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المقدمة


احلمد هلل رب العاملني محد ًا كثري ًا ،وأتم الصالة والسالم عىل

املبعوث رمحة للعاملني أيب القاسم حممد وعىل اله الطيبني الطاهرين
واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني

كل شخص يف هذه املعمورة حياول ان يكون مميز ًا أو خمتلف ًا

عن بقية األفراد يف أشياء كثرية وموافق ًا هلم يف أشياء أخرى ،فالكثري

يكون شخصية فريدة من نوعها أو شخصية ناجحة ،وهو
يسعى أن ِّ
هدف يسعى اجلميع لتحصيله ألن اهلل تعاىل أودع يف اإلنسان طاقات

كبرية جد ًا ومواهب كثرية ،اضافة اىل الكنز الثمني «العقل» ،فيجد

اإلنسان أمهية واضحة يف بناء شخصيته وخصوص ًا وهو يعيش يف

جمتمع برشي ،فيحصل التنافس والتسابق بني بني البرش كل واحد
منهم تبع ًا لغايته وهدفه.

وكيف ما يكون الكالم فإن بناء شخصية الفرد رضورية
بناء ال�شخ�صية بني احلقيقة والوهم
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ومهمة جد ًا وقد نادى مجيع العقالء اضافة اىل الديانات والفلسفات
هبذا االمر ،فال يوجد احد يكره نفسه ويكره وجوده ،الكل حيب

شخصيته وحيب نفسه ووجوده ،وحيب ان يبني شخصيته ،يكتشف

سلبياهتا فيتجنبها ،ويعالج مشاكلها ،فيسعى لتقدمها وبالتايل تقدم
املجتمع و يعني ذلك تقدم البلد واحلياة ،هذا اذا سعى كل فرد

لذلك.

ونحن نرى ان األشخاص تتفاوت فيهم رغبة التغيري والبناء تبع ًا

الستعداداهتم وامكاناهتم وكذلك ثقافتهم ووعيهم ،وهذه املسألة

حاجة ملحة ورضورية وقد عاجلت الديانات واملؤسسات واعطت
الربامج والتعليامت والنصائح يف سلك طريق التقدم والبناء ،وخري

شاهد اليوم هو وجود املؤسسات التعليمية والتنموية التي تسعى

حلل مشكلة اإلنسان وتعامله مع ذاته يف ظل هذه االوضاع التي
يعيشها العامل من التقدم واالزده��ار اىل جنب املخاطر والدمار،
وقد سعى الكثري من الباحثني االجتامعيني والنفسانيني ان يشكلوا

ورشة هدفها حل املشاكل واعطاء احللول الناجعة كي يسري االفراد
السري الصحيح يف مشواره الطويل يف هذه احلياة املليئة باملفاجآت
واالخطار ،ومل نغفل ان اجلانب الديني كان له الدور االكرب حلث

الفرد وشحنه لبناء شخصيته ،وال نبالغ اذا قلنا ان اإلسالم هو أكرب
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مؤسسة تعليمية وتنموية هتتم يف بناء افرادها بنا ًء صحيح ًا قوي ًام ،ألن
اإلسالم ال هيتم باملاديات فقط ،بل غايته اسمى من ذلك ،فرييد من
الفرد ان يعطي اإلنسانية حقها ،عكس الكثري من منظامت التنمية
التي تركز عىل جوانب زائلة يف حياة اإلنسان تاركة ورائها فوائد
ومعلومات ومقومات كثرية جد ًا ،فتجد الكثري من املصنفات تركز
عىل ادارة الوقت والقيادة والتنظيم واخلرائط والشبكات واملهارات
والقراءات املتعددة وسبل التقدم والتطور اىل غريها من العناوين

الكثرية ،لكن االعم االغلب هيمل بناء روحية اإلنسان وشخصيته

احلقيقية التي ختتفي عن عامل املاديات وتتجاوزها ،بل حتى مثل
هذه املصنفات تفتقر للمعاجلات االخالقية ،فبقدر تركيزنا عىل

تطوير مهارة األشخاص وتنميتهم نحتاج اىل جعله يتفكر ويتأمل
يف حتسني احلالة العامة الروحية املتعلقة بالبغض والكره واحلب
واالنتقام والتسلط والظلم وغريها الكثري ،الن الكثري من الناس

قد يتعلم كيف يصنع السالح والكثري يعرف كيف يرمي بالسالح
وكيف يدمر ،لكن الكثري ال يعرف كيف يبني ما هتدّ م ويصلح ما

تع ّطل ،فالركيزة االساسية يف بناء الشخصية هي تقوية اجلانب
االيامين والفكري واإلنساين واخللقي وبعدها ننطلق للبناء املادي
واملهاري والعضيل ،وبسبب عدم االهتامم هبذا البعد املهم يف حياة
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اإلنسان وغريه من االسباب ظهرت الكثري من املفاهيم اخلاطئة

لدى بعض االفراد استخدموها كأدوات لبناء شخصياهتم تاركني
ورائهم االدوات والسبل احلقيقية يف بناء الذات والشخصية ،وقد

عالج البحث املاثل بني يديك هذه املشكلة فدخل يف تفاصيلها
من دون اجياز خمل وال اطناب ممل ،وهو ديدن شعبة الدراسات
والنرشات التابعة لقسم الشؤون الفكرية يف العتبة العباسية املقدسة
ضمن سلسلة اصدرات تعنى بثقافة الفرد املؤمن.
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الشخصية
ال حياسب اإلنسان عىل شخصية غريه فان

العقالء من الناس يوجهون العتاب واللوم

عىل نفس امل�سيء بشكل ع��ام اال يف بعض
القضايا اجلانبية ،لذلك من املهم ج��د ًا ان

نسعى ملعرفة الشخصية وذات اإلنسان وما
هي النقاط االجيابية التي تتدخل يف بناء
الشخصية وتعطيها بريقها الصحيح باملقابل
نتعرف عىل النقاط السلبية التي نتصور اهنا

تعطي بعد ًا مجي ً
ال وبراق ًا ويف واقع االمر ما هي
اال خدعة.

13

ال نستطيع ان نجد تعريف ًا واضح ًا للشخصية ألهنا واضحة

وال حتتاج اىل تعريف وقد يكون هلا عدة تعريفات الغرض منها
التوضيح ال أكثر ،يقول الدكتور أمحد عزت راجح :نستطيع ان

نعرف الشخصية بأهنا مجلة الصفات اجلسمية والعقلية واملزاجية
واالجتامعية واخللقية التي متيز الشخص عن غريه متييز ًا واضح ًا(((.

وليس غرضنا بحث التعريف بقدر ما هيمنا فهم الشخصية،

فالذي يمكن ان نصل اليه ان الشخصية هي ابعاد اإلنسان الطبيعي

الذي يتمتع بصفات عديدة ،بغض النظر عن بقية اجلوانب االخرى،

اي اإلنسان العاقل السوي الذي يعيش يف وسط املجتمع ،الذي

جتتمع فيه صفات متعددة بعضها يشرتك هبا مع الناس واالخرى
تكون خاصة به ال يشرتك معه أحد فيها ،فلكل شخص رغبات

وميول وأهداف وغايات ختتلف عن بقية األشخاص اآلخرين تبع ًا
للتفكري والبيئة والبعد الثقايف ،وما يمتلكه الشخص من مؤهالت
جسدية وعقلية ،واالهم يف بناء الشخصية االبعاد النظرية وترمجتها

عملي ًا فقد ترى شخص ًا حيمل فكر ًا علمي ًا نظري ًا يفوق الكثريين لكنه
عند التطبيق والعمل ال يستخدم كل هذه االفكار العلمية النظرية

فهو قد يكون حام ً
ال ألفضل الشهادات العلمية لكنه ال يملك اي
((( أصول علم النفس :الدكتور أمحد عزت راجح ،دار املنابر بالقاهرة
مرص ،ص..457
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انتاج يكون دلي ً
ال عىل شهادته وتفوقه يف حياته العلمية ،فاحلديث

عن الشخصية ع��امل واس��ع ألن��ك تتحدث عن اإلن��س��ان أعظم
خملوقات اهلل تعاىل ،فقد كتب عن اإلنسان اليشء الكثري من ناحية

بنائه اجلسدي واعضائه وتركيبها وهذا ما اختص به علم الطب،
وعن طريقة تفكريه ومزاجه وحاالته وانفعاالته ورغباته ،وهذا

ما اختص به علم النفس ،وعن عالقاته العامة وعمله كفرد داخل
املجتمع ،وهذا ما اختص به علم االجتامع ،وعن سلوكه وترصفاته

ومعامالته ،وهذا ما اختص به علم االخالق والرتبية ،وال تزال
املؤسسات العلمية والرتبوية هتتم بشؤون اإلنسان ومتطلباته
ويسعون جاهدين حلل مشاكل اإلنسانية كام اهنم يقيمون الدراسات
والتحليالت والتجارب هبدف تكميل وتطوير الشخصية اإلنسانية،

وال ننسى مؤسسات التنمية البرشية ومدربيها كيف بذلوا جهود ًا

كبرية يف بناء الشخصية ،ويسعون دائ ًام من خالل كتبهم ونشاطاهتم
املتعددة ان جيعلوا من اإلنسان طاقة وأداة ناجحة لبناء األرض
وإكامل مسرية احلياة عىل أتم وجه ،وقد سعت الديانات االهلية

بام فيها اإلسالمية خصوص ًا فبذلت اجلهد الكبري باالهتامم الشديد

بالفرد واإلنسان فكانت دعوهتا الشهرية ،تنادي بالرقي والتقدم

لإلنسان بالعلم والعلم واجلد واالجتهاد بحيث ال تكتفي باملسلم
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املعتقد بالدين فقط وال الشكليات والزخارف واالطار العام بل

تدعوا اىل ترمجة ذلك عملي ًا فتظهر آثار املتقي يف أفعاله فيحجبه
دينه عن الرسقة والغش وحيجبه عن ارتكاب اجلرائم البشعة،
ويتقي اهلل يف األعراض واألنفس وعدم إراقة الدماء ،وان يكون

رحي ًام لطيف ًا مع الناس ،صادق ًا يف القول ،خملص ًا يف العمل فذلك هو
اإلنسان الناجح وتلك هي الشخصية الرائعة التي يفخر هبا اإلسالم

احلنيف ،فنرى النصوص الدينية أهتمت كثري ًا يف شخصية اإلنسان
وهتذيبها وتكميلها وهنالك من الشواهد والنصوص اليشء الكثري

يف هذا املجال ولعلنا نجد ذلك يتضح جلي ًا يف النص اآليت املروي
عن االمام الصادق« :من استوى يوماه فهو مغبون ،ومن كان

آخر يوميه رشمها فهو ملعون ،ومن مل يعرف الزيادة يف نفسه كان
إىل النقصان أقرب ،ومن كان إىل النقصان أقرب فاملوت خري له من

احلياة»(((.

فهكذا االيامن يدعوا اإلنسان دائ ًام للتقدم نحو االفضل عىل

مستويات عديدة وهذا ما حفلت به النصوص الدينية فلن جتد

أفضل من هذا النصح واالرشاد يف كتب التنمية والرتبية وهذا ما
يدل عىل عظمة رجال هذا الدين ،فمن يطالع بدقة تلك النصوص

((( االمايل :الشيخ الصدوق ،ط1417 ،1هـ ،نرش مركز الطباعة والنرش
يف مؤسسة البعثة ،ص.766
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ويراجعها ويتأمل هبا يستطيع ان يؤسس مرشوع ًا تربوي ًا رائع ًا

وناجح ًا ،فهذا النص الظاهر أمامنا يؤسس لشخصية ايامنية عالية
ال تعرف التوقف وال االضمحالل تنمو وتزداد بشكل مستمر يف
دوامة االبداع والتمييز ،فعبارة «من استوى يوماه فهو مغبون» ،خري

شاهد هلذا املقصد ،فالنص يريد ان هذا اليوم من االبداع والتفوق
والتميز ينبغي ان ال يشبه االمس ،بل يكون أفضل منه وكل يوم

هكذا ،فلو كان هذا املنهج هو املعمول به يف حياتنا لوجدنا انفسنا
خالل سنوات قليلة قد تقدمنا واصبحنا من االمم التي حيسب هلا
احلساب وألصبح العامل حيتاج الينا قبل ان نحتاج اليهم يف حياتنا
املادية بل الكثري من شبابنا عزف عن نصوصه وراح يقرأ ما كتبه

علامء الغرب وغريهم آم ً
ال منهم ان يسدوا ذلك الفراغ الذي يعيشه
وتلك السطحية التي يعاين منها وتلك الثقافة البسيطة التي يسعى

لتطويرها ،وبحسب تتبعي اقول من أراد ان تكون له شخصية
مرموقة يف املجتمع وإنسان ناجح يف حياته ،عليه ان يأخذ الربنامج
والتعليامت من روح الرشيعة ،وان مل يستطع فعليه ان يذهب ملن هو

أدرى بام فيها ،فإهنا مضمونة وعاقبتها حممودة ،فبناء الشخصية امر

يف غاية االمهية ،فبها يتحدد مستقبل الشخص وما يريد ان يصل اليه.
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تكامل الشخصية
خلق اهلل اإلنسان وام��ده بالقوة وطلب منه

ان يعمل وينتج وجيد وجيتهد ،وقد جعل له

النهار معاش ًا والليل سبات ًا ،وهذا هو قانون
احلياة ،كذلك الشخصية هلا قوانني يستطيع

كل شخص منا ان يسري وفق تلك القوانني
ويصل بشخصيته اىل الدرجة التي ارادها اهلل

سبحانه منا نحن البرش.
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يعترب علامء النفس ان شخصية اإلنسان تنمو وتتدرج كام

يتدرج اجلنني ابتدا ًء من أيامه االوىل اىل مرحلة الطفولة ثم ما
بعد الطفولة من شباب وتقدم يف السن حتى مرحلة الشيخوخة،

فعندهم ان شخصية اإلنسان تتكون من عوامل بيولوجية وعوامل
بيئية وأخرى اجتامعية فتجتمع هذه العوامل كلها يف سبيل خلق

شخصية الفرد ،ويتفق اجلميع من علامء النفس واالجتامع والدين

عىل ان البيئة واملجتمع هلام الدور الكبري يف صقل شخصية اإلنسان
واخراجها بشكل يتكيف مع تلك البيئة وهذا هو الواقع املشهود
وامللموس ،فمث ً
ال يف املجتمع العراقي عادات وتقاليد كثرية ،وقد

ختتلف من مكان آلخر فلربام جتد ان هنالك عادات وتقاليد يف قرية

ختتلف عن االخرى ،وليس كل العادات والتقاليد دائ ًام ما تكون
مقبولة بل هنالك من التقاليد غري مقبولة اما من جهة الدين والرشع
او من جهة العقل ،وقد تكون مثل هذه التقاليد بني افراد العشرية
الواحدة فلهم عاداهتم اخلاصة هبم ،ومن هنا فان البيئة تلعب الدور

ذاته يف بناء الشخصية اإلنسانية ،فيصبح اإلنسان يف هذه الدنيا

وهو حماط بمجموعة من املؤثرات تتدخل كلها يف صقل شخصيته
وصبها يف قالب معني ومهام أراد فانه ال خيرج عن هذا االمر اال
ببعض السلوكيات واالفكار ،لكن ثمة يشء مهم يف بناء شخصية
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اإلنسان اال وهو البناء الفكري والثقايف والتعليمي لإلنسان ،وقد
جعل الكثري من العلامء هذا البعد ضمن التأثري االجتامعي ،وال هيم

االمر سواء ُجعل حتت املؤثر االجتامعي ام ال فان تأثريه واضح،

ولكن ثمة سؤال خيطر يف الذهن ،هل بمقدور اإلنسان ان يبني

شخصيته كام حيلوا له؟ وهذا السؤال هو حمور املوضوع هل يستطيع
اإلنسان مع كل هذه املؤثرات ان يبني شخصيته وفق االطار الذي

هو يريده؟.

