
 



  

 
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 

  

 الصبعة األولى

 حقػق الصبع محفػضة لممؤلف

 

يمنععع شبععع اععحا الأوععزب  نو  ععدت منععق  لمبومععف شععخق الصبععع والومععػاخ والنقعع  والوخ مععة والو عع     
 .وغ خاز  إال لإذن خصي مغ المؤلفالمخئي والم مػع والحزسػبي 

 

 

 

 

 

 

م2020صنعزت  



2 

 

 فهخس المػضػعزت

 
 رقع المفحة  المػضػع           

 4          مقجمة.                                                     .1
 10 الوعميع والونمية .                                                    .2
 29 تمػر نولي إلنشزت  زمعة تعد.                                     .3
 42 عمى ازمر نجوة اإلرشزد األكزديمي.                               .4

 59                         .ممف ال م ة البوزمية لنجوة البحث العممي
 83 تعخاف لزلخالصة الثقزفية.                                            
 90 البط العخبي ونخصزت النصق.                                        
 103 اقوحزم كمية اآلداب.                                                 
 110 الوقخاخ ال نػي لأمية اآلداب.                                       

 123 رسزلة حػل قزنػن  زمعة صنعزت ال جيج.                                        
 127                                   .االحو زب عمى عم ج كمية اآلداب

 133 مغ كمية اآلداب  إلى الجراسزت العميز  إلى وضيفة م وشزر.         
   نر ػزة شعبزن بغ سميع المنعزني. نوزئج الِفَأْخ  المعخب عغ تفزض  الثََّمْخ 

                                                                            
          

140 



3 

 

 مقجمة

 
الموعمقععة لقيععزيز الوعمععيع والونععػاخ والبحععث  لعععس المػضععػعزت الأوععزب عمععىيحوععػي اععحا 

. ولأنهععز تبقععى فععي العممععي. واععي قيععزيز تشعع   نذاععزن كث ععخ مععغ األكععزديم  غ وغ ععخ األكععزديم  غ
)معغ  ومغ انز  عزتت فأعخة العنعػان إلى م وػى االاومزم  المقخون لزلعم . تخق  عم وػى الهع  ول

. واويمغ الأوزب ثالثة محزور  كمز اػ واضح في العنعػان: (الوعميع والونػاخ والبحث العممي امػم
  محػر الوعميع ومحػر الونػاخ ومحػر البحث العممي.

مبخ زتعق موبمف  نطزم  في بمجنز  كمز نعخف  ميعنز  الوعميمي : فإن النطزمفأمز الوعميع
قزعععجة  ال يمكععغ نن يشععك  وضعععق الععخااغ واععػ فععي  قمععػر فععي األدات.الو  عممععياليعععف زلتو ععع ل

 والنهية الشزممة.مو نة لم  خة الونمية 

فيمكغ القػل  إن البجايزت الموػاضعة لحخكة الونعػاخ  الوعي شعهجاز العيمغ  :نمز الونػاخو 
فعي  تعثعختبع    يو عع لزإلبعجاعتقجمًز حقيقيًز  جم مغ ثالث نيزت إلى سو نيزت القخن المزضي  لع توق

ش عى عمعى المنعزخ  وانوشعزر المعجارس وال زمععزت. فقعج والموعممع غ  رغع كثخة الوعميع  العقػد الوزلية
والوعأثخ لمعز ييعبق اإلععالم المػ عق  معغ معزدة تشعػ   وض ق األفعق الوقم ج وال صحية الثقزفي العزم

 العق  وتؤثخ في المػاقف وال مػك. الػعي وتيم 

  امًز عزمًز  بع  فال مكزن لق في تفأ خ وااومزمزت الجولة  وال يمث :ونمز البحث العممي
  لجى لعس األكزديم  غ والبزحث غ  الحيغ ال يمقػن دعمعًز وال تشع يعًز معغ قبع  اػ م خد اع خزص

رصج م دانيزت لومػا  لحػثهع في  فأخ ت  وال  هػداعموفت إلى ال ت  الوي زت الخسمية المعنيةال ه
ية الونمية والوصعػاخ  وفعي معزل عة المشعكالت اإلداراعة واالقومعزدية واال ومز يعة وتػضيفهز في عمم

القمػر في األدات  ومبععث خاز مغ المشكالت  الوي تمث  ممجر   وغ والب ئية والوعميمية والمحية
   ومغ قب  األفخاد العزمم غ ف هز  ومغ قب  المػاشن غ.مغ قب  ن هدة الجولة ومؤس زتهز  الشكػى 

 ال م عت    منهعز منفعخداً  لععسسبق نشخ  مبومفة  مػضػعزت ضعت في احا الأوزبوقج و 
ععزبخة  قمعجت بهعز لفعت االنوبعز   ف هز  ػانب مغ امعػم الوعمعيع والونعػاخ والبحعث العممعي  مالم عةً 

فعي نن   از  عنعج نشعخ   وا وهجت في تقجيع لعس المقوخحزت  الوي لعع نكعغ موفعزئالً الهمػمإلى اح  
ال هععزت الم ععؤولة سععػف تع خاععز ااومزمععًز. ومععع ذلععظ فقععج كنععت دائمععًز نرى لععأن عععدوف األكععزديمي 

ة ععغ مػقعف الم عؤول الخسعمي.   يمثع  مػقفعًز ال يقع  سعمبيكهعح  مػضعػعزت والبزحث ععغ تنعزول
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ا فعي تقعجيع المعزل عزت المعحيحة  ممكنعة  وهعجا إلى دراسة المشكالت وابزدر أن يليي يق زفػا بهم
وفأ خ في األخح لق  لععج الإلى ق  و زنصخحمع مز يإلى الوفزع   زلم ؤول غل زجفع نن يحزوالاو  الونف ح 

  .نييزً وعمى اآلخخاغ نن يقػمػا بػا بهع منزقشوق. فهحا اػ وا بهمز. 

وامععز يقػمععزن بػا بهمععز. ونن لزلمععبخ والمثععزبخة   زنن يو ععمح وعمععى األكععزديمي والبزحععث
. نضهعخ اآلخعخون معغ سعمبية ت عز  معز يصخحزنعقزعخ اليأس واإلحبزط  مهمعز مش نف  همزفي  زيقزوم

عنهعز  عنعج نول رد فعع   نن يوبميعز ي عػزالػشنيعة  الوعي ال  معزواح  اعي مهموه مزاح  اي رسزلوه
 سمبي  مغ قب  اح  ال هة الخسمية نو تمظ  مغ قب  احا الم ؤول نو ذاك. 

أن ال هععزت الخسععمية والم ععؤول غ فععي لالدنععز اععع فععي ال زلععب دمثععػ األخععالق  ال عممععًز لعع
لععع  نواإلشععزدة لععزلبحػث وبزلمقوخحععزت  حوععى وإ مععجح ال هععج والثنععزت عمععى الم وهععجيغيوععخددون عععغ 

 عنععجاعالوحععخك اإلي ععزبي فعخد الفععع  ال ععيت قعع  نن يمععجر ععنهع. ولأععغ يكػنعػا صععزدق غ فععي ذلععظ. 
 لثزبوة في تفأ خاع وعممهع  اي )ق  معز تخاعج  ونحعغ نعمع  معز نخاعج(. وبنعزتً معجوم. ولع  القزعجة ا

عمى اح  القزعجة الحابية  يحزفع ال ميع عمى عالقزتهع الص بة  واعم  كع  معنهع معز يخاعج  وتبقعى 
األوضعععزع فعععي العععبالد تعععخاوح فعععي مكزنهعععز  وقعععج توخا عععع نحعععػ البمعععف  وامعععبح الوفأ عععخ فعععي الوقعععجم 

ًز يععؤرق ع لعق الحعزلمػن  وامَّعى الوعمعيع والونعػاخ والبحعث العممععي  تفأ عخًا يحمعوالنهعػض  المبنعي عمع
 غ.ال زديغ المبمم 

  ميعهز في إشزر امػم الوعميع والونػاخ والبحث العممي: الأوزب مػضػعزتوتمب 
  تعخضععت فيععق إلععى م معع  النطععزم الوعميمععي فععي )الوعمععيع والونميععة( فزلمػضععػع األول

مبخ زتق  واقوخحت لعس الحمػل  الوي رنيوهز منزسبة لو زوز اح  الع عػب اليمغ  وع ػبق وضعف 
 واحا اليعف.

تمععػرًا إلنشععزت  قععجمت  )تمععػر نولععي إلنشععزت  زمعععة تعععد( وفععي المػضععػع الثععزني 
تأػن  زمعة مبومفعة ععغ ال زمععزت النمصيعة المػ عػدة فعي العػشغ العخبعي  وععغ  في تعد   زمعة

كععخرة معغ ال زمعععزت العخبيععة  واقوخحععت نن يوحقععق فععي ال زمعععة م ن ععبة زمععة صععنعزت  الوععي اععي 
 ومثمخة. عممية  لمػرة (ال زمعة في خجمة الم ومع)ال جيجة ) زمعة تعد( مبجن 

نطعزم ال عزعزت  )عمى ازمر نعجوة اإلرشعزد األكعزديمي( وتنزولت في المػضػع الثزلث
العحي نخعحت لعق لععس و  الموحجة األمخاكية   المعمػل لق في الػاليزت المعومجة في الوعميع ال زمعي

لونمػاعة. وكعزن وعق لمب ئعة العخبيعة وتػ هزتهعز امال زمعزت العخبية  وبجنت تأوشف ع ػبق وعجم مالت
عقععج النععجوات وورش العمعع  فععي ال زمعععزت العخبيععة  ومنهععز  زمعععة صععنعزت  وت   ال ععجل يععجور حػلععق
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نععجت  شعزركت ف هعز  والوعي األكزديمي(  الوعيرشزد قج اسوػح ت مز كوبوق مغ )نجوة اإل لمنزقشوق. و 
 مجينععة فعي   وعقععجتلزلوعععزون معع ال زمعععة األردنيعة  ملهعز المنطمعة العخبيععة لموخبيعة والثقزفععة والعمعػ 

  لكع  األمخاكعي نطعزم ال عزعزت المعومعجة شبقعتعخبيعة نول  زمعة  زن. وكزنت ال زمعة األردنيةعمَّ 
  .مكػنزتق  لمز في ذلظ اإلرشزد األكزديمي

   لعععج مشععزركوي فععي النععجوة المععحكػرة  اقوخحععت نطزمععًز معععجالً وفععي اععحا المػضععػع اقوخحععت
  يمكعغ تصبيقعق فعي  زمععة صعنعزت  يونزسعب معع فم عفة الوعمعيع لنطزم ال زعزت المعومجة األمخاكي
  في اليمغ وموصمبزت الونمية فيق.

ل م عة وثعزئق ا  )ممعف ال م عة البوزميعة لنعجوة البحعث العممعي( ضع المػضػع الخالعو 
عة صعنعزت  البوزمية لنجوة البحث العممي  الوي نطموهز عمزدة الجراسزت العميز والبحث العممي ل زم

النعجوة  دراسعة تفمع مية   تمعظ تدرسَ قج (. و  1989/  88 العزم الجراسيشػال عزم دراسي كزم  ) 
المخكععد نو  إنشععزت  بععجتًا لقععخار نوضععزع مخاكععد ووحععجات البحععػث فععي ال مهػراععة العخبيععة اليمنيععة

  اإلنشعزت قعخارالمحعجدة فعي والمهعزم   وم وػازتهع العمميعة وعجد العزمم غ والهيك  اإلداري   الػحجة
يػا ههعز العمع  البحثعي  والمعػبزت الوي   زم  والم دانية ال نػاة المخصػدةومجى تحق ق تمظ المه

تن عع ق المخاكععد  ع األلحععزث المن ععدة  ومععجىن ععدت  وتفزععع  ال هععزت الخسععمية مععالوععي ن   واأللحععزث
فيمز ب نهز  في نشعزشهز البحثعي  عمعى سعب   الوععزون وععجم تأعخار األلحعزث  لمعز  والػحجات البحثية

يمثمععق اععحا مععغ اععجر لم هععج والػقععت والمععزل. وخخ ععت النععجوة ل ممععة تػصععيزت مػ هععة إلععى ال هععزت 
تفزعع   الشعجيج  فعإن األسعفومعع منهعز.  الخسمية  عمى نم  النطخ ف هعز وتصب عق معز يمكعغ تصبيقعق

ولعع تعخد عمعى رسعزئ  عمعزدة  .كعزن ي عزوي صعفخاً ال هزت الخسمية مع مز بحل في النجوة معغ  هعج  
وػصععيزت النععجوة  والمػ هععة إلععى وزارات ومؤس ععزت الجولععة  سععػى وزارة الجراسععزت العميععز  المخفقععة ب

لعع ن عمع لععج ذلعظ  معغ الوػصعيزت  ثعع واحجة  اعي وزارة المزليعة  الوعي وععجت بجراسعة معز يبمعهز
  ش ئًز منهز  نو مغ غ خاز.

وممععز يعكععذ مععجى عععجم االكوععخاث لزلبحععث العممععي  نن النععجوة قععج نقيمععت عمععى ح ععزب 
العزمم غ فعي عمعزدة الجراسعزت العميعز والبحعث العممعي. فمعع تمػلهعز ال زمععة وال الجولعة. وفعي الػاقعع 

اقومععخت غ األضعػات اإلعالميعة وغ ععخ مكمفعة مزليععًز. فقعج ننهعز كزنعت نععجوة ازدئعة ورصعع نة وبع عجة ععع
األسععزتحة والمػضفععػن فععي العمععزدة لأراحيععة  بعع   الوأععزليف عمععى تععػف خ مععزت الشععخب  الععحي تأفعع  لععق

وبحمزس. وتأف  البزحثػن مغ داخ  ال زمعة ومغ خزر هز  بوأزليف مػاصالتهع  ولع يوقعزض نحعج 
ضعزاخة مفخحعة  حخصعت عمعى نن نسع مهز انعز   مق. واح ال هج البحثي  الحي قجمنهع مكزفأة عمى 

تقعجيخ لعجى األكعزديم  غ والبعزحث غ  و  ااومعزم ألدل  بهز عمى مجى مز يحطعى لعق البحعث العممعي معغ
إلعى اعحا  ال هعزت الخسعمية تخقى نن نومنى وكعوحوى لجى المػضف غ في مؤس زت البحث العممي. 
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منصمقععًز لأعع  عمميععة  لعععزلع كمععقي  الععحي نصععبح فععي االم ععوػى مععغ االاومععزم والوقععجيخ  لمبحععث العممعع
  الػح عج عأَ مًز لهز عنج انوهزئهز. واػ الحَ مخافقًز لهز خالل تنف حاز  ومقي ِ و   تنمػاة  ص خت نو كبخت

   .واقخر مجى ن زحهز نو فشمهز مجى  جواازيحكع عمى الحي 

نبععحة عععغ مشععخوع تنععػاخي   )تعخاععف لزلخالصععة الثقزفيععة( وتيععمغ المػضععػع البععزمذ
تمث  في إنشزت رالصة ثقزفية  تيع نكزديم  غ وبزحث غ ومهوم غ  لزلحخكة الونػاخاة في اليمغ وفي 

 ومهععزم الععػشغ العخبععي. لع ععجًا عععغ دائععخة النشععزط ال يزسععي  المععؤشخ  الععحي لععق صععفزت وخمععزئز
   .لكفزتة نخخى  ت عمق غ خ قزدر عمى االضصالع لزلمهمة الونػاخاة

عخضعت لمشعكمة  عمعى در عة  )البط العخبعي ونخصعزت النصعق( وفي المػضػع ال زدس
دداد تفشععيًز  فععي ت نصععق الأممعزت العخبيععة  الوعي تفشععت  وتععزليعة مععغ األاميعة. واععي مشعكمة نخصععز

نو فععي وسععزئ  اإلعععالم    نو حوععى فععي المؤس ععزت الوعميميععة   حيزتنععز ال ػميععة  سععػاًت فععي الشععزرع
  إذا لع يوحخك القعزدرون لمعزل وهعز  ز يهجد و ػد الم ة العخبية وانحر لزنجثزرازمم لكزفة م وػازتهز.

  .وعمى رنسهع م زمع الم ة العخبية في الػشغ العخبي

ثعععع   عععػي اليمنعععي  حعععجيث الوأسعععيذ.إلعععى الم معععع العممعععي الم بهعععح  الػرقعععة وقعععج تقعععجمت  
الوععي ع قععجت فععي مخكععد الجراسععزت نععجوة )الم ععة العخبيععة وواقعهععز فععي الحيععزة العخبيععة(  فععي  عخضععوهز

لقمععج إثععزرة   م2014نععػفمبخ  27_  26والبحععػث اليمنععي  لمععنعزت  يععػمي األربعععزت والبمععيذ  
 النعجوةإلعى  نرسعموهز  عم هعز لععس اإلضعزفزت لععج إدخعزل  نرسعموهز. ثع اح  المشكمة النقزش  حػل

  وضعمت م2019يػن عػ  30وحوعى  27فعي الفوعخة معغ فعي مجراعج لأسعبزنيز    الوي عقعجت العممية
 تععدامغ عقععجم مػعععة مععغ العممععزت والبععزحث غ العععخب  وقخئععت نيزلععة عنععي  نطععخًا لوعععحر سععفخي. وقععج 

تمعظ النعجوة لعزكػرة عمع     وكزنعتلممعهج العزلمي لمو جيج العخبعي المؤتمخ الوأسي ي مع عقج النجوة
  .المعهج

  توعمق لزلعم  في كمية اآلداب وفي الجراسعزت مبومفة خم ة مػضػعزت وتمى ذلظ
العميز والبحعث العممعي وفعي وضيفعة م وشعزر ال زمععة  ومعغ اعح  المػضعػعزت البم عة  رسعزلوزن: 
األولى حػل اقوحزم كمية اآلداب  بجعػى اإلحيعزر القهعخي ألحعج نسعزتحتهز إلعى النيزلعة العزمعة  فعي 

العععزلع الموحيععخ كعع  تقععجيخ واحوععخام وحمزيععة.  ت ععزوز فزضععح لحخمععة الحععخم ال ععزمعي  الععحي يعصيععق
والثزنية حػل احو عزب،  عمعى عم عج كميعة اآلداب  رفععق إلعى رئعيذ ال مهػراعة لععس المحو عب غ  
العععحيغ ح عععبػا ننف عععهع فعععي مكزنعععة عمميعععة وقيعععزئية  تعععؤامهع لمحكعععع عمعععى ال زمععععة ونسعععزتحتهز 

 القععزرئ مععغ خاللهععز عمععى معععليصاععح  المػضععػعزت البم ععة  وضعععت فععي الأوععزب ومنزا هععز. وقععج 
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نمزذج مغ ال هػد  الوي تبحل  وتحاب ندراج الخازح  ونمزذج مغ المن مزت الأث عخة  الوعي تعوعخض 
 حخكة النهػض لزلوعميع والونػاخ والبحث العممي  في بمج اػ نحػج مز يكػن إل هز.

خ معجيخ وسيالحع القزرئ ننني كنت نحيزنًز نكوب لععس المػضعػعزت  الوعي نرفعهعز إلعى األ
ال زمعععة  لبععط ال ععج. وكث ععخًا مععز كنععت نل ععأ إلععى ذلععظ  إمععز رببععة فععي ت ععزوز لععطت الصبزعععة وتأععخار 
الومحيح  نطخًا لببخة الصبزع غ الموػاضعة  وإمز رببة في حمعخ قعخاتة المػضعػع عمعى األخ معجيخ 

  ال زمعة.
  بععزرة عععغ واععي  الثََّمععْخ(نوععزئج الِفَأععْخ  المعععخب عععغ تفزضعع  ) ةلععأر ػز  واخوومععت اععحا الأوععزب 

معغ نلعف وتوأعػن  م( 1736ه / 1149)ت.  نر ػزة شػامعة  نطمهعز سعميع بعغ شععبزن المعنعزني
َععععزِلج(ومئعععة وسعععبعة ونربعععع غ ب وعععًز  تنعععزول ف هعععز الشعععزعخ    ننعععػاع الفػاكعععق والثمعععزر  الحكعععيع )الم 

 نرمعععغ شعععػبغ العععجكوػر وخمزئمعععهز ال حائيعععة والعال يعععة. وقعععج حققهعععز البزحعععث األلمعععزني  المعععجيق
Armin Schopen   كزل نوليفخومعق الجكوػر Oliver Kahl    شعخ الوحق عق لزلم عة األلمزنيعة  ون

فعي  لهعحا الوحق عق عخضعزً وقج سبق نن نشخت هز األلمزنية. وَ مع نز األر ػزة لزلم ة العخبية وتخ مَ 
إيعخاد  دون   م1995يػل عػ   _   يػن ػ18عجد عغ وزارة الثقزفة اليمنية  المزدرة م مة )الثقزفة(  
األر ػزة ال يبمػ مغ فزئعجة. إذ يمكعغ نن  ذلظ العخض مع رنيت نن إعزدة نشخ انزاألر ػزة. ولأني 

يحفععد القععزئم غ عمععى وضععع المنععزاج الجراسععية  وال سععيمز منععزاج المخحمععة الوأسي ععية )االبوجائيععة 
األر ععػزة  مععع شععخح لمحوععػى  فععداع إلععى اخويععزر لعععس مقععزشع مععغ اععح واالعجاديععة(  يمكععغ نن يح

األر ػزة كزماًل  شعخحًز مب عصًز  يوععخف الوالم عح معغ خاللعق عمعى ب ئعوهع الدرا يعة  ومعز تنو عق معغ 
  فػاكق وغالل  واقفػن عمى الفػائج المحية لهح  الفػاكق وال الل وخػاصهز العال ية. 

 ععح عمععى اععف الوالماألولععى بوعخ الجراسععية وفععي رنيععي ننععق ال بععج مععغ االاومععزم فععي المخاحعع  
  وععجم زاثهع  وت عبب فعي  همهعع بوخ نمط الحيزة ال جيعجة عالقعوهع بهعزنضعف    الوياليمنية ب ئوهع

معخفوهع حوى لصخق ونسزل ب وعزدات وتقزل ج الحيزة  الوي عزشهز آلزؤاع  في الدمغ القخاب. واحا 
 ق في المجن  وموفر حوى في األرازف. بِ صْ ال ه  م  

إن إي زد عالقة نف ية ومعخفية ب غ الصف  وبع غ مكػنعزت ب ئوعق  وب نعق وبع غ تعخاث بمعج   
الموقجمة ااومزمًز خزصًز. رغع ننهز نضعحت  البمجاننمخ عمى در ة عزلية مغ األامية  يمقى في ك  

 صنز ية  ي ػد ف هز شزلع الحيزة العمخاة.  بمجانزً 

معت فعي داخمهعز واألرازف.انزك مػ ػدة في كزفة المجن  فزلموزحف ندوات الفالحعة  وقج   
ومقزعععج وممععزبيح زت ال ععكغ  معغ فععخاش اععومحوػ  زخععة المندليعةصبندوات الو  ال جواععة الحعخفندوات و 

 والحمععي الماللععذونقفععزل  مععع صععػر وايزكعع  الب ععػت ال ععكنية وحيععزئخ الح ػانععزت  إضععزفة إلععى 
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الشعخوح العمميعة لزلوعخافعزت و  . وكمهعز معدودة...إلخ الح ػانزت والص ػر المج نة   نو ايزك  صػرو 
  الالزمة.

إلعى شعخوح معغ  ليشزاجوا محوػازتهز  وا ومعػا  إلى تمظ الموزحف اؤخح نشفزل المجارسو 
هع  نو مغ العزمم غ في الموحعف  ل وحقعق بعحلظ االرتبعزط بع غ الحزضعخ والمزضعي  فعي ذاعغ تنسزتح

  ال لوزرابق وتخاثق فووشك  شبم وق كزموجاد موصػرالصف  وفي ثقزفوق  وابقى عمى صمة بوزرابق  
 .عغ مزضيق وعغ تخاث وثقزفة شعبق كزئنًز مبوػراً 

ععغ سعيزق  تبوعخاعال  تنشئة  نشفزلنز ونعم  عمى تنشئة فه  يمكغ نن نححو ححو اؤالت 
  فععي دائععخة مشععكالتق  الوععي انقيععت وتحمععخاعالوععزراخ  تحب ععهع فععي قمقععع تععزرابهع المموععج  وال

صععيزغة صععيزغة م عوقبمهع   وت عمهعع عععز داغ ععغ  الععحي يعيشعػنق ععغ واقعهععع العخااغ  وبععجاعف
  ب عنق  وال سيمز ن نسؤال يوحوع عم نز  ميعنز ن ؟إلى م وػى العزلع النزاس الموقجم تختقي بهع
 منز في حق  الوخبية والوعميع. المشو مػن 

  وهللا مغ ورات القمج

 م2020 نغ صذ 12 صنعزت 
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 1الوعميع والونمية

 
يقزل إن اإلن زن اػ رنس المزل  كمز يقزل إن البجاية المحيحة لمونمية اي تنميعة اإلن عزن. 
وانزك نقػال كث خة تؤدي نفذ المعنى وتبودل ت خبعة لشعخاة  تموعج عمعى اموعجاد الععزلع  خالصعوهز  

ب خ  ننق ال يمكغ ال  خ في شخاق الونمية  دون و عػد اإلن عزن المععج والمهيعأ لونف عح البصعط والوعجا
الهزدفة إلى إحجاث تصػر في حيزة الم ومع المزدية والفأخاة. فإذا كعزن اإلن عزن اعػ غزيعة الونميعة 

نوفعزع ال ونداتهعز وال توحقعق  دون نن يكعػن مععجًا إععجادًا منزسعبًز  يمكنعق معغ االضعصالع لمهزمهعز وا
بعج معغ  محعة. فعالبثمزراز  فإن منزقشة عمميعة اإلععجاد اعح   لمؤس عزتهز المبومفعة  تعوبعخ مهمعة م

تبزدل الخني ومحزولعة الػقعػف عمعى  ػانعب القمعػر  المخافقعة لعمميعة اإلععجاد اعح   والوععخف عمعى 
نسبزبهز وسب  عال هعز. دون نن يعنعي ذلعظ الوقم ع  معغ قيمعة معز يقجمعق الععزممػن فعي المؤس عزت 

 المعنية مغ  هج ومز يحققػنق مغ إن زز.

 المؤس زت المعنية لإعجاد اإلن زن:
 تي عمى رنس المؤس زت المعنية لإعجاد اإلن زن:تأ
ن هععدة الوخبيععة والوعمععيع  بععجتًا لزلمععجارس االبوجائيععة وانوهععزت لزلمخحمععة ال زمعيععة  مععخورًا  .1

 لزلمعزاج والمجارس الفنية والموبممة.
 ن هدة الوبصيط  وعمى رنسهز ال هزز المخكدي لموبصيط. .2
 ن هدة اإلعالم. .3

لزلمؤس ععو غ األخ ععخت غ  وذلععظ ألن وقػفنععز معهمععز لععغ يصععػل  ولعمععق مععغ األفيعع  نن نبععجن 
فجورامز  عمى الخغع مغ نام وق  يمكغ الحجيث عنق انز  في احا ال يزق  ببيع فقخات. في حع غ 
نن مهمة المؤس ة األولعى  المومثمعة لعأ هدة الوخبيعة والوعمعيع  نكثعخ تعق عجًا وتحوعزج منعز إلعى وقفعة 

 نشػل.

 ن هدة الوبصيط:
لوبصيط شخشًز ضخوراًز لمبعجت لعمميعة الونميعة. فمعز لعع تحعجد ناعجاف ومخاحع  ووسعزئ  نصبح ا

الونمية وممزدر الومػا  م بقًز  فإن عممية الونمية تبقى  في نح غ األحػال  عممية قزصخة. وكمز 
نن الونمية تبجم اإلن زن وتخفع مغ م وػا  المزدي والفأخي  فإنهعز ال يمكعغ نن تن عد دون نن يععج 

                                                 
1
 .م1988ن شخ في م مة )اليمغ ال جيج(  عجد نػفمبخ   
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ن ععزن إعععجادًا منزسععبًز  مزديععًز وفأخاععًز  إلععى الجر ععة الوععي ي ععوصيع عنععجاز نن ييععصمع لمهزمهععز اإل 
 وايمغ ن زحهز. 

وبمز نن عممية الونمية ال ت  خ في محعػر واحعج بع  فعي محعزور عجيعجة  لونوهعي إلعى إحعجاث 
تحجيعجًا  تنمية شزممة  فإنهعز تحوعزج إلعى قعػى لشعخاة موععجدة االخومزصعزت والقعجرات. واعحا يوصمعب

م بقًز لنػع الوبممزت وح ع القػى المصمػبة في كع  محعػر معغ المحعزور. ومثع  اعحا الوحجيعج ال 
يمكغ وضعق إال عمى ضػت إحمزئيزت ودراسزت  تنوهي إلى وضع تمػرات م وقبمية  لنػع القعػى 

 البشخاة المصمػبة  لوحق ق ناجاف الونمية البع جة. 

ع تمعػرات ألاعجاف الونميعة  وقزمعت لعإ خات دراسعزت فإذا مز ن حت ن هدة الوبصعيط فعي وضع
وإحمزئيزت لمقػى البشخاة  المصمػبة لوحق ق اعح  األاعجاف  عمعى معجى ليععة عقعػد معغ ال عن غ 
إلى األمعزم  فعإن اعحا سي عزعج ن هعدة الوخبيعة والوعمعيع فعي وضعع خصصهعز الوخبػاعة  لوعوالتم وتبعجم 

 خصط الونمية الشزممة. 

حا الوأزمعع  والون عع ق فععي عمعع  ن هععدة الوبصععيط ون هععدة الوعمععيع  لمععز ولععػ نمكننععز نن نحقععق اعع
خش نز نن تأعوع مؤس عزتنز الوعميميعة لعشعخات اآلالف معغ الصعالب  العحيغ يشع مػن مقزععج الجراسعة 
وانفق الم ومع مبزلغ شزئمة عمى تجرا هع  دون نن يعخف الم ومع  ودون نن يعخفػا اع ننف هع  

عمميععة الونميععة  ودون نن يعععخف كث ععخون مععنهع إن كزنععت لمعععزرفهع مععز اععػ دوراععع م ععوقباًل فععي 
 ومهزراتهع  الوي يكو بػنهز في سنػات دراسوهع  عالقة لمز سيمزرسػنق مغ نعمزل في الم وقب .

ول ت لحز ة انز إلى نن نش خ إلعى الهعجر االقومعزدي الفعزدح  العحي يحعجث  فعي ضع  ععجم  
  ي خي وضعق عمى ضػت خصط الونمية الشزممة  وتموعدم و ػد تبصيط واضح لوأا   القػى البشخاة

 لق المؤس زت الوعميمية المبومفة.

 ن هدة اإلعالم:
وغ ععخ مبزشععخ فععي إعععجاد العنمععخ البشععخي. فعبععخ ن هدتهععز  مهمععزً تمعععب ن هععدة اإلعععالم دورًا 

المقخوتة والم مػعة والمخئية يوشخب الفخد ننػاعًز مغ المععزرف والقعيع واألحكعزم وال عمػك. وبوعب عخ 
آخخ  فإن اح  األ هدة تمعب دورًا ال ي وهزن لق في تأعػاغ شبمعية الفعخد وتأعػاغ رؤاوعق البزصعة 

ميعععة  وتحجيعععج مػقفعععق منهعععز  وتشعععك   و يعععق لمكزنوعععق ودور  فعععي لمبومعععف القيعععزيز الػشنيعععة والعزل
 م ومعق.

وتععؤدي وسععزئ  اإلعععالم مهموهععز اععح  فععي الم ومعععزت الموقجمععة لأسععزل ب مجروسععة وبصععخق 
ازدئة  لع جة عغ الي يج المدعج والوأخار المم . لح ث ت جو عالقة الفخد بػسزئ  اإلععالم عالقعة 
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يعة( ين عزب تأث خاعز إلعى حميمة  فهي وس مة اموزع ومؤان ة و  معخفة. ومغ خالل اح  العالقة )الػدِ 
نف ععق وذانععق  ان ععيزلًز ازدئععًز  ال يكععزد يشعععخ لععق. فووأععػن مععغ خععالل ذلععظ قنزعزتععق وتوشععك  مػاقفععق 

 واوحجد حوى مدا ق وذوقق. 

نمز في الم ومعزت النزمية  نو لنق  الموأخخة  ال فخق  فزلمقمػد واحج لكال الو عم و غ  فعإن 
سزئ  اإلعالم تمث  تحجيًز صزرخًز لمفعخد. ح عث تفعخض وصعزيوهز عميعق ل ع  نهعزر  وبمعػرة مدع عة و 

منفخة  لمز تمقي عمى سمعق وتب ط نمزم لمخ  مغ مػاعع خصزبية  تبزشب بهعز عػاشفعق وت عو ف  
 عقمق. 

ومععع نن وسععزئ  اإلعععالم فععي البمععجان النزميععة ال تبومععف فععي ناععجافهز كث ععخًا عععغ ناععجافهز فععي 
لبمجان الموقجمة  فأ  منهز في نهزية المصزف تبجم النطزم اال ومزعي _ االقومعزدي _ ال يزسعي  ا

الحي تمثمق  فإن وسزئ  اإلعالم في البمجان الموقجمعة  لأسعمػبهز الهعزدئ وبمبزشبوهعز عقع  القعزرئ  
زر   عدتًا قب  عػاشفق  تن ح في شج الفخد إلى ذلعظ النطعزم  و عمعق يشععخ لعزلػالت لعق  واعمع  لزعوبع

منق. في ح غ نن وسزئ  اإلعالم في البمجان النزمية تجفع الفخد  لأسعمػبهز المنفعخ  إلعى النفعػر معغ 
النطزم نف ق. إن رد الفع  ال مبي احا لجى الفخد يعص  مهمة ن هدة اإلعالم وام ي دوراز الوخبعػي  

زكذ لمععز تويععمنق إلععى در ععة ننععق يمكععغ  لمععػرة ال شعععػراة  نن ي ععج الفععخد نف ععق فععي مػقععف مععع
 المػاعع  الوي تقحف بهز إليق وسزئ  اإلعالم.

لهععحا فععإن ن ععزح ن هععدة اإلعععالم فععي مهموهععز  كععأ هدة م ععزعجة فععي عمميععة إعععجاد العنمععخ 
البشعخي  إعععجادًا سعميمًز  يقويععي إععزدة النطععخ فععي نسعزل بهز وشخائقهععز وبخام هعز  حوععى ت ععوصيع نن 

 المصمػب. تقوخب مغ عق  الفخد وقمبق وتؤدي دوراز

 ن هدة الوخبية والوعميع: 
ك وب الأث خ و خى الحجيث نكثخ  حػل قيية الوخبية والوعمعيع فعي لالدنعز. ولعمعي انعز لعغ آتعي 

بج نن تحعجد وتععخض لح مهعز الحقيقعي  قبع   ل جيج. ومع ذلظ فإنق مغ المعخوف نن ني مشكمة ال
لعى نن كع  معز قعج نمم عق معغ سعمبيزت بعج نن نشع خ إ ني محزولة لحمهز. وقب  نن نبعجن محعزولوي  ال

ومععغ نععػاقز فععي نطزمنععز الوعميمععي  ال يقمعع  نبععجًا مععغ قيمععة مؤس ععزتنز الوعميميععة وال يععنقز مععغ 
مشزعخ الحب واالعوداز  الوي نأنهز لهز. نلي ت واحجة مغ من دات سبومبخ  نلي ت مك بًز عطيمعًز 

م عزل معغ م عزالت حيزتنعز  وبحثنعز  مغ مكزسب العيمغ ال جيعج. إن نقعجنز لمطعػااخ ال عمبية  فعي ني
 الجائع عغ األفي   اػ مممح آخخ مغ مالمح حيزتنز ال جيجة  ال نوبمى عنق نبجًا.
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ا  سألنز ننف نز يػمًز  لمزذا نوعمع؟ وا  الوعميع نػع مغ الوخف  نم ننق ضخورة مغ ضعخورات 
جائيعععة ونقصعععع المخاحععع  حيزتنعععز اال ومز يعععة؟ إننعععز عمعععى األغمعععب نعععوعمع  ني نموحعععق لزلمجرسعععة االبو

الجراسية حوى نوبخج مغ ال زمعة  تحت تػ يق الععزدة  دون نن ن عأل  لمعزذا نعوعمع ومعز اعػ النفعع 
الععحي ن نيععق مععغ ورات مععز نوعممععق؟ وال ندري إن كععزن واضعععػ المنععزاج والمشععخفػن عمععى تنف ععحاز 

يع القععػل  إن والمجرسععػن والمبصصععػن يصخحععػن عمععى ننف ععهع مثعع  اععح  الو ععزؤالت. ولأنععي نسععوص
النوععزئج المممػسععة تععػحي لععأن اععح  الو ععزؤالت غزئبععة عععغ ذاععغ المبصععط وواضععع المععنهج والمعمععع 

 والموعمع.

مغ المؤكج نن اإلن زن اال ومزعي ال ػم ال يوعمع لم خد الوموعع لمعز تمنحعق المعخفعة لنن عزن 
ة ألدات دور  النععزفع مععغ شعععػر لزلثقععة وإح ععزس لزلموعععة  بعع  الكو ععزب المهععزرات والقععجرات  الالزمعع

والمف ج في الحيزة العزمة. فإذا مز ت زوزنز دائخة اإلن زن الفخد إلعى دائعخة الم ومعع فإنعق معغ المؤكعج 
نييًز نن الم ومع  الحي ينفق إنفزقًز كب خًا عمى تعميع نفخاد  مغ مزلق العزم  ال يمنع ذلعظ معغ ن ع  

ناعجاف ا ومز يعة عزمعة. فعإذا لعع تػضعع إ زلعزت تػف خ الموعة )موعة المعخفة( ألفخاد   ب  لوحق عق 
محجدة  عمى الو زؤالت ال زلقة  فإن عممية اإلنفزق  الوي يقػم بهز الم ومع عمى الوعميع  سعوبقى 
عممية اجر وتبجيعج لممعزل الععزم  بعجاًل معغ نن تأعػن عمميعة اسعوثمزراة  تهعجف إلعى إععجاد الصزقعزت 

 م الالزمة في م  خة الونمية.البشخاة  المؤامة لالضصالع لمبومف المهز

إن تحجيج ناجاف العممية الوعميمية تعوبخ ح خ األسزس لمنطزم الوعميمي لكزممعق. فعمعى ضعػت 
األاجاف تػضع المنزاج  وعمى ضػت األاجاف سي عج المعمع  وعمى ضػت األاجاف سو قزم المنشعتت 

ألاعجاف سعو حجد نععجاد الوعميميعة  وعمعى ضعػت األاعجاف سعو حجد م عزالت الوبمعز  وعمعى ضعػت ا
 الصالب المصمػبة في ك  تبمز. 

ومغ البجيهي نن تحجيج ناعجاف الوعمعيع ال يعوع معغ قبع  ن هعدة الوخبيعة والوعمعيع وحعجاز. إذ نن 
اح  األاجاف ت وػحى مغ ناجاف الونمية الشزممة  ل زنب هعز المعزدي والفأعخي. فزلعمميعة الوعميميعة  

ة  ي ععب  لأععي تمععبح كععحلظ  نن تععختبط لأاععجاف الم ومععع الوععي يفوععخض نن تمبععي حز ععزت ا ومز يعع
الونمػاععة. انععز وفععي اععحا المكععزن لزلععحات  وقبعع  نن تبععجن ن هععدة الوخبيععة والوعمععيع فععي وضععع ناععجاف 
الوعميع ومنزا ق وتبممزتق  يأتي دور ن هدة الوبصعيط  الوعي تيعع نمعزم ن هعدة الوخبيعة األاعجاف 

معغ القعػى البشعخاة المؤامعة فعي مبومعف الم عزالت  عمعى  والمؤشخات العزمة واالحويز زت الالزمعة 
 المجى القم خ  وعمى المجى الصػا .

وحوععى اآلن ال يمكععغ الععدعع لععأن ن هععدة الوعمععيع  لم ععزعجة ن هععدة الوبصععيط  قععج تمكنععت مععغ 
تحجيععج األاععجاف الوعميميععة ووضعععت عمععى ضععػئهز منزا هععز ووضفععت إمكزنيزتهععز. ولععحلظ فععإن نولععى 
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يمكععغ اإلشععزرة إل هععز انععز  اععي عععجم و ععػد سيزسععة تعميميععة واضععحة. إننععز نقوفععي ال ععمبيزت  الوععي 
ت ععزرب بمععجان عخبيععة نخععخى  والسععيمز الو خبععة الممععخاة  واععي ت خبععة آن األوان نن نععوبمز مععغ 
ع ػبهععز  الوععي نصععبحت مػضععع نقععج وشععكػى  مععغ قبعع  اإلخععػة الممععخا غ ننف ععهع. وإضععزفة إلععى 

خبعة الممعخاة  فإننعز قعج نضعفنز إل هعز العجيعج معغ الع عػب  النز معة الع ػب  الوي اكو بنزاز مغ الو 
عغ ضخوفنعز البزصعة  والوعي ندت لم ممهعز إلعى سعمبية نخعخى  واعي تعجني الم عوػى الوعميمعي  فعي 

  ميع مخاحمق  بجتًا لزلمخحمة االبوجائية وانوهزت لزلمخحمة ال زمعة.

وعمععيع فععي لالدنععز؟ ربمععز. إذ نن كعع  اعع  تأفععي ازتععزن ال ععمب وزن  لوشععبيز مشععكمة الوخبيععة وال
 منهمز تعوبخ عنػانًز تنيػي تحوق  ممة مغ ال مبيزت  نػ داز لزآلتي:

 عجم و ػد سيزسة تعميمية واضحة: .1
إن ال يزسعة الوعميميععة الػاضععحة اععي تمععظ ال يزسععة  الوععي ت ععوصيع نن تعصععي  ػالععًز         

نن ن ععميق سيزسععة تعميميععة واضععحًز عمععى ال ععؤال: لمععزذا نععوعمع؟ فهعع  نمومععظ مععز يمكععغ 
 واضحة؟

دعػنز ن وعخض وضعنز الوعميمي  حوى يويح لنز إن كنز ممع ب غ نم مبصئع غ  فعي         
القععػل  لععأن ال و ععػد ل يزسععة تعميميععة واضععحة. فزلصفعع  يو ععق فععي سععغ ال زدسععة إلععى 
المجرسعععة  لاللوحعععزق لزلمعععف األول ابوعععجائي. واعععػ بهعععحا ييعععع نف عععق  نو ييععععق نامعععق 

ًز إلععى ال زمعععة. اععحا إذا لععع يفأععخ نثنزتاععز وم ومعععق  فععي بجايععة شخاععق  تنوهععي لععق حومعع
لزالسععو نزت عععغ مػاصععمة ال عع خ فععي تمععظ الصخاععق  واالنمععخاف عنهععز مبكععخًا  ل بععجن حيزتععق 
العمميععة  فععي م ععزل ال يحوععزج العمعع  فيععق إلععى مؤاعع  دراسععي. واالسععوثنزت الهزمشععي  ععجًا  

وعميمعي يختأعد المومثع  فعي لععس المعزاعج الموبممعة  ال ي  عخ معغ حقيقعة نن نطزمنعز ال
عمععى البععط الجراسععي  المموععج مععغ المخحمععة االبوجائيععة إلععى المخحمععة ال زمعععة  ونن األعععجاد 
القم مة  الوي تموحق لزلمعزاج المحجودة الععجد  إنمعز تموحعق تحعت ضعخوف خزصعة  ت بخاعز 
عمععى الوبمععي عععغ نحععالم الػصععػل إلععى ال زمعععة. بعع  إن الأث ععخاغ  مععغ المموحقعع غ بومععظ 

يوبمػن عغ شمػحهع في مػاصعمة الجراسعة حوعى مخحمعة ال زمععة  سعػاًت لععج  المعزاج  ال
االنوهزت مغ دراسزتهع في المعزاج  نو عنج زوال الطعخوف  الوعي ن بعختهع عمعى االلوحعزق 

 بومظ المعزاج. األمخ إذًا موخوك لمطخوف وحجاز  ال ل يزسة تعميمية محجدة.

العزمة. ون زحق انعز يعنعي فقعط تأا معق لعجخػل وان ح الصزلب في اموحزنزت الثزنػاة         
ال زمعة. وبمعز نن ال زمععة ال يمكعغ نن تأعػن إال اموعجادًا لم يزسعة الوعميميعة الخاانعة  نو 
بوعب خ نصح  النعجام ال يزسة الوعميمية  فعإن سيزسعة القبعػل ف هعز ال تحكمهعز احويز عزت 
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ضععت الم ومع وموصمبزت الونمية  ب  تحكمهز عػام  نخعخى  قعج  تبعجو ميعحكة  إذا معز و 
في إشزر وشني عزم. ولأنهز عػام  قزاخة ال يشععخ لقهخاوهعز وحعجتهز إال معغ يععزنػن معغ 
 خائهععز. وتومثعع  اععح  العػامعع  فععي قععجرة الأميععزت عمععى االسععويعزب  ني فععي عععجد قزعععزت 

 الوجراذ والمعزم  الموزحة لهز والعجد الموػفخ مغ نعيزت ا ئة الوجراذ. 

ز نن انعععجام ال يزسععة الوعميميععة  المنصمقععة مععغ خصععط الونميععة  يععؤدي إلععى  ععع  وبمعع        
ال زمعة وعزًت يومقف ك  موبخ ي الثزنػاة العزمة  فإنهعز ت عج نف عهز ممدمعة ت عز  الجولعة 

 والم ومع لقبػل ك  شزلب نز ح في الثزنػاة العزمة  مهمز كزن م وػا  نو م مػعق. 

تػ ق الصالب ضعزف الم وػى إلى كميزت نطخاة لع نهز.  وفي ض  اح  الػضعية يوع        
وذلععظ ألنهععز نكثععخ قععجرة عمععى االسععويعزب مععغ نزحيععة  ل ععبب شبيعععة الجراسععة ف هععز )إذ ال 
تحوزج إلى معزم  ومبوبخات(  وألن الصمب نشج عمى الأميزت  الوي ي عوصيع خخا ػاعز نن 

 يمزرسػا مهنًز حخة  كزلصب والهنجسة  مغ نزحية نخخى. 

وال نحوزج إلى ذكزت لمعخفة سبب ازديعزد الصمعب عمعى كميعزت لع نهعز. فبعخاج الأميعزت         
النطخاععة عمػمععًز  وال سععيمز خععخاج العمععػم اإلن ععزنية  كزلوععزراخ واآلثععزر واال ومععزع وعمععع 
النفذ ...إلخ  لغ ي عج لعق م عزاًل لمعمع   سعػى وضيفعة موػاضععة ذات دخع  محعجود  فعي 

. في ح غ نن خخاج الصب  مثاًل  ي ج نمزمق فخصة كب خة لوح ع غ  هزز مغ ن هدة الجولة
 وضعق المزدي. 

ومععع ازديععزد الصمععب عمععى لعععس الأميععزت  تػضععع شععخوط قبععػل موشععجدة  فيقبعع  ف هععز         
الصالب الموفػقػن واوخك لمأميزت األخخى الصعالب ذوي الم عوػى الموعجني. وا عجو الػضعع 

أمية النطخاة  الوي يفوخض نن يو ق إل هز نقع  ععجد ممكعغ بهح  المػرة وضعًز مقمػبًز. فزل
مغ الصالب  نطخًا لقمة فخص العم  المنزسب لجراسوهع  يو ق إل هز مز قج يم  إلى عشخة 
نضعععزف مععز ت ععوقبمق كميععة عمميععة. وبععجاًل مععغ نن يو ععق الموفػقععػن إلععى الأميععزت النطخاععة  

 دة  يو ق إل هز الصالب ذوي الم وػى الوي توصمب شبيعة الجراسزت ف هز قجرات ذانية موم
الموععجني. والنوي ععة نن الأميععزت النطخاععة سععػف تقععحف لأضعععزف ميععزعفة مععغ البععخا  غ  
ذوي الم ععوػى الموععجني  نكثععخ ممععز يحوععز هع الم ومععع  وقععج ال ي ععجون نعمععزاًل تنزسععب 

غ تبممزتهع  فييصخ نحجاع نن يقب  عماًل مكوبيًز  فعي ني إدارة نو ممعمحة  كعزن يمكع
نن يؤديق لمؤامق الثزنػي  دون نن ييعي ع معزال يقع  ععغ نربععة نععػام دراسعية معغ عمعخ   
ودون نن ينفق الم ومعع عمعى تعميمعق  خعالل تمعظ ال عن غ. واعحا و عق معغ نو عق الهعجر  
الععحي ال مبععخر لععق. ونمععز الأميععزت العمميععة ف ععوط  لػقععت شػاعع  عععز دة عععغ تبععخاج نعععجاد 
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ع المودايجة إلى موبمم غ  في م زل المحة واإلنشعزتات كزفية  تمبي احويز زت الم وم
 والدراعة والهنجسة ...إلخ.

واألداععى مععغ اععحا نن ال زمعععة  لح مهععز وإمكزنيزتهععز الحزليععة  قععج وصععمت عمميععًز إلععى         
در ة الع د عغ اسويعزب مداج مغ الصالب. وفي الػقت نف ق ت ج نف هز ممدمعة وشنيعًز  

لقبػل كع  شزلعب يحمع  شعهزدة الثزنػاعة العزمعة  ابوعجاًت معغ مععجل  نمزم الجولة والم ومع 
% فمز فػق. واحا يفيي بنز إلى القػل: إننز نععزني  لعيذ فقعط معغ انععجام ال يزسعة 50

الوعميمية  ب  وإننز بعجننز نععير نزمعة تعميميعة  ت بخنعز  شعئنز نم نب نعز  عمعى وضعع حمعػل 
أ  إذا رفععت  زمععة صعنعزت رايعة االسو عالم عز مة لمبخوج منهز. مز لع فال ي ب نن نفز 

 ونعمنت ع داز عغ قبػل نعجاد  جيجة مغ الصالب. 

لعععج اععحا اعع  ي ععوصيع نحععج منععز نن يععدعع نن لنععز سيزسععة تعميميععة واضععحة  نو نن لمعمميععة    
 الوعميمية بخموهز ناجافًز محجدة  تبجم ناجاف الونمية الشزممة؟

 تجني الم وػى الوعميمي: .2
ي ت مفزرقة مح خة نن يوجنى الم وػى الوعميمي  في عهعج نصعبح الأوعزب فيعق فعي نل        

مونععزول كعع  يععج  فععي عهععج انوشععخت فيععق المععجارس والمكوبععزت  حوععى وصععمت إلععى المععجن 
الم  خة وإلى القخى  ووصمت فيق المحيفة والم مة والبخامج الومفداػنية إلى ك  معػاشغ  

ي م ععوػى يمكنععق  إذا نراد  ومهمععز كععزن دخمععق ونصععبح الػضععع المععزدي لممععػاشغ اليمنععي فعع
موجنيًز  نن يقوني الأوزب والمحيفة والم مة  ب  إن معطع األسعخ اليمنيعة نصعبحت تمومعظ 
 هععززًا تمفداػنيععًز؟ لمععزذا إذًا اععح  المفزرقععة؟ ومععز اععػ ال ععخ الأععزمغ ورات ابععػط الم ععوػى 

 الوعميمي في لالدنز؟ ولمزذا يدداد ابػشًز ك  عزم؟

لنبجن معغ المخحمعة االبوجائيعة  واعي مخحمعة األسعزس  وعم هعز تبنعى المخاحع  الجراسعية         
األخععخى  لمععز ف هععز ال زمعععة. ولععغ تأععػن مهموععي انععز نكثععخ مععغ نن نو ععد األسععبزب  الوععي 

 نعخفهز  ميعنز: 

يو ق الصف  إلى المعف األول ابوعجائي  فعي يػمعق المجرسعي األول  لي عج نف عق رقمعًز معغ    
ال يؤبق لق  ضمغ م مػعة كب خة مغ األشفزل  محشػرة في قزعة دراسية ضعيقة   األرقزم 

يبومط ف هز صخاخهع مع صخاخ المعمع  الحي يبحل كع   هعج  لوهعجئوهع  م عوبجمًز صعػتق 
واجيق وعمعز   مهعجدًا وموػععجًا  دون  عجوى. فعي اعحا ال عػ غ عخ الوعميمعي تنععجم فعخص 

لمجرس ععغ موزلععة  هعػد تالمحتعق وتوبعع نخصعزئهع الونزفذ والخببة في الوبخاد  واع د ا
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وتمعععحيحهز وتعهعععج مهعععزراتهع األسزسعععية  فعععي البعععط واإلمعععالت والقعععخاتة وسعععالمة الوعب عععخ 
...إلخ. وامبح الجرس عبئًز عمى المجرس والومم ح. وكث خًا مز تشك  اح  البجايعة الفزشعمة 

 رس والوحم  .حيزة الصف  الجراسية في الم وقب  كمهز وتقو  ااومزمق لزلج

واوععزلع الصفعع  دراسععوق لمععػرة روت نيععة  سععخعزن مععز يعوزداععز  فيحمعع  كوبععق صععبزحًز         
واو ععق إلععى المجرسععة واعععػد منهععز فععي الطه ععخة. وكث ععخًا مععز تأععػن عالقوععق لكوبععق ازمشععية  
كعالقوعق لمجرسععيق. وفععي نهزيععة العععزم تعقععج االموحزنععزت  واأخععح الصفعع  بععوعمع مهععزرة  يععدداد 

ًز لهز كممز تقجمت لق المخاحع  الجراسعية وزادت ت خبوعق  واعي إععجاد معز اصعصمح عمعى إتقزن
ت ععم وق )لزلبخاشععيع(   مععع )بخشععزمق(. وإلععى  زنععب البخشععزمة انععزك كث ععخ مععغ المعممعع غ  
ذوي القمػب الخحيمة  العحيغ ال يحوممعػن رؤاعة )األوالد( واعع يععزنػن معغ رابعة االموحعزن 

يج الم عزعجة والععػن  لعبعزرة انعز وكممعة انعزك  عمعى سعب   وصعػبوق  ف بزدرون إلى مج 
الو ه   وليك بػا ف هع ثػالًز. واكحا يوجحخج الصف  إلى نعمى مغ صعف إلعى صعف  حوعى 

 تنوهي م  ختق إلى ال زمعة. 

وفععي ال زمعععة تبععخز ع ععػب المخحمععة االبوجائيععة واضععحة لمعيععزن  فععي نخصععزت الصععالب         
بط وفي ضعف الوعب خ وفي صعػبة االسويعزب. وبجاًل مغ نن ي ج اإلمالئية وفي ركزكة ال

نسوزذ ال زمعة نمزمق شاللعًز  عزمع  غ  ذوي م عوػى مختفعع  يشعك  تحعجيًز لعق  يجفععق إلعى 
نن يبععحل كعع  مععز فععي وسعععق  ليقععجم م ععوػى عزليععًز مععغ المحزضععخات وحمقععزت البحععث  ي ععج 

حزضخاتق فعي م عوػى ي عه  عمعى نف ق نمزم م وػى موجني ي بخ  عمى الهبػط  لي ع  م
الصالب تقبمق والوفزع  معق. واكحا يهعبط الم عوػى ال عزمعي  لي عزيخ الم عوػى الوعميمعي 

 العزم. 

وغنعععي ععععغ البيعععزن  نن تعععجني م عععوػى الصزلعععب ال عععزمعي  وبيعععزب عنمعععخ الوحعععجي         
ي نف عق. والوحف د نمزم األسوزذ  يؤدي مع مخور الػقت إلى تجني م وػى األسوزذ ال عزمع

ون وصيع نن نوب   اآلثزر المجمخة لوجني م وػى الصزلب واألسعوزذ  عمعى م عوقب  العيمغ: 
 تعميمًز وثقزفة وبحثًز وإدارة وسيزسة واقومزدًا ...إلخ.   

اح  الم  خة الوعميمية  مغ المف األول االبوجائي وحوى انوهزت الجراسة ال زمعية  
اكوطزظ قزعزت الجراسة ونػ ية المعجرس وشخاقعة تيع نمزمنز  ممة مغ ال مبيزت  نامهز 

 االموحزنزت  إضزفة إلى كثزفة المزدة الجراسية في لعس المقخرات.
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فزكوطزظ القزعزت ت ع  إمكزنيعة الوحمع   نقع  ممعز لعػ وضععت فعي القزععزت نععجاد 
تونزسب مع قجرة المعجرس عمعى موزلععة تصعػر كع  شفع  ومعخفعة المععػبزت الوعي تعوخضعق 

جاداتق ومػاابق. وال نضغ نن ضزاخة االكوطزظ تخ ع إلى عجم و ػد اإلمكزنيعزت وتعهج اسوع
الالزمة لموػسع في بنزت المجارس  ب  إن عجم تػفخ األعجاد الأزفية مغ المجرسع غ ت عع  

 الوػسع في المبزني ال معنى لق. 

ولععيذ مععز نشععكػ منععق اععػ عععجم تععػفخ األعععجاد الأزفيععة مععغ المجرسعع غ فقععط  بعع  إن 
 المجرس غ تعوبخ ممجرًا نكبخ لمشكػى. فزلمجرسػن يأتػن مغ ثالثة منزلع رئي ية:نػ ية 

المنبع األول: المجرسػن المععزرون  القعزدمػن معغ نقصعزر عخبيعة شعقيقة  لععزداتهع 
ونمد وهع ونسزل بهع  الوي ن جنز ونشفزلنز م بخاغ عمى الوأيف معهعز  وخزصعة نن نععجادًا 

ؤام غ تخبػاععًز. واععع يحععزولػن نن يؤامععػا ننف ععهع فععي كب ععخة مععغ اععؤالت األشععقزت غ ععخ معع
الم جان  عغ شخاق الو خبة والبصأ. واح  عمميعة لهعز تأث خاتهعز ال عمبية  لعيذ فقعط عمعى 

 در ة الوحم    ب  وعمى سمػك الوالم ح وااومزمزتهع.

والمنبععع الثععزني: المجرسععػن اليمن ععػن  مععغ خخا ععي الثزنػاععة  الععحيغ يععؤدون خجمععة 
 بزراة. واؤالت مجرسػن غ خ مؤام غ تخبػاًز. ب  إن الم وػى العممي لمعطمهع الوعميع اإل

 م وػى موجني  وفزقج الشيت ال يعصيق. 

والمنبع الثزلث: المجرسػن خخا ػ كمية الوخبية ل زمعة صنعزت. ولعع  اعؤالت نفيع  
وعجني مغ النػع و غ ال زلقو غ. ومع ذلظ فإنهع قج درسعػا عمعى نفعذ النطعزم الوعميمعي الم

الم وػى. ممز ي ع  كث خاغ منهع يعزنػن  رغع دراسوهع ال زمعية  مغ نقعز فعي لععس 
المهععزرات األسزسععية  الوععي تشععك  ندوات ضععخوراة لممعمععع )البععط واإلمععالت وقػاعععج الم ععة 
وسالمة الوعب خ(. وإلى  زنعب اعحا العنقز فعإنهع غزلبعًز معز يععزنػن معغ شععػر لزإلحبعزط  

وعععجم و ععػد فععخص نمععزمهع لوح عع غ حيععزتهع المعيشععية  وكععحا  نوي ععة النبفععزض مختبععزتهع
عععجم و ععػد فععخص لموخقيععة الػضي يععة  ممععز يععجفع لعيععهع إلععى تععخك م ععزل الوعمععيع  لم ععخد 
إنهزئق سنػات الوجراذ  الوي الودم بهز  عنعج الوحزقعق لكميعة الوخبيعة  والبحعث ععغ وضيفعة 

 إداراة في  هزز الوخبية والوعميع نو خزر ق.

قععة االموحزنععزت  فهععي شخاقععة تعومععج عمععى الحفععع  ال عمععى الفهععع. فععإذا مععز ونمععز شخا
نضيف إلى اح  الصخاقة المنزخ  العحي تحعزط لعق االموحزنعزت  والوعي تومشعى معع المقػلعة 
)فععي االموحععزن يكععخم المععخت نو يهععزن(  فععإن االموحععزن ي ععجو معخكععة  ي ععػز ف هععز اسععوبجام 
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خشععزمة( سعع جة المػقععف  إضععزفة إلععى حنععزن مبومععف األسععزل ب والح عع . واكععحا ت ععجو )الب
 وعصف لعس األسزتحة. 

وبصبيعة الحعزل فعإن اعوبعزر االموحعزن اعػ ال يمع  فعي تق عيع تحمع   الصزلعب  معع 
إمكزنية الن عزح ععغ شخاعق ال عر نو الو شعير  ي عع  كث عخًا معغ الصعالب ينمعخفػن ععغ 

وحزنعزت  إلعى تقمعير بحل  هج دراسي حقيقي واػ هػن قجراتهع وذكزتاع  فعي ليعزلي االم
عغ الصزلعب  دون نن  الػراقزت الم  خة نو نشخاف الماللذ نو الم عزشخ ...إلعخ. فهعحا يمك 
نععق مععغ نن يععن ح مععغ فمعع  إلععى فمعع  ومععغ م ععوػى إلععى  يوعععب نف ععق فععي المععحاكخة  يمك 

 م وػى. فزلم ألة في النهزية اي م ألة اموحزن  ال م ألة اسوفزدة واسويعزب وفهع.

مععزدة الجراسعية  فععبعس المقعخرات محشععػة لكعع ازئعع  معغ المػضععػعزت ونمعز كثزفعة ال
والمعمػمزت  الوي ي معدم الصزلعب بجراسعوهز  والوعي ت قعخر غزلبعًز لمعػرة غ عخ مجروسعة وغ عخ 

 تخبػاة. ممز ي ع  الصزلب يشعخ دائمًز لزلع د نمزم احا الأع  واجفعق إلى اإلامزل.

 مز العم  إذًا؟
الوعميميعة تفوقعخ إلعى سيزسعة تعميميعة  وإذا كعزن الم عوػى الوعميمعي الحعزلي إذا كزنت العممية 

م ععوػى ازلصععًز  فمععز العمعع ؟ كيععف يمكننععز نن نيععع سيزسععة تعميميععة؟ وكيععف سععوبجو صععػرة الهيكعع  
الوعميمي  في ضع  سيزسعة تعميميعة واضعحة؟ وكيعف يمكننعز نن نععزلج األسعبزب  المؤديعة إلعى تعجني 

 الم وػى الوعميمي؟

 ع سيزسة تعميمية:وض. 1
بعج نن تقعػم ن هعدة الوبصعيط  بنعزًت  إن نول مز ي عب نن نبعجن لعق اعػ الوبصعيط. فعال

عمى إحمزئيزت ودراسزت لػاقع الونمية وم وقبمهز  بوحجيج احويز زتنز مغ القػى البشعخاة 
المؤامة عمى المجى القخاب وعمعى المعجى البع عج  فعي م عزالت العمع  المبومفعة. لععج ذلعظ 

ر ن هععدة الوخبيععة والوعمععيع  لمععز ف هععز  زمعععة صععنعزت  الوععي تقععػم بوخ مععة األرقععزم يععأتي دو 
والجراسزت والبصط  المن دة مغ قب  ن هدة الوبصيط  تخ موهعز إلعى سيزسعة تعميميعة وإلعى 

 ايزك  ومؤس زت  تأف  تنف ح اح  ال يزسة. 

بيزنععزت فععإذا لععع ت ععوصع ن هععدة الوبصععيط  ألسععبزب ذاتيععة نو مػضععػ ية  نن تععػفخ ال
وتيع البصط  فإن وضع سيزسة تعميمية واضحة  مغ قب  ن هدة الوخبيعة والوعمعيع  ي عجو 
نمخًا عميًز  إال عمى سب   اال وهزد والوبم غ. ومع ذلظ ا  ت عحر ن هدة الوخبية والوعمعيع  
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إذا لع تحزول وضع سيزسة تعميمية  لح ة نن ن هدة الوبصيط لع تيع نمزمهز المؤشعخات 
 ة لمػرة واضحة؟الم وقبمي

صحيح نن كث عخًا معغ األعمعزل والمهعزم  الممقعزة عمعى ععزتق ن هعدة الجولعة الحجيثعة  
يوع إن ززاز مغ خالل تعزون مشوخك  مغ قب  ن هدة موعجدة  ولأغ لنفوعخض نن مثع  اعحا 
الوعزون ض  غزئبًز  ألسبزب مبومفة  فه  توػقف ع مة اإلن زز؟ وا  تو مج تمظ األعمزل 

ضغ نننز  ومع تأك جنز عمى ضخورة ال عي الجائع لوحق ق الون  ق والوأزم  ب غ والمهزم؟ ن
بج نن ن عى  كٌ  في  األ هدة المبومفة  لو وصيع نن تن د مهزمهز عمى الػ ق األمث   ال

مػقعق  وك   هزز لح ب إمكزنيزتق  ن عى إلى إن زز المهزم المػكمة إل نز  حوعى وإن لعع 
جر عة  الوعي يمكعغ نن توحقعق فعي ضع  الون ع ق والوأزمع   بع غ تم  در ة اإلتقزن إلعى ال

 مبومف األ هدة. 

وعمى ذلظ فإن لقزت العممية الوعميمية عمى مزاي عميق  ت  خ لشك  عشػائي  نمخ 
ي ب ت زوز   ولػ لشك  ا وهزدي  إذا اسعوحزل تعػفخ المقعجمزت المثمعى  لػضعع ال يزسعة 

نن ينصمععق  فععي تقععجيخي  مععغ مؤشععخات عزمععة  الوعميميععة ال ععميمة. وامكععغ لهععحا اال وهععزد
 وقيزسزت  تيع في اعوبزراز ت زرب البمجان النزمية والموقجمة.

ذات مخة ر سع  في إحجى المحف الممخاة  كخاكو خ معغ ععجة صعػر. فعي المعػرة 
األولى بجا شزلب  ي مذ عمى مقعج الجراسة ال زمعية  في ال عنة األولعى لكميعة الحقعػق  

الم  الوععي اخودلععت فععي صععػرة )رئععيذ وزرات(  وضعععت داخعع  دائععخة  تععجاعب ذانععق األحعع
ووضعععت الععجائخة فععػق رنس الصزلععب. فقععج كععزن صععزحبنز يحمععع لععأن تف ععح دراسععوق نمزمععق 

ومخمػقة. وفي اعح  المخحمعة معغ دراسعوق لعع يكعغ خيزلعق  مهمةالصخاق  ليمبح شبمية 
في ال نة الثزنيعة معغ  يقنع لأق  مغ منمب رئيذ وزرات. ثع صػرة نخخى  تمث  صزحبنز

دراسععوق  تعمععػ فععػق رنسععق  نو داخعع  مب موععق  صععػرة )وزاععخ العععجل(. وفععي ال ععنة الثزلثععة 
توػاضع نحالم ذلظ الصزلب  فوخت ع فػق رنسعق صعػرة )معجعي ععزم(. وفعي ال عنة الخالععة 
صععػرة )محععزمي(. وعنععج الوبععخج لععع يعععج يحمععع ل ععػى وضيفععة فععي مكوععب محععزمي  نو ني 

مهمز كزنت موػاضعة. لأنق ينوهي في المػرة األخ خة  واي صػرتق لعج  وضيفة حكػمية 
تبخ ق مغ ال زمعة   ينوهي إلى وضيفة لع تبصخ ببزلق  ولعع تقوعخب معغ خيزلعق نبعجًا. لقعج 

 انوهى لق مشػار  الجراسي إلى العم  ك زبي )كم زري(  في نحج لزصزت النق  العزم. 

إثعزرة كعػامغ نحداننعز  بع  نييعًز فعي دفعنعز لقج ن ح واضع الأخاكو عخ  لعيذ فقعط فعي 
إلى الوفأ خ في النطزم الوعميمي  الحي يبجو نطزمًز عبثيًز. فزلفخد يب خ سن غ عمخ  وزبجة 
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 هج   ليعج نف ق لمهنعة ال ي عوصيع ممزرسعوهز  ألنهعز ال تحوعزج إلعى المداعج معغ نمثزلعق  
ى بععجون مؤاعع  دراسععي. فيقنععع بػضيفععة  كععزن يمكععغ نن يشعع مهز لمؤاعع  ابوععجائي  نو حوعع

والم ومع انز يب خ مغ  هوع غ: يب عخ معز ينفقعق معغ معزل  دون معخدود  واب عخ شزقعة 
وقجرة  كزن يمكغ نن ي وف ج منهز  لػ و هت تػ  هًز سميمًز. اح  واحجة مغ ت زرب كث خة 

 مشزبهة في بمجان العزلع الثزلث. فمنمق نطخة عمى ت زرب لشخاة نكثخ ني ًز وعقالنية.

الصفع   فعي بمعج كألمزنيعز )وقععج اخوعخت نلمزنيعز ألن الوعمعيع ف هعز م عزني  مععغ  يموحعق
البجت حوعى النهزيعة. واعحا معز ي عمعق نطزمعًز تعميميعًز نقعخب إلعى نطزمنعز  معغ ح عث فم عفوق 
اال ومز ية  رغعع الوبعزيغ فعي ايكمعق وسيزسعوق(  يموحعق الصفع  فعي الحيعزنة ابوعجاًت معغ 

  واعػ يمعزرس المععب  نكثعخ ممعز يوعممعق تمم عح االبوجائيعة سغ الثزلثة. ف وعمع في الحيزنة
فعي مجارسعنز. وفعي سعغ ال زدسعة يموحعق الصفع  لزلمجرسعة االبوجائيعة  فعي حفع  وشقععػس 
مفخحة  يحيخاز اآللعزت ومعممعػ المجرسعة. ف عػم الوحعزق الصفع  فعي المجرسعة يعوبعخ يػمعًز 

ل يػم فعي مجرسعوق  يمكعغ نن مهمًز في حيزتق. فزالنصبزعزت والمنزخ  الحي يعيشق في نو
يكعػن لعق نثعخ سعمبي نو إي عزبي  يعؤثخ فعي حيزتعق كمهعز. واقيعي الصفع  نربعع سعنػات فعي 
المجرسعة االبوجائيععة  نو مععز ت ععمى لزلمجرسععة األسزسععية ) خونععج شععػلق(  وبعععجاز يععوع نول 
تػزاععع لمصععالب. ف وػزعععػن إلععى ثععالث فئععزت: فئععة تموحععق لزلمجرسععة الخئي ععية )ازوبعععت 

ومععجة الجراسععة ف هععز خمععذ سععنػات. وفئععة ثزنيععة تو ععق إلععى المجرسععة الموػسععصة  شععػلق( 
)رائزل شػلق(  ومجة الجراسة ف هعز سعت سعنػات. وفئعة ثزلثعة تو عق إلعى المجرسعة الثزنػاعة 
) يمنززاػم(  ومجة الجراسة ف هز ت ع سنػات. وابمعغ ععجد شعالب الفئعة األولعى )المجرسعة 

ب الموبععخ  غ مععغ المععجارس االبوجائيععة. واوععػزع الخئي ععية( حععػالي نمععف م مععػع الصععال
النمف اآلخخ ب غ الفئو غ األخخا غ. نمعز خعط الجراسعة لععج ذلعظ  لزلن عبة لأع  فئعة  فهعػ 

 عمى النحػ الوزلي: 

توعػزع لععج إكمزلهعز المجرسعة الخئي عية عمعى معجارس مهنيعة مبومفعة  الفئة األولعى
األنععػاع  مععجة الجراسععة فععي كعع  منهععز ثععالث سععنػات  يوبععخج الصزلععب منهععز ليمععزرس مهنععة 
وعمخ  ثمزنية عشخ عزمًز تقخابًز. وبعيهع يفي  مػاصمة تبممزتق  في معجارس مهنيعة 

 عميز. 

كغ لبخا  هعز نن يموحقعػا لزلمعجارس )المجرسعة الموػسعصة( فعيم ونمز الفئة الثزنية
الثزنػاععععة الوأنػلػ يععععة  نو لزلمععععجارس المهنيععععة الموبممععععة العميععععز  فععععي م ععععزل اإلدارة 

 واالقومزد. 
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  ني شالب المجارس الثزنػاعة  فأمعزمهع نثنعزت دراسعوهع الثزنػاعة ونمز الفئة الثزلثة
قجيمعععة نو فععععي خيعععزرات كث عععخة  منهععععز نن يوبممعععػا فععععي الم عععزت الحجيثعععة نو الم ععععزت ال

الخازضيزت والعمػم الصبيعية نو في االقومزد نو في الوقنية. واو ق خخا ػ الثزنػاعة ععزدة 
إلععى الجراسععة ال زمعيععة  لفخوعهععز المبومفععة. وامكععغ لمععغ ال يخغععب فععي مػاصععمة الجراسععة 
ال زمعيععة مععغ خخا ععي الثزنػاععة نن يموحععق لمجرسععة مهنيععة  ل ؤاعع  نف ععق لممزرسععة مهنععة 

ال يمعع  إلعى ال زمعععة إال حععػالي ربعع م مععػع عععجد الصعالب  الععحيغ الوحقععػا  محعجدة. اكععحا
 نصاًل في المجرسة االبوجائية. 

ورغعع اعحا كمعق  ورغععع ننهعز تػ عج  زمعععزت فعي  ميعع المععجن األلمزنيعة تقخابعًز  فععإن 
انزك شكػى  تدداد لزسومخار  مغ اكوطزظ ال زمعزت لزلصالب وعجم قجرتهز عمعى اسعويعزب 

مز نن الشكػى تدداد يػمًز لعج يػم  مغ ازديعزد الععزشم غ ععغ العمع   معغ خخ عي المداج. ك
 ال زمعزت.

عمى ضػت ازت غ الو خبو غ ونشبزاهمز  يمكننعز نن نيعع نقعجامنز عمعى بجايعة ايكع  
دراسععي ومنععزاج دراسععية  ت نبنععز ال عع خ فععي شخاععق يععؤدي إلععى الػقععػع فععي نفععذ األزمععة 

 زنت لصزلة مقنعة نو سزفخة. الجراسية ونزمة البصزلة  سػاًت ك

إننععز لحز ععة إلععى قععػى لشععخاة مؤامععة فنيععًز  فهععح  تشععك  لحمععة الونميععة وسععجااز. 
ونحوزج إلى نعجاد نقع  معغ المعؤام غ ال عزمع  غ. وفعي إشعزر ال عزمع  غ نحوعزج إلعى ععجد 
نكبخ مغ خخا عي الأميعزت الوصبيقيعة  كزلدراععة والهنجسعة والصعب والعمعػم  وإلعى ععجد نقع  

خا ععي الأميععزت النطخاععة  كععزلحقػق واآلداب والو ععزرة. ونحوععزج إلععى عععجد نكبععخ مععنهع مععغ خ
 ميعًز  في حق  الوجراذ. اح  المؤشخات األوليعة العزمعة  إضعزفة إلعى الو عزرب البشعخاة  
الوي نمزمنز  ت عمنعز نومعػر اعيكاًل نكثعخ مالتمعة لموعمعيع والوعجراب واإلععجاد  عمعى النحعػ 

 الوقخابي الوزلي:

 حمة األولى:المخ 
سععنػات  يععجرس ف هععز  ميععع  9اععي مخحمععة الجراسععة االبوجائيععة والموػسععصة  ومععجتهز 

الصالب. وت مى )مخحمة الوعميع األسزسي(  ألنهز تشك  الحج اليعخوري لممعخفعة العزمعة  
 الوي ي ب عمى ك  فخد في الم ومع نن يمع بهز.

 المخحمة الثزنية:
 المخحمة األولى يوػزع الصالب عمى:لعج االنوهزت مغ               
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المجرسة الثزنػاة  لفخع هز العممي واألدبي: مجتهز ثالث سنػات. واح  تؤاع   .ن 
 بوبممزتهز المبومفة.  الصزلب لجخػل ال زمعة

المجارس الفنية: ومجة الجراسعة ف هعز معغ ععزم غ إلعى ثالثعة نععػام. واوبعخج  .ب 
مععغ الم ععزالت الفنيععة  الصزلععب منهععز لشععهزدة دبمععػم فنععي  يؤامععق فععي م ععزل 

لمختععب ال يقعع  عععغ مختععب خععخاج ال زمعععة. ألن المختععب سيشععك  انععز عععزماًل 
 مش عًز لنقبزل عمى احا النػع مغ الجراسة.

 المخحمة الثزلثة:
معزاج عميعز فنيعة: معجة الجراسعة ف هعز عزمعزن إلعى ثالثعة نععػام  ت عوقب   .ن 

الموفعػق غ معغ خخا عي المعجارس الفنيععة. واوبعخج الصزلعب منهعز لشععهزدة 
دبمػم عزلي  يؤامق لمعم  في م زالت فنيعة إشعخافية  وبمختعب يداعج ععغ 

 مختب خخاج ال زمعة.
الموبخ  غ مغ  ال زمعة: مجتهز نربع إلى سبع سنػات. وت وقب  الصالب .ب 

الثزنػاععة. واوبععخج الصععالب منهععز  لح ععب كميععزتهع ونق ععزمهع  يحممععػن 
شعععععهزدة البكعععععزلػراػس )الأميعععععزت الوصبيقيعععععة( نو المي عععععزنذ )الأميعععععزت 
النطخاة(. واعممعػن كع  فعي الم عزل  العحي يونزسعب معع دراسعوق. وا عب 
انععز الوخك ععد فععي سيزسععة القبععػل عمععى الأميععزت الوصبيقيععة وعمععى كميععة 

خبية  الوي نعوقعج نن معغ الحكمعة نن يػ عق إل هعز  لعيذ فقعط خخا عػ الو
الثزنػاععة  بعع  نييععًز خخا ععػ الأميععزت النطخاععة. وسععػف نعععػد إلععى اععح  

 النقصة مخة نخخى.

ونمز المنزاج الوعميمية والوجرابيعة في عب نن تػضعع بنعزت عمعى اقوخاحعزت  تقعجم معغ 
حويز ععزت الونميععة  فععي إعصععزت قبعع  ل ععزن عمميععة موبممععة  تخاعععي المؤشععخات العزمععة ال

 الوخك د الالزم لهح  المزدة الجراسية نو تمظ. ومثممعز تو  عخ معصيعزت الػاقعع واحويز زتعق  ال
بج نن تعجل وت  خ ال يزسة الوعميمية  لوػاكب الو  عخات ال زراعة فعي الػاقعع  ولوعؤثخ تعأث خًا 

 إي زبيًز عمى م زراتهز وات زازتهز  في الػقت نف ق.

 :ب عمى تجني الم وػى الوعميمي. الو م2
بج نن ن عى إلى إزالة األسبزب المؤدية إلعى اعحا  لأي نو مب عمى تجني الم وػى الوعميمي ال

الوععجني. واععأتي عمععى رنس اععح  األسععبزب المععجرس  نػع وععق ووضعععق الععػضيفي. فأيععف نو مععب عمععى 
مؤاع  تخبػاعًز نو ل عبب معز ضزاخة المجرس غ خ القزدر عمى العصزت لزلشك  المصمػب  إمز ألنق غ خ 

 يعزنيق مغ مخارة اإلحبزط ومز يشعخ لق مغ عجم اإلنمزف؟ 
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فععي تقععجيخي نن البصععػة األولععى فععي الصخاععق المععحيح اععي تح عع غ وضععع المععجرس الععػضيفي  
وذلظ بخفع مختبق  لح ث يوقزضى المموحق لمهنق الوجراذ  مغ خخا ي ال زمععة معثاًل  راتبعًز نعمعى 

   الوحق لأي وضيفة نخخى في ن هدة الجولة ومؤس زتهز. مغ راتب ني زم   لق

وال ي ب نن تقف عممية تح  غ وضع المجرس عنج المختب فح ب  ب  ي عب إعصعزؤ  دائمعًز 
األم  في نن وضعق سي ومخ في الوح عغ. وذلعظ لإي عزد نطعزم لموخقيعزت والععالوات  حوعى ال يهعخب 

 لحمػل عمى الوخقيزت والعالوات والمكزفتت. المجرسػن إلى األ هدة اإلداراة  لحثًز عغ فخص ا

فإذا تح غ وضع المجرس بهح  المػرة  فعإن اإلقبعزل عمعى مهنعة الوعجراذ سع دداد  إلعى حعج 
ي ععمح أل هععدة الوخبيععة والوعمععيع لععأن تنوقععي مععغ الموقععجم غ لمعمعع  فععي اععح  المهنععة نفيععمهع  ونن 

تة. وبزسعوقصزب نفيع  العنزصعخ ت و ني عغ المجرس غ اليعزف  ليح  محمهعع مجرسعػن نكثعخ كفعز
 إلى اح  المهنة  سػف يختفع م وػى الوعميع دون شظ.

بعج معغ االاومعزم لزل زنعب  وإلى  زنب اح  اإل خاتات  الموعمقة لزل زنب الػضيفي لممجرس  ال
الوعأا مي. ولعيذ سعخًا نن العععزلع الموقعجم يعصعي معغ العنزيععة واإلععجاد  لمجرسعي المخحمعة االبوجائيععة  

مز يعصيق لمجرسي  ميع المخاح  الوزلية لهز. نمز نحعغ فعإن معممعي االبوجائيعة يععزنػن معغ نضعزف 
اإلامزل  سػاًت قب  مبزشختهع الوجراذ نو نثنزئق. فمعطعع مجرسعي المخحمعة االبوجائيعة غ عخ معؤام غ 

ة  ولعع تخبػاًز. فهع في ال زلب إمز مغ خخا ي الثزنػاة العزمة  الحيغ يعؤدون خجمعة الوعمعيع اإل بزراع
ي عجوا إعجادًا تخبػاًز منزسبًز  نو مغ الػافجيغ العحيغ لي عػا نفيع  معغ خخا عي الثزنػاعة العزمعة. ومعع 
نن تشعع    اععؤالت ونولئععظ فععي عمميععة الوععجراذ قععج فخضععوق عم نععز الحز ععة  ونل أنععز إليععق عععجم تععػفخ 

تح ع غ الػضعع المجرس المؤا  وعجم اإلقبعزل عمعى مهنعة الوعجراذ  معغ قبع  شعبزبنز اليمنعي  فعإن 
الػضيفي لممجرس  الحي مغ شأنق نن يحقق إقبزاًل كب خًا عمعى المهنعة  سعػف ي عمنعز موحعخراغ معغ 

 ض ط ضخوف الحز ة.

نمععز تفزصعع   عمميععة إعععجاد المععجرس وتأا مععق  فععيمكغ نن يععجور حععػار حػلهععز  ينوهععي بػضععع 
لالدنععز ومععع المخحمععة  بخنععزمج مبنععى عمععى فم ععفة تخبػاععة  تونزسععب مععع ناععجاف الوخبيععة والوعمععيع فععي

الوزرابية  الوي نمخ بهز  ومع حقزئق العمع ومعصيزت العمخ مغ حػلنز. ولأغ يمكغ اقوعخاح خصعػط 
عخايععة لعمميععة اإلعععجاد والوأا عع  اععح : فععأول شععيت، فععي نطععخي ي ععب االاومععزم لععق  اععػ تععج يع 

الوخبيعة  لفخوعهعز المؤس زت المعنية بوأا   المجرس  وعمى رنسهز  زمعة صعنعزت  لمعز ف هعز كميعة 
 النزشئة في لعس المجن اليمنية األخخى.
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وبمعز نن مهنعة الوععجراذ اعي نفيعع  مهنعة لبخا ععي ععجد مععغ كميعزت ال زمعععة  والسعيمز كميععة 
اآلداب  فععإن كميععة الوخبيععة ال ي ععب نن تبقععى اععي الممععجر الػح ععج لممععجرس  وامكننععز نن ن ععوقصب 

ضععزفة إلععى الػضععع الععػضيفي الموم ععد لممععجرس  خخا ععي الأميععزت األخععخى  بنععػع مععغ الوشعع يع. فبزإل
لزلمػرة الوي نوضحنزاز سزلقًز  ت ومخ كمية الوخبية في تنطيع بخنزمج الجبمػم المهنعي  ومجتعق ععزم 
واحج  لوأا   خخا ي الأميزت األخخى  الخاغب غ  في االلوحزق لمهنعة الوعجراذ. وعمعى وزارة الوخبيعة 

م خد تبعخ هع معغ كميعزتهع  وت  عخي لهعع مختبعزتهع كزممعة  معع والوعميع نن تػضف اؤالت الخاغب غ  ل
 تأ    ت ميمهع نعمزلهع حوى ينهػا دراسة الجبمػم المهني في كمية الوخبية.

بععج مععغ عقععج دورات وتنطععيع بععخامج  وال ي ععب نن توػقععف عمميععة الوأا عع  عنععج اععحا الحععج  فععال
سزت نف عية وتخبػاعة معمقعة  معغ دبمػمزت موبممة  في تجراذ نػع مع غ مغ المػاد  نو في درا

شأنهز نن تخفع مغ م وػى األدات الوخبعػي لممعجرس ...إلعخ. وامكعغ نن تنيعػي مثع  اعح  العجورات 
والبخامج تحت مفهػم )إععزدة الوأا ع (. فزلععزلع ي ع خ ل عخعة ازئمعة فعي مبومعف م عزالت المعخفعة  

عمعععى ضعععػت معصيعععزت العمعععع  ومنهعععز م عععزل الوخبيعععة والوعمعععيع. ممعععز يوصمعععب إععععزدة تأا ععع  م عععومخة 
بج مغ إعصزت حعػافد مع نعة  كإضعزفة ععالوات  الم و جة. ولاللوحزق لمث  اح  الجورات والبخامج ال

نو منح تخقيزت ...إلخ  حوى ال تأخح عممية االلوحزق شعزلع ال بعخ واإللعدام  معع معز ينعوج ععغ ذلعظ 
 مغ نفػر وإعخاض.

فإننعز نأعػن قعج قصعنعز نمعف الصخاعق فعي معزل عة وإذا مز اسوصعنز نن نػفخ المجرس المؤا   
ضزاخة تعجني الم عوػى الوعميمعي. نمعز النمعف اآلخعخ فيمكننعز قصععق بػضعع خصعة لموػسعع فعي بنعزت 
المععجارس  لمععػرة تونزسععب مععع تدايععج نعععجاد الصععالب. وفععي الػقععت نف ععق ي ععب نن نحععجد  وبشععك  

 غ قزعزت الجراسة.صزرم  الحج األعمى لعجد الصالب  الم مػح لق في ك  قزعة م

ومععغ ضععمغ اإل ععخاتات اليععخوراة لخفععع الم ععوػى الوعميمععي  إعععزدة النطععخ فععي نطععزم الوق ععيع 
بعج  وفم فة االموحزنزت. فال ي ب نن يبقى االموحزن سيفًز ممموًز عمى نعنزق الصالب وعقػلهع. وال

يػميعًز. وال  مغ القيعزت عمعى اعحا الشعبح المخععب  ليمعخف الصزلعب ااومزمعق إلعى الوحمع   والفهعع
يمكععغ نن يععوع ذلععظ إال إذا نصععبح الصزلععب يقععيَّع يػميععًز مععغ قبعع  نسععزتحتق  واخصععج تقجمععق نو تععأخخ  
لمععػرة دائمععة  وال يععأتي االموحععزن فععي نهزيععة العععزم إال وقععج تحععجد ممعع خ الصزلععب  إمععز ن زحععًز نو 

إال بوحػاع  االموحعزن رسػبًز  مغ خالل  هج  الم ومخ  خالل العزم. واحا األمعخ ال يمكعغ نن يوعأتى 
مععغ مػسععع لمحمععزد والوق ععيع إلععى حمقععة فقععط مععغ حمقععزت الوق ععيع. يمثعع  نهزيععة المصععزف فععي الوق ععيع 
ال نػي الم ومخ لمصزلب  وال يمكنق نن يحجث ت   خًا  حراًز في نوي وق. فإذا مز خ ممت لالموحعزن 

ػ لعع يعجخ  االموحعزن. نمعز ثمث الجر ة ال نػاة فقط  فإن الصزلب الم ج ي وصيع نن يعن ح  حوعى لع
الصزلب المهم  فال يمكغ نن يف ج  االموحزن كث خًا  حوى لػ  ج وا وهج وسهخ في ليعزلي االموحعزن. 
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وانععزك مثعع  يقععزل عععزدة بنععػع مععغ ال ععبخاة انععز )إن الأ ععزلى ينشععصػن فععي آخععخ النهععزر(. واععح  
بق احا المث  عمى حزلة معطع ال بخاة تنصػي عمى معنى نن نشزشهع احا ال يف جاع كث خًا. نال ينص

شالبنز  الحيغ ي عمهع نطعزم االموحعزن الحعزلي ينشعصػن فعي آخعخ الععزم نوفعي آخعخ الفمع  الجراسعي 
 فقط  ولأغ دون نن يحخزوا نوي ة حقيقية عمى م وػى الوحم   والفهع.

ومغ ال مبيزت المعؤثخة فعي الم عوػى الوعميمعي كثزفعة المعػاد الجراسعية  لمعػرة تو عزوز حعجود 
قجرات الصالب الحانية وم وػااع الجراسي ونعمزراع. ومث  احا الوأثيعف غ عخ مف عج مصمقعًز  بع  إنعق 
 ضزر  جًا  إذ يبمق نمزم الصزلب تحجيًز ال ي عوصيع نن يػا هعق نو يقعف نمزمعق. واعحا الػضعع لعيذ

لععق إال نوي ععة واحععجة  واععي ننععق يبمععق لععجى الصزلععب إح زسععًز لععزلع د واإلحبععزط والشععظ فععي قجراتععق 
واليأس مغ نن ي وصيع نن يفهع نو ي وػعب  ف نمخف عغ بحل ني  هج وام أ إلى نسمػب ال عر 

 في االموحزنزت  كػس مة وح جة لمن زح. 

أعغ ي عب نن يػضعع اعحا الوحعجي إن إي زد نػع مغ الوحجي نمزم الصعالب قعج يكعػن مف عجًا. ول
لشك  مجروس  وبمػرة تونزسعب معع قعجراتهع  كمعز تونزسعب معع نعمعزراع ومعع م عوػااع الجراسعي. 
وذلظ ليمزن الحمػل عمى اسو زلة نز حة مغ قبمهع  تحفداع عمى الجخػل لمعنػاعزت عزليعة فعي 

ة  معغ تحعجي ال هع  تحجيزت  جيجة  ممكغ الو مب عم هز. ومز الوعميع سعػى دوائعخ حمدونيعة مومعم
واكو ععزب المعخفععة ال جيععجة والععجخػل فععي تحععج  جيععج  واكععحا. نمععز نن ن ععحق قععجرة الصزلععب عمععى 
االسو زلة النز حة  بػضع تحج نمزمق يو زوز قجراتعق  فعإن اعحا األسعمػب غ عخ الوخبعػي  لعغ يعؤدي 

 إال إلى النفػر واإلحبزط واالسومخار في تجاػر الم وػى الوعميمي.

بععج مععغ الػقععػف عنععج ضععزاخة  لعمهععز نبععخز مطععزاخ تععجني الم ععوػى الوعميمععي  واععي  ونخ ععخًا ال
ضزاخة عجم تمكغ الصزلب مغ إتقزن مز يمكغ نن ن ميق لزلمهزرات األسزسية. ومع نن اعح  الطعزاخة 
لي ت لزألسزس سببًز مغ نسبزب الوجني  ب  نوي ة مغ نوزئ ق  فإنهز تجخ  في دائخة األسبزب فيمز 

 المجرس الحي درس عمى نفذ النطزم الوعميمي.لعج  بػاسصة 

 مزاي المهزرات األسزسية الوي نقمجاز ونيغ يوعممهز الصزلب؟
 تومث  المهزرات األسزسية لزآلتي:

 البط. .1
 اإلمالت. .2
 القخاتة. .3
 قػاعج الم ة. .4
 اإلنشزت  نو الوعب خ. .5
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البوجائيعة. ولقعج وتشك  اعح  المهعزرات نداة الوحمع   العممعي واوعممهعز الوالم عح فعي المخحمعة ا
كععزن مع بععًز  فععي المععجارس الوععي ننشععأتهز الثععػرة فععي ال ععو نيزت  وحوععى فععي المععجارس الوععي عخفوهععز 
م ععوعمخة عععجن  عنععجمز كععزن المجرسععػن مجرسععػن حقععًز  كععزن مع بععًز نن يقععع تمم ععح ال ععنة الخالعععة 

وجائية  يونزف ػن فعي ابوجائي في نخصزت إمالئية. كمز كزن تالم ح ال نػات األولى  في المخحمة االب
تح  غ خصػشهع  واوبزاى ك  منهع عمعى اآلخعخ ل معزل البعط وننزقوعق. وكعزنػا يوبعزرون فعي ح عغ 
إلقزت الشعخ والمقصػعزت النثخاة وفعي تعجبيج مػضعػعزت اإلنشعزت  لأسعمػب سعمذ  م ع   يقمعجون 

ية  واحعخص كع  فيق كبزر األدلعزت ونععالم الأوعزب  ممعغ لهعع مقصػععزت ندبيعة فعي المقعخرات الجراسع
منهع عمى الوق ج لقػاعج الم ة  لزلقجر الحي ي مح لعق فيعق معز تعممعق معغ دروس النحعػ. فهع  اعحا 

 اػ حزل المجارس االبوجائية ال ػم؟ لزلوأك ج ال. 

