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 2019فرباير  -عشر السادس العدد

 واحة إبراهيم الفقى

 كثريين يأتون إىل احلياة 

 ويرحلون عنها دون أثر هلم يرتكونه ..

 لفقىولكن من مثل د. إبراهيم ا

 )اهلل يرمحه(

سيظل هو الطريق .. وكلماته هى الرفيق 

.. لكل إنسان يسعى إىل التطور والنجاح 

 فشكرا  والرقى ..

 هلل عز وجل 

 الذى أهدانا مثل هذه 

 القدوة احلسنة
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 من القلبت  كلما

 

 

 

 

 
 

القراء اإلعزاء .. يسعدنى أن نلتقى معا 

 فى ذكرى ميالد د. إبراهيم الفقى

لنتحدث عن أحد المفاهيم الهامة التى 

طالما كان يتحدث عنها فى كل لقاءاته 

سواء العامة أو الخاصة .. أال وهى 

"األمل" .. وبنظرة سريعة لمفهوم 

تحقيق شئ يرى فيه اإلنسان سعادته .. ويقترن  نجد انه انتظار "األمل"

أو دائما بالرجاء، ويستخدم عادة فى األشياء التى يوجد صعوبة  "األمل"

الفقى فإنه اليوجد شئ  دكتورفى تحقيقها .. ولكن كما عًلمنا تحديات 

مستحيل .. وما استطاع غيرنا تحقيقه، فإننا النقل قدرة على الوصول إلى 

 نفس النتيجة.
 

 لإلنسان اإليجابى، الدافع للعمل بإصرار وعزيمة اليضعفان "األمل"حمل وي

حمله من امكانيات محدودة يوإجتهاد وإنطالق من أرض الواقع بكل ما .. 

تحقيق األمل المنشود .. وهذا يعنى حياة أفضل ووصعاب وأمور محبطة إلى 

يه توج ثمالتخطيط لتحقيق األهداف، أن األمل ينقسم إلى قسمين هما 

 لهدف.للوصول إلى ا واإلمكانيات المتوفرة الطاقة
 

وفى هذا الشأن النستطيع أن ننكر وجود تحديات ومواقف محبطة تحيط 

باإلنسان تجعله يفكر بصورة سلبية يفقد معها األمل فى تحقيق ما يريد .. 

ولكى يخرج اإلنسان من هذا اإلطار عليه تغيير طريقة تفكيره والنظر للحياة 

ر ايجابى، واإلنغماس فى األمور التى تعطيه دفعه من األمل مثل من منظو

ما يجعله يتخلص تدريجيا وهو تكرار الرسائل اإليجابية إلى عقله الباطن 

 .ويفقد معها األمل من األفكار السلبية التى تجعله يشعر باليأس
 

أنهم ُيريدون تغيير  الوصول إلى أهدافهمفى من أهم معوقات البشر  وهنا أود أن أتوقف قليال عند حقيقة هامة وهى أن

بهذا الشكل، ألنه من  تستقيم نيتسنى لهم النجاح؛ إال أن األمور ل لكىرؤيتهم وآمالهم ليسير وفق العالم من حولهم 

يجذبهم إلى تغيير مما يكون قدوة ويؤثر فى اآلخرين فيصل إلى الصورة التى ينشدها  حتىاألفضل أن يغًير اإلنسان ذاته 

 اتهم وسلوكهم إلى األفضل. حي
 

رضي الله عنه  -عن أبي هريرة فعن اإليمان الحقيقى بالله سبحانه وتعالى يزكى األمل داخل اإلنسان ..  فإن أخيرا ..

أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ": يقول الله تعالى {صلى الله عليه وسلم -قال النبي }قال  -

، وإن تقرب تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا في نفسي، وإن ذكرني في مإل ذكرته في مإل خير منهم، وإننفسه ذكرته 

 رواه البخاري ومسلم.. "، وإن أتاني يمشي أتيته هرولةي ذراعا تقربت إليه باعاإل
 

 .والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 أمال الفقىد.                                                                                                                                                             

 اسرة التحرير

 

 صاحبة اإلمتياز ورئيسة التحرير

 أمال الفقىد. 
 

 مديرة التحرير

 ايدا صادق
 

 هيئة التحرير

 لعظيمالمفكر ا محبى وتالميذ

 

 اإلدارة

 

357 Roger-Pilon, 
D.D.O, Quebec H9G 2W1 

Tel.: 1 (514) 624-2322 
 

 مكاتب التمثيل

 

 قطر

 المحاضر األستاذ/ خالد صالح ثابت

 الدوحة

 (974) 44363609تليفون: 

44363619 / (974) 44365855 (974) 

 اليبي

 ليبيان كاسل للتنمية البشرية

لف خ -النوفلين  -طرابلس   -ليبيا 

 مدرسة بن عثمان

 (218) 918835914تليفون: 

217167565 (218) 
 

 فلسطين

 (الناصرة) مركز جالل هريش
 (970) 546705508تليفون: 
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  :ن ارشيف د. الفقيم

  

 إتقان فن الحوار .. الطريق إلى التفوق الذاتى 
 

إن إتقان الحوار مع اآلخرين سواء كان عاديا أو عندما 

من أهم المعوقات التى تواجه عدد  يتخذ طابع الجدل

كبير من األشخاص سواء فى المحيط العائلى أو على 

الصعيد المهنى واإلجتماعى.  ويظن البعض أن الصوت 

المرتفع هو األسلوب األمثل لإلتصال مع اآلخرين إلثبات 

التفوق الذاتى، وجذب اإلنتباه، وهذا بالطبع مفهوم خاطئ 

وخاصة من هم ذو سلطة يقع فيه  العديد من الناس، 

كاآلباء ورؤساء العمل، والمعلمين وإلى غير ذلك.  وقد يدفع 

عدم إتقان فن اإلتصال والحوار وتبادل األفكار، البعض 

ألنهم ناجحين فى عملهم  في عزلهإلى تفضيل العيش 

المنفرد، ولكنهم ال يحققوا نفس القدر من النجاح عندما 

أن أذكر حقيقة هامة يتعاونون مع اآلخرين.  وهنا أود 

اإلجتماعية والنفسية وهى "أن أثبتتها الدراسات 

الشخص لو أحسن التعامل مع الغير فإنه بذلك يكون قد 

من السعادة  %99من النجاح والتفوق، و %85حقق 

 .الشخصية"
 

فهل حدث لك عزيزى القارئ أن قلت شيئا ألحد، إال أنه 

شرح ما قلته فهم غير ما تريد، مما أضطرك إلى أن تعيد 

حتى يستطيع الطرف اآلخر فهم ما قصدته فعال؟ .. وهل 

قمت بتوجيه النقد إلى شخص ما، وكان ذلك فى 

مصلحته إال إنه شعر باإلهانة، وكان رد فعله حادا ودفاعيا 

بصورة زال معها الهدف األساسى من مصلحته 

أن أحدا ال ينتبه إلى  -احيانا  –الشخصية؟ .. وهل تشعر 

ه برغم صحته وأهميته؟ .. إن مثل هذه األسئلة ما تقول

وغيرها الكثير وارد فى حياتنا جميعا عندما نتواصل مع 

اآلخرين، وهو مايبرز أهمية التعرف على تقنيات إتقان 

 الحوار الجيد والتواصل الفعال.
 

شخصية كل واحد منا الله سبحانه وتعالى جعل لقد 

، يختلف تتكون من أربع شخصيات أو جوانب متعددة

تعاظم إحدى هذه الشخصيات عن الباقين من شخص 

آلخر، ولكى ننجح فى التعامل من خالل هذه الشخصيات 

مع العالم الخارجى، البد لنا أن نتعرف عليهم وهم: 

ففي وقت "القيادى" و"الودود" و"المعبر" و"المحلل".  

