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ز1زرنزجذوبسًز و لكزق لضبزوآلخمين
 
 
 

فليس من السهل أبداً أن ضلوز على احرتام وتقدير  ،التعامل مع الناس فن من أىم الفنون نظراً الختالف طباعهم 
فإن استطعت  ،وكما يقال اذلدم دائماً أسهل من البناء  ،ويف ادلقابل من السهل جداً أن طلسر كل ذلك  ،اآلخرين 

من حسن التعامل فإن ىذا سيسعدك أنت يف ادلقام األول ألنك ستشعر حبب الناس لك وحرصهم توفًن بناء جيد 
.  على سلالطتك ، ويسعد من زبالط ويشعرىم دبتعة التعامل معك 

ومن خالل بعض القراءات ديكن اخلروج ببعض القواعد اليت تؤدي إىل كسب حب الناس واليت ديكن إجيازىا يف 
 -: النقاط التالية 

فمقاطعتك لو تضيع  ،فعليك ابدلقابل أن ذبيد فن اإلصغاء دلن حيدثك ،كما تررب أن تكون متتددً جيداً  -
.   ألن إصغاءك لو حيسسو أبمهيتو عندك ،وابلتايل ذبعلو يفقد احرتامو لك ،أفكاره وتفقده السيطرة على حديثو

كما عليك أن زبتار موضوعاً  ،فاخرت أصبلهافكل مصطلح ذبد لو الكثًن من ادلرادفات  ،حاول أن تنتقي كلماتك -
.   فتديثك دليل شخصيتك ،وأن تبتعد عما ينفر الناس من ادلواضيع ،زلبباً للتديث

فاالبتسامة  ،فهذا جيعلك مقبواًل لدد الناس حح شلن   يعرفوك جيداً  ،حاول أن تبدو مبتسماً ىاشاً ابشاً دائماً  -
.   تعرف طريقها إىل القلب

وإن أردت التتدث عن  ،وتربزىا فلكل منا عيوب ومزااي ،ن تركز على األشياء اجلميلة فيمن تتعامل معوحاول أ -
عيوب شخص فال ذباهبو هبا ولكن حاول أن تعرضها لو بطريقة لبقة ورًن مباشرة كأن تتتدث عنها يف إنسان آخر 

.  وسيقيسها ىو على نفسو وسيتجنبها معك ،من خيالك
حح تبتعد عن  -ولكن عندما يطلب منك ذلك   -عاوانً مع اآلخرين يف حدود مقدرتكحاول أن تكون مت -

.  الفضول، وعليك أن تبتعد عن إعطاء األوامر لآلخرين فهو سلوك منفر
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 ،وقد يكون مزاحك ثقياًل فتفقد من خاللو من ربب ،فهو ليس مقبواًل عند كل الناس ،حاول أن تقلل من ادلزاح -
.   قت ادلناسب لذلكوعليك اختيار الو

فمهما بلغ صلاحك فسيأيت  ،وابتعد عن التلون والظهور أبكثر من وجو  ،حاول أن تكون واضتاً يف تعاملك  -
.   وتصبح حينئٍذ كمن يبين بيتاً يعلم أنو سيهدم ،عليك يوم وتتكشف أقنعتك 

وفكر دبا  ،فقدان االتزان ودعك على طبيعتك مع احلرص على عدم ،ابتعد عن التكلف ابلكالم والتصرفات -
.   تقولو قبل أن تنطق بو

وال زبجل من وضعك حح لو   يكن  ،فقد توضع يف موقف ال ربسد عليو ،ال رباول االدعاء دبا ليس لديك -
.  ولكن العيب عندما تلبس ثوابً ليس ثوبك وال يناسبك ،دبستود وضع رًنك فهذا ليس عيباً 

وإن قمت بزايرة أحد فتاول أن تكون  ،وحاول أن تكون بدعوة ،وال تكثرىا ،ةاخرت األوقات ادلناسبة للزاير -
فقد يكون لدد مضيفك أعمال وواجبات خيجل أن يصرح لك هبا، ووجودك دينعو من إصلازىا  ،خفيفاً لطيفاً 

.   فيجعلك تبدو يف نظره ثقيالً 
وحاول أن تبدي لو أنك تعذره يف  ،اال رباول إحراج من تطلب إليو قضاؤهو ،ال تكن حلوحاً يف طلب حاجتك -

كما جيب عليك أن ربرص على تواصلك مع من قضوا  ،أهنا لن تؤثر على العالقة بينكماحالة عدم تنفيذىا و
 2. حاجتك حح ال ذبعلهم يعتقدون أن مصاحبتك ذلم ألجل مصلتة

