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خًكٓا إؾت إٔ ضٚح ايعكط ٖي ٞايعًيِ ٚ ,يكيس بلًيٛضم َعاٝيام ايعكيط ب أضاعي ١ا اٖيام
أزضى ايؿطم ٚايغطب أُٖٝتٗا ْٚفعٗا اذتكٝك ٞذتٝابِٗ ٖ: ٞ
ايلرث ايعًُٞ
اإلزاض ٠ايعًُ١ٝ
فٔ املعًَٛام
عًِ اإلبكياٍ
ٚقلٌ ايسخ ٍٛب ايتفاق ٌٝفًٝهٔ ٚانراً إٔ ٖص ٙايٛغا ٌ٥قس اثلي ْفعٗيا يًٓياؽ  ,في
اس ٌٜعئ بٛظٝفٗيا ب خيسَتِٗ ٚ ,يهئ ايٛغيا ٌ٥شابٗيا يٝػي ايس ً ٜعئ ضٚح ارتسَي١
ايلاشيٚ , ١احملل ١املدًك ١اييت بتكسّ اػطٚض ذتٌُ ايكًٝب َٔ أجٌ ايعامل .
أنطض فيقق ٍٛإٔ اغيتٝعاآا ٚاغيتدسآَا يًعًيِ َٚعاٝابي٘ ٖ ,يٚ ٛغي ١ًٝيتكيس ِٜاذتيب إؾت
اآلخطٚ ٜٔايػع ٞإؾت خرلِٖ ٚفتٚ ٖٛ , ِٖٛغ ١ًٝغتفكس َعٓاٖا ٚستتٛاٖا ي ٛمل ٜتٛافط ٖيصا
اذتب اق ً ٚ ,ي ٛمل ٜهػط ارتازّ -اعُيٌ اييطب -األْاْٝي ١املتُطنيع ٠ذي ٍٛشابي٘ ..فارتسَي١
املػٝر ١ٝقًٝب  ..قًٝب عتٌُ ايفطح ٚايػطٚضٚ ..يهٓ٘ قًٝب!! ..قيًٝلاً ناْي ب أٜياّ
املػٝس ٚ ,قًٝلاً اكٝي ب ظَئ ايؿيٗساٚ , ٤قيًٝلاً غيتعٌ ب عكيط االْذلْي ٚاشلٓسغي١
ايٛضاث. ١ٝ
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يٝؼ زتطز ن ّ إٔ ْكي ٍٛإٔ ايهٓٝػي ١ايكلاٝي ١األضثٛشنػيَ ١ٝئ أنثيط ايهٓيا٥ؼ اٖتُاَياً
اايهتاب املكسؽ  .فهٌ مماضغام ٚخسَام ايهٓٝػ ١بتدًًٗا قيطا٤ام عسٜيسَ ٠ئ ايهتياب
املكسؽ  ,ذت ٢أْٓا ْهاز ْكطأ ايهتاب نً٘ عًَ ٞساض ايعاّ ٚ .حتطم ايهٓٝػ ١عًي ٞبٛنيٝس
أُٖ ١ٝاإلصت ٌٝذت ٢إٔ األب ايهأٖ ٜعا ٞايلدٛض يإلصت ٌٝأثٓا ٤ايكساؽ.
ٚااملثٌ بؤنس نٓٝػتٓا اقْٗا نٓٝػ ١اآلاا , ٤فيٓرٔ ْػيرل عًي ٞزضب اآلاياْٚ , ٤يتعًِ َئ
اختلاضابِٗ ٚجٗازِٖ ب اذتٝا ٠ايطٚذْٚ , ١ٝيسضؽ قيٝاتابِٗ اي ٖٛبٝي ١ذتكيا٥ل األقتيإ ,
ْٓٚؿس بفاغرلِٖ يًهتاب املكسؽ  ,فه عٔ اٖتُاّ ايهٓٝػي ١ايؿيسٜس اتحػيٝس ٖيصا ب
طكٛغٗا ذت ٢إٔ أتًيب قيطا٤ام ايكساغيام دعيسا أٜياّ اآلذيازح بتريسز بلعي ًا يًُٓاغيل١

اآلاا ١ٝ٥داْتكاٍ ؾٗٝس أْٝ ٚاذ ١ايكسٜؼ ح ْ ,اٖٝيو عئ ايتهيط ِٜايععي ِٝاييصٜ ٟعٗيط ب
أعٝاز ايؿٗساٚ ٤ايكسٜػؽت ٚ ,املسا٥س اييت بكاغ ٚبيطزز ب بًيو املٓاغيلام ٚاجملُي اييصٟ
عتتٌ َهاْاً ٚانراً ب ايكساؽ ٚب ايتػلر ١اي.١َٝٛٝ
ٚيهٔ اكسض َا ْترسث عٔ َهاْ ١ايهتاب املكسؽ ب نٓٝػتٓا ,اكسض َا ٌُْٗ ايلرث ب ٖصا
ايهتيياب ٚ ,نييِ عتييعٕ ايييساضؽ ذييؽت ٜتًفي ب املهتليي ١األضثٛشنػيي ١ٝفي ظتييس فٗطغياً أٚ
قاَٛغاً أ ٚزا٥طَ ٠عاضف أ ٚأطًػاً أ ٚبفػرلاً ناَ ً يًهتياب املكيسؽ  .قيرٝس أْي٘ بٛجيس
اعض احملاٚالم ٚ ,يهٔ أ ٜٔادتٗس ادتُاع ٞاملٓعِ ٚأ ٜٔبؿح ٝايٓاؽ عً ٞايلرث ٚ ,نِ
قلا ٞب َكيط عًي ٞزضاٜي ١اايًغيام األقيً ١ٝيًهتياب ؟! ٜٚ .هياط ايلاذيث انياطاضاً إؾت
ايتكًٝب ب زتُٛعام يًتفػرل ,غتتًف َػت ٟٛجٛزبٗا ٚأَاْتٗا ايعًُ ١ٝذػب َس ٣ذٝاز
أ ٚاضتٝاظ نابلٗٝا ملٛاقفِٗ ايفهط ١ٜأ ٚايعكا٥س. ١ٜ
يكس اْؿَٓ ٤ٞص غٓٛام َعٗس يًهتاب املكسؽ ٜ ,هاز ٜٓالل عً ٘ٝق ٍٛاؾعٝا ٤ايٓيب "يٛال
إٔ أاك ٞيٓا اييطب اكٝي ١قيغرل …٠أف ٚ " 9 :1املككيٛز إٔ ٜهيَ ٕٛعٗيساً عًيَ ٞػيتٟٛ
ايسضاغام ايعًٝا  ,أ ٟأْ٘ أغاغاً َعٗسٌ يًلرث ْٓ ,تعط َٓ٘ إْتاجاً َٔ ايسضاغام ايهتااٝي١
 ,فٗ ٛسلعْ ١طج ٛيٓٛضٖا إٔ ٜتػ يٝعٜس أنساغاً َٔ ايع ّ بهاز بالل عً ٞأْفاغٓا .
ْٚفؼ ايه ّ قتهٔ إٔ ٜكاٍ عٔ نتااام اآلاا , ٤اييت اٖتِ ايعامل اٗا ٚكتعٗا ٚبطكتٗا ٚاٛاٗا
ٚفٗطغٗا ٚ ,ب نٌ ٖصا ضتٔ مل ْلصٍ اعس ادتٗس املاًٛب !
أيٝؼ َٔ احملعٕ أْٓا إشا أضزْا إٔ ْسضؽ ؾ٦ٝاً آلاا ٤نٓٝػ ١اإلغيهٓسضَ ١ٜثيٌ نًُٓٝهيؼ
أ ٚأثٓاغٛٝؽ أ ٚنرليؼ ٚ ..ترلِٖ  ,نإ عًٓٝا إٔ ْسضغ٘ َئ اإلصتًٝعٜي ١أ ٚايفطْػي ١ٝأٚ
األملاْٚٚ ..١ٝج٘ ايهعف ٖٓا إٔ أؾٗط ٖص ٙاجملُٛعام دآااْٝ ٤كَٚ ٘ٝا اعيس ْٝكٝي٘ح علياض٠
عٔ شتتاضام  , selected Libraryأ ٟال بؿيٌُ نيٌ ٖيصا اييذلاث ايععي .ِٝمل ال ْذلجيِ
نتااام آاآ٥ا ايكسٜػؽت ؟ مل ال ْفتس ااب ايسضؽ ٚايلرث ٚاغعاً َٝػيطاً ألٚالزْيا ٚآابٓيا ؟
ٚأ ٜٔاملهتلام ايعاخيط ٠اياملطاج ٚاملعياجِ ؟ ٚأٜئ امليٓس ايسضاغي ١ٝب اييساخٌ ٚارتياضد ؟!
ٚيٝؼ ايلرث َُٗ ً ب زتاٍ فهط األااٚ ٤ايهتاب املكسؽ فكي  ,ايٌ ٚب نيٌ املؿيانٌ ايييت
بٛاجٗٓا ٚ ,نٝف ْتكٛض أْٓا ْػتا ٝذٌ َؿهًٚ ١اذس ٠ز ٕٚحبث ٚزضاغ ١؟!

ٚاملٓٗخ ايعًُ ٢ب ايلرث ال ٜكفع قفعاً إؾت ٚن ذيٌ يًُؿيهً , ١نُيا ٜفعيٌ املتريسث ٕٛب
ايتًٝفعٜيي ! ٕٛاييٌ ٜلييسأ عُ ي املعًَٛييام ٚحتًًٝييٗا ٚضااٗييا ٚستاٚييي ١ايٛقيي ٍٛإؾت ق يإْٛ
يًعاٖطٚ ,٠ب ايٓٗا ١ٜقيس ٜكيٌ إؾت ذيٌ ٚقيس ال ٜكيٌ  .ايٌ امليٓٗخ ايعًُيٖ ٢ي ٛإٔ ْيسضؽ
ْٚلرث ٚ ,إٕ مل ْػتا ايٛق ٍٛإؾت اجاا ١فًٝؼ َا قٓعٓا ٙجٗساً نا٥عاً  ,اٌ ٖ ٛأغياؽ
ٜلين عًٜ َٔ ٘ٝقب ٞاعسْا .
إٕ املثاٍ ايٛانس ب ٖصا ٖ ٛاغًٛب زضاغ ١ايهتياب املكيسؽ ااياطٜكي ١االغيتكطآٖٚ , ١ٝ٥يا
عٓسَا ْسضؽ ْكاً نتااٝاً  ,ال ْكفع إؾت ايتفػيرل  ,ايٌ ْػيقٍ أٚال عئ  :املهيإ ؟ ايعَيإ ؟
ايؿدكييٝام ؟ اذتييسث املييصنٛض ؟ نٝييف اذتييسث ؟ ٚاخييرلا قييس ْكييٌ إؾت َعٓيي ٢ايييٓل ..
ااختكاض  :أ ٜٔ؟ َت ٢؟ َٔ ؟ َاشا ؟ نٝف ؟ ملاشا ؟
ٚيهٔ طاملا اكٖ ٞصا املٓار ايفهط ٟايصٜٓ ٟعط اؿو إؾت املٓٗخ ايعًُ ٞب ايلرث ,ف فا٥س٠
َٔ بطزٜس ايه ّ ذي ٍٛايعكيط ٚحتيسٜام ايعكيط ٚضٚح ايعكيط … فيإٕ مل ْػيتٛعب ضٚح
املٓٗخ ايعًُ ٞئ ْتكسّ خاٚ ٠ٛاذس ٠ب ضنب ايعكط .
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ٜتكٛض ايلعض إٔ ايكطاض ايػًٜ ِٝعتُس عً ٢خدلٚ ٠ذهُيَ ١ئ ٜكيسض ايكيطاضٖٚ .يصا ٚإٕ
نإ قرٝراً أال أْ٘ ترل ناف ! ..فإؾت جاْب ارتدلٚ ٠ذػٔ بكسٜط األَٛض ,ال قتهئ يؿيدل
إٔ ٜكسض قطاضاً غًُٝاً زَ ٕٚعًَٛام ناف.١ٝ
ٚيٓتكٛض خازَاً ٜعَ إٔ ٜلسأ ايعٌُ ايطٚذ ٞب َٓاكَ ١يا  ,إْي٘ عتتياد  ,قليٌ إٔ ٜكيطض أٟ
ؾٚ , ٤ٞاعس إٔ ٜكً ٞنثرلاً  ,إؾت زضاغ ١املٓاك ١ستاٚالً ايٛقي ٍٛإؾت إجاايام عًي ٢األغي١ً٦
ايتاي: ١ٝ
 نِ عسز املكُٝؽت ااملٓاك ١؟ ٚأٜ ٜٔك ُٕٛٝ؟
 نِ َِٓٗ ٜعًُ ٕٛ؟ َٚاشا ٜعًُ ٕٛ؟ نِ َِٓٗ ٜسضغ ٕٛ؟ َٚاشا ٜسضغ ٕٛ؟
 نِ َِٓٗ ذطف ٕٛٝ؟ ٚنِ َٗٓ ٕٛٝ؟ ٚنِ ضاام اٛٝم ؟
 نِ َِٓٗ َػٓ ٕٛ؟ ٚنِ أطفاٍ ؟
َ ا ٖ ٞزلام املٓاك ١؟ د طاضز – ٠جاشا – ١قٓاع – ١ٝط ا ... - ١ٝح ؟

َٚ ا ٖ ٞأٜاّ إجاظابِٗ األغلٛعٚ ١ٝايػٓ ١ٜٛ؟
قسض ٖا َٔ ٌ٥املعًَٛام  ,عً ٞارتازّ إٔ ظتُع٘ ثِ ٜكطضَ :ا ٖ ٞاذتٝاجام ايٓاؽ؟
 زاض يًرهاْ ١أّ زاض يًُػٓؽت ؟
 اجتُاع عاّ أّ فك ٍٛيًذلا ١ٝايهٓػ ١ٝ؟
 يكا ٤يسضاغ ١ايهتاب املكسؽ  ,أّ اجتُاع َتٓٛع املٛنٛعام ؟
ْ ازٍ ضٜان ٞيًؿلاب أّ ْازٍ يًعا ٥م ؟
َ هتل ١يًفٝس ٜٛأّ َؿغٌ يتعً ِٝايلٓام ؟
َٚ ا ٖ ٞاألٚيٜٛام ؟ مب ٜلسأ ؟ ثِ ؿتاشا ؟
َٚ ا ٖ ٛذحِ اإلَهاْام املاًٛا ١ب نٌ َؿطٚع ؟ َٚا ٖ ٞخاٛام بٓفٝص ٙ؟
أ ٚؿتعين آخط  ,بطكتٖ ١ص ٙاالذتٝاجام إؾت خا ١ظَٓ ١ٝطٚ , ١ًٜٛيهئ َكػيُ ١إؾت خايٛام
قغرل ٠ذػب اإلَهاْام ايلؿطٚ ١ٜاملاز ١ٜاملتٛفط. ٠
ٖصا ٖ ٛأغًٛب ايعكط …ال قطاض غً ِٝاسَ ٕٚعًَٛام نافٝيٚ , ١ال ٜكيس بهيطاض أؾيهاٍ
َع َٔ ١ٓٝارتسَ ١جملطز أْٗا اثلت صتاذٗا ب َٓياطل أخيطَُٗٚ , ٣يا ايسأ ؾيهٌ ارتسَي١
غًُٝاً َٚ ,ا املاْ إٔ ْلتهط أؾهاال جسٜس ٠يًدسََ 18١ازاَ بًيب اذتٝاجام ايٓاؽ ؟!
شلصا ال اس ٌٜعٔ " ايهُلٛٝبط" فٗ ٛايٛغ ١ًٝاييت ـتهٓٓا َٔ ايتعاٌَ َ ٖص ٙايهُٝام
اشلا َٔ ١ً٥املعًَٛام ب غ غ ١اايغ. ١
َٚاشا عٔ ارتسَام ايكا ١ُ٥اايفعٌ ؟ ٚ ,يٓقخص َثاالً يٓؿاط ؾاَ ٥ثٌ ايطذ م :
 نِ ضذً ١قُٓا اٗا ؟ ٚاي ٞأ ١ٜأَانٔ ؟
 نِ عسز املؿذلنؽت ب نٌ ضذً ١؟  ِٖ َٔٚ؟
 نِ ق ١ُٝاالؾذلاى ب نٌ ضذً ١؟ ٚف ِٝأْفل ؟
َ ا ٖ ٞايؿطنام ايػٝاذ ١ٝاييت بعآًَا َعٗا ؟
َ ا ٖ ٞايدلاَخ اييت قسَٓاٖا ب نٌ ضذً ١؟  َٔٚايصْ ٟفصٖا ؟..
 18ف ٢املٓاطل ايؿعل ١ٝعتتاد أٚالزْا ٚآابٓا اؾت َهإ يًُصانط , ٠مل ال بطبيب ايهٓٝػيَ ١هاْياً َطعتياً جٝيس
اإلناٚ َ ٠٤جٛز خساّ ذتفغ ايٓعاّ ٚ ,نِ َٔ ْا ٍز عيا ًٞ٥زاخيٌ ايهٓٝػي ١نفٝيٌ حبفيغ ايٓياؽ َئ ؾيطٚض
املكاٖ. ٞ

إٕ كت ٖص ٙاملعًَٛام غٛف قتهٓٓا َٔ اذتك ٍٛعً ٞأجٛا ١ألغٖ ١ً٦اَ: ١
َ ا ْٖٛ ٞع ١ٝايطذ م اييت صب ايؿلاب ؟ ٚاييت صب ايهلاض؟
 ٌٖ ضذ بٓا قاقط ٠عً ٞزتُٛعام َع ١ٓٝ؟ أّ بؿٌُ جسزاً ب نٌ َط ٠؟
 َِٔ َٔ ارتساّ ي٘ خدل ٠اايطذ م ؟
َ ا ٖ ٞاملػااكام اييت اٚب َعٗا ايٓاؽ ؟
َ ا ٖ ٞارتدلام ادتسٜس ٠ب نٌ ضذً ١؟
ٖٚهصا ْػتا ٝإٔ ْقخص ايكطاض ايػًْٚ , ِٝعس يًٓاؽ ضذً ١أفهيٌ اهيثرل َئ غيااكابٗا
ٚي ٛااتعس املػ ٍٛ٦عٔ ايطذ م أل ٟغلب ؟ ٌٖ ٜلسأ َٔ بٛي ٞاملػٛ٦ي ١ٝاعس َٔ ٙايكفط
؟ إٕ بٛفط ٖص ٙاملعًَٛام غٓٝكٌ إي ٘ٝب ٚق قكرل خدلام َٔ غلك. ٙٛ
ايايال ٖيصا ٜتاًيب إٔ ْعيٛز أْفػيٓا عًيي ٢بيس ٜٔٚنيٌ َعًَٛي ١خاقي ١اايٓؿياط ٚ ,قييس
ٜػييتثكٌ ايٓيياؽ ٖييصا ب ايلساٜييٚ , ١يهيئ َيييت أزضنييٛا ْفعيي٘ َٚ ,ي ايٝػييط ب ايتعاَييٌ َي
املعًَٛييام اٛاغييا ١ايهُلٝييٛبط غٝكييلس األَييط انثييط غييٗٛي . ١أَييا بييطى األَييٛض يًييصانط٠
ٚايعيطٚف فًيئ ٜييؤز ٟإال إييي ٞاطتفييا َػييت ٣ٛايٓؿيياط ٚفاعًٝيي ١ارتسَييٚ .. ١ايغطٜييب إٔ
اعهٓا ٜٓعط إيٖ ٞيص ٙاألفهياض اهيٝل ؾيسٜس  .ستتحياً ايقٕ ارتسَي , ١طي ٍٛعُطٖيا بػيرل
اذلبٝب ضآا ٚ ,أْٓا اٗصا ايؿهٌ ضتٛشلا إي ٞعًُٝام ضٚبَ ! ١ٝٓٝط ٠أخط ٖٛ ٟايهػٌ ايعكًٞ
ٚ ,ايككٛض عٔ اغتٝعاب َٓحعام اإلْػإ ٖ ,صا املدًٛم عً ٞقٛض ٠اهلل .
إٕ ذط ١ٜاملعًَٛام ٚبٝػرل ايٛق ٍٛاؾت املعطفَ ١ئ ايػيُام األغاغي ١ٝب عكيطْا ٖيصا ,
ٚاملؤمل إٔ ٖصا املفٗ ّٛمل قتتس إؾت ا زْيا اعيس  ,فلُٓٝيا بتٓيافؼ اشل٦ٝيام ب اباذي ١املعطفي١
يًهٌ عًَٛ ٢اق َفتٛذ ١عً ٢االْذلْ َ ,عتدل ٠إٔ املعطفَ ١ثٌ ايلصٚض ايييت بًكي ٢فتثُيط
أنعافاً َهعاف , ١صتس يسٜٓا َئ ٜهي اذتيٛاجع ٚايػيسٚز أَياّ ايٛقي ٍٛإؾت أٜيَ ١عًَٛي١
َُٗا ناْ اػٝا. ١
ٚيكس َطضم اتحطا ١ؾدكي ١ٝب ٖيصا اجملياٍ  ,فعًي ٢اَتيساز َيا ٜكيطب َئ عياَؽت قُي
اايلرث ب باضٜذ زٜط ٚنٓٝػَ ١اض َٓٝا األثطٜي ١افيِ ارتًيٝخ ٖٚ ,ي ٞنٓٝػييت َٓيص اضبلاي
اارتسَيييٚٚ . ١جيييسم نيييٌ َػييياعسَ ٠ييئ َهتلييي ١اآلايييا ٤اييييسَٝٓٚهإ َٚهتلييي ١املطنيييع
ايفطْػٝػهاْٚ ,ٞاملعٗيس ايفطْػي ٞيآلثياض ٚ ,املطنيع األملياْ ٞيآلثياض  ,ايٌ َٚئ امليٛظفؽت

اذتهَٝٛؽت ب ٖ ١٦ٝاآلثاض ٚب ٖ ١٦ٝايٛثيا٥ل ايكَٝٛي ١ايساض ايهتيب ٚ ...يهئ ٖٓياى َكيازض
أخط ٣ـتٓ ٝايٛق ٍٛإيٗٝا  ,يهٔ مل ٜتٝػط ؾت شيو يػلب أ ٚآلخط .
إٕ غاعام قً ١ًٝعًي ٢ؾيله ١اإلْذلْي بفيتس يًلاذيث أععيِ َهتليام ايعيامل َثيٌ َهتلي١
ايهٛصتطؽ َٚهتل ١املترف ايدلٜااْٚ ٞترلٖا  ,فكس آَٔ ايعامل نً٘ حبط ١ٜاملعًَٛام .
ٚاذتل إٔ َهتلابٓا ايكلا ١ٝحتتاد إؾت ٚقف ,١ذت ٢بكلس َٓحُياً يًلياذثؽت ٚايساضغيؽت يهي٢
ٜتػٓ ٢اغتثُاضٖا ااطٜك ١أغٌٗ ٚأفهٌ ٚ ,ذت ٢ال بتر ٍٛإؾت زتطز شتاظٕ يًهتب.
 -02االتصـال واإلعـالو
ال بٛجس َػقي ١أثاضم ٚبثرل أؾس االٖتُاّ يس ٣نٌ ارتساّ عً ٞنٌ املػتٜٛام َ ,ثٌ َػقي١
بقثرل ايتًٝفع ٕٜٛعً ٞايٓاؽ  ,فارتساّ ٜؿعط ٕٚحبل  ,إٔ ٖصا ايػاذط ايعحٝب ايص ٟزخٌ
اٛٝبٓا قتًو َٔ ايكَ ٠ٛا مل ٜػلل شلِ إٔ بعاًَٛا َعٗا .
ٚقس أزضن نٌ اذتهَٛام شيو ٚ ,ب َكط قلً اذته , ١َٛعٔ إقتٓاع  ,اإيغا ٤نٌ أؾهاٍ
ايطقاا ١اذته ١َٝٛعً ٞايكرف  ,آُٝا ـتػه  ,عئ اقتٓياع أٜهيا  ,اإاكيا ٤ايطقااي ١عًيٞ
ايتًٝفعٚ . ٕٜٛيٝؼ ٖصا بعَتاً َٔ اذته , ١َٛفيصيو ايػياذط ايطٖٝيب أخايط َئ إٔ ٜيذلى
ألٜ ١ٜس عااث ١أ ٚترل َػٛ٦ي ١يًتقثرل عً ٞعك ٍٛايٓاؽ.
ٚب نٌ ا ز ايعامل خته املٛاز اإلع َٝي ١يًُتااعيٜٚ . ١كي ّٛاٗيصا اجملتُي امليسْٚ ٞاييصٟ
قتًو إٔ ٜفط االيتعاّ اك ِٝاجملتُ ٚ .ذت ٢ب ايٛالٜام املترس ٖٞٚ , ٠ايلًس ايٛذٝس ايصٟ
بُطى فٖ ٘ٝصا اجملاٍ ـتاَاً يًكااع ارتيام  ,بٛجيس ستعيٛضام ال ٜػيُس ايكياْ ٕٛاتحاٚظٖيا,
ٚقتًو ايٓاؽ إجلاض أ ١ٜقٓا ٠إشاع ١ٝأ ٚبًٝفع ١ْٜٝٛعًي ٞايتٛقيف  ,ااالَتٓياع عئ ايتعاَيٌ
َعٗا مما ٜفكسٖا َكسض زخًٗا َٔ اإلع ْام .
يكس زخٌ ايتًٝفع ٕٜٛذٝابٓا ٚ ,أقلس ايعاٌَ األ ٍٚب بؿه ٌٝعك ٍٛأٚالزْا ٚآابٓياٚ ,اًي
األَط إٔ اعض ارتسَام بتقثط خ ٍ اعض فذلام ايػيٓ ١ذيؽت بلًي اييدلاَخ أقكي ٞذيسٚز
ايتؿٜٛل ٚ ,اشنط َٜٛاً اطتفض ف ٘ٝعسز األطفاٍ ب فك ٍٛايذلا ١ٝايهٓػ ١ٝإؾت أقٌ َٔ ايطا
!! ففْ ٞفؼ َٛعس ارتسَ , ١نإ ايتًٝفعٜ ٕٜٛعط َػطذ ١ٝؾٗرل ٠ألَ ٍٚط! ٠