فى  مثال "قياديا"كون يأن أن الشخص  يحتاجمن األوقات 

كون يريد أن ل أو مع األبناء، وفى وقت آخر يمجال العم

شريك  مع "ودودا"

الحياة أو مع 

اآلخرين، كما أنه 

 أخرى يحتاج تارة

 "معبرا"كون يأن 

عن أفكاره 

ومعتقداته، وفى 

حين آخر البد أن يكون "محلال" بالنسبة لمواقف وأحداث 

معينة ألن عليه أن بتخذ قرارات هامة.  وعند معرفتك 

ات أو الجوانب األربعة التى تتألف منها جيدا للشخصي

شخصيتك، ستتعامل مع نفسك أفضل، كما أنك ستكون 

على دراية بأى شخصية يتحدث معك من هم حولك، وفى 

هذه الحالة ستعرف بأى شخصية ترد عليهم لتتماشى مع 

اسلوبهم بما يحقق نجاح الحوار واإلتصال بينكم، وهو ما 

 اة.يضيف إليك مهارة أكثر فى الحي
 

ال بلد أن     بصلورة فعاللة   ولكي تتصلل بالعلالم الخلارجي   

تتصللل بنفسللك أوللال وتللتعلم المفهللوم الللذاتي، وأن داخللل  

وداخللل اللإلدراك "قلليم" وداخللل   "إدراك"المفهللوم الللذاتي 

وداخلل المبلدأ   " مبلدأ "وداخلل اإلعتقلاد    "إعتقلاد "القيم 

، ولهذا فأنك عندما تتعاملل ملع   تجاه األشياء "وجهة نظر"

بللإدراك وإعتقللاد ومبللادئ م الخللارجى فللإن ذلللك يللتم العللال

 شلخص وعندما يختلف ، عن من هم حولكمختلفة تماما 

أو  ال تغضلب منله  وعليلك أن    وضع طبيعلي،  فهذا معك  ما

عللى كيفيلة   مدربا عللى فلن اإلتصلال و    وإنما تكون، تنعزل

وتجعلهم يشعرون مهما اختلفت معهم، تعامل مع الناس ال

فلي فلن    اتصلبح رائعل  حينئلذ  ك، بالراحة في التحلدث معل  

تصللبح حياتللك باسللتمرار  كمللا اإلتصللال، إدارة الحللوار و

واجهك أي تحد تسلتطيع التعاملل معله    ي عندماإيجابية، و

 والتركيز على اإليجابيات الموجودة فيه وتتعلم منه.
 

ومن المتفق عليه إننا كبشر نتصل بمن حولنا من خلالل  

حسلاس، الشلم،   حواسنا الخمس وهى: الرؤية، السلمع، اإل 

التذوق، إال أن لكل واحلد منلا نظلام تمثيللى "مفضلل" أو      

بمعنللى آخللر "أولللى" يتعامللل مللن خالللله مللع اآلخللرين     

والمواقللف واألحللداث التللى تمللر بلله، والخللواص الثالثللة   

 لألنظمة التمثيلية هى:
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( "البصرى": وهو الشخص الذى يعتملد عللى البصلر    1

صلور.  وملن    بشكل أساسى ويرى العلالم واألحلداث بشلكل   

صفاته أنه يتحدث بسرعة وبصوت مرتفع، ويأخلذ أنفاسلا   

قصيرة وسريعة، ودائم الحركة ويتميز بالنشاط والحيوية، 

ويعطللى اهتمللام كبيللر للصللور أكثللر مللن األصللوات أو      

المشاعر، ويأخلذ قراراتله عللى أسلاس تصلوره لألحلداث،       

 –أرى  –وتغلللب علللى عباراتلله الكلمللات التاليللة: أتخيللل  

 أنظر .. وإلى ما غير ذلك من كلمات بصرية. –أالحظ 
 

( "السمعى": وهلو الشلخص اللذى يميلل إللى انتقلاء       2

الكلمللات التللى يسللتخدمها فللى حديثلله، كمللا أنلله يتمتللع 

بصوت موسيقي عذب ويستخدم طبقات صلوتية متعلددة،   

ويتللنفس بطريقللة مريحللة مللن وسللط الصللدر، ويحللب ان  

ئيللات ينصللت إلللى األصللوات ويقللدرها أكثللر مللن المر     

واألحاسيس، ويبنى قراراته عللى ملا يسلمعه، ويكثلر فلى      

 –صلوت   –إيقلاع   –حديثه على الكلملات التاليلة: اسلمع    

صدى .. وما إلى غير ذلك من كلملات تعتملد عللى حاسلة     

 السمع.
 

( "الحسللى": وهللو  3

الشللخص الللذى يكللون  

إدراكلله لألحللداث عبللر  

المشللاعر واألحاسلليس، 

ويتميلللز بالهلللدوء ولللله  

صلللللوت ملللللنخفض،  

ويتلللنفس بلللبطء ملللن  

منطقللللللة الللللللبطن، 

وأحاسيسلله تللأتى فللى   

المقام الألول قبلل المرئيلات والكلملات، وتغللب العبلارات       

 –تلوتر   –ملؤلم   –التالية فى حلواره ملع االخلرين: أشلعر     

 أحاسيس .. وما إلى غير ذلك من كلمات حسية.
 

ولكى تستوعب الفكرة عليك أن تالحظ المفردات 

معه لتعلم إلى أن الخاصة بالشخص الذى تتحدث 

األنظمة ينتمى، وحاول تعديل ومالئمة ذاتك وسلوكك 

الخارجى مع الشخص اآلخر، وهى عملية "توافق" 

مستمرة مع لغته الملفوظة وغير الملفوظة، وهذا يعمل 

على إيجاد نوع من األلفة على المستويين الواعى وغير 

 الواعى بينكما، وبذلك فأنت تتقابل معه فى عالمه الخاص

مما يجعلك أكثر قدرة على إقامة حوار ناجح واتصال 

 حب التعامل معمن البديهي أن نفعال معه ألنه 

يتوافقون معنا، ولكى يحدث هذا التوافق األشخاص الذين 

نبرات البد من استخدام القوى اللغوية جميعها من 

الصوت وتعبيرات الوجه وحركات الجسم بطريقة مقاربة 

، بالتقارب معنامنحه اإلحساس يوهو ما طرف اآلخر، لل

االحترام  نا نفسيبادل، فحترم رأيهندره ونقفهمه ون ناوأن

مما يزيل أى عوائق ويقرب وجهات النظر بيننا  والتقدير،

وبينه.  وهنا حقيقة هامة أود أن أذكرها وهى ان 

"التوافق" ال يعنى "التقليد" ألن التوافق يعنى خلق ألفة 

يد يجعل من اآلخرين أضحوكة بين شخصين، بينما التقل

 ومادة للهو والسخرية.
 

وهناك عدة نقاط هامة تمكنك من إدارة حوار ناجح مع 

 اآلخرين، وهى:

اما  ألنه ياهو االهم األول نطباع : إن اإلاإلنطباع األول

يخلق نوع من او  اختالف وجهات النظريزيد من حدة 

نخلق لدى األلفة بين طرفى الحوار، ولذا فمن األهمية أن 

من نحاورهم انطباع أول "جيد" وذلك بالقدرة على 

 خالفثم الرد بهدوء ومنطقية على نقاط اللهم، االستماع 

ان يكسب الموقف على  يساعدمما ودعم ذلك باالدلة 

االعداد الجيد لموضوع نا، وما يساهم فى ذلك هو لصالح

 .المناقشة قبل بدء الحوار
 

أن إجادة  :اللباقة

ختيار الكلمات التعبير وا

على المناسبة تساعد 

التواصل مع حسن 

، كما أنه من االخرين

المهم عدم مقاطعة 

 ونيتحدث م، ودعهالغير

 بحرية.
 

أعط انتباهك للشخص الذى يتحدث معك كى  :اإلنصات

، وحاول أن تفهم تجنب أى شيئ يشتت تركيزكتكسبه، و

وجهة نظره مهما كانت ال تتوافق معك، وحاول مناقشته 

يقول عليه بنفس درجة الصوت التى يحدثك بها، وكما 

ن أراد أن ُيزحزح عن النار وُيدخل : "مالصالة والسالم

 ."وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، الجنة
 

: كلما تفاعلت مع اآلخرين عند إنصاتك لوجهة التفاعل

نظرهم، وأظهرت اهتماما بما يقولون، ووضعت 

ما ظهر ودهم لك، وزاد تقبلهم مصلحتهم نصب عينيك، كل

 لك مهما كانت االختالفات بينكم.
 

