
 حبــــــــاط اإل

 

 الدكتور القس عزت شاكر 

 

أو يسععع     ،كثيراً ما يشعععار احدامن مبا حاام ا 

أنا مح ط، أو هذا اح دضدع   :أمن أصنقاءه يقدل

ومعا هإل  ؟أصععععاحبإل حعاام عا ه   عا هد اام عا 

 ؟وكيف نتغلب عليه ؟وما هإل نتائجه ؟مس  اته

 

 ؟ما هو اإلحباط

اانسعا  ميب ا ياترضعه عائ  اححاحة احتإل تداجه  

يعععحعععدل 

دو  

تععحععقععيعع  

رغ ععاتععه 

واشععع اع 

دوا ععاععه 

 ويحطم أمالمه ويهند مستق لهه

 



 عاانسعععععا  ينح ط عبعنمعا يرت أمالمعه تتحطم 

أمعامعه، وعبعنمعا يرت نعسععععه ععاجقاً ع  تحقي  

رغ اتهه ويكد  اام ا  عبيعاً وقاسعياً كل ا كان  

احادائ  احتإل تاترض  ري  اانسعععععا  كثير  

 ة اححله وكل ا كا  احهنف ك يراً واحرغ ة وصععا

 إل احدصععععدل  حيعه قديعة وي ً أمراً ميديعاً  إل 

ميعا  اانسععععا ، ويجعن احادائ  تاترض  ريقعه 

  إ   م ا ه يكد  حال منوده

 

 ؟هل يُحبط المؤمن

رح ا تظ  أ  ااي ا  ياعيبا م   م ا ات اححيا ، 

وأ  ااي عا    يتع  م  اام عا ، حعل واام عا  

دحيل علإل ضعععاف ااي ا ه أقدل حن أنه     هد

ض ح م ععا ،  خععا إلء  ععإ  كععل  نسعععععا  مار 

ً م  عجيبععة م تلعععة،  هد  واح ؤم  حيً كععائبععا

 نسعععععا  تحعع  ان م، وعبععنمععا يرت أمالمععه 

و  دمعاتعه تتحطم أمعامعه  حعن وأ  يح ط، عبعنمعا 

يرت اح ادقات تحدل دو  تحقي  رغ اته يح طه 



ال ااي عا  وهم وهبعا  عشععععرات احب عا    حطع 

 يصرخد  م  شن  اام ا ه

 

يقاحل    ثالً عبنما أرسععل   

احشععرير   حإل  يليا رجل   

احشععععجعاع وهعندتعه حعاحقتعل 

 ةحهع "هكعذا تعاعل ان :قعائلعة

وهكععذا تقيععن    حم أجاععل 

نعسعن كبعً وامن مبهم  إل 

 1نحد هععذا احدقعع  غععناً"   

(ه وكان  تقصن 2:    19مل  

أن ياء أ  تجال نعسعه كبعً  

احرب احععذي  قتلتهمه وهبععا 

نجععن  يليععا احا الل يجلً 

"قن   :تح  احرت ة ويطلب اح دت حبعسععععه ويقدل

كعإل ان  يارب خذ نعسعإل  نبإل حسع  خيراً م  

 ه4آحائإل“ عع 

 



ونعً احشععععإلء معني م  يدنعا  حاعن أ  تعاحع  

نعيعبعدت ورجع  احعرب عع  مع عد غ عععع ععه وهعد 

 احيهددت اح تاصعععععب احعذت كعا  يت بإل أ  يبتقم

احرب مبهم وحك  امبيعاتعه حم تتحق   عاغتم يدنعا  

" ان  يارب خذ نعسإل مبإل   :غ اً شنيناً وصرخ

 (ه3:  4   مدتإل خير م  مياتإل"  يدنا  

 

