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 إٛذاء
م

م

غهذذذؿم مماظذذذذؼـمظذذذـمؼذذذذلوامػذذذذاماظ ؿذذذَبم ممإ

 مأرؼدمعذن ؿمٔذـمظ ؿَتذَفلمصهذكممممم،ل قنمٔنفمؿمي

ػذذديمإ مسنذذديمعذذـمطنذذقزماظذذدغوَموأغذذَم مأُممشلذذكأ

إمتلذاَ ماظاذَٕموأؼًذًَمممم،مأػدؼذفممملمواظذـي ماظغَظ

وشذذذَدماظذذذذؼـمؼأهذذذرونمأتنذذذَ هؿموؼأؿلذذذقنممممما إ

رونمسذذـمػدؼذذفمإماظذذذؼـمؼاؿذذذم،ُأاظذذءا ةمصذذوهؿمم

قامعذذـمأنمؼ ذذذتمجَتذذَتماظذذيم مؼارصقغهذذَمتذذد ًماإل

م.رفَهلؿم..سلكمأ

م

 أنـور عـطية الديب                         
م
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ماٌأدعِ

 

زعذـماظاؾقدؼذِممممغؿهذكمأاإلغلذَنمأنمؼ ذقنمسؾذدًام;مظذذظؽممممممظوسمعـماظلهؾمسلذكم

طذـةةمدذؾأؿفموظ ذـمممممعنذمزعـمرقؼؾمرحؾمػذاماظزعـمعـؾمسصذقراًممدؿاؾَدوا 

مم،فذذفاظذذذكصمظذامددذذؿاؾَااظنذذَسمظؾاًذذهؿماظذذؾاضمػذذقمممادذذؿاؾَدا صذذاُمعذذـم

ظقحوذدممذظذؽمػذقماظلذفـممامممم،وأنموالذفمدذفونهَمممأص َرهماظللؾوِمظاألذفممادؿاؾَد

شذةمتؿقذررمممموظذـمؼؿقذررمم،َإلغلَنمػقمدذف مغفلذفمممصماظذيمتالمأدقارمأومحراس

 فلؽما وػَمموا ص َرماظيمهفرتمتداخلِم.

م

إممم%مجذقاب$مجَ مرجؾمإظلمجقَموضَلمظفمؼَمجقَمأرؼدكمأنمف ؿُمظلمع ؿقتًَم

حدمأصذدضَ لممتغذدادمصأذَلمظذفمجقذَمأدذَظؽمتذَٓمأنمفلطذ مصذالموضذّمممممممممممأ

؟!!مظديمظلذػَبمإمتغدادمصؿافُماظرجؾموضَلموٌذَذامفذذػُمإمتغذدادمممم

حذذدمصأذذَلمظذذفمجقذذَمإنمخاذذلم مؼأذذرأهمأم،مصأذذطمأرؼذذدكمأنمف ؿذذُمظذذلمع ؿقتذذًَ

مشةيمصٌذامطؿؾّمأغَماٌ ؿقبمديذػُمإمتغدادم ضرأهمظصدؼأؽمم.

م

إنماظنظرةماظللؾوِمظألذوَ مواظؿه ؿماظدا ؿموضذاػماظـأذِمتذَظنفسمواًذق ممممم

ػذلماظلذؾُماظر ولذلممأنمممممماظأذدراتمعـماظفذؾمواظذذ قكماظدا يذِمممم

مظذؾاضمذذؾمامظذذظؽمؼفمممؼذارماظذكصمتَظًوَعموأغذفمفَ ذفمو•هذقلماهلقؼذِم.مممم

ظذذوسمظذذدؼنَماظفذذـمواًذذءةماظالزعذذِمظذذذظؽمنهذذؾممماظاالضذذَتم نمضَعذذفمإ

نهذؾمم،مأزواجمصذَي منهؾمطوذػمغ ذقنممم،مأصدضَ مجودؼـ قنمطوػمغ

موأعهذذَتمعذذً رؼـمأتذذَ منهذذؾمطوذذػمغصذذؾ مأحؾذذَ م․لصذذ ،طوذذػمغ ذذقنم
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مطوذػمغصذؾ مممنهذؾمم،نهذؾمطوذػمغ ذقنمدذادا مممممم،وعؿفَسل معذعمأرفَظنذَممم

مأذذذوَ نهذذؾمنهذذؾمطوذذػمغ ذذقنمغذذَجق ممأسيَظنذذَمووزَ فنذذَ،مم،ضذذدوة

نَمفَ هقنم مأحدمؼذارمتنَمؾقصظذظؽمأ;َماظيم‥وَػمايوَةممطـةةمجدًا

ػذذؾمدذذَظّمغفلذذؽمطوذذػمؼنظذذرمظنذذَمم;دذذرابمإهذذقلمطذذؾمعذذَمصونذذَممحؿذذك

،ػؾمص رتمم!؟ما عقاتمتادعَمسَذقامغفسمايوَةماظيم‥وَػَمت ؾمعَمصوهَ

مؾؿلذذؿعموػذذقمايفذذَبمخلذذػمعذذـمإظونذذَمؼنظذذرمتاوذذدًامؼأذذػماظذذذيماكذمم

م...ماظدغوَمموجهِمسلكمطَغّماظيماظلَخرةمتؿلَعِا مفلؽ،

ُممصذالمم ـممس فذ ًَممؼ ظذؾممأنمعذ ـممعذَممؼذذَػدمموػذقممتهذذَم‣ؿفظذ ..ماظوذذقممسلوذفمم‥ذ

ـمموطيغهَماظدغوَمسلكمغؿلَتؼ..ممزا لفمأذوَ مسلكموغ ؿأَفؾمغؿصَرع ..ممففنذكممظذ

ـممغؿصذد م..ممسنَمشَصؾمآموطينمظنَمظوسمعَمغيخ‰ذ‰ َممؼ‰ذذَرممأنمأجذؾممعذ ..ممإظونذ

م:ممضَلمح ماًاَبمتـمسيرمَوغلونماٌنَصُمسلكمغؿ َظُمأصؾقنَ

مم"ممسنهَمآمظليظ ماظارا ممتغلفمس ـ‰رتمظق"مم

ما رضمُأغز‵ظنذذَمعذذَمشذذةمسلذذكمأصذذؾقنَ..ممعؿهَظ ذذِمخ ر‵تذذفمػوَطذذؾمأصذذؾقنَمطذذؿ

م.مصونَموه ؿ!م؟مِعنَماظذواَنممت ـمطؿ..مم جلف

ماٌؾؿلذذؿمذظذذؽمإمغنُظذذرم م غنذذَمفذذَ هقن..مماهلقؼذذِمَصأذذدغَم غنذذَمفذذَ هقن

م..ممحَظنَمسلكمت َ فمذدةمعـمؼًقؽماظذيماظلَخر م غنَمفَ هقنأصؾقنَ

أنم مغاذر مطوذػم‥وذَم،مظذوسمظذدؼنَماظاَضذِمواظأذدرةممممممممم.مصونذَممآمأضَسنَ

مغرتلمأتنَ نَم.

م

م

م
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فذرتوهؿمم،أغذّمفرتذلمأتنَ ذؽمظلغذدمممممم،ذذارمصنعماٌلذؿأؾؾموظ ذـم مفممأغّمف

وعهنددذ موعدردذ مممصهذؿمأرؾذَ ممم،مفرتوهؿمظزعَنمشةمزعَغنَم،مظليلؿأؾؾم

صلذوسمموسليَ موتنَ  ماظغدم،صفذورماظلتوِمعرؼرةموظ ذـمَٔرػذَمحلذقهممممم

نمفرىمأتنَ ؽموػؿممأحلـمصذقرةمصلتوذِماظافذؾممممأؾمعـمػنَكمأ

ًَمممم سذـمررؼذؼمفرتوذفمأتوذفمممممموذظذؽمم تدموأنمفؾدأمضؾذؾمو دفذفمتاذذرؼـمسَعذ

ـممممممػنَكم.وأعفم فرتوذِمممدًالمؼدورمت مأوظوذَ مأعذقرماظالؾذِموعدردذوهؿمسذ

ا تنذذَ موعلذذؽقظوؿهَمواظقاضذذعمأنماظ ذذؾمعلذذؽقلمأعذذَممآمسذذـمعذذَمهذذّممم

ؼده..موا و دمغايِمعـمآمأغاؿمتهَمسلكمسؾَدهموطلػماًلؼمتذذ رػَمم

ورسَؼؿهذَموحفظهذذَ..مصؾصذالحماظنذذَسموحلذـمفذذقجوههؿمؼصذل مأو دػذذؿممممم

تٌذنمآموفقصوأفمصوفُموضذَؼؿهؿمتؿالذويهؿمعذَمؼذنفاهؿموهذذؼرػؿم ذَممممممم

ػؿموفيدؼؾهؿما دبمايلـموصذؼمفاذَظوؿماإلدذالممأعذرًاموغهوذًَموصاذاًلمممممممؼًر

موفرطًَ..م

اظصذقوقِمفـيذرممممويِ..مصَظلتوذِماظأقميذِممموشَؼِمسظمفظلتوِمعهيِمجلويوا

صنذرىمأعـذَلمدذادمممم.مواًلذؼمايلذـممممظنَمجذواًلمؼرصذعمراؼذِمػذذاماظذدؼـمممممم

..مطذذؾمعذذـمطذذَنمهلذذؿماظلذذؾؼممغصذذرةممموتذذاللمتذذـمرتذذَحموسيذذرموسلذذلم

و•ذدًامخَظذدًامغاؿذزممممدالممواٌللي مص ذَغقامو مزاظذقامغءادذًَمعًذوؽًَممممماإل

موغفكرمتف..مم

صيرفَلماظوقممػؿمذؾَبماٌلذؿأؾؾمػذؿمسيذَدما عذِموعذَمدامماظقظذدمممممممم

اظؾوّمٕمؼدخؾماٌدردِمصٌَلًوظوِمخَصِمتقظلمأعرهمسلوفمأنمؼراسذَهمم

ٌلذؿاَعممحؼماظرسَؼذِموؼصذقغفمشَؼذِماظصذوَغِموأنم لذـمفرتوؿذفمتأذدرماممممممم

صقوقِمصٌذامتلغمدـماظؿيووزمسليفماظاهَرةموأعرهموأدرؼِمفرتوِمإدالعوِم

م،تَظصالة
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صٌذامتلغمسذرمدن مضرتفمسلوهَموػددهمسلكمفرطهَماعؿـًَ مظأقلمردذقلممم

دذذذن ممآمصذذذلكمآمسلوذذذفمودذذذلؿم%%معذذذروامأو دطذذذؿمتَظصذذذالةمظلذذذؾعممم

ِماذذذلكمملؿماظقظذذدمإماٌدردذذصذذٌذامد‰ذذواضذذرتقػؿمسلوهذذَمظاذذذر$$..مم

موأوظوذذذَ ما عذذذقرمعذذذـمغَحوذذذِمأخذذذرى.ممفرتوؿذذذفماٌدردذذذقنمعذذذـمغَحوذذذِمم

وعهيِماٌدرسمػنَمطؾةةمإذمأغفمعلًولموعذًمتـمسلذكمفقجوذفماظالؾذِممممم

ةمصذَيِمهلذؿم غذفم‣ذطممممموفالويهؿموفيدؼؾهؿمو‧ُمأوً مأنمؼ قنمضذدوم

هفِماظقدودمتيح َممم'مطؿَتفم'أتـماظأوؿم'صأدمضَلماظاالعِممأغظَرػؿ.م

ىمصأذدمأدذَ مإظوذفممممعـمأػيؾمفالوؿموظدهمعذَمؼنفاذفموفرطذفمدذدممممم':'اٌقظقد

وػ ذذذامصذذٌنماظؾوذذّمواٌدردذذِمػيذذَما دذذَسمظؿ ذذقؼـممممشَؼذذِماإلدذذَ ة.م

مِمصَظ ذذذذذذذذؾمراعموعلذذذذذذذذؽقلمسذذذذذذذذـمرسوؿذذذذذذذذف.مما جوذذذذذذذذَلماظصذذذذذذذذَي

وصصؾماظلتوذِمسذـماظؿالذوؿمعذذ لِمهذدثمسنذدمطذؾمعذـمأوظوذَ ما عذقرممممممممممم

مجذذذذذرا مػذذذذذذاماظفصذذذذذذؾممما رفذذذذذَلماظ ذذذذذذـةممواٌدردذذذذذ موؼاذذذذذَغلممم

أنمؼذذناؿما رفذذَلمتؿلأذذلماظلتوذذِمواظؿالذذوؿمعذذـمأتذذَ هؿممممعذذـماٌفذذلضم

معنهيَم‧دونمأعَعهؿمحدمصَصؾمودورمعنفصؾمظ ؾوظ ـموعاليوهؿم

صغَظؾذًَمعذذَم‧ذدماظافذؾمعذذـمأػلذفماظرسَؼذِموػذذلممممممم%ماآلتذَ مواٌاليذ $م..مممم

َممممممم تمفأدؼؿمعَم ؿَجفمعذـمراذَمموذذرابموهأوذؼماظنذقمماٌذرؼ مواظنزػذ

واظلتوِمتؿقجوهفمإماظصقابمعـما صاذَلموا ضذقالموعراضؾذِمممم،اٌللوِم

فصذذرصَففموغأذذدماظلذذل معنهذذَمواعؿذذداحمعذذَمجذذَدمعنهذذَ،مإ مأغذذفمؼفؿأذذدمإممم

اػؿيَممواظدؼفمتؿالويذفموفلأونذفم․ؿلذػمأغذقاعماظالذقممواظذيمطذَنمعذـممممممممم

اٌي ـمأنمؼؿأؾلهَمتذ ؾمجوذدمظذقمضذدعّمظذف.موضذدموصذؾمحذدماظفصذؾممممممممم

ؾمت ماظلتوِمواظؿالوؿمإمدرجِمأنمؼيفقاممبدرسمخصقصذلممسندما ػ

م تنَ هؿ.م
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م

وتَظؿَظلمصٌنماٌدرسم‧لدمظفمدورمعأذدمماٌذَدةماظؿالويوذِمتاوذدًامسذـمممممم

اٌقدةمواظلتوِمو ذَم ذذؽمصوذفمأنمعًدلذَتماظؿالذوؿممطَصذِمأ‥ذَ مممممممم

اظاذذَٕمفاذذَغلمعذذـماىفذذَ متذذ ماظلتوذذِمواظؿالذذوؿموعذذـمعظَػرػذذَمفنقذذلمم

رد مسـمدرجِماظأدوةمظلاَظُموضلذقةماٌدردذ موإساذَ معذَدةممممماٌد

موذذذذذذذذذِمعذذذذذذذذذـمأيمفقجوهذذذذذذذذذَتمفرتقؼذذذذذذذذذِ.مممسليوذذذذذذذذذِمجَصذذذذذذذذذِموخَظم

م

ػؿيقامتٌَلَ ؾماظلتقؼِمومبذَسرماظالؾِم دؿاَسقامأنماٌدرد مأوظقم

جذتهؿمأطـرمإمصهؿماٌَدةماظؿالويوِماظيمؼأذدعقغهَموتَظؿذَظلميذرروامممم

َمممم بمشذَظؾوؿهؿماوذَهماٌدردذِموضلذقةممممماظاالبمعذـما حَدذوسماظذيمفنؿذ

نا سمدذذلؾًَمسلذذكماٌاليذذ موجفذذَ ماٌذذقادماظدرادذذوِما عذذرماظذذذيمؼذذممم

وم َم ذؽمصوفمأنماػؿيذَمماٌذدرسمتاَعذؾماظلتوذِممممممأدا هؿماظدرادلم

إضَصِمإمفأدؼؿماٌَدةماظاليوذِمدولذَػؿممحذُماظاذالبمظليدردذِمممممم

اظذذذ ؾماظذذذيممورشؾذذؿهؿمتَظذذذػَبمإظوهذذَموفلأذذلماظالذذقمماىدؼذذدةمسلذذكم

طيذذَمأنمسلذذكمأوظوذذَ ما عذذقرمأنمم.‧الذذهؿمؼلذذؿقسؾقغهَموؼلذذؿفودونمعنهذذَمم

ؼارصقامأنمواجؾهؿموعلًوظوؿهؿموَهمأتنَ هؿم مفؿقضػمسنذدمدورماظرسَؼذِممم

مبَمفذيلفمعـماظانَؼِماىلدؼِ،مواظذدورماظلتذقيماظذذيمؼاذ متَظنَحوذِمممممم

ايذذُمواظذذقدممدذذؿغاللمسالضذذِأِمواظف رؼذذِم،موإ ذذَمسلذذوهؿمأؼًذذًَما خالضوذذ

اٌقجقدةمتونهؿموت مأتنَ هؿممفلأونهؿماٌالقعِم نمػذامعذـمذذيغفممم

مأنم‧اؾماظافؾمؼؿأؾؾمعنهؿمعَمؼاليقغفمتلرسِموؼلؿقسؾفم‟ُ.

م
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م

م

مالنسيان

م

ِمممما‥داراتمأوماغ لذَراتماظذذاطرةمصهذكمممػقم ظ نهذَممومصَظغَظذُمعذذ لِمعًضؿذ

مظذوسمظدؼذفمممنماظذذكصماٌصذَبمتَظنلذوَنمممفلؾُمضلؼموفقفرمظألذذكَص،م م

دِؿرجَعماٌالقعِمسندمايَجِمإظوهَ،موػقمِسذالج″مصا‴ذَلمظ ذـة‶ممممأاظأدرةمسلكم

رمتذذ ؾمدذلعمسلذكمففَصذوؾمممممَتموأزعَتمايوذَة،موظ ن‴ذفمإذامأ ذمممعـماظص‴دع

وذدما جؿيَسوذِمممايوَة،مطنلوَنما مسَ موعقاسودمفنَولما دوؼِ،مأوماٌقاس

مواظرمسوِ،موشةػَمعـما عقر،مػنَمؼ‰صؾ ماظنلوَنمع‰ذ لِمف قؿَجمإمِسالج.مم

ٌَالقعَتمماظذاطرةمسلذكمذذ ؾمذذؾ ٍَتمع‰ؿداخلذِ;محوذْمممممم ؼؿؿمف كزؼـما

فقجدممطؾ‴مذؾ ِمع القعَتمفؿاّلؼممبفهقم‶مع‰او‴ـ،موفرفؾطمػذهماظذذؾ َتمم

ف ةممعفهذقم‶معذَمففذؿ ماظذذؾ ِمممممععمتاًهَماظؾاضمتاالضٍَتمع‰او‴نِ.مسنذدماظذؿمم

ٌُؿ‴صلِمتٌَفهقممواظذؾ َتماظيمهؿقيمسلذكمعفذَػوؿمضرؼؾذِمعنهذمممم أؼًذًَ.مممَا

ؼ قدثماظن‴لوَنمسنذدعَمؼذؿؿمضاذعمػذذهماظذذؾ ِمتلذؾُمحذدوثمفذذقؼشمأوممممممممم

خ‴ؾ،ماخ‰‴ؾمؼ‰ًاػماظأدرةمسلذكماظلطوذز;مصانذدعَمؼؿاذر‴ضماظذ‴ذكصمظلؿذدممممممافد

خاللمصلاٍتمضصةةمجذدًامعذـممممفنكفضمضدرففمسلكمفذطرماٌالقعَتمحؿك

وهذدثمػذذهمايَظذِمتلذؾُمسذدمموصذقلماٌذقادماظغذا وذِمتذذ ؾممممممممممماظز‴عـ

رففذذذَعمضذذذغطماظذذذدممأومظلذذذدعَومأومتلذذذؾُمتاذذذضما عذذذراضمعـذذذؾمأمجوذذذدم

م.اظ قظللولمأومماظًغقطماظنفلوِموػنَكمأدؾَبمأخرىمطَظاَعؾماظقرا ل

م
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 اُزاًشح

  

وذِ،موػذلم‡ذؿص‴متؿلذفوؾممممماظذاطرةماظؾذرؼِمػلمإحدىماظايلو‴ذَتماظاألم

أجذذزا ممدذذلجَعاأومموادذذلجَسهَفذذِموحفظهذذَماًذذءاتماظؾذذذرؼِماٌكؿل

عنهَمسندمايَجِ.م‡ؿلػماظذاطرةماظؾذذرؼ‴ِمسذـماإلظ لوغوذِمعذـمحوذْمممممم

اإلع َغوَتمورؾواِماظايؾ;محوذْمإن‴ماظذذاطرةماظؾذذرؼ‴ِمففذق ماظؿقّضاذَتمممممم

اطذرةمايقادذوُمممتذ ؾمطؾةممحَظِماظؿهوؽذِماٌنَدذؾِ،متونيذَمفايذؾمذمممم

اظؾذذَحـ مممػؿيذذَمتَِم‣ذذددةمعلذذؾأًَ.مح ظوذذّماظذذذاطرةمموصذذؼمأغظيذذ

•َ تمسلؿماظنفسموا سصَبمواظلتذقؼ مغظذرًامظألػيو‴ذِماظذيمف‰يـ‴لذهَمممممم

مفلؽماظايلوِمماظؿاق‴رماظؾذريمو‣َوظِمإع َغوِمفقزوفهَ.

 

خ ثضالس ػ٤ِٔبد أعبع٤خ ٢ٛٝ:ػ
ّ
 رشرجو اُزاًشح اُجؾش٣

ػ
ػاالدترجاعػ-خزغناضتػ-اضترطغز

ػ
 ــز صهذذقمإساذذَ ماٌاذذَغلمظليذذـةاتمواًذذءاتمايلذذوِمممممم:ممػاضترطغ

م.اىدؼدة،مإلؼصَلمفلؽماًءاتمإماظذاطرةمرقؼلِماٌدى

 م.ػقما حؿفَزمتٌَالقعِ:ماضتخزغنم

 اٌالقعذذَتمأوماًذذءاتماٌكزغذذِممممدذذؿدسَ اػذذقم:ماالدــترجاعػ

 دَتأًَ.
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ػأظواعػاضذاصرة
 

 :الذاكزة احلسية 

ػذذذلمأو‴لمأغذذذقاعماظذذذذاطرةماظؾذذذذرؼِموأطـرػذذذَمسيذذذاًل;محوذذذْمفلذذذؿأؾؾممم 

اٌذذذدخالتماًَرجوذذذِمواٌذذذـةاتمت َصذذذِمأغقاسهذذذَ،موفلذذذؿأؾؾمفلذذذؽممممم

اٌـةاتمسءمايذقاسماًيذس،موفؿيو‴ذزمت قغهذَمشذةم‣ذدودةموضذَدرةمممممممم

سلذذكماظؿيووذذزمتدضذذِمتذذ ماٌالقعذذَتماظذذيمفصذذؾمإظوهذذَ،موتلذذرسِمصَ أذذِ;مممم

صقرةمذذَعلِمسذـماٌ ذَنمواظزعذَنماظذذيممممممم‟وْمؼلؿاوعماٌخمف قؼـ

ةممفايؾمصوفماظذاطرة،موظ ـمؼؿؿ‴م‡زؼـماٌالقعَتممفلذؽماظذذاطرمم

مـعمرـط مَهتملِم قان‶.محؿفَزا صقرةمحلو‴ِمصأط،مو مؼؿؿم

 

 : قصرية املدى الذاكزة

ار ماظذاطرةمضصةةماٌدىمسلكمأغهذَماظذذاطرةماظاَعلذِ;م غ‴هذَمهؿذقيممممممف‰

اظنذاِماظيمؼف رمصوهَماإلغلَن،موػذلماٌرحلذِماظـَغوذِمممممسلكماٌالقعَت

مسيلوِم‡زؼـماٌالقعَت،موفاؿءمغقسًَمآخرمعـماظؿذطر،م غهَمفلؿأؾؾم

اٌالقعذذَتمذاتما ػيوذذِمسذذـمررؼذذؼمايذذقاسموهذذؿفظمتهذذَمتذذذ ؾمممممم

عًضّمظلؿاَعؾمعاهَ،مو‡زؼـماٌالقعَتمماظذاطرةماٌؿقدذاِمؼ ذقنممم

تصرؼِمأومظفظوِ،موداِم‡ذزؼـمذظذؽماظنذقعمعذـممممممإدراطو‴ًَمدقا ′ممحَظِ

اظذاطرةمظليالقعَتم‣دود;م‟وْم ممي ـمظإلغلذَنماظذؿف ةممأطـذرمممم

تٌَالقعَتمتصذقرةمممحؿفَزهَاذوَ مماظقضّمذافف،ممبَمؼ‰فل‴رمعـمفلاِمأ

معًضؿِمظلليَحمتَدؿأؾَلمعالقعَتمجدؼدة.مم
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 : طويلة املدىالذاكزة 

ِمظلذذاطرة;محوذْمإغ‴هذَماظذذاطرةمممممػلممتـؾماٌفهقمماظاذَممم  سذـممماٌلذؽقظ

ويوذذذعمخذذذءاتماظفذذذردماظذذذيمؼ ؿلذذذؾهَمرذذذقالمحوَفذذذف،موفنأذذذؾمإظوهذذذَمممم

اٌالقعَتماظيمفلؿأؾلهَمطؾ″‴معـماظذاطرةمايلذوِمواٌؿقدذاِ،موفايذؾمممم

اظذاطرةمرقؼلذِماٌذدىمسلذكمففلذةمفلذؽماٌالقعذَتموإساَ هذَمعاذَغلممممممممم

ظؿلذؽماٌالقعذَت،ممبذَمؼاذ مممممظرتاهَمتغةػَ،متادمسيلو‴ِمهلوذؾموفنظذوؿممم

دذؿدسَ موذعماٌقاضذػماٌذذَتهِمإلحذدىممممممإلذكممضدرةمفلؽماظذاطرةمس

اًءات،مواظيممت‴م‡زؼنهَمظاذراتماظلنقات،مورشذؿمذظذؽمصٌغ‴ذفمؼ‰ي ذـممممم

صأدانمتاذضماٌالقعذَتماظذيمخ‰ز‴غذّممفلذؽماظذذاطرة،موظ ذـمظذوسممممممممم

عذـمحوذْممممإزاظؿهَ;محوْمإن‴م‡زؼـمفلؽماظذاطرةمظليالقعَتم مغهذَ لم

أن‴مفنظذذوؿماظذذذاطرةمظليالقعذذَتمعذذـمحوذذْممماظلذذاِمووضذذّماظؿكذذزؼـ،مإ 

ما ػيوِمضدمؼايسمتاًهَمظلليَحمتَدؿدسَ معالقعَتمأطـرمأػيوِ.مم

 

 

ػضإلظدانػاضذاصرةػدور

فلذذَسدماظذذذاطرةمسلذذكمف ذذقؼـمذكصذذوَتما صذذراد،مودوغهذذَم مؼلذذؿاوعممممم

ظدا يذذِ،مأوماظذذذكصمفالذذؿماٌالقعذذَتماىدؼذذدة،مأومف ذذقؼـماظاالضذذَتمام

 َردذذِماظنذذذَرَتماظوقعوذذِ،مومتّ ذذذـماظذذذاطرةماظذذدعَومعذذـمإدخذذذَلممممممم

ماٌالقعَتمو‡زؼنهَموادلجَسهَمسندمايَجِ.
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أعذذَمتَظنلذذؾِمٌذذَم ذذددمصأذذدانماظذذذاطرة،مصأذذدمفلاذذُماىونذذَتمدورًامم

ذذكصممحوَفذفمفلاذُمدورًاممممذظؽ،موظ ذـماًوذَراتماظذيم ؿَرػذَماظمممم

مداتماظرؼَضِ،مواظؿدخ .عـؾ:مسَداتما طؾ،موسَمأؼًًَ

مومايأوأِ،مػنَكمسدةمأغقاعمعـماظذاطرة،معنهَ:م

م Term Memory)-(Shortاظذاطرةمضصةةماٌدىمم

مم$مTerm Memory)-Longواظذاطرةمرقؼلِماٌدىم

م$م  (Working Memoryواظذاطرةماظاَعلِم

حوْم‡ؿصماظذاطرةمرقؼلِماٌدىمتؿكزؼـماٌالقعَتمٌدةمرقؼلِ،مم

فؾأكماٌالقعَتماظيمف‰كذزنمماظذذاطرةمضصذةةماٌذدى،مٌذدةممممممتونيَم

م َغوِ.م30-20ضصةةمفؾلغمحقاظلم

م

 

 أٗٞاع اُ٘غ٤بٕ

ُممم:اضظدــــغانػاضرجــــور  -1 فاذذذذَرلم  ذذذذدثماظنلذذذذوَنماظرجذذذذقسلمتلذذذذؾ

ِمممممم وسذَدةمعذَمممماٌكد‴راتمأومفنذَولمتاذضمأغذقاعما دوؼذِماٌهد‴ ذِمواٌنقعذ

ذذكصممي نذفمأنمؼؿذذطرممممؼ قنماظنلذوَنمػنذَمعًضذّمشذةمطلذل،مأيمأنماظممممم

تاذذضما حذذداثماظذذيمجذذرتمماٌَضذذلموؼلذذؿاودماٌذذر مذاطرفذذفمتاذذدمممم

 اظؿقضػمسـمفنَولما دوؼِمواٌكدرات.م

م

ــابر ػػ -2 ؼؿاذذر‴ضمطذذؾمعذذـمعرضذذكماظصذذرعمواظذذذأوأِمممممماضظدــغانػاضذــاطلػاض:

م60إمم30ظلنلذذوَنماظذذذَعؾماظاذذَتر،موسذذَدةمعذذَمؼلذذؿيرمػذذذاماظنلذذوَنمتذذ مم
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َسِ،موخذاللمػذذهماٌذدةم مؼلذؿاوعماٌذر ممممممدذمم12دضوأِموضدمميؿدمظوصذؾمم

 أنمؼؿذطرمأحداثماٌَضلمإ مأغ‴فمدرسَنمعَمؼؿذطرػَمفدر‧وًَ.

م

غؿوفذذِماظؿاذذذرضمم ذذذدثمػذذذاماظنذذقعمعذذذـماظنلذذوَنممممماضظدــغانػاضبابــت ػػ -3

 اظدعَومواحؿؾَسماظدم.مظؿهَبا إلصَتَتمخاةةمعـؾ

م

دانموػقمعذـمأخاذرمأغذقاعماظنلذوَنم غ‴ذفمؼؾذدأمتفأذمممممممماضظدغانػاضطتزاغد  -4

ذاطذذرةمتلذذواِم ذذؿ‴مؼؿزاؼذذدموؼؿاذذق‴رمظوصذذؾ مغلذذوَنمطلذذل،م ذذدثماظنلذذوَنمم

ماٌؿزاؼدمسندماإلصَتِممبرضماظزػَمير.م

م

ؼنذؿٓمػذذاما سذؿاللمسنذدعَمممممم ػاض:صـب ػاضظدغانػاضطتدببػرنػارتاللػم-5

دذذؿيرارمفنذذَولممأعذذعمممم)مB1%ممم ذذدثماعؿصذذَصمشذذةمعنَدذذُمظفوؿذذَع ممم

ُم،مؼراصذؼماظنلذوَنماٌؿلذؾُمممماظ رتقػودراتمصوؿارضماٌر مظلنلوَن متلذؾ

مسؿاللممتاضما ضاراتَتماظاصؾوِمطَظلغ موذلؾماظا مواظرسَش.ما 

م

عذذـمأسذذراضماإلصذذَتِممم ػػاضظدــغانػاضظــاتبػرــنػطالزطــةػصوردــاصو ػػم-6

مبالزعِمطقردَطق مصأدانماظذاطرة،محوذْمؼفأذدماٌذرؼضماظأذدرةمسلذكمممممم

اظأذدرةمسلذكمممفذطرما حداثماظيمحد ّمضؾذؾماإلصذَتِمتذٌَرضموؼفأذدممممم

مفذطرما حداثماظيمحد ّمتادماإلصَتِ.

م
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م

:معنذذذيمػذذذاماظنذذقعمعذذـماظنلذذوَنمغفلذذل،موؼؿايذذدمماضظدــغانػاضطفت:ــلم-7م

اإلغلَنمػنذَماظؿظذَػرمتَظنلذوَنمحوذْمؼلفذيماٌذر مظلنلذوَنماٌفؿاذؾمتاذدمممممممممم

مممدعَتماغفاَظوِمضقؼِ.اظؿارضمظص

م

:مسَدًةمعذَمؼ ذقنمػذذاماظنذقعمعذـماظنلذوَنمغفلذلمممممممماضظدغانػاضتفارش م-8م

اٌنذذذي،محوذذْمؼفأذذدماٌذذرؼضمػنذذَماظأذذدرةمسلذذكمفذذذطرمأحذذداثمذكصذذوِمم

فرفؾطمتفموشَظؾًَمعَمف قنمػذذهما حذداثمعًٌذِ،مأيمأن‴ماٌذرؼضمؼنلذكمممممم

اظفلةممعؿدتايمجرتمتهَمػذهما حداثمحؿكموظقمطؾماظفلةماظزعنوِماظ

مماظزعنوِم سقام.مم

م

ماُ٘غ٤بٕ ػ٘ذ األىلبٍ

ؼاَغلمطـة″معـماآلتذَ موا عهذَتمعذـمغلذوَنمأرفذَهلؿمظدرودذهؿ،موأؼًذًَمممممممم

ام•ذذددًامعذذَذامُرلذذُمسنذذدعَمؼالؾذذقنمعذذنهؿمأعذذرًامصذذٌغ‴هؿمؼاذذقدونمظولذذيظق

تَظؾقذْمسذـماظاذالجموؼلذيظقنمممممموؼؾذد قنماظقاظذدانمطذـةًاممممعنهؿ،مصوقز ن

ؾذذَ مظوفذذدوامحذذاًلم رجذذقنمتذذفمأتنذذَ ػؿمعذذـمآصذذِممممممما رؾذذَ موشذذةما رم

اظنلوَن،موفدورماظذ قكمتين‴معذـمؼصذَبمتَظنلذوَنمػذؿماظ ؾذَرمماظل‴ذـممممممم

ـمص آصذذِماظنلذذوَنموضذذاػماظذذذاطرةممهذذؾمؼاأذذؾمأنمؼصذذَبمأرفَظنذذَمتذذف؟مظ ذذ

ؾَبمورر مسالجمظلؿكلصمعنهذَممهدثمظصغَرماظل‴ـمأؼًًَ،مظ ـمػنَكمأد

م.. مإظوهَ.دنؿار
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م

م

 ػ رظدػاألطفالػس ػاضٌدرادةػأدبابػاضظدغانػم
اظنلذذوَنموضذذاػماظذذذاطرةمتلذذؾُمسذذدمماظلطوذذزمسنذذدماٌذذذاطرةمأومممم -1

 ظؿذَتفماٌالقعَت.

،موايدؼذذد،مواظؾقفَدذذوقم،م3دذذق ماظؿغذؼذذِموخَص‴ذذِمغأصذذَنما وعوغذذَم -2

 واظ ءؼّ،مواظفلفقر،موا عالحموتاضماظفوؿَعونَتم

م.   E-A -B:معـؾ

ًِمضؾذذؾماٌذذذاماظل‴ذذينِموطـذذرةماظااذذَممخَم -3 مطرةمعؾَذذذرة،محوذذْمإنمصذذ

إذامفنذَولمم،موتَظؿذَظلمممظ يوذِمطذؾةةمعذـماظذدممممممسيلو‴ِماهلًؿمهؿذَجم

عؾَذذذرًةمدذذوأؾمفذذدصؼماظذذدممإمممممذاطرةاظافذذؾماظااذذَممضؾذذؾماٌذذممم

يمإماًيذذقلمواظ لذذؾمواظؿاذذُموسذذدمممماظذذدعَوموتَظؿذذَظلمدذذوًدم

 اظلطوزمماظدرادِموتَظؿَظلم صؾماظًاػمماظذاطرة.مم

وسذدمممما غؿؾذَهموعَمهلَمعذـم․ذَررممفذذؿّممممطـرةمعذَػدةماظؿلفَزم -4

 نذَ ماٌذذذاطرةمدا ذذؿماظلذذرحَنمماظلطوذز،موتَظؿذذَظلمدذذو قنماظافذذؾمأم

يمإمضلِماٌالقعذَتماٌلذؿأؾلِمعذـممممظؿالأفمتءاعٓماظؿلفَزمّ َمؼًد

 يمذظؽمإماظنلوَن.اظدعَوموسدمماظلطوزمصوهَ،مصوًدمضؾؾ

ظألذذؼماٌلذذؿيرمسذذدممذذذاقرماظافذذؾمتَ عذذَنمواظـأذذِممبذذـمحقظذذف،مواممم -5

 ِمّ َمفًاػمذاطرفف.ممؾما درؼ دؾٍَبمعـؾماٌذَط
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ُ″ممم -6 معذـمأدذؾَبماظنلذوَن،مدذقا مطذَنمفلذقثمممممماظؿلقثماحملوطمتنذَمدذؾ

 تَظغؾَرمأوماإلذاَسَتمعـماهلقافػمواظًقضَ متذ ؾمسَم.

عَوموا ورامماظذيمضذدمف ذقنمدذؾؾًَممضذاػممممممتاضماإلصَتَتمتَظدم -7

 اظذاطرةمواظنلوَن.مم

هلذذذام ممي نذذفممسؿيذذَدمسلذذكمايفذذظمدونماظفهذذؿ،ممممرادذذِما ماظد -8

تطمتذذ مطذذؾمعالقعذذِموا خذذرى،متونيذذَماظفهذذؿم‧الذذفمؼلذذلجعمممماظذذر

 اٌالقعِمتلهقظِمسندعَم ؿَجهَ.

درجذذِممرففذذَعأييمعذذرضمسًذذقيمعـذذؾ:مغذذز تماظذذءد،موماإلصذذَتِمتذذم -9

داعموشةػذَمعذـما سذراضماٌرضذوِمممممايرارة،موآ مماٌغذصمواظصذمم

 ىقعمواإلجهَدماظؾدغل.ممَط.مماظيمفاوؼماظلطوز

م

 

 ػ٘ذ األىلبٍ ػالط اُ٘غ٤بٕ
 َردِماظرؼَضِمفلَسدمسلذكمفنذذوطماظذدورةماظدعقؼذِم ذَمؼلذَسدممممممم -1

 سلكمهل موفنذوطماظذاطرة.

اظنذذقمماظ ذذَمظلافذذؾمؼأوذذفمعذذـمصأذذدانماظذذذاطرة،موؼلذذَسدمسلذذكمممم -2

ادذذؿواَبمايأذذَ ؼماٌلذذؿفَدةمخذذاللماظنهذذَر،موونذذُماظنذذقمماظزا ذذدمم

 ؼلؾُماًيقلمواظ لؾ.مظألرفَلم غ‴ف

ؼفًؾمأنم مؼ قنموضّماٌذاطرةمضرؼؾًَمعـمفنَولموجؾِماظااَم،مم -3

 حؿكمؼرطزمماٌذاطرةموؼؿؿما دؿواَبماٌالقبمظلدرادِ.مم
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علَسدةماظافؾمسلكمصهذؿمعذَمؼذذاطره،موظذوسمايفذظمصأذط.مسذدممممممممم -4

سنذدماظًذرورة،موسنذدماظنذقممؼفًذؾممممممادؿكدامماهلذَفػماحمليذقلمإ ممم

 اهلقافػممشرصِماظنقممو مجهَزماإلغلغّ.مممف قنمأجهزةأ 

فنذذَولماظغذذذا ماظصذذقل‴ماظلذذلوؿماظغذذ مت ذذؾماظانَصذذرماظغذا وذذِممممممممم -5

 وفقزؼافمسلكماظقجؾَتمخاللماظنهَر.

فنذذَولما شذؼذذِماظذذيمفلذذَسدمسلذذكمهلذذ مذاطذذرةماظافذذؾمعـذذؾمممم -6

 وايدؼدمواظؾأقظوَتمواٌ لرات.مم3ا وعوغَم

ػذَمعنذذماظصِ‴ذغرمفلذَسدهممممممأظاَبماظذاطرة،موضذرا ةماظأصذصموشةمم -7

 ضقةماظذاطرةموهلونهَ.

ًذفمسنذفمتيظاذَبموواجؾذٍَتمو َردذِممممممفألوؾمعذَػدةماظؿلفذَزموفاقؼمم -8

تذذدً معذذـمتذذراعٓما رفذذَلماظذذيمفلذذَسدممفـؾذذوطممممعهذذَراتمخَصذذِ

 اظدعَوموضلِماظلطوزم%اظؿذؿ‴ّموسفزما غؿؾَه$.

زماظـأذِمتونذفمممأحقاظفماظوقعو‴ِمؼاذزممايقارماىو‴دمععماظافؾموعنَضذِم -9

موت ماظقاظدؼـ،موف‰از‴زما عَنموا دؿأرار.م

م

 

 بشلل عام طزق احملافظة على الذاكزة

 

ؼاَغلموعما ذكَصمعـمعقاضذػمؼنلذقنمصوهذَمتاذضماٌالقعذَت،مخَصذِمعذعممممممممم

ـ‴ماظذاطرةماظًاوفِمضذدمم ا غذغَلممففَصوؾمايوَة،موػذامأعرمرؾوالمجدًا،موظ 

ظليقَصظذِمممإفؾَسهذَمدؼدمعـماظار ماظيممي ـمف قنمعزسفِمظلذكص،موػنَكماظا

مسلكمضدراتماظذاطرة،
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مومي ـمتوَنمتاض‶معنهَمسلكماظنققماآلفل:م

م

صأذذدمو‰جذذدمأن‴مفنذذَولمطيوذذَتم تقضغــلػتظــاولػاضدــصرغاتػاضطلــاسةػإضــ ػاضط:ــام ػ

طذذؾةةمعذذـماظلذذ رماًٌذذَ ،مظذذفمفذذي ةمدذذلعمماظادؼذذدمعذذـماىقاغذذُماظصذذقوِمم

فراجعمضذدراتماظذدعَو،موؼذًديماإلطـذَرمعنهذَمتذذ ؾممممممموا عراضماٌزعنِممبَمصوهَم

معلؿيرمإمإضاَ ماظذاطرةمواظؿألوؾمعـمحفؿماظدعَو.

 

اظدػنوذِ،ممم3حوْمإن‴مزؼّماظليؽمشذ متيذَضمأوعوغذَمممم تظاولػزغتػاضدطك  

واظذذيمتذذدورػَمعهيذذِمظصذذقِماىلذذدماظاَعذذِ،ممبذذَممذظذذؽ:ماظؿألوذذؾمعذذـمخاذذرمممم

ا ظؿهَتَت،مواظؿكفوػمعذـماظؿذقفرمواظألذؼ،مممماإلصَتِمتيعراضماظألُ،مواظؿألوؾمعـم

ـم اظدرادذذَتمأن‴مموفألوذذؾماظلاجذذعممضذذدراتماظذذدعَو،موضذذدمأزهذذرتماظادؼذذدمعذذ

فنَولمزؼقتما مسَكمؼاذقرمضذدراتماظذذاطرةمخَصذِمسنذدما ذذكَصماظ ؾذَرممممممممم

ماظلـ.مم

 

ظلؿيعذذؾمصقا ذذدمإ‧َتوذذِمسدؼذذدة،معنهذذَ:ماٌلذذَسدةمسلذذكمممم تخصــغوػوشــتػضضت طــل ػ

ؿكفوػمعـماظؿقفرمواظذاقرمتَ ٕ،متَإلضَصِمإماظؿألوؾمعـمضذغطمما دلخَ ،مواظ

دمعذـماٌذَدةممماظدم،موصويَمؼؿالؼمتَظذاطرة،مصأدموجدتماظدرادَتمأن‴ماظؿيعؾمؼزؼذم

واظيمهؿقيمسلكمأجلَمماًالؼذَماظاصذؾوِ،موضذدمو‰جذدمأن‴مممممماظرعَدؼِمماظدعَوم

كَصمعذـمطذؾما سيذَرمممماٌَدةماظرعَدؼِمفأؾمععماظاير،موتذظؽمؼفودماظؿيعؾما ذذم

معـماظذؾَبموحؿكماظ هقظِ.مم

م

سَعذؾمخاذقرةمظإلصذَتِمممممحوذْمإن‴ماظلذينِمف‰اذدممم اضطحاسظةػرض ػوزنػطباض ػضضجدم 

متلاجعمضدراتماظدعَومواظيمعنهَمضدراتماظذاطرة.مم

م
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حوذْمإن‴ماظؿيذَرؼـماظرؼَضذوِمفزؼذدمعذـمعلذؿقؼَتممممممم ططاردةػاضتطـارغنػاضرغالـغة ػػ

ذظؽماحؿيَظوِماإلصَتِمتيعراضماظألذُموا وسوذِممما طلف مماظدعَو،موفألؾمت

اظدعقؼِمواظل ري،مواظيمتدورػَمفذًديمإمفراجذعمضذدراتماظذذاطرة،موفلذَسدمممممم

ماظؿيَرؼـماظرؼَضوِمأؼًًَمسلكمفألوؾمعلؿقؼَتمػرعقغَتماظؿقفر.

م

م

موعـمػذهما رايِمعَمؼلل: تظاولػاألط:طةػاضطفغدةػضضدطاغ 

اطرةمواظلطوذذز،موؼزؼذذدمعذذـمدذذرسِمعاَىذذِمماىذذقز:مإذمإغ‴ذذفمؼاذذقرمعذذـمضذذدراتماظذذذم

ٌممممم القعذذذَتماٌالقعذذَت.ما صقطذذَدو:ماظذذذذيمؼاذذقرمتذذذدورهمعذذـمدذذذرسِمعاَىذذِما

:مفاذذقرمعذذـمضذذدراتماظذذذاطرةماظاَعلذذِ،مممواظ َطذذَوماظذذذ ق فِوعلذذؿقؼَتما غؿؾذذَه.م

وعاَىِماٌالقعَتماٌر وِ،موفألؾمعـمفراجعماظأدراتماظف رؼِماظنَوِمسـمضلذِمم

ماظنقم.مم

مأخرى:ماظأرصِمواظ َصو .مأرايِ

م

مايأوأذذِ،م ؿذذَجمأشلذذُماظؾذذَظغ مإمم اضحصــولػرضــ ػدــاراتػظــومػصاسغــة ػ 

دَسَتمطؾمظولِ،موؼًديما دذؿغنَ مسذـمدذَسَتممممم9-7.5دَسَتمغقممفلاوحمت م

ظقمضلولذِمعنهذَ;مإمإحذداثمصروضذَتمدذلؾوِمفؿالذؼمتَظذذاطرةمواإلتذداع،مواظأذدرةمممممممممم

َضد،موتَإلضَصِمإمذظؽ،مصأدموجدتماظدرادذَتممسلكمحؾماٌذَطؾمواظؿف ةماظن

أن‴ماظنذذقممضذذروريممسيلوذذِمدعذذٓماظذذذاطرةم،مواظذذيمػذذلمعذذـمأػذذؿماظايلوذذَتمممم

مظؿاقؼرمسيؾماظذاطرةمواظيمهدثمأ نَ معراحؾماظنقمماظايوؼ،
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٘قخ مبب ٢ِ٣:نُِٝذقٍٞ ػ٠ِ ٗٞػ٤خ ّٗٞ أك
ُ
٣ َ 

ظنذذقمموا دذذؿوأَزمعذذـمؼؿًذذيـماظذذذػَبمإما روتــغنػط:ــغنػســ ػاضظــوم ػإتبــاع 

ؿلفذَز،مماظنقمممغفسماظؿقضوّمؼقعوًَ.ما تؿاَدمسـمطَصِماظذَذَت:ممبَممذظذؽماظم

ٌدةمدذَسِمسلذكما ضذؾمضؾذؾماظنذقم.ما تؿاذَدمسذـممممممممم يؾوقفروأجهزةما فصَل،مواظ

ايلَدذ مجذدًامممما ذذكَصماظ َصو :ممحذَلمطذَنمؼذذ ؾمسَ أذًَمظلنذقممظذدىممممممم

موَهمذربماظ َصو .مم

م

حوذذْمإن‴مظل قذذقلمفذذي ةًامدذذَعًَمماظذذدعَو;مصهذذقمؼذذدعرممم ربػاضصحــول تجظــبػذــ

معناأِمماظدعَومهلَمدورمعهؿمماظذاطرةموف‰ليكمتَُيص مم

م

حوذذْمو‰جذذدمأن‴مغأذذصمصوؿذذَع مدمم ســ ػاضجدــم (ػدػ)سحــوػطدــتوغاتػسغتــاطغنػػ

واظذيمؼ‰اد‴معنؿذذرًامماتؿياذَتمخَصذِمذاتماظاأذسماظؾذَرد،مظذفمفذي ةمدذلعممممممممم

ماتماظدعَو;موظذظؽمؼ‰نص متفقصفمسندماظذؽمتقجقدمغأصمصوف.مضدر

 رؼِْ ػبدح ٝمغ األؽ٤بء يف أٓبًٜ٘ب احملذدح:
عـؾ:ماٌفَفو موا دوؼِماٌلؿكدعِ،موطؿَتِمعقاضذعما ذذوَ ماٌلذؿكدعِمت ـذرةمممممم

فدرؼؾَتماظدعَومععمتلقوماظذذكصمسيذرماظرذذد،ممممعـماٌهؿمجدًامممدصلمصغة.

