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   الرحمن الرحيم بسم اهللا
  

  
  أنماط الشخصية 

..................  
  :قال تعالى 

اسلَ النعلَج كباَء رش لَوةً وداحةً والُونَ ۖ أُمزالَ يو  نيفلتخ118(م ( محن رإِالَّ م
كبر ۚ ملَقَهخ كذَللألنَّ ۗ وَألم كبةُ رمكَل تمتو  نيعماسِ أَجالنو ةالْجِن نم منهج

  هود  )119(
  :و قال تعالى 

لَى اِإلنسا عنمعإِذَا أَنوانِبِهأَى بِجنو ضرأَع وساً  ۖ انؤكَانَ ي رالش هسإِذَا م83(و( 
   اإلسراء  )84(سبِيالً  قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شاكلَته فَربكُم أَعلَم بِمن هو أَهدى

  
  

  . آل ميسر لما خلق له 
  

 .  ) لما خلق له ميسر كل ( :يا رسول اهللا ، فيما يعمل العاملون ؟ قال : قلت 
   -  الصحيح الجامع :المصدر  -  البخاري :المحدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  حصين عمران بن :الراوي

  



أحد ، إال وقد كتب مقعده من الجنة  ما منكم من: ( كنا مع النبي صلى اهللا عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة ، فقال 
. فأما من أعطى واتقى { : قرأ  ثم . ميسر اعملوا فكل: ( أفال نتكل ؟ فقال  يا رسول اهللا ،: الوا فق) . ومقعده من النار 
  . ( {  للعسرى- إلى قوله -وصدق بالحسنى 

  -  الجامع الصحيح :المصدر  -  البخاري :المحدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  علي بن أبي طالب :الراوي
  

ما منكم من أحد ، إال وقد كتب  ) : لم في جنازة ، فأخذ شيئا فجعل ينكت به األرض ، فقالكان النبي صلى اهللا عليه وس
 ميسر اعملوا فكل: ( اهللا ، أفال نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ قال  يا رسول: قالوا ) . مقعده من النار ومقعده من الجنة 

عادة ، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الس لما خلق له ، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل
  . اآلية) . } وصدق بالحسنى . أعطى واتقى  فأما من{ : ثم قرأ . الشقاوة 
  -  الجامع الصحيح :المصدر  -  البخاري :المحدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  علي بن أبي طالب :الراوي

  
  :الشخصيات 

  
   : المتفرد •

  . دقيق ومنظم- منجز - صاحب قرار-
  .التتراآم الملفات والمعامالت على مكتبه- اليتاخر في عمله -
  .حاسم- ساآت - نظيف - مرتب -
  . قليل االبتسام- قليل الكالم - قليل المدح - قليل الشكر -
  . ينفرمنه الناس-ملول - جاف-
   حاالت الطوارىء-هو االفضل في ادارة االزمات -
  
  
   :التحليلي* 
  . لديه قدرات تحليلية عالية- منجز-لومات يعشق المع-
  . آثير االستفسار قبل ان يعطي جوابا-
   يعطي تفاصيل آثيرة-
  . اليتذوق الجمال- يفتقرالى اللمسات االنسانية-
   اليعني بجميل الكالم- جاف -
   ممل- جاد - الجانب االنساني لديه ضعيف-
   تحليل االمور-حل المشاآل :  هو االفضل في -
  
   :وديال* 
  . منصت- يقدم المشاعر على الواجبات- محبوب -
  . أآثرهم دراية بمشاعر الناس - يتحمل فوق طاقته- مجامل -
  . يحتاج الى دعم التخاد القرار- يسوف في القرار-
  . تجتمع المعامالت والملفات على مكتبه-
  . االنصات- هو االفضل في الدراسات واالستشارات -
  



  
   :التعبيري* 
  . يبالغ في التعبير واظهار الفرح-ن  حنو-
  . يشيع حوله البهجة- مسلي - يسرد القصص -
  . يستخدم الخيال- آثير القهقهة -
  . ال يستوفي المعلومات- سريع القرار-
   يستعمل يديه آثيرا في حرآات المداعبة والمزاح-

  سيارته غير مرتبة 
 اعر الناس تحريك مش- االبداعوالتتفكير- هو االفضل في الدعم -

  
  الشخصية 

  )  شخصية فريدة إنسانآل (  
  
   .}مالحظة سلوك الفرد و تقييمه بمرآة ذات اتجاه واحد{
  
  
نقاط القوة و الضعف و الخير والشر و الحق والباطل و المرغوب و غير المرغوب [

  . ]من السلوك 
  

  الشخصية  تعريف   
  : ُتعرف الشخصية بأنها 

  . }}ونات الفرد و الفروق داخل الفروقالفروق الفردية في آل مك{{
  

 و السلوك  اإلحساس و التفكير و اإلدراكاألنماط المستمرة المتسقة نسبيًا من (( أو 
   .  ))التي تبدو و تعطي الناس ذاتيتهم  المميزة

  
إن الشخصية تكوين اختزالي يتضمن األفكار و الدوافع و االنفعاالت و الميول و (أو 

  ) .رات و الظواهر المشابهة االتجاهات و القد
  
  
  
  
  
  
  



  
  دور القيم  

  :أنواع القيم الستة 
.........  