وهبا  عشعرات احقنيسعي  احاظ اء احذي   جتااوا 

 إل ام عا عات شعععععنيعن  ومرير  مثعل ياقدب، 

يدب، داود  قار  تن أمدسععإل،  رميا،  شععاياء،  

،  5 - 1:  12،  ر 5 -1:  73ق (، م35:  37

 ه4:  49 ش 

 

 ؟ما هى أسباب اإلحباط

يصععاب اانسععا  حاام ا  نتيجة مادقات كثير  

وععنيعن ، مبهعا مادقعات خعارجيعة وأخرت داخليعة 

ومبها ما ي ك  ح نسععا  أ  يتحكم  يه، ومبها ما 

  ي ك  ح نسععععا  أ  يتحكم  يعهه هبعا  مادقات 

 قتصععععاديعة وأخرت  جت عاعيعة    يايعة وأخرت 



وهبعا  مادقعات شعععع صععععيعة وأخرت ععائليعة 

وغيرها حيئيةه وسععدف نتباول كل هذه ا سعع اب 

 :حاحتعصيل

 

 :المعوقات الطبيعية :أولا 

واح قصعععدد حها اح ادقات احتإل تسععع  ها احط ياة 

و  دخل حبا  يهاه  قن يتسعع ب اح طر  إل تاطيلن 

  يتس ب احقحقال ع  ميااد هام م  م  تحب، وقن  

 إل هععنم حيتععن أو 

مصععععباععن، وقععن 

تتسع ب احاداصعف 

 إل مععاد ععة وأنعع  

تقدد  سععععيععارتععن 

 ههههههههههههه احخه

 

أحم يأت رسدل  حإل 

"حبد  وحبععاتععن كععاندا يععأكلد   :أيدب وقععال حععه

ويشرحد  خ راً  إل حي  أخيهم ا ك ره و  ا ريح 

شععنين  جاءت ع ر احقعر وصععنم  اوايا اح ي  



احغل عا    عاتدا ونجدت أنعا  ا رح   سععععقط علإل

 (ه19و 18:  1ومنت  خ ر "  أت 

 

م  إل هعنم احاعنين   92أحم يتسعععع عب احقال أكتدحر  

م  اح باال وتشعرين مئات ا سعر وهذا كا  سع  اً 

 اصاحة انف اح شر حاام ا  و قنا  ا ما ه 
                                

احط يايعة احتإل تداجعه هبعا  احكثير م  اح اطالت  

اانسععععا  وتحطم أمالمعه وتهعنم   دمعاتعه مثعل 

احعق اال واحع عراكعيع  واحسعععععيعدل، جععنب  عإل 

انراضععععإل احقراعيعة، انتشعععععار وحعأماي  و عا  

 صني ، تلف محصدل اراعإل ههههه احخه

 

ا   العوائق الجتماعية: :ثانيا

وهإل احادائ  احتإل يعرضها اح جت   عليبا حس ب 

حتإل تسدد اح جت  ، واحح ار  احاادات واحتقاحين ا

احتإل يبشعععأ  يها اانسعععا ه  احتقاحين تعرض علإل 

اح ب  مالحً مايبة وأسععلدب ميا  ماي ه  احعرد 

حيً مراً  هد مرت ط حاعائلعة ومجت   وج عاععات 

يبت إل  حيهععا وحععذحععن  هد ملتقم حقيم وم ععادتء 



وعععادات وتقععاحيععن احج ععاعععة احتإل يبت إل  حيهععا 

 ههواح جت   احذت يايش  ي

 

  ثالً قعن يتقعنم شعععععاب ح ط عة احعتعا  احتإل أم هعا 

ر ع   ويعن

   

ععائلتعه   

تبعاسععععب 

ععععائعععلعععة 

احعععععععتعععا  

اجت اعياً  يصععاب حاام ا ه قن تتاطل مصععاحح 

شعععع ، معا، أو ينحرم م  امتيعااات مايبعة  نعه 

يبت إل  حإل أقلية م عطهن ، سعداء أقلية سعياسعية 

 أو ديبية أو اجت اعيةه

 