اذا وضعنا هذا السؤال عىل الطاوالت املتعددة منها طاولة علم

النفس واالجتامع والتنمية والدين والفلسفة وغريها ،فسنجد ان

االجوبة تأيت متنوعة ،واظن ان االعم االغلب من هذا الطاوالت

جتيب بنعم ،اي ان اإلنسان قادر عىل ان ينبي شخصيته وفق ما هو
يريد رغم املؤثرات الكثرية ،وهذه االجابة موافقة لروح الرشيعة
والدين فقد فطر اهلل اإلنسان عىل اخلري وهداه النجدين فإما شاكر ًا

واما كفور ًا ،وجعل مصريه بيده ،واملنظومة الدينية مبتنية عىل أن

اإلنسان غري جمبور يف افعاله بل له القدرة عىل االختيار ،فال هيمل
اإلنسان نفسه بحجج واهية ال يقبلها الدين وال العقل ،ففي هذا

الكون الواسع املتشكل من جماميع متعددة االشكال والديانات
وااللوان واالعراق نجد هنالك افراد ًا مؤمنني وناجحني وهنالك

 22بناء ال�شخ�صية بني احلقيقة والوهم

افراد ًا فاشلني ،فهل املؤثرات هي وحدها من فعلت ذلك؟
اجلواب كال ،الن هنالك عدة عوامل أمهها عزيمة اإلنسان

نفسه عىل ان يكون ناجح ًا ومبدع ًا ،والتاريخ مشحون وميلء
بقصص املاضني كيف نجحوا يف حياهتم وختطوا العقبات وبذلوا
كل طاقتهم وجهدهم يف سبيل هدفهم ،طبع ًا كل واحد منهم حسب

هدفه وما حيمله من فكر جتاه الكون واملجتمع.

بعد ان عرفنا جواب السؤال املتقدم ،نطرح سؤالً آخر تابع اىل

ذلك السؤال :كيف يبني اإلنسان شخصيته؟ أو ما السبيل اىل أن

جيعل اإلنسان من شخصيته شخصية مرموقة او متزنة او كاملة؟
اجلواب :ان هذا البحث هو من سيجيبنا عىل تساؤلنا هذا ،فهنالك
أدوات عديدة جيب ان نحصل عليها حتى تتكامل شخصيتنا،

وكذلك نعرف االدوات السلبية التي يتوهم الكثري اهنا تبني له

شخصية ناجحة ،فهي بالعكس متام ًا تبني له شخصية لكنها فاشلة

متام ًا.
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اول الطريق «الحب»
هو ذلك اجلرس الذي يربط اإلنسان بام يريد ان
يفعله وينتجه ،ختيل أنك تريد ان جتلب حاجة

ما وس��ط البحر وال متلك سفينة او قارب

لرتكب فيه وحتصل عىل حاجتك! نستطيع ان
نقول انك أشبه باليائس ،او ختيل انك تصيل

هلل سبحانه وتعاىل ولكن عالقتك به ضعيفة
فهل يف تلك الصالة لذة ؟ ،اعاملنا افعالنا
حتتاج اىل «احلب» فهو الكلمة الرسية جلميع

مفاصل احلياة.

25

ليس بمقدور اي شخص ان يفعل شيئ ًا مكره ًا عليه وينجح فيه

نجاح ًا باهر ًا ،وهذه قاعدة مهمة يف احلياة ،فال جترب نفسك عىل يشء
ال تريده وال ترغب به  -ما عدا وسوسة الشيطان يف االعامل العبادية
فال جتعل نفسك تتحكم بك يف هذا املجال -الن اإلنسان اذا اجرب
عىل عمل ما فال ننتظر منه االبداع والرقي واحيان ًا يكون جمرب ًا بسبب

العيش والفقر الشديد ،فنجد عامل البناء من عمر الشباب اىل هناية

عمره ال يتقن الفن بشكل دقيق فيبقى عام ً
ال اال النادر منهم يصبح
ماهر يف البناء ،السبب ليس يف العامل فقط وانام اجربته احلياة ان
يكون عام ً
ال للبناء او غريه ،فهو مل تكن له رغبة هلذا العمل اطالق ًا

وإنام مرارة العيش هي من دفعته هلذا العمل ،بينام لو وجدنا ان
شخص ًا حيب العمل حب ًا كثري ًا فسنراه يف سنوات قليلة يصبح استاذ ًا
يف صنعته وعمله ،اذ احلب العامل الرئيس يف نجاح اإلنسان يف مجيع

اعامله بل يف جممل حياته ،واول طريق نسلكه للوصول اىل النجاح
هو احلب ،قب ً
ال عندما كنا يف الدراسة فإن ميلنا وحبنا ملادة معينة

جعلنا اكثر تفوق ًا من غريها من املواد الدراسية! وهذا اليشء ال
خالف عليه ،اتذكر شخص ًا كان معدله يف االعدادية  %62وعندما

دخل يف احدى الكليات اإلسالمية كان معدله النهائي  ،%95فلك

أن تتصورالفرق بني معدل االعدادية واجلامعة! وهذا اليشء ما كان
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ذلك إلاّ بسبب الرغبة واحلب للدراسة التي هو فيها ،وأكثر الناجحني

يف اعامهلم ومهنهم نجدهم يمتازون بقلب ميلء بحب ذلك العمل
وتلك املهنة التي يامرسوهنا ،جرب أنت بنفسك احلب مع اوالدك
مع اقربائك مع جريانك مع كل من حييط بك جتد ثمرته ونتيجته

الرائعة التي تسعدك وترس هبا نفسك ،وللحب غايات واهداف منها
احلسن ومنها غري ذلك ،لكن بشكل عام هو طاقة كامنة يف اإلنسان

وشعور معنوي جتاه كل يشء يف حياتك ،وكل شخص حيدد كمية
احلب التي يعطيها لعمله وجمتمعه ووطنه ،فأسمى غايات احلب
ما كان هلل تعاىل فيكون هو املقصود به ال غري ،فالتاريخ حيمل بني

طياته الكثري من العرب والقصص التي تنفعنا يف حياتنا وجتسد لنا
الكثري من املفاهيم التي نتصورها يف عقولنا لكن مل نر أمهيتها يف

واقعنا ،فمث ً
ال لو رجعنا اىل املسلمني يف ذلك الزمان وكيف واجهوا

الفتن واملصائب ،نجد أن اكثر من حتمل هول الفتن واملصائب هو
النبي االعظم وأهل بيته وعدد ًا من الصحابة االخيار كسلامن
املحمدي وابو ذر الغفاري وعامر بن يارس وغريهم ،فكم حتملوا

وجترعوا من الغصات يف سبيل بقاء بيضة اإلسالم وعزها ،فام كان
ذلك إلاّ بفضل حبهم لدينهم وتفانيهم من أجله ألهنم وجدوا فيه
حياهتم وانفسهم ،فمن ذاق طعم احلياة ال يرغب باملامت ،وماأتينا
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بمثل هذه الشواهد التارخيية إلاّ لنعرف ان امثال هذه الشواهد كانت
حتمل اسمى غايات احلب واهدافه ،فاحلب عنرص مشرتك يدخل يف

كل مفصل من مفاصل احلياة اإلنسانية ،فال إنسانية دون احلب وال
شخصية دون احلب ،اول ما تفكر به لبناء شخصيتك هو ان تكون
إنسان ًا حمب ًا للجميع عدا ما خرج بالدليل فانت ال حتب من يكرهك

فكيف ترىض لآلخرين بام مل ترضه لنفسك ،قد جتد من يقول لك:
احلب ثمني فال يستحقه اىل من كان اه ً
ال له ،نعم كالمه صحيح لكن

نحن لدينا رؤية ختتلف عن الكثري من الشعوب ،فثقافتنا اإلسالمية
ختتلف عن كل الثقافات يف بعض املفاهيم ضيق ًا واتساع ًا ،فاإلنسان

فيها حيب اجلميع فينتظر الثواب من اهلل ال من الناس وان كان هو

حيصل عىل املدح والثناء اال ان الغاية أعظم من ذلك ،واما احلب يف
الثقافات االخرى فانه منوط بالشخص نفسه وبالعمل نفسه فعندما

خيتفي الشخص خيتفي احلب معه ،وعندما تنتهي عالقتك بأرستك
ينتهي احلب بانتهاء تلك العالقة ،اعتقد انه قد عرفنا أمهية احلب يف
احلياة وكيف يصبح هو العامل الرئيس يف نجاح شخصيتنا وبناءها.
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اهمية فهم الحياة
انت لست بحاجة اىل الف كتاب ومليون

جملة ومتابعة مئات الربامج التلفزيونية حتى

تفهم احلياة ،كال ليس االمر كذلك ،اجلس
مع نفسك فحسب ،ابدأ بالتفكري ملي ًا وقل

انني اريد ان افهم احلياة ،فهل ان احلياة تقترص
عىل هذه االشياء الزائلة ؟ سيدفعك تفكريك

ان جتد الطرق املناسبة للفهم ،فال حتاول ان
تسأل بعض الناس عن احلياة فقد يستهزىء
بك البعض ،إنام اعتمد عىل قدراتك وادواتك

واجعل بعض أهل اخلربة طريقك للمعرفة.
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ملاذا يتطلب منا ان نفهم احلياة؟ ان فهم احلياة يشء رضوري

لنا وهو يتعلق يف بناء شخصيتنا ،ألهنا ال تكرر أبد ًا ،والعمر مهام
طال فإن له حد ًا معين ًا ،فبعد أن آمنا برب حكيم عليم ،وهو الذي

خلقنا وصورنا يف أحسن خلقة فلم خيلقنا عبث ًا وال لغو ًا وانام كان

ت
﴿و َم��ا َخ َل ْق ُ
لسبب أوضحه لنا القران الكريم يف قوله تعاىلَ :
الن َْس إِ اَّل لِ َي ْع ُبدُ ِ
جِْ
ال َّن َو إْ ِ
ون﴾((( ،وجب علينا ان نفهم احلياة جيد ًا
كي تتغري سلوكياتنا ونظرتنا املستقبلية ،بينام يبقى يف حرية كبرية

من مل يفهم احلياة ،فال يعرف ما ينتظره غد ًا وكيف خيطط ملا يأتيه
يف املستقبل ،والكثري من األشخاص الذين رأيناهم قد نجحوا يف

اعامهلم ومشاريعهم ،بفضل معرفة حياهتم وما عليهم فعله ،فيعرف
كل شخص ماذا يفعل اليوم وما بعده ،والواقع ان من َف ِه َم احلياة
من البرش قليل ونادر وإلاّ لو فهموا احلياة ملا رأيت الدمار والقتل
واحل��روب والدماء التي سالت كاألهنار اجلارية منذ القدم واىل

اآلن! بل من هابيل وقابيل اىل هذه اللحظة ،منذ ذلك الوقت الذي
انقسم فيه بنو آدم اىل خطني :اخلري والرش ،فكان هابيل أمة يمثل
اخلري وقابيل أمة يمثل الرش ،فاليوم ال زلنا نسري وفق هذا املنهج

اما ان تكون مع اخلري او مع الرش ،وهذا منهج قرآين ألن اهلل
((( الذاريات.56 :
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هدى اإلنسان واعطاه القوة والقدرة غري جمرب او مكره يف ارتكاب
اخلري او ارتكاب الرش ،وهكذا من وضع امام عينيه جتارب األمم
واحلضارات وتأمل فيها جيد ًا خلرج بنتيجة مهمة عن هذه احلياة،

فالعمر قليل حتى ولو عشت مئات السنني فانت ذاهب حت ًام من
هذه الدنيا اىل عامل آخر وقد ُك ِّلفت بتحقيق عدة أشياء ،وبعدها تلبي
النداء وترحل وحيد ًا غريب ًا ليس معك إلاّ عملك ،فام قدمته اليوم
تراه غد ًا سواء كان خري ًا او رش ًا صاحل ًا او طاحل ًا ،بتعبري آخر انت

متيلء سج ً
ال كبري ًا تراه غد ًا وهو مفتوح حيث يستقبل كل يشء،
فعليك بانتقاء ما تراه مناسب ًا لذلك اليوم الرهيب ،فان السفر طويل
والزاد قليل ،فتزود من الدنيا قدر استطاعتك وجاهد يف حتصيل ما

ينبغي حتصيله وال تنتظر أحد ًا ،عليك بإصالح حالك قبل غريك،
فان املرء مسؤول عن عمله وفعله ،فخذ ما ينفعك واترك ما يرضك،
فالدنيا كبرية ومليئة باخلري والرش باحلالل واحل��رام ،خذ بحالهلا

واترك حرامها ،كل الطيبات واترك املحرمات ،هكذا نفهم احلياة

كي نكون دائ ًام عىل أتم االستعداد ملواجهة خواطرها وابتالءاهتا،
فمعرفتنا هذه يظهر أثرها يف سلوكنا واقوالنا ،فلنجعل سلوكنا

تبع ألفكارنا ومعتقداتنا وفهمنا ،كي ال نعيش النفاق الداخيل،
فتكون افكارنا وتنظرياتنا يف صوب وافعالنا واقوالنا وواقعنا يف
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صوب آخر ،وقد وضعت الكثري من اخلطط يف كيفية ادارة الوقت

كام ُقدِّ مت النصائح الكثرية ،لكن من يقرأ ومن يبرص قليل وغالب ًا
اكثر املعنيني ال هيمهم ما يراد منهم ،لكن العاقل املتعلم يرى انه من
الواجب عليه ان يكتب ويعلم ويدرس اذا كان حيتاج اىل الدراسة

حتى ولو كانوا بعدد االصابع ،فان العلم ال يقف عىل افراد وينتهي،

بل مسريته باقية ببقاء آخر نفر عىل األرض ،وهكذا يبذل االعالم
واملثقفني جهودهم يف رفع اجلهل ونرش راية العلم واملعرفة يف

ربوع املعمورة ،فصدرت الكثري من الكتب والكراريس واملقاالت
والكلامت حول ادارة الوقت وكيفية معاجلة الفراغ عند اإلنسان،

وقد رصحوا عن الوقت وامهيته كثري ًا ويف جماالت متعددة ،هنالك
كالم مجيل وجدته يف أحد الكتب اإلسالمية الرائعة حول الوقت،

يقول فيه« :الوقت ليس حمايد ًا البتة ..فهو اما معك او عليك ،فاذا

طويته بالنشاط كان معك وإلاّ كان عليك» ،ويقول« :حياتك بحر
ووقتك سفينة والقبطان ارادتك فاذا مل تتحكم يف سفينتك ابتلعتك

امواج البحر».
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كيف اتخلص من األخطاء في حياتي؟
اذا فهمت احلياة بشكل جيد وفهمت اهلدف

من بناء شخصيتك ،فانك اصبحت مستعد ًا
ألن تعالج األخطاء التي اكتشفتها يف مسريتك
الطويلة بشكل واضح ،كام انك تطمح بان

جتد حلوالً هلذه االخطاء املكتشفة ومعاجلات
جذرية ،كي تريح اعصابك منها ،فان املريض

اذا عرف ان مرض ًا ما قد انترش بجسمه مبارشة

يذهب باحث ًا عن عالج لذلك املرض.
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 .1معرفة ارضار االخطاء ..فاذا عرفت االرضار واملفاسد

التي تولدها االخطاء يصبح لديك شعور داخيل وكره نفيس ملثل

هذه املصادر التي تتسبب منها االخطاء ،فاذا كنا نجهل بعض
ارضار االفعال غري الصحيحة فإننا ال نستطيع ان نتخلص منها ما
دمنا نشعر بعدم رضرها ،وحتى لو عرفنا رضرها علينا ان نقوي
نفوسنا بالتخلص من كل خطأ وفعل قبيح فال شك ان الشخصية ال
يمكن ان نبنيها بالفشل واخلطأ والقبح ،وقد نرى عوائق متنعنا من

التخلص من اخطائنا لكن نسعى لتجاوز العوائق بالتوكل واهلمة،

فلو كانت كل عائقة متنع اإلنسان عن ممارسة احلياة والتقدم ألصبح

عاجز ًا عن فعل اي يشء ولطوى ايامه وجلس ينتظر املوت ،فإن
معرفة أرضار االخطاء بمنزلة معرفة ارضار االمراض ،فلو جاء

شخص وقال لك ان هذه األكلة تسبب لك املرض الفالين وهذا
املرض يشل اقدامك واعضاءك ،فإنك بشكل رسيع ستقطع هذا

الطعام أو اص ً
ال ال تنوي تناوله بعد ان عرفت رضره اخلطري .

