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شخخيةخخهوذه من ذكثذ الشذ يشخخيةخخهوهذ يكاشم وذ
م يكنبمنةذكثذ يكجتكعذ يكسخخخخخهه،ذاهخ أذم ،ذ ابشذ

ذكللذيهيهونو.
ياثذدعمنوذنقتشبذإي،ذ ن ذ يشيصأذمنتعشفذعهه ذ

شيةهت أذعثذقشبأذمننظشذإي،ذجم نبذ يشىذكثذذ
منغمصذف،ذ عكخو ذ خن ذ يشجخلأذينعشفذكخوذدم فعذ
جشهكت ذمكوذ يكهشكذ ألسخوسخ،ذيلعهت أذعهنوذناتشخفذ
 كمش ذيمذنلاشذفه خوذكثذقبخل.ذميا،ذنسخخخخخت هعذ ثذ
نةخخخخخلذيههقهقخوأذدعمنخوذذنجشدذ نلسخخخخخنخوذكثذ يهامذ

ذ ين وئ،ذعهه أذمنؤجه ذيهن وهو.
ذ



ميعلذ ملذسخؤ لذه ش ذعه،ذ ن وننوذقبلذ يبه،أذ مذ
ن ذإيتخوشذهسخخخخخماذ خن ذ ييخوئثأذشعمذ نخ ذهعشفذيكخو

؟ذم ستسكحذ يقوشئذ يعزهزذ ثذ شجئذشخيةهت ذجهد  ذ
 إلجوبوذعه،ذ ن ذ يسخخخؤ لذ  ث.ذاكوذ شجئذ إلجوبوذ
عه،ذسخؤ لذذخيشذم مذ ن ذاونهذفةخملذ ن ذ ياتوبذ
تقدمذينوذهسخخخماذامعظمذ بهبذنلسخخخ،أذفهكون ذهناشذ

ف لذذذه من ذم مذيمذهشفأذبلذاكوذنعشفذ ن ذإنتهش؟
؟ذ نهذ ألسخخخئهوذسخخخنجهبذفشخخخلذ يكسخخخهحذف،ذع ج 

ذعهه وأذبعدذ يتعشفذعه،ذشيةهوذه من .
ذ

 فما هى شخصية يهوذا؟
جكهعنوذف،ذشخغفذ
ذنخعخشفذ خخن ذذ  ث
 يشخخخخخيصذ يخنىذ
ذ نخخ ذعخخو ذ شعم
كعذ يكسخهحذمتعهمذ
كنخ ذميك ذكهبتخ ذ
إالذ نخ ذيخوثذ خن ذ
ذ يهبذمتناشذي .



ذ
ذتشوشيز(ذذ مدذ ثذ شىذ يشيصذ ينىذهد ذف،قولذ)

أذمهقملذمج ذ يكسخهحأذمكعذنيكذإسخت واذ ثذهيمن 
يقخدذ شتاخبذ يبشخخخخخشذكخوذالذهنت ،ذ يق ذإيهخو ذكقخوشذ 

كثذ أللخومذم يجش ئمأذمكخوز يم ذإي،ذ يهممذهشتابمث.ذ
مياثذم هد  ذكن مذيمذهسخت عذ ثذهشتابذجشهكوذتدنمذ
 مذتقتشبذكثذ بشخخخخخعذجشهكخوذف،ذ يتخوشهةأذجشهكخوذ

اذ يكسخخهح .ذه من ذ ألسخخيشهم ،ذف،ذتسخخههمذهسخخم
ذمتهكذهقهقو.

ذ
 ن ذاه ذهدعمنوذألثذنتمكلذشخيةخهوذه من .ذفنهثذالذ
نعشفذ يالهشذعثذ لميتخ ذمنشخخخخخمتخ أذياثذهبخدمذ ثذ
ه من ذاخوثذهعخون،ذنمعخو ذكثذ يهشكخوثذ يخنىذميخدذيخدهخ ذ
شمحذ يعخد  ذم يشعبخوذف،ذ يتخدكهش.ذم يخديهخلذعه،ذ خن ذ
 مذ نخ ذف،ذ ين خوهخوذدكشذع قتخ ذبخمعزذ ينخو ذيخدهخ ذ

ذمدكشذنلس ذم كمهوت ذم ه ك .
ذ



 دوافع يهوذا:
يقدذاوثذتةشفذه من ذأذتةشفذعهشذ بهع،أذفكثذ
 يكؤادذ ن ذاوثذههبذ يسخخهدأذيسخخببذبسخخه ذم مذ ثذ
 يكسهحذ هب أذمكهبوذ يكسهحذتملشذ إلنسوثأذفهمذهاثذ
د فعذ ييهونوذ مذاشهذ يكسخخخهحأذاكوذ ثذ يكسخخخهحذيمذ

هاثذبخخد فعذذهلش ذبهنخخ ذمبهثذبقهخخوذ يت كهخخن.ذإن  ذيم
 يغهشة.ذماخخنيخخكذيمذهاثذبخخد فعذإلبخخوهذ يخخن هأألثذ
 يكسخخهحذ مالذإي،ذه من ذكسخخئميهوذم سخخندذإيه ذدمشذ
 ومأذاكوذ شسخخخخه ذكعذ يت كهنذ ألشسخخخخويهوذ ألمي،أذ

ذمعهش وذكثذ يك ومذ يكيتهلو.
ذ

هبخدمذي،ذ ثذ يخد فعذذ؟إن  ذكخون ذاخوثذ يخد فعذ يهقهق،
،ذاخونخهذ يهقهق،ذاخوثذبسخخخخخبخبذ يشمحذ يعخدم نهخوذ يت

تتكهكذه من أذميا،ذ مضخخخحذ يلاشة.ذفهمذنظشنوذإي،ذ
 للذههعبذبهعبت ذ يكلضخهوأذمبعدذيهظوهذنش هذهقممذ
بتاسخهش وذبعنف.ذف ن ذ كشذهشخدذ ألنتبوه.ذفهكون ذاسخشذ
؟ذ ي للذ نهذ يهعبوذ يت،ذاوثذههب وذماوثذسخخعهد  ذب وذ
مهههلذعهكو ذ ينل ذ ن ذ ألكشذبمثذ ي للذهعون،ذكثذ



هنعا ذف،ذتدكهشهذيألشخهو .ذم ن ذكوذذيشهثآلعد  ذي
ذفعه ذه من .

ذ
 يهوذا السارق:

هخخناشذينخخوذإنجهخخلذ
همهنوذهودلوذعوهوذ
ذ أل خخكخخهخخوأذ فخخ،
ذقخخخوشمشةذ م خخخ،
 ي هخخبذ يغخخويهخخوذ
 يلكثذ يت،ذد نخهذ
ذ يخخهذ ذكشهم ب خخو
ذقخخدكخخ،ذ يخخعخخوزش
مش  ذ يكسخخخهحأذ
مهبخدمذ ن خوذفعهخهذ

 ن ذب شهقوذكلش وأذفكوذاوثذكثذه من ذإالذ ن ذتنكشذ
يتةخشفذبهجوذإن ذتةخشفذفه ذنماذكثذعه،ذ ن ذ 

 يتبنهشذم إلسخش فأذم ثذ يلقش  ذ مي،ذبلكثذ ي هب.ذ
ذهخخناشذ ثذه من ذ إلسخخخخخيشهم ،ذ منجخخدذ ثذهمهنخخو
 م يخخنىذتخخنكشذف،ذههثذ ثذإنجهخخلذكت،ذهخخناشذ ثذ



