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 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 
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 ةاملقدم

 .الذي خلق فسوى... والذي قدر فهدى ى...الحمد هللا العلً األعل

وٌسر لها سبل الخٌر وأجبلها، فؤصبحت وكل ، الحمد هلل الذي خلق النفس وسواها فؤلهمها فجورها وتقواها

وخاب  ،نفس بما كسبت رهٌنة، وأمست وكل نفس لها ماكسبت.. وعلٌها ما اكتسبت، أفلح وهللا من زكاها

 ا.دساهوخسر من 

وأصلً وأسلم على النبً ، كما ٌنبؽً لجبلل و جهه وعظٌم سلطانه اوأشكره شكر  ، أحمده سبحانه أبلػ حمد 

ا إال والنبً المعلم، فهو الرسول القائد، علمنا  كل شًء، المختار وعلى آله وصحبه األبرار ، ما ترك خٌر 

 جزٌت نبٌا  عن أمته خٌر مافاللهم أجزه عنا  ....وحذرنا منه الإ اوال شر  ودلنا علٌه، 

   ....أما بعد

وقٌادة النفس اإلنسانٌة خاصة وأن دٌننا دعانا إلى ، فقد عز علً أن ٌسبقنا الؽرب فً مجال التنمٌة البشرٌة

ر ، وقد حزنت حٌنما رأٌت إنتاج األمة فً هذا المجال كله مستمد من الفكاذلك منذ أكثر من أربعة عشر قرن  

ومقتبس من كتاب ربنا وسنة نبٌنا صلى هللا .. كتبوه وسائر ما دونوا أصوله من عندنا اورأٌت جل م بً.الؽر

 ا شبهوجدت به أحٌان  ..فً العالم اتٌفن كوفً ( من أكثر الكتب مبٌع  )إلس اا شهٌر  حتى أن كتاب  .. علٌه وسلم

 !!.ترجمة حرفٌة لمواقؾ وسنن نبوٌة

توصل الؽرب إلٌه من سنوات من  ع الدنٌا من جدٌد أن ماألسم.. فآلٌت على نفسً أن أحمل اللواء وألوح

ؼرٌبة علٌنا وأن أول من أرسى دعائمها وبنى  لٌست بجدٌدة وال س،هٌم التنمٌة البشرٌة وقٌادة النفمفا

 .قواعدها هو النبً صلى هللا علٌه وسلم

 ..قررت أن أؼٌر حٌاتً (  هو دعوة إلى كل والد ووالدة ) وهذا الكتاب الذي أسمٌته

  ......، دعوة للتؽٌٌربل وؼٌر المسلمٌن.. إلى كل المسلمٌن.. إلى الدعاة وطلبة العلم.. وكل ابن وابنة 

  ( قـــررت أن أؼٌـّــر حٌـــاتً)

 .. عظٌمة فً معناها.. فً مبناها ةقلٌل.. ثبلث كلمات

األسرة المسلمة التً  صاحب ٌا  .. صاحب الدعوة صاحب الطموحات الكبٌرة..  ٌا ٌا .. صاحب الهموم ٌا

  ٌا  ..ٌا من أتعبك زوجك وَقَسا علٌك عٌالك ..من تعبت من األحزان ٌا ..باؼً السعادة ٌا .. تود العناٌة بها



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 
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جمعت لكم . .من تطمحون لحٌاة رؼٌدة  فهذا الكتاب لكم ٌا ..من سئمت من الحٌاة وتساوت عندك المعاناة

 .. أربعة مفاتٌح من مفاتٌح الخٌر

 ونتساءل لماذا نرٌد التؽٌٌر ؟ أسباب التؽٌٌر قواعده..التؤثٌروفقه .. صناعة التؽٌٌر أولها:

 .. وقٌادة النفس البشرٌة إدارة الذات وثانٌها:

النفس  وٌة فً قٌادةنستعٌن بالمعلم والمربً األكمل صلى هللا علٌه وسلم لٌعلمنا المهارات النب وثالثها:

 ...البشرٌة

 ...المنهج العملً لنبتعد عن التؤصٌل النظري ونذكر مائة طرٌقة لتؽٌٌر الحٌاة ورابعها:

فرصة  وال.. ، أنه ال أمل بالتؽٌٌروقلٌل من الٌؤس.. اإلحباطإن قلت أننً كدت أصاب ببعض  اوال أذٌع سر  

 اا وشٌب  شباب   .. ولكن كوكبة مإمنة ..وكنت أحدث نفسً بؤحادٌث إٌحابٌة تدفع سوء هذه الهواجس..للتطوٌر

ولست وبنى لهم سبحانه قواعد التطوٌر. ..فؤتم هللا لهم ما أرادو من التؽٌٌر.. صدقوا ماعاهدوا هللا علٌه..

فلٌبدأ كل منا .. ، أال وهو تؽٌٌر النفسوانتقلنا إلى التؽٌٌر األصعب.. الػ حٌن أقول إن التؽٌٌر األسهل قد تمأب

 ..، ولٌعاهد هللا على أن ٌكون على قدر األمانة التً حملها إٌانا رب العالمٌنبنفسه

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 ٌاتًقررت أن أؼٌر حتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صناعة التغٌٌر وفقه التأثٌر: ولالمفتاح األ

********************************* 

 قررت أن أغٌر حٌاتً

فتؽٌرت حٌاتهم وعاشوا فً ظبلل  .. الذي رفعه األولون واآلخرونهو الشعار  ..قررت أن أؼٌر حٌاتً

بعد أن لفحتهم حرارة الظلم والعصٌان واستقوا من كبلم الكبٌر المتعال،  بعد أن تجرعوا ؼصص  ..القرآن

  .األكاذٌب والضبلل

 .بعد توفٌق هللا لهم .. ا من مكنون النفسوهذا القرار بالتؽٌٌر كان نابع  

وقد كانت الكلمات الصادقة التً .. ،  هو توفٌر المناخ المبلئم للتؽٌٌركل ما ٌمكن أن ٌقدموه اع التؽٌٌروصن

 .فً مساعدة اآلخرٌن على التؽٌٌر واتخاذ القرار بذلك تخرج من قلوب مخلصة لها مفعول طوٌل األجل، 

  :وقد عرض الكاتب عدة نماذج من التارٌخ اإلسبلمً لمشاعل التؽٌٌر مثل

عمر، وأبو أٌوب األنصاري، وأبو أمامة والفضٌل بن عٌاض والمهلبً والقعنبً والذهبً واإلمام  عبدهللا بن

 .الشافعً وؼٌرهم ممن كانوا أصحاب إرادة وؼٌروا بؤنفسهم ونهضوا بؤمتهم

 غربٌون رفعوا شعار قررت أن أغٌر حٌاتً

  . ، أسلموا فحسن إسبلمهم وفهمهملكاتب العدٌد من األسماء لؽربٌٌنعرض ا

ولهم مقوالت مإثرة، منهم مارجرٌت ماركوس .. وكان لهم بصمات كتؤلٌؾ الكتب التً تتحدث عن اإلسبلم 

ا  :وقالت كلمات فً منتهى الروعة .. كاتبة من أصل ٌهودي ألفت كتب 

ما وكنت كل.. بل هو الحٌاة بعٌنها.. للحٌاة فحسب أقرأ القرآن عرفت أن الدٌن لٌس ضرورٌا  أن منذ بدأت " 

د ق.. متحضرة.. أن اإلسبلم وحده هو الذي جعل من العرب أمة عظٌمة اعمقُت فً دراسته ازددت ٌقٌن  ت

  ."سادت العالم

 : وكان للمفكر النمساوي لٌوبولد فاٌس مقولة ممٌزة

ا أقل من أننا نؤبى رحمة هللا"    ."إن الرجل الذي أُرسل رحمة للعالمٌن إذا أبٌنا علٌه هداه فإن هذا ال ٌعنً شٌئ 

فقد ألؾ كتاب قٌم .. أما الدكتور مراد هوفمان أستاذ القانون فً جامعة هارفرد وسفٌر ألمانٌا فً المؽرب

 :)الطرٌق إلى مكة( وقال فٌه



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 
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، وعرض نبذة "اإلسبلم دٌن شامل وقادر على المواجهة وله تمٌزه فً جعل التعلٌم فرٌضة والعلم عبادة" 

على ٌدٌها عدد اإلسبلم وي واعتنق آالؾ حدٌث نب 4عن الصحفٌة الهولندٌة ناصرة زهرمان حٌث ترجمت 

 ثم تشرق شمس.. وتحقٌق وعلم..سبلم عن دراسة وفهم" إن أوروبا ستعتنق اإل وقد قالت: .. اكبٌر جد  

  ."اإلسبلم من الؽرب األوروبً إلى المشرق العربً اإلسبلمً

  :وعرض الكاتب بإسهاب قصة سارة بوكر التً أسلمت وحسن إسبلمها وقد جاء فً نهاٌتها

لٌس لدٌكن أدنى فكرة أقول: ..  لكل النساء البلتً استسلمن لحمبلت التشهٌر بالحجاب والطعن بفضائله "

 .."ماذا تفتقدن

  رقام مخٌفةأواقعنا 

 حال ىإل والكرامة العزة مقام من انحدرت ٌراها التً العربٌة األمة حال على الفقرة بداٌة فً الكاتب تؤلم

 تؽٌٌر حق ا ٌرٌدون كانوا إذا سإاال ،عما العربً العالم من والنساء الرجال فٌسؤل..االخرى لؤلمم التبعٌة

 والنساء الرجال هإالء همة رفع بقصد أمثلة عدة ٌسرد و ..علٌه اعتادوا الذي حالهم على البقاء أو..  تهمحٌا

 العربً العالم ٌبذله الذي اإلنفاق جحم عن مقارنة ٌعقد حٌث حٌاتهم، تؽٌٌر تجربة بخوض التفكٌر على

 .ذلك وؼٌر والوقؾ والتجارة، واإلختراعات، والبحوث التعلٌم، على، واألجنبً

 العربٌة الدول عكس على .. الجوانب هذه تطوٌر سبٌل فً ضخمة أموال تستقطع األجنبٌة الدول أن وٌذكر

 .قطاعات هذه على األجنبٌة الدول نفقات  بحجم تقارن ال مبالػ تنفق التً

 النفس ؽٌٌرت قرار أن وٌذكر..جدٌد من العربٌة األمة نهوض إمكانٌة عن تفاإلٌة بنظرة الفقرة الكاتب وٌختتم

 ؼٌره عن بها ومٌزه اإلنسان على بها هللا أنعم نعمة أعظم هً والتً العقل قٌمة إدراك خبلل من إال ٌؤتً ال

 }الذارٌات سورة 21{ ُتْبِصُروَن" أََفبَل ۚ   أَنفُِسُكمْ  َوِفً" ..المخلوقات من

ا، الناس من العظمى الؽالبٌة إدراك عدم مسؤلة من الكاتب وٌتعجب  حٌن فً وأدمؽتهم قولهمع عن شٌئ 

 المقدرة عدم أو ..النسٌان أو القرآن حفظ على قدرتهم عدم أو.. تحصٌلهم ضعؾ عن الشكوى من ٌكثرون

  .ذلك وؼٌر التفكٌر على

 العقل البشري نعمة ال تقدر بثمن فماذا تعرف عن دماغك؟؟

علم واألبحاث، ٌتكون الدماغ من رؼم التطور الكبٌر فً ال .. ما زال الدماغ سر ٌعجز العلم عن فك شٌفرته

% من الخبلٌا 10% من وزن جسم اإلنسان، ونحن كبشر ال نستخدم أكثر من 2وٌشكل .. % ماء78

وأن  ....% منها تحٌا وتموت وهً خام لم تتدرب أو تتعلم90وبذلك فإن  ..العصبٌة خبلل فترة حٌاتنا

 ة.كلمة فً الدقٌق 800رعات تصل إلى القراءة( بساإلنسان ٌمكن أن ٌدرب مخه لٌفهم البٌانات المرئٌة )مثل 
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نه من الواضح أن هناك وعلٌه فإ... عقلٌة% فقط من إجمالً القدرة ال4ٌستخدم الشخص المثالً ما نسبته 

ا واحد   % من قدرة 96هناك ما نسبته وهو أن  ،مما ٌعنً تؽٌر حٌاتك..  ا لتطوٌر قدرتك العقلٌةجٌد   اسبب 

  ر.ظارك من أجل التطوٌر وبدء التؽٌٌ، هً جاهزة فً انتعقلك

ال العقل أن نقرر تؽٌٌر حٌاتنا ستعمإومن حسن  ....إن عقولنا نعمة عظٌمة ومعجزة رهٌبة فؤحسن توظٌفها

 .من حال ال ترضٌنا إلى حال ترضً هللا ورسوله وترضٌنا

  مضانٌة السترالخصائص ال

 .. ؼٌره فً تجتمع ال صفات ست ٌجمع أنه إال.. "رمضان شهر فً حٌاتً أؼٌر أن قررت" شعــار لنرفع

 21 إلى 6 من ٌكرر  أن ٌجب تؽٌٌر أي أن النفس علماء لسان على الكاتب ٌقول: النفسٌة البرمجة .1

ا ٌحدث مرة حتى ا تؽٌٌر   ٌ  نجاحات إلى ٌترجم الذي التكرار هذا لتحقٌق الفرصة نعم ورمضان.. حقٌق

  القرأن.  وقراءة والذكر القٌام على تواظب رمضان فً ألنك رمضان بعد حٌاتك فً

ا.. الصوم قررت فقد الصوم تنوي فحٌنما.. القرار اتخاذ تعلمك فرصة رمضان شهر القـرار: .2  وأٌض 

 فهذه ساعة12  لمدة التدخٌن عن ٌمتنعوا حٌن والمدخنٌن.. رمضان نهار فً أهلك عن اإلمساك

  مسٌرتها. إلكمال دعم الى تحتاج لكنها قرارات

 فً الزٌادة شهر وهو.. ؼٌره من أكثر رمضان فً هللا نعبد فإننا.. الشهر سمات من سمة اإلنجــاز: .3

 على الشهر قارب كلما رمضان فً وكذلك..الهمة تزداد ثم قوٌة تبدأ..الناجحة الاألعم اإلنجاز، فكل

 همتهم. وعلت مآزرهم الناس شد الرحٌل

 ٌساعدك وهذا والشراب، والطعام اإلستٌقاظ، والنوم، من الٌومٌة، عاداتك تتؽٌر :العادة  مخالفة .4

 رمضان. بعد التؽٌٌر على

  واإلمساك فالسحور.. إدارته وحسن الوقت إحترام تعلمنا والتزام،  دقة رمضان فً الوقت:  إدارة .5

ا.. بموعد  .بنظام والتهجد والقٌام.. بموعد اإلفطار وأٌض 

 ٌدخن رجل قصة الكاتب الدعاء، وذكــر وإجابة والخٌر البر شهر رمضان شهر وبركات: نفحــات .6

..  الدعاء بقبول  تعالى هللا فؤذن... رمضان لٌل قٌام فً له بالدعاء بناته فقاموا.. سنة أربعٌن من

 وارفع النفحات، شهر ألنه رمضان فً بصدق هللا على التدخٌن، فؤقبل وترك التؽٌٌر شعار ورفع

 التؽٌٌر. شعار

 

 

 



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التغٌٌر؟ صناعة من نرٌده الذى ما

 ترٌده فالذي، بتوفٌق وإدارتها الحٌاة صناعة تستطٌع كً النفس صناعة هو التؽٌٌر صناعة من نرٌده الذى

 :هو الحٌاة صناعة من

 . الحٌاة فً رٌادي دور لك ٌكون أن•  1

 . المستقبل قٌادة و الحٌاة حركة فً فاعبل   تكون أن•   2

ا تكون أن•   3 ا شٌئ   .  الناس دنٌا فً نافع 

ا تضٌؾ أن•   4 ا شٌئ   . الحٌاة فً حدٌث 

ا تكون أن•   5 ا رقم   . به ٌستهان ال صعب 

 . الكون هذا فً بصماتك تترك أن•  6

 .الدعاء مستجاب تكون أن•  7

 غٌر حٌاتً؟ألماذا قررت أن 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْإِمُنوَن ۖ الة استجابة ألمر هللا بالعمل وأال نكون ع .1 ٌََرى هللاه )َوقُِل اْعَملُوا َفَس

ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَملُونَ  ٌَُنبِّ َهاَدِة َف ِب َوالشه ٌْ وَن إِلَٰى َعالِِم اْلَؽ  }105سورة التوبة { (َوَسُتَردُّ

القادة األعبلم ...ٌوم من لذهبً :) تفً بنفسه قال االمسلم المإثر فً ؼٌره أرفع درجة من الذي ٌك .2

 (.أٌام أحدهم أكبر من عمر آحاد من الناس

بِِع عمارة الدنٌا بماهو خٌر لها  .3 َن النهاِس ِباْلَحقِّ َواَل َتته ٌْ ا َجَعْلَناَك َخلٌَِفة  ِفً اأْلَْرِض َفاْحُكْم َب ا َداُووُد إِنه ٌَ (

ِ   إِ  ٌُِضلهَك َعْن َسِبٌِل هللاه ْوَم اْلِحَسابِ اْلَهَوٰى َف ٌَ ِ لَُهْم َعَذاٌب َشِدٌٌد ِبَما َنُسوا  ِضلُّوَن َعْن َسبٌِِل هللاه ٌَ ( نه الهِذٌَن 

 }26سورة ص  {

)اللهم   ملسو هيلع هللا ىلصتحقٌق الذات والنجاح فً الحٌاة وال تعارض بٌنه وبٌن اآلخرة فقد كان من دعاء النبً  .4

 (.ٌها معاشًأصلح لً دٌنً الذي هو عصمة أمري وأصلح لً دنٌاي التً ف

 .تربٌة األبناء وتنشئة جٌل ربانً .5

ْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر   دعوة الناس للخٌر  .6 ٌَ ؤُْمُروَن ِباْلَمْعُروِؾ َو ٌَ ِر َو ٌْ ْدُعوَن إِلَى اْلَخ ٌَ ٌة  )َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمه

ئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ   }104سورة آل عمران {( َوأُولَٰ

 .من الحل فاعتبر نفسك جزء كبٌر من المشكلة ا  م تكن جزءذا لإلص من المشكبلت فالتخ .7

 .القضاء على الملل .8



 

 
 
 

 تلخٌص كتاب قررت أن أؼٌر حٌاتً

                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قواعد التغٌٌر السبعة

 .الرؼبة وهً التً تتحول بها األمانً إلى قرارات .1

 .معرفة الطرٌق الصحٌح فهذا ٌضمن لك الوصول بسبلم لوجهتك .2

منت باهلل ثم استقم( استقم : )قل آ ملسو هيلع هللا ىلصالتطبٌق ..وٌؤتً بعد القرار ومعرفة الطرٌق ٌجمعها وصٌته  .3

 .طبٌقتهً ال

ا وال فضةمنك أنت  .4 علٌك أن تدفع الثمن لما ترٌده وحدك فبل  ..ٌبدأ التؽٌٌر فإن السماء ال تمطر ذهب 

 .تنتظر المساعدة من أحد ؼٌرك

ا العزٌمة والعزم ٌحتاج صبر جمٌل ونفس طوٌل )استعن باهلل وال تعجز( فالطرٌق لٌس مفروش   .5

 .بالورود وٌحتاج إلى إصرار

ٌع..  وأما النتائج فتؤتً من  أثر لها.. المهم أنها جهدنا وما نستطاألخذ باألسباب وإن  قلت وبدا أن ال .6

 ألٌس هللا تعالى قد أمر مرٌم  وهً فً ضعؾ المخاض أن تهّز جذع النخلة؟ ..هللا

علو الهمة.. ومما ٌشحذها مطالعة سٌر أصحابها قال ابن الجوزي :) ولٌكثر من المطالعة فإنه ٌرى   .7

 (.ٌشحذ خاطره وٌحرك عزٌمته للجد من علوم القوم وعلو همتهم ما

 إسرائٌل؟ بنً عجوز قصة تعلمون هل

 أٌن ؟ أولوٌاتنا ماهً.. وأنت وأنَت، أنا،.. وهمتك همتً،.. الهمة فٌنا الفصل هذا فً هنا الكاتب ٌخاطب

 ؟ طموحنا منتهى

ا نأ:  ٌقول ،( األشعري موسى أبو) الجلٌل الصحابً لسان عن ٌروٌها قصٌرة قصة الكاتب ذكر  ٌ  جاء إعراب

 ناقة ٌرٌد أنه اإلعرابً فؤجاب ، حاجته سؤله ثم ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فؤكرمه ، وسلم علٌه هللا صلى للرسول

ا للركوب،  مثل تكونوا أن عجزتم:  وسلم علٌه هللا صلى الرسول فقال !! للحلٌب(  عنزة جمع)  وأعُنز 

 إسرائٌل؟ بنً عجوز

 ؟ إسرائٌل بنً عجوز هً من ولكن

 خطبهم؟ ما فسؤلهم !! طرٌقهم ضلوا مصر خارج إسرائٌل ببنً السبلم علٌه موسى سٌدنا سار مال أنه ٌروى

 إذا معهم( قبره) رفاته ٌنقلوا أن  هللا من موثق ا علٌهم أخذ  وفاته قبل السبلم، علٌه ٌوسؾ هللا نبً بؤن فؤجابوه

 ٌسؤلها موسى سٌدنا إلٌها عثفب إسرائٌل؛ بنً من عجوز سوى ٌعرفه ال مكانه ولكن، مصر من خرجوا هم

ا تشترط أن بدون تخبره أن(  رفضت)  أبت جاءت فلما  مع تكون  أن اشترطت شرطها؟ كان فماذا.. شرط 

 .بالجنة موسى سٌدنا



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، تؤخذ أن الكاتب بك ٌهٌب لها وتؤملك القصة لهذه قرائتك بعد  وأهدافك لآلخرة، أهدافك لتكتب وورقة، قلم 

ا بهمتك تعلو أن منك وٌرٌد... للدنٌا  ٌ   .القمم نحو عال

 ا عقدة النقصفلنحذر جمٌع  

بؤوهامه،  ؤثٌر وصناعة الحٌاة، فتراه مكببل  ؼٌر مإهل للتأسوء ما ٌصاب به المرء عقدة النقص، فٌشعر أنه 

 عاجز عن فعل شًء.

فؤنت قادر بفضل  ،"قررت أن أُؼٌر حٌاتً"آن األوان أن تعرؾ قٌمة نفسك وأن تحسن ٌقٌنك باهلل، وتقول 

 .هللا على النجاح

فشله. الفرق بٌنهما نرى رجلٌن لدٌهما نفس الظروؾ والمهارات، أحدهما ناجح واآلخر ٌندب حظه وٌحمله 

 العمل باألسباب وٌؤتً بعد ذلك التوفٌق من عند هللا.

 األول ٌحدث نفسه بإٌجابٌة فٌقول: "استعن باهلل وال تعجز، الطموح كنز ال ٌفنى، مد لحافك قدر رجلٌك".

 أما اآلخر فٌقول: "إنها أرزاق مقسمة، القناعة كنز ال ٌفنى، مد رجلٌك على قدر لحافك".

عبلقة الدخل بطرٌقة التفكٌر"، ألؾ موظؾ بعنوان " 35سلؽمان حول أجراها الدكتور مارتن فً دراسة 

 كانت النتائج كالتالً:

الؽرٌب أن كل من  أضعاؾ أكثر من الذٌن ال ٌفكرون. (10-5الذٌن ٌفكرون بما ٌرٌدون ٌحصلون على ) 

 شملتهم الدراسة لدٌهم نفس الظروؾ واإلمكانٌات.

 ق:تدرٌب لحظة من الصد

 أعترؾ بسلبٌاتً وأسعى لتؽٌٌرها.. ومنها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أحمد هللا على إٌجابٌاتً وأسعى إلى تطوٌرها... ومنها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من الذي ٌمكنه قٌادة اآلخرٌن

عندما تعٌد نجوم البحر المتجمعة على الشاطئ إلى الماء رؼم علمك أن الموج سوؾ ٌلقً بالمزٌد منها إلى 

 لهذه النجمات التً إعدتها. افارق  الشاطئ، فإنك تصنع 

 تً قد تصنع فارقا  كبٌرا .إنها التغٌٌرات البسٌطة ال

 من ٌستحق أن ٌكون مدٌر الجسم؟

 .المخ ٌنظم عملٌات الجسم 

 .األرجل تحمل الجسم كله بما فً ذلك المخ 

 .األٌدي تكسب الرزق للجسم كله 

 .القلب ٌضخ الدماء للجسم 

 .الرئتان تمدا الجسم بالهواء 

 .العٌنان لوالهما لما عرؾ الجسم أٌن ٌتجه 

 عن عملها أصٌب الجسم باإلمساك مما ٌصٌب الجسم كله بالمرض. األمعاء إذا توقفت 

 إذن فاألمعاء هً األحق باإلدارة.

 أن من ٌمكنه قٌادة اآلخرٌن هم من بدأوا بؤنفسهم فؽٌروها، ففاقد الشًء ال ٌعطٌه.الفائدة من السؤال 

 تؽٌٌر نفسه. له قدر إستطاعته، ولكن علٌه أوال  فكل إنسان قادر على إحداث تؽٌٌر فً من حو

 إذن ٌجب أُؼٌر حٌاتً كً أستطٌع تؽٌٌر حٌاة من أحب.. ولكً أفعل فبلبد من دراسة هندسة التؤثٌر.



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه فاعطاه صدٌقه درهم. وتمر األٌام فٌجتهد المهلبً وٌرتقً بنفس اا معدم  ٌحكى أن محمد المهلبً كان فقٌر  

 فؤرسل له: اا، وصاحبه اصبح فقٌر  حتى اصبح وزٌر  

 أال قل للوزٌر فدته نفسً     أتذكر إذ تقول لضنك عٌش

ٌُنفِقُوَن أَ  :"فارسل له سبعمائة درهم وكتب َثُل الهِذٌَن  ٍة أَنَبَتْت َسْبَع َسَنابَِل ِفً ُكلِّ مه ِ َكَمَثِل َحبه ْمَوالَُهْم ِفً َسبٌِِل هللاه

ُ َواِسٌع َعلٌِمٌ  َشاُء ۗ َوهللاه ٌَ ٌَُضاِعُؾ لَِمن   ُ ٍة ۗ َوهللاه اَئُة َحبه  ثم قلده عمل ٌسترزق منه.سورةالبقرة{  261"} ُسنُبلٍَة مِّ

 " قررت أن أُؼٌر حٌاتً"التوحٌد، مرددٌن  بكم فً عالم جدٌد، نرفع فٌه راٌة أهبل  

ن نبدأ دعونا نضرب أعظم مثل فً التؽٌٌر، إنه أفضل معلم صلى هللا علٌه وسلم، كٌؾ سوق ما أمره أقبل 

  هللا به مع عدي بن حاتم وأخته سفانة.

ذن عندما قدمت سفانة أسٌرة إلى رسول هللا فً جٌش علً بن أبً طالب حٌن ؼزى طٌئ أخذت تلتمس اإل

من الرسول حتى ترجع إلى دٌارها فؤبوها متوفً وأخوها ؼائب، فسؤلها الرسول: ومن هو أخوك؟ فؤجابت " 

وحٌنما ‘ عدي بن حاتم الطائً"، وحٌنما جاء رهط من قومها أمر الرسول بتجهٌزها وإذن لها بالخروج معه

مدٌنة ٌطلب لقاء رسول هللا، وصلت دٌارها حكت إلخٌها ما حدث معها فقال نعم الرجل هو، وأتى إلى ال

وعندما قابله قال له رسول هللا: لعل ما ٌمنعك عن االإسبلم ما تراه من حاجة القوم، فوهللا لٌوشكن أن تسمع 

 فؤسلم وحسن إسبلمه. بالمرأة تخرج من القادسٌة على بعٌرها حتى تزور هذا البٌت ال تخاؾ إال هللا.

 الرسول قبل أن ٌسمع منه. الشاهد من القصة أن الرجل تؽٌٌرمن فعل

 قررت أن أؼٌر حٌاتً..

 وتعنً عقد النٌة. قررت:

 آلٌات وطرق للتؽٌٌر من القرآن والسنة. أن أغٌر:

 تعنً حٌاتك وحٌاتك أهلك وكل من تحب. حٌاتً:

 النفس عادة  تمٌل إلى ما تعودت علٌه.. فبل ٌنبؽً أن نتجاهل هذه الحقٌقة.

ا َوَجْدَنا : "قال تعالى ْقَتُدونَ إِنه ٍة َوإِنها َعلَى آَثاِرِهم مُّ  .}ورة الزخرؾس 23 {" آَباَءَنا َعلَى أُمه
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  ٌٌر؟ إذن أجب على هذا اإلستقصاء:هل أنت جاهز للتؽ
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 وسائل التغٌٌر

% من األحداث التً 10ن أومعناها (.. 10/90خمس ثوانً )قاعدة قررت أن أؼٌر حٌاتً فً .1

% الباقٌة هً تعتمد  90لكن ال ،هً من أفعال اآلخرٌن فً حٌاتك خارجة عن إرادتك كتواجه

 ..وبناء  علٌها تكون راحتنا أو معاناتنا ..علً ردود أفعالك تجاه القسم األول

 : مثال

ولكن ردة فعلك فً أول خمس .. ب فنجان قهوة على قمٌصكال تستطٌع أن تمنع ابنتك الصؽٌرة من سك

و أ، فترضى قدر هللا مثبل   :فإما أن تتصرؾ بحكمة وتقول..ثوانً على حصول ذلك ٌمكن أن ٌؽٌر ٌومك كله

  ..وتتنكد طوال الٌوم ا  بنتك وتقوم صارخإجتك وتؽٌر لؤلسوأ فتتهم زو



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..مهما كانت طول عشرتك به، حب ساحبقررت أن أؼٌر حٌاتً بتؽٌٌر صاحب السوء.. ألن الصا .2

وكلما الزمت الصالحٌن صابتك من بركاتهم ‘ (ففً الحدٌث )المرء علً دٌن خلٌله فلٌنظر أحدكم من ٌخالل 

وهللا عز  ،ملسو هيلع هللا ىلصلكثرة مبلزمته للنبً  فهذا أبوهرٌرة رضً هللا عنه كان أكثر الصحابة رواٌة للحدٌث لماذا؟

َناَك َعْنُهْم ُتِرٌُد وجل ٌقول : )َواْصبِْر َنْفَسَك  ٌْ ٌُِرٌُدوَن َوْجَهُه ۖ َواَل َتْعُد َع  ًِّ ُهْم ِباْلَؽَداِة َواْلَعِش ْدُعوَن َربه ٌَ َمَع الهِذٌَن 

َبَع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُرُ  ا ۖ َواَل ُتِطْع َمْن أَْؼَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواته ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ اِزٌَنَة اْلَح  }28ورة الكهؾ س{ (ط 

ا .3 ا حلو  ُ وهذه قصة رمزٌة،  أن حصان ..اصنع من اللٌمون الحامض شراب  ألحد المزارعٌن وقع فً  ا

 ..وفكر الرجل أن تكلفة شراء حصان جدٌد ستكون أرخص أو مساوٌة الستخراج هذا العجوز.. بئر

انوا كلما ألقوا ، فٌدفن الحصان ولكن كٌتعاون معهم لردم البئر المهجور فجمع جٌرانه وقرر أن

فخذ العبرة .. القاذروات واألتربة علٌه ٌنفضها وٌلقٌها عن ظهره فٌرتفع خطوة لؤلعلى حتى خرج

 .بؤن تخرج من عمق مشاكلك وتواجه العقبات .. بؤن ترتفع علٌها وتلقً الهم عن ظهرك

وأكثر  .. ة قوةواعلم أن كل ما تسمعه سٌتدخل فً طرٌقه أفعالك فللكلم.. الحذر من كلمات المثبطٌن .4

 ..أو حتى مدحهم.. ولكن أؼلق أذنٌك عن كل هذا ..الناس ٌؽترون بذم ؼٌرهم لهم

 ،ال تكتفً بمجرد التقلٌد لكل أحدو فعل هذا؟أل مرة واحدة لماذا ؤال تكن إمعة،  وكلؾ نفسك أن تس .5

 ..نعم ال مانع من التقلٌد لمن تثق بعلمهم ولكن ال تذب فٌهم بالكامل ولٌكن لك شخصٌتك

 ..فبل تفكر بتؽٌٌر كل العالم بل إبدأ بنفسك..ا  إذا أردت أن تعٌش سعٌد .6

 .ؼٌر وسائلك عندما ال تسٌر األمور كما ٌجب .7

القدرة والطاقة على تحقٌق النجاح موجودٌن بداخلك.. ولكن نظرتك لنفسك اعتقاداتك السلبٌة..  .8

الشخصٌة وإٌمانك  فنظرتك.. هافاصقل ذاتك ..وارفع من احترامك ل..وركونك لواقعك هو ما ٌنمنعك

 .هً السبٌل للتحلٌق واإلرتقاءٌمان باهلل، بقدارتك بعد اإل

ا 70خوانك حتى التمس إل  .9  .م نفسك أنك لم تجده.. فلُ اتى واحد  وإن لم تجد ح.. عذر 

 مالذي قد ٌساعده على خلعه؟..  ٌرتدي معطفا  تخٌل أن رجبل  .. ما كان الرفق فً شًء إال زانه .10

  !ة قوٌة ..أم شمس مشرقة تمؤله بالدؾءرٌاح شدٌد

بٌنما المحاورة والقدوة تجعله ٌنزع  ا برأٌه،ال تشبث  إهكذا المضاٌقات والعواصؾ ال تزٌد اآلخر 

 .اا طائع  رداءه القدٌم مختار  

  من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بً؟؟: هناك قصة رمزٌة مشهورة بعنوان .11

ثم تؽٌر الوضع فاختلفت طرٌقة تعاملهم  انوا ٌنعمون بوجود جبن،نات فً متاهة .. كئنعرض حال أربع كا

 .والجبن هنا ٌرمز لمنتهى أحبلمنا التً نبحث عنها ونسعى إلٌها..مع التؽٌٌر بٌن تقبل وتردد ورفض
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 : وهناك فوائد كثٌرة مستنبطة منها

   لجبٍن جدٌد كسر حاجز الخوؾ والبدء بالسعً دائما. 

 تشؾ نفسك وقواك الخفٌةخوضك لرحلة البحث ٌجعلك تك. 

 ألن التؽٌٌر والرؼبة تنبع من الداخل ..ا  أبد ال تجبر أحدا  و.. تؽٌر أنت أوال  قبل أن تطلب من اآلخرٌن

 .فقط

 دارة الذات وقوة النفس: إالمفتاح الثانً

******************************* 

 .. الذات إدارة محاور

 وصّدق آمن فمن نفوسنا، وٌربً ذواتنا ٌذهب الذي األساس المحور وه تعالى هلل مراقبتها إن: ٌـــراك هللا •

 وحق الٌقٌن علمْ  ٓعلِم ومن.. الحرام عن محالة ال نظره ؼضّ .. الحرام إلى نظره من أقرب إلٌه هللا نظر أن

ا عملسٌ بل المعصٌة، على ٌراه أن ربه من ٌستحً فسوؾ ٌراه هللا ،أن الٌقٌن  فً وأمته ذاته إلدارة جاهد 

 . واآلخرة الدنٌا

ا شعارك جعلإ اك  } :دوم  ٌَّ ْعُبدُ  إ اك   ن  ٌَّ    .{نْسٌت عٌن وإِ

 سواها ما إلى فهو ربه حقوق ضٌع ومن..الشدة وقت هللا وجد الرخاء وقت هللا على تعرؾ إذا اإلنسان ألن

ُهمْ  هللاَ  َنْسوا} أضٌع ٌَ  .{َفَنِس

 . اد  أب تضل لن وعندها..معـــك هللا ٌكن ، هللا مع كن

 ٌده من ٌشرب حٌث الحوض، على ملسو هيلع هللا ىلص النبً للقاء استعد..حٌاتك تؽٌٌر قررت من ٌا: ٌنتظرك رسولك •

ا، بعدها ٌظمإون ال هنٌئة شربة   الموحدون  طرٌقك ٌكن لم وإن والتقى، الهدى درب السالك أٌها فابشر ابد 

ا  . ٌنتظر العالمٌن رب رسول نهاٌته فً أن العزاء فإن.. بالورود ممهد 

ا إن:  هدفك فً لتفكٌرا • ا هدفه ٌرى ال شخص   تكون أن فعلٌك وأحبلمه، آماله ٌحقق ولنٌصبر،  لن حتم 

ا  ٌكون وبذلك محسوسة، وكؤنها أهدافك تتحول حتى ٌومك، ٌشاطرك وتجعله..هدفك فً التفكٌر فً جاد 

 . حقٌقة هدفك

 ..جدٌد من ذواتها  إلدارة لٌوما أمتنا أحوج وما! كٌؾ؟  متى؟  بالتحدٌد؟ أرٌد ماذا: الهدف وضوح •

 . الحٌاة صور كل فً لُترى  األربعة المحاور هذه خبلل من النفس وقٌادة 
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 : االهداف أنواع •

   القصٌر المدى أهداؾ.  1

  الطوٌل المدى أهداؾ. 2

 .للتحقٌق قابلة ؼٌر أهداؾ. 3

 

 :  أهدافك دون......  الكرٌمة أختً الحبٌب أخً

 :  المدى طوٌلة أهداف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  المدى قصٌرة أهداف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ؟ ذاتك فً التحكم قوة تصنع كٌف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ نلسون الفٌل قصة سمعتم هل

ٌ ا رجبل   أن ٌحكى  ا فٌبل   أحضر ثر  بسلسلة الفٌل رجلً إحدى تربط أن وأمر..نلسون وأسماه الهند من صؽٌر 

  القٌد، هذا من التخلص على وعزم الفٌل فؽضب.. السلسلة نهاٌة فً الحدٌد من كبٌرة كرة ٌضعوا وأن قوٌة،
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 من التخلص ٌستطع ولم ، وٌنام ٌتعب حتى..وآالمه أوجاعه ازدادت السلسلة من التخلص حاول كلما أنه إال

 بتبدٌل أمر عندها الفٌل، برمجة الرجل فاستطاع ،أخرى مرة المحاولة عدم إلى وعمد الواقع تقبل فقرر القٌد،

 سؤل وعندما .بالفشل ستبوء محاوالته أن ظن ألنه حاولٌ لم أنه إال.. خفٌفة خشبٌة بؤخرى الحدٌدٌة الكرة

 وٌستطٌع قوي الفٌل أن نعلم وأنت أنا: أجاب القٌد من الهرب الفٌل محاولة عدم عن الرجل األطفال أحد

 .  بذلك ٌعلم ال الفٌل لكن نفسه تخلٌص

ا تقولون سمعكمأ كؤننً  نصنع كٌؾ لكن، وقٌادتها بها والتحكم..ذواتنا إدارة علٌنا ٌجب أنه نعلم نحن حسن 

  ذلك؟؟

ولكً ننجح البد أوال  أن  هو األساس الذي نبنً علٌه أفعالنا وهو المحّرك الرئٌسً لئلنسان، :اإلعتقاد ♦

 .نإمن بؤننا نستطٌع النجاح ثم نصّدق أننا قادرون على تحقٌقه

 .ا  إال فً ُمخٌبلتنا، الٌحدث ُمطلق% مما نفّكر أننا نخاؾ منه98أن الدراسات الحدٌثة  أثبتت  ♦

 .. وذكر الكاتب أكثر من قصة بهذا الصدد

 ومنها قصة المرٌض الذي لم تنجح معه أي طرٌقة فً العبلج حتى لجؤ  طبٌبه إلى حٌلة ؼرٌبة، 

، ساعة 24 وأخبر المرٌض أنه من الممكن أن ٌنجح فً عبلجه فً أقل من حٌث وصؾ له دواء  سحرٌا  ، 

والذي كان قرصٌن من  ،عجزةوشكره على الدواء المُ  الت شكوى المرٌض،، وزوقد حدث ذلك بالفعل

 !! بسبب إعتقاد المرٌض أنه عبلج ُمعجزة!!   اإلسبرٌن فقط

 .الناس ٌرون نفس األشٌاء بؤشكال مختلفة وإدراكك ٌعتمد بدرجة كبٌرة على توجهك الذهنً  ♦

 ! ماٌتطلبه هو اإلعتقاد بؤنه حقٌقة، ولكن كل ً اإلعتقاد أن ٌكون الشًء حقٌقةٌُشترط ف ال  ♦

األعداء ٌجتهدون فً إلحاق الهزائم النفسٌة بنا فهزمونا فً مٌدان النفوس والقلوب لعلمهم أنهم   ♦

 .الٌستطٌعون هزٌمتنا فً مٌادٌن الحروب

ٌُدرك إال الحوار المباشر بمعنى حٌنما تستٌقظ وتقول علماء النفس ٌقولون أن العقل البل ♦  :واعً ال 

   !أنا ال أُرٌد أن أؼضب الٌوم فإنه سٌقودك إلى الؽضب

 .أُرٌـــد أن أتحـلى بالصـــبر :ةهو: أن تقول جملة إٌجابٌة مباشر والحل

 ..وسوؾ ٌساعدك ذلك على الصبر فجّربها! وِقس على ذلك
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 :نواع اإلعتقادأ

لرجاء والخوؾ والحب أن تمؤل القلب بالٌقٌن واإلٌمان وحسن الظن والشكر وا :اإلعتقاد فً هللا .1

، وتشربه آناء وُتوقد علٌه نار الصبر ،ء التوكل وُتحلٌه بحلٌة اإلخبلصوتصب علٌه ما فً هللا،

ٌُعطٌك الطاقة التً تخدم بها نفسك لتدخل الجنة .. اللٌل وأطراؾ النهار فٌكون معك بإستمرار ل

 .وتنجو من النار،  وتخدم أُّمتك وتنفعها

 .ن الظن بنفسك واجتهد على قدر طاقتكأحسِ  :اإلعتقاد فً النفس .2

ٌُعلّقون أخطاءهم وتكاسلهم وفشلهم على شماعة ؼٌرهم، فبل :اإلعتقاد فً الؽٌر .3  كثٌرون هم من 

وقد  ا  فٌهعتقاد  إمن وّكل حٌاته كلها لؽٌره تكن كذلك م ، والتكن منهم بل تحّمل أخطائك كاملة

 .تكون أنت أفضل منه ! فؤحِسن واجتهد

 ..اوإن كان كذب  .. لنفوس تصدقهتعتقده ا ما

 .وذكر الكاتب فً هذا المجال قصص رائعة تجّسد هذه المعلومة  بصٌؽة ممتعة

عملنا، بٌوتنا ،جٌراننا، عاداتنا، كم من القوانٌن واإلجراءات والقٌود ،علٌنا جمٌعا  أن ننظر إلى حٌاتنا كلها*

منذ األزل وال أحد  األسلوب نفسه ؼٌر المقنع ؟وكم من الطرق التربوٌة  الخاطئة و واإلعتٌاد المطبق،؟؟

 ٌجرإ أن ٌسؤل لماذا ُتطّبق بهذه الطرٌقه؟

 .التطوٌر وبرٌد التؽٌٌر بروعة واالستمتاع األعمى التقلٌد سلبٌات على الثورة اآلن دورك
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ـــا كن  ٌ  : إٌجاب

   ؟ سلبً أم إٌجابً أنت هل

 : تالًال الجدول من صدقبو لنفسك اختر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا كان فما فانتبه.. بصدق أجبت وقد واآلن  ٌ ا كان وما.. به فتمسك إٌجاب  ٌ  هللا وفقنا.. تؽٌٌره على فاعزم سلب

 .ورشاد وهدى خٌر لكل وإٌاك

، جٌبل   وسلم علٌه هللا صلى الرسول أوجد لقد: الدوٌش ٌقول  ابٌةاإلٌج هذه أثر ومن للقٌادة مإهبل   جٌبل   عامبل 

 :  بإٌجابٌة معها وتعاملوا صعوبات واجهوا عنهم هللا رضً انهم الصحابة حٌاة فً

 .    ملسو هيلع هللا ىلص وفاته من موقفهم. 1

 .   ملسو هيلع هللا ىلص دفنه قبل الخبلفة موضوع حسم. 2

 . مستجدة قضاٌا فً التشرٌع. 3

 : ٌقول الجٌل ذلك فً اإلٌجابٌة صنعت التً األسباب  على وللتعرؾ

 . جابٌةاإلٌ ٌعزز كان  ملسو هيلع هللا ىلص أنه(  1

 .  أصحابه ٌستشٌر كان  ملسو هيلع هللا ىلص أنه( 2

 . حٌاتهم فً عملٌة مسإولٌات ٌولٌهم كان  ملسو هيلع هللا ىلص أنه( 3

 . الحٌاة فً مشاكلنا لحل رائعة وصفة وهً الحٌاة وجه تؽٌٌر فاإلٌجابٌة

 : باإلٌجابٌة الشعور فوائد

  .الحٌاة فً الراحة على ٌساعد •

ا اتؤثٌر   ٌحدث •  ٌ   .اإلنسان صحة فً إٌجاب

 .النجاح تحقٌق على اعدٌس •

 . الحٌاة صعوبات تحمل فً أقوى اإلنسان ٌجعل •

 . العبلقات بناء على قدرة أكثر ٌجعله •

 . بالنفس الثقة تنمٌة على ٌساعد •

 .  اآلخرٌن مع التعامل أثناء الراحة تحقٌق •



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : البرتقالة كنصف كن

ا تعطً لن اٌةالنه فً ثم البرتقال عصٌر إال األحوال كل فً تعطً ال التً  .شٌئ 

 طرٌقة النظر إلى األحداث

 األمور تعطِ  فبل..  للخٌر وقٌادتها النفس لضبط المهمة العوامل من حولك من األحداث إلى النظر طرٌقة إن

 ..حجمها من أكبر

 .جدا   كثٌرا   فخسروا األمور بصؽائر كبٌرة عناٌة وعنوا تافهة أمور فً أنفسهم أتعبوا الذٌن الناس أكثر وما 

 .للقلب راحة   الصحٌح موضعه فً شًء كل وضع إن*

 . لؤلحداث مختلفة بعٌن النظر ٌُحسنون الذٌن هم قلٌل*

ٌّر للحدث نظرك*  .األحكام والتتعجل متؤنٌة ثاقبة نظرة صاحب فلتكن معه تعاملك ٌُؽ

  بالنفس الثقة

 محمودة ثقة فهذه نسان،لئل هللا طاهاعأ التً سبابواأل مكاناتاإل بوجود الثقة هو بالنفس الثقة من المقصد إن

 عدم ثم ومن مكانات،بما ٌملك من إ معرفته عدم ما، أالشخصٌة قوي لٌصبح الفرد علٌها ٌتربً نأ وٌنبؽً

 حباه فشخص ا،قرار   تخاذإ ٌستطٌع ال الشخصٌة مهزوز افرد   ٌنشؤ نأ شانه من ذلك نفإ وجودها، فً ثقته

 الواثق ٌعتقد نأ ذلك مع ٌنبؽً ولكن ستخدامه،إ ٌحاول لن نهأ شك فبل لدٌه، وجوده فً ٌثق ال لكنه اذكاء   هللا

 للعبد، وتوفٌقه هللا بعون مرهونة هً نماإ فاعلٌتها نوإ علٌه، هللا نعم من هً نماإ مكاناتاإل هذه نأ بنفسه

 .والؽرور الؽطرسة شرك من بنفسه الواثق نساناإل ٌنجو وبذلك
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 ك؟*هل أنت واثق من نفس

  أجب بصراحة وموضوعٌة عن األسئلة اآلتٌة:
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 :بالنفس الثقة سالح فوائد

 .إحترامهم وُتكسبك بهم والتؤثٌر اآلخرٌن إقناع على تساعدك -1

 .الجمهور ومواجهة أفكارك وعرض موقفك على الثبات من ُتمّكنك -2

 .الوظٌفٌة مهامك فً وتساعدك والسعادة بالقوة شعور تعطٌك -3

 .المحرجة المواقؾ من ذكتنق -4

 :نفسه من الواثق عادات*

ا ٌبتسم -1   .بمظهره وٌهتم دائم 

 .ٌنفعل وال ٌؽضب وال بثقة ٌصافح -2

 وتعبٌرات الٌدٌن حركات بكفاءة ٌستعمل -3

 .وجهه

ا ٌتصرؾ -4  .ٌُخطئ عندما جٌد 

 .بنشاط وٌمشً عٌونهم فً الناس ٌطالع -5

 .المتكلم مع الحركً التفاعل -6

  :وهً بالنفس  الثقة(لمسات)بــ لٌكع -7
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 :  بالنفس الثقة تقتل والتً معها التعامل على درجنا التً العبارات بعض احترس من 

 (.ٌُحبنً ال إنه)-(ٌُحبنً أحد ال) -1

 .والمثالٌة الكمال بلوغ إلى تطمح حٌنما (ٌنبؽً كما لٌست) -2

 (.أستطٌع ال) -3

 (.محظوظ فبلن)-( لً حظّ  ال) -4

ه عندما( تقصد؟ اماذ) -5  وبدون صدفة   ٌحصل قد موقؾ أي فً حولك هم من إلى السإال هذا توجِّ

 .بالتحدٌد لك قصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكلمات؟ هذه ٌرددوا ممن أنت هل إختبار*

 

 

 

 

  



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ٌسٌر عمر المإمنٌن أمٌر*  إال هربوا رأوه فلما ٌلعبون  الصبٌة بعض وهناك الُطرقات إحدى فً ٌوم 

 الطرٌق ولٌست.. منك فؤهرب ُمذنبا   أكن لم: فؤجابه هروبه؟ عدم سبب عن وسؤله منه عمر فتعجب..واحدا  

 ( !!طفـــل ثقـــة)...لك فؤوّسع ضٌقة

  الحٌاة هو الوقت♦

 لقد دقٌقة، ألؾ 500 من أكثر أي.. ساعة 8000 من أكثر اي ٌوما   360 من أكثر فٌه ٌدٌك بٌن الذي العام

 .. وزفرة  شهقة ملٌون 11 وزفرت وشهقت، نبضة ٌونمل 40نحو فٌه قلبك نبض

 العام؟ هذا فً فعلت ماذا*

 اإلحتضار:)الندم فٌهما الٌنفع موضعٌن فً إال ٌُدرك قد ندم وكل..  نندم أن قبل ٌومك؟لنتذكر تقضً وكٌؾ

 .باهلل والعٌاذ(  وجهنم... 

 إدخاره والٌمكن الٌعود سان،الوقتاإلن ماٌملك أنفس وهو.. اإلنقضاء سرٌع وهو..   الحٌاة هو الوقت*

 .للجمٌع ساعة 24 فٌه متساوٌن وكلنا والزٌادته

 : الوقت هدر تسبب التً العوامل أهم*

 .والسهرات والزٌارات المجامبلت كبعض وأسرٌة اجتماعٌة عوامل -1

 .ونفسٌة صحٌة عوامل -2

ٌّع قد والمدٌرٌن بل الموظفٌن بعض وسلوك العمل فً العادات وبعض بالعمل تتعلق عوامل -3 ا ٌض  كثٌر 

 .أوقاتنا من

 األولوٌات تحدٌد وعدم الوقت تخطٌط وعدم والتسوٌؾ والتراخً كالكسل شخصٌة عوامل -4

 الخ....واألهداؾ

 

 

 

 



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بفعالٌة؟ الوقت تدٌر كٌف ♦

 .األولوٌات ومربعات العمل مجاالت األولى: النظرٌة

 

 .20/80 مبدأ: الثانٌة النظرٌة

 ٌعتمد على أن القلة الفاعلة هً التً تصنع النجاح. هذا المبدأ

 

 .األولوٌات وتحدٌد التخطٌط الثالثة:  النظرٌة

 



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقت إلدارة غالٌة نصائح ♦

 ٌراها طرٌقة 50 فٌه ٌعدد العزٌزبجدة عبد الملك جامعة فً اإلنتاج هندسة أساتذة ألحد أعجبنً مقاال   قرأت

 الكتاب من قراءتها أرجو ولؤلهمٌة نقاط عدة منها سؤذكر..)وإنتاجٌة  ةبرك وتزٌده.. الوقت تحفظ بؤن كفٌلة

 (193-187ص  كاملة

 ..  المرهق المتواصل العمل التعنً..  للوقت الجٌدة اإلدارة -1

 .. والوظٌفة  بالعائلة ومرورا   اآلخرة الدار من إبتداء   حقه حق ذي كل وإعطاء الوقت توزٌع من فبلبد

 .سترخاءواإل بالتسلٌة وإنتهاء 

 .وسنوٌا   وشهرٌا   أسبوعٌا   وٌاحبذا األقل على ٌومٌا   المكتوبة للمهام قائمة لدٌك تكون أن ٌجب -2

 .المجامبلت فً ٌُهدر% 15و فٌه الفائدة فٌما ٌُهدر الوقت من% 70 أن تذكر -3

 .أعمالك من والمستعجل بالمهم بدأا -4

 .قالحرائ إطفاء سٌاسة تعٌش فسوؾ لحظة آلخر أعمالك أّخرت إذا -5

 .فلكهم فً وتعٌش أهدافهم تخدم وبقٌت اآلخرون اجتثك خطة دون بقٌت إذا -6

 .الٌوم فراشك إلى تؤوي أن قبل وتضعها الحٌاة فً لك أهداؾ 10 أهم تكتب أن ٌجب -7

ٌّع لمن( ال: )تقول تعلم -8  .وقتك ٌض

 .اآلخرون بها ٌكبلك التً اإللتزامات من وتخلص.. بالذنب إحساسك من تخلص -9

ٌّر -10  استؽبلل فً ؼرٌب ماهو كل على واعمل..المؤلوؾ وقاوم بؤدائها تستمتع ال التً األشٌاء ؼ

 .الوقت

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتاح الثالث المهارات النبوٌة فً قٌادة النفس البشرٌة

******************************************** 

  القدرة على بنـــاء العالقات العامة مع العامة المهــارة األولى

  األولالمشهد: 

، ثم قال : ) لقد وأخبرها خبره، ا  ل على خدٌجة رضً هللا عنها فزع، دخمن الؽار ملسو هيلع هللا ىلصبعد رجوع رسولنا 

، جعلت منه شخصٌة دت من أزره ونعتته بصفات أخبلقٌةفقالت عبارات ثبتته وش، ( خشٌت على نفسً

ٌحملون  ... فٌصلون أرحامهم ..على أتباعه اقتفاإه ا  وتعد هذه األخبلق منهج.. مجمعة ٌطمئن إلٌها الناس

 ..وٌعٌنون على نوائب الحق..وٌقرون الضٌؾ.. وٌكسبون المعدوم.. الكلّ 

 ًالمشهد الثان: 

ا ملسو هيلع هللا ىلص، ٓفٓرح النبً نقلت إلٌنا السٌرة النبوٌة ا عظٌم  زم والت ملسو هيلع هللا ىلصفقد قام .. بقدوم جعفر من الحبشة فرح 

  ( تح خٌبر أم بقدوم جعفر) ما أدري بؤٌهما أُسّر ؟ بف: جعفر وقبله بٌن عٌنٌه ثم قال

 : ٌستفــــاد     

 ستقبال الناس واإلقبال علٌهم بوجهكإحسن 

 ( اإلبتسامة مهارة نبوٌة ، تؤسر القلب .. وتشرح الصدر و ) تبسمك فً وجه أخٌك صدقة

 المشهد الثالث: 

، وال قوال ؼلٌظ وال صّخاب فً األسوا :) إنه لٌس بفظٍ  ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن عمر رضً هللا عنه فً وصفه 

 ( ٌجزي السٌئة بالسٌئة

 :النتٌجة    

ــة رودلٌل ذلك، عندما أراد المشركون قتل زٌد .. حب طاٍغ وتؤثٌر عظٌم ِثّنٓ ضً هللا عنه .. قال له أبو بن الدِّ

قال رضً هللا عنه: )  ،اآلن فً مكانك نضرب عنقه وأنك فً أهلك ا  سفٌان: أنشدك باهلل .. أتحب أن محمد

 ( اآلن فً مكانه الذي هو فٌه تصٌبه شوكة تإذٌه وأنا جالس فً أهلً ا  أن محمدوهللا ما أحب 

 ( ا  كحب أصحاب محمٍد محمد ٌحب أحدا   : ) ما رأٌت من الناس أحدا  قال أبو سفٌان



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالمسلم المحروم من الرحمة ؼلٌظ القلب سًء األسلوب .. ال ٌنجح فً عمله وال ٌدنو الناس منه .. بل 

فلٌست العبرة بما تحمله من أفكار .. ولكن العبرة بما أنت .. ا  وصدق ا  وإن كان ما ٌقوله حق دون عنه حتىٌبتع

 .. قادر على توصٌله

 : لبناء عالقات قوٌة احذر

 .بتسامة الثابتة على الوجه قد توهم السخرٌة من المتحدثاإل  *

 . بتسامتك مزٌفةإن تكون أ  *

 .أن تجرح مشاعر اآلخرٌن أثناء الحدٌث  *

 .أن تتسرع فً الحكم على أفعال الناس دون معرفة ظروفه  *

 .أن تفتش عن أخطاء اآلخرٌن وتنتقدهم على المؤل  *

 .أن تحكم بعد السماع من طرؾ واحد فقط  *

 .عدم تقبل أعتذار اآلخرٌن إذا أخطؤوا معك  *

  :وصفة لبناء عالقات ناجحة

  .عامل كل فرد على أنه مهم  *

 .إلى األمور بؤعٌن الناس ال بعٌنك أنتحاول أن تنظر   *

*    ٌ  . ا.. وتقبل الناس كما همكن واقع

 .تجاوز عن أخطاءهم وال تركز علٌها  *

  .، واكتشؾ إٌجابٌاتهم واثِن علٌهاامتدح اآلخرٌن  *

  .تحمل اآلخرٌن إن أخطؤوا  *

 .عاتب بمودة ولطؾ* 

  .تتردد فً اإلعتذار إذا أخطؤت ال * 

 .ون عند األزماتمد ٌد الع  * 



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب  *

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هتماماتكإهتمامات الناس ولٌس إتحدث عن 

 القدرة على اإلنصــات بوعً لآلخرٌن: المهــارة الثانٌــــة

  :المشهد النبوي

   جالس فً   ملسو هيلع هللا ىلص، ورسول هللا جالس فً نادي قرٌش وهو ا  ، قال ٌوم ا  ٌروى أن عتبة بن ربٌعة، وكان سٌد

لعله ٌقبل بعضها فنعطٌه  ا  إلى محمد فؤكلمه وأعرض علٌه أمور، أال أقوم ٌا معشر قرٌش   : المسجد وحده 

ٌزٌدون وٌكثرون؛    ملسو هيلع هللا ىلص، ورأوا أصحاب رسول هللا وذلك حٌن أسلم حمزة   ؟  أٌها شاء، وٌكؾ عنا

ٌا ابن    :  ، فقالملسو هيلع هللا ىلص؛ فقام إلٌه عتبة حتى جلس إلى رسول هللا ا أبا الولٌد، قم إلٌه فكلمهبلى ٌ   :أبو جهل  فقال 

َطة فً العشٌرة، والمكان فً النسب، وإنك أتٌت قومك بؤمر ، إنك منا حٌثأخً عظٌم فرقت قد علمت من السِّ

من آبائهم، فاسمع منً  به جماعتهم وسفهت به أحبلمهم وعبت به آلهتهم ودٌنهم وكفرت به من مضى

 ؛قل ٌا أبا الولٌد، أسمعْ    :    ملسو هيلع هللا ىلص  فقال له رسول هللا   .نظر فٌها لعلك تقبل منها بعضهات ا  أعرض علٌك أمور

من أموالنا حتى تكون أكثرنا ، إن كنت إنما ترٌد بما جئت به من هذا األمر ماال  جمعنا لك ٌا ابن أخً   :  قال 

ملكناك علٌنا؛  ا  وإن كنت ترٌد به ملك، دونك ا  كنت ترٌد به شرف ا سودناك علٌنا، حتى ال نقطع أمر ، وإنماال  

بذلنا فٌه أموالنا حتى نبرئك ، وتراه ال تستطٌع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب ا  ا الذي ٌؤتٌك َرئٌّ وإن كان هذ

ٌُدامنه ٌستمع منه،  ملسو هيلع هللا ىلص، ورسول هللا حتى إذا فرغ عتبة، وى منه، فإنه ربما ؼلب التابع على الرجل حتى 

ْحَمِن 1حم )   )     : فقال ،  أفعل   ً؛ قال:فاسمع من   :  نعم، قال   :  قال    ؟ أقد فرؼت ٌا أبا الولٌد    : قال  ( َتْنِزٌٌل ِمَن الره

ِحٌِم ) ْعَلُموَن )2الره ٌَ ٌ ّا لَِقْوٍم  ا َعَرِب اُتُه قُْرآن  ٌَ َلْت آ ا َفؤَْعَرَض أَْكَثُرُهْم َفُهْم اَل 3( ِكَتاٌب فُصِّ ا َوَنِذٌر  ( َبِشٌر 

ْسَمُعونَ   }سورة فصلت{    (4)ٌَ

 على اإلنصات الفّعـال  ملسو هيلع هللا ىلص؟؟ وكٌؾ ٌتضح من خبلله قدرة رسولنا الكرٌم  أرأٌت  هذا الموقؾ

 !؟؟

  ًاإلستماع لمحاوره ولم ٌقاطع حدٌثه  ملسو هيلع هللا ىلصأحسن النب. 

  ًه.حتى تؤكد من فراغ عتبة من حدٌث حواره ملسو هيلع هللا ىلصلم ٌبدأ النب 

 وجعله ٌقبل اإلستماعناداه بكنٌته لترقٌق قلبه ،. 

  ًكٌفٌة الرد علٌهااته وعتبة ولم ٌنشؽل باتهام ملسو هيلع هللا ىلصلم ٌقاطع النب. 

  جعلت عتبة ٌخجل من مقاطعته ملسو هيلع هللا ىلصمرونته.  

ا ؟؟ ا جٌد   !هل تود أن تكون منصت 

 وتذكر أنك التستطٌع أن تستمع وأنت تتكلمٌعنً اإلستماع، انصت بكل جوارحك اإلنصات ال ،. 



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فً اإلستماع ألفكار المتحدث ا  ألسئلة اإلٌضاحٌة حتى  تبدو راؼبتوجٌه بعض ا. 

 بل مسترٍخ.. فلن تستطٌع أن تنصت وأنت تشؽل ذهنك بالرد ا  متحفزتجلس  ال.  

   كنت متفق معه أو مخالؾ له للمتحدث سواء انصت جٌدا. 

 تنشؽل أثناء اإلنصات بشًٍء مثل التحدث فً الهاتؾ أو النظر للساعة أو ترتٌب مكتبك ال. 

 تقاطع المتحدث وانتظر حتى ٌنتهً ال. 

 نفعالإتنصت ب ال تتعصب لفكرتك، فهذا ٌجعلك. 

 ًاإلنصـــات سلوك نبـــوّي حضـارّي .. إنسان ..  

  تذكر أن المستمع الجٌد .. متحدث لبق..فلن تتحدث بلباقة إال إذا استوعبت آراء وأفكار اآلخرٌن

 .بدقة

 : محظورات اإلنصات

 .أن تحكم على المتحدث مسبق ..وتقرر أن ما سٌقوله ال ٌستحق اإلهتمام *  

 .ذهنك بالشــرودأن تسمح ل * 

 .دون اإلنصات لآلخرٌن ا  أن تتخذ قرار * 

 .أن تهتم بشكل المتحدث وطرٌقة كبلمه وتنسى التركٌز على ما ٌقول * 

 .أن تنصت فقط لمن ٌتفق معك ، وتهمل المخالؾ * 

 .أن تهتم بالتفاصٌل ، وتنسى األساس *

  :أنصـــــت ٌحبـــك الناس

قات اإلنسانٌة ٌمكن بناإها عن طرٌق مهارة اإلنصات الجٌد، والعجٌب من العبل  ٪٥٧تشٌر الدراسات أن 

 .من قدرتنا على اإلنصات  ٪ ٥٧أننا نستخدم فقط 

 .. فهو كالمؽناطٌس ٌجذب الناس لتفرٌػ أحزانهم وحتى أفراحهم، أنصت ٌحبــك الناس

 .هلقلة أخطاء اللسان .. فإن هواة التحدث أكثر عرضة لزالت.. أنصت ٌحبــك الناس

، وٌكبر األنس فكلما زاد إنصاتك، زادت معلوماتك؛ وزادت حاجة الناس إلٌكاس، أنصت ٌحبــك الن

 . بوجودك



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المشكالت حل على القدرة :الثالثة المهارة

 النبً هدي اتباع إلى ٌحتاج المشكبلت وحل..الشارع أو العمل أو البٌت فً إما مشكبلت من حٌاتنا تخلو ال 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

  :األول المشهد

 مكة أهل من قلوبهم المإلفة به خص بما.. األنصار نفس فً ما  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بلػ عندما حنٌن ؼزوة فً

 مع للتعامل أساسٌة مبلمح نكتشؾ القصة هذه ومن إلٌهم، وتحدث وسلم علٌه هللا صلى جمعهم.. الؽنائم من

 .. المشكبلت

 : المشكالت مع للتعامل األساسٌة المالمح

 معها التعامل نستطٌع حتى بوقوعها اؾواإلعتر المشكبلت توقع . 

 باإلنفعال المشكلة معالجة عدم . 

 وحدهم المشكلة أصحاب جمع . 

 المشكلة لب فً المصارحة . 

 الحوار قبل المشكلة حل فً التعجل عدم . 

 بآرائهم ٌدلوا لكً لآلخرٌن الفرصة ترك . 

 اثباته وعدم القلوب تقلب والمنطق الطبٌعً من . 

 بفضلهم المشكلة صحابأ تذكٌر من البد. 

 األشخاص نقد ال الفكرة نقد . 

  المشكلة إلى قاد الذي األمر فً الدقة تحري . 

 ا المشكلة معالجة ٌ ا عبلج  ا إٌمان  ٌ  . وروحان

 ألصحابها بالدعوة المشكلة ءإنها . 

 منطقهم فً ٌإثر وما المشكلة أصحاب خلفٌة ومعرفة استقراء . 

 : الثانً المشهد

 سمع وعندما..األنصار من آخر مع المهاجرٌن من ؼبلم اقتتل المرٌسٌع ماء عند مٌقٌ ملسو هيلع هللا ىلص كان عندما

 فً وكاثرونا نافرونا قد فعلوها أو: "  معه لمن وقال ؼضب سلول بن أبً بن هللا عبد النفاق رأس

 المدٌنة إلى رجعنا لئن وهللا أما ٌؤكلك كلبك سّمن: قالوا كما إال قرٌش وجبلبٌب إال أعدنا ما وهللا..دارنا

ُ ، " األذل منها األعز لٌخرجن   بقتله أمر عنه هللا رضً عمر سٌدنا عنده وكان قال بما  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول خبرفؤ



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا أن الناس تحدث إذا ٌاعمر فكٌؾ: "  ملسو هيلع هللا ىلص رسول فقال  ما ساعة فً بالرحٌل فؤمر، "أصحابه ٌقتل محمد 

 .كان فٌما الحدٌث عن أناس لشؽل فٌها ٌرحل كان

 : المشكبلت هذه مع التعامل فً الهامة الدالالت ومن

  .المشكبلت مع التعامل حسن على ٌدل  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول هدوء. 1

 عن همدتبع كً أخرى بؤمور الناس تشؽل أن حاول جماعٌة فتنة تسبب التً المشكبلت وقوع حال فً. 2

 . المشكلة

 . المباشر القرار اتخاذ وهو  المشكلة، حل فً راقً أسلوب  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول اتباع. 3

 . العبلجات أنجح فٌها التجاهل ٌكون قد المشكبلت من نوع هناك .4

ا كن. 5 ا بارع   ٌ ا وذك  . جانب كل من المشكبلت على وسٌطر فطن 

 : الثالث المشهد

ا، ذلك وٌحلقوا،وكرر ٌنحروا أن  ملسو هيلع هللا ىلص أمر عندما ، الحدٌبٌة صلح فً ا أن إال ثبلث   فدخل.. ٌجب لم أحد 

ا تكلم وال اخرج هللا رسول ٌا:) فقالت كان، بما وأخبرها هاعن هللا رضً سلمة أم السٌدة على  كلمة منهم أحد 

 قاموا ذلك رأوا فلما فحلقه، حالقه دعا ثم.. هدٌه فنحر فخرج، ( فٌحلق حالقك وتدعو هدٌك تنحر حتى

ا ٌحلق بعضهم جعلو فنحروا ا ٌقتل بعضهم كاد حتى..بعض   . الؽم لفرط بعض 

 ال أن توقع،  الشدة وقت خاصة األوامر، أفراد ٌرفض أن المسئول، أٌها وأنت والقائد، ،المربً أٌها توقع

ا لكلمتك ٌكون  ٌ    :ذلك ٌحدث فعندما ، قلوبهم فً دو

 . وروٌة بهدوء األمور استقبل •

 . القدوة وإعطاء المواقؾ هذه فً اللٌن •

 . العقل ورجاحة و الرأي أهل من األصحاب ستشارةإ •

ا هادئة وصفة  : المشكالت لحل جد 

 .ٌبدوها دعهم نظر، وجهات لهم ٌكون أن فً الحق لآلخرٌن أن تذكر. 1

 . تفاقإ إلى التوصل فً المشكلة ولكن المشكلة، لٌس النظر وجهات فً الخبلؾ أن تذكر. 2



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  اآلخر الطرؾ نظر وجهة من االختبلؾ نقاط ترى أن حاول. 3

 . االتفاق مساحات رإٌة وأعظمها أهمها محدودة مساحة االختبلؾ. 4

 . صدر بسعة وتحلّ  بشرؾ فاختر اآلخرٌن مع اختلفت إذا. 5

 .  األداء فً طرٌقته من لتستفٌد ، بالرأي معه تختلؾ بمن دائم اتصال على كن. 6

 .  اآلخرٌن مع خبلفك بشؤن نظرها وجهة تقول األٌام دع. 7

 : المشكالت حل محذورات

 .  ودراستها جوانبها على التعرؾ دون البت فً التسرع أو النهاٌات، إلى القفز. 1

 . علٌها المترتبة الفرعٌة والمشكبلت الرئٌسٌة المشكلة بٌن تخلط أن. 2

 . واحدة نظر وجهة بمعرفة تكتفً أن. 3

 . المشكلة لحل أخرى بدائل اكتشاؾ إلى تلجؤ ال أن. 4

 .  المعلومات من قدر أكبر على تحصل ال أن. 5

 . واحد اتجاه فً المعلومات تجمع جعلكٌ هوى لك ٌكون أن. 6

 . البدٌلة للحلول والتقٌٌم الكاملة الدراسة تهمل أن. 7

 عندما فاطمة السٌدة مشكلة ملسو هيلع هللا ىلص النبً عالج كما المشاكل ولنعالج، تقلٌلها فعلٌنا الزوجٌة المشاكل أما

ا جدٌ فلم بٌوتهم، فً ٌكونوا أن األزواج عادة من كان حٌث القٌلولة، وقت فً زارها  ٌ  أٌن: "ملسو هيلع هللا ىلص فسؤلها عل

ِقل فلم فخرج شًء وبٌنه بٌنً كان: ) عنها هللا رضً  فؤجابت ؟"عمك ابن  عنه للبحث فؤرسل (عندي ٌٓ

 فؤصابه رداإه، سقط وقد جنبه على مضطجع فوجده ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إلٌه فذهب المسجد، فً فوجدوه

ا وٌقول الشرٌفة بٌده عنه التراب ٌمسح فجعلالتراب،   ". التراب أبا قم ، التراب أبا قم": مداعب 

 : ٌتبٌن القصة هذه ومن

 . المشكبلت من بٌت ٌخلو لن •

 .عشرتها سوء أو المرأة أو الرجل فساد ٌعنً ال المشكلة حدوث •



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عنها هللا رضً فاطمة السٌدة العالً األدب لصاحبة النبوٌة التربٌة حسن •

 . التفاصٌل فً دٌرق فالشٌطان التفاصٌل ذكر فً تستسلم لم •

  .(وبٌنه بٌنً كان) المسإولٌة زوجها تحمل لم •

  .التفاصٌل فً البحث وترك اإلجمال مع ملسو هيلع هللا ىلص النبً تجاوب •

ا ٌمازح هو فها، حانٌة بؤبوة ابنته زوج مع ملسو هيلع هللا ىلص النبً تعامل •  ٌ  . العتب أسلوب وتجنب عل

 .النفوس لتهدئة فرصة وترك البٌت، من بخروجه عنه هللا رضً علً تصرؾ حسن •

 .. قدوتنا هم وهإالء دٌننا هذا

  ؟؟.وحٌاتهم سٌرتهم من نحن فؤٌن

 نظرهم وجهات وقبول اآلخر إحترام :الرابعة المهارة

 : النبوي المشهد

 وضعت قد: قائبل   السبلم علٌه جبرٌل أتاه.. واؼتسل السبلح، ووضع الخندق من  ملسو هيلع هللا ىلص النبً رجع حٌن

 .قرٌظة بنً إلى وأشار هاهنا: قال ؟"أٌن إلى:"   ملسو هيلع هللا ىلص فقال. مإلٌه فؤخرج وضعناه ما وهللا ؟ السبلح

 ".قرٌظة بنً فً إال العصر أحد ٌصلٌن ال أال: "  ونادى  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فخرج 

 وذكروا..نصلً بل: بعضهم وقال ،نؤتٌها حتى نصلً ال: بعضهم ،فقال الطرٌق فً العصر بعضهم فؤدرك

ا ٌعنؾ فلم ،ملسو هيلع هللا ىلص للرسول األمر  وجهات احترام علٌها ٌتوجب... مهمة نبوٌة تربوٌة اعدةق وهذه، منهم أحد 

 .النصوص فهم فً النظر

 التحفٌز والتشجٌع والقٌادة للنجاح :المهارة الخامسة

، واالجتهاد فً طلب الخٌر..  ؾٌه وسلم فً بث روح التنافس الشرٌتعددت طرق الرسول صلى هللا عل

 ..وتقدٌر الصحابة معنوٌا ، تقدٌر الجهود مادٌا  و..وكذلك الثناء والتكرٌم باسم الشخص وعلى المؤل

 : مثــل 

 .إردافه لبعضهم على الناقة أو الدابة • 



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وفتح باب التخٌٌر ال اإلجبار • 

 .أمٌن هذه األمةو ،ِحب رسول هللا ،الفاروق ، الّصدٌقل: إطبلق أوصاؾ ممٌزة للصحابة  مثو • 

 أدب الحوار  :المهارة السادسة

 ..تفعٌل الحوار فً أمر هو محل خبلؾ بٌن المتحدثٌن :وه والمقصود هنا

 .. لقد حاور رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم جمٌع مستوٌات المجتمع

 .نما أراد تقدٌم اللبن للشٌوخ قبلحٌ :حاور الؽبلم • 

 .مثل طالب الزنا: حاور الشباب • 

 .ُبرٌرة ومثل أم سلمة  النساء:حاور • 

 .ل األعرابمث :حاور ؼٌر المتعلم • 

 د.مثل ٌوم بدر وٌوم أح : حاور عامة الناس • 

مسك الطرؾ اآلخر بالحق المشروع ، أنه كان ٌحترم توار النبً صلى هللا علٌه وسلمحوكان أجمل ما فً 

 ه.ل

 مهارة تنظٌم الذات : المهارة السابعة

 ًونها وٌركز قواهاولم ٌربطها نظام ٌنسق شإ ..النفس اإلنسانٌة إذا انقطعت أواصرها ":الؽزال.. 

 ".، وال حركةرها كالحبات السائبة ال خٌر فٌهاأصبحت مشاعرها وأفكا

 ا فً جوانب حٌاته ا متدرج   ..  وكان صلى هللا علٌه وسلم منظم 

، واإلتفاقٌات والمعاهدات، والشإون اإلجتماعٌة والوقت،  رالدعوة، والملبس، والمؤكل والمشرب، والسف مثل:

 ..، واإلدارة العسكرٌة وؼٌرهالتخطٌط، والحربوا، وطرٌقة الدعوة
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     ت:إن من معوقات تنظٌم الذا

  .نتظار بلوغ الكمالإ •

  .البحث عن اإلستحسان فً عٌون اآلخرٌن •

 .. أي ترك العمل قبل اإلنتهاء منه والبدء بؽٌره: كذلك داء الفراشة •

  :فً حٌن أن مما ٌنفعنا للوصول لشخصٌة منظمة

 .فهً مفتاح رئٌسً إلدارة الوقت وإدارة الذات.. أو المفكرة جندةاستخدام األ

توزٌع الواجبات على األوقات مع مراعاة اإللتزام بوقت للبداٌة ووقت للنهاٌة وتخصٌص وقت لؤلهل  • 

 .. واألبناء

 ..حتٌاطً للمفاجآت وآخر للتخطٌطإمع وجود وقت ، بقائمة عمل مرتبة حسب األهمٌة ا  التجهٌز ٌومٌ • 

 اإلدارة النبوٌة لإلبتكار ولإلبداع الفكري : المهارة الثامنة

 :متمثلة فً صور منها

 ..البعد عن الجمود الفكري وتشجٌع اإلنفتاح العقلً والخبلؾ فً الرأي .1

ٌُصلٌن أحدكم العصر إال فً بنً قرٌظة تهد اج " ففً ٌوم األحزاب قال صلى هللا علٌه وسلم ألصحابه " ال 

بل أقرهم على  ا  فلم ٌعنؾ أحد، لوا فً بنً قرٌظة،واجتهد آخرون فصوا فً الطرٌقبعض الصحابة فصل

 ..ختبلفهم فً الرأيإاجتهادهم و

م ،فقد خرج صلى هللا علٌه وسلفً ؼزوة بدر تجلى هذا واضحا  ..التعامل الحسن مع المتؽٌرات .2

ا القافلة التً هربت الحق  ،ع الموقؾ برإٌةفتعامل م.. ، ولكن خرجت قرٌش لمبلقاتهم ا  قاصد 

 .. وتؤمٌن الجبهة الداخلٌة والشورى.. تناولت جمع المعلومات عن عدد وعدة الجٌش

، فً مكانه لة من ٌنال شرؾ وضع الحجر األسودتتمثل فً حل مشك، ا  حل المشكبلت ابتكارٌ .3

 .. من قرٌش بعد تجدٌد بناء الكعبة

  : مثل.. تشجٌع األفكار اإلبداعٌة .4

 ..الفارسً بحفر الخندق حول المدٌنة فكرة سلمان        •

  ..وفكرة الحباب بن المنذر فً تؽٌٌر مكان الجٌش فً ؼزوة بدر وردم باقً اآلبار        •
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واستهزأ بآذان ببلل ٌوم فتح ، كان أبو محذورة الجمحً حسن الصوت..استقطاب المتمٌزٌن .5

وعلمه  ،اؤل قلبه إٌمان  فامت .. فمسح رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على صدره وناصٌته، مكة

 ..وأمره أن ٌإذن ألهل مكة .. رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم األذان

استٌقظ عمرو بن .. فً إحدى ؼزوات األٌام الباردة..تشجٌع اإلجتهاد بالرأي وإقراره بالقبول .6

رسول  وعندما سؤله ،ا ..فتٌممٌموت برد  فؽتسل بالماء ٌن أوخاؾ ، اجنب   العاص رضً هللا عنه

اأنه تؤمل قوله تعالى : "  :هللا صلى هللا علٌه وسلم قال َ َكاَن ِبُكْم َرِحٌم  "  َواَل َتْقُتلُوا أَْنفَُسُكْم إِنه هللاه
 .. فضحك علٌه الصبلة والسبلم وأقره على ذلك

ا منافسة أبو بكر الصدٌق رضً  ..التربٌة الذاتٌة بذرة اإلبداع .7 لقد حاول عمر بن الخطاب كثٌر 

 .. هللا عنهما فً الخٌر

 ..العصؾ الذهنً بإثارة األسئلة .8

 أتدرون من المفلس؟؟ 

  تعدون الصرعة فٌكم؟ما 

 أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ 

كان لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم صحابة مسإلٌن عن كتابة ..تفوٌض المهام والمسإولٌات .9

وآخرٌن لكتابة .. ابة الدخل من النخٌلوآخرٌن لكت.. وآخرٌن لكتابة أموال الصدقات.. الوحً

ا وإناث  وؼٌرهم لكتابة القبائل وم.. المٌزانٌات والمعامبلت بٌن الناس ا ٌاهها وعدد األنصار ذكور 

 ..والكتابة للملوك والزعماء

ا تذكر  :لكً تكون مبدع 

 ..ال توجد فكرة ردٌئة

ا على أحد ا أو حكر   ٌ  .أن االبداع لٌس وراث

 .ومشكبلتها لٌست مسؤلة رٌاضٌة ال ٌصلح معها إال إجابة واحدةالحٌاة بؤبعادها 
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 المفتاح الرابع

*********** 

 نصٌحة للتعامل مع الناس 50: المبحث األول

أرقى أشكال ضبط النفس هو اإلمتناع عن كٌل الكبلم القاسً خاصة حٌنما  :تحاشً قسوة الكالم  .1

ا فقد قال ر  (.سول هللا صلى هللا علٌه وسلم ) من ُحرم الرفق ُحرم الخٌرتستثار أو تكون منهك 

 . لكً تتضح الصورة أمام عٌنٌك علٌك التحلً بقلٌل من الصبر: الصبر .2

ٌجب معاملة اإلنسان كقٌمة عظٌمة تستحق التقدٌر واإلهتمام وذلك ال  :فرق بٌن الشخص وسلوكه  .3

  .ٌعنً الموافقة على أخطائه

ا دون رٌاء بل ابتؽاء قدم الخٌر  :خدمة المخلص .4 للناس من ؼٌر انتظار الشكر والثناء وإخبلص 

 . وسٌبسط هللا لك القبول بٌن الناس لفعلك هذا.. األجر من هللا

ا  .5  ٌ سٌكون تؤثٌرك علٌهم وتؽٌٌرك لهم فاإلٌجابٌة راحة للنفس  ،بقدرإٌجابٌتك مع الناس: كن إٌجاب

 . وطمؤنٌنة للقلب وصفاء للضمٌر

من شٌم المنافقٌن إخبلؾ الوعد ، فحافظ على الوعود التً تقطعها  :قطعه من وعودحافظ على ما ت  .6

 .وهذا ال ٌعنً أن تلزم نفسك بما ال تستطٌع تحقٌقه

ا وهم ٌظنون أنه أقصر  : اسلك الطرٌق الصحٌح  .7 كثٌرون هم أولئك الذٌن ٌسلكون طرٌق ا واحد 

ا حٌنما نرك ز على المجال الذي نستطٌع أن نتحكم فٌه فإن الطرق لتؽٌٌر أنفسهم أو من حولهم ، وأٌض 

 . دائرة تؤثٌرنا ستتوسع

إصِػ لمشاعر الناس وقابل أحاسٌسهم وخاطب قلوبهم فلؽة المشاعر ال ٌجٌدها اال : قانون المشاعر  .8

 .أصحاب القلوب الرحٌمة

رٌن افتراض حسن النٌة ٌإدي الى نتائج طٌبة وسرٌعة حٌنما ٌكون تعاملك مع اآلخ: حسن النٌة .9

  ٌ  . . وهذا ٌعطٌك القدرة على حثهم لفعل أحسن ما ٌستطٌعونا على أنهم ٌفعلون أحسن ما لدٌهممبن

ا سٌقدم لك أكثر فً فؽالب  .. وحبذا لو أضفت إلٌها اسم من تشكره ار  ال تتكبر على قول شك :اقل شكر    .10

 . المرة القادمة فقط كن صادق ا فً قولها وقلها بوضوح وال تهمس بها

ا بطبٌعتكاإلنسجام بالكلٌة ٌزٌل العوائق وٌ: م معًانسج  .11  ، وأخبر الناسبعد الفواصل فكن منسجم 

 . . وال تجعلهم ٌعلمون بمخالفتك رأٌهم إال إذا اضطررت لذلكأنك توافقهم رأٌهم ووجهات نظرهم

ؾ لن تخلو الحٌاة من كدر فكن صاحب الخٌرٌة وقم بإنهاء النزاع وفّض الخبل :وخٌرهما الذي ٌبدأ .12

حتى ال توسع هوته واجعل نٌتك خالصة هلل وستجد عزة ومنعة وهً صناعة ال ٌجٌدها اال أصحاب 

 . المعالً من النفوس



 

 
 
 

أنا آسؾ كلمة بسٌطة ال ٌحسنها إال األقوٌاء فعند األزمة قد تكون هذه  :اعترف بأخطائك واعتذر .13

 .الكلمة هً الحل بدون تبرٌر للخطؤ

والنقاش األجوؾ معركة خاسرة ال ٌفوز فٌها أحد ومهما أوتٌت من الجدال العقٌم  :ال ٌأتً بخٌر .14

 األدلة القاطعة والحجج المقنعة فالجدال ال ٌؤتً بخٌر

إذا طلبت من طفل : مثبل ،ها مردود عكسً على أداء المتلقًإن استخدام الجمل السلبٌة ل: ال تفعل  .15

بالطلب عبارة واحرص على أال تسقط وإذا ألحقت ، نقل كوب ماء فقط فسٌقوم بالمهمة على أكمل وجه

ا عن المهمة األصلٌة..  الكوب فالصورة التً .. فسوؾ ٌكون تركٌزه على عدم إسقاط الكوب بعٌد 

ا بها وعلٌه ٌجب علٌنا أن نركز على األشٌاء التً  تحضر فً الذهن الواعً تبرمج سلوكه وٌكون متؤثر 

 . نرٌدها فقط

ا على النقاط: نقطة لقاء  .16 التً ٌتفق علٌها الجمٌع وابتعد عن ذكر نقاط اإلختبلؾ فبعض ممن  ركز دائم 

ٌحاولون أن ٌصلوا لنقطة لقاء فً حٌن أن اختبلفنا ال  ال ٌقبلون فكرة أن للحقٌقة أكثر من وجه ال

ا على صواب ولكن من الزاوٌة المختلفة التً  ٌعنً ان أحدنا بالضرورة على خطؤ فقد نكون جمٌع 

 . ننظر بها لؤلمر

اجعل تؤثٌر اآلخرٌن علٌك سابق ا لتؤثٌرك علٌهم وإذا أردت لفكرتك أن تعٌش : عهم ٌسبقونك أحٌان اد .17

ازرعها فً ذهن الشخص اآلخر بشكل عابر واجعله ٌشعر بؤنه صاحبها وأترك له الصٌاؼة النهائٌة 

ا ٌضحك كثٌرا    .فمن ٌضحك أخٌر 

له كما هو وذلك بإدراك قٌمته األصلٌة كإنسان أول خطوة فً تؽٌٌر اآلخر هو أن تتقب: إقبلنً كما أنا .18

فإذا لم تتقبله فسوؾ ٌتخذ موقف ا دفاعٌا  فإذا كانت الحٌاة قهوة والوظٌفة والمال والمكانة ،وإن أخطؤ

فؤن التركٌز على حجم األكواب وشكلها ولونها سٌفقدنا ..اإلجتماعٌة هً األكواب التً تصب فٌها

 . ٌجب أال نحكم على اآلخرٌن من خبلل مظهرهم فقط وكذلك.. فرصة اإلستمتاع بالقهوة

إن طرٌقة قولنا لؤلشٌاء قد تكون أهم بكثٌر مما نقوله فلٌست العبرة بما تود : القلب والعقل قبل اللسان .19

ا مع اآلله ولكن بما تستطٌع إٌصاله لآلخرقو خرٌن وأن تستمع إلٌهم بكل . قرر أن تكون مرح 

 . ك من التؽلب على عنائك وٌستثٌر قدراتك، عمل هذا القرار سٌمكناهتمام

فلنتفق على أنه لٌست كل األوقات مناسبة للتوجٌه أو النصح ، والتوجٌه ؼٌر : اختر الوقت الصحٌح .20

ا كما أن الناس مستعدون للتوجٌه حٌث ال ٌشعرون بوجود  زالمباشر من أنجح الوسائل وأكثرها أثر 

ا وعطف ا  .ما ٌهددهم وحٌنما ٌجدون إحترام 

ا وقوي الشخصٌة خاصة عندما ٌكو: لنتــفق .21 ا حكٌم  ن أن توافق وجهات نظر الناس ٌتطلب شخص 

. ولكً نستطٌع المضً قدما  فً الحٌاة ٌجب أن نتقن مهارة التوافق مع الشخص المقابل على خطؤ

 . الناس

ا للمواقف الصعبة .22 تكون عٌن  ال تصفو الحٌاة على كل حال ولنعلم أن القسوة أحٌانا  قد: كن مستعد 

 الرحمة وحسبما تطلب منك األمر

إن حسن السمت من سمات الشخصٌة السوٌة وقد كان صلى هللا علٌه  وسلم أحسن : حسن السمت  .23

ا وبعده الصحابة علٌهم الرضوان ا وال تعارض بٌن الفقر فالمإمن نظٌؾ دائ .. الناس سمت  م 

  ة.والنظاف



 

 
 
 

ا من ثقتك .24 مل ومنحهم الثقة لٌتصرفوا وفق رإٌتهم الخاصة ٌدل إن تفوٌض اآلخرٌن للع: امنحنً بعض 

 على الشجاعة من قبلنا ولكن ٌجب تقدٌر األمر حق قدره فالبعض قد ٌسًء استخدام هذه الثقة

 ة.من أحب األسماء للنفس هو اسم الشخص الذي نراه كلما تطلعت فً المرآ: ال تنس   اسمً من فضلك .25

بمنتهى المودة، فاحفظ األسماء وكرر استخدامها فً سمه سوؾ تجعله ٌعاملك اومخاطبة اآلخر ب

 . حدٌثك

أحسن إلى أرضك، ابذرها بذرة طٌبة ، تعهدها بالرعاٌة والسقاٌة وانتظر موسم : البذر قبل الحرث .26

الحصاد وال تتعجل الثمر وإن طالت المدة. ومنها أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌخص بالعلم 

 . لفهم وتقدٌرا  للمصالحأناسا  دون ؼٌرهم مراعاة ل

ًّ  من خبلل " أنت: أنت أنا .27 ، تفرح بإنجازاتً ألنها لك وتعذرنً فً أنا " ترى نفسك عندما تنظر إل

ا ألنه م أنت ومن ثم تكسب حبهم أخطائً ألنها تشبه أخطائك وتستطٌع أن تفهم الناس جمٌع 

 . ، فؤحبب ألخٌك ما تحب لنفسكوتقدٌرهم

ة بل تؤن وال تفعل ال تتصدر الفتاوى وإبداء الرأي فً كل شاردة ووارد: منصف العلم أن تقول ال أعل .28

 . وقد قال بعض العلماء ) هلك من ترك ال أدري( فمن قال ال أدري فقد أفتى .حتى ٌطلب منك

وهً عبلمة صامتة  اقلوب وترٌح النفوس وال تكلؾ شٌئ  البسمة الصادقة تؤثر ال :اإلبتسامة سالح ماض .29

وأجمل  رون أنك تحبهم وتحترمهم وهً سنة نبوٌة جمٌلة حٌن تفرح وتؤخذ وتربحٌفهم منها اآلخ

 ر.منها حٌن تحزن وتعطً وتخس

طؤ فبل تهدم ٌعرؾ الرجال بالحق وال ٌعرؾ الحق بالرجال وكلنا ذوو خ: اعرف الحق و تعرف أهله  .30

 .ى ؼٌرهإللك من محاسبة  أحد أن تعدى ضرره ، وال ٌمنع ذشخصا  لوجود عٌب فٌه

، أنت تملكها طالما كانت فً جوفك فإن خرجت الكلمات ملكك: أنت من ٌملكها فال تجعلها تملكك .31

 . فً النار اكلمة تلقً بصاحبها سبعٌن خرٌف   ملكتك فؤحسن مخرجها فرب

إن وضع الرجل المناسب فً المكان المناسب هو تفجٌر لطاقاته : الرجل المناسب فً المكان المناسب .32

 .لخٌر والرشد ألمة سٌد الخلق علٌه الصبلة والسبلماإلبداعٌة وعودة ا

ا أنه على حق وألن: واجه اإلعتراضات بمهنٌة .33 ، فلو اختلفنا مع آخر وتؤكدنا أنه كل شخص ٌعتقد دائم 

 .على خطؤ فلنحاول أن نفهم وجهة نظره ونبحث عن نقاط اإلتفاق معه ولنحذر اإلستخفاؾ باآلخرٌن

أن ننظر لؤلشٌاء بعٌن النحلة التً ترى الجمٌل وتحسن رإٌة  اٌنا دائم  عل: عٌن النحلة أم عٌن الذبابة .34

  م.ا فً الناس ونتعامل من خبلله معهالفضل والخٌر ونبحث عن أفضل م

 ار فٌهم وفً أدائهم إن كنت صادق  الحماسة معدٌة وبقدر ما تنقل حماسك لآلخرٌن تإث: عدوى الحماس .35

 . قولفسٌؽنٌك عن كثٌر ال ٌه وإن كان قلٌبل  ف

شكر الناصح وهذا ٌتطلب مقدار ثقتك بنفسك ٌدفعك لقبول النصح حٌنما تتلقاه و: أظهر تقدٌرك للنصائح .36

ٌدلنا علٌها  ، فكم من أمور نجهلها ٌقٌض لنا هللا منلى قوانٌن ومقدساتإرائك الشخصٌة آأال تحول 

 .اوإن كانوا أقل علم  

 اٌوهم المتحدث معك وٌفتح له باب  دون ذكر األسباب قد  قول " ال ": دون ذكر األسباب اال تقل )ال(  أبد   .37

ا من الظنون ولذلك ٌجب علٌك أن تتعلم قول " ال " لتوفر وقتك وجهدك وأضؾ إلٌها  اكبٌر   سبب 

 . معه اٌوضح لآلخر سبب رفضك تؤدب  



 

 
 
 

 مخالفٌك الرأي وستجد أنهامع م .. ولكن ( فً كل أمورك وشإونك طبق قاعدة ) نع: نعم .. ولكن .38

 .أفضل الطرق لكسب المعارك الكبلمٌة وإلشعار من ٌحاورك أنك ترى بعٌنٌه وتشاهد بقلبه

إفساح المجال لآلخر للحدٌث مكسب مزدوج بؤنك ستفهمه بإفراغ ما :اترك دفة الحدٌث للشخص اآلخر  .39

 .اا ٌكسب كثٌر  حدث أخٌر  عنده وستجد مساحة منه لئلستماع لك وستجد ما ترد به علٌه فمن ٌت

ستثماره وإنفاقه فقد كان رسول هللا إم هللا علٌنا إن أحسننا توظٌفه والمال نعمة من نع: ق المالبرٌ .40

 . . فاحرص على مفاتٌح القلوب وخٌرها مفتاح الماللؾ به قلوب حدٌثً العهد باإلسبلمٌإ ملسو هيلع هللا ىلص

ك فلو كنت مكانك لتصرفت مثللشعورك هذا  اال ألومك إطبلق  ": تعاطف مع آراء ورغبات اآلخرٌن .41

مثل هذه الكلمات تزٌل الشعور بالضؽٌنة وتولد النٌة الحسنة وتجعل اآلخر ٌسمعك بإصؽاء ".اتمام  

 . وتستطٌع إقناعه بما ترٌد

، وبعكسها فبهذه الطرٌقة ستجنً أفضل الثمارفلٌكن هدفك ماذا ٌرٌدون ال ماذا ترٌد : ما ٌرٌد ال ما ترٌد .42

 .اسوء األمور كثٌر  ست

بٌن المداراة والنفاق والتحاٌل فبل حرج من المداراة إلتقاء شر من ال ٌمكنك  فرق كبٌر: المداراة فن .43

إتقاء شرهم ، ومداراة السفهاء ال تعنً قبول الدنٌة ، فضبط النفس أمام اإلستفزاز ٌختلؾ كلٌا  عن 

 ..ببلدة النفس واستكانتها للهوان

ٌّس فطن " والفطن ٌحتاج إل: أخالق الفهد .44 وأن .. ، بؤن تحسن التؽافل ببل ؼفلةى أخبلق الفهدالمإمن ك

فسٌكلفك ذلك الكثٌر وما أنت ، تؽض الطرؾ عن تجاوزات البعض فلو تتبعت كل شاردة وواردة

 .بمستطٌع

ما ترٌده منً هو أن أعاملك بإحترام وأن أُشعرك بؤهمٌتك وأن أفهم : ما ترٌده منً هو ما أرٌده منك .45

 . ما أرٌده منك اا أٌض  ورؼباتك، حسنا  هذ وجهة نظرك وأرعى مصالحك

من الناس من لهم طباع الكبلب والحمٌر فبل ٌكن ردك علٌهم بؤكثر من أن تبتسم وتذهب : اقالوا سالم   .46

 . فقد عرفت فالزم

 هً مساحة لك أخً وأختً لكً تعلمنا ماذا عندك من طرق لتخبرنا بها فبل تبخل؟؟ ؟ماذا عندك .47

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .48

 ــــــــــ .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .49
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 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المبحث الثانً: مقاالت أسرٌة وإستقصاءات شبابٌة

  المقال األول: أعفها بالحب •

واألم ، واألب هو ملكه وربانه اا منٌع  هزم وحصن   ٌال الم الصادق جوادا  ال ٌكبو وجند  قد جعل هللا البٌت المس

ه هذا البٌت رأسه الحب وذروة سنامه السكٌنة وعمود، لمإمنة المتربعة على عرش الحٌاءهً الملكة ا

فلنحب نساءنا ولنمؤل بٌوتنا مودة ورحمة ال سٌما وقد ، ى األب أال ٌنشؽل عن بٌته وزوجه، فعلالرحمة

  للشٌطان علٌها وأعفها بالحب امن الؽذاء والدواء فبل تكن عون   لدٌهن فطرت النساء على ذلك وهو أهم

  جنة الدنٌا :المقال الثانً•

جنة الدنٌا هً بٌوت عامرة بالحب واألمان والدؾء ، مإسسة على التفاهم والوئام وتملك لمن ٌدفع ثمنها  •

ستكثر بعض األزواج على من صدق المشاعر والحب وٌصرؾ من بنك ) وعاشروهن بالمعروؾ ( فلماذا ٌ

 أنفسهم السرور وانشراح الصدور ؟؟

فاألعمار .. وخذي ٌا أختاه.. فمن كره من زوجه خلقا  رضً منها آخر . هو جنة الدنٌا فخذ قرارك بدخولها

 . قصٌرة ال تحتمل الكدر والعناء

  كلمة معجزة :المقال الثالث •

اتِ  "كلمة " لتسكنوا " فً قوله تعالى  ٌَ ة  َوِمْن آَ َنُكْم َمَوده ٌْ َها َوَجَعَل َب ٌْ ا لَِتْسُكُنوا إِلَ ِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواج 

ُرونَ  َتَفكه ٌَ اٍت لَِقْوٍم  ٌَ  .}سورة الروم 21{"َوَرْحَمة  إِنه ِفً َذلَِك آَلَ

تحولت الكلمة الى واقع  هً معجزة ألن ما تحمله من معانً ال تكفٌها مقاالت طوٌلة وال كتب متخصصة إذا

فحّول الكلمة أخً الحبٌب وساعدي زوجك أختً الحبٌبة لٌسكن إلٌك فستحل جمٌع المشكبلت بذلك  عملً ،

 . فكل سكن وإن ضاق قصٌر مشٌد

  ك بؤن:لّم العالم كله الحب الحقٌقً وذلالنبً علٌه الصبلة والسبلم ٌع •

 بحب السٌدة عائشة رضً هللا عنها وٌمسح دموع  تعلن حبها : فقد كان صلى هللا علٌه وسلم ٌجاهر

 . السٌدة صفٌة بٌدٌه لٌسكتها وهكذا حاله مع سائر زوجاته

 فإن الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً بٌته ٌكون فً مهنة أهله أي خدمتهمتساعدها : . 

  وبعد موتها َتّعنً الوفاء : فقد ظل علٌه السبلم وفٌا  للسٌدة خدٌجة فلم ٌتزوج علٌها قط حتى ماتت

ا له كان ٌجاهر   ا.بحبها وٌبر صدٌقاتها إكرام 



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  َتّعنً حسن الخلق : فقد قال النبً صلى هللا علٌه وسلم ) أكمل المإمنٌن إٌمانا  أحسنهم خلقا  وخٌاركم

 (.خٌاركم لنسائهم خلقا  

 اذهب : كان إذا ؼضبت زوجته وضع ٌده على كتفها وقال ) اللهم اؼفر لها ذنبها وحتى بالمشكبلت

 . ؼٌظ قلبها وأعذها من الفتن ( صلى هللا علٌه وسلم

 كان صلى هللا علٌه وسلم إذا دخل لٌبل  سلم تسلٌما  ال ٌوقظ النائم وٌسمع الٌقظان َتّعنً حسن العشرة :

 . رواه النسائً –وتقول عائشة رضً هللا عنها ) ما ضرب رسول هللا إمرأة له قط( 

 رأٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌسترنً وأنا أنظر إلى الحبشة  : فقد قالت عائشةأن تقابل هواها

 (.وهم ٌلعبون فً المسجد ) البخاري

 فالحب لم ٌمنع رسول هللا وهو القائد فً الحرب أن ٌضع ركبته ى بالحرب .. أصعب الظروؾحت :

 (.الشرٌفة للسٌدة صفٌة لتضع رجلها علٌها حتى تركب البعٌر )البخاري

 ن رقٌق ا ٌشفق على زوجاته حتى من إسراع الحادي على قٌادة اإلبل فقال له حتى بالسفر : فكا

 (.الرسول علٌه الصبلة والسبلم ) روٌدك ٌا أنجشة سوقك بالقوارٌر ( )البخاري

  فٌه وفً بٌتً فقبضه ًّ حتى فً آخر لحظات الحٌاة : قالت عائشة فمات فً الٌوم الذي كان ٌدور عل

 (.حري وخالط رٌقه رٌقً ) البخاريهللا وإن رأسه لبٌن سحري ون

 إن الرسول صلى هللا علٌه وسلم ال ٌرخص فً شًء من الكذب إال فً  :المبالؽة فً حدٌث المشاعر

 . ثبلث ومنها: الرجل ٌحدث إمرأته والمرأة تحدث زوجها .. رواه النسائً

 ( ا  ررضً منها آخرإن كره منها خلقال ٌفرك مإمن مإمنة ٌرى فضلها: لقوله صلى هللا علٌه وسلم )

 . ريارواه البخ

 قال صلى هللا علٌه وسلم ) إن من أشر الناس عند هللا منزلة ٌوم القٌامة الرجل ٌفضى ٌحفظ سرها :

 . إلى إمرأته وتفضً إلٌه ثم ٌنشر سرها ( رواه مسلم

 قال صلى هللا علٌه وسلم لعائشة :) إنً ألعلم إذا كنت راضٌة عنً وإذا كنت :ٌهتم بمشاعرها 

إما إذا كنت راضٌة فإنك تقولٌن ال ورب محمد وإذا كنت ؼضبى فإنك تقولٌن ال ورب  ،ؼضبى

 . إبراهٌم ( رواه مسلم

فهذا أٌها المإمن الموحد هو هدي حبٌبك المصطفى مقدما  مع المقاالت حتى ٌشرح هللا صدرك للوصاٌا 

 ". ــًقـــررت أن أؼٌر حٌاتـ" فتستعٌن باهلل لتنفٌذها لنرفع معا  شعار

  

 

 



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صٌحة للتعامل مع الزوجةن 20 المبحث الثالث: 

  :جدد نٌتك بؤن تطبق هذه الوصاٌا كاملة ابتؽاء وجه هللا وطلبا  لؤلجر والمثوبة :أوال  

اجعل لها فكرها  تجعلها تابعة تدور فً مجرتك خادمة منفذة ألوامرك، ال :منحها الثقة بنفسهاأ .1

ااستشرها فً كل أمورك كن شج وكٌانها،  .وخذ برأٌها عندما تعلم أنه األصوب واخبرها بذلك ..اع 

ولذلك أباح الشارع الحكٌم الكذب علٌها فؤمؤل أذنها ..المرأة جبلت على حب الثناء: ثِن علٌهاأ .2

 .بالمدح

ال أعلم قٌمة أعظم من اإلحترام ، إنه ٌمؤل قلبها هما  وؼما  وٌوؼر قلبها علٌك:  كفى تجرٌح وإهان  .3

 .فإن زال ضاع كل الفضل.. بٌن الزوجٌن

 .احذر المقارنة بؤي وجه ولو فً الدٌن ، بل انصحها مباشرة برفق ولٌن: ال تقارن .4

بها وٌخلصها فإن هذا أطٌب لقل.. ..إن أرادتك فً موضوع أّجل ما بٌن ٌدٌك لتحادثها أنصت باهتمام .5

 ت.من الهموم والمكبوتا

فلماذا تحرق ، ون حول التعدد وهم ؼٌر جادٌنكثٌر من األزواج الظرفاء ٌدندن: شعرها باألمانأ  .6

، أشعرها بؤنها فً مؤمن من كل خطر وأنك الٌمكن أن تفرط بها ..أو تنفصل عنها ؟قلبها وتكسره

 ".أبشري حبٌبتً بطول حٌاتنا " ولٌكن شعارك

ا مهما كانت مٌس ،أنت رّبان البٌت أشعرها بقوامتك: أشعرها برجولتك  .7  ٌ ورة وأنك كفٌل برعاٌتها ماد

 .الحال

ا وأنس، ومحل راحتك، لٌكن بٌتك سكنك: أحّب بٌتك  .8 ا كما ك وتذكر أن تجلس بالبٌت مؽتبط  سعٌد 

 .تجلس خارجه

ال داعً لرفع شعار بري بؤمً سٌدخلنً الجنة.. وأنِت : ال تعارض بٌن حبك ألهلك وحبك لزوجتك .9

 .علّمها ّبر أٌمك خٌر من أن تدفعها لعداء أهلك ..قد تدخلٌنً النار

 ااتقو، آٌة تحل كل مشاكل الحٌاة الزوجٌة لو أٌحسن تطبٌقها": ولهن مثل الذي علٌهن بالمعروف" .10

 .هللا فً نسائكم فإنها تحب منك ما تحب منها

ا من الترفٌه كلون من ألوان التؽٌر فإن ذلك ٌشرح الصدر: بعض الترفٌه  .11  .أعِط زوجتك قسط 

 .لم تكن مخالفة للشرع ؤٌسر الحلول ماٌّسر على أهل بٌتك ..وأقبل ب: اللطف واللٌن .12

 .السبلح الذي ٌشرح الصدر وٌذهب الكدر وٌؤتً بالفرج: ابتسم  .13

وأعلن ، وال تكن عونا  للشٌطان علٌها، قل لها أحبك ،امؤل قلب زوجتك بك وحدك: أخبرها بحبك .14

 .فاهلل ٌؤجرك بإدخال السرورعلى قلبها فهً أقرب الناس الٌك..حبها

 .، بل قدم الِعشرة والخٌر والمعروؾطاء وتقلب الحقائق وال تسٌئ الظنصٌد األختت ال: أحسن الظن .15

 .تتكبر حٌنما تخطئ واعترؾ بخطئك وال تحاول التبرٌرال بؤن : اإلعتذار .16

 . ال تلمها على أخطاء ٌمكن أن تقع فٌها أنت: العفو والصفح .17



 

 
 
 

 .. واأللفة حبال مبعث(، هً من بواعث البهجة فً النفوس )تهادوا تحابوا: الهدٌة .18

 .إحسانك إلٌهم من شٌم المرإة والشهامة وحسن الخلقو.. من أجل عٌن تكرم ألؾ عٌن: أكرم اهلها .19

 . اصبر على زوجتك .. فقد صبر ٓمن هو خٌر منك على من هً خٌر من زوجتك: الصبر .20

 للتعامل مع الزوج ةنصٌح 25المبحث الرابع: 

العمة الطٌبة ..الرإوم ..أٌتها اإلبنة الباّرة ..أٌتها الخالة العزٌزة  أٌتها الزوجة الحنون ..أٌتها األٌم ..أٌتها

أهبل  بكن ومرحبا  بقرار التؽٌر وعهدي بكن أنكن لن تخذلننً بعد قراءة هذه ... ..أٌتها الجدات العزٌزات

ا   ... وإن كان زوجك ال ٌستحق فؤنت تستحقٌن األجر.. الوصاٌا بل ستطبقنها هلل أوال  وأخٌر 

ٌقول ابن الجوزي : )ٌنبؽً للمرأة أن تصبر على زوجها كما  ...وصٌة جامعة مانعة: ً له أ مةكون .1

 .احتسبت وصبرت كان لها األجر العظٌمإن (،  ٌصبر المملوك

أما المرأة ؛  ، تخطٌطأرقام، تحلٌبلت، ترتٌب، قرارات، الرجل ٌستخدم الجانب األٌسر من مخه  .2

 افبل ترهقً مخه كثٌر  ( ، الذوق التناسق، ،اإلبداع ،األبعاد الخٌال، فتستخدم الجانب األٌمن )العاطفه،

 هل فهمِت قصدي؟؟. ستعمال الجانب األٌمنإبطلبك منه 

 .حجم الحواراتلٌست دعوة للسكوت بل دعوة لضبط  هذة :الرجال ال ٌحبون المرأة الثرثارة .3

 .تكفٌه النظرة العامةبالتفاصٌل  اال تشؽلٌه كثٌر  : لى الصورة بشكل كاملإالرجل ٌنظر  .4

كثر حتى ٌجمع عواطفه لً وقت أإفالرجل ٌحتاج .. ال تبالؽً فً طلبها: كلمات الحب مهمة للزوجة .5

 .فاصبري علٌه ثم ٌخرجها..

بر عن عواطفه بالعمل ولٌس فالرجل ٌع.. عن حبه ا وتعبٌر  اعتبرٌه بدٌبل   :قدري فعل الرجل  .6

 م.بالكبل

 .فسٌضمن هذا لك انتهاء المشكلة بهدوء االمشاكل منخفض   كلما كان صوتك فً :صوتك ثم صوتك .7

 اتكاملٌة فالحٌاة لٌست حرب   ةاعتبرٌها عبلق: ال تعتبري العالقة بٌنك وبٌن زوجك عالقة تفاضل .8

 (.اٌكن شعارك مع زوجك..) فلنكسب مع  ول

قد  مع علمً أنك امشاكل وعدم التمادي استجٌبً فور  فً ال: حٌنما ٌطلب منك الزوج السكوت .9

 . تكونً مظلومة ..ولكن هذا أكرم فؤحفظً كرامتك

لزوجك وستجدٌن كل الخٌر واعلمً أن أقرب طرٌق لقلب زوجك لٌس  اإكرام  : أكرمً أهله .10

 .ّجدة تحتاج للعناٌة والرعاٌة اوستكونٌن ؼد   ،اهله واعلمً أن األٌام قرٌبة جد  وإنما أ..بطنه

 .ألن هذا ٌفتك بقلبه وٌوؼر صدره منكِ  اتمام  بل أؼلقٌها : ال تقلبً صفحات الماضً السٌئة .11

 .وذكرٌه بفضله علٌِك فمع الشكر الزٌادة: اشكرٌه كثٌرا   .12

 . سبب سعادتك وسعادته بالدنٌا واآلخرة: الطاعة المطلقة للزوج .13

 افاحفظً بصره من أن ٌرى منك قبٌح  .. ال ٌرى منك إال الجمٌل: ال تطلعً زوجك على مساوئك .14

 . وأخفً عنه لوازم حٌضك وجنبٌه رإٌة عٌبكح، ٌب رٌأط الوال ٌشم منك إ

وإن .. ، فهو أهلهنك تستحقٌن فإن كان من أهل الفضلبل ألال تعاملٌه ألنه ٌستحق، : قابلً هللا ببره .15

 .. ، وحسن عشرتك لهساقه هللا الٌك لٌؤجرك على صبرككان رجل سوء فقد 

 



 

 
 
 

 قررت أن أؼٌر حٌاتًتلخٌص كتاب 
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 للتعامل مع األبنـــاء نصٌحة 15الخامس:  المبحث

وقد جددت النٌة، على أن أربً .. ومعاملتً لهم.. قررت تؽٌر طرٌقة تربٌة أبنائً.. أن أؼٌر حٌاتً قررت

 .. فً عزها ومجدها اوٌكونوا سبب  .. أبنائً لٌنفعوا أنفسهم وأمتهم

 .. ، على أمر واحدٌجمع علماء النفس

ا األمر ونحبس ألسنتنا عن قول فلننتبه لهذ.. فً تكوٌن شخصٌة الطفل و أهمٌة السنوات األولى من العمروه

 .. ل() قم فؤنت رج قل له:(، هبلأفبدال  من قولك لطفلك : )قم ٌا .. ماال ٌلٌق

ا .1 من ٌحرم الحب فً  الطفل الذي ٌفقد الحب ، لن ٌمنحه لؽٌره .ال تضٌعنً صؽٌرا  فؤضٌعك كبٌر 

نً لن أحبك إذا فعلت : )إنال تقـــل.. المهد ،ٌخرج إلى المجتمع بشخصٌة حقودة رافضة للمجتمع

 .(إن فعلت كذا ستإذي نفسك): بل خٌر لك أن تقول له( كذا

قد .. الطفل الذي ال ٌعطى مصروفا  أو ٌعطى مصروف ا أقل من متطلباته:  الوسطٌة فً المصروؾ .2

 .والظهور أمام أقرانه بالمظهر البلئق..  لتلبٌة رؼباته ٌلجؤ إلى أسالٌب ؼٌر مشروعة

ٌجب أألّ ٌستجٌب الوالدان لكل رؼبات األبناء، وخاصة إن حملت .. من البكاء ال ٌموت الطفل أبدا   .3

بل نهمل .. ٌجب أأل نستجٌب كثٌرا  لصراخ األطفال.. قٌمة سٌئة، كؤن ٌبكً ألخذ شًء لٌس له

 .. الطلب الذي ٌؤتً عن طرٌق الصراخ

ال ٌحترم ملكٌة ،سٌجعله ببل شك عدم احترام ملكٌة الطفل الخاصة، شخصٌة الطفل المستقلة .4

 .. اآلخرٌن

، أما إن كان دون ذلك، ة ٌدرك ما هو حق له وما لٌس لهالطفل بعد الخامس هل ٌسرق طفلك!؟ .5

 .. فنكتفً بتنبٌهه إذا اعتدى على ملكٌة ؼٌره

فبل تتهمه وتقل له )ٌا .. الطفل قد ٌلجؤ للكذب بدون عمد أو سابق معرفة بالكذب !هل ٌكذب طفلك ؟ .6

 .له الخطؤ كذاب ( بل بٌـّن

 تحتل الصداقة فً حٌاة المراهق درجة كبٌرة فهو ٌشعر معهم باألمان.. أبً هذا صدٌقً .7

ا..  .. ومشكبلتهم واحدة ولذالك هم أقدر على فهم بعضهم بعض 

وتجنب ... اعتمد أسلوب التوجٌه !كٌؾ ٌتعامل اآلباء مع األطفال إذا تعرفوا على أصدقاء سوء ؟؟ .8

وأنهم قادرون على معرفة الخطؤ .. نب العقل فٌهم من منطلق المصلحةخاطب جا... األمر والنهً

 .. من الصواب بمفردهم

ا: مبدأ العقاب .9  .ونتائجه افضل..مبدأ العقاب إن وضع بالتوازي مع مبدأ الثواب ٌكون تؤثٌره أكٌد 
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 القارب المفقود

 ٌه.كلنا مررنا بمواقؾ تؽٌٌرنا فٌها، فمنا من ٌتؽٌٌر ألٌام ثم ٌنكص على عقب

 :ألحد أصدقائً تسؤحكً قصة حقٌقة حدث

مكتب حرس اعتاد صدٌقً على الصٌد والؽوص مع صدٌقٌن له، وذات مرة وكالعادة سجلوا حضورهم فً 

الحدود فً أبحر "مدٌنة ساحلٌة قرٌبة من جدة" واتجهوا فً البحر بالقارب ؼرب جدة وثبتوه بمرساتٌن، 

ا، ف  ٌ انقطعت إحدى المراسً، وابتعد القارب عنهم، وبدون تفكٌر اتجه ونزل ثبلثتهم للؽوص، كان الموج قو

صدٌقً إلى القارب البعٌد، وبعد سباحة ساعة أدرك أنه لن ٌصل إلى القارب فهو ٌبتعد بسرعة، فتسرب 

 الٌؤس إلى قلبه، فاخذ ٌناجً هللا أن "ال إله إال أنت سبحانك إنً كنت من الظالمٌن".

 ؤ وصلى فً خشوع، ثم تساءل عن صدٌقٌه، ٌا ترى ما حالهم؟وتذكر أنه لم ٌصل العصر فتوض

ومر اللٌل وهو ٌصارع األمواج وكله أمل ورجاء هلل أن ٌنجٌه، وفً الصباح وجد قارب صؽً، فنادى على 

 الصٌاد، ولكنه لم ٌسمعه.

 ساعات أخرى اقترب من الشاطئ ولكن خارت قواه، وسمع مروحٌة تحلق فً السماء كانت تبحث 10وبعد 

عنه، ولكن لم ٌعثروا علٌه، وانقضت لٌلة اخرى وهو فً عرض البحر، فاستسلم لوسواس الشٌطان 

وللموت، وفجؤة وسط تخٌبلته رأى أربع دالفٌن فاقترب منهم واستراح على أحدهم وتذكر اآلٌة الكرٌمة:

 

ش، ولعجبه لم ثم اقترب منه قرش، فارتفع هرمون األدرنالٌن فً دمائه مما شجعه على الهرب من القر

 ٌهاجمه بل أخذ ٌحوم حوله لساعات، ثم فً الصباح جاءت المروحٌة وانتشلته.

ا على صبلة الفجر، وسخر حٌاته للدعوة إلى هللا.  اختلفت حٌاته بعد هذه الحادثة فؤصبح محافظ 
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 لحظة من فضلك

 :بعد أن أنتهٌنا من الكتاب ٌبقى السإالٌن الذٌن بدأنا بهما الكتاب

 لماذا قررت قراءة الكتاب؟

 ماذا تتوقع بعد قراءتك للكتاب؟

ولم ٌبق سوى أن تحول القول إلى العمل، فما أحوج األمة لك ولِك، لنرفع راٌات التوحٌد ونقود األمة للعزٌز 

 الحمٌد.

 الخاتمة

 أٌها الناس من أردتم التؽٌٌر، هل سننفذ ما تعلمناه ونطبقه؟

وان أن ٌتحدث العالم عن أمة محمد، وٌدرك العالم أجمع أن محمد ما مات وخلؾ ال عذر لنا اآلن، فقد آن األ

 بنات، بل رجال ونساء ٌحملون راٌة اإلسبلم، وأن كل واحٍد منا ٌحمل هم دٌنه وأمته فً قلبه إلً الممات.

 متى ستبدأ؟ ؼدا ؟

 ال متؤخر جدا ، ابدأ الٌوم بل اآلن واستعن باهلل.

وى أن أردد قول هللا تعالى على لسان نبٌه شعٌب: "إِْن أُِرٌُد إاِله اإْلِْصبَلَح َما وفً النهاٌة ال ٌسعنً س

ِه أُنٌُِب" } ٌْ ْلُت َوإِلَ ِه َتَوكه ٌْ ِ   َعلَ  سورةهود{  88اْسَتَطْعُت   َوَما َتْوِفٌِقً إاِله ِباهلله

 ن الشٌطان.هذا وما كان توفٌقً إال باهلل وما كان من خلل أو خطؤ أو نسٌان فمنً وم

 وصلى هللا وسلم على نبٌنا محمد وعلى آلِه وصحبِه أجمعٌن. 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.
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 شارك بالتلخٌص

 آٌة هللا مكً

 أسماء عبد الرحمن

 أمانً الشٌخ

 أمٌمة السٌلً

 إٌمان األنصاري

 بثٌنة عبد هللا

 دعاء الحوفً

 دعاء فتحً

لٌمة محمدس  

 شٌماء الخطٌب

 عزة محمد سودان

 فاتن الزهرانً

 لبنى الشرٌف

 نوف الغامدي