 .2افعل األشياء التي تكون ضد هذه االخطاء التي ارتكبتها..

مثال :انا مبتىل بالتكرب فام أفعل حتى أختلص من هذا الفعل القبيح

واخلطأ الكبري يف حيايت؟ ابحث عن ضد التكرب وهو التواضع اقرأ
فوائده بينام اقرأ ارضار التكرب وختلص منه وسعى لتطبيق ذلك عملي ًا
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فاذا حل التواضع حمل التكرب أصبح ال جمال للتكرب يف حياتك،
وهكذا انك تستطيع ان تفعل كل ما يكون ضد الصفة التي انت
متورط هبا ،فعليك بمعرفة اضداد االفعال او الصفات او الطبائع
فانك اذا عرفت ذلك كانت عندك اشبه املعادلة اذا امتأل الكوب

بالصدق فان الكذب ال حمل له فيخرج برسعة ،وكذلك العكس اذا

امتأل بالكذب فان الصدق ال جمال له.

 .3حدد اخلطأ بشكل دقيق حتى ولو احتجت اىل اآلخرين يف

تشخيص اخلطأ ،فاالهم حياتك ومستقبلك وشخصيتك ،اجعل
مهك التخلص من اخطائك فسرتى بعد فرتة قليلة بأن اخطائك قد

ذهبت أدراج الرياح ،التحديد جيعلك يف رؤية واضحة فاألخطاء يف
احلياة ككتابة عىل دفرتك تريد ان متسحها ،فاذا مل متتلك رؤية واضحة

ألخطائك فانك ال شك ستمسح بقية املكتوب اىل جنب الكتابة
التي تريد ان تكتبها ،ولذا نجد ان األشخاص الذين يمتلكون رؤية

واضحة أكثر نجاح ًا يف معاجلة االخطاء والقضاء عليها.

 .4ارادتك وعزيمتك العامل االكرب يف القضاء عىل االخطاء

يف حياتك فالعزيمة واجلدية والتوكل هي من جتعل القوة يف نفسك

والرغبة يف القضاء عىل االخطاء ،فمن امتلك العزيمة امتلك القوة
واهليمنة يف حتقيق ما يريد ومن ال يمتلك العزيمة واملثابرة واالرادة
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فال يمكن ان يصل اىل طموحه وال حتقيق اهدافه التي خطط هلا

مسبق ًا ،فان االرادة جتعل نفسك يف دوامة الرقي والتقدم ،وعكسها

الفتور وعدم االهتامم فانه ال يبني لك أي يشء.

 .5االيامن بالقضاء عىل االخطاء ،حفز نفسك واعلمها ان

القضاء عىل االخطاء حت ًام متحقق وما هي اال فرتة ايام وتصبح
حيايت قليلة االخطاء ،فان مثل هذا االيامن يكون ذو تأثري اجيايب

اذا ماقلنا أنه أحد أهم اخلطوات للقضاء عىل االخطاء ،صحيح
ان اإلنسان معرض لالختبارات واالبتالءات لكن هذا ال يعني

التوقف عن معاجلة املشاكل واالخطاء ألن هنالك مصائب تأيت
إليك ليس لك دخل فيها كالقضاء والقدر ،ففي مثل هذه االمور

نعمل ما هو مطلوب منا ال نعرتض وال نتوقف.
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لديك حياة واحدة فال تنهي حياتك
بالفشل
النجاح والفشل من االضداد املهمة يف هذه
احلياة ألن حياتنا مركبة من ثنائية الطرح
وحرصية االختيار ،فانت امامك النجاح

وامامك الفشل وانت حر باالختيار ،امامك

اجلنة والنار ال يمكن ان تكون يوم ًا هنا ويوم ًا
هناك ،كام ال خيفى عليك ان حياتك ال تتعدد
فهي واحدة مهام طال أمدك يف هذه الدنيا إلاّ

انك ستغادرها يوم ًا ما ،وتندم عىل كل فرصة

ضيعتها.
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هذا هو الواقع فاإلنسان يعيش ملرة واحدة وال تتكرر حياته ،فكل

يوم يذهب ال يعود اليه أبد ًا ،فاذا كان عمر ُه ثالثني سنة فان كل يوم

ينتهي يقرب من أجله ،فعىل الشخص ان ينهي كل يوم بعطاء ونشاط

وعمل ،فان حياة اإلنسان ليست كلعبة رياضية خترس فيها ويكون
عندك أمل يف ان تفوز بالدور املقبل وهكذا ان خرست يف الدور املقبل

تنتظر الدور اآلخر وتبقي األمل لفريقك كي تكون له مهة عالية ألجل
الفوز ،لكن يف حياة اإلنسان وعمره ال يوجد هذا اليشء ،فيلزم عىل

كل شخص ان ينتبه اىل حياته ويكون عىل أتم االستعداد ،وكثري ًا من
األشخاص الذين رأيناهم يندمون عىل تلك االيام التي فرطوا فيها

وعندما نواسيهم ونقول هلم« :ان شاء اهلل الباقي أفضل» جييبونا بـ:

«لكن كيف تعوض تلك االيام» هنا نقف معهم ال نستطيع ان نقول
شيئ ًا الن كل شخص قد قدر اهلل له عمر ًا معين ًا وحياة حمددة ،لذا فان
أغىل ما يكون هو العمر واحلياة وقد يبذل اإلنسان كل ما لديه يف سبيل

حياته ،فالشخص الناجح يستطيع ان يستثمر وقته أفضل االستثامر
فيجعل يومه نشاط وحيوية وتقدم ،وحيسب لأليام القادمة حساب

دقيق ،فالغفلة قاتلة لإلنسان ومن أشد ما يبتىل به ابن آدم واعظم

غفلة تلك التي تكون عىل حساب حياتنا وعمرنا ،ولذلك ورد يف هنج
البالغة عن أمري املؤمنني« :اذا كنت يف إدبار واملوت يف إقبال فام
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أرسع امللتقى»((( ،فاذا كنا يف حالة غفلة عن املوت وعن العمر وعن
احلياة فال نتصور ان املوت بعيد عنا وان احلياة طويلة فال تعلم انت
يف اي ساعة يأتيك ،فكلام انقىض يوم من عمرك دنى اجلك بمقدار

هذا اليوم فتكون انت غافل عن هذا االدراك فام هي إلاّ سنوات وتتنبه
وتقول« :ما أرسع احلياة قبل ايام كنت كذا وكذا» ،هذا هو شعور وحال
من كان يف ادبار عن احلياة ،هذه احلياة الغالية وهي أعظم ملك لدينا

ال تتكرر ابد ًا فعلينا ان ال نضيعها بالرتف والتوافه ونستغل كل جزء يف
حياتنا الن الوقت ثمني جد ًا ،فال يكون اعتامدنا عىل االمل الن ذلك
يعني ضياع العمل ،فكام روي عن أمري املؤمنني« :من أطال األمل

أساء العمل»((( ،فان اإلنسان يف هذه الدنيا ال يشعر بمرور الساعات
وااليام واالشهر والسنوات ألن الغفلة دائ ًام ما يقع اإلنسان فيها ولذا

روي عن أمري املؤمنني« :أهل الدنيا كركب يسار هبم وهم نيام».

(((

((( هنج البالغة :مجع الرشيف الريض لكالم أمري املؤمنني ،رشح
الشيخ حممد عبده ،ط ،1دار الذخائر ايران ،ج،4ص.7
((( املصدر السابق :ج،4ص.10
((( املصدر السابق :ج،4ص.15
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سلوكيات ناجحة للتعامل مع اآلخرين
ما يميز اإلنسان يف اذهان الناس هو تعامله

اخلارجي معهم وما يصدر منه فعل او قول،

لذلك فانا احتاج اىل منظومة سلوكية كاملة
وط��رق كثرية للتعامل مع الناس ،فالناس
اشكال والوان واعامر خمتلفة فمنهم اإلنسان
البسيط ومنهم الفقري ومنهم الغني والعامل

واملثقف وغريه ،فكل واحد من هؤالء حيتاج

اىل معاملة خاصة وت�صرف خ��اص كام ان
هنالك سلوكيات ومعامالت عامة تشمل
اجلميع.
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هنالك عدة سلوكيات وآداب علينا مراعاهتا مع اآلخرين يف

الكالم واالفعال وسنتطرق اليها بشكل رسيع وخمترص:

 .1عند احلديث مع اآلخرين علينا أن نستخدم العبارات

اجلميلة والكالم الطيب ،ألن الكالم اجلميل مؤثر جد ًا يف تطبيب
النفوس وتروحيها وعلينا ان نجعل ذلك خلق ًا ال ملصلحة معينة
وانام قربة هلل ،فان االعامل بقائها ورشفها ببقاء ورشف املقصود
فكلام كان املقصود خالد ًا تبقى االعامل بخلوده وهذه فسلفة العمل

يف اإلسالم ،فانه ال يقصد هبا الطرف املقابل دائ ًام وانام ارتباطها

الواقعي مع اهلل.

 .2احرتم اآلراء وعدم تسفيه قائليها اال اذا كانت خمالفة للعقل

بشكل واض��ح((( ،ألن احرتام اآلراء يرجع اىل احرتام اصحاهبا،

وهذا احد الركائز التي تبنى عليها العالقات الصحيحة بني االفراد
داخل املجتمع.

 .3االهتامم باملواضيع التي هلا واقعية وجدية يف احلياة ،وعدم

اثارة املواضيع التي تسبب اخلالف والشقاق بني االفراد ،وإذا ارادنا

معاجلة مشكلة اجتامعية أو غريها علينا االبتعاد عن اجواء التعصب
واالندفاع.

((( هنالك امور متفق عىل خمالفتها كوهنا خمالفة للعقل.
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 .4ترك االستهزاء بجميع اشكاله ألنه يسبب تنقيص وجتريح

وطعن يف شخصية اآلخرين ،وغالب ًا ما يكون مزاح ًا فينقلب اىل حقيقة
تؤدي اىل التشاجر والتطاول بالكالم والسب والشتم فتكون النتيجة

االفرتاق بني االفراد وتأصيل العداوة بينهم.

 .5التزاور والتواصل بني افراد املجتمع ..ألنك اذا قمت بزيارة

صديق لك او قريب يشعر بانك هتتم به وجتعل له مقام واهتامم فيولد

ذلك الشعور حب وتقدير من الطرف املقابل ،فيعد واحد من اهم

اجلسور التي تبنى عليها العالقات بني افراد املجتمع.

 .6عليك ان تكون صادق ًا مع اجلميع ،فالصدق سلوك مجيل

وخلق حسن يرفع صاحبه درجة عالية ،لذا جيب ان تتحىل به وجتعله

خلق ًا رئيس ًا ال يمكن التنازل عنه وألي سبب كان ،واال فتصاب

بالنفاق وعليه فليكن مدحك ألي شخص حقيقي ًا ال ترفعه أكثر مما
عليه وال تنزله اىل الدرجات اهلابطة ،واذا ما وجهت له انتقاد ًا فليكن

بحرفية تامة واسلوب مجيل ،فان الدعوة باألسلوب الناجح هلا اثرها
الرائع يف نفوس اآلخرين وهذا ما نص عليه كتاب اهلل جل جالله.
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التغيير القاعدة الكبرى في حياتك
التغيري ال يعني ان تبدل منظرك وشكلك

اخلارجي فقط او تغري اقوالك ،انام التغيري
يشمل الفكر اخل��اط��ئ والسلوك اخلاطئ
واملالبس اخلاطئة واجللسة اخلاطئة والسري

اخل��اط��ئ وال��ك�لام ال��ب��ذيء وح��ال��ة الركود

واجل��م��ود ،ف��ان اهلل سبحانه ال يغرينا حتى
نطلب منه التغيري ونسعى نحن ان نغري انفسنا

باتكالنا عليه.
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التغيري عامل كبري يف حد ذاته وهو نقطة انطالق اإلنسان يف

هذه احلياة ،ان اإلنسان يف كل يوم حيتاج اىل التغيري ،فالكل ينادي
بالتغيري واجلميع يقول نعم للتغري ،لكن اعلم :ال تغيري ما مل يكن يف

داخلك دافع تسعى به للتغيري ،وال تغيري ما دمت غاف ً
ال عن أمهية

ومعنى التغيري ،ان التغيري من أقوى االسلحة التي تدمر مجيع القيود
واخليوط العنكبوتية يف حياتك ،وهو قاعدة يستند اليها الناجح يف

حساباته ،وهو أمل ينتظره من نفدت ذخريته ،منك يبدأ وانت من
جيني ثامره ،اذا فشلت مرة ال تيأس أبد ًا ،ال تفرط هبذا السالح ،ال

تفرط هبذه اهلدية الربانية ،ادوات التغيري كثرية جد ًا واساليبه كثريه،
حدد اليشء املراد تغيريه ومن ثم أبدأ بالتغيري ،تريد ان تغري السلوك

فهنالك علم خيتص بذلك يسمى علم االخالق ،وال نعني بالتغري
القضاء عىل كل يشء يف حيايت وتبديله بل تبديل ما ينبغي تبديله،

وتصليح ما يمكن إصالحه ،واال فلو كنت ذا سلوك جيد فليس

معنى ذلك ان تغري سلوكك ،وانام ان كان هنالك سلوك ًا خاطئ
تعاجله او تغريه ،ونجد جمتمعات كاملة أصبحت اليوم من ارقى

جمتمعات العامل وحيسب هلا احلساب ،بعد ان كانت نامية وفقرية

جد ًا ،وما كان ذلك اال ايامهنم بالتغيري وقدرهتم عىل ذلك بعد ان
عرفوا كيف ُيغيرِ وا حاهلم سواء يف السلوك ام يف العلم والتكنلوجيا،
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ويتخذ التغيري صور ًا وانامط متعددة:
 .1الفكر واملعتقد :كثري ًا ما حيصل لدى اإلنسان بعض االفكار

اخلاطئة سواء كان مصدرها البيئة او املجتمع او طريقة التعليم
وما شابه ذلك ،فانه اذا تنبه عىل ان بعض افكاره ليست صحيحة

وسليمة يسعى لتغيريها وحتويلها اىل افكار صحيحة ومثل هذا

التغيري حيتاج اىل وقت وجهد وعناية ومتابعة حتى حتصل له القناعة

التامة ،وهكذا التغيري مهم جد ًا لكل إنسان فاألفكار والعقائد
كثرية ج��د ًا وال��واق��ع يشهد ب��ان ه��ذه االفكار واملعتقدات ليس
بأمجعها صحيحة فيلزم عىل اإلنسان ان يبحث عن املعتقد الصحيح

واالفكار الواقعية ،هذا اذا كان عقيدته غري صحيحة وافكاره خمالفة

للمنظومة الدينية ،لكان من الغريب أن جتد كثري ًا ممن يتأثر بالغرب،
ليس فقط بامللبس وقص الشعر واملوضات بل يف املعتقد وهو ما

يطلق عليه عندهم بالتنوير واالنطالق والتعبري عن الرأي واالنفتاح

عىل عقائد وافكار اآلخرين فمثل هذا التغيري غري مقبول بل يرض

باإلنسان رضر ًا جسي ًام ،طبع ًا ال يفهم من هذا الكالم اننا ضد تقدم
اإلنسان يف العلوم والتكنلوجيا ،بل نتعلم ما ينفعنا وينفع املجتمع،

لكن ليس عىل حساب االفكار واملعتقد فلهم عقيدهتم ويل عقيديت
هلم فكرهم ويل فكري ،التنازل عن الفكر واملعتقد يكشف لآلخرين
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انك غري مقتنع بفكرك وعقيدتك ،مما يولد طابع ًا سلبي ًا عن الفكر

الذي تتبعه.