 يت كهخنذجكهعخو ذتنكشم أذمشبكخوذهد،ذ ن ذياثذهمهنخوذ
هؤاخدذينخوذ ثذ يخنىذ عهثذعثذتخنكشهذبمضخخخخخمحذ مذ

ضهوذتاكثذف،ذكوذناشهذهمهنوذعثذه من ذه من أذم يق
بخمنخ ذاخوثذسخخخخخوشقخو أذم يسخخخخخشقخوذتعبهشذكثذتعبهش هذ
 يتدكهشأذفويتلسهشذي ن ذ يسخخخخهمكذ خخخخخخمذشعخخبخخخخخخوذ
ه من ذف،ذإفسخودذالذكوذيده ذهت،ذمظهلت أذفقدذاونهذ

(ذمامن ذهسش .ذ كونوذ يةندم خخخخخخخخخخمن ذ)مظهلوذه 
ذ كخخونخخوذيهمظهلخخوأذملخخونهخخذ ذعخخدم و ذإيت  ذف ،ذ مال 

مسشقو.ذم ن ذاه ذتعبهشذعثذ يشعبوذ يكانمنوذد يه ذ
ذفخ،ذ ذ يخخنىذهخظخ خش ذ يخعخخد   ذعخث ذمتخعخبخهخش يخهختخخدكخهخش

ذ إلستيد مذ ييو ئذيهمظهلو.
ذ

 يهوذا وعدم محبته لآلخرين:  
 ن ذ مذ يمةخخفذ يلون،ذكثذهمهنوذيه من ذإنذهقملذ ذ
 ثذ يخد فعذيهتخنكشأذيمذهاثذكخوذ ظ شهذه من ذفع  .ذإنذ

ثذهبخخواذ ي هخخبذمهع ،ذيهلقش  أذياثذقخخولذهنبغ،ذ 
 نخ ذقخولذ خن ذيه ذألنخ ذاخوثذهبخوي،ذهمهنخوذهقملذ ذ)

(أذإنذ ن ذف،ذ يم قعذيمذهظ شذ بد  ذ ىذشخخخلقوذبويلقش  
عه،ذ يلقش  أذبخلذ مذ نخون،ذههخبذنلسخخخخخ أذمي خن ذ



هسخخخخش .ذف بهعوذ يشخخخخيصذ يعدم ن،ذ ،ذ يتكشازذ
هملذ ين هأذم إلهسخو ذبوالضخ  ودذكثذ  يشهث.ذ

 ئمذ يعخد  ذيهنخو أذمالذه تمذبخويلقش  ذاكخوذقخولأذف مذد
اكوذ ن ذهظ شذعا ذكوذهب ثذم نهذ هضخخخخو ذةخخخخلوذ

ذفهكثذهتسكمثذبشمحذ يعد  .
ذ

 به للمال:يهوذا وحُ 
كثذمج وذنظشىذ ثذهبذه من ذيهكولأذيمذهاثذ الشذ
كثذهبخ ذيهتيشهخبذم يتخدكهشأذفهمذهاثذجكعذ يكخولذ
 مذبمىذمسخخههوذهت،ذبويسخخشقوذ دف ذهبذ يكولأذبلذ

ذعخثذ تخعخبخهخش
تشخخخخخخخمهخخخ ذ
ةخمشةذ كهثذ
 يةخخخخندم أذ
فبخدال ذكثذ ثذ
ههتشمذمهقدشذ
لقخوذ يكسخخخخخهحذفهخ ذفهامثذ كهنخو ذف،ذعكهخ أذتشجمذ خنهذ
 يلقوذإي،ذإ ونوذيشخخيةخخهت أذمشبكوذهسخخب وذإيتبوشذ
ألكخونتخ أذفنظشذيألكشذكثذ يجخونخبذ يسخخخخخهب،أذم خن ذ



ههد،ذالهش  .ذفوإلنسخخخوثذ يغهشذسخخخمىذد ئكو ذهلسخخخشذ
،ذ يكهكلذ يسخهب،أذميوةخوذذتةخشفوهذ  يشهثذعه

ذيمذ ثذكشض ذ مذ يشعبوذف،ذ النتقومذمشمحذ يعد  .
ذ

 يهوذا وخيانة المسيح: 
إثذي،ذش ىذخيشذشبكوذهيتهفذكعذكثذهنسخخخبذيهونوذ
ه من ذيهكسهحأذإي،ذ يهةملذعه،ذ يكولذفق ذم نوكذ

ذ  الشذكثذديهل
ثذ يةخندم ذاه ذاوثذيدىذه من ذهمينذكن ذكوذ ذ:أولا 

ذههوسب .هشهدذفهه ذكثذ
ا   ثذذ:ثااانيااا

 يخخخلخخخكخخخثذ
 يخنىذبخواذ
ب ذ يكسخهحذ
لكونو ذبيسخو ذ
الذهسخخومىذ
ذكخثذ  اخلخش
لخخخخخ لخخخخخوذ
جنه خوهذف،ذعةخخخخخشنخوذ يهخوي،.ذفهمذاخوثذ ي خدفذ مذ



 يكخخخخخخخخولأذياخخخخخخخخوثذسخخخخخخخخوممذ يه مدذعه،ذتسههك ذ
ذبويكبهغذ ينىذهشهده.

ا  إثذه من ذ عخودذ يكبهغذكشةذ يشىذيهه مدذبعخدذذ:ثاالثاا
 ثذسخخخخهمذ يكسخخخخهحذمشخخخخعشذبمن ذقدذ ي مذف،ذتقدهشذ
 يكمقفأذم ظثذإثذ ن ذ يتةخشفذتلسخهشهذ ثذه من ذ
شعشذبويننبأذم ش دذ ثذهعهثذيهه مدذ ن ذيمذهبغذ يكولذ

ذكثذفعهت ذف وذ يكولذ كوك م.
ذ

 دوافع الخيانة:
كةوهبوذي ن ذ يد فعأذ نوكذدم فعذ يشىذشبكوذاونهذذ

م ،ذ ثذه من ذاوثذكنتظش  ذ ثذههققذ يكسخخخهحذ كه ذ
اه مدىذف،ذ ثذهكهكذاكهكذ شضخ،ذعه،ذإسخش ئهلأذ
مألنخ ذيمذهلعخل.ذفقخدذن خبذيهه مدذيهتلقذكع مذعه،ذ
تسخههك أذظنو ذكن ذ ثذ ن ذ يلعلذسخهجبشذ يكسخهحذعه،ذ
إظ وشذقمت ذمإع ثذسخه ون ذمههققذخكوي ذمههوشبذ

هاو أذ مذشبكوذتبعهوذه من ذيهكسخهحذمهنتةخشذمهةخهشذك
اونهذ سخوسخو أذي دفذكودىذم كعو ذف،ذكهكذ يكسخهحذ
 ألشضخخخخ،أذميكوذيوبهذخكوي ذف،ذ يكسخخخخهحأذممجدهذذ



إنسخخونو ذكسخخويكو أذم ن ذيثذههققذشخخئذفمش دذ يتيهصذ
ذكن أذفهمذهعدذ مذ يكسهوذ يكنتظش.

ذ
مشبكوذالذ نهذ ألسخبوبذكعو ذةخهههوأذميان وذاونهذ

وذيهسخخخخخببذ يشئهسخخخخخ،أذم مذ يهقدذكاكهخوذ مذك زكخذ
م يشمحذ يعخدم نهخوذم يتخدكهشذ يت،ذاخوثذهعخون،ذه من ذ
كن و.ذفقدذتسخه ذعهه ذ ن ذ ألكشذمتكهات ذ نهذ يشعبوذ
بعدذ ثذيوبذ كه ذف،ذ يكسخهحذم نلضخحذ كشذسخشقت ذ
كثذ يةخندم ذمشخعشذبضخهواذالذشخئأذفدزد دذيده ذ
 إلهسخخو ذبوإلنتقومذم يشعبوذف،ذ يتدكهشأذفقومذمفعلذ

شهكتخ ذ يبشخخخخخعخو. خن ذ مذه من أذم خنهذسخخخخخكخوهذجذ
شخيةخهت .ذإنسخوثذتكهات ذ يشعبوذ يكدكشةذفدكشذنلس ذ
مكثذههخب.ذإنخ ذ ي لخلذ يةخخخخخغهشذ يخنىذدكشذ هخبذ

ذ يعوب ذنتهجوذشعبوذكدكشة.
ذ

 التحليل النفسى ليهوذا:
إن ذسخخخخهكنوذبمثذه من ذاوثذهعون،ذكثذشمحذعدم نهوذ
جعذمشعبخوذف،ذ يتخدكهشذذياخلذكثذهميخ أذفشبكخوذهش

 ن ذذإي،ذنقصذف،ذإشخخخخبواذ يهوجوهذ ألسخخخخوسخخخخهوذ



م يهخوجخوهذ ألسخخخخخوسخخخخخهخوذ ،ذ يهخوجخوذإي،ذ يهخبأذ
 إلهتش مأذ إلنتكخو أذ إلنجخوزأذ يتهششذكثذكشخخخخخوعشذ
 ييمفذم يننبأذ ألكوثذ...ذإية.ذذذفالذإنسخخخخوثذف،ذ
هوجوذإي،ذإشخخبواذ نهذ إلهتهوجوهذمعندكوذالذههققذ
 هخو ذكثذ خنهذذ
 إلهتهخوجخوهذ
هةخخخخخخخخوبذذ
بخخوإلهخبخخو ذذ

هخبخخو ذذفخخوإل
نشهدذ مذ ننوذذ

شخهئو ذ منشهدذ
ذنخخلخخعخخلذ  ث

 نلسخخخنوذعوجزهثذعثذتهقهقذنيكذشخخخهئو ذمياننوذنجدذ
م يلشخخلذف،ذ يمةخخملذ يكهوميوذذ يشخخئأذمكعذتاش شذذ

دمثذتهقهقخوذم إلسخخخخختكش شذم يهههميخوذذي خن ذ إلهتهخو ذ
هجعهنوذننل ذعثذكشوعشنوذ يكهب وذف،ذ يشعبوذفه أذذ

ذ مذعه،ذ يككتهاخخوهذم خخن هذذعه،ذ ينخخو ذكثذهمينخخو
 إلهبخو خوهأذشبكخوذتهخد،ذينخوذف،ذ ي لميخوذمتظخلذ
كابمتوذد يهنوذ مذتظ شذف،ذةخخمشذبسخخه وذمعندكوذ



ننضخ ذتظ شذف،ذةخمشذعنهلوذكدكشةذمقدذتهد،ذينوذ
ف،ذ ىذكشههخوذتخويهخوذفهامثذي خوذنل ذ يكظخو ش.ذيخن ذ
نسخخخخخت هعذ ثذنقملذ ثذإهبخو ذهخوجخوذ مذ الشذكثذ
هوجوتنوذ ألسخخخوسخخخهوذ مذ ابشذ ألسخخخبوبذف،ذتامهثذ

شمحذ يعخدم نهخوذم يتخدكهشذفهنخو.ذمشبكخوذهامثذقخدذ ي
تعشضذه من ذيكلخلذ خن ذ إلهبخو ذف،ذةخخخخخغشهأذ مذ
شبكوذهامثذةخهبذ يكسخهحذاوثذ ابشذإهبو ذي أذألن ذ
مضخخخخخعذفهخ ذ  كخولذيتهقهقذ يالهشذكثذإهتهخوجخوتخ ذ

ذم كمهوت .



 طريقة يسوع فى العالج
ذ

مقبلذ يبد ذف،ذكعشفوذ سخخخهمبذهسخخخماذف،ذ يع  أذ
عه،ذ ألسخخخخئهوذ يتن شهنو وذف،ذبد هوذذنمدذ ثذنجهب

 يلةخخلأذم ،ذيكون ذإيتوشذ يكسخخهحذه من ذم مذعويمذ
بخخخخخمنخخخخخ ذ
سخخهسخخهك ؟ذ
ميإلجخخوبخخوذ
عه،ذ خخن ذ
 يسخخخخخؤ لذ
 سخختشخخ دذ
بقملذ هخخدذ

هنبغ،ذ ثذهسخملذ إلنسخوثذنلسخ ذ ي  متههثذ ينىذقولذ 
يكخون ذ ذ يتخوشن،ذ نخو ذذمكثذ نخوذفخوإلجخوبخوذ ،ذ ثذ

مهتعخوكخلذكعخ ذكثذ ذالذهنظشذيعهمبذ إلنسخخخخخوثذ
أذبخلذهنظشذيإلهجخوبهخوهذ يت،ذفهخ أذكن هقذ نخ ذيخو ئ

ذ نخخ ذهع ،ذ يلشةخخخخخخوذيهجكهعذيا،ذهتغهشم ذ اكخخو
أمهش جعذالذإنسخوثذنلسخ ذعه ذهشجعذعكوذ مذفه ذأذ
ماكوذاوثذهعهمذ يكسخخهحذكةخخهشذه من .ذ ان ذهعشفذ



 ذكةخخخخخهشذاخلذكنخوأذمكعذنيخكذهتعخوكخلذكعذ يجكهعذ
بخخوذم يتغههشذيهاخخل.ذبنل ذ يقخخدشأذمهتهحذفشصذ يتم

 يسخخخؤ لذ يلون،ذ مذيكون ذيمذهغهشذ ذه من ذمهشخخخله ذ
كثذ ن ذ يشعمشذ يعد ئ،ذإن ذاوثذ مذ ي بهبذ ينلس،ذ

ذ؟ ألعظم
ذ

مينوذ نوذهقهقوذجم شهوذم ،ذ ثذ يكسخخخخهحذالذهجبشذ
إنسخوثذعه،ذشخئذبلذههتشمذإش دةذ إلنسخوثذ يت،ذيهق ذ
ذب خخوذف مذ ي بهخخبذم يكعخخوي ذ ينخخوجحذم يقخخودشذعه،
 يشخلو ذيكثذهشعب.ذيكثذهؤكث.ذيكثذهع ه ذ يلشةخوذ

.ذم ن ذ مذ إلنسخخوثأذهنت زذ يلشصذمهلتحذي ذ يكجول
مهقبلذ يتغههشذ مذ ثذهضهعذ يلشصذمهشفضذ يتغههشذ
فه هخخكذفخو ذالذهعكخخلذبكلشدهذم ذالذهجبشنخوذعه،ذ
شخخخخخئ.ذفنجخخدذب ش ذذقخخدذتجخخومبذكعذكهبخخوذ ذ

فذمتخوبذذمعلش نخ ذفنخدمذعه،ذإناخوشهذيهسخخخخخهخدذمإعتش
ذفيهصأذمه من ذيمذهتبذعثذفعهت ذف هك.

 
 



 واآلن كيف تعامل المسيح مع يهوذا؟
 ختااااااره:ا
يقدذإيتوشذ يكسخخهحذ نهذ يشخخيةخخهوذبالذكوذفه وذكثذذ

عهمبذمكثذكش شةذمعد  أذيهامثذم هدذكثذت كهنهذ
 اللن،ذعشخخخخخشذ ىذ يكقشبهثذجخد  ذيخ أذ يخنهثذإيتخوش مذ
يههكهم ذ ياهكوأذ ييبشذ يسخخخخوشذإي،ذ يعويم.ذشعمذعهمذ
 يكسخخخخهحذبهقهقوذشخخخخيةخخخخهت أذمقدذإيتوشهذيههه  ذ

عهخ ذهتغهشذبخويهخبذم يهنخوثذمهخدشبخ ذمهقشبخ ذإيهخ ذ
مهُشخخل،ذكثذالذكش شةذبد يه .ذفقدذ ش دذ يكسخخهحذ ثذ
هعمضذه من ذعثذ ىذهشكخوثذكثذ يع فذم يهنخوثذ
م يهبأذميا،ذهشخخبعذ ن ذ إلهتهو ذ ألسخخوسخخ،ذم مذ
 ثذهشخخخخخعشذبخويكهبخوذكثذ  يشهثذ يت،ذشبكخوذُهشمذ
كن و.ذإثذإيتهوشذ يكسخخخهحذيه من ذذي مذي مةذجشهئوذ

خخو أذذ خخخخن ذ خخخخمذعه،ذ شهقخخوذ يتخخغخخهخخهخخشذم يشخخلخخذ
هخ خخمن ذم مذهعشفذنلس ذجهد  ذ.ياثذ يكسهحذإيتوشهذ

ذبالذعهمب .
ذ

إثذإيتهوشذ يكسخخهحذيه من أذاوثذكبنهو ذعه،ذ يجم نبذ
 إلهجوبهوذم يةخخويهوذ يت،ذفه أذفويكسخخهحذاكوذناشهذ



اخونخهذنظشتخ ذيه من ذميغهشهذكثذ يت كهخنأذيهسخخخخخهذ
ذعه،ذ ذ ييخخوشجهخخوأذمالذ يهام ذ يسخخخخخ ههخخو  ينظشة
 يكظ شأذبخخلذنظشةذإي،ذ يجم نخخبذ ي هبخخوذهت،ذيمذذ
اونهذقهههوذمضخخخعهلوأذيان ذاوثذعه،ذإسخخختعد دذ ثذ
هنكه خوذمهجعه خوذتتلم ذعه،ذ يجم نخبذ يشخخخخخشهشةأذ
م خن ذكخوذهخد،ذذ
ذبخخخوقخخخ،ذ كخخخع
 يت كهخن.ذفتمكخوذ
 يشخخخخخخخاخخخوكأذ
مبخخخخخ خخخخخش ذ
الذ إ يكت مشأذمكت،ذ يعشخخخخخخوشذمعهش مأذكخخواخخونم ذ

جوبم ذذإسختشخيةخهوهذككزمجوذبوييهشذم يشخشأذيان مذذ
.ذفشخاههذكشنو يهبذميضخعم ذيهدذ يسخهدذامنهوذذيند  ذذ

فه مذمةخخنعهذكن مذشخخيةخخهوهذعظهكوأذمقدذاوثذ
 ن ذ دفذ يكسخخخخهحذيه من أذياثذه من ذيمذهسخخخختجبذ

ذألىذكهوميو.
ذ



 لمسة حب وتقدير:
يقدذ ظ شذهسخخماذيه من ذالذكشخخوعشذ يهبذم يتقدهشذ
فهمذهسخندذإيه ذذكسخئميهوذ وكشخهوذبلذ الشذ يكسخؤيهوهذ

كخونخوذم  كهخوأذيمذهبيخلذبخمىذإ تكخومأذيمذهعنلخ ذيهظخوذ 
تخنكشهذعه،ذسخخخخخاخبذقخوشمشةذ ي هخبأذبخلذباخلذي فذ
قولذي ذ يلقش  ذكعامذالذههث.ذميمذههوملذ يكسخخخخهحذ
 ثذهاشخخخخفذعثذ دفذه من ذ يهقهق،ذمههشج ذ كومذ

ذ يت كهنذبلذبالذهبذجومب ذبنل ذكن ق .
ذ

ذمعندكوذ سخندذ يكسخهحذ نهذ يمظهلوذإي،ذذه من ذأاوث
هعهمذ ثذه من ذهعخون،ذكثذإهبخو خوهذف،ذ يهخوجخوهذذ
 ألسخخخخخوسخخخخخهخوذف،ذههخوتخ أذمعخويبخو ذاكخوذناشهذشبكخوذ
 إلهبخو ذاخوثذف،ذهخوجتخ ذإي،ذ إلنجخوزذمهخوجتخ ذإي،ذ
 يتقدهشذمكثذ نوذ ش دذ يكسخخهحذ ثذهعمضخخ ذعثذ ن ذ
 إلهبو أذفمسخندذإيه ذك ومذذالهشةذمعكلذضخيمأذفقدذ
دذ ةخخخخخبحذم هخدذكثذ يت كهخن.ذهتعهمذمهتخدشبذمهُذ عخد

يهيشم ذيهيخدكو.ذمعنخدذ إلشسخخخخخويهخوذ ألمي،ذيهت كهنذ
ذكثذ يت كهخخنذ ذم هخخد   ذاخخوثذه من  إي،ذ مششخخخخخههمأ
 يكشسخخخخخههثذفقخدذتهق،ذتعههمذمتخدشهخبذعه،ذ ييخدكخوذ



بجم شذعكه ذامكهثذةخخخندم أذ مذ يكسخخخئملذ يكوي،ذ
يهسخخخخخهخدذميهت كهخن.ذاخلذ خن ذاخوثذفق ذألجخلذكعخويجخوذ

د يهخخ .ذذ إلهبخخو ذمشفعذ يكش شةذمشمحذ يعخخد  ذكث
م يخديهخلذعه،ذنيخكذ ثذ يت كهخنذاخونم ذهعشفمثذ نخ ذ
سخخخوش ذمبويتوي،ذ يسخخخهدأذمكعذنيكذيمذهلاشذ يسخخخهدذ
 يكسخخهحذ ثذهمينذكن ذ نهذ يكسخخئميهوذبدعتبوشهذفشخخلذ
فه خوأذمكثذ يكؤاخدذ ثذ يسخخخخخهخدذقبخلذ ثذهيتخوشهذي خنهذ

 يكسخخخئميهوذاوثذ
هعشفذ نخ ذعهشذ
 كهث.ذياثذاخوثذ
 ثذ ي خدفذذ مذ

هسخخخخخوعخدذه من ذ
كهخخوشبخخوذذعه،

 يشخخخشذ ينىذفه ذ
أذمتسخخندذفغويبو ذعندكوذهامثذذ نوكذإنسخخوثذكشخخوعب

إيتهوش.ذكسخخخئميهوذ إلنضخخخبو أذهامثذ ن ذيهشذإيه ذذ
ألن ذ مال ذيثذهامثذكةدش  ذيهشغب.ذملونهو ذألن ذ الشذ
 ينو ذقدشةذعه،ذضخخب ذ يجكوعوأذم ن ذكوذتمسخخك ذ
 يكسخخخخهحذف،ذه من أذإنذذ ثذتاههل ذبكسخخخخئميهوذتُبن،ذ



عه،ذ ألكونوأذ ،ذتقدهشذعهشذعودىذيه من ذذذ سخخخوسخخخو ذ
أمت خنهخبذيقمىذ يشخخخخخشذ يت،ذفهخ ذميعخدمذ كخونتخ ذمبخدال ذ
كثذ ثذهشخخخل،ذب ن ذ يتعمهضأذمبدال ذكثذ ثذهشخخخعشذ
بويشضخوذم إلهسخو ذبويقدشةذعه،ذ إلنجوزذمهقدشذلقوذ