رق‴رماٌالؼ معـماظار ماظاصؾوِماظالزعِمظليلذَسدةمسلذكممممصٌن‴ماظدعَومؼ قنمضد

سيلوذذِمفذذذطرماٌالقعذذَتمتلذذرسِ،موحذذؾماٌذذذَطؾماٌؿذذذَتهِ،موفنفوذذذماظقزذذَ ػممم

دؿيرماظذكصممادذؿكداممغفذسمػذذهممممأفونوِم„هدمسأللمضلوؾ،موظ ـمإذاماظرو

ؿيرارماظار ماٌاروصِمظدؼفمعلؾأًَ،مصٌغ‴فم مؼاالمتذظؽمصرصِمظلؿقفوزماظالزممظالدذم

ماظنيذذذقمواظؿاذذذقر،مووذذذدرماإلذذذذَرةمإمأن‴ماظذذذذاطرةمعـذذذؾماظاًذذذالت;مإذامٕم

مف‰لؿكدممفًاػموفأؾمضدرافهَ،
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وتَظؿَظلمطليذَمزادمفذدرؼُماظذدعَومزادتمضذدرةماظفذردمسلذكماظؿذذطر،موعذـمعـذؾممممممممممم

ػذذذهماظؿذذدرؼؾَتمسلذذكمدذذؾوؾماٌـذذَلم مايصذذر:مفالذذؿمادذذؿكداممآ تمعقدذذوأوِمم

مفكَر،مأومظغِمجدؼدة،مأومظاُماظذارغٓ.ممجدؼدة،موفالؿمصنَسِماظ

 ٝٛ٘بى ثؼل ادل٤ضاد ُزذس٣جبد اُذٓبؽ اُلؼبُخ، ميٌٖ رًش ثؼنٜب ًٔب ٢ِ٣:
 أنمفأقممتؿالوؿماظذكصمذوؽَمجدؼدًا:محوْمف قنماظؿدرؼؾَتمعفودةمأطـذرمم

مإذامطَنماظذكصمشةمعاؿَدًامسلوهَ،موشةمتَرسًَمم َردؿهَمسَدة.م

 قدي:مصؿقؿذَجمتذذظؽمأنمؼ ذقنماظذذكصممممممأنمؼ قنمصوهَمغقعمعـماظؿ

مضيِما غؿؾَهموفؿالُم•هقدًامسألوًَمسَظوًَ.مم

 أنمهؿقيمسلذكمسنصذرماٌ َصذية:مص ليذَمطذَنماظذذكصمعلذؿـَرًاموعؿقفذزًاممممممممم

أطـذذرمأ نذذَ م َردذذِماظؿذذدرؼؾَت،مصٌغ‴ذذفمسلذذكما شلذذُمدولذذؿيرممبيَردذذؿهَممممم

 و ص‴ؾمصقا دمأطـرمظلدعَو.
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م

م

 وَ ٌعىة  حتى  أعظي..وَ أعظي ٌعي اهلل عمٍٗا 
 ِ٘ ٌعىة الٍشٗاُ ، لٕال الٍشٗاُ  الصحة ٔاملاه

 اإلٌشاُ للثزة وا ٖعزف ، ملات وَ ختىة اهلىًٕ ملات
 ، حبذا الٍشٗأُالعذاب ٔاألفلار اليت جتٕه يف رأسْ 
 لٕ أُ وا ٌٍشآ ٍٖشاٌا ، فالٍشٗاُ ِ٘ جزعة األٔكشجني 
 فتحٍٗٗا . اهلل سبحاٌْ ٔتعاىل جعن الٍشٗاُ اليت ٌتٍفشّا  

 حتى ٍٖقذ الٍاس وَ أحزاٌّي  ارض متتص اللثري وَ األحزاُ
 عم٘ فزاق وَ أحبٕا .. ٔوَ فقدٔا.. ٔوَ خشزٔا . ٔأٔجاعّي
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 ٢بمنٖٓ أهٞاٍ أدالّ ٓغزـ
 

م

م

م

م‟يَدؿهؿماغفًققاطؾ‴معـمطنّمأزن‴هؿمدادا م

مهلذامايد‴مطؾة″مظال…راطممحزبماظنلوَن.مأم

محفؿماظؾًسماظاَرفلمماظإَماظارتل؟!

مكفلمخلػمضنَسف مأحدمؼالـمسـمغفلف.ماظ ؾ‴مؼ‰م

ًِمعَ،مرانِمعَ.مم ـ‴مإظوؽجرحًَمعَ،مخوؾ مؼنؿظرمأنمؼايؽ

م:معَمادؿااّمأنمأغلك!مظةصعمضنَسفموؼال م

مأعَممػذهماىيَػةماظاَ‣ِمإماظنلوَن،م

ممعـمادؿاؾَدماظذاطرةماظاذأو‴ِ.مصأدمصَرمضرورؼ′‴َاٌنَضلِمعـمأجؾماظؿقر‴رمم

فيدوسمحزبمسرتلمظلنلوَن.مدو قنمحؿيًَمأطءمحذزبمضذقعل،مصذالمذذرطممممم

م.ظلينكرر مصوفمدقىمفقضهؿمظلذفَ معـمخوؾَتمسَرفو‴ِم

م

م

 

م

م
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ػاضفصلػاضباظ ػ 

 دٓبٕاإل      
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مدٓبٕٓؾٌِخ اإل

ّم لذػمتذالدممم․ؿمراتمواًيذقرممزذَػرةمفاذَركماٌكذدممممطَغّمو زاظذ

ػؿيذَمماظلذلاَتماي قعوذِ.مواهلوؽذَتماٌانوذِمتَظصذذقِمممممماظاذَٕ،معقضذعمأمم

ػؿيذَممتَظنلذؾِمظليهذؿي متَظاذُمممممجؿيَسوِ،مطيَمأغهَم زاظذّمعقضذعمأمما 

ِمم .وعذـماظقاضذ مأنمػذذاما ػؿيذَممممممماظنفللمواظصقِماظاألوذِموا جؿيَسوذ

عذـمأ ذَرمخاذةةمممممرفُمسلكمفاَركماٌكدراتمواًيقؼرجعمإمعَمؼل

مفدعرماظفردموا درةمواتؿيع.

ادمعذ لِمصقوِمتدغوِموغفلذوف،مطيذَمأغذفمعذذ لفمممممإدعَنماٌكدراتمؼ″إنمم

مم،مإذمأنمدخقلماٌكدرمظلفلذؿم..متاوذدًامسذـماإلذذرا ماظاذعممممماضؿصَدؼف

ؼذً رمسلذكم․ؿلذػمأجهذذزةماىلذؿمعذـمحوذذْماظأذقةمواظنذذَطمواظ فذذَ ةمممممممم

م.ماظقزوفوِمطيَمؼلؾُمتاضماإلدعَن

مم

وؼً رماإلدعَنمسلكماظقزَ ػماظاألوِمظلفذردمعذـمحوذْماإلدراكمواظؿذذطرممممم

واظؿصقرمواظؿكوؾموا غؿؾَهمواظلطوزمواإلرادةمودالعِماظؿف ةمتقجفمسذَم،مم

طيذَمؼذً رمسلذكماىَغذُما غفاذَظلمظلذكصذوِمعذـمحوذْماظرضذَمواظلذرورممممممممممم

صذؾمموتَظنلؾِمظلاالضذَتما جؿيَسوذِمظليذدعـمصهذكمفمممممواظنذقةموا طؿؽَب.

إماظصفر،مإذم مف ذقنمظذفمأيمسالضذِمإ متٌَكذدرمووذَرهمواظذذلِماظذيمممممممم

مؼؿاَركمموداهَ.

م

مم

م



 ــــــــــــــــــــــــــــولكن ... ــــــــ تــائهــونــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27 
 

وؼنا سماظؿي ةماظًَرمعـماظنَحوِماظؾدغوذِمواظنفلذوِمسلذكمسيلوذِماإلغؿذَجمممممم

واظنذَطما ضؿصَدي،مإذم مؼلؿاوعماٌدعـمإذامطَنمؼايؾمماتذَلمم

طيذذؾ،مؼًذذَ مإمذظذذؽمم َردذذِموزَ فذذفمسلذذكماظقجذذفما ممموماإلغؿذذَجل

َتماًلؼموا تؿ َرمسنده.موضذدمموفدػقرمعلؿقىمريقحماٌدعـ،موإع َغ

طذفّمإحدىماظدرادَتمسلكمأنماٌدعـمو†َصِمظقمطَنمصنوًَم مؼلذؿأرمم

معهنذذِمواحذذدة،مطيذذَمأغذذفمطذذـةماظؿااذذؾمسذذـماظايذذؾموعلذذؿقاهماٌهذذ مم

مؼؿدػقرمفدر‧وًَ،موؼلفذُمسلذكمطذؾمذظذؽما…فذَضمأجذرهممبذَمؼذنا سمممممممم

.موصذكماظلذنقاتما خذةةمتذدأتمفنؿذذرمممممم سلكمحوَففموأدرفف،ممبَمػقمدل

معقجذذذذذذذِماإلدعذذذذذذذَنمتذذذذذذذ ماظذذذذذذذذؾَب،مو مدذذذذذذذويَمتذذذذذذذ ماظالؾذذذذذذذِ.ممم

م

وظأدمتونّمإحدىماظدرادَتماٌوداغوِمسلذكمزذَػرةماإلدعذَنممعصذرممممم

#متذد قامم57.9دذنفموممم16#معـماظاونِمتد قاماظؿاذَرلمضؾذؾمدذـمممم13.8أنم

#معـماظاونِمواصلقاماظؿاذَرلموٕمم73أنمدنفموم22:مم16اظؿاَرلمعـمدـم

مؼؿي نذذذذقامعذذذذـمعقاجهؿذذذذف.موػذذذذذامؼقضذذذذ معذذذذدىمخاذذذذقرةماٌذذذذذ لِ.م

م

وواجُماىيوع.مأصرادموعًدلَتما ػؿيذَممتهذَمودرادذؿهَمظلذؿي ـمعذـمممممم

م•َتهؿهَ.

م

 م 

م

ػمممم
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ػ

 ت:رغ ػاإلدطان

ماضارابمماظدعَومؼؿلؿمتَرفؾَطمضهريمتاددمعـماحملفزاتػقم

ةم$ماظذذيمفايذذؾمسلذذلمهفوذذزمغظذذَمماٌ َصؽذذِمتَظذذدعَومم%ماٌذذَدةماٌكذذدرم

وػذذذهماظايلوذذِمتلذذؾُماظؿاذذرضم غذذقاعما دعذذَنمػذذلماظلذذؾُمواظالذذفمممممممم

علذؿيرةمموترشؾِمعلقِمضهرؼِممؼذارماٌدعـماٌرضوِميدوثما دعَنم ن

مأنمؼذذؿؿمػذذذاماظايذذؾ،مأومؼلذذؿايؾمػذذذهماٌذذَدةمعهيذذَمطذذَنماظذذـيـ.مممممم

 م 

 :قار( ت:رغ ػاضطادةػاضطخدرةػ)أوػاضػ

ػلمطؾمعَدةمخَممأومعلؿقًرةمهؿقىمسلكمعقادمعل نِمأومعنؾهف،معذـمم

ذيغهَمإذامادؿكدعّممشذةما شذراضماظاؾوذِمأوماظصذنَسوِماٌقاجهذِ،مممممم

َدمسلوهذَ،م ذَمؼًذرمتذَظفردمجلذيوًَممممممنمفًدىمتَظفردمإمحَظذِمعذـما سؿوذمممأ

 وغفلوًَمواجؿيَسوًَ.م

 االرتطادػعو ػ

ؿكدامماظاأذذَضة،مؼذذًدىمإمفذذدػقرممم ذذطممدذذق ماظؿ وذذػمسلذذكمادذذممم

معلقذذذذذذذقز،م ذذذذذذذَمؼؿًذذذذذذذ مم ذذذذذذذالثمأومأطـذذذذذذذرمعذذذذذذذـماآلفذذذذذذذل:ممممممم

م

مي ةماٌرشذقب.مما حؿوَجممزؼَدةمعلققزِمظلاأذَرمظلقصذقلمإماظؿذمممم-1

مسنذدماظؿقضذػمسذـمادذؿكدامماظاأذَر.مممممممأسراضمجلذيَغوِموغفلذوِمفظهذرمممم-2

نذدممأخذماظاأَرمت يوَتمأطءموٌدةمأرقلم َمطَنمؼنقىماظذذكصمسمم-3

متداؼِماظؿاَرل.

ػنَكمرشؾِمعلقِمودا يِمظلؿاَرل،مؼأَتلهَم‣َو تمصَذلِمظإلضالعمأومم-4
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ماظؿق ؿممفاَركماظاأَر.

 مم

 ٖٓ ٛٞ ادلذٖٓ؟
 

مشةمعلؿأر.مم-شةمواض مم-عؿزنمػقمذكصمماتؿيعمشةمم-1

 مؼهؿؿمأغَغلمؼرطزمسلكمذاففمدونمأدغكماػؿيَممتصَحلماآلخرؼـ،موم-2

ماًَصِمتف.ممَطؾٌَذإ مت

عذ لؿفماظر ولوِمايفَزمسلكمعقردماٌكدرات،مأوماإلذؾَعماظفقريمم-3

ؾَعمفلؽمظرشؾؿفمظليكدرات.موؼؿؾعمأيمودولِمعهيَمطَغّمخاقرفهَمإلذ

ماظرشؾِماٌلقِماظذدؼدة.م

ؼفؿأرمإماظنظَمماظذافلموضدرةماإلرادةمواظايقح،مو مفؿقاصرمظدؼفمم-4

متذكصوؿفموؼؿفنُماٌلؽقظوِ.مميَنماظـأِمتَظنفس،مو ماإل

َؼِ،مو مؼلؿاوعمهيؾمدرجِمادؿادادهمظألٕمت ؾمأغقاسفمسَظوِمظلغم-5

مط.محؿيَلماإلحؾَاظنأدمو مأ

ومتوؾمسالضَففمم-صذؾممفاقرمسالضَففماإلغلَغوِماظاؾواوِمم-6

اظذكصوِمإمأنمفأؿصرمسلكما سًَ ماآلخرؼـممسَٕمعدع م

مذًاماجؿيَسوًَ،موؼاوشمموحدةمضَدوِ.ماٌكدرات،موػ ذامؼصؾ معنؾق

 م 

 أعجبة اإلدٓبٕ
 

فقجدمأدؾَبمطـةةمفذدصعماإلغلذَنمظلذدخقلممدا ذرةماإلدعذَن،موػنذَممممممم

مؼلذذذذزممأنمغفذذذذر متذذذذ ما غذذذذقاعماٌكؿلفذذذذِمماظنذذذذَسماٌؿاذذذذَر .ممم
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 م 

ذؼـمدخلقامدا ذرةماإلدعذَنمتغذةمرشؾذؿهؿموظذوسمهلذؿممممممملأوً :ماٌؿاَر ماظ

 إرادةممذظؽ:مم

دؿايَلماٌذقادممنميَ تمصقوِمفلؿدسكمأذؼـمؼؿارضقلطَ ذكَصماظ

اٌكدرة،مو†َصِماٌقرص ماٌلؿكدممطيكذدرمظذم مماظذذدؼدةمعـذؾممممم

مايذذذذذذذذذذذرو ...ما .مم-اظ لذذذذذذذذذذذقرمم-اظايلوذذذذذذذذذذذَتمم-اظلذذذذذذذذذذذررَنم

م

مو ذذذدثمتاذذذدػَمعذذذذ لِمفالذذذؼماٌذذذرؼضمتَظاأذذذَرمدونمضصذذذدمأومرشؾذذذِ.مم

 م 

ٌمم مًذذذذذارتِمضؾذذذذذؾماإلدعذذذذذَن:ممم َغوذذذذذًَ:ماٌؿاذذذذذَر مذوماظذكصذذذذذوَتما

  

 اظذكصوِماظلو قتَفوِ:ممم-1

‥ذرامملفمصأذطموؼ ذرهماتؿيذع،موظذفمدذلقكمإمممممذكصوِمإغلَنم ُمغف

ًَصذذِ،مو مؼذذذارمتذذييمذغذذُمممموإجراعذذل،معذذَمدامم ذذدممأشراضذذفمامم

ففمظليفؿيذذذع،م م ذذذَ مو م فذذذؾ،مسذذذدواغل،معرفذذذذك،مفذذذَجرممممإدذذذَ 

 ․درات...ما .مم

 مماظذكصوِما غاقا وِ:م-2

ذكصوِمإغلَنمحلذَس،مخفذقل،مؼاذزلمغفلذفمسذـماآلخذرؼـ،مو مؼأذقىمممممممم

سلكمعقاجهؿهؿ،مو مسلكماظؿاذؾةمسذـمغفلذفموآرا ذف،مؼًذاربمإذاماضذارممممممم

عذـمفذقفرهموفزؼذؾمخفلذف،ممممممععماظنَس،مؼلفيمظليقادماظذيمفهذدئمممظلؿاَعؾ

طليَماضارففماظظرو مٌقاجهِماآلخرؼـ،م ؿمتؿ ذرارما دذؿايَلمفأذقدهمممم

مظإلدعَن.

 م 
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 اظذكصوِماٌؿقفرةماظألأِ:ممم-3

ذكصوِمإغلَنمعندصعمعنفاؾمضلؼمخَ ػ،م مؼلذلؼ ،مؼرػذؼمغفلذفموعذـممممم

حقظفمتالمدؾُ،مشةمضَدرمسلكماظؿ وػمععماتؿيع،مؼلفيمظليذقادماظذيممم

مفزؼذذذذذذذذذذذذذؾمفذذذذذذذذذذذذذقفره،مومتنقذذذذذذذذذذذذذفماهلذذذذذذذذذذذذذدو موا دذذذذذذذذذذذذذلخَ .م

 م 

 اظذكصوِماإلطؿؽَتوِ:ممم-4

مؼقجذذدمسنذذدهمرشؾذذِممممذكصذذوِمإغلذذَنمميوذذؾمظلقذذزنموا غفرادؼذذِ،م ممم

ا دؿيؿَعمتَيوَة،م مؼـؼممغفلف،م مؼقجدمسندهمأعذؾممايَضذرمأوممم

اٌلذذؿأؾؾ،مؼغلذذُمسلوذذفماإلحؾذذَطموا طؿؽذذَبم ؼذذَمموؼلفذذيمظليذذقادماظذذيمم

فلؾُمظفما غؿاَشمواظفرحمواظلذرورماًٌضذّ..موف ذرارمادذؿايَهلَمؼأذقدهمممممم

مظإلدعَن.

 م م

 اظذكصوِمشةماظنَضفِ:مم-5

إغلذذَنمؼـذذقرمتلذذرسِ،مؼنفاذذؾم ففذذفما دذذؾَب،مؼًذذكؿما حذذداثممذكصذذوِ

اظؾلذذواِمظًذذوؼمأصأذذف.م ذذؿمؼهذذدأموؼاؿذذذر،موتاذذدمغدعذذفمؼاذذقدمصو ذذررمغفذذسممم

ا دلقب،موؼ قنمػذاماظلذلقكماٌيوذزمظذف..مؼلفذيمإماٌذقادماٌكذدرةممممممم

مظوؿق ؿمماغفاَ فف.

 م م

 ة َظـًَ:ماٌؿاَر ماظذؼـمظدؼهؿمف قؼـمخَرٍمتلؾُمسقاعؾمطـة

 :مػلصو قنمصوهؿمعَمؼليكمتَ دؿادادمظإلدعَنموػذهماظاقاعؾم

 م 

 :مرواطلػبغئغةم-1

أوممطيذذذَمأغذذذفم مفقجذذذدمسالضذذذِمتذذذ ماإلدعذذذَنمواٌلذذذؿقىما جؿيذذذَسلمممم
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دمعذذذًخرًامأنمسذذذددماٌذذذدعن معذذذـماظاؾأذذذِمما ضؿصذذذَدي،مإ مأغذذذفموِجذذذم

ماٌؿقداِمواٌيوزةممازدؼَد،موظقحظمأؼًذًَمأنماٌذدعن ماٌصذرؼ ممم

عـماظاؾأَتماظفأةةممازدؼذَدمعلذؿير..ماظاذَعل متيسيذَلمؼدوؼذِمذاتمممممم

ما جذذذذذقرماظًذذذذذؽولِ،مواظذذذذذذؼـمؼلذذذذذ نقنمماٌنذذذذذَرؼماٌزدذذذذذِ.مم

م

فمأغهذَممنًَمعنذميؾمسلكمدصعماظذكصم‥قماإلدعَن،مزوػذهماظاقاعؾمعاًَمفا

…فذضمدذـماٌؿاذَرلمصيصذؾ ممعرحلذِمممممم‡فػمعذـمعاَغَفذف،موأؼًذًَمأممم

تذ ماظصذؾوِممممرصأَ ماظلق م%اظذذلف$مسلكمذظؽ،موجقدمؾَ،مواظذىمدَسدماظِص

مواظذؾَبممتداؼِمورتِماظؿاَرل.

 م

 :مرواطلػأدرغةم-2

طذذينمؼ ذذقنماظقاظذذدؼـمأومأحذذدػيَمؼؿاذذَركمأيمغذذقعمعذذـماٌكذذدرات،ممم

صؿأذذَدماظأذذدوة،معؿلذذلاِموأبمشَ ذذُ،م ذذَمؼؿلذذؾُممأموأؼًذذًَموجذذقدمأم

ُمضذذاػماظأوذذَدةمواظؿيرطذذزمحذذقلماظذذذات،مواظؿلذذَػؾمماظصذذغَ رمتلذذؾم

ما درؼِ.

 م م

 عذَطؾما رفَلماظيموالهؿمأطـرمسرضفمظلؿاَرلمسندماظ ء:ممم-3

معذَطؾمصقوِمعؾ رة.م-أ

واًفذقظ مممعذَطؾمدذلقطوِمطَ رفذَلماظاذدواغو موا غاذقا و ممممم-ب

م...ما م.

عذذذ لِماظؿيرطذذزمحذذقلماظذذذات،مطيؾذذدأممايوذذَةمطيذذَمفاليذذفمعذذـمم-جم

ماظاَ لِ.
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متذذذذذذَظنفسمغؿوفذذذذذذِمفلذذذذذذلطماظقاظذذذذذذدؼـ.مممدمماظـأذذذذذذِعذذذذذذذ لِمسذذذذذذم-دم

ماظؿيردمسلكمفللطماظقاظدؼـ.م-ػذ

 

 أٗٞاع ادلخذساد
 

م.․دراتم‡لوأوفم-3  ․دراتمفصنواوِ.م-2م ․دراتمرؾواوِ.م-1

 م

 )ػطوادػذاتػأصلػظبات (أواًلػ ػاضطخدراتػاضطبغ:غة

 

 احلؾ٤ؼ
 

 دَسَتمتادماظؿاَرل$.مم3-2في ةمايذوشم%م 

م               . إدراكماظزعـم‥قماظؾال ؿؾمم-1

م ؿؾمإدراكماٌلَصِم‥قماظاقل.مم-2 

م             ؿؾمإدراكمايفؿم‥قماظؿًكؿ.م-3

مؼزدادمغصقعما ظقان.م-4م 

م    ؼزدادمإدراكماظصقتم‥قماظقضقح.م-5

ممتوؾمحدوثما ذوَ م‥قما ػؿزاز.م-6

مم                              ضاػمماظذاطرة.م-7 

ماىلقسمماىيَسِ.ممازدؼَدماظلددمواظؿلرعمورشؾِم-8 

م.ةماظرشؾِماىنلوِمزؼَدم-9

مواهلروبمممؼزدادماظذاقرمتَظفرم-10
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 ضرارم:ما م 

مدرسِمضرتَتماظألُ.مم-سدممغقممم-ضلؼمم-1

م.محَظِمتَرغقؼَمم-2

مػالوسممساوِموتصرؼِم.مم-3

ممواظأدراتمصأدماٌهَماظالؾِمؼًدىمإمحَظِمعـماظؿؾلدموم-4

 .م اظاألوِ

 األك٤ٕٞ

 في ةما صوقن:م 

غذقةمم-تاٍماظ المموا غؿؾَهمواظذاطرةمم-ماظًاػماظاَمم–صأدانماظذهوِم

 .م$اظًاػماىنلل%ؼاأؾهَمفؾلدم

 :ا ضرار 

ماضارابماظذكصوِم‥قماظلق .م

 م 

 اٌُبك٤ني
 

 ذ ق فِ.ماظم-اظ َطَومم-اظأهقةمم-ؼقجدمتنلُمعؿفَوفِمماظذَيم

 في ةماظ َصو :م 

ؿ،مم30اإلدعَنمععماظالؿمتينمصنفَنماظذَيممؼًديما•مم•ؿم240

م•ؿ.مم60صنفَنماظأهقةمتفم
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 م 

 ا٤ٌُ٘ٞرني

 اظؿقتَطقمم-اٌالؾمم-ؼقجدمماظلفَ رم

 في ةماظنو قف :م 

اظؿي ةمم-دررَنماظر ِمم-أزعَتمضلؾوِمم-ضوؼماظذراؼ مم-دق ماظؿغذؼِم

مظـَغلمأطلودماظ رتقنمسلكماٌخ.ماظلَمم

 م 

 :مباظغًا ػاضطخدراتػاضتصظغ:غة

مفلؿكلصمعـماٌكدراتماظاؾواوِ.

 م 

 ادلٞسكني ٖٓ األك٤ٕٞ

 في ةماٌقرص :م 

ما‥را ماظأوؿموا خالضوَت.مم-1

مسدمماظأدرةمسلكما‡َذماظأرارات.مسدمماظنذَط،مػزال،مم-2

 ارف َبماىرا ؿ.مم-3

 ا ضرارم:م 

آ مممطذؾممم-رسذذِممم-ادذؿفراوممم-إعلذَكمأومإدذهَلمممم-ضلذؼممم-ؽَبماطؿ

ماىلؿ.

م

م
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 اٌُٞدا٣ني

م.موعلذذذذذ ـمظذذذذذألٕممؼنؿيذذذذذكمإمسَ لذذذذذِما صوذذذذذقن،معهذذذذذدئمظللذذذذذاَلم

 م 

 اذلري٣ٖٝ

 ؼنؿيكمإمسَ لِما صوقن،مؼلؿكرجمعـماٌقرص .م

 في ةماهلةوؼـ:م 

 عنقر مإجراعل.مدلقكمم-2م                ذكصوِ.اخؿاللمماظم-1

 مما سراضم: 

م-فلَعمحدضِماظا مأم-دعقعمم-آ ممماٌفَصؾمم-راومادؿفم-شيَعِم

مسذذذذذذذذدمماظنذذذذذذذذقم.ممم-فـذذذذذذذذَؤبمم-إدذذذذذذذذهَلمم-دذذذذذذذذكقغِمم-سذذذذذذذذر م

 م 

 اًٌُٞب٣ني

 درسِمضرتَتماظألُ.ممم-افلَعمحدضِماظا مم-رؼؼمغَذػمم-رسذِم

الوسمػذذم-سدواغوذذِمم-ضلذذؼمم-غذذذَطمحرطذذلممم-ؼأظذذِمواغؾلذذَطمممغفلذذوًَ:

عرضمسألذلم"صصذَممممم-ػوَجمم-صأدانماظأدرةماىنلوِمم-مساوِموتصرؼِم

 اضاهَدي".م

 مما سراضم: 

ماضارابماظنقم.مم-اطؿؽَبم

م

مم 

م
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ػباضبًا ػاضطخدراتػاضتخضغقغة ػ
  

 ادلٜذئبد

 اظنذَطماظذػ .ممم-فهدئماىهَزماظاصعم

م

 :َفي ةػ 

 ا…فَضمضغطماظدم.ممم-سدممافزانمم-فقػَنمم-دوخِم

 :ا سراضم 

حلَدذذوِمزا ذذدةممم-ضلذذؼمذذذدؼدممم-جلذذؿمػيذذدانممم-ادذذؿفراومم-شيَعذذِم

مغقتذذذذذذَتمصذذذذذذرسوف.مم-سذذذذذذدممغذذذذذذقممم-رسذذذذذذذِمم-ظلصذذذذذذقتمواظًذذذذذذق م

 م 

 ادل٘ؾيبد اُز٢  ر٘ؾو اجلٜبص اُؼقج٢

 عـؾماٌَطلؿقنمصقرت،مهلَمفي ةماظ قطَؼ .م

م

مٓٞاد اذلِٞعخ 

 فداخؾممايقاس.م-‡والتمم

 :َفي ةػ 

رففذذَعمأم-دذذرسِمضذذرتَتماظألذذُمم-دضذذِماظاذذ مفلذذَعمحأم-مسذذدممأفذذزان

دواصذعممم-ذذاقرمخذَرٍمتذَظأقةممممم-رؼِمػالوسممساوذِموتصذممم-ضغطماظدمم

ماخذذذذذؿاللمماظذكصذذذذذوِمواظقاضذذذذذع.مم-غؿقَرؼذذذذذِموعوذذذذذؾمإماظأؿذذذذذؾمإ
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 م 

 ٙٓز٣جبد ى٤بس

 اظ ق .ممم-اظؾقؼَتمم-ا دوؿقنمم-دوطقمم-تنزؼـم

 :َفي ةػ 

م-اظ ؾذدممم-في ةمضذَرمسلذكماٌذخممممم-اظألُممدرسِمضرتَتم-م شـوَنموضل

مػذالوسمتصذرؼِ.مممم-طذالممشذةمعفهذقمممممم-سذدممافذزانمممم-اغؾلذَطممم-اظألُم

 م 

 دٓبٕ دشاّ ؽشػب  اإل

م،أومغفلذذوِ ذذَرماإلدعذذَنمعاظيهذذَمصذذقوِمجلذذدؼِم،مضذذدمؼظذذـماظذذؾاضمأنمآ

م:مأنمظإلدعَنمآ َرمروحوِمخاةةممواجؿيَسوِ..موظ ـم‧ُمأنمغالؿ

 م

 اظاالضِمتونؽموت مآم:اإلدعَنمؼفلدم -1

َـ مآع ن‰قام ؼ م:مضَلمفام َممف ْأر ت‰قاماظص‷َلََةمو َأغ‱ؿ‰ؿ‱مد‰ذَ َر ىمح ؿ‷ذكمف ا‱َلي‰ذقامع ذممممَمَأؼ‸ه َماَظِذؼ

مس َِتر‵يمد ِؾوؾ‶مح ؿ‷كمف غ‱ؿ ِلُلقامو إ‵ن‱مُطن‱ذؿ‰ؿ‱مع ر‱ض ذكمَأو‱مس َلذكمد ذَفر‶مَأو‱مممممف ُأقُظقن مو  مج‰ن‰ؾ′َمإ‵ 

ـ ماْظغ َِ ِطمَأو‱م ح د″مج َ  مَأ ع ل‱ؿ‰ؿ‰ماظنسل َ  مَصَلؿ‱مف ِفد‰وامع َ ′مَصؿ و ي‷ي‰ذقامص ذِاود′امَروسؾ′ذَممممِعن‱ُ ؿ‱مِع

م$م43%اظنلَ م:م  َصَع‱ل ق‰قامِتق‰ج‰قِػُ ؿ‱مو َأؼ‱ِدؼُ ؿ‱مإ‵ن‷ماظَلف مَطَن مس ُفق›امَشُفقر′ا

َـ مآع ن‰ذذقامإ‵غ‷ي ذذَماْظك ي‱ذذر‰مو اْظي و‱ِلذذر‰مممممموضذذَلمأؼًذذًَمدذذؾقَغفموفاذذم:ممم ؼ ذذَمَأؼ‸ه ذذَماَظذذِذؼ

ـ‱مس ي ؾ‵ماظذ‷و‱َاَن‵مَصَج‱ؿ ِنؾ‰قه‰ إ‵غ‷ي ذَمم (09)  َظا َلُ ؿ‱مف‰ْفِلق‰قن مو اْظَيغ‱ص َب‰مو اْظَيز‱َظَم‰مر‵ج‱س″مِع

ً ذَ  مِصذلممممم اْظك ي‱ذر‵مو اْظي و‱ِلذر‵مو ؼ ص‰ذد‷ُطؿ‱ممممؼ‰ر‵ؼد‰ماظذ‷و‱َاَن‰مَأن‱مؼ‰قِضع مت و‱ذن ُ ؿ‰ماْظا ذد او َةمو اْظؾ غ‱

ـ‵ماظص‷َلَِةمَصه ؾ‱مَأغ‱ؿ‰ؿ‱مع‰ن‱ؿ ه‰قن  ـ‱مِذْطر‵ماظَلِفمو س  ا‰قاماظَلف مو َأِروا‰قاماظر‷د‰ذقل ممو َأِرو (09)  س 

م%دقرةماٌَ دةم$ممو‰ماْظي‰ِؾ ‰غ‷ي َمس َلكمر د‰قِظن َماْظؾ الو اح‱ذ ر‰وامَصٌ‵ن‱مف ق َظو‱ؿ‰ؿ‱مَصَس‱َلي‰قامَأ

م

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fquranbysubject.com%2Ftafsir2.php%3Findex%3D536%26tafsir%3D2
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fquranbysubject.com%2Ftafsir2.php%3Findex%3D759%26tafsir%3D2
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fquranbysubject.com%2Ftafsir2.php%3Findex%3D760%26tafsir%3D2
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 وأؼًًَمما نوؾم:

"أعذذَمفاليذذقنمأغ ذذؿمػوَطذذؾمآموروحمآمؼلذذ ـمصذذو ؿ؟..مأنمطذذَنمأحذذدمؼفلذذدمممم

م$.16:3طقم1% نمػو ؾمآمعأدسماظذىمأغؿؿمػق"مػو ؾمآمصوفلدهمآم

م

 م 

 َولممؼذا ماظنفسمصليَذارعّما دؼَنماظليَوؼِمفغوُماظاأؾموإظأدمح 

م.درففمو•ؿيافؼذا مروحفموسأودففموأاإلغلَنمفذقؼِموإ

 ػ٠ِ ادلخذسادادلؾرتًخ ُِٔذٓ٘ني  قبئـاخل
 

 دعـماظلهفِموا ذؿوَ موػذلمص ذرةمطَظقدذقاسمفظذؾمعلذوارةمسلذكماٌذممممممم

اٌوذؾمممحؿكمؼندصعممررؼأذفمظلقصذقلمسلذكماٌكذدراتمتيؼذِمودذولِ.مممممم

دؿيرارمظلقصقلمسلكماظلذةماٌاروصِمسندماٌذدعـممٌإمزؼَدةماىرسِمت

ِم غلذذقَبمإلحذذدوثمأسذذراضمام،وػذذلمفلذذيكمزذذَػرةماظؿقيذذؾمأوما رَضذذ

دذؿِممسأُماظؿقضػمسـماظؿاَرلمٌدةمفذلاوحمتذ ما ذنيمسذذرةمدذَسِموممممم

ِمويأسذراضمجلذممموػذلمم-و ال  مدَسِم دذؿيرارماظؿاذَرلمرشذؿممممأ،مِموغفلذو

دسذَ ممأظلؿقضػمرشؿممف‣َو تمصَذل،ماًلَ رماٌؿفَضيِمظليدعـموسَ لؿف

 اٌدعـمظرشؾؿفمماظؿقضػ.

 إلدٓبٕ ادلخذساد اُؼبٓخ عجبةاأل
 م مػؿمذؽمأن  ماظلق  مسندممأصدضَ  ماإلدعَن مدؾُمظؾداؼِ أػؿ

ماظؿفرم اظذؾَب م ماظرشؾِ مأن ماإلدعَنمواٌغَعمتِوأؼًَ مسَٕ م رة

ماٌلؾواٌ مظدؼف مؼ لر مطين معـة مكدرات مرخصم، مأؼًَ ورمبَ

م اٌكدرات أداَر مأنمعصروصف مػَممععمعالحظِ مدور ماظذكصلطَنمهلَ

https://www.hopeeg.com/drugs-addiction-treatment
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شمدرففمواظرصَػوِماظيمطَنمؼاوأتَإلضَصِمإماظؿدظوؾمعـممطؾةًامطَن

 صوهَ.

  ما ماٌدعـ مظدى ماًَرؽِ مص َر معـؾ مإدعَغف مضؾؾ م%حؿك نمأ‧ُ

طقنمأصًؾمواحدمأصًؾمواحدمأوم‧ُمأنمأغَمأ،ممدا يًَمطقنمداودًاأ

مممأصقَتلم متذرورلمأنمأ‧ُمم،مأدرفلأو غَمأسوشمايوَة

 .$مغَأمدعَشل%

 ماإل مواإلغفَ ممِدعَغواظللقطوَت ماظلهق م ماإلصراط معـؾ اٌؾ رة

 اظنرجلوِماظزا فِ.م-ا حلَسماظزا دمتَظنفسمواظلهرمو

 ماظروحَغلموموا جؿيَسلصؿأَدماظدسؿما درىمأ. 

 مايوَةمأ مزرو  معع مظلؿاَعؾ مواظنفلوِ ماظذكصوِ مظلأدرات صؿأَد

 اٌكؿلفِمواٌذ التماظذكصوِموا درؼِ.

 أث٘بئٜب ٖٓ اإلدٓبٕ ٚدٝس األعشح يف محب٣
 

 أيمصرادػَمشةمرَردةمهلؿمأمغوِمسلكحَم  مرؼُمأغفمطليَمطَغّما درة

مخق م مدون مأغفلهؿ مسـ متَظؿاؾة م صرادػَ مفلي  معرغِ معؿيَد ِ أدرة

صرادػَموؼصُممخَغِماظصقِماظنفلوِمأُمسلكمطَنمظذظؽمعردودمرو

مغفصَلاإلاال مأومإذامطَغّما درةمعف  ِمتلؾُماظمهلؿموسلكماظنأوض.

مت ما  مسلكمأصرادػَاظقاضاِ مطَنمذظؽمضَشاَ هلؿممرَردًامتقؼـمطليَ

م درةماظأَدوِمأوماحملَصظِآخرموطذظؽمامغؿيَ واسـمذلِمعنَدؾِمم‟ـًَ

مإماظؿيردمواظؾقْمسـماظؾدؼؾ.متنَ ػَمأحوَغًَأفدصعممتذده

م 
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 إدٓبٕ ادلخذساد ٝأفذهبء اُغٞء

 م ما  مذؽمأنما درة صرادموغقسوِمػلماٌنَخما ولمظؿ قؼـمذكصوِ

موهل مداخلهَ ماظؿيَدؽ مودرجِ ممف قؼـماظاالضَت مطؾة مدور مطذظؽ َ

م  موظ ـ ممأصرادػَ معءرًاأ‧ُ مػذا مؼ قن مأذهرم،مظإلدعَنممن صيـ

دعنّمتلؾُمأصدضَ مأغَمأمػلهؿم"أٌدعن مواظؿءؼراتماٌاروصِمسندما

ماظؿءؼرماٌذهقرمصَذاًل غفم مؼقجدمعـمؼرشؿمأوْمحماظلق "موؼاؿءمػذا

م مسلك مأأحد مدؿيراره مؼ‰م.اظؿاَرل ما صأد مأحد ما غرى خرمصدضَ 

نمأدؿيرارمطيَم متدمَظؿيطودم مؼلؿاوعمإجؾَرهمسلكماإلوظ نفمتمِتتَظؿفر

م ما درة مأفدرك مفرك مأن مسـمم صقَبو دػَ مدوافزون مخار اظلق 

مو مإمخةًاأ‣َرتؿف مرٌََماظما دعَنمسالجمعصقَت ؼلفؽقن ي

ما  مطَن مطـةة مصؽَت مذهدت ماظلؾُ مػؿ ممايأوألػؾ دعَنمإورا 

 .متنَ ػؿأ
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https://www.hopeeg.com/
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م

ػ ػاضباضثػاضفصل

 ٛ٘ذعخ اُزادممممممممممممممممممممممم
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ػعظددـةػاضـذاتػ 
ممفاقؼرماظذاتموا رفأَ متهَمتفَسلوفمفلاُمعهَرةماظقسلمتَظذاتمدورًامطؾةًام

ايوَةم،موفأؿًلمإ را ماظفردم‥قمعلَحَتماظنفَحمواظؿفق ممطَصِم•َ تم

مواظًاػمم ماظأقة مغأَط م،وهدؼد معاهَ ماظؿاَعؾ موطوفوِ ماٌذَسر مبفردات

ماظللقط مماٌنَحل موفؾَسَ ممعنظقرما غفاَ ت ماظذات مرؤؼِ مو‣َوظِ وِ

هَم‧َتلمأخرم،مومزؾمتدا ؾماظؿف ةمماٌقارـماظللؾوِم،موإع َغوِمرؤؼؿإ

مإ‧َتوف متاودًامَدةوػَ تمداممأظقان مم، ماظذاتموف لوفهَ م مسـمجلد مبَ

ماآلخرؼـموإسفَ ماظذاتمعـماٌقاجهِم.مسلكماظاُ فاوؼم،مأومإظأَ م

م

ف‰ذةمطليِمفاقؼرممعانَػَممماظذاتوفاقؼرمفنَولماظاليَ مسدةمعفَػوؿمظؿنيوِم

اظلغقيمإماظؿادؼؾ،مواظؿقل ،مواظؿفقؼدمظألصًؾ،موفؿًيـمسيلوِماظؿاقؼرم

أوماًدعِمعـمرقرمإمرقر،موهل محَظفميَل‶مأصًؾموأطـرمغأؾماٌنؿٓم

مفأدعًَ،

مهل مسلكمؼرف زمفنيقي‴مغظَم‶مسـمسؾَرةمصهقماظذاتمفاقؼرمعفهقممأع ‴َ

م ماظذات مواظراصمَودلقطوَفهعهَرات ماٌلؿيرة ماظايلوَت معـ م•يقسِ دةمسء

م مفؿًي ‴ـ مواظي ماظفرد، مواٌهَراأظذكصوِ مواٌاَر  ماٌالقعَت تمطؿلَب

اظد‴اسيِمظلفردمواظن ‴َزيِمظأدراففموإع َغَفف،موذظؽمظوصؾ ممتواظللقطوَواظأوؿم

مواظؿاَعؾماٌرنمععماٌاوأَتمواظاأؾَتماظيمضدم مسلكمهأوؼمأػداصف، ضَدرًا

مفقاجهفمأ نَ مداوفممهأوؼمذافف.

موغذَرفماإلغلَنمدالمضيـمؼندرجماظذاتمفاقؼرمأنمسلكماٌف رونمففؼأو

ممنَحف،موهصوؾمذافف،مؼظؿقأومدؿادادهوأ
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صوذةمم.حوَففممظللاَدةمدؿذاَرهواماظن ‴فلوِمراحؿفمإماظقصقلمؼَِغتموذظؽ

موسلماإلغلَنممبذ مصروؼدمدأراطمإمأغهَ موؼراػَ ا غؿؾَهمَسرهموضّمحدو هَ

عهيًَممعماظذيمؼلؿقسُمعَمميرمسللماظقسلمتنزاػِمووردمتقصففمذَػدًازاٌق

اتماٌراضؾِم$مأيمضدرةماظقسلماظذافلماظيمفؿو موؼليوهَمسليَ ماظنفسم%ماظذ

ماظيم مواظ وفوِ ماٌللذد مأضقال مسلل مأصاَظف مردود مؼرصد ماظنفللمأن ظلاَِظؿ

مفؿقظدمتهَماظؿداسوَتمايرةمظديماٌللذدم...

م

سـماإلرَرماظنظريمظرؤؼِمعفهقمماظقسلمتَظذاتموعؿالأَففماظلو قظقجوِممتاودًا

فؿيطدممففاوؾمفلؽماظرؤؼِماظنظرؼِممم،مصَنمفقجهَتمسلؿمػنددِماظذات

هلَممضذرةممجهِدرؼؾوِم،ٌؿالأَتماظؿذفةممعـمزؾممتَرؼـمسيلوِموجللَتمف

اٌخماىدؼدةم،موظغَؼِما غؿفَعماظقاضالماظايللمهلَممزؾمعقاجهفمعصَسُم

ايوَةموفؿيطدمأػيوِمففاوؾمعهَراتماظؿف ةممزؾمفلؽماظؿدرؼؾَتماظايلوِم

غَضدةم،مفؿذ ؾمعنهَممفؿقجفمظرؤؼِماظذاتمموردمورؤؼفمدماظيمػذاماظصد

ممرؤؼِمإتداسوِمظلذاتممعقاضػمداودةمعلؿفدةماظؾهفِمواظلرورم.

غفمظوسماظأصدمعـمففاوؾمعهَرةماظقسلمػلمسيلوِموودرماإلذَرةمػنَمإمأ

م‣َؼدةم مادلافوفوَت مػل متؾ م، مأصاَهلَ موردود مظلذات مواظؿًكوؿ اٌؾَظغِ

لمفيعؾماظذاتمحؿكمأ نَ ماًءاتماٌؿهوفِم،معـمخاللمعالحظِمهَصظمسل

متٌ‧َزم موفلكص م; ما‧َتوِ مرؤؼِ مزؾ م موفذفةػَ مغفلهَ ماًءة ودرادِ

متَظقسلممبذَسرػَموأص َرغَماٌرفؾاِمتهَمو مؼصدرمسنهَمفأوؿ

مأومم مإما‧َتوِ ماظللؾوِ مصقرؼِممفغةماًءة مدلقطوِ وضدمف قنمتَدؿفَتِ

َتِمأيمفيعؾموفدتةمظرؤؼِمفنفوذؼِمعًجلِم،مػلمحَظِماظؿاؾةمسـمتدونمادؿف

ماٌذَسرموا ص َرماٌرفؾاِمتهَممفداسوَتمعأصقدةمظغَؼِمعأصقدةم.
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 اُزاد ري٣ٞش ٤ًل٤خ
م

َع ‴ذذِمسلذذكمضذذرورةمفاذذقؼرماظذذذات،موأػيوؿذذفمموذذعمسمتصذذقرةماظنذذَسمؼؿفذذؼم

بماظذذيمؼذًديمصاذاًلممممجقاغُمايوَة،مشةمأغ‴هؿم ؿلفقنمماظ وفوذِموا دذلقمم

ظوسمظًاػمصونذَممم‥ُمأحوَغًَ;،مظ ؾمعنَمعنَرؼمضاػموضقةمإمفاقؼرماظذات

نمظغرؼزةما ضقىمتداخلنَمػلمايذُموغ ذرهمظذوسمظأذقةمعنذَموظ ذـم ممممممنماتؾم 

،موؼنؾغذلمٌذـمؼقاطذُماظؿغذوةموؼالؾذفموؼلذاكممممممماظنفقسماظؾذذرؼِمفؿؾذدلمدذرؼاًَمممم

ًَموسليوًَموعنظَ‴يًَ،موذظؽمظوؿقأؼمظذفممظؿاقؼرمذاففمأنم‧اؾمذظؽماظؿاقؼرمعنهفو

عذذَمأرادمعذذـمودؼذذدموهلذذ ،مومي ذذـماظؿكاذذوطمظؿاذذقؼرماظذذذاتمتيدذذَظوُمممممم

معؿنقسِموعؿللللِ،معنهَ:

م

مفؿذمضويم‥ذقممتقصذلؿفممؼًذؾطممأنمظليذر ممؼنؾغلم ػواضقغمػاضطبادئػدتذرا أػ-1

ماظؿغذذوةمررؼذذؼمسلوذذفم ذذؿلطم محؿذذكموذظذذؽمسلوهذذَ،مآمصاذذرهماظذذيموعؾَد ذذف

ـمماٌنالذؼممواظؿغوةمدلؾوًَ،مو َؤهمس لوِمعلةففم صؿصؾ ؼمظأذوؿم أذممام‟ذرممعذ

رف ذَزماظذيمفنالذؼمممماإلمف،مصذَظأوؿمػذلمغأاذمممفإنَزاٍتمع‰فزؼِ،موع ؿلذؾَتمضويذمم

عنهَمطؾمسيلوذَتماظؿغذوةمواظؿاذقؼر،موػذلمصذيَم‰ما عذَنماظذذيم فذظمسلذكمممممممممم

م.اإلغلَن‵مفقجهفموؼردؿمظفمخرؼاؿفموررؼأف

ماؾذدمتٌميَغذفموفاَػذدهمؼذنا سمسلوذفٍِمممممفصَلماظأحوْمإنمم اإلغطاظ اضتزٌودػػم-2

ٍُمظلذنفس،موإسَغذِمسلذكماظصذءمواظؿكلذؼمت ذرؼؿممممممممدا ؿ‶مظلهيذمتؿفدؼدم ِ،موفهذذؼ

ٌُاذذززما خذذال موأروؾهذذَ،مواإلميذذَن‰معف ظلايذذؾممؿذذَحماظنفذذَحموتقصذذلؿف،موػذذقما

مواظؿيوز.
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فمغاذال مواٌلذةمأنمؼاذر مشَؼؿذمممما صؾمصويـمؼنذقيماإلم تحدغدػاألعدا ػم-3

فاذذذقؼرماظذذذذاتمؼاذذذ ماظقصذذذقلمظألػذذذدا ممدموجهؿذذذف،موطذذذذظؽمصذذذٌنوؼ‰قذذذِد

ُ″مأدَدلموضرورةمعلقِمف‰ؾنذكمم احملددةمواظقاضقِ،موهدؼدما ػدا معال

سلوهَمسيلوِماظؿاذقؼرمتصذقرةمأدَدذوِ،مصذٌَر مإنمسذر  مػدصذفموشَؼؿذفموغأاذِممممممممم

اظقصذذقلماظذذيمؼلذذة‰معذذـمأجلذذهَمأفأذذـماظؿكاذذوط،مواظؿنظذذوؿ،موحأَ‴ذذؼ ماظنفذذَحم

ماظؿاقؼر،موذ َ‴ؾ ماٌلؿأؾؾممبَمؼراهموطوفيَمؼهقاه.و

م

ِمممممم ترتغبػاألوضوغـاتػ ،موػذلممبـَتذِمممهدؼذدما وظقؼذَتمأعذرممشَؼذِما ػيوذ

ًَمممممجدول‵مأسيَل‶مزعذ م  ػيوؿهذَ،مصذٌذامر‰ِفؾذّماٌهذَم‰ممممممف‰ًذَ مإظوذفماٌهيذَت‰مفؾاذ

ًَموظقؼذذِما ػذذؿمطذذَنماإلنذذَز‰مسظويذذًَ،مواظلذذالممهأوذذؼموفاقؼرػذذَمدذذلويممممممميت

و•زؼًَ،مأعذَماظاذذقا وِممإنذَزماٌهيذَتموعذعمإػيذَل‵ماٌهذؿموا ػذؿ،مصٌغ‴هذَمممممممممم

 فًديمإمخلؾمماظنؿوفِ،مواظأويِماظنهَ وِماحملصلِ.

 

ؼ‰اذذد‴ماظالذذؿمأػذذؿمرطوذذزةممإنذذَزما سيذذَل‵مممم صتدــابػاض:ضــومػواضط:ــار ػأم -5

 هذَمموفاقؼرػَ،مواٌَدةماًذَمماظأَتلذِمظلؿذذ ؾمعذـمأجذؾمصذنَسِماظذكصذوِموتنَممممممم

وفاقؼرػذذَ،مواظؿاذذقؼرماظأذذَ ؿمسلذذكماظالذذؿمؼاذذقدمتذذَظنفعمسلذذكمصذذَحؾفمموذذعمم

 مما حقال،

ٌم واٌال ذذذؿممجقاغذذذُماظذكصذذذوِ،مممنَدذذذُوؼذذذًديماظالذذذؿمإماظؿقلذذذ ما

 وعهَرافهَ،مودلقطهَ،موؼدصاهَمتَدؿيرارمظلؿفقؼدمتيصًؾ‵ماٌؿَحموأروؾف.

