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مقدمة:
الحمد  حق حمده  ،والصالة والسالم على سيد خلقه محمد النبي األمين وعلى آل بيته
الكرام المنتخبين األئمة الھداة المعصومين وعلى صحبه الميامين ومن تبع شرعه إلى يوم الدين.
لم يزل أمير المؤمنين عليٌّ )ع( مثاال َيـقتدي به الطامحون لتحقيق اإلنجازات الدنيوية
واألخروية  ،فكل من يروم النجاح في حقل من الحقول ال يعدم أن يجد في تراث علي )ع(
وسيرته العطرة نموذجا للتمييز والنجاح  ،وحق لإلنسانية أن تفخر بأعظم عظمائھا بعد النبي
محمد)ص( وأن تنھل من سيرته الطيبة والمميزة رحيقا يمدھا بالحياة  ،ويوصلھا للفوز باآلخرة،
وما يميز سيرته )ع( أنھا تحقق الغرضين الدنيوي واألخروي  ،فالتقدم والتمييز حاصل ال محالة
لمن ينتھج سبيله في الدنيا ،ورضا  Iمضمون في اآلخرة .
يُـع ُّد التعامل مع الناس من أصعب الممارسات االجتماعية التي يمارسھا البشر ضمن
مجتمعاتھم؛ وذلك لكثرة المتغيرات في النفس البشرية ،وتمثل عملية التعامل بين البشر احتكاكا
بين نفسيتين مختلفتين أو نفسيات متعددة ،ولكل نفس إنسانية خصائصھا المتقلبة والمتغيرة من
ھنا تأتي صعوبة ھذه الممارسة  ،ويشكل )فن التعامل مع الناس( اليوم واحدا من أسس نجاح
األشخاص والقادة والمتصدين للعمل االجتماعي ،وكلما اكتسب الشخص مھارات التعامل مع
الناس وأجاد استعمالھا حقق لنفسه ولمؤسسته النجاح والتقدم والفرادة  .ويعد ھذا الفن من أھم
مقومات )إدارة الذات( وتحاول أدبيات اإلدارة العامة وضع أسسه العريضة ،ولكنه يبقى فنا
يتميز به كل شخص بطريقته الخاصة بما يحقق ذاته المتفردة  ،وال تخفى أھمية ھذا الفن في
العمل المؤسساتي في وقتنا الراھن لتحقيق مقومات النجاح واإلنجاز الفعلي لعمارة األرض
واستعمارھا وتحقيق معنى الخالفة اإللھية للبشر.
إن تتبع أسس ھذا الفن عند أمير المؤمنين)ع( يقدم لنا قواعد رصينة وآمنة ،يمكن السير
في ھداھا باطمئنان ،ألنھا تحقق لنا الغايتين الدنيوية واألخروية  .ويحاول ھذا البحث رصد أھم
أسس النجاح في )فن التعامل مع الناس( من خالل استقراء تراث اإلمام علي)ع( ،وسينقسم
البحث على أربعة مباحث رئيسة تسبقھا توطئة من نقطتين ،األولى بعنوان) :حياةُ عليٍّ)ع(
مِـثا ٌل لإلنسانية و َمـنارٌ للحُ ـريَّة( ،والثانية منھما بعنوان ) :مفھوم )فن التعامل مع الناس(
وأھميته( ،وھما بمثابة تمھيد أولي لما يأتي من مباحث ،ثم يأتي المبحث األول الذي ُيعنى
بـ)مھارات الفھم والتواصل( ،ثم المبحث الثاني )مھارات الجذب والتأثير( ثم المبحث الثالث
)مھارات الحث والتحفيز( ،ثم المبحث الرابع )مھارات بناء العالقات الناجحة( ،وبعدھا لخصنا
)نتائج البحث والتوصيات( ذكرنا في كل مبحث بعض الوصايا التي يمكن للفرد اإلفادة منھا
متمثلين حياة أمير المؤمنين علي)ع( وأقواله الحكمية المستقاة من كتاب )نھج البالغة( وكتب
التراث المعتبرة األخرى  ،ولكن مما يؤسف له أن البحث محد ٌد بعشرين صفحة بحسب ضوابط
المؤتمر ،وھذا التحديد ضيق علينا ذكر كثير من قواعد ھذا الفن ،وضيق عينا التوسع في بيان
األمثلة  ،فكان البحث بمثابة إنارة للموضوع أمام الباحثين ليكتب فيه المختصون رسائل جامعية،
أو كتبا متخصصة ،وقد نعود نحن للبحث ونتوسع فيه بحسب ما يقتضي الموضوع الحقا
لنخرجه في كتاب إن وفقنا  Iتعالى لذلك.
ويشرفنا أن نكتب ھذه الوريقات ونتقدم بھا على خجل في حضرة أمير المؤمنين
وساحته الرحبة ضمن مؤتمر الغدير الذي تقيمه )العتبة العلوية المشرفة( احتفاال بمھرجان
الغدير األول ھذا العام راجيا من موالنا القبول وسائلين  Iتعالى أن التوفيق،إنه سميع مجيب.
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توطئة :
علي)ع( ِمـثال ٌ لإلنسانية و َمـنا ٌر لل ُحـر َّية :
أوال  :حياةُ ٍّ
لقد جسدت حياة أمير المؤمنين علي)ع( اإلرادة اإللھية الح َّقـة ،ومثلت نموذجا حيَّـا واضحا

لمعنى خالفة  Iفي أرضه ،فكان )ع( مصداقا لقوله تعالى  ِ  َ ْ  َ َ ِْ }:

ٌ 

*)َ ('ِ & ،(١){ ًَ$%فھو عَ ـد ُل  Iفي أرضه ،ورَ حم ُته بين عباده ،وكبرياؤه التي يمنحھا
للمؤمنين ،وقوته التي يمد بھا المتوكلين ،كانت حياة علي)ع( نبراسا للمتوسمين ،وھديا
للصالحين ،كانت حياته )ع( عبادة العابدين ،وزھد الزاھدين ،وكفاح المشتغلين ،ووله العاشقين،
وجھاد المجاھدين ،وصبر الصابرين .
تمثل اإلعجاز والتسديد اإللھي منذ يوم والدته ،حين استجارت فاطمة بنت أسد بالبيت
العتيق ،بيت أبيھم إبراھيم )ع( ،ودَ عَ ْ
ت رَ بَّھا ،وناجته ِبسِ ٍر تعلمه جيدا ،طلبت منه أن يفرج
عنھا) ،(٢فاستجاب لھا ربُّھا ،فولدت في محراب الدين نورا إلھيا ،وطيفا قدسيا ،وروحا علوية،
فكانت تلك أولى ميزاته ،التي لم يشاركه فيھا أح ٌد من البرية أجمعين ،وتستمر حياتـ ُه)ع( منذ
تلك اللحظة في عبادة خالصة ،وعبودية محققة ،لخالقھا وبارئھا ،لم تشغله الدنيا طرفة عين ،ولم
لھ ِه ملذاتھا بُرھة من الدھر ،أرضعته َي ُد السماء وغَ َّـذ ُتهُ ،وأعدته اإلرادة اإللھية وربته ،لم تكن
ُت ِ
مالزمته للنبي محمد)ص( من أول يوم صدفة ،ولم يصطحبه النبي معه عبثا ،بل كان يصطنعه
بعين  ،Iويُعده لينجز ما وعد  Iمن النصرة لدينه ونبيه والدفاع عنھما ،ولم يقف المدد اإللھي
عنه في لحظة ما ،حتى يوم وفاته في محرابه بمسجد بالكوفة .
وأيُّ عناية ورعاية إلھية أكبر من أنَّ خاتم األنبياء)ص( كان يمضغ الشيء ثم يلقمه
ك أنه اإليمان ،والعلم ،والتقى ،والھداية،
لفتاه) ،(٣ولم يكن ذلك )الشيء( الطعام فحسب ،بل الش َّ
والمكارم الربانية ،واألخالق السماوية ،كان النبي )ص( يتلقاھا عن السماء ،فيمضغھا ويلقمھا
عليا)ع( في كل حين.
)(٤
ولقد أشرت في بحث سابق أن تلك الخصائص النفسية ،والصفات الجسدية ،والسمات
الروحانية ،عند عليٍّ )ع( كانت ھي نفسھا صفات النبي محمد )ص( ،وخصائصه وسجاياه،
ومصدرھا عند االثنين )النبي محمد واإلمام علي )عليھما السالم(( ذلك النور اإللھي الذي
تخيره  Iسبحانه وتعالى في عليائه ،وأودعه صلب آدم )ع( ،ولم يزل ينتقل ويتنزل بين
األصالب الطاھرة ،واألرحام المطھرة من سالله األنبياء ،وأوالدھمُ ،
بخطـ َّ ٍة إلھي ٍة حتى َوصَ َل
ِ
ﻮل اﻟﻠﻪ)ص(
إليھما  ،فقد روى الشيخ الصدوق )ت٣٨١ھـ( عن النبي محمد)ص( قال )):ﻗَ َﺎل َر ُﺳ ُ
ِ
ِ
ﻮر
ﻚ ذَﻟِ َ
آد َم َﺳﻠَ َ
آد َم ﺑِﺄ َْرﺑَـ َﻌ ِﺔ َآﻻف َﻋ ٍﺎم ﻓَـﻠَ ﻤﺎ َﺧﻠَ َﻖ اﻟﻠﻪُ َ
ﲔ ﻳَ َﺪ ِي اﻟﻠِ ﻪ َﻋﺰ َو َﺟ ﻞ ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن ﳜَْﻠُ َﻖ َ
ﺖ أَﻧَﺎ َو َﻋﻠ ﻲ ﻧُﻮراً ﺑَـ َْ
ُﻛﻨْ ُ
ﻚ اﻟﻨ َ
ﺐ ﰒُ أ ْ ِ
ِ
ِﰲ ِ
ِ
ﺐ َﻋْﺒ ِﺪ اﻟ ُْﻤﻄﻠِ ِ
ﺻﻠْ ِ
ﺻﻠْ ٍ
ﺻﻠْ ٍ
ﺻﻠْ ِﺐ
َﺧَﺮ َﺟﻪُ ﻣ ْﻦ ُ
ﺐ َﺣ ﱴ أَﻗَـﺮﻩُ ِﰲ ُ
ﺐ إِ َﱃ ُ
ﺻﻠْﺒِﻪ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَـَﺰل اﻟﻠﻪُ َﻋﺰ َو َﺟ ﻞ ﻳَـْﻨـﻘُﻠُﻪُ ﻣ ْﻦ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺻﻠْﺐ أَِﰊ ﻃَﺎﻟﺐ ﻓَـ َﻌﻠ ﻲ ﻣ ﲏ َو أَﻧَﺎ ﻣ ْﻦ
ﺻﻠْﺐ َﻋْﺒﺪ اﻟﻠﻪ َو ﻗ ْﺴ َﻢ َﻋﻠ ﻲ ﰲ ُ
ﺼﻴـَﺮ ﻗ ْﺴﻤﻲ ﰲ ُ
َﻋْﺒﺪ اﻟ ُْﻤﻄﻠﺐ ﻓَـ َﻘ َﺴ َﻤﻪُ ﻗ ْﺴ َﻤ ْﲔ ﻓَ َ
َﻋﻠِ ﻲ َﳊْ ُﻤﻪُ ِﻣ ْﻦ َﳊْ ِﻤﻲ َو َد ُﻣﻪُ ِﻣ ْﻦ َدِﻣﻲ ، (٥) ((...،نتلمس في ھذا الحديث النبوي الشريف دقة الوصف،
وكيف أن اإلرادة الربانية شاءت أن تكون نفس النبي محمد )ص( ونفس اإلمام علي)ع( من
سنخ واحد ومن صنف واحد ،إذ كانت جيناتھما الوراثية وحدة واحدة)كروموسوم يحمل صفات
نقية( ،تنتقل من اآلباء الطاھرين إلى البناء المطھرين من ذرية آدم ،حتى وصلت إلى صلب عبد
المطلب ،فانشطرت نسختين متماثلتين ،ذھبت واحدة منھما في صلب عبد  ،Iوالثانية في صلب
فخ ِلقَ من تلك خات ُم األنبياءُ ،
أبي طالبُ ،
وخ ِلقَ من ھذه سي ُد األوصياء ،ويؤكد النبي )ص( في
ختام حديثة الشريف أن لحمھما واحد ،ودمھما واحد ،متماثل تماما في الخواص الجينية .إن
التفسير العلمي لھذه الرواية ومثيالتھا متسق تماما مع ما انتھى إليه العلم الحديث في أن مورثات
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الفرد تنتقل إليه من األسالف وإن علت  ،وإن الجينات قد تبقى تحمل مورثات نقية )جينات
لصفات سائدة ليست ھجينة( إذا حافظ األفراد على نمط معين من التناسل والتناسب.
إن التماثل بين خاتم األنبياء )ص( وسيد األوصياء)ع( لم يكن في الشكل واللون والسحمة
فحسب  ،بل كان ذلك التماثل في الصفات النفسية الفريدة ،والسجايا الكريمة والخصال الحميدة،
واألخالق الفاضلة ،وحتى وإن كانت ھذه الخصال تتأثر تأثرا كبيرا بالبيئة والتجربة الشخصية،
واالستعداد الذاتي مما يجعل فوارق فرديه بين األفراد العاديين ،إال أن النبي األكرم والوصي
األعظم تماثلت صفاتھما الكريمة كلھا؛ ألن بيئتھما كانت واحدة ،لم تفترق طرفة عينَ ،فـم ُْـذ وُ لِـدَ
عليٌّ)ع( كان في َك َنـفِ سيد الكائنات فقد أشرف )ص( على تربيته ،ورعايته ،وتنمية مواھبه،
وصقل أخالقه ،وكان أمير المؤمنين عليه السالم يتبع النبي)ص( إتباع الفصيل أثر أمه .حتى
شھد له الخلق بأنه كان )):أقربھم من رسول ) Iصلى  Iعليه وآله وسلم (  ،أشبھھم به ھديا
وخلقا وسمتا وفعال. (٦) ((.
وھكذا كانت حياة عليٍّ)ع( مثاال لإليمان كله،اإليمان الذي تريده السماء ،وكان عليٌّ
القرآن الناطق ،الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ،وكانت حياته الشريفة ،نموذجا
للسماحة والعدل واالعتدال ،كان للمؤمنين عمدا وحصنا ،وكھفا وقنة راسية ،وعلى الكافرين
عذابا صبا ونھبا ،وغلظة وغيضا ،شديدا في ذات  Iبالمؤمنين رؤوف رحيم .
إن الكاتب ليعجز عن وصف حياة عليٍّ)ع( وسيرته العطرة المنيفة  ،وأ َّنى يحيط
العاجزون أمثالُـنا بوصف أكثر صفحات اإلنسانية إشراقا وبھاء ،وما عسانا نقول في وصفھا في
صفحتين أو ثالث ،وقد عجزت عن اإلحاطة بدقائقھا عشرات اآلالف من الصفحات التي
تزاحمت في ذكر أخبار معاليه ،وفضائله ،ومكارمه ،ومعاجزه  ،وقد بذل في محاولة اإللمام بھا
جھابذة العصور ،وعظماء المحققين ،وفطاحل المؤرخين ،وكبار األدباء والمبدعين ،من
المسلمين وغير المسلمين كل الجھد والوسع والطاقة  ،لكنھم يعترفون جميعا أن في حياته بقية
للقول ،وأن فضائله أكثر من أن تحصيھا األوراق ،وتحيط بھا العنوانات ،ليكون ذلك الجھد
آخر،
ِين دونَ
ٍ
الضخم على مر العصور برھانا ساطعا أن حياة عليٍّ )ع( لم تكن حكرا على د ٍ
وال على فئة دون سواھا ،وال على جماعة مخصوصة ،أو شيعة محدودة ،وإنما كانت مثاال
لإلنسانية كلھا .
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لقد أمرنا  Iتعالى أن َنتأسَّى بالنبي محمد)ص(  ،وأول التأسي به إ ِّتـباعُ

أخالقه الكريمة الطيبة ،التي امتدحه  Iتعالى بھا قائال  (٨){ =ٍ %D ٍEُ/& FGَ . ِ }:تلك األخالق
التي كانت سببا في قبول كثير من الناس دعوته الكريمة للدين الحنيف ،وما أخالق عليٍّ )ع(
وسيرته العطرة ببعيدة عن خلق سيد لكائنات ،بل ھي نفسھا حَ ذو القذة بالقذة ،فليس لنا اليوم
لعالج كثير من أزماتنا االجتماعية  -وأولھا أزمتنا األخالقية  -إال إتـ ِّباعَ سيرتيھما العطرة،
واالقتداء بھما ،فھما مثالنا األول للرقي بالقيم اإلنسانية ،وصالح مجتمعاتنا المتردية ،لعلنا
ننھض بواقع أفضل ألبنائنا وأحفادنا ،ولقد أمَرنا النبيُّ األكرم)ص( بأن نأخذ بعليٍّ واألئمة
المعصومين من آل بيته في أكثر من موضع ،لعل أوضحھا حديث الثقلين المتواتر). (٩
ثانيا  :مفھوم ) فن التعامل مع الناس ( وأھميته:
العمل في اللغة ھو الفعل) ،(١٠وزعم بعض أئمة اللغة أن العمل أخص من الفعل ألن
ٌ
مشقة ،لذا ال ينسب  تعالى ،وقيل أيضا ھو ما يصدر بقصد) :(١١والتعامل:ھو
العمل تصاحبه
المعاملة) ،(١٢وھو على وزن )تفاعل( وتدل ھذه الصيغة في العربية على المشاركة في إيقاع
الفعل بين طرفين،أي يشترك في انجاز الفعل فاعالن في وقت واحد وال يقع من فاعل واحد) .(١٣
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لم أجد فيما وقع بين يدي من أدبيات علم )اإلدارة( من يخص مصطلح )التعامل( بتعريف
اصطالحي مختص ،ومع ذلك يمكن أن أعرفه ضمن مفھوم )التعامل بين الناس( بأنه :عملية
إنجاز التواصل الناجح بين فردين من أفراد البشر على األقل أو مجموعة أفراد لتحقيق أھداف
معينة  ،ويقصد بالتواصل معناه األعم أي التوافق اإليجابي واالستمرار في إجراء فعل ما سواء
أكان ھذا الفعل قوليا)حديث أو نقاش معين( أو عضليا أو عقليا .
ولما كان اإلنسان كائنا اجتماعيا بالطبع يعيش في تجمعات منظمة ال منفردا ويخدم بعضه
بعضا  ،صار لزاما عليه أن يتعامل مع أفراد آخرين من أبناء جنسه ،فھو يتعامل مع أفراد
عائلته بمراتب مختلفة ،ويتعامل مع أقرانه بشكل مختلف ،ويتعامل مع زمالئه في العمل بشكل
ثالث ،ويتعامل مع الباعة في األسواق بشكل رابع ،ھكذا تتنوع أنماط التعامل بين أفراد البشر
لكنھا كلھا تؤدي إلى إنجاز تواصل معين بينھم ،وتحقق لھم أھدافا محددة ،قد تكون عاطفية أو
اقتصادية أو علمية أو تنظيمية أو غيرھا  .وكلما زاد نشاط اإلنسان في مجتمعه زاد حاجته إلى
التعامل مع أفراد جنسه .
إن تركيبة النفس اإلنسانية شيء معقد جدا إذ تتحكم بھا مجموعة كبيرة من العوامل التي
تجعلھا متقلبة األوضاع ،غير مستقرة الميول ،متغيرة االتجاھات ،بين حين وآخر ،بعض ھذه
العوامل المؤثرة في النفس اإلنسانية قد تكون وراثية ،يكتسبھا الفرد من أسالفه ،وبعضھا قد
يكون كسبيا ،يحوزه الفرد من بيئته التي يترعرع فيھا ،وبعضھا يعود لآلخر ،ولھا تأثر ما على
تصرفات الفرد ،وھكذا يتبين أن التعامل مع الناس أمر معقد جدا وليس يسيرا؛ وذلك ألن النفس
اإلنسانية معقدة بشكل كبير؛ إذ ھي ليست نظاما آليا منطقيا تحكمه القواعد الرياضية الثابتة مثل
جھاز الحاسوب أو غيره لنتحكم بھا ونتعامل معھا بشكل ثابت ومستقر  ،إن النفس اإلنسانية
مزيج من :العواطف الرقيقة ،والكبرياء ،والعنفوان ،واألنا ،والحب ،والبغض ،والغضب،
والجشع ،وبعض الظلم ،وعناصر أخرى كثيرة  .وتختلف نسب ھذه المكونات عند كل فرد من
أفراد البشر ،وال يمكن أن نجد فردين متماثلين تماما في صفاتھما النفسية والوراثية مطلقا،
وھكذا فلن نتمكن من إجراء تعامل متماثل تماما مع فردين من أفراد البشر ،بل يجب علينا أن
نتعامل كل فرد بشكل مناسب ،تعامال منسجما مع نفسيته ،ويحقق لنا أھدافنا االجتماعية .
لقد أولى خبراء اإلدارة ھذا الجانب)التعامل مع الناس( عناية خاصة ،وجعلوه قسما مھما
من أقسام )إدارة الذات( التي تشمل أيضا :إدارة العقل ،وإدارة الوقت ،وأشياء أخرى ،وتبينت
لھم أھمية تنظيم قواعد عامة يُنصح بھا األفراد عند )التعامل مع الناس(  ،إن كل فرد من أفراد
البشرية يمكنه أن يفيد كثيرا من معرفة ھذه القواعد وتطبيقھا ،وأكثر من تكون به حاجة إلتقان
ھذه المھارات ھم اإلداريون والقادة في المؤسسات أو الشركات العامة والخاصة؛ إذ يرتبط جزء
مھم من عمل اإلداري أو القائد بالتعامل مع الناس ِمنْ حَ ولِهِ :التعامل مع األنداد والتعامل مع
الرؤساء والتعامل مع األتباع ،والتعامل مع الزبائن ،وغيرھم .
إن القيادة ھي فن إدارة الناس وتوجيھھم نحو الھدف ،وإدارة الناس مرتبطة بالتعامل معھم
بأسلوب يقنعھم بالتعاون مع القائد ،والسير خلفه نحو ھدف واحد ،ويقول بيلفر شتاين في ھذا
المجال )) :يظن كثير من رجال اإلدارة أن العالقات اإلنسانية فصل في كتاب )تنظيم العمل(،
وھم مخطئون في ھذا ،فالعالقات اإلنسانية ھي كل الكتاب(() .(١٤يتطلب التعامل مع الناس
مھارات مختلفة ومتعددة ،ال يستطيع المرء بدونھا أن يطور نفسه ،أو يجمع الناس من حوله،
وقد وجدت األبحاث العلمية الحديثة أن نجاح اإلنسان في القيادة مرھون بقدرته على إتقان
مھارات التعامل ،وأن  %٨٥من النجاح في القيادة يعزى إلى مھارات التعامل). (١٥
وعلى الرغم من الجھد الكبير الذي يبذله خبراء اإلدارة في وصف القواعد العامة التي
يمكن لھا أن تدير تعامل األفراد ،وتحقق التواصل الناجح بينھم ،إال َّ أن ھذه القواعد تبقى رھنا
بمستعمليھا ،فھي قواعد عريضة يتفنن في تطبيقھا األفراد ،ك ٌّل بحسب خبرته وقدراته النفسية
والعقلية ،وتجاربه الفردية ،فلكل فرد أسلوبه الخاص بتطبيق تلك القواعد والوصايا العامة ،لذلك
سميت )مھارات التعامل مع الناس( ،ويتضمن معنى المھارة اإلشارة إلى الذاتية الفردية عند
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مستعملھا ،واإلشارة أيضا إلى الخبرة الشخصية المتكررة والمختزنة ،نتيجة االستعماالت
الكثيرة ،والتجارب العديدة ،إن سمة الفردية في استعمال تلك النصائح والوصايا جعلت منھا
نوعا من أنواع الفنون التي يجيدھا الفرد ،فكل فرد يستعمل تلك المھارات بشكل مميز عن
اآلخر ،بشكل يماثل تماما فنانين يرسمان منظرا واحدا ،كل منھما يرسمه بانطباع خاص به ،وال
يمكن أن يقلده فيه اآلخرون ،من ھنا أطلق عليھا )فن التعامل مع الناس( .