وامععبح األمععخ نكثععخ إيالمععًز عنععجمز ن ععج كث ععخاغ مععغ شععالب ال زمعععة تنقمععهع تمععظ المهععزرات 
ة المجارس  الحيغ درسػا عمى نفذ النطعزم الجراسعي الحعزلي  األسزسية. وليذ سخًا نن لعس نسزتح

 تنقمهع لعس تمظ المهزرات. ف و خب ذلظ النقز إلى تالم حاع.

إن تعمع وإتقزن المهزرات األسزسعية يوصمعب االعونعزت لزلمعجرس وتأا معق  كمعز سعبقت اإلشعزرة. 
معجرس. لح عث نيعمغ نواًل نن بج  لزليخورة  نن تجخ  مػاد الم ة العخبية ضمغ بعخامج تأا ع  ال وال

 يمومظ المجرس اح  المهزرات  لي وصيع نن ينقمهز لعج ذلظ إلى تالم ح . 

بج  إلتقزن الوالم ح اح  المهعزرات  معغ  عع  نععجاداع فعي الفمع  الػاحعج نععجادًا يمكعغ  ثع ال
 ال عيصخة عم هعز. لععيذ ال عيصخة لمعنعى فععخض النطعزم والهعجوت فععي الفمع  وح عب  بعع  نييعًز  واععػ

األاععع  ال ععيصخة عمععى نخصععزئهع الوعميميععة وتعهععج مهععزرات كعع  واحععج مععنهع ومعخفععة المعععػبزت الوععي 
 يعزني منهز  في ك  مهزرة مغ تمظ المهزرات  وم زعجتق لمػرة منه ية لمو مب عمى صعػبزتق.

وامكغ لمعجرس ال عػم نن يعوعمع معغ معجرس ال عو نيزت  ح نمعز كعزن المعجرس يالحعع كع  خصعأ 
مثاًل  واصمب مغ الومم ح نن يكخر كوزلة الأممة عشخ مخات عمى األق   في ك  معخة يبصع  إمالئي  

فععي كوزبوهععز. ول ععت لحز ععة انععز إلععى نن نذكععخ نن كث ععخًا مععغ مجرسععي ال ععػم يكوفععػن بػضععع عالمععة 
صععح  فععي نهزيععة كعع  صععفحة مععغ صععفحزت الػا بععزت المندليععة فععي كععخاس الومم ععح  دون نن يكمفععػا 

 تة مز كوبق ومالحطة نخصزئق وإرشزد  إلى تمحيحهز ...إلخ.ننف هع عنزت قخا

 خزتمة:
نبمعععز  معععغ كععع  معععز تقعععجم  إلعععى نن انعععزك  ممعععة معععغ ال يزسعععزت  الوعععي ي عععب وضععععهز  
واإل خاتات  الوي ي ب القيزم بهعز  فعي م عزالت الوخبيعة والوعمعيع واإلععالم ون هعدة الوبصعيط  كشعخط 
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االضععصالع لمهععزم الونميععة والععجفع لع موهععز  لوحق ععق ناععجافهز لػ ععػد اإلن ععزن المؤاعع   القععزدر عمععى 
المخسػمة  المؤدية إلى رفع الم وػى المزدي والفأخي لمفخد والم ومع. فبحلظ يمكننز نن ن  خ سع خًا 
حث ثعععًز نحعععػ األمعععزم ونمحعععق لزلعمعععخ  لحعععزق العععػاثق غ  اليعععزرب غ ل عععحوراع فعععي نعمعععزق تعععخاثهع  

 اإلن زني المييت. والمشخئب غ لأعنزقهع نحػ األفق
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 2تمػر نولي إلنشزت  زمعة تعد

 

 مقجمة: 
لعج مخور عشخاغ عزمًز عمى إنشزت  زمعة صنعزت  وبعج نن ارتفع ععجد شالبهعز  معغ حعػالي 
سععو غ شزلبععًز إلععى قخالععة نربععع غ نلععف شزلععب  وبعععج نن اضععصخت نن تفععوح فخوعععًز لهععز فععي نربععع مععجن 

بعج معغ اتبزذاعز   الصالب  ن ج ننف نز اآلن نمعزم خصعػة  ال رئي ية  السويعزب األعجاد المودايجة مغ
لومبيععة اإلقبععزل الشععجيج عمععى الوعمععيع العععزلي  ولومبيععة الحز ععة اال ومز يععة الممحععة  إلععى إعععجاد كععػاد 

 مؤامق  لالضصالع لمهزم الونمية وموصمبزتهز. وتومث  اح  البصػة في إنشزت  زمعة  لمجينة تعد.

ل زمعععة ال جيععجة عمععى الععنمط الوقم ععجي  دون مخاعععزة لالحويز ععزت وحوععى ال يععوع إنشععزت اععح  ا
الحقيقية  وحوى ال ن  خ عمى نفعذ الصخاعق  الوعي سعزرت عم هعز ت خبعة الوعمعيع الععزلي فعي لععس 

نن ي ععونج اععحا الومععػر األولععي   مععغ بععج البمععجان العخبيععة  كممععخ  فنعععزني مععغ نفععذ مععز تعزنيععق  ال
مفععت بػضعععق  مععغ قبعع  األخ مععجيخ بععج نن ي ععونج إلععى تشععبيز واضععح   زمعععة صععنعزت  ال 3الععحي ك 

لمػضعع الوعميمععي الحععزلي فعي لالدنععز  وإلععى تحجيعج ات زاععزت الونميععة وموصمبزتهعز  حوععى يععأتي إنشععزت 
ومن ع مًز معع م عزر الونميعة  زمعة  جيجة  كمحزولة لو زوز الػضع الوعميمي الخااغ  معغ نزحيعة  

 وممبيًز الحويز زتهز  مغ نزحية نخخى.

 :الػضع الوعميمي الحزلي
م  تحعت 1988لع  المقزل الحي سبق لي نشخ  في م مة )اليمغ ال جيج(  ععجد نعػفمبخ ععزم 

عنػان )الوعميع والونمية(  يممح انز لوشبيز الػضع الوعميمي الخااغ. لهحا سأكوفي لإرفزقق بهعحا 
 ػر.الوم

 :ات زازت الونمية وموصمبزتهز
إذا مز نطخنز إلى الو زرب البشخاة مغ حػلنز  سػاًت عمى الم وػى العخبي  نو عمى الم وػى 
العزلمي  ف ػف ننوهي إلى نوي ة  ال خالف حػلهعز  واعي نن النطعزم الوعميمعي الحعزلي فعي لالدنعز  

شمػحزتنععز الونمػاععة  الوععي ي فوععخض نن فععي وضعععق الععخااغ  ال يمكععغ تػضيفععق تػضيفععًز فعععزاًل  لمععزلح 
                                                 

ز مهمعة بهع تننيص بنزًت عمى شمبهز. وكزنت قجم  إلى رئزسة  زمعة صنعزت  1990مزرس  13جم احا الومػر  في ق   2
 لعج في المحزفة المحمية.وقج تع نشخ  فيمز. إنشزت  زمعة في مجينة تعد

 لعج  بمقب )رئيذ(.بجل احا المقب فيمزاسو   3
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توحقعععق بػتعععزئخ عزليعععة  إذا نردنعععز نن نمحعععق لزلععععزلع الموقعععجم. ولعععيذ اعععحا فح عععب  بععع  إن نطزمنعععز 
لععع نععجخ  تعععجيالت  ػاخاععة عميععق  ف ععػف يمععجنز ل  ععػش مععغ ننمععزف الموعممعع غ   الوعميمععي  مععز

صزلعة مقنععة. واعح  النوي عة العزشم غ عغ العم   سػاًت عمى صعػرة لصزلعة سعزفخة  نو عمعى صعػرة ل
 توعزرض مع اإلنفزق العزلي عمى الوعميع.

فب بب عجم تػ يق الوعميع تػ  هعًز سعميمًز  يع عد الم ومعع ععغ بمعػا األاعجاف المخ عػة  معغ 
ورات احا اإلنفزق. وبجاًل مغ نن يؤدي احا اإلنفعزق إلعى دفعع ع معة الونميعة وتعحل   معز تػا هعق معغ 

فععي العنمععخ البشععخي المؤاعع   إذا لععق ييععيف مشععكمة كب ععخة  إلععى صعععػبزت  نز مععة عععغ الععنقز 
المشععزك  الخاانععة  واععي مشععكمة )البصزلععة( فععي نوسععزط البععخا  غ. واععي مشععكمة سوشعع   الجولععة  
والم ومعع لكزممععق  فععي البحععث ععغ حمععػل لهععز  بععجاًل مععغ االنمعخاف إلععى مػا هععة مشععكالت الونميععة 

 األخخى. 

ال نقمج   ف وبح مز ذكختق آنفًز ح ة  تجعع لعس األصػات وحوى ال يوبزدر إلى الحاغ معنى 
البزفوة  الوي توخدد ب غ الح غ واآلخخ  منزدية لإل زت م زنيعة الوعمعيع  نلعزدر إلعى الوأك عج  عمعى نن 
الوعميع حق  كفموق الثعػرة ألبنعزت الم ومعع  غنع هع وفق عخاع  وا عب نن ي عومخ اعحا الحعق  حوعى ال 

ع النببة  وا حخم عزمة الشعب مغ فخص الوعميع والوأا  . ولأغ مع ذلعظ يوحػل م ومعنز إلى م وم
بج مغ  بج مغ اتبزذ الوجاب خ الأف مة بو نب الهجر. ف نبًز إلى  نب مع ضمزن م زنية الوعميع  ال ال

 تػ  هق تػ  هًز صزرمًز  ل ؤدي وضيفوق في خجمة الم ومع واحويز زت الونمية. 

لمععزل العععزم  دون مععخدود  وحوععى ال نػا ععق م ععوقباًل مشععكمة وعمععى ذلععظ  وحوععى نو نععب اععجر ا
البصزلة  الوي يمكننز تحزش هز مغ اآلن  عم نز نن نحعجد معز نخاعج  تحجيعجًا واضعحًز. ونعنعي بعحلظ نن 
نحجد ات زازت الونمية واحويز زتهز  مغ القػى المؤامة  ونن نصػع نطزمنز الوعميمعي  ليبعجم ناعجافنز 

 لمؤشخات في احا الم زل  اي:الونمػاة. ولع  نبخز ا

إن بمععجنز بمععج زراعععي  موعععجد المنزخععزت والوخبععة  مهيععأ إلنوععزج محزصعع   وف ععخة ومونػعععة   .1
تيمغ نمنق ال حائي ل هػلة  وتحقق فزئيًز معغ اإلنوعزج قعزلاًل لمومعجيخ. ولأعي ن عوف ج 

ععغ شخاعق  مغ اح  الصبيعة الدرا ية الموم دة  ال بج لنز مغ نن نوحكع لمػاردنز المزئية 
الوػسععع فععي بنععزت ال ععجود وتنطععيع عمميععزت الععخي وت نععب الهععجر. واععحا يقويععي تععػف خ 

 العنمخ البشخي  المؤا  لالضصالع بهح  المهزم.
إننععز بمععج ي عععى إلععى دخععػل عمععخ المععنزعزت الحجيثععة. وحوععى ال نأععخر ت ععزرب فزشععمة   .2

تقعوحع اعحا العمعخ تعزني معغ نوزئ هعز لععس البمعجان فعي الععزلع الثزلعث  الوعي نرادت نن 
لمععنزعزت عمالقععة  دون نن تخاعععي خمزئمععهز المحميععة  وقععجراتهز الحقيقيععة  وقععػان غ 
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ال ععػق العزلميععة  فععإن عم نععز نن نععجخ  عمععخ المععنزعة  دخععػاًل مجروسععًز مودنععًز. وذلععظ 
بوصػاخ قجراتنز الدرا ية والمنز ية   نبًز إلى  نب  محقق غ نػعًز مغ الوأزم  والوخالط  

زع غ  وواضعععع غ فعععي اعوبزرنعععز موصمبعععزت ال عععػق المحميعععة ونوضعععزع ال عععػق بععع غ القصععع
البزر ية. ون زحنز في احا يعومعج عمعى قعجراتنز البشعخاة  المؤامعة فعي م عزالت الومعنيع 

 المبومفة  وفي م زالت االقومزد واإلدارة والهنجسة  ومبومف فخوع العمػم الوصبيقية.
بععجمزت الوعميميععة والمععحية والفنيععة. وكععي إننععز بمععج موبمععف  يعععزني نقمععًز فععي م ععزل ال .3

نو ععزوز اععحا الععنقز  عم نععز نن نػ ععق  هععجنز إلعععجاد العنمععخ البشععخي المؤاعع  فععي اععح  
 الم زالت.

م  مقوععجيًز بو ععزرب عخبيععة غ ععخ نز حععة  1962إننععز بمععج ات ععق منععح ف ععخ الثععػرة  عععزم  .4
وعمعيع ال عزمعي  ومنجفعًز تحعت تعأث خ مشعزعخ الحخمعزن الصػاع  معغ الوعمعيع  ات عق إلعى ال

دون غ ععخ . واععػ تعمععيع يمكنععق  فععي نح ععغ األحععػال  نن يؤاعع  العنمععخ البشععخي  لمقيععزم 
بجور قيزدي  في احا القصزع نو ذاك. ولأغ احا العنمخ البشخي سيط  عز دًا ععغ ندات 
دور   إذا لععع ي ععج إلععى  زنبععق عععجدًا منزسععبًز مععغ الأععػادر الػسععصية  الوععي ت ععوصيع نن 

مػرة مبزشخة  تزركة لمعنمخ القيزدي مهمة الوبصعيط واإلشعخاف. ومثع  تمزرس العم   ل
احا الوػ ق الوعميمي  الحي يمثع  ال عمة البعزرزة لنطزمنعز الوعميمعي الحعزلي  لعغ يقعػد إال 
إلععى خمععق ايزكعع  نطخاععة  انععز وانععزك  فزقععجة الحيععزة  عععز دة عععغ الحخكععة. ألن ندوات 

 ادر الػسصية  غزئبة تمزمًز.الحخكة وشخاي غ الحيزة  الوي تمثمهز الأػ 

فأيف يمكغ  عمى ضػت اعح  المؤشعخات  نن نيعع نطزمعًز تعميميعًز منزسعبًز؟. نحعغ فعي الػاقعع 
لحز ة ال إلى إصالح الوعميع  ب  إلى ثػرة تعميميعة  تبعجن فعي المخحمعة االبوجائيعة  وتمععج تعجرا يًز  

دة نػ يععة  فععي م ععزل الونميععة  حوععى تهععد نركععزن النطععزم ال ععزمعي. إذ نن مععغ المحععزل نن نحقععق قفعع
ضععمغ م ععزفة زمنيععة مح ععػبة  مععزلع نبصععػ خصععػات صععحيحة  نحععػ إن ععزز ثععػرة تعميميععة عميقععة. 

 وحوى ال نش   سأحجد  في مز يمي  مالمح اح  الثػرة  كمز نرااز:

ي ب إعصعزت ااومعزم خعزص لممخحمعة االبوجائيعة. وذلعظ بوأا ع  معجرس االبوجائيعة  تعأاياًل  .1
ي  مح لزلوجراذ في اح  المخحمة  إال لعحوي الأفعزتة والببعخة والوأا ع .  خزصًز  لح ث ال

 وافي  خخا ػ كمية الوخبية مغ حممة المي زنذ  وكحا المز  و خ  إن نمكغ.
ي مَدم نسزتحة ال زمعة مؤقوًز  إلى نن تأوم  األعجاد المؤامة  ي مدمػن لإعصعزت دروس فعي  .2

 مجرسي اح  المخحمة  ك  في مزدة تبممق.المفػف االبوجائية  وبزإلشخاف عمى ندات 
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ي ب نن يموج االاومزم لزلمخحمة االبوجائية  تجرا يًز  إلى المخحمعة اإلعجاديعة  ونن تعوبعخ  .3
كععال المععخحمو غ  مخحمععة تأسي ععية واحععجة  لزنوهزئهععز يععوع تػزاععع الصععالب إلععى تبممععزت 

 مبومفة  لح ب قجراتهع وم ػلهع.
 ائية واإلعجادية( إحجى المخحمو غ الوزل و غ:تومػ المخحمة الوأسي ية )االبوج .4

مخحمة الثزنػاة: وتقػد إلى ال زمعة. وال ي  مح لزاللوحزق بهعز إال لمموفعػق غ.  .ن 
عمععى نن ال تو ععزوز ن ععبوهع نمععف عععجد خخا ععي المخحمععة الوأسي ععية. واععوع 

 خفس اح  الن بة تجرا يًز  حوى تمبح ثمث العجد.
وتمععوز نمععف عععجد خخا ععي اإلعجاديععة. مخحمععة المععجارس الفنيععة والمهنيععة:  .ب 

عمى نن تختفع اح  الن بة تجرا يًز  حوى تمبح ثمثي العجد. وتيع المعجارس 
الفنيععة والمهنيععة مبومععف الوبممععزت  الوععي ت مععمع منزا هععز بهععجف إعععجاد 

 الأػادر الػسصية.

غ  نعجرك وال نراج نن نخػض انز في تبيزن م دات اح  الثػرة الوعميمية. ألننعز  ميععًز  كمعز نضع
ناميععة اإلعععجاد الفنععي والمهنععي وتععػف خ الأععػادر الػسععصية  لأعععجاد كزفيععة  لوحق ععق نهيععة شععزممة  

 وإي زد قزعجة مزدية مو نة  تأف  الن زح في م  ختنز الونمػاة. 

لعععج اععحا الوحجيععج ال ععخاع  لععبعس المؤشععخات  البزصععة لزت زاععزت الونميععة  ولمالمععح الثععػرة 
ػا لي نن نل ط في معز يمعي  و هعة نطعخي  حعػل الوعمعيع الععزلي عمػمعًز  الوعميمية المصمػبة  اسمح

والوعميع ال زمعي منق  لمػرة خزصة. إذ عمى ضػت ذلظ  يمكنني نن نحجد تمػري  لمأي ية  الوي 
 ي ب نن توع بهز عممية إنشزت  زمعة تعد:

ػف نععزني ت وقب  ال زمعة كع  خخا عي الثزنػاعة العزمعة. ولهعحا الػضعع سعمبيزت وعػاقعب  سع
 منهز كث خًا  ونبخزاز:

تععجني م ععوػى الصزلععب ال ععزمعي  ل ععبب تععجني م ععوػى الصزلععب المموحععق لزل زمعععة مععغ  .1
 المخحمة الثزنػاة.

إتبععزم سععػق العمعع  لبععخا  غ  ععزمع  غ  ال تونزسععب نعععجاداع وال نػ يععة تععأا مهع  مععع  .2
نععة  فعي نوسعزط احويز زت ال ػق. ممز يهعجد الم ومعع م عوقباًل لزلبصزلعة والبصزلعة المق

 اؤالت.
بيعزب الأعػادر الػسعصية الفنيععة  المؤامعة لمقيعزم لزلػضعزئف العمميععة  ممعز يفقعج الم ومععع  .3

 القزعجة البشخاة المؤامة  اليخوراة لونف ح خصط الونمية  وتحق ق ناجافهز.
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بععج مععغ نن تموععج الثععػرة الوعميميععة  لوشععم  الوعمععيع ال ععزمعي   وحوععى تو  ععخ اععح  المععػرة  ال
 لح ث:

ال يععععوع فععععوح كميععععزت نو نق ععععزم عمميععععة  إال بنععععزًت عمععععى رصععععج لالحويز ععععزت  -
 الم وقبمية مغ الأػادر ال زمعية.

الصعععالب الموفععػق غ فععي الثزنػاعععة العزمععة. واعععحا  سععػى ال ي قبعع  فععي ال زمععععة  -
يقويي نن ال ي  مح لزاللوحزق في ال زمعة  لمغ معجلعق فعي الثزنػاعة العزمعة 

 %.70نق  مغ 

وانز سػف ي صخح عمى الفػر سؤال ممعح  واعػ: نيعغ سعنحاب لعزلصالب  العحيغ حمعمػا عمعى  
%  واع يمثمعػن ن عبة كب عخة معغ خخا عي الثزنػاعة العزمعة  ولعيذ لعجينز بعجائ  70معجالت نق  مغ 

 كزفية عغ الوعميع ال زمعي؟

ينصعػي عمعى  واحا ال ؤال الممح  الحي ي صخح لشك  دائع  سؤال ينصػي عمى الع د  لقجر معز
روح الوخاخي وانعجام الحدم في األمػر المم خاة. لقعج اعوعجنز نن نيعع رؤوسعنز فعي الخمعزل. ول عنز 

في ذلظ. فهنزك شعػب موبمفة كث خة  تفعع  مثع  معز نفعع   وتبوعزر مثمنعز نن ت عمظ سعمػك  اسوثنزتً 
رؤاعة البصعخ  النعزمة  فو خس رؤوسهز فعي الخمعزل  معوقعج  ننهعز  شزلمعز قعج نغميعت ع ن هعز ععغ 

واػ قزدم  فإنهز بحلظ قج ضمنت نن يو زوزاز البصخ  دون نن تأمف نف هز عنزت مػا هوق. واكعحا 
نمنع نحغ. ففعي كع  ععزم ن معس نع ننعز ععغ ح عع المشعكمة الموععزضع  ونأوفعي لزسعويعزب  ميعع 

يعج  زئدًا  بع  األعجاد الموقجمة لاللوحزق لزل زمعة  كيفمز كزن  وكيفمز اتفق. ومث  احا ال مػك لع 
ولعع يععج ممكنعًز. فقزععزت الجراسعة فزضعت  ولععع تععج تو عع لزععجاد المودايعجة معغ الصعالب. ونعيععزت 
ا ئة الوجراذ لع يعج لإمكزن الػاحعج معنهع نن يعجرس شاللعًز  يمع  ععجد الم مػععة الػاحعجة معنهع  

ثهع وتمحيح نوراق في لعس األق زم  إلى نلف شزلب نو يداج  مع مز ي ووبع ذلظ مغ قخاتة أللحز
 اموحزنزتهع ...إلخ.

كمنز يعمع نن احا سمػك خعزش . وكمنعز ينوطعخ نن تحع  األمعػر تمقزئيعًز  معغ ذات نف عهز  دون 
حز ة إلى الومجي الحززم لحمهز. وربمز ينوطخ البعس إلى نن تنشأ المعزاج العميز  لومعوز نععجادًا 

 ن المعزاج سػف تنش  نف هز. مغ خخا ي الثزنػاة العزمة. ولأغ ك  منز ينوطخ  وكأ

بج مغ اتبزذ قخار سيزسي  يقيعي لمػا هعة المشعكمة وحمهعز فعػرًا   وإزات احا الػضع  فإنق ال
وإلدام ال هزت المبومة بوػف خ اإلمكزنيزت المصمػبة. وموى مز وا هنز المشكمة ووضعنز ننف نز فعي 

نن ي وبعح قعخار لععجم قبعػل الصعالب   دواموهز  ف ػف ن  خ  ولػ غخاداًز  لزت ز  حمهعز. ونعنعي بعحلظ
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%  ونن ت معدم وزارة الوخبيعة والوعمعيع لععجم رفعع 70الحزصم غ في الثزنػاة العزمة عمى معجل نق  مغ 
 المعجالت  بجافع الشفقة والخحمة. وإال فإن قخارًا كهحا  لغ يكػن لق ني معنى.  

 ومعع ال ينفعع مععق غ عخ اعحا وبعج اتبزذ احا القخار  سعنػا ق المشعكمة و هعًز لػ عق. ونحعغ م
األسمػب. واكفي نن نوحكخ قخار منع اسو خاد الفػاكق  ومز نثزر  مغ اسونأزر  ثع مز تختعب عميعق معغ 

 نوزئج إي زبية.

الوعميمعي سعػف يعجفع بنعز ق عخًا  إلعى إي عزد الحمعػل وفعوح  _ وفي تقجيخي نن القخار ال يزسي
لزلمبعزني   تً ابوعجازسية  ثع اسوأمزل الموصمبزت تعجرا يًز  فػرًا  وتػف خ موصمبزتهز األس العميز المعزاج

ولععػ لزلمبععزني المؤقوععة  وبععزلػرش والمعزمعع   الوععي سععيحوز هز شععالب ال ععنة األولععى  ثععع االسععوعجاد 
لم نػات الوزلية  سنة ف نة. نمز اله ئزت الوجرا ية  فيمكغ االسوعزنة لزلعنزصخ المحميعة المؤامعة. 

غ عخ المحميعة  ععغ  وسن ج منهز مغ يعم  حزليًز في غ خ تبممق. كمز يمكغ االسوعزنة لزلعنزصخ
 شخاق الوعزقج.

واكحا تنشأ معزاج عميز  مهموهز اسوقبزل الموفػق غ  مغ خخا ي المعجارس الفنيعة والمهنيعة  
واسععويعزب الصععالب  الععحيغ لععع يحمععمػا فععي الثزنػاععة العزمععة عمععى المعععجل المصمععػب  الععحي يععؤامهع 

لممععي ة  الوععي سأوضععحهز  ضععمغ لاللوحععزق لكميععزت ال زمعععة المبومفععة. وتنشععأ اععح  المعزاععج وفقععًز 
الفقخات الوزلية. في ح غ تنشأ مجارس فنية ومهنية  مهموهز اسويعزب وتأا   الصالب  مغ خخا ي 

 المخحمة األسزسية )االبوجائية واإلعجادية(  عمى النحػ الحي نوضحوق سزلقًز.

 :إنشزت  زمعة تعد
لممشعكمة الخاانعة  الوعي تععزني  لمزذا نخاج نن ننش   زمعة في تعد؟ البعس يخى في ذلظ حالً 

منهععز اآلن  زمعععة صععنعزت  والمومثمععة فععي ت ععزوز نعععجاد الصععالب قععجرة ال زمعععة عمععى اسععويعزبهع. 
وان  زمًز مع اح  الخؤاة  فإن  زمعة تعد  في نطخ احا البعس  سوقزم عمى نفذ النمػذج  الحي 

ز نأععػن قععج ابوعععجنز عععغ  ععزدة ننشععئت عميععق  زمعععة صععنعزت. ونحععغ إذا مععز  زرانععز اععحا الععخني  فإننعع
 المػاب  وسزرعنز البصى نحػ الأزرثة  ونحغ مبمخون.

ععععزم  فعععي نكععخر انعععز ال عععؤال نف ععق  العععحي شخحوعععق فععي مقعععزل )الوعمعععيع والونميععة(  المنشعععػر
م  والمشزر إليق سزلقًز: لمزذا نوعمع؟ نعع لمزذا نوعمع؟ ولمعزذا ينفعق الم ومعع معغ مزلعق الععزم 1988

ئق؟ وا  الوعميع م خد تخف  نم نن لق وضيفة ا ومز ية؟ ال شظ نننعز  ميععًز سعن  ب بنزنعمى تعميع 
اععح  الو ععزؤالت  لععأن لموعمععيع وضيفععة ا ومز يععة  ونننععز نععوعمع لنه عع  ونعععج ننف ععنز ألدات اععح   عععغ

بعععج نن يوعععػلى الم ومعععع تػ يعععق الوعمعععيع  تػ  هعععًز دقيقعععًز  لييعععمغ تحق عععق وضيفوعععق  الػضيفعععة. إذًا ال
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يعة. واعحا لعغ يوحقعق إال بوحجيعج نػ يعة المعوعمع المصمعػب  وفقعًز لالحويز عزت اال ومز يععة  اال ومز 
 الخاانة والم وقبمية. 

ولع  في تحجيجي ال زبق  لبعس المؤشخات  الوي يمكغ مبعجئيًز تػ يعق الوعمعيع وفقعًز لهعز  معز 
يذ فقعط فعي ننعػاع يكفي في احا ال يزق. إذ نن الػصػل إلى تحجيج دق ق  يعوع لمػ بعق العوحكع  لع

الوعميع  ب  نييًز في األعجاد المصمػبة في ك  نػع  اػ م ألة تحوزج إلى دراسعة م جانيعة م عوقمة  
يشكَّ  إلن ززاز فخاعق لحثعي موأزمع   تػضعع تحعت تمعخفق كزفعة اإلمكزنيعزت والمعمػمعزت والبيزنعزت  

لععي ل زمعععة تعععد  الالزمععة إلن ععزح مهموععق. نمععز فععي اععحا ال ععيزق الععحي ي ععوهجف وضععع تمععػر نو 
وتحجيععج الوبممععزت األكثععخ ناميععة  الوععي يمكععغ البععجت ف هععز  راثمععز تنععوطع نمػرنععز وتوطععزفخ  هععػد 
البزحث غ والمبصص غ ونصحزب القخار  لػضع صعػرة  مبنيعة عمعى دراسعزت معمقعة  الحويز زتنعز معغ 

 القػى البشخاة المؤامة  فيكفي االسونزد إلى المؤشخات ال زلقة. 

ي نرى نن تنشعأ  زمععة فعي تععد  توموعع لزسعوقالل معزلي وإداري  وتشعق شخاقعًز وعمى ذلظ فعإن
م ععزيخًا لمصخاععق  الععحي سععزرت عميععق ال زمعععزت العخبيععة حوععى اآلن  واضعععة فععي اعوبزراععز احويز ععزت 
الم ومع وسػق العم   مخكدة عمى تبعخاج قعػى لشعخاة مؤامعة  تعأاياًل نطخاعًز وعمميعًز  يمكنهعز معغ 

 ع العم  بن زح  فػر تبخ هز.االلوحزق في مػاق

وانصالقًز مغ اح  الخؤاة العزمة ي ب  في نطخي  نن تنشأ  زمعة تعد لمعػرة موجر عة  عمعى 
 النحػ اآلتي:

تػسيع كمية الوخبية  لح ث تيع الوبممزت  الوي تيمهز عزدة كم وي اآلداب والعمػم.  .1
وععجراذ. واععحا يمبععي م ععزل ال فععي ال زلععب إذ نن الم ععزل الخئي ععي لبخا ععي الأم وعع غ  اععػ

حز ة ا ومز ية ممحة  مومثمة لمز يعزنيق الم ومع مغ نقز في نعجاد المجرس غ. كمز 
 س مبي حز ة المعزاج الفنية مغ المجرس غ  في الفخوع العممية المبومفة.

ت فععوح  وعمععى نصععزق ضعع ق  كميععزت نطخاععة  مثعع  كميععة الو ععزرة  تقومععخ عمععى تععجراذ  .2
العمعع   كزلمحزسععبة واإلدارة. وتبقععى الوبممععزت  الوبممععزت  الوععي ي ععوػعبهز سععػق 

األخععخى مععغ شععأن  زمعععة صععنعزت  كزلقععزنػن الععجولي واالقومععزد وال يزسععة ...إلععخ  كمععز 
 ت فوح  وبح ب اإلمكزنيزت  لعس نق زم كم وي الدراعة والهنجسة.

الوخك د عمى الوعميع الفني والمهني  لح ث توم د  زمععة تععد ععغ  زمععة صعنعزت بهعح   .3
البزصية. فونشعأ إلعى  زنعب الأميعزت ال زمعيعة معزاعج فنيعة ومهنيعة  معجة الجراسعة ف هعز 
عزمزن. وت مى معزاج عميعز. وتمعنح الموبعخج شعهزدة دبمعػم معهعج ععزلي  يؤامعق لشع   
وضيفععة فنيععة نو مهنيععة م ععزعجة  والحععوالل در ععة مزليععة م ععزواة لمجر ععة الوععي يحومهععز 

واوع في البجت فوح عجد محجود مغ اح  المعزاعج   خخاج ال زمعة )عمى سب   الوحف د(.
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الوزلعة لم زمعة  لح ب ناميعة الوبمعز  وتعػفخ اإلمكزنيعزت. ثعع يودايعج ععجداز سعنػاًز 
لزلوععجراج  حوععى تأومعع  كعع  الوبممععزت المصمػبععة. ومععغ اععح  الوبممععزت عمععى سععب   

 المثزل ال الحمخ:

 الوبممزت الوأنػلػ ية:
مث  تقنية إنشزت الصخق وتقنية صيزنة المبزني وتشع    مشعزراع الميعز  وتشع     

الػحجات المنز ية وتقنيزت العوحكع لعزلومػث الب ئعي وتقنيعزت األ هعدة المبوبخاعة وتقنيعة 
 ...إلخ.األ هدة الصبية وميكزنيظ ال يزرات وصيزنة هزالحزسبزت اإللأوخونية وتش  م

 الوبممزت الصبية:
صععنزعة األسععنزن ووقزيععة األسععنزن والوأا عع  الصبععي لموعزمعع  مععع المعععػق غ  مثعع        

 والومخاس والوبجيخ واإلنعزش واألشعة والم جلة...إلخ.

 الوبممزت اإلداراة:
مثععع  نعمعععزل ال عععكختزراة وإدارة المكوعععب وإدارة الح عععزلزت وإدارة المبعععززن وإدارة  

 االلأوخونية وإدارة الو ػاق ...إلخ.الوأم غ والمكوبزت والوػث ق والعم  عمى الحزسبزت 

 الوبممزت الدرا ية:
مثععع  اإلنوعععزج النبعععزتي واإلنوعععزج الح عععػاني والمكعععزئغ والمععععجات الدرا يعععة والوخبعععة  

 واسومالح األراضي ...إلخ.

وتوبم  الجراسة في المعزاج الفنية تصبيقزت م جانية  ح عث توعػزع الجراسعة  بع غ 
والعمعع  الفعمععي  فععي ميععزديغ العمعع   الوععي سعع موحق ف هععز الجراسععزت النطخاععة فععي المعهععج 

 الصزلب لعج تبخ ق  كزلممزنع والمدارع والم وش يزت واإلدارات المبومفة.

 ينشأ في ال زمعة مخكد لبجمة الم ومع  يوػلى اآلتي: .4
تأا ععع  القعععػى البشعععخاة  لمعمععع  فعععي مبومعععف الوبممعععزت  بهعععجف إك عععزبهز  .أ

دات  فعععي  ميعععع ن هعععدة الجولعععة  وفعععي مهعععزرات  ت عععزعج عمعععى رفعععع كفعععزتة األ
مبومف القصزعزت البجمية واإلنوز ية. وذلظ لعقعج دورات  توعخاوح معجتهز بع غ 

 سوة نشهخ إلى عزم واحج.
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إعععزدة تأا عع  القععػى البشععخاة  العزممععة فععي مبومععف الوبممععزت  بهععجف رفععع  .ب
 كفععزتة األدات ومػاكبععة الوصععػر العممععي المو ععزرع. وذلععظ لعقععج دورات قمعع خة

   توخاوح مجتهز ب غ نسبػع غ إلى شهخ. فةمكث

وامكغ نن يبجن المخكد لزلوبممزت الوعي توعػفخ إمكزنيعة البعجت ف هعز  سعػاًت معغ     
نزحيععة المجرسعع غ  نو مععغ نزحيععة وسععزئ  الوععجراذ. ومععغ نمثمععة الععجورات  الوععي يمكععغ 

وتنقيعة ميعز  تنطيمهز  في إشزر الوأا   وإعزدة الوأا  : صيزنة ن هدة الوأ يعف والوبخاعج 
وصععيزنة المبععزني وإصععالح  وآالت الن ععخ الشععخب وصععيزنة الخاديععػ والومفداععػن والأمب ععػتخ

محخكعععزت ال عععيزرات واألعمعععزل الأهخبزئيعععة المندليعععة وتمعععميع شعععبكزت المعععخف المعععحي 
وصععيزنة وتشعع    شععبكزت الععخي وصععيزنة المحخكععزت الأهخبزئيععة ونعمععزل ال ععمكخة وشععخق 

 شة والخعزية المحية األولية ...إلخ.تح  غ الوخبة ونعمزل البخا

 :موصمبزت إنشزت  زمعة تعد
يوصمععب إنشععزت  زمعععة تعععد تععػف خ لعععس اإلمكزنيععزت المزديععة والبشععخاة  الوععي يمكععغ زازدتهععز 
لزلوجراج. ولأغ ال ي ػز الم زمخة لزإلعالن عغ فوح ال زمعة  دون نن يوعػفخ لهعز الحعج األدنعى معغ 

 األدنى لزآلتي:اح  اإلمكزنيزت. واومث  الحج 

مبععزني كزفيععة  السععوقبزل شععالب الم ععوػى ال ععزمعي األول  عمععى األقعع . وامكععغ فععي اععحا  .1
الم زل  وبمػرة مؤقوة  اسوبجام مبزني  زادة  مع إدخزل لعس الوععجيالت عم هعز  حوعى 
تمبح صزلحة  كقزعزت لمجراسة وح خات لممعزم  والعػرش. ومعع اسعوبجام اعح  المبعزني  

الوعععجيالت عم هععز  و نبععًز إلععى  نععب  ت عع خ نعمععزل اإلنشععزتات. فوبنععى مبععزني لعععج إدخععزل 
 زمعيععة  جيععجة  تمه ععجًا النوقععزل الصععالب مععغ الم ععوػى ال ععزمعي األول  إلععى الم ععوػى 

  ال زمعي الثزني.
واوصمععب البععجت  عمععى اععح  النحععػ  تبصيصععًز وحدمععًز وصععجقًز فععي النيععة. لح ععث يععوع      

  لكزم  موصمبزتعق  خعالل الععزم األول. واكعحا حوعى تأومع  ال زمععة. االسوعجاد لمعزم الوزلي
لع يوػفخ الوبصيط والحدم وصجق النية  مغ قب  ك  ذوي العالقة بهحا المػضػع: معغ  ومز

ولة  فعإن فعوح  زمععة لمعػرة مخت معة  سعيكػن ؤ اإلدارة ال زمعية  إلى ن هدة الجولة الم 
 عماًل نكزديميًز  زدًا. م زمخة خصخة وعماًل إعالميًز  نكثخ منق

تععػف خ الو ه ععدات واألدوات واألثععزث ووسععزئ  الحخكععة والم دانيععة الأزفيععة. وبععجون ذلععظ ال  .2
ععق وزارة المزليععة تػ  هععًز سيزسععيًز  داعععي لمم ععزمخة. وبهععحا المععجد نرى مععغ المف ععج  نن تػ َّ

رة واضععحًز  لوقععػم لمحزسعععبة كعع   هعععة  ر صععجت لهععز م دانيعععة  ولععع تنفقهعععز كزممععة وبمعععػ 
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صحيحة  في ممزرفهز المحجدة. بجاًل مغ الو زضي  كمز يحجث اآلن  عغ ال هزت  الوعي 
تحقععق وفععخًا فععي م دان وهععز المعومععجة  بعع  واكزفععأ كبععزر مػضف هععز مزديععًز عمععى ذلععظ. فوحق ععق 
الػفخ في الم دانية المعومجة  إمز نن يكػن سببق الع د ععغ إن عزز المهعزم  الوعي ر صعجت 

ز خععععالل العععععزم المععععزلي  نو نن ال هععععة المععععػفِ خة قععععج وضعععععت تقععععجيخات الم دانيععععة إلن ززاعععع
لم دان وهز  مبزل ًز ف هز  ف مجت بحلظ مبزلغ مزليعة  كعزن يمكعغ نن تػضفهعز الجولعة تػضيفعًز 
مف جًا في نمزكغ نخخى  بجاًل مغ ت م جاز. وفي كال الحزلو غ ي ب نن تعزقب تمظ ال هعة  

 ال نن تأزفأ.
راذ  مؤام غ تأاياًل موبممعًز عزليعًز. عمعى نن يكعػن ق عع معنهع تػف خ نعيزت ا ئة تج .3

 .4نسوزذ(و مغ ذوي الجر زت العممي العزلية )نسوزذ م زعج 
تععػف خ القيععزدة اإلداراععة الموم ععدة والمن عع مة والقععزدرة عمععى المبععزدرة والعمعع   كفخاععق واحععج  .4

ال نطعخًا لمو خبعة مومزسظ. واح  النقصة اي ناع النقزط. ومز تعمجت وضعهز فعي األخ عخ  إ
المخاخة  الوي تعيشهز  زمعة صنعزت  وعشوهز شبميًز نثنزت عممي اإلداري  عمعى اموعجاد 
ست سنػات  والمومثمة في ضعف اإلمكزنيزت وفي الحمزر المعزلي  الميعخوب حعػل كع  
مبعزدرة نو عمعع   ععزد. لهعحا تعمععجت انععز نن نضععع االعوبعزرات المزليععة قبعع  غ خاععز. ألن ني 

اععة  مهمععز كزنععت كفزتتهععز  لععغ ت ععوصيع نن تن ععد مهزمهععز  إذا لععع تػضععع تحععت قيععزدة إدار 
 تمخفهز اإلمكزنيزت المزدية الالزمة.

 :خصػات إنشزت  زمعة تعد
يوع إنشزت  زمعة تعد  إمز كفخع مؤقت ل زمعة صنعزت  عمى رنسق نزئب لعخئيذ  زمععة  .1

اعًز  ععغ ال هعزز اإلداري صنعزت وم زعجون لمنزئب  مع اسوقاللق  ني الفخع  مزليًز وإدار 
فععي  زمعععة صععنعزت  ل وحععػل لعععج عععزم الوأسععيذ إلععى  زمعععة م ععوقمة. نو يععوع ننشععزؤاز 
ك زمععة م عوقمة ععغ  زمععة صعنعزت  وعمعى رنسعهز رئعيذ ونعػاب. ومعع ننعي نم ع  إلععى 
فأخة إنشزئهز م وقمة تمزمًز  منح البجايعة  ولهعز رئي عهز ونػالعق  ولهعز شخاقهعز المبومعف  

الحي سعزرت عميعق  زمععة صعنعزت  إال نن البعت فعي اعح  الم عألة  بوعخ يح  عغ الصخاق
  نحج البيزراغ  موخوك لوقجيخ صزحب القخار ال يزسي. 

 ونيًز كزن البيزر  الحي س وحجد لمػ بعق وضعع ال زمععة اإلداري  عنعج إنشعزئهز  فعال     
عمميعًز والمبوعزرة معغ بج في كال البيزراغ نن تأػن لم زمععة قيزدتهعز اإلداراعة  الم عوقمة 

. وابجو لي نن مغ ي بوزر لمقيزم لمهمة الوأسيذ  سعػاًت األكزديمية ب غ نفي  الأفزتات
بج نن يوموعع لمعفزت عمميعة وإداراعة ونخالقيعة موم عدة  ونن ي عصعى  كخئيذ نو كنزئب  ال

                                                 
 األسوزذ.و ازتزن الجر وزن تقزلالن  وفق الو ميزت ال جيجة  در وي األسوزذ المشزرك  4
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يزر حق اخويزر معزونيق  لح ث يشك  منهع فخاقًز من  مًز نشصًز ومبجعًز. فإذا مز تع اخو
نعمى قيزدة نكزديمية وإداراة لم زمعة  بهح  المػاصفزت  كبصػة نولعى  فإنعق يمكعغ عنعج 

 ذلظ نن توػالى البصػات األخخى.
تشععك   ل ععزن  عمععى در ععة مععغ الأفععزتة  تععختبط لزلم ععؤول األول فععي ال زمعععة  واوععػزع  .2

 رئزسزتهز معزنػ . وذلظ عمى النحػ الوزلي:
اخويععزر المبععزني المؤقوععة واإلشععخاف عمععى  ل نععة المبععزني والو ه ععدات: توععػلى .ن 

إدخعععزل الوععععجيالت الالزمعععة عم هعععز  وت ه داعععز لزألثعععزث والمعزمععع  والعععػرش 
الالزمععة  لبععجت الجراسععة  ثععع موزلعععة تصػاخاععز. واععوع اععحا  نبععًز إلععى  نععب مععع 

 إنشزت مبزني  جيجة  ت و  ب لموصمبزت ال نػات الجراسية الوزلية.
المنععزاج وتععأم غ الأوععزب ال ععزمعي والمكوبععة  الم نععة العمميععة: وتوععػلى وضععع .ب 

ال زمعية وتػف خ األعجاد الالزمة مغ نعيزت ا ئعة الوعجراذ لبعجت الجراسعة  
 ثع لومبية موصمبزت ال نػات الجراسية الوزلية.

الم نعة المزليعة: وتوعػلى وضعع تمعػر لالحويز عزت المزليعة  لعمميعة اإلنشعزت  .ج 
 نػاة.والوش   . كمز تقػم بػضع الم دانية ال 

الم نعععة اإلداراعععة: وتوعععػلى وضعععع الهيكععع  اإلداري وتعععػف خ الأعععػادر المؤامعععة  .د 
 لممئق. 

وال ي ععب نن تنوهععي نعمععزل اععح  الم ععزن عنععج انوهععزت المخحمععة األولععى مععغ مخاحعع    
بععج نن ت ععومخ  لوػاصعع  مهزمهععز  الوععي تعوبععخ مهزمععًز ضععخوراة  لعمميععة  اإلنشععزت  بعع  ال

شػامة  ت و خق مز ال يق  عغ نربع سنػات  ح عث يعوع  الو   خ. فعممية اإلنشزت عممية
فععي ال ععنة األولععى إعععجاد الم ععومدمزت المزديععة والبشععخاة  لبععجت الجراسععة فععي الم ععوػى 
األول  ومع انوطزم الجراسة ت ومخ نعمزل اإلنشزت  لبجت الجراسعة فعي الم عوػى الثعزني  

 زمعة إلى الم عوػى الخالعع في العزم الجراسي الوزلي  واكحا حوى يم  المموحقػن في ال
واوبخ ػن  وتخافق ذلظ وتومػ  نعمعزل الوػسعع فعي األق عزم والأميعزت والمعزاعج ووحعجات 

  الوي ي ب إنشزؤاز  لو حي المنزاج الجراسية لزلمزدة العمميعة  المػاكبعة ومخاكد البحػث
   .5لموصػر العممي في العزلع

إنق ي ب عجم إنهعزت نعمعزل الم عزن بج نن ي  خ عمى احا النحػ  ف وبمز نن األمخ ال
بعع  إنععق سععيكػن مععغ المف ععج  ععجًا نن تبقععى اععح  الم ععزن  تمععزرس    كمععز قمنععز المععحكػرة

                                                 
رغعع نام وهعز  سعػاًت لزلن عبة لمعمميعة الوعميميعة  نو  لع يعوع الوخك عد فعي اعحا الومعػر عمعى وحعجات ومخاكعد البحعػث   5

إنشععزت  زمعععة  يععةكي    اععيالمشععكمة المزثمععة والممحععة لزلن ععبة لمعمميععة الونمػاععة فععي الععيمغ لشععك  عععزم. فقععج كزنععت
 جيععجة  وفععق مػاصععفزت غ ععخ نمصيععة  تمبععي حز ععة الم ومععع لمععػرة مبزشععخة. لهععحا اكوف نععز انععز لزإلشععزرة إلععى و ععػد 

 كد لحػث تزلعة لم زمعة. عمى نن يفخد لهز تمػر خزص  نطخًا ألام وهز.وحجات ومخا
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منهععز فععي م ععزل اخومزصععهز. فزلمبععزني  واحععجة الوبصععيط واإلشععخاف  لمععػرة دائمععة  كعع 
وت ه داتهز لحز عة دائمعة لموػسعيع والوععجي  والمعيزنة  ووضعع المنعزاج وتعػف خ الأوعزب 

ألسوزذ كمهز مهعزم ال توػقعف  ووضعع الم دانيعزت وتعػف خ اإلمكزنيعزت المزليعة واإلشعخاف وا
 عمى إنفزقهز كمهز مهزم نييًز ال تنوهي.

يوع بػاسصة الم زن المحكػرة  واسونزدًا إلى الوحجيج ال زبق  لمأميزت واألق زم والمعزاعج   .3
ي العزم القزدم  إذا نمكعغ  نو الوي سوفوح في تعد  يوع البجت لزإلعجاد لمبزشخة الجراسة ف

 العزم الحي يميق. واشم  اإلعجاد:
وضععع م دانيععة دقيقععة  تمبععي احويز ععزت اإلنشععزت  مععع إمكزنيععة زازدتهععز خععالل  -

 العزم المزلي  إذا تصمب األمخ ذلظ. فزلمخونة انز ضخوراة.
اخويعععزر لعععععس المبععععزني وتبميمععععهز لم زمعععععة  وإدخععععزل الوعععععجيالت عم هععععز  -

 لبجت ببنزت مبزن  جيجة لم زمعة  وفق تمػر واضح.  وت ه داز  مع ا
وضعععع المنعععزاج الجراسعععية وتعععػف خ الأوعععزب ال عععزمعي والبعععجت لإنشعععزت مكوبعععة  -

 زمعيعععة وتعععػف خ معععز تحوز عععق ال زمععععة  عنعععج افووزحهعععز  معععغ نعيعععزت ا ئعععة 
الوجراذ  في مبومف الوبممزت  حوى ال يشك  إنشعزت اعح  ال زمععة عبئعًز 

 عزت  الوي نصبحت تعزني مغ ثق  ن بزئهز الحزلية.إضزفيًز عمى  زمعة صن
يععوع تععػف خ الأععزدر اإلداري المؤاعع . وامكععغ عنععج عععجم تععػفخ العنمععخ اليمنععي  الموموععع  .4

 لزلمؤاالت والببخة المصمػبة  يمكغ الوعزقج مع خبخات موم دة  مغ ال زمعزت العخبية.
الجراسعة  قبع  بعجت الجراسعة ي ب نن ت مدم الم زن لزالنوهزت مغ عمميزت اإلععجاد لمبزشعخة  .5

لفوععخة ال تقعع  عععغ شععهخاغ. وذلععظ لالسععوفزدة مععغ الفزصعع  الدمنععي  بعع غ االنوهععزت مععغ 
اإلعجاد  وب غ بجت الجراسة  في مخا عة مز تع إن زز  والوأكعج معغ ععجم و عػد ني نقعز  
ثع اإلععالن ععغ فعوح لعزب القبعػل والو ع     فعي الأميعزت واألق عزم المحعجدة  ثعع البعجت 

 قبزل شمبزت االلوحزق ...إلخ.لزسو

وفععي تقععجيخي نننععز  فععي مخحمععة اإلعععجاد واإلنشععزت  سععنحوزج إلععى االسوخشععزد بو ععزرب لعععس 
إخػاننز العخب  وعمعى و عق الوحجيعج  لعزلو خبو غ العخاقيعة واألردنيعة  سعػاًت فعي م عزل الوعمعيع الفنعي 

 والمزلي.والمهني  نو في م زل إنشزت ال زمعزت  نو في الم زل اإلداري 

 خزتمة:
 احا الومػر المػ د إلنشزت  زمعة تعد نؤكج م جدًا عمى ضخورة: ننهيقب  نن 

 نواًل: اسوقاللهز الأزم  منح البجاية  عغ ال هزز اإلداري في  زمعة صنعزت.
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ثزنيععًز: انوهز هععز شخاقععًز م ععزيخًا لمصخاععق  الععحي انوه وععق  زمعععة صععنعزت ونكثععخ اسععو زلة الحويز ععزت 
وموصمبزت الونمية  لح ث توخكد مهزم كميزتهز ونق زمهز ومعزاجاز ومخاكداز في إي زد الم ومع 

المجرس الأفؤ  لممخاح  الجراسية مز قب  ال زمعية  وتمبية حز زت البالد الخاانة والم وقبمية  
 مغ المهزرات والأفزتات المهنية والفنية.

 سزلقًز: لمخاكد  لح ث تبجن  كمز نػات  ثزلثًز: تجر هز في فوح الأميزت واألق زم والمعزاج وا
بوػسععيع كميعععة الوخبيعععة  لوشععم  الوبممعععزت  الوعععي تععجر س فعععي كم وعععي  -

 اآلداب والعمػم ل زمعة صنعزت.
 ثع لفوح معزاج عميز موبممة وفوح مخكد خجمة الم ومع. -
ثععع لفععوح لعععس نق ععزم كميععزت الدراعععة والهنجسععة والحقععػق والو ععزرة.  -

زم  الوعععي يوصمبهعععز سعععػق العمععع   وتمبعععي وا عععب االقومعععزر عمعععى األق ععع
 احويز زت الم ومع الممحة.

 _ انوهى_ 

 : مالحطة
  زمععة معغ نخخى  كن بة ني  قمػر  ب نت قج كنت الحي النحػ عمى تعد   زمعة إنشزت لعج
 المشععخوع اععحا قععخن قععج وكععزن صععنعزت   زمعععة فععي الععدمالت نحععج سععألني العخبيععة  وال زمعععزت صععنعزت
 ممعغ   حوعىيكمفعػا واحعجاً  ولعع  نام وعق رغع شخحوق لمز يأخحوا لع لمزذا: المحزفة في نشختق عنجمز

 :لزقويعزب ن بوعق ؟مغ احا الومػر تصبيقق يمكغ مز واوػلى تصب ق ل خنس ال زمعة عنهع  يخضػن 
  .  زمزننز ليذ زمزنزً  نعير زم مي يز نحغ
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 6عمى ازمر نجوة اإلرشزد األكزديمي

 

م  عقععجت )نععجوة اإلرشععزد األكععزديمي فععي الوعمععيع 1984نغ ععصذ  8إلععى  4فععي الفوععخة  مععغ 
العزلي( لمجينة عم زن في األردن. وقعج تعػلى تنطعيع النعجوة )المخكعد العخبعي لبحعػث الوعمعيع الععزلي(  

 الوزلع لممنطمة العخبية لموخبية والثقزفة والعمػم  لزلوعزون مع  زمعة ال خمػك.

 ناجاف النجوة: 
 زآلتي:تومبز ناجاف النجوة ل

 الوعخاف بنطزم ال زعزت المعومجة. .1
 إبخاز نامية اإلرشزد األكزديمي في نطزم ال زعزت المعومجة. .2
الوععخف عمعى الممزرسعزت والصخائعق المونػععة  فعي م عزل اإلرشعزد األكعزديمي  فعي الععزلع  .3

 وفي الػشغ العخبي.
 تق يع نطزم ال زعزت المعومجة. .4
 تعم ق الوعزرف ب غ ال زمعزت العخبية. .5

ق ععجم خععالل  م ععزت النععجوة العجيععج مععغ األلحععزث  الوععي تصخقععت إلععى نطععزم ال ععزعزت المعومععجة  
لن زح اعحا النطعزم. وبععج إلقعزت كع  لحعث  7نسزسية" ةوركدت عمى اإلرشزد األكزديمي  لزعوبزر  "رك د 

مغ األلحعزث  كعزن يفعوح لعزب النقعزش  العحي ات عع  كمعز ات عمت األلحعزث المقجمعة نييعًز  لزل جيعة 
. ونث خت قيعزيز كث عخة  موعمقعة بوصب عق اعحا النطعزم فعي ال زمععزت العخبيعة  وبمعجى ن عزح ةالمخاحو 

عممية اإلرشزد األكعزديمي. وبقعجر معز كزنعت اعح  النعجوة  ال نيعة لألحزثهعز ونقزشعزتهز  محزولعة  عزدة 
جى كزنعت فخصعة لمػقعػف عمعى ت عزرب العجيعج معغ ال زمععزت ومع لوخش ج عممية اإلرشعزد األكعزديمي 

ن زحهععز فععي تصب ععق نطععزم ال ععزعزت المعومععجة  وفخصععة لموأمعع  والوفأ ععخ وإعععزدة النطععخ وتقععػاع اععح  
 الو زرب وتق يع مجى مالتمة احا النطزم لػاقعنز العخبي والحويز زتنز. 

                                                 
م. ونشعخ لععج ذلعظ 1985نشخ في م مة )العيمغ ال جيعج(  الععجد الثعزني  ال عنة الخالععة عشعخة  معزرس _ ابخاع    6

صععنعزت  لعععج نن تععع فععي )م مععة كميععة اآلداب( ل زمعععة صععنعزت  ثععع نشععخ  كمقجمععة لععجل   كميععة اآلداب ل زمعععة 
 ازتق في الأمية.تصب ق لعس محوػ 

 .8  البصط الجراسية واإلرشزد األكزديمي  صضخار   خادات  7
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وال شععظ نن القيععزيز الوععي شخحععت  والوععي تععجور فععي م ممهععز ضععمغ إشععزر البحععث عععغ نفيعع  
الئععع  ي ععزعج فععي خمععق   عع  مععغ الشععبزب  القععزدر عمععى اإلسععهزم ال ععب   إلي ععزد منععزخ نكععزديمي م

لفزعميععة  فععي دفععع ع مععة الونميععة نحععػ األمععزم  الشععظ ننهععز لحز ععة إلععى مداععج مععغ النقععزش  يو ععزوز 
نن النجوة تأعػن قعج ندت دوراعز عمعى نفيع  و عق  إذا  يالحجود الدمزنية والمكزنية لمنجوة. وفي يق ن

 حػل مز نثزرتق مغ قيزيز ومز نبخزتق مغ مشكالت. مز اسومخ النقزش لعج انوهزئهز 

ولعمععي وننععز نحععزول انععز نن نواصعع  النقععزش  موععأثخًا لزلمنععزخ الععحي سععزد النععجوة  لعمععي نؤكععج  
لمععػرة غ ععخ مبزشععخة  عمععى ناميععة النععجوة ومععجى ن زحهععز فععي دفعنععز إلععى الوفأ ععخ الم ععؤول  حععػل 

لزلم عععزر العععحي ي عععب عم نعععز نن ن عععمأق فعععي  نمزمنعععز  والموعمقعععة ةالعجيعععج معععغ االخويعععزرات المصخوحععع
 زمعزتنعز  حوعى ت عوصيع اعح  ال زمععزت نن تعؤدي دوراععز فعي قيعزدة م ومعنعز  نحعػ تحق عق ناجافععق 

 الونمػاة الشزممة.

وسػف نتصخق انز إلى نطعزم ال عزعزت المعومعجة ككع   معغ ح عث  عحور  الوزرابيعة وفم عفوق 
حويز زتنععز  مخكععدًا لمععػرة نسزسععية عمععى النمععػذج وتصبيقزتععق ومععجى مالتموععق لػاقعنععز واسععو زبوق ال

األمخاكععي لهععحا النطععزم  واععػ النمععػذج الععحي يبععجو نن  ميععع ال زمعععزت العخبيععة  الوععي نخععحت بهععحا 
غ معجى صعحة االقوعجات النطزم  قج اسومهموق ون ع ت نطزمهعز عمعى منػالعق. وذلعظ فعي محزولعة لوبع   

النمعػذج ألوضعزعنز واسعو زبوق لصمػحزتنعز وتمب وعق  بهحا النمػذج  نو بوعب خ آخخ مجى مالتمة اعحا
الحويز زتنز. وسعػف نحعزول  لععج منزقشعق اعحا النمعػذج  نن نقوعخح نمػذ عًز بعجياًل  يو عزوز سعمبيزت 
النطزم ال نػي وا وػعب إي زبيزت نطعزم ال عزعزت المعومعجة  دون تقم عج لمنمعػذج األمخاكعي  العحي 

ضععع نصععاًل ل مبععي احويز ععزت الم ومععع األمخاكععي  دون نن يعنععي ن زحععق انععزك حوميععة ن زحععق فععي  و 
 شزر ا ومزعي واقومزدي آخخ  وضمغ شخوط تزرابية مبومفة. إ

 ال حور الوزرابية لنطزم ال زعزت المعومجة:
)النمععػذج األمخاكععي منععق( إر ععزع  ععحور   ةعععزدة مععز يحععزول دعععزة نطععزم ال ععزعزت المعومععج

ية إلى نطعزم الحمقعزت الجراسعية فعي الم عز ج  واعػ النطعزم العحي عخفعق الععزلع اإلسعالمي فعي الوزراب
 ععزت القععخن الثععزمغ عشععخ  القععخون الػسععصى  ثععع اموععج تععأث خ   فععي رنيهععع  إلععى نوربععز. حوععى إذا مععز

سيمز ال زمعزت األلمزنية  تنوهج نهج تععجد المػضعػعزت   الميالدي  نخحت ال زمعزت األوربية  وال
وي يجرسهز الصزلب  وتنػعهعز. وذلعظ كنوي عة معغ نوعزئج )الوف عخ العممعي والمعخفعي(  العحي شعهج  ال

الم ومع األوربي. وتأثخت نمخاكعز لزلنطعزم الموععجد األلمعزني  فأدخموعق فعي  زمعزتهعز. ثعع تصعػر اعحا 
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ة  النطزم في ال زمعزت األمخاكيعة  حوعى وصع  إلعى النمعػذج األمخاكعي معغ نطعزم ال عزعزت المعومعج
 .8كمز نعخفق ال ػم

وابععجو نن الهععجف مععغ محزولععة إر ععزع  ععحور اععحا النطععزم إلععى نطععزم الحمقععزت اإلسععالمي  اععػ 
  كمععز تعخفععق نمخاكععز  كنطععزم تصععػر تزرابيععًز عععغ نطععزم الحمقععزت  ةإضهععزر نطععزم ال ععزعزت المعومععج

احويز ععزت وبزلوععزلي فهععػ نطععزم لععيذ غخابععًز عنععز  بعع  نوععزج تصععػر شبيعععي من عع ع مععع تصععػر العمععع و 
الم ومع )م ومعنعز(. واعح  المحزولعة تحوعػي عمعى م زلصعزت تزرابيعة واضعحة. فعزلنمػذج األمخاكعي 
مععغ نطععزم ال ععزعزت المعومععجة  اععػ نوععزج لوصععػر عممععي وا ومععزعي واقومععزدي  شععهج  الم ومععع 

 عالقة لق لعزلوصػر  العحي شعهج  االمخاكي. إنق نمػذج  زت لي و  ب الحويز زت ذلظ الم ومع  وال
العععزلع اإلسععالمي والععػشغ العخبععي  منععح نطععزم الحمقععزت الجراسععية فععي الم ععز ج. وعنععجمز ننقعع  اععحا 
النمععػذج اآلن إلععى  زمعزتنععز  دون إدخععزل الوعععجيالت المالئمععة عميععق  فإننععز نقععع فععي خصععأ فععزدح. إذ 

لعق  نفوخض سمفًز نن الوصػر الوزرابي  الحي شهج  الم ومع االمخاكي  اػ نفذ الوصػر  الحي معخ
م ومعنز. ونن الػضع القزئع اآلن لجينز  عمميًز واقومعزديًز وا ومز يعًز اعػ وضعع ممزثع   فعي سعمزتق 

 واحويز زتق  لمػضع القزئع في نمخاكز  لح ث يممح نفذ النطزم الوعميمي انز وانزك.

واختب دعزة احا النمػذج عمى اح  الم زلصة الوزرابية  ممة مغ الح ج  الوي ت ػ ا تصبيقق 
ن "مععغ م ععومدمزت العمععخ الحععجيث نن يمععع الصزلععب لحقععػل معخفيععة كث ععخة  أ زمعزتنععز. كععزلقػل لعع فععي

. نو 9ت زعج  عمى اسويعزب مز حػلق مغ مو  خات  وتؤامق وتعج  لمقيزم بجور نكثعخ تعق عجًا وتخك بعًز"
القػل لأن احا النطزم يويح لمصزلعب الفخصعة فعي الوبمعز فعي نكثعخ معغ مػضعػع  لمعز يمثمعق ذلعظ 
مغ اسو زلة لخببزت الصزلعب وم ػلعق ومعغ "اسعو زلة لحز عزت الم ومعع. فيمعبح لمصزلعب نكثعخ معغ 
م زل لمعم  لعج الوبخج  وتوهيأ لعق نسعبزب الن عزح لشعك  نسعه . وال معع بع غ نكثعخ معغ تبمعز 

 .10 يعصي الم زل لوعػاس الفش  في م زل  لزلن زح في م زل آخخ"

فععي نكثععخ مععغ م ععزل  لن زحععق فععي الحيععزة  وعنععج محزولععة تػضععيح ناميععة تبمععز الصزلععب
العممية  فإن المث  الوػضيحي ي  ومج نييًز مغ واقع الم ومعع االمخاكعي: فعإذا معز تبمعز شزلعب  
مثاًل  في الم جلة والوخبية  ثع فش  لعج تبخ ق في الحمػل عمى عمع  فعي م عزل المع جلة  لععجم 

معغ ال عه  عمعى الصزلعب نن يوحعػل حز ة ال ػق لمداج معغ الموبممع غ فعي اعحا الم عزل  فإنعق 
 إلى م زل الوخبية.

                                                 
  نطعععزم ال عععزعزت شعععف ق  وكعععحا ابعععخاايع 3-2  نطعععزم ال عععزعزت المعومعععجة  نشعععأتق وتصعععػر   صخزلعععج  انطعععخ: العمعععخ 8

 .3المعومجة ومجى إمكزنية تصبيقق  ص
 .6الممجر ال زبق ص  خزلج  العمخ 9

 .6جر ال زبق  ص المم 10
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اكحا تويح غخبة احا النمػذج عغ واقعنز  رغعع محزولعة العخبط الوزرابيعة  الوعي نشعخنز إل هعز. 
 .وسوويح اح  ال خبة نكثخ في الفقخة الوزلية

 مخاكي مغ نطزم ال زعزت المعومجة:النمػذج األ
تأثخت الػاليزت الموحجة األمخاكية بنوزئج الوقجم العممعي  العحي شعهجتق نوربعز. ومعغ ضعمغ معز 

 خععحت لععق لعععس البمععجان األوربيععة منععح القععخن الثععزمغ عشععخ  والنتععأثخت لععق النطععزم الوعميمععي  الععحي 
سععيمز نلمزنيععز. ح ععث نخععحت تصبععق نطزمععًز اخويزراععًز  يعومععج عمععى تعععجد المػضععػعزت الجراسععية وعمععى 

خاة الصزلب في اخويزر المػضػع  الحي يػد نن يوبمز فعي دراسعوق. وقعج حع  اعحا النطعزم محع  ح
النطزم القجيع  القعزئع عمعى محجوديعة المػضعػعزت وإلداميعة دراسعوهز  لزلن عبة لأزفعة الصعالب. وذلعظ 
لفي  الوصػر المنزعي والو زري وتعجد م زالت المعخفة ونامية الوبمعز  فعي تحق عق مداعج معغ 

جم واإلبععجاع فععي م ععزالت العمععػم المبومفععة. لقععج نصععبحت سععمة العمععخ  مععغ النزحيععة الوعميميععة  الوقعع
االت عز  الم عومخ نحعػ المداععج معغ الوعمعق فععي تبمعز دق عق. واعحا يوعععزرض معع نطعزم ال ععزعزت 

 المعومجة  المعجل نمخاكيًز  كمز سنخى. 

ن عع ع مععع ضععخوف الم ومععع وتمقفععت ال زمعععزت األمخاكيععة اععحا النطععزم  لوصععػر  بععجوراز لمععز ي
االمخاكععي. وضعع  اععحا النطععزم ي صععػر  ليبععجم حز ععزت الم ومععع األمخاكععي  حوععى وصعع  إلععى )نطععزم 
ال زعزت المعومجة(  لشكمق االمخاكي  الحي نعخفق ال ػم. واختأد النمعػذج األمخاكعي  فعي معز يختأعد 

 عميق  عمى األسذ الوزلية:
شزلبععًز. وإذا زاد العععجد عععغ  40 يداععج عععغ . تحجيععج عععجد الصمبععة فععي كعع  محزضععخة  لح ععث ال1

واعحا يوصمعب ععجدًا نكبعخ معغ نعيعزت ا ئعة الوعجراذ  األربع غ  يق ع الصمبة إلى شععب.
 ومغ قزعزت المحزضخات.

 . يوأػن البخنزمج الجراسي ألي تبمز في ال زمعة مغ اآلتي:2
مفخوضعة عمعى ن. م مػعة مػاد المعخفة العزمة )نو موصمبزت ال زمععة(. واعي معػاد 

% تقخابعععًز  معععغ م معععػع معععػاد 20 ميعععع شمبعععة ال زمععععة. وتمثععع  ن عععبة 
 البخنزمج الجراسي.

ب. م مػعععة المععػاد األسزسععية العزمععة )نو موصمبععزت الأميععة(. وتفععخض عمععى  ميععع 
% تقخابعععًز  معععغ م معععػع معععػاد البخنعععزمج 15شمبعععة الأميعععة. وتمثععع  ن عععبة 

 الجراسي.
% 45الوبمععز األصععمي(. وتمثعع  ن ععبة  ج. م مػعععة موصمبععزت الق ععع )نو مععػاد

 تقخابًز  مغ م مػع مػاد البخنزمج الجراسي.
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% تقخابًز  مغ م مػع معػاد 15د. م مػعة مػاد الوبمز الم زنج. وتمث  ن بة 
 البخنزمج الجراسي.

ه. م مػعة المػاد االخويزراة العزمة. وابوزراز الصزلعب معغ ني ق عع  معغ نق عزم 
 % تقخابًز  مغ م مػع مػاد البخنزمج الجراسي.5ة كميزت ال زمعة. وتمث  ن ب

. و ػد نطزم المخشج األكزديمي. ح عث يوعػلى نحعج نعيعزت ا ئعة الوعجراذ م عئػلية إرشعزد 3
عمى اخويزر مػاد الجراسعة. وال ي عوصيع  وم زعجتهعالق ع   شزلبًز مغ شمبة 40إلى 30

 ي.األكزديم ني شزلب نن يبوزر مزدة مع نة  دون مػافقة المخشج

واكحا تعصى عزدة لموبمز األصعمي ععجد معغ ال عزعزت  تقع  ععغ نمعف م مع  ال عزعزت 
ععغ ربعع م مع   سعزعزتق المعومعجةالمعومجة  المصمػبة مغ الصزلعب. نمعز الوبمعز الم عزنج  فوقع  

ال زعزت المصمػبة. وتوػزع لقية ال زعزت عمى مػاد دراسية مبومفة  قج ال تمت لممة إلعى العمعع  
 ن يوبمز فيق الصزلب. الحي يفوخض ن

وا ععونج اععحا النمععػذج إلععى فم ععفة  تمبععي فععي الػاقععع احويز ععزت الم ومععع االمخاكععي. فععإذا مععز 
تبمز شزلب في عمع مع غ  ثع نخفعق لععج تبخ عق فعي الحمعػل عمعى عمع   ل عبب ععجم حز عة 

ن ال ػق إلى احا الوبمز  فإنق سيشك  ضزاخة مقمقعة لزلن عبة لمم ومعع  خزصعة إذا معز عخفنعز ن
بج  في ض  تحكعع قعزنػن الععخض والصمعب  معغ  عع   ة. لحا الطكمفة دراسة الصزلب انزك  كمفة لزا

الصزلب الموبخج في وضع مخن. فإذا نخفق في الحمعػل عمعى عمع  يونزسعب وتبممعق األصعمي  
ي وصيع نن يوحػل إلى العم  في م زل آخخ  يكػن قج ناع  نف عق  دئيعًز فيعق  نثنعزت دراسعوق. ومعز 

لمعم  اآلخخ. اكحا تمعبح فأعخة )نن يععخف  أً ال نن ي وأم  عجدًا مغ الأػرسزت  ليمبح مهيعميق إ
معغ )نن يععخف كع  شعيت ععغ شعيت واحعج( فأعخة معقػلعة  ضعمغ  الصزلب ش ئًز مغ ك  شيت( بعجالً 

 األمخاكية. العم  الػاقع األمخاكي  ومعبخة عغ حز ة سػق 

معومععجة لععيذ النمععػذج الػح ععج فععي العععزلع  وبمععز نن النمععػذج األمخاكععي مععغ نطععزم ال ععزعزت ال
فمعع  معغ المف عج نن نشعع خ إلعى نن البمعجان األوربيعة قععج سعمظ كع  منهعز شخاععق تصعػر  البعزص  مععغ 
النزحية األكزديمية. واػ شخاق يونزسب معع الم عزر البعزص لوصعػر  االقومعزدي واال ومعزعي. ولعحا 

ي نلمزنيععز غ ععخ  فععي فخن ععز  غ ععخ  فععي تعععجدت نشععكزل نطععزم ال ععزعزت المعومععجة. فزلشععك  المصبععق فعع
بخاصزنيز  رغع نن وحجة االحو زب واحجة  واي )ال زعة المعومجة(  ني عجد ال عزعزت األسعبػ ية  

 الوي يجرسهز الصزلب في مقخر مع غ.

ففي المزنيعز معثاًل  يعجرس الصزلعب تبممعًز نصعميًز وتبممع غ م عزنجيغ. واعصعى لموبمعز 
ال زعزت المصمػب دراسوهز. نمز الوبممزن الم عزنجان  فمأع   األصمي مز ال يق  عغ نمف م م 
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منهمز ربع م م  ال زعزت المصمػب دراسوهز تقخابًز. وتنحمخ موصمبزت الأمية وال زمععة  فعي كميعة 
اآلداب )ت عععمى انعععزك لكميعععة الفم عععفة( معععثاًل  لمقعععخر واحعععج واعععػ الم عععة الالت نيعععة. واشعععوخط فعععي 

عاًل الوبمز األصمي وا عزعجا الصزلعب فعي الوعمعق واإلحزشعة الوبمم غ الم زنجيغ  نن ي زنجا ف
لمػضػع تبممق. اكعحا إذًا ي عونج نطعزم ال عزعزت المعومعجة انعز إلعى فم عفة مبومفعة تمزمعًز  ععغ 
فم فة النمػذج األمخاكي. فميذ المهع انز نن يعخف الصزلب ش ئًز عغ ك  شيت  ب  نن يعخف كع  

ف الم ومععععع انععععز توصمععععب تبععععخاج شععععالب شعععيت عععععغ شععععيت محععععجد  ني عععععغ تبممععععق. فطعععخو 
موبمم غ  مومكن غ مغ تبممعزتهع. إذ نن م عزالت العمع  موعػفخة  ولأعغ لمعغ يعوقغ العمع  فعي 
م زل تبممق. وال م زل انز لموشوت. إن الحكمة الوي ت ػد فعي مثع  اعحا النطعزم  اعي الحكمعة  

                                               الوي يويمنهز المث  اإلن م دي:                                 

A littel learning trades is master of none. A littel learning is              
a dangerous thing.  

انز  ني في نلمزنيز  تنفق الجولة عمى تعميع الصزلب. وم زل العمع  موعػفخ  لمموبمعز. لعحا 
لشعكمق الم عزيخ لمنمعػذج األمخاكعي. ومعغ الابعزت الفعزدح نن نفزضع  سزد نطعزم ال عزعزت المعومعجة  

بعع غ النمععػذ  غ  لمععػرة م ععخدة. فأعع  منهمععز نفيعع  مععغ اآلخععخ لزلن ععبة لب ئوععق. فزلنطععزم الوعميمععي 
األمثعع   اععػ النطععزم الععحي يونزسععب مععع واقععع الم ومععع  الععحي يععخاد تصبيقععق فيععق والقععزدر عمععى تمبيععة 

 احويز زتق.

ألمخاكعععي معععغ نطعععزم ال عععزعزت المعومعععجة  فعععي لععععس تصب عععق النمعععػذج ا
 عمى ذلظ: ةال زمعزت العخبية  وال مبيزت الموختب

لقعز  فعي نعجوة نفي لحث نعج  األسوزذ غعززي المفوعي  الم ع   الععزم فعي ال زمععة األردنيعة  و 
ي اإلرشزد األكزديمي  عجد األسعوزذ المفوعي ال عمبيزت  الوعي بعخزت فعي ال زمععة االردنيعة  خعالل اثنع

 نطزم ال زعزت المعومجة  عمى النحػ الوزلي:لمغ تصب ق النمػذج األمخاكي   عشخ عزمزً 
: يؤدي ال مع بع غ شمبعة  معغ م عوػازت مبومفعة ال مع ب غ شمبة غ خ مو زن  غ .1

ومععغ تبممععزت مبومفععة  إلععى نن ييععصخ المحزضععخ إلععى "نن يوععأر ح فععي نسععمػبق ونن 
ز ي ج نف ق مكخاعًز عمعى إععزدة الشعخح والوأعخار ي  خ في المزدة الوي يعص هز  ب  غزلبًز م

والوب يط  وذلظ مخاعزة منق لمصمبة الموػسص غ في اسويعزبهع نو األقع  معغ الػسعط. إن 
مث  احا الػضعع قعج يعدعج المحزضعخ واخبعظ تبصيصعق. وغزلبعًز معز ال يكعػن مختزحعًز إليعق. 

ة عمعى االسعويعزب كمز نن مث  اعحا الػضعع فيعق إ حعزف لحعق الصمبعة  العحيغ لعجيهع قعجر 
والفهع نكثخ مغ غ خاع  وذلظ ألن لجى اؤالت الصمبعة خم يعة عمميعة وإلمزمعز لزلمػضعػع  
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نععزتج عععغ دراسععزتهع ال ععزلقة وحمعع مة معمػمععزتهع  الوععي تأػنععت لععجيهع ل ععبب شبيعععة 
. وتؤدي اح  ال مبية في نهزية المصزف إلى "تعجني م عوػى الصمبعة لشعك  11تبممهع"

 .12عزم"
نسعبػعًز  فعي  16: تم  مجة الفمع  الجراسعي الػاحعج إلعى لفم  الجراسيقمخ مجة ا. 2

. وتييع عجة نسزبيع فعي عمميعزت 13لعس ال زمعزت  وتق  عغ ذلظ في  زمعزت نخخى 
الو     والوخش ج واالن حزب واإلضزفة. إن قمخ مجة الفم  الجراسعي ال تمعنح الصزلعب 

 تمكنق مغ كوزلة لحعث ذي قيمعة. فخصة الوجرب  عمى كي ية إعجاد البحػث وكوزبوهز وال
 .14واحا الع ب سيعزني منق الصزلب حومًز في مخاح  الجراسزت العميز

: يعوبخ النطزم األمخاكي عممية اإلرشعزد األكعزديمي رك عدة نسزسعية 15اإلرشزد األكزديمي. 3
معععغ ركعععزئد . إال نن نعيعععزت ا ئعععة  الوعععجراذ ال يقعععجمػن عميعععق لحمعععزس وال يؤدونعععق 

 .  16"يوخك نسػن اآلثزر عمى الصزلب  نف يًز وا ومز يًز ودراسيًز"لإخالص. ممز 

                                                 
 .15المفوي  نطزم ال زعزت المعومجة  إي زبيزتق وسمبيزتق  ص 11
 .16الممجر نف ق  ص 12
 نسبػعًز. 14في  زمعة صنعزت  13
 .17المفوي  الممجر نف ق  ص 14
ذاب لعس الموحم  غ لنرشزد األكزديمي لع جًا في حمزسهع  إلى در عة نن نحعج المحزضعخاغ )خزلعج العمعخ( شزلعب   15

يعصى المخشج األكزديمي دورًا دكوزتػراًز  في تػ يق الصزلب إلى مز يجرسعق ومعز ال يجرسعق. واعحا العجور المقوعخح لأن 
لممخشج األكزديمي  كمز اػ واضح  يفقج نطزم ال زعزت المعومعجة ناعع م داتعق  ني حخاعة الصزلعب فعي اخويعزر المعزدة 

اإلرشععزد األكععزديمي لععيذ الزمععة ضععخوراة مععغ لععػازم واألسععوزذ والععدمغ. ورغععع حمععزس الموحم عع غ  فععإني نعوقععج نن 
نطععزم ال ععزعزت المعومععجة. بعع  إنععق  إذا مععػرس عمععى اععحا النحععػ  س ن ععف فم ععفة اععحا النطععزم مععغ نسزسععهز. ففععي 
نلمزنيز مثاًل )المػشغ األول لنطزم ال زعزت المعومجة(  ال ن عج معز يععخف فعي نمخاكعز لزلمخشعج األكعزديمي. فزلصزلعب  

ن صعػرة ععغ شبيععة المقعخرات  معغ دل ع  الصزلعب  الحي قج يػا ق صعػبة مز في اخويزر معز يجرسعق  يحعزول نن يكعػ 
بمععز  يختععزح إليععق واصمععئغ إلععى ة بععخني نسععوزذ مععغ نسععزتحة الوسععوعزنومععغ شععالب المخاحعع  الموقجمععة  نو يو ععق لال

ز يوحمع  الصزلعب وحعج  نوي عة . وانعقخار  البزص نن تويح المػرة في ذانق  يقػم اػ  ال غ خ   لزتبزذ بعجو  .رنيق
قخار . نمز في النمػذج األمخاكي فإن الصزلب يوحم  خصعأ غ عخ  )المخشعج األكعزديمي(  لمعز يشعكمق ذلعظ معغ إح عزس 
لزلمخارة وعجم الخضز. ولع  مث  احا اإلح عزس اعػ العحي يعجفع العجيعج معغ الصعالب فعي  زمععة ال خمعػك  كمعز نشعزر 

ععغ ذلعظ  واالسوعزضعةخ(  إلى عجم الوػ ق إلى المخشعج األكعزديمي  ألخعح رنيعق  إلى ذلظ المحزضخ نف ق )خزلج العم
بودواخ تػقيع المخشج عمى البصزقعة البزصعة لزخويعزر المقعخرات  ح عث يعوبعخ تػقيعع المخشعج شعخشًز لم عمزح لمصزلعب 

معز يخاعجون لأخح المقخرات الم  مة في البصزقعة. وعنعجمز حقعق المحزضعخ معع لعيعهع  كعزن  عػابهع ننهعع يعخفعػن 
نكثععخ ممععز يعخفععق المخشععج األكععزديمي. إن اإلرشععزد األكععزديمي  الععحي يعوبععخ  الععبعس ركنععًز نسزسععيًز مععغ نركععزن نطععزم 

 ال زعزت المعومجة  يوحػل انز ليمبح نحج نبخز ع ػب احا النطزم.
 .18-17الممجر نف ق  ص 16
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)قمعععخ مععجة الفمععع   2: إذا معععز وضعععنز فععي االعوبعععزر ال ععمبية رقععع . كثععخة االموحزنععزت4
الجراسي( وعخفنز نن النمػذج األمخاكعي يحعوع عمعى الصزلعب نن يوقعجم لعأكثخ معغ اخوبعزر  

إذا مز تحكخنز لأن ك  شزلب يعجرس فعي في ك  مزدة  واموحزن نهزئي في نهزية الفم   و 
ك  فم  مز معجلق خمذ مػاد  لوػصمنز إلى نن عمى ك  شزلب نن يوقجم إلى عجد كب عخ 
مععغ االخوبععزرات واالموحزنععزت فععي الفمعع  الػاحععج. ني نن عمععى كعع  شزلععب نن يوقععجم إلععى 

نسعزبيع  اخوبزر في ك  نسبػع تقخابًز. إن كثخة االموحزنزت وازدحزمهز وعجم تػزاعهعز عمعى
الفم  وعجم الون  ق ب غ نعيزت ا ئة الوعجراذ  فعي إ عخات االخوبعزرات  يخبعظ الصزلعب 

  خزصعة ونن الصزلعب مصزلعب  إلعى 17واشج نعمزلق وال يوخك لق الفخصة اللوقزط ننفزسعق
 .18 زنب االخوبزرات  بوقجيع نلحزث نييزً 

لمعععػبزت  الوععي : تعبععخ المشععكالت واالمعزنععزة والممععزعب  الوععي يػا ههععز الصمبععة. 5
  تػا ق الصمبة  خالل عمميزت الو     في ك  فم   نبخز ع ب مغ ع عػب اعحا النطعزم

"معغ و هعة نطعخ الصمبعة لشعك  خعزص. فعمميعزت الو ع    ومعز يمحقهعز معغ حعحف  وذلظ
وإضععزفة  تعوبععخ عمميععزت شععزقة وقزسععية  لزلن ععبة لن ععبة كب ععخة مععغ الصمبععة. فهععحا شزلععب 

ألنهز توفق وخصوق الجراسية. واحا شزلب آخخ ميصخ ألخح  م بخ عمى نخح مزدة مع نة 
مزدة مز  ألن وقت تجرا هز مالئع لق. وانعزك ثزلعث ي عب نن يعجرس المعزدة لعجى معجرس 
مع غ. ورالع يحوزج لمزدة مغ م وػى مع غ  ألغعخاض تبخ عق ...إلعخ. وقعج تو معع كع  

حع  لأع  مشعكمة معغ اح  الحز زت نو الخببزت لجى شزلب واحج  في  هج في البحث ععغ 
  .19اح  المشكالت"

تشعك  : المعزنزة والممزعب  الوعي تػا ههعز دوائعخ الو ع    واألق عزم العمميعة. 6
عمميععة الو عع    ممععجر معزنععزة لععيذ فقععط لزلن ععبة لمصزلععب  بعع  نييععًز لزلن ععبة لععجوائخ 

 الو     ولزق زم العممية:
 لن بة لجوائخ الو    :فبز     
لو ععع     فعععي نطعععزم ال عععزعزت المعومعععجة  عبئعععًز ثقعععياًل عمعععى دوائعععخ تشعععك  عمميعععة ا         

الو      ي وندف  هجاز ووقوهعز. إذ توصمعب اعح  العمميعة "إععجادًا شعػااًل ودقيقعًز. فمعغ 
حمعععػل عمععععى المعععػاد الوععععي سعععيصخحهز كعععع  ق ععععع معععغ األق ععععزم  إلعععى تنطععععيع  ععععجاول 

زقعزت الو ع   . ومعغ المحزضخات. ومعغ إععجاد وتحيع خ لصزقعزت المعػاد  إلعى تػزاعع لص
اإلشعععخاف عمعععى عمميعععة الو ععع    والمشعععزركة ف هعععز وموزلعوهعععز  إلعععى عمميعععزت اإلضعععزفة 

                                                 
 .18الممجر نف ق  ص  17
 .18الممجر نف ق  ص  18
 .19الممجر نف ق ص 19
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واالن حزب. ومغ موزلعة عمميزت الو   خ والوبجي   الوي تصخن عمعى  عجاول المحزضعخات  
 .20إلى فوح شعب  جيجة نو إغالق نخخى ...إلخ"

 بزلن بة لزق زم العممية:و 
ال تن ػ األق زم العممية مغ عبت عمميزت الو ع     ح عث تيعصخ إلعى الم عزامة          

في ح  المشكالت  الوعي يػا ههعز الصمبعة نثنعزت عمميعة الو ع     حعاًل  دئيعًز نو  عحراًز. 
ععغ الحعج المقعخر  نو   نو فعي كع  شععبة  إمز عغ شخاق زازدة عجد الصمبة في ك  مزدة

ى لممعزدة الػاحعجة. وإمعز ععغ شخاعق رفعع الععبت نو لفعوح شععب نخعخ   بػضع مػاد  جيعجة
 .21الوجرا ي لعيػ ا ئة الوجراذ

: رغعع اإلشعزرة إلعى معزنععزة األ بعزت الثق معة والم عئػليزت الأب عخة لععجوائخ الو ع   . 7
دوائخ الو     فعي الفقعخة ال عزلقة  فعإن المحزضعخ نفعخد بنعجًا خزصعًز لهعحا ال زنعب  ألنعق 

 نطزم  مغ و هة نطخ مػضفي دوائخ الو    .يمث  نبخز ع ب مغ ع ػب احا ال
فإن ععزز العمعع  فععي دوائععخ الو عع     وفععق اععحا النطععزم  يوصمععب المداععج مععغ المععػضف غ         

ذوي الأفزتة والقجرة والوجراب. كمز نن تجرابهع يوصمب المداعج معغ ال هعج والػقعت. ورغعع 
زت المعومعجة  الععحيغ كثعخة المعػضف غ الععزمم غ فععي دوائعخ الو ع     فعي ضعع  نطعزم ال عزع

يوحممػن ن بزت كث خة واقػمػن لمهزم مونػععة وموشععبة "إال نن عممهعع دائعب وم عومخ 
وال يوػقف نو ينقصع شػال العزم. إن المهزم الأث خة والمونػععة والموشععبة  الوعي يوػالاعز 
المػضف في دوائعخ الو ع    واقعػم بونف عحاز  قعج ال يو عع يػمعق إلن ززاعز  ممعز ييعصخ  

زنًز إلى نن يوأخخ إلى مز لعج انوهزت الجوام  ونن يجاوم فعي نيعزم العصع   نو إلعى حمع  نحي
فيق مغ إرازق لممػضف وضع ط عمعى  لع ين د  مغ عم  إلى مندلق. واحا كمق فيق مز مز

نعمزلق وعجم إعصزئق الفخصة اللوقزط ننفزسق. واحا الي ط الموػاص  في العمع  ي عع  
فعي العمع  نو ععجم الجقعة واإلتقعزن  واعجعػ إلعى الوعحمخ  المػضف عخضة الرتأزب نخصزت

والشكػى والوي خ. ورغع نن معطع دوائخ ال زمعزت بجنت ت وع غ لزأل هدة الوأنػلػ ية 
الحجيثععة  كزلحزسععب اإللأوخونععي والميكععخوف مع نو الميكععخوفير  فععإن المالحععع نن اععح  

 حعػظ حوعى اآلن. ولأعغاأل هدة لع تب ف مغ ض ط العم  فعي دوائعخ الو ع    لشعك  مم
نعوقععج ننععق فععي الم ععوقب  القخاععب ت ععوصيع اععح  األ هععدة نن ت ععزعج م ععزعجة كب ععخة فععي 

 .22إن زز العم  وتب يف الي ط عغ مػضفي دوائخ الو    "

                                                 
 19الممجر نف ق  ص 20
 19الممجر نف ق  ص 21
 .21-20الممجر نف ق ص  المفوي 22
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: رغع نن ال مع ب غ تبمم غ يعوبخ مغ م عدات اعحا النطعزم  ال مع ب غ تبمم غ . 8
الصزلب في تبممق الخئي ي. فعإذا نضعفنز إال نن الو خبة نثبوت ننق قج ندى إلى ضعف 

إلععى اععحا نن انععزك سععزعزت كث ععخة  تداععج عععغ ربععع إ مععزلي ال ععزعزت المعومععجة المصمععػب 
دراسوهز  توشوت بع غ الموصمبعزت والمعػاد الحعخة  فعإن الصزلعب يوبعخج واعػ فعي تبممعق 

 غ نضعف مغ ذلظ الصزلب  العحي يعجرس وفقعًز لمنطعزم القعجيع. ممعز ي عع  الصمبعة الجارسع
وفقععًز لنطععزم ال ععزعزت المعومععجة  نقعع  كفععزتة فععي م ععزل تبممععهع  مععغ الصمبععة  الععحيغ 

 .23درسػا وفقًز لمنطزم القجيع
: "إن األص  في نطزم ال زعزت المعومعجة  نن يقعػم عمعى الحخاعة. واعح  الحخاعة الحخاة. 9 

زرة اي مغ مم دات احا النطزم. غ خ نن الحخاة  إذا مز نسعيت اسعوعمزلهز  قعج تأعػن ضع
ولهععز آثععزر سععمبية. ولععيذ ندل عمععى ذلععظ مععغ عمميععزت االن ععحزب واإلضععزفة  الوععي يم ععأ 
إل هز الصزلب  ربمز نكثخ مغ مخة واحجة  ألنق غ عخ واثعق معغ قعخار  األول. ومعنح الصزلعب 
الحخاععة فععي اتبععزذ القععخار  خزصععة لزلن ععبة لصمبععة ال ععنػات األولععى  الععحيغ يععأتػن مععغ 

وعععػدوا عمععى اتبععزذ القععخارات لمفععخداع  دون م ععزعجة نوليععزت المجرسععة الثزنػاععة واععع لععع ي
األمػر ومعمم هع  والحيغ لع يألفػا احا النطعزم ولعع يعوعزدوا عميعق ولعع يعخفعػا لععج نس عق 
وخمزئمق وشبيعوق  وبايزب اإلرشزد األكزديمي ال عزد والفععزل  فهعحا يعؤدي إلعى الػقعػع 

 .24ػل الجراسية الالحقة"في مشزك  ونخصزت قج يعزنػن مغ آثزراز في الفم

اح  اي نبخز ال مبيزت  الوي الزمت تصب ق النمػذج االمخاكي مغ نطزم ال زعزت المعومعجة  
عزمًز وحوعى اآلن. فهع  ن ع خ فعي نفعذ الصخاعق  12في نول  زمعة عخبية شبقت احا النطزم  منح 

نطعععزم ال عععزعزت ونقعععع فعععي نفعععذ األخصعععزت؟ نم نننعععز مصعععزلبػن  ونحعععغ نعععجرك اإلي زبيعععزت الأث عععخة ل
المعومععجة  لععأن ن ععمظ شخاقنععز البععزص فععي تصبيقععق  لح ععث ن ععوف ج مععغ إي زبيزتععق  دون الػقععػع فععي 
األخصزت ومعزنزة ال مبيزت  النز مة عغ اإلصخار عمى تصب ق النمػذج األمخاكي  الحي يبجو ال عػم  

 ممب، الحويز زت م ومعنز؟.داراة وال لمنطخة المػضػ ية  نمػذ ًز غ خ مالئع لطخوفنز وال لقجراتنز اإل

الشظ نن ال مبيزت المحكػرة قج ن مت عغ اإلصعخار عمعى االسعومخار فعي تصب عق نمعػذج غ عخ 
ع نمػذج مالئع ألوضعزعنز  اوعغ عجم االت ز  إلى الوفأ خ في ابوج .رغع ننق مالئع في ب ئوق .مالئع

 تنبع فم فوق مغ واقعنز وا و  ب تصبيقق الحويز زتنز.