إٕ اإلع ّ ٚٚغا ٌ٥االبكاٍ اذتسٜث ١قس أثلت أْٗا جع َٔ ٤ضٚح ايعكط  ,ايٌ أْٗيا األؾيس
بقثرلاً ٚخاٛض ,٠ألْٗا بك ّٛاكٝات ١أفهاض ايٓاؽٚ .ال بتعحٌ ٜاععٜع ٟاإقساض أذهاّ عًٞ
ايؿلاب  ,فهِ َٓا  -ضتٔ ايهلاض  -بؿٛم إؾت اقتٓا ٤غًع ١ال ٜيسض ٟجٛزبٗيا  ,ايٌ قيس ال
عتتاد إيٗٝا ٚ ,يهٓٗا إع ْام ايتًٝفعٚ !! ٕٜٛقس بعاظُ أُٖٖ ١ٝص ٙايكه ١ٝاعس ايػٌٝ
املُٓٗط َٔ ايكٓٛام ايفها ١ٝ٥نٌٌ بكسّ أفهاضٖا عً ٢أْٗا اياطٜل األقطب إؾت ايػعاز. ٠
ٚاعس إ اْفطزم ايٛالٜام املترس ٠اايك ٠ٛب ايعيامل  ,أطًيل األَطٜهٝي ٕٛقٓااًيِٗ اإلع َٝي١
بلؿط اثكاف ١ايهٛنانٛال ٚاشلاَلٛضجط ٚايسٜػه ٚ , ٛعٌ يًرٝاٖ ٠يسفاً ٚاذيساً ٖي ٛإؾيلاع
ايطتلام إؾت ايػًاٚ ١املتعٚ ١ايتفٛم عً ٢اآلخط. ٜٔ
أْٓا ضتتاد إي ٞإٔ ْتاا ٚغا ٌ٥اإلع ّ ٚنٌ َا ٜكسّ فٗٝا ٚ ,إٔ ْفِٗ ملاشا ٜتقثط ايٓاؽ ا٘ ؟
ٚأ ٟاملٛاز بؤثط ف ِٗٝأنثط ؟ َٚا ٖ ٞاألغايٝب اييت ٜٓحصا ٕٛإيٗٝا ؟
يكس اظزازم خاٛضٖ ٠ص ٙاملػقي ١يعس ٠أغلاب :
 -1إبػاع زتاٍ األضغاٍ ايتًٝفع ْٜٞٛعٔ ططٜل ايفهاٝ٥ام اؿيهٌ تيرل َػيلٛم مميا ٜفيتس
اجملاٍ يًتعاٌَ َ نٌ ايثكافام ٚنٌ اال اٖام َٓٗا ايكاحل َٗٓٚا ايااحلٚ .اعتكس أْي٘
الاس إٔ غٝقب ٞاي ّٛٝايصْ ٟط ٣ف ٘ٝقٓا ٠بعدل عٔ نٓٝػتٓا .
 -2زخ ٍٛاالْذلْ إؾت ذٝا ٠ؾلاآا مما ٜعطنِٗ يػَُٗٓ ٌٝط َٔ املعًَٛام ٚاحملازثيام
قس ال ٜػتا ٝايؿاب فطظٖا أٚايتفاعٌ َعٗا اكٛض ٠غً. ١ُٝ
ْ -3ؿ ٤ٛغٛم ملا قتهٔ إٔ ْػُ ٘ٝاإلع ّ املٛاظ ٣ذٝث ـتتً ٧األضقف ١اعسٜس َٔ ايهتب
ٚؾطا ٥ايهاغ ٝاييت بلث افهاضاً ٜعًِ اهلل َس ٣خاٛضبٗا .
إٕ عًٓٝا إٔ ْكسّ يًٓاؽ َا ٜلٓٚ , ِٗٝااألغًٛب اييص ٟأذلي . ٙٛإٕ اطْازتياً ٜعيط حبطٜي١
ٚجٗام ايٓعط املتٓٛعٜ , ١لصض ب ايؿاب ايعكً ١ٝايٓكس ١ٜاييت ـترل َا بتًكيا ٙآُٝيا ْيط٣
أذٝاْاً املصٜ ٜتٛؾت َُٗ ١ططح األغٚ ١ً٦بكس ِٜاألجٛا ١ب إٓ ٚاذس !
إٕ فًُٝاً بًفعْٜٝٛاً جٝساً عٔ قه ١ٝإْػاْ ١ٝأَٛ ٚنٛع نٓػ ٞأَ ٚػقي ١ذٝاب ١ٝقيس ٜيؤثط
ب ايٓاؽ انثط َٔ عؿطام ايععيام ٚ ,في ٢عيسز َئ ايكٓيٛام ايفهيا ١ٝ٥بُكيسّ ايطاَخ عئ
ايالٝعييٚ ١عييامل ايٓلييام ٚاذتٝييٛإ ْٚؿييق ٠ايهييٚ , ٕٛعيئ غييح م ايتيياضٜذ ٚفتيي ٛاذتهيياضام
ٚأذسث االنتؿافام ايعًَُٚ ١ٝتااع ١ايعٛاٖط االْػاْ , ١ٝمما ٜلين اإلْػإ اؿيهٌ ايس, ٜ

ٚيهٓ٘ ٜلث ذعْاً فا٥كاً ذؽت ٜٓتكٌ املؿاٖس إؾت قٓٛابٓا احملً ١ٝايييت ال بكيسّ إال ايكًٝيٌ مميا
ٜػترل املؿاٖس , ٠فه عٔ اعض ايدلاَخ اييت قس بكٝب املؿياٖس ااالنت٦ياب ٚايتدًيف
ايعكًٚ ٢يؽت ايععاّ !
ٚذػٔ ايٓٛاٜا ٖٓا ال ٜهف , ٞاٌ ٜٓلغ ٞإٔ َٔ ٜتكس ٣شلصا ايعٌُ إٔ ٜهَ ٕٛػتٛعلاً ي٘ ,
ٚاترسٜس انثط ٜٓلغ ٞإٔ ٜك ّٛاٗصا ايعٌُ خساّ َػٝر ٕٛٝزاضغ ٕٛيًػٓٝاضٚ ٜٛايتكٜٛط
ٚاإلخطاد ٚاملْٛتاد ٚترلٖا َٔ عٓاقط ايفٔ ايتًٝفع . ْٜٞٛإٕ زتًي ١زٜٝٓي ١ال بطاعي ٞأقيٍٛ
ايفيئ ايكييرف ٞب ايتلٜٛييب ٚاإلخييطاد ,ييئ بييسف ايؿيياب إؾت قطا٤بٗييا َُٗييا اذتييٛم َيئ
َٛنٛعامٚ .ب نًُام قً : ١ًٝضتتاد إي ٞإٔ ْعُس ٚغا ٌ٥ايعكط .فٌٗ طتاي ٛضتيٖ ٛيصا أّ
ْهتف ٞاايؿه ٣ٛاملطٜطٚ ٠اغتكساض ايفتا ٣ٚذ ٌٖ : ٍٛايتًٝفع ٕٜٛذطاّ أّ ذ ٍ ؟!
 -08اإلدارة احلذيجة
ب عكطْا ال ٜهف ٞيًٓحاح إٔ بتٛفط املٛاضز أ ٚبتٛاجس ايهفا٤ام  ,فكلٌ نٌ ؾ , ٤ٞال تٓ٢
عٔ اإلزاض ٠ايعًُٚ . ١ٝبعايٛا ْتفل أٚال عًَ ٢عٓ ٢اإلزاض ٠اذتسٜثي .. ١الػياطٖ ١ي ٞحتسٜيس
ٖسف ب ذسٚز املٛاضز املتاذ , ١ثِ اختٝاض ايٛغا ٌ٥ايييت بٛقيٌ إؾت اشليسف ثيِ بطكتيٖ ١يصٙ
ايٛغييا ٌ٥إؾت خايي , ١ثييِ بٛقييٝف يًُػييٛ٦يٝام املتٓٛعيي ١ب بٓفٝييص ٖييص ٙارتاييٚ ١بٛظٜيي
املػٛ٦يٝام عً ٢األفطاز املؿاضنؽت ثِ َتااع ١ايتٓفٝص طلكاً يدلْاَخ ظَين َ بك ِٝٝايٓتيا٥خ
عً ٢فذلام ستسزٚ .٠يٓقخص َثاالً يٓؿاط نٓػ: ٞ
اشلسف  :بك ١ٜٛايكً ١اؽت ايٓاؽ ٚايهٓٝػ.١
ايٛغا : ٌ٥ظٜاز ٠املعطف ١ااذتٝا ٠ايطٚذٚ ١ٝبُٓ ١ٝايع ق ١اؽت ايٓاؽ ٚايهٓٝػ. ١
املظروع  :عنل ىَضة روحية ملذة أسبوع.
املٛنٛع األغاغ : ٞاحملل.١
املٛنٛعام ايفطع : ١ٝستل ١اهلل  -ستل ١ايكطٜب  -احملل ١األغط - ١ٜستل ١ايٛطٔ
اإلعساز  :حتسٜس املٛنٛعام  -االبفام َ املتهًُؽت  -بطبٝب اْتكاٍ املتهًُؽت  -اإلع ٕ
ٚايسع ٠ٛإؾت ايٓٗهٝٗ - ١ع ايدلْاَخ اي َٞٛٝدبطاْ – ِٝق  – ٠نًُ١ح ٝٗ -ع َػااكام
ٖٚساٜا  -أف ّ قكرل ٠يألطفاٍ  -أٚضام أ ٚنتب يًذلاِْٝ

ارتا ١ايعَٓ : ١ٝبكاّ ايٓٗه 8/15 َٔ ١إؾت 8/21
بٛق ٝاإلعساز:
اجتُاع ق  – ٠حتسٜس اشلسف ٚاملٛنٛعام – بٛظ ٜاملػٛ٦يٝام.
ٜٛ 1يٛٝ
االبفام َ املتهًُؽت – اختٝاض ايذلاْ.ِٝ
ٜٛ 7يٛٝ
ٜٛ 15يٛٝبٓفٝص املالٛعام – اس ٤االع ٕ ٚايسع – ٠ٛذحع األف ّ
ٜٛ 20يٛٝإعساز املػااكام ٚاشلساٜا.
قساؽ خام – يكاَ ٤طاجعٚ ١بٓػٝل.
 5أتػاؼ
اْتٗا ٤ايٓٗه.١
 21أتػاؼ
اس ٤ايٓٗه.١
 15أتػاؼ
بكطٜط ْٗاٞ٥
 30أتػاؼ
يكا ٤يًتك.ِٝٝ
 25أتػاؼ

ٌٖ ٜلس ٚاألَط َعكساً ؟ اذتل إٔ ايعهؼ ٖ ٛايكرٝس  .إٕ اإلزاض ٠ايػً ١ُٝقا ١ُ٥عًَ ٢لسأ
بٛظ ٜاملػٛ٦يٝام َ ,حتسٜس نٌ َػٛ٦ي ١ٝاٛنٛح ٓلاً أل ٟبساخٌ أ ٚبٛانٌ ٚ .نيٌ ٖيصا
اإلعساز َٔ أجٌ حتكٝل اشلسف ٓ ٚ ,ب أَٛ ١ٜاقف َفاج: ١٦

َثاٍ  :اْكا ايتٝاض ايهٗطاا ٞ٥عٔ ايهٓٝػ١
قاّ املػ ٍٛ٦زاخٌ ايهٓٝػ ١اإنا ٠٤عسز نلرل َٔ ايؿُٛع غيلل ٗٝيعٚ , ٙاتكيسَ ِٜهيدل
قٛم ٜعٌُ اايلااض ١ٜغلل بٛفرل. ٙ
َثاٍ  :ذهط عسز نلرل َٔ األطفاٍ َ عا ٥بِٗ مما غلب بؿٜٛؿًا
قاّ املػ ٍٛ٦خاضد ايهٓٝػ ١اتٛج ٘ٝاألطفاٍ إؾت قاع ١زتاٚض ٠ذٝث ؾاٖسٚا عسزًا َٔ أف ّ
ايفٝس ٜٛاملدتاض ٠حبٝث بغاَ ٞس ٠عطنٗا ايفذل ٠املدكك ١يًٓٗه.١
أَا بطى األؾٝا ٤يٛقتٗاٚٚ" ,ق اهلل ٜعؽت اهلل" ,فٗيصا تيرل َكليٚ , ٍٛبكيٛضٚا يي ٛاْكاي
ايتٝياض ٚأخصْا ْلرث عٔ َهدل يًكٛم  ,ثِ انتؿفٓا أْ٘ اس ٕٚاااضٜام !! ..
ٚب يكا ٤ايتك ِٝٝظتتُ املؿاضن ٕٛب ايعٌُ يإلجاا ١عً ٢أغ ١ً٦ستسز: ٠
ٌٖ نإ اإلع ٕ َؤثطاً ؟ ٚنِ نإ َتٛغ اذتهٛض ؟
إؾت أَ ٟس ٣ناْ األْؿا ١املػاعسْ ٠اجرَٚ ١ؤثط ٠؟ ...
ٚنِ ٜه ٕٛطٝلًا ي ٛقسَ ٖساٜا ضَع ١ٜيهٌ َٔ غاِٖ اق ٟقسض ب ارتسَ.١
ٚانس إشٕ إٔ اإلزاض ٠اذتسٜث ١بك ّٛعً ٢بفٜٛض ايػًا َ ١اذذلاّ ناٌَ يتكػ ِٝاملػٛ٦ي١ٝ
 ,فً ٛفٛنٓا َػٛ٦يَ ١ٝا إؾت أذس ارتساّ فً٘ َاًل اذتط ١ٜب ايتكطف ٚال ظتب إٔ ٜػيتقشٕ
قلٌ نٌ خا . ٠ٛأنثط ارتساّ ٜؿتهَ ٕٛئ غيًل ١ٝايؿيلابٚ ,بهاغيًِٗ ٚ ,إُٖياشلِ فُٝيا
ٜاًب َِٓٗ  .فًٝهٔ َعًًَٛيا إٔ َئ مل ٜؿياضى ب ايتداي ٝيئ ٜيترُؼ يًتٓفٝيص  ,ييصا
فًتهٔ املؿاضن ١ذكٝكَ ١ٝئ ايلساٜيٚ ١يٝػي َؿياضن ١قيٛضٜٓٚ ,١ٜلغي ٞإٔ ٜهي ٕٛيهيٌ
خازّ ٚيهٌ ؾاب ضأَٓ ٜ٘ص ايًكا ٤األ ٍٚيترسٜس اشليسفٚ ,إٔ ٜؤخيص ضأٜي٘ ب االعتلياضَٚ ,يا
اييص ٟقتٓي إٔ بتعييسٍ َٛنيٛعام ايٓٗهيي ١آيا ٤عًي ٢ضأ ٟاجملُٛعيي ١؟!  ..إٕ عًي ٢خييازّ
ايؿلاب إٔ ٜثل ب ايؿيلاب ٚ ,إٔ ٜيؤَٔ اكيسضابِٗٚ ,قيسق ْٞٛعئ طاي ,١إٔ َئ ٖيؤال٤
ايؿلاب غتدطد طاقام َصًٖ.١
ٚاالعذلا املقيٛف عًٖ ٢صا األغًٛب ب بفٜٛض املػٛ٦يٚ ١ٝايػًا ٖٛ , ١إٔ ؾااًا يٝػ
ي٘ خدل ٠ناف ١ٝب ارتسَ ١قس ٜه ٕٛغللًا يًعثطام ٚ ,غته ٕٛبكطفاب٘ ستػٛا ١عً ٢ارتسَ١
ْ ,عِ ٖصا ممهٔٚ ,يهٓٓا ْعُيٌ ب إطياض اجملُٛعيَٚ , ١يا ٜفيٛم زليرل يئ ٜفيٛم ْلٝيٌ ..

ٖٚهصا ٚ .ال ؾو إٔ ارتاق ٚاضز ب نٌ اجملاالم ٚيهٔ نًُا ابػي زتياٍ بكػي ِٝاملػيٛ٦ي١ٝ
نًُا قٌ اذتُاٍ ارتاق ,فه ً عٔ املتااع ١ايسا ١ُ٥اييت بك ّٛاٗا اجملُٛع.١
َٓ َٔٚا ا أخاا ٤؟ ! َٚ ..اشا ي ٛنإ نٌ ؾَ ٧عًكًا اكا٥س ٚاذس ,ثِ اخاق ٖيصا ايكا٥يس
ٚي ٛغٗٛاً ,أئ ٜٗٓاض ايعٌُ نً٘ ؟ !
ثِ َاشا عٓسَا ْؿطع ب إعساز ْٗه ١أخيط ٣؟ ٚب ٖيص ٙامليطٜ ٠ياععٜع ٟارتيازّ  ,غيٝهٕٛ
يسٜو عسز نلرل َٔ ايؿلاب ممٔ انتػلٛا خدل ٠غااك ١بػتا ٝإٔ بػًُِٗ املػٛ٦ي ١ٝييٛ
أضازٖٚا ٚ ,ي ٛؾحعتِٗ أْ ٚ ,اذتهٓتِٗ ٚغذلم عً ِٗٝعٓاذ ٞاحمللٚ ١ايفِٗ .
 -00العنل اجلناعي
ايعٌُ املاًٛب إشٕ َتػ َٚتعسز األاعاز ٚ ,عتل يًدازّ إٔ ٜتػا , ٍ٤نٝيف قتهئ يي٘ إٔ
ٜلرث ب ايذلاث ٜٚ ,سضؽ ايهتاب املكسؽ ٚ ,قتاضؽ علازب٘ ٜٚ ,سٜط ايٓؿياطٚ ,ب ايٛقي
ْفػ٘ ٜتاا ٚغا ٌ٥اإلع ّ ٜٚ ,كطأ ب عً ّٛايعكط ..ٚ ,؟
يكس َه ٞظَٔ ايعلكط ٟايص ٟغتطد عً ٞايٓاؽ ااذتًَٚ . ٍٛه ٞظَئ املدذلعيؽت األفيطاز ,
ٚأقلس ظَٓٓا ٖ ٛظَٔ ايفطٜل  ,فهٌ إصتاظ بػيُ عٓي٘ ْيابخ عئ عُيٌ َٓػيل ؾياضى فٝي٘
نثرلٚ . ٕٚب َؤـتط عًُ , ٞغقي أذس ايعًُا ٤اشلٓٛز  :نٝف بقب ٞشلِ ب اًيس بعيساز ٙضتيٛ
ًَٝاض ْػُٜ ١عاْ َٔ ٕٛايفكط ٚايتدًف َؿانٌ ال ذكط شلا  ,إٔ عتككٛا ٖصا ايتكسّ ايعًُٞ
ٚاالصتاظ ايتهٓٛيٛج ٞاشلا ٌ٥؟ فقجااين اقٕ ايػط ٜهُٔ ب نًُٚ ١اذس " ٖٞ ٠بٓػٝل ادتٗٛز"
يكس أب ٞظَٔ ايعٌُ ادتُاعَ ٖٞٚ ٞػقي ١صتس قعٛا ١ؾسٜس ٠ب بكلًٗا .فُٔ ْاذ ١ٝبٛجيس
ب أعُام ٚعٓٝا قٛض ٠اشلطّ ايصٜ ٟعًي ٙٛايفطعيَٚ ,ٕٛئ ْاذٝي ١أخيط ٟضتئ ْذلاي ٢ااطٜكي١
فطزٚ ١ٜعً ٞإٔ ضتٝا نقفطاز ْ َٔٚ ,اذ ١ٝثايث ١ضتٔ ال ْتكٛض نٝيف قتهئ إٔ ٜعُيٌ فطٜيل
َتحاْؼ ٚ.ذت ٢إٔ بكٛضْا ٖصا ال ْػتا ٝإٔ ْط ٟايعيسز ايهياب َئ "ايكاَيام ايطٚذٝي"١
يًتكس ٟشلصا ايعٌُ املتػ .
إٕ ارتازّ ايكا٥س ٜٓتُ ٞاايهيطٚض ٠إؾت جٝيٌ غياال دتٝيٌ ايؿيلاب اييص ٜٔغتيسَِٗ َُٗٚ ,يا
ذػٓ ْٛاٜا , ٙفًٔ ٜػتا ٝإٔ ٜسضى ـتاَاً َعاْاٚ ٠باًعام ٖؤال ٤ايؿلابٚ ,اايتاي ٞيئ
ٜػتا ٝإٔ ٜكسّ شلِ َا ٜؿلعِٗ ٜٚط ٟٚظُقِٖ .

ٖٓٚا ٜه ٕٛيًدازّ  :إ َا إٔ ٜهطض أغيايٝب ارتسَي ١ايييت غيلل إٔ قيسَ يي٘ ٚقي إٔ نيإ
ؾاااًٚ ,إَا إٔ عتسز اذتٝاجام ايؿلاب ملا ظتب إٔ ٜكسّ شلِ َٔ ْؿاطام َٛٚنٛعام .
إٕ أغًٛااً فعاالً ب خسَي ١ايؿيلاب ب ايثُآْٝيام يئ ٜكيًس اايهيطٚض ٠اآلٕ  ,إٕ اجتُاعياً
يًك  ٠نإ ٜػتُط غاع ١قسقتاً  ,قس ال ٜتحياٚب َعي٘ ايؿيلاب ايٝيْ . ّٛعيِ عتتياج ٕٛإؾت
اجتُاع يًك ٚ , ٠يهٔ ب ؾهٌ آخط ٜتٓاغب َ به ِٜٗٓٛاييصٖين ٚايٓفػيَٚ , ٞي إٜكياع
ذٝابِٗ  ..اٌ إْ٘ َٔ املؤنس أْٓا حباجي ١إيي ٞااتهياض أؾيهاٍ جسٜيس ٠ـتاَيا يًدسَيٚ . ١قيس
أثلت ايتحطا ١إٔ زضاغ ١أتًب املٛنٛعام ب ذًكام يًُٓاقؿ , ١أ ٚاتكػي ِٝايؿيلاب إؾت
زتُٛعام عٌُ  ,أنثط فاعً ١ٝؿتطاذٌ َٔ اغًٛب احملانط ٠أ ٚايٛعغ فه ً عٔ فا٥سبي٘ ب
إنػاب ايؿلاب عسزاً َٔ ارتدلام ايذلا ١ٜٛايلٓاَ , ٠٤ثيٌ  :ايتعيلرل عئ األفهياض  ,اذيذلاّ
فهط اآلخط  ,ايؿعٛض ااالْتُا , ٤ايكسض ٠عً ٞايكٝاز , ٠ايتعا , ٕٚايثك ١ب ايٓفؼ…
ٚضتِ إٔ االغتلٝاْام ٖاَ ١جساً ب ايتعطف عً ٞاذتٝاجام ايؿلاب  ,إال أْٗيا إشا قيسَ
ب ؾهٌ بكًٝسَ ٟلاؾط ال بعا ٞإجااام ذكٝك . ١ٝفقذٝاْا ال ٜعطف ايؿيلاب َيا عتتياجٕٛ
إي , ٘ٝألِْٗ مل ٜتسضاٛا عً ٞبطكت ١اْالاعابِٗ أ ٚعً ٞايتفهرل املٓعِ.
إٕ عًٓٝا إٔ ْكسّ شلِ يٝؼ َا ٜاًل ْ٘ٛفرػب  ,اٌ َٚيا عتتاجْٛي٘ فعي ًٚ ,اايؿيهٌ اييصٟ
ٜتفاعٌ َعِٗ  .فف ٞفذلَ ٠ا قس ال ٜؿعط ايؿاب حباجت٘ إؾت انتؿياف شابي٘ أ ٚإيي ٞبهئٜٛ
ع ق ١ق َ ١ٜٛؾدل ضآا ٜػٛع املػٝس  ,إال إٔ ٖص ٙاذتاج ١به ٕٛنآَ ١حت ضنياّ َئ
نغٛط اذتٝا ٠ايٚ ١َٝٛٝايفهط املؿ ٙٛايصْ ٟؿق عًٚ …٘ٝذتي ٢ب ٖيص ٙاذتايي ١ال ٜٓلغي ٞإٔ
ٜكسّ إي ٘ٝاملػٝس اؿهٌ ٚععَ ٞلاؾط.
َٚا اذتٌ إشٕ ؟… الاس َٔ إٔ ْتدً ٢عٔ أغًٛب االبكياٍ ب ا ياٚ ٙاذيس دَئ أعًي ٞإييٞ
أغفٌ ح ,ؿتعين أغًٛب اإلَ  ٤أ ٚبكس ِٜايٓكا٥س ٚاذتً . ٍٛالاس َئ ايتفاعيٌ اذتكٝكيَ ٞي
ايٓاؽ ٚإٔ ٜه ٕٛابكايٓا اِٗ ابكاالً ش ٟا اٖؽت …أخص ٚعاياٚ . ٤يهئ ييٓرذلؽ فًيٛ
طًلٓا َٔ ايؿلاب أضا ِٖ٤ثِ آًٖاٖا غٝكرل ٕٚأنثط غًلٜٚ , ١ٝكلس َٔ ايعػرل بهطاض
أخص اآلضاَ ٤ط ٠أخط , ٟفػٝه ٕٛايطز ٚقتٗا َٚ :ا ايفا٥سَ ٠ا زَتِ ال بػُعَ ٕٛا ْكي! ٍٛ
ٚئ ٜكسّ ايؿلاب آضا ِٖ٤اكسم ,ايسَ ٕٚؿياضن ١ذكٝكٝي ١ب ارتسَي ١أ ٣يي ٛمل ٜهئ ايعُيٌ
كتاعٝاً اهٌ َعين ايهًُ , ١يهٌ زٚضٚ ,ٙيهٌ ذط ١ٜاختاش ايكطاض ب ذسٚز ٖصا ايسٚضٚ ,ايهيٌ

ٜعٌُ ب إطاض خاٚ ١ضتٖ ٛيسف ْاقؿيَ ٙٛعياً ٚأقيطَ ٙٚعياً ٚاقتٓعيٛا اي٘ َعياً ٚ .شام َيط٠
ْاقؿين خازّ ب أغط ٠جاَع , ١ٝاقْ٘ أعس ارتايٚٚ ١ظع األزٚاض عًي ٞايؿيلاب َٚ ,ي شييو مل
ٜػتحٝلٛا ٚظًٛا عً ٞغًلٝتِٗ ٚ .نإ ظتب إٔ ٜتٛق ارتازّ ٖصا  ,فلس ٜٞٗإٔ ٖصا ييٝؼ
عُ ً كتاعٝاً  .فٗٓاى فطم اؽت إٔ ٜك ّٛارتازّ اسٚض املٓػيل ب ايعُيٌ ادتُياعٚ ,ٞايؽت إٔ
ٜك ّٛاسٚض املدطد ب َػطذ َٔ ١ٝبقيٝف٘ !
ٚااعتُاز أغًٛب ايعٌُ ادتُاع ٞقتهٓٓا إٔ ْهطب عس ٠عكافرل ب إٍٓ ٚاذس :
 +فٜٗ ٛثل اْتُا ٤ايؿاب إي ٞايهٓٝػٚ , ١عتٛي٘ َٔ َػتُ إي ٞعه ٛب ادتػس
 ٖٛٚ +ثاْٝاً ٜعا ٞايتك ِٝٝايفٛض ٟأل ٟأغًٛب قس ِٜأ ٚجسٜس رتسَ ١ايؿلاب.
 ٖٛٚ +ثايثاً ٜٛفط ايااقام ايهثرلٚ ٠املتٓٛع ١اي ظَ ١يًتكس ٟيًعٌُ املاًٛب.
 ٖٛٚ +ضااعاً ظتعٌ ايؿاب َت َػاً َ طلٝع ١ارتسََٚ ١سضنا يعطٚفٗا عٔ قطب ,فٓٝتكٌ
َٔ ايتصَط ايػًيب إيَٛ ٞقف ايٓكس اإلظتاا ٞايلٓا ٤املؿاضى ب املػٛ٦ي.١ٝ
 ٖٛٚ +خاَػاً ٜتٝس ايفطق ١يهٌ ؾاب يهٜ ٞهتؿيف ٚظْابي٘ فٝعي ٞضغيايت٘ ايييت خًكي٘ اهلل
ألجًٗا ٜٚ ,كلس يًرٝاَ ٠عٓ ً٢أندل َٔ زتطز ايعٝـ َثٌ ااق ٞايٓاؽ.
 ٖٛٚ +غازغاً ٜعس ج ً ٝجسٜيساً غيٝقب ٞعًٗٝيا ايٛقي يتترُيٌ املػيٛ٦ي , ١ٝفي بٗتيع
ارتسَ ١إشا ضذٌ ايكا٥س إؾت َس ١ٜٓأخط ٣أ ٚستافع ١أخط ٣أ ٚإؾت اذتٝا ٠األخط! ٣
إٕ اإلقطاض عً ٞإاكا ٤ؾهٌ ارتسَ ١ب قٛض ٠قا٥س ٚابلاع  ,ئ ٜؤز ٟإال إي ٞبعُٝل ايفطزٜي١
ٚايػًل ١ٝب ذٝابٓا ٚ ,اؾت اْفها نٌ شَٖٛ ٟل ١عٔ خسَتٓا ..
ٚقلٌ ايسخ ٍٛب ايتفاقْ ٌٝطج ٛإٔ ٜه ارتازّ ب اعتلاض ٙاعض احملاشٜط :
 -1ايتٛاجس املتهطض يًُحُٛعَ ١عاً زٖ ٕٚسف ٚانس ال ٜلين .
 -2ايلس ٤اتٛقعام نلرلٜ ٠ؤز ٣اعس فذل ٠إؾت فتٛض اذتُاؽ .
 -3بعاظِ زٚض ارتازّ أ ٚايكا٥س عتطّ املؿاضنؽت َٔ خدلام املػٛ٦يٚ ١ٝايعٌُ .
 -4ايتعحٌ ب ايٛق ٍٛإؾت األٖساف ٜفت اجملُٛع ١إؾت قا٥س ٚأبلاع .
 -5االٖتُاّ ايعا٥س ااإلصتاظ عً ٢ذػاب ايٛغا ٌ٥ع َ ١عً ٢اخت ٍ املعاٜرل .
 -6اإلٖتُاّ آُ ٛايعسز عً ٢ذػاب ٚنٛح اشلسف ٜه ٝاشلسف ٚاجملُٛعَ ١عا

 -7فت ٛادتُاع ١ز ٕٚإٔ بفكس فيطزاً ٚاذيساً د إٕ أَهئ ح ٜػيتًعّ ابػياع ٖيسف ادتُاعي١
يٝؿٌُ أٖساف املؿاضنؽت ب اطاض اشلسف ايعاّ يًُحُٛع. ١
ٚفُٝا ٚ ًٜٞضق ١عٌُ قسَ ب َؤـتطام أغكف ١ٝايؿلاب حت عٓٛإ :
كيف تؤسص وتينى دلنوعة عنل يف احذ دلاالت خذمة الظباب

 -02الجقافة العامة
ذؽت اسأ ايعسٚإ عًَ ٞكط عاّ  ,1956طًل ايػًاام َٔ ضاٖيب فطْػي ٞنيإ َكُٝياً
ااإلزلاع , ١ًٝٝاالْتكاٍ إي ٞايكاٖط ٠يعطٚف اذتطب ٚ .فٛج ٧املػٛ٦ي ٕٛااملس ١ٜٓنًيٗا ختيطد
يٛزاع شيو ايطاٖب ب ستا ١ايكااض ! يكيس نيإ ايطجيٌ َيسٜطاً إلذيس ٣املػتؿيفٝام ارترلٜي١
ٚقه ٢أتًب عُط ٙغتسّ ايٓاؽ ب إخ م  ٚطز.
" أْتِ ْٛض ايعامل … ال ٜٛقس ٕٚغطاجا ٜٚهع ْ٘ٛحتي املهٝياٍ  ,ايٌ عًي ٞاملٓياض ٠يٝهي٤ٞ
يهٌ َٔ ب ايل . " 14 : 5 َ – ٝإٕ مماضغي ١ارتسَي ١ييسٚضٖا ب اجملتُي أ ٚؿتعيين آخيط
االيتعاّ االجتُياع ٞيًدسَي , ١أ ٟاغيتٝعاب ُٖي ّٛاجملتُي ٚتيطؽ االْتُياٚ ٤اإلظتااٝي ١ب
ْفٛؽ ايؿلاب  ,جع ٤ال ٜتحعأ َٔ ضغاي ١املػٝس .
ٚيهٔ نٝف ضتب َٔ ال ْسض ٟعٓ٘ ؾ٦ٝاً ؟… إٕ فذ اياا٥فَٓ ١ٝكٛب يل زْا ٚ ,عًٓٝا إٔ
ْلصٍ نٌ جٗس َٔ أجٌ ٓٝب ا زْا ايػكٛط ب ٖصا ايفذ املُ. ٝ
ٚنُا ٜٓؿق ايتعكب َئ ادتٗيٌ اياآلخط ٜ ,هيُرٌ ايتعكيب اياالذذلاّ املتليازٍ ٚ ,اييصٟ
ٜٓؿق عٔ املعطف ١اذتكٝك ١ٝاملٓكفٚ , ١عٔ ايفِٗ ايػاع ٞضت ٛايفهط اآلخط.
إْ ٞال أجس اس ً ٜعٔ زضاغ ١ايتاضٜذ ايعطاٚ , ٞاغتٝعاب َٓحعام اذتهاض ٠اإلغ ََٓ ١ٝيص
إٔ ْؿقم ٚذ ت ٢اًغي أٚجٗيا ب ايكيطٕ ايطااي اشلحيط , ٟإٕ ٖيصا ايفٗيِ غٝػياعسْ ٞعًيٞ
إزضاى آالّ ٚآَاٍ ٚ ُّٖٛٚطُٛذام إخٛب ٞب ٖصا ايٛطٔ ٚ .ااملثٌ أٜها يي ٛبعيطف اخٛبٓيا
املػًُ ٕٛعً ٢ايذلاث ٚاذتهاض ٠ايكلا. ١ٝ
ٚيًُػقي ١أٜها اعس آخط  ,إٕ ايفِٗ األضثٛشنػٜ ٞعتدل اإلْػإ ٖ ٛاشليسف َئ عٓاٜي ١اهلل
ٚضلتت٘ ٚبسارلٚ ٙخ ق٘  .إٕ ٖصا ايفهط ٜٓلغ ٞإٔ ٜذلجِ ب ذٝابٓيا إيي ٞغيع ٞالغيتٝعاب
ايذلاث اإلْػاْ ٞب نيٌ َٝازٜٓي٘  .إٕ اإلْػيإ اذتكٝكي ٞال تيين يي٘ عئ اإلملياّ اٗيصا اييذلاث
ايعطٜض ب ايفًػفٚ ١ايفٔ ٚاألزب ٚايعًِ ٚايتاضٜذ ٚاذتهاض . ٠إٕ ٖيصا اإلملياّ غيٝه ٕٛيٓيا
ا يٓعط ٠املػه ١ْٝٛيًرٝا , ٠فٓرٔ ال ضتٝا ٚذسْا ب ٖصا ايعامل ٚ ,ال ْػتا ٝإٔ ضتٝا ٚذسْا
 .ضتٔ حباج ١إؾت ترلْا  ,نُا إٔ ترلْا حباج ١إيٓٝا…
إٕ املػٝس ,خايل ٚضب ٖصا ايه ,ٕٛقس اغتعًٔ اؿهٌ أ ٚاآخط ب نٌ ذهاضٚ ٠ب نٌ إايساع
ٚب نٌ ظَإ َٚهإ ٚ ..نيِ غيتعزاز ذٝياب ٞثيطا ً٤ذيؽت أضٜ ٟيس اهلل ايفاعًي ١ب َٓرٛبيام

َاٜهٌ اصتًٚ ٛيٛذام ضاَدلاْي ٚفيإ جيٛر َٛٚغيٝكَٛ ٞبػياضم َٚػيطذٝام ؾهػيلرل
ٚآضثييط ًًَٝييط ٚضٚاٜييام زغتٜٛفػييهٚ ٞبٛيػييتٚ ٣ٛزٜهٓييع ٖٚيياضزٖٛٚ ٣جييٚ ٛأْييسضٜتـ
َٚاضنٝعٚ ,أؾعاض ايصاٝاْٚ ٞاملتٓيب ٚعلس ايكلٛض ٚأٌَ زْكٌ ٚذحاظٚ , ٟفًػف ١املعتعيي١
ٚإايئ ضؾييس ٚاطجػييٚ ٕٛاطزٜٝييف ٖٝٚحييٌ ٚزٚضنيياٚ , ِٜأفهيياض ادتيياذغ ٚجييدلإ ٚيييٜٛؼ
عٚ , ٛعُاض ٠يٜٛساضٚ ٜذػٔ فتريٚ , ٞاططٚذيام اطبطاْيس ضاغيٌ ٚبيٜٓٛيب ٚؾياضزإ
ٚقٛاْؽت لتٛضااْٚ ٞػل ١ٝآٜؿتؽت.
إٕ ايؿاب ايصٜ ٟػع ٞإؾت آاْ ٤فػي٘ ب املػيٝس ٜٓ ,لغي ٞإٔ ٜٓياٍ ايفطقي ١يتهي ٜٔٛثكافي١
ذكٝكٚ , ١ٝعً ٞعهؼ ايؿا , ٥يٝػ ايثكاف ٖٞ ١املعطف ١أ ٚاملعًَٛام ايعاَ , ١ايٌ ٖيٞ
بفاعٌ ٖص ٙاملعطف َ ١ؾدكٝت٘ اذت ١ٝيتٓتخ ب ايٓٗاْ ١ٜعط ٠ؾاًَ ١ب اذتٝاَٛٚ , ٠قفاً ياٙ
اجملتُ ٚ .يٝػ ايثكاف ١نُا ْعٔ َتكً ١اكي ٣ٛايفهيط فرػيب ,ايٌ ٖي ٞبٗيصب ايعاطفي١
ٚبؿرص اإلضاز ٠أٜها ,فُٔ ٜكطأ يثانطٚ ٣جايعٚثٚ ,ٞال ٜعً َٔ ٞؾقٕ األقاي ١عً ٞايعٜف؟
ٜ َٔٚااي يا٘ ذػؽت ٚال ٜترفع يتدا ٞايعكلام ؟ ٜ َٔٚتصٚم ؾتآٜلو ٚال ٜطفض نيٌ
أْاْ ١ٝ؟!..
ٚآفؼ ايكسض ايصْ ٟػع ٞا٘ ضت ٛاآلخط ٜٓ ,لغ ٞإٔ ْتٝس ايفطق ١يآلخط يهٜ ٞكيذلب إيٓٝيا .
إْ ٞأبكٛض إٔ عًٓٝا َػٛ٦يٖ ١ٝاَ ١ضت ٛبعطٜب بطاثٓا ناَ ً  .فإؾت َت ٢غٝعٌ فهيط اآلايا٤
غحٓٝاً يًغ ١ايْٛٝاْ . ١ٝإْٓا اٗصا ايتعطٜب ضتاِ شيو ايػيس ايكيا ِ٥أَياّ ؾيلاآا ايٌ ٚأَياّ
ادتُ , ٝقتٓعِٗ َٔ اغتٝعاب ٖصا ايذلاث اذتٚ ٞايتفاعٌ َع٘.
إٕ ايتعطٜب ٚذس ٖٛ ٙايص ٟغٝثل إيي ٞأَ ٟيس ٣عُيٌ ضٚح اهلل ب أجٝياٍ َتعاقليٖٚ , ١يٛ
ايص ٟغٝثل إٔ ٖصا ايذلاث قاحل ألجٝياٍ نيثرل ٠غيتقب ٞاعيسْا  .إٕ غيهٛبٓا عئ بعطٜيب
بطاثٓا ٚحتكٝكٚ ١زضاغت٘ ٚاغتٝعاا٘ ,ظتعًٓا نُئ عتيطّ طفًي٘ ايطنيَ ٝئ ييػت األّ انتفيا٤
اتغصٜت٘ ااحملاي! ٌٝ
 -02البياء الجقايف للظخصية
ايثكاف ١يٝػ كت املعًَٛام اٌ فِٗ املعًَٛام ٚ ,يٝػ َعطف ١ايعيٛاٖط ايٌ إغيتٝعاب
ايعٛاٖط ٚ ,يٝػ َطاقل ١اذتٝا , ٠اٌ خَ ٛعاضنٗا  .فايثكاف ١ايػً ٖٞ ١ُٝايٛع ٢ايٓاا

َٔ املعطفٚ ١ايتحطا ١ايؿدكٚ ١ٝادتُاع , ١ٝعٓسَا ٜذلكت٘ املثكف إؾت َٛقيف َئ ايكهياٜا
ايٚ ١َٝٛٝإؾت إيتعاّ أزاٚ ٞإجتُاعَٚ ٞػٛ٦ي ١ٝفطزٚٚ ١ٜطَٓٚ ١ٝػهٚ . ١ْٝٛايثكاف ١يٝػ
اايهطٚض ٠ؾي٦ٝاً جٝيسًا ايٌ قتهئ إٔ بهي ٕٛايثكافيَ ١تدًفي ١أ ٚضجعٝي . ١ايثكافي ١إشٕ ٖيٞ
زتُٛع َٔ ١األفهاض ٚامللاز ٤٣ايػا٥س ٠اييت ٜتعاٌَ ايٓياؽ عًي ٢أغاغيٗا ٜٚلٓي ٕٛقيُِٗٝ
ٚبك ُِٗٝٝيًٓاؽ ٚاملٛاقف ٚاذتٝا ٠عَُٛاً .
أبعــــار الجكـــافة :
ثكاف ١عامل : ١ٝؿتعٓ ٢ايتٝاضام ايػا٥س ٠ب ايفهط ٚاجملتعام عً ٢إبػاع ايعامل  .فُث أنثط
ايٓاؽ ب ايعامل ٜعً َٔ ٕٛؾقٕ املاٍ ٜٚكٝػ ٕٛق ١ُٝايفطز ذػب أفتاط إغتٗ نَ ١ٝع١ٓٝ
ثكاف ١أقً ٖٞٚ : ١ُٝٝاألفهاض ٚايتكايٝس اييت حتهِ َٓاك َٔ ١ايعامل  ,فُث ايغطب ٜعًَٔ ٞ
ؾقٕ ايعًيِ ٚايعًُياٜٚ , ٤هي اذتطٜي ١ايؿدكيٚ ١ٝقُٝي ١اإلْػيإ ايفيطز ب َهيإ ضفٝي .
ٚآُٝا ٜعً ٢ايؿطم َٔ ؾقٕ ايس ٜٔسٜٓ ٙعط ْعط ٠ز ١ْٝٚإؾت املطأ. ٠
ثكاف ١ادتُاع ١ايهلرل ٠د ايٛطٔ ح  :املكط ٕٜٛعَُٛاً  ,ظتً ٕٛايكيسٚ , ِٜغتؿي ٕٛايػيًا١
ٚال ٜثك ٕٛفٗٝا ٚ ,يًغٝلٝام َهإ خيام ب ذٝيابِٗ ٚ ,إلنيطاّ امليٛب ٢اكيف ١عاَي ١ذٝيع
َِٗ َٔ ذٝابِٗ ٚ ,املكط ٕٜٛستل ٕٛيًرٝا ٠ضتِ قعااٗا .
ثكاف ١ادتُاع ١ايكغرلَ : ٠ثاٍ  :األقلاط ٜعً َٔ ٕٛؾقٕ األَاْٚ , ١ال ًٜحق ٕٚإؾت ايعٓف ,
ٜٚػتدسَ ٕٛأزلاَ ٤عٓٝيٜٚ , ١تُػيه ٕٛاعيازام ٚبكايٝيس َئ ايعكيٛض ايفطعْٝٛي ١اعيس
قلغٗا اايكلغ ١املػٝرَ : ١ٝثٌ ق  ٠ايثايث ٚاألضاعؽت .
ثكاف ١ؾدك : ١ٝامللاز ٤٣اييت بعًُتٗيا ب ايٝيت ٚاٝي٦يت  :اؤَئ ايايعٓف أ ٚأَكتي٘  ,أذيذلّ
اآلخط أ ٚأْفط َٓ٘  ,اُعً َٔ ٢ؾقٕ املعاٖط أ ٚال اُعرلٖا إٖتُاَاً .فف ٞاملٓياطل ايييت ٜػيٛز
فٗٝا َلسأ ايثقض ٜ ,ؿعط ايطجٌ اتقْٝب ايهُرل  ,اٌ ٜٚكرل َٓلٛشاً َٔ زتتُع٘ ي ٛبكاعؼ
عٔ اإلْتكاّٚ .ب َٓاقؿ ١شام َط ٠ذ ٍٛقه ١ٝثقض  ,جطؤم عً ٢إٔ أْكس اايتػياَس فهيإ
ايطز ْ :ػاَس ْٚه ضأؽ أًٖٓا ب اياؽت !

حول الجكافة املشيحية :
 -1إٕ ايفهط األضثٛشنػٜ ٞعتدل األْػإ ٖ ٛاشليسف َئ نيٌ عٓاٜي ١اهلل ٚضلتتي٘ ٚبيسارل, ٙ
َٛ ٖٛٚقف ايػٝس املػٝس د ايػل ألجٌ اإلْػإ ح .
 -2إٕ ايػٝس املػٝس خايل ٚضب ٖصا ايه , ٕٛقس اغتُعًٔ ب نٌ إاساع إْػياْ . ٞأْٓيا ْيط٣
ق ٠ٛاملػٝس ايفاعً ١ب نٌ إصتياظ ذهياض ٣عيدل ايعَيإ ٚاملهيإ  :ب ايفهيط ٚايفئ ٚايتياضٜذ
ٚايعُاضٚ ٠اذتطف ٚاإلنتؿافام ايعًُٚ ١ٝامللتهطام األْػاْ. ١ٝ
 -3إٔ ايطب زعيا إؾت اييتفهرل د يي 41 :20 ٛح ٚطايلٓيا ااييسخ ٍٛإؾت ايعُيل َٛاياً أٚي٦يو
ايص ٜٔإنتفٛا اايكؿٛض " أخص َفتاح املعطف - .. ١ي" 52 :11ٛ
 -4إٔ ايػٝس املػٝس ٖاجِ ادتُٛز ب نٌُقيٛض , ٙفكيس أبي ٢يُٝهُيٌ دَي 17 :5ح ٚضفيض
ايتُػو اايؿهٌ دَ 23 :23ح َعًٓا إٔ أَٛضا نثرل ٠غتقب ٞد12 :16 ٜٛح .
 -5إٔ ايطب طايب ب َٝص ٙاقٕ ٜذلكتٛا َعيطفتِٗ إؾت ذٝيا ٠د إٕ عًُيتِ ٖيصا فاٛايانِ إٕ
عًُتُ17 :13 ٜٛ - ٙٛح.
طتًل َٔ ٖصا إؾت إٔ ....األْػإ املػٝر ٞاذتكٝك ٞاايهطٚضَ ٠ثكف
مسات الجكافة املشيحية :
ثكاف ١ذتُ : ١ٝالاس يًُػٝر ٞإٔ ٜقخص َٛقفاً إظتااٝاً َٔ اذتٝا ٚ ٠اجملتُ .
ثكاف ١إْػاْٖ : ١ٝسف املػٝر ٖٛ ١ٝاذتٝا ٠األفهٌ يًحُٖٓ ٝا عً ٢األض .
ثكاف ١ذٝاب : ١ٝفُا ق ١ُٝايتؿسم اامللاز ٤٣املػٝر ١ٝز ٕٚمماضغتٗا ؟
ثكاف ١بكسََ ١ٝػتكلًْٓ : ١ٝعط يًغس  ,إؾت األفهٌ ٚال ْكٓ ؿتا ٖ ٛقا. ِ٥
ثكاف ١قا ١ُ٥عً ٢إذذلاّ ايعكٌ ٚ :إعُاٍ ايفهط ب نٌ ؾ. ٤٢
نيف أبين ثكافة سلينة ؟
 اغع ٢إؾت َعطفَ ١ا أجًٗ٘
 أختدل  ٚأبساط َا بعًُت٘
 آاٚ ٤ع ٢ااإل اٖام ايػً١ُٝ
 بهَٛ ٜٔٛقف ٚإيتعاّ ذٝابٞ

مصارص الجكافة :
 -1ايتكًٝس  :ؿتعٓا ٙايٛاغ َٔ بكًٝس ايهٓٝػ ١ب ضؾِ ايكًٝب ٚايًٝتٛضجٝيام املتٓٛعي١
إؾت َا ْتؿطا٘ َٔ عازام ٚأغايٝب اٌ ٚأَثاٍ ؾعل. ١ٝ
 -2ايهتاب املكيسؽ  :بعياَ م اهلل َي األْػيإ  -ايالٝعي ١األْػياْ - ١ٝبيسخ م اهلل ب
ايتاضٜذ  -إع ْام اهلل عٔ شاب٘ يًٓاؽ.
 -3ايذلاث األْػاْ : ٞباٛض ايفهط د ايفًػف ١ح  -غٝاط ٠اإلْػإ عًي ٢ايهي ٕٛدايعًيِح -
باٛض اجملتُ ٚاغًٛب اذتٝا ٠د اذتهاض ٠ح  -باٛض اإلاساع د ايفٔ ح .
 -4ايتٝاضام ادتاض : ١ٜضٚح ايعكيط ٚقهياٜاَٚ ٙتغرلابي٘ َٚتااعتٗيا َٜٛيا اٝي : ّٛاألفهياض
ايػا٥سٚ ٠أثطٖا عً ٢ايػًٛى ايفطزٚ ٣ادتُع . ٢ايهُلٛٝبط ٚأثط ٙعً ٢اييتفهرل ٚايػيًٛى .
قهيياٜا املييطأٚ ٠ايػييهإ ٚايل٦ٝيي . ١ايييتغرل ب املػييًُام د ايٛذييس ٠ايعطاٝيي - ١األَييطا
املػتعكَ - ١ٝؤغػام اجملتُ ٚغٝاطبٗا عً ٢األفطاز ح
وسائل الجكافة :
 -1ايكطا : ٠٤ايٛاع ٚ ١ٝيٝػ ايٓاقً. ١
 -2ايتقٌَ  :ايعًُٚ ٢يٝؼ ايطَٚاْػ. ٞ
 -3ايلرث  :األقٚ ٌٝيٝؼ املٓػٛر .
 -4اذتٛاض  :ايفعاٍ ٚيٝؼ ادتسٍ .
أخطاء طائعة :
 ايثكاف ١اعٝس ٠عٔ ايس. ٜٔ
 ايثكاف ١بلين ايفهط فك .
 ايثكاف ١نس اػاط ١ايطٚح .
 ايثكاف ١ايعا٥س ٠بطاو ايفهط
أسلوب الرتبية :
ٜ عاٌ ق ٣ٛايفهط .
ٜ غًل فطم اذتٛاض .