  .دينية 
  

  .سياسية 
  

  . اجتماعية 
  

  .جمالية 
  

  .اقتصادية 
  

  ) . الحقائق (  نظرية 
  

  :دور النفوس الثالثة 
  . النفس المطمئنة 

  
  . النفس اّللوامة 

  
  . النفس األمارة بالسوء

  
  : صية مفردات متعلقة بالشخ

ات و األساليب فيمكن النظر للشخصية على أنها مجموعة من السمات و الص
  : مجمعها هو الشخصية في الحقيقة من أبرز ها ما يلي 

 . معارف  
 . مسّلمات  
 .نظام حياة  
 .وعي  
 . بصيرة  
 .ضمير  
 .صفات  
 .سمات   
 . طباع  



 . اتجاهات  
 . ميول  
 .مواقف  
 .اختيارات  
 تفضيالت 
 .ة  أنماط سلوآي 
 .طريقة تفكير  
 .قواعد و ضوابط للسلوك  
 .عبادات  
 . عادات سلوآية  
 .أخالق  
  . تعامالت  

  
  عوامل تشكيل الشخصية 

   : تتشكل شخصية الفرد من خالل
 .االستعدادات التي زوده اهللا بها   - أ

 
  األساسية الصفات   - ب

ات و القدرالخلقية الظاهرة أو الُخلقية  ــ , التي خلقه اهللا عليها  الصفات 
 :مثل ــ اإلمكانات المختلفة التي أمده اهللا بها 

 .فات عقلية ص .1
 .مميزات الحواس  )مدارك ( صفات إدراآية  .2
  . مهارية  و قدرات مكاناتاالستعداد إل .3
 .صفات وجدانية انفعالية  .4
 .السمات الروحانية  .5
 
 المواقف و الخبرات  - ث

 من تكونه نطفة ابتداءاته طول مدة حي  الفردمر بالتي ت اليومية الحياتية الخبرات
 : و تشمل ما يلي  أمهفي رحم 

 .المواقف اليومية العادية  )1
 ). ضة فالّرا( المواقف المؤلمة  )2
 .أساليب الوالدين ـ المحيطين ـ  في التعامل  )3
 .خبرات النجاح و الفشل  )4
 .مواقف  التعلم  )5
  .يآيدمواقف السلوك التو )6



  .  مواقف السلوك التفاوضي  )7
  اقف مختلفة فإن الشخصية سوف تكون مختلفة آذلكو حيث أن  المو

  
إذا آانت الشخصيات مختلفة فإن طريقة التعامل سوف تختلف من شخص آلخر و 

  : الختالف في أمور أهمها ايتضح 
 .القوة أو الضعف  
 .توآيد الذات   
 .الثقة في النفس  
 . الجاذبية  الشخصية  
  .طرقة التفكير  
 .أسلوب الحياة  
 .ردود األفعال  
 . االختيارات ــ  ماذا يحب و ما ذا يكره ــ   
استقرار السمات  ــ التقلب أو الثبات ــ على المواقف و من حيث , المواقف  

 . اآلراء  
 .  امتالك آم من السمات االيجابية أو السلبية  
  .  اضطراب الشخصية  

  
  ثم إنه ينتج عن نمط الشخصية سلوآيات ايجابية و أخرى سلبية

  
   ات ايجابيةالسلوآي

  
إذا توفرت عوامل و مقومات  جيدة في حياة الفتاة مما سبق ذآرها انظر ــ عوامل 

تكوين الشخصية ــ  فإنها سوف تمتلك شخصية ايجابية بسمات و صفات ايجابية 
ممتاز بحسب ما توفر لها من عوامل و مقومات  و تبعا لذلك سوف تكون لها 

 في مقدمة من امتلكوا شخصيات فذة هم الرسل و سلوآيات ايجابية آثيرة بإذن اهللا و
  .األنبياء الكرام عليهم السالم 

وحناناً من ) 12(الْحكْم صبِياً  وآتيناه ۖ يا يحيى خذ الْكتاب بِقُوٍة((   : قال تعالى
وسلَام ) 14( يكُن جباراً عصياً ولَم وبراً بِوالديه) 13(وكَانَ تقياً  ۖ لَّدنا وزكَاةً

مويو دلو موي هلَياً  عيثُ حعبي مويو وتممرمي  . ))) 15(ي     

) 41(ِإنَُّه َآاَن ِصدِّيقًا نَِّبّيًا  ۚ َواْذُآْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْبَراِهيَم((  :و قال تعالى 
ُيْغِني َعنَك َشْيئًا   َتْعُبُد َما َلا َيْسَمُع َوَلا ُيْبِصُر َوَلاَقاَل ِلَأِبيِه َيا َأَبِت ِلَم ِإْذ



َلْم َيْأِتَك َفاتَِّبْعِني َأْهِدَك ِصَراطًا  َيا َأَبِت ِإنِّي َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما) 42(
ْحَمِن اَن َآاَن ِللرَّالشَّْيَط ِإنَّ ۖ َتْعُبِد الشَّْيَطاَن َيا َأَبِت َلا) 43(َسِوّيًا 
  مريم ) )) .44(َعِصّيًا

  :و قال تعاىل 

واذْكُر في الْكتابِ  )50(لَهم من رحمتنا وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ علياً   ووهبنا((
   )51(إِنه كَانَ مخلَصاً وكَانَ رسوالً نبِياً  ۚ موسى

صادق الْوعد وكَانَ رسوالً  إِنه كَانَ ۚ إِسماعيلَ كتابِواذْكُر في الْ: (( و قال تعاىل 
واذْكُر ) 55(بِالصلَاة والزكَاة وكَانَ عند ربه مرضياً  وكَانَ يأْمر أَهلَه) 54(نبِياً 
أُولَئك  )57(رفَعناه مكَاناً علياً و) 56(إِنه كَانَ صديقاً نبِياً  ۚ الْكتابِ إِدرِيس في

ذُرية آدم وممن حملْنا مع نوحٍ ومن ذُرية  الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيني من
يماهرا إِبنيبتاجا ونيده نمميلَ وائرإِسو ۚ لَيلَى عتنإِذَا تمحالر اتآي داً هِمجوا سرخ 
 مريم  .   ))وبكياً

  : و قال تعالى 
خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا  وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً وإِذَا(( 

 والَّذين يقُولُونَ ربنا اصرِف) 64(اً لربهِم سجداً وقيام والَّذين يبِيتونَ) 63(سلَاماً 
منهج ذَابا عناماً  إِنَّ ۖ عا كَانَ غَرهذَاب65(ع ( ًقَاماماً وقَرتسم اَءتا سهإِن)66) 

نيكَانَ بوا ورقْتي لَمرِفُوا وسي إِذَا أَنفَقُوا لَم ينالَّذاماً  وقَو كلَا  )67(ذَل ينالَّذو
اللَّه عونَ معدإِلَّا ي اللَّه مري حالَّت فْسلُونَ النقْتلَا يو رونَ إِلَهاً آخنزلَا يو قن ۚ بِالْحمو 

) 69(الْقيامة ويخلُد فيه مهاناً  يضاعف لَه الْعذَاب يوم) 68(يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاماً 
وكَانَ  ۗ عمالً صالحاً فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسناٍت إِلَّا من تاب وآمن وعملَ

يماً  اللَّهح70(غَفُوراً ر (إِلَى وبتي هحاً فَإِناللَ صمعو ابن تماباً  وتم اللَّه)71 (



والَّذين إِذَا ذُكِّروا ) 72(بِاللَّغوِ مروا كراماً   الزور وإِذَا مرواوالَّذين لَا يشهدونَ
هِمبر اتاناً  بِآييمعاً وما صهلَيوا عرخي قُولُونَ) 73(لَمي ينالَّذو  نا ملَن با هنبر

بِما  أُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ) 74(جعلْنا للْمتقني إِماماً وا أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ
مستقَراً ومقَاماً  حسنت ۚ خالدين فيها) 75(صبروا ويلَقَّونَ فيها تحيةً وسلَاماً 

)76 (كُماؤعلَا دي لَوبر أُ بِكُمبعا يكَ ۖ قُلْ م فَقَدمتكُونُ ذَّبي فوفَس  
  الفرقان  )) .  )77( لزاماً 

من القرون املفضلة و املتأخرة م مث من بعدهم الصاحلون من السلف و من جاء بعده
   .حيث ال خيلو قرن من الصاحلني بعمة اهللا من كل ذلك

حسنت , الصاحلون أناس استقامت أمورهم  و صلحت أحواهلم و زكت أخالقهم 
و  ,  حبق قرآن ميشي على األرض كما كان رسول اهللا او كانوأخالقهم  

  .صارت شخصياهتم  إسالمية 
 ميكن أن خنرج بتصور للشخصية السوية اليت حيبها اهللا عز وجل و هي الشخصية 

  . اإلسالمية 
   الشخصية اإلسالمية 

 إذا  استقام حال الفتاة برز لديها صفات إجيابية كثرية فقد جند كل الصفات و
  :  و من هذه الصفات ما يلي متوفرة يف الفتاة املستقيمةغالبا ما جند جمموعة منها 

  الصفات االجيابية 
  : أمهها ما يلي 

 . العلم   - أ
 .الهدى   - ب
 .االستقامة   - ت
 . القوة   - ث
 . الصدق   - ج



 . صدق الوعد   - ح
 .الصديقية   - خ
 .ــ  ذكر حسن ــ لسان صدق   - د
 .اتخاذ الشيطان عدوا   - ذ
 .عاء  هللا عز وجل  الد المناجاة  - ر
 .األمر بالمعروف و النهي عن المنكر   - ز
 .الخشوع و التأثر بالقرآن و الذكر   - س
 .البكاء من خشية اهللا عز وجل   - ش
  الوسطية    - ص
 . تعظيم حرمات اهللا   - ض
 . تعظيم شعائر اهللا   - ط

 
 تجدون الناس:  قال   أن رسول اهللا رضي اهللا عنهما  عمر عبداهللا بنصح من حديث 

 . ة راحل  فيهاال يجد الرجل. مائة  كإبل
  -  المسند الصحيح :المصدر  -  مسلم :المحدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  عبداهللا بن عمر :الراوي

  
لو آان لي ملء هذا البيت رجال : (   أنه قال  روي عن عمر بن الخطاب عمر 

  ) . مثل أبي عبيدة 
  

فضلكم من أو أ خيركم: أن رسول اهللا قال     عثمان بن عفانصح من حديث 
 . ه تعلم القرآن وعلم

   -  الترمذي سنن :المصدر  -  الترمذي :المحدث  -  حسن صحيح :خالصة الدرجة    عثمان بن عفان :الراوي
 -  
  

ألهلي  خيركم ألهله وأنا خيركم خيركم: رضي اهللا عنها    عائشة  ن حديثمصح 
   . وإذا مات صاحبكم فدعوه

  -  الترمذي سنن :المصدر  -  الترمذي :المحدث  -  حسن غريب صحيح :ةخالصة الدرج  -  عائشة :الراوي
 

   .حسن الخلق   - ظ
. حق  كان لرجل على رسول اهللا : أنه قال      أبو هريرةصح من حديث 

  . إن لصاحب الحق مقاال(  فقال النبي .   فهم به أصحاب النبي. فأغلظ له 
إنا ال نجد إال سنا هو خير :  فقالوا ) .إشتروا له سنا فأعطوه إياه ( فقال لهم 



 أحسنكم - خيركم أو - خيركم فإن من. فاشتروه فأعطوه إياه ( قال . سنه  من
  ) . قضاء
   -  المسند الصحيح :المصدر  -  مسلم :المحدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  أبو هريرة :الراوي

  
  

كرا فجاءته إبل من استسلف بأنه    أبو رافع مولى رسول اهللاصح من حديث 
: أن أقضي الرجل بكره ، فقلت  فأمرني رسول اهللا : الصدقة ، فقال أبو رافع 

  جمال خيارا رباعيا ، فقال رسول اهللا  إني لم أجد في اإلبل إال! يا رسول اهللا 
   . أحسنهم قضاء الناس أعطه إياه ؛ فإن خيار: 

  -  األم :المصدر  -  الشافعي اإلمام :المحدث  -  ثابت :درجةخالصة ال  -  أبو رافع مولى رسول اهللا :الراوي
  

دخلنا على عبد اهللا بن عمرو حين قدم مع  :أنه قال        مسروقصح من حديث 
لم يكن فاحشا وال متفحشا ، :  ، فقال  معاوية إلى الكوفة ، فذكر رسول اهللا

  ) .أحسنكم خلقا ركمخيإن من أ: ( عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا: وقال 
  -  الجامع الصحيح :المصدر  -  البخاري :المحدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  مسروق :الراوي

 
 التعاون   - ع

 
  . البر   - غ

 
 .الصلة   - ف

 
 .  اإليثار   - ق

 
 .الجود و الكرم   - ك

  
 . الصفح   - ل

 
 .كظم الغيظ   - م

  
  .الشكر   - ن

 



  
  .غ و السلبية و االنحراف  الزيوإذا لم تكن الهداية و الصالح آانت الغواية و الضالل 

  
فَسوف  ۖ بعدهم خلْف أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا الشهوات فَخلَف من : (( قال تعاىل 
 تاب وآمن وعملَ صالحاً فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا إِلَّا من) 59(يلْقَونَ غَياً 
   مريم )) . ) 60(اً يظْلَمونَ شيئ

  
وإِذَا مسه الْخير منوعاً  (20(إِذَا مسه الشر جزوعاً ) 19(إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعاً 

)21 ( لِّنيصإِلَّا الْم)22 (مه ينونَ  الَّذمائد هِملَاتلَى صع)ي ) 23ف ينالَّذو
 والَّذين يصدقُونَ بِيومِ الدينِ) 25(لِّلسائلِ والْمحرومِ  (24) مأَموالهِم حق معلُو

ربهِم غَير مأْموٍن  إِنَّ عذَاب) 27(والَّذين هم من عذَابِ ربهِم مشفقُونَ  (26)
واجِهِم أَو ما ملَكَت إِلَّا علَى أَز (29(والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ ) 28(

رغَي مهفَإِن مهانمأَي  نيلُومونَ) 30(مادالْع مه كلَئفَأُو كاَء ذَلرى وغتنِ اب(31) فَم 
) 33(هم بِشهاداتهِم قَائمونَ  والَّذين) 32(والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ 

هِملَاتلَى صع مه ينالَّذظُونَ  وافح34(ي ( َونمكْراٍت مني جف كلَئأُو)املعارج ) 35  
  

   الصفات السلبية 
  : أهمها ما يلي 

  
 .الشرك باهللا  - )1

    
م اَألمن وهم م بِظُلْمٍ أُولَـئك لَهإِميانه الَّذين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ((  قال تعاىل 
   االنعام.  )) ) 82 (مهتدونَ

  
أن معاذ بن جبل أراد سفرا :       عبداهللا بن عمرو بن العاص : صح من حديث

يا رسول : قال . اعبد اهللا وال تشرك به شيئا : قال  . أوصني يا رسول اهللا: فقال 
   .أحسن وليحسن خلقكإذا أسأت ف: زدني ، قال  اهللا



 :المصدر  -  المنذري :المحدث  -  [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] :خالصة الدرجة  -  عبداهللا بن عمرو بن العاص :الراوي
  -  والترهيب الترغيب

  
  
  
 

  . اإلفساد في األرض  - )2
 

        .ترك الصالة  )3
: قال  أوصني يا رسول اهللا  : أنه قال رضي اهللا عنهما  عمر عبداهللا بنصح من حديث 

و أقم الصالة و آت الزكاة و صم رمضان و حج  به شيئا اعبد اهللا و ال تشرك
  عليك بالعالنية و إياك و السر البيت و اعتمر و اسمع و أطع و

    السنة آتاب :المصدر  -  األلباني :المحدث  -  إسناده جيد :خالصة الدرجة  -  عمر عبداهللا بن :الراوي
 

 . ء الخلق سو )4
 .الكذب  )5

 
  .الخيانة )6

 
  .بذاءة اللسان  )7

كأنك  اعبد اهللا: قال  . أوصني يا رسول اهللا: أنه قال   معاذ : صح من حديث
 تراه ، واعدد نفسك في الموتى ، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله ؟

  هذا ، وأشار بيده إلى لسانه: قال 
  --  والترهيب الترغيب :المصدر  -  المنذري :المحدث  -  إسناده جيد :خالصة الدرجة  -  معاذ :الراوي

  
أنه قدم بإبل له سمان إلى المدينة      أصرم المحاربي أسود بنصح من حديث 

عجبوا من سمنها  في زمن قحل وجدوب من األرض فلما رآها أهل المدينة
خرج إليها فنظر فأتي بها ف  فأرسل إليها رسول اهللا  فذكرت ذلك لرسول اهللا

من عنده خادم  فقال رسول اهللا  فقال لم جلبت إبلك هذه قال أردت بها خادما
عندي يا رسول اهللا قال فأت بها فجاء بها  فقال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

عندك فخذها فأخذها أسود وقبض  عثمان فلما رآها أسود قال مثلها أريد فقال
قال هل تملك لسانك قال فما  أوصني اهللا رسولإبله فقال أسود يا  رسول اهللا 

إذا لم أملكه قال أفتملك يدك قال فما أملك إذا لم أملك يدي قال فال تقل  أملك
  .معروفا وال تبسط يدك إال إلى خير بلسانك إال



السلسلة  :المصدر  -  نياأللبا :المحدث  -  آلهم ثقات إسناده صحيح، رجاله :خالصة الدرجة  -  أصرم المحاربي أسود بن :الراوي
   الصحيحة

 
قال أعرابي لرسول اهللا صلى :  قال   أنه      أبو جري الهجيميحديث من صح 

عليك بتقوى اهللا وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه : فقال  أوصني : اهللا عليه وسلم
يكن وباله عليه وأجره لك وال تسبن شيئا قال , تعيره بشيء تعلمه فيه  فيك فال
  . بعده ت شيئافما سبب

  -  اإلحياء تخريج :المصدر  -  العراقي :المحدث  -  إسناده جيد :خالصة الدرجة  -  أبو جري الهجيمي :الراوي
 

  . العقوق )8
  
   . الفجور) 9

 قال اهجري أوصني أنها قالت يا رسول اهللا  رضي اهللا عنها أم أنسصح من حديث  
فرائض فإنها أفضل الجهاد وأكثري المعاصي فإنها أفضل الهجرة وحافظي على ال

  .اهللا فإنك ال تأتين اهللا بشيء أحب إليه من كثرة ذكره من ذكر
  الترغيب والترهيب :المصدر  -  المنذري :المحدث  -  إسناده جيد :خالصة الدرجة  -  أم أنس :الراوي

  
  
  
 

   
 . الحق و غمط الناس بطر )10

 
  . الظلم الطغيان  )11

وقف على أناس جلوس فقال أال  أن رسول اهللا      أبو هريرةصح من حديث 
: ، فقال رجل  فسكتوا ، فقال ذلك ثالث مرات: من شركم ؟ قال  خيركمأخبركم ب

من يرجى خيره ويؤمن  خيركم : قال. بلى يا رسول اهللا أخبرنا بخيرنا من شرنا 
  شره شره ، وشركم من ال يرجى خيره ، وال يؤمن

  الترمذ سنن :المصدر  -  الترمذي :المحدث  -  حسن صحيح :صة الدرجةخال  -  أبو هريرة :الراوي
  

: قالوا  . خيركمأال أنبئكم ب:  قال أن رسول اهللا    أبو هريرةصح من حديث 
 .  خياركم أطولكم أعمارا ، وأحسنكم أعماال : قال. نعم 
  -  الترغيب والترهيب :المصدر  -  المنذري :المحدث  -  رواته رواة الصحيح :خالصة الدرجة  -  أبو هريرة :الراوي

  
  
  



  
  
 

 . الغفلة  )12
 

  ألملا طول )13
 اعبد اهللا: قال  أوصني قلت يا رسول اهللا ، : أنه قال   معاذ : صح من حديث

كأنك تراه ، واعدد نفسك في الموتى ، واذكر اهللا عند كل حجر وعند كل شجر ، 
  . والعالنية بالعالنيةسيئة فاعمل بجنبها حسنة ، السر بالسر وإذا عملت

  -  الترغيب والترهيب :المصدر  -  المنذري :المحدث  -  إسناده جيد إال أن فيه انقطاعا :خالصة الدرجة  -  معاذ :الراوي
  

  .الغضب  )14
ال تغضب : ( ، قال  أوصني أن رجال قال للنبي     أبو هريرةصح من حديث 

  ). ال تغضب: ( فردد مرارا ، قال ) . 
   -  البخاري -  صحيح

   
 قال رجل يا رسول اهللا: قال  رجل من أصحاب النبي في الحديث أنورد 

ففكرت حين قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال  قال ال تغضب قال أوصني
  فإذا الغضب يجمع الشر كله

 الترغيب :المصدر  -  المنذري :ثالمحد  -  رواته محتج بهم في الصحيح :خالصة الدرجة  -  رجل من أصحاب النبي :الراوي
   -  أبو هريرة-  والترهيب

  
  
  
 

  .الجهل  )15
فذكر  دخلت على رسول اهللا : قال  :    ذر الغفارييبأصح من حديث 

أوصيك بتقوى اهللا : قال  . أوصني رسول اهللا قلت يا: الحديث بطوله إلى أن قال 
ليحجزك عن الناس : ال ق. زدني  :  قلت: إلى أن قال .فإنها زين ألمرك كله  ،

                 ما تعلم من نفسك
 الترغيب :المصدر  -  المنذري :المحدث  -  [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] :خالصة الدرجة  -  أبو ذر الغفاري :الراوي

    والترهيب
 

 .الغلو  )16



 
 . العقوق  )17

 
18( بر الك. 

 
 . األنانية  )19

فذكر الحديث  دخلت على رسول : ل قا:     ذر الغفارييبأصح من حديث 
  أوصيك بتقوى اهللا: قال  . أوصني رسول اهللا قلت يا: بطوله إلى أن قال 

: زدني ، قال : قلت . قل الحق ، وإن كان مرا : قال  زدني ،: قلت . الى أن قال
ليحجزك عن الناس ما تعلم من : قال . زدني  : ال تخف في اهللا لومة الئم ، قلت

  نفسك
 الترغيب :المصدر  -  المنذري :المحدث  -  [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] :خالصة الدرجة  -  أبو ذر الغفاري :ويالرا

    والترهيب
 

 .العزلة  )20
 

  . زيادة الخلطة )21
فذكر  دخلت على رسول اهللا  :أنه قال       ذر الغفارييأب  صح من حديث

  أوصيك بتقوى اهللا: قال  . أوصني اهللارسول  قلت يا: الحديث بطوله إلى أن قال 
قل إياك وكثرة الضحك ، فإنه يميت القلب ، : قال  زدني ،: قلت . الى أن قال

: قلت . قل الحق ، وإن كان مرا : قال  زدني ،: قلت . ويذهب بنور الوجه 
ليحجزك عن : قال . زدني  : ال تخف في اهللا لومة الئم ، قلت: زدني ، قال 
  م من نفسكالناس ما تعل

 الترغيب :المصدر  -  المنذري :المحدث  -  [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] :خالصة الدرجة  -  أبو ذر الغفاري :الراوي
    والترهيب

 
 . اإلزعاج  )22
فذكر  دخلت على رسول اهللا  :أنه قال       ذر الغفارييأب  صح من حديث

  أوصيك بتقوى اهللا: قال  . أوصني اهللارسول  قلت يا: الحديث بطوله إلى أن قال 
عليك بطول الصمت ، فإنه : قال  يا رسول اهللا زدني ،: قلت . الى أن قال ـ 

  .  مطردة للشيطان ، وعون لك على أمر دينك
 ترغيبال :المصدر  -  المنذري :المحدث  -  [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] :خالصة الدرجة  -  أبو ذر الغفاري :الراوي

    والترهيب
 



  .ةالالمباال )23
رجٌل فقال يا  أتى النبي :  أنه قال    سعد بن أبي وقاصصح من حديث

 وأوجز فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم عليك باإلياس مما في أوصني رسول اهللا
 . وإياك وما يعتذر منهأيدي الناس وإياك والطمع فإنه فقر حاضر 

 الترغيب :المصدر  -  المنذري :المحدث  -  [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] :خالصة الدرجة  -  سعد بن أبي وقاص :الراوي
   -  والترهيب

 
 . األثرة  )24

 
  .الطمع )25
رجٌل فقال يا رسول  أتى النبي : أنه قال    سعد بن أبي وقاصصح من حديث

ك أيدي الناس وإيا عليك باإلياس مما في وأوجز فقال النبي  أوصني اهللا
  والطمع فإنه فقر حاضر وإياك وما يعتذر منه

 الترغيب :المصدر  -  المنذري :المحدث  -  [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] :خالصة الدرجة  -  سعد بن أبي وقاص :الراوي
   -  والترهيب

 
 .الوسوسة  )26

 
   .  الحساسية المفرطة )27

  آيف نحدد الشخصية 
  االسفر معه, أو وقت األزمات  ,  بالدرهم و الدينار اه ــ التعامل معالمقابلة المباشرة

  .ترك الظن و ما يقوله الناس دون تثبت  ــ
  .  ــ  ا أو من غيرها  ــ منهفتاةالمعلومات المتوفرة عن ال

  .  القياس باختبارات الشخصية 
  

أَفْلَح من  قَد) 8(واها فَأَلْهمها فُجورها وتقْ) 7(ونفْسٍ وما سواها :  (( قال تعاىل 
   الشمس ) .  ) )10(وقَد خاب من دساها ) 9(زكَّاها 

  : و قال تعاىل 
 يددرِ لَشيالْخ بحل هإِنالعاديات ) )) .8(و   

  منهج اإلسالم في التعامل مع األشخاص
  



  تحديد الشخصية 
 في حاالت معينة إليهااة  النظر من األمور التي تعين على معرفة نمط شخصية الفت

  :آيف يكون حالها فيها مثل 
  

 .المرض / الصحة   
 .الضراء ــ الفتن و المصائب ــ  / ــ النعم  ــ السراء   
 .الضعف / القدرة و القوة  
 .الفقر / الغنى  

    
  : التعرف على اختياراتها يما يلي 

  
 .ره كما ذا ت/ ب حما ذا ت 
 .جو رما ت/  ما تخاف  
 .اآلخرة / دنيا ال 
 .العادة أو البدعة / السنة  
 . المنكر  ــ عالمة ذاآرة  ــ / المعروف  

  
  

  :من أي صنف هي فيما يلي من حاالت 
  

في حال تمتعها بصحة  عقلية و نفسية بينة مهم معرفة حالها في أمور يختلف حظ 
النقصان و الزيادة أو , أو السلبي و االيجابية  , الناس فيها من حيث  الوجود و العدم  

  :و هذه األمور أهمها ما يلي , 
     

o اإليمان بالغيب .  
o  الحساسية الزائدة. 
o   تزآية النفس. 
o  المحاسبة. 
o  العفاف. 
o  الشكر. 
o بالتقصير االعتراف . 
o ألهل الفضل االعتراف . 
o  علو الهمة في الخير. 
o وضوح الهدف في الجنة ومرافقة النبي صلى اهللا عليه وسلم 
o  الوسوسة . 



o  التقييم والحكم على األشياء داخلي أم خارجي. 
o  القرار داخلي أم خارجي . 
o  الوضوح  
o  االتساق التناقض 
o  سعة األفق. 
o هو ذوقها ؟ ما ماذا يطربها  و 
o  عاطفية / عقالنية . 
o  ــ  طبيعية  ــ ةواقعي/ مزاجية  . 
o  مع الهوى الشيطان / الحياة مع اهللا . 
o   الوعي و المعرفة/ الجهالة .  
o  لمة شيطان / لمة ملك. 
o   الشهوات / األوامر ـ  الحدود المنهي عنها ـ . 
o  التحرر / االلتزام . 
o  أمرها فرطًا / االنضباط . 
o  الظلم / العدل. 
o  الشر / الخير . 
o  النجاة / الهالك . 
o  الواقع / الخيال . 
o  الجماعية / الفردية . 
o  االنبساطية / االنطوائية. 
o  االيجابية/ السلبية.  
o الجمود / قابلة التطوير ال . 
o  اإلزعاج أو الفوضوية /  الهدوء . 
o  الكبر و العجب / التواضع. 
o  األثرة / اإلنصاف . 
o  األوهام و الظنون / الواقعية . 
o االضطراب   / راالستقرا . 
o التمني التواآل/ وآل و التوفيق  بذل األسباب و الت.   
o  قابليتها لإليحاء . 
 

  
  
  
  
  



  
  

  : الفتاة  ثم هل تدرك
   

  .الشعور و الالشعور 
   . الباطن العقلالعقل الواعي و 

  .السواء و الالسواء 
  . الظاهر و الباطن 

  ) .  ًال أن يتقنه مل أحدآم عإن اهللا يحب إذا عم(  و اإلرادة  العلم و العمل
  .و  عيش اآلخرة , التعلق بالدنيا 
  . النظرة للذات 

  .ــ   قرآن و سنة  ــالنصوص
  .ال الصالحين  أقو

  . الحكم و األمثال
  

   . ــو مكانها من الصالحين التهم صفاتهم  ــ وعيها بموقعها حال الصالحين و تعام
  

  : ما يلي ما نصيبها م
, البكاء عند سماع الذآر الموعظة , الخشوع , اليقين , ــ  اإليمان . الروحانيات 

الورع  , قيام الليل  , التقوى  , تساب االح,الصبر   ,الذآر, الصلة , المراقبة , الخشية 
  .  من منازل إياك نعبد و إياك نستعين ــ  وغيرها الزهد , 
   

  فائدة معرفة نمط الشخصية في الدعوة 
  

 .معرفة حالها   )1
 . معرفة الصفات االيجابية والسلبية لديها  )2
 . معرفة جوانب القوة والضعف لديها  )3
عية و شخصية مناسبة تزيد احتمالية الدخول إليها من مداخل نفسية واجتما )4

 . تأثرها بالدعوة 
 .توجيهها لما هو انفع لها )5
  . تعديل جوانب معينة من شخصيتها تعينها على الثبات  )6

  
  : الناس أصناف



   ة مستقيمة صاحلةمؤمن* 
اللّه تطْمئن الْقُلُوب  أَالَ بِذكْرِ ۗ الَّذين آمنواْ وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه: (( قال تعاىل 

  الرعد ) ))28(

م اَألمن وهم إِميانهم بِظُلْمٍ أُولَـئك لَه الَّذين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ((  قال تعاىل  و
   االنعام.  )) ) 82 (مهتدونَ

    . عمالً صاحلاً و أخر سيئات من خلطهن من
اللّه  ترفُواْ بِذُنوبِهِم خلَطُواْ عمالً صالحاً وآخر سيئاً عسىاع وآخرونَ: (( قال تعاىل 

هِملَيع وبتإِنَّ ۚ أَن ي  يمحر غَفُور التوبة) )) . 102(اللّه  
    . ات  منافقهن و من* 

مردواْ علَى  ۖ لِ الْمدينةومن أَه ۖ وممن حولَكُم من اَألعرابِ منافقُونَ: (( قال تعاىل 
مهلَمعفَاقِ الَ تالن ۖ نحن مهلَمعم ۚ نهذِّبعنيمٍ  سظذَابٍ عونَ إِلَى عدري نِ ثُميترم

  التوبة )) . ) 101(
  
  .تعامل النبي صلى اهللا عليه و سلم  مع أصحابه   
  

ن يعاملهم بحسب ما يطلعه اهللا عليه ال الناس فك علمه اهللا ما لم نعلمه من حاالنبي 
ا أو ه في ذلك قدوة بأن نحاول أن نتعرف على حال الفتاة قبل لتوجيهامن أحوالهم و لن

مع أصحابة أسلوب و طريقة في التعامل  و ثم إن  للنبي  , تعليمها أو دعوتها 
  : منه ما يلي معهم نذآر ما تيسر من األسلوب النبوي في التعامل مع الشخصيات 

  .التعليم   - أ
  .تعليم الفتاة ما ال تعرفه من معلومات تحتاج إليها 

  النفقة ورد في الحديث قوله   عندما طلب أزواج النبي
  . " اميسر ولكن بعثني معلما. إن اهللا لم يبعثني معنتا وال متعنتا 

  -  الصحيح المسند :المصدر  -  مسلم :المحدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  عبداهللا جابر بن :الراوي
  

أن أعرابيا بال في المسجد ، فثار إليه الناس ليقعوا به ، فقال : و في الحديث 
دعوه ، وأهريقوا على بوله ذنوبا من : ( اهللا عليه وسلم  لهم رسول اهللا صلى



  ) .ين ولم تبعثوا معسرينميسر فإنما بعثتم ماء ، أو سجال من ماء ،
   -  الجامع الصحيح :المصدر  -  البخاري :المحدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  أبو هريرة :الراوي

  
  . التبصير   - ب

  . تحديد الخطأ و مقداره و سببه 
  ).   أعقل الناس أعذرهم للناس رضي اهللا عنهقال عمر بن الخطاب ( 
 .التوجيه    - ت

ه فأتيت. كنت أبيت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : الحديث  و ورد في
أو " قال . أسألك مرافقتك في الجنة : فقلت  " سل" فقال لي . بوضوئه وحاجته 

  . " على نفسك بكثرة السجود أعنيف " قال. هو ذاك : قلت " غير ذلك ؟ 
  -  المسند الصحيح :المصدر  -  مسلم :المحدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  ربيعة بن آعب األسلمي :الراوي

  
 . األمر بالمعروف   - ث

  
 . النهي عن المنكر   - ج

  
 . مراعاة حال و قدرة الفرد المخاطب  - ح

  
  

  :قال تعالى 
 )) )79(كُنتم تدرسونَ  ولَـكن كُونواْ ربانِيني بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما(( 
   آل عمران. 
  ) . حدثوا الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب اهللا و رسوله (
  
 . ل أقوام ما با  - خ

  
 . عدم التوجيه المباشر   - د

  
 .الستر و النصح في انفراد و ترك النصح في المأل   - ذ
  



    .الموعظة   - ر
  