.ذنجدهذهمينذ يجونبذ يكسخخخخهحذفه أذمتقدهشهذمهب ذي 
مهزد دذذ يسخخخخهب،ذمهيمثذ ألكونوذمهسخخخخت هثذبويهب

إهبو و .ذم نهذ ،ذكشخخخخاهوذ إلنسخخخخوثذعندكوذهتغهبذ
 يششذعه،ذ ييهشذ ينىذفه .ذككوذالشك.ذفه ذ ثذه من ذ
اوثذههبذ يكسهخخخخحذكخخخخخخثذ عكخخخخوقخخخخخخ ذم ثذقبهت ذ يت،ذ
اونهذع كوذعه،ذ ييهونوذاونهذتهكلذيهسماذ جخخلذ
تقخخخخدهخخخخشذم هتش مذمهبذعكهخخق.ذإن وذشسويوذتقمل ذ

م خوذ نخوذ عهثذيخكذعثذهب،أذذأامذ هببتخكذهخوسخخخخخهخدى
م بش ثذعثذهبخكذ نخهذي،.ذيانن،ذ عتشفذ ثذهب،ذ
يكأذيمذهكنعن،ذكثذيهونت،أذميمذ سخخخخت عذ ثذ تغهبذ
عه،ذضخخخخخعل،ذمعه،ذشعبت،ذ يكخدكشة.ذفخدثذ يعهخبذ

ذ نو.ذفسوكهن،ذهو ذسهدى.ذيه ذفهكأذيان ذف،َّ
ذ

ذالذ ذإثذكثذهعشفذ يكسخخخخخهحذمهيتبشذكهبتخخ أ نعم
م عتقخدذ ثذإنتهخوشذهسخخخخخت هعذ ثذهقخوممذ خن ذ يهخبأذ



ه من ذ مذتعبهشذعثذيهخونخوذ يهخبأذمعقخوبخ ذينلسخخخخخ أذ
ألن ذيمذهعشفذاهفذهةخخمثذ يهب.ذإن وذفع  ذشعبوذ
كدكشةأذياثذجو هذبعدذ ثذُدِكشذ يهبذ مال أذم يسخهدذ
لونهو أذمنلسخ ذلويلو .ذانتهجوذي نهذ يسخهسخهوذكثذ يشعبوذ

ذ يكدكشة.
ذ

 رسالة تحذير وتوجيه:
عه،ذ يعشخخخخخو ذ
ذمجخ ذ يكسخخخخهح
خيشذشسخخخخخويخوذ
تهخخنهشذيه من أذ
ذ ثذ مهخخخخخومل
ههلخهذنظشهذإي،ذ
بشخخخخخخوعخخوذكخخوذ
ذعه،ذ سخخخخخهقخخدم
ذم ش دذ فخخعخخهخخ أ

 يكسخهحذ ثذهضخئذ كومذه من ذخيشذضخم ذ هكشذهشهشذ
ب ذإي،ذي مشةذ ألسخخختسخخخ مذيشمحذ يتدكهشذم يعد  ذ
 يت،ذتتكها .ذمهسخخخخوعدهذعه،ذ إلنتةخخخخوشذعه،ذ نهذ



ذهذقخوههثذقبخلذ ث  يشعبخوذ يكخدكشةأذتكخوكخو ذاكخوذهخنشذ يخل
هشتاخبذجشهكتخ ذمهقتخلذ يهخ ذ خوبهخلأذمقخولذيخ ذ نخوكذ
ي هوذش بضخوذ ىذشعبوذكدكشةذميانكذتسخمدذعهه و ذ
 ىذ نخوكذجخونخبذيهشذفهخكذفهخوملذ ثذت زمذ يشخخخخشذ
بخوييهشأذم ثذتتهششذكثذ خنهذ يشعبخوذ يكخدكشة.ذم خن ذ
كوذفعه ذ يكسخخخهحذكعذه من ذ نذ شخخخوشذإيه ذالهش  ذعثذ

دةذيا،ذ يجم نخخبذ ي هبخخوأذمقخخدمذيخخ ذ يلشصذ يعخخدهخخذ
هظ شذكخوذفهخ ذكثذيهشذياثذ خنهذ يكشةذهمجخ ذإيهخ ذ
بمسخخهمبذتهنهشىذمب شهقوذم ضخخهوأذهت،ذهتش جعذ
ذمهغهبذ يششأذياثذاكوذفشلذقوههثذفشلذه من ذ هضو .

ذ
كثذ خخنهذ يكم قفأذمكم قفذ يشىذعخخدهخخدةذهخخوملذ
 يكسخخهحذ ثذهعوي ذ يكش شةأذم ثذهقضخخ،ذعه،ذشمحذ

مذهسخخخخختجخبذ يتخدكهشذ يت،ذبخد يخلذه من أذياثذه من ذي
فاهنوذنناشذ يهممذ ينىذ نهن،ذفه ذ يكسخخخهحذمعسخخخلذ
ذه من أذكعهنخخو ذيخخ ذامذ مذههبخخ أذمههتشكخخ أذ شجه،َّ

؟ذامذاوثذ يكسخخهحذهع ه ذنل ذ يقدشذمهتضخخعذ كوك 
كثذ إل تكومذ ينىذهع ه ذيهت كهنأذيمذهستلنه ذإ  قو ذ
كثذشخخئأذميمذهلش ذبهن ذمبهثذ هدذكثذت كهنه.ذالذ



اخونخهذاخوفهخوذألثذتغهشذاخلذذ خنهذ يكم قفذمعهش خو
شذ يكسخهحذف،ذشخئأذم مذهعوي ذ نهذ ههوت أذميمذهُقدةخِ
 يكشخخوعشذ يكدكشةذف،ذه من ذياثذه من ذ سخختسخخهمذي وذ
فخخدكشهذاخخلذ
شخخخخخئذجكهخلذ
ذهخميخخ أذ كخث
دكخخخخخخخخخخشهذ
 يشخخخخخخخشاخخخوذ
 يخكختخش بخ خخوذ
بشبخو ذ يهخبذ
بهثذ يكخخعهخخخخمذمتخخ كخخهخخخخنهأذمشخختخخخخهذ خخخخن ذ يشكلذ
ذقبضذعه،ذ يسخخخخخهخخد.ذدكشهذع قخخوذ  يمدذعنخخدكخخو

دكشهذاخلذكعخون،ذم يةخخخخخلخو ذم ينقخو ذم يبسخخخخخو خوأذذ
ذدكخشهذ يخش  ذ ذم إليخ صأ ذم إلنختخكخخو   يخمفخخو 
م يجسخخدأذدكشهذالذشخخئذجكهلذمش ئعأذدكشهذالذ
هدذ كتدهذي ذبوييهشذم يكسخخخوعدةذمف،ذ ين وهوذدكشت ذ

ذ م.
ذ



م ن ذ مذ يتهنهشذيالذشخخخيصذهشخخخعشذبعدم نهوذ مذ
 مذذذشعبوذف،ذ يتدكهشذيا،ذالذهسخختسخخهمذي ن ذ يشخخعمش

 يكشضذميا،ذهتجخخومبذكعذعكخخلذ ذ ي هخخبذف،ذ
ذههوت .