معوقات الجكافة

موقف اخلذمة :
 ايؿو ب ْف ايثكاف. ١
 ايتعاؾت عً ٢فهط اآلخط. ٜٔ
 بعع ِٝايذلاث اايكٚ ٍٛيٝؼ اايفعٌ .
املياخ الشائذ :
 ايػارٚ ١ٝايتدًف ب ٚغا ٌ٥اإلع ّ ٚايتعً. ِٝ
التكلفة املتزايذة :
 إضبفاع أغعاض ايهتب ٚغا٥ط ٚغا ٌ٥ايثكاف. ١
ضوابط الشعي حنو الجقافة :
 ايتحطز َٔ ايصابٚ ١ٝاآلضا ٤املػلك. ١
 ايٓعط ٠ايؿاًَ ١املتػعٓ ٚ ١ب املطاٖك ١ايفهط. ١ٜ
ٚ نٛح اشلسف .
ٚ جٛز خا ١يًتثكٝف د يٝػ َاًٛا ١ب ايلسا ١ٜح .
األٍنية اخلطرية للجقافة
خاٛض ٠ايثكاف ٖٞ , ١أْٗا أضزْا أ ٚمل ْطز  ,بؿهٌ نٌ ؾ ٤ٞب زتط ٣ذٝابٓا :
 -1حتزيز اهلوية :
املككٛز ااشلَ ٖٛ ١ٜٛا قتٝع أ ١ٜكتاع ١إْػاْ ١ٝعٔ ااق ٞادتُاعام َٔ ذٝث عازابٗا
ٚبكايٝسٖا  ,ا اٖابٗا ايفهط , ١ٜأغًٛاٗا ب اذتٝا , ٠بعاًَٗا َ األتٝاض َٔ اؿط َٚاز. ٠
أ ٚب نًُٚ ١اذس" ٠ثكافتٗا" ٚ .يهٔ ؾلاآا ال ٜعًِ َا ٖٜٖٛ ٞت٘ اذتكٝك , ١ٝفقغًٛب
ايتعًٚ ِٝاالع ّ ٚنٌ َا غلل إٔ أؾطْا إي َٔ ٘ٝقكٛض ٜ ,ه ايؿاب ب ذرل ٠ؾسٜس ٠ف
ٜعًِ َٔ ٖٚ , ٛال ٜعًِ َاشا ٜطٜس ذكٝك . ١إٕ عًٓٝا فِٗ بطاثٓا ٚإزضاى اإل اٖام
األغاغ ١ٝيًرٝا ٠املػٝر ١ٝد َٔ ضتٔ َٚاشا ْطٜس ؟ ح .
 -2تهويً اليظضة املوضوعية :
ايتغًب عً ٢ايتاطف ايفهطٚ ٟضا ايطأ ٟاكاٚ ً٘٥بفػرل ايٛاق ٚيٝؼ بدلٜط. ٙ

َثاٍ  :األذاز ١ٜب ايتفهرل  -إضجاع نٌ املؿانٌ إؾت غلب ٚاذس  -قه ١ٝايتاطف ٚنٝف
ْفهط ب ذً ٍٛشلا د املٛاجٗ ١ايفهط - ١ٜاملٛاجٗ ١األَٓ - ١ٝاملٛاجٗ ١ايؿدك - ١ٝبُٓ١ٝ
ضٚاا احملل َ ١اآلخطَ ٌٖ - ٜٔؤؾطام املػتكلٌ َاُ ١ٓ٦؟ ح
 -3إصٍاف التشوم اجلنالي :
ال أظٔ إٔ اإلغتُتاع ااذتٝاٜ ٠تعاض َ ايٛقاٜا ٚ ,إال فًُاشا خًل اهلل ايه ٕٛاٗصا ادتُاٍ
أيٝؼ يٝعًٔ يإلْػإ عٔ ستلت٘ ي٘ ؟!  .إٕ ايٓفؼ بؿل عٓسَا بط ٣اسا ٥قٓ اهلل َٚ ,ا
أصتع ٙاإلْػإ املدًٛم عً ٢قٛض ٠اهلل  .إٕ ٖصا ٜلين ْفػ ١ٝغٖ ١ٜٛازَٓ ١٥فتر ١يًهٌ ,
فارتازّ املُؿلَ عاطفٝاً قازض عً ٢إؾيلاع اآلخطٚ , ٜٔبُٓ ١ٝايكسض ٠عً ٢اإلاساع يس ٣ؾلاب
غتسَِٗ  .إٕ ايفٔ ايطاقٜ ٞغػٌ ايٓفؼ َٔ َُٖٗٛا ٚعتطضٖا َٔ شتاٚفٗا ٜٚاًل طاقابٗا
 .جطب إٔ بٓاقـ ايؿلاب عٔ اإلْتُا ٤قلٌ ظٜاضَ ٠علس فطعٚ ْٞٛإٔ بػتقْف املٓاقؿ١
اعس ايعٜاض . ٠جطب أثط املٛغٝكٚ ٢اإلملاّ اايفٔ ايتؿه ًٞٝعً ٢ايكاُ٥ؽت اارتسَ ١ب ٚغاٌ٥
اإلٜهاح  ,اٌ ٚعً ٢ايهلاض ٚايكغاضٚ .عٔ طا ١ؾدك ١ٝفإ بصٚم ايفٓ ٕٛايطاقَ ١ٝثٌ
املٛغٝكٚ ٢املػطح ٜٓعهؼ اؿهٌ ستػٛؽ ب قٛض ٠باٛض َػتُط ب ٚغاٚ ٌ٥أغايٝب
ٚأؾهاٍ ارتسَٚ , ١غتطد ااجتُاع ايؿلاب َٔ إطاض ٙاملتهطض  .إْين أظعِ إٔ نٌ خسَ١
ؾلاب الاس إٔ حتطم عً ٢اذتك ٍٛعًْ ٢ػد َٔ ١ايدلْاَخ ايػٓ ٟٛيساض األٚاطا اايكاٖط ٠أٚ
عً ٢األقٌ إٔ بتاا ايدلاَخ ايثكاف ١ٝب ايًٓفع ٕٜٛعًْ ٢سضبٗا .
 -4تعنيل اإلىتناء :
أْا ال أذٝا ب فطاغ  ,اٌ ب اًس أعطف٘ ٚأذل٘ ٚألتٌ ُٖٚ َ٘ٛأباً إؾت أذ َ٘ ٚ ,اسٖ ٕٚصا
أعٝـ إتذلااا قاب يااقابٚ ,ٞايثكاف ١ايعاَ ١نف ١ًٝاهػط ٖصا االتذلاب.
 -5تأصيل اإللتزاو اإلجتناعي :
َاشا غٝعٛز عًَٚ َ٢اشا نػب ايص ٜٔقلً َٔ ٞإٖتُاَِٗ ااآلخطٚ ٜٔحتٌُ ُٖ َِٗٛ؟ نٝف
أذب َٔ ال أفُٗ٘ ؟ ٜٓلغ ٞإٔ أزضى إٔ ذٝابَ ٞطبلا ١حبٝا ٠اجملتُ نهٌ  ,إٕ إغتٝعااٞ

يذلاث األْػاْٚ ١ٝباضٜذ اذتهاضام األخطٜ ٣ػاعسْ ٞعً ٢ارتطٚد َٔ ايصام ٚ ,ظتعًين أزضى
إٔ عٌُ اهلل مل ٜلسأ ٜٚتٛقف زاخٌ ذسٚز احمل ٝايص ٟأعٝـ ف , ٘ٝاٌ ٜتػ ٜٚتٓٛع ,
فازضى أْين جع َٔ ٤نٌ .
 -6إستدالص رصوض التاصيذ :
ايٓاؽ ِٖ ايٓاؽ ب نٌ عكط ٚ ,اهلل ٖ ٖٛ ٛأَػاً ٚايٚ ّٛٝإؾت األاس  .إٕ ٚجٛز اعس باضغتٞ
ب ثكافيت ندازّ ٜ ,ؤز ٟا ٞإؾت ضفض ايفِٗ ايطَٚاْػ ٞيًتاضٜذ ٚاشلطٚب إؾت أزتاز املان, ٞ
ٚايٓحا َٔ ٠ايتدل اعٝساً عٔ خدل ٠األجٝاٍ ٚبهَٛ ٜٔٛقف غً َٔ ِٝاملانَ . ٞثاٍ :
نٝف ٚاجٗ ايهٓٝػ ١املؿانٌ اياا٥ف ١ٝب ايعكٛض ايػااك ١؟  ٖٞٚخدل ٠ال قتهٔ اغتكاٖ٤ا
َٔ َكسض آخط .
 -7فَه متغريات احلاضض :
ٜتعط ايؿلاب يتٝاضام فهطَ ١ٜتعسزَ ٠ثٌ اإلغتٗ نٚ ١ٝاإلااذ ... ١ٝاخل ,ضتتاد إؾت
حتًٖ ٌٝص ٙايتٝاضام ٚايتُٝٝع اؽت األقٚ ٌٝايعا٥ف َٓٗاٚ ,آا ٤ايكسض ٠عً ٢ايكُٛز
يًهغٛط اإلجتُاعٚ ١ٝاإلقتاْ َٔ ١ٝخ ٍ فِٗ ٖص ٙايتٝاضام ٚبفػرل أغلاب قعٛزٖا أٚ
إضتػاضٖا.
 -8تهويً صؤيا مشتكبلية :
َاشا ْفعٌ اي ّٛٝ؟ َٚاشا غٓفعٌ تساً ؟ َاشا ْتٛق إٔ بكرل إي ٘ٝاألَٛض يٓعس ْفٛغٓا
ٚأٚالزْا ي٘ ف ٜفاجق ٕٚا٘  ,يتهَٛ ٕٛاقفٓا أفعاالً ٚيٝػ زتطز ضزٚز أفعاٍٍ .
َطزٚز ايثكاف ١عً ٢ارتازّ  ٚارتسَ: ١
 اإلعساز ادتٝس يًدسَ. ١
 ايفِٗ ايػً ِٝملا عتسث ذٛيٓا .
 أغتدساّ املٓٗخ املؤثط ب ايتعًٚ ِٝارتسَ ١عَُٛاً .
 اغتدساّ األغًٛب املٓاغب يًتعاٌَ  ٚايتٛاقٌ َ ايٓاؽ .
 ايتدا ٝادتٝس يًُػتكلٌ .
بكي أٌ ىكول أٌ اخلارو احلكيكي بالطضوصة مجكف

 -02املظكلة االقتصادية
ال ٜػتا ٝأ ٟخازّ إٔ ٜغُض ع ٘ٝٓٝعٔ املؿهً ١اييت أقلر ذسٜث ايػاع ١اؽت
ايؿلاب فكس طغ املؿانٌ االقتكاز ١ٜعً ٞذٝابٓاٚ ,ضتِ ستاٚالم خًل فطم يًعٌُ ,
إال أْ٘ ألغلاب نثرل ٠ناق أاٛاب ايطظم أَاّ ايؿلاب ٚ ,خاق َٔ ١خ ٍ ايٛظا٥ف
اذتهٚ . ١َٝٛألٕ ؾلاآا ٜعاْ َٔ ٕٛاذتطَإ  ,فاتًلِٗ ظتعٌ ٖسف٘ األ ٖٛ ٍٚايعٚاد ,
ٚاذتك ٍٛعً ٞزخٌ ٜهفٌ ي٘ ايعٚاد َٚػتًعَام ايعٚاد َٚ ,ا أزضاى َا َٖ ٞػتًعَام
ايعٚاد ! ؾكٚ ١أثاث ٚ ,ؾلهٚ ١ظفافٚ ,أؾٝا ٤نثرلٜ , ٠كف أَاَٗا ايؿاب عاجعاً .يكس نٓا
ْاايل٘ ٚق إٔ نإ طايلاً اقٕ ٜصانط ٜٓٚحس ٚ ,قس ْفص َا طًب َٓ٘ ٚ ,ذكٌ عًٞ
ايؿٗازٚ , ٠إشا ا٘ ٜفاجق اقٕ ٖص ٙايؿٗاز ٠مل بفتس ي٘ أاٛاب ايعٌُ نُا نإ ٜتكٛض .
ٜٚتػا ٍ٤ايؿاب ؿتطاض : ٠يكس قُ اسٚض , ٟفًِ ال ٜك ّٛاجملتُ اسٚضٜٛٚ ٙفط ي ٞضظقاً
َهُْٛاً ؟ ٚيهٔ جٖٛط املػقي ١إٔ ايؿاب مل ٜتعًِ نُا ظتب  ,أ ٟمل ٜتِ إعساز ٙاؿهٌ
ٜؤًٖ٘ ملٛاجٗ ١اذتٝا. ٠
فُٓص ايكغط مل بتس يًؿاب ايفطق ١النتؿاف َٛاٖل٘ٚ ,ب ايل ز املتكسَ ١بتهُٔ اطاَخ
ايتعًَ ِٝا ٜػُ ٞاايتٛج ٘ٝاملٗين  career guidanceيٝهتؿف األٚالز ٚايلٓام
ٚظْابِٗ َلهطاً .أَا ٖٓا فايؿاب ٜتح٘ زاُ٥اً إؾت ادتٗ ١ايطا٥ح.!١
ٚب فذلَ ٠ا أؾتس اإلقلاٍ عً ٞنًٝام اشلٓسغ ١إش ناْ بٛفط ٚظٝفَ ١هُٚ ١ْٛق إْا ق١
َكط ضت ٛايتكٓ , ٝثِ حت ٍٛايتعاذِ إؾت نًٝام اياب اعس بعاٜس َهاغب األطلا ٤ثِ إؾت
ايكٝسيٖٚ ١هصا ٚ .أبٛق إٔ ٜتغرل اال ا ٙقطٜلاً إؾت نًٝام اذتكٛم  ,يٝسٚض ايعَٔ زٚض٠
ناًَ ١قاطٖا  50عاَا ٚق إٔ ناْ " اذتكٛم" ب عكطٖا ايصٖيب ٚ .إشا قكط جٗس ايؿاب
عٔ اًٛغ ايهً ١ٝاملطَٛق , ١بطى َكازٜط ٙإؾت َهتب ايتٓػٝل  ,يٛٝجٗ٘ ذػب ايعطٚف
يٝتدكل ب زتاٍ قس ٜتعاض َ َٛاٖل٘ َٛٝٚي٘ اييت ال ٜسض ٟعٓٗا ؾ٦ٝاً َٔ األقٌ !
ٖٚهصا ؾاع َكاًس ا َعٓ" ٖٛ ٢نًٝام ايكُ , "١إٕ نً ١ٝايكُ ٖٞ ١ايهً ١ٝاييت أبفٛم
فٗٝا ٚ ,يٝػ ايهً ١ٝاييت بقخص أعً ٢زتُٛع ٚ .أندل زي ٌٝعً ٢خًٌ ْعآَا ايتعً, ُٞٝ
َٖ ٛا ذسث َؤخطاً ذؽت ا ٗ ايغايل ١ٝإؾت ايكػِ األزا ٞخٛفا َٔ عسّ حتكٝل زضجام

عاي ١ٝب ايطٜانٚ ١ايهُٝٝاٚ ٤ايفٝعٜا , ٤آُٝا ايعامل نً٘ ًٜٗث ٚضا ٤ايعًٚ ّٛايتكٓ ١ٝاذتسٜث١
! أمل ْكٌ َٔ ايلسا ١ٜإٔ ارتًٌ ٜهُٔ ب ططٜك ١ايتفهرل .
ٚايؿاب ب َطاذٌ ايتعًٜ , ِٝتسضب عً ٞاذتفغ ٚ ,ال بُٓ ٞفًَ ٘ٝه ١ايتفهرل اذتط أ ٚايكسض٠
عً ٞاإلاساع اق ٟؾهٌ َٔ األؾهاٍ ٚ .ايؿاب طٛاٍ زضاغت٘  ,بًك ٞب ايغايب بعًُٝاً ْعطٜاً
ٚ ,مل بتس ي٘ أ ١ٜخدل ٠عًُ , ١ٝفه عٔ تطؽ ايتعاي ٞعً ٞايعٌُ ايٝس ٟٚب قطاضْ ٠فػ٘ .
ٚنثرل َٔ ايؿلاب قس بطا ٢ز ٕٚثكاف ١ذكٝكٚ , ١ٝمل ٜٗتِ أذس اقٕ ٜه ٕٛي٘ ْعط ٠إْػاْ١ٝ
ؾاًَ ١أ ٚفًػف ١يًرٝا , ٠فحٓس إؾت ايػًلٚ , ١ٝافتكس ايطتل ١ب ايهفاح ٚحتس ٟاملكاعب .
ٚايؿاب أٜها قس ْؿق ااطٜك ١غًا , ١ٜٛفغاا عٓ٘ ايكسض ٠عً ٞاختاش ايكطاض ٚ ,بعٛز
عً ٢إيكاَ ٤ػٛ٦ي ١ٝذٌ َؿانً٘ عً ٞاألغط ٠أ ٚايسٚي ١أ ٚأ ١ٜجٗ ١غْ ٣ٛفػ٘ ! َٚا ااٍ
ٖؤال ٤ايص ٜٔقسَٛا ي٘ ذًٛالً  ٖٛٚطايب  ,ال ٜكسَ ٕٛي٘ ذًٛالً  ٖٛٚخطٜخ ٜلرث عٔ
ٚظٝفٚ ١ؾكٚ ١ظٚجٚ , ١ي ٛأَهٔ غٝاض ٠قغرل " ٠فٛم ايلٝع!"١
فقشا أنفٓا إيٖ ٞصا  ,إٔ تٝاب ايتفهرل املػتكٌ يًؿاب ظتعً٘ زاُ٥اً ٜكٝؼ ْفػ٘ ب عٕٛٝ
اآلخطٜٚ , ٜٔك ِٝصتاذ٘ ؿتكاضْت٘ آحاح اآلخط , ٜٔأزضنٓا أ ٟنغ ضٖٝب ٜػك حتت٘
أٚالزْا ٚآابٓا  ,آُٝا ْغُض ضتٔ عْٓٛٝا ْٚ ,طزز ٖ :ص ٙاملؿهً ١االقتكازٜ ١ٜعاَْٗٓ ٞا
ايعامل نً٘ ٚ ,يٝػ َكط فك !
ٚقس ٜعذل ايلعض َػتٓهط ٌٖٚ : ٜٔبطٜس َٔ ٕٚارتسَ ١إٔ بتكس ٣شلص ٙاملؿهً ١أٜها
؟! ..
يكس أب ٞاملػٝس يه ٞعتكل اذتٝا ٠األفهٌ يًٓاؽ َٚ ,ازَٓا قس بكسَٓا ملػٛ٦ي ١ٝارتسَ, ١
فعًٓٝا إٔ صتاٖس ذتٌ ٖص ٙاملؿهً ١املكرل .١ٜإٕ بعسًٜٓا ملٓٗخ ايذلا ١ٝؿتا ٜتٝس يًؿاب
انتؿاف َٛاٖل٘ ٚبُٓٝتٗا ٚ ,خًل ايطٚح ادتُاعٚ , ١ٝبه ٜٔٛايؿدك ١ٝايكازض ٠عًٞ
اإلاساع  ,املسضا ١عًَٛ ٞاجٗ ١ايكعاب ٚاالعتُاز عً ٞايٓفؼ  ,غٝه ٕٛخا ٠ٛجلاض ٠عًٞ
ططٜل ايٓحاح ٖٓٚاى ؾ ٤ٞآخط..
إٕ عًٓٝا إٔ ْٛج٘ قسضاً َٔ ايتدلعام إؾت املؿطٚعام ايتُٓٚ , ١ٜٛإي ٞايتسضٜب اذتطب
يؿلاآا ذتٜ َٔ ٢سضغ , َِٗٓ ٕٛإٕ عًٓٝا إٕ ْؿح اٌ ًْٚس عً ٞايكازض َٔ ٜٔايٓاؽ
يتلين ايتفهرل ايعًُٚ ٞاملػاُٖ ١ز ٕٚبطزز ب خًل فطم ايعٌُ يًؿلاب اؿهٌ َلاؾط أٚ

ترل َلاؾط .إٕ ؾدكاً ٜتدلع آحف ١أ ٚغحاز , ٠أٚي ٞا٘ إٔ ٜتدلع ؿتدطط ١أٚ ٚضؾ١
يًٓحاض ٠أ ٚفطٕ يًدعف…ٖٚ ,هصا ٜتسضب ايؿلاب ب إجاظاب٘ ايكٝفٚ , ١ٝذؽت غتطد
يًرٝاٜ , ٠هَ ٕٛػًراً حبطف ١بك ٘ٝؾط ايعَٔ .
ٚأقٛشلا قطعت ١إٕ عًٓٝا إٔ ْطا ٞأٚالزْا عً ٢أغاؽ أِْٗ ئ ٜتعًُٛا بعًُٝاً ذكٝكٝاً ب
املساضؽ ٚ .بكٛضٚا َع ٞي ٛحت ٍٛآالف ايؿلاب  ,ممٔ ٜٓتعط ٕٚخاااام ايتعٝؽت َٔ ٚظاض٠
ايك ٟٛايعاًَ , ١إيَٓ ٞتحؽت  ..نِ غٝفٝس ٕٚأْفػِٗ ٚا زِٖ ٚ ,نِ غٝهٖ ٕٛصا إغٗاَاً
ذكٝكٝاً َٔ ايهٓٝػ ١املكط ١ٜب زف عحً ١ايتُٓ ١ٝب َكط  ,ايلًس ايصٜ ٟعٝـ فٓٝا .
غٝعذل ايلعض اقٕ ايهٓٝػٖ ١سفٗا ٖ ٛخ م ايٓفٛؽ ٚ ,أْ٘ اٗصا غتتر ٍٛايهٓا٥ؼ
إؾت ٚضف َٚكاْ ! ٚيهٔ – ٜا َٔ بعذلن ٌٖ – ٕٛضأٜتِ ؾاااً ٚاذساً ٜعاْ َٔ ٞإذلاط
اقتكاز ٟأ ٚفؿٌ عًُٜٓ ٞتعِ ب اذتٝا ٠ايطٚذ ١ٝ؟ إٕ َثٌ ٖصا ٜهَ ٕٛعطناً أنثط َٔ
ترلَ , ٙيت أقاا٘ ايٝقؽ  ,إي ٞبكس ِٜأْٛ ٟع َٔ ايتٓاظالم ب غل ٌٝحتكٝل آَاي٘ ٚ ,ايؿعٛض
اهٝاْ٘ املػتكٌ .
إشٕ ٌٖ ٜتفطغ ارتازّ يًتسضٜب املٗين َٚؿطٚعام ايتُٓ ١ٝأّ ايػع ٞضت ٛخ م ايٓفٛؽ؟..
 َٔٚقاٍ إٔ ايتُٓ ١ٝيٝػ غعٝاً ضت ٛخ م ايٓفٛؽ 2؟  َٔٚقاٍ إٔ عً ٞارتازّ إٔ ٜفعٌ
نٌ ؾ ٤ٞ؟ إٕ ايهٓٝػ ١ب ايفِٗ األضثٛشنػ ٖٞ ٞنٌ ايٓاؽ ٚ ,ي ٛزع ٞنٌ ايٓاؽ إيٞ
املؿاضن ١فػٛف بتٛفط ايااقام ٚاإلَهاْام َ ..ط ٠أخط ٣ايعٌُ ادتُاعٜ ٞكسّ اذتٌ .
 -02القضية الطائفية
ال قتهٔ أل ٟزاضؽٍ َٛنٛع ٞيٛاقعٓا إٔ ٜغُض ع ٘ٝٓٝعٔ ايتٛبطام اييت حتسث َٔ ذؽت
آلخط ٚ ,اييت عتعٕ شلا نٌ َكطٚ ٟاع شتًل َ ,ػٝرٝاً نإ أّ َػًُاً ٚ .يٝؼ ٖصا ٖ ٛزتاٍ
َٓاقؿَ ١ا ذسث ٚجصٚض , ٙأ ٚحتً ٌٝايتؿ ٜ٘ٛايصَ ٟؼ ايؿدك ١ٝاملكط ١ٜعًَ ٢س٣
عكٛز َٔ ايغفً ١أ ٚايتغافٌ  ,فكس نتب ب ٖصا أغابص ٠نثرلٜٓ ٕٚلغ ٞإٔ ْكطأ َا قسَٙٛ
" 20إٔ نإ أر أ ٚأخ عطٜاْؽت َٚعتاظ ٜٔيًكٛم اي , َٞٛٝفكاٍ شلُا أذسنِ أَهٝا اػ ّ … ٚيهٔ مل
بعاُٖٛا ذاجام ادتػس فُا املٓفع " ١د ٜعكٛب  16 , 15 :2ح

