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إهداء ...

        إلى أخي األكبر الغالي : سعود مبروك 
     الرفاعي الذي تعلمت منه الكثير وكان هو 

والدي الثاني بعد والدي رحمه اهلل لقد كان 
معلمًا ومربيًا وناصحًا وحكيمًا . أهدي هذا 

احترامي وتقديري الكتاب مع 
                                               

                                                                  أخوك
                                                  خالد الرفاعي  

إهداء ...

إلى أخي األكبر الغالي  
سعود مبروك الرفاعي الذي تعلمت 
منه الكثير وكان هو والدي الثاني 

بعد والدي رحمه اهلل لقد كان 
 . معلمًا ومربيًا وناصحًا وحكيمًا 
أهدي هذا الكتاب مع احترامي 

وتقديري
                                               

                                                                  أخوك
                                                  خالد الرفاعي  
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قال تعالى:

}إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم {
                                                                     سورة الرعد اآلية: 11
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  )معرفتك بنفسك هي مصدر قوتك(
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تقديم مدير عام السجون

الحمد هلل الذي أحسن كل شيء خلقه فهدى، والصالة والسالم على نبيه 
المصطفى سيدنا محمد بن عبداهلل وآله وصحبه ومن أتبع هداه واقتدى.

أما بعد:
ما مضى  النزالء الستظهار  إخواننا  مع  بدأ  كتاب  حياتك من جديد«  »ابدأ 
من أحوالهم وحياتهم واستخالص ما عليه حاضرهم واستنتاج ما يجب وما 
سيكون عليه مستقبلهم« ابدأ حياتك من جديد« هو نسيان ما مضى من 
سلوك مخالف لطاعة اهلل ورسوله ولقوانين وأنظمة المجتمع، وابتدار حياة 
جديدة بسلوك مستقيم واستنارة للطريق القويم المؤدي إلى السعادة في 

الدارين.
واإلرشاد  التوعية  مدير قسم  الرفاعي  مبروك  بن  خالد  األخ/  أعد  لقد       
أعماق  في  غار  أن  بعد  مبتكرة  بطريقة  كتابه  للسجون  العامة  بالمديرية 
السلوك  هذا  لفهم  منه  محاولة  لسنوات،  النزالء  إخواننا  من  كثير  سلوك 
مع  وتعامله  نفسه  مع  حاله  هو  وكيف  السجن،  أوصلتهم  التي  وأسبابه 
مشكالته ومع اآلخرين، وما هي األسباب التي من الممكن إتباعها لمراجعة 
المتوازنة  حياته  استرجاع  له  تهيئ  التي  ذاته  ومعرفة  وطبائعه  سلوكه 
بتغير  ويتغير سلوكه  وتفكيره  مزاحه  يتقلب في  اإلنسان  أن  استنتاجًا من 

المواقف والمؤثرات.
    من التجارب والتدقيق في أحوال هذه الفئة توصل األخ / خالد الرفاعي 
إلى فهم المشكالت التي يدور في فلكها السجين والحلول الممكنة لهذه 
المشكالت، آخذًا بالمبدأ اإلداري الذي يرى أن تحديد المشكلة يمثل الجزء 

األعظم من الحل.
    نقدر لألخ خالد هذا الجهد المثمر، وسعيه طيلة الفترة الماضية لما يصلح 
به حال النزيل، وما توصل إليه من طريقة سهلة ومبتكرة يستطيع المتدبر 

لها تغيير نمط السلوك وبداية حياة جدية ونسيان الماضي.
وفق اهلل الجميع وسدد خطاهم إنه ولي ذلك والقدر عليه.

                                                       مدير عام السجون
                                              لواء د.علي بن حسين الحارثي
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ابدأ حياتك من جديد
الفترات  أصعب  من  السجين  حكم  قضاء  فترة 
وقت  وآخر  أول  في  وخاصة  السجناء  حياة  في 
المحكومية فيعيش في صراع كبير داخل نفسه، 
وقد حاولت في هذا الكتاب أن أقدم وبأسلوب 
وقوة  السجين  سلوك  طبيعة  فهم  مبسط 
األفكار  من  العديد  وقدمت  بنفسه،  معرفته 

والطرق لتحسين حياته في السجن وسيجد  
لبدء       واإليجابية  العملية  والخطوات  السلوكيات  الكتاب  هذا  في  السجين 

صفحة جديدة. ويتضمن محاولة لفهم سلوك السجين وتوجيهه بأساليب 
تغيير  مفهوم  نشر  في  إسهامًا  الكتاب  هذا  أعددت  وقد  وعملية،  مبتكرة 
الذات للسجين. وأوردت فيه حال السجين في تعامله مع مشكالته، ومحاولة 
تقديم الطرق السليمة والمختصرة للسجين لمساعدته على العودة لنفسه 
ومراجعتها، ومكافحة للمشكالت التي تزايدت مؤخرًا في مجتمعنا وأصبحت 

عبئًا كبيرًا على األمن العام.
     وقد أوردت في هذا الكتاب الكثير من الحقائق حول تعامل السجين مع 
ذاته وأثر معرفته بنفسه على تحسين سلوك الحياة. وحاولت إعطاء السجين 
المعلومات والبصيرة العلمية، وخالصة من خبرات عملية وتجارب ميدانية، 

إضافة إلى تفصيالت حول طرق اكتساب مفاتيح النفس.
للتواصل:  asksfns@islamway.com  أو )0501685017(
1( ماجستير في الشريعة اإلسالمية جامعة أم درمان بالسودان.

2( الشهادة الجامعية- كلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية بالمدينة.
3( مدير قسم التوعية واإلرشاد بالمديرية العامة للسجون.

4( مرشد ديني في السجون.
5( مستشار في الجمعية الخيرية للوقاية من المخدرات)وقاية(. 

6( مدير الجمعية الخيرية للتوعية الصحية »حياتنا« بالرياض.
7( مدير لجنة التنمية اإلجتماعية األهلية بحي اإلزدهار بالرياض 

                                        خالد بن مبروك بن عبدالكريم الرفاعي الجهني

 



                        
المقدمة
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 نعم هذا الكتاب يخاطبك أنت من بين كل الناس، فقد قابلت أكثر من سبعة 
آالف سجين وهذه فرصتك لبدء حياتك من جديد، كما أن هذه الصفحات هي 
تلخيص لخبرة ميدانية مع السجناء ألخصها لك في صفحات معدودة، وهي 
للحياة  تقربه  التي  الطرق  لمعرفة  وتوجيهه  السجين  فهم سلوك  محاولة 

المتوازنة. فاإلنسان يعيش بتوازن في حياته بسببين:

السبب األول: 
وجود المبادئ الفكرية والعقلية والنفسية في حياته بغض النظر عن صحتها 
من خطأها والتي تربى عليها منذ صغره، فهي تبقى معه ما بقي في هذه 

الحياة وقد تتغير في عنفوان الشباب وحماسته لو أقنعته بها.

السبب الثاني: 
وجود هدف كبير يسعى لتحقيقه ويبذل كل جهده للوصول إليه ويُسخر كل 

إمكانياته وطاقاته لنيله وهذا مستمر بجميع مراحل حياته .
فإذا اختل السبب األول وتجاوز عمره سن البلوغ وليس لديه مبادئ فيبقى 
لديه السبب الثاني والهدف الذي يصبو للوصول إليه أو يعيش في ضياع 
نفسي وعاطفي وفكري ويصبح غير ناضج. وقد يصحو من هذه الغفلة لكن 

متأخرًا جدًا.
ظاهرة دخول السجن تدل على اختالل هذين السببين وتدل على عدم رضا 
مما  الجريمة  بارتكاب  رضاه  عدم  عن  عبر  وقد  وحياته  ذاته  عن  السجين 
قاده للسجن حتى لو لم يقصد ذلك فدخوله السجن حالة غير طبيعية في 

حياته. 
إن من طبيعة اإلنسان في الحياة تغير مزاجه وتفكيره حسب الزمان والمكان 
وحال اإلنسان، وهذه سنة اهلل في الحياة ..انظر معي أليس في الحياة أربع 
فصول شتاء وصيف وربيع وخريف ؟!  أليس في الحياة ليل ونهار؟!  أليس في 
الحياة ماء ونار وتراب وهواء؟! أليس في الحياة برد ورطوبة وجفاف وحرارة ؟! 
اإلنسان يختلف مزاجه باختالف وضعه وتقلب وقته ونفسه! فمن الطبيعي 
تجده  ومرة  ملحوظ،  وإنتاج  عالية  همة  في  عمره  من  فترة  في  تجده  أن 
في فتور وضعف، ومرة تجده بين وبين وهكذا فهذه طبيعة النفس تتقلب 

بتغير المؤثرات على الجسم وعلى روحه ونفسه. 
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فلو ضعف أداء عبادته هلل تضعف النفس ولو ضعف جسمه تضعف النفس 
وفي حالة استقرار عافية الجسم وعافية الروح تستقر نفسه وتهدأ.   

 

   
لحياتهم  وأنصت  لبعضهم  استمع  وكنت  السجناء  من  كبيرا  عددا  قابلت 
وتجاربهم في الحياة وكانت هناك ُأمور كثيرة تشترك بينهم فكنت استمع 
لما يقولون منذ الطفولة وعلى ما مروا به من أحوال وأحداث يتذكرونها 
ورسخت في عقولهم منذ الصغر وكنت استمع للمواقف االيجابية والسلبيات 
وأتألم  معه  أحزن  ومرة  ومضحك  محرج  لموقف  السجين  مع  أضحك  فمرة 

لموقف وتصرف غير الئق .
بهم  وانعطفت  مجراها  غيرت  والتي  حياتهم  في  المؤثرة  العناصر  وأهم 

موجة الحياة واستمرت معاندة التغيير ومقاومة اإلجرام هي :
1 ـ النفس التي بين جنبيه.

2ـ الوالدان
3 ـ المدرسة

4 ـ اإلعالم المرئي
5 ـ الصحبة السيئة

     فكانت بداية تكوينه النفسي في مراحل حياته األولى من مولده حتى 
السنة العاشرة متعثرة كانت أغلب حياة السجناء عيشهم في فوضى الحياة 
في  وقسوتها  الحياة  لصعوبة  ومواجهة  مغلوطة  ومفاهيم  عارمة  فوضى 
سن مبكرة دون وجود مرشد أو موجه أو دليل يبصرهم للطريق الصحيح، 
فكان السجين يواجه مع نفسه التخبط يمنة ويسرة فال يعرف لماذا خلق ؟ 
وماذا يريد  من الحياة؟ وكيف يتعامل مع نفسه ويفهمها ؟ بل وتؤثر عليه 
المواقف التي ليس لديه خبرة كافية لفهمها! فبعضهم لم يكسب أي خبرة 
من والديه ..فوالداه يعامالنه بالضرب والعقاب والحرمان والحبس والكالم 
الشديد واأللفاظ القاسية الالذعة وغياب األب لساعات طويلة وعدم متابعة 
الوالدين للسجين في المدرسة واالكتفاء بأقواله أنه على أفضل حال، وعدم 

حياتك تنتقل من مرحلة ألخرى وتجاوزها 
يحتاج حكمة في التعامل معها



14

تفقده في أحواله وضعف اإلنفاق عليه بل عدم العدل بين األوالد في العطية 
والمصروف.

كما أن فظاظة األب مع أم السجين أمام األوالد من العوامل المؤثرة عليه، 
والدته،  مع  والمؤلمة  السلبية  الوالد  تصرفات  رأى  لما  نفسه  في  أثر  مما 
األم  على  الضغوط  وكثرة  أمامه  وإهانتها  والدته  على  التامة  والسيطرة 
التي كانت تتابع السجين في كل حياته وفي غياب والده مما أخرج األم عن 
إما  أبنائها  من  تتخلص  وكانت  عليها  الضغط  كثرة  من  الطبيعي  طورها 
بذهابهم إلى المدرسة أو بإخراجهم من البيت للشارع لتركهم  مع الذئاب 
المدرسة  في  السجين  فقابل  الحياة،  ضغوطات  من  بنفسها  هي  وتختلي 
معلم صارم ال يحسن توجيه الطاقات بل قد يصدر من بعضهم التعليقات 
الغير مناسبة سواء لشكل الطالب أو طريقة تفكيره، مما كرهه في الدراسة 
وواجه في الشارع أصحاب السوء الذين دعوه للدخان والمخدرات بطريقة 
خفية ثم يقضي االبن وقته في الشارع في وقت غياب األب المرشد وغياب 

األم المرشدة عن توجيهه. 

    وعندما يكون االبن في البيت يجلس في غرفته الخاصة مع األفالم الغربية 
واإلجرام   القتل  على  المُشاهد  إثارة  في  تعتمد  والتي  الطويلة  الساعات 
اكتشاف  كيفية  له  وصورت  اإلجرام  طريق  عقله  وداخل  نفسه  في  فولدت 
الحياة بطريقة غير صحيحة ودون رقيب فقلد بعض مروجي المخدرات مما 
أوقعه في قبضة رجال األمن وحُكم عليه بالسجن والجلد والغرامة المالية 

وحرم حرية الحياة والتمتع بها بسبب تصرفاته الغير موزونة.
وهذه مقدمة سريعة لبعض أحوال السجناء السابقين في اإلصالحيات ...

والسجين فردٌ من المجتمع الفسيح، وكل الكالم واألفكار في هذا الكتاب 
صفحة  لقلب  لمساعدته  الخصوص  على  للسجين  وجهتها  ولكني   عامة 

الماضي والبدء من جديد.

كن محيطًا بحياتك وتعامل 
مع التحديات بتعقل
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الدوائر التي يعيش فيها السجين 

السجين يدور بين أربع دوائر :
انتحال شخصية  الجرائم من  من خالل تجربتي وتعاملي مع كافة أصحاب 
،وسرقات، وعقوق، وقتل، وتهريب مخدرات، واستعمال المسكرات وباختالف 
مع  التعامل  في  دوائر  أربع  بين  يدور  السجين  أن  وجدت  العمرية  فئاتهم 

مشكالته في الحياة وهي:

1- دائرة السجين الغافل :
وهو السجين الذي يجهل أمور الحياة وتائه فيها ألنه في مشكلة وال يعرف 

أصاًل أنه في مشكلة. 

2- دائرة السجين الجاهل :
وهو السجين الذي يشعر بالمشكلة ولكنه تائه في الخروج منها فهو يعرف 

عناصر هذه المشكلة ولكنه ال يعرف حلها وال الطريق لحلها.

3- دائرة السجين التائه:
وهو السجين الذي يدور حول نفس فهو في مشكلة ويعرف عناصر المشكلة 

وحلها ولكن ال يعرف كيفية حلها لقلة خبرته في الحياة.

4- دائرة السجين العاقل :
وهو السجين الواعي الذي في مشكلة ويعرف عناصر المشكلة ويعرف حلها 

ويعرف الطريق لحلها.
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وابدأ  توقف  نعم  توقف  للسجين  أقول  واآلن 
نفسك  مع   ذاتيتك  مراجعة  اللحظة  هذه  من 

ووالديك ومجتمعك ووطنك....
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أواًل: السجين الغافل :
 وهو السجين الذي يجهل أمور الحياة وتائه فيها ألنه في مشكلة وال يعرف 

أصاًل أنه في مشكلة. 
فقد كان يسمع أن السجن مرجلة والسجن يُعلم الرجال والسجن يدل على 
حرية  وتقييد  للعقاب  السجن  بل  صحيح.  غير  الكالم  هذا  ولكن  النضوج 

اإلنسان.
يدخل السجين وهو مقيد اليدين والرجلين ومعه شرطي بجواره، ثم ينتظر 
فئته  حسب  لجناحه  يُنقل  ثم  السجناء  توزيع  أو  لالستقبال  وينقل  دوره 
التي  باألضرار  يفكر  ال  وقد  حكمه  فترة  ويقضي  قضيته.  ونوعية  العمرية 

سببها لنفسه ووالديه ومجتمعه.
وأبرز مالمح نوعية هؤالء السجناء اآلتي:

المظاهر:
مهمل حياته الدراسية.( 1
ضعف ملحوظ بارتباطاته العائلية.( 2
تارك للعبادات المفروضة.( 3
عدم شعوره بالمسؤولية.( 4
عاق لوالديه.( 5
التذمر من األخطاء.( 6
كثير السهر على األفالم أو خارج البيت .( 7
تحطيم وتثبيط من حوله عند اإلقدام على أي عمل . ( 8
الالمباالة بالمجتمع واألمالك العامة.( 9

كره الحياة.( 10
كثرة الكذب واالختفاء خلف الحقائق.( 11
العيسوي،                  ( 12 فقد الشعور بالثقة في نفسه والرضا عنها.)عبدالرحمن 

مشكالت الشباب المعاصر ص: 42(.
التهرب من مواجهة المشكالت.( 13
سهل التأثير عليه وزحزحته عن رأيه.( 14
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األسباب :
تعرضه لضغوط ومشكالت عائلية واجتماعية.( 1
عدم متابعة الوالدين.( 2
قد يكون ضحية طالق.( 3
عدم انضباطه في الدراسة.( 4
عدم إعطاء الجانب النفسي اهتمامًا كافيًا سواء في المدرسة أو الجامعة.( 5

بتصرف  ص:110  المعاصرة  الحياة  ومعركة  الشباب  طافش،  )وليد 
يسير(

 عدم وجود غاية من حياته.( 6
قلة الخبرة في الحياة.( 7
ال توجد منهجية واضحة علمية ومنطقية في حياته.( 8
عاطفته تغلب على عقليته في حكمه على األشياء واألشخاص.( 9

عدم معرفة كيفية التعامل مع األخطاء ومواجهة المشكالت.( 10

العالج :
البدء من جديد ونسيان سلبيات الماضي.( 1
التعرف على اهلل والتقرب إليه بما يحبه سبحانه وتعالى.( 2
إعادة معرفته بنفسه وإحساسه بمشكلته.( 3
تغيير الصحبة السابقة والبحث عن صحبة طيبة وصالحة.( 4
التنمية   ( 5 كتب  في  وخاصة  للنفس  المحببه  الكتب  في  القراءة  كثرة 

البشرية.
معالجة مشكالته السابقة وإسقاطها من عقليته بمساعدة متخصص.( 6
وضع أهداف كبيرة للوصول إليها. والبدء بإنجازات صغيرة.( 7
المجتمع كالمسابقات ( 8 البرامج االجتماعية والثقافية في  المشاركة في 

والمحاضرات وغيرها. 
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ثانيًا:  السجين الجاهل :
وهو السجين الذي يشعر بالمشكلة ولكنه تائه في الخروج منها فهو يعرف 

عناصر هذه المشكلة ولكنه ال يعرف حلها وال الطريق لحلها.
وأبرز مالمح نوعية هؤالء السجناء اآلتي:

المظاهر:
تكرار الوقوع في نفس الخطأ مرة أخرى.( 1
كثرة الملل والهم.( 2
ضياع الوقت دون تخطيط أو هدف.( 3
العزوف عن مشاركة المجتمع بمناسباته وخاصة األعياد.( 4
الهزل النفسي وكثرة التشكي.( 5
 اليأس والقنوط  عند تأخر الثمار ونتيجة عمله.( 6
قلة ارتباطه بالعقالء، وكثرة اختالطه بصحبة غير مناسبة.( 7
عدم االستمتاع بالنعم التي أكرمه اهلل بها.( 8
الضعف اإليماني المستمر.( 9

10(ضحالة التفكير.

األسباب :
أسبابها ( 1 بمعرفة  العبرة  أخذ  دون  الحياة  في  الفاشلة  التجارب  كثرة 

وحلولها. 
األخطاء المتكررة دون حلول .( 2
عدم استشارة أحد في عالج مشكالته .( 3
 الفوضوية وعدم ترتيب األمور حوله .( 4
عدم مشاركة المجتمع في العطاء.( 5
عدم فهم السنن الكونية في العطاء والبذل.( 6
الصدمات النفسية المتكررة دون عالج( 7
غياب الهدف العام من الحياة.( 8
قلة اإلطالع والقراءة  وعدم التفكير بحلول بديلة. ( 9

10( ترك العبادات.
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العالج :
الصلة باهلل وأداء فرائضه.( 1
كثرة الدعاة وااللتجاء إلى اهلل.( 2
الثقة باهلل واالستعانة به وحسن الظن به.( 3
االستخارة قبل اإلقدام على أي عمل( 4
استشارة  المتخصص وأهل الخبرة والتجربة.( 5
البحث وبذل السبب.( 6
استشعار حس المسؤولية، واالنطالقة الذاتية.( 7
مواجهة المشكلة والبحث عن الحل والحل البديل.( 8
القراءة ( 9

استمرار زيارة الكبار وأصحاب الحكمة وطلب نصحهم.( 10

ثالثًا:  السجين التائه  :
وهو السجين الذي يدور حول نفس فهو في مشكلة ويعرف عناصر المشكلة 

وحلها ولكن ال يعرف كيفية حلها لقلة خبرته في الحياة.
وأبرز مالمح نوعية هؤالء السجناء اآلتي:

المظاهر:
الضعف المستمر والهروب من الواقع.( 1
االنعزال واالنطوائية عن الناس.( 2
عدم المشاركة في النشاطات ولو شارك فعلى استحياء.( 3
الكسل وتأخير األعمال حتى آخر لحظة.( 4
كثرة المشكالت المحيطة به دون الوصول لنتائج إيجابية.( 5
عدم حضور مجالس كبار العائلة في مناسباتهم.( 6
كثرة الكذب .( 7
كره الحياة .( 8
تضخيم إنجازات اآلخرين.( 9
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األسباب :
عدم وجود القدوة في البيت التي تسدده وتدله على الطريق.( 1
كثرة المثبطين حوله.( 2
التوجيه السلبي في المدرسة.( 3
عدم وجود تربية منزلية ناضجة.( 4
المبالغة في النقد غير الموضوعي. يعني نقد الذوات أكثر من األعمال.( 5
عدم إكمال الدراسة.( 6
الضحالة وسطحية التفكير.( 7
ال يوجد في حياته هدف أو تخصص يسعى إليه.( 8
 كره التغيير في حياته. ( 9

العالج :
الرجوع هلل وأداء العبادات في أوقاتها.( 1
الرجوع للدراسة وصفوف التعليم مرة أخرى إن أمكن.( 2
التعود على النقد اإليجابي، نقد األعمال ال األشخاص.( 3
تربية النفس على ترك الفضول.( 4
تربية النفس على تحمل المسؤولية والجرأة واإلقدام  دون تردد.( 5
استكمال النقص الذي لديه.( 6
حصولها ( 7 يتوقع  التي  ــداث  األح مع  للتعامل  مناسبة  طريقة  إيجاد 

مستقباًل.
بكل ( 8 المحيط  لفهم  ومنطقية  عقلية  طريقة  أو  فكرية  منهجية  وجود 

جوانبه.
تحقيق اإلنجازات تدريجيًا. ( 9

10( مجالسة واستشارة أهل الحكمة والخبرة.
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رابعًا:  السجين العاقل :
ويعرف  المشكلة  عناصر  ويعرف  في مشكلة  الذي  الواعي  السجين  وهو     

حلها ويعرف الطريق لحلها.
وأبرز مالمح نوعية هؤالء السجناء اآلتي:

المظاهر:
الشعور باألمان في حياته.( 1
تحمل المسؤولية وإقراره بأخطائه. ( 2
طرح أفكاره بوضوح وثقة.( 3
تواصله مع المجتمع ومن حوله وتكوين عالقات مستمرة.( 4
حب التغيير وخوض التجارب باستمرار.( 5
قوة المالحظة وحسن التصرف.( 6
التفكير قبل العمل.( 7
الوقت، ( 8 مع  للتغيير  القابلة  السلبية  المالحظات  بعض  لديه  تجد  قد 

كالقلق والخوف والفتور وغيرها.