المبحث األول  :مھارات الفھم والتواصل :
أوال ُ :حسن االستماع :
تمثل اللغة أفضل وسائل االتصال والتواصل بين أفراد البشر ،وھي الوسيلة األكثر فاعلية
لتحقيق حوار ناجح بين طرفين ،والحوار صفة بشرية ،من شأنه جذب العقول المباينة ،وتقريب
النفوس المتنافرة ،وترويضھا ،وكبح جماحھا ،وإخضاعھا ألھداف الجماعة ومعاييرھا ،ويقوم
الحوار الناجح على ميزة مھمة وھي حُ سن االستماع ،واإلصغاء لشريكنا في الحوار؛إذ يشعر
الطرف اآلخر أنك جاد في التعامل معه باحترام  ،وأن غايتك من التواصل معه حل المشكلة،
واالقتراب من وجھة نظره بجد.
)(١٦
وقد وصف  Iتعالى ذاته المقدسة بـأنه )سميع( في أكثر من موضع  ،وھي صيغة
مبالغة تدل على كثرة السمع ،و)السميع( واح ٌد من أسمائه المقدسة .وأمرنا تعالى بالسمع
واإلنصات للقرآن الكريم في قوله تعالى،(١٧){ 2,/7(0ُL =( ُ.Gَ ْ*,ُJK َ< /-َ ْ*,/GَJ(: َ /2I(0ُ?ْ * Hِ0ُ *َِ }:

ليدلنا سبحانه على أھمية )السمع واإلنصات( في العالقات البشرية والحوار اإلنساني الھادف .
وقد جسد أميرُ المؤمنين عليّ )ع( ھذا الخلق السماوي على أكمل وجه  ،فكان) ع( يستمع
للكبير والصغير ،للمخالف والمؤالف ،وينصت إليھم باھتمام ،حتى إذا أتم المتكلم كالمه أبدي له
من الجواب أرفقه ،وأحسنه مقاما ،وأفضله منفعة ،وقد جرت في حياته الكريمة حوارات كثيرة
وطويلة مع أتباعه وأعدائه  ،مع المسلمين وغير المسلمين وفي كل ذلك الحوار كانت سمته
حُ سنُ االستماع من شريكه في الحوار والحديث ،وال يقطع على متكلم حديثه حتى يتمه؛ ألن من
حق المتكلم أن يتم حديثه ليعرب عما في نفسه .
من ذلك أن الخليفة عثمان لما حُ وصر في داره واشتد الموقف عليه استعان بأكثر من
شخص ممن كان يعتقد بھم أنھم ينقذوه ،فلم يجبه أحد منھم أحدٌ◌ٌ  ،فبعث لعليَّ )ع( أن يقدم عليه،
بعدما كان قد طلب منه أن يترك المدينة ،قبل ذلك ،وقد استجاب )ع( لطلبه ،وعاد إلى المدينة
لما علم أن الثائرين عليه يوشكون على الفتك به ،ويروي لنا قنبر مولى علي )ع( ھذا الخبر:
))ﻗَ َﺎل َدﺧﻠْﺖ ﻣﻊ َﻋﻠِ ﻲ ﺑ ِﻦ أَِﰊ ﻃَﺎﻟِ ٍ ِ
ﱄ َﻋﻠِ ﻲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟ ﺴ َﻼ ُم
ﺐ ْ
َﺣ 
اﳋَﻠْ َﻮةَ َو أ َْوَﻣﻰ إِ َ
ْ
ﺐ َﻋﻠَْﻴﻪ اﻟ ﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَﻰ ُﻋﺜْ َﻤﺎ َن ﺑْ ِﻦ َﻋﻔﺎ َن ﻓَﺄ َ
َ ُ ََ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺐ َﻋﻠّﻴﺎً َﻋَﻠْﻴﻪاﻟ ﺴ َﻼ ُم َو َﻋﻠ ﻲ َﻋَﻠْﻴﻪ اﻟ ﺴ َﻼ ُم ُﻣﻄْ ِﺮ ٌق ،ﻓَﺄَﻗْـَﺒ َﻞ َﻋَﻠْﻴﻪ ُﻋﺜْ َﻤﺎ ُن ،
ﺑِﺎﻟﺘـَﻨ ﺤﻲ ،ﻓَـَﺘـَﻨ ﺤْﻴ ُ
ﺖ َﻏْﻴـَﺮ ﺑَﻌﻴﺪ ،ﻓَ َﺠ َﻌ َﻞ ُﻋﺜْ َﻤﺎ ُن ﻳُـ َﻌﺎﺗ ُ
ِ
ﺐ ،(١٨)((.نرى من ھذه
ﻚ َﻻ ﺗَـ ُﻘ ُ
ﻚ ِﻋْﻨ ِﺪ ي إِﻻ َﻣﺎ ُِﲢ 
ﺲ ﻟَ َ
ﻓَـ َﻘ َﺎل َﻣﺎ ﻟَ َ
ﻮل  .ﻓَـ َﻘ َﺎل إِ ْن ﻗُـ ْﻠ ُ
ﺖ َﱂْ أَﻗُ ْﻞ إﻻ َﻣﺎ َﺗﻜَْﺮﻩَُ ،و ﻟَْﻴ َ
الرواية أن اإلمام علي)ع( مع شدة الموقف وحرجه استمع من عثمان مقالته ،ولم يقطع عليه
حديثه ،مع أن له مالحظات وتعقيبات ومداخالت على حديث عثمان وسياسته في إدارة البالد
والعباد ،وكان مطرقا حتى تعجَّ بَ عثمان مم سكوت اإلمام ؟ فطلب منه أن يقول شيئا في جوابه،
ُ
الساعة◌ُ ساع َة◌َ قرار إلنقاذ نفس
فرأى اإلمام أن الموقف الساعة ال يحتمل الرد على العتاب،
بشرية فقال له )) إن ﻗﻠﺖ ﱂ أﻗﻞ إﻻ ﻣﺎ ﺗﻜﺮﻩ(( ألن الحقيقية التي سيواجھه بھا ستكون ثقيلة عليه،
وكان سينصحه بما يصعب عليه فعله ،فآثر اإلمام أن يستمع منه وال يرد عليه ،إال بدفع الضرر
المحدق به ساعته تلك ،وقد دفع عنه فعال .
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وكان عليٌّ)ع( يأمر والته على المدن أن يستمعوا إلى عامة الناس ،وفقرائھم ،وال َيحُ ولنَّ
ِ
اﳊﺎﺟ ِ
ﺎت
))و ْ
اﺟ َﻌ ْﻞ ﻟ َﺬ ِوي َْ َ
الحجابُ بينھم وبين الرعيَّة ،جاء في عھده لمالك األشتر حين واله مصرَ :
ِ
ﻚ ِﻗﺴﻤﺎً ﺗُـ َﻔﺮغُ َﳍﻢ ﻓِ ِﻴﻪ َﺷﺨﺼ َ ِ
ِ
ﻚ
ﻚ َوﺗُـ ْﻘﻌِ ُﺪ َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ ُﺟْﻨ َﺪ َك َوأ َْﻋ َﻮاَﻧ َ
اﺿ ُﻊ ﻓِ ِﻴﻪ ﻟِﻠِ ﻪ اﻟِ ﺬي َﺧﻠَ َﻘ َ
ﺲ َﳍُ ْﻢ َْﳎﻠﺴﺎً َﻋ ّﺎﻣﺎً ﻓَـَﺘَﺘـ َﻮ َ
ْ َ
ُْ
ﻣْﻨ َ ْ
ﻚ َوَْﲡﻠ ُ
ِ
ِ
ِ
ﻮل ِﰲ
ﻮل اﻟﻠِ ﻪ )ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ( ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺖ َر ُﺳ َ
ﻚ َﺣ ﱴ ﻳُ َﻜﻠَ ﻤ َ
ﻚ َو ُﺷَﺮ ِﻃ َ
َﺣَﺮ ِاﺳ َ
ﻚ ُﻣَﺘ َﻜﻠُ ﻤ ُﻬ ْﻢ َﻏْﻴـَﺮ ُﻣَﺘَﺘـ ْﻌﺘ ٍﻊ ﻓَِﺈ ﱐ َﲰ ْﻌ ُ
ﻣ ْﻦ أ ْ
ِ
َﻏ ِْﲑ َﻣﻮ ِﻃ ٍﻦ ) ﻟَ ْﻦ ﺗـُ َﻘﺪس أُﻣﺔٌ َﻻ ﻳُـ ْﺆ َﺧﺬُ ﻟِﻠﻀﻌِ ِ
اﳋُْﺮ َق ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َواﻟْﻌِ ﻲ َوﻧَ ﺢ
اﺣﺘَ ِﻤ ِﻞ ْ
ﻴﻒ ﻓِ َﻴﻬﺎ َﺣﻘﻪُ ِﻣ َﻦ اﻟَْﻘ ِﻮ 
ي َﻏْﻴـَﺮ ُﻣﺘََﺘـ ْﻌﺘ ٍﻊ( ﰒُْ 
ْ
َ
ِ )(١٩
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ﺎﻋﺘﻪ(( يتضح جليا من ھذا
ﻚ أَ ْﻛَﻨ َ
ﺐ ﻟَ َ
ﻚ ﺑ َﺬﻟ َ
ﻒ ﻳَـْﺒ ُﺴﻂ اﻟﻠﻪُ َﻋﻠَْﻴ َ
اب ﻃَ َ
ﻴﻖ َو ْاﻷَﻧَ َ
َﻋْﻨـ ُﻬ ُﻢ اﻟﻀ َ
ﻚ ﺛَـ َﻮ َ
ﺎف َر ْﲪَﺘﻪ َوﻳُﻮﺟ ْ
العھد أن أمير المؤمنين )ع( يوجب على والته أن يستمعوا وينصتوا بإمعان لعامة الناس ،وأن ال
يرھبوھم بالشرطة والحجاب والحمايات ،حتى يتكلم الناس بحوائجھم بدون خوف أو رھبة من
الحاكم ،بل أمرھم أن يحتملوا من عامة الناس ال ُخرقَ  ،وھو العُنفُ في القول ،والعيَّ وھو عُس ُر
الكالم ،وأن يكون صدرھم رحبا لھم ،يمنحونھم ما يكفي من الوقت للكالم وعرض حالھم بما
يريدون
اﻟﺮﻳﺎﺳﺔِ
ُ
والبد أن يرافق حُ سنَ االستماع سعة
ِ
الصدر ،وقد قال)ع( في غير موضع  )):آﻟَﺔُ َ َ
ُ
ُ
والرفق بھم  ،ثم
والرحمة
ﺼ ْﺪ ِر(() (٢٠وال بد أن يرافقَ حُ سنَ االستماع عد ُم األنف من الناس
َﺳ َﻌﺔُ اﻟ 
إن من ُيحسِ نُ االستماعَ يكون قادرا على فھم الكالم على وجھه الصحيح وال يَخطئ بتفسيره
لتعجله بسماعه على شكل غير سليم ،ويكون قادرا على موازنة األمور أثناء استغراقه بالسماع
الجيد واإلنصات للمتكلم ،والمستمع الجيد ُيشعرُ اآلخرين باالھتمام بھم ،وھو أق ُّل ُعرضَ ًة لزل َّة
اللسان ،وأقل تصادما ً مع الناس في النقاشات أو المشادات الكالمية ،وبمقدار إجادتنا لالستماع
واإلنصات يكون نجاحنا في الحوار وتميزنا في تواصلنا مع اآلخرين.

ثانيا  :فھم النفسية اإلنسانية:
تتجاذب النفس اإلنسانية عوامل عدة بعضھا غريزي وبعضھا يكتسبه اإلنسان من بيئته،
ونصف تلك العوامل يع ُّد في علم األخالق سلبيا،والنصف اآلخر ايجابيٌّ  ،وھكذا صار على
الحكماء تھذيب النفس اإلنسانية لتسير بين الخوف واألمن ،والزھد والطمع ،والقناعة والجشع
واألقدام واإلحجام ،والعدل والظلم ،والكرم والبخل ومثل ذلك عشرات الصفات التي يسعى
الروحانيون إلى تنميتھا عن الفرد لتھذيب المجتمعات والرقي بھا في طريق السمو األخالقي .
وإذا أراد اإلنسان التواصل الناجح والفعال مع اآلخرين عليه أن يفھم النفس البشرية وما
فيھا من ضيق قد يلم بھا وعليه أن يعي تماما تلك النزعات السلبية السفلية التي تجذبھا نحو ال ُّشح
والبخل والخوف والطمع والجشع  ،عليه أن يراعي أننا نتعامل مع بشر ال مالئكة .
كانت وصايا اإلمام علي )ع( تراعي النفس اإلنسانية دوما وتطلب منا التعامل مع الناس
بما فيھم من سلبيات وأخطاء ،وأن يكون تعاملنا مبنيا على أسس أخالقية سامية وصحيحة ،وال
نغفل طبيعة النفس اإلنسانية  .فال نلوم الناس على حب الدنيا فقد جبل اإلنسان على ذلك قال
ﺐ أُﻣ ِﻪ(( ) (٢١ففي تواصلنا يجب أن
ﺎس أَﺑْـﻨَﺎءُ اﻟ ﺪﻧْـَﻴﺎ َو َﻻ ﻳَُﻼ ُم اﻟﺮ ُﺟ ُﻞ َﻋﻠَﻰ ُﺣ 
أمير المؤمنين )ع( )) :اﻟﻨ ُ
نراعي أن كل فرد يحب أن يكون له من ھذه الدنيا حظ كبير ،وأن تحقيق المنافع المادية شيء
مشروع لألفراد ،ومثلما نريد تحقيق مصالحنا الذاتية يجب أن نتيح لآلخرين فرصة كريمة
)(٢٢
ِ
ﺎن ﻃَﺎﻟِ ِ
ﺎن َﻻ ﻳ ْﺸﺒـﻌ ِ
لتحقيق مصالحھم أيضا ،ونبه إمامنا )ع( قائال  )):ﻣْﻨـﻬﻮﻣ ِ
ﺐ ُدﻧْـَﻴﺎ((
َ ََ
َ َُ
ﺐ ﻋﻠْ ٍﻢ َو ﻃَﺎﻟ ُ
ُ
)(٢٣
فطلب الدنيا قد يصاحبه ال َن َھ ُم وھو اإلفراط في الشھوة  ،وھنا تبلغ المباحات حد الخطر ،فقد
يظلم اإلنسان ،وقد يجور في طلب ما ليس له به حق ،وعندھا يقع في المحرم  ،ومن يجيد
التعامل الناجح مع اآلخرين عليه تلمس ذلك الخيط الفاصل بين المشروع من حب الدنيا وطلبھا
والتجاوز على حقوق اآلخرين وأخذھا منھم باطال .ومتى ما راعى اإلنسان حصول اآلخرين
على حقوقھم كان أثيرا عندھم ومحبوبا لديھم .وقد أوصى أمامنا عليّ)ع( ابنه الحسن بھذه
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الوصية قائال)):ﻳﺎ ﺑـﲏ اﺟﻌﻞ ﻧَـ ْﻔﺴ َ ِ ِ
ﺐ ﻟِﻐَِْﲑَك َﻣﺎ ُِﲢ 
ﺐ ﻟَِﻨـ ْﻔ ِﺴ َ
ﻴﻤﺎ ﺑَـْﻴـَﻨ َ
ﲔ َﻏ ِْﲑَك ﻓَﺄ ْ
ﻚ َوﺑَـ َْ
ﻚ َوا ْﻛَﺮْﻩ ﻟَﻪُ َﻣﺎ ﺗَﻜَْﺮﻩُ
َﺣﺒِ ْ
ﻚ ﻣ َﻴﺰاﻧﺎً ﻓ َ
َ ُ ََ ْ َ ْ 
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺤﻪُ ﻣ ْﻦ َﻏ ِْﲑَك
َﺣﺴ ْﻦ َﻛ َﻤﺎ ُﲢ 
َﳍَﺎ َوﻻ ﺗَﻈْﻠِ ْﻢ َﻛ َﻤﺎ ﻻ ُِﲢ 
اﺳَﺘـ ْﻘﺒِ ْﺢ ﻣ ْﻦ ﻧَـ ْﻔﺴ َ
ﺐ أَ ْن ُْﳛ َﺴ َﻦ إِﻟَْﻴ َ
ﻚ َو ْ
ﺐ أَ ْن ﺗُﻈْﻠَ َﻢ َوأ ْ
ﻚ َﻣﺎ ﺗَ ْﺴَﺘـ ْﻘﺒِ ُ
ض ِﻣ َﻦ اﻟﻨ ِ
ﺿﺎﻩُ َﳍُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻚ(() (٢٤إن فھم نفسية اآلخر والتفكير فيما يحبه اآلخرون طريق
ﺎس ِﲟَﺎ ﺗَـ ْﺮ َ
َو ْار َ
طريق ناجح وفعال للوصول إلى تواصل ناجح معھم).(٢٥
ومن صفات النفس البشرية الجھل والمحدودية ،فاإلنسان قاصرٌ ومحدو ٌد وليس له أن
يحيط إال بما وسعه جَ ھده  ،لكن ھذه النفس تأبى أن تكشف عن جھلھا ومحدوديتھا ،فقد يسعى
َّ
ﺎس أ َْﻋ َﺪاءُ َﻣﺎ
الفرد إلى محاربة ما ال يعلم ألنه جاھل به ليس إال ،قال أمير المؤمنين )ع( )):اﻟﻨ ُ
َﺟ ِﻬﻠُﻮا(() (٢٦والعلة في ذلك أن الفرد قد يخشى من بيان نقصه أو تقريعه بعدم معرفته بأمر ما
فيعاديه ،وأكثر ما يكون ذلك إذا كان في محفل ما فتراه يعادي الحقيقة أو ينكرھا ،وقد يذھب به
اﳉَ ِﺎﻫ َﻞ إِﻻُ ﻣ ْﻔ ِﺮﻃﺎً أ َْو ُﻣ َﻔﺮﻃﺎ(() (٢٧وعندھا سيقع
عداؤه إلى اإلفراط أو التفريط قال عليٌّ )ع(  )):ﻻ ﺗَـَﺮى ْ
في الخطأ األكبر ،إذ سيَنكشف جھله بين الناس ألنه سيكون ممن يصارعون الحق ،وقد قال أمير
ﺻَﺮَﻋﻪُ(( ) ، (٢٨فإذا أردنا تواصال ناجحا مع اآلخرين علينا مراعاة
ﺻ َﺎر َع اﳊ ﻖ َ
المؤمنين)ع( )):ﻣﻦ َ
ھذه الصفة من صفات النفس فنبتعد عن كشف جھل اآلخرين أو جرھم إلى العناد ثم االبتعاد عن
الحقيقة  .أما إذا ُك َّنا نحن نجھل شيئا فعلينا أن نجنب أنفسنا الخوض فيه فينكشف جھلنا ويصغر
ﺗﻘﻞ ﻣﺎ ﻻ
مقامنا ،وينبه أمير المؤمنين )ع( ابنه الحسن)ع( على ذلك يقوله له في وصية له)) :وﻻ ْ
ﻘﺎل ﻟﻚ(() ،(٢٩فالقول بما ال نعلم خصلة مُھلكة للفرد قال
ﺗﻘﻞ ﻣﺎ ﻻ ُﲢﺐ أن ﻳُ َ
ﺗﻌﻠﻢ وإن 
ﺗﻌﻠﻢ  ،وﻻ ْ
ﻗﻞ ﻣﺎ ُ
)(٣٠
أمامنا )ع( )):ﻣﻦ ﺗﺮك ﻗﻮل )ﻻ أدري( أ ِ
ُﺻﻴﺒﺖ َﻣﻘﺎﺗﻠﻪُ(( .
إن نجاح تعاملنا مع الناس رھنٌ بتواصلنا الفعال معھم والبد لنا لتحقيق تواصل ناجز أن
نراعي صفات النفس البشرية فنفھم ما لھا وما عليھا  ،وھناك العشرات من صفات النفس
اإلنسانية يجب التنبه لھا ومراعاتھا عند تعاملنا معھم ،وقد كانت ألمير المؤمنين )ع( وصايا
قيمة في مراعاتھا وتنظيمه ولكن ضيق المقام ھنا يجبرنا على االقتصار على مثال أو مثالين
لكل عنوان .