 .2السلوك :اذا كان هنالك خلل يف سلوك اإلنسان وترصفات

غري صحيحة ،فعليه البحث عن البدائل لتلك السلوكيات ويغريها

نحو االفضل وبعد فرتة ليست بالطويلة جيد ان حياته تغريت ،ومن

ثامر مثل هذا التغيري يصبح لديه مقبولية ومقام عند اجلميع؛ الن
سلوك اإلنسان مهم جد ًا ،وله التأثري املبارش يف حتديد شخصية
اإلنسان ،وتارة يكون هذا التغيري يف االفعال وتارة يف االقوال،
فاإلنسان صاحب القول اللطيف اجلميل والطيب شخصيته هلا

التقدير واالحرتام فض ً
ال عن تأثريها يف اآلخرين ،فكذلك االفعال

اذا كانت وفق ضوابط الرشيعة اإلسالمية ايض ًا يكون هلا دور مهم يف
حتديد شخصية اإلنسان ،فتبدأ عملية التغيري الشاملة لكل احلركات

وااللفاظ اىل عامل جديد ومجيل ،وهذا ما يسمى التغيري االجيايب

واال فهنالك تغيري سلبي قاتل حيط من مكانة اإلنسان ومنزلته عند

العقالء ،فقد يغري شخص ًا مظهره اخلارجي كاملالبس تبع ًا ملشاهري
العامل وكذلك قصة الشعر مع ان هذا التغيري سلبي وغري صحيح ،ال

شك نحن نتعلم من اآلخرين بقدر ما ينفعنا فلم نجد يوم ًا من االيام
ان هؤالء الغرب لبسوا مالبسنا او تكلموا بشعاراتنا ،فال مانع من
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التغيري اذا مل يكن عىل حساب املبادئ والقيم واالخالق.
 .3العلم :التغيري عىل مستوى العلم يشء مهم للغاية وال

نقصد به تغيري املناهج الدراسية او ما شابه ذلك فقط ،بل العلم
ابوابه واسعة فالطب واهلندسة واحلساب والتخطيط ،هذه كلها

علوم لو ازده��ر البلد بمثل ه��ذه العلوم وانترشت و ُعمل هبا

حللت الكثري من املشاكل اخلدمية وهكذا ،فلو كان كل فرد هيتم

باالختصاص والقطاع الذي يعمل به ويسعى لتطويره واظهاره
بأهبى صورة وحلة ،لرأينا تقدم البلد بشكل رهيب ورسيع ،فيعطي

بذلك صورة واضحة ومجيلة عن االفراد الذين يسكنون به ،مث ً
ال

اسم اليابان مشهور جد ًا يف الكرة األرضية مجيع الناس من رشق
األرض وغرهبا يعرف هذا البلد فهل عرفه العامل باألشخاص ام
عرفه بالتقدم والتطور والنظام ،فنحن مل نرى افراد جمتمعهم لكن
رأينا ما قدموا وما صنعوا ،بعد ذلك نحكم عىل افراد البلد بأهنم

ناجحون وطموحون ،فمثل هذا التغيري يقدم ويطور البلد والفرد،
فيكون تقدم وتطور مجاعي ال فردي منحرص بالشخص نفسه وهكذا

اغلب املواهب وامللكات كالشعر والرسم والنحت وغريها.

ه��ذه النقاط التي مل يكن التغيري منحرص ًا هب��ا وان�ما هي

نقاط عامة ورضوري��ة ،ويمكن ان نكون قد خرجنا قلي ً
ال عن
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بناء الشخصية السيام يف النقطة االخ�يرة إلاّ ان خروجنا كان

رضوري��ا بسبب التقارب بني بناء البلد وبناء الشخصية ،لذلك
جتد امهية تغيري اي يشء متوقف عىل تغيري نفوسنا فقد قال تعاىل:
ِِ
ات ِمن ب ِ ِ ِ
ي َف ُظو َن ُه ِم ْن َأ ْم ِر اللهَِّ إِ َّن اللهََّ اَل
ي َيدَ ْيه َوم ْن َخ ْلفه حَ ْ
﴿ َل ُه ُم َع ِّق َب ٌ ْ َ نْ

ِ
وءا َف اَل
َيوا َما بِ َأ ْن ُفس ِه ْم َوإِ َذا َأ َرا َد اللهَُّ بِ َق ْو ٍم ُس ً
َي َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُيغ رِّ ُ
ُيغ رِّ ُ
مر َّد َل ُه َوما هَُلم ِم ْن ُدونِ ِه ِم ْن َو ٍ
ال﴾فلم يغري اهلل القوم حتى غري
َ ْ
ََ
كل فرد منهم نفسه ،فاآلية تدعوا للعمل والتغيري حرص ًا منها عىل
اإلنسان وهدفه وكيف يبني نفسه وذاته بعيد ًا عن االتكال السلبي،
فيجلس اإلنسان ينتظر الرزق يأتيه وهو ال يسعى له وينتظر تتحسن

اخالقه وهو مرص عىل بعض العادات والتقاليد التي تتناىف مع الدين
والعقل ،فمجمل التغيري امر ال بد منه لكن رشيطة ان ال يكون عىل
حساب املبادئ واالصول.
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احذر نصائح الفاشلين
ال يقدم لنا الفاشل يف هذه احلياة سوى الفشل،
يقوم سلوكنا او اعاملنا او اي
فال ننتظر منه ان ّ

يشء حيتاج اىل رأي اآلخرين ،علينا ان نذهب
اىل صاحب اخلربة يف املجال الذي نحن فيه

وكذلك اإلنسان املوثوق الصادق ،واإلنسان

املوضوعي الذي ال يبخس الناس اشياءهم،

فان الرضير ال يعرف أين يضع قدمه ،لذلك
فان االمر مهم احبتي.
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الفاشل ال يوجد عنده غري الفشل وهو عاطل ال يستطيع

ان يدير حياته ادارة ناجحة وال يملك من النجاح شيئ ًا ،فكيف
يدير حياة اآلخرين ويقدم النصائح والتعليامت هلم ،وكام قالوا:

«فاقد اليشء ال يعطيه» فالفاقد للعلم واملعرفة ال يستطيع ان يقدم

القواعد والنظريات للناس ،وكذلك فاقد اآلداب واالخالق ليس
عليه التنظِري يف االدب واالخالق وال تقديم املحاسن االخالقية
والرتبوية ،وكذلك الفاقد ملقومات النجاح ال يمكنه ان يقدم

طرق ومناهج توصل اىل النجاح فيعطي تعليامت يف كل يشء،
فيجعل نفسه يفهم كل يشء وخبري بكل يشء وهذا يشء خاطئ،

االرشادات والتعليامت والتوصيات وهكذا أمور ال نتصورها خترج
من اإلنسان غري الناجح ،وقد تسبب نصيحة اإلنسان الفاشل اىل

منع الكثري من الشباب عدم قبول قول اي شخص فيحصل هلم
تزمت بفكرهتم ورأهيم ،وهذا يكون بسبب الصدمة التي تعرضوا
هلا من أشخاص غري مؤهلني إلدارة مثل هذه األمور ،فاعتقد ان
النصيحة والتعليامت من الرضوري عىل من يعمل هبا ان يكتسب

نوع ًا من اخلربة واملهارة يف توصيل الفكرة اوالً ،وتطبيق ما يقوله
ثاني ًا ،لريى املقبولية لكالمه وتعاليمه ،كام انه ال يغفل عن عنرص
االخالص فهو يشء مهم يف مسرية اإلنسان ،فكام نعرف ان الكالم
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اذا خرج من القلب دخل يف القلب والكالم اخلارج من اللسان ال

يتجاوز سوى اإلذن ،فمن ثامر االخالص ان اإلنسان يكون حيك ًام

مله ًام ففي احلديث الرشيف عن النبي« :من أخلص هلل أربعني

يوما فجر اهلل ينابيع احلكمة من قلبه عىل لسانه»((( ،والتعبري دقيق
معنى كبري ،اذ يتعجب
جد ًا فالذي يستفاد من مجلة (فجر اهلل)
ً

اإلنسان خالل فرتة وجيزة واذا به تتغري أحواله وينقلب لعامل جديد
ويرافق هذا االخالص العلم والبصرية ألن العلم نور يقذفه اهلل يف
قلب من يشاء ،وهكذا يكون تأثري من اجتمعت فيه تلك الصفات،
فاألفضل لنا ان ال نأخذ النصائح إلاّ من أهلها السيام ونحن يف

بداية الطريق ،وهذا ال يتعارض مع القول املعروف «احلكمة ضالة

املؤمن» الن القول النافع والسليم ال ننظر اىل من يقوله بل ننظر
اىل سالمته الفكرية وقوة تأثريه ،لكن كالمنا هنا عن الشخص غري
املؤهل الن يديل بدلوه الذي يريد ان ُيرجع بالناس اىل مستواه ،وقد

قالوا« :من استعجل اليشء قبل أوانه عوقب بحرمانه» الن كالم
الناس مؤثر فتارة يكون بمثابة الدواء وأخرى يكون بمثابة الداء،
وشتان ما بني االثنني ،فعلينا ان نأخذ ممن يكون أهال للكالم حتى

نحرز سالمة ما يقول.

((( بحار االنوار :ج ،67ص.249
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التحديد «حدد طموحاتك» «أهدافك»
«رغابتك»
العشوائية مرفوضة يف حياتنا اطالق ًا فكل ما

موجود يف هذه احلياة خاضع للنظام ،فهذه
ادق االشياء امامنا تسري وف��ق نظام معني
وحمدد ،لدينا سيل من الطموحات واالهداف

والرغبات وكل واحدة من هذه االشياء حتتاج

اىل حتديد ودراسة وتدقيق وتأمل عميق ونظرة

طويلة املدى.
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رسم خارطة حياتك مهم جد ًا ،وحتديد ما تريده يشء مجيل

ومفيد لك يف حياتك ،وإلاّ فالطموحات وااله��داف كثرية جد ًا
وهي حتتاج اىل حركة مستمرة وغري متوقفة ،اإلنسان ال يمكن ان

يسري من دون نقطة هناية ،ال جتعل هدفك رق ًام رياضي ًا ليس له هناية،
الطموح رضوري ان يتحدد حتى تعرف ماذا تريد ان تفعل ،فكل
واحدة من هذه االمور الثالثة جيب ان نجعل هلا عدة قواعد:

 .1الوضوح :من الرضوري ان تتضح الفكرة التي تريد ان

تتجه نحوها ،فالصياد ال يمكن ان يطارد الوهم واخليال والاليشء

فدرجة الوضوح مهمة جد ًا يف حتقيق اهلدف املنشود واال كيف
يمكن لإلنسان ان يسعى نحو يشء جمهول ،وهذا مما ال يرىض به

العقل أبد ًا فالسائر عىل غري بصرية مل يزدد اال بعد ًا ،فكلام مر الوقت
حتسب نفسك وصلت اىل يشء وبالتايل انت تبتعد عنه من حيث ال

تشعر.

 .2الدوافع واحلوافز :عنرص الدافع يشء يتفق عليه اجلميع،

فاذا اراد شخص ان يفعل أمر ًا ما اول ما يبحث عنه امهيته او أثره
أو فائدته وغالب ًا ما يطلق عىل مثل هذه االمور باملحفز او الدافع،
اذن هذان االمران يعتربان من االجزاء االساسية يف حتقيق نجاح اي

مرشوع أو بداية أي عمل ،وقد اعتمدت هذه الفكرة قدي ًام يف كتب
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االخالق فعندما نرجع اىل كتاب جامع السعادات للشيخ النراقي

نجده عندما يتناول موضوع ما يضع فائدته واثره ليعطي بذلك
دافع ًا ومرغب ًا لالمتثال ،مث ً
ال لو كان هنالك شخص ًا وسألته ما الذي

جيعلك ملتزم ًا بصالة الليل ومل تلتزم بغريها من املستحبات نتوقع
ان جيبنا :ان صالة فيها نور للقلب وسبب للرزق وهذا ما يدفعني

للتمسك هبا ،فهذا الثواب هو من جعله يتمسك بالصالة ،نعم هي

عبادة هلل ويقصد هبا وجه ،اال ان ثواهبا جيعلها يف املرتبة االوىل يف

نفسه.

 .3االرادة والعزم :من اقوى اسلحة االنتصار لتحقيق ما

يمكن لنا حتقيقه ،اذا كانت االرادة يف اإلنسان عىل درجة عالية نجح
يف حتقق االهداف والطموحات التي خطط هلا مسبق ًا ،فنحتاج للعزم
عندما يكون اهلدف الذي نسعى اليه كبري ًا ،وكلام تسامى اهلدف

والطموح وكرب احتاج عزم شديد وقوي ،وكذلك االرادة تصنع
يف نفس اإلنسان حب التحدي من أجل حتقيق الرغبة والطموح،
فعلينا ان نبادر اىل َخلق روح االنتصار بداخلنا فلو مل تكن روح
االنتصار مل تكن هنالك اهداف وال طموحات وال ابداع وال تغيري

وال عمل إلاّ شيئ ًا بسيط ًا .فعقد العزم عىل إرادة النجاح هو حتقيق

ملطالب الشخصية الناجحة ،كذلك ال ننسى توفيق اهلل فنقول:
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«إهلي طموح اآلمال قد خابت إال لديك ،ومعاكف اهلمم قد تعطلت
إال إليك ومذاهب العقول قد سمت إال إليك ،فأنت الرجاء وإليك

امللتجأ ،يا أكرم مقصود و يا أجود مسؤول»((( ،فنظهر له عجزنا
عن اي يشء مل يكن بتوفيقه ورمحته ،فهو املدبر والقادر ،ونطلب

منه ان يعيننا عىل انفسنا ،فكل الربامج التي نتعلمها ونتدرب عليها
ينبغي ان ت ُُسبق بام هو أهم منها وهو رضا اهلل ،وحفظ تعاليم ديننا

احلنيف فان يف ذلك اخلري الكثري فبربكتها تنفتح لنا اآلفاق ونوفق
إلصالح انفسنا وجمتمعنا.

فهنالك اهداف كثرية يف اذهاننا وكذلك طموحات عديدة

ورغبات خمتلفة ومتفاوتة ،علينا ان نرسم خارطة لتلك االهداف
والطموحات والرغبات فال نطلق العنان لفكرنا يف استحداث

الكثري من االمور والتي قد جتعلنا يف يوم نفقد الكثري من عزمنا

ووقتنا ،وهنا ال يعني ان نحجم العقل ولكن هنالك امور نتوقف

هبا وهنالك امور نبدع فيها من ابتكار وجتديد ،فالقيم واملبادئ ثابتة
بمرور الزمن والدين ثابت واألحكام االهلية ثابتة وغريها الكثري من

مفاصل احلياة ،فنحدد ونؤطر هدفنا وكذلك طموحنا كي نرتقي
وإلاّ اذا مل نحدد اهلدف ومل نفكر يف مستقبلنا ومشوار احلياة الطويل،
((( بحار االنوار :العالمة املجليس ،ج،84ص.277
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كيف لنا ان نبني شخصية او بلد ًا ،وننادي بالتقدم واالنجازات،
ونحن بعد مل نضع جدولة االهداف والطموحات ،فمن اجلميل ان
يعرف كل واحد منا يف اي طريق هو يسري ويف اي اجتاه واىل اين

ذاهب ،ما هو هدفه يف احلياة وما طموحة ،اىل اين يريد ان يصل،

من اين اتى ،اىل من يذهب ،اىل آخره من االستفسارات التي ينبغي

علينا ان نطرحها عىل انفسنا.
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لماذا االصرار على تحقيق هدفنا
ال أريد ان اغفل عن حتقيق هديف فال يأخذين
الربود يف حتقيق هديف وان كان صعب املنال،

فان احلياة تسري وفق قوانني ومبادئ وهديف
أحد هذه القوانني املوجودة فال اضيع فرصة
حتقيق ه��ديف مهام ك��ان االم��ر ،فمث ً
ال هدف

خلق اإلنسان العبادة ،فقانون احلياة يوجه
الينا العبادة فنحقق هذا اهلدف وال نرتكه مهام

كانت النتيجة.
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عندما نجد شخصني وكل واحد منهام يسري اىل هدف معني،

لكن أحدمها قد شخص هدفه بدقة واآلخر ال ،ولكنه عرف ما
يريد ان يفعل ،فالشخص االول جعله نصب عينيه وامامه فكل يوم

جيلس يتأمل ويفكر :هل مسرية اليوم كانت نحو هدفه؟ هل هنالك

من مشكلة حتدث اثناء الوصول اىل هدفه؟ كيف يعاجلها؟ كيف
يتجاوز العراقيل واالضطرابات؟ هل اخلطة التي رسمها صحيحة؟

هل راجع أصحاب االختصاص واخلربة يف هذا الشأن؟ وهكذا
يسأل نفسه ويراجع برناجمه ،اما الشخص الثاين فهو ال يعمل كل

هذه االمور فال جيلس ويتدبر وال يسأل نفسه تلك االسئلة وال هيتم

كثري ًا هبدفه ،فض ً
ال عن الشخص الذي ليس لديه هدف يف احلياة،

فالنتيجة ان الشخص الذي حدد مسار هدفه وعني نقاط العمل
ويطالع بني فرتة وأخرى صالحية برناجمه ،يكون أكثر ضامن ًا لتحقيق

هدفه من ذاك الشخص الذي مل يعمل وفق هذه االشياء ،وختتلف

آليات العمل حسب نوع اهلدف ،اننا نواجه اشياء كثرية يف هذه
احلياة وتتطلب منا ان نحقق أمور عديدة ونتجاوز بعض املحطات

بشكل رسيع وننسى ما جيب نسيانه ونذكر ما جيب تذكره دائ ًام حتى

نخلق االجواء التي نحن نريدها ان تكون ،اهيا القارئ العزيز ان

هدفنا يف هذه الدنيا اذا مل يكن واضحا تاهت علينا االمور وأصبحنا
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من أهل السفسطة الذي يشكون يف كل يشء حتى يف وجودهم،
وهذا الذي أريد ان أصل اليه كي أجيب عىل التساؤل أعاله ،فهل

ثمة يشء يدعونا الن نحقق أهدافنا ،ملاذا نرص عىل حتقيق اهدافنا يف
هذه احلياة ،ان لكل إنسان أجل حمدد بسنوات مهام طالت تكون

نتيجتها اننا نحاسب عىل كل حلظة وعىل كل قول وفعل ،ومن جهة
أخرى ليس لدينا غري هذا الوقت ونحن مطالبون بتحقيق االهداف
املنشودة ،فنكون امام خيارين اما حتقيق االهداف واالرصار عىل

ذلك بكل ما اوتينا من قوة او ترك حتقيقها وهو خالف العقل وما

فطر عليه اإلنسان ،فالنجاح حليف االرصار ،واذا مل تكن عندنا
ثقافة االرصار مل تتحقق االه��داف بالشكل املطلوب ،فاهدافنا
ليست رساب حتى نرتكها وال نفكر بتحقيقها ،اهنا تعني لنا اليشء

الكثري.
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ادوات لبناء الشخصية الحقيقية
عندما يريد الطبيب ان يذهب لعيادته ال يأخذ
معه ادوات الكهربائي ملختربه وعيادته وكذلك
الكهربائي ال يأخذ عدة الطبيب فلكل واحد
منهم ادواته اخلاصة به ،الشخصية هلا ادوات

تبنيها وفق النظام املوجود فيها والقوة التي
اودعها اهلل عز وجل هبا ،فهذه نامذج لألدوات

التي نستخدمها لبناء شخصية حقيقية .
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 .1ال�صدق واالمانة
مصداقيتك حت��دد شخصيتك وم��دى تأثريها وأمهيتها يف

املجتمع وقد يتفق اجلميع ان أول يشء ُينظر اليه مدى مصداقية

الشخص ،فقد نرى أشخاص ال يمتلكون اجلاه وال املال لكنهم

يمتلكون قلوب الناس ،وهو يش ٌء عزيز يتمنى اجلميع ان حيظى

به ،اال وهو الصدق يف الكالم واالفعال ،ومن هنا نشعر احيان ًا
بقلة الشخصيات احلقيقية الرائعة بسبب ندرة أهل الصدق وااليامن
احلقيقي ،فالنبي االعظم ُعرف بأخالقه قبل دينه ،عرفته اجلاهلية

بالصدق واالمانة ،قبل ان تعرفه رسوالً ونبي ًا هادي ًا من قبل اهلل،

َعرفته اجلاهلية نبي ًا بالصدق واخللق احلسن قبل ان تعرفه نبي ًا بالوعظ

واالرشاد ،كان فعله وكالمه يعطي املؤرش بانه رجل عظيم ،حتى

عرف آنذاك بالصادق االمني ،فهكذا يكون تأثري اإلنسان الصادق
يف حميطه وبيئته ،وبحق فان الصدق يعد أحد املفاتيح القوية يف بناء
الشخصية احلقيقية الناجحة ،فعندما تكون مع إنسان صادق تطمئن

بام خيربك عنه وبام يتكلم به ،فتجعله موضع رسك وكاتم أخبارك،
فالشخص الصادق يرضب كرة واحدة جيني منها هدفني أحدمها

سعادة نفسه واالخرى سعادة اآلخرين ،وغالب ًا ما تكون االمانة
مرافقة للصدق واالمانة يشء رائع جد ًا وخلق نبيل وسامي وهلا
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االث��ر الواضح يف املجتمع والفرد لكنها حتتاج اىل وعي وايامن
حتى يدرك اجلميع أمهيتها وأثرها وقيمتها ،واذا أردت ان تعرف

ذلك عليك باملقارنة بني الشخص املتخلق هبذا اخللق النبيل وبني

الشخص الفاقد هلا ،وكان مما أوىص به النبي االعظم أمري املؤمنني
فقد روي عن االمام الصادق عن رسول اهلل« :أوصيك يا عيل

يف نفسك بخصال فاحفظها ،اللهم أعنه ،األوىل الصدق فال خيرج

من فيك كذب أبد ًا»(((.

ف��اذا دخل الصدق قلبك فانه سيطرد من يكون ضده من

بقية الصفات كالكذب وهو من اهم الرذائل والصفات الذميمة
واالمراض اخلطرية والذي هو رأس الكبائر ،وكذلك يطرد اخليانة

الن الصادق امني وال يسمى صادق ًا من مل يكن أمين ًا ،فربكة الصدق
تدفع عنك ذنوب عظام ،والصدق خلق االنبياء فقد روى عن

أيب عبد اهلل قال« :إن اهلل مل يبعث نبيا إال بصدق احلديث وأداء
األمانة إىل الرب والفاجر»

(((

وكذلك خلق االئمة فعن أيب

كهمس قال :قلت أليب عبد اهلل« :عبد اهلل بن أيب يعفور يقرئك

السالم ،قال :عليك وعليه السالم إذا أتيت عبد اهلل فاقرأه السالم
((( املحاسن :الربقي ،ج،1ص.17
((( أصول الكايف :ج،2ص.104
 76بناء ال�شخ�صية بني احلقيقة والوهم

وقل له :إن جعفر بن حممد يقول لك :انظر ما بلغ به عيل عند
رسول اهلل فالزمه ،فإن عليا إنام بلغ ما بلغ به عند رسول

اهلل بصدق احلديث وأداء األمانة»((( ،وهكذا اهل البيت
يعرفونا أمهية الصدق واالمانة ،وهذا يعطينا الدافع االكرب الن

نكون من أهل الصدق والوفاء ،بينام اذا مل نكن من أهل الصدق
فيعني ذلك ان ال طريق آخر غري الكذب متام ًا مثل القدح اما مملوء

باملاء او اهلواء ،كلام اضفت اليه كمية من املاء طرد كمية من اهلواء

وهذه املعادلة جارية يف نفس اإلنسان ،فكلام كان أشد صدق ًا وعىل
درجة عالية كان أبعد عن الكذب وكلام كان الرتاخي واضح كانت
هنالك قوة يف الكذب فاحدمها يسحب احلبل جلهته وانت الذي

تتحكم باحلبل تستطيع ان تنرص اي منهام ،ودائ ًام ما خيتار العاقل
اليشء الذي يكون به أكثر سعادة ،يذكر ان شخصا مؤمن ًا عليه

سيامء املتدينني ،استوقفته امرأة وكانت منحرفة فقالت له يا فالن
انا ظاهري وباطني واحد ومعروفة عند اجلميع باالبتعاد عن اهلل،

فهل انت الرجل املتدين املؤمن باطنك مثل ظاهرك ،استوقفته هذه
اجلملة كثري ًا فعاد اىل بيته ولزمه اىل ان توىف ،هذا الرجل لو مل يكن

يبحث عن الصدق يف كل يشء مع اهلل ومع الناس مل تكن تلك
((( املصدر السابق :ج،2ص.104
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اجلملة لتؤثر فيه ،نحتاج ان نراجع انفسنا يف كل وقت وكل يوم وكل

شهر وكل سنة ،فنجعل مراجعة يومية وشهرية وسنوية ،لنجعل
ألنفسنا برنامج كام جعل اهلل لنا برامج يف احلياة كثرية ،فالدين هو

النظام ،خذ العبادة يف خري شاهد عىل النظام ،الصالة والصيام ،كل

منهام له حدوده ورشوطه ،فصالة الصبح ركعتان ،ال زيادة فيها وال
نقصان ،وال نبدل وال نغري يف افعاهلا والفاظها ،واذا غرينا اي يشء

تتغري الصالة ،وكذلك الصيام لو أكلنا حبة رز او الف حبة فاهنا
تبطل الصيام لو كنت متعمد ًا فالعربة بالنظام وااللتزام والقصد،
فصدقنا يف احلياة ويف كل يشء تكون نتيجته رائعة جد ًا وال نتصور
فوائده وكم نجني من يانع ثمره ،فهو الذي يعلمنا النظام واالمان

وعدم اخليانة وللصدق مراتب ودرجات ،منها الصدق يف القول
والصدق يف الفعل بان تكون افعالنا هلا واقع يف نفوسنا وصادرة عن
قصد صادق بحيث ال ختتلف عن نوايانا ومقاصدنا فاذا اجتمعت

هذه االمور فينا وحققناها فان يف ذلك اخلري الكثري ونكون بذلك قد
بنينا شخصيتنا بناء صحيح ًا ال عوج فيه وهو املطلوب.

 .2الثقة بالنف�س
ال تستهني بقدرتك وال بشخصيتك وتقول انا فاشل وغري

ناجح يف احلياة ،فاسلوب الياس باحلياة غري مقبول باملرة ،فان الثقة
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بالنفس أمر مطلوب ويشء مهم جد ًا ،وال تأيت الثقة بالنفس اال بعد
ان يكون اإلنسان منتبه ًا لنفسه ويعرف امكانياته ،ويلزمه احلذر من

الوقوع بالغرور والتكرب بعنوان الثقة بالنفس،فيسعى جاهد ًا الن
يتخلص عام يدفعه لتلك الصفات غري الصحيحة وهذا ال يعني ان
اإلنسان يرتك الثقة باهلل ،بل من ثقته باهلل تعاىل وتوكله عليه يصبح

لديه شعور بالتوفيق والعمل فيسعى جاهد ًا الن يعمل وحيقق

اهدافه وطموحاته ،فان ذلك يشكل له احلافز نحو االستمرار
يف العمل ،فالثقة بالنفس ليست جزء ًا مستق ً
ال او كتاب يقرأ ،اهنا

جزء من واقعنا وبداخلنا لكن هنالك من ينتبه لواقعه ولنفسه
ويتأمل ويفكر وهنالك أشخاص ال يعلمون ماذا يفعلون فهم يف

ختبط دائم ،فمثل هؤالء علينا ان نرشدهم وننبههم عىل انفسهم
ومستقبلهم ،فمن وقف عىل فوائدها وتعرف عليها بشكل تام

فانه رسعان ما هيتم بقدراته ويفكر يف عدم تضييع الفرص لكسب

املهارة واخلربة يف هذه احلياة ،فدائ ًام ردد يف داخلك وقل انا إنسان
ناجح وانت يف حالة انبساط ورخاء وقلها وانت متواضع مع نفسك
فال تقلها امام اآلخرين كي ال تتهم بالغرور والتكرب ،ولكن احرص

دائ ًام وراقب نفسك وافعالك ،فعندما تتعلم وتتقدم تزداد الثقة
ويزداد معها االمل يف الكسب أكثر فاكثر ،لكن انت حتتاج اىل وقت
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حتى تصبح لديك الثقة املطلوبة ،واال فكل واحد منا لديه ثقة بنفسه

لكن متفاوتة اىل درجة اليأس احيان ًا فمثل هؤالء األشخاص تكون
درجة ثقتهم بأنفسهم شبه املعدومة ،هناك مراحل يف حياة اإلنسان
يشعر بعدم الثقة بالنفس لكن مل تستمر معه طوي ً
ال بل غالب ًا ما تأيت

مثل هذه احلاالت ألمر طارئ وبعدها يرجع اإلنسان اىل طبيعته
وهذا بشكل عام جيد اىل ٍ
حد ما ،وهنالك من جيعل سبب عدم ثقته
بنفسه الناس واملجتمع ،فيشعر ان الناس ال تثق به وال يقيمون له اي
اهتامم ،وهذا حمبط نفيس كبري ،وتتعدد صور هز النفس والتقليل من

شان اآلخرين وهذا يشء نراه كل يوم وعند الكثري من الناس ،لكن
اإلنسان عليه ان يصرب جتاه هذه املثبطات فال جيعلها تسلب منه كل

يشء ،الننا لو تركنا الثقة بالنفس لضاع وفلت منا الكثري ،وأجد هذا
املوضوع واضح ًا يف شخصية الطفل عندما يشجع عىل فعل ما ،جتده
يقبل عليه بكل جوارحه وال ينفك عنه أبد ًا ،فهنالك بعض االباء
يثبط من معنويات ابنائه اذا ارادوا ان يدخلوا يف مرشوع ما ،ويبدأ

هيزأ هبم ويقلل من ثقتهم بأنفسهم وهذا ما يظهر تأثريه يف نفوسهم

بشكل كبري واحيان ًا يستمر معهم اىل الكرب فيخلق يف نفوسهم عقدة
تقتل ابداعاهتم ومهاراهتم ،اخترصت الكالم بثالث نقاط:

 .1ال تنتظر اراء اآلخرين جتاهك ،وال تتفاعل معها بالشكل
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السلبي اسمعهم وتكلم معهم لكن ال تسلم معهم يف مجيع االمور

الن هنالك اشياء يف حياتك ختفى عن اآلخرين.