ا   :اديةالعوائق القتص :ثالثا

ً أمععام  كثيراً مععا يقف اامتيععا  اح ععادت عععائقععا

  دمات اانسعا  واشع اع رغ اتهه  قن يق  شعاب 

 إل معب  تعا ، وحك  نتيجعة اامتيعا  اح عادت   



يقعنر أ  يتقعنم ح ط تهعا، و   تقعنم  قعن ينر   م  

اسععععرتهعاه وقعن يقف اامتيعا  اح عادت ععائقعاً أمعام 

جق اححصعععدل علإل  رصعععة تاليم ك ير ، وقن يا

اانسععا  ع  اححصععدل علإل احسععك  اح الئم أو 

احغذاء احكا إله أو اححصععدل علإل جهاا  ينيد أو 

 ك  يدتر وهذا ينصيب اانسا  حاام ا ه

 

ا   :العيوب الشخصية :رابعا

وقعن تكد  هعذه احايدب حعننيعة مثعل ععاهعة مايبعة  

ياانإل مبها اانسععا ، كعقنا  اح صععر أو احسعع  ، 

احبعا  تبعر مبعه  ال   أو ق ح  إل اح بظر م عا يجاعل



يجن م  يصعادقه، وقن يكد  هذا عائقاً ي باه م  

 احقوا  مثالًه

 

وهبعا  حا  احاعاهعات وا مراض احتإل تحرم 

أو احذهاب  حإل رملة   ،اانسععا  م  آكالت مايبة

مايبة، أو نقول اح حر وهذا يترتب عليه مرما  

احشع ، م  دوا   ا  ات احذات واحسعيطر ، وقن 

يشععار اانسععا  حاحاجق  ال يسععتطي  احن اع ع  

 نعسهه

 

وقعن تكد  هبعا  عيدب عقليعة ك ععععاف احعذكعاء، 

وضععععاف حا  احقنرات اح اصععععة، م ا يجال 

حاجقه   احش ، يعشل  إل تحقي    دمه احال إل

ع  احتحصعععيل احنراسعععإل ويعشعععل  إل ااحتحال 

 حاحكلية احتإل يرينهاه 

 

وقعن تكد  احايدب نعسععععيعة كعاح جعل أو اح دف، 

عععنم احقععنر  علعإل  ت ععا  احقعرار، اح عدف م  

 اح غامر ه



 

وهععذه كلهععا تاي  احعرد ع  اانطالل وتحقي  

 رغ اته، واحدصدل  حإل أهناف ك ير ه

 

 :مخاطر اإلحباط

يحاول اانسعععا  أ  يتغلب علإل  م ا ات اححيا  

حشععتإل احطرل 

احعععاعععقعععلعععيعععة 

واحعععععععكعععريعععة 

واحعععرومعععيعععة 

 اتععه  حعيعحعقع  

ويشع   رغ اته 

ويصعععععل  حإل 

أهعنا عه، وحك  

  ا  شل  هذه احطرل وحم يستط  اانسا  احتغلب 

علإل  م ا اته  ا  احتدتر احبعسعععإل احباشعععإلء م  

اام ا  سعيسعت ر حعتر  أ دل ويقداد ويسع ب حه 

ثير م  ا حم واح ععي  ويتجه اانسععا   حإل ما احك

يعطعلع  ععلعيععه ععلع ععاء احعبعععً "احعحعيععل احعاعقعلعيععة" 



 Mental Mechanism واحعحعيععل احعاعقعلعيععة )

ع ار  ع  أنداع م  احسععلد  واحتصععر ات احتإل 

تهعنف  حإل ت عيف معن  احتدتر احبعسععععإل اح ؤحم 

وما ت اح ععي  احتإل تبشععأ ع  اسععت رار ماحة 

حسععع ب عجق اانسعععا  ع  اام ا  من   ديلة  

احتغلب علإل احادائ  احتإل تاترض  ش اع دوا اه 

 وتحقي  رغ اته وأهنا هه

 