األسباب :
التربية األسرية المناسبة.( 1
المشاركة في المناسبات العامة باستمرار.( 2
كثرة القراءة والثقافة العالية.( 3
التعامل ( 4 وكيفية  شخصياتهم  ومعرفة  الناس  مع  العريضة  العالقات 

معهم.  
عدم تأجيل المشكلة أكثر من ثالث أيام وحلها بأي طريقة.( 5
حضور مجالس القدوات في العائلة.( 6
الرغبة المستمرة في الدراسة أو العمل.( 7
وجود قدوة في حياته قد تأثر بها. ( 8
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العالج :
أخذ العبرة والدروس من مشكلته.( 1
البدء بصفحة جديدة في حياته.( 2
الثقة باهلل )وخير الخطائين التوابون(.( 3
معالجة مشكلته التي هو فيها وحسن التخطيط لالنتهاء مما وقع فيه. ( 4
الرجوع للمبادئ والقيم التي تربى عليها.( 5
عدم السماح لليأس بالدخول على قلبه أو تثبيطه.( 6
العودة لإليجابيات التي في داخله.( 7
االلتزام مع صحبة طيبة.( 8
الزواج إن كان غير متزوج. ( 9

هذا هو وضع  السجناء في التعامل مع مشكالتهم في الحياة فقد تتشابه 
المظاهر واألسباب  عند بعضهم البعض وقد يشتركون في كثير من نقاط 

العالج. 
أما هذه التصنيفات وعناصرها فهي استقراء ويمكن للمتخصص أو مقيم 
البرنامج أو السجين نفسه أن يراعي هذه الجوانب وممكن أن ينتقل بعض 
السجناء من الشعور بالمشكلة للمرحلة التي تليها أو ينتقل لمرحلة العالج 
األخيرة، والعالقة بين كل تصنيف واآلخر هي عالقة ترابط وتدرج وتشابه.

وتذكر دائمًا، 
)عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عش باإليمان، عش باألمل، عش 

بالحب، عش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة.أ.هـ الفقي، قوة التحكم في الذات، ص:43(.
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اتخذ القرار الشجاع من اآلن..
وانطلق في الحياة بإقدام وزاحم الناجحين ونافسهم 

على أعلى الدرجات في الدنيا واآلخرة.
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المحنة  هذه  من  تجعل  أن  تستطيع  التي  والطرق  للوسائل  تلخيص  هذا 
منحة وتضبط تصرفاتك وتؤهل نفسك بنفسك وتخرج من تجربة السجن 
ينتظرك  نور مشرق  إلى  القاسية  التجربة  إيجابية، وتخرج من هذه  بنتائج 
وحياة عامرة تستقبلك وتستنتج دروس عظيمة تستخلص منها االيجابيات 

وتمسح سلبياتها وتنساها ما حييت،،
قبل استكمال قراءه هذا الكتاب أريد منك أن تتحمل كامل مسؤوليتك عما 
إليه من حال بكل صدق وصراحة، وترضى بقدر اهلل عليك وتُصر  وصلت 
من اآلن أن تراجع ما حصل مع نفسك وتعزم من هذه اللحظة على التغيير 
لذاتك فلن تتغير ما لم تبدأ من داخلك لن يتغير والدك الغاضب وال أمك 
الحزينة وال المجتمع الذي ينظر لك بنظرة التشكيك والريبة إال  أن تبدأ من 

نفسك قال تعالى:
                           } إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم { 

                                                                                         سورة الرعد اآلية: 11 
اقرأ الكتاب جيدُا فأنت الرابح

تتوالى  التي  والهواجس  للوساوس  حدًا  تضع  أن  اإلرادة  مُكنة  في  إن   (
سريعة  عندما يرقد اإلنسان وتقض عليه مضجعه وتذهب راحته، ولذا وكي 
وأن  كبيرًا،  انتباهًا  يبذل  أن  المرء  على  يجب  المهمة،  بهذه  اإلرادة  تقوم 
يراقب نفسه بجد وصرامة واتزان ليتمكن من إخضاع فعاليات الذات لإلرادة 
الواعية .(                                               )السيكلوجية المبسطة، قوة اإلرادة، ص:32(

واقرأ هذا الكتاب كأنه موجه لك أنت دون غيرك وتأمل كل كلمة من كلماته 
ونصيحة من إرشاداته واعمل بها، فالبد أن تكون شخصيتك متكاملة روحيًا 
وجسميًا ونفسيًا وعقليًا وخلقيًا ومهنيًا لتنطلق في سماء الحياة وال تنظر لما 

تحت قدمك.
والديك  وأولهم  الناس  كل  ستجد  وغيرتها  نفسك  مع  صدقت  لو  وأعدك 

وأقاربك وأهلك ومجتمعك يُكن لك التقدير واالحترام واإلكبار...
هيا أيها الرجل الشجاع ويا أيتها المرأة الشجاعة... هيا خذ ورقة وقلم واكتب 
العبر  من  واستنتج  باب  كل  وراجع  خط  تحتها  ضع  أو  تعجبك  فائدة  كل 

والفوائد وتنقل بين األبواب والنصائح وأنت فخور بنفسك...
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     )تخلى عن سلبيات شخصيتك القديمة...
     وكن ذا شخصية إيجابية بناءة.....(





                      أواًل: ال تلم المجتمع
                      ثانيًا: اكره جريمتك

                      ثالثًا: احذر من أعداء
                      النفس

                      رابعًا: أنا
                      خامسَا: قدر نفسك

الباب األول 
لماذا أنت هنا ؟! 
هذا ليس مكانك
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لماذا أنت هنا ..هذا ليس مكانك؟
أواًل: ال تلم المجتمع

أبو أنس عمره فوق الخمسين رجل يغطيه الشيب ويعمل في مجال تجارة 
األواني المنزلية بالجملة اتصل عليه صديق وطلب منه أن يستقبل بضاعة 
من خارج المملكة ويوصلها إلى صديق آخر بحكم معرفة أبو أنس بالبلد 
وتجارته فوافق أبو أنس ورحب بالصديق ووفاء معه لم يسأله عن ماهية 
البضاعة وال نوعها فقط عرف أنها آواني منزلية ..استقبلها أبو أنس ولم 
أنس  ابنه  مع  سيارته  في  وحملها  فالن  من  أنها  تأكد  فقط  يفتشها... 
في  ووجدوا  السيارة  وفتشوا  الشرطة  سيارة  استوقفته  الطريق  أثناء  وفي 
أغراض صديقه مخدرات وجدوها داخل األواني المنزلية.... كمية كبيرة من 
المخدرات ..صُدم أبو أنس من الموقف ومن تقييد رجال الشرطة له وُأخذ 

للشرطة وأصيب بشلل ثم بعد زمن حكم عليه وعلى ابنه بالسجن!!
ألم يكن األولى بأبي أنس أن يتعامل مع الناس مهما كانوا بحذر ويقين ال 
بطيبة مصطنعة لكنه تحمل هذه المسؤولية وتعلم من هذا الدرس جيدًا.

ال تلم الحياة وال والديك وال المجتمع وال المدرسة وال قسوة المواقف وال 
تسب أحدًا، أو تنقد أحدًا أو تذل نفسك أو تتحسر على ما مضى بل تحمل 
مسؤولية نفسك وتصرفك فأنت مسؤول عن قرارك وتصرفك الذي قمت به 
بل أنت مسؤول عن كل تصرف منذ بلغت السن القانوني والشرعي حتى 

اآلن..
   نعم ال تلم أحدًا  وال تلم المجتمع وال تغتاب أو تحقد أو تكره أحدًا فهذا 
تنفك  ال  وعصبية  ..وغضب  ينقطع  ال  وهمّ  مستمر  تعب  في  قلبك  يجعل 
منك... أرح قلبك من الناس وهمومهم ومشكالتهم، وال تجعلهم يعاقبونك 

في صحتك ودينك وأخالقك.....

فكن ابن اليوم  وأنسى كل ما بدر منك انسي السلبيات والمزعجات والهموم 
والماضي األليم إنساها كاملًة وادفنها تحت قدمك وال تتذكر من حياتك 
الماضية إال االيجابيات والدروس والمواقف الطيبة وابني عليها شخصيتك 
األصل   اإلنسان طيب  تجعل  وال  الحاضر،  من  وابدأ  الماضي  أنسى  ...نعم 

داخلك يصبح مثلك. قال تعالى:
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}فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمني{  سورة المائدة اآلية: 30 ،
 انظر من الذي قتل إنه هو نفسه، وانظر لماذا خرج إبليس من الجنة وكان 

يعامل معاملة كريمة نعم نفس الشيطان هي التي أخرجته من الجنة.
إذن فنفسك هي البداية لكل خير أو هي المسؤولة عن تصرفاتك ال الناس 

وال الشيطان وال غيره قال تعالى:
}بل اإلنسان على نفسه بصريا)14( و لو ألقى معاذ يره{سورة القيامة اآلية: 14 - 15

وقال تعالى:
} إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم { سورة الرعد اآلية: 11 .

فبدايتك ومنطلقك هو من داخل نفسك ومن أعماقك يبدأ التغيير، 
يبدأ من نفسك الداخلية وإعادة النظر في ترتيب حياتك.
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حياتي..إنني  في  شيء  كل  عن  مسئول  )إنني 
الماضي...إنني  في  عليه  كنت  عما  مسئول 

مسئول عما سأصبح عليه في المستقبل...(
                                                       ديفيد،كتاب تأمالت
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ثانيًا: اكره جريمتك
      كان الشاب أبو فهد يضغط على أرقام الهاتف فإذا كلمه رجل أغلق 
السماعة، وإذا كانت امرأة كلمها فإن فتحت باب الحوار دخل معها في الكالم 
وإن أغلقته بحث عن رقم آخر ومرة تواصل مع فتاة في عمره وكانت تسكن 
الرياض وهو خارج الرياض وتواعد معها لمقابلتها في منتزه وكان مرتبك 
على  تدل  فكانت حركاته وتصرفات  له،  ميدانية  تجربة  أول  وخائف..فهي 
أنه يخفي شيء وشك به رجال األمن ووقع في  أيديهم وسرعان ما اعترف 
بذنبه،وأحيل للسجن وفي نفس اليوم دخلت أمه في غيبوبة لمرض سابق 
وكان مهموم أشد الهم خسر المال ليسافر للفتاة وفضح أمره ودخلت أمه 
العناية المركزة بل ماتت فيما بعد وهو في السجن، وانقطع عن الدراسة 
بسبب جرمه مع الفتاة، وقد قابلته في السجن وهو كتلة من الهموم وعينه 

تدمع باستمرار  ...نعم كره جريمته.

تقدم خطوة لألمام وتعلم من دروس الحياة 
ال تكن مثل أبو فهد يبكي ويتحسر دون أن يقدم خطوة لألمام.... )ذكر 
نفسك دومًا بالثمن الفادح الذي يتقاضاه القلق من صحتك، واعلم أن رجال 
أ.هـ  مبكرًا.  موتًا  يموتون  القلق  يكافحون  يعرفون كيف  ال  الذين  األعمال 

)ديل كاريجني، دع القلق وابدأ الحياة،ص:58(

خذ ورقة وقلم واجلس في مصلى اإلصالحية أو العزبة أو أي مكان ترتاح 
لحظات  احبسه  ثم  انفك  من  عميق  نفس  وخذ  أعصابك  كل  وارخي  فيه 
أكثر من  التنفس  ...كرر هذا  أخرجه بكل هدوء من فمك  ثم   في صدرك 

15)خمسة عشر مرة( في اليوم.

سرقة،  أو  مخدرات  قضيتك..سواء  التالي:  الصفحة  أعلى  في  اكتب  اآلن 
أحدثتها  التي  والمشكالت  المصائب  كل  اكتب  تحتها  ثم  تاريخها  واكتب 
لك هذه القضية على نفسك وصحتك وعملك وأحوالك المادية ومجتمعك 

ووطنك...
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ُأكتب وُأكتب وُأكتب وتذكر اآلالم واألحاسيس التي سببتها لك،ُأكتب ما ال 
يقل عن 20)عشرين( الم، ال تجعل في نفسك موقف أو حادثة سببتها لك 
إال وتذكرها في هذه الورقة وكن صادقًا مع نفسك..اآلن أعد قراءة ما كتبته 
وراجعها بكل أحاسيسك كل هذه اآلالم وكأنك تعيشها اآلن وهمها يعلو 

وجهك ...

ثم خذ نفس عميق كالسابق وفكر بما كتبته وأثناء تنفسك وإخراج الهواء 
من فمك أبغض هذه القضية من كل قلبك وأكرهها من كل وجدانك ثم 
خذ نفس عميق ...اآلن فكر بإيجابية أنك ستكون األفضل من هذه اللحظة 

وتنفس بعمق وأخرج الهواء من صدرك.

)عود نفسك على التفكير اإليجابي، كي تتخلص من القلق والتوتر واالنفعال، 
فبعض الناس ال يريد أن يكون تفكيره إيجابيًا ويهدأ، وإنما يكون تفكيره 
بالعديد من  حزينة...ويصاب  مكتئبة  نظرة سوداوية  للحياة  سلبيًا...ينظر 
األمراض واآلفات النفسية والبدنية.أ.هـ)صالح الخالدي، الخطة البراقة لذي 

النفس التواقة، ص:162(

مزق الورقة واجعلها تحت قدمك ....وقل لن أعود لهذه القاذورات مرة أخرى 
، فعقلك الالواعي سيذكر تجربتك اإليجابية األخيرة وخاصة لو كررتها مرات 

ومرات.كرر هذه الجلسة بنفس الطريقة. 
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مثال: 

القضية : مخدرات                        تاريخها:  11/ 11/ 1417هـ
اآلالم التي سببتها لي:

عقوق والديّ - 1
كرههما لي- 2
ترك الصالة - 3
حرمان الطاعة- 4
السهر الطويل- 5
األمراض - 6
الهم الشديد والقلق - 7
السرقة- 8
التردد واللؤم- 9

سجن - 10
جلد             ........الخ- 11

الذات  ومراجعة  وآالمها  المشكلة  تذكر  هو  التمرين  هذا  من  والهدف 
وإسقاطها من عقلك ومن التفكير فيها ثم العودة لحياتك الطبيعية التي 

تستحقها.

الجرائم تدعوك للنار فاحذر منها، 
وال تمد لها يدك



36

)إنني أعيش كل لحظة من لحظات حياتي. إنني 
ابدأ حياة جديدة مع إطاللة كل يوم جديد(

                                                                                                                         ديفيد،كتاب تأمالت 



37

ثالثًا: احذر من أعداء النفس
ثقتك  ينم عن  أنه  كما  إنسان  النفس هو مطلب كل  مع  الداخلي  السالم 
بنفسك فالمطمئن واثق من خطواته متأكد من سيره فهو يعيش بأمن مع 
نفسه وهذا األمن له ذبذبات إيجابية تؤثر عليه ويتعدى تأثيرها إلى من 

حوله فيحبه القريب والبعيد.
تعامله  ويتعقد  لصاحبها  النفس  تتنكر  عندما  الكبرى  المصيبة  ولكن   
معها ويفقد السجين قوته وتنهار شخصيته. وخاصة إذا تمكن األعداء من 
داخله وأشدهم ضرر هم : التشاؤم والتردد و الحقد واإلحباط وضعف الثقة 

بالنفس.
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ضعف الثقة بالنفس
التشاؤم 
الحقد 
التردد 
اإلحباط
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العدو األول: التشاؤم
عندما تتقدم تقتل الضعف والتشاؤم

واالضطراب  النفسية،  والهزيمة  والقلق  االكتئاب  أمراض  أن  تعلم  هل 
فإن  وحدك  والجلوس  وإياك  والتشاؤم؟   للحياة  السوداوية  النظرة  سببها 
ذلك يزيدك سوًء وخاصة عندما تسيطر عليك أفكارك. )من المحتمل أنك 
بمرور الوقت كما تعتقد في نفسك. إذا كنت مفعمًا بأفكار سلبية هدامة، 
فسوف تكون إنسانًا حزينًا وغير سعيد، إذا تخلصت من هذه األفكار، وركزت 
على أمور إيجابية فسوف تكون إنسانًا سعيدًا ومنتجًا( سامويل، قوة االعتزاز 

بالنفس ، ص: 71

    إن ما يفكر به اإلنسان ال يتحكم به إال نفسه، فهو يدخل األفكار التي 
يريدها أو يخرجها. )وأما الخطرات: فشأنها أصعب: فإنها مبدأ الخير والشر، 
زمام  ملك  خطراته  راعى  فمن  والعزائم،  والهمم  اإلرادات  تتولد  ومنها 
نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له غلب. ومن استهان 
القلب  على  تتردد  الخطرات  تزال  وال  الهلكات.  إلى  قهرًا  قادته  بالخطرات 
حتى تصير منىً أ.هـ-جمع أمنية وهي ما تتمناه النفس- )ابن قيم الجوزية، 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص: 162(.

     وكل المصائب التي تحصل له في حياته هي دروس إلهية من اهلل مقدرة 
عليه وهو في بطن أمه، فاألقدار واآلجال مكتوبة، وتكمن مشكلة السجين 
عندما ينظر لحياته وكل من حوله بنظرة سلبية وتشاؤم قاتل فيرى الحياة 
بنظرة سوداء فيشعر أنه شؤم وأن زوجته شؤم وأن أوالده شؤم وأن دراسته 
شؤم وأن بيته شؤم وأن سيارته شؤم فيشك في نفسه ومن حوله، ويجلد 
باالنتحار.  يفكر  وقد  تطاق،  ال  حياته  فتصبح  قاسي،  بكالم  باستمرار  ذاته 
وهذا ألنه فتح عقله وكل حياته على التشاؤم... ونظر لها بنظرة مظلمة....
الناس ويلومهم ألنه أسرع طريق  يرمي مشكلته على  أن  ما أسهل  طبعًا 

للهرب من واقعه ونسي أنه هو المتسبب األول بالمشكلة.
    فالنظرة التشاؤمية للنفس واألشخاص واآلخرين حرمها اإلسالم وحرم أن 
يبني المسلم عليها مصيره أو قراراته، والمشكلة ليست بمن حوله فقط بل 
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المشكلة في طريقة تفكيره، ويمكن للسجين تعديل نظرته لنظرة ايجابية 
بمجرد تغيير مجرى تفكيره السلبي إليجابي.   

     الرسول صلى اهلل عليه وسلم علمنا العمل بدل التشاؤم والتفاؤل بالخير، 
فقال صلى اهلل عليه وسلم : )أعقلها وتوكل( والنظرة اإليجابية للحياة مع 
بذل العمل فالصوت الداخلي في اإلنسان هو كالوعاء يمأله بما شاء، فلو 
واقع  مقاومة  وعدم  الضعف  عمله  نتائج  فإن  واليأس  بالتشاؤم  مليئًا  كان 
الرزق بيد اهلل وكل شيء قد قدره اهلل وأنه لن  أن  الحياة وإن كان يوقن 
يضعف أمام نفسه ووساوسها وأمام حيرته وسيقاوم وسينجيه اهلل بإذنه. 

     )وسنته تعالى في  رزق عباده أنه تعالى جعل هذا الرزق يصلهم بأسباب 
يباشرونها باختيارهم وجعلها اهلل تعالى موصلة إلى اكتساب الرزق، ويسر 
أ.هـ  الــرزق.  كسب  إلى  بالسعي  أمرهم  بل  ودعاهم  األسباب  هذه  لهم 

عبدالكريم زيدان، السنن اإللهية، ص:266(
   وتكمن خطورة التشاؤم أن المتشائم ضعيف التوكل على اهلل فهو متعلق 

بالسبب والنتيجة وليس باهلل العظيم.
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قال تعالى:}و إن ميسسك اهلل بضر فال كاشف له إال 
هو و إن يردك خبري فال راد لفضله يصيب برمحته من يشاء 

من عباده و هو الغفور الرحيم{ سورة يونس اآلية: 107 
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العدو الثاني: التردد
عيب الناجح التردد وهزيمته بالجرأة واإلقدام والحزم

       عبداهلل  شاب متورط بالمخدرات ومحكوم عليه خمس سنوات فجلست 
معه وكنت أتعرف على حياته وأسال عن مراحل عمره منذ وهو طفل عرفت 
شخصيته ومواطن ضعفه وقوته ودللته على كيفية التخلص من الماضي 
والبدء من جديد وطلبت منه أن يكون مقتنع وصادق معي لينجح في فترة 
وال  الظلمات  دروب  يريد  وال  الصحيحة  الحياة  يريد  أنه  أقسم  ثم  تأهيله، 
الصحبة السيئة وهو نادم على الماضي، فوضعت له برنامج فردي أزوره كل 
أسبوع واجلس معه ألعرف مدى تغيره لألفضل وأتابع مستواه، ولكن كان 
للوراء  مرحلة  فيرجع  المغريات  أمام  فيضعف  التردد  وهو  نفسي  عيب  فيه 
ويتأخر تأهيله أكثر، استطعت أن أنقله من مرحلة الالوعي بمشكلته لمرحلة 
السابقة، وتأثير  الماضي وعدم نسيان حياته  إلى  الوعي بها ولكن حنينه 

أصحاب السوء الذين حوله، جعله يتردد في تقديم خطوة وتأخير أخرى.

      إن عيب الناجح في الحياة هو التردد. كل يوم يمر علينا نتخذ فيه قرارات 
فنقرر ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نفعل وأين نذهب ومع من نتكلم ؟؟ كل 
يوم نتخذ قرارات من هذا النوع وتختلف القرارات بدرجات متفاوتة حسب 
وهناك  والوظيفة  كالزواج  قرارات مصيرية  فهناك  والزمان  والمكان  الحال 
قرارات أقل أو أكثر، ومن القرارات التي تدور في عقل السجين قرار حياته 

في السجن وبعد خروجه. 
للسجن  السجين  يرجع  وقد  كثيرة  فرص  نفسه  على  يفوت  فالمتردد      
مرة أخرى بعد خروجه منه، فيتردد هل يعود للمخدرات؟ هل يعود للسرقة؟ 

فيسرق أو ال. فيقع في السجن.
   والتردد قد يجعله يتخذ خطوة بعيدة عن الصواب ويحكم عليه في قضية 
أخرى بعد انتهاء محكوميته السابقة وهو في السجن، فلو تردد في استخدام 
المخدرات بأي طريق أو محاولة الهروب وتضرر بسببه آخرون أو كشف أمره 

وقع في المحظور وندم أشد الندم.
     أما لو قرر عدم النظرة للوراء وعدم استخدام أي محرم دون تردد لشعر 
تردد  دون  اهلل  وبين  بينه  العالقة  ترك  عدم  قرر  ولو  كبيرة  داخلية  بقوة 

                                 كن صاحب عقل منفتح وقلب صادق.. 
                                   فأنت  من يختار أن يقول نعم أو ال  
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يكون  أن  تردد  دون  قرر  ولو  الربانية،  العالقة  لهذه  االنتماء  بقوة  لشعر 
براثن  في  يقع  فلم  للسجن  قادته  التي  الحياة  دروس  من  ويتعلم  شجاعًا 

الحرام لوجد العون والرأي السديد في قراراته.

    ومشكلة مرض التردد أنه ال يتوقف في النفس ما لم يوقفه اإلنسان بحزم 
يذهب  هل  يتردد  حتى  تدريجيًا  وكبر  معه  استمر  يتردد  اإلنسان  بدأ  فلو 
اآلن لدورة المياة أم يؤخرها، ويستمر حتى تصبح حياته كلها تردد. فعاًل 
التردد عيب ونقص في العقول فال تتردد حتى لو أخطأت. وإيجابية التردد 
وتؤجل  منه  قربك  لحظة  الحرام  على  اإلقدام  في  تتردد  أن  هي  الوحيدة 
كاملة  حسنة  لك  كتبت  تعمله  لم  فلو  استطعت،  ما  الحرام  على  إقدامك 
كما جاء في الحديث: )..وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة 
كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها اهلل سيئة واحدة( متفق عليه، وقد يوافق 

قلبك لحظات إيمانية تجعلك تكره الحرام من كل قلبك.
   )ولعل التردد ناشىء عن ضعف التوكل على اهلل-تبارك وتعالى-والغفلة 
عن صالة االستخارة، وعدم استشارة الموثوق بعقلهم ودينهم واهلل أعلم.

)محمد موسى الشريف، عجز الثقات ص:118(.

قال تعالى:
              }فإذا عزمت فتوكل على اهلل إن اهلل حيب املتوكلني{ 

                                                                                   سورة آل عمران اآلية: 159

                                 كن صاحب عقل منفتح وقلب صادق.. 
                                   فأنت  من يختار أن يقول نعم أو ال  
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العدو الثالث:  الحقد 
حقدك يقتلك ببطء ..تعلم أن تسامح لترتاح

     حكم على أبو محمد ثالث سنوات بقضية مالية حقوقية، فكان أبو محمد 
يفكر كل ليلة بصاحب المال الذي اشتكاه، يفكر به كيف فرق بينه وبين 
زوجته، وبينه وبين أبنائه وحرمه من وظيفته وكان قلبه يزداد غيظًا عليه 

ويضغط أسنانه على شفته السفلى كلما فكر بهذا الرجل.
     ثالث سنوات وهو يفكر فيه، وصاحب المال يعيش حياته بأمن مع زوجته 

وأوالده وحياته وال يفكر لحظة واحدة بابي محمد..حالين متناقضين....

     الحقد عدو داخلي قاتل للنفس، لماذا كان أبو محمد يفكر باستمرار بهذا 
الرجل ويحقد عليه طوال هذه المدة؟ ولماذا يسمح لعقله بدون قيود أن 
يدخل هذا الشخص معه للسجن ويفكر فيه؟ لماذا يقتل نفسه بنفسه بهذا 

الحقد الذي ضرره على نفسه أكثر من ضرره على اآلخر.
    الحقد وكره من ظلمك لن يضر غيرك أيها السجين..نعم  يضرك أنت 
صدرك  من  الزفرات  وتُخرج  بشراهة  تدخن  ويجعلك  فكرك  ويهلك  فقط 

بشدة وتلعن ولو صرخت بأعلى صوتك فلن تقدم ولن تؤخر شيء.
   إذن أحسن طريق وأسلم أسلوب هو أن تسامحه من كل قلبك صدقني لو 
سامحته من لسانك وقلبك هلل ستجد راحة كبيرة واطمئنان كبير فال تشغل 
عقلك أو فكرك أو قلبك بمن ظلمك فالكره والحقد ال يزول إال بيدك أنت 

وأنت فقط.

          
قال تعالى:

  }  وإن تبدو خريا أو ختفوه أو تعفوا عن سوء فإن اهلل كان عفوا قديرا {  
                                                                                    سورة النساء - اآلية: 149

                               إذا ضحكت ضحك العالم معك 
                               وإذا بكيت بكيت وحدك 
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العدو الرابع: اإلحباط 
التثبيط  ومع  التشجيع  مع  تتفاعل  أنها  البشرية  النفس  طبيعة  من       
واإلحباط،والمشكلة تكمن لو سيطر هذا الشعور على العقل والقلب. والتأثر 
السلبي يأتي من الناس ويأتي من دخل اإلنسان وقد يجتمع األمران فيكون 
بالكلمة  فيتأثر  جدًا  رقيقة  المساجين  بعض  وقلوب  وشديد،  قوي  التأثر 
طبيعية  حياة  يعيش  أن  يريد  الذي  والتعامل..فالسجين  والحركة  والنظرة 
المغرضين. والمصيبة  أو نقد  النفوس  يلتفت لتحطيم ضعاف  الذي ال  هو 
أن التثبيط لو نبع من داخل النفس كان ضرره أقوى وأشد بأسًا من التأثير 
الخارجي ألنه سيفكر وهو في جناحه أو )عزبته( بتحطيم نفسه بنفسه فينتقل 
من هم آلخر ومن ضيق ألشد منه ومن حالة سيئة ألسوأ منها بسبب حديثه 
الحديث معها بسلبية فتضعف همته  النفس هو  فعدو  السلبي مع نفسه. 
ويخور عزمه ويمرض جسده. وعالج اإلحباط هو التشجيع والدعم المعنوي 

بالكلمة الطيبة واالبتسامة ونشر ثقافة الحب والتقدير واالحترام . 
قال تعالى:

}أمل تر كيف ضرب اهلل مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها يف السماء{
                                                                      سورة إبراهيم - اآلية: 24، 

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )والكلمة الطيبة صدقة(     متفق عليه 
التي  العلمية  الدراسات  )أثبتت  وقت ضعفك،  بشراهة  التدخين  عن  ابتعد 
أجراها معهد الطب النفسي بنيويورك وجود عالقة بين التدخين واإلحباط، 
حيث ثبت أن المدخن يعاني من اإلحباط بصورة أكبر من غير المدخنين، 
ثبت  كامل،  )محمد  التدخين.  عن  لإلقالع  محاوالته  في  يفشل  يجعله  مما 

علميًا، ص: 276(
    جرب أن تقوم بعمل صغير وأنت في الجناح وأثني على نفسك كلما تنجر 
المسؤول عن  المسجد بشكل يومي وكن أنت  شيء..  مثال: قم بتنظيف 
ذلك وكلما تنتهي قل يارب األجر...يارب لك الحمد على أن مكنتني من هذا 
الخير ..ستشعر بالراحة... وقبل نومك تذكر إنجازاتك خالل اليوم واطرد كل 

فكرة سلبية وثم نام وأفكارك إيجابية.   
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أثبتت الدراسات العلمية الحديثة وجود عالقة 
وطيدة بين اإلحباط و التدخين فاحذره 





فإنك  ما،  داخل شخص  الخير  تستخرج  )عندما 
وصديقًا  مخلصًا،  وعاماًل  قويًا،  حليفًا  تكتشف 

وفيًا(         ديفيد،كتاب تأمالت
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العدو الخامس: ضعف الثقة بالنفس
رضاك عن نفسك يجعلك تثق بقدراتك 

     سعود شاب في 25 )خمسة وعشرون( سنة كان يفكر بااللتحاق بالعسكرية 
وفي يوم ما خرج في الصباح الباكر ولم يصلي الفجر فصدم سيارة وهرب 
وقبض عليه وحكم عليه 8)ثمان( أشهر، ضرب من صدمه وهرب وأنكر ما 

حصل له أمام القاضي. 
قابلته وجلست معه وكانت الثقة بنفسه تنطق من خالل حركاته وتصرفاته 
ووقفته ومشيته وكالمه..فقلت الزم أعرف سر هذا الرجل وبعد جلسة فردية 
معه عرفت مصدر ثقته وهو أنه جعل هذه القضية وراء ظهره وتعلم من 
الدرس وقال واهلل لو حصل لي هذا مستقباًل لن أهرب بل سأقف وأتصالح 
وأربي  بالتجنيد  أني ملتحق  أشعر  الحكم  فترة  لي خالل  وقال  مع خصمي، 

نفسي على الصبر، وإذا خرجت سأتزوج وأجد الوظيفة المناسبة.
            

كانت ثقة سعود تنبع بسبب:
أواًل: تعلمه من الدرس السابق ولن يهرب مرة أخرى مستقباًل.

ثانيًا: شعر أنه في هذه المرحلة هو في حال تجنيد، برمج عقله على الهدف 
الذي يريد الوصول إليه .

ثالثًا: تفكيره بإيجابية للمستقبل يريد الوظيفة والزواج.
  إن عدم تقبل النفس أو كرهها أو الحقد عليها أو لومها أو نزع الثقة منها 
أو تحقيرها وإهانتها أو تحمل أخطاء اآلخرين تؤدي بك لنفق مظلم ال حدود 

له وتجعلك في دوامة مستمرة من الضياع والبعد عن الحياة.
بالثقة  الشعور  إلى  يفتقرون  الذين  السجناء  من  كثيرًا  هناك  أن  ويالحظ 
شعور  لديه  يولد  بنفسه  ثقته  بفقدان  وشعوره  عنها،  والرضا  بالنفس 
واالنطواء  القرارات  وضعف  التردد  صفة  عليه  وتظهر  والنقص  بالضعف 
وضعف مواجهة الناس والشك بنفسه وشعوره أن الجميع أفضل منه ذكاًء 
فعدم  واإلحباط  اإلخفاقات  من  يخاف  وتجده  الجوانب،   جميع  من  وتفوقًا 
ثقته بنفسه يورث فيه الزعزعة أمام مشكالت وتحديات الحياة، وقد تصدر 
من فاقد الثقة بنفسه التصرفات الالمسئولة والقسوة لهم ليلفت االنتباه 
وقد يعوض نقص ثقته بنفسه بمبالغته بقصة شعره أو لباسه أو طريقة 
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العدو  هذا  من  يتخلص  أن  السجين  يستطيع  ولن  جسده،  وحركة  كالمه 
اللدود إال أن تكون لديه قيم في الحياة ويبدأ بإنجاز األعمال الصغيرة وعند 
نومه يتذكر إنجازاته خالل اليوم ولو كانت ابتسامة وهذا مما يغرس الثقة 

ويعززها في نفسه، ويشبع حاجاته الداخلية. 
     ال تهرب من الحقيقة، ليكن لديك معرفة بصفاتك االيجابية وال تفقد 
روح المرح وال تستلم للهزيمة أبدًا والتكن حساسًا ألي موقف وواجه الحياة 

بإيمان وثقة بنفسك.
     إن األرزاق واآلجال مكتوبة ومقدرة لن يتقدم ولن يتأخر مقدور، أنظر 
للخبز الذي تأكله ..قام الفالح بزراعة القمح في البستان وسقاه ورعاه من 
الدواب ثم بعد أن قرب حصاده جمعه وباعه للتجار ثم أخذه التاجر وانتقل 
به من بلد آلخر حتى أوصله لبائع الجملة ثم فرقه بائع الجملة على المحالت 
ثم طحن وخبز ثم أنت تأكله وأنت في مكانك ...رحلة طويلة حتى وصل 

إليك.
كيف  وال  رزقه  أين  يعرف  ال  الفجر  قبيل  يصحو  السماء  في  للطير  أنظر     
سيحصل عليه..يطير من شجرة لشجرة ومن غصن لغصن حتى يجد الطعام 
ويعود لصغاره في عشه ويزودهم بما وجد، يقوم من نومه ال هم وال غم وال 

حزن..عمل وسعي حتى يحصل على قوت يومه.
يطعمها!...األشجار من  الغابات من  في  الحيوانات  المخلوقات  لكل  انظر   
يسقيها!...النباتات من يرعاها!...األرض من ينزل عليها الماء! الكون من 

يحفظه ويرعاه! أليس اهلل. أليس كل شيء في علم اهلل وعنايته وحفظه.
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من  هذه اللحظة ال تتشاءم وال يصيبك اإلحباط وال التردد وال 
وأحسن  الثقة  تمام  نفسك  واثقًا من  بل كن  أحد  على  الحقد 
وحسن  والعقل  الثبات  من  ذاتــك  تشبع  فبهذا  تصرفاتك، 

التصرف.
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سر الثقة بالنفس هو معرفتك بقدراتك وتوقعاتك في الحياة ثم 
استخدامها فيما يحقق ما تريد من قيم سامية وأهداف عالية.
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رابعًا:   أنا
أنت تختار قراراتك بنفسك

     قابلت السجين مشعل وهو يعيش حياته في السجن بكل ثقة ويتصرف 
بتصرفات تنم عن العقل الكبير الذي يتمتع به وقوة التجربة التي عاشها 
في السجن، بقي في السجن 12)اثنا عشر( سنة لم يتأثر بأصحاب القضايا 
مثل قضايا المخدرات والسرقات والسلب قابل الكثير من السجناء باختالف 
أخالقهم ولم يستطع أحد أن يؤثر به أو يعلمه طرق سيئة في الحياة، بل 
كانت سيرته الذاتية، وسمعته خالل سجنه طيب وعرف بين األفراد والضباط 
نفسه  من  واثق  من  إال  تخرج  التصرفات  هذه  كانت  ما  الطيبة.  باألخالق 
ويعرف نفسه ويقدرها، فهو استطاع أن يفرض احترام اآلخرين له باحترامه 

لنفسه. فاإلنسان )مسير ومخير( مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ج8 ص:477 بتصرف. 
                             

منذ عرفتَ هذه الحياة وأنت ليس لك اختيار في اختيار والديك أو جنسيتك 
أو لغتك أو لونك أو أرضك ومكان ميالدك ليس لديك خيار أبدًا.

    ومخير فيما بعد سن البلوغ فكل تصرفاتك مسؤول عنها وأنت من صنع 
أفكارك ....بعض الناس لديه خرافات سلبية متعلقة في ذهنه عن نفسه، 
فهو ينظر لنفسه بنظارة سوداء فال يتذكر إال كل سلبية، ربما ألنه لم يجد 
التشجيع من أحد أو ربما استهزأ به بعض أصحابه أو ربما لم يعرف الطريق 
لتنمية ذاته أو تطويرها كل هذه التبريرات ال يُعذر لنظرته السوداء التي 

رسمها عن نفسه. 
خذ ورقة وقلم واكتب في أعلى الصفحة  بخط عريض )أنـــا( 

قالها  التي  الجميلة  الذاتية واألشياء  التي فيك وقدراتك  االيجابيات  واذكر 
الناس عنك أذكر كل األشياء ولو كانت صغيرة.

     كم عمرك؟ أذكر عن كل سنة ما ال يقل عن ثالث إيجابيات. ثم استخلص 
منها الصفات الطيبة التي دفعتك لإلقدام على هذا الفعل اإليجابي، 

)صف نفسك في عشرين عبارة تبدأ كل منها بكلمة أنا...(
                                                  )علم النفس االجتماعي، العنزي ص:164(
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ثم أعد النظر فيها واقرأها بتمعن كررها وقل أنا ثم اذكر الصفة االيجابية 
التي ذكرتها ..هذه خطوة إيجابية في معرفتك بنفسك...واستخلص جملة 
من العبارات ال تزيد عن 20 كلمة تصف بها نفسك وضع بها أفضل الصفات 

التي كتبتها وتذكرها في كل يوم يصبح عليك.

مثال :  
عمرك 20 سنة  أذكر ما ال يقل عن 60 إيجابية، ثم استخلص 20 عبارة...

أنا .......
أنا طيب القلب - 1
أنا خدوم للناس- 2
أنا أعطف على صاحب الحاجة واليتيم .- 3
أنا كريم.- 4
أنا بار بوالدي .- 5
أنا.......................... - 6

  ثم قل أنا طيب القلب، أنا خدوم للناس ، أنا أعطف على صاحب الحاجة 
واليتيم، أنا كريم، أنا بار بوالدي ......

أعماقك  في  تغرس  الطريقة  فهذه  الطريقة  بنفس  األسلوب   هذا  كرر    
والتي  اهلل  يرضاها  التي  شخصيتك  على  والتعرف  والفضائل  الخير  وذاتك 

تثبت بها وجودك في الحياة.
  كلما تقف أمام المرآة أو يصبح عليك يوم جديد قل العشرين عبارة التي 

كونتها عن نفسك ... 
)قال شكسبير: إذا كانت سعادة اإلنسان مرهونة بوجود شخص معين، أو 
بامتالك شيء مجدد، فما هي بسعادة أما إذا عرف اإلنسان كيف يقف وحده 
في موقف عصيب مؤديًا ما يجب عليه من عمل بكل ما في قلبه من حب 
السعادة  إلى  وجد  قد  إتقان..فهذا  من  استطاعته  في  ما  وبكل  وإخالص، 

سبياًل( أ.هـ)الجعيثن، تجاربهم مع السعادة،ص:550(
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أصبح جون روكفلر المليونير األول في أمريكا ولكنه في سن الخمسين كان 
ال يأكل وال يشرب إال الحليب والبسكويت ونصحه األطباء إن أراد الحياة أن 

يترك عمله ويعمل بهذه النصائح فيما بقي له من عمر وقالوا له: 
أواًل: تجنب القلق مهما تكن الظروف واألحوال.
ثانيًا: استرخ وتنزه ما أمكنك في الهواء الطلق.

بالجوع(.  تشعر  وأنــت  المائدة  عن  وانهض  غذائك،  من  قلل  ثالثًا: 
أ.هـ)الجعيثن، تجاربهم مع السعادة،ص:536(

     وهذا تخبط يقع فيه الناس، فالقلق وعدم التمتع بالحالل وضعف الصحة 
منكم  أصبح  وسلم:)من  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  قال  وقد  مهلكة  كلها 
الدنيا  له  ًفي جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت  آمنًا في سربه معافى 

بحذافيرها( رواه الترمذي وابن ماجة والبخاري في غير صحيحه.
وينبغي لك  بعد ذلك أن تعيد النظر في حياتك وتعيد بناء حبك لذاتك :

اهتم بنفسك كثيرا اهتم بحياتك استثمر االيجابيات التي مرت بك في ( 1
حياتك الماضية وكوّن حياتك الشخصية وعالمك الخاص واجعله مليئًا 
بالتجارب وقم بدور اجتماعي تخدم به وطنك واشغل وقتك تمامًا لكي 

ال تجعل مجااًل لجريمتك أن تسيطر عليك.
كن الصديق الحبيب لنفسك كون عالقة رضا ومحبة مع نفسك تخلى ( 2

االبتسام  صاحب  وكن  بها  واهتم  نفسك  على  وتعرف  أصحابك  عن 
الجميلة والكلمة الطيبة واإلنسان الصادق الواضح صاحب الروح المرحة 

والنصائح الممتعة. 
ال تقارن نفسك بغيرك وال تتمنى ما فضل اهلل به غيرك عنك بل اهتم ( 3

لو  نفسك  في  عظيمة  كنوز  فلديك  غيرك  يهمك  وال  أنت  بشخصيتك 
تأملتها. 

        
قال د.إبراهيم القعيد: احترام الذات والشعور باإليجابية نحوها أساس مهم 
والشعور  الذات  احترام  و  اإلنسان،  حياة  في  والنجاح  السعادة  ُأسس  من 
باإليجابية نحوها مشاعر وأحاسيس داخلية وهي مزيج من النظرة الجيدة 
للذات والشعور باألهمية والفائدة والثقة بالنفس والقدرة على الفعل(أ.هـ 

دليلك الشخصي للسعادة والنجاح ص:140. 
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الجميلة وعش حياتك كما  )ابحث عن صفاتك 
خلقك اهلل تكن أسعد الناس(
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خامسًا : قدر نفسك
أحب نفسك وقدرها فهي رأس مالك في الحياة 

      فهد لم يكن سجين وكان قلبه كبير لكل الناس فهو الراعي األول لوالديه 
ويقف  اآلخرين  يحترم  كان  وزوجته،  ووالديه  نفسه  باحترام  وبدأ  وإخوانه 
معهم وقفة الرجال ونظر لقدراته وملكاته التي أكرمه اهلل بها بعقل راجح 
ونفس أبية واضح في حياته وطريقه، ركز على بعض التجارب االيجابية في 
حياته، وقدر قيمته في الحياة برعاية األولوية في حياته، وهو كريم وطيب، 

..انتقل من النفس الطفلة للنفس الراشدة ثم النفس األبوية.
    ولن تستطيع االنتقال لمرحلة النضج حتى تفهم ذاتك ثم تحكم عقلك 
بوعي وإحاطة لألمور من حولك وتقدير نفسك واحترامها فتنتقل من الالوعي 
إلى الوعي التام بتصرفاتك فتقدر نفسك وقدراتك وتقدر المال الذي وهبه 

اهلل لك وتقدر الناس والذين تتعايش معهم. 
عن  النظر  بغض  )الــذوات   : يقول  الخليفي  إبراهيم  الدكتور  سمعت       
األبوة(أ.هـ  ذات  أو  راشدة  ذات  أو  ذات طفلة  تكون  إما  األعمار  أو  الجنس 

)قناة الشارقة(

أواًل وتنظر  للواعي بتصرفاتك عندما تبدأ بنفسك  أن تنتقل       ويمكنك 
والديك  عن  تسأل  لن  القيامة  يوم  فإن  فيها،  أنت  التي  وحالك  لنفسك 
أو  أوال عندما تدعو في سجودك  وأوالدك وجيرانك قبل نفسك بل نفسك 
صالتك تقول اللهم أغفر لي ولوالدي بدأت بنفسك... ويوم القيامة تقول 
نفسي نفسي ...تذكر قضيتك وأبغض الطريق الذي أوصلك للسجن وارجع 

لطبيعتك الطيبة التي خلقك اهلل عليها .... 
     )تصور أن في واحد سنتيمتر من جسمك يوجد :15 غدة دهنية،1 ياردة 
جهازًا   25 عصبية،  خلية   3000 عرقية،  غدة   100 الدموية،  األوعية  من 
لإلحساس بالضغط، 200 نهاية عصب لإلحساس باأللم، 12 نهاية عصب 
خلية،  مليون  بالبرودة، 3  لإلحساس  نهاية عصب  بالحرارة، 2  لإلحساس 

10 شعرات( )عبدالرحمن الدوسري،كتاب الثقافة للجميع ص:146( 
فكيف باألجهزة المنتشرة في جسم اإلنسان؟!
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    انظر كم أكرمك اهلل بالسمع وجعل غيرك أصم ال يدري ما يحصل عنده؟ 
أكرمك اهلل بالنظر وجعل غيرك أعمى يقوده الناس؟ أكرمك اهلل بالشم وجعل 
غيرك يتنفس باألجهزة .أكرمك اهلل بالمشي وجعل غيرك مشلول؟ أكرمك 
اهلل باليدين وجعل غيرك مقطوع ! أكرمك اهلل بجسم سليم وجعل غيرك في 
المستشفى يبكي من شدة األلم . أكرمك اهلل بالدم يسير في عروقك دون 
تعكير وجعل غيرك كل يوم أو أسبوع يغير دمه ويجدده. أكرمك اهلل بسالمة 
القلب وغيرك يصاب باألزمات القلبية...احمد اهلل على نعمه  فما أكثرها. وما 

أرحم اهلل بنا. 
نعم قدر نفسك أحبها من كل أعماقك أحب نفسك من كل خلية من خالياك، 
وتقبلها كما خلقك اهلل تقبل شكلك ولونك وبشرتك وكل خلية من خالياك 
ولك  الحياة  في  قيمة  لك  فأنت  الحياة  في  قيمة  لنفسك  اجعل  ثم  واحبها 
للنبي -صلى اهلل  الخطاب رضي اهلل عنه قال  قيمة عند اهلل، عن عمر بن 
عليه وسلم- “ألنت أحب إليّ من كل شيء إال من نفسي التي بين جنبي، 
فقال النبي -صلى اهلل عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من نفسه، فقال: والذي أنزل عليك الكتاب ألنت أحب إلي من نفسي التي 

بين جنبي فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم: اآلن يا عمر”.
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الخطوة  وهي  مهم  وتقديرها  النفس  أن حب  الحديث  هذا  فوائد  من      
األولى الحترام الناس لك وجعل لها قيمة في المجتمع .