                                                 
 .21الممجر نف ق  ص  23
 .22نف ق ص الممجر 24
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ب اآلخخاغ مب ػشة نمزمنز  فإن نل عط قيزسعزت العقع  تقػدنعز إلعى الوفأ عخ فعي ومزدامت ت زر 
إي ععزد نطععزم تعميمععي خععزص  يو ععزوز النطععزم القععجيع ل مععػد  وعقمععق  وا ععوػعب إي زبيععزت نطععزم 
ال زعزت المعومجة  لمخونوق  وبمز يػفخ مغ منزخ مالئع  لبنزت شبمية الصزلب العممية الم وقمة  

وال ععمبيزت  النز مععة عععغ عمميععة نقعع  نطععزم  ععزاد مععغ ب ئععة نخععخى  لكعع   واو نععب عععبت األخصععزت
تفزص مق ومعزلمق  واإلصخار عمى تصبيقق فعي ب ئونعز  رغعع معز نفعخز  معغ سعمبيزت  نصعبحت واضعحة 

 لمعيزن.

 مزاػ النطزم األمث  لزلن بة لنز؟
والتم مع ضخوفنز اػ النطزم األمث  لزلن بة لنز في اليمغ؟ إنق بب زشة النطزم الحي ي نعع  مز

ب عمععى  ععبععج نن ن  وامبععي احويز زتنععز. وحوععى ن ععوصيع نن نخسععع بػاقعيععة سععمزت اععحا النطععزم  ال
 ال ؤال غ الوزل  غ:

اعع  نحععغ لحز ععة إلععى خععخاج يعععخف شعع ئًز قمععياًل مععغ كعع  شععيت؟ نم نحععغ لحز ععة إلععى خععخاج 
ة نن البعخاج موبمز  مومكغ معغ العمعع العحي يجرسعق؟ واع  سعػق العمع  لعجينز مشعبع  إلعى در ع

  العزلي الوبمز يمكغ نن يػا ق لصزلة  ت بخ  عمى ت   خ تبممق  لي ج فخصة فعي م عزل آخعخ
 نم نن ال ػق تعزني مغ نقز شجيج في نعجاد ونػ يزت الموبمم غ؟

وفعي  .موبمم غ ىإن اإل زلة عمى احيغ ال ؤال غ واضحة  عمى ني حزل  فنحغ لحز ة إل
ب  إن عممية الونمية فعي العبالد مشعخوط  .ج مومكغ مغ تبممقسػق العم  لجينز نمزكغ لأ  خخا

 ن زحهز لزلوخك د  في المؤس زت الوعميمية  عمى تبخاج موبمم غ مومكن غ مغ تبممزتهع. 

إننز ال ن وصيع نن نقب   في ض  ضخوفنز الخاانعة  القعػل معثاًل: إنعق ال يشعوخط فعي معغ يعجرس 
محععخك ال ععيزرة. فععزألاع مععغ ذلععظ نن يعععخف شعع ئًز عععغ ميكزنيكععز ال ععيزرات نن يعععخف كعع  شععيت عععغ 

الن زرة وش ئًز عغ الأهخبزت وش ئًز عغ الجيكػر وال لعأس نن يععخف شع ئًز ععغ الوبمعيط ...إلعخ. فهعػ 
 بهحا يمبح نكثخ نفعًز لمم ومع وإدراكًز ألدوار اآلخخاغ.

ة عزمعة  فزلدمغ الحي ينفق فعي دراسعة مػضعػعزت لع عجة ععغ الوبمعز  رغعع قيموهعز كثقزفع
سيكػن عمى ح عزب تعمعق الصزلعب فعي تبممعق األصعمي  ضعمغ الفوعخة الدمنيعة المحعجدة لوبخ عق 

 مغ ال زمعة  وبزلوزلي عمى ح زب انوز  وة في عممق لعج الوبخج.

ومععغ انععز يمععبح الوخك ععد عمععى الوبمععز ناععع ال ععمزت  الوععي ي ععب نن يو ععع بهععز نطزمنععز 
عنز. إن حز ونز إلعى الوبمعز م عألة ال  عجال ف هعز. الوعميمي. ألن احا ي و  ب الحويز زت م وم
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نمز البخاج غ خ المومكغ مغ تبممق  والحي  عػضًز عغ ذلظ  يعخف ش ئًز مغ احا الحق  وشع ئًز 
معغ البعخاج المعومكغ  مغ ذلظ الحق   مغ حقػل المعخفة  فإن فزئجتق لمم ومع سوأػن ندنعى لكث عخ

 .مغ تبممق

طزم ال زعزت المعومجة  فم فة ال تالئع ب ئونز وال تنبع معغ إن فم فة النمػذج األمخاكي مغ ن
احويز زتنز  مز دمنز نحوزج إلى الموبمز  ومعز دام سعػق العمع  لعجينز ي عوػعب  بع  وافوقعخ إلعى 

بج مغ نن تأػن لنز فم فونز البزصة ونطزمنز البزص بنز  وكالامز نعزلع معغ  الموبمم غ  لهحا ال
 ضخوفنز وممبي الحويز زتنز.

رفينز لمنمػذج األمخاكي ال يعني رفينز لنطزم ال زعزت المعومعجة. خزصعة وقعج عخفنعز نن  إن
لنطزم ال زعزت المعومجة تصبيقزت مبومفة  ك  تصب ق منهز يونزسعب معع الػاقعع المصبعق فيعق. لهعحا 

داراععة فإننعز ممدمععػن لإي ععزد شععك  منععق  مالئععع لطخوفنعز وممبععي الحويز زتنععز ومونزسععب مععع قععجراتنز اإل
 والوعميمية.

 :  وناع م داتقالنمػذج المقوخح
ي وهجف احا النمػذج ت زوز سمبيزت النمػذج األمخاكي واالحوفزظ لإي زبيزت نطعزم ال عزعزت 
المعومجة. وسنالحع نن ك  خصػة مغ خصػاتق  وك  تفم   مغ تفميالتق  إنمعز صعمع لو نعب اعح  

عخبيععة شبقععت النمععػذج األمخاكععي. وفععي ال ععمبية نو تمععظ مععغ ال ععمبيزت  الوععي وقعععت ف هععز  زمعععزت 
نهزية المصزف تو معع كع  البصعػات والوفزصع    لويعمغ و عػد خعخاج موعمعق فعي تبممعق  قعزدر 
عمى ندات دور  المنوطخ لعج تبخ ق. وناع مز يم د احا النمػذج عغ النمػذج األمخاكي المصبق فعي 

 لعس ال زمعزت العخبية  اآلتي:
واػ نمخ   موبمم غ مومكن غ مغ تبممزتهعإعصزت ااومزم نكبخ لوبخاج . 1

ذلظ لإعصزت ن عبة نعمعى معغ ال عزعزت  واوحققيوفق مع احويز زت م ومعنز الخاانة. 
 84% معغ م معػع معػاد البخنعزمج الجراسعي )60لمػاد الوبمز األصعمي  تداعج ععغ 

سزعة معومجة(  و ع  الوبمز الم زنج تبممًز يبعجم واععدز الوبمعز األصعمي  
سععزعة  30% مععغ م مععػع مععػاد البخنععزمج الجراسععي )20 ععبة تداععج عععغ مععع إعصزئععق ن

% مععغ 85معومععجة(  لح ععث تمعع  ن ععبة الوبمععز األصععمي والم ععزنج إلععى حععػالي 
 % الموبقية ف وع تػزاعهز ب غ:15م مػع مػاد البخنزمج الجراسي. نمز ن بة 

% 6.5موصمبععزت ال زمعععة: عخبععي ي إن م ععدي ي ثقزفععة إسععالمية  -
 ت(.سزعز 9تقخابًز )



43 

 

 12% تقخابعععًز )8.5معععػاد اخويزراعععة عزمعععة  معععغ نق عععزم الأميعععة  -
 سزعة معومجة(.

لمععز   تب يعف الععبت اإلداري واخوعدال عمميعزت الو ع    والحعحف واإلضعزفة.  2
يمثمق ذلظ مغ تػف خ لم هج والػقت  سػاًت  هج الصزلب ووقوق  نو  هعج ووقعت نعيعزت 

 ا ئة الوجراذ ومػضفي إدارة الو    .
  فيمز يوعمق لعجد ت زوز المعػبزت  الوي توػلج عغ تصب ق النمػذج األمخاكي. 3

نعيعزت ا ئعة الوعجراذ ومعػضفي الو ع    وقزععزت المحزضعخات. ح عث يوصمعب النمععػذج 
األمخاكي زازدة في عجد نعيزت ا ئعة الوعجراذ ومعػضفي الو ع    وقزععزت المحزضعخات 

 ة.تػف خاز في ضخوفنز الخاان 25زال ت وصيع  زمعون
. ح ععث تحػلععت فععي ت ععزوز مععز تػلععج  عمميععة اإلرشععزد األكععزديمي مععغ صعععػبزت. 4

ال زمعزت المصبقة لمنمػذج االمخاكي إلعى وصعزية نكزديميعة  حخمعت الصزلعب معغ الحخاعة  
 . وخزصة لزلن بة لمصمبة الم و جيغ.ةالوي يفوخض نن يػفخاز لق نطزم ال زعزت المعومج

لوععي يػا ههعز الصمبععة الم عو جيغ  وت ععزوز معز ي ععببػنق . ت عزوز المعععػبزت واإلربزكعزت  ا5
مغ إربزك ومز يبمقػنعق معغ صععػبزت  لمعػضفي الو ع    وألعيعزت ا ئعة الوعجراذ  ومعز 

 يهجرونق مغ وقت  اػ  دت مغ الفم  الجراسي  قب  نن ي وقخوا عمى مػاد مع نة.

 واختأد احا النمػذج المقوخح عمى األسذ الوزلية:

 :الجراسة ال زمعية إلى مخحمو غنواًل: تق ع 

 : المخحمة األولى
وتشم  الصمبة الم و جيغ )الم وػى األول( وشمبة الم وػى الثزني. في اح  المخحمة 

 تصخح في البخنزمج الجراسي مقخرات ثزبوق عمى النحػ اآلتي:
 الثزني: الجراسي األول والفم  الجراسي الم وػى األول  الفم 

 مقععخر واحععج مععغ موصمبععزتي  الوبمععز األصععمي  فععي كعع  فمعع  مععغمقععخرات  4 
 10=  الجراسع  غ م معػع المقعخرات فعي الفمعم غ. فيكعػن ال زمعة  في ك  فمع 

 .  دراسية مقخرات

                                                 
وب احا المػضػع  لع تأغ تػ ج لجينز )في ال مهػراة العخبية اليمنية(  سػى  زمعة واحجة  اي  زمعة     25 عنجمز ك 

 صنعزت.
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 الثزني: الجراسي األول والفم  الجراسي الم وػى الثزني  الفم 
مقعععخر إلعععى مقعععخراغ معععغ ي  صعععمي  فعععي كععع  فمععع األوبمعععز ال معععغ مقعععخرات 4     

إلعى  10م معػع المقعخرات فعي الفمعم غ . فيكعػن وصمبزت ال زمعة  في ك  فم م
 مقخرًا.   12

 إن صيزغة اح  المخحمة عمى احا النحػ يحقق اآلتي: 
 . عجم تببط الصزلب الم و ج وتشووق  واػ يمج الحيزة ال زمعية ألول مخة.1
  عج لمعجخػل فععي . إعصعزت الصزلعب  خععة مخكعدة فععي تبممعق األصعمي  لح عث يهيععأ لشعك  2

المخحمععة الوزليععة  وقععج تشععكمت لجيععق خم يععة عمميععة معقػلععة  تمكنععق لعععج ذلععظ مععغ االخويععزر 
 الحخ  دون تببط.

. ت نب اإلربزكزت اإلداراة  الوي ي ببهز تببط الصزلب الم عو ج وععجم قجرتعق عمعى االخويعزر 3
ل الجراسعي  ممعز ال ميع  لحجاثة ت خبوق في ال زمعة  نو لموعزرضعزت المػ عػدة فعي ال عجو

ي عمق ميصخًا إلى دراسة مػاد ال يخغعب فعي دراسعوهز  وذلعظ لم عخد ننهعز تونزسعب و جولعق 
 الجراسي البزص.

 . ت زوز ال مبيزت  الوي ت ببهز عممية إرشزد الم و جيغ.4

 المخحمة الثزنية: 
الجراسعي وتشم  شمبة الم وػا غ الثزلث والخالع. وفي اح  المخحمة تصخح في البخنزمج 

مقخرات إ بزراعة ونخعخى اخويزراعة  ت صعي الوبممع غ األصعمي والم عزنج  كمعز ت صعي المعػاد 
 االخويزراة العزمة. وذلظ عمى النحػ اآلتي:

مقخرات معغ  3 _ 2 ي مقخرات مغ الوبمز األصمي  في ك  فم  دراسي 3
فيكععػن  الوبمععز الم ععزنج والمععػاد االخويزراععة العزمععة  فععي كعع  فمعع  دراسععي.

 مقخرًا.  12إلى  10ػع المقخرات في الفمم غ م م

 إن صيزغة اح  المخحمة عمى احا النحػ يحقق اآلتي:
. ي وصيع الصزلب نن يمزرس حخاة االخويزر  فيبوزر مغ ب غ المقخرات المصخوحة مز يخغعب 1

فععي دراسعععوق  عمععى نن يوق عععج لععععجد المقععخرات معععغ الوبمعععز األصععمي والم عععزنج والمعععػاد 
وععي ي ععب نن يجرسععهز فععي كعع  فمعع . انععز يمومععظ الصزلععب مخونععة فععي إشععزر االخويزراععة  ال

المعععػاد  لزلن عععبة لموبمعععز الم عععزنج والمعععػاد االخويزراعععة. إال ننعععق ممعععدم لعععأن يأخعععح معععغ 
الوبمز األصمي مز ال يق  عغ نمف المقخرات  الوي س جرسهز  تحقيقًز ألاعع معز يم عد 

 احا النمػذج  واػ االاومزم لزلوبمز األصمي.
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اخوفععزت دور المخشععج األكععزديمي ووصععزيوق عمععى الصزلععب. ح ععث يكععػن الصزلععب فععي اععح  . 2
المخحمة قج وصع  إلعى در عة معغ الوأعػن العممعي  تمكنعق معغ ح عغ االخويعزر. واعػ عمعى 
األغمعععب سعععيبوزر معععػادًا تبعععجم تبممعععق األصعععمي. ومعععع ذلعععظ فعععإن اخوفعععزت دور المخشعععج 

إن عمميعة اإلرشعزد انعز سومعبح عمميعة  ووصزيوق ال يعني عجم و ػد إرشزد نكزديمي  بع 
اخويزراة وغ خ مؤشخة. لح ث نن الصزلب اليعيف  الحي ال ي وصيع نن يبوعزر المقعخرات  
الوي س جرسهز  يمكنق نن يو ق إلى رئيذ ق مق نو إلى نحج نسزتحتق  لي وش خ  وا ون خ 

 بخنيق  دون نن يكػن لهحا الخني صفة اإللدام.
زلن عبة لمصزلعب الم عج  ألخعح سعوة مقعخرات  بعجاًل معغ خم عة مقعخرات . إن تػفخ اإلمكزنيعة ل3

)ابوععجاًت مععغ الفمعع  األول. الم ععوػى الثععزني(  يوععيح لمصععالب الم ععجيغ نن يععػفخوا فمععاًل 
دراسععيًز كععزماًل  ف وبخ ععػا فععي سععبعة فمععػل )ثععالث سععنػات ونمععف ال ععنة(. فععي حعع غ نن 

   عمى األق .فمػل دراسية 9إلى  8الصزلب اليعيف يمدمق لموبخج 
 

 ثزنيًز: إعصزت الوبمز األصمي ن بة نكبخ مغ ال زعزت المعومجة:
سعزعة معومعجة( مععغ م معػع مععػاد  84% )60فيعصعى الوبمعز األصععمي ن عبة تداعج عععغ 

سعزعة معومعجة(.  30% )20البصة الجراسية. واعصى الوبمعز الم عزنج ن عبة تداعج ععغ 
( معغ م عدات 1نععال  )الم عدة رقعع )%  كمعز اعػ مػضعح 85لح ث تبمعغ ن عبة الوبممع غ 

احا النمػذج(  مع اشوخاط نن يكػن الوبمز الم عزنج شعجيج المعمة لزلوبمعز األصعمي. 
 واحا سيمكغ الصزلب مغ اإلحزشة بوبممق األصمي والوعمق فيق.

 سزعزت معومجة. 3ثزلثًز: إعصزت ك  مزدة مغ مػاد موصمبزت ال زمعة 
سعزعزت معومعجة  3معومجة. كمز تعصى الم ة اإلن م داعة سزعزت  3فزلم ة العخبية تعصى لهز  

سزعزت معومجة. وذلظ ل س النطخ عغ ععجد )كػرسعزت الم عة(  الوعي  3والثقزفة اإلسالمية 
يجرسهز الصزلب. فزلصزلعب اليععيف فعي الم عة اإلن م داعة معثاًل  يموحعق لكعػرس مبوعجئ  ثعع 

المعزدة. وعنعجمز يعن ح فعي يمعج حوى يم  إلى الأعػرس المحعجد ككعػرس نهعزئي فعي اعح  
سععزعزت معومععجة فقععط. نمععز الصزلععب القععػي فإنععق ي ععوصيع نن  3الأععػرس النهععزئي ت عع   لععق 

يوقععجم مبزشععخة الموحععزن الأععػرس النهععزئي. فععإذا ن ععح  ت عع   لععق الععثالث سععزعزت المعومععجة 
المبممعة لم عة اإلن م داععة  دون نن ييعصخ إلعى إضععزعة وقوعق فعي دراسععة كػرسعزت ندنععى 

 . وانعععزك  زمععععزت تصبعععق اعععحا النطعععزم  وت عععمي االموحعععزن النهعععزئي )اموحعععزن معععغ م عععوػا
م ععوػى(  موععى مععز ا وععزز  الصزلععب  ت عع   لععق الععثالث سععزعزت المعومععجة  المبممععة لهععح  

 المزدة.



46 

 

 رالعًز: ي مح لمصزلب بو   خ تبممق األصمي: 
حلظ فعي إذا لمذ الصزلب فعي نف عق رببعة نك عجة فعي ت   عخ تبممعق األصعمي  ي  عمح لعق بع 

الم ععوػى األول )الفمعع  األول والثععزني(. فععإذا غ ععخ الصزلععب تبممععق األصععمي  فععي نهزيععة 
الفم  األول مغ الم وػى األول  فإن المقخرات الوي درسهز في ذلظ الوبمعز  يمكعغ نن 
تح عععب لعععق مقعععخرات اخويزراعععة عزمعععة  نو مقعععخرات تبمعععز م عععزنج  إذا رغعععب فعععي تحػاععع  

 ج.  الوبمز األصمي إلى تبمز م زن

نمز إذا غ خ الصزلب تبممق األصعمي فعي نهزيعة الفمع  الثعزني معغ الم عوػى األول  
فإن حكمق حكع الصزلب  الحي غ خ تبممق األصمي في نهزية الفم  األول معغ الم عوػى 
األول. ولأنق ي نمح لأن ي ع  ذلظ الوبمز تبممًز م زنجًا  ونن يبوزر تبممًز نصعميًز 

صععبح تبممععًز م ععزنجًا. لأععي ال يب ععخ شعع ئًز مععغ ال هععج شععجيج المععمة لزلوبمععز الععحي ن
والػقععت  المععحيغ بععحلهمز. وبعععج نن يموحععق الصزلععب لزلم ععوػى الثععزني  ال ي ععمح لععق بو   ععخ 

 تبممق األصمي.

 خزم ًز: ي مح لمصزلب الم ج نن يجرس مقخرات إضزفية:
رس مقععخرات فزلصزلععب الم ععج  الععحي يوععػفخ لجيععق الػقععت والخببععة  ي ععمح لععق فععي نن يععج     

إضزفية  يبوزراز مغ األق زم المبومفة فعي الأميعة  لداعزدة ثقزفوعق العزمعة. شعخاصة نن ال 
يداعج الععبت الجراسعي لجيعق ععغ سعبعة مقعخرات فعي الفمع  الجراسعي الػاحعج. وامكنععق نن 
يقجم اموحزنزت في اح  المقعخرات واحمع  عمعى شعهزدات معغ نسعزتحتهز  بن زحعق ف هعز  

ق ععزم ومعمععجة مععغ الأميععة  دون نن تحو ععب لععق ضععمغ ال ععزعزت مػقعععة مععغ رؤسععزت األ
 المعومجة  المصمػبة منق.  

سزدسًز: ي وبجم نسعوزذ المقعخر  فعي تق يمعق لمصزلعب  المقعزييذ الوزليعة  عمعى سعب   
 المثزل ال الحمخ:

 البحث نو الوأميف. -
 الحيػر. -
 ح ػاة الصزلب في الفم  ومجى إسهزمق في المنزقشزت. -
نو شععفػي  ال ععخض منععق الوعععخف عمععى مععجى موزلعععة اموحععزن تحخاععخي  -

 الصزلب لممحزضخات وااومزمق لزلمقخر.
%  مععغ 40%  ب نمععز يعصععي االموحعزن النهععزئي 60وتعصعى لعمميععة الوق ععيع الفمعمية         

 م مػع الجر زت  المبممة لحلظ المقخر.
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 يبوزر منهز: صخح نمزم الصزلب في المخحمة الثزنية عجد كزف مغ المقخرات لسزلعًز: ي  
وانز ي ب نن تعمج األق زم العممية لزسعومخار  إلعى إععزدة النطعخ فعي مقخراتهعز واسعوحجاث    

 عمى محوػازت المقخرات القجيمة.مقخرات  جيجة  وإدخزل الوعجيالت الالزمة 

 ثزمنًز: الوقم   مغ االعومزد عمى الأوزب المقخر: 
ب نن يمبح واحجًا مغ المخا ع  الوي يعومج عم هز فزلأوزب الحي كزن ي عوبخ كوزلًز مقخرًا  ي   

الصزلب في تحم مق العممي. وا ب تػ يق الصزلعب إلعى االعومعزد عمعى المكوبعة  فعي ت ميعع 
 المزدة العممية  الموعمقة لمقخر  الجراسي  والموعمقة لإعجاد الوأميفزت واأللحزث العممية.

لنمععػذج األمخاكععي مععغ نطععزم ال ععزعزت وبععزلعػدة إلععى نبععخز ال ععمبيزت  النز مععة عععغ تصب ععق ا
المعومجة  في  زمعة عم زن  واي سمبيزت بخزت نييعًز فعي ال زمععزت العخبيعة األخعخى  الوعي شبقعت 

 احا النمػذج  ن ج نن نمػذ نز  المقوخح انز  يحقق ت زوزًا لومظ ال مبيزت  مغ عجة نػاحي:
 ف و زوز عجم ت زنذ الصالب ومز ين ع عنق مغ م زوئ. .1
 الػقت المهجور مغ الفم  الجراسي.واػفخ  .2
 واو زوز سمبيزت اإلرشزد األكزديمي. .3
 واقم  مغ ض ط االموحزنزت  ح ث ي وبجم معزي خ نخخى  إلى  زنب االموحزنزت. .4
واب ععف المعزنععزة والممععزعب  الوععي يػا ههععز الصمبععة ونعيععزت ا ئععة الوععجراذ ودوائععخ  .5

 الو      نثنزت فوخة الو     والححف واإلضزفة.
  زوز ضزاخة تجني م وػى الصمبة في تبممزتهع األصمية.واو .6
 واو زوز اإلربزك  الحي يػا هق الصزلب الم و ج. .7
 

 _ انوهى _
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  26ممف ال م ة البوزمية لنجوة البحث العممي
 م1989/  88العزم الجراسي الوي عقجت في 

 م(29/6/1989 إلىم 27/10/1988مغ )     

 

  المحوػازت

 البحث العممي؟:  ن. د. نحمج قزيج المزيجي.مقجمة: لمزذا نجوة  .1

 رئعععيذ النعععجوة   ن. د. نحمعععج قزيعععج  عم عععج الجراسعععزت العميعععز  كممعععة  .2
   .المزيجي

كممعععة المشعععزرك غ فعععي النعععجوة   د. ال سعععخحزن المبالفعععي )مخكعععد  .3
 البحػث والوصػاخ الوخبػي(.

 كممة مجيخ ال زمعة  ن. د. عبج العداد المقزلح.  .4

 تػصيزت النجوة.  .5

                                                 
بنزًت عمى تمػر وضعق عم ج الجراسزت العميز والبحث العممعي  ونزقشعق وتحمعذ لونف عح  وكعيال العمعزدة والععزممػن  26  

 ػيػن ع 29م وحوعى 1988نكوعػبخ  27معغ ف هز  نطمت العمعزدة اعح  النعجوة  عمعى معجى ععزم دراسعي  فعي الفوعخة  
م  دون ني دعع مزلي مغ ال زمعة نو مغ الحكػمة. ومغ الع زئب  الوي توأخر في لالدنعز  نن نعجوة لمبحعث 1989

  الوعي البحعػثس ت معغ لععاسعوفزدت ليععة نيعزم  و اسعومخ العممي نقيمت في صنعزت  لعج تحق ق الػحجة اليمنيعة  
اليعع غ الخاععزالت  وصععزحبوهز ت صيععة إعالميععة ومػلوهععز لم اععح  النععجوة ال جيععجة  الحكػمععة وتبنععت .ق ععجمت فععي نععجوتنز

سبق تقجيمهز في نجوتنز العممية الخصع نة الهزدئعة   لحػثاسوفزدت مغ يػمية وض يج غ خ م بػق. ومع ننهز قج 
 ممعي فعي  زمععة صعنعزت لممشعزركة فعيالم زنية  فإن نحجًا لع يفأخ في نن يجعػ عمزدة الجراسزت العميز والبحعث الع

زم لزلبحعث العممعي وبمخاكعد  وا ئزتعق اومعلعمزدة  الوي كزن لهز في  ال عبق  قبع  الػحعجة  فعي اال. واي اتمظ النجوة
ووحجاتق. وبزلصبع لع يكغ لومظ النجوة الحكػمية ني تأث خ نو نوزئج واضحة  إذ كزنعت م عخد ضعزاخة إعالميعة ععزبخة. 

ال في ض  نطزم سيزسي وشني رشع ج  يمومعظ وال بب في ذلظ نن الب ئة العممية لع تػ ج في لالدنز لعج. ولغ تػ ج إ
 مقػمزتق.     و  نس ق مشخوعًز نهيػاًز واضحًز  يكػن العمع والبحث العممي ناع
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 27لمزذا نجوة البحث العممي؟

 ن. د. نحمج قزيج المزيجي
 

                  مقجمة:
لع جًا عغ الي يج اإلعالمعي وعجسعزت الومفداعػن  تػاصع  نعجوة البحعث العممعي ا ومزعزتهعز  
في عمزدة الجراسزت العميز والبحث العممي ل زمعة صنعزت  لونزقر واحجة مغ ناع قيعزيزنز العمميعة 

الػشنيععة  واععي قيععية البحععث العممععي. وقععج تعمععجنز فععي اععح  النععجوة ت نععب الو صيععة  _الونمػاععة  _
اإلعالمية المعهػدة. ولع يكغ احا اإل خات نزت ًز عغ م خد الداج في األضػات  ب  نييًز ل بب نكثخ 
و زاععة مععغ ذلععظ  واععػ حخصععنز عمععى نن تحععزط النععجوة لقععجر كععزف مععغ الهععجوت وال ععك نة والػقععزر 

تونزول قيية مغ شخوط ن زحهز إعصزؤاعز ل عزشة فعي المطهعخ وعمقعًز فعي المحوعػى والعمق  ألنهز 
فععي النقععزش والونععزول. وقععج كععزن لنععز مععز نردنععز. إال نن لعععس المهومعع غ  ممععغ يخغبععػن فععي  واععجوتً 

ت عمع هع فخصعة المشعزركة ف هعز   المشزركة  قج عوبػا عم نز  نننعز لعع نه ع  إعالميعًز لمنعجوة  ممعز فعػ 
لحا رنينز نن نقجم انز  لممهوم غ لقيية البحث العممي  فأخة مػ دة عغ النعجوة  دوافعع  منح بجايوهز.

عقجاز وناجافهز ومحوػااز ...إلخ  دون نن يعني ذلظ الخببة في دفع اح  النعجوة إلعى دائعخة اليعػت 
  اإلعالمعي  فمززلنعز نعوقعج نن إلعزداعز ععغ الجعزيعة اإلعالميعة سعػف يعؤمغ لهعز منزخعًز عمميعًز نفيع

وناجن  ب  لوأػن اح  النبحة لمثزلة دعػة  لمبعزحث غ والععزمم غ فعي وحعجات ومخاكعد وا ئعزت البحعػث 
قمنععز لععق مععغ اتمععزالت  والوبصععيط والمهومعع غ لزلبحععث العممععي  لممشععزركة واإلسععهزم  إلععى  زنععب مععز

 ومخاسالت  مع ال هزت المعنية.

 دوافع عقج النجوة:
يععية الوصععػر العععزم فععي الم ومععع. فزلقععجر مععغ ال يمكععغ عععدل قيععية البحععث العممععي عععغ ق

االاومزم  الحي يحطى لق البحث العممي  يونزسب مع م وػى الوصػر العزم. وفي كث خ مغ األحيعزن 
ي خن حعجيثنز لزلعمع . وال عبب فعت جنز نوحجث لمعػت ععزل،  ععغ قيعية معغ القيعزيز  دون نن يقوع

                                                 
شعخ فعي  خاعجة زتهعز  ون  زت المعنيعة إلعى اإلسعهزم فعي فعزليوب احا المػضػع  ل خض الوعخاف لزلنعجوة ودععػة ال هعك    27

 ضع في ممف ال م ة البوزمية لمنجوة  كمقجمة لمػضػعزتهز.ع و  م. ث1989ينزيخ  7الثػرة  يػم ال بت المػافق 
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ح  القيية ااومزم م ومعزت نخخى بهعز. لأننعز ذلظ يخ ع  في ال زلب  إلى ننق قج شج انوبزانز إلى ا
 .28في الػاقع العممي لع ن وػعب نام وهز  اسويعزلًز حقيقيًز  ولع نجرك لعج مز تعنيق لزلن بة لنز

ولععع  قيععية البحععث العممععي واحععجة مععغ اععح  القيععزيز. فأععع مععغ الأممععزت نلق ععت  وكععع مععغ 
لن بة لمونمية والوحعجيث. ومعع ذلعظ معزذا المقزالت دل ت  في الحجيث عغ نامية البحث العممي  لز

قعػاًل  نن البحعث العممعي شعخط معغ ناعع شعخوط  عممنز حوى اآلن  لنثبت نننز نصعبحنز نعجرك فععاًل  ال
الونمية  لمبومف حقػلهعز  المزديعة والمعنػاعة؟ ال عػاب  عمعى اعحا ال عؤال  اعػ نننعز لعع نعمع  شع ئًز 

جينز ا ئعزت ومخاكعد نلحعزث ووحعجات لحثيعة عجيعجة  يحكخ  قيزسًز لمز نقػلق ونخوج لعق. صعحيح نن لع
وكععع منهععز  إذا كزنععت تقععػم  ؟ولأععغ كععع منهععز ن ععوصيع القععػل لأنهععز تقععػم لعممهععز لزلشععك  المصمععػب

تقعػم لعق معغ نعمعزل  لعممهز لزلشك  المصمػب  واحا نمخ نشظ فيق  كع منهز ن وصيع القػل لأن معز
منهععز؟ وكععع منهععز تعمععع عععغ  هععػد اله ئععزت والمخاكععد لحثيععة  ت ععج شخاقهععز إلععى الوصب ععق وا ععوفزد 

تقععػم لععق  فون ععق معهععز  ت نبععًز لهععجر المععزل وال هععج  فععي نلحععزث  والػحععجات البحثيععة األخععخى  وعمععز
 .مكخرة؟

وألننععز نعمععع نن اإل زلععزت عمععى اععح  الو ععزؤالت سععمبية فععي ال زلععب  ونن المؤس ععزت البحثيععة 
هز  ألسععبزب عجيععجة  كعععجم و ععػد الون عع ق اليععخوري بعع غ تعمعع  لكزمعع  شزقزتهععز وقععجرات المبومفععة ال

ال هزت البحثية و هزت الوبصيط وال هزت الوي يفوخض نن ت عوف ج معغ البحعث العممعي  بع  وحوعى 
ب غ ال هزت البحثية نف عهز  وكععجم تعػفخ الومػاع  العالزم  وععجم ت عميع ال هعزت  الوعي يفوعخض نن 

العممعي  ممعز يبقعي ني  هعج لحثعي م عخد  هعج نطعخي  ت وف ج مغ ال هػد البحثية  لأامية البحعث 
فقععج و ععجنز نن تنطععيع نععجوة  يموقععي ف هععز   غ ععخ قزبعع  لموصب ععق واالسععوفزدة منععق  ألننععز نعمععع كعع  ذلععظ

لعيعععهع عمعععى لعيعععهع اآلخعععخ   ل وععععخفالمشعععو مػن والمهومعععػن لزلبحعععث العممعععي  نمعععخ ضعععخوري  

                                                 
28

زلبحعث العممعي. ل حثعًز عمعى االاومعزم  إال وتيعمغ حجيثعق رئعيذ الجولعة  وعمى رنسهع كب خ رسمي لع يدرنز م ؤول   
فععي عمععزدة الجراسععزت العميععز والبحععث  ولأععغ البحععث العممععي لععيذ لععق مكععزن فععي المػازنععة العزمععة لمجولععة. ولمععز تقععجمنز

فععي كميععزت بخصعج ثمزنيععة ماليعع غ راعزل لمبحععث العممعي   لصمععب موػاضععع وعمعى اسععوحيزت العممعي إلععى إدارة ال زمععة 
  لمعجل مم ػن رازل لأ  كمية مغ الأميزت الثمعزن  الوعي كزنعت توأعػن منهعز ال زمععة فعي ذلعظ الحع غ )ععزم ال زمعة
ية ذلظ المبمغ  كمز اي العزدة  إلى النمف )نربعة مالي غ راعزل(. ثعع رنت نن األربععة م(  خفيت وزارة المزل1988

  إكخامعًز ومخاععزة لم زمععة فبفيوق إلى مم ػن غ  ثع إلى مم ػن   عمى مز ي مى )لحث عممي(  نييزً  المالي غ كث خة
  الوععي كزنععت مػضععع الفزشععمة قععج انوهععت اععح  المحزولععةو  فمثعع  اععحا المبمععغ ال ي ععػز اععجر  فععي مععز ال يف ععج. .فح ععب

إلى صخف المم ػن رازل مكزفعتت ل هعػد المعػضف غ اإلداراع غ. وفعي ذلعظ  انوهت  ال هزت اإلداراة والمزلية اسو خاب
% معغ م مع  النعزتج القعػمي لهعز. 4  لععزم واحعج لمبحعث العممعي نف ق ت زوز مز رصجتق لعس الجول ال خبيعةالعزم 

النهعػض والوصعػر فعي الععزلع  إال فعي وشننعز  ةقزععج والرات. فزلبحث العممعي يمثع واحا يقجر لمئزت المميزرات مغ الج
   العخبي  المكوفي بحاتق وبعممق وبحكزئق الفصخي.
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المعػبزت  الوي تعوخض نعمزلهع   واشبمػا  واقعهع واوجارسػاعمى نشزشزتهع المبومفة   واصمعػا
واحعجًا مععغ نعمعجة الونميععة وشعخشًز ضععخوراًز  ليمععبحال عب  الأف مععة بونشعيط البحععث العممعي  واحعجدوا

وا ععهمػا فععي رفععع م ععوػى فعععزل  و من ععق و  لحثععي مععنطع عمميععة  لعمعع  صععي زً  وابمععػروالن زحهععز  
 س زت القصزع غ  العزم والبزص ...إلخ.  لجى األ هدة الخسمية ومؤ العممي لأامية البحث الػعي

  المشزركػن في النجوة:
لوحقق اح  النجوة نغخاضهز  قمنز بوػ يق رسزئ  إلى ا ئزت ومخاكد ووحعجات البحعث العممعي  
الوعي نععخف ععغ و ػداععز  تويعمغ العجعػة لحيععػر فعزليعزت النعجوة. وقععج لبعت دعػتنعز  حوععى اآلن  

 ال هزت الوزلية:
 حػث اليمني.مخكد الجراسزت والب .1
 مخكد لحػث الوصػاخ الوخبػي. .2
 المعهج القػمي لندارة العزمة.  .3
 زارة النفط والثخوات المعجنية.حجة البحػث في و و  .4
 ا ئة البحػث الدرا ية. .5
العزممػن فعي عمعزدة الجراسعزت العميعز والبحعث العممعي ل زمععة صعنعزت وبععس المهومع غ   .6

 ال زمعة.مغ اإلخػة نعيزت ا ئة الوجراذ في كميزت 

 بخنزمج النجوة:
مععغ شععظ فععي نن اععح  النععجوة تبومععف فععي بخنزم هععز وتنطيمهععز عععغ نيععة نععجوة نقيمععت حوععى  مععز

اآلن. واعكعععذ بخنزم هعععز األاعععجاف المنشعععػدة معععغ ورات إقزموهعععز. فقعععج كعععزن م عععخد لقعععزت ال هعععزت 
المشو مة والمعنية لزلبحث العممي في حج ذاتق اجفًز مغ ناجاف النعجوة. وقعج تعمعجنز نن يكعػن لقعزًت 

زمني شػا . لهحا نقمنز النجوة عمى شك  لقزتات نمعف شعهخاة. وسو عومخ مبعجئيًز يموج عمى مجى 
شػال العزم الجراسي الحزلي. وبهح  المػرة سو ج ك  ال هزت المعنية فخصة لالشعوخاك والم عزامة  

 إن اي نرادت ذلظ.   

زر م  تعع إييعزح اإلشع1988نكوػبخ  27وفي المقزت األول  الحي عقج يػم البميذ  المػافق 
 العزم لمنجوة  واومبز لزآلتي:

دراسة واقع البحث العممعي فعي لالدنعز  معغ خعالل دراسعة نوضعزع ا ئعزت ومخاكعد ووحعجات  .1
البحععػث  بعععجتًا ل زمععععة صععنعزت  واعععي واحعععجة معععغ ناععع المؤس عععزت البحثيعععة  ومعععخورًا 

لح عث يبمعز كع  لقعزت، لجراسعة نوضعزع  .لزله ئزت والمخاكد والػحعجات البحثيعة األخعخى 
جة منهز  ابوجاًت معغ قعخار اإلنشعزت والهيكع  اإلداري  ثعع اسعوعخاض األعمعزل البحثيعة  واح
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الوععي نن دتهععز والمعععػبزت  الوععي تعععزني منهععز  ومععجى اسععوفزدة  ال هععزت المعنيععة مععغ 
 األلحزث  الوي تع إن ززاز  وممزدر تمػامهز وخصصهز الم وقبمية.

ززاععز معغ قبعع  المؤس عزت البحثيععة ععخض ومنزقشععة لععس األلحععزث المنوقعزة  الوععي تعع إن  .2
 المبومفة.

تبميز لقزتات  السوعخاض نلحزث البعزحث غ األ زنعب  العحيغ يعأتػن إلعى العيمغ إل عخات  .3
لحػثهع. وذلظ لمػقعػف عمعى خصعط نلحعزثهع ومنعزا هع وممعزدر معمػمعزتهع. وفعي اعحا 

زقشعزت  فزئجة لمبزحث األ نبي  ولنز في الػقت نف ق. إذ يمكغ  معغ خعالل الععخض والمن
تمععحيح لعععس المعمػمععزت غ ععخ المععحيحة  الوععي يحمعع  عم هععز البععزحثػن مععغ ممععزدر 
غ خ دقيقة  والوي نفز عأ بهعز  لععج ذلعظ  منشعػرة فعي كوزلعزتهع  لومعبح بعجوراز ممعزدر 

 لبزحث غ آخخاغ  يوعزممػن معهز بثقة  رغع نخصزئهز.
ال هعزت  الوعي يفوعخض بمػرة صي ة لمون  ق  ب غ ال هعزت البحثيعة نف عهز  وب نهعز وبع غ  .4

نن ت ععوف ج مععغ البحععػث  ووضععع خصععة مشععوخكة لونشععيط األعمععزل البحثيععة وتشعع يعهز 
وتأم غ المنزخ المالئع لهز وخمعق وععي لأام وهعز وضعخورتهز  والوأسعيذ لحعػار  يهعجف 

 لمبحػث  نمودم بهز  ميعنز. وشنيةإلى وضع خصة 

زتات نف هز  لزلوشزور بع غ المشعزرك غ نمز مػضػعزت النجوة  ف وع تحجيج عنزوانهز خالل المق
فععي النععجوة. وقععج تععع  حوععى اآلن  اسععوعخاض نوضععزع البحععث العممععي وم ععوقبمق  فععي مخكععد لحععػث 
الوصععػاخ الوخبععػي وفععي مخكععد الجراسععزت والبحععػث اليمنععي. كمععز تععع تبمععيز نحععج المقععزتات لعععخض 

 ومنزقشة مػضػع )البحث العممي والونمية(.

مععي لقزتاتهععز فععي  ععػ مععغ الحععػار ال ععزد العم ععق  المو ععع بععخوح وتػاصعع  نععجوة البحععث العم
وفي تقجيخي نن اح  النجوة  الوي لزدرت عمزدة الجراسزت العميز والبحث العممي ل زمععة  .الم ؤولية

ودون رصعج ني م دانيعة لهعز معغ ال زمععة نو معغ الحكػمعة  نو معغ ني  هعة  صنعزت إلى تنطيمهز 
معقػلععة  لحشععج وتنطععيع  هععػد البععزحث غ فععي مؤس ععزتهع البحثيععة تمثعع  البجايععة العمميععة ال نخععخى 

المبومفة  ووضعهز في خجمة الونمية الشزممة في لالدنز. وإذا كزنت المبزدرة فعي تنطعيع اعح  النعجوة 
قععج  ععزتت مععغ عمععزدة الجراسععزت العميععز والبحععث العممععي ل زمعععة صععنعزت  فععإن اله ئععزت والمخاكععد 

معنز  حوى اآلن  قعج نصعبحت  عدتًا فعزعاًل ف هعز  ومشعزركًز إي زبيعًز  والػحجات البحثية  الوي انوطمت
 في تنطيمهز وإدارتهز.

وإذا كزن لي مغ كممة إضزفية  نقػلهز في نهزية اح  الع زلة  فهي ننني نا عب لكع  ال هعزت 
البحثية وال هزت المعنية لزلبحث العممي نن تشعزرك فعي نعمعزل اعح  النعجوة. لعمنعز ن عوصيع مععًز نن 

 ت وصيعق  هة واحجة لمفخداز. ال نخسع معزلع م وقب  البحث العممي في لالدنز  واػ مز
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ولععي نخ ععخًا كممععة شععكخ لأعع  ال هععزت  الوععي اسععو زبت لععجعػتنز وبععزدرت إلععى إرسععزل ممثم هععز  
 معنى لمنجوة بجونهز.   واي مشزركة المعنز لممشزركة
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 ل ع هللا الخحمغ الخحيع

 كممة رئيذ النجوة 

 األسوزذ الجكوػر نحمج قزيج المزيجي  
 ل زمعة صنعزت عم ج الجراسزت العميز والبحث العممي

 

 ال زمعة  29األخ األسوزذ الجكوػر مجيخ
 اإلخػة نعيزت النجوة  

 اإلخػة الحزضخون  ميعًز 
 ال الم عميكع ورحمة هللا وبخكزتق.

لأعع  يعز والبحعث العممعي  ونن نشعكخي عجني نن نرحب لكع  لزسع العزمم غ فعي عمعزدة الجراسعزت العم
 تأخمكع لزلحيػر  لمشزركونز احا المقزت البوزمي  لنجوة البحث العممي.

 نيهز اإلخػة:
لقج كزنت اح  النجوة في البجت م خد فأخة  حخكهز في الحاغ واقعع البحعث العممعي فعي لالدنعز  

 نبخز سمزتق:يخام. ولع  مغ  ن وصيع نن نأزبخ  فندعع لأنق عمى مز واػ واقع ال
 نن لجينز مخاكد ووحجات لمبحث  مونزثخة انز وانزك  ال يخبصهز رالط  وال يععخف نحعجاز معز  .1

 يقػم لق اآلخخ.
نن إ ععخات البحععػث يعومععج عمععى المبععزدرات المنعدلععة  دون نن يكععػن انععزك ثمععة رالععط بعع غ   .2

 النشزط البحثي وخصط الونمية.
قبع  ال هعزت الخسعمية. ونكبعخ دل ع  عمعى اعحا نن البحث العممي ال ي ج دعمًز كزفيعًز  معغ   .3

نن ال زمععة قعج فشعمت فععي إقنعزع األ هعدة المزليعة المبومععة  لزإللقعزت عمعى مبمعغ زا ععج  
لععجعع البحععث العممععي  كزنععت قععج ندر وععق ضععمغ مشععخوع م دان وهععز اععحا العععزم  ونن اععح  

زلي النععجوة  المبممععة لوععجارس وضععع البحععث العممععي فععي لالدنععز  لععع تحععع لععأي دعععع معع
عمععى اإلشععالق  سععػاًت مععغ قبعع  وزارة المزليععة  نو مععغ قبعع  ال زمعععة نف ععهز. ولهععحا فقععج 
نن دت لعم  تصػعي وب هػد غ خ مجفػعة األ خ  ي وحق عم هعز  ميعع المشعزرك غ فعي 

                                                 
 اسو بجل لقب مجيخ  فيمز لعج  بمقب )رئيذ(. كمز ذكخنز في ازمر سزبق. 29
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النععجوة والعععزمم غ فعععي عمععزدة الجراسععزت العميعععز والبحععث العممععي الشعععكخ ال داعع  والثنعععزت 
 ال م  .

ممعي  لشعك  ععزم  تععير حزلعة اسعوخخزت وخمعػل  ونكثخاعز ال يمومعظ نن ن هدة البحث الع  .4
 خصصًز لحثية سنػاة وال ي ج تحت تمخفق نمػااًل كزفية  مبممة لمبحث العممي.

نن البحععػث  الوععي يععوع إن ززاععز  تبقععى حبي ععة األدراج  ال تػضععف وال ي ععوفزد منهععز. ممععز   .5
داععخ البحععث العممععي إال إذا يحععػل دون تصععػر حخكععة البحععث العممععي. إذ ال يمكععغ نن يد 

 و جت األلحزث المن دة مغ يػضفهز وا وف ج مغ نوزئ هز.
نن القصزععععزت البجميعععة واإلنوز يعععة  سعععػاًت منهعععز  الوزلععععة لمجولعععة  نو الوزلععععة لمقصعععزع   .6

البزص  لع تع لعج نامية البحث العممي. ولحا فإنهز تط  تععزني معغ مشعكالت مبومفعة  
حععػث الموبممععة  لجراسععة اععح  المشععكالت وإي ععزد الحمععػل دون نن تم ععأ إلععى مخاكععد الب

 لهز.
ننق في حزلة االقونعزع لأاميعة القيعزم بجراسعة وبحعث مشعكمة معغ المشعكالت  يعوع الم عػت   .7

عزدة إلى الببخة األ نبية  بجاًل مغ الببخة المحمية. وفي اعوقزدي ننعق ال ي عػز ال عمزح 
مععغ عععجم تععػفخ نفععذ الببععخة محميععًز. إن  لععزلم ػت إلععى الببععخة األ نبيععة  إال لعععج الوأكععج

تن عد  الببعخة األ نبيععة   كػادرنعز المحميعة ت عوصيع  فععي كث عخ معغ الم عزالت نن تن ععد معز
وبوأععزليف نقعع  لكث ععخ. وحوععى لععػ فخضععنز نن الببععخة المحميععة  فععي لعععس الوبممععزت لععع 

 ع غ تخق لعج إلى م وػى الببعخة األ نبيعة  فهع  انعزك سعب   آخعخ لوصعػاخ قعجراتهز وتح
ندائهز  غ خ سب   االعومزد عم هز وإتزحة الفخص لهز  كي تبحث وتجرس وتيع الحمعػل 

ر ...إلخ. ل وتصػِ   وتخاقب عممية تصب ق الحمػل  ثع تقيِ ع وتعجِ 

اععح  نيهععز اإلخععػة لعععس مععغ نبععخز سععمزت واقععع البحععث العممععي فععي لالدنععز  ومععغ اععحا الػاقععع 
تموقي مبومف مخاكعد وا ئعزت ووحعجات البحعػث فعي  ذا الانبثقت فأخة النجوة  عمى شك  ت زؤل: لمز

اعجفًز   فعي حعج ذاتعق  نجوة  تبومف ععغ كع  النعجوات  الوعي عخفنزاعز  نعجوة يعوبعخ م عخد المقعزت ف هعز
 ي وحق ال هج  واللأس نن تبجن دون بخنزمج محجد  ودون تزراخ محجد النوهزئهز؟. 

وا ئعزت ووحعجات البحعػث المبومفعة   واكحا كعزن األمعخ: و هعت العجعػات إلعى مخاكعد البحعػث
خك لممشععزرك غ فععي النععجوة وضععع وإلععى ن هععدة الجولععة  المعنيععة لقيععزيز  البحععث العممععي والونميععة. وت عع

بخنزم هعز وتحجيععج مػاع ععج  م عزتهز. واكوفععت عمععزدة الجراسعزت العميععز والبحععث العممعي بوحجيععج اععجف 
خععالل اسععوعخاض ألوضععزع المخاكععد عععزم لمنععجوة  واععػ الػقععػف عمععى نوضععزع البحععث العممععي  مععغ 

واله ئزت والػحجات البحثية المبومفعة  بعجتًا لقعخار اإلنشعزت وحوعى اآلن  معخورًا بهيزكمهعز ونوضعزعهز 
اإلداراععة والمزليععة والمشععزراع البحثيععة  الوععي تعععع إن ززاععز  والمشععزراع البحثيععة الم ععوقبمية  وإبعععخاز 
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القيععزيز المومععمة لزلبحععث العممععي والونميععة  المعععػبزت  الوععي تعوععخض النشععزط البحثععي  ثععع دراسععة 
وتجاول الخني  حػل صي ة منزسبة لونشيط وتن  ق ال هعػد البحثيعة فعي لالدنعز  وصعػاًل إلعى إي عزد 

 خصة لحثية وشنية ممدمة  تبجم ناجاف الونمية الشزممة.

غ األ زنعب  وقج كزن في الحاغ  إلى  زنب ذلظ  نن تشك  النجوة إشزرًا منزسعبًز لمِ قعزت لزلبعزحث 
يقػمععػن لععق مععغ نلحععزث فععي لالدنععز  ولموعععخف عمععى منععزا هع وممععزدر  لايععة الػقععػف عمععى مععز

يمكعغ نن يكػنعػا قعج اسعوقػ  معغ معمػمعزت غ عخ دقيقعة  نفز عأ لطهػراعز   معمػمزتهع  ولومحيح معز
حوعى  ب غ الح غ واآلخخ  في كوزلزتهع  لزلم زت األوربية المبومفة. ولئغ كزن احا الهجف لع يوحقعق

اآلن  فإننز نأم  نن نومكغ مغ تحقيقق م وقباًل  لزلوعزون والون  ق مع ال هعزت البحثيعة  المعنيعة 
 لزلبزحث غ األ زنب. 

اكحا نيهز اإلخػة ن ج ننف نز نمزم نجوة غ عخ عزديعة. إنهعز لعزألحخى مشعخوع شمعػح  ي عوهجف 
اع الصمػحععة  فععإن فععي النهععػض لحخكععة البحععث العممععي فععي الععيمغ. وكمععز اععػ الحععزل فععي المشععزر 

مغ الحمع والشػق واإلصخار والمثزبخة. فزلهجف البع ج رائع و م ع   يشعجنز إليعق  تمشخوعنز احا شي
وا عمنز نػاص  ال  خ  لأق  الداد  ولأغ لإيمزن قعػي موععزضع. إنهعز ت خبعة  جيعجة  لعع ي عبقنز إل هعز 

ة الخسعمية  لموحعخك والفعع . ولعحا نحج  ولع تبجن لقخار مغ األعمعى  ي عه  مهموهعز وامنحهعز الشعخ ي
فهععي اموحععزن لمععجى قععجرتنز عمععى نن نبععزدر  واموحععزن لمععجى اسععوعجاد نصععحزب القععخار  فععي المػاقععع 
الخسمية المبومفة  وقجرتهع عمى الوقزط مث  اح  المبزدرات وتشع يعهز وتعهعجاز  حوعى تعؤتي نكمهعز 

 وتحقق شمػحهز الػشني.

تعحكخ  وثعزبخ عمعى حيعػر لقزتاتهعز  ال ذاتيعة وبإمكزنيعزت  لقج بجنت اح  النجوة لمبعزدرة ذاتيعة
ا ئععة الوعجراذ  مععغ مبومععف كميععزت ال زمععة  إضععزفة إلععى ممثمععي المخاكععد  م مػععة مععغ  نعيععزت

والػحععجات البحثيععة  خععزرج ال زمعععة  الوععي اسععو زبت لمععجعػة  وضعع  اععؤالت  ميعععًز يػاضبععػن عمععى 
 يفوخ. الحيػر  مغ نول لقزت وحوى آخخ لقزت  لحمزس لع

ولععئغ كععزن لعععس ال هععزت قععج ت زاعع  دعػتنععز لممشععزركة  الوععي و هنزاععز إليععق  فإننععز نأمعع  نن 
 ت وحقق مغ ااومزم وعنزية. يعصي لوػصيزت النجوة مز

تومث  لزلوػصعيزت  الوعي انوهعت إل هعز وبم نعة  نيهز اإلخػة: إن الثمخة الحقيقية لهح  النجوة ال
  تومثعع  نييععًز بععخوح الوفععزؤل  الوععي نشععزعوهز فععي نفععػس الون عع ق  الوععي انبثقععت عنهععز  فح ععب  بعع

المشععزرك غ ف هععز  روح الوفععزؤل فععي م ععوقب  البحععث العممععي  رغععع كعع  المعععػبزت  وبععخوح الثقععة 
واليق غ  لأن مز ال ي وصيع نن يحققق لزحث نو مخكد لمفخد   ت وصيع نن تحققق مؤس زت ومخاكعد 
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ت  هػداععز وتأزممععت ندواراععز ون ععقت فيمععز ب نهععز  البحععث العممععي فععي لالدنععز م ومعععة  إذا تيععزفخ 
تن يقًز فعزاًل  ون قت نييًز ب نهز وب غ ال هعزت الخسعمية وغ عخ الخسعمية  الوعي يفوعخض نن ت عوف ج 
مغ البحث العممي  وعمى رنسهز ال هزز المخكدي لموبصيط. إن اح  الخوح واحا القجر مغ والػضعػح 

 ح  في م  ختنز  نحػ بنزت اليمغ ال جيج.يمثالن لزلن بة لنز بجاية الصخاق المحي

وخوزمععًز ال يفععػتني نن نتػ ععق لزلشععكخ ال داعع  لزسععوزذ الععجكوػر عبععج العداععد المقععزلح  مععجيخ 
ال زمعة  الحي لزرك عقج اعح  النعجوة وشع ع عمعى اسعومخاراز  ولنخعػة م عؤولي ال هعزت البحثيعة  

والمشعزركة فعي نعمزلهعز  ولممشعزرك غ فعي  الحيغ اسو زبػا لجعػتنز وكمفػا منعجوب هع لحيعػر النعجوة
النجوة  مغ البزحث غ ومغ نعيزت ا ئعة الوعجراذ ال زمعيعة  ولدمالئعي فعي عمعزدة الجراسعزت العميعز 
والبحععث العممععي  الععحيغ تحممععػا عععبت الو ه ععد واإلعععجاد  شععػال فوععخة انعقزداععز  نتػ ععق إلععى اععؤالت 

 كزن يمكغ نن تعقج اح  النجوة.      ميعًز لزلشكخ والعخفزن  فبجون  هػداع مز

 وال الم عميكع ورحمة هللا وبخكزتق
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 ل ع هللا الخحمغ الخحيع
 كممة المشزرك غ في النجوة

  يمق هز الجكوػر ال سخحزن المبالفي
 مخكد البحػث والوصػاخ الوخبػي مغ 

 

 األخ األسوزذ الجكوػر مجيخ ال زمعة 
 العميز والبحث العممي األخ األسوزذ الجكوػر عم ج الجراسزت 

 اإلخػة واألخػات الحيػر  ميعًز 
 ال الم عميكع ورحمة هللا وبخكزتق.

يشعخفني نن نرحععب لكعع  لزسععع زمالئععي المشعزرك غ فععي النععجوة  وبزسعع المؤس ععزت األكزديميععة 
والبحثية  الوي نمثمهز في احا النشزط المثمخ  ونشكخكع عمى تمبية الجعػة والحيػر لممشعزركة فعي 
احا المقزت  الحي نبووع لق فعزليزت نجوة البحث العممي  فعي دورتهعز األولعى  الوعي نأمع  نن ت عومخ 

 وتوػاص   عبخ مخاح  قزدمة عجيجة.

ورغع معخفوأع عغ النعجوة وسعمزعكع لعبعس  ػانبهعز  فيمعز ق ع  قبمعي  نر عػ نن ت عمحػا لعي 
زمعة وتػضععيح مالمعح الن ععزح  ععغ النععجوة  واسعوأمزل صععػرتهز الع المهمععةلإضعزفة لعععس العنزصعخ 

 الحي تحقق  والعػام  الوي تأمغ ورات احا الن زح.

ففععي الحقيقععة ان معطمنععز نع ععب لععزلفأخة  عنععجمز شخحععت  مععغ قبعع  عمععزدة الجراسععزت العميععز 
والبحث العممي. ولحلظ لزدرت لععس المؤس عزت المعنيعة لإرسعزل معغ يمثمهعز  لممشعزركة فعي نشعزط 

تبعػف  وربمعز تػقعع نن تبعجن النعجوة وتعمع  حوعى تنفعح كميعة الحمعزس  النجوة. ومعع ذلعظ كعزن انعزك
 الموػفخ  وبعجاز تأخح في الوالشي وتنوهي  كمز حم  في نكثخ مغ نشزط ممزث .

غ خ نن األيزم نتت لمز بجد تمظ المبزوف وخزلف تمظ الوػقععزت  واموعجت النعجوة وقزمعت لععجد 
والجراسزت  الوي ركد ق ع منهعز عمعى الوعخاعف مغ الفعزليزت  تيمنت عخض م مػعة مغ األوراق 

لمؤس ععزت البحععث  الوععي شععزركت فععي النععجوة. وتيععمنت لقيععة الجراسععزت قيععزيز البحععث العممععي  
لمػرتق العزمة و ػانبق المختبصعة لزلونميعة  عمعى الم عوػى اليمنعي والعػشغ العخبعي والعبالد النزميعة 

 والعزلع.
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المخكعدة تبمعػر الأث عخ معغ القيعزيز وتشعك  العجيعج وعبخ تمظ النشزشزت والمنزقشعزت الػاسععة و 
مغ الومعػرات ععغ النعجوة وم عوقبمهز والػضعزئف الوعي تقعػم بهعز  وععغ نوضعزع البحعث العممعي فعي 

 لالدنز ومشكالتق وكيف يمكغ النهػض لق.

وكعععزن ذلعععظ االسعععومخار وتدايعععج اإلقبعععزل  عمعععى المشعععزركة فعععي لقعععزتات النعععجوة واإلسعععهزم فعععي 
ل و هععزت النطععخ  لقععجر كب ععخ مععغ الفهععع والمػضععػ ية واالحوععخام الموبععزدل  لمععغ المنزقشععزت وتبععزد

 لن زح النجوة. المهمةالمؤشخات 

 نامية النجوة ونوزئ هز:
نفأعخ فعي المبخ عزت  الوعي تعأتي فعي صعػرة وثعزئق  وعنج اإلشزرة إلى نوعزئج النعجوة  ععزدة معز

زئمة مقوخحزت. ونحغ في اح  النعجوة وتػصيزت  يوع الوػص  إل هز وصيزغوهز في صػرة تقخاخ نو ق
لع ن ف  احا ال زنعب  ح عث نععجت قزئمعة لزلوػصعيزت  سعػف تقعخن عمعيكع لععج قم ع . غ عخ نن انعزك 
مبخ عزت نخععخى وثمععزرًا مونػععة  لم ععنزاز  مععغ خعالل فعزليععزت النععجوة  تععج ذات ناميععة نكبععخ  نععحكخ 

 يمي: لعيًز منهز  في مز
اعي فخصعة الوععزرف  الوعي قعجموهز النعجوة لممشعزرك غ. الوعزرف: إن نول حم مة ن عجاز    .1

لقج تعخف المشزركػن في النجوة عمى عجد كب خ مغ زمالئهع العزمم غ فعي اعحا الم عجان  
 سػاًت مغ نعيزت ا ئعة الوعجراذ  فعي كميعزت ال زمععة الموععجدة  والم عؤول غ ف هعز  نو

وكعععزن ممحػضعععًز نن البعععزحث غ والم عععؤول غ ععععغ الوبصعععيط والونف عععح  معععغ  هعععزت نخعععخى. 
الأث خاغ مغ المشزرك غ لع يكػنعػا يعخفعػن لعيعهع العبعس  بع  ربمعز نن لععس نعيعزت 

اعع فعي الأميعزت األخعخى. تا ئة الوجراذ  في كميزت ال زمععة الموععجدة  ال يعخفعػن زمال
وربمز يكػن مػضػع الوعزرف مهمًز  إذا قمجنز لق الوعزرف  الحي ال يقومخ عمعى م عخد 

ت نو األشعكزل  بع  يشعم  خمعزئز الشبمعية وقعجرات ومهعزرات اإلن عزن سعمزمعخفة األ
وبعس تفأ خ  وات زازتق وانفعزالتق  الوي لعع تأعغ لوععخف إال معغ خعالل النقعزش وععخض 
و هعزت النطععخ وشعخح األسععئمة والعخد عم هععز ومػا هعة النقععج. وكع  ذلععظ تيعمنوق فعزليععزت 

 النجوة.
معععز المحمعععمة الثزنيعععة فهعععي الوععععخف عمعععى  الوععععخف عمعععى ال هعععزت البحثيعععة ونحػالهعععز: ن  .2

المؤس زت العمميعة ون هعدة البحعث العممعي. والػاقعع نن لععس ال هعزت لعع تأعغ معخوفعة 
لجى البعس  وخزصة ن هدة البحث الجاخمة ضمغ المؤس زت الونمػاة والعػزارات  ح عث 
يكععزد لعيععهز ال ي عععخف إال مععغ قبعع  العععزمم غ ف هععز. وتأمععغ ناميععة الوعععخف عمععى اععح  
المؤس زت  في فهع م زالتهعز وناعجافهز وإمكزنزتهعز المزديعة والبشعخاة ومشعكالتهز. واعحا 
مز سزعج عمى تأػاغ صػرة عزمة عغ م زل البحث العممي  والحي سيكوم  عنج معخفعة 
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لقيععة ال هععزت المومععمة لععق. ومععغ منزقشععزت نوضععزع النشععزط البحثععي ومؤس ععزتق بععخزت 
يز والمشعكالت ال تقومعخ عمعى  مؤس عة دون   واعي نن العجيعج معغ القيعزمهمعةحقيقة 

نخخى  وإنمز اي خمزئز عزمة  تخ ع في نسزسهز لعػامع  مػحعجة  ربمعز تأعػن العدلعة 
وعجم الوػاص  وانعجام الوععزون وتشعوت اإلمكزنعزت وال هعػد  ومعغ ثعع االزدوا يعة وتأعخار 
لعععس نشععزشزت  مععغ قبعع  نكثععخ مععغ  هععة  مععغ بعع غ عػامعع  اليعععف وعنزصععخ اإلشععكزل 

 .لمهمةا
الوتلف والوعمع والوجرب: انزك حم مة ثزلثة  ناع مغ سزلقزتهز  وتعوبخ فعي نفعذ الػقعت   .3

 دتًا منهز و زنبًز مكماًل لهز  وذلظ نن النجوة مثمت لبنة خمعبة لبمعق الوفعزاع والوعتلف  
بع غ البعزحث غ والمؤس عزت البحثيععة  الوعي معز اعي فععي الحقيقعة إال ن هعدة يعجيخاز واععنطع 

دي مهزمهز العنمخ البشخي. وإن كنز  مغ لزب الم زز والوػراة  نن ب إل هعز عممهز واؤ 
الوهزون والأ    فإن ذلظ اعػ عمع  اإلن عزن  العحي قعج  الن زح نو اإلخفزق  الأفزتة نو

 ال يخى مزنعًز مغ نقج المؤس ة  الوي يعم  ف هز  وا يب إذا و ق النقج إليق شبميًز.

الخببعة والحعزفد العػشني  لعجى المشعزرك غ إال نوعزج تعػفخ وبجون شظ إن احا الن زح لعع يكعغ 
ولععحا نععػد تقععجيع  فععي اععح  النععجوة  ولععجى  زمعععة صععنعزت وعمععزدة الجراسععزت العميععز والبحععث العممععي.

نسعهع فعي إي عزد اعح  الفخصعة البحثيعة  لمقعزت  شزرك فعي اعح  النعجوة  ولأع  معغ الشكخ إلى ك  مغ
 الموبمم غ في احا الم زل  وك  مغ قجم الجعع  لعم  نو قػل نو خجمة.

 وال الم عميكع ورحمة هللا وبخكزتق.
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 ل ع هللا الخحمغ الخحيع
   كممة األسوزذ الجكوػر عبج العداد المقزلح

 مجيخ ال زمعة

 

 المزيجي  عم ج الجراسزت العميز والبحث العممي األخ  األسوزذ الجكوػر نحمج قزيج 
 اإلخػة العمجات  
 اإلخػة الحيػر 

 ال الم عميكع ورحمة هللا وبخكزتق.
إنهز لعالمة ش بة نن نموقي ال ػم   لننعزقر واحعجًا معغ نعطعع  ػانعب الحيعزة ال زمعيعة ناميعة 

نن دت عمزدة الجراسعزت العميعز وخصػرة  واػ البحث العممي. وإنق لممز ي عجني نن يأتي لقزؤنز وقج 
والبحث العممي مشخوعًز  عمى قجر كب خ مغ األامية  يوعمق بػضع األسذ ال ميمة لمبحث العممي 
فعععي  زمعونعععز الفويعععة  وفعععي لقيعععة المخاكعععد الموبممعععة لزلبحعععث العممعععي  فعععي ععععجد معععغ العععػزارات 

سي عية  لعقعجاز سم عمة والمؤس زت. ولقج خصعت عمعزدة الجراسعزت العميعز والبحعث العممعي خصعػة تأ
معغ الحمقعزت  مبممععة لوبعزدل اآلرات  حعػل نفيعع  ال عب  لوحق ععق نقمعة نػ يعة فععي نشعزط  زمعععة 
صنعزت  تومث  في تخسيخ اإليمزن لزألامية الحزسمة لمبحث العممي ووضعق في نمب نع غ  ميع 

لموعب ععخ عععغ  العععزمم غ فععي إشععزر الحيععزة ال زمعيععة  نسععزتحة وشمبععة. وإننععي إذ نغوععنع اععح  الفخصععة
تقجيخي العم ق لم هػد الوي بحلوهز العمزدة  في احا ال ب    نود نييًز نن نتبعح معغ اعح  المنزسعبة 
منصمقًز لو جيج الوأك ج عمى نفأزر  نتيح لي في كممة قخابة العهج  نلق ت خعالل النعجوة  الوعي عقعجت 

 لجراسة نطزم ال زعزت المعومجة  نن نشخحهز نمزمكع.

  فععي نن  ميععع الععحيغ ينومععػن إلععى الحيععزة ال زمعيععة  يععجركػن نن البحععث لععيذ ثمععة مععغ شععظ
بعج معغ نن يوعجفق فعي شعخاي غ الحيعزة  العممي فعي م عزالت عممهعع اعػ العجم ال جيعج النقعي  العحي ال

العممية  إذا كزن لهح  الحيزة نن تط  خمبة نزضخة موصػرة مو جدة. فب  خ البحعث العممعي سعخعزن 
نممأهز  إلعى نقصعة الخكعػد  ثعع يوحعػل الخكعػد إلعى اسعونقزع  ثعع يفقعج نعبس تم  المعخفة  الوي  مز

ن عج نن المعخفعة  الوعي بهعز نعمع  وعمعى نسزسعهز نعجرب شمبونعز فعي ال زمععزت   الحيزة. وسخعزن معز
نصبحت معخفة موبمفة قجيمة. وفي نمزكغ نخعخى معغ الععزلع تنعجفع ع معة الوقعجم واالكوشعزف  فيمعز 

بج نن توحػل ال زمععزت العخبيعة كمهعز   ومغ ن   نن نو نب مث  احا المم خ  النخاوح في نمزكننز. 
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واح  ال زمعة الفوية منهز  إلى  مخاكد لمبحث العممي ال زد الصمػح المبمز الموفعزني  إلعى  زنعب 
 كػنهز مؤس زت تعميمية وتخبػاة.

سعهزم  إسعهزمًز إن مشخوع النهية العخبية مخاػن  إلعى حعج لع عج  لمقعجرة ال زمععزت عمعى اإل
 ععحراًز  فععي ت   ععخ ننمععزط المعخفععة وال ععمػك وتخسععيخ قععيع إبجا يععة مو ععجدة وإغنععزت الفأععخ والحيععزة 
العمميعععة والمعععنز ية واالقومعععزدية واال ومز يعععة والثقزفيعععة  بنوعععزئج الخاعععزدة المعخفيعععة واالكوشعععزفزت 

 العممية  الوي يحققهز البزحثػن في ال زمعزت ومخاكد البحث العممي. 

ذا كزن لمبحث العممي م وػى موقجم  يومثع  فعي قيعزم البعزحث غ األكفعزت  معغ نعيعزت ا ئعة وإ
الوعجراذ  لزأللحعزث الموبممععة فعي دوائععخ عممهعع  فععإن لعق نييعًز  زنبععًز آخعخ  اععػ  زنعب اإلعععجاد 
لمشبزب البعزحث غ وتعجرابهع وتعأا مهع  ل وحػلعػا اعع فعي الم عوقب  إلعى لعزحث غ كبعزر. واعحا ال زنعب 

غنععى عنععق فععي الحيععزة ال زمعيععة  واععػ ممععجر الصزقععزت  الوععي تونععزمى فيمععز لعععج  لوويععح  ي الالثععزن
وتحقععق امويززاععز. واومثعع  اععحا ال زنععب فععي إعععجاد الصمبععة  منععح ال ععنة األولععى لجراسععوهع ال زمعيععة  
وزرع بحور الخببة في البحث واالكوشزف في نفػسهع. كمز يومث   في صػرة موقجمعة  فعي الوخك عد 

حػاعع  بععخامج الجراسععزت العميععز إلععى الب ئععة الفأخاععة والعمميععة  المالئمععة لوفععوح شزقععزت شععبزب عمععى ت
 البزحث غ  مغ شمبونز.

وإنععي آلمعع  نن نرى بععخامج الجراسععزت العميععز فععي اععح  ال زمعععة توحععػل إلععى خاليععز مععغ النشععزط 
لصمبعة. ونول اعح  العممي الموػقج الموفعزني  لزسعوبجام  ميعع ال عب   الوعي نعخفهعز  لوصعػاخ قعجرات ا

ال ب  نن يكػن نسزتحة الجراسزت العميز ننف عهع منهمكع غ فعي البحعث العممعي  ونن يقعجمػا لصمبعوهع 
آخععخ ثمععزر المعخفععة اإلن ععزنية  الوععي توععػفخ لععجيهع  فععي نلحععزث اآلخععخاغ وفععي نلحععزثهع الشبمععية. 

ار حيزتهعز العجائع وثزني اح  ال ب  ت نب نسزل ب الومق غ  إلعى خمعق شبمعية عمميعة مو عزئمة  معج
اععػ ال عععي إلععى اكو ععزب المعخفععة  عععغ شخاععق الوفأ ععخ العممععي المنه ععي والعمعع  الوحم مععي والحععػار 
والنقزش المػضػع  غ واإلخالص لمحقيقعة وحعجاز. وثزلعث اعح  ال عب  اعػ تحػاع  نعجوات الجراسعزت 

لعممعي الخصع غ العميز إلى حمقعزت مشعزركة وتفزعع   بع غ األسعزتحة والصمبعة  وعمعى م عوػى البحعث ا
 الهزدئ.

ونود فععي اععحا اإلشععزر نن نركععد عمععى ضععخورة نن يقععػم كعع  ق ععع مععغ األق ععزم بوقععجيع بخنععزمج 
لمجراسزت العميز  يقػم عمى تخسيخ مفهػم حمقعة البحعث العممعي  و عع  اعح  الحمقعة مممحعًز نسزسعيًز 

لعحلظ فعإن  ميعع  مغ مالمح النشزط العممعي فيعق  وح عخ زاواعة فعي تأعػاغ الب ئعة المالئمعة لمبحعث.
األق عععزم فعععي ال زمععععة معععجعػة إلعععى تبععع غ العععنهج األسزسعععي فعععي تأعععػاغ الب ئعععة العمميعععة المالئمعععة 
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واليععخوراة  مععغ ن عع  نن توحععػل ال زمعععة إلععى مخكععد مدداععخ لمبحععث العممععي  يشععع لكعع  نشععكزل 
 المعخفة.

ج ل هععػد نيهعز اإلخععػة العمعجات  نيهععز اإلخععػة الحيعػر: خوزمععًز  اسعمحػا لععي نن نشعع ج معغ  جيعع
عمزدة الجراسزت العميز والبحث العممي وب هػد البزحث غ  مغ نعيزت الوجراذ فعي  زمععة صعنعزت  
وبزلبزحث غ في مخاكد البحػث  في الػزارات والمؤس زت  ونن نر ػ لأع  ميعًز م عوقباًل ميع ئًز فعي 

سػف نمودم بوصب ق عممأع العممي البالق. وبزسمي وبزسع ك  الدمالت في إدارة ال زمعة نعمغ نننز 
 زت في تػصيزتأع  فعي حعجود اإلمكزنيعزت والقعجرات الممكنعة  ألن البحعث العممعي اعػ  عػاخ  ك  مز

 الوعميع ال زمعي.

 وال الم عميكع ورحمة هللا وبخكزتق.
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 نجوة التػصيزت 
 

 مقجمة:
لععيذ مععغ قب عع  المبزل ععة نن يعوبععخ عمععخنز الحزضععخ عمععخ البحععث العممععي. فقععج اسععوصزعت 
البشععخاة نن تحقععق تقععجمًز اععزئاًل فععي  ميععع م ععزالت الحيععزة  لفيعع  تصب ععق نوععزئج البحععػث العمميععة 

اسععزت الم جانيععة واالسوأشععزفزت. إال نن اععحا الوقععجم لععع يشععم  لعععج كعع  شعععػب العععزلع  وذلععظ ر والج
ل ألسبزب ذاتية ومػضعػ ية مبومفعة. وتعوبعخ بمعجان الععزلع الثزلعث نقع  بمعجان الععزلع حطعًز  فعي م عز

الوقجم المزدي والفأخي. ولئغ كزنت لالدنعز قعج اسعوصزعت نن تحقعق من عدات فعي مبومعف الم عزالت  
تعععدال تعوعععخض م ععع ختهز الونمػاعععة  شعععأنهز شعععأن بمعععجان الععععزلع الثزلعععث األخعععخى  عقبعععزت  إال ننهعععز ال

النشزط البحثعي معغ ع عد وقمعػر. وامكعغ  قوصعػبزت  تخ ع  في كث خ مغ  ػانبهز  إلى مز يعزني
 نز تمبيز لعس نو ق الع د والقمػر اح   لزآلتي:ا

 عجم و ػد سيزسة لحثية عزمة  تو  ج في خصة وشنية ممدمة. .1
 تأخار وتشوت ال هػد  في م زالت البحػث العممية المبومفة.  .2
 عجم و ػد تعزون وتن  ق ب غ مؤس زت ومخاكد البحث العممي.  .3
 زعجة.قمة عجد البزحث غ وعجم تػفخ الأػادر الفنية الم   .4
 نقز في المنشتت والمعجات واأل هدة الالزمة إل خات البحػث.  .5
       وبعع غ   عععجم و ععػد تعععزون عممععي لحثععي فعععزل  بعع غ مؤس ععزت ومخاكععد البحععث المحميععة .6

 مؤس زت ومخاكد البحث اإلقميمية والجولية.  
 االعومزد الأب خ عمى الببخة األ نبية  في م زل الجراسزت والبحػث. .7
 ط  ب غ النشزط البحثي وخصط الونمية.انعجام الخب  .8
 صعػبة الحمػل عمى المعمػمزت الالزمة إل خات البحػث العممية.  .9
 بيزب الوالحع والوفزع  ب غ مؤس زت ومخاكد البحث العممي وب غ الم ومع  اليمني. .10

وانصالقععًز مععغ إدراك ألاميععة البحععث العممععي فععي م عع خة الونميععة الشععزممة  ومععغ إح ععزس لمععز 
ؤس ععزت ومخاكععد البحععث العممععي مععغ مشععكالت ومععز تعوععخض نشععزشزتهز مععغ عقبععزت  رنت تعزنيععق م

عمزدة الجراسزت العميز والبحث العممعي عقعج اعح  النعجوة  فعي لقعزتات نمعف شعهخاة  لو معع ف هعز  
نعيزت ا ئة الوجراذ لزل زمعة والمهوم غ لزلبحث العممي  ممثمع غ ععغ المخاكعد  لعس إضزفة إلى

 البحثية في الشصخ الشمزلي مغ الػشغ  وذلظ لوحق ق األاجاف الوزلية: واله ئزت والػحجات
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ا ئعععة تعععجراذ   تالوععععزون والوػاصععع  بععع غ المهومععع غ لعععأمػر البحعععث العممعععي  معععغ نعيعععز .1
 وبزحث غ في ال هزت البحثية المبومفة.

دراسة نوضزع مؤس زت ومخاكد البحث العممي ومز تعزنيعق معغ مشعكالت  ومحزولعة وضعع  .2
وحمػل كف مة بو زوز اح  المشكالت وب ع  اح  المؤس زت والمخاكد نقعجر عمعى تمػرات 

 ندات دوراز واالضصالع لمهزمهز.
يقػم لق البزحثػن األ زنب معغ نلحعزث م جانيعة فعي العيمغ والوععخف عمعى  الػقػف عمى مز .3

يمكعغ  منزا هع وممزدر معمػمزتهع ومنزقشة النوزئج  الوي يوػصمػن إل هعز وتمعحيح معز
 كػنػا قج حممػا عميق مغ معمػمزت خزشئة  مغ ممزدر غ خ دقيقة.نن ي

م  ثالثعة عشعخ 88/1989عقج عمى اموجاد العزم الجراسي الحعزلي  وقج نمكغ لهح  النجوة نن ت  
مبومفععة  توعمععق بهمععػم وقيععزيز البحععث  مػضععػعزتجم ف هععز ثالثععة عشععخ لحثععًز  عزل ععت لقععزًت  ق عع

 ح ب ت م   تقجيمهز في النجوة:يمي عنزوانهز   العممي  نػرد في مز

لقعي   واقع البحث العممي ل زمعة صنعزت وآفزقق الم وقبمية: العجكوػر عبعج هللا صعزلح لعز .1
 لشؤون البحث العممي(.  الجراسزت العميز والبحث العممي  )وك   عمزدة

الوشخاعزت واإل خاتات الأف مة بونشيط البحث العممعي ل زمععة صعنعزت: األسعوزذ العجكوػر  .2
 البػالجة ) زمعة ال خمػك( والجكوػر داود عبج الممظ والجكوػرة نمة الخزاق عمى حمعج ال

  زمعة صنعزت(. _ )كمية الوخبية
 زمععة  _البحث العممعي والونميعة: العجكوػر عبعج الأعخاع ععزمخ )كميعة الو عزرة واالقومعزد  .3

 صنعزت(.
بزت  الوعي يػا ههعز: مخكد البحػث والوصػاخ الوخبػي  نشأتق وناجافعق ونشعزشزتق والمععػ  .4

 الجكوػر ال سخحزن المبالفي )مخكد البحػث والوصػاخ الوخبػي(.
مخكععد الجراسععزت والبحععػث اليمنععي  ومهععزم البحععث العممععي فععي الععيمغ: الععجكوػر ال عبععج  .5

 الػاحج الم ومي )مخكد الجراسزت والبحػث اليمني(.
النشزشزت البحثية  في م زل الثخوات البوخولية والمعجنية: العجكوػر عبعج  شعخف غزلعب   .6

 والمهنجس نػري  مزل ال )وزارة النفط والثخوات المعجنية(.
مخكععد البحععػث واالسوشععزرات لزلمعهععج القععػمي لععندارة العزمععة  نشععأتق وناجافععق ونشععزشزتق  .7

الشعع بزني )المعهععج القععػمي لععندارة  والمعععػبزت  الوععي يػا ههععز: األسععوزذ نحمععج عقععالن
 العزمة(.
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تصػر نطزم البحث الدراعي في ال مهػراة العخبية اليمنية: األسوزذ عبعج العخحمغ سعالم   .8
مصعععخف )ا ئعععة البحعععػث الدرا يعععة بعععػزارة الدراععععة والثعععخوة  والعععجكوػر عبعععج العععخحمغ لعععز

 ال مكية(.
 سععخحزن المبالفععي )مخكععد البحععث العممععي والوخبيععة  مععزذا ولمععزذا وكيععف؟: الععجكوػر ال  .9

 البحػث والوصػاخ الوخبػي(.
 _تحععجيزت الوعمععيع العععزلي وات زاععزت تصععػاخ : الععجكوػر نحمععج عمععى الحععزج )كميععة الوخبيععة  .10

  زمعة صنعزت(.
الوعميع الفني فعي ال مهػراعة العخبيعة اليمنيعة ودور  فعي الونميعة الشعزممة: العجكوػر بعجر  .11

  زمعة صنعزت(. _سع ج عمي األغبخي )كمية الوخبية 
عػائعععق تأسعععيذ البحعععث العممعععي وتعععػش غ اإلبعععجاع الوأنػلعععػ ي: العععجكوػر عبعععج الم  عععج  .12

  زمعة صنعزت(. _المبالفي )كمية الوخبية 
نحعػ اسعوخاتي ية عخبيعة لوأسعيذ البحعث العممعي وتعػش غ اإلبعجاع الوأنػلعػ ي: العجكوػر  .13

  زمعة صنعزت(. _عبج الم  ج المبالفي )كمية الوخبية 

مم ت النجوة  مغ خالل فعزليزتهز  الوي تيمنت عخض ومنزقشة األلحعزث اآلنفعة العحكخ  لقج ت
  الموعمقة لأوضزع البحث العممعي ونحعػال مؤس عزتق فعي لالدنعز. المهمةتمم ت العجيج مغ القيزيز 

كمز وقفت عمى نوضزع البحث العممي ومشكالتق في الػشغ العخبي والعزلع  لشعك  ععزم  وتػصعمت  
  توعمق لحزضخ وم وقب  البحث العممي ومز يحوز ق مغ  هعج مهمةإلى نوزئج   ذلظ كمقمغ خالل 

وبحل سبي  لمنهػض لق إلى الم وػى  الحي يمكنق معغ الػقعػف عمعى قجميعق وا عزعج  عمعى ندات 
وضزئفق الموعجدة ومػا هة م ؤوليزتق  المو  خة والمودايعجة  بو  عخ الطعخوف وتدايعج المععزرف العمميعة 

 اسوبجامهز.  وم زالت

وبعععج مخا عععة تمععظ النوععزئج تػصععمت النععجوة إلععى العجيععج مععغ الوػصععيزت  الوععي سن ععخداز ضععمغ 
محزور ثالثة. كمز تمبيت النجوة عغ اخويزر ل نة تن  ق  بخئزسة عم ج الجراسعزت العميعز والبحعث 

ال هعػد البحثيعة  العممي وعيػاة ناع مخاكد البحػث  المشزركة في النجوة  ننيط بهز الون ع ق بع غ 
  والوفوير عغ الػسزئ  واإلمكزنيعزت الخسعمية وغ عخ الخسعمية  العممي في مبومف مؤس زت البحث

 الأف مة لإسنزد ودعع وتنشيط البحث العممي  ليحو  مكزنق المنزسب في حيزة م ومعنز.                  
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 الوعععععععععععػص ععععععععععععزت
 

 وتنشيط النجوة:المحػر األول: اسومخار 
فععي ضععػت مععز لم ععق المشععزركػن فععي النععجوة  مععغ نوععزئج إي زبيععة وثمععزر ش بععة  نتععت بهععز اععح  

وػقعع النجوة  الوي نطموهز عمزدة الجراسزت العميز والبحث العممعي ل زمععة صعنعزت  وبنعزًت عمعى معز ي  
منبثقعة ععغ النعجوة  ال الون  ق  نن ت هع لق النجوة م وقباًل  مغ خالل الوعزون ب غ العمزدة ول نة

معغ تػث ععق المعالت بعع غ مبومعف ال هععزت  ذات العالقععة  وموزلععة ال هععػد  لوصعػاخ البحععث العممععي 
 يمي: ون هدتق  يػصي المشزركػن لمز

م  واسعومخار  زمععة  صعنعزت  89/1990مػاصمة عقج النجوة في الععزم ال عزمعي القعزدم   .1
 في تنطيمهز ودعمهز وتش يعهز.مغ خالل عمزدة الجراسزت العميز والبحث العممي  

مشزركة لقية ال هزت البحثية  الوي لع تعومكغ معغ المشعزركة حوعى اآلن  ودععػة ال هعزت  .2
المعنية والم وف جة مغ البحث العممي  وعمى رنسهز ال هزز المخكعدي لموبصعيط  لممشعزركة 

 في نشزشزت النجوة ودعمهز.
جد ممكععغ مععغ البععزحث غ والصععالب  تػسععيع نشععزط النععجوة وتنػاععع بخام هععز وتشعع يع نكبععخ ععع .3

 لالسوفزدة مغ لقزتاتهز وفعزليزتهز. 
تقععجيع الععجعع لم نععة الون عع ق  المنبثقععة مععغ النععجوة  وتععػف خ ال ععنج القععزنػني لهععز  لمقيععزم  .4

 لأعمزل الون  ق ب غ ال هزت البحثية المبومفة.
 وتحق ق ناجافهز.تػف خ اإلمكزنيزت المزلية والفنية لمنجوة  لمز يمكنهز مغ ندات مهموهز  .5

 المحػر الثزني: تصػاخ البحث العممي وتش يع الأزدر الػشني:
ألاميععة العمعع والوأنػلػ يععز فعي عمععخنز  ودور البحعث العممععي فعي بنععزت اإلن عزن وخجمععة  نطعخاً 

الم ومع وتحق ق ناجاف الونمية الشزممة  وبنزًت عمى الوػ هزت ال ميمة المعمنعة لبالدنعز  واسعونزدًا 
  الوعي 30الحكػمة عمى االاومزم بهحا الم زل  وإلى تػصيزت المؤتمخ الشعبي العزم الخالع إلى تأك ج

تيمنت االاومزم ال زد لزلبنزت العممي لنن زن  إلي عزد   ع  قعزدر عمعى الوعزمع  واسعويعزب تقنيعزت 
جم ة  كمجخ  نسزسي لزخح لأسبزب القعػة واكو عزبهز وتحق عق الونميعة الشعزممة والوقعر العمخ الموصػ 

المنشععػد  كمععز تيععمنت الوأك ععج عمععى االاومععزم لزلجراسععزت والبحععث العممععي ومخاكععد البحععث والأميععزت 
العمميععة وتنميععة روح اإلبععجاع واالبوأععزر لععجى الجارسعع غ ورفععع م ععوػى الوحمعع   العممععي فععي  زمعععة 

وقفعت عميعق النعجوة معغ حقعزئق   صنعزت  لويصمع بجوراز  كمؤس ة عممية وثقزفية  وفي ضػت مز
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توعمق لمشكالت البحث العممي ونوضعزع مؤس عزتق وموصمبعزت تصعػاخ   وبمخاععزة ضعخوف وإمكزنيعزت 
يعدال فعي شعػر    العحي معزالمهععتعخى النعجوة نن النهعػض بهعحا الم عزل  بنزًت عمعى ذلعظ كمعق  البالد 

ة النشعأة األولعى  يحوععزج إلعى ااومععزم كب عخ  مععغ قبع  ن هععدة الجولعة والمؤس ععزت األكزديميعة والبحثيعع
 والونمػاة  وإلى تيزفخ ال هػد وتأزممهز. وعميق تػصي النجوة لزآلتي:

إعصزت البحث العممي عنزية خزصة  مغ قب  الجولة  ووضعق عمى رنس قزئمعة نولػاعزت  .1
 البصط الونمػاة القزدمة.

لمبحث العممي  تعبخ ععغ تػ هعزت وشمػحعزت الم ومعع وتمبعي  عزمة وضع خصة وشنية .2
 ة الشزممة.حز زت وموصمبزت الونمي

قيعععزم كععع   هعععة لحثيعععة بػضعععع خصصهعععز البحثيعععة ال عععنػاة والبم عععية وتخت عععب نولػاعععزت  .3
 نشزشهز  في إشزر البصة الػشنية البحثية العزمة.

رصج المبممعزت المزليعة الالزمعة  لونف عح بعخامج البحعث العممعي  فعي كع  معغ المػازنعة  .4
بحععث العممععي عععغ العزمععة لمجولععة وم دانيععزت المؤس ععزت  وضععمزن تم  ععد مبممععزت ال

 المبممزت األخخى في اح  المؤس زت.
االاومعععزم لزلمؤس عععزت البحثيعععة والعمععع  عمعععى تنشعععيط حخكوهعععز ورفعععع م عععوػى تنطيمهعععز  .5

 ودعمهز  مزليًز ومعنػاًز  لمز ي زعجاز عمى ندات مهزمهز.
إعصعزت ال ععنج القععزنػني لعمععزدة الجراسععزت العميععز والبحععث العممععي  وتععػف خ الععجعع المععزدي  .6

ػي لهز  لمز يمكنهز معغ تنشعيط المخاكعد البحثيعة الوزلععة لهعز فعي ال زمععة والقيعزم والمعن
لزإلشععخاف عمععى البحععث العممععي فععي كميععزت ال زمعععة والون عع ق والوعععزون مععع ال هععزت 

 العممية والبحثية خزرج ال زمعة  داخ  اليمغ وخزر ق.
 خاث العممي واألدبي.االاومزم لأعمزل الوخ مة والوعخاب وتحق ق المبصػشزت وتػث ق الو .7
تػث ق الممة ب غ البحعث العممعي والونميعة الػشنيعة الشعزممة  وإعصعزت األولػاعة لمبحعػث  .8

 والجراسزت الم جانية.
تععػف خ وإعععجاد الأععػادر العمميععة والبحثيععة الم ععزعجة  الوععي يوػقععف عم هععز تحق ععق معطععع  .9

 األعمزل البحثية.
 عععث تحعععجد م عععزالت الجراسعععة وضعععع سيزسعععة عزمعععة واضعععحة لالبوععععزث إلعععى البعععزرج  لح .10

 وال زمعزت المبوعث إل هز  لمػرة دقيقة.
وضعععع قػاععععج ومععععزي خ عمميعععة ولعععػائح تنطيميعععة  إل عععخاتات اخويعععزر البعععزحث غ وتحجيعععج  .11

 األعمزل المنزسبة لهع وحفع حقػقهع المزدية واألدبية.
الوأك ج عمى  ع  مقخر )قزعة لحث( مقخرًا إ بزراًز عمعى  ميعع شعالب  زمععة صعنعزت    .12

فععي  ميععع األق ععزم العمميععة لزلأميععزت  وضععمزن  ععػدة البععخامج والمنععزاج  المومععمة بهععحا 
المػضععػع  وقيععزم عمععزدة الجراسععزت العميععز والبحععث العممععي بونطععيع دورات تجرابيععة وعقععج 



71 

 

موبممععع غ ونعيعععزت ا ئعععة الوعععجراذ والصعععالب فعععي نعععجوات وورش عمععع   لمبعععزحث غ ال
 ال زمعة.