واححيل احاقلية شععععائاة عبن عند ك ير م  احبا  

ويلجعأو   حيهعا  إل احكثير م  اح شععععاكعل غير أ  

ااحتجعاء  حيهعا يعنل علإل وجدد معاحعة م  ععنم 

احتدا   وا ضعععطراب احبعسعععإل احذت ياانإل مبه 

 ،هاحش  

 

وااحعتعجععاء  حعإل احعحعيععل احعاعقعلعيععة يعنلعحع  حععاحعععرد 

أضععراراً عنين ، ويادقه ع  احتدا   م  نعسععه، 

ويقلل م  قنراته علإل مل مشععكالته مالً سععلي اً 

وي ععععر حاالقات احعرد ا جت اعية ويسعععع ب حه 

احكثير م  اح شععععاكعله وتكد  اححيعل احاقليعة  إل 



 احشع ، احذت يقدم حها     ها غلب   شعادرية

  معنركعاً حلعنوا   اححقيقيعة حهعاه ك عا   يكد  يكد

معنركعاً حالغراض احتإل تهعنف  حيهعا، وقعن يبكر 

احشعع ، قيامة حهذه اححيل احاقلية   ا ماوح  أ  

 تدجه نظره  حإل مقيقة سلدكهه

 

 

 ؟تُرى ما هى هذه الحيل العقلية الالشعورية
 

 :الكبت -1

واحك   وسعععيلة د اعية يلجأ  حيها اانسعععا  عاد  

حلت ل، م  احصعععراع، و قصعععاء احنوا   غير 

اح ق دحعة واحعذكريعات اح ؤح عة أو اح شععععيبعة أو 

اح  يععة ع  دائر  احشععععادر واادرا  واحقعائهعا 

م عيعة حي   يعات احاقعل اح عا   أو احالشععععادره 

واقصعاء احنوا   أو احذكريات ع  دائر  احشعادر 

  يق عععإل عليها و  ي ل، احعرد مبها واحدعإل  

و  يقدم ححل احصراع أو اح شكلة،  ن ا هد ي ب  

 يسعععع  عه  دراكهعا وتعذكرهعا م   دراكهعا حتجبعب معا 



غير أ  احعنوا   واحرغ عات قل  واضععععطرابه 

 حن حاقية  إل احالشعععادر دو  اح ك دتة تظل م   

أ  تتغير   ياتهععا وهإل تحععاول أ  تا ر ع  

نعسععععهععا ح  تلف 

ئل واحصعدر احدسعا

وتحععاول أ  تبعععذ 

 حععإل احشععععععاععدر 

حع ع عتعلعف احعطعرل 

واح سعععععاحعنه وتعأخعذ احبعً م  جعنيعن تقعاوم كعل 

وسعائل احتا ير وكل مسعاحن احظهدر  إل احشعادر 

 يتجند احصععععراع ضععععن هذه احنوا   واحرغ ات 

 غير اح ق دحة مر  أخرته

 

وقعن يبجح احك ع  أميعانعاً نجعامعاً مؤقتعاً  إل احت لً 

ء احرغ ات غير اح ق دحة م  احصعراع و إل اقصعا

واحذكريات اح ؤح ة أو اح  يعة أو اح شعععيبة و إل 

خع  احتدتر احبعسععععإل و إل  ععاد  شععععإلء م  

 احهنوء وا تقا   حإل احعرده 



غير أ  احك   يعشعل  إل ماظم ا ميا  وخاصعة 

  ا كان  احنوا   اح ك دتة دوا   أسعاسعية وقدية، 

 يؤدت احك ع   إل هعذه اححعا ت  حإل اضععععطراب 

شعععع صععععية، ك ا يؤدت  حن  حإل تكدي  حا  اح

 احس ات اح لقية وا تجاهات واح يدل احشا  ه

 