أن تظهر حفاظك على  : هام جداكيد على الذاتأالت

، كما أنه من دون تصارع مع االخرينأفكارك ومعتقداتك، 

األهمية إظهار احترامك لمعتقداتهم، بما يظهر التوازن 
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بين الطرفين، وفى نفس الوقت كن مرنا واعمل على 

 لتقريب وجهات النظر. بدائلالم تقدي
 

: التجعل رد فعلك مبالغا فيه، ومفتعال، بل ركز رد الفعل

اهتمامك على أن تصل إلى نتيجة إيجابية.  كما أنك 

التهدد من تتحاور معه عند اختالف وجهات النظر بينكما، 

 ألن ذلك سوف يؤدى إلى نتائج سلبية تزيد األمور تعقيدا.
 

د أو التوبيخ إلى أحد خاصة أمام :  التوجه النقالنقد

 اآلخرين، بل تحدث معه بأسلوب ناضج وبشكل شخصى.
 

: ال تعتقد أنك تعلم شعور اآلخرين العلم ببواطن األمور

ومطالبهم، بل أسألهم عنها حتى التخطئ فى تقديرك لها.  

كما التفترض أن اآلخرين يعلمون بما تشعر به، وعليهم 

ث، بل عليك أن تعبر عن اتباع ما ترغب دون أن تتحد

 نفسك لهم. 
 

: التكثر من استخدام التعميمات مثل: دائما التعميمات

كل .. وما إلى غير ذلك ألن مثل تلك الكلمات  –ابدا  –

تجعلك تبدو غير صادق وغير دقيق فى كالمك وآرائك، 

وألتزم أن تكون أكثر تحديدا فى كالمك حتى تصل الرسالة 

 بصورة صحيحة.
 

: استمع بإهتمام شديد إلى األشخاص راسصعاب الم

صعاب المراس وتقبل وجهة نظرهم، ولكن ال توافق عليها 

ألنك إذا فعلت، فسوف تعطيهم الدليل على أنهم كان 

محقين، وهذا سوف يزيد من سلبياتهم، بل قاطع سلوكهم 

السلبى وأجعلهم يركزون على اإليجابيات بدال من األشياء 

 التى يدور حولها الحوار.المستحيلة أو المشاكل 
 

: التستخدم فى حوارك الكلمات الكلمات السلبية

 السلبية التالية: 

 "لكن" ألنها تلغى كل ما قلته قبال، واستبدها بل "و" -

"لماذا" ألنها تبحث عن األسباب بدال من الحلول،  -

 واستبدلها بل "ماذا"

"لو" ألنها تعنى الشك، وتتضمن قواعدا وشروطا،  -

 بدلها بل "عندما"واست

"حاول" ألنها توحى بعدم اإللتزام باألمر، واستبدلها بل  -

 "أفعل"

: احرص على اإلحتفاظ بإبتسامة رقيقة على اإلبتسامة

وجهك مهما حدث حتى يشعر الطرف اآلخر بالراحة 

 والطمأنينة، فيحاورك بقلب وعقل مفتوح.
 

: من األهمية أن تنظر إلى أعين من تالقى األعين

حدث إليه حتى تشعره بإهتمامك لما يقول، وأفضل تت

طريقة لتواصل األعين معه هو أن تنقل نظرك من عين 

 إلى أخرى ثم إلى مركز وجهه.
 

: من المتوقع أن يكون نوايا من تتحدث معه النوايا

حسنة إال أن سلوكه ال يعبر عن ذلك، ولذا عليك أن تركز 

هم.  فيقول على نوايا االخرين حتى إذا ما أختلفت مع

فقط من  %7"ألبرت موربيان": "إن الكلمات التمثل سوى 

 مجمل عملية التواصل والمعاملة".
 

: والمقصود بها أن تكرر ما قاله إعادة الصياغة

الشخص االخر، ولكن بطريقتك الخاصة وبكلماتك أنت، 

وذلك يساعدك على أن تتأكد من أنك فهمت ما قاله، وفى 

اآلخر الفرصة من التأكد من نفس الوقت اعطاء الطرف 

 أن ذلك هو ما يعنيه.
 

عزيزى القارئ .. إن اإلتصال والحوار مع االخرين عملية 

كما ، فى الحياة لنجاحأساسيات امن أهم  ال تنتهى، وهى

أنها تعمل على بناء عالقات قوية مع االخرين، ولذا فمن 

األهمية أن تضيف إلى مهاراتك مهارة جديدة بإتقان فن 

ار مع الغير .. وسأختم كلماتى بما أردده فى الحو

االتصال كالوميض، مهما كان الليل مظلًما محاضراتى "

 ا" .. فهو يضئ أمامك الطريق دائًم
 

 دائما: القادم تذكروإلى أن نلتقى فى العدد 
 

 عش كل لحظة وكأنها آخر لحظة فى حياتك .. 

 عش بحبك لله سبحانه وتعالى

 واألنبياء واألولياء الصالحين لالرس عش بالتطبع بأخالق

 عش بالعلم والكفاح .. عش بالفعل وااللتزام .. 

 عش بالمرونة والصبر .. عش بالحب .. 

 وقدر قيمة الحياة

 

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 ةخواطر من الحيا
 د. خالد رشدان                                                                

                                                                                         

 :المبادئ في وليست المتغيرات في المرونة 

 تتحول ال ولكنها مكان أي في تجري أن يمكن الماء إنَّ 

 من او جذورها من ُتغير ال الماء.. ف خشب أو نار الى أبدًا

 في وتجري هدفها لُتحقق أسلوبها من ُتغير ولكن دفهاه

 فإليك الحياة في تنجح أن أردت إذا. تريد الذي المكان

 حتى طريقتك من لتغير شئ كل إفعل: النجاح معادلة

 في إن. جذورك تغيير في ُيَسبب قد شئ أي والتفعل تنجح

 قد حرباء مثاًل رأيت هل: ذلك عن كثيرة آليات الله خلق

 ؟ ُمحَتم خطٍر من نفسها تنقذ كي أفعى إلى سهانف حولت

 أن يريدنا الله ألن الخاصية هذه يهبها لم الله إنَّ. أبدًا

 الحرباء أعطى الله إنَّ. مبادئنا حساب على ال ولكن ننجح

 مئات إلى لونها من ُتغيِّر أن تستطيع حتى المتناهية قدرة

  فهي إذًا فيها الموجودة البيئة لون حسب األلوان آالف

 بجذورها التمسك وشديدة أسلوبها في المرونة شديدة

  .وهويتها
 

 :العالمين رب لله الحمد

 فيه سيكون يومنا أن علمي الله إن قلبك؟ من قلتها هل

 على نحمده ان فقط ليس يريد وهو الُمنغصات بعض

 موسى قصة فيف. أيضًا المشاكل على ولكن النعمة

 عليه اعترض لقد. . للقدر رمزًا الخضر كان والخضر،

 على ويسخط يعترض موسى كان .. وسخط موسى

 ".الغد" عن يتكلم كان الخضر ولكن" اليوم"

 اعلم وهو الله ولكن انت ليس هنا بالغيب العاِلَم ان

 أو تقبل كي الدنيا في موجودًا لست أنت. . بصالحك

 على تحمده كي ولكن الله خلق في برأيك تدلي أو ترفض

 وظيفته يالذ المتقن خلقه

 على وتكريمك مكانتك رفعة

 . خلقه سائر

 التي هي اإللهية الحكمة

 هذا فإن اعترضت فإن تقرر

 أنك وهو واحد شئ معناه

 وأردت الله على تكبَّرت

 أن تخيل. مكانه الحلول

 بأن وعدك قاضيًا هناك

 ويعزَّك ويكرمَك ينصفك

 على معترضًا ومازلت

 إن ذلك؟ معنى فما قراراته

 فلك لغيبا تعلم كنت

 وتسخط ترضا أن الحق

 اليعلم ولكن وتعترض

 يعلم والله" الله إال الغيب

 فمهمتنا" التعلمون وأنتم

 ذلك وألهمية الحمد هي

  ".العالمين رب لله الحمد" بآية الكريم ُقرآنُه بدأ الله فإن
 

 :فعلك ردَُّة

 وجهتك ستحدد التي هي الحياة أحداث على فعلك ردة

. البعض يعتقد كما فعلك وليس الحياة في ومستقبلك

 عندك وقيمتها لك بالنسبة األشياء ومعنى لألشياء رؤيتك

 . مصيرك ستحدد التي هي

 في أفعاله ردة ماكانت إذا قيمة له يكون لن اإلنسان إن

 وفرحك لنفسك غضبك كان إذا". األنا" على مبنية الحياة

 .لنفسك عبدًا أم لله عبدًا أنت فهل لنفسك وحزنك لنفسك

 الرئيسي المحور بأن سنالحظ فإنَّنا القرآن ماقرأنا إذا

 يتصرف أن عليه كيف: نفسه اإلنسان على هو والتركيز

  .كذا فافعل كذا حدث وإذا يفعل وماذا

 اليدع وأن بنفسه قويًا يكون أن اإلنسان من يريد الله إن

 العزم لديهم الذين األشخاص يحب الله إن .. تغلبه الدنيا

 من العزم وأولي. "أبدًا اليستسلمون الذينو واإلصرار

 ". الرسل

 بقوتنا دائمًا يذكرنا أن من لله البد كان ذلك لتحقيق

 نجد لذلك نملكها التي

 القرآن في الله أن

 عن َتحدََّث قد الكريم

 التي اآليات من الكثير

 اإلنسان تذكير غرضها

 والكون الخلق بعظمة

 اإلنسان خلق وعظمة

 اخلقن ولقد: نفسه

 أحسن في اإلنسان

 . تقويم
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 نتيجة هو الصبر ألن الصبر أهمية كانت هنا ومن

 العمل بعد الصبر هنا وأقصد واإلرادة العزم وخالصة

 بأن هنا ونالحظ. الله على فتوكل عزمت فإذا. قبله وليس

 صامتة كامنة قوة هي الله إليها يرشدنا التي القوة

 من تنبع وةق إنها بالعكس، بل العالي الصوت التتطلب

  .ولإلنسان اإلنسان من قوة إنها وبالتالي اإلنسان داخل

 والقسوة الشدة إلى اليحتاج قوي والحق..  حق الله إن

 وبالتالي وإدارتها بالنفس والتحكم بالعزم بل عنه للدفاع

 بأنك ويدرك ويقارن سيرى اآلخر ألن قدوة سنصبح فإنَّنا

 وهكذا مثلك يصبح أن إلى وسيتطلع منه أقوى بالعزم

  .أعمالنا كل وتصلح أمانينا كل وتتحق األمم ُتقاد
 

  : والصالة بالصبر واستعينوا

 لك وقال ما معامالت إدارة الى ذهبت بأنك معي تخيَّل

 ماهو. أوراقك من انتهي حتى قلياًل انتظرني: الموظف

 قد الموظف هذا إن الموظف؟ هذا كالم معنى برأيك

 أجله من ماجئت لك سيحقق نهبأ مسبقًا تأكيدًا أعطاك

 في اكثر هو بما أعلم ألنه الوقت بعض سيحتاج ولكنه

 كان َذا إ. األعلى المثل ولله. األفضل وسيعطيك صالحك

 ُمسبقًا تأكيدًا أعطانا قد فهو الصبر منا طلب قد هنا الله

 ولكن والنجاح الفالح وسيرزقنا أمورنا ييسر سوف بأنه

 وبالطريقة بتوقيتنا ال الله بتوقيت شئ كل يكون أن يجب

 وأنتم يعلم الله ألن لماذا؟ .. البطريقتنا الله يريدها التي

 .التعلمون

 انتابني وقد اآلية هذه بمعنى قليلة أياٍم قبل أفكر كنت

 عند المفروض من كان..  معكم أشاركه أن أحببت معنى

 عملي شئ بعمل الله ينصحنا أن لنا مشكلة حدوث

 حاًل لنا طرح الله ولكن المجتمع في ثرومؤ فعَّال إيجابي

 له بل الناس أو بالمجتمع عالقة له وليس تماما مختلفًا

 السؤال ولكن..  "الصبر" وهو أنفسنا مع العالقة كامل

 الله اختار لماذا! وثالثة ثانية مرًَّة نفسه يطرح الذي

  تحديدًا؟ والصالة الصبر

 رحط أنه على ذلك يفهم أن يمكن الناس بعض عند

 المنطق قمة هو الطرح هذا بأن هي الحقيقة ولكن سلبي

 يطلب فإنه نصبر أن الله منَّا يطلب عندما. واإليجابية

 وننشغل للوقت إضاعة ألنه ِبه النتحكم ما نترك أن منا

: هنا لنا يقول الله وكأنَّ. فقط بها نتحكم التي باألشياء

 وأنا قدرال ألنها بها التتحكموا التي باألشياء التنشغلوا

 كله قدري ألن والصالة بالصبر إنشغلوا ولكن القدر أختار

 كثيرًا أمتحنكم سوف فإني الخير يصلكم حتى ولكن خير

 يكون أن البد وهنا بظاهره لكم شر بأنه امتحاني يفهم وقد

 لكم البد وهنا المحسنين أجر أضيع ال وبأني بي ثقة لديكم

 التي اةالحي في..  الصعبة األوقات في الصبر من

 وجدتكم فإذا لي وتصلوا تدعوا وأن فهمها التستطيعون

 ومعه قدري فسيصلكم األوقات كل في صابرين مصلين

 .الحسن والجزاء الثواب
 

وإلى خواطر أخرى من الحياة فى العدد القادم .. أتمنى 

 .للجميع حياة موفقة
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  أقبل ذاتك
 د. ميالد موسى                                                                

 مؤسس المركز الهولندى للتنمية البشرية                                                               

 
يعيش كل انسان تبعا الختياراته وقرارته فى حياته , 

ومصدر هذه االختيارات عالمه الداخلى و أفكاره 

ومشاعره , ويستطيع دائما أن يغيرها ويحسنها ليعيش 

الحياة التى يتمناها ويسعد بها , ومن أهم األشياء التى 

تؤثر فى العالم الداخلى لكل منا هى الصورة الذاتية , 

لنفسى , فعندما أحب ذاتى سأعبر عنها  وحبى وقبولى

بصورة سليمة وتكون النتيجة أن يحبنى الناس أكثر , 

كنت ال أحب ذاتى سأعبر عنها بصورة غير  بينما اذا

ايجابية , فيقل حب الناس لى , حقيقة أن صورتك 

الذاتية تكونت من مرحلة الطفولة , اال أنك تستطيع أن 

تغيرها فى أى وقت وأى مرحلة , بما انك يمكنك التحكم 

فى أفكارك ومشاعرك التى هى نتيجة نوعية أفكارك , 

حياتك , تحمل المسئولية  فاذا أنت يمكنك أن تتحكم فى

, وضع هذا الجملة دائما نصب عينيك " أنت الشخص 

 . "المسئول عما تشعر به 

قبول الذات يبدأ باالعتراف 

بالحقيقة وقبول نفسك كما هى 

, جسدك هو أنت , ان لم 

ترض عن جسمك أو سنك , 

فكأنك ال تقبل نفسك كانسان 

, اقبل نفسك وركز على 

هى ال تعد مناطق القوة لديك و

وال تحصى , تذكر دائما انك أنت 

الذى تحدد قيمة نفسك , ولست فى 

حاجة ألن تعرض األمر على األخرين , اذا 

اعتمدت على األخرين فى تقدير ذاتك فذلك يعتبر  

تقديرا لهم هم , ان حب الذات معناه أن تحب نفسك 

وال تطلب من األخرين أن يحبوك , ابدأ بنفسك , اذا 

عر بقيمة ذاتك وليست لديك عاطفة الحب كنت ال تش

نحوها فان منحك الحب لألخرين عندئذ يصبح أمرا 

اذا أصبحت غير قادرا  عن أن تمنح حبك  مستحيال , النك

لألخرين فانك ال تستطيع أن تتلقاه منهم , ان الشعور 

بالغيرة هو نوع من أنواع 

التقليل من قيمة الذات 

, قبول ذاتك وحبك لذاتك 

أنانية , األنانية ليست  

أن تحب ذاتك فقط , 

انما قبول الذات وحبها 

هو أساس لقبول 

األخرين وحبهم , قبول 

الذات ليس معناه عدم 

محاولة تغييرها أو تحسينها , هناك فرق بين االتكال 

والتواكل , االتكال على الله هو أن أفعل كل ما أستطيع 

على الله فعله لتحسين نفسى وتطويرها و أن  كل اتكالى 

, أما التواكل هو أن أقبل نفسى بعيوبها وال أسعى ابدا 

قد  &أنا عليه  لتغييرها , احذر هذه الجمل : هذا ما

 &ال يمكننى أن امنع نفسى  &تعودت على هذه الطريقة 

هذه طبيعتى . النك كانسان ال 

تستطيع أن تمنع أو تقاوم 

التغيير , واالنسان يملك 

ى قدرة على التغيير فى ا

مرحلة من مراحل عمره 

, فهى طبيعة الحياة , 

الدليل القاطع والوحيد 

على وجود حياة فى شئ هو 

المهم الى أين يتجه  ,نموه 

نموك ؟ نحو هدفك وحلمك ؟ أم فى 

 .االتجاه المعاكس ؟ 

راقب كل قرارتك واختياراتك فى الحياة الى أين 

تتجه بك ؟ ركز على جمال الحاضر والواقع , احرص 

استغالل كل لحظات حاضرك حتى تحقق لنفسك  على

أعلى درجة من درجات االشباع وتحقيق الذات , اننا 

بقبول الذات وحبها وتطويرها باستمرار نسعد بحياتنا 

 ويكون يومنا حلو وجميل وبنعمة

 

  التربية األخالقية .. وأهميتها
 منقول من النت                                                                                     
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تعد التربية األخالقية بمثابة تربية لإلرادة، ومسألة السلوك األخالقي تعد بمثابة الركيزة األساسية التي يقوم عليها أي 

نسان للسلوك نشاط إنساني .. فهي القوة التي تنظم الحياة االجتماعية من كل جوانبها التعبدية والتعاملية، فافتقاد اإل

 األخالقي الطيب، ينعكس بصورة سلبية على تعامالته.
 

واألخالق ليست مجموعة من القوانين المجردة، بقدر 

ما هي أسلوب في التعامل مع األفراد في مواقف الحياة 

العملية. وتتسم األخالق بأنها ال تنحصر في ميدان واحد 

حيث  واضح ومحدد المعالم من ميادين النشاط اإلنساني،

 أنها ضابطة للعالقات اإلنسانية في أي مجال من

 ة.المجاالت الحياتية للنفس البشري
  

والتربية األخالقية هي "مجموعة من القيم الموجهة 

لسلوك الطفل يلتزم بها فى جميع مراحل حياته وعلى 

كافة المستويات" .. وهى أيضا "مجموعة من الخبرات 

ل األسرة وخارجها، التربوية التي يمر بها الطفل داخ

فيكتسبها ويعتاد عليها تجعله مواطنا فعاال ونافعا لذاته 

 .واسرته ووطنه
 

وتعتبر األخالق قوة دافعة للسلوك والعمل، فالقيم 

المرغوب فيها متى تأصلت في نفس الفرد أو المتعلم 

فإنه يسعى دائما للعمل على تحقيقها، كما أن هذه القيم 

به أعماله وتوفر عليه الوقت تصبح المعيار الذي يقيس 

والجهد، وتجنبه التناقض واالضطراب كما تحقق لسلوكه 

االتساق واالنتظام بحيث يصبح له من الثبات ما يساعد 

  .على التنبؤ بسلوك هذا الفرد في مواقف جديدة
 

وعند البحث في موضوع األخالقيات نجد أنه قديم 

حديث، تناولته المعتقدات الوضعية والدينية.  وقد ذهب 

بعض المفكرين إلى اعتبار الفكر األخالقي من أقدم 

األفكار اإلنسانية بحيث ال يسبقه إال الفكر الديني الذي 

هو قديم قدم اإلنسان نفسه، فمن النادر أن ينطلق التفكير 

قي بمعزل عن المعتقدات الدينية، واألخالق كعلم األخال

هو "الذي يبحث في األحكام القيمة التي تنصب على 

األفعال اإلنسانية من ناحية أنها خير أو شر، وهو علم 

الواجبات، وهو كذلك العلم بالفضائل وكيفية اقتنائها 

ليتحلى بها وبالرذائل وكيفية 

توقيها ليتخلى عنها، فهو 

اإلنسان يعرف بمجمله يجعل 

ما له وما عليه وأن يعمل 

لصالح المجتمع الذي ينتمي 

إليه إن لم يكن لصالح 

 "اإلنسانية جمعاء
 

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن 

الشخصية اإلنسانية ال تكتمل 

بالمهنة والعلم وحدهما؛ وذلك 

ألن العلم وسيلة مادية 

لمعرفة الوجود والمهنة وسيلة لكسب العيش .. أما 

اإلنسانية فهي تعبير عن كيان اإلنسان بوجه  الشخصية

عام؛ والذات اإلنسانية تعبير عن الوجود االجتماعي 

والمعيشي .. وهكذا يتعلق العلم والمهنة بالفردية، بينما 

تتعلق األخالق بالشخصية التى هى وليدة األخالق التي 

 .تطبَّق في العلم والمهنة معا
 

يقها ال يتمَّان إال إن احترام الشخصية اإلنسانية وتحق

بالفعل األخالقي الذي يجعل من اإلنسان غايًة في ذاته، 

وتعتمد األخالق على القاعدة اإلنسانية التي تجعل 

شخصيَة اإلنسان أسمى وأجلَّ من قيمته االجتماعية التي 

يحيطها بهالة من التبجيل، فالشخصية اإلنسانية تعبِّر 

رجة التي بلغها في عن ثقافة اإلنسان وترفُّعه، وعن الد

سلَّم التطور؛ وهذا ألن التطور، بعد وجود اإلنسان، تطور 

عقلي وأخالقي وروحي. وتتجلَّى هذه الشخصية في العمل 

الذي يعرِّف بها .. فهذا العمل إما أن يرفعها وإما أن يحطَّ 

منها، يدنِّسها أو يقدِّسها، ألنه الوسيلة التي ُتظِهر كيف 

    ُتطبَّق األخالق.

*** 

 من الحياة قصص واقعية
 بلحسينسلمى                                                                    
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 سر السعادة

 هيروى انه كان هناك ملك عظيم يعيش فى مدينت

كبير مزين بجميع انواع الزينة وافخمها وكان  هوقصر

ميع من المال والذهب ما ال يعد وال يحصى وكان ج هلدي

 هوعلى كثرة اموال هافراد حاشيته يحسدونه على ثرائ

ولكن الحقيقة ان هذا الملك على الرغم من كل  هوسعادت

كان تعيسا من داخله ال يشعر بالسعادة  هواموال هثروت

فاستدعى ..  وحيدا تعيسا يبكى وال احد يشعر به ويعيش

وفكر  هالملك حكيما كان يستشيره فى جميع امور حكم

لديه حل مشكلته وبالفعل جاء هذا الحكيم وشكى ان يجد 

وكيفية التخلص  هله الملك تعاسته وسوء وضعه واحوال

وماذا عليه  همن هذا االحباط والتعاسة التى تملئ قصر

 ان يفعل حتى يشعر بالسعادة الحقيقية يوما.
 

هو ان تنام للتعاسة واجابة الحكيم ان هناك دواء واحدا 

انتشر  ..دة بقميص رجل سعيد جاللتك لمدة ليلة واح

الرسل فى جميع انحاء المملكة يبحثون عن رجل سعيد 

فهذا فقير ليس .. سببا للتعاسة  همولكن كان الجميع لدي

اوالد وغيرها من اسباب  هوهذا ليس لدي .. مال هلدي

التعاسة وفى النهاية وجدوا متسوال يجلس مبتسما 

ما سألوه عن ومصليا لله عز وجل فى جانب الطريق وعند

حاله قال لهم انه رجال سعيدا بفضل الله سبحانه وتعالى 

تعجب الجميع من امره ولكنهم .. وال ينقصه اى شئ 

اخبروه انهم يريدون ان ياخذو قميصه حتى ينام به الملك 

به سعادة منه وسوف يقدم له الملك يليلة كاملة فتص

ضحك الفقير  ..مقابل ذلك مبلغ كبير جدا من المال 

انا اسف ال استطيع ان اقدم اى شئ للملك الننى "واجاب 

 "ليس لدى قميص وال اى ثياب اال تالحظون ذلك؟
 

بل  هالسعادة ال تاتى مما تملك"أن العبرة من القصة 

 السعادة هى مقدار الرضى والسالم الذى تحمله فى قلبك

 ... السالم الذى من الله عز و جل

 

 فى كل محنة منحة

بة ممسكا يام جلس مؤلف كبير امام مكتفى يوم من اال

فى العام الماضى قمت باجراء ": بالقلم يفكر و بدأ يكتب

عملية ازالة المرارة والزمت الفراش لمدة عدة اشهر 

كاملة وبلغت الستين من عمرى فتركت وظيفتى وتم 

احالتى للمعاش فى دار النشر التى كنت سعيدا بالعمل 

قد توفى والدى ورسب ابنى بها لمدة ثالثون عاما كاملة و

فى بكالوريوس كلية الطلب وذلك النه قد اصيب فى 

وفى نهاية  ..حادث سيارة فتعطل عن الدراسة لعدة اشهر 

 !".يا لها من سنة سيئة "الصفحة كتب جملة: 
 

 هوحزن هقد الحظت شرودغرفة المكتب و هدخلت زوجت

ن فاقتربت منه وقرأت ما كتب فتركت الغرفة بهدوء دون ا

شئ وبعد عدة دقائق عادت ممسكة بيدها ورقة  يتقول ا

اخرى وضعتها بهدوء جوار الورقة التى كتبها زوجها من 

فى العام "قبل فتناول الزوج الورق وبدأ قراءة ما كتبته: 

لم المرارة التى عذبتك أالماضى شفيت بفضل الله من 

انت فى تمام لمدة سنوات طويلة وقد بلغت سن الستين و

العافية وسوف تتفرغ من االن للكتابة والتاليف و الصحة

وهى هوايتك وعشقك بعد ان تم التعاقد معك على نشر 

عاش والدك حتى بلغ الخامسة و.. عدة كتب مهمة 

الثمانين دون ان يسبب اى متاعب او اذى الى شخص و

نجا ابنك الوحيد توفى فى هدوء دون الم او امراض ووقد 

وشفى بفضل الله دون اى من الموت فى حادث سيارة 

يا لها من سنة "ختمت الزوجة الورقة بجملة مضاعفات و

 ".تغلب فيها حظنا الحسن على حظنا السئ بامر الله

 الظالم والصياد

يحكي أن كان هناك رجل جبار ظالم يساعد الظالمين 

علي ظلمهم للناس وكان هو أشدهم ظلمًا، وفي يوم من 

لي شاطئ بحيرة رأي صياد االيام بينما هو يسير وحيدًا ع
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رزقه الله عز وجل بصيد سمكة كبيرة جدًا، رأي الظالم 

هذه السمكة واعجب بها كثيرًا وقرر أن يأخذها من هذا 

الصياد، اتجه الرجل الي الصياد وقال له باسلوب جاف 

وعنيف: اعطني هذه السمكة يا رجل، فأنت ليس من 

له فقال  .. حقك ان تصطاد سمك من هذه البحيرة

الصغار وليس  ئىالصياد المسكين: ولكن هذا قوت ابنا

لدي شئ آخر أقدمه لهم سوي هذه السمكة، فضربة 

 الظالم وأخذ منه السمكة بالقوة ومضي في طريقة.
 

وبينما هو عائد إلي منزله فتحت السمكة بقدرة الله 

عز وجل فمها وعضت يده عضة قوية جدًا، وعندما وصل 

هامه ببها من يده فضربت ا الرجل الي المنزل ألقي

وتسبب له في جرح خطير والم شديد جدًا، حتي انه لم 

يتمكن من النوم ليلتها من شدة االلم، وعندما جاء الصباح 

ذهب الرجل علي الفور الي الطبيب يشكو اليه ما حدث، 

والبد من قطع  مرض سيئفاخبره الطبيب ان هذه بداية 

باقي ذراعه ويضطر  ابهامه علي الفور حتي ال ينتشر في

 الي قطعه بالكامل بعد ذلك .
 

عاد الرجل الظالم الي منزله حزينًا ال يدري ماذا يفعل، 

ولكنه قرر أن يستمع الي نصيحة الطبيب ويقطع يده، 

ولكن الطبيب قد اخبره هذه المرة أن من االفضل أن 

يقطع اليد الي اعلي الكتف دفعة واحدة حتي يضمنوا أن 

من جديد، وهكذا قبل الرجل وتم قطع يده  االلم لن يعود

الي الكتف، وحينما كان الناس يسألونه عما حدث، كان 

 الرجل يجيب وهو يبكي: إنه صاحب السمكة! 
 

وذات يوم حكي هذا الرجل قصته ألحد الشيوخ فأخبره 

أنه يبحث عن هذا الرجل ويطلب منه المسامحه قائاًل: 

طعت يدك، وبالفعل قا والله لو انك تحللت منه قبل ذلك لم

خرج الرجل باحثًا عن صاحب السمكة في كل مكان حتي 

وجده، فأنكب حتي قدميه يقبلها وهو يبكي بحرقة 

ويطلب منه السماح والعفو، تعجب الصياد كثيرًا من 

الرجل أنه من أخذ سمكته  هاالمر وسأله من انت، فأخبر

 منذ وقت بعيد وقص له الحكاية، فبكي الصياد لما وقع

للظالم من بالء وقال له انه قد سامحه، فقال له الظالم: 

استحلفك بالله ان تخبرني ماذا قلت عندما أخذت منك 

فقال الصياد: قلت يارب إن هذا الظالم  ..السمكة بالقوة 

ظلمني واخذ مني رزقي ورزق اوالدي وتغلب علي بقوته 

 فأرني يارب قوتك فيه .. انها دعوة المظلوم .

 

 

 

 

                                                                      ما هباه الله لكتدرك لكى 
 سالم العابدى: مشاركة من                                                                                          

 

 .. لكي تدرك قيمة العشر سنوات ●

 .حديلثًا إسأل زوجين انلفلصال

..  لكي تدرك قيمة األربع سنوات ●

إسأل شخص ملتخلرج من الجامعة 

 .حديثا

إسأل ..  لكي تدرك قيمة السنة ●

 .طالب فلشلل في اإلختبار النهائي

إسأل أم ..  لكي تدرك قيمة الشهر ●

 .وضعت مولودها قبل موعده

إسأل ..  لكي تدرك قيمة األسبوع ●

 .محرر في جريدة أسبوعية

إسأل ..  مة الساعةيتدرك ق لكي ●

 .علشاق ينتظرون اللقاء

إسأل ..  لكي تدرك قيمة الدقيقة ●

 .أو الطائرة القطارشخص فاته 

لكي تدرك قيمة الثانية ولكي تدري  ●

إسأل ..  قيمة الجزء من الثانية

شخص فاز بميدالية فضية في 

الفرق بين الذهبي  وكاناألولمبياد 

 .نيةوالفضي أجزاء قليلة من الثا

أخسر ..  لكي تدرك قيمه الصديق ●

 د.واح

 أو األخ ..  لكي تدرك قيمة األخت ●

 .إسأل شخص ليس لديه أخوات

الوقت ال ينتظر أحد وكل لحظة  ●

تمتلكها هي ثروة ونستغلها أكثر إذا 

 شاركت بها شخص غير عادي

إسأل ..  لكي تدرك قيمة الحياة ●

 .عن إحساس من على فراش الموت

.. تخيل ك قيمة ذكر الله لكي تدر ●

مت وأنظر ماذا فقدت من عمرك  أنك

 .وأنت غافل

 تدرك قيمة الحبيب .. أفقده. لكى ●

لكى تدرك قيمة األبوين .. عليك أن  ●

تتزوج وتنجب عندئذ تشعر 

 باإلحساس.

 

"إن األشياء ال تظهر قيمتها إال عند 

فقدانها .. فأنعم بما هباه الله لك قبل 

 انك منه"أن تندم عند حرم
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 .. صباحك إيجابي
 محمود أبو زهره: بقلم                                                                                                            

 

 

أنت من يمكنه التحكم بيومه، ليس مزاجك، مشاكلك، 

لهذا احرص ان ..  أو ظروف حياتك مهما بلغت من صعوبة

 ةشكر الله كل صباح لمنحك يوما جديدا وفرصة جديدت

وأستنشق نسيم الصبح مستجمعا ..  قد حرم منها غيرك

اشاركم ونفسي اقوال وكلمات ة .. يومك بإجابي أقواك وأبد

 .مقتبسة من العلماء لنبدأ سويا ثالثون صباحا إيجابيا

 

كل شيء يصبح جميال عندما نريد ان نراه جميال نحن . 1

 "صباحكم إيجابي".. فكرانا اسياد ا

سيختلف كل شيء حين تستيقظ باكرا وانت تحمل في . 2

دون ان تغرس فيه بداخلك  صدرك قرار اال يموت هذا اليوم

 "صباحكم إيجابي"..  ياسمينة

..  أفضل استعداد للغد هو ان تفعل ما بوسعك اليوم. 3

 "صباحكم إيجابي"

ال تتوقف الن أكمل في الطريق الذي انشرح صدرك له، . 4

الطريق طريقك والخطى خطاك ..  أحدهم نعته بالمظلم

 "صباحكم إيجابي"..  والنور في قلبك

اال الله ان  ككل شيء في الدنيا اما ان تتركه او يترك. 5

 "صباحكم إيجابي"..  اقبلت اليه اغناك وان تركته ناداك

افعل الخير وليقع حيث يقع فان وقع في اهله فهم . 6

صباحكم "..  وقع في غير اهله فانت اهله اهله وان

 "إيجابي

 "صباحكم إيجابي" .. فال تفقد االمل ابدا وثق بالله. 7

..  فلتؤمن دائما بان شيئا رائعا على وشك ان يحدث. 8

 "صباحكم إيجابي"

أدر ظهرك لكل من ال يستحق فال غياب اال غياب . 9

 "صباحكم إيجابي".. راحتك 

 "صباحكم إيجابي.. " ظن به خيرا لن يخذل الله قلبا. 10

..  كن بسيطا اعط أكثر توقع اقل.. ال تقلق  .. ال تكره. 11

 "صباحكم إيجابي"

ثق ان ال شيء .. يقولون ان الوقت يغير كل شيء . 12

 "صباحكم إيجابي"..  سيتغير ان لم تتغير انت

النجاح يحققه فقط الذين يواصلون المحاولة بنظرة . 13

 "صباحكم إيجابي"..  اءإيجابية لألشي

لبعض منا لديه مدراج يقلع منها إلى النجاح، لكن إن . 14

كنت ممن ال يملكون هذه المدراج عليك أن تشيدها 

 "باحكم إيجابي"ص..  بنفسك

تصرف كما لو أنه من . 15

..  المستحيل أن تفشل

 "صباحكم إيجابي"

الناجح من يستطيع . 16

رؤية ما هو أبعد من أن 

 "صباحكم إيجابي"..  رونيراه اآلخ

كي ننجح علينا أواًل أن نؤمن أنه بمقدورنا تحقيق . 17

 "صباحكم إيجابي"..  النجاح

صباحكم "..  ما لم تبدأه اليوم لن يكتمل في الغد. 18

 "إيجابي

ل شيء أبعد مما قد أتقنته فأنك إذا لم تحاول أن تفع. 19

 "صباحكم إيجابي".. تتقدم أبدًا  نل

ن يبحثون دائمًا عن الفرص لمساعدة لناجحو. ا20

اآلخرين بينما الفاشلون يسألون دائمًا ماذا سوف نستفيد 

 "صباحكم إيجابي"..  نحن من ذلك

النجاح هو عدم  .. النجاح ليس عدم فعل االخطاء. 21

 "صباحكم إيجابي"..  تكرار األخطاء

اإلنسان الناجح هو الذي يغلق فمه قبل أن يغلق . 22

..  م ويفتح أذنيه قبل أن يفتح الناس أفواههم الناس آذانه

 "باحكم إيجابي"ص

الشخص الناجح يركز أكثر على فعل الشيء . 23

صباحكم "..  الصحيح، ال على فعل الشيء بشكل صحيح

 "إيجابي

.  .. الفرص ال تحدث وحدها لكنك عليك صنعها. 24

 "صباحكم إيجابي"

تصل من التعلم من النجاح هو أمر هام لكنك لن . 25

 "صباحكم إيجابي"..  النجاح بدون التعلم من الفشل

شروط ثالثة تشكل ضرورة مطلقة لتنجح في الحياة: . 26

 "صباحكم إيجابي".. إرادة، إرادة، إرادة 

ال تجعل تحديات الحياة تسرق منك أحالمك، تعلم . 27

 "صباحكم إيجابي.. " منها وستجدها أفضل أصدقائك

ياة، هذا هو العامل المشترك وجود رسالة في الح. 28

 "صباحكم إيجابي"..  االول بين الناجحين

العبرة ليست في السنوات التي عشتها، بل في نبض . 29

 "صباحكم إيجابي"..  الحياة في تلك السنوات

خسارة الوزن هي أكبر مثال على أّن بعض الخسارات . 30

 "صباحكم إيجابي"..  حرب
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 ل لألطفالأحذر .. هذه العبارات ال تقا
 مشاركة من د. بثينة العربى                                                                                                              

                                                                                               

ثيرة خاطئة هناك عبارات ك

يطلقها األباء بغرض تربية ابنائهم، 

دون أن يدركوا أنها تترك أثرا سلبيا 

فى نفوس األبناء سواء من جهة 

ضعف فى التقدير الذاتى أو التشكيك 

فى قدراتهم الشخصية أو الشعور 

بعدم حب الوالدين، وهو ما يدفعهم 

للجوء إلى تصرفات عدوانية تجاه 

لتالية اآلخرين.  وخالل السطور ا

 سنذكر بعض من هذه العبارات:
 

 "أنت مجرد خطأ .. وماكان 

 يجب أن تولد"

لعلها أخطر عبارة يمكن أن ُتلقى 

ستؤدي  ألنهاعلى مسامع الطفل، 

حتما إلى جرح مشاعره وزعزعة 

ثقته بنفسه، وستجعله يحس بأنه 

لذلك يجب تفادي هذه  .. منبوذ

العبارة المدمرة مهما بلغت درجة 

 ن سلوك الطفل.إحباطك م
 

 "أسرع وإال تركتك هنا"

ألطفال ال يدركون مفهوم الزمن إن ا

كما يدركه الكبار، لذلك فهذه العبارة 

ال تعنيه إال في شقها الثاني، وال تزيد 

لديه سوى الخوف من الهجر 

واالنفصال واإلحساس 

بعدم األمان داخل 

األسرة، 

خصوصا إذا 

كانت هذه 

األخيرة 

 تسودها

الصراعات 

المشاكل بين و

 األبوين.

 

 أنت دائما تفشل"

 "في إنجاز ما يطلب منك

الهدف من إطالق هذه العبارة هو 

تحفيز الطفل للنجاح في إنجاز 

المهام التي تطلب منه، لكن النتيجة 

تكون عكسية تماما، فما يفهمه س

الطفل من كالمك هو أنه غير قادر 

على فعل شيء بشكل جيد، مما يؤثر 

يمكنك .. و ته بنفسهسلبا على ثق

أريد منك أن تنجز استبدالها بقول "

مع تدقيق " ما يلي بهذه الطريقة

المهمة المطلوبة، وسترى آنذاك أنه 

بالفعل قادر على النجاح في إنجاز 

 منه أداء عملالمهام حين يطلب 

 بالطريقة الصحيحة.
 

 كنت أود أن تكون مثل "

 "أخيك / أختك

 ال أحد يحب أن يقارن مع أي

الجميع ف .. كان شخص آخر مهما

يريدون أن يكونوا موضع تقدير 

فالطفل الذي  .. لشخوصهم وذواتهم

يسمع مثل هذه العبارات المحبطة، 

ال محالة سيشعر  بالنقص والعجز 

واإلقصاء 

 من طرف اآلخرين.
 

 تعليقات وعبارات سلبية تصدر 

 من أحد الوالدين في حق اآلخر

مهما كانت الظروف وحجم 

ف، فال يجب أبدا أن يوظف الخال

األطفال لتصفية الحسابات بين 

الزوجين، أو يسعى أحدهما لتشويه 

صورة اآلخر لدى األبناء، ظنا منه أنه 

سيجعل األبناء في صفه، بينما 

النتيجة عكس ذلك تماما وتظهر 

لألطفال مدى هشاشة العالقة بين 

والديهم، مما يشعرهم بعدم األمان. 

يطرة يوما على إذا حدث وفقدت الس

أقوالك، وحدثت طفلك بمثل هذه 

األحاديث، فالحل األمثل يكمن في أن 

أنك كنت في حالة " تعتذر له وتقول

 ."غضب وأنك لم تكن تعني ما تقول
 

يحتاج األطفال دائما للتشجيع 

والتحفيز  من طرف الوالدين، 

للمساعدة على بناء الثقة بالذات 

واحترامها، لذلك وجب علينا 

حتياط عند الحديث مع أطفالنا اال

بغض النظر عن حالتنا النفسية، 

فالكثير من 

المنحرفين كان 

سببهم كلمات أو 

عبارات رددت على 

مسامعهم حين 

كانوا صغارا، 

وقلبت 

حياتهم 

رأسا على 

 عقب.
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Life Quotes 
                              By Naji Selim 
            

 

 Only I can change my 
life. No one can do it for 
me. 

Carol Burnett 
 

There is only one 
happiness in this life, to 
love and be loved. 

George Sand 
 

 The greatest gift of life is 
friendship, and I have 
received it. 

Hubert H. Humphrey 
 

 Life is 10% what happens 
to you and 90% how you 
react to it. 

Charles R. Swindoll 
 

 Smile in the mirror. Do 
that every morning and 
you'll start to see a big 
difference in your life. 

Yoko Ono 
 

 Learn to enjoy every 
minute of your life. Be 
happy now. Don't wait for 
something outside of 
yourself to make you 
happy in the future. Think 
how really precious is the 

time you have to spend, 
whether it's at work or 
with your family. Every 
minute should be enjoyed 
and savored. Ea 

Earl Nightingale 

 
 It's all about quality of 
life and finding a happy 
balance between work and 
friends and family. 

Philip Green 
 

 There are two great days 
in a person's life - the day 
we are born and the day 
we discover why. 

William Barclay 
 

 Death is not the greatest 
loss in life. The greatest 
loss is what dies inside us 
while we live. 

Norman Cousins 
 

 Today I choose life. Every 
morning when I wake up I 
can choose joy, happiness, 
negativity, pain... To feel 
the freedom that comes 
from being able to 
continue to make mistakes 
and choices - today I 

choose to feel life, not to 
deny my humanity but 
embrace it. 

Kevyn Aucoin 
 

 Do not take life too 
seriously. You will never 
get out of it alive. 

Elbert Hubbard 
 

 Live life to the fullest, 
and focus on the positive. 
Matt Cameron 

Matt Cameron 
 

 Life is like riding a 
bicycle. To keep your 
balance, you must keep 
moving.  

Albert Einstein 
 

 Be happy for this 
moment. This moment is 
your life.  

Omar Khayyam 
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 األكادميية العاملية للمدربني

International Trainers' Academy 
 

رحمه الله،  -ة د. إبراهيم الفقى اصرارا على تكملة مسيرة المفكر ورائد التنمية البشري

، وتحقيق ومن منطلق حاجة اإلفراد على فهم ذواتهم بصورة صحيحة، وتنمية قدراتهم

لتحقيق مستقبل أفضل سواء على مستوى الفرد أو  األداءاإلتصال الفعال باآلخرين، وتطوير 

التي رة السليمة ما يحقق السالم والعدل، فيعود اإلنسان إلى الفطمالمجتمع ومن ثم العالم 

 تقوية الجانب الروحانى .. جاءت فكرة تأسيس "األكاديمية العالمية للمدربين"تساهم في 

التنمية البشرية، وتسعى إلى احتواء  علوم أحدث تقنياتبحتة مدعمة ب وتقوم مبادئ األكاديمية على قيم إنسانية

فى العالم لنشر رسالتهم السامية رات فيما بينهم، وأيضا لتبادل المهارات والخب، األداء اإلنسانيخبراء ومدربي تطوير 

 رحمه الله. -د. الفقى المبدع التى هى أساسا مبنية على تعاليم وأفكار 

 

 :ئحة األكاديميةال

األلتزام بنشر رسالة رائد التنمية البشرية د.  .1

 رحمه الله. -ابراهيم الفقى 

 عن اإلنتماء الشخصي. التخلياإلنتماء للمجموعة و .2

الحفاظ على السرية التامة لكل ما يدور فى  .3

 اجتماعات األعضاء.

 التعاون الكامل بين األعضاء وتبادل الخبرات. .4

عدم التحدث بالسوء على المؤسسات التدريبية  .5

 األخرى أو الغير.

 العطاء المستمر لإلخرين. .6

في مجال تطوير  استمرار الدراسة والبحث العلمي .7

 .األداء البشرى

 :شروط اإللتحاق

حضور دورة "المدرب المحترف المعتمد" أو ما  .1

 يعادلها من مركز تدريبى معترف به.

 احترام الالئحة الداخلية لألكاديمية. .2

 العمل فى التدريب بصفة دورية. .3

القدرة على استحداث دورات تدريبية تناسب كافة  .4

 االحتياجات.

 القدرة على التحدث أمام الجمهور بثقة وثبات. .5

 ة األكاديمية.اإلشتراك فى انشط .6

 اإللتزام بأهداف التنمية البشرية. .7

 :مميزات العضوية

أول دورة تدريبية لألعضاء مجانا ثم بعد ذلك  اعتماد .1

 بإستثمار خاص.

من إحدى  ة "مدرب معتمد"الحصول على شهاد .2

شركات "مجموعة شركات إبراهيم الفقى 

 .العالمية"

 الحصول على دبوس "مدرب معتمد". .3

فى كادر المدربين المحترفين  وضع اسماء األعضاء .4

 لألكاديمية.

اإلعالن عن دورات األعضاء فى الموقع اإللكترونى  .5

لمجموعة شركات ابراهيم الفقى العالمية 

 .مجانا خالل فترة العضوية كندا( -)مونتريال 

 تقديم الدعم الفنى لتطوير دورات األعضاء. .6

 :استثمار العضوية

 ق التالية:، وتدفع بإحدى الطردوالر سنويا 100

بتحويل مصرفى إلى حساب "مجموعة شركات  .1

إبراهيم الفقى العالمية" والمرفق بياناته فى 

 .الصفحة التالية

نقدا للوكيل الحصري للمركز الكندي للتنمية  .2

البشرية المتواجد فى بلدك والمعلن عنهم بالموقع 

 .الرسمى لدكتور إبراهيم الفقى

 :ملحوظة

 ة العضوية )الموجودة يرجى استيفاء بيانات استمار

الحقا( وتسليمها عن دفع اإلشتراك السنوى 

 باألكاديمية.

  )عند الدفع بتحويل مصرفى، يرجى إرسال )باإليميل

صورة من قسيمة التحويل واستمارة العضوية على 

 العنوان التالي:

info@ibrahimelfiky.com 
  سيتم قبول المنتسبين إلى "المؤسسة العربية

التى تم وقف نشاطها، المحترف" الكندية للمدرب 

، دون دفع اشتراك الذين لم تنتهى عضويتهم بعدو

 إلى أن تنتهى عضويتهم فى المؤسسة.
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 بيانات شخصية

  األسم
 

 العنوان
 

 
   

 التليفون
 العمل: موبايل:
  المنزل:

  اإليميل

  تاريخ االنتهاء  الرقم القومى

 بيانات مهنية

  لعملمكان ا  المهنة 

  عنوان العمل

 )يرجى كتابة آخر ثالثة مؤهالت علمية(المؤهالت العلمية 

  السنة  المعهد   .1

  السنة  المعهد   .1

  السنة  المعهد   .1
 

 إقرار وتوقيع
 

 أقر أنا الموقع أدناه بصحة البيانات عاليه، وإننى اطلعت على الئحة اإلكاديمية وملتزم بها ومؤمن بمبادئها ..

 

 التوقيع:                                                                 التاريخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (استمارة العضوية) 
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 نشكركم على قراءتكم 

 مجلة اإللكترونيةلهذا العدد من ال
   

 واحة ابراهيم الفقى

   

 كما نشكر كل من شارك فيها

 ويسعدنا تلقى اقتراحاتكم

 نشر مشاركته نونعتذر لكل من لم 

 كما نعتذر عن أى خطأ نحوي أو لغوي 

 بها سهواجاء 

 ويشرفنا مشاركتكم لنا 

 فى تحرير العدد القادم

 .الكتابة صفحة واحدةعلى أال تتعدى 
 

فى  إىل اللقاء  

 العدد القادم

 مجموعة شركات إبراهيم الفقى العالمية

 2322 - 624 (514) 1تليفون : 

email: info@ibrahimelfiky.com 
www.ibrahimelfiky.com 


