغريب والعجيب والمؤسف أيضاً 
ن كانوا ينتقدون السمبيات أحيانًا، وىذا  يشّوىون أوطانيم، بل ُيخّيل إلييم أنيم كارىون ألوطانيم أشّد الكره، فيم وا 

، أو إنكار شيء جميل، تجدىم أحيانًا كثيرة وفي أوقات صعبة يسعون بكل طاقتيم وقدراتيم إلى تزييف الواقع
الجميل، أو تشوييو، ويتعّمدون تشويو الوطن؛ فيم ال يرون الجميل أبدًا ألنيم خالون من الجمال، وكما قيل: 
)كن جمياًل ترى الوجود جمياًل(، وألنيم يمبسون نظارات سوداء قاتمة أو باألصح ىم بال بصيرة فال يرون إال 

ن كان غ ن كان صغيرًا، فيم ييّولونو وا  موجود، يصنعونو بنّظاراتيم ويمفتون األنظار إليو، وذلك أشد  يرالقبيح وا 
وقعًا عمينا من أن يأتي من غيرىم، في حين من المفروض في ىذا الوقت أن يكونوا سندًا ودرعًا ألوطانيم. 

 وأخيرًا ما نرجوه منيم أن يروا الجميل فيشيدوا بو، أو أن يصمتوا، فذلك أحسن، وأن يضعوا مصمحة الوطن أوالً 
قبل أي غاية، فمتى ليؤالء أن يحترموا أوطانيم؟ وىل فييم غيرة عمى أوطانيم؟ فإن لم تكن غيرتيم عمى 

 .أوطانيم اليوم فمتى تكون ال ندري
 واجبنا نحو الوطن 

ال يستطيع اإلنسان العيش بدون وطن يحميو ويدافع عنو ويرعاه ويقدم لو الخدمات المختمفة كالتعميم 
بو كإنسان والسمو بأخالقو وتيذيبيا، فاالنتماء لوطن معين ىو غريزة في اإلنسان،  والصحة واالرتقاء

فاإلنسان الذي يدعي أنو يستطيع العيش بال ىوية تحدده وبال جنسية يحمميا أو وطن يمم شممو وينتمي 
معنى، إليو ويمجأ إليو عندما يمر في أزمة معينة، ىو إنسان خائب خاسر ال يوجد لو مبدأ وحياتو بال 

فاالنتماء شئ أساسي في الحياة والتي بدونيا تختل الشخصية وتضطرب األفكار والنفسية والمواقف. لما 
يوفره الوطن لإلنسان من كرامة وحرية وعيش كريم وىانئ، فيو أيضًا يتوجب عميو أن يقدم واجبات 

ا التعصب واالنغالقية ضد ام بو والدفاع عنو والغيرة عمى مصالحو، وال يعني ىذمعديدة لموطن، كاالىت
اآلخر، فيذه العقميات قد أثارت الويالت والزوابع في العالم أجمع وعمى مر األمان، فمعنى أن أكون محبًا 
لوطني ال يفيد نيائيًا تحقير اآلخرين واإلدعاء باألفضمية واألحقية وفي أن أكون فقط، عقميات كيذه ىي 

قة وعصبيات بغيضة جرت ليا الدمار والخراب عمى كافة السبل سبب ما تعاني األمة العربية اليوم من فر 
واألصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرىا. من الواجبات تجاه الوطن الدفاع عنو ضد األعداء 

الخارجيين لو واألعداء الداخميين، فاألعداء الخارجيين ىم من يسعون لمسيطرة عمى البمد ونيب ثرواتو 
ذ الل شعبو، أما األعداء الداخميين فيم أصحاب المصالح واألجندات الخارجية وىم أخطر من ومقدراتو وا 

الخارجيين بسبب عدم وضوحيم وتخفييم وحياكتيم لممؤامرات بطرق سرية عصية عمى االكتشاف إال 
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من الذين يريدون زيادة ثرواتيم  واألنانيونلممتيقظين، وحماية الوطن أيضًا من الفاسدون والطماعون 
مقدرات االمة والشعب بالنيب والسمب العمني وربما المقنن بقوانين فاسدة وضعت من قبل أناس فاسدين. 
من الواجبات تجاه الوطن عدم الشعور باالستعالء والفوقية عمى كل المواطنين المخالفين سواء بالمعتقد 

وطنية بين أبناء الشعب الواحد أو العرق أو الفكر أو المذىب، ألن ىذا من شأنو أن يقمل من الوحدة ال
وبالتالي دخول المندسين بينيم. يتوجب عمى المواطن الغيور عمى مصمحة بمده الحفاظ عمى ممتمكاتو 

رثو كمما استطاع إلى ذلك سبياًل فالوطن ال  أن ندمر تراثو وآثاره، وال يستحق أيضًا أن نحولو  يستحقوا 
باالنتساب إليو،  باالعتزازأبناءه التمسك بو والشعور إلى سمة ميمالت كبيرة. كما يستحق الوطن من 

وليس التسابق لتركو والتخمي عنو، إلى في أصعب المواقف وىي التي يكون فييا الفساد عامًا وطاغيًا فال 
وجود لمقوانين وال لتكافؤ الفرص وال لتقدير الخبرات فيذه البيئة ىي بالقطع بيئة طارد ألبناء الوطن، فيم 

 .بكل تأكيد إلى إيجاد مكان بديل يعيشون فيو ويوفر ليم الكرامة والحرية والمساواة ونسعبيذا سي
 

 

 

 
 

 


