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المقدمة

» لماذا الحديث عن تنمية الشخصية؟ «

وصحبه  آله  وعىل  حممد،  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
أمجعني.

وبعد:

م  ال خالف اليوم يف أننا نعيش عرص التطورات الرسيعة، فام تم إحرازه من تقدُّ
بيئات  تغري  إىل  يا  أدَّ التجارة،  نظام  استخدام  يف  اهلائل  التوسع  جانب  إىل  علمي، 
يا إىل تغيري يف أشكال العالقات القائمة  ة، كام أدَّ حياتنا اخلاصة، وبيئات أعاملنا العامَّ
نملكها،  التي  اإلمكانات  يف  واسعة  تغيريات  ذلك  كل  عن  ونتج  جمتمعاتنا،  يف 
املفاهيم  تنمية  عىل  الرتكيز  ذلك  كل  استوجب  وقد  تواجهنا،  التي  والتحديات 
والقدرات الشخصية لكل واحد منا، حتى نعيد تأهيل أنفسنا للتعامل مع املعطيات 

اجلديدة.

إن اإلنسان يف الرؤية اإلسالمية هو مركز الكون، ودليل ذلك تسخري اهلل  -جلَّ 
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وعال-، له كل ما يمكن أن يصل إليه، كام قال -سبحانه-:زبيئ  جب    حب  خب  مب  
ىب  يب   جت     حت  ختمت  ىت      يت  جث  مث  ىث  يث رب]اجلاثية: 13[، ولذا؛ فإن 
السواد األعظم من نصوص الكتاب والسنة يدور حول مسائل النهوض باإلنسان 

وترقية حاله، وهتيئة األجواء والبيئات التي تساعده عىل ذلك.

وحديث النصوص عامَّ سوى ذلك من شؤون العمران، وتوفري وسائل العيش 
حمدود للغاية؛ مما يدل داللة واضحة عىل أن املنهج الرباين األقوم يستهدف اإلنسان 
عىل نحو أسايس، فإذا صُلح: أمكنه أن ُيصلح كل ما حوله، وإذا فسد: أفسد كل ما 

حوله.

يف  البرشية  القوى  وتنمية  والتدريب،  اإلدارة،  جماالت  يف  احلديثة  والتوجهات 
تنقصها  لكن  اإلسالمية،  الرؤية  نحو  االنجذاب  يف  فشيئًا  شيئًا  آخذة  الغريب  العامل 

-مع األسف- الثوابت واملرجعيات واألسس األخالقية.!

بسب  والتدهور؛  الضعف  يف  آخذة  اإلنسان  إرادة  بأن  عام  شعور  اليوم  هناك 
كثرة املنتجات املادية التي أصبحت تتحكم فيها، ومتيل متطلباهتا عليها، وهذا يتم يف 
الوقت الذي تزداد فيه املغريات باالنحراف واالستغراق يف املتع وامللذات وشؤون 
اللهو؛ مما يستدعي وقفة جادة حيال هذه املسألة، لعلنا نحاول اسرتجاع ما فقدناه من 

اإلرادة الصلبة، واهلمة العالية وإال؛ فإن العواقب ستكون أسوأ مما نظن بكثري!

إن أمة اإلسالم ال متلك كثريًا من اإلمكانات املادية والثروات، )علاًم بأن التقدم 
التقني،  التقدم  من  الكثري  وال  الطبيعية(،  الثروات  قيمة  باستمرار  ُيّمش  العلمي 

لكنها متلك شيئني مهمني: 
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- املنهج الرباين األقوم.

- الثروة البرشية املتزايدة بقوة.

وهذه األعداد املتزايدة من البرش يمكن أن تصبح عامل رجحان وغلبة يف املوازين 
العاملية، إذا ُأحسن توجيهها وتدريبها وتربيتها.

نا يف ذلك؛ فيمكن أن تتحول إىل عبء؛ كجيش مل ُيدرب، ومل ُيسلح،  وإذا قرصَّ
ة اإلسالم  ن، فأصبح هدفًا سهاًل لنريان العدو، وإذا استطعنا أن ُنشيَع يف أمَّ ومل ُيصَّ
أوجدنا  قد  نكون  فإننا  الشخصية،  والربجمة  اهلمم،  وشحذ  الذات،  تنمية  ثقافَة 
األساس الرضوري لتفعيل الطاقات اإلسالمية اهلائلة واهلاجعة يف الوقت ذاته، وال 
الثروات  املادي عىل املستوى اجلسمي، وعىل مستوى  النمو  بأن  التذكري هنا  بد من 
النمو  أما  الكامل،  بالنفاد  مهدد  األولية  املواد  من  كثريًا  أن  كام  يظل حمدودًا،  املادية 
العقيل والروحي؛ فإنه ليس حمددًا بأسوار حتول دون مضّيه نحو آفاق رحبة وممتدة، 
فالناس مهام بلغوا من الكامل يظلون ناقصني، أي يظل لديم ما يضيفونه إىل ذواهتم، 
من  كثري  فيه  يتأزم  الذي  الوقت  يف  تستمر  أن  يمكن  الشخصية  تنمية  أن  يعني:  مما 

النشاطات الصناعية واملادية.

إن العوملة بآليتها الرهيبة تضغط عىل الناس من أجل جعلهم يتمون باملصلحة 
وإيثار  املنفعة،  سبيل  يف  املبدأ  عن  والتنازل  العامة،  املصلحة  حساب  عىل  اخلاصة 
الكريم،  العيش  للحصول عىل  تفرض معايري جديدة  أهنا  العاجل عىل اآلجل، كام 
إذ إنه من اآلن فصاعدًا لن ينفع أي يشء عادي، وسيكون املستقبل لألشياء املتفوقة 
والباهرة، وهذا كله يتاج منا أن نتعلم من جديد كيف نتشبث بمبادئنا وأصولنا، وأن 

ة واملنتجة. ر إمكاناتنا ومهاراتنا، وكيف نكون دائاًم يف الطليعة اخلريرِّ نتعلم كيف نطورِّ
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ندّعم  أن  إىل  مىض  وقت  أي  من  أكثر  بحاجة  إننا  النهاية:  يف  القول  من  بد  وال 
اجلانب االجتامعي يف شخصياتنا، حيث متارس )العوملة( يف أيامنا هذه عملية خلع 
منتظمة وشاملة، فهي ختلع الفرد من األرسة، واألرسة من املجتمع، واملجتمع من 
أمته، ولذا؛ فإننا نشاهد الكثري من مظاهر القطيعة االجتامعية، والكثري من أشكال 
اجلفاء بني األرحام، كام أن معاين الصداقة احلقيقية تشهد نوعًا من الضمور... هذا 

كله يمنح مسألة تنمية الشخصية أمهية استثنائية يف عرصنا هذا.

عديدة  لقضايا  وإضاءات  مداخل  سأقدم  السلسلة  هذه  من  اجلزء  هذا  يف  إنني 
تتصل بتكوين الذات واكتشافها، كام سأقدم بعض املرشدات واملؤرشات التي توقظ 
وعي املسلم نحو اآلفاق املمتدة واملتعددة لتنمية شخصيته والنهوض هبا، وسأسوق 
تلك  ومن  مبارشة،  وغري  مبارشة  تقريرات  صورة  يف  واملؤرشات  املرشدات  تلك 
باجلانب  يتصل  ما  النظري، ومنها  املعريف  باجلانب  يتصل  ما  املرشدات واملؤرشات 

العميل السلوكي.

وسيكون عىل القارئ أن يقّيم نفسه -إن شاء- من خالل درجات يضعها لنفسه 
جتاه كل سؤال يف املسار الذي يعتقد أنه مالئم لرؤيته ووضعيَّته.

تدل داللة  القارئ ال  التي سيحصل عليها  الدرجات  أن  هنا:  أؤكد  أن  وأحب 
ليست  املذكورة  واملؤرشات  املرشدات  ألن  العامة؛  وضعيته  عىل  ودقيقة  واضحة 
ُمقّننة وال معايرة عىل أي بيئة من البيئات، غاية ما يف األمر: أنه سيكون يف إمكان املرء 

أن يستأنس هبا يف حماولته اكتشاف ذاته، ومعرفة سويته يف املجاالت املختلفة.

وأحب لالستفادة من تلك اجلداول أن أوضح اآليت:
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1- املرشدات واملؤرشات الثقافية:

الثقافية )286(، وقد وضعت عىل حقل )موافق  جمموع املرشدات واملؤرشات 
جدًا( أربع درجات، وعىل حقل )موافق( ثالث درجات، وعىل حقل )ليس يل رأي 

حمدد( درجتني، وعىل حقل )غري موافق( درجة واحدة.

وجمموع الدرجات للحقل األول )1144(، وهو يمثل املجموع النموذجي هلذا 
اجلانب.

وبعد التأشري عىل احلقل الذي جيده القارئ مالئاًم له، يقوم بجمع تأشريات كل 
ثم  احلقول،  كل  ناتج  وجيمع  للحقل،  املقررة  بالدرجة  يرضهبا  ثم  حدة،  عىل  حقل 

يقسمه عىل املجموع الكيل الذي هو )1184(، وتكون النتيجة هي املعدل العام.

وعىل سبيل املثال: إذا كان جمموع درجات احلقول )750( درجة يكون التقدير 
)750 = 65.5(، وهذا هو املؤرش الثقايف للتميز الشخيص.

2- جمموع املؤرشات واملرشدات السلوكية هو )283(، وقد وضعت عىل حقل 
)أفعل ذلك دائاًم( ثالث درجات، وحقل )أفعل ذلك غالبًا( درجتني، وعىل حقل 
)أفعل ذلك نادرًا( درجة واحدة، أما حقل )ال أفعل ذلك(؛ فليس له درجة، وجمموع 
بحسب  احلقول  درجات  بجمع  القارئ  ويقوم   ،)849( األول  احلقل  درجات 
التأشريات التي يضعها، ثم يقسمها عىل املجموع الكيل كام فعلنا يف القسم الثقايف، 

ويكون املعدل مؤرشًا إىل اجلانب السلوكي.

3- إذا كان املعدل يف املواد الثقافية يزيد عىل )65%(، فمعنى ذلك: أن املستوى 
املعدل عن  قّل  الكتاب عىل رفعه، وإذا  يف حدود اجليد جدًا، وآمل أن يساعد هذا 
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)40%(؛ فيكون اجلانب الثقايف ضعيفًا، أما يف اجلانب السلوكي؛ فإذا وصل املعدل 
)35%(؛  عن  قل  وإذا  جدًا،  اجليد  حدود  يف  القارئ  مستوى  فيكون  )60%(؛  إىل 

فيكون املستوى السلوكي ضعيفًا يتاج إىل تعزيز وحتسني.

ومن اهلل احلول والطول.

د. عبد الكريم بكار
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الوعي الذاتي
مدار  عىل  اإلنسان  واجهها  مشكلة  أخطر  هو  اجلهل 
بأنه  جاهاًل  املرء  يكون  أن  الكربى:  واملشكلة  التاريخ، 

جاهل، فيدعي املعرفة دون أن يمتلكها.

1
اكتشاف الذات
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1- الوعي الذاتي:

اجلهل هو أخطر مشكلة واجهها اإلنسان عىل مدار التاريخ، واملشكلة الكربى: 
أن يكون املرء جاهاًل بأنه جاهل، فيدعي املعرفة دون أن يمتلكها.

املجتمعات التي َيغلب عليها االنغالق، والتي ختضع لربجمة قاسية من العادات 
املجتمعات  عن  عزهلم  خالل  من  بأنفسهم  أبنائها  جهل  تعّمق  املبهمة:  والتقاليد 
األخرى، ومن خالل تقديمها معارف مغلوطة أو مشوهة، فتصبح نظرهتم ألنفسهم 

مضطربة، كمن ينظر يف مرآة مقعرة أو حمدبة.

والسبب يف هذا: أن عقل اجلاهل ليس عبارة عن إناء فارغ يمكن أن نمأله متى 
ما شئنا بالعلم الصحيح، والفكر النرّي، فالطبيعة البرشية تكره الفراغ وحتاربه، ولذا 
فإن املخيال الفردي واجلامعي يسارع إىل ملء عقول اجلهال، ولكن بامذا يملؤه؟ إنه 

يشوه باخلرافات واألوهام واملعلومات املحّرفة، واملعطيات الناقصة.

الكثري  له  يسبب  ألنه  بنفسه؛  اإلنسان  جهل  خطورة:  اجلهل  أنواع  أشد  من  إن 
من االرتباك، ويشوه تعامله مع اهلل -جلَّ وعال-، ومع الناس، كام يرمه من معرفة 

الفرص املتاحة له، واألخطار التي هتدده.
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وال جيوز أن ُيظن أن معرفة اإلنسان بنفسه معرفة سهلة قريبة املتناول، إهنا معرفة 
لغز كبري  عبارة عن  البرشية  الطبيعة  إن  القول:  التعقيد، وليس من اإلرساف  بالغة 

ه. ينبغي حلُّ

الدراسات النفسية واالجتامعية والرتبوية -عىل غزارهتا وعراقتها، وعىل الرغم 
من أهنا حظيت بمئات األلوف من العقول الكبرية التي تعمل فيها، وتشتغل عليها- 
ما زالت عاجزة عن معرفة الطبقات العميقة للنفس البرشية؛ إذ كلام ظن العلامء أهنم 
يتقدمون يف معرفة النفس اإلنسانية، تفّتقت هلم تساؤالت، وعرضت هلم احتامالت 

مل تكن من قبل، وشعروا أهنم يقفون عىل أرض غري صلبة.

قد متكن العلامء من وضع مقاييس للذكاء، ومؤرشات عامة ومرنة تتعّلق بالثقافة 
واملعرفة، وهي مع حاجتها للدقة؛ إال أهنا ُتعد أدوات جيدة تساعد املرء عىل الوعي 
بذاته، واكتشافها، وتقويمها، وجيب أن نلّم بتلك املقاييس واملؤرشات حتى نمسك 

باخليوط التي تدلنا عىل حقيقة ما نحن عليه فعاًل.

إن الذات البرشية ليست عبارة عن كتلة صلدة، أو ماهّية بسيطة، إهنا مركب ذو 
طبقات بعضها فوق بعض، وكلام هتيأ لك أنك بلغت القعر: وجدت أن هناك طبقة 

أعمق مل تستطع الوصول إليها، وهكذا..

وال جيوز -باإلضافة إىل هذا- أن هنمل اجلانب املعريف يف هذا املجال؛ إذ حتى 
أعرف الفرص املتاحة يل، واألخطار التي هتدد صحتي -مثاًل-: أحتاج إىل خربات 
فإن  ولذا؛  عليها؛  اطالع  عندي  يكون  ال  قد  التي  العلوم  وببعض  بالواقع،  تتصل 
الناجحني يف احلياة يعرفون الكثري من خصائصهم الذاتية، ويعرفون الفرص املواتية 
لتلك اخلصائص، فيوائمون بينها، عىل حني يكون املخفقون واألشخاص العاديون 
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جاهلني هبذه وتلك، مما جيعلهم دائاًم يف حالة من التخبط والرتدد، كام أهنم يشعرون 
عىل نحو مستمر بأن الساحة مزدمحة، ومن ثم؛ فال مكان هلم فيها.

إن كثريًا من إمكاناتنا هو عبارة عن قابليات عقلية ونفسية؛ والرتبية البيتية، ونظم 
التعليم املدرسية هي التي تنّمي تلك القابليات، لتحّوهلا إىل خصائص وسامت ثابتة، 
أو تقتلها وتئدها يف مهدها، ولذا؛ فإن من املهم جدًا  -ونحن نكتشف ذواتنا، ونبلور 
طموحاتنا- أال نخضع ملا يتداوله الناس من أفكار ومقوالت، ليس هناك أي ضامنة 
لصواهبا وصحتها، بل ينبغي أن نكتشف أنفسنا من خالل املبادئ والقيم التي نؤمن 
هبا، ومن خالل املعارف الصحيحة التي يعرتف هبا أهل العلم والنظر، ومن خالل 
مقارنة أحوالنا بأحوال السّباقني من أهل الصالح والنجاح الذين نخالطهم، أو نقرأ 

عنهم.

يف  نوظفها  التي  االستثامرات  تلك  هي  اإلطالق،  عىل  االستثامرات  أفضل  إن 
التي  املشكالت  وحقيقة  الكامنة،  إمكاناتنا  عىل  والوقوف  اخلاصة،  أحوالنا  معرفة 

نعاين منها، واملصاعب التي تواجهنا.

إنَّ َمْن عرف نفسه عرف ربَّه، وعرف -أيضًا- كيف يتعامل ويتعاون مع الناس، 
حيث إن هناك الكثري من القواسم املشرتكة بني بني آدم بّرهم وفاجرهم.

معرفتي اجليدة بنفيس، هي التي متكنني من السيطرة عليها، والسيطرة -أيضًا- 
ه كان هذا الكتاب، ومن اهلل -تعاىل- احلول والطول. عىل بيئتي وعالقايت، وهلذا كلرِّ
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اكتشاف الذات  1- الوعي الذاتي

موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

1- أثق يف قدرة الوعي عىل جتديد ذاته.

من  للكثري  ُعرضة  حوله  بام  اإلنسان  وعي   -2

. التغريُّ

3- جهيل بنفيس هو أخطر أشكال اجلهل.

4- قصوري الذايت هو أساس كل مشكاليت.

5- إذا أردت أن تبلغ أمة اإلسالم املكانة التي 

عىل  متميزًا  نرصًا  أحقق  أن  فيجب  هبا،  تليق 

صعيدي الشخيص.
6- معركتي احلاسمة ستكون مع نفيس وأهوائي 

وشيطاين.
7- عن طريق االنفتاح عىل الواقع أجدد وعيي، 

وأكتشف موقعي بني الناس.
مل  نفيس  أساعد  مل  إذا  أنني  جيدًا  أعرف   -8

تنفعني مساعدة أحد.
عوائق  تشكل  ال  املادية  الظروف  أن  أؤمن   -9

ال ُتقهر.
ة إدراك الفرق بني  10- سيظل من مهاميت امللحَّ

ما هو كائن، وما ينبغي أن يكون.
من  جمال  يف  اإلدراك  َحَسن  املرء  كان  إذا   -11

التخليط  الرباءة من  يمنحه  فذاك ال  املجاالت، 

الفكري يف جماالت أخرى.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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= 

عدد اإلجاباتالنتائج
4321النقاط

املجموع

موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

12- يف شخصيتي جوانب عدة ال ينضجها إال 

الزمن.
كل  وإحلاق  لنفسه،  املرء  جلد  اخلطأ  من   -13

النقائص هبا.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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اكتشاف الذات  1- الوعي الذاتي

أفعل ذلك مرشدات ومؤرشات سلوكية:

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا

ال أفعل ذلك

1- أحاول أال يقع وعيي أسريًا ملتطلبات احلياة 

اليومية.

2- أحاول أن يكون وعيي يقظًا نحو الرتاجعات 

السلوكية التي قد أقع فيها.

3- أنا أتعرف عىل إمكانايت ونقاط القوة لدي.

أكرب  عىل  مسيطرًا  وعيي  يكون  أن  أحاول   -4

مساحة ممكنة من مشاعري وأنشطتي.

5- أتعلم من جتاريب وتارخيي الشخيص أكثر مما 

أتعلمه من جتارب اآلخرين.

6- أستفتي قلبي، وأسرتشد بام يقوله.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

= 

عدد اإلجاباتالنتائج
صفر321النقاط

املجموع
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العقائد  مع  يتعامل  أن  منا:  الواحد  الواجب عىل  من 
واملبادئ والقناعات الكربى بحذر وأناة وروية، فالعقائد 

ليست ثيابًا نلبسها ونخلعها متى ما شئنا.

العقيدة والمبدأ

2
اكتشاف الذات

������ �����  3.indd   19 1/30/2010   2:39:00 PM



������ �����  3.indd   20 1/30/2010   2:39:00 PM



اكتشاف الذات
] 21 [

2- العقيدة والمبدأ

التواصل الكوين اهلائل اآلخذ يف االتساع أتاح للناس قدرًا كبريًا من املقارنة بني 
أشياء كثرية جدًا .

األفكار  نشوء  حماضن  من  كبري  وحمضن  الوعي،  روافد  من  رافد  هي  املقارنة 
والعلوم، لكن املشكلة: أنَّ كثريًا من الناس ال يستطيعون الوصول من وراء مقارناهتم 
إىل مستخلصات راشدة، فريتبك وعيهم، وتتزعزع قناعاهتم القديمة، دون الشعور 

بالوصول إىل قناعات جديدة أفضل من القناعات السابقة.

وهلذا فمن الواجب عىل الواحد منا أن يتعامل مع كل ما ينتمي إىل حقل العقائد 
واملبادئ والقناعات الكربى بحذر وأناة وروية، فالعقائد ليست ثيابًا نلبسها ونخلعها 

متى ما شئنا.

الناس  من  كبري  عدد  بات  حيث  )الصفقة(،  خلق  اليوم  الناس  يف  تشيع  العوملة 
ينظرون إىل أشياء كثرية عىل أهنا مما يباع وُيرشى، وجتري فيه املساومات، وصار كثري 
من الناس يتنازلون عن عقائدهم وثوابتهم يف سبيل حتقيق بعض املكاسب الرسيعة، 

أو احلصول عىل ما يسمونه فرصة العمر!
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اكتشاف الذات  2- العقيدة والمبدأ

ُتبنى، وهدايا كثرية تقّدم ال هلل -تعاىل-، وال ألي  ورصت ترى عالقات كثرية 
غرض نبيل، وإنام من أجل حيازة أشياء غري مرشوعة، وال يتم الوصول إليها عادة 

عن طريق االستحقاق الشخيص!

عقيدته  هو  احلقيقي  رأسامله  أن  ويعتقد  عليه،  اهلداية  بنعمة  يشعر  احلق  املسلم 
ل يف النهاية رؤيته للحياة، وتبلور ردود  الصافية واخلالية من الشوائب، والتي ُتشكرِّ
أفعاله عىل األحداث واملواقف املختلفة التي يتعرض هلا، وحني يواجه مشكلة من 
ليس  عليه  يسيطر  الذي  اهلاجس  فإن  هلا،  احللول  باستعراض  ويبدأ  املشكالت، 
ألنه  ومبادئه؛  معتقداته  إطار  داخل  حلٍّ  إىل  الوصول  وإنام   ، حلٍّ أيرِّ  إىل  الوصول 
يعتقد أن احللول التي خترج عن نطاق املبدأ ليست حلواًل، وإنام هي تعقيدات جديدة 

للمشكلة تستوجب حلواًل جديدة.

له  ر  توفرِّ مبادئه  التغيري والتطوير؛ ألن  باجلرأة واإلقدام عىل  يتحىل  املبادئ  رجل 
األرضية الصلبة للحركة، ولذلك فهو مع جتدده يشعر باالطمئنان، كام يشعر أن كل 
ما يقوم به من تغيريات منظوم يف سلك واحد، وخيضع لرؤية واحدة، وهو أبدًا قابل 

للفهم وللتفسري.

أما اإلنسان الذي توجهه املنافع واملصالح واألفكار الطارئة واملعلومات احلديثة 
ألنه  متناقض؛  متلجلج  دائاًم،  خائف  فإنه  العقائد؛  توفرها  التي  الثوابت  عن  بعيدًا 

ه املبادئ الكربى والعقائد الصحيحة الراسخة. حمروم من نور البصرية الذي ُتِشعُّ

املسلم احلق ال يستمد قوته من أرسة أو قبيلة ينتمي إليها، أو وظيفة يعمل فيها، 
أو مال يملكه.. وإنام يستمد أمنه وقوته من ثقته برمحة اهلل، وعونه ثم من إيامنه أنه عىل 
الطريق الصحيح الذي يؤدي إىل النجاح والفالح، ثم من إحساسه هبويته واحرتامه 
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لذاته وثقته بكفاءاته وقدراته.

ال تتجىل الرجولة احلقة إال لدى أصحاب املبادئ، فهم يستمدون من مبادئهم ما 
الباطل،  ون منها العزيمة عىل مقاومة  يعينهم عىل الصمود يف وجه املَِحن، ويستمدُّ

وعدم الرضوخ لالبتزاز، وهي حتول بينهم وبني اجلري خلف املنافع املؤقتة.

وَنَصب،  عمل  من  تستحق  ما  الدنيا  يعطي  عقيدته  هدي  يف  يسري  الذي  املسلم 
ويعطي اآلخرة ما تستحقه من تعبد واستقامة؛ وحني يتوجب عليه أن خيتار إحدامها 
فيها؛ ألن  الفوز  إىل  ما يوصل  اختيار اآلخرة، وكل  فإنه ال يرتدد يف  عىل األخرى؛ 
نظرته إىل الدنيا عىل أهنا يشء مؤقت جتعله ينجذب نحو اخللود األبدي يف اآلخرة، 

فيمأل عليه وجوده وكيانه.

يكّونون  احلرام، وهم  الذي خيبطون يف  أولئك  من  يعجب  امللتزم  فاملسلم  ولذا 
املؤقتة،  األرباح  بني  الفارق  مبادئه  من  تعّلم  ألنه  األموال؛  وجيمعون  الثروات، 

واخلسائر الدائمة.

فحسب،  وأفكارنا  لتصوراتنا  النظري  الفضاء  ترسم  أن  العقيدة  مهمة  ليست 
املسلم؛  اإلنسان  لنشاط  وحتفيز  إهلام  مصدر  ذلك  جانب  إىل  تكون  أن  جيب  وإنام 
فصاحب العقيدة الصحيحة احلية يشعر أن عقيدته ُتلبسه حلية التقوى، واإلنابة إىل 
اهلل -تعاىل-؛ فتهبُّ عليه نسائم القرب واإلحساس بمعية اهلل له، وجيتاحه الشوق 
إىل ذكره ومناجاته، وهو إن ملس أن عقيدته ال تؤدي هذه الوظيفة يعمد إىل تعزيزها 
عن  وإنام  -تعاىل-،  اهلل  وجود  عىل  الرباهني  من  املزيد  طريق  عن  ليس  وتنشيطها، 
التعبد وااللتجاء إىل اهلل -تعاىل- واستشعار عظمته، وعمل اخلري  املزيد من  طريق 

ونفع العباد.
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اكتشاف الذات  2- العقيدة والمبدأ

السوائم  وجود  عن  وجودنا  خيتلف  وهبا  معنى،  حلياتنا  يصبح  وامُلُثل  باملبادئ 
الذليلة التي تكّد، وتتعب من أجل العيش املجرد.

واختيار  أهدافه،  صياغة  يف  ومبادئه  بعقيدته  يسرتشد  واملبدأ  العقيدة  صاحب 
الوسائل التي يقق هبا تلك األهداف؛ فاهلدف الكبري لديه ال يتم توصيفه من خالل 
وحني  العقدية،  منظومته  يف  اهلدف  ذلك  موقع  خالل  من  وإنام  االجتامعية،  الرؤية 
يلم صاحب املبدأ ويتمنى، يفعل ذلك -أيضًا- من ُأُفِق عقيدته ومبادئه، ويذكرون: 
أن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- دخل عىل مجاعة من الصحابة -رضوان اهلل 
أحدهم:  فقال  تتمنون؟  ماذا  قال:  نتمنى!  فقالوا:  تصنعون؟  ماذا  فقال:  عليهم-، 
مال؛  يل  يكون  أن  أمتنى  اآلخر:  وقال  العام،  هذا  فأحّج  مااًل؛  اهلل  يرزقني  أن  أمتنى 
فأجهز جيشًا يف سبيل اهلل، وقال آخرون... فقال عمر: أما أنا فأمتنى أن يكون عندي 
ملء هذا البيت رجااًل من أمثال سعيد بن عامر اجلمحي، فأستعني هبم عىل ترصيف 

أمور املسلمني!

