
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ما حتت االقنعة""ملخص كتاب: 
 اعرف شخصيتك وشخصيات من تعرف

 هللا الصغّي د بن عبدـأ. د. حمم
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جىن املعرفة:
مبادرة هادفة إلثراء احملتوى الرقمي مبنتج ثقايف قّيم، يسـمم بـدةدة مسـتوى الـوعي واملعرفـة عـن قريـا تقـدا الاتـة ال قافيـة 

 موع لاي تاون عناقيد املعرفة بني يديك.من خالل حمتوى مرئي ومس
 

  

https://www.youtube.com/channel/UCPtjivmi8S_Pd2NZv0nfjfA
https://twitter.com/jana_alma3rifa
https://www.facebook.com/jana.alma3rifa/
https://t.me/jana_alma3rifa
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 "ما حتت االقنعة"ملخص كتاب: 
 اعرف شخصيتك وشخصيات من تعرف

 هللا الصغّي حممد بن عبد د. أ.
 

 
تشغل حيزا كبريا من اهتمام الباحثني يف جمال  ال تزال الشخصية اإلنسانية يف البداية يقرر املؤلف أن

والطبية، سواء ما يبحث منها يف أحوال الصحة أو االعتالل، وذلك يف إشارة العلوم النفسية واالجتماعية 
 ضمنية واضحة لشدة حاجة اجملتمع هلذه القضااي.

وقد جاء هذا الكتاب حماولة لتيسري معرفة الطباع الشخصية وتقريبها لغري املختصني وتفعيل هذه 
والرقي ابحلياة  ،ر كبري يف تطوير الفرد لنفسهاملعرفة يف حياتنا االجتماعية بل والشخصية ملا لذلك من أث

 جتماعي.االجتماعية يف سلم النضج اال
 

 
 الشخصية كيان  -: من هذا الاتاب بعنوان االولالباب وقد جعل املؤلف 

 وقد أجاب فيه عن ثالثة أسئلة، وهي:
 ما املراد ابلشخصية؟ •
 ؟هم العوامل املؤثرة يف تاوين الشخصيةأما  •
 ؟ةحمركات الشخصيما  •

 
 ابلشخصية؟ما املراد فأوال: 

شخص ابستمرار واليت متيزه عن : هي جمموع اخلصال والطباع املتنوعة املوجودة يف كيان الالشخصية
أم يف  وإدراكه حوله مبا فيها من أشخاص ومواقف، سواء يف فهمه تفاعله مع البيئة من وتنعكس على غريه،

والرغبات واملواهب والقدرات  ذلك القيم وامليول ضاف إىل، ويمشاعره وسلوكه وتصرفاته ومظهرة اخلارجي
 .الشخصيةفكار والتصورات واأل
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قرب للصحة ؛ صار أشخصيتهقريبا من واقع  تصورهكلما كان الفرد معتداًل يف تصوره وكان و
 .دين احلياة بعد توفيق هللا تعاىلالنفسية وللنجاح يف ميا

 
 

 ؟ين الشخصيةيف تاو أهم العوامل املؤثرة اثنيا: ما 
 إن أهم العوامل املؤثرة ما يلي:

 :الوراثة -1
ال نضخم هذا الدور وأ أال ينبغيدور يف نقل بعض الصفات السلوكية؛ ف مهما كان للوراثة منو 

، إذ الوراثة واليأس من تعديلها لبية كلها إىلوليس من احلكمة عزو الصفات الس ،خرىنغفل عن العوامل األ
يف  من أخطائه نفسه ئراف بعض أوالده كي يب يعلق عليها احن مشاعةالوراثة  ن كثريًا من الناس جيعلإ

 .الرتبية
 :اخللقة -2

الدماغ العديد من املراكز العصبية احليوية اليت لطبية يف جمال التشريح ووظائف الدراسات ا بينت
له وهذا ( السلوك –ك درااإل –املشاعر  –التفكري من العمليات العقلية والنفسية )مثل:  حتكم وتدير العديد

أحد ذا كان تركيب الدماغ واستعداده اخللقي مورواث من يف تكوين الشخصية بغض النظر عما إأثر كبري 
 .م الاألسالف أ

فالبعض  :فاءة مراكزهم العصبية ودقة عملهافاوت الناس يف قدراهتم العقلية والنفسية بناًء علي تفاوت كويت
والبعض يتميز ابملهارات احلسية واحلركية   ،مامي(رأة )وهي وظائف الفص األوالرتكيز واجليتميز بقوة الفهم 

( دور مهم يف طبيعة اخلط والرسم )وهي وظائف الفص اجلداري(، فللخلقة )وهي الرتكيب احليوي للدماغك
 وهذا قد يفسر جزئيًا الصعوبة البالغة اليت نواجهها عندما نريد تغيري بعض ،الفرد الصفات الشخصية لدى

 .فراداأل بعضالصفات لدي 
 :األسرة وأسالية التنشئة -3

؛ ألهنا البيئة األوىل اليت ترعى نساني يف املراحل املبكرة يف حياة اإللألسرة دور كبري يف النمو النفس
ومنها يكتسب الطفل املعلومات والسلوكيات واملهارات والقدرات اليت تؤثر يف  ،نسانية بعد الوالدةالبذرة اإل

كانت األسرة   فكلما ،سري له دور كبري، فاالستقرار األو سلبًا حسب نوعيتها وكميتهاإجيااب أ يفسالن همنو 
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رد يف األسرة له موقع الف. كما أن ماان وثقة ابلنفس والعكس ابلعكسكثر أفيها أ صار الفرد ؛كثر استقراراً أ
يل يف تشكيب التنشئة أثر ابلغ ساللنفسية املؤثرة يف تكوين الشخصية، وللتنافس بني اإلخوة وأمهيته اأ

 سيمادور مهم يف صياغة الشخصية وال  كذلك للقيم الدينيةو العديد من الصفات املكتسبة لدى الشخص، 
ا كانت الرتبية كلم. و خرينراقبة الذاتية والقيم اخللقية وأساليب التعامل مع اآلفيما يتعلق بيقظة الضمري وامل

 .قرب للكمالاطفة تربوية؛ صارت الشخصية أكثر نضوجا وأالدينية مؤصلة على علم وممزوجة بع
 رات ال قافية واالجتماعية:ثؤ امل -4

 –عراف أ –عادات  –معلومات ة واالجتماعية يف البيئة من حولنا )يوجد العديد من املؤثرات الثقافي
 .وكلها تؤثر يف صياغة الشخصية إجيااب أو سلبا( معتقدات –قيم  –تقاليد 
 ات النفسية:األزمات والعقب  -5
أمر مفيد يف  :ومساندته يف ختطيها جبانبهوالوقوف  اليسريةلبعض العقبات النفسية  الناشئن تعريض إ

على صقل مهارته  تعينهعن الصعوابت النفسية اليت  الناشئاحلماية الزائدة وعزل  وعكسه .تقوية الشخصية
 النفسية: يضعف الشخصية.