 
 أسباب الروح العدوانية والرغبة فى التدمير

ذ
فض  ذعثذ يسببذ ينىذناشت .ذ ييوصذبوإلهبو وهذ
يههوجوهذ ألسخخخوسخخخهوذمدمشذ ي لميوذم يتنشخخخئوذفه .ذ

ذ  نوكذ سبوبذ يشىذ شهشذإي،ذبعض و
ذ
 الكراهية:   -1

 يهبذهشخخل،ذالذ يكشخخوعشأذ كوذ ياش  هوذفتميدذف،ذ
 ينو ذ يكش شةذم يسخخي ذم يغضخخبذمتةخخلذب ذإي،ذ
 يقتخل.ذفالهشذكثذجش ئمذ يقتخلأذاخونخهذ يبخنشةذ ،ذ
 ياش  هوأذم ياش  هوذكشخوعشذسخهبهوذتتكهكذ إلنسخوثذ
 يخنىذالذههخبأذفتكألذ إلنسخخخخخوثذبخويهكخوقخوذم يج خلذ

ملذإي،ذمتُادِمثذبخد يهخ ذكش شةذتتشعشاذمتابشذفتتهذ



عدم نهوذمتتلوقمذفتدكشذ إلنسخخخخوثذكثذ يد يلذفه مثذ
ذعهه ذالذشئأذفهدكشذالذكوذمكثذهمي .ذ

ذ
 الغيرة والحقد: -2

نجخوحذ  يشهثذهنبغ،ذ ثذهميخدذبخد يهنخوذشعبخوذف،ذ
 ينجخوحذم يتكلخلذب مأذمهامثذهخوفزذينخوذينهققذ ينجخوحذ
كله مأذم ثذنتكللذبتلمق مذمنهوملذ ثذنةخخهشذكله مذ
هت،ذيمذتهملذ
إي،ذةخخخخخمشةذ
تنوف ذشخشهفذ

نق،.ذم كمحذ
ياثذيألسخخخخفذ
كخش هذاخلخهخشةذ

د يلذبعضذ ينو ذعهشةذمهقدذذهميدذنجوحذ  يشهثذب
نيشذف،ذمهسخدأذمهقملذ ياتوبذ ثذ يغهشهذم يهسخدذ)

(ذألن خوذتلسخخخخخدذاخلذكخوذ مذ هخبذميهشذف،ذ يعظخوم
 إلنسخخخخخوثأذمتقتخلذاخلذشمحذبنخو .ذفهةخخخخخهشذد يخلذ
 ذ إلنسخخخخوثذةخخخخش اذكشهشذهميدذالذكشخخخخوعشذعد ذ
متدكهشأذمهةخخخخهشذ إلنسخخخخوثذعشضخخخخوذيإلنتقومذكثذ



 يجكهعذيوةخوذكثذ مذ فضخلذكن أذم الشذنجوهو ذف،ذ
ذ) (ذ عخخد  ذ ينجخخوحذ يههخخوةذف نخخوكذكثذه هقذعهه مذ

م ههونو ذ يغهشةذتامثذنهمذكثذ مذ فضلذكن،ذشمههو ذ
ذإقتةودهو ذ...ذإية.ذ-لقوفهو ذذ-إجتكوعهو ذذ-
ذ
 الافاشااال: -3

كجوالهذ يههوةذهميدذد يلذ إلنسوثذف،ذ ىذكجولذكثذذ
كش شةذنتهجوذ يلشخخل.ذياثذكش هذهسخخت هعذ إلنسخخوثذ
ِملذ خنهذ يكش شةذإي،ذ خوقخوذ  يقمىذم يسخخخخخمىذ ثذهُهد
ه زمذب وذ يلشخخلذمههققذ ينجوحأذمكش هذهسخختسخخهمذ
 يبعضذي ن ذ يلشخخخلذفهتسخخخشبذد يه مذ يهم ذمعدمذ
 يشعبوذف،ذ يههوةذمهشخخخعشمثذ ن مذعهشذكسخخختهقهثذ

 ثذهنعزيم ذ مذهنتهشم أذ مذهخدكشم ذوذألىذشخخخخخئذفخدكخذ
كةخدشذ يلشخل.ذفدن ذفشخلذف،ذههوت ذ ألسخشهوذههوملذ
 ثذهدكشذمهنتقمذكثذششهكذ يههوةأذمهعوكه ذ مذهعوكلذ
 مالدهذبقسخخمةذاكوذيمذاونم ذسخخببذفشخخه .ذمفشخخه ذف،ذ
 يعكلذهجعه ذهسختيدمذ سخويهبذعهشذشخشهلوذقدذتؤدىذ
 ىذإي،ذ نىذمدكخوشذزك ئخ ذمشؤسخخخخخوئخ .ذم اخن ذف،ذ



كجولذهلشخخلذفه ذ إلنسخخوثذمالذهسخخت هعذ يتغهبذعه،ذ
ذ يلشلأذههجمذيإلنتقومذم يتدكهش.

ذ
 عدم قبول الذات: -4

الهشمثذهعخونمثذكثذعخدمذقبملذ ينل أذألسخخخخخبخوبذ
ذيعهخخبذف،ذ يشخخخخخاخخلذ مذ يكظ شذ مذ الهشةأذشبكخخو
 يكسخخختمىذ يكعهشخخخ،ذ مذيعدمذ يالو ة.ذ نوكذ يالهشذ

هقوبه ذعدمذذذم يالهشذكثذ ألسخخخبوبذمعدمذقبملذ ينل 
قبملذ  يشذألثذ  يشذ مذجز ذمسخخببذ إلهسخخو ذ
بعدمذقبخخخخملذ ينلخخخخخخ ذمبوي خخبخخعذفخخخخدثذ إلنسخخخخخخوثذ
 يخخخخخنىذالذهست هعذ ثذهقبلذنلس أذالذهستخخخخخ هعذ ثذ

تهخبذقشهبخكذهقبخلذ  يشهثذيخنيخكذقخولذ يكسخخخخخهحذ 
انلسخخك ذألن ذيمذيمذتهبذنلسخخكذفاهفذتهبذ  يشذ

هخوملذ إلنسخخخخخوثذف،ذمتقبهخ ذمكثذ نخوذبخدال ذكثذ ثذه
إةخ حذكوذهسخببذي ذ ن ذ يشخعمشأذنجدهذهشل،ذيهوي ذ
 مذهنتقمذكثذنلسخخخخخخ ذمهاش  خخوذمهبخخد ذف،ذ هخخن ئ خخوذ
متدكهش وذب ش ذكبوشخشةذمعهشذكبوشخشةأذم مذنل ذ
 ألسخخهمبذ ينىذهتبع ذكعذ  يشهثذفهةخخبحذإنسخخوثذ
ذكدكشذتتكها ذشمحذعدم نهوذمشعبوذف،ذ يتدكهش.