فك ملا أضا ٙزضٚغاً يًتاضٜذ َٚ ,ا أظعِ أْ٘ املٛقف

َٔ حتايٚ ٌٝزضاغام  ,يهٓين غقعط
امل  ِ٥اٖ ٙص ٙايكه ١ٝايؿا٥ه. ١
َٔ املؤنس إٔ األقلاط قس بعطنٛا ب َٓاغلام َتعسز ٠يعسز َٔ ايهٝكام َٓص ايفتس
ايعطاٚ ,ٞيهٔ ايتاضٜذ ٜؿٗس :
أٚال  :إٔ ٖص ٙايهٝكام ناْ االغتثٓاٚ ٤يٝػ ايكاعس. ٠
ثاْٝا  :إٔ ٖص ٙايهٝكام مل حتتٌ إال أظَٓ ١قكرل ٠جسا َتفطق ١عدل باضٜذ ط. ٌٜٛ
ثايثا  :إٔ املكاضْ ١اؽت َا اعس َٚا قلٌ ايفتس ايعطا ٞملكط ٜ ,ؤنس إٔ اناٗاز ضَٚا
يًُكطٜؽت نإ غٝاغ ١ثااتٚ , ١إٔ األٖٛاٍ اييت بعط شلا األقلاط حت ذهِ ايطَٚإ
املػٝرٝؽت  ,ال قتهٔ إٔ بكاضٕ افذل ٠اذتهِ اإلغ ََٓ ٞص ايفتس ايعطاٚ , ٞذت ٢أقلس
ايكلاَٛ ٞاطٓاً ناٌَ املٛاطٓ ١ب عٗس ايعاٌٖ ايعع ِٝإزلاع ٌٝااؾا .
ضااعا  :إٔ َا جط ٣ب فذلام َتفطق , ١ناْ أغلاا٘ غٝاغ ١ٝب أتًب األذٝإ ْٚػتا ٝإٔ
ْك ٍٛأْ٘ ب نٌ األذٛاٍ بكطٜلاً اييت ٚقٌ فٗٝا األَط إؾت طًب فت ٣ٛؾٛٝر اإلغ ّ نإ
ٖؤالَٓ ٤كفؽت ٚ ,جٗسٚا ذتُا ١ٜاألقلاط  ,عً ٢أغاؽ إٔ أضٚاذِٗ ٚأَٛاشلِ "َعك." ١َٛ
خاَػا  َٔ :ايثاا باضغتٝاً إٔ األقلاط عاؾٛا ب أَإ  ,طاملا نإ اذتهِ قٜٛاً َػتكطاً ,
ٚٚجسٚا ب اذتهَٛام املتعاقل ١ايػٓس ٚاذتُا َٔ ١ٜنٌ ذاقس أَ ٚغط ٚ ,مل ٜتعطنٛا
يألش ٣إال ب فذلام بطاخ فٗٝا ٜس ايسٚي , 3١أ ٚبكاضع قَ ٣ٛتعسز ٠عً ٢ايػًا. ١
غازغا  :أْ٘ ب املطام ايٓازض ٠اييت حتس ٣فٗٝا األقلاط ايػًا , ١أ ٚبٛضطٛا ب قطاعام
غٝاغ , ١ٝأ ٚذاٚيٛا َٛاجٗ ١ايعٓف اايعٓف  ,ناْ ايعاقل ١ب نٌ َطٚ ٠ااالً عً . ِٗٝإٕ
املػٝس أضازْا إٔ ْهْٛ ٕٛضاً يًعامل ٚيٝؼ ذهاَاً يًعامل .
غااعا  :إٔ اعض األظَام ْؿب ألغلاب خاضجٚ , ١ٝب املطام ايٓازض ٠اييت بكٛض فٗٝا
اعض األقلاط إٔ األجٓيب قتهٔ إٔ ٜه ٕٛغٓساً شلِ  ,ثل إٔ األجٓيب ال  ُٜ٘ٗإال َكًرت٘ ,
ٚإٔ ْتٝحٖ ١صا ايتفهرل ايهاٍ ناْ ؾطاً َػتارلاً .
ثآَا  :أْ٘ عٓسَا أثاض اعض املتعكلؽت ايفؼت حبح ١إٔ األقلاط ع ٕٛيألجٓيب  ,بقنس
يًحُ ٝؿتا ال ٜسع زتاالً يًؿو ,إٔ ـتػو األقلاط اٛطِٓٗ ال بٗع ٙأ ١ٜستٓ ١طاض. ١٥
 21عسا فذل ٠غٓتؽت َٔ عٗس اذتانِ اقَط اهلل ايفاطُ. ٞ

باغعا  :إٔ ب اعض املطام نإ ستطى ايفتٓ ٖٛ , ١بلاٖ ٞاعض األقلاط اايثط ٠ٚأ ٚايٓفٛش ,
ٜٚصنط إٔ نٌ ايفؼت ذسث ب أٚقام َطم فٗٝا ايل ز اها٥ك ١اقتكاز. 4١ٜ
موقف مبذأي :
 -1ضتٔ ضتب ٚال ْهط ٙألٕ اهلل ستل. ١
 -2ضتٔ ال طتاف ألٕ اهلل َعٓا .
 -3ضتٔ فتًو َٔ َكازض ايكٚ ٠ٛاذتهَُٓ ١اجِ تَٓ ١ٝا مل فتػ٘ إال قً. ٝ
 -4ضتٔ ْطٜس ايتكسّ ٚايطخا ٤يًهٌ ٚيٝؼ يًلعض فك .
دروض اجلغرافيا والتاريخ :
َ -1كط ق ١ٜٛطاملا ناْ ٚذسبٗا ايٛطٓ ١ٝق. ١ٜٛ
َ -2كط ثط ١ٜطاملا ناْ ع قتٗا طٝلَٚ ١ؤثط ٠ب زتاشلا اذت ٟٛٝد ايعامل نهٌ ٚاملٓاك١
ايعطاٚ ١ٝاإلفطٜك ١ٝاؿهٌ خام ح .
َ -3كط إَا إٔ بًعب زٚضاً أ ٚإٔ به ٕٛأيعٛا ً١ب ٜس أذس  ,فُكط حبهِ َٛقعٗا ٚٚظْٗا
ايتاضغتٚ ٞايلؿط ٖٞ ٟأِٖ َٔ إٔ بذلى يؿقْٗا .
مارا ىفعل ارٌ ؟
 إٔ ْعٝـ عكطْا  :اايعًِ ٚ ,اايسقتكطاط. ١ٝ
 ااملٓٗخ ايعًَُٚ ٞعاٝام ايترسٜث .
 اتعُٝس ٚغا ٌ٥اإلع ّ ٚاإلبكاٍْ :تاا َا ٜٓؿط ْٓٚ ,ؿط َٛاقفٓا اٛنٛح .
 -1إٔ ْت ذِ َ اجملتُ  :آؿط بطاثٓا ٚاااليتعاّ اكهاٜا اجملتُ .
 إٔ بتهُٔ اطازتٓا خ اإلْتُاٚ ٤انراً .
 إٔ ْعا ٞأُٖ ً١ٝخاق ً١يًتُٓ ١ٝاالقتكاز. ١ٜ
 إٔ ْعس فتاشد ملؿطٚعام خسَ ١ايل. ١٦ٝ
 إٔ ْػتُط ب بعطٜب بطاثٓا .
 -2إٔ ْكسّ ايُٓٛشد ايٓاجس  :ب ايعاا - ٤ب االزاض – ٠ب املعطف – ١ب ايتعً – ِٝب ايفهط
املػتٓرل .
 22ااغتثٓاٚ ٤اذس َٖ ٛاذسث عاّ  ّ 1321ب أٜاّ ايٓاقط ستُس أ ق . ٕٚٚ
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إ به ٕٛخسَابٓا َثاالً ضاقٝاً يًٓعاّ ٚاالخ م .
إٔ ٜه ٕٛفهطْا بكسَٝاً إْػاْٝاً .
إ ْكترِ زتاالم املعطف ١اييت حتتاجٗا ايلٚ ١٦ٝاجملتُ .
إ فتًو اعس ايٓعط ايص ٟيًرهُا: ٤
إٔ ْسضى إٔ املاايب اياا٥ف ١ٝترل املكلٛي ١بعُل االْكػاّ ٚال بًغ. ٘ٝ
إ ْتعاٌَ اافطاظ َ ايع قام ارتاضج. ١ٝ
إ ْسعِ ايع قام املػه ١ْٝٛزاخٌ ايٛطٔ .
إ ال ْػًو نهتًَٓ ١ععي ١اٌ نٓػٝخ أق ٌٝب َٓع ١َٛايٛطٔ .

 -02الرتاخ واملشتقبل
َٔ ايعػرل عً ٞاملكط ٟإٔ ٜتدًل َٔ األؾٝا ٤ايكسقتٚ , ١نٌ اَ ٝكطٜ ٟعخط اقؾٝا٤
ال بػتعٌُ ٚ ,يهٔ أقراب ايل ٝال بااٚعِٗ قًٛاِٗ عً ٞايتدًل َٓٗا ٖٚ .صا اال اٙ
ضت ٛبعٗس نٌ َا ٖ ٛقس , ِٜاغض ايٓعط عٔ قُٝت٘  ,ا ا ٙضاغذ ب ايٓفػ ١ٝاملكط. ١ٜ
ٚيهٔ ٖصا اال اٜ ٙقخص اعساً خارلاً ذؽت ٜتحُس ايتفهرل يسضج ١ضفض أ ١ٜفهط ٠جملطز أْٗا
جسٜسٜٚ , ٠هف ٞإٔ نٌ َٔ ٜتكسّ اطأ ٟأقٚ ٌٝيٝؼ بهطاضاً ملا ٖ ٛؾاٜٛ , ٥اج٘ اقٕ ضأٜ٘
ترل أضثٛشنػ! ٞ
ٚأشنط ذؽت اعذل أذسِٖ عً ٞن ّ نٓ أقٛي٘ ب أذس ايًكا٤ام  ,اقٕ ٖصا ايه ّ ترل
أضثٛشنػ ! ٞيٛال أْين أنسم ي٘ إٔ ٖصا ايه ّ َٓك ٍٛذطفٝاً عٔ ععام ايكسٜؼ أثٓاغٛٝؽ
ايطغٛي , ٞإال أْ٘ جسٜس عًَ ٞػاَع٘ .
ٜاايب ايؿلاب زاُ٥اً اايتغٝرل ٜٛٚ ,اج٘ زاُ٥ا اايطفض  ,عً ٢أغاؽ إٔ ب ايتحسٜس ٖسّ
يًذلاث املػًِ يٓا  َٔ ,ايؿٗساٚ ٤ايكسٜػؽت ٚ ,ايؿاٖس املػتدسّ َٖ ٛا ٚضز عً ٞيػإ
5
َٛغ ٢ايٓيب " ال بٓكٌ ايتدِ ايكس ِٜايصٚ ٟنع٘ آااؤى" دبث  14 :19ح.

 5ايتد ٖٞ ّٛع َيام بكػي ِٝاألضانيٚ ,ٞقيس نيإ ياٚظ ذيسٚز ايتكػي ِٝاييصٚ ٟنيع٘ ايؿيٛٝر اغيط
اتتكاب أض اآلخط ٜٔخا ١٦ٝندل – ٣أ , 2 : 24 ٟأّ . 1 :5 ٖٛ , 10: 23

إٕ ايك ١ُٝاذتكٝك ١ٝيًذلاث ب أْ٘ ذ , ٞؿتعين أْ٘ ٜتُثٌ افاعً ١ٝب ذٝابٓا ايٜٚ , ّٛٝكسّ
ذًٛالً ملؿانٌ ْعاَْٗٓ ٞا ايٚ ّٛٝاَطاناً بػكُٓا ايٚ . ّٛٝإٕ مل ٜفعٌ ايذلاث ٖصا ٜ ,هٕٛ
بطاثاً َٝتاً َهاْ٘ فك ب اا ٕٛايهتب ٚعً ٞضفٛف املهتلام .إٕ ايػُ ١األغاغ ١ٝيًذلاث
ايهٓػ ٞأْ٘ ذ ٞفعاٍ ٚ ,أفهٌ َثاٍ ٖ ٛاألغطاض املكسغ. ١
إٕ ٖٓاى أؾٝا ٤حتتاد َٓا إؾت َطاجعٚ , ١ال ٜعٝب بطاثٓا أاساً َطاجعت٘ ٚبٓكٝت٘ مما بػطب
إي ٘ٝب اعض األظَٓٚ , ١قس بٓلٗ ايهٓٝػ ١إؾت شيو أَ ٍٚا بٓلٗ  . 6إٕ ـتػهٓا اايذلاث
أَط أغاغ ٞيترسٜس ٖٜٛتٓا ايسٚ ١ٜٝٓا اٖابٓا ايعكا٥سٚ ١ٜايطٚذ. ١ٝ
ٚيهٔ خًااً عتسث أذٝاْاً اؽت بطاث ايهٓٝػ ١ب ايعكا٥س ٚايعلازام ٚ ,اؽت أغايٝب ارتسَ١
 ,فٓٝعط ايٓاؽ إي ٞاغًٛب َعؽت عً ٞأْ٘ بطاث ال قتهٔ بغٝرلٖٓٚ .. ٙاى فطم نلرل  ,فإٕ
نإ بطاث ايهٓٝػ ١أَط ٚاجب اذتطم عً , ٘ٝيٝؼ جملطز يكسَ٘ اٌ يفاعًٝت٘ ٚذٜٛٝت٘ ,
فًٝؼ نٌ قس ِٜاذلاث  .إٕ أغايٝب ارتسَ ١ايتكًٝس ١ٜيٝػ بطاثاً َكسغاً  ,اٌ عًٞ
ايعهؼ أغايٝب ارتسَ ١ظتب بغٝرلٖا َٔ ذكل ١إي ٞأخط. ٣
إٕ ايٓاؽ ٜتغرل ٕٚب اذتٝاجابِٗ ٚ ,ب إٜكاع ذٝابِٗ َٚ ,ا ٜكًس قسقتاً  ,قس ال ٜكًس
اآلٕ دجا 10 :7حٚ ,ارتازّ ايسؤٚب ال ٜهتف ٞأاساً  ,ذتٚ ٢إٕ ناْ خسَت٘ ْاجر , ١اٌ
ٜػقٍ ْفػ٘ َ َٔٚع٘ زاُ٥اً  ,نٝف قتهٔ إٔ به ٕٛارتسَ ١انثط صتاذاً .
إٕ ايػع ٞاملدًل ضت ٛايتغٝرل إي ٞاألفهٌ  ,اإناف ١ادتسٜس ٚاألنثط فعاي ٖٛ ١ٝايػلٌٝ
ايٛذٝس نْ ٞػلل ايعَٔ  ,فرل ٣ايؿلاب ب ارتسَ ١حتكٝل نٝاِْٗ ب املػٝس ٚآاْ ٤فٛغِٗ
يٝرٛٝا ايعكط ٜٚػتٛعل ْ٘ٛاٌ ٜٚغرل ْ٘ٚااملػٝس ايػانٔ فٖٚ , ِٗٝصا ٖ ٛايلس ٌٜعٔ
ادتطٚ ٟضا ٤املتغرلام ٚ ,قلٌ إٔ ْسضنٗا إشا اٗا بتغرل َط ٠أخط. ٣
إٕ ارتسَ ١املػٝر ١ٝالاس إٔ به ٕٛشلا ايٓعط ٠املػتكلً , ١ٝفٓرٔ ال ْطا ٞأٚالزْا ٚآابٓا
يٝعٝؿٛا عامل اي , ّٛٝاٌ عامل ايغس  ,إٕ اطْازتاً يًذلا ١ٝايهٓػٜٛ ١ٝن اآلٕ ظتب إٔ ٜقخص ب
اعتلاض ٙيٝؼ َا ٖ ٛنا ,ٔ٥اٌ َا ٜتٛق إٔ ٜه ٕٛعً ٘ٝايعامل .

 6أقسض قساغ ١ايلااا ؾٓٛز ٠ايثايث ب أٚا ٌ٥عٗس ٙقطاضًا اتؿه ٌٝدتٓ ١ؿتطاجع ١ايػٓهػاض ٚأخط ٣يتٓكيٝس
املسا٥س يهٔ ايتغٝرل نإ ب أنٝل اذتسٚز .

طتًل َٔ ٖصا إي ٞأَطٜ ٜٔهٌُ نٌ َُٓٗا اآلخط:
 -1إٕ زضاغتٓا يًذلاث أَط نطٚض َ ٟبٓكٝت٘ مما ٜتػطب إي َٔ ٘ٝؾٛا٥ب .
 -2إٔ بغٝرل أغايٝب ارتسَٚ ١اطازتٗا نطٚض ٟألعساز األجٝاٍ يفهط املػتكلٌ .
إْٓا ضتتاد إي ٞإعاز ٠قٝات ١فهط ايذلاث ب َفطزام َٔ يغ ١ايغس  .أَا ضفض أ ٟبغٝرل
جملطز ايطفض فٗ ٛكتٛز ئ ٜؤز ٟإال إي ٞغس ايكٓٛام اؽت اآلااٚ ٤األآا . ٤إٕ ادتُ اؽت
األقايٚ ١ايتحسٜس شل ٛزي ٌٝايٛفا ٤يًكس ِٜعطفاْاً اكُٝت٘  َ ,بقنٝس اال ا ٙضت ٛاألفهٌ ,
فايهٓٝػ ١ذ ١ٝعً ٞايسٚاّ ٚ ,ايتكًٝس نا ٔ٥ذَ ٞترطى .
 -01أسلوب التعليه املؤثـر
ٜػٛز ؾعٛض َٔ األذلاط يس ٣نثرل َٔ ارتساّ ذؽت ٜط ٕٚإٔ َٔ ٜتًك ٕٛبعً ُِٗٝال ٜلسٚ
عً ِٗٝبغٝرل ذكٝك ٞب غًٛنِٗ ٜٚ ,هاز ايلعض ٜؿعط ٕٚأِْٗ ب ٚازٍ ٚايؿلاب ب ٚاز
آخط َ .ا ايػلب ؟! ٌٖ َا ْكٛي٘ خاق ؟ ٚنٝف ٜه ٕٛخاقً  ٖٛٚن ّ عٔ ايفهاٚ ٌ٥ايسٜٔ
ٚايهٓٝػ , ١أشٕ الاس ٚإٔ ايعٝب ٖ ٛب فُٗٓا ثِ ب بكسقتٓا شلصا ايه ّ  ,ؿتعٓ ٢إٔ املؿهً١
بٓكػِ إؾت  :ايفهط ايصْٓ ٟاز ٟا٘  ,ايتالٝل ايصْ ٟسع ٛإيٚ , ٘ٝاألغًٛب ايصْ ٟعًِ ا٘ .
ٚغٓطنع ن َٓا ٖٓا عً ٢ايٓكا ١األخرل. ٠
اشلسف َٔ ايتعً ِٝاملػٝر ٖٛ ٞبغٝرل اذتٝاٚ , ٠اذتٝا ٠بتغرل عٓسَا ٜكتٓ اإلْػإ افهط, ٠
ثِ ٜترُؼ شلص ٙايفهط , ٠ثِ ٜػًو ذػب ايفهط . ٠اٗصا ٜعسٍ اإلْػإ إ اٖاب٘ طلكا
يكٓاعاب٘  .نٝف قتهٔ إٔ ٜؤز ٟايتعً ِٝإؾت بغٝرل اذتٝا ٠؟
 -1بكرٝس ايفهط َ :ثاٍ  :ؾاب ٜعتكس أْ٘ اضبهب خااٜا نثرل ٠ال قتهٔ إٔ ٜغفطٖا ي٘ اهلل
 .عتتاد إؾت بٛنٝس ٚإقٓاع اقٕ اهلل ٜغفط ا ذسٚز ٜٚعا ٞاسا ١ٜجسٜس ٠ب نٌ َطَُٗ , ٠ا
بعسز ايػكٛط .
 -2ؾرٔ أ ٚإثاض ٠ايعاطف: ١
َثاٍ :ؾاب ٜطتب ب ايتٛاٚ ١يهٓ٘ ذاَ ٍٚطاضاً ٚفؿٌ  ,يصا فكس األٌَ ب إٔ ٜتٛب َٜٛا .
ٖصا عتتاد إؾت َٔ ٜػاعس ٙيرل ٣ااب ايطجاَ ٤فتٛذاً ٜٚثل ب عٌُ اهلل َع٘ .
 -3حتطٜو األضاز " ٠األغتحاا ١يًتعً: " ِٝ

َثاٍ  :فتا ٠بٛضط ب ع ق ١غٚ , ١٦ٝبطتب اؿس ٠ب اذتٝا ٠ايٓكٚ , ١ٝيهٓٗا ال بعًِ َاشا
بفعٌ ٚ ,ال بعًِ نٝف غتغرل فهط ٠ايٓاؽ عٓٗا .حتتاد إؾت ؾحاع ١ـتهٓٗا َٔ ختا٢
املٛقف إؾت ايتفهرل فُٝا ظتب عًُ٘ ٚ ,نٝف بغًل أاٛاب ارتاق .
ٚبعايٛا ًْكْ ٞعط ٠غطٜع ١أٚالً عًَ ٢ػتٜٛام ايتعًِ :
مشتوى الصٌه :
ايكٌِ ٖ ٛإٔ عتفغ األْػإ عٔ ظٗط قًب ز ٕٚإٔ ٜفِٗ َا ذفع٘  ٖٛٚ ,أَط يٝؼ َككٛضاً
عً ٢األطفاٍ نُا ٜعٔ ايٓاؽ  ,فهِ َٔ َكٛالم ْطززٖا ز ٕٚفِٗ ٚ ,اٍشا غؤيٓا قًٓا ملٔ
ٜػقيٓا ٖ :ص ٙاألَٛض بؤخص ااإلقتإ ! قتهٔ يهثرل َٔ ٜٔايؿلاب إٔ ٜطززٚا " ضتٔ شتتْٕٛٛ
اايسّ " ز ٕٚإٔ ٜفكٗٛا َعٓاٖا ٚ ,اعض ايص ٜٔذفعٛا اياكؼ ايهٓػَٚ ٞاضغ ٙٛيػٓؽت
ٜلتعس ٕٚعٔ ايهٓٝػ ١اٌ ٚأذٝاْاً عٔ األقتإ ٜٚ .سخٌ ب ٖصا اجملاٍ اعض املكاًرام
ايؿا٥ع ١ب ايتعً ِٝايهٓػَ , ٞثٌ "اذتٝا ٠ايطٚذ . "١ٝايؿا ٥إٔ اذتٝا ٠ايطٚذ ٖٞ ١ٝايك ٠
ٚايكٚ ّٛاألعذلاف ٚايتٓاٚ ٍٚقطا ٠٤ايهتاب املكسؽ ٚ ,يهٔ ٌٖ نٌ َٔ ٜفعٌ ٖصا به ٕٛي٘
اايهطٚض ٠ذٝا ٠ضٚذْ ١ٝؿا ١؟  ..اايكا ال !! فطؿتا نإ قتاضغٗا مماضغ ١ؾهًَ ١ٝعٗط١ٜ
 ,فُا ٖ ٞاذتٝا ٠ايطٚذ ١ٝأشٕ ؟  ..فهطٚا َع . ! ٞب نتاب " املٓاظطام " ْكطأ ذٛاضاً اؽت
ٜٛذٓا ناغٝإ ٚايكسٜؼ األْلا َٛغ ٢طتًل َٓ٘ إؾت إٔ اذتٝا ٠ايطٚذ ٖٞ ١ٝايػعٚ ٞادتٗاز
ايسا ِ٥ضتْ ٛكا ٠ٚايكًب ؿتعٓ ٢إٔ ٜه ٕٛشٖين خايٝاً َٔ ارتٛف ٚاذتػس ٚايهدلٜاٚ ٤ايؿٗ٠ٛ
ٚاإلزاْٚ , ١إٔ بهَ ٕٛؿاعطْ ٟك َٔ ١ٝايهطاٖٚ ١ٝايكًل ٚايس َٔٚ . ١ْٝٚايلس ٜٞٗإٔ
ايتعً ِٝعًَ ٢ػت ٣ٛايكَِ ال قتهٔ إٔ ٜؤز ٟإؾت بغٝرل اذتٝا. ٠
مشتوى الفـــــَه :
غٛف ْكسّ املعً ١َٛإشٕ ْٚؿطح َعٓاٖا  ,اٌ ٚيهْ ٞتقنس إٔ املعً ١َٛقس فُُٗ نُا
ٜٓلغ ٞغٛف ْػقٍ املدسَٚؽت اٌ ٚفتترِٓٗ فُٝا بعًُٖٚ , ٙٛصا َٖ ٛػت ٣ٛايعٌُ ب
فك ٍٛإعساز ارتساّ ٚ ,غٛف صتعٌ األَترإ شنٝاً يًتقنس َٔ ايفِٗ  ,غٓػقٍ ايؿاب عٔ
َعٓ" ٢ارتتإ اايسّ " ْٚكسّ ي٘ عس ٠إجااام يٝدتاض َٓٗا  ,أذسٖا قرٝرٚ ١ااق ٞاألجااام
يٝػ اعٝس ٠جساً عٔ ايكٛاب َ ,ثٌ :
أح ارتتإ ؾطٜع ١أغاغ ١ٝب ايهتاب املكسؽ  .بح ترل املدتْٛؽت ال غتًكٕٛ