الون  ق والوعزون ب غ مبومف ال هزت األكزديمية والبحثية  وإقزمة قنػات الوػاص  مع   .13
 المؤس زت المنزضخة  عخبيًز ودوليًز.

تبععزدل الببععخات واإلمكزنععزت بعع غ ال هععزت البحثيععة المبومفععة  والقيععزم لألحععزث ودراسععزت   .14
 مشوخكة  في الم زالت الموجاخمة.

العمعع  عمععى تنطععيع شععخق االسععوفزدة القمععػى مععغ المعػنععزت والم ععزعجات البزر يععة    .15
 المزلية والفنية.

لأامية البحث العممعي   العم  عمى إقنزع ن هدة الجولة والقصزعزت اإلنوز ية والبجمية   .16
 وحثهز عمى االسوفزدة منق وتقجيع الجعع المزدي والمعنػي لمؤس زتق ومخاكد .

ته ععب النععجوة لععأ هدة اإلعععالم نن تيععصمع بععجوراز فععي تػ يععة الم ومععع لأاميععة البحععث   .17
 غنى عنق في بنزت اليمغ ال جيج. العممي وضخورتق  كشخط ال

 قيزم لأعمزل البحث والوجراذ واالسوشزرة.إعصزت األولػاة لمأزدر الػشني في ال  .18
  الوععي تيععمنوهز )نطععخات الببععخات األ زنععب( تصب ععق القػاعععج البزصععة لععزلنطخات الععػشن  غ  .19

القػان غ واألنطمة  المزدرة عغ الجولة  وضمزن مشزركوهع الفعمية في  ميع النشعزشزت 
 الموعمقة لم زالتهع العممية. 

المزدية والمعنػاة لمأزدر البحثي اليمني  لمز ي زعج   تػف خ المختبزت الم داة والحػافد  .20
 عمى إن زز المهزم وتح  غ األدات ورفع م وػى اإلنوزج العممي.

تععػف خ المنععزخ العممععي المالئععع وحمزيععة الحخاععة األكزديميععة وتععػف خ اليععمزنزت القزنػنيععة   .21
واإلبعجاع   لعم  البزحث  حوى ي وصيع نن يمزرس نشزشق العممي  فعي االشعالع والأوزلعة

 لزلشك  المصمػب.
تػف خ الممزدر العممية وتنطعيع المكوبعزت وتمكع غ البزحعث معغ الحمعػل عمعى الػثعزئق   .22

 المصمػبة والمعمػمزت المحيحة  الالزمة لبحثق.
 إنشزت شبكة معمػمزت تخبط مبومف ال هزت العممية والبحثية  لعيهز لزلبعس اآلخخ.  .23
والمشعععزركة الفزعمعععة  فعععي الحمقعععزت والنعععجوات  تشععع يع البعععزحث غ عمعععى الأوزلعععة والنشعععخ  .24

 والمؤتمخات العممية  الموممة لم زالت تبممزتهع  في الجاخ  والبزرج.
االاومععزم بوصععػاخ الم ععالت العمميععة الموبممععة  الوععي تمععجر فععي ال زمعععة وال هععزت   .25

 العممي وانوطزم صجوراز.البحثية األخخى  والعم  عمى رفع م وػااز 
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 البحث العممي:و الوعميع  المحػر الثزلث:
يععؤثخ النطععزم الوعميمععي  تععأث خًا عميقععًز  فععي م ععوقب  البحععث العممععي  مععغ ح ععث إعععجاد البزحععث 
وتأػاغ شخق الوفأ خ المنه ية لجيق. كمز نن تقعجم الوعمعيع وتصعػاخ منزا عق معختبط  ارتبزشعًز وثيقعًز  

 الوعميمية. وعميق تػصي النجوة لزآلتي:لزلنشزط البحثي ومجى مز ي زاع لق في رسع م زر العممية 
 العم  عمى تح  غ محوػى الوعميع العزم وتػث ق صموق لزلونمية وحيزة الم ومع. .1
ااومععزم الوعمععيع العععزم بونميععة القععجرات والمهععزرات العمميععة والبحثيععة ونشععخ الععػعي العممععي  .2

 لجى الصالب.
وتػ  ههعز نحعػ م عزالت العم  عمى تنطيع عمميعة اكوشعزف مػااعب وااومزمعزت الوالم عح  .3

 الوبمز المنزسبة.
ضععخورة ااومععزم األ هععدة الوخبػاععة لزلبحععث العممععي واألخععح بنوزئ ععق  فععي عمميععة تصععػاخ  .4

 م وػى ندائهز وتح  غ مبخ زتهز.
العمععع  عمعععى تصعععػاخ وتشععع يع الوعمعععيع المهنعععي والفنعععي وإنشعععزت المعزاعععج الوقنيعععة العميعععز  .5

 زعجة والػسصية.)الأميزت الموػسصة(  إلعجاد الأػادر الم 
 تػح ج  هة اإلشخاف عمى الوعميع المهني والوقني  في مبومف ال هزت والقصزعزت. .6
االاومععزم ببععخامج محععػ األميععة ورفععع م ععوػى منععزاج الوعمععيع غ ععخ النطععزمي والوععجراب  .7

 األسزسي.
 تػ يق لحػث الجراسزت العميز نحػ معزل ة  قيزيز الم ومع والونمية الشزممة. .8
عمععع اليمنععي  المزديععة والمعنػاععة  والعمعع  عمععى رفععع م ععوػا  العممععي تح عع غ نوضععزع الم .9

 والمهني.

 خزتمة:
ونخ ععخًا ال يفععػت المشععزرك غ فععي النععجوة نن يوقععجمػا لزلشععكخ والوقععجيخ ل زمعععة صععنعزت  ممثمععة 
لمععجيخاز الفزضععع   األخ األسعععوزذ العععجكوػر عبعععج العداعععد المقعععزلح  لمبزركوهعععز وتشععع يعهز تنطعععيع اعععح  

مثمخة  الوي نأم  نن توػاصع   حوعى تموعج نغمعزنهز وا عوف ج معغ ثمزراعز نكبعخ ععجد معغ المقزتات ال
المهوم غ. كمز ال يفػتهع نن يوقجمػا لزلشكخ والعخفزن لعمزدة الجراسزت العميز والبحعث العممعي  الوعي 
كزن لهز في  الفأعخة وتصبيقهعز وفيع  المبعزدرة إلعى االتمعزل لمؤس عزت ووحعجات البحعث وال هعزت 

نيععة وعقععج اععح  النعععجوة وتحمعع  ن بععزت إعععجاداز وتنطيمهعععز وإدارة لقزتاتهععز وتععػف خ م عععومدمزت المع
اسومخاراز  معغ شبزععة وسعحب وتمعػاخ وتػزاعع واتمعزالت ...إلعخ. ونأمع  نن تعومكغ العمعزدة معغ 
االسععومخار فععي ندات دوراععز الخاععزدي  الهععزدف إلععى تنشععيط وتن عع ق النشععزط البحثععي  داخعع  ال زمعععة 

 وهللا ولي الوػف ق.                              وخزر هز.
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حخصعنز عمعى إرسعزلهز  الخد الػح ج مغ وزارات ومؤس زت الجولعة  عمعى تػصعيزت النعجوة  الوعي

 إل هز.
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 تعخاف نولي لزلخالصة الثقزفية
 31المنصمقزت األسزسية

 

 مقجمة:
ل هععة رسععمية  تمععج  والتععختبط لحععدب  الخالصععة الثقزفيععة  اععي إشععزر ثقععزفي تنععػاخي م ععوق   ال

  ػر الحػار والوفزاع والوعزون مع ك  المػاشن غ  نفعخادًا ومنطمعزت ونحدالعًز ومؤس عزت  تيعع فعي 
عيعععػاوهز كععع  يمنعععي وامنيعععة  يخغعععب فعععي االنومعععزت إل هعععز  عمعععى نن يكعععػن نداهعععًز ح عععغ ال عععمعة 

الععػعي الم ععون خ وال ععمػك  يمومععظ القععجرة عمععى اإلسععهزم الثقععزفي فععي حيععزة الععيمغ  لزت ععز  تعم ععق 
 وت حيخ الممزرسة الجيمقخاشية وتػسيع دائختهز  حوى تشم  حيزتنز كمهز.

 دواعي إنشزت الخالصة:
إن إي زد تيزر ثقزفي مونػر  محجد األاجاف والمعزلع  ي ني الحيزة الفأخاعة فعي لالدنعز  واعؤثخ 

خق الوعزمععع  معععع إي زبيعععًز فعععي تػ يعععق الممزرسعععزت ال يزسعععية والمعزل عععزت االقومعععزدية  واحعععجد شععع
المشكالت اال ومز ية  وا وثمخ تخاثنز الػشني والقػمي واإلسالمي  كمز ي وثمخ مز نسهع لق الفأخ 
اإلن ععزني مععغ ا وهععزدات  ي ععوثمخ ذلععظ كمععق فععي فهععع المزضععي ورسععع صععػرة الحزضععخ وفععي تحجيععج 

طعزاخ الحيعزة مالمح الم وقب   وذلظ مغ خالل الجراسزت والبحػث العمميعة  الوعي تونعزول مبومعف م
ت عوصيع إن ززاعز األحعداب    في م ومعنز  إن إي عزد مثع  اعحا الويعزر يعوبعخ مهمعة وشنيعة ممحعة  ال

                                                 
م  وتعع تجاولعق بع غ ععجد معغ العدمالت نعيعزت ا ئعة الوعجراذ ل عزمعوي صعنعزت 1990ععزم  الوعخاعف فعيوب احا ك    31

الخالصعة م مػععة معغ  م  عمى نفقة  زمععة ععجن. وقعج اسعوقصبت1996عزم في شخ في كو ب خزص  وعجن  ثع ن  
 نععجاماألكزديم  غ والمثقف غ في ك  مغ صنعزت وعجن وذمزر وإب وتعد  ومزرست لعس نشعزشزت محعجودة  نطعخًا ال 

ت تعععزرك المعععػبزت  لفوععخة مععغ الععدمغ  تمكنععت خاللهععز  لفيعع  تبععخع ر عع  األعمععزل  اسععومخ اإلمكزنيععزت المزديععة  و 
معز وفختعق  زمععة  وبفيع  لمبزدرة منق  زر مقخ لهز في شزرع الخبزط ي  لزسوئ نلػشني المثقف  عمػان ال الش بزا

)رحمعة  عيعػ اله ئعة القيزديعة فعي الخالصعة  المجيق األسوزذ الجكوػر صزلح عمي لزصعخة عجن  بوػ يق مغ رئي هز
 وممزرسعة لععس الفعزليعزت  اال ومزععزتمعغ عقعج لععس   تمكنعت الخالصعة خعالل تمعظ الفوعخة مغ نثعزث   هللا ت شز (

   وال سعيمز نننعز الوحمعومنهز نشخ عجد مغ الأو بزت والمقزالت. ولأغ المعػبزت كزنت نقػى مغ قجرة الخالصة عمعى 
ل نز مؤام غ السو جات الجعع المزدي  مغ انز وانزك. ولهحا ت مج نشزشهز. ولأغ فأختهز ومبعخرات و ػداعز  كزنعت 

ن قعج هع المحزولعة  تحعت عنعزواغ نخعخى  دون نن يكعػكمز يبجو ت ػل في نذاعزن العجيعج معغ المثقفع غ  فأعخر لعيع
غ. ولأعغ الفأعخة تبقعى ا زحًز  دئيًز  وفشمت محعزوالت آخعخ . ون حت محزوالت البعس  نتػاص  مع مؤس ي الخالصة

ة نكثعخ منعز  وفعي فأخة مصخوحة. ألنهز تعبعخ ععغ ضعخورة. وال شعظ عنعجي فعي ننعق سعيأتي نشعبزص يمومأعػن القعجر 
   غ الطخوف  الوي شهجت محزولونز  فييصمعػن لزلمهمة وان حػن في ندائهز.  مةضخوف نكثخ مػاتز
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المنش مة بنشزشهز ال يزسي ال ػمي  والوعي تحكعع رؤااعز النطخاعة ومػاقفهعز العمميعة مقويعيزت اعحا 
س ععزت العمميععة النشععزط  بوعق جاتععق وصععجاقزتق وخمععػمزتق. كمععز ال يمكععغ إيكععزل اععح  المهمععة لممؤ 

الخسععمية  فهععي غ ععخ مؤامععة إلن ززاععز  لحكععع شبيعععة عممهععز  المو ععع لزلوحجيععج والوععأش خ والوػ يععق 
 الخسمي ومحجودية األاجاف المخسػمة لأ  مؤس ة وإلدام وهز.

إن مهمة كهح  ال يمكعغ نن تيعصمع بهعز إال  مزععة معغ المثقفع غ العػشن  غ  القعزدراغ عمعى 
 يزسععي واالقومععزدي واال ومععزعي والععجيني  وفععي الم ععزالت اإلبجا يععة العصععزت  فععي م ععزل الفأععخ ال

)اآلداب والفنععػن( وم ععزالت العمععػم الوصبيقيععة المبومفععة.  مزعععة ال يشععجاز اععجف سيزسععي خععزص  
واععػ اععجف يفععخض تعععزماًل  .كزلمشععزركة فععي االنوبزلععزت ودخععػل البخلمععزن والػصععػل إلععى ال ععمصة

وال تػ ههعز مقويعيزت الوأويعظ  .ي معداج النعزخب غ وات زاعزتهعمح ػبًز  مع القيزيز المبومفة  يخاعع
ال يزسي ال عػمي  بع  تنشعج إلعى ناعجاف كبعخى  تو عزوز المحطعة الخاانعة  إلعى الم عوقب   وتو عزوز 
الحكػمععزت وال يزسععزت اآلنيععة  إلععى بنععزت وعععي حيععزري حقيقععي  وغععخس قععيع راقيععة  تحكععع نسععمػب 

نععز كمهععز لصزلعهععز  فو عمهععز حيععزة ت ععوحق نن تعععزش  حيععزة الوعزمعع  والحععػار والونععزول  وتصبععع حيزت
توفوح في كنفهز حخاة اإلن زن ومػاابق المبجعة وقجراتق البالقة  لع جًا عغ عػام  اإلحبزط والأبت 

 واإلرازب المزدي والمعنػي.

إن إي زد مث  احا الويزر الثقزفي الم ون خ  الحي تقف ورات   مزعة معغ المثقفع غ العػشن  غ 
دراغ عمى العصزت النداق  إضزفة إلى كػنق مهمة وشنية  يمث  ضخورة تزرابية. فم ومعنز يقف القز

ال ػم عمى نعوزب مخحمة  جيعجة  لععج نن حقعق وحعجة نرضعق وشععبق  مخحمعة سع وػقف عمعى فهمنعز 
 لهز وعمى شخاقة تعزممنز معهز م وقب  ن يزلنز  إلى نمج زمني شػا . 

هز المعزصخ  كنطزم لمحكع  لمز تويعمنق معغ إقعخار لمبعجن فمع  فزلو خبة الجيمقخاشية  لمفهػم
ال مصزت وبزلوعجدية ال يزسية وتجاول ال مصة سمميًز  عغ شخاعق االنوبزلعزت  وحخاعة العخني والعخني 
اآلخخ وسيزدة القزنػن والنطزم وكفزلة الحخازت المجنيعة ...إلعخ  إنمعز اعي ت خبعة  جيعجة عم نعز  فمعع 

وال الػسيط وال الحجيث والمعزصعخ. ونحعغ نععي ح عع المععػبزت  والعقبعزت   يشهجاز تزرابنز القجيع
الوي تقف في شخاق ن زحهز. فزلػالتات األسخاة والعشزئخاة والمنزشقية وسصحية العػعي ال يزسعي 
وإخفزقزت ال يزسة اليمنيعة  سعػاًت عمعى م عوػى العمع  الحدبعي  العحي شعهج  خعالل العقعػد الثالثعة 

ػل قيععزيز ازمشععية  قععزدت إلععى تمدقععزت داخعع  األحععداب  وإلععى تشععخذمهز المنمععخمة  صععخاعزت حعع
وتحػلهز إلى قػى محجودة الوأث خ في الفعع  ال يزسعي  نو عمعى م عوػى نطعزمي الحكعع فعي شعصخي 
العيمغ سععزلقًز  المعحيغ قععجمز نمععػذ  غ لمحكعع  لع ععجيغ ععغ الوػ ععق الععجيمقخاشي. كع  اععح  المعععػبزت 

بععزر ي المعخقعع   سععػف تشععك  محععزور إعزقععة حقيقيععة  نمععزم ن ععزح والعقبععزت  إضععزفة إلععى الفععع  ال
الو خبة الجيمقخاشية  سونزل مغ  جيوهز  وتحج مغ تصػراز ونمػاز. ولهحا فإن تخك د ال هػد إلي زد 
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الويععزر الثقععزفي الم ععون خ  الععحي مععغ شععأنق نن يمهععج األرضععية الالزمععة لبنععزت الحيععزة الجيمقخاشيععة 
نيعة . تزرابيعة  يوصمعب إن ززاعز و عػد نداة موم عدة  تيعصمع بهعز وتأعػن الموأزممة  يعوبخ مهمة وش

لع جة عغ اع الوأويظ ال يزسي ال ػمي  وغ عخ منشعجة إلعى محعزور اإلعزقعة اآلنفعة العحكخ. معغ انعز 
اعجاف  المػضعحة فعي الفقعخة توػلج دواعي إنشزت الخالصة الثقزفية  الوي يقع عمى عزتقهز تحق عق األ

 الوزلية.

 الصة ووسزئمهز:ناجاف الخ 
العمععع  عمعععى خمعععق رني ععععزم م عععون خ  يح عععغ الوعزمععع  معععع مبومعععف قيعععزيز الم ومعععع  .1

ومشععكالتق  وذلععظ  عععغ شخاععق الأوزلععة فععي المععحف والم ععالت وإصععجار الأوععب وإقزمععة 
 النجوات والمؤتمخات.

تعم ععق الععػعي والممزرسععة الجيمقخاشيععة  وذلععظ مععغ خععالل إعصععزت القععجوة فععي الوعزمعع    .2
النزضج  المو ع ل ععة المعجر والو عزمح  وكعحلظ معغ خعالل الجراسعزت والأوزلعزت  الوعي 
تونزول الفأعخ العجيمقخاشي وننطمعة الحكعع الجيمقخاشيعة  تنعزواًل مقزرنعًز معع الفأعخ واألنطمعة 

 حيزة المػاشغ. فينهز وتأث خاز االسوبجادية  ونوزئج ك  م
العم  عمى خمق رقزلة شعبية وا ية  تخاقب نعمزل الجولة  لأ هدتهز المبومفعة  وتوبعح   .3

المػاقععف الجاعمععة نو النزقععجة  الهزدفععة فععي كععال الحععزلو غ إلععى دفععع الجولععة فععي االت ععز  
 المحيح وم زعجتهز عمى تحق ق مهزمهز ال يزسية واال ومز ية واالقومزدية.

الوأث خ اإلي زبي عمى القخار ال يزسي  معغ خعالل دراسعزت وبحعػث موبممعة  تونعزول   .4
المشععكالت  الوععي يػا ههععز الم ومععع  لأنػاعهععز المبومفععة  فوشبمععهز وتقوععخح الحمععػل 

 المنزسبة لهز.
القيعزم بعجور إي ععزبي فعي إبععخاز  ػانعب المقععزت واالتفعزق فععي فأعخ وبععخامج وبنيعة األحععداب   .5

عمى تقخاب و هزت النطخ فيمز ب نهز  ودععع و هعزت النطعخ المعزئبة ال يزسية  والعم  
ورفعععس المػاقعععف الموعمعععبة  نيعععًز كعععزن ممعععجراز  وذلعععظ معععغ خعععالل الأوزلعععة والمقعععزتات 

 الحػاراة  والنجوات المشوخكة.
االاومزم ال زد بوخاثنز اإلسالمي والعم  عمعى إبعخاز  ػانبعق المشعخقة واالنومعزر لويزراتعق   .6

 ييزح دور  وإسهزمق الأب خ في الحيزرة البشخاة.العقالنية  وإ
االاومزم لزلوخاث اإلن زني والوعزم  مععق تععزماًل نزضع ًز  لزعوبعزر  ممأعًز لنن عزنية كمهعز   .7

وثمخة مغ ثمزر الحيزرات البشخاة  ومنهز حيعزراتنز العخبيعة القجيمعة وحيعزرتنز العخبيعة 
غ الوبعيععة والوقبعع  األعمععى  مععغ اإلسععالمية  وتشعع يع المػقععف النقععجي منععق  البع ععج ععع

  هة  والبع ج عغ العجات والخفس غ خ الػاعي  مغ  هة نخخى.
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 ايك  الخالصة واموجاداتهز:
لمععز ننععق ال يععخاد لمخالصععة نن تأععػن حدبععًز سيزسععيًز واسععع االموععجاد  كث ععخ العععجد  إذ نن ناععجافهز 

هع الشعخوط النػ يعة  الوعي تمكعنهع ومهزمهز توصمب انوقزًت نػ يًز دقيقًز ألعيعزئهز  لح عث توعػفخ فع 
مغ اإلسهزم الفعزل في ندات رسزلوهز  لهحا فإن ايكمهز ال ي شوخط نن يكػن كب عخًا  كمعز ال ي شعوخط نن 

 تأػن لهز اموجاداتهز الػاسعة. وعمى ذلظ فإن ايكمهز يوأػن مغ اآلتي:
 لوزلي:اله ئة القيزدية: وتوأػن مغ خم ة نعيزت  يوػزعػن مهزمهع عمى النحػ ا  .1

 .نم غ عزم الخالصة 
 .م ؤول العالقزت البزر ية 
 .م ؤول العالقزت الجاخمية 
 .الم ؤول المزلي 
    م عععؤول األنشعععصة )المعععؤتمخات والنعععجوات والعععخحالت العمميعععة والجراسعععزت والبحعععػث

 والنشخ(.
ل زن المحزفطزت: وتوأعػن كع  ل نعة معغ خم عة نعيعزت  يوػزععػن مهعزمهع عمعى نفعذ  .2

واختبصععػن لم ععؤول العالقععزت الجاخميععة فععي اله ئععة القيزديععة  بػاسععصة الععنمط ال ععزبق  
 م ؤولي العالقزت الجاخمية في ك  ل نة.

الجوائخ الموبممة: يوع إنشزت م مػعة مغ الجوائخ  لح عب تعػفخ األعيعزت  وتيعع كع   .3
دائععخة م مػعععة مععغ األعيععزت  مععغ ذوي الوبمععز الػاحععج  ي ومعععػن لزنوطععزم  لجراسععة 

 د المػضػعزت والبحػث  في م زل تبممهع.ومنزقشة وإعجا
نصجقزت الخالصة: ينشأ سيزج حػل الخالصة  مكعػن معغ نصعجقزئهز  معغ منو عبي األحعداب   .4

توععػفخ  والم ععوقم غ  الععحيغ يؤمنععػن لأاععجافهز واخغبععػن فععي الوعععزون معهععز ودعمهععز  وال
 ف هع شخوط العيػاة  نو ال يخغبػن في العم  كأعيزت عزمم غ ف هز.

لهيكع  ال بعج نن يكعػن مخنععًز وقعزلاًل لموععجي  والو   عخ  لح ععب معصيعزت الػاقعع  فعي كعع  واعحا ا
 منصقة  ووفقًز لمز تقوييق الطخوف المو  خة.

 تنطيع نشزشزت الخالصة:
 تنطع الخالصة نشزشزتهز عمى النحػ الوزلي:

تعععج اله ئععة القيزديععة  بنععزًت عمععى مقوخحععزت مقجمععة مععغ الععجوائخ الموبممععة  عبععخ ل ععزن   .1
 يمي: المحزفطزت  تقجم خصة نشزط سنػاة  تويمغ مز

 .الجراسزت والبحػث والوخ مزت  الوي ي ب إن ززاز 
 .القيزيز  الوي ي ب الوخك د عم هز في المحف والم الت 
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  نمزكغ انعقزداز. النجوات والمؤتمخات: مػضػعزتهز  عجداز 
 .الخحالت العممية 
 حععععداب ال يزسععععية والمنطمععععزت والو معععععزت والمخاكععععد الثقزفيععععة:  ألالحععععػارات مععععع ا

 مػضػعزتهز واألاجاف الموػخزة منهز.
  ني مشزراع بخام يعة مقوخحعة لمنقعزش الععزم  نو ني منزقشعزت لمعز تمعجر  األحعداب

 اة نو عممية.والونطيمزت ون هدة الجولة  مغ بخامج نو مػاقف  نطخ 
يمكععغ إدخععزل ني تعععجيالت نو إضععزفزت عمععى البصععة  وفقععًز ألي مقوخحععزت  قععج تقععجم مععغ   .2

 األعيزت  نو ني م و جات  توصمب تخك دًا وااومزمًز خزصًز بهز.
 تعمع البصة عمى  ميع األعيزت  عغ شخاق ل زنهع القيزدية )ل زن المحزفطزت(.  .3
تػزع الجوائخ الموبممة مهزمهعز عمعى نعيعزئهز  عمعى ضعػت البصعة ال عنػاة لمخالصعة    .4

وتنطع منزقشزت داخمية  لأ  المشزراع البحثية والمقزالت  الوي تعج معغ قبع  نعيعزئهز  
 وذلظ إلغنزئهز قب  النشخ.

إضزفة إلى ا ومزعزت الجوائخ الموبممعة  تعنطع ل عزن المحزفطعزت ا ومزععزت مػسععة    .5
 ميعع األعيعزت  معغ مبومعف الوبممعزت  لمنزقشعة القيعزيز العزمعة  كمعز يموقعي تيع 

 ميع األعيزت واألصجقزت في النجوات والمؤتمخات  الوي تنطمهز الخالصة في المحزفطعة  
 الوي يعممػن ف هز.

تػ ق اله ئة القيزدية والم عزن والعجوائخ نعيعزت الخالصعة إلعى االاومعزم لزلقيعزيز ال ػميعة    .6
 ز  في مقزالت صح ية  ك  في م زل تبممق وااومزمزتق.ومعزل وه

 شخوط اكو زب العيػاة وسحبهز:
 اكو زب العيػاة:

 يمي: يشوخط  الكو زب عيػاة الخالصة  مز
 الندااة واالسوقزمة وال معة الص بة.  .1
 القجرة عمى الم زامة الفعمية في نشزشزت الخالصة الثقزفية.  .2
 االلودام لأاجاف الخالصة والوق ج بنطزمهز الجاخمي والوم ظ لزلثػابت الوزلية:  .3

  اإليمزن لزلجيمقخاشية  كنطزم لمحكعع ونسعمػب لموعزمع   لمعز تعنيعق معغ احوعخام العخني
اآلخخ ومغ تعجد سيزسي  يكف  انوقعزل ال عمصة معغ حعدب إلعى حعدب آخعخ  انوقعزاًل 

. وإلى غ خ ذلعظ معغ ميعزم غ الجيمقخاشيعة  سمميًز  عبخ انوبزلزت حخة مبزشخة  ..
 لمعنزاز الحجيث.
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  اإليمعععزن لزلحخاعععة  لمعععز تعنيعععق معععغ ضعععمزنزت لحخاعععة الوفأ عععخ والوعب عععخ ععععغ العععخني
والحخاععزت الشبمععية  لمععز ال ييععخ لحخاععة الم ومععع وسععالموق وممععزلحق العزمععة  

 ونبح ك  صػر الأبت والقمع  المعيقة لوفوح العق  والػ جان.
  لممأيععة الم ومععع لممؤس ععزت  ذات العالقععة المبزشععخة واليععخوراة لحيععزة اإليمععزن

المععػاشن غ  كمؤس ععزت المععحة والوعمععيع والمػاصععالت ...إلععخ  ولػسععزئ  اإلنوععزج  
 ذات العالقة لزألمغ القػمي  كمنزعة النفط واسوبخاج المعزدن لأنػاعهز ...إلخ.

 نزت اال ومز يععة ل ميععع اإليمععزن لزلعععجل اال ومععزعي  لمععز يعنيععق مععغ تععػف خ اليععمز
المععػاشن غ والم ععزواة فععي الحقععػق والػا بععزت وتأععزفؤ الفععخص  نمععزم نبنععزت الشعععب 
 مععععيعهع  ل ععععس النطععععخ عععععغ انومععععزتاتهع اال ومز يععععة وال يزسععععية ومععععػاقعهع 
االقومععزدية  واعوبععزر الندااععة والأفععزتة والقععجرة عمععى اإلن ععزز نسععزس الومععزيد فععي 

 زس  ميعًز سػاسية نمزم القزنػن ...إلخ.المخاكد الػضي ية  واعوبزر الن
 ع  فعي الوبصعيط الععزم لمونميعة الشعزممة  وفعي ماإليمزن بجور الجولة  كممث  لمم و

تػ يععق االقومععزد والو ععزرة  والسععيمز ت ععزرة االسععو خاد والومععجيخ  لمععز يبععجم بنععزت 
 اقومزد زراعي وصنزعي يمني قػي.

 معزدي  ي عومج مبخراتعق المعنػاعة معغ اإليمزن لزلػحجة العخبية  ككيزن سيزسي واقو
الوعزراخ المشعوخك والوعخاث الػاحعج  وا ععومج مبخراتعق المزديعة معغ الممعزلح الح ػاععة 

 الخاانة لزمة العخبية.
   اإليمزن لعأن الفأعخ اإلن عزني ممعظ لمبشعخاة كمهعز  مهمعز اخومفعت منزلععق  ونن لأع

تعخا  غ عخ  تعخفس معزشعػب األرض الحق في نن ت وف ج ممز تخا  مف جًا فيعق  ونن 
مالئععع لهععز  دون حمععزس نعمععى نو تعمععب ضعع ق  ونن الحيععزرة ممععظ لنن ععزنية 
كمهز  نسهمت فعي بنزئهعز نمعع عجيعجة  ومنهعز نمونعز  لمعز يفخضعق اعحا اإليمعزن معغ 
تعزم  نجي مع الحيزرة الحجيثعة  خعزل معغ عقعج العنقز واإلح عزس لزلجونيعة  نو 

 الشعػر لزلعجات.
 م إي زبي لنز  فعي حيعزة العمعخ  ال يمكعغ نن يوحقعق إال معغ اإليمزن لأن ني إسهز

خعععالل إشزرنعععز نحعععغ  ومعععغ خعععالل وع نعععز لبمػصعععيزتنز واسعععويعزبنز لوخاثنعععز العخبعععي 
اإلسععالمي ولحيععزرتنز المموععجة فععي نعمععزق الوععزراخ  وانصالقنععز مععغ عنزصععخ القععػة 

ني  لزعوبزرنعز واإلبجاع  الأزمنة ف همز  وتفزعمنز  كحات موم عدة  معع اإلشعزر اإلن عز
  دتًا منق  تفزعاًل إي زبيًز مبجعًز.

 سحب العيػاة:
 ت حب العيػاة في الحزلو غ الوزل و غ:
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 إذا شمب العيػ االن حزب مغ الخالصة. .1
 إذا بجر مغ العيػ  قػاًل نو فعاًل  مز يب  لشخوط العيػاة. .2

 األخخى:الحقػق والػا بزت واالخومزصزت والمزلية والمؤتمخات والفعزليزت 
تحععجد حقععػق ووا بععزت األعيععزت واخومزصععزت اله ئععزت القيزديععة ونطععزم المععؤتمخات والقيععزيز 
المزلية  وغ خاز مغ القيزيز الوفم مية  في النطزم الجاخمي لمخالصة. كمز يفم  مز ن مع  انعز  ممعز 

 لق عالقة ببن وهز وفعزليزتهز وبخام هز  في لػائح خزصة.

 :ػي لمخالصةبخنزمج النشزط الثقزفي ال ن
ت   الوعي يمكعغ دراسعوهز وإقزمعة نعجوات وكوزلعة مقعزالمػضعػعزتناعع ال البخنزمج الثقعزفي يحجد

الععحي سععوعممق اله ئععة عمععى البخنععزمج  إضععزفة مػضععػعزتقوععخاح احػلهععز. وامكععغ لزخععػة األعيععزت 
   يخونهز ذات نامية وتبجم ناجاف الخالصة. القيزدية

 اله ئة القيزدية
 م1992/  1/  15صنعزت في 
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 32البط العخبي ونخصزت النصق
 قيية لموفأ خ

                       

 مقجمة:
الم ععة اععي ناععع مقػمععزت األمععة. ولوععجم خ نمععة مععغ األمععع  ال بععج مععغ تععجم خ مقػمزتهععز  بععجتًا بم وهععز 
القػميععة  الوععي تمثعع  نداة تفأ خاععز ووعععزت ثقزفوهععز وحيععزرتهز وعنععػان شبمعع وهز وتم داععز ووسعع مة 
تبزشبهععز وتفزامهععز وقزعععجة تعزيشععهز وتمزسععكهز وان عع زمهز. وقععج تعخضععت نمونععز منععح بععجت النشععزط 

السععوعمزري األوربععي  فععي مصمععع العمععخ الحععجيث  السععوهجاف  اتبععح نشععكزاًل مبومفععة. فععإلى  زنععب ا
احععوالل نرضععهز ونهععب ثخواتهععز  عمعع  الم ععوعمخون عمععى تععجم خ ل وهععز وتشععػاق تزرابهععز وتدايععف 
وع هععز وت ئععيذ ن يزلهععز واخوععخاق نببهععز وتفأيععظ منطػمععة قيمهععز والوععأث خ عمععى تفأ خاععز وسععمػكهز 

زئهز إلى م وهمأ غ ال منو  غ  مقمعجيغ ال مبعجع غ  يعيشعػن عمعى فوعزة ال عخب المزديعة ابنوتحػا  
والفأخاععة  مبهععػراغ لمطععزاخ حيزتععق المزديععة  عععز داغ عععغ االرتقععزت إلععى م ععوػى إبجاعععق الفأععخي  
يقوزتػن مغ فوزت مز ينو ق  مزديعًز وفأخاعًز  وا همعػن نو يو عزامػن دور نمعوهع الوعزرابي فعي بنعزت 

ات القجيمعة والػسعيصة والحجيثعة  تعمقعت فعي نفػسعهع مشعزعخ الجونيعة ت عز  حيعزرة ال عخب الحيزر 
الحجيثععة  وارتععبط معطععع حكػمععزتهع وبعععس نبععبهع ال يزسععية والثقزفيععة واإلعالميععة  بخبععزط الوبعيععة 
لم خب الخنسمزلي  تمزمًز مثممز ارتبصت فعزليزتهع االقومزدية لع مة صنزعزتق  وتحػلعت بمعجانهع إلعى 

سعػاق لمنو زتععق ور ععزل نعمععزلهع إلعى وكععالت ت ععػاق لشععخكزتق  عمعى ح ععزب نهيععوهع االقومععزدية ن
 وتحخراع ال يزسي.

ك  ذلظ ندى إلى حزلعة معغ الوعخدي الععزم  فعي كع  نوضعزعنز ال يزسعية واالقومعزدية والثقزفيعة  لعع  
 زتهععز  مزثمععة سيزسععزتنز الوعميميععة  الوععي نممععذ نوزئ هععز ونععخى مبخ  اععحا الوععخدي مععغ نبععخز مطععزاخ 

نمزمنز بػضػح. فقج تجنى الم عوػى الوعميمعي  خعالل العقعػد المزضعية  فعي  ميعع األقصعزر العخبيعة  

                                                 
ع خضت اح  الػرقة في نجوة )الم ة العخبية وواقعهز في الحيعزة العخبيعة(  الوعي ع قعجت فعي مخكعد الجراسعزت والبحعػث   32

ذلعظ إلعى الم معع م. وكزنعت قعج ق عجمت قبع  2014نعػفمبخ  27_  26اليمني  لمنعزت  يػمي األربعزت والبميذ  
نوبز  إلى الوجاػر المو زرع في نصعق الأممعزت العخبيعة  وإثعزرة النقعزش  حعػل عممي الم ػي اليمني  لقمج لفت اال ال

إمكزنية البحث عغ شخاقة  ت هع في إيقزف احا الوجاػر. ثع ق جمت  مع لعس اإلضزفزت  في المعؤتمخ الوأسي عي 
 م.2019يػن ػ  30وحوى  27في مجراج لأسبزنيز  في الفوخة مغ  قجانعلممعهج العزلمي لمو جيج العخبي  الحي 
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لمػرة تػحي لأن األمخ لع يحجث صجفة. واعحا يمقعي عمعى عػاتقنعز وا بعًز قػميعًز  ال بعج نن نيعصمع 
غ العخبعي. إذ لق  واػ العم  عمى إحجاث نهية تعميمية  تؤسذ لنهية حيزراة شزممة في العػش

ال يمكغ ألمة نن تنهس وتوصػر وتحو  مكزنوهز الالئقة ب غ األمع  دون نن تحقق تقجمًز في م زل 
الوعميع. وحخي بنعز نن ن عع  قيعية الوعمعيع والنطعزم الوعميمعي وال يزسعزت الوعميميعة القيعية األولعى 

عذ عم هعز وتنصمعق منهعز كع  ا لقيعزيز األخعخى  فعي في مشخوعنز النهيػي  فهي القيية الوي تؤسَّ
كعع  الم ععزالت االقومععزدية واال ومز يععة وال يزسععية. فععال تقععجم فععي البنيععة االقومععزدية  وال رقععي فععي 
الحيعععزة اال ومز يعععة  وال تصعععػر فعععي الممزرسعععة ال يزسعععية وفعععي نطعععع الحكعععع  دون و عععػد الوعمعععيع 

  الموصػر. 

هز م ععألة الم ععة. واععي م ععألة وتععختبط لقيععية الوعمععيع  م ععزئ  كث ععخة تععؤثخ وتوععأثخ بهععز  عمععى رنسعع
 ػاخاععة  فععي حيععزة األمععع وثقزفزتهععز. ومععغ المؤسععف نن نكزديم  نععز ومجرسعع نز وكوزبنععز وإعالم  نععز 

  يوعزممػن ال ػم مع ل وهع العخبية  لقجر معغ اإلامعزل والالمبعزالة  نز  وحوى قيزتنزوخصبزت م ز ج
 ؤدي حومععًز  سععػاًت ندركععػا اععحا نو لععع بعع  وبقععجر مععغ الوععجم خ  الععحي قععج ال يكععػن موعمععجًا. ولأنععق سعع

يجركػا  إلى تجم خ ناع مقػمعزت نمعوهع  وناعع عنمعخ فعي شبمع وهز وفعي بن وهعز العقميعة وتأػانهعز 
 المعخفي. 

إن تعزممنععز مععع ل ونععز العخبيععة  الوععي كزنععت ذات يععػم ل ععة الحيععزرة ونداة العمععع  لفخوعععق المبومفععة  
م المبصصعععزت الهزدفععة إلععى تععجم خ اععح  األمععة وإل عععزت النطخاععة منهععز والوصبيقيععة  اععػ تعزمعع  يبععج

و ػداز  كأمة واحجة ووشغ واحعج. واعي مبصصعزت تو معى نمزمنعز ال عػم فعي معز نشعهج  فعي العػشغ 
العخبععي  مععغ نحععجاث مععجبخة لومداقنععز  شعععبًز و  خافيععز  وتحػامنععز إلععى كيزنععزت م هخاععة صعع  خة  ذات 

مقزومعععة األشمعععزع البزر يعععة  خزضععععة شعععزلع دينعععي _ شعععزئفي _ عخقعععي _  هعععػي  ععععز دة ععععغ 
لمخنسععمزلية ال خبيععة والمععه ػنية العزلميععة  تزلعععة لهععز وخزدمععة لممععزلحهز االقومععزدية ومشععزراعهز 

 ال يزسية  ومش ػلة لمخاعزتهز العبثية.

وفعي اععحا ال عيزق  سععأحزول نن نسعمط اليععػت عمععى مطهعخ مععغ مطعزاخ الوععجم خ  العحي توعععخض لععق 
ل م مععة  مععغ قبمنععز نحععغ  المنومعع غ إل هععز  ال سععيمز عبععخ وسععزئ  إعالمنععز ل ونععز العخبيععة ال نيععة وا

المبومفععة. ونعنععي لععق نصععق الأممععزت العخبيععة  الوععي نصععبح كعع  فععخد منععز ينصقهععز لصخاقوععق  ونحيزنععًز 
ينصقهعععز  اعععػ نف عععق  لمعععػر مبومفعععة. واكفعععي نن نوعععزلع وسعععزئ  اإلععععالم ون عععومع إلعععى المعععحيع غ 

وص  إليق األمخ مغ سػت. فأخصزت نصق الأممزت العخبية  نصبحت والمحيعزت  لنقف عمى مجى مز 
موفشية  لمػرة مفدعة  ومنعحرة لزنهيعزر الم عة العخبيعة لزلأزمع   إذا معز اسعومخ الحعزل عمعى معز اعػ 
عميق  ولع تنهس المؤس زت المعنية في وشننز العخبي بػا بهز  وتيصمع بجوراز في مػا هعة اعحا 

ا لعع ي زلعق  ف عػف يكعػن نثعخ  الوعجم خي  لزلن عبة أل يزلنعز القزدمعة ال ػت  ووضع حج لعق. ألنعق إذ
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نوسع ونشم   وسيأتي يػم تنجثخ فيق اعح  الم عة ال م معة  الوعي خعجمت العمعع والحيعزرة  وانوشعخت 
 مفخداتهز في معطع ل زت العزلع الحية.

 وسأشخح انز ثالثة نسئمة محػراة: 
 زت العخبية ؟ال ؤال األول: ا  تػ ج مشكمة في نصق الأمم

 ال ؤال الثزني: إذا كزنت اح  المشكمة مػ ػدة  فمز سببهز ؟
 ال ؤال الثزلث: إذا كزنت المشكمة مػ ػدة  وسببهز معخوفًز  فمز اػ الح  ؟

 
ونطععغ نن اإل زلععة عععغ ال ععؤال غ األولعع غ ال توصمععب نقزشععًز شععػااًل. فمطععزاخ المشععكمة مزثمععة 

وتحجيج ال بب نمخ مي ػر  وال يمكغ االخعوالف عميعق. فمعع  نمزمنز لشك  واضح  وال يمكغ إنأزراز.
تبق إذًا إال محزولة اإل زلعة ععغ ال عؤال الثزلعث. واعي محزولعة تحومع  االخعوالف وتو عع لال وهعزد. 
ولحا يوصمب البػض ف هز نػعًز مغ الوبمز  واػ نمخ ال ند يعة  ولأنعي ميعصخ إلعى نن نغعزمخ  

 ػن بهحا األمخ.  مز دام الموبممػن القزدرون ال يأبه

ومغ نزفمة القػل نن البػض في اح  الم ألة يوصمب تحجيج المخ عيعة  الوعي ي عب نن يخ عع 
إل هز ال ميع  وامبح ا وهزداز ممدمًز لنعز  ت نبعًز لفػضعى اال وهعزدات. ألننعز ال نهعجف معغ شخحهعز 

وتػخيعًز ليعبط  اسوبجال فػضى نصق الأممزت  لفػضى اال وهزدات  الوي قج ال توػقف. وعمى ذلعظ 
عفهز  لقعجر ةاح  الم أل   نوػ ق إلى م زمع الم ة العخبية في الػشغ العخبي  فنصخح المشعكمة ونػصِ 

عممنععز  ونععخى رنيععًز نوليععًز لحمهععز  وننوطععخ  لعععج ذلععظ  رني المخ عيععة الم ػاععة وإ زلزتهععز المحععجدة عمععى 
 .المشكمة  وإ خاتاتهز العممية  الأف مة بو زوز اح  ت زؤالتنز القمقة

 لعس مطزاخ المشكمة:
ضهععخت المحيعععة عمععى شزشععة الومفداععػن  لمالل ععهز األنيقععة ومكيز هععز المحكععع  وشععخعت تقععخن 
نشععخة األخبععزر. واسععوػقفوني فععي قخاتتهععز نخصععزٌت فععي نصععق الأممععزت  شعع موني عععغ موزلعععة ميععمػن 

خاتة  بنبععخة الػاثععق النشععخة. ولععع نعععج ندري  لفععخط ثقوهععز بنف ععهز وب ععالمة نصقهععز  واععي تػاصعع  القعع
المومكغ  لعع نععج ندري ناعي عمعى خصعأ  نم نن معز تعمموعق عمعى نيعجي نسعزتحتي  معغ نصعق األلفعزظ 
وقػاعج الم ة  اػ البصأ  نم نن المشكمة تأمعغ فعي شخاقعة رسعع الأممعزت العخبيعة  الوعي تعؤدي إلعى 

 هز؟.  نخصزت في القخاتة  يمعب ت نبهز  مز لع ن ِعج النطخ في اح  الصخاقة ذات

بجنت المحيعة الببخ األول لعبزرة )وَقع ال ػم(. وتهيأت نذنزي السوقبزل تفزص   مز وقعت مغ 
نحععجاث فععي اععحا ال ععػم. إال ننععي فػ ئععت لععأن المحيعععة توحععجث عععغ تػقيععع اتفزقيععة. ولأنهععز بععجاًل مععغ 
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وققعع( نصقوعق  تشجيج القزف  ني ل عمق حخف غ  خففوعق  ف عموعق حخفعًز واحعجًا  ني بعجاًل معغ )وقَّعع =
 )وَقع(. فزخومف معنى المفع  مغ معنى الوػقيع  إلى معنى الػقػع. 

وواصمت المحيعة قخاتتهز لنشخة األخبزر  دون نن تبزلي لمثع  اعح  األخصعزت  ومعز تحجثعق معغ 
الوبزس لجى المشزاج _ الم عومع. واسعوػقفوني فعي قخاتتهعز كممعزت و بعزرات عجيعجة  مثع : )ق عِبس 

زف وك خ البزت  ني لمي ة المبني لمم هػل  لمعنى ن لقعي القعبس عميعق معغ قبع  عميق(  ليع الق
فزععع  م هععػل  نضععحت عمععى ل ععزن المحيعععة )َقععَبس عميععق(  لفععوح القععزف وفععوح البععزت  لمعنععى اععػ 
قبس عمى شبز آخخ  فأضحى اػ الفزع   ولعيذ اعػ معغ وقعع عميعق الفعع   فأضعزعت المعنعى 

معنى اإلخبزر  الوعي نضعحت )األععالم(   معع َعَمعع  واعػ الخايعة  المقمػد في الببخ. و)اإلعالم(  ل
. و)م عع ِ مة( لمععجمػع  لك ععخ اليععزت وتشععجيج   ني مفعِ مععة  لمعنععى تععؤدي إلععى ةالبععزرز  نو الشبمععية

عع ِ مت لفععع  فزععع   سععيالن الععجمػع  نضععحت )م عع َّمة(  لفععوح اليععزت وتشععجيج   ني مفعَّمععة  لمعنععى س 
ة نمعخ معز  تحػلعت إلعى )األععجاد(   معع ععجد. وال ندري إن كعزن ئعه م هػل. و)اإلععجاد(  لمعنعى ت

 احا نػع مغ الجالل  نم نن المحيعة ال تفهع معزني الأممزت  الوي تنصقهز. 

وإنمزفًز لممحيعة  نقخ انز لأن شخاقوهز في نصق الأممزت  قج  عمونعي نكثعخ انوبزاعًز ومالحطعًة 
يعزت  فعي مبومعف الفيعزئيزت واإلذاععزت العخبيعة. واعي ألخصزت زمالئهز وزميالتهز  المحيع غ والمعح

نخصزت ت ع  اح  المحيعة م خد نمػذج لمعطع المحيع غ والمحيعزت. نمز المحيع اليمني  فإنعق يوفعخد 
 لصخاقة في نصق لعس الأممزت  ال ينزف ق ف هز نحج  مغ نحػ )د عػة(  لمعنى )َدعػة(. 

ألمععزكغ  تيععزعفًز  يمعع  حععج الفػضععى. وتويععز ف المشععكمة فععي نصععق اسععمزت األشععبزص وا
ولعع  ذلعظ يخ عع إلعى تععجد إمكزنيعزت نصععق االسعع. فمععجم االلوعدام بػضعع الحخكعزت )الوشعك  (  عنععج 
كوزلة النز  تبجو نمزم القزرئ إمكزنيزت في نصق االسمزت  ال حعجود لهعز. وال ي عمعع معغ البصعأ إال 

مجينة )عمخان( في العيمغ  يمكعغ نن يكعػن  مغ يعخف االسع معخفة نك جة. فعمى سب   المثزل  اسع
)َعْمخان(  لفوح الع غ وت ك غ الميع  نو )ع ْمخان(  ليع الع غ وت ك غ المعيع  نو )ِعْمعخان(  لك عخ 
الع غ وت ك غ الميع ...إلخ. وفي سيزق نخبزر المعزرك الجائخة اح  األيزم فعي تهزمعة العيمغ  يوأعخر 

منعجب. ولعع يوفعق المعحيعػن الععخب  لمعغ فع هع المعحيعػن )العمخي( فعي منصقعة لعزب ال مع كخذكخ 
اليمن ععػن  عمععى نصععق واحععج السععع )العمععخي(. فبعيععهع ينصقععق ليععع الععع غ وفععوح المععيع  وبعيععهع 

 اآلخخ ينصقق لفوح الع غ وت ك غ الميع.

وال تقومععخ نخصععزت النصععق عمععى االسععمزت واألفعععزل  بعع  يمكععغ نن تموععج إلععى لعععس الحععخوف. 
فعوح المعيع  يمكعغ نن ينصعق )ِمعْغ( نو )ِمع غ( لك عخ المعيع. واعحا معز نالحطعق  عمعى فحخف )َمْغ(  ل

و ق البمػص  في المه زت الجار ة  الوي نخحت تؤثخ في الم عة الفمعحى وتداحمهعز. وقعج ينوهعي 
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األمخ بهز  مع مخور الدمغ  إلى نن توحػل مغ له عزت إلعى ل عزت  تبومعف كع  منهعز ععغ األخعخى  
 فمحى  الوي تػحج الشعب العخبي كمق.وتح  مح  الم ة ال

وفي ح غ ي ومخ المحيعػن والمحيعزت  ون ومخ نحغ نييًز  في ارتأزب األخصزت  دون حخج  
ينمخف الحاغ إلى الوفأ خ في اح  المشكمة البص خة والموفزقمة: مطزاخاز ونسبزبهز  ولمزذا ع دت 

الم عزل لمعز يشعبق فػضعى الم عة  الوعي نمة لكزممهز ععغ ضعبط مفعخدات ل وهعز  كوزلعة ونصقعًز  تزركعة 
تؤدي إلعى الوبعزس فعي المععزني  قعج يمع  يػمعًز إلعى الع عد ععغ الوبزشعب والوفعزاع. لزعوبعزر الم عة 
وس مة الوػاص  والوفزاع في الم ومع. فإذا نصبحت األلفزظ تنصق لصخق موعجدة  فإنهعز تعؤدي إلعى 

عع غ  فعي حع غ يفهمعق المومقعي لمعنعى معزني مبومفة. فيطغ الموحعجث ننعق قعج حم ع  لفطعق معنعى م
آخخ. واحا نمخ لق نوزئ ق البص خة. إذ قعج ننوهعي إلعى حزلعة ال يفهعع نحعجنز ف هعز معز يقمعج  اآلخعخ. 
ولنز نن نومعػر الفػضعى  الوعي سعوح  فعي م ومعع ال يفهعع نحعجاع فيعق  فهمعًز صعحيحًز  معز يقػلعق 

نو يمعف حعجثًز شعزاج   وصعفًز دقيقعًز. كيعف  اآلخخ  وال ي عوصيع نن ينقع  خبعخًا تمقعز   نقعاًل سعميمًز 
تبنى معخفة  عمى مث  اح  الفػضى  وكيف يوأػن عمع  وكيف تقزم عالقزت سػاة  ي ػداز الفهع 

 المشوخك لممعزني والمقزصج؟.

إن األمخ لبص خ حقًز  رغع نن نحجًا  كمز يبجو  ال يونبق لمجى خصػرتق  ومز س ؤدي إليق فعي 
فػضععى نصععق األلفععزظ واسععوفحمت. فأعع  لفععع ينصععػي عمععى إمكزنيععزت نصععق، الم ععوقب   إذا اسععومخت 

عجيجة  وبزلوزلي يحم  معزني كث خة وموبزينة  تخبظ الحاغ وتحػل دون تػح ج الفهع  بع غ الموحعجث 
والمومقي. ومثزل المفع )عمخان( مثزل واضح  إذ يمكغ نصقق لزثنوي عشخة صػرة  عمى األقع : نربعع 

َمععخان  فععي حزلععة فععوح الععع غ )عَ  ْمععخان  ع  ْمععخان  َعَمععخان  َعِمععخان  َعم ععخان(  ونربععع فععي حزلععة ضععمق )ع 
ع ِمخان  ع م خان(  ونربع في حزلة ك عخ  )ِعْمعخان  ِعَمعخان  ِعِمعخان  ِعم عخان(. واويعز ف ععجد صعػر 
النصععق اععح  فععي حزلععة تشععجيج األحععخف. واألمععخ ينصبععق  بهععحا القععجر نو ذاك  عمععى  ميععع االسععمزت 

 وبعس الحخوف  ني عمى  ميع مفخدات الم ة تقخابًز.واألفعزل 

ْتمي  قج نضحى  ػَّ ولع  مغ الصخاف في احا ال يزق  نن الخئيذ ال ػري المعخوف  شكخي الق 
عمى ل زن نحج المحيع غ )الَقْػَتِمي(. فقج اسومعت إلى بخنزمج مغ إحجى اإلذاععزت العخبيعة ) إذاععة 

ذيع  كمز نتحكخ  ب غ ال عزعة الػاحعجة والنمعف والثزنيعة لععج دولة الأػات(  اسمق )رحمة منػ عة(  ن
منومف الم  . ومغ المؤسف ننني س مت اسع البخنزمج والػقت  ون  ت نن نس   تعزراخ إذاعوعق. 
ولأغ ال شظ نن اإلذاعة العخبيعة المشعزر إل هعز تحعوفع فعي نرشعيفهز بو ع    لعحلظ البخنعزمج  مثبعت 

 فيق تزراخ إذاعوق. 
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وحجث عغ رئعيذ سعػري  اسعمق ) الَقعْػَتمي(  لفعوح القعزف وت عك غ العػاو وفعوح كزن المحيع ي
الوزت. شج انوبزاي اسع الخئيذ  الحي لع اسمع لق مغ قب . وألن المعحيع كعزن يوحعجث بثقعة لزل عة  
فقج اسوبعجت نن يكػن قج نخصأ في لفع االسع. وبجنت نشظ في معمػمزتي  كممز كعخر نصعق االسعع. 

ععغ ذلعظ العخئيذ  فمعع ن عج . وبمعز نننعي قعج درسعت تعزراخ سعػراز المعزصعخ فعي فوشت في ذاكختعي 
إحجى ثزنػازت دمشق  وعشت سنػات مغ شبزبي في تمظ المجينعة  فقعج كزنعت ح ختعي لزل عة. إذ لعع 
ْتمي(  ليعع  عػَّ نقخن نو اسمع عغ رئيذ بهحا االسع. وقمت في نف ي  لعمق يقمج الخئيذ شعكخي )الق 

مشععجدة وت ععك غ الوععزت  فهععػ شبمععية معخوفععة ومشععهػرة. ولأععغ نيعقعع  نن القععزف وفععوح الععػاو ال
ي همهعععز المعععحيع  فيبصععع  فعععي نصعععق اسعععمهزلل. وزادتنعععي نبعععخة المعععحيع الػاثقعععة تشػشعععًز  وشعععكأوني 

 لمعمػمزتي. 

واسوصخد المحيع في اسعوعخاض حيعزة معغ اسعمز  )الَقعْػَتمي( حوعى وصع  إلعى دور  فعي تحق عق 
  و عزت عمعى ذكعخ المقعب المععخوف  العحي ن شمعق عميعق فعي ذلعظ الحع غ الػحجة ال ػراة _ الممخاة

)المعععػاشغ العخبعععي األول(. عنعععج ذلعععظ نيقنعععت  نن األسعععزتحة ال عععػرا غ لعععع يبفعععػا عنعععي رئي عععًز معععغ 
ْتمي ال سعػا .  عػَّ رؤسزئهع  ونن ذاكختي لع تبني  فزلمقمػد لزلَقْػَتمي اػ العخئيذ ال عػري شعكخي الق 

ضععممق البععط العخبععي  كمععز يبععجو  وضععممق  همععق لزلوععزراخ العخبععي المعزصععخ.  سععزمح هللا المععحيع  فقععج
وكزنت النوي ة ننق بجور  ضم  م ومعيق  دون قمج. وسيكػن األمخ نداى ونمخ إذا تأخر مث  اعحا 
البصععأ عمععى م ععزمع األشفععزل وتالمععحة المععجارس. ف ععيمحى مععع الوأععخار االسععع المععحيح لمععخئيذ 

 ال ػري المحكػر.  

اععحا اععػ الحععزل مععع شبمععية معزصععخة معخوفععة ومشععهػرة  مععز يععدال يوععحكخاز واععحكخ  فععإذا كععزن
دوراععز كث ععخون مععغ األحيععزت  فأيععف لمععغ شععػتهع القععخون. وإذا كععزن الموحععجث مععحيعًز عخبيععًز مععؤااًل 
عمميععًز  وفععي إذاعععة عخبيععة رصعع نة  يمكععغ نن يكععػن لهمععز تععأث خ فععي   عع  لكزممععق  ثععع فععي األ يععزل 

الحزل في نوسزط، زاداز مغ العمع قم    وليذ لهعز رسعزلة تثقي يعة  كزلخسعزلة   الالحقة  فأيف يكػن 
 الوي يفوخض نن تحممهز اإلذاعزت ووسزئ  اإلعالم العخبية األخخى؟. 

واألشخف مغ احا ننني  وننز نروي اح  الحكزية ألحج شالب الجراسزت العميز ال عزديغ  ل زمععة 
األخصعزت غ عخ المقبػلعة  إذا لعق ينطعخ إلعيَّ لزنعجازش وتبخمعي  معغ اعح   يصنعزت  ونعبخ عغ ضيق

واسعو خاب  مو عزئاًل: نلعيذ اسعمق الَقعْػَتمي؟ فأدركعت نن الممع بة قعج عمعت  ولعع تععج تقومعخ عمعى 
الشزرع وعمى المؤس زت اإلعالمية  ب  ات ع نصزقهز  حوى شممت المؤس زت الوعميميعة  ونضعحى 

تهع نييعًز  يوشعخبػن األخصعزت الم ػاعة والوزرابيعة  فعي شالب المجارس والمعزاج وال زمعزت  ونسعزتح
مجارسهع ومعزاجاع و زمعزتهع. إلى احا الحج بم عت الفػضعى. نفعال ي عب عم نعز ونحعغ نشعزاج اعحا 
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كمق نن نبحث عغ ال بب الأزمغ ورات اح  األخصزت الموجاولة  الوي يدداد انوشعزراز يػمعًز لععج يعػم  
 الح مػلة دون اسوفحزلهز؟. ونبحل ال هج في محزولة تمحيحهز و 

 ال بب الخئي ي ورات اح  المشكمة:
قج تأػن انزك نسبزب موعجدة ورات اح  الفػضى في نصعق الأممعزت:  كععجم االاومعزم لزلم عة  

العخبية  مغ قب  ال هزت الم ؤولة  وتجني الم وػى الوعميمي فعي المعجارس وال زمععزت  واليععف 
المععحيع غ والمععحف  غ والأوععزب ومجرسععي المععجارس والمعزاععج  العععزم فععي الم ععة العخبيععة  فععي نوسععزط

ونسععزتحة ال زمعععزت والقيععزة وخصبععزت ونئمععة الم ععز ج  وابوعععزد األ يععزل ال جيععجة عععغ عععزدة القععخاتة 
واالكوفععزت لمشععزاجة الومفداععػن وقيععزت وقععت الفععخاا فععي تمععفح مػاقععع اإلنوخنععت  ثععع تفشععي ضععزاخة 

المععحيعزت والأوععزب ومععجعي الثقزفععة  فععي نصقهععع وفععي غخاععب الوقم ععج األعمععى فععي نوسععزط المععحيع غ و 
 نلفزضهع. 

وضزاخة الوقم ج األعمى اعح   ضعزاخة ع  بعة وميعحكة. إذ معز يكعزد نحعجاع يصمعق  بعزرة  فعي 
ر لفطعًز خزشئعًز نو ممعصمحًز غخابعًز  نو يكعخر لفطعًز  سيزق ال يوصمبهز وال تييف إليق معنعى  نو ي َمعجِ 

نو  بزرة  في غ خ مػضعهمز  تأخارًا سم ًز  ال تمميق حز ة  حوى يومقف المشزاجون والم عومعػن 
 ذلظ  واخددونق دون كم   موبزا غ  ضزن غ ننهع بحلظ يح نػن الطهػر لمطهخ المثقف غ.

إذا صععح الوعب ععخ(  ونلفععزظ مثعع  )مقزربععة( و)لزمويععزز(  و)تحجيععجًا(  وحوععى لفععع فعبععزرة مثعع  )
)ربمز(  الحي يؤدي معنى االحومزل  لأنق فقج لجى البعس وضيفوق  لأثخة تأخار   في غ عخ مػضععق  
كعع  اععح  ونمثزلهععز  بععزرات ونلفععزظ  نضععحت فععي نطععخ الععبعس  ممععغ يكثععخون تخديععجاز  عمععى سععب   

جون منزسبة  في مػضعهز  وغزلبًز في غ خ مػضعهز  نضحت في نطعخ العبعس الوقم ج  لمنزسبة وب
مؤشعععخًا دااًل عمعععى م عععوػا  الثقعععزفي الموم عععد. بععع  إن المعععحيع غ والأوعععزب  ننف عععهع  تفوعععنهع نخصعععزت 

 لعيهع  في زرعػن إلى تخديجاز  وتثب وهز في عقػل  مهػراع.

مععع األلفععزظ العخبيععة  مععغ قبعع  ومععغ نضععخف مععز يععجل  عمععى خفععة  إذا لععع نقعع  رعػنععة الوعزمعع  
اإلعالم  غ العخب  نن نحج المحيع غ اليمن  غ سعمع محيععة لبنزنيعة  تنصعق اسعع منصقعة فعي العيمغ  
واي منصقعة )القبَّْيَصعة(  لفعوح القعزف وتشعجيج البعزت المفوػحعة وت عك غ اليعزت وفعوح الصعزت  تنصقهعز 

ْيَصععة(  لعععجم معخفوهععز بهععح  المنصقععة  بَّ و همهععز شخاقععة نصععق االسععع  فععإذا لمععزحبنز  ليععع القععزف )الق 
ي زرع إلى تقم جاز في خصئهز  وافزخخ في تخديج البصأ وتأخار   في تقعزراخ  اإلخبزراعة  رغعع معخفوعق 
يق نًز لزلمنصقة وبكي ية نصق اسمهز  نصقًز صحيحًز. ومثممز حعجث لمنصقعة )الَقبَّيَصعة(  حعجث لمجينعة 

ت ك غ العع غ وفعوح الصعزت وفعوح البعزت. فعمعى سعب   الوقم عج  وربمعز )َقْعَصَبة( اليمنية  لفوح القزف و 
نييًز الخببة في الوم د والداػ  بجن لععس المعحيع غ ينصقهعز )ق ْعص َبعة(  ليعع القعزف وت عك غ العع غ 
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وضع الصزت وفوح البزت. اكحا ت وهػانز األخصعزت فعي نصعق الأممعزت العخبيعة  فن عزرع إلعى تقم عجاز  
  خ ل ونز  مع سبق اإلصخار والوخصج. ون هع بحلظ في تجم

ولأغ مع تعجد نسبزب اح  الفػضى  فإن انزك سببًز رئي يًز  يشك  ممجر األخصزت  ميعهز. 
واحا ال بب الخئي ي  في نطخي  اػ شخاقة رسع الأممزت  ني )البط(. ولوػضيح اح  الم عألة قعج 

العخبي  مغ حزلة كزنعت تفوقعخ إلعى تم  عد يوصمب األمخ اسوحيزر المخاح   الوي تصػر عبخاز البط 
الحخوف الموشزبهة  لعيهز عغ لعس  وتفوقخ إلى ضبط حخكة الحعخوف ال عزكنة  وبزلوعزلي كزنعت 
تعزني مغ قمعػر فعي ضعبط المعنعى  إلعى حزلعة معغ الوم  عد بع غ الحعخوف الموشعزبهة  ععغ شخاعق 

لمعنعععى. ومثععع  اعععحا الونقعععيط  ومعععغ ضعععبط الحخكعععزت  ععععغ شخاعععق الوشعععك    وذلعععظ لقمعععج ضعععبط ا
 االسوحيزر سػف ي زعجنز عمى تب غ  ػاخ المشكمة  الوي نعزني منهز اآلن.

  مخاح  تصػر البط العخبي:
مخ البط العخبي  كمز اػ معخوف  لمخاحع  تصعػر شػامعة. فقعج انبثعق  كمعز ي عوقعج  معغ البعط 

يت اإلسعالم شعزع النبصي. وفي اليمغ كزن يػ ج البط العخبي  المععخوف لبعط )الم عنج(. ومعع م ع
. ثع ن دخمت عمعى اعحا البعط لععس اإلضعزفزت  لقمعج ضعبط النصعق 33اسوبجام البط العخبي الأػفي

وت نععب الومععحيف والوبععزس المعععزني. ح ععث ندخمعععت عمععى حخوفععق الععنقط  لموم  ععد بعع غ الحعععخوف 
الموشزبهة. فمعطع الحخوف العخبية موشزبهة في شكمهز: )ب  ت  ث  ييعزف إل هعز حخفعي ن  ي  

ذا  زتا في نول الأممة نو فعي وسعصهز( و )ج  ح  خ( و )د  ذ( و )ر  ز( و )س  ش( و )ص  إ
ض( و )ط  ظ( و )ع  ا( و )ف  ق(. وكععزن عععجم و ععػد الععنقط ي ععبب صعععػبة فععي القععخاتة  بعع  
واخوالفًز ف هز  واػ مز ععخف ب )الومعحيف(  نطعخًا لوشعزلق رسعع الحعخوف وععجم و عػد معز يم داعز  

كمز ي بب اخوالفًز في الفهع  لح ب االخوالف في القخاتة. ونصبح الوم  د ب غ لعيهز عغ لعس  
 اح  الحخوف نكثخ ضخورة  ليمزن قخاتة القخآن الأخاع  قخاتة سميمة. 

وتخ ععع عمميععة تنقععيط الحععخوف العخبيععة إلععى القععخن األول اله ععخي  ال ععزلع المععيالدي. وقععج 
ل عخازنية فعي الأوزلعة  ح عث كزنعت الم وعزن ت عوع نزن اسومهع الم عممػن األوائع  الصخاقعة النبصيعة وا

 لزلنقط  لموم  د ب غ الحخوف الموشزبهة.
                                                 

ألن مز يهمنز في اح  الػرقة اعػ ضعبط نصعق الأممعزت  فقعج فيعمنز ععجم الوػقعف عنعج شعك  البعط  العحي تصعػر معغ  33
البط الأػفي المعقج  لأشكزلق المبومفة  إلى خصػط نكثخ سهػلة  كبط الن خ والثمث والفزرسعي ...إلعخ. وان عب خعط 

مقمعة الشع خازي  الموعػفَّى ععزم  ابعغاله عخي  إلعى  الن خ  الحي ح  مح  البط الأعػفي  بعجتًا معغ مصمعع القعخن الخالعع
ه. وقج نضحت عممية ن خ الأوعب  لفيع  اعح  البصعػط  الم عوحجثة  نكثعخ سعهػلة  ممعز سعزعج عمعى انوشعزر 327

 الأوب المن ػخة انوشزرًا واسعًز. 
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وعنجمز دخمت نقػام غ خ عخبية في اإلسعالم  وحزولعت نن تعوعمع ل عة القعخآن  تػلعجت الحز عة  
إلى مداج مغ ضبط الأممزت  ليعمزن صعحة نصقهعز وت نعب االلوبعزس وال معػض فعي فهعع معزن هعز. 

 الوشك    ني الحخكزت )الفوحة واليمة والأ خة وال كػن  ثع الونػاغ والوشجيج(. وانز ندخ 

ومع نن انزك مغ يخى لأن الوشك    ني إزالة اإلشكزل عغ الحخف  ليعبط حخكوعق  قعج سعبق 
اإلع زم  ني تنقيط الحعخوف  لموم  عد بع غ الحعخوف ذات الخسعع الموشعزلق  فعإن اعحا نمعخ ال يعن نعز 

قجر مز يعن نز لفت النطخ إلى م وػى اليقطة  الوي تموع بهعز عممعزت الم عة  معغ البػض فيق انز  ل
نسالفنز  وحخصهع عمى معزل ة ك  مز مغ شأنق نن يمحق اليخر لزلم ة العخبيعة. فععزل ػا ذلعظ نواًل 
لأول  دون إلصعزت نو ت عػاف  سعػاًت معغ ح عث رسعع الأممعزت  نو معغ ح عث فهعع معزن هعز. والفهعع 

الأممزت موػقف  لصبيعة الحزل  عمى نصقهز نصقًز سعميمًز  واعحا بعجور  موػقعف عمعى  ال ميع لمعزني
رسمهز رسمًز دقيقًز  ني ضبط كوزبوهز  ضبصًز ال يوعخك م عزاًل لمبصعأ فعي نصقهعز نو الوبزسعًز فعي فهعع 
معزن هز. حوى نن نولئظ العممزت وقفػا نمزم معز يحجثعق رسعع اسعمي عمعخ )ليعع العع غ وفعوح المعيع( 

)لفوح الع غ وت ك غ الميع( مغ إشكزل. فعمجوا إلى الوم  عد ب نهمعز  لإضعزفة حعخف )و( إلعى  وعمخ
االسععع الثععزني  ليمععبح )عمععخو(. وذلععظ إلزالععة اإلشععكزل فح ععب. إذ نن حععخف الععػاو ي أوععب انععز وال 

 ينصق.

 605ه. /  69ق. ه. _  16ومغ نشهخ مغ عم  فعي اعحا الم عزل  نبعػ األسعػد العجؤلي )
لععحي رسععع الحخكععزت لحبععخ نحمععخ  عمععى ا ئععة نقععط: نقصععة فععػق الحععخف  تععجل عمععى م(  ا688_ 

الفوحععة  ونقصععة تحععت الحععخف  تععجل عمععى الأ ععخة  ونقصععة نمععزم الحععخف  تععجل عمععى اليععمة  نمععز 
الونععػاغ  فعالموععق إضععزفة نقصععة إلععى نقصععة الحخكععة  ني وضععع نقصوعع غ فععػق الحععخف نو تحوععق نو 

جام الم ععػن األحمععخ لمحخكععزت كععزن لقمععج الوم  ععد بعع غ نقععط نمزمععق  لح ععب نععػع الحخكععة. ولععع  اسععوب
الحخوف  المكوػبة بنفذ لػن الحخف  واػ المػن األسػد  وب غ نقط الحخكزت. وقج انوشخت شخاقة 
نبي األسػد  ولأنهز اقومخت عمى الممزحف. وق   نن األسػد الجؤلي اػ نف ق مغ نقعط الحعخوف 

 الح غ البمخي  نو نمخ بغ عزصع  ...إلخ.الموشزبهة لوم  د لعيهز عغ لعس  وق   

_  100) األزدي وفي العمخ العبزسي قزم العزلع العخبي الأب عخ  البم ع  بعغ نحمعج الفخاا عجي
م(  بو   خ رسع الحخكزت  بهجف الوم  د  تم  دًا نكثخ وضػحًز  ب غ تنقيط 791.  718ه. / 175

اآلتعي: الفوحعة  عمعى شعك  حعخف نلعف  الحخوف وب غ تنقيط الحخكزت  فػضع الحخكزت عمى النحعػ
ص  خ مزئ   فػق الحخف. والأ خة عمعى شعك  يعزت صع  خ  تحعت الحعخف. واليعمة عمعى شعك  واو 

 ص  خ فػق الحخف. نمز الونػاغ  فعالموق تأخار الحخكة.
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إن المعععػبة فععي ضععبط نصععق الأممععزت تخ ععع فععي األصعع  إلععى كععػن معطععع الأممععزت ال ععزمية  
 هز الحخوف ال زكنة  وال تطهخ الحخوف الموحخكعة ) األلعف والعػاو واليعزت(  ومنهز العخبية  تطهخ ف

الوي إذا مز ن لحقت لزلحخف ال زكغ  نك عبوق حخكعة محعجدة. لهعحا ا وهعج عممعزت الم عة فعي حع  اعحا 
اإلشكزل  لإدخزل عالمزت الوشك    لأي ت عزعج فعي إضهعزر حخكعزت الحعخوف ال عزكنة. ومعغ نشعهخ 

 ننطمة الوشك  :

  الععحي اعومععج اعومععزدًا كععزماًل عمععى الععنقط. واععػ نطععزم غ ععخ شععزئع زم الن ععصػري النطعع .1
 االسوبجام. 

م(  708 _م 633  العحي ابوجععق الععزلع ال عػري  يعقعػب الخاعزوي )النطزم اليعقعػبي .2
فععي القععخن ال ععزلع المععيالدي. واععػ نطععزم شععبيق لزلنطععزم المعمععػل لععق ال ععػم فععي ال ععخب  

ة لموشك  . وبفي  احا النطعزم ال تععزني الم عزت ال خبيعة والحي ي وبجم الحخوف الموحخك
مغ مشكمة الحخكزت  نطخًا لػ ػد الحخكة  ممثمة لحخف موحخك  في بنيعة الأممعة ذاتهعز. 

 ممز ي ع  نصق الأممزت  في اح  الم زت  نصقًز سميمًز.

الأممعزت فعي عممًز لأن ال خب  غ لع يوػقفػا عغ إدخزل الوعجيالت الالزمة ليبط وتصػاخ كوزلعة 
ل ععزتهع. وقععج لفععت انوبععزاي وننععز اشععو   فععي لحععث عععغ رحمععة البعثععة الجينمزركيععة  الوععي زارت ممععخ 

م  ونقععخن الم مععجات األربعععة  الوععي 1763م  حوععى عععزم 1761والح ععزز والععيمغ  فععي األعععػام  مععغ 
ذلععظ  كوبهععز عععغ الخحمععة عيععػ البعثععة  كزرسععوغ ن بععػر  لععزلبط واإلمععالت ال ععزئجيغ فععي نلمزنيععز فععي

الععدمغ  لفععت انوبععزاي ننععق لععع يو  ععخ  منععح ذلععظ الحعع غ  شععك  الحععخف والبععط فقععط  بعع  وت  ععخ عععجد 
 حخوف لعس الأممزت. والحزل نف ق ينصبق  بهحا القجر نو ذاك  عمى ل زت غخبية نخخى.

  فععي ضعععبط نصععق الأممععزت  عععغ شخاعععق فععي المزضععي ورغععع ال هععػد  الوععي بععحلهز عممزؤنعععز
الوشك    الحي يحجد حخكة ك  حخف  فإننز ال نوق عج بػضعع الوشعك   عنعج الأوزلعة  لمعز يوصمبعق ذلعظ 
مغ  هج ووقعت. والنوي عة اعي معز نعخا  معغ فػضعى فعي نصعق الأممعزت  والوبعزس فعي معزن هعز. وقعج 

م(  إلعى اعحا الع عب 1048_  973اع / 440_  362نشزر نبػ الخاحزن  ال بغ نحمج الب خوني )
الأب خ في البط العخبي  لقػلق: "لمأوزلة العخبية آفة عطيمة  واي تشزلق صػر الحعخوف المددو عة 
ف هز  واضصخاراز في الومزيد إلى نقط المع ع  وعالمزت اإلعخاب )الوشك  (  الوي إذا ت خكت اسعوبهع 

 . 34المفهػم منهز"
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مز كنز نوعمع نصق الحعخوف اله زئيعة  لحخكزتهعز المبومفعة  ونتحكخ اآلن  نننز في شفػلونز  عنج
ونخدداز لأصػات عزلية  وبن مزت إنشزدية  ت طهخ حخكزتهز وت  هِ   حفطهز  كنز ننصقهعز اكعحا: لعز _ 
بي _ بػ _ تز _ تي _ تػ ...إلخ. وكنز لصبيعة الحزل ال نأوب الحخوف الموحخكة  إلضهعزر حخكعزت 

المزت الوشك    الوي مز نمبعث نن نهمع  كوزبوهعز  لععج نن ننوهعي معغ الحخوف ال زكنة  ب  نأوب ع
حفععع حععخوف اله ععزت. وإامععزل كوزبوهععز يععؤدي إلععى نخصععزت، فععي النصععق  وبزلوععزلي إلععى الوبععزس فععي 

  المعزني  كمز نوضحنز. 

فمػ اسوعجنز انز  عمى سب   المثعزل  لععس الأممعزت  الوعي نوردنزاعز سعزلقًز  والوعي ينصقهعز 
اإلعالم  غ وننصقهعز نحعغ نييعًز  معع األسعف الشعجيج  نصقعًز خزشئعًز  وحزولنعز نن نيعبصهز  لعس 

 لإدخزل الحخوف الموحخكة في بن وهز  فإنهز يمكغ نن تأوب عمى النحػ اآلتي:

 الأوزلة الحزلية
 
 وقع
 وقع
 قبس
 قبس
 دعػة
 دعػة
 العمخي 
 العمخي 
 القػتمي
 القػتمي
 القبيصة
 القبيصة
 قعصبة
 قعصبة
 مغ
 مغ

 الأوزلة مع الوشك  
 
 َوَقعَ 
 َوقَّعَ 
 ق ِبَس 
 َقَبَس 
                         َدْعَػة
ْعَػة  د 

 الع َمخي 
 الَعْمخي 
ْتِمي ػَّ  الق 
 الَقْػَتِمي
 الَقبَّْيَصة
بَّْيَصة  الق 
 َقْعَصَبة
 ق ْعص َبة
 َمغْ 
 ِمغْ 

 الأوزلة مع الحخوف الموحخكة
 

 واقزعز
 واققزعز
 قػبييز
 قزلزضز
 داعػاة
 دوعػاة

 العػمزري 
 العزمخي 
 القػواتمي
 القزوتزلي
 القزببيصزة
 القػببيصزة
 قزعصزلزة
 قػعصػبة

                                                                           مزن
 م غ
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وبهعح  المعػرة  ال يمكععغ ألي منعز نن يبصع  فععي لفعع االسعمزت نو األفعععزل نو الحعخوف  مععز 
 دامت الحخوف الموحخكة  الوي تطهخ حخكزت الحخوف ال زكنة   دتًا مغ بنية الأممة.                       

 خزتمة:
ضبط البعط  لعج احا اإلي زز  لم هػد  الوي بحلهز عممزت الم ة العخبية في المزضي  بهجف 

ضبصًز ال يوخك م زاًل لمبصأ في النصعق  نو الوبزسعًز فعي المعنعى  يحعق لنعز نن نو عزتل: لمعزذا ع عد 
ع حمعػل لهعز  كمعز اعممزت وم زمع الم ة العخبية  في زمزننز  عغ االلوفعزت إلعى اعح  المشعكمة وابوعج

وبعزت  وسعزئ  اتمعزالت  فع  نسالفهع  رغع تػفخ إمكزنيزت مزدية كب خة لهع )م دانيعزت  مختبعزت  مك
وسزئ  نشخ ...إلخ(  لع تأغ موػفخة ألسالفهع؟ ناػ الع د العخبي العزم  الحي يعكذ نف ق في ك  
م زالت المعخفة والحيزة؟ وا  يمكغ ال ػم نن نأخح لزلصخاقة المن ػبة إلى يعقعػب الخاعزوي؟ فنعمعج 

ى حخكعزت الحعخوف ال عزكنة  كمعز إلى إدخزل الحخوف الموحخكة في بنية الأممزت  كحخوف، دالة عمع
اػ الحزل في الم زت األوربية؟ ف ػضع األلف بجاًل عغ الفوحعة والعػاو بعجاًل ععغ اليعمة واليعزت بعجاًل 
عععغ الأ ععخة  فععي بنيععة الأممععة ذاتهععز  دون نن ي حععحف األلععف نو الععػاو نو اليععزت األصععمي )فومععبح 

  وتعوع معزل عة معز )وق عع _ وققعع( لوشعجيجعمخان  مثاًل  عمخاان(  واكخر الحخف  بجاًل ععغ عالمعة ا
يعوبععخ مععغ خمععزئز الم ععة العخبيععة  كععزلونػاغ؟ اعع  يمكععغ األخععح بهععح  الصخاقععة  نو لععأي شخاقععة 
منزسبة  توػافق عم هز م زمع الم ة العخبية؟ بجاًل مغ اإللقزت عمى عالمعزت الوشعك   الحزليعة  الوعي 

بنية الأممعة  معغ نزحيعة  ولمعز توصمبعق كوزبوهعز ال ي وبجمهز نحج عنج الأوزلة  ل بب و ػداز خزرج 
مغ تػقف عنج ك  كممة وبحل مداعج معغ ال هعج والػقعت  معغ نزحيعة نخعخى. واع  يمكعغ تمعػر  كعع 
مغ ال هج والػقت والمزل  توصمبق عممية ضبط الوشعك    فعي حزلعة شبزععة كوعزب  نو إصعجار م معة 

ال يحوعزج إال إلعى لععس المعخان والوععػد.  نو صحيفة؟ في ح غ نن إدخزل الحخكزت في بنية الأممعة 
ولن وحيععخ فععي نذازننععز الأوزلععة الَعخوضععية  الوععي تبومععف عععغ الأوزلععة اإلمالئيععة الحزليععة  وكيععف 
 نصبحت  لزلمخان والوعػد  مألػفة في م زل الشعخ. نفال ي وحق األمخ ش ئًز مغ الوفأ خ وال هج؟. 

وعممزئهعز  العحيغ اعع نعمعع ونقعجر منعز عمعى إنهز نسئمة نػ ههز إلعى م عزمع الم عة العخبيعة  
معزل ة اح  المشكمة  والحيغ يشزاجون الوقػاس ال عػمي لبنيعزن ل عوهع  دون نن يحخكعػا سعزكنًز  
رغع معخفوهع لأن الم ة اي ناع مقػمزت األمة  ونن تجم خاز يمهعج لوعجم خ األمعة لكزممهعز  تزرابعًز 

ينبخون لحع  اعح  المعيعمة  لزلصخاقعة الوعي يهعجيهع وثقزفة وو ػدًا. نسئمة نػ ههز إل هع  لعمهع 
إل هز عممهع  والوي مغ شأنهز نن تحزفع عمى سالمة الم ة وتيمغ نصق مفخداتهعز نصقعًز سعميمًز  

 يؤدي المعنى المقمػد بجقة  واحػل دون ني لبذ نو غمػض نو ت   خ في المعنى. 
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بهح  المهمة العطيمعة  عبعخ  فه  يمكغ نن تنهس م زمع الم ة العخبية  في الػشغ العخبي
 هج مشوخك وعم  مؤس ي منطع  يؤدي إلعى ت عزوز الحزلعة الخاانعة المقمقعة؟ إنهعز  بهعة نخعخى 
مععغ  بهععزت المقزومععة  الوععي ي ععب نن يععنهس بهععز القععزدرون  حفزضععًز عمععى و ععػد األمععة  ودرتًا 

ل وهعز ال م معة. لممداج مغ تهشيمهز وتهميشهز  وحمزية لمقػمزتهعز  وعمعى رنس اعح   المقػمعزت 
 ل ة القخآن والعمع والحيزرة  الوي شعت لأنػاراز عمى البشخاة كمهز  ذات يػم.
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 اقوحزم كمية اآلداب
 

 
  اقعععوحع كميعععة اآلداب شعععبز  كمَّعععف نف عععق لعععزلقبس عمعععى الدم ععع  العععجكوػر حمعععػد الععععػدي

وإحيزر  إلى النيزلة العزمة  كمز ادعى. ولع تأعغ لعحلظ الشعبز صعفة تبػلعق القعبس عمعى نسعوزذ 
 زمعي  وإحيزر  قهخًا إلى النيزلة العزمة. فمع يكغ لجيق تأميف رسمي بعحلظ  ولعع ي عبق نن نبم عت 

قبعع   النيزلععة الدم عع  العععػدي لععزلمثػل نمزمهععز  ورفععس ذلععظ  لأععي يععوع إحيععزر   إحيععزرًا قهخاععًز  مععغ
 شبز لي ت لق صفة تبػلق القيزم لمز قزم لق.  

وقج نضيفت إلى الحزدثة مع مخ ال ن غ  صػر وتفزص    ال صعحة لهعز. ولأعغ اعحا اعػ حعزل 
الوزراخ  وحزل الخواية الوزرابية  ب  وحعزل األسعزش خ  الوعي تنصمعق معغ واقععة حقيقيعة  ثعع تيعزف 

ة وسعط ضعبزب األسعصػرة  العحي يعدداد كثزفعة  إل هز تفزص   مغ وحي البيعزل  حوعى تبوفعي الحقيقع
كممععز اموععج الععدمغ. فهععح  الحكزيععة  حععجثت كمععز نو دتهععز فععي رسععزلوي إلععى األخ مععجيخ ال زمعععة  الوععي 
كوبوهز إثخ الحزدثعة مبزشعخة  ورفعوهعز فعي ال عػم الوعزلي لالقوحعزم  لععج نن  مععت لععس الشعهزدات  

 مغ األسزتحة الحيغ شزاجواز.

 ئنز عمى ذكخ تمظ الحزدثة  في لقزت مع لعس األصجقزت  لعج نن كزنعت قعج فقب  فوخة و  دة  
مخت عم هز ثالثعة عقعػد ونمعف معغ العدمغ. وإذا لأحعجاع يعخوي معز سعمعق عنهعز: فقعج اقعوحع كميعة 
األداب  لح ب الميزغة ال جيجة لمحزدثة  ر   شزاخًا سعيفق  واعػ يمعػ ح لعق  منزديعًز عمعى العجكوػر 

وصع نن نمنع نف ي مغ اليحظ. فقج بجنت الحزدثة تأخعح مالمعح األسعصػرة. حمػد العػدي. ولع نس
تب مت  وفقًز لمالمح األسصػرة  الوي بجنت توأػن  تب مت ا ئة ذلعظ الشعبز  واعػ يقعوحع الأميعة 
شزاخًا سيفق  وكأنق قج ل عث مغ كهػف القخون الػسصى  صزئحًز لمػت كزلخعج  تخت ف مغ اػلعق 

: ا  مغ مبعزرز؟ اع  معغ منعز د؟ ال عػم يعػم الهدائعد  ال يبعخز لعي  بعزن وال  جران الأمية وقزعزتهز
 عز د؟.

والحقيقة نن ذلظ الشبز  قج اقعوحع الأميعة ولعع يكعغ موػشعحًز سعيفًز وال ممػحعًز ل عيف. كعزن 
والعمزمة  إضزفة إلى المحية المخسعمة   مختجيًز ماللذ ال تم د  عغ عزمة النزس  فيمز عجا القفصزن

 هععػري  الععحي تعمععج نن يكععػن مفدعععًز. ولمععز اععخع إلععيَّ لعععس نعيععزت ا ئععة الوععجراذ والمععػت ال
المعزراغ  فدع غ وم عونأخاغ  خخ عت معغ مكوبعي  معجفػعًز لإح زسعي لزلم عؤولية  كعم عج لمأميعة  
ورفعت صػتي  محزواًل نن ن زري ذلظ الشبز في المخاخ. غ خ نن صػتي لعع يبمعغ مبمعغ صعػتق. 

خسعًز عمعى إشعالق ذلعظ المعػت. ومعع ذلعظ فقعج سعمعني بػضعػح  وقعجم إلعي فقج كعزن كمعز يبعجو موم
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لبصػات م خعة  وبصخاقة ال توفق معع ذلعظ المعبب  العحي نحجثعق. ولمعز الحعع ت همعي وانفععزلي  
واسونأزري لمز يقػم لق  تب ع وتمنع المصعف والعػد  واقوعخب منعي ونم عظ لكفعي وضع صق ضع صزت 

هععيت لأععالم مهععع وسععخي  يقععزل ام ععًز  بعع غ شبمعع غ  يثععق خ يفععة مووزليععة )اععح  حخكععة مألػفععة  ت
نحجامز لزآلخخ(  وامذ فعي نذنعي  موعمعجًا نن ال ي عمعق نحعج معغ الحعخاس المعخافق غ لعق. وفهمعت 
مغ كممزتق البزفوة نن ذلظ المبب  الحي نحجثق  ليذ سػى معغ قب ع  " نه ِ عب عميعق "  كمعز قعزل  

وػر حمععػد العععػدي. فوػ هععت لكالمععي إلععى نفععخاد ني نبػفععق. والمقمععػد لععزلوبػاف انععز اععػ الععجك
الحخس  معزتبًز لهع عمى اقوحزمهع الأمية  ومو زئاًل عغ ال هة  الوي سمحت لهعع بعحلظ. وقبع  نن 
ي  بني نحعج معنهع  لعزدر ذلعظ الشعبز لزإل زلعة: ال ال  اعؤالت حعخس ال زمععة. فزسعوه نت فعمهعع 

زمعة ومنع ني اعوجات عم هز  نو اقوحزم لهز  ال لعبزرات واضحة. ألن وا بهع اػ حخاسة مبزني ال 
م زعجة مغ يخاج اقوحزمهز. فزن حب الحخاس  وبق ت و هًز لػ ق مع ذلظ الشبز  العحي بعجا ننعق 
قععج ندرك خصععأ مععز نقععجم عميععق  ونخععح يبععزلغ فععي إضهععزر لصفععق وتععػدد . ثععع انمععخف لمععػرة ازدئععة  

 مبومفة عغ المػرة الوي اقوحع بهز الأمية.

  الجكوػر حمػد العػدي نن ي عزدر صعنعزت إلعى ععجن. فقعج شععخ لأنعق نصعبح مهعجدًا  وقج في
ونن ال زمعععة عععز دة عععغ حمزيوععق  وال ععمصة راضععية عمععز يحععجث. وبعععج اخوبععق إلععى عععجن  تمععت 
محزكموق بيزبيًز  وصجر حكع لإدانوق  بوهمة )الخدة(  عمى نن ي عصعى مهمعة إلععالن تػبوعق. ومعز لعع 

حكععع المختععج. ولععع تموفععت المحكمععة إلععى مععز تيععمنوق مخافعععة المحععزمي  الععحي  يفععع  ذلععظ  ينفععح فيععق
نمبوق المحكمة نف هز لمجفزع عغ الموهع  والعحي فنعج الوهمعة تفن عجًا شعخ يًز وعمميعًز مػفقعًز  ونثبعت 
لصالنهععز. ممععز  ععع  المحزكمععة تبععجو نشععبق لمشععهج اسوعخاضععي  اجفععق إعععالن الحكععع المعععج م ععبقًز  

ئععة الوجرا ععية فععي  زمعععة صععنعزت وتصػاعهععز  مععغ خععالل محزكمععة غخابععة  لعيععػ بهعجف إراععزب اله 
 ا ئة تجراذ  لع يختأب  خمًز  ي وحق نن يحزكع عميق.  