 

ــاب ػػ -6 ــرػاإلغجـ إماظؿذذذزو‰‴دم ؿذذذَجماظارؼذذذؼمإمفاذذذقؼرماظذذذذاتمممم ػاضتفصغـ

تٌَهذذَراتما دَدذذوِمعذذـمسيلوذذَتماظذذؿف ة،موؼاؿذذءماظذذؿف ةماإل‧ذذَتلمسيلوذذِمممممم
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أدَدذذوِمعالزعذذِمظلؿاذذقؼرمواظؿقلذذ ،مإذمؼ ؿلذذُماإلغلذذَنماإل‧ذذَتلممسذذَتمممممممم

ًٌُذذلمُضذذد‰ ا عذذقرممدؿذذذرا اعًَممدروبماظؿاذذقؼر،موذظذذؽمسذذءمفلذذَسدهمسلذذكما

موضذذذعماًاذذذذطمممتؿ ذذذَرموا ِ،مواإلتذذذداعممحذذذؾماٌذذذذ الت،مممماإل‧َتوذذذم

ٌُذدتمممموا ػدا ،مواظؿف ة رمورَضؿذف،موؼذنا سماظذؿف ةممممماإل‧ذَتل‴مشذذا ماظاأذؾ‵ما

ًَمممممممدذلقطوَتماإل‧َتلمسلكم ماظفذرِدموعهَرافذفموواضاذِف،مإذم مؼاذر ماإل‧ذَتل‰‴مررؼأذ

 ،مواظؾدا ؾ‰م„اؾؿفمعؿادِ‴دة.فعلدودًا،مصًَوَراتمأعَعفمعفؿقح

 

ػم -7 مطأويم اضتفاؤل ماظؿفَؤل مصَ دة ماإلغلَن،مفظهر مدواصع مفنيوِ م مغؾولِ ِ

مأػدا موهأوؼ مذافف، مفاقؼر م موداوف معلةفف مإمتَم‵ مسلك صفموهفوزه

مم ماظؿفَؤل موؼنا س ماٌاؿَدةممدؿذاَراوريقحَفف، ماظايلوَت مأ نَ  اظلاَدة

 ظؿاقؼرماظذات،مواظؿنيوِ،مواظؿالؿماٌلؿير.م

 

 

ذات،موفأدؼرػَ،ماظمحلاماإن‴ماظنفَحمايأوألمؼؾدأمعـمم ػاضبقةػباضظفس -8

واظـأِمتٌع َغَفهَ،موضدرافهَ،موفءزمأػيوِماظـأِمتَظنفسممإضدامماٌر موفأدعف،م

معاَر م متنفلف ماظقا ؼ موؼ  ؿلُ موأدا ف، موعهَرافف موتأدرافف متنفلف واسؿزازه

م وز موغًفًَ متصقرةجدؼدة ما سيَل موإفأَن ما دا  مجقدة مسلك مؼنا س مًا

متَ ماظـأِ موف‰ذاؾ موع‰اَ‴ردة، موفاززعلققزِ مػيؿف، موفقضد ماٌر ، مسزميِ مظنفس

 وذكصوؿف.مخؿصَصفواحوقؼؿف،موحؾ ‴فمظايلفمووزوفؿفم

 

ؼأصدمتَظؿدرجمفرفوُما دا موفنظويف،موذظؽمظوقصؾمم اضتدرٌُجػواضتوازنػم -9

مريق مو أؼ مأػداصف، مسلك موعنظَ‴ؿاإلغلَن‰ معؿنَشؿ متؾنٍَ  مصذوؽًَ مذوؽًَ  ممحَفف
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ماظؿ موؼؿًيـ ممتليؾ، مو  مصوف م‡ؾ‰‴ط متدر‴ج موا سيَل مفزانٌفرفوُما وظقؼَت

شَؼَففما مسك،م أؼمعؿالؾَتماظؿاقؼرموعدخالفف،موذظؽمظوصؾماإلغلَنمإم

مأعـؾم ممينقَِغفمعد ‴ةمساٍَ مأرقلموامسؿدالموفقازنٌوطيَِظفماظذافلمت دؿأرارًا

 ر.مؼذقت‰فماإلرػَ مواإلحؾَطمواظؿقف

م

ػ -10 ػواضترصغز مامإنم اضطبابرة ممينع معَ مذاففمإلغلأطـر مفاقؼر معـ َن

،موعـمأرادم%دق مأصاؾمطذام$ماظؿلقؼػمو رعفمظذةماظنفَحمواإلنَزمػقمآصِ

مؼؿين ماىهقدماظقصقلمإمعَ موفرطوز مواظايؾ، متَظلال، مصالوف مغفلف موفالؾف َه

م مؼؿقص ‴ؾمد مواإلنَز‰ مأومفذؿّ، م‡ؾ‰‴ٍط موإغ ‴يَم‥قمأػداصفمدون  صاِمواحدة،

معرحلو مواظلالمفؿقأؼمصومفؼيفلممبقازؾِ ماٌـَترة مفلؿلزم مع ؿلؾَتمأوظوِ هَ

إلطيَلماظؾنَ ،موهأوؼماظنفَحماظ للمسءماًاطماٌردقعِ،مواظلطوزمسلكم

 ا ػدا ماٌنذقدة.م

 اُزاد  أ٤ٔٛخ ري٣ٞش
ف يـمأػيوِمفاقؼرماظذاتمماظاقا دمواظنقافٓماظيمهأأهذَمسيلوذِماظؿاذقؼرمممم

اٌلذذؿيرمظؿاذذقؼرمعهَرافذذف،ممماٌلذذؿيرمظإلغلذذَن،مإذمؼ ؿلذذُماإلغلذذَنممدذذاوفممم

موعاَرصف،موسلقعف،مإ،مفقداِمعدارطذفموزؼذَدةمضدرافذفمماظؾقذْمممممفودلقطوَف

وا دؿنؾَطمواظؿاَعؾمععما زعَت،مطيَمؼ ؿلُماإلغلَنمعـمخاللمفاقؼرمذاففم

ذاقرًامتَظأنَسِماظذافوِ،مواظرضَماظنفلل،مواظلالمماظذداخلل،محوذْمإن‴ماظارؼذؼمممم

موذذعمففَصذذولف،مإذمإن‴مصاذذرةماإلغلذذَنمتَظلذذاَدةم„يم‥ذذقمفاذذقؼرماظذذذاتمعغيذذقر″م

دذاَدةمممهماظفذؾمواإلحؾَط،موتَظؿَظلمصذٌنمفالُماإلنَزمواظنفَحمواظـنَ ،موف ر
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اإلغلَنمفؿقأؼمعـمخاللمعَمؼ ؿلؾفمتذ ؾمدا ؿموعلذؿيرمموذعمجقاغذُمممم

 حوَفف.

م:متقولػعارغتػتوبطان

مإلغأذَذميقسذفمدذرؼِمممسندعَمطَغّماظاؾقدؼِمذَ اِممأعرؼ ذَمضيذّمتؿ ذقؼـم•ممم

مذكصمتلرؼِمفَعِم.م700هرؼرمموادؿاَسّاظاؾودمعـماظاؾقدؼِم

م:معَمػلمأصاُمخاقةمواجهؿؽم؟صويَمتادمديظقػَم

م"مأضنَعمذكصًَمأغفمظوسمسؾدًام"ضَظّم:ممم

 اٌلكصم:مؼصاُمهرؼرماييأكمعـ 

مأذكَصًَمأومأغظيِم.ماشاللماظيمؼأددقغهَمحؿكموظقمطَغقا م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ملقنمأغفلهؿمداخؾمدفـمأص َرػؿقِؾعـمأذكَصمؼ مطؿ

محَوظّممعَمذاإصَظؿف ةمعرضمحؿكمم..اظيم مفنؿهلاظللؾوِم

م...فمعنفمتَظنقممدؿقلؿممبَمطنّمفف رمصواظؿكلصم

م؟!وغف رمماظنَرماىنِغلكماظؿف ةمممٌَذامدا يًَ

م؟!ٌَذامهُمأنمف قنمدا يَماٌظلقممأوماظًقوِم

مممماُغؼبدحفؽم‥قمأولمخاقةمعـمخاقا

محلَدؽمأنمفؿكلصمعـمأحلَدؽمتَظفذؾموأ

مذامحَوظّمضقوِمأومعغلقبمسلكمأعرهم.مإأغؽم

ماظؿقضػمسـماظؿف ةمظادةمدضَ ؼمدؿفدمغفلؽمم

تَ ص َرمعـموعماىهَتم،ظذظؽمسلوؽمأنمفذذغؾمسألذؽمتَ ص ذَرممممم‣َصرًا

ؾمعذذـماهلذذروب،مدذذلاػَمفرحذذمأص ذذَركماظلذذلؾوِمإمماإل‧َتوذذِمصذذذظؽمدذذودصع

م.ممذظؽماظؾَبماٌظلؿمدرؼاًَ

 ث٘بء اُؾخق٤خ
نذَمإغلذَغًَمذومممؾمِععنذمأؼذَمماإلغلذَنما ومفؾذدأمعالعذ مذكصذوؿفمتذَظؿ قن،مظو ذءمُطذمممممممم

خذؿال مأ ذَطمذكصذوؿنَمودذلقطوَفنَ،مصٌغنذَمواذًَمممممممأو وزة،موسلذكمممف․ؿلفمفذكصو

واظـأذذِمغذذذلكمترشؾذذِممفأقؼذذِماظذكصذذوِموفاذذقؼرماظذذذات.موتذذ مفأقؼذذِماظذكصذذوِمممم

 تَظنفسمسالضِمورودةمواؾمصَحؾهَمأطـرمحؾًَمظذاففموظلإَمحقظف!

ػطاػع ػاضذخصغةػاضقوغة؟
ػؾمأغّمصَحُمذكصوِمضقؼِ؟مفلؿاوعمعارصذِمذظذؽمإذامسرصذّماٌيوذزاتماظاَعذِمممممم

مظلذكصوِماظأقؼِ!موفؿلكصمػذهمتَظأدرةمسلك:
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ماظؿق ؿمتَظاقارػمواظغرا زموعأَوعِماٌغرؼَت. .1

معـمعنالؼمحوَدي.اظنظرمإما عقرم .2

مدؿيَعمهلؿ.حلاممواإلخرؼـمايُمواظدسؿمواظؿلَع مواإلعن ماآل .3

مغؿأَ ماظاالضَتماظصقوقِ.إ .4

محؿفَزمتنظرةمظليلؿأؾؾم.صهؿماظذاتموا فزانماظنفللمواإل .5

م.ًوظوِمودلقطوَتموفصرصَتما‧َتوِمحسمسَظلمتٌَل .6

 رو٣ٞخ اُؾخق٤خ ُألىلبٍ
 

مفػنذَكمعأقظذممنَ موهدؼدمذكصذوِمأرفَهلذَمممعـمأػؿمأدسمتنَ ماتؿيعماظللوؿمػقمت

نمفنذؽِمرفؾمضقيمأدهؾمت ـةمعـم‣َوظذِمإصذالحمرجذؾمع لذقرمممممأذهةةمعفَدػَم"

وضذذاوػ"،مظذذذامسلونذذَمأنمغؾذذدأممعلذذَسدةمأرفَظنذذَمعنذذذمدذذـمعؾ ذذرةمسلذذكمفأقؼذذِمممممممم

ماظذكصوِ.مضدم مف قنمػنَكموصفِمدقرؼِمظؿنذؽِمأرفَلمتذكصوَتمضقؼِموغَجقِ،مم

ثمأذَرتمإمأنماآلتَ ماظذذؼـمؼنذذؽقنمأرفذًَ متذكصذوَتمضقؼذِمممممموظ ـمتاضماظؾقق

موغَجقِمطؾَظغ ،مؼذلطقنمتَظنأَطماظؿَظوِ:

"إذامٕمؼأقعذذقامتذذٌخراجماظأيَعذذِممغذــرصونػأطفــاضكمػســ ػأرطــالػاضبغــتػاضغوطغــة ػ .1

تيغفلهؿمأومتغلوؾماظصققن،مػذامؼاذ مأنمذكصذًَمآخذرمؼأذقممتهذذهماٌهيذِمسذنهؿ"مممممممم

ِم نما رفذذَلماظذذذؼـمؼ ذذءونممتوذذقتممممإمم"ضغبصــوتػعغطــزػجــوض ػػ"مفأذذقلماظ َفؾذذ

ؼذَرطقنمتٌنَزمأسيَهلَماظوقعوِمؼ ءونمظوصؾققامعقزف مأطـذرمفاَوغذًَمعذعمزعال هذؿممممم

موأصرادًامذويمحسمسَظلمتٌَلًوظوِ.

مدرادذذِ،ممتمإجراؤػذذَمم:ضطــونػأطفــاضكمػاضطكــاراتػاالجتطارغــةػاضالزطــةػطبصــرًا ػًغ .2

رَظذُممم700ايمتنلذلفَغوَمودوكمللذّمأطـذرمعذـمممممسَعًَمعـمضؾؾمجذَعمم20سلكمعدىم

سَعذًَ،مفذؾ موجذقدمسالضذِمضقؼذِمتذ مممممممم25ورَظؾِمأعذرؼ و متذ مدذـمايًذَغِموسيذرمممممم

ضذذذدراتما رفذذذَلما جؿيَسوذذذِموعهذذذَرافهؿمماظؿقاصذذذؾمعذذذعماآلخذذذرؼـممصذذذػمم
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ايًَغِموضدرفهؿمسلكماظنفَحموفاذقؼرمذكصذوَتمضقؼذِموا أذِمماظايذؾمواظؿالذوؿممممممم

ميوَة. حأًَمما

سـمررؼؼمعل مأجريممو ؼِمطَظوفقرغوذَمسلذكمأطـذرمممممغتوش:ونػاألسللػألطفاضكم  .3

رفؾ،موجدمأنماآلتَ ماظذذؼـمؼرمسذقنمأحالعذًَمطذؾةةم رفذَهلؿموؼًذاقنمممممممم6600عـم

هلؿمخااًَمعلؿأؾلوِمفؿًيـمدخقلماىَعاِموهصوؾمفالوؿمسَظلمػؿما طـذرمضَتلوذِممم

مشؾقنمتؿقأوؼمأحالعهؿموأحالممسَ الفهؿ!ظؿنذؽِمأرفَلمتذكصوَتمضقؼِمووا أِمؼر

أذذَرتمدرادذِمأجرؼذّممجَعاذِماظوقغذقؼسمممممممغحاسظونػرض ػروابطػرائضغـةػشوغـة ػػ .4

أومظاذَ التمطذـةةماًالصذَتمممم "تيتقؼـمعالأذ م" ا عرؼ وِمإمأنما رفَلمظاَ الت

ـم مسذَ التمضقؼذِممممؼنذذًونمأوظؽذؽماظذذؼـممممميولقنم نمؼ قغقامأضؾمنَحًَموضقةمعذ

ماظصالتمواظرواتط.

وجذذدتمدرادذذِممتمإجراؤػذذَممجَعاذذِممم أبــوغنػرضــ ػطدــتوىػرــاض ػطــنػاضت:ضــغمػػػ .5

أنما عهذَتماظلذقافلمأمتيذـمفالذويهـماىذَعالمأوماٌدردذذلممممممم2014عوذذوغَنمسذَمممم

مسلكما ضؾمؼنذؽـمأرفًَ مأطـرمنَحًَموضقة.

وجذدتمدرادذِممتمإجراؤػذَمممممطعػأطفاضكمػطبصرًا ػشاطاػبتطوغرػروابطػشوغةبوغنػأ .6

ػؿيذذَممأسالضذذِمضقؼذذِمعاذذفمفذذذارهمأغذذفمعقضذذعممأنماظانَؼذذِمتَظافذذؾموفاذذقؼرم2014سذذَمم

عذـمسيذرهمفذً رمسلوذفمظو ذءمذكصذًَمضقؼذًَموغَجقذًَمممممممممم" اظلنقاتماظـال ِما و" 

ماظايؾمواظؿالوؿ.

فؾاًَمظدرادذِممتمغذذرػَمماظقاذذناقنمتقدذّ،مممممموغاتػاضتوترػضدغكمػطظخفلة طدت .7

سَعذًَمضذدمفؿنؾذيممبذدىمممممم11-3عـمسيرم اظلَسَتماظيمفأًوهَما ممععمرفلهَ صٌنمسدد

نَحذذفموضقفذذفمسنذذدعَمؼ ذذء.موظ ذذـمعؾَظغذذِما ممتَظانَؼذذِمتافلذذهَموفقفرػذذَماظذذدا ؿمممممممممم

إل‧ذذَدماظؿذذقازنمتذذ مسَ لؿهذذَموسيلذذهَمضذذدمؼنأذذؾمعذذذَسرػَمممماظنذذَ مسذذـم‣َوظؿهذذَم

ماظللؾوِمإمرفلهَمعلؾؾًَمغؿَ ٓمس لوِ.

فؾاًَمظدرادَتممتمإجراؤػذَممػذَرصردمصذٌنما رفذَلم عهذَتمسذَعالتمممممممماألمػاض:اطضة  .8

مشذذةمتيرفذذَلمعأَرغذذِمؼ ذذءونمسنذذدعَم:23ميولذذقنمظنوذذؾمعنَصذذُممبرفؾذذَتمأسلذذكمبم

https://baby.webteb.com/articles/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_194
https://baby.webteb.com/articles/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF_10427
https://baby.webteb.com/articles/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF_10427
https://baby.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84_15563
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ـممأطـذرممولذقنمميمػذً  ممأنمطيَماظاَعالت، ماٌنذزلممأسيذَلمممظليلذَسدةممأضذراغهؿممعذ

مظنفس.امسلكموا سؿيَدماظوقعوِ

فؾاًَمظؾَحـ ممجَعاِمدؿَغفقردمصذٌنما رفذَلمظاذَ التممممماضولعػاضطاديػواالجتطار   .9

مشةمصأةةمػؿما طـرمضَتلوذِمظؿقصذوؾمدرجذَتمأسلذكموايصذقلمسلذكمحوذَةموفالذوؿمممممممم

م.أصًؾموفاقؼرمذكصوَتموا أِموضقؼِ

تنَ مفلؽماظذكصوِماظلقؼِمؼ قنممبـَتِمداصعمضقيمظؿاقؼرماظأدراتما جؿيَسوذِمممنإ

ضقؼذًَموسلذلمضذدرمسذَظلمعذـماظذقسلممممممممافؾمصؾَظؿَظلمؼصؾ مػذاماظافؾمذَتًَواظفردؼِمظل

مماظلتوذذِمػذذذهمفلذذَسدهمَلممدذذـمصذذغةمفرتوذذفمدذذلويفرفذذ،إنمفرتوذذِما اظذذذافلم

هذذفمسنذذدعَمؼ ذذءمصيذذـمأصذذاُمم‡اذذلماظادؼذذدمعذذـماظصذذاَبمواٌقاضذذػماظذذيمفقاجمم

مهدؼذدمممدؿقؿَرمطذـةاًمم غؽاٌراحؾماظيمميرمتهَماظافؾمػلمعرحلِماٌراػأِم

أممأغؽمفؿاَعؾمنمطنّمفؿاَعؾمععمرفؾمإدؿفدمغفلؽمسَجزمسـمهودمعَممذكصوؿف

صفلمػذهماٌرحلِمميرماظافؾم„يوعماظصفَتماظلوٍمعنهَمواىودموظ ذـممم،رجؾععم

م.ؼاءمػذاماظنفؼمدرؼاَموؼلؿأرمغفلوًَممدوفالفػقماظذيمماظصغرممصوفعَمزرسؿفم
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رتلمظ ـمظوسمطؾمإغلَنمؼلؿاوعمأنمؼ قنمع‰مًَأومأعمًَأتمصؾ ؼمطؾمإغلَنمؼلؿاوعمأن

وسلكمضدرماٌلؽقظوِممؼ قنمواسوًَحأوألم رفَظف،مصيـمصفَتماٌرتلمايأوألمأنم

مأنمغلألماظًق مسلكماظليَتماظقاجُم مظذظؽمطَنمعـماظقاجُمسلونَ متف، اٌنَرِ

 فقاصرػَمماٌرتلمايأوأل.

ػاضرراغةػواضتربغة 

م

مَظمطـةًا مؼقجد ماظرسَؼِعَ مصرسَؼيمم ؾسمت معانك موا عهَت، ما تَ  مظدى واظلتوِ

مصؿا مظقظديمفا مفقصةماٌلؾسمواٌيطؾمود مفرتويمظف مأعَ مظف، ماظاوؾِ ؾؾمايوَة

مفالويفماًايمواظصقابمواياللموايرام،معَم مؼص موعَمؼفلضمتفمأنمؼفالف.

مطـة مغليع مظألدػ ماًلألممًاظ ننَ ماٌلؿقى مصدعهؿ موضد ما عهَت مأو ما تَ  عـ

هلؿموصرتم،ظأدمصالّمهلؿمعَمٕمؼفالفمشةيمعـما تَ موا عهَتم“ تنَ هؿمصوأقظقا:م

معـمد‰ مؼالؾقه موأدخلؿهؿمأرضكماٌدارسموأساوؿهؿمعَ ماظ رميِ موايوَة ؾؾماظراحِ

م”عَل،مصليَذام وؾقامز ؟

لوهؿمنمػذهماىنوهَتمأدأاّمعـمسأزنقامم–اٌلَط مم–أومػذهما مممصهذاما ب

نمعَم†لقامتفمسلكمرفلهؿموػقماظقضّموايُمواينَنمأصرؼًِماظلتوِ،موٕمؼدرطقام

مَلمواٌلؾسمواٌيطؾممبؽَتماٌرات.أػؿمعـماٌ

م

م
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ػطبالػح  ػ

طَنمػنَكم”مق لمظنَمػذاماٌقضػما دؿَذمطرؼؿماظذَذظلممطؿَتفما نمأغّمأب:ؼ 

مسَل′ معلؿقى مسلك ماإلجؿيَسلممجدًامأب معرطزه مإ متَإلضَصِ ما خال  مرضل عـ

أحدما تنَ مدصلموغللمأنمماحؿَجاٌرعق ،موضدمطَنمأبمًيسمأتنَ موذاتمؼقمم

عؾلغممتـا َنمؼهؿؿمت ؾمأعقرمأتنَؤهماظصغةةمضؾؾماظ ؾةة،مصيخذم ءما بماظذيمط

عـماٌَلمعـما ممظوذليماظدصلموتادمسقدففمعـماٌدردِمغللمأنمؼاالما ممعَم

فؾأكمعافمعـمعَلموغَم،موطَغّمسَدةما بمأنمؼؿفأدمذؽقنمأتنَؤهمسندمسقدففمعـم

َ،مصفلمذظؽماظوقمموجدمسيلفمظوار معَمعاهؿموؼ ؿذػمأيمعذ لِمظدؼهؿمعـمتداؼؿه

ظوليظفمسـمػذاماٌَلمصأَمماظقظدموأخءهممصيؼأظفمدرؼاًَما تـاٌَلماٌؿؾألمععمػذام

كوُماييدمٓماظذيمٕمؼ‰“مبَمحدث،مصَغفرجّمأدَرؼرما بموأحؿًـموظدهمضَ ال:م

آنمظنَمواَمأنمغنَمممطاعمددى،مأخلدمظلنقممؼَمصغةيمصأز مصوؽمأومؼذػُمتؿ

م”.تيس مضرؼرة

مايوَةم مفوَر م‧رصف م  مأبمًيسمأتنَ  مإمفالوؼ، مظولّم‟َجِ ماظأصِ أرىمإن

م موػؾماظلتوِ مأبمؼلؿقؼماظؿقوِ، موفالويهؿ، موعراضؾؿهؿ مفرتوؿهؿ م ذلصونلكمعهيِ

مشةمإخراجماإلغلَنماظصَحلماظأقؼؿ؟.
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https://elosrah.com/%d9%87%d9%83%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b6%d8%b9%d9%88%d8%a7-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a9-%d8%a8/3952
https://elosrah.com/%d9%87%d9%83%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b6%d8%b9%d9%88%d8%a7-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a9-%d8%a8/3952


 ــــــــــــــــــــــــــــولكن ... ــــــــ تــائهــونــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

57 
 

ػاضفطرةػاضدضغطة 

م طلمؼ قنمعـمأجؾمػذاموجُماظؿارضمظصفَتماٌرتلماظيم‧ُمأنمؼؿقلكمتهَ

صَحُماظؿي ةما ضقىموا سيؼممغفلوِمرفلف،موػذهماظصفَتمغلؿاوعمأنمغلكصهَم

‧ُمأنمؼؿيؿعماظقاظدؼـماظنَجق مما دَسمتفارةم”مواهَممسؾَرةمواحدة

مدلويِ معـماًةموايؼمعـم” ماىيوؾمعـماظأؾو مواظذر ماظيممتوز ماظفارة وػذه

مظدؼ مفلؽماظفارةماظيمفًعـممبَ موأنمايؼماظذيمفرتّمسلوفمأضقىمعـماظؾَرؾ، هَ

إ مدؾوؾماظلتوِممضقىماظؾَرؾم•ؿياِ،موأنم مدؾوؾمعهيَمازدادماظإَمضلقةموفاأودًا

م.وعنهفًَماظصقوقِم‥ؿيلمصوفموغؿكذهمعلل ًَ

ػ درمػاضخجلػ

ماظؿـؾوطم مؼنا سمذظؽممصقرة مي ـمأنمؼاَغلمتاضما رفَلمعـماًفؾموضد

م ماظذاقر مخالل معـ ماىدؼدةماظللقطل ماٌقاضػ معقاجهِ مسند ماظ ؾة تَيذر

موسندم متَضاراتَتماظألؼ، مظإلصَتِ مسرضِ مأطـر ماظؾاضمعنهؿ مؼصؾ  موضد واٌكؿلفِ،

مم مذظؽ مؼًدي مضد موا عهَت ماآلتَ  مضؾؾ معـ مظدؼهؿ ماٌقجقد ماًفؾ عأَوعِ

مدق ماٌذ لِ مظزؼَدة ماظصفَتما ايأوأِ مطيحد ماًفؾ مدسؿ مؼؿؿ مأن مؼفًؾ مظذا ،

مظلا ماظلتوِماظاؾواوِ مرر  مظلقرصمسلك متَإلضَصِ معَ مغقسًَ مصاُماظؿغوة مظ قغف فؾ

ماظللويِ.

ػ ػدضغطةػبطرغقةػاضطفلػتوجغه

ماظافؾموعـمظؿقجوما تقؼـمضؾؾمعـمادؿكداعهَممي ـماظيماظار متاضمؼقجد ف

موعنهَ مدلويِ مفرتوِ مفاؾوؼ مواضقِمضقاسدمإغذَ مأجؾ معنزظوِمضقاسدمخلؼم‧ُ:

مإخؾَرهم‧ُمت لرػَماظافؾمؼأقمموسندعَمكؿلفِ،اٌمظلؿصرصَتمو‣ددةمصَرعِ

م.ماظأَدعِماٌراتمموَوزػَمسدممتًرورة

م
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ػ ػاضتجاوزاتػحصولػشبلػاضدضبغةػاض:واشبػطظاشذة

فؾَعمفالويَتماظقاظدؼـمأؿَ ٓماظللؾوِمظ لرماظأقاسدموسدمماظنما تقانمؼذرحمأنم‧ُ

متارؼأِمعناأوِمحؿكمؼؿالؿمعـمأخاَ ف.

ػإلغجاب ػ توسغرػاضت:زغزػاػ

مم مسلك ماظافؾ مهفوز ماإل‧َتلمأ‧ُ ماظؿازؼز مررؼؼ مسـ ماحملددة ماظأقاسد فؾَع

مواٌدحموفأدؼؿماإلررا مظف.م

ػررضػاضتحذغراتػرظدػاالشتلاء 

محؿكمم متذ ؾمػَدى  تدلمأنمؼصرخما تقانمسلكماظافؾمؼفًؾمإساَؤهمهذؼرًا

مؼذارمتٌَلًوظوِ.م

ػطتاب:ةػظتغجةػاضتوجغكات ػ

مسلكم‧ُمسلكماظقاظد فؾَعمغؿوفِماظؿالويَتمظوذارماظافؾمتَىدؼِمأؼـمأنم رصَ

موَهمطلرماظأقاسدمحؿكمؼغةمدلقطفمظألصًؾ.

م

 ٛزٙ اُؼجبساد ألىلبُيال روَ أعظ رشث٤خ االىلبٍ اُغ٤ِٔخ أ أْٛ ٖٓ
 

ػظتػزـــب ػ أ
بمإنمفاذقدتمضقهلذَمممظاؾَرةمسندماظغًُ،مظ نؽمسزؼذزىما معَمؼأقلماآلتَ مػذهمامطـةًا

نمفأذقل:ممأعذـمذظذؽمجذربممممتذد م′مغذفمشؾذكم.ممأنمؼصذد ممأفلؽمعـماٌي ـمصاالم′نمرٌص

م؟ممظوسمػذامصقوقًَأعَمصالؿفم،ممودكوفًَم اًلم"طَنمذوؽًَ
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خذاللممم:مإنمٕمفذيتمم‡ذءهمضذَ الًممغّمماظلقترمعَرطّمعـاًلممحَظفمت َ مرفلؽموأ

فازؼذذزمػذذذهماظاؾذذَرةمضذذدمفايذذؾمسلذذكممفرطذذؽموحذذدك"م.أػذذذهماظدضوأذذِمصذذٌغلمدذذيشَدرمو

دذسممأعذـممم.ماًق ما دَدلماظذَ عمظدىما رفَلمتيغؽمضذدم‡ؿفذلمو مفاذقدمأتذداًمممم

عذـمذظذؽمأنمفااذفمدضذَ ؼمضلولذِمطؿقذذؼر،ممممممممنموذربمتذد ًممأِمرفَلماظصقوقفرتوِما 

مأسافما خؿوَرمإعَمأنمهيلفمأومأنمميلؽمػقمتودكم.

م

م:مبظتػوعوػوضدػ أظِت

فذذنؿمسذذـمماظذذيغ ذذررمهلذذؿمػذذذهماظاؾذذَرةمنمأم رفَظنذذَدذذسماظلتوذذِماظلذذلويِمأظذذوسمعذذـم

ظفذذِماٌاَعلذذِم.وػذذذهماظاؾذذَرةم موذذقزمو مؼصذذ مضقهلذذَمأتذذذذد′ا..م غهذذَم․َمممماظؿيووذذزم

.وم‧ذذُمأنمؼ ذذقنماظؿاَعذذؾممعذذـمآمف ذذن مػيذذَمػؾذذ تلذذطمايأذذق ماإلغلذذَغوِم،ما 

معاهيَمسلكمأدَسماٌلَواةمواظادلم.

ػ
ػ ػأطفاض دغطرػرض ػأضمػأردػ

هؿمؼفرحقنمتذينممرفَلمصعَمما أمصاًلأ مفأَلمػذهماظاؾَرةمأِماظللويِمتوعـمضقاسدماظل

خذذرىمألفؿذذقنمظألغظذذَرم،موغأاذذِمصاذذَهلؿم..مومؼفرحذذقنمتذذيغهؿمعأاظنذذَسمؼؿقذذد قنمسذذـم

غاذداعهَمؼألأذف..مومرشذؿمحَجؿذفمممممأنماظافؾم‟َجِمصارؼِمظلللاِ،مومينمغارصهَمتأ‧ُم

ماظاؾَرةمفولرمسلكماظافؾماظؿيردمسلكظلللاِمإ مأنماظؿيردمرؾعمأصوؾمصوف..مومػذهم

عفمومفاونفمسلكماظاصوَن..م ؿمإنما ممإذامصذلّمماظلوارةمسلكمرفؾمصذغةممأتوفموأم

مضاوػ..مػؾمدؿنف مماظؿاَعؾمعافمسندعَمؼصؾ معراػأذذًَم؟

 مفظهرما ممضافهَمأعَممأتنَ هذَمعهيذَمؼ ذـ.مصؾيفذردمأنمممممأرفَلمدسمفرتوِما أصيتلطم

ا تنذذَ م أذذؿهؿمتذذيعهؿمطيلفذذيمهلذذؿمعذذـمطذذؾماظصذذاقتَتماظذذيممممممم ذذدثمذظذذؽمدذذوفأدم

ؼقاجهقغهَممػذاماظاذَٕم.مومحؿذكمظذقمذذارتمتَظًذاػمصالوذًَممي نهذَماظؿظذَػرمتاذدممممممممممم

ذظؽمتَظـؾَتموماهلدو .مطيَمأغفمح مفنذيمعذَطؾمتذ ما تنذَ متاًذهؿماظذؾاضم‧ذُمممممم

و ذقنمهلذَمطوَغذًَممممأنمفأقممػلمذكصوًَمتَظؿذدخؾميلذهَمومظذوسمتَغؿظذَرمسذقدةما ب،مصممممم

م َتؿًَمومظقجقدػَماحلاعًَ.



 ــــــــــــــــــــــــــــولكن ... ــــــــ تــائهــونــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 
 

ضصذذدمػنذذَمحذذؾماٌذذذَطؾمتَظصذذراخموا عذذر،مصذذذظؽمأضذذؾماٌقاضذذػمفذذي ةًا.مإ ذذَممممأوم م

هَولمفهد ِماظقضعمأوً ،مومعـم ؿمفأقمممبارصِمعَمحذدثمومعارصذِماٌؿلذؾُمتًَاذيممممم

معرم َغوِ.ممصؿؿ لؿمعافمومفنصقفمومفدصافمإما سؿذارمظلار ماآلخرمومسدممف رارما 

وم متذذيسمإنمطذذَنمطذذالماظاذذرص م․اذذؽ ممأعذذر،مأنمؼاؿذذذرمطذذؾ″معذذنهؿمظمخذذرمسذذـمم

مخاؽف.

م

ػنػتطغعػاضصبارػ أغجبػرضغكػدائطاػ
مدذهالًممطذءمعنذفممي ذـمأنمؼ ذقنمصذوداًمممممأفيعرمرفلؽمدا يذَمتذينمؼاوذعمعذـمػذقممممممسندعَم

ًذَمأغذفمضذدممممؼأاظؾذَظغ ،مظ ذـمسليذفممممماحلاملؿمرفلؽمرف موعلؿغللما رفَل،مس ظلكَ

أنممَسِماظؾَظغ ،موذظؽمإذامحصؾمعذـالًمؼ قنمػنَكمأوضَتمظوسمعـما عَنمخالهلَمإر

حذذَولمشرؼذذُمأنمؼيخذذذماظافذذؾمعاذذفمأومحذذَولمأحذذدما ذذذكَصماظ ؾذذَرمأنمؼغرؼذذفممممممممم

متَ حؿفَزمتؾاضما درار.م

م

ػ واضدكػدغ:اشبكػرظدطاػغ:ود
فأقلمظلافؾمديذذؿ كمإممإذامطَغّمتنهَمففأدمصَسلوؿهَمأمعاَعلِممػذهمررؼأِما مم

ا م،مصويذذَمؼاؿذذءمعذذـمأػذذؿمعهَعهذذَممممف َظوذذِاتوذذؽم،متداؼذذِمؼذذدلمػذذذاماظؿصذذر مسلذذكمممأ

مومحًقرهم.أبمبما شوَماظؿقجوفمواظلتوِم

ػذذاماظًذاػممغفذسممممميتًذاػما مموفأذقممعـمغَحوِمأخذرىمؼذقحلمػذذاماظؿصذر ممممم

م..!!مإذنمدهم․وػموعرسُ.ؼًَمتهذاماظؿصر مػلمفذارماظافؾمتينمواظأوماظافؾ

مومشَبم.أبماظؿقجوفمواظلتوِمدقا محًرما منمفأقمما ممتدورػَمأصالمتذدم

م

ػسللػطظكػ أعذاػاضطفلػ
ًَممم ٌذـمػذؿمأصًذؾمعذنهؿ.مومضذدمفنيذلمممممممممػذهماظاؾَرةمفـةمما رفذَلمحأذدًاموطرػذ

داخلهؿمايلدمومتنكمزوالماظنايِمعـمسندمشةػؿ.مومضذدمؼؿلذؾُممذذاقرماظافذؾممممم

ظ ذذـما صًذذؾمأنممتنفلذذف،مومتاذذدممضدرفذذفمسلذذكم•ذذَراةماآلخذذرؼـمتٌَهذذَرةتألذذِماظـأذذِم
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دذؿغاللموممأدؿغالهلَمأصًذؾممأوممادؿكداعهَرةمطؾةةممي ـمغأقلمظلافؾمأغفمميؿلؽمعهَ

مغذطرمضدراففمومإع َغوِمضوَعفمتٌَهَم.

م

ػردػأحبـكػ أضمػ
ي.محؿذكمحذ مؼأذقممتًَاذمممممأنمغذارماظافؾمتَيُممطؾما وضَتمػذذامعهذؿمجذداًمممم

صَظافؾممحَجِمإماظؿقجوفموماظؿنؾوفماٌلؿيرمومظوسم‟َجِمظلاأَبماٌلؿير.مغاؿم

اظاأَبمؼلَسدممأنمؼفهؿماظافؾماظصقابمعـماًاي،مومظ ـم م‧ُما دذؿنَدمسلوذفممم

.صلذوسمعذـماظصذقو مأنمممممطقدولِمظؿالويف،مإ َمغلذؿكدعفمتاذدمادذؿنفَذمطذؾماظقدذَ ؾممممم

غنَمػنَم…لؼممداخلفمذاقرمتادمما عذَن،مومذظذؽمممغأقلمظلافؾمأغنَمٕمغادم‥ؾف،مصٌ

تلؾُمأنما تذقؼـمؼذذ النماظايذقدماظذذيمؼلذؿندمسلوذفماظافذؾ،مصفذلمحذَلمإحلَدذفممممممممممم

مي ذـمظلقاظذدؼـمأنمؼأقعذَمممممتفأدانمايذُ،مؼنهذَرمتذذظؽماظايذقدماظذذيمؼلذؿندمسلوذف.ممممممم

متٌذاَرماظافؾمأغهيَمشَضؾ معنفمظؿصرصف.مومأغهيَم مؼرؼدانماظؿقدثمإظوف.مم

أغفمظـمؼ قنمػنَكمأيمعن مظفلةمعاونِ.مػنَمدوذارماظافؾمتيغفمأخايمومدق مؼاؿذرممو

مسـمخاؽف.مومعـماظقاجُمإذاَرماظافؾمأنمواظدؼفمشَضؾَنمعنفميؾهيَمظف

م.ومسدممرشؾؿهيَمأنم ايم

م

ػ ػاظتػطاػزضتػصغغرًا
مأيرصذقنممٌَذامدا يَمغذطرما رفذَلمتذيغهؿمعذَمزاظذقامصذغَرًامومأغهذؿم مؼفهيذقنموم مؼاممممممم

طؾمإغلذَنمدذقا مطذَنمطذؾةًامأومصذغةًامإذامأرادمأنمممممممذٍ.مٌَذام‥ؾاهؿمتهذاماظ الم.

ؼأقممتايؾ‶معَمصالمتدمماظؾداؼِمأنم اٍ،موم متدمعـماحملَوظِمأطـرمعـمعرةمحؿذكمم

ؼؿأـما عرمومؼأقممتفمسلكمأحلـموجف.مظذام‧ُمإساَ ماظفرصذِمظلصذغةمتذينم ذَولممممم

لؾُمذظؽمتًَايمومطَنمتاوؽًَمماظؿقلـ،مصيعماظؿذذفوعممأنمؼأقممتذظؽمحؿكمظقمف

دذ ّ.مإنماظافذؾمممأجلذسموممأطوػممي ذـماظأذقلمظافذؾممممموماظؿقجوفمدؿؿقلـما عقر.

متاؾواؿفم ُمايرطِموماظلاُ،مومػذهماظاؾَرةمف قنممبـَتِمضؿؾ‶مظروحف.
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اظافؾمرَضِمطؾةةم‧ُماظايؾمسلذكمحلذـمادذؿكداعهَ،مومإ مذػؾذّمماظؿكرؼذُمممممم

ٕم مغذفعماظافؾمسلذكمإنذَزمأذذوَ مممممػَمعـماٌغَعراتماظيمؼأقممتهَما رفَل.غةط

ولِ،معنهَمأنمؼلؿكدممرَضؿفممسيؾمذذل معفوذد،مومعنهذَمأنمغلذؿفودمعذـماظقضذّممممممم

ماظذيمؼأقممتفمأ نَ مذظؽمتهذاماظايؾمتٌنَزمعهذَمم․ؿلفذِمدونمايَجذِمظلألذؼمسلوذفممممم

ػذُ.مصلذؿم مغقجذفمػذذهماٌقػؾذِممممممم.ظ ؾمرفؾمعقػؾِمأومضدمف قنمظدؼذفمسذدةمعقامم

ظذذفماظ ؿذذُماًَصذذِممميذذذلأوذذد.معذذـما رفذذَلمعذذـم ذذُماظأذذرا ة.ممممسيذذؾمذذذل معفم

دذذؿيعمإظوذذفمومػذذقمؼذذرويمتيدذذلقتفمأفافمسلذذكماظأذذرا ةمتصذذقرةمؼقعوذذِ.مومتَ رفذذَلمومذذذ

ظذفمواحذدًامأومممميذذلمأعـما رفَلمعـم ُمايَدقب.مماًَصمعَمضرأهمعـماظ ؿَب.

سلكمجهَزمايَدقبماًَصمتذؽ.مصذالمفالذؿمضذدمؼصذؾ معؾذدسًَمممممممخصصمظفموضؿًَمظوايؾم

ُمممػذاماتَلمتؿذفوع‶معنؽ. ظذفما دواتمممىذذلمأاظردذؿ.مممعـما رفَلمعـم ذ

 ذـمسلذكمأسيَظذفمومذذفافمسلذكمأنمؼأذقممممممممأَظردؿمومسليفماحملَصظِمسلوهذَ.مومماًَصِمت

ومؼلذؿغؾممطؾمػذذهماتذَ تمومشةػذَمضذدمؼؾذدعمصوهذَماظافذؾمممممممممتيسيَلمأطءمومأحلك.

مد ّ.أجلسمومأؾمذل معفود.مومػلمأصًؾمت ـةمعـمرَضؿفممسي

م

ػظصائحػضضتربغةػاضصحغحةػضألطفال

مدلويِمم متصقرة ما تنَ  مفرتوِ مررؼأهَ ماظيممي ـمسـ ماظنصَ   معـ م•يقسِ ؼقجد

موعنهَ:

 ما دؽلِمررحمو‣َوظِمعاف،ماظا مفصَلأمضاعموسدممظلافؾمتلطوزما دؿيَع

معفؿقحِمتاألوِمأص َرهمظليَعما دؿفَدةمأجؾمعـمسلوفماٌكؿلفِ ما ػؿيَم.

 .ما ضقالمعـمأطـرما صاَلمعـمؼؿالؿمغفأمحوْماظافؾ;مأعَممتَظؿصرصَت

 ماٌهَراتمايمفرك مؼ ؿلُ محؿك موا خاَ  ماظفقضك متاض متايؾ مظلافؾ رؼِ

ماٌزاجماىودموفقصةموضّم مععماظافؾمظؿازؼز مضًَ ماظقضّمخَرجًَ متنفلف. اٌكؿلفِ



 ــــــــــــــــــــــــــــولكن ... ــــــــ تــائهــونــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

63 
 

ماظافؾمٌذَر مظدى ماًوَل مؼازز مذظؽ مأن مإ متَإلضَصِ معاف، متاضماظنذَرَت طِ

 وؼألؾمعـمسدا وؿف.

 ماظيمم ماٌكؿلفِ ما عقر مخالل متَظلاَدة مذاقره مظؿازؼز ما عؿنَن ماظافؾ فالوؿ

  صؾمسلوهَممايوَة.م

 ا دؿيؿَعمتَظلاُمععماظافؾمتهد مإضقَطفموإداَده.م 

 ععماآلخرؼـ،موإزهَرمايُمهلؿمتصقرةممفالوؿماظافؾماظرِمتَظنفسمواظؿاَرػ

معـمخاللماظانَ موا دؿأؾَلمتَظأؾالتم مجلدؼِ مايُمتصقرة مإزهَر شةمعذرورِ.

 ظلقصقلمسلكماظدسؿماٌانقيموفازؼزماظاَرفِماإل‧َتوِمظدىماظافؾ.

 مجودة.م متصقرة متهَ مواظؿق ؿ مسقارفف مفنظوؿ مطوفوِ معارصِ مسلك  علَسدفف

م

ػصفاتػاضطرب ػاضحقغق 
ماٌرتلمهللمأػيوِمورأواماظلتوِمأدَفذةمإظوهَمخلصماظيماظصفَتمعـملِموػذه

متهَ:

 ُ‧م ذلمأيمعنهيَمدا يًَمؼؿلأكموأغفمعنفمأسلكماظقاظدؼـمأنماظافؾمذارؼمأنم

مؼرؼده.

 ُ‧مظف.مؼأدعَهمعَمظدؼهؿمأتقؼفمنأماظافؾمؼذارمأنم

 ُ‧ماظااَ .محلـماٌرتلمؼ قنمأنم

 ماظلتوِ.م َغٌِمعأدرًاماٌرتلمؼ قنمأنم تد

 مواظؿقجوف.ماٌؿَتاِمسلكمضَدرًاماٌرتلمؼ قنمأنمؼنؾغل

 ماظذافوِ.متَظلتوِمغفلفماٌرتلمؼؿاهدمأنم تد

م
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م

ؼِْ اُ٘بجخ
ُ
 ادل

ومأٌالؿمومظ ـماممممبموما نماٌرتلمظوسمصأطمػيَما أموً أنمغار مأمُ‧م

مسنصرًاأماٌاليِمميـالنمسَعاًل مظلافمو ماظلتوِ ممسيلوِ محوْمميؿلؽمعهيَ ؾم،

وم‧ُمسلكم،ممميـؾماظأدوةمبموما سلكماظافؾمصهقمطَ مًاطؾةمًاَ ةاٌالؿمف

طيَمسلوفمعلًوظوِمفالوؿمػً  منمسلكمسَفأفمعلًوظوِمفرتقؼِمأنمؼار مأمطؾمعالؿ

ػؾمسلكمفرتوِم‧ُماحملَصظِمسلوهَمومعلَسدةما معَغِأرفَلم،مصَظافؾمػنَما 

 تنَ مفرتوِمدلويِم.ا 

ػ؟ػظاجحػُط:ضمػتصونػصغ 
 

ٌُ نمميؿلؽم•يقسِمعـماظصفَتماظيمفلَسدهممعهيؿفمأاظنَج م‧ُممالؿا

طـرمأفأعمسلكمسَفؼممًَلتوِمظولّمسيلوِمصردؼِمصهلمشَظؾطَنمػذاماٌرتلمصَظمأؼًَ

ومظ ـمتذ ؾممًَمموماٌالؿماظاَعؾماٌهؿمشَظؾبما عـمذكصمظ ـمميـؾمصوهَما 

مؿءمعـماٌرت مظفمومعـمعـم وطمتَظافؾمؼامسَممطؾ′

م

باُقلبد اُٞاجت رٞ
 
 اكشٛب يف ادلشث٢ ٢ً ٣ٌٕٞ ٗبجذ

 )اُرتث٤خ االعال٤ٓخ اُقذ٤ذخ (
 

م –م:ماض:ضمم• مميؿلأ‧ُ مضدرن معنَدؾأمًَطَصومًاؽماٌرتل مامًَو ماظذيمعـ ظالؿ

وم†َصِمصويَم صماظالقمماظلتقؼِمومطذظؽماظالؿممفؼقاطُماظاصرماظذيمغاوذ

اٌرتلماىَػؾممًَبموماظلنِماظنؾقؼِماظذرؼفِمصغَظؾَم صماظ ؿَاظذرسلم،مومػقمع

تنَ معـلفمجهال متَظالقمماظذرسوِمومظقمأنذيمؼ‰وأدسماظلتوِمايدؼـِماظذرعممتيعقر

خاَ ماظيمؼأعمتهَماظنَسمشلُما أنمأتهَماظؾاضمعـماظؿايؼمظارصنَمضينَمتنظرةم

ذاموجدوامإ مإػؾمعقرو ِمعـما وماظؿاؾدؼِمشَظؾ′َمواظلتقؼِممعـماظنَحوِماظاأدؼِ



 ــــــــــــــــــــــــــــولكن ... ــــــــ تــائهــونــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

65 
 

َ مطَظاليَ موماظرصأِماظصَيِمومفلؽما خامتٌصالحمعلةةمحوَفهؿمعـمؼأقمم

مصإ مي  مؼاوذقن مصغهؿ مسَم متذ ؾ م، مسلكمخايػؿ مميقفقن ماظلنِمٌو ماظ ؿَبمو ن

دالعوِمومؼقصرمطؾمعَم صمسَٕمدَظوُماظلتوِماإلأمروَفهؿمسلكم ؿقؼَنم

محل مظ ؾمعرحلِ ماظيمفا ماظافقظِ ماىلديمو مو ماظنفللمظدؼهَ ُما دؿاداد

َؼِماظفارةماٌرتلمسندمفاليهَمسلكمطوفوِمزرعماظاأودةموماظأوؿموماظايؾمسلكم

غفم‧ُمٌصمظألرفَلنمؼار ماٌرتلماظالؿماىودمظؿالويفمأاظللويِم،مومطيَم‧ُم

ممنأ مماتؿياَتمعـ مؼنؿذر محؿكمأؼار معَ معنقرصِ مفوَراتمػداعِ مو ص َر

مؼلؿاوعمعقاجهؿهَمصَغّم مفار مطوػمفقاجفمعَموهلفم.

