
 ةمزأ يف ةحصلل تامیلعت 10
 نیراو كیر سقلا

 -ةرتفلا هذھ ءانثأ كسفن ةیاعر ،ةیحصلا ةیاعرلل دھع – انوروك سوریف ةرتف لالخ كسفن ةیاعر

 ةحصلا دھع

 

 ةبعصلا تاقوألا يف لیقتست ال .حرمب نًیعقوتم ، دیسلل نیًھبنتم اًمادخ اونوك .نیبھتلم مكسفنأ اوقبا ، اوئفطنت ال"

 :12 ةیمور "!ةفایضلا يف اعدبم نكو نیجاتحملا نییحیسملا دعاس .رثكأ ءيش لك يف يلص كلذ نمً الدبو ،

 )ةلاسرلا ةمجرت( 11-13

 ."صاخلا يمرك تلمھأ ينكل ىرخألا بنعلا مورك سراح تنك دقل" :لوقت  ، 6 :1 داشنالا دیشن يف ةیآ كانھ

 .ىضم تقو يأ نم رثكأ نومدخت ةمدخلا يف نیلماعلاو تنأ نوكت نأ لمتحملا نم ، ةسینكلا دئاقك ، تامزألا يف

 .ةمزألا هذھ لالخ "كمرك ىلع ظفاحت" نأ وھ ةاعرلل يعاركو يعارك رثكأ ينمھی ام نإ

 مھنم تبلط .مسوملا اذھ يف مھتحص ىلع ظافحلا ةیمھأ عوبسألا اذھ يعم نیلماعلا تملع ، ةیاغلل مھم أدبم اذھ

  .كعم ةمدخلا يف نیلماعلا عم اھتكراشم نم نكمتت ىتح كعم كراشأس انأ .اذھ "ةحصلا قاثیمب" مازتلالا

 

 .يسفن عم ابیطو ًافیطل نوكأس .يسفن عم ابیطو ًافیطل نوكأس .1

 ال .نیرخآلا عمو كسفن عم ًافیطل نوكت نأ وھ يحصلا رجحلا ءانثأ رتوتلا لیلقتل نآلا ھب مایقلا كنكمی ءيش مھأ

 قیقحت اھلالخ نم كنكمی ةقیرط دجوت ال .ةمزألا هذھ لبق نم تنك امك كسفن ىلع تاعقوتلا سفن عضو كنكمی

 !كسفن عم اًحماستم نك اذل .لبق نم اھب تمق يتلا ءایشألا سفن

 

 .نیرخآلا عم ابیطو ًافیطل نوكأ فوس .نیرخآلا عم ابیطو ًافیطل نوكأس .2

 .كلوح نمل كتاعقوت نم ففخ .اًضیأ نیرخآلا عم اًحماستمو ًافیطل نك ، كسفن عم اًحماستمو ًابیط نوكت امنیب

 .اًضیأ مھیلع رثؤی اذھ نأ ركذت

 

 .هللا ةملك ةءارقب موی لك متتخأو أدبأس .هللا ةملك ةءارقب موی لك متتخأو أدبأس .3

 ، ينعی اذھ ."ةریخألا ةملكلا ھتملك ، ىلوألا ةملكلا ھتملك" :لوقت ةملك ىلإ تلصوت ، ةیلكلا يف تنك امدنع

 صخش رخآ نإف ، لیللا يف يقلتسأ امدنعو .هللا وھ ھنم عمسأ نأ دیرأ صخش لوأ ، حابصلا يف ظقیتسأ امدنع

ً ةصاخ ، كتایح يف اھءانب كنكمی ةداع لضفأ وھ هللا ةملكب ھئاھنإو كموی ءدب نإ .هللا وھ ھنم عمسأ نأ دیرأ



 .ھل ةدابعك ةیداعلا ةیمویلا كتایح عضیو ، ًایموی كزیكرت ددحی ، كموی ةیقبل ةمغنلا ددحی اذھف .ةمزألا هذھ لالخ

 تنك اذإ .كلذبرسیو حرفی ھنأ لوقی سدقملا باتكلا ، عقاولا يف ً.اضیأ كتایح ءایشأ يف لوألا زكرملا دیری هللا

 .ةریغصلا ءایشألا يف ھجاردإب مقف ، كتایح يف لمعی هللا ىرت نأ دیرت

 

 .نیعقوتم نیتورو ينمز لودجب ظفتحأس .نیعقوتم نیتورو ينمز لودجب ظفتحأس .4

 مامضنالل ، "ةمدصلا" ملع يف يملاع لؤوسم وھو ، يریب سورب روتكدلا ياك تعد ، ةریخألا ةنوآلا يف