 
 

 ركات الشخصية اثل ا: حم
صرفاته ويف كثريا يف فهم شخصية الفرد وت  عنيييف سلوكها  ةاحملركة للشخصية واملؤثر  وافعالدن موضوع إ •

نفسه وحتديد بواعثه ودوافعه احلقيقية، وهذا لشخص فيد أيضا يف معرفة الالتفاهم والتعاون معه، كما ي
 .بدون دافع إذ ال سلوكوسلوكياته  فعهوتوجيه طاقاته والتحكم يف دوا يعني الشخص على ضبط نفسه

و عضوي( يثري السلوك يف ظروف معينة ويوجهه حنو غاية حمددة هو ابعث داخلي )نفسي أ: الدافعو 
الجتاه العام منا تستنتج من اقوة حمركة ال تالحظ مباشرة وإ وهو ،لتحقيق االتزان الداخلي (شباع حاجةإ)

 .للسلوك الصادر عنها
ضروب خمتلفة من  ىلإدي : قد يؤ  والدافع الواحد .تنوعةقد يصدر عن دوافع خمتلفة مفالسلوك الواحد: 

 .السلوك لدى الفرد
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 أهم احلاجات النفسية:
 الدين: ىلاحلاجة إ -1

والشخص السوي  ،شباعها من شخص آلخرسية هلا أساس فطري وختتلف أهداف إحاجة نفوهي 
 .ح بتوازن بني مصاحل دنياه وآخرتهالصحي تدينهميارس 

 :األمن ىلاحلاجة إ -2
موت أحد  والشقاق، أو بسبب الطالق،سرة )قد األمن يف الصغر تصدع األا يسبب فممو 

 .ن ما استمرت حياة اإلنسانمإىل األ ةوتستمر احلاج ،يف الرتبيةالقسوة كذلك و  ،(الوالدين
 :االستقالل الشخصي ىلاحلاجة إ -3
 ،ي سهال يسرياً يكون التوافق والتكيف النفسي واالجتماعشباع حاجة االستقالل الشخصي إعند و 

ولية، والتشجيع على ؤ على حتمل املس من خالل احرتام الرأي والتدريب ةشباع هذه احلاجإويتم 
 .النفس وإعطاء بعض احلرية يف التصرف االعتماد على

 :جنازإىل اإل احلاجة -4
القرارات والنجاح يف  واختاذحتمل املسئولية  وكلما أشبعت هذه احلاجة؛ زادت قدرة الشخص على

 .عملال
 .حة االستطالع و  احلاجة إىل إشباع الفضول -5
 .احلاجة إىل االستحسان والتقدير -6
 وحيط من قدرة نفسه، وهذه احلاجة وابلدونيةحرمان الشخص من التقدير يشعره بعدم التقبل ف

 مهمة جداً للطفل واملراهق.
 :تبادل احملبة ىلاحلاجة إ -7

 وهي مهمة لنمو الشخصية منواً سليما.
 الصحبة واالنتماء: ىلاحلاجة إ -8

الرفقة الصاحلة ومجاعة  ىلوضبطها ابالنتماء إاحلاجة هذه سالم الناس إلشباع وقد ندب اإل
 .املسلمني
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 تاوين التصور عن الشخصية وفيه حديث عن: الباب ال اينمث ينتقل املؤلف إىل 
 :هم األخطاء الشائعة يف فمم الشخصية، وهي كما يليأوذكر فيه 

 املظمر دون املخرب. االعتماد على -1
ومن اخلطأ االكتفاء بلقاء واحد  ،خالقن اخلطأ االعتماد على حسن املظهر كدليل على حسن األم     

 .وج من ذلك ابنطباع عام عن شخصيتهمع الشخص يف ظرف واحد واخلر 
 إذن كيف ومىت تكتشف املخابر؟!

مواقف متعددة يف حاالت له متنوعة  واالحتكاك املباشر ابلشخص يف ،الت القريبةميف املعايتم ذلك 
 .)مزاجيا وفكرايً(

 
 .االعتماد الالي على آراء اآلخرين دون ت بت -2

حتول بعض  ، وعندماتلية التقومي وال تعتمد كثرياً على رأي غريك دون تثبن تباشر بنفسك عمحرص أا     
، ليك مع تنويع املصادرالذي ينقل إمام مبصداقية التقومي االهت ؛ فيجبالعقبات دون مباشرتك عملية التقومي

 .كلما  تنوعت املصادر زاد احتمال مصداقية التقوميو 
أنخذه عن صفات  عدد من التأثريات االجتماعية السلبية املتعلقة ابالنطباع الذيوينبغي التعرف على 

 شخاص من حولنا، فمن ذلك:األ
، من حجمها أكبونعطيها يق اهلالة الشخصية ب خدع بحيث من اخلطأ أن نن :أثر اهلالة -أ

 .منا املطلوب التوسط يف ذلكوهذا ال يعين إمهال تلك اإلجيابيات وإ
ما يف تكوين االنطباع عن ل املعلومات وطريقة ترتيبها أثرًا مهسن لتسلإ :ثر األوليةأ -ب

 .شخاصاأل
 أثر املقارنة. -ت
 أثر أتطري القرار. -ث
 ضعاف.أثر اإل  -ج
  ء واهلوى.ثر احلسد والبغضاأ  -ح
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 :انطباع الشخص عن نفسه عتماد علىالا  -3
ضعف نسان بشر عرضة ملؤثرات كثرية ت  ألن اإل إن من اخلطأ االعتماد على رأي الشخص يف نفسه،

 لنفسه فمن املؤثرات يف ذلك. تقوميهمصداقية 
 :والتخمني دون قرائن كافية الظن واحلدس االعتماد على  -4

االكتفاء بذلك  يف منا؛ وإين االنطباع عن اآلخرينيف تكو  طأ هنا ليس يف إشراك الظن واحلدسإن اخل 
 .واالعتماد عليه والتمسك به دون قرائن كافية شافية

 تطرف:التقوا امل  -5
مع الناس إما أن يرفعهم إىل أعلى درجات  وتعاملههكذا يفعل كثري من الناس اليوم يف تقوميه للشخصيات 

 .أو يرميهم يف أسفل الدركات
 

 النقاط اليت تساهم يف منمج أصوب لفمم الشخصيات:وينبغي هنا ذكر بعض 
 .احذر األخطاء الشائعة يف فهم الشخصيات اليت سبق ذكرها  -1
 .وكماً  اً جيابياتك كيفحتتاج أن تعرف سلبياتك وإ ، فأنتاعرف شخصيتك فهي املنظار  -2
 .به ملصداقيتهانوع مصادر معلوماتك وانت  -3
وانب يعطي صورة انقصة اجلبعض  ن االقتصار على؛ ألجوانب الشخصية بنظرة مشولية انظر إىل  -4

 قيقة.احلال تعكس 
 .امجع أكب قدر من املعلومات املفيدة  -5
 .و تفريطوازن بني السلبيات واإلجيابيات دون إفراط أ  -6
 . يقبل التغيري بل مرانً متجدداً ال جتعل تقوميك جامداً ال  -7
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 اعتالل الشخصية : فيه عنوالذي حتدث  الباب ال الثبعد ذلك ينتقل املؤلف إىل 
 

 لشخصية السوية قبل احلديث عن االعتالل ينبغي معرفة ا
، ومن أهم مسات كلها  هطباع وأاتم يف صفاته بشكل شخص سوي يندر أن يوجد وجيب معرفة أنه 

وبني  ،بني العبادات واملادايتالتوازن و  ،التوازن يف تلبية مطالب اجلسد والروحالشخصية السوية ما يلي: 
الصواب بعد  نتاجية، والرجوع إىلواإل ،املصداقيةو  ،الوسطيةو  ،ةومن مساهتا موافقة الفطر  –والدنيا اآلخرة 

 .وتوازنهانضباط مركز التوصية النفسي ، و الوقوع يف اخلطأ
 
 

 عالمات اعتالل الشخصية :
 :تدل على وجود عله ما يف الشخصية، ومنماعالمات عامة هناك 
 .املتكررة مع اآلخرينكثرية و الشكاالت اإل  -1
 .خلل ابرز يف ضبط املزاج  -2
 .اء ابرزة ومستمرة يف طريقة الفهمخطأ  -3
 .نفسيةفراط يف استعمال احليل الاإل  -4

 ولكل نوع من اضطراابت الشخصية ما حيدده من العالمات اخلاصة.
 : يغلب عليها الشك يف اآلخرين .فالشخصية سيئة الظن

 لنفاق االجتماعي واملراوغة .: يغلب عليها اوالشخصية املخادعة
 غريها . والشخصية االعتمادية: يغلب عليها الركون إىل

 : يغلب عليها خشية انتقادات اآلخرين .والشخصية التجنبية
 

 ومن العالمات الدالة على اعتالل الشخصية هذه التصرفات التالية:
 اهلرب من حقيقة الواقع ابحليل النفسية .  -1
 إيذاء اآلخرين .  -2
 اء اجلسد وإيذاء النفس عمداً .إيذ  -3



 ملخص كتاب: "ما تحت االقنعة"اعرف شخصيتك وشخصيات من تعرف

 
 

8 
 

 صالحي .العناد والرفض ألي تدخل إ  -4
 .التعايل واالستكبار  -5

 
 املناسبة ملقاومة الضغوط النفسية، ومنما:اخلطوات هناك بعض 

 الفهم السليم للمشكلة .  -1
 . معرفة الشخص نفسه  -2
 .معرفة الشخص دوره جتاه املشكلة اليت أمامه  -3
 رشاد .طلب املشورة واإل  -4
 تنفيس عن املشاعر .ال  -5
 مواجهة املشكلة حبزم .  -6
 االبتعاد عن كل ما يفاقم املشكلة .  -7

 
 اليت ميارسما البعض ليخدع هبا نفسه واآلخرين، ومنما: حليل النفسيةاويذكر املؤلف مجلة من 

شياء وتبئة النفس و األخرين أو الظروف أ؛ وهو رمي أخطاء النفس على اآلسقاط النفسياإل -1
 سقاط هم:واملكثرون من اإل .من خطئها
 .الزائدة واألنفةابلرأي  املتصفون ابالعتداد -
 .ن للجدل واملراء والعناد والتحديامليالو  -
 .املتصفون ابلشك -
 .ضعاف الثقة ابلنفس -

سقاط م وهو عكس اإلجنازاهتإو وهو ادعاء حسنات اآلخرين أو مميزاهتم أالستدماج النفسي؛ ا -2
 .النفسي متاماً 

 هجتنب االعرتاف ابلواقع وعدم تصديقوهو ي؛ اإلناار التلقائ -3
ر الفشل ( تب ب احلقيقيةسباتيان أبعذار منطقية )ولكنها ليست األاإل وهوالتسويغ أو التربير؛  -4

 .أو اخلطأ
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ملا فيها من صفات  أخرىشخصية ل (الشعوري)هو تقليد و ؛ (التقمص أو )التقليد الالشعوري -5
 .تعجب النفس

 جهة أقل خطورة من اجلهة اليت أاثرهتا. ج االنفعاالت علىخرا إوهو زاحة النفسية؛ اإل -6
دف الدفاع هب و حتكماً أو فعال أمصدر اخلطر قوال  اهلجوم علىلسيطرة؛ و اأالتنفيس ابلعدوان  -7

 .عن النفس وختفيف اخلوف
خراجها وإقلب االنفعاالت والدوافع والرغبات غري املقبولة وهو التاوين العاسي )ردة الفعل(؛  -8

 قيقتها وبصورة مبالغ فيها.بعكس ح
ماين لتحقيق رغبات ومهية عجزت اإلفراط يف اخليال واأل وهو؛ اخليال بدل الواقع اهلروب إىل -9

يف أن الطموحات قريبة من أرض الواقع عن الطموحات  . وهذه ختتلفالنفس عنها يف الواقع
 .وميكن حتقيقها

 لسد النقص الداخلي.التعايل والتعاظم؛  -10
خرين للحصول على القبول ذالل النفس لآلإاملبالغة يف  وهوغر املذموم؛ التذلل والتصا -11

 عندهم.
تحساهنم والشعور ابملكانة عندهم أو سرت بعض عيوب لكسب اسوذلك الدعابة؛  فراط يفاإل -12

 النفس امام الغري.
 ا ملرضاهتم ولتحقيق مكانة عندهم.طلبوذلك اإلفراط يف اإلي ار والتضحية لآلخرين؛  -13
 .يةال لغرض ديين بل لعلة نفس؛  الدهدفراط يفاإل -14
 دان ما تغطية للعجز يف ميدان آخر.تفوق يف مي حرازإسراف يف اإلوهو التعويض النفسي؛  -15
االرتقاء يف تصريف بصورة مقبولة عن طريق خراج الدوافع غري املقبولة وهو إالتسامي النفسي؛  -16

 .الدوافع
عتماد عليها جة وغري مناسبة للعمر واالساليب غري انضلرجوع إىل أاوهو الناوص النفسي؛  -17

 .للتغلب على املشكالت
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 :بعد ذلك يذكر املؤلف أخطاء التفاي، ويذكر أمهما وهي
والسمنة سبب  أن الصلع يدل على الذكاء،املنتشرة عند العامة  تهومن أمثل .أن التوافق يعين السببية  -1

 ة سببية.للظرافة، مع أن هناك عدة متطلبات للتحقق من وجود عالق
 .لرغبة فيه أو زايدة احتمال وقوعها يدل على هن أو يف احلوار(الذ أن إيراد املعىن املكروه )على  -2
 .جيادهالتسبب يف إتشاف اخللل يعين اكأن   -3
 .فيه االحتجاج غالقدر فيما ال يسو االحتجاج ابلقضاء و   -4
 .يم مفاتيح التفكري أليدي املشاعرتسل  -5
 .ريالتفك استيالء الرغبات على  -6
 ا تراه صحيح، وال غىنن مال يعين ابلضرورة أويل مهما كان قواي إن شعورك الداخلي وانطباعك األ  -7

 .مر وتقليب النظر فيه قبل احلكم عليهلك عن أتمل األ
 .االلتزام مبا ال لزوم فيه  -8
 الغاية تبر الوسيلة.  -9
 عنك اجلميع. كي تكون سعيداً ال بد أن يرضى   -10
 مسايرة هلم . دازد ؛اس وتقديرهملكي تكسب رضا النأنه   -11
 .عليك ويرمحوك ان يشفقو وخوفهم منك خري لك من أالناس  االعتقاد أبن رهبة  -12
 .ةالفطن ناالعتقاد أبن سوء الظن م  -13
 .التزام مبدأ خالف تعرف وخالف تذكر  -14
 املبالغة يف التضخيم .  -15
 املبالغة يف التصغري .  -16
 (ياً و نفعميم )إثباات أبالغة يف التامل  -17
 .إما الصواب التام أو اخلطأ التام التفكري احلدي )طريف النقيض(  -18
 .جناح غريي يعين فشلي أن   -19
 . فيهتوهم املنافاة فيما ال منافاة   -20
 .بعدمهعلما  ابألمرجعل عدم العلم   -21
 التعامي عن املشكلة كفيل حبلها أن   -22
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 خرين.خطاء اآلأ إلصالحاالنتقاد طريقة صحيحة وكافية أن   -23
 ابلتفكري النظري يف حل املشكالت العملية .االكتفاء   -24
 شكالت.كفيل حبل امل  هالزمن وحد  -25
 كاء استغالل اآلخرين والظروف لتحقيق مكاسب شخصية .من الذ أن   -26

 
 لشخصيةاأهم علل : ليتحدث عن الباب الرابعبعد ذلك ينتقل املؤلف إىل 

 :بني سوء الظن والسذاجةالشخصية وهي : ويبدأ ابلعلة األوىل
  ، ما يلي:(سيئة الظن –الشكاكة الشخصية املراتبة ) صفات زبر إن أ •

  .املبالغة يف التأثر ابنتقادات اآلخرينو  ر،ذاملبالغة يف احلو  تغليب سوء الظن، -1
 ،والتنافساملبالغة يف تصور العداء و  واإلكثار من اجلدل واملراء، غريه، علىوهفواته  أخطائهسقاط إ -2

 داانت.اإلمجع  واحلرص على
 

  :ليت تواجه صاحة الشخصية املراتبةشاالت امن امل -
 سرية.األاخلالفات   -1
 النفسي.والتوتر  القلق  -2
 الناس.اخلالفات مع  كثرة   -3
 حباط.واإل الكآبة  -4
 الفجوة.الشعور ابلبعد عن الناس وعمق   -5
 

 النفسية:التفسيات التحليلية 
 اآليت:يت ميكن تلخيصها يف النفسية الذكر عدد من الباحثني النفسيني بعض التفسريات التحليلية 

 .يل احلديو استمرار منط التفكري الطف  -1
 نكار الالشعوري.اإل  -2
 النفسي. سقاطاإل  -3
 سقاطي.اإلالتقمص   -4
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 والشك؟سوء الظن  الشخصية املراتبة ومن قبعهمع تعامل نيف ك -
 ، وهي كما يلي:فكار املقرتحةبعض األ هنا
 .دون مبالغة عالفلصراحة والوضوح معه يف األقوال واألا  -1
 مام الناس.جتنب جمادلته وانتقاده السيما أ  -2
 .ط عليك أخطاءه وتقصريهق  س  ي   ال تدعه  -3
 من االحرتام والتقدير.ما يستحق  أعطه  -4
 
 شك فنقول:ه سوء ظن توجيمات ملن بونذكر هنا بعض ال  -

 .والنقص فاقبل التقصري وتعايش معهنت بشر عرضة للخطأ أ -1
، وأن التمادي يف سقاطاتفهامها ما تظن أنك تلبس عليهم به من إس تدرك بعقوهلا وأن الناأ -2

  .خداع للنفسإنكار األخطاء وإسقاطها على اآلخرين 
 .تذكر أن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره وفحشه -3

 
 الشخصية الساذجة يف مقابل هذه الشخصية جند •

 :الساذجةأبرز صفات الشخصية إن 
 ابلناس.الثقة الزائدة   -1
 حوله.عما يدور  لةالغف  -2
 .ن كانت خاطئة يف غري حملهاكراً وسلوكاً وتقبل انتقاداهتم وإالتبعية لآلخرين ف  -3
 .اء اآلخرين واملبالغة يف الصراحةوسهولة التأثر آبر  ،التسامح والعفو الزائد  -4

 
 .من املشاالت اليت تواجه الساذج -

 .ماداي ومعنواي استغالله -1
 .الناس به وانتقاص قدره استخفاف -2
 وضعف الشخصية . اإلحباط والشعور ابلفشلالكآبة و  -3
 .التورط يف سلوكيات مشينة أو خمالفات أمنية -4
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 :، فنقولسذاجةملن به نذكر هنا بعض التوجيمات و  -
 .ن السذاجة ختتلف عن حسن الظنإدراك أ -1
 .بعالج السذاجة وعدم التمادي فيهاواملبادرة  ،دراك ما يرتتب عليها من مشكالتإ -2

 طباع الناس.  ، وتطوير مهارة التعرف علىتطوير الثقة ابلنفس -3
 

 :الشخصية بني اإلفراط يف الغلظة واإلفراط يف الرأفة: العلة ال انية
والغلظة ويتجنب الغلظة مع األهل واألصحاب  ن الشخص السوي متوسط يف استعمال الرأفةإ

 .قاربواأل
  :ط يف الغلظةر  ف  صفات املم  -

 .واالستمتاع مبمارسة القسوة استعمال الغلظة يف غري موضعهاغلبة قسوة القلب و   -1
 .ديد والصرامة والشدة يف العقوابتاستخدام الته امليل إىل  -2
 مصاحله. على اآلخرين لتحقيق اجلرأة  -3
 واالنتقام وامليل إىل الكذب. هفسشدة الثأر لن  -4
 

 ط يف الرأفة:ر  ف  صفات املم  -
 .عهاعر الرأفة والعطف يف غري مواضغلبة مشا  -1
 .عدم القدرة على إبداء الغلظة مع من حيتاج بعض احلزم  -2
 .مليل إىل استعمال أساليب الرتغيبا  -3
 .البتعاد عن اخلصومات واجملادالتا  -4

 
 املمف رط يف الرأفة: واجمماقد ياليت شاالت بعض امل نذكر هناو  -

 .املادية واملعنوية حقوقهضياع  -1
 دارة احلياة الزوجية .إ ىضعف القدرة عل -2
 دارية .عمال اإلفشل يف األال -3
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 ونذكر هنا بعض التوجيمات للمفرط يف الرأفة، فنقول: -
 .احملمودةغري اك الفرق بني الرأفة احملمودة و در إ  -1
  موضعه ووقته.يف التعود على استعمال احلزم  -2
 .س واملهارات االجتماعية املتنوعةتطوير الثقة ابلنف  -3

 
 :العدوانالعلة ال ال ة: الشخصية بني االستسالم و 

  :االستسالمو ذعان اإلمظاهر من  -
 .امليل إىل موافقة اآلخرين ومسايرهتم -1
 .ء الرأي وعلى إظهار املشاعر الداخليةبداضعف القدرة على إ -2
 .احلرص الزائد على مشاعر اآلخرين -3
 .ضعف احلزم يف اختاذ القرارات -4
 .ولغري أهله موضعهالتواضع يف غري  -5
 ضعف التواصل البصري بشكل ملحوظ. -6

 
 الذات، منما:اار ومفمومات خاقئة حول ضعف توكيد فأهناك  -

 يلزم.ا ال مبالنفس  إلزام -1
 واخلجل.اخللط بني احلياء  -2
 .والعجب(الكب  )وتركاخللط بني التواضع هلل وللمؤمنني  -3
 ذعان لآلخرين.رفاً وبني االستسالم واإليثار احملمود شرعاً وعاخللط بني اإل -4

 
 :املستسلمجه من أهم املشاالت اليت تواإن  -

 واملعنوية لضعف قدرته على املطالبة.املادية  حقوقهضياع  -1
 النفس.تراكم املشاعر السلبية يف  -2
 تعميق هوة الشعور بضعف الثقة ابلنفس. -3
 أة مثل استعمال املنشطات.القوة واجلر  علىطرق معوجة للحصول  اللجوء إىل -4
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 .ممن هو أقوى ن أخذ حقهنه وأضعف لعجزه عممن هو أقل إزاحة املشاعر السلبية على  -5
 

 
 من األسباب احملتملة لتكوين هذه الشخصية ما يلي:

 صرامة الوالدين وكثرة انتقادمها. -1
 ضعف أحد الوالدين وعجزه وتردده. -2
 تناقض التوجيهات الصادرة من الوالدين. -3
 ضعف االجتماعات األسرية. -4
 شدة املدرسة وصرامتها. -5
 هتميش دور الطالب يف التفاعل التعليمي. -6

 
 ؟السلوك التوكيديما هو  -
 سلوك وسط بني اإلذعان والتسلط. -
 هري مع املشاعر الداخلية واألفكار.يتوافق فيه السلوك الظا -
 أذى لآلخرين. مقبول شرعاً وعقال وعرفا وليس فيهأنه   -
ويعطي  ،ويقوي الثقة ابلنفس ، ومينع تراكم املشاعر السلبية،أنه يولد شعورًا ابلراحة فوائدهمن  -

 يف ميادين احلياة. اقانطال
 
 

 :وفيه تبز الصفات اآلتيةيف مقابل االستسالم جند التسلط والعدوان، 
 .مراعاة حقوقهماآلخرين وعدم  لتسلط علىا -1
 بداء الرأي، واالعتداد ابلنفس.الزائدة عن حدها يف إ اجلرأة -2
 ظهار مشاعر االستياء والغضب.يف إاملبالغة  -3
 اجلرأة يف اختاذ القرارات. -4
 .خرين بقوة وقلة احرتام عيون اآلواحلملقة يف نباتهالصوت مع ارتفاع  قوة -5
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 من املشاالت اليت تواجه املتسلط:و 
 حوله.كثرة اخلالفات واملشادات الكالمية مع الناس من  -1
 .االعتداء على حقوق الناس -2
 مشكالت صحية ونفسية متنوعة. -3
 .ن وما يرتتب عليه من تبعات دينيةظلم اآلخري -4

 
 وجيمات للمتسلط ما يلي:أهم الت
 يدرك الفرق بني احلزم والعدوان. نعلى املتسلط أ -1
 .فحسن اخللق يرفع هللا به الدرجاتالرفق وحسن التعامل مع الناس  أن يتعود على -2

 
 العلة الرابعة: الشخصية املعتدلة والشخصية جاذبة األضواء

 :املعتزلةمن أبرز صفات الشخصية إن 
 تفضيل العزلة. -1
 شاعر.برودة امل -2
 االنفعاالت النفسية. برودة -3
 ر ابلنصح.تأثال ضعف -4
 يف التواصل اللفظي. ضعف -5
 تفضيل اجملاالت اليت يغلب عليها االنفراد. -6
 ضعف املبادرة والتلقائية. -7
 واالسرتسال.حالم اليقظة اإلغراق يف أ -8

 
 

 الشخصية التجنبية 
أبرز  ت ولديه علة يف شخصيته، ومنولياؤ املسخرين واملهام و اآل هصاحب هذه الشخصية مبالغ يف اجتناب

 :صفاته
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 جتنب االندماج االجتماعي . -1
 االنزعاج الشديد واحلساسية املفرطة من انتقادات الناس . -2
 .التحرز من املهام واألنشطة االجتماعية -3
 نقص يف مهارات التواصل االجتماعي. -4
 .املبادرة حجام عنالذات واإل ىالتقوقع واالنكفاء عل -5
 .تقار الذاتاملبالغة يف اح -6

 
 (شخصية جاذبة األنظار )اهلستييةال

 إن أبرز صفات هذه الشخصية ما يلي:
 ظار الناس .نذب أجبالولع  -1
 املبالغة يف التعبري عن االنفعاالت . -2
 ظهار النشاط واحليوية .املبالغة يف إ -3
 قامة عالقات اجتماعية كثرية .املبالغة يف إ -4
 .د الصبطحية التفكري وضعف اهلمة والتحمل، وفقس -5
 استطالع مشاعر اآلخرين واهتماماهتم جلذب أنظارهم. -6
 .ن عيوب النفس واالنشغال ابملظاهرع التعامي -7

 
 الشخصية املعجبة بذاهتا ) النرجسية (

 أبرز صفات هذه الشخصية:
  .واملبالغة يف تلميع نفسه اإلعجاب الزائد ابلنفس، -1
 التوهم واالدعاء واالفرتاء . -2
 مة واملؤهالت واملناصب اليت تلفت أنظار الناس.ضخلقاب اليتطلع إىل األ -3
 يوهم اآلخرين أبنه يعرف كل شيء من حوله. -4
 التشدق يف الكالم واملبالغة. -5
 قليل الثناء على اآلخرين. -6
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 يهتم كثريا بوصف األسبقية واألفضلية ويزعمها لنفسه. -7
 .ثيتبوأ صدر اجمللس وميسك بزمام احلدي -8

 
 الارب والتعايل  •

 قاً وثيقاً، ومن مظاهر الارب ما يلي:عجة ارتباهو مرتبط ابل
 اآلخرين . االستعالء على -1
 ط الناس واستنقاصهم .مغ -2
 ن كان يقلل من شأنه .بطر احلق ورده إ -3
 من الضعفاء واملساكني . ممن دونهنفة والكبايء خصوصاً شدة األ -4
 يكاد ال يعرتف خبطأ فيه . -5

 
 :( ومظاهر األاننيةبها كب وتعالليست كل أاننية يصح)و  اننيةاأل •

 .اً أهم ما عنده من أي اعتبار آخردائم مصلحته -1
 .واقف والناس بدهاء للعمل حلسابهل الظروف وامليستغ -2
 .حقوقهال يتنازل عن شيء من  -3
 .حيسد الناس بدرجة كبرية -4

 
 النرجسي:هم املشاالت اليت تواجه أ

 بنفسه. عموماً، فهو ال يتوقف عند حد من اإلعجاب يالنفسعدم االستقرار  -1
 يتصادم معهم.عموماً، ألنه مشكالت مع الناس  -2

 
 هل من عالج للنرجسية ؟ -

ولكن قد جيدي االحتواء  .يوجد دواء ميكن أن يعاجل هذه العلة النفسيةفال أما من انحية األدوية؛ 
صالح وطاقاهتم بشيء من التشجيع واإل فساح اجملال لقدراهتموالتهذيب لنفوس صغار النرجسيني وإ

 .ف من انتشار النرجسية موكوالً إىل الوقاية الرتبوية األخالقيةكب يف التخفي. ويبقى الدور األيالنفس
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 من أهم التوجميات للتعامل مع الشخصية النرجسية:
 . ويبتليك واسأل هللا له البصرية تشمت أبخيك فيعافيه هللاال -1
 .ريكعليك فيزد يتعاىلحقة عليك وراع منزلته وواجبه وال جتعله  أعطه -2
ال لغرض خفي خمطئا إ ن كانينك وبينه خصومة فال تتوقع سعيه إليك ابلصلح إذا كان بإ -3

 .فاحذره
 إن استطعت أال تعانده فافعل. -4
 .املداراة والتوجيه اهلادي -5

 
 بني تضخيم الذات واحتقار الذات ال قة ابلنفس: امسةالعلة اخل

واعتباره لذاته وقدراته حسب الظرف الذي هو فيه  املرء بنفسه لنفس: هي حسن اعتداداملراد ابلثقة ابإن 
 ة ابلنفس منها:الثق اخلاطئة عنتصورات بعض الوهناك . تفريط أوفراط دون إ
سب حأهنا إما موجودة بكاملها أو مفقودة متاما. والواقع أن الثقة ابلنفس ختتلف ارتفاعاً واخنفاضاً  -1

 .مقوماهتا والظروف احمليطة هبا
إذا  رأيهن الواثق يغري ، والصحيح أالرأي وإن كان خاطئا واإلصرار والثبات علىالعناد  تقتضيهنا أ -2

 .اتضح له الصواب يف غريه
 .يهمخرين والتحكم فيهم والتسلط علاآل أهنا تقتضي السيطرة على -3
 .هنا تقتضي نبذ احلياء والتسلح بشيء من اجلرأة املبالغ فيهاأ -4

 
 

 مرتادات لل قة ابلنفس:
 .صدق مع ذاته والعلم حبدود قدراتهوال معرفة الشخص نفسه -1
 .ل السليم للذات بقبول حسن كما هيالتقب -2
 .توازن الطموحات مع القدرات -3
 .اإلجنازات تكون هادفة وهادئة -4

 .نة بني تقدير الذات وتقدير الغرياملواز  -5



 ملخص كتاب: "ما تحت االقنعة"اعرف شخصيتك وشخصيات من تعرف

 
 

20 
 

 شخصي بتدرج واستمرار.لاالنمو  -6
 

 العلة السادسة: الضمي بني التضخم والضمور
 خالق.املعنوي يف كيان النفس حيثها على االنضباط ابلقيم واألمر األو : هلضمييقصد اب •
 

 :غيمع ال وانضباقه ضميه وحرصهصفات الشخص املتدن يف يقظة 
 .لتوسط يف مراعاة املباديءا -1
 .حماسبة النفس بتعقل -2
 .حتري الدقة والثواب -3
 وقات .استثمار األ احلرص على -4
 .ألفعالاألمور وقبائح األقوال وا ة سفاسفنبجما -5

 
 صفات الشخص ذي الضمي املتضخم:

 .واألخالق ئمراعاة املبادفراط يف اإل -1
 .املبالغة يف احلذر من اإلسراف -2
 .حماسبة النفس والغري بشدة -3
 املبالغة يف تغليب جانب اخلوف والرتهيب . -4
النظم و  يف مراعاة املباديء ةبسبب املبالغشرعا(  )املستحقةالتفريط يف كثري من املصاحل الشخصية  -5

  .واألعراف وحنو ذلك
 

 العلة السابعة: الشخصية احلريصة بني والدقة واألمهال
 بالغ يف احلرص والدقة واالنضباط:صفات الشخص امل •

 فراط يف طلب الكمال واملثالية يف االمور .اإل -1
 . احلرص على مباشرة كل األمور بنفسه -2
 .إخضاع اآلخرين إىل ما يراه هو صوااب -3
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 مور املستجدة .األضعف يف التكيف مع  -4
 العجلة يف تنفيذ غالب اإلحلاحات الذهنية . -5
 .احي املالية واالحتياط الزائدالتدقيق الشديد يف النو  -6
 االستغراق يف التفاصيل. -7
 االحتياط املبالغ فيه. -8

 
 

 :الشخصية الوسواسية
يس يف احلرص والدقة، ول والشخص املبالغ ،تشمل مزجيًا من صفات الشخص ذي الضمري املتضخم

وضحت دراسات نفسية عديدة دور صفات كلها جمتمعة يف شخص واحد. ولقد أن تتوفر هذه الابلضرورة أ
 الية يف ظهور الشخصية الوسواسية، وهي:العوامل الت

 الوراثة. -1
 املرونة . ىلإالرتبية احلازمة املفتقرة  -2

 ضعف الثقة ابلنفس. -ا يولد : أمم
 مان الداخلي .فقد األ -ب  
 لضمري ويقظته الزائدة.تضخم ا -ج  

 (ال شيء التفكري احلدي )كل شيء أو -د        
 

  تواجه صاحة الشخصية الوسواسية:أهم املشاالت اليت -
 .فضعف القدرة على التكي -1
 .حتمل األزمات النفسية ىالقدرة علضعف  -2
 اخلالفات الشخصية مع اآلخرين. -3
 .قولون العصيباجللطات والسكري والأمراض بدنية : كارتفاع الضغط و   -5
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 التوصيات هلذه الشخصية:و توجيمات أهم ال -
 .بصدر رحب وقبولهدراك اخللل واالعرتاف به لوعي ابلنفس وإا -1
 .ال تشدد على نفسك وال على غريك -2
 .واملشكالت وتذكر أن الوقاية خري من العالج أتمل املضاعفات -3
 راقب طريقة تفكريك وما يقودك إليه. -4
 .بية، مازحهم وداعبهم واقبل هفواهتمال تشدد على أوالدك يف الرت  -5
 الكمال واملثالية.اقبل اهلفوات من نفسك ومن غريك ودع عنك طلب  -6
 استمتع بوقت فراغك. -7

 
 الذكاء واحلياء واالحتيالالعلة ال امنة: الشخصية بني 

 :املاكرة احملتالةوهذه بعض الصفات الشخصية  يف املراوغة واالحتيال، هءذكامن الناس من يستخدم 
 اخلداع واملراوغة واالحتيال. -1
 ضعف الضمري وقسوة القلب. -2
 قلة احلياء من هللا. -3
 التظاهر ابلنزاهة واإلتقان. -4
 متثيل األدوار اجلاذبة إبتقان. -5
 القدرة على التالعب مبشاعر اآلخرين. -6
 االنتهازية السريعة للفرص. -7
 عدم املباالة مبشاعر اآلخرين. -8
 ضعف الصب على حبس الشهوات. -9

 ة واحلسد.شدة الغري  -10
 

 لشخصية املضادة للمجتمعا -
 أبرز صفات هذه الشخصية:

 ضعف الضمري وتبلد املشاعر. -1
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 .إلقدام على انتهاك احلقوقسهولة ا -2
 م النفس وزوال الشعور ابلذنب.غياب لو  -3
 العجلة والتهور يف التصرفات. -4
 .كثرة املشاجرات واخلالفات -5
 امليل للعدوانية والقسوة. -6

 
 العدوان السليب ) املماقلة (الشخصية ذات املقاومة و  •

 برز صفات هذه الشخصية:ومن أ
مهال  مباشر فيظهر هلم الطاعة والتجاوب ويتعمد املخالفة واإللآلخرين أبسلوب غري ومقاومةعناد  -1

 فريط والتقصري يف مصاحل اآلخرين.والت
 .وليةؤ خصوصاً من هم يف موقع املس تقاد اآلخرين ولومهمنكثرة ا  مييل إىل -2
 .صواب ومل يقع منه تقصري علىأنه  ىير  -3
 وخيبة األمل.حباط والفشل يتوقع اإل -4
 بذولة إلصالح أمره.اجلهود امليعرقل  -5

 
 لشخصية بني العقل والعاقفة:االعلة التاسعة:  •

فال يغلب جانبًا على  العقلية والعاطفيةمور وي نفسيا يستطيع املوازنة بني األن الشخص السإ
على إعمال  فهو قادر ،مما يتعلق ابلظروف واملالبسات احمليطة يه احلكمةال حبسب ما تقضجانب إ

حساب  ال ينساق مع العواطف واملشاعر علىو  عقله يف إطار مشاعره وإعمال مشاعره يف إطار عقله،
 .العقل والتفكري

 
 الشخصية االعتمادية:العلة العاشرة:  •

وأبرز صفات  .مور الشخصيةألايف  ويقصد هبا الشخصية اليت تعجز عن االستقالل عن اآلخرين حىت
 هذه الشخصية:

 .يعتمد على شخصيات أخرى يستمد منها الرعاية والدعم -1
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 .مييل إىل استدرار عطف اآلخرين -2
 .حتمل املسئوليات واختاذ القراراتضعف واضح يف  هلدي -3

 .يساير اآلخرين ويتنازل هلم -4
 مييل إىل الشفقة واللطف الزائد مع نفسه واآلخرين. -5

 
 
 لشخصية الائيبة:ا: ةلة احلادية عشر الع •

 أبرز صفات هذه الشخصية:من 
 العزلة . حلزن والكآبة والتشاؤم وامليل إىلغلبة ا -1
 ضعف اختاذ القرارات. -2
 .غلبة عبوس الوجه وغياب االبتسامة -3
 املبالغة يف تضخيم عيوب النفس. -4
 امليل إىل العزلة. -5
 

 لشخصية القلقة:ا: ةالعلة ال انية عشر  •
 :الشخصية القلقة وأبرز صفات

 غلبة التحفز والتوتر الذهين . -1
 سرعة اخلوف وشدته. -2
 االسرتخاء . ىعدم القدرة عل -3
 .اضطراب النوم واضطراب شهية االكل -4
 .تأهب والتحفز للمهام واملسئولياتشدة ال -5

 
 تقلبة:الشخصية املالعلة ال ال ة عشر:  •

لداخلية ال لتفكريه وال هلويته او  ملزاجهصاحب هذه الشخصية متاسكه الداخلي ضعيف جدًا فليس 
 قاعدة وأركان راسخة وأبرز صفات هذه الشخصية ما يلي:
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 سرعة تقلب املزاج. -1
 سرعة االستثارة الشديدة . -2
 الندفاعية يف التصرفات.ا -3
 .حماولة إيذاء النفس -4
 شديدة واملبالغة يف مشاعر البعض.سيطرة الغرية ال -5
 عدم وضوح اهلوية الذاتية. -6
 ثرة التذمر.سرعة امللل وك -7
 .طرف يف التفكري ويف تقومي األمورالت -8
 عدم وضوح اهل وية الذاتية -9

 
 ة الشاذة:بيالعلة الرابعة عشر: الشخصية الغر 

 وأبرز صفات هذه الشخصية:
مع اجملتمع وال مبر له من العقل به املنطق سواء يف املظهر  يتماشىغرابة التصرفات والسلوك مبا ال  -1

 واهليئة.طريقة الكالم 
 .واألحاسيس واملعتقداتورات غرابة يف التص -2
 والتصرفات.غرابة يف طريقة التفكري وعدم تناسق التفكري مع املشاعر  -3
 االجتماعي.ضعف التواصل  -4
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 الشخصية والتدينبعد ذلك ينتقل املؤلف للحديث عن 
 ويذكر بعض آاثر التدين يف أك ر من مسار، ومنما:

 
 الضميأثر التدين يف  -

سينمو منوًا سليمًا ويؤثر فإن الضمري  ؛ئللناشيف توجيهاهتا  متزنة اإلميانيةكانت الرتبية   إذا     
 ،قيل  واآلخرين فيقوي بذلك عنده اجلانب اخل   بنفسهعالقته  علىوينعكس  ،شخصيتهجيابيا يف إ

 على ةالديني يف الرتبية برزت الشدة والقسوةأ إذاأما  شخصيته.ويكون دعامة قوية يف نضج 
و ، أأما بتكون ضمري متضخم شخصية الناشيء علىا حساب الرفق واحلكمة فإهنا تؤثر سلبً 

وغابت روح احلزم فإن الضمري  ،حصل العكس وبرز التهاون والرتاخي والغفلة وإذا ،ضمري متبلد
 هواها.الديين يكون ضعيفاً وال سيما الوازع الداخلي الذي يكشف النفس عن 

 
 نفسي:المن يف األأثر التدين  -

والتدين  ،استعد بصاحل األعمال إذااألخروي  همستقبل على ابألمانالتدين يشعر الشخص إن      
ابملخاوف ال يفزع النفس  فالتدين الصحيح ،النفس املخاوف الدنيوية علىالصحيح خيفف 

 .قيحيث األمان احلقي األخروية إىل درجة القلق النفسي املرضي وإمنا حيثها بذلك حثا رفيقا إىل
 

 ابلنفس:يف اهلوية الذاتية وال قة أثر التدين  -
 أثر وهلذا ،ميانية، والدخول حتت مظلة العزة اإلبعزة االنتماء لدين هللا نساناإلالتدين يشعر إن      

 .حياة الشخص كلها نفسي إجيايب ينعكس على
 

 النفسية:يف التايف مع األزمات أثر التدين  -
زمات النفسية بدءًا من تقبل كل كبري على حسن التكيف مع األالتدين السليم يعني بشن إ     

احلرص  ، إضافة إىلعدم االستسالم للواقع املر علىكذلك و  ،املصائب واحتساب أجرها عند هللا
 .تعاىلهللا  بذل األسباب املشروعة مع توكل صحيح على على
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 اإلجيابية:يف تنمية الصفات أثر التدين  -
ها دورها ملصاحلوتفعيل  ،جيابيةالسليم النفس على استخراج ما فيها من صفات إدين حيث الت     

 شمل ذلك العديد من الصفات ومنها:وي ،الدنيوية واألخروية
 لو اهلمة واستثمار األوقات.ع -1
 احلزم وكف النفس عن اهلوى. -2
 .اساةواملو ثار والرتاحم والتواد يواإل واحلياء واملروءةالرفق واألانة  -3

 
 خصية يف التدينأثر الش -

ا تبالغ يف ألهن ؛ر من التدين وأهلهقد تنف اقفحساب العو  يف العقالنيات علىالشخصية اليت تبالغ  •
أنه خمالف  ىا تر ألهن ،نكر ما هو اثبت يف الدين، ولذا قد تالقاصر اهعقلب حماكمة التعاليم الدينية

 .للعقل
وهذا النوع ينتشر يف الشباب ؛ ب العقلإىل املبالغة يف العواقف على حسا الشخصية اليت متيل •

اكب ذلك معرفة جيدة حديثي التدين فهو يبدي عاطفة حارقة ومحاسا كبريا حنو الدين ولكن ال يو 
 .أبحكام الدين

بتعد عن ، ومرة تس ابلكآبة واإلحباط النفسيذه متيل مرة مع التدين عندما حتهو ة؛ املتقلبالشخصية  •
 .سيابالكتفاء النف تالدين إذا شعر 

 .املصاحل واملنافع الشخصية استثمر التدين فيما حيقق هلوهذه تة؛ النفعيالشخصية  •
كرس ، وتمن املتدينني اتهجم على غريهقد ت وهذه؛ إىل العناد والتحدي واحلسدالشخصية اليت متيل  •

 ا املتدينون.أعداء الدين وال يسلم منه املنافستهم وحسدهم وحنو ذلك، فيسلم منه اجهوده
تبالغ يف التشديد على نفسها  وهذه؛ الضمي املتضخم املبالغ يف الدقة واحلرص ةصاحبية الشخص •

 سوسة يف بعض العبادات واملعامالت.إىل درجة الو 
 

 وختاما نسأل هللا الصحة والعافية والتوفيا والسداد