 

ما أ‧ُم –م:ماألطاظةم• متصفِ ماٌرتل مؼؿقلك ممن مأعَغِ مو ممأصاَظف ضقاظف

م مصوؿققل متَرنف مو ماإزَػرة مظلافؾ مؼلاكممضدوة معَمإظذي مت ؾ مفألوده

م مطيَ صارةممعَغِمواؾمعنفمرفؾمذونمغذيتماظافؾممجقمفلقدهما أؼفاؾم،

نمؼؿقلكمتهَماٌرتلم،مايرصمأعَغِماظيم‧ُمومواحدةمعـمعظَػرما دلويِم

م.ا ماظاؾَداتمتذ لهَماظصقو مدسلكمآ

 

ماىلدمتذ ؾم –م:ماضقوةػ• مظولّمضقة مػنَ مأاظأقة مؼأصدمضقةمإدَدلمو مػنَ َ 

نمأومعـمسيرماظافؾمؼلهؾمسلوفم،ماٌرتلمماظلنقاتما  خال  ا اظاأؾمو

ماظافؾممي ـم مظ ـمععمفأدممسير نمؼفأدماٌرتلمفلؽمأؼؿيؿعمتؿلؽماظأقىمو

غفمؼأقىمأنمؼقاطُمفأدمماظافؾمومأَمماظافؾم،مظذام‧ؾُمسلكماٌرتلمعأاظأقةم

دورمسلوهَمممنما أ،مطيَمعَمماظافؾمأؿدمحؿكم َصظماٌرتلمسلكمع َغؿفمومؼذ

ما  مسلكمصقرة ماظبمػَممماحملَصظِ ماٌكَظفِ م واعرأقيمسـمررؼؼمسدم

نمؼؿؿمأمإتنَ مسـمعلَععما مًافؿؿماٌنَضذِمتاودسلاضمأػنَكممنمطَنإبموما 

متنَ معَمما أعرمػقمحؿكم مفهؿزمصقرففمبما ومؼاالما م،ففَ أمإاظؿقصؾم

معقرمعنفم.وم‣َوظِمفقظلمزعَمما أتنَ معَمما أبمسلكمسدممذمما مًَؼًأومهَصظم

م

https://www.almrsal.com/post/771103
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م

 

تنَ مػيوِماظادلمت ما ألؿمسلينَماظنعماظ رؼؿمصلكمآمسلوفمومد –م:ماض:دلػ•

لفمووضافمسلكمحفرهموٌَمجَ تمتنؿفمسَفُماظنعمرجاًلمأخذماظصعموضؾ‴حوْم

م مظف مصأَل مجَغؾف، مإ متونهيَ“أجللهَ مدق‷ؼّ م”أ  مرواؼِ مو مسدظّم“، صيَ

ميَتونه م، مصَظادلم” معالقبممطؾمأظذا م،ماٌم،ذل عر ماظاأقتِ م، ماظنفأِ م، اَعلِ

ممداسؾِاٌ م، مظلنايَن محدؼْمعذهقر مػنَك مإو ماراد مأذا مؼهُمأتقه م  مو مؼهؾف ن

ماظنعمصلكمآمسلوفمومدلؿمأ مصأَلمظف أذهدمشةيمصٌغلم مأذهدمسلكم“خقفف

سأَبماٌكاٍممتاضمايَ تمطينمؼؿؿم اظؿيووز ظ ـمػذام ممينع”م،مجقر

مأتَيرعَنمعـماظنفأِم ؿيووزمماظإػؾمنماظظرو مضدمفًارما أوماظا سم،مطيَ

عقرمػؾمفقضو ما وماٌاَ مومػنَم‧ُمسلكما أطيَممحَظِماظافؾماٌرؼضم

مووزمتذ ؾمظوسمطؾةم.نم مؼ قنمػذاماظؿيأسلكممظألتنَ 

 

مؼا م –م:مايرصم• م  مصَيرص مظلقرص مايأوأل ماٌانك مصهؿ مػنَ ُ‧

مه َمػقمعرسَإمؼاؿيدمسلكمغفلفموماظؿدظوؾمومهأوؼمطؾمرشؾَتماظافؾمومجالفم 

سؿيَدمسلكماظنفسمعـمٕموما وما ألماٌرتلماظافؾمسلكمهيؾماٌذَ منمؼرتأ

نمأعدمصالمؼ فلموِماظلتقؼِمسيلوِمرقؼلِما َظايلاِموماٌالزعِم،مصتخاللماٌؿَ

مظأقلمأ‧ُمذامإفأقممتؿقجوفماظافؾمومف ؿفلم نمفؿَتافمومفالزعفمومػقمفصدؼًأَ

م”م.اظزع‰قامأو دطؿ..موأحلنقامآداتهؿ”ماظردقلماظ رؼؿمصلكمآمسلوفمومدلؿم

 

منمؼؿلَػؾماٌرتلأعقرممغصَتهَمصالم‧ُمصَيزممػقمعَمؼًعما  –م:ماضحزمػ•

مايَ تماظيمفلؿق مضعع مو م، مجُماظذدة مػق مػنَ ماٌرتلمأؾطمايزم نمؼلزم

فمسـمعَمؼًرهمماظافؾممبَمؼلَسدهمسلكمحفظمدؼنفمومسألفمومتدغفمومعَظفموممينا

م مو مدغوَه مو ما أدؼنف مو متَظؿأَظود مؼلؿزم من مما جؿيَسوِسرا  مف قنمأسلك م  ن

مَ همٕمفأدرمسلكمصٌغؽمإنمرّمت “تـماىقزيمأ‡َظػماظذرعمصأدمضَلم

https://www.almrsal.com/post/546402
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م

موٕممي  مصأةًاصاَعف، مجَػاًل مصوؾلغ‱ مؼا م،نؽمفيدؼؾف، م  مو نم مؼ قنمأمايزم

م.مًَحوَغأػنَكمفلَع م

 

مرفَلمسلكماًةم رمطؾةممغذيةما أصَحلمظفماظوجقدمعرتلم –م:ماضصالحم•

مصَظرجؾماظصَحلم فظممذرؼؿفمومظ ـمػذهماظأَسدةمظولّمسَعِم،وماظصالح

مَمععما شلُم.ومظ نهم

 

ماظنعمصلكمآممظؿزاما يمأ: اضصدق•  ماظفاؾمومضدمحذر تَيأوأِمماظأقلمو

مماٌلليِسلوفمومدلؿماٌرأةم مظؿااوفمصليهلَ ماظيمغَدتموظدػَ مأردتمأنم” عَذا

مُطؿؾّمسلوِؽم“،مصأَل:م”أنمأساوفممترًامأردت“ضَظّم”مفااوف؟ ظقمٕمفااوفمذوؽًَ

م”م.طذتِ

 

ومه وؿماظاأؾمومضؾطمأمعقضافممذل نمؼؿؿموضعمطؾمأفا م –م:ماضحصطةم•

مػؾمنمؼ قنمػنَكمفاَونمت ما أطم‧ُما غفاَ تمومظؿقأوؼمػذاماظًؾ

 تنَ م.فؾَسفمععما أدلقبماظلتقيماظذيمؼؿؿمففَ مسلكما وما 

 

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

 

 

 

م

م

م

ػ ػخاطسػضاضفصلػا

 ٓؾٌالد رشث٤ٚ االىلبٍ          
 ) فَ تعدٖن الشمٕك (              
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َمم  هقنممعذذَطؾماظذدغوَمشذَرضقنممأحالعنذَموريقحَفنذَموغلذونَمممممممظأدمأصذؾقنَمفذ

تَظذرؼذذِمرضمايذذرما رضمظذذوسمإسيذذَرما منمغ‰ جلذذهَموػذذلمأملأنذذَمػذذؿمردذذَظفمخ‰مأ

ذرؼِماظصَيِمصرمبَمؼ قنمذظؽماظقظدماظصَحلمػقمرق منَفؽم َمتَظإوماظ ـةةم

َاْظي ذَل‰مم ﴿ما و دمطيَمماظأرآنماظ رؼؿمزؼنِمايوَةماظذدغوَمضذَلمفاذ:مممعـماظنَرم،

ُِماْظق و َِةماظد‸غ‱و َ مغايِمفلذؿقؼماظذذ رممما رفَلم،م$46دقرةماظ هػماآلؼِم%﴾ و اْظؾ ن‰قن مز‵ؼن 

َمَظف‰مع ًَ  ﴿م:مؼًًَضَلمفا‰ّمأ و ع ه‷دت‸مَظذف‰مم  $13%و ت ِن  مذ‰ه‰قد′ا  $12%ع‷ي‱د‰ود′امو ج ا ْل

مومغفسماظقضّمػؿمعلذًوظوِم‧ذُماظانَؼذِمتهذؿممممممدقرةماٌذد رم﴾ $14%ف ي‱ه‵ود′ا

َـ مآع ن‰ذقامُضذقامَأغُفل ذُ ؿ‱مو َأػ‱ِلذوُ ؿ‱مغ ذَر′اممممممممم ﴿مطيَممضقظفمفاذم:م و ُضقد‰ػ ذَممؼ ذَمَأؼ‸ه ذَماَظذِذؼ

ٌِمِشَلٌَزمِذد اد″مَظَمؼ ا‱ص‰ذقن ماظَلذف مع ذَمَأع ذر ػ‰ؿ‱مممم و ؼ ْفا ُلذقن مع ذَمممماظن‷َس‰مو اْظِقف َر ُةمس َلو‱ه َمع َلَِ َ 

ً‱ع ر‰ون  م$6اآلؼِم%مدقرةماظؿقرؼؿم﴾ ؼ‰

ِملذـممسلذلمح‰ممدالممدا يذًَمظأدمحـنَماإلم وضذ مظنذَممموأو دغذَمملذـمعاَعلذِمأمموح‰ماظلتوذ

ماظقاظذدانممحذظمؼالمضذدمبمطيذَمأوضذقهَمظنذَماظالذؿمايذدؼْم،ممممممرر ماظـذقابمواظاأذَمم

متوؽؿذذفمماظافذذؾمف وذذػمسذذدمممذظذذؽموؼظهذذرمرفلذذهيَمدذذلقكممعذذَمفغذذةًا

ِممأو$مما درة%مماظداخلوِ ِمماظؾوؽذ ما رفذَلممعذذ التمموفؿاذددم$ماتؿيذعم%مماًَرجوذ

ِممأوم،جليوِ:مإعَمف قنمضدمسقاعؾمظادة′مفؾاَموفؿنقع ِممأوم،غفلذو مِ،عدردذوممأو،مأدذرؼ

موأدتمتاًذهَممعذعمموفداخلّمففَسلّماظيما دؾَبمعـم•يقسِمهلَمعذ لِموطؾ

ما دذذؾَبمػذذذهمتذذ ماظفصذذؾماظصذذاُموعذذـم،ماظافذذؾمظذذدىمزهقرػذذَمإمتَظؿذذَظل

م.مظليذ لِمطيلؾُمعنهَمأيموهدؼد

م

م

م

م
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م

 ػالط؟؟ ٍٞ إٔ ٛزا اُيلَ ُذ٣ٚ ٓؾبًَ ٝحيزبط إىلٗو ٓىت
م

ِممادؿذَرهمظالُماظقاظدانمؼلفيمضد ِممغفلذو موؼاؿأذدممرفلذهيَممظلذلقكممسَجلذ

مظذذذدةمأوماظافذذؾم ذذقمتاؾواذذِمىهلذذفمإعذذَمرؾواذذلمشذذةمرفلذذفمدذذلقكمنأ

ِممسلكمايرص ًَمماظافذؾممدذالع ـممسلوذفمموخقصذ موا ضذاراتَتمما عذراضممعذ

مسَدؼذًَممدلقطفماظافؾمؼ قنموضد.مما ولماٌقظقدمطَنمإذامخَصِماظنفلوِ

ـممظذامتهَمميرماظيمظليرحلِمفؾاًَمورؾواوًَ ماٌرتذلممسزؼذزيممدًاجذمماٌهذؿممعذ

م.معرضوًَمأومرؾواوًَمتنؽأمدلقكمؼ قنمعؿكمفار مأن

م

ػ ػاضتاض ػتالحظػرظدطاػرالجًاػتدتدر ػطذصضةػاضطفلػدضوكػ:دُغ
م

م:ػاضطذصضةػتصرارم-1
ـممأطـذرممرؾواذلممشذةممغذفمأمفاؿأذدمماظذيماظللقكمػذامؼؿ ررمأنم تد معذرهممعذ

مسندمعذ لِموجقدمسلكمؼدلم م الثمأومعرف مأومعرهمذَذمدلقكمصظهقر

ـمم„هذدممأومفلأَ وذًَمم ؿفلمسَرضًَمدلقطًَمؼ قنمضدم غفمٌَذا؟؟ماظافؾ معذ

م.واظدؼفمأوماظافؾ

م

م:مواالجتطار ػواضظفد ػاضجدط ػاضطفلػضظطوػاضدضوكػعذاػإراشة-2

مإموؼذذًديماظافذذؾم ذذقمدذذةمسلذذكمعذذً رًاماظلذذلقكمػذذذامؼ ذذقنمسنذذدعَ

م.نفدممػؿمعـموعذَسرمدلقكمسـموعذَسرهمدلقطفمخؿال إ

م
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ماظؿقصذذوؾمماظافذذؾمطفذذَ ةمعذذـمايذذدمسلذذكماٌذذذ لِمفايذذؾمأن-3

م.اظؿالوؿمسـماٌذ لِمػذهموفاقضفماًءاتماطؿلَبموماظدرادل

م

متَيوذَةمما دؿيؿَعمسـماظافؾمإسَضِمماٌذ لِمػذهمفلؾُمسندعَ-4

مسلذذكمضدرفذذفموضذذاػمتَظ ىتذذِمظذذذاقرهموفذذًديماآلخذذرؼـموعذذعمغفلذذفمعذذع

م.وعاليوفموأصدضَ فموإخقففماظدؼفومععمجودةمسالضَتمف قؼـ

م

مم

 اُيلُٞخ ٓؾٌالد ػالط أ٤ٔٛخ
م

ػيوِمتنذَ ماظذذاتموطوفوذِمفاقؼرػذَمممممسـمأمطيَمهد نَمماظفصؾماظـَظْ

مومبَمعلؿأؾالماإلغلَنمذكصوِمظؾنَ مأدَسمطقفرماظافقظِم ػيوِمًاغظرو

ِممماإلغلذَنممفقاصذؼمممطذؾةممدورمهلَمأن ِممعرحلذ مصأذدممواظرذذدمماٌراػأذ

مموسالجهذَمماظافؾمعذ التمدرادِمأػيوِماظنفلوِماظصقِمليَ سمأدرك

مموضذذاػمغفلذذوِم‥راصذذَتإلموفذذًديمفلذذؿفقؾمأنمضؾذذؾمعؾ ذذرةمدذذـ

ماظؾذَحـ ممدرادِمعـمفؾ موضد.ماظؿَظوِماظايرمعراحؾمماظنفلوِماظصقِ

مواظرذذدمماٌراػأِمماإلغلَنمفقاصؼمأنماظنيقمغفسموسلؿماظذكصوِم

ماٌذذذذراػأ مصياظذذذذؿماظافقظذذذذِمماصأذذذذفتؿقمطذذذذؾةمحذذذذدمإمعذذذذرفؾط

مطذذَغقام،حلذذنًَمفقاصأذذَمو•ذذؿياهؿمأغفلذذهؿمعذذعماٌؿذذقاصأ مواظراذذذدؼـ

معاظذذؿمطذذَنمتونيذذَمصذذغرػؿ،مماٌذذذَطؾمضلولذذلمرفذذقظؿهؿممدذذادا 

مطذذـةيم،مرفذذقظؿهؿممفالذذَ ماظؿقاصذذؼ،مدذذوٍمواظراذذذدؼـماٌذذراػأ 

موػؿمصغَر.ماٌذَطؾ
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ماظذنفسمموسلؿماٌرضلماظنفسمسلؿم•َ تمماظدرادَتمغؿَ ٓمنأمطيَ

ِممعذذ التممدورمأوضقّماظذقاذ ِمما ضذاراتَتممغذذيةممماظافقظذ ماظنفلذو

ودذنؿ لؿمم.مواظرذدماٌراػأِمعراحؾمماظللقطوِم‥راصَتواإلمواظاألوِ

ومأم،موما أب،مذذَطؾماظذيمفقاجذفماٌرتذلمدذقا ما مممممسـماظادؼدمعـماٌ

ٌُالؿ اظلتوذِم مؼأؿصذرمسلذكمممممنم•َل ،مفادؼؾماظللقكمومأخصَ و أ،ما

ذكَصمتذافهؿم،صَظلتوِمعـمأػؿمسقاعؾماظنفَحمواظأدرةمومأأصؽفمعاونفم

و دمػيوذِمفنذذؽِمأممففأذقامسلذلمأممنماظالذؿمواظذدؼـمأممسللما‡َذماظأذرارم.م م

مصَي مظليفؿيعم...

ؼأقل:م%طل ؿمراعموطل ؿمعلذًولممم-صلكمآمسلوفمودلؿمم-ردقلمآم

قلمسذذـمرسوؿذذف،مواظرجذذؾمراعممأػلذذفمممسذذـمرسوؿذذف:ماإلعذذَممراعموعلذذؽمم

وعلؽقلمسـمرسوؿف،مواٌرأةمراسوِممتوّمزوجهَموعلؽقظِمسـمرسوؿهذَ،مم

وعلذؽقلمممواًَدممراعممعَلمدودهموعلؽقلمسذـمرسوؿذف،مص ل ذؿمراعممم

ػؾمعذـماٌي ذـمأنمفؿقأذؼممممػنَكمدًالمدا يَمؼذغؾمتَظنَمم.سـمرسوؿف$

طوذػمغؿاَعذؾممممأتنَ نذَ؟مممظد لموفلؾوذِمطذؾمرشؾذَتممماظلاَدةمتَظألقة،مأممتَ

م لمغلادػؿموؼلادوغَ؟ظغللؽمعاهؿ،موأيماظار م

م

ػاضلرب..ػس ػشاطوسػاضتربغة
م

خؿلػمسليَ ماظلتوِمحقلماظلفق مإمودولِماظًذربمماظايلوذِماظلتقؼذِ،ممممأ

غؿهفؿذفممأمسذ ماظًذربممعنهفذفماظلتذقيمطيذَممممممصينهؿمعـمعناهَموعنهؿمعـم

مؼاَغوَ.عدارسمشرتوِموهدؼدًاممأعرؼ َموتر
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مم

مسلوفمرب،مػقمحؾوؾنَموضرةمأسوننَم‣يدمصلكمآوإنمسدغَمإمخةموأسظؿمع‰

رلانَمسلكمدةةمعـمفرتكمهّمطنففمومعدردؿفماظنؾقؼِماىلولذِ،ممأودلؿمو

مظقجدغَمأغفمادؿكدمماظذدة،مصأدمطَنمؼاالمحؿكمؼ‰ذؾع،موؼ قر‵ممحؿكمؼرتل.م

م

اظد لمسَداتمدوؽِ،مصهقمعـمجهِمأخرى،مؼ ؿلُماظافؾماظذيمؼلتكمسلكم

•َبماظدسقات،مفلؾكمرشؾَففمورلؾَفذفمدا يذًَمصواؿذَدمسلذكمذظذؽ،مصذٌنممسذعمممممممم

طليِم" "مفهوٓمأسصَتفموؼؿلفظمتيظفَزمتذؼؽِمفلل مظقاظدؼفمطينمؼأذقلم عذف:ممم

أغذّم مهؾوذذن ،مأغذذّمف ذذرػون ،مٌذذَذامففالذذ مذظذذؽمتذذل؟موظرمبذذَمؼصذذرحمم

 غفم مؼاوؼمأنمؼلذيعمعذـمأحذدػيَمممممظزعال فمت رػفمظلفلقسمععمأتوفمأومأعف

مطليِم" "!.مم

تـمسلكمفلؾوِمحَجَففم ؿمضلّمظفم" "مدونمػذامأدلقبمخَرٍمصٌنمفاقدما 

ِمسلكماظصذء،مصوؿيذردمممعأدعَتمأومأدؾَبمفأناف،مصلـمؼاؿَدمسلوهَمصلوسمظفمرَض

تَظذد لماظذدا ؿم مممواظؿيلؽمتَظأقةماظدا يِم مؼصل ،مواظؿيلذؽممسلكمأتقؼف.م

م.عؿكمغًربمأتنَ غَؼًًَ.مؼصل مأ

ًَمم تغذرضمممػنَكمعقاضػمفقجُماظًرب،مصٌنمطَنماظافؾم ل َمدذ ونَمأومعأصذ

إؼذا مأخوفمصالتدمعـمادؿكدامماظاأقتِمظننؿهلمعؾَذذرةمعذـماٌذذ لِمتلذالم،ممممم

 تنذَ مطذلم مممأومإنمطَنمؼرعلما رفذَلمتَيفذَرةمصوفذُمأنمؼًذربمأعذَمماممممم

ظذذذدةمواظألذذقةمإنممسانذذَمأحذذدمو‧ذذُمأؼًذذًَمادذذؿكدامماؼاؿذذَدمسلذذكماظانذذػ.م

ِممممممم أوم ذرجممما تنَ مؼذذهرمتَظذدؼـموؼلذل مإظوذفموإماظردذقلمأومأحذدماظصذقَت

،ممػذذهمايَظذِ،م ممي ذـمأنمغلذ ّمممممسـمأصذقلموعؾذَدئماظأذوؿمواظلتوذِممممم

مأتدامتؾمغقجُماظاأَبمواظؿيغوُ.
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م

،موإ َمسلكماظزجرمواظؿيغوُموايرعذَنمصهنذَكمممواظاأَبم مؼأؿصرمسلكماظًربم

أومعذـماًذروجممممهلؿ،مصوقرممعـماٌصذرو معذـالًمممتنَ م مؼ قنماظًربمرادسًَأ

مظألقةمعافممايقار.معـماٌنزلمأومؼاَضُمتَ

م

ماضودطغة

م

طذذـةة،مؼألذذقماآلتذذَ مسلذذكمأتنذذَ هؿمدونمإدراكمعذذنهؿمأغهذذؿمؼلذذوؽقنمممممممأحوَغذذًَ

متـمسلكمطؾمصغةةموطؾةةمصدواممايرعَنمضلقة،مو‣َدؾِما ماظؿصر ،

إمأؼذـمأغذّمممم-ُطذؾمتويونذؽممم-ٌذَذامولذسمػ ذذامممم-فّمأدنَغؽ%مػؾمغظ

ذذذارمعذذَذامصالذذّ..ما $مػذذذاما دذذلقبممايذذقارمؼ‰م-ذاػذذُموعؿذذكمدذذؿيفل

طِمتؾموؼلغلماًصقصوِمعذـمحوذَةمممقَدُمسلكمطؾمحرتـمأغفمعراضُموع‰ا 

ؼذذؿؿممم–تـمأؼًَمدونمرضَتِم%مؼاؿديمفركما مةمعنعمايرؼِ.متـمصيـماظألقا 

صذدواممايرعذَنمضلذقة،ممممفيغوذُمأومزجذرمصذذاكمد لمعذذعقم.ممممممنؼًرب$مدوم–

مودوامماظلكمد ل،مواًةمماظؿقدطموا سؿدالمتونهيَ.

م

ػخترػاضحوارػاضدضغمأ
م

فلوفقغذفماحمليذقلمممراضُموعأودممحرطَفذفموؼغلذؼمممتـمتيغفمعظ لم مؼذارما 

فمخؿوذذَرما دذذلقبماٌنَدذذُمحملَورفذذأَذذذوَمٌ ٌَذذِما بمأوما م،م‧ذذُمه

طلمؼذارمتَ عَنمواظـأِمصيذـالمظؿأذؾمظذف:مؼذَموظذديمإمأؼذـمذاػذُ؟مطليذ ممممممممم

مسندعَمدؿيفلمتَركمآمصوؽ،م
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م ريذؽـمسلوذؽمدا يذَمممممغؿألّمإ.مع َنمآخذرم مفنلذكمأنمفؿصذؾمتذلممممأوإنم

متذذذذذذذـمتذذذذذذذييمسأقتذذذذذذذِمطَغذذذذذذذّ.ممصَظألذذذذذذذقةمفاذذذذذذذ مدذذذذذذذلُمحرؼذذذذذذذِما م

ضؿذؾمظللذاَدةمممواظد لمؼا :مفركمايرؼِمظفممطذؾمذذل ،مومػذذاموذاكمممم

ما درؼِ.مم

م

ماضفرقػبغنػاإلخبارػواالدتئذان

مم

دؿؽذان،مصالمفاقدهمأنمؼأذقلمظذؽ:مممتنؽمسلكمآدابما أسزؼزيماٌرتل:مسقدم

أغَمذاػُمإمزعوللمأومإمأيمع ذَنمآخذرمصهذقمؼأقهلذَمطذلمؼاليذؽمتذَ عرمممممممم

مأنمؼأقل:مممصًؾذنمتًَروجمتؾما صأط،مصالمؼلؿذةكموؼالُماإل

ػذذؾمعذذـممم–ظذذقممسقذذّمظذذلمأنمأخذذرجمممم-ظذذديمتذذًَروجم"مأدذذؿيذغؽمؼذذَموام

ماٌي ـمأنمأذػُماظوقممإمزعولل"..م

م

تذذـمسلذذكمأنما بماظنذذَج مػذذقماظذذذيمؼرتذذلما مسلذذؿمأؼهذذَماٌرتذذلماظفَضذذؾ،أ

تنذفممأوفأؾلهَمتنفسمروؾِ،موػقمعـمؼاقدمطليِم"مغاؿ"مواظؿاقدمسلكمطليِم"م "م

محلامماآلخرؼـ.ممأسلكما دبممايقارمو

م

م

م

م

م

م
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مطذصضةػاالوض اض

  اُيبػخ ٝػذّ األٝآش ػ٠ِ ٝاُزٔشد اُؼ٘بد ٓؾٌِخ
 

ماظقضذذّمماظ ؾذذَرمٌاَظذذُمادذذؿفَتؿفموسذذدممظألواعذذرماظافذذؾمسصذذوَنمػذذقماظانذذَد

ـممواظانذَدمم،مؼنفذمصوذفماظؿالويذَتمممأنمؼنؾغلماظذي ِمماظلذلقكمماضذاراتَتممعذ م،ماظذذَ ا

ِممأومعؿقاصذالًمم اذًَممؼ ذقنمممأومسذَترةممعرحلِمأوموجوزةمظفلةم دثموضد ِممصذف مم َتؿذ

إذامطنذذّمفذذذارؼـمأنمػنذذَكمصذذراعمدا ذذؿمتذذ مممممم.اظافذذؾموذكصذذوِمدذذلقكمم

مرشؾَفؽمورشؾَتمرفلؽ،مإظوؽماظنصَ  ماظؿَظوِ:مم

م

ِّ عاهَمصنفَغًَمعذـماظأهذقةمورفلذؽمؼلاذُممممممظؿذرتلزؼَرةمإحدىمصدؼأَفؽمممأغ

دَسؿؽموودؼـمأنماظقضّمضذدمحذَنممممأعَن.متادمضلوؾمفنظرؼـممععمرفلهَم

ملرحوؾ،موظ ـمسنذدعَمفالذن مذظذؽمظافلذؽ،مؼذرصضمتذذدةماظرحوذؾموؼنففذرمممممممممظ

مفذنواافم.ّضقظامضاؾظم َأؾظاذسمدضذَ ؼمممممغقتِمعـماظغًُ،موؼؿقدؾمإظوؽم

م .ماظذذذذلأخذذذرى،موظ ذذذـمسنذذذدعَممتذذذرماًيذذذسمدضذذذَ ؼمودؼنذذذفمؼفاذذذؾمغفذذذسممممم

م

رشؿمأنمعاظينَمميرممبقاضػمعذَتهِمععمأرفَظنَمحوْم دثمصراعمت مرشؾَفنذَمم

ورشؾَفهؿ،مإ مأغنَم مغؿيؿعمواذًَممبهذَرةماظؿغلذُمسلذكمفلذؽماٌقاضذػ.متذَظاؾعمممممممم

‥ذذـمواذذًَمغؿينذذكمأنمؼؿيؿذذعمأرفَظنذذَمتذذيخال مروؾذذِموأنمؼؿاليذذقاماظفذذر متذذ ممم

ًِمإذامطذَنماظافذؾمسنوذدًاممممممممم اظصقابمواًاي،موظ ـمظذوسمذظذؽمدا يذًَمدذهؾ،مخَصذ

 مذذلمؾمعذعماظافذؾماظانوذدمممم.م مذذؽمأنماظؿاَعذمم' 'وؼأَتؾمطذؾمعذَمفأقظونذفمت ليذِممممم

صذذاُموأحوَغذذًَمؼنفذذذمصذذءكمضؾذذؾمأنمؼنفذذذمصذذءهمػذذق،موظ ذذـمػنذذَكمرذذر مصاَظذذِمممم

ظلؿاَعذذؾمعذذعماظانذذدمحؿذذكمؼ ذذقنمتوؿذذؽمع َغذذًَمػَد ذذًَمتذذدً معذذـمأنمؼصذذؾ معوذذداغًَممم

مظلياَرك!مم



 ــــــــــــــــــــــــــــولكن ... ــــــــ تــائهــونــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

77 
 

م

ػرظغدًاػبكذاػاضذصل؟ػػػطفض أنػغصونػػاضطبغ: علػطنػ

حَصذلِمسلذكمممم–ةمجقاغذِماًوذَطممما رفَل.ماظلودمإنماظاندمصفِمرؾواوِمجدًام

ت ذذَظقرؼقسمسلذذؿمغفذذسمأرفذذَلمعذذـمجَعاذذِمتقدذذاـمور ولذذِماٌاليذذ ماظلذذَتأِممم

ماظدرادذذلضَعذذّمتؿصذذيوؿماٌذذنهٓممواظذذي‟ًذذَغِمعلؿذذذفكما رفذذَلمتؾقدذذاـ،م

طذؾممم"فأذقل:ممموا جؿيذَسلم،ماظاألل،ماظؾدغل،ما طَدميلظألرفَلمورصدم قػؿم

اظافذؾمأنم ؿذءماظؾوؽذِماحملواذِمتذفممممممرفؾمسنودمإمحدمعا ،م نمعذـمرؾواذِممم

ا تذقؼـمأنممظ كمؼاذر معذداه.مظ ذـما رفذَلم مؼارصذقنمحذدودػؿموعذـمعهيذِممممممممم

مم"ؼًاَمهلؿمػذهمايدود.

م

عاهذذدممسيوذذدمدذذَتؼمظ لوذِمرؼذذَضما رفذذَلموأدذذؿَذممم–فذذرحمد.مغَدؼذذِمذذذرؼػمم

أنماظافذذؾمعنذذذمصذذغرمدذذنفمؼ ؿذذذػمأغذذفمممم–اظدرادذذَتماظلتقؼذذِم„َعاذذِماظأذذَػرةمم

ِمعلؿألِموظفماظأدرةماظذافوِمسلكماظؿف ةموا‡َذماظأراراتمظنفلف،موطذذظؽممذكصو

ؼؾذدأمذظذؽممم" م مؼافؾذف.مفأذقلمد.مغَدؼذِ:ممممذذلممأياظأدرةمسلذكما سذلاضمسلذكمممم

مممممممقظذفموؼأَتذؾمطذـةًامتاؾذَراتمعـذؾ، ،مممممطؿذَ ماظإَمعذـمحمأمسندعَمؼؾدأماظافؾم

سلاضمو ذَولمأنمما ماظافؾم.مسند ذمؼؾدأم''مم مفليسمػذا مففاؾمذظؽمأوم

فهذذؼُمممؼفاؾمعَمؼرؼدهمتغضماظنظرمسيذَمؼأقظذفمأتقؼذف.مػنذَمؼؾذدأمدورما تذقؼـممممممم

م.رفلذذذذذذذذهيَ،مص ليذذذذذذذذَمطذذذذذذذذَنمذظذذذذذذذذؽمعؾ ذذذذذذذذرًامطليذذذذذذذذَمطذذذذذذذذَنمأصًذذذذذذذذؾمممممم

م

معَمػقمايؾ؟مم

أصًذذؾمررؼأذذِمظلؿاَعذذؾمعذذعماظانذذدممػذذلفؿفذذؼماًؾةفذذَنمسلذذكمأنماظلتوذذِماظفاَظذذِم

اظـؾذَتمسلذكماٌؾذدأمممممػلسدةمعـمضقاسدماظلتوِموعناف.مفًطدمد.مغَدؼِمأنمأولمضَ

أغذّموزوجذؽمعلذؾأًَمسلذكمعذَمػذقممممممممفؿفأذلمسندمفاَعلؽمععماظافؾ.مػذامؼانكمأنم



 ــــــــــــــــــــــــــــولكن ... ــــــــ تــائهــونــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

78 
 

عليقحمتذفموعذَمػذقمشذةمعلذيقحمتذفمظافل يذَموعذَذامففاذالنمإذامفاذدىمرفل يذَمممممممممممم

ؼرصًفمزوجؽمواظا ذسمصذقو .مأؼًذًَم ممممم ذلمفأؾللايدودماٌقضقسِمظف،مصالم

اظوذذقمممالذفمرفلذؽماظوذذقمم ذؿمفاَضؾونذفمسلذكماظفاذؾمغفلذفممممممممصم ذذلمفؿغَضذكمسذـممم

م.مماظؿَظل

م

ِم ػَد ذِموظ ذـمحَمسذِممغفذسماظقضذّمسنذدعَممممممممف ذقغلمأنممػذلمم:اظأَسدةماظـَغوذ

مؼانذذذدمرفلذذذؽ.مإذامرؾأذذذّمػذذذذهماظأقاسذذذدمصلذذذوفهؿمرفلذذذؽمحذذذدودهمجوذذذدًا.ممممممم

حوذذَةمرفلذذؽممإنمإدخذذَلمروفذذ معاذذ م'فأذذلحماظلذذودةمجقاغذذِمأؼًذذًَمضَ لذذِ:مم

 ذدثمصوهذَماظصذداممتون يذَمودولذَسدهمذظذؽمسلذكممممممممماظذيمعـماٌقاضذػممدوألؾم

عقاسوذدمظلااذَم،ما دذؿقيَم،مممممهذدديمص رةمجوذدةمأنممم'عارصِمعَمػقمعؿقضعمعنف.

مفاؿءؼنهَمػَعِ.ممماظياظنقم،موا ذوَ ما خرىم

اسؿؾذذَركمأغذذفممتَعذذًَمعـليذذَمممممفًذذال‧ذذُمأنم"فًذذوػماظلذذودةمجقاغذذِمضَ لذذِ:ممم

ظذذفممفلذذيقلَعماظنظذذَممدونمعلذذَ ظِم‧ذذُمأؼًذذًَمأنمممفؿذذقضا معذذـمرفلذذؽمافؾذذمم

ؼلذؿاوعممأنمؼالذؿماظافذؾمأغذفممممم"رؼِم ‡َذماظأراراتماًَصِمتذف.ممبلَحِمعـماي

م‡َذمضراراتمخَصِمتفمذظذؽمميـذؾمجَغؾذًَمػَعذًَمممممأف قؼـمرأىموأغفمضَدرمسلكم

 ذذقمذكصذذوؿف.مفنصذذ ماظلذذودةمجقاغذذِمتذذينمؼأذذررما تذذقانما عذذقرماظأَتلذذِمظلنأذذَشمم

عقرماظغةمضَتلِمظلنأَش.مسلكمدؾوؾماٌـَل،مظـمؼًرماظليَحمظافل يَمتَخؿوذَرمموا 

اظذذىمؼرؼذدم،مصهذذاممممم'فكمذذةتم'صولؿماظ رفقنماظذىمؼرؼدمعذَػدففمأوماخؿوَرمال

م ذلا خؿوَر.مظ ـمإذامصيؿمرفلؽمسلكمصاؾممدوااوفمذاقرًامتٌذؾَعمرشؾؿفم

 مؼنَدذؾؽموأصذرمسلوذفمعـذؾممممممخارمعـؾماظلاُمتل  ،مأومإذامأرادمأنمؼفاذؾمذذوؽًَمم

ماظؾوذّ،ممموضذّمؼ ذقنمظذدؼؽمصوذفماظ ذـةمعذـماٌذذَشؾمممممممممزؼَرففمىدفذفمم

مظؽ.ممماظنهَ لػذهمايَظِمؼ قنماظأرارم
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م

ػطدىػأصونػحازطة؟ػػػأيإض ػ

 م‧ُمأنمؼ قنما تقانمعلاخو مأطـرمعـماظالزممأومحذَدؼـمم'فأقلمد.مغَدؼِ:م

ايَظؿ مدذؿًدىمإمغؿذَ ٓمشذةمروؾذِ.مصذٌذامممممممطلؿَمأطـرمعـماظالزم،مصٌَؾَظغِم

ضذرار،مممأيضقتؾمطؾمعَمؼرؼذدهماظافذؾمتذَظرصضمدا يذًَمدونمإساَ ذفمصرصذِما‡ذَذمممممممم

رأى،مصذذؿق ؿممأيضذذرارمأومف ذذقؼـمممأيدذذوًدىمإمسذذدممضدرفذذفمسلذذكما‡ذذَذممممم

اظافؾ،م فؿمذكصذوؿف.مسلذكماىَغذُماآلخذر،مإذامٕموجذفممممممما تقؼـماظدا ؿم

َهمؼفاؾمعَمؼرؼذدمتصذفِمدا يذًَ;مأؼذًَمطذَنمعذَمؼرؼذده،مصلذؿ قنممممممممما تقانمرفلهيَموفرط

مم'فذذذذذذذي ةمسلوذذذذذذذف.ممأياظنؿوفذذذذذذذِمرفذذذذذذذؾمعنفلذذذذذذذّمظذذذذذذذوسمظ ذذذذذذذالممأتقؼذذذذذذذفممممم

م

ظأذذدموجذذدتماظلذذودةمجقاغذذِمعذذـمخذذاللمخءفهذذَمأنمأصًذذؾمررؼأذذِمظلؿاَعذذؾمعذذعمممم

فذرؼـمأغذفمشذةم  ذؼمفؿًذيـم ذالثمخاذقات:ممممممممم ذلاظافؾماظذىمؼصرمسلكمصاؾم

فلؽمتهدو موحلؿمأغفم‧ُمأنمؼؿقضػمسـمذظؽمظامفأقظلأنممػلأولمخاقةم'

ماظللقكموأغؽم مفرؼدؼنفمأنمؼ ررمػذاماظللقكمحوْمأغؽم مفأؾلونف.مم

إذامٕمؼؿقضذذػماظافذؾمسذذـمدذلقطف،مذطرؼذذفمأغذؽمضذذدمرلؾذّمعنذذفمعذـمضؾذذؾممممممم: َغوذَم

م'ايذذَلمصلذذق مؼاَضذذُ.مممظذذفمأغذذفمإنمٕمؼؿقضذذػمممموضذذقظلاظؿقضذذػمسيذذَمؼفالذذفممم

ِمأغفمإذامادذؿيرماظافذؾمصويذَمؼفاذؾمتغذضماظنظذرمسيذَممممممممفًطدماظلودةمجقاغم:وأخةًا

ممباَضؾؿفمحؿكمظقمأشًؾفمذظؽ.مممفأقعلضلؿوفمظف،مصوفُمأنم

زذر مممأي‧ُمأنمؼار ماظافؾمأغؽمفان معَمفأقظ ،موأغفمظـمؼلذؿاوعمهذّممم

اظاأذَبماٌنَدذُمػذقمحرعذَنمممممم'. اظللافؾَعماظللقكممعـماظظرو ما دؿيرارم

مظ ذـمماظنذَديمَػدةماظؿلوفزؼقن،مأوماظذذػَبمإ،مم ؾف،معـؾمعذم ذلاظافؾمعـم

مظوسمعـماٌنَدُمأتدًامضربماظافؾمأومدؾفمتيظفَزمجَرحِ.م
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.مفأذقلمطذؾممماظرأيمأنم دثمتونؽموت مرفلؽمأحوَغًَمفًَربمماظاؾوالعـم

اظؿاَعؾمعذعمسنذَدماظافذؾمػذقمأنمؼؿلذؿمدذلقطؽمعاذفمممممممممعـماًؾةف مأنماظلرم

مغفسماظقضّ.ممتَهلدو موظ ـمتَيلؿمواظـؾَت

م

م

ػ ػاضطفلػضدىػاض:ظادػطذصضةضاألدادغةػػدباباألممممممم
م

ِمماظغذةممأواعرػيذَممفنفوذذممسلذكمماظقاظدؼـمإصرار-م1 ُمماظقاضذعممعذعممعؿنَدذؾ ـمما ممطالذ معذ

ٍمماىذقممأنمعذعمماظـأولِماٌالتسمؼرفديمأنماظافؾ مطذردممظلانذَدمماظافذؾممؼذدصعمم ذَممداصذ

م.ممصاؾ

م

ـممالظوؿفوادذؿأممذافذفممفيطوذدممماظافذؾممرشؾِ-م2 ِمما دذرةممسذ ّممإذامخَصذ م ما دذرةممطَغذ

م.ممغفلفمماظداصعمذظؽمفنيل

م

ِمماظلهفِمؼرصضمصَظافؾ:مماظألقة-م3 مسنذدعَمموطذذاممظلانذَدمموؼلفذيمماظرجذَ مموؼؿأؾذؾمماظأَدذو

مف ذذقنماظذذيمتذذَ واعرموؼأوداغذذفمحوَفذذفمموطذذؾةةمصذذغةةمطذذؾمماظقاظذذدانمؼؿذذدخؾ

م.مماظانَدمدقىمعهربمعـماظافؾم‧دمصالمضرورؼِمشةمأحوَغًَ

م

ِمموعاَظؾذفمماظافذؾممرشؾَتمفلؾوِم-م4 مػذذاممصوؿكذذممظدؼذفمماظلذلقكممػذذاممفذدسؿمماظانذَدممغؿوفذ

م.ورشؾَففمأشراضفمظؿقأوؼماظللقك

مم

ػ
ػ
ػ
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ػ ػاضطقترحػاض:الج
م

ـممرَسؿذؽممسلذكمموإرشَعفماظافؾمسلكما واعرمعـماإلطـَرمونُمذ1 مإظأذَ كمممعرغذَمموطذ

ُمم مغذفمأمعذَدامممسنذفمماظاذر ممغغذضممأنممي ـماظؾلوطمصَظانَدما واعر مظلافذؾممضذرراًممؼلذؾ

ممم.اظازؼزمرفللمؼَمأومحؾوعمؼَ:مممسؾَراتمادؿكدم:ممصيـالموحنَنمتد  ماظافؾموخَرُ

م

م.مما واعرمإساَ همضؾؾماغؿؾَػفمجذبمسلكماحرصمذ2

م

ـممتذذظؽممدذؿزؼدمم غذؽممضرتفمونُمذ3 ماظافذؾممعذعممصَظؿاَعذؾم.متَظصذءمموسلوذؽممسنذَدهممعذ

م.ممعافماظؿاَعؾمماي يِمادؿكداممؼؿالُمظذاماظلهؾمتَ عرمظوسموداظان

م

م.ممفلؽمأصاَظفمسـمغؿفّماظيماظللؾوِماظنؿَ ٓمظفمووض مطؾةمطٌغلَنموخَرؾِمغَضذفمذ4

م

م.ممأجللمعـمذظؽمصاؾأمهؾ مطنّمإذا/ممظفموضؾمظلاَرفِمإىٍمسنَدهماذؿدمإذامذ5

م

ماهلذداؼَممأوملقىطذَيممإظوذفمم‣ؾُمذل معـمحرعفأماظاَرفِمو ماظاأؾمعافمفدؼ‰مٕمإذامذ6

م.ممفًجلفمو مظلانَدماظافؾمدلقكمتادمأيمصقرامؼ قنمأنم‧ُمايرعَنموػذا

م

م.مؼرجعمحؿكمف ليفمظـمغؽأمعاَعلؿؽمخاللموعـموجهؽمفاَتةمخاللمعـمظفموض مذ7

م

م

م

م

م
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ػ ػػطـــــــالحظة
مفظهذرممغذفمأماظنفلذلمم ذقهممعراحذؾممسذءممميذرممسنذدعَمماظافؾمأنمفنسم ماٌرتلمسزؼزي

ِممعرحلِمإمؼذةمرؾوالمذل موػذاماظانَدمَتسالعمظدؼف ـممرؾواوذ ماظنيذقممعراحذؾممعذ

مسلذكمموضدرففموإع َغَففمغفلفمواطؿذَ ما دؿأرارمسلكماظافؾمفلَسدماٌرحلِموػذه

مؼلذؿلزمممعرضذلممسنذَدممطذؾممصلذوسم.ما غذَممضذقةممف قؼـمعـمومت نفماآلخرؼـمماظؿي ة

م.اظاالج

م

مم
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ػاضطذصضةػاضباظغة

 اُيلَ ُذٟ حاُـري ٓؾٌِخ
 
  
 

م،سذَ ؼمموجذقدممتلؾُماظغًُموذاقرماظؿيلؽمحُمعـمعرطؾِماغفاَظوِمحَظِمػلماظغةة

ِممتؿغةاتمعصققتِ ِممصلذوقظقجو ِممداخلوذ مصأذدانممسنذدممسذَدةمماظافذؾممتهذَممؼذذارمموخَرجوذ

مسنذدمموأما دذرةمممجدؼذدممعقظذقدممزهذقرممسنذدممأومسلوهذَمم صذؾممطذَنمماظيما عؿوَزات

ماٌذذَسرممػذذهم.مواإلخفذَ مماظفذذؾممحظذفممطَنمح مماٌدردِممخرأمرفؾمنَح

موأمزهذَرماإلم نمخفَ اإلمو َولمتهَما سلا موأمسنهَمصصَحاإلماظافؾمؼرصضماٌرطؾِ

م.مواظؿأصةمتٌَهَغِمذاقرهمعـمفزؼدمسنهَمصصَحاإل

م

ػ ػاضطفلػضدىػاضغغرةػطذصضةػدبابأ
م

مموأماىيذذذذَلمطذذذذنأص:مم‣ؾاذذذذِممبقاضذذذذػموعذذذذرورهمتذذذذَظنأصماظافذذذذؾمذذذذذاقر-1

ممبقاضذػمماظافذؾمموعذرورممو‥ذقهمموعيطذؾموعذذربممممعالتسمعـما ضؿصَدؼِمجَتؿوَحا 

ماظقاظذذدؼـمعاَعلذذِمدذذق مغؿوفذذِموؼـؾذذّماظذذذاقرمػذذذاموؼذذزدادماٌؿ ذذررمفصذذذلموأم‣ؾاذذِ

م.ماظفذؾمذظؽمعـمواظلكرؼِمعافموضلقفهؿ

م

م.ماظقاظدؼـمسنَؼِمعـمضدرمطءأمحوَزةممراشؾًَموالفماظيماظافؾمفغَغوأ-2

م

م.مظألدرةمجدؼدمرفؾمومضد-3

م

مم
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م

ِممدذرةما مزرو -4 مذذدؼدةمموأمعذنكفضمما ضؿصذَديممدخلذهَممدذرما مصذؾاضمما ضؿصذَدؼ

ِمماظافذؾممغفذسممماظغذةةممتذورمصؿنيقمخرىا متَ درمعأَرغِمتنَ هَأمسلكماظؾكؾ مغؿوفذ

م.درففأمعـمؿالؾَففماٌَدؼِعمسلكمحصقظفمسدم

م

مؼفًذؾممسنذدعَمموأما غذَثممسلذكمماظذذطقرممففًذؾممدذرما مصذؾاضممتنذَ ما متذ مماٌفَضلِ-5

م.تنَ ا مت ماظغةةمصؿنيقموػ ذاماظ ؾةمسلكماظصغة

م

م.عَعفأم‣َدنهؿمزهَرأوماظافؾمعَمأمصدضَ  اموأممظألخقةماٌدؼ مطـرةم-6

م

مم

 اُؼالط
م

ممؼفذذؾممسنذدعَممغذفمأوماظنفذَحممسلذكممغذذفافممنأومتنفلذفمم أؿذفمماظافذؾمممغزرعمنأمذ1

م.آخرمسيؾممدونف معَمسيؾ

م

موسفذذزهمضذذاففمغذذقاحلمزهذذَرإمومخقفذذفأموأمتيصذذدضَ فمعأَرغؿذذفموأمسأَتذذفمغؿفنذذُمنأمذذذ2

ـممتاذَدهمأومصذدضَ موا مخذقةماإلمت ماظغةةمفصنعمصٌَأَرغِ مشذةمماٌنَصلذَتممعقاضذػممسذ

م.ماظاَدظِ

م

م.ذظؽمسلكمعـلِا مظفموغًربماظنَسمت مصردؼفمصروضَمػنَكمنأمغاليفمنأمذ3

م

مم

م
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ُممصوفمغزرعمنأمذ4 ِممحذ ِممػذقممظذوسمماظفذذؾممنأومؼفِاظذذرمماٌنَصلذ منأمتذؾمماٌاذَ ممغهَؼذ

م.ماظنفَحمإمؼأقدمضدماظفذؾ

م

م.معؿزنمتذ ؾماغفاَ ففمسـمؼاءمظ لمفذفاوفمذ5

م

ـما مففذق ممنأومدذرةما مظذدىممصوذفمممبذَممعأؾذقلممتيغذفمماظافذؾممذذاَرمإمذ6 منأمؼاذ مم مخذرؼ

م.مع َغؿفمفزظزلموأمظفمدرةا محُمعـمدوألؾمذظؽ

م

ّممجدؼدمعقظقدمظألدرةمضدممامذإمذ7 متذؾممفزجذرهمموأمف فذفممصذالممعنذفممتنذؽمامشذةةممو حظذ

مذذارهمأومسلوذفمموا ذ ممرَضؿذفممحدودممػلمعقرأممتَظافؾماظانَؼِممؼلَسدكمدسف

موػذقمماىدؼذدممتَظافذؾمماػؿيَعذؽممفظهذرممو .مؼذذارممنأمدونمتادمسـموراضؾفمتٌَلًوظوِ

مظلذلقكممظؼأمدا يَموطـ،معنؽمحؾفمخذأمضدماظافؾمػذامتينمؼذارمفدسفمو ذظؽممؼرى

م.موظؾَضِمتلاػمخايهموصق ماظافؾ

م

منأوماظذذاتممحقلمواظؿيرطزمواظفردؼِمغَغوِا مونُمسلكماظصغرمعنذماظافؾمفاقؼد-8

م.ماظصقو ماظللقكمظفموغقض مواجؾَتموسلوفمحأقضًَمظف

م

م.رؼَضوِموصر مغذَطمَسَتمماظافؾمدعَجإ-9

م

م

م

م

م

م
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ػاضبةاضطذصضةػاضبم
 اُـنت ٓؾٌِخ

م

ُمماظافؾ مؼًذربممواظؾ ذَ مماظصذراخممطذـةممؼ ذقنمماظذذيمماظافذؾممذظذؽممػذقمماظغَضذ

مفصذذلوُمإموؼايذذدماٌرففذذعماظصذذقتمذظذذؽموؼصذذَحُمتأدعوذذفما رضموؼذذرصس

ما رضمسلذذكمورعوهذذَمذذذوَ ا موف لذذةمضدعوذذفموأمؼدؼذذفمظغلذذؾملذذفمسنذذدمجلذذيف

ِمماظـَظـِمت ماظغًُمسـماظؿاؾةاتمػذهموف قن ِمموتاذدممفأرؼؾذَممواًَعلذ ماًَعلذ

م.ممصالوِمطقغهَمعـمطـرأمظفظوِمصقرةمماظغًُمفاؾةمؼ قن

م

ػ ػػاالطفالػرظدػاضغلبػطذصضةػدبابأ
م

موأمسنذدهممع َغِمهلؿمعـمعَمأمخَصِمخرؼـا معَمأمواشَزؿفموظقعفماظافؾمغأد-1

م.م ؿل َففمعـمذل مسلكماظؿاديموأمتفمدؿهزا ا موأمدنفممػؿمعـمسند

م

َمماظؿأصذةممسنذدمموظقعذفممإع َغَفذفممصق مسيَلأممتىدا ماظافؾمف لوػ-2 مؼارضذفمم ذ

م.متلرسِمواعرا مطؿنفوذمؼلؿاوعم ممبَمف لوففمغؿوفِمظإلحؾَط

م

ُممصو ذقنمموسافهذؿمموحذؾهؿمماظ ؾَرمػؿيَمأمعـماظافؾمحرعَن-3 ِمماظغًذ مطقدذول

م.ممظلؿاؾة

م

مت ـذرةمموايرعذَنمماٌنذعممأدَظوُمدؿكدامإوماظافؾمسلكمواعرا مصرضمطـرة-4

م.مذًوغفممواظؿدخؾميرهسمععمفؿفؼم مدلقطوِممباَؼةموإظزاعف
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م