 روتكدلا اھكراش يتلا ءایشألا نیب نم . "Stress داھجالاو طغضلا ملع" ةكراشمل Facebook Live ىلع اھیلإ

 انتغمدأ .مسوملا اذھ تاطوغض طسو ةحالملل رییغتلا تارتف  ءانثأ انداسجأ دعاسی نیتور ءاشنإ ةیفیك يھ يریب

 ؤبنتلا نكمیو لدتعم نیتور ىلع ظافحلا - فیكتلل يفاضإ لمعتو ةدیدجلا تامولعملا نم ةلئاھ تایمك عم لماعتت

 .داھجإلا ةرادإ يف دعاسی ھب

 

 .اھدھاشأ يتلا ةیبلسلا رابخألا ةیمك ددحأس .اھدھاشأ يتلا ةیبلسلا رابخألا ةیمك ددحأس .5

 نوكتسف ، ملاعلا ىلإ ترظن اذإ" :زیكرتلا ةوق ، يزانلا توملا ركسعم يف ىناع يذلا ، موب نیت يروك حرش

 كزیكرت ددحی " !احاترم نوكتس ، حیسملا ىلإ ترظن اذإ نكلو .بائتكالاب باصتس كلخاد يف ترظن اذإ .اًطبحم

 .كرعاشم

 

 .لقألا ىلع ةقیقد 15 ةدمل سمشلا تحت جرخأس .لقألا ىلع ةقیقد 15 ةدمل سمشلا تحت جرخأس .6

 رھظت .ةعیبطلا يف هللا حالصب كسفن ركذ .ًایموی لقألا ىلع ةقیقد 15 ةدمل ًانكمم كلذ ناك اذإ جورخلا لواح

 .انتحصل ةدیج مویلا يف سمشلا ةعشأ نم ةقیقد 15 نع لقی ال ام نأ تاساردلا

 

 .موی لك مھبحأ نیذلا صاخشألا عم لصاوتأس .موی لك مھبحأ نیذلا صاخشألا عم لصاوتأس .7

 مھبحت نیذلا صاخشألا عم لصاوتلل ةطقن ددح .ةلزع يف نوكن نا ىلإ ةجاحب انسل اننكل ، نیلصفنم نوكن دق

 .Zoom وأ Facetime لثم قیبطت لالخ نم ًایرصب مھعم لصاوت ، نكمأ نإ .موی لك

 .لصاوتن ام يكل انقلخ نحن

 

 



 دوقولاب دوزتلل ةدیدع تارمل ططخأ فوس .يموی لاوط )ةحار( دوقولاب دوزتلل ةدیدع تارمل ططخأ فوس .8

 .يموی لاوط )ةحار(

 عافدنا اھیلی لومخلا نم ةلیوط تارتف نم ًالدب ."تاعرجلا" ةركف يھ يریب روتكدلا اھكراش ىرخأ ةحیصن

 عنمو مسجلا میظنت ىلع دعاسی اذھ .ةقیقد 15 ةدمل دوقولاب دوزتلل ةریصق تارتفب كموی لصفا ، طاشنلل فثكم

 .بعتلا

 

 .نیرخآلا مدخأس .نیرخآلا مدخأ فوس .9

 نیعتی ال ، مسوملا اذھ يف .نیرخآلا ةمدخ يھ كجازم نیسحتل عرسألا ةقیرطلا نأف ،بعتبرعشت امدنع ًانایحأ

 ریغتتسو كزیكرت ریغتی فوس ھنا دجتس .نیرخآلا ةمدخل تقولا اذھ مدختسا .ءاقلل ةجاح داجیال ادیعب ثحبلا انیلع

 .اًضیأ كترظن

 

 قثأو ، ھیلع ةرطیسلا نكمی ام ىلع رطیسأس .±اب ةیقبلاب قثأو ، ھیلع ةرطیسلا نكمی ام ىلع رطیسأس .10

  .±اب ةیقبلاب

 دعو دقو ، اًرطیسم لازی ال هللا نأ وھ راسلا ربخلا نكل .انترطیس جراخ انتایح يف مك طقف ةمزألا هذھ فشكت

 تسل انأو ، هللا وھ هللا ": ةعضاوتم سفن ىلع ظافحلا يھ قلقلا نع يلختلا وحن قالطنالا ةطقن .كب ءانتعالاب

 " .كلذك