    فيجب حب النفس دون تكبر أو ترفع على الناس أحب جسمك كما هو 
وعقلك كما هو وكل ما وهبك اهلل كما هو.

   كل األبواب والخيرات تفتح أمامك وكل الطرق تتوسع لك ..فقط... أعرف 
من أنت  فحرمة دمك  أعظم من هدم الكعبة المشرفة ومكانتك غالية.

   تعرّف على قدراتك الذاتية وإمكانياتك وطاقاتك واستخرجها وتمتع في 
تسخيرها  لما يعود عليك وعلى نفسك ووطنك ومجتمعك بالخير .

   أحب نفسك وأقبلها وتعلم من دروس الحياة الصعبة التي قادتك للسجن 
وال تعود أبدًا للسجن .

ابحث عن نفسك :
اعرف المكان والوقت المناسب لفهم ذاتك : إن لم تستمتع بالوقت أو ( 1

المكان المناسب قد تتأخر عن معرفتك بنفسك.
استكشاف صفاتك االيجابية.( 2
تمثل بعض الصفات االيجابية وطبقها. ( 3
اسأل الصديق الصدوق عن صفاتك االيجابية.( 4
حاول تمثيل دور الشخصية االيجابية وركز على طريقة كالمك واختيار ( 5

مالبسك وطريقة مشيك. 
حاول توثيق الصلة بينك وبين هذه الصفة اإليجابية ومراقبة نفسك ( 6

في فترات توترها واحتكاكها باآلخرين لتعرف مدى تعمق هذه الصفة 
بنفسك.
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)إنني أقبل كل األجزاء التي تكون شخصيتي وما 
ال أستطع أن أقبله، أتجاهله(

                                                                                                             ديفيد،كتاب تأمالت



62



                   أواًل:  مع اهلل
                   ثانيًا: أصدق مع نفسك

                   ثالثًا: ارجع الحقوق إلى أهلها
                   رابعًا: راجع بعض قناعاتك 
                   خامسًا : ادفن الماضي وال 

                               تنظر للوراء أبدًا

الباب الثاني 
استراتيجية 

الرجوع الفوري للحياة
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أواًل: مع اهلل
اعرف مكانة اهلل في نفسك تعرف مكانتك عند اهلل  

سالم شاب في الثالثينيات قتل صديقه في لحظة غضب وهرب وبعد مرور 
بعض الوقت وقع في يد رجال األمن ودخل السجن .

 ومر على سجنه عشرة سنوات وهو بين القضبان وتأثر والده وعائلته وأصبح 
يتحاشى نظراتهم  الناس وال يحضر مناسباتهم حتى  يتحاشى  والد سالم 
بالقصاص من ذوي  السجن وهو مطالب  وسؤالهم عن سالم...سالم في 
النجاة وكأنه ينظر  القتيل، والهم يعتصره في السجن ونفسه تيئسه من 

لشريط حياته القادمة وهو يُجر إلقامة الحد....

أيام لسرعتها مع  وكأنها  السنين  ومر على سجنه  قلياًل  إال  النوم  يعرف  ال 
الباب  يطرق  من  بشدة  يدق  وقلبه  فكل صباح  الحد،  إقامة  موعد  اقتراب 
ويأخذه لساحة القصاص ولما عرف أن هذا مصيره رجع لعقله وشعر بالذنب 
الذي  اقترفه ونظر للسماء وقّلب بصره وتوضأ وجعل كل همومه ومصيره 
خلف ظهره وأقبل على اهلل وتاب توبة صادقة وندم على ما فعل وحسن حاله 
وتزحزحت ظلمات المعصية من على وجهه وأقبل على القرآن وحفظه عن 
ظهر قلب واستقام فكان يرتل القرآن لياًل نهارًا وال تفوته تكبيرة اإلحرام 
مع الجماعة ويحافظ على السنن الرواتب ويصوم األيام الفاضلة واستقام 
حاله ومرت على استقامته أكثر من ثالث سنوات فأصبحت األعمال الصالحة 
جزء ال يتجزأ من حياته ووجد لها لذة لم يجدها في السابق... راحة ضمير 

وصالح حال ما أجملها من حياة.

سبحان اهلل... سخر اهلل له بعض الصالحين خارج السجن لما عرفوا صدقه 
وصالحه وجعلوا همهم كيف يطلبون العفو من أهل القتيل لسالم ومحاولة 
حكم  إقامة  مطالبات  من  سالم  ينقذوا  أن  استطاعوا  حتى  محاولة  بعد 
القصاص بعفو أهل القتيل عن سالم.... وانتهى التحدي األول أمام سالم 
وبقي التحدي الثاني وهو قبول والديه له واستمرار استقامته بعد خروجه 
والعجب أن الصالحين وفروا له فرصة عمل مناسبة ثم أعدوا له وليمة كبيرة 
عند خروجه ودعوا لها والديه وأقاربه وكثير من الناس وكان والده مرفوع 

مع اهلل    
أصدق مع نفسك    
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أن  وأقسم  ورأى صالحه واستبشر خيرًا  رآه  لما  بكاًء شديدًا  الرأس، وبكى 
يقيم له وليمة كبيرة في اليوم الثاني...(
انظر لهذه القصة العجيبة من جانبين :

الجانب األول : صدق رجوعه هلل واستقامته وحفظ القرآن. 
الجانب الثاني: نجاته من القصاص بل سخر اهلل له بعض الصالحين لتحرير 

رقبته ثم إيجاد فرصة عمل ثم فرح والديه به.    
عبادًا يسعون في  له  بتوبته وسخر اهلل  ربه  صدق مع نفسه وصدق مع 

فكك رقبته وإيجاد عمل له ثم رضا والديه عنه وفرح المجتمع به....
قال تعالى:

                  } يا أيها الذين آمنو توبو إىل اهلل توبة نصوحا{ سورة التحريم اآلية:  8، 
و قال تعالى:

                      }إن اهلل حيب التوابني و حيب املتطهرين {  سورة البقرة اآلية: 222

المؤمن من  العبد  بتوبة  أفرح  عليه وسلم: )هلل  قال رسول اهلل صلى اهلل 
رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه فوضع رأسه فنام 
فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا أشتد عليه الحّر والعطش أو 
ماشاء اهلل قال: أرجع مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه 
فاهلل  وشرابه  زاده  عليها  عنده  راحلته  فإذا  فاستيقظ  ليموت  ساعده  على 

تعالى أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته( متفق عليه.
انظر وتمعن أنت حبيب اهلل ..نعم فاهلل يحبك ويحب لك الخير وما يبتليك 

إال ليقربك منه ويعطيك أكثر مما فقدته ويبدل سيئاتك حسنات.
 

العبد  النار، وإن  الحسنة فيدخل بها  العبد ليعمل  قال سعيد بن جبير: إن 
نصب  فتكون  الحسنة  يعمل  أنه  وذلك  الجنة.  بها  فيدخل  السيئة  ليعمل 
عينه ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستغفر اهلل ويتوب 
إليه منها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: 
)األعمال بالخواتيم( والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة 
أسباب: أن يتوب فيتوب اهلل عليه، فإن الحسنات يذهبن السيئات أو يدعو له 
إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيًا وميتًا أو يهدون له من ثواب أعمالهم 
ما ينفعه اهلل به، أو يشفع فيه نبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم، أو يبتليه 
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اهلل في الدنيا بمصائب تكفر عنه، أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها 
عنه، أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه أو يرحمه أرحم 

الراحمين.) ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ج10ص45(. 

أصدق مع اهلل تجد كل أبواب الدنيا  تنفتح لك
وعصيانك  ذنوبك  بسبب  بالمصائب  يبتليك  فهو  عليه  يحبك..أقبل  اهلل 
.... والجنة  والعافية  بالصحة  عليك  ينعم  وهو  للهالك  تدعوك  فنفسك 
يريدك اهلل أن تتذكره وتعود إليه فلك منزلة ومكانة البد أن تنالها ولن 
تنالها ونفسك تدعوك للحرام ...والشيطان يغويك أهزم نفسك والشيطان 

وانتصر عليهم وفك قيد الضعف والهزيمة وانتصر ...
..اجلس بين يديه في  الماء  قم اآلن وتوضأ واستشعر كل ذنب يخرج مع 
المصلى.. وقل يارب..يارب.. هذا أنا فالن..وهذه مقاليد أموري بين يديك 

أفعل بي ما شئت تبت إليك أقبلت عليك رجعت إليك..يارب يارب. 
 ثم انظر للراحة العظيمة التي تغمر قلبك وعقلك والهدوء والسكينة التي 

تنزل على نفسك...

بداية  هي  خدك  على  ودموعك  اهلل  على  إقبالك  وصحة  وعزمك  فندمك 
الطريق إلى السعادة، قال تعالى : 

                                                }إن احلسنات يذهنب السيئات { هود: 114

أتعلم أن رجوعك إلى اهلل هو مفتاح الباب الذي أغلقته منذ زمن طويل على 
نفسك وأنت خارج السجن..رجوعك هلل هو الخطوة األولى والقرار الصحيح 

في حياتك...

اهلل هو الذي خلقك ..هو الذي رعاك ويعلم عنك كل صغيرة وكبيرة...اهلل 
ورعاك  أمك  رحم  في  ثم  أبيك  صلب  في  وأنت  برحمته  أحاطك  الذي  هو 
وحرسك وجعلك في حفظه ورعايته وغذاك وأنت في بطن أمك تسع شهور 
وتطعمك  وترعاك  عليك  تحن  وجعلها  ولدتك  لما  أمك  قلب  لك  أرق  ثم 
وتغسل قاذوراتك بيدها وهي تضحك حتى عرفت الطريق لدورة المياة...
من الذي قذف في قلبها الرحمة! إنه اهلل الذي يدعوك إليه لياًل ونهارًا ألم 
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تسمع قول اهلل :
}ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اهلل جيد اهلل غفورًا رحيمًا{

                                                                      النساء 110،  
وقوله: 

}والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوهبم ومن 
يغفر الذنوب إال اهلل ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون{           آل عمران 135 ،

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :  ) من لزم االستغفار جعل اهلل له من 
كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا ورزقه من حيث ال يحتسب( رواه أبو داود

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :  ) والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 
لذهب اهلل بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهلل فيغفر لهم( رواه مسلم.

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : )يا بن آدم  إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت  لك ما كان منك وال أبالي، يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثم استغفرتني غفرت لك وال أبالي، يا بن آدم  إنك لو أتيتني بقراب األرض 

خطايا ثم لقيتني ال تشرك بي شيئًا ألتيتك بقرابها مغفرة(          رواه الترمذي

هل قتلت أحدًا وحكم عليك بالقصاص؟
هل سرقت أو سطوت أو أخذت المال الحرام؟؟

هل سكرت وشربت الخمر أو روجت المخدرات واستعملتها ؟
هل زنيت أو فعلت عمل قوم لوط؟

هل أجرمت وهتكت الستر بينك وبين اهلل؟

اآلن ارجع إلى اهلل قبل الموت ..نعم ارجع اآلن حتى لو كنت أكبر مجرم على 
وجه األرض ارجع فلن يفيدك أي إنسان، لن تقبل توبتك يوم تموت وتقف 
وقد  فرصتك  اعتذار، هذه  أي  منك  يقبل  ولن  القيامة،  يوم  اهلل  يدي  بين 

تكون هي فرصتك األخيرة في الحياة، أقلب صفحة الماضي وعد إلى اهلل.
وتذكر قصة سالم القاتل وإياك إياك من اليأس أو القنوط أو الشعور بالفشل 

فهم جنود إبليس إلى نفسك، وقل يارب يارب...
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أنا مخطئ أنا مذنب أنا عاصي ..... هو غافر هو راحم هو كافي
قابلتـــهن ثالثـــة بثـــالثة  .....  فلتغلــبن أوصــافه أوصافي

قال ابن قيم الجوزية رحمه اهلل: 
 )فرغ خاطرك للهم بما أمرت به وال تشغله بما ضمنه اهلل لك فإن الرزق 
واألجل قرينان مضمونان فمادام األجل باقيًا كان الرزق آتيًا، وإذا سدّ عليك 
بحكمته طريقًا فتح برحمته طريقًا أنفع لك منه... فهكذا الرب سبحانه ال 

يمنع عبده المؤمن شيئًا من الدنيا إال ويؤتيه أفضل منه وأنفع له..( 
                                                                             ابن قيم الجوزية،الفوائد ص:87.
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         عش حياتك باستمتاع وامأل أيامك 
           بالفرح والسرور فالحياة قصيرة
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ثانيًا: الصدق مع نفسك
تحكمك بداخلك يبدأ من صدقك مع نفسك

قال ابن عباس: )أربع من كن فيه فقد ربح: الصدق والحياء وحسن الخلق 
والشكر(، الصادق هو من استطاع أن يجعل سريرته مثل عالنيته، 

قال تعالى: }رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه{ األحزاب: 23
لماذا يصاب السجين بالزعزعة وعدم األمان والخوف المستمر، وتقلب أحواله 
يظهر  الذي  هو  النفس  مع  الداخلي  الصدق  أن  متأكد  إني  أمره؟  وتشتت 
على الجوارح الخارجية ويغمر النفس بالسكينة والطمأنينة ألن السجين لو 
الكبيرة  الثقة  حياته...فسيجد  في  دوران  وال  لف  فال  واضحًا   وكان  صدق 
في نفسه. هذه صفة مهمة لثباتك على الهداية واالستقامة وعدم الرجوع 
لدرب اإلجرام مرة أخرى. فالصدق هو النجاة والخير فالمستفيد األول منه 

هو أنت أيها السجين.
لماذا اللجوء للطرق الملتوية والمسدودة وكل األرزاق بيد اهلل... كتبت كل 
األرزاق واآلجال، فالكذب خطير وأشدها خطرًا الكذب على النفس فكل كذبة 
للسجين يعيش معها عدم االستقرار ويستمر في الزعزعة والظلمات والخداع 

، وعدم الراحة في النوم.
فالهدف من ذكر الصدق هو قدرتك على التحكم بعالمك الداخلي وتضبط 

نفسك وتحيط بها.
)الصدق مع الذات ومع الناس وتطابق ظاهر اإلنسان مع باطنه. وكلما اختلف 
النغيمشي،  ظاهر اإلنسان عن باطنه كلما كان شاذًا وازدوجت شخصيته( 

علم النفس الدعوي، ص:365
إذ انعدم صدق السجين مع نفسه ستتخبط حياته وتثور ذاته من الداخل 
عقله  فيتضرر   ... غير مستقرة  وقلبه  وروحه  وعقله  وجسمه  نفسه  وتكون 
ويتعب قلبه ويضعف جسده وتكون روحه هزيلة ضعيفة منكسرة منحسرة.
بها هي  وأكرمك  لك  اهلل  خلقها  التي  ذاتك  تحقيق  في  فبدايتك وصدقك 

بفهم هذه النفس التي بين جنبيك واستقرارها ونجاحها .
الرخاء  والعلن، وفي  السر  المؤمنة في  للنفس  الحقيقي مالزم  )التدين  إن 
تقنع  كيف  العوشن،  أ.هـ)عبداهلل  والتصرفات(  األعمال  كل  وفي  والشدة، 

اآلخرين، ص:111(
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الصدق مصدر 
  للطمأنينة والثقة
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ثالثًا: ارجع الحقوق إلى أهلها:
عودة حقوق الناس تضفي راحة على ضميرك

    نعم لو رجعت إلى اهلل وصدقت مع نفسك  فيبقى عليك في تمامها إرجاع 
الحقوق إلى أهلها .... فهي من عالمات قبول التوبة الصادقة، ندمت على 
ما مضى من أخطائك واستغفرت اهلل وتبت إليه فاآلن أكمل توبتك وارجع 

حقوق الناس التي سلبتها منهم بغير حق...
تمرين خذ ورقة وقلم

تذكر من يوم بلغت حتى اآلن سجل في الورقة اآلتي :( 1
• المظلمة والحقوق .	
• اسم من آذيته وأخذت حقه. 	
  اآلن أنت أمام ثالثة خيارات حتى تبرأ ذمتك:( 2

الخيار األول: 
     أن تتواصل مع صاحب الحق سواء باالتصال عليه أو مقابلته أو توسيط 
طرف ثالث في المسألة وتطلب منه العفو وأن يحللك من حقه ويسامحك .

الخيار الثاني:
    أن تعطيه حقه وافيًا كاماًل ومعها قبله على الرأس دون هضم أو ظلم 

وأنت راضي من كل قلبك رضًا هلل.

الخيار الثالث : 
     وهو التطنيش تمامًا وإهمال الموضوع ثم العذاب الدائم بالهم والندم 
واألحالم المزعجة والمطالبات التي ال تنتهي والدعاء عليك حتى موتك ثم 
يأخذ حقوقه كاملة منك يوم القيامة. تؤخذ من حسناتك وتعطى له وإن لم 

يكن لديك حسنات تؤخذ من سيئاته وتوضع عليك .

بالخيار األول فإن لم يفيد ولم يسامحك  بالبدء  كن ذكيًا وسارع من اآلن 
فابدأ بالخيار الثاني واجعل نيتك إيصال الحقوق إلى أهلها حتى لو مت قبل 

الوفاء بها أرضى اهلل عنك صاحب الحق في الدنيا ويوم القيامة.
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عندك  ما  تنسى  فألنك  سعيدًا  تكن  لم  )إذا 
وتطلب ما ليس لك(                                 شكسبير
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رابعًا:   راجع  بعض قناعاتك
مراجعة القناعات وتمحيصها  تدل على قوة شخصيتك

غضب عبدالرحمن على ولده الذي يبلغ 23)ثالثة وعشرون( سنة ألنه يسهر 
تأخر  األيام  أحد  بتأخره...وفي  والديه  يبلغ  أن  دون  أصحابه  مع  الليل  في 
االبن ولم يأتي البيت إال مع أذان الفجر والبيت كله في حالة طوارئ وبحث 
يُنبه عليها بل تكرر منه  التي  األولى  المرة  عن عبدالرحمن وهذه ليست 
التأخر وأهمل توجيهات والديه ولم يبلغهم... فلما رآه أبو عبدالرحمن وعلم 

أنه سهران مع أصحابه غضب عليه غضبًا شديدًا وكلمه بلهجة قاسية ...
         

 ولم يتكلم معه أيام بسبب تصرفاته وألتف عليه أصحاب السوء في لحظة 
فراغ عاطفي ونفسي واتهم بجرم بسبب تواجده مع صحبة فاسدة وحكم 

معهم.
تأمل هذا الموقف.........

  
االبن )عبدالرحمن(الوالد )أبو عبدالرحمن(

لم يبلغه بتأخرهطلب أن يبلغه بأي تأخر مرة أخرى
لم يستأذن من والديهحال طوارئ في البيت
تأخر حتى الفجرقلق وخوف على االبن

سهران مع أصحابه على الورق واللعبيبحث عنه في كل مكان

الجوال مغلقبحث عنه في المستشفيات والشرطة

برود أعصابتوتر نفسي وعائلي

النتيجة: 
توتر عالقة مستمر بين االبن ووالده استمر حتى سجن االبن بجريمة مع أصحابه

  كان من األولى أن يجعل عبدالرحمن نفسه مكان والده ويشعر بما يشعر 
به كوالد يهتم بأسرته ومسئول عنهم، فلو وضع نفسه في الطرف الثاني 
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لم تحدث هذه األحداث وتحولت ساعات الليل إلى ساعات تفاهم وراحة بال 
بدل الحزن والغضب والقلق ثم السجن. 

في جميع  الثاني  الطرف  مكان  نفسك  تجعل  أن  القصة  أريد من هذه    
...فهذا  مديرك  مع  جيرانك  مع  أبنائك  مع  زوجك  مع  والديك  مع  عالقاتك 
مفتاح مهم لمعرفة نفسيات الناس والقدرة على التعامل معهم، وفهم ما 

قد تسببه لهم من إحراجات وآالم وأنت ال تدري .  
حافظ على قوتك البدنية والنفسية:

 يرتبط استقرارنا النفسي عند التعامل مع النقد ارتباطًا وثيقًا بحالتنا البدنية 
والنفسية. فإذا كنت تعاني من مرض كالزكام مثاًل، أو من الشد العصبي 
أهداف  وجود  عدم  من  باإلحباط  تشعر  أو  أسبوع  من  جيدًا  تنم  لم  ألنك 
شخصية ذات قيمة لك، فإن النقد الذي يوجه إليك سيترك أثرًا عميقًا داخلك. 
مواجهة  على  البدنية  قدراتك  وإلى  الحياة  إلى  نظرتك  إلى  انتبه  لذلك 

التحديات(.أ.هـ )دايانا بووهر، مهارات االتصال بثقة، ص:346(  
 وإليك هذه المهارة تدرب عليها وضع نفسك مكان الطرف الثاني واتبع 

هذه الخطوات لتتعلمها وتصبح مهارة شخصية تتميز بها...

تمرين
الخطوة األولى:

المدرسة  في  طالب  وأنت  سواء  الماضي  في  معك  حصل  موقف  أي  تذكر 
أو موظف أوفي البيت مع والديك أو أي موقف بسببه توترت العالقة بينك 

وبين الطرف الثاني.

الخطوة الثانية:
الثاني...واسأل نفسك كأنك هو لماذا غضبت؟  اجعل نفسك مكان الطرف 

ماذا خسرت؟ ماذا تريد منه أن يتصرف؟ 

الخطوة الثالثة:
الذي  ما  عرفت  لو  تتصرف  كيف  مرة  أول  لك  يحصل  كأنه  للموقف  ارجع 

يغضبه.
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الخطوة الرابعة :
كيف  الموقف  نفس  في  تحديًا  تواجه  وأنت  المستقبل  في  نفسك  تخيل 
تتصرف معه وماذا تقول له وماذا تعمل في غضبه وكيف تكون ردة فعلك 

معه وكيف تحاوره. )د.الفقي، قوة التفكير-ص:298، بتصرف(

اآلن....جرب هذه الخطوات على قضيتك التي دخلت بسببها السجن ...

الخطوة األولى:
أذكر القضية ...سرقات ..مخدرات... وتذكرها جيدًا وعشها بكل أحاسيسك.

الخطوة الثانية:
اجعل نفسك مكان الطرف الثاني...واستشعر ما الذي سببته للطرف الثاني 
ماذا  لماذا غضبت؟  والخسارة واسأل نفسك كأنك هو  اآلالم واألحزان  من 

خسرت؟ ماذا تريد منه؟ 

الخطوة الثالثة:
ارجع للماضي لو كنت في نفس الموقف اآلن وكأن بداية الحدث يحصل لك 
ألول مرة اآلن، كيف تتصرف؟. هل ستخوض نفس التجربة أم تفر بجلدك 

.قال تعالى:
الَْغيْبَ  َأعَْلمُ  ُكنتُ  وَلَوْ  اللَّهُ  شَاء  مَا  إاِلَّ  َضرًّا  وَاَل  نَْفعًا  لِنَْفسِي  َأمْلِكُ  الَّ  }ُقل 

َقوْمٍ يُؤْمِنُونَ{
ِّ
اَلسَْتْكَثرْتُ مِنَ الَْخيِْر وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ َأنَْا إاِلَّ نَذِيرٌ وَبَشِريٌ ل

                                                                      األعراف 188
الخطوة الرابعة :

 تخيل نفسك في المستقبل وأنت خارج من السجن كيف تتصرف لو عرضت 
عليك هذه الجريمة مرة أخرى ....

 هذه الخطوات تجعلك ال تعود إلى هذا الموقف أو القضية مرة أخرى بنفس 
التصرف الماضي ولن ترى السجن مرة أخرى تعوّد على هذه المهارة بشكل 

يومي ....  واغرسها في نفسك لتوازن بين عقلك وعاطفتك. 
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آخر  اسلوب  أي  من  أكثر  تؤثر  الطيبة  )الكلمة 
في  كسب النفوس، والتعامل مع الناس فن (



80

خامسًا :ادفن الماضي وال تنظر للوراء أبدًا
الماضي انتهى والمستقبل بيد اهلل ..

اعمل في الوقت الحاضر مادمت فيه
    جلست مع سجين وكان يذكر لي أحداث حياته وهو صغير ..كان يذكرها 
ويركز على المواقف السلبية التي مرت به لم يذكر أي إيجابيات لوالديه بل 
كان يركز على سوء معاملتهم معه وكنتُ ألحظ تعبيرات وجهه ومالمحه وهو 
يتفاعل ويلعن تلك اللحظات ومن كان السبب في دخول السجن ويسخط 
على المواقف التي مرت به وعلى حظه العاثر وعجبت منه وهو يتذكر أول 
له  يوم  أول  في  والده  عندما ضربه  العاشرة من عمره  في  له وهو  موقف 
في المدرسة وكان يتذكر هذا الموقف وكأنه اللحظة مع أنه مر عليه أكثر 
الغم والحزن بسببه...   الموقف ويصيبه  من عشرين عامًا، لكنه يذكر هذا 
وال  المآسي  نتذكر  لماذا  تفكيره،  مجرى  أغير  أن  وأحــاول  أناقشه  وكنت 
نعيش لحظات الفرح والسعادة والمواقف االيجابية ونتمتع فيها في حياتنا.
إليها، فهي  إن )السعادة أسلوب في الحياة وليست نتيجة نحاول الوصول 
تعتمد بصورة تكاد تكون كلية على نظرتنا.أ.هـ)عباس مهدي،الشخصية 

بين النجاح والفشل،ص:140(
    هذا هو حال بعض السجناء بل أغلبهم وأقول لن يتخلص من آثار المواقف 
السلبية أو الظلم الذي وقع عليه إال بنسيانه تمامًا أو سوف يصطحبه معه 

للقبر..
    واآلن أنت أمام خيارين حتى تتخلص من الماضي الكئيب أو آثار المصائب 

التي مرت عليك:

االختيار األول: 
    أن تسامح من كل قلبك وعقلك ووجدانك والدك الذي أشبعك ضربًا أو 
صديقك الذي ورطك في قضيتك أو زوجتك التي خانتك أو ابنك الذي عقك 
..كل خليه في جسمك تسامحه... أن تسامحه هلل  أهانك  الذي  األستاذ  أو 
الدم الذي يجري في عروقك يقول أنا سامحته، ومن اآلن ال تذكره إال بخير  
فيك  أثر  أنه  أعرف  أنا  بسببه،  عليها  أنت  التي  للحال  لوصولك  تتهمه  وال 

كثيرًا  ولكن سامحه هلل....وأدعُ اهلل له بالخير.
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إذن أخي السجين هذا هو االختيار األول سامحه من كل قلبك أو تتعب باقي 
عمرك.

االختيار الثاني : 
قم بهذه المهارة وحاول أن تدرب نفسك عليها بشكل دائم،،

كسب النفوس مقدم على كسب المواقف
تمرين

الخطوة األولى :
فكر في موقف أزعجك حدث لك في الماضي ومازالت بعض آثاره في قلبك 

..تذكر تفاصيله تمامًا ....

الخطوة الثانية:
التي  السلبيات  وسجل  الموقف،  هذا  من  تعلمتها  التي  االيجابيات  سجل 

حدثت وصدرت منك. 

الخطوة الثالثة:
ارجع للماضي وكأن الموقف يحدث أمامك اآلن وعرفت بالنتيجة السابقة فلو 

تكرر الموقف مرة أخرى ماذا تتصرف اآلن؟ 
طبعًا ستقول لن أكرر أخطائي وسأحسن القول والفعل

الخطوة الرابعة :
تخيل أنه سيحصل لك هذا الموقف اآلن،  كيف تتصرف وماذا تعلمت من 

الدرس السابق. )د.الفقي، قوة التفكير،ص:302- بتصرف(
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اآلن طبق هذه المهارة على قضيتك في السجن .....
الخطوة األولى :

فكر في قضيتك وتذكر تفاصيلها تمامًا ....

الخطوة الثانية:
سجل الدروس التي أستفدتها وتعلمتها في حياتك من هذه القضية ،، 

الخطوة الثالثة:
ارجع للماضي وكأن القضية ستحدث اآلن... ماذا تتصرف اآلن؟ 

الخطوة الرابعة :
تخيل أنك خرجت من السجن وعرضت لك القضية اآلن ما لذي تنوي فعله...
هل ستكرر تجربة السجن مرة أخرى؟ وتأكل  وتشرب بنفس الطريقة؟ هل 
تريد أن تعود للحبس بين أربع جدران ؟ أم تعلمت، وعرفت كيف تتصرف 

اآلن ؟؟!!
درب نفسك على هذه المهارة وأنس الماضي تمامًا وتعلم من الدرس جيدًا 

فهذه تجربة قاسية ال تكررها مستقباًل.
وإن استطعت أن تتصدق من مالك عن من آذاك ولو بالقليل فستجد أن اهلل 

ينزع ما في نفسك نحوه وهذا مجرب.
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)إني أملك القوة إلنقاذ نفسي(
                                                                                            ديفيد،كتاب تأمالت



84



      أواًل: التدريب الذهني
      ثانيًا: حدد مكانك في الحياة

      ثالثًا: حقق هدفك بكل وسيلة مناسبة
      رابعًا: مارس هوايتك

      خامسًا: التنفس وقوة الحياة

الباب الثالث 
استراتيجية استثمار الذات 
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أواًل: التدريب الذهني:
أفكارك هي حياتك

    انظر ألخطر شيء في هذه الحياة هو التكوين الفكري والذهني لإلنسان 
حتى  السابعة  السنة  بين  وهو  ومدلوالتها  األشياء  معاني  لديه  فتتكون 
إما بأسلوبه ومحاولة  الحياة  العاشرة، ثم تتشكل فكرته عن مسيرته في 
أو يلتف  الحياة،  الحياة فتتكون لديه قناعات ذاتية عن  استكشاف وتجربة 
فيعيش  فسادهم  من  صالحهم  درجة  عن  النظر  بغض  ما،  صحبة  حول 

الحياة بما أكتسب من أفكار واعتقادات.
    وهكذا السجين يستطيع أن يغير فكره الذهني وقناعاته ونظرته للمستقبل 
بمجرد البدء بتغيير ما في ذهنه من أفكار ويستطيع وهو جالس مكانه أن 

يبني مستقبله أو ما يريده.
لو سألت السجين، كيف دخلت للسجن؟ ألم تكن فكرة اللذة أو الربح السريع 
للمال بطريق السرقة أو السطو أو انتحال الشخصية أو االحتيال أو االختالس 
أو النشل أو التزوير أو المخادعة واستغالل منصبك أو لحظة غضبك وقتل 

النفس التي حرم اهلل. ما الجواب؟! كانت بدايتها فكرة.  
إيجابية  الثمرة  إيجابية كانت  يبدأ من فكرة فإن كانت  الذهني  فالتدريب 

وإن كانت سلبية كانت ثمرتها سلبية.
     )جرب دومًا أن تعيش أواًل بخيالك كل ما تنوي أن تقوم به من أعمال، 
بعد أن تثق بنفسك وتتثبت من قدرتك ووضح في ذهنك الصعوبات التي 
عبداللطيف  النفسية  )الموسوعة  أ.هـ  جيدًا(  وتأملها  تعترضك  أن  يمكن 

شراره ص:56( 
    ولكي تتمرن على التحكم بذهنك وأفكار يجب أن تجعلها تمر على مراحل 

وأهمها:  
1ـ أن تفهم مصادر الفكرة وأصولها فألفكارك التي تنبعث من حياتك ترد 

من أربع مصادر أساسية وهي :
ـ وضعك الصحي.

ـ حساسيتك الشخصية.
ـ وما ينتج عن حساسيتك من انطباعات وتأثيرات خارجية.

ـ ما يفكر به الناس بشكل عام وما ينشر عنك.
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2ـ أن تعتزل الناس والمجتمع وتوقف سبر أفكارك والطريقة التي تفكر بها 
وتتأملها وتوجهها من جديد.

3ـ عليك أن تسترخي أحيانًا استرخاًء تامًا وتستريح حتى من التفكير في أي 
شيء، وهذه حالة تتحقق بالنوم في بعض األحيان ولكن عليك أن تحققها 

بملء إرادتك في اليقظة.
ـ أن تسهر على تفكيرك وتظل دومًا يقظًا لما يتسرب إلى ذهنك من أفكار  4
ويصبح موقفك من فكرك كأنك بعيد عنه وتراقبه ولو كنت في جمع من 

الناس.
بعد  الصافي  المطمئن  الهادي  تفكيرك  إليه  ينتهي  ما  كل  تعمل  5ـ أن 
الدرس والتقرير.)كتاب :قوة اإلرادة منشورات دار األفاق الجديدة-ص:116 

بتصرف(
 

بعيد،  زمن  واألخصائيون منذ  الخبراء  التي وضعها  التمارين  وهذه بعض 
ومنها :

أو اضطراب  خبر  أي  لدى سماع  انتباهك  توزع  وال  بالصمت  احتفظ  أواًل: 
للواقع  نظرك  بعد  إال  قرار  أي  تتخذ  وال  بهدوئك  محتفظًا  كن  بل  خارجي 
ضيق  أو  الصبر  قليل  تكن  وال  الصائب،  القرار  واتخاذ  نفسك  ومراجعة 

الصدر.
ثانيًا:  اختر مجسم قارورة أو علبة مناديل أو أي شكل آخر وضعها أمامك على 
بعد متر من نظرك وتأملها جيدا تأمل شكلها وزواياها ولونها ومظهرها 
ثم أغمض عينك وتخيلها في ذهنك ثم صفها وطابق ما تخيلته على الواقع 

ثم أعد التمرين مرة أخرى حتى تتطابق ما تتخيله مع واقع المجسم. 
وبالثانية  مثلث  يديك  بإحدى  ترسم  أن  وجرّب  وقلمين  ورقة  خذ  ثالثًا: 

تفاحة.)كتاب :قوة اإلرادة منشورات دار األفاق الجديدة-ص:80 بتصرف(
رابعًا: كن في مصلى الجناح وأغمض عينيك وتخيل كل شيء في المصلى 
أذكره  ثم  بالتفصيل  شيء  أي  المصلى،  زوايا  اإلنارة،  المصاحف،  الكتب، 

وأفتح عينيك واسأل نفسك أين كنت مخطئًا في خيالك وماذا نسيت؟.
خامسًا:  تخيل في نفسك الصفة التي تريد أن تغرسها فيك أو التي تريد أن 

تتخلى عنها :  مثاًل: 
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أن  عليك  فجرا:  الرابعة  الساعة  في  القيام  فيك:  تكون  أن  تريد  صفة  ـ  
تستشعر أنك ستقوم في الساعة الرابعة قبيل نومك وتستشعر هذه الرغبة 
بشدة من داخلك، فال يلبث أن يستجيب ذهنك لهذه الرغبة فتستيقظ كما 

حددت دون وضع جهاز تنبيه. 
ـ   صفة تريد التخلص منها : التأثر باستهزاء السجناء: عليك أن تستشعر في 
داخل نفسك أنك هادئ مطمئن ال تبالي بالكالم الجارح وال الرد عليهم وال 
إجابة السوء بأسوأ منه، وتسقطها من اهتمامك ونتيجة أجر صبرك على هذا 
الكالم، وعلى قدرتك التي تفوق المتكلم أنك تسيطر على نفسك، وبهذا 

الشعور تجد نفسك ال تتأثر باألقوال الجارحة وال الكلمات السيئة. 
حاول أن تبني أفكارك عن شخصيتك في ذهنك بطريقة جديدة ومستقلة 
والخير  الحسنة  واألخالق  والشهامة  بالرضا  تتميز  السابقة  شخصيتك  عن 

العميق في نفسك.
إن قدرتك على التحكم في أفكارك يعطيك قوة عجيبة على السيطرة على 
نفسك وعلى من حولك من الناس بل تستطيع أن تؤثر باألحداث من حولك، 
وما قوة شخصيتك إال قوة االنتباه لألفكار وما يدخل للذهن ويستغرق فيه 

التفكير ويصبح واقعًا.
)تبدأ السيطرة على النفس، في معناها الصافي، عندما يتّخذ اإلنسان قرارًا 
باالمتناع عن عمل، أو بالتزام حالة معينة، في وقت ال يكون فيه ما يدعوه 
أو يغريه، غير احتكامه إلى عقله وفكره، ففي اللحظة التي يبدأ فيها سيرته 
وفق ما يفّكر، ال وفق ما يوحى إليه أو يفرض عليه، يحكم نفسه.أ.هـ. عبداللطيف 

شراره الموسوعة النفسية، ص:90(

مخطط التفكير الصحيح مع أحداث اليوم
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خيبتهم  يحولوا  أن  إمكانهم  في  البشر  )إن 
إلدراك  نادرة  وسائل  إلى  الحياة  في  وفشلهم 

نجاح أعظم(   الفريد إدلر
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ثانيًا: حدد مكانك في الحياة
   نعم حدد مكانك من نفسك ثم من الحياة إن )أخطر شيء هو أن تعيش 
كرجل ميت عندما ال تشعر بشيء عندما يمتصك روتين الحياة تماما ..الحياة 
الثابتة من البيت إلى العمل ومن العمل إلى البيت تلك حياة بدون أحالم 

تلك هي أخطر حياة!!)شاعر هندي(1988م.
  إن اهتمامك  بالروح والجسد والنفس وقدرتك على التوازن الداخلي 

بينهم يجعلك تسير في الحياة باطمئنان دون خلل.
والقناعة  بحياتك  العناية  أهمية  لتحدد  الصورة  تقرب  الدائرة  وهذه 
من  حاجتها  والروح  والجسم  النفس  بإعطاء  وقلبيًا  وعقليًا  فكريًا  بتوازنك 

اإلشباع والرضا. 
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الرعاية  ناحية  من  الحياة  هذه  في  ينقسمون  فالناس  المثلث  لهذا  انظر 
واالهتمام بذواتهم كاآلتي:

ورعاية  رضاهم  ويقدم  اآلخرين  بمشاعر  حياته  في  يهتم  األول:  الطرف 
عواطفهم ونفوسهم على ذاته وما أعطاه اهلل من نعم، وهذه الشخصية 
كل  ويؤول  والنظرة  والحركة  بالكلمة  فيتأثر  كبيرة  لدرجة  تكون حساسة 
قول أو فعل بطريقة سيئة ويكون سريع التأثر ويحب العزلة وقد تجد عنده 
كثرة الغيبة لمن تأثر منهم، ويكون ضعيف أو متردد في اتخاذ القرارات، 

وهذا الطريق خاطئ وسلبياته كثيرة.

اهتمامك بذاتك وتقديرك 
وحبك لها تعزز الثقة بنفسك
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الطرف الثاني: يهتم باألشياء التي بين يديه المالية المحسوسة كالسيارة 
يهتم  وتجده  ذاتــه،  تقدير  وينسى  اآلخرين  مشاعر  وينسى  والوظيفة 
العالمية الجديدة والحرص الشديد على المال، وسريع الغضب  بالماركات 
والرضا على تحصيل الدنيا، وقد تظهر فيه صفات البخل وحرمان نفسه من 
التمتع بالحياة بسبب حرصه على المال، وتجده يحب ويبغض ألجل المادة 
هو  وهذا  حوله،  من  في  والشك  والتعصب  القلق  دائمة  الشخصية  وهذه 

طريق خاطئ.

               

الماديات  قد تكون أولها 
لذة وآخرها حسرة  
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أواًل  الثالث: يهتم بذاته وينطلق من داخله ويهتم بنفسه  الطرف 
يقدرها ويجعل لها مكانة في الحياة ثم يوازن بين عالقته مع اآلخرين فكل 
عالقة لها أولوية فيهتم بالعالقة األسرية ثم عالقاته مع األقارب والجيران 
ومن حوله من الناس ويستمتع بعالقة جميلة مع الناس وعالقة ود وتفاهم 
في  ال  يده  في  قدرها  وهي  لها  والمادية  المحسوسة  األشياء  وأما  معهم 
قلبه، وتكون عالقته معها عالقة وسيلة ال غاية ، فتصبح حياته في توازن 

وهذا الطريق الصحيح. 

  

 قدرتك على معرفتك بنفسك 
تجعلك تفرض نفسك على الواقع 

من غير أن تتكلم 
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والسؤال المهم اآلن أين أنت من هؤالء الناس؟
وأين يتركز اهتمامك؟ 

كما أنه ينبغي عليك أن تجعل لك طريق واضح في كيفية التعامل مع 
ذاتك وخدمة تخصصك الذي تميل إليه، وتحدد هدف كبير لتصل إليه بهمة 
عالية وتعيش حياتك بهدوء ولو فشلت من أول محاولة فاستمر  فالبداية 
والمحاولة هي أول خطوة للنجاح، ومن الطبيعي أن تجد بعض الصعوبات 
وتكمن قوتك في قدرتك على تجاوزها كما أنها دليل عل نضوجك، وينبغي 

عليك مراعاة الجوانب األساسية في حياتك كاآلتي:
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على قدر معرفتك بشخصيتك وقدراتك وإمكانياتك تستطيع 
أن تحدد موقعك من الحياة وتوظف نفسك بجدارة وثقة 
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ثالثًا: حقق هدفك بكل وسيلة مناسبة: 
توازن ذاتك بمراعاة هذه الجوانب:

والعائلي،  والثقافي  والسياسي  واالقتصادي  واالجتماعي  النفسي  األمن  1ـ 
والمالي .

إليها  أشار  عمومًا،  لإلنسان  مهمة  حاجة  واالستقرار  األمن  حاجة  أن  )ومع 
القرآن في مواضع عديدة، وأشار إليها الرسول صلى اهلل عليه وسلم أيضًا 
الهشة-  المهتزة  الحرجة  الفترة  المراهق بسبب هذه  أن  إال  أحاديثه-  في 
الت وتحوالت عقلية،  يحتاج إلى األمن والطمأنينة بقدر ما يعيشه من تبدُّ
االطمئنان  روعه  في  يبث  من  إلى  يحتاج  واجتماعية.  وانفعالية،  ونفسية، 
النغيمشي،  العزيز  )عبد  أ.هـ  والخوف(  الفزع  نفسه  عن  ويذهب  واألمان 

المراهقون ص:45(.

1ـ إدراك اإلمكانيات ومعرفة قدراتك الداخلية التي أكرمك اهلل بها.
2ـ تسخيرها على أرض الواقع.

3ـ االستقامة عليها واالستمرار والتطوير لها.

   من خالل هذه الجوانب األربعة والمحاور الهامة تستطيع أن تضفي على 
حياتك الثقة وتعزز جانب االيجابية والعطاء وتعرف من أنت؟ وأين مكانك 

الصحيح في هذه الحياة؟ وكيف تعيش بأمان ؟ 

ليست  بأنفسهم  )ثقتهم  الناس  أن  الحياة  مع  موعدك  كتاب  في  جاء      
أيديهم،  تملكه  ما  الدسمة، وال  ودائعهم  المنتفخة، وال  وليدة محافظهم 
بل وليدة اعتقادهم الراسخ بأنهم قادرون على توثيق العالئق التي تنطوي 

على المعاني والقيم.أ.هـ. ص:55(
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سمعت محاضرة للدكتور سليمان العلي يذكر إمكانية التميز في التخصص 
وفعاًل  بالمتميزين.  وااللتقاء  والــدورات  واالستماع  القراءة  على  بالتركيز 
إذا  العملية  يمكنك أن تتميز في حياتك وتخصصك وتصبح مُلمًا بحياتك 

اهتممت باآلتي:
أ( االشتراك بالدورات والمؤتمرات والمناسبات التي تدعم هدفك.

ب( االستماع لألشرطة الكاست وأشرطة الفيديو التي تعزز من طموحك.
ج( االلتقاء بالمميزين والرواد الذين ترى فيهم أنهم هم قدوتك في تحقيق 

هدفك.
هـ( كثرة اإلطالع والقراءة في المجال المحبب لنفسك. فتخصص 50% لما 

تحبه وتتخصص فيه و50% قراءة عامة لجميع العلوم. 
 

استكمل شخصيتك 
بشكل مستمر 
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          اجعل كل خليه في جسمك تركز 
          على أهدافك وتقودك لتحقيقها 
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رابعًا: مارس هوايتك
السجين  يجيدها  التي  الفنون  أحد  أو  الرسم  أو  الرياضة  وجود  إن        
وتنميتها مع األيام هي عبارة عن متنزه يستمتع به ويشبع ذاته من خالل 
ممارسته، فالهوايات كثيرة منها نظم الشعر والقصائد والكتابة والتأليف أو 
إعداد البحوث التي يستطيع السجين كتابتها بمكتبة اإلصالحية العامة أو 
طلب كتب وأوراق معين من إدارة السجن. أو رياضة كرة القدم والطائرة 
في  السجين  يحققها  أن  يمكن  التي  المشي  رياضة  ممارسة  أو  والطاولة  
الفناء الخارجي للجناح والذي يسمى)التشميس(. فمعادلة المشي هي 2 إلى 
4% من وقتك في األسبوع مقابل فوائد ال تحصى. األنصاري، صحتك في 

المشي، ص:184(.