 .2انبسط وانت تسمع ما يقولونه عنك ،فال تستقبل اراء

اآلخرين جتاهك وان��ت بحالة غضب وقلق فان ذلك مما يزيد
املشكلة ويفاقمها ،فان كان خري ًا كان تشجيع ًا لك للميض قدم ًا نحو

االفضل ،وان كان فيه جترحي ًا بك او انتقاد ًا لسلوك او ترصف معني،
فأول يشء تفعله ان تكتم غريزتك الدفاعية عن نفسك واذا دافعت

فال تنتقم وتقفز عىل اعصاب اآلخرين ،فان ذلك ال ينسجم مع

ثقافة الشخصية الناجحة.

 .3عليك التمييز بني نصيحة أهل العلم واالخ�لاص وبني

نصيحة احلاسد واحلاقد فان كل جهة تقول عام تضمره بداخلها،
فاصغي جاهد ًا للذي يريد لك اخلري والنجاح يف هذه احلياة وابتعد
عن كل شخص فاشل فال تأخذ بنصيحة لعله يريد ان ينفعك

فيرضك.

 .3االرادة والعزم
ال يمكن ألي شخص ان يصل اىل هدف معني من دون ان

تكون له عزيمة وارادة ،الن اغلب االهداف يتطلب حتقيقها اىل
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ارادة وعزيمة ،فمن دوهن�ما يصعب عليك السري يف هذه احلياة

بشكل صحيح لنفرتض ان شخص ًا اراد ان ينشأ معم ً
ال يف وسط
مدينة صناعية فهل بمجرد وجود املال سوف يتكون املصنع مبارشة

من دون ارادة وجدية وتعب ايام وليايل واتصاالت واوراق وبريد
اىل اخره ،ينقل ان أحد العلامء الكبار كان قد اجرى عدة جتارب

استغرقت اوقات طويلة من عمره حتى وصل بغيته وكان ذلك
بفضل االرادة والعزيمة التي حتفزه لالستمرار دون التوقف فلو

كان شخص ًا اعتيادي ًا ال يملك االرادة فهل يصل اىل بغيته وهدفه،
واىل جانب االرادة توجد العزيمة واالرصار فاذا كان اإلنسان عنده
ارادة كبرية ورغبة عالية يف حتقيق هدف معني لكن واجه صعوبات

كبرية ففشل حتقيق ذلك اهلدف ،يأيت هنا دور العزيمة فيعاود اىل

حتقيق اهلدف مرة وأخ��رى حتى حيصل عىل ما يريد ،الن الفرد
معرض ألنواع من االبتالءات واالختبارات وهنالك عوائق كثرية

يف احلياة وخصوص ًا تكثر مثل هذه العوائق يف املشاريع الكبرية
والضخمة ،فكلام كانت أمهية املرشوع اكرب كانت مهتنا وعزيمتنا
اكرب حتى تتناسب مع ما نصبوا اليه ،واال اذا مل تكن لدينا العزيمة
الكافية واالرادة احلقيقية فال ننتظر الفوز والتقدم والنجاح ،فهذا

السالح جيب ان يكون معنا دائ ًام فال يمكن دخول حرب املشاريع
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واالزده��ار اذا مل تكن قد تسلحت بالعدة الكافية ،اقول حرب

املشاريع الن احلياة هي حرب بني اخلري والرش بني احلق والباطل
بني التقدم والتأخر بني اهلدى والضالل بني العامل والعاطل،

فحياتنا مليئة باألضداد فاذا ما ختلصت من ضد اليشء وقعت فيه ال

حمالة ،وجدير بالذكر وألمهية هذا االمر العزيمة نرى هنالك انبياء

هلل سامهم اهلل اويل العزم ،وذلك لعزيمتهم عىل طاعته اهلل تعاىل
وارادهتم لدينه وصربهم عىل االذى الجل اعالء كلمة ال اله اال

اهلل ،وهذا دليل عىل ما قلناه من ان العزيمة تتبع العمل واملقصود
فكلام عظم العمل قويت االرادة والعزيمة ،نجد يف واقعنا أشخاص

عملوا اعامالً لكن يف منتصف الشوط توقفوا ومل يكملوا العمل
لشعورهم بامللل وعدم االنسجام وغريها ،فلو كانت هلم ارادة عىل

مواجه املصاعب واملتاعب الستمروا بالعمل ،يذكر ان هنالك عامل ًا
مغرتب ًا قد ترك اهله وجمتمعه فقصد النجف االرشف لطلب العلوم
الدينية ،فقرر عندما يصل اىل املدينة ويبدأ بالتعلم ينقطع عن العامل

كله حتى عن اهله واصدقائه اىل ان يصل اىل املرحلة التي خطط

هلا ،فكانت تصل اليه رسائل من أهله واصدقائه وغريهم ،فيستلم
الرسالة وال يفتحها ويبقيها كام هي ،اىل ان وصل به التوفيق اىل

املرتبة التي ارادها ،عندها فتح الرسائل فوجد ان فالن ًا تويف وان
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فالن ًا مريض واخر جرى عليه كذا وكذا اىل أخره من االحداث فلو
انه قرأ تلك الرسائل يف وقتها بالتأكيد كانت أحداثها تؤثر عليه،

وكان يفعل ذلك حتى ال يشغله اي يشء عن الدراسة ،فكانت
ارادته اقوى من عواطفه وشعوره ،وهذا اإلنسان يستطيع ان يصل

اىل الدرجات العىل.

 .4التعلم والدرا�سة.
العلم هو القاعدة احلصينة والسند الذي يلتجأ اليه اإلنسان

فهو املقوم الرئيس لشخصية الفرد داخل املجتمع ورقي االمم ما

كان اال بفضل االخالق والعلم ،فاذا ما اراد كل شخص منا ان
ينبي شخصيته بنا ًء صحيح ًا فعليه بالعلم ،ويتخذه اداة كربى له
فاذا مل يتخذ العلم لباس ًا وزي ًا فبامذا خيرج اىل الناس وماذا ينتظر من
اآلخرين ان يقولوا له تفضل حرضة االستاذ او الشيخ او العالمة
او الطبيب او املهندس وغريهم ،فكل واحدة من هذه الصفات

حتتاج ان يتعلم كي تناديه الناس باللقب الذي يريده ،وال نقصد

ان شخصيتك تفقد رونقها ووزهنا اذا مل تكن لديك شهادة معينة،
فهنالك جهات وطرق متعددة يستطيع اإلنسان ان يسلكها يف سبيل
التعلم ،منها الدراسة يف احل��وزة العلمية ،او املعاهد العلمية او
املجالس اخلاصة االلتحاق بالدورات الشهرية او السنوية ،وكذلك
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قراءة الكتب ومتابعة االنشطة الثقافية ،وهنا حيسن بنا ان نعطي

درس ًا عملي ًا وبسيط ًا للرقي نحو العلم والدراسة:

 .1يقرأ كل يوم مخس او ثالث صفحات عىل االقل ،عىل ان

تكون قراءته فيها يشء من الرتكيز.

 .2يلخص هذه الصفحات التي قرأها بأسطر قليلة وحيتفظ

بذلك امللخص ،فان يف هذه الطريقة فائدة كبرية.

 .3يفضل ان يكون املكان مناسب ًا للمطالعة ،وان خيتار العلم

االقرب اىل ذوقه ورغبته الن ذلك له املدخلية املهمة يف فهم املادة

التي يقرأها.

اذا اتبع هذه اخلطوات وعمل هبا بشكل منتظم ودقيق جيد

نفسه بعد سنة قد قرأ كتاب بحجم ( )1500صفحة خالل سنة
واحد ،هذا اذا جعل لنفسه ايام ًا ال يقرأ هبا كاملناسبات والزيارات

واالسفار فأسقطنا من السنة شهرين ومخسة ايام وبقيت ()300

يوم فقط ،واذا صمم عىل ان ال يفوته يوم ًا يصبح جمموع الذي قرأه
خالل سنة واحدة ( )1825صفحة ،ذلك يعني انه قرأ ( )10كتب

متوسطة احلجم ،اي ان كل كتاب بـ( )183صفحة تقريب ًا ،ومن
جرب هذا سيجد الثمرة العملية الكبرية ،فيزداد عل ًام بعد مرور
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السنني اكثر فأكثر ،فكلام تقدمت به االيام تقدم يف العلم ،وااليام

رسيعة االنتهاء ما هي اال حلظات ويشعر اإلنسان ان سنين ًا من عمره
ذهبت وهو ال يعلم وال يشعر بذلك ،بينام اذا استغل ساعاته وجعل

نظام ًا يسري عليه يف حياته فانه رسعان ما جيني الثامر ،فام نالحظه
اليوم من تقدم وتطور لبعض االمم ما هو اال بفضل العلم واهنم

اعطوا العلم املكانة السامية واملنزلة الرفيعة ،فمن جيعل العلم
مهه االكرب فانه يصل اىل اهداف وغايات مهمة ،يسعد هبا نفسه

وجمتمعه ،وقد بينت الروايات عن ائمة أهل البيت امهية

العلم والتعلم بشكل كبري فقد وردت عرشات الروايات ان مل تكن
أكثر من ذلك يف بيان آثار العلم وفائدته لإلنسان،فعن أيب إسحاق
السبيعي عمن حدثه قال :سمعت أمري املؤمنني يقول« :أهيا الناس

اعلموا أن كامل الدين طلب العلم والعمل به ،أال وإن طلب العلم
أوجب عليكم من طلب املال ،إن املال مقسوم مضمون لكم ،قد

قسمه عادل بينكم ،وضمنه وسيفي لكم ،والعلم خمزون عند أهله،

وقد امرتم بطلبه من أهله فاطلبوه»(((.

فالنتيجة ان العلم يرفع االمم واالمم يرفعها األشخاص ،واال

لو جردت كل أمة من فرادها ،ال تسمى حينئذ امة ،فالشخصية
((( الكايف :ج،1ص.38
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احلقيقية ال تنفك عن الدراسة والتعلم ،فالعلم واسع ان اعطيته

كلك اعطاك بعضه ،وال شك ان العلم يضفي عىل املتعلم اشياء

كثرية ونافعة ،فاسع سعيك لنيل العلم وكسبه تفز فورز ًا عظي ًام،
وجتني ثامره يف الدنيا واالخرة.

 .5الرفق واللطف.
اجعل افعالك التي تصدر منك مدروسة فكل ما يصدر منك

عليك ان تفكر فيه ،وهذا يشمل الفعل والكالم فقد تكون بعض
كلامت جترح اآلخرين أكثر مما لو جلدته بالسوط الف جلدة ،وهذا
واقع ملموس ،ويشهد له اجلميع ،فامذا خترس لو قلت للناس الكالم

الطيب واخلفيف واللطيف والرائع وتستخدم معهم عبارات مجيلة
ومهذبة وليكن كالمك عن صدق ال ملجرد ان متتلك قلوهبم بذلك

الكالم ،بل اجعل غايتك أعىل من ذل��ك ،ثم ان اح�ترام الناس
بقدرهم ال بقدرك فلكل مقام مقال ولكل شخص احرتام فالوالدين

هلم احرتام خاص واالخ والصديق واالستاذ واملسؤول كل واحد

منهم له منزلته ومقامه وشأنه ،فاذا كنت مع اجلميع هادئ ًا لطيف ًا
رفيق ًا ترفق بالضعيف ولطيف ًا تلطف بالفقري ،فهذا يعد من أحد
األدوات املهمة التي امتلكتها لبناء شخصيتك احلقيقية ،وهاتان

الصفتان اكثر ما يؤثر يف اآلخرين ،الن عكس الرفق واللطف
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الغلظة والفضاضة ومها صفتان منفرتان جتعل الناس هترب منك

فانت قد عرفت فائدة الرفق بشكل فعليك ان تعرف ما يضدمها
كي تتجنب عنه ،وقد سجلت النصوص الدينية أمهية الرفق ومداراة

الناس ،منها ما ورد عن أمري املؤمنني وهو يويص أحد عامله:

«استعن باهلل عىل ما أمهك ،واخلط الشدة بضغث من اللني وارفق

ما كان الرفق أرفق»((( ،وقد روى الشيخ الكليني يف الكايف روايات
كثرية عن الرفق وأمهيته حتت باب الرفق ومن أهم تلك الروايات ما

رواه عن أيب جعفر قال« :قال رسول اهلل :إن الرفق مل يوضع

عىل شئ إال زانه ،وال نزع من شئ إال شانه»((( ،وعن عمرو بن أيب
املقدام ،رفعه إىل النبي قال« :إن يف الرفق الزيادة والربكة ومن

حيرم الرفق حيرم اخل�ير»((( ،وعن أيب جعفر قال« :قال رسول

اهلل :لو كان الرفق خلقا يرى ما كان مما خلق اهلل شئ أحسن

منه»((( ،وهذه الروايات الرشيفة تعطينا االمهية القصوى ملفهوم
الرفق وفائدته وترشدنا اىل التمسك هبذا اخللق احلسن ،وكيفام كان
فمن أراد ان جيعل شخصيته متكاملة ومؤثرة عليه ان يأخذ هذا
((( هنج البالغة :ص.431
((( اصول الكايف :الشيخ الكليني ،ج2نص.119
((( املصدر السابق :ج،2ص.119
((( املصدر السابق :ج،2ص.120
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بالطريق فال حييد عنه رشق ًا وغرب ًا ،وللرفق صور خمتلفة فقد تكون
رفيق ًا مع الناس بكلمة او عبارة مجيلة او ابتسامة او فعل بسيط لكنه

مؤثر يف اآلخرين تأثري ًا كبري ،ومثلام ان للرفق اشكاالً وصور متعددة
كذلك له درجات متعددة بعضها ال يقوى عليها اال من كانت نفسه

قوية ومهته عالية ،فريوى يف هذا املجال عن أحد العلامء ان زوجته
احرتق وجهها وتشوه وأصبح منظره بشع ،فلام علم بذلك تأثر
كثري ًا فاصبح ال يرى بعينيه اي فقد برصه وبقى معها عمر ًا طوي ً
ال
اىل حني وفاهتا وبعد ان تأكد من وفاهتا ،رجع اىل حالته الطبيعية

يرى االشياء ويذهب للدرس وهو بنظره الطبيعي كام كان فعندما
سئل عن سبب ذلك ،قال :انا مل أصب بالعمى وكنت أرى بعيني ما

حيدث لكن خشيت عىل زوجتي فال أريد ان يدخل يف قلبها يشء
بسببي وحتزن عندما تراين انظر اليها وهي يف تلك احلال ،فمثل هذا

اخللق واالرفاق نادر جد ًا ،الن مرتبته عالية ،لكن كل شخص يفعل

بحسبه وقدرته ،فثقافة الشخص وعلمه ومعرفته هلا الدور الكبري
يف ذلك.