رغبة يف  واملعارك  الغزوات  املشاركة يف  إىل  الصحابة  فتيان  تسابق  يعرف  وكلنا 
الشهادة، وكيف أن النبي  - صىل اهلل عليه و صىل اهلل عليه وسلم - كان يرد الكثري 

منهم لصغر أسناهنم.

األساليب  عن  يبحث  فإنه  إليه؛  يطمح  ما  لتحقيق  املبدأ  صاحب  يأيت  وحني 
ت  والوسائل املرشوعة لذلك، فال يكذب، وال يغش، وال خيدع، وال يريش، وال يفورِّ

الفرائض والواجبات، أو يتنازل عن كرامته يف سبيل الوصول إىل ما يريده.

إن مبادئه تضبط مشاعره، كام تضبط تطلعاته، كام تضبط حتركاته وشأنه كله.
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يف  العمر  أضّيع  فال  املغلقة؛  والطرق  املفتوحة  الطرق  عىل  أتعرف  مبادئي  من 
متاهات  جيد  نحو  عىل  أعرف  فأنا  مرارة،  أشد  جتربة  إىل  مريرة  جتربة  من  االنتقال 
الضاللة، واملقدمات التي تؤدي إىل املهالك، والعالقات التي تفسد الدين واخُللق، 
أهيل  وجتاه  -سبحانه-  ريب  جتاه  أفعله  أن  عيلَّ  جيب  وما  اخلري،  طرق  أعرف  كام 

ومجاعتي.
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

الصحيح،  فقط هو  واحدًا  دينًا  أن  أعتقد   -14

وهو ديني.
الدنيا  أن  يوحي  احلق،  املسلم  سلوك   -15

مزرعة اآلخرة.
سوى  يشء  لذاته  املرء  خسارة  يعادل  ال   -16

خسارته ملبادئه.
17- متّر عىل املسلم احلقيقي أوقات يرتقي فيها 

إيامنه إىل مرتبة اإلحسان.
مبنية  ألهنا  فّجة،  قناعاتنا  تكون  ما  كثريًا   -18

عىل تفسري سيرِّئ لتجاربنا.
عن  املرء  دفاع  الرجولة  مظاهر  أهم  من   -19

مبادئه.
يف  والوقوع  الطاعات،  يف  التقصري   -20

املعايص، ُيضعف اإليامن ويزعزع اليقني.
مل  ما  ضيقة  اتساعها  عىل  دنياي  ستظل   -21

أصلها بعامل اآلخرة الرحيب.
انسجام  ينبعان من  أمني واطمئنان نفيس   -22

سلوكي مع معتقدي ومبادئي.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
4321النقاط

 =املجموع
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

7- أوايل يف اهلل، وأعادي يف اهلل، وأحب يف اهلل، 
وأبغض يف اهلل.

لعقيديت  وأنشطتي  مشاعري  أخضع   -8

ومبادئي.
9- أسعى إىل مرضاة اهلل يف مجيع أحوايل.

10- ال أساوم عىل رشيف وكرامتي.

يكون  أن  وأحاول  حقوقي،  عن  أدافع   -11
صويت مسموعًا يف املجتمع.

12- أتعلم من مبادئي متى أقدم ومتى أحجم.

إىل  توصلني  التي  القناعات  من  أحذر   -13
طريق مسدود.

التي  القناعات  معرفة  باستمرار  أحاول   -14
يل  تسبب  التي  والقناعات  القوة،  يل  تسبب 

الضعف.
15- أستمد قويت من شعوري أين عىل الطريق 

الصحيح.
حول  وليس  مبادئي،  حول  أمتحور   -16

وظيفتي أو أرسيت.
مستوى  عىل  مرشدًا  مبادئي  من  أختذ   -17

األهداف والوسائل.

عدد اإلجاباتالنتائج
صفر321النقاط

 =املجموع

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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القلب،  بصحة  املتعلقة  املعاين  من  كثري  غياب  إن 
يفرض علينا أن نعيد التذكري هبا والرتكيز عليها

أحوال القلب والروح

3
اكتشاف الذات
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3- أحوال القلب والروح

لعل أكرب نقطة ضعف يف احلضارة احلديثة التي تظلل الناس اليوم أهنا وضعت 
من  إىل  ُينظر  بات  حتى  اهتامماهتا،  ذيل  يف  والروح  القلب  بشؤون  يتعلق  ما  كل 
نظرة  -تعاىل-  باهلل  األنس  أو  القلب،  صفاء  أو  الروحي،  اإلرشاق  عن  يتحدث 
إشفاق واستغراب؛ فاحلديث عن هذه املعاين أمسى من املايض املندثر، وقد ترسبت 
هذه النظرة إىل كثري من الكتابات واألدبيات املتداولة بني أيدي الناس اليوم؛ مع أن 
اإلخالص والصدق، واخلوف من اهلل -تعاىل- واألنس به، وحبه وشكره، وسالمة 
الطوية، من املعاين التي حتتل يف تدين املسلم مكانًا متميزًا جدًا ، عىل ما هو معروف، 

وعىل ما سُنلِمح إليه.

أضف إىل هذا: أن سعادة املسلم احلقيقية ال تنبع مما حوله من أشياء، ومما يصل 
ومن  -تعاىل-،  اهلل  إىل  التقرب  بمباهج  إحساسه  من  وإنام  وملذات،  متع  من  عليه 
ويف  واملصالح،  الشهوات  وضغوطات  واملغريات،  األهواء  عىل  االنتصار  نشوة 
الرؤية اإلسالمية: أن طابع الرقي احلقيقي ليس طابعًا عمرانيًا، وإنام هو طابع روحي 

أخالقي يف املقام األول.
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اكتشاف الذات  3- أحوال القلب والروح

ه لبعض الرجال ال يكون بسبب أهنم يملكون املال،  واالحرتام الشديد الذي ُنكنُّ
أو الذكاء، أو القوة اخلارقة، وإنام نكّن هلم ما نكنه بسبب ما نلمسه منهم من النبل 
والتسامح اخللقي، والسيطرة عىل النزوات، وإيثار اآلخرين عىل أنفسهم مع مسيس 

احلاجة.

التذكري هبا  نعيد  أن  يفرض علينا  القلب،  املتعلقة بصحة  املعاين  غياب كثري من 
والرتكيز عليها، لعلنا نسرتد التوازن املفقود يف هذا الشأن.

ولعيل أملس يف هذه اإلضاءة أهم املعاين القلبية عىل النحو اآليت:

1- النية واإلخالص:

، وينال أهله الثناء عليه، أما عند  كثري من األعامل يبدو اليوم للناس عىل أنه خريرِّ
اهلل -تعاىل-؛ فقبول األعامل الصاحلة منوط بنية أصحاهبا، فام كان هلل -تعاىل- قبل، 

وما ُقصد به غريه ُردَّ عىل أصحابه.

يقول اهلل -جل وعال-:زب ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

ڤ  ڤ  ڤ رب ]النساء: 114[.
ويف احلديث الصحيح: »إنَّك لن ُتنفق نفقًة تبتغي هبا وجه اهلل؛ إالَّ ُأِجْرَت عليها، 
حتى ما جتعل يف يفرِّ امرأتك«، ولذا فقد كان األخيار من هذه األمة حريصني احلرص 
ه عىل اهلمرِّ بفعل اخلري وقصده؛ كام أهنم حريصون عىل أن تكون أعامهلم خالصة  كلَّ
هلل -تعاىل-، ال رشكة ألحد فيها، ولطاملا جاهدوا أنفسهم يف إبعاد حظوظها اخلاصة 

عن أعامل اخلري، حتى يكون األجر عليها كاماًل.
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3- أحوال القلب والروح دليل التميز الشخصي

اكتشاف الذات
] 33 [

يقول عمر -ريض اهلل عنه-: »ال عمل ملن ال نية له، وال أجر ملن ال ُحسبة له«.

ويقول سفيان الثوري: »ما عاجلُت شيئًا أشق عيلَّ من نيَّتي؛ ألهنا تتفلَّت مني«.

ويقول سفيان -أيضًا- عن السلف: »كانوا يتعلمون النية للعمل، كام تتعلمون 
العمل«.

ويقول ثابت البناين: »نيَّة املرء أبلغ من عمله، إن املؤمن ينوي أن يصوم النهار، 
واخلروج من ماله، فال تتابعه نفسه عىل ذلك؛ فنيَّته أبلغ من عمله«.

ل ما ظاهره العبادُة إىل معصية، كالذي يصيل ُمراءاًة للناس، كام  النية الفاسدة حتورِّ
ي عىل  التقورِّ بنية  يأكل  أو  العلم،  يسافر لطلب  إىل عبادات، كالذي  املباحات  ل  حتورِّ

طاعة اهلل -تعاىل-.

أما املعايص؛ فال تنقلب إىل طاعات بالنية، كالذي يبني مسجدًا من مال حرام، 
ولو أراد بذلك اخلري.

وتوجهها  النفس  انبعاث  هي  إذ  عليه،  والتحايل  اخرتاعه  يمكن  ال  يشء  النية 
وميلها إىل ما ظهر هلا أن فيه مصلحة هلا، إما عاجاًل وإما آجاًل.

ولذا؛ فإن من غري املجدي أن يقول املرء بلسانه أو بقلبه: نويت فعل كذا؛ فكام أن 
الشبعان ال يمكن له أن يشتهي الطعام بقوله: نويت اشتهاء الطعام؛ فكذلك العمل 
الباعث األسايس عليه لغري اهلل -تعاىل- ال يمكن جعله هلل من خالل  الذي يكون 

القول.

لعدم  والطاعات؛  النوافل  بعض  فعل  السلف عن  كثري من  امتنع  السبب  وهلذا 
توفر نيَّة صاحلة وخالصة هلا.
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اكتشاف الذات  3- أحوال القلب والروح

2- حب اهلل -تعاىل- واأُلنس به:

األنس باهلل -تعاىل-، والشوق إىل ذكره ومناجاته، وحبه، وإيثاره عىل ما سواه، 
من أعظم أعامل القلوب التي ضعف اهتامم الناس هبا، ففقد كثري من الناس مصدرًا 
للسعادة والطمأنينة وانرشاح الصدر ال يغني عنه أي مصدر آخر، كام فقدوا بذلك 

كثريًا من الطاقة احلافزة عىل أفعال اخلري.

زب ڈ  ژ  ژ  ڑ   بقوله:  الصادقني  املؤمنني  اهلل -تعاىل- عن  وقد أخرب 
ڑرب ]البقرة: 165[.

ويف احلديث الصحيح: »ال يؤمن أحدكم حتى يكون اهلل ورسوُله أحبَّ إليه مما 
؛ فهو اخلالق املبدع  ة أحق من اهلل -تعاىل- بإخالص احلب والُودرِّ سوامها«، وليس ثمَّ

اهلادي الرازق املعني، مالك امللك.

دون  يول  ما  كل  من  رسيرته  ي  وُيصفرِّ قلبه،  ي  ُينقرِّ أن  املسلم  من  فاملطلوب 
االستئناس باهلل -تعاىل- وذلك كشدة التعلق بالدنيا واألهل والولد واملال والعقار 
عليه،  والثناء  -تعاىل-،  اهلل  ذكر  من  اإلكثار  ذلك:  بعد  عليه  ثم  واملنصب،  واجلاه 

والتفكر يف فضله ونعمه وآالئه وعظمته، وأن كل يشء يؤول إليه.

ومن خالل تطهري القلب، وسقي شجرة اإليامن بامء العبادة، يفوز العبد بوالية 
اهلل -تعاىل- وحبرِّه ومعونته، كام ورد يف احلديث القديس: »ال يزال عبدي يتقرب إيّل 
ُيبرص  الذي  به، وبرصه  َيسمُع  الذي  أحببته: كنت سمَعه  فإذا  أحبَّه،  بالنوافل حتى 

به...«.

������ �����  3.indd   34 1/30/2010   2:39:02 PM
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اكتشاف الذات
] 35 [

3- الرضا والشكر والصرب:

عىل  وشكره  املقادير،  به  جرت  ما  عىل  ومحده  -تعاىل-،  اهلل  يقضيه  بام  الرضا 
آالئه، والصرب عىل ابتالءاته، من سامت صاحلي املؤمنني، ومن املعاين القلبية املهمة 
-تعاىل-،  اهلل  حب  ثمرات  من  وذلك  املعارص،  املسلم  حياة  الستقامة  والرضورية 
بام  اخلبري  احلكيم  وأنه  وأمهاتنا،  آبائنا  من  بنا  أرحم  وأنه  وصفاته،  أسامئه  ومعرفة 

يصلح عبده.

وقد قال اهلل -تعاىل- يف املؤمنني:زب مت  ىت  يت  جث  مثرب ]املائدة: 119[.

كفافًا، وريض  ُهدي لإلسالم، وكان عيشه  ملن  الصحيح: »طوبى  احلديث  ويف 
به«.

ه له خري،  أمره كلَّ املؤمن، إن  وما أمجل قوله صىل اهلل عليه وسلم: »عجبًا ألمر 
اء شكر؛ فكان خريًا له، وإن أصابته  وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته رسَّ

رضاء صرب؛ فكان خريًا له«.

وكان عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- يقول: »ما أبايل عىل أيرِّ حال أصبحت 
ٍة، أو رخاء«، فأجر اهلل -تعاىل- عىل املصيبة ُينيس آالمها، وحكمته  وأمسيت من شدَّ

م له بام يقيض به. فيام يفعل جتعل املرء يسلرِّ

إياه،  وإكرامه  عليه،  اهلل  بمنة  املرء  بشعور  يكون  فقد  -سبحانه-؛  اهلل  شكر  أما 
فينيب إليه، ويفيض قلبه باالعرتاف له باجلميل، وقد يكون باللسان من خالل الثناء 
عىل اهلل -تعاىل- وذكره، والتحدث بنعمه، وقد يكون باجلوارح من خالل استعامهلا 

يف الطاعات، وحفظها من املعايص.
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اكتشاف الذات  3- أحوال القلب والروح

وشكر العبد ربه نعمة من اهلل عليه تستوجب شكرًا آخر وهكذا....

واخلشوع  والتوكل  واخلوف  الرجاء  مثل  أخرى  عظيمة  قلبية  معان  وهناك 
واإلنابة.. أعرضنا عنها خوف اإلطالة، وسنورد عليها بعض املرشدات واملؤرشات؛ 

من أجل مساعدة القارئ عىل اكتشافها يف نفسه، ومن اهلل احلول والطول.
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3- أحوال القلب والروح دليل التميز الشخصي

اكتشاف الذات
] 37 [

موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

القلب  شؤون  أمهلت  الغربية  احلضارة   -23

والروح عىل حّد مفزع.
24- أعظم مصدر ملباهج الروح هو اإلحساس 

بقرب اهلل -تعاىل- ومناجاته.
25- النبل والتسامي اخللقي واإلرشاق الروحي 

أقوى ما يمكن أن جيذبنا نحو شخص ما.
26- من عالمات صدق تدّين املرء، استحضار 

النية الصاحلة يف ُجّل شؤونه.
والولد  باجلاه  التعلق  من  القلب  حترير   -27

واملال، رشط لتعلقه باهلل تعاىل.
28- ال ينمو األنس باهلل -تعاىل- إال من خالل 

إكثار النوافل والطاعات.

بعظيم  نفسه  أعامق  يشعر يف  احلق  املسلم   -29

فضل اهلل ومنته عليه يف مجيع أحواله.

ض  يفورِّ بعواقب األمور جيعله  املرء  30- جهل 

أمره إىل اهلل تعاىل يف شأنه كله.

وزاد  اهلل،  عن  املرء  غفلة  زادت  كلام   -31

كراهيته  صارت  الرشيعة  دوائر  عن  خروجه 

للموت أشد.

من  إكثاره  لربه  املرء  حب  عالمات  من   -32

ذكره.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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اكتشاف الذات  3- أحوال القلب والروح

موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

33- الرمحة باملؤمنني، وبغض ما عليه الكافرون 

من رصيح اإليامن.

34- اخلوف احلقيقي من اهلل –تعاىل- هو الذي 

يثمر الورع، ويكف عن الوقوع يف املعصية.

35- يأس املذنب من رمحة اهلل، ذنب من أكرب 

ذنوبه.

36- ترك العمل الصالح من أجل الناس رياء، 

والقيام به من أجلهم رشك.

وتفريج  الّرغائب  بتحقيق  الدعاء   -37

الكربات، ال ينايف الرضا بالقضاء والقدر.

38- الرضا باملعايص واملخالفات ليس من باب 

الرضا بالقضاء والقدر.

39- أعظم االنتصارات تلك التي أحققها عىل 

صعيدي الروحي والنفيس.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
4321النقاط

 =املجموع
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اكتشاف الذات
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

وأشعر  أعاميل  يف  -تعاىل-  اهلل  أراقب   -18

باطالعه عىل شأين كله.

بحايل  اهلل  معرفة  أن  أساس  عىل  أترصف   -19

أهم عندي من معرفة الناس به.

20- أتصرب عند املحن واملصائب وأرجو ثواب 

الصابرين.

21- أخصص يف يومي وقتًا أحاسب فيه نفيس، 

وأتذكر نعمة اهلل عيّل.

22- أشعر بالرضا عن اهلل –تعاىل- فيام جيري يل 

وأحتسب مكروهه عنده.

من  –سبحانه-  ريب  وبني  بيني  ما  أعمر   -23

خالل إخفاء أعاميل الصاحلة.

نجاحي،  أساس  هي  الروحية  قواي  ألن   -24

فإين أحاول دائاًم تنميتها.

25- حني أتعرض لضغوط شديدة أجلأ إىل اهلل 

-تعاىل- وأطلب العون منه.

26- حتى ال أقع يف اإلحباط، فإين أحاول أن 

أمجع بني التنظري العقيل واالرتقاء الروحي.

أهتم  كام  العلل،  من  قلبي  بتطهري  أهتم   -27

بمظهري.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

عىل  الصاحلة  النية  خالل  من  أحرص   -28

حتويل كثري من املباحات إىل عبادات.
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القبح، فكذلك  أو  باحلسن  أن توصف  يمكن  منَّا صورة ظاهرة  للواحد  أنَّ  كام 
ة، فيها من معامل احلسن والقبح ما  هناك صورة باطنة، هي عبارة عن هيئة معنويَّة تامَّ

يف اهليئة الظاهرة املحسوسة.

وال ريب أن اهليئة الباطنة ألحدنا أهم من وجوه عديدة من اهليئة الظاهرة، واهلل 
عن  سيسأله  ولكن  برشته،  لون  أو  قامته،  طول  عن  أحدنا  يسأل  ال  وعال-  -جلَّ 
أحوال قلبه ونفسه، مما يدلُّ عىل أن قدرة اإلنسان عىل الترصف بأحواله النفسية أكرب 

بكثري من قدرته عىل الترصف بأحوال جسمه.

اجلاذبية احلقيقية للمرء ال تنبع من الشكل الظاهر، وإنام من مجال الروح، وصفاء 
النفس، وحسن اخللق، وإذا انجذبنا لشخص مجيل الصورة؛ فإن ذلك ال يعدو أن 
يكون انطباعًا أولّيًا يتم ترسيخه، إذا وجدنا مجال الصورة الداخلية، وُيمحى رسيعًا 

إذا وجدنا غري ذلك.

قوة النَّفس هي القوة احلقيقية التي يتسلح هبا أحدنا، واجلبناء يف كل زمان ومكان 
ال  الشجعان  من  وكثري  شيئًا،  تنفعهم  ال  قد  والتي  اجلسد،  قوة  يمتلكون  ما  كثريًا 
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واإلقدام  املخاطرة  عىل  القدرة  هو  يميرِّزهم  والذي  خارقة،  جسمية  قوى  يملكون 
حني يجم الناس.

كل  من  بكثري  أعظم  هو  طاقات  من  نفوسنا  يف  كامن  هو  ما  بأن  أجزم  إنني 
الوعي  إىل جتسيد من خالل  الطاقات حتتاج  تلك  لكن  أنجزناها،  التي  اإلنجازات 

واإلرادة والتوظيف، والربجمة الذاتية، ومقاومة األهواء والرغبات.

حمددة،  أخالقية  وصايا  أجياهلا  تتوارث  كام  أخالقي،  برتاث  حتتفظ  األمم  كل 
ومتتاز أمة اإلسالم بأن أخالقها ال ختضع للعادات والتقاليد، وال تتكون مما يفيض 
الوحي،  تتمثل يف  الفلسفية؛ فلدينا مرجعية نظرية  التأمالت  نتيجة  أو  عىل اخلاطر، 
جل النفيس  ولدينا مرجعيات عملية تطبيقية، ونامذج إرشادية هادية، نقتبسها من السرِّ
واخللقي لنبينا -عليه السالم-، ومن سري صاحلي هذه األمة، وعىل رأسهم الصحابة 
الكرام -رضوان اهلل عليهم- نبينا حممد -صىل اهلل عليه وسلم- هو األخالقي األول، 

ونفسه هي أصح النفوس، وأكثرها توازنًا واعتدااًل.

وقد أثنى اهلل -تعاىل- عليه بقوله:زب ڱ  ڱ     ڱ  ںرب ]القلم: 4[.

ووصفته عائشة -أم املؤمنني- بقوهلا: »كان ُخُلُقه القرآن«.

وذكر -عليه الصالة والسالم-: أن تكميل الصورة األخالقية السامية واحد من 
أهم أهداف رسالته؛ حيث قال: »إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق«، وكان من دعائه: 
ُهمَّ اهدين ألحسن األخالق ال يدي ألحسنها إال أنت، وارصف عنرِّي سيرِّئها ال  »اللَّ

يرصف عني سيرِّئها إال أنت«.

يف  يوضع  ما  »أثقل  احلسن:  اخللق  أمهية  نًا  مبيرِّ والسالم-  الصالة  -عليه  وقال 
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امليزان يوم القيامة: تقوى اهلل، وحسن اخللق«.

البخل  رذيلتي  بني  وسط  فالكرم  رذيلتني:  بني  وسط  هي  الفاضلة  األخالق 
رذيلتي  بني  وسط  واحِلْلم  واجُلبن،  التهور  رذيلتي  بني  وسط  والشجاعة  والتبذير، 

رسعة الغضب والذل والَبالَدة، وهكذا...

والوصول إىل ذلك الوسط من املشكالت الكربى التي واجهت الناس، واختالفنا 
الفضائل األخالقية مصدر كبري الضطراب معايرينا يف  أو  الوسط،  يف حتديد ذلك 
احلكم عىل األشخاص وسلوكاهتم ومواقفهم املختلفة، وليس أمام املسلم سوى أن 
يطلب من اهلل -تعاىل- اهلداية، كام فعل نبينا-صىل اهلل عليه وسلم- وهذا ما نفعله 
كل يوم يف صلواتنا حني نقول:زب ٹ   ٹ  ٹرب؛ فاألخالق الفاضلة جزء 

مهم من الرصاط املستقيم.

حاجتنا اليوم إىل األخالق احلميدة، والنفس اإلجيابية السويَّة تفوق حاجتنا إليها 
يف أي زمان مىض؛ حيث إنَّ العوملة تضغط عىل املنظومة اخللقية، وهتّمش الكثري من 
االقتصادي،  التمدد  من  واملزيد  الربح،  من  املزيد  حتقيق  ُبغية  اجلوهريَّة،  األخالق 

واملزيد من النفوذ والقوة.

وضغوط  العمل،  لضغوط  يتعرضون  اليوم  باتوا  الناس  فإن  آخر؛  وجه  ومن 
ل؛ مما يعني  الوظيفة، وضغوط مطالب احلياة اليومية التي تفوق طاقتهم عىل التحمُّ
رضورة اليقظة واالنتباه ملا نفقده من أخالق واترِّزان نفيس، واالنتباه ملا جيب علينا أن 

أن نجدده من أوضاعنا النفسية واألخالقية.

هنا عن نفسه من  س أبعاد الصورة التي كوَّ إنَّ أول ما عىل املرء أن يفعله هو تلمُّ
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خالل تربية اآلباء واملدرسني، ومن خالل الرؤية االجتامعية للبيئة التي نشأ فيها؛ إذ 
هة، فبعض الناس ال يرى يف نفسه سوى  كثريًا ما تكون تلك الصورة زائفة أو مشوَّ
معجب  الناس  وبعض  يشء!  ألي  يصلح  ال  نفسه  نظر  يف  فهو  والعجز،  الضعف 
لضغوط  تعرض  الناس  وبعض  األساسية،  الواجبات  بعض  يف  تقصريه  مع  بنفسه 
نفسية، ومعاملة قاسية، فنشأ وهو ال يعرف سوى الرضوخ واخلضوع والسلبية؛ فهو 

عة، ال يعرف للمبادرة الفردية أي معنى... دائاًم إمَّ

وإين ألرجو من اهلل -تعاىل- أن يساعد هذا الكتاب القراَء الكراَم يف إعادة تكوين 
صورهتم عن أنفسهم من جديد، بعيدًا عن اإلفراط والتفريط.

بعد هذا: نحن بحاجة اليوم إىل املسلم الذي يتمتَّع باألخالق اإلجيابية، ويمل 
نتيجة  بالكثري من اإلحباط  املسلمني يشعر  أنَّ كثريًا من  املنفتحة، وال خيفى  النفس 
مقارنة أحوال األمة بام كان عليه سلفها من جمٍد ورفعة والتزام، ونتيجة مقارنة أحوال 

األمة املادية والعمرانية بام عليه األمم املتقدمة.
الضعف  بمشاعر  مغمورًا  اإلصالح،  من  يائسًا  املسلم  جعل  اإلحباط  وهذا 
ي يف أنفسنا مجيعًا املشاعر اإلجيابية، وأن نرى  واالنحسار، وهلذا؛ فال بد من أن ننمرِّ
اجلوانب املرشقة يف حياتنا، إننا نود أن نتخلص من رؤية النصف الفارغ من الكأس 

فحسب، ونحاول رؤية القسم املآلن.
وهذا يتطلب أن نتعلم التفاؤل، وأن نتوكل عىل اهلل -تعاىل- بعد األخذ باألسباب، 
وأن نريض بام يقسمه لنا بعد ذلك، ولنقلل من التذمر والشكوى، ولنحاول البحث 

عن طرق جديدة للتعامل مع األشياء.

ي يف أنفسنا خلق الورع واالبتعاد عن  ونحن إىل جانب اإلجيابية بحاجة إىل أن ننمرِّ
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يب، حيث َضُعَف الوازع الديني يف زماننا لدى كثري من الناس،  به والرَّ مواطن الشُّ
وقسوة  الرضورة  وبحجة  تارة،  املعارصة  بحجة  كثرية  محراء  خطوط  جتاوز  وتمَّ 

الظروف تارة أخرى.

الورع يعني: أن لتلبية الرغبات، وحتقيق املصالح حدودًا تقف عندها؛ ومناطق 
تنا، وصيانة لديننا. برزخيَّة، خيتلط فيها احلالل واحلرام، فنبتعد عنها إبراًء لذمَّ

بالواجب  الشعور  خلق  نفسه  يف  يرسخ  أن  إىل  ة  ماسَّ بحاجة  اليوم  واملسلم 
واملسؤولية جتاه ربه -سبحانه-، ثم جتاه أرسته وعمله الذي يأخذ ُأجرًة عليه، وجتاه 

ته الكربى. جمتمعه وأمَّ
اإلحساس بالواجب جيعل املرء يتجاوز املصلحة املبارشة والفردية؛ ليظهر التزامه 
تلقائّيًا  عنه  يتولَّد  بالواجب  الشعور  ضعف  وإن  أجله،  من  والتضحية  غريه،  نحو 
عميق  شعور  باملسؤولية  الشعور  ضعف  عن  ويتولد  باملسؤولية،  الشعور  ضعف 

بالتفاهة والعقم والفراغ.

باإلضافة إىل كل ما سبق؛ فإن مسلم اليوم مطالب بأن يبحث عن التوازن يف كل 
وبني  ومستقلبه،  حارضه  وبني  وطموحاته،  إمكاناته  بني  يوازن  وأشكاله:  مظاهره 
حاجاته الروحية والفكرية، وحاجاته املادية، وبني خصوصياته وعالقاته االجتامعية، 
يفقد  اآلن-  بأزمة كربى -كام هو حاصل  املرء حني يصاب  نقول ذلك؛ ألن  وإنام 
ا  ة االتزان لديه، ويصبح االستغراق يف يشء عىل حساب يشء آخر مرضًا عامَّ حاسَّ

أشبه بالوباء، وانظر إىل إشعاعات قول اهلل -جلَّ وعال-:زب ى  ى     ائ  ائ  
ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ رب ]القصص: 77[.
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حئرب  جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ  ېئ   وقوله:زب 
]الفرقان: 67[.

ح به اليوم، وهو ُخُلق  وال ينبغي أن ننسى هنا -أيضًا- خلقًا مهاًم جيب أن نتسلَّ
فكثري من  العمل؛  اجلهد واالستمرار يف  بذل  والصرب عىل  واملثابرة  والدأب  اجلدية 

النجاح اليوم منوط هبذا اخللق العظيم.

ڇرب   ڇ   ڇ   چ     چ   چ   يقول:زبچ   -تعاىل-  واهلل 
]السجدة: 24[.

أن  من  مانع  وال   ،]10 ]الزمر:  رب  مح  جح   مج   حج   يث    زبىث    وقال: 
جزياًل  وأجرًا  ثوابًا  اآلخرة  ويف  ونجاحًا،  فوزًا  الدنيا  يف  صربه  نتائج  املسلم  يلمس 

غري حمدود.
ومع هذه الصفات اإلجيابية التي جيب أن نتحىلَّ هبا، ال بد من أن نصلح أنفسنا 
والغرور،  والُعْجب،  والكرب،  واحلسد،  احلقد،  مثل:  من  الدين؛  يثلم  مما  بتنقيتها 
وقلَّ  الناس،  من  بكثري  فتكت  التي  النفوس  أمراض  من  ذلك  شابه  وما  واجلشع، 
االهتامم هبا، والبحث عن عالج هلا؛ عىل خالف ما كان عليه سلف هذه األمة من 

احلرص الشديد عىل صفاء رسائرهم، وتنقية نفوسهم.

إن تغيري األخالق، وتزكية النفوس يشء ممكن دائاًم، وقد كان من مهامت النبي-
صىل اهلل عليه وسلم - تزكية نفوس املسلمني، وقد فعل، وآتت تربيته ُأكلها أشكااًل 

وألوانًا.

ٹ   ٹ   ٿ      ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   -تعاىل-:زب  اهلل  قال 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ رب  ]اجلمعة: 2[.
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والطريق إىل ذلك: جماهدة النفس، ومراقبة اهلل -تعاىل-، وصحبة األخيار الذين 
يقبس املرء من أحواهلم وأخالقهم ما يصحح به أخالقه وأحواله.

وال ينبغي االلتفات إىل املثبطني، الذين ينرشون اليأس من تغيري العادات، ويثون 
الطباع؛  ومرذول  واهلوى  الشهوة  لدواعي  االستسالم  عىل  خفية  بطريقة  الناس 

فاإلرادة الصلبة حني تتوفر تصنع العجائب.
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

40- مراجعة الصورة التي كوّناها ألنفسنا عن 

أنفسنا أمر حيوي.
41- الفرق بني الشخص الناضج، والشخص 

غري الناضج هو قبول املسؤولية.

الوقت  يف  واحدة  فكرة  يمتلك  العقل   -42

أخرجنا  إجيابية:  فكرة  إليه  أدخلنا  فإذا  الواحد، 

منه فكرة سلبية.

النفس من  الصدق مع اهلل -تعاىل- ومع   -43

سامت الرجال العظام.
44- اكتساب القيم اجلديدة ممكن، وطريقه: هو 

الصرب الطويل.

حالة  أي  يف  املرشق  الوجه  عن  البحث   -45

مظهر من مظاهر الصحة النفسية.

وهي  اإلنسانية،  العالقات  مخرية  الدعابة   -46
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واحلقيقة،  باحلق  تغتبط  الكبرية  النفوس   -47

وتستسلم هلام.

أمور  أمامنا،  يكمن  وما  خلفنا  يكمن  ما   -48

ضئيلة مقارنة مع ما يكمن يف داخلنا.

49- إذا نظر العبد يف أمور دنياه إىل َمْن هو دونه، 

كان ذلك أدنى؛ لئال يزدري نعم اهلل عليه.
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53- كثري من الرشور سببه التسويف يف إصالح 

النفس.
الصعبة  الظروف  يف  العمل  عىل  الصرب   -54

رشط من رشوط النجاح الباهر.
الصرب  من  أشق  الرّساء،  فتنة  عىل  الصرب   -55

عىل فتنة الرضاء.
56- تواضع املرء لآلخرين جيعله جيذهبم نحو 

أفكاره.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
4321النقاط

 =املجموع
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اكتشاف الذات  4- الجانب النفسي والخلقي

مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

فإين  مسؤولية،  حتمل  عيّل  ُيعرض  حني   -31

أحتملها، وال أهتّرب منها.

32- أحاول التخلص من املشاعر السلبية جتاه 

األحداث واألشخاص.

عىل  السيطرة  أحاول  فإين  أغضب؛  حني   -33

انفعااليت.

ومع  تعاىل،  اهلل  مع  الصدق  عىل  أحرص   -34

نفيس، ومع الناس.

تصنعها  التي  القيود  من  نفيس  أحرر   -35

أوهامي.

36- أحارب اليأس والقنوط من خالل تعلقي 

برمحة اهلل وكرمه.

طريق  عن  اخلواء،  عن  نفيس  أصون   -37

االستمرار يف العمل اجلاد النافع.

38- أحرص عىل كرس رهبة اخلطوة األوىل، فيام 

أرغب اإلقدام عليه من أعامل.

إثاريت  السهل  من  ليس  أنه  أشعر   -39

وإغضايب.

الناس سوء  أقلق جتاه ما يسميه بعض  40- ال 

احلظ.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

41- أقنع وأرىض بام أكرمني به اهلل –تعاىل- من 

مباهج احلياة.

42- أشعر أن يف فضل اهلل ما يكفي اجلميع؛ لذا 

فإين ال أحسد أحدًا.

43- أهّتم نفيس وأخشى من سوء اخلامتة.

44- ال يثقل عيّل قبول احلق إذا ظهر عىل لسان 

خصمي أو مناظري.

45- ال أحتّرج من قبول دعوة املسكني والفقري.

من  بيتي  حاجات  محل  من  آنف  ال   -46

السوق.

ثواب  وأرجو  املصيبة،  عند  أجتّمل   -47

الصابرين.

أتكرب  وال  غناه،  بسبب  لغني  أتواضع  ال   -48

عىل فقري بسبب فقره.

49- أشعر أنني أكرب من كل ما أنجزته، وقادر 

عىل إنجاز ما هو أكرب منه.

نفيس  عىل  أقطعها  التي  املواعيد  أكتب   -50

خشية نسياهنا.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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اكتشاف الذات  4- الجانب النفسي والخلقي

مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

51- أكره أن أوصف بأين متقلب، وأحترز من 

ذلك.

ال  بدرجة  الطارئة  الظروف  مع  أتكيف   -52

تقل عام يفعله اآلخرون.

العناية  من  طفولتي  يف  نلت  أنني  أعتقد   -53

واالهتامم نحوًا مما ناله معظم أقراين.

أكثر  عن  وفطنة  نباهة  أقل  ال  أنني  أشعر   -54

الذين ييطون يب.

الرضر  إحلاق  يف  قوية  برغبة  أشعر  ال   -55

باآلخرين.

56- أستخدم التورية عند الرضورة حذرًا من 

الوقوع يف الكذب.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
صفر321النقاط

 =املجموع
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السلوك هو جمموعة من العادات، والذي يدد نوعية 
سلوك الواحد منا هو نوعية األعامل واألنشطة التي يقوم 

هبا يف كل يوم.

السلوك

5
اكتشاف الذات
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5- السلوك

ليس يف األرض أمة تفتخر أن سلوكها ال خيضع أليرِّ قيم أو مبادئ تؤمن هبا، 
كام أنه ليس يف األرض أمة ختطط لتدمري قواعد السلوك لديا عن عمد، لكن الذي 
اليومية خيضعون ألهوائهم وشهواهتم،  الناس خالل حركتهم  أن  دائاًم هو:  يدث 
غري  اليومية  حركتهم  وتصبح  مبادئهم،  عىل  فيجورون  مصاحلهم،  عليهم  وتضغط 

منضبطة عىل الوجه املطلوب بام يؤمنون من ُمثٍل وقيٍم ونظم.

خمتلف  ويف  املتنافسني  كل  إن  بل  ُكثر،  ومثاليون  أخالقيون  أهنم  يّدعون  الذين 
تهم عىل  املجاالت يتخذون من ادعاء التسامي اخللقي الذي لديم وسيلًة لرتجيح كفَّ

ة منافسيهم، لكن السلوك الفعيل هو املحكُّ الذي يكشف كل الدعاوي الزائفة. كفَّ

وهلذا؛ فال يكاد يذكر اإليامن يف القرآن إال وُيقرن بالعمل؛ لريتكز يف حسرِّ كل 
مسلم أن العمل الصالح هو الربهان احلقيقي عىل صدق اإليامن وحيويته.

وقد شدد القرآن الكريم النكري عىل أولئك الذين ختتلف أعامهلم عن أقواهلم حني 
ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ     ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں      ڱ   ڱ   ڱ   زب  قال: 

ہ  ھ  ھ  ھرب ]الصف: 3-2[.
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اكتشاف الذات  5- السلوك

ل الناس ُيقىض يوم القيامة عليه: رجل استشهد، فأيت  ويف حديث مسلم: »إنَّ أوَّ
َعِمْلَت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتَّى استشهدت!  به؛ فعرفه نعمه فعرفها، قال: فام 
به؛ فسحب عىل  ُأِمَر  ثم  ُيقال: جريء! فقد قيل،  أَلْن  قاتلَت  َكَذْبَت، ولكنَّك  قال: 
وجهه حتَّى ألقي يف النار«، وهكذا يقال للذي تعلم العلم؛ ليقال هو عامل، والذي 

أتاه اهلل املال فتصدق؛ لُيقال هو جواد، وُيفعل هبام ما ُفعل باألول.

السلوك هو جمموعة من العادات؛ والذي يدد نوعية سلوك الواحد منا هو نوعية 
األعامل واألنشطة الصغرية التي يقوم هبا يف كل يوم، وإن عرش عادات سيئة كافية 
لنقل أي إنسان من مستوى اإلنسان العادي إىل مستوى اإلنسان السيرِّئ، كام أن عرش 

عادات جيدة كافية لنقل أي إنسان إىل مستوى اإلنسان اجليد.

هذا يعني: أن علينا أن نتعلم كيف نتخلَّص يف كل سنة من بعض العادات السيئة؛ 
ليحلَّ حملها بعض العادات احلسنة؛ لنرى أن أوضاعنا قد اختلفت كلّيًا خالل مخس 

سنوات.
ص من العادات السيئة: أن نربط بني اآلالم والعواقب  من الطرق اجليدة للتخلُّ
يربط  فاملسلم  سيئة؛  عادات  من  لدينا  ما  وبني  لنا،  حتدث  أن  يمكن  التي  الوخيمة 
بني عذاب القرب -مثاًل- وبني امليش بالنميمة، أو بينه وبني ترك الصالة، أو االمتناع 
العادة، وبني  بني هذه  الطعام  تناول  املفرط يف  يربط  أن  يمكن  كام  الزكاة،  أداء  عن 

األمراض واملشكالت الصحية التي تسببها السمنة، وهكذا...

ي احلامسة للتغيري واتقاء سوء  والتفكر والتدبر والنظر إىل املستقبل هو الذي ُيغذرِّ
العاقبة من خالل التخلص من األسباب واملقدمات املؤدية إليها.

يف زماننا هذا يرتاجع الوازع الديني لدى كثري من الناس، وتنفتح شهيَّة الكثريين 
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نحو حتقيق املزيد من املكاسب.

وقد كثر الذين يتغنون باإلنجازات والنجاحات التي مل يققوها وفق أي قاعدة 
اللصوص  أن  َيعلُموا:  أن  قانون، وعىل هؤالء  أو  أخالقية، وال يف إطار أي ترشيع 
إطار املرشوعية  تتم خارج  التي  اإلنجازات  إنجازات -أيضًا-، وأن كل  أصحاب 

والنظام هي شكل من أشكال اللصوصية!

نحن بحاجة إىل ردم اهلوة بني مبادئنا وسلوكاتنا عن طريق رفع مستوى اجلودة 
والنوعية ألعاملنا وإنجازاتنا؛ فاملحافظ عىل صالة اجلامعة يطلب من نفسه احلرص 
عىل أن يكون يف الصف األول، ويف بداية الصالة، والذي يدرس كل يوم ساعتني 
فحسب،  الزكاة  إخراج  د  تعوَّ والذي  ساعات،  ثالث  يوم  كل  يقرأ  بأن  نفسه  ُيلزم 

يمل نفسه عىل بذل يشء من الصدقة، وهكذا...

وال ريب أن مثل هذا االرتقاء ليس سهاًل عىل النفس، ولكن من قال: إن القيام 
بالتكاليف والواجبات هو يشء حمبب إىل النفوس؟!

التغيري دائاًم ينطوي عىل قدر من املشقة، ولكن حالوة النرص عىل النفس، ونشوة 
ينتظر إىل جانب ذلك من اهلل حسن  املعاناة، وهو  املرء طعم  ُتنيس  العقبات  اجتياز 

العاقبة.
الطريق،  تيضء  منارات  إىل  اليوم  احلاجة  بأمسرِّ  اإلسالم  ة  ُأمَّ إن  أقول:  أن  بقي 

ويتخذ الناس منها أسوة وقدوة يف خمتلف جماالت احلياة.

ومن الواضح: أن من العسري أن جيعل املرء من نفسه قدوة يف مجيع شأنه، فليحاول 
م  الواحد منا أن يكون قدوة يف جانب من جوانب شخصيته ومسرية حياته، كأن يَقدرِّ
إتقان  أو  الوقت،  عىل  املحافظة  أو  إخوانه،  خدمة  أو  والديه،  بر  يف  راقيًا  نموذجًا 
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اكتشاف الذات  5- السلوك

التخصص، أو التفوق الدرايس..

أمة  حياة  عىل  ستطرأ  جذرية  تغيريات  فإن  املسلمني؛  من   %5 ذلك  فعل  وإذا 
ب؟ اإلسالم، وسنلمس آنذاك هنضة اجتامعية هي أعظم مما نتصور، فهل من جمررِّ
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

عواقبه  وبني  اليسء  السلوك  بني  الربط   -57
ذلك  من  التخلص  عىل  يساعد  الوخيمة 

السلوك.
سلوكه  يف  مسلم  كل  جيسد  أن  املهم  من   -58

قيمة من القيم عىل نحو جيد.
املرشوعية  إطار  خارج  يتم  نجاح  كل   -59

والنظام هو هزيمة حقيقية.
مظامل  هو  النار  املوحدين  ُيدخل  ما  أكثر   -60

العباد.
الرب  بتعظيم  خمل  الذنب  استصغار   -61

سبحانه.
الكافية  املعرفة  يمتلك  أن  املسلم  عىل   -62

للتفريق بني الصغائر والكبائر.

عني  هي  والسلوك،  املبدأ  بني  املسافة   -63
املسافة بني الصحة واملرض.

64- شكر النعم يكون يف استخدام األشياء فيام 

خلقت له.
إال  الشكر  حق  -تعاىل-  اهلل  يشكر  ال   -65
وترصيف  األشياء  خلق  يف  حكمته  عرف  من 

األمور.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج

4321النقاط
 =المجموع
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اكتشاف الذات  5- السلوك

مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

57- أحاول أال ُيغتاب أحد أمامي.

58- أراعي آداب الطعام يف املنزل، كام أراعيها 

خارجه.

59- أختوف من أن أسن سنة سيئة، فيكون عيلَّ 

وزرها ووزر من عمل هبا.

60- حني أتوب من معصية؛ فإين أتبع املعصية 

بطاعة.

الذنوب  من  عيلَّ  اهلل  سرته  ما  أسرت   -61

واألخطاء.

62- أنظر يف أمور الدنيا إىل من هو دوين حتى 

. ال أزدري نعم اهلل عيلَّ

63- أحاول العمل بام أدعو إليه، واالنتهاء عام 

أهنى عنه.

64- أشعر أن توبتي يصاحبها ندم وإقالع عن 

الذنب.

عىل  والثناء  املديح،  يف  املبالغة  أجتنب   -65

األشخاص والسيام إذا كانوا حارضين.

الرضا  يف  احلق  قول  عىل  أحرص   -66

والغضب.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

67- أقلل من القهقهة يف الضحك.

68- أخدم نفيس، وأقتصد يف طلب اخلدمة من 

غريي.

أجل  من  ومبادرايت  اختيارايت  أحسن   -69

حتسني ذايت.

تلّمس  عىل  العمل  سلوكي  يف  أحاول   -70

الفرق بني التفاؤل واالندفاع األمحق.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
صفر321النقاط

 =املجموع
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االستنباط  وعىل  بالصمت،  الكالم  عىل  »استعينوا 
بالفكر«.

اإلمام الشافعي

الفكر

6
اكتشاف الذات
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6- الفكر

إدراكنا  إن  الفكر عىل درجة عالية من األمهية، حيث  الذات يف جانب  كتشاف 
يتم  ذلك  كل  إن  تواجهنا،  التي  والتحديات  لنا،  املتاحة  والفرص  وبيئاتنا،  لذواتنا 
بواسطة الُبنية الفكرية التي يمتلكها كل واحد منَّا، هذه الُبنية تقوم يف األساس عىل 
اه  اإلمكانات الذهنية الفطرية التي وهبنا إياها اخلالق -جلَّ وعال-، ويرفدها ما نتلقَّ

من تربية وتعليم وجتارب نمرُّ هبا، وخربات نكتسبها.

يدف التفكري دائاًم إىل استيالد جمهول من معلوم، والوصول إىل بعض النتائج من 
خالل ما يتوفر لدينا من مقدمات ومعلومات.

ة جدًا، وربام كان امليش -أو اجلري- أسهل عىل النفس منه،  التفكري عملية شاقَّ
ة للتفكري. ُرون إال عند وجود حاجة ملحَّ ون منه، وال يفكرِّ ولذا فإن الناس يفرُّ

وكثري من الناس ال يستطيع استخدام إمكاناته الذهنية عىل نحو شبه مقبول؛ ألنَّ 
بينه وبينها ُحجًبا سميكة، ُنسجت من جمموعة من العادات النفسية والذهنية السيئة، 
ومن جمموعة من املقوالت واملفاهيم الشائعة، والتي مل تتعرض ألي اختبار، كام أهنا 
املعرفة  من  جدًا  القليل  نملك  أننا  نجد  كله  وهلذا  علمي؛  أساس  أي  إىل  تستند  ال 
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بطبائع األشياء، والقليل جدًا من املعرفة بسنن اهلل يف اخللق، والقليل جدًا من املعرفة 
لدينا من معلومات عبارة عن معارف  ما  البرش، ومعظم  بني  املشرتكة بني  باألمور 

متشظية، ال ينظمها ناظم، وال نعرف ماذا نعمل هبا !

التفكري النشط هو األداة احلقيقية التي جيب أن نستخدمها يف تصنيف املعلومات 
وتوظيفها واالستفادة منها، وقبل ذلك: متحيصها، وطرد الزائف منها.

رين بقوله: زبگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   وقد أثنى اهلل -تعاىل- عىل املتفكرِّ
ۀرب  ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ  

]آل عمران: 191[.

إنَّ أويل األلباب هم الذين يقفون عىل آيات اهلل يف الكون، ويرون بعني االستدالل 
ُرون يف خلق الساموات واألرض، ويدهلم  بديع صنعه، وأولو األلباب هم الذين يتفكَّ

رهم عىل حكمة اخلالق، وتنزيه أفعاله -سبحانه- عن العبث. تفكُّ

ر ساعٍة خري من قيام ليلة«. وكان احلسن البرصي يقول: »تفكُّ

: »استعينوا عىل الكالم بالصمت، وعىل االستنباط بالفكر«. وقال الشافعيُّ

ل يف أحوالنا اخلاصة من أداء الفرائض  نحن بحاجة ونحن نكتشف ذواتنا أن نتأمَّ
به علينا من  اهلل  أنعم  بام  نوعية ترصفنا  نتأمل يف  املطلوب، وأن  الوجه  املكتوبة عىل 

الصحة والوقت واملال.

لدينا  منَّا، حيث صار  يتكرر وقوُعها  التي  الذنوب واملعايص  ل يف  نتأمَّ أن  علينا 
ر يف األخالق والعادات التي تشلُّ  نوع من اإلدمان واإلرصار عليها، وعلينا أن نفكرِّ
إمكاناتنا، وتعّوقنا عن حتقيق الفالح والنجاح، وأن نفكر يف التحديات اجلديدة التي 
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علينا أن نواجهها، وأن نفكر يف عتاد تلك املواجهة.

السيئة،  الظروف  وضغوط  الواقع  سجن  من  نخرج  اخلصب  اخليال  خالل  من 
وننطلق إىل متثل آفاق وأوضاع ترسل إشارات النجاح، وجتاوز األزمات إىل جهازنا 

العصبي، مما ُيدث فيه تغيريات إجيابية لصالح االنطالقة اجلديدة التي نرنو إليها.

إن الكثري الكثري من إنجازات البرشية مدين ألصحاب اخليال املتوثب، والذين 
ع أنفسنا عىل ختيل ما  يمهدون السبل أمام كل املبدعني، وهذا يعني: أن علينا أن نشجرِّ
ُبنا مما  يمكن أن يدث من اخلري والنجاح؛ لننطلق بعد ذلك إىل بحث السبل التي تقررِّ

له إىل ما يشبه احلقيقة. ختيَّلناه، وحتورِّ

وتزداد أمهية التفكري يف زماننا هذا بسبب وفرة املعلومات إىل حد إرباك الذهن، 
القضايا، كام كثرت االحتامالت  وصار لدينا جمال مّتسع للتحليل يف كل قضية من 
الواردة يف كل مسألة من املسائل، حتى أصبح من املمكن أن يتلقى معظم ما يطرح 

من آراء بالقبول، وبتنا يف وضع ال ُنحسد عليه!

النرية  املرتكز عىل املوضوعية، وعىل عدد كاف من املقوالت والقوانني  التفكري 
واملعرتف هبا، هو الذي يمّكننا من أن نستخلص نتائج مقبولة ومطمئنة من مقدمات 
حقل  عن  املتوفرة  املعلومات  من  الكثري  حتييد  بإمكاننا  أن  كام  ناقصة،  ومعطيات 
التي  االستدالل واالستنتاج بسبب زيفها، أو عدم دقتها، أو عدم فائدهتا للحقائق 

نبحث عنها.

وهكذا.. فالتفكري رضوري عند عدم وجود املعلومات، وعند توفرها أيضًا.
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

أجدى  الذهني  املجهود  بات  زماننا  يف   -66
وأهم من املجهود البدين.

67- التفكري اجليد جيعلني أحصل عىل مزايا ال 
يمكن أن أحصل عليها من غري طريقه.

حدود  املرء  يتجاوز  اخليال  طريق  عن   -68
خرباته، ويرتاد أبعد اآلفاق.

69- ال فكر من غري إنتاج فكري.

70- ال أرتاع من التنظري واملثالية يف الطرح؛ ألن 

دوائر النظر هي دائاًم أوسع من دوائر التطبيق.
املرء  ينقل  واملناظرة  احلوار  طريق  عن   -71

أفكاره من الفجاجة إىل  النضج.
مع  اخلالف  دابر  تقطع  ال  الفهم  سعة   -72
لذلك  منطقيًا  أساسًا  توجد  لكنها  اآلخرين، 

اخلالف.
73- جيب أن تظل احلقيقة حرة ومستعلية عىل 

املتاجرة.
املجال  اتسع  الفكر  آفاق  اتسعت  كلام   -74

احليوي حلركة املرء، وقلت العوائق فيه.
بل  جيد،  عقل  للمرء  يكون  أن  يكفي  ال   -75

البد أن يستخدمه استخدامًا جيدًا.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
4321النقاط

 =املجموع
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم
أفعل ذلك 

غالبًا
أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

71- أترصف عىل أساس االرتباط بني األسباب 
والنتائج.

عن  وأختىل  اجلديدة،  األفكار  عن  أبحث   -72
األفكار التي أدت وظيفتها.

73- مع تقدمي يف السن أحاول أن أحتفظ بأكرب 
قدر من املرونة الذهنية.

74- أحاول وأنا أفكر إحكام املقدمات من أجل 
سالمة النتائج.

ق يف تعاميل مع املعارف بني ما هو حقيقة  75- أفررِّ
مسّلمة، وبني ما هو رأي خاص لبعضهم.

76- املوضوعية يشء نسبي، ولذا فأنا أقاوم أهواء 
الذات، وضغوط اجلهل.

77- أستخدم ما لدي من معرفة يف فهم املغازي 
احلضارية لديني.

النظر  وجهات  من  أستخلص  أن  أحاول   -78
املختلفة رؤية خاصة يب.

79- حتى ال ختتلط عيّل األمور؛ فإين أحاول وضع 
حواجز بني أفكاري وعواطفي

80- أحتفظ بدفرت يوميات أسجل فيه أهم ما يلمع 
يف ذهني من أفكار وتصورات.

81- أحاول أن أكتشف مدى استجابايت ألحكام 
العقل، ومدى استجابايت ألحكام الغريزة.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
صفر321النقاط

 =املجموع
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اكتشاف  من  الناس  يمكن  الذي  هو  العلم  سلطان 
ولنهوضهم  مشكالهتم  حلل  مالءمة  األكثر  املنهج 

وتقدمهم.

العلم والمعرفة

7
اكتشاف الذات
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آية يف كتاب اهلل -تعاىل-، وكون  زب چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  رب أول  اإن كون 
نزوهلا عىل رجل ُأّمي، مل يعان شيًئا من شؤون القراءة والكتابة، ذو داللة بالغة عىل ما 

سيكون للعلم واملعرفة من شأن يف حياة الناس عامة، وحياة أمة اإلسالم خاصة.

وإن ما ورد من آيات وأحاديث وآثار عن السلف يف أمهية العلم وكونه من أعظم 
القربات هلل -تعاىل- كثري جدًا، ومشهور عند العامة واخلاصة.

ثالثة آالف  بني  يرتاوح  قريش  كفار  فداء األسري من  كان  بدر  أعقاب غزوة  يف 
املدينة؛  أكثر شيوعًا يف أهل مكة منها يف أهل  الكتابة  وأربعة آالف درهم، وكانت 
املسلمني  من غلامن  له عرشة  ُدفع  فداء  لديه  يكن  ومل  من األرسى،  كاتبًا  كان  فمن 
ليعّلمهم القراءة والكتابة؛ فإذا حذقوها أطلق رساحه؛ مع أن املسلمني كانوا يف أمسرِّ 
احلاجة إىل املال، وال سيام املهاجرين منهم؛ ولكن النبي-صىل اهلل عليه وسلم- ينظر 
إىل األفق البعيد، ويريد تنبيه املسلمني إىل أن العلم أنفع هلم من املال، وهذا ما تثبت 

جتارب األمم صحته مع مرور األيام، وامتداد األزمان.
واالطالع  املنظمة  القراءة  من  املزيد  إىل  منا  الواحد  حاجة  باتت  هذه  أيامنا  يف 
اتسعت  واملتداولة:  املتاحة  املعارف  زادت  كلام  إذ  املايض؛  من   بكثري  أكرب  اهلادف 
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منطقة املجهول بالنسبة إلينا، وصار لزامًا عىل من يرغب يف احلفاظ عىل قيمة ثقافته 
وكرامتها أن يعيد تكوينها عىل نحو مستمر.

وإذا كان املرء منا متخصصًا، فإن أمواج القفزات العلمية يف ختصصه ستقذف به 
نحو الشاطئ، ليجد نفسه يف النهاية خارج التخصص.

يتقادم  معارف ومعلومات  بحوزتنا من  ما  للمعلومات جيعل  الكبري  التدفق  إن 
برسعة كبرية؛ وتفيد بعض التقديرات: أن نحوًا من 90% من مجيع املعارف العلمية 
قد تم استحداثه يف العقود الثالثة األخرية، ويتوقع أن تتضاعف هذه املعارف خالل 

االثنتي عرشة سنة القادمة.
ويرى بعض الباحثني: أن أعراض الشيخوخة تعرتي املعلومات بنسبة 10% يف 
السنة  املجالت، و10% يف  إىل  بالنسبة  الشهر  اجلرائد، و 10% يف  إىل  بالنسبة  اليوم 

بالنسبة إىل الكتب.
والعالج لذلك كله: هو دوام االطالع واملتابعة وإحداث تنظيم جديد الكتساب 
املعرفة والتعامل معها؛ وذلك حتى ال يتدهور ما لدينا، وحتى ال نغرق يف األوهام 

واملقوالت اخلاطئة التي تنترش بوصفها مفرزات جانبية للتقدم العلمي.

يقولون: إن حضارتنا اإلسالمية حضارة نص، ويذكر ذلك بعضهم يف معرض 
الذم، مع أن الذي أعطى التامسك حلضارتنا، ووّفر بنية أساسية لثقافات الشعوب 
تلك  ولوال  النبوية؛  والسنة  الكريم  القرآن  نصوص  هو  تباينها  عىل  اإلسالمية 
النصوص؛ لتعرض القاسم الثقايف املشرتك بني الشعوب اإلسالمية إىل زلزال عظيم؛ 
اآلن  الطويل، ونحن  تارخيها  األمة يف  التي مرت هبا  واملخاطر  املحن  فداحة  بسب 
بحاجة إىل أن نستخرج من تلك النصوص املقومات األساسية للهيكل الثقايف الذي 
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التي يلقيها علينا  اليوم يف حتديد مشكالتنا، واإلجابة عىل األسئلة الكربى  نحتاجه 
امتحان التاريخ، إىل جانب توفري مستلزمات النهوض بأمة اإلسالم نحو املوقع الذي 

يليق هبا بني األمم، وهذا هو املعيار الدقيق لتحديد حاجاتنا املعرفية.

إن مهمة طالب العلم ال تتحدد يف محله وحفظه ورسده؛ ألن وسائط حفظ املعرفة 
والوصول إليها أعفتنا من أن نحّمل الذاكرة لدينا باملحفوظات واملعلومات الكثرية 

التي كان عىل العامل -أو املفكر- أن يستحرضها.
وليس املقصود أن ختلو ذاكرة طالب العلم من أية حمفوظات، فهذا غري ممكن وال 
مالئم، ولكن املقصود: أن خيتزن يف ذاكرته املعلومات يف هيئة منهج، وبنى، ونامذج 
إرشادية، وعالقات وتوجهات ومبادئ وحقائق أساسية، عوضًا عام يفعله كثري من 
طالب العلم حني يملون يف رؤوسهم أكداسًا من املعلومات املوسوعية املشتتة التي 

ال يربط بينها أي رابط، وبالتايل؛ فإهنم ال يعرفون ماذا يصنعون هبا.

ختزين املعلومات وفق األنامط التي ذكرناها هو الطريقة االقتصادية يف ختزينها، 
وهو نفسه الذي يساعد طالب العلم عىل أن يرتفع إىل درجة مفكر.

باستمرار  يرمي  كان  احلياة  دفة  تسيري  املنهج اإلسالمي يف  إن  القول:  من  بد  ال 
واملال  القوة  والعدل، وليس  العلم واحلق  الناس هو  القوة يف حياة  إىل جعل مركز 
والنفوذ؛ وقد بات من املسّلم به أن سلطان العلم هو الذي يمّكن الناس من اكتشاف 
املنهج األكثر مالءمة حلل مشكالهتم، ولنهوضهم وتقدمهم، ولذا فإن أمة اإلسالم 
كانت أكثر أمم األرض احتفاًء بالعلم، وإنفاقًا عليه، وتداواًل واستثامرًا له، أيام إقبال 

اإلسالم، ونتج عن ذلك قيام حضارة زاهية بزت كل احلضارات املعارصة هلا.

العلم  تتخذ من  نفوذًا  إنتاجًا واألكثر  اليوم؛ فاألمم األكثر  نفسه  التاريخ  ويعيد 
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واملعارف املتقدمة القاعدة األساسية لنهضتها؛ وهذا ينطبق عىل األفراد واجلامعات 
-أيضًا-.

وقد كان الناس قدياًم يذكرون العلم عىل أنه بنية معزولة عن املال، ويتحدثون عن 
مّيزات كل منهام.

الطريق  هو  العلم  أمسى  إذ  جذري؛  نحو  عىل  الصورة  تغريت  فقد  اليوم:  أما 
الرئيسة نحو احلصول عىل املال، وصار أفضل استثامر يمكن أن يعود بأعىل األرباح 
هو االستثامر يف العلوم احلية؛ إذ إن العديد من الدراسات يفيد أن ما ُينفق عىل التعليم 
يتم تعويضه خالل نحو تسع أو عرش سنوات، يف حني أن تعويض القروض الطبيعية 
التي تؤخذ من أجل التنمية يتاج إىل مدة ترتاوح بني اثنتي عرشة سنة، وثامين عرشة 

سنة.

اليابان؛ فإن مساحتها ضيقة، وثرواهتا حمدودة، ومع ذلك؛  وانظر إىل دولة مثل 
فإن دخل الفرد فيها يتجاوز واحدًا وعرشين ألف دوالر يف السنة، ونصيب الطفل 
اليهودي يف فلسطني السليبة من الناتج املحيل يزيد عىل 17500 دوالر، ودخل الفرد 

يف بلد مثل سنغافورة يزيد عىل أحد عرش ألف دوالر.

سنغافورة  ومساحة  جدًا،  املحدودة  فلسطني  مساحة  -أيضًا-  نعرف  ونحن 
الضيقة، والتي ال تتجاوز نصف مساحة لبنان، أي مخسة آالف كم2.

القاسم املشرتك بني هذه األقطار: هو اعتامد التعليم والتدريب والتقنية مداخل 
أساسية للنهوض العمراين.
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املعرفة  الكتساب  جديدة  طرق  عن  يبحث  أن  منا  واحد  كل  من  املطلوب  إن 
واستخدامها، وتوفري الوقت واملال لذلك، وال يليق باملسلم امللتزم غري هذا.
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

76- من جهلنا نخطئ، ومن خطئنا نتعلم.

77- املعلومات القيمة هي تلك التي تؤدي إىل 

حتسني نوعية حياة الناس، وتساعدهم عىل حل 

مشكالهتم.
78- الثراء يف الفكر والثقافة، ال يأيت من خالل 

التطابق، وإنام من خالل التنوع.

79- التقدم العلمي جيعل ما نجهله أكرب حجاًم، 

حيث ال متكن متابعة كل جديد.

80- املشكالت االقتصادية واالجتامعية، كثريًا 

ما تكون صدًى للقصور العلمي واملعريف.

اإلنسان  لدى  السلطة  مركز  يتحول   -81

املتحرض من القوة إىل املعرفة.

82- يف العامل اليوم هيكل طبقي جديد يقوم عىل 

الفرق بني الذين يعرفون والذين ال يعرفون.

للتقدم، وال  تكفي  املعلومات وحدها ال   -83

بد من العمل.

84- املعرفة سلطة جديدة متارسها الدول القوية 

عىل الدول الضعيفة.

الكتاب  بموضوع  اإلملام  املستحسن  من   -85

قبل قراءته.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

من  اهلل  أكسبه  يعلم،  بام  املسلم  عمل  إذا   -86

العلم ما مل يتعب يف حتصيله.

املزيد  إىل  املرء: شوقه  87- من عالمات نضج 

من اكتساب املعرفة.

قائمة  إمكانية  والتعلم  االستطالع  ُحب   -88

حتتاج إىل رعاية ومحاية دائمة.

89- عتادي يف فهم الواقع: اخلربة اجليدة وليس 

الذكاء.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
4321النقاط

 =املجموع
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

82- أواصل طلب العلم وكسب املعرفة حتى 

أحتفظ بحصيلتي الثقافية.

83- أحاول أن يكون لدّي ثقافة رشعية جيدة 

فيام يتعلق بمعاماليت وحيايت الشخصية.

84- أسعى إىل حتسني لغتي وانتقاء عبارايت.

85- أحاول أال يمر عيّل يوم ال أقرأ فيه ساعة 

واحدة عىل األقل.

التي  الراقية  الكتب  قراءة  عىل  أحرص   -86

أشعر أنني أنمو وأكرب أثناء قراءهتا.

87- أنظر بجدية إىل خطورة ما أجهله، وآخذه 

بعني االعتبار.

أطالعه  ما  ثقافتي  عامد  أجعل  أن  أحاول   -88

وأقرؤه.

عند  مرة  من  أكثر  الواحد  النص  أقرأ   -89

احلاجة إىل ذلك.

من  ُأبرز  طريقة،  القراءة  أثناء  أستخدم   -90

خالهلا النقاط املهمة يف النص.

91- ال أبخل ببذل املال الذي يتاجه التدريب 

واكتساب العلم.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

منها  وأجعل  العلم،  قضايا  بإحدى  أهتم   -92

حمور دراسايت ومطالعايت.

النافع،  العلم  بطلب  اهلل  إىل  أتقرب   -93

وُأخلص النية فيه.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
صفر321النقاط

 =املجموع
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ال تقترص مهمة املسلم يف هذه احلياة عىل تغيري أحواله، 
وإنام متتد إىل تغيري أحوال أمته، وإصالح أحوال جمتمعه.

التغيير واإلصالح

8
اكتشاف الذات
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8- التغيير واإلصالح

االنتقال من حال إىل حال ُسنة من سنن اهلل -تعاىل- يف اخللق، وهو نعمة كربى، 
يفقد  أي:  وأَلقه؛  قيمته  فيفقد  مُماًل،  جيعله  يشء  ألي  واحدة  حالة  دوام  إن  حيث 

صالحيته املثىل للحياة.

واهلل -سبحانه- يعلمنا أن تغيري الذات هو أساس كل تغيري، بل إن تغيري السلوك 
واملواقف قد يؤدي إىل تغيري أحوال طبيعية، كام قال -سبحانه-: زبی  ی   
ی  ی       جئ           حئ  مئ   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          

ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  رب ]نوح: 12-10[.

الناس غري مستعدين لتغيري أنفسهم ومألوفاهتم وعاداهتم إال إذا شعروا بحاجة 
إعادة  خالل  من  للناس،  اإلدراكي  املجال  تغيري  أمهية  تربز  وهنا  التغيري،  إىل  ماّسة 
شحذ  إىل  باإلضافة  املنسية،  األمور  بعض  إىل  واالنتباه  التصورات،  بعض  ترتيب 

أذهاهنم لتكون أكثر حساسية جتاه املتطلبات املتجددة حلياتنا املعارصة.

ال تقترص مهمة املسلم يف هذه احلياة عىل تغيري أحواله، وإنام متتد إىل تغيري أحوال 
أمته، وإصالح أحوال جمتمعه، من خالل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وبذل 
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النصح للمسلمني، وتطهري احلياة االجتامعية من الرش والفساد... كل ذلك يف الرؤية 
ا للعيش يف جمتمع. اإلسالمية ُيعدُّ رضوريًّ

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   بقوله:زب  األمة  هذه  عىل  -تعاىل-  اهلل  أثنى  وقد 
ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹرب  ]آل عمران: 110[.

ويف حدث مسلم: »ما من نبيٍّ بعثه اهلل يف أمة قبيل إال كان له حواريُّون وأصحاب 
ال  ما  يقولون  خلوف  بعدهم  من  ختلف  إهنا  ثم  بأمره،  ويقتدون  بسنته،  يأخذون  
بيده؛ فهو مؤمن، ومن جاهدهم  يؤمرون؛ فمن جاهدهم  ما ال  يفعلون، ويفعلون 
بلسانه؛ فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه؛ فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإليامن 

حبَّة خردل«.
وقال أبو بكر -ريض اهلل عنه-: سمعت رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم يقول: 

هم اهلل بعقاب«. »إذا رأى الناس املنكر فلم يغريوه: أوشك أن يعمَّ

وسئل حذيفة بن اليامن عن ميت األحياء؟ فقال: الذي ال ينكر املنكر بيده، وال 
بلسانه، وال بقلبه.

وإذا تساءلنا: ملاذا يكره الناس التغيري ويقاومونه، ويتهربون منه؟ وجدنا األسباب 
اآلتية:

1- القصور الذايت، حيث يشعر املرء يف أعامق ذاته بالعجز عن استيعاب املتغريات 
اجلديدة.

2- يف حالة التعب واإلعياء، ويف حالة الضعف املتولد عن التقدم يف السن تتعمق 
املخاوف من التغيري، حيث يستحرض املرء آنذاك كل سلبيات التغيري، ويكون عاجزًا 

عن إدراك إجيابياته.
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يف  سيرتكها  التي  اآلثار  غموض  بسبب  اجلديد  من  -أحيانًا-  الناس  خياف   -3
حياهتم.

4- يقاوم الناس التغيري يف بعض األحيان خوفًا من اخلروج عىل تقاليد املجتمع 
الذي يقف عادة بقوة حارسًا عىل عاداته وقيمه، وإن كانت غري مالئمة.

5- إذا ُأكره الناس عىل تغيري يشء؛ فإهنم يقاومون ويأنفون من االمتثال، ال رفضًا 
للمضمون، ولكن من أجل مقاومة الضغوط التي متارس عليهم، والتي يروهنا غري 

مرشوعة.

6- ال مانع يمنع من أن يرفض بعض الناس التغيري ألسباب عاطفية، أو نفسية 
غامضة، ليس هلا مسوغات عقلية واضحة.

إذا أردنا أن نغري أحوالنا إىل أفضل مما  نحن فيه؛ فإن علينا اآليت:

1- جيب علينا أن نتشّبع بفكرة تقول: إن تغيري العادات أمر ممكن، عىل خالف ما 
هو شائع بني الناس من أن الطبع حتت الروح، وال يزول إال بخروج الروح!!

اخلري  نوازع  ويدعم  اإلنسان،  داخل  الرشيرة  النزعات  من  خيفف  احلق  التدين 
احليلولة  عىل  تأكيده  بمقدار  السيئة  الطباع  تغيري  عىل  يؤكد  ال  واإلسالم  ويزكيها، 
دون جتسيدها يف عادات املرء وسلوكاته وأنشطته، وهو بذلك ينقل مسألة التغيري من 
مستوى اجلدل الفلسفي إىل مستوى العمل واملجاهدة، فمجاهدة النفس وردعها من 

أجل إيقاف جتليات الطباع يف السلوك، وهذا هو املهم.

ال ياَسب الناس عىل طباعهم؛ ألهنا ليست من صنع أيديم، وإنام ياسَبون عىل 
أعامهلم التي يمتلكون القدرة عىل االمتناع عنها.
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2- املشكلة يف  التغيري كثريًا ما تتمثل يف رهبة اخلطوة األوىل، فإذا استطاع املرء 
أن يشد قواه املعنوية خلطو اخلطوة األوىل؛ فإنه يكون قد قطع نصف الطريق نحو ما 

يريد، وبعد ذلك تكون اخلطوة الثانية أسهل وهكذا...

يسبب  ال  ذلك  فإن  اجلديدة؛  واألعامل  العادات  عن  االرتداد  بعض  حصل  لو 
ع يف نفس املرء حمرض جديد عىل إعادة التجربة  أرضارًا كبرية، حيث يكون قد َتَوضَّ

مرة أخرى.

يعرف هذا  عىل نحو جيد: أولئك الذين يصارعون زيادة الوزن لديم؛ حيث إن 
من الثابت أن معظم الذين يتبعون محية غذائية لتخفيف الوزن يرتاجعون بعد مدة، 
لكن معظم هؤالء يكررون املحاولة مرة أخرى، ويققون نجاحات مقدرة، وهكذا؛ 
فلنحاول أن نتخلص من رهبة اخلطوة األوىل، وسيحصل بعد ذلك خري كثريًا بإذن 

اهلل تعاىل.

3- احلصول عىل دعم معنوي ذايت للتغيري، وذلك من خالل الرتكيز عىل تصور 
املباهج واملرسات والفوائد العاجلة واآلجلة التي سنحصل عليها من وراء العادات 

اجلديدة.
لنتصور الثواب العظيم الذي نحصل عليه من وراء ختصيص نصف ساعة يوميًا 
خلدمة أرامل، أو أيتام، أو فقراء، ولنتصور التحسن الصحي والنشاط واحليوية التي 
سنحصل عليها من وراء ميش نصف ساعة يوميًا، ويف املقابل علينا أن نركز اخليال 
عىل األرضار التي يسببها لنا عدم تنظيم الوقت، أو اإلدمان عىل التدخني، أو العزوف 

عن القراءة.

هذا الرتكيز عىل املنافع واملضار يوجد توطئة نفسية وذهنية ممتازة للتغيري، وسنحتاج 
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إىل أن نعود إليه من أجل الثبات عىل العادات احلسنة اجلديدة التي اكتسبناها.

فراغ،  من  السيئة  األشياء  عمل  إىل  توصلنا  كانت  التي  السبل  كل  لنقطع   -4
وصحبة سيئة، واهتاممات تافهة، وقراءات رديئة، ويف املقابل: فإن علينا حماولة تكرار 
اليشء الذي اكتسبناه مرات ومرات، حتى نوجد له ركائز قوية يف اجلملة العصبية 

لدينا؛ فاإلرصار عىل التكرار ضامن لثبات اجلديد واستمراره.

اطرد  لديك:  سيئ  هو  ما  حملَّ  يف  حتل  لتجعلها  اجليدة؛  البدائل  عن  ابحث   -5
العمل  بربجمة  والفراَغ  الصالح،  أهل  بصحبة  السوء  وأصحاب  بالصدقة،  حَّ  الشُّ

اليومي، ونسيان املواعيد بكتابتها، والكسَل بالتامرين الرياضية وهكذا...

إن من العسري: أن نتخىل عن القديم ما مل نبحث عن جديد يل حمله، وإذا ختلينا 
عنه؛ فإن العودة إليه تظل غري مأمونة.
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

أجتاوز  مل  ما  املطلوب  التغيري  يدث  لن   -90

يف  عملية  تغيريات  إحداث  إىل  القناعات 

وضعيتي العامة.
أبلغ االكتامل، فيجب  مل  أنني  انطالقًا من   -91

أن أعتمد التغيري أساسًا يف حيايت.
أن يغري كل يشء  أن عليه  يعتقد  92- من كان 

إال نزعاته اخلاصة؛ فإنه سيضيع جهوده فيام ال 

طائل حتته.
برشوط  ُيلم  أن  مكلف  مسلم  كل  عىل   -93

األمر باملعروف والنهي عن املنكر وآداهبام.
94- قوة اإلرادة غري كافية للتغيري املستمر، إذا 

مل يكن هناك خطط بعيدة املدى للتغيري الدائم.
أي  وليس  أنا،  هو  حيايت  تغيري  مصدر   -95

شخص آخر.
96- كل نجاح أنجزه عىل صعيد تغيري عادايت 

السيئة يعزز ثقتي بنفيس.
تأثري  من  أعظم  حياتنا  يف  قراراتنا  تأثري   -97

الظروف التي نعيش فيها.
98- إذا بنيت قناعايت عىل قناعات غريي، فأنا 

أسرُي الربجمة االجتامعية.
99- حتى تتغري القناعات السيئة؛ فينبغي ربطها 

باآلثار السيئة التي ترتتب عليها.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

ليسوا  قناعاتنا  يكّونون  الذين  اخلرباء   -100

دائاًم عىل حق.
طريق  عن  يتم  احلسن  السلوك  تعزيز   -101

املكافأة املبارشة والعاجلة.
102- الناس يف العادة ال يفتقرون إىل املوارد، 

ولكن تنقصهم السيطرة عىل املوارد.
103- تكرار اليشء مرة بعد مرة مع توقع نتائج 

خمتلفة شكل من أشكال اختالل العقل.
يقوم  حتى  املسلم  صالح  يكتمل  ال   -104

بوظيفة امُلصلح.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
4321النقاط

 =املجموع
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

عىل  العثور  إىل  اهتاممي  ُجّل  أرصف  ال   -94

األخطاء، ولكن إىل العالج.
نسيانه  تم  بام  نفيس ومعاريف  تذكري  أالزم   -95

من معاين التدين وااللتزام.
96- أحاول أن أغرّي يف سلوكي بام يمي البيئة 

الطبيعية.
97- آمر باملعروف وأهنى عن املنكر كلام اقتىض 

احلال ذلك.

98- آمر وأهنى وأذّكر برفق ولطف.

فإين  خاطئ  بكالم  شخص  يتكلم  حني   -99

أصححه له.
حاولت  حسنة،  عادة  اكتسبت  إذا   -100

ترسيخها املرة تلو املرة.
والنمطية،  الرتابة  من  التخلص  أحاول   -101

وأن آيت بأشياء جديدة.
أنه يف حاجة إىل تغيري يف  102- أكتب ما أرى 

حيايت الشخصية.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
صفر321النقاط

 =املجموع
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ليست املشكالت عبارة عن أزمات وضائقات تعّكر 
مساحة  من  يتأتى  جلها  إنام  فحسب،  منا  الواحد  مزاج 

الفجوة بني واقعنا وبني الوضعية التي نطمح إليها.

التعامل مع المشكالت

9
اكتشاف الذات

������ �����  3.indd   95 1/30/2010   2:39:08 PM



������ �����  3.indd   96 1/30/2010   2:39:08 PM



اكتشاف الذات
] 97 [

9- التعامل مع المشكالت

تواجهنا  التي  واملشكالت  واألزمات  والعقبات  واختبار،  ابتالء  دار  الدنيا  هذه 
يف شتى ميادين احلياة، هي األسئلة املوجهة إلينا من قبل حاجاتنا وطموحاتنا، ومن 
قبل البيئة التي نعيش فيها، وكل واحد من الناس جييب عىل تلك األسئلة بطريقته 
اها، واألهداف التي يسعى  اخلاصة، والتي تبلورت لديه من خالل الرتبية التي تلقَّ

إليها، والظروف التي ييا فيها.

عن  عبارة  ليست  الناس  حياة  يف  املشكالت  وجود  إن  ابتداًء:  القول  من  بد  ال 
كوارث حتل هبم، فالقوى الكامنة يف داخلنا، تظل هاجعة فينا إىل أن يوجد منّبه هلا، 

فتستيقظ وتنطلق، واألزمات خري منبه هلا.

أو  الفقراء،  كمشكالت  ملموسة؛  مشكالت  يواجهون  ال  الذين  األشخاص 
املعوقني، أو املقهورين، يعانون من مشكالت أخرى قد تكون أشد خطورة، وتتمثل 
اخللقي  والرتهل  املعايل،  طلب  عىل  بواعث  وجود  وعدم  والسأم  الفراغ  يف  غالبًا 

والشعوري، واالهتامم بالتوافه... وبذلك كله تفقد احلياة أمجل معانيها.

هو  جديد،  مصطلح  نشأ  واالستجابة  التحدي  مسألة  يف  البرشية  خلربات  نتيجًة 
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يف  واإلغراق  والوفرة،  باألمن  الزائد  الشعور  يؤدي  حيث  الرخاء(،  )خيانة  مصطلح 
الرفاهية إىل حتّلل شخصية الفرد واألمة، وإىل ضعف احلساسية نحو حتديات املستقبل.

املوقع  يف  كنا  إذا  منحة  إىل  تتحول  أن  يمكن  واملحنة  فرصة،  يمنح  حتد  كل  إن 
الصحيح، واملنحة يمكن أن تتحول إىل حمنة إذا كنا يف املوقع اخلاطئ.

الرؤية اإلسالمية يف هذا املجال فريدة، حيث إن  املهم ليس ما يدث لنا، وال ما 
يتحدانا، ويعرتض سبيلنا، وال ما نظفر به، ونناله من املرغوبات واملشتهيات... ليس 
كل هذا مهاًم، إنام املهم: هو موقفنا من ذلك، وردود أفعالنا عليه؛ كفران النعمة جيعل 

عاقبتها شقاء وبالًء، والصرب عىل  املصيبة جيعل عاقبتها ثوابًا وتفرجيًا.

ليست املشكالت عبارة عن أزمات وضائقات تعّكر مزاج الواحد منا فحسب؛ 
فهذه ال تشكل سوى جزء يسري من مشكالتنا، إنام جلها يتأتى من مساحة الفجوة 

بني واقعنا وبني الوضعية التي نطمح إليها.

هبذا  تتعلق  مشكلة  أي  هناك  يكن  مل  املحيطات،  عبور  يف  البرشية  تفكر  أن  قبل 
األمر، لكن حني جرى التفكري يف ذلك وجد العلامء أن أمامهم عرشين ألف مشكلة 
الشأن عىل الصعيد  بالطائرة واقعًا، وهذا هو  حتى يصبح احللم يف قطع املحيطات 
الفردي -أيضًا-؛ فالذي ال يريد أن يعّلم أوالده ال يواجه مشكلة العثور عىل مدرسة، 
وال مشكلة توصيلهم إليها أو اإلتيان هبم منها، لكنه يواجه مشكالت من نوع آخر 

عاجلة أو آجلة.

التعامل مع المشكالت:
كيف يعرف املرء أنه يواجه مشكلة فعاًل، وأن ما يشعر أنه مشكلة ليس عبارة عن 
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مشاق عادية ناجتة من طبيعة العمل، أو املوقف، أو وجود طموحات كبرية ليس لدى 
املرء إمكانات لتحقيقها ؟

يمكن للمرء أن يسأل أهل اخلربة واالختصاص عن املشكلة التي يريد عالجها، 
فربام حصل عىل إضاءات قيمة جدًا، ويمكن أن يقارن أوضاعه بأوضاع أقرانه، فإذا 

وجدها متقاربة؛ فهذا يعني: أنه ليس يف وضع استثنائي.
إذا تبني للواحد منا أنه فعاًل يف مأزق حقيقي؛ فعليه أن يتَّبع اآليت:

1- اهلدوء رضوري جدًا ملن يريد حتديد جوهر املشكلة التي يعاين منها، أو نوعيتها، 
أو حجمها؛ فاإلنسان املتوتر املضطرب ال يملك ما يكفي من التوازن العقيل والنفيس 
إلدراك املشكلة موضع الشكوى، أو التعامل معها عىل النحو األمثل، والعجلة يف 
هذه األمور سيئة جًدا، فاحللول الفورية تناسب املشكالت الصغرية والطارئة، أما ما 

عداها؛ فقد تؤدي العجله يف حلها إىل تعقيد األمور، ودفعها نحو األسوء.

2- لنحاول دائاًم جتزئة املشكلة إىل أصغر وحدات ممكنة، فاإلنسان املأزوم املقهور 
يرسد لك قائمة طويلة من أشكال معاناته، فُيحبط نفسه، وُيبط من يسمعه.

االستيقاظ  عدم  مشكلة  غري  -مثاًل-  الزوجة  مرض  فمشكلة  بالغ؛  خطأ  وهذا 
لصالة الفجر، غري مشكلة خالف الشقيقة مع زوجها... إهنا مشكالت خييل لإلنسان 
أهنا مرتابطة، فيتعامل معها عىل أهنا كتلة واحدة، وبالتايل؛ فإنه جيد نفسه عاجزًا عن 

عمل أي يشء.
لنحاول قدر اإلمكان وضع حواجز بني هذه املشكالت، والتعامل مع كل منها 

عىل نحو مفرد.

كبرية؛  إىل مشكالت  باإلمهال  فتتحول  الصغرية،  املشكالت  أن هتمل  إياك   -3
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وإنام  حاله،  عىل  يبق  مل  ُيعالج  مل  فإذا  تفاعلية،  طبيعة  ذو  املشكالت  من  كثريًا  إن  إذ 
يزداد ويتفاقم، كام هو الشأن يف كثري من أمراض الرسطان، حيث إنه كثريًا ما تتوقف 

احتامالت الشفاء عىل وقت اكتشافه ومعاجلته.

4- اطلب من اهلل -تعاىل- املعونة وترضع إليه، وألح يف الدعاء، وتصدق عىل 
نية تفريج الكرب.

5- انظر يف أسباب املشكلة، وهل هي بسبب سلوكك الشخيص، أو بسب البيئة 
التي تعيش فيها؟ إذا كانت متولدة عن سلوكك الشخيص؛ فال بد من تغيري السلوك، 
وإذا كانت بسبب البيئة التي تعيش فيها؛ فعالجها يطول، لكن يمكن إجراء بعض 
بأبناء اجلوار؛  ا  يتأثرون سلبيًّ أبناءه  الناس، كالذي جيد  العالقة مع بعض  التغيري يف 

فعليه أن يد من عالقاهتم هبم.

مع  التعامل  يف  عقدة  أكرب  أن  الثابت:  من  إن  إذ  للعالج،  منهج  عن  فترِّش   -6
املشكالت تكمن يف العثور عىل منهج مالئم لطبيعة املشكلة.

كام  ذلك،  يف  منهم  ويستفيد  ليسأهلم  اخلربة  أصحاب  إىل  يعود  أن  للمرء  يمكن 
يمكنه أن يقوم هو بتجريب بعض احللول، كالذي يعاين من إعراض أحد أوالده عن 

االهتامم بدراسته؛ فإنه يسلك أساليب عدة يف حتفيزه.

7- قد ال نحصل دائاًم عىل حلول مثالية، وال سيام يف الظروف الصعبة؛ فلنؤمن 
، ولكن احلل قد ال يكون ُمرضيًا دائاًم، فلنوطن أنفسنا عىل ذلك؛  أن لكل مشكلة حالًّ

فيشء خري من ال يشء.
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

هي  قراراتنا  فيها  نتخذ  التي  اللحظات   -105

التي تشكل جوهر حياتنا فيام بعد.
106- ليس املهم نوعية احلوادث التي نتعرض 

هلا، وإنام املهم نوعية رد فعلنا عليها.
ما هو عارض من مشكاليت  أظن  107- حني 

دائاًم، فإين أقتل روح النضال لدّي.
جوانب  من  جانبًا  أعمم  أن  اخلطأ  من   -108

حيايت عىل حيايت كلها.
فيها  حتد  وكل  وابتالء،  اختبار  احلياة   -109

يمنحني فرصة للنجاح والنمو.

110- إن مهمتي األوىل يف تعاميل مع مشكاليت 

تتلخص يف أن أشّخصها تشخيصًا جيدًا.

ن مشكلة ما، فإن رضر احللول  111- حني تتأسَّ

العاجلة يكون كبريًا.

112- اإلنسان يتقدم من خالل األزمات أكثر 

من تقدمه من خالل الرخاء.

حلجم  مساٍو  لدّي  مشكلة  كل  حجم   -113

الفرق بني ما هو مطلوب وما هو موجود.

114- من أهم ما يعرقل عن الوصول إىل حلول 

للمشكالت عدم العثور عىل منهج مالئم هلا.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

115- العيش عىل هامش احلياة كثريًا ما يكون 

مصدرًا للتحلل الذايت.
إىل جهد  دائاًم  التالؤم مع اجلديد يتاج   -116

إضايف.
117- مرحبًا بمشكالت تعلمني حماسبة نفيس 

ومراجعة مقواليت وتطلعايت.
يف  يلومون  ال  الناس  من  السباقون   -118

األزمات الظروَف، ولكن يعودون إىل أنفسهم.
احللول  بعض  عىل  املرء  يصل  قد   -119

العظيمة من أشخاص ال يتوقعها منهم.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
4321النقاط

 =املجموع
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

103- أجلأ إىل اهلل -تعاىل- طالبًا املعونة منه عىل 

مواجهة الصعوبات واألزمات.
عن  أبحث  فإين  مشكلة؛  أواجه  حني   -104

أسباهبا.
105- حني أعتمد حالًّ ملشكلة من املشكالت؛ 

فإين أختذ قرارًا حازمًا لتنفيذه.
106- أبتهج بام أعثر عليه من أفكار وحلول إىل 

درجة أن النوم يطري من عيني.
األشياء  مع  التكيف  عىل  القدرة  أملك   -107

اجلديدة يف إطار قيمي ومبادئي.

108- حني أواجه مشكلة خارجية، أرد عليها 

بتدعيم شخصيتي وذايت.

ال  حتى  الصغرية،  املشكالت  أمهل  ال   -109

تتحول إىل كبرية.

110- أخلو بنفيس كل أسبوع للتفكري يف بعض 

املسائل.

حلول  من  لدّي  ما  بجدية  أستقيص   -111

وأفكار للتعامل مع مشكاليت.

112- أبحث باستمرار عن حلول للمشكالت؛ 

. ألنني أعتقد أن لكل مشكلة حالًّ

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

مهمة  مشكالت  حيايت  يف  أن  أشعر   -113

تستحق التفكري والبحث.
للتعامل  منظمة  طريقة  أجد  أن  أحاول   -114

مع املشكالت.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
صفر321النقاط

 =املجموع
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ظروفه  بصعوبة  نتائجه  سوء  يسّوغ  الناس  من  كثري 
وقلة موارده، وكثري من األشخاص سّجلوا أرقامًا قياسية 

يف اجلودة والنجاح مع أن ظروفهم بالغة القسوة.

اإلنتاجية والجودة

10
اكتشاف الذات
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احلياة التي منحنا اهلل -تعاىل- إياها فرصة ال تتكرر، ومن واجبنا أن نتعلم كيف 
نستغل هذه الفرصة؛ كي نحقق فيها أفضل ما يمكن أن يققه شخص يعيش يف مثل 

ظروفنا، ويملك ما نملكه من مواهب ووسائل.

ظل  ففي  العادية،  األشياء  زمان  ليس  هذا  زماننا  فإن  قبل؛  من  أرشنا  وكام 
التنافس الشديد الذي اخرتق كل جماالت احلياة: بات النجاح والسيطرة من نصيب 

األشخاص املمتازين، واألشياء املتفوقة واملمتازة.

واملسلم الواعي بمتطلبات التدين احلق يملك كل املفاهيم واألدبيات التي جتعل 
إنتاجيته عالية اجلودة، لكنه بحاجة دائمة إىل أن يفتح عينيه عىل خربات اآلخرين يف 

استثامر اإلمكانات املتاحة، لتحقيق أفضل اإلنجازات.

للمرء أن يتساءل: كيف يقّيم إنتاجيته، وكيف يعرف أنه يستفيد فعاًل مما هو متاح 
لديه؟

واحلقيقة: أن حتديد مقاييس صارمة يف هذا الشأن غري ممكن، وال سيام إذا أردنا أن 
نتعرف عىل بعض الفعاليات الفكرية والنفسية، وإن السبيل املتاح للتقييم هو التقييم 
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عن طريق املقارنة بني إنجازات شخصني، أو جمموعة أشخاص أتيحت هلم موارد 
واحدة، عىل نحو ما يدث يف املدارس واجلامعات حني نقول: إن فالنًا هو األول، 
مستوياهتم  أن  افرتضنا  الذين  الطالب  من  عدد  فوجود  املجموعة،  عىل  الثالث  أو 
وظروفهم متشاهبة أو متقاربة، هو الذي أتاح لنا تصنيف املجموعة، واحلديث عن 

األوائل واملتوسطني واملتأخرين.

قراءة  أو  عامة،  خدمة  أو  عبادة،  يف  يقضيه  زمنًا  يكون  قد  منا  الواحد  ينتجه  ما 
كتاب، أو السعي إىل حتقيق يشء يستهدف الوصول إليه.

وهذا الذي ننتجه ُيقيَّم من الناحية الكمية، ومن الناحية الكيفية، فركعتان خيشع 
فيهام اإلنسان ويبكي، قد تكونان أفضل من عرش ركعات ال يدث فيها مثل ذلك.

وصفحة أقرؤها يف كتاب جيد أطّور من خالهلا بعض جوانب تفكريي، قد تكون 
أجدى عيّل من كتاب أقرؤه دون أن أجد فيه ما يغري شيًئا يف نظام تفكريي أو طرحي 

الثقايف، وهكذا ...

زمالؤنا  عليها  يصل  التي  النتائج  مع  باملقارنة  عليها  نحصل  التي  والنتائج 
وأقراننا، ُتعّد مؤرشًا جّيًدا إىل نوعية إنتاجيتنا.

كثري من الناس -مع األسف- يسّوغ سوء نتائجه بصعوبة ظروفه وقلة موارده؛ 
ما  كثريًا  املقابل  يف  أننا  إال  األحيان  من  كثري  يف  صحيحًا  يكون  قد  ذلك  أن  ومع 
بالغة  قياسية يف اجلودة والنجاح، مع أهنم يف ظروف  أرقامًا  لوا  نرى أشخاصًا سجَّ

القسوة.

توفرت  أنه  مع  أعامهلم  يف  ذريعًا  إخفاقًا  أخفقوا  كثريين  أشخاصًا  رأينا  أننا  كام 

������ �����  3.indd   108 1/30/2010   2:39:09 PM



10- اإلنتاجية والجودة دليل التميز الشخصي

اكتشاف الذات
] 109 [

لديم ظروف وإمكانات ممتازة، يلم هبا كثريون غريهم.

وهذا كله يدعونا إىل القول: إن الرجال العظامء ال خيضعون للظروف الصعبة، 
ومواهب،  وعزيمة  إيامن  من  لديم  ما  يستخدمون  وإنام  الشحيحة،  املوارد  وال 
وخربات وطموحات يف حتسني ظروف العمل، وكرس احللقات املفرغة التي يدور 

فيها غريهم.

أهدف من وراء كل هذا إىل القول: إن يف إمكان كل واحد منا أّيًا كان وضعه أن 
يّسن إنتاجيته، ويزيد يف فعاليته، ويتخلص من كثري من الرضورات التي حتيط به.

إذا تساءلنا: ما الذي يساعد الواحد منا عىل أن يّسن إنتاجيته، ويزيد يف كفاءته، 
أمكنني أن أقول باختصار شديد: إن هناك العديد من اإلجراءات التي تساعدنا يف 

ذلك، لعل منها اآليت:

املطلوب،  الوقت  وحتديد  حتقيقها،  إىل  املرء  يسعى  حمددة،  أهداف  رسم   -1
واملوارد الالزمة إلنجازها، حيث قد ثبت أن عدم امتالك الشخص ألهداف حمددة 

يمكن قياسها، يعد مسؤواًل عن كثري من حاالت رداءة إنتاجيته.

2- تركيز االهتامم عىل األمور التي تقع داخل دائرة التأثري الشخيص لنا، فاألشياء 
التي هتمنا، منها ما وقع يف زمان ماٍض، ومنها ما يقع يف بقاع جغرافية نائية، ومنها ما 

يتعلق بأشخاص ال تربطنا هبم أي عالقة مبارشة.

الكثري من  فيها  لكننا نضيرِّع  أنه شبه معدوم،  فيها: وجدنا  تأثرينا  إىل  نظرنا  وإذا 
الوقت.

، باإلضافة إىل أنه غري  ولست أقول بإمهال كل ما ال تأثري لنا فيه، فهذا ال يصحُّ
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ممكن، ولكن أقول: لنعطه 5% من اهتاممنا ووقتنا، ولنرتك ما لدينا من طاقة لالشتغال 
بالقضايا التي نستطيع فعاًل أن نؤثر فيها، مثل استغالل وقتنا اخلاص يف تربية ولد، أو 

تعلم مهارة، أو مساعدة صديق، أو إرشاد مسلم إىل اخلري...

3- علينا أن نتعلم كيف ندير أوقاتنا عىل الوجه احلسن، فنقلل من أوقات الفراغ 
التي ال ُتستغل، ومن أوقات االسرتخاء واألوقات الطويلة التي نقضيها يف احلديث 

عىل اهلاتف يف أمور غري رضورية، ومن املكوث املديد يف زيارات األصدقاء.. إلخ.

4- حتديد األولويات؛ إذ إن األشياء التي يمكن أن ننشغل هبا كثرية جدًا، ومهام 
كان لدينا ُمّتسع يف األوقات، فإهنا يف النهاية أضيق من أن تتسع لقضاء كل حاجاتنا، 

وحتقيق كل طموحاتنا.

ولذا؛ فال بد من تأجيل كثري من األمور التي نشعر أهنا ال تشكل أولوية بالنسبة 
إلينا، وتلك التي ليس يف تأخريها يومًا أو يومني، أو أسبوعًا أو أسبوعني أي رضر.

لنعط األولوية للربنامج اليومي الذي أخذنا عىل عاتقنا تنفيذه، وما ليس داخاًل 
فيه، فيمكن القيام به يف وقت آخر.

5- كثريًا ما يشغلنا إتقان األساليب، وتوفري الوسائل عن النتائج التي نسعى إىل 
احلصول عليها، مما جيعلنا ننقطع يف منتصف الطريق.

الوسائل  ولنعامل  اهتاممنا،  أقىص  فلنعطها  النتائج،  هو  املهم  أن  نعلم  أن  علينا 
واألساليب عىل أهنا أشياء غري مقصودة لذاهتا، وبالتايل فإن قيمتها من قدرهتا عىل 
حتقيق الغايات التي أحرضناها من أجلها، ولذا فإن كثريًا من األعامل تدار اليوم عن 
طريق األهداف، حيث يطلب من العامل واملوظفني أو املدراء التنفيذيني حتقيق نتائج 
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معينة دون أن يطلب منهم االلتزام بأساليب حمددة، وما أجدرنا باالستفادة من ذلك 
عىل صعيدنا الشخيص!

املثمر  العمل  عىل  تساعدنا  التي  العالقات  وبناء  البيئة،  توفري  دائاًم  لنحاول   -6
اجليد، فنبحث عن أماكن اهلدوء، ونوفر كل األدوات التي تساعدنا عىل االستمرار 
يف العمل، كالكريس املريح، واملعاجم واملراجع التي نحتاجها أثناء القراءة والكتابة، 
ومثل كون درجة حرارة الغرفة التي نعمل فيها مناسبة، ولنصحب األشخاص الذين 

يشّدون من أزرنا، ويافظون عىل أوقاهتم وأوقاتنا.

الضخمة،  واألشياء  الكبرية،  األعداد  نحب  فنحن  بالكم،  وعينا  ُفتن  طاملا   -7
الصغرية  األشياء  زمان  هو  هذا  زماننا  أن  مع  الكبرية،  بالكميات  دائاًم  ونتفاخر 

املتقَنة.

وقد ذكر أحد املفكرين: أن الكثرة مل متدح يف أي موضع من القرآن الكريم، مما 
يؤكد أن املهم دائاًم هو اجلوهر، وليس الشكل، والكيف، وليس الَكّم.

لديا  وليس  األرض،  من  الكثري  متلك  ال  -مثاًل-  واليابان  األوروبية  الدول 
أعداد ضخمة من السكان، وال بالدها بالد ثروات كبرية، لكن لديا نوعيات عالية 
من األشخاص املثقفني واملدربني تدريبًا ممتازًا، باإلضافة إىل امتالكها نظاًم تشغيلية 
واهلند،  الصني،  مثل  ضخمة  بالد  تنتجه  ما  أضعاف  تنتج  جعلها  مما  جدًا،  متقدمة 

وأندونيسيا.

املرتاكمة، فهي توصلنا -بإذن  الصغر، واملتتابعة  البالغة  بالتحسينات  لنهتم   -8
اهلل- إىل نتائج عظيمة ال يلم هبا كثري من الناس.
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إذا استطاع الواحد منا أن يعمل بجدية كل يوم ساعة يف أي مرشوع، واستطاع 
االستمرار يف ذلك مخس سنوات؛ فإنه خيرج من تلك الساعة بنتائج باهرة ومدهشة، 

وسيكون أول من ُيدهش منها صاحبها !

وأخريًا:

فإن علينا أال ننسى أن اجلودة ليست عبارة عن حتقيق رشوط ومواصفات معينة 
يف منتج ما، وإنام هي التزام دائم بالتحسن واالرتقاء؛ وال راحة ملؤمن إال بلقاء ربه.
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

120- االلتزام بالتحسن املستمر، مصدر عظيم 
من مصادر الشعور باألمان.

للتصديق،  قابلة  الصغرية  التحسينات   -121
ولذا فهي قابلة للتطبيق.

مل  كامنة  كبرية  قدرات  لدي  أن  أعتقد   -122
أكتشفها بعد.

يف  فهي  عظيمة،  كانت  مهام  طاقتي   -123
النهاية حمدودة، وجيب أن أرصفها فيام لدي من 

أولويات.
124- مشكلة عدم حتديد األولويات، أكرب من 

مشكلة عدم القدرة عىل تنفيذها.
125- الربجمة األسبوعية لألولويات أفضل من 

الربجمة اليومية.
126- ال ينبغي للمرء أن يزهد يف اإلنجازات 
لقطرات  أكثر من جتمع  ليس  فالبحر  الصغرية؛ 

املاء.
كاملاء  فاملرء  الدائمة؛  للحركة  حمتاج  أنا   -127

إذا ركد فسد.
ما  املقّنعة،  البطالة  من  أختلص  أن  عيّل   -128

وجدت إىل ذلك سبياًل.
أبواب  أكرب  من  باب  اهلمة  ضعف   -129

احلرمان.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
4321النقاط

 =املجموع
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

هو  فيام  املتاح  وقتي  من   %70 أستثمر   -115

ضمن دائرة تأثريي.

116- أحاذر تضييع وقتي يف األمور التافهة.

117- ُأعمل ذهني يف حتديد األشياء التي تقع 

يف دائرة تأثريي.

إطار  يف  إنتاجيتي  حتسني  يف  أنافس   -118

مبادئي وقيمي.

يف  أديته  الليل  من  وردي  فاتني  إذا   -119

النهار.

120- إذا وضعت رأيس عىل وساديت؛ حاسبت 

نفيس عىل ما عملته يف هناري.

أن  أستطيع  التي  األشياء  عن  أتساءل   -121

أفعلها، لكني ال أفعلها.

122- آخذ قسطًا من الراحة بعد أداء األعامل 

الشاقة.

123- أمارس الرياضية املناسبة يل.

عمل  يف  يومي  من  ساعة  أول  أستثمر   -124

نافع.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

125- ال أؤجل عمل اليوم إىل الغد.

126- أشعر أنني أدرك أولويايت.

باإلجراءات  أحفل  وال  بالنتائج،  أهتم   -127

الرتيبة.

128- أحاول إنجاز األمور املهمة، وإن مل تكن 

ملّحة.

129- أحّسن بيئة عميل.

130- أتساءل عن األمور التي تؤدي إىل حتسني 

مستوى إنتاجيتي.

131- أفوض بعض أعاميل إىل بعض املوظفني 

ما وجدت إىل ذلك سبياًل.

132- أوازن يف عميل بني اإلنتاج الوفري، وبني 

االحتفاظ بطاقتي ولياقتي للمستقبل.

133- قّللت االنقطاعات خالل عميل إىل أدنى 

حد ممكن.

بأقل  جودة  أعىل  حتقيق  إىل  أسعى   -134

التكاليف.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

أستخدمها  التي  املوارد  يف  اهلدر  أجتنب   -135
يف عميل.

االهتامم  من  األمور  صغائر  أعطي  ال   -136
أكثر مما تستحقه.

الحقًا  وقتًا  حددت  عماًل  أّجلت  إذا   -137
إلنجازه.

138- أركز عىل األهداف بعيدة املدى.
عيّل  التي  باألعامل  يومية  قائمة  أكتب   -139

إنجازها.
140- أرصف 5% من وقتي للتخطيط يف أعاميل 

اخلاصة.
141- أرد عىل املكاملات اهلاتفية يف يوم ورودها 

إيّل.

142- أستفيد من التقنيات احلديثة يف أعاميل.

عىل  الشهر  يف  مفيدًا  واحدًا  كتابًا  أقرأ   -143
األقل.

144- أنام سبع ساعات يوميًا.

145- أقيس مستوى أدائي، وأحاول تطويره.

احلديثة  االتصال  وسائل  أستخدم   -146
برباعة.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
صفر321النقاط

 =املجموع
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إذا أحببت أن تصبح واحدًا من الالمعني، فهذا متاح 
عامل  إىل  وتدخل  تصرب،  أن  عليك  لكن  اهلل،  بإذن  لك 

الناجحني، لتتعلم منهم ما يؤهلك للنجاح.

التفوق والنجاح

11
اكتشاف الذات
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11- التفوق والنجاح

كل واحد منا عبارة عن خمطوطة فريدة، يتمتع بخصائص عقلية ونفسية متميزة، 
-أيضًا-  وطموحات  ذكريات  ويمل  ظروف،  يف  ويعيش  لرتبية،  تعرض  أنه  كام 
يف  وتفرده  للحياة،  منا  واحدة  كل  نظرة  تفرد  -أيضًا-  يعني  مما  وخاصة؛  متفردة 
التفاعل مع أحداثها، واغتنام فرصها، واالستجابة لتحدياهتا، وهذا ال يلغي بالطبع 

القواسم املشرتكة التي بني البرش، وال سيام أبناء العقيدة الواحدة.

يف  نظرنا  إذا  لكن  كبرية،  وجدناها  ملا  بيننا  اجلوهرية  الفوارق  يف  ا  مليًّ تأملنا  لو 
متباينة  فإننا سنجدها  املتشاهبون،  التي يققها األشخاص  والنجاحات  اإلنجازات 
إىل حّد بعيد؛ وما ذلك إال ألن وعينا بذواتنا خيتلف اختالفًا كبريًا من شخص إىل 

آخر.

إن من الثابت أن خطًأ واحدًا كبريًا كاحتقار الذات، أو الغرور، أو الكسل، أو 
الفوىض، أو عتمة الرؤية، يمكن أن يصيب فاعلية الواحد منا بالشلل التام، وُيقعده 
عن حتقيق أمور كثرية، كان بإمكانه الوصول إليها لوال العطب الذي أصاب جانبًا 

من جوانب شخصيته.
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وهذا كله يدل عىل أن الرشوط املطلوبة للتفوق العظيم كثرية، وهلذا فإن السواد 
من  األلوف  عرشات  ترى  فأنت  عاديني،  أشخاص  عن  عبارة  الناس  من  األعظم 
املهندسني واملدرسني واألطباء شديدي التشابه، واملتقاربني يف أدائهم، وال تكاد جتد 
إىل 5  قد ال يصلون  فهم  املتميزون جدًا جدًا،  أما  إىل %5،  منهم يصلون  املتميزين 

باأللف.

وعىل مقدار ما تدعو هذه الوضعية إىل التشاؤم، تدلنا عىل وجود إمكانات هائلة 
للتحسني، وأكثر مما نتخيل إذا توفر لنا رشطان أساسيان:

األول: وعينا بذاتنا، باملدلول الواسع هلذه الكلمة.
الثاني: امتالكنا اإلرادة الصلبة التي تساعدنا عىل جتسيد رؤانا يف سلوكنا.

واآلن ما أسرار التفوق، وما سمات المتفوقين؟
للجواب عىل هذا التساؤل يمكن أن نذكر بعض النقاط التي تنري هذه املسألة، 

عىل النحو اآليت:

1- يؤمن املتفوقون إيامنًا قويًا باالرتباط بني األسباب والنتائج، فهم يعتقدون أن 
العامل كله يتحرك من خالل تنظيامت قائمة عىل أن لكل نوع من النتائج نوعًا يناسبه 
وينتظرون  يفعلوه،  أن  عليهم  ما  كل  يتقنون  فهم  ولذا  واألسباب،  املقدمات  من 

النتائج التي يتوقعوهنا.

إهنم يعتقدون أن املِقود يف أيديم، ومصريهم ال يقرره احلظ أو الصدفة، واملسلم 
املتفوق يقرن ذلك بالتوكل عىل اهلل -تعاىل-، والرضا بالنتائج التي يمنحها، مما جيعله 

يف غمرة من االرتياح يف كل األحوال.
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وإنام  اإلخفاق،  الناس  يسميه  بام  يعرتفون  ال  الناجحني  فإن  هذا،  من  وانطالقًا 
يعرتفون بوجود نتائج غري جيدة يف بعض األحيان، وهم خلربهتم بطبيعة العالقة بني 
املقدمات والنتائج جيدون أنفسهم قادرين عىل قراءة األسباب التي أدت إىل النتائج 

السيئة، واكتشاف مواطن اخللل فيها، ثم ينطلقون إىل تكرار املحاولة من جديد.

2- املتفّوقون والناجحون يعرفون أن ما يسميه املتقاعسون والكساىل مستحياًل، 
ال يعدو أن يكون شيًئا عسري احلصول يف املدى القريب، لكنه من خالل املثابرة عىل 
استخدام الذكاء واملعرفة يف معاجلته، ال يتحول إىل ممكن فحسب، بل قد يتحول إىل 

نموذج فذ للنجاح والتقدم املدهش عىل املدى البعيد.

العاديون أن الساحة مزدمحة باألقوياء، وأنه مل يبق فيها  وحني يظن األشخاص 
متسع للمزيد، يرى الناجحون شيًئا آخر، فهم يتمتعون بعقلية )الوفرة(، ويعتقدون 
أن يف فضل اهلل -تعاىل- ما يكفي اجلميع، وأن هناك إمكانية دائمة لإلضافة والتطوير 
حني  ويغامرون  اآلخرون،  يجم  حني  ُيقدمون  فإهنم  ولذا  احلياة؛  جماالت  كل  يف 

يتخّوف العاديون.

النجاح،  أنفسهم  من  ويتوقعون  الذاتية،  قدراهتم  يف  يثقون  املتفّوقون   -3
ويترصفون عىل أساس ذلك، وهم لثقتهم  بأنفسهم جيعلون الناس يثقون هبم، وهذا 
إمكاناهتم  أو جيهلون   أنفسهم،  للذين يتقرون  تتاح عادة  يتيح هلم فرصًا كثرية ال 

الشخصية.

جهود  تتشتت  حني  فعىل  ُيسنونه،  فيام  جهودهم  يركزون  الناجحون   -4
مناسبة  األكثر  املجال  يكتشفون  كيف  الناجحون  يعرف  العاديني،  األشخاص 

لقدراهتم وتطلعاهتم؛ ولذا فإن النتائج التي يصلون عليها تظل متميزة.
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5- اإلرصار والدأب والقدرة عىل االستمرار يف بذل اجلهد من أهم ما يمتاز به 
املتفوقون والناجحون.

بعض  به  يتمتع  الذي  اخلارق  الذكاء  األحيان  من  كثري  يف  تعادل  السمة  وهذه 
فرص  من  جيدون  الذكاء-  متوسطي  كانوا  -ولو  العزيمة  ذوي  إن  بل  املوهوبني، 

ا، لكنهم كساىل وفوضوّيون. النجاح أكثر بكثري مما جيده األشخاص املتفوقون ذهنيًّ

6- طموحات الناجحني واسعة، وكلام حققوا نجاحًا تطلعوا إىل نجاح أكرب منه، 
فهم أقوام ال يرضون من أنفسهم بالقليل.

أهنا  أبنائها:  املحطمة يف  البيئة  ترتكه  ما  أسوأ  أن  الدراسات  من  أثبت عدد  وقد 
حتّطم طموحاهتم وأمانيهم، وجتعل آفاقهم وتطّلعاهتم حمدودة، مما جيعلهم يبحثون 

عن جمرد العيش، ويرضون بأي يشء يأتيهم.

فإذا أحببت أن تصبح واحدًا من الالمعني املمتازين، فهذا متاح بإذن اهلل -تعاىل-، 
وقد يب اهلل لبعض املتأخرين ما حجبه عن كثري من املتقدمني، ولكن عليك أن تعلم 
عامل  إىل  وتدخل  تصرب،  أن  من  لك  بد  وال  لك،  رسيعة  وصفة  أحد  لدى  ليس  أنه 

الناجحني، لتتعلم منهم ما يؤهلك للنجاح.

املرء ناجحًا  النجاح، إذ قد يكون  ثانيًا، يرتكز عىل عالمات  هنا نتساءل تساؤاًل 
العاديني، وهو  الناس بني األشخاص  أنه خمفق، وقد يكون مصنفًا لدى  وهو يظن 

يظن يف نفسه أنه من الرواد األفذاذ... ويمكن أن نذكر من عالمات النجاح اآليت:

1- الشعور بالسكينة، وهدوء البال، والراحة النفسية، وعدم اإلحساس باخلوف 
أو الذنب؛ ألن النجاح احلقيقي هو النجاح الذي يرزه املرء يف إطار عقيدته ومبادئه، 
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ولذا؛ فاملسلم الناجح ال يشعر أن نجاحه عىل حساب دينه، أو كرامته، أو أرسته؛ فهو 
مع نجاحه يقق التوازن املطلوب.

2- من عالمات النجاح: القدرة عىل بذل مستوى عال من اجلهد؛ حيث يملك 
الناجح اهلدف، ويملك القوة النفسية التي متكنه من بذل الثمن الذي يستحقه ذلك 

اهلدف.

معهم،  واالنسجام  بالتالؤم  والشعور  الناس،  مع  طيبة  عالقات  حتقيق   -3
واستيعاب ما يصدر عنهم من مزعجات وشذوذات.

4- وجود أهداف ذات قيمة عالية يف حياة املرء، أهداف سامية تستحق العناء، 
الطاقات  وحتفز  اهلمة،  وتستنهض  العمل،  عىل  حتفز  أهداف  التضحية،  وتستحق 

الكامنة، إهنا أهداف تتحدى صاحبها، لكنها ال تعجزه.

إن الناجح يشعر دائاًم أنه يقرتب من أهدافه، وأهنا باستمرار تتحول من يشء يف 
الذهن -أو عىل الورق- إىل يشء ملموس ُتتفيأ ظالله.

ينفقون  أو  كبار،  أثرياء  الناجحني  أن  هذا:  يعني  وال  املايل،  االحتياج  عدم   -5
أن  دون  املادية  احتياطاهتم  تلبية  قادرون عىل  أهنم أشخاص  املهم  املال،  من  الكثري 

يستدينوا من أحد، أو يكونوا عالة عىل ذويم وجمتمعهم.
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

الفوز  يف  يصب  ال  دنيوي  نجاح  كل   -130

األخروي هو نجاح مؤقت أو موهوم.

األسباب  بني  الشديد  باالرتباط  أؤمن   -131

والنتائج.

الكثري،  أنفسهم  من  الناس  يتوقع  ال   -132

مُخس  سوى  يستثمرون  ال  أكثرهم  فإن  ولذا 

إمكاناهتم.

أستفد  مل  كبرية  إمكانات  لدي  أن  أثق   -133

منها بعد.

134- لكل جهد مضاعف عائد مضاعف.

رضوري  اهلدف  بلوغ  عىل  اإلرصار   -135

لتحقيق النجاح.
136- حني يكون اعتقاد املرء يف أمر من األمور 

تناسب  التي  الظروف  جيتذب  فإنه  ؛  جدًا  قوّيًا 

ذلك االعتقاد.
بعيدة  رؤية  يمتلك  أن  من  للمرء  بد  ال   -137

املدى الستخدام موارده عىل  النحو األمثل.
هو  نريد  ما  بتحقيق  الصارم  االلتزام   -138

الذي يفّرق بني اهلدف واألمنية.
أنا مل أتغري نحو األفضل؛ فلن يتغري  139- إذا 

يشء.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

املخفقني-  عكس  -عىل  الناجحون   -140
شعورية  حالة  يف  أنفسهم  وضع  يستطيعون 

تساعدهم يف إنجازاهتم.

غري  من  التفوق  عىل  احلصول  يصعب   -141
توليد حالة نفسية منفتحة وإجيابية.

142- ليس هناك يشء اسمه اإلخفاق، ولكن 
هناك نتائج غري حسنة.

دليل  أعامله  عن  املسؤولية  املرء  حتمل   -143
عظمته.

144- ال يشرتط لنجاح املرء يف أمر من األمور 
هو  ما  معرفة  تكفي  بل  تفاصيله،  كل  معرفة 

جوهري فيه.

145- ذكاء اإلنسان قابل للتنمية.

146- املثابرة عىل العمل تعّوض عن الكثري من 
نقص التفوق الذهني.

تصليب  يمكن  املجاهدة  خالل  من   -147
اإلرادة.

إىل  منه  الفائق  اجلهد  إىل  أحوج  النجاح   -148
الظروف املواتية.

رفيع  القوي خط  والطموح  التهور  بني   -149

جيب أن نبرصه جيدًا.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

وجه  يف  قوي  عائق  األهداف  ضبابية   -150
النجاح.

151- يظل النجاح يف مستوياته العليا مرشوطًا 
بالتعاون مع اآلخرين.

واالنفعاالت  العواطف  عىل  السيطرة   -152
رشط من رشوط النجاح.

املشاكس  املتمرد  يتذوق  أن  العسري  من   -153
طعم النجاح.

معوق  كالغرور،  هو  بالدونية  الشعور   -154
عن بلوغ النجاح.

كل  أساس  للعبد  -تعاىل-  اهلل  توفيق   -155
نجاح.

156- أؤمن أن يف داخل كل منا عمالقًا راقدًا 
جيب أن يستيقظ.

أهنم  ملجرد  خيفقون  الناس  من  كثري   -157
يتخصصون يف أشياء تافهة.

أدخل  أن  فيجب  أنجح؛  أن  أردت  إذا   -158
أسباب  من  وأقتبس  الناجحني،  أحد  عامل  إىل 

نجاحه.
أكرب  خضناها  التي  اخلاطئة  التجارب   -159

مرشد لنا نحو الطريق الصحيح.

ما  كثريًا  األجل  قصرية  احللول  إدمان   -160

يؤدي إىل مشكالت طويلة األجل

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

نصيبي  هو  اإلخفاق  أن  االعتقاد   -161
التصحيح  نحو  الطريق  عيّل  يقطع  احلياة  من 

والتحسني.
كام  ممارسته،  عدم  عند  االلتزام  يذبل   -162

تضمر العضلة التي ال تستخدم.
التي  الظروف  معظم  عن  مسؤول  أنا   -163

أعيش فيها.
من  لون  إنتاجية  دون  الدائم  االنشغال   -164

ألوان اإلخفاق.
165- إذا أردت تقليد أحد الناجحني، فتعّرف 
عاداته  واكتشف  له،  الذهني  الرتكيب  عىل 

النفسية.
الذات،  عىل  التفوق  هو  املهم  يظل   -166

والشعور بالتحسن املستمر.
167- جيتمع عادة يف الشخص املتفوق كثري مما 

تفرق يف غريه.
168- نقدي لذايت يدفع عني الغرور، ويفزين 

نحو التفوق عليها.
ربقة  من  يتحرر  أن  املرء  عىل  جيب   -169

العبودية لألشياء.
عليه  واالستحواذ  -تعاىل-،  هلل  الكامل   -170

ليس أكثر من االقرتاب منه.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
4321النقاط

 =املجموع
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

147- أسجل األمور التي أرجئها، مع أنه جيب 

عيّل القيام هبا.

148- أختذ قرارات حول األمور التي جيب أن 

أرّكز عليها من أجل حتسني حايل.

149- أستكشف ماذا تعني االستقامة والوقت 

والتفوق بالنسبة إيل.

ولكني  الشعارات،  برتديد  أكتفي  ال   -150

أبحث عام ُييلها إىل واقع.

151- أبحث عن قدوة حسنة أحاكيه يف بعض 

جوانب حيايت.

152- أحاول أن أعرف ما يشّكل أساسًا للفرق 

بني الناجحني واملخفقني.

153- أبحث عن النجاح مهام كان صغريًا.

154- أتعامل مع اإلخفاق عىل أنه يشء يقربني 

من النجاح.

معاين  فيها  وأنمي  نفيس،  مع  أتواصل   -155

اإلجيابية مهام ساءت الظروف اخلارجية.

156- أثق يف أن اهلل -تعاىل- سيجعل بعد عرس 

يرسًا.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

أهنام  عىل  والفوىض  الكسل  مع  أتعامل   -157

عدوان للنجاح.
158- أحاول أن أحتفظ يف داخيل بروح املرح 

والعاطفة اجلياشة.
نجاحًا  نجاحي  يكون  أن  إىل  أعمد   -159

ملجتمعي، وليس عىل حسابه.
160- أتعامل مع الوقت عىل أنه مورد من أهم 

موارد نجاحي.

161- أقرأ السري الذاتية للناجحني.

بعقيديت  متسلحًا  احلياة  يف  أحترك   -162

ومبادئي.

163- أصنف نفيس مع املثابرين يف أعامهلم.

يومي،  يف  الذهبية  الساعة  أعرف   -164

وأستغلها عىل نحو حسن.

165- أحقق طموحايت عىل مبدأ: إن مل أساعد 

نفيس مل يساعدين أحد.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
صفر321النقاط

 =املجموع
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مألوفة،  غري  بطريقة  املألوف  نرى  أن  يعني:  اإلبداع 
ويعني: إجياد يشء أصيل ال يتوقعه الناس، ويرونه بعيدًا 

عن احللول والصيغ والطرق املتبعة.

اإلبداع

12
اكتشاف الذات
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الدماغ مظهر من مظاهر إتقان البارئ -جّل وعال-، وِمّنة من أعظم مَننه عىل بني 
البرش، فهو قادر عىل معاجلة ما يصل إىل 30 بليون معلومة يف الثانية، وفيه نحو من 
ستة آالف ميل من األسالك، ويوي اجلهاز العصبي لإلنسان عادة حوايل 28 بليون 
عصبون، وكل عصبون من هذه العصبونات عبارة عن حاسب آيل ضئيل احلجم، له 

استقالله الذايت، وهو قادر عىل معاجلة حوايل مليون معلومة.
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ    ەئ   ائ   ائ   زبى  

ېئرب  ]لقامن: 11[.
القدرات اهلائلة التي زود اهلل هبا بني آدم يقتلها الناس من خالل الرتبية والتعليم 

والوسط املحبط.

عىل  القدرة  من  عالية  درجة  عىل  وهو  يولد  الطفل  أن  عىل  الدراسات  بعض  وتدل 
اإلبداع، وأن األطفال حني تكون أعامرهم بني سنتني وأربع سنوات يكون 95% منهم 
إبداعيني وجمددين، وإمكاناهتم يف ارتقاء، ولديم قدرة عىل التجريد والتخيل النشط.

وأجريت دراسات عىل جمموعة من األطفال يف سن السابعة، فتبني أن نسبة املبدعني 
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فيهم قد انخفضت إىل 4%، ومع تقدم السن أكثر؛ فإنه ال يبقى سوى 2% ! قد ظل 
كل واحد من هؤالء األطفال يسمع من أبويه وإخوانه من يقول له: ماذا تفعل؟ هذا 
سخيف، هذا خطر، ال َتُشم هذا، ال تلمس هذا اليشء، هذا ال يليق بك... مما يؤسس 
يف ذهنه يف النهاية أن من اخلطأ اخلروج عن الدرب املعهود، وعن أطر التفكري السائدة 

يف أرسته، ويأيت التعليم التلقيني بعد ذلك ليكمل املهمة يف وأد اإلبداع!!

نحن نظن دائاًم أن األطفال الصغار ال يستوعبون احلديث عن اإلبداع والقيادة 
هذه  عن  شيًئا  يفهم  أن  يستطيع  الطفل  أن  تثبت  التجارب  أن  مع  القرار...  واختاذ 

األمور وهو يف الروضة.

إننا ال نعّلم التفكري ال يف الروضة، وال يف الثانوية، وال يف اجلامعة، فمع اهتامم 
املؤسسات  ظلت  الذهنية،  الطاقات  وتفتيق  واإلبداع،  التفكري  بمسائل  كله  العامل 
التعليمية لدينا غري آهبة بالتفكري اإلبداعي، أو املوضوعي، أو العلمي، فهي مشغولة 

بحشو ذهن الطالب بالكثري من املعلومات، وليس لديا أي وقت ألي يشء آخر !

اإلبداع يعني: أن نرى املألوف بطريقة غري مألوفة، ويعني: إجياد يشء أصيل ال 
يتوقعه الناس، ويرونه بعيدًا عن احللول والصيغ والطرق املتبعة.

أما االخرتاع: فهو إنتاج يشء جديد باالعتامد عىل الطرق املتبعة، والعلوم السائدة، 
كام هو الشأن يف اخرتاع آلة أو جهاز.

ودون  علمية،  أصول  أي  دون  وأوهامه  خياالته  يف  السابح  بني  نفّرق  أن  بد  ال 
الرتكيز عىل أي هدف، وبني الذي يوّجه خياله، ويسرّيه يف اجتاه حمدد، ونحو هدف 

معني، ويف إطار بعض املعطيات والثوابت العلمية املعرتف هبا.
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فاألول تكبله أوهامه حينًا من الوقت، ثم يتخلَّص منها رسيعًا.

التجارب،  وجُيري  خياله،  إليه  يصل  ما  حول  املعلومات  جيمع  فإنه  املبدع؛  أما 
ويتأكد من صدق النتائج، ولعل معظمنا يقع يف خطأين أثناء التعامل مع اإلبداع:

تفوقًا ذهنيًا يف كل يشء، ويف كل  يثبت  الذي  املبدع هو  أن  أننا نتصور  األول: 
مواد الدراسة، ويف عالقته مع الناس، ويف فهمه للتاريخ والواقع، ويف تربية أوالده... 

وهذا خطأ فادح، يرمنا من اكتشاف اإلبداع، ثم من التعامل الصحيح معه.

إذا نال أحد أبنائنا درجات تامة يف مجيع املواد، وقرّص يف مادة واحدة غضبنا عليه، 
وهذا  والتاريخ...  الرسم  يف  ينبغ  كام  الرياضيات،  يف  ينبغ  أن  نريده  فنحن  وأّنبناه؛ 

طلب غري عادل.

وإذا تأملنا يف سرية أئمة اإلسالم العظام الذين شّيدوا احلضارة اإلسالمية وجدنا: 
أن الواحد منهم كان متفوقًا ومبدعًا يف علم أو علمني، أما يف باقي العلوم، ويف شؤونه 

العامة، فهو إنسان عادي، وأحيانًا أقل من عادي.

هذه الظاهرة طبيعية، وهي موجودة لدينا، كام أهنا موجودة لدى األمم األخرى 
يف كل زمان ومكان، يكفي املرء أن يبدع يف ختصص، أو يف عمل واحد، ويقدم لألمة 

نتاجًا متفوقًا، ومن ألوف األعامل املمتازة يتكون رصيدنا احلضاري.

ويدل عدد من الدراسات: عىل أن لدى كل واحد منا جانبًا إبداعيًا يف شخصيته، 
ومهمتنا اكتشاف ذلك اجلانب، وصقله ورعايته حتى يؤيت ثامره املرجتاة.

أشبه  وهو  فحسب،  موهبة  أنه  عىل  اإلبداع  إىل  ننظر  أننا  الثاني:  الخطأ 
بمخزون يولد مع الطفل، وينفجر يف وقت ما، فهو مثل فيض فجائي تلقائي، ال أثر 
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جلهد البرش فيه!

إن املواهب جمرد قابليات جاهزة ألشكال التعامل املتباينة، إهنا أشبه بكأس فارغة، 
يمكن أن يوضع فيها املاء، أو اخلل، أو العسل، وإن معظم األشخاص املوهوبني يف 
عاملنا اإلسالمي يعيشون ويموتون، ومتوت مواهبهم معهم، دون أن يدروا عنها، أو 

يدري عنها جمتمعهم شيًئا!

اإلبداع درجات تتفاوت بتفاوت األفكار واملنتجات اإلبداعية، وحني نتحدث 
أن  املمكن  من  إذ  هبا،  متَّصف  مبدع  كل  أن  ذلك:  يعني  فال  املبدعني،  صفات  عن 
بإبداعات راقية جدًا، نظرًا  يتصف بعض األشخاص ببعض تلك الصفات، ويأيت 
ألمهية تلك الصفات، وتأثريها املتميز، أو ألنه حقق جتسيدًا عاليًا هلا، مما عوضه عن 
يملك  لكنه  بالوقت،  االهتامم  قليل  املرء  يكون  فقد  األخرى؛  الصفات  بعض  فقد 
إمكانات ذهنية عالية جدًا، جتعل قلياًل من العمل لديه يثمر ما ال يثمره العمل الكثري 

لدى غريه، وهكذا...

ونحن هنا نسوق بعضًا من سامت املبدعني، حتى نستعني هبا عىل كشف ذواتنا، 
وتقييم أنفسنا، ومنها:

عىل  القدرة  ويملك  والناضجة،  الفّجة  األفكار  من  كبريًا  عددًا  ينتج  املبدع   -1
غربلة تلك األفكار وتصفيتها الستخراج الصالح منها، واملعروف أن األفكار اجليدة 

ال تتوارد عىل اخلاطر -يف الغالب- أواًل.

2- يملك املبدع القدرة عىل  التحليل واالستدالل، كام أنه رحب األفق، واسع 
اخليال، يدمج القديم يف اجلديد، وجيد سباًل للتوفيق بني ما قد يبدو متنافرًا، ويدرك 
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وجوه الشبه بني األمور املتباعدة.

3- املبدع دائم النظر، قوي املالحظة، وهو وإن توقف عن حل املشكالت، لكنه 
يظل دائم التفكري فيها.

4- املبدع يب التغيري والتجديد، وينفر من اإلغراق يف التقليد، ويعشق التجريب 
واملحاولة.

5- كثريًا ما يقدم املبدع أفكارًا يعدها كثري من الناس غري معقولة، أو مستحيلة 
التطبيق.

عىل  كبرية  قدرة  ويملك  وامللل،  السأم  يعرف  ال  دؤوب،  مثابر  املبدع   -6
االستقصاء واحلفر يف األعامق، وحني يشعر اإلنسان العادي بانسداد الطريق، يلمح 

املبدع ثغرات، ينفذ منها إىل ما يريد.

واحلزم،  الشجاعة  من  جيدًا  قدرًا  يملك  متفائل،  مرح  إجيايب  إنسان  املبدع   -7
يساعده عىل منارصة ما يراه حقًا.

8- يملك املبدع قدرًا جيدًا من املرونة الذهنية، فهو قادر عىل استخدام أساليب 
وطرق كثرية يف سبيل الوصول إىل الفكرة الصحيحة؛ فهو تارة يلف حول ما يريد، 
وتارة يلقي أسئلة غري مألوفة، وتارة يقيم جلسة للقصف الذهني، أو يطلق خلياله 
العنان، ليأيت بالكثري من التصورات واالحتامالت، وإذا أعيته احليلة: حاول حتقيق 

اخرتاق عىل جبهة أخرى؛ ليستفيد منه يف النفاذ إىل مطلوبه األسايس..، وهكذا.
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

يقوم  حني  فعىل  اإلبداع؛  غري  االرجتال   -171

اإلبداع عىل اإلعداد اجليد نجد االرجتال يتم من 

غري إعداد مسبق.

172- السكينة واهلدوء رشط للتفكري بكفاءة، 
ورشط لتحقيق اإلنجاز العايل.

ذكاء  من  خري  متوسط،  ذكاء  مع  مثابرة   -173
وّقاد ال يلقى من صاحبه سوى اإلمهال.

أمام  دائاًم  يظهرون  العظام  املبدعون   -174
الناس أهنم غري واقعيني وغري مفهومني.

املمكن  داخيل، ومن غري  تدفق  اإلبداع   -175
إجبار املرء عليه.

176- ما دام اإلنسان معتمدًا عىل اآلخرين فلن 
يبدع.

يف  اخليال  ندمج  حني  اإلبداع  يدث   -177
الواقع.

منفذًا  دائاًم  هناك  بأن  املبدع  يؤمن   -178
للخروج املأزق.

179- ال يولد املبدع مبدعًا، ولكن يولد مزودًا 
بقابلية اإلبداع.

-يف  اخلاصة     والظروف  البيئة  تشكل   -180
يبلغه  أن  يمكن  الذي  املدى  كثرية-  أحيان 

أصحاب املواهب.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

181- من غري شغف حقيقي بمعرفة املجهول، 

ال يستطيع الذكي إنجاز الكثري.
182- الفحص الدقيق واملراجعة الدائمة لكل 

يشء، من دأب املبدعني.
يقتل  احلايل،  بطابعه  النظامي  التعليم   -183

اإلبداع أكثر من أن ُينميه.

سلكنا  إذا  امتالكه  يمكن  علم  االبتكار   -184

الطرق املوصلة إليه.

أهنم  إىل  يعود  املبدعني  إبداع  من  كثري   -185

شغلوا أنفسهم بأمور عظيمة.

قد  السابقني  بإنتاج  الشديد  االلتصاق   -186

يعطل إمكانات اإلبداع والتجديد.

187- النقد الذايت سمة من سامت املبدعني.

188- كثريًا ما تئد العادات املكتسبة إمكانات 

اإلبداع لدى اإلنسان.
لع  يطَّ وإنام  ألفكاره،  املبدع  يتعصب  ال   -189

ويقارن ويقّدر وجهة نظر املخالف.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
4321النقاط

 =املجموع
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

أكثر من حلٍّ  165- أجد يف نفيس مياًل إلجياد 

للمشكلة الواحدة.
يعّلمني  كي  -تعاىل-  اهلل  إىل  ألتجئ   -166

ويفّهمني.
اللغو  عىل  والتفكري  التأمل  أؤثر   -167

والثرثرة.
168- أكره احلرفية والرتابة، وتعجبني الطالقة 

واألعامل احلرة.
169- أحاول أن أعثر عىل تطبيقات للنظريات 

واألفكار املطروحة.
غري  يف  اجلديدة  األفكار  عن  أبحث   -170

مظاهنا ومراجعها التقليدية.
املمكن  دوائر  أن  أساس  عىل  أترصف   -171

أوسع بكثري من دوائر املستحيل.

172- أهتم بسامع أخبار اإلبداع واملبدعني.

بالنفس  الصعبة  املشكالت  مع  أتعامل   -173

الطويل.

األلغاز،  من  كثريًا  احلياة  يف  أن  أشعر   -174

وأحاول املسامهة يف حلها.

ذهني،  عىل  ترد  التي  اخلواطر  أسجل   -175

وأعّدها صيدًا ثمينًا.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

176- أستقبل كل جديد بشغف واهتامم حتى 
أعرف حقيقته.

177- أثق يف أنني قادر عىل اإلبداع يف ختصص 
من التخصصات.

من  يستحقه  ما  الفكرة  إنضاج  أعطي   -178
وقت وجهد وبحث.

يف  الرسيعة  واملكاسب  الراحة  عن  أختىل   -179
سبيل الوصول إىل أهدايف.

180- أترصف عىل أساس أن العمل الشاق هو 
العامل األسايس يف النجاح.

املجال  السابقني يف  أستفيد من خربات   -181
الذي أحاول التميز فيه.

من  التعلم  عىل  قادر  بأنني  أشعر   -182
أخطائي.

تتحداين،  التي  الكتب  بقراءة  أغتبط   -183
وتثري لدي أسئلة.

184- ال أزهد يف األفكار الصغرية، فربام كانت 
تشكل بداية لألفكار العظيمة.

185- حني أقوم بعمل ما؛ فإين أحرص عىل أن 
يكون فيه يشء من اإلبداع.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
صفر321النقاط

 =املجموع
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إن أبرز سمة من سامت نظرة اإلسالم لإلنسان التوازن 
واالعتدال. 

تدبير الشأن الخاص

13
اكتشاف الذات
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ر العالقات اجلدلية  النظرة اإلسالمية إىل الكينونة البرشية نظرة تركيبية، فهي تَقدرِّ
الذهنية  أوضاعنا  يف  اجلسمية  صحتنا  تأثري  ومدى  املختلفة،  حياتنا  جوانب  بني 
والشعورية، كام تقدر مدى تأثري سوء األحوال املادية واملعيشية يف استقامتنا السلوكية؛ 
ولذا فإن أبرز سمة من سامت نظرة اإلسالم لإلنسان التوازن واالعتدال؛ فال يطغى 
السوّي، كام ال  العيش  إعامر األرض وتلبية متطلبات  االهتامم بشؤون اآلخرة عىل 

يطغى االهتامم بالدنيا عىل القيام بام يتطلبه الفوز يف اآلخرة.

ولعيل أحتدث يف هذه اإلضاءة عن أمرين:

- أمر اجلسم واملحافظةعليه.

- وأمر املعيشة والكسب واملال، وما إىل ذلك؛ بغية اكتامل حماولتنا يف مساعدة 
القارئ الكريم عىل اكتشاف ذاته، وتقييمها عىل نحو تقريبي.

أن  فإن عليه  ثم؛  أن اإلنسان مملوك هلل -تعاىل-، ومن  البدن؛ فال خيفى  أمر  أما 
يترصف يف جسمه ومجيع شأنه عىل النحو الذي يقره الرشع، فليس له أن يقتل نفسه، 
وال أن يتناول من األغذية واألرشبة ما ُيلحق ببدنه رضرًا بّينا، ويرشع له أن يتناول 
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الدواء، وكلام اشتد ارتباط إمكانية الشفاء بدواء ما، كانت درجة احلض عىل تناوله 
أقوى.

وعىل املسلم أن يتجنب تعريض نفسه لإلصابة باألمراض، وتعريض غريه هلا، 
وإذا  تدخلوها،  فال  بأرض؛  بالطاعون  سمعتم  »إذا  الرشيف:  احلديث  يف  ورد  كام 
احَلْجر  يف  قاعدة  أعظم  احلديث  وهذا  منها«،  خترجوا  فال  فيها؛  وأنتم  بأرض  وقع 

الصحي.

إن اجلسد هو الراحلة التي من شأهنا أن نبلغ عليها كل األهداف، وجيب أن تكون 
قوية بام فيه الكفاية.

وهذه بعض القواعد في حفظ الصحة:
1- أكل الطيبات من غري تبذير وال إرساف، واالعتدال يف اإلنفاق،وقد وصف 

اهلل -تعاىل- عباد الرمحن بالتزام التوسط يف إنفاقهم، حيث قال: زب ېئ  ېئ        ىئ   
ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئرب ]الفرقان: 67[.

ارتباط  قوة  يوم  بعد  يومًا  اإلنسانية  ُتثبت خربة  إذ  املحرمات،  االمتناع عن   -2
املحرمات الرشعية بالكثري من األرضار النفسية والبدنية، حيث يعاين أعداد هائلة من 
البرش من مشكالت تناول اخلمور واملخدرات، ومن أرضار الربا واللواط والزنا...

وحسبك ما يفعله وباء )اإليدز( اليوم بعرشات املاليني من البرش يف طول العامل 
وعرضه، وهو عقوبة مبارشة لكل أولئك الذين ال يراعون أحكام اهلل -تعاىل- يف 

االتصال اجلنيس.

3- الغذاء املتوازن، رشط أسايس لصحة جيدة، ومعظم الناس عىل جهل عظيم 
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بام يتاجه جسم الواحد منهم!

إن وظائف الغذاء يف جسم اإلنسان أربع: البناء، وتوليد الطاقة، ودعم املناعة، 
يشكل  أن  جيب  وجه  أحسن  عىل  بالغذاء  اجلسم  تزويد  يتم  ولكي  النوع،  وبقاء 
والسكريات   )%30( والدهون  غذائنا،  من   )%18-15( من  نحوًا  )الربوتني( 

والنشويات نحوًا من )52-55%( باإلضافة إىل بعض املعادن و)الفيتامينات(.

إن اخللل الكبري يف هذه النسب يسّبب للجسد أرضارًا بالغة عىل املدى البعيد.

4- التخلص من البدانة أساس مهم من أسس الصحة العامة، ويف زماننا كثرت 
وسائل الراحة، وصنوف األطعمة التي تغري اإلنسان باإلرساف يف تناوهلا، مما جعل 

زيادة الوزن عن احلد املثايل تنترش عىل نحو متصاعد.

من في نظر بعض العلماء ثالث درجات: السِّ
أ - ِسَمن معتدل، إذا زاد الوزن بنسبة )20-40%( من الوزن املثايل.

ب - ِسَمن متوسط، إذا زاد الوزن بنسبة )41-100%( من الوزن املثايل.

ت - ِسَمن شديد، إذا زاد الوزن بنسبة أكثر من )100%( من الوزن املثايل.

لدى  سيام  وال  املثايل،  الوزن  من   )%10( تتجاوز  حني  السمنة  معاجلة  وينبغي 
األطفال، حيث تصبح املعاجلة فيام بعد صعبة.

إن البدانة تسبب ارتفاع ضغط الدم الرشياين )يسميه األطباء: القاتل الصامت(، 
االحتقاين،  القلب  وقصور  األوردة،  وخثرات  املزمن،  والروماتزم  الكبد،  وتشحم 

وزيادة )الكولسرتول(، والسكر.

5- ممارسة الرياضة املالئمة لسن الواحد منا عىل درجة عالية من األمهية، وقد 
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كان كثري مما هو مطلوب يتم يف املايض بطريقة عفوية، حيث حمدودية األعامل الذهنية 
واملكتبية، وحيث البذل املستمر للجهد العضيل؛ نظرًا لقلة اآلالت التي توفره، وقد 

اختلف األمر اليوم كام ترى.

وفوائد الرياضة كثرية جدًا؛ فهي حترق الدهون الزائدة عن حاجة اجلسم، وختّلصه 
إىل  الدموية... أضف  الدورة  وتنشط  املفاصل،  أهنا حترك  كام  أذاها ورشورها،  من 
الرياضة  كان مكان ممارسة  النفسية، وكلام  احلالة  أثرًا جيدًا عىل  للرياضة  أن  ذلك: 

مفتوحًا، ونقي اهلواء، كانت فائدة الرياضة أعظم.

ألننا  نظرًا  مىض،  زمان  أي  من  أكثر  الزمان  هذا  يف  مطلوب  بالبدن  االهتامم  إن 
أن  بد  وال  الفطرية،  احلياة  دورة  عن  خارجة  تكون  ما  كثريًا  مصطنعة  حياة  نعيش 

نعّوض ما نفقده نتيجة ذلك بالوسائل املختلفة.

املهمة،  األمور  من  -أيضًا-  فهي  العيش،  شؤون  وإدارة  وكسبه،  املال  أمر  أما 
فنحن نعيش يف زمان كثري التكاليف، وللامل فيه أمهية استثنائية، حيث مل يعد باإلمكان 

الوصول إىل أي يشء جمانًا، واألمر يف تصاعد مستمر.

وهذه بعض المالحظات حول هذه القضية:
1- إن اهلل -جل وعال- ضامن الرزق لكل ذي روح، لكن ذلك ال يعني أن رزق 
اهلل للناس سيكون عىل درجة واحدة، فاحلكمة البالغة اقتضت التفاوت يف املعايش، 

زب ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   حتقيقًا للتكامل، وتنويعًا لالبتالء، يقول -سبحانه-: 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  

وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئرب ]الزخرف: 32[.
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ذلك  ثمرات  تتعد  مل  وإن  عبادة،  الرزق  طلب  يف  والكد  والعمل  الكسب   -2
فيها،  واآلداب  الرشوط  بعض  توفرت  إذا  للمسلم،  واألرسية  الشخصية  الدائرة 
مثل أن ينوي الكاسب إعفاف نفسه وإغناء أرسته، ومثل أن يكون العمل مرشوعًا 
طيبًا، وأن يلتزم املسلم فيه حدود اهلل -تعاىل-، فال يظلم، وال يغش، وال خيون؛ وأن 
ياول تأدية العمل بإتقان وإحسان، وأن ال يشغله عمله الدنيوي عن تأدية واجباته 

الدينية.

استنباط  اجلهد يف  العمل، وبذل  إىل  الرؤية اإلسالمية كل مسلم  تستنهض   -3
خريات األرض، وتدوير رأس املال، فهي حتارب العطالة والبطالة، وهدر الطاقات 
الظروف، فذاك  العمل عىل توفري قوته يف أصعب  واإلمكانات، وحتث املسلم عىل 
يأخذ  منهم، وقد ورد يف احلديث: »ألن  االقرتاض  أو  الناس،  إىل  احلاجة  خري من 
أحدكم أحبله، ثم يأيت اجلبل، فيأيت بحزمة من حطب عىل ظهره فيبيعها، فيكّف هبا 

وجهه خري من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه«.

نذكر  كريمة،  حياة  ييا  أن  عىل  املسلم  تساعد  التي  التدابري  من  مجلة  هناك   -4
منها:

تستطيع  وحتى  املتزايدة،  احلياة  مطالب  تواجه  حتى  دخلك  حتسني  حاول  أ - 
تعليم أوالدك تعلياًم جيدًا، وتتصدق وتصل رمحك.. وال ينبغي للواحد منا أن ينسى 
أن ذلك جيب أن يتم يف إطار املباح، ويف إطار االعتدال والتوازن، ومراعاة الواجبات 

واحلقوق األخرى.

التي  املهارات  بعض  تطور  أو  اجلديدة،  املهارات  بعض  تتعلم  أن  حاول  ب - 
األمة،  ونفعت  مقّدرًا،  تفوقًا  وحققت  دخلك،  حّسنت  ذلك:  فعلت  وإذا  لديك، 
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وختلصت من الفراغ والكسل.

دخله  كان  -مهام  دخله  من  شيًئا  يوفر  أن  إىل  يسعى  أن  منا  للواحد  بد  ال  ت - 
عليه   يعود  يشء  يف  استثامره  إعادة  أجل  ومن  الطوارئ،  أجل  من  وذلك  قلياًل-، 

بالنفع.

ث - القاعدة اإلسالمية يف رشاء األشياء وأشكال األثاث، هي: »استغناؤك عن 
اليشء خري من استغنائك به«، فحاول أن تكون دائاًم يف ظروف وأوضاع ال حتتاج 

فيها إىل تكديس األشياء، ولو وجدت ثمنها.

ج - ال جتمد أموالك، وحاول تشغيلها لتنتفع هبا، وحتى ُتسهم يف توفري فرص 
عمل إلخوانك املسلمني، و ُتسهم يف تعظيم رأس املال الوطني.
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

190- وظيفة املال أن يساعدنا عىل أداء الدور 

املطلوب منا، وليس حتقيق السعادة.

زاد  الثروة:  مالحقة  يف  أمعنت  كلام   -191

نصيبي من التوتر.

حتّسن  يف  كبري  أثر  العالية  للمعنويات   -192

احلالة الصحية.

أنه  ماله عىل  يترصف يف  أن  املسلم  193- عىل 

مال اهلل، وهو وكيل عليه.

وراحة  الطمأنينة  عىل  احلصول  ليس   -194

البال منوطًا باحلصول عىل األكثر من املال.

195- مال املسلم خادم له، وليس سيرِّدًا عليه.

196- ينبغي عىل املسلم أن يبتعد عن االقرتاض 

من اآلخرين إال لرضورة.

اهلل  يد  يف  بام  املرء  يثق  أن  التوكل:  متام   -197

أكثر من ثقته بام يف يده.

حرمان  يف  سبب  واملعايص  الذنوب  إن   -198

اإلنسان من الرزق.

مصادر  من  مصدر  احلسنة  العالقات   -199

الرزق.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

هناك  فستظل  الظروف؛  ساءت  مهام   -200

إمكانات لتحسني األحوال، وعمل يشء مثمر.

201- الفرص ال تطرق باب أحد، وعلينا نحن 

أن نبحث عنها.

أكرب  الكسل واخلوف من اإلخفاق من   -202

ما يول بني املرء وبني انتهاز الفرص املواتية.

203- إن ما عند اهلل -تعاىل- من خري وفضل 

ُينال بطاعته ال بمعصيته.

204- تظل كل نصائح ختفيف الوزن غري جمدية 

إذا مل يكن لدى املرء إرادة صلبة.

من  بشكل  دائاًم  موصولة  املحرمات   -205

أشكال الرضر.
عىل  تساعدنا  الصحة  عىل  املحافظة   -206

من  ممكن  قدر  بأقل  الشيخوخة  مرحلة  قطع 

املشكالت.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
4321النقاط

 =املجموع
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

186- أحرص عىل لقمة احلالل مهام كان ذلك 

شاقًا.
غري  يف  مايل  أضع  أن  قبل  كثريًا  أتردد   -187

حمله.
طرق  من  دخيل  حتسني  عىل  أعمل   -188

مرشوعة.

189- أحفظ دعاء لقضاء الدين، أدعو به.

190- مرصوفايت عىل رضورات احلياة أقل من 

نصف دخيل.
حتسني  يف  أستثمرها  مدخرات  لدّي   -191

دخيل.
حاجايت  قضاء  يف  نفيس  عىل  أعّول   -192

الشخصية إال لرضورة.
بذل  بعد  رزق  من  يل  اهلل  قسم  بام  أقنع   -193

جهدي يف كسب معايش.
ببعض مايل  املعرس، وأساحمه  194- أصرب عىل 

عليه.

195- أوفر بعض دخيل للطوارئ.

196- أستشري أهل اخلربة يف ترصيف شؤوين 

املالية.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

لياقتي  عىل  وأحرص  الرياضة،  أمارس   -197

البدنية.
بصدقايت  غريهم  عىل  أرحامي  أؤثر   -198

وبري.
199- إذا فقدت عميل عملت يف عمل مؤقت 

إىل أن أجد العمل املالئم.
أحد؛  من  أقرتض  أو  مااًل  أقرض  حني   -200

فإين أكتب ذلك وأقيده.

201- أكره التبذير، وأجتنبه.

إىل  وأسعى  ديوين،  سداد  يف  أماطل  ال   -202

إبراء ذمتي.

203- ال أدخن.

204- ال أتناول العقاقري املهدئة أو املنشطة.

ما  كل  فيها  ووضحت  وصيتي،  كتبت   -205

أريد.

206- أتوسط يف اإلنفاق يف شأين كله.

سلع  لرشاء  االقرتاض  من  أمتنع   -207

ترفيهية.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

شبالقديم.

قدر  عىل  الطعام  من  بيتي  يف  أطبخ   -209

احلاجة.

210- ال أعيب ما ُيقدم يل من طعام.

يل  يسبب  ما  كل  من  نفيس  أحرر   -211

اإلدمان.

212- أعطي جسدي حقه من التغذية اجليدة.

فارغًا  نفيس  وجدت  إذا  بالضيق  أشعر   -213

من أي عمل.
باعتدال، وأعطي جسمي حقه من  أنام   -214

االسرتخاء.
املثايل  الوزن  يزيد وزين عىل  أال  أحاول   -215

بأكثر من %15.
ونفيس  الطعام  عن  قمت  أكلت  إذا   -216

تشتهيه.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
صفر321النقاط

 =املجموع
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اجلانب االجتامعي هو أهم جانب يف شخصية الواحد 
كل  البداية  يف  نتعلم  )األرسة(  ونواته  املجتمع  فمن  منا، 

يشء.

العالقات االجتماعية

14
اكتشاف الذات
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14- العالقات االجتماعية

اجلانب االجتامعي هو أهم جانب يف شخصية الواحد منا، فمن املجتمع ونواته 
)األرسة( نتعلم يف البداية كل يشء، حتى االسم الذي يمله اإلنسان هو من إطالق 

املجتمع عليه.

واملعيب...  والسائغ  والباطل،  واحلق  والرش،  اخلري  معايري  نتلقى  املجتمع  من 
واملجتمع هو مورد أكثر من 80% من مباهج احلياة ومرساهتا.

والثواب  إليه،  به، ونطمح  نحلم  أن  يمكن  ما  لنا مدى  الذي يدد  املجتمع هو 
بِّر  َكـ:  العالقات االجتامعية؛  منه من خالل  يأيت كثري  اهلل -تعاىل-  نناله عند  الذي 

الوالدين، واإلنفاق عىل الفقري، واألرملة، واملسكني.

وكثري من السيئات -أيضًا- يسّجل عىل اإلنسان بسبب سوء عالقاته االجتامعية.

إن اهلل -جلَّ وعال- افتتح وجود الكائن البرشي افتتاحًا اجتامعيًا؛ فأبونا آدم مل 
دائرة  اتسعت  إىل األرض:  أمنا حواء، وحني هبطا  وإنام مع  اجلنة،  يعش وحيدًا يف 

حياهتام االجتامعية من خالل إنجاب األوالد، ووجود األحفاد واألسباط.

وما زالت احلياة االجتامعية تكتسب فضاءات ومعاين جديدة؛ فالتقدم احلضاري 
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اكتشاف الذات  14- العالقات االجتماعية

تلك  ويمنح  واألمم،  األفراد  عالقات  يف  والتشابك  التداخل  من  املزيد  يقتيض 
العالقات املزيد من احلساسية واألمهية.

كلام ارتقى اإلنسان يف مدارج الكامل: زادت حاجته إىل اآلخرين- عىل خالف 
العالقات اجليدة مع  باملزيد من  اكتامله ونموه مرتبطًا  املزيد من  يتوهم-، وصار  ما 

أرسته، وزمالئه، وعمالئه، والناس أمجعني.

إن املراهق هو الذي يقول: أنا وأنا، أما العاقل والناضج، فيقول: نحن.

لإلنجازات  رضوريًا  رشطًا  فريق  ضمن  العمل  عىل  القدرة  باتت  زماننا  يف 
ا أن يشّذب يف شخصيته كل الزوائد  العمالقة، وبات من الواجب عىل كل واحد منَّ
جيعل  كيف  يتعلم  أن  عليه  بات  كام  باآلخرين،  وااللتحام  االندماج  من  متنعه  التي 
سلوكه منسجاًم مع النظم السائدة، وكيف يرتم قائد املجموعة، وكيف يفهم زمالءه، 

وكيف يريب أوالده، ويسوس عالقاته االجتامعية.

وهذا كله عىل حساب الطبيعة الفردية لكل واحد منا.

اجتامع الناس بطبيعته يوّلد بينهم توترات ومشاكسات، حيث إن معقد االبتالء يف 
احلياة االجتامعية يتمحور حول عدم تطابق طبائع البرش، وحول عدم تطابق مصالح 

األفراد مع مصالح املجتمع.

بني  والصدامات  اخلالفات  تسبب  التي  األمور  من  هنا عرشة  نعدد  أن  ويمكن 
الناس عىل النحو اآليت:

1- املنافسة حول السيطرة.

2- التزاحم عىل موارد قليلة.
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3- سوء الفهم ملا يدور يف الساحة من أنشطة.

4- اخلالف حول الوسائل املتبعة يف العمل.

5- االختالف حول األهداف.

6- االختالف حول احلقائق.

7- االختالف يف مدى جوهرية قيمة من القيم.

8- احلساسية املفرطة حول النقد.

9- الطباع الرديئة، مثل العناد ورسعة الغضب.

اتباع اهلوى واملحاباة والتحامل.  -10

ولتجاوز كل هذه األشياء يف عالقاتنا مع الناس نحتاج إىل الكثري من الثقافة، والكثري 
من الفهم إىل جانب الكثري من التهذيب، واللطف، والتسامح، والصرب، واحللم، والذي 
الشعور باخلجل من مواجهة  الناس قد يكون  إقامة عالقات جيدة مع  املرء من  يمنع 

الناس، أو الشعور بالنقص، أو عدم التدرب عىل مهارات احلوار واإلقناع.

وأحيانًا تتضاءل العالقات االجتامعية للمرء بسبب كثرة مشاغله، وستكون  حينئذ اخلسائر 
كبرية؛ فاملنعزل انعزااًل شديدًا ال ينضج أبدًا، بل هو يف مرتبة أقل من مرتبة إنسان!

ال تنهض املجتمعات إال إذا ارتفعت نسبة املهتمني بالشأن العام إىل احلد املقبول؛ بل 
إن املجتمع ال يكون جمتمعًا إال من خالل ذلك، ومع أنه ال أحد يرىض بأن يرى جمتمعه 
مهددًا بالزوال، إال أننا نقدم املسوغات لذلك، من خالل األخطاء الكربى والفادحة التي 
يرتكبها بعضنا؛ وأهم تلك األخطاء: انتشار الظلم والفساد، وأكل احلقوق، وانسداد آفاق 

الرتقي االجتامعي أمام أهل الكفاية والنباهة، بسبب املحاباة )املحسوبية( والرشوة.
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اكتشاف الذات  14- العالقات االجتماعية

مقدس  هناك يشء  يبق  مل  الظلم؛  انترش  إذا  أنه  التاريخ:  تعلمنا من جتارب  وقد 
اجتامعيًا، حيث يصبح أولئك الذي يشعرون بالغبن الفاحش مستعدين ألي يشء، 

ولو وصل األمر إىل التآمر، وهتديد الكيان كله.

السياج الذي يمي املجتمع من ذلك: هو هنوض أهل اخلري فيه بالدعوة إىل اهلل 
الرشور،  وحمارصة  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  النصح،  وبذل  -تعاىل-، 
وإجلاء املفسدين إىل أضيق الطرق، باإلضافة إىل وجود تنمية جيدة، ومراقبة اجتامعية 

واسعة النطاق الستثامر التفوق.

ال بد الستقامة حياتنا االجتامعية من وجود فئة قادرة عىل  التضحية بيشء من 
الفئة كبرية،  املصالح اخلاصة يف سبيل سالمة املجموع، وعىل مقدار ما تكون تلك 
يكثر اخلري واملعروف، ويشيع األمن، وتشتد منعة األمة يف وجه أعدائها، وقد أراد اهلل 
-تعاىل- أن يقيم علينا احلجة، ويعلمنا كيف يون بقاء النفس يف سبيل بقاء اجلامعة، 
وذلك من خالل ما فطر عليه بعض املخلوقات االجتامعية؛ كالنحل والنمل، مما هو 

معلوم لدى القارئ الكريم من سلوك هذين املخلوقني.

ال أريد أن أفيض يف هذا املدخل عن احلياة االجتامعية، فقد حتدثت عن املسألة 
االجتامعية يف العديد من كتبي، لكني هنا سأذكر عددًا  كبريًا  من املرشدات واملؤرشات 
-كام مل أفعله من قبل- بغية إبراز أمهية عالقاتنا االجتامعية، وإطالع القارئ الكريم 
عىل عدد كبري من األفكار واملفاهيم التي تساعدنا عىل الرقي بحياتنا االجتامعية إىل 

املستوى الذي يليق بأمة اإلسالم.
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

207- املسلم بحاجة إىل أن يتعلم كيف يسيطر 
عىل غضبه، وكيف يعرب عن غضبه.

208- أعقل الناس أعذرهم للناس.

209- قد ال يستطيع املرء أن يقدم سوى أشياء 
صغرية، لكن يمكن أن يقدمها بحب وتعاطف 

شديدين.
فينبغي  هاتفية،  مكاملة  إجراء  أردت  إذا   -210
أن يغلب عىل ظنك أن الطرف اآلخر يف وضعية 

متّكنه من الرد.
القوة  هي  االحرتام  تستحق  التي  القوة   -211

التي اكتسبها أصحاهبا من طرق مرشوعة.

االرتقاء،  عىل  الناس  نساعد  حتى   -212
فلنعاملهم كام ينبغي أن يكونوا.

213- يشء من اخلري موجود لدى كل إنسان، 
وليس هناك إنسان هو جمموعة رشور.

شخص  كل  من  يتعلم  أن  العاقل  عىل   -214
شيئًا ما.

كل  فتذكر  فريق،  يف  تعمل  كنت  إذا   -215
األطراف املشاركة.

وما  بعيد،  حد  إىل  متشاهبون  الناس   -216

ُيسعدين ُيسعد كثريًا من الناس.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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اكتشاف الذات  14- العالقات االجتماعية

موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

حالًّ  العمل  جمموعة  أعضاء  يقبل  ال   -217

ملشكلة ما، إال إذا كان عن شورى منهم.
بينهم  يبني  املتنافسني،  بني  التشاور   -218

جسور الثقة.
يكون  أن  فينبغي  باهلاتف؛  اتصلُت  إذا   -219

اتصايل خمترصًا مركزًا.
سابق  وشهوايت  نفيس  عىل  انتصاري   -220

النتصاري عىل  اآلخرين.
احرتامي  من  نابع  يل  اآلخرين  احرتام   -221

لنفيس.
جمموعة،  ضمن  عميل  يف  أنجح  حتى   -222

الثقافية لكل عضو من  أفهم اخللفية  أن  فينبغي 

أعضاء الفريق.
تفتح  الناس،  مع  االعتامدية  العالقات   -223

أمامي آفاقًا واسعة للتعلم والنمو واإلنتاجية.
منها  املعطوب  وإصالح  العالقات  بناء   -224

يتاجان إىل وقت.
225- اكتساب ثقة الناس لن يكون عن طريق 

األقوال، وإنام عن طريق األفعال.

أن  أحب  كام  الناس  أفهم  أن  ينبغي   -226

يفهموين.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

227- الغلطة الصغرية )مثل مزحة غري مناسبة( 

قد تبعد اآلخرين عني مسافات طويلة.
أهم  من  االجتامعية  العالقات  أن  مع   -228

االهتامم  نعطيها  ال  أننا  إال  سعادتنا،  مصادر 

الذي تستحقه.
229- من خلق املسلم أن يثني عىل ما يراه من 

أمور حسنة.
230- علينا يف بعض األحيان أن نتقبل الطرف 

اآلخر ولو مل يتغري.
األصل  يف  تقوم  الزوجني  بني  العالقة   -231

عىل التخالف، وليس عىل التامثل.
232- مع رضورة احلذر إال أن مشاعرنا نحو 

الناس ينبغي أن متيل نحو اإلجيابية.
اليوم  233- االتصال سلطة، والذين يملكون 

أدواته يفرضون سلطتهم عىل اآلخرين.

234- عىل املرء أن يكون له صديق محيم يرفع 

معه مؤونة التكلف.

من  عليه  اؤمتنا  ما  كتامن  الدين  من   -235

أرسار.

أخبار مطلب  إلينا من  ينقل  فيام  التثبت   -236

رشعي.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

237- عىل املسلم أن يرص عىل إلقاء السالم 
عىل من يعرف،ومن ال يعرف.

238- من السمو اخللقي أن ندعو ملن نختلف 
معه عوضًا عن الدعاء عليه.

ال  أن  عىل  يرص  من  بني  كبري  الفارق   -239
يتتبع  من  وبني  اخلري،  إال  إخوانه  عن  يسمع 

عورات املسلمني.

كالم  من  شيئًا  أتعلم  أن  العقل  من   -240
أعدائي يّف.

أنه  الصدوق:  الصديق  عالمات  من   -241
ُيبدي ما له عيّل من مالحظات.

ال  أن  احلق:  التدين  مقتضيات  من   -242
أترفع عىل فقري  أتواضع لغني بسبب غناه، وال 

بسبب فقره.
عام،  جملس  يف  املرء  يتحدث  حني   -243
واملصطلحات  الغامضة  الكلامت  فليتجنب 

اخلاصة بمهنته، والتعابري املبتذلة.

244- إذا نصحت أحدًا؛ فعيلَّ أن أتأكد من أنه 
فهم بالضبط ما أريده.

245- إذا انتقدت شخصًا؛ فال ينبغي أن ُأفهمه 
أن خطأه كان صادرًا عن سوء نية.

سلوك  عىل  التأنيب  فليكن  أّنبت؛  إذا   -246
حمدد، وابتعد عن العموميات.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

������ �����  3.indd   166 1/30/2010   2:39:15 PM



14- العالقات االجتماعية دليل التميز الشخصي

اكتشاف الذات
] 167 [

موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

247- قبل تأنيب من لنا سلطة عليه، ال بد من 

التأكد من املعلومات التي بلغتنا عنه.
اخلارجي،  الباب  عند  الضيف  استقبال   -248

وتوديعه عنده جزء من إكرامه.
أكثر  مستمعًا  املرء  يكون  أن  القوة:  من   -249

منه متحدثًا.
عىل  بالتعرف  أبادر  أن  اإلجيابية:  من   -250

اآلخرين،وأن ال أنتظرهم حتى يبدؤوا هم به.
املرء  يتحسس  أن  األخوة:  متام  من   -251

يطلبوا  أن  قبل  ويلبيها  إخوانه،  حاجات 

قضاءها.

252- كن قدوة أكثر من أن تكون ناقدًا.

الناس  مع  عالقايت  يف  أطبق  أن  عيّل   -253

قاعدة: »لسان احلال أبلغ من لسان املقال«.

وعاطفية  أخوية  أجواء  نوفر  أن  علينا   -254

جيدة يف مكان العمل.

يف  تدخله  عدم  املرء:  إسالم  حسن  من   -255

خصوصيات اآلخرين.

غري  من  أنت  كام  لآلخرين  نفسك  قّدم   -256

تزوير.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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اكتشاف الذات  14- العالقات االجتماعية

موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

مشكالته  عن  احلديث  يتجنب  الكيرِّس   -257

اخلاصة أمام اآلخرين، ويسأل اهلل املعونة.
تّقرب  الطرائف  من  كبري  عدد  معرفة   -258

املرء من قلوب إخوانه.
أساس  عىل  الناس  أعامل  أن  جيب   -259

جمموعة موحدة من القيم.
يتوقع  غريك  جتعل  وال  واضحًا،  كن   -260

منك أكثر مما يمكن أن تقدمه له.
العالقات  تقنيات  من  استخدمُت  مهام   -261

البعيد إذا كان يف  اجليدة، فلن أنجح عىل املدى 

شخصيتي خلل أسايس.
ونوعية  اآلخرين  تفرد  معرفة   -262

جيدة  عالقات  إلقامة  رشط  خصوصياهتم، 

معهم.
أين  تقوم عىل أساس  إذا كانت عالقايت   -263

الرابح الوحيد، فأنا يف مجلة اخلارسين.

األدبية،  اجلرأة  بني  املوازنة  من  بد  ال   -264

واحرتام مشاعر اآلخرين.

مصالح  مع  دائاًم  تتطابق  لن  مصاحلي   -265

جمتمعي؛ ولذا فال بد من التضحية.

ما  أفضل  أستخرج  باآلخرين  بالثقة   -266

لديم من نوازع اخلري.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

مميزات  من  اآلخرين  لدى  ما  اكتشاف   -267

يتاج مني إىل اهتامم وفراسة وإبداع.
للوقت  استثامرًا  احلسن  اإلنصات  أعّد   -268

والطاقة.
إىل  التنافس  نفسية  من  أنتقل  أن  جيب   -269

نفسية التعاون.
عىل  إال  تتم  ال  إنجازايت  كانت  إذا   -270

قلق،  مصدر  ستكون  فإهنا  جمتمعي؛  حساب 

واغرتاب يل.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
4321النقاط

 =املجموع
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اكتشاف الذات  14- العالقات االجتماعية

مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

217- أحسن التعامل مع شخص غضبان.

218- أعرف كيف أبني عالقات جيدة، وكيف 

ُأصلح عالقات متهدمة.

219- أحاول أن أوازن يف عالقايت بني االنفتاح 

واالنغالق.

وأشجع  اخلري،  أعامل  عىل  أثني   -220

أصحاهبا.
وجهات  اختالف  نفع  بمدى  إيامين  مع   -221

النظر إال أين أعرف احلدود التي جيب أن يقف 

عندها اخلالف.

222- أقوم بكفالة يتيم من أيتام املسلمني.

عىل  اجلاملية  املسحة  أضفي  أن  أحاول   -223

كل ما يتعلق يب.

الرسعة  أجتاوز  ال  سياريت  أقود  حني   -224

ر مسؤوليتي جتاه اآلخرين. املسموح هبا، وأقدرِّ

225- حني أحتدث أنظر يف وجوه اآلخرين، ال 

فوق وال حتت.

226- حني أذهب إىل مسامرة بعض األصدقاء 

أهيئ موضوعًا نافعًا؛ لنتحاور فيه.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

������ �����  3.indd   170 1/30/2010   2:39:16 PM



14- العالقات االجتماعية دليل التميز الشخصي

اكتشاف الذات
] 171 [

مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

227- أحاول أن أدرك قيمة أن يكون الناس 

خمتلفني.

228- أسعى إىل أن أرى األشياء من وجهة نظر 

خصومي.

229- أتبني ما أسمعه من أخبار، وأترصف يف 

ضوء ذلك.

املسلمني  ألحد  اخلفية  اخلدمة  يف  أجد   -230

مصدرًا لسعاديت وطمأنينتي.

له  ومن  إلخواين  الغيب  ظهر  يف  أدعو   -231

حق عيّل.

من  مع  ِصاليت  عىل  ُأبقي  أن  أستطيع   -232

أعرف، ولو صدرت منه ترصفات أعدها خطأ.

من  خطورة  فيها  بأعامل  القيام  أجتنب   -233

أجل إمتاع اآلخرين أو إثارهتم.

اإلحسان من خالل  الناس عىل  234- أشجع 

إحساين إليهم.

هاتفية  حمادثة  أتلقى  أو  ُأجري  حني   -235

أحرص أن يكون معي قلم.

الناس أسامء  إذا عرف  236- ال أشعر باحلرج 

أصدقائي.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

ُأكمل  وأال  حمدثي،  أقاطع  أال  أحاول   -237

اجلمل التي ينطق هبا.

لغة  أستخدم  باهلاتف  أحتدث  حني   -238

مفعمة باحليوية.

يوم  كل  من  ساعة  نصف  أخصص   -239

إلنجاز يشء يصب يف املصلحة العامة لبلدي.

240- أدافع عن الغائبني وكأين حمام عنهم.

241- حني يكون خصمي عىل حق، فإين أملك 

الطاقة لالعرتاف له بذلك.
االجتامعية  عالقايت  يف  التكلف  أحذر   -242

قدر اإلمكان.
املفتوحة)1(  األسئلة  استخدام  من  ُأكثر   -243

أثناء اجتامعي باآلخرين.
عني  خمتلفني  أشخاص  تقبل  أستطيع   -244

عرقيًا، أو غرباء عن طني.

245- أغتاظ إن ُكشفت عورة مسلم.

246- أحاول أن أجعل من طالقة الوجه عادة 

من عادايت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( األسئلة المفتوحة هي التي ال تكون أجوبتها )نعم( أو )ال(.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

إخواين  عىل  الرسور  بإدخال  أهتم   -247

املسلمني.

248- ُأبدي إعجايب إذا رأيت شيئًا ُمعجبًا.

249- أكافئ من أسدى إيلَّ معروفًا، وأدعو له 

إن عجزت عن ذلك.

ويف  النقد  يف  رقيقًا  أسلوبًا  أستخدم   -250

التعبري عن رأي خمالف جللييس.

251- أحاول أن تكون جماليس نقية من الغيبة.

252- أصُل ذوي رمحي وإن قاطعوين.

253- أداعب أوالدي وإخواين الصغار.

254- أحسن إىل جاري، وأحتمل أذاه.

255- أساعد أهيل يف بعض شؤون املنزل.

وأتعاطف  للمسلمني،  256- أخفض جناحي 

مع امللهوف.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

ملّحة  عارضة  دعوة  أحدهم  دعاين  إذا   -257

أجيبه، ولكن ال أطيل اجللوس.

سكان  بني  جيدة  عالقات  بإقامة  أهتم   -258

احلي الذي أقيم فيه.

يف  عام  ينّفس  الشكوى  صاحب  أترك   -259

صدره، ويعرب عن استيائه بحرية.

260- ال أحاول إظهار ضعف اآلخرين.

إصالح  يف  ما  دور  يل  يكون  أن  أحاول   -261

ذات البني يف حميطي.

262- أشفع الشفاعة احلسنة، وال أضن بجاهي 

عن معاونة مسلم.

اهلدايا  بعض  أمحل  سفر  من  أعود  حني   -263

إلحتاف أهيل وإخواين هبا.

وبني  بيني  اخلالف  إدارة  ُأحسن   -264

اآلخرين، وأحاول حتجيمه.

نفعًا  منهم  أتوقع  وأنا  الناس  أنفع  ال   -265

أكرب.
يل،  اآلخرين  تقييم  أعرف  أن  أحاول   -266

موضوعية  مالحظات  من  هلم  ملا  وأستجيب 

عيّل.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

267- أحرص عىل خمالطة األخيار واالستفادة 

منهم.

حساب  عىل  عالقات  أية  إقامة  أجتنب   -268

ديني وكرامتي.

269- إذا جفاين الصديق بادرت إىل االتصال 

به.

أفجؤهم  وال  اآلخرين  مشاعر  أحرتم   -270

بمكروه.

شعار:  عىل  اآلخرين  مع  عالقايت  ُأقيم   -271

»دائاًم البداية من عندي«.

272- إذا اتفقت مع من ينتقدين عىل يشء قمت 

بتنفيذه.

أفكاري  عرض  عىل  قادر  أنني  أشعر   -273

بوضوح ودقة وحيوية.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
صفر321النقاط

 =املجموع
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املسلم بحاجة إىل أن يمتلك احلس املستقبيل عن طريق 
ختطيط مناشطه وأعامله وعالقاته املختلفة

نحو المستقبل

15
اكتشاف الذات
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15- نحو المستقبل

رجاًل  املسلم  من  جتعل  الربانية  التكاليف  وطبيعة  اإلسالمية،  العقيدة  طبيعة 
ا من الطراز الرفيع، فهو منذ سن  البلوغ، وحتى املامت يالحق هدفًا واحدًا،  مستقبليًّ
هو رضوان اهلل -تعاىل-، وهو يضبط إيقاع حركته وفق متطلبات هذا اهلدف، وكان 
وردود  ومواقفه  حياته  مناشط  كل  املسلم  لدى  املستقبيل  احلّس  يشمل  أن  املأمول 
أفعاله، لكن اجلهل واألمية وتأثريات البيئة اخلاملة املتَعبة، كل ذلك أدى إىل أن يعيش 
كثري من املسلمني يف حدود يومه بسعادته وشقائه، دون أن يمد برصه إىل قابل األيام، 

وأن يتهيأ إىل ما سيتعامل معه من أحداث.

ولعيل أبدي هنا عددًا من املالحظات حول هذه املسألة:

1- املسلم بحاجة إىل أن يمتلك احلّس املستقبيل عن طريق ختطيط مناشطه وأعامله 
وعالقاته املختلفة.

التخطيط هو جهد ذهني معريف يبذله اإلنسان يف تصور األوضاع واإلمكانات 
احلارضة من أجل وضعها يف برامج واضحة، بغية الوصول إىل هدف حمدد، ومواجهة 

الظروف املستقبلية.
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معطيات  من  االستفادة  منه  يراد  حتّكمي  قصدي  عمل  املعنى  هبذا  والتخطيط 
املستقبل، وتطويعها إلرادة اإلنسان عىل قدر املستطاع.

كل  يف  النافذة  اهلل  سنن  ولكن  وعال-،  -جلَّ  اهلل  إال  يعلمه  ال  غيب،  املستقبل 
جماالت احلياة تعطينا مؤرشات ملا يمكن أن يدث، وحني يكون ما نخطط له متوقعًا 

يف املدى القريب، فإن توقعاتنا تكون أقرب إىل التحقق.

ماذا يحدث إذا لم يخطط الواحد مّنا حياته؟
أن  التجربة  عّلمتنا  فقد  أوقاتنا؛  عىل  السيطرة  نستطيع  ال  أننا  هو  يدث  الذي 

حارضنا يضيع، وأوقاتنا تذهب هباًء، إذا مل نضغط عليها بأهداف مستقبلية.

جهودنا من غري خطة جيدة ستظل مبعثرة وضائعة؛ وكثريًا ما يصبح الكسل هو 
سيد املوقف،وتنخفض درجة اإلنتاجية إىل أدنى مستوى هلا. بل إن الذين ال خيططون 
اآلخرين،  خطط  تأثري  ضمن  أنفسهم  جيدون  أي:  غريهم؛  هلم  خيطط  لشؤوهنم 

فُيستغّلون أسوأ استغالل، ويكون كثري من جهدهم مسّخرًا ملصلحة غريهم.

2- من فوائد التخطيط أنه يساعد اإلنسان عىل اخلروج من الظروف الصعبة التي 
ييا فيها؛ إذ من املالحظ أن إمكانات معظم الناس هُتَدر، وإراداهتم تصاب بالشلل 

نتيجة األوضاع السيئة والقاهرة التي يعيشون فيها.

عىل  املساعدة  خطة  أي  شأن  من  إن  حيث  ذلك،  من  النجاة  يمكن  وحده  بالتخطيط 
البحث يف تأمني املوارد املطلوبة إلنجاز األهداف التي يراد الوصول إليها، وجمرد البحث 

يف املوارد يوّلد وعيًا باإلمكانات الكامنة، ويدفع إىل البحث عن طرق الستغالهلا.

أعاماًل  الصغرية  األعامل  من  نجعل  كيف  يعلمنا  أن  التخطيط  شأن  من  أن  كام 
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تراكمية، تصب يف خط واحد، مما جيعلنا نشعر بالتقدم والتحسن، وهذا كله يشكل 
كرسًاً لقيود الظروف الصعبة، ويساعدنا عىل جتاوزها عىل نحٍو ما.

اهلوس هبدف معني، وقد الحظ  يشبه  ما  لديم  العايل  اإلنجاز  الناس ذوو   -3
أحد الباحثني أن اإلنسان بمجرد أن يدد هدفًا واضحًا لنفسه، تقفز إمكاناته قفزة 
إىل األعىل، ويزداد نشاطه، ويتيقظ عقله، وتتحرك دافعيته، وتتولد لديه األفكار التي 

ختدم أغراضه.

جمموعة  عىل  دراسة  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  )ييل(  جامعة  أجرت  وقد 
من الطالب، وقد تبني من تلك الدراسة: أن )3%( منهم هلم أهداف واضحة، وأن 

)1%( فقط قد كتبوا أهدافهم.

أن  فتبني:  نفسها،  املجموعة  عىل  سنة  عرشين  بعد  الدراسة  تلك  أعيدت  وقد 
الثالثة يف املئة الذين حددوا أهدافهم، قد حققوا إنجازات يف حياهتم العملية بمقدار 
ما حققه السبعة والتسعون جمتمعني! وال أستغرب مثل هذه النتيجة، فاملتميزون دائاًم 

قلة قليلة، واملتميزون جدًا نادرون جدًا.

4- ال ينبغي أن ُيَظن أن كل من خطط حلياته فاز وأفلح، وحّقق ما جيب أن يققه؛ 
إذ إنك تلقى الكثريين ممن يسبون كل خطوة، لكنهم مع ذلك مصابون بقرص النظر، 

وغارقون يف األوهام إىل آذاهنم.

خذ مثاًل بعض أهل الثروات الذين يذرعون العامل رشقًا وغربًا بحثًا عن املزيد 
األموال  تكديس  لذة  من  املزيد  يكتشفوا  بأن  عريضة  آمال  حتدوهم  الثروة،  من 

واالستمتاع هبا.
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وكثريًا ما يكون ذلك عىل حساب دينهم، وأرسهم، وعالقاهتم.

كانت  حماوالهتم  كل  أن  وكيف  األثرياء،  من  الكبار  جناه  فيام  تأمل  اإلنسان  أن  ولو 
كمحاوالت من يريد إمساك ظله، أو القبض عىل الرساب، ألعاد النظر يف كثري من أعامله.

هلذا كله ال بد للمرء من أن ينظر بعني البصرية إىل النهايات التي يمكن أن يصري 
. إليها، وإىل الثمن الذي سيدفعه لتحقيق طموحات ال تعرف الوقوف عند أي حدٍّ

جيب أن يكون واضحًا: أن كل األهداف التي سنحققها يف هذه الدنيا مهام عظمت؛ 
فإهنا ستظل صغرية؛ ألن االستمتاع هبا سيظل مؤقتًا وحمدودًا، وهلذا فاحلري بنا: أن 
وتطلعاتنا  وطموحاتنا  أهدافنا  جعلنا  إذا  إال  يكون  لن  وذلك  العقبة،  هذه  نتجاوز 
الدنيوية مرتبطة عىل نحو ما بالفوز بكرامة اهلل -تعاىل- يف اآلخرة، وذلك من خالل 
قصد االستعانة بام نحوزه عىل تقوى اهلل، ونفع العباد، ومن خالل احلرص الشديد 
اليومية،  حاجاتنا  بني  التوازن  إطار  ويف  املباح،  دائرة  يف  كله  نشاطنا  يكون  أن  عىل 

وحقوق اآلخرين علينا، وبني ما نسعى إىل حتقيقه يف املستقبل.

5- اهلدف هو احلصيلة التي يرمي املخطط إىل الوصول إليها.

لكن  األشكال،  كل  من  باألهداف  مليئة  أهنا  وجدنا  الناس  حياة  يف  نظرنا  وإذا 
بعضها عبارة عن أمنيات وأحالم ليس هلا أي خطة يمكن أن حتققها، وبعضها من 
التفاهة بحيث ال يستنفر الطاقات الكامنة، وال يستحق أي تضحية، ولذا؛ فإن اهلدف 

الذي نتحدث عنه هو هدف من نوع خاص، وله مواصفات خاصة؛ أمهها:

أ - اإليامن باهلدف، واالقتناع برضورة حتقيقه، أول رشط من رشوط وجود هدف 
جيد، وكلام كان اهلدف مرتبطًا بفكرة سامية، أو كان مشبعًا حلاجة رضورية: زادت 
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درجة االقتناع به.

أن  وينبغي  إلنجازه،  مهم  حمددة  مفردات  يف  وتشخيصه  اهلدف  وضوح  ب - 
لغة  فيها  نستخدم  أن  وينبغي  عبارات واضحة وسهلة ورصية،  أهدافنا يف  نصوغ 

األرقام كلام كان ذلك ممكنًا.

ج - ال بد أن يكون اهلدف ممكن التحقيق؛ ألنه يقع ضمن نطاق اإلمكانات الذاتية 
ملنّفذيه، وضمن اإلمكانات واملوارد املتوقعة.

ى لكنه ال يعجز، إنه ليس يف متناول اليد، لكنه ممكن التحقيق،  إنه هدف يتحدَّ
وال بد أن يكون اهلدف مقبواًل اجتامعيًا ومنطقيًا يف زمانه ومكانه وظروف حتقيقه.

جماله؛  يف  املرتاكمة  التخصصية  اخلربة  مع  منسجاًم  كان  إذا  ذلك  له  يتأتَّى  وإنام 
فنجاح مطعم ضخم وراٍق يف صحراء، ونجاح مصنع سفن يف بلد ليس فيه بحار وال 

أهنار، غري متقبل يف اخلربة التجارية والصناعية السائدة.

د - ال بد للهدف أن يكون منسجاًم مع املثل والقيم والنظم التي يؤمن هبا العاملون 
عىل تنفيذ اهلدف.

ِقَيِمه، وبني  وما مل يتوفر هذا الرشط؛ فسيجد املرء نفسه ممزقًا بني االنسجام مع 
التفاعل مع أمور ال يرضاها وال يؤمن هبا؛ وهلذا فالذي يسعى إىل احتالل منصب 
-مثاًل- من أجل حتقيق نفوذ شخيص، أو استخدام املنصب ملنافع خاصة، خيوض 
حربًا رضوسًا يف داخله، ويشقى بسوء نيته، ويتخبط يف سلوكه دون أن يعرف العلة 

الكامنة وراء كل ذلك.
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

مل  ما  واردًا  أمرًا  أهدايف  نسيان  يظل   -271

اجعلها يف بؤرة الوعي.
272- كثري من الناس يتحدثون عام ال يريدون، 

وقلام يتحدثون عام يريدون.
273- عىل الواحد منا أن يتأمل مليًا يف العوائق 

التي حتول بينه وبني أهدافه.
274- اإلرادة الصلبة رشط ال غنى عنه لتحقيق 

ما نتطلع إليه.
275- أول خطوة عىل طريق االرتقاء: أن نقرر 

ما نريده بالتحديد.
الزمة  رضورة  بوضوح  اهلدف  معرفة   -276

الختاذ قرار جيد.
عن  أبحث  أن  فعيّل  هديف  حددت  إذا   -277

الوسائل والطرق التي توصلني إليه.

278- كثري من الناس يبدو عاجزًا عن اختاذ أي 

قرار مهم.

279- إذا مل أخطط ملستقبيل خّططه يل غريي.

بناء  يف  اليومي  نشاطي  يسهم  أن  جيب   -280

هناية  عليها  تكون  أن  أرغب  التي  الصورة 

حيايت.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:
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موافقموافق بقوةمرشدات ومؤرشات ثقافية:
ليس يل رأي 

حمدد
غري موافق

281- عىل املرء أن يتأكد دومًا أنه عىل الطريق 

الصحيح.
282- إن ما ينتظرين من رقي روحي وفكري، 

أهم بكثري مما هو شاخص يف حيايت احلارضة.
283- جيب أن يذر املرء من حلول وسائله يف 

حمل أهدافه.

284- لكل مشكلة حل،وبعد كل عرس يرس.

جيد  مستقبل  توليد  أتوقع  أن  ينبغي  ال   -285

من واقع رديء.
جتدي  ال  املحمومة  اليومية  التحركات   -286

كثريًا إال إذا كانت يف إطار خطة بعيدة املدى.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
4321النقاط

 =املجموع
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مرشدات ومؤرشات سلوكية:
أفعل ذلك 

دائاًم

أفعل ذلك 

غالبًا

أفعل ذلك 

نادرًا
ال أفعل ذلك

املعطيات  قسوة  حتجبني  أال  أحاول   -274

احلارضة عن رؤية اإلمكانات الكامنة.
275- أستخري اهلل  -تعاىل- فيام ُأقدم عليه من 

جالئل األعامل.
276- أفكر عىل نحو جيد قبل أن أختذ قرارات 

استثامرية مهمة.
إليه حيايت  277- أجعل من رؤيتي ملا ستنتهي 

معيارًا للحكم عىل ترصفايت.
الذاتية  دوافعي  أقوي  أن  أحاول   -278

للوصول إىل أهدايف.

279- أكتب أهدايف البعيدة والقريبة.

عن  تعوقني  التي  املشكالت  يف  أتأمل   -280

االستمرار يف العمل.

281- أكثر من حتديث نفيس عام أريد.

282- أدير إمكانايت املحدودة عىل أفضل وجه 

ممكن.
283- أحاول مهام انغمست يف أنشطة احلياة أن 

أحافظ عىل وضوح أهدايف الكربى.

مرشدات ومؤرشات للتقدير الذايت:

عدد اإلجاباتالنتائج
صفر321النقاط

 =املجموع
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الخاتمة

حاولت يف هذا الكتاب أن أقدم عددًا كبريًا من األفكار واملقوالت واملؤرشات 
التي متّس خمتلف جوانب الشخصية، بغية لفت انتباه القارئ الكريم إىل اآلفاق املمتدة 

للنمو والتقدم واإلصالح عىل الصعيد الشخيص، وعىل الصعيد االجتامعي.

وكنت بذلك أحاول اإلجابة عىل تساؤالت كثرية، تثور يف نفوس الكثريين منا، 
والتميز  واإلنتاجية  االلتزام  خريطة  عىل  موقعنا  عىل  التعرف  يف  دائاًم  نرغب  حيث 

والعالقات االجتامعية...

ومما يؤسف له: أننا ال نملك إىل اآلن معايري جيدة، متكننا من معرفة ذلك بالدقة 
املطلوبة، ولن يكون امتالك ذلك باألمر السهل، وكنت أهدف من وراء اإلضاءات 
واملداخل التي قدمتها حول كل جانب من جوانب الشخصية إىل تكوين بنية فكرية 
والتطوير،  والتحسني  التغيري  برضورة  اإلحساس  عىل  القارئ  حتّرض  ومعرفية، 

والتخلص من  السلبيات التي ال ختلو منها حياة أي واحد منا.

بصيغ  تكرارها  حاولت  خاصة  وضعية  املعاين  بعض  إعطاء  عىل  مني  وحرصًا 
خمتلفة، حتى تنال أوزانًا إضافية، من خالل درجات املؤرشات واملرشدات الثقافية 
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والسلوكية.

ويالحظ أنني جعلت عىل حقل )غري موافق( درجة، إملاحًا مني إىل أن ما نقّدمه 
ذا  فيه  املخالف  الرأي  وسيظل  واجلدل،  للخالف  قاباًل  يظل  ثقافية،  مؤرشات  من 

اعتبار.

أما يف اجلوانب السلوكية؛ فاألمر خمتلف، ولذا فإين مل أضع أية درجة عىل حقل 
)ال أفعل ذلك(، حيث ال يمكن أن تعطي أي يشء ملن ال يامرس مطلقًا شعرية من 

الشعائر، أو ال يتحىل بأدب من اآلداب.

وأخريًا:

فإين أرجو من اهلل -جل وعال- أن جيعل هذا العمل يف موازين حسنايت يوم ألقاه، 
وأن جيعل فيه النفع واخلري ألمة اإلسالم.

املؤلف
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