دح اس ٕٚغفو زّ ال حتسث َغفط . ٠زح زّ املػٝس ٖ ٛع َ ١ايعٗس ادتسٜس .
ثِ ْاًب َٔ املدس ّٚإٔ غتتاض أفهٌ األجااام ٖٚ .صا املػتَ ٖٛ ٣ٛا ْطا ٙذؽت ٜكف
ارتازّ يٝػقٍ األٚالز ٚايلٓام فُٝا زلع ٙٛب ايسضؽ ٚ .ال ؾو إٔ ٖصا املػت ٣ٛأفهٌ
اهثرل جساً َٔ اذتفغ أ ٚايذلزٜس ز ٕٚفِٗ ٚ ,ف ٘ٝإذذلاّ يعك ٍٛايٓاؽ ٚملؿاعطِٖ ٚ ,يهٔ
ٌٖ ٜهف ٞإٔ ٜتعطف ايٓاؽ عً ٢املعًَٛام ايهٓػٚ ١ٝايطٚذٚ ١ٝايهتااٜ ٌٖ ... ١ٝهفٞ
ٖصا يتغٝرل اذتٝا ٠؟!
ايلعض ٜكٛي ٕٛإٔ َُٗ ١ارتازّ ٖ ٞزتطز بٛق ٌٝايهًُٚ" ١نًُ ١ايطب ال بطز فاضت - ١أف
ٚ , "11 :55يهٔ َٔ ٜكطأ ايٓل ناَ ٜط ٣اٛنٛح إٔ املككٛز ٖ ٛايهًُ ١املتحػس ضآا
ٜػٛع املػٝس ٚ ,ي ٛنإ زتطز زلاع اإلصت ٌٝنافٍ يتغٝرل ذٝا ٠ايٓاؽ يهإ نٌ َٔ زلعٛا
ضب اجملس آَٓٛا ا٘ ٚ ,ايٛاق إٔ األنثط ١ٜضفه إٔ بػتحٝب يتعً ِٝايطب يػلب أ ٚآلخط
 .يكس قٓ ايطب آٜام عسٜس ٠أَاّ اآلالف ٚعًِ عؿطام األيٛفٚ ,أخرلاً ذؽت ذٌ ايطٚح
ايكسؽ نإ نٌ اجملتُعؽت ب ايعًْ 120 ١ٝفػاً .
مشتوى الــــضبط :
ٜتُٝع ايتعً ِٝايسٜين األضثٛشنػ ٞاقْ٘ ٜهِ عس ٠زٚا٥ط  :عكا٥س  -طكٛؽ  -باضٜذ نٓػٞ
 نتاب َكسؽ ٖٚ ..هصاٖٚ .ص ٙايسٚا٥ط َطبلاَ ١عاً أضبلاطاً ٚثٝكاً  .فاياكؼ َث ً ي٘أغاؽ الٖٛب ٞعكٝسٚ ,ٟي٘ فاعً ١ٝضٚذٚ , ١ٝي٘ ؾٛاٖس َٔ ٙايهتاب املكسؽٚ ,ي٘ أٜهاً
باضغت٘ ٚ .يٓقخص َثاالً ااكؼ ايلدٛض ايصٜ ٟسضؽ ب ايهٓٝػ , ١فايلدٛض إؾاض ٠إؾت عٌُ
املػٝس ب خسَ ١ايٓاؽ  ,فهُا عتذلم ايلدٛض يٝعا ٞضا٥ر ً١ظنٖ ١ٝهصا فعٌ ذؽت نطظ ٚبقمل
يٝعا ٞاطنام عع ١ُٝيًلؿطٚ , ١ٜايطا٥ر ١اياٝل ١بٓكًٓا ضتٔ املكًؽت إؾت إٔ ْفهط ب
ايػُاٜٚام ذٝث قًٛام ايكسٜػؽت املكلٛي ١أَاّ اهلل ٚ ,بسعْٛا إٔ ْعٌُ أعُاالً قاذت١
بكعس أَاّ ايطب نطا٥ر ١اٛض ٚ ,ب ايعٗس ايكس ِٜنإ ايلدٛض ٜكسّ نٌ قلاح َٚػا , ٤يصا
ٜطزز األب ايهأٖ ب زٚض ٠ايلدٛض نصا ٜٚ ..كً ٞقلٌ ارتطٚد يًتلدرل نصا  .إٔ ٖصا
املػت َٔ ٣ٛايتعًٜ ِٝعا ٞأاعازاً جسٜس ٠يًُعًٜٚ , ١َٛعٜس َٔ قُٝتٗا ٜٚ ,ؤنس يًُتًكٞ
إٔ َا ٜتعًُ٘ يٝؼ ؾعاٜا َتٓاثط , ٠اٌ أجعآَ َٔ ٤عَ ١َٛتهاًَٖ ١سفٗا فطذ٘ ٚأْتكاضٙ
ٚ .يهٔ ٖصا املػت ٣ٛأٜهاً ال ٜغرل ذٝا ٠ايٓاؽ  ,فرتٖٓ ٢ا ضتٔ ْترسث إؾت ايٓاؽ اايًغ١

ايس ١ٜٝٓاييت ٜط ٣ايٓاؽ أْٗا َٓفكً ١عٔ ذٝابِٗ ٜٚ ,ترسث ايٓاؽ عٔ ارتساّ عً ٢أِْٗ
"اتٛع ايهٓٝػٚ "١عً ٢إٔ َا ٜكاٍ زاخٌ ايهٓٝػ ١أَط ال قتهٔ األيتعاّ ا٘ ب اذتٝا ٠اي. ١َٝٛٝ
مشتوى الــوعي :
ال ٜهف ٞإشٕ بكس ِٜاذتكا٥ل أ ٚايتعطف عًٗٝا ٚؾطذٗا ٚ ,ال إغتٝعاب َهاْٗا ب ايٓػل
ايعكا٥سٚ ٟايطٚذ ٞيًهٓٝػ , ١ف اس ٌٜعٔ ضا املعً ١َٛااذتٝا ٠اي ١َٝٛٝيًٓاؽ ٚ ,ال
اس ٌٜعٔ زخ ٍٛايتعً ِٝإؾت عُل ُٖ ّٛايٓاؽ َٚؿانًِٗ َٚ ,ا ٜسٚض ذٛشلِ ب ايسْٝا .
يكس أيتك ٢ايػٝس املػٝس َ املطأ ٠ارتاط ١٦ب ا ٝزلعإ ايفطٜػ َٔ . ٞناْ ٖص ٙاملطأ٠
ٚملاشا تهب ايفطٜػ ٌٖٚ , ٞنإ ستكاً ب تهل٘ َ ,اشا نإ بك ِٝٝاذتانط ٜٔيًُطأ, ٠
َٚاشا نإ بك ِٝٝايػٝس املػٝس شلا ؟ ٌٖ بٛجس أَٛض أخط ٣بتعاض فٗٝا ٚجْٗ ١عط
املػٝس َ َٛقف اجملتُ ؟ َثٌ املٛقف َٔ املاٍ ؟ ٚاملٛقف َٔ ايعٚاد ؟ ٚاملٛقف َٔ
ايتػاَس ؟
ٖٓٚا ٜٓتكٌ املدس ّٚإؾت قٝات ١ذكا٥ل األقتإ اقيفاظ اذتٝا ٠ايٚ , ١َٝٛٝبكلس املطأ ٠ارتاط١٦
ٖ ٞنٌ َٓلٛش عتتاد إؾت ايكلٜٚ , ٍٛكلس املٛقف ايػً ٖٛ ِٝايٓعط إؾت جٖٛط ايٓاؽ ٚيٝؼ
إؾت َعٗطِٖ أ ٚإؾت َا ٜؿاع عِٓٗ  .أْعط ؾاااً غُُ عٓ٘ أْ٘ عً ٢ع ق ١افتا ٠ترل َػٝر١ٝ
 ,أْعط أغط ٠بطى أذس أفطازٖا األقتإ ,أْعط طف ً ٜؿه َ٘ٓ ٛنٌ ارتساّ  ,أ ًٚؾاااً ٜؤنس نٌ
املػٛ٦يؽت عٔ ارتسَ ١أْ٘ َؿاتب َتُطز !
إٕ بكس ِٜايتعً ِٝاؿهٌ َطبل ااذتٝا ٠ايَُٖٗٛٚ ١َٝٛٝا ٜؿهٌ خاٖ ٠ٛاَ ١ضت ٛبفاعٌ
املدس َ ّٚايهًُٚ . ١يهٔ ذتٖ ٢صا املػت ٣ٛال ٜغرل اذتٝا , ٠ألْ٘ ب أقك ٢ذس ال ٜكٌ
اايؿاب إال إؾت إاسا ٤آضا ٤عاَ ١عٔ أذٛاٍ اجملتُ ٚايٓاؽٚ ,يهٓ٘ ْازضاً َا ٜعهؼ َا
بعًُ٘ عًْ ٢فػ٘ !!
مشتوى األختبــاص
نٌ شتسٜ ّٚؤَٔ اه ّ املػٝس  ,نٌ ايٓاؽ زلعٛا ٚذفعٛا آٜام نثرل , ٠نٌ ايٓاؽ ٜعًُٕٛ
ـتاَا إٔ املػٝس ٜاًب َٓا إٔ ْهْٛ ٕٛضاً يًعامل ًَٚراً يألض  ,إغاشلِ نٝف غٝفعًٖ ٕٛصا
 ,بػُ أجااام عاَ ١عٔ ايكس ٠ٚايكاذتٚ ١قٛض ٠املػٝس ٚأضؾاز ايٓاؽ ٚ ,يهين أغقيو
أْ َ :ا ٖ ٛعًُو ؟ َا ٖ ٞزضاغتو ؟ أ ٜٔبػهٔ ؟ نِ عُطى ؟ َا َٖٛ ٞاٖلو ؟ َٚاشا

غتفعٌ يتهْٛ ٕٛضاً يًعامل ؟ ٚ ,قسق ْٞٛغٝفهط أتًب ايٓاؽ قلٌ األجااٚ ! ١أٜاى
ٜاععٜع ٟارتازّ إٔ بكذلح ي٘ أجاا , ١فاألجاآٜ ١لغ ٞإٔ به ٕٛؾدك , ً١ٝفايؿاب ٜعًِ
أَهاْٝاب٘  ٖٛٚ ,ايص ٟغٝرا ٍٚإٔ ًٜتعّ ؿتا ٜك. ٍٛإٕ ارتازّ ايفاِٖ ال عتسث ايٓاؽ عُا ٖٛ
َفط ٚإٔ ٜه , ٕٛاٌ عٔ اذتاقٌ فع ً ٚنٝف قتهٔ بغٝرل ٙإؾت األفهٌ  .اغايٛا ايٓاؽ
عٔ َٛاقفام األغط ٠املػٝر ,١ٝثِ اغايٖ ٌٖ ِٖٛصا ٖ ٛاملٛجٛز فع ً ؟ َٚاشا أغتاٝ
إٔ أفعٌ ب اٝيت؟
أْعطٚا ايػٝس املػٝس ٜ ٖٛٚترسث َ املطٜض ب اطن ١ا ٝذػسا ٜٚػقي٘ أبطٜس إٔ بدلأ ؟
ٚاعس إٔ ْسضؽ ايٓل ْٛج٘ ايػؤاٍ إؾت ايؿلاب نٌٌ ٜفهط ف : ٘ٝي ٛغقيو ايػٝس املػٝس :
أبطٜس إٔ بدلأ ؟ بط ٣إؾت أ ٟؾٜ ٤ٞؿرل املػٝس ؟ إؾت ندلٜا ,ٞ٥إؾت خكَٛاب ,ٞإؾت خاٝيت
احمللٛا ١؟  ..إؾت َاشا ؟ ٖٓا ٜٓعط املدس ّٚإؾت ذٝاب٘ يٝكٝػٗا عًَ ٢عٝاض ايٛق١ٝ
املػٝرٜٚ , ١ٝلسأ شٖٓ٘ ب ايعٌُ َٚؿاعط ٙب ايترطىَ ,اشا ٜٓلغ ٞإٔ أنَٚ ٕٛاشا ظتب إٔ
أفعٌ ٚ , ..اك ٞإٔ ْؤنس عً ٢اآلب: ٞ
 -1ايذلنٝع عً ٢املعٓ ٢اسال َٔ ايذلنٝع عً ٢املعً: ١َٛ
ٚارتازّ اذتاشم ٖ ٛايصٜ ٟعا ٞاملعً ١َٛاسقٚ ١إظتاظٍ يٝكٛز املدس ّٚإؾت احملت. ٣ٛ
 -2أظتاا ١ٝاملدس ّٚاسال َٔ غًل ١ٝاملدس: ّٚ
ٜؿاضى املدس ّٚب إغتهؿاف املعٓ ٢فٗصا َٖ ٛسخٌ ايتفاعٌ َ املٛنٛع .
 -3ارتازّ نُٛج٘ اسالً َٔ ارتازّ نٛاعغ َكسض يألٚاَط  :ف ٜٓلغ ٞإٔ ٜك ّٛارتازّ اايعٌُ
نً٘ د ٜؿطح ,ظتٝب عً ٢األغٜ ,١ً٦كسّ ٚغ ١ًٝاألٜهاحٜ ,كٛز ايك ٜ , ٠كٛز ايذلب, ٌٝ
...ح  ,اٌ ٜػع ٢إؾت اًٛضَ ٠ا ٜاطذ٘ ايٓاؽ ٚ ,نؿف ايثغطام  ,اٌ ٜٚعٝس األغ ١ً٦إؾت
اجملُٛعٜٚ ١ػاعسٖا عً ٢األجاا ١ب ذٛاض ذكٝك ٞذُط ٚيٝؼ ظا٥فاً  ,ف ٜسف اجملُٛع١
زفعاً إؾت األغتٓتاد ايص ٟذسزَ ٙػلكاً .إٕ ايتعً ِٝايفعاٍ ٖ ٛايصٜ ٟطنع اٝكعٚ ١فعاي١ٝ
عً ٢نٌ األْؿاٚ ١املُاضغام اييت بطف َػت ٣ٛإغتحاا ١املدسَٚؽت ٜٚ .لك ٢إٔ ٜتسضب
ارتساّ عً ٢نٝف ١ٝبالٝل ٖصا األغًٛب اؿهٌ َػتُط نُا غٓتٓا ٍٚالذكاً .

 -01األساض الالٍوتي لألىظـطة
ٖسف ارتسَٖ ٖٛ ١سف املػٝس  ٖٛ ,آا ٤األْػإ حبػب َكاقس اهلل  .يصا نٌ َا ْفعً٘ ب
ارتسَٜ ١ػتٓس إؾت أغاؽ َٔ ايتعً ِٝاألشل ٞيٓا  ,فايكساؽ َلين عً ٢عٌُ املػٝس ٚخسَت٘
ذت ٢ايكعٛز ٚذً ٍٛايطٚح ايكسؽ  ٚ ,ايك  ٠زاُ٥اً ااغِ ضآا ٜػٛع املػٝس ايص ٟأعاز
ايؿطن ١اؽت اهلل ٚاألْػإ  ,ف ق ٚ ٠ال قً ١إال َٔ خ ٍ ايهًُ ١املتحػس ٖٚ ..هصا ,
ٚيهٔ َا ٖ ٛاألغاؽ اي ٖٛب ٞيًٓؿاط ؟!
ٜك ٍٛضآا ٜػٛع املػٝس ي٘ اجملس أْ٘ ٜطٜس إٔ ٜكرل ايهٌ إؾت ٚاذسٍ فٚ , ٘ٝاذساً َ اهلل
ٚٚاذساً َ اآلخط ٜٔش 17 ٜٛزٚ ,يهٔ نٝف قتهٔ إٔ ٜكرل ايهٌ إؾت ٚاذس ؟ ٖصا بؿطذ٘
ضغاي ١أفػؼ  ,إٔ املٛاٖب املتٓٛع ١اييت بعا ٞيًُؤَٓؽت بتهاٌَ َعاً نُا بتهاٌَ أعها٤
ادتػس ايٛاذس  ,حبٝث ٜتٓاتِ أعها ٤ايهٓٝػ ١إؾت ٌَ ٤قاَ ١املػٝس  ٚجػس ٙايصٖٛ ٟ
ايهٓٝػٖٓٚ , ١ا ٜقب ٞزٚض ايٓؿاط .
إٕ يهٌ عهَٖٛ ٛل ١شتتًف , ١ؾَ ٤ٞا أعاا ٙايطب ايػد ٞإٔ ٜتكٓ٘ ٜٚتفٛم فٚ , ٘ٝيهٔ
يٝؼ ذتػاب ْفػ٘  ,اٌ ذتػاب ادتػس نً٘ د ايهٓٝػٚ ١اجملتُ ح  ,فقِشا ضتب عه ٛب
األْفكاٍ ؿتٖٛلت٘ ٜهَ ٕٛثٌ ايعه ٛايصٜٓ ٟدً َٔ ادتػس ٜ ,فكس ادتػس عهٛاً مثٓٝاً ,
ٚقتٛم ايعه ٛايص ٟاْفكٌ ٜٚفكس َٖٛلت٘  ,يكس ااضى اهلل ااطاٖ ِٝدبو 12ح يهٜ ٞهٕٛ
اطن ً١يآلخطٖ , ٜٔص ٙايٛظْ ١أعا ٝزتاْاً ٚ ,يهٔ اؿطط إٔ بػتثُط ذتػاب ادتػس  .إٕ
ارتاق ايص ٟأضبهل٘ ايطجٌ ايص ٟأخص ٚظْٚ ً١اذس ً٠أْ٘ اْععٍ اٛظْت٘  ,آُٝا ال بُٓ ٛاملٖٛل ١إال
إشا اغتدسَ يكاحل ايٓاؽ ٚإال ناع  ,فايص ٟي٘ ٜعاٜٚ ٢عزاز ٚايص ٟيٝؼ ي٘ فايصٟ
عٓسٜ ٙؤخص َٓ٘  .إشٕ َٔ قُ ِٝعٌُ ارتسَ ١إٔ بػاعس نٌ ؾدل عً ٢إنتؿاف
َٖٛلت٘ ٚ ,عً ٢بُٖٓ ١ٝص ٙاملٖٛل ١ب زتاٍ ستلٚ ١خسَ ١اآلخط ٜٔاايعٌُ ٚاذتل ٚيٝؼ
اايه ّ ٚايًػإ.
ٖصا َٖ ٛعٓ ٢ايٛق " ١ٝحتب قطٜلو نٓفػو "  ,أ ٟحتب اآلخط ٜٔنُا حتب ْفػو ٜٓلغٞ
إٔ حتب ْفػو أٚالً ٚ .يهٔ نٝف ؟ ٚنٌ بعً ِٝاملػٝس ٜسع ٛإؾت إْهاض ايصام ؟ إٕ اذتب ٖٓا
يٝؼ ذب األْاْ ١ٝاملٓغًل ,اٌ حتب ْفػو ؿتعٓ ٢إٔ  :بكلًٗا ,بفُٗٗا  ,بعطف عٛٝاٗا
ٚبكَٗٛا افعٌ ايطٚح ايكسؽ  ..بسضى ٚظْابٗا ٚبُٓٗٝا ب ستل ١ايكطٜب ٚ ,ايكطٜب ٖٓا

ٜؿٌُ نٌ ايٓاؽ ا إغتثٓا ٤ش ي10 ٛزٖ .صا ٖ ٛزٚض األْؿا ,١إشٕ َٔ جٖٛط عٌُ
ارتسَ ١إٔ بػاعس ٚإٔ بتٝس ايفطق ١يهٌ ٚاذس إٔ ٜكلٌ ْفػ٘ ٜ ,هتؿفٗا ٚ ُٜٞٓٚظْابٗا
ب إ ا ٙبكس ِٜاذتب يآلخط ,فٗصا ٖ ٛططٜل ارت م .
ٖسف ايػٝس املػٝس إشٕ ٖ ٛإٔ ٜكرل ايهٌ إؾت ٚاذس  ,جػس ٚاذس َٔ أعهاَ ٍ٤تٓٛع.١
ف ٜٛجس ذسٌ ألؾهاٍ ايٓؿاط ٚ ,ال ذكطٌ يعسز املٛاٖب  ,فعً ٢قسض عسز ارتساّ
ٚاملدسَٚؽت بٛجس َٛاٖب ٚأفهاض جسٜسٚ , ٠نًٗا ٜٓلغ ٞإٔ بتاح شلا ايفطق ١يًُٓ ٛب
إطاض ادتُاع , ١فٗصا ٜؤنس ايؿطن ١اؽت أْاؽ يهٌ َِٓٗ نٝاْ٘ املػتكٌ  ,فكلٌ نٌ ؾ٤ٞ
ٖ ٛعه ٛب ادتػس ٜك ّٛاسٚض فطٜس ال ٜكسض ترل ٙإٔ ٜك ّٛا٘ ٚ ,يٝػ ٖص ٙزع ٠ٛيًتعاي, ٞ
اٌ إٕ ٖصا ايعه ٛش ٚايسٚض ايفطٜس ال ٜتكٔ غ ٣ٛزٚضٚ ٙال قتًو إٔ ٜؤز ٟأزٚاض اآلخط!! ٜٔ
 ,شلصا الاس إٔ ٜهٖ ٕٛسف ايٓؿاط ٚانراً ...
مــاسا ىفعـــل ؟
أٜا نإ ؾهٌ ايٓؿاط  ,املِٗ إٔ ٜهٖ ٕٛسف ايٓؿاط ٖ ٛإٔ ٜهتؿف ٚ ُٜٞٓٚظْٜٚ ١عُل
ايؿطن ١اؽت ايٓاؽ  .إٕ املػااك ١ال به ٕٛضٚذ ١ٝجملطز أْٗا ب اإلصت ,ٌٝاٌ عٓسَا بسف
ايٓاؽ إؾت ايتفهرل ٚ ,إؾت إٔ ٜفُٗٛا شٚابِٗ ٚ ,إؾت إٔ ٜتعطفٛا ٜٚتآيفٛا َ اآلخطٖ .., ٜٔصٙ
ٖ ٞاملػااك ١أ ٚايًعل ١أ ٚايػُط ايطٚذٚ . ٞايطذً ١ال به ٕٛضٚذ ١ٝجملطز أْٗا ظٜاض٠
يألزٜط , ٠اٌ َت ٢غازبٗا ضٚح ايٛز ٚايتعا , ٕٚقس ٜك ٍٛايلعض ٚيهٔ نٌ ايطذ م بتِ
ٖهصا ! يٓهٔ قازقؽت َ أْفػٓا ٚ ,إٔ أعذلف إٔ عٓاز ٟقس ظتعًين أفػس ج ٛايطذً١
َتكٛضاً أْين أُذافغ عً ٢ضٚذاْٝتٗا !..
مً يفعـــل اليظــــاط ؟
َا زاّ اشلسف قس أبهس ف اس يتركٝك٘ َٔ خ ٍ ايٓؿاط إٔ ٜؿذلى ف ٘ٝايهٌ  ,ايهٌ ٜفهط
ٚايهٌ ٜعٌُ ٚايهٌ ٜػاِٖ اس٤اً َٔ ايتداٚ ٝذت ٢ايتٓفٝص ٚايتك , ِٝٝفايهٌ ظتب إٔ
ٜه ٕٛعهٛاً ب ادتػس  ,ايهٌ عتتاد إؾت إٔ ٜفِٗ ْفػ٘ ٚترل ٙاؿهٌ أفهٌ ٚ ,إٔ غتسّ
ايٓاؽ اؿهٌ أفهٌ .
ٚإش ٜؿذلى ايهٌ  ,بتعسز األفهاض  ٚبتٓٛع أؾهاٍ ايٓؿاط :
 +ؾلاب ثاْ ٟٛظتُع ٕٛاكاٜا ٚضف ايٓحاض ٠يٝكٓعٛا يعلاً اػٝا ١ألطفاٍ اذتهاْ. ١