 حإل جعانعب أ  احك ع  يدحعن ا نعجعار، حعذحعن يال بعا  

"اغ عع دا و  ت طئدا     :احرسععدل حدحً قائالً 

 (ه 26:  4تغرب احش ً علإل غيظكم"  أف 

 

  ثالً عبعنما نك ع  احغ ععععب  قن ي ر  حان  حن 

رغ ة  إل ا نتقام ت ر   إل  إل صعععدر عبف أو  

تصعععر ات خ يثة م  احشععع ، دو  أ  ينرت، 

 حإل جعانعب تعنحير اح كعايعن واح ؤامرات حتصعععععيعة 

احشععع ، جسعععنياً أو مابدياً أو كليه اه حذحن ما 

أ  عل م  أ  نا ر ع  مشعاعرنا احغاضع ة ححب 

 وح دضدعيةه

 



ويجب أ  يكد  احجد احكبسعإل جداً صعحياً ياطإل 

حعلعععرد معريععة 

  احعتعاع عيعر عع 

مشععععععاعععره 

ويعحعرره مع  

احعكع عع ه و  

شععععن  إل أ  

مععع عععا عععر 

احعتعاع عيعر عع  

اح شاعر أقل كثيراً م  م ا ر احك  ،  نه يدما 

 ما سيبعجر ويكد  منمراً حلج اعةه

 

 :التبرير -2

احت رير هد  منت اححيل احاقلية احالشادرية احتإل 

يحاول حها اانسعععا  ت رير مداقف وتصعععر ات 

اح جت   وم  احعرد نعسععععه، وقن غير مق دحة م   

تكد  هعذه احتصععععر عات نعاحاعة ع  دوا   غير 

خلقيععة أو ع  ا نععانيععة أو احغير  أو احكراهيععةه 

ويحاول اانسعا  أ  يعسعر سعلدكه تعسعيراً ماقد ً 



وأ  ي نت أسع احاً تكد  مق دحة م  اح جت   ي رر 

حها تصعععر اتهه واحت رير ميلة عقلية د اعية تقإل 

عتراف حا سعع اب اححقيقية غير اانسععا  م  ا 

 اح ق دحعة حسععععلدكعه، ك عا تح يعه م  ضععععرور  

 واحعشل واحبق،ها عتراف حاح طأ 

 

 احطاحب احذت يرسعب 

 إل ا متحعا  قعن يلجعأ 

 حإل ت رير رسععععدحعه 

حانشعغاحه ح رض أمن 

واحنيه، أو حاضععطهاد 

أمعن أسععععاتعذتعه حعه  حإل 

غعععيعععر  حعععن مععع  

 ا س ابه

 

"اح رأ    :   قال حلربوهكذا  ال آدم حانما اخطأ  

احتإل جالتهععا ماإل هإل أعطتبإل م  احشععععجر  

(ه وهكذا أي عاً  ال  مداء 12:   3 أكل "  تن  



" ؟ "معا هعذا احعذت  الع   :   عبعنمعا سععععأحهعا احرب

 ه"اححية غرتبإل  أكل " : أجاح 

 

واحت رير هد صعدر  م  صعدر عنم احقنر  علإل 

مداجهعة احبعً حعاخطعائهعا، وععنم احقعنر  علإل نقعن 

ته  العععب احتبً عبععنمععا يبهقم قععن ي رر احععذا

 ههقي تععه حدجدد حا  احايدب  إل م ععععرحععة 

واحراعإل احعاشععععل قن ي رر  شععععله حدجدد حا  

ا ع عععاء اح شعععاكسعععي   إل كبيسعععته، أو ماحة 

 احالم ا   احتإل  يها احشابه

 