     فإن  ممارسة الرياضة أو غيرها من الهوايات وكل هذه الفنون تجعل 
السجين يشغل وقته بالمفيد وتورث في نفسه تنميتها وتطويرها وتجعله 

يركز على عمل معين يدفعه لتحقيق ذاته وإشغال نفسه.
وقد يسبب ترك ممارسة الهواية فراغ لدى السجين وكسل روحي وجسمي 
وعقلي يجعله يعيش في دوامة الماضي وتحديات الحياة. إن )ضعف النشاط 
البدني أحد عوامل الخطر الرئيسة لحدوث أمراض شرايين القلب( األنصاري، 

صحتك في المشي، ص:55
فحدد الهواية المحببة لنفسك ومارسها بشكل يوميّ وطور فنفسك فيها 

وعلمها غيرك.

مارس نشاطك بشكل يومي
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خامسًا: التنفس وقوة الحياة:
التنفس هو الحياة فهل نجيد طرقه

  نعم )تنفس بعمق واضحك ملء شدقيك، وعش حياتك معافى. فإن نمط 
الذي  السرور  مقدار  سيكون  فكم  تنفسك،  بنوعية  تختاره  الذي  الحياة، 

تختاره؟. جوديت، التنفس، ص:16
      عجيبة الرئتين في جسم اإلنسان فهي تعطي الطاقة لحركة الجسم ودوران 
الدورة الدموية وانتعاش عقل اإلنسان وعند الشهيق يدخل الهواء الطبيعي 
وفي الزفير تخرج السموم، فالتنفس مساعد لصفاء الذهن وانخفاض التوتر 
الشيخوخة،وتسهيل عملية  ومقاومة  اآلالم  باالسترخاء، وتسكين  والشعور 
الهضم، وتقوية جهاز المناعة لدى اإلنسان، وتنظيف الجسم من السموم 
الجسم  في  الخاليا  تجديد  على  والقدرة  حيويته  وزيادة  الجسم  وانتعاش 

ومقاومة الشيخوخة.
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يتألف النظام القصبي الرئوي من القصبتين والرئتين فالرئة اليسرى أصغر 
يأخذ  يجعله  اليسرى مما  الجهة  في  القلب  لوجود  اليمنى  الرئة  حجمًا من 
مساحة أكبر، وتجلب القصبتان الهواء إلى الرئتين من الفم واألنف. ويؤمّن 
انبثاث الغاز الحيوي الشجرة القصبية المؤلفة من تفرّعات القصبتين داخل 
لدى  واألسفل  األعلى  من  سنتمتر   30 يتجاوز  ال  الرئتين  وحجم  رئة،  كل 

اإلنسان البالغ، كما أنهما محاطتين بغشاء واقي. 
ولهما مهمتان هامتان:

المهمة األولى:
 توفير األكسجين وإسعاف الدم به ألن الدم بحاجة مستمرة لألكسجين.

المهمة الثانية:
إزالة غاز حمض الكربون الذي ينتج بسبب النشاط الجسمي.

     فكريات الدم الحمراء قوية، فكل واحدة تنقل مليار ذرّة أكسجين، وهي 
غاز حمض  وتحرّر  الدم،  من  األكسجين  تتلقى  أعضاء  إنها  للجسم.  وقود 
الكربون الذي تصنعه باستمرار، فتعيده الكريات الحمراء بسرعة وتتوجّه به 
نحو الرئتين. وبزفرة واحد ينتهي األمر. ويتمّ إخراج غاز حمض الكربون... 
وتعاد هذه الطريقة لغاية 26,000 دورة شهيق وزفير أخرى، لغاية اليوم 

التالي.

    لذلك نحن بحاجة لهواء نقي ويجب علينا حفظه من المعتدين فالدخان 
الهواء  لضعف  يؤدي  مما  استنشاقه  أو  استخدامه  سواء  األول  العدو  هو 
التدخين( التنفسي هو  والجهاز  القلب  يفسد  ما  أكثر  )إن  لجسمنا،  الداخل 

حامد أحمد، رحلة اإليمان في جسم اإلنسان، ص: 243 

ال  أننا  ومشكلتنا  علينا،  حافظ  التنفسي  الجهاز  هذا  على  حافظنا  فكلما     
ال  ونحن  له طرق عدة  فالتنفس  العجيب  الجهاز  نعرف كيف نستخدم هذا 
نجيد إال طريقة واحدة مما يجعل األمراض والتلوث المنتشر في الجو تغزو 
على  الجسم  يساعد  الصحيح  التنفس  أن  كما  ويتأخر عالجها،  الجسم  هذا 
على  ويساعد  العقل  وينعش  النفس  في  المكبوت  الغضب  من  التخلص 
والتخلص  التنفسية  وااللتهابات  الربو  ومرض  والقلق  الكآبة  على  القضاء 
من التدخين والمخدرات وزيادة الوزن ويعزز قوة جهاز المناعي في الجسم، 



102

ويشكل مادة مضادة ومنيعة لألمراض، كما أنه يجعلك تتخطى مشكالت 
الحياة ومواجهتها بكل اقتدار.

فطريقة التنفس الواعي كاآلتي: 
• اجلس والجسم منتصب، والذراعان متدليتان.	

• فيه 	 جرى  الذي  الممر  على  فكرك  ركز  األثناء  هذه  وفي  الهواء،  اشهق 
الرئتان،  الهوائية،  الحلق،القصبة  خلف  األنف،  خلف  )المنخران،  الهواء: 
أنك  بنفسك  يقظًا  واعيًا  كن  الصدري(  القفص  توسع  الحاجز،  الحجاب 

تتنفس ركز اهتمامك على تنفسك.
• اخرج الهواء من صدرك بهدوء.	
•  كرر هذا بشكل يومي 	

وتستفيد من هذا التنفس الواعي الراحة والهناء والمراقبة الذاتية، والشعور 
بالحياة والصحة العامة.

وتأثيره  االنتعاش  في  درجته  الصحي  التنفس  من  االستفادة  ويبلغ         
على النفس إذا عرفت الطريقة الصحيحة وحجم الهواء الذي يدخل، ومكان 

االستنشاق، وكنت إيجابيًا في تفكيرك أثناء التنفس.
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ومن أنواع التنفس :
أواًل: التنفس التفريغي:

        وهذه الطريقة من التنفس تنقي خاليا الجسم من الشوائب التي من 
منتهى  في  التفريغي  التنفس  وطريقة  انسدادها  في  تتسبب  أن  الممكن 

السهولة:

1ـ استنشق الهواء من األنف لمدة أربع عدات وامأل الرئتين بالهواء.

2ـ احتفظ بالهواء داخل الجسم حتى عشر عدات.

3ـ أفرغ الهواء من الفم ببطء حتى خمس عدات.

4ـ كرر التمارين بحيث تزيد مع الوقت مدة االحتفاظ بالهواء داخل الجسم 
وتقوم بتفريغه في نصف المدة بمعنى أن تحتفظ بالهواء لمدة 12 عدة و 

تخرجه في 6 عدات,, وتحفظه لمدة 14 عدة وتخرجه في 7 عدات وهكذا.

5ـ تقدّم في هذه التمارين تدريجيًا، وأنت أعلم كيف يستجيب جسدك... 
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ثانيًا: التنفس لتوليد الطاقة: 

تنفس في الهواء الطلق والمنعش
1ـ استنشق الهواء من األنف بمدة أربع عدات. 

2ـ أخرجه من الفم لمدة أربع عدات وكأنك تطفئ شمعة.

3ـ كرر التمرين 10 مرات. 

التفريغي والتنفس لتوليد الطاقة ثالث  التنفس  4ـ يجب ممارسة كل من 
الطاقة  ارتفاع  مرات يوميًا حتى يصبح عادة عندك وبعد ذلك الحظ مدى 

لديك.)د.إبراهيم الفقي-بتصرف(

وللتنفس فوائد صحية كثيرة منها:
1ـ تجديد الّطاقة الدّاخلية باستمرار .

2ـ ضبط النّفس والتصرّف بحكمة في مواقف مختلفة. 
3ـ إشراقه الوجه وتفتح مسامه.

4ـ يغرس الثقة في النفس عند االلتقاء بالناس ومناسباتهم.
5ـ التخّلص من البخر أي الرّائحة الكريهة التي تنبعث من الفم.

6ـ تحسين الصّوت ومشكالت النّطق.



                    أواًل: الحسنة
                    ثانيًا: أبواب الخير مفتوحة

                    ثالثًا: جدول السجين اليومي
                    رابعًا : الجوائز

الباب الرابع
استراتيجية األرباح 

و االستثمار 
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أواًل: الحسنة
الحسنة الواحدة هي  طريقة لحياة سعيدة

فيها  زهد  لما  الذهب  أو  كالريال  كانت محسوسة  فلو  الحسنة عجيبة       
الناس وتنافسوا عليها بطريقة غريبة ومتطورة، لكن ميزتها أنها في علم 
الغيب، عن اليمين يكتب الملك الموكل بها كل عمل فالحسنة بعشر أمثالها 
والسيئة واحدة أو يغفرها اهلل، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: فيما 
هم  فمن  ذلك:  بين  ثم  والسيئات،  الحسنات  كتب  اهلل  ربه)إن  عن  يرويه 
بحسنة فلم يعملها كتبها اهلل تبارك وتعالى عنده حسنًة كاملة، وإن هم بها 
فعملها كتبها اهلل عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن 
هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها 

كتبها اهلل سيئة واحدة( متفق عليه.

   الحسنة نور في قلب صاحبها وأثرها في الحياة الدنيا يمتد للمسلم والكافر 
فكالهما يجد انشراح وسعة صدر وفرح بما قدم ولها أثر في اآلخرة للمسلم 

دون الكافر. 

  فال يمكن أن تتحمل عقولنا حساب هذه األجور العظيمة التي ستتضاعف 
للمسلم بقيامه بأعمال وأقوال صالحة وإن نوى وعجز عنها كتبت لها، حتى 

إذا قدم يوم القيامة رأى الحسنات العظيمة في طريقه للجنة. 
   تخيل معي كم تكسب من حسنات عندما تقرأ حرف من كتاب اهلل ؟
   كم حسنة تكسب عندما تخطو للمسجد ؟ كم حسنة عندما تصلي ؟

   الحسنة الواحدة درجات وبين الحسنة واألخرى درجات!!
    تأمل لو قرأت )قل هو اهلل أحد( 11حرف فلك بكل حرف عشر حسنات 

)11حرف× 10 حسنات× 10أمثالها=1100 حسنة(.
     فالنية الطيبة في قلبك يكتب لك بها حسنة ثم األقوال لكل قول أجر 
معين من الحسنات وكل فعل أجر معين من الحسنات فالحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف..أتعرف متى تتمنى زيادة الحسنات، عندما تنكشف لك 
عوالم الغيب عند الموت، عند بداية غرغرة الروح ورؤية ملك الموت والبصر 

شاخص للسماء.
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    تتمنى أن نقول سبحان اهلل أو الحمد هلل أو اهلل أكبر أو صالة ركعتين،حكى 
لنا مدرس في مرحلة الثانوية هذه القصة فقال:  إن أحد الصالحين جاءته 
ليتها  يا  يا ليتها كانت كبيرة؟  الوالد  ابنه فقال  الموت وكان لديه  سكرت 
كانت طويلة؟ يا ليته كان جديدًا؟ واالبن يقول له: يا أبتي قل ال إله إال اهلل 
فكان يكرر هذه العبارات دون وعي فلما فاق من سكرته قال االبن يا أبتي 

ما هي التي ليتها كانت طويلة وكاملة وجديد؟؟

    فقال يا بني رأيت أجر الصدقة التي تصدقت بها على رجل أعمى وهو 
أني أخذت بيده وقطعت به الطريق فرأيت األجر الذي كتب لي فقلت ليت 
المسافة كانت طويلة. ورأيت أجر نصف الرغيف الذي تصدقت به على رجل 
فقير فقلت ليت الرغيف كان كاماًل!. ورأيت أجر الثوب البالي والقديم الذي 

تصدقت به على محتاج فقلت ليته كان جديدًا!.

يتمنى الميت لو يعود للحياة ويقول يا ليت قومي يعلمون!! يتمنى كل من 
في القبور أن ينادي اعملوا من الصالحات قبل فوات األوان!!

     ابحث عن الحسنات وأماكنها...ابحث عن الحسنة في العبادات من صالة 
وصيام وقراءة قرآن واستغفار، أبحث عن الحسنة في المعامالت مع الناس 
في اتصالك بوالديك وصلة الرحم واإلحسان لمن حولك، ابحث عن الحسنة 
في األخالق من تحلي بالصدق والوفاء واألمانة والعفو أبحث عن الحسنة في 
حياتك اليومية كاالبتسامة واحتساب النوم واألكل وحضور مجالس الذكر 
والطاعة،)ولتكن معاملتك مع الناس باألخالق الحسنة فإنك بهذه األخالق 
كيف  النعيم،  حسناتك(  رصيد  على  وتحافظ  شرهم  وتأمن  ودهم  تكسب 

تطيل عمرك اإلنتاجي، ص: 146.

    ابحث واجمع قدرًا كبيرًا من الحسنات وحافظ عليها لتفوز بجنة عرضها 
السموات واألرض قال تعالى : )سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 

كعرض السماء واألرض( الحديد :21
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     وتذكر حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم: )يقال لصاحب القرآن اقرأ 
وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها( رواه 

أحمد
   ابحث عن الحسنات في كل مكان وحافظ عليها فهي التي تنجيك بين 
يدي اهلل من نار تلظى ومن قعر جهنم واآلن هي فرصتك للبدء بهذا األمر، 
هيا ال تؤجل الفوز بالحسنات واطرق كل باب لعمل صالح تستطيع أن تصله 

!!...
     الحسنة تجر أختها والسيئة تجر أختها فلو تأملت حديث الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم)اتق اهلل حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها..( لركضت 
مسرعًا وأتبعت السيئة الحسنة...ألنك إن لم تفعل فياويلك من شؤم الذنب 
السيئة،  تمحوا  ...فالحسنة  المتتابعة  واالكدار  عليك  األرزاق  باب  وانغالق 

فكن رجاعًا هلل دائمًا.تب إليه مهما بلغت الذنوب . 

إن صحوة الضمير نعمة يهبها اهلل لمن صدق مع نفسه وأقبل على 
اهلل وجعل عقله دليله ومرجعه إلى ربه وتعقل في أموره وحياته 

وانتبه لحياته حتى بعد الخطأ فالباب مفتوح ولن يغلقه احد.
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أنظر لهذا الرسم

                                 أين أنت اآلن؟!
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ثانيًا: أبواب الخير مفتوحة
القلب يحب بعض  أبواب الخير على 

البعض اآلخر استغل إقبالك عليها

أبواب الخير مفتوحة أمامك أيها السجين..!!
      تستطيع أن تجمع من الخيرات واألعمال الصالحة وتصلح من حالك وأنت 
في جناحك أو )عزبتك( نعم األجور كثيرة وهي فرصتك ليبدل اهلل سيئاتك 

حسنات ويجعلك من المقربين إليه، تأمل هذه األحاديث :
)من قرأ حرفًا من كتاب اهلل فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها ال أقول 

ألم حرف ، ولكن ألف حرف، والم حرف ، وميم حرف( رواه الترمذي.

وحديث: )من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، كتب اهلل له بكل مؤمن ومؤمنة 
حسنة( رواه الهيثمي

له  اهلل  بنى  مرات  يختمها عشر  أحد( حتى  اهلل  )قل هو  قرأ:  )من  وحديث: 
قصرًا في الجنة( رواه أحمد

وحديث:)من قال سبحان اهلل العظيم وبحمده، غرست له نخلة في الجنة(
رواه الترمذي

وحديث: )أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل كيف 
يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح مائة تسبيحه فيكتب له ألف حسنة أو 

يحط عنه ألف خطيئة(رواه مسلم

وحديث:)من قال سبحان اهلل العظيم وبحمده غرست له نخلة في  الجنة(
ركعة  عشرة  ثنتي  يوم  كل  تعالى  هلل  يصلي  مسلم  عبد  من  :)ما  وحديث 
في  بيت  له  بُني  إال  أو  الجنة،  في  بيتًا  له  اهلل  بنى  إال  فريضة  غير  تطوعًا 

الجنة( رواه مسلم
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وحديث:)من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج 
من تحت أظفاره( رواه مسلم

)ومن الطرق المثلى لمضاعفة األجر أن تنظر في الطاعة التي 
تهم بأدائها كقراءة القرآن، مثاًل، فإذا قرأته أخذت على الحرف 
قرأته  وإن  األجر  ضوعف  وضوء  على  قرأته  فإن  حسنات  عشر 
وأكثر   أكثر  زاد  في صالة  قرأته  وإن  األجر  زاد  القبلة  مستقباًل 
االستثمار  إيمان كردي،  يشاء.أ.هـ)عبداهلل بهجت،  لمن  واهلل يضاعف 

األمثل وعوائده،ص:131(
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ثالثًا: جدول السجين اليومي
وجود برنامج يومي ولو يسير تتعود 

عليه ينعش حياتك في السجن
بما أنك ستكون بين أربع جدران وممتنع عن العالم الخارجي وحريتك مقيدة 
فيمكنك أن تطبق جدول يومي يتناسب مع وضعك وظروفك ويجعل فترة 
سجنك فترة استغالل مناسبة لوقتك، ولو وضعت لك هدف تصل إليه خالل 
محكوميتك فهذا مما يدعو النفس لعلو الهمة، فأقترح عليك أخي السجين 

هذا الجدول أنظر إليه وتأمله وأعمل به:
• قم ساعة قبيل الفجر تصلي فيها وتقرأ فيها ما تيسر من القرآن الكريم 	

وتختمها بالوتر ثالث ركعات.
• أكثر بعد ذلك من االستغفار والتوبة هلل حتى أذان صالة الفجر فالدعاء 	

مستجاب واالستغفار مطلوب.
• صِل سنة الفجر التي هي خير من الدنيا وما فيها، ثم صِل  فرض الفجر مع 	

الجماعة واحرص على الصالة في الصف األول خلف اإلمام فإن لم يكن 
ففي جانبه األيمن فإن لم يكن ففي جانبه األيسر والصف األول أفضل 
من الثاني والثاني أفضل من الثالث والجماعة األولى أفضل من الجماعة 
الثانية، وقل أذكار ما بعد الصالة)فقد أجمع العلماء على استحباب الذكر 

بعد الصالة(أ.هـ)النووي، األذكار، ص:109( .
           ومن أذكار بعد الصالة : أستغفر اهلل، أستغفر اهلل، أستغفر اهلل، اللهم 
أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا الجالل واإلكرام، ثم تقول: سبحان 
أكبر  33  )ثالثة وثالثين( واهلل  والحمد هلل 33   )ثالثة وثالثين(  اهلل 33 
)ثالثة وثالثين(  وتمام المائة إلله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله 

الحمد، وهو على كل شيء قدير،ثم 
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تنوع البرامج يجدد نشاطك الفكري والنفسي 

تقرأ )قل هو اهلل أحد(و)قل أعوذ برب الفلق( و)قل أعوذ برب الناس( ثالث 
مرات.  

• الكتاب 	 من  الصباح  أذكار  وقل  المصلى  في  أجلس  الفجر  صالة  بعد 
والسنة والتي وردت عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم   وحصن نفسك 
بها ومن األذكار: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   )إذا أصبح أحدكم 
فليقل: أصبحنا وأصبح الملك هلل رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا 
اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر 
ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك(رواه أبو داود وقال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم   )من قال إذا أصبح: ال إله إال اهلل وحده ال شريك 
رقبة  له عدل  الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان  الملك وله  له  له، 
من ولد إسماعيل عليه السالم  وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر 
سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، 
وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يُصبح( رواه أبو داود وابن 

ماجة،  ويمكنك الرجوع لكتاب حصن المسلم واالستفادة منه. 
• والتكبير 	 التسبيح  من  وأكثر  الشمس  إشراق  حتى  المصلى  في  اجلس 

والتهليل وقراءة القرآن فإذا أشرقت الشمس انتظر ربع ساعة ثم صلى 
ركعتين فبذلك تنال أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة.

• ويفضل في هذا الوقت  بعد اإلشراق الجلوس وحفظ القرآن الكريم ألن 	
هذه الفترة يكون الفكر والذهن والراحة الجسمية والنفسية في أفضل 

حال لها.
• ثم  حقق هدف معين أو نمي ثقافتك ويمكنك طلب كتب من اإلرشاد 	

إدارة  قررته  علمي  درس  حضور  وحــاول  اإلصالحية.  في  والتوجيه  
اإلصالحية أو يمكن طلب ذلك من اإلرشاد والتوجيه للتنسيق مع أحد 
المشايخ أو العلماء إلقامة درس في الجناح. أو استغل الوقت بممارسة 

هواية محببة لنفسك تنمي عقلك وتقوي جسدك وتسمو بها بروحك.
• وقت الظهر : صلى صالة السنة قبل فرض الظهر أربع ركعات ثم صالة 	

الفرض في جماعة، ثم بعد الصالة صلى صالة السنة أربع ركعات وقل 
األذكار بعد الصالة. 
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• اجعل وقت الظهيرة وقت راحة وأحرص بعد الظهر على أن تنام القيلولة 	
ولو لربع ساعة فإنها كفيلة بأن تعيد للجسم حيويته ونشاطه.

• وقت العصر: صل صالة السنة قبل فرض العصر أربع ركعات ثم صالة 	
الفرض في جماعة، وقل األذكار بعد الصالة.

• أجعل هذا الوقت للتشميس أو الرياضة أو المشاركة في نشاط للجناح 	
فهذا  عليه  وتنافستم  الجناح  أفراد  مع  رياضي  برنامج  لك  وضعت  ولو 

جيد.
•  فترة المغرب: قبيل المغرب استعد للصالة وقل أذكار المساء كاملة ثم 	

إذا أذن لصالة المغرب أستعد للصالة وصلى ركعتين قبل الفرض ثم 
صالة المغرب ثم صلى السنة.

• وهذه الفترة بين المغرب والعشاء فترة مناسبة الستغاللها في مراجعة 	
القرآن أو حضور درس ويمكن أن يرشح أحد أفراد الجناح - بعد استشارة 
الصالحين  رياض  مثل  كتاب  بقراءة  اإلصالحية-  في  والتوجيه  اإلرشاد 
يقرأ في كل يوم باب من أبواب الكتاب أو عشرة أحاديث أو السمر مع 

أصحابك.
• في 	 الفرض  صالة  ثم  العشاء  فرض  قبل  ركعتين  صلى  العشاء:   فترة 

بعد  األذكار  وقل  ركعتين  السنة  صالة  صلى  الصالة  بعد  ثم  جماعة، 
الصالة. 
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القرب من اهلل فرصة لتصحيح حياتك

• هذا الوقت هو وقت للراحة إما تشاهد برنامج تلفزيوني حسب المتوفر 	
في الجناح أو مشاركة في برنامج أو تقرأ أو تنام.