مظرشؾَفذذفمدذذؿفَتِاإلمخذذرؼـا مسلذذكمنأماظافذذؾمؼاذذقدموذظذذؽماظافذذؾمفذذدظوؾ-5

م.ممظفمؼلؿفوؾقامٕمنإموؼغًُمدا يًَ

م

م.موإخقةمآتَ معـمتفماحملوا متظلؿموذاقرهماظافؾمسلكماظذدؼدةماظألقة-6

م

َممؼألذدممو،أمعاليوذفمموأم،واظدؼذفممأحدماظافؾمصوألد:مماظؿألود-7 مودذَ ؾممسذءممؼذراهممعذ

م.ما سالم

م

موأم،اظاالضَتمف قؼـممو،أماٌدردِممعَإمحوَففممتَظفذؾماظافؾمذاقر-8

م.ممماٌنزلم

م

 اُؼالط
م

مسلذكممغهيذَمأمخؾذَرهمإوماظافذؾممشًُم نَ أمتهدؤػيَماظقاظدؼـم ؿفظمنأم تدمذ1

متهذذاممشًؾفمسـمؼاءمنأمٍاًامعـموظ ـمؼغًُمنأمحأفمعـمنأوممتغًؾفملؿِس

م.مشًؾفمسـماظؿاؾةممعـؾا مدلقبا مسـمخؾَرهإمؿ موعـما دلقب

م

ماظافذؾممؼؿذَجرمسندعَ:ممصيـالمحوَففمموطؾةةمصغةةمطؾمماظؿدخؾمسدممذ2

موأماظافلذ ممسلذكممضذررممصوذفممؼ ذقنممسنذدعَمم إماظقاظدؼـمؼؿدخؾم مآخرمرفؾمعع

م.محدػيَأ
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م

مَبطاأذذمدذذؿكداعهَإومِواظذكصذذم ؿل َفذذفمعذذـماظافذذؾمحرعذذَنمسذذـمتؿاذذَداإلمذذذ3

م.مظلافؾ

م

م.معنفمعليعمسلكمشةهمععمعذَطلفمعنَضذِمونُمذ4

م

ماظافذؾمم نماظافذؾمممبذرأىممؼغًذؾَنمم منأومظلافؾمضدوةماظقاظدؼـمؼ قنمنأمذ7

م.موطالػيَأماظقاظدؼـمؼألدمرمبَ

م

ِممحَجَفذفممإذذؾَعممسلذكمماظايذؾممذ8 مخقفذفمأمحذدمأمففًذوؾمموأمػيَظذفمإموسذدممماظنفلذو

م.سلوف

م

م.مضويؿفمعـمؿألوؾواظماحؿأَرهموأمسلوفماظًقؽمتهد ماظافؾم َرةإمسـماظؾادمذ9

م

م.مدؿأالظوِامظفموظو ـمواظؿالويَتما واعرمسلوفمف ـرم مأنمذ10

م

م.مممرَضؿفمففق متيسيَلمغ لففم منأمذ11

م

مواضفذذذًَمطذذذَنمنإمواىلذذذقسمؼغًذذذُمسنذذذدعَمظلقضذذذق ماظافذذذؾمرذذذذَدإ -11

م%مفغةماظقضعماظذيمػقمسلوِم$ممجَظلًَمطَنمنإمقضق مواظ

م
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 إٔ  ٗضسع ثزٝس اُوٞح يف أىلبُ٘ب   

   حمئني أعَٜ ٖٓ إٔ ٗذا١ٝ سجبال  

م

مم

م

م

م

م

م
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ػاضطذصضةػاضراب:ة
 ث٘بءاأل ثني اُؾجبس

 
  
 

ـممإذ،ممطلذفممذذراًممظذوسمما ذأَ مت مؼنذُماظذيماظصراع ما تنذَ ممؼذؿالؿممخالظذفممعذ

ـممواظؿاؾةمأغفلهؿمسـماظدصَع ـم،ممعذذَسرػؿممسذ ماإلؼذذا ممإما عذرممفاذقرممإذامظ ذ

م.ماظقاظدؼـمضؾؾمعـماظؿدخؾمؼلزممػنَماظؾدغلموا سؿدا 

م

ػ؟ػاألذقاءػبغنػذجارػغحدثػضطاذا
م

م...عنهَمدؾَبأمظادةما ذأَ مصراعمؼؿاقر

م

م.مما تنَ مت ماظؾغًَ مؼقظدمضدماآلخرمسلكمرفؾماظقاظدؼـمأحدمففًوؾم-1

ـممؼظهذرمما تنَ محدأمدلقكماظقاظدؼـمرصضم-2 ـممدذلقكممخذاللممعذ موذَهمماآلخذرؼ

م.مما تـماػذ

ممم.ا تقؼـمت ماظنَذُماظصراعم َطلمطـةهمحوَنأمما تنَ مت ماظصراعم-3

معذذَطؾممسـماظقاظدؼـمغظَرأمؼصر متونهؿماظنَذُماظصراعمتينما تنَ مذاقرم-4

م.متونهيَمخرىأ

م

م

م

م
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 اُؼالط
مواٌقضذذقعمعؿ َصذذىنماظاذذرص مؼ ذذقنمسنذذدعَ:مماظؿَصهذذِماظذذذفَراتمغؿفَػذذؾم-1

مفاقؼذدممذظذؽممم نمظإلؼذا ماظارص محدأمؼؿارضم مأغفمٌََرمفؿدخؾم مفَصف

م.مممظألخرؼـماظلفق مدونماظنزاعمحؾمسلكمهليَ

منأمتاذذدمدسذذقفهؿمخذذاللمعذذـ:مماٌذذذ التمحذذؾمعهذذَراتمسلذذكما تنذذَ مدر بم-2

مخؿوذذَروامايلذذقلموفقظوذذدماٌذذذ لِمهدؼذذدمسلذذكموفذذدرؼؾهؿماظذذذفَرمتؿقضذذػ

م.ممعنهَما غلُ

َمماظؿاذَونممروحمزهذَرمأموسنذدممتونهؿمصويَمؼؿلَ‣قنمعَمدسنما تنَ مع َصيةم-3 مصويذ

م.ممتونهؿ

م.مماظنفسمضؾطمؼؿاقدونمحؿك:مما  ن مععماًٌضّماإلتاَدمدؿكدامام-4

م.ممخقاغفإموَهماظافؾمظدىماظغًُمعـمحَظِم لؼم غفم:ماٌأَرغِمونُم-5

م.ممرفؾمطؾمععمعنفردمتذ ؾموضؿَمفأًلمنأمحَولم-6

م.مرؾوالمعرأمخقةاإلمت ماظذفَرمنأمدا يَممفذطرم-7

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

ػاضطذصضةػاضخاطدة
 ادلذسع٤خ اُٞاججبد دَ ٖٓ اذلشٝة

 
 

َممأومتنهذَمأمؼؾذدأممأنم‣َوظِمما ممفؾذظفماظذيماىهدمعـموتَظرشؿ ِممأتنؿهذ متداؼذ

ـممأنمإ .ممجدؼذدممدرادلمسَمممجودة ـممؼهذربممأنم ذَولمما تذ ُممعذ ماظقاجذ

ـما متذ ممِعارطذممهذدثممضذدم:ممعذـالًم.مماظاذر ممت ؾ ـمموواظدؼذفممتذ ِممأجذؾممعذ مفيدؼذ

مأجذذؾمعذذـمدذذَسؿ مٌذذدةمتَتَدظذذِماظافذذؾمؼأذذقمموضذذد.مماٌدردذذوِمواجؾَفذذف

مأومطليؿ مطؾمعرةماظألؿمؼءيمتينماظقضّمضوَعممؼؿفنـمأومتقاجؾَففماظأوَم

ُممأنمأومأخذرىممعذرةممطؿَتؿهَموؼاودماىيلِمؼذاُ مطذؾمماٌوذَهممدورةمإمؼذذػ

مػذذهممطذؾم.....ممعرةمعـمأطـرما طؾمؼالُمتينمذارا سم لؼمأنمأومدَسِمرتع

ّمم نموذظؽماظافؾمؼؾ لم ؿماظقضّمظؿًووعم‣َو ت ُمموأغذفممضذَعمماظقضذ مفاذ

م.مماظ ؿَتِمعـ

ـممؼهذربممظ ذلممذذل ممطؾمؼفاؾمصهقم ِمماظقاجؾذَتممعذ ـمماظنذقعممػذذام.مماٌدردذو معذ

ِمممأؼًذًَمموذدػؿمما رفَل ِمم يلذقنمؼ‰م ماٌدردذ مأنموؼفًذلقنمماظذدرسممطؿَتذ

م.ممأذطوَ معنهؿمشلؾوِا مأنمرشؿمواجؾَفهؿمأعهَفهؿمهلؿمف ؿُ

ـممػيذَلمإلتَمسلذوهؿمم‥ ذؿمم‧النَمضدماظؿصر مػذا مَرٍخذمماٌفهذقمممػذذامموظ ذ

مغفلذذوِمعلذذَسدةمإم ؿذذَجمػنذذَماظافذذؾمأنمصذذةونماظذذنفسمسليذذَ مؼأذذقلمطيذذَ

ُممحؾممعلَسدةموظولّ ـم.مماظقاجذ ممعأصذرممتذنهؿمأمؼذرونممسنذدعَممصَظقاظذدؼ

ِممودذَ ؾممطذؾممفقصرمرشؿمعهيؾمأغفمواؿأدونصمصٌغهؿمواجؾَففمحؾ مإ .ممظذفمماظراحذ

ِممسذدمممؼااوفمتفما ػؿيَممسدممأن ـممصوناذزلم.متنفلذفمماظـأذ مؼغذر ممأومأصذدضَ فممسذ



 ــــــــــــــــــــــــــــولكن ... ــــــــ تــائهــونــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

93 
 

معذذذَطلفمعذذـمجذذدًامحلَدذذًَموؼصذذؾ ماظؿلوفزؼذذقنمعذذذَػدةمأوماظ ؿذذُمضذذرا ةم

م.مماٌدردِممعذَشُمرفؾمإمؼنألُمأنمومي ـماظصقوِ

م

 اُؼالط
م

م.مممتونهؿمفادظلموأنممتَعًَمأخقففمعـؾمؿيَمػا مفااوفمأن-1

م.ممأخرىمعرةمؼ ررهمفوجالأماظؾوّممسيؾممن مصٌذامتنفلفماظـأِمساوفأمطذظؽ-2

م.مم ؿَرهممبَمسفَتؽأموفؾديممبالتلفمفهؿيلمأنمسلوؽ-3

م.ممتٌَلَسدةمؼذارمجالوفأمتؾموحدهمسلوفماظاُ مفلألمو -4

م.مذل ممأخايمإذامفًغؾوفم -5

م.ممأصدضَ فمت متفمففؿكريمنأمسلوِؽمسَظوِمدرجَتمسلكمحصؾماإذ-6

م.ممعفؿالِمسيلوِمأغفمؼذارم محؿكماٌدؼ ممعؾَظغِمتدونمػذامطؾمصاللأ-7

م.مماٌدردِممواٌؿفقض مايلنِما خال مأصقَبما صدضَ مظفمأخؿَري-8

ممذوٍم.سدممادؿكدامماظقاجؾَتماظؾوؿوِمطنقعمعـماظاأَبمظلافؾمسندعَم اٍم-9

أغذذافمممأي‡صوصموضّمعا مظلافؾميؾماظقاجؾَتموسدمماظليَحمظفممبيَردذِمم -10

م.ضؾؾمانمؼنؿهلمعـمواجؾَففممأخرى

 معـماظاالجممصالممتؾمدرؼاًَماظافؾمؼؿغةمظ لمرقؼؾموضّمإ.م ؿَجماظاالجمػذا -11

غفمذكصمضَدرمسللمحؾمعـذؾمػذذهمممتيموإذاَرهمغفسماظافؾمماظـأِ متدمعـمتْم -12

متؾلَرِمودهقظِم.اظقاجؾَتم

م

مم

م

ػ



 ــــــــــــــــــــــــــــولكن ... ــــــــ تــائهــونــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

94 
 

م

م

م

   

ػ
م

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
 ٕ رجذأ هجَ ٝالدرٕٚ رشث٤خ اُيلَ جيت أإ   
ػ .ٓٚأ، ٝرُي ثرتث٤خ أث٤خ ٝ ػبٓب  ثؼؾش٣ٖ     
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ػاضطذصضةػاضداددة
 اميشاة كشه احلشًخ ٝرؾزذ االٗزجبٙ

ػ

 ظبذةػطختصرة 

 ػذقمأحذدماضذاراتَتماظنيذقماظاصذؾوِم ذدثممعرحلذِماظافقظذِ،موؼلذذؿيرممممممممم

 عرحلِماظؾلقوموعرحلِماظرذدمتيذ َلموأسراضم․ؿلفِ.حؿكم

 مؼقجدمأدؾَبمواضقِمودضوأِمحذقلمدذؾُمحدو ذف;موظ ذـمؼقجذدمتاذضممممممم 

 اظدرادَتماظيمأ ؾؿّمارفؾَرفمتؾاضماظاقاعؾ.

 اظاذالجماظذدوا لمصا‷ذذَلمماظلذوارةمسلذكما سذذراض;موظ ذـمادذذؿكداعفم مممممم

 ؼغ مسـماظاالجماظللقطلمواظلتقي.

 ظؿذذكوصما ضذاراب;موظذذظؽمصذٌنماظؿذذكوصم‧ذُمأنممممممم مؼقجدمهلوؾم

 ؼ قنمسلكمؼدمرؾوُم․ؿص.

 مفقجذذدمرذذر مظلقضَؼذذِمعنذذفممحذذَلمفذذقصرمأطـذذرمعذذـمسَعذذؾمخاذذقرة،مإ مأغذذفممم

مفقجدمتاضماظار ماظيمضدمفألؾمغلؾِماإلصَتِمتف.

م

 أظواعػااللطراب 

ضذذدمفزؼذذدمتاذذضما سذذراضمسذذـمشةػذذَ;موظ ذذـمػذذذام مؼاذذ متَظًذذرورةماغاذذداممم

سذذراضما خذذرى،موضذذدمفذذؿغةمغلذذؾِمزهذذقرما سذذراضمماٌراحذذؾماظايرؼذذِممما 

اٌكؿلفِم%طينمؼظهذرمصذرطمايرطذِموا غدصَسوذِمضؾذؾمسيذرماٌدردذِمومبفذردممممممممم

م دخقظفماٌدردِمؼؾدأمفذؿّما غؿؾَهمتَظظهقرمتذ ؾمأوض معـمشةه$.

 



 ــــــــــــــــــــــــــــولكن ... ــــــــ تــائهــونــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

96 
 

 تذتتػاالظتباه -1

 .ؼغلُمظدؼهؿمأسراضمفذؿّما غؿؾَهمأطـر 

 غَثمأسلكمعـماظذطقر.غلؾؿفمظدىماإل 

 

 سرطػاضحرصةػواالظدسارغة -2

 .ؼغلُمظدؼهؿمأسراضمصرطمايرطِموا غدصَسوِمأطـر 

 .غلؾؿفمظدىماظذطقرمأسلكمعـماإلغَث 

 اضظوعػاضطذترك -3

 .ِؼذيؾمفذؿّما غؿؾَهمععمصرطمايرطِموا غدصَسو 

 .ؼادماظنقعما طـرماغؿذَر′ا 

 رطمايرطذِموا غدصَسوذِمتذنفسممممفظهرمظدؼهؿمطَصِمأسراضمفذؿّما غؿؾَهمععمصذم

 اظدرجِمفأرؼؾ′َ.

 

 االلطراباتػاضطصاحبة 

 ا ضاراتَتماظيمضدمفظهرممذويماضارابمصرطمايرطِموفذؿّما غؿؾَه: 

  ص:وباتػاضت:ضم 

 واظيمفزؼدمعـمصاقتِمايفَزمسلكماظلفوُ،موا دؿواَب،موا دؿفَتِمظألواعرم

 ب.أوماظالؾَتمظدىما ذكَصمخَصِمذويما ضارا

 ؼاذذدمسلذذرماظأذذرا ةموسلذذرمايلذذَبمأطـذذرمصذذاقتَتماظذذؿالؿماغؿذذذَر′امتذذ مذويممممممم

 ا ضاراب.
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 الطرابػاض:ظادػاضذاردػأوػالطرابػاضتحديػاالرترالغة 

 ؼؿصػماٌصَتقنمتفمت ـذرةماىذدال،مدذرسِماظغًذُموصأذدانما سصذَب،مورصذضمافؾذَعممممممممم

 اظأقاسد،مإظأَ ماظلقممسلكماآلخرؼـ،موإزسَجماآلخرؼـمسيد′ا.

 ُمسلكمرؾاهؿماظانػمتيغقاسفم%ظفظو›َمأومجلدؼ›َ$مععماظنذَسمأومايوقاغذَت،مواظ ذذب،ممممؼغل

واظلرضِ،مواهلروبمعـماٌدردِمأوماٌنزل.مأعَمتَظنلذؾِمظلؾذَظغ مصذٌغهؿمشَظؾ′ذَمعذَمؼأقعذقنممممممم

 تؿصرصَتمفقضاهؿممعذَطؾمضَغقغوِمتلؾُمرؾَسهؿماظانوفِ.

 االلطراباتػاضطزاجغة 

 س،مواضارابم نَ لماظأاُ.فؿًيـما طؿؽَب،مواهلق 

 فؿصػمػذهما ضاراتَتمتؿغةمذدؼدمماٌزاج،مصأذدمؼلذؿيرماظافذؾمتَظؾ ذَ ممممم

 أوماظألؼم وضَتمرقؼلِمضدمفلؿيرم ؼَممدونمأيمدؾُ.

 الطراباتػاضقضق 

 وذذَهماظذذذًونماظاَ لوذذِمقنمتهذذذهما ضذذاراتَتمعذذـمضلذذؼمعفذذرطمؼاذذَغلماٌصذذَت

 واٌدردوِمأومحؿكماٌهنوِ.

ابمتَإلحلذذَسمتَظًذذغطم ذذؿما ر ،مومايذذَ تماظذذذدؼدةمضذذدمؼؾذذدأما ضذذار

 ذسر.مظنقتَتؼؿارضماظؾاضم
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 األػشاك

 اُزؾزذ ٝػذّ االٗزجبٙ:

 .سدمما ػؿيَممتَظؿفَصوؾمواظقضقعمماظ ـةمعـما خاَ متلؾُماإلػيَل 

 .صاقتِمطؾةةممايفَزمسلكماظلطوزموا غؿؾَه 

 اف. مؼؾدوموطيغفمؼلؿيعمٌـمؼؿقدثمع 

 .ِدهقظِماظؿذؿّمتييمعً راتمخَرجو 

 .ِصاقتِممإفؾَعماظؿالويَتمواظؿقجوهَتمخَصِماٌاأدمعنهَمأوماٌؿلللل 

 .َصاقتِمماظلفوُمواظؿنظوؿمأومايفَزمسلوهي 

 .طرهموونُماٌهَمماظيمفالُمجهدمسأللموفرطوزمعلؿيرؼـ 

 .ِصأدانما دواتمتلهقظ 

 .ِغلوَنما غذاِمواٌهَمماظوقعو 

 أؾمعـمغذَطمأومعهيِمإمأخرىمدونمإنَزمأيمعنهيَ.اظؿن 

 كشه احلشًخ:

 .ِاظصاقتِمماظؾأَ مجَظل′َمٌدةمرقؼل 

 .$اظرطضمواظؿللؼمطـة′امومأيمع َنم%ما رفَل 

 .اظـر رةمواظؿقدثمطـة′ا 

 .اظاؾْمتَظودؼـمواظأدع مطَظؿيرج مأ نَ ماىلقسمسلكماظ ردل 

  .صاقتِماٌذَرطِمما غذاِمتهدو 

 .ِاٌلؾمتلرس 
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 االٗذكبػ٤خ:

 اإلجَتِمسـما دؽلِمضؾؾما غؿهَ معـمررحهَ،موسدمماغؿظَرماٌدرسمظلليَحم

 ظفمتٌَذَرطِمماظفصؾ.

 .صاقتِماغؿظَرماظدورمماظاقاتة 

 .ْعأَراِماآلخرؼـممايدؼ 

 .َسدمماظؿف ةموا ػؿيَممتاقاضُما عقرمأوماًق معنه 

 ًارةمدونمفردد.اظؿهقرمواٌذَرطِمما غذاِما 

 .سدمماظأدرةمسلكمطؾّمعَمؼرؼدمضقظفمتغضماظنظرمسيـمؼؿقدثمعاف 

 :أػشاك اخشٟ ختزِق اٝ رزؾبثٚ ثني االىلبٍ

 .اظفقضك 

 .َضاػماظاالضَتما جؿيَسوِموصاقتِمف قؼنه 

 .ضاػماظـأِمتَظنفس 

 .اإليَح 

 .حُماإلتهَرموظفّما غؿؾَه 

 .سدمما ػؿيَممتَظنظَصِمواٌظهرماًَرجل 

اضرزمػطنػأظهػطنػاضطبغ: ػأنػغصونػضدىػاضذـخوػب:ـضػطـنػعـذهػاألرـراضنػوضصـنػػػػػػػػرض 
 غبدأػاالذتباهػبااللطرابػس ػحالػصاظت 

 .حَدةمجد′ا 

 .فظهرممطـةمعـما حوَن 

 .فً رمدلؾ′َممحوَفهؿما جؿيَسوِ،موأدا هؿماظدرادلمأوماغؿَجوؿهؿمماظايؾ 

م
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 األىلبٍ ٓب ثني عٖ اُضالس إىل مخظ ع٘ٞاد
م

افؾممحَظِمحرطِمعلؿيرةمو مؼهدأمأتدًام،م‧دمصاقتِمتَظغذِمماظؾأذَ مجَظلذًَمممماظ

وضذّمفنذَولماظااذَمم،مؼلاذُمظفذلةمضصذةةمتلاؾذفمومؼنؿأذؾمتلذرسِمعذـمممممممممممماغؿهذَ محؿكم

سيذذؾمامآخذذرم،م‧ذذدمصذذاقتِمما دذذؿفَتِمظلالؾذذَتماظؾلذذواِم،مؼلاذذُمتارؼأذذِمممم

الممومؼأذَرعماآلخذرؼـم،م‧ذدممممعزسفِماطـرمعـمتأوِما رفذَلمم،م مؼؿقضذػمسذـماظ ذمممم

صاقتِمطؾةةمماغؿظَرمدورهممأعرمعَمم،مؼيخذذما ذذوَ معذـمتأوذِما رفذَلمدونمممممم

ا طذذلاثمٌذذذَسرػؿمم،مؼلذذل ماظؿصذذر مدا يذذَم،م‧ذذدمصذذاقتِممايفذذَزمسلذذكممممم

ماصدضَ فم،ؼصففماٌدردقنمتيغفمصاُماظؿاَعؾم.

م

ماألىلبٍ ٓب ثني عزخ اىل اص٢٘ ػؾش ع٘خ

م

ا رفَلمسذَدةمتيسيذَلمخاذرةمدونمأنم لذؾقامحلذَبماظنؿذَ ٓ،مؼ ذقنممممممممؼؿقرطمػً  م

اظافؾممػذاماظايذرمعذؿيلياًلمطذـةماظؿلذقيموايرطذِمو مؼلذؿاوعماظؾأذَ ممعأاذدهم،ممممممممم

ومي ذذـمأنم ذذرجمعذذـمعأاذذدهمأ نذذَ ماظذذدرسموؼؿفذذقلمماظصذذػم،معذذـماظلذذهؾمذذذدممممم

نذفمتذذ ؾمطَعذؾم،م‧ذدممممماغؿؾَػفم ذوَ مأخرىمشةماظيمؼأقممتهذَم،م مؼنفذزمعذَمؼالذُمعمممم

صذذاقتِممأفؾذذَعماظؿالويذذَتماٌااذذَةمظذذفم،مؼلاذذُمتارؼأذذِمسدواغوذذِمصظذذِم،مؼذذؿ لؿمممممم

أوضَتمشةمعال يِمو‧وُمسلكما دذؽلِمتلذرسِمدونمفف ذةم،‧ذدمصذاقتِمما غؿظذَرممممممم

ماظدورم،معذذقشمدا يذًَموؼًذوعمأذذوَ فماظذكصذوِم،ؼذلدىمأدا ذفماظدرادذلم،مؼ ذقنمممممممممم

يَسوذَموأصذدضَ فمضال ذؾموممساؿذفمدذوؽِم،ؼصذففمعدردذفمتيغذفمشذةمممممممممماظافؾمشذةمغَضذٓماجؿمم

معؿ وػمأومشَر متيحالمماظوأظِم.

م

م
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 ٓىت جتت سؤ٣خ اُيج٤ت

 .$ِسندمزهقرما سراضممع َغ م․ؿلف مسلكما ضؾم%اٌنزل،ماظايؾ،ماٌدرد 

 سنذذدعَمفذذً رمتذذذ ؾمدذذلعموطذذؾةممجقاغذذُمعؿاذذددةمعذذـمحوَفذذفم%اجؿيَسو′ذذَ،معهنو′ذذَ،مممم

 و′َ$.فالوي

 دنِ.م12سندعَمفظهرمسلوفما سراضمضؾؾمسيرم 

 سندعَمفلؿيرما سراضم طـرمعـمدؿِمأذهر،موأ مف ذقنمغؿوفذِميَظذِمأومصذدعِمسَرفوذِمممممم

 أومعرضوِمأومسألوِ.

 اُزؾخ٤ـ
عذَمايَظذِمممو مميذرونمتفذلاتمعذـمصذرطماظنذذَطمإمممممرفذَلماظاؾواذممطـةمعذـما م

فصذوُمرفذؾمواحذدمعذـممممماٌرضوِمعـمصذرطماظنذذَطماظذيمغذؿ لؿمسنهذَمصهذلممممممم

سذرؼـمرفذؾمهذّمسيذرمأ ذ مسذذرمسَعذًَمومسلذكمأؼذِمحذَلمإذاموجذدتمأنممممممممممم

رفلذذؽمضذذدمؼ ذذقنمعصذذَتًَمتهذذذهمايَظذذِمسلوذذؽمأدؿذذذَرةماظاؾوذذُممومشَظؾذذًَمعذذَمم

فذكصمايَظِمماظصػما ولمأوماظـَغلماإلتؿدا لمومتذ ؾمسَممصذٌَرضمم

ظؽمصذٌنمم مؼقجدمهلوذؾمظؿذذكوصما ضذاراب;موظذذمممم،ظوسمدهؾماظؿذكوصم

اظؿذذذكوصمؼذذؿؿمتؿأوذذوؿمذذذَعؾمظلقَظذذِمسلذذكمؼذذدمرؾوذذُم․ذذؿصمتؿذذذكوصمممممم

 ا ضارابمسـمررؼؼ:

 اظفقصماظلرؼري;م دؿؾاَدمطَصِما حؿيَ تما خرىماظيمضذدمفلذؾُمغفذسمممم

 أسراضما ضاراب.

 عماٌالقعَت:مطَظؿَرؼخماٌرضذلمواظاذَ للمظلذذكص،موعاَتأذِمعالقعذَتمممممم

 ايَظِممباَؼةماظؿذكوص.
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 م.ؼرماضارابمصرطمايرطِموفذؿّما غؿؾَهمعأوَسمفأد

 ػٞآَ اخليٞسح:

 .$اظقرا ِم%أشلُمايَ ت 

 ِمممم ،مؾوذداتمماٌعذـماظرصذَصمأوماظز ؾذؼمأوممممماظؿارضمظلليقمماظؾوؽوذِ،معـذؾمعلذؿقؼَتمسَظوذ

 أ نَ ماييؾمأوممدـمعؾ رة.

 .ا…فَضماظقزنمسندماظق دة 

 . غأصما طلف 

 اييؾ.اظؿدخ ،مواًيقر،مأوماٌكدراتمأ نَ م 

 :اًٌَسفَت

 .ِفدػقرماظصقِماظنفلوِمواظاألو 

 .ِاظفذؾمودق ما دا ماظدرادلمواٌه مواظؾاَظ 

 .اظقضقعممعذَطؾمضَغقغوِمأومارف َبماىرا ؿ 

 .َطـرةماظقضقعممحقادثماظلوَراتموشةػ 

 .ِفقفرماظاالضَتما جؿيَسو 

 .فاَرلموإدعَنماٌكدراتمواًيقر 

 .َو تما غؿقَر‣ 

م

م

م
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 الطاُؼ

:َ′ً  ؼاؿيدمسالجما ضارابمسلكم الثمرطَ زمأدَدوِمؼ يؾمتاًهَمتا

   اض:الجػاضدوائ 

ؼلَسدمسلكمزؼَدةماظلطوزموا غؿؾَهمٌدةمأرقل،مفألوصمايرطذِموا غدصَسوذِ،موفنألذؿمممم

 ا دوؼِماٌلؿكدعِمإمغقس :

  األدوغةػاضطظذطة 

سلذذكماظلطوذذزمواظذذؿق ؿممفايذذؾمسلذذكمفنذذذوطماظنذذَضالتماظاصذذؾوِ،موتَظؿذذَظلمرصذذعماظأذذدرةمم

 تَظللقطوَت.

 .)األدوغةػزغرػاضطظذطةػ)اضطببطة 

فايذذؾمسلذذكمفأقؼذذِماٌلذذؿأؾالتماظ ويوَ وذذِممخالؼذذَماظذذدعَوموزؼذذَدةمصاَظوذذِماظنذذَضالتمم

 اظاصؾوِمظؿقل ماظأدرةمسلكماظلطوز.

 

  اض:الجػاضدضوص ػواضتربوي 

ُمممممم وادذلافوفوَتمممؼاؿيدمػذاماظاالجمسلكمفاذدؼؾمدذلقطوَتماظافذؾمسذـمررؼذؼمأدذَظو

ؼلذذؿكدعهَما ػذذؾ;م دذذؿؾدالمدذذلقطوَففماظلذذلؾوِمتَإل‧َتوذذِموفدرؼؾذذفمسلذذكماطؿلذذَبمممم

 عهَراتمجدؼدة.

 

اظاالجماظدوا لمصا‷َلممدوارةمسلكمأسراضما ضذارابماظر ولذِ;موظ ذـمادذؿكداعفممممم

موحدهم مؼغ مسـماظاالجماظللقطلمواظلتقيماٌ يل مظف.

م
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 اضوشاغة 

ِماظقضَؼِمعنفم%ف َدمف قنمعلؿقولِممحَلمفقصرمأطـرمعذـمسَعذؾمممسلكماظرشؿمعـمصاقت

خاقرة$،مإ مأغفمفقجدمتاضماظار ماظيمضدمفألؾمغلؾِماإلصذَتِمتذف;موظ ذـم مفقجذدممممم

 درادَتمطَصوِمفـؾّمصاَظوؿهَ:

 َؼذذِماظافذذؾمأ نذذَ ماييذذؾمأوماظلذذنقاتما ومعذذـمسيذذرهمعذذـماظؿاذذرضم يممممممم

سلوهذذَ$مواظز ؾذذؼمواٌؾوذذداتمممدرانماحملؿذذقيمعلق ذذَتمتوؽوذذِمطَظرصذذَصم%رذذال ماىذذممم

 .ؼِمايذر

 ونذذُماظؿذذدخ مخَصذذِمأ نذذَ ماييذذؾم%دذذقا مظذذألممأوما ب$مأومحؿذذكماظؿقاجذذدممممم

 أعَطـمؼ ـرمصوهَماٌدخن .

 

 ُذٟ االثبء ٝاالٜٓبد األعئِخ اُؾبئؼخ

 :ؿفلما ضارابمتادمعرحلِماظؾلقو؟سم  ػؾم

 ؾَر;متؾمؼأؾمصرطمايرطذِ;موظ ذـمضذدممممضدم مف قنمأسراضما ضارابمواضقِمظدىماظ

 فلؿيرمظدؼهؿما غدصَسوِموفذؿّما غؿؾَه.

 

 :ػؾممي ـماظ ذػمسنفمأ نَ مصقصمعَمضؾؾماظزواج؟س 

م ممي ـماظ ذػمسنف;م نماى مأوماظ روعقدقمماٌلؾُمظفمشةمعارو .

م

م

م

م

م
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ػ
  رنػالطرابػسرطػاضحرصةػوتذتتػاالظتباهػػاضطفاعغمػاضخاطئة

 ردمسذرمظلقاظدؼـمظؿدظوؾمأتنَ هؿمواظؿ‷اذرمظلق مفصرصَفهؿ.ا ضارابمػقم• 

ػنذذَكمأرفذذَلم مفظهذذرمسلذذوهؿمأسذذراضما ضذذارابمتذذَظرشؿمعذذـمفلأذذوهؿمغفذذسمممايأوأذذِ:

اٌاَعلذذذِ،موػنذذذَكمأ‟ذذذَثمدردذذذّمحَظذذذِمأرفذذذَلمعؿؾذذذن ;موظ ذذذـمأحذذذدماظقاظذذذدؼـممم

اجذدػؿمماظؾوقظقجو م%ا صلو $معصَبمتَ ضذاراب،موسلذكماظذرشؿمعذـمفذرتوؿهؿموفقممممم

 ععمأػَظلمشةمعصَت ،مإ مأنما سراضمزهرتمسلوهؿ.

 

 أدؾَبمحدوثما ضارابمػل:مدق ماظلتوذِ،ماظصذدعَتماظاَرفوذِ،ماإلدعذَنمسلذكمممممم

ا جهزةماإلظ لوغوِموأظاَبماظفودؼق،معذَػدةماظؿلفذَزمظلذَسَتمرقؼلذِ،مضلذِماظنذذَطمممممم

 ت ـرة.اظؾدغل،محلَدوِما رايِ،مفنَولماظل رؼَتمواًٌَصَتماظغذا وِم

ا ضارابمػقماضارابمسصعمتوقظقجلمؼنؿٓمسـموجقدماخؿاللمطويوذَ لممم:ايأوأِ

ماظنذذَضالتماظاصذذؾوِموضذذدمؼ ذذقنمدذذؾؾفمورا و›ذذَ;موظ ذذـمعذذَمذطذذرمعذذـمدذذق مفرتوذذِمأومممممممم

تذَ حرىمإػيذَلماظقاظذذدؼـمظلافذؾموإدعذذَنم ظاذَبماظفوذذدؼقموشةػذَمضذذدمفزؼذدمحذذدةممممممم

 أسراضما ضارابموظ نهَم مفلؾؾف.

 

 ؼِماٌنذاِمفلؾُماإلدعَن.ا دو 

 ايأوأِ:مفادما دوؼِماٌنذاِمعـماظاالجَتماآلعنِمغلؾو′َ،مو مفلؾُماإلدعَن.

 
 
 

 

م

م
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َ
 ىش٣وخ ُزٜذئزْٜ ٢ٛ د
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ػاضطذصضةػاضداب:ة

  اُ٘بث٤خ ُلبًاأل ٓؾٌِٚ
 

مأيموسلذكمماظاأذَبممأوماظـذقابممسنذدممدقا متَٓمأزفَرػؿمغاقعِمعنذما رفَلمرتطم‧ُ

مآم ؾؽمظ لماظلوؽِماظ ليَتمػذهمفأؾم م-مظفمضقظلماظـَغوِمدـمعنذمؼرف ؾقغفمخاي

ـممومهؾذؽممَعذَمعمظذفممضذقظلم،مم ؾذقكمماظنذَسمموطذؾممتَتذَممومعَعَم‧اؾمآمأحؾؽمإذامو مظ ذ

ّممظقمعنؽمفألؼ ِممػذذهممضلذ ِممطليذفمم غهذَمماظ ليذ ُمم،ماظصذَحلمماظقظذدممؼأقهلذَمم مدذوؽ م،ماظاوذ

ِممٌذدةممعنذفممؼؿقذركمم موماظافذؾممصوذفممؼاَضُم‣ددمع َنممأجللوف،ماًٌدب مأومدضوأذ

م.ما سؿذارمعنفمؼالُم ؿم ن أ

م

مظ ـموم-معًدبمومروُمصؿكمتيغؽمأسر مأغَ"ممظفمفأقظلمتينماظلَتاِمظافؾمفًوف مضد

مودذقسممصٌذام،مػذامتايلؽمؼفرحاظذواَنممومعنؽممرتنَمصوغًُمفأقهلَم‧الؽماظذواَن

ٓممأسذقذمم-مضؾموطذامطذامأصاؾمأومدُمأومأذؿؿمغفلؽممضَلمأومظؽ ـممتذَ ماظذذواَنممعذ

ممماىنِمؼدخل موم ؾ مأنمآمعـمأرؼدمومعللؿموظدمأغَماظرجوؿ

م

ػ ػاضطذصضةػدبابأ
م

موعنهذَمم،مسلوذفممواظؿاذقدممواظذؿؿماظلُمفالؿمإماظافؾمفدصعمؾؾَتوعلمحَ تمسدةمػنَك

ِممسندمأغف ِمماغؿأذَهلؿممتداؼذ ُممٌرحلذ ـمما رفذَلممعذعمماظلاذ مإحلذَسممظذدؼهؿممؼؿقظذدمماآلخذرؼ

معذذعمسدا وذذِمطليذذَتم دذذؿكدامماظرشؾذذِمفقظوذذدممذظذذؽمصوؿلذذؾُمواظنذذزاعمتَظصذذراع

ماظذيمماظ ليذَتممَظؾذَمشمصولذؿكدعقامما ذوَ مسلكمعنَزسؿهؿمومرضَػؿمسدممفظهرما رفَل

ماىودةمشةما عَطـممفلؿكدمماظيماظ ليَتمأوماظغًُمسندمواظدؼهؿمعـمؼلياقغهَ

ممرضَػؿمسدممسـمفاءماظيماظ ليَتمصًؾأموضؿهَمف قنمومطقيَمماٌدردِماوماظذَرع

م
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  اُؼالط
م

ِممسندماظذؿؿمظ ليِممسَسؽمسندمعلققزًَمغزسَجًَامفؾديم .1 م مطذذظؽمموما وماظقػلذ

م.مف رارػَمسلكمظفمفذفواًَمؼقظدم َماظًقؽمومتَظؿؾلؿمرضَمومارفوَحًَمديفؾ

م

ٕمماظ ليذَتممػذهمأنمظفمفذرحلمأنمحَوظلمعنفمدوؽِمطليَتممسَسؽمسند.2 معذذَسرممفذً

م.ماظًربمؼًٌهؿمطيَماآلخرؼـ

م

منيتذذمذظذذؽموماآلخذذرؼـمسذذـماظرضذذَمسذذدممسذذـماظؿاذذؾةمطوفوذذِمسلذذكمفدرتوذذفمأنمحذذَوظل.3

ما عذرممادؿدسكموإذام-معنؽمدوغًؾ مصذظؽمطذامعالمسيلّمإذام-مضقلمسلكمفدرتو‴ف

م.مآخرؼـمععمؼلاُمفوأجالموماظافؾمػذامععمفلاُم مظفمضقظل

م

متأدرفذفمماظافؾمإحلَسمن موصاَظِمدرؼاِمغؿَ ٓمإماٌذطقرةماًاقاتمفًديم مضد

ـممأضذقىمماظذؿؿمومتَظلُماظلاُمم-مأسدا فمسلكما غفاَلموما  رمإحداثمسلك مرا ذممعذ

مايلقلمسلكمففًولفموماظذؿؿمسلكم رصموالفمجَ‣ِمرشؾِمؼذؾعمصهقمظذظؽماظًرب

م.ما خرى

م

مفلفظذذفموعاَىذذِماظافذذؾمظؿذذدرؼُماظقدذذَ ؾمصًذذؾأمػذذقمتَظأذذدوةماظؿاذذؾةمؼ ذذقنمدا يذذَ.5

ماظصذغَرممتفمؼؿلفظمأنمؼ رػقنممبَماظؿلفظماظ ؾَرمؼؿفنُمأنم‧ُموظذظؽمغَتوِمت ليَت

ِممومتَغفاذَ تمماظؿصر مطذظؽمو ِممومسصذؾو مدذؿنؿأؾممذذؽممتذالمماظذيمموماٌقاضذػمممدذلؾو

مسنذذدمصيذذـالمؼفهيقغذذفماغهذذؿمأػلذذوهؿمؼاؿأذذدم ذذَمت ذذـةماطـذذرمؼفهيذذقنماظذذذؼـماظصذذغَرمإ

ماظذذؿلفظمسذذدمموما بماغًذذؾَطم‧ذذُماظافذذؾموعاذذفمضوَدفذذفمأ نذذَ مظذذألبمدذذوَرةماسذذلاض

ممتفم ؿذيمعـَلمخةمدو قنمإ مومتـا مأعَمموماآلخرماظلَ ؼمسـماظال أِمشةمتَ ظفَز

م
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ػ ػضضذتمػأخرىػأدبابػعظاك
م

ُمموماٌذرحممدذؾوؾممسلكماظذؿؿماظافؾمؼلؿكدممأنموػل ـممػؿيذَممإمىلذ مظذوسمموماآلخذرؼ

ِممصقتمؼ قنمطينماآلخرؼـمععمظلادا  ِمموظذفمموذؾمماظذذؿؿممطليذ ِممومغغيذ مؼاذَ ممومسذوتذ

مؼذذذَ معذذَمسذذددماظ ليذذِمظفذذظموؼ ذذررمظقحذذدهمع ذذَنمإماظذذذػَبمعنذذفمغالذذُمتذذَنمذظذذؽ

م‥ذذَولمأوم،ممسَسهذذَمؼرؼذذدونمو ماآلخذذرؼـمؼذذًذيمضذذدماغذذفموؼالذذؿمسذذنهؿموتاوذذدًاموذذدًاوح

مم.‣َرمأومتفنَرمَرمعـؾماظنغيِموماظصقتممهلَمعذَتهِمت ليِماظذؿؿمطليِمادؿؾدال

م

ـمماظافذؾممن مف ذرػ ممٌذَمممسَسذؽممف ررمإذامهؾالم .6 مؼذقمممتذ ممؼذؿغةممأومؼنلذكممظذ

م.مموظولِ

م

م.ماىيولِمشةما ذوَ مسـمتهَمظلؿاؾةمعأؾقظِمأومولِمطليَتمادؿكداممحَوظل.7

م

ػطضحوظةػ 
موسنذذدػَمتهذذَمؼؿفذذقهم مأنم‧ذذُماظذذيمظل ليذذَتمصهيذذَمأطـذذرمدذذو قنماظافذذؾمؼ ذذءمطليذذَ

م.متهَمؼناؼمدوؽِمطليِمطؾمسلكمواظاأَبماظـقابمعؾدأمعـمعافماظؿاَعؾممي ـ

م

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػ
ػاضطذصضةػاضباطظة

 اُغشهخ ٓؾٌِخ
م

محوَغذًَمأومعنذفمم،تذٌرادةممحذؼممصوذفممظذفممظذوسممعذَممسلكماظافؾمققاذدؿأػكمماظلرضِ

معذذـماظافذذؾمؼ ؿلذذؾهَماظذذيماظلذذلقطوَتمعذذـمكوػذذم،ماظذذذل معَظذذؽمدذذؿغفَلٌت

ممواضذ ممدذلقطلممطَضذارابمماظلرضِموفؾدأماظؿالؿمررؼؼمسـمَؼ ؿلؾه.متوؽؿف

ًَممظوصؾ مؼؿاقرموضدمدنقاتم8-4ماظايرؼِماظفلة مدذنفم51م-01مسيذرمممجنقحذ

م.ماٌؿيخرةماٌراػأِمحؿكمَلايمؼلؿيرموضد

ػ
ػ ػػاضطذصضةػعذهػأدباب
م

ِمما دَظوُ-1 ِمماظلتقؼذ مدذلقبمأمطَدذؿكداممماظافذؾممعذعمماظؿاَعذؾممماًَرؽذ

مسلذكمماظافذؾممفاقؼذدممسدممذظؽمراصؼمإذاموماظزا دماظؿدظوؾمأومواظاأَبماظألقة

ِممشذةمماظأذدوةممطذظؽما خرؼـ،موخصقصوَتم ؿل َففمت ماظؿفرضِ مهلذَممايلذن

م.مماظللقكمهلذاماظافؾم َردِممصاَلمدور

م

ِممودطماظافؾمصقجقدمتَظافؾمهوطماظيماًَرجوِماظؾوؽِ-2 ممتذَرسممَسذ

م.مصوهَمع َغؿفمسلكم صؾمحؿكم واعرػَمؼنصَعموالفماظلرضِ

م

محَظِمطَغّمذاإمأصدضَ فمأعَممتَظنأصمطذاقرهماظافؾممداخلوِمسقاعؾ-3

م.متونهؿمتفمؼؿفَخرمنأملؿاوعؼمعَمظذرا مصولر مدوؽِما ضؿصَدؼِما درة
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ِممسلكمواظؿيردمغؿأَما ممورشؾِماظافؾمعـمسدواغوِمصاؾمطردةموأ موأماظلذلا

م.محقظفم ـمظغةفف

م

موازهذذَرماظلذذلقكمػذذذاممتذذَرسموعغذذَعراتم صذذالمماإلسذذالممودذذَ ؾمسذذرض-4

مصوؿاذززممحذذوػَمم ؿذذيمم ذَذجممظلافذؾممؼااذلمموػذذامماظأقيمتَظؾاؾماظلَر 

م.ماظللقكمػذامظدؼف

م

مػذذذامطذذَنمدذذقا مميؿل ذذفمنأمو ذذُمؼرؼذذدهمذذذل معذذـماظافذذؾمحرعذذَن-5

م.ماٌانقؼِماوماٌَدؼِمتَ عقرمعؿالؼمايرعَن

م

 اُؼالط
م

م.مو‥قهموعصرو موعلؾسمعيطؾمعـماظافؾمؼلزممعَمفقصةمحَولمذ1

م

ـممسأذَبممظذفممفقضذ ممنمأمومودؼنوَمأخالضوَماظافؾمفقجوفمذ2 مسنذدممذظذؽممؼفاذؾممعذ

مممظفمصدؼؼمؼألدماوماظلرضِمانكعم‧هؾماظافؾمؼ قنمصأدمآ

م

م.مم ؿل َففمحلمأمذ4

م

م.ممظلؿ رارمؼلفيم محؿكماظغةمعَمأماظلرضِمدلقكمسلكمتفمذهرف‰موأمفًغؾفم مذ5

م
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مأغذفمماظذلممفذةم موظ ـماظلَرض معىلمفقض ماظيماظأصصمتاضمسلوفمضصمذ6

م.ممعنهؿ

م

م وذزهممظرحلِمتَصاقَتفمطَصؽفمعَمؼقمممؼلر م مصاندعَماظؿازؼزمدؿكدمأمذ7

م.مماظنأقدمتاضم فساَإموأ

م

َممؼاذقدممدسذفممشذةهمم ؿل َتمدر مضدمرفلؽمنأمفالحظمسندعَمذ8 مظصذَحؾهَممتهذ

م.ممذظؽمصاؾمػقمنأمضويِمػدؼِموأممب َصيةمدهوِسمعنفمؼاؿذرمنأو

م

متذَظنأصممظذذاقرهمماظافذؾممؼلر مصأدموحنَغؽم‟ؾؽمرفلؽمفذارمنأمحَولمذ9

م.ممذاففمرضلؼ‰محؿكمتَظلرضِمذظؽمصواقض

م

م.مماظللقطوَتمػذهمعـؾمظفمؼزؼنقنماظذؼـماظلق مصدضَ أمسـمرفلؽمتادأمذ10

م

ماظؾَرـممؼ ؾؿفمعَمزهَرإومايقارمسلكماظافؾمذفع -12

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

 
 
 

 اُزؼ٤ِْ دائٔب   يف ٝإسٛبهٕٚ ٓ٘غ اُقج٢ ٖٓ اُِؼت أ
  
ُ
 ٤ٔذ هِجخ ٣ٝجيَ رًبئٚ ٣ٝ٘ــ ػ٤ِخ اُؼ٤ؼ ٣

م...مٚدز٢ ٣جذش ػٖ احل٤ِخ  ُِخالؿ ٓ٘
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ػاضطذصضةػاضتاد:ة

 اجل٘ٞح ٓؾٌِٚ
ماظغرؼؾذذِماظلذذلقطوِماظؿغذذوةاتمتذذؾاضمدذذنقاتم6-4معذذـماظفذذلةمماظافذذؾمميذذر

مودر مٌقاجهؿهذذَمسَعذذِمتصذذفِما ػذذؾمعذذـمتَظغذذِمفح يذذمإمهؿذذَجمواظذذي

ـمموظاؾ..مماٌلؿأؾؾممأخاَرػَ ِمماظلذلقطوَتممفلذؽممأتذرزممعذ مضذدمماظذيمماظؾلذوا

م‡ذذصماذذذوَ مخفذذَ إماماظافذذؾمىذذق ..ممعذذذ لِمإماظقضذذّمورمبذذرمفؿقذذقل

ـما محرعَنممفرشؾموأماظؿيلؽممحؾَمرمبَماآلخرؼـ ممدذقا م..ممعنهذَممخذرؼ

م!!!ماٌدردِموأماظؾوّ

م

ـممضدما عهَتمتاضمنأمذؽمصال ـمماظافذؾمم ذرجممحذ مماظظذَػرةممفلذؽممٌلذ معذ

مغأقدػذَممنأموذدممحونيَمو،أمعالتلفمت مظفمظولّمظاؾِمأخفكموضدمصدؼأفمعنزل

مضيذذِموماظلذذلقكمتذذذظؽمرفلذذهَمظأوذذَمما ممصؿفذذزعمتنهذذَأمجوذذُموأوؾؿذذفمأحم

منأمواظقاضذعم..ممواظؿذقتوخممتَظًذربممسلوذفممفنهذَلممتنهذَمأمفصر معـماظذدؼدمشًؾهَ

ُممغذفمأمؼاذر ممذظذؽممؼفاذؾمماظذيماظافؾ موؼ ذذبممكفوذفمؼ‰مغذفمأمتذدؼؾممخاذيممؼرف ذ

مممصالف،مغفأموؼن ر

م

ماظافذذؾمطؿذذذفهَأماذإمخَصذذِماظاذذالجممػَعذذِمخاذذقةماظافذذؾمدذذلقكمطؿذذَ مإو

مذظؽمٌراجاِمِصصرمػنَكمفصؾ موتَظؿَظلمخايهمتذظؽمؼار مغفأمحوْمتنفلف

ـممطـذرمأمعذرتممذاإمغذفمأمشذةم..مموسالجذفمماًاي ـممورتذفممعذ ِممػذذهممعذ مسلذكمماظنقسوذ

منأم‧ُمومؼلؿيرماظللقكمػذامصٌنما ػؾمؼ ؿذفهَمنأمدونماظافؾ
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ماظؿقذَورممعـم تدم َإوماتَلمػذاممؼفودمظـمواظلُماظًربمنأما ممفالؿ