وم  صععععدر احت رير اح عأحد عة أي ععععاً محعاوحعة 

احشعع ، أ  يايب علإل احهنف احذت حم يسععتط  

 حيعهه  عاحطعاحعب احعذت يحصععععل علإل احدصععععدل 

    :مج دع أقعل م  كليعة احطعب قعن تجعنه يقدل

كلية احطب  إل هذه ا يام   مسععتق ل حها، وأنا حم 

 أك  أرين ا حتحال حهاه

 



واحشععاب احذت تر  ععه خطي ته قن يحاول ت رير 

 شعععله  إل ا رت ا  حها حذكر احكثير م  عيدحها، 

ق الً حد أنه واح تاعب احذت كا  سعياانإل مبها مسعت

 أرت ط حهاه

 

واحيدم نجن مشععكلة احت رير ت م ماظم كبائسععبا، 

 كل م  ي طإلء ويتصعععرف تصعععرف مشعععي  

 : تجن ا جاحة  ؟وتسعأحه ح ا ا  ال  هذا احتصعرف

احشععيطا  شععا ره وأصعع ح احشععيطا  شعع اعة، 

ووسعععيلة ن رر حها كل ضعععاعاتبا واخطائباه أي  

و    ؟أي  مداجهة احبعً  ؟اح سععئدحية احشعع صععية

تقعنم حبعا كعا راد وككبعائً    حعاحتقييم واحتحليعل 

 احسليم، وارجاع ا مدر  حإل مس  اتها اححقيقيةه

 

 :النقل -3

واحبقل ميلة عقلية د اعية يقدم حها اانسععا  حبقل 

اانعاعا ت م  اح اعانإل ا صععععليعة غير اح ق دحعة 

احتإل تتال  حهعا  حإل ماعا  أخرت حعنيلعة تكد  أقعل 

تكد  مق دحعة حلعرده ويحعني هعذا   عار  حلقل  أو 



احبقل حغرض مب  اح اانإل ا صلية م  احبعا   حإل 

 احشادر، ووقاية احعرد م ا تس  ه م  قل ه

 

ويحعني احبقعل نتيجعة احك ع  وهد يسععععاععن علإل  

اسعععت رار احك   حا ضعععا ة  حإل نقل ا نعاا ت 

م  ماانيها ا صعلية  حإل ماا  أخرت،  ا  احبقل 

يقدم حتحديعل 

  احعععععنوا ععععع 

واحععرغعع ععات 

وا نعاععا ت 

م  مسععاحكها 

ا صععلية  حإل 

مسعععععععاحعععن 

أخرت حعنيلعة، 

أو م  أشععياء 

أو أشعععع عا   حإل أشععععيعاء أخرت  وأشعععع عا  

آخري ه  تجن احشعععاب عبنما يعشعععل  إل ا رت ا  

حعتا  مايبة قن يتجه حاا عته  حإل  تا  أخرت ش ية 

حهاه واحجبنت اح تطدع  إل احجيش نجنه كثيراً ما 



ب اح ؤهالت احاليا ويته هم يلدم ويشععتم أصععحا

حععاحغ ععاءه واحقو  اح قهدر  إل حيتععه قععن يحدل 

 غ  ه  حإل مرؤوسيه حن  م  اوجتهه

واحبقل هد ميلة عقلية   شععادرية،  ابنما ندجه 

نظر احشع ،  حإل ما يقدم حه م  تصعر ات غير 

صحيحة تجنه يستبكر ما يحني ت اماًه و  أنسإل 

قن  شعل  إل كا    -يدم أ  حع  نظر أمن احشع اب  

ا رت عا  حعتعا  مايبعة كبع  أعر هعا  عاتجعه  حإل  تعا  

 قال حإل أنها ج يلة   -وحإل حيرت ط حها  شعع يهة حا 

وحطيعة وهإل احشععع صعععية اح باسععع ة حإل ت اماً، 

 صعععع  ، وحم ي ر سععععدت عام وت لإل ع  هذه 

احعتا  احتإل كا  قن أكن حإل أنها أ  ععععل شععععريكة 

وحإل احتإل ميعا  حعه  إل احاعاحم وععاد  حإل احعتعا  ا 

 كان  هإل أي اً قن  شل   إل ارت ا هاه

 

 :اإلسقاط -4

ااسععقا  هد  درا  احعرد حدجدد دوا اه وعيدحه 

واخطائه وصععاته اح اي ة  إل احغير حقصعن وقاية 

نعسععععه م  احقل  احعذت يبشععععأ نتيجعة  دراكهعا  إل 



نعسعععهه  احشععع ، اح  يل أو اح  يال أو ا نانإل 

غير  هد يقإل عبعنمعا ينسععععق ط هعذه احرايلعة علإل اح

نعسعععه م  احقل  احذت سعععياانيه عبنما ينر  أ  

هذه احرايلة  يه هد، ك ا أنها وسعععيلة تؤدت  حإل 

 نقن احغير حن  م  نقن احذاته

 

وااسعقا  ع لية   شعادرية تت ع   عنم  درا   

احعرد  خطعائعه وعيدحعه ودوا اعه احتإل يسععععقطهعا 

ععععلعععإل 

احعغعيعر، 

أمععا   ا 

كععععععا  

احعععععرد 

معنركعاً 

ححقيقععة 

اععه وعيدحععه  هد يكد   إل احغععاحععب أقععل دوا 

 عرضه  سقا ها علإل احغيره

 



كعم مع  معرات نعجععن احعقو  احع ععائع  معثعال يعتعهعم 

اوجته حاح يانة ويشععكن  إل سععلدكياتها ويعسععر 

 تصر اتها حتعسيرات غير صحيحةه

 

م  احسعهل أ  نرت عيدحبا  إل احغير  ببقذ أنعسعبا 

مع  قعلع   درا  ووععإل أ  احعاعيعدب  عيعبععاه مع  

احسعهل أ  ن حال ونعتش ع  نقا  ضعاف احبا  

وحك  م  احصععععاعب أ  نداجه أنعسععععبعا ححقيقتهعا 

 متإل حد كان  قاسيةه

 

ما أروع مدقف داود احب إل احذت   يسعقط عيدحه 

ويكشعف  علإل احغير حل يطلب م    أ  يعحصعه

حه ضععاعاته    هذه هإل اح ناية احصععحيحة ححيا  

احقعناسعععععة  يقدل "اخت رنإل يعا   واعرف قل إل 

امتحبإل واعرف أ كععارت وانظر    كععا   إل 

:  139 ري  حعا عل واهعننإل  ريقعاً أحعنيعاً"  مق 

 (ه23-24

 

 



 :النسحاب -5

هعبععا  حعاع  ا  عراد يعكعد  رد  عاعلعهعم أمععام 

اانسععععحعاب وا حتاعاد ع   م عا عات اححيعا  هد 

احادائ  احتإل تاترضعهم، وشعاارهم "اح اب احذت 

ياتإل حن مبه احريح سعععنه واسعععتريح" ويتجب د  

أو احتإل تؤدت   ،اح داقف احتإل تسعع ب حهم احعشععل

 حععإل احععبععقععن 

واحعععاعععقعععاب، 

ويعععععععععععؤدت 

ا نسعحاب  إل 

معععثعععل هعععذه 

احعحععا ت  حعإل 

يبشععأ ع  احعشععل أو  وقاية احبعً م  احقل  احذت  

 حاقابهاحبقن أو ا

 

وي نو احشع ، احذت يلجأ  حإل هذه اححيلة احاقلية 

وميعناً مباقل ع  احبعا ، ويحعاول دائ عاً تجبعب 

اح جت اعات واححعالت احاعامعة خد عاً م  احبقعن، 

ويق ععععإل ماظم وقتععه  إل ا ع ععال احعرديععة 



كععاحقراء  أو احرسععععم أو احاقف اح بعرد، وا ا 

اضععععطرته احظروف حلدجدد وسععععط احبا   إنه 

 تاً ماظم احدق هيظل صام

 

عبعنمعا كعا  احشععععاحدم يطعارد داود أحيعه ويريعن أ  

يقتله وشععار داود حاح طر احذت يبتظره واح دت 

"حيع  حإل جبعا   :احعذت يطعارده  إل كعل مكعا   قعال

 (ه6:  55كاحح امة  ا ير وأستريح"  مق 

 

وهعععبعععا نعععرت  

معععععععدقعععععععف 

ا نسععععحاب حل 

واحهروب،   ععا 

أسععهل احهروب 

وا نسعحاب م  

 م عا عات أمعام 

 ،اححيعا ، ومعا أكثر احعذي  يهرحد   إل هعذه ا يعام

 عهعبععا  مع  يعهعرحعد  حععاحعجع عدد احعععكعرت، ومع  

يهرحد  م  خالل اح كيععات واح  عنرات، وم  



يهرحد   إل أمالم احيقظعة، وم  يهرحد  حعاحا عاد  

احاا عية واحبشععد  احرومية  يبسععد  واقاهم حكل 

مععا  عيععه، وهعبععا  مع  يعهعرحعد  حعتع عبعإل احع عدت، 

و  يت بد  مجإلء اح سععععيح حيً م عاً  إل وآخر

 اح سيح حل هرحاً م  ضغد  اححيا ه

 

 :حقن عل  أمن احشعرا  هبا علإل كل ات داود قائالً 

"كعا  يجعب علإل داود أ  يطلعب قد  ا سعععععن 

ح داجهعة اح شععععكلعة وحيً جبعا  احح عامعة يهرب 

 م  أمامها"ه

 

 :النكوص -6

  ا عجق ا نسععععا  ع  احتغلعب حطريقعة  يجعاحيعة 

ما ياانيه م  صععراع وما يالقيه م   م ا    علإل

 عانعه قعن يرتعن  حإل حا  وسععععائعل احتدا   احقعني عة 

احتإل كعانع  تشعععع   رغ عاتعه ودوا اعه  إل مرامعل 

ن ده احساح  واحتإل   تكد  مالئ ة ح رملة احب د 

 اححاحية حلعرد وتارف هذه اححيلة حاحبكد ه

 



 رتناد نه  ويات ر احبكد  ندعاً م  ا نسحاب   

ع  اح شعاكل اححاحية وعنم محاوحة احتغلب عليها 

حطريقة حبائيةه وهإل حيسعع   ريقة معين  حلتدا   

حل  نها تؤدت  إل احغاحب  حإل مقين م  اح عععرر 

حعلعععرد،  نععه 

يدقف تطدر 

شععع صعععيته 

ويعععاعععطعععل 

نعععع ععععدهععععا 

ويردها  حإل مسعععتديات قني ة م  احسعععلد  غير 

 اح الئمه

 

تعنل علإل وم  أمثلعة احبكد  احداضععععحعة احتإل 

وجدد اضطراب نعسإل عدد  حا  ا  عال  حإل 

احت دل احالرادت ويحني هذا عبنما يشعار احطعل 

حقل   قنا  مب واحنيه حه وانصعععرا هم كلية  حإل 

اح دحدد احجنينه ويات ر نكد  ا  عال وسعععيلة 

 حجذب  نت اه احداحني  وعبايته ا حهه

 



وقن يهرب اانسعععا  اح احت نتيجة كثر  مشعععاكله 

ندع م  احسعععلد  احطعدحإل  يات ن كلية علإل  حإل  

واحععنيععه مثعالً، أو ياعيعش علعإل  كرت ا مجععاد 

   م  يايش علإل  :اح عاضععععيعة، ودائ عاً يقدحد 

 كرت ا مجعاد اح عاضععععيعة  قط  هعذا يابإل أ    

 ماضر و  مستق ل حهه