 .6ال�سماحة واحلب
اتعلم ان للحب اثر يف بناء شخصيتك؟ قد تسال اي حب؟

انه احلب املعروف ،ذلك هو الشعور الذي يظهر للناس بصور
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خمتلفة تبع ًا لقوته وضعفه ،اذا احببت شخص فاظهر له حبك فانه

رسعان ما يشكل لك هذا الترصيح مركز ًا مهام يف داخله وحيجز
لك مكان ًا من االحرتام الالئق ،هو ليس كلمة سحرية فحسب كام
يقولون انه أمر فطري وكلمة طيبة وشعور مجيل وخري كبري ،خيرج
من اللسان وحمله القلب السليم ،اننا مل نقرب الناس الينا بأموالنا،

لكننا نستطيع ان نقرهبم ونملك شعورهم بالكلمة الطيبة واخللق
احلسن ،نحن نعرف ان الكالم اذا مل تكن فيه فائدة فال قيمة له،

لذلك نقول لك ما هو شعورك لو ُأخربت بان الشخص الفالين
حيبك وحيرتمك؟ ال شك انك سوف تزداد رسور ًا وتسعد نفسك

بذلك اخلرب ،وهذا يشء اكيد عرفته بنفسك ،اذا انتهينا من أمهية
ابداء احلب نذهب اىل امهية التسامح فإننا نواجه يف حياتنا الكثري من

املشاكل ،قد يكون صديقك يف يوم من االيام متوتر املزاج وخرجت
لك منه كلامت الذعة وال ترىض هبا ،فال تواجهه بنفس الكلامت
بل اسكت وامتص غضبه واذا اتاك فكن سمح ًا معه وانسى الذي

حدث ،فان هذه املساحمة سوف تفتح لك ابواب قلب صديقك

ويشد لك االح�ترام والتقدير ،عندما يتعصب وال��دك ويتكلم
معك بكلامت ثقيلة وال حتب سامعها فانه ال يقصدها ولكن حالة

الغضب جعلته خيرج لك بجمل صعبة املذاق بل قد تكون اهتامات
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وما شاكل ذلك ،اتركه هيدأ ويستقر بعد ذلك قدم له كوب ًا من املاء
واعتذر منه وقل له ساحمني ! نعم ستتعجب ولكن ،انت من جيني

الثامر ،قد تكون غري معتاد عىل مثل هذه الترصفات لكن ثق اهنا
ستنفع متام ًا ،انا مؤمن انك تثق هبذا الكالم خصوص ًا اذا كنت ال

تسامح الناس بسهولة ،لكن ثامر السامحة يرجع اليك دائ ًام فالذي
متدحه الناس ويعرف بحسن اخللق هو ذاك اإلنسان السمح السهل
البسيط ،فال جتعل اسمك وعنوانك يشتهر بني الناس عىل انك

إنسان حدي جد ًا اىل درجة عدم الغفران لآلخرين ،فان اهلل

يغفر لعباده من اهل املعايص سواء كانت كبرية او صغرية فكيف
بحالنا نحن الفقراء ،وال ننسى ان احد فروع احلب هو التسامح
فاذا احببنا بصدق ساحمنا الناس بصدق دون اي مقابل ،نحن نعيش
يف هذه الدنيا ايام او اشهر او سنوات ال يفرق االمر كله وقت
ومنتهي اىل الزوال ،لكن عملنا وصفاتنا اخللقية وآثارنا ال تذهب،

فاخللق يبقى وينمو خصوص ًا اذا زرع يف مكان يستحق مناسب له،
نحتاج اىل السامحة واحلب يف املدرسة مع االطفال اذا كنت معلم

ومع الطالب اذا كنت طالب ًا ومع مسؤول العمل ان كنت موظف ًا
او عامالً ،فيدخل مفهوم احلب والتسامح يف كل مفاصل احلياة
بعد هذا الكالم قد يأيت لنا شخص بسؤال اذا مل أكن متسامح مع
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اآلخرين هل سيؤثر ذلك عىل شخصيتي؟ قد نجيبه بعدة اجوبة

لكن امجل ما يمكن ان نقول له ،اهيا العزيز اعد طرح السؤال عىل
نفسك وحاول ان جتيب نفسك وتتأمل يف االجابة ،تصور لو قلنا

لك انك شخص غري متسامح ومعاند ومكابر ،فهل سرتىض؟ قطع ًا

ال تقبل بذلك ،لكن ال تصدق ان االجابة ستكون غري هذه حتى
ولو دخلنا طريق املجاملة معك ،اضافة اىل انك ستعيش هم تأنيب

الضمري خصوص ًا اذا كانت احاسيسك ومشاعرك قوية ،فانك تبقى
مشغول الذهن بالتفكري بالشخص واملشكلة او لربام رسق التفكري
نومك ،واما القلق الداخيل الذ ي تشعر به فحدث وال حرج ،اياك

ان تكون صلب ًا يف املواقف التي ينبغي ان تكون متساه ً
ال لين ًا فيها،
فان الدين امر بالعفو والسامحة ،فال تنسى انك شخص يريد ان
يبني شخصية حقيقة فعليك ان تبذل قصارى جهدك لتتخلص من

كل ما يعيق طريقك.
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ادوات لبناء الشخصية الوهمية
ق��د عرفت سابق ًا ان التالعب ب���األدوات
وتبديلها ينتج لك أمر ًا خاطئ ًا فاملهندس اذا

ذهب للعمل واصطحب معه مقاييس احلرارة
ويريد ان يعرف ميالن احلائط او نوعية املواد

املستخدمة يف البناء فانه ال شك ان هذه
املحارير ال تنفعه ابد ًا كوهنا ادوات ال تنفع
املهندس ،كذلك شخصية اإلنسان هنالك
ادوات صحيحة لبنائها واما االدوات اخلاطئة

فإهنا ال تبني لنا سوى شخصية خاطئة.
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 .1الغ�ضب و التع�صب
مل يكن الغضب يف يوم من االيام عالج ًا للمشاكل بل هو الذي

يزيدها تعقيد ًا وأمل ًا ،فالغضب حالة انفعالية يمر هبا اإلنسان عندما

يثريه أمر ما ،او يصطدم بيشء يثري كوامنه ،وغالب ًا ما يبدأ الغضب

من نقطة واحدة حتى يتفاقم ويتسع فيولد ثوران يف النفس وحب ًا

لالنتقام حتى ولو كان أقرب الناس اليه ،بحيث يريد ان يربد غليله
وكوامنه الداخلية امللتهبة ،قد يكو ن هذا التشفي بكالم بحيث خيرج
عن حالته الطبيعية فيقسوا عىل من أثار غضبه بعبارات شديدة يندم
عليها الحق ًا ،وقد يكون التشفي برضب ونحوه ،فيلحق الرضر
باآلخرين ،وهذا اف��راط منه حيث غلب الغضب سيطرة العقل

عليه ،فخرج بذلك عن سلطان العقل ،وانت تعلم بان كل من خيرج

عن دائرة العقل يصبح جمنون ًا ألنه يف هذه احلالة ال يملك عقله ،إذ
روي عن أيب عبد اهلل« :من مل يملك غضبه مل يملك عقله»(((،
وقد تناولت النصوص الدينية خطورة هذا املرض اخلبيث فعن أيب

عبد اهلل قال« :قال رسول اهلل :الغضب يفسد االيامن كام
يفسد اخلل العسل»((( ،وغريها من النصوص الكثرية التي تعطيني

الصورة احلقيقية للغضب ،كل هذا هبذه النتائج الفظيعة للكذب
((( الكايف :ج،2ص.305
((( املصدر السابق :ج،2ص.305
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إلاّ اننا نرى بعض األشخاص يعدُ الكذب جزء ًا مهام من شخصيته

مستغ ً
ال بذلك ضعفاء الناس او جتنب اآلخرين ملثل هكذا أشخاص،
فيحسب انه حيسن صنع ًا ،انه يف تيهان وال يدري ما االمر ،وال جيني
من اعتقاده هذا اي يشء سوى بغض الناس وعدم احرتامهم ملثل
هذه الشخصية ،فال يتوهم أحد بان الذي يمتاز بصفة الغضب

يمتلك شخصية قوية شديدة ،فال عالقة باإلرصار واحلزم والشدة

بالغضب ،فاألكثر اتزان ًا واعتداالً هو من يملك شخصية ناجحة
متتاز بمميزات عديدة منها العقل واهل��دوء واالستقرار النفيس،
طبع ًا ليس كل غضب مذموم بل هنالك نوع من الغضب جيب ان
يكون عند اإلنسان ولواله لفقد اإلنسان الكثري من االمور املهمة

الواجبة ،وهو ما يطلق عليه الغضب االجيايب ،ودائ ًام ما يكون ألجل
اهلل ودينه ،فيكون عندنا غضب سلبي وغضب اجيايب ،والكالم

اعاله يبينّ خطورة الغضب السلبي وهو الذي يكثر يف املجتمعات
بشكل مكثف جد ًا ،حاله كبقية الصفات القبيحة التي قل من ينادي
بخطورهتا ،وكثري ًا من االحيان جتد الغضب يرافقه التعصب ،وهو
حالة خطرية قد تؤدي اىل سفك الدماء ،والتعصب يتولد من نقطة
حمورية وهي نبذ الطرف املقابل وعدم قبوله وله صور متعددة

فهنالك من يتعصب لقبيلته وهنالك من يتعصب لقوميته فقد خيطأ
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احد افراد عشريته امامه او يظلم شخص ًا وتراه مع ذلك يبقى يدافع
عنه حتى ولوا كان عىل خطأ ويتولد من ذلك العداوة والبغضاء

والشحناء بني أف��راد املجتمع ،وتتعرض شخصية املتعصب اىل
االستهزاء وعدم االحرتام من قبل اآلخرين واحيان ًا يكون موضع

سخرية للناس مجيع ًا ،فمثل هذه السلوكيات ال توصل اىل طريق
النجاح أبد ًا حتى ولوا مدحه الكثري عن طريق املجاملة او التملق

او اللياقة اال ان ذلك مل يكن واقعي ًا ،فال جيني غري اخلرسان واملذلة،
ومل يكن له حظ بني الناس ما دام مرص ًا عىل العناد واملكابرة ،عكسه

متام ًا اإلنسان اهلادئ الذي يتقبل اآلخرين ويفهمهم وخيصص جزء ًا
من وقته هلم ويشاورهم ويشاورنه ويأخذ احلياة بعقالنية وتفكر،
فمثل هذا قطع ًا ترى القلوب هتوي اليه من كل حدب وصوب.

 .2التكرب والتفاخر
نرى يف اغلب املجتمعات ان هنالك شخصيات جتعل التكرب

ميزان ًا لبناء شخصيتها وتمَ يزها عن اآلخرين انام يكون هبذه الوسيلة

للوصول اىل اهلدف الذي يبتغي اليه وهذا خطأ كبري يف املنظومة
الفكرية والثقافية التي يتمتع هبا الشخص ،وانام خيتار التكرب عىل
الناس ألنه يشعر بانه مرتفع عنهم فهو ال حيتاجهم ولكنهم بحاجة

اليه ،مما يعني اهنم يرجعون اليه وهو ال يرجع اليهم يف يشء ،هكذا
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هي افكار الكثري من األشخاص فيجعل هذه االداة اخلاطئة هي
أنجح أداة لبناء شخصيته وطريقة تعامله مع اآلخرين ،فهل سينجح
مثل هذا الشخص ام ال؟ لعله استفهام وسؤال االجابة عنه فيها من
التعقيد والصعوبة فال نترسع لنجيب بالنفي وال باإلثبات ،ملاذا ال
نستطيع ان نعطي اجابة كلية وجريئة؟ يعود ذلك اليشء لسبب هو

ان بعض الناس يظن ان الذين يتمتعون بشخصية متامسكة وقوية

هم أولئك الذين يمتازون ببعض املواصفات البدنية او القولية
وغريها ،وغالب ًا ما جيعلون التكرب هو االنطالقة الرئيسة واملحور
االول يف نشوء تلك الشخصيات ،وهذا املرض اخلطري ال يصيب

قوم ويرتك آخرين بل الكل يتعرض له فهنالك من يعاجله ويقيض
عليه وهنالك من يرحب به ،فاذا مل يأيت هو يذهب اليه ولغة التعايل
هلا صور متعددة منها تعايل الطبيب عىل مريضه وتعايل االستاذ عىل
طلبته وتعايل الغني عىل الفقري وتعايل الرئيس عىل شعبه وتعايل

الذكي عىل من هو دونه يف العلم ،وغريها من االمثال الكثرية ،فكل
واحد من هؤالء يعتقد ان هذا اليشء يكمل شخصيته ويزيدها قوة
وتأثري ًا أكثر مما لو كان متواضع ًا وغالب ًا ما جتد مثل هؤالء يربرون

لك مواقفهم وتفاعالهتم مع الناس ،ويف احلقيقة ان الكثري ممن
يعتمد عىل ذلك لبناء شخصيته هو اما متوهم او متعمد او املجتمع
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شجعه ان يكون هكذا ،فلو نظر كل واحد منهم اىل نفسه كيف
يتعامل ويترصف مع الناس ،وراقب افعاله بدقة ،لوجد ان مل يكن
بتلك الشخصية احلقيقية اجلذابة والرائعة بل كان كتلة من اهلم عىل

قلوب الناس ال حيسن التعامل مع الناس فكلام كان أرفق هبم كلام

كرب يف أعينهم وازداد حبهم له وقد يتأثر به الكثري ممن حوله فيكون
قدوة من حيث ال يشعر وما أعظمها من نعمة ،فمث ً
ال حيكى ان

هنالك شخص ًا اصابه مرض ما فذهب اىل أحد االطباء وقد عرض
عليه حاله ،ففحصة ومتت كل االج��راءات بأحسن ما يرام ،بعد

جلسة قليلة مع الطبيب واذا باملريض تغيرَ حاله فيبتسم ويالطف
الطبيب ،وكان الرس يف ذلك ان الطبيب كان يف غاية اللطف مع

املريض ،وهكذا تؤثر االخ�لاق احلسنة والصفات احلميدة يف
اآلخرين ،وعكس ذلك متام ًا املرض االخر املرادف للتكرب وهو

االفتخار لكن ليس كل االفتخار مذموم فهنالك من يفتخر بدينه

ورشفه ووطنه وبلدته ويفتخر بانه يتبع رجاالت سطروا أروع آيات
النرص واالبداع وجسدوا مجال القيم والتفاين ،وغريها من املفاخر

احلسنة الصحيحة ،كمناجاة االمام عيل بن ايب طالب« :إهلي

كفى يب عزا أن أكون لك عبدا ،وكفى يب فخرا أن تكون يل ربا»(((،
(((اخلصال :الشيخ الصدوق ،ص.420
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وما ورد عن االمام أمري املؤمنني« :ينبغي إن يكون التفاخر بعىل
اهلمم ،والوفاء بالذمم ،واملبالغة يف الكرم ،ال ببوايل الرمم ،ورذائل

الشيم»((( ،اما االفتخار الباطل فقد نبذه اإلسالم وحذر منه فقال
ِ
َان مخُ ْت اًَال َف��خُ ��ور ًا﴾((( ،كإن يكون
ب َم ْن ك َ
تعاىل﴿ :إِ َّن اللهََّ اَل حُي ُّ
اإلنسان يفتخر باملفاسد والرذائل امام الناس فمثل هذه املفاخر
ال يعتربها العقل شيئ ًا صحيح ًا وحيق لإلنسان االفتخار هبا ،وعادة

ما تكون مثل هذه االشياء مرتكزة يف اذهان مضطربة وضعيفة

ومشوشة ال تعلم شيئ ًا عن احلياة واملبدأ سوى اليشء القليل جد ًا
وهذا ال يتناسب مع اإلنسان وعقله وكيفية السيطرة عىل الغرائز يف

حياته ،فقد يفتخر بعض األشخاص بالقومية او باللغة او العنرصية

او باللون او يفتخر الرجل عىل املرأة بانه أفضل منها وهكذا الصور
العديدة من االفتخار الغري صحيح ،فيلزم عىل الشخص ان يبتعد

عن مثل هذا االفتخار ألنه وان اعتقد انه يبني شخصيته إلاّ انه ال
دخل له يف بناء الشخصية احلقيقية إطالق ًا فهو وان نجح يف كسب

الناس احيان ًا ببعض مفاخره وكالمه اال انه رسعان ما تنكشف
شخصيته حتى وان أخفى نفسه ومل يندك يف املجتمع وخيتلط به،
وهؤالء هلم أشخاص كثريون يتأثرون هبم ويف بعض االماكن يعترب
(((عيون احلكم واملواعظ :عيل بن حممد الواسطي ،ص.555
((( النساء.36 :
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التفاخر باألشياء السلبية بنظر العقل والدين اشياء صحيحة وهذا

يكون اما بخلط املفاهيم وتبدل احلقائق عند هؤالء واما غفلة من
أمرهم ،او يعلمون بذلك لكنهم ال يريدون ان يلتزموا برتكها.

