
/إعداد

عبد الرحمن بن عبد هللا الطريف





التغافل
.ـــ المتغافل من أنجح الناس 

:  ـــ يقول معاوية 

( .ثلث العقل في الفطنة وثلثاه في التغافل ) 

غابيـــ ليس الذكي بسيد في قومه    لكن سيد قومه المت



ةاالبتسامة والبشاش
:قال صلى هللا عليه وسلم ـــ

رواه الترمذي( تبسمك في وجه أخيك صدقة ) 

.لم يرى صلى هللا عليه وسلم إال متبسما ً ـــ

( .االبتسامة ثلث األخالق ) ـــ



الكرم :قال تعالى ـــ
ِلَك قََواًمالَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْينَ َوالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا وَ )

(  ذََٰ
(67الفرقان )

:قال صلى هللا عليه وسلم ـــ

(      من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ) 
. البخاري ومسلم رواه 



:ـــ قال صلى هللا عليه وسلم 

ما من عبد مسلم يدعو ألخيه بظهر الغيب 

.رواه مسلم . ولك بمثل : إال قال الملك 

.اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت ـــ 

رحب الخير للغي



القدرة على فهم اآلخرين
تعلم شخصيات اآلخرين

م؟تهتبماذا .. ؟ تريدماذا .. نفسك افهم لكي تفهم الناس 

يغضبك؟ الذي ما .. ؟ يرضيكما الذي 

متى تقول نعم ومتى تقول ال؟ 
فيهمأنت واحد من الناس وما يؤثر فيك يؤثر 



اعرف شيء من كل شئ

الثقافة العامة 

وتطوير الذات



:قال صلى هللا عليه وسلم 

:  حق المسلم على المسلم خمس 

وعيادة المريض ، واتباع الجنائز , رد السالم 

.العاطس وتشميت , وإجابة الدعوة 
البخاري ومسلم رواه 

االجتماعيةالمناسبات حضور 



:كان صلى هللا عليه وسلم يقول ــ

أخرجه أبو داوود( ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ) 

.النصح في الجماعة نوع من التوبيخ ــ
:قال الشافعي ــ

ماعة تعمدني بنصحك في انفراد  وجنبني النصيحة في الج

التلميح ال التصريح



:ــ قال تعالى 

الظَّن ِ ِمَن َكثِيراً يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اْجتَنِبُوا)

.12الحجرات( بَْعَض الظَّن ِ إِثٌْم إِنَّ 
:                        ــ قال صلى هللا عليه وسلم 

. رواه مسلم ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) 

حسن الظن باآلخرين



:قال صلى هللا عليه وسلم ــ

( من كثٌر كالمه كثر سقطه )
رواه الطبراني

.اسمع أكثر مما تتكلم ــ

.  تعلم مهارة اإلنصات ــ

اإلنصات



:قال صلى هللا عليه وسلم ــ

( ب الغضعند الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه ليس ) 

ال تغضب



:م قال النبي صلى هللا عليه وسل

تهادوا تحابوا
.األلبانيفي األدب المفرد، ومالك، وصححهالبخاريرواه

الهدية



لإن هللا جميل يحب الجما

حسن المظهر