وابلتايل سيبادلونك  ،ك ذلمسيكون من احرتام ،فاحرتامك ذلا معهم ،حافظ على مواعيدك مع الناس واحرتمها -
.   االحرتام ذاتو

.  فهو سلوك بغيض ينّفر الناس منك وحيط من قدرك لديهم ،ابتعد عن الثرثرة -
ابتعد أيضاً عن الغيبة فهو سيجعل من تغتاب أمامو أيخذ انطباعاً سيئاً عنك وأنك من ىواة ىذا ادلسلك ادلشٌن  -

.  ن النميمةوابتعد ع ،حح وإن بدا مستتسناً حلديثك 
 ،، فإنو يرفع من قدرك وجيعلك تبدو أكثر ثقة بنفسك  فمهما بلغت منزلتك( التواضع)عليك أبصبل األخالق  -

.  وابلتايل سيجعل الناس حيرصون على مالزمتك وحبك
 

                                         
لصس ضمن سصاق إداري أو رمسي ، فإذا كانت احلاجة ضمن العمل فصجب اإلحلاح لتنفصذ و طلباًا  شصصاًا  هذا يف حالة طلب احلاجة  2
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بتعد إن من أىم حقوق رفاقك عليك احملافظة على ما يدور بينك وبينهم ، وأن ربفظ ذلم الود واالحرتام ، وأن ت -
عن ادلزاح الثقيل والكالم اجلارح ، واألدب والتهذيب مطلوابن مع صبيع الناس حح األقارب منك مهما بلغت 

.  درجة العالقة والقرب ، فمن يزرع احلب ال جيين إال احلب ، ولتعلم أن الناس كادلرآة ال يعكسون إال ما يقع أمامهم
ذبعلك منبوذاً يتجنبك اآلخرون ، وحح وإن ابتليت هبا حاول حاول أن تبتعد عن األاننية وحب الذات ، فهي  -

ب نفسك على ضبط أعصابك أن تتخلص منها ابلتدريي ، واألمر قد يبدو صعباً لكنو ليس مستتياًل ، ودرّ 
.  واالبتعاد عن الغضب ، فاحللم مصدر سعادة لك ألنو يقربك من الناس يف الدنيا ومن هللا يف اآلخرة 

، وإن أخطأت فبادر ابالعتذار، وتعامل مع اً ، وال متربماً كثًن احلجي ، وال مستكرباً وال خبياًل امال تكن لوّ  -
اآلخرين بصراحة ووضوح متلمساً اللطف واللٌن فيها ومبتعداً عن الوقاحة وقلة الذوق، وعليك ابحلياء والتواضع 

وتذكر لسيئة حح ال يربط الناس بينك وبينها ، ، وحاول أن تبتعد عن نقل األخبار ا( ع) فإهنما من مسات األنبياء
.  أنو ليس كل ما يعلم يقال

حاول أن تبدو متعاوانً مع الناس عندما يطلب منك ادلساعدة ، وال ربرج أحداً يف قضاء حاجاتك ، واحرص  -
 احلالتٌن ترسخ على استغالل ادلناسبات السعيدة يف التهنئة ، وال تنس ادلواساة يف األحداث ادلؤدلة ، ففي ىاتٌن

.  األفعال وادلواقف يف األذىان 
اخرت األوقات ادلناسبة دائماً لطلب حاجتك ، وإن حدث وإن صادف لك حاجة عند أحد وكان الوقت رًن  -

.  مناسباً فغض النظر عن طلبها فإن تفقدىا خًن لك من أن تفقد معها عالقتك أبحد 
ت االنصراف فاستأذن وال تنصرف فجأة حح وإن   يكونوا يتتدثون إذا كنت واقفاً أو جالساً مع رلموعة وأرد -

معك ، وإذا توقفت عند ابئع الصتف وشدك عنوان يف أحدىا فال تلتقطها لتقرأ ، بل خذىا وأدفع شبنها مث أقرأىا 
السلوكيات رًن بعيداً ، وإذا جلست إىل جوار أحد يقرأ كتاابً أو رللة أو صتيفة فال تسرتق النظر إليها لتقرأ فهذا 

.  مقبولة يف كل اجملتمعات 
إذا ىاتفت أحد معارفك فال تطيل احلديث معو وأسألو عما إذا كان مشغواًل، وإذا ىاتفك أوجز يف كالمك وال  -

تتتدث معو يف أمور يطول شرحها فقد يكون مشغواًل وخيجل أن يعتذر منك وحاول أن ذبعل أمر إهناء احملادثة يف 
.  يده دائماً 

سبىن للجميع عالقات طيبة مع اجلميع ن
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