 +ايؿااام ٜتكًٔ ؿتػتؿف ٞزتاٚض ٚغتاطٕ أااْا ؿتٔ عتتاج٘ َٔ املطن. ٢
 +ؾلاب ٜتٓاٚب قطا ٠٤ايكرف ٜٓٚؿ ٤٢أضؾٝفاً يألخلاض ٚاملكاالم اييت بِٗ ايؿلاب
 +فتٝإ إعسازٜٓ ٟعَُٜٛ ٕٛا ضٜانٝا يًهلاض َٔ إعساز اياعاّ إؾت إزاض ٠املػااكام .
 +ي ١ًٝغل يعاظض صتتُ ب ايهٓٝػْٚ ١كسّ عطنا ألغلٛع اآلالّ ثِ ْتعًِ جسٍ ايػعف
ْٚكً ٞثِ ْٓكطف اعس َؿطٚب خفٝف ٚ ,غٓهطض شيو َػا ٤ايػحس. ٠
ٜٚكلس يسٜٓا َعٓٝا ال ٜٓهب َٔ األفهاض  :ايلرث  -ايطغِ  -املٛغٝك - ٢ايهٛضاٍ -
خسَ ١املطن - ٢ايفكطا - ٤املػٓؽت  -املغذلاؽت ٚ -غا ٌ٥األٜهاح  -بكٓ ٝايًعب  -أٜاّ
ضٚذ - ١ٝأٜاّ ضٜان - ١ٝأَػٝام يًتػلر - ١ظٜاضام ثكافَ - ١ٝػااكام َتٓٛع ١ب
ايهتاب املكسؽ ٚب املعًَٛام ايعاَٚ ١ب املعًَٛام ايهٓػ - ١ٝزت م ذا - ٥زت م
قٛب - ١ٝزت م َالٛع - ١أٜاّ يألغط  ...-ح ٚنًُا أظزاز ايتٓٛع  ,ظازم ايفطق١
يٝهتؿف نٌٌ ٚظْت٘ ُٜٗٝٓٚا  ,فك يٓتصنط :
 -1إٔ األْؿا َٔ ١قُ ِٝارتسَ ١ايطٚذٚ ١ٝيٝػ أناف ١ظا٥س ٠عًٗٝا .
 -2إٔ ايكٝاز ٠ايفطز ١ٜاملتػًا ٖٞ ١أقكط غل ٌٝشلسّ أْ ٟؿاط أ ٚإناعٖ ١سف٘ .
 -3إٔ ايٓؿاط ٜتِ بكُ ُ٘ٝاعس حتسٜس ٖسف٘ أٚالً .
 -4إٔ مماضغ ١ايٓؿاط ٖ ٞاشلسف األٚ ٍٚيٝؼ األصتاظ املتٛق َٓ٘ .
فٓرٔ ال ْفعٌ ايٓؿاط جملطز إٔ ْفعٌ ؾ٦ٝاً ٚايػ ّ ,أ ٚألٕ نٌ ايهٓا٥ؼ بعٌُ أْؿا, ١
اٌ إٔ يٓا ٖسفاً يهٌ ْؿاط  ,ضتسز ٙأٚالً ثِ ْفهط َعا َا ٖ ٛاألغًٛب ايؿٝل امللتهط ايصٟ
ْكٌ ا٘ إؾت ٖصا اشلسف ْ َٔٚ ..ؿاط إؾت ْؿاط ْكذلب َٔ اشلسف األزل.. ٢
"إٔ ٜكرل ايهٌ إؾت ٚاذييييييس "

طتػط نثرلاً إشا مل ْك ِٝخسَام ْٚؿاطام ايهٓٝػٚ , ١فُٝا ْٛ ًٜٞضز فتٛشجاً يتك ِٝٝأْؿا١
اي ّٛٝايٛاذس َثٌ  :ضذً ّٜٛ – ١ضٚذ ّٜٛ – ٞضٜانٚ ٞأثل إٔ ؾلاآا نف ٌٝاااتهاض
األفهٌ :

 -22التعليه و الرتبية يف الكييشة يف القرٌ 08
ايذلا ٖٞ ١ٝآا ٤األْػإ ؿتعٓ ٢تطؽ األ اٖام ايػً ١ُٝب ج ٌٝاقنًُ٘ ٜسضد إؾت ايهٓٝػ, ١
ٚاملككٛز ااأل ا ٖٛ ٙفهطٜ ٠كتٓ اٗا األْػإ أٚالً ثِ ٜترُؼ شلا ثاْٝاً  ,ثِ ٜػًو عً٢
ٖساٖا أخرلاً ٚ ,يٝػ ايذلا ١ٝؿتٓال املساضؽ ذؽت جعً ايتعً ِٝقاقطاً عًَ ٢عًَٛام
بكب قلاً ب عك ٍٛايؿلاب ف بتعس ٣شانطبِٗ ٚألَس ستسٚز َ ,عًَٛام ٜػتصنطٖا
ايؿاب تكلاً َٚا إٔ ٜٓتٗ ٞاألَترإ ذت ٢بصٖب إؾت ايٓػٝإ ز ٕٚإٔ ـتؼ فهط ٙأٚ
َؿاعط ٙاػ ٤ٛغ ٣ٛإٔ بغطؽ ف ٘ٝنطاٖ ١ٝايتعً! ِٝ
إفتا ايذلا ١ٝؿتعٓ ٢بفحرل ايااقام اييت ٚنعٗا اهلل ب األْػإ  ,ذؽت خًك٘ عً ٢قٛضب٘
َٚثاي٘ فُٝع ٙاايفهط اذتط ٚاإلضاز ٠املػتكًٚ ١ارتٝاٍ اياًٝل  ,فتقبَ ٞساضغٓا يتكٝس فهطٙ
ٚبفهو إضازب٘ ٚبؿٌ شتًٝت٘  ,فتًغ َٔ ٞايؿاب نٌ َا َٝع ٙاهلل ا٘ ٚال ٜلك ٢ي٘ إال إٔ عتٝا
نايػاٜ , ١ُ٥عٝـ يٝقنٌ ٜٚهػب يٓٝفل ٜٓٚعط إؾت َٛط ٤ٞقسَ ٘ٝفرػب ٚ ,ايهٌ ؾعاضٙ
أْا  َٔٚاعس ٟاياٛفإ  .ايذلا ١ٝايػً ٖٞ ١ُٝاييت بٓرل اياطٜل أَاّ ايفطز يٝهتؿف ٚظْاب٘
ايثُ ١ٓٝاييت ٖٚلٗا ي٘ ارتايل فٝسضى قُٝت٘ عٓس اهلل ٜٚسضى أٜها إٔ ال ق ١ُٝيٛظْاب٘ اٌ ٚال
َعٓ ٢ذتٝاب٘ إٔ مل ٜهٔ عهٛاً ب جػس نلرل ظتُ ايهٌ  ,ي٘ َا ٜتفطز ا٘ ذكاً ٚيهٔ ب خسَ١
ادتػس ايٛاذس .
ضتٔ ْعٝـ ب عكط ايعًِ ٚ ,ذؽت ْتلٓ ٢املٓٗخ ايعًُ ٞال ْفعٌ شيو ـتؿٝاً َ ايعكط أٚ
أخصاً ااملٛن . ١يكس بٛقً ايلؿط ١ٜاعس َعاْا ٠إؾت شيو املٓٗخ ٚ ,ملا ٚجس ايٓاؽ إٔ
ايعًِ ٖ ٛايص ٟعتٌ َؿانًِٗ ٜٛٚفط تصاٜٝٚ ِٗ٥ػط شلِ ذٝابِٗ ٜٚؿف ٞأَطانِٗ ,
ـتػهٛا ااملٓٗخ ايعًُٚ ٞمل ٜفططٛا فٚ ٘ٝئ ٜفططٛا ٚ ..يكس فٓسْا نٌ اذتحخ ايلاطً ١اييت
بفذل ايتعاض اؽت ايتعً ِٝاملػٝرٚ ٞاملٓٗخ ايعًُ. ٞ
إشٕ ٜٛجس َٓٗخ عًَُ ٞػٝر ٞنٓػ.. ٞ
إٕ أُٖ ١ٝايذلا ١ٝايػً ١ُٝاييت بلين ايؿدك ١ٝبعزاز َ بطاج زٚض املؤغػام ايعتٝسَ ٠ثٌ
األغطٚ ٠ايسٚيٚ ١ايهٓٝػ , ١فُ عحع أتًب األغط عٔ بٛفرل اذتٝا ٠املٝػط ٠ألآاٗ٥ا َٚ ,
ْكل فطم ايعٌُ املتاذٚ , ١اْٗعاّ ايسخ ٍٛاملٓدفه ١أَاّ ت ٍٛايتهدِ  ,ال اس ٌٜعٔ
ايهفاح املػتُط يٝؿل ايؿاب يٓفػ٘ ططٜكاً ٜٚلين َهاْ ً١بٛفط ي٘ حتكٝل شاب٘ َٔ خ ٍ ذٝا٠

نطقت , ١إٕ ايذلا ١ٝايػً ٖٞ ١ُٝاييت بلين ايؿدك ١ٝاملهافرٚ ١يٝػ املػتػًُ ١اق ٟذاٍ
ٚ .يٝؼ بآنٌ زٚض املؤغػام ٖ ٛاملؿهً ١ايٛذٝس , ٠فإٕ ؾلاآا ٜعٝـ ب زتتُ ٜعاْٞ
َٔ ذاي َٔ ١ايهلاب  ,بٝاضام فهطَ ١ٜت طُٚ ١حتٛالم أجتُاع ١ٝاغرل ناا َٚ ,ا أٜػط
إٔ ٜتر ٍٛإؾت َٛقف املتفطد اي َلاي , ٞأ ٚإؾت َػاٜط ٠أَٛ ١ٜجَ ١ا زاّ ٜفتكط إؾت فهط
خام ا٘ .
أطهالية التعليه و الرتبية يف الهييشة :
 -1إٕ َؿهً ١ايذلا ١ٝاييت بػع ٢إؾت بفحرل ايااقام ٚآا ٤ايؿدك ١ٝاملهافر ٖٞ ١أْٗا
بؤغؼ عً ٢فهط ذط طًٝل  ,آُٝا ايعكٝس ٠املػٝرَ ١ٝلٓ ١ٝعً ٢ثٛاا ٖٓٚ ,ا ادتٗس
املاًٛب ملٔ ٜترًُ ٕٛاملػٛ٦ي , ١ٝنٝف ٜٓاًل ايفهط ز ٕٚإخ ٍ اايثٛاا اإلقتاْ ٚ ١ٝاييت
اسْٗٚا ٜكلس َا ْلَٓ ٘ٝؤغػاً عً ٢ايطَاٍ ٚ .قس غتؿ ٢ايلعض إٔ ذط ١ٜايفهط قس بؤزٟ
إؾت ايلًلًٚ , ١يهٓين أعتكس شتًكاً إٔ ٚاجيب ندازّ أال أبٛقف عٔ ايتفهرل  ,الؤقٌ َٛاقفٞ
ٚابطجِ فهط املػٝس إؾت َٛاقف ٚذٝا . ١َٜٝٛ ٠إٕ نُإ عسّ ادتٓٛح إؾت أ ١ٜؾارام
فهط ٖٛ ١ٜإٔ اَترٔ أفهاض َ ٟأخٛب ٞب ايهٓٝػ ١ب ذٛاض ذط َفتٛح ب ستل ١ز ٕٚجسٍ ,
ٚإٔ ٜه ٕٛؾت ايكاْ ٕٛايطٚذ ٞاي َٞٛٝاملطبب َ األب املدتدل املػتٓرل اايطٚح ايكسؽ ٚ ,إٔ
أؾل زتسزاً َٔ جػس ايطب ٚزَ٘ األقسغؽت .
 -2إٕ ايتعً ِٝايسٜين ُٜلٓ ٢عً ٢ترل املٓعٛض  ,نٝف ْعُل ٖصا األقتإ ايٝكٝين ز ٕٚإٔ ظتٓس
ايؿاب إؾت ايتٛانٌ ٚاألقتإ ايػًيب  ,نٝف ٜػعَ ٖٛٚ ٢ؤَٔ اغرل املٓعٛض ب عامل َٓعٛض ؟
 -3إٕ أنتؿاف ٚبُٓ ١ٝايٛظْام ب ايؿدك , ١ٝالاس ٚإٔ ٜؤز ٟذتُاً إؾت ايتعسز ٚايتٓٛع ,
 ٖٛٚبٓٛع طلٝعٚ , ٞيهٔ نٝف ْطغذ ٖصا ايتعسز ب أطاض ايتهاٌَ ب ادتػس ايٛاذس ,
ايهٓٝػ ١جػس املػٝس ٚ ,ال ٜؤز ٟايتعسز إؾت ايتٓافط ٚايتُعم ؟ ٚيهٔ يهٌ َؿهً ١ذٌ
َ َس أغذلابٝحَ ١ٝكذلذَ ١عاقط ٠يًذلا ١ٝاملػٝر: ١ٝ
* ٖسف ارتسَ ١ب نٌ عكط ٖ ٛإٔ ٜعٝـ ايٓاؽ ذٝا ٠أفهٌ  ٖٛٚ ,أَط ٜتِ َٔ خ ٍ
سٜس ايالٝع ١ايعتٝك ١اٛاغا ١األغطاض املكسغ ١د ٚخاق ١املعُٛزٚ ١ٜاملرلٚ ٕٚايتٛا١
ٚاألفداضغتٝا ٚايهٗٓٛم حٚ ,أعُاٍ ايٓػو ٚاحمللٚ ١ارتسَ َٔ ١خ ٍ مماضغام ْٚؿاطام
ضٚذَ ١ٝتٓٛع. ١

* ستٛض ايلٓا ٤ايساخً ٞيًؿاب ٖ ٛقًٝب املػٝس  ,ؿتعٓ ٢إٔ ٜكلٌ ايؿاب إٔ ٜهرٞ
اقْاْٝت٘ ٜٗٚتِ ااآلخط ٚإٔ ٜكا ّٚأٖٛاَ ٙ٤فه ايفطح اذتكٝك ٞايٓك ٞعٔ املت ايعا٥ف١
املكرٛا ١اايؿعٛض اايصْب .
أوال  :مالمح العصـــــض :
َا ايص ٟاغتحس ٚف ِٝغتتًف عكطْا ٖصا عٔ ااق ٞايعكٛض ؟
 ٖٛ -1أٚال عكط ايعًِ ؿتعٓ ٢ايهًُ , ١أ ٟعكط غٝاز ٠ايتفهرل املٛنٛعٚ ٞاملٓٗخ ايعًُٞ
ايتحطٜيب ٚايتغرل ايػط ٜب ؾهٌ اذتٝآَ , ٠حعام ال ٜػتا ٝأذس إٔ ٜتحاًٖٗا أ ٚإٔ
ٜعٝـ اسْٗٚا.
 ٖٛٚ -2عكط اإلبكاٍ ٚظٚاٍ اذتٛاجع اؽت أضتا ٤ايعامل ؿتعٓ ٢ايتقثرل ايطٖٝب يإلع ّ ب
قٝات ١أفهاض ايٓاؽ ٚايتلؿرل اقغًٛب َعؽت يًرٝاٚ ٠ايذلٜٚخ يإلغتٗ ى اغض ايٓعط عٔ
ايك ٖٛٚ , ِٝأٜها عكط ٜتُثٌ ف ٘ٝاملٓعٛض املػه ْٞٛاك , ٠ٛفُُٗا فعً ال بػتا ٝإٔ
بععٍ ايؿاب عُا ٜسٚض ذٛي٘ ب ايعامل .
 ٖٛٚ -3عكط فت ٛايسقتكطاط ٚ ١ٝإبػاع اذتط ١ٜاؿهٌ ترل َػلٛم د َٔ ذط ١ٜاملعًَٛام
إؾت ذط ١ٜايتحاض ٠ح ٚ ,اايتاؾت بطاج املؤغػام ايتكًٝسٚ ١ٜبآنٌ غاٛبٗا عً ٢ايؿاب ,
َؤغػام َثٌ األغطٚ ٠ايسٚي ١اٌ ٚايهٓٝػ ١إشا قسقٓا َ أْفػٓا .
ثاىيا  :نيف خناطب طباب ٍشا العصض ؟
 -1أُٖ ١ٝحتكٝل املكٛالم ايؿا٥ع ١ب ايتعً ِٝايسٜين :
َا املككٛز َث ااذتٝا ٠ايطٚذَٚ , ١ٝا َعٓ ٢ايكاَ ١ايطٚذَٚ , ١ٝا َٖ ٛعٓ ٢ارت م ,
َٚاشا ْطٜس َٔ ايؿاب إٔ ٜفعٌ عٓسَا ضتسث٘ عٔ ق  ٠ايكًب أ ٚاصٍ ايصام ؟ َٔٚ
ايلس ٜٞٗإٔ خازَاً ترل شتتدل أ ٚترل َتعُل ئ ٜػتا ٝإٔ ٜكسّ ٖص ٙاملفاٖ ِٝؿتعٓاٖا
ايػً. ِٝ
 -2نطٚض ٠بقق ٌٝاملفاٖ : ِٝؿتعٓ ٢بكس ِٜذحخ َٓاك ١ٝضاغد ١ملا ْسع ٛايؿلاب إؾت
اإليتعاّ ا٘ ذت ٢ي ٛنٓا ْفذلن٘ أَطاً اسٜٝٗاً .فُث  ,ملاشا ظتب عً َ٢طاع ١ايٛايس ٜٔ؟ ٚملاشا

بسع ْٞٛايهٓٝػ ١إؾت طاع ١ايسٚي ١؟ َٚا أُٖٚ ١ٝجٛز طكؼ ستسز يهٌ غط َٔ أغطاض
ايهٓٝػ ١؟ َٚا ٖ ٞفاعً ١ٝاألغطاض ب ذٝاب ٞ؟ ...
ٚ -3نٛح ايفا٥س ٠اييت بعٛز عً ٢ايؿاب َٔ ايتُػو ؿتلاز ٤ٟاملػٝس :
َا َٖ ٞكًريت ب إٔ أضفض ضحباً ٜقبٝين اقغًٛب ًَت , ٍٛأ ٚإٔ أأا ٢صتاذاً قاُ٥اً عً ٢ايغـ
؟ َا َٖ ٞكًريت ب إٔ أضفض ع ق ١ممتع ١ز ٕٚإيتعاَام أَ ٚػٛ٦يٝام ؟  َٔٚايغطٜب إٔ
نثرلٜ ٜٔػتٓهفٖ ٕٛصا ٜٚكٛي : ٕٛأيٝؼ عٝلاً إٔ ْتل املػٝس َٔ أجٌ َكًرَ ١ا ؟ ٚ .ال
أجس عٝلاً ب ٖصا فٓرٔ يػٓا أفهٌ َٔ ايكسٜؼ ااطؽ ذؽت بػا : ٍ٤يكس بطنٓا نٌ ؾ٧
ٚبلعٓاى  ..؟! ٚاشا اطب اجملس ٜاُ ٘ٓ٦إٔ نٌ َا بطن٘ غٓٝاٍ عٓ٘ َا ١٥نعف ب ٖصا
ايسٖط فه ً عٔ اذتٝا ٠األاس. ١ٜ
إٕ ؾلاآا ذُٓٝا ٜتل املػٝس عٔ قٓاع ١عكًٚ ١ٝلتاؽ قًيب اقٕ ب بلع ١ٝاملػٝس َكًرت٘
األنٝسٚ ٠ايثااتٚ ١ايهٓع ايص ٟال ٜفْٓٚ ٢ل ايػعازٚ ٠ايطنا ايساٜ , ِ٥ػتا ٝإٔ ٜكاّٚ
إتٛا٤ام ايؿط ٚبٝاضام اياُ ٚاإلغتٗ ى ايؿط ٙاييت بػٛز ايعامل  ,ألْ٘ ٜػتُس َلازَٔ ٘٥
قٓاعام ب زاخً٘  ,آُٝا ْط ٣نثرلٜ ٜٔػًه ٕٛزاخٌ ايهٓٝػ ١اؿهٌ ٚخاضجٗا اؿهٌ
آخط  ,ألٕ َٛاقفِٗ زتطز َػاٜط ٠يًح ٛاحمل ٝأٜاً نإ .
 -4أُٖ ١ٝزضاغ ١ايٛاق ٚ :اق ايعامل َٚا قتٛد ف َٔ ٘ٝبٝاضام َتٓٛعٚ , ١اق اجملتُ
املكطَٚ ٟا ٜعاْ َٔ ٘ٝـتعم فهطٚ ٟبآنٌ ب ايك , ِٝثِ ٚاق اذت ٞايصٜ ٟعٝـ ف ٘ٝايؿاب
ٚٚاق األغط ٠اييت ٜٓتُ ٞإيٗٝا ٚظطٚفٗا ارتاق.١
 -5أُٖ ١ٝحتًَٛ ٌٝاقف  ٚإذتٝاجام ايؿلاب :
ضتٔ طتسّ ايٓاؽ ألْٓا ضتلِٗ ٚ ,يٝؼ جملطز إٔ ٜطن ٢اهلل عٓا  َٔٚايلس ٜٞٗإٔ ْٗتِ
ؿتػاعس ٠ايؿاب عً ٢إؾلاع إذتٝاجاب٘ اإلجتُاعٚ ١ٝايٓفػ ١ٝاٌ ٚاملاز. ١ٜ
ثالجا  :أسلوب التعليه و الرتبية يف الهييشة :
 -1آا ٤ؾدكَ ١ٝهافر , ١بٛاج٘ ايكعٛاام  ٚبثااط َُٗا الق َٔ فؿٌ.
 -2آا ٤ايعكً ١ٝاإلْتكا ١ٝ٥ايٓاقس ٠أَط أغاغ ٞإلَهإ ايتكس ٟيًسٜٓاقٛض اإلع َ ,ٞيصا
أغًٛب ايتعً ِٝظتب إٔ ٜه ٕٛاذتٛاض ٚاإلقتٓاع ٚحتطٜو ايفهط.

 -3بٛجس أغاغٝام ب ايذلاث ايهٓػ ٞال ٜسضى ايؿاب قُٝتٗا إال اعس إٔ غتتدلٖا َ ,ثٌ
ايك ٚ ٠ايػٗط ٚايتقٌَ ٚايتػلٝس ٚ ,املاًٛب َٓا ٖ ٛإاتهاض ٚغا ٌ٥بتٝس يًؿاب إختلاض
ٖص ٙايٛغا ٥ايثُ. ١ٓٝ
 -4ئ ٜػتُ أذس ملا ْك ٍٛإٕ مل ٜط ٣ايؿاب قًَ ١لاؾط ٠اؽت ايتعًٚ ِٝذٝاب٘ اي, ١َٝٛٝ
ٚضتتاد إؾت إٔ ْسضؽ اعُل يٓػتا ٝإٔ ْػاعس ايؿاب إٔ ٜط ٣ايفا٥س ٠املصخط ٠ب ايعكا٥س
ٚاياكٛؽ ٚأثطٖا ايٓاج عً ٢صتاذ٘ ٚع قاب٘ ٚغ َ٘ ايساخً. ٞ
 -5بٛجس فا٥س ٠عع ١ُٝب بعطف ايؿاب عً ٢ايفٓ ٕٛايطاق ١ٝب نٌ زتاٍ ٚ ,اإلملاّ ؿتدتكط
َٓحعام األْػإ فٗصا ٖ ٛأغاؽ به ٜٔٛثكاف ١ذكٝكٚ ١ٝؾدكَ ١ٝتهاًَ ١بػتٛعب َا
ٜسٚض ذٛيٓا ب ايعامل ٚايصٜ ٟؤثط فٓٝا ؾٓ٦ا أّ أآٝا .
 َٔ -6املِٗ إٔ ٜغًب عً ٢ارتسَ ١غطع ١اإلٜكاع ٚايسقٚ ١ايذلنٝع ٚإذذلاّ ايٛق َ ,
ايتحسٜس ٚايتؿٜٛل املػتُط ب أغايٝب عط املٛنٛعام يتر ٌٜٛاإلْتلا ٙعٔ ايٛجلام
املثرل ٠اييت بعط عً ٢ايؿاب خاضد ايهٓٝػ.١
 َٔ -7ايكعب إٔ بُٓ ٛارتسَ ١ز ٕٚإغتدساّ ٚغا ٌ٥اإلزاض ٠ايعًُ َٔ ١ٝختاٚ ٝبٓعِٝ
ٚبكَٚ ِٝٝتااعٚ ١بٛثٝل يهٌ َا ٜسٚض زاخٌ ارتسَ ١أَ ٚا قتػٗا.
 -8إٕ األغذلابٝح ١ٝاملكذلذ ١يًتعًٚ ِٝايذلا ١ٝالاس ٚإٔ بتهُٔ آي ١ٝيًُطاجعٚ ١ايتكرٝس
املػتُط  ,قاذتٝا ٠بتغرل ٚايٓاؽ ٜتغرل َٔ ٕٚذٝث أغًٛب ذٝابِٗ ٚططٜك ١بفهرلِٖ
ٚأٚيٜٛابِٗ  ,فايُٓ ٛاملػتُط نأَ ب طلٝع ١األْػإ ال قتًو إٔ ٜٛقف٘ أٜ ٚتحاًٖ٘ ....
أشٕ الاس ٚإٔ ٜتٛاجس نٝإ َا يًتعاٌَ َ املتغرلام ٚاملػتحسام اييت ـتؼ ايؿلاب
اقغًٛب ايفعٌ ٚيٝؼ ضز ايفعٌ ٚ ,ؿتٓال ايترًٚ ٌٝيٝؼ ؿتٓال ايتدلٜط ,ألٕ ٖصٙ
املػتحسام غتؤثط ب ؾلاآا ؾٓ٦ا أّ أآٝا  َٔٚاملِٗ إٔ ْطاج أْفػٓا ندساّ  ,فًٝؼ َٔ
املعك ٍٛإٔ ٜه ٕٛنٌ ؾ ٤ٞب ارتسَ ١ـتاّ ايتُاّ آُٝا  َٔ % 90ايؿلاب خاضد ايهٓٝػ, ١
فٌٗ نٌ ٖؤال ٤أؾطاض أّ إٔ ٖٓاى ؾ٦ٝاً َا عتتاد إؾت َطاجع ١؟ ..

صابعا  :تفضر التعليه و الرتبية يف الهييشة :
قس ٜؿعط ايلعض إٔ ارتسَ ١اٗصا ايؿهٌ غته ٕٛعل٦اً ثك ً ٝفٛم ايااقٚ , ١يهٓٓا ال ظتب
إٔ ْٓػ ٢أاساً إٔ يسٜٓا نٌ تين املػٝس ٚق ٠ٛايطٚح ايكسؽ ٚ ,ال ذسٚز ملا ٜػتاٝع٘ ارتساّ
املدًك ٕٛاملكً ٕٛاملثااط . ٕٚإٕ أَٗٓ ٟخ يًتعً ِٝخاضد ايهٓٝػٜ ١فذل بٓفٝص
غٝاغت٘ َعتُساً عًٜ َٔ ٢ك َٕٛٛاايتسضٜؼ ٚايتسضٜب ٚ ,عتكط عًُ٘ ب إطاض ايػًٛى
املهتػب  ,أَا ب ايهٓٝػ ١فٗٓاى إَتٝاظ ٜفٛم األذ ّ  ,فًٔ صتس أْ ٟعاّ بعً ُٞٝب ايعامل
عتطن٘ ايطٚح ايكسؽ ايصٜ ٟعٌُ ب ْفٛؽ ايٓاؽ  ,ذٝث قتهٔ بغٝرل يٝؼ املهتػب فرػب
 ,اٌ ٚاملٛضٚث أٜها ٚ ,ذٝث قتهٔ بٓك ١ٝيٝؼ ايػًٛى فرػب اٌ ٚايالٝع ١ادتٛاْ١ٝ
يًؿاب  ,فُُٗا فعٌ ايٓاؽ ال ٜتٛافط ٖصا إال ب ايهٓٝػ ١ذٝث ضٚح اهلل ايعاٌَ ب األغطاض
ٚٚغا ٥ايٓعُ. ١
ٚيهٔ أغًٛب ايتعً ِٝاذتايٜ ٞغًب عًَ ٘ٝا ٜفكس ٙايتقثرل املاًٛب َٚا ٜؤز ٟا٘ إؾت عهؼ
األٖساف اييت ٜفذل أْ٘ ٜػع ٢أيٗٝا َ ٖٛٚ ,ا عطنٓا ٙقل ً .
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املككٛز اايفًػف ١ايعاَ ١يًدلْاَخ  ٖٞ ,ايفهط ٠األغاغ ١ٝاييت ٜٓلين عًٗٝا اهٌ َا عتتٜ٘ٛ
َٔ َٛنٛعام ٚأْؿاَ ١كاذلٚ ١أغايٝب بطاٚ , ١ٜٛاإل اٖام ايطٝ٥ػ ١ٝاييت بتفطع َٔ
ٖص ٙايفهطٖ . ٠سف ايدلْاَخ ٖ ٛآا ٤اإلْػإ  ,اإلْػإ ادتسٜس ٚايصٜ ٟتحسز ذػب قٛض٠
خايكٖ٘ ٖٛٚ ,سف ايػٝس املػٝس  .اشلسف ٖ ٛبغٝرل ايالٝع ١ايعتٝك ١اييت ب اإلْػإ اػلب
ااتعاز ٙعٔ اهلل  ,إؾت ايالٝع ١ادتسٜس ٠اييت قكسٖا ارتايل  ,ألٕ املػٝر ١ٝبؤَٔ أْ٘ ال قتهٔ
إٔ ٜٓاٍ األْػإ ارت م إال اتحسٜس طلٝعت٘ َ ٖٛٚا ٜتِ اٛاغا ١األغطاض ٚ .يهٔ ايعٌُ
ايصٜ ٟك ّٛا٘ ايطٚح ايكسؽ ال قتهٔ إٔ ٜتِ ضتُاً عٔ اإلْػإ  ,يصا ٜلين ايدلْاَخ عً: ٢
 -1ايػٝس املػٝس ٖ ٛاحملٛض األغاغ ٞيًلٓا.٤
 -2عٌُ ايطٚح ايكسؽ ب األغطاض ٚايهٓٝػ ١اكف ١عاَ.١
 -3اغتحاا ١ايؿاب يعٌُ ايطٚح ايكسؽ عٔ ططٜل ٚغا ٥ايٓعُ.١
 -4نطٚض ٠زضاغ ١ايٛاق ايصْٓ ٟاًل َٓ٘ ٚ ,اق ايؿاب ٚبهٚ ٜ٘ٓٛإذتٝاجاب٘ ٚٚ ,اق
اجملتُ ٚايعامل ٚايعًِ ايصٜ ٟكسّ نٌ  ّٜٛجسٜساً أفهٌ يإلْػإ.
إٕ ٖصا ايُٓ ٛايطٚذ ٞيألْػإ ال قتهٔ إٔ ٜتِ ذتػاب ايصام  ,اٌ الاس يًٓفؼ املػٝر١ٝ
إٔ بٓاًل ايلصٍ ٚ ,ال غل ٌٝأَاَٗا يًتغًب عً ٢ايصاب ١ٝايكابً ١إال إٔ بٓػ ٢شابٗا ب
خهِ خسَتٗا  ,فلٗصا ختًل ٚختًل آخط , ٜٔيصا ال قتهٔ ععٍ ايدلْاَخ عٔ ايعامل ايصٟ
ْعٝـ ف ٘ٝفٗصا َػتر ٌٝعًُٝاً  .إٕ به ٜٔٛزتتُ َٛاظ يًعامل مل ٜهٔ أاسا ٖسفاً  ,فايطب
ال ٜطٜسْا إٔ ْٓععٍ عٔ ايعامل  ,اٌ إٔ ْهًَ ٕٛراً يألض .
اإلجتاٍات الضئيشية لربام التعليه الزيين
أوال  :ال تغيري إال بعنل اهلل يف اإلىشاٌ :
 األغطاض ايهٓػ : ١ٝفُٗٗا ٚإزضاى فاعًٝتٗا ٚمماضغتٗا املٓتعُ ١ايٛاع. ١ٝ
 ايعلازٚ ٠ايتػلرٚ ١األقٛاّ ,ايتعط املتهطض يًٓفؼ ٚادتػس يعٌُ ضٚح اهلل .
 فِٗ ايسٚض ٠ايػٓ ١ٜٛيًهٓٝػ َٔ , ١ذٝث قًٛابٗا ٚأذتاْٗا ٚ ,ضااٗا ااذتٝا. ٠
ثاىيا  :ال تغيري يته صغناً عً األىشاٌ أو مبعزل عً إصارتُ احلضة :
 إٔ ٜفِٗ ايؿاب ْفػ٘ٚ ,ظْابٗا ٚعٛٝاٗاٜٚ ,سضى ذتَُٛ ١ٝاجٗت٘ يًصام ٚاألْاْ١ٝ

 ايهتاب املكسؽ  ,إغتٓاض ٠ايطٚح ايكسؽ ب فهط اهلل بكٛز األْػإ إؾت فِٗ ْفػ٘ .
 ارتدلام ايٓػه ١ٝيذلاث األاا ٤ايعُٝل بكٛز اإلْػإ ب ططٜل اذتٝا ٠ايطٚذ. ١ٝ
 إٔ املكًر ١اذتكٝك ١ٝيًؿاب ب اختٝاض ٙيًُػٝس ب َٛاجٗ ١إتٛا٤ام ايؿط.
ثالجا  :ال منو وال بياء بزوٌ عطوية حية يف الهييشة واجملتنع:
 األْػإ نا ٔ٥إجتُاع ٞال ٜػعس ٚذٝساً ٚال ٜطن ٘ٝزتطز إؾلاع ضتلاب٘ ٚذس. ٙ
 بعاًَ َ ٞاألتٝاض  ,ظتعًين أنتؿف ْفػٜٚ ٞػاعسْ ٞعً ٢فُٗٗا .
 ال قتهٔ إٔ بُٓٚ ٛظْاب ٞأ ٚبػتثُط ز ٕٚططذٗا رتسَ ١ايٓاؽ ز ٕٚبفطق. ١
َ ػٛ٦يٝيت نُػٝر ٞإٔ أنْٛ ٕٛضاً يًعامل  ,يٝؼ فك ألْ٘ أَط املػٝس  ,اٌ ألٕ َا ٜسٚض
ب ايعامل َٔ خرل أ ٚؾط ٜٓعهؼ عً , َ٢ؾ ٦أّ أا . ٝالاس إشٕ إٔ اباا َا  ِٜٗأًٖٞ
ٚٚطين َٚ ,ا عتسث ب ايعامل َٔ ذٛي ٞألغتفٝس َٔ خرلٚ ٙأبكس ٣يؿط , ٙاك ٠ٛاملػٝس.
صابعا  :حتنية وجور التوجُ املشتكبلي يف الربىام :
 يٝؼ يًُٓ ٛب املػٝس ذس  ,اٌ ْػع ٢يًُٓ ٛإؾت ٌَ ٤قاَ ١املػٝس .
 ايعامل ال ٜلك ٢عً ٢ذاٍ ٚ ,ايؿاب ايص ٟبًس ٙايهٓٝػ ١اي ّٛٝغٛٝاج٘ زتتُ ايغس .
 ضتٔ ْػع ٢يألفهٌ يٓا ٚيًٓاؽ  ,ف ٜٓلغ ٞإٔ ْهتف ٞأاسا ف ذسٚز يألفهٌ .
 ايذلاث جع َٔ ٤عسبٓا صتس ف ٘ٝذًٛالً ملؿانًٓا ٚ ,ـتػهٓا ا٘ ال ٜعين إٔ ْتحُس عٓس
أؾهاٍ َعٖٓ َٔ , ١ٓٝا بقب ٞأُٖ ١ٝفطظ ايذلاث يترسٜس ايثٛاا ٚاملتغرلام فٚ , ٘ٝإٔ
ٜتقغؼ إ ا ٙبهطاض ٖصا ايفطظ اكفَ ١ػتُط. ٠
َ ذعام عاَ: ١
 ال بٛجس اٚي ١ٜٛيلٓا ٤جاْب قلٌ جاْب آخط  ,فاألْػإ ناَ ٔ٥تهاٌَ .
 األْػإ ٖٖ ٛسف أ ٟاطْاَخ  ٚيٝؼ إضنا ٤اهلل د ايػل ألجٌ األْػإح يصا ٜٓلغٞ
ايػع ٞيفِٗ أُٖ ٚ ١ٝفا٥س ٠مماضغ ١أ ٟطكؼ ٚايتُػو افهطَ ٠ا ٜه ٕٛألْٗا حتكل
َكًر ١ايٓاؽ ٚيٝؼ جملطز أْٗا قسقت ١أَ ٚتٛابط. ٠
ٚ ق ٍٛايدلْاَخ إؾت اذتٝاجام ايؿاب ايفعً ٚ ١ٝيٝؼ َا ْتكٛض ٙضتٔ ندساّ أْ٘ َفٝس
ي٘  ,ف اس َٔ ايعٌُ املٝساْ ٞاملتهطض دتؼ ايٛاق ايؿلاا ٞااغتُطاض .

 إٔ ٜؤَٔ ايدلْاَخ ؿتا ٜكٛي٘  ,أ ٟإٔ بذلجِ األفهاض ايهلرل ٚ ٠ادتُ ١ًٝإؾت آي ١َٜٝٛ ١ٝب
ايدلْاَخ ٚأغايٝب ارتسَٚ ١األْؿا ١ايؿلاا: ١ٝ
 .1فإشا نإ ايتغٝرل ال ٜتِ إال اعٌُ اهلل ب اإلْػإ  ,ف اس إٔ عتت ٟٛايدلْاَخ عًَ ٢ا
ٜؤز ٟإؾت املُاضغام ايًٝتٛضج ١ٝاغعاضٚ ٠ضبااٚ ١فُٗٗا ٚضااٗا ااذتٝا. ٠
 .2ايتغٝرل ٜلسأ َٔ ايٛاق ف اس َٔ زضاغٚ ١فِٗ ايٛاق عً ٢نٌ املػتٜٛام .
َٚ .3ا زاّ األْػإ ٖ ٛاملدًٛم عً ٢قٛض ٠اهلل ف اس َٔ اذذلاّ ايذلاث األْػاْٚ ٞايتُت
ؿتٓحعاب٘ ايطفٝع َٔ ١ثكافٚ ١ذهاضٚ ٠فٔ ٚعً , ّٛفقٜا نإ َكسض األاساع فٓرٔ ْؤَٔ إٔ
ستطى اإلاساع ٖ ٛضٚح اهلل ايكسٚؽ ب نٌ ظَإ َ ٚهإ .
ٚ .4إشا نإ آا ٤األْػإ ال ٜتِ إال ااغتحاات٘ يعٌُ اهلل ف , ٘ٝف اس إٔ ٜٓلين ايدلْاَخ عً٢
أغاؽ املؿاضنٚ ١اذتٛاض ٚبٛظ ٜاألزٚاض ٚايعٌُ ادتُاع. ٞ
َٚ .5ا زاّ األْػإ َككٛزاً ا٘ إٔ ٜهْٛ ٕٛضاً يًعامل  ,فايعامل اايٓػل ١يَ ٖٛ ٞكط أٚالً ,
ٚايٛطٔ ايعطا ٞثاْٝاً ٚ ,ايعامل عً ٢إبػاع٘ ثايثا  ,فقَط أغاغ ٞإٔ إغتٛعب َكطٜيت :
باضغتٗا ٚآَاشلا  ,أذ َٗا َٚؿانًٗا َُٖٗٛ ,ا َٚػتكلًٗا ٚطُٛذابٗا.
ٚ .6إشا نإ ضب اجملس قس خاطب عكط ٙاًغت٘ َٚكاًراب٘  ,اٌ  َٔٚخ ٍ أفهاضٙ
ايؿا٥ع , ١فايدلْاَخ ٜٓلغ ٞإٔ ٜعٝـ عكط ايعًِ اهٌ َعاٝاب٘ َعُِسا إٜاٖا َٚعتُساً
عًٗٝا نػلٌ يًعٌُ أثلت فاعًٝتٗا َثٌ  :املٓٗخ املٛنٛعٚ , ٞاإلزاض ٠ادتٝس, ٠
ٚاغايٝب األبكاٍ ٚاإلع ّ ٚبٓع ِٝاملعًَٛام.
احملاوص األساسية للربىام
الشيز املشيح ٍو احملوص األساسي :
ْعطف نٌ ؾ ٤ٞعٓ٘  :خسَت٘ عً ٢األض  -ػس - ٙبعاي - ُ٘ٝايٓلٛام عٓ٘
الضوح الكزض ٍو العامل فييا :
َاٖ ١ٝاألغطاض  -طكٛغٗا  -فاعًٝتٗا ايطٚذ - ١ٝباضغتٗا
إستجابة و قبول األىشاٌ لعنل الضوح :
فِٗ فهط اهلل د اإلصت ٌٝح  -ايك  ٚ ٠ايك ّٛد ادتٗاز ح  -خدل ٠اآلاا ٤د ايلٓا ٤ادتٛاْ ٞح ,
فٗٓاى خدلام ال بهتػب إال ااملُاضغَ : ١ثٌ ايك  , ٠ايتػلٝس  ,ايتقٌَ

فَه اليفص :
أَطانٗا ٚ -ظْابٗا َ -ؿانًٗا  -طُٛذابٗا – ذسٚزٖا – شتاٚفٗا  -غعازبٗا.
مشئوليتيا ٍي طضيكيا للدالص :
ْعطف نٌ ؾ ٤ٞعٔ اجملتُ ايص ٟضتٝا ف , ٘ٝفٓرٔ َػٛ٦ي ٕٛعٓ٘ َٚ ,ػٛ٦ي ٕٛأَاَ٘ إٔ
ْكسّ فتٛشجا يًفطح اذتكٝكٚ , ٞايٓحاح اذتكٝكٚ , ٞايٓكط ٠اذتكٝك. ١ٝ
املَاصات الطضوصي تينيتَا مً خالل التعليه الهيشي :
َٗ -1اض ٠ايكطاٚ ٠٤ايتًدٝل ٚاغتد م املعطفَ َٔ ١كازضٖا َتعسز. ٠
 -2ايتُهٔ َٔ املٓٗخ ايعًُ. ٞ
َٗ -3اض ٠عط األفهاض ٚاذتٛاض .
َٗ -4اض ٠ايعٌُ ب فطٜل .
َٗ -5اض ٠ايتعًِ نُؿاضى ٚيٝؼ نُحطز َػتُ .
َٗ -6اض ٠ايترًٚ ٌٝايٓكس ٚقل ٍٛايٓكس .
ٚعًٖ ٢صا األغاؽ ٜٓلغ ٞإٔ ٜتِ بكُ ِٝنٌ زضؽ َٔ زضٚؽ ايذلا ١ٝايهٓػ ١ٝب َطاذًٗا
املدتًف , ١نُا ظتب بسضٜب ارتساّ شلصا ايعٌُ اشلاّ ٚارتارل .
االمهاىات املطلوبة :
َ -1هتل ١بهِ املطاج األغاغ ١ٝيًلرث ب فطٚع املعطف ١املػٝرٚ ١ٝاألْػاْ. ١ٝ
 -2ذٛاغب آيَ ١ٝتكً ١ااِٖ َطانع ايلرث ٚايسضؽ ٚزٚض ايٓؿط ٚاملعاٖس املػٝر١ٝ
 -3يغام أجٓل ١ٝبفتس ااٛاب بلازٍ ارتدلام فٓرٔ مل ْغًل عً ٢عٌُ اهلل يسٜٓا .
 -4إزاضٚ ٠اعٝ ١ٝس ايتعاٌَ َ املٛاضز ايلؿطٚ ١ٜاملاز. ١ٜ
َ -5ػاذام ملُاضغ ١األْؿا ١ب املطاذٌ ايػٓ ١ٝاملدتًف ١د تطف يًعب ٚمماضغ١
اشلٛاٜام – قاعام يًلرث – َ عب  -قاالم يًهُلٛٝبط  .... -ح
األىظطة املصاحبة :
 oنٌ ْؿاط ٜػاعس عً ٢حتكٝل اشلسف .

 oنٌ ْؿاط ٜػاعس ايؿاب عً ٢فِٗ ْفػ٘  َٔٚذٛي٘ ٚايعامل ايصٜ ٟعٝـ ف. ٘ٝ
 oنٌ ْؿاط ٜكطب ايٓاؽ َعاً ب ؾطن ١املػٝس ايٓك. ١ٝ
 oنٌ عٌُ ستل ١ا ٙأ ٟفطز َٔ ايٓاؽ عً ٢إبػاع ايعامل ْٖ ٛؿاط َٓاغب .
 oنٌ ْؿاط ٜكًٌ ايعب ٤املًك ٢عً ٢ايفذل ٠احملسٚز ٠يإلجتُاع .
 oنٌ ْؿاط ٜػاعس عً ٢بُٓ ١ٝايكسضام املفٝس ٠يًؿاب  :ايكسض ٠عً ٢إختاش ايكطاض -
ايكسض ٠عً ٢ايعٌُ ب فطٜل  -ايكسض ٠عً ٢امل ذعٚ ١األغتٓتاد  -ايكسض ٠عً٢
ايتًدٝل ٚايتعلرل عٔ األفهاض  -ايكسض ٠عً ٢ايتفهرل املٓعِ.
الشجالت والتوثيل :
 غحٌ ارتسَ :١األزلاٚ ٤ايعٓا , ٜٔٚاذتهٛض  ,األْؿا , ١املٛنٛعام  ,اإلفتكاز ..
 غحٌ ارتساّ  :اذتهٛض  ,بكس ِٜايسضٚؽ  ,افتكاز ارتساّ  ,املػٛ٦يٝام ..
 غحٌ ايدلاَخ  :األْؿا , ١ايسٚضام ايتسضٜل , ١ٝارتا  ,ايتك.. ِٝٝ
 غحٌ األْؿا ١ايعاَ : ١اذتف م  ,ايطذ م  ,األَػٝام ايطٚذ , ١ٝاملؤـتطام
 غحٌ آَا ٤ايفطٚع  :اذتهٛض  ,ايكطاضام  ,املٛنٛعام  ,املتااع.. ١
 غحٌ املهتل : ١ستتٜٛابٗا ٚذطن ١اإلغتعاض , ٠ايتعٜٚس اايهتب ٚايٛغا.. ٌ٥
 غحٌ ايٛغا ٌ٥ايػُعٚ ١ٝايلكط : ١ٜاألجٗع , ٠األفهاض ايٓاجر , ١املكازض ..
ٚال ؾو إٔ ؾلاآا املػتٓرل قازض عً ٢ايتعسٚ ٌٜاإلنافٚ ١ايتاٜٛط املػتُط .
ذؽت شٖب ايػٝس املػٝس يٝهطظ ب قط ١ٜيًػاَطٜؽت فطفه , ٙٛإقذلح عً ٘ٝإثٓإ َٔ
ايت َٝص إٔ ٜاًب ْاضاً َٔ ايػُا ٤حتطم ايكط , ١ٜفغهب ايػٝس تهلاً ؾسٜساً ; ٚذؽت
الذغ ايٓاؽ إٔ ايػٝس ستب يًداا , ٠أجااِٗ  :إٔ ٖؤال ٤عتتاجْٛين أنثط َٔ ترلِٖ ٖٚ ,صا
ايطجٌ ايص ٟظٌ َطٜهاً مثإ ٚث ثؽت عاَاً أمل ٜهٔ يٓٝتعط َٜٛاً آخط اسال َٔ ؾفاّٜٛ ٘٥
ايػل ٜٚ ,تهطض ايػؤاٍ  ٌٖ :عتٌ اإلاطا ٤ب ايػلٛم ؟ َٛاقف يطب اجملس بعحب شلا ادتُٝ
ٚ ,يهٔ بفػرلٖا غٌٗ َت ٢أزضنٓا ايطؤ ١ٜاييت أضاز ايطب إٔ ٜهعٗا ب أشٖإ ب َٝص , ٙإٔ
إأ األْػإ قس أب ٢يٝدسّ ال يُٝدسّ ,أب ٢يٝاًب ٚغتًل ْفٛغاً َٗسز ٠ااشل ى  .أخرلاً
أق ٍٛيهٌ خازّ َترُؼ ال ٜكًكو ْكل اإلَهاْام فٓرٔ فتًو نٌ تين املػٝس .
نفكطا ٚ ٤ضتٔ ْغين نثرل , ٜٔنقٕ ال ؾ ٤ٞيٓا  ٚضتٔ فتًو نٌ ؾ2 - ٤ٞن10 :6 ٛ

خالصة الباب الجالح
 -1إٕ حتكٝل بكسّ ًَُٛؽ ب ارتسَ ١ايطٚذ ١ٝغٝتِ َٔ خ ٍ ٚغا ٌ٥ايعكط :
 ايلرث ايعًُ ٞإلظتاز ذً ٍٛاملؿانٌ اذتٝاب. ١ٝ
 اإلزاض ٠اذتسٜث ١يًدسَٚ ١ايكا ١ُ٥عًَ ٞلسأ بفٜٛض املػٛ٦ي. ١ٝ
 ايتعاٌَ ايػً َ ِٝاملعًَٛام كتعٗا ٚبلٜٛلٗا ٚاغتدساَٗا.
 ايتفِٗ ايهاٌَ يفٓٚٚ ٕٛغا ٌ٥االبكاٍ ٚاإلع ّ.
 -2عٌُ ايفطٜل ٖ ٛاألغًٛب األَثٌ ملٛاجَٗ ١تاًلام ارتسَ ١فه ً عٔ بٛغ ٝايكاعس٠
ٚظٜاز ٠ايفاعً. ١ٝ
 -3أُٖ ١ٝبٛاجس ايلعس االقتكاز ٟب بطاٚ ١ٝإعساز ايؿلاب ملٛاجٗ ١اذتٝا. ٠
 -4ايثكاف ١ايؿاًَٚ ١ايفِٗ املٓفتس يآلخط  ,بؤغؼ املٛقف ايػً ِٝب اذتٝا ٠عً ٞابػاع
ايٛطٔ ٚايعامل نً٘ .
 -5إٕ اإلععاظ اذتكٝك ٞيًذلاث ٜتحً ٞب زضاغت٘ ٚفُٗ٘ ٚاغتٝعاا٘ ٚ ,بٓكٝت٘ مما بػطب
إي َٔ ٘ٝؾٛا٥ب زخ , ١ًٝثِ بالٝك٘ اقغًٛب َعاقط.
 -6بطكت ١نٌ َاغلل ب قٛض ٠خا ٚاطاَخ ٚأْؿا ١ؿتٓٗخ َػٝر ٞاْػاْ. ٞ
ٖٚا ٖ ٞضذًتٓا بكٌ إيْٗ ٞاٜتٗا ,مل آم فٗٝا اقفهاض ااتسعتٗا  ,اٌ قً نٌ َا
ٜذلزز ب ْفٛؽ ٚأشٖإ ؾلاآا اذتا٥ط ,قًت٘ اكٛم عاٍِ !ٚ ..ال أزع ٞأْين عً ٞذل ب نٌ
َا اقذلذ  ,اٌ زعٛم يًرٛاض ٚيًتفهرل ا قٛٝز..
ٚال ؾو إٔ نثرل ٜٔقس ٜػاٚضِٖ ايكًل َٔ أْٓا ؿتٓاقؿٖ ١ص ٙاألفهاض قس ْفتس عًٞ
أْفػٓا ااااً بقب َ٘ٓ ٞايطٜس !  ,فٌٗ ْعٌ َغًكؽت يًلاب ايص ٟقس ٜقب َ٘ٓ ٞايطٜس ؟ ٌٖٚ
ْعٌ غانتؽت ٚضتٔ ْط ٣ؾلاآا ٜٓفه ٕٛعٔ خلع اذتٝا ٠؟ أّ ْفتس األاٛاب يطٜاح بعكف
اطَاٍ بطانُ  ,ذت ٢نازم إٔ باُؼ َعامل ايلٓا ٤املؤغؼ عً ٞقدط ايسٖٛض ؟
عزفان وتقديز

لكل مه شاركىي فى التفكري وساهم معي بل وأمدوي مبادة هذا العمل