ذ
 حب المتالك:  -5

هذالذتشعبذ ثذهشخخوشا وذ هدذفهكوذ نوكذشخخيةخخهو
 ثذتكتهكذالذشخخخخئ.ذفكل  ذعندكوذههبذذتكتهكذمتمد

ذنماذكثذهخخبذ ذ يزمجهثذ ي شفذ  يشذ خخن   هخخد
 الكت كأذفههخوملذ ثذهجخنبذاخلذإ تكخوكخ ذمهناشذ
عهه ذ ىذهقذي ذف،ذ إل تكومذبغهشهذ مذعكلذ ىذشئذ

ذ ثذ هخكخاخث
هخخخخخميخخخخخنذ
إ خخختخخخكخخخومذذذ
 يخخخ خخخشفذ
  يخخخخخخشأذ
مهعتبشذ ثذ

الذهكهكذهقذ السخخختق يهوذ مذ يتعبهشذي شفذ  يشذذ  
هت،ذعثذش هخخ .ذمبخخويتخخوي،ذهتهملذيشخخخخخيصذعهشذ
كمضخمع،ذف،ذهاك ذعه،ذ ألكمشأذمهضخعذالذشخئذ

ب ذ ي شفذ  يشذف،ذكقوشنوذكع .ذفهامثذالهشذه تمذذ
 يشخخامىذكثذتلضخخهلذ ي شفذ  يشذألشخخهو ذالهشةذ
عههخ أذمهُالِشذكثذ يخنذ يقش ش هذ يت،ذفه خوذهضخخخخخعذ



وشذبهن ذمبهثذكوذههب ذ مذههوملذ يشخخخشهكذف،ذ إليته
ذعكه .
ذ

 خن ذ ينماذكثذ يهخبذهقتخلذف،ذ ي شفذ  يشذن تهتخ أذ
مه خددذمجمدهذااهخوثذكسخخخخختقخلذيخ ذإش دةذمهشهخوذ
مإيتهوش.ذذمبويتوي،ذهشخخخعشذ ي شفذ  يشذبوإل ونو.ذ
م يهقهقوذ ثذكهبذ إلكت كذهسخخع،ذجو د  ذف،ذإيغو ذ
شخيةخهوذشخشها ذهت،ذالذهامثذي ذ ىذش ىذ مذقدشةذ
عه،ذ ألنسخخخهوبذكثذههوت .ذمإن ذيمذههققذ ن أذفدكوذ
 ثذهشخعشذبوي زهكوذمههوملذإشضخو ذ ي شفذ  يشذ
ألن ذالذهسخخخخت هعذ ثذهسخخخختغن،ذعن أذ مذ ثذههوملذ
تدكهشهذهت،ذالذهضخخخهعذكن .ذكثذ نوذفهبذ إلكت كذ

ذشعبوذكدكشة.
ذ

اكوذ ثذهبذ إلكت كذهجعلذ إلنسخوثذهشخت ،ذالذكوذ
سخخخخت عذنم ي ذفشبكوذههجمذف،ذهدذ  يشذهثأذمإن ذيمذه

يتخدكهشهذ مذتخدكهشذكثذهقفذعخوئقذف،ذنم يخ ذ.ذاخوثذ
 نخوكذشخخخخخوبذقبهحذ يمجخ ذماخوثذههخبذفتخوةذجكههخوذأذ

يانخ ذهخبذإكت ك(ذمعنخدكخوذهخوملذعخوهخوذف،ذ يجكخولذ)



ي خوذذ ثذهقتشبذكن خوذمهتعشفذعهه خوذشفضخخخخختخ ذفخدبشذ
ذي وذمسابذعه،ذمج  وذكودةذهوشقوذفشم ت و.

ذ
 قعذ يههخوة.ذ يت،ذتبش ثذعه،ذم ألكلهخوذعخدهخدةذكثذم

ذ؟ذ.ذفاهفذ يشلو ذكن و ثذهبذ إلكت كذشعبوذكدكشة



 العاااااااااااااااااالج
 كيف نعالج هذه الروح العدوانية

 والرغبة فى التدمير؟
ذ

 إشباع الحاجات األساسية:
ككخوذالشخخخخخكذفهخ ذ ثذشم سخخخخخبذ ي لميخوذتؤلشذعه،ذ
 يشخخخخخيةخخخخخهخوذف،ذاخلذكش هخلذ يعكشأذميخن ذفخدثذ ىذ
إهبو ذإلهتهوجوتنوذ ألسخوسخهوأذي ذتملهشهذعه،ذههوتنوأذ
مكثذ نوذفويمقوهوذيهشذكثذ يع  أذفون ذإسخت عنوذ ثذ
نع ،ذألمالدنوذإشبوعو ذهقهقهو ذإلهتهوجوت مأذيجنبنو مذ
 يالهشذكثذ إلهبو وهذ يت،ذتؤلشذعه،ذسهما مذسهبهو ذ
ف،ذ يكسخختقبل.ذياثذبوينسخخبوذيكثذيمذتتمفشذيده مذ نهذ

 ينلسخخهوأذم ةخخبهم ذشخخيةخخهوهذعهشذ إلشخخبوعوهذذ
كتزنخخوذمعهشذقخخودشةذعه،ذ يتعخخوكخخلذ يسخخخخخمىذكعذ

ذ  يشهث.ذفاهفذنتعوكلذكع م؟
ذ

كثذ يكؤاخخدذ ثذ نخخوكذدمشذعه،ذ يلشدذمدمشذعه،ذ
 يجكوعو.ذ يدمشذ ينىذعههنوذ مذ ثذنتكللذبويكسخخخخهحذ
ف،ذإع خخو ذكلخخلذ ؤال ذاخخلذهخخبذمتقخخدهشأذمعخخدمذ



 يتعوكلذكع مذعه،ذ ن مذكشضخخخ،ذ مذشخخخيةخخخهوهذ
ذهنبغ،ذ ثذنعمضخخخخخ مذعثذ ذإجتكخخوعهخخو ذاكخخو كنبمنة
 يجم نخبذ يكهشمكخوذف،ذههخوت مذمنشخخخخخبعذ يجخونخبذ
 يكهتخو ذأذمنقمىذجم نخبذ يضخخخخخعفأذفنسخخخخخنخدذي مذ
 يكسخئميهوهذمنقدمذي مذ ينةخههوذمنعوكه مذامسخمهو .ذ
فالهش  ذكخوذهتخملشمثذبشدمدذ فعخوينخوذمهتغهشمثذألن مذ
يهسخخم ذكشضخخ،ذ الشذكثذامن مذشخخيةخخهوهذيمذتنلذ

سخخ ذ ياوف،ذكثذإشخخبواذهوجوت مأذمالذكوذ مذف،ذ يق
إهتهخو ذإيهخ ذ مذتعمهضخخخخخ مذعثذ خنهذ إلهبخو خوهذ
 ينلسخخخخهوذبدشخخخخبوع وأذمهؤادذعهكو ذ ينل ذإثذبنينوذ
كج مد  ذيهمفخخو ذبخخويهخخوجخخوهذ يعخخو لهخخوذيهشخخخخخيصذ
 يعخدم ن،أذعخويبخو ذكخوذنتمقعذتغهش  ذف،ذسخخخخخهماخ ذهؤدىذ

ذإي،ذإنيلوضذكههمظوذف،ذ عش ضذ يعدم نهو.
ذ

 لدور الذى على الفرد فيتمثل فى اآلتى:أما ا
 الخروج من الذات: -1

كشخخاهوذ يشخخيصذ يعدم ن،ذ ،ذإنهةخخوشهذف،ذن ت أذ
فاخلذكخوذالذهعمدذعههخ ذبخوييهشذف مذضخخخخخدهذمعخدمهأذ
منظشت ذيهنو ذتنةخخخبذعه،ذامن مذكيهمقهثذينلع ذ



ميدكت أذف مذعويبو ذإنسخوثذ نون،ذالذه ك ذشخئذسخمىذ
دكشذه من ذإنذ ثذكتعت ذ يشخخخيةخخخهوذمن ت ذم ن ذكوذ