• واحرص أن تنام من خمس إلى ستة ساعات على األقل.	
• واحرص لو كان هناك نادي أو نشاط أعدته اإلصالحية أن تشارك فيه فلو 	

كنت طالبًا في اإلصالحية إلكمال دراستك أو تعمل في الفترة الصباحية 
المشاركة  فاحرص على أن تؤدي عملك على أكمل وجه واحرص على 
والتميز فيه، ففي الدراسة لخص واستوعب دروسك جيدًا واجعل درس 

كل يوم بيومه.
• المسجد واحرص على 	 الناس في  أول  الجمعة وكن  احرص على صالة 

قراءة سورة الكهف كاملة وكثرة الدعاء وتحرى ذلك عند صعود الخطيب 
أو بعد صالة الجمعة أو نهاية يوم الجمعة وقبيل الغروب. 

• أبدأ 	 منه  األخير  الثلث  في  وخاصة  الليل  في  الدعاء  كثرة  على  احرص 
عليه وسلم    والسالم على رسول اهلل صلى اهلل  بالصالة  ثم  بحمد اهلل 
ثم أدع ما شئت ثم أختم دعاءك بالصالة والسالم على رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم   . 
• احرص على المشاركة الجماعية في النشاطات العامة نوادي صيفية أو 	

دروس أو تحفيظ أو أي نشاط يقام في الجناح أو في اإلصالحية. 
     بهذا الجدول تشغل وقتك بما يعود عليك بالفائدة) أنفق وقتك بنفس 

الطريقة التي تنفق بها أموالك ( سام ديب، نعم تستطيع، ص:207
فيمكنك أن تطبق هذا الجدول بالتعاون مع زميل آخر يكون بمثل همتك أو 

إذا لم تجد أحد طبقه بنفسك واجعل انطالقتك من داخلك ولو بالتدريج.  
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رابعًا : الجوائز
جنة الدنيا عربون جنة اآلخرة  

   كل ما تعمله في الحياة له نتيجة معينة، فكل عمل له نتيجة من نفس نوعه. 
فالحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة، انظر إذا غرست بذره وسقيتها ستخرج 
لك شجرة ثم ثمرة، وجزاء العمل الصالح وقوة إيمانك. ومعرفتك بنفسك 
وتقديرك لها ووعيك بها يجعل ثقتك بقدراتك وأفعالك تؤثر عليك سلوكيًا 
بثبات)وعالي  اليومية  األحداث  مع  تتعامل  أن  وتستطيع  وعاطفيًا.  وفكريًا 
الهمة يعرف قدر نفسه، في غير كبر، وال عجب، وال غرور، وإذا عرف المرء قدر 
نفسه، صانها عن الرذائل وحفظها من أن تُهان ونزّهها عن دنايا األمور، 
وسفاسفها في السر والعلن، وجنبها مواطن الذل بأاّل يُحمّلها ماال تطيق، 
أو يضعها فيما ال يليق بقدرها، فتبقى نفسه في حصن حصين، وعز منيع 
ال تعطي الدنية، وال ترضى بالنقص، وال تقنع بالدون( أ.هـ)محمد المقدم، 

علو الهمة، ص:103(.
ومن الجوائز العاجلة في الحياة الدنيا النعيم النفسي، وفي اآلخرة الجنة. 

 أواًل :النعيم النفسي
  النعيم النفسي يشعر بها كل من حّكم عقله على عاطفته، يجد سعادة في 
قلبه وانشراح أوسع من األرض والسماء، يجد حالوة السرور في قلبه، يجد 
راحة البال، وسعادة الروح، وانتعاش القلب، يشعر بالرضا عن ربه، ويتمنى 
أن تستمر هذه السعادة طول العمر، فينهض من فراشه بروح عالية ويؤدي 
أعمال يومه بجدارة واقتدار وإقدام،  كل تلك اآلثار ألنه تفتحت في عقله 
الباب  وطرق  عمل  إن  بأنه  واسع  وأفق  بالحياة  لالستمتاع  كبيرة  مجاالت 

فتحت له فرص كثيرة....
تمرين)تمرين(

تريد أن تجرب تدريبًا صغيرًا لتجد آثاره عاجاًل:
في الجانب اإليماني:

اجلس في المسجد وقل 1000)ألف( مرة أستغفر اهلل. ( 1
صلى ركعتين بهدوء وروية واستغرق 5)خمسة( دقائق فيها واستشعر ( 2

استغفارك وتسبيحك ودعاءك حتى تتم الصالة. 
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أدعو ألخ لك، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   )دعوة المرء ألخيه ( 3
بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا ألخيه بخير قال 

الملك الموكل به: آمين ولك بمثل(رواه مسلم  

في الجانب االجتماعي:
أنك ( 1 وبلغهم  عليهم  وسلم  الزوجة  أو  الوالد  أو  الوالدة  على  اتصل 

تقدرهم.
ساعد أي سجين واشرح له كيف يتابع قضيته؟! واخدمه. قال رسول اهلل ( 2

صلى اهلل عليه وسلم   )أحب الناس إلى اهلل أنفعهم ، وأحب األعمال إلى 
اهلل عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه 
دينًا، أو تطرد عنه جوعًا، وألن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلى 
من أن اعتكف في المسجد شهرًا، ومن كف غضبه ستر اهلل عورته، ومن 
كظم غيظًا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، مأل اهلل قلبه رضًا يوم القيامة، 
ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له، ثبت اهلل تعالى 
قدمه يوم تزول األقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل 

العسل(رواه الطبراني وحسنه األلباني.
اعتذر من والدك الذي أخطأت عليه، أو أمك التي أبكيتها أو تواصل مع ( 3

صديق توترت العالقة بينكما. 

)إن بوسع العالقات اإلنسانية أن تجلب إليك كاًل من النجاح والسعادة، وعليك 
وتعلمها،  باكتسابها  القيام  بصدد  وأنك  مهارة،  أنها  على  إليها  تنظر  أن 
وعلى أنها مهارة مجزية تمامًا(.أ.هـ )لس جبلين، كيف تتمتع بالثقة والقوة 

في التعامل مع الناس، ص:223(

)إن التفكير في اآلخرين هو قدرة سوف تعينك في مواقف عديدة ومتباينة 
ال  ما  نفسك  وتكلف  الحد،  تتجاوز  أن  الضروري  من  ليس  الحياة،  مرّ  على 
ومراعاة  اآلخرين،  في  التفكير  بعض  فقط   اآلخرين،  تساعد  لكي  تطيقه 
البال.أ.هـ  راحة  من  كبيرًا  قدرًا  يعطيهم  سوف  مثاًل  كالمك  في  شعورهم 

)رايكو أوشيدا، رحلة القرن الحادي والعشرين، ص: 109(
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تذكر الجنة ونعيمها يرغبك بالتزود بالصالحات
في الجانب الصحي:

امتنع عن التدخين يومًا كاماًل.( 1
اغتسل وألبس أفضل ثيابك وتطيب.( 2
استخدم السواك وطهر فمك.( 3

الجوانب بينها  وغير ذلك من أعمال تستحق منك أن تقوم بها، كل هذه 
ترابط وعالقة تالحم. فتدرب عليها واغرسها في نفسك. 

ثانيًا :الجنة 
أقرأ ما في الجنة :  

في الصحيح: )والذي نفس محمد بيده: إنما بين المصرعين من مصاريع 
الجنة، كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى( البخاري وفيه: )إن 
مابين المصراعين في  الجنة مسيرة أربعين سنة، وليأتين عليها يوم وهو 

كظيظ من الزحام(  مسلم
مسيرة  تليها  والتي  درجة  كل  بين  وما  بعض  فوق  بعضها  درجات  للجنة 
والعرش كما  الكرسي  بين  وكما  واألرض  السماء  بين  عام كما  خمسمائة 

بينتها األحاديث.
صالحة  المسلم  أعمال  كانت  فكلما  والنعيم  االتساع  في  متفاوتة  فالجنة 

وكثيرة في الدنيا كلما كانت درجته ومنزلته أعلى وأفضل،
اللبن  وبحر  الخمر  وبحر  العسل  بحر  الجنة  في  )إن   : وغيره  الترمذي  وروى 

وبحر الماء ثم تنشق األنهار بعد(
وروى البخاري: )ولكل مؤمن في الجنة زوجتان من نساء الدنيا سوى الحور 
وثالثون  ثالث  الجنة  أهل  فأعمار  السن  في  الجنة مستوون   وأهل  العين، 
وهم على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا في السماء في عرض سبعة أذرع 

وهم مردٌ مكحلون(
روى الترمذي: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   )إن في الجنة غرفًا يرى 
الطعام  أطعم  لمن  اهلل  أعدها  باطنها  من  وظاهرها  ظاهرها  من  باطنها 

وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام(
لعبادي  أعددت   : تعالى  اهلل  )قال  وسلم    عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال 
الصالحين ماال عين رأت، وال ُأذن سمعت، وال خطر على قلب بشر، واقرؤا إن 
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شئتم )فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون( 
السجدة: 17( متفق عليه.

   قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )أول زمرة يدخلون الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دُري في السماء إضاءة، 
الذهب  أمشاطهم   ، يمتخطون  وال  يتفلون  وال  يتغوطون  وال  يبولون  ال 
ورشحهم المسك ومجامرهم األلوة عود الطيب- أزواجهم الحور العين على 

خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا في السماء( متفق عليه
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                                      أواًل: تعليمات حول قضيتك:
                                     1(معالجة نفسك:

                                     الفرصة األولى: الوقاية
                                     الفرصة الثانية: إعادة اإلصالح

                                     الفرصة الثالثة: التأهيل الشامل
                                    2( فرص خروجك قبل نهاية محكوميتك.

                                    3( ابتعد عما يضاعف سجنك.
                                     4(كيف تستفيد من الخدمات الموجودة.

                                     ثانيًا: كيف تقيس تقدمك الشخصي 
    

الباب الخامس
أدب السجن 
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أواًل: تعليمات حول قضيتك:
أخي السجين :

     أنت إنسان مهم في المجتمع ولك مكانة وتقدير وينبغي عليك أن تحيي 
في نفسك تقديرك لنفسك ومن عالمات التقدير أن تأخذ حقوقك التي قررها 

اإلسالم لك في كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم.
والمديرية  للسجون  األعلى  المجلس  في  ممثلة  الدولة  اجتهدت  وقد       
العامة للسجون بوضع قواعد وقوانين تكفل لك التمتع بحقوقك في أي زمان 
ومكان وألخصها لك في هذا الباب،والتعليمات سواء الحقوق التي عليك أو 
لك أو المخالفات المذكورة ملخصة من كتيبات العقيد.علوش راشد واللواء 
حسب  أهمها  ذكر  وقد  للسجون،  العامة  المديرية  طبعتها  البار،التي  علي 

اجتهادي. 
وسأبدأ بأهمية معالجة مشكلتك القضائية :

 1( معالجة قضيتك:
إن تحديد قضيتك ومعرفة كيفية الخالص من مشكالتها وتبعاتها تكمن 

بنوعيتها مثاًل: المخدرات والكحول والتدخين:
هناك ثالث فرص لإلقالع عنها ومعالجتها:

الفرصة األولى: الوقاية:  هي وقاية نفسك قبل البدء في هذه العادة 
وبغضها وكرهها.

فالوقاية خير من العالج، وبداية التوعية بخطرها تبدأ من األسرة ثم المدرسة 
ثم الجهات ذات العالقة، واالعتبار بمن وقع في هذا الفخ الشيطاني.

الفرصة الثانية: إعادة اإلصالح هي إعادة إصالح خطأك بعد تجربتها .
الديون،  الواقع، الهروب من  الرئيسي للمخدرات هو الهروب من  فالسبب 
يقنع  أن  يريح  )ومما  الهموم،  من  الهروب  الوالدين،  قسوة  من  الهروب 
الخالص، ألننا ال نعيش في  اإلنسان منا نفسه بما هو دون درجة الكمال 
عالم خيالي مثاليّ كامل، فقد يشعر اإلنسان بضغط الواقع والظروف، فيجد 
من  أوالدنا  مبيض،  )مأمون  األمور(أ.هـ  من  كثير  مع  والتأقلم  التكيف  في  صعوبة 

الطفولة إلى الشباب، ص:423( 
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ويمكن أن أضع الخطوات اإلجرائية للتخلص من المخدرات:
1- اقطع عالقتك بمتعاطي المخدرات.
2- االنتقال لمكان وسكن وعمل آخر.

3- جدد أصدقائك وابحث عن صحبة صالحة جديدة.
4- جرب هذه الطريقة في اإلقالع: اجعل بين السيجارة واألخرى وقت كنصف 
يوم ثم يوم ثم امتنع عن التدخين يومًا في األسبوع، وأسبوعًا في الشهر 

وشهرًا في السنة.
5- جرب هذه الطريقة في اإلقالع عن المخدرات تدريجيًا: لو كنت متعود 
على المخدر وقت ما، حاول أن تنشغل في هذا الوقت بممارسة رياضة واطل 
فترة ممارستها واضغط على نفسك ورغبتك تدريجيًا تجد أنك تألف الرياضة 

وتنفر من المخدر. 
6- اطلب المساعدة للتخلص منها، وذلك بطلب دعم السلطة لعالجك من 

آثارها.

الفرصة الثالثة: التأهيل الشامل:
وهو العودة إلى الوعي والتأهيل الشامل من جديد بعد طول فترة التورط 

فيها ولكن هذه الفرصة تحتاج لجهتين رئيسيتين:
 الجهة األولى: هي نفسك أنت أيها المدمن وقناعتك التامة وإدراكك لخطورة 

وضعك، وااللتزام بالسبع خطوات السابقة، وااللتزام ببرنامج التأهيل. 
التي  الدولة  أو  المستشفى  أو  الوالدين  سواء  السلطة  هي  الثانية:  الجهة 

تجبر المدمن على العالج وعلى البرنامج التأهيلي طول فترة عالجه. 

أما بقية الجرائم كالسرقة والسطو والجرائم الجنسية فإن عالجها بالتوبة 
الصادقة هلل وتحري الحالل وتطبيق معرفة ذاتك المذكورة  في الكتاب
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2(  فرص خروجك من السجن قبل انتهاء محكوميتك:
السعودية  العربية  المملكة  العزيز  البلد  هذا  في  وخاصة  كثيرة  الفرص 

ويمكن أن تقسم الفرص قسمين:

القسم األول : 
العامة  المناسبات  في  أو  المبارك  رمضان  في شهر  السنوي  الملكي  العفو 

لمن كان عليه حق عام.
 

القسم الثاني: 
وهي فرص تنبع من ذات السجين وتتلخص في حفظ القرآن أو أجزاء منه 

لتخفيف محكوميتك ويدخل في هذا جميع السجناء بالشروط التالية :
1ـ ال تقل محكوميته بالسجن عن ستة أشهر .

2ـ ال يقل الحفظ عن جزئين من القرآن الكريم وال ينظر في كسور الجزء بل 
يطالب السجين بالجزء كامال . 

3ـ إذا عاد للسجن بعد ما استفاد من العفو فله حالتان :
الحالة األولى :

إذا حفظ بعض األجزاء يطالب بحفظ أجزاء جديدة غير التي حفظها . 
الحالة الثانية : 

إذا كان قد حفظ القرآن كامال و كان وما يزال يحفظه كامال فيعفى من ربع 
المدة لمحكوميته األخيرة إذا كان أكثر من أربع سنوات .

 ( وهم  القات  عدا  حكمه  في  من  و  المخدرات  أصحاب  من  كان  إذا  4ـ 
المستورد و المتلقي و المساعد في التهريب ومن يقوم بالزراعة ومن تكرر 

منه الترويج(. 
5ـ إذا كان من أصحاب المخدرات و عاد في جريمة أخرى و قد استفاد من 

العفو في المرة األولى ال ينطبق عليه العفو .
وفهم القاعدة الحسابية في ذلك حيث تقسم عدد األجزاء المحفوظة على 
اجزاء القرآن و تضرب في المحكومية و النتيجة تكون هي مدة العفو و التي 

يستفيد منها النزيل . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   x  ـــــ  x  ـــــــــــــــــ = )مدة العفو(عدد األجزاء التي يحفظها النزيل         1       المحكومية 

      عدد أجزاء القرآن الكريم              2               1
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مثال :
سجين محكوم لمدة ثالث سنوات )36( شهرا حفظ القرآن كامال 

العفو      عدد األجزاء التي حفظها 30جزء          1         36 ـــــ = 18شهرا مدة    x ـــــ     x   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد أجزاء القرآن الكريم 30 جزء         2          1

مثال آخر :
سجين محكوم لمدة سنتين )24( شهرا وحفظ 20 جزء من القرآن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   x  ـــــ  x  ـــــ = 8 شهور مدة العفوعدد األجزاء التي حفظها 20جزء          1         24
عدد أجزاء القرآن الكريم 30 جزء         2          1

3( ابتعد عما يضاعف سجنك:
قابلت محمد وهو أحد السجناء والمحكوم عليه بخمس سنوات، وقد قضى 
منها سنتين وبقيت ثالث سنوات من محكوميته، ووجدته واضعًا يدًا على يد 
وهو حزين فسألته لماذا هذا الحزن؟ فقال ضبطت وأنا أستخدم المخدرات 
وأحيل أمري للشرطة، ثم سينظر فيّ للحكم عليّ في هذه القضية، انظر 

كيف وقع محمد في قضيتين؟
 األولى حكم فيها والثانية ينتظر حكمها...

ثقياًل  أن يورطك ويزيد عليك حماًل  تتوقع  أي ضرر  ابتعد عن 
وأخطرها اآلتي 

1( استخدام المخدرات أو ترويجها أو نقلها.
2( اإلضراب عن الطعام والشراب.

3( العدوان ومضايقة اآلخرين.
4( االحتفاظ باألشياء الممنوعة.

5( البعد عن األخالقيات اآلثمة والفواحش المقيتة.
6( افتعال الشجار والخالفات مع السجناء.

7( االعتداء على نزيل بالقول أو التهديد أو الضرب.
8( إشعال النار داخل الغرف أو إحراز مواد االشتعال.

9( إتيان أمر مخالف لنظم السجن أو مخل بأمنه.
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4( كيف تستفيد من الخدمات الموجودة: 
أ-حقوقك  :

ينبغي عليك لتحصل على كامل حقوقك أن تعرفها ثم تقدم طلب لضابط 
الجناح ومن ثم سيرفعه إلدارة السجن الستكمال طلبك وما عليك إال المتابعة 
التي أحيل لها الطلب، وبعض الحقوق تحصل عليها  والتواصل مع الجهة 

آلية من غير مطالبة مكتوبة:
عشاء(  غداء،  اليومية)إفطار،  الوجبات  على  والحصول  اإلعاشة  تقديم   )1

والمالبس المناسبة.
في  تعقد  التي  المهنية  الدورات  في  المشاركة  مثل  المهني،  التأهيل   )2
الطباعة  أعمال  أو  الكهرباء  أو  الميكانيكا  أو  النجارة  أو  كالسباكة  السجن 

والكمبيوتر وغيرها.
والمتوسطة  االبتدائية  للمرحلة  الدراسة  بإكمال  التعليمي  التأهيل   )3

والثانوية أو إكمال الدراسة العليا بالتنسيق مع إدارة السجن.
4( تقديم التوجيه واإلرشاد الديني.

5( الحصول على مساعدة مالية شهرية. 
6( االشتراك في المسابقات القرآنية أو الدورات المهنية والتدريبية والنوادي 

الصيفية التي تقام في السجن.
7( الخروج من السجن  لمدة 24 ساعة )بعد انقضاء نصف المحكومية التي 

ال تقل عن سنة(.
8( طلب الرعاية الصحية إذا لزم األمر. 

التي  والثقافية  والتعليمية  الدينية  والبرامج  المسابقات  في  االشتراك   )9
تقدم للسجناء.

الدوائر  ومراجعة  قضيتك،  لمتابعة  به  وااللتقاء  محامي  توكيل   )10
الحكومية والتواصل مع إدارة السجون أو الجهات األخرى إن تطلب األمر. 

العمل  وزارة  من  مقدم  اجتماعي  ضمان  السجين   أهل  يستحق   )11
والشئون االجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة لشئون الضمان االجتماعي.

في  زيارته  من  وأصدقائه  السجين  أقارب  تمكين  وتعني  الزيارات:   )12
السجن. 

13( الرسائل البريدية : بحيث يمكن السجين من إرسال أو استقبال الرسائل 
من أقاربه ومعارفه وأصدقائه. 
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14( االتصال الهاتفي المباشر : إذ يتاح للسجين االتصال بمن يشاء لقضاء 
شئونه خارج السجن وتيسير أموره، والتواصل مع ذويك عن طريق الهاتف 

الموجود في الجناح. 
15( التلفزيون والراديو : الصحف اليومية والمجالت: إذ يتم تأمينها للسجناء 
السجين  اتصال  استمرار  في  وللمساعدة  السجن  خارج  يجري  ما  لمتابعه 

بالمجتمع 
16( الذين مضى عليهم ثالثة أشهر فأكثر فرصة االختالء الشرعي بزوجاتهم 
مرة كل شهر, ولمدة )3( ساعات في كل مرة, كما أن هناك يومين في كل 

أسبوع يمكن فيها زيارة السجين من قبل أسرته وأقربائه.
خالفه  أو  بالسجن  مسئول  أي  ضد  تظلم  أو  شكوى  وجود  حالة  في   )17
فإن التعليمات توجب وضع مثل تلك الشكاوى بصناديق البريد الموجودة 

بالعنابر ليتولى المسئولون عنها رفعها لجهات االختصاص.
الجناح  بشروط  التزمت   إذا  المثالي  للجناح  االنتقال  طلب  لك  يحق   )18

المنصوص عليها. 

ب-ما يجب عليك:
    الدولة تكلفت كثيرًا في حفظ األمن في هذه البالد، فإن تجهيزات السجون 
الوقوع في  البذل لحفظك من نفسك ومن  كلفت ميزانية عالية وكل هذا 

متاهة األخطاء لذلك هذه بعض الواجبات التي ينبغي عليك مراعاتها:
1( االحتفاظ برقم الكرت الذي بحوزتك واالهتمام به.

2( حسن السيرة والسلوك أثناء المحكومية.
3( الحرص على أداء الصالة جماعة في مصلى الجناح. 

4( البعد عن العدوان ومضايقة اآلخرين.
5( النظافة في الملبس والمكان.

6( التخلق باألخالق الطيبة.
7( تنفيذ أوامر إدارة السجن.

8( حضور الدروس العلمية والبرامج الدينية في الجناح والتأدب عندها .
9( االلتزام بمواعيد النوم والطعام والشراب التي تحددها إدارة السجن .

10( االحتشام واللباس المناسب عند الخروج لمراجعة إدارية أو مقابلة أحد 
المسئولين.
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11( البعد عن التعصبات والتحزبات والتي تخل بأمن السجن.
12( البعد عن تناول الممنوعات كالمخدرات وغيرها أو نقلها.

13( عدم االحتفاظ بأي أموال أو أمانات وتسليمها إلدارة السجن واستالم 
وصل على ذلك لتأخذها عند خروجك.