مطذَنممنإومخرىأمعرةماظايؾمػذامف رارمسدممعنفمؼالُموانمتهدو ماظافؾمعع

ُمؼ‰م ذؿممعـمأتقؼذفم،ممرلؾفمصؾٌع َغفمذل مأيمإمحَجِم مذظذؽممتاذدممعنذفممالذ

م.ماًايمػذامسـموؼاؿذرمصقَتفأمإماظذل مؼاودمنأ

م

مأيمذظؽمااكفمصالمضليفمشةمضليًَمميلؽمرفلهَما ممودمنأم دثمعَموطـةًا

ـممسنذفمما دؿفلذَرممسنذَ ممغفلهَمف لػمو مػؿيَمأ موحذ ممفَصذفممذذل ممغذفمأمتذَبممعذ

م موسنذذدػَمع ذذَنمأيمما رضمسلذذكموجذذدهمتيغذذفموذذُ‧مضذذدماظافذذؾمفلذذيل

ِممػذهمتصد ماظؿللوؿم‧ُ ِمماٌأقظذ ِممصهَعذفمأمضذرورةممعذعممتلذهقظ مسذَدةمإمتيػيوذ

ـممؼؾقْموأمخرىأمعرهمع َغفمإماظذل مػذامعـؾ عذـمأنممم،مو تذدممصذَحؾفممسذ

م.مأعونًَمذكصًَمؼصؾ منأمتأويِمفذاره

م

ِممسليذذَ متاذضمموؼنصذ م متاذذض′معذـالممظذذفمفًذالممتذذينماظافذؾممأعَغذفممتَخؿؾذذَرماظلتوذ

ّممذاإمعَموفالحظلمصلةموفلطوهَماٌنًدةمسلكماظنأقد ماظوهذَممدذؿيؿدممؼذدهممطَغذ

ماظلذذرؼعماظؿذدخؾممفلذؿدسلمماظذيمماظلذذلقطوَتمتاذضممف ؿذذػممضذدمموسنذدػَمم ممأ

مغهذَمأمفذدركممنأومرفلذهَممعذعممدذلقطهَممراجذعمف‰متذينممؼًَأمعاَظؾِمما مأنمإ ميلهَ

مإمفدصاذفممضذدممتذذظؽممصٌغهذَممذذوَ ما مأتلطمعـموأمل ع‰مذل معـمقرعفف مسندعَ

ممواٌؾَظغذذِماظ ذذذبمإمؼًذذارمضذذدماظًذذغطمدذذؿيراراموعذذعمفرؼذذدهم مدذذلقك

م.ماظللقطوَتمفلؽمخفَ إ

م

م

م
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ػاضطذصضةػاض:اذرة
 اٌُزة ٓؾٌِخ
م

ِممضذقلممؼؿفنُماظذيمػقماظ َذبماظافؾ ٕممواتؿذداعممايأوأذ م ذدثممعذَ

مدذلقكممواظ ذذبم.ممفأعمٕموضَ عمواخؿال محدثمعَمغأؾمماٌؾَظغِمعع

َممؼاذوشمماظذيمماظؾوؽِمعـمع ؿلُ مشذةمماجؿيذَسلممدذلقكمموػذقمماظافذؾممصوهذ

م.مطًَوَغِما جؿيَسوِماٌذَطؾمعـماظادؼدمامؼًديمدقي

م

ػ ػػاضطفلػضدىػاضصذبػطذصضةػدبابأ
م

مصوهذذَمؼاذذوشماظذذيمتوؽؿذذفممايلذذنِماظأذذدوةمظقجذذقدمظافذذؾامصؿأذذَرإ-1

محوذَفهؿممماظ ذذبممأدذلقبممميَردذقنممسنذدعَممظل ؾذَرمماظصذغةممصيذَػدة

مؼؿصذؾممسنذدعَممصيذـالمماظلذلقكممهلذذامماظصذغةممحذومما  رمأطءمظفماظوقعوِ

مشذذةمغذذفأ:ممظلصذذغةمتأقظذذفما بمؼؾذذَدرم..ا بمُاُلذذؼ متَهلذذَفػمذذذكص

مم.عقجقد

م

مصوؿكذذذماىدؼذذدةماظزوجذذِمعذذعماظافذذؾموع ذذقثمؼـاظقاظذذدمغفصذذَلإ-2

م.ممأوماظا سممعقرهأمظؿلهوؾمطقدولِماظ ذب

م

ماظافذذؾمصولفذذيمخاذذيمؼايذذؾمسنذذدعَماظافذذؾمعذذعماظؿاَعذذؾمماظألذذقة-3

م.ماظاأَبمعـمغفلفمظوقيلمظل ذب

م
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ِم-4 مخوذذفأمسلذذكمظل ذذبمماظافذذؾمؼذذدصعمتنذَ ما متذذ ماٌاَعلذذِمماظؿفرضذ

م.مممغؿأَظالموحؾًَمعنفماظذدؼدةمظغةفف

م

 اُؼالط
م

م.مظلافؾمحلنِمضدوةماٌرتلمسزؼزيمـُطمذ1

م

ِممسلذكممأجاؾمرفلؽمؼاؿذَدمممذ2 م نمأخاذيممعهيذَمم ذَ مم منأوماٌصذَرح

م.مواظاأَبماظًربمعـمخقصًَمحوَنا متاضممظل ذبمؼندصعماظافؾ

م

مظؿاذذدؼؾمعًذذللفموودذذولِمفذذديع‰مشذذةمأدذذلقبمصَظاأذذَبمسأَتذذفمونذذُمذذذ3

م.مماظ ذبمدلقك

م

منأومواظدؼنوذذذِما خالضوذذذِماٌفذذذَػوؿماظافذذذؾممعغذذذزرمنأم‧ذذذُمذذذذ5

م.ممظفمغقضقهَ

م

م†اذيةممسل أمنإمتيغفمخءهأومظل ذبمدسَهماظذيماظلؾُمعافمغَضشمذ6

م.مؼاَضُمظـ

م
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م فذضممذظذؽمم نمأخقفذفممأعذَمممتفماظؿذهةمأومعنفماظلكرؼِمسـمتؿادأم-7

ـممإلخفذَ ممظل ذذبممؼلفذيممضدموتَظؿَظلمذاففمعفهقممعـ مماظًذاػممعذقار

م.ممأعَعؽمذكصوؿف

م

مصقض مؼ ذبمأغفمأغّموفؿقضعمؼؿكوؾمتؾمؼ ذبم مرفلؽمؼ قنمضدمذ9

م.مما  ن مت ماظفر مظف

م

 :  ٛـــــبٓخ ٓــــــالدظخ
م

 ُمتؿذذداع مفذذدصاهؿماًوذذَلممدذذاِمرفذذَلا متاذذضمظذذدىمغذذفأمعارصذذِم‧ذذ

ـممدَسأممعنهؿمأيمؼنلفهَم موضصصمعقاضػ مؼلأفهذَمماعذقرممواغهذَمماظقاضذعممعذ

ممورشؾذذِمحقظذذفمعذذـمؼؿفَػلذذفمو ما خذذرؼـمتذذ مغفلذذفمد‧ذذمحؿذذكماظافذذؾ

م.ماًوَظلمتَظ ذبمؼليكموػذامذاففمحأؼمغفأماظافؾمصوذارمع َغؿفمهأوؼ

م

 مو مايأوأِمسلوفمفلؿؾسمسندعَمضصدمشةمسـمظل ذبمؼلفيمرفَلا متاضمؼًَأ

ممبذذَماآلخذذرموؼًذذوػمتاًذذهَمصوقذذذ ماظؿفَصذذوؾمدذذردمسلذذكمذاطرفذذفمفلذذَسده

م غفممظؿؾَساإلمت ذبمليكؼ‰ماظ ذبمعـماظنقعموػذاماظاألوِمفاع َغوَفمؼنَدُ

معلذذؿقىمامظلافذذؾماظاألوذذِما ع َغذذَتمفصذذؾمسنذذدعَمغفلذذفمفلأذذَ معذذـمؼذذزول

ماظ ذذبممػذذاممؼاذ ممو محذداثما مفلللذؾمموفذذطرمماظؿفَصوؾمادراكمعـممي نف

 .اظللقكمم‥را أ

م

م
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م

م

م

م
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م
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 ث٘بئ٘ب٤ُز٘ب ٜٗزْ مبب ٗرتًٚ يف أ 
مم٘رتًٚ ذلْعمبب  زٔبٓ٘بٛأًضش ٖٓ ا 

م

مم

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ػاضطذصضةػاضحادغةػرذر
 اخلجَ

م

ماٌقاضذذػممظليذذذَرطِمميوذذؾمو ماآلخذذرؼـمؼؿقَذذذكمعذذَمسذذَدةماًفذذقلماظافذذؾ

موؼ ذقنممعلددموتَآلخرؼـمتنفلفماظـأِمضاوػمخَ ػمؼ قنمو.مسنهَموؼؾؿادما جؿيَسوِ

ّممزمؼلذمموضدموجهفم يرمشرؼُمذكصمظوفإمؼؿقدثموسندعَمعنكفضمصقفف مو ماظصذي

ماظفؽذذِمما رفذذَلمسنذذدماًفذذؾموؼؾذذدأماظغرتذذَ معقاجهذذِمسنذذدمغفلذذفمو فذذلم‧وذذُ

مدذذـمحؿذذكمرفذذَلا متاذذضمسنذذدموؼلذذؿيرمدذذنقاتمدذذنؿ مأوم ذذالثممعذذـمدذذـماظايرؼذذِ

م.ممتادمذظؽمؼلؿيرموأم ؿفلموضدماٌدردِ

م

ػ ػػاالطفالػرظدػاضخجلػأدباب
م

ُممؼ ذقنممدضموذظؽماظافؾمغفلوِمفاليماظيماظنأصمعذَسرم-1 مفذذقػَتمموجذقدممتلذؾ

ممواظؾأذعممواظؾـذقرممايؾقبمغؿذَرأمأوم،اظلينِموأم،ا غػمرقلموأم،اظارجمعـؾمجليوِ

ِممدعوؿمأغفمعـمػؾا معـمؼليافمعَمطـرةمتلؾُموأ،موجهف مسنذدعَممذظذؽمموؼؿيطذدمماًلأذ

ُممفؿ ذقنممفلذؽمماظذنأصممعذذَسرممف قنموضد.مأصدضَ فمأومتيخقففمغفلفمؼأَرنمؼ قن متلذؾ

م•َراةمسلكماظافؾمعأدرةمظادممؼًديماظذيمظألدرةما ضؿصَديمؿقىاٌلما…فَض

م.ماًفؾموتَظؿَظلمتَظنأصمصوذارماصدضَ ف

م

معـذؾمممػؿممبـمعأَرغِماظدرادلماظافؾمعلؿقىما…فَضمنإ:مماظدرادلماظؿيخر-2

م.مًفلفمؼًديمدنف

م

م
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مإمؾميوذذم مواظاييغونذذِمتذذَ عـمؼذذذارم ماظذذذيماظافذذؾم:ممتذذَ عـماظذذذاقرمصؿأذذَدإ-3

ِممظفأذدهممعذَمإوماظذذدؼدممظألأذفممعذَمإمشذةهممععما خؿالط ممصهذؿممعذنهؿمموخقصذفممتذَظغةمماظـأذ

ـمموخقصًَم†فلفمؼذطروغف غهؿممظفمعهددونمغظره ًَم.ممظذفممغأذدػؿممعذ اظافذؾممممفنؿذَبممأؼًذ

م.ماظقاظدؼـمخَصِمودكرؼؿهؿماظ ؾَرمغأدمعـمصوكذكماظ ؾَرمععماٌذَسرمفلؽ

م

مسلوذذفماظذذذدؼدةماظرضَتذذِموصذذرضمظل ؾذذَرمفَتاذذًَمافذذؾاظم„اذذؾ:متَظؿؾاوذذِماظافذذؾمذذذاَرأ-4

معـذؾممتفماٌؿالأِماظأراراتم‡َذإموطذظؽما دؿأاللم‣َوظِمسندمتَظافزمؼذارهموذظؽ

ـمموؼ ـذرممؼلؾسمانمؼرؼدموعَذاماٌالتسمظقن ـمماظقاظذدؼ ْممعذ ِممايذدؼ ـممغوَتذ ماظافذؾممسذ

معذعمم"لذ قتماظم ُمدأم"محوَغًَأماظقاظدؼـمؼأقلمصيـالمرأؼفمتيخذما ػؿيَمموسدم

م.مارالضَمرأؼفمسـمؼاءموٕمؼؿ لؿمٕماظافؾمػذامنأ

م

مرلذذُممعهذذَتوا ما تذذَ متاذذضملذذ ؼ‰:مما ضذذرانمعذذَمأمواظؿفذذرؼ ماظ يذذَلمرلذذُ-5

موؼغفذذذؾماظدرادذذذِمما طذذذؾمماٌذذذذلممرفذذذَهلؿأممذذذذل مطذذذؾمماظ يذذذَل

ما عهذَتمموأمتذَ ما متاضموػنَكمتَظؿدرؼٓماظافؾمؼؿاليهَماظللقطوَتمنأمسـماظقاظدؼـ

م.ماظافؾمغفلوِمما  رمأطءمظفموذظؽمضراغفأمعَمأماظافؾمتؿفرؼ مؼؾَظلم 

م

مؼذذارممووالفماظف رةمتهذهماظافؾمصوأؾؾمتهَموغاؿفماظافؾمأعَمماًفؾمطليِمف رار-6

م.مممتَظنأصماظذاقرماظ ليِمػذهمسندهموفدسؿمتًَفؾ

م

مأتنذذَ ماًفذذقظ متذذَ ا مظذذدىمؼ ذذقنمعذذَمسذذَدة:مماظقاظذذدؼـمأحذذدموفألوذذدماظقرا ذذف-7

ـممأحذدممودسذؿممصذقو ممشةمواظا سمخفقظ  ـممظلكفذؾمماظقاظذدؼ مغذفمأمسلذكمماظافذؾممعذ

م.ماًفؾممجقػريمدؾُموحوَ مأدب

م

م
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ِممطَضذاراتَتم:مماىلذيلممواٌذرضمماًَصِماظنيقماضاراتَت-8 ُمماظلغذ ماظافذؾممونذ

ِمموأماييذكممعـذؾمما عذراضممتذؾاضممصذَتؿفمإمنأمطيذَممتَ خرؼـما حؿ َك ممتناذفمماإلسَضذ

م.مظفمعر ًَم․رجًَمونؾهؿممو‧دمأضراغفمععما خؿالطمحؿكموأمغدعَجاإلمـع

م

 اُؼالط
م

مػذذقماظافذذؾمخفذذؾمدذذؾُمطذذَنمنإمصيذذـاًلموسالجهذذَما دذذؾَبمسلذذكماظؿاذذر ‧ذذُم

م.مماظافؾمظدىماٌذ لِمػذهمسالجممؼلَرسَمنأماظقاظدؼـمسلكمتَظلغِماضاراب

م.مشةهمسـمصوهَمميؿَزماظيمنقاحلتَظمفارؼففمومتنفلفماظـأِمسلكماظافؾمفذفوعم-م1

م.معنفمصًؾأمػؿم ـماآلخرؼـمتَ رفَلمعأَرغؿفمسدمم-م2

م.مواحملؾِمواظااػماظرسَؼِمعـمطَ مضدرمفقصةمم-3

م.مخقففإموأمضراغفأمسندموخَصِمتَدؿيرارماظافؾمغأدمسـمتؿاَداإل-4

م.موعهَراففمضدراففمففق متيسيَلمظلأوَمماظافؾمفدصعم مانم‧ُمم-5

م.ما جؿيَسوِماٌهَراتمصـموفالويفماظصداضَتمف قؼـممفدرتوفمسلكماظايؾم-م6

م.مضلولِمطَغّموظقمنَزاففإمسلكماظـنَ م-م7

ـممايذذقارمسلذكمماظافذذؾمؼذذفعممأنم-م8 ـممضؾذذؾمعذ ُممطيذذَماظقاظذدؼ مسلذذكمؼذذذفعمنأم‧ذ

م.ما خرؼـمععمايقار

م.ماًفؾمعـمايلَدوِمظؿألوؾما دلخَ مسلكمفدرتوفم-م9

م.مرفَلا مععماظلاُممذراطفإوماٌؿنزػَتمحدأمإمغزػِممأخذهم-10

ِممذافذفممعذعممؼؿقذدثممنأماظافذؾممتؿالذوؿممغفاَظلاإلماظاأللماظاالجم-م11 ماظأًذَ ممحملَوظذ

ِمإمطـذرمأمتيص ذَرممتذداهلَمإو$ممخفقلمغَأ%ممعـؾماظللؾوِمص َرا مسلك مدذين م%ممعـذؾمم‧َتوذ

م.$جرأةمطـرأمديطقن،

م

ػ
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ػ
ػاضطذصضةػاضباظغةػرذر

 خلٞفا ٓؾٌِخ
م

مسنذدعَمماظافذؾممفنؿذَبمموتذدغلممغفلذلممغفاذَلمإمؼصذَحؾهَمموجداغوِمذاقرؼِمحَظِماًق 

ـممداخلذلمماًاذرممػذذاممعصذدرمموؼ ذقنممتًَارمؼذار ـممخذَرجلمموأماظافذؾممغفذسممعذ معذ

م.مماظؾوؽِ

م

ػ ػػاالطفالػضدىػاضخو ػأدباب
م

ـممؼأذقلممنأمعـذؾمماظافذؾمم‡قؼذػممإماظ ؾذَرممتاضمصولفيماظافؾم‡قؼػ-1 ماظقاظذدؼ

م.مأوماظافرؼّممظؿيطلؽماظذ َبموأماظقحشمذتمظؽمصلنيفلمفنؿمٕمنإ:ممظلافؾ

ممم.اًق م ؿموعـمتَظنفسماظـأِموتفأدانمتَظنأصمؼذارماًق متذظؽماظافؾموتٌحَرِ

م.ممما خرؼـمعَمأمسلوفمواظًقؽماًَ ػماظافؾمعـماظلكرؼِ-2

م.مسنهَمؼليعماظيمحداثا موأم َصهَماظيما ذوَ م‟أوأِماظافؾمجهؾ-3

م.ممطَ صالممسالماإلمودَ ؾممذَػدهم َموأما خقةموأمظلقاظدؼـماظافؾملودفأ-4

5- َ مؼفؿأذدمماظافذؾممطذَنممذاإمخَصِمعاليوفموأمواظدؼفمغؿؾَهإمىذبمحوَغًَأماظافؾم

ماًذذق مص ذذرةمؼذذدسيَنمظذذذظؽماظقاظذذدؼـمؼلذذؿفوُموسنذذدعَمواينذذَنمايذذُمٌذذذَسر

م.ممظدؼف

ـممدذؿأرارماإلمتادمماظافؾمذاقر-6 ُممدذرةما مموا عذ مهذدثمماظذيمماٌنَزسذَتممتلذؾ

م.ممحدػيَأمصأدانموأماظقاظدؼـمت 

ماظافذذؾمظذذدىم ذذرسؼ‰ماظقاضذذ مغزسذذَجوا ماظقاظذذدؼـمضؾذذؾمعذذـماظذذذدؼدمػؿيذذَماإل-7

م.مموؼدسيفماًق 

م
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م

 اُؼالط
م

م.مماظافؾمعنفم َ م َماظلكرؼِمسـمعؿنَعاإل-م1

مدذوؾأكمم غذفمموَغفغلذممعنذفممغالُمو معنفم َ ماظذيمتٌَقضقعماظافؾمغنَضشمأن-م2

م.مماظألؼمظفموؼلؾُم وفف

م.مم وففمعَمسـماظؿقدثمسلكمفذفواف-م3

م.مما مموجقدمععمتَظؿدرؼٓمظليقضػماظافؾمفارؼض-م4

معنذفممغرؼذدممسنذدعَمموأمعذَممتايؾمؼأقمم مسندعَمدؿـَرففواماظافؾم‡قؼػمسـمتؿاَداإلم-5

م.ممدوٍمسيؾمسـمػُ ؼ منأ

م.ممدرؼِا ماٌذَحنَتمسـمتاَدهأوماٌنزلمداخؾماظنفللمتَ عـماظافؾمذاَرأم-6

مذذذفاَنم رفذذَلمليذذًَوصمظلافذذؾم‥ًذذرمنيتذذموذظذذؽ:مماظنيذجذذِمدذذلقبأمدذذؿكدامأم-7

م.ممتؿألودػؿماظافؾمدوأقمماظؿ رارموععم‡وففمعـةاتمؼؿكللف

م.مماظصفِمفلؽمعنؽمؼ ؿلُم غفمعَمذل معـم†قصؽماظافؾمفذارم منأ-م8

مؼذذارهممعذَممظدؼذفممؼ ذقنممصأذدممواظؾصرؼِمواٌأرو ةموِاظلياماظافؾمع ؿؾِمففأدم‧ُم-9

م.عرسؾِماصالعًَموأماٌكوفِمايوقاغَتمظؾاضمصقرمعَإمتًَق 

م

م

م

م

م

م

م

م
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 دشاصا  ٌُِؤٝط٠ٛ رشث٤خ ُِ٘لٞط هجَ إٔ رٌٕٞ إاُش٣بمخ 
م

م

م

م

م

م

م

مم

م

م

م

م

م

مم

م

م



 ــــــــــــــــــــــــــــولكن ... ــــــــ تــائهــونــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

026 
 

 اضطذصضةػاضباضبةػرذر

  اُلٞم١ٞ اُيلَ ٓؾٌِٚ
 

مظألذذوَ ممفذرفوؾهؿمموسدممأتنَ هؿمإػيَلومصقضكمعـما عهَتمعـمطـةمفاَغل

م.وخزا نهؿمشرصهؿممتهؿماًَصِ

م

ِممعذذَطؾممؼاذَغقنمماظذؼـما و دمإن‷:مماظنفسمسليَ مؼأقل ـممؼذيفقنممدذلقطو معذ

ْمم;مواإلػيذَلمماظفقضذكممصوهذَممفلذقدممتوقت موفنظويذَتممضذقاغ ممفقجذدمم محوذ

مِاظـأذذما و دمميذذن متذذذ ؾما عذذقرم•ذذرىمظؿنظذذوؿما دذذرةمحوذذَةمم َتؿذذِ

ُسماظااَ موفاقؼدػؿمواظؿاَون، ِممصافلذؽم.مماآلخرؼـمو‣ؾ‴ِماًةموح م‟َجذ

مأنمإم ؿذَجممصهذقمماظوقعوذِ،ممحوَفذفمم•ذَ تممطذؾمممحذدوداًممظفمؼًعمٌـ

ُمموطذذظؽممدذرؼره،ممإمؼذػُموعؿكمؼلؿقؿ،موعؿكمؼيطؾ،معؿكمؼار  مفرفوذ

ما غًذذؾَطمعذذـمذذذوؽًَمفااذذلماظقاظذذدانمؼًذذاهَماظذذيمايذذدودمػذذذه.مأشراضذذف

ـممػنذَكممتذين‷ممًامذذاقرمموظدكمؼاالما غًؾَطموػذاما درة،مخؾدا م يوذفممعذ

م.موؼرسَهمتفموؼهؿؿ

ُممضًوِممأرفَهلـمععما عهَتمحَلمماظنظرمَأع‱ا نَموإذا مواظنظذَممماظلفوذ

م:ممحَظ مسلكمأغ‷هـمندموا غًؾَط

ـممضذوؼممأيمظافلهَمفؾديم معـما عهَتمعـم• مم ذذوَ فممفرفوؾذفممسذدمممعذ

مف ذررتممعهيذَممذظذؽمموؼؿ ذررم..مذل مطؾسمتلفوُمػلموفأقممزاغؿف،وخمشرصؿف

م!مموإػيَظفمرفلهَمصقضك

مدذذلقطفمعذذـمفزؼذذدمت ليذذَتمرفلذذهَممصؿصذذرخم َ رفهذذَ;مفـذذقرمعذذـموعذذنهـم•

َم..ماظصقابمجَغؾهيَمايَظؿ موطال.ماظ لمدا رةمموفًافماظلوٍ
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متذذفمفلذذلؽمأنمدونمرفلذذهَمفأهذذرمواظـَغوذذِمف َظوذذًَ،إمرفذذاًلمفنذذذٍما ومصذذَ م‸

ػ.وخزاغؿفمشرصؿفمفرفوُمإسَدةمػقمرفلؽمؼفالفمأنمؼنؾغلموعَ.ماظؿالوؿمعللؽ
ػ

ػطـاػػباتبـاعػػاضتربغـةػػخبـراءػػغظصـحكػػاألطـورػػتضـكػػحترامأػت:وغدهػأجلػوطن
ػ ػػغض 
معراحذذؾ،مإمتؿألذذويهَمظافلذذؽمواظنظذَممماظلفوذذُمسيلوذذِمفؾلذذوطمحذَوظلمم•

ماظ ؿذذُمذذعأم ذذؿمتهذذَ،مِاًَصذذماظلذذلِمماٌ اؾذذَتمضذذع:مظذذفمفأذذقظلمطذذين

مسلذذكما وماٌذذر‴اتممإؼذذَهممبذذذَرطِؿؽمتذذيسمو ..ماظذذر مسلذذكموضذذاهَ

م.مما ضؾ

م

مزواؼذَمممأظأَػذَمماظيم وَتفمفالوؼممودَسدؼف..ماُ خرىمفلقمعر‴ةمسقسدؼفم•

".مذظذؽمممودذَسدغلمماٌذر‴ةممػذذهمم وَتذؽممظذؽممديسلؼ:م"ظفموضقظل..ماظغرصِ

ُممسلكمرفلؽمالفذفمأنمفلؿاوا ماظالحأِماٌر‴اتمو معلذؿفودةمماظلفوذ

ممطيَمشرصؿؽمُفرفمأنمفلؿاوعمأغّ..متاؾمؼَمػوَ:م"اظلَتأِماظؿفرتِمعـ

م".ممتنفَحماٌَضوِماٌر‴ةمصالّ

م

ّمأمإذا:م"ظذفمموضقظلمواظلفوُماظنظَممحلامأمسلكمرفلؽمذفسالم• مدذؿوأظ

مؾذؾمضمضلذوالًمماظلاُمفلؿاوع..مشرصؿؽمورفؾّم،مظليدردِمتَطرًامغفلؽمزتوجه

م".مماظاقدةمتادمأوماٌدردِمإماظذػَب

ـممطالمسلكم‧ُمطذظؽم• مواظأذقاغ مماظنظذَمممغفذسممسلذكممؼؿفأذَممأنماظقاظذدؼ

موؼنَضًذهَمما بمؼذيفلمم ذؿممعاذ مممبقضذقعمما ممفؿلذَع ممأنم‧قزمصالماظؾوؿوِ،

مماظلتقؼِما دَظوُمماظؿنَضضمػذامعـؾمإن!!مماٌقضقعمغفسممًَطلو
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موػذذذه..مرفلذذؽمسنذذدمواظًذذوَعموايذذةةماظؾلؾلذذِمإمؼذذًديماظقاحذذدماظؾوذذّ

ِممػذلممف ذقنممعذَممشَظؾًَماٌذَسر ـمماٌلذًوظ مواٌذذَطؾممواإلػيذَلمماظفقضذكممسذ

م.مأرفَظنَمسندماظذَ اِماظللقطوِ

م

ِمممبفذردهممرفلذؽممؾؼؿقيذممأنمذظذؽممتاذدممحَوظلم• معذَ،ممسيذؾممإنذَزممعلذًوظو

مأنمعنذفممؼنؿظرموعَماظايؾ،مػذامأػدا مظفمهدديمأنمتادمأشراضف،مطلفوُ

مضؾذذؾمُظا ؾذذفمؼرصذذعمأن$مدذذنقات3%ماظؾذذَظغمرفلذذؽمفاِليذذلمأنمصذذوي ـ..مؼايلذذف

موعالتذسممضصصمعـمتفماًَصِمأدواففموفرفوُمع َغهَ،مإموإسَدفهَماظااَم

م.مو‥قػَمتلواِ

م

ِممعذعممعَ،مسيؾمإنَزممواٌذَرطِماظؿاَونمص رةمجاللأم• مؼ ذقنمم•يقسذ

ِممؼاذر مموػنَمعنهَ،مواحدًامرفلؽ ما سيذَلممإنذَزممموضويؿذفمماظؿاذَونممأػيوذ

م.مما ذوَ موفرفوُ

م

موظاذػمم‟ذزممموذظذؽمماظايذؾ،ممإنذَزهممتاذدممواظلذرورمماظفرحمعذَسرمأزهريم•

ما  ذذذَثمورسَؼذذذِموا دواتماٌراصذذذؼمادذذذؿكداممحلذذذـمسلذذذكمودرتوذذذفمعاذذذًَ،

مماظنظذذَممواظؿذذزامماٌَ ذذدةمفذذزؼ ممواٌلذذَػيِمتنظَصؿذذف،موا ػؿيذذَم

م.ذًونموع

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػ:ةػرذراضطذصضةػاضراب
 

 اُالإساد١ اُزجٍٞ ٓؾٌِخ
م

ِممعرحلِممذوقسَما ضاراتَتمطـرأمعـمياظالإرادماظؿؾقل مضذدرةممسذدممموؼاذ مماظافقظذ

مفؾذقلممعَمصٌذا.ماظؾقلماغلوَبمماظؿق ؿمؼلؿاوعمصالمعـَغؿفمسلكماظلوارةمسلكماظافؾ

موضقصذفمأوممفجلقدذمموأمظاؾفم نَ أمفؾقلمذاإومظولوًَممفؾقً ممسلمغقعفم نَ أمصراذفمماظافؾ

ـممحؿذكممرادؼذًَمأم ماظافذؾممفؾقلمؼادمو .ممغهَرؼًَمفؾقً ممسل ِممدذ ِمماًَعلذ مؼاذدممو معذذ ل

م.مماظارضمؼؿ ررمعَٕمعذ لِمضلولِمعراتموعالتلفمظفراذفماظافؾمفؾلوؾ

ػ
 الالإرادي التبول أسباب

مواض:لوغةػاضفدغوضوجغةػدباباأل-1

ِماٌـماظؿهذَبممماٌؿيـلِماظؾقظلماىهَزمطيعراض موأماظؾذقلمم•ذرىممضنذَةممظؿهذَبماموأمَغذ

مفًذكؿمموأماظؾذقلممصؿقِماظؿهَبمتلؾُموأماظ لوؿ ماظؿهَبمورمبَماٌـَغِمصيَعَتمضاػ

مإمؼذذًديم ذذَماظنذذقمم نذذَ أماظؿذذنفسممصذذاقتِمظلافذذؾمفلذذؾُمحوذذْما غذذػمييوذذِ

ِممػذذهممإلصذراوممؼذًديمم َماظنقممماظافؾموادؿغرا ما جهَد مدذؿغرا ما م نذَ مأماٌـَغذ

مظاذدممماظاذَممماظًذاػممؼذًديممذإماظفوؿَعونذَتمموغأذصمماظذدمممصأذرممتلؾُمطذظؽم،مظنقمام

م.مماظنقممضؾؾماظلقا ؾمذربموطـرةماٌـَغِمسًالتمسلكماظلوارة

م ػورابغةػدبابأم-2
ـمماظلذلقكممػذذامماظافذؾممصةثماٌذ لِمػذهمحدوثممدورهماظقرا لماظاَعؾمؼلاُ معذ

ِمموجذقدممامفذذةممفيطوذداتممامهؿذَجممد  ذؾممصهنذَكممفواظدؼ ِممسالضذ ما تذَ ممتذ ممورا وذ

مرفذذَلا مفؾذذقلمتذذ مسالضذذِمػنذذَكمنأمطيذذَماظذذالإراديماظؿؾذذقلمعذذذ لِمومرفذذَلوا 

مشَظؾذًَممفؼصذَحؾممطروعقزوعلمخلؾمسـماظنَفٓماظاأللماظًاػمنأمطيَم،مهلؿمخقةأموفؾقل

م.مم إراديمفؾقل

م
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مم ػوتربوغةػاجتطارغهػدبابأم-3
ـممموسفذزػؿمما تقؼـمفأصةم* معؾذَ ةممسذدممم،اظافذؾممظذدىمماظؾذقلممضذؾطممسذَدةممف ذقؼ

محَجؿذذفمظأًذذَ ماٌنَدذذؾِموضذذَتا ممظذذواًلمؼأَزذذفإمو‣َوظذذِماظافذذؾممبراضؾذذِماظقاظذذدؼـ

م.ماظنقممضؾؾماييَممإمظلذػَبمرذَدهإو

مسلذذكماظافذذؾمفذذدرؼُم‧اذذؾم ذذَممتلذذؾُمسذذدمموسذذلما ممتيعذذفماظافذذؾمسالضذذِمدذذق م*

م.ممصاؾًَمعرًاأماٌـَغِمتاًالتماظؿق ؿ

ُمممصوفماٌؾَظغمػؿيَما م* ِممسلذكمماظؿذدرؼ ِممواظؿؾذقلممخذراجما مسيلوذ مفؾذَعمإومواظنظَصذ

م.ممتقظفمماظؿق ؿماظافؾمؼؿالؿمطلموايرعَنمواظًربماظألقةمدلقبأ

ـمممتقظذفممماظذؿق ؿممسلذكمماظافؾمفاقؼدم* ماظؿؾذقلممحذَ تممنأموجذدمموضذدممعؾ ذرةممدذ

مفذذدرؼُمسيلوذذِممؾ ذذرنؼ‰ماظالفذذلما عهذذَتمظذذدىمصًذذؾأمتذذذ ؾمفنقصذذرماظذذالإرادي

م.مماظؾقلمماظؿق ؿمسلكمرفَهلـأ

مػذذامماظافذؾممظذديممؼاذززمموػذذاممؼؿؾذقلممسنذدعَممعاذفممواظؿلَع مَؼؿفموأماظافؾمفدظوؾم*

م.مصقابمسلكمغفأموؼاؿأدماظللقك

موأمظلينذذزلماظقاظذذدؼـمحذذدأمطذذلكمنَتَ عذذماظذذذاقرماظافذذؾموصأذذدانمدذذريا ماظؿف ذذؽم*

مممتنَ ا ممعَأماظقاظدؼـمعـماظذفَرموطـرةماظاال 

ممسلوذذفمعؿفذذق مزعوذذؾموأمظذذفمعنذذَصسمطقجذذقدماظافذذؾمظذذدىماظغذذةةمعذذذَسرموجذذقدم*

م.ماٌدردِ

م.ممتَظافؾمؼاؿ م ـمطَنمذاإموخَصِمدرةا مسلكمسزؼزمذكصموصَةم*

ػ ػػاضظفدغةػدباباأل-5
ـمماظافذؾممخق م* ِممواظصذقرممصذالمما مو،أمايوقاغذَتممتاذضمموأماظظذالمممعذ ـمموأم،اٌرسؾذ معذ

مضذذدوممغؿوفذذِموا ػؿيذذَمماظرسَؼذذِمصأذذدانمعذذـمواًذذق م،اٌنذذزلمؾداخذذماظذذذفَرمطـذذرة

م.مجدؼدمعقظقد
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مػذذاممصوذدصعممسلوفمؼؿفق مخقففأمحدأمنأومع َغؿفمظفمظوسمغفأمؼذارمسندعَماظافؾمشةةم*

ِممظذفممؼاوذدممرفذقظلممدلقبأمادؿكدام:ممأيماظن قصمإماظافؾ معـذؾممػؿيذَممواإلماظرسَؼذ

م.مماظؿؾقلمدلقك

موأماٌؿ ذذررمشوَتهذذَمتلذذؾُمعذذَإمما مجَغذذُمعذذـماذذَرفلاظمتَيرعذذَنماظافذذؾمذذذاقرم*

م.مماظقاظدؼـمت مغفصَلاإل

موسذدمممغفلذفممسلذكممسؿيذَدماإلمم أؿذفممسذدمممفنيذلمموَؼؿفماظافؾمرسَؼِمما صراطم*

م.مماظالإراديمطَظؿؾقلماظللؾوِماظؿصرصَتمعلًوظوِمهيلف

 

 العالج

ِممصذرصممتٌساَ ذفمموتدغوًَمغفلوًَماظافؾمراحِإ-1 ماظاصذعممجهذَزهممؼهذدأممحؿذكممظلنذقمممطَصوذ

منتذَظأرآممسلوذفممواظأذرا ةم،ماظؿؾذقلمممصذراطما مظذفممؼلؾُمضدماظذيماظنفللمفقفرهمو ػ

م.مماظنقمما نَ موأماظنقممضؾؾماظ رؼؿ

مخذراجماإلموجهذَزممواظؿنَدللماظؾقظلمجهَزهموصقصمسًقؼًَماظافؾمدالعِمعـماظؿقأؼمذ2

ممم.․ؿصمرؾوُمسندمواظفقصمتَ ذاِمواظفقصمواظدممواظءازمظلؾقلماظؿقَظوؾمجرا إو

م.مماظنقممضؾؾماظلقا ؾمعـماظافؾمعنعمذ3

م.ممظوؿؾقلمدَسَتمسدةمتادمؼأَزفإوماظنقممضؾؾماظؿؾقلمذ4

م.مماظؾقلمماظؿق ؿموطوفوِمظلؿؾقلماظللويِماظاَداتمسلكمفدرؼؾفمذ5

مذذذاَرهأومغفلذذفمماظاييغونذذِموتذذْموفيغوؾذذفموسأَتذذفم‡قؼفذذفمما دذذرا مسذذدممذذذ6

م.ممتقظفمسلكماظلوارةمؼلؿاوعمتيغفمظفم َ واإلمواظدؼفمععمراطفتيذمتٌَلًوظوِ

م.مماٌوَهمظدورةمؼذػُمنأمدؿاَعأمومًَغظوفمصراذفمندمسندعَمفذفوافمذ7

ـممدذوقرمممغذفمأمخؾذَرهمأومعؾلذؾممشذةممصراذذفممطذَنممذاإموع َصؽؿف متلذؾممنإماٌ َصذيةممػذذهممعذ

م.ممصراذف

ماظؿهدؼذذدمدذذؿكداماموسذذدمماظؾذذقلممؼؿق يذذقنماظذذذؼـمتيخقفذذفمعأَرغؿذذفمونذذُمذذذ8

م.ما خرؼـمعَمأمتفماظؿذهةمومعنفماظلكرؼِمسـمتؿاَدوا 
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ضذؾطماظلذَسِماظؾوقظقجوذِمظلفلذؿمسذـمررؼذؼممممممم:مماٌؿؾذَدلمماظ ذػممدذلقبمأمادؿكدام-9

إؼأَزماظافؾممأطـرمعـمعرهمماظلوؾممغفسماٌقسدمفأرؼؾَم‧اؾماظافؾمإتؿذدا معذـممم

مؼألؾمعـمسيلوِماظؿؾقلم.ا دؾقعما ولمؼلؿاوعمأنمؼلؿوأظممبفردةموػذام

مم

ماظأصذعمماظقػذَبممسؾذدم:مماظدطؿقرمؼًطدهمطيَماظالإراديماظؿؾقلمسالجمماىدؼد-10

ماٌـَغذذِمسًذذالتمظاذذالجمتَظنلذذؾِماٌنظذذَرمدذذؿكدامإ:ماظؾقظوذذِماٌلذذَظؽمجراحذذِمدذذؿَذأ

ماىراحوذذِماظنؿوفذذِمإماظقصذذقلمؼذذؿؿمغذذفأماظارؼأذذِمػذذذهمعوذذزاتماػذذؿموعذذـم،ماظاصذذؾوِ

م.مماضؿصَدؼًَموأمصقوًَمدقا ماٌرؼضمسلكم•هقدمتيضؾماٌالقتِ

ماظنذذقممؾذذؾضماظالذذؾمعذذـمصذذغةةمعلاأذذِماظافذذؾمتٌساذذَ ماظاؾواذذلماظاذذالجمدذذؿكدامأ-11

ِممتذفممحؿفذَزموا ماىلؿمماٌَ معؿصَصأمسلكمؼلَسدم غفمعفودمصهقمعؾَذرة معذدةممرولذ

موإذام،مظل لذكممؼًذًَمأموعذرؼ ممرفذَلما مسنذدمماظاصذعممظلفهذَزممعل ـماظالؾمنأمطيَماظنقم

مدؿايَظفاموضػأماٌلَ مماٌلؿيرماظالؾمدؿايَلأمععمظلافؾمياظالإرادماظؿؾقلمزال

ِمميَظؿهَمسَدتمضدماٌـَغِمسلكماظلوارةمطَغّمإذامعَمفرىمحؿك مضلذؾممتاذدػَمم،ماظاؾواوذ

مظوذفمإمظلرجذقعممدا يًَمتَظالؾمحؿفظأوم،مطَعلِمعلاأِمعـمتدلمعلاأِمتنصػماظالؾمجرسِ

م.تًَارمفنذرماظيمتواٌنَدؾَمؼَما م

م

مم

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 احلذ٣ش ٓغ اُيلَ هجَ اُّ٘ٞ ُٚ أصش مج٤َ :
 عؤاُٚ ػٖ ٣ٞٓٚ ،اُض٘بء ػ٠ِ فلبرٚ،ـ ً
 رًبس اُّ٘ٞظٜبس احملجخ ، هقخ هقريح، أإ

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ػاضطذصضةػاضخاطدةػرذر
  اٌُالّ اُ٘ين اميشاة خٌِٓؾ

م

ـمم‡ؿلذػمماظناذؼممسلكمرفَلا مضدرة ـمم‡ؿلذػمومرخذمأمإمرفذؾممعذ ِممعذ مدذن

مؼافذزونممرفذَلم اموتاذضمماظ ذالممممؼؿذيخرونممرفَلا موتاضمخرىأمإ

َمماظذيمماظ ليذَتممادؿدسَ مسـ ـمماظؿاذؾةممسنذدمم ؿَجقغهذ موتاذضممص ذَرػؿمأمسذ

م،مصقوقِمشةتارؼأفممتهَمؼناأقنموأماظ ليَتمخراجإممؼؿل ؽقنمرفَلا 

مواظذذاقرممفذؾمواًما رفؾذَكمموأماظألذؼمما ضذاراتَتممػذذهممؼصَحُمعَموسَدة

ماظ ذالمممعذراضمأموفؿاذددم.ماظؿقاصذؼممسلذكمماظأذدرةمموسذدممما غاذقا مموأمتَظنأص

مصوزؼذَمم،ا متذدالماإلم،مذ ايذمماًيكيذِ،مماظؿهؿهذِ،مم،ماظؿيفيةم،ماظلفلفِ:مموعنهَ

ممما .....

ػاضصالمػالطراباتػطذاصلػدبابأ
م

مواضذذذارابماٌرطذذذزيماظاصذذذعماىهذذذَزمخذذذؿاللأ:مماظاًذذذقؼِمدذذذؾَبا -1

مصذذَتِأم،ماظللذذَنمرتاذذِأمخذذؿاللأمعـذذؾم،ماظ ذذالمممق يذذِاٌؿمسصذذَبا 

م.ممورمموأمًقيسمعرضموأمغزؼػموأمتؿلػماٌخمماظ العوِماٌراطز

ماظناؼمسوقبمحَ تمعاظؿمسلكماظغَظؾِمدؾَبا موػل:ماظنفلوِمدؾَبا -2

ماظألذذؼ:ممدذذؾَبا مػذذذهموعذذـماظاًذذقؼِمايذذَ تمشلذذُأمفصذذَحُمغهذذَأمطيذذَ

م،م،اظقدذَوسمماٌكذَو مم،مواظاييغونِمتَ عـماظذاقرمسدمم،ماظصراعم،ماظنفلل

م.مماظ فَ ةموسدممتَظنأصماظذاقرم،ما غفاَظوِماظصدعَت

ماظافذذؾمؼ ذذقنمنأمدونماظلذذوؽِماظناذذؼمسذذَداتمطذذؿالؿ:ماظؾوؽوذذِمدذذؾَبا م-3

ِممدذنَنم اموأماظللذَنممدذقىممتوقظقجلمسوُمأيمعـمؼاَغل ـممص ذؿمم،مواظذذف معذ
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"مBaby Talk"مؼليكماظذيمظافللامغاأفمسلكماظـَغلمسَعفمتادم ؾّمرفؾ

ـمم نمدنقاتمظادة مظفذَزما مػذذهممدذؿكداممأمسلذكمموذذفاقهممدظلذقهممحقظذفممعذ

فذذركماظافذذؾمظفذذلاتمرقؼلذذفمأعذذَمماظؿلفذذَزمأوما جهذذزةممماظلذذلويِمشذذةماظافلوذذِ

م.مما ظ لوغوِم

ِمممظقجذقدهمموأماظاألذلممضذاففممتلؾُموأم قهمطؿيخرمخرىأمدؾَبأم-4 متوؽذ

م.موآخرموضّممهفَتواظلماظلغَتمصوهَمفؿادد

م

 اُؼالط
م

ُممعـماظؾداؼِمماظؿيطدم‧ُمذ1 موأمسًذقيممػذقممػذؾمما ضذارابممػذذاممدذؾ

مممغفلل؟؟

مسنذذدماظنفلذذلمواظؿذذقفرما غفاذذَظلم ذذرا متؿألوذذؾموذظذذؽ:مماظنفلذذلماظاذذالجمذذذ2

مسلذكمموفدرؼؾذفممتذَظنأصمموذذاقرهممًفلذفممحذدممووضعمذكصوؿفموفنيوِماظافؾ

مسلذذكماظافذذؾمفذذذفوعماغاقا ذذفوماغلذذقَتفمعذذـمغألذذؾمحذذيمواظااذذَ ما خذذذ

َمماظ ذالمممسلذكمإرشَعذفمممومرشَعفإموأمتألقةمعاَعلؿفموسدمماظصقو ماظناؼ مرشيذ

م.ممطليَففمعـمدؿهزا وا ماظلكرؼِموونُمعنف

ُمماظنفلذلممظلاالجموع يؾمضروريمسالجموػق:مماظ العلماظاالجمذ3 منأمو‧ذ

مسذءمماظصذقو مماظناؼمسلكمظلؿدرؼُمدلقبأموػقمايَ تمشلُأممؼالزعف

م.مواظ المممناؼاظمسالجمخصَ لأمررؼؼمسـمعؿاددةمجللَت

ِمإمغذذَرَتممماظافذؾممادعذَجمموؼاذ م:مماظؾوؽلماظاالجمذ4 ِممجؿيَسوذ موَسوذ

ماظؿفَسذذؾمصرصذذِمظذذفموفؿذذَحمواظااذذَ ما خذذذمسلذذكمؼؿذذدربمحؿذذكمفذذدر‧وَ
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ِممؼنيلم َمذكصوؿفموفنيوِما جؿيَسل ُمماظاذالجممجؿيَسوذَمإماظذكصذو متَظلاذ

م.ماىيَسوِمتَ غذاِموا ذلاك

مرفلذؽممسلكمتأرا فؽماظ رؼؿماظأرآنموربمنأماٌرتلمسزؼزيمفنلكم م-5

م.مضؾا مسلكمؼقعوَ

م

م

 ؽشٝه ػ٤ِٔخ اُزخبىت
م

م

م%ما خصذذذَ لم$مإنمسيلوذذذِماظؿكَرذذذُمسيلوذذذِمعاأذذذدةمؼذذذذلكمصوهذذذَماٌردذذذؾممم

موظ ذذذذذذذذلمفذذذذذذذذؿؿم‧ذذذذذذذذُمفذذذذذذذذقصرماآلفذذذذذذذذلم:ممممم%ماظافذذذذذذذذؾم$واٌلذذذذذذذذؿأؾؾم

م.اظأدرةماظلياوِم*م

م.مماظأدرةماظاألوِ*م

ماظأدرةماظاصؾوِم.م*م

م.اظأدرةماظاًلوِم*م

م

ممصغ ػتتمػرطضغةػاضصالمػ؟

م

ـمظإلجَتِمسلكمػذاماظلًالم تدمعـماظ ـةمعذـماظذذرحممم دذنقَولمفؾلذوطمممموظ ذ

نمذظذذؽمٌإذامأرادمذذذكصمأنمؼناذذؼمصذذقتم%ب$مصذذمممعذذـاًلا عذذرمضذذدرماإلع ذذَنمم

َغوِم دثمعـمخاللمدلللِمعـماظايلوَتماٌاأدةمفؿؿممجز مضؽوؾمعـماظـ

موتذ ؾمآظلمصَ ؼماظدضِمواظلرسِ.ماظقاحدة
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مؼصذدرمأعذراًمم ذؿمماظصذقفوِمظلصذقتم%ب$.مممماظؾداؼِمؼلذؿدسلماظذدعَوماظصذقرةممممم

مظلفهَزماظاصعماٌرطزيمتناؼماظصقتم%ب$.مم

م

عذرمإماىهذَزماظاصذعممممؼأقمماىهَزماظاصعماٌرطزيمتؿقصوؾما وتادمذظؽم

تؿقصذذوؾما عذذرمسذذـمررؼذذؼمةمتذذدورؼأذذقمماىهذذَزماظاصذذعماظاذذرمواظاذذرم.م

مذاتمًذذالتماظذذذفَهمظ ذذلمفؿقذذركموفنأذذؾضم.مممما سصذذَبماٌلذذؽقظِمسذذـمسمم

اظقضّمؼصدرما عرموتنفسماظؿلللؾماظلَتؼمإمسًالتماىهَزماظؿنفللمظ ذلمم

ؼأقممتٌخراجماهلقا معـماظر ؿ مإماظأصذؾِماهلقا وذِموعذـم ذؿمإماينفذرةمممممم

ؼنذؿٓمسذـمذظذؽمممموقا معذـمخالهلذَم.ممموفذِم غذدصَعماهلذمممصؿهؿزمايؾَلماظصذقفوِمغؿم

ؼصؾماهلقا مإماظذذفَهماٌنأؾًذِممم ؿمتمؼؿؿمفذ ولِمداخؾموقؼػماظفؿم.مصق

مصؿنفؿ مو دثمعَمؼذؾفما غففَرم%ب$.مم

م

ػمضطاذاػالػظخطئػأبظاءػاضصالمػ؟
م

ؼؿالذذذُمإصذذذدارماظ ذذذالمما دذذذؿكدامماٌنلذذذؼمواظفذذذقريمظمظوذذذَتماظؿنفلذذذوِمممم

عذذـمأذذذ َلماظًذذؾطمأوماٌراضؾذذِممممذذذ اًلواظصذذقفوِمواظناأوذذِم.موػذذذامؼؿالذذُممم

موؼليكمتَظؿغذؼِماظراجاِمعـؾم:م

ماظؿغذؼِماظراجاِماظلياوِ.مم*م

ماظؿغذؼِماظراجاِماٌليقدِ.مم*م

ماظؿغذؼِماظراجاِماظذافوِ.مم*م

م.اظؿغذؼِماظراجاِماظداخلوِم*م

م.اظلذذغذذذذِم*م
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م

سلكمأغهذَممماىَغُماظد ظلمظلغِم:مظ ؾمظغِمعفردافهَماظيمؼؿفؼماٌؿقد قنمتهَ

اٌفذرداتمصهذقمعاذرو مو‣ذددمحؿذكمممممممعفهقعِمظدىمطؾمعنهؿموعهيَمزادمسدد

ععماظاصرم.مواٌانذكمؼؿقضذػمسلذكماظلذوَ ماظذيمممممممنمطَنمضَتالمظلزؼَدةمفاقرًاإو

مجَ تمصوفماظ ليِم.م

م

ػ ػػxatnysاضجاظبػاضظحويػضضغةػ
م

يمتنَ ماىيلِم:مأنماظاددماحملدودمعـماظ ليَتممطذؾمظغذِمػذقماٌذَدةماظذممممم

مت ننذذَمعذذـمخلذذؼموفرطوذذُمسذذددم ‣ذذدودمعذذـماىيذذؾموظ ذذـمذظذذؽم مؼذذؿؿمممم

سذقا وَمودونمضقاتطموإ ذَمه يذفم•يقسذِمعذـماظأذقاغ مفلذيكماظأقاسذدمممممممم

ماظنققؼِم.مم

م

ػ ػػyrolorproaاضجاظبػاضصرس ػضضغةػ
م

إنماظ ليِممأيمظغِمفؿ قنمعـمعأاذعمأومعأذَرعمصذقفوِمواٌأاذعماظصذقفلمممممم

صقاتماظلغقؼِماظلَطنِمواٌؿقرطِم.مصيذـالمصذقتم%ب$مممسؾَرةمسـمفرطوؾِمعـما 

$موػذذذامعأاذذعمصذذقفلمayدذذَطـمصذذٌذامغاذذؼمعفؿقحذذَم%ب $مصَغذذفمميـذذؾمصذذقفوَم%م

$مطَنماظناؼم%تذَ$موإذاممayyع قنمعـمدَطـموعؿقركمصٌذامأضفنَمعؿقرطَمأخرم%

$مف قغذّمطليذِم%تذَب$موػذلمطلذهَمعذـمعأاذعمواحذدمممممممممayyaأضفنَمدذَطنًَمأخذرم%مم

م$م%دذذذذَطـمعؿقذذذذركمعؿقذذذذركمدذذذذَطـم$مممcvvcقاتم%ع ذذذذقنمعذذذذـمأرتاذذذذِمأصذذذذمم
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م

مم(ػ lortrproaاضجاظبػاضصوت ػ)اضفوظوضوج (ػضضغةػ)
م

اظفر مت ماظصقتماظلغقيموايذر م:مإنمايذر مؼ ؿذُموؼأذرأمتونيذَماظصذقتممممممم

ؼناؼموؼليعم غفمسندعَمغأقلم%ب$مصٌغنَمغا متذظؽمصقتماظؾَ موظوسمحذر مم

تماظؾَ مػقمصذقتمواحذدمتونيذَمممماظؾَ مص يَمذطرغَمماىَغُماظصرمصَنمصق

محذذذذذذذذر ماظؾذذذذذذذذَ معأاذذذذذذذذعمصذذذذذذذذقفلمعذذذذذذذذـمصذذذذذذذذقف مبم مصؿقذذذذذذذذِم.ممممممم

م

ممموتظقدمػأصواتػاضضغةػإض  

م

م.مvrewpxأصقاتمعؿقرطِم

م

م.مcrtxrtytnxأصقاتمدَطنِم

م

م

ػاألصواتػاضطتحرصة
م

غفمسندماظناؼمتهَم م دثمإسَضذِمظلذهقا مماظفذؿممممأأػؿمعَمميوزمايرطَتمػقم

ىمارففذذَعماظللذذَنمأومفأدعذذفمداخذذؾماظفذذؿمأومموظ ذذـم‡ؿلذذػمايرطذذَتممبلذذؿقم

مادؿدارةماظذفَهم.م

م

م
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ػاألصواتػاضداصظة
م

مؼؿؿمفصنوفهَموصأَمظـالثم‣َورمر ولوِمػلم:

مم

مم$ماىهرمواهليسم،ماحؿ َطلمم،ماغففَريم%ررؼأِمخروجماظصقتم:

م

حؾذَلماظصذقفوِمسنذدماظناذؼمتذفممممممحوذْمفهؿذزما مممإعَمأنمؼ قنماظصذقتم•هذقراًمممم

دمحوْم مفهؿزمايؾذَلماظصذقفوِمسنذممممأومأنمؼ قنمعهيقدَم$عم،معـؾم%بم،مجم،مز

حنفذذريمحلأذذلمهلذذقيمحن ذذلم/مظذذ ممممم،مأوم$اظناذذؼمتذذفمعـذذؾم%ت،مك،مس،محمم

محن ل/صلُمظـقيم/محن لمظـقيمد م/مظـقيمد مذذفقيم/مدذ مذذفقيمممم

مشذذذذذذذذذذةم•هذذذذذذذذذذقرموضذذذذذذذذذذػ.ممم•هذذذذذذذذذذقرم،بم،طم،مت،مضمد،م،ك،مجم، م، 

مشذذةم•هذذقرماحؿ ذذَك.ممم•هذذقرم، م،ثمم،زم،مذم،صم،مس،مزم،شم،خ،موم،ح،مع

م•هقرموضػماحؿ َك.مم$ج%

م•هقرمف راري.مم$ر%

م•هقرمجَغع.مم$ل%

م•هقرماغفل.مم$مم،ن%

م•هقرمغصػمصَ ّ.مم$موم،ي%

م

م

م

م

م
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مجدولم․َرجما صقاتماظلَطنِم.م

م

ماىَغُمصق ماظأاالمظلغِم:ممم*م

ِماظاَدؼذذِمػذقماىَغذذُمشذذةماٌر ذذلمعذذـماظلغذِم‟وذذْم ممي ذذـممتـولذذفمتَظ ؿَتذذمم

:اظؿنغذذوؿم،ماظنذذءم،محذذدةمممهدؼذذدماٌانذذكموؼؿيـذذؾمممموؼلاذذُمدورامطذذؾةاًم

ماظصقتم.