ولع يوػقف اسوهجاف ال زمعة واله ئة الوجرا ية  عمى مز حجث لمجكوػر حمػد  بع  اسعو هجف 
نسععزل ب مبومفععة  مععغ نعيععزٌت آخععخون مععغ ا ئععة الوععجراذ ال زمعيععة  فبعيععهع اسععو بجمت معععق 

 الوبػاف والوخا ب  وبعيهع اعوجي عميق لزليخب.
  المكعػن السوبجال الحعخس ال عزمعيوقج تزلع األخ مجيخ ال زمعة المػضػع  وواص  محزولوق 

يح عغ الوعزمع  معع األسعزتحة   يوع اخويعزر  معغ قبع  إدارة ال زمععةمغ لعس ال نػد  لحخس مجني  
 .واحخص عمى حمزيوق ال زمعيوالصالب  وافهع معنى الحخم 
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 الوقخاخ ال نػي لأمية اآلداب
 

كععزن العععزم األول مععغ عممععي عم ععجًا لأميععة اآلداب  عزمععًز مم ئععًز لزلعمعع . إذ حزولععت وزمالئععي 
نعيزت ا ئعة الوعجراذ والمػضفعػن  إحعجاث ت   عخ نعػعي  فعي الأميعة  سعػاًت فعي نطعزم الوخشع ج نو 

المعومععجة نو نطععزم االموحزنععزت  نو تػزاععع المهععزم وتحجيععج االخومزصععزت  لأعع  مععغ نطععزم ال ععزعزت 
العم عععج ووك معععق ورؤسعععزت األق عععزم العمميعععة ومعععػضفي شعععؤون الصعععالب  نو فعععي األرشعععفة والوػث عععق 

اسعومزرات الو ع    والوخشع ج والحعحف واإلضعزفة والوحػاع  ووقعف اسعوحجاث وال  الت األكزديمية و 
وضععع الئحععة  تععنطع عمميععة نشععزط ال معيععزت العمميععة فععي نق ععزم الأميععة  و الق ععج  نو فععي إحيععزت 

 ب نهز وب غ ننشصة فخع االتحزد العزم لمصالب في كمية اآلداب...إلخ. والوعزون  الون  ق

وفي نهزية العزم الجراسعي  رفععت تقخاعخًا مفمعاًل ععغ سع خ العمع  فعي الأميعة خعالل الععزم  معع 
رات والوقزراخ والمػائح. وكزن احا  لح ب تمػري ح نحاك  اعػ ممف ضبع مميت لزلػثزئق واالسومز

مز تعممق ك  عمزدات كميزت ال زمعة. ولأني الحطت نن نحجًا لع يقخن تقخاخي  ولعع يوععب نف عق فعي 
إلقزت نطخة عمى الممف  الحي نرفقوق لزلوقخاخ  ولع ينزقشعني نحعج فعي محوػازتعق  ولعع نععخف ممع خ 

نتعبعت نف عي فعي إععجاد   ععجا ععغ ال هعج  العحي بحلوعق وزمالئعي  فعي الوقخاخ ومعق الممف  الحي 
العم   عمى مجى عزم دراسي كزم   والحي وثقوق كزماًل في ذلظ الممف. ولحا فقج كزن ذلظ الوقخاعخ  
اػ الوقخاخ ال نػي األول واألخ خ  الحي رفعوعق إلعى إدارة ال زمععة. ولعمعق الوقخاعخ ال عنػي الػح عج  

فع مغ ال  أميزت  منح إنشزت ال زمعة  وحوى ال ػم.الحي ر 
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 رسزلة حػل قزنػن  زمعة صنعزت ال جيج
 

كميععزت ال زمعععة  وفععي األق ععزم العمميععة  قععج رنينععز لععأن لعععس مععػاد قععزنػن  كنععز فععي عمععزدات
ال زمعة القجيع  لحز ة إلى إدخعزل تععجيالت عم هعز. وقعج ن قمعت اعحا الخببعة  معع مقوعخح الوععجيالت  
إلى إدارة ال زمعة  ومنهز إلى ال هزت الخسمية في الجولة. وفػ ئنز لأن رئزسة م مذ الشػرى. قج 

زت م ععخد الوعععجيالت المصمػبععة  إلععى صععيزغة قععزنػن  جيععج لم زمعععة  وشمبععت مععغ ا وهععجت  وت ععزو 
ال زمعة إرسزل مغ يمثمػنهز لمنزقشة ذلظ القزنػن  لوبجو ال زمعة وكأنهز اي الوعي تقعجمت لعق إلعى 

 م مذ الشػرى. 

مفت مع لعس الدمالت لحيػر  م ة م مذ الشػرى المبممة لمنزقشة القعزنػن  العحي  وك 
  ال زمعة  ولع ننزقشق  ولع نعط وقوًز كزفيًز لالشالع عميق ودراسوق  وال نععخف موعى وال لع نعج  داخ

كيف نعج. وابجو ننق قج نعج عمى ع    مغ قب  ننزس  ال عالقعة لهعع لزلعمع  األكعزديمي. وإذا بنعز 
ن ج ننف نز في وضعع ال نح عج عميعق. كعزن مصمػبعًز منعز نن ننعزقر معع م معذ الشعػرى قزنػنعًز  لعع 

 جرسق  ولع نمع لميمػنق. ن

ومغ ح غ الحع  ننق لع ي خ نقزش  زد لمػاد القزنػن  مزدة مزدة  ب   خى الحجيث ارت زاًل  
عغ لعس المػاد  الوي كزنت مػضع ااومعزم خعزص  معغ قبع  تيعزر سيزسعي لع نعق. واسعومعنز عمعى 

لععععس نعيعععزت لبصعععب حمزسعععية  نكثعععخ منهعععز نقزشعععًز مػضعععػ يًز  عععزدًا  تبعععزرى ف هعععز  شعععػال الػقعععت
   ومنزا هز  ولع تب  تمظ البصعبالم مذ  وبجت وكأنهز لمثزلة محزكمة عمنية لم زمعة ونسزتحتهز

مغ لعس العبزرات الم  ئة. واعوب خ القزنػن  في نهزية ال م ة  مقخًا لشك  ضمني  دون تمعػات 
 عميق.  

ب معجيخ ال زمععة  لعع وبصبيعة الحزل  لع ينبذ ممثمػ ال زمعة  وننز نحعجاع  وكعزن يخنسعنز نزئع
ينب ػا ببنت شفق. واكوف نز لزالسومزع إلى تمظ البصب  وتحم  ندق لعس البصبزت. ألننز كنز ننفعح 

ال ن عوصيع منزقشعة  نعز. نمعز المنزقشعة  فقعج كعزن بعجيهيًز ننرسميًز مغ إدارة ال زمعة لزلحيػرتأميفًز 
إحيزرنز إلى الم معذ  إال اسعوأمزل  قزنػن لع نعج  ولع توح لنز فخصة دراسوق. فمع يكغ الهجف مغ

 شكميزت إقخار القزنػن وإصجار . واحا مز ندركنز  موأخخاغ.  

وبعج عػدتنز مغ ذلظ المهخ زن البصزبي  قجمت تقخاخًا لزخ مجيخ ال زمعة  لعمعق ي عوصيع نن 
 يحػل دون إصجار ذلظ القزنػن الع  ب.
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 عم ج كمية اآلداب االحو زب عمى
 

اتمعع  بععي تمفػنيععًز صععجيقي  األسععوزذ عبععج الععخزاق الخقيحععي  رحمععة هللا ت شععز   وسععألني عععغ 
 إمكزنية نن يدورني في مندلي. فخحبت لق  وسخرت لأن نرا  لعج انقصزع شػا . فقج كنز زم مي عم 

ز  في المعهج القعػمي لعندارة العزمعة )المعهعج العػشني حزليعًز(  قبع  نن نغعزدر العيمغ لمجراسعزت العميع
وعنجمز ننه ت دراسوي وعجت إلى صنعزت  كزن اػ قج تخك العم  في المعهج ونصبح فيمز لعج نزئبعًز 

 لمنزئب العزم لم مهػراة. 

لععع تمععس نمععف سععزعة عمععى االتمععزل الومفععػني  حوععى كععزن يقععخع لععزب مندلععي.  م ععنز سععػاًز 
شعيت. فأح  عت نشخب الشزي  وكزن يبجو واػ ي  ب عمى ت زؤلي ععغ نحػالعق  سعزامًز لععس ال

نن ثمة نمخًا ورات زازرتق المفز ئة لي  يوخدد في شخحق عمي. نخ خًا فوح المػضعػع لقعجر واضعح معغ 
الحعخج. وخالصععوق: نن انععزك  مزععة رفعععت إلععى األخ رئعيذ ال مهػراععة احو ععزلًز عمعى عم ععج كميععة 

حمعع  اآلداب  ل ععبب و ععػد صععفحزت و بععزرات فععي لعععس كوععب المقععخرات الجراسععية فععي الأميععة  ت
ميععزم غ مبزلفععة لمععجيغ. وقععج نحععزل الععخئيذ المػضععػع إلععى النيزلععة العزمععة  لموحق ععق فيععق. ونردف 
األسوزذ عبج الخزاق  ننق قج تػاص  مع إدارة ال زمعة  فػ جت اإلدارة حاًل لممشكمة  في نن يوع نعدع 

 المفحزت والعبزرات الوي نشزر إل هز المحو بػن.  

ال يكزد يمجق  لأن احا نمخ يمكعغ نن يحعجث  ونن الجولعة   وبعج نن اسومعت إليق بحاػل مغ
ممثمععة بخئي ععهز  يمكععغ نن ت ععمح ألحععج فععي نن يوصععزول عمععى ال زمعععة ونسععزتحتهز ومقخراتهععز  ونن 
يحجد مز ي ب ومز ال ي ب نن ي عجرَّس فعي ال زمععة. ني نن يحعجد محوعػى المنعزاج ال زمعيعة  دون 

 ممية  ودون نن تأػن لق صفة تمنحق احا الحق. نن يكػن مؤااًل لحلظ  مغ النزحية الع

كععزن صععجيقي يوحععجث  واأللععع لععزد عمععى و هععق  وكأنععق اععػ الهععجف مععغ االحو ععزب. كععزن مععغ 
الػاضععح ننععق لععع يكععغ مقونعععًز لقبععػل الععخئيذ ذلععظ االحو ععزب مععغ ح ععث المبععجن  وإحزلوععق إلععى النيزلععة 

ل زمعععة )نععدع األوراق والعبعععزرات العزمععة. كمععز كععزن واععػ يوحععجث عععغ الحعع   الععحي شخحوععق إدارة ا
المشععبػاة(  كععزن يبععجو م ععوه نًز لععحلظ الحعع . وكأنععق كععزن يوػقععع ردًا قػاععًز مععغ ال زمعععة  عمععى تمععظ 
الػصععزية المفخوضععة عم هععز مععغ خزر هععز  والوععي اععي ضععخب مععغ الوصفعع  عمععى منزا هععز ونسععزتحتهز 

 وشالبهز  وتصزول عمى مكزنوهز العممية.  

معغ شخاقوعق المهحلعة فعي شعخق المػضعػع  بع  وفعي زازرتعق لعي إلعى  لع نخف تأثخي الععزشفي 
مندلي  بجاًل مغ اسعوجعزئي إلعى النيزلعة العزمعة  نو زاعزرتي لمعػرة رسعمية فعي عمعزدة الأميعة. كعزن 
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ذلظ تمخفًز إن زنيًز راقيز  مغ شبز ع خف بخقي نخالقق  ومغ صجيق عداد  يعود المخت لمجاقوق. 
ي  مغ انوهزك حخمة ال زمعة  بهحا الشك  الفعج  ش بعت خعزشخ   وقمعت ولمز نح  ت لأنق يوألع مثم

لق بهجوت  لغ نندع صفحزت ولغ نم ي  بزرات نو مقخرات. سنخد عم هع بب زشة  ونقػل لهعع: اعحا 
ليذ مغ شأنأع. وشمبت منق نن يعص ني مهمة يػم غ  ألرد عمى عخاية االحو زب. وتهم  و هعق 

 افوخقنز عمى نن نتم  لق  عنجمز ننوهي مغ كوزلة الخد.سخورًا  واػ ي ومع إلى ردي. و 

وبعج يػم واحج اتممت لق  ونخبختق نن الخد  زاد. ولع يوأخخ في الم عيت إلعي. و معذ مععي 
يقخن الخد المكوػب  الحي و هوق إلى رئيذ ال مهػراة. ومز نن نكم  قخاتتق  حوى تنفذ المعجات  

كمععز قععزل  سععػف ي ععونج إل هععز  لي ععػِ ا بهععز حفععع  وشمععب منععي صععػرة منععق. فقععج و ععج فيععق فقععخات 
القيية  وبحلظ ينوهي المػضػع. فزسوأذنوق لأن يعص ني مهمة نخخى  ألحزول الحمػل عمى تػقيعع 
األخ مععجيخ ال زمعععة  لأععي ال يكععػن الععخد م ععخد رد شبمععي  بعع  رد ال زمعععة الخسععمي عمععى اععحا 

ذ رد عم عج كميعة اآلداب. فعزألمخ ال يوعمعق  الوصزول. وقج ص وق لمػرة تػحي لأنق رد ال زمعة  ولي
لأسععوزذ مععغ األسععزتحة  نو عم ععج مععغ العمععجات  بعع  يوعمععق لزل زمعععة كمهععز  بخمداوهععز وبزسععوقالل وهز 
وبمكزنوهز العممية وبجوراز في الم ومع. بع  فعي الػاقعع يوعمعق األمعخ لكع  معغ يهمعق م عوقب  العمعع 

 والوعميع في اليمغ.

معع الفأعخة  وحبعحاز  وبعجا موحم عًز لهعز نكثعخ منعي. وبععج نن ودعوعق  تفزع  األخ عبج الخزاق 
ات هت إلى مكوب األخ مجيخ ال زمعة  وسمموق الخد ليقخن . ومز نن نكم  قخاتتق  حوى تنزول قممعق  
دون تخدد  ووقع  عميق. وصزدف نن كزن حزضخًا في مكوبق نزئبعق وععجد معغ العمعجات. فصمعب معنهع 

 د. فػقعػا عميق  ميعهع لحمزس  لعج نن قخنتق عم هع.نن يػقعػا عمى ذلظ الخ 

وبعج نن سممت األخ عبج الخزاق صػرة مغ الخد  قمت مع الدم   األسوزذ عبج  عمعي عثمعزن  
نحج العمجات المػقع غ عمى الخد  شفز  هللا وعزفز   قمنز معًز لإيمزلق إلى مكوب رئزسة ال مهػراة  

صعععػلق إلعععى ال هعععة  الوعععي خزشبنزاعععز لعععق  واعععي رئعععيذ خػفعععًز معععغ نن ييعععيع فعععي الصخاعععق  قبععع  و 
ال مهػراة. و في مكوب رئزسة ال مهػراة سممنز الخد لزل عج  لنزئعب رئعيذ المكوعب  القزضعي عمعى 
نبػ الخ زل  الحي لع يبف ارتيزحق وتخح بق بهحا المػقف  المعزدر معغ  زمععة صعنعزت  الوعي  كمعز 

الحو عععزب الع  عععب. لفيععع  المػقعععف العععػشني قعععزل  افوقعععج النعععزس لمعععػتهز. وبعععحلظ انوهعععت قمعععة ا
 الم ون خ  لممجيق عبج الخزاق الخقيحي  رحمق هللا رحمة األبخار  ونسكنق ف يح  نزتق. 
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 مغ كمية اآلداب إلى الجراسزت العميز  إلى وضيفة م وشزر
 
 

م  تحعت إلحعزح األخ معجيخ 1984عنجمز قبمت تحم  م ؤولية عمزدة كمية اآلداب  في الععزم 
ال زمعة  اشوخشت شخش غ لممػافقة عمى ذلعظ: نولهمعز  نن يعوع اخويعزري معغ قبع  زمالئعي اليمن ع غ 
فععي الأميععة  ونن يؤكععجوا اععحا االخويععزر فععي رسععزلة  يػقعػنهععز  مععيعهع واػ هػنهععز إلععى األخ مععجيخ 

ة. وثزن همععز  نن تأععػن مععجة لقععزئي فععي العمععزدة عزمععًز دراسععيًز واحععجًا فقععط. وقبعع  األخ مععجيخ ال زمععع
ال زمعة الشخش غ. لأنق لععج انوهعزت الععزم الجراسعي  لعع ي عمح لعي بوعخك العمعزدة  موح  عًز لقعزنػن 
ال زمعععة  الععحي يععنز عمععى نن فوععخة العمععزدة عزمععزن  قزبمععة لمومجيععج لعععزم غ آخععخاغ. وبعععج انوهععزت 
العزم غ  نصجر قخارًا  جيجًا  بومجيج الفوخة لعزم غ آخخاغ. وقعج نصعجر قعخار  نثنعزت بيعزبي فعي مهمعة 
خزرج العيمغ. ولمعز عزتبوعق لععج ععػدتي  اعوعحر لح عة ننعق لحز عة إلعى و عػدي فعي عمعزدة الأميعة  

 لمممحة العم . 

نسععهمت فععي قبمععت األمععخ عمععى ميععس. ولأنععي شعععخت  خععالل العععزم األول لمومجيععج  لععأني قععج 
عمزدة كمية اآلداب  لمز كنت نرغب في نن نسهع فيق  وغ خت مز اسوصعت ت   خ   ولع يعج لعجي معز 
نقجمق. وبجن عممي يأخح م عزرًا روت نيعًز ممعاًل. فقعخرت تقعجيع اسعوقزلوي معغ عمعزدة الأميعة. ور فيعت 

لحعزح  قبع  األخ االسوقزلة عجة مخات. ولأني صممت عمعى تعخك عمعزدة الأميعة. وتحعت اإلصعخار واإل 
مجيخ ال زمعة اسوقزلوي  ولأغ ليفز ئني  لعج نسزبيع قم مة  بوع  ني عم جًا لمجراسزت العميز والبحث 

 العممي.

وفي عمزدة الجراسزت العميز والبحعث العممعي  وضععت معع زمالئعي  وك َمعي العمعزدة وم عؤولي 
بحععث العممععي ال جيععجة. ثععع قععجمت الجراسععزت العميععز فععي كميععزت ال زمعععة  الئحععة الجراسععزت العميععز وال

مشخوعًز لونطيع نجوة خزصة لزلبحث العممي  تجرس نوضزع البحعث العممعي فعي ال مهػراعة العخبيعة 
اليمنية. وقج تبنى زمالئي في العمزدة ذلظ المشخوع  وقمنز معًز بونطيع النجوة  الوعي اسعومخت عزمعًز 

جوة  الوعي وقفنعز عمعى ممعف  م عوهز البوزميعة دراسيًز كزماًل  بػاقع  م ة واحعجة نسعبػ يًز  واعي النع
 في مز سبق. 

وبعج االنوهزت مغ ازت غ المهموع غ  ومعغ مهمعة تمعحيح نوضعزع الجراسعزت العميعز فعي لععس 
كميعععزت ال زمععععة  قعععجمت اسعععوقزلوي  واعوبعععخت نن مهموعععي انوهعععت. ولعععع يقبععع  األخ معععجيخ ال زمععععة 

ام  العععحي نصعععبح ل عععبب لععععس المن معععزت االسعععوقزلة  إال لععععج إلحعععزح شعععجيج وامونعععزعي ععععغ العععجو 
 والمعػبزت المفوعمة  غ خ ذي  جوى. 

وقععج حزولععت  فععي كعع  مػقععع شعع موق  نن نقنععع نف ععي  لععأن و ععػدي فععي اععحا المػقععع  نو ذاك  
يمكغ نن يكػن لق معنى  مغ خالل القيزم ببعس األعمزل والمبزدرات  ومغ خالل لعس المقوخحزت 
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نمػذ ًز واحجًا مغ تمظ الومػرات  قجموق لمفوي عم عجًا لمجراسعزت  والومػرات المف جة. وفي مز يمي
 العميز والبحث العممي:
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لعج نن قب  األخ مجيخ ال زمعة اسوقزلوي معغ عمعزدة الجراسعزت العميعز والبحعث العممعي  ضننعت 
ننني قج تبممت مغ من مزت العم  اإلداري. ونننعي سعأكخس وقوعي كمعق لمعمع  األكعزديمي المموعع. 

 ولأغ خزب ضني. ف خعزن مز نصجر األخ مجيخ ال زمعة قخارًا بوع  ني م وشزرًا ل زمعة صنعزت. 

جت منمب )م وشزر  زمعة صنعزت(  ألكوشف سخاعًز ننق م عخد منمعب فبعخي. ف عزرعت تقم
إلى تقعجيع اسعوقزلوي إلعى األخ معجيخ ال زمععة. ورفيعهز. وكعخرت ذلعظ معخارًا. ورفيعهز فعي كع  معخة. 
فطممت نتقمج منمبًز واميًز  نش   نف عي فيعق  بوقعجيع لععس المقوخحعزت والومعػرات  الوعي ال يعمع  

 بهز نحج. 

م  صجر قخار  مهػري  تبنز  في ح نق رئيذ الػزرات  ح جر نبػ لكعخ 1992مزرس  25ي وف
العصزس  بوع  ني م وشزرًا ل زمعة صنعزت  بجر ة وزاخ. واػ منمب كنت نش مق فعاًل. ولع يو  عخ 
الػضع لمجور القخار ال مهػري. وبقي الحزل عمى مز اػ عميق  ني كمز اػ حزل ك  الم وشعزراغ 

 ة الجولة في لالدنز. في ك  ن هد 

عممًز لأن مػقع الم وشزر في العزلع اػ نعمى وناع مػقعع فعي ال عمع العػضيفي  ال يمع  إليعق 
إال معععغ اسعععو خق عمعععخًا شعععػااًل فعععي م عععزل تبممعععق  ونصعععبح خب عععخًا فيعععق. ولعععحا ي نطعععخ انعععزك إلعععى 

ع ااومععزم كب ععخ. الم وشععزراغ  عمععى ننهععع ناععع مععغ الععػزرات. نطععخًا لببععخاتهع الصػامععة. واعصععى آلرائهعع
وا عم  لمز يش خون لق. نمز في لالدنز فزلم وشزر اػ منمب وامي  يػضعع فيعق معغ ي عخاد تحنيصعق 
وتعم بق وت م ج نشزشق وح ػاوق وقجرتق عمى العصعزت. نو معغ يعخاد م زمموعق وإكخامعق بهعحا المنمعب 

 الفبخي  الحي ال يمزرس فيق ني عم  مثمخ.

المػقعععع مػقععععًز مف عععجًا  معععغ خعععالل تقعععجيع الومعععػرات وقعععج ضممعععت نحعععزول نن ن عععع  معععغ اعععحا 
والمقوخحزت المكوػبة  الوي لع يكغ لهز ني تأث خ. ألن القزعجة الحابية فعي لالدنعز نن )الم وشعزر ال 
ي  وشععزر(. وعميععق نن يععنعع لمنمععبق الفبععخي  دون نن يععدعج نحععجًا لمقوخحزتععق  نو يدع ععق نحععج لععأي 

 مهزم نو تأميفزت.

  نف ي لزلقخاتة والأوزلة ونخح مز اسوحقق مغ سنػات الوفخا العممي  فعي وقج حزولت نن نش 
  زمعزت نوربية  تمكنت خاللهز مغ إن زز لعس األلحزث وإصجار لعس الأوب. 

م  وصمت إلى نهزية الصخاق  وشعخت لعأن االسعومخار نضعحى عبثعًز  لعع نععج 1997وفي عزم 
نشيقععق. فأوبععت اسععوقزلوي  ورفعوهععز اععح  المععخة إلععى رئععيذ ال مهػراععة  الععحي كععزن قععج نصععجر القععخار 
ال مهػري بوع  ني في احا المنمب. وتحزش ت تقجيمهز إلى األخ مجيخ ال زمعة  الحي كنت نععخف 

 يهز  كمز سبق نن رفيهز مغ قب . لأنق س خف
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وقج نق  إلي نحج شالبي  في مكوب رئزسة ال مهػراة  نن اسوقزلوي قج نح معت معغ قبع  األخ 
اخوفعت  فعي ندراج رئعيذ العػزرات.  رئيذ ال مهػراة  إلى األخ رئيذ الػزرات  لمنطخ ف هعز. وانعزك

عزري لقبػلهعز  عمعاًل لزلقزععجة ولع نعج نسعمع عنهعز شع ئًز. فقعخرت تعخك المنمعب  وععجم انوطعزر إشع
 المعخوفة )ال كػت عالمة الخضز(.

ولمز عمع األخ رئعيذ  زمععة ععجن  صعجيقي األسعوزذ العجكوػر صعزلح عمعي لزصعخة  رحمعة هللا 
ت شز   لزسوقزلوي  عخض عمي العم  معق  م وشزرًا ل زمعة عجن  فقبمت. ورغع نني كنت ميصخًا 

معخة كع  نسعبػع غ  فقعج شععخت لموععة العمع  معع إدارة  عزدة  إلى ال فخ بخًا مغ صنعزت إلى ععجن  
عمى رنسهز صجيقي لزصخة ونزئبق  المجيق األسوزذ الجكوػر عبج العداد بغ حبوعػر  وزمالئهمعز فعي 
إدارة ال زمعة  وشزركت في منزقشة الئحة الجراسزت العميز والبحث العممي  البزصة ل زمععة ععجن  

ت مقوخحة  عمى لعس مػاداز. كمز شزركت في لعس الفعزليزت  وقجمت مالحطزت مكوػبة  وتعجيال
 الموعمقة لزلجراسزت العميز والبحث العممي.

م  وحوعى م عزدرتي العيمغ  فعي ععزم 1997واسومخ عممي م وشزرًا ل زمععة ععجن  معغ ععزم  
ًز م  لمعمعع  لفوععخة نربععع سععنػات  نزئبععًز لزمعع غ العععزم التحععزد المععؤرخ غ العععخب  وعم ععجًا عمميعع1999

 لمعهج الوزراخ العخبي لمجراسزت العميز  الوزلع لالتحزد. 

وبعج انقيزت فوخة عممي فعي اتحعزد المعؤرخ غ الععخب  ععجت إلعى عممعي األصعمي  نسعوزذًا فعي 
ق ع الوزراخ  لكمية اآلداب ل زمعة صنعزت  حوعى وافقعت إدارة ال زمععة مشعكػرة عمعى شمبعي  العحي 

 ى الوقزعج. م  إلحزلوي إل2009تقجمت لق في عزم 

وعنععجمز ننطععخ إلععى سععنػات العمععخ  الوععي قيعع وهز فععي دائععخة امععػم الوعمععيع والونععػاخ والبحععث 
العممي  نشعخ لزأللع واألسى. فأع مغ  هػد بحلنزاز  ولع نحمج غ خ خ بزت األم . وعنعجمز نقمعب  

ي تػثععق فععي نرشععيفي البععزص  عشععخات الممفععزت  المم ئععة لزلمقوخحععزت والومععػرات  وبزلوقععزراخ  الوعع
ال هػد المبحولعة  وتحمع  معغ الوفعزؤل  معز بعجد  منعزخ العمع  المحعبط  عنعجمز نقمعب اعح  الممفعزت  
نشعخ لأننز كنز نحخث فعي لحعخ ونبعحر فعي صعحخات قزحمعة. تعخى  اع  سعيأتي زمعغ يبومعف ععغ اعحا 

معخ ثمعخًا الدمغ  زمغ ينبت فيق مز يبحر   ال زدون  مغ نبنعزت اعحا العػشغ  معغ نبنزئنعز ونحفزدنعز  واث
 ش بًز  لب خ اليمغ وتقجمق ونهيوق؟.
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 35خ المعخب عغ تفزض  الثمخأَ نوزئج الفِ 

 (نر ػزة شعبزن بغ سميع المنعزني)
 

 مقجمة:
عم  صجر كوعزب  ععغ دار النشعخ األلمزنيعة )ازر  1993في عزم  ( Harrassowitzػف وذ اس 

  واعػ Oliver Kahlكعزل  والعجكوػر نوليفعخ Armin Schopenلمؤلَ يق  العجكوػر نرمعغ شعػبغ ِ 
 بعزرة ععغ تحق ععق وتعم عق ونقع  إلععى الم عة األلمزنيعة  ألر ععػزة يمنيعة  وضععهز  فععي القعخن الثععزمغ 
عشخ الميالدي  شعبزن بغ سميع المنعزني  حػل خعػاص الثمعزر وفػائعجاز المعحية. واقعع الأوعزب 

يع  معز يمكعغ صفحة اسو خقهز العنز العخبعي  معع اػامشعق. ولعع  نف 75صفحة  منهز  365في 
 نن نبجن لق احا العخض  اػ المقجمة  الوي اسوه  بهز المحققزن كوزبهمز. فقج  زت ف هز: 

"عنجمز وقفنز  قب  ليع سنػات  عمى القم جة الوعميمية الصبية اليمنيعة  لعع نأعغ نوػقعع  نن 
ئًز فشع ئًز  االشو زل بهز سػف ي و خق منز ك  احا الػقت  الحي اسو خقق. كمز نننز نخحنز نجرك  شع 

مجى مز في بنية النز مغ تعق ج  سػاًت مغ ح ث الشك  نو مغ ح ث الميمػن  لمز في ذلعظ معز 
اموز لق مغ مزدة  ذات صمة بوعزراخ عمعع المع جلة وعمعع الشععػب البجائيعة  واعػ نمعخ لعع يكعغ فعي 

فععي حجيقععة بععج نن نقععػل  إن الوصععػاف  ح ععبزننز  فععي لععزدئ األمععخ. وإذا مععز نطخنععز إلععى الععػرات  فععال
 شعبزن الخائعة  عمى مز فيق مغ عنزت نحيزنًز  كزن لزسومخار مفعمًز لزلنشػة  مم ئًز لزلمفز تت". 

ثع يػ ق المؤلفزن شكخامز لمعجيج معغ األسعزتحة  الموبممع غ فعي الوعزراخ والصعب والمكوبعزت 
ى معز امعجوا لعق والم ة العخبية  في صنعزت ونم وخدام وتػبن غ وفخانأفػرت  وغ خاعز معغ المعجن  عمع

المعععؤلَف غ معععغ ععععػن وتشععع يع. كمعععز يػ هعععزن شعععكخامز إلعععى مكوبعععزت األمبخوزازنعععز  فعععي مزيالنعععج  
والفزتيكزن  في رومز  ومكوبة الجولة  في بخل غ  ومكوبة  زمعة اليعجن ومكوبوعي المجينعة وال زمععة  

 ز.  الموػفخة ف هوالممزدرفي فخانأفػرت  عمى إتزحوهز لهمز اسوبجام المبصػشزت 

                                                 
وسعنػرد  م.1995يػل عػ   _   يػن عػ18فعي م معة )الثقزفعة(  ععجد  احا العخض  لزر ػزة ومؤلفهز ومحقَق هز  نشخ 35

 انز  إضزفة إلى العخض  الحي سبق نشخ   نز األر ػزة كزماًل.
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 مؤلف األر ػزة:
اػ شعبزن بغ سميع بغ عثمزن ضعيزت العجيغ الح عكي الخومعي المعنعزني. ولعج فعي صعنعزت  

م  وععععزش ف هعععز  وتعععػفي ف هعععز نييعععًز. وكزنعععت وفزتعععق فعععي ععععزم 1655ه. المػافعععق 1065ععععزم 
م. واػ مغ نن عزل األتعخاك  العحيغ قبمعػا ععخض اإلمعزم المؤاعج لعز   ال 1736ه. المػافق 1149

م(  لمبقعععزت فعععي العععيمغ  كم وشعععزراغ ع عععكخا غ  لععععج 1644ه./1054القزسعععع )تعععػفي ععععزم بعععغ 
م. وكععزن والععج  مععغ 1635ه. المػافععق 1045ان ععحزب ال ععير الوخكععي  لقيععزدة ح ععجر لزشععز  عععزم 

سكزن مجينة الح كة في سػراز  وعم   نجيًز لجى نم خ صعنعزت  عمعي بعغ اإلمعزم ال بعغ القزسعع. 
األص . وقج و صف شعبزن  مغ قب  لعس المؤرخ غ  لأنق كزن شب بعًز معزاخًا   نمز نمق فأزنت يمنية

وكزن ينطع الشعخ لزلفمحى والعزمية. نمز صفزتق األخالقية  فقج و صف  لأنعق كعزن لصيعف المعشعخ 
عحب الحجيث ش بًز ح ػاًز موػاضععًز سعبيًز ورععًز تقيعًز موعبعجًا وصعبػرًا. وععزش حيزتعق زااعجًا مومعػفًز 

وكعزن قعج اشعو   فعي بجايعة حيزتعق لزلو عزرة  ثعع اتبعح معغ مهنعة البيزشعة وسع مة لممعيشعة.  واعطًز.
وبعج بمػغق سغ األربع غ اموهغ الصب  ونصبح يعير عمى مز تجر عميق اعح  المهنعة. وإلعى  زنعب 
ذلظ اسومخ في نطع الشعخ. وفي حػالي البم  غ مغ عمعخ  نصع ب لمعخض الفعزلج )الشعم (  العحي 

ق  وضعع  لعععس المخضععى يقمععجونق فععي ب وععق. واصمععب الحكععزم نمععزئحق  فيحممععق ابنععق نقعععج  فععي ب وعع
عمي  إل هع. واسومخت حزلوق المحية ت ػت  نكثخ فعأكثخ  كمعز سعزتت حزلوعق المزديعة. ممعز اضعصخ  
إلى نطع شعخ المجيح  يمجح لق لعس الػ هزت  لمحمػل عمى شيت مغ المزل. ووافوق المنية في 

 ة والثمزن غ مغ العمخ.صنعزت  واػ في الػاحج

 :األر ػزة
سععميع نر ػزتععق الم ععمزة )نوععزئج الِفَأععخ  المعععخب عععغ تفزضعع  الثمععخ(  عععزم  بععغ نطععع شعععبزن

م  بوأميف مغ قب  مغ شزعوق وا بة  كمز نشعزر إلعى ذلعظ فعي مقجمعة األر عػزة  1707ه./1119
 لقػلق:

"نمز لعج فإنق نو ب عميَّ مغ لمثمق ي ب اموثزل نمخ  نن نكشف لق عمز يعومج  لعجوام صعحوق 
ضممععة اإلشععكزل  ممععز سععب مق الصعععزم المععألػف والثمععخ الععجاني القصععػف والفععخق بعع غ مععأمػن العزقبععة 
والمبػف ومز الحي يح غ اعومزد  في الفمػل وامح القخب منق عنج الحمعػل  مػضعحًز لعق تععجي  

مععومذ فعمععق مععغ العقععزر الحخكعع ة وال ععكػن مب نععًز لععق فععي كعع  شععيت قععجر  كيععف يكععػن م زنبععًز لمععز ي 
 ممبمًز لق لزلنطع ل زية االخومزر". 

ب وععًز  تنعزول ف هععز نزضمهعز شعععبزن ننعػاع ال ععحات وفمعػل ال ععنة  1147وقعج ضععمت األر عػزة 
البجنيعة وال معزع. وحعخص  سعويقزظ والحمزمعزت ال عزخنة والخازضعةوآداب الصعزم والشخاب والنػم واال

شعبزن عمى إعصزت وصف نبزتي لمنبزتزت  الوي لي ت معخوفة كث خًا  مع تحجيج نمزكغ نمػاز. كمعز 
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نوضععح البمععزئز ال حائيععة والمععحية ألنععػاع الفػاكععق والنبزتععزت. فبععجن لزلفزكهععة ثععع ن ععدات نبزتهععز  
تي والح ععػاني نورد نمععزئح كزل ععحور والمحععزت واألوراق. وعمععى اععزمر الحععجيث عععغ اإلنوععزج النبععز
 عزمة  لمعنزية لزلمحة  توعمق لزلصعزم والشخاب والنػم والممبذ ...إلخ.

 وقج اعومج المحققزن في تحقيقهمز لزر ػزة عمى نربع ن خ  نشزرا إل هز عمى النحػ الوزلي:
 لزلفزتيكزن. Elenco  واي مػ ػدة في مكوبة إل نأػ Bمبصػشة  .1
 مكوبة إل نأػ نييًز.  واي مػ ػدة في Rمبصػشة   .2
 في مزيالنج. Ambrosiana  واي مػ ػدة في مكوبة األمبخوزازنز Lمبصػشة  .3
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  L و Bوتنومععي الن ععخ األربععع إلععى م مععػعو غ م ععوقمة إحععجاامز عععغ األخععخى  فزلن ععبوزن 
تنوميعزن إلعى م مػععة نخعخى. وانعزك ن عبة خزم عة   Rو M تنوميعزن إلعى م مػععة  والن عبوزن 

 مػ ػدة في مكوبة ال زمع الأب خ لمنعزت  لع يومكغ المؤلفزن مغ الحمػل عم هز.

 شعبزن نر ػزتق لزألبيزت الوزلية:  اسوه

 حمعععععجًا لمعععععغ ننبعععععت نوراق الشععععع ْخ 
ععععععععععنز لزلهزشععععععععععمي ال ثخبععععععععععي  وخمَّ
 وآلععععععععععععععق األشهععععععععععععععزر خ عععععععععععععععخ آلِ 
ععععععععزن    صععععععععمَّى عميععععععععق الػاحععععععععج المنَّ
 ومععععععز  ععععععخى فععععععي نكمهععععععز تفزضعععععع   

         

 وزانهعععععععععععععععز ل كمععععععععععععععع غ لعععععععععععععععزلثمْخ  
نعععععععععز المبوعععععععععزر خ عععععععععخ الععععععععععخِب   نب ِ 

 عمععععععععى ممعععععععععخِ  العععععععععجاخ والوَّعععععععععػالي 
 مععععععز اخومفععععععت فععععععي الثَّمععععععخ األلععععععػان  
 ومعععععععز روى ف هعععععععز البعععععععػاص  نزقععععععع   

 
ثع تنزول المشمر ومنزفعق في ت عة نبيزت  ثع العنبخود في اثنعي عشعخ ب وعًز  ثعع األ عزص  

لو غ والوفعععزح والعنعععب وال عععػز والخمعععزن  حوعععى نتعععى عمعععى  ميعععع ننعععػاع الفزكهعععة والبيعععخوات فعععز
 والمحزص   الدرا ية  المعخوفة في اليمغ. 

وابوجاًت مغ الب ت الثزني عشخ لعج الو ع مئعة  تنعزول فمعػل ال عنة والمنزخعزت ال عزئجة فعي 
زم والشععخاب والنععػم واليقطععة المنععزشق المبومفععة  فععي خم عع غ ب وععًز. تحععجث لعععجاز عععغ آداب الصععع

وال مزع والحمزم  في واحج وثمعزن غ ب وعًز  تصعخق لععجاز إلعى الحعجيث ععغ البعيس وال عمغ والع ع  
ومنزفعهز. وكزن البشعبزش اعػ آخعخ معز تحعجث عنعق. ثعع ننهعى نر ػزتعق لعزلب و غ الوعزل  غ  محعجدًا 

 :اع1119ف همز العزم الحي ننهى فيق كوزلة اح  األر ػزة  واػ عزم 



032 

 

 والحمعععععععج ل عمعععععععى العععععععبالاِ 
 في عزم ت ع قبمهغ عشخ  

ًا مععععغ ال هععععج إلععععى الفععععخااِ    حععععج 
 مععععععع مزئععععععة واأللععععععف م ععععععوقخ  

 
وبم ت نر ػزتق بحلظ نلفًز ومزئة وسبعة ونربعع غ ب وعًز  مم ئعة لزلمعمػمعزت المف عجة حعػل ننعػاع 

واعي نر عػزة  عجيخة لزالاومعزم  وخزصعة معغ  .اني وفػائجاز ال حائية والعال يةاإلنوزج النبزتي والح ػ 
قب  واضعي الأوب المجرسية  لمز ف هز مغ تػ ية صعحية ومعغ تعخاعف ألشفزلنعز  تالم عح المعجارس  
لمز في ب ئعوهع اليمنيعة معغ ننعػاع الفػاكعق والبيعخوات  وغ خاعز معغ المحزصع   الدرا يعة. واعػ معز 

فوح نذازنهع إلى ضخورة االسوفزدة مغ عنزصخاز يمكغ نن يث خ لجيهع االاومزم بهز واشجاع إل هز وا
  .كزمالً نز األر ػزة  في مز يمي ال نية  المف جة لممحة. ولمفزئجة نػرد

 
 

 

 

 

 

  



033 

 

 نر ػزة شعبزن بغ سميع المنعزني
 
 
 حمعععععععععععععجًا لمعععععععععععععغ ننبعععععععععععععت نوراق الشععععععععععععع ْخ 

 
 وزانهععععععععععععععععععععععععز ل كمعععععععععععععععععععععععع غ لععععععععععععععععععععععععزلثَّمْخ 

 
ععععععععععععععععععععنز لزلهزشععععععععععععععععععععمي ال ثخبععععععععععععععععععععي  وخمَّ

 
نععععععععععععععععز المبوععععععععععععععععزر خ ععععععععععععععععخ   العععععععععععععععععخِب نب ِ 

 
 وآلععععععععععععععععععععععععق األشهععععععععععععععععععععععععزر خ ععععععععععععععععععععععععخ آلِ 

  
 عمععععععععععععععععى ممععععععععععععععععخِ  الععععععععععععععععجاخ والوَّععععععععععععععععػالي

 
ععععععععععععععععزن    صععععععععععععععععمَّى عميععععععععععععععععق الػاحععععععععععععععععج المنَّ

 
 معععععععععععز اخومفعععععععععععت فعععععععععععي الثَّمعععععععععععخ األلعععععععععععػان   
 

 ومععععععععععععز  ععععععععععععخى فععععععععععععي نكمهععععععععععععز تفزضعععععععععععع   
 

 ومعععععععععععععز روى ف هعععععععععععععز البعععععععععععععػاصَّ نزقععععععععععععع   
 

  
 القػل في المشمر ومنزفعق

  
عععععععععزبق    فقعععععععععزل فعععععععععي المشعععععععععمر واعععععععععػ ال َّ

 
 مػافعععععععععععععععععععق  لأنعععععععععععععععععععق فعععععععععععععععععععي شبععععععععععععععععععععق 

 
 لأععععععععععععع ِ  معععععععععععععغ فعععععععععععععي  ػفعععععععععععععق حعععععععععععععخارةْ 

 
 مموهععععععععععععععععععععععععٌب شععععععععععععععععععععععععػاضهز ضععععععععععععععععععععععععخَّارةْ 

 
 فإنعععععععععععععععععق يصفئهععععععععععععععععععز فععععععععععععععععععي الحعععععععععععععععععع غِ 

 
 ببععععععععععععععععععععععععععخد  ولصفععععععععععععععععععععععععععق والمعععععععععععععععععععععععععع غِ 

 
 



034 

 

ععععععععععععععععععععععععزضخاغ مفععععععععععععععععععععععععخح    ولػنععععععععععععععععععععععععق لمنَّ
 

 فأعععععععععععععععععع   مععععععععععععععععععغ ينطععععععععععععععععععخ  ينشععععععععععععععععععخح  
 

ععععععععععععععمذِ   ال سععععععععععععععيَّمز عنععععععععععععععج شمععععععععععععععػع الشَّ
 

 وقععععععععععععج غععععععععععععجا فععععععععععععي حمَّععععععععععععة، كععععععععععععزلػرسِ 
 

 نو كزلنطعععععععععععععععععزر البعععععععععععععععععزلز الممعععععععععععععععععفَّى
 

 دوحععععععععععععععق ممعععععععععععععععصفَّىإذا غععععععععععععععجا فعععععععععععععععي 
 

عععععععععععععععععق فعععععععععععععععععي غمعععععععععععععععععنق نحقعععععععععععععععععزق    كأنَّ
 

 مععععععععععععغ ذاععععععععععععب، قععععععععععععج صععععععععععععزنق البععععععععععععالَّق  
 

عععععععععععععععععق فعععععععععععععععععي غمعععععععععععععععععنق  ال ععععععععععععععععع     كأنَّ
 

 م عععععععععععععععبػكٌة معععععععععععععععغ ذاعععععععععععععععب، فػاصععععععععععععععع   
 

د األوراقِ  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععق زمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععخ   يحف 
 

عععععععععععععك  كزألشبعععععععععععععزقِ   مبخوشعععععععععععععٌة فعععععععععععععي الشَّ
 

 
 مجح العنبخود لنف ق ومقت المشمر

ثعععععععععععععععععععععخى  عععععععععععععععععععععح رنى نوصعععععععععععععععععععععزفق الأمَّ  فم 
 

عععععععععععععععععي   نحعععععععععععععععععخى قعععععععععععععععععزل مععععععععععععععععععزذ هللا إنِ 
 

 مععععععععععععزذا الععععععععععععحي فيععععععععععععق مععععععععععععغ المعععععععععععععزني
 

ععععععععععععععععفخة كزلعععععععععععععععععزني  واععععععععععععععععػ مععععععععععععععععغ الم 
 

 نو كعععععععععععععععزلمخاس المعععععععععععععععجنف المحويعععععععععععععععخِ 
 

ق، معععععععععععععععغ وزر  غ عععععععععععععععخ بعععععععععععععععخي   محعععععععععععععععجِ 
 
 



035 

 

ععععععععععععععععععععععععزق    ال ت ععععععععععععععععععععععععومح  نكمععععععععععععععععععععععععق العشَّ
 

 كمعععععععععععععز بهعععععععععععععع معععععععععععععغ لػنعععععععععععععق الفعععععععععععععخاق  
 

عععععععععععععى  واعععععععععععععػ معععععععععععععع اعععععععععععععحا يث عععععععععععععخ الحمَّ
 

عععععععععععععععععز  واعععععععععععععععععػرث اآلكععععععععععععععععع  منعععععععععععععععععق ال مَّ
 

 نسعععععععععععخع معععععععععععز ي عععععععععععقط معععععععععععغ نغمعععععععععععزنقِ 
 

 تععععععععععععععععععععج  معععععععععععععععععععغ  نزنعععععععععععععععععععقِ واعععععععععععععععععععح  
 

 فعمعععععععععععععععععععععععععععخ  نيَّزمعععععععععععععععععععععععععععق قمععععععععععععععععععععععععععع خةْ 
 

 لأعععععععععععععععععععع ِ  ذي عقعععععععععععععععععععع ، وذي لمعععععععععععععععععععع خةْ 
 

دي  ونيعععععععععععععععععغ منعععععععععععععععععق لعععععععععععععععععػني الد معععععععععععععععععخ 
 

 معععععععععع اسعععععععععوػائي فعععععععععي القيععععععععع ب األممعععععععععجِ 
 

عععععععععععععععععععععععةْ   والنأهعععععععععععععععععععععععة الفزئحعععععععععععععععععععععععة الحكيَّ
 

عععععععععععععععةْ   فععععععععععععععي الخوضعععععععععععععععة النزضععععععععععععععخة النجيَّ
 

 ال يمفععععععععععععععععع اآلكعععععععععععععععع  منععععععععععععععععي َفْيععععععععععععععععمةْ 
 

 ألننععععععععععععي نحمععععععععععععػ لععععععععععععق فععععععععععععي ال ممععععععععععععةْ 
 

ارِ  وبعععععععععععععععععي يهعععععععععععععععععزدى لبع عععععععععععععععععجِ   العععععععععععععععععجَّ
 

ععععععععععععععععععق يععععععععععععععععععؤَمغ  مععععععععععععععععععغ بيععععععععععععععععععزري   ألنَّ
 

ععععععععععععععععفخا  نقمععععععععععععععععع لععععععععععععععععزلبخد لبععععععععععععععععزر المَّ
 

 ونحععععععععععععععبذ اإلشععععععععععععععالق مهمععععععععععععععز ان ععععععععععععععخَّا
 

 
 
 



036 

 

 مجح اإل َّزص لنف ق ومقت الأ مَّثخى 
 فزلوفعععععععععععععت األ ععععععععععععععزص واعععععععععععععػ محمععععععععععععععق  

 
 وقععععععععععععزل مععععععععععععز اععععععععععععحا المقععععععععععععزل يمععععععععععععجق  

 
 ننععععععععععععت ثق عععععععععععع  ال ععععععععععععخم فيععععععععععععظ ي ععععععععععععْبذ  

 
ععععععععععععععععػ  وعمَّععععععععععععععععة  القععععععععععععععععػلنج منععععععععععععععععظ تخس 

 
 ت قصعععععععععععععععف مثععععععععععععععع  الفعععععععععععععععزرِ تمععععععععععععععع خ إذ 

 
 فععععععععععععععععي ذنععععععععععععععععب، كه ئععععععععععععععععة الم ععععععععععععععععمزرِ 

 
 نمععععععععععز تععععععععععخى لععععععععععػني المشععععععععععػب لععععععععععزلحػْر 

 
َقععععععععععععِ  ال  ععععععععععععج اسععععععععععععوقْخ  ععععععععععععق فععععععععععععي م   كأنَّ

 
عععععععععععخفْ  شعععععععععععب البعععععععععععزرد ع   ننعععععععععععز العععععععععععحي لزلخَّ

 
ر ذا ال يبومعععععععععععععععفْ   فأععععععععععععععع ِ  معععععععععععععععغ قعععععععععععععععخَّ

 
عععععععععععععععفخاتِ   ن ْسعععععععععععععععِه  نخالشعععععععععععععععًز معععععععععععععععغ المَّ

 
َم م َمععععععععععععععععفَّى مععععععععععععععععزئي  واصفعععععععععععععععع  الععععععععععععععععجَّ

 
ى  وندفععععععععععععععععععععععععع القععععععععععععععععععععععععيَت إذا تعععععععععععععععععععععععععجَّ

 
 مععععععععععععععْع نعنععععععععععععععع، إن زدَت فععععععععععععععيَّ ن ععععععععععععععجى

 
 ننععععععععععععز الععععععععععععحي نزل ععععععععععععق  لععععععععععععزقي القععععععععععععػتِ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فم عععععععععععععععت  معععععععععععععععغ مثمعععععععععععععععظ لعععععععععععععععزلممقػتِ 
 

 
 مجح الوِ  غ لنف ق وذم ق لن َّزص

 وكعععععععععععزن لعععععععععععزلقخب معععععععععععغ الأ ععععععععععع  العععععععععععبمْذ 
 

 فزغوععععععععععزظ حوَّعععععععععععى رقَّ   ععععععععععمًز فعععععععععععزخومْذ 
 



037 

 

 وقعععععععععععععزل يعععععععععععععز نشعععععععععععععبق ع نعععععععععععععًز لعععععععععععععزلبقْخ 
 

 والبعععععععععععععععحْر لقعععععععععععععععج نشمعععععععععععععععَت ذا المقعععععععععععععععزَل 
 

 نل عععععععععععععت ت خخعععععععععععععي المععععععععععععععجة المبعععععععععععععخودةْ 
 

 وإنَّ دعععععععععععععععععععععععععػائي لععععععععععععععععععععععععحا نك ععععععععععععععععععععععععجةْ 
 

ثععععععععععععععععععععخى   فأنععععععععععععععععععععت والمشععععععععععععععععععععمر والأمَّ
 

 فعععععععععععععععي نمعععععععععععععععط، فعععععععععععععععال تداعععععععععععععععج قعععععععععععععععجرا
 

 ننععععععععععععز الععععععععععععحي ن اععععععععععععجى إلععععععععععععى الممععععععععععععػكِ 
 

عععععععععععععععععمػكِ   قبععععععععععععععع  تخانععععععععععععععععي نععععععععععععععععع غ المَّ
 

 ننيعععععععععععععععععععععج لزلمهمعععععععععععععععععععععة ال لزلبمعععععععععععععععععععععجِ 
 

 فأم أععععععععععععععععععععععععع لمقععععععععععععععععععععععععجمي كزل نععععععععععععععععععععععععجِ 
 

 ووقوععععععععععععععععي المععععععععععععععععبح مععععععععععععععععغ ال ععععععععععععععععجاةِ 
 

 ي ععععععععععععدو عمععععععععععععى الع ععععععععععععجاةِ  كمثعععععععععععع  مععععععععععععغ
 

 يممعععععععععق لعيعععععععععي فعععععععععي الػععععععععععزِت لعيعععععععععز
 

ة الن عععععععععععععععععععععععجة ال لمَب يعععععععععععععععععععععععز  لشعععععععععععععععععععععععجِ 
 

 كعععععععععععأنني إن زرَت فعععععععععععي وقعععععععععععت الاعععععععععععبر
 

ععععععععععععععععزت الحععععععععععععععععبْر   نهععععععععععععععععػد نلكععععععععععععععععزر، بنيَّ
 
  قععععععععععععج نق ععععععععععععع بععععععععععععي فععععععععععععي الععععععععععععحِ كخِ هللاو
 

 وذاك يكف نععععععععععععععععععععععي لخفععععععععععععععععععععععع قععععععععععععععععععععععجري 
 

 قععععععععععععععععععععععزل إذًا: والوعععععععععععععععععععععع ِغ والداوععععععععععععععععععععععػن 
 

 معععععععععععععععععععْع ذكعععععععععععععععععععخ  لمبمعععععععععععععععععععج األمععععععععععععععععععع غِ 
 
 



038 

 

عععععععععععععي آكععععععععععععع   لعععععععععععععيذ يمععععععععععععع     األكععععععععععععع  منِ 
 

 ولععععععععععععععيذ يؤذيععععععععععععععق ل خمععععععععععععععي حزصعععععععععععععع   
 

 فأصععععععععععععععععععععععمح األكبععععععععععععععععععععععزد والصحععععععععععععععععععععععزال
 

 وبعععععععععععععععي البعععععععععععععععجود تأو عععععععععععععععي  معععععععععععععععزال
 

ععععععععععععععععٌج إذا انوشععععععععععععععععز  والععععععععععععععععجم  منععععععععععععععععي   ِ 
 

 فميكثععععععععععععخ الوععععععععععععخداد فععععععععععععيَّ مععععععععععععغ يشععععععععععععز
 

 ومععععععععععععععععغ رمععععععععععععععععزد دوحوععععععععععععععععي إذا نثععععععععععععععععْخ 
 

 ي بعععععععععععخا لعععععععععععق القعععععععععععخح وإن كعععععععععععزن ميعععععععععععْخ 
 

 ولعععععععععععععيذ لمبزسعععععععععععععػر عنعععععععععععععجي معععععععععععععجخ   
 
ععععععععععي   مععععععععععحعنًز يععععععععععز ر عععععععععع   فزسععععععععععمع خػاصِ   
 

 وننفععععععععععععععععععع الممععععععععععععععععععخوع والم و ععععععععععععععععععقي
 
مقععععععععععععععي ععععععععععععععيًَّة مػضععععععععععععععػعًة فععععععععععععععي خ   خزصِ 
 

عععععععععععععععَجدْ   كعععععععععععععععحلظ المعععععععععععععععجَر وتفوعععععععععععععععيَح ال  
 
 ول عععععععععععَة العقععععععععععخِب تععععععععععأتي فععععععععععي الع ععععععععععَجدْ 
 

عععععععععععععععععععععي تقمعععععععععععععععععععععع    عمععععععععععععععععععععزرة  األوراق منِ 
 
 آثععععععععععععععععععزر وشععععععععععععععععععِع فعمععععععععععععععععععق مبوععععععععععععععععععَجع  
 

 
 آثزر وشِع فعمق مبوَجع  

عععععععععععععععغ  مهمعععععععععععععععز حمَّهعععععععععععععععز الجيعععععععععععععععجان    وال ِ 
 

لبنععععععععععععي ت حيععععععععععععز لععععععععععععق األسععععععععععععنزن  مععععععععععععغ   
 

 حخارتعععععععععععععععععععععععععي توبعهعععععععععععععععععععععععععز رشػبعععععععععععععععععععععععععةْ 
 
 إلععععععععععى الحيععععععععععزة فععععععععععي الععععععععععػرى من ععععععععععػبةْ 
 

 



041 

 

ععععععععععععععي ل ععععععععععععععت لزلم وقمععععععععععععععي  اععععععععععععععحا وإنِ 
 
 لأعععععععععععععع ِ  نوصععععععععععععععزفي فم ععععععععععععععت  م حمععععععععععععععي

 
 

  مجح الو فَّزح لنف ق وذم ق لمبمذ
عععععععععععععععزح معععععععععععععععغ نغمعععععععععععععععزنقِ   فزبوعععععععععععععععجر الو فَّ

 
 واععععععععععععػ مععععععععععععغ البْ مععععععععععععة فععععععععععععي نلػانععععععععععععقِ 

 
 معععععععععععععععغ نحمععععععععععععععععخ، ونخيععععععععععععععععخ، ونصععععععععععععععععفخِ 

 
 كػ نععععععععععععععععة الِحععععععععععععععععبِ  كث ععععععععععععععععخ البفععععععععععععععععخِ 

 
ععععععععععى  وقعععععععععزل معععععععععغ اعععععععععحا العععععععععحي قعععععععععج ادَّ

 
 مععععععععععععز لععععععععععععي نرا  فععععععععععععي المقععععععععععععزل َشععععععععععععنَّعز

 
 قعععععععععععج زاد فعععععععععععي الفبعععععععععععخ عم نعععععععععععز وَضفعععععععععععْخ 

 
عععععععععععة عنعععععععععععجي محوقعععععععععععْخ   واعععععععععععػ معععععععععععغ الخكِ 

 
د العععععععععععخحمغ منعععععععععععق البشعععععععععععخةْ   معععععععععععز سعععععععععععػَّ

 
 إالَّ أل عععععععععععععععععععععع  الفخاععععععععععععععععععععععة المبوأععععععععععععععععععععععخةْ 

 
 تأعععععععععععععحب والِأعععععععععععععْحب َمَنعععععععععععععزِقز  الععععععععععععععخبْ 

 
لػَ   إلعععععععععى عقعععععععععج الَأعععععععععَخبْ  معععععععععز معععععععععز العععععععععجَّ

 
 فهعععععععععععععػ العععععععععععععحي فعععععععععععععي  خمعععععععععععععق ثق ععععععععععععع   

 
 فمععععععععععععععععععز ي ص ععععععععععععععععععق نكمععععععععععععععععععق العم عععععععععععععععععع   

 
 نضععععععععععععخ  شععععععععععععيت، لعععععععععععععج  شععععععععععععخب المععععععععععععز

 
ععععععععععععععععععْقمز ععععععععععععععععععق يععععععععععععععععععػرث لعععععععععععععععععععج  ال    فإنَّ

 
 



040 

 

 وال ععععععععػز قععععععععج ي مععععععععمح منععععععععق مععععععععز ف ععععععععجْ 
 

 كعععععععععععععحلظ المعععععععععععععػز لعععععععععععععق قعععععععععععععج ي  عععععععععععععوعجْ 
 

نعععععععععععععععععععععععععي نفعععععععععععععععععععععععععخِ ح المحدونعععععععععععععععععععععععععز  وإنَّ
 

ر  ابعععععععععععععغ  سععععععععععععع نز  اعععععععععععععحا العععععععععععععحي قعععععععععععععخَّ
 

 القمععععععععععععععععِب نفيعععععععععععععععع  شععععععععععععععععيت لععععععععععععععععِجوات 
 

عععععععععععععخِب   شعععععععععععععخابَي المععععععععععععععخوف  عنعععععععععععععج الش 
 

 لمبفقعععععععععععععععععععععزن صعععععععععععععععععععععنعوي معخوفعععععععععععععععععععععةْ 
 

ْوبهععععععععععز مػصععععععععععػفةْ   كمععععععععععز غععععععععععجت فععععععععععي ك 
 

 نشعععععععععععععععععبق شعععععععععععععععععيت، ننعععععععععععععععععز لزلبعععععععععععععععععجودِ 
 

 والح ععععععععععععععع كزلبععععععععععععععزدي مععععععععععععععغ الن هععععععععععععععػدِ 
 

ععععععععععععةْ  ععععععععععععي حبَّ زْت لععععععععععععزلدرِ  منِ   كععععععععععععع ش ععععععععععععخِ 
 

عععععععععععععععععععععععةْ   ون اععععععععععععععععععععععجيت لمػ ععععععععععععععععععععععب المحبَّ
 

ععععععععععععععي م شععععععععععععععوهى كزلحععععععععععععععبِ    والععععععععععععععخف منِ 
 

ععععععععععععععععععيواععععععععععععععععععح  خزر ععععععععععععععععععٌة عععععععععععععععععععغ   شبِ 
 

ععععععععععععععزق   ضععععععععععععععى العشَّ  بععععععععععععععي يوهععععععععععععععزدى لمخِ 
 

 فأععععععععععععع لهععععععععععععع مععععععععععععغ فيععععععععععععمَي اتِ فععععععععععععزق  
 

 وكعععععععععععع   مععععععععععععز مععععععععععععزَل إلععععععععععععى الحمػضععععععععععععةْ 
 

ععععععععععععععععععععععي فععععععععععععععععععععععأ دا  إذًا مب ػضععععععععععععععععععععععةْ   منِ 
 

ععععععععععععععععععق قععععععععععععععععععج يععععععععععععععععععػرث الن ععععععععععععععععععيزنز  ألنَّ
 

 واكعععععععععععععععععععععععععععحا تنطعععععععععععععععععععععععععععخ   يزنعععععععععععععععععععععععععععز
 
 



041 

 

 ول ععععععععععععت نخفععععععععععععي مععععععععععععز لععععععععععععق ضععععععععععععخورةْ 
 

 فزلِأعععععععععععععْحب عنعععععععععععععجي شعععععععععععععيمٌة محطعععععععععععععػرةْ 
 

 
  ل  خ  ذكخ العنب ومجحق لنف ق وذم ق

 فأقبمععععععععععععععععععععععععت ن معهععععععععععععععععععععععععز الأ ععععععععععععععععععععععععخوم  
 

 وا ومعععععععععععععععععععععع الحعععععععععععععععععععععزكع  والبمعععععععععععععععععععععػم  
 

 وقمَّعععععععععععععععععععععععجت لحكمهعععععععععععععععععععععععز المػافعععععععععععععععععععععععقِ 
 

 نم َخاععععععععععععععز المععععععععععععععجعػَّ منهععععععععععععععز الخَّازقععععععععععععععي
 

 فقععععععععععععععععععععزل يععععععععععععععععععععز نيَّوهععععععععععععععععععععز الثمععععععععععععععععععععزر  
 

 قعععععععععععععج شعععععععععععععزل معععععععععععععز ب عععععععععععععنأع  الِشععععععععععععع زر  
 

عععععععععععععععععععععععععزِم نعععععععععععععععععععععععععي ل يمععععععععععععععععععععععععع  الحكَّ  وإنَّ
 

ابعععععععععععععة فعععععععععععععي نحكعععععععععععععزمي  ال نخوشعععععععععععععي الخِ 
 

عععععععععععععععععععى فيععععععععععععععععععػال  وكم أععععععععععععععععععع قععععععععععععععععععج ادَّ
 

 واعععععععععععععععععععععػ إذًا ال يععععععععععععععععععععععخف الفمعععععععععععععععععععععػال
 

 فععععععععععععععععزلحكع عنععععععععععععععععجي لمععععععععععععععععحي بخانععععععععععععععععز
 

 فهعععععععععععععععععػ العععععععععععععععععحي لمعععععععععععععععععنعق سعععععععععععععععععػَّانز
 

 سعععععععععععععععععبحزنق معععععععععععععععععغ صعععععععععععععععععزنع، قعععععععععععععععععجيخِ 
 

 ي ععععععععععععع   ععععععععععععععغ شعععععععععععععْبق، وععععععععععععععغ نط عععععععععععععخِ 
 

 قعععععععععععععععععععج  عععععععععععععععععععع  هللا لأععععععععععععععععععع  ، قعععععععععععععععععععجرا
 

عععععععععععععععععز ندرى   فهعععععععععععععععععػ لمعععععععععععععععععز سعععععععععععععععععػَّا  من 
 
 



042 

 

 لعععععععععععع يبمعععععععععععِق العععععععععععخحمغ شععععععععععع ئًز عبثعععععععععععز
 

 ومعععععععععععععغ يقعععععععععععععْ  ل  عععععععععععععخ اعععععععععععععحا حنثعععععععععععععز
 

ر   األزمزنععععععععععععزفهععععععععععععػ الععععععععععععحي قععععععععععععج قععععععععععععجَّ
 

 ونبعععععععععععععععععععععععجع األثمعععععععععععععععععععععععزر واإلن عععععععععععععععععععععععزنز
 

عععععععععععععععز نبجععععععععععععععععقْ  عععععععععععععععق لزلفيععععععععععععععع  لمَّ  وخمَّ
 

 لحكمععععععععععععععععة، مععععععععععععععععغ سععععععععععععععععخ ِ  مبوخعععععععععععععععععةْ 
 

 ييعععععععععععععخ   البعععععععععععععخد كعععععععععععععحا الحعععععععععععععخ  مَععععععععععععععز
 

 لمصفعععععععععق فعععععععععي البمعععععععععق يعععععععععز معععععععععغ سعععععععععمَعز
 

 فأعععععععععععع   شععععععععععععيت حزصععععععععععععٌ  فععععععععععععي وقععععععععععععتِ 
 
 فهععععععععععععععػ لععععععععععععععق منععععععععععععععدٌَّ  عععععععععععععععغ مقععععععععععععععتِ  
 

معععععععععععععععععععععععععز تبومعععععععععععععععععععععععععف الصَّبعععععععععععععععععععععععععزئع    وإنِ 
 

 واعععععععععععععععع  يقععععععععععععععععزس  ععععععععععععععععزئٌع وشععععععععععععععععزلع  
 

 وقعععععععععععععععععج نػاعععععععععععععععععت نن نقعععععععععععععععععػل قعععععععععععععععععػال
 

مًز معععععععععععععععععغ قبمعععععععععععععععععق ال حعععععععععععععععععػال  مقعععععععععععععععععجَّ
 

 إنَّ الععععععععععععععحي يمععععععععععععععجح عنععععععععععععععجي نف ععععععععععععععقْ 
 

ععععععععقْ   اععععععععػ الععععععععحِ ي فععععععععي الصبععععععععع منععععععععق خ ِ 
 

مععععععععععععععععز يععععععععععععععععحكخ منععععععععععععععععق الحزصععععععععععععععععال  وإنِ 
 

ن البعععععععععععععععععععععععععععػاشال عععععععععععععععععععععععععععق يكعععععععععععععععععععععععععععػِ   ألنَّ
 

 إنعععععععععععععععععععععي وإن تبزلفعععععععععععععععععععععْت ن نزسعععععععععععععععععععععيْ 
 

 ل ععععععععععععععععت لحععععععععععععععععقِ  خععععععععععععععععزلقي بنععععععععععععععععزسِ 
 
 



043 

 

 نودَع معنععععععععععى فععععععععععيَّ لععععععععععيذ فععععععععععي الثمععععععععععْخ 
 

 معععععععععغ بعععععععععجا ومعععععععععغ حيعععععععععْخ يعمعععععععععع اعععععععععحا 
 

ر ذكعععععععععععععععععخي محكعععععععععععععععععع  اآليعععععععععععععععععزتِ   كعععععععععععععععععخَّ
 

بعععععععععععععععععععععععععععزتِ  نعععععععععععععععععععععععععععي َلَ ععععععععععععععععععععععععععع ِ ج  النَّ  وإنَّ
 

 لعععععععععععع ي عععععععععععحكخ الععععععععععععخش ل  عععععععععععخ  ن عععععععععععي
 

 معععععععز فعععععععي العععععععحي قعععععععج قموعععععععق معععععععغ لعععععععبذِ 
 

 وانطعععععععععععخ إلعععععععععععى النَّبععععععععععع  تعععععععععععخى ع  بعععععععععععز
 

 نك ععععععععععععععععبني والنَّبعععععععععععععععع  منععععععععععععععععق ِشْ بععععععععععععععععز
 

 فقعععععععععععزل فعععععععععععي وصعععععععععععفَي: رْزقعععععععععععًز حَ عععععععععععنز
 

ععععععععععععنز  فمععععععععععععيذ ي  ععععععععععععوقبح مععععععععععععز قععععععععععععج ح َّ
 

عععععععععععععزتَي المشععععععععععععععخوعةوانطعععععععععععععخ   إلعععععععععععععى  نَّ
 

 اععععععععععععععع  مثمهعععععععععععععععز لجوحعععععععععععععععة، ممعععععععععععععععنػعةْ 
 

 كعععععععععععععععع كثعععععععععععععععخت لِحطعععععععععععععععَػتي نسعععععععععععععععمزئي
 

نعععععععععععععععععي نمعععععععععععععععععز   عععععععععععععععععع َغ الخائعععععععععععععععععي  ألنَّ
 

 لمصفععععععععععععععععععععععععق َتْبخقععععععععععععععععععععععععق األلمععععععععععععععععععععععععزر  
 

 فزع ععععععععععععْب لععععععععععععق واععععععععععععػ ي ععععععععععععخى نيععععععععععععزر  
 

 ننعععععععععععععععععععز اإلمعععععععععععععععععععزم لمثِ معععععععععععععععععععزر ش عععععععععععععععععععخَّا
 

ععععععععععخَّا عععععععععي ض   ننعععععععععز العععععععععحي لععععععععععع ي بعععععععععَر منِ 
 

عز مب عععععععععععععععػشةْ   نكعععععععععععععععف  ِخْمبعععععععععععععععي لمعععععععععععععععج 
 

 معععععععععععععععععز ت مععععععععععععععععععق الب عععععععععععععععععيصةْ لكععععععععععععععععع ِ  
 
 



044 

 

ل مػ ععععععععععععععععععععععػد، لععععععععععععععععععععععي البيععععععععععععععععععععععزض    نو 
 

اععععععععععععزض    فهعععععععععععػ الععععععععععععحي تداععععععععععععػ لععععععععععععق الخِ 
 

 حبػبععععععععععععععععععععععععق مكععععععععععععععععععععععععخورٌة ع  بععععععععععععععععععععععععةْ 
 

 كأنَّهععععععععععععععععععز مععععععععععععععععععغ بععععععععععععععععععَخد، ممععععععععععععععععععبػبةْ 
 

 ي ععععععععععععخى إذا اسععععععععععععوحكع ِشْ بععععععععععععًز واسععععععععععععوػى 
 

ععععععععععععععععععق منعقععععععععععععععععععٌج مععععععععععععععععععغ الهععععععععععععععععععػى   كأنَّ
 

ععععععععععععععععق فععععععععععععععععي سععععععععععععععععمأق الدَّبخ ععععععععععععععععجي  كأنَّ
 

ِخشعععععععععععععععععت لمْبعععععععععععععععععِخدِ  عععععععععععععععععزت تبعععععععععععععععععخ، خ   حبَّ
 

 منعععععععععق تمعععععععععظ المعععععععععي ةْ فعععععععععي كععععععععع ِ  شعععععععععك ، 
 

 إذا غععععععععععععععجت فععععععععععععععي حنععععععععععععععظ، مميععععععععععععععػغةْ 
 

شػبععععععععععععةْ   فععععععععععععي حععععععععععععخ ِ  لصععععععععععععٌف وفععععععععععععي الخ 
 

 ومععععععععععععز لععععععععععععق معععععععععععععغ شععععععععععععػكة، مخاػبعععععععععععععةْ 
 

 ي  ععععععععععععععخع فععععععععععععععي الو ععععععععععععععم غ لز  ععععععععععععععزِم
 

 فأععععععععععععععع لععععععععععععععق   ععععععععععععععع، يمعععععععععععععع خ نععععععععععععععزِم
 

ععععععععععععععععععجًا كث ععععععععععععععععععخا  ي ععععععععععععععععععحو غععععععععععععععععععحاًت   َّ
 

 واشعععععععععععععععععععععخح األنفعععععععععععععععععععععذ والمعععععععععععععععععععععجورا
 

 بنأهعععععععععععععععععة فزئحعععععععععععععععععة ععععععععععععععععععغ عنبعععععععععععععععععْخ 
 

 نو ف وقعععععععععععععععت لععععععععععععععععخف م عععععععععععععععظ، نذفعععععععععععععععْخ 
 

عععععععععععععععععععععي لشعععععععععععععععععععععخاب  الِحْمعععععععععععععععععععععِخِم  وإنَّ منِ 
 

 لأععععععععععععععععععععع ِ  دات، معيععععععععععععععععععععع ، م عععععععععععععععععععععوحكِع
 
 



045 

 

ْمعععععععععععععععععععععععخِة والصَّعععععععععععععععععععععععزعػنِ   كعمَّعععععععععععععععععععععععة الح 
 

 فعععععععععِنْعَع معععععععععز ععععععععععػنَي معععععععععغ معععععععععز ععععععععععػنيْ 
 

لذ  واعععععععععععععععػ قعععععععععععععععػت   عععععععععععععععي العععععععععععععععجِ   وإنَّ منِ 
 

 تحفطعععععععععععععععععععععععق لمبعععععععععععععععععععععععزِزِن الب عععععععععععععععععععععععػت  
 

نزنِ   وبععععععععععععععععج  المبعععععععععععععععدون فعععععععععععععععي العععععععععععععععجِ 
 

 معععععععععععغ لععععععععععععج عْمعععععععععععِخ الأعععععععععععفِ  والبنعععععععععععزنِ 
 

عععععععععععععععععععععععٌب لعععععععععععععععععععععععزلخَّاح عععععععععععععععععععععععهبزتِ  ممقَّ  والمَّ
 

 وكععععععععععععع لععععععععععععق فععععععععععععي ذاك مععععععععععععغ نسععععععععععععمزتِ 
 

 محمعععععععععععععععػرٌة فعععععععععععععععي حْميعععععععععععععععق الأ َم عععععععععععععععتِ 
 

 م ْحِ َيععععععععععععععععععٌة لزلععععععععععععععععععحِ كخ كعععععععععععععععععع َّ م ععععععععععععععععععتِ 
 

 فأيعععععععععععف معععععععععععغ لزشعععععععععععخ منهعععععععععععز الأزسعععععععععععز
 

 إذا غععععععععععععععععععجا الم عععععععععععععععععع   لععععععععععععععععععق لبزسععععععععععععععععععز
 

ععععععععععععععععععععععهز شمػسععععععععععععععععععععععز س   ونشمعععععععععععععععععععععععت نكؤ 
 

 م خبهعععععععععععععز لعععععععععععععع ت معععععععععععععَق فيعععععععععععععق ب ػسعععععععععععععز
 
 تبوععععععععععععععععخم الهعععععععععععععععععَّ اخوععععععععععععععععخاَم الع ْمععععععععععععععععخِ  
 

ل الع ععععععععععععععععععَخ   لكعععععععععععععععععع ِ  ي ْ ععععععععععععععععععخِ ت بععععععععععععععععععجِ 
 

 ومععععععععععععغ يمععععععععععععْ  منهععععععععععععز إلععععععععععععى الم َثمَّععععععععععععثِ 
 

 فهععععععععععععػ َدوا لععععععععععععيذ لععععععععععععق مععععععععععععغ َحَنععععععععععععثِ 
 

 كمععععععععععععععععز َروو  عععععععععععععععععغ نبععععععععععععععععي حنيفععععععععععععععععةْ 
 

 واععععععععععععععععػ عمععععععععععععععععزد  الِممَّععععععععععععععععِة الحنيفععععععععععععععععةْ 
 
 



046 

 

تبعععععععععععععععععة النقيعععععععععععععععععع    وبععععععععععععععععععج  فعععععععععععععععععي الخ 
 

 فهععععععععععععععععععػ قخاععععععععععععععععععٌب فعم ععععععععععععععععععق سععععععععععععععععععخاع  
 

 وآخععععععععععععععععععععععععععٌخ ي عععععععععععععععععععععععععععخف لزلعق ععععععععععععععععععععععععععجِ 
 

 يكعععععععععععععععععععععػن لمو عععععععععععععععععععععب ِغ ال الوَّبخاعععععععععععععععععععععجِ 
 

 زب بععععععععععععععععيوإن تععععععععععععععععخْد تبععععععععععععععععدن مععععععععععععععععغ 
 

 فمععععععععععععز لععععععععععععق مبوععععععععععععَدٌن فععععععععععععي ال  ععععععععععععِب 
 

 ي هعععععععععععععجى إلعععععععععععععى كععععععععععععع ِ  نعععععععععععععػاحي األرضِ 
 

 فهعععععععععععععععععػ لأععععععععععععععععع  ، م قنعععععععععععععععععٌع وم خضعععععععععععععععععي
 

 ي عمعععععععععععععععععق فعععععععععععععععععي شببعععععععععععععععععق الحكعععععععععععععععععيع  
 

عععععععععععععععععععق َيْخضعععععععععععععععععععى لعععععععععععععععععععق األلعععععععععععععععععععيع    وإنَّ
 

ععععععععععععععععععععععععععععق ممعععععععععععععععععععععععععععع ِ ٌغ لععععععععععععععععععععععععععععزلصبعِ   ألنَّ
 

ععععععععععععْنِع كعععععععععععع ِ  وضعععععععععععععِ   مػافععععععععععععٌق فععععععععععععي ص 
 

ععععععععععععععععععععععمَة لزلبشعععععععععععععععععععععبزشِ  مععععععععععععععععععععع ِ غ ال    ي 
 

 فمعععععععععععععععععيذ َمعععععععععععععععععغ يأكمعععععععععععععععععق لبعععععععععععععععععزشِ 
 

ععععععععععععععععععععععمزدات لمثعععععععععععععععععععععع  الع عععععععععععععععععععععع ِ   ولميِ 
 

ْمبعععععععععة، تنعععععععععجق  معععععععععغ غ عععععععععخ َقمعععععععععيِ   معععععععععْع ح 
 

 معععععععععععععععْع ورِق الععععععععععععععععَػرد لععععععععععععععععق انععععععععععععععععجقزق  
 

 لعععععععععععععععععععععععععَبْم ع، صعععععععععععععععععععععععععزحب ق ِمْشعععععععععععععععععععععععععخاق  
 

كععععععععععععععععععععععععععق لععععععععععععععععععععععععععزلأفِ  نربع نععععععععععععععععععععععععععز  تفخ 
 

عععععععععمذ حوَّعععععععععى يبمعععععععععغ الو عععععععععب نز  فعععععععععي الشَّ
 
 



047 

 

 فهعععععععععععع  رنيععععععععععععَت فععععععععععععي الثِ مععععععععععععزر مثمععععععععععععي
 

قًز لقػلعععععععععععععععععععععععععق لزلفعععععععععععععععععععععععععع ِ   ممعععععععععععععععععععععععععجِ 
 

شععععععى ننععععععز الععععععحي فععععععي الحكععععععِع لععععععع نقبعععععع   ر 
 

شعععععععععععز عععععععععععجِ  يعععععععععععؤذيني الخِ  نععععععععععي فعععععععععععي الشَّ  ألن 
 

ععععععععععععععزن مععععععععععععععغ  نععععععععععععععػدي مَّ  والبععععععععععععععػخ والخ 
 

 واألسعععععععععععععػد المععععععععععععععخوف معععععععععععععغ عب عععععععععععععجي
 

ععععععععععععععععععععععي البعععععععععععععععععععععع   لمم ععععععععععععععععععععععك غ  وإنَّ منِ 
 

 نقععععععععععععخب مععععععععععععغ ي  ععععععععععععخى إلععععععععععععى يم نععععععععععععي
 

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععزلِ  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالش غ ولمعمَّ  ولم َّ
 

 يمععععععععععععم ح فععععععععععععي األكععععععععععععِ  لكعععععععععععع ِ  حععععععععععععزلِ 
 

خ الممعععععععععععععععععععععفَّى عععععععععععععععععععععكَّ  ال سعععععععععععععععععععععيَّمز لزل  
 

 ِمعععععععععععغ نْكفعععععععععععز فمعععععععععععز لعععععععععععق فعععععععععععي فعمعععععععععععق
 

 فيععععععععععععععععععق نحزديععععععععععععععععععٌث نتععععععععععععععععععت كث ععععععععععععععععععخةْ 
 

 نخبزراعععععععععععععععز بععععععععععععععع غ العععععععععععععععػرى شععععععععععععععععه خةْ 
 

 ومنعععععععععععععععععق معععععععععععععععععز ي ععععععععععععععععععَخف لعععععععععععععععععزلب دورِ 
 

 َيععععععععععععععععععجخ  لععععععععععععععععععزدواِت فععععععععععععععععععي كث ععععععععععععععععععخِ 
 

 َتب ععععععععععع  خعععععععععععج  البعععععععععععػخ معععععععععععغ كالمعععععععععععي
 

ععععععععععععععععععععزن  الحوشععععععععععععععععععععزمي مَّ  وا صععععععععععععععععععععخق الخ 
 

 خدانوعععععععععععععععي فععععععععععععععععي  ػفععععععععععععععععق اليععععععععععععععععزقػت  
 

 والعععععععععععععععععحَّاب  العععععععععععععععععع غ  لعععععععععععععععععق ب عععععععععععععععععػت  
 
 



048 

 

ععععععععععععععععععععفخ ال  نمختععععععععععععععععععععق نن يحععععععععععععععععععععبذ ال َّ
 

 فزصععععععععععععفخَّ منععععععععععععق ثعععععععععععععَّ نبععععععععععععجى خ ععععععععععععال
 
عععععععععععععي   وقعععععععععععععزل قعععععععععععععج شعععععععععععععزش لعععععععععععععحاك ل بِ 
 

 نسعععععععععععععععععععععععععو فخ هللَا لأععععععععععععععععععععععععع ِ  ذنعععععععععععععععععععععععععِب 
 

 لععععععععععععػ ننععععععععععععظ ارسعععععععععععععمت ل  ععععععععععععخ ت خكعععععععععععععي
 

عععععععععععععععي واألخعععععععععععععععف  تخكعععععععععععععععي فعععععععععععععععت عنِ   خفَّ
 

 اععععععععز ننععععععععز تحععععععععت األسععععععععخ فععععععععي غمععععععععػني
 

 منأِ  ععععععععععععععععععععععز رنسععععععععععععععععععععععَي كععععععععععععععععععععععزلمحدونِ 
 

 وانطععععععععععخ إلععععععععععى ال ععععععععععػز شععععععععععجيج الععععععععععخَّاس
 

عععععععععععععععععععععععمَّخ الخواسعععععععععععععععععععععععي عععععععععععععععععععععععق كزلش   فإنَّ
 

عععععععععععظ اسعععععععععععوأثخت فعععععععععععي تهجيعععععععععععج ْ لعععععععععععػ   انَّ
 

 لمعععععععععععععععععزت لمه بعععععععععععععععععة فعععععععععععععععععي  معععععععععععععععععػد ْ 
 

 نو تععععععععععععععأمخ األ ْتععععععععععععععخجَّ فهععععععععععععععػ الَفْنععععععععععععععجي
 

عععععععععععععععععز عنعععععععععععععععععج  وعنعععععععععععععععععجي  ي نبيععععععععععععععععظ عم 
 

 قشععععععععععععععععععػر  نكثععععععععععععععععععخ مععععععععععععععععععغ ل بزلععععععععععععععععععقِ 
 

ة فعععععععععععععي إازلعععععععععععععقِ  عععععععععععععجَّ  واعععععععععععععػ معععععععععععععغ الشِ 
 

عععععععععععععععععععة  إالَّ  لعععععععععععععععععععزلح ْخ   ال ت أَ عععععععععععععععععععخ الحبَّ
 

عععععععععععععععععَي نداعععععععععععععععععى ونَمععععععععععععععععععْخ   ف معععععععععععععععععج   منِ 
 

 نيععععععععععععععغ الععععععععععععععحي تهشععععععععععععععمق األضععععععععععععععخاس  
 

 ِمعععععععععععغ الععععععععععععحي َيخ ععععععععععععع عنععععععععععععق الفععععععععععععزس  
 
 



051 

 

 إنععععععععععي سععععععععععأ بجي لععععععععععظ منععععععععععق مععععععععععز كععععععععععوعْ 
 

عععععععععععععععزر عمعععععععععععععععى رنِس عمععععععععععععععععْ   َتعععععععععععععععخا  كزلنَّ
 

 وغ عععععععععععععععععخ  مععععععععععععععععععغ سععععععععععععععععععزئخ الثِ مععععععععععععععععععزرِ 
 

 ع عععععععععععععععععععزك نن تعفعععععععععععععععععععَػ ععععععععععععععععععععغ نوزاري 
 

 
َفْخَ    فػائج ال ػز  والموأمِ ع بهز ال َّ

 مقمععععععععععععععععػ   قععععععععععععععععج يحععععععععععععععععبِذ اإلسععععععععععععععععهزال
 

 لحكمعععععععععععععععععععععععععة، نودععععععععععععععععععععععععععق تععععععععععععععععععععععععععزلى
 

ود والم ععععععععععععععععز   معععععععععععععععععزونكمععععععععععععععععق لمععععععععععععععععج 
 

 يقومهععععععععععععععععععز ثعععععععععععععععععععَّ ي داعععععععععععععععععع  الػ عععععععععععععععععععز
 

انعععععععععععععععععععععععق لمعععععععععععععععععععععععز ذن لعععععععععععععععععععععععزلوقص خِ   ود 
 

 ينفعهععععععععععععععععععععععععز لحكمععععععععععععععععععععععععة البب ععععععععععععععععععععععععخِ 
 

 ولمبػان ععععععععععععععععععععععععق شععععععععععععععععععععععععفزٌت نععععععععععععععععععععععععزفع  
 

 يحم هعععععععععععععععععععز واعععععععععععععععععععػ لهعععععععععععععععععععز ي عععععععععععععععععععجافع  
 

 ولمنَّػاصعععععععععععععععععععععععع خ كععععععععععععععععععععععععحا ل ِكَمععععععععععععععععععععععععة
 

 ندازنهعععععععععععععععز تنفعععععععععععععععع منهعععععععععععععععز عز معععععععععععععععةْ 
 

معععععععععععععععععخة منعععععععععععععععععق ت صمعععععععععععععععععى  كعععععععععععععععععحلظ الح 
 

رًا فهععععععععععععععععععػ ي خاععععععععععععععععععظ الفعععععععععععععععععععال  مكععععععععععععععععععخَّ
 

 لزمععععععععععععععععزتِ واعععععععععععععععػ ي   عععععععععععععععج الهيعععععععععععععععع 
 

عععععععععععععععععيخ لعععععععععععععععععال اموعععععععععععععععععخاتِ  قعععععععععععععععععق الشَّ  حقَّ
 
 



050 

 

 قشععععععععععععععععععػر  ت عمععععععععععععععععععخ  ثعععععععععععععععععععَّ ت  مععععععععععععععععععى
 

 ثعععععععععععععععععععَّ تمععععععععععععععععععفَّى وت داعععععععععععععععععع  الععععععععععععععععععو فال
 

 واشععععععععععععععِ  بهععععععععععععععز الَبْثععععععععععععععَخ وداَت الثَّعمععععععععععععععِب 
 

ععععععععععععِب   مععععععععععععْع ع عععععععععععع ، صععععععععععععزف، لحيععععععععععععح، ش ِ 
 

عععععععععععععععععجاعِ    واعععععععععععععععععػ كعععععععععععععععععحا لمعععععععععععععععععػْرِم والم 
 
 ِشععععععععععععععععععععععععاًل ولمفععععععععععععععععععععععععزِلِج واألو ععععععععععععععععععععععععزعِ 

 
 مععععععععععععغ  ن ععععععععععععق ثعععععععععععععَّ  لمثععععععععععععِ  المْقععععععععععععػةْ 

 
 ت صمعععععععععععععى لعععععععععععععق فهعععععععععععععػ شعععععععععععععجيج  القعععععععععععععػَّةْ 

 
 ي  عععععععععععع  اعععععععععععحا معععععععععععْع ع معععععععععععزرِة العععععععععععػرقْ 

 
ععععععععععععععزت، عمععععععععععععععى  ذاك ي ععععععععععععععجقْ   و ععععععععععععععدت  ِحنَّ

 
ععععععععععععععععبِ  مععععععععععععععععععز مِع وال َّ  رمععععععععععععععععزد  لمععععععععععععععععجَّ

 
 والَ عععععععععععععععخِب األك عععععععععععععععزِل مهمعععععععععععععععز اتَّ ععععععععععععععععز

 
 وقْشعععععععععععععخ  نصعععععععععععععِ  الععععععععععععععػِد لزلداععععععععععععععت إذا

 
 شببَوععععععععععععععععق كععععععععععععععععزن مععععععععععععععععدااًل لععععععععععععععععزذى

 
عععععععععععععععععععععخ   ي معععععععععععععععععععععمحق البشعععععععععععععععععععععبزش    وض 

 
 انوععععععععععععععزش  فمعععععععععععععز لعععععععععععععق معععععععععععععغ لععععععععععععععج  

 
 مععععععععععععععععغ البػاسعععععععععععععععع خ شععععععععععععععععالًت ي عومععععععععععععععععجْ 

 
 فععععععععععي كعععععععععع ِ  يععععععععععػم، ال إلععععععععععى حععععععععععج ، ي حععععععععععجْ 

 
عععععععععفةْ   وِمعععععععععغ سعععععععععػاِك الععععععععععػِد تحمعععععععععخ   الشَّ

 
ععععععععععععععععغ  لععععععععععععععععق منطَّفععععععععععععععععةْ   وت وععععععععععععععععجي ال ِ 

 
 



051 

 

 وفععععععععي البيععععععععزِب كععععععععع لععععععععق مععععععععغ َمععععععععجخ ْ 
 

عععععععععععععق لعععععععععععععع َيْنَمععععععععععععع ْ   َيْثب عععععععععععععت حوَّعععععععععععععى ننَّ
 

 
مَّزن ومنزفعق  الخ 

 وَاخ ععععععععععععععععع القععععععععععععععععػل إلععععععععععععععععى الخمععععععععععععععععزنِ 
 

 العععععععععععحي لمحعععععععععععبذ قعععععععععععج دععععععععععععزني فهعععععععععععػ
 

 نمم عععععععععععععععععععععععععق ينفعععععععععععععععععععععععععع لممعععععععععععععععععععععععععجور
 

ععععععععععععععععد  منععععععععععععععععق ل ايععععععععععععععععة المحععععععععععععععععخورِ   والم 
 

قَّ مععععععععععععععععععععععع شععععععععععععععععععععععحػمقِ   واععععععععععععععععععععععػ إذا د 
 

 ينفععععععععععععع فععععععععععععي ل حخانععععععععععععق مععععععععععععغ يػمععععععععععععق
 

عععععععععععععععععععععععفزر ي  عععععععععععععععععععععععجي  لم خقعععععععععععععععععععععععزن والمَّ
 

عععععععععععععععععى   مصعععععععععععععععععِف بعععععععععععععععععخدِ بواعععععععععععععععععجفع الحمَّ
 

عععععععععععععععععق المقمعععععععععععععععععػ  منعععععععععععععععععق يعععععععععععععععععزلذ    وحب 
 

 اح ععععععععععع لععععععععععق اإلشععععععععععالق فهععععععععععػ حععععععععععزلذ  
 

َنْعَنعععععععععععععععععععععععععع  شعععععععععععععععععععععععععخالق ن عععععععععععععععععععععععععػد    الم 
 

 لأثععععععععععععخة فععععععععععععي القععععععععععععيِت عنععععععععععععظ يععععععععععععجفع  
 

 وزاععععععععععععخ  ممععععععععععععز لعععععععععععععق ت شععععععععععععفى الِمَثعععععععععععععةْ 
 

 إذا غععععععععععععععجت منهععععععععععععععز الععععععععععععععجمز منبعثععععععععععععععةْ 
 

 كعععععععععععععععععحلظ البثعععععععععععععععععػر فعععععععععععععععععي الم عععععععععععععععععزنِ 
 

 واععععععععععععػ يداععععععععععععج فععععععععععععي قععععععععععععػى األسععععععععععععنزنِ 
 
 



052 

 

عععععععععععععععععععةْ  عععععععععععععععععععق لمعععععععععععععععععععغ ثمعععععععععععععععععععزر ال نَّ  وإنَّ
 

عععععععععععةْ  نَّ عععععععععععيصزن نييعععععععععععًز     واعععععععععععػ معععععععععععغ الشَّ
 

ععععععععععععزس، عععععععععععععغ النبععععععععععععي ِ   عععععععععععععغ ابععععععععععععغ  بَّ
 

 لعععععععععععععععععزلبفي ِ  ولعععععععععععععععععيذ اعععععععععععععععععحا فيعععععععععععععععععق
 

 
 الَبْػخ ومنزفعق

 والبععععععععععععععععػخ فععععععععععععععععي نوراقععععععععععععععععق شععععععععععععععععفزت  
 

 إذا اشعععععععععععععوأت معععععععععععععغ دوداعععععععععععععز األمععععععععععععععزت  
 

 ي شعععععععععععخب  معمعععععععععععػرًا وإن شعععععععععععئت فيععععععععععععْ 
 

 نوراقعععععععععععععععق فهعععععععععععععععي لو عععععععععععععععك غ الػ ععععععععععععععععْ 
 

عععععععععععععععععععععععععق إذا نزلععععععععععععععععععععععععععت قشععععععععععععععععععععععععععخ     وَحب 
 

 فهعععععععععععععػ لعععععععععععععق كععععععععععععع   النفعععععععععععععػس تشعععععععععععععخ   
 

 يداعععععععععععععج فعععععععععععععي البعععععععععععععزتة مهمعععععععععععععز ن كعععععععععععععال
 

 منفععععععععععععععععععععخدًا نو زدت فيعععععععععععععععععععععق ع عععععععععععععععععععععال
 

انعععععععععععععععععععععععععق   ينفعععععععععععععععععععععععععع لمبزسعععععععععععععععععععععععععػرِ ود 
 

 واععععععععععععععععػ مععععععععععععععععع الأ ععععععععععععععععخَّاث ذو تععععععععععععععععأث خِ 
 

عععععععععععععععْخمز  ي عععععععععععععععجاغ لزلقصنعععععععععععععععة منعععععععععععععععق ال  
 

 م ونبععععععععععععًز فععععععععععععي يػمععععععععععععق شععععععععععععخب المععععععععععععز
 

 فععععععععععععععععي نكمععععععععععععععععق ال تأثععععععععععععععععخ اإلفخاشععععععععععععععععز
 

ععععععععععععععععععععععععععغ األخالشععععععععععععععععععععععععععز ععععععععععععععععععععععععععق يعفِ   ألنَّ
 

 



053 

 

 األتخ ج  ومنزفعق
عععععععععععععععععحا األتعععععععععععععععععخ جِ  معععععععععععععععععغ نفنعععععععععععععععععجي  وحبَّ

 
 يحكعععععععععععععععع لزلمعععععععععععععععزئب فعععععععععععععععػق الفنعععععععععععععععجِ 

 
 فيعععععععععععععععق الصِ بعععععععععععععععزع ت عععععععععععععععوقيع األربعععععععععععععععع  

 
ِ مػضععععععععععع    لأعععععععععع ِ  شبععععععععععع، فععععععععععي البععععععععععػاص 

 
 نوراقععععععععععععععععق يميعععععععععععععععع هز الععععععععععععععععحي نكعععععععععععععععع ْ 

 
 مععععععععععغ البقععععععععععػِل الث ععععععععععػِم نييععععععععععًز والبمعععععععععع ْ 

 
 فإنعععععععععععععععععق يقصعععععععععععععععععع منهعععععععععععععععععز الخَّائحعععععععععععععععععةْ 

 
 فمععععععععععععععععز تخااععععععععععععععععز عنععععععععععععععععج ذاك فزئحععععععععععععععععةْ 

 
 وقشعععععععععععععععععععععععععخ  ي ؤكععععععععععععععععععععععععع  لمبػالعععععععععععععععععععععععععفِ 

 
 يععععععععععععععععععععععجفعهز ولععععععععععععععععععععععيذ لزلمبععععععععععععععععععععععزلفِ 

 
 واعععععععععععػ معععععععععععع الص عععععععععععب شعععععععععععجيج العصعععععععععععخِ 

 
ر العععععععععععععععععععخف لكعععععععععععععععععع ِ  َقْصععععععععععععععععععخِ   يثععععععععععععععععععػِ 

 
عععععععععععععععععععععععق يفعععععععععععععععععععععععع  كزلعععععععععععععععععععععععِجْرازقِ  مَّزض   ح 

 
 فأعععععععععععععععععع   سععععععععععععععععععع ، مزلععععععععععععععععععق مععععععععععععععععععغ راقِ 

 
مقعععععععععععععععععى معععععععععععععععععع الشعععععععععععععععععحاِب   وبعععععععععععععععععدر  ي 

 
 فهعععععععععععععععػ ي عععععععععععععععجر  الصمعععععععععععععععث لزإلي عععععععععععععععزِب 

 
 ولحمعععععععععععق األبععععععععععععيس كععععععععععععع فيععععععععععععق ِثَقعععععععععععع ْ 

 
 ينوشعععععععععععععععخ القعععععععععععععععػلنج منعععععععععععععععق والعمععععععععععععععع ْ 

 
 لأنَّهععععععععععععععععععز تهععععععععععععععععععخب منععععععععععععععععععق ال ععععععععععععععععععغ  

 
 يمنعهععععععععععععععععععععععععز ل عععععععععععععععععععععععععخ ِ  نن تعععععععععععععععععععععععععجنػ

 



054 

 

 المػز ومنزفعق
 المععععععععععػاوالمععععععععععػز نييععععععععععًز فهععععععععععػ منشععععععععععػر 

 
 تنطعععععععععععععععخ  فعععععععععععععععي سعععععععععععععععمأق إذا اسعععععععععععععععوػى 

 
 مثعععععععععععععععع  صععععععععععععععععفػف، نقبمععععععععععععععععت لحععععععععععععععععخِب 

 
شعععععععععععععِب   مخصػصعععععععععععععًة مثععععععععععععع  البنعععععععععععععزن الخ 

 
 فيعععععععععععععععععععق لمعععععععععععععععععععغ يأكمعععععععععععععععععععق إسععععععععععععععععععععزد  

 
 فعععععععععععععععععععععععععأكِثخ األكعععععععععععععععععععععععععَ  لعععععععععععععععععععععععععق ازدراد  

 
ععععععععععععععععزِل      يخشِ عععععععععععععععب المعععععععععععععععجر لعععععععععععععععجى ال  

 
 وا ععععععععععععععععحاب الحخقععععععععععععععععة فهععععععععععععععععػ  ععععععععععععععععزلِ 

 
 لمبععععععععععععععععععععععععػل فععععععععععععععععععععععععي إدرار  إعزنععععععععععععععععععععععععةْ 

 
 واعععععععععععععععػ معععععععععععععععع ذا ي معععععععععععععععمح المثزنعععععععععععععععةْ 

 
 فعععععععععععي الَمنعععععععععععيِ  إن ن كععععععععععع ْ  واعععععععععععػ يداعععععععععععج  

 
 منععععععععععععق المداععععععععععععج فعمععععععععععععق مععععععععععععع الع عععععععععععع ْ 

 
 تععععععععععععععععخا  إن وافععععععععععععععععى عمععععععععععععععععى الصَّعععععععععععععععععزِم

 
 ي ِ عععععععععععععخ  معععععععععععععغ وافعععععععععععععى معععععععععععععغ األنعععععععععععععزِم

 
 وربَّمعععععععععععععععععععععععععععز يثقععععععععععععععععععععععععععع  لنكثعععععععععععععععععععععععععععزرِ 

 
 فأعععععععععععع  موععععععععععععى مععععععععععععز شععععععععععععئت لزلمقععععععععععععجارِ 

 
 وقشععععععععععععععععخ  يػضععععععععععععععععع فععععععععععععععععػق الععععععععععععععععع غِ 

 
 مععععععععععععععْع ورق الو ْبشععععععععععععععِع فععععععععععععععي يععععععععععععععػم غِ 

 
 لحمععععععععععععععععخة العععععععععععععععععع غ معععععععععععععععععَع الحخاعععععععععععععععععقِ 

 
 لزلمععععععععععععععععععععععجقػقِ بػضعععععععععععععععععععععععق فمععععععععععععععععععععععيذ 

 



055 

 

َشب ومنزفعق  الخ 
شعععععععبْ   واعععععععزك فزسعععععععمع معععععععز نقعععععععػل فعععععععي الخ 

 
 فهععععععععععػ لععععععععععجى اإلفصععععععععععزر حقععععععععععًز ي  ععععععععععوحبْ 

 
 كمعععععععععععععز نتعععععععععععععى ععععععععععععععغ النبعععععععععععععي نحمعععععععععععععجْ 

 
 محققعععععععععععععععًز معععععععععععععععغ الحعععععععععععععععجيث الم عععععععععععععععنجْ 

 
عععععععععععععععععق معععععععععععععععععغ فيععععععععععععععععع  شععععععععععععععععع غ آدمْ   وإنَّ

 
عععععععععععععٌب فعععععععععععععي الععععععععععععععزلعْ   فهعععععععععععععػ لعععععععععععععحا محبَّ

 
ععععععععععععةْ   نكععععععععععععخم بهععععععععععععز فهععععععععععععي ت  ععععععععععععمَّى العمَّ

 
ععععععععععةْ ولععععععععععيذ ف هععععععععععز البععععععععععزص  مثعععععععععع    العمَّ

 
 نقعععععععععععععععخب شعععععععععععععععيت، يشعععععععععععععععبق اإلن عععععععععععععععزنز

 
عععععععععععععععععععععععععق ال يح عععععععععععععععععععععععععغ البيزنعععععععععععععععععععععععععز  لأنَّ

 
 فيععععععععععععععععق اإلنععععععععععععععععزث والععععععععععععععععح كػر تػ ععععععععععععععععجْ 

 
دْ   وبزلحجيععععععععععععععععععععععععععج ربَّمععععععععععععععععععععععععععز يهععععععععععععععععععععععععععجَّ

 
ععععععععععععنةْ   في أثععععععععععععخ الحمعععععععععععع  لععععععععععععق تمععععععععععععظ ال َّ

 
 واعععععععععععععععععععععح  ن ع ػبعععععععععععععععععععععٌة م وح عععععععععععععععععععععنةْ 

 
ععععععععععععععععععععععععحة تعوخاععععععععععععععععععععععععقِ  ععععععععععععععععععععععععقع والمِ   ال  

 
 لمعشععععععععععععععععق ال مععععععععععععععععغ عمَّععععععععععععععععة تؤذيععععععععععععععععقِ 

 
 يعخفععععععععععععععععق فالَّحععععععععععععععععق موععععععععععععععععى عشععععععععععععععععقْ 

 
 في مععععععععععععععععع الأعععععععععععععععع َّ لحبعععععععععععععععع  م وَّ ععععععععععععععععقْ 

 
 في ععععععععععععععععععععععوخاح راحععععععععععععععععععععععة المػاصعععععععععععععععععععععع ِ 

 
 وانثنععععععععععععععععي منعععععععععععععععععق ببععععععععععععععععحر، حزصععععععععععععععععع ِ 

 



056 

 

 والصَّمععععععععععععععععث فععععععععععععععععي إنزثععععععععععععععععق يبومععععععععععععععععف  
 

 كمععععععععععععععععز الععععععععععععععععح كػر لععععععععععععععععزلمنيِ  ت عععععععععععععععععخف  
 

 واحعععععععععععععععدن ال عععععععععععععععزرس مهمعععععععععععععععز مزتعععععععععععععععز
 

 فمعععععععععععععععععععز تعععععععععععععععععععخى لبعععععععععععععععععععحراز نبزتعععععععععععععععععععز
 

 حععععععععععععػل غ نو حععععععععععععػٌل إذا مععععععععععععز نسععععععععععععخعْت 
 

 وحدنهعععععععععععععععععععز إن زاد ف هعععععععععععععععععععز انقمععععععععععععععععععععْت 
 

 ال معععععععععععععععزع لمنِ  عععععععععععععععزتمقيحعععععععععععععععق مثععععععععععععععع  
 

 إن لعععععععععععع يكعععععععععععغ منعععععععععععق غعععععععععععجا محو عععععععععععبز
 

ععععععععععععععععةْ   ال تحمعععععععععععععععع  النَّبمععععععععععععععععة ف هععععععععععععععععز حبَّ
 

ععععععععععععةْ   فزع ععععععععععععب لهععععععععععععز مععععععععععععز اععععععععععععح  المحبَّ
 

 الصَّمعععععععععععععععععع منعععععععععععععععععق يشعععععععععععععععععبق الثنزيعععععععععععععععععز
 

 فععععععععععي كعععععععععع ِ  مععععععععععغ يحمععععععععععػ مععععععععععغ البخايععععععععععز
 

 وليفععععععععععععععععق نشععععععععععععععععبق شععععععععععععععععيت، لزلبشععععععععععععععععْخ 
 

 ال سععععععععععععععععععععَيمز إذا اسععععععععععععععععععععومجَّ وانوشععععععععععععععععععععْخ 
 

ععععععععععععععععى  يبععععععععععععععععخج ف هععععععععععععععععز شمعهععععععععععععععععز م شَّ
 

ععععععععععععععععهز مععععععععععععععععغ ننشععععععععععععععععزلحكمععععععععععععععععة،   اخومَّ
 

ععععععععععععععععق المػلععععععععععععععععػد فععععععععععععععععي غشعععععععععععععععععزئقِ   كأنَّ
 

 فععععععععععي حععععععععععزل نن يبععععععععععخز مععععععععععغ نحشععععععععععزئقِ 
 

 لععععععععععععععععػ ق صعععععععععععععععععت رؤوسععععععععععععععععهز لمزتععععععععععععععععْت 
 

هععععععععععععععععععز مهمععععععععععععععععععز ت يععععععععععععععععععخ  فزتععععععععععععععععععْت   وإنِ 
 
 



057 

 

 ال يخ ععععععععععععععع المبوععععععععععععععػت مععععععععععععععغ مكزنععععععععععععععقِ 
 

 كحزلععععععععععععععععة اإلن ععععععععععععععععزن فععععععععععععععععي بنزنععععععععععععععععقِ 
 

از مثعععععععععععععععع  اسععععععععععععععععوػاِت القزمععععععععععععععععةْ   وقععععععععععععععععج 
 
قَّععععععععععععععة والَيععععععععععععععبزمةْ   َتح ععععععععععععععغ فععععععععععععععي الجِ 
 

 نع ززاععععععععععععععععععععععز تشععععععععععععععععععععععزلق األع ععععععععععععععععععععععززا
 

 حقيقعععععععععععععععععععًة معععععععععععععععععععز قموعععععععععععععععععععق م عععععععععععععععععععززا
 

ل مػ عععععععععععععععععععععػد، معععععععععععععععععععععغ األشععععععععععععععععععععع زرِ   نوَّ
 

ععععععععععععععععععزرِ   كععععععععععععععععععتدم، ِصععععععععععععععععععيغ مععععععععععععععععععغ الفبَّ
 

 وغخسعععععععععععععععععهز لعععععععععععععععععيذ لعععععععععععععععععق انوطعععععععععععععععععزم  
 

 فعععععععععععي غ عععععععععععخ نرض، معععععععععععز بهعععععععععععز إسعععععععععععالم  
 

عععععععععععععععععععق زاعععععععععععععععععععزدةْ   واعععععععععععععععععععح  فعععععععععععععععععععي حقِ 
 

 كخااععععععععععععععععة الأفععععععععععععععععخ مععععععععععععععععغ ال عععععععععععععععععزدةْ 
 

 معععععععععععععععغ ن ععععععععععععععع  ذا عطَّمهعععععععععععععععز القعععععععععععععععجيخ  
 

 فهعععععععععععععععععععػ لمعععععععععععععععععععز يعممعععععععععععععععععععق خب عععععععععععععععععععخ  
 

ععععععععععععععععععز وقععععععععععععععععععزل  ف هععععععععععععععععععز: رشبععععععععععععععععععًز  نيَّ
 

عععععععععععععععععععععععععز  لمعععععععععععععععععععععععععخاع، إذ وضععععععععععععععععععععععععععت نبيَّ
 

 ت ععععععععععععععععخف فعععععععععععععععي القعععععععععععععععخآن لزلبػاسعععععععععععععععقْ 
 

 فح عععععععععععبهز معععععععععععجحًز نتعععععععععععى معععععععععععغ خعععععععععععزلقْ 
 

عععععععععععععععت إلعععععععععععععععى الخسعععععععععععععععػلِ    عععععععععععععععحوعهز حنَّ
 

 حنععععععععععععععععع غ مشعععععععععععععععععوزق، إلعععععععععععععععععى خم ععععععععععععععععع ِ 
 
 



058 

 

 وحمَّقععععععععععععععععععععععت ق ػَّام هععععععععععععععععععععععز فز ومعععععععععععععععععععععععْت 
 

 كأنهعععععععععععععععز ِلَمعععععععععععععععز يعععععععععععععععخوم اضعععععععععععععععص عْت 
 

شعععععععععععععععبْ   والوقصعععععععععععععععت بنزنعععععععععععععععق منهعععععععععععععععز الخ 
 

ععععععععععععععععععق   خ ععععععععععععععععععخ العععععععععععععععععععخبْ كخامععععععععععععععععععًة ألنَّ
 

ععععععععفةْ   واععععععععي إلععععععععى ال ععععععععػم عمععععععععى تمععععععععظ المِ 
 

 ثمزراعععععععععععععععععععععععععز دانيعععععععععععععععععععععععععٌة مقوصفعععععععععععععععععععععععععةْ 
 

 تنعععععععععععععععػب ععععععععععععععععغ زاد، وععععععععععععععععغ مصبعععععععععععععععػخِ 
 

 ونكمهععععععععععععععععععععععععز َيح ععععععععععععععععععععععععغ لععععععععععععععععععععععععزلبصِ يخِ 
 

حمععععععععععععععةْ   قععععععععععععععج سععععععععععععععنَّق لنععععععععععععععز نبععععععععععععععي  الخَّ
 

ععععععععععععععععنَّة ناعععععععععععععععع  الحكمععععععععععععععععةْ   وتععععععععععععععععزلع ال  
 

 فبعععععععععععععععععععخد  يععععععععععععععععععععجل منعععععععععععععععععععق الحعععععععععععععععععععخَّا
 

 فعععععععععععععععي كععععععععععععععع ِ  وقعععععععععععععععت، فهمععععععععععععععععَّ  عععععععععععععععخَّا
 

عععععععععععععععععععععمغ ني    شععععععععععععععععععععععِع وشببهعععععععععععععععععععععز لزل َّ
 

 فيععععععععععععععق لمععععععععععععععغ لععععععععععععععزت ل  ععععععععععععععخ لحععععععععععععععِع
 

فعععععععععععععععزسِ   معععععععععععععععغ نح عععععععععععععععغ األقعععععععععععععععػات لمنِ 
 

 كمععععععععععععععععععععععخاع، خععععععععععععععععععععععح ذاك لزلقيععععععععععععععععععععععزسِ 
 

حمغ   عععععععععععععععععععق قعععععععععععععععععععج قزلعععععععععععععععععععق العععععععععععععععععععخَّ  فإنَّ
 

عععععععععععععععزن    واعععععععععععععععػ الحكعععععععععععععععيع الػاحعععععععععععععععج المنَّ
 

 واحعععععععععععععبذ اإلسعععععععععععععهزل منعععععععععععععق المقمعععععععععععععي
 

 ال سعععععععععععيَّمز معععععععععععْع ثقمعععععععععععق فعععععععععععي الَ عععععععععععف ِ 
 
 



061 

 

قعععععععععععععععععز  وفعععععععععععععععععي نعععععععععععععععععػا  إن غعععععععععععععععععجا محخَّ
 

 كحعععععععععععٌ  لعععععععععععق ت  معععععععععععى الع عععععععععععػن م صمقعععععععععععز
 

عععععععععععق   اػر ِدْل    يبقعععععععععععى عمعععععععععععى معععععععععععخِ  العععععععععععج 
 

عععععععععععععععق    ال تبعععععععععععععععر معععععععععععععععغ عفػنعععععععععععععععة، تم  
 

 واقصعععععععععععععععععععععع الخَّائحعععععععععععععععععععععة المحمػمعععععععععععععععععععععةْ 
 
 معععععععععععغ لمععععععععععع ، نو مثععععععععععع  نكععععععععععع  الث ػمعععععععععععةْ 
 

عععععععععععععج العععععععععععععجمَّ لمعععععععععععععغ منعععععععععععععق نععععععععععععععدفْ   يػلِ 
 
 خزصعععععععععععععععععععيٌَّة معخوفهعععععععععععععععععععز ال ي بومعععععععععععععععععععفْ 

 
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععق إن دام واسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععومخَّا  لأنَّ

 
 آكمععععععععععععععععععق نحععععععععععععععععععجث فيععععععععععععععععععق اليععععععععععععععععععخَّا

 
 ونحعععععععععععععععععخق العععععععععععععععععجمَّ عميعععععععععععععععععق حوَّعععععععععععععععععى

 
 ي مععععععععععععععععب نمخاضععععععععععععععععًز عميععععععععععععععععق شععععععععععععععععوَّى

 
ْمععععععععععععععخةْ  مزم   ومنهععععععععععععععز الح   منهععععععععععععععز الععععععععععععععجَّ

 
عععععععععععععععة  ال  عععععععععععععععع ومثععععععععععععععع  الَ ْمعععععععععععععععخةْ   وِحكَّ

 
خ مععععععععععععععععغ ندوائععععععععععععععععقِ  ععععععععععععععععكَّ  والبعععععععععععععععع   وال  

 
 والفمععععععععععععععج والَحْ ععععععععععععععع مععععععععععععععغ ابوجائعععععععععععععععق

 
 وبععععععععععععععععععععععععج  المْ عععععععععععععععععععععععه  لزخعععععععععععععععععععععععالطِ 

 
 مقوععععععععععععععععععجر  الفعععععععععععععععععععِ  لععععععععععععععععععال إفععععععععععععععععععخاطِ 

 
 ولممععععععععععععععععععععز فيععععععععععععععععععععق لععععععععععععععععععععق تبخاععععععععععععععععععععج  

 
 والقععععععععععععععععبس لزلفععععععععععععععععع  لععععععععععععععععق سععععععععععععععععجيج  

 



060 

 

 الو ػت ومنزفعق
 واعععععععععععععععزك حكعععععععععععععععٌع خعععععععععععععععزَّ لزلفخصعععععععععععععععزدِ 

 
ععععععععععععععععععخو،  لأعععععععععععععععععع ِ  صععععععععععععععععععزدِ   فمععععععععععععععععععزؤ  م 

 
 عمعععععععععععععععععععععع خ  مثعععععععععععععععععععععع  دم اإلن ععععععععععععععععععععععزنِ 

 
نزنِ   نو كزلعععععععععععععععحي ي ْبعععععععععععععععدن فعععععععععععععععي العععععععععععععععجِ 

 
 شععععععععععععععععخالق ت شععععععععععععععععفى لععععععععععععععععق الحمععععععععععععععععػق  

 
ععععععععععععععععععععععععععق أل مهععععععععععععععععععععععععععز مبمععععععععععععععععععععععععععػق    كأنَّ

 
 واععععععععععععععععػ ي ععععععععععععععععِجر  الصمععععععععععععععععَث لزلمععععععععععععععععزوْردِ 

 
 شععععععععععععععععخبًز ولأعععععععععععععععععغ شععععععععععععععععخشق لعععععععععععععععععزلبْخدِ 

 
ععععععععععععععععععععععفخاَت   لععععععععععععععععععععععزلبخودةْ واقمععععععععععععععععععععععع المَّ

 
مَّ وْاعععععععععععععععي خمعععععععععععععععمة محمعععععععععععععععػدةْ   والعععععععععععععععجَّ

 
 وا صعععععععععععععععبخ الِععععععععععععععععْخق  لمعععععععععععععععفػ المعععععععععععععععزتِ 

 
 فيمنععععععععععععععععع الحمعععععععععععععععع  مععععععععععععععععغ النِ  ععععععععععععععععزتِ 

 
 وإن تععععععععععععععععدد فيععععععععععععععععق عععععععععععععععععخوق الفععععععععععععععععػَّةْ 

 
 فإنهعععععععععععععععععععز تداعععععععععععععععععععج فيعععععععععععععععععععق القعععععععععععععععععععػةْ 

 
 وت حعععععععععععععععععععععععععععععععععَخق األوراق لعععععععععععععععععععععععععععععععععزلن خانِ 

 
ععععععععععععععبيزنِ   لمبْثععععععععععععععخ إذ يبععععععععععععععخج فععععععععععععععي المِ 

 
 م ععععععععععععععععععععععوعِماًل ذ رار  مععععععععععععععععععععععع المععععععععععععععععععععععبغْ 

 
ععععععععععععععق يقمععععععععععععععع منععععععععععععععق   مععععععععععععععز كمععععععععععععععغْ فإنَّ

 
ْمععععععععععععععخة فيععععععععععععععق ضععععععععععععععزاخةْ   إن كزنععععععععععععععت الح 

 
 ففعمععععععععععععععععععق فععععععععععععععععععي قمعععععععععععععععععععق م بععععععععععععععععععزَدرةْ 

 



061 

 

ععععععععععععج   م نييععععععععععععًز   ِ   وْاععععععععععععػ لحععععععععععععبذ الععععععععععععجَّ
 

د    معععععععععععععععغ حعععععععععععععععخ ِ  فْهعععععععععععععععػ لعععععععععععععععق يبعععععععععععععععخِ 
 

ععععععععععععععععععععععععععج األخالشععععععععععععععععععععععععععز  وربَّمععععععععععععععععععععععععععز يف ِ 
 

 لأععععععععععععععععع ِ  معععععععععععععععععغ نكثعععععععععععععععععخ نو تععععععععععععععععععزشى
 

 
 الع نَّزب ومنزفعق

ععععععععععععععععععزب فععععععععععععععععععي الوبخاععععععععععععععععععجِ   وبعععععععععععععععععععج  العنَّ
 

 فمععععععععععععععز عميععععععععععععععق فيععععععععععععععق مععععععععععععععغ مداععععععععععععععجِ 
 

ِم يبععععععععععععععععععوز    لزلبعععععععععععععععععع ِ  لوبخاععععععععععععععععععج الععععععععععععععععععجَّ
 

 مععععععععععععععغ عخبععععععععععععععي ، فزععععععععععععععع ، نو نع مععععععععععععععي
 

ععععععععععععععععععع خِ   وقععععععععععععععععععج ييععععععععععععععععععيفق إلععععععععععععععععععى الشَّ
 

عععععععععععععع خِ  عععععععععععععى إلعععععععععععععى ال َّ  إذا انوهعععععععععععععى الحمَّ
 

قْ   ي عععععععععععععععععخف اععععععععععععععععحا الصَّععععععععععععععععبخ لععععععععععععععععزلم خوَّ
 

 ألنععععععععععععععق فععععععععععععععي فعمععععععععععععععق لععععععععععععععع ي  ععععععععععععععبقْ 
 

َمعععععععععععْخ   وا معععععععععععخس الأععععععععععع   لشعععععععععععيت، معععععععععععغ ح 
 

 ثععععععععععععععَّ ي معععععععععععععفَّى لععععععععععععععج  فْهعععععععععععععػ معوبعععععععععععععْخ 
 

 الِهْنعععععععععععععععععَجلزمععععععععععععععععع البيععععععععععععععععزراغ وبععععععععععععععععدر 
 

بعععععععععععععععععععز  فقعععععععععععععععععععج رنينعععععععععععععععععععز  لهعععععععععععععععععععز م خَّ
 

عععععععععععععععععَجري   ومفعععععععععععععععععخٌد قبععععععععععععععععع  ضهعععععععععععععععععػر ال  
 

ععععععععععععععععععععععععنزف خ إذا لععععععععععععععععععععععععع َتْأث ععععععععععععععععععععععععخِ   ولممَّ
 
 



062 

 

ععععععععععيخ لععععععععععق مععععععععععغ منقبععععععععععةْ   لععععععععععع يععععععععععحكخ الشَّ
 

معععععععععععععععععز نضهعععععععععععععععععخ اعععععععععععععععععحا الوَّ خَبعععععععععععععععععةْ   وإنِ 
 

عععععععععععععععععععق مبعععععععععععععععععععزرك فعععععععععععععععععععي األصععععععععععععععععععع ِ   ألنَّ
 

قعععععععععععععععع ِ   كمععععععععععععععععز روا  مععععععععععععععععغ ثقععععععععععععععععزت النَّ
 

ػشععععععععععععععععععب فيععععععععععععععععععق مػسععععععععععععععععععى ععععععععععععععععععق خ   لأنَّ
 

 بؤسعععععععععععععععزفمعععععععععععععععز رنى معععععععععععععععغ لععععععععععععععععج ذاك 
 

 وكععععععععععععععععععععععزن ذا لععععععععععععععععععععععزلػادَي المقعععععععععععععععععععععععجَّسِ 
 

ععععععععععععععزر ل ععععععععععععععنح الَ َمععععععععععععععذِ   وقععععععععععععععج رنى النَّ
 

 
 الَحْبَحب والِبصِ يخ

 والحبحععععععععععععععععععععب المعععععععععععععععععععععخوف لععععععععععععععععععععزلحالوةْ 
  

خعععععععععععععععععععععزوةْ   نح عععععععععععععععععععععنق المػسعععععععععععععععععععععػم لزلخَّ
 

 األسعععععععععععععععععػد النَّزصعععععععععععععععععع فعععععععععععععععععي نلػانعععععععععععععععععقِ 
 

 مععععععععععز كععععععععععزن منععععععععععق األخععععععععععح فععععععععععي نوانععععععععععقِ 
 

 معععععععععز اسعععععععععػدَّ منعععععععععق البعععععععععدر فعععععععععي نصعععععععععػلقِ 
 

 فععععععععععي حمععععععععععػلقِ  واحمععععععععععخَّ منععععععععععق المحععععععععععع
 

 يؤكعععععععععععع  مععععععععععععز بعععععععععععع غ الصَّعععععععععععععزم غ لمععععععععععععغْ 
 

 يخاعععععععععععععععج إزالق العععععععععععععععحي فيعععععععععععععععق كمععععععععععععععععغْ 
 

 ومعععععععععععععععععععععععععزؤ  يشعععععععععععععععععععععععععخبق المحعععععععععععععععععععععععععخور  
 

عععععععععععععع خ   خ، ي صفعععععععععععععز لعععععععععععععق ال َّ  معععععععععععععْع سعععععععععععععكَّ
 
 



063 

 

 ي منععععععععععععععع منععععععععععععععق مععععععععععععععغ لععععععععععععععق الب ْحععععععععععععععخان  
 

عععععععععععععععععععق فعععععععععععععععععععي شبععععععععععععععععععععق خعععععععععععععععععععػَّان    ألنَّ
 

 نسعععععععععععععخع معععععععععععععز ي طهعععععععععععععخ منعععععععععععععق الم ععععععععععععع   
 

 ي معععععععععععععععععععععزدف الِبْمعععععععععععععععععععععط في عععععععععععععععععععععوح    
 

 ال  عععععععععععععععْبذ إذاوصعععععععععععععععزحب الحعععععععععععععععخِ  معععععععععععععععع 
 

 كعععععععععععععععععزن لععععععععععععععععععق كمععععععععععععععععععز نرى موَِّبععععععععععععععععععحا
 

ععععععععععععػر لعععععععععععععج الصعععععععععععع غِ   يشععععععععععععػاق فععععععععععععي الوَّن 
 

 واشعععععععععععععخب المععععععععععععععزَت عمععععععععععععععى الو ععععععععععععععب غِ 
 

 وبعععععععععععععععععدر  الم معععععععععععععععععػب لععععععععععععععععععج العععععععععععععععععجق ِ 
 

ر المععععععععععععععععزَت ك ععععععععععععععععكب الععععععععععععععععِدق ِ   يحععععععععععععععععجِ 
 

 وإن تػاخيعععععععععععععععععععععععق لصععععععععععععععععععععععع غ، نرمنعععععععععععععععععععععععي
 

 يكعععععععععععععععػن لمحخقعععععععععععععععة غعععععععععععععععزلي العععععععععععععععثَّمغِ 
 

عععععععععععععععععخطِ   بعععععععععععععععععدر البيعععععععععععععععععزراغ لعععععععععععععععععق كزلشَّ
 

 والقععععععععععععععخع يععععععععععععععأتي م ععععععععععععععخعًز ال يبصععععععععععععععي
 

 ونصعععععععععععععععععععععععععِمِح الأععععععععععععععععععععععععع َّ بعععععععععععععععععععععععععجاغ وردِ 
 

خ، تأخعععععععععععععععععععح  بنقعععععععععععععععععععجِ   معععععععععععععععععععْع سعععععععععععععععععععكَّ
 

ععععععععععععخى   واشععععععععععععِ  لقشععععععععععععخ، منععععععععععععق آثععععععععععععزر الشَّ
 

 والمحععععععععععععععع يبخاععععععععععععععق وإن كععععععععععععععزن سععععععععععععععخى 
 

 وْاععععععععععععػ يهععععععععععععخِ ي المحععععععععععععع فععععععععععععي الصبععععععععععععيخِ 
 

 إذا غععععععععععععععجا فعععععععععععععععي لحمععععععععععععععظ المصبعععععععععععععععػخِ 
 
 



064 

 

 فععععععععععععععإن تععععععععععععععجلَّأت لععععععععععععععق نبععععععععععععععخا البهععععععععععععععقْ 
 

 والَأَمععععععععععععععععف األسععععععععععععععععػد اععععععععععععععععحا موَّفععععععععععععععععقْ 
 

 كعععععععععععععععععحا لوفو عععععععععععععععععت الحمعععععععععععععععععزِة ي ععععععععععععععععععخف  
 

 وفعمععععععععععععععععق فيمععععععععععععععععز نقععععععععععععععععػل ي نِمععععععععععععععععف  
 

 وِقشععععععععععععععععخ  يػضععععععععععععععععع فععععععععععععععععػق ال بهععععععععععععععععةْ 
 

عععععععععععععععععععبهةْ   لندلعععععععععععععععععععة، تبعععععععععععععععععععخا ل  عععععععععععععععععععخ ش 
 

 كععععععععععععععععععحلظ البصِ ععععععععععععععععععيخ فععععععععععععععععععي نفعزلععععععععععععععععععقِ 
 

 يوبععععععععععععع فععععععععععععي الفععععععععععععع  عمععععععععععععى منػالععععععععععععقِ 
 

 وربَّمععععععععععععععععععععععععععععز زاد لععععععععععععععععععععععععععععق الوبخاععععععععععععععععععععععععععععج  
 

ععععععععععععععععععععق فععععععععععععععععععععي بععععععععععععععععععععخد  شععععععععععععععععععععجيج    فإنَّ
 

 ومنععععععععععععععق نععععععععععععععػع قعععععععععععععععج يقععععععععععععععزل ِخخِبعععععععععععععععد  
 

 فْهععععععععععععػ م ع ععععععععععععد  يداععععععععععععج فيععععععععععععق الحععععععععععععخ  
 

ِم  وشبعععععععععععععق فععععععععععععي األكعععععععععععع  تأث ععععععععععععخ الععععععععععععجَّ
 

سعععععععععععععععععععِع  فزئععععععععععععععععععجًة ل  خاعععععععععععععععععععز لععععععععععععععععععع يػ 
 

عععععععععععععععععجاعز  إدمزنعععععععععععععععععق قعععععععععععععععععج يعععععععععععععععععػرث الم 
 

 فَععععععععععععععععععععععععععجِ  عنعععععععععععععععععععععععععق وَدِع النداععععععععععععععععععععععععععز
 

 
لَّز  وا  مى اليقص غ  القخع ومنزفعق  واػ ي عخف لزلج 

 ومععععععععععععْ  إلععععععععععععى القععععععععععععخع رق ععععععععععععق البشععععععععععععخةْ 
 

 فأععععععععععععععع لععععععععععععععق مععععععععععععععغ زاععععععععععععععخة ممععععععععععععععفَّخةِ 
 
 



065 

 

ة البععععععععععععػف   ألمععععععععععععخ، شععععععععععععزرقِ مععععععععععععغ شععععععععععععجَّ
 

 ي م ععععععععععععععععظ مععععععععععععععععز حععععععععععععععععزذا  لععععععععععععععععزلحػالقِ 
 

 فيعععععععععععععععععععق نحزديعععععععععععععععععععٌث نتعععععععععععععععععععت كث عععععععععععععععععععخةْ 
 

عععععععععععععععععععععععٌة نخبزراعععععععععععععععععععععععز مشعععععععععععععععععععععععهػرةْ   مخواَّ
 

 فععععععععععععععععععي قػلعععععععععععععععععععق فزكهعععععععععععععععععععة البصِ عععععععععععععععععععيخِ 
 

عععععععععععععععععععععععع ػخِ   نزفعععععععععععععععععععععععععة لمصِ فعععععععععععععععععععععععع  والشِ 
 

ععععععععععععععععععععععععععزرب غ رحمععععععععععععععععععععععععععةْ   فمععععععععععععععععععععععععععزؤ  لمشَّ
 

عععععععععععععةْ   قعععععععععععععزل بهعععععععععععععحا فيعععععععععععععق خ عععععععععععععخ األمَّ
 

فعععععععععععععععععععععععععػسِ   وشعععععععععععععععععععععععععم ق راحزنعععععععععععععععععععععععععة الن 
 

عععععععععععععععععة الفعععععععععععععععععخدوسِ  عععععععععععععععععق معععععععععععععععععغ  نَّ  ألنَّ
 

  عععععععععععععععععع  األرض لعععععععععععععععععق سعععععععععععععععععخاخاقعععععععععععععععععج 
 

 ومعععععععععععععععععععجَّ معععععععععععععععععععغ نوراقعععععععععععععععععععق حخاعععععععععععععععععععخا
 

 ضخوفعععععععععععععععععق فعععععععععععععععععي وحعععععععععععععععععجة الخ ابعععععععععععععععععزنِ 
 

عععععععععععععععععععععزني  كمثععععععععععععععععععععع  رنس الحعععععععععععععععععععععزكع الخبَّ
 

 تقشععععععععععععععععخ  األضفععععععععععععععععزر مععععععععععععععععغ خشععععععععععععععععػعقِ 
 

 واكععععععععععععععحا المععععععععععععععؤمغ فععععععععععععععي خيععععععععععععععػعقِ 
 

 فيعععععععععععععععععععق حعععععععععععععععععععجيٌث م عععععععععععععععععععنٌج  معععععععععععععععععععي  
 

 قعععععععععععععزل لعععععععععععععق فعععععععععععععي وصعععععععععععععفق النبعععععععععععععي  
 

 اسععععععععععععععوأثخوا فععععععععععععععي القععععععععععععععخع إن شببععععععععععععععوعْ 
 

ععععععععععععععي الحععععععععععععععدن إن حععععععععععععععدنوعْ   فهععععععععععععععػ ي مِ 
 
 



066 

 

عععععععععععػنِ   فْهعععععععععععػ العععععععععععحي معععععععععععجَّ عمعععععععععععى ذي الن 
 

 مععععععععععععغ غمععععععععععععنق المعععععععععععععخوف لععععععععععععزليقص غِ 
 

 ننبوععععععععععععععععععععععععععععععق هللا لععععععععععععععععععععععععععععععق نبزتععععععععععععععععععععععععععععععز
 

ععععععععععععععععمذ واآلفزتععععععععععععععععز  يقيععععععععععععععععق حععععععععععععععععخَّ الشَّ
 

 فمععععععععععععععععععيذ يععععععععععععععععععأتي حػلععععععععععععععععععق ذلععععععععععععععععععزب  
 

 لحكمععععععععععععععععععععععععة، نودعهععععععععععععععععععععععععز الوَّععععععععععععععععععععععععػَّاب  
 

عععععععععععععععععععععععععععػِم ولموَّخش عععععععععععععععععععععععععععِب   فأْمعععععععععععععععععععععععععععق لمنَّ
 

 لععععععععععععععععععععععزلمحع نو لععععععععععععععععععععععزلمبغ الحم ععععععععععععععععععععععِب 
 

 واسععععععععععععععوحكع الصَّععععععععععععععبخ لععععععععععععععق م وقمععععععععععععععي
 

 سعععععععععخاع  القعععععععععخب لعععععععععيذ يعمعععععععععي فْهعععععععععػ
 

 ودانعععععععععععععععععق معععععععععععععععععغ نفيععععععععععععععععع  األداعععععععععععععععععزنِ 
 

 لأعععععععععععععععععع ِ  حععععععععععععععععععخ ، ضععععععععععععععععععزاخ البخاععععععععععععععععععزنِ 
 

ععععععععععععععععععق يػضعععععععععععععععععععع فعععععععععععععععععععػق الهعععععععععععععععععععزِم  ول ب 
 

غ الوبمععععععععععععععععيط فععععععععععععععععي الأععععععععععععععععالِم  ي ععععععععععععععععكِ 
 

عععععععععععععععععععععععععاللزت معععععععععععععععععععععععععغ الحعععععععععععععععععععععععععخارةْ   ولممَّ
 

 ممعععععععععععععععععععععععع ِ غ ذاك سععععععععععععععععععععععععخاع ال ععععععععععععععععععععععععزرةْ 
 

خاَدةْ  ْخَسععععععععععععععععععععععزم لعععععععععععععععععععععععزل    وا ععععععععععععععععععععععكغ ال َّ
 

 مػضعععععععععععععععػعة معععععععععععععععغ فػقهعععععععععععععععز ِرفعععععععععععععععزدةْ 
 

عععععععععععععععععجاع   الحعععععععععععععععععزرِ  مثععععععععععععععععع  اععععععععععععععععععحاولمم 
 

 ت عععععععععععععععععج  مععععععععععععععععععغ نسعععععععععععععععععبزلق مععععععععععععععععععالذا
 
 



067 

 

عععععععععععععععععع   الععععععععععععععععععػْرم لزلوَّبخاععععععععععععععععععجِ   فْهععععععععععععععععععػ يح 
 

عععععععععععععععجيجِ  عععععععععععععععِمِب الشَّ مزا المَّ  معععععععععععععععغ العععععععععععععععجِ 
 

 ومعععععععععععععععزؤ  المعمعععععععععععععععػر لععععععععععععععععَج الشعععععععععععععععي ِ 
 

 لمعععععععععععععععععععععزحب الب حعععععععععععععععععععععخان ني  شعععععععععععععععععععععي ِ 
 

اععععععععععععزح يزل ععععععععععععةْ   ومععععععععععععغ تأععععععععععععغ فيععععععععععععق الخِ 
 

فعععععععععععععععععػذ حزل عععععععععععععععععةْ   لَبعععععععععععععععععخدة، ععععععععععععععععععغ الن 
 

خ األحمعععععععععععععععخ ي حشعععععععععععععععى فيعععععععععععععععقِ  عععععععععععععععكَّ  فزل  
 

 وا ععععععععععععععع  عميعععععععععععععععق الصِ عععععععععععععع َغ ي وشعععععععععععععععيق
 

عععععععععععخنِ   واخعععععععععععوع عميعععععععععععق سعععععععععععزعًة فعععععععععععي الف 
 

 وال تجععععععععععععععععععععععق  يْ َوعععععععععععععععععععععجي كعععععععععععععععععععععزلعهغِ 
 

ق المععععععععععععععععزَت كمثعععععععععععععععع  القهععععععععععععععععػةْ   وسععععععععععععععععقِ 
 

عععععععععععععععععععععععععععق ي عععععععععععععععععععععععععععحابهز لعععععععععععععععععععععععععععزلقػَّةْ   فإنَّ
 

 وِبعععععععععععععععععععدر  يعععععععععععععععععععجخ  فعععععععععععععععععععي كث عععععععععععععععععععخِ 
 

ععععععععععععععععجورِ  عععععععععععععععْفِ  والم  وا لم    معععععععععععععععغ العععععععععععععععجَّ
 

 فععععععععععععي مثعععععععععععع  نو ععععععععععععزع، مععععععععععععغ المثزنععععععععععععةْ 
 

 العزنععععععععععةْ والَ ْمععععععععععخ عنععععععععععج البععععععععععػل فععععععععععػق 
 

 ومثععععععععععع  معععععععععععز ي عمععععععععععع  فعععععععععععي ذات الِخَاعععععععععععةْ 
 

 مهمععععععععععععععز غععععععععععععععجت لحخِ اععععععععععععععز ممععععععععععععععصمَيةْ 
 

 والَبَفَقعععععععععععععععزن الحعععععععععععععععزر   فعععععععععععععععي الفعععععععععععععععؤادِ 
 

 كععععععععععععْ  منععععععععععععق  ْخمععععععععععععًز فْهععععععععععععػ خ ععععععععععععخ زادِ 
 
 



068 

 

َمَمعععععععععععةْ   واْشعععععععععععِ  لقشعععععععععععخ، منعععععععععععق مثععععععععععع  النَّ
 

ْمعععععععععععععععععععععخة القزتمعععععععععععععععععععععة المشعععععععععععععععععععععوعمةْ   والح 
 

ِخْخ   وإن تأعععععععععععععععغ منعععععععععععععععق لشعععععععععععععععيت، معععععععععععععععجَّ
 

 ي وِمععععععععععععععْخ فزدفنععععععععععععععق حو ععععععععععععععى لزلشععععععععععععععع خ 
 

اغ ليععععععععععععععععععععخب األ ذنِ   وقصِ ععععععععععععععععععععِخ الععععععععععععععععععععج 
 

 مععععععععععْع مزئععععععععععق فْهععععععععععػ لهععععععععععز قععععععععععج ي ْ نععععععععععي
 

اغ وردِ   وإن َتععععععععععععععععععععععععععععععععععِدد ذاك بععععععععععععععععععععععععععععععععععج 
 

 نَضععععععععععععععععْفوق لممععععععععععععععععزِت فْهععععععععععععععععػ ي  ععععععععععععععععجي
 

 
 الِبيزر ومنزفعق

 وإن نتعععععععععععععععى فعععععععععععععععي وصعععععععععععععععفظ البيعععععععععععععععزر  
 

 فهععععععععععععععععععػ لععععععععععععععععععجى ني زمععععععععععععععععععق البيععععععععععععععععععزر  
 

 تنطعععععععععععععععععععععععععععخ  محبَّبعععععععععععععععععععععععععععًز ع  بعععععععععععععععععععععععععععز
 

 إن دقَّ ِ خمعععععععععععععععععععًز نشعععععععععععععععععععبق القيععععععععععععععععععع بز
 

 نصععععععععععععععاًل تعوخاععععععععععععععق صععععععععععععععفخةْ إن شععععععععععععععزب 
 

عععععععععععْفخةْ  ة البعععععععععععػف لحعععععععععععجِ  الشَّ  معععععععععععغ شعععععععععععجَّ
 

ععععععععععععععععععق فععععععععععععععععععي ح مععععععععععععععععععق صعععععععععععععععععع  خ    ألنَّ
 

ععععععععععععععععععععق فععععععععععععععععععععي فعمععععععععععععععععععععق كب ععععععععععععععععععععخ    لأنَّ
 

عععععععععععق يمنعععععععععععع معععععععععععغ شعععععععععععخِب المعععععععععععز  خػاص 
 

 واعععععععععععػ يعععععععععععجر  البعععععععععععػل مهمعععععععععععز انيعععععععععععمَّز
 
 



071 

 

عععععععععععععععععزِم  ونكمعععععععععععععععععق يح عععععععععععععععععغ فعععععععععععععععععي الحمَّ
 

ة الوبخاعععععععععععععععععععععععععععج لعععععععععععععععععععععععععععزواِم  لشعععععععععععععععععععععععععععجَّ
 

 وربَّمععععععععععععععععععز يعصععععععععععععععععععر منععععععععععععععععععق تععععععععععععععععععزرةْ 
 

 الحععععععععععععععععععخارةْ كعععععععععععععععععع   فوععععععععععععععععععًى مموهععععععععععععععععععب 
 

 ينعشععععععععععععععععهز فعععععععععععععععععي  ػفععععععععععععععععق لعععععععععععععععععزلقػَّةْ 
 

عععععععععععععععععععععععععععق يعععععععععععععععععععععععععععجخ  كععععععععععععععععععععععععععع َّ زوَّةْ   ألنَّ
 

عععععععععععععععععععععػداتِ   وصعععععععععععععععععععععزحب العععععععععععععععععععععبم ع وال َّ
 

اتِ   ينطععععععععععععخ  فععععععععععععي األكعععععععععععع  مثعععععععععععع  الععععععععععععجَّ
 

ععععععععععععععععععِجرَّةْ   وبععععععععععععععععععدر  ي ععععععععععععععععععجَخ  فععععععععععععععععععي الم 
 

قععععععععععععق فععععععععععععي الفععععععععععععع  ناعععععععععععع  الببععععععععععععخةْ   حقَّ
 

 
 الِقثَّزت ومنزفعق

 وبععععععععععععععععععج  لعععععععععععععععععزلقخب منعععععععععععععععععق الِقثَّعععععععععععععععععز
 

ععععععععععععععععععععق مهمععععععععععععععععععععز يداععععععععععععععععععععج غث ععععععععععععععععععععز  فإنَّ
 

 ي ععععععععععععععععخف فععععععععععععععععي الععععععععععععععععزلع لععععععععععععععععزلفق ػسِ 
 

ععععععععععك  مثععععععععع  القععععععععععػسِ   وانحنعععععععععي فعععععععععي الشَّ
 

عععععععععععة  الأمعععععععععععب الأِمعععععععععععبْ   ت بعععععععععععخن  منعععععععععععق عي 
 

عععععععععععععععععععيٌَّة مػضعععععععععععععععععععػعٌة ال تنقمعععععععععععععععععععبْ   خزصِ 
 

 وا عععععععععععععععنعر الم شعععععععععععععععْي عميعععععععععععععععق شعععععععععععععععم ز
 

عععععععععععععععععععق نو عععععععععععععععععععب اعععععععععععععععععععحا حومعععععععععععععععععععز  كأنَّ
 
 



070 

 

عععععععععععععععععغ المعععععععععععععععععػَن لعععععععععععععععععق الصِ عععععععععععععععععالت    يح ِ 
 

 في وععععععععععععععععععععععععجي وْاععععععععععععععععععععععععػ لععععععععععععععععععععععععق روات  
 

عععععععععععفخامػافعععععععععععق فعععععععععععي الصَّبعععععععععععع ناععععععععععع    المَّ
 

 ِمعععععععععععععععععغ نكمعععععععععععععععععق ال ي عععععععععععععععععجون ضعععععععععععععععععخَّا
 

 وإنَّ معععععععععععععععععععععععغ نفعزلععععععععععععععععععععععععق ال خابععععععععععععععععععععععععةْ 
 

 قيععععععععععععععععععععععيًَّة مػضععععععععععععععععععععععػعًة ع  بععععععععععععععععععععععةْ 
 

 دواؤ  لمبعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععَخِص النَّأ عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععخِ 
 
 واعععععععععععععععععح  معععععععععععععععععغ نع عععععععععععععععععب األمعععععععععععععععععػرِ 
 

  ثعععععععععععععَّ لمععععععععععععغ كععععععععععععزن لععععععععععععق دات  البهععععععععععععقْ 
 والَأَمعععععععععععععف األسعععععععععععععػد إن حععععععععععععع َّ محععععععععععععععقْ 

 
 ِشععععععععععععععععاًل ونكععععععععععععععععاًل ي ععععععععععععععععحاب ال ميعععععععععععععععععز

 
 وا بععععععععععععععععععععَخن  الأعععععععععععععععععععع   لععععععععععععععععععععق سععععععععععععععععععععخاعز

 
ععععععععععععععععععععععععععععععععيَّة األوراقِ   وإنَّ مععععععععععععععععععععععععععععععععغ خزصِ 

 
عععععععععععععععع   وْرم الثَّععععععععععععععععجي مععععععععععععععععغ وثععععععععععععععععزقِ   يح 

 
عععععععععععععععععععععععمزد ل ععععععععععععععععععععععععة الهعععععععععععععععععععععععػاِم  وبزليِ 

 
 فهكعععععععععععععععععععععععععععحا ت خبعععععععععععععععععععععععععععة  األنعععععععععععععععععععععععععععزِم

 
 وغزيعععععععععععععععععة األمعععععععععععععععععخ لعععععععععععععععععق الوَّ عععععععععععععععععميع  

 
عععععععععععععععععععععععزنع الحكعععععععععععععععععععععععيع    ل فْهعععععععععععععععععععععععػ المَّ

 
 ألنَّ اعععععععععععععععععععحا كم عععععععععععععععععععق معععععععععععععععععععغ بعععععععععععععععععععْخدِ 

 
ي  وْاععععععععععععععععػ شععععععععععععععععجيج البععععععععععععععععخد والوعععععععععععععععععجِ 

 
 



071 

 

ععععععععععععععععى  فأيععععععععععععععععف لععععععععععععععععزلبخد يث ععععععععععععععععخ الحمَّ
 

ععععععععععععععععععزواععععععععععععععععععؤلع   المعععععععععععععععععععجة إيالمععععععععععععععععععًز م 
 

 وانفعععععععععععععععععععععععععع الأميعععععععععععععععععععععععععة والمثزنعععععععععععععععععععععععععةْ 
 

 ي طهعععععععععععععععععخ ف هعععععععععععععععععز نفععععععععععععععععععق بخازنعععععععععععععععععقْ 
 

 
 البزذن زن ومنزفعق

ععععععععععععععععععزك لزذن ععععععععععععععععععزَن كعععععععععععععععععع َّ وقععععععععععععععععععتِ   إي 
 

 فْهععععععععععععععععػ الحق ععععععععععععععععق ذكععععععععععععععععخ  لزلمقععععععععععععععععتِ 
 

 لععععععععععععػال الحيععععععععععععز مععععععععععععغ خععععععععععععزلق الثمععععععععععععزرِ 
 

 لععععععععععععع ن ععععععععععععخ  فععععععععععععي ذلععععععععععععظ الميععععععععععععمزرِ 
 

 وإنَّمععععععععععععععععععععععععععز ن خاوععععععععععععععععععععععععععق تعخافععععععععععععععععععععععععععز
 

 وقمعععععععععععععت معععععععععععععز قمعععععععععععععت لعععععععععععععق تبػافعععععععععععععز
 

ععععععععععععععععععععععععععق  ال ينب ععععععععععععععععععععععععععي لعزقعععععععععععععععععععععععععع ِ  وإنَّ
 

 نن ي عععععععععععععجن منععععععععععععععق الممععععععععععععععذ لزألنزمعععععععععععععع ِ 
 

 فأيععععععععععععععععععف مععععععععععععععععععغ ي عمععععععععععععععععععق إدامععععععععععععععععععز
 

 اعععععععععععععععععععععععحا إذًا ال يفهعععععععععععععععععععععععع الأالمعععععععععععععععععععععععز
 

عععععععععععععععععػدا  يأكمعععععععععععععععععق واعععععععععععععععععػ قعععععععععععععععععخاغ ال َّ
 

 نسعععععععععععععععععععععععععععععععععو فخ هللَا إذًا قعععععععععععععععععععععععععععععععععج نودى
 

د األلعععععععععععػان حو عععععععععععى فعععععععععععي البقعععععععععععْخ   ي عععععععععععػِ 
 

عععععععععععأن اعععععععععععحا فيعععععععععععق نمعععععععععععٌخ مشعععععععععععوهْخ   واليَّ
 
 



072 

 

 ولمبيععععععععععععععععععععععععععزالت لععععععععععععععععععععععععععق ازديععععععععععععععععععععععععععزد  
 

 ف عععععععععععععععععزد  نييعععععععععععععععععًز ولم  عععععععععععععععععع لعععععععععععععععععق 
 

ععععععععععععععجاع وال ععععععععععععععحام والأمععععععععععععععفْ   منععععععععععععععق الم 
 

 فهعععععععععععع  يجانيععععععععععععق ألكعععععععععععع ، مععععععععععععغ عععععععععععععخفْ 
 

ععععععععععععععععععععععخشزن نعطععععععععععععععععععععععع اآلفععععععععععععععععععععععزتِ   وال َّ
 

عععععععععععفزتِ   ونعععععععععععوغ راعععععععععععح،  عععععععععععزَت فعععععععععععي المِ 
 

 ولمبػاسععععععععععععععععععععععع خ بو عععععععععععععععععععععععجيج الأبعععععععععععععععععععععععجْ 
 

 معععععععععععَع الصِ حعععععععععععزل الأععععععععععع   منهعععععععععععز ي عععععععععععوعجْ 
 

عععععععععععععععععععععععاللزت لععععععععععععععععععععععععق تمععععععععععععععععععععععععم ب    ولممَّ
 

 فععععععععععععععععععععععععععأمخ  وشععععععععععععععععععععععععععأنق ع  ععععععععععععععععععععععععععب  
 

 وربَّمععععععععععععععععععز قععععععععععععععععععج يقصععععععععععععععععععع الخ عزفععععععععععععععععععز
 

 ومععععععععععععععز رنينععععععععععععععز منععععععععععععععق مععععععععععععععغ تعزفععععععععععععععز
 

عععععععععععععععععععععق يف عععععععععععععععععععععج    وق ععععععععععععععععععععع  فيعععععععععععععععععععععق إنَّ
 

 نهعععععععععععععععععععػد نلكعععععععععععععععععععزر فمعععععععععععععععععععز تداعععععععععععععععععععج  
 

عععععععععععععععععةْ   معععععععععععععععععع شعععععععععععععععععحػم البقعععععععععععععععععخ الصخاَّ
 

عععععععععععععععععةْ  عععععععععععععععععة النجيَّ  لععععععععععععععععععَج  فعععععععععععععععععزف الحبَّ
 

ا  ي عععععععععععععجق  فعععععععععععععي الهزونعععععععععععععج دق عععععععععععععًز ِ عععععععععععععجَّ
 

ْهععععععععععععععععجا  وَتصمععععععععععععععععَي األلكععععععععععععععععزر  منععععععععععععععععق النَّ
 

 وفعععععععععي العععععععععحي صعععععععععحَّ لنعععععععععز معععععععععغ قمععععععععععقِ 
 

 ت  يفععععععععععععععق البزسععععععععععععععػَر عنععععععععععععععج وضعععععععععععععععقِ 
 
 



073 

 

اغ لنشععععععععععععععععععععععالقِ   وشببععععععععععععععععععععععق لزلععععععععععععععععععععععج 
 

ععععععععععععععععععععععمَّزقِ   وضععععععععععععععععععععععج   لمقععععععععععععععععععععععبس لزل  
 

 فمععععععععععععععععععععز يقععععععععععععععععععععػم خ ععععععععععععععععععععخ  لشععععععععععععععععععععخ ِ ِ 
 

 ونفععععععععععععععععععق قععععععععععععععععععج ال يفعععععععععععععععععي ليععععععععععععععععععخ ِ ِ 
 

 
 المػز ومنزفعق

عععععععععععععععععععحا المعععععععععععععععععععػز لأععععععععععععععععععع ِ  قمعععععععععععععععععععِب   وحبَّ
 

عععععععععععععععععٌز معععععععععععععععععغ َحعععععععععععععععععَدن، وَكعععععععععععععععععخِب   مبمِ 
 

عععععععععععععععععععك    و اعوعععععععععععععععععععجالِ ذصعععععععععععععععععععنػبخي  الشَّ
 

 نكثعععععععععععععخ معععععععععععععز ينبعععععععععععععت فعععععععععععععي ال بعععععععععععععزلِ 
 

 زاعععععععععععععععععععػر  ت عععععععععععععععععععبق كععععععععععععععععععع َّ زاعععععععععععععععععععخِ 
 

اخِ  عععععععععععععغ  زاععععععععععععخ  يبِ ععععععععععععع ث ععععععععععععخ الععععععععععععجَّ
 

ععععععععععععععععععز  نحععععععععععععععععععب  شععععععععععععععععععيت، نكمععععععععععععععععععق مقمي 
 

عععععععععععععععععععععععععععععز  وقبمعععععععععععععععععععععععععععععق تأكمعععععععععععععععععععععععععععععق  ني 
 

 يَمععععععععععععععح  فععععععععععععععي كعععععععععععععع  ، مععععععععععععععغ األحععععععععععععععػالِ 
 

عععععععععععععععق فعععععععععععععععي كععععععععععععععع ِ  حعععععععععععععععزل، حعععععععععععععععزلِ   ألنَّ
 

عععععععععععععععععجًا عطيمعععععععععععععععععز  ي عععععععععععععععععحو غعععععععععععععععععحاًت   ِ 
 

عععععععععععععععععععععععععحػمز  إدمزنععععععععععععععععععععععععق يكثِ ععععععععععععععععععععععععخ الش 
 

عععععععععععععععععععععععععمة لععععععععععععععععععععععععزلوم  غِ   وانفععععععععععععععععععععععععع ال  
 

عععععععععععععجر واإلسعععععععععععععخاع فعععععععععععععي الوَّ عععععععععععععم غِ   لممَّ
 
 



074 

 

م   كث ععععععععععععععععخ النفععععععععععععععععثِ واحععععععععععععععععبذ الععععععععععععععععجَّ
 

ععععععععععععععععععٌق ذلععععععععععععععععععظ لعععععععععععععععععععج البحععععععععععععععععععثِ   محقَّ
 

 ومنععععععععععق نييععععععععععًز عطَّععععععععععة الأمععععععععععب الأِمععععععععععبْ 
 

 ت شععععععععععععععفى فجاومععععععععععععععق ولم  ععععععععععععععخ ا ونععععععععععععععبْ 
 

 وْاععععععععععععععػ مععععععععععععععع الوِ عععععععععععععع غ يداععععععععععععععج قععععععععععععععػَّةْ 
 

ق واعععععععععععععععععععععععععععح  معععععععععععععععععععععععععععخو ةْ   ي معععععععععععععععععععععععععععِمح 
 

واِم  يمعععععععععععععععععع ِ غ الععععععععععععععععععبصغ مععععععععععععععععععع الععععععععععععععععععجَّ
 

عععععععععععععععقزِم  وا بعععععععععععععععخئ األعيعععععععععععععععز معععععععععععععععغ ال  
 

خْخ  انعععععععععععععععق نح عععععععععععععععغ شعععععععععععععععيت، ي عععععععععععععععجَّ  ود 
 

 دفعععععععععععِع ضعععععععععععخْر  لأععععععععععع ِ  مشعععععععععععخوب، وفعععععععععععي
 

 لعععععععععععععععععق المععععععععععععععععععز  غ تداعععععععععععععععععج ح عععععععععععععععععنز
 

 فهععععععععععععععععع  رنيعععععععععععععععععت غ عععععععععععععععععخ  ي  عععععععععععععععععوجنى
 

ععععععععععععععععةْ  ععععععععععععععععمغ وفيععععععععععععععععق ركَّ  إالَّ مععععععععععععععععغ ال  
 

ععععععععععععععععععععةْ  ععععععععععععععععععععق يفععععععععععععععععععععع  ف هععععععععععععععععععععز ركِ   ألنَّ
 

 تقص ععععععععععععععععععععععخ  فععععععععععععععععععععععي األذن لمونععععععععععععععععععععععػاِع
 

 وداععععععععععععععععغ نصععععععععععععععععجاا، مععععععععععععععععع   ععععععععععععععععػِم
 

عععععععععععععععمعْ  ود وتفوعععععععععععععععيح المِ   كعععععععععععععععحاك لمعععععععععععععععج 
 

 لعععععععععععععزلم خِ  منعععععععععععععق فهعععععععععععععػ نولعععععععععععععى ونتععععععععععععععْ 
 

ععععععععععععععععزسِ  ٌب عنععععععععععععععععج  ميععععععععععععععععع النَّ  م ععععععععععععععععخَّ
 

عععععععععععععععععزسِ   فعععععععععععععععععال تأعععععععععععععععععغ لفيعععععععععععععععععمق لزلنَّ
 
 



075 

 

 وفععععععععععععععي الصِ حععععععععععععععزل مثعععععععععععععع  ذاَك والأبععععععععععععععجْ 
 

 خمععععععععععععععععذ  قفععععععععععععععععزل، شععععععععععععععععخبًة وال تععععععععععععععععددْ 
 

عععععععععععععععععععععععخى نييعععععععععععععععععععععععًز ولمقعععععععععععععععععععععععػابي  ولمشَّ
 

 ولععععععععععععععععيذ ذا عععععععععععععععععغ قمعهععععععععععععععععز بنععععععععععععععععزِب 
 

عععععععععععععة ال  عععععععععععععع وفعععععععععععععي داِت ال عععععععععععععخبْ   وِحكَّ
 

 يخاععععععععععععظ فععععععععععععي نفعزلععععععععععععق بهععععععععععععز الع ععععععععععععبْ 
 

 وشععععععععععععععععخبق يفععععععععععععععععوح ت ععععععععععععععععجيج الأمععععععععععععععععى
 

 والَأْبععععععععععععععج والصِ حععععععععععععععزل مهمععععععععععععععز حمععععععععععععععال
 

ععععععععععععععععْكخِ  ععععععععععععععععْكَخ ق ب عععععععععععععععع  ال َّ  وامنععععععععععععععععع ال  
 

 وقبعععععععععععععععع  نن يبععععععععععععععععخز فععععععععععععععععع  البمععععععععععععععععخِ 
 

 وا بععععععععععععععخئ البععععععععععععععخد إذا حعععععععععععععع َّ العمععععععععععععععبْ 
 

كععععععبْ   لععععععزلمْخخ فععععععي ال  ععععععع وفععععععي مثعععععع  الخ 
 

عععععععععععععععععق معععععععععععععععععغ شعععععععععععععععععأنق الوَّعخاعععععععععععععععععق    ألنَّ
 

 فْهععععععععععععععػ لمععععععععععععععز قععععععععععععععج قموععععععععععععععق خم ععععععععععععععق  
 

 وفيععععععععععععععععق قععععععععععععععععػٌل لععععععععععععععععيذ لععععععععععععععععزلمقبػلِ 
 

ععععععععععععععععععى لععععععععععععععععععال دل عععععععععععععععععع ِ   تثععععععععععععععععععػاخ  الحمَّ
 

 فعععععععععععععععإن يكععععععععععععععععغ اععععععععععععععععحا فبزلحمػضععععععععععععععععة
 

 تعععععععععععحاب اعععععععععععحي البمعععععععععععمة  المب ػضعععععععععععةْ 
 

 
 
 



076 

 

وم(  النَّْبق  واػ )الجَّ
وم حععععععععععع غ ي عععععععععععجعى ْبعععععععععععق  واعععععععععععػ العععععععععععجَّ  الن 

 
 فعععععععععععععععععإنَّني معععععععععععععععععز قمعععععععععععععععععت ذاك بعععععععععععععععععجعز

 
ععععععععععععععععْت  ععععععععععععععععجر إذا معععععععععععععععز  فَّ  نوراقعععععععععععععععق ال ِ 

 
ععععععععععععععععْت  ِزنععععععععععععععععت فبفَّ  ت عععععععععععععععععَخف مهمععععععععععععععععز و 

 
رااِع  تنطععععععععععععععععععععخ  فععععععععععععععععععععي األرض كزلععععععععععععععععععععجَّ

 
 منثعععععععععععععععػرًة حعععععععععععععععػل ععععععععععععععععخوس، نعععععععععععععععزعِع

 
عععععععععععععععععق تداعععععععععععععععععػ لعععععععععععععععععق   الحعععععععععععععععععجائق  وَحب 

 
عععععععععععععععععععق معععععععععععععععععععغ ذاعععععععععععععععععععب، بنعععععععععععععععععععزدق    ألنَّ

 
ععععععععععععععععععق فععععععععععععععععععي حمعععععععععععععععععع  ال مععععععععععععععععععػنِ   كأنَّ

 
 نزرٌَّة مععععععععععععععععععععععععغ ذاععععععععععععععععععععععععب، ممععععععععععععععععععععععععػنِ 

 
 يحنععععععععععععػ عمععععععععععععى دينععععععععععععزر  فععععععععععععي  ػفععععععععععععقِ 

 
 يكومعععععععععععععععععق معععععععععععععععععغ ِحعععععععععععععععععْحر  وخػفعععععععععععععععععقِ 

 
 وخشععععععععععععععيًة يبععععععععععععععجو إلععععععععععععععى الممععععععععععععععػصِ 

 
 في ععععععععععععععععمبػ  مععععععععععععععععغ يععععععععععععععععَجي حععععععععععععععععخازِ 

 
ععععععععععععععععععععز  وْاععععععععععععععععععععػ لحيععععععععععععععععععععٌح نكمععععععععععععععععععععق شخا 

 
عععععععععععععععععععععععععععز  فمعععععععععععععععععععععععععععز نرا  يزل عععععععععععععععععععععععععععًز مخا 

 
 يقعععععععععععععععبس قبيعععععععععععععععًز لعععععععععععععععيذ لعععععععععععععععزلأث خِ 

 
ععععععععععععًز فمععععععععععععز ي م ععععععععععععي إلععععععععععععى زح ععععععععععععخِ   غي 

 
 وازل ععععععععععععععععععععععًز ي  ععععععععععععععععععععععه  دون غ ععععععععععععععععععععععخ ِ 

 
 مثعععععععععععع  الععععععععععععحي ي حععععععععععععَحر مععععععععععععغ ت   ععععععععععععخ ِ 

 



077 

 

عععععععععععععععذ وانعععععععععععععععجقَّ مععععععععععععععععز مِ   وْاعععععععععععععععػ إذا خ 
 

 يحعععععععععععععععبذ إسعععععععععععععععهزاًل غعععععععععععععععجا موَِّ ععععععععععععععععز
 

 يبععععععععععوز  منععععععععععق لزلععععععععععحي فععععععععععي المعععععععععععجةْ 
 

ةْ   لعععععععععععيذ معععععععععععغ األمععععععععععععز أل ععععععععععع  الِحعععععععععععجَّ
 

ععععععععععععْدف كععععععععععععحا قععععععععععععج حكمععععععععععععػا  وامنععععععععععععع النَّ
 

رو  لزلعععععععععععععععععحي قعععععععععععععععععج   عممعععععععععععععععععػاوقعععععععععععععععععخَّ
 

عععععععععععععععععِخ لععععععععععععععععق يحميععععععععععععععععقِ   وغ ععععععععععععععععمظ الش 
 

 مععععععععععععععععععغ انوثععععععععععععععععععزر، م فععععععععععععععععععخط، ي فنيععععععععععععععععععقِ 
 

 دخزنععععععععععععق يقععععععععععععبس مععععععععععععغ قععععععععععععج شععععععععععععمَّقْ 
 

عععععععععععةْ   فْهعععععععععععػ معععععععععععع القعععععععععععبس ي عععععععععععي لزل  مَّ
 

ععععععععععععععععععععفزر اخمْصععععععععععععععععععععق لععععععععععععععععععععزإلام مجْ   ولمم 
 

 األصععععععععععععععععععععفخ األممععععععععععععععععععععِذ ال الَبمعععععععععععععععععععع َمجْ 
 

 تععععععععععععععععععجق  مععععععععععععععععععغ نوراقععععععععععععععععععق ثمزنيععععععععععععععععععةْ 
 

عععععععععععععز قمو عععععععععععععق عمعععععععععععععى نَيعععععععععععععةْ   واثنععععععععععععع غ مم 
 

ععععععععععععععععععععععععع الأعععععععععععععععععععععععع َّ إذًا   نسععععععععععععععععععععععععبزعزوق ِ 
 

 معععععععععععععععععععْع لعععععععععععععععععععبغ، ت عم عععععععععععععععععععق َموزععععععععععععععععععععز
 

عععععععععععععععععععةْ   لأععععععععععععععععععع ِ  يعععععععععععععععععععػم، قفمعععععععععععععععععععٌة وحمَّ
 

ععععععععةْ   مععععععععغ غ ععععععععخ مْصعععععععع ، كععععععععي تععععععععدول ال مَّ
 

 وقمععععععععععععععععععععععجنز لععععععععععععععععععععععزلمبغ المبععععععععععععععععععععععيسِ 
 

 ال لزلحم ععععععععععععععععععععب فْهععععععععععععععععععععػ كععععععععععععععععععععزلنَّقيسِ 
 

 



078 

 

 الَعْنب
 واععععععععععععععععزك لمَعْنععععععععععععععععب مقععععععععععععععععزاًل فزسععععععععععععععععمعْ 

 
بععععععععععععععععزت ي معععععععععععععععععْ   فْهععععععععععععععععػ الععععععععععععععععحي لمص ِ 

 
 فعععععععععععععععععي شعمعععععععععععععععععق وشعععععععععععععععععمِ ق والمعععععععععععععععععػنِ 

 
عععععععععععععزعع الممعععععععععععععػنِ مثععععععععععععع  الحب عععععععععععععب   النَّ

 
عععععععععععععععععععق خعععععععععععععععععععدائٌغ معععععععععععععععععععغ ذاعععععععععععععععععععِب   كأنَّ

 
ععععععععععععععععععععة المكو ععععععععععععععععععععِب   ن ودع ف هععععععععععععععععععععز فيَّ

 
عععععععععععععةْ   تممعععععععععععععق لزل  عععععععععععععع ععععععععععععععخوق الحبَّ

 
عععععععععععععععععععععععةْ   تم عععععععععععععععععععععععكق لمػ عععععععععععععععععععععععب المحبَّ

 
 كمثععععععععععععععععع  معععععععععععععععععغ يعونعععععععععععععععععق الحب بعععععععععععععععععز

 
 ييعععععععععععععععععععععععععم ق وقعععععععععععععععععععععععععج رنى رق بعععععععععععععععععععععععععز

 
عععععععععععععة البمعععععععععععععج نشعععععععععععععز عععععععععععععق معععععععععععععغ َ نَّ  كأنَّ

 
نعععععععععععععععععت صعععععععععععععععععي وق كمعععععععععععععععععز يشعععععععععععععععععز  تأػَّ

 
عععععععععععععععك ِ   ف عععععععععععععععزَت لزلح عععععععععععععععغ بعععععععععععععععجيع الشَّ

 
 يمعععععععععععععععععععحبق الوفعععععععععععععععععععخاح لمم  عععععععععععععععععععوْ مي

 
ععععععععععععععععز  تمععععععععععععععععز  منععععععععععععععععق لزلشععععععععععععععععفز  مم 

 
ععععععععععععععععععز ععععععععععععععععععق ث ععععععععععععععععععخ الحب ععععععععععععععععععب نم   كأنَّ

 
اق فععععععععععععععععي المصزفععععععععععععععععةْ   ومععععععععععععععععزؤ  كععععععععععععععععزلخِ 

 
 فمعععععععععععععععععز َيمععععععععععععععععع   الم عععععععععععععععععخم ارتشعععععععععععععععععزفقْ 

 
عععععععععععععععب النَّأهعععععععععععععععة فعععععععععععععععي األ  عععععععععععععععزِم  ي ص ِ 

 
واِم  وْاععععععععععععػ بهععععععععععععز ينمععععععععععععػ عمععععععععععععى الععععععععععععجَّ

 



081 

 

د األحشعععععععععععععععععععععععععزَت نيَّ بعععععععععععععععععععععععععخدِ   يبعععععععععععععععععععععععععخِ 
 

 بنأهععععععععععععععععععععة، كأنَّهععععععععععععععععععععز مععععععععععععععععععععغ نععععععععععععععععععععج ِ 
 

ععععععععععععععععععجًا ي عععععععععععععععععع خاي ععععععععععععععععععحو   غععععععععععععععععععحاًت   ِ 
 

 كأنَّمعععععععععععععععععععز ت عععععععععععععععععععجِرك منعععععععععععععععععععق نعععععععععععععععععععػرا
 

ععععععععععععععجقِ   لععععععععععععععػال احويععععععععععععععز ي لمقععععععععععععععزل المِ 
 

 معععععععععععععز قمعععععععععععععت فيعععععععععععععق نبعععععععععععععجًا لعععععععععععععزلحخقِ 
 

 لمػ عععععععععععععععععععععب اإلسعععععععععععععععععععععهزل لممعععععععععععععععععععععخاسِ 
 

 يشعععععععععععععععععععععععخبق لعععععععععععععععععععععععزلمبغ المبعععععععععععععععععععععععيسِ 
 

 مععععععععععغ لعععععععععععج سععععععععععحق المععععععععععػزة  المْببععععععععععػَّةْ 
 

 مععععععععععععععْع قشععععععععععععععخة فْهععععععععععععععػ يداععععععععععععععج قععععععععععععععػَّةْ 
 

 فمععععععععععععععععععععععزنق هللا مععععععععععععععععععععععغ الوَّحخاععععععععععععععععععععععقِ 
 

 ِبخاعععععععععععععععععقِ معععععععععععععععععز سعععععععععععععععععمحت شعععععععععععععععععفزاق 
 

 
ْخن ػب  واػ )الَقخانيط(  الب 

 معععععععععععز نقعععععععععععبح البخنعععععععععععػب فعععععععععععي نفعزلعععععععععععقِ 
 

 ونشعععععععععععععععععنع ال عععععععععععععععععخنة فعععععععععععععععععي مقزلعععععععععععععععععقِ 
 

 إذ قععععععععععععععزل يػمععععععععععععععًز ل ععععععععععععععميمزن اسععععععععععععععمعْ 
 

 وْاعععععععععععععععػ لمعنعععععععععععععععى الثمعععععععععععععععخات ي مععععععععععععععععْ 
 

 ننععععععععععععز الععععععععععععحي نخععععععععععععخب اععععععععععععحي الععععععععععععجارا
 

ق األخشععععععععععععععععععععععزب والح ععععععععععععععععععععععزرا  نفععععععععععععععععععععععخِ 
 
 



080 

 

 فعععععععععععععزد منععععععععععععق وْاععععععععععععػ لععععععععععععزكي الععععععععععععع غِ 
 

 مكوئبعععععععععععععععععععععععععًز لفخقعععععععععععععععععععععععععة اإللفععععععععععععععععععععععععع غِ 
 

 معععععععععععععز ضعععععععععععععخَّ  لعععععععععععععػ نح عععععععععععععغ العبعععععععععععععزرةْ 
 

عععععععععععععععععععععععععزرةْ   مبزلفعععععععععععععععععععععععععًز لنف عععععععععععععععععععععععععق األمَّ
 

عععععععععععععععععق لم  عععععععععععععععععْبذ فعععععععععععععععععي الصبيععععععععععععععععععةْ   لأنَّ
 

ععععععععععععععععنيعةْ   قععععععععععععععععزل بومععععععععععععععععظ المفطععععععععععععععععة الشَّ
 

 معععععععععععغ ن ععععععععععع  ذا قعععععععععععج سعععععععععععكَغ ال بعععععععععععزال
 

مععععععععععععععععععزال  فمععععععععععععععععععز تععععععععععععععععععخا  يعععععععععععععععععععخف الخِ 
 

 إالَّ لععععععععععععععععأرض، لععععععععععععععععيذ ف هععععععععععععععععز حععععععععععععععععخَّةْ 
 

عععععععععععععععععععق يػَ عععععععععععععععععععج ف هعععععععععععععععععععز كثعععععععععععععععععععخةْ   فإنَّ
 

 يصمععععععععععععععع فععععععععععععععي األغمععععععععععععععزن كععععععععععععععزلقخونِ 
 

 تعععععععععععععععععععخا  مشعععععععععععععععععععخقًز بمعععععععععععععععععععػنِ فمعععععععععععععععععععز 
 

 إالَّ سععععععععععععععععععععععععػاٌد يعوخاععععععععععععععععععععععععق  ممععععععععععععععععععععععععةْ 
 

مَّعععععععععععععععععععةْ   فْهعععععععععععععععععععػ لعععععععععععععععععععق مْجرععععععععععععععععععععٌة وح 
 

 يحعععععععععععععبذ لعععععععععععععزلقبس لصعععععععععععععػن الععععععععععععععزلِع
 

 كيعععععععععععععععع ق كعععععععععععععععع ِ  إصععععععععععععععععبع لزلبععععععععععععععععزتِع
 

شعععععععععععععععب منعععععععععععععععق م ْ عععععععععععععععهٌ  لمصَّبععععععععععععععععِ   والخَّ
 

عععععععععععععععععععق نقعععععععععععععععععععٌز ل  عععععععععععععععععععخ نفععععععععععععععععععععِ   لأنَّ
 

عععععععععععععععععخ   يكثععععععععععععععععععخ فعععععععععععععععععي األبععععععععععععععععععجانِ   وض 
 

فعععععععععععععععععَع لعععععععععععععععععق يعععععععععععععععععجاني  فمعععععععععععععععععز نرى النَّ
 
 



081 

 

 تععععععععععععععععععععػَّجْ نمعععععععععععععععععععز تعععععععععععععععععععخا  إن نمعععععععععععععععععععز 
 

 واكععععععععععععععععععحا كعععععععععععععععععع   شبععععععععععععععععععزع، ناععععععععععععععععععػجْ 
 

 نحشعععععععععععععععععععععععزؤ  مممعععععععععععععععععععععععػتٌة ح عععععععععععععععععععععععزرةْ 
 

 كأنَّمععععععععععععععععععز ت  ععععععععععععععععععكب مععععععععععععععععععغ غععععععععععععععععععخارةْ 
 

 
 ال  م  د  ولع نعخفق

مِ  عععععععععععععععععععععععدا نعععععععععععععععععععععععي ال نععععععععععععععععععععععععخف ال    وإنَّ
 

 وإنَّمععععععععععععععععععععععععععز نوردتععععععععععععععععععععععععععق ت ععععععععععععععععععععععععععػادا
 

ععععععععععععمزعِ   فقمععععععععععععت مععععععععععععز قمععععععععععععت عمععععععععععععى ال َّ
 

ًا فمععععععععععيذ الِأععععععععععحب مععععععععععغ شبععععععععععزعي   ععععععععععج 
 

ععععععععععيَخ فهععععععععععػ الحععععععععععزكي  قمَّععععععععععجت فيععععععععععق الشَّ
 

 مععععععععععععععععععععغ ي عععععععععععععععععععععخف لزألنصععععععععععععععععععععزكيداود 
 

ر  لقػلععععععععععععععععععععععععععععق المبعععععععععععععععععععععععععععع غِ   قععععععععععععععععععععععععععععخَّ
 

عععععععععععععععععععق ينبعععععععععععععععععععت مثععععععععععععععععععع  الوِ ععععععععععععععععععع غِ   لأنَّ
 

عععععععععععععععععععععق لعععععععععععععععععععععيذ لعععععععععععععععععععععق ِنعععععععععععععععععععععػات    وإنَّ
 

 إن آن منععععععععععععععععععععق لمععععععععععععععععععععػرى اسعععععععععععععععععععععوػات  
 

 يثمعععععععععععععخ فعععععععععععععي الععععععععععععععزم ثالثعععععععععععععًز توعععععععععععععخى 
 

 ونربعععععععععععععععععععععععععًز وْاععععععععععععععععععععععععػ بهععععععععععععععععععععععععحا ندرى 
 

 نوراقععععععععععععععععق ي عمععععععععععععععععخ منهععععععععععععععععز المععععععععععععععععزت  
 

 فوقمععععععععععععععععععع الػشععععععععععععععععععَع لععععععععععععععععععق شععععععععععععععععععالت  
 
 



082 

 

 ولمبنعععععععععععععععععععععععععززاخ لعععععععععععععععععععععععععق تيعععععععععععععععععععععععععم ج  
 

 فْهعععععععععععععععععععػ لهعععععععععععععععععععز مب عععععععععععععععععععج  يحم هعععععععععععععععععععز 
 

عععععععععععععق فيعععععععععععععق معععععععععععععع ال  ْب عععععععععععععِة حعععععععععععععْخ   وحب 
 

 فخبَّمعععععععععععععععععععععععز واعععععععععععععععععععععععػ إذًا زاٌد نضعععععععععععععععععععععععْخ 
 

 ي عععععععععحب معععععععععغ عمعععععععععق، كمعععععععععز قعععععععععج قعععععععععزلَ 
 
 لععععععععععععععععععحاك فععععععععععععععععععي تحم مععععععععععععععععععق نشععععععععععععععععععزلَ 
 

 والمعععععععععععععععععبغ البعععععععععععععععععزرج منعععععععععععععععععق ي بعععععععععععععععععخي 
 

 مػاضعععععععععععععععععععع األورام حععععععععععععععععععع غ ت عععععععععععععععععععخي 
 

بْ   ولمن هععععععععععععععععععععععععػش كمِ هععععععععععععععععععععععععز م ععععععععععععععععععععععععخَّ
 

عععععععععععععععع ِغ ثعععععععععععععععععَّ العقععععععععععععععععخبْ   كم عععععععععععععععععة الونِ 
 

 راحععععععععععععععععععةْ ِشععععععععععععععععععاًل ونكععععععععععععععععععاًل ت ععععععععععععععععععوف ج 
 

 وربَّمععععععععععععععععععز تبععععععععععععععععععخا لععععععععععععععععععق ال خاحععععععععععععععععععةْ 
 

 وْاعععععععععععععععععععععععػ رديٌت نكمعععععععععععععععععععععععق لممععععععععععععععععععععععععجةْ 
 

ةْ   ال سععععععععععععععععععععععععيَّمز لمعععععععععععععععععععععععععجة، من ععععععععععععععععععععععععجَّ
 

 
 النَّزَرْنج

ععععععععععزرنَج فععععععععععي الحجيقععععععععععةْ   مععععععععععز نح ععععععععععغ النَّ
 

 تداععععععععععععععععػ لععععععععععععععععق نشعععععععععععععععع زر  الػراقععععععععععععععععةْ 
 

عععععععععععععععععق فعععععععععععععععععي شعععععععععععععععععكمق المكعععععععععععععععععخورِ   كأنَّ
 

 ك عععععععععععععععخات تبعععععععععععععععخ، خعععععععععععععععزلز الومعععععععععععععععػاخِ 
 
 



083 

 

 معمععععععععععععععععٌق فععععععععععععععععي غمععععععععععععععععنق النَّيعععععععععععععععع خِ 
 

 بنععععععععععععزت الحععععععععععععػرِ  كنهععععععععععععج لكععععععععععععخ، مععععععععععععغ
 

عععععععععععععععبوق لعععععععععععععععزلَبمػق َخْيعععععععععععععععبز  قعععععععععععععععج خيَّ
 

 فدانعععععععععععععععععععق لػنعععععععععععععععععععًز و عععععععععععععععععععزت َرشبعععععععععععععععععععز
 

ععععععععععععععمذِ   شععععععععععععععزاجتق عنععععععععععععععج شمععععععععععععععػع الشَّ
 

 ف ععععععععععععععععععععععخَّ ع نععععععععععععععععععععععي ونراح نف ععععععععععععععععععععععي
 

 وقمععععععععععععععععت فععععععععععععععععي تشععععععععععععععععب هق لع نععععععععععععععععي
 

ععععععععععععععععزدة ال مععععععععععععععععػنِ   وْاععععععععععععععععػ عمععععععععععععععععى ميَّ
 

عععععععععععععععععز  اععععععععععععععععز ن نطععععععععععععععععخي ن ععععععععععععععععيمق إذ اب 
 

عععععععععععععععععععععػل زن ضعععععععععععععععععععععخبز  ييعععععععععععععععععععععخبق لزلمَّ
 

 وْاعععععععععععػ عمعععععععععععى نغمعععععععععععزنق لعععععععععععع يحوعععععععععععخكْ 
 

عععععععععععق  عععععععععععبظْ كأنَّ  معععععععععععغ خعععععععععععزلِز ا لوِ بعععععععععععخ س 
 

 نوراقععععععععععععععععععععععععق ت ميععععععععععععععععععععععععغ لموَّصب ععععععععععععععععععععععععِب 
 

 لنأهعععععععععععععععععععععععععة، تعععععععععععععععععععععععععأتَي لزلع  عععععععععععععععععععععععععِب 
 

مزاِ   وزاعععععععععععععععععععععععععععخ  ينفعععععععععععععععععععععععععععع لمعععععععععععععععععععععععععععجِ 
 

 شعععععععععععععععم ًز فيك يعععععععععععععععظ ععععععععععععععععغ اسعععععععععععععععوفخااِ 
 

 ي قععععععععععععععػِ ي القمععععععععععععععب كمععععععععععععععز قععععععععععععععج قععععععععععععععيال
 

ل الصبععععععععععععععععععع لععععععععععععععععععق تعععععععععععععععععععجيال  يعععععععععععععععععععجِ 
 

 ومعععععععععععععععزؤ  ي ْحِ عععععععععععععععغ فعععععععععععععععي المصبعععععععععععععععػخِ 
 

زِ  والم عععععععععععععععععععععععععععععععععمػخِ   كعععععععععععععععععععععععععععععععععزلمحع واألر 
 

 



084 

 

عععععععععععععععععععععععععةْ وفيعععععععععععععععععععععععععق كعععععععععععععععععععععععععزأل تخ ج   تخازقيَّ
 

ععععععععععععععععق نلصععععععععععععععععف فععععععععععععععععي البزصععععععععععععععععيَّةْ   لأنَّ
 

اح    وْاعععععععععععععععععػ إذًا ينفعععععععععععععععععخ منعععععععععععععععععق العععععععععععععععععخِ 
 

 ال سعععععععععععععععععيَّمز معععععععععععععععععز بعععععععععععععععععخد  صعععععععععععععععععخاح  
 

 يزل ععععععععععععععععععععععععععق ينفععععععععععععععععععععععععععع لمحمععععععععععععععععععععععععععػقِ 
 

 ي معععععععععععععععوز  منعععععععععععععععق المعععععععععععععععز ل  عععععععععععععععخ ذوقِ 
 

خزن  وْاععععععععععععععععػ لمععععععععععععععععجا النَّمعععععععععععععععع  لزلععععععععععععععععج 
 

 ننفععععععععععععععععع شععععععععععععععععيت، ضععععععععععععععععزاخ البخاععععععععععععععععزنِ 
 

 
 الميع
 يععععععععععععععز لععععععععععععععيع يععععععععععععععز نشععععععععععععععبق  لععععععععععععععزلأعػِب 

 
 الخ عبععععععععععععععػِب مععععععععععععععغ الحب ععععععععععععععب النععععععععععععععزعع 

 
 ننعععععععععت عمعععععععععى األغمعععععععععزن فعععععععععي ال عععععععععمػكِ 

 
 َمداِبعععععععععععععععععج  الوِ بعععععععععععععععععِخ لعععععععععععععععععجى الممعععععععععععععععععػكِ 
 

واِم  ننعععععععععععععت لنعععععععععععععز  عععععععععععععزٌر عمعععععععععععععى العععععععععععععجَّ
 
 مععععععععععععععععععععععععالزم  الحيععععععععععععععععععععععععخة لمصَّعععععععععععععععععععععععععزِم
 

 واععععععععععععععععح  مععععععععععععععععغ نشععععععععععععععععخف البمععععععععععععععععزلِ 
 
عععععععععععععععععب الِأْبعععععععععععععععععخ معععععععععععععععععغ الأمعععععععععععععععععزلِ   َت ن 
 

خ ثععععععععععععععَّ المعععععععععععععزتِ  عععععععععععععكَّ  ننعععععععععععععت معععععععععععععع ال  
 
عععععععععععععععععهبزتِ   نلععععععععععععععععح  معععععععععععععععععغ صعععععععععععععععععزفية المَّ
 
 



085 

 

ععععععععععععععععععععععظ لزلمععععععععععععععععععععععزوردِ   ال سععععععععععععععععععععععيَّمز مد  
 

 مععععععععععععععغ لعععععععععععععععج دقِ  الصَّعععععععععععععع غ لزلهزونععععععععععععععجِ 
 

 تأععععععععععععععععػن نشععععععععععععععععهى لممععععععععععععععععداج الحععععععععععععععععخ ِ 
 

 مععععععععععععغ الحب ععععععععععععب عنععععععععععععج لععععععععععععثع الثَّ ععععععععععععخِ 
 

عععععععععععفخا  ننعععععععععععت العععععععععععحي يقمعععععععععععع فعععععععععععع  المَّ
 

ْبععععععععععععععععععخا ععععععععععععععععععْنَت فيععععععععععععععععععق خبععععععععععععععععععخًا وخ   َح  
 

 ننععععععععععت الععععععععععحي ت مععععععععععمح شععععععععععأن المعععععععععععجةْ 
 

ةْ  ععععععععععععععف م عععععععععععععوعجَّ  مهمعععععععععععععز غعععععععععععععجت لمي 
 

 وننععععععععععععععععت تخاععععععععععععععععزق سععععععععععععععععمػم األفعععععععععععععععععى
 

 نكععععععععععععععععاًل وشععععععععععععععععخبًز وكععععععععععععععععحاك وْضعععععععععععععععععز
 

 وننعععععععععععععععععت لم عععععععععععععععععخح قخاعععععععععععععععععب  العهعععععععععععععععععجِ 
 

 مععععععععععععععْع َخَبععععععععععععععث، تمنععععععععععععععع نن ي ععععععععععععععوعجي
 

 عصععععععععععععخك عنععععععععععععجي مععععععععععععغ نلععععععععععععحِ  عصععععععععععععخِ 
 

ومععععععععععععععععععت لِ ععععععععععععععععععخِ     فيععععععععععععععععععق معععععععععععععععععععزن، ك 
 

 يععععععععععععخى لععععععععععععق مععععععععععععغ َيصمععععععععععععَي القيعععععععععععع بز
 

 عنعععععععععععععععععععج  معععععععععععععععععععزع، لعععععععععععععععععععحًَّة وش بعععععععععععععععععععز
 

ععععععععععععععععععععععخاِب   ومععععععععععععععععععععععزؤك الممععععععععععععععععععععععنػع لمشَّ
 

 يععععععععععععععععأتَي فععععععععععععععععي الوبخاععععععععععععععععج لزلع  ععععععععععععععععزِب 
 