ثالثا  :ترك )األنا(
االعتزاز بالنفس شيء مشروع ،والبد للفرد أن يكون معتزا بنفسه وشخصه وھي سمة من
سمات النفس اإلنسانية  ،ولكن ھذا االعتزاز بالنفس قد يزيد عن الحد الطبيعي فينقلب )أنانية( وعُجْ َب ا
من المرء بنفسه ،ويتخيل أنه ليس بين الناس مثله ،وليس منھم من يدانيه ،قال أمير المؤمنين)ع( :

)(٣١
))وإِﻳَ ﺎك
ﺐ اﳌﺮء ﺑﻨﻔﺴﻪ ُ
أﺣﺪ ُﺣ ﺴ ُ
ُ
ﺎد ﻋﻘﻠﻪ ((.وحذر منه والته ،قال في عھده لمالك األشترَ :
))ﻋ ْﺠ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص اﻟﺸﻴﻄَ ِ
ﺐ ا ِﻹﻃْﺮاء ﻓَِﺈ ن ذَﻟ َ ِ
ﺎن ِﰲ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ ﻟَﻴ ْﻤ َﺤ َﻖ َﻣﺎ
ﻚ ِﻣْﻨـ َﻬﺎ َو ُﺣ 
ﻚ َواﻟﺜـ َﻘ َﺔ ِﲟَﺎ ﻳُـ ْﻌﺠﺒُ َ
ﺎب ﺑَِﻨـ ْﻔ ِﺴ َ
ﻚ ﻣ ْﻦ أ َْوﺛَِﻖ ﻓُـَﺮ ِ ْ
َوا ِﻹ ْﻋ َﺠ َ
َ
ِ
ِ
ﺤ ِﺴﻨِﲔ ،(٣٢)((.وھذه آفة تصيب المرء فتمنعه من التواصل مع اآلخرين؛ إذ يأخذ
ﻳَ ُﻜﻮ ُن ﻣ ْﻦ إِ ْﺣ َﺴﺎن اﻟ ُْﻤ ْ

الفرد باالھتمام بنفسه ،وال يراعي اآلخرين ،حتى وإن كانوا شركائه ،ولقد أجرت شركة اتصاالت
أمريكية دراسة في نيويورك لمعرفة أكثر الكلمات استعماال في االتصاالت الھاتفية ،فكانت تلك الكلمة
ضمير المتكلم )أنا(؛ إذ وردت ٣٩٩٠مرة في  ٥٠٠مكالمة فقط )  (٣٣أي بمعدل  ٨مرات تقريبا في كل
مكالمة  ،ويظھر من ھذه النتيجة مدى إعجاب الفرد بنفسه ،ھذا اإلعجاب الذي يولد الغرور يدفع الفرد
اﺳَﺘَﺒ ﺪ
))ﻣ ِﻦ ْ
إلى االستبداد بالرأي ،وترك مشاورة اآلخرين ،مما يعرضه للتھلكة قال أمير المؤمنين)ع(َ :

اﻟﺮﺟ َﺎل َﺷﺎرَﻛﻬﺎ ِﰲ ﻋ ُﻘ ِ
ﻮﳍَﺎ((  ،إن اإلنسان الناجح في تعامله مع اآلخرين عليه أن يترك
ﺑَِﺮأْﻳِِﻪ َﻫﻠَ َ
ُ
ََ
ﻚ َوَﻣ ْﻦ َﺷ َﺎوَر َ 
)األنا( ويھتم بأخيه اإلنسان قبل االھتمام بنفسه ))إن الشخص الذي ال يھتم بأخيه اإلنسان يعاني من مصاعب
جمَّة في الحياة  ،وفي مثل ھذا الشخص يتجلى الفشل اإلنساني في مختلف صوره(( ) (٣٥ومتى ما أراد الفرد أن
يكون ناجحا في تواصله مع أبناء جنسه عليه أن يظھر االھتمام بمشاكلھم أوال ،ويترك العُجْ بَ و)األنا(.
)(٣٤
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ب و ُح ْسنُ استعما ِل ال َك ِلم :
يب ل ُ َغة الخطا ِ
رابعا  :طِ ُ
لقد سنَّ اإلسالم قواعد األخالق النبيلة من أول يوم لنزوله ،وبدأ بالكالم ،فالكلم الطيب
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المصطفى )ص( أبا ذر الغفاري بالكلمة الطيبة فقال )ص()):اﻟﻜﻠﻤﺔُ اﻟﻄﻴﺒﺔُ ﺻﺪﻗﺔٌ(() ،(٣٧وذھبت ھذه
القولة مثال  ،لترسم لإلنسان طريق التواصل الناجح مع أبناء جلدته  ،فيختار لھم من الكلم أطيبه
منطقا ،وأعذبه مسمعا ،وأحاله في نفوسھم ،وأن  Iتعالى يحتسب ذلك بمثل ما يحتسب إنفاق
األموال في سبيله .
وھكذا كان ُخ ُ
أمير المؤمنين)ع( ،فتلك
لق نبينا محمد المصطفى)ص( ،ومثله تماما ُخلـ ُ ُق
ِ
سيرته العطرة وكلماته البھية التي حفظتھا أكثر صفحات اإلنسانية روعة وجماال ،وخطتھا بمداد
الخلود تشھد له بذلك و ُتذكرنا دوما بالكلمة الطيبة التي كان يفتح بھا أميرُ المؤمنين )ع( مغاليق
النفوس الشريرة ،ويُنز ُل بھا الطمأنينة والسكون على ضعفاء الناس وفقرائھم ،كان )ع( يتلطف
لھم بالقول ،ويترفق بھم في الفعل ،حتى كان أبا رحيما لھم ،يتفقد منھم ما يتفقده الوالد من ولده،
ٌ
ٌ
ورقة.
عذوبة
لم يُسمعْ )ع( أحدا منھم خشنا من القول أو غليظا  ،بل ك ُّل كالمه
وقد َّ
حث )ع( في وصاياه وحكمه على أن يكون كال ُم المرء طيبا حسنا؛ ألن الكالم صورة
)(٣٨
لعقل اإلنسان قال )ع( )):رﺳﻮﻟﻚ ﺗﺮﲨﺎن ﻋﻘﻠﻚ  ،وﻛﺘﺎﺑﻚ أﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻨﻚ (( وقال أيضا)) :ﺗﻜﻠﻤﻮا
ﺗﻌﺮﻓﻮا ﻓﺈن اﳌﺮء ﳐﺒﻮء ﲢﺖ ﻃَ ﻲ ﻟﺴﺎﻧﻪ(() ،(٣٩وإذا كان الكالم عنوان عقل الرجل ،فيجب عليه أن يُحسن
اختيار الكلمات التي سيرسلھا إلى اآلخرين ،ل َي ْن ُف َـذ بھا إلى عقولھم وضمائرھم ،ثم إنَّ أمير
المؤمنين )ع( ي ِّ
ُحذرُ من ال َتعَ جُّ ل بالكالم ،فيقول)) :ﻟﺴﺎ ُن اﻟﻌﺎﻗﻞ وراء ﻗﻠﺒﻪ ،وﻗﻠﺐ اﻷﲪﻖ وراء ﻟﺴﺎﻧﻪ(()،(٤٠
فالتأني بالكالم دلي ٌل على التف ُّكر به قبل أن يُرسله المتكلم؛ وسبب ذلك التأني أن )):اﻟﻠﺴﺎن َﺳﺒُ ٌﻊ إ ْن
)(٤١
ﻋﻘﻮر إن ﺧﻠﻴﺘﻪ
ُﺧ 
ﻛﻠﺐ ٌ
ﻠﻲ ﻋﻨﻪ َﻋ َﻘﺮ((  ،وقال في وصيته البنه محمد بن الحنفية  )):واﻋﻠﻢ أن اﻟﻠﺴﺎن ٌ
)(٤٢
ب ٍ
ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻠﺒﺖ ﻧﻌﻤﺔً ،ﻓﺎﺧﺰن ﻟﺴﺎﻧﻚ ،ﻛﻤﺎ ﲣﺰ ُن ذﻫﺒﻚ وورﻗﻚ((  ،فكم من موقف قال فيه القائل
َﻋ َﻘﺮُ ،ور 
قوال قد يندم عليه بعد حين.
َّ
ي )ع( ،وال
إذا را َم المر ُء النجاحَ في تواصله مع اآلخرين فما له إال أن يلتزم وصايا عل ٍّ
يُكثر من الكالم ،وأنْ يكون كالمه بمقدار ما به من حاجة إليه ،فليس على المرء أن يُفرغ ما في
جُ عبته ،وقد أوصى أمير المؤمنين)ع( بذلك إذ يقول)):ﻻ ﺗـَﻘـُ ْﻞ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ،ﺑﻞ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ ،ﻓﺈن اﷲ
ﺘﺞ ﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ(() ،(٤٣ويع ُّد أمير المؤمنين)ع( قِـلَّة الكالم من
ﻓﺮض ﻋﻠﻰ ﺟﻮارﺣﻚ ﻓﺮ َ
اﺋﺾ َﳛ ُ
سمات تمام العقل ،فيقول)ع()) :إذا ّﰎ اﻟﻌﻘﻞ ﻧﻘﺺ اﻟﻜﻼم(() ،(٤٤ولكن إذا جدت ساعة الحق يجب
ب 
ﻗﻮل
))ر 
على المرء أن يقول قولة الحق ،وقد يكون القول عندھا أمضى من السالح قال )ع(ُ :
أﻧﻔﺬ ﻣﻦ ٍ
ﺻﻮل(() (٤٥وقال)):ﻻ ﺧﲑ ﰲ اﻟﺼﻤﺖ ﻋﻦ اﳊﻜﻢ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺧﲑ ﰲ ﻻ ﻗﻮل ﺑﺎﳉﻬﻞ.(٤٦)(( .
مما سبق ذكره يرسم لنا أميرُ المؤمنين عليٌّ )ع( الطريق الواضح والناجح في تحقيق
التواصل والتفاھم بيننا ،وإذا أراد المرء أن يحقق تقدما في تعامله مع اآلخرين فحسبه العمل
بتلك النصائح ،وما أكثرھا ولكن ضيق المقام يمنعنا من اإلطالة واإلكثار ويلجئنا إلى اإلشارة
واالختصار
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المبحث الثاني  :مھارات الجذب والتأثير
سنذكر في ھذا المبحث بعض المھارات التي يجب أن يتحلى بھا األفراد القياديون ،ومن
يتصدون للتعامل مع الناس بصورة مباشرة أكثر من غيرھم ،وھذه المھارات تكفل لھم التأثير
في المقابل ،وجذب اآلخر إلى ساحتھم لتحقق لھم النجاح في عملھم والتقدم في مؤسساتھم ،منھا:

أوال  :االھتمام باآلخرين و اإلحساس الصادق بمشاعرھم
لقد كرم  Iتعالى اإلنسان بما ھو إنسان قال تعالى T0 Sْ*  =( /g 5ْ7 +fI 5 5(R^0َ3 (>َ?َ }:
ُ
 { )،(٤٧
Q %cْ$َL 5ْ?َ& 4( ^TR @V A َ3 Fَ =( /g 5ْ.cَ j
* ْ ST%.k* 4TR =/g 5َْi 0ِ (hS
فرزق  ِIيص ُل المؤمنَ وغيرَ
المؤمن يجو ُد عليھم الم َّنانُ برزقه ،ويھبھم من الطيبات ،وقد حثنا دي ُننا على التعامل مع الناس
ِ
بوصفھم بشرٌ من خلق  Iوأن نكرمھم إلنسانيتھم  ،فنھتم بھم ،ونراعي مشاعرھم ،ونواسيھم
بصدق ،وإذا أردنا أن نتلمس تلك المواساة والمساواة الصادقة ،فحسبنا بسيرة أمير المؤمنين
ﻚ ِ 
ﻒ
مثاال  :وھو يأمر مالكا األشتر أن يرفق بالرعية قائال َ )):وأَ ْﺷﻌِ ْﺮ ﻗَـﻠَْﺒ َ
اﻟﺮ ْﲪَﺔَ ﻟ ﻠﺮِﻋﻴِ ﺔ َواﻟ َْﻤ َﺤﺒﺔَ َﳍُ ْﻢ َواﻟﻠﻄْ َ
اﳋَﻠْ ِﻖ ﻳـ ْﻔﺮ ُ ِ
ﺿﺎ ِرﻳﺎً ﺗَـ ْﻐَﺘﻨِﻢ أَ ْﻛﻠَﻬﻢ ﻓَِﺈﻧـﻬﻢ ِﺻْﻨـ َﻔ ِ
ﻚ ِﰲ اﻟﺪﻳ ِﻦ َوإِ ﻣﺎ ﻧَ ِﻈﲑٌ ﻟَ َ ِ
َخ ﻟَ َ
ﺎن إِ ﻣﺎ أ ٌ
ْ ِِﻢ َوَﻻ ﺗَ ُﻜﻮﻧَ ﻦ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﺳﺒُﻌﺎً َ
ُ ُْ ُْ
ط ﻣْﻨـ ُﻬﻢُ
ﻚﰲ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺿﻰ أَ ْن

ﻚ ِﻣﺜْ ِﻞ اﻟِ ﺬي ُِﲢ 
ﺻ ْﻔ ِﺤ َ
ﺐ َوﺗَـ ْﺮ َ
اﻟﺰﻟَ ُﻞ َوﺗَـ ْﻌ ِﺮ ُ
ض َﳍُﻢُ اﻟْﻌَﻠ ُﻞ َوﻳـُ ْﺆﺗَﻰ َﻋَﻠﻰ أَﻳْﺪﻳ ِﻬ ْﻢ ِﰲ اﻟ َْﻌ ْﻤﺪ َواﳋﻄﺄ ﻓَﺄ َْﻋﻄ ِﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ َﻋ ْﻔ ِﻮَك َو َ
)(٤٨
ِ
ِ
ﺻ ْﻔ ِﺤﻪ ((.وال يدلك على معنى الرحمة والرفق بالرعية ،مث ُل ھذا العھد
ﻳُـ ْﻌ ِﻄَﻴ َ
ﻚ اﻟﻠﻪُ ﻣ ْﻦ َﻋ ْﻔ ِﻮﻩ َو َ
الذي وثق به أمير المؤمنين والته يأمرھم بالقسط والمحبة الصادقة للرعية كلھم ،لم يخص منھم
المسلم دون سواه ،فإن لم يكن مسلما فھو إنسان ،مثلك تماما ،وقد كرم  Iتعالى بني آدم ،فال
يحق لك أن تمتھن كرامته ،وأي عدل أكثر من ھذا؟ وأي كرامة يريدھا الناس غير ھذه ؟
لم يقف عليٌّ )ع( عند التنظير بل كان في سيرته العطرة مثاال للشعور بھموم الرعية
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ﺼَﺮِاﱐ ،ﻗَ َﺎل
ﻮف َﻛﺒِ ٌﲑ ﻳَ ْﺴ ﺄ ُ
))ﻣﺮ َﺷْﻴ ٌﺦ َﻣ ْﻜ ُﻔ ٌ
ﲔ ﻧَ ْ
ﲔ )ع( َﻣﺎ َﻫ َﺬا ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا ﻳَﺎ أَﻣ َﲑ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ َ
َل ﻓَـ َﻘ َﺎل أَﻣ ُﲑ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ َ
وحاجاتھم فقد َ
ﻓَـ َﻘ َﺎل أَِﻣﲑ اﻟْﻤ ْﺆِﻣﻨِﲔ )ع( اﺳَﺘـﻌﻤﻠْﺘُﻤﻮﻩ ﺣ ﱴ إِ َذا َﻛِﱪ و َﻋﺠﺰ ﻣَﻨـﻌﺘُﻤﻮﻩ أَﻧِْﻔ ُﻘﻮا َﻋَﻠﻴ ِﻪ ِﻣﻦ ﺑـﻴ ِ
ﺖ اﻟ َْﻤ ِﺎل(( ) (٤٩إنَّ دولة
ْ ْ َْ
ُ ُ َ
َ َ ََ َ ْ ُ ُ
ْ َْ ُ ُ َ
يرأسھا عليُّ )ع( يأمن فيھا الفقراء  ،ويشبع بعدلھا الجياع .
علي )ع( يجد في كل صفحة منھا مواساة للفقراء ،ورحمة بھم وحسبنا
ومن يتصفح سير َة ً ّ
تلك الرسالة التي أنفذھا لعثمان بن حنيف عامله على البصرة بعد أن نما إليه نبأ الوليمة التي
ِ ِ ِ
أُعدت له ،ومما جاء فيھا  )):أَﻣﺎ ﺑَـ ْﻌ ُﺪ ﻳَﺎ اﺑْﻦ ُﺣَﻨـْﻴ ٍ
ﺼَﺮةِ َد َﻋ َﺎك إِ َﱃ َﻣﺄْ ُدﺑٍَﺔ
ﻒ ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﺑَـَﻠ َﻐِﲏ أَ ن َر ُﺟﻼ ﻣ ْﻦ ﻓْﺘـَﻴﺔ أ َْﻫ ِﻞ اﻟَْﺒ ْ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﺐ إ َﱃ ﻃََﻌﺎم ﻗَـ ْﻮم َﻋﺎﺋﻠُ ُﻬ ْﻢ ﳎَْﻔُ ﻮ َو َﻏﻨﻴـ ُﻬ ْﻢ
ﻚ ْ
ﺖ أَﻧ َ
ﻚ اﻷَﻟ َْﻮا ُن َوﺗـُْﻨـ َﻘ ُﻞ إِﻟَْﻴ َ
ﺎب ﻟَ َ
اﳉ َﻔﺎ ُن َوَﻣﺎ ﻇََﻨـﻨْ ُ
َﺳَﺮ ْﻋ َ
ﻓَﺄ ْ
ﺖ إِﻟَْﻴـ َﻬﺎ ﺗُ ْﺴﺘَﻄَ ُ
ﻚ ُﲡ ُ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ﺻْﻴ ِﻪ ،أَﻻ َوإِﻧُ ﻜ ْﻢ ﻻ ﺗَـ ْﻘ ِﺪ ُرو َن َﻋﻠَﻰ
َﻣ ْﺪ ُﻋ ﻮ)،إﱃ أن ﻳﻘﻮل( ،أَﻻ َوإِ ن إِ َﻣ َﺎﻣ ُﻜ ْﻢ ﻗَﺪ ا ْﻛَﺘـ َﻔﻰ ﻣ ْﻦ ُدﻧْـَﻴﺎﻩُ ﺑِﻄ ْﻤَﺮﻳْﻪَ ،وﻣ ْﻦ ﻃُْﻌﻤﻪ ﺑِ ُﻘ ْﺮ َ
ِ
ِ
ﻚ وﻟَ ِﻜﻦ أ َِﻋﻴﻨُ ِﻮﱐ ﺑِﻮرٍع واﺟﺘِﻬ ٍﺎد و ِﻋﻔ ٍﺔ وﺳ َﺪ ٍاد ،ﻓَـﻮ اﻟﻠِﻪ ﻣﺎ َﻛَﻨـﺰ ِ
ت ِﻣ ْﻦ َﻏَﻨﺎﺋِ ِﻤ َﻬﺎ َوﻓْﺮاًَ ،وﻻ
ﺧ ْﺮ ُ
ت ﻣ ْﻦ ُدﻧْـَﻴﺎ ُﻛ ْﻢ ﺗ ْﱪاًَ ،وﻻ اد َ
َ ُْ
ََ َ ْ َ َ َ َ
َذﻟ َ َ ْ
َ
ِ
ِ ِ
أ َْﻋ َﺪ ْدت ﻟِﺒ ِﺎﱄ ﺛَـﻮِﰊ ِﻃﻤﺮاً ،وﻻ ﺣﺰ ِ
ﺼﻔﻰ َﻫ َﺬا
ﺖ ْ
ﺖ اﻟﻄِ ﺮ َ
ﻻﻫَﺘ َﺪﻳْ ُ
ت ﻣ ْﻦ أ َْرﺿ َﻬﺎ ﺷ ْﱪاً)،إﱃ أن ﻳﻘﻮل(َ ،وﻟَ ْﻮ ﺷْﺌ ُ
ُ َ ْ ْ َ ُْ ُ
ﻳﻖ إِ َﱃ ُﻣ َ
ِ
ِ
ِ
اﻟ َْﻌﺴ ِﻞ ،وﻟَُﺒ ِ
ﻮدِﱐ َﺟ َﺸﻌِﻲ إِ َﱃ َﲣَِﲑ اﻷَﻃْﻌِ َﻤ ِﺔ،
ايَ ،وﻳَـﻘُ َ
ﺎب َﻫ َﺬا اﻟَْﻘ ْﻤ ِﺢَ ،وﻧَ َﺴﺎﺋ ِﺞ َﻫ َﺬا اﻟَْﻘﺰَ ،وﻟَﻜ ْﻦ َﻫْﻴـ َﻬ َ
ﺎت أَ ْن ﻳَـﻐْﻠَﺒِﲏ َﻫ َﻮ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎﳊِ َﺠﺎز أ َْو اﻟَْﻴ َﻤ َﺎﻣﺔ َﻣ ْﻦ ﻻ ﻃَ َﻤ َﻊ ﻟَﻪُ ﰲ اﻟْﻘُ ْﺮ ِ
ﺎد
َوﻟََﻌ ﻞ ﺑِ ْ
ﻴﺖ ﻣْﺒﻄَﺎﻧﺎً َو َﺣ ْﻮﱄ ﺑُﻄُﻮ ٌن َﻏ ْﺮﺛَﻰ َوأَ ْﻛَﺒ ٌ
صَ ،وﻻ َﻋ ْﻬ َﺪ ﻟَﻪُ ﺑﺎﻟﺸَﺒ ِﻊ ،أ َْو أَﺑ َ
َﺣﺮى ،أ َْو أَ ُﻛﻮ َن َﻛ َﻤﺎ ﻗَ َﺎل اﻟَْﻘﺎﺋِ ُﻞ :
ﺎد َِﲢ ﻦ إِ َﱃ اﻟ ِْﻘ ﺪ
ﻴﺖ ﺑِﺒِﻄَْﻨ ٍﺔ
ﻚ أَ ْﻛَﺒ ٌ
َو َﺣ ْﻮﻟَ َ
َو َﺣ ْﺴﺒُ َ
ﻚ َد ًاء أَ ْن ﺗَﺒِ َ
ﻫ ِﺮ أَو أَ ُﻛﻮ َن أُﺳﻮةً َﳍﻢ ِﰲ ﺟ ُﺸﻮﺑﺔِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ﲔَ ،وﻻ أ َ
أَأَﻗْـﻨَ ُﻊ ﻣ ْﻦ ﻧَـ ْﻔﺴﻲ ﺑِﺄَ ْن ﻳُـ َﻘ َﺎلَ :ﻫ َﺬا أَﻣﲑُ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ َ
ْ َ ُْ ُ َ
ُﺷﺎ ِرُﻛ ُﻬ ْﻢ ِﰲ َﻣ َﻜﺎ ِرﻩِ اﻟﺪ ْ ْ
)(٥٠
اﻟ َْﻌْﻴ ِ
ﺶ ((...
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إني ألجد الكلماتَ عاجز ًة عن وصف ھذا الكتاب ،الذي أنفذه عليُّ إلى عامله ،وشحنه
بألوان العتاب المر ،ألن عامله لم يواسي الفقراء في بلده ،ولم يتأس بسيرة خليفة  Iفي أرضة،
ووصيه على عباده ،ولنا أن نسأل:
كيف ال يدخل حبُ عليٍّ قلبَ ك َّل فقير وھو لسانھم والمدافع عنھم ؟
كيف ال يدخل حبُّ عليٍّ قلب كل إنسان وھو يشعر أنه يحترمه لكونه إنسانا ،نظيره في الخلق ؟
لم يبتعد حبُّ عليٍّ إال عن قلوب غير األسوياء والشذاذ من البشر ،ممن أعمى الطمع
والجشع والظلم قلوبھم ،فلم يبصروا إلى إخوانھم ،ولم يستشعروا الرحمة للبشرية .

ثانيا  :اإلقناع والمشاورة:
إذا أردت أن تجذب اآلخرين إلى ساحتك فعليك أن تقنعھم برأيك  ،وإذا أردت ذلك فيمكن
أن تبدأ معھم بالمشتركات ،التي تتفقون عليھا ،فإنھا تجنبك الخالف ،وتبعد كلمة )ال( عن ساحة
النقاش ،ثم يمكن استدراج اآلخر إلى قول )نعم( إلى أن تصل به إلى ساحتك ،فيقول بقولك.
وھذه ھي طريق سقراط الحكيم)) ،إنَّ كلمة )ال( ھي معضلة يصعب التغلب عليھا فحين يقول
الشخص )ال( ال يتراجع عنھا بل يظل مصرا عليھا ،وحتى لو شعر فيما بعد أن )ال( ھي
الجواب الخاطئ؛ ألن كبريائه يمنعه عن االستسالم للرأي اآلخر(() ،(٥١ومن يُجي ُد فن التعامل مع
الناس عليه أن يحصل على أكبر قدر من األجوبة اإليجابية من خصمه ،ليكون مناخ النقاش كله
ايجابيا ،وتكون الغاية منه الوصول إلى الحقيقة .
ٌ
وإذا أردنا أن نذكر مثاال لـإلقناع من سيرة عليٍّ  -والمُثـ ُ ُل كثيرة  -فحسبنا بأوضحھا،
وھو حديث الجاثليق الذي قدم المدينة بعد وفاة النبي )ص( يرأس مئة من كبار علماء النصارى،
وقد أوفدھم ملك الروم ،لتحري أمر نبوة محمد )ص( ،فقد أجاب اإلمام عليٍّ عن مسائلھم المعقدة
والمتشعبة ،بإجابات مقنعة لم يتمكن الجاثليق من ردھا ،وكان عليٌّ )ع( يبدأ معه بالثوابت
المشتركة التي يقرون بھا ،فيلزمھم بھا  ،ثم يتسلسل معھم إلى أن يلزمھم الحجة تلو الحجة ،حتى
أذعن لحججه الوفد كله فآمنوا لقوله  ،والحديث مشھورٌ وطويلٌ ،ال مجال لسرده). (٥٢
)(٥٣
اﻟﺮﺟ َﺎل َﺷﺎرَﻛﻬﺎ ِﰲ ﻋ ُﻘ ِ
ﻮﳍَﺎ((
اﺳَﺘَﺒ ﺪ ﺑَِﺮأْﻳِِﻪ َﻫﻠَ َ
ُ
)):ﻣ ِﻦ ْ
ََ
ﻚ َوَﻣ ْﻦ َﺷ َﺎوَر َ 
أما المشاورة فكان )ع( يقول َ
اﳋَﻄَﺄ(() ،(٥٤فالمشاورة تقي الفرد من الخطأ؛ ألنه
ف َﻣ َﻮاﻗِ َﻊ ْ
اﻵر ِاء َﻋَﺮ َ
))ﻣ ِﻦ ْ
ويقول )ع(َ :
اﺳَﺘـ ْﻘَﺒ َﻞ ُو ُﺟ َﻮﻩ َ
سيجمع لعقله مجموعة من عقول الرجال ،فتصوب له ما خفي عنه ،وتسدد رأيه ،وأمر أمامنا
)ع( مالكا األشتر بمشاورة العلماء قائال له  )):وأَ ْﻛﺜِﺮ ﻣ َﺪارﺳ َﺔ اﻟْﻌَﻠﻤ ِﺎء ،وﻣَﻨﺎﻗَ َﺸ َﺔ ْ ِ
ِ
ﺻَﻠ َﺢ
اﳊُ َﻜ َﻤﺎء ِﰲ ﺗَـﺜْﺒِﻴﺖ َﻣﺎ َ
َ ْ ُ َ َ ُ َ َُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ﺎس ﻗَـْﺒـﻠَﻚ(() ،(٥٥وفي الوقت نفسه ،أمره أن يُبعدَ من مجال
َﻋﻠَْﻴﻪ أ َْﻣ ُﺮ ﺑِﻼد َكَ ،وإِﻗَ َﺎﻣﺔ َﻣﺎ ْ
اﺳَﺘـ َﻘ َﺎم ﺑﻪ اﻟﻨ ُ
ﻀ ِﻞَ ،وﻳَﻌِ ُﺪ َك اﻟَْﻔ ْﻘَﺮ ،
ﻚ َﻋ ِﻦ اﻟَْﻔ ْ
ﻚ َِﲞﻴﻼ ﻳَـ ْﻌ ِﺪ ُل ﺑِ َ
مشورته َمنْ َتش ُّح نف ُس ُه بالخير قائال َ )):وﻻ ﺗُ ْﺪ ِﺧﻠَ ﻦ ِﰲ َﻣ ُﺸ َﻮرﺗِ َ
ِ
اﳉﱭ و ِْ
ﻚ اﻟﺸَﺮَﻩ ﺑِ ْ
ﻚ َﻋ ِﻦ اﻷ ُُﻣﻮِرَ ،وﻻ َﺣ ِﺮﻳﺼﺎً ﻳُـَﺰﻳُ ﻦ ﻟَ َ
ﻀﻌِ ُﻔ َ
َوﻻ َﺟَﺒﺎﻧﺎً ﻳُ ْ
ص َﻏَﺮاﺋ ُﺰ َﺷ ﱴ َْﳚ َﻤ ُﻌ َﻬﺎ ُﺳﻮءُ
اﳊ ْﺮ َ
ﺎﳉَ ْﻮِر ،ﻓَِﺈ ن اﻟْﺒُ ْﺨ َﻞ َو َُْْ َ
اﻟﻈ ﻦ ﺑِﺎﻟﻠﻪ(() (٥٦وھكذا يربي اإلما ُم علي ٌّ )ع( والته وعماله على السخاء والجود وأن تكون
مشاورتھم في أمور الرعية للعلماء والمختصين في كل مجال ،وأن يكون المستشارين من الكِرَ ام
ال من ال ِل َئام .وإذا كان القائد يتبع سبيل اإلقناع والمشاورة ،فسيكون أكثر تأثيرا في أتباعه،
ويستجيب اآلخرون لقراراته ،ويؤيدون مواقفه ،ألنھم سيشعرون أنھا قراراتھم ،وھم شركاء
فيھا ،وليست ھي قرارات القائد والمدير لوحده .

ثالثا  :الوفاء :
ُلو في
الوفاء  :خلق أصيل في النفس البشرية السوية  ،يدل على سُموٍّ في النفس ،وع ٍ
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الھمة ،وھو من أعمدة منظومة األخالق اإلسالمية ،وقد أمرنا  Iتعالى بالوفاء بالعھود في أكثر
من موضع في كتابه العزيز ،منھا قوله تعالى ،(٥٧){=( lL>g  *َِ -ّ * >(YGِ ْ*,ُ( َ< }:وقوله عَ َّزوجل:
} <َ (ُ ،(٥٨) {ًm _/ (6R 2 َ3 >(YGْ* ^2ِ >(YGْ ِ ْ*,وعاتب أُمَما سالفة؛ أنھا لم تلتزم بعھودھا ،وتتخلف عن

الوفاء بھا) ،(٥٩وتظھر الحاجة ملحة للوفاء بالعھد وقت الشدائد واألزمات  ،وقد أمر النبي)ص(
بالوفاء بالعھود حتى ما عقد منھا في الجاھلية ،روى الترمذي في سننه ))أن رﺳﻮل اﷲ )ص( ﻗﺎل ﰲ
ﺧﻄﺒﺘﻪ) :أوﻓﻮا ﲝﻠﻒ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﺪﻩ ﻳﻌﲎ اﻹﺳﻼم إﻻ ِﺷ ﺪةً .(٦٠) (( .( ... ،
أما أمير المؤمنين عليّ)ع( فنراه يشدد على الوفاء بالعھود يقول في خطبة له  )):أوﻓﻮا
ﺑﺎﻟﻌﻬﻮد إذا ﻋﺎﻫﺪﰎ  .ﻓﻤﺎ زاﻟﺖ ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻦ ﻗﻮم ،وﻻ ﻋﻴﺶ ،إﻻ ﺑﺬﻧﻮب اﺟﱰﺣﻮﻫﺎ  ،إن اﷲ ﻟﻴﺲ ﺑﻈﻼم ﻟﻠﻌﺒﻴﺪ(()،(٦١
ُ
ﻚ ،أ َِو
ﻚ ﺑِِﺈ ْﺣ َﺴﺎﻧِ َ
))وإِﻳَ ﺎك َواﻟ َْﻤ ﻦ َﻋﻠَﻰ َرِﻋﻴﺘِ َ
ونراه يحذر مالكا األشتر بشدة عن الخلفْ في العھد فيقولَ :
ِ
ِ
ﺐ ﺑِﻨُﻮِر
ﻚ ،أ َْو أَ ْن ﺗَﻌِ َﺪ ُﻫ ْﻢ ،ﻓَـﺘُﺘْﺒِ َﻊ َﻣ ْﻮ ِﻋ َﺪ َك ِﲞُﻠْ ِﻔ َ
ﻴﻤﺎ َﻛﺎ َن ِﻣ ْﻦ ﻓِ ْﻌﻠِ َ
ﻚ ،ﻓَِﺈ ن اﻟ َْﻤ ﻦ ﻳُـْﺒﻄ ُﻞ ا ِﻹ ْﺣ َﺴﺎ َنَ ،واﻟﺘـَﺰﻳَ ﺪ ﻳَﺬ َ
ْﻫ ُ
اﻟﺘـَﺰﻳَ ﺪ ﻓ َ

ِ
ﺖ ِﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﻪِ َواﻟﻨ ِ
ﺎس،ﻗَ َﺎل اﻟﻠﻪُ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ،(٦٢)((.{2,ُGْ$َL m R *,ُ,ُ?َL (2َ< -.* >(5 ً Jْ?R 0/Sَ3}:
،و ْ
ْ
اﳋُﻠْ َ
ﺐ اﻟ َْﻤ ْﻘ َ
ﻒ ﻳُﻮﺟ ُ
اﳊَ ﻖ َ
وھكذا ي ِّ
الوفاء ،الوفا ُء بكل أنواعه :الوفاء بالعھد ،والوفاء
ُھذبُ أميرُ المؤمنين أتباعه على
ِ
ﺼ ِﺪﻳﻖ ِ
ﻆ أَﺧﺎﻩ ِﰲ ﺛَ ٍ
ﻼث :
ﺻﺪﻳﻘﺎً َﺣ ﱴ َْﳛ َﻔ َ َ ُ
بالعقود ،والوفاء لألخ ،والوفاء للصديق ،قال)ع()) :ﻻ ﻳَ ُﻜﻮ ُن اﻟ َ ُ 
)(٦٣
ﺎع اﻟﺘـ ِ
ﺼ ِﺪﻳﻖ(()،(٦٤
ِﰲ ﻧَﻜَْﺒﺘِ ِﻪ َو َﻏْﻴَﺒﺘِ ِﻪ َوَوﻓَﺎﺗِﻪ((
ﺿﻴَ ﻊ ْ
ﺿﻴَ ﻊ اﻟ 
اﳊُﻘُ َ
ﺎع اﻟ َْﻮ ِاﺷ َﻲ َ
ﻮق َوَﻣ ْﻦ أَﻃَ َ
اﱐ َ
وقال أيضا َ :
))ﻣ ْﻦ أَﻃَ َ َ
ﻮ َ
واش ،وال قول قائل  .ومن الوفاء له أن تتعاھده إذا
فمن الوفاء للصديق أنك ال تسمع فيه وشاية
ٍ
أصابته مصيبة من مصائب الدھر ،وترعى عياله إذا سافر ،بل تحفظه في عياله إذا رحل من
ھذه الدنيا .وھذه ھي أوقات الشدائد التي يكون الفرد بأمس الحاجة فيھا للوفاء من أصدقائه وأھله
ومجتمعه ومؤسسته التي قد يكون قضَّى فيھا عمره كله يخدم ويطور ويحقق النجاح لھا  ،فإذا ما
مرَّ بمحنة ،فمن الوفاء أن تبادر له بالعون والرعاية  ،وخير مثال على ذلك من سيرة عليٍّ )ع(
تفقده لذلك الرجل النصراني العجوز ،فما أن رآه يتكفف ما في أيدي الناس ،حتى أمر له
بالرعاية من بيت مال المسلمين ،وھذا بعض الوفاء لفرد من أفراد المجتمع خدم فيه بعض
عمره ،فالبد أن يكرمه المجتمع في نكبته .
وإ َّنا على يقين أن من يتولى التعامل المباشر مع الناس كلما أظھر قدرا كبيرا من الوفاء
لآلخرين زاد حبھم لھم ،وتفاعلھم معه ،وحقق لنفسه ولمؤسسته التمييز والنجاح.

رابعا  :الرقة واللين :
أمتدح  Iتعالى نبيه محمد المصطفي )ص( باللين والرقة ،فقال عزوجل4TR V (7 ِSَ}:
* ّ ،(٦٥){ ,( 7 4( R ْ*,lc َ$ َm ِpْ َ?ْ * َn%َo ً Dّ َ [5ُ3 ,( َ =( /Yَ [5 -ومع شدة العرب وبداوتھم في ذلك

الوقت إال َّ أن النبي األكرم)ص( كان بغاية اللين واللطف معھم
ِ
ِ
ِ
ﻚ ﻓَِﺈﻧﻪ ﻳ ِ
ﲔ
ﻮﺷ ُ
ﻚ أَ ْن ﻳَﻠ َ
وھذا عليُّ )ع( يوصي ابنه الحسن )ع( باللين قائالَ )):و ﻟ ْﻦ ﻟ َﻤ ْﻦ َﻏﺎﻟَﻈَ َ ُ ُ

)(٦٦
ﺼﺎﻧُﻪ(( )(٦٧وھذا تجسيد لقوله تعالى qِ,َJ(6َL َ } :
ﻮدﻩُ َﻛﺜُـ َﻔ ْ
ﻟَﻚ((  ،ويقول )ع( َ )):ﻣ ْﻦ ﻻ َن ُﻋ ُ
ﺖ أَ ْﻏ َ

*ْ ،(٦٨){8=%7 u /-. َtَ3 89 *> /-5(% 5(% qe.* *َِbَ 4/ 6(7َ< g J. ِ s( َ(f* َُrT%^6* َ ُ56hوقد قالت العرب :

))إذا َّ
عز أخوك فھُنْ ((

)(٦٩

فإن مُياسرتك ألخيك وصديقك والعاملين معك ليس من الھوان ،بل
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من مُدارة الناس ،وقد قال أمير المؤمنين )ع(ُ )):ﻣ َﻘ َﺎرﺑَﺔُ اﻟﻨ ِ
َﺧﻼﻗِ ِﻬ ْﻢ أ َْﻣ ٌﻦ ِﻣ ْﻦ َﻏ َﻮاﺋِﻠِ ِﻬﻢ(( ).(٧٠
ﺎس ِﰲ أ ْ
وكلما كثر تعامل الشخص مع اآلخرين كان لزاما عليه أن يرفق بھم ،ويرق لھم ،وال
يشدد عليھم ،ويخفف عنھم ما تمكن من ذلك سبيال ،ولنمعن النظر في وصية أمير المؤمنين
لمالك األشتر ونأخذ منھا العبرة ،إذ يوصيه في أن تكون الغاية من أخذ الخراج من مستحقيه
إصالح المجتمع وال تكون الغاية جمع الثروة للدولة والحاكم على حساب اإلضرار بالمجتمع ،
يقول)ع()) :وﺗَـ َﻔ ﻘ ْﺪ أَﻣﺮ ا ْﳋﺮ ِاج ِﲟَﺎ ﻳ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ﻼح ﻟِ َﻤ ْﻦ
ُْ
ﺻﻼﺣﺎً ﻟ َﻤ ْﻦ ﺳ َﻮ ُاﻫ ْﻢَ ،وﻻ َ
ﺻﻼﺣ ِﻬ ْﻢ َ
ﺻﻼﺣﻪ َو َ
ﺼﻠ ُﺢ أ َْﻫَﻠﻪُ ،ﻓَِﺈ ن ِﰲ َ
ﺻ َ
َ
ْ َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
اﺳﺘ ْﺠ ِ
اﳋََﺮ ِاج َوأ َْﻫﻠﻪَ ،وﻟَْﻴ ُﻜ ْﻦ ﻧَﻈَُﺮَك ِﰲ ﻋ َﻤ َﺎرِة ْاﻷ َْر ِ
ﻼب
ﺎل َﻋَﻠﻰ ْ
ﺎس ُﻛﻠُ ﻬ ْﻢ ﻋَﻴ ٌ
ض أَﺑْـَﻠ َﻎ ﻣ ْﻦ ﻧَﻈَ ِﺮَك ِﰲ ْ
ﺳ َﻮ ُاﻫ ْﻢ إﻻْ  ﻢ؛ ﻷَ ن اﻟﻨ َ
ِ ِ
ﻚ اﻟْﻌَِﺒ َﺎدَ ،وَﱂْ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻘ ْﻢ أ َْﻣ ُﺮﻩُ إِﻻ
ْ
ب اﻟْﺒِﻼدََ ،وأ َْﻫﻠَ َ
اﳋََﺮ ِاج؛ ﻷَ ن ذَﻟِ َ
اج ﺑِﻐَ ِْﲑ ِﻋ َﻤ َﺎرةٍ أ ْ
َﺧَﺮ َ
ﺐ ا ْﳋََﺮ َ
ﻚ ﻻ ﻳُ ْﺪَرُك إِﻻ ﺑﺎﻟْﻌ َﻤ َﺎرةَِ ،وَﻣ ْﻦ ﻃَﻠَ َ
ِ
ِ
ض ا ْﻏَﺘﻤﺮﻫﺎ َﻏﺮ ٌق أَو أَﺟﺤ َ ِ
ٍ
ِ
ِ
ﺎع ِﺷﺮ ٍ
ﺖ
ﺶ َﺧ ﻔ ْﻔ َ
ﻒ َﺎ َﻋﻄَ ٌ
ب أ َْو ﺑَﺎﻟﺔ أ َْو إِ َﺣﺎﻟَﺔَ أ َْر ٍ َ َ َ َ ْ ْ َ
ﻗَﻠﻴﻼً ،ﻓَِﺈ ْن َﺷ َﻜ ْﻮا ﺛ َﻘﻼً أ َْو ﻋﻠﺔً أَ ِو اﻧْﻘﻄَ َ ْ
ِ
ﻚ ِﰲ
ﺖ ﺑِِﻪ اﻟ َْﻤﺌُﻮﻧَ َﺔ َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ ،ﻓَِﺈﻧﻪُ ذُ ْﺧٌﺮ ﻳَـ ُﻌﻮدُو َن ﺑِِﻪ َﻋﻠَْﻴ َ
ﺼﻠُ َﺢ ﺑِِﻪ أ َْﻣ ُﺮُﻫ ْﻢَ ،وﻻ ﻳَـﺜْـ ُﻘﻠَ ﻦ َﻋﻠَْﻴ َ
ﻚ َﺷ ْﻲءٌ َﺧ ﻔ ْﻔ َ
َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﲟَﺎ ﺗَـ ْﺮ ُﺟﻮ أَ ْن ﻳَ ْ
ِﻋﻤﺎرةِ ﺑِ ِ
ِ
ﻼد َكَ ،و ﺗَـ ْﺰﻳِ ِ
اب ْاﻷ َْر ِ
ض ِﻣ ْﻦ إِ ْﻋ َﻮا ِز(( ) ،(٧١إنَّ
اﺳﺘِ ْﺠﻼﺑِ َ
ﲔ ِوﻻﻳَﺘِ َ
ﻚَ ،ﻣ َﻊ ْ
ﻚ ُﺣ ْﺴ َﻦ ﺛَـَﻨﺎﺋ ِﻬ ْﻢَ ،...،وإِﳕَﺎ ﻳُـ ْﺆﺗَﻰ َﺧَﺮ ُ
ََ
ھذه الوصية تعقد موازنة دقيقة بين أمور يبنى بعضھا على بعض وتأتي في األھمية في المنظور
اإلسالمي على النحو اآلتي  :عمارة األرض أوال وال تتحقق مع العوز الذي يصيب أھلھا ،لذا
يجب التخفيف عنھم في األوقات غير الطبيعية أو الحاالت غير الطبيعية ،وليس ھناك حد لھذا
التخفيف بل تحكمه الغاية التخفيف حتى ال يصيب أصحاب األرض العوز الذي يمنعھم من
استصالح أرضھم وزراعتھا ثانية  ،بعد ذلك يأتي الخراج  ،ومع أھميته في تكوين خزينة الدولة
ومعاش الجند وموظفي الخدمة العامة اآلخرين إال أ َّنه يجب أن ال يلحق الضرر بمن يؤخذ منه .
ﺖ ِﰲ
))وإِذَا ﻗُ ْﻤ َ
ويوصي اإلمام علي)ع( مالكا باللين حتى في العبادات العامة،إذ يقول َ :
ﻮل اﻟﻠﻪِ
ِ ِ
ﻀﻴﻌﺎً ،ﻓَِﺈ ن ِﰲ اﻟﻨ ِ
ﻚ ﻟِﻠﻨ ِ
ْﺖ َر ُﺳ َ
ﺻﻼﺗِ َ
ﺎس ﻓَﻼ ﺗَ ُﻜﻮﻧَ ﻦ ُﻣَﻨـ ﻔﺮاًَ ،وﻻ ُﻣ َ
ﺎﺟﺔَُ ،وﻗَ ْﺪ َﺳﺄَﻟ ُ
ﺎس َﻣ ْﻦ ﺑِﻪ اﻟْﻌﻠﺔَُ ،وﻟَﻪُ ا ْﳊَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ﲔ
ﺼﻼة أ ْ
ﲔ َو ﺟ َﻬِﲏ إِ َﱃ اﻟَْﻴ َﻤ ِﻦَ :ﻛْﻴ َ
َﺿ َﻌﻔ ِﻬ ْﻢَ ،وُﻛ ْﻦ ﺑِﺎﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ َ
)ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ( ﺣ َ
ﺻ ﻞ ْ ﻢ َﻛ َ
ُﺻﻠﻲ ْ ﻢ؟ ﻓَـ َﻘ َﺎلَ :
ﻒأَ
َرِﺣﻴﻤﺎ(( ) ،(٧٢إن اإلثقال في العبادات على الناس عند اجتماعھم ،قد يسبب نتائج سلبية عندھم ،فقد
يكون فيھم ضعافا أضر بھم المرض ،أو تقدم السن ،فعلى اإلمام يرحمھم وال ينفرھم ،وقد يكون
في المصلين من يرتبط بعمل ،أو جيرا في مؤسسة ما ،وإن إطالة وقت الصالة قد تضر بھؤالء؛
لذا على اإلمام أن يتنبه لحاجات الناس ،وأن يصلي بھم صالة لينة ،كصالة أضعفھم .وقد
يتحسس الموظفون في الدائر والمعامل إلى أھمية ھذه الوصية ،التي تكفل لھم أداء العبادات
وعدم اإلضرار بأعمالھم .

خامسا  :التواضع واأللفة :
ِ
ﻀﺎﺋِ ِﻞَ ،ﻣْﻨ ِﻄ ُﻘ ُﻬ ُﻢ اﻟ 
التواض ُع صفة المتقين قال)ع( )):ﻓَﺎﻟ ُْﻤﺘـ ُﻘﻮ َن ﻓ َﻴﻬﺎ ُﻫ ْﻢ أ َْﻫ ُﻞ اﻟَْﻔ َ
ﺼ َﻮ ُ
ابَ ،وَﻣ ْﻠَﺒ ُﺴ ُﻬﻢُ
ِ
ُ
ترق له أكث ُر
ب
ﻮاﺿُ ُﻊ(( ) ،(٧٣وقد دلت التجارب البشرية أنَّ التواضعَ عام ُل جذ ٍ
اﻻﻗْﺘ َ
ﺼﺎدَُ ،وَﻣ ْﺸﻴُـ ُﻬ ُﻢ اﻟﺘـ َ
ً
ُنجھية وقسوة ،ومن يريد التأثير بالناس فالب َّد له من التواضع ،وحتى إذا كان الموقف
النفوس ع
ِ
يتطلب الحزم والقطع والقرار الصعب ،فإن ذلك ال يمنع من التواضع ،وقد كتب اإلمام عليٌّ )ع(
اﺧﻠِ ِﻂ اﻟ ﺸ ﺪةَ ﺑِ ِﻀﻐْ ٍ
ﺚ ِﻣ َﻦ اﻟﻠِ 
اﻟﺮﻓْ ُﻖ
ﲔ َو ْارﻓُ ْﻖ َﻣﺎ َﻛﺎ َن 
))و ْ
إلى محمد بن الحنفية حين واله مصر كتابا جاء فيهَ :
اﺧ ِﻔ ْ ِ ِ ِ
ِ ِ
ﻚ،
ﻚَ ،واﺑْ ُﺴ ْ
ﻚَ ،وأَﻟِ ْﻦ َﳍُ ْﻢ َﺟﺎﻧَِﺒ َ
ﻂ َﳍُ ْﻢ َو ْﺟ َﻬ َ
ﺎﺣ َ
ﲔ ﻻ ﺗُـ ْﻐِﲏ َﻋْﻨ َ
ﻚ إِﻻ اﻟ ﺸ ﺪةَُ ،و ْ
أ َْرﻓَ َﻖَ ،و ْاﻋَﺘ ِﺰْم ﺑِﺎﻟ ﺸﺪة ﺣ َ
ﺾ ﻟ ﻠﺮﻋﻴﺔ َﺟَﻨ َ
آس ﺑـﻴـَﻨـﻬﻢ ِﰲ اﻟﻠﺤﻈَِﺔ ،واﻟﻨﻈْﺮةِ وا ِﻹ َﺷﺎرةِ واﻟﺘ ِ
ﻚ،
َس اﻟﻀ َﻌ َﻔﺎءُ ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺪﻟِ َ
ﺤﻴ ِﺔَ ،ﺣ ﱴ ﻻ َﻳﻄْ َﻤ َﻊ اﻟ ُْﻌﻈَ َﻤﺎءُ ِﰲ َﺣْﻴ ِﻔ َ
ْ َ َ َ َ َ
َو ِ َ ْ ُ ْ
ﻚَ ،وﻻ ﻳَـْﻴﺄ َ
َواﻟ ﺴﻼم(() ،(٧٤إذا ھناك موازنة دقيقة بين اللين والشدة وبين التھاون والحزم ،ولكن التواضع
يمكن له أن يؤطر تلك العالقة بين كل رئيس ومرؤوس وكل قائد وأتباعه وكل مدير وموظفيه.
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ﺧﺪك
ﺼ ﻌ ْﺮ َ
وأوصى مالكا األشتر بالتواضع لرعيته وخصوصا الفقراء منھم ،قائال )):وﻻ ﺗُ َ
ﻚ ﻟﻠﻀﻌ ِ
ِ
ﻔﺎء(( ) ،(٧٥فحري بمن يكون مديرا أو قائدا أو متصديا
اﺿ ْﻊ ﷲ ﻳَﺮﻓَﻌﻚ اﷲُ ،واﺧﻔ ْ
َﳍُﻢ ،وﺗَﻮ َ
ﺎﺣ َ َ
ﺾ َﺟَﻨ َ
لعمل اجتماعي أن يتواضع ،وأن ال تغره الدنيا إذ أقبلت عليه ،ليطمع بعدله ضعفاء الناس
وفقرائھم؛ إذ يُخشى عليھم أن تضيعَ حقوقھم  ،ويفرط عليھم األقوياء أو يبخسوھم أموالھم ،إذا
كان قائدھم متكبرا .
لقد ضَ مَّن اإلما ُم )ع( كتبه وعھوده إلى عماله مجموعة من الوصايا التي تحضھم على
التواضع ،وخفض الجناح لمن يعملون معھم ،أو يقعون تحت رعايتھم ،وإن أحَ سَنَ الفر ُد تطبيق
تلك الوصايا ،فإنھا كفيلة له بحب الناس وطاعتھم ،وضمانة لتحقيق الرخاء في البالد ،إنھا
ﺼﺎﻧُﻪُ(() ،(٧٦وما أحوجنا
ﻮدﻩُ َﻛﺜُـ َﻔ ْ
مھارات لجذب الناس والتأثير فيھم ،قال )ع( َ )):ﻣ ْﻦ ﻻ َن ُﻋ ُ
ﺖ أَ ْﻏ َ
اليوم إلى نبذ ال ِّش َّد ِة وال ُعنفِ ؛ ألنھما سبيل التنافر والفرقة ،والتوسل باللين والتواضع؛ ألنھما
ﺖ َﻋﻠَْﻴﻪ(()،(٧٧
ﻮب 
اﻟﺮ َﺟ ِﺎل َو ْﺣ ِﺸﻴﺔٌ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺗَﺄَﻟَﻔ َﻬﺎ أَﻗْـَﺒـﻠَ ْ
سبيل التوحد واالجتماع قال أمير المؤمنين )ع( )):ﻗـُﻠُ ُ
وال يكون ھذا التألـُّف إال بالتواضع واللين ،فھما عامالن لجذب الناس والتأثير فيھم.

سادسا  :الصبر:
لقد عرض القرآن الكريم للصبر في أكثر من ستة وعشرين موضعا) ،(٧٨فقد حثت اآليات

الكريمة على الصبر ،وامتدح  Iالصابرين ،وشرفھم ،وأخبر ،(٧٩){ 410ِ ِ ^K* sR -ّ* ^2ِ}:ثم توج
 Iتعالى الصابرين بحبه ،قائال ،(٨٠){ 410ِ ِ ^K* ph1/ /-ّ * }:وكان النبي المصطفى )ص( مثاال

أوذﻳﺖ(() ،(٨١ومع شديد األذى
ﻧﱯ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ
للصبر ،صابرا صبورا محتسبا،وقد قال )ص( )):ﻣﺎ أوذي 
ُ
ِ ِ ِ
ﻬﻢ ﻻ ﻳَﻌﻠَ ُﻤﻮن(() ،(٨٢ولم ُيعَ جِّ ل
الذي تعرض له من قومه كان يدعو ربه قائال :
))اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔ ْﺮ ﻟ َﻘﻮﻣ َﻲ ،ﻓﺈﻧـ ُ
َ
بالدعاء على قومه أو أعدائه ،بل صَ بَرَ على أذاھم  ،فكانت العاقبة الحميدة للنبي)ص( ،فقد ساد
العرب والعجم ،وانتشرت دعوته ،وعمت آفاق األرض ،بفضل خلقه الكريم ،وھذا شأن
اﻟﺰَﻣﺎ ُن(() ، (٨٣فالظفر ونيل المراد
ﺼﺒُ ُﻮر اﻟﻈَﻔَﺮ َوإِ ْن ﻃَ َﺎل ﺑِِﻪ 
الصابرين قال عليٌّ )ع( )) :ﻻ ﻳَـ ْﻌ َﺪ ُم اﻟ 
ص ُل بالصبر.
ُي َتحَ َّ
ُ
َّ
أما عليٌّ)ع( فلم يكن خلق ُه إال نسخة من خلق النبي األعظم )ص( وقد بينا ذلك آنفا  ،وإذا
أردنا أن نتذكر ما لقيه عليٌّ في سبيل دين  Iنجده أذىً ال يق ُّل عن أذى النبي محمد)ص(
وخاصة بعد رحيل المصطفى )ص( ،فصبر على تلك المصائب كلھا :صبر على دفعه عن حقه
في خالفة النبي الخاتم)ص( ،بعد إقرارھم له بذلك ،ومبايعتھم إياه بالخالفة وبإمرة المؤمنين يوم
ﺼْﺒـَﺮ َﻋَﻠﻰ َﻫﺎﺗَﺎ
ﺖ أَ ن اﻟ 
غدير خم بحضور النبي )ص( عند عودتھم من حجة الوداع ،وقال )ع( )):ﻓَـَﺮأَﻳْ ُ
ت َوِﰲ اﻟ َْﻌ ْ ِ
اﳊَْﻠ ِﻖ َﺷ ًﺠﺎ أََرى ﺗُـَﺮاﺛِﻲ ﻧَـ ْﻬﺒﺎ ،(٨٤)((...،وصبر على أخذھم )فدكا( التي
ﲔ ﻗَ ًﺬى َوِﰲ ْ
ﺼَﺒـ ْﺮ ُ
أْ
َﺣ َﺠﻰ ﻓَ َ
ِ
ِ
نحلھا النبي البنته فاطمة الزھراء )ع(،قال )ع( ً )):ﺑَـﻠَﻰ َﻛﺎﻧَ ْ
ﺖ ِﰲ أَﻳْﺪﻳﻨَﺎ ﻓَ َﺪ ٌك ﻣ ْﻦ ُﻛ ﻞ َﻣﺎ أَﻇَﻠﺘْﻪُ اﻟ ﺴ َﻤﺎءُ
)(٨٥
ٍ
اﳊَ َﻜ ُﻢ اﻟﻠﻪ ((...،وصبر على رد شھادته
ﻳﻦ َو ﻧِ ْﻌ َﻢ ْ
ﻮس ﻗَـ ْﻮم َو َﺳ َﺨ ْ
ﻓَ َﺸ ﺤ ْ
ﻮس َ
آﺧ ِﺮ َ
ﺖ َﻋْﻨـ َﻬﺎ ﻧـُﻔُ ُ
ﺖ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﻧـُﻔُ ُ
)(٨٦
وشھادة الحسنين)ع( وشھادة أم أيمن  ،وصبر على تحكيم الحكمين ،الذي أباه وارتضاه القوم،
وصبر على قتال المارقين والخارجين والقاسطين) ،(٨٧وصبر وصبر وصبر ،وكانت العلة في
طول صبره)ع( الحفاظ على دين  Iقائما  ،وأن ال يرتد الناس الى الجاھلية بعد رحيل
النبي)ص(.
أما إذا أردنا أن نتتبع أقواله في الصبر ،فقد أحصيت ) (٢٢اثنين وعشرين موردا
عرض فيھا أمير المؤمنين للصبر في كالمه المجموع في )نھج البالغة( ،ويدل ھذا على أن
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الصبر ركن متين األخالق اإلسالمية ،وساذكر بعض تلك المواضع قال )ع( َ )):رِﺣ َﻢ اﻟﻠﻪُ ْاﻣَﺮأً َِﲰ َﻊ
ﺼْﺒـَﺮ َﻣ ِﻄﻴَ ﺔ ََﳒﺎﺗِِﻪ َواﻟﺘـ ْﻘ َﻮى ُﻋ ﺪ َة َوﻓَﺎﺗِِﻪ(( ) ،(٨٨فيصف لنا أمير
ُﺣﻜْﻤﺎً ﻓَـ َﻮ َﻋﻰ َو ُد ِﻋ َﻲ إِ َﱃ َر َﺷ ٍﺎد ﻓَ َﺪﻧَﺎ َ ،...،ﺟ َﻌ َﻞ اﻟ 
المؤمنين )ع( الصبر بأنه مطية النجاة والنجاة ھنا الدنيوية واألخروية فمن ركب الصبر نال ما
ع(()، (٨٩
ﺼْﺒـ ُﺮ أ َْﻫَﻠ َﻜﻪُ ْ
يريد ،ومن لم يصبر فسرعان ما يھلكه الجزع قال )ع( َ )):ﻣ ْﻦ َﱂْ ﻳُـَﻨ ﺠ ِﻪ اﻟ 
اﳉََﺰ ُ
ﺼﺒـﺮ ِﻣﻦ ا ِﻹﳝَ ِ
ﺎن َﻛﺎﻟﺮأ ِ
اﳉَ َﺴ ِﺪَ ،وﻻ
ْس ِﻣ َﻦ ْ
ويصف )ع( الصبر بوصف عظيم قائال َ )):و َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺎﻟ 
ﺼ ْﱪِ ،ﻓَِﺈ ن اﻟ َ َ ْ
ٍ
ٍ
ِ
ﺻْﺒـَﺮ َﻣ َﻌﻪُ(() ،(٩٠ويبين لنا ھذا الوصف مكانة الصبر في
ْس َﻣ َﻌﻪَُ ،وﻻ ِﰲ إِﳝَﺎن ﻻ َ
َﺧْﻴـَﺮ ﰲ َﺟ َﺴﺪ ﻻ َرأ َ
ْن
اإلسالم ،فھو من شرائط اإليمان ومتمماته ،بل ھو رأسه  ،وليس الصبر عالمة َخوفٍ أو جُ ب ٍ
ع ُﺟﻨﺔٌ(() ،(٩١فالصابر قادر
ﺎﻋﺔٌَ ،و 
يقول أمير المؤمنين )ع(  )):اﻟ َْﻌ ْﺠ ُﺰ آﻓَﺔٌَ ،واﻟ 
اﻟﺰْﻫ ُﺪ ﺛَـ ْﺮَوةٌَ ،واﻟ َْﻮَر ُ
ﺼْﺒـ ُﺮ َﺷ َﺠ َ
على الفعل ولكن حلمه يمنعه من العجلة ،وھذه شيمة الكرماء وسمة الحكماء ،وإذا كانت كذلك
ك أن من يكثر تعامله مع الناس يكون ناجحا بقدر ما يمتلك من الصبر ،وإال فالعجلة ستكون
فالش َّ
اآلفة التي تقضي عليه .
ھذه بعض المھارات التي يجب أن يتحلى بھا القادة والمدراء والعاملين على مباشرة
الناس بأعمالھم وليست ھي كل ما يمكن أن يقال في ھذا الباب ولكن ھذا ماسمح به المقام
ووسعه الوقت.

المبحث الثالث  :مھارات الحث والحفز
يتمتع القادة والمدراء الناجحون بمجموعة من المھارات التي يتوسلون بھا لتحقيق
أھدافھم ،وتبرز أھمية حكمة القائد وحنكته أثناء أوقات األزمات ،واألوقات الحرجة ،وھنا يعتمد
قادة المجتمعات ،ومدراء المؤسسات على خبرتھم في التفاعل مع األحداث ،وتحويل النقاط
الحرجة إلى عناصر إيجابية ،يمكن أن تخدم المصالح اإلستراتيجية لمجتمعھم أو مؤسساتھم،
وكلما كان ھؤالء األشخاص متدربين ،ويمتلكون خبرة عالية في التعامل مع اآلخرين تمكنوا من
حثھم ،وحفزھم لتحقيق أفضل االنجازات ،وعلى المستويات كلھا  ،وھناك الكثير من المھارات
التي لھا شأن في حث اآلخرين وحفزھم ،نذكر منھا:

أوال  :بث الطاقة اإليجابية والتفاؤل في لحظات الضعف
الب َّد للقائد من أن يدفع الناس نحو األمل والتفاؤل في أوقات الرخاء ،وأوقات البالء ،بل
حتى في أشد اللحظات صعوبة ،كأوقات الھزيمة واأللم ،وفي المحن والشدائد ،وليفعل ذلك يجب
أن يمتلك رؤية واضحة ودقيقة وأن يكون مؤمنا بھا ،وأن يشعر أتباعه بذلك.
ولقد تعاھد  Iتعالى أنبياءه في أوقات الشدائد والمحن ،وأنزل عليھم السكينة والطمأنينة،
ورفع من معنوياتھم ،مثال ذلك ما حدث بعد معركة أحد وقتل حمزة وتمثيلھم بجسده وأثر تلك
أألفعال الشنيعة على نفس النبي األكرم )ص( فأنزل  Iتعالى على نبيه قوله تعالىR 0( ِS(Z* }:

 ،(٩٢){2 0/ ُ(1 ^TR ٍE(%َO  /َL َm =( ِY(%َ (2w(hَL َm -ّ  ِ .mِ َv0/ (SZفأمر  Iنبيه بالصبر ،وأخبره بأنه
تعالى شنه قد م َّد نبيه بطاقة نفسية إلھيه تمكنه من تحمل تلك الضغوط النفسية ،وأن ذلك كله في
سبيل  Iوبعينه ورعايته ،ثم رفع من عزيمته وأمره ان ال يحزن من فعل الكافرين  ،وأن يرفع
عن صدره الضيق مما يمكرون  ،وھناك كثير من اآليات التي تبشر نبيه بالنصر ،وأن  Iتعالى
يدافع عن الذين آمنوا ،وأن  Iينصر من ينصره ،وغيرھا) ،(٩٣كان لھا األثر األكبر في رفع
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معنويات المسلمين األوائل وحفزھم لتحقيق نشر الدين الجديد.
ويستعمل النبي األكرم ھذه الطريقة في ھجرته إلى المدينة وھما في الغار وكان صاحبه
يرتعد من الخوف ،فما كان من النبي إال أن طمأنه ْ* 0/ َ$َ3 41e.* /- 0(&َ< ِْ /-ّ * /x0Kَ (>َ?َ /x 0/ /K5َL .mِ}:
\َ  *\ْg( 0َL =( . Vf,/5/Wِ /x>^1َ< -(%َ /-َJ5%: /-ّ * َw َtَ 5GR -ّ* ^2ِ (2w(hَL َm -ِS7 K ُ,ُ?1 ِْ ِ َyْ *  /g ِْ 4ِ (%5

َ G

 ،(٩٤) { 8=%7 8w1wِ  /-ّ * %ْ/Gْ * g -ّ * َُ3 Fَْ$6* ْ* 0/ َ$َ3 41e.* ََ3إن استشراف المستقبل ينفع في رفع
معنويات األشخاص ويحفزھم لتحمل الصعاب والمتاعب مھما كبُر حجمھا .
ولقد استعمل أمير المؤمنين )ع( ھذه الطريقة مع أتباعه في معركة النھروان التي قاتل
فيھا الخوارج انتشر اإلشاعات بين جيش اإلمام أن األعداء قد عبروا نھر النھروان وقد وأخبروا
اإلمام بھذا الخبر أكثر من مرَّ ة ولكن اإلمام )ع( كان على بصيرة من أمره فيقول لھم :
ِ
ِ ِ
ﻚ ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ َﻋ َﺸَﺮةٌ (( ) ، (٩٥فلما انتھت المعركة كان
ﺖ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺸَﺮةٌ َوﻻ ﻳَـ ْﻬﻠِ ُ
ﺼﺎ ِر ُﻋ ُﻬ ْﻢ ُدو َن اﻟﻨﻄَْﻔﺔَ ،واﻟﻠﻪ ﻻ ﻳُـ ْﻔﻠ ُ
))ﻣ َ
َ
)(٩٦
كما قال )ع( فلم يقتل من جيش اإلمام إال ثمانية ولم يفلت منھم إال تسعة رجال  ،ولم يعبروا
النھر  ،لقد كانت كلمات اإلمام عامال إيجابيا حث المقاتلين على النيل من عدوھم وتحقيق النصر
بأفضل الصور .والمثل في ھذا الباب كثيرة لكن المقام يمنعنا من اإلطالة.

ثانيا  :شعور األتباع باألمن واالطمئنان للحق:
أكثر ما يحفز األفراد إلى العمل بج ٍّد شعورھم بحب قائدھم أو مديرھم لھم ،وعلمھم بذلك
الحب ،واستشعارھم لھم ،وبعد ذلك ثقتھم بعلمه وحكمته  ،وخير مثال على ذلك ما حدث في
ك أھو على الحق أم على
حرب عليٍّ )ع( في صفين ،فكان في الجيشين َمنْ يُقاتل وفي قلبه َش ٌّ
الباطل؟ ولكن رجال مثل عمار بن ياسر كان يقاتل على بصيرة من أمره ،ثقته بقائده راسخة،
وعمله به ٌ
نافذ ،وروى ابن عساكر عن عبد  Iبن سلمة ذلك قائال  )):رأﻳﺖ ﻋﻤﺎرا ﻳﻮم ﺻﻔﲔ ﺷﻴﺨﺎ
ﻛﺒﲑا ،آدم ﻃﻮاﻻ ،آﺧﺬ اﳊﺮﺑﺔ ﺑﻴﺪﻩ ،وﻳﺪﻩ ﺗﺮﻋﺪ ،ﻓﻘﺎل :واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ،ﻟﻘﺪ ﻗﺎﺗﻠﺖ ﺬﻩ اﻟﺮاﻳﺔ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ )ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﺛﻼث ﻣﺮات ،وﻫﺬﻩ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ،ﻟﻮ ﺿﺮﺑﻮﻧﺎ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺑﻨﺎ ﺳﻌﻔﺎت ﻫﺠﺮ ﻟﻌﺮﻓﺖ أن
ﻣﺼﻠﺤﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ،وأﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻼﻟﺔ(( ) (٩٧إن شعور عمار باألمن واالطمئنان كونه مع عليٍّ )ع(
جعله يخوض الحرب وھو شيخ كبير بعزم وقوة إرادة ال نظير لھا  ،بل كان معيارا للحق يقول
وروى الطبري عن أبي عبد الرحمن السلمي قوله)):رأﻳﺖ ﻋﻤﺎرا ﻻ ﻳﺄﺧﺬ وادﻳﺎ ﻣﻦ أودﻳﺔ ﺻﻔﲔ إﻻ ﺗﺒﻌﻪ
ﻣﻦ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﳏﻤﺪ (( ) ،(٩٨وھكذا كان أصحاب النبي تھفو نفوسھم إلى إتباع عمار ؛
ألنھم على يقين أن عمار تقتله الفئة الباغية  ،فما كان منھم إال إتباعه  ،قال البالذري  )):ﺷﻬﺪ
ﺧﺰﳝﺔ اﳉﻤﻞ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻞ ﺳﻴﻔﺎ ،وﺷﻬﺪ ﺻﻔﲔ ﻓﻘﺎل :ﻻ أﻗﺎﺗﻞ أﺑﺪا ﺣﱴ ﻳﻘﺘﻞ ﻋﻤﺎر ،ﻓﺄﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻠﻪ ،ﻓﺈﱐ ﲰﻌﺖ رﺳﻮل
اﷲ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﻳﻘﻮل ) :ﺗﻘﺘﻠﻪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺒﺎﻏﻴﺔ( ،ﻗﺎل  :ﻓﻠﻤﺎ ﻗُﺘﻞ ﻋﻤﺎر ،ﻗﺎل ﺧﺰﳝﺔ :ﻗﺪ أﺑﺎﻧﺖ اﻟﻀﻼﻟﺔ  .ﰒ
اﻗﱰب ﻓﻘﺎﺗﻞ ﺣﱴ ﻗﺘﻞ ،(٩٩) ((.وھكذا نرى أن الفرد متى ما شعر باألمن والطمأنينة  ،فعل ما يقتضيه
منه الموقف وإن كان الفعل اإلقدام على الموت في المعركة فإنه سيقدم بكل شجاعة  ،ويقاتل
ببسالة لثقته بقائده وقضيته.
إن على القادة أن يشعروا األتباع باألمن والطمأنينة وعلى المدراء أن يوفروا مناخا آمنا
للعمل في مؤسساتھم؛ ألن النتيجة اإليجابية التي سيحصلون عليھا من تلك األجواء تحقق لھم
ﻚ
التقدم والنجاح والتميز في مؤسساتھم  ،وھذا عليٌّ يأمر مالكا األشتر بذلك قائالَ )):وأَ ْﺷﻌِ ْﺮ ﻗَـ ْﻠَﺒ َ
ِ 
ﺿﺎ ِرﻳﺎً ،ﺗَـﻐْﺘَﻨِﻢ أَ ْﻛﻠَﻬﻢ ،ﻓَِﺈﻧـﻬﻢ ِﺻْﻨـ َﻔ ِ
ﻚ ِﰲ
ﺎن :إِ ﻣﺎ أَخٌ ﻟَ َ
ﻒ ْ ِِﻢَ ،وﻻ ﺗَ ُﻜﻮﻧَ ﻦ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﺳﺒُﻌﺎً َ
اﻟﺮ ْﲪَﺔَ ﻟ ﻠﺮِﻋﻴِ ﺔَ ،واﻟ َْﻤ َﺤﺒﺔَ َﳍُ ْﻢَ ،واﻟﻠﻄْ َ
ُ ُْ ُْ
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اﳋَﻠْﻖ(( ) ،(١٠٠إن ھذه الكلمات تشعر الناس باالنجذاب واالطمئنان  ،وتحفزھم
ﻚ ِﰲ ْ
اﻟﺪﻳ ِﻦ َوإِ ﻣﺎ ﻧَ ِﻈﲑٌ ﻟَ َ
على الطاعة والعمل بإخالص مھما كان العمل صعبا وشاقا  ،ولقد كان جنود نابليون يثقون بأنه
ال يقودھم إال إلى االنتصارات فيقولون :إن بإمكانه أن يأخذنا معه إلى نھاية العالم). (١٠١

ثالثا  :منح اآلخرين الصالحيات :
من سمات القائد الناجح أن يكون قادرا على رسم الخطط اإلستراتيجية ،وتحديد األھداف
المستقبلية ،وتخطيط الطرق العامة لتنفيذ ما يرمي إليه ،وأن يخلق طبقة من المدراء الناجحين،
اللذين يتولون تنفيذ تلك الخطط  ،ويزداد نجاحه كلما كان مؤثرا فيھم فيكونوا قادرين على إدارة
األمور وتنفيذھا بطرقھم الخاصة وعلى القادة إعطاء معاونيھم حرية أداء أعمالھم بالطريقة التي
يرونھا مناسبة  ،بتعبير آخر منحھم الصالحيات التامة التي تمكنھم من تنفيذ سياساتھم في إنجاز
األعمال الموكلة بھم  ،أما إذا كان القائد متحكما في كل شيء فسينفر منه العاملون معه،
وسيفشل سريعا ألنه محدود الطاقة والجھد ومتابعة األعمال كلھا في وقت واحد مربك لمن
يتصدى لھا  ،لذا منح الصالحيات لآلخرين تجعلھم أكثر إبداعا في إنجاز األعمال الموكل بھم
وسينفذون تلك األعمال بطاقة وحماس وبروح مبادرة عالية.
وھكذا كان منھج عليٍّ )ع( مع عماله ووالته على البالد اإلسالمية  ،فھو يختار الشخص
المناسب ويمنحه الصالحيات التامة ،ويرسم له الطريق ،ويحدد له األھداف ،ويتركه ينفذ العمل
بطاقاته الخاصة،فيحفز باآلخرين الجد واالجتھاد ،وليميز المبدع من غيره  ،وإذا نظرنا في كتبه
إلى عماله مثل )محمد بن الحنفية( أو عھده إلى )مالك األشتر( أو بعض كتبه إلى عمال الخراج
نرى بوضوح سعة الصالحيات التي يمنحھا لھم  ،فمن تلك الصالحيات): (١٠٢
 -١منح العفو في العقوبات التي ليس بھا ح ُّد محدود بموجب الشريعة
 -٢اختيار المستشارين والوزراء
 -٣منح الشكر بحسب ما يراه مناسبا للعمل الذي يقوم به األفراد
 -٤تعيين قادة الجند
 -٥تعيين القضاة ورواتبھم
 -٦تحديد األرزاق والمعاشات للجند والموظفين العموميين
 -٧تعيين جھاز رقابة نزيه لمراقبة ضعاف النفوس.
 -٨تخفيف الخراج عن أصحابه بما يضمن عدم إلحاق الحيف بھم أو بأراضيھم.
 -٩تعيين ال ُكتاب وكبار موظفي الدولة وتحديد ھيكل اإلدارة في البلد الموكل بإدارته
 -١٠إنزال العقوبة بالمفسدين والمحتكرين .
 -١١تحديد قسم من بيت المال للفقراء والمساكين والمحتاجين
 -١٢عقد الصلح أو إعالن الحرب بحسب المصلحة بما يحقق عز اإلسالم والرخاء للبالد
لقد رسم أمير المؤمنين)ع( خارطة واضحة للحكم في البالد اإلسالمية ،من خالل ذلك
العھد الذي كتبه لمالك األشتر ،إن االلتزام ببنوده كفي ٌل بتحقيق النجاح لكل مدير ،في أي
مؤسسة ،مھما كان حجمھا ،أو عدد العاملين فيھا  ،ومع سعة ھذه الصالحيات التي فوضھا أمير
المؤمنين )ع( لبعض عماله ،فإنه يبقى مراقبا ألمورھم ،وال يغفل عن متابعة أداء كل فرد منھم،
حتى إذا نما إليه خب ٌر عن زلة ،أو فعل غير مرضي ،أسرع إلى عامله بكتاب ،ينبھه فيه على
الخطأ ،أو يعاتبه على ما ال َيحُ سن أن يقوم به ،أو قد يعزله ،إذا كان األمر فاحشا أو خطيرا،
وحسبنا كتابه إلى )عثمان بن حنيف( مثاال) ، (١٠٣إن أي مدير يخول كل ھذه الصالحيات سيشعر
بثقة عالية ممن كلفه بالعمل ،والب َّد أنه سيجتھد في عمله ،ويعمل بفريق يجتھد كثيرا في اختياره،
يسعى معه لتحقيق النجاح في مھامه .
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رابعا  :الحلم وعدم تعجيل المحاسبة :
)(١٠٤

قرن  Iتعالى الحلم بالغفران في وصف ذاته المقدسة في أكثر من خمسة مواضع

في القرآن الكريم  ،منھا قوله عزوجل ،(١٠٥){8=%7 8,ُ$َo -ّ* ^2َ< ْ*,/َ(* }:وكذلك قرن الحلم بالعلم
في أكثر من موضع) ،(١٠٦منھا ،(١٠٧){8=%7 8=% /-ّ * }:وقرن الحلم بالغنى ،قال تعالى /-ّ * }:
 ،(١٠٨){8=%7 u5َoوقرنه بالشكر أيضا في قوله  ،(١٠٩){8=%7 8,ُz /-.* }:والحلم:األناة والعقل،

وھو ضد السفه)،(١١٠ومن ح ِِلم  Iتعالى أنه يغفر ذنوب العباد مع علمه بھا ،وإنما يغفر ما صدر
من العباد من الذنوب؛ لكونه الغني المطلق ،رقاب الخلق بيده ،وأرزاقھم من عندھم ،ال تضره
معصية العاصين ،وال تنفعه عبادة العابدين ،ومن كان ھذا شأنه ،ف ِل َم يعجل؟ و))إﳕﺎ ﻳﻌﺠﻞ ﻣﻦ ﳜﺎف
اﻟﻔﻮت ،وإﳕﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ (() .(١١١
على الفرد إذا أراد االرتقاء في سلم األخالق ويُحْ سِ نَ تعامله مع اآلخرين أن يكون
حليما ،فال يعاجلھم بالعقوبة ،وال يبادرھم بالمحاسبة ،بل يقبل منھم كل عذر ممكن ،ويجد لھم كل
ِ
ِ
ﺲ
ﺎب َﻣ ْﻦ أ َ
ﺎب اﻟ َْﻤ ْﺮءُ ﺑَِﺘﺄْﺧ ِﲑ َﺣﻘﻪ ،إِﳕَﺎ ﻳُـ َﻌ ُ
مخرج ،حتى وإن كان الحق له  ،قال عليُّ)ع( )):ﻻ ﻳُـ َﻌ ُ
َﺧ َﺬ َﻣﺎ ﻟَْﻴ َ
ﻟَﻪ(( ) ،(١١٢فالحليم ال يُالم بسبب التأني والروية ،ومن ھنا نرى أمير المؤمنين )ع( صبر على
حقوق له أُخذت بغير وجه حق ،مثل حقه في )خالفة النبي)ص(( وحق الزھراء في )فدك(
وغيرھما ،فلم يستعمل القوة ،إلنقاذ تلك الحقوق ،بل تركھا بيد غيره ،عسى أن يتبين لھم الحق،
فيعيدوھا لھم .
)(١١٣
ِ ِ
وقال )ع( ِْ )):
 ،إذا كلما تصدر الشخص
ﺠ ُﻬ َﻤﺎ ﻋُﻠُﻮ ا ْﳍِ ﻤ ِﺔ((
اﳊﻠْﻢُ َواﻷَﻧَﺎةُ ﺗَـ ْﻮأ ََﻣﺎن ﻳُـﻨْﺘ ُ
للمناصب ،وأصبح أكثر عرضة للتعامل مع الناس ،وجب عليه أن يتحلى بالحلم ،والروية ،وعدم
العجلة ،وكل سمة من ھذه السمات ستحفز اآلخرين على حُ سن التعامل معه ،وتجبرھم إلى
االنقياد للحليم  ،وَ َقا َل )ع( ))أ َو ُل ِﻋﻮ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
اﳉَ ِﺎﻫﻞ(( ) ،(١١٤ألن الجاھل
ﺼ ُﺎرﻩُ َﻋﻠَﻰ ْ
ﺎس أَﻧْ َ
ض ا ْﳊَﻠ ِﻴﻢ ﻣ ْﻦ ﺣﻠْﻤﻪ أَ ن اﻟﻨ َ
َ
والمتسرع سرعان ما سيقع في الخطأ ،ويظھر فحش عمله أو قوله ،ويفضح أمره بين اآلخرين،
بتأن ويصل إلى القرار السليم .
في حين الحليم سيفكر ٍ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻚ َوﻗَﺎﺗ ْﻞ َﻫ َﻮ َاك
وقال )ع( ْ )):
ﻚ ﲝﻠْﻤ َ
ﺎﺳﺘُـ ْﺮ َﺧَﻠ َﻞ ُﺧﻠُﻘ َ
اﳊﻠْ ُﻢ ﻏﻄَﺎءٌ َﺳﺎﺗٌﺮ َواﻟ َْﻌ ْﻘ ُﻞ ُﺣ َﺴ ٌﺎم ﻗَﺎﻃ ٌﻊ ﻓَ ْ
اﳉُ ُ ِ
س اﻷ َْﻋَﺮ ِ
اضَ ،وا ْﳊِْﻠ ُﻢ ﻓِ َﺪ ُام اﻟ ﺴ ِﻔ ِﻴﻪَ ،واﻟ َْﻌ ْﻔ ُﻮ َزَﻛﺎةُ اﻟﻈَﻔﺮ(( ) ، (١١٦فجود االنسان
ﻚ(() ،(١١٥وقالْ )):
ﺑَِﻌ ْﻘﻠِ َ
ﻮد َﺣﺎر ُ
يغطي كل عيب ويحرس عرضه من أن يتناوله المعيبون ،أما الفدام فھو خرقة توضع في فوھة
اإلبريق لتصفي ما يخرج منه وتمنع القذى من الكأس ،فإذا كان اإلنسان حليما فسيصفي كالمه
وأفعاله من القذى ،وبذلك يقل الخطأ عنده ويحفز اآلخرين على االلتفاف حوله وإنجاز األھداف
المشتركة الجامعة لھم.
بعد ذلك فالحليم يجب عليه ن يعفو عن اآلخرين  ،وأن يتغافل عما يصدر من سوء كلما
كان ذلك ممكنا ،قال )ع( ِ )):ﻣﻦ أَ ْﺷﺮ ِ
ف أ َْﻋ َﻤ ِﺎل اﻟْ َﻜ ِﺮِﱘ َﻏ ْﻔﻠَﺘُﻪُ َﻋ ﻤﺎ ﻳَـ ْﻌﻠَﻢ(() ،(١١٧وينصح أمير المؤمنين
ْ َ
)ع( من يتعاملون مع الناس بأن يكونوا أكثر مرونة ،فيحملوا كالم الناس على المحمل الحسن،
ﻦ
وال يتربصون بھم ويتصيدون كالمھم ،لينكلوا بھم ،أو ينزلوا بھم العقوبة ،قال )ع()) :ﻻ ﺗَﻈُﻨ 
ﺑِ َﻜﻠِﻤ ٍﺔ ﺧﺮﺟﺖ ِﻣﻦ أ ٍ
اﳋَِْﲑ ُْﳏَﺘ َﻤﻼ((،إذا على المرء أن يكون مرننا في تقبل الكالم
ﺖ َِﲡ ُﺪ َﳍَﺎ ِﰲ ْ
َﺣﺪ ُﺳﻮءًا َوأَﻧْ َ
َ ََ َ ْ ْ َ
وأن ينظر إلى الناحية اإليجابية منه وال يميل إلى تفسيره السلبي.
ﻚ
وكان من ضمن نصائحه )ع( لمالك األشتر في عھده له قوله )ع(َ )):وﻟَْﻴ ُﻜ ْﻦ أَﺑْـ َﻌ َﺪ َرِﻋﻴﺘِ َ
ِ
ﻚَ ،وأَ ْﺷﻨَﺄ َُﻫ ْﻢ ِﻋﻨْ َﺪ َك ،أَﻃْﻠَﺒُـ ُﻬ ْﻢ ﻟِ َﻤ َﻌﺎﻳِ ِ
ﺎس؛ ﻓَِﺈ ن ِﰲ اﻟﻨ ِ
ﺐ اﻟﻨ ِ
ﺎب
ِﻣﻨْ َ
َﺣ ﻖ َﻣ ْﻦ َﺳَﺘـَﺮَﻫﺎ ،ﻓَﻼ ﺗَﻜْﺸ َﻔ ﻦ َﻋ ﻤﺎ َﻏ َ
ﺎس ُﻋﻴُﻮﺑﺎً ،اﻟ َْﻮِاﱄ أ َ
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ﻚ
ﺖ ،ﻳَ ْﺴ ُِﱰ اﻟﻠﻪُ ِﻣﻨْ َ
ﺎب َﻋﻨْ َ
ﻚ ﺗَﻄْ ِﻬﲑُ َﻣﺎ ﻇَ َﻬَﺮ ﻟَ َ
ﻚ ِﻣْﻨـ َﻬﺎ ،ﻓَِﺈﳕَﺎ َﻋﻠَْﻴ َ
َﻋﻨْ َ
اﺳَﺘﻄَ ْﻌ َ
ﺎﺳ ُِﱰ اﻟ َْﻌ ْﻮَرةَ َﻣﺎ ْ
ﻚ ،ﻓَ ْ
ﻚَ ،واﻟﻠﻪُ َْﳛ ُﻜ ُﻢ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ َﻏ َ
ﻚ ،أَﻃْﻠِ ْﻖ َﻋ ِﻦ اﻟﻨ ِ
ﺎب َﻋ ْﻦ ُﻛ ﻞ َﻣﺎ ﻻ ﻳَ ِﻀ ُﺢ
َﻣﺎ ُِﲢ 
ﺎس ُﻋ ْﻘ َﺪ َة ُﻛ ﻞ ِﺣ ْﻘ ٍﺪَ ،واﻗْﻄَ ْﻊ َﻋْﻨ َ
ﺐ َﺳْﺘـَﺮﻩُ ِﻣ ْﻦ َرِﻋﻴِﺘ َ
ﺐ ُﻛ ﻞ ِوﺗْ ٍﺮَ ،وﺗَـ َﻐ َ
ﻚ َﺳَﺒ َ
ﻟَﻚ(( ) ،(١١٨يرسم اإلمام لواليه على مصر الخطوط الدقيقة التي تكفل له حب رعيته  ،وتحفزھم
للعمل الصالح ،وتدفع واليته للرخاء واالستقرار ،إن العمل بھذه الوصية موصل للنجاح وكل من
يحتك بالناس في عمله عليه أن يلتزم نھج أمير المؤمنين)ع( .
وليس العفو عن المذنبين والخاطئين إمارة ضعف و عالمة وھن  ،بل ھي شيمة الكرام
وإنما يكون العفو  ،بعد اإلمكان والظفر ،قال أمير المؤمنين)ع(  )):أ َْوَﱃ اﻟﻨ ِ
ﺎس ﺑِﺎﻟ َْﻌ ْﻔ ِﻮ أَﻗْ َﺪ ُرُﻫ ْﻢ َﻋﻠَﻰ
اﻟ ُْﻌﻘُﻮﺑَِﺔ(( ) ،(١١٩فكلما كان الفرد متمكنا من العقوبة  ،كان العفو من أجمل ،وھذا شأن  Iتعالى ،
فھو القادر المقتدر القدير على عباده  ،وھو العفو والمتجاوز عنھم ،فحري بكل مدير لمؤسسة أم
رئيس لدائرة  ،أو قائد لمجموعة أن يتحلى بآداب السماء  ،وأن يكون عالي الھمة سامي النفس،
يعفو عمن يصدر منھم الخطأ بال قصد ،أو عندما يظھروا الوبة والندم.
وال يشمل العفو األصدقاء والمقربين فحسب  ،بل أجمل العفو ما كان مع األعداء أو
ﺎﺟ َﻌ ِﻞ اﻟ َْﻌ ْﻔ َﻮ َﻋْﻨﻪُ ُﺷ ْﻜﺮاً ﻟِﻠْ ُﻘ ْﺪَرةِ َﻋَﻠْﻴ ِﻪ(() ،(١٢٠ھذه
ت َﻋَﻠﻰ َﻋ ُﺪ وَك ،ﻓَ ْ
المنافسين لنا في العمل ،قال عليٌّ  )):إِ َذا ﻗَ َﺪ ْر َ
شيمة كرام الناس  ،ومن يريد النجاح في حياته العملية واالجتماعية  ،فالطريق أمامه واضح
رسمه له أمير المؤمنين )ع( بأقواله ،أفعاله الكريمة .

خامسا  :الشكر والثناء
الشكر طريق من الطرق التي تحث اإلنسان لكل فعل جميل وتبعده عن كل قبيح  ،وقد

ركز القرآن الكريم على ھذا المبدأ ووعد  Iبثوابھم في قوله تعالى /-ّ * qِw(W%: }:
)(١٢١
ِ
ﺼ َﺎﻫﺎ ﺑِِﻘﻠِ ﺔ
ﺖ إِﻟَْﻴ ُﻜ ْﻢ أَﻃَْﺮ ُ
ﺻﻠَ ْ
ﻌ ِﻢ ﻓَﻼ ﺗـُﻨْﻔ ُﺮوا أَﻗْ َ
اف اﻟﻨـ َ
* ، {410ِ 3 ^Xوقد قال أمير المؤمنين)ع(  )):إِذَا َو َ
اﻟ ﺸ ْﻜ ِﺮ(() ،(١٢٢ولما كانت طاعة الناس نعمة واستجابتھم لك نعمة  ،فيحب عليك أن تشكر لھم ذلك،
وكلما أحسن المدير و القائد شكرَ الناس ،حصل منھم على الطاعة ،والمزيد من العمل الصالح .
ويجب على المدراء والقادة والوالة أن يجيدوا تقديم الشكر ألتباعھم والعاملين معھم  ،فال
ينتظرون منھم المطالبة بالشكر ،أو يطيلوا عليھم االنتظار ،وأن تكون نفوسھم سخية بالخير ،قال
عليٌّ )ع( )):اﻟ ﺴ َﺨﺎءُ َﻣﺎ َﻛﺎ َن اﺑْﺘِ َﺪ ًاء ﻓَﺄَﻣﺎ َﻣﺎ َﻛﺎ َن َﻋ ْﻦ َﻣ ْﺴﺄَﻟَﺔٍ ﻓَ َﺤَﻴﺎءٌ َو ﺗَ َﺬ ﻣ ٌﻢ(( ) ،(١٢٣إن الكلمة الطيبة قد تفعل
بالنفوس ما ال تفعله األموال  ،وإن من نفوس الناس من تتوق الى تكريمھم أمام زمالئھم بكلمة
طيبة فمن يتعامل مع الناس بكثرة يجب أن يحسن استعمال كلمة الشكر في الوقت المناسب وأن
يجود بھا في كل مكان لمن معه وال يستصغرھا معتقدا أنھا قليلة األثر  ،قال )ع( )):ﻻ ﺗَ ْﺴَﺘ ِﺢ ِﻣ ْﻦ
اﳊِْﺮَﻣﺎ َن أَﻗَ ﻞ ِﻣﻨْﻪُ(() ،(١٢٤وقد تكون كلمة الشكر أكثر نفعا في حث اآلخرين للعمل
إِ ْﻋﻄَ ِﺎء اﻟَْﻘﻠِ ِﻴﻞ ،ﻓَِﺈ ن ْ
الصالح والجاد من كثير من العالقات اإلنسانية األخرى بما فيھا صلة الرحم ،قال عليُّ )ع( )):
اﻟﺮِﺣ ِﻢ(( ) ،(١٢٥فإذا أكرمت بعض الناس بشكرھم فقد تنال منھم من االستجابة أكثر
ﻒ ِﻣ َﻦ 
اﻟْ َﻜَﺮُم أ َْﻋﻄَ ُ
مما تناله من استجابة بعض أرحامك .
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻚ
وأوصى عليٌّ مالكا األشتر بقولهَ )):و ﻻ ﻳَ ُﻜﻮ ُن اﻟ ُْﻤ ْﺤﺴ ُﻦ َواﻟ ُْﻤﺴﻲءُ ﻋْﻨ َﺪ َك ﲟَْﻨ ِﺰﻟَﺔ َﺳ َﻮاء ،ﻓَِﺈ ن ِﰲ َذﻟ َ
ﺎن ِﰲ ا ِﻹﺣﺴ ِ
ﺗَـﺰِﻫﻴﺪاً ﻷ َْﻫ ِﻞ ا ِﻹﺣﺴ ِ
ﺎنَ ،وﺗَ ْﺪ ِرﻳﺒﺎً ﻷ َْﻫ ِﻞ ا ِﻹ َﺳ َﺎءةِ َﻋﻠَﻰ ا ِﻹ َﺳ َﺎءةَِ ،وأَﻟِْﺰْم ﻛُﻼِ ﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣﺎ أَﻟَْﺰَم ﻧَـ ْﻔ َﺴﻪ(() ،(١٢٦إن
ْ
َْ
َْ
التفريق بين المحسن والمسيء فيه إحقاق للحق ،وحث لألفراد على فعل الخير ،والجد واالجتھاد،
وأبسط صور التفريق بين المحسن والمسيء أن تشكر المحسن على فعله  ،وقد تعاقب المسيء
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على فعله .
وقد يكون الشكر نفسه طريقا نافعا لمعاقبة المسيء ،يقول سيد الحكماء عليُّ بن أبي
طالب)ع( )) :إِ ْز ُﺟ ِﺮ اﻟْﻤ ِﺴﻲء ﺑِﺜَـﻮ ِ
اب اﻟ ُْﻤ ْﺤ ِﺴ ِﻦ(( ) ،(١٢٧فإذا أثاب المدير أو القائد المحسن ففيه حث
ُ َ َ
وتحفيز للمسيء بأن يترك اإلساءة طمعا في الثواب ،ولعل ھذه الطريقة تكون أكثر نفعا في حفز
بعض األفراد للعمل الصالح ،فنفوس البشر تختلف منھم من ال تردعه إال العقوبة الشديدة ،ومنھم
من يرجع ويؤوب إذا شكرت زميله المحسن فسيحز ذلك في نفسه ويحثه للعمل الطيب .
ويجب على المدراء أيضا التنبه الى أمر خطير أشار إليه أمير المؤمنين )ع( بقوله :
ﺎق ﻣَﻠ ٌﻖ ،واﻟﺘـ ْﻘ ِﺼﲑ َﻋ ِﻦ اﻻﺳﺘِﺤ َﻘ ِ
))اﻟﺜـَﻨﺎء ﺑِﺄَ ْﻛﺜَـﺮ ِﻣﻦ ِ ِ
ﺎق ِﻋ ﻲ َو َﺣ َﺴ ٌﺪ(( ) ،(١٢٨إذا ھناك موازنة دقيقة بين
ْ ْ
ُ َ َ ْ
ُ
اﻻﺳﺘ ْﺤ َﻘ َ َ
الشكر وأمرين خطيرين ،فالزيادة فيه قد تكون تملقا ،والنقصان منه قد يكون عيٌّ وھو عدم القدرة
على النطق ،أو قد يكون حسدا لما يقوم به اآلخر من فعل جميل ،وال الحسد من شيم الكرام ،وال
العيُّ من صفات القادة الجيدين ،فيجب أن يوزن األمور بموازينھا الصحيحة ،ويكمن نجاح القائد
بين أتباعه ،أو المدير في مؤسسته في إجادته الستعمال ھذه المھارة .
وال ينتظر القائد أو المدير أو الشخص الناجح أن يكال له الشكر والثناء ليفعل المعروف،
بل يجب عليه فعل ما تقتضيه المروءة منه في كل حين سواء تنبه لحُ سن عمله اآلخرون أو لم
ﻚ ِﰲ اﻟْﻤﻌﺮ ِ
ﻚ ،ﻓَـ َﻘ ْﺪ
وف َﻣ ْﻦ ﻻ ﻳَ ْﺸ ُﻜ ُﺮﻩُ ﻟَ َ
يتنبھوا شكروه على ذلك أو لم يشكروه يقول عليُّ  )) :ﻻ ﻳُـَﺰﻫ َﺪﻧ َ
َ ُْ
ِ
ٍ
ﺐ
ﺎع اﻟْ َﻜﺎﻓِ ُﺮَ ،وﻟﻠﻪُ ُﳛِ 
َﺿ َ
ﻳَ ْﺸ ُﻜ ُﺮَك َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َﻣ ْﻦ ﻻ ﻳَ ْﺴَﺘ ْﻤﺘِ ُﻊ ﺑِ َﺸ ْﻲء ِﻣﻨْﻪَُ ،وﻗَ ْﺪ ﺗُ ْﺪ ِرُك ِﻣ ْﻦ ُﺷ ْﻜ ِﺮ اﻟﺸﺎﻛِ ِﺮ أَ ْﻛﺜَـَﺮ ﳑﺎ أ َ
ِِ
ﲔ(() ،(١٢٩فنجاح المرء يحصل بالعمل الصالح وبعمل المعروف  ،وسيحصل على ثمرة
اﻟ ُْﻤ ْﺤﺴﻨ َ
أعماله تلك عاجال أم آجال.
في ختام ھذه الصفحات نقول :إن ما ذكرناه من مسائل في كل مبحث من المباحث لم
تستوف حقه وليس ھي كل المھارات التي يجب أن يحوزھا من يريدون إتقان فن التعامل مع
الناس بل ھناك الكثير غيرھا مما يمكن أن يقال في كل مبحث  ،وليست ھذه المباحث الثالث ھي
كل ما يمكن أن يقال في فن التعامل مع الناس بل يمكن إضافة مباحث أخرى مثل مبحث
)مھارات بناء العالقات الناجحة( وغيره من المباحث  ،وليس ما ذكرناه من أمثلة ألقوال اإلمام
علي)ع( أو مواقف عملية ھي كل ما موجود في حياته الشريفة  ،بل ال يمثل ما ذكرناه من أمثلة
ًّ
إال نزرا يسيرا جدا  ،والمُثل وافرة كثيرة لمن أراد التوسع في الموضوع ،وقد ذكرنا ما سمح به
المقام ،وتحديد عدد الصفحات ،وھذا عذرنا إذا ما كنا قصرنا في جانب من جوانب الموضوع.

نتائج البحث والتوصيات
النتائج :

 - ١تمثل حياة اإلمام عليٍّ )ع( وسيرته العطرة مثاال للطامحين نحو تحقيق حياة إنسانية عادلة .
 - ٢التعامل مع الناس فن يحتج الى أن يحوز الفرد مھارات عديدة منھا مھارات للفھم والتواصل مع اآلخرين ،
ومھارات لجذبھم والتأثير فيھم ومھارات لحثھم وحفزھم  ،ومھارات لبناء العالقات الناجحة معھم.

 - ٣ترك لنا أإلمامُ عليٌّ )ع( مجموعة كبيرة من المھارات التي يمكن مراعاتھما لتحقيق تواصل ناجز مع
اآلخرين من أھمھا :حُسنُ االستماع لھم ،وفھم النفسية اإلنسانية ،وترك )األنا( ،واختيار الطيب من
استعمال اللغة .
الكالم وحُسْ نُ
ِ
 - ٤أما مھارات الجذب والتأثير ،فيمكن أن نحدد فيھا المھارات اآلتي :االھتمام باآلخرين واإلحساس
الصادق بمشاعرھم ،واإلقناع والمشاورة ،والوفاء ،والرقة واللين ،والتواضع واأللفة ،والصبر.
 - ٥ومھارات الحث والحفز  ،فأھمھا :بث الطاقة اإليجابية والتفاؤل في لحظات الضعف ،وشعور األتباع
باألمن واالطمئنان للحق ،ومنح اآلخرين الصالحيات ،والحلم وعدم تعجيل المحاسبة ،والشكر والثناء،

19

التوصيات:
يوصي البحث كل القادة ومدراء المؤسسات ومن يتعاملون بشكل مباشر مع اآلخرين  ،بإتباع منھج أمير
المؤمنين عل ًّ
ي بن أبي طالب واكتساب المھارات الالزمة لذلك  ،مما ورد ذكر بعضھا في البحث ؛لتحقيق
النجاح في تعاملھم مع اآلخرين  ،وتحقيق المكتسبات العملية لمجتمعاتھم ومؤسساتھم ،وتحقيق التقدم في
سيرتھم العلمية واالجتماعية .
ويوصي البحث الباحثين بالتوسع في الموضوع واستقصاء جوانبه البحثية بالشكل الذي يستحقه  ،إذ يصلح
ان يكتب فيه دراسات أكاديمية متخصصة.
اﻝﻬواﻤش:
 - ١البقرة ٣٠:
 - ٢ينظر :األمالي للصدوق  ،١٩٢ :وينظر مصادر الرواية كاملة  :الغدير ٢١\٦:
ض ِعي ِم ْن َرسُو ِل ﱠ
صة ِ
صي َ
ﷲ ِ )ﺻلىﷲعليه وآله( ب ِ ْالق َ َراب َ ِة الْق َرِيب َ ِة َوال ْ َم ْنزِل َ ِة ْال َخ ِ
 - ٣قال أمير المؤمنين )ع(َ )) :وق َ ْد َعل ِ ْمت ُ ْم َموْ ِ
ض ُغ ال ﱠش ْي َء ث ﱠمُ
ض َعنِي فِي ِح ْج ِرهِ َوأَن َا َول َ ٌد ي َ ُ
ﺻ ْد ِرهِ َوي َ ْكنُفُنِي فِي ف ِ َرا ِش ِه َوي ُ ِم ﱡسنِي َج َس َده ُ َوي ُ ِش ﱡمنِي َع ْرفَه ُ َو َكانَ ي َ ْم َ
ض ﱡمنِي إِلَى َ
َو َ
ي ُْلق ِ ُمنِي ِه َو َما َو َج َد لِي ك َْذبَة ً فِي ق َوْ ٍل َوال َخ ْ
طلَة ً فِي ف ِ ْع ٍل َولَق َ ْد ق َ َر َن ﱠ
ﷲ ُ ب ِ ِه ) ﺻلىﷲعليه وآله( ِم ْن لَد ُْن أ َ ْن كَا َن ف َ ِطيما ً أ َ ْع َ
ك
ظ َم َمل َ ٍ
الق ْال َعال َ ِم ل َ ْيلَه ُ َونَھَا َره ُ َولَق َ ْد ُك ْن ُ
ك ب ِ ِه َ
ِم ْن َمالئ ِ َكت ِ ِه ي َ ْسل ُ ُ
صي ِل أَث َ َر أ ُ ﱢمه ِ يَرْ ف َ ُع لِي فِي
ط ِري َ
ت أَتﱠب ِ ُعه ُ اتﱢبَا َع ْالف َ ِ
َار ِم َو َم َحا ِس َن أ َ ْخ ِ
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ْي َوال ﱢر َسالة ِ َوأش ﱡم رِي َح النبُوﱠة((
يَوْ َمئ ِ ٍذ فِي ا ِإلسْال ِم َغ ْي َر َرسُو ِل ﷲ ِ )ﺻلىﷲعليه وآله ( َو َخ ِدي َجة َ َوأن َا ثالِثھ ُ َما أ َرى نو َر ال َوح ِ
نھج البالغة ) :محمد عبده(  ،١٧٥\٢شرح نھج البالغة  :ابن أبي الحديد١٩٧\١٣:
 - ٤ينظر  :األثر األدبي لإلمام علي)ع( في ِح َك ِم اإلمامين الكاظم والجواد )عليھما السالم( )بحث(٦- ٤:
 - ٥الخصال  :الصدوق  ٤٦٠:ولالطالع على مزيد من الروايات في ھذا الشأن ينظر  :األثر األدبي لإلمام علي)ع( في حكم
اإلمامين الكاظم والجواد)عليھما السالم( .٦- ٤ :
 - ٦من ال يحضره الفقيه  :الصدوق ٥٩٤\٢ :
 - ٧األحزاب٢١:
 - ٨القلم ٤:
 - ٩ينظر في شأن حديث الثقلين وتفاﺻيل أسانيده وتحقيق شروط تواتره:الغدير،١٧٥\٧:عبقات األنوار:النيسابوري مجلد،١،٢:
وما أدراك ما علي  :الفرطوسي٤٢٣- ٤٠٩\١:
 - ١٠لسان العرب  :مادة )عمل( .٤٧٥\١١
 - ١١ينظر :تاج العروس  :مادة )عمل( ٥٢١\١٥
 - ١٢ينظر  :نفسه ٥٢٤\١٥ :
 - ١٣ينظر  :العين :مادة )طعن( ، ١٥\٢شرح شافية ابن الحاجب ١٠٠\١ :
 - ١٤التعامل مع الناس )الفھم واالتصال (  :د .طارق السويدان ) :بحث إلكتروني(.
 - ١٥ينظر  :نفسه .
 - ١٦ينظر  { ً*@K ً G%: 2 َ3 -ّ* ^2ِ } :النساء ، ٥٨:والنساء ،١٣٤ :النساء. ١٤٨:
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

 األعراف . ٢٠٤ : معاني األخبار :الصدوق ،٣٠٩- ٣٠٨:وينظر معه :شرح نھج البالغة  ، ١٤\٩:تاريخ مدينة دمشق:ابن تحف العقول  ،١٤٣- ١٤٢ :وينظر معه  :نھج البالغة . ٤٣٠: شرح نھج البالغة . ٤٠٦\١٨: شرح نھج البالغة  ، ٢٠٩\١٩:نھج البالغة .٧٣\٤: الكافي  ،٤٦\١ :نھج البالغة ، ١٠٥\٤:شرح نھج البالغة . ١٧٤\٢٠: ينظر لسان العرب  :مادة )نھم( ٥٩٣\١٢ : نھج البالغة  ،٤٦- ٤٥\٣:شرح نھج البالغة ٨٤\١٦: ينظر :فن التعامل مع الناس :دايل كارنيغي. ٤١- ٣٥ : شرح نھج البالغة  ، ٤٠٣\١٨:نھج البالغة .٤٢\٤: شرح نھج البالغة  ، ٢١٦\١٨:نھج البالغة  ،١٥\٤:لسان العرب مادة )فرط(.٣٦٨\٧: شرح نھج البالغة  ، ٤٥\٢٠:نھج البالغة  ٩٥\٤:وينظر معھما :اإلرشاد :المفيد،٣٠٠\١: نھج البالغة  ،٤٦- ٤٥\٣:شرح نھج البالغة ٨٤\١٦: نھج البالغة  ،١٩\١٤ :وينظر  :المحاسن  :البرقي، ٢٠٥\١: نھج البالغة  ،٤٩\٤:شرح نھج البالغة  ، ٣٣\١٩:وسائل الشيعة ،١٠٥\١: -تحف العقول  ،١٤٥ :نھج البالغة  ،١٠٨\٣:شرح نھج البالغة ١٠٣\١٧:
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 فن التعامل مع الناس :دايل كارنيغي ٤٦: نھج البالغة  ،٤١\٤:شرح نھج البالغة  ، ٣٨٢\١٨:وسائل الشيعة ،٤٠\١٢: فن التعامل مع الناس  :دايل كارنيغي ٤٧ : إبراھيم ٢٥- ٢٤ مسند أحمد ، ٣١٦\٢:ﺻحيح البخاري  ،٨٠\٧:بحار األنوار  ، ٨٥\٧٤ :وسائل الشيعة ،٢٣٤\٥: نھج البالغة ٧٢\٤ : نھج البالغة ٩٣\٤ : نھج البالغة ١١\٤ : نھج البالغة ٩٢- ٩١\٤ : االختصاص  :المفيد ٢٢٩: نھج البالغة ٩٢- ٩١\٤ : نھج البالغة ١٥\٤ : نھج البالغة ٩٤\٤ : نھج البالغة ٤٣\٤ : اإلسراء ٧٠ : نھج البالغة ٨٤\٣ : تھذيب الحكام :الطوسي  ، ٢٩٢\٦:وسائل الشيعة٦٦\١٥ : نھج البالغة  ، ٧٠\٣ :شرح نھج البالغة .٢٨٧\١٦: فن التعامل مع الناس  :دايل كارنيغي ٩١ : لالطالع على حديث الجاثليق وتفاﺻيله ينظر:الكافي،١٢٩\١:التوحيد  :الصدوق  ،١٨٢،٢٨٦:األمالي :الطوسي،٢١٨:بحار األنوار٥٤\١٠ :
 نھج البالغة  ، ٤١\٤:شرح نھج البالغة ٣٨٢\١٨ : نھج البالغة  ، ٤٢\٤:شرح نھج البالغة ٤٠٤\١٨ : نھج البالغة  ، ٨٧\٣:شرح نھج البالغة ٣٦\١٧ : نھج البالغة  ، ٤٢\٤:شرح نھج البالغة ٤٠٤\١٨ : النحل ٩١ : اإلسراء ٣٤ : ينظر  :البقرة  ،٤٠ :األعراف  ، ٨٥ :ھود٨٥: سنن الترمذي ٧٣\٣ : تحف العقول ١١٤ : تحف العقول  ،١٤٧ :نھج البالغة  ،١٠٩\٣ :شرح نھج البالغة . ٩٧ \١٧ : نھج البالغة  ،٣٣\٤ :شرح نھج البالغة . ٣٣٠ \١٨ : نھج البالغة  ،١٨٩\٤:شرح نھج البالغة . ٧٠ \١٩ : آل عمران ١٥٩ : تحف العقول  ،٨٢ :نھج البالغة  ،٥١\٣ :شرح نھج البالغة . ٩٦ \١٦ : تحف العقول  ،١٤٧ :نھج البالغة  ،١٠٩\٣ :شرح نھج البالغة . ٩٧ \١٧ : فصلت . ٣٤ : ھذا مثل من األمثال الشائعة  ،يعني  :إذا عاسرك ﺻديقك فياسره  ،فإن مياسرتك إياه ليست بضيم يركبك منه  ،إنما ھوحسن خلق وتفضل عليه  ،ويقال إن أول من قال ذلك الھذيل بن ھبيرة أخو بني ثعلبة التغلبي  ،وكان أغار على بني ضبة،
ف َغن ِ َم فأقبل بالغنائم  ،فقال له أﺻحابه  :أقسمھا بيننا  ،فقال  :إني أخاف إن تشاغلتم باالقتسام أن يدرككم الطلب  ،فأبوا ،
فعندھا قال  :إذا عز أخوك فھن  ،ثم نزل فقسم بينھم الغنائم ، .ينظر :مجمع األمثال :الميداني ٢٤ \١ :
 نھج البالغة  ،٢٣٠\٤ :شرح نھج البالغة . ٣ \٢٠ : تحف العقول  ،١٣٨ :نھج البالغة  ،٩٧\٣ :شرح نھج البالغة .٧١ \١٧ : تحف العقول  ،١٤٤ :نھج البالغة  ،١٠١\٣ :شرح نھج البالغة . ٨٩ \١٧ : نھج البالغة  ،١٦٠\٢ :شرح نھج البالغة . ١٤٧ \١٣ : نھج البالغة  ،٧٥\٣ :شرح نھج البالغة . ٣ \١٧ : تحف العقول  ،١٤١ :نھج البالغة ٧٥\٣ : نھج البالغة  ،١٨٥\٤ :شرح نھج البالغة . ٣٥ \١٩ : نھج البالغة  ،١٥٠\٤ :شرح نھج البالغة . ١٨٠ \١٨ :عمران،١٧،١٤٢،١٤٦:األنفال،٤٦،٦٦:
البقرة،١٥٣،١٥٥،١٧٧،٢٤٩:آل
األنبياء،٨٥:الحج،١٣٥:األحزاب،١٣٥:الصافات،١٠٢:محمد،٣١:القصص،٨٠:الزمر١٠:
 البقرة . ١٥٣ : -آل عمران . ١٤٦ :
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 - ٨١مناقب آل أبي طالب :ابن شھر آشوب ،٤٢\٣:بحار األنوار . ٥٦\٣٩:
 - ٨٢إقبال األعمال :ابن طاووس ،٣٨٥\١:بحار األنوار ،١٦٧\٩٥:مسند أحمد ،٤٤١\١:ﺻحيح البخاري ،١٥١\٤:ﺻحيح
مسلم. ١٧٩\٥:
 - ٨٣نھج البالغة  ،٤٠\٤ :شرح نھج البالغة . ٣٦٦\١٨ :
 - ٨٤نھج البالغة ٣١\١ :
 - ٨٥نھج البالغة ٧٠\٣ :
 - ٨٦ينظر :تقريب المعارف أبو الصالح الحلبي٣٣٨:
 - ٨٧ينظر  :كتاب الغدير  :األميني  ١٩٦\١:وما بعدھا.
 - ٨٨نھج البالغة ١٢٥\١ :
 - ٨٩نھج البالغة ١٧٩\٤ :
 - ٩٠نھج البالغة ١٥٤\٤ :
 - ٩١نھج البالغة ١٣٩\٤ :
 - ٩٢النحل ١٢٧ :
 - ٩٣ينظر  :غافر ،٥١ :الحشر ،١١:الحج ،٤٠ ،١٥:الحديد٢٥:
 - ٩٤التوبة ٤٠ :
 - ٩٥قال الرضي رحمه ﷲ يعني بالنطفة ماء النھر ،و ھي أفصح كناية عن الماء و إن كان كثيرا جما  ،ينظر  :شرح نھج
البالغة٣\٥:
 - ٩٦ينظر  :نھج البالغة ١٠٨- ١٠٧\١ :
 - ٩٧تاريخ مدينة دمشق ٣٦٣- ٣٦٢\٤٣ :
 - ٩٨تاريخ الطبري ٣٠٥\٤
 - ٩٩أنساب األشراف ٣١٤- ٣١٣ :
 - ١٠٠نھج البالغة ٨٢\٣ :
 - ١٠١ينظر  :فن التعامل مع اآلخرين – تحفيز اإلنسان د .طارق السويدان ):بحث إلكتروني(
 - ١٠٢ينظر  :نھج البالغة ١١١ - ٨٢\٣ :
 - ١٠٣نھج البالغة  ، ٧٠\٣ :شرح نھج البالغة .٢٨٧\١٦:
 - ١٠٤البقرة  :البقرة  ،٢٣٥ ،٢٢٥:آ ل عمران ،١٥٥ :المائدة،١٠١:اإلسراء،٤٤:فاطر٤١:
 - ١٠٥البقرة ٢٣٥ :
 - ١٠٦النساء ،١٢ :الحج ،١٩ :األحزاب ٥١:
- ١٠٧النساء. ١٢ :
 - ١٠٨البقرة ٢٦٣ :
 - ١٠٩التغابن ١٧ :
 - ١١٠ينظر  :العين مادة )حلم(  ،٢٤٦\٣ :لسان العرب :مادة )حلم( ١٤٥\١٢:
 - ١١١من ال يحضره الفقيه ٤٩١\١ :
 - ١١٢نھج البالغة ٤١\٤ :
 - ١١٣نھج البالغة ١٠٥\٤ :
 - ١١٤نھج البالغة ١٨٣\٤ :
 - ١١٥نھج البالغة ٩٩\٤ :
 - ١١٦شرح نھج البالغة ٣١\١٩
 - ١١٧نھج البالغة  ، ٨٤\٤ :شرح نھج البالغة .٤٤\١٩:
 - ١١٨نھج البالغة  ، ٨٢\٣ :شرح نھج البالغة . ٣٠\١٧:
 - ١١٩نھج البالغة  ، ١٤\٤ :شرح نھج البالغة . ١٨٣\١٨:
 - ١٢٠نھج البالغة  ، ١٤٠\٤ :شرح نھج البالغة . ١٠٩\١٨:
 - ١٢١آل عمران . ١٤٤ :
 - ١٢٢نھج البالغة . ١٤١\٤ :
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المصادر والمراجع :
خير ما تشرفنا بالجوع إليه  :القرآن الكريم
ح َك ِم اإلمامين الكاظم والجواد )عليھما السالم( ،د .رزاق عبد األمير الطيار،بحث مشارك
• األثر األدبي لإلمام علي)ع( في ِ
في مؤتمر العتبة الكاظمية الثالث ٢٠١٢
• االختصاص  ،محمد بن محمد بن النعمان البغدادي المفيد)ت٤١٣ھـ( ،تحقيق :علي أكبر غفاري  ،دار المفيد ،بيروت
لبنان ،ط١٩٩٣ ،٢-م.
• اإلرشاد في معرفة حجج  Iعلى العباد ،محمد بن محمد بن النعمان البغدادي المفيد)ت٤١٣ھـ( ،تحقيق :مؤسسة آل البيت
 ،دار المفيد ،بيروت لبنان ،ط١٩٩٣ ،٢-م.
• األمالي،أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بان بابويه القمي الشيخ الصدوق)ت٣٨١ھـ(،تحقيق:مؤسسة البعثة،قم،إيران
،ط١٤١٧ ، ١-ھـ
• بحار األنوار ،محمد باقر المجلسي)ت١١١١ھـ(،مؤسسة الوفاء  ،بيروت لبنان  ،ط١٤٠٣ ، ٢-ھـ ١٩٨٣-م.
• تاج العروس  ،مرتضى الزبيدي ،تحقيق علي شيري ،دار الفكر .١٩٩٤- ١٩٩٣ ،
• تاريخ الطبري )تاريخ المم والملوك( ،محمد بن جرير الطبري)ت٣١٠ھـ(  ،مؤسسة األعلمي  ،بيروت لبنان ،ط،٤-
١٩٨٣
• تاريخ مدينة دمشق:ابن عساكر،ابن عساكر)ت٥٧١ھـ(  ،تحقيق:علي شيري ،دار الفر ،بيروت لبنان١٩٩٥- ١٤١٥،
• تحف العقول عن آل الرسول  :أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني  ،عني بتصحيحه والتعليق عليه
علي أكبر الغفاري ،الطبعة الثانية  - ١٣٦٣ش  - ١٤٠٤ق مؤسسة النشر اإلسالمي ) التابعة ( لجماعة المدرسين بقم
المشرفة )إيران (.
• التعامل مع الناس )الفھم واالتصال (  :د .طارق السويدان ) :بحث إلكتروني(.
• التوحيد  ،أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بان بابويه القمي الشيخ الصدوق)ت٣٨١ھـ( ،تحقيق  :ھاشم الحسيني
الطھراني ،منشورات جماعة المدرسين قم المقدسة إيران .
• الخصال للصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي )ت٣٨١ھـ( صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية قم
• سنن الترمذي :الجامع الصحيح لإلمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي)٢٧٩ – ٢٠٩ھـ( ،حققه عبد
الوھاب عبد اللطيف  ،دار الفكر للطباعة والنشر.
• شرح شافية ابن الحاجب  ،رضي الدين األسترابادي)ت٦٨٦ھـ( ،تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميد وآخرون ،دار الكتب
العلمية ،بيروت لبنان١٩٧٥- ١٣٩٥،
• شرح نھج البالغة  ،ابن أبي الحديد ،تحقيق  :محمد أبو الفضل إبراھيم  ،مؤسسة إسماعيليان ،لطباعة والنشر والتوزيع.
• صحيح البخاري اإلمام أبي عبد  Iمحمد بن إسماعيل بن إبراھيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي  ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠١ ،ھ  ١٩٨١ -م
• صحيح مسلم  :الجامع الصحيح لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري  ،دار الفكر بيروت
لبنان
• عبقات األنوار:النيسابوري
• العين ،الخليل بن حمد الفراھيدي ،تحقيق مھدي المخزومي وإبراھيم السامرائي ،مؤسسة دار الھجرة ط١٤١٠ ،٢-
• الغدير ،عبد الحسين أحمد األميني ،دار الكتاب العربي ،بيروت لبنان  ،ط١٩٧٧- ١٣٩٧ ،٤-
• فن فن التعامل مع الناس :دايل كارنيغي
• الكافي ،أبو جعفر محمد بن يعقب بن اسحق الكليني)ت٣٢٩ھـ(،تحقيق :علي أكبر غفاري،دار الكتب اإلسالمية ،طھران ط-
١٣٨٨ ،٣ھـ
• لسان العرب:لإلمام العالمة أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي المصري)ت٩١١ھـ( ،نشر أدب
الحوزة قم  -إيران ) ١٤٠٥ھق(
• مجمع األمثال :الميداني ،دار الفكر  ،بيروت لبنان
• المحاسن  ،أحمد بن محمد البرقي ،تصحيح :السيد جالل الدين الحسيني ،دار الكتب العلمية اإلسالمية  ،طھران ١٣٧٩
• مسند أحمد ،اإلمام أحمد بن حنبل)ت٢٤١ھـ( ،دار صادر  ،بيروت لبنان.
• معاني األخبار :للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي )ت٣٨١ھـ( صححه وعلق عليه علي
أكبر الغفاري  ،منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة
• من ال يحضره الفقيه للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي )ت٣٨١ھـ( صححه وعلق عليه
علي أكبر الغفاري  ،منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة
• مناقب آل أبي طالب ،محمد بن علي ابن شھر آشوب)ت ٥٨٨ھـ( ،تحقيق  :لجنة من أساتذة النجف األشرف  ،المطبعة
الحيدرية  ،النجف األشرف١٣٧٦ ،ھـ ١٩٥٦ -م
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• نھج البالغة  :اختاره الشريف الرضي من كالم سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم شرح األستاذ اإلمام
الشيخ محمد عبدة  ،دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان.
• وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة :الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ) ١١٠٤ھ(  ،تحقيق مؤسسة آل البيت
عليھم السالم إلحياء التراث  ،مطبعة مھر  -قم  ،إيران ،الطبعة الثانية ) ١٤١٤ھـ ق(
• وما أدراك ما علي ،د .صالح الفرطوسي  ،منشورات العتبة العلوية٢٠١٢ ،
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