 م

 :اىَغُماظنفللمظلغِم 

إنماٌؿ لؿمػقمإغلَنمظفممسَففماظذكصوِماظيمؼلفذُمسلوهذَمصهذؿماآلخذرؼـممممم

ظذذفمطيذذَمإنمايَظذذِماظنفلذذوِمواظاصذذؾوِم يمإغلذذَنمفذذنا سمسلذذكماغفاَ فذذفممممممم

نمغفهذذؿمظغذذِممأقكماظلغذذقيم.م مغلذذؿاوعمأنم‥لذذؾمومملذذلودذذلقطوَففموعنهذذَماظم

 ذكصمعَمدونماظنظرمإممسَففماظذكصوِم%مفاَتةموجهفموحرطَت

م$موحَظؿفماظنفلوِمواظاصؾوِم.ممأرراصفم

م

 ماىَغُما جؿيَسلمظلغِم:م

إنماظقزوفِما دَدوِمظلغِمػلمفقاصؾماظفردمععماتؿيعماظذيمؼاوشم

اظصقرةماظيمفظهرمسلوهَموؼصؾغهَممصوفمصَتؿيعمػقماظذيمؼاالماظلغِ

 تيظقانمعؿاددةم.م

 

 

م

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػصغ ػظصتدبػاضضغةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مم

طؿلَبماظلغِمسَدةمؼؿؿمسلكمعدارماًيسماظلنقاتما ومعـمسيذرماظافذؾمممأ

دامحوذْمأ ؾؿذّماظدرادذَتمايدؼـذِمأنمممممصَ دذؿفَتِماظلغقؼذِمفؾذدأمعؾ ذرةمجذممممم

اىن ممتاـمأعفمؼؾذديمادذؿفَتِمظذؾاضما صذقاتمو†َصذِمصذقتما مممممممم

وسندعَمؼقظدماظافؾمفقظدمعافماظأدرةمسلكماظناؼمومصهؿماظ ذالمموظ نذفمؼاؿيذدمممم

ماظذذذهقرما ومسلذذكماظلذذيعم ذذؿمفؿاذذقرماظأذذدرةمسلذذكماظناذذؼموادذذؿكداممم

ِمتذذ ماظايذذرماظذذزع مواظنيذذقمايرطذذلماظلغذذِموؼقضذذ ماىذذدولماظؿذذَظلماظاالضذذ

مواظنيقماظلغقيم:م

ماضظطوػاضحرص ػوػطراحلػاضظطوػاضضغوي

م

،مأدذؾقعممم12دفمسندماظنذقممسلذكمتانذفممممؼرصعمرأومؼؾؿلؿمظلقدؼْموؼصدرمصقتماظأرضرةم

مدذذذذذذذذؾقعمأ16ؼلؿفذذذذذذذذّم‥ذذذذذذذذقمعذذذذذذذذـمؼذذذذذذذذؿ لؿمؼلاذذذذذذذذُمتلاؾؿذذذذذذذذفمإذاماعلذذذذذذذذ هَممم

ممدذذذذذؾقعمأم20ممممؼصذذذذذدرمأصذذذذذقاتمعذذذذذذَتهِميذذذذذرو ماهلفذذذذذَ م‧لذذذذذسمعذذذذذعمعلذذذذذند،

ؼذذرددمتاذضماٌأذذَرعمم،مذذهقرممم6غقؼذِمميذذدمؼذدهمظويخذذمذذذوؽَممممعنَشذَةمفذذؾفماٌأذذَرعماظلمم،

مذذذذذذذذذهقرمم8اظلغقؼذذذذذذذذِمؼأذذذذذذذذػمعلذذذذذذذذؿندامأومؼلذذذذذذذذؿأطمذذذذذذذذذوؽَمتٌتهَعذذذذذذذذفمودذذذذذذذذؾَتؿفم

مذذذذذهقرمم10مميوذذذذزمتاذذذذضمطليذذذذَتماظ ؾذذذذَرمؼزحذذذذػموميذذذذذلمعلذذذذؿندامميونذذذذَموؼلذذذذَراًم،

،مذذهقرممم12و‧لذسممبفذردهممملممبلذَسدهممؼفهؿمتاضماظ ليَتموؼأذقلمتَتذَم،معَعذَمميذذمممم،

مذذذذذذذذهرمم18طليذذذذذذذَتمعنفذذذذذذذردةمؼصذذذذذذذادماظلذذذذذذذلؿمزاحفذذذذذذذَممم5إمم3ؼأذذذذذذذقلمعذذذذذذذـم

م3لذذِمهؿذذقيمسلذذكمم،مذذذهرمم24ريموؼصذذادماظلذذلؿمدونمزحذذػممؼناذذؼمطليذذؿ م‧ذذم،

موأمتَذذيلطلذذِمعذذعمزؼذذَدةمماٌفذذرداتماظلغقؼذذِمؼأذذػمسلذذكمرجذذؾمواحذذدهمٌذذدةممم

حذذقاظلمأظذذػمطليذذِمممغاذذؼمواضذذ ،مذذذهرمم30عم ذذَغوؿ موميذذذلمسلذذكمأرذذرا ما صذذَتمم
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م4ظغذِمواضذقِمؼذنطمايؾذؾممممم،مدذنقاتمم3أنمؼرطُمدراجِمذاتم ذالثمسفذالتممممؼلؿاوع

م.دنقات

مم

نما رفذذَلمؼؿفذذَوفقنمممأإلذذذَرةمإمأنمػنذذَكمصذذرو مصردؼذذِمومموذذدرما**م

فاقرػؿماظلغقيموضذدمؼؿذيخرماظذؾاضمسيذَمػذقمعقضذ متَىذدولم ذؿمؼلذؿيغػمممممممممم

صالتذذدمعذذـمسرضذذفمسلذذكمممًافاذذقرهماظلغذذقيمتذذذ ؾمرؾواذذلمأعذذَمإذامفذذيخرمطذذـةمم

ماٌكؿصذذذذذذذذذذذ مظلؾقذذذذذذذذذذذْممأدذذذذذذذذذذذؾَبماٌذذذذذذذذذذذذ لِموسالجهذذذذذذذذذذذَم.ممم

م

ممطذصالتػاضتخاطبػورالجكاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مم

 التمر ولذوِمماٌذ التماظر ولوِم:مفنألؿمعذ التماظؿكَرذُمإم ذالثمعذذممم

مػلم:م

م

متمعذذذذذذ التماظصذذذذذقم-معذذذذذذ التماظناذذذذذؼمواظ ذذذذذالممم-معذذذذذذ التماظلغذذذذذِم

م

مممأٝال ٓؾٌالد اُِـخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

م

مأدؾَبماظؿيخرماظلغقيم:م

غأذذصماظأذذدرةماظلذذياوِم:م‧ذذُماظؿيطذذدمأو معذذـماظأذذدرةماظلذذياوِمظلافذذؾممممممم-

وحوْمأنماظليعمػذقمأولمخاذقاتمفالذؿماظلغذِمواطؿلذَتهَمصذٌذامطذَنمضذاػممممممممم

دذذاِممسَسذذَتما ذنمأومزراسذذِماظلذذيعمػذذقماظلذذؾُمصذذوي ـماظؿغلذذُمسلوذذِمتقا

 .ايَ تماظيمفاَغلمعـمضاػمذدؼدماظأقضاِمظؾاضم
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اظاألوِم:مطليَمزادماظؿيخرماظاأللمزادماظؿيخرماظلغقيموضلّمماظأدرةمغأصمم-

مصرصمفدرؼُماظافؾموفنيوِمعهَراففماظلغقؼِم.م

غفلوِ$م:معـمضينهَماٌؾَظغِممفدظوؾماظافؾمأومم-أدؾَبمتوؽوِم%اجؿيَسوِمم-

ـم،ممتووزمأحدما خقةمسـمظألقةمسلوِم،ماٌذَحنَتماٌلؿيرةمت ما تقؼا

ما خر.م

ممماض:الجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

سرضماظافؾمسلكمأخصَ لمم،اظأدرةماظلياوِمواظاألوِمظلافؾماظؿيطدمعـممم

مم،ِمضعمترغَعٓمظاالجمػذهماٌذ لاظؿكَرُمظؿقدؼدمدؾُماظؿيخرماظلغقيموو

اظؿيطودمسلكمدورما ػؾمماظؿغلُمسلكما دؾَبماظيمأدتمإمػذهم

ماٌذ لِمودورػؿممفنفوذماظءغَعٓماظاالجلم.م

م

مايؾلِم:مم-

غلدادممأاظدعَومغؿوفِماظؿارضمظلققادثمأومفؿي رمتاضمعراطزماظلغِمم

ذراؼ ماظدعَوم َمؼًديمإyloyxpyموػلمسدةمم،معَمؼار متَيؾلِم

مأػيهَم:مأغقاعم

مايؾلِماظؿقصلوِمم،ايؾلِماظذَعلِ،مايؾلِما دؿأؾَظوِ،مايؾلِماظؿاؾةؼِمم

م

م

م

م

م
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مػػصب٤ٗــــــــب ٓؾــــــــٌالد اُ٘يــــــــن ٝاٌُــــــــالّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
م

م:مماضت ت ةػأوػاضضجضجةم-

دذنقاتمتاذدمذظذؽمهؿذَجمممممم5إمم2ػلمسدمماظاالضِموفاؿءمرؾواوِمعـمسيذرمم

ممظءغَعٓمسالجلم.

م

مأذ َهلَم:

مم

وَغَمضؾؾماظؿقضػماٌفَجٍمواظاقؼؾمأح،ممارماير مأوماظ ليِمسدةمعراتف رمم

ِم مإرَظذذِماظناذذؼمتذذَير مضؾذذؾمغاذذؼماظذذذيمؼلوذذفم.ممممم،مغاذذؼمايذذر مأوماظ ليذذ

م

ما دؾَب:

مم

تيحذذدممماظغَظذذُمفاذذقدمٌرحلذذِماظافقظذذِماٌؾ ذذرةمحوذذْمؼؿذذي رماظافذذؾمدذذلؾًَم

ما دؾَبماظؿَظوِم:مم

م

اَعلِم،ماًق ماظذدؼدمعـمذكصمأومأيمذل مآخذرم،ماظذؿه ؿممماظألقةمماٌ

م،مصأذذذدمذذذذكصمسزؼذذذزمسلوذذذفمخَصذذذِما مم.ممممماظافقظوذذذِواظلذذذكرؼِمعذذذـمظغؿذذذفممم

ػنَظذذؽمغظرؼذذَتمفرجاذذفمظلذذدعَومآوماىهذذَزماظاصذذعمأوماضذذارابماظقزوفذذِمممممم

ماظاًلوِ.ممم-اظاصؾوِم

م

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ماض:الج

م

ؼاؿيذذدمسلذذكماظفهذذؿماظذذدضوؼمواىوذذدمظألدذذؾَبموظاؾواذذِماظذذذكصماٌصذذَبممممممم

واظظرو ماحملواذِموماظغَظذُم ؿذَجماظذذكصمظاذالجمغفلذلمإمجَغذُمممممممم

ماظاالجماظ العلم.م

م

ممردرػاضصالمػ م_

تاضمايَ تمعـؾماظذلؾماظدعَشلمؼ قنمظدؼهؿماظأدرةمسلكماظفهؿمواظؿاذؾةمم

َزماظاصعماظاذرم‧ذدماظذذكصماٌصذَبممممموظ ـمغؿوفِم ضارابمماىه

مصذذذذذذذذاقتِمضذذذذذذذذلمهرؼذذذذذذذذؽمأسًذذذذذذذذَ ماظناذذذذذذذذؼمظلأوذذذذذذذذَممتقزوفؿهذذذذذذذذَم.ممم

م

مماض:الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

م

أومظاالجمعـؾمػذهمايذَ تم ؿذَجماٌصذَبمإماظؿذدرؼُماٌلذؿيرمظلاًذقممممممم

الذذُما عذذرمفذذدخالمعذذـمأخصذذَ لمممضذذدمؼؿا سًذذَ ماظذذيمؼصذذاُمهرؼ هذذَم.ممم

اظؿنفسمأومأخصَ لماظاذالجماظاؾواذلموتاذضمايذَ تمؼصذاُماظقصذقلمإممممممم

غؿوفِمعرضوِمتؾمضدمؼلؿقوؾمفدرؼُماٌذرؼضمسلذكماظؿقاصذؾمعذعماآلخذرؼـمممممم

متذذذذذذذذذذذذذذَظ الممصنلفذذذذذذذذذذذذذذيمإمودذذذذذذذذذذذذذذَ ؾماظؿقاصذذذذذذذذذذذذذذؾماظؾدؼلذذذذذذذذذذذذذذِ.م

م
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مصبُضب ٓؾٌالد اُقٞد

م

إنمزادتمأومضلّمحدةماظصقتمسـماٌادلماظاؾوالماضصوتػ ػػطذصالتػحدةمم

م.مzHسالجهذذَم.وموحذذدةمضوَدذذفماهلرفذذزملِم تذذدمعذذـمهلذذَمصذذَنمذظذذؽمؼاؿذذءمعذذذ م

م

إنمضلّمذدةماظصقتماصؾ مشذةمعلذيقعموانمزادتممممطذصالتػذدةػاضصوتػ مم

ممBdاصؾ معزسفَم َمؼؿالُمفدخؾمسالجلمظذظؽمووحدةمضوَدذفماظدؼلذؾؾممم

م

غا مرؾواِماظصقتمصَنمطَنمػنَكمعَمؼاوؼماػؿذزازممماضصوتػ ػطذصالتػظورغةمم

ايؾل ماظصذقفو مطَغذّماظنؿوفذِمعذَمؼاذر متَظؾقذِم،موفذؿغةمرؾواذِماظصذقتمممممممممم

أؼًَمفؾاَمظارؼأِمخروجماهلقا موف ؾةةمداخذؾماظؿفقؼذػماظفيذلمواظؿفقؼذػممممم

َممم ًنػمتنقسوذفماٌفؿذقحمواٌغلذؼم.مممما غفلم َمؼًديمأحوَغَمإمعذَمؼاذر متذ

تماظصقتمضدمف ذقنمسًذقؼِمأومغفلذوِمأوموزوفوذِموػذذام ذددمررؼأذِممممممممعذ ال

ماظاالجم.م

م

ػودائلػاضتواصلػاضطداردة ػ
م

تاذذضما ذذذكَصم مففلذذ معاهذذؿماىهذذقدماظؿدرؼؾوذذِمظلناذذؼمصالتذذدمهلذذؿمعذذـممممم

ا دذذؿاَغِمتقدذذَ ؾمأخذذرىممبذذَمظذذدؼهؿمعذذـمضذذدراتمأؼذذَمطَغذذّمظلقصذذقلمإممم

دراتمضدمف قنمإذَراتماظودم،ماهلد موػقماظؿقاصؾمععماآلخرؼـم،موػذهماظأ

مفاؾةاتموإميَ اتماظقجفم،ما صقاتماظيمفأقممعأَمماظ ليَتم.م
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م

مايَ تماظيمغلفيمصوهَمظقدَ ؾماظؿقاصؾماٌلَسدةم:م*م

م

مسلرماظ المم.م*م

%مسدمماظؿق ؿمتٌغؿَجماظ الممتذ ؾمإراديمغؿوفِمسدمماظأدرةمسلكماظؿنلوؼمت مأترامطلوَم*م

مم.اًلل$اىهَزماظاصعمواظ

مم.م$صأدانماظ المماظؿَم%ممصوزؼَا *م

مادؿؽصَلماظللَنمطيَممحَ تماظلررَنم.م*م

مأعراضماظصقت.م*م

ماظؿيخرماظاأللم.م*م

م.اظؿقحدم*م

ماظصيؿمأوماظايكمواظصيؿم.م*م

م

مماإلجراءاتػاضطتب:ةػطعػاضحاالتػاضدابقةػ 

م

عرم،ماظأوَممهدؼدمغقعماظقدولِم ؿمفيع ما دواتماٌلؿكدعِمإذامفالُما 

متؿدرؼُماٌرؼضمسلكمادؿكداعهَم،ماٌؿَتاِماٌلؿيرةم.م

مظلقصقلمظؿأووؿمعقضقسلموإ‧َتلم تدمعـماإلجَتِمسلكما دؽلِماظؿَظوِم:م

م

معَمػقمدؾُماٌذ لِموػؾمػقمدا ؿمأممعًضّم؟م*م

عَمعدىم%مفاقرمايَظِمسصؾوَم$مفي ةػَمسلكمسًالتماظقجفمواىلؿم*م

مم؟مواظرضؾِوا ررا م
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معَمعدىمفي ةػَمسلكماظقزَ ػمايلوِموا دراطوِم؟م*م

معَمعدىمفي ةػَمسلكماظنَحوِماظنفلوِم؟م*م

مطوػمؼؿقاصؾماظذكصمماظقضّمايَظلم؟م*م

معَمػلمحَجِماظذكصماظؿقاصلوِم؟م*م

ما دؿأؾَظوِمواإلردَظوِمظدىماظذكصم؟ممعَمػلمحَظِماظلغِماظداخلوِمو*م

م

م:مهدؼدمغقعماظقدولِماٌنَدؾِم

م

م،فأووؿما دا مايرطلم%ما ررا ما رتاِم،ماىذعم،ماظقجفم‧ُمأوً 

م$م،ماظقزَ ػمايلوِم،ماظقزَ ػما دراطوِم.ماظرضؾِ

إنماظدضِمماظؿأووؿممتنعمحدوثمإحؾَطمظليرؼضمتلؾُم‣َوظِمفالويفم

ادؿكداممإحدىماظقدَ ؾموصذلفممذظؽمغؿوفِمضصقرممإحدىم

ماظقزَ ػمأوماطـرم.م

م

موُماظؿقاصؾماٌلَسدةم:مأدَظ

ماإلذَرةمعـؾمإذَراتماظصؿمتَظودمأوماظقجفمأوماظاون م.ممم_م

مرعقزمأومأدواتمأومأجهزةمتلواِم.ممم_م

م.أجهزةمإظ لوغوِمعاأدةمم_م

م

م

م

م
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ػاضطذصضةػاضداددةػرذر
 فجغاأل ٓـ ٓؾٌِخ   

م

ِمحرمفؾذدومماٌذصمموأ نذَ ممسلوذفممذذفؿوفممشال أومصيفمماتهَعفماظافؾمدخَلإموفا  مطذ

ِم ـم.ممواظذقجنؿ ممظلف ذ ممتلذوا مضذدمم ذَمإومصأذطممظألصذؾعممظذوسمماٌذصممؼ ذقنممنأمومي ذ

ِممتذ مماٌناأِموأماظأدممصؾعأماظاػمميص موعذصمم،ماظوذدممطلذقةمموأماظوذدممواتهذَممماظلذؾَت

ـمماٌؾ رةماظافقظِمعرحلِممسَديمدلقكمصؾعا  ـممسؿؾذَرهمأمومي ذ ماظاذَداتممطـذرمأمعذ

ِممتاذدممعذَممإماٌصمدؿيرأمذاإمعَإمغؿذَرًاإومذوقسَ ـمماظلَددذ ْممصونؾغذلمماظايذرممعذ ماظؾقذ

م.ظلاالجمِقاظنَجماظار مووضعمدؾَبا مسـ

ػ
ػ ػػصبعاألػطوػطذصضةػدبابأ
ِمماظافؾمذاقر-1 ِممتَظراحذ ِممتَظذد  ممفذذارهممغهذَمأمسلذكممصًذالممواظلذاَدةممواٌؿاذ مواظراحذ

م.ممدلخَ وا 

موأماظغذذذا معذذـمحرعَغذذفموأماظرضذذَسِمصذذلةموضصذذرماظااذذَممعذذـماظافذذؾمذذذؾَعإمسذذدم-2

مصذؾافمأمعذصممإماظافذؾمملفذيمصوماظافذؾممع َغوذَتمأمففذق ممعؿؾَسذدةممصذلاتمممفأدميف

م.مماظاَدةمػذهمظدؼفمصؿؿ قن

مواظااذػممظلقنذَنممصؿأذَرهمأوماظنفلوِماظافؾمحَجَتمذؾَعأمتادمماظاَرفلمايرعَن-3

م.ممما معـ

ماظافذذؾمصولذذؿكدمماٌ ؾقفذذِماظرشؾذذَتموغؿوفذذِمتَظقحذذدةمواظذذذاقرماظنفلذذلماظألذذؼ-4

م.ممظلؿنفوسمطقدولِماٌص

م.ماآلخرمسـمحدػيَأمغفصَلأموأماظقاظدؼـمت ماٌذَحنَتموطـرةمدريا ماظؿقفرم-5

م

م

م
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 اُؼالط
م

م.ممماظااَممعـماظافؾمحَجَتمذؾَعأمذ1

متًذذؿماظنفلذذلمتذذَ عـمؼذذذاراغفماظلذذذانماظ ذذَصو مواظااذذػمواينذذَنمايذذُمفذذقصةمذذذ2

م.مموعالسؾؿفموفأؾولفمراَعفأمسندماظافؾ

م.ممتأقةمزجرهمموأمسأَتفموونُموحنَنم‟ُمصؾافأمميصمَسندعماظافؾمفقجوفمذ3

م.ممعنفرومطرؼفمراؿموذاتماظافؾمصؾعأمسلكمعرةمعَدةمضعمومذ4

م.مماظاَدةمػذهمسـمؼ ػمسندعَموفازؼزهماظافؾمع َصيةمذ5

م.ممضرتَ ا موأمخقففأمعَمأمزجرهمونُمذ6

مطذـةاًممتذفممؿيذَنمؼهمغهيذَمأمسلذؿممذاإمواظدؼذفممغؿؾذَهمأمىذذبممصذؾافمأماظافؾمؼلؿكدممضدمذ7

م.ظلافؾماظؿفَػؾمدلقبأمؼلؿكدمموػنَماظللقكمػذامميَرسمسندعَ

أدؿكدممأدلقبمفذؿوّماإلغؿؾَهمإذاموجدتمرفلؽمؼًذعمأصذَتافممصيذفمأذذغلفمممممم-8

مغؿؾَػف.أغؽمهَولمجذبمأنمؼالحظمتلاؾِمأومتييمغذَطمأخرمدونمأ

فمحذذقلمقذذَورمعاذذمطـذذرممي نذذؽماظؿمإذامطذذَنمرفلذذؽممسيذذرم ذذالثمدذذنقاتمأومأمممم-9

صيذفموأنممما وؿماٌقجقدةمتَ ؼدمدق مفنؿأؾمإنماىراظاَداتماًَرؽِمومأخءؼفمأ

مأدنَغفمدؿؿي رموظـمفنيقم.

موهفوزه.مسندمفركماظافؾمهلذهماظاَدةم تدمعـمع َصؽؿف-10

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

 
 
 

 ٝهؼذ خيبء ٝادلؾٌالد اُز٢هقـ ػ٠ِ ىلِي األأ
 ثٜب ػ٘ذٓب ً٘ذ ثؼٔشٙ ، ٤ًٝق رـِجذ ػ٤ِٜب

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ػاضطذصضةػاضداب:ةػرذر
 اجل٘غ٤خ اذل٣ٞخ اميشاة ٓؾٌِخ

م

مرشؾؿذفمموأماآلخذرمماىنسمعـمغفأمسلكموإصرارهم،مجنلفمحقلماظافؾمؼنؿَبمذدؼدمطرب

ُمماظذدا ؿمماظذرصضممعذعمم،مجنلذفممشذةممجنسمعـمؼصؾ منأمماٌلقِ ماظؿذذر لممظللطوذ

مؼ ذقنممنأمماظافؾمترشؾِماظصرؼ ماظؿاؾةموأمجنلفمشةمعـمػؿمعـمتيغذاِمغذغَلوا 

ـمما ضذارابممتهذذامماٌصذَتَتممصَإلغذَثم.مجنلذفممشذةممجنسمعـ ِممظاذَبما مميَردذ ماًذذن

ماٌصذَت ممواظذذطقرممتَظارا سماظلاُمسـموؼؾؿادنمظاَتهؿأمو لنماظذطقرمدورموؼلانب

متذَظارا سمموظاؾفماظفلَف ملؾسظمحؾفممواضقِم‡نْمعظَػرمصؿ قنما ضارابمتهذا

ـمماظراتاِمضؾوؾما ضارابمػذاموؼؾدأمو دا مععماظلاُم ُمو  مموؼذزدادمماظايذرممعذ

م.مدنقاتم8-7ماظايرؼِماظفؽِممو†َصِمتؿدا وِا ماٌدردِمسير

م

 ادلؾٌِخ ٛزٙ عجبةأ
م

ـممػؿيذَممأمسدم-1 ـممرفذَهلؿمأمسلذكممؼظهذرممٌذَمماظقاظذدؼ موأمىنلذهؿممعغذَؼرةممدذلقطوَتممعذ

م.مصيؿهؿموأماظقاظدؼـمفذفوع

ِممصؿأذَدمأوماظرجقظِمعظَػرمؼاليفماظذيما خموأمبظألماظافؾمصؿأَدأ-2 ممأمظقجذقدمماظافلذ

م.ما غق ِمعظَػرمفاليهَمخّأموأ

ـمأمتقجقدمرشؾؿهَمظؿقأوؼمذطرمتَدؿماظفؿَةمصؿنَديمظلذطقرما ممنَبإمسدم-3 مذطذرممتذ

م.واظا س

ٌُماظاقاعذذذؾمعذذذـماظذذذذطقرمرفذذذَلا مظذذذدىمغـقؼذذذِأمعالعذذذ موجذذذقد-4 ميذذذدوثمهوؽذذذِا

م.مغَثاإلمظدىمذطقرؼِمعالع موجقدمذظؽوطمظلذطقرما ضاراب

م

م
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 اُؼالط
 َردِماظقاظدؼـمظدورػيَمايأوألمماظؿقجوفمواظؿصقو م،موفذقصةماظأذدوةماىوذدةممممم•

نلذوِمخَصذذِ.ممظلافذؾمماظلذلقكما جؿيذَسلماٌنَدذُمظلذذطقرمسَعذِمواٌيَردذَتماىممممممم

ؼمتذفما ضذَربمممػؿيَمممبَمؼأقظفماظافؾممػذاماًصقصموعَمؼالو تدمظلقاظدؼـمعـماإل

موَهمأرفَهلؿ.

اظايذؾمسلذذكمشذذرسماظذذنيطماظلذذلقطلماٌأؾذقلماجؿيَسوذذًَم،موفذذذفوعماظلذذلقكماٌاذذَتؼمممم•

ظلفنسموذظؽمتٌَيَردِماظفالوذِمعذـمخذاللما ذذلاكمما غذذاِماٌنَدذؾِمظألرفذَلمممممممم

مَسوًَمأومععماظقاظدمأوماظقاظدة.

 

ـ‶معؾ ذرةممممم‥ذرا م;مظلايذؾمممزهَرماظرصضم يمعظهذرمعذـمعظذَػرماإلمممإم• سلذكمطؾقذفممدذ

مضؾؾمأنمؼؿيصؾموؼصاُماظؿكلصمعنف.

 

طيَمأنمزؼَرةماظاؾوُماظنفلذلممعـذؾمػذذهمايذَ تم،موتَظذذاتمماظلذـماٌؾ ذرةممممممممم•

جدًامضدمؼفودمماطؿذذَ متاذضما خذؿال تماهلرعقغوذِمأوماًلأوذِماظذيمضذدمؼ ذقنمممممممممم

مإصالحهَمإغأَذامظلافؾمعـمعذ لِم محؾمهلَ.

 

ٌغذذفمظذذـمؼ ؿيذذؾمايذذدؼْممػذذذاماٌقضذذقعمدونمذطذذرما ػيوذذِماظأصذذقىممموأخذذةًامصم•

َواظؾَظغذذِمظؿنيوذذِماظذذذقازعماظذذدؼ مظذذذدىما رفذذَلم،مومزرعمعراضؾذذذِمآمفاذذمماظلذذذرمممممم

واظاالغوِم م‡قؼفًَمصأطمتؾمفرشوؾًَممعَمسندمآمومحؾًَمٓمومردذقظف.م نماظافذؾمسنذدعَمممم

رضوُم،مو‥ـمغرؼدمأنمؼ قنمظفمعـمغفلذفمسلوذفممم َ مصأطمصلوفاؾمعَمؼذَ مسندمشوَبماظ

مرضوُمطيَمؼأقلماظذَسر:

 

 سه٤ت
ّ
 إرا ٓب خِٞد اُذٛش ٣ٞٓب  كال روَ خِٞد ، ٌُٖٝ هَ : ػ٢ِ

  

ػ
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ػاضطذصضةػاضباطظةػرذر
 االًزئبة ٓؾٌِخ

 

موا‥ذرا ممتَظفذؾمواظذاقرماهليِموصؿقرمواظ لؾمتًَذ نماظافؾمسلكما طؿؽَبمؼؾدو

مأومواهلذروبمما جؿيذَسلممغلقَبواإلماٌذَسرمجرحمودهقظِمَدوِايلموزؼَدةماٌزاج

ِمماظاالضَت ِمماظلذاقو ـمماظؿذذَؤممممغغيذَرموا معذؾما مصأذدانممعذعمماًٌضؿذ ماٌلذؿأؾؾممعذ

موؼؿذتذذبمماظلطوذزمموصاقتِماٌرضموفقػؿمجليوِمآ ممعـمواظذ قىماظذهوِموصأدان

ـمم‥ذقهممرف ؾذفمأمعذَممسلذكممشذةهممفيغوُموت مظنفلفماظأَدلمغأدهمت ماظافؾ مأخاذَ ممعذ

مواظؾ ذَ مماظؿي رمدرسِمإمػذهماظافؾمحَظِمفًديموضدمايوَةمماظرشؾِمسدمموأحوَغَ

م.ممٌظهرهموإػيَظف

م

ػ ػػطظكاػطفالاألػضدىػاالصتئابػوأذصالػطظاعرػوتت:دد
م

ٍممتذذ ؾمما سذراضممفلؽمصوفموفظهرم:اضحادػاالصتئابم* ِممعفذَج ِممحصذقلمموغؿوفذ معذذ ل

م.ممسزؼزمذكصمطفأدانمعاونِ

ًَمماظافذؾمموؼ ذقنمما سذراضممفلؽمتاضمصوفموفظهر ػاضطزطنػاالصتئابم* مضؾذؾممسنذفممعاروصذ

ممظلذذؾُموؼرجذذعمعذذَمحَد ذذِما سذذراضمؼلذذؾؼمو مايرطذذلماظؿؾذذَرًمسذذراضا مفلذذؽ

م.ممورا وِمحَظِمف قنمأومغفلفماظافؾ

ِمما سذراضممصوذفممفظهذرممو م ػاضطقظـعػػاالصتئابم* مسالعذَتممفظهذرممتذؾممظالطؿؽذَبمماٌاروصذ

ِممطـذرةممعـذؾممخرىأ ْممايرطذ مضصذدممدونموف لذةػَممأعَعذفممفظهذرمماظذيممتَ ذذوَ ممواظاؾذ

م.مممسدواغوِمعوقلمسلكمفدلموأصاَل

م

م

م

م
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 :   االىلبٍ ػ٘ذ االًزئبة أعجبة
م

موأمظدؼذفممسزؼذزممذكصمطفرا ماظافؾمحوَةممعًٌِمحَد ِمأومعاونِمعذ لِموضقعم-1

م.ممظوفإماٌأرت مأضَرتفمأومواظدؼفمأحدموصَةمأومطلاؾؿفمسلوفمسزؼزًامذوؽَمصأده

م

م.مماظغرتَ مأعَممخَصِمضويؿفمعـمواظؿألوؾمظلافؾماظنأدمفقجوفمطـرة-م2

م

ما رفذذَلماطؿؽذذَبمأدذذؾَبمأػذذؿمعذذـموػذذقماظقاظذذدؼـمحذذدأمظذذدىما طؿؽذذَبموجذذقدم-3

م.مممع ؿؽؾقنمآتَ مهلؿماٌ ؿؽؾ مرفَلا معـ#م50مأنمإماظنؿَ ٓموفذة

م

ماظذذذذذدؼدةماإلسَضذذذذَتمفلذذذذؾُماظذذذذيموايذذذذقادثماٌزعنذذذذِماىلذذذذيوِما عذذذراضم-4

م.مممواظؿذقػَت

م

ُممأغفمأوماظاأَبمؼلؿقؼمودل مصَددمغفأومتَظذغُماظافؾمذاقرم-5 مأوموصذَةممماظلذؾ

م.ممعـاًلمأخوفمعرض

م

ـمماظؿاذؾةمموأمتداخلذفممسيَماظؿنفوسمسلكماظافؾمفذفوعمسدم-6 ماظافذؾممصولفذيممغفلذفممسذ

مخذذرؼـاآلمإصهذذَممسذذـمتذذَظافزماظذذذاقرمغؿوفذذِما طؿؽذذَبم ذذؿموعذذـمواًذذذ نمظلصذذيّ

م.مماٌذ التمععمواظؿاَعؾ

م

مماظلذ رممغؿظذَممأموسذدممماظذدممموصأذرمماهلرعقغذَتمممخذؿاللمأمعـذؾممجليوِمأدؾَب-7

م.ممماظدم

م
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 اُؼالط
م

مصرؼلذذذِمفرطذذذفموسذذذدممواظذذذرحالتماظلاذذذُمَسذذذَتمموإذذذذراطفماظافذذذؾمفرصوذذذفم-1

م.ممظألحزان

م

مدذلؾوَتممسلكماظلطوزمموسدمواظؿذَؤمماظندممسـمواظؾادماظؿفَؤلمسلكماظافؾمفاقؼدم-2

م.ممضاففموغأَطماظافؾ

م

ـمماظؿاؾةمسلكماظافؾمفذفوعم-3 ـممتذفممعذَمموفنفذوسممذافذفممسذ مفلذؽممموعنَضذذؿفممآ ممعذ

م.مما طؿؽَبمػذامظفموفلؾُمؼراػَماظيمص َرا 

م

ّممصأدماظدوا لماظاالجم-4 ِمم ؾذ مرفذَلما ممطذـةةممحذَ تممماظاذالجممػذذاممصذالحو

م.ممظلافؾمواًٌٌِماحملؾاِمرو اظظمغفسموجقدمدونم َلمنأمذرط

م

ماٌذ لِمسالجممواظقاظدؼـموا خقاتما خقةمؼذركم‟وْماىيَسلماظاالج-5

م

ماًذروجمممعهؿمجذداًمموضَتمصراشفذغَلمأوأغذاِماظرؼَضوِمأذراكماظافؾمما م-6

م.عـمحَظفما طؿؽَب

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 رزِق اُ٘لظ ،
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مُألخش٣ٖ ... ٜبًشٙ اُ٘لظ ُزارٜب ، أٝ ًشٛ

م

م

 

م

م

م

م

م

م

م
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ػاضطذصضةػاضتاد:ةػرذر
 اُزخش٣ت ٓؾٌِخ

م

مأ ذذَثموأمتذذَ خرؼـماًَصذذِماٌيؿل ذذَتمفذذال أموأمفذذدعةمماظافذذؾمرشؾذذِموػذذل

ُممطؾموظوس.مماظ ؿُموأماٌالتسموأمايدؼأِموأماٌنزل مدذوؽَممسيذالًمموأمفذال مأم‡رؼذ

ُممتذداصعممذذوَ ما م ذربممرفَلا متاضمذاإ ماماظافذؾممىذيممذاإو.ممدذؿاالعما محذ

ُممصفلم،ماظأاعموأماظؿيزؼؼموأماظ لرموأماظؿذقؼف ِممؼا ذسمماظغَظذ مسلذكمماظؿاذر مممرشؾذ

مصذٌغهؿمما ذذوَ ممفنَولمرفَلا م لـم موحونيَم،متهَمصواؾْماٌقجقداتموأمذوَ ا 

م.ممَآ َرػموأمذوَ ا متأويِمجهؾمعـمذظؽمؼفالقن

م

ػ ػػاضطذصضةػدبابأ
ماظغذذددممخذذؿاللأمإمذظذذؽمؼرجذذعموضذذدماظافذذؾمماظزا ذذدةمواظاَضذذِماظنذذذَط-1

مسصذذَبا مفذذقفرماماظدرضوذذِماظغذذدةماضذذارابموؼذذًديمواظنكَعوذذِمطَظدرضوذذِماظصذذيَ 

م.مما دؿأرارمظلافؾممي ـمو مايرطِمصؿؿقاصؾ

ماوما درةممجدؼدمعقظقدمزهقرمغؿوفِما رفَلمتاضمظدىماظغةةمعذَسرمزهقرم-2

م.ما خقةمت ماٌاَعلِمماظؿفرضِمغؿوفِ

ماظيماظنذَطمغقاعأمعـموطـةمذوَ ا مرؾواِمفار مامواٌوؾمدؿاالعا محُم-3

ماظأذذقاغ مسلذذكمظلقضذذق ماظافذذؾمؼؾذظذذفمجهذذدمػذذلم ذذَإمػذذداعًَمغذذذَرًَماظ ؾذذَرمؼاذذدػَ

م.مماظاؾواوِ

م.ممَ اظذطمعلؿقىم…فَضأمععماظزا دماىليلماظنيق-4

ماظافذؾممفذدصعمماظذذاتمموطراػوِماظنفسمعـمواظًوؼمواظظلؿمتَظنأصماظافؾمذاقرم-5

م.ممذاففمو  ؾَتمظالغؿأَم

م
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 اُؼالط
ِممدذؾَبما معارصِم‧ُم-1 مظظهذقرهممدتأماظذيممواظاقاعذؾمماظلذلقكممػذذاممورا ماظ َعنذ

م.مم ذاقرؼِموأمذاقرؼِمػلموػؾ

م

م.ممفؿلػمنأمدونمفرطوؾهَومص هَممي ـماظيمظلافؾماظؾلواِمظاَبا مفقصةم-2

م

م،ماظؿقجوذذفمفذذي ةمضذذقةمؼفأذذدمذظذذؽم نموفقجوهذذفماظصذذغةمفنؾوذذفمطـذذرةمسذذـمتؿاذذَدا -3

مواذذؾماظذذيمواظنذذقاػلمواعذذرا مفألذذؾمنأمو‧ذذُمع َغَفذذفأمماظـأذذِماظافذذؾموؼفأذذد

ماظقدذذطمعذذقرا مخذذةمتذذؾمعذذقرا مفذذركمذظذذؽمعانذذكموظذذوسمتٌَلذذؾمؼذذذارونمرفذذَلا 

م.ممذرمػقموعَمخةمػقمعَمتوَنمععمضاػمتدونمعروغفمومسنػمتغةمايزم

م

معلذذؿقىموضوذذَسماظدرضوذذِماظغذذدةمرؾواذذِمعذذـمظلؿيطذذدماظاؾوذذُمسلذذكماظافذذؾمسذذرض-4

م.مماظذطَ معأَؼوسمررؼؼمسـماظافؾمذطَ 

م

ُممعذَمموعراسذَةممتؾماظلاُمتؿقصةمصأطمظوسممعظالدؿاالماظافؾمحَجِمذؾَعأ-5 مؼنَدذ

م.اىلدؼِماظاَضَتموففروماظرؼَضوِما ظاَبمفذيؾم‟وْموفنقسهَمدنف

م

م

م

م

م

م

م

م
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ػاضطذصضةػاض:ذرون

 األظبكش هنْ ٓؾٌِخ
م

مسذدممموأمتذَظااؿممحلذَسما مسدممعـؾماظفيوِماظقزَ ػماضاراتَتمعـما زَصرمضرض

موؼأًذذؿمضلأذذقنمزذذَصرػؿأمؼأرضذذقنمرفذذَلا مشلذذُأوم،موشةػذذَماظؾلذذعمسلذذكماظأذذدرة

ِممِاٌذذ لمموفظهذرممتَظؿقفرمذاقرهمحدةمعـمظوؿكفػمزَصرهأمسَدةماظافؾ مسنذدممواضذق

ِمماظراتاِمضربمرفَلا  ـممواًَعلذ ِممظفذلاتمموؼلذؿيرمماظايذرممعذ ـممامفصذؾممعؿأدعذ مدذ

م.مماظاذرؼـ

م

ػ ػػاضطذصضةػعذهػدبابأ
م

ِمما زذَصرممتأًذؿمماظافؾمصوأقمما غفاَظلماظؿقاصؼمدق م-1 ـممزسذَجمأممرشؾذ ماظقاظذدؼ

ّممو دث ِمماظاذَدةممفلذؽممفـؾوذ ِممورشؾؿذفمماٌؿ ذررةمم َردذؿفممغؿوفذ مجازسذَممماٌلقذ

م.ممهلؿمسأَتَمذظؽممانمعؿصقراما ػؾ

مففرؼذغممدذؿاَسؿفمأموسذدمممواظدؼذفممسلذكممتَظلذكطممذاقرهمغؿوفِمظنفلفماظافؾمسأَب-2

م$.ممذافف%مغفلفم‥قموَػهؿمؼ نهَماظيماظادواغوِماٌذَسرمفلؽمصؿؿففمصوهؿمذقنؿف

ـممتذًَق ممصوذذارمماظافذؾممع َغوَتأمؼفق ماظذيماظزا دمػؾا مريقحم-3 مهأوذؼممعذ

ماظألذؼممػذامعظَػرمعـموؼ قنموفقفرمضلؼمصقرةمماًق مػذامصونا سم ذلمأي

م.مما زَصرمضًؿ

مذظذؽمماظافذؾممصوألدماٌدردِمموأماٌنزلممعَإماظافؾمؼألدهم قذجموجقدم-4

م.ممطاَدةمسندهموفؿيصؾماظذكص

م

م

م
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 اُؼالط
م

م.ممفاقلمفرطهَموسدممتيولموً أماظافؾمزَصرأمفألوؿ-1

م.ممواظؿقفرمزسَجا معصَدرمسـمواتاَدهمظلافؾمَدئاهلماظنفللماىقمفقصة-2

م.ممذظؽمعـمتَهلد ماظافؾمفارؼػمتذرطماظافؾمزَصرأمسلكمعرهمعَدةموضع-3

ـممطـذرمأمؼفودمصَظـقابما زَصرمضرضمسدممفازؼزمموعانقؼًَمعَدؼًَماظافؾمع َصية-4 معذ

م.مماظاأَب

ـممؾذقذةماٌنماظاَداتمػذهمسـماضالسفمتًرورةمغظرهموظفّماظافؾمعنَضذِ-5 مضؾذؾممعذ

م.مما خرؼـ

مذذرؼطممسلذكم"ممزَصريأمضًؿأمظـ"ممطليِمفلفوؾمعـاًلماظؿلفوؾمجهزةأمادؿكدام-6

م.مماظنقمم نَ أموأماظنقممضؾؾماظافؾموامسَسف

مورذذ ماظافذذ مطيظاذذَبمواظؿذذقفرماظاَضذذِممتذذؿصم․ؿلفذذِمتيغذذذاِماظافذذؾمذذذغَلأ-7

م.مماظودويمتَظنذَطماظافؾمذغؾمععمواٌَ ماظرعؾمواظاَبماظصلصَل

م.عنفماظلكرؼِموأموزجرهماظافؾمسأَبمسـما تؿاَد-8

مغذاِمرؼَضوِمفلَسدهمسللماظؿكلصمعـماظؿقفرماظنفلل.أذراكماظافؾممأم-9

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ػاضطذصضةػاضواحدػواض:ذرون

 اُؼذٝإ ٓؾٌِخ
 
  
 

ماظلذوارةمممصَحؾفمرشؾِمهأوؼماموؼهد ميَسلا جؿماظللقكمعـمغقعماظادوان

ِمموؼاذدمماظؿـؾوطمتلؾُموأمايرعَنمسـمفاقؼًًَماظذاتموأماظغةمواؼذا  ِممادذؿفَت مرؾواوذ

ما جؿيذذَسلماظذذؿالؿمغؿوفذذِمواحملَطذذَةماظذذؿالؿمسذذءمع ؿلذذُماومعذذؿالؿموػذذقمظإلحؾذذَط

مؿأؾذؾماظموأمتَظاذدوانممف ذقنممضذدممعؿاذددةممتار ماٌكؿلفِمظليقاضػمؼلؿفوُمصَظافؾ

موأمعؾَذذرممشذةمموأمعؾَذذرمموأمفاؾةؼذَمموأمظفظوذَممؼ ذقنممصأذدممسذدةمماذذ َلمماظادوانموؼؿكذ