 .3الهزل واملرح وال�ضحك
يتصور بعض األشخاص ان احد أهم االدوات التي يستخدمها

لبناء شخصية عظيمة وقوية ،تفننه بالضحك واهل��زل والغلبة،
فيتفاخر بعضهم مع بعض كيف استطاع ان جيعل الطلبة يضحكون

عىل املدرس او صاحب املؤسسة او مدير الرشكة ،فهذا اليشء يف
الواقع ليس له دور يف بناء الشخصية حتى ولو كنت من املاهرين يف

هذه االدوات ،وانام تضعف شخصيتك يف عيون اآلخرين وتقلل
منزلتك لدهيم ،جتد بعضهم يتفاخر بانه قد اشتهر بصفة الكوميديا

والسخرية واالستهزاء باآلخرين ،فهذه صفات وان كان البعض
حيبذ مثلها اال ان العقالء واهل العلم والثقافة يعتربون ذلك ضعف ًا
بالشخصية ال قوة فيها ،وغالب ًا ما تنموا مثل هذه الصفات عند
األشخاص الغري متفوقني يف احلياة ومل يكون هلم نصيب من العلم
والثقافة سوى اليشء اليسري وهنالك عامل آخر مهم النتشار مثل
هذه الشخصيات اال وهو دور املجتمع الذي حيفز ويرغب بمثل هذه

االشياء ،الن اإلنسان حيتاج احيان ًا للطرفة والدعابة واالبتسامة،
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لكن بعضهم يفرط يف هذا اليشء فيضحك كثري ًا حتى تصبح عنده
عادة من الصعب ان يسيطر عليها فيتطبع بذلك الطبع ،فيبقى يطلب
اهلزل والضحك باستمرار ،فاذا حصل التشجيع من املجتمع لبعض

األشخاص كان ذلك دافع ًا قوي ًا هلم عىل االستمرار يف هذا االمر،

ومثل هذا الشخص ال يعلم بانه يصبح أداة للهزل والضحك يمرح

هبا اآلخرين ،اما هو فال حيصل عىل اي يشء ،ولكن ثمة فرق كبري
ُيض ِحك الناس ،فان الذي
بني من يسعى إلسعاد الناس وبني من ْ
يسعى إلسعادهم أكثر مقبولية واتزان من ذاك الذين يسعى الن
جيعل الناس تضحك ،وليس غرض هذه الصفحات التشدد عىل
اآلخرين ملنع الضحك واالبتسامة وانام الكالم يف كثرة الضحك

واالشتهار بذلك حتى خيرج عن طوره الطبيعي فيصبح منبوذ ًا

من قبل اجلميع حتى من أولئك الذين شجعوه ملامرسة مثل هذه

االفعال ،فان العقل زينة اإلنسان وكل ترصف خارج عن السلوك
الصحيح فهو مرفوض ،فان االم��ور الثالثة املذكورة اعاله هي
خالف وقار وهيبة اإلنسان ،فان الشخصية احلقيقة ينظر اليها من

زاوية هدوؤها وتعقلها واتزاهنا فهذه الصور دليل عىل رجاحة

العقل ،لكن الذي يدفع األشخاص املكثرين من الضحك واهلزل
واملرح هو اعتقادهم ان ذلك جيعلهم شخصية مشهورة ،ثم ماذا؟
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أفهل كل شخصية مشهورة هي شخصية قوية وناجحة؟ أعتقد ان
التشخيص لدى هؤالء مل يكن صحيح ًا فهذه ادوات خاطئة لبناء
الشخصية احلقيقة واهنا تبني شخصية ومهية.

 .4الن�صب واالحتيال واخلداع
ثمة أمر خطري آخر يتبعه بعض األشخاص أال وهو النصب

او االحتيال او اخلداع فهذه املصطلحات الثالثة يكاد يكون مؤداها

واحد او صورهتا واحدة وهي تنمو وتتكاثر يف جمتمعات يسودها
التخلف الفكري والثقايف واملادي ،فأخذك للامل بغري حق يعترب رسقة
والسارق شخصيته حقرية يف املجتمع ،وكذلك املحتال واملخادع

فهي انام تبني شخصية السباع كالذئب املاكر وبقية احليوانات

املفرتسة اما اإلنسان فهو أسمى واجل ان يوصف بصفات دنيئة

فله صفات متيزه عن غريه حيث كرمه اهلل سبحانه وتعاىل بالعقل
ووضع له احكام وتكاليف وسخر له ما األرض ولكن اغلب

الناس يرتكون اهلدى والتعاليم االهلية ويركضون وراء الشهوات
واالفعال الدنيئة فيحسب كاحليوانات التي ال عقل هلا ولذلك جتد

الكتاب العزيز قد نبه وحذر من الوصول اىل مثل هذه الدرجة
فقال تعاىلَ :
ون إِ ْن ُه ْم إِ اَّل
ون َأ ْو َي ْع ِق ُل َ
ب َأ َّن َأ ْك َث َر ُه ْم َي ْس َم ُع َ
﴿أ ْم حَ ْت َس ُ
َكالأَْ ْن َعا ِم َب ْل ُه ْم َأ َض ُّل َسبِ اًيل﴾ فهو وان كان موضوع اآلية وحكمها
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خيتلف عن ما نحن بصدده لكنه اختالف باألمثلة والعناوين واال

كل من يتصف بصفات احليوان فهو مثله ،النه مشارك له يف افعال

خيتص هبا ذلك احليوان املفرتس من التعدي عىل اآلخرين وأخذ
حقوقهم وما شاكل ذلك ،ولو بقينا مع اآلية لوصلنا اىل نتيجة قد
تكون ثقيلة عىل أسامع بعض االفراد ،لكن ما نريد ان نقوله ان هذه
االفعال التي يقوم هبا البعض بحجة بناء الشخصية سواء كان قانع ًا

بذلك ومعتقد ًا او ال ،فانه وهم كبري اذا ال عالقة للشخصية احلقيقية

الناجحة هبذه االمور بل تودي هذه االفعال اىل وهن الشخصية

وضعفها ،فنحتاج اىل التحيل بضد النصب واحليلة واخلدعة ،الهنا
ادوات غري صحيحة لبناء الشخصية احلقيقية ،فكلام كان اإلنسان

بسيط ًا واضح ًا للجميع متواضع ًا كلام كانت شخصيته اكرب واهبى

يف عيون اآلخرين ،احيان ًا جيد اإلنسان انه يفعل مجي ً
ال لشخص ما

فال حيسن ذلك الشخص اليه بل قد ييسء اليه ،فالكثري حتصل لديه
ردة فعل جراء هذا الترصف ،فهل نرتك االحسان اىل الناس بحجة

ان بعض االفراد ال يشكرون املحسن اليهم؟ اجلواب كال ال نرتك
االحسان بل نرص عىل فعل االحسان فال نغري سلوكنا واخالقنا

الجل شخص ،هذا اوالً وثاني ًا اذا كان عملنا مقرونا بالقربة اىل
اهلل تعاىل فإننا نحصل عىل االجر والثواب مهام كانت النتائج سواء
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شكرنا االفراد ام مل يشكرونا ،فاذا حتلينا بالبساطة وطيب القلب

والصفات احلميدة نكون بذلك وضعنا انفسنا املوضع الصحيح

يف بناء الشخصية احلقيقية ،فاحليلة واخلداع ال يدومان فال بد من
يوم يندم فيه املخادع ويشعر باخلطأ ،فقد يكون يف ريعان شبابه فال

يفكر بعواقب هذه االمور ،بل قد يراها مجيلة وفيها قوته وهيبته،
معتقد ًا او غري معتقد بأمهية مثل هذا االفعال ،لذلك عليه ان يرجع
وحياسب نفسه كثري ًا عىل مثل هذه االفعال وان ينتبه خلطورهتا قبل
فوات االوان ،فيخرس منزلته يف الدنيا وجنته يف االخرة ،فام أعظمها

من خسارة.

 .5ال�سيجارة امنوذج ًا
(وهذا املوضوع ال يتناول رضر السيجارة او التدخني بشكل

عام وانام الذي يريد ان يوضحه هو ان السيجارة جعلها البعض أهم
أدوات بناء الشخصية الناجحة فلذا ينبغي ان يعرف هؤالء ان مثل

هذه االمور ال دخل هلا يف بناء الشخصية الناجحة).

جتد هنالك فئة من الشباب يف سن املراهقة يدخنون انواع

من السجائر يف جلساهتم اخلاصة او العامة كاملقاهي واحلدائق
واملتنزهات فعندما تسأل أحدهم جتده يعطيك تربيرات وأشياء

كثرية لكن الذي جيعلك تتأمل يف قوله وتتعجب هو انه يعتقد أن
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السيجارة تعد من مكمالت الشخصية والرجولة ،اي شخصية
يتحدث عنها ال نعلم! وقد يشجعه بعض كبار السن عىل مثل هذا

القول! فهل هذه احلكمة هي أقوى حكم الشباب لتناول السيجارة؟
ام هنالك ما هو خمفي عنا؟ ال نعلم :لكن الفراغ الذي يعيشه الكثري

من الشباب هو الذي يدفعهم العتقاد بمثل هذه االفكار وقد تسأل
اي فراغ تقصد ،هنا ال أقصد الفراغ الزمني فقد يوجد أشخاص
وقتهم كله عمل ونشاط ،اذ ليست املسألة تتعلق بالفراغ الزمني وانام
السبب البعد املعريف او الثقايف ،فاملشكلة احلارضة اليوم قلة الوعي

والثقافة او التشبث بالثقافة املغلوطة واملفاهيم املعكوسة ،فمسكني

هذا الشاب ،فان البيئة واملجتمع واالصدقاء هم من يساعده عىل
فهم مثل هذه االمور ،فمشكلة بعض الشباب ليست واحدة وانام

تتفاقم وكل واحدة تنتج عدة نتاجات خطرية ،وهذه احلالة التي
نحن بصددها ختلق له توتر يف البيت الن والده قد ال يرىض هبذا

الفعل وكثري ًا ما حصلت مشاكل بسبب هذه (السيجارة) فاإلنسان
الناجح ال يبني شخصيته عىل توافه االشياء فنراه يرتفع عنها ويبحث
عن األدوات احلقيقية التي تبني شخصيته وجتعله شخص ًا مميز ًا
عن اآلخرين فاهلل تعاىل امدّ نا بالقوة وفطرنا عىل اخلري لكن الكثري
يغفل عن ربه ،فمداولة مثل هذه األمور بني األشخاص وتشجيع
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أحدهم اآلخر هو عامل مهم اضافة لبقية العوامل االخرى فاذا

اجتمعت هذه العوامل ولدت القناعة التامة يف ذلك الشخص

للتفكري واالعجاب هبذه املسألة ،فاملطلوب ان نتحىل بتفكري ارفع
من هذا التفكري وثقافة اعىل من هذه الثقافة واسمى كي ننهض ببناء
شخصيتنا ،ونجعلها يف جادة الصواب وطريق العقالء ،وهذا هو
مسؤولية املراكز الرتبوية والتعليمة واملنظامت التنموية وكذلك دور
كل من يستطيع االصالح وخصوص ًا البيت واالصدقاء.

 .6االندفاع واالنتقام وحب الغلبة
اذا مل تكن الثقافة والتعاليم مصدرمها صحيح فال شك ان

تضع اإلنسان يف مطبات خطرة وتوقعه يف شباك ال يستطيع ان ينقذ

نفسه منها فيبقى كالسمكة ال تنفذ من عيون الشبكة وتنتظر حلظة
املسك عليها ،فيقع الكثري من االفراد يف شباك اجلهل والظالم التي

ال ترحم ،ويبقى اإلنسان رصيع اهلوى والنفس االمارة ،اعرف من

اين تأكل الكتف ،احيان ًا نجد أشخاص هيتمون بمعرفة اي جزء
لذيذ يف الدجاجة او السمكة ،وعندما تأتيه االفكار والنصائح؛

ال يسأل اي جزء من هذه االفكار صحيح؟ واي جزء من سلوكي
خطأ واي ٍ
فعل من افعايل قبيح؟ فيشاهد افعال وترصفات اآلخرين
امامه ويدخل املجتمعات املتعددة الثقافة واالسلوب فيتأثر هبم
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وال يسأل اي هذه الثقافات ترضين اهيا تنفعي اي منها خمالفة
لديني ومعتقدي وتقاليدي ،فيبدأ يأخذ ويرتوي من شتى االفكار

والثقافات وكلها نتاج برشي كانت ألجل غايات واه��داف ال

نعلمها ،وكذلك السلوك العام والترصفات فلها الدور الواضح يف
صقل شخصية الفرد داخل املجتمع ،فنجد ان بعض األشخاص
يرى ان االنتقام من شخص ييسء له أمر ًا مهام بل يساعده بذلك

بعض اهل اخلربة يف احلياة بدعوى خذ حقك واظهر رجوليتك
وشخصيتك فان مل تفعل فانت صاحب شخصية هشة بسيطة او

انك جبان ،فتؤثر مثل هذه الكلامت يف هؤالء األشخاص وختلق
عندهم قاعدة فكرية وامر ًا تقليد ًا ال يمكن ان ينتهوا منه ،فيحصل

عندهم اندفاع كبري لفعل مثل هذه االمور واالشياء التي تعلموها،
واكثر الكوارث التي تفتك باملجتمع من القتل واملشاكل الفردية

دائ ًام ما حتصل بسبب هذه االفكار وهذه السموم التي تطرح من
قبل فئات متعددة ،ووصل االمر اىل الكذب والتشهري والتالعب

بالكلامت من اجل اثارة مثل هذه احلوادث سواء كان بعمد ام ال،
وخري مثال لذلك ما نراه اليوم يف عاملنا املعارص من تأثري لإلعالم
والنفوس املريضة يف شحن ابناء املجتمع الواحد لالقتتال والدم
والعنرصية والطائفية بحجج واهية وافكار مسمومة مدسوسة ،فلو
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عرف كل شخص ما هو ما يدور حوله وما يريده اآلخرين به لتنبه
اىل نفسه وآثر السكون ،وباع احلركة ،فال يتصور احد ان احلقوق

التي تؤخذ تسرتجع باألساليب البشعة وبعبارة اخرى ارجع احلق

لنفيس وكرامتي باي صورة كانت ألنني رجل واىل آخ��ره ،فان
الشخصية الناجحة جيب ان يكون فيها العقل هو من يدير االمور
ال ان يسلم االمور بيد النفس والشهوات.
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الخاتمة
قدمت هذه الصفحات جمموعة من التوجيهات الصحيحة لبناء

الشخصية احلقيقية كام أهنا نبهت عىل االدوات التي ينبغي تركها
وقد عرب عنها بـ(ادوات لبناء الشخصية الومهية) فكان تركيز الكالم

حول بناء شخصية اإلنسان بنا ًء حقيقي ًا بعيد ًا عن السلوكيات التي

هتدم الشخصية فض ً
قدمت جمموعة من املفاتيح
ال عن بنائها ،وكام
ْ
واملمهدات التي تساعد الشخص يف التفكري اجلاد لبناء شخصية

حفلت بعدد من النصوص الدينية التي كان
رصينة ومتكاملة ،وقد
ْ
االعتامد عليها بشكل رئيس ليخرج كتاب صغري حيمل بني دفتيه

اجلانب الرتبوي الثقايف موثق ًا بالنصوص الدينية يف أغلب فروعه
وعناوينه بلغة معارصة فيها يشء من السهولة الواضحة بعيدة عن

التعقيد والتشبيك يف االلفاظ ،ليسهل عىل القراء االعزاء وخصوص ًا
طبقة الشباب منهم ،لعلنا نكون قد وفقنا يف تقديم مادة جديدة تلبي

بعض مطالب اجلانب الثقايف والرتبوي.
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