ثانيًا: كيف تقيس تقدمك الشخصي:
جرب هذا البرنامج لتقيس تقدمك في حياتك والبرنامج هو عبارة عن تقييم 
سلوكك وتستطيع أن تقود نفسك  للطريق المتوازن ويمكن أن تتعرف على 

مواطن الضعف وتعالجها وتعزز مواطن القوة وتنميها.

)فسلوك الفرد سواء كان متعلقًا بأدائه أو رضاه، وسواء كان سلوكًا ضمنيًا 
المثيرات  عن  ذهنه  في  تتكون  التي  االنطباعات  بتأثير  يتحدد  أو مستترًا، 
التي تستقبلها حواسه عن محتوى عمله، وأجره،وتصرفات رئيسه وتصرفات 

زمالئه.أ.هـ )أحمد عاشور، السلوك اإلنساني في المنظمات، ص:14(

البرنامج تساعد نفسك في إعادة تأهيل شخصيتك نفسيًا  فمن خالل هذا 
وعقليًا وجسميًا لتصبح مختلفًا في جميع تصرفاتك وتكون قراراتك مبنية 

على عقلية متفهمة واعية. ونجاحك في البرنامج على أمرين مهمين :
األول : القناعة التامة من داخلك بأهمية تغيير حالك لألفضل واألحسن.

الثاني: البدء بالتطبيق بالتدريج فأصعب خطوة هي البداية  

وبإذن اهلل  بتطبيق هذا البرنامج تكسب اآلتي:
1( إعادة تفكيرك بحيث تفكر التفكير اإليجابي للذات.

2( الشعور بقيمتك في الحياة لتعطي نفسك اهتمام أكثر.
3( التوقف فورًا عن التفكير السلبي، والتركيز على النظرة االيجابية.

4( معالجة المشكالت التي تواجهك في الحياة. 
5( غرس القيم والمبادئ التي تجعلك تعيش حولها.

6( الوصول بنفسك الستخراج مهاراتك وتحفيزك لوضع رؤية في حياتك.
7( الوصول بنفسك لتقدير ذاتك والناس واألشياء التي أكرمك اهلل بها من 

ماديات وغيرها.
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جيدا،  الكتاب  هذا  تقرأ  وأنت  البرنامج  تطبيق  قبل  احرص 
وتستفد من توجيهاته، ثم طبق البرنامج على نفسك وراسلني 

على عنواني الموجود في بداية الكتاب .
 مراحل البرنامج

البرنامج هو محاولة لتغيير النفس نحو األفضل وتحسين مستواها بجميع 
جوارحها، وهي مراحل عملية وليست نظرية وتنقسم أربع مراحل يستطيع 
السجين من خاللها أن يتدرج في تطبيقها مرحلة مرحلة ويربي نفسه عليها 
حتى يبني في نفسه قواعد ثابتة من اإليمانيات والمبادئ الطيبة التي يسير 

عليها بقية حياته وهي كاآلتي:
المرحلة األولى : 

التعارف مع نفسك وبناء الثقة المتبادلة بينك وبينها
التعارف مع نفسك وبناء الثقة المتبادلة بينك وبينها  اإلستراتيجية 

العيش بسالم ورضا مع نفسك الهدف 
المطلوب إنجازه 

1( معرفة قدراتك الذاتية وإمكانياتك.
2( التنفس الواعي في اليوم بما ال يقل عن 51 مرة.

3( مسامحة نفسك ومصالحتها على الماضي.
4( تقدير نفسك واحترام ذاتك والتوقف عن اللوم وجلد الذات.

5( أن تشعر أن اهلل خلقك ألنك من أفضل مخلوقاته فتحسن الظن به.
6( أن تستشعر أهمية وجودك في الحياة، وأن في قلبك صفات طيبة وخير 

عميق يجب أن تخرجه للواقع.
الوصول  أخطأت  ولكن  تظن،  مما  أكثر  اإليجابية  صفاتك  أن  تعلم  أن   )7

إليها. 
8( أن تفهم الواقع حولك وكيف تتفاهم مع الناس؟ وكيف يفكر فالن وتفهم 

محيطك وتتعايش معه ال تقاومه بل نم نفسك.     
أنسى  فيه،  ما  بكل  اليوم  هذا  تعيش  أن  أعماقك  من  توقع  9( كل صباح 
الماضي وال تنظر للمستقبل، بل عش اللحظة التي أنت فيها وتعامل معها 

كأنها آخر لحظة في حياتك.
10( حدث نفسك بااليجابيات دائمًا، وأعتز بما قدمته من مواقف جيدة.
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بل  والهواجيس  للوسوسة  مجال  تجعل  وال  بنفسك  الخلو  من  احذر   )11
خالط الناس باستمرار فجلوس مع  نفسك منفردًا  يجعل الشيطان يوسوس 
ويثبطك ويساعدك على زيادة الشكوك والوساوس، ثم تسير في نفق مظلم 

محاط بالسلبية.
الوسيلة 

1( القراءة المستمرة.
2( إقامة الصالة .

3( الكلمات االيجابية. 
4( المشاركة في البرامج والنشاطات التي تقام في اإلصالحية.

5( االختالط بأصحاب الحكمة والرأي السديد.
6( استكشاف الصفات االيجابية بمساعدة آخر.     

المؤشر 
1( عدد 51 مرة التنفس الواعي اليومي ÷ أيام الشهر

2( عدد الكلمات االيجابية خالل اليوم ÷ أيام الشهر
3( عدد الفكر االيجابي مع النفس  

4( عدد إلغاء الجلسات االنطوائية مع النفس 
5( عدد األفكار والمواقف االيجابية مقارنة باألفكار والمواقف السلبية. 

المرحلة الثانية : 
إيقاظ اإليمان

اإلستراتيجية
 إيقاظ اإليمان

الهدف 
زيادة اإليمان وصحوة الضمير   

المطلوب إنجازه
1( تذكر نعمة اهلل عليك بالسمع والبصر والعقل والجوارح وجميع نعم اهلل. 
2( حضور المحاضرات والندوات والكلمات التي تقام في الجناح خالل الشهر.
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3( االستماع أسبوعيًا لشريط يحيي اإليمان.
4( حفظ )5( آيات خالل اليوم مع مراجعة المحفوظ بشكل يومي. 

5( قراءة القرآن من أول المصحف حتى آخره بمعدل جزء في اليوم. 
القراءة  سهل  اإليمانية  الجوانب  في  ويكون  الشهر  في  كتاب  قراءة    )6

والفهم.
7( مراقبة تقلب الليل والنهار واستشعار قدرة اهلل في الكون.

8( مراقبة أي مخلوق من مخلوقات اهلل،مثل متابعة شرنقة حتى تصبح فراشة 
أو نملة وهي تعمل بطريقة منظمة ودون ملل أو مراقبة نبته ورعايتها وهي 

تكبر وتزهر.
9( الخلو باهلل في ظلمة الليل وتذكر أن الجنة تنتظرك، صلي هلل ركعتين 
بوضوء كامل وخشوع تام، واستشعر أنك تخاطب اهلل من موقعك واستشعر 
موقعك وأنت بين يدي اهلل ينظر إليك. انظر كيف أنت صغير في مصالك ثم 
الجناح ثم السجن ثم المدينة ثم المنطقة ثم الدولة ثم الجزيرة العربية ثم 
القارة ثم الكرة األرضية ثم المجوعة الشمسية ثم المجرة ثم الكون ...عالم 

كبير وفسيح، واهلل يراك وأنت تصلي، أستشعر هذا الشعور.    

الوسيلة 
1( التبكير للصالة في الصف األول.

2( االشتراك بنشاطات اإلصالحية الصيفية أو الدورات والندوات.
3( متابعة نبته في نموها.

4( الحرص على مقابلة المرشدين والدعاة في الجناح.
5( القراءة في اإليمانيات باستمرار.

6( استخدام التقنية الحديثة المتوفرة في الجناح كالتلفاز أو المسجالت أو 
الحاسب اآللي.

7( االلتحاق بحلقة القرآن الكريم. 

المؤشر 
1( عدد  تكبيرات اإلحرام التي حضرتها× اليوم ÷ الشهر

2( عدد اآليات التي حفظتها ÷ الشهر
3( عدد البرامج والمحاضرات التي شاركت فيها.
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4( عدد الكتب التي قرأتها.
5( عدد األشرطة التي أستمعت لها .   

المرحلة الثالثة :
أهمية التكوين الثالثي )العقل-الجسم-الروح(

اإلستراتيجية 
التوازن في التكوين الثالثي لإلنسان. )العقل-الجسم-الروح( لتنعم نفسك 

وتسعد.
الهدف 

إحداث التوازن الروحي والعقلي والجسدي في الحياة

المطلوب إنجازه
1( رعاية الجسم واالشتراك برياضة والمكسب الحالل

2( حب النفس،) حب كرم اهلل عليك بالشكل واللون واللغة والوالدين واألهل 
والوطن ونعم اهلل كالجوارح(. 

3( تقديرها)احترام النفس-النظرة االيجابية للذات( .
4( الشعور بمكانة في المجتمع )عمل-عائلة-فرد صالح في المجتمع(

5( المحافظة على الروح بأداء الصالة المفروضة، الصيام لو يوم في الشهر، 
صالة ولو ركعتين قبل النوم، والتصدق ولو بريال 

6( كثرة القراءة لتنمية العقل وتوسيع مداركه. 

الوسيلة 
1( االشتراك بالبرامج الرياضية. 

2( التفاعل مع برامج اإلرشاد والتوجيه باإلصالحية.
3( التعاون مع أفراد الجناح بإقامة برامج مناسبة.

4( زيارة المكتبة العامة.
5( االشتراك في المشاريع.
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المؤشر 
1( عدد كلمات الحمد والثناء على اهلل لنعمه الظاهرة والباطنة.

2( تفعيل النشاط الرياضي اليومي ÷ الشهر
3( عدد أيام الصيام÷ الشهر

4( عدد أيام التصدق ÷ الشهر
5( عدد أيام إتمام الصالة مع الجماعة في الفروض الخمسة÷ الشهر

6( عدد كلمات الثقة التي تصدر من اإلنسان واآلخرين ÷ الشهر  
7( عدد الكتب التي قرأتها÷ الشهر

المرحلة الرابعة :   
)برنامج ذاتي (

اإلستراتيجية
التميز في البرامج الذاتية

القدرة على التدرج في تطوير الذات   الهدف 

المطلوب إنجازه 
1( إقامة برنامج واحد لتفعيل العقل.
2( إقامة برنامج واحد لتفعيل القلب.

3( إقامة برنامج واحد لتفعيل السمع والبصر.
4( إقامة برنامج واحد لتفعيل اللسان.
5( إقامة برنامج واحد لتفعيل البطن.
6( إقامة برنامج واحد لتفعيل اليدين.

7( إقامة برنامج واحد لتفعيل الرجلين.

الوسيلة 
1( التعاون مع متخصص من قسم اإلرشاد والتوجيه باإلصالحية.

2( االشتراك بالدورات التدريبية .
3( المشاركة في برامج النوادي الصيفية.

4( اختيار صديق متعاون إلقامة هذا البرنامج.
5( استخدام التقنية والخدمات المتوفرة.
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المؤشر
برنامج عقلي 

صنع  من  )أنت  مفهوم:  وغرس  والحياة.  للنفس  االيجابية  النظرة   )1
أفكارك(

2( التفاؤل وغرس مفهوم: )تفاءلوا بالخير تجدوه(
3( التعامل مع مشكالت الحياة بعقالنية )إقرار بالمشكلة-البحث عن حلول-

البحث عن بدائل أخرى- تطبيق الحلول المقترحة حسب األولوية(
4( غرس مفهوم التوكل على اهلل  وأن اهلل كتب كل شيء في الحياة  )أعقلها 

وتوكل(.
 

برنامج قلبي 
النية في الصالة المفروضة وأنه يؤديها طاعة هلل ال خوف من  1( تجديد 

أحد.
2( استشعار أجر الوضوء وأن الذنوب تنزل مع الماء.

3( تجديد النية لقيام ركعتين قبيل الفجر.
4( تجديد النية أنه سيقوم لصالة الفجر من نفسه دون مساعدة أحد.

5( استشعار رضا اهلل في أي عمل طاعة يقوم بها 
6( استشعار رضا اهلل في أي معصية يتركها هلل.

 
برنامج سمعي وبصري 

1( حفظ السمع عن الغيبة والنميمة والكذب.
2( حفظ البصر عن النظر للمحرمات 

3( استماع الكلمة الطيبة
4( اإلكثار في النظر في القرآن الكريم

برنامج لساني 
1( عدد الصالة والسالم على رسول اهلل× اليوم ÷ الشهر

2( عدد ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل× اليوم ÷ الشهر
3( مراقبة الكالم وعدم السب والشتم لمدة ثالث ساعات في اليوم 
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4( االتصال على الوالد والوالدة والسالم عليهم أسبوعيًا .

برنامج بطني
 1( استشعار أجر من صام يومًا في سبيل اهلل

2( صيام يوم واحد في الشهر.
3( استشعار أن  كل ما يدخل للبطن هو من الكسب الحالل.

على  تأثيرها  من  لتحد  الشهر    ÷ اليوم   × الدخان  ترك  ساعات  عدد   )4
الجسم.

5( تحديد يوم في األسبوع بدون دخان وتحديد أسبوع في الشهر بدون 
دخان وتحديد شهر في السنة بدون دخان 

برنامج يديّ
1( شكر اهلل عليها وعلى وجودها.

2( استشعار المشي بها لمرضاة اهلل كصالة الفرض 
3( زيارة أحد العزب واستشعر أنها هلل وحمد اهلل على هذه النعمة

4( استغالل هذه الجارحة في مهارة كرة القدم أو أي رياضة محببة. 

برنامج رجليّ
ويمكنك أن تطبق هذه المعادلة على جميع المؤشرات

المؤشر × اليوم ÷ الشهر = النتيجة 



136

المرحلة الخامسة :   )المتابعة (
الهدف 

الحفاظ على الجهود التي بذلت في إحداث التوازن والتطور 

المطلوب إنجازه 
1( االرتباط بصحبة طيبة.

2( مراجعة للبرامج الذاتية السابقة.
3( القدرة على معالجة المشكالت الطارئة.

4( تقييم المراحل السابقة.

الوسيلة 
1( الصحبة المناسبة.

2( االستمرار على البرامج الذاتية.
3( القدرة على اإلحاطة بالظروف وحسن معالجتها.

4( التفاعل مع نشاطات اإلرشاد والتوجيه وإدارة اإلصالحية.
5( القراءة المستمرة

6( االستماع للدورات واألشرطة  

المؤشر 
1( عدد الصحبة الطيبة .

2( عدد البرامج التأهيلية الحاصل عليها.
3( عدد الكتب واألشرطة. 

4( عدد  التصرفات السليمة . 

                                                           

 



الخاتمة



بعد ما تقدم من دراسة متأنية لما يحتاجه السجين وهو في السجن وماذا 
يريد؟ فالسجين إما يعيش حياة السلبية والشعور باإلحباط والماسي ويحيط 
به اليأس والتشكي والتضجر والتأفف والحقد والحسد والنظرة السوداوية 
يتحمل  أن  وحاول  أحواله  وراجع  نفسه  مع  ووقف  انتبه  وإما سجين  للحياة 
مسؤولية نفسه ويجعل اإليجابية هي دليله ويستفد من اإلمكانيات وتسخير 

قدراته بالخير. 

لذلك أقدم هذه النصائح والوصايا التي رأيت أهمها:
1( تعرف على نفسك ومواهبك وقدراتك وطبيعتك وأعرف كيف تتعامل معها 

باستمتاع وأرضى عن نفسك وعن ربك بما وهبك.
2( التفكير اإليجابي طريقك للخالص من األكدار وغرس التفاؤل واألمل.

3( قدرتك على إدارك المشكلة ورغبتك القوية في حلها، واالقتناع بالحلول 
التي اقترحتها والثقة في البدء بتنفيذها.

4( الصلح مع نفسك ومصادقتها واستثمار طاقاتك.
5( عيش اليوم بدقائقه وساعته واالستمتاع بما بين يديك وعدم القلق على 

الغد يجعلك في راحة واطمئنان دائم.
ببرود  ومواجهتها  تواجهك  التي  اليومية  المشكالت  من  أكبر  أنت   )6
تندم  سليمة  غير  قرارات  واتخاذ  التسرع  من  أفضل  واستيعابها  األعصاب 

عليها.
7( إن القلق والهم واالنفعال سيجعلك تدفع ثمن باهظ وغالي من صحتك 
8( قمة الذكاء هو نسيان سلبيات الماضي، واالستفادة من دروس التجربة، 

وعدم الوقوع مرة أخرى في الجرم.
9( ال تدقق في األشياء الصغيرة وال تغضب وتحزن لمواقف تافهة بل كن 

أنت الكبير دائمًا.
10( عش حياتك باستمتاع ومرح دون انفعال وعصبية.

11( ردد الكلمات اإليجابية والعبارات الطيبة واجعل بعد كلمة »أنا« كلمة 
إيجابية.

12( لتعلم أن الصفح والعفو ألذ من االنتقام من الخصوم مهما فعلوا بك، 
ورغبتك باالنتقام تدفع ثمنها مقدمًا من صحتك وأعصابك وتؤذي نفسك 

أكثر منهم.
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13( تذكر فضل اهلل عليك كم أنعم عليك بالحياة لهذه اللحظة وفتح لك 
من  ويكثر  نفسه  ليراجع  واحد  بواب  له  يفتح  أن  ميت  كل  يتمنى  أبواب 

الحسنات لما رآه في قبره.
14( قم إلى الصالة مهما كانت ظروفك، وأتل القرآن واحضر مجالس القرآن 

والذكر وألزم حلقات التحفيظ .
15( إلزم حدود قضيتك في السجن وال تطورها لقضايا أخرى أنت في غنى 

عنها قد تضاعف سجنك وتزيد من محكوميتك، وكن دائمًا على حذر.
16( استغالل الفرص التي تقدمها لك الدولة من تخفيف المحكوميات يدل 

على وعيك وحرصك على حياتك.
في  اإلمكانيات  من  واالستفادة  بالفائدة  عليك  يعود  بما  انشغالك   )17

اإلصالحيات كإكمال الدراسة أو البرامج الدينية يجعلك في انشغال دائم .
18( سرعة معالجة نفسك من التدخين والبعد عن المخدرات وانتقالك للجناح 
المثالي، يساعدك على تقوية العالقة بينك وبين نفسك واستصالحها في 

المجتمع.

كما إن أهمية معاونة المجتمع لقبول السجيــن اجتماعـــيًا بعد خروجـــه، 
بأمر  أخل  قد  أنه  أو  وتماسكه  المجتمع  ثبات  ركائز  أهم  من  هي  وقبوله 
الوطنية  الجنة  مثل:  السجناء  ترعى  التي  واللجان  مستقباًل،  عليه  سيندم 
وعظيمة  كبيرة  أمانة  عليها  وأسرهم،فإن  عنهم  والمفرج  السجناء  لرعاية 
في متابعة كل سجين ووجود ملف متكامل عندها للسجين لمتابعته بعد 
دوره  بمتابعة  القضية  في  حكم  الذي  القاضي  يشرف  أن  وأقترح  خروجه. 
كمصلح في تأهيل النزيل، وذلك بإطالعه على جدول بياني كل ستة أشهر 
يوضح  سلوك السجين وإنتاجه خالل سجنه، وهذا يجعل له مكانة أعظم في 
متابعة  والصديق في  واألخ  األب  القاضي هو  بأن  الناس ويشعرهم  قلوب 
قضايا المجتمع، ودور المجلس األعلى للسجون وإدارة السجن والجمعيات 
أو الهيئات والموارد البشرية ووزارة الشؤون االجتماعية المرتبطة بالسجين 
دورها كبير وعليهم استمرار التفكير برعاية مستقبل السجين والعناية به 
منذ دخوله السجن، كما عليهم التشجيع المستمر للسجين وترغيبه بالبدء 
العملية والمهنية  البرامج والمشاريع  الحياة بطريقة جديدة من خالل  في 

والتدريبية.
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                           وختامَا
أسأل اهلل أن يتقبل هذا العمل وأرجوك أن تراسلني على 
على  قدرتك  في  وقصتك  تجربتك  لي  وتحكي  عنواني 
تخطي هذه المرحلة، ومدى استفادتك من الكتاب وأمد 
يدي لكل من يريد التعاون في تأهيل نفسه وإصالح حاله 
من السجناء لبدء حياة جديدة في هذه الحياة،واهلل أعلم 

وصلى اهلل وسلم على خير األنبياء والمرسلين.

                                                                                           خالد الرفاعي
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الفهرس
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                                      الفهرس 
الموضوع                                                                                     الصفحة

تقديم مدير عام السجون
الكاتب في سطور 

المقدمة
الدوائر التي يعيش فيها السجين 

دائرة السجين الغافل 
دائرة السجين الجاهل 

دائرة السجين التائه 
دائرة السجين العاقل

الباب األول ) لماذا أنت هنا ... هذا ليس مكانك( 
أوال  : ال تلم المجتمع
ثانيا : اكره جريمتك 

ثالثا : احذر من أعداء النفس 
أـ التشاؤم 
ب ـ التردد 
ج ـ الحقد 

د ـ اإلحباط
هـ ـ ضعف الثقة بالنفس 

رابعا : أنا 
خامسا : قدر نفسك

                                                                               
9

10
11
15
18
20
21
23
29
30
33
37
39
42
44
46
50
54
58
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62
                                                                          65

72
74
76
80

85
86
90
96
99

100

105
106
110
112
116

الباب الثاني ) استراتيجية الرجوع الفوري للحياة ( 
أوال : مع اهلل

ثانيا : الصدق مع نفسك 
ثالثا : ارجع الحقوق إلى أهلها 

رابعا : راجع بعض قناعاتك 
خامسا : ادفن الماضي وال تنظر للوراء أبدا

 
الباب الثالث ) إستراتيجية استثمار الذات(

أوال : التدريب الذهني 
ثانيا : حدد مكانك في الحياة 

ثالثا : حقق هدفك بكل وسيلة مناسبة 
رابعا : مارس هوايتك

خامسا : التنفس وقوة الحياة

الباب الرابع)إستراتيجية األرباح و اإلستثمار(
أوال : الحسنة 

ثانيا : أبواب الخير مفتوحة 
ثالثا : جدول السجين اليومي 

رابعا : الجوائز
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الباب الخامس )أدب السجن(
أوال : تعليمات حول قضيتك

1ـ معالجة قضيتك
2 ـ فرص خروجك من السجن قبل انتهاء محكوميتك 

3ـ ابتعد عما يضاعف سجنك 
4 ـ كيف تستفيد من الخدمات الموجودة 

أ ـ حقوقك
ب ـ ما يجب عليك 

ثانيا : كيف تقيس تقدمك الشخصي 
المرحلة األولى : التعارف مع نفسك و بناء الثقة المتبادلة بينك و بينها 

المرحلة الثانية : إيقاظ اإليمان 
المرحلة الثالثة : أهمية التكوين الثالثي )العقل ـ الجسم ـ الروح(

المرحلة الرابعة : برنامج ذاتي 
المرحلة الخامسة : المتابعة 

الخاتمة 
المراجع     
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122
123
125
125
125
127
128
129
130
132
133
136
137
141
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