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 اختيار شزيك انحياة

 انحهقت انحاديت عشز

 مىاصفاث اإلوسان انزئيسيت

 انمىضىعاث انسبعت انخاصت بإختيار شزيك انحياة هي:

 ٍفًٖ٘ اىضٗاج  -1

 اىَجذأ اىنزبثٜ ىإلخزٞبس -2

 اىْض٘ج اإلّغبّٜ -3

 اىظذاقخ -4

 اىؼالقبد اىؼبطفٞخ اىَجنشح -5

     اىَ٘اطفبد اىشٗحٞخ ٗاىْفغٞخ ٗاإلخزَبػٞخ -6

 ٗدٗسٛ فٜ اخزٞبس ششٝل اىحٞبحدٗس هللا  -7

                                                                                                                                                                                       ٞغٞخ". فٜ ٕزٓ اىحيقخ يقخ اىغبثقخ، ّبقشْب ٗسقخ "ٍ٘اطفبد اإلّغبُ اىشئفٜ اىح

 .ُّنَو ٍب ثذأّبٓ، ثطشٝقخ ػَيٞخ رطجٞقٞخ، ّٗجذأ ثبإلخبثخ ػيٚ ثؼض األعئيخ

 

 تطبيق ورقت "انمىاصفاث انزئيسيت" نإلوسان

 انعمىد األول وانثاوي   

اىغبثقخ، ششحْب ٗسقخ "ٍ٘اطفبد اإلّغبُ اىشئٞغٞخ" )اىشٞذ(، ع٘اء  فٜ اىحيقخ

( أػَذح، ػيٚ 3ٕزٓ اى٘سقخ، ْٕبك )ٗ ّفغٞخ أٗ اخزَبػٞخ. فٜ سٗحٞخ أأمبّذ طفبد 

 مو فشد ٝدزبص ٍشحيخ اخزٞبس ششٝل أُ َٝألٕب.

ّزنيٌ أٗالً ػِ اىؼَ٘د األٗه )ٍِ أّب( ٗاىؼَ٘د اىثبّٜ )اىَْبعت ىٜ(. فٜ اىؼَ٘د 

فٜ  اىزٜ رْبعجْٜاألٗه: أقً٘ ثزقٌٞٞ ّفغٜ، أٍب اىؼَ٘د اىثبّٜ، فٖ٘ خبص ثبىظفبد 

ٚ   أٛ شخض َٝنْٔ أُ ٝشبسمْٜ حٞبرٜ. أّب أُ أقً٘ ثَوء اىؼَ٘د اىثبّٜ،  ٗػيٞٔ ػي

الً ٗاضؼبً ىٞظ سقَبً ٍحذداً )مَب فٜ اىؼَ٘د األٗه( ثو ٍذٙ ٍؼِٞ ٍب ثِٞ سقَِٞ )ٍث

 ٍثيخ: ٗالد. ْٕٗب ثؼض األ(. ٗثبىطجغ، ٝخزيف رقٌٞٞ اىجْبد ػِ رقٌٞٞ األ7إىٚ  5ٍِ 
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 انعاطفيت وانعقالويت

( ألّٖب أمثش 5 -4(، فٞنُ٘ اىَْبعت ىيفزبح ٍِ )5إرا مبّذ دسخخ رقٌٞٞ اىشبة )

( ىيشبة، فشثَب ٝنُ٘ اىَْبعت ىيفزبح أُ ٝنُ٘ رقَٖٞب 9ػبطفٞخ. ٗإرا مبُ اىزقٌٞٞ )

زا غٞش ٍْبعت (، ف5ٖ -4)(. أٍب إرا مبُ رقٌٞٞ اىفزبح ٕ٘ ٍب ثِٞ 8 -6( أٗ )7 -6ٍب ثِٞ )

 (.9ِ )ألّٔ ٝجزؼذ مثٞشاً ػ

، ٗفٜ إرا ، األعبط أُ ٝزظف   ٜ ّفظ اى٘قذ ٕ٘ قشٝت اىششٝل ثظفخ غٞش ٍ٘خ٘دح ف

 .ٍْٜ 

( أٛ أَّٖب ٝقزشثبُ ٍِ اىؼقالّٞخ، فبىغؤاه ْٕب: 9أٝضبً، إرا مبُ اىزقٌٞٞ ىإلثِْٞ ٕ٘ )

أطفبىَٖب اىحت ٗاىَشبػش؟! إّْب ّحزبج ْٕب إىٚ طشف  -فٜ اىَغزقجو -ٍِ ٝؼطٜ

( 9ىل إرا مبُ احذ األطشاف ٝقزشة ثشذح إىٚ اىؼقالّٞخ )أمثش ػبطفٞخ ٍِ اٟخش. مز

  ىِ رْدح. ،فَثو ٕزٓ اىؼالقخفْٖب ٍشنيخ (2خش ٝقزشة ثشذح إىٚ اىؼبطفٞخ )ٗاٟ

 اىْزٞدخ: أُ )اىَْبعت( ٕ٘ رؼجٞش )ٍؼِٞ ّظٞشٓ( ثحغت اىنزبة.

 انبطيء وانذكي

اىحٞبح إال ٍغ  ْٕبك رمبء ػيَٜ ٗآخش اخزَبػٜ. ٗثبىطجغ، اإلّغبُ اىزمٜ ال ٝزحَو

 آخش ٍثئ رمٜ.

( رمبء ػيَٜ، فبىَْبعت ىٔ أُ ٝنُ٘ رقٌٞٞ 9ىزىل، إرا مبُ رقٌٞٞ أحذ اىطشفِٞ )

( فجبىزأمٞذ ال 4)( رمبء إخزَبػٜ. أٍب إرا مبُ أحذ األطشاف 9 -7اىطشف اٟخش ٍِ )

 (. 9ٝظيح ىٔ شخض رقَٞٔ )

 انهذوء وانحذة

(، فبىْزٞدخ اىَز٘قؼخ أُ رزدَذ اىحٞبح! 1)ػيٚ عجٞو اىَثبه، إرا مبُ رقٌٞٞ اىطشفِٞ 

حٞخ "اىغخّ٘خ". أّب ال أحزبج أُ فبىشخض "اىٖبدٛ" ٝحزبج إىٚ شخض ٝقزشة ٍِ ّب

ػٞش ٍغ شخض ٍثيٜ، ثو إىٚ شخض ٝشجْٖٜ حزٚ ٝنَيْٜ ٗرغزَش اىؼالقخ أ

 ثْْٞب ىْٖبٝخ اىؼَش.

 مالحظت:

ٚ  ضح ٕزا ٝؼْٜ أّْٜ ىٌ أّ -فٜ حبىخ ػذً ٍقذسرٜ ػيٚ رقٌٞٞ ّفغٜ ثؼذ. ىزا، ػي

أُ أثزه ٍدٖ٘داً فٜ خَٞغ خ٘اّت حٞبرٜ، مٜ أطو إىٚ اىْضح اىنبٍو. ٗػْذئز 

 أعزطٞغ رقٌٞٞ ّفغٜ ثطشٝقخ طحٞحخ. 
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 ط: مٞف أرأمذ ٍِ أُ رقَٜٞ ىْفغٜ مبُ رقَٞبً طحٞحبً؟

ٗاحذ ٍِ إٔو ثٞزٜ، ٗآخش ٍِ  -ثحغت ٗسقخ اىظفبد اىشئٞغٞخ -ج: أطيت أُ ٝقَْٜٞ

ٔ ٍغ ٍب مزج٘ٓ. فٜ حبىخ زب مزجثٌ أثذأ ٍشاخؼخ ٍِٞ ٍْٜ أٗ اثِْٞ. أطذقبئٜ اىقشٝج

رقبسة رقٌَٖٞ ٍغ رقَٜٞ، رنُ٘ اىْزٞدخ فٜ طبىحٜ ثَؼْٚ أُ رقَٜٞ ىْفغٜ مبُ 

طحٞحبً. أٍب إرا رجبػذد األسقبً ثظ٘سح ٍيح٘ظخ، رنُ٘ اىْزٞدخ أُ رقَٜٞ ىْفغٜ غٞش 

أطٞش ّبضدبً ثطشٝقخ مبفٞخ. ٗفٜ ٕزٓ اىحبىخ أثذأ ثجزه خٖذ ٍغ ّفغٜ، مٜ  -دقٞق

 ثؼذٕب، أػ٘د ىزقٌٞٞ ّفغٜ ٍشح أخشٙ. 

 

 

 

 انعمىد انثانث )مه هى انشخص اآلخز؟(

ػْذٍب اثذأ فٜ اىزفنٞش فٜ اخزٞبس ششٝل اىحٞبح. ٗاثذأ فٜ اىزؼشف ػيٚ شخض، سثَب 

 فٜ ٕزٓ اىحبىخ أثذأ ثَوء ٕزا اىؼَ٘د.عٞنُ٘ ششٝنٜ فٜ اىَغزقجو. 

اىزقٌٞٞ )فٜ اىؼَ٘د اىثبىث( فٜ ّفظ االعزَبسح اىغبثقخ، ٕزا ٗال ٝدت أُ ٝنُ٘ 

اىَْبعت ىٜ )اىؼَ٘د اىثبّٜ(. ٝدت أُ رنُ٘ اإلعزَبسح  اىزٜ ثٖب رقَٜٞ ىيشخض

 فبسغخ.

ٚ  أُ اسمض ػيٚ  ٚ  رقَٖٞب فٜ اىحبه. ىزا، ػي ٗثبىطجغ، ْٕبك ثؼض اىظفبد، ٝظؼت ػي

 مو طفخ ػيٚ حذٙ، حزٚ ٝنُ٘ رقَٜٞ طحٞحبً.

 نبخم وانكزومثال: صفت ا

 ط: مٞف أػشف إُ مبُ ٕزا اىشخض مشَٝبً أٗ ثخٞالً؟

اىزٛ ٝؼٞش ثٌْٖٞ ٗىٞظ ٗعظ اىْبط  ٝقخ اىظحٞحخ ىَؼشفخ رىل ٕ٘ ٍشاقجزٔج: اىطش

قزٔ؟ ٍٗشبػشٓ؟ ٍنبُ ٕبدئ. ٕو ٕ٘ مشٌٝ ٍؼٌٖ فٜ ٗ فقظ اىخشٗج ٍؼٔ فٜ

 ٗأٍ٘اىٔ؟

حزٚ  -مَب رمشّب عبثقبً  -ٕٗنزا، فٜ اىَشح اى٘احذح ٝدت أُ أسمض ػيٚ طفخ ٗاحذح

رنُ٘ اىْزٞدخ طحٞحخ. الثذ أُ ٝنُ٘ إزَبٍٜ مجٞشاً ٍثيَب ى٘ أّْٜ أثحث ػِ "خبرٌ 

 رٕت" ضبع ٍْٜ فٜ اىَْضه.
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أُ أٝضبً، ٝغبػذّٜ فٜ رىل عؤاه األشخبص اىزِٝ ٝؼشفُ٘ رىل اىشخض؛ اىَحزَو 

ٕٗنزا،  ٝنُ٘ ششٝنٜ. َٝنْْٜ أُ أعبىٌٖ؛ ٕو ٕزا اىشخض )ػظجٜ( أً )ٕبدٛ(؟

 طفخ ٗاحذح. أسمض فٜ اىغؤاه اى٘احذ ػيٚ

شفْٜ حقٞقخ ّفغٜ: ؼ... مٜ ُٝ مزىل، الثذ أُ أخيظ ٍغ هللا ألفحض ّفغٜ أٍبٍٔ

رظف ثٖب طجٞؼٞخ أً ٕٜ ٍنزغجخ ٍِ اىَدزَغ؟ إُ ٕزا األٍش إٔو ٕزٓ اىظفخ اىزٜ 

مٜ  ٝزطيت ٗقزبً ٍغ هللا مٜ أػشف ٍِ أّب؟ ٗفٜ ّفظ اى٘قذ، أحزبج إىٚ ٗقذ مبف  

 أػشف اىشخض اٟخش.

 

 