نظشتخ ذيخن تخ ذمتكشازهذهملذإ تكخوكخوتخ ذدكشهذههخوتخ ذ
تكخوكخوأ ذم ،ذنل ذ يشعبخوذ يت،ذدكشهذههخوةذ يشجخلذ
 يخخخغخخخنخخخ،أذ
 يخخنىذقخخولذ
يخخنخخلسخخخخخخ ذ
هونلس،ذاه،ذ
مإشخخخخخشبخ،ذ
 خخخخخنخخخخخوكذ
يهش هذالهشةذيسخنهثذعدهدة.ذذهقملذ يكسخهحذف،ذ ن ذ
 يكللأذإثذ ن ذ يشجلذفقدذههوت ذألن ذإنهةخخخشذفه و.ذ

 ذذكخون ذهنتلعذسخخخخخ،ذقملذ يكسخخخخخهحذمالذهكاثذ ثذنن
 ذذ إلنسخخخوثذيمذشبحذ يعويمذاه ذم يهش  ذيسخخخشذنلسخخخ ذ
فغخويبخو ذكخوذتضخخخخخهقذبخ ذ ألهخوم.ذمتكشازهذهملذن تخ ذ
هذههوت مذ هدكشهذ.م يتوشهةذهشخخخخ دذعثذالهشهثذُدِكشد
تكخوكخو ذنتهجخوذ نخونهت مذميه ذ يكجخولذ نخوذيخناش م.ذذ
ذهعشفذ يالهشذكن مذياثذ شدهذفق ذ ثذ لهشذ فاهنخخو

ذتبو نوذينتناشذكعو ذ نهذ يهقهقو.إن



ذ
مكثذ نوذفوي شهقذيهنجوةذكثذ ن ذ يشعمشذ يعدم ن،أذ
 مذ يتهششذكثذ يخن هأذم إلنلتخوحذعه،ذ يعخويمذ  يشذ
مإدش كذ ثذ ين هذعندكوذتتسخه ذعههنوأذسخمفذنعودىذ
اخلذكثذهمينخو.ذيمذيمذن زمذ يخن هذفهنخو.ذمنتهخنشذكثذ
هذ ثذنتهملذإي،ذشيةهوهذعهشذسمهوأذبلذشيةهو

ي شةذعه،ذ أليشهثذمعه،ذ نلسخخخخخنخخوأذمإثذ يهخخلذ
ذ يمههدذ مذ ييشم ذكثذ ين هذمهبذ  يش.

ذ
 امأل قلبك بالحب: -2

إن خوذيهسخخخخخهذاهكخوهأذذبخلذ ،ذهقهقخو.ذفخويقهخبذ يخنىذ
هكتها ذ يهبأذهشل،ذكثذالذكشوعشذ يهقدذم يعدم ثذ
م يكش شةأذفدثذاونهذ ياش  هوذتدكشذفويهبذهشخخل،.ذ

ثذتكخوش ذ يهخبذم بخد ذماخلذكخوذ  هبخ ذ مذدعمتخكذأل
ذبخهخخبذذ بخهخخبذ ذم نختخ خ،
ذبخهخخبذ ذكخشمش     يخشهخث
ذبسخخخخخ حذ ذمإ خزم  يخنخلخ أ
 يهبذالذ سههوذ ياش  هوأذ

فويكهبوذالذتسخخق ذ بد  ذبلذ ،ذتنجحذمتشخخل،أذفوكألذ



قهبكذبويهبذمع ذسخخخعهد  .ذفبشعمذكوذةخخخنع ذإيمةذ
إالذ ن ذيمذهلتشذعثذ ثذههب مذمهغلشذي م.ذذهمسفذب أذذ

هةخخخخخلذإي،ذ عه،ذ يكش ازذمبخويهخبذإسخخخخخت خواذ ثذ
.ذمبخويهخبذتسخخخخخت هعذ ثذتقبخلذ  يشذمهامثذنخوجهخو ذ

متغلشذمتسخخخخوكحذمتنسخخخخ،ذ إلسخخخخو ةأذمتتعوي،ذعثذ
كم قفذ ييةومذ مذ ياش  هوذ مذ يهقد.ذمبويخخخخخخخخهبذ
تخخجنبذ  يشهثذمتنولذكهبت مذمإهتش ك م.ذم يهش  ذ

ذ يهبذع و ذميه ذ ينذ.ذفتعهمذ ثذتهب.
ذ
 ص من إحساسك بالنقص:تخل   -3

إثذإهسخوسخكذبمفضخههوذ  يشهثذعههكذسخمفذهجعه مذ
د ئكخخو ذكهخخلذاش  هتخخكذمهقخخدكأذفخخونظشذيهجم نخخبذ
 ي هبوذ يت،ذفهكذيتعمضذب وذإهسخخوسخخكذمشخخعمشكذ
بخخوينقص.ذفخخو ذههبخخكذمهكنهخخكذاخخلذكخخوذتشهخخدأذيمذ
 نلتهخهذعه،ذعكخلذشمهخ ذمتعهكخهذ ثذتامثذنخوفعخو .ذذ
متمادذ ثذجكهعنوذضخخعلو ذنوقةخخهثذميه ذ نوكذكثذ

أذمالذإنسخخوثذهعمنهذ يالهشأذفهسخخهذمهدكذذ مذاوكل
ذكثذ ثذتبا،ذعه،ذ كهشمكخخو ذ مذنخخوقةخخخخخخو .ذمبخخدال 
ضخخخخخعلخوتخك.ذإيتلخهذإي،ذنقخو ذ يقمةذمإسخخخخختيخدك خوذ



أذبدهسخخخخو ذفتعمضخخخخكذعثذالذإهسخخخخو ذبوينقص
بخويليشذم يقمةأذميا،ذتشخخخخخعشذبخدشخخخخخبخواذهخوجخوتخكذ
 ألسخوسخهو.ذتعهمذ إلنجوزذفعندكوذتنجزذشخهئو ذسختامثذ

ذإعجخخوبذ  يشهثذم ذمبخخويتخخوي،ذكهخخل تنخخولذهب م
ذستعمضذعثذالذإهتهو .

ذ
ا: -4  كن مكتفيا

فخوي كعذم إلهسخخخخخو ذبخويشعبخوذف،ذ يكزهخدأذعخويبخو ذكخوذ
هجعخلذ إلنسخخخخخوثذف،ذشعبخوذمشخخخخخ مةذد ئكخوذيهخوجخوذ

  يخخخخشهخخخخثأذ
معنخدكخوذههملذ
شخخ، ذكوذدمثذ

هخوجخوذإكت كذ
  يخخخخشهخخخخث.ذ
ذفخخ،ذ تخخخلخخخاخخخش
ذمهخمدذ  نهختخ خم
تخدكهش مذهت،ذ
ذكخخوذ هخخكخختخخهخخك

مذههوت ذبويعد  ذم يشعبوذهشهدهذكن م.ذمكثذ نوذتتسخخخخذ



ذ يخ خكخمحذ ذكخع ذ إلاختخلخخو  ذ ث ذفخ،ذهخهخث ذ يختخخدكخهخش. فخ،
 يكقنعأذسخخخمفذهجنبذ إلنسخخخوثذ ن ذ يشخخخعمشأذبلذ

مبكخوذهكتهاخ ذمهعه ذمهع هخ ذ ثذه نخمذبكخوذ مذفهخ أذ
ش ضخهو ذكاتلهو ذسخعهد  ذف ن ذ مذ شهقذ يغهبوذعه،ذ ىذ

 م.ذميه ذ يغن،ذبالشةذكخخوذنكتهخخكذف نخخوكذشمحذ خخد ذ
 يالهشذيان مذهشخخخخخعشمثذبخخويعمزذذالهشمثذهكتهامث

م إلهتهو ذمعدمذ يالوهو.ذفويغن،ذم يشبعذ مذإهسو ذ
 د يه،ذالذهُبن،ذعه،ذ يككتهاوه.


