إكسة قلىب الناس و محبتهم
اإلنسان الحكٌم هو الذي ٌعمل باستمرار على زٌادة عدد محبٌه ,وتقلٌل عدد من ٌعادٌهٌ .بذل
ا
مجاال لتكوٌن عداوة
جهده – على قدر طاقته – فً أن تحٌط باستمرار قلوب تحبه .وال ٌفسح
واضعا أمامه قول سلٌمان الحكٌم "رابح النفوس حكٌم"...
مع أحد,
ا
وفى عالقاته مع اآلخرٌنٌ ,تذكر تلك النصٌحة الغالٌة:
"من ال توافقك صداقته ,ال تتخذه لك ا
عدوا"
ذلك ألن العداوة نار ربما تحرق الطرفٌن ,أو على األقل طر افا واحدا ا منهما .فهى إذن خسارة
ٌنبغى أن ٌتفاداها كل حرٌص...

أٌضا .وألجل
والذى ٌعمل على ربح النفوس ,فلٌس ٌعمل ذلك لمجرد صالحه ,وإنما لصالحهم ا
تنفٌذ وصٌة هللا فً أن ٌسود السالم بٌن الجمٌع ,وأن تتنقى القلوب من كل ضغٌنة وحقد,
وٌتفرغ الناس للعمل اإلٌجابى البناء ,ا
بدال من إضاعة الوقت و تبدٌد الطاقات فً السلبٌات
ا
ضا ...وٌتعاون
بناء
راسخا ٌشد بعضه بع ا
وفً الصراع .وكذلك لفائدة المجتمع كله حتى ٌكون ا
فٌه الكل على عمل الخٌر ,وإعطاء صورة جمٌلة للقٌم ,وإعطاء صورة جمٌلة للقٌم و
لألخالقٌات المعاشة.

إن ربح النفوس هو مبدأ رعوى واجتماعى .وهو مبدأ روحى وإدارى فً نفس الوقت...
فهو الزم جداا لحفظ كٌان الجماعة ,سواء على مستوى األسرة أو الدراسة ,أو اإلدارة
والنظام ,أو العالقة مع هللا ومع سالم اإلنسان داخل نفسه...
ففى األسرة ,على الزوجٌن أن ٌربح كل منهما اآلخر ,فٌعٌشان فً سالم ,ال ٌختلفان وال
ٌنفصالن ,بل ٌراعى كل منهما نفسٌة اآلخر ,وٌعمل على حفظ المودة مهما اختلفت وجهات
النظر إلى األمور أحٌا انا .وٌجتهد اإلثنان فً كسب محبة أبنائهما باستمرار ,ال عن طرٌق
التدلٌل الخاطئ ,وال بأسلوب الحزم القاسى ,وإنما بالرعاٌة والعناٌة .وهكذا تكون األسرة
مترابطة.

ولذلك فاألم التً تشكو من متاعب أبنائها ,ومن عصٌانهم لها أو تمردهم علٌها ,إنما تعترف
ضم انا أنها لم تكسب محبتهم منذ طفولتهم ,ولم تكون صداقة معهم تحفظهم تحت إرشادها...

كذلك ربح النفوس الزم فً محٌط المدارس والمعاهد العلمٌة.
والمدرس الناجح ٌتمٌز بمحبة تالمٌذه له ,وإلتفافهم حوله ناظرٌن إلٌه كأب ومرشد وصدٌق,
ٌحترمونه وٌثقون برأٌه ونصائحه كما ٌثقون بعلمه وثقافته .وهذا المدرس الناجح -فً ربحه
أٌضا التربٌة والتهذٌب ,وإعداد
لقلوب تالمٌذه – ال ٌقتصر عمله على التدرٌس ,وإنما ٌشمل ا
جٌل نافع لخدمة الوطن ومنتج فً محٌط المجتمع.

أٌضا فً مجال العمل واالدارة.
ربح النفوس ٌلزم ا
فكل من ٌرٌد ا
عمال ,علٌه أن ٌجمع العاملٌن معه ,فً رابطة قوٌة من اإلخالص له واألمانة
فً العمل .وذلك بما ٌظهره لهم فً كل مناسبة من االهتمام بهم ,وحسن معاملتهم ,ورعاٌتهم
ماد اٌا وصح اٌا .فال ٌكون مجرد رئٌس ٌأمر وٌنهى ,وٌحاسب وٌعاقب ,وفً حزم ٌحرص على
أٌضا قل ابا شفو اقا على العمال ,تربطهم به محبة ووالء إلى جوار
سالمة العمل ,إنما ٌكون ا
الطاعة واألحترام..
إن ربح نفوس العاملٌن والموظفٌن ,هو الضمان األساسى لسٌر العمل ونجاحه ,وهو ضمان
الستمرار العمل وحفظه من التظاهر واالعتصام واالحتجاج والمطالبة بحقوق ٌرون أنها غٌر
متوفرة!!

ورابح النفوسٌ ,تصف بأنه ٌهتم بالكل وٌكسب الكل.
ٌفهم نفسٌة اآلخرٌن ,وٌعاملهم بما ٌناسبهمٌ .هتم بالتعابى وٌعمل على إراحتهم.
وٌربح الضعفاء وصغار النفوس وٌشجعهم وٌتأنى علٌهم وال ٌطالبهم بما هو أكثر من
قدراتهم.
ٌحاول أن ٌكسب المقاومٌن ,فال ٌكون سرٌع الغضب أو ا
مٌاال إلى المجازة واالنتقام .بل
ٌتصف بالتسامح والصبر واإلحتمال .

أٌضا ٌحاول أن ٌحتفظ بكسب األصدقاء .وال ٌخسرهم بكثرة العتاب وشدته .إنما ٌذكر
ا
باستمرار مودتهم ,وٌغمض العٌن عن ضعفاتهم أحٌا انا ,وال ٌركز علٌها.
وبالنسبة إلى عموم الناسٌ ,ربحهم بالقدوة الحسنة وبالمعاملة الطٌبة وبالجواب اللٌن الذي
ٌصرف الغضب.

ورابح النفوس ٌحترم الكل ,وال ٌستهزئ بأحد أو ٌتهكم علٌه.
ا
متجاهال فضائل األخرٌن.
وال ٌكون نقادا ا ٌنظر باستمرار إلى النقط السوداء

مص در المقال :موق ع األنبا ت كاله ٌمانوت.

ورابح النفوس ال ٌراهم الناس فً طرٌق الحٌاة ,إنما ٌحب الكل ,وٌرجو الخٌر للكل ,وٌفرح
ا
معطال.
منافسا له أو
بنجاح غٌره ,دون أن ٌعتبر أحداا
ا
ا
مجامال فً شتى المناسباتٌ .شارك الناس فً مشاعرهم وٌكون خدو اماٌ ,ساعد من
وٌكون
ٌحتاج إلى مساعدة ,وٌأخذ بٌد الساقط حتى ٌقوم ,وٌتعاون فً كل عمل خٌر...
ورابح النفوس ٌنبغى أن ٌكون دمث الخلق ,عف اللسان ,وبشو ا
شا ,ورقٌ اقا فً معاملته.
وٌكون سمح المالمح.
بهذا ٌكسب الناسٌ .كسب محبتهم وثقتهم ,وٌعٌش مع الكل فً سالم بقدر إمكانه.