م.....مسذقا لموأمعأصقدمؼ قنموضدمظلذاتمعقجفمؼ قنموأمصرديموأمالمؼ قن

م

ػ اضطذــــــصضةػدبــــــابأ
م

مدونمهذذقلماظذذيماظ ؾذذَرمضذذغقطموعذذـماظلذذلاِمعذذـماظذذؿكلصمماظافذذؾمرشؾذذِ-1

م.مممرشؾَففمهأوؼ

مصؿ ذقنممتفمؼذارماظذيمظلقرعَنمغا َدًَأمسدواغلماظافؾمصو قنمَيرعَنتماظذاقر-2

ِممدذؿيرارمإمسـماظنَذٍمظلؿقفرمطَدؿفَتِمسدواغوؿف ِممحَجذ ِممشذةممسًذقؼ مسنذدعَمموأمعذذؾا

ِمموأمسلوفماظؿًووؼموأماظافؾمؼرشُمتونيَم َل ُممخذَرجلممعصذدرممػفذقمممغؿوفذ مؼلذؾ

ُممعـم‟رعَغفمؼذارمسندعَموأ.متَ ٕماظذاقرمظف ِممجهذقدهممرشذؿممواظؿأذدؼرممايذ ماًٌذنو

م.مسدوانمامدلقطفمصوؿققلمذظؽمظ لُ

ـممطـرأمػدصفمهأوؼمماظافؾمؼفذؾمحوَغًَأم:متَظفذؾماظذاقر-3 مسنذدعَممعذـالًممعذرهممعذ

م.ممترعوهَموأمت لرػَمظوهَإمسدواغوؿفمؼقجفمظاؾفممؼنف م 

ماٌذذَسرممظدؼذفممفظهذرمماٌذدظؾممصَظافذؾممظلافذؾمماظزا دةمواييَؼِماٌفرطماظؿدظوؾ-4

ـممطـرأماظادواغوِ ِمم إمؼاذر مم مسنذدػَممصَظافذؾمم،مشذةهممعذ مؼؿقيذؾممو م واعذرهمماظاَسذ

م.ممسدوانمإمدلقطفمصوؿققلمايرعَن
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م.مواظؿقتوخموا ػَغِمتَظنؾذماظذاقرموأماظـأِموسدمما عَنمتادمماظافؾمذاقر-5

م.متَظادوانماظذاقرمذظؽمسـمصواءمتَظغًُماظافؾمذاقر-6

ِمماظانذػممصذالممأممظونظرماظافؾموفركماٌكؿلفِمسالماإلمودَ ؾ-7 مايذرةممواٌصذَرس

م.مماظللقكمػذاماظافؾمؼالؿ

مطـذذرأمطذذَنماظافذذؾمسدواغوذذِمزادتمص ليذذَماظقاظذذدؼـمضؾذذؾمعذذـماظاذذدوانموَػذذؾ-8

م.مرفَلا معـمشةهمععمظلؿلَػؾمدؿادادًاأ

ماظلفظذلممناظاذدواممؼللؽم‧الفماظغةمظنفَحمدرورهموسدممضراغفأمعـماظافؾمشةة-9

م.مطَظًربماىلديماظادوانموأمواظذؿؿمتَظلُ

ممم.تَإلحؾَطموذاقرهما خرؼـمسـما ضؿصَديموأماىليلمتَظنأصماظافؾمذاقر-10

م.ممعَعهؿأمضقاهمتَدؿاراضمخرؼـا معـما غؿؾَهمجذبمماظافؾمرشؾِ-11

مذذذل مواظألذذقةماظاذذدوانمنأمذػنذذفممؼذذدسؿمؼاذذززمظلافذذؾماىلذذديماظاأذذَب-12

م.ظلًاوػماظأقيمعـمتفمعليقح

م

مم

م
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 اُؼالط
م

مسؿذَدمأماٌذدظؾمماظافذؾممنأمحوْماظزا دةماظألقةموأماظزا دماظؿدظوؾمدلقبأمونُمذ1

مؼلفذذينمطالػيذذَمتألذذقةموسقعذذؾماينذذَنمحذذرمماظذذذيمواظافذذؾمواهذذَمرشؾَفذذفمفلؾوذذِ

م.مما واعرمسلكمظلؿيرد

ممماظادوانمٌيَردِمفؼدصامضدمتَ ٕمصَظذاقرمظوفإم‣ؾُمذل معـماظافؾمهرمم مذ2

م.ممضرتفموأموفقتوكفمػَغؿفأموونُمصوفمعرشقبمغفأومتنفلفمتـأؿفمذارهأمذ3

مصأذطمماظللقكمػذاموَػؾمذظؽمعـمفيطدتمصٌذاماغؿؾَػؽمىذبماظافؾمؼلفيمضدمذ4

م.ممايَظِمػذهم

مؼألذذدموأماظاذذدوانمامػذذذمميذذَرسماٌنذذزلممعذذَمذكصذذًَمؼألذذدمرفلذذؽمؼ ذذقنمضذذدمذذذ5

ِمموأمفلفزؼقغوِمذكصوِ ـمماظافذؾممتاذَدمأمصقذَولمماظؿلفذَزممسذءممذذَػدػَممطرفقغوذ مػذذهممسذ

م.مماظادواغوِماٌذَػد

م.مذظؽمسلكماٌلفؾِموعَظنؿَ ٓماظللقكمػذامدلؾوِمتلاػمظفمذرحأمذ6

موجذربممرَضؿذفمممتذؿصمماظذيممظاذَبما مظذفممووصرمتَظلاُماظللقكمػذامسـمؼنفسمدسفمذ7

م.مماظرؼَضوِمغدؼِا ممفذرطفمنأ

م.ممعانقؼًَموأمعَدؼًَمسدواغلما ماظللقكمسززمذم8

محؿذكمماظاذدواغلمماظافؾمعَمأماظادوانمسلوفموضعماظذيمتَظذكصمػؿيَماإلماتدا م-9

م.ممسدواغوؿفممؼلؿيرم 

مواظأذرصممطَظًذربمماظاذدواغلمماظافؾمععماًٌٌِماظاأَبمدَظوُأمونُمحَول-10

ـممعذـالًمممبناذفمماًٌضّمايرعَنمدلقبأمدؿكدامأموؼفًؾ ِممعذ مُ‣ؾذممغذذَطمم َردذ

م.اظادوانمسلكم نَ هأماضدممعَمذاإمظلافؾ

م

م

م
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ػاضطذصضةػاضباظغةػواض:ذرون

 اُّ٘ٞ اميشاة خٓؾٌِ
م

م:ممسدةماذ َلموفؿكذ

مسلذذكمصوهذذَمؼؿاذذذرمحَظذذِموػذذلمايرطذذِموطـذذرةمتَظؿألذذُماٌصذذققبما ر 

ممؾذفاظاممَقذضاوم′مفذلوعومإمذقلممصوهذَمموؼؾذدومماظنذقمممصذراطمأ،ماظنقمماظافؾ

م،ماظلوؾمماٌاؿَدةمغقعفمدَسَتمإمَإلضَصِتمًاغهَرمسدؼدةمدَسَتماظنقم

ماظنذقممم نذَ مأماٌذذلم،متَظؾ َ معصققتًَماظنقمم نَ أماظذدؼدمواًق ماظصراخ

م..موشةػَمدنَنا مضرضموأماٌؾ رما دؿوأَزموأماظ المموأ

م

ػ ػػاضظومػتػلطراباأػطذاصلػدبابأ
ػ
م.مماىلديمرػَ وا مواظؿقفرماظنفلوِماظًغقط-1

ُمم ما رفذَلممصذؾاضممنذقمماظمع َنمفغة-2 ِمموفرتاذفمماظؿغذوةمم ذ ِممسالضذ مضقؼذ

م.ممموشرصؿفمتلرؼره

م.ممعدردوِموأمدرؼِأمعَإمعذ لِمووجقدمما معـمايرعَن-3

ماًاذيممماظقضذقعممعـماًق موأمتَظذغُماظذاقرموأماٌ ؾقفِماظرشؾَت-4

م.ممذظؽممواظؿف ة

مغقعذذذفمضؾذذذؾمظلافذذذؾماظقاظذذذدؼـمؼ لذذذؾهَماظذذذيماًَرؽذذذِماٌيَردذذذَت-5

م.مطهدػدفف

ِممدذؾَبمأ-6 موأماظؿغذؼذذِمدذق مموأماهلرعقغذَتمماخذؿاللمموأماظذدمممطفأذرم:ممسًذقؼ

م.مماظاصعماىهَزمواصَتَتما دوؼِمتاضمفنَول
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م.مماٌكوفِمظألصالممعذَػدففموأماٌرسؾِمظلأصصماظافؾممسَع-7

ماظقحذقشمموأمتَيوقاغذَتممؼنذَمممٕمنإمو‡قؼففماظنقممسلكماظافؾمرشَمإ-8

م.ممظليِعمشرصِممغقعفموأ

 اُؼالط
 

موذظؽموؼأظؿفمغقعفمظلَسَتمعنظؿمترغَعٓمتقضعماظافؾموضّمفنظوؿ_1

مدؿادادًاأمطـرأمو‧الفما ر موأماظنقمممؾِشاظرمسدممعذ لِمسـمؼؾاده

م.ممظلنقم

موخَظوِموػَد ِمعر ِماظافؾمغقممفلؾؼماظيماظلَسِمف قنمنأم‧ُ-2

مم.ا درةمداخؾموأماظافؾمععمغفاَ تواإلماظذفَرمعـ

معؿفَػل مغقعفمع َنمظفمؼلكمنأومؼنَممنأمصالوفماظافؾمععمايزم-3

م.ممرلؾَففمعـمضلواًلموأمعنَذدفف

معقسدمضؾؾموػقاؼَففمظاؾفمغهَ ٌتمؼلؿادمطلمغقعفمعقسدمضؾؾماظافؾمفنؾوف-4

م.مماظنقم

مسلكموؼأؾؾمتَ عَنمؼذارموالفماظافؾمدرؼرمسلكمعذقضِمظاُموضع-5

م.ممووحدففموحذؿفموفًغسماظنقم

م.ممواينَنمايُماظافؾموعن مواظؿهدؼدماظلقممسـماظؾاد-6

منأوماظًؽوؾماظنقرمذاتماٌصَتو موأمتتَ تَجقراماظافؾمشرصِمضَ ةأ-7

م.م َ م محؿكماظظالمممؼنَممغلطفم 

مدؿَ رمهركموأمزاللمؼرىموالفمعَطـأمماظافؾمدرؼرموضعمونُم-8

م.م‡وففم مطل
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م.مغقعفمضؾؾماظافؾمسلكموفِ․مشةمػَدصِمضصِمدردم-9

مذظؽماظافؾمؼرتطم محؿكمظلافؾمطاأَبماظنقممدؿكدامأمسدم-10

م.اظنقممصوؿفنُمذػنفمماٌفهقم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

م
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م

ػاضطذصضةػاضباضبةػواض:ذرون

 اٌُضري اُجٌبء ٓؾٌِٚ
 

ـمماًذروجممإمأحوَغَما ممارًف ُممنأمدونماٌنذزلممعذ مرفلذهَممعاهذَممفصذق

ُممصوذارمافؾاظمؼـةموػذاماظصغة ـمموؼاذءمموايذزنممتَظغًذ متَظؿذذعرممذظذؽممسذ

ُمموضذدممتذَ ممماظؿالؼموأمحوَغَأمواظؾ َ  ـمموفؿذذعرمما ممفغًذ مرفلذهَممدذلقكممعذ

م...مذػَتهَمسـمف ػموأمفًرتفموضدمػذا

ـممو‡فذػممضذػمقاٌمحذدةمممتذؿصممطوػمفار ماظيمػلماي ويِموا م مسذ

ماظافؾمجَغُمعـموففهؿمضنَعٌوتمفدر‧وَمتاوؽًَماٌنزلمعـمو‡رجماظافؾ

ـمموشةػذَمموزجذرهمماظافذؾممسلذكمماظألذقةمموأماظاصؾوِم نمواعرأموأمفؼاصؾم  معذ

ـمما ممخروجمضؾؾمف قنم موصدماظافؾمغفلوِمسلكمفً رمدَظوُأ ماٌنذزلممعذ

ُمما ممصؿذارما ممسقدةمتادمحؿكمفلؿيرموظ ـمصأط ماظافذؾممورصذضممتَظغًذ

مصالمنأمإمؼذةونماظنفسمسليَ موظ ـ م محزغذفممنأومدلقكمعـماظافؾمفعَ

ـممفاؾةم•ردمػقمتؾمظوفإمسَدتمضدمعفأم نمداودمشةمغفأمتَظؿيطودمؼا  مسذ

ماظألذؼممنز ؿذممصَظافذؾممفرطؿذفممسنذدعَممتهذَممذذارمماظذيممواظًذوؼمماظغًُمَظِح

مارذذمؼم غذفمم،مظوذفمإمسقدفهذَممسنذدممسنهذَممؼاءم ؿما ممشوَبمةصلمرقالمًوؼاظو

م.ممعافموجقدػَممحتَ رفوَ

ـممذذل مماما ممزفذلمسزؼم ؿَجماٌقضػمأن ِمماظصذءممعذ م محؿذكممواي يذ

مغفلذذوِمحَظذذِموأمدذذلقطوفمإلضذذراتَتمؼدصاذذفمضذذدمغفلذذوًَمأٌذذًَمظافلذذؽمفلذذؾع

م.معلؿاصوِ

م
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ػ؟ػاضطوش ػعذاػس ػاألمػرزغزت ػتتصرسغنػصغ 
م

 اظؾ َ معدةمرَظّموظقمايلقلمصًؾأمػقماظؿفَػؾ. 

 مسذذـموظذذوسماظؾ ذذَ ماغؿهذذَ متاذذدمخذذرىأمعقاضذذوعمسذذـمعاذذفماظؿقذذدثم

 .تلؾؾفمت كماظذيمقضقعاٌ

 ِمدذذؾَبأمذذذرحمو‣َوظذذِمتَظؾ ذذَ ماظؾذذد مضؾذذؾمظلافذذؾما دذذؿيَعم‣َوظذذ

 .دًالموأمظفمرلُمسلكمجَتفإمػنَكمطَنماذاماظرصض

 مصلذذقمتلذذؾُمت َ ذذفمممعرصذذقضمرلذذُمسلذذكمتٌَقاصأذذِماًًذذقعممسذذدم

ِمماٌذرةممدذوؾ لممرلؾفمسلكمواصأي معذرهممطذؾممموػ ذذاممطـذرمأمماظأَدعذ

 ظِ.قتاماظوقممت كمظقمحؿك
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م

م

م
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م
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ػواض:ذرونػاضراب:ةاضطذصضةػ

 
ُ
 ذَُٓؾٌِخ اُيلَ ادل

م

افؾ;مظذذامؼنؾغذلمظذألممأنم‡فذلمسذـمممممماظد لمصاؾمؼغرسما غَغوِممغفسماظ

وِ،مرف ذذَبمأصاذذَلمشذذةمعرضذذاظذذذدؼدمظذذف،مطذذلم مؼؿكذذذهمودذذولِم ممتنهذذَمحؾهذذَأ

وؼموطـةًامعَمؼًديمحرصما ممإمذذد‷ةماظؿًذومممصوصؾ مسنودًامضَدلماظاؾَع.

سلكماظافؾ،محؿكمإذامذػؾّمتفممغزػِ;مجالؿفمإمجَغؾهذَموٕمفلذي مظذفمممم

،مو مػذقممتَ تؿاَدمسنهَ،موتدأمؼا رمعزاجماآلخرؼـمصذالمػذقمؼلذهقماظلذهقماظذءي ممممم

وؼؿيوزمدلقكماظافؾماٌدظؾمتَظفقضكمواظؿالسُ،م ذَمم.مؼ ػ‸مأغونفموضفوفف

ـَظـِمعـماظايرمؼ ذقنمظدؼذفممم‧الفمعزسفًَمظمخرؼـ،موتؾلقشفماظلنِماظـَغوِمأوماظ

ماظ ـةمعـماظصفَتماظؿَظوِ:
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م

م مؼؿؾعمضقاسدماظؿهذؼُمو مؼلؿفوُم يمعـماظؿقجوهَت.م*

م*م ؿٓمسلكمطؾمذل ،موؼصرمسلكمفنفوذمرأؼف.

م*م مؼار ماظؿفرؼؼمت ماحؿوَجَففمورشؾَفف.

مرؼـمأذوَ مطـةةمأومشةمعاأقظِ.*مؼالُمعـماآلخ

م َولمصرضمرأؼفمسلوهؿ.*م م لممحأق ماآلخرؼـمو

م*مضلوؾماظصءمواظؿقيؾمسندماظؿارضمظلًغقط.

م*مؼصَبمتنقتَتماظؾ َ مأوماظغًُمتصقرةمعؿ ررة.

 اٌلؾ.م*مؼذ قمدا يَم′

ػممم

ماألدباب

م

اظلذذذؾُماظر ولذذذلمورا مإصلذذذَدما رفذذذَلمت ـذذذرةمفدظولذذذهؿمػذذذقمفلذذذَػؾمم

َ هؿموشًذؾهؿممدؿلذالعهؿمظؾ ذممأاظدؼـموسدممه يهؿمما رفذَل،موماظق

حؿوَجذَتماظافذؾماظفالوذِم%طالؾذفمظلااذَم$موتذ مممممممأوسدمممتووذزػؿمتذ ممم

أػقا فم%عـؾمرلؾفمظلاُ$،مصهؿم ذَصقنمجذرحمعذذَسرماظافذؾمو ذذقنمممممم

ت َ ه،موعـم ؿمؼلفًونمإمأدرعمايلقلموأضرتهَ،موؼفالقنمأيمذل م

ٌنذذعماظافذذؾمعذذـماظؾ ذذَ ;مو مؼذذدرطقنمأنمذظذذؽمضذذدمؼؿلذذؾُممت ذذَ ممم

ماٌدىماظؾاود.ماظافؾمتصقرةمأطـرمسلك

م

وإذامعَمعن ماظقاظدانماظافذؾمضذدرًامطذؾةًامعذـمايرؼذِمواظلذلاِمصلذق مممممممم
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ؼ ذذقنمأطـذذرمأغَغوذذِ،موضذذدمؼأذذقمماظقاظذذدانمعذذـاًلمتؿفنوذذُماظافذذؾمحؿذذكممممم

ضغقطمايوَةماظاَدؼِم%طَغؿظَرمدورهممرَتقرمأومعذَرطِماآلخرؼـمم

طذالممذل $،مومتاضما حوَنمضدمففلدمايَضنِماظافذؾماظذذيمؼايذؾمممم

رة،محؿذكموإنممواظدؼفمخَرجماٌنزلمتؿدظولذفموفلؾوذِمرلؾَفذفمتصذفِمعلذؿيممممم

وفرويمإحذدىماٌرتوذَتمأغ‷هذَمجوؽذّمتغذالممأخذرسممممممممطَغّمشةمعاأقظِ.

عدظؾمٌاَىؿف،موفؾو‷ـمصويَمتادمأن‷ماظافذؾمدذلوؿ،موظ ذـماظاَلذِمحذد ّمممممم

مسندعَمطَغّمأعفمفدركمعـمسونوفمعَمؼرؼد،مصؿلعمرلؾَففمدونمأنم ؿذَجم

إمإزسَجمغفلفمتَظ الم،موٌَمُصصؾمووضعمسندمأضَربمظفم مؼهؿيذقنمتذفممم

مطـةًامأصؾ معـماظنَرأ ..!

م

ماظق ؼَتماٌؿقدةما عرؼ وذِمؼنؿذذرموتذَ مفذدظوؾما رفذَلمغقسذًَمعذَ،مممممممم

تلؾُمأنمتاضماآلتَ ماظذذؼـمؼايلذقنمخذَرجماٌنذزلمؼاذقدونمظلينذزلممممممم

صوذذًَمعذذعمأرفذذَهلؿ;موظذذذاممموظذذدؼهؿمذذذاقرمتَظذذذغُمظاذذدممضًذذَ هؿموضؿذذًَمطَممم

وؼلؾذقنمظذفمطذؾمرشؾَفذفمتذدونممممممؼأًقنموضّمصراشهؿماظأصذةمعذعماظافذؾمممم

و لذذطماظ ذذـةونمتذذ ما ػؿيذذَممتَظافذذؾمواإلصذذراطممفدظولذذف،ممممحذذد.

وتقجذذفمسذذَممصذذٌنما سؿنذذَ متَظافذذؾمذذذل مجوذذد،موضذذروريمظايلوذذِم ذذقممم

ماظافؾماظاؾواوِ،مشةمأغذفمإذامزادمػذذاما ػؿيذَممسذـمايذدمأومجذَ ممممممم

وضّمشةمعنَدُمطَغّمظفمأضرارمتَظغِ،مطينمؼؿاذَرضماػؿيَعذؽمتذفمعذعممممم

اَعذذؾمعذذعمضذذغقطمايوذذَة،مفاليذذفمطوذذػمؼفاذذؾما ذذذوَ مظنفلذذف،موطوذذػمؼؿ

غذذذغَظؽ;مأوممأسأذذَبممأدؿلذذليّمظالذذُماظافذذؾمأ نذذَ مممأوطذذذظؽمإذام

مفصذذذذذذرصفمفصذذذذذذرصًَمخَرؽذذذذذذًَمؼلذذذذذذؿقؼمسلوذذذذذذفماظاأذذذذذذَبمتَإلػيذذذذذذَل.مممم
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م

ماض:الجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

ٌُذذ دظؾمعذذذَطؾمطذذـةةموصذذاقتَتمذذِمإذامتلذذغماظلذذـممؼقاجذذفماظافذذؾما

اظدرادلمدونمأنمؼؿغةمأدلقبمفرتوؿذف،مذظذؽمأنِمعـذؾمػذً  ما رفذَلمممممم

شَظؾًَمعَمؼ قغقامشةم‣ؾقت متٌَدردِ;مظفذرطمأغذَغوؿهؿموفلذلاهؿ،مطيذَممممم

اظذدؼهؿمغؿوفذِمممأغهؿمضدمؼ قغقامشذةم‣ؾذقت معذـماظ ؾذَرمأؼًذًَمأومعذـمومممممم

ا عذرمممظللقطهؿموفصرصَفهؿ،موعـم ؿمؼصؾ مػً  ما رفَلمشذةمدذادا ،مم

ًَمتَظقاجؾذذَتماٌدردذذوِ،موغظذذرًامممػؿيَعذذأاظذذذيم‧الذذهؿمأضذذؾمهيلذذًَمومم

صؿأذذَرػؿمإماظلذذوارةمسلذذكمأغفلذذهؿمضذذدمؼؿقررذذقنممدذذلقكمتاذذضممم 

فصرصَتماٌراػأ ماًارةمطؿاَرلماٌكدرات،مغَػوؽمتينماإلصذراطمم

عقاجهذذِمايوذذَةممسذذَٕممموؾماظافذذؾم‧الذذفمشذذةمضذذَدرمسلذذكممممممفذذدظ

ماظقاضع.

م

ػصغ ػظتجّظبػتدضغلػاضطفل؟ممممممممممممممممممممممممممم

مم

هدؼذذدمضقاسذذدماظؿهذذذؼُماٌنَدذذؾِمظلذذـماظافذذؾ:موػذذذهمعلذذًوظوِمممممم-1

اظقاظذذدؼـ،مإذمسلوهيذذَموضذذعمضقاسذذدمفهذذذؼُماظلذذلقكماًَصذذِمتافلذذهؿ،ممم

لذذـماظذذيم ؾذذقمصوهذذَ،مصفذذلمتاذذضممشذذفماظلقوفهذذذؼُماظافذذؾمؼؾذذدأمسنذذدمت

ا حوَنمضدمؼ قنمعفوذدًامظلافذؾمإذامرصًذنَمرلؾذفمت ليذِم" "،مصَظافذؾممممممم
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َجِمإ‟معً رمخذَرجلمؼلذوارمسلوذفمحؿذكمؼذؿالؿمطوذػمؼلذوارمسلذكممممممممم

غفلفموؼ ذقنمعهذذتًَممدذلقطف،مودذوظؾماظافذؾم ؾذؽمحؿذكمتاذدمأنممممممممم

ةمغذؽمأبمجوذدمأومأممجوذدمممفرصضمرلؾف،مصقُماظافؾمظؽمظذوسمعانذَهمأمم

ماظلتوِ.

م

إظزامماظافذؾمتَ دذؿفَتِمظأقاسذدمفهذذؼُماظلذلقكماظذيممتموضذاهَ:ممممممممم-2

صيذذـماٌهذذؿمأنمؼاؿذذَدماظافذذؾما دذذؿفَتِمتصذذقرةم  أذذِمإمفقجوهذذَتممم

واظدؼذذفمضؾذذؾمدخقظذذفماٌدردذذِمتفذذلةمرقؼلذذِ،موعذذـمػذذذهماظؿقجوهذذَت:مممم

مجلقدفممعأادماظلوَرة،

ٌغذَدرةماٌنذزلممموسدممضذربما رفذَلماآلخذرؼـ،موأنمؼ ذقنمعلذؿادًاممممممم

ماظقضذذّماحملذذددمصذذؾَحًَ،مأومسنذذدماظذذذػَبمإماظفذذراش..موػ ذذذا،ممم

وػذهماظذنظؿماظذيمؼًذاهَماظ ؾذَرمظولذّم‣ذؾمغأذَشمظلافذؾ،مإذامطذَنمممممممممم

شةمأنمػنَكمتاضما عقرماظيممي ذـمأنمؼًخذذمممما عرم م ؿيؾمذظؽ.

صوهذذَمرأيماظافذذؾ،معنهذذَ:مأيما رايذذِمؼيطذذؾ;موأيماظ ؿذذُمؼأذذرأ;موعذذَذامم

دمأنمؼلاُ;موعَذامؼرفديمعـماٌالتس...مواجاللماظافؾمميو‴زمتذ ممؼرؼ

اظذيمما ذوَ ماظذيمؼ ذقنم․و‴ذرًامصوهذَموتذ مضقاسذدماظلذلقكماحملذددةممممممممم

مظوسمصوهَم•َلمظالخؿوَر.مم

م

حؿوَجَتماظافؾمورشؾَفف:مصأذدمؼؾ ذلماظافذؾمإحلَدذًَمممممأاظؿيووزمت مم-3

ا دؿفَتِمظذفمممتَ ٕمأوماىقعمأوماًق ،مومػذهمايَ تم‧ُم
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ايَل.مأعَمت َؤهم دؾَبمأخرىمصلـمؼلؾُمأؼِمأضذرارمظذف،موماظاذَدةمممم

ؼذذرفؾطمت ذذَ ماظافذذؾمترشؾَفذذفموأػقا ذذف،مواظؾ ذذَ محَظذذِمرؾواوذذِمغؿوفذذِمممممممم

حذذدوثمفغذذةمأومإحؾذذَطمظلافذذؾ،موضذذدمؼ ذذقنماظؾ ذذَ مجذذز ًامعذذـمغقتذذَتممم

ماظغًذذُمايذذَدةمصؿفَػلوذذفمو مفاَضؾوذذف;موإ ذذَمأخءؼذذفمأغذذفمرفذذؾمطذذـةمممم

وسلكماظرشؿمعـمأغفم م‧ذقزموَػذؾمممماظؾ َ ،موسلوفمأنمؼ ػمسـمذظؽ.

عذذذَسرماظافذذؾ،مصٌغذذفم‧ذذُمأّ مفؿذذي ريمتؾ َ ذذف،موظ ذذلمفاقضذذلماظافذذؾممم

وَػلؽمظفمسندمت َ ف،مضي‴وفموسَغأوذفمووّصذريمظذفما غذذاِماٌيؿاذِممممممم

حوذذَنماظقضذذّماظذذذيم مؼؾ ذذلمصوذذفمأوم مؼ ذذقنمشَضذذؾًَ.موػنذذَكمتاذذضما م

;مطذلممًَػؿيذَممتَظافذؾمأومعالسؾؿذفمعًضؿذممممفؿفذنعمصوهذَما ممماظيم‧ذُمأنم

م.فلَسدؼفمسلكمفالؿمذل معهؿم

م

 مفلذذيقلمظنقتذذَتماظغًذذُمسنذذدماظافذذؾمتَظؿذذي ةمسلوذذؽ:مصَظافذذؾمممممم-4

أحوَغًَمفنؿَتفمغقتَتمشًُمحَدةمطلم‧ذبماغؿؾَػذؽ،مأومظ ذلمؼـنوذؽمممم

سـمسزميؿؽموفغةيمرأؼؽ،موعـم ؿم صؾمسلكمعذَمؼرؼذد،موضذدمف ذقنممممم

َتماظغًذذُمسلذذكمذذذ ؾمغ‰ذذقاحمأومفذذذع‴رمأومذذذ قىمأومت ذذَ مأومطذذؿؿمممغقتذذ

اظذذنفس،مأومأنمؼذذرفاؿماظافذذؾمتذذَ رض،موعذذَمداممأنماظافذذؾمؼؾأذذكممممم

ع ذذَنمواحذذد،موظذذوسمعؿذذقفرًامتدرجذذِمطذذؾةة،موظذذوسمموضذذعمؼارضذذفمممممم

ظذذألذى،مصيػيلوذذفمأ نذذَ مػذذذهماظنقتذذَت،موعهيذذَمطذذَنما عذذرم‧ذذُمأ ممممممممم

مفلؿلليلمظنقتَتمشًؾف.

م

َفللمسـماظؿهذؼُمحؿكمموضّماٌؿاِمواٌرح:مإذامطذَنمطذالممم مفغم-5
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اظقاظذذدؼـمؼايذذالنمصرمبذذَمؼرشؾذذَنممضًذذَ مجذذز معذذـماٌلذذَ متصذذقؾِممممم

اظافؾ،موػذاماظقضّماًَصم‧ُمأنمؼ قنم ؿاًَ،موظ ـمظذوسمعانذكممم

ػذامأنمؼؿهَوغَممفاؾوؼمضقاسدماظؿهذذؼُ،مصذٌذامأدذَ ماظافذؾماظلذلقكمممممم

ملوذذذذذذذذذذفماظؿزاعهذذذذذذذذذذَ.م‧ذذذذذذذذذذُمفذذذذذذذذذذذطةهمتَيذذذذذذذذذذدودماظذذذذذذذذذذيمسمم

م

دؿذذذةيمرفلذذؽمتاذذدماظراتاذذِمعذذـمسيذذره:م مفؿقذذد لمطذذـةًامسذذـمممممأم-6

ضقاسدماظلذلقكمعذعماظافذؾمإذامطذَنمسيذرهمسذَع ;مصَ رفذَلممػذذهممممممممم

موأمعترأمغلؾؼمَعدنسمَعأم،دساقأظامهذهتمنودوأؿؼم مـلظاذسمدذنقاتممم

عـماظايرمصوي نؽمأنمفؾد لمتذرحماٌقضقسَتماظذيمفؿالذؼمتؿهذذؼُمممم

ك،موإنمطَنمعذَزالمؼفؿأذرمإمصهذؿمػذذهماظأقاسذد،مصالوذؽمإصهَعذفمممممممماظللق

و‣َوظذِمإضنَسذف،م مدذويَمضؾذؾمدخقظذذفماٌدردذِما تؿدا وذِ،مأعذَمسنذذدعَمممممممم

رمسَعذذًَمعذـمأرتاذذِمسذذرمسَعذذًَمإمدذؿِمسذذذمممم-ؼؾلذغماظافذذؾمدذـماٌراػأذذِممم

صوي ـمعنَضذذؿفمطذذكصمتذَظغ،مومفلذؽماٌرحلذِممي نذؽمأنمفلذيظوفمممممممم

مػذذذذذذذذذذهماظأقاسذذذذذذذذذدمواظاأقتذذذذذذذذذَت.ممأيمعذذذذذذذذذـسذذذذذذذذذـمرأؼذذذذذذذذذفم

م

سّليذذذلماظافذذذؾمطوفوذذذِماظؿغلذذذُمسلذذذكماظلذذذيم:مإذامطنذذذّمفؿقذذذد  مم-7

ٌموفلاذذؾ معذذعماظافذذؾمسذذد أنممفذذلضةمدذذَسَتمطذذؾمؼذذقم،مصلذذوسمعذذـما

فذَرطوفماظلاذُمدا يذًَ;مأومهًذريمظذفمتصذفِمدا يذِمصذدؼأًَمعذـمخذَرجمممممممممم

ماٌنزلمظولاُمعاف،مصاندعَمف قغ معذغقظِمفقّضالمعـمرفلؽمأنمؼلذّللم

غفلفممبفرده،مصَظافؾماظؾَظغمعـماظايذرمدذنِمواحذدةمؼلذؿاوعمأنمؼذذغؾمممممم

غفلفمًيسمسذرةمدضوأذِمعؿقاصذلِ،مأعذَمسنذدماظـَظـذِمعذـماظايذرمصياظذؿممممممممم

ا رفذذَلمؼلذذؿاواقنمفلذذلوِمأغفلذذهؿمغصذذػماظقضذذّ،موسنذذدعَمفصذذاقؾ م
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اظافؾمخَرجماٌنزلمظلؿللوِمصٌغؽمفلدؼـمظفمتذذظؽمعاروصذًَ;محوذْمإنمممم

اظذؿف ةماىوذدموأحذالمماظوأظذِمفأًذلمواهذَمسلذكمممممممماظلاُماإلتداسلمو

اٌلؾ;وإذامطذَنمؼؾذدومظذؽمأغذؽم مفلذؿاوا مفذروؼضمغفلذؽمطيقجذفممممممممم

ماجؿيَسلمظلافؾمصالوؽمأنمفلقأوفمتروضِمظألرفَل.

م

سّليلماظافؾمطوفوِما غؿظذَر:مصَ غؿظذَرمؼالذؿماظافذؾمطوذػمؼؿاَعذؾمممممممم-8

مسذَٕماظ ؾذَرمممععماظًغقطمواٌاَغَةمتصقرةمأصًؾ،مصفيوذعما سيذَلممم

هيؾمذوؽًَمعـماٌاَغَة;مظذامصٌنمفيخةمفلؾوِمرشؾَتماظافؾممسِم‧ذُمم

أنمؼ ؿلؾهَمفدر‧وًَمتٌَيَردذِ،م مفذذاريمتَظذذغُمإذامجالذّماظافذؾمممممم

ؼنؿظذذرمدضذذَ ؼمعذذـمحذذ مآلخذذر،م%صيذذـاًلم‧ذذُمأ مفلذذيقلمظلافذذؾمأنممممم

ؼأذذَرعم‣َد َفذذؽمعذذعماآلخذذرؼـ$مصَ غؿظذذَرمظذذـمؼًذذةهمعذذَمداممأغذذفم مممم

ؼلؾُمظفمضوأًَمأومإزسَجًَ،موعذـم ذؿمدذق مؼأذقيمذظذؽمعـَترفذفموفقازغذفمممممممم

ماظاَرفل.

م

 موذذذنعماظافذذذؾمعقاجهذذذِمهذذذدؼَتمايوذذذَةماظاَدؼذذذِ:مصقذذذدوثمممم-9

اظؿغةات،معـؾماًروجمعذـماٌنذزلموتذد مايوذَةماٌدردذوِ،مؼاذدمعذـمممممممم

ضغقطمايوَةماظاَدؼِ،موعـذؾمػذذهماظفذرصمفالذؿماظافذؾمووالذفمضذَدرًامممممممم

ًِموعلذؿادًةمٌلذَسدةماظافذؾمسنذدممممممممسلكمحؾمعذ َطلف،مطذقغلمدا يذَمضرؼؾذ

اظلذذزوم،مظ ذذـم مفلذذَسدؼفمإذامطذذَنممبأذذدورهمأنمؼفاذذؾماظذذذل ممبفذذرده.م

وسيقعًَمصالوؽمأنموالذلمحوذَةماظافذؾمواضاوذِمورؾواوذِمتَظأذدرماظذذيمممممممم

ؼلؿاوعمهيلفموصأَمظلن‴ف،متدً معـمإجهذَدمغفلذؽمتؿذقصةمأطذءمضذدرمعذـممممممم
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تماظافذؾمسلذكماظؿ وذػمو أؿذفمتنفلذفمدذق مفنذذطمممممممماٌؿاِمظف;م نمضذدرام

موؼلؿفودمعـمخقضمفلؽماظؿفَرب.

م

 مففررلممعدحماظافذؾ:م ؿذَجماظافذؾمتاؾواؿذفمإماٌذدح،ممممممم-10

عذدحلماظافذؾمظلذلقطفمايلذـمممممأمذظذؽ،مموظ ـمضدمؼلذر ماظقاظذدانممم

واظؿزاعفمتاَسِمرتفموواظدؼف،مطذظؽمذفاوفمسلكماظأوذَممتيذذوَ مجدؼذدةمممم

اظصذذاؾِ;موظ ذذـمسق‴دؼذذفماظأوذذَممتايذذؾما ذذذوَ م دذذؾَبمممموخذذقضماٌهذذَم

ؼراػَمػقمتنفلفمأؼًذًَ،مصَظـأذِمتذَظنفسمواإلحلذَسمتَإلنذَزمؼؿيف‴وذَنمعذـمممممممم

اظأوذَممتَ سيذذَلماظذيمؼفكذذرمتهذَماظافذذؾ،مأعذَمعذذدحماظافذؾمأ نذذَ مضوَعذذفمممممم

تَظايؾمصأدم‧الفمؼؿقضػمسندمطذؾمعرحلذِمرشؾذِممفلأذلماٌزؼذدمعذـممممممم

ماٌدحمواإلررا .

م

حذلاممحأذق مواظدؼذف:مفذيفلماحؿوَجذَتما رفذَلمممممممأسّليلماظافؾمم-11

عذـمحذذُموراذذَمموعلذذؾسموأعذذـمورييغونذذِمماٌأذذَمما ول،م ذذؿمفذذيفلمم

احؿوَجَفؽمأغّمماٌأَمماظـَغل،مأعَمرشؾَتماظافؾم%عـذؾماظلاذُ$مأوممم

غزواففم%عـؾمحَجؿفمإمعزؼدمعـماظأصصمسندماظنذقم$مصوفذُمأنمفذيفلمممم

ًَمٌَمؼلي متفموضؿؽ.موؼذزدادمػذذاما عذرمأػيوذِمممممماٌأَمماظـَظْمووصأ

تَظنلذذؾِمظلقاظذذدؼـماظاذذَعل ماظذذذؼـمؼ ذذقنموضؿهيذذَماظذذذيمؼأًذذوَغفمعذذعممممم

أرفَهليَم‣دودًا،مواظذل ماٌهؿمػنَمػقمعأذدارماظقضذّماظذذيمفأًذونفممممم

ععمأرفَظؽموصاَظوؿف،مصَظقضّماٌـيرمػقماظذيمفؿفَسل مصوفمععمرفلذؽمم

إمعـذؾمػذذاماظنذقعمعذـماظقضذّمعذعممممممممتيدلقبم ؿع.مو ؿَجما رفَل
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واظدؼهؿمؼقعوًَ.مأعَمضًَؤكمطؾميظِمعـموضذّمصراشذؽمأومعذـمسالؿذؽممممم

ععماظافؾمصٌغفمظوسممصَحلماظافؾمأوممصَيؽ،محوذْم‧ذُمأنممم

ؼ ذذقنمػنذذَكمفذذقازنمهذذَصظ متذذفمسلذذكمادذذؿأراركماظنفلذذلمواظذذذػ ،ممم

ٕممم م‟وذذْممينقذذؽمضذذدرةمأطذذءمسلذذكماظااذذَ ،مواسليذذلمأنماظافذذؾمإذام

م.ؼؿالؿماحلاممحأق مواظدؼف،مصأدم م لممحأق ماآلخرؼـ

م

 
م
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 ث٘ي ،ٓبّ أيف ًق كوري أفذهخ 
 
َ
 ؼذٍ أُق حمبمشح ػٖ اُقذهخ ،ر

 
ُ
 ِو٤ٜب يف عِخ ادلٜٔالدٝٝسهخ ر
 ثِؾ ٖٓ خيجخ ػٖ ث٘زي أأٓبّ أ
 ، اُرتث٤خ ثبُوذٝح ال ثبدلٞػظخ .اُ٘ظبكخ

م

م

م

م

م

م

م

م
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ػواض:ذروناضطذصضةػاضخاطدةػ
م٤ًق رغبػذ ىلِي ػ٠ِ اُوشاءح

م

ماظأذذذذذذرا ةم؟م..مأغذذذذذذفمدذذذذذذًالمؼلذذذذذذ مدا يذذذذذذًَمسلذذذذذذلممممممماظافذذذذذذؾعذذذذذذيمؼؾذذذذذذدأمم

اظقاظدؼـم،م ؿلذػمطذؾمرفذؾمسذـماآلخذرمماظأذرا ةم،مصذالمؼقجذدمعأوذَسمدضوذؼممممممممممم

وإذامطَغذّمعذـما تذَ مايرؼصذ مسلذلمممممممعيمؼ ذقنماظافذؾمضذَدرًامسلوهذَم.مممممؼقض م

ضدرةماتنؽمسلوهَم..مأعَمإذامطنذّمعذـماظذذؼـم مممماظأرا ةمععمأتنَ هؿمدؿالحظمفاقرم

مؼأذذذذرأونم تنذذذذَ هؿمصولزعذذذذؽمتاذذذذضماىهذذذذدمظلؿاذذذذر مسلذذذذلمضدرفذذذذفمتذذذذذيغهَم.ممممممم

م

موإظوؽمتاضما دؽلِماظيمفلَسدمماطؿذَ مضدراتماتنؽمسللماظأرا ةم:مم

م

مػؾم ُماظنظرمإظلماظ ؿُم؟م-1

مػؾمميلؽماظ ؿُمظونظرمإظوهَمأحوَغًَممبفردهم؟مم-2

مرمأحوَغًَمإغفمؼأرأم؟مػؾمؼؿظَػم-3

مػؾمؼظهرماػؿيَعًَمظلفيؾماٌ ؿقتِمإذامعَمأذةمإظوهَم؟مم-4

مػؾم ُماظلاُمتَظ ليَتم؟مم-5

مػؾمؼليلمسـمعاَغلماظ ليَتم؟مم-6

مػؾمؼاودمتاضماىيؾمسندعَمفأرأمضصصمؼارصهَم؟مم-7

مػؾمؼلؿاوعمأنمؼاودمدردماظأصِمعرةمأخريمتارؼأِمتلواِ؟مم-8

م

متَفؽمتناؿم،مصَتنؽمضَدرماآلنمظؿأقممعافمتٌَهَراتماآلفوِم:مإذامطَغّمأشلُمإجَ

م
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م

 أٝال  : اُوشاءح ثقٞد ٓشرلغ
م

تنؽمعاًَموتصقتمعليقعمصهذذامعذـمذذيغفمأنمؼرصذعمعذـم أؿذفمممممممأاضرأمأغّمو

تنفلذفمومينقذذفماظاالضذِمماظأذذرا ةمؼ ذذقنمأطـذرمضذذدرةمسلذلمصهذذؿماظأصذذِممممم

صذقو م‧الذفمأطـذرممممموفللللهَمأؼًًَم،مواظلطوزمسللمإخراجماظافؾمتذذ ؾم

درسِمماظأرا ةم،مظؿفاؾمأوضَتماظأرا ةم تنؽمعـمأعؿعما وضذَتمظدؼذفممم

صٌذاموجدػَماظافؾمعللوِمعفودةمدؿذفافمسللما دذؿيرارموظ ذلمنالذهَمممم

مأوضَتمعؿاِم متدمعـم:م

م

خؿوذذَرماظ ؿذذُم:م‧ذذُمأنمهذذرصمأنمف ذذقنماظ ؿذذُمماظلذذن ممممممأم-1

َعذًَمفاذءمسذـمطليذَتماظأصذِمممممما وظلمسؾَرةمسـمضصصموصقرػَمواضقِممت

ودا يذذًَماظأصذذصماىدؼذذدةمظلافذذؾموالذذفمؼلذذيلمسذذـماٌاذذَغلماىدؼذذدةم

ماظيمؼأرأػَم.مم

م

خؿوذذَرماظ ؿذذَبمفذذيفلمسيلوذذِماظ ؿذذَبمواظذذيمأاىلذذقسمظلأذذرا ةم:متاذذدمم-2

م‧ُمأنمغراسلمصوهَم:م

مأعررمإصؾاؽمسللماظلارمط ؾمسندماظأرا ةمو مفأرأماظ ليَتمعنفذردةم.ممم*م

ممتاضماظ ليَتموأديظفمسـمعاَغوهَم.مخلأم*م

تنؽمإسَدةمتاضماظفأراتماظيمؼؿذذطرػَمعذـماظأصذِموسنذدمممممأرلُمعـمأم*

مإسَدةماظأرا ةمعرةمأخريم.م
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وازنمسندماظأذرا ةمماظلذرسِماٌالقتذِمظأذرا ةماظأصذِمحذيم مففأذدممممممممم*م

مفللللهَمععمففهؿموإدراكمعأدرةمرفلؽمسللماظأرا ةم.م

ظلصذذقرةمحذذيمؼلذذؿاوعمأنم ذذُماظ ليذذَتممأسذذطمظلافذذؾمصرصذذِمظلنظذذر*م

متَظصقرةم.م

 مفقضػمسـماظأرا ةمظؿصقؼُماًاذيمإ ممحذَ تماخذؿال ماٌاذ ممممم*م

مٌاَغلمؼقض مضدرففمسلذلماظفهذؿم.ممموظوسماتدالماٌرادصَتم نمإتدالما

تنؽمإذامغلذلمإحذدىماظ ليذَتمأنم ذَولمفذذطرماظ ليذِمممممممأرلُمعـمأم*

مّم.ماظنَضصِموإنمٕمؼلؿاعماضرأػَمأغ

م

ظأذذرا ةمعنفذذردةم:محذذيمغؾذذدأممفيػوذذؾماظافذذؾمظلأذذرا ةماٌنفذذردةممممام-3

ممتلونَمفؿؾعمػذهماًاقاتم:

مم

جاؾمصذقتماتنذؽمأسلذلمعذـمصذقفؽمسنذدماظأذرا ةموحذَولمأنمفؿقضذػمسذـمممممممممممأم-1

ماظأرا ةممتاضماظفأراتمودسفمؼأرأموحدهم.م

م.مم مفدصاذذذذذذفمدصاذذذذذذًَمظلأذذذذذذرا ةمإ مإذامطذذذذذذَنمظدؼذذذذذذفما دذذذذذذؿادادمظلأذذذذذذرا ةمممم-2

م ممتناذذذفمإنمؼاوذذذدمعذذذَمحفذذذظمعذذذـماظ ؿذذذُمصلذذذوسمػنذذذَكمعذذذَغعمعذذذـمذظذذذؽم.ممممم-3

تنذؽمحذيموإنمأحللذّمأغذفمضذَدرمسلذلممممممم مفؿقضػمسـماظأرا ةمتصقتمسَلم م-4

ماظأرا ةموظ ـمفؾَدلما دوارمعافم.مم

مم مفأقممتييمسيؾمأ نَ مضرا ةما تـمظؽمصيسافمدا يًَما ػؿيَمموا غؿؾَهم.م-5

م ضؾمعلؿقيمعرةمأخريمععماتنؽم.ما مفاقدمظلأصصمم-6

م

م
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م

مصب٤ٗب  : اُوشاءح اإل٣وبػ٤خ                             

م

وغأصذدمتَإلؼأذَعمفلذؽماظ ليذِماظذذيمظذدؼهَماظناذؼمغفلذفم،مصلأذدموجذذدمأنممممممممم

ا رفَلماظغةمضَدرؼـمسللممتوزماظ ليَتماٌؿذذَتهِمماظناذؼم‧ذدونمممم

عذذـماظًذرورةماظلطوذذزمسلذذلممصذاقتِمماظأذذرا ةمعلذؿأؾاًلموػذذذامعذذَم‧اذؾمممم

ا غَذذذذودمواظأصذذذَ دماظؾلذذذواِممعرحلذذذِمعذذذَمضؾذذذؾماظأذذذرا ةموظألرفذذذَلممم

اظأَدرؼـمسللمفذطرماظ ليَتموتادمحفظماظافذؾماظنذذودمسلوذؽمأنمفرؼذفممممم

اظ ليذذَتماٌ ؿقتذذِماًَصذذِمتهذذَموػذذذامعذذَمؼااوذذفماظفرصذذِمظرؤؼذذِماظ ليذذِممم

مومسَسهَم.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 اخلبمتخ
ماظاف معع ماظذيمفصناف معَ موضد م؟!أؾ متافقظؿف مععمحؿيك ماظذيمفصناف عَ

ممأخءغَاظافؾموضدم ُٓ َاٌَلمواظؾنقنمم"ميغفمزؼنفمايوَةمتدؾقَغفموفاما

صَظذرؼِممم"مَمزطرؼ‴َمإغ‴َمغ‰ؾذسر‰َكمتغ‰المؼم"مآمموتذر متفم"،مزؼنِمايوَةماظدغوَ

وؽمصغةةمعنفمف‰ـةمصمف..مصلوؾأكمرفلؽمدودماظألُ..مصدعا!تذرةمودرورم

ماٌناؼ، مسلوؽمطؾمأرطَن‵ مف هدم‰ مواحدة موِضق ِ ماظًية.. مطؾمأحزان‵

ًؾ فم غ‴ؽمظقمصالّ،مدؿكًعمظفمرقؼاًلمحؿكمؼرضك..موحؿكمحذرمأنمفغٌص

ماظًرب‰ مػذا مدو قن مضرتؿف.. مصمظق م!.. موظالسؿذار مظلأؾالت عل ميدؾؾًَ

مت مأو ماظدعقعتودؼؽ.. مخدِه مسـ مصافلؽممعَمصنعام،ذفؿوؽ م!.. تداظؽ

مخروجًَمسمدويدرك ماظد ل!.. مينه َ ٍِ محزؼن مإمضلؾؽمتنءٍة مؼذ قك ندعَ

مأورا م موػؿ مععمأرفَظنَ مغصنع‰ معَذا موايلَب!.. ماٌناؼ‵ ‵ٕ مسـمسَ طَعاًل

ظأدمحَنماظقردممذفرةماظاير،موأيَنماظفر حماظيمف‰لقنمظنَمايوَةم؟!م

ماظقضّم نم موأعهَتمصَي م،حَن مأتَ  مطوػمغ قن مغؿالؿ اظقضّم ن

مجهلنَهموأنمغ‰غؿال مطلرغَهممأرفؿمعَ مإحذصل معَ م.. رمعـمأنمف لرمَظنَ

مـمودمعـمفلؿندمسلوفمماظغدم. غؽمظرفلؽماظوقمم

م

 أنور عطية الديبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م
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 اُلٜشط
 

 الصفحة                                                                                     وع            ـــــــــــــــــــوضــامل                   
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 3مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌأدعِمممم 
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مممممممممممم م‧قزمغلخمأومادؿايَلمأيمجز 

معـماظ ؿَبممأيمذ ؾمعـم

مدقا متَظؿصقؼرمأوماظاؾَسِما ذ َل

مسللما غلغّمأومشةمذظؽممأوماظنلخم

م.ممإذنمخالمعـماًٌظػمتدون

ػ
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