ععععععععععععى وكععععععععععععع وكععععععععععععع  فيععععععععععععظ لععععععععععععجفع الحمَّ
 

ععععععععععععععععععز  فزئععععععععععععععععععجًة حوَّععععععععععععععععععى ت داعععععععععععععععععع  ال مَّ
 

 



086 

 

 لمععععععععععععععغ لععععععععععععععق مععععععععععععععغ عمَّععععععععععععععة حععععععععععععععخارةْ 
 

 معععععععععععغ كععععععععععع ِ  نعععععععععععػع، قعععععععععععج ناعععععععععععزج نعععععععععععزر ْ 
 

 وإن تأعععععععععععععغ فيعععععععععععععظ ميعععععععععععععخَّات  الَعَمعععععععععععععبْ 
 

عععععععععععععجِر فعععععععععععععزألمخ خ يعععععععععععععٌف مقَوعععععععععععععَخبْ   والمَّ
 

خ  قبعععععععععععععععع  الفععععععععععععععععع ِ  ععععععععععععععععكَّ  ي مععععععععععععععععمحظ ال  
 

قعععععععععععع ِ  ر ناعععععععععععع   النَّ  ح ععععععععععععب الععععععععععععحي قععععععععععععخَّ
 

 
 الِبيزْر َشْنَبخ

عععععععععععععععْنبْخ   ونع عععععععععععععععب  األمعععععععععععععععخ خيعععععععععععععععزر  الشَّ
 

 فنمعععععععععععععععععفق َشعععععععععععععععععغ  ونمعععععععععععععععععفق بعععععععععععععععععْخ 
 

 سعععععععععععععععبحزن معععععععععععععععغ نودع فيعععععععععععععععق سعععععععععععععععخَّ ْ 
 

ععععععععععععععععفخة منععععععععععععععععق زاععععععععععععععععخَ    ْ وخععععععععععععععععزَّ لزلم 
 

 يداعععععععععععععععج فعععععععععععععععي الصعععععععععععععععػل عمعععععععععععععععى ذراعِ 
 

ععععععععععععععععيزعِ   ننبػبععععععععععععععععق النَّزبععععععععععععععععت فععععععععععععععععي اليِ 
 

 يكو ععععععععععععععب الوَّ ععععععععععععععػاج لعععععععععععععععج البيععععععععععععععخةْ 
 

 ولعععععععععععيذ منعععععععععععق المعععععععععععػن عنعععععععععععجي ي أعععععععععععخ ْ 
 

بػشِ  عععععععععععععععععععععععععق نشعععععععععععععععععععععععععبق لعععععععععععععععععععععععععزلح   ألنَّ
 

 ننععععععععععععععععزماًل تبمععععععععععععععععػ مععععععععععععععععغ النقععععععععععععععععػشِ 
 

عععععععععععبَخةْ  ور مثعععععععععع  الم  ععععععععععق فععععععععععي العععععععععععجَّ  ف م ػس 
 

ععععععععععععععخَّةْ  ضعععععععععععععععت فععععععععععععععػق  بعععععععععععععع غ الح   إن و 
 
 



087 

 

 كأنَّمعععععععععععععععععععععععععز ي ح عععععععععععععععععععععععععب لزلبيكعععععععععععععععععععععععععزرِ 
 

عععععععععععفزرِ   فأعععععععععععع لهعععععععععععز ح عععععععععععٌغ عمعععععععععععى الم 
 

 وحشععععععععععععععععػ  حععععععععععععععععب  ممععععععععععععععععيح المععععععععععععععععػنِ 
 

 ي وقمععععععععععععععععععععَي الَب ععععععععععععععععععععَخَة لممععععععععععععععععععععػزونِ 
 

 لععععععععععععععععععق نقععععععععععععععععععزم هللا ف نععععععععععععععععععز عجلععععععععععععععععععةْ 
 

قعععععععععععق فعععععععععععي وصعععععععععععف تمعععععععععععظ   النَّممعععععععععععةْ حقَّ
 

 ال تععععععععععععععععععععععخِم إن ك ععععععععععععععععععععععختق قشععععععععععععععععععععععػر ْ 
 

 فْهعععععععععععععععععععي ألدوات النِ  عععععععععععععععععععز مشععععععععععععععععععععهػرةْ 
 

 َتعععععععععععععععععععجق  منهعععععععععععععععععععز َقْفمعععععععععععععععععععًة لمعععععععععععععععععععزتِ 
 

 تشعععععععععععععععععععخبق معمػصعععععععععععععععععععة األحشعععععععععععععععععععزتِ 
 

عععععععععععععععععق يعععععععععععععععععجفع عنهعععععععععععععععععز الَحْمعععععععععععععععععال  فإنَّ
 

بعععععععععععععععععععععت  ذاك الفععععععععععععععععععععععال  ل عععععععععععععععععععععخعة،  خَّ
 

عععععععععععععععجيقِ  عععععععععععععععزس كزلمَّ  وْاعععععععععععععععػ لأععععععععععععععع ِ  النَّ
 

 ي   عععععععععععععععب لزمعععععععععععععععخ عمعععععععععععععععى الوحق عععععععععععععععقِ 
 

 ح نععععععععععععععععزتشععععععععععععععععخبق الحزمعععععععععععععععع  شععععععععععععععععخبًز 
 

 لزلمعععععععععععععععععععععزت ال يعوعععععععععععععععععععععخض ال ن نعععععععععععععععععععععز
 

مَّ لهععععععععععععععععععز والِمععععععععععععععععععخَّةْ   في مععععععععععععععععععمح الععععععععععععععععععجَّ
 

عععععععععععفخا وَتْصفعععععععععععز الحعععععععععععخَّةْ   معععععععععععغ ِقَبعععععععععععِ  المَّ
 

 وا بععععععععععععععخج الأععععععععععععععزمغ فععععععععععععععي األحشععععععععععععععزتِ 
 

 معععععععععععععععععععععععغ ورم، حععععععععععععععععععععععع َّ لعععععععععععععععععععععععق نو داتِ 
 
 



088 

 

 كععععععععععععععععععحاك لمحمععععععععععععععععععق لععععععععععععععععععق ي َ خَغععععععععععععععععععخ  
 

 معععععععععععْع عنعععععععععععب الثَّعمعععععععععععب حععععععععععع غ ي عمعععععععععععخ  
 

شػبعععععععععععععععععةْ   وْاعععععععععععععععععػ معععععععععععععععععع الو خَبعععععععععععععععععِج لمخ 
 

 منطعععععععععععععععععععععػرًة ممعععععععععععععععععععععبػبةْ ي بخ هعععععععععععععععععععععز 
 

 َتْمخسععععععععععععق فععععععععععععي مععععععععععععزت تمععععععععععععخ انععععععععععععجي
 

عععععععععععععععفخاِت فْهعععععععععععععععػ ي ععععععععععععععععجي  لمِمعععععععععععععععخَّة المَّ
 

 ت بخ هعععععععععععععععععععععز وإن تأعععععععععععععععععععععغ محَوَخَقعععععععععععععععععععععةْ 
 

 لقععععععععععععععععععععػَّة، فيععععععععععععععععععععق لأعععععععععععععععععععع ِ  مْدَلَقععععععععععععععععععععةْ 
 

عععععععععععععععخبْ   وْاعععععععععععععععػ لمعععععععععععععععزت الِهْنعععععععععععععععَجلز إذا ش 
 

 ينفععععععععععععععع لمقععععععععععععععػلنج حعععععععععععععع غ ييععععععععععععععصخبْ 
 

عععععععععععفخاِت ال معععععععععععغ بم عععععععععععِع  معععععععععععغ ِقَبععععععععععع  المَّ
 

 لزلم عععععععععوفهِعإن كنعععععععععَت فعععععععععي معععععععععز قمعععععععععت  
 

 وربَّمععععععععععععععععععععععععز ي ْ ععععععععععععععععععععععععِكغ لزلوَّبععععععععععععععععععععععععجيخِ 
 

ععععععععععععععععه خِ  ْصَنععععععععععععععععة الشَّ  كمععععععععععععععععزِت بععععععععععععععععدِر الق 
 

 وكععععععععععععععععع لععععععععععععععععق لمععععععععععععععععزحب المفزصعععععععععععععععع ْ 
 

 وال خقععععععععععععععععزن َنْ ععععععععععععععععح  ب ععععععععععععععععْخت، عز عععععععععععععععع ْ 
 

ععععععععععععععععى  ولمععععععععععععععععحي تعععععععععععععععععجو عميععععععععععععععععق الحمَّ
 

 والأبععععععععععععععععج  الَحععععععععععععععععخَّة  مععععععععععععععععْع ذاك نلمععععععععععععععععز
 

عععععععععععععععععععفزر كعععععععععععععععععععع لعععععععععععععععععععق إفعععععععععععععععععععزدةْ   ولمم 
 

وا زاععععععععععععععععععععععععزدةْ   إذا نضععععععععععععععععععععععععفَت لمععععععععععععععععععععععععجَّ
 
 



111 

 

 وبععععععععععععس بععععععععععععْدر ق ْصَنععععععععععععقْ معععععععععععغ َصععععععععععععِبخ، 
 

عععععععععععععْغ ذا فصنععععععععععععععةْ   معععععععععععععْع ورق الف عععععععععععععع  ك 
 

 تعمععععععععععععععععخ  عمععععععععععععععععخًا ل  ععععععععععععععععخ ع نععععععععععععععععفِ 
 

 معععععععععععْع عنعععععععععععِب الثَّعمعععععععععععب فْهعععععععععععػ يكفعععععععععععي
 

 وال يكعععععععععععععععععععععػن البعععععععععععععععععععععْدر لزلمعععععععععععععععععععععجقػقِ 
 

 فْهعععععععععععععععععععععػ إذًا يقوععععععععععععععععععععع  لعععععععععععععععععععععزلوحق قِ 
 

ععععععععععععخَّةْ  ععععععععععععف  ثعععععععععععععَّ ال    وْاععععععععععععػ ييععععععععععععخ  ال  
 

 يعمعععععععععععععععخاز حو عععععععععععععععى ي عععععععععععععععي لعععععععععععععععزلَفْوخةْ 
 

 وكعععععععععععع لععععععععععععجاغ المععععععععععععػز فيععععععععععععق صععععععععععععنعةْ 
 

 لععععععععععععععععجفع ضععععععععععععععععخ ، حزصعععععععععععععععع ، ل ععععععععععععععععخعةْ 
 

 فز عمععععععععععععععععق فععععععععععععععععي ننػاعععععععععععععععععق  ميعععععععععععععععععزً 
 

 حو عععععععععععععععععى تعععععععععععععععععخا  سعععععععععععععععععزمعًز مصيععععععععععععععععععزً 
 

 
َمْخ(  الوَّمخ انجي  واػ )الح 

 وإن تأععععععععععغ فععععععععععي وصععععععععععف تمععععععععععخ، انععععععععععجي
 

 نغخقعععععععععععععععععت فزسعععععععععععععععععوقخب وال ت عععععععععععععععععوعجي
 

 فإنععععععععععععععععععععععععق ال يقبعععععععععععععععععععععععع  الوَّشععععععععععععععععععععععععب هز
 

 نمععععععععععععععععععز تععععععععععععععععععخى منطععععععععععععععععععخ  شععععععععععععععععععػاهز
 

 يبععععععععععععععععخج فععععععععععععععععي نغالفععععععععععععععععق الببععععععععععععععععزثِ 
 

عععععععععععععععععععععععععععق ننزمععععععععععععععععععععععععععع    الحعععععععععععععععععععععععععععخَّاثِ كأنَّ
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 نو كععععععععععععععععععععزلخَّ يع اليععععععععععععععععععععزلذ القععععععععععععععععععععحيخِ 
 

 نبععععععععععععععععععخز  مععععععععععععععععععغ لععععععععععععععععععيذ لععععععععععععععععععزلأب خِ 
 

عععععععععععععععععععق الميعععععععععععععععععععف لقععععععععععععععععععع ِ  عقمعععععععععععععععععععقِ   يمف 
 

 فمععععععععععععععععععز تععععععععععععععععععخا  مع بععععععععععععععععععًز لشععععععععععععععععععكمقِ 
 

قَّععععععععععععععععععععز  كأنعععععععععععععععععععق لحععععععععععععععععععععع  عععععععععععععععععععدور، د 
 

 معععععععععععغ لععععععععععععج نن قعععععععععععج ننعمعععععععععععػ  سعععععععععععحقز
 

عععععععععععععععععععق لعععععععععععععععععععيذ بهعععععععععععععععععععز نعععععععععععععععععععجاوةْ   وَحب 
 

ععععععععععععغَّ بهععععععععععععز ق ععععععععععععزوةْ   كععععععععععععع ت عِ ععععععععععععد ال ِ 
 

عععععععععععععععععز  مثععععععععععععععععع  األضعععععععععععععععععزف خ عم هعععععععععععععععععز حن 
 

ععععععععععععز فععععععععععععي  كععععععععععععفِ  فععععععععععععالَّح، غععععععععععععجت نو َبن 
 

 والأععععععععععععععععع   معععععععععععععععععغ نعمزلعععععععععععععععععق حث ثعععععععععععععععععةْ 
 

 وإنَّمععععععععععععععععععععععععععز صععععععععععععععععععععععععععػرتق خب َثععععععععععععععععععععععععععةْ 
 

م حعععععععععععع غ َي مععععععععععععي  فهععععععععععععػ يمععععععععععععفي الععععععععععععجَّ
 

 شعععععععععععععععخبًز وكحعععععععععععععععاًل لمع عععععععععععععععػن ي  معععععععععععععععي
 

 معععععععععععععععععغ حمعععععععععععععععععخة، تػ بهعععععععععععععععععز حعععععععععععععععععخارةْ 
 

 نو ضععععععععععععععععخبة، قععععععععععععععععج وقعععععععععععععععععت ضععععععععععععععععخَّارةْ 
 

عععععععععى وإفعععععععععخاط العصعععععععععْر   وْاعععععععععػ لعععععععععجى الحمَّ
 

 ي   ععععععععب مععععععععغ كععععععععزن لععععععععق الصبععععععععع ربععععععععْر 
 

خ زاد فععععععععععععععععععععععععالإن  ععععععععععععععععععععععكَّ  زدتععععععععععععععععععععععق ال  
 

عععععععععععععنز تععععععععععععز  لعععععععععععععق واسعععععععععععععوعمى  مععععععععععععع ال َّ
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 ي مععععععععععععخس فيععععععععععععق مععععععععععععغ خيععععععععععععزِر شععععععععععععنبْخ 
 

ْر   عشعععععععععععععععععخاغ مثقعععععععععععععععععزاًل كعععععععععععععععععحا يقعععععععععععععععععخَّ
 

 وْاععععععععععععععععػ مععععععععععععععععع األام م ععععععععععععععععزت ننفععععععععععععععععع  
 

 لأععععععععععععععععععععععع ِ  دات، شعععععععععععععععععععععععخبق ي  عععععععععععععععععععععععونقع  
 

 معععععععععع اخعععععععععوالط ال عععععععععنذ فعععععععععي األخعععععععععالطِ 
 

ععععععععععععععععق األمععععععععععععععععخ مععععععععععععععععغ الوَّعععععععععععععععععزشي قِ   فح 
 

عععععععععععععععععععععععفخاتِ   مثزلعععععععععععععععععععععععق األصعععععععععععععععععععععععفخ لممَّ
 

عععععععععععععععععععػداتِ   واألسعععععععععععععععععععػد المععععععععععععععععععععخوف لم َّ
 

 واكعععععععععععععععععععععععععحا يعخفهعععععععععععععععععععععععععز الحكعععععععععععععععععععععععععيع  
 

ععععععععععععععععععععق قععععععععععععععععععععج ي مععععععععععععععععععععط األلععععععععععععععععععععيع    ألنَّ
 

 مثعععععععععع  الععععععععععحي يح ععععععععععب شععععععععععخب المععععععععععزتِ 
 

 لأثعععععععععععععععععععخة معععععععععععععععععععغ ِمعععععععععععععععععععخ ِة صعععععععععععععععععععفخاتِ 
 

 وْاعععععععععععععػ لعععععععععععععق معععععععععععععغ بم عععععععععععععع ز عععععععععععععز ي
 

 ح نئععععععععععععععععععح، ال بععععععععععععععععععجَّ مععععععععععععععععععغ إخععععععععععععععععععخاجِ 
 

 فععععععععععععععزدفع لععععععععععععععق القععععععععععععععيَت وداو الأخبععععععععععععععز
 

ععععععععععععز  نْذِاععععععععععععْب لععععععععععععق َغْشععععععععععععيًز إذا مععععععععععععز اب 
 

 لعععععععععععععععجى اإلكحعععععععععععععععزلِ ونحعععععععععععععععخق الحعععععععععععععععبَّ 
 

عععععععععععععععععععععععمزدات بومعععععععععععععععععععععععظ الحعععععععععععععععععععععععزلِ   ولميِ 
 

 وا مْعععععععععععععق فععععععععععععي مععععععععععععزت، مععععععععععععع ز ععععععععععععزجِ 
 

ععععععععععععععععز القععععععععععععععععخح لمنِ يععععععععععععععععزجِ   مهمععععععععععععععععز تهي 
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ععععععععععععععععزال  وْاعععععععععععععععػ ييعععععععععععععععخ  المعععععععععععععععجر وال  
 

 واقععععععععععععععععععععععخح األمعععععععععععععععععععععععزَت واألسععععععععععععععععععععععفزال 
 

 إذا َتععععععععععععععععععععععػالي مفععععععععععععععععععععععخدًا م ععععععععععععععععععععععوعمْ  
 

 نضععععععععععععععععخَّ فزلوقم عععععععععععععععع  منععععععععععععععععق ن معععععععععععععععع ْ 
 

 
 الِحْنَصة

 ونبوععععععععععجي فععععععععععي الععععععععععنطع فععععععععععي الحبععععععععععػِب 
 

 ألنَّهععععععععععععععععععععععععز تأممععععععععععععععععععععععععة المصمععععععععععععععععععععععععػِب 
 

 نولهععععععععععععععععز الحنصععععععععععععععععة واععععععععععععععععي نفيعععععععععععععععع   
 

هععععععععععععععععععز نكثععععععععععععععععععخ مععععععععععععععععععز ي  ععععععععععععععععععوعم     وإنِ 
 

زاغ    نفيعععععععععععععععععععععععمهز نحمخاعععععععععععععععععععععععز العععععععععععععععععععععععخَّ
 

 وْاععععععععععععػ الععععععععععععحي فععععععععععععي ع نععععععععععععق موعععععععععععع غ  
 

 يكعععععععععععععععععزد نن يبعععععععععععععععععخج منعععععععععععععععععق داعععععععععععععععععغ  
 

ق ق الع ععععععععععععععغ    إذا تمععععععععععععععزدى فععععععععععععععي الععععععععععععععجَّ
 

ْمعععععععععععععععخةْ   وشعععععععععععععععخشق تمعععععععععععععععجق فيعععععععععععععععق الب 
 

عععععععععععفخةْ   وْاعععععععععععػ العععععععععععحي قعععععععععععج اغَوَشعععععععععععْوق ص 
 

ععععععععععععععععععععزر لزإلنيععععععععععععععععععععزجِ إن لزشععععععععععععععععععععختق   النَّ
 

 فْهععععععععععععععععػ خ يععععععععععععععععف ح ععععععععععععععععغ المععععععععععععععععداجِ 
 

عععععععععععععععععع  مععععععععععععععععععغ دون ذاك حزئعععععععععععععععععع ْ   وإن يح 
 

 فْهعععععععععععػ ثق عععععععععععٌ  معععععععععععز لعععععععععععق معععععععععععغ قزبععععععععععع ْ 
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ة فععععععععععععععععععي األكبععععععععععععععععععزدِ  ععععععععععععععععععجَّ ععععععععععععععععععج ال َّ  يػلِ 
 

 وغ خاعععععععععععععععز معععععععععععععععغ سعععععععععععععععزئخ األ  عععععععععععععععزدِ 
 

 مثععععععععع  الهعععععععععخاذ معععععععععْع م صيعععععععععف المععععععععععجةْ 
 

ةْ   وكزلعمععععععععععععععععععععععع ج لمععععععععععععععععععععععععجيع الِشعععععععععععععععععععععععجَّ
 

ععععععععععععععةْ   فأععععععععععععععع لهععععععععععععععز مععععععععععععععغ َفيععععععععععععععمة، رديَّ
 

عععععععععععععععععةْ  ت ثقععععععععععععععععع  حو عععععععععععععععععى  ت معععععععععععععععععب األذيَّ
 

ععععععععععععععععععععععْخبة، لكبشعععععععععععععععععععععععة، ميعععععععععععععععععععععععخوَبةْ   وش 
 

 يوبعهععععععععععععععز مععععععععععععععغ لعععععععععععععععج ذا المعمععععععععععععععػبةْ 
 

 وآخعععععععععععععععععععععععععٌخ سعععععععععععععععععععععععععم ػ  لزلدَّالبيعععععععععععععععععععععععععةْ 
 

 ننػاعهعععععععععععععععز لزقيعععععععععععععععٌة فعععععععععععععععي الحزشعععععععععععععععيةْ 
 

قععععععععععععععععزق    نح ععععععععععععععععغ معمععععععععععععععععػل، لععععععععععععععععق الخ 
 

 ألكمععععععععععععععععععععععععععق ننف ععععععععععععععععععععععععععنز تشععععععععععععععععععععععععععوزق  
 

عععععععععععععععيخ لعمعععععععععععععععع الهنجسعععععععععععععععةْ  عععععععععععععععق الشَّ  كأنَّ
 

سععععععععععععععععععةْ   فمععععععععععععععععععز تععععععععععععععععععخى رقزقععععععععععععععععععًة مقػَّ
 

 الص عععععععععععععععععععععععععععععععععععػلِ وال زوايعععععععععععععععععععععععععععععععععععز وذوات 
 

 فيعععععععععععععععز لعععععععععععععععق معععععععععععععععغ ععععععععععععععععزِلع،  م ععععععععععععععع ِ 
 

 كأنَّهععععععععععععععععععععععععز إذ خصَّهععععععععععععععععععععععععز البيكععععععععععععععععععععععععزر  
 

عععععععععععععععػار    يشعععععععععععععععبههز فعععععععععععععععي شعععععععععععععععكمهز ال ِ 
 

 ني عععععععععععععععخ شعععععععععععععععيت، فعم هعععععععععععععععز االسعععععععععععععععِوْنَقز
 

 وكععععععععععع   معععععععععععغ حععععععععععع َّ لعععععععععععق لعععععععععععغ يبقعععععععععععى
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ععععععععععععععععععععععمزدِ   ت هععععععععععععععععععععععخس لزلهزونععععععععععععععععععععععج لميِ 
 

 معععععععععععععععْع ع ععععععععععععععع  ي يعععععععععععععععخب لزأليعععععععععععععععزدي
 

م  لزإلنيععععععععععععععععععععععععزجِ  ععععععععععععععععععععععععخ الععععععععععععععععععععععععج   يف ِ 
 

 فْهععععععععععععػ لهععععععععععععز مععععععععععععغ نح ععععععععععععغ العععععععععععععالجِ 
 

 كعععععععععععععععععععحاك لعععععععععععععععععععزلممح لهعععععععععععععععععععز يف عععععععععععععععععععج  
 

 يفوحهععععععععععععععععععز وْاععععععععععععععععععػ لهععععععععععععععععععز مب عععععععععععععععععععج  
 

 وإن تأعععععععععععععععععععععععععغ لندلعععععععععععععععععععععععععة، معععععععععععععععععععععععععجاواز
 

 نضعععععععععععععععف إلعععععععععععععععى مجقػقعععععععععععععععق الأخاواعععععععععععععععز
 

ععععععععععععخ   فععععععععععععي خخقععععععععععععة، مععععععععععععغ شععععععععععععزشِ   وص 
 

ععععععععععخوس حزشععععععععععي ععععععععععغ لععععععععععق بعععععععععع غ الي   وك 
 

عععععععععععععععععععق َينعععععععععععععععععععدل منهعععععععععععععععععععز معععععععععععععععععععزت    فإنَّ
 

 ييعععععععععععع ق عععععععععععععغ قععععععععععععجر، لععععععععععععق الػعععععععععععععزت  
 

ػبععععععععععععععز اغ لمثعععععععععععععع  الق   واسععععععععععععععوبخج الععععععععععععععج 
 

 ع  بعععععععععععععزواشععععععععععععع  لعععععععععععععق ف هعععععععععععععز تعععععععععععععخى 
 

عععععععععععععععععععق معنعععععععععععععععععععًى لعععععععععععععععععععق دق عععععععععععععععععععق    دقيق 
 

 ي مععععععععععععععععجقق مععععععععععععععععغ فعمععععععععععععععععق الوحق ععععععععععععععععق  
 

ععععععععععععععععععععععععععزلِ   نحشعععععععععععععععععععععععععزؤ  تنفعععععععععععععععععععععععععع لم  
 

 ونحػاعععععععععععععععز معععععععععععععععغ سعععععععععععععععزئخ البمعععععععععععععععزلِ 
 

م ععععععععععععععععععععع والَأث ععععععععععععععععععععخا ععععععععععععععععععععمغ وال ِ   كزلمَّ
 

 والمعععععععععععععععععػز مهمعععععععععععععععععز زدتعععععععععععععععععق ب عععععععععععععععععدورا
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 قخعععععععععععععععععًز وخشبزشععععععععععععععععًز مععععععععععععععععع زب ععععععععععععععععِب 
 

خ، ذاك عمععععععععععععععى الوَّقخاععععععععععععععِب  ععععععععععععععكَّ  مععععععععععععععْع س 
 

 ع  نعععععععععععععععععق يمحعععععععععععععععععع قعععععععععععععععععخح العععععععععععععععععع غِ 
 

 الم نمعععععععععععععععبَّ معععععععععععععععغ  بععععععععععععععع غِ وامنعععععععععععععععع 
 

 نشععععععععععععععععزؤ  يقععععععععععععععععبس مععععععععععععععععغ إسععععععععععععععععهزلِ 
 

 يح عععععععععععمق معععععععععععغ ح نعععععععععععق فعععععععععععي الحعععععععععععزلِ 
 

عععععععععععععععععععععفزرةْ   وقشعععععععععععععععععععععخ  المػسعععععععععععععععععععععػم لزلمَّ
 

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  األورام لعععععععععععععععععععععععععععععععععععععزلحخارةْ   يحمِ 
 

احِ   ي بمععععععععععععععععط لععععععععععععععععزلممِح لمثعععععععععععععععع  الععععععععععععععععخِ 
 

عععععععععععععععععععخاح  وبزلحم عععععععععععععععععععب البعععععععععععععععععععزلز المَّ
 

 ت عمعععععععععععععععععق معععععععععععععععععغ خعععععععععععععععععزرج، ضعععععععععععععععععمزدا
 

 فعععععععععععععععععععإن تعععععععععععععععععععدد  نبعععععععععععععععععععػًة نفععععععععععععععععععععزدا
 

 واععععععععععععػ مععععععععععععع البعععععععععععع ِ  ي داعععععععععععع  الَ َخبععععععععععععز
 

بععععععععععععععععععععز  شععععععععععععععععععععاًل رنينععععععععععععععععععععز  لععععععععععععععععععععق م خَّ
 

عععععععععععععععزِم  وانفعععععععععععععععع األ  عععععععععععععععزم فعععععععععععععععي الحمَّ
 

 فْح ععععععععععععععًز لونف ععععععععععععععح الببععععععععععععععزر الص ععععععععععععععزمي
 

 ومعععععععععععععععععزؤ  إن تعععععععععععععععععْخم عنعععععععععععععععععق ت ْفَمعععععععععععععععععقْ 
 

عععععععععععجر لقزيعععععععععععز النَّدلعععععععععععةْ  ععععععععععع   فعععععععععععي المَّ  َيح 
 

اععععععععععععغ لععععععععععععػزِ  خ، صععععععععععععزف، ود  ععععععععععععكَّ  مععععععععععععْع س 
 

ر، قبععععععععععععععععع   لقشعععععععععععععععععخ ال عععععععععععععععععػزِ   مفعععععععععععععععععػَّ
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 وإن خشععععععععععععع ت العععععععععععععنَّْفخ معععععععععععععغ إدمزنعععععععععععععقِ 
 

 لعععععععععععععععزلع غ فعععععععععععععععي نوانعععععععععععععععقِ نصعععععععععععععععمحوق 
 

ععععععععععععععععععععععمزرِ  ععععععععععععععععععععععػدا وبزلشَّ ععععععععععععععععععععععة ال َّ  لزلحبَّ
 

ععععععععععععععزرِ   واسععععععععععععععوقِز منععععععععععععععق نيععععععععععععععَ ق لزلنَّ
 

 
ز  األر 
 وبعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععج  األرز  خ ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععخ زادِ 

 
 لأعععععععععععععععععع ِ  خمععععععععععععععععععق، حزضععععععععععععععععععخ، وبععععععععععععععععععزدِ 

 
 مػافععععععععععععععععععٌق فععععععععععععععععععي نكمععععععععععععععععععق لصيععععععععععععععععععف  

 
 فْهعععععععععععػ عمعععععععععععى كعععععععععععع ِ  العععععععععععػرى خ يععععععععععععف  

 
 ت نيععععععععععععععععععععععععع ق لمصفعععععععععععععععععععععععععق شعععععععععععععععععععععععععخارةْ 

 
 فْهععععععععععععػ لمععععععععععععغ  ععععععععععععزع سععععععععععععخاع  ال ععععععععععععزرةْ 

 
 مععععععععععععغ َفْيععععععععععععَمةْ  لععععععععععععيذ لمععععععععععععغ يأكمععععععععععععق

 
ْممعععععععععععععععععةْ   كأنَّمعععععععععععععععععز قعععععععععععععععععج اسعععععععععععععععععوحزل   

 
ععععععععععععععععػسِ  ععععععععععععععععج الَأْيم   إلععععععععععععععععى غععععععععععععععععحات،   ِ 

 
فععععععععععععععععععععععػسِ  ععععععععععععععععععععععٌب ذاك إلععععععععععععععععععععععى الن   محبَّ

 
 فْهعععععععععععععػ كمعععععععععععععز ق ععععععععععععع  حكعععععععععععععيٌع كزمععععععععععععع ْ 

 
 لععععععععععععػ كععععععععععععزن إن عععععععععععععزنًز لأععععععععععععزن عزقععععععععععععع ْ 

 
ععععععععععععزئع فععععععععععععي األحععععععععععععالم لععععععععععععقْ   ي ععععععععععععػد لمنَّ

 
 يعععععععععععععععععػد  معععععععععععععععععغ نػموعععععععععععععععععق ال ينوبعععععععععععععععععقْ 
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 ب نععععععععععععععز ي ععععععععععععععخى فععععععععععععععي ِقععععععععععععععجر  ي عععععععععععععع خا
 

 كث ععععععععععععععععععععخا تعععععععععععععععععععخا  لعععععععععععععععععععععج شببععععععععععععععععععععق
 

ععععععععععععععععععة فععععععععععععععععععي اإلنععععععععععععععععععزتِ  ععععععععععععععععععق الفيَّ  كأنَّ
 

 وقععععععععععععععععج يمعععععععععععععععع خ ع عععععععععععععععع جًا لمخَّائععععععععععععععععي
 

 إذا ن ميععععععععععععععععععععععععع الدَّعفععععععععععععععععععععععععخان  فيععععععععععععععععععععععععقِ 
 

 فمعععععععععز لعععععععععق فعععععععععي الح  عععععععععِغ معععععععععغ شعععععععععبيقِ 
 

 تعمععععععععععععععععػ  فععععععععععععععععي مصبػخععععععععععععععععق األبععععععععععععععععدار  
 

ععععععععععععععععععععق مععععععععععععععععععععخَّ لععععععععععععععععععععظ العصَّععععععععععععععععععععزر    كأنَّ
 

عععععععععععععععمغ معععععععععععععععع الحم عععععععععععععععِب   لعععععععععععععععزلمحع وال َّ
 

 مػافعععععععععععععععععععععععععٌق كزلخَّ ععععععععععععععععععععععععع  المب عععععععععععععععععععععععععِب 
 

ل زوكعععععععععععع لعععععععععععق ت حشععععععععععععى ضعععععععععععخوف    الععععععععععععج 
 

ععععععععععععععععععععععععععز  وغ خاععععععععععععععععععععععععععز فو ععععععععععععععععععععععععععوح    لب 
 

 نكععععععععععععععخْم لععععععععععععععق مععععععععععععععغ عزقعععععععععععععع ،  م عععععععععععععع ِ 
 

عععععععععععععععععزس لزلقم ععععععععععععععععع ِ   يقنعععععععععععععععععع منعععععععععععععععععق النَّ
 

 قعععععععععععععععج صعععععععععععععععزنق هللا معععععععععععععععغ المصعععععععععععععععزحغْ 
 

عععععععععععععععععق لعععععععععععععععععيذ ي عععععععععععععععععخى م شعععععععععععععععععزحغْ   ألنَّ
 

ععععععععععععععععععععة المقخ   ضععععععععععععععععععععةْ و حب زتععععععععععععععععععععق كزلفيَّ
 

 فمعععععععععععععععععز تخااعععععععععععععععععز نبعععععععععععععععععجًا مب ػضعععععععععععععععععةْ 
 

ْمععععععععخةْ   وقععععععععج َت ععععععععي فععععععععي الععععععععبعس منععععععععق ح 
 

 َتدْانععععععععععععععععععق فمععععععععععععععععععز ي ععععععععععععععععععخى م ععععععععععععععععععوأخ ْ 
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 نع عععععععععععب معععععععععععز ي  عععععععععععمع فعععععععععععي ازدراععععععععععععقِ 
 

ععععععععععععععععععق يثبععععععععععععععععععت فععععععععععععععععععي امونزعععععععععععععععععععقِ   لأنَّ
 

 معععععععععععْع شععععععععععع خ، فعععععععععععي شعمعععععععععععق حمػضعععععععععععةْ 
 

 فنف ععععععععععععععععق منععععععععععععععععق تععععععععععععععععخى مقبػضععععععععععععععععةْ 
 

 ي ععععععععععععععععععععععمِ غ األ  ععععععععععععععععععععععزم لزلحم ععععععععععععععععععععععِب 
 

خ كزلميععععععععععععععععععخوِب  ععععععععععععععععععكَّ ععععععععععععععععععمغ وال    وال َّ
 

 إذا اسعععععععععععععععععععععععوجمت نكَمعععععععععععععععععععععععق زمزنعععععععععععععععععععععععز
 

 رنيعععععععععععععععععت معععععععععععععععععغ ت عععععععععععععععععم نق  يزنعععععععععععععععععز
 

 إذا اسعععععععععععععععععععععععععو جيع نكم عععععععععععععععععععععععععق معععععععععععععععععععععععععخارا
 

ععععععععععععععععععععزرارنيوععععععععععععععععععععق فععععععععععععععععععععي فعمععععععععععععععععععععق    بَّ
 

 وشببععععععععععععععععععععععق لععععععععععععععععععععععزلمبغ المبععععععععععععععععععععععيسِ 
 

 يقععععععععععععععبس إسععععععععععععععهزاًل مععععععععععععععغ المععععععععععععععخاسِ 
 

 وشععععععععععععخشق فععععععععععععي الصَّععععععععععععبخ نن ال ي   عععععععععععع ْ 
 

 لععععععععععععععععععععحا ولم  ععععععععععععععععععععِخ ان نردت فزفععععععععععععععععععععع ْ 
 

 وربَّمعععععععععععععععععععز ي قمعععععععععععععععععععى لمثععععععععععععععععععع  اعععععععععععععععععععحا
 

 مهمعععععععععععز تعععععععععععخى معععععععععععغ فعمعععععععععععق اسعععععععععععوحػاذا
 

اغ المععععععععععععععػز نو لزإلليععععععععععععععةْ   وْاععععععععععععععػ بععععععععععععععج 
 

ععععععععععععععععػاِ ةْ   ي داعععععععععععععععع  لععععععععععععععععجا المعععععععععععععععععجة الشَّ
 

 نيعععععععععععععزرةْ فعععععععععععععي و عععععععععععععق معععععععععععععغ يأكمعععععععععععععق 
 

 تعخفهعععععععععععععععععععز وْاعععععععععععععععععععي لعععععععععععععععععععق نمعععععععععععععععععععزرةْ 
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اععععععععععععععععععععععععزحِ   ييععععععععععععععععععععععععخ  لععععععععععععععععععععععععزلقػلنج والخِ 
 

 مععععععععععغ ح نععععععععععق فزعمععععععععععج إلععععععععععى اإلصععععععععععالحِ 
 

ععععععععععععععْخش ع المشععععععععععععععهػرِ  اععععععععععععععغ الق   لمثعععععععععععععع  د 
 

عععععععععععععععمغ لعععععععععععععععال تفو عععععععععععععععخِ   فزشببعععععععععععععععق لزل َّ
 

 وقشعععععععععععععععععخ  فزحعععععععععععععععععحر  ْفهعععععععععععععععععػ سععععععععععععععععععع  
 

 لمحمععععععععععععععععععععععق منععععععععععععععععععععععق والم ععععععععععععععععععععععزن َوْرم  
 

 وربَّمععععععععععععععععز اموععععععععععععععععجَّ إلععععععععععععععععى األحشععععععععععععععععزتِ 
 

ععععععععععع َّ بععععععععععع غ   المعععععععععععزتِ فعععععععععععي فعمعععععععععععق إن ب 
 

 مععععععععععععز ذكععععععععععععخوا شعععععععععععع ئًز لععععععععععععحاك ي مععععععععععععِمح  
 

 فزتخكععععععععععق نصععععععععععاًل مععععععععععز ح  ععععععععععت ت فِمععععععععععح  
 

 
ِعْ خ  الشَّ

ععععععععععععع خِ   كععععععععععععع فونععععععععععععة  ععععععععععععزَتت مععععععععععععغ الشَّ
 

ععععععععععععععع خِ  ف لزل َّ ععععععععععععععحِ   مععععععععععععععغ ن مهععععععععععععععز ص 
 

 فْهعععععععععععػ معععععععععععغ الحنصعععععععععععة لأعععععععععععغ انقمعععععععععععبْ 
 

عععععععععببْ   بعععععععععدرع حعععععععععػَّا فْهعععععععععي لزألصععععععععع  ال َّ
 

ر  قعععععععععععععععععػل النبعععععععععععععععععي المبوعععععععععععععععععزرِ   قعععععععععععععععععخَّ
 

قععععععععععععععع  معععععععععععععععغ  ة النَّ  األخبعععععععععععععععزرِ لمعععععععععععععععحَّ
 

 لععععععععععععيذ ي ععععععععععععخى قػتععععععععععععًز ل  ععععععععععععخ َصععععععععععععْنَعز
 

 ومععععععععععععز إل هععععععععععععز مععععععععععععغ نععععععععععععػاح، ت ععععععععععععجعى
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 وإنَّمعععععععععععععععععععععععععععز تأكمعععععععععععععععععععععععععععق األنععععععععععععععععععععععععععععزم  
 

 وكععععععععععععععععع   معععععععععععععععععز يم عععععععععععععععععكق الم عععععععععععععععععزم  
 

عععععععععةْ   وكععععععععع   معععععععععغ فعععععععععي العععععععععنفذ منعععععععععق ِعفَّ
 

 مثععععععععععععععع  نبعععععععععععععععي ، نو كأاععععععععععععععع  الَعْأَفعععععععععععععععةْ 
 

فيعععععععععععععععةْ   وْاععععععععععععععي سععععععععععععععمزت األنفععععععععععععععذ الخَّ
 

هعععععععععععععععععععععععز خزضععععععععععععععععععععععععٌة مصيععععععععععععععععععععععععةْ   لخبِ 
 

 النَّبعععععععععععععععع ِ دقيقععععععععععععععععق المػ ععععععععععععععععػد لعععععععععععععععععج 
 

ععععععععععععععععٌج لمم ْحمععععععععععععععععي     فيععععععععععععععععق  ععععععععععععععععالٌت   ِ 
 
 
 إشععععععععععع  لعععععععععععق الِنْقعععععععععععخَس معععععععععععْع سعععععععععععفخ   

 
 والَ ععععععععععَخب الععععععععععجامي لشععععععععععيت، مععععععععععغ خعععععععععع ْ 
 

ععععععععععععععععععععق يمنععععععععععععععععععععع كعععععععععععععععععععع َّ نععععععععععععععععععععززلِ   فإنَّ
 
 منحععععععععععععععععجر،  ععععععععععععععععزر، إلععععععععععععععععى المفزصعععععععععععععععع ِ 

 
 وْاععععععععععػ لععععععععععحات ال نععععععععععب مهمععععععععععز تحوععععععععععخكْ 

 
 معععععععععْع قشعععععععععخ خشعععععععععبزش، وإكم ععععععععع  الممعععععععععظْ 

 
اعععععععةْ  عععععععجر ومعععععععز حعععععععزذى  الخِ   ي صمعععععععى لعععععععق المَّ

 
 ت ععععععععععععععكغ منهععععععععععععععز سععععععععععععععػرٌة م ععععععععععععععوعجيةْ 

 
ععععععععععععععى الععععععععععععععبم عْ  مَّ  واشببععععععععععععععق لععععععععععععععزلو غ لح 

 
عععععععععععععًز فمعععععععععععععز قعععععععععععععط  ل عععععععععععععحق، ي عععععععععععععنععْ   َحبَّ

 
عععععععععععععععع  لععععععععععععععععق األورام مععععععععععععععععغ حععععععععععععععععخار ْ   حمِ 

 
نًز كيمعععععععععععععععععز تعععععععععععععععععخى نسعععععععععععععععععخار ْ   م عععععععععععععععععبَّ
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م  معععععععععععغ خم عععععععععععخ ِ   وضعععععععععععع عمعععععععععععى العععععععععععج 
 

 معععععععععععععع ز عععععععععععععزج، تععععععععععععععَّ فعععععععععععععي تأ ععععععععععععع خ ِ 
 

 كععععععععععععحا عمععععععععععععى الَعيَشععععععععععععِة قبعععععععععععع  تيعععععععععععععْ 
 

 وضععععععععععععْ إن زاعععععععععععج فيعععععععععععق البععععععععععع   عنعععععععععععج 
 

 ومععععععععععععععععععععععزؤ  المعععععععععععععععععععععععخوف لزلوَّقععععععععععععععععععععععجيخِ 
 

عععععععععععععععععععععععععع خِ  ق  الشَّ  نشععععععععععععععععععععععععهخ   معععععععععععععععععععععععععخوَّ
 

 عشعععععععععععخاغ معععععععععععغ معععععععععععزت، و عععععععععععدتًا منعععععععععععق  
 

 معععععععععععغ لععععععععععععج َقشعععععععععععخ فيعععععععععععق ت وح عععععععععععْنق  
 

 نح عععععععععععن ق البعععععععععععزقي  منععععععععععععق فعععععععععععي اإلنععععععععععععز
 

 ربععععععععععععٌع فهععععععععععععحا قععععععععععععج غععععععععععععجا م وح ععععععععععععنز
 

 وْاعععععععععػ العععععععععحي ي بعععععععععخج ِخمصعععععععععًز  محوعععععععععِخقْ 
 

 مععععععععععععغ ِمععععععععععععخَّة، صععععععععععععفخا تخااععععععععععععز تحوععععععععععععخقْ 
 

عععععععععععععععععععععععععععزِب وربَّمعععععععععععععععععععععععععععز ب عععععععععععععععععععععععععععِدر   لزلع نَّ
 

عععععععععععععععخاِب   والِهنعععععععععععععععَجلز يععععععععععععععععح ب فعععععععععععععععي الشَّ
 

 ونلععععععععععععِق فيععععععععععععق مععععععععععععغ حبععععععععععععػب الأدبععععععععععععخةْ 
 

رةْ   وحعععععععععععععععبَّ خشعععععععععععععععبزش، ت عععععععععععععععخى مقعععععععععععععععجَّ
 

 وفعمعععععععععععععععععق معععععععععععععععععز يقويعععععععععععععععععيق الحعععععععععععععععععزل  
 

 فإنهعععععععععععععععععععععععععز تبومعععععععععععععععععععععععععف األحعععععععععععععععععععععععععػال  
 

 َصععععععععععععععْنَعوق مػضععععععععععععععػعٌة فععععععععععععععي الأْوععععععععععععععِب 
 

 لأععععععععععععع ِ  حعععععععععععععزل، فيعععععععععععععق شعععععععععععععيٌت ي ْنبعععععععععععععي
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ْخعععععععععععععَخة شعععععععععععععيت، م عععععععععععععوحبْ   وإن ت عععععععععععععخد ذ 
 

 لصِ ععععععععععععيخ، وقععععععععععععخع، وعنععععععععععععبْ مععععععععععععغ مثعععععععععععع  
 

 فزدفنعععععععععععععععق فعععععععععععععععي نحشعععععععععععععععزئق م معععععععععععععععػرا
 

 ونععععععععععععععععععع فقععععععععععععععععععج نودعوععععععععععععععععععق لمعععععععععععععععععع خا
 

 كععععععععععععععععععععععحلظ المع ععععععععععععععععععععععػن كزلععععععععععععععععععععععِجرازقِ 
 

 معععععععععععغ  ن عععععععععععق ي عععععععععععجفغ فعععععععععععي األحقعععععععععععزقِ 
 

 وْاععععععععععععععػ سععععععععععععععخاع الهيععععععععععععععع لمبشععععععععععععععػنةْ 
 

 لأععععععععععععغ لععععععععععععق راععععععععععععٌح غععععععععععععجت مبدونععععععععععععةْ 
 

 يعععععععععععععععععنفخ حو عععععععععععععععععى ال يكعععععععععععععععععزد ينحععععععععععععععععع ْ 
 

عععععععععع ْ   معععععععععز حعععععععععع َّ منععععععععععق فععععععععععي الحشععععععععععز وثقَّ
 

ْبععععععععععععععععععػةْ وربَّمععععععععععععععععععز تف ععععععععععععععععععج فيععععععععععععععععععق   النَّ
 

 مصبػخععععععععععععععععععععًة مشععععععععععععععععععععخوبًة كععععععععععععععععععععزلقهػةْ 
 

ععععععععععععععععععععيالني قععععععععععععععععععععي  القخفععععععععععععععععععععة ال َّ  نو ع خ 
 

 فأعععععععععع لهعععععععععز فعععععععععي الحععععععععع ِ  معععععععععغ مععععععععععزني
  

 الح رة
 

 واععععععععزك فزسععععععععمع مععععععععز ي قععععععععزل فععععععععي الععععععععح رةْ 
 

ععععععععععععععععز وصععععععععععععععععفت  م ببععععععععععععععععخةْ   فإنَّهععععععععععععععععز عمَّ
 

ععععععععععععععععععععععةْ   ن ػداععععععععععععععععععععععز صععععععععععععععععععععععفخاؤاز الوبخاَّ
 

ععععععععععععععععيةْ   وبعععععععععععععععععجاز فععععععععععععععععي لزبهععععععععععععععععز الفيِ 
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 األغمععععععععععععععزنِ سععععععععععععععنبمهز يبععععععععععععععخج فععععععععععععععي 
 

ععععععععععععععك  كزلوِ ي ععععععععععععععزنِ   لمععععععععععععععي ة، فععععععععععععععي الشَّ
 

ععععععععععععععععععععععععًز لعععععععععععععععععععععععزلمؤلػِت الثَّمععععععععععععععععععععععع غِ   مخصَّ
 

 والوِ بعععععععععععععععععخ إذ يبعععععععععععععععععجو لكععععععععععععععععع ِ  عععععععععععععععععع غِ 
 

 يععععععععععععععععنأِ ذ الععععععععععععععععخَّنس مععععععععععععععععغ اموالئععععععععععععععععقِ 
 

 كأنَّمعععععععععععععععععز ينطعععععععععععععععععخ فعععععععععععععععععي انوهزئعععععععععععععععععقِ 
 

 عخ ػنعععععععععععععععععععععععق قعععععععععععععععععععععععج دقَّ لمَّصزفعععععععععععععععععععععععةْ 
 

 وإن يكععععععععععععععععغ فععععععععععععععععي شبعععععععععععععععععق كثزفععععععععععععععععةْ 
 

 معععععععععععععغ فعععععععععععععػق قعععععععععععععج ، لزسعععععععععععععق، رشععععععععععععع قِ 
 

 الوَّحق عععععععععععععقِ  كزألسعععععععععععععمخ المعععععععععععععْجن عمعععععععععععععى
 

 نوراقعععععععععععععععععععععععععق كأْل عععععععععععععععععععععععععغ الحعععععععععععععععععععععععععخاِب 
 

دي  المععععععععععععععععععععععععػن كزلععععععععععععععععععععععععح لزِب   ز مععععععععععععععععععععععععخِ 
 

 يعقعععععععععععجاز فعععععععععععي عخضعععععععععععق معععععععععععغ ِ عععععععععععْحر ِ 
 

 خشععععععععععععععععية إقععععععععععععععععجام الِعععععععععععععععععجى ل ععععععععععععععععْجر ِ 
 

ععععععععععععععععععز  يؤكعععععععععععععععععع  َرشبععععععععععععععععععًز وكععععععععععععععععععحاك حب 
 

ععععععععععععععععععععز  فقععععععععععععععععععععج غععععععععععععععععععععجا فزكهععععععععععععععععععععًة ونل 
 

عععععععععععععععج  فعععععععععععععععي الوبم عععععععععععععععخِ  ػحعععععععععععععععق ال  ِ   لح 
 

عععععععععععععععععععععععع خِ  عععععععععععععععععععععععزر وبزل َّ  نمعععععععععععععععععععععععميق لزلن 
 

ععععععععععععععععععععععةْ  ععععععععععععععععععععععق اإلسععععععععععععععععععععععقزط لز نَّ  خػاص 
 

عععععععععععععةْ   وْاعععععععععععععي ت عععععععععععععخى منعععععععععععععق ل  عععععععععععععخ ِمنَّ
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 وْاعععععععععععععععععػ يعععععععععععععععععجر  البعععععععععععععععععػل لزلوَّبخاعععععععععععععععععجِ 
 

 فهععععععععععع  عمعععععععععععى ذا الفععععععععععععِ  معععععععععععغ مداعععععععععععجِ 
 

 يعقعععععععععععععععع  لزل ب ععععععععععععععععة فْهععععععععععععععععػ عزقعععععععععععععععع ْ 
 

 ألنَّمعععععععععععععععععععععز اإلزالق فعععععععععععععععععععععع  ال زاععععععععععععععععععععع ْ 
 

عععععععععععععععععق ي  عععععععععععععععععكخ معععععععععععععععععغ معمػلعععععععععععععععععقِ   وإنَّ
 

عععععععععععععنعة فعععععععععععععي تحمععععععععععععع مقِ   إن ن حكعععععععععععععع المَّ
 

 ي َبعععععععععععععععععع   لزلمععععععععععععععععععزِت عمععععععععععععععععععى مقععععععععععععععععععجارِ 
 

عععععععععععى مععععععععععععغ   األسععععععععععععفزرِ لمعععععععععععغ لععععععععععععق الحمَّ
 

 يشععععععععععععععععععخبق ِصععععععععععععععععععخفًز لععععععععععععععععععال مععععععععععععععععععداجِ 
 

 ي فخغعععععععععععععععععععععععق لعععععععععععععععععععععععزلقيِت واإلزععععععععععععععععععععععععزجِ 
 

عععععععععععععععفػت    نح عععععععععععععععغ معععععععععععععععز ي ع بعععععععععععععععظ الشَّ
 

 فْهعععععععععععععععععععععععععػ إذًا فزكهعععععععععععععععععععععععععٌة وقعععععععععععععععععععععععععػت  
 

 وإن ت ععععععععععععععععععععععععخد ت عمععععععععععععععععععععععععق شعزمعععععععععععععععععععععععععز
 

 لزل ععععععععععععععععت فععععععععععععععععي تبم ععععععععععععععععخ  إحكزمععععععععععععععععز
 

 فْهعععععععععععععػ لنعععععععععععععز كعععععععععععععزل، شعععععععععععععجيج الحفععععععععععععععِ 
 

 نع نعععععععععععععععععق لعععععععععععععععععع تأوحععععععععععععععععع  ل معععععععععععععععععسِ 
 

ععععععععععععععععععز لععععععععععععععععععق إنمععععععععععععععععععزفز  فمععععععععععععععععععز رنى منَّ
 

ععععععععععععععز غععععععععععععععجا وْاععععععععععععععػ بععععععععععععععحا م أزفععععععععععععععز  لمَّ
 

د الَحعععععععععععععععععخق شعععععععععععععععععاًل خم عععععععععععععععععخ  ْ   يبعععععععععععععععععخِ 
 

 وإن غععععععععععععععععععععععععجا مموهبععععععععععععععععععععععععًز سععععععععععععععععععععععععع خ ْ 
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 وإن تعععععععععععععععععععععععدد  البععععععععععععععععععععععع َّ زاد بعععععععععععععععععععععععخدا
 

ى  وحم عععععععععععععععععععععععع  األورام مععععععععععععععععععععععععز تعععععععععععععععععععععععععجَّ
 

عععععععععععي الثَّععععععععععػب معععععععععععغ دسعععععععععععػَمةْ   وْاععععععععععي تنقِ 
 

 إذا غععععععععععععععععععععجت نوضععععععععععععععععععععزعق معمػمععععععععععععععععععععةْ 
 

د    غعععععععععععععععععععععععععحاؤ  حزصعععععععععععععععععععععععععمق م عععععععععععععععععععععععععجِ 
 

د    فْهعععععععععععععععععععػ لمعععععععععععععععععععغ يأكمعععععععععععععععععععق مبعععععععععععععععععععخِ 
 

عععععععععععععععععععععػن د  ي معععععععععععععععععععععمحق  عععععععععععععععععععععمزر   الش   والشَّ
 

ععععععععععععععععععزر    وخ ععععععععععععععععععخ  مععععععععععععععععععز لزشععععععععععععععععععختق النَّ
 

 يقوععععععععععععععععععع  معععععععععععععععععععغ لزشعععععععععععععععععععخ  دف نعععععععععععععععععععز
 

 معععععععععععععز لعععععععععععععع يجععععععععععععععق ي عععععععععععععوقخ  ح نعععععععععععععز
 

 
 الَعَجس

 لعععععععع ن غفععععععع  الن  عععععععبة معععععععغ ذكعععععععخ الععععععععجْس  
 

ْبععععععععععععخ  يخفععععععععععععع عنععععععععععععق مععععععععععععز الوععععععععععععبْذ   فب 
 

 ألنهعععععععععععععععععععز تنفعععععععععععععععععععخ منعععععععععععععععععععق ال عععععععععععععععععععغ  
 

عععععععععععععػا ْبعععععععععععععخ لعععععععععععععق معععععععععععععز ضن  عععععععععععععق الب   وحقَّ
 

 فحممعععععععععععععععععععععععععععق كصبععععععععععععععععععععععععععععق ثق ععععععععععععععععععععععععععع   
 

 يحممعععععععععععععععععق القم ععععععععععععععععع   ع عععععععععععععععععد معععععععععععععععععغ ي  
 

عععععععععععععععععْخ   يبعععععععععععععععععخج فعععععععععععععععععي نغالفعععععععععععععععععق مبشَّ
 

يظ مهمعععععععععععز ي قشعععععععععععْخ   فهعععععععععععػ كعععععععععععع غ العععععععععععجِ 
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 غمعععععععععععععععععععععععععػنق ذاواعععععععععععععععععععععععععة ذميمعععععععععععععععععععععععععةْ 
 

 مععععععععععععععغ ن مععععععععععععععق الحنصععععععععععععععة م ععععععععععععععوقيمةْ 
 

 كأنَّهععععععععععععععععععععععععععز تػسعععععععععععععععععععععععععععق تهجيععععععععععععععععععععععععععجا
 

 فمعععععععععععععز عمعععععععععععععى شعععععععععععععبخ يعععععععععععععخى مداعععععععععععععجا
 

 و مععععععععععععععععععق فعععععععععععععععععي نمعععععععععععععععععفق لعععععععععععععععععالت  
 

ععععععععععععععععمَّزت   وال ععععععععععععععععغ   ععععععععععععععععبخة صَّ  منععععععععععععععععق صَّ
 

عععععععععععععععععععة  يخاعععععععععععععععععععظ نحالمعععععععععععععععععععًز لعععععععععععععععععععق رديَّ
 

تأنفععععععععععععععق ال ععععععععععععععػداواَّةْ مععععععععععععععغ ن عععععععععععععع  ذا   
 

عععععععععععععععععحاِم  فخبَّمعععععععععععععععععز نفيعععععععععععععععععى إلعععععععععععععععععى ال  
 
 معععععععععععغ لععععععععععععج َكحععععععععععع  العععععععععععع غ لعععععععععععزإلضالِم
 

 وامنعععععععععععععععع الحعععععععععععععععيس معععععععععععععععغ النِ  عععععععععععععععزتِ 
 
مزتِ   ل عععععععععععععععععععععععععععجِ   لمِععععععععععععععععععععععععععععْخق لزلعععععععععععععععععععععععععععجِ 
 

خععععععععععععععععععععععزوةْ  ت  األعمععععععععععععععععععععععزب لمخَّ  يهععععععععععععععععععععععيِ 
 
 وتحعععععععععععععععبذ البعععععععععععععععػل لعععععععععععععععق الق عععععععععععععععزوةْ 
 

 لقعععععععععععععععععػَّة المععععععععععععععععععجة منعععععععععععععععععق ت عععععععععععععععععوِمجْ 
 
 لأنهععععععععععععععععز تععععععععععععععععػرث ت ععععععععععععععععجيج الأبععععععععععععععععجْ 
 

العو ععععععععععععععععق قيحععععععععععععععععزوامععععععععععععععععز القععععععععععععععععخح   
 
 فمعععععععععععععععععععز تعععععععععععععععععععخا  نبعععععععععععععععععععجًا صعععععععععععععععععععحيحز

 
ِم  وْاععععععععععععػ مععععععععععععع البعععععععععععع ِ  لو ععععععععععععك غ الععععععععععععجَّ

 
 نكعععععععععععاًل ووضععععععععععععًز فعععععععععععػق ثعععععععععععجي معععععععععععػرِم
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 وإن تعععععععععععععععدد  معععععععععععععععغ ل عععععععععععععععزن الَحَمععععععععععععععع ِ 
 

 والهنععععععععععععععععععععجلز نح ععععععععععععععععععععغ لمم ععععععععععععععععععععوعم ِ 
 

 فيعقععععععععععععععع  العععععععععععععععبصغ معععععععععععععععغ اإلسعععععععععععععععهزلِ 
 

بععععععععععععععععًز فزحععععععععععععععععحوا عمععععععععععععععععى منععععععععععععععععػالِ   م خَّ
 

 كععععععععععععحا لععععععععععععػْرم الععععععععععععع غ مععععععععععععْع سععععععععععععفخ  ْ 
 

اعععععععععععععععععععععغ ورد حزصععععععععععععععععععععع   ععععععععععععععععععععع ْ ود   مع َّ
 

 ت معهعععععععععععععععز الأععععععععععععععع َّ لإكم ععععععععععععععع  الممعععععععععععععععظْ 
 

 لعععععععععععععع تحوعععععععععععععخكْ  فحعععععععععععععخَّة العععععععععععععع غ لعععععععععععععق
 

 واشععععععععععع  لعععععععععععق النقعععععععععععخس معععععععععععْع َسعععععععععععػاقِ 
 

 لزلمععععععععععععععععزِت ي بخاععععععععععععععععق مععععععععععععععععغ الوعػاععععععععععععععععقِ 
 

ععععععععععععععععع َّ فعععععععععععععععععي البخقعععععععععععععععععة لزشفعععععععععععععععععزلِ   وب 
 

 معععععععععععععغ َبْثعععععععععععععخ حمعععععععععععععق، نو فعععععععععععععع، نك عععععععععععععزلِ 
 

 مععععععععععععغ ني نععععععععععععػع، كععععععععععععزن مععععععععععععغ ق ععععععععععععالعِ 
 

 نو معععععععععععغ معععععععععععداج، حعععععععععععخَّ فعععععععععععي الصبعععععععععععزعِ 
 

 
 )الفػل( البزِقالت  واػ

 ثععععععععععععععععععَّ وقعععععععععععععععععج اسعععععععععععععععععَوبِمف البعععععععععععععععععزِقال 
 

 وْاعععععععععععععععععػ إذًا منعععععععععععععععععق نخعععععععععععععععععف  عقعععععععععععععععععال
 

 فعععععععععععععععععععػد  لععععععععععععععععععيذ لععععععععععععععععععق صععععععععععععععععععاللةْ 
 

 نسععععععععععععععععخع مععععععععععععععععز تأ ععععععععععععععععخ  اإلصععععععععععععععععزلةْ 
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ٌف دق ععععععععععععععععععععععععععععق   عععععععععععععععععععععععععععق م ععععععععععععععععععععععععععععػَّ  ألنَّ
 

 وإن بععععععععععععععععععجا وْاععععععععععععععععععػ لععععععععععععععععععق وراععععععععععععععععععق  
 

اعععععععععععععغ    لأععععععععععععع ِ  حعععععععععععععب ، فعععععععععععععي الػ عععععععععععععػد د 
 

 وْاعععععععععععععػ خمعععععععععععععي  لعععععععععععععيذ منعععععععععععععق يعععععععععععععجنػ
 

 يؤكععععععععععععع  رشبعععععععععععععًز معععععععععععععْع شبعععععععععععععيِخ لحعععععععععععععِع
 

 وْاععععععععععععععععععػ لحيععععععععععععععععععح  َشعععععععععععععععععععِعومفععععععععععععععععععخدًا 
 

ك البععععععععععععععععععععععععزتة لععععععععععععععععععععععععزلَون يخِ   يحععععععععععععععععععععععععخِ 
 

 حو ععععععععععععى مععععععععععععغ ال زاععععععععععععِ  ثعععععععععععععَّ الشععععععععععععيخِ 
 

 دقيقعععععععععععععععععق لزلبععععععععععععععععع ِ  حععععععععععععععععع غ ي بمعععععععععععععععععط  
 
عععععععععععععععععععع   نورام الب مععععععععععععععععععععى فونشععععععععععععععععععععط    َيح 
 

 كععععععععععععععععععععحلظ األوراَم فععععععععععععععععععععي األعيععععععععععععععععععععزتِ 
 

نًز تبِمصععععععععععععععععععععععععععق لمععععععععععععععععععععععععععزتِ   م ععععععععععععععععععععععععععبَّ
 

ععععععععععععععجر لععععععععععععععق والحن ععععععععععععععخةْ   خشععععععععععععععػنة المَّ
 

 ت مععععععععععععععَمح فعععععععععععععععي نحشعععععععععععععععزئق المعوبعععععععععععععععخةْ 
 

ععععععععععععععععععععععععزل   اليعععععععععععععععععععععععزلذ القعععععععععععععععععععععععجيِعولم  
 

 وَنْفععععععععععععععععععععععععث قععععععععععععععععععععععععيح، ودم، عطععععععععععععععععععععععععيِع
 

خِ  عععععععععععععععععكَّ اغ لعععععععععععععععععػز، ودق عععععععععععععععععق س   بعععععععععععععععععج 
 

رِ   ال سععععععععععععععيَّمز مععععععععععععععغ خععععععععععععععزلز المكععععععععععععععخَّ
 

 وشببععععععععععععععععععععععععق لزلبعععععععععععععععععععععععع ِ  لزمعععععععععععععععععععععععععزتِ 
 

 مععععععععععععغ َعْقخاععععععععععععز ت بععععععععععععخى لععععععععععععال اموععععععععععععخاتِ 
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قَّ مععععععععععععععععععععععععًز ِلقشعععععععععععععععععععععععخِ   وْاعععععععععععععععععععععععػ إذا د 
 

 مععععععععععععغ بهععععععععععععق، نو كمععععععععععععف، قععععععععععععج ي بععععععععععععخي 
 

 كعععععععععععحلظ الفحعععععععععععذ لعععععععععععق إثعععععععععععخ العععععععععععنَّمْر 
 

 عمعععععععى ال  عععععععع َقعععععععَخْش ي معععععععػ ولعععععععػ كعععععععزن 
 

صعععععععععععععععععععععععزصِ   وزاعععععععععععععععععععععععخ  ي عععععععععععععععععععععععجعظ لزلخَّ
 

 حو عععععععععععى ي عععععععععععخى فعععععععععععي غزيعععععععععععة البعععععععععععالصِ 
 

 ي صمععععععععععى لععععععععععق فععععععععععي الشععععععععععمذ لمبيععععععععععزِب 
 

 يعععععععععععععععأتَي فعععععععععععععععي الو عععععععععععععععػاج لزلع  عععععععععععععععزِب 
 

 وِقشعععععععععععععععععخ  فعععععععععععععععععي عزنعععععععععععععععععِة المعععععععععععععععععبي ِ 
 

 يمنعععععععععععععععععع نبوعععععععععععععععععًز لعععععععععععععععععيذ لزلشعععععععععععععععععهي ِ 
 

عععععععععععععععععغ المعععععععععععععععععػن لعععععععععععععععععق الوعععععععععععععععععجليظ    ي ح ِ 
 

 فعععععععععععععي فعمعععععععععععععق لعععععععععععععيذ لعععععععععععععق شععععععععععععععخاظ  
 

عععععععععععععععععة فعععععععععععععععععي   األبعععععععععععععععععجانِ وا أثعععععععععععععععععخ الِحك 
 

 وا ػ ععععععععععععععج النِ  ععععععععععععععيزن فععععععععععععععي األذاععععععععععععععزنِ 
 

 وتأث ععععععععععخ الطممعععععععععععة منععععععععععق فعععععععععععي البمعععععععععععْخ 
 

 ومععععععععععععز لععععععععععععق مععععععععععععغ م مععععععععععععمح، في عوبععععععععععععْخ 
 

 وا عععععععععععععععععجم البععععععععععععععععيَس مععععععععععععععععغ الععععععععععععععععجَّ زجِ 
 

 ومعععععععععععععغ حمعععععععععععععزم، حععععععععععععع َّ فعععععععععععععي نبعععععععععععععخاجِ 
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ْ خ(  المػبيزت  واػ )الج 
 والمػبيععععععععععععععععز وْاععععععععععععععععػ بععععععععععععععععجيع الشععععععععععععععععك ِ 

 
 فعععععععععععععي نبوعععععععععععععق غ عععععععععععععخ نبعععععععععععععزت البقععععععععععععع ِ 

 
 الب ععععععععععععععععيصةْ  يبععععععععععععععععخج فععععععععععععععععي نوراقععععععععععععععععق

 
 فودداعععععععععععععععععععععي لح عععععععععععععععععععععنق الب عععععععععععععععععععععيصةْ 

 
 واموععععععععععععػي فععععععععععععي كعععععععععععع ِ  شععععععععععععيت، يمقععععععععععععى

 
عععععععععععععععععق يب عععععععععععععععععي ال عععععععععععععععععمز ف خقعععععععععععععععععى  كأنَّ

 
ععععععععععععععععععععععععععق معععععععععععععععععععععععععععزنقْ  ععععععععععععععععععععععععععق لحبِ   نو ننَّ

 
 نو خعععععععععععععزئٌف معععععععععععععغ حعععععععععععععزدث الصَّعععععععععععععػارقْ 

 
 يبععععععععععععععععخج فععععععععععععععععي نغالفععععععععععععععععق الصَّػامععععععععععععععععةْ 

 
 زبخ ععععععععععععععععجًا قععععععععععععععععج صععععععععععععععععيغ كزلفو مععععععععععععععععةْ 

 
ععععععععععععععق إن شععععععععععععععزب فععععععععععععععي ال مععععععععععععععػنِ   وحب 

 
 تععععععععععععععععععخا  فععععععععععععععععععي تععععععععععععععععععجواخة ال بعععععععععععععععععع غِ 

 
 وفيععععععععععععععععععق خععععععععععععععععععط  االسععععععععععععععععععوػا يقععععععععععععععععععػم  

 
 ننععععععععععععععٌف ولأععععععععععععععغ مععععععععععععععز لععععععععععععععق تقععععععععععععععػاع  

 
 فعععععععععععععععععي مزئعععععععععععععععععق لمطَّهعععععععععععععععععخ ني نفععععععععععععععععععِ 

 
ععععععخب عنععععععج النععععععػم ال فععععععي الػضعععععععِ   فععععععي الش 

 
 إن زدت فيعععععععععععععععععععععق فعععععععععععععععععععععػَّة الَمعععععععععععععععععععععبَّزاِ 

 
 تداععععععععععععععععععج  القععععععععععععععععععػ ة فععععععععععععععععععي اإلفععععععععععععععععععخااِ 

 
فعععععععععععععععععزسِ  مَّ لمنِ  عععععععععععععععععي العععععععععععععععععجَّ  وْاعععععععععععععععععػ ينقِ 

 
 والصَّمععععععععععععث مهمععععععععععععز كععععععععععععزن ذا احوبععععععععععععزسِ 
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 المشعععععععععععععععععيمةْ ي عععععععععععععععععجر  بعععععععععععععععععػاًل ي بعععععععععععععععععخج 
 

 نفعزلعععععععععععععععععععععععععععق لهعععععععععععععععععععععععععععح  قجيمعععععععععععععععععععععععععععةْ 
 

 وا شعععععععععععععععععععععععخبػ  لم نععععععععععععععععععععععع غ المْ عععععععععععععععععععععععتِ 
 

 فمعععععععععععععععععععععز تعععععععععععععععععععععخا  ل معععععععععععععععععععععًة بب عععععععععععععععععععععتِ 
 

عععععععععععععععععععععععب األبعععععععععععععععععععععععجان لزل عععععععععععععععععععععععحاتِ   ي بمِ 
 

عععععععععععععععععق ي ثقععععععععععععععععع  فعععععععععععععععععي األحشعععععععععععععععععزتِ   لأنَّ
 

 والعععععععععععععععنَّفخ والعععععععععععععععبم ع معععععععععععععععغ شعععععععععععععععخوشقِ 
 

 والعصععععععععععععععر الهزئعععععععععععععع  فععععععععععععععي تفخاصععععععععععععععقِ 
 

 ومععععععععععععععز لععععععععععععععق مععععععععععععععغ ممععععععععععععععمح، لععععععععععععععجينز
 

 اععععععععععععععحا الععععععععععععععحي نلقععععععععععععععي لععععععععععععععق إل نععععععععععععععز
 

 
مزر  واػ   )الخَّازازَنج(الشَّ

ععععععععععععععععععععععمزرِ    نحببععععععععععععععععععععععت نن آتععععععععععععععععععععععَي لزلشَّ
 
ععععععععععععععععععق مععععععععععععععععععغ  ممععععععععععععععععععة الثِ مععععععععععععععععععزرِ    ألنَّ
 

 وفعمععععععععععععععععععععععق فععععععععععععععععععععععع  ذوي الوَّمكعععععععععععععععععععععع غِ 
 

 وقعععععععععععععععععععععععععجر  نقعععععععععععععععععععععععععخب لمم عععععععععععععععععععععععععك غِ 
 

 نكثععععععععععععخ مععععععععععععز ينبععععععععععععت فععععععععععععي األعنععععععععععععزِب 
 

 ألنَّ منعععععععععععععععععق الحعععععععععععععععععجَّ غ عععععععععععععععععخ  نعععععععععععععععععزِب 
 

دِ  عععععععععععععععبغ كعععععععععععععععزلد م خ   قيعععععععععععععععبزنق فعععععععععععععععي المَّ
 

 وتز ععععععععععععععق األصععععععععععععععفخ مثعععععععععععععع  الع عععععععععععععع جِ 
 
 



112 

 

 كععععععععععععععععععععععزلحخاخِ  والَععععععععععععععععععععععَحب  المفوععععععععععععععععععععععػل
 
عععععععععععععععزنع فعععععععععععععععي الوَّمعععععععععععععععػاخِ    نتقنعععععععععععععععق المَّ
 

 كأنَّمعععععععععععععععععععععععععز نغمعععععععععععععععععععععععععزنق الهعععععععععععععععععععععععععدَّازةْ 
 

 حزممعععععععععععععٌة فعععععععععععععي كععععععععععععع ِ  غمعععععععععععععغ فعععععععععععععززةْ 
 

عععععععععععععععععععطَّ لعععععععععععععععععععق خمعععععععععععععععععععػق    وَشَبَقعععععععععععععععععععًز ح 
 

 فأععععععععععععععع   معععععععععععععععز قمعععععععععععععععت  لعععععععععععععععق خم عععععععععععععععق  
 

 نوراقعععععععععععععععععععععق ت عمعععععععععععععععععععععخ لمم و عععععععععععععععععععععقي
 

عععععععععععععععععععي عععععععععععععععععععجد، تنقَّ  فإنَّهعععععععععععععععععععز معععععععععععععععععععغ س 
 

عععععععععععععععععنَّزع   خ، نتقنعععععععععععععععععق الم  عععععععععععععععععكَّ  معععععععععععععععععْع س 
 

 وذلعععععععععععععععععععظ المعععععععععععععععععععزت  لعععععععععععععععععععق ي معععععععععععععععععععزع  
 

ر المعععععععععععععععععزَت معععععععععععععععععغ الععععععععععععععععععخوقِ   ي حعععععععععععععععععجِ 
 

 تنطعععععععععععخ منعععععععععععق الب عععععععععععخَت فعععععععععععي الوحق عععععععععععقِ 
 

عععععععععععععععععق ي صعععععععععععععععععبخ فعععععععععععععععععي الب عععععععععععععععععػتِ   وحب 
 

ععععععععععػتِ  ش   مععععععععععْع ِانععععععععععجلز والععععععععععبعس مععععععععععغ ك 
 

 لمثعععععععععععععععععع  اععععععععععععععععععحا ومععععععععععععععععععَع البععععععععععععععععععدورِ 
 

 ل  ععععععععععععععععععخ  ي حكععععععععععععععععععع فععععععععععععععععععي الوقععععععععععععععععععجيخِ 
 

عععععععععععععععععععععععغ ال ععععععععععععععععععععععععمة لعععععععععععععععععععععععزلوفويحِ   يح ِ 
 

خ، َعْصعععععععععععععععػيِ  نو صعععععععععععععععخاحِ  عععععععععععععععكَّ  معععععععععععععععْع س 
 

 نو نبععععععععععععععععععععيس، ي عععععععععععععععععععععخف لزلنعمععععععععععععععععععععزنيِ 
 

ععععععععععععععععععععععبيزنِ   لمععععععععععععععععععععععزحب الحععععععععععععععععععععععخِ  ولممِ 
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 وقشععععععععععععععخة األصعععععععععععععع  ونصعععععععععععععع  الِعععععععععععععععْخقِ 
 

عععععععععععععععععععجرَّات لأععععععععععععععععععع ِ  خمعععععععععععععععععععقِ   ا عععععععععععععععععععغَّ م 
 

ععععععععععععععععععععععفزرِ   لمحعععععععععععععععععععععيس ي  َعمعععععععععععععععععععععغ ولمم 
 

اعععععععععععععععععزدات معععععععععععععععععغ العقعععععععععععععععععزرِ   معععععععععععععععععع الدِ 
 

 ومععععععععععععععععزؤ  يععععععععععععععععجخ  فععععععععععععععععي األكحععععععععععععععععزلِ 
 

 والعععععععععععععػد لعععععععععععععج الَقْشععععععععععععخ فْهععععععععععععػ  ععععععععععععزلِ 
 

ععععععععععععععععة  مععععععععععععععععغ قيععععععععععععععععبزنقِ   تأوحعععععععععععععععع  الحيَّ
 

عععععععععععععععععػر إلعععععععععععععععععى مكزنعععععععععععععععععقِ   ف خ عععععععععععععععععع الن 
 

 لعععععععععععععحا ي أعععععععععععععَخ  قبععععععععععععع  ال   ععععععععععععع ِ وْاعععععععععععععػ 
 

حععععععععععععععععع ، نو لمثععععععععععععععععع  نكععععععععععععععععع ِ   لمثععععععععععععععععع  ك 
 

اِح معععععععععععععععغ األمعععععععععععععععععزتِ   فزشعععععععععععععععخبق لمعععععععععععععععخِ 
 

 مععععععععععععْع نبععععععععععععػة، تبم ععععععععععععز مععععععععععععغ لععععععععععععالتِ 
 

 شببعععععععععععععععععععععًز وإن شعععععععععععععععععععععئت فبععععععععععععععععععععععج دق ِ 
 

 لبععععععععععععععععععععععععععدر  ت حكمععععععععععععععععععععععععععق ل ععععععععععععععععععععععععععحقِ 
 

 اععععععععععععحا وقععععععععععععج نغفمععععععععععععت  منععععععععععععق  ن ععععععععععععز
 

عععععععععععععز  لأععععععععععععع ِ  معععععععععععععغ نحيعععععععععععععخ منعععععععععععععق َح َّ
 

 وْاعععععععععععععععععععععػ إذًا لزألْيَن عععععععععععععععععععععػِن ي ععععععععععععععععععععععخف  
 

 ونلصعععععععععععععف   فْهعععععععععععععػ كعععععععععععععحا فعععععععععععععي فعمعععععععععععععق
 

 وقععععععععععععععععععج ن ت نععععععععععععععععععز منععععععععععععععععععق لزإلفععععععععععععععععععزدةْ 
 

 تثنَيعععععععععععععععععة القعععععععععععععععععػل معععععععععععععععععغ العععععععععععععععععبالدةْ 
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 الَأْشج
 الَأْشععععععععععععج نععععععععععععػٌع منععععععععععععق فععععععععععععي الِفعععععععععععععزلِ 

 
ععععععععععععععععععق مععععععععععععععععععغ ضممععععععععععععععععععة الميععععععععععععععععععزلي   لأنَّ
 

 قععععععععععععج اكو ععععععععععععى لػنععععععععععععًز لععععععععععععحاك ي ععععععععععععب ْس 
 

ْض  ععععععععععععععععععق فععععععععععععععععععي شععععععععععععععععععكمق تعععععععععععععععععععخَّ  ألنَّ
 

 فمععععععععععععععععزر كععععععععععععععععزلط ْفِخ مععععععععععععععععغ اإلبهععععععععععععععععزِم
 

 م شعععععععععععععععععوَم ، معععععععععععععععععغ حمعععععععععععععععععِ  الطَّعععععععععععععععععالِم
 

 كبععععععععععععطِ  األنععععععععععععفِ فععععععععععععي رنسععععععععععععق خععععععععععععط  
 

 نبععععععععععععععععيس إن زايموععععععععععععععععق لععععععععععععععععع َيْقععععععععععععععععفِ 
 

 ينعععععععععععػب فعععععععععععي األكععععععععععع  عمعععععععععععى الصَّععععععععععععزِم
 

 ععععععععععععععععغ فعععععععععععععععع  مصبعععععععععععععععػخ، وععععععععععععععععغ إداِم
 

 
ْنِبَخة(  الح م ز  واػ )المِ 

ععععععععععععععععز نن يم نععععععععععععععععز   كععععععععععععععععع قمععععععععععععععععت لمحم 
 

 حو عععععععععى ي عععععععععخى معععععععععغ لععععععععععس معععععععععغ يم نعععععععععز
 

 مععععععععععععععععععععععععز زاد إال ق عععععععععععععععععععععععععػة وِشعععععععععععععععععععععععععخَّةْ 
 

 وازورَّ حوعععععععععععععععععععععى منَّعوعععععععععععععععععععععق الِقشعععععععععععععععععععععخةْ 
 

ععععععععععععععععيوقععععععععععععععععزل نخشععععععععععععععععى نن   تخاععععععععععععععععج َبمِ 
 

 ومععععععععععز إليععععععععععظ األمععععععععععخ فيععععععععععق بععععععععععْ  لععععععععععي
 

 معععععععععععععععز اخبعععععععععععععععي منعععععععععععععععظ وال احوخاسعععععععععععععععي
 

 إال لهشعععععععععععععععععععمي منعععععععععععععععععععظ لزألضعععععععععععععععععععخاسِ 
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 فقمععععععععععععت مععععععععععععز فيععععععععععععظ مععععععععععععغ المالحععععععععععععةْ 
 

 وننععععععععععععععععت مععععععععععععععععغ ي وععععععععععععععععحب المالحععععععععععععععععةْ 
 

 فأنعععععععععععععععت عنعععععععععععععععجي شعععععععععععععععأنظ الومبعععععععععععععععيذ  
 

 واكععععععععععععععععحا مععععععععععععععععغ شبعععععععععععععععععق خ ععععععععععععععععيذ  
 

ععععععععععععععععععععععععنَ   ظ البععععععععععععععععععععععععػاص  وإنَّمععععععععععععععععععععععععز ح َّ
 

 فأعععععععععععععععغ لب بعععععععععععععععًز ذا اعععععععععععععععػ اإلراعععععععععععععععزص  
 

 ممععععععععععععععععععع ِ ٌغ ننعععععععععععععععععععت تعععععععععععععععععععجر  البعععععععععععععععععععػال
 

 مهعععععععععععععععععيِ ج  البعععععععععععععععععزتَة فعععععععععععععععععزدِر القعععععععععععععععععػال
 

 تععععععععععععععععجو وت معععععععععععععععػ العععععععععععععععنََّمَر العويقعععععععععععععععز
 

ععععععععععععععععغ المععععععععععععععععػَن كععععععععععععععععحا تحقيقععععععععععععععععز  تح ِ 
 

ععععععععععععععععععععععع  األورام معععععععععععععععععععععععغ حعععععععععععععععععععععععخارةْ   تحمِ 
 

عععععععععععععععػت ت عععععععععععععععِدْل بيعععععععععععععععزرةْ   تمعععععععععععععععفِ ي المَّ
 

عععععععععععععععععععاللزِت معععععععععععععععععععغ األوراِم  ت خخعععععععععععععععععععي المَّ
 

 مععععععععععععععععغ و ععععععععععععععععع الطَّهععععععععععععععععخ نراك حععععععععععععععععزِم
 

 الم و ععععععععععععقيكععععععععععععع ندرك الععععععععععععن ْ ح لععععععععععععظ 
 

ق ِ  ععععععععععععععععق المعععععععععععععععععخوف ثععععععععععععععععع  الععععععععععععععععدِ   شبميِ 
 

 وال خقععععععععععععععععععزن كععععععععععععععععععع نزلععععععععععععععععععَت شععععععععععععععععععخَّ ْ 
 

بعععععععععععععععععععظ الععععععععععععععععععععزِلع  غ عععععععععععععععععععخ معععععععععععععععععععخَّةْ    خَّ
 

ةْ   كعععععععععععععع كبعععععععععععععج، فوحعععععععععععععت منهعععععععععععععز سعععععععععععععجَّ
 

ةْ   وكعععععععععععععع ِشحعععععععععععععزل، قعععععععععععععج فممعععععععععععععت حعععععععععععععجَّ
 
 



116 

 

 وكعععععععععععععععععع لبععععععععععععععععع  ، قعععععععععععععععععج قومعععععععععععععععععت دودا
 

 ولَّعععععععععععععْت ولعععععععععععععع تبعععععععععععععِق لهعععععععععععععز و عععععععععععععػدا
 

عععععععععععععععععععععميع    وإنَّ منعععععععععععععععععععععظ األسعععععععععععععععععععععػد المَّ
 

 الحكعععععععععععععععععععععععععيع  نفعزلعععععععععععععععععععععععععق يعخفهعععععععععععععععععععععععععز 
 

اععععععععععععق إذا مععععععععععععز ل ععععععععععععالَّ   شععععععععععععخبًز عمععععععععععععى الخِ 
 

بمععععععععععععععععى  فْهععععععععععععععععػ إلنعععععععععععععععععزظ، يقععععععععععععععععيع الح 
 

 وْاععععععععععععععععػ لوفو ععععععععععععععععت حمععععععععععععععععزة الأميععععععععععععععععةْ 
 

ٌب لعععععععععععععيذ لعععععععععععععق معععععععععععععغ ِمخاعععععععععععععةْ   م عععععععععععععخَّ
 

 كعععععععععععععععحاك إن حمَّعععععععععععععععت لعععععععععععععععجى المثزنعععععععععععععععةْ 
 

 شعععععععععععععخبًز فمعععععععععععععع يبعععععععععععععق لهعععععععععععععز مكزنعععععععععععععةْ 
 

اغ لعععععععععععععععععػز، وعمععععععععععععععععع خ ف ععععععععععععععععع ،   بعععععععععععععععععج 
 

 مععععععععععععععععععع َكععععععععععععععععععَخْفذ،  ععععععععععععععععععزمع، لمأعععععععععععععععععع  ِ 
 

 ال ن نعععععععععععععععععزيعععععععععععععععععجر  شمثعععععععععععععععععًز ي بعععععععععععععععععخج 
 

 ي عععععععععععععععععععػلي نمعععععععععععععععععععػ ًا لبنعععععععععععععععععععًز ضعععععععععععععععععععن نز
 

 كعععععععععععععععععحا منعععععععععععععععععي  ي عععععععععععععععععو يس منعععععععععععععععععق  
 
 ولععععععععععععيذ فععععععععععععي ذا مععععععععععععز ينععععععععععععػب عنععععععععععععق   
 

 وْاعععععععععععععععععػ لعععععععععععععععععجاِت الفعععععععععععععععععزلج القوَّعععععععععععععععععزلِ 
 

ت إلععععععععععععععععععععععععى إخععععععععععععععععععععععععاللِ   وَلْقععععععععععععععععععععععععػة، ندَّ
 

عععععععععععععععخافةْ   معععععععععععععععغ نفيععععععععععععععع  األدواعععععععععععععععة الشَّ
 

عععععععععععععق معععععععععععععغ مؤنعععععععععععععة، خ يفعععععععععععععةْ   معععععععععععععْع ننَّ
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 كععععععععععععععععحاك لزلبعععععععععععععععع ِ  إذا شععععععععععععععععيع كمععععععععععععععععفْ 
 

 وَنَمعععععععععععفْ فزشععععععععععع  لعععععععععععق تمعععععععععععَق شعععععععععععفزًت 
 

ةْ  عععععععععععععفخا نمعععععععععععععػ ًا ِ عععععععععععععجَّ  تنمعععععععععععععػ لعععععععععععععق المَّ
 

 وكععععععععععععععع بععععععععععععععنْفخ، قععععععععععععععج نحعععععععععععععع َّ معععععععععععععععجةْ 
 

 
ْم  الن( ْمِ ع  واػ )ال    ال ِ 

 نكممععععععععععععت يععععععععععععز سم ععععععععععععع  كعععععععععععع َّ معنععععععععععععى 
 

ععععععععععععى  فععععععععععععزألمخ فععععععععععععي اسععععععععععععمظ قععععععععععععج تثنَّ
 

 إلععععععععععععى موععععععععععععى ت ععععععععععععكغ فععععععععععععي الوَّهععععععععععععزئعْ 
 

 كأنَّمعععععععععععععععععععز ننعععععععععععععععععععت بهعععععععععععععععععععغَّ اعععععععععععععععععععزئعْ 
 

 وال نرى فععععععععععععععععععععي شبعععععععععععععععععععععظ البععععععععععععععععععععخودةْ 
 

 لععععععععععععق معععععععععععععجودةْ لي ععععععععععععت لمععععععععععععز ننععععععععععععت 
 

 صععععععععععععععع خت ح معععععععععععععععًز وكبعععععععععععععععخت فععععععععععععععععال
 

 فأنععععععععععععت فععععععععععععي المععععععععععععزت تأععععععععععععػن نعمععععععععععععى
 

 ت حفعععععععععععع معععععععععععغ لصفعععععععععععظ فعععععععععععي الد  ز عععععععععععةْ 
 

 فأنعععععععععععععععععت مععععععععععععععععععجعٌػ لأععععععععععععععععع ِ  حز ععععععععععععععععععةْ 
 

عععععععععععععظ معععععععععععععز آتزكعععععععععععععز  ح عععععععععععععبظ معععععععععععععغ ربِ 
 

 مععععععععععععععععععغ مثععععععععععععععععععع ، لنععععععععععععععععععػر  نعالكعععععععععععععععععععز
 

اععععععععععععععععععت    مبععععععععععععععععععزرٌك ننععععععععععععععععععت معععععععععععععععععععًز والدَّ
 

 نععععععععععػٌر كمععععععععععز لععععععععععع يبعععععععععع   منععععععععععق ب ععععععععععت  
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َمعععععععععععععععععِ  الطَّععععععععععععععععععالِم  مدَّقومعععععععععععععععععز مععععععععععععععععععغ ح 
 

 كعععععععععععععععع َّ مععععععععععععععععالة، كزلبيعععععععععععععععععِ  الصععععععععععععععععزمي
 

 م عععععععععععععكنظ الم ععععععععععععع ج فعععععععععععععي األممعععععععععععععزرِ 
 

 فأنعععععععععععععععععت مععععععععععععععععععغ ِ بععععععععععععععععععزد  الأبععععععععععععععععععزرِ 
 

عععععععععععمذِ   تقعععععععععععػم فعععععععععععي الم ععععععععععع  مقعععععععععععزم الشَّ
 

مَّععععععععععععععععة، صععععععععععععععععفخاَت مثعععععععععععععععع  الععععععععععععععععػرسِ   لح 
 

 نوقزتععععععععععععععععععععععععظ الم ععععععععععععععععععععععععخب لموَّنععععععععععععععععععععععععػاخِ 
 

 تمعععععععععععععععجع لعععععععععععععععزلن ػر عمعععععععععععععععى ال عععععععععععععععخاخِ 
 

ععععععععععععععععمَّزر لععععععععععععععععيذ ي صَفععععععععععععععععى  نععععععععععععععععػرك لم  
 

 إال إذا حععععععععععععععععععععععععععععععععزن ورود اإلغفععععععععععععععععععععععععععععععععز
 

 مععععععععععععععععغ نشععععععععععععععععخف البمععععععععععععععععزلِ واععععععععععععععععح  
 

ععععععععععععععععزس لكعععععععععععععععع ِ  حععععععععععععععععزلِ   إسعععععععععععععععععزدك النَّ
 

ععععععععععععععععز  وقععععععععععععععععج ت خاعععععععععععععععععي لممععععععععععععععععخاس حق 
 

 توخكعععععععععععععععععق م اعععععععععععععععععف، وننعععععععععععععععععت تبقعععععععععععععععععى
 

 وقععععععععععععج نتععععععععععععى فععععععععععععي الببععععععععععععخ المععععععععععععأثػرِ 
 

بععععععععععي المبوععععععععععزر زاكععععععععععي الب ععععععععععخِ   عععععععععععغ النَّ
 

 لعععععععععععععأنَّ معععععععععععععغ قعععععععععععععزم معععععععععععععغ األسعععععععععععععحزرِ 
 

 نلب ععععععععععععععععععععععععق هللا معععععععععععععععععععععععععغ األنعععععععععععععععععععععععععػارِ 
 

 ومعععععععععععععغ نتععععععععععععععَّ الفعععععععععععععخض ثعععععععععععععع  نقبععععععععععععع ْ 
 

ععععععععععععععععع ْ عمعععععععععععععععععى مععععععععععععععععععزني ذكعععععععععععععععععخ    المختَّ
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ععععععععععمذ  عمععععععععععى ال بععععععععععزلِ   حو ععععععععععى ت ععععععععععخى الشَّ
 

عععععععععععععععػر عمعععععععععععععععى األععععععععععععععععزلي  ضعععععععععععععععزاخَة الن 
 

 كععععععععععععععزن لععععععععععععععق حععععععععععععععج  بهععععععععععععععز وعمععععععععععععععخةْ 
 

ر  بععععععععععععععععععععحاك غ ععععععععععععععععععععخ مععععععععععععععععععععخَّةْ   كععععععععععععععععععععخَّ
 

 نو كزلعععععععععععععععععععععحي ي عِوعععععععععععععععععععععق لموَّفيعععععععععععععععععععععع  ِ 
 

 مععععععععععععغ ن عععععععععععع  إسععععععععععععمزع   ذي الوب  عععععععععععع ِ 
 

 اثنعععععععععععععععععع غ بعععععععععععععععععع  زادامععععععععععععععععععز بثزلععععععععععععععععععثِ 
 

 روا  لزإلسععععععععععععععععععععععععععععععععععنزد كعععععععععععععععععععععععععععععععععع   وارثِ 
 

ععععععععععععععععزس   لععععععععععععععععزلثَّػاِب وننععععععععععععععععت نولععععععععععععععععى النَّ
 

 إذ ننععععععععععت لععععععععععع تبعععععععععع  مععععععععععغ المحععععععععععخاِب 
 

 تخاقععععععععععععععععععععععععب هللا مععععععععععععععععععععععععغ األصعععععععععععععععععععععععع  ِ 
 

عععععععععععععععععحكخ عمعععععععععععععععععى القنعععععععععععععععععجي ِ   ت خفعععععععععععععععععع لمِ 
 

 وعخشعععععععععععععععظ المعععععععععععععععزت  عميعععععععععععععععق َتصفعععععععععععععععػ
 

 واكععععععععععععحا مععععععععععععغ حعععععععععععع َّ فيععععععععععععق لصععععععععععععف  
 

 كعععععععععععععع صعععععععععععععزلح، معععععععععععععجَّ لعععععععععععععق ال ععععععععععععع زدةْ 
 

 كخامععععععععععععععععًة وْاععععععععععععععععي َلَبععععععععععععععععخق  العععععععععععععععععزدةْ 
 

 فععععععععععععععععععال نزاعععععععععععععععععععجنَّظ مععععععععععععععععععغ مقعععععععععععععععععععزلي
 

 خشععععععععععععععععية إفيععععععععععععععععزت، إلععععععععععععععععى إخععععععععععععععععاللِ 
 

 فخبَّمعععععععععععععععععععز قعععععععععععععععععععج تعوخاعععععععععععععععععععظ ِكبعععععععععععععععععععخةْ 
 

عععععععععععزر حعععععععععع غ تشعععععععععععخ ْ   منهععععععععععز فومععععععععععمى النَّ
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 فعععععععععععععععزنطخ إلعععععععععععععععى ع خ ػِنعععععععععععععععظ القعععععععععععععععجيِع
 

 وننععععععععععععت مثعععععععععععع  القمععععععععععععِ  فععععععععععععي األلععععععععععععيِع
 

 فععععععععععععععععي ِقشععععععععععععععععخة، سععععععععععععععععػدا كم عععععععععععععععع ، داجِ 
 

 وشزقععععععععععععععععععععععععة، تنبععععععععععععععععععععععععت لزعػ ععععععععععععععععععععععععزجِ 
 

عععععععععععععج منعععععععععععععظ األرض  حععععععععععععع غ ت عععععععععععععدرع    تف  
 

 ولعععععععععععيذ شعععععععععععيٌت معععععععععععغ ف عععععععععععزد، نشعععععععععععنع  
 

 نضعععععععععععععععععف مععععععععععععععععز يععععععععععععععععجخ  لمعمعععععععععععععععع خِ 
 

 صععععععععععععبخة، صععععععععععععمَّز كمثععععععععععععِ  الب ععععععععععععخِ فععععععععععععي 
 

 ت  ععععععععععععععععوخ ععععععععععععععععع غ الفحعععععععععععععععع  ال يخاكععععععععععععععععز
 

 وننعععععععععععععععت تمعععععععععععععععصظ  بهعععععععععععععععز اصعععععععععععععععصكزكز
 

 ينفععععععععععععععععخ عععععععععععععععععغ ممم ععععععععععععععععظ الععععععععععععععععح لزب  
 

 وال تعععععععععععععععخى القعععععععععععععععخَب لعععععععععععععععظ األثعععععععععععععععػاب  
 

 والفععععععععععععععععأر ال يقععععععععععععععععخب منععععععععععععععععظ ِزق ععععععععععععععععز
 

 وننعععععععععععععت قعععععععععععععج ن ودععععععععععععععت فيعععععععععععععق َرقَّعععععععععععععز
 

 ِ عععععععععظ لعععععععععزلبػاص   فزشعععععععععكخ لمعععععععععغ قعععععععععج خمَّ
 

 فْهعععععععععععععععػ العععععععععععععععحي يأخعععععععععععععععح لزلنَّػاصعععععععععععععععي
 

عععععععععععععععععظ  عععععععععععععععععخب لأععععععععععععععععع ِ  ِعمَّعععععععععععععععععةْ خمَّ  لزلش 
 

 لزشنععععععععععععععععععععععععععة، مهمأععععععععععععععععععععععععععة، مبمَّععععععععععععععععععععععععععةْ 
 

ود مػسعععععععععععععععػم، لحعععععععععععععععبِ  القعععععععععععععععخعِ   كزلعععععععععععععععج 
 

 والَحَنِشععععععععععععععععععععععععععععععععععيَّزت ذوات المععععععععععععععععععععععععععععععععععحعِ 
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 معععععععععععْع ع ععععععععععع ، يمعععععععععععجق فعععععععععععي الحعععععععععععالوةْ 
 

ععععععععععععخف،  ععععععععععععفَّ مععععععععععععغ نععععععععععععجاوةْ   وحععععععععععععبِ  ح 
 

 ت شععععععععععععععععَخب لعععععععععععععععععج األكعععععععععععععععع  لالثنعععععععععععععععع غِ 
 

 ي عَممععععععععععععععععععععععععععععق دنلععععععععععععععععععععععععععععًز لم موعععععععععععععععععععععععععععع غِ 
 

 وفعععععععععععععععععي سعععععععععععععععععب غ المعععععععععععععععععزِت لمَّعععععععععععععععععِجيغِ 
 

 شععععععععععععععخبة، ييعععععععععععععععف عععععععععععععععغ تفخاععععععععععععععغِ نو 
 

قيععععععععععععععععز لععععععععععععععععق ي وقمععععععععععععععععَي الحكععععععععععععععععيع    ر 
 

 لأععععععععععععع ِ  معععععععععععععز تعععععععععععععؤَذى لعععععععععععععق ال  عععععععععععععػم  
 
م فععععععععععي األعيععععععععععزتِ    وفععععععععععي  مععععععععععػِد الععععععععععجَّ
 

 تعععععععععععجخ  معععععععععععْع شعععععععععععيت، معععععععععععغ األشعععععععععععيزتِ 
 

 تحم عععععععععععععععععععق حعععععععععععععععععععال  ل  عععععععععععععععععععخ عنعععععععععععععععععععفِ 
 

 وفعمعععععععععععععق فعععععععععععععي مثععععععععععععع  اعععععععععععععحا يكفعععععععععععععي
 

ععععععععععععععععػدا مععععععععععععععععع الععععععععععععععععجَّ زجِ   وانفععععععععععععععععع ال َّ
 

ععععععععععععععععععة، سععععععععععععععععععػدا لععععععععععععععععععحا العععععععععععععععععععالجِ   وحبَّ
 

عععععععععععععزم، معععععععععععععع رازضعععععععععععععةْ معععععععععععععغ لععععععععععععععج   حمَّ
 

 يععععععععععععععػد منععععععععععععععق ال  ععععععععععععععع كزلبيزضععععععععععععععةْ 
 

عععععععععععععععععمة، لعْ ععععععععععععععععخِ   وإن تأععععععععععععععععغ فععععععععععععععععي س 
 

ْ ععععععععععععععععععخِ  ععععععععععععععععععزك ت  خاهععععععععععععععععععز فأنععععععععععععععععععت م   إي 
 

 إدرار حعععععععععععععععععععععععيس، َنععععععععععععععععععععععععَدر، منعععععععععععععععععععععععع غِ 
 

 كععععععععععععععععععععععععحلظ اإلسععععععععععععععععععععععععقزط لم نعععععععععععععععععععععععع غِ 
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ععععععععععععععععخ لزلعععععععععععععععِجازنِ   يصعععععععععععععععػل منعععععععععععععععق الشَّ
 

 كعععععععععععععععحلظ الوَّح ععععععععععععععع غ  فعععععععععععععععي األلعععععععععععععععػانِ 
 

 وْاععععععععععععععععػ مععععععععععععععععع اآلس لععععععععععععععععق ح ععععععععععععععععيع  
 

 ال معععععععععععععععيع  مصبػخعععععععععععععععة  الِق عععععععععععععععِط لعععععععععععععععق 
 

ععععععععععععععقػقِ  ععععععععععععععمع لععععععععععععععجى الش   ي بَمععععععععععععععط لزلشَّ
 

 يبومهععععععععععععععز خومععععععععععععععًز عمععععععععععععععى الوَّحق ععععععععععععععقِ 
 

 وإن نتععععععععععععععععى العععععععععععععععععػرد  فععععععععععععععععألِق منعععععععععععععععععق  
 

 عميعععععععععععععععععق فعععععععععععععععععي ضخفعععععععععععععععععظ واخودنعععععععععععععععععق  
 

ععععععععععععععععععععععخب ولموععععععععععععععععععععععجا غِ   واعوععععععععععععععععععععععج  لمش 
 

ْخسعععععععععععععزم فعععععععععععععي ال بععععععععععععع غِ   لمعععععععععععععزحب ال َّ
 

 لزلبعععععععععععععععععععععع ِ  فزخِمصععععععععععععععععععععععق وبزلمععععععععععععععععععععععزوردِ 
 

 فعععععععععععععععي خخقعععععععععععععععة الأو عععععععععععععععزن ذاِت البعععععععععععععععخدِ 
 

ععععععععععععععععععةْ والمععععععععععععععععععزِت مععععععععععععععععععغ  ْدبععععععععععععععععععخة، شخاَّ  ك 
 

يَّةْ  عععععععععععععععععععمِ  عععععععععععععععععععجاع الحعععععععععععععععععععزرِ  ذي ال َّ  ولمم 
 

مِ  ومععععععععععععغْ  ععععععععععععة ال  ععععععععععععع مععععععععععععغ الععععععععععععجَّ  وِحكَّ
 

عععععععععخى ي بعععععععععخى وإن كعععععععععزن زِمععععععععععغْ   مثععععععععع  الشَّ
 

ععععععععععخب فععععععععععي مثعععععععععع  قععععععععععخوح الَمِعععععععععععجةْ   والش 
 

 وغ خاعععععععععععععععععز معععععععععععععععععغ ِعمَّعععععععععععععععععة، منفعععععععععععععععععخدةْ 
 

 كثزلععععععععععععععععث، ي شععععععععععععععععخب مععععععععععععععععغ عمعععععععععععععععع خ ِ 
 

 مععععععععععععغ ح نععععععععععععق ي معععععععععععععغ فععععععععععععي تنف ععععععععععععخ ِ 
 
 



123 

 

 المقبػضعععععععععععععةْ كعععععععععععععحاك ي خخعععععععععععععي المععععععععععععععجة 
 

 إن كععععععععزن نصعععععععع  القععععععععبس مععععععععغ حمػضععععععععةْ 
 

مِ  نذا ععععععععععععععععععععععععة الععععععععععععععععععععععععبم ع والععععععععععععععععععععععععجَّ  وِحكَّ
 

 تيعععععععععععععععععععزفخا وِخمعععععععععععععععععععت معععععععععععععععععععغ ذاك نذى
 

 فزشعععععععععععخبق فعععععععععععي معععععععععععزِت زب عععععععععععب، صعععععععععععزفِ 
 

ععععععععععععععععق ي  ععععععععععععععععخع فععععععععععععععععي اإلنمععععععععععععععععزفِ   فإنَّ
 

عععععععععععمِب   وْاعععععععععععػ يداعععععععععععج المعععععععععععزَت معععععععععععزَت الم 
 

عععععععععععععععخب نو معععععععععععععععع الوقعععععععععععععععزم حعععععععععععععععبِ    لزلش 
 

 فأ ثعععععععععععععععععخ   ي بصععععععععععععععععع  فعععععععععععععععععع  المععععععععععععععععععجةْ 
 

 اإلرخععععععععععععععععععععععععزِت ال لَ ععععععععععععععععععععععععجَّ ْ لأثععععععععععععععععععععععععَخة 
 

ععععععععععععفخا  مععععععععععععغ ن مععععععععععععق يكثععععععععععععخ فععععععععععععع  المَّ
 

 فمه ععععععععععععععععععة اآلكعععععععععععععععععع  منععععععععععععععععععق حععععععععععععععععععخ ا
 

ععععععععععععععععععق يمبععععععععععععععععععث فععععععععععععععععععي البصععععععععععععععععععػنِ   ألنَّ
 

ة اإلغععععععععععععععععععععععععخاِت والوم عععععععععععععععععععععععع غِ   لشععععععععععععععععععععععععجِ 
 

ى  ي معععععععععععععععععععععععمحق البععععععععععععععععععععععع   إذا تععععععععععععععععععععععععجَّ
 

ى  فمي حِيععععععععععععععععِخ ال ععععععععععععععععخ ة مععععععععععععععععغ ت ععععععععععععععععجَّ
 

 
َفْخَ    ر ػع القػل إلى ال َّ

عععععععععععععععفخ  ْ   واخ عععععععععععععععع القعععععععععععععععػل إلعععععععععععععععى ال َّ
 

لْ فْهعععععععععععععععػ العععععععععععععععحي   ععععععععععععععععخَّض ذا وشعععععععععععععععػَّ
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 وقععععععععععععععععععزل لمأععععععععععععععععععخم ننععععععععععععععععععز سععععععععععععععععععأممي
 

 فععععععععععي كعععععععععع ِ  شععععععععععيت، مزلععععععععععق مععععععععععغ فععععععععععع ِ 
 

 واعععععععععععععععععح  لعععععععععععععععععيذ معععععععععععععععععغ النميمعععععععععععععععععةْ 
 

 لأنَّهععععععععععععععععععععععععععز َمْنقبععععععععععععععععععععععععععٌة عطيمععععععععععععععععععععععععععةْ 
 

 فزئععععععععععععععععععععععععععجٌة يعخفهععععععععععععععععععععععععععز المب ععععععععععععععععععععععععععب  
 

 فمععععععععععععععععععععععععز يعععععععععععععععععععععععععزني داَت  شب ععععععععععععععععععععععععب  
 

 وقعععععععععععععععععج َبَنْ عععععععععععععععععت  نن ن ِبعععععععععععععععععْ غ فعمعععععععععععععععععي
 

 فعععععععععععععععععي كععععععععععععععععع ِ  حعععععععععععععععععزلَي لمم عععععععععععععععععوْممي
 

مزا    بداختعععععععععععععععععععععععععي ينوفعععععععععععععععععععععععععع العععععععععععععععععععععععععجِ 
 

 شععععععععععععععععم ًز ولمقمععععععععععععععععب لهععععععععععععععععز امويععععععععععععععععزا  
 

 وفععععععععععي شععععععععععخابي الحععععععععععبذ مععععععععععغ إسععععععععععهزلِ 
 

 مععععععععععععغ غ ععععععععععععخ مععععععععععععز ضععععععععععععخ ، وال إخععععععععععععاللِ 
 

 ناػنهعععععععععععععععععععععز عنعععععععععععععععععععععجَي دوِسعععععععععععععععععععععْنَصزراز
 

عععععععععععععععععي شزراعععععععععععععععععز  ومعععععععععععععععععز نرى ذلعععععععععععععععععظ منِ 
 

 يمععععععععععععععععمح بععععععععععععععععي لمحزمعععععععععععععععع  ال نعععععععععععععععع غ  
 

 دانععععععععععععععععععًز وشععععععععععععععععععم ًز فعمععععععععععععععععععق ي ععععععععععععععععععداغ  
 

 وا وعععععععععععععععجي والمعععععععععععععععػن منعععععععععععععععق صعععععععععععععععزفِ 
 

 والح ععععععععغ  نميععععععععى مععععععععغ شععععععععبز األسععععععععيزفِ 
 

 المحعععععععععععععععدون  عنعععععععععععععععج ذوقعععععععععععععععيوَافععععععععععععععخح 
 

عععععععععععععععع  نييعععععععععععععععًز فهعععععععععععععععػ لعععععععععععععععزلوَّحق قِ   والشَّ
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سععععععععععععػل    واصععععععععععععغ إلععععععععععععى مععععععععععععز قزلععععععععععععق الخَّ
 

قععععععععععععععععععق الع ععععععععععععععععععجول    فععععععععععععععععععيَّ ومععععععععععععععععععز حقَّ
 

ععععععععععععق ل عفععععععععععععْخ   ح ععععععععععععث رمععععععععععععى مععععععععععععغ كفِ 
 

ْر   ابعععععععععععععغ نبعععععععععععععي شزلعععععععععععععب، بعععععععععععععي وقعععععععععععععخَّ
 

 ثعععععععععععععع  ليحعععععععععععععي الفعععععععععععععحِ  ابعععععععععععععغ شمحعععععععععععععةْ 
 

 كفعععععععععععى بعععععععععععحا كعععععععععععي ال ن ش ععععععععععع  شعععععععععععخحقْ 
 

عععععععععععي القمعععععععععععَب ي ْمعععععععععععفي المػنعععععععععععز  قعععععععععععزل ي نقِ 
 

 ي ِ ععععععععععععععععخ  شععععععععععععععععم ًز ي مععععععععععععععععمح ال ن نعععععععععععععععععز
 

نعععععععععععععععي قبعععععععععععععععع  ال عععععععععععععععحاِت الحععععععععععععععععزلذ    وإنَّ
 

 وبعععععععععععععععععععععععععععج  نبععععععععععععععععععععععععععخز  م  ععععععععععععععععععععععععععزلذ  
 

معععععععععععععععزر نكمعععععععععععععععي  ينفعععععععععععععععع فعععععععععععععععي داِت الب 
 

ععععععععععععععععي  والقععععععععععععععععيَت فععععععععععععععععي م جانععععععععععععععععق ن َ مِ 
 

َم مععععععععععععععععغ الم ععععععععععععععععزري   ونحععععععععععععععععبذ الععععععععععععععععجَّ
 

عععععععععععععععععػرة معععععععععععععععععغ لبعععععععععععععععععزرِ   ونخمعععععععععععععععععج ال َّ
 

 ن قعععععععععععععععععػِ ي المععععععععععععععععععجة حو عععععععععععععععععى تقعععععععععععععععععػى 
 

عععععععععععععععي يعععععععععععععععخوى   واأكععععععععععععععع  الععععععععععععععععزشر  منِ 
 

 يصببنععععععععععععععي مععععععععععععععع الع عععععععععععععع ْ وإنَّ مععععععععععععععغ 
 

 ن  ععععععععخي لععععععععق البععععععععػل ك عععععععع  ، مععععععععغ  بعععععععع ْ 
 

 فعععععععي و عععععععع الثَّعععععععجي لعععععععَي الفعععععععع   الح عععععععغْ 
 

غ ال زمععععععععععععج فيععععععععععععق ِمععععععععععععغ لععععععععععععبغْ   نسععععععععععععكِ 
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 لزلبشعععععععععععععِب الممعععععععععععععبػا يبقعععععععععععععى معععععععععععععزئي
 

ععععععععععععععك غ مععععععععععععععغ نعععععععععععععععجائي  والقصععععععععععععععع لزل ِ 
 

 وكعععععععععععع   مععععععععععععز ن خاععععععععععععت  فععععععععععععي ميععععععععععععمزرِ 
 

 قعععععععععج تعععععععععع  فعععععععععي المععععععععععخوف معععععععععغ ثمعععععععععزرِ 
 

 
 الَبْشَبزش

 ِ عععععععععععععععػار  البشعععععععععععععععبزش  وكعععععععععععععععزن فعععععععععععععععي  
 

 فزغوععععععععععععععععزظ حو ععععععععععععععععى اععععععععععععععععدَّ  ارتعععععععععععععععععزش  
 

 وقعععععععععععزل اععععععععععع  عنعععععععععععجك مثمعععععععععععي ي  هععععععععععع ْ 
 

عععععععععع ْ   قععععععععععج شععععععععععزر منععععععععععظ المععععععععععب  يععععععععععز م فَّ
 

 وا وععععععععععععععععععععععخدت دب ػسععععععععععععععععععععععق اليمعععععععععععععععععععععع غ  
 

 وقعععععععععععععزل اعععععععععععععحا َكْفعععععععععععععؤ  َمعععععععععععععغ يمعععععععععععععع غ  
 

 نق ععععععععععمت مععععععععععز اصععععععععععفخَّ منععععععععععظ ال  ععععععععععع  
 

 إالَّ وفعععععععععععععععي األحشعععععععععععععععزِت منعععععععععععععععظ سعععععععععععععععع  
 

 نل عععععععععععععععععَت فعععععععععععععععععي فعمعععععععععععععععععظ كعععععععععععععععععزأل تخج ِ 
 

ر الأعععععععععععععععععزمغ معععععععععععععععععغ قعععععععععععععععععػلنجِ   تثعععععععععععععععععػِ 
 

 وربَّمعععععععععععععععععععععععععععز ولَّجتعععععععععععععععععععععععععععق تػل عععععععععععععععععععععععععععجا
 

 حو ععععععععععععععععععى تععععععععععععععععععخا  حزدثععععععععععععععععععًز  جيععععععععععععععععععجاً 
 

 ننععععععععز الععععععععحي فععععععععي األصعععععععع  مثعععععععع  النقصععععععععةْ 
 

ٌم فععععععععععععععي رسععععععععععععععع كعععععععععععععع ِ  خصَّععععععععععععععة  مقععععععععععععععجَّ
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 فمععععععععععععز العععععععععععععحي نغفعععععععععععع  منعععععععععععععظ عقعععععععععععععال
 

مَت فخعععععععععععععععععًز ون عععععععععععععععع َت نصععععععععععععععععال  قععععععععععععععععجَّ
 

 نيعععععععععععععععغ العععععععععععععععحي يحوز عععععععععععععععق اإلن عععععععععععععععزن  
 

 خشعععععععععععععععععععععيَة نن تهخَمعععععععععععععععععععععق  األزمعععععععععععععععععععععزن  
 

 والمععععععععععععزت  يععععععععععععز سععععععععععععبيف   نيععععععععععععغ الهععععععععععععػا
 

عععععععععععععععوز البعععععععععععععععزرد  والممعععععععععععععععيف    نيعععععععععععععععغ الشِ 
 

ععععععععععععععععععزٌم ونيععععععععععععععععععغ نععععععععععععععععععػم    نم نيععععععععععععععععععغ حمَّ
 

 واقطععععععععععععععععععععععٌة تحوز هععععععععععععععععععععععز ال  ععععععععععععععععععععععػم  
 

ثعععععععععععععععععععخ  مبععععععععععععععععععع     نيعععععععععععععععععععغ ِ معععععععععععععععععععزٌع ك 
 

 لعععععععععععع يعععععععععععأِت فعععععععععععي ذكعععععععععععخ، لهعععععععععععز َمحععععععععععع   
 

 إعمعععععععععععععع لعععععععععععععأنَّ المعععععععععععععخَت فعععععععععععععي حيزتعععععععععععععقِ 
 

 ال بعععععععععععععععجَّ نن ينطعععععععععععععععَخ فعععععععععععععععي حزالتععععععععععععععععقِ 
 

 فيأخعععععععععععععععععح  األوفعععععععععععععععععَق معععععععععععععععععغ نمعععععععععععععععععػر ِ 
 

 الم ععععععععععععععععخَع فععععععععععععععععي ت   ععععععععععععععععخ ِ واوععععععععععععععععخك  
 

 
يف والبالد الحزرَّة  المَّ

 مثعععععععععععع  الهععععععععععععػا إن زاد فععععععععععععي الوَّ ععععععععععععب غِ 
 

 ولعععععععععععععععععععع يكعععععععععععععععععععغ معوعععععععععععععععععععجاًل بمععععععععععععععععععع غِ 
 

 ونفععععععععععععععععععخط الحععععععععععععععععععخ  لععععععععععععععععععق وال  ععععععععععععععععععْبذ  
 

ععععععععععععععععععععػ األَخععععععععععععععععععععذ    فععععععععععععععععععععي نيِ  نرض، َفه 
 
 



128 

 

ح عععععععععععععععععع ِ  نععععععععععععععععععت معععععععععععععععععغ الخَّ  فعععععععععععععععععإن تمكَّ
 

 فععععععععععزعدم ولععععععععععػ فععععععععععي سععععععععععزعِة األصعععععععععع  ِ 
 

 وإن تقزضعععععععععععععععععععععععزك لعععععععععععععععععععععععحاك معععععععععععععععععععععععزنع  
 

 إلعععععععععى معععععععععز ننعععععععععز فيعععععععععق واضعععععععععع  فزْعِمعععععععععْج 
 

عععععععععععععععععكػن ععععععععععععععععععزلِ   وخعععععععععععععععععح مكزنعععععععععععععععععًز لم  
 

اح  لكعععععععععععععععععع ِ  حععععععععععععععععععزلِ   تبخقععععععععععععععععععق الععععععععععععععععععخِ 
 

 ور شَّ حػلععععععععععععععععععععععظ لمععععععععععععععععععععععزت، عععععععععععععععععععععععحِب 
 

 وضععععععععععععععع مععععععععععععععغ األوراق كعععععععععععععع َّ رشععععععععععععععِب 
 

 مثععععععععععععععععععععععع  ِخعععععععععععععععععععععععالف، وكمثعععععععععععععععععععععععِ  وردِ 
 

 وضعععععععععععععععمِ خ ال  عععععععععععععععَع لمعععععععععععععععزِت العععععععععععععععػردِ 
 

 معععععععععععْع صعععععععععععنجل، تعخكعععععععععععق فعععععععععععي صعععععععععععبخةْ 
 

 وبععععععععععععععععععِس كعععععععععععععععععزفػر، ل  عععععععععععععععععِخ كثعععععععععععععععععخةْ 
 

 الأوَّععععععععععععععععزنِ واشععععععععععععععععِومَّق فععععععععععععععععي خخقععععععععععععععععة 
 

عععععععععععععععععاًل لم  عععععععععععععععععع منعععععععععععععععععق ثعععععععععععععععععزنِ   مفمِ 
 

ل المشعععععععععععععععععععععخوب والمعععععععععععععععععععععأكػال  وععععععععععععععععععععععجِ 
 

 فعععععععععععععي كععععععععععععع ِ  وقعععععععععععععت، اعوعععععععععععععِج البقعععععععععععععػال
 

 كزلِهْنععععععععععععععععععععععَجلز والَبععععععععععععععععععععععذ ِ والِبيععععععععععععععععععععععزرِ 
 

ععععععععععععععععععب الثِ مععععععععععععععععععزرِ   ومثمععععععععععععععععععق مععععععععععععععععععغ ش ِ 
 

ععععععععععععععععععػم لععععععععععععععععععق تصععععععععععععععععععػاال ل النَّ  وشععععععععععععععععععػِ 
 

 وكعععععععععععععْ  لعععععععععععععق القعععععععععععععخَع ت عععععععععععععْج تععععععععععععععجيال
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 واحعععععععععععحر لعععععععععععق فعععععععععععي وقوعععععععععععظ ال مزععععععععععععز
 

عععععععععععععععععق قعععععععععععععععععج يعععععععععععععععععػرث  عععععععععععععععععجاعزفإنَّ  الم 
 

ععععععععععععععععععععععععَة والخ عزفععععععععععععععععععععععععز  والَبْثععععععععععععععععععععععععَخ والِحكَّ
 

 حععععععععععععزفع عمععععععععععععى اععععععععععععحا تأععععععععععععغ معععععععععععععزفى
 

 
شب   وزت  والبمج  البزرد  الخَّ  الشِ 

 والبععععععععععععخد مهمععععععععععععز اشععععععععععععوجَّ فععععععععععععي مكععععععععععععزنِ  
 

 معععععععععععغ زمعععععععععععغ، نو معععععععععععغ اعععععععععععػا البمعععععععععععجانِ 
 

شبعععععععععععةْ   فزحعععععععععععحر لعععععععععععق نكععععععععععع  البقعععععععععععػل الخَّ
 

 ومعععععععععععع  إلععععععععععععى الحععععععععععععزرَّة م ععععععععععععَ  رببععععععععععععةْ 
 

 مععععععععععععععععععععععععغ ع عععععععععععععععععععععععع ، وخععععععععععععععععععععععععخدل، وثػمععععععععععععععععععععععععةْ 
 

 والمحعععععععععععععع معععععععععععععز حععععععععععععع َّ لعععععععععععععق دسعععععععععععععػمةْ 
 

ععععععععععععععععععز  مثعععععععععععععععععع  د ععععععععععععععععععزج، يععععععععععععععععععزلذ، مقمي 
 

ععععععععععععععععععز  ولحععععععععععععععععععع حععععععععععععععععععػلي ، غععععععععععععععععععجا شخا 
 

عععععععععععععععمغ والبعععععععععععععععدورا  تمقعععععععععععععععي عميعععععععععععععععق ال َّ
 

نععععععععععععععععًز واخععععععععععععععععوع لهععععععععععععععععز القععععععععععععععععجورا  مصحَّ
 

 نلعععععععععععععععععععععععععق عم هعععععععععععععععععععععععععز فمفعععععععععععععععععععععععععاًل وزرَّا
 

 وزعفخانععععععععععععععععععععععععًز ح ععععععععععععععععععععععععنًز م ْحمععععععععععععععععععععععععخ ا
 

 وغ عععععععععععععععععخ  معععععععععععععععععغ سعععععععععععععععععزئخ الوَّػابععععععععععععععععع ْ 
 

 فزلػقععععععععععععععت لمم مععععععععععععععػع منهععععععععععععععز قزبعععععععععععععع ْ 
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ععععععععػَف قخاععععععععَب العهععععععععجيوالععععععععبذ بهععععععععز   الم 
 

 وكعععععععععععععع   مععععععععععععععز يععععععععععععععجفع شععععععععععععععخَّ البععععععععععععععخدِ 
 

 وافععععععععععوسَّ مهمععععععععععز شععععععععععئَت ف هععععععععععز الِبكععععععععععخا
 

ععععععععععععخ ا  لععععععععععععيذ تععععععععععععخى مععععععععععععغ ال مععععععععععععزع ض 
 

 وداِ ععععععععععععععععغ ال  ععععععععععععععععع لكعععععععععععععععع ِ  سععععععععععععععععزخغِ 
 

ععععععععععع َّ فعععععععععععي الشعععععععععععخِق معععععععععععغ األمعععععععععععزكغِ   وح 
 

عععععععععععععععععععععععععى  وزن بعععععععععععععععععععععععععياًل ِ خمعععععععععععععععععععععععععق مخبَّ
 

عععععععععععععععععععز ر  األشبَّ  وكععععععععععععععععععع َّ معععععععععععععععععععز قعععععععععععععععععععخَّ
 

عععععععععععععععععػِم  فأْمعععععععععععععععععق لزلوقعععععععععععععععععجيخ عنعععععععععععععععععج النَّ
 

عععععععععععبح ال عععععععععععػِموفعععععععععععي   غعععععععععععج، وعنعععععععععععج ص 
 

 واشعععععععععععخْب لعععععععععععق المعععععععععععز لإنعععععععععععزِت المععععععععععع غِ 
 

عععععععععجق عععععععععععغ يقعععععععععع غِ   وخعععععععععح مقععععععععععزلي المِ 
 

 
 البخاف والبمج البزرد اليزلذ

 وإن تأعععععععععععععععغ فعععععععععععععععي زمعععععععععععععععغ البخاعععععععععععععععفِ 
 

 نو بمعععععععععععععععج، فعععععععععععععععي شبععععععععععععععععق الأثيعععععععععععععععفِ 
 

 فأعععععععععععععْ  لعععععععععععععق الحعععععععععععععزرَّ معععععععععععععع البقعععععععععععععػلِ 
 

 والمحعععععععععععععع إن شعععععععععععععئت فمحعععععععععععععع َحعععععععععععععْػلي
 

ععععععععععععععزدق فععععععععععععععي الحععععععععععععععالوةْ   والعنععععععععععععععب المَّ
 

 معععععععععععغ األقعععععععععععخب فعععععععععععي الصَّعععععععععععخاوةخعععععععععععح  
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عععععععععػدا فع عععععععععجْ   وكععععععععع   معععععععععز معععععععععزل إلعععععععععى ال َّ
 

عععععععجْ  ش   ععععععععغ فعمعععععععق ت عععععععمْع وتبقعععععععى فعععععععي الخ 
 

 ومععععععععععععععغ دواِت الم ععععععععععععععظ خععععععععععععععح َيِ عععععععععععععع خا
 

 َلَوْمعععععععععععععععععَق ت عععععععععععععععععب نًز لعععععععععععععععععق كب عععععععععععععععععخا
 

 والبعععععععععععععععزرد اليعععععععععععععععزلذ فيعععععععععععععععق فز ونعععععععععععععععبْ 
 

عععععععععععععععق لعععععععععععععععزلصَّبع سعععععععععععععععػدا ينقمعععععععععععععععبْ   ألنَّ
 

اععععععععععععععت عمععععععععععععععى الصَّعععععععععععععععزِم  واسععععععععععععععوعم  الدَّ
 

 لز  عععععععععععععععععععععععععزِمفإَّنعععععععععععععععععععععععععق نوفعععععععععععععععععععععععععق 
 

 والحعععععععععععععععَحر  اإلسعععععععععععععععهزل فعععععععععععععععي ني زمعععععععععععععععقِ 
 

بععععععععععِ  مععععععععععغ سععععععععععهزمقِ   ت ععععععععععمع  وْقععععععععععَع النَّ
 

ععععععععععفَخ البععععععععععيسِ   نِكثععععععععععخ مععععععععععغ الحمععععععععععػا وص 
 

 م زنبعععععععععععععععععععععععًز لم عععععععععععععععععععععععِبغ المبعععععععععععععععععععععععيسِ 
 

 واععععععععععععععععجل لشعععععععععععععععخب المعععععععععععععععبغ الحم عععععععععععععععِب 
 

خ لزلوخت ععععععععععععععععععععععِب  عععععععععععععععععععععكَّ  والد بعععععععععععععععععععععج وال  
 

 
ْشب بيع والبمج الحزر الخَّ  الخَّ

اػرِ   وخ ععععععععععععخ  فمعععععععععععع ، اععععععععععععػ فععععععععععععي الععععععععععععج 
 

 فمععععععععععععععع   ربيعععععععععععععععع،  عععععععععععععععزَت لعععععععععععععععزلد اػرِ 
 

 فعععععععععععععععععععععععععحاك ال يشعععععععععععععععععععععععععبهق اعععععععععععععععععععععععععػات  
 

 إالَّ مكععععععععععععععععععععععععزٌن نام ععععععععععععععععععععععععق سععععععععععععععععععععععععػات  
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 نمععععععععععععععز تععععععععععععععخى األرَض إذا مععععععععععععععز نتزاععععععععععععععز
 

ععععععععععععععخ  الصَّععععععععععععععخف إذ يخااععععععععععععععز  كيععععععععععععععف َت  
 

عععععععععععععععععععععععععةْ   نزازراعععععععععععععععععععععععععز ضعععععععععععععععععععععععععزحكٌة نجيَّ
 

ععععععععععععععععععععععععععةْ  يَّ  فزئحععععععععععععععععععععععععععٌة بنأهععععععععععععععععععععععععععة، نجِ 
 

 وال معععععععععععععععغ إن معععععععععععععععخَّ لعععععععععععععععق النَّ عععععععععععععععيع  
 

وض وا ععععععععععععععوقيع    يم عععععععععععععع  فععععععععععععععي الععععععععععععععخَّ
 

ععععععععععععععععععععق   قععععععععععععععععععععج  حب ععععععععععععععععععععب، مزئعععععععععععععععععععع ْ كأنَّ
 

 رنَّحععععععععععععععععق الويععععععععععععععععق فمععععععععععععععععزَل عععععععععععععععععزِدلْ 
 

 إن كزنععععععععععععععععت البمععععععععععععععععجة  فععععععععععععععععي اػااععععععععععععععععز
 

 كصبععععععععععععععععععععععق فزسعععععععععععععععععععععوػِشَنْغ ربزاعععععععععععععععععععععز
 

عععععععععععععععععزك نن تب عععععععععععععععععي لهعععععععععععععععععز بعععععععععععععععععجيال  إيَّ
 

زَق م ععععععععععععععوحيال  ولععععععععععععععػ رنيععععععععععععععَت الععععععععععععععخِ 
 

َة ال م معععععععععععععععةْ  عععععععععععععععحَّ  تحفعععععععععععععععع  منعععععععععععععععظ المِ 
 

ععععععععععععععظ ال لح مععععععععععععععةْ  زق مععععععععععععععغ ربِ   والععععععععععععععخِ 
 

 فأعععععععععععععْ  لمعععععععععععععز شعععععععععععععئَت ل  عععععععععععععِخ مْنععععععععععععععِ 
 

فعععععععععععععععِ محزفطععععععععععععععًز   شععععععععععععععخط حععععععععععععععجوِد النَّ
 

 وافمعععععععععععععْج إذا معععععععععععععز َعخَضعععععععععععععْت نسعععععععععععععبزب  
 

ععععععععععععععْع إذا كععععععععععععععزن لععععععععععععععظ الوهععععععععععععععزب    واح  
 

 واشععععععععععععععععععععخْب دواًت م ْ ععععععععععععععععععععهاًل لصيفععععععععععععععععععععز
 

 ل عععععععععععت تعععععععععععخى معععععععععععغ فعمعععععععععععق تبػافعععععععععععز
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ععععععععععععععععزَم فععععععععععععععععي نوقععععععععععععععععزتِ   وعزاععععععععععععععععِج الحمَّ
 

 لأعععععععععععي يقيعععععععععععظ الفعععععععععععع   معععععععععععغ آفعععععععععععزتِ 
 

 لععععععععععععععععػ كزنععععععععععععععععت البمععععععععععععععععجان واألزمععععععععععععععععزن  
 

 كمثمععععععععععععععق لعععععععععععععععع يمععععععععععععععخِض اإلن عععععععععععععععزن  
 

 
 الصَّعزمندب 

 فأعععععععععععععع  إذا نح  ععععععععععععععت منععععععععععععععظ  ػعععععععععععععععز 
 

 وإن ت ععععععععععععععج شععععععععععععععبعًز فأععععععععععععععغ منػعععععععععععععععز
 

 ِمععععععععععغ الععععععععععحي ي ععععععععععخع فععععععععععي انهيععععععععععزمقِ 
 

 وتشععععععععععععععععععععخئب  الععععععععععععععععععععنَّفذ  اللوقزمععععععععععععععععععععقِ 
 

ة  قعععععععععععععْجر العععععععععععععحي يػ عععععععععععععج فيعععععععععععععظ ِشعععععععععععععجَّ
 

 فععععععععععععععأقبح األمععععععععععععععخ امععععععععععععععوالت  المعععععععععععععععجة
 

مًز فعععععععععععععععععي نكمعععععععععععععععععظ الب يفعععععععععععععععععز  مقعععععععععععععععععجِ 
 

خًا مععععععععععععععععغ لعععععععععععععععععج  الأثيفععععععععععععععععز  مععععععععععععععععؤخِ 
 

ععععععععععععععععععععععععععزك نن توبَعععععععععععععععععععععععععععق بثععععععععععععععععععععععععععزنِ   إي 
 

 مععععععععععععععععععععغ دون إمهععععععععععععععععععععزل، وال تععععععععععععععععععععػانِ 
 

 ولعععععععععععػ غعععععععععععجا نح عععععععععععغ  معععععععععععغ شعزمكعععععععععععز
 

ععععععععععععععععععق يأخععععععععععععععععععح  مععععععععععععععععععغ ني زمكععععععععععععععععععز  فإنَّ
 

عععععععععععععععخِب والمعععععععععععععععأكػلِ  مًز فعععععععععععععععي الش   مقعععععععععععععععجِ 
 

 ِذكععععععععععععخ الععععععععععععحي َيأب ععععععععععععخ عععععععععععععغ مث عععععععععععع ِ 
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خاب  ندب الشَّ
 واشعععععععععععععخْب إذا معععععععععععععز انهيعععععععععععععع الصَّععععععععععععععزم  

 
 قععععععععععجر الععععععععععحي َتععععععععععخَوى لععععععععععق األ  ععععععععععزم  

 
مِهعععععععععععب الحعععععععععععخارةْ   معععععععععععغ غ عععععععععععخ م صععععععععععع ، ي 

 
 مععععععععععغ شععععععععععخِ از اسععععععععععوعزرةْ  حو ععععععععععى تععععععععععخى 

 
شػبععععععععععععععععععععععععةْ  هععععععععععععععععععععععععز تعومععععععععععععععععععععععععخ الخ   فإنِ 

 
 وتنععععععععععععععدوي مععععععععععععععغ لعععععععععععععععجاز م مػبععععععععععععععةْ 

 
 وال تأعععععععععععععععععغ معععععععععععععععععغ لععععععععععععععععععج  ع عععععععععععععععععػال

 
 فشععععععععععععععخبظ المععععععععععععععز يف ععععععععععععععج  المععععععععععععععأكػال

 
ععععععععععععععععز  واشععععععععععععععععخْب مععععععععععععععععخارًا ال تعععععععععععععععععب   ب 

 
ععععععععععععز  فقععععععععععععج نهععععععععععععى عععععععععععععغ ذلععععععععععععظ األشبَّ

 
عععععععععععععععععععق قعععععععععععععععععععج يصفععععععععععععععععععع  ال خاعععععععععععععععععععدةْ   فإنَّ

 
 كمعععععععععز نتعععععععععى فعععععععععي نطعععععععععِع ذي األ ر عععععععععػزةْ 

 
 

 واليقطةالنَّػم 
عععععععععععععععػم  عميعععععععععععععععظ واثعععععععععععععععبْ   وإن غعععععععععععععععجا النَّ

 
 فععععععععععععععععنع لععععععععععععععععال مصعععععععععععععععع ، وال ت  زلععععععععععععععععبْ 

 
ععععععععععععععععععق لععععععععععععععععععيذ َي ععععععععععععععععععي لح مععععععععععععععععععةْ   ألنَّ

 
ععععععععععععععػم م ععععععععععععععوح مةْ   ح مععععععععععععععة   مععععععععععععععب النَّ

 
 وإنَّمعععععععععععععععععععععععععز تػ بعععععععععععععععععععععععععق الصَّبيععععععععععععععععععععععععععةْ 

 
عععععععععععععععععععععنيعةْ  عععععععععععععععععععععجرة البعععععععععععععععععععععزلِق والمَّ  لق 
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 فجفععععععععععععععععععععق يػلعععععععععععععععععععج  فيعععععععععععععععععععظ ضعععععععععععععععععععخ ا
 

 حعععععععععععععععععخ ًا واب عععععععععععععععععًز ي مبعععععععععععععععععزن شعععععععععععععععععخ ا
 

 وشػل ععععععععععععععععق يػ ععععععععععععععععب بععععععععععععععععخَد ال  ععععععععععععععععِع
 

 وفوععععععععععععخًة لععععععععععععيذ لهععععععععععععز مععععععععععععغ ح ععععععععععععِع
 

ععععععععععععععععػم عمععععععععععععععععى ي ععععععععععععععععزرِ   ونح ععععععععععععععععغ  النَّ
 

 لعععععععععععععج خمععععععععععععػِ  الععععععععععععبصغ مععععععععععععغ آثععععععععععععزرِ 
 

ععععععععععععععحػرِ   مععععععععععععععغ العشععععععععععععععزتيغ إلععععععععععععععى ال  
 

 ثمععععععععععععععزِن سععععععععععععععزعزت، عمععععععععععععععى الوقععععععععععععععجيخِ 
 

 
 ندب الِ مزع

 وإن تقزضعععععععععععععععععععععزك إلعععععععععععععععععععععى ال معععععععععععععععععععععزعِ  
 

ة  إنعععععععععععععععععععععععععزظ، لععععععععععععععععععععععععق وداعِ   ِشععععععععععععععععععععععععجَّ
 

ةْ   وكعععععععععععزن فعععععععععععي ال  عععععععععععع انعععععععععععزك ِصعععععععععععحَّ
 

 لععععععععععععيذ لععععععععععععق مععععععععععععغ ِعمَّععععععععععععة، وقخحععععععععععععةْ 
 

عععععععععععععععحػر    فأفيععععععععععععععع  الػقعععععععععععععععت لعععععععععععععععق ال َّ
 

عععععععععععععععخور    ت ععععععععععععععععَجم  فعععععععععععععععي نوقزتعععععععععععععععق الش 
 

عععععععععععععععععععق لععععععععععععععععععععَج كمعععععععععععععععععععزل ايعععععععععععععععععععِع  ألنَّ
 

 يػ ععععععععععععععععععج فيععععععععععععععععععق نأهععععععععععععععععععٌة لشعععععععععععععععععععِ 
 

بععععععععععععععععععِة المععععععععععععععععععحاقِ   مععععععععععععععععععغ غععععععععععععععععععزدة، ش ِ 
 

 كزممعععععععععععععة، فعععععععععععععي الح عععععععععععععِغ واألخعععععععععععععالقِ 
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 قخابعععععععععععععععععِة العهعععععععععععععععععج معععععععععععععععععغ ال معععععععععععععععععزعِ 
 

 م عععععععععععععععععععععجِة الصَّبععععععععععععععععععععع الضععععععععععععععععععععص زعِ 
 

عععععععععععععععععععععععععععداع   عععععععععععععععععععععععععععق إن كثعععععععععععععععععععععععععععَخ النِ   ألنَّ
 

 منأػحععععععععععععععَظ امونععععععععععععععزع  وكععععععععععععععزن فععععععععععععععي 
 

 نفيعععععععععععى لعععععععععععظ الحعععععععععععزل إلعععععععععععى الوحم ععععععععععع ِ 
 

 لقعععععععععععععععععععػَّة، تأبعععععععععععععععععععخ ععععععععععععععععععععغ بعععععععععععععععععععجي ِ 
 

 وشععععععععععععععععععععععخشهز ال تععععععععععععععععععععععظ  لععععععععععععععععععععععزلع ػزِ 
 

 وال الوعععععععععععععي فعععععععععععععي المعععععععععععععػِن كعععععععععععععزإلبخادِ 
 

 وحزمعععععععععععععععععععععععٌ  نع داعععععععععععععععععععععععز ال نععععععععععععععععععععععع غ  
 

از يهععععععععععععععععععععػن    وذات  وضععععععععععععععععععععع، ل عععععععععععععععععععععج 
 

 بععععععععععععع  فعععععععععععععي ثمعععععععععععععزن، َلععععععععععععععجاغَّ سعععععععععععععبع  
 

 فومعععععععععععععععععظ ف هعععععععععععععععععز لمخِ  عععععععععععععععععزِل نفعععععععععععععععععع  
 

عععععععععععععععغ  عععععععععععععععزوزت  عععععععععععععععجَّ عمَّ  عشعععععععععععععععخانزوع 
 

عععععععععععععععجَّ خم ععععععععععععععععًز لععععععععععععععععجاز سععععععععععععععععن نز  وع 
 

 فععععععععععإن تععععععععععدد فععععععععععي الع مععععععععععخ لعععععععععععج اععععععععععحا
 

 فزصععععععععععععععخخ لمععععععععععععععغ ي ععععععععععععععحلظ انوقععععععععععععععزذا
 

 وبععععععععععععجاز فعععععععععععي العمعععععععععععخ بنعععععععععععت عشعععععععععععخِ 
 

ععععععععععععععععععععخ ِ   فيععععععععععععععععععععخ از فععععععععععععععععععععي ذاك ني  ض 
 

 ألنَّهعععععععععععععز  لعععععععععععععع تعععععععععععععظ  ف هعععععععععععععز  زِذلعععععععععععععة
 

 فمععععععععععععععب ظ الن صفعععععععععععععععِة ف هععععععععععععععز كزذلعععععععععععععععةْ 
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عععععععععععععةْ   فعععععععععععععإن لقعععععععععععععى معععععععععععععغ الِمَنعععععععععععععى لقيَّ
 

عععععععععععععععععععععععععةفإنَّهعععععععععععععععععععععععععز تػرثعععععععععععععععععععععععععظ   األذيَّ
 

 كقخحعععععععععععععععععععععععععة، غعععععععععععععععععععععععععزئخة، نو ن ْبَنعععععععععععععععععععععععععةْ 
 

 وْاعععععععععععي عمعععععععععععى المعععععععععععخِت نشعععععععععععج  محنعععععععععععةْ 
 

 وانطعععععععععععخ إلعععععععععععى معععععععععععغ يعععععععععععنأح ال المعععععععععععز
 

 اععععععععععععععع  ي عععععععععععععععمع  األ ْبَنعععععععععععععععة إن ندامعععععععععععععععز
 

أععععععععععععععععزحِ   وشعععععععععععععععخبظ المععععععععععععععععزِت عمععععععععععععععععى النِ 
 

 نضعععععععععععععخ  شعععععععععععععيت، ضعععععععععععععزاِخ اإلييعععععععععععععزحِ 
 

 وح ععععععععععععععع  نعيععععععععععععععزت، وفْمععععععععععععععج  عععععععععععععععْخقِ 
 

 وم ععععععععععععععععععععععهٌ  نو ععععععععععععععععععععععَب لموععععععععععععععععععععععػقِ ي
 

ععععععععععععععععزِمكععععععععععععععععحاك ال تخغععععععععععععععععب إلععععععععععععععععى   حمَّ
 

ععععععععععخ فععععععععععي انهيععععععععععزمي  وَنكعععععععععع   مععععععععععز يْع  
 

ععععععععععععععععععععْفخ البععععععععععععععععععععيس ِنيَمخْشععععععععععععععععععععتِ   إالَّ كم 
 

 معععععععععععْع ع ععععععععععع ، َيح عععععععععععغ  كععععععععععع َّ وقعععععععععععتِ 
 

 وال تقعععععععععععععععع  فععععععععععععععععي حب ععععععععععععععععق انوفععععععععععععععععزع  
 

ععععععععععععجاع    نقعععععععععععع َّ مععععععععععععز يععععععععععععؤذي لععععععععععععق الم 
 

عععععععععععععكوة  معععععععععععععغ تفخاصعععععععععععععقِ  عععععععععععععخع  وال َّ  والمَّ
 

عععععععععععععة  األ  عععععععععععععزِم معععععععععععععغ شعععععععععععععخوشقِ   وِحكَّ
 

 فيععععععععععععععععععخ   فععععععععععععععععععي كثععععععععععععععععععخِة اإلتيععععععععععععععععععزنِ 
 

 ِعَمعععععععععععععععِ  األبعععععععععععععععجانِ كحب عععععععععععععععق فعععععععععععععععي 
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ععععععععععععععععععق فععععععععععععععععععي َشخَفععععععععععععععععععي نقععععععععععععععععععيسِ   كأنَّ
 

 فعععععععععععععزألمخ محوعععععععععععععزٌج إلعععععععععععععى تبعععععععععععععععيسِ 
 

 
ازضة  الخِ 

ازضععععععععععععععةْ   وال  ععععععععععععععع  محوععععععععععععععزٌج إلععععععععععععععى الخِ 
 

 لهيععععععععععععععع نخععععععععععععععالط، بهععععععععععععععز ف يزضععععععععععععععةْ 
 

 مععععععععغ كعععععععع ِ  عيععععععععػ، فيععععععععق لعععععععععس َفْيععععععععَمة
 

 يعععععععععععععععجفعهز الصَّبعععععععععععععععع إليعععععععععععععععق  ممعععععععععععععععةْ 
 

عععععععععععععععععنزئعِ   لزلمشعععععععععععععععععي ي  وقمعععععععععععععععععى وبزلمَّ
 

 كقععععععععععععععععععععزرئ الأ ْوععععععععععععععععععععب وكزلممععععععععععععععععععععزرعِ 
 

 فإنَّهعععععععععععععععععععععععععز ت عععععععععععععععععععععععععحِاب لعععععععععععععععععععععععععزلوَّعخاقِ 
 

 لم  عععععععععععععع إذازلعععععععععععععًز عمعععععععععععععى الوَّحق عععععععععععععقِ 
 

ععععععععععععععععععخوِب   والمشععععععععععععععععععي  إذ ذاك عمععععععععععععععععععى ض 
 

 فزسعععععععععععععععوْممهز معععععععععععععععغ ععععععععععععععععزلع، نديعععععععععععععععِب 
 

ععععععععععععععععزك والمشعععععععععععععععععَي عمعععععععععععععععععى شععععععععععععععععععزِم  إيَّ
 

ععععععععععععععخ فععععععععععععععي الِمعععععععععععععععجِة النهيععععععععععععععزِم  يع  
 

 مثععععععععععع  الهععععععععععععخاِذ ثععععععععععععع  قععععععععععععذ عم هععععععععععععز
 

ععععععععععععععععز يععععععععععععععععجان هز ت ععععععععععععععععج شععععععععععععععععب هز  ممَّ
 

 فإنَّهععععععععععععععععععععععععععععز  زلبععععععععععععععععععععععععععععٌة لَ ععععععععععععععععععععععععععععجِ  ْ 
 

 مف ععععععععععععععععععععععجٌة لمكثهععععععععععععععععععععععز لممعععععععععععععععععععععععجةْ 
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 كعععععععععععععععععحاك إن كنعععععععععععععععععت لع عععععععععععععععععَج عهعععععععععععععععععجِ 
 

ي  لمصعععععععععععععععععع، فْهععععععععععععععععػ مععععععععععععععععغ الوعععععععععععععععععجِ 
 

عععععععععععععععععععْقمز عععععععععععععععععععق يعععععععععععععععععععػرث اعععععععععععععععععععحا س   ألنَّ
 

عععععععععععععععععى  مثععععععععععععععععع  اعععععععععععععععععدال، دائعععععععععععععععععع، وحمَّ
 

 والمشعععععععععععععععي  لممهعععععععععععععععدوِل لععععععععععععععععج نكععععععععععععععع ِ 
 

 معععععععععغ َمْصععععععععععع، لعععععععععيذ لعععععععععق معععععععععغ ِثْقععععععععع ِ 
 

 ي حمععععععععععععععج  لموَّ ععععععععععععععم غ فععععععععععععععي نعيععععععععععععععزئقِ 
 

عععععععععععععععععق يبم عععععععععععععععععز  معععععععععععععععععغ لالئعععععععععععععععععقِ   وإنَّ
 

 المب عععععععععععععػَض معععععععععععععغ  معععععععععععععيذِ وا ونعععععععععععععِب 
 

 مععععععععغ نععععععععزقز، فععععععععي األصعععععععع  نو رئععععععععيذِ 
 

 فأععععععععععععع   معععععععععععععغ فعععععععععععععي شبععععععععععععععق  فعععععععععععععزوةْ 
 

داوةْ  ععععععععععععععععععععععج  األخععععععععععععععععععععععالَط لععععععععععععععععععععععزلخَّ  يف ِ 
 

فعععععععععععععععععق الصِ بعععععععععععععععععزع    ومعععععععععععععععععْ  لمعععععععععععععععععغ خفَّ
 

 إن قعععععععععععععزل لعععععععععععععع تنقعععععععععععععبِس األسعععععععععععععمزع  
 

 وْاعععععععععععػ الععععععععععععحي ي عِ ععععععععععععب  فععععععععععععي كالمععععععععععععقِ 
 

 ي ععععععععععععععععععع غ مميععععععععععععععععععػغظ النهيععععععععععععععععععزمقِ 
 

 
 الَحمَّزم

ععععععععععععععععزموم ػ ععععععععععععععععب  العععععععععععععععععدِم إلععععععععععععععععى    الحمَّ
 

 بعععععععععععععخٌد إذا معععععععععععععز حععععععععععععع َّ فعععععععععععععي العطعععععععععععععزِم
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 وكعععععععععععععععععزن لعععععععععععععععععزل بذ لعععععععععععععععععق اموعععععععععععععععععداج  
 

 فمعععععععععععععز لعععععععععععععق فعععععععععععععي غ عععععععععععععخ  ععععععععععععععالج  
 

شػبععععععععععععععععةْ   نو ربَّمععععععععععععععععز نفععععععععععععععععخط فععععععععععععععععي الخ 
 

 معععععععععععععععغ َفيعععععععععععععععالت بم عععععععععععععععع، م مػبعععععععععععععععةْ 
 

 فزدخمعععععععععععععق لزلوَّقعععععععععععععجيخ فعععععععععععععي ال معععععععععععععػسِ 
 

 فععععععععععي كعععععععععع ِ  ب ععععععععععت، شععععععععععزاخ، مح ععععععععععػسِ 
 

 كعععععععععععععععععععععععععحلظ الوَّعععععععععععععععععععععععععجب خ  لمبعععععععععععععععععععععععععخوجِ 
 

 لزلوَّعععععععععععععععجراجِ مثععععععععععععععع  دخعععععععععععععععػل، فيعععععععععععععععق 
 

ل المقععععععععععععععععععععععخن لزل بػسععععععععععععععععععععععةْ   فععععععععععععععععععععععزألوَّ
 

 ت معععععععععععععذ فيعععععععععععععق  م عععععععععععععًة محخوسعععععععععععععةْ 
 

 وَتمععععععععععععععععخخ األعيععععععععععععععععز لمثعععععععععععععععع  زاععععععععععععععععتِ 
 

 فعععععععععي الػاسعععععععععط اأَلععععععععععجِل فعععععععععي الب عععععععععػتِ 
 

شػبععععععععععععععععععععةْ   واآلخععععععععععععععععععععخ  المعععععععععععععععععععععخوف  لزلخ 
 

 فععععععععععععععععي ثزلععععععععععععععععث، ن خانععععععععععععععععق مشععععععععععععععععبػبةْ 
 

 واشععععععععععع  لمعععععععععععز معععععععععععغ شعععععععععععأنق الوَّعخاعععععععععععق  
 

 دون العععععععععععععععععععععحي يوبععععععععععععععععععععععق حخاعععععععععععععععععععععق  
 

ععععععععععععععععععزم مععععععععععععععععععغ   قيععععععععععععععععععزِموَبػلععععععععععععععععععة الحمَّ
 

عععععععععععععععقزِم  ت عععععععععععععععحاب  ننػاععععععععععععععععًز معععععععععععععععغ ال  
 

 وكععععععععععععع   معععععععععععععغ شعععععععععععععزل عميعععععععععععععق الم ععععععععععععع   
 

 معععععععععععععغ سعععععععععععععهخ، حععععععععععععع َّ لعععععععععععععق شػاععععععععععععع   
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 يمبعععععععععععععععث  فعععععععععععععععي األوسعععععععععععععععط م عععععععععععععععوقيمز
 

 لَ ْخش ععععععععععععععَب ال عععععععععععععععبذ  فأعععععععععععععععغ حميمعععععععععععععععز
 

 مععععععععععععغ غ ععععععععععععخ تععععععععععععجليظ، وصععععععععععععبِ  مععععععععععععزتِ 
 

واتِ   بعععععععععععععع  لععععععععععععععزلهػا المػضععععععععععععععػِع لمععععععععععععععجِ 
 

ععععععععععععععععععزِم مععععععععععععععععععز تععععععععععععععععععخا     ونفيعععععععععععععععععع   الحمَّ
 

 قععععععععععععععععجيَع وضععععععععععععععععع، واسعععععععععععععععععًز فيععععععععععععععععز   
 

 ومعععععععععععععععععععزؤ  نععععععععععععععععععععحب  كععععععععععععععععععع ِ  معععععععععععععععععععزتِ 
 

ععععععععععععععععععععخب ولزعيععععععععععععععععععععزتِ   ي ععععععععععععععععععععػا  لمش 
 

عععععععععععخب  فيعععععععععععق معععععععععععغ نضعععععععععععخِ  األشعععععععععععيز  والش 
 

ععععععععععق فععععععععععي الِعععععععععععْخِق ي عععععععععععى سعععععععععععيز  ألنَّ
 

د الهيعععععععععععععععععععععععععع لجاخميعععععععععععععععععععععععععقِ   ي عععععععععععععععععععععععععػِ 
 

 لأععععععععععععععغ لشععععععععععععععخط، اععععععععععععععزك فزسععععععععععععععوْمميقِ 
 

 ال تعععععععععععععععجخمْغ فيعععععععععععععععق عمعععععععععععععععى امعععععععععععععععوالتِ 
 

مععععععععععععععػة مععععععععععععععغ ِغععععععععععععععحاتِ   وال عمععععععععععععععى الب 
 

د   ععععععععععععععععععق فععععععععععععععععععي االمععععععععععععععععععوال م ععععععععععععععععععجِ   ألنَّ
 

عععععععععقزم يػَ عععععععععجوفعععععععععي   الصَّعععععععععػى منعععععععععق ال  
 

 
 ر ػع القػل إلى الَبْشَبزش

 واخ عععععععععععععع القعععععععععععععػل إلعععععععععععععى البشعععععععععععععبزشِ 
 

عععععععععععععععععععععععق نم خاعععععععععععععععععععععععز النَّ زشعععععععععععععععععععععععي  ألنَّ
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 ونم ععععععععععععععَظ البشععععععععععععععبزش  عنععععععععععععععج اععععععععععععععحا
 

 وبععععععععععععععععععععععجاز لْ عععععععععععععععععععععمَ  واسعععععععععععععععععععععوعزذا
 

عععععععععععععععفخ  ْ   ونر عععععععععععععععع القعععععععععععععععػَل إلعععععععععععععععى ال َّ
 

د الدَّ ععععععععععععععععَخ لععععععععععععععععق فأخ عععععععععععععععع ْ   و ععععععععععععععععجَّ
 

 وقععععععععععععزل يععععععععععععز مفمععععععععععععػج  كيععععععععععععف تن ععععععععععععى
 

 مععععععععععز شبععععععععععَت عنععععععععععجي ِعخسعععععععععععزثالثععععععععععًة 
 

ععععععععععععععمَغ وبععععععععععععععحَر النَّحعععععععععععععع ِ   البععععععععععععععيَس وال َّ
 

 فأنععععععععععععععععت ذو ل ععععععععععععععععب ، ل  ععععععععععععععععخ عقعععععععععععععععع ِ 
 

 وْاععععععععععععععععي الوععععععععععععععععي يعومععععععععععععععععج  اإلن ععععععععععععععععزن  
 

 فعععععععععععي قػتعععععععععععق تقعععععععععععػى بهعععععععععععز األبعععععععععععجان  
 

 
 البيس ومنزفعق

 فععععععععععععععزلبيس  وْاععععععععععععععػ الأزمعععععععععععععع   الصَّبععععععععععععععزئع   
 

عععععععععععععععزنع   عععععععععععععععغَّ المَّ  نربعععععععععععععععع قعععععععععععععععج نحَكَمه 
 

 م مػععععععععععععععععععععععٌة لععععععععععععععععععععععَج زوال الِقشعععععععععععععععععععععخِ 
 

ععععععععزج نو فععععععععي الِقععععععععْجرِ وشببععععععععق   فععععععععي المَّ
 

 نمععععععععععف  ِنَيععععععععععزج، لعععععععععععَج وضععععععععععع سععععععععععْمِنةْ 
 

ععععععععععععج، فععععععععععععي َشحِنععععععععععععقْ   وبعععععععععععععَج ِبععععععععععععْدر،   ِ 
 

عععععععععععععععج الَأْيمعععععععععععععععػسِ   ي عععععععععععععععجو غعععععععععععععععحاًت   َّ
 

عععععععععععععععععععبِع ولممهمعععععععععععععععععععػسِ   َيمعععععععععععععععععععمح لميَّ
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 يععععععععععععخد  مععععععععععععز اسععععععععععععوفخغَت مععععععععععععغ منععععععععععععي ِ 
 

 مػافعععععععععععععععععٌق لعععععععععععععععععزلصَّبع كععععععععععععععععع َّ حعععععععععععععععععي ِ 
 

 إالَّ الععععععععععععععععحي فععععععععععععععععي  ػفععععععععععععععععق ت ععععععععععععععععجيج  
 

 تنأ عععععععععععععععععععج  فخبَّمعععععععععععععععععععز حععععععععععععععععععع َّ لعععععععععععععععععععق 
 

عععععععععععععععفخ  لعععععععععععععععزلأخَّاِث منعععععععععععععععق ي قمعععععععععععععععى  والم 
 

 لمعععععععععععععزحِب البزسعععععععععععععػِر فْهعععععععععععععػ نولعععععععععععععى
 

 يكععععععععععععععععععػن اععععععععععععععععععحا سععععععععععععععععععمنق كث ععععععععععععععععععخا
 

 معععععععععععغ غ عععععععععععخ نن ت مقعععععععععععي لعععععععععععق ب عععععععععععدورا
 

عععععععععفخةْ   واضعععععععععخب ب عععععععععجاغ العععععععععػرد منعععععععععق الم 
 

 لمثعععععععععععععع  ععععععععععععععع غ، وْرمهععععععععععععععز م ععععععععععععععوأخ ْ 
 

عععععععععععععععععةْ   نو كععععععععععععععععزن ف هعععععععععععععععععز َفيععععععععععععععععمٌة رديَّ
 

ععععععععععععععةْ   َيْ ععععععععععععععح لععععععععععععععق منهععععععععععععععز لععععععععععععععال نذيَّ
 

 يحوععععععععععععععععععع   كعععععععععععععععععععحلظ العععععععععععععععععععػْرم  لعععععععععععععععععععق 
 

 مععععععععععععغ كعععععععععععع ِ  عيععععععععععععػ، وْرمععععععععععععق مِبعععععععععععع   
 

 وشععععععععععععععععععععععععػِ از لزلمععععععععععععععععععععععععزِت نو بنععععععععععععععععععععععععزرِ 
 

 وزايعععععععععععععععععععععع  القشععععععععععععععععععععععخَة لزألضفععععععععععععععععععععععزرِ 
 

ععععععععععفخة منهععععععععععز م ػميععععععععععز  وضععععععععععع عمععععععععععى الم 
 

عععععععععععععْجِميز  إذا غعععععععععععععجا البزسعععععععععععععػر يػمعععععععععععععًز م 
 

ععععععععععععععععمزقِ   وْاععععععععععععععععي مععععععععععععععععع البعععععععععععععععع ِ  وبزل  
 

 َتمعععععععععععععمح لمقعععععععععععععبِس معععععععععععععغ اإلشعععععععععععععالقِ 
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ِم  فععععععععععععي نػعععععععععععععق المصمععععععععععععػِ  منععععععععععععق لزلععععععععععععجَّ
 

 إن َيختمعععععععععععععععععععععيفإنهعععععععععععععععععععععز تحب عععععععععععععععععععععق 
 

ععععععععععمغ  ميعععععععععععًز والبمعععععععععع ْ   وْاععععععععععػ مععععععععععع ال َّ
 

 يداععععععععععج فععععععععععي البععععععععععزتة مععععععععععز ال ي حومعععععععععع ْ 
 

 وإن تععععععععععععععععععععععععدد  ع ععععععععععععععععععععععععاًل وِفمفععععععععععععععععععععععععال
 

عععععععععععععععععععال  فحععععععععععععععععععخِ ض ال عععععععععععععععععععزدة نن ال ت ف 
 

 واشعععععععععععععععخبق لزلِفمفعععععععععععععععِ  غ عععععععععععععععخ مقمعععععععععععععععي
 

 يبعععععععععععععوز  لعععععععععععععزألبيس عنعععععععععععععج الفعععععععععععععع ِ 
 

رنععععععععععععععععععععز ععععععععععععععععععععق يفععععععععععععععععععععع  مععععععععععععععععععععز قخَّ  فإنَّ
 

 زاععععععععععععععععزدًة فععععععععععععععععي فعمععععععععععععععععق ت  ععععععععععععععععوثنى
 

ْت  وضعععععععععع عمعععععععععى العععععععععع غ إذا معععععععععز  احمعععععععععخَّ
 

ْت   بيزَضعععععععععععععععععق تنطخاعععععععععععععععععز قعععععععععععععععععج قعععععععععععععععععخَّ
 

وَت ت بععععععععععععععععععععععخا  وزد عميععععععععععععععععععععععق الَعْنععععععععععععععععععععععَدر 
 

ععععععععععخَّا  فععععععععععي ح نهععععععععععز ت ععععععععععحِاب منهععععععععععز الي 
 

 ولععععععععععععععععػ نردنععععععععععععععععز نن ن ص ععععععععععععععععَ  وصععععععععععععععععفز
 

عععععععععععْحفز  فعععععععععععي كععععععععععع ِ  نفععععععععععععزل، مزنعععععععععععز الم 
 

 
مغ  ال َّ

ععععععععععععععععمغ  معععععععععععععععععز ي هم ععععععععععععععععق إن عععععععععععععععععزن    ال َّ
 

ععععععععععععععععععق بيععععععععععععععععععزن    وفعمععععععععععععععععععق فععععععععععععععععععي حقِ 
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وح  معععععععععععععععععغ الحم عععععععععععععععععِب  عععععععععععععععععق العععععععععععععععععخ   ألنَّ
 

عععععععععععععععععععععععٌق ذاك ل  عععععععععععععععععععععععخ راعععععععععععععععععععععععِب   محقَّ
 

ععععععععنعِة فععععععععي اسععععععععوبخا ق  وانطععععععععخ إلععععععععى المَّ
 

َة فععععععععععي إزعز ععععععععععقِ  ععععععععععج   كيععععععععععف تععععععععععخى الشِ 
 

 تنفمععععععععععععع  األ عععععععععععععدات معععععععععععععغ َتْمِبيِيعععععععععععععقِ 
 

 كحزلعععععععععععععة اإلن عععععععععععععزِن فعععععععععععععي تمخايعععععععععععععقِ 
 

عععععععععععععععععععععععبػنةْ   وإنَّمعععععععععععععععععععععععز ت بممعععععععععععععععععععععععق ال  
 

 أل ععععععععععععععععععععععع  ال تجركعععععععععععععععععععععععق عفػنعععععععععععععععععععععععةْ 
 

 فْهعععععععععععععععػ إذًا معععععععععععععععغ نفيعععععععععععععععِ  األداعععععععععععععععزنِ 
 

اخ   والدَّمعععععععععععععععزنِ عمعععععععععععععععى ممعععععععععععععععخِ  العععععععععععععععجَّ
 

 تعمعععععععععععععععععععععععععخ  لزلمعععععععععععععععععععععععععزِت لم عععععععععععععععععععععععععخاحِ 
 

رًا تطفععععععععععععععععععععععععخ لزلنَّ ععععععععععععععععععععععععزحِ   مكععععععععععععععععععععععععخَّ
 

 وتعععععععععععععععجاغ العيعععععععععععععععػ لعععععععععععععععق ي عععععععععععععععوخخي
 

 مفوَّعععععععععععععععععععععععععععخًا ت وبع عععععععععععععععععععععععععععق لمعععععععععععععععععععععععععععخخِ 
 

 وْاععععععععععػ عمععععععععععى األنععععععععععػاع مععععععععععغ شعزمكععععععععععز
 

 يعععععععععععععععجخ  كزلنَّزفعععععععععععععععح معععععععععععععععغ كالمكعععععععععععععععز
 

خ، نحمعععععععععععععععععععععععععععَخ ي  عععععععععععععععععععععععععععوعج   عععععععععععععععععععععععععععكَّ  ل  
 

ععععععععععععععععفخة  البععععععععععععععععيس بهععععععععععععععععز ي شععععععععععععععععج    وص 
 

ػحععععععععععععععةْ   محكمععععععععععععععًة فععععععععععععععي الصَّععععععععععععععبخ كزلَمح 
 

 حو ععععععععععععععى تععععععععععععععخى سععععععععععععععز َوهز مفوػحععععععععععععععةْ 
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 وضعععععععععععْعق فعععععععععععي العععععععععععخَّنس ل معععععععععععِب نعععععععععععػم، 
 

 عنعععععععععععععععج م عععععععععععععععزت، ال لمعععععععععععععععبِح يعععععععععععععععػِم
 

 لمعععععععععععععغ لعععععععععععععق البعععععععععععععخدة  فعععععععععععععي دمزغعععععععععععععقِ 
 

 نو ندرك ال عععععععععععععععبَذ معععععععععععععععغ اسعععععععععععععععوفخاغقِ 
 

ععععععععععععععععععععق يععععععععععععععععععععجخ  فععععععععععععععععععععي كث ععععععععععععععععععععخِ   وإنَّ
 

ععععععععععععععه خِ   كيععععععععععععععف يكععععععععععععععػن المععععععععععععععجح  لمشَّ
 

عععععععععععععععععععق كفزيعععععععععععععععععععةْ   فهعععععععععععععععععععح  فعععععععععععععععععععي حقِ 
 

ععععععععععععق مععععععععععععغ ح ععععععععععععنق فععععععععععععي غزيععععععععععععةْ   ألنَّ
 

 
 الع  

ععععععععععععععععق الأوععععععععععععععععزب  ح ععععععععععععععععبظ   مععععععععععععععععغ يمجح 
 

 واعونععععععععععععععععي فععععععععععععععععي ذكععععععععععععععععخِ  الوَّععععععععععععععععػَّاب  
 

 نوحعععععععععععععععى إلعععععععععععععععى النَّحعععععععععععععععِ  وني  قعععععععععععععععجرِ 
 

 لمعععععععععغ نتعععععععععى العععععععععحِ كخ  لعععععععععق فعععععععععي العععععععععحِ كخِ 
 

 معععععععععععْع ننَّهعععععععععععز معععععععععععغ نضععععععععععععف البميقعععععععععععةْ 
 

 لأعععععععععععععععغ بوعطعععععععععععععععيع، غعععععععععععععععجت خميقعععععععععععععععةْ 
 

 كيعععععععععععععف وقعععععععععععععج قعععععععععععععزم لهعععععععععععععز رئععععععععععععععيذ  
 

 يوبعععععععععععععععععق مععععععععععععععععغ  نععععععععععععععععج  خمععععععععععععععععيذ  
 

 غعععععععععععععععععحاؤاز اليعععععععععععععععععزنع معععععععععععععععععغ ثمعععععععععععععععععزرِ 
 

 وال إقمععععععععععزرِ  مععععععععععغ غ ععععععععععخ مععععععععععز حْ ععععععععععخ، 
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واِم  ت ععععععععععععع خ فعععععععععععععي األرض عمعععععععععععععى العععععععععععععجَّ
 

 لشعععععععععععععععععػكة، ننفعععععععععععععععععح معععععععععععععععععغ سعععععععععععععععععهزِم
 

 وتبونعععععععععععععععععي فعععععععععععععععععي َ ْبِحهعععععععععععععععععز ب ػتعععععععععععععععععز
 

 َتنطعععععععععععععععععععععععخ  لح عععععععععععععععععععععععنق منحػتعععععععععععععععععععععععز
 

 تػدعهعععععععععععععععععز معععععععععععععععععغ راقهعععععععععععععععععز شعععععععععععععععععخالز
 

ضععععععععععععععععععععزلز  َيح ععععععععععععععععععععغ إن شععععععععععععععععععععبَّهوق ر 
 

 فيععععععععععععععععق شععععععععععععععععفزٌت لععععععععععععععععحوي األسعععععععععععععععععقزِم
 

 مععععععععععععععععغ آدمععععععععععععععععي ، كععععععععععععععععزن نو ننعععععععععععععععععزِم
 

 نكثعععععععععععععععععععخ معععععععععععععععععععز يفعمعععععععععععععععععععق الحكعععععععععععععععععععيع  
 

 نفعععععععععععععق عطععععععععععععيع   فععععععععععععي كعععععععععععع ِ  شععععععععععععيت، 
 

 فععععععععععععععيحفع المع ععععععععععععععػن فععععععععععععععي ن دائععععععععععععععقِ 
 

 وا معععععععععععععععمح البعععععععععععععععزقَي معععععععععععععععغ ندوائعععععععععععععععقِ 
 

 يشععععععععععوج  منععععععععععق ال ععععععععععػص فععععععععععي العععععععععععخوقِ 
 

 لندععععععععععععععععععععععظ الخَّغعععععععععععععععععععععػِة لعععععععععععععععععععععزلوَّحق قِ 
 

 ففععععععععععععععععععي ضععععععععععععععععععمزد، داخععععععععععععععععععٌ  ونكعععععععععععععععععع ِ 
 

 وكعععععععععععععععععععععع ِ  مصمععععععععععععععععععععععػب، أليِ  فععععععععععععععععععععععع ِ 
 

 يِكعععععععععععع   عععععععععععععغ وصععععععععععععف، لععععععععععععق الم ععععععععععععزن  
 

عععععععععععععععععععععععععععق نثبوعععععععععععععععععععععععععععق القعععععععععععععععععععععععععععخآن    ألنَّ
 

 فمعععععععععععععععععز ع عععععععععععععععععى يخفععععععععععععععععععق المعععععععععععععععععجيح  
 

عععععععععععععععععق صعععععععععععععععععخاح    وذكعععععععععععععععععخ  معععععععععععععععععغ ربِ 
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 فْهعععععععععععععععػ العععععععععععععععحي َيعععععععععععععععحاب  لزألسعععععععععععععععقزِم
 

مَّععععععععععععععععة مععععععععععععععععغ ضععععععععععععععععالِم ق الح   وابععععععععععععععععخ 
 

 
ق  اعوحار الَبْشَبزش وذكخ خػاصِ 

 واعععععععععععععععععععععععععح  تأممعععععععععععععععععععععععععة  األر عععععععععععععععععععععععععػزةْ 
 

 وكعععععععععععع بهعععععععععععز معععععععععععغ حكمعععععععععععة، مخمعععععععععععػزةْ 
 

عععععععععععععععععفخ  ْ   نودعهعععععععععععععععععز البشعععععععععععععععععبزش  وال َّ
 

 معععععععععغ  كععععععععع ِ  معععععععععز دقَّ بهعععععععععز ومعععععععععز  ععععععععع ْ 
 

عععععععععععععععععععخ ذكعععععععععععععععععععَخ نف عععععععععععععععععععقِ  عععععععععععععععععععق نخَّ  لأنَّ
 

لعععععععععععععععععًز منعععععععععععععععععق لمثعععععععععععععععععِ   ن عععععععععععععععععقِ   تأد 
 

ععععععععععععععععععق فععععععععععععععععععي ح مععععععععععععععععععق صعععععععععععععععععع  خ    ألنَّ
 

َمععععععععععععععععععععععق الأب ععععععععععععععععععععععخ    فحععععععععععععععععععععععقَّ نن يْقج 
 

 واعععععععععععععععععح  مععععععععععععععععععجودٌة معععععععععععععععععغ عقمعععععععععععععععععقِ 
 

عععععععععععععععقِ   وفيعععععععععععععععم ق ي ععععععععععععععععخب ععععععععععععععععغ محمِ 
 

 فمعععععععععععععععيذ فيععععععععععععععع  المعععععععععععععععخِت لزلمكعععععععععععععععزنِ 
 

 بععععععععععع  فعععععععععععي و عععععععععععػد العمعععععععععععع والبخاعععععععععععزنِ 
 

عععععععععععخو شػاعععععععععععِ  القعععععععععععج ِ   وانطعععععععععععخ إلعععععععععععى ال َّ
 

 اعععععععع  عنععععععععج  مععععععععغ حكععععععععع، مععععععععز عنععععععععجي
 

عػى ل  عععععععععععخ حزصععععععععععع ِ معععععععععععز نقعععععععععععبَح   العععععععععععجَّ
 

بععععععععععععععخة  فععععععععععععععي المحزفعععععععععععععع ِ   ت بخزاععععععععععععععز الب 
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 ونح عععععععععععععععغ  الو عععععععععععععععميع معععععععععععععععغ إن عععععععععععععععزنِ 
 

 وْاعععععععععععععععععػ لأععععععععععععععععع  ، َحَ عععععععععععععععععغ  البيعععععععععععععععععزنِ 
 

ف لزلأمعععععععععععععععععزلِ  عععععععععععععععععخِ   اعععععععععععععععععحا العععععععععععععععععحي ش 
 

 واقَوعععععععععععععععج الععععععععععععععحَّروَة فععععععععععععععي المعععععععععععععععزلي
 

 وإننععععععععععععععععععي نعمعععععععععععععععععععع ننَّ مععععععععععععععععععز بعععععععععععععععععععي
 

 مععععععععععغ حكمععععععععععة، تبععععععععععخز  مععععععععععغ خصععععععععععزبي
 

 إالَّ ول بهعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععز إرادةْ 
 

ععععععععععععععععزس   بهععععععععععععععععز إفععععععععععععععععزدةْ تأععععععععععععععععػن لمنَّ
 

َعمععععععععععععز  فْهععععععععععععػ الععععععععععععحي يععععععععععععػلَي تمععععععععععععظ النِ 
 

مععععععععععععععز ال زاعععععععععععععع   عنهععععععععععععععز نعمععععععععععععععى  وإنِ 
 

 والأععععععععععععععععع   فعععععععععععععععععي ذاك إليعععععععععععععععععق را عععععععععععععععععع  
 

 فْهععععععععععععععععػ لأعععععععععععععععع  ، خععععععععععععععععزلٌق وصععععععععععععععععزنع  
 

 لعععععععععععععععػ كعععععععععععععععزن لزلح معععععععععععععععِة نو لزلِحعععععععععععععععحقِ 
 

  مععععععععععععععععععععع  عمععععععععععععععععععععػِم فيععععععععععععععععععععِمق ورزقِ 
 

فععععععععععععععػسِ  عععععععععععععػًى تحمعععععععععععععع  فععععععععععععععي الن   نو ِلق 
 

ب ػسِ   نخعععععععععععععععحت  معععععععععععععععز نشمعععععععععععععععب  لزلعععععععععععععععجَّ
 

 الحكمععععععععععععععععععععععععععة  لمقععععععععععععععععععععععععععجيخِ وإنَّمععععععععععععععععععععععععععز 
 

عععععععععععععجورِ   اعععععععععععععػ العععععععععععععحي نودع فعععععععععععععي الم 
 

 وانطععععععععععخ إلععععععععععى مععععععععععز نودَع فععععععععععي حبععععععععععػبي
 

ععععععععععععععخوِب   وغ ِخاععععععععععععععز مععععععععععععععغ سععععععععععععععزئِخ الي 
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 مععععععععععععغ حكععععععععععععع، شععععععععععععوَّى ومععععععععععععغ منععععععععععععزفعْ 
 

ععععععععععععععععععععععخ الفأععععععععععععععععععععععخَة والم ععععععععععععععععععععععزمعْ   تح ِ 
 

ععععععععععع   فعععععععععععي ِنيعععععععععععز قِ   ِبعععععععععععدري العععععععععععحي يكم 
 

 وا وعععععععععععععب  المععععععععععععزاَخ فععععععععععععي اسععععععععععععوبخا قِ 
 

خ فعععععععععععععععععععي إنعععععععععععععععععععزتِ  عععععععععععععععععععكَّ  ي عععععععععععععععععععجق  لزل  
 

 لععععععععععععععععععػفخة، فععععععععععععععععععي لععععععععععععععععععزَتة، ومععععععععععععععععععزتِ 
 

 زاععععععععععععععععععزدٌة تبععععععععععععععععععخج مععععععععععععععععععغ معمععععععععععععععععععػِم
 

 مػدععععععععععععععععٌة معععععععععععععععغ صعععععععععععععععزنع حكععععععععععععععععيِع
 

 وامنعععععععععععععععععع النَّدلعععععععععععععععععة معععععععععععععععععغ صعععععععععععععععععجورِ 
 

 ومععععععععععععععععغ سعععععععععععععععععزل، مقمععععععععععععععععق، كث ععععععععععععععععخِ 
 

 إن شععععععععععععععئت فزخِمصععععععععععععععق مععععععععععععععع الدَّب ععععععععععععععِب 
 

رًا ذلعععععععععععععععععظ فعععععععععععععععععي الوَّأب عععععععععععععععععِب   مقعععععععععععععععععجِ 
 

 نو  ععععععععععععععععزعاًل ذلععععععععععععععععظ فععععععععععععععععي الم بععععععععععععععععػِب 
 

عععععععععععععععغ والوبم عععععععععععععععِب   فعععععععععععععععي َدقِ عععععععععععععععق َيح  
 

ععععععععععععععععععععخب  اغ لمش   ولمممععععععععععععععععععععبزحِ والععععععععععععععععععععج 
 

ععععععععععععععبزحِ   يداععععععععععععععج إييععععععععععععععزحًز عمععععععععععععععى المَّ
 

ععععععععععععععععػَم بععععععععععععععععجقِ  الحععععععععععععععععبِ    وا ومععععععععععععععععِب النَّ
 

 لمعععععععععغ غعععععععععجا معععععععععغ سعععععععععهخ، فعععععععععي كعععععععععخِب 
 

 وربَّمعععععععععععععععععععععععععععز ت عم عععععععععععععععععععععععععععق فوعععععععععععععععععععععععععععزئال
 

 م حكمعععععععععععععًة واحعععععععععععععِر بهعععععععععععععز األسعععععععععععععزفال
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 وإن تعععععععععععععععخد ت بععععععععععععععععخج معععععععععععععععغ نف ععععععععععععععععػني
 

 مععععععععععععععز ي مععععععععععععععب  الخَّاحععععععععععععععة لممحععععععععععععععدونِ 
 

عععععععععععععععععخط فعععععععععععععععععي ذاك لعععععععععععععععععال تععععععععععععععععععج ِ   فزلشَّ
 

يعمعععععععععى حبعععععععععػبي فعععععععععػق صعععععععععحغ   خعععععععععجِ 
 

ععععععععععععععععععععععك غِ   واكوشععععععععععععععععععععععِط ال زمععععععععععععععععععععععَج لزل ِ 
 

 واخدنعععععععععععق محفػضعععععععععععًز لطعععععععععععخِف صععععععععععع ني
 

 م عععععععععععععععععوعِماًل منعععععععععععععععععق لعععععععععععععععععال إفععععععععععععععععععخاطِ 
 

 نهزيعععععععععععععععععة األمعععععععععععععععععخ إلعععععععععععععععععى ق عععععععععععععععععخاطِ 
 

ومي  نفيععععععععععععععععععععععم ق معخوف ععععععععععععععععععععععق لععععععععععععععععععععععزلخ 
 

ر  لقععععععععععععععععععخاط  مععععععععععععععععععغ قععععععععععععععععععجيِع  قععععععععععععععععععخَّ
 

عععععععععععععععععععععععععععنَّزعِ  عععععععععععععععععععععععععععج الفأعععععععععععععععععععععععععععخَة لمم   يػلِ 
 

 حو ععععععععععى ت ععععععععععي فععععععععععي غزيععععععععععة اإلبععععععععععجاعِ 
 

 وْاعععععععععععععععػ عمعععععععععععععععى األورام معععععععععععععععغ حعععععععععععععععخارةْ 
 

 ِشععععععععععععععاًل لبعععععععععععععع  ، ِزاععععععععععععععَج فيععععععععععععععق تععععععععععععععزرةْ 
 

ععععععععععععععععب، عو ععععععععععععععععقِ  اععععععععععععععععِغ ورد، ش ِ   مععععععععععععععععغ د 
 

عععععععععععععععععععععح قِ   وزعفععععععععععععععععععععخان، لعععععععععععععععععععععيذ لزل َّ
 

غ األو ععععععععععععععععععععععزَع لزلوَّبععععععععععععععععععععععجيخِ   ي ععععععععععععععععععععععكِ 
 

ٌب ذلععععععععععععععععععظ فععععععععععععععععععي نمععععععععععععععععععػرِ   م ععععععععععععععععععخَّ
 

عععععععععععععععععغ ِ   فعععععععععععععععععي شعععععععععععععععععمعة، ت عمعععععععععععععععععق لم ِ 
 

 وفعععععععععععي زح عععععععععععخ، محكعععععععععععع فعععععععععععي قصعععععععععععغِ 
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اعععععععععععععععععععِغ لعععععععععععععععععععػزِ   بدعفعععععععععععععععععععخان، ثعععععععععععععععععععع  د 
 

 ومثمععععععععععععععععق مععععععععععععععععخ  عمععععععععععععععععى الوَّ ععععععععععععععععػادِ 
 

غ   المعععععععععععععععز مععععععععععععععغ األسععععععععععععععفزلِ ي ععععععععععععععكِ 
 

 َحم ػلععععععععععععععق يفععععععععععععععع  ذا فععععععععععععععي الحععععععععععععععزلِ 
 

ؤوسِ  عععععععععععععجاع الحعععععععععععععزرِ  فعععععععععععععي العععععععععععععخ   ولمم 
 

 لزلبعععععععععععععع ِ  فيعععععععععععععععق غزيعععععععععععععععة  الوَّن عععععععععععععععيذِ 
 

 وَتداعععععععععععععععق  العععععععععععععععنَّفذ  معععععععععععععععع األداعععععععععععععععزنِ 
 

 كِشعععععععععععععععععععععععع َخج، ذاك لععععععععععععععععععععععععال تععععععععععععععععععععععععػانِ 
 

 يفعمععععععععععععععق الم مععععععععععععععػص فععععععععععععععي حيزتععععععععععععععقِ 
 

 نو  زاعععععععععععععععٌ  ن وِبعععععععععععععععَق فعععععععععععععععي زالَّتعععععععععععععععقِ 
 

  
 الععععععععععععععععععععععععبالاِ والحمععععععععععععععععععععععععج ل عمععععععععععععععععععععععععى 

 
ًا مععععععععععععغ ال هعععععععععععج إلععععععععععععى الفععععععععععععخااِ   حعععععععععععج 

 
 فععععععععععععي عععععععععععععزم ت ععععععععععععع، قععععععععععععبمهغَّ عشععععععععععععخ  

 
 معععععععععععععععْع مزئعععععععععععععععة، واأللعععععععععععععععف م عععععععععععععععوقخ  
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  المؤلف
 
   .الجر ة العممية: نسوزذ دكوػر 
  الوأا   العممي: القخآن الأخاع في القخاة والمخحمو غ االبوجائية والموػسصة في عجن والثزنػاة في القزاخة

العمععػم الع ععكخاة مععغ الأميععة الع ععكخاة ال ععػراة ولي ععزنذ الجراسععزت الفم عع ية  ودمشععق وبكمػراععػس
واال ومز يعة مععغ  زمعععة دمشععق والمز  ععو خ والععجكوػرا  فعي الوععزراخ مععغ  زمعععة بععػن لألمزنيععز والدمزلععة 

 Alexander vonمؤس عععة الأ عععنجر فعععػن امبػلعععجت شعععوفونج البحثيعععة األلمزنيعععة  العمميعععة معععغ

Hombuldt Stiftung . 
  عم  نط خ خب خ اإلدارة العزمة ورئي ًز لشعبة البحػث  لزلمعهج القػمي لندارة العزمة لمعنعزت )المعهعج

الػشني لندارة العزمة حزليًز(  ثع نسوزذًا م زعجًا لموزراخ الحجيث والمعزصخ في  زمعة صنعزت  فأسعوزذًا 
 مشزركًز فأسوزذًا.

 البحثيععة وتععػلى مهععزم مبومفععة فععي منطمععزت مهنيععة  شعع   العجيععج مععغ الػضععزئف اإلداراععة _ األكزديميععة _
وإبجا ية: وكياًل لأمية اآلداب  فعم عجًا لهعز  وعم عجًا لمجراسعزت العميعز والبحعث العممعي وم وشعزرًا ل زمععة 
صنعزت )بجر ة وزاخ(  ثع م وشزرًا ل زمعة عجن  ورئي ًز وعيػًا في العجيج مغ الم زن العممية وعيػًا 

د الجراسععزت والبحععػث اليمنععي ومؤس ععة الع يععف الثقزفيععة وعيععػًا فععي اله ئععزت فععي م م ععي نمنععزت مخكعع
االسوشزراة لعجد مغ الم الت العممية اليمنية والعخبية. ورئي ًز لم معية اليمنية لموزراخ واآلثزر ورئي عًز 

لمعؤرخ غ الععخب لمخالصة الثقزفية ونم نًز عزمعًز التحعزد األكعزديم  غ اليمن ع غ ونزئبعًز لزمع غ الععزم التحعزد ا
 وعم جًا عمميًز لمعهج الوزراخ العخبي لمجراسزت العميز  الوزلع لالتحزد.

  مع العممي الم ػي اليمنييخنس حزليًز دائخة الوزراخ الحجيث والمعزصخ في الم. 
   مععزرس فععي شعععبزلق النشععزط ال يزسعععي  فععي إشعععزر الحخكععة الػشنيععة والقػميعععة  ثععع انمعععخف إلععى العمععع

حزليًز الو مع الػشني لمنزضمي الثػرة اليمنية  ول نة تن  ق ال هػد إليقعزف الحعخب األكزديمي. واخنس 
 و مزعة نجات ال الم.

  نشخ خالل م  ختق العممية كوبًز ونلحزثًز ومقزالت وتخ مزت  وشزرك فعي العجيعج معغ النعجوات والمعؤتمخات
عع فعي نلحعزث العممية  المحمية والعخبية والجولية  ونشخف عمى رسزئ  عممية )مز  و  أِ  خ ودكوعػرا (  وح 

ععع فععي نلحععزث لأ وَّععزب وبععزحث غ  لوحجيععج  أِ  الوخقيععزت العمميععة ألعيععزت ا ئععزت الوععجراذ ال زمعيععة. كمععز ح 
 صالح وهز لمنشخ في الم الت العممية. 
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