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 كيف تدير األمور
 
 
 

 )قدس سره الشريف(
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 مقدمة المؤلف

هذا الكتاب )كيف تدير األمور؟( انبعاث طبيعي عن الوضع اإلجتماعي الذذ  نعارذر   
حنذذن المذذ م   ا هذذذا الثاذذف اللذذا  مذذن الشذذرهل الراقذذع عتذذر ا، ذذر   شذذد  كذذر  طذذوي   ا 

ىل قعذذا األشذذباب   س قذذذاأل ر   العذذ    ساشتتذذر  كلذذاا مذذذن األخذذدوال  س  ذذاا سخذذذ    
  نين ظثث   هنا قعا  شباب التأ ر س اإلحنطاط

سهذا الكتاب يعاجل جانبا سا دا من ت ك اجلوانب  الذ  وذا   اتشتتذارا سالت كذا  لي ذا 
 سلم   ع م كم ،ذا الكتاب من اتعتبار ا نظر الواوع سمنت احلشيشة

ل  ليذذف  كذذر  عثذذد الت ذذر  عذذن احلشيشذذة ا س منذذا كذذاهل يذذر ا هذذذا الكتذذاب  هل  قذذ  مذذا سخذذ
 شبب التأ ر س اإلحنطاط

سالكتاب كما يتا  ليف امسف  حماسلة متواضعة ا  قمط ظاهرها لبياهل كي ية   ارا األمذور  
لن  نيط  قف األمور   س كاهل ا خراط  هل تثاط قذف  ذا ا كانذ  عشيذدتثا  شذف مامذة ا مامذة   

وتاا ية تت  ر ا  راضيثا   سمثطشتثا سشط نوعا ما امذا يمذبب ساأل را  مم موهل   سالثاقع ات
  تيذذذا   هذذذل العذذذا   لي ذذذا   سنظامثذذذا   مذذذن نظذذذات ت ذذذي ع ذذذة البتذذذر   س يت ذذذة مذذذن قعذذذد تذذذ سا 

 مذا هذو شذبب التذأ ر س اإلحنطذاط يذا  -مساسية ا خورا  يذن  س تذ سا  رضذية ا خذورا وذانوهل
 تر 

 انثا عذاجوسهل عذن   ارا األمذور ع ذة سجذف الاذواب    هل من  شباب التأ ر )عدت اإل ارا( 
كالذذذ  يع ذذو عذذن البثذذال   انذذف ت يذذتمكن  هل يبذذين الشاذذر  س هل تذذو ر  لديذذف مذذوا  اإلنتذذال ا 
  من خورها  سكل رجامي  هل يتشب ف اهلل قشبول  من  س هل يث عين سشامر   ذوا  قذف  سلع ذف 

 لكل الم م ة سهو المتعاهل -ت  احتة ش م ة  تووظ  خ اب اآلتت ،ذا التأ ر ال
 حممد ال د  احلميين
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 دور اإلدارة في الحياة
 يشال   هل اإلمات اجملد  احلا  الميد مازا حممد  من التااز 

سيشاذذد مث ذذا الرجعيذذة الديثيذذة حتتذذا   ىل مامذذة جذذول   -وذذدس شذذر  وذذال  ا  مذذرا   الرماشذذة
  ارا  راجع  هدية الراز جول ع م سجول عدالة    سمثانية ستمعوهل جول اإل

سهذا الك ت خذ ي  جذدا   انذا نذر  تذو ر الع ذم سالعدالذة  ا كلذا مذن األرذ ا     ت 
نذذراهم مراجذذع إل ارا  مذذور المذذ م    مذذا ا الذذذ  كذذاهل ناواذذا  ذذي م   ذذ  تذذأ رسا  هل الذذثش   

 كاهل ا نا ية اإل ارا
 ع ة هذ  الثشطة ال مة ما وولف   مثانية ستمعوهل جول     ذا من وبل ا لتأكيد 

سات تيا   ىل )اإل ارا( ليس  اخا مبرجع التش يد قل هذو عذات لكذل مذن يثذاط قذف  مذر   س 
 يكوهل ا الطريق  ىل اإلناطة

 ال ذذذك  سرمذذذيس اجلم وريذذذة  سالذذذوزير  سمذذذدير الدرشذذذة  سرمذذذيس الاذذذ ة  س مذذذات اجلماعذذذة  
ك  م حيتاجوهل  ىل )اإل ارا(  اهل  مث  سمدير اجمل ة سالواعظ    ىل  شاعي الربيد  سالطباخ   

  ارهتم  متكثذوا  هل يشومذوا قال مذة وذا سشذ ت ستشذدت س ت  ذالوووحن    اإلحنطذاط   ىل  يذ  
 اجلمو  األقد 

كمذذا  هل اإلنمذذاهل احلمذذن اإل ارا  يتشذذدت مر  ذذة  مر  ذذة   ذذ  يثت ذذي  ىل  ايذذة مذذا  وو ذذا 
الب ع م متواضذع   يثت ذي  ىل مرجذع عذات مر  ة   هل شار ا ملل هذا اخلط  كمن يبتدئ ط

ل مم م    س  ىل آ ر مرا ل  ط شا   كالت ميذ التواضع ا الاف األسل يثت ي  ىل سزير 
العذذارحن  هذذذا قالثمذذبة  ىل اخلذذط التاذذاعد    مذذا قالثمذذبة  ىل مذذن ترقذذع ا ومذذة )خذذد ة( سهذذو 

 شيل اإل ارا  األمر ت خي و من  ثث 
 وا  سجوال هذا  هل يث ا الثاس من  ولف خراعا  تت رة   ارتف هل ت تا بف الش -ا

 هل تا بف الشوا  سهذا يذوا  عذن مثاذبف قشذوا مشاق ذة  حتاذ  ا ال  ذة الذ  تذ ثر  ذي م  -ب
شذذول   ارتذذف سلذذذذا ويذذل  يذذذتمكن اإلنمذذاهل  هل ياذذثع قذذذاحلراب كذذل رذذذيل  سلكذذن ت يذذذتمكن  هل 

 ل س ع يف
 شال  ضرقثا عث ا خ  اسلا  كرنا   مل ة راهدا ع ة خدق ال
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 اإل ارا  
 تأيت قالشدرا   -ا

 حت ظ ا   -ب
 تثمي ا   - 
 تأيت قأ ضل الثتامج  - 
 ا  وار سو    -هذ
 قأول ودر من الااعب -س
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 اإلدارة ، غريزة أم اكتساب
الاذذ ا  الث مذذية  كأعضذذال البذذدهل  ا  الذذة ) امذذا ( واق ذذة ل ثمذذو   كمذذا  هل اليذذد  ا 

ا رسيدا     تثت ي  ىل ودرها العذ   ا الطذول سالعذرو  سالكي يذة سالوايذا   الط ل تثمو رسيد
كذلك ع م الط ل  واقل ألهل يثمو      ياب  ع ما من كبار  ع ت العر ة سهكذا قالثمذبة 

  ىل شامر الا ا  سالغرامو
 سالا ة ملل  العضو  ا 

   ا انشطع هل منوها حيتا   ىل الغذال   كما  هل اليد ت تثمو   -ا
 عث ا الغذال  كذلك الع م ت يثمو   ا   نتع م

 هل لكل مث ما ودرا  اخذا مذن الثمذو  س ايذة   ا سخذل  لي ذا تووذف   كمذا  هل اليذد  -ب
ت تاذذا قالغذذذال   رعذذا  كذذذلك الع ذذم  ت هكذذن  هل يثت ذذي  ىل ع ذذوت كلذذاا م مذذا جذذد الذذتع م 

 ستعب سطال عمر 
 مذن  -و( ا  هل مذن المكذن قشذال الاذ ة ا  الذة قداميذةقيثما  هل )الا ة( ختالف )العض

و حن العضو  انف   ا انشطع عثف مع  الغذال ضمر  سمذا  س  مذن  -  يتع م يبشة جاه 
 )اإل ارا( من  الا ا 

ا اجلم ذذذة  ريذذذذوا  مل  ذذذا ا دت ذذذف األ ذذذذرا  ملذذذل ال ذذذذرق ا  -  ذذذي قالثمذذذبة  ىل  ذذذذدس ها
 ب يدالذكال ق  اإلنماهل ال طن سال

 قيثما  هل اإل ارا قالثمبة  ىل البدامية س الثمو المكن اكتماب
لكذذن اكتمذذاب ) مذذن اإل ارا( حيتذذا   ىل طذذول ج ذذا   سكلذذرا تع ذذم  سزيذذا ا امارشذذة  س ت 

 قشي  ا  ساشط الرا ل المكثة
واقذذل ل متذذدا    اهل اتاذذل  معيثذذف  سواقذذل ل ووذذوحن  ا مرا ذذل توشذذطية  -عيثذذا -كذذالع م

 د  سالثت ي  قشدر ما زس  من الووو ق  الب
سهذذذا نذذذذكر نشذذذاط م مذذذة ع ذذذة مذذذن يريذذذد   مذذذن اإل ارا   هل يراعي ذذذا قكذذذل رذذذدا سعثايذذذة  
سقشدر مراعاا هذ  الثشاط  تت من اإل ارا  كما  هل قشدر  مها،ا  تمول اإل ارا  ع ة اإلنمذاهل 

  الثشاط     تاب    ا  را    من اإل ارا   هل يواظب مدا مديدا  قكل  لت ا  س وة  هذ
اإل ارا احلمذذذثة  مبراعذذذاا هذذذذ  الثشذذذاط  ا كذذذل مثاشذذذبة م كذذذة لذذذف  ياذذذدر اإلنمذذذاهل مث ذذذا قكذذذل 
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ع ويذذذة  كمذذذامر ال كذذذا   مذذذل   احل ذذذظ   قتذذذدال  مذذذر خذذذعب  لكذذذن احلذذذا ظ   ا ساظذذذب ع ذذذة 
ورالتف  س  ظف  مدا مديدا  ياب  احمل وظذا  م كذة لذف  ياذدر مث ذا ع ويذا  سلذو انتذغل ا 

 ثال الشرالا قتيل آ ر  س هل عن اإللت ا   ىل ما يشر  ث
س  ا سخل اإلنماهل  ىل هذ  الرتبة    يكن ضبط الث س س من اإل ارا يك  ف رهشا  قذل 

 يأيت مثف  ا كل مثاشبة ع وا     ياب    حن  لك  مرا راوا خعبا عثد 
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 الصبر

ار   شذوال مذن الراشذال   س الذوم ل   س اعتيا  الارب ع ة الكار    ذاهل اإل ارا تمذت وت الكذ
الراسشذذ    س ن ذذس األعمذذال   بذذدسهل الاذذرب ت يذذتمكن اإلنمذذاهل مذذن  جذذاز   ارتذذف ع ذذة سجذذف 

  من
 غالبذذا الراشذذال يتووعذذوهل مذذن اإلنمذذاهل  رذذيال  لذذيس قامكانذذف اإلتيذذاهل  ذذا   ذذا ا خذذرب ع ذذة 

يبشذة هذو امذدس ا حلمذن   ارتذف  تووعاهتم  س  يظ ر التذربت سالضذ ر  يت رذة ط بذا  الراشذال س 
كما  هل الغالب كوهل الوم ل ا خدر احلمد س ماب الولة ستكبا العلذرا   ذاهل خذرب اإلنمذاهل 
ع ي م ت ر   تعا م ا حتطيمف  سقشي هو مر وع الر س حلمن   ارتف  سالراسشذوهل  كلذاا مذا 

احن قعذا األعمذال  ذاهل ت يطيعوهل اإلنماهل  يمذا يذأمر سيث ذي  امذا يمذبب تذأثر  عاذاقف  ساحنذر 
 خرب ع ي م   ر  من العركة ظا را  س ت ششط    ارتف  سسخم قضعف اإل ارا

  ما طبيعة العمل   من األعمال ال زمة ا م مة اإلنماهل  ود ت
يتذذأتة قيمذذر سشذذ ولة  ذذاهل خذذرب اإلنمذذاهل  ذذ   جذذو ت ذذك األعمذذال سخذذل  ىل الشمذذة  س ت 

نظر اإلنماهل  ىل الديرين الثاج    رآهم يت  وهل   تل  س ل  لك ع ة ضعف   ارتف  س  ا
  ذ  الا ة )الارب( ا  من   ارهتم
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 السكوت في مواقف معينة
سمن األمور ال مة ا  من اإل ارا )المكو (  اهل الثتامج ترتتب ع ة األعمال ت ع ة 

 كلاا ما يمبب ال تل  -األووال  سالشول ا  ا موضعف
  مورسالمكو   منا يكوهل عن 

عن اتنتشا       ي ت  اإلنماهل  ذا   قانتشذا   نمذاهل مرقذوط قالعمذل  س  ذا مرقذوط  - ست
يلذا   امذا يمذبب التش يذل مذن نتذاطف   -قف   اهل انتشا  اإلنماهل الرقوط قالعمذل س هل كذاهل  شذا

ت  لك  س ويامف ضد الثتشد  سانتشا   ا الرقوط قالعمل يمبب  ثارتف مبا ت  اعي لف  ي ثر ك 
الثتشذذذذد ا  عاذذذذاب هذذذذذا الثتشذذذذد سيثذذذذتش  مثذذذذف سكذذذذ  األمذذذذرين موجذذذذب لضذذذذعف اإل ارا   مذذذذا 

 اتجتماع
 عن اتنتشا  الوجف  ليف   انف م ما ق غ اتنتشا    ت ي ثر -ثانيا

ا اإلنمذذذاهل    ا شذذذك  وذذذ حن مذذذا   ا  جاقذذذف الثتشذذذد قذذذالر    انذذذف ياذذذرحن الثتذذذاط قذذذ  
 ماك    ا ا تك م كانوا لف  س ع يف امدا  سالثاس  امما مع ال

عذذذن ا،ذذذدر ا الكذذذ ت  امذذذا يبت ذذذي قذذذف كلذذذا مذذذن  خذذذ اب األعمذذذال سوذذذد كذذذاهل   ذذذد  -ثاللذذذا
  ذذواب ) ندسنيمذذيا( الكبذذار  رذذعارهم  و ذذة الكذذ ت سكلذذرا العمذذل  سمذذا    ذذف مذذن رذذعار؟ سا 

در الضذرسرا اللل  العمل قكذل خذم  سهذدسل ع مذة الث ذا    مذا مذن يذتك م إلجذاز م مذة قشذ
 اهل الك ت ا ملل هذا الووع ضرسر  سليس الشاو  مذن المذكو   الذذ  جع ذف مذن رذرامط 

  من اإل ارا  الثع عن ملل هذا الك ت الضطر  ليف
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 المعرفة الشمولية
سمذذذذن األمذذذذور ال مذذذذة ا  مذذذذن اإل ارا  معر ذذذذة مذذذذدا ل األمذذذذور سدارج ذذذذا  شذذذذد جعذذذذل اهلل 

عل لكل متك ة    سجعل من كذل عوياذة درجذا  سالرجذل ا شب انف لكل ريل شببا  سج
  راتذذف   كلذذاا مذذا يريذذد  ايذذة   س يريذذد اخلذذرس  عذذن متذذك ة   ذذاهل توخذذل  ىل شذذبب ت ذذك الغايذذة 
 جوها قم ت  سكذلك اهل توخل  ىل سجف احلل لت ك التك ة  ذر  مث ذا مر ذوع الذر س  مذا   ا 

غايذذة  ست يعذذرحن  ذذل التذذك ة  سقذذذلك ي تذذل    يعذذرحن الذذدا ل سال ذذار    ذذ  ياذذل  ىل ال
س ليك مل  لذلك    ا كث  تريد الم ر   أهل عر   كيف يثبغي  هل تمتأجر المذيارا؟ سامذن؟ 
سخذذذذ    ىل الشاذذذذد  س ت قشيذذذذ  ا مكانذذذذك   س  ا عطبذذذذ  المذذذذيارا ا  ثثذذذذال الطريذذذذق   ذذذذأهل 

 هل معر ذذذة مذذذدا ل عر ذذذ  كيذذذف تاذذذ   ا؟ سخذذذ    ىل الشاذذذد  س ت قشيذذذ  ا الاذذذ رال    
األمذذور سدارج ذذا لذذيس قذذاألمر اليمذذا  س منذذا هذذذ  )الثشطذذة( مذذن نشذذاط  مذذن اإل ارا حتتذذا   ىل 

 مويد من الع م سالت رقة سالوعي ساتشتتارا
سكلاا ما يكوهل هثاك  شذباب   س   ذول   ذال زت ع ذة اإلنمذاهل  هل يذر    ضذ  ا  س ت   

ق  ىل ق دا متعد ا كذاهل  ور ذا س يمذرها هذو األ ضذل  يتمم حبمن اإل ارا  مل    ا كان  الطر 
 س  ا كان  التك ة ،ا طرق ا احلل كاهل     ا س ش   ا هو األ ضل
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 حسن التجربة
سمن األمور ال مة ا  مذن اإل ارا  اتشذتمرار ا مطالعذة   ذوال العظمذال الذديرين   ذاهل 

رب لينمذذذذذاهل ن مذذذذف  تثذذذذذا طريشذذذذذف ا  يذذذذاهتم تثذذذذذا لينمذذذذاهل كي يذذذذذة اإل ارا   كمذذذذذا  هل الت ذذذذا
المذذتشبل  كذذذلك الت ذذارب  الذذ   جر ذذا  ذذا    ذذاهل األمذذور نظذذامر س رذذبا   ساحل ذذول   المذذاقشة  

 هي احل ول ال  شة 
 ا ا  رس اإلنماهل   وال العظمال  عرحن مث م كي ية اإل ارا  ساحل ول الا ي ة الرحية  

مذن يريذد قثذال الذدار قذدسهل الذتع م مذن  شذتا     ذل  ما   ا   يطالع ساعتمد ع ة ن مف  كذاهل ك
من المكن  هل يبين  ار  ي ة  اعتما ا ع ة  سوف؟ سمذن ال  ذق  ذذا ال اذل  مطالعذة الكتذب 
الثا عذذة   ذذاهل اإل ارا مل  ذذا ملذذل هنذذر جذذار امنذذا يتكذذوهل مذذن وطذذرا   سهذذذ  الشطذذرا   منذذا تت مذذع 

ت اتشذذذذتمرار ا الطالعذذذذة  ألجذذذذل  هل مذذذذن  لذذذذف  كمذذذذة س كمذذذذة سمامذذذذة  رقذذذذة س رقذذذذة  سالذذذذ ز 
اتنشطاع عث ا  كانشطاع الت را اليانعة من الال   كما ت يك ذي ت قشذال التذ را  يذة  مذدا 
مذذن المذذشي   انذذف   ا  نشطذذع عث ذذا الذذال  ذذف كذذذلك العر ذذة حتتذذا   ىل اشذذتمرار معذذ  ل ذذتع م  

  انف قاتنشطاع يكوهل اجل احن  سهثاك شول اإل ارا  ال تل
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 ترجيح األهم على المهم
سمذن األمذور ال مذذة ا  مذن اإل ارا )تذذرجي  األهذم ع ذذة ال م( انذف ا كلذذا مذن األ يذذاهل 

 تتعارو الااحل   أيت ا تشدت؟  س تتعارو ال اشد  أيت ا ت قد مث ا اضطرارا
  ع ة اإلنماهل   هل يشدت األكلر خ  ا   س األول  ما ا  س ت

 ا األ مد  سك مها يوجب ضعف اإل ارا  اتف األخ      س سوع
 مل  هثاك عامل نتيط ي يد العمل نتاطف  لكثف  ا نويف

 ع ذذة الذذدير   هل يذذر   ي مذذا  رجذذ   هذذل قشذذال العامذذل ا العمذذل لثتذذاطف؟  س  والتذذف لعذذدت 
نواهتف؟ معتمدا ا  لذك الشارنذة سال كذر سالعشذل  شذد يكذوهل عذدت نواهتذف يوجذب سخذمة العمذل 

سهثذذا يشذذدت الذذدير  اذذ ف  -ألنذذف  ذذامن -دس   ىل شذذامر العمذذال   س نشاذذا كبذذاا ا الذذرق  س عذذ
ع ة قشامف  سود يكوهل عذدت نواهتذف ت يضذر  ت ن مذف  سهثذا يذرج  قشذال   س ملذال هذذ  األمذور 
ترتامذذة ل مذذدير  ا كذذل  طذذوا   ذذاهل   يعمذذل قذذاحلوت  ا  ا تيذذار األخذذ   ضذذع     ارتذذف  قذذل 

 هنياررمبا آل  ىل ات
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 العفو
 سمن األمور ال مة ا  من اإل ارا )الع و(  اهل اإلنماهل م ما

 يكوهل معرضا لأل طال  سرمبا   طال  ا  ة -قاشتلثال العاوت -ق غ  رتبتف
   ذ الثاس قأ طام م    تمتشم لف اإل ارا يشول التاعر - اهل  را  الدير

 سلم  مبمتبق   ا ت ت مف
 ذبع ة رع     الرجال ال 

تا  ذا  لكذن البت ذي قذاإل ارا يعذرحن مذا ،ذذا  -لن   يبتذل قذاإل ارا -سرمبا يبدس هذا الترط
 الترط من ويمة

 سليس اعتباطا  مر اهلل شب انف سرشولف قأ ذ الع و   ي  يشول
  ذ الع و   س مر قالعرحن   ساعرو عن اجلاه   -عن رأنف 

 راسس   سسليس الرا  الع و مط شا     ما يوجب  ما  ال
ر ل العمال  قل الذرا  الع ذو م مذا  مكذن   ذاهل كلذاا مذن الذديرين يتاذ وهل قطذي  ي مذد 
ع ذذذي م   ارهتذذذم سكلذذذاا مذذذا يمذذذبب الع ذذذو جا ذذذا ستشذذذدما ت هكذذذن  هل يوجذذذد ا األ ذذذذ سالعشوقذذذة 

 ساشتمع  ىل ك ت اإلمات الرتضة )ع يف الم ت(  عاتب   اك قاإل ماهل  ليف
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 مهم من األمور اإلداريةالتركيز على ال
 

سمن األمور ال مة ا  من اإل ارا )تث يذ الدير ر يف ا كبار األمور س يكال خغارها  ىل 
مراسشذذيف(   ذذاهل ا كذذل   ارا  مذذذور م مذذة كبذذار  س مذذور  ذذذا م مذذة خذذغار  مذذل   قالثمذذذبة  ىل 

خذغار األمذور  عطذال مرجع التش يد  من كبار األمور  تعي  الوكيل ا وطذر مذن األوطذار  سمذن 
 شا ممتعطي  يثار  س  يثارين  من  من اإل ارا   هل يتكذل الرجذع  ىل نظذر ن مذف ا تعيذ  

 الواثق مثف طبعا -الوكيل س يكال الكمية العطاا  ىل  لك ال شا المتعطي  ىل نظر سكي ف
 س لذذذك  ألهل الذذذدير لذذذذو اشذذذتبد قكذذذذل األمذذذور  كذذذاهل جر ذذذذا ألنظذذذار مراسشذذذذيف  امذذذا يمذذذذبب
قرس هم  سكمذ  م   يت ذر  الذدير قذاإل ارا  سلذو  سكذل كبذار األمذور  لذي م  كذاهل ضذياعا س بذات  

  من  من اإل ارا توزيع األمور  ذا الث و
سالطذذذالع ا شذذذاا رشذذذول اإلشذذذ ت  خذذذ ة اهلل ع يذذذف سآلذذذف سشذذذ م يتذذذاهد هذذذذا األمذذذر قكذذذل 

ألمذور الاذغار الذ  ياذ  كذل سجذف سضو    انف كذاهل يث ذذ ر يذف احلكذيم ا األمذور الكبذار  مذا ا
مث ذذذا   كذذذاهل يك  ذذذا  ىل  نظذذذار  خذذذ اقف  س لذذذذا   يشبذذذل رذذذ اعة    شذذذ ياهل ا واذذذة  ديذذذد 
العاهدا  قيثما وبل الت اعة ا    ش ياهل من عمف العباس  ا واة  ت  مكة  ىل  اهذا مذن 

 الشا  ساألملال الكلاا

(01) 
يم األمور ستوزيع ا(  شد وال اإلمات  ما ال مث  سمن األمور ال مة ا  من اإل ارا )تثظ

)ع يف الم ت(   اهلل اهلل ا نظم  مركم   اهل الراسش    ا عر وا تك ي  م   اهل واموا قف جوزسا 
 قاجلوال ساللثال  س هل   يشوموا قف  جوزسا  قعد  هل عر وا كوهنم ممي  

سالغايذا  تبشذة قعيذدا س لذك مذن   ظذع   ما قدسهل التثظيم  سالتوزيع   األمور تبشة جممدا 
  نواع ال تل ا اإل ارا

سالتثظذذذيم سالتوزيذذذع لألعمذذذال  س هل كذذذاهل ي وذذذي الذذذثظم ،ذذذا خذذذعوقة سخذذذدا ا اقتذذذدال األمذذذر  
لكذذن الثتذذامج الطيبذذة الذذ  لثي ذذا اإلنمذذاهل مذذن هذذذا األمذذر  ذذوق مذذا يتاذذور   ر يذذ  البثذذال  كيذذف 
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الدرشذة كيذف يذوزع  اذ  الذدرس ع ذة الع مذ ؟  يوزع األعمال ع ة عمالذف؟ س ر يذ  مذدير
س ر ي  خا ب الطعم كيف يثظم عمالف سيوزع ع ي م الشيات قال ات؟  هل هذا عات لكذل   ارا 

 سلكل مدير  س ج  الديرين من ي عل  لك قكل  وة س  تشاهل
مذذن  سقعذذد التوزيذذع سالتثظذذيم   حيتذذا  الذذدير  ىل مراوبذذة ممذذتمرا ل عمذذال  ليشذذوت كذذل قشمذذطف

 العمل  س ت  اخدار األسامر  سختطيط اخلرامط  ت تغين  تي 

 
 التفكر الدائم

سمذذن األمذذور ال مذذة ا  مذذن اإل ارا )الت كذذر الذذدامم( ا دت ذذف األ ال سحت يذذل الت ذذارب  
ال كذذر مذذرآا   -سالتعمذذق ا األمذذور  ساشذذت را  الثتذذامج  شذذد وذذال اإلمذذات الرتضذذة ع يذذف المذذ ت 

كوهل اإلنماهل مت اا ا  مر ت ي تد  شبي   ىل سجف الاواب  يذف   ذا ا ت كذر  خا ية  رمبا ي
 س جال الر    سجد المبيل المو   سالاراط المتشيم 

ساإلنماهل قالت كر الدامم يثمذي ا ن مذف م كذة ال كذر  سقذذلك يكذوهل  ا آرال خذامبة سمذن 
يذذف سجذذف العمذذل  ذذا ا كذذاهل امذذن الع ذذوت  هل الذذدير كلذذاا مذذا تمتتذذكل ع يذذف األمذذور  ستتضذذارب لد

اعتا  الت كر الدامم   ل  كلر التذك    سقذذلك يتمذم حبمذن اإل ارا  سخي ذف ع ذة ن مذف 
 متاق كلاا  سمتاكل  ة 

 

 التخطيط اإلداري
سمذذذن األمذذذور ال مذذذة ا  مذذذن اإل ارا )الت طذذذيط(  انذذذف كمذذذا حيتذذذا  العمذذذار  ىل ختطذذذيط   

حيتذذذا  خذذذا ب العمذذذل  ىل ختطذذذيط العمذذذل وبذذذل ناذذذب  البثذذذال وبذذذل التذذذرسع ا العمذذذل  سكمذذذا
الكذذامن ستركيذذب األج ذذوا ساآلت   كذذذلك حيتذذا  مذذن  نذذيط قذذف  مذذر  إل ارتذذف  ىل ختطذذيط عم ذذف 

 وبل الترسع  يف   اهل  عل  لك س ر ع ة ن مف  تعاقا كلاا سجال العمل مثظما  ي 
 ة األول  ع  -س ت تعب كلاا  سجال  الثتي ة متوهة  س  ا  ي ة

سمذذن الع ذذوت  هل ختطذذيط كذذل رذذيل حبمذذبف   ت طذذيط   ارا احلكذذم لذذف رذذكل سختطذذيط   ارا 
 الدرشة لف ركل  سختطيط   ارا األمور الديثية لف ركل سختطيط احلرب لف ركل سهكذا
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 حسن األخالق

سمن األمور ال مة ا  مذن اإل ارا ) مذن األ ذ ق(  ذاهل األ ذ ق احلمذثة ق مذم ع ذة  
سالذدير حيتذا   ىل هذذا الب مذم  كلذر مذن  ذا  ألنذف يريذد تشذد  اتجتمذاع  س لذك ت كل رذيل 

يكذذذذذوهل  ت قذذذذذاأل  ق  ذذذذذاهل اتنمذذذذذاهل مركذذذذذب مذذذذذن حلذذذذذم س ت  سو ذذذذذب سرس   سك  ذذذذذا حتتذذذذذا   ىل 
 األ  ق  من ر ق سعطف ستبمم سش ت س اها

بيذذع  ذذل سمذذا   ذذل مذذا ملذذل لذذذلك   يذذ  وذذالوا   كذذاهل   ذذواهل ،مذذا  هذذل سكذذاهل   ذذدمها ي
العثذذب  سكذذاهل اآل ذذر يبيذذع  قذذس العثذذب  لكذذن قذذامع اخلذذل كذذاهل ا ر ذذا  سشذذعة  سقذذالعكس مذذن 
قذذامع الذذدقس  يذذ  كذذاهل ا ضذذثك  س ا  مذذرا  را   زسجذذة قذذامع الذذدقس  تعذذرحن المذذبب ا 
 لذذك ؟   ذذال   ذذ  سو ذذ  ع ذذة  كذذاهل زسج ذذا   ذذر    نذذف يمذذيل معام ذذة الوقذذامن امذذا يمذذبب 

 هل قامع اخلل حيمن  العام ة قكل ط وذة سجذف  ستمذ يل ا البيذع  انشطاع م عثف  قيثما ر   
 اما حيبب الوقامن س يكلرهم

سظ را  ي  رجذع زسج ذا  ىل الذدار  والذ    نذك تبيذع الذدقس احل ذو   امضذا س هل   ذاك 
 يبيع اخلل احلاما   وا 

قيذذد   كلذذاا مذذا تشذذع   ارا تشدميذذة قيذذد شذذيل األ ذذ ق  ي مذذدها  قيثمذذا تشذذع   ارا جامذذدا
  من األ  ق  يوشع ا سيشدم ا

 

 التمتع بروح االنطالق
سمذذذذن األمذذذذور ال مذذذذة ا  مذذذذن اإل ارا   التط ذذذذع ع ذذذذة   ذذذذوال األرذذذذ ا  قذذذذرس  مثط شذذذذة 

 متط عة   قدسهل ترتيب األثر ع ة ما يبدس لف من 
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العذذذذورا   ) ت مذذذذن ج ذذذذة اإل ارا(  ذذذذاهل اإل ارا حتتذذذذا   ىل الرجذذذذال م مذذذذا كانذذذذ  نوع ذذذذا  
 هل   يعذذذذر  م الذذذذدير مب ت ذذذذف ممذذذذتوياهتم ت يذذذذتمكن مذذذذن تمذذذذيا   ذذذذة اإل ارا  ذذذذو ا  سالرجذذذذال
 س من

 مل    خا ب الارحن  ت قد  هل يعرحن الذ  ي ي  يثف امن
يأكل  موال الثاس  سمن عثد  الال الشاقل ل   و امن ليس عثد    سالرجع الذديين لذب 

مذذذة مذذذن  ذذذا    سالذذذدير ل مدرشذذذة لذذذب  هل  هل يعذذذرحن التشذذذي العذذذا  الذذذذ  ياذذذ   ل وكالذذذة ساإلما
 يعرحن الع م     يتمكن  هل يمت دت الااحل  سيرتك الطاحل   ىل  اهم

هذذذذا قالثمذذذبة  ىل التذذذق األسل  مذذذن هذذذذا ال اذذذل  التط ذذذع ع ذذذة   ذذذوال األرذذذ ا  قذذذرس  
مثط شذذة متط عذذة  سمرا نذذا مذذن )اتنطذذ ق سالتط ذذع( عذذدت اجلمذذو  ا اإلطذذ ع  سعذذدت المذذرحن 

 ت ريط ا العر ة قالتعمق  ا ال زت   س اتنغ ق  يما حيتا   ىل توشع العر ةسال
س ما التق اللا  من هذا ال ال  قدسهل ترتيب األثر ع ة ما يبدس لف من العورا   ت مذن 

 ج ة اإل ارا
  اهل ا الثاس عورا     ا     اإلنماهل عن   وا،م اط ع ع ي ا

ا التثشذذي   س مذذا  رذذبف ع ذذة من  اط عذذوا ع يذذف    سقعذذا األرذذ ا  يتذذ رسهل المذذثت م 
سهذا   حن ) من  اإل ارا( قل ال زت  هل يت ذ اتنماهل اط عف سشي ة لت ثيب   ارتذف عذن 
العطب ت لت ر لمانف ع ة الثاس ساجلمع ق  هذين التش  )التط ع  سعذدت ترتيذب األثذر  ( 

ف المذذذ ت( سلذذذذد   مساعيذذذل اجتثذذذذاب مذذذن  هذذذم الثشذذذذاط ا  مذذذن اإل ارا سوذذذذد  مذذذر اإلمذذذات )ع يذذذذ
 يمذا سر   -قالثمذبة  ىل معام تذف الت اذية -متاركة من ت وكف األلمثة وام ذة  نذف يتذرب اخلمذر

ا احلذذدي  )كذذذب مسعذذك سقاذذرك عذذن   يذذك(  ذذاهل رذذ د شذذبعوهل ومذذامة  نذذف وذذال رذذي ا  س 
اهلل س ذذا   وذذال    او ذذف   اذذدوف سكذذذ م  سالشاذذة مذذذكورا ا  رشذذامل رذذي ثا الرتضذذة ر ذذف 
   دي   مساعيل يتا  ىل التق األسل  س دي  )كذب  ( يتا  ىل التق اللا 

 

 عدم إظهار الضعف أو القوة
سمذن األمذذور ال مذة ا  مذذن اإل ارا )عذذدت  ظ ذار الضذذعف  ست الشذذوا( سهذذا قذذاب طويذذل 

 نكت ي مثف مبلال   مل   رميس احلكومة  قالثمبة  ىل ووا  العمكرية
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الضذذعف كذذاهل   يشذذا قانشضذذاو األخذذدوال  س ذذر  األعذذدال  س هل  ظ ذذر الشذذوا     هل  ظ ذذر
 كاهل   يشا قاثارا األخدوال  مدا  س حت يو األعدال  ىل اتشتعدا   كلر  أكلر

   هل سوع  حمارقة  مظ ر الشذوا    هل انتاذر   يكذن تنتاذار   ذ سا  ألنذف كذاهل مثتظذرا 
شولذذذوهل لذذذف    ظ ذذذر  كذذذذقا  س ذذذدع  الثذذذاس؟ مثذذذف  س هل  تذذذل  كذذذاهل ملذذذار شذذذباب سحتشذذذا  ي

سمظ ذذر الضذذعف   هل انتاذذر كذذاهل ا األنظذذار كالكذذا ب  س هل  تذذل   ذذذ قأنذذف    ذذارب مذذع 
 ع مف قضع ف؟ س     ي يل ما يك ي لاد عدس 

سمل   مدير الدرشة   هل  ظ ر الضعف ا   ارتف  ش ب اآلقال  قثالهم عن الدرشذة امذا 
شذذوا كذذاهل ملذذارا ل تووذذع التوايذذد   ذذ   نذذف كي مذذا ر  الت ميذذذ  كذذاهل يذذورث ال تذذل  س هل  ظ ذذر ال

  سهل مشدار تووع الثاس
  اإلنماهل لب ع يف  هل حيكم  مور   ىل  قعد  د  سلكن ليمك 

عذذن  لذذك  سلذذذا سر  ا اللذذل     ا وذذدر   هل تكذذوهل   كذذم الثذذاس   كذذن سلكذذن ت تشذذل 
 الغىن سال شر س الع م ساجل ل سما  ربف  لكل ثاس  لك   سمن هذا الباب )ال ر  ساحلوهل( س 

س  ا  ظ ذر  نشذاط  -ست  اعذي لذذلك - ا ا  ظ ذر  نشذاط ووتذك  كلذر  التذووع  مثذك
 نذك  هل  ظ ذر  ال ذر   -سلذا ا تويذد اتز رال ع ذة ن مذك؟ -ضع ك   كلر  الذو رين ع يذك

 عدامك    ثر   عدامك  س مدك  خدوااك  س هل  ظ ر  احلوهل   ون   خدوالك  س ر  
 سهكذا قالثمبة  ىل شامر نشاط الضعف سالشوا

 البذا تبطذرهم الشذوا   يظ رسهنذا   -سما  رذد ضذبط الذث س قذ  هذات  الثشطت   ذاهل الثذاس
 س يضذذع  م اإلحنطذذاط سالضذذعف   يبدسنذذف سهذذذا قالثمذذبة  ىل اإلنمذذاهل العذذا   مضذذر   كيذذف 

 قالدير

 التعامل مع قرار الفصل     
مذذذذة ا  مذذذذن اإل ارا   هل يكذذذذوهل ال اذذذذل قمذذذذ ت  سر  ا احلذذذذدي    هل سمذذذذن األمذذذذور ال 

 ع ذو الثذاس مذن ع ذو عذذن كمذب األخذدوال  س ع ذو مثذذف مذن   ا كمذب الاذديق   يذذتمكن 
 من   ظف   سهذا خ ي 
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مامة ا الامة   ع ة اإلنماهل  هل يكمذب األخذدوال قكذل مذا  سيت مذن  ذول سطذول  س هل  
هل األخذذدوال مبثولذذة  جث ذذة اإلنمذذاهل  يطذذا  ذذم  ىل رذذأهل حيذذا ظ قكذذل وذذوا ع ذذة  خذذدوامف   ذذا

 عال  سا اللل   هل  لف خديق و يل  س هل عدسا سا دا كلاا
لكن طبيعة اإل ارا سالعمل  توجب ان اال قعا األخدوال جلرت اورت و  اما لعل الاذاحل 

 س ا العمذل  ا  م قيد الدير   س تن اا،م قأن م م لذا يظثذوهل مذن نشذ  س  ذل ا الذدير 
  اتف سهذا ريل ت هكن الوووحن ساحلي ولة  سهل سووعف

 س منا ال زت قعد حماست  عدت اتن اال   ا ك تا الاورت   تباع  مرين 
األسل  كوهل ال ال ساتن اال  قعذد  لشذال احل ذج سالعذا ير    يكذوهل الث اذل  قذاتذف  

  هل اتعرتاحن قاخلطأ من الثاس و يل جداسلو  -سا ورارا ن مف يعرحن  نف المبب  ت الدير
اللا   اتن اال قم ت   اهل  الب الثاس   ا ان ا وا عن رذ    س م شمذة  س   ارا  

سكلذذاا مذا يثضذذم  لذذي م  -سلذو كذذانوا هذم الطذذالب  ل ن اذال -حيذدث اتن اذذال  ذي م ر  ال عذذل
زت  هل هر مبلل هذ  األمور قعا األعدال  سهثاك الت اجم سالتثشي  سلذا لب ع ة الدير احلا

قم ت     ير  اتعتدال   س هل  ق غ  سجف    انف اهل ر   نشمم الثاس ومم   ومم لذف سومذم 
ع يذذف  س هل   يذذر  كذذاهل الثذذاس  ىل جانبذذف    ذذاهل مذذن  وامذذد احل ذذم  هل الثذذاس  ناذذار احل ذذم ع ذذة 

مذف ر   عذل كلذاا اجلاهل   قاإلضا ة  ىل  هل المكو  عن ه وت  لك الث اذل  حيذدث ا ن 
 ما يوجب  مد   س و بف  ىل خديق  يم

وال اهلل تعاىل  ا  ع قال  هي   مذن   ذا ا الذذ  قيثذك سقيثذف عذداسا كأنذف سو  ذيم  ست 
 ي شاها  ت الذين خربسا  ست ي شاها  ت  س  ظ عظيم 

ت يوخذمف   ع ة الدير  هل ت يظ ر ل ثذاس عيذب اإلنمذاهل الث اذل  قذل يذربر موو ذف  مبذا 
 قوخمة  مات الثاس  سهذا حيتا   ىل ودر كبا من ال باوة

 احترام النفس
 

سمذذن األمذذور ال مذذة ا  مذذن اإل ارا )ا ذذرتات الذذث س( سالذذرا  قذذف ا مشاقذذل اتقتذذذال   ذذاهل 
اإلنمذذذذاهل  يذذذذ  سضذذذذع ن مذذذذف   هل اإل ارا حتتذذذذا   ىل مشذذذذدار مذذذذن الضذذذذبط الذذذذذ  يذذذذ زت ا،يبذذذذة 

لرت ذذذذع  سمذذذذن الع ذذذذوت  هل ا،يبذذذذة سالت اذذذذية ت حتاذذذذ هل  ت قذذذذا رتات سالت اذذذذية  ت التكذذذذرب سا
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اتنماهل ن مف    و خار الت   مبتذت ششط  هيبتف  سقذلك تضعف ر ايتف  سهو مذا 
يوجذذذب عذذذدت متكثذذذف مذذذن ضذذذبط األمذذذور كمذذذا يثبغذذذي   ذذذاهل مراسشذذذيف ت يشذذذدرسهل ك مذذذف  يث ذذذذ  

  من  تواضع من  ا اقتذال سهثاك ال تل سلذا سر  ا األ ا ي   هل من  ضامل ال
 سمعر ة ال رق ق  )ا رتات الث س( سق  )التكرب( كما اهل  معر ة 

 ال رق ق  )التواضع( سق  )اتقتذال( حتتا   ىل  وة  سجو ا نظر ا   وال الثاس

 كيفية التعامل مع األفكار غير الناضجة 
الث طذ    ذذاهل ا اجملتمذذع سمذن األمذذور ال مذة حلمذذن اإل ارا  عذذدت اإلحنطذاط  ىل ممذذتو  

 ناشذذذا   يب غذذذوا الثضذذذج   مذذذا لش ذذذة  عمذذذارهم   س لعذذذدت اط ع ذذذم ع ذذذة األسضذذذاع   س ألهل ،ذذذم 
   راو حتول  سهل الثضج  سومم من ه تل األر ا  يعاررسهل الثاس قرس  تهبة  ارا

س البذذذا مذذذا يبت ذذذي الذذذدير  قأملذذذال هذذذ تل  سهذذذم حلذذذرارا رس  م سلعذذذدت نضذذذ  م  يثاوتذذذوهل 
 الدير  قرس  نية

 - من ال زت تر ع الذدير عذن ملذل هذ تل سمثاوتذاهتم  ألنذف يوجذد ا الثذوسل  ىل ممذتواهم
ضذذرر  عذذدام م  هل   يمذذتمع  ىل ك م ذذم س   -  ذذد ضذذررين ا -قاإلضذذا ة  ىل ضذذرر اتقتذذذال

 يشبل مثاوتاهتم
س  ذذذذ  ضذذذرر اتحنذذذراحن عذذذن الث ذذذا  الاذذذ ي   ىل  يذذذ   تذذذل اإل ارا   هل جذذذام  م -ب

 قآرام م  ألهنا  ا ناض ة نية  انبعل  من رس  جاه ة  س مرتجرجة

 الحيوية
سمذذذن األمذذذور ال مذذذة ا  مذذذن اإل ارا ) هل يكذذذوهل  ذذذا  (  ذذذاهل اإلنمذذذاهل وذذذد يشتاذذذر ع ذذذة 

 م متف اإل ارية ال   سك    ليف  سهذا  نماهل جامد  س هل  تة قالغاية الر ا مثف  وا سجف
قذذل ا تتذذعيب اإل ارا  ىل  -ت ا اإلقذذداع ا م متذذف  شذذط -اكسوذذد يتطذذرق  ىل هثذذا سهثذذ

 ومذذات  ساشذذت را    ارا  جديذذدا  قذذرس  ممذذتع ية سثاقذذة مبتكذذرا مذذل     ا  نذذيط  ىل رذذ   
  ارا مدرشذذذذة   انذذذذف وذذذذد يشتاذذذذر ع ي ذذذذا  سهذذذذذا  ذذذذو  س هل   مذذذذن اإل ارا ا اإلرذذذذراحن ع ذذذذة 

 الع م 
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 الع م ساأل  ق   سالما قالط ب  ىل األمات  ا جانيب
سود يوشع ا الدرشة  سيتطرق  ىل  ار  نطاق الدرشة كتأشيس الكتا ة  س ت  الكتبذة 
ل مدرشذذذة  س  ذذذرا  نتذذذرا مدرشذذذية سخذذذثع التملي يذذذة مبثاشذذذبا    سمذذذا  رذذذبف  لذذذك  سملذذذل هذذذذا 
 اإلنماهل هو الذ  يماهم ا تشد  احلياا  سير ع من المتو  الذ  سخل  ليف اإلنماهل وب ف

لكن ملل هذا التوشع  ا دت ف  ومذات اإل ارا  حيتذا   ىل ت كذا سمطالعذة سم اسضذة مذع 
 األ كيال  ساعتبار قاأل داث

 
 إصالح الخطأ

سمن األمذور ال مذة حلمذن اإل ارا ) خذ   اخلطذأ(  ذور الع ذم قذف   ذاهل اإلنمذاهل م مذا ق ذغ 
 لعامة ع ي م الم ت يما عدا  هل ا -من ووا اإل راك  سخ ة العمل ت قد  هل خيطئ

سهثذذذذاك قعذذذذا الثذذذذاس يذذذذرسهل  هل اإلعذذذذرتاحن قاخلطذذذذأ ساخذذذذ  ف   انتكذذذذاس سسهذذذذن س هذذذذاب 
 ر اية  سلذا يارسهل ع ة اخلطأ

لكذذن العشذذ ل يع مذذوهل  هل اإلخذذرار ع ذذة اخلطذذأ  طذذأ آ ذذر   ذذا ا   طذذأ المذذامق الطريذذق    
ا ا  لك الطريق   اهل ع م  لك كاهل ال زت الرجوع ساإلعرتاحن قاخلطأ   ما اتشتمرار ا الم

 معثا  ا، ك سالعطب
  ع ة الدير الثاج   هل يرجع عن عمل  س  طة شار  ي ا    ا

 عرحن اخلطأ   ور ع مف وطأ  س ت كاهل نايبف ال تل ساتهنيار اإل ارا
سوذذذد ارذذذت ر  هل اإلعذذذرتاحن قاخلطذذذأ  ضذذذي ة  سلذذذيس الذذذرا  اإلعذذذرتاحن ال  ظذذذي  قذذذل رمبذذذا كذذذاهل 

احن ل ظا   س منا الرا  اإلعرتاحن العم ي قتغيا الم ك  ىل  يذ  الاذواب الا   عدت اإلعرت 
 س اتشتشامة

 تنظيم الوقت
سمن األمور ال مة حلمن اإل ارا )تثظيم األسوا (    ي در من  سواتف  ويشة سا ذدا  ذاهل 
قشذذدر ا،ذذدر )سلذذو  ويشذذة( تتمذذم اإل ارا قذذالثش   سيوخذذم الذذدير قالكمذذل  امذذا تضذذعف   ارتذذف  

 ذذا حمذذدس ا   -حلمذذن   ارتذذف - ذذاهل  سوذذا  التذذ   حمذذدس ا ساألعمذذال الذذ  هكذذن  هل يث وهذذا
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 سلذا التكا    ا موجو   س هل انت و  يع األسوا   كيف ما   ا    ل سوتا
 مذذن الذذ زت معر ذذة عمذذل كذذل سوذذ   مذذل     ا كذذاهل ال شيذذف يريذذد تذذأليف الكتذذاب  سناذذب 

اهل الذذ زت  هل خياذذ   يذذات الت اذذيل ل تذذأليف  سكذذ ل  س ذذت  م شمذذا   سمذذا  رذذبف  لذذك  كذذ
س را ذذا  الت اذذيل كالمذذاعا  قعذذد الاذذ وا  س مذذا  رذذبف  لثاذذب الذذوك ل سكتاقذذة سكذذاتهتم  
 يثمذذا يذذدب ا ن مذذف ال ذذل  ذذ  يذذتمكن ا ملذذل هذذذ  األسوذذا  مذذن التذذأليف  سخياذذ   يذذات 

س قذذأهل  لذذف ا العطذذ   ل ذذت  ال شمذذا   ذذ  ت يذذوا م  لذذك حتاذذي ف  ستألي ذذف  سلذذو عكذذ
العط ذذذة  س ذذذت  ال شمذذذة ت الت اذذذيل  كذذذاهل ضذذذياعا لكذذذ  األمذذذرين   ذذذاهل وذذذرب سوذذذ  التذذذأليف 

 لوو  التدريس  يوجب ش ولة التأليف  سهكذا

نظام الحوافز    
 سمن األمور ال مة حلمن اإل ارا   تتويق الوظ   سمد  م

يف سآلذف سشذ م  كذاهل يكذين قشدر اتشت شاق   شد سر  ا احلدي    هل الثيب  خ ة اهلل ع 
  خ اقف ا رتاما ،م

س لذذك  هل الذذد  قشذذدر اتشذذت شاق سالتتذذويق  يوجبذذاهل انبمذذاط ن ذذس العامذذل  امذذا يذذ    
 قدسر   ىل جو ا اإلنتا   سكلرا العمل ال   

 سهذ   شيشة يعر  ا الثاض وهل من الديرين   ما اإلعتما  ع ة
 ارا     هذذذذ  الل ثذذذة ت توجذذذب انتذذذرا  الشذذذوا سالذذذال سالثظذذذات   ذذذاهل  لذذذك مذذذن ضذذذعف اإل

 الث س ال     ىل اجلو ا ساتقتكار سالت ا 
 لكن من الضرسر   هل يكوهل الدير عار ا قشدر التتويق سالد 

 ذذذ  ت يوجذذذب اتز يذذذا   ي ذذذا  ذذذاسز احلذذذق  ست يمذذذبب كربيذذذال الوظذذذف  امذذذا يشعذذذد  عذذذن 
 ت حمالة  ىل العطب ساتنتكاسالعمل   اهل اإل راط ا التيل كالت ريط  يف م    

 السرعة واالتقان
سمذذن األمذذور ال مذذة حلمذذن اإل ارا )المذذرعة قاتشذذاهل(  انذذف س هل كذذاهل الثذذاس ومذذم   ومذذذم 
يمذذذرع ا العمذذذل طبيعيذذذا  سومذذذم يبطذذذئ  مذذذب تركيبذذذف اجلمذذذد  سالث مذذذي  لكذذذن مذذذن المكذذذن 

ا ا )ات تذوال( ا الكتاقذة اعتيا  المرعة  ا  دس  معشولة   اهل المرعة م كة واق ة ل ثمو سعذ
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سالذذتك م ومذذم مذذن المذذرعة احلديلذذة  سمذذا     ذذا؟ س منذذا حيتذذا   مذذن اإل ارا  ىل المذذرعة  ألهل 
ساألعمذذذال كلذذذاا  مذذذن  جذذذو  كلذذذر عمذذذ   كذذذاهل  -م مذذذا طذذذال عمذذذر اإلنمذذذاهل -الووذذذ  الشاذذذا
   من   ارا

 سلعل قعا اآليا  الكرها  تتمل ملل هذا األمر  كشولف
 عوا  ىل مغ را من رقكم   سوولف شب انف ساشتبشوا  اخلاا  شب انف شار 

 التوسط وقابلية التحليل
سمذذن األمذذور ال مذذة حلمذذن اإل ارا )التوشذذط ا ال كذذر(  ذذاهل مذذن الثذذاس مذذن يمذذيطر ع يذذف 
رس  الرت   ا األمور  كل ريل لديف حمتمذل  سكذل  ركذة عثذد  ،ذا سجذف خذواب سسجذف  طذأ  

ا مكانذف  ست ياذ   لذي ارا   ط وذا سمذن الثذاس مذن هذو عكذس سملل هذا   يق قذأهل لمذد 
األسل  ي ذذذوت قاألرذذذيال اعتباطذذذا قكذذذل شذذذرعة  قذذذدسهل متذذذات الذذذوازين ساأل لذذذة  سهذذذذا  يضذذذا   يذذذق 

 قال تل سضعف اإل ارا  لكلرا   طال ملل هذا اإلنماهل
و  احلذرب كانوا يتكوهل ا سجذ  -ا احلرب العالية اللانية -سمن الطريف   هل قعا الثاس

سيظثوهنذا  عاقذذة  ثارهتذا الذذدسل الكذذرب  أل ذراو   قيثمذذا قعذا آ ذذر كذذاهل يظذن  هل احليذذاا مت ذذة 
 من الدنيا قمبب هذ  احلرب  لمرعة جومف قالدعايا  ال ار ة  س هل   يشم ع ي ا ا   ليل

س ذذا الثاضذذج مذذن الثذذاس   البذذا  قذذ  هذذات  احلذذالت    الذذة الذذرت    س  الذذة شذذرعة احلكذذم 
 تباطياتع

  التوشط ا ال كر من  هم مشوما  اإل ارا الثاج ة

 عدم التبجح بالعمل
 سمن األمور ال مة حلمن اإل ارا )عدت التب  (  ط وا    انف

امذا ي مذذد و ذوب الثذذاس عذن اإلنمذذاهل   س يوجذب ان ضاضذذ م مذن  ولذذف  امذا يذذ    قذذدسر  
 -ق طذذذرهتم -الغريذذذب  هل الثذذذاساىل  تذذذل اإل ارا  ذذذال زت التذذذب   سات ت ذذذار مبذذذا عمذذذل  سمذذذن 

حيبوهل العامل الماك   سيكرهوهل العامل التب    س نف   ا شك  اإلنماهل عن عم ف  مد ف 
الثاس  ساهل مد  عم ف   مف الثذاس سمذن طريذف مذا حيكذة  هل عذام   كذاهل شذاكتا عذن عم ذف  
 كذذذاهل الثذذذاس هد ونذذذف س  ذذذذ ا قعذذذد  لذذذك هذذذد  عم ذذذف   مذذذك  عثذذذف الثذذذاس   تع ذذذب عذذذن 
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سش ل من قعا عن شبب  لك؟  شال   -وهتم قعد  هل كاهل العمل هو العمل ق  ت اس شك
 هل الثذذاس كذذانوا هذذد ونك  ذذ  كثذذ  شذذذاكتا   مذذا   ا مذذد   ن مذذك   عم ذذك ت يمذذذت ق 

 مد     سلذا شكتوا عثك
سالتذذب   لذذيس قال مذذاهل الاذذري   شذذط  قذذل قالكتاقذذة  ساإلرذذارا  سالت مذذي   س عذذل مذذا يذذدل 

مذذا   ا تلامذذب سمتطذذة ساتكذذة س ذذا شذذ ثة سج ذذف قعذذد عمذذل وذذات قذذف  متب  ذذا ك  -ع ذذة الذذد 
 ل ع ف  لك

 ع ذذة الذذدير  هل لتثذذب ا لتذذب    هل  را   مذذن اإل ارا  سعذذدت  تذذ  ا  س ت كذذاهل ناذذيب ا 
ال تل قل من  ومات التب   الثدت  ا معرو الد   رمبا تر   نمذانا يشذول     ت ع ذم و   

ك عذذذن ع مذذذف  س يشذذذول          ذذذدت   ذذذدا سهذذذو يريذذذد قذذذذلك  ثبذذذا  سهذذذو يريذذذد الكثايذذذة قذذذذل
  دماتف  سهكذا

 النظرة الثاقبة
سمذن األمذور ال مذذة حلمذن اإل ارا )الثظذر  ىل العواوذذب(  ذاهل األمذور مرتبطذذة قعضذ ا قذذبعا 

 سكلاا ما تكوهل  مور كلاا تثتج عاوبة جيدا  س
ر ي ذة   يثذا   - ف سم قمذاتف ظذن عاوبذةر ي ة  ا ا نظر اتنماهل  ىل التيل جمر ا عن ظرس 

س لك اما يمبب  تذل اإل ارا قيثمذا ي ذوت  هل يثظذر اإلنمذاهل  -   يشدت  س  مثة  يثا   يشدت
  ىل التيل من  يع جوانبف سحمتم تف  سهثا يكوهل رجال األمن عن العطب سالعاوبة احلمثة

 يد الد سود سر  ا سخف اإلمات الرتضة )ع يف الم ت(   نف كاهل قع
مل  وذد يكذوهل التذاجر  يذر  المذوق رام ذا   يتذرت  المذ عة قذلمن رمبذا يشرتضذف  قذوعم  نذف 
قعذذد  يذذات يذذرق  الذذرق  الكلذذا    خيمذذر امذذا يذذرتطم ا مضذذاع اتف  س لذذك ألنذذف  منذذا   ذذذ قذذالثظر  
ة رقذذ  المذذ عة ا هذذذا اليذذوت  س  يأ ذذذ قاتعتبذذار ا تمذذال سوذذوع ر ذذ   قعذذد  يذذات تنت ذذال كارثذذ

 او  قالب     س سرس  قضامع اماث ة   س و ة ر بذة الثذاس ا هذذ  البضذاعة قعذد زمذاهل تنت ذال 
 ال ال الر وب  يف هذ  الم عة   س ما  ربف  لك

سرمبذذا يكذذوهل ماذذا وة  نمذذاهل   س معذذا اا  نمذذاهل ر س ش مذذ ة مذذن اإلجذذازا   س الاذذاعب 
تم قذف  ألنذف ت يعذرحن العواوذب الرتبطذة قاعتبار  هل لف جذسرا س جث ة   الثذاظر المذط ي ت ي ذ

  ذا اإلنماهل من ج ة جذسر  س جث تف  يمرع ا عدامف  س يبطئ ا ج ب رضامف سس  
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 ىل  رذذبا   لذذك  امذذا هذذو كلذذا جذذدا   الذذدير الثذذاج   هذذو الذذذ  ي  ذذظ هذذذ  األمذذور مذذن 
  يع اجلوانب

 كون المدير أذنا       
 هل يكوهل الدير )  نا( يممع ما يمذمع قذدسهل مثاوتذة  سمن األمور ال مة حلمن اإل ارا  

 يما ت ي مف  اما ت يضطر  ىل الثاوتة  يف   اهل كلاا من الثاس حيبوهل اللرثرا   س  قدال اآلرال 
    س نشد األمور قيثما ت ي م اإل ار  ك ت سا د من  لف ك ت مث ا

اس ع ذة ن مذف  ألنذف  هل  قذد  الرضذذا  ذا ا  را  الثشذاو سالثشذد   ضذاع سوتذف عبلذا  س ثذار الثذ
 ثذذار الثذذاسم  ،ذذذا الكذذ ت  س هل  قذذد  المذذ ط  ثذذار الذذتك م سلذذذا مذذد  اهلل رشذذولف قشولذذف  وذذل 
  هل  ا لكم  سود كان  من عا ا الر وت  زعيم اللورا العراويذة  اإلمذات التذااز   المذكو  

  يتك م م ض  تذأثر الذتك م     كاهل يك م ا مشرت ا   سك ما ط ب الشامل مثف اجلواب؟
 عن شكوتف  ع ة تأثر  عن ر   سنشد 

 المراقبة اإلدارية
سمن األمور ال مة حلمن اإل ارا  الراوبة التديدا ع ة احلارذية ساحلذد مذن نتذاط م   ذاهل 

 الدير هو حمل ثشة الثاس  البا  سلو الثضج الكاا ا اإل ارا
 بوا ضعف اإل ارا  س ت  ا   اا ألمرين ما احلواري   انف لو    ل رأهنم  شب

شذذيطرهتم ع ذذة الذذدير   ي يطذذوهل قذذف  سيكونذذوهل هذذم مث ذذذ األ كذذات مثذذف س ليذذف  سقذذذلك  -ا
 يمببوهل   ق مثا ذ ال كر ع ة الدير

 سيمتبدسهل قالال ساجلا  ساإل ارا  مبا لف  كرب الضرر ع ة مسعة الدير سع ة  من اإل ارا
قذذذ  نضذذذج   مذذذب  هذذذوام م  س لذذذك امذذذا يمذذذبب رذذذكو   هنذذذم يمذذذتبدسهل قذذذاألمور   -ب

الثاس  سان ضاض م عن اإل ارا سالدير  سلذا من الضذرسر  ع ذة الذدير  هل حيذد مذن نتذاط م  
 قكل ووا

سهذا س هل شبب ان اال قعض م  اما وذد خيتذة الذدير مثذف لكذن ا  لذك نواهذة المذمعة  
   ذول الذدير يذديرسهل معذف األمذور سج ب اللشة الوامدا من الثذاس  سالت ذاحن ومذم مذن ال  اذ

 قكل      س نواهة
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سوذذذد  كرنذذذا ا  اذذذل شذذذاقق  هل اتن اذذذال ي ذذذوت  هل يذذذتم ا جذذذو مذذذن ا،ذذذدسل سالمذذذ ت مذذذن 
 جانب الدير  س هل  حل الث ال ا الضوضال ساحملارقة

 طيب المعاشرة
  مذذذذن سمذذذذن األمذذذذور ال مذذذذة حلمذذذذن اإل ارا   طيذذذذب العارذذذذرا  ذذذذاهل اتنمذذذذاهل الت ذذذذوق حممذذذذو 

 خذذدوامف سمذذن  عدامذذف  ساألخذذدوال س هل    ذذوا  مذذدهم لكذذث م ت ه كذذوهل ثذذامرا  ن مذذ م  ست 
قد ا يوت  هل تث  ر اللامرا  سلو مذن قعضذ م   مذا األعذدال  ذالك ت  ذي م ساضذ  ت حيتذا   ىل 

 التر 
سطيب العاررا  اما خي ف من شو ا  احلمد  سحبد من نتاطف  سقذلك يم م الدير عذن 

اسا   س يشبل مث ا  مب المذتطاع   باإلضذا ة  ىل متكثذف مذن  مذن اإل ارا يذتمكن مذن العد
تشذذد  اإل ارا  ىل األمذذات  ذذاهل اإلنمذذاهل ت يذذتمكن مذذن حتمذذ  سضذذعف ست تشذذد  عم ذذف ا جذذو 
متذذ وهل قالتذقذذذب سالثاسمذذة  سي ذذوت  هل يكذذوهل الذذدير  ذذذرا مذذن خذذديشف  كلذذر مذذن  ذذذر  مذذن 

ف يذذ من مذذن اشرتشذذال التذذ   عثذذد   ذذول نشذذاط ضذذع ف  ست هكذذن عذذدس    ذذاهل العذذدس لعداستذذ
 هل حيطمذذف مذذن   ي ذذة  مذذر    مذذا الاذذديق  ذذاهل اإلنمذذاهل يمرتشذذل عثذذد  ا احلذذدي  مبذذا يبذذد  

 عورتف  سيكتف ضع ف   ا ا انش ب عدسا كاهل وا را ع ة ا،دت  سلذا وال التاعر
 ا ذر عدسك مرا       سا ذر خديشك  لف مرا 

 الاديق          كاهل  ع م قالضرا   رمبا انش ب
 وال الثيب )خ ة اهلل ع يف سآلف سش م( ما نول جربميل مرا  ت س سخا  مبداراا الثاس

 سيشول التاعر المعد  ا قي   ارشي لف تعريبف
را ة الكون  ا ت ما هات  الك مت    عمال الرسا مع األخدوال  س عمذال الذداراا مذع 

 األعدال 
 

 ة على األمورالسيطر 
سمذذن األمذذور ال مذذة حلمذذن اإل ارا  شذذد اخل ذذل الاذذغار وبذذل  هل تكذذرب   ذذاهل األمذذر ال مذذد 
يبدس خغاا   يكرب  مبا ت هكن  هل يمذد  سا اللذل العذدساا  سالثذار  سالذرو  خذغارها كبذار  
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 س لك
 الو  تنت ال األمر  ي ا  ىل عداسا ت تدع ست تذر  س ىل  ريق حيرق كل ريل س  ىل

 الدير لب  هل يكوهل  ذرا ت يرتك خغار ال اشد  قل يمدها  ور  دسث ا سلذو متذا هذل 
ساشذذذت اهل     ا الغالذذذب  ىل مذذذا ي مذذذد اإل ارا يشذذذول التذذذاعر المذذذعد  ا قيذذذ  لذذذف   تعريبذذذف 
 هل مسع  ما والف   زال   مع   رشتم الكر     العدس ت هكن  هل حيشر سيظن  نف ت  ول 

وذذد ر يثذذا كلذذاا  اليذذا  الش ي ذذة الثبعلذذة مذذن عيذذوهل خذذغاا   لذذا شذذال  ستشذذدم    هذذب  لذذف    أنذذا
قالبعا س  ف سهذا الك ت س هل كاهل قالثمبة  ىل )العداسا( لكثف جبار قالثمبة   ىل كل م مدا 
تتطذذرق ع ذذذة اتنمذذذاهل العذذذا     كيذذذف قالذذذدير المذذ سل مذذذن حتريذذذك ج ذذذاز ستشذذذد  احليذذذاا  ىل 

 األمات

 صية المتوازنة الشخ
سمذذن األمذذور ال مذذة حلمذذن اإل ارا  اجتثذذاب مذذا يمذذبب ن ذذرا الثذذاس  انذذف س هل كانذذ  الث ذذرا 
ألشباب تا  ة  تكوهل مضرا قاإل ارا سالدير ساما يمبب الث را  قواب كلاا  نذذكر مث ذا   ذة  

  قسنكل الباوي  ىل لباوة الدير  ملل   ف الوعد  س ظ ار اتشتبدا  سالتواضع ال 
قال انذذذذذذة   سه ذذذذذذر الثذذذذذذاس سالت ثذذذذذذب عذذذذذذث م   سعذذذذذذدت  ضذذذذذذور اتجتماعذذذذذذا  الثعشذذذذذذدا  

قالثاشبا   ساتعتواز قالث س سقالعمل مظ را  لك قشول  س عمذل   ساإلتيذاهل مبذا ت ي يذق عثذد 
الثاس  كاألكل ا الطريق  سالض ك العال  سالبااق  مام م  سالوا  اللا  سما  ربف سسضذع 

اها كاخط اب مذن  ووذف ساجل ذوس  ذوق جم مذف ستر يذع قعذا ع ذة قعذا ا الث س  وق ممتو 
العارذذرا سالاذذا وة سمذذا  رذذبف امذذا يمذذبب ج ذذب عذذداسا مذذن نشاذذ م  ش ذذم   ستثشذذي  الثذذاس 
 ش ذذذم ساجملا لذذذة   سالذذذتك م مبذذذا ت ياذذذدوف الثذذذاس  س هل كذذذاهل  شذذذا مذذذن الشاذذذ  سالتذذذواري  سمذذذا 

 ررعا  س عش   س عر ا  ربف   سالكذب   ساإلتياهل قاألمور الثكرا
 ىل  اها من األمور الكلاا الث ر ا   سمن الع وت لوست مراعذاا التذريعة الط ذرا  ا ال عذل 
 -سالذذرتك    لذذيس مرا نذذا تذذرك ساجذذب يمذذت  ثف قعذذا الثذذاس  س  عذذل حمذذرت يعتذذا سهل اإلتيذذاهل قذذف

 سالعيا  قاهلل

 جلب ثقة الناس
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ثشة الثذاس( سهذذا  ذا ال اذل المذاقق   ذاهل مذن سمن األمور ال مة حلمن اإل ارا ) ج ب 
الثاس الديرين  من ت يأيت قالث ر  لكثف ت ل ب ثشة الثاس  يضذا سج ذب ثشذة الثذاس ضذرسر  
ل مذذدير   ذذاهل كذذل الثذذاس العذذام    منذذا يتمكثذذوهل مذذن اتشذذتمرار ا عم  ذذم قمذذبب ثشذذة الثذذاس 

حيضذر   ذد  اعتذف ساحلكومذة  منذا تعذي   م   مل   مات اجلماعذة   ا زالذ  ثشذة الثذاس عثذف   
قلشذذة الثذذاس  ذذا ا زالذذ  ثشذذت م حنوهذذا عذذن احلكذذم سالتذذاجر  منذذا يذذتمكن مذذن األ ذذذ سالعطذذال للشذذة 
الثذذاس قذذف س ت ان ضذذوا مذذن عثذذد  ستركذذوا معام تذذف  سهكذذذا  ذذا ا ج ذذب الذذدير ثشذذة الثذذاس حبمذذن 

 هل يتذذق طريشذذف  ىل األمذذات   معارذذرتف ساشذذتشامة  عمالذذف   قشذذة ع ذذة ن مذذف سع ذذة   ارتذذف سمتكذذن
 س ت عرو   ارتف ل  طر  سمسعتف ل هنيار   س  اا ال تل

 قوة القرار اإلداري
سمذذن األمذذور ال مذذة حلمذذن اإل ارا   األ ذذذ قذذأطراحن اإل ارا قشوا  ذذاهل اإل ارا م مذذا كانذذ  

امذذا  لذذب  هل تكذذوهل يشظذذة  ذذذرا  س ت آل ال مذذا   ىل  طذذراحن اإل ارا س  ذذاا ياذذل  ىل ن مذذ ا
 -يمذذبب اهنيارهذذذا    ال ذذك لذذذب  هل يع ذذم   ذذذوال الرعيذذة  س مذذذور الذذب   قكذذذل  وذذة    ياذذذ  

 كل ما  مد سيشدت ما يمت ق التشد   -قاشتمرار
سمرجذذع التش يذذد ي ذذوت  هل يكذذوهل قذذاط ع  امذذم عذذن   ذذوال سك مذذف س  ذذوال الثذذاس  سرذذ سهل 

 الب   العمرانية سالديثية سما  لي ا
 هل يكذذوهل  ذذذرا متط عذذا ع ذذة   ذذوال جثذذد   س  ذذوال  عدامذذف قكذذل  وذذة سوامذذد اجلذذي  ي ذذوت 

 س تشاهل  سهكذا  اهم من شامر الديرين

 االستشارة                                
سمذذذن األمذذذور ال مذذذة حلمذذذن اإل ارا  اتشتتذذذارا  قاذذذورا ممذذذتمرا لكل خذذذغاا سكبذذذاا  ذذذاهل 

تذذذارا تبذذذد  لذذذف سجوهذذذا   ذذذر   س هل كانذذذ  اإلنمذذذاهل م مذذذا  سيت مذذذن ع ذذذم س رقذذذة   ذذذاهل اتشت
 اتشتتارا امن هو  سنف ع ما س رقة سمثولة

قاإلضذذذا ة  ىل   هل  ذذذوق كذذذل    ع ذذذم ع ذذذيم   سا الشذذذرآهل احلكذذذيم  سرذذذاسرهم ا األمذذذر  
سالمتتا ت خي و من  امدت    امذدا تشويذة ر يذف   ا   لذد ر   آ ذر   مذن مذن ر يذف س امذدا 

ف   هل سجذذد ر يذذا   مذذن مذذن ر يذذف سكذذذلك ت خي ذذو المتتذذا   ذذد  ظ ذذور ر    وذذو  مذذن ر يذذ
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 امدت   هل   طأ   يت مل  طأ  س د  س  ف من  دا نشد الثاس لف  ساهل   مذن   لذد 
سلذذذو جملذذذر  األنانيذذذة مذذذن  -مثاسمذذذا  ذذذاهل اآليت قالعمذذذل م مذذذا كذذذاهل ع ذذذة خذذذواب سجذذذد مثاسمذذذا لر يذذذف

ا  لكذذن ي ذذوت  هل تكذذوهل اتشتتذذارا امذذن ت يثذذاسئ الثاسم   ذذاهل اشتتذذارا الش ذذب الثذذاسئ معاضذذد
 المتتا   هل   يأ ذ قر يف لعدت خ تف  س ت كاهل ضرر اتشتتارا قشدر ن ع ا  س  كلر

كمذذا يثذذدب  هل تكذذوهل اتشتتذذارا مذذن رذذاب سرذذي    ذذاهل األسل   ذذد  هثذذا ساللذذا   عذذرحن 
  ة ا ومة احلمنقاألمور س نضج ا الت ارب   ا ا التشا الثضج ساحلدا  كان  الثتي

 تجنب االستفزاز
سمذذذذن األمذذذذور ال مذذذذة حلمذذذذن اإل ارا    هل ي عذذذذل مذذذذا يريذذذذد قذذذذدسهل اشذذذذت واز  ذذذذاهل الغالذذذذب  هل 

 الديرين ،م رركال سلو كانوا ا ممتو    ط  ستكوهل الك مة ل مدير   اا
 اهل ظ ر سجف الر   ل مدير  كاهل ت قد س هل يكوهل هثاك دالف  س  كلر  شد يأيت الذدير 
مبا يظ ر لف قعثف ساشت واز  سهذا  طأ موجب ل عداسا س تل اإل ارا  سوذد يذأيت مبذا يظ ذر لذف 

 قكل لطف سل   سهذا من  شباب جا  اإل ارا سستل ال ت    و،ا
 ،م -م ما  ستوا من الا   سالتشو  -مل   ل مرجع  ارية

ا ما يكوهل ر   الرجذع دال ذا آرال  ول  تعي  الوك ل س جرال التاهرا  سما  ربف  سكلا 
ا تعيذذ  سكيذذل  س عولذذف  س مذذا  رذذبف  لذذك   ذذال زت  هل يث ذذذ ر   ن مذذف  قذذدسهل اشذذت واز  س ت 

 الااحلة   رضا  عن  ولف  ست شة مضاع ا   لك -انشض  احلارية
يشذذول   ذذد الراشذذال قاذذد  هذذذا  كلذذاا مذذا كثذذ   نذذو  ناذذب رذذ   معذذ  سلكذذن أل ذذذ 

اهم ا التذذذ   الذذذذ  يثبغذذذي  هل يثاذذذب؟ قذذذدسهل  هل   كذذذر اشذذذم ر   األعضذذذال كثذذذ   شتتذذذ
الذذذ  واذذدتف   ذذا ا خذذوتوا لذذن واذذدتف  ذذثعم الط ذذوب  س ت كثذذ   ضذذع مذذن يعيثذذو  ا قمذذاط 

سطبيعذي  هل تشذع  ولذف الثاوتذة  ذ   -حبل م  ن م م   سهل ارذرتاك مذين ا الثاوتذة -الب  
إل اع  س كاهل من اواد    د ر ا  يرضوهل قف س  اا كاهل من وادتف هو الذ  يعيثو  قا

يررذذ  لألمذذر مذذن وذذب  م  كثذذ   نذذا ا آ ذذر احل بذذة  ارتضذذي مبذذن واذذدتف  قعذذد  هل كذذاهل التعيذذ  
مث م   كث  ا سو  سا د   وز مبا  ر    س ج ب رضال األخذدوال قذل مذد  م  يذا  قذأ  

م  شذوال  ذول مذا   ذ  قذآرام م   سمذن هذذا البذاب  يضذا عذدت جما ذة الثذاس مبذا لذر  كذرامت 
 يريد  س  ول ما يريدسهل
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 االبتعاد عن األنانية 
سمذذن األمذذور ال مذذة حلمذذن اإل ارا   عذذدت األنانيذذة    ذذاهل األنانيذذة ضذذد اإل ارا قكذذل لذذذوازت 

 الضا ا
 اهل األنا   منا مشاد  ن مف  ت ا،دحن الذ  سضع  ألج ذف اإل ارا   األنذا  يمذا  ىل 

 ىل ا ا  ا،دحن  سلذا شرعاهل ما يظ ر ال تل ا اإل ارا س اتهنيار ا ا  ن مف  ساإل ارا تما 
   اا

سمذذن العاكمذذا  األلي ذذة ا األنذذا    هل الثذذاس يذذو رسهل األنذذا   ميذذع  حنذذال اتز رال قيثمذذا 
 هو يريد  هل يشدر  الثاس  ميع  حنال التشدير

يذذ   نانيذذا ا ومذذة   ارا  ساألنانيذذة    يشذذة قاشذذشاط ال ذذر  العذذا     كيذذف قالذذدير؟س  ا ر 
   يس لك  هل تشول كيف  ع  اإل ارا ساألنانية؟

لتعذذذرحن ال ذذذرق  -لذذذو كذذذاهل ا مكانذذذف -س منذذذا ع يذذذك  هل تشذذذارهل قيثذذذف  سقذذذ  رجذذذل  ذذذا  نذذذا 
 التاشع ق   لك مسعة س  ارا ستشدما  سق  هذا الرتقع  ع 

وشذذطة  كذذاهل  ذذا األنذذا   مذذل   لذذو كذذاهل الرتقذذع يذذدير مدرشذذة  ي ذذا مامذذة طالذذب قمذذمعة مت
 يديرها حبي  لتمع  ي ا  لف طالب  قممعة راوية  سهكذا

 الحزم
سمذن األمذذور ال مذة حلمذذن اإل ارا   احلذوت   قكذذل  قعذا    ساحلذذوت ل ذظ يتذذتمل ع ذة معر ذذة 
األرذذذذيال  سمراوبذذذذة األمذذذذور  سالثضذذذذر ا العواوذذذذب سشذذذذرعة اإل راك ساتنتشذذذذال مذذذذن الشذذذذدما   ىل 

 از ال ر   ر يذ  كيذف يعذي  مذن يمذكن ا سشذط  عذدال يرتوذب ه ذوم م كذل الثتامج  سانت
شذذاعة   نذذف يعذذا  هثذذف سمسعذذف سياذذر  س عاذذاقف  ل لتشذذاط سالتعذذرحن  سي يذذئ  يذذع مذذا لديذذف مذذن 

 مال سش   سرجال  سرواقة ل ت ان سالاد   ىل  ا  لك
ثذذذاط قذذذالشوا  هل كذذذل  لذذذك مذذذن لذذذوازت احلذذذوت     ذذذ   نذذذف لذذذو    ذذذل سلذذذو موضذذذوعا خذذذغاا  ي

 الد اعية  عد  ا  ازت
سع ة هذا اللال وس   احلوت   ا كل   ارا  شوال   ارا الدرشة   س   ارا األمور الديثية  

  س   ارا الت ر   س   ارا الب  
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 أهمية الدعاية
سمن األمور ال مة حلمن اإل ارا   ووا الدعاية    اهل الدير الذ  لف هذدحن ا   ارتذف  ت 

 هل ي  ذذذ  األنظذذذار  ىل نشذذذاط اجلذذذو ا سمواضذذذع ال امذذذدا  ا اإل ارا سا،ذذذدحن   سقذذذذذلك  قذذذد لذذذف
يذتمكن مذن تمذذيا   ذة اإل ارا  ا سشذذط اللشذة العامذة  سيذذتمكن مذن الوخذذول  ىل ا،ذدحن ع ذذة 

   من سجف
 ذذ مذذل    نذذك تريذذد تذذرسيج    عيذذة ل شذرآهل الكذذر    ق ذذرو تعمذذيم الشذذرآهل  وذذرالا سعمذذ  

  انف قدسهل الدعاية الواشعة المتمرا ت تتمكن  هل ت    هذ  اخلدمة ق  الم م  
سانظذذذر  ىل اإلشذذذ ت كيذذذف وذذذرر الدعايذذذة ألركانذذذف   ذذذاأل اهل  عايذذذة ل اذذذ ا س عذذذ ت قااليذذذا  
اإلشذذ ت    الاذذذيات  ساحلذذج  سمذذذا  ىل  لذذك  مذذذن شذذذامر سشذذامل األعذذذ ت سالبذذ   حنذذذو ا،ذذذدحن 

ل مذدير مذن  هل ي ذرق قذ  الدعايذة سالتتذويف  كمذا ت  الذ  جال من  ج ذف اإلشذ ت لكذن ت قذد
قذذذد لذذذف مذذذن  هل لعذذذل الدعايذذذة قاذذذورا معشولذذذة  ت توجذذذب اتشذذذت واز  ست حتتذذذو  ع ذذذة تثشذذذي  

 اآل رين ست تتتمل ع ة  رارا  األنانية 

 دور اإليمان
سمذذذن األمذذذور ال مذذذة حلمذذذن اإل ارا   مراعذذذاا جانذذذب اهلل شذذذب انف ا كذذذل حلظذذذة س طذذذوا   

ىن مراعذذذاا هذذذذا اجلانذذذب  اإل ذذذ   التذذذديد ا العمذذذل  سرعايذذذة رضذذذة اهلل ا كذذذل خذذذغاا سمعذذذ
سكبذذاا  سرجامذذف شذذب انف ا الوخذذول  ىل ا،ذذدحن الثتذذو   سالتوكذذل ع يذذف طذذول الووذذ    ىل  ذذا 
 لك  انف  ست يوجذب  مذن اإل ارا     األمذور ك  ذا قيذد اهلل تعاىل  ذا ا ر   شذب انف انشطذاع 

د  قذرس  مثذف  سقذارك ا عم ذف  امذا لع ذف ا الواوذع سا  عذ  الثذاس   مذن مذدير العبد  ليذف  مذ
أل مذذن   ارا  سا احلذذدي   خذذانع سج ذذا سا ذذدا يك ذذك الوجذذو    س مذذا كذذاهل هلل لشذذد يثمذذو  

 سثانيا  يكوهل لعم ف اللواب ساألجر  اما ت يدركف قدسهل مراعاا مرضاتف شب انف
مرهذذا اإلنمذذاهل ست قذذد  هل يذذأيت يذذوت ي ذذىن الذذذ  عمذذرس مذذا سثاللذذا  الذذدنيا  ار  ثذذال   م مذذا ع

عمر    ما   ا كاهل التيل متا  قرضا  شب انف   انف يبشذة سيكذوهل جوامذف اجلثذة الذ  ت تذوسل 
ست حتذذول  س ي ذذا مذذا تتذذت ي األن ذذس ست ذذذ األعذذ  سهذذل العاوذذل ياذذرحن نظذذر  عذذن رذذيل قذذاق 

  ذ  الثولة  لتيل  اهل متوب قاآلتت سالكدسرا 
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 سهذا ال ال  هم ال اول ا هذا الكتاب   ال زت ع ة الدير
 هل يراعيذذف قكذذل  وذذة س يطذذة  س هل ياذذب  م كذذة لذذف  ذذ  يتذذأ  مثذذف ع ويذذا  س ت كذذاهل مذذن 
ماذذذا يق وولذذذف شذذذب انف     تذذذر  ىل الذذذذين ضذذذل شذذذعي م ا احليذذذاا الذذذدنيا  سهذذذم حيمذذذبوهل  هنذذذم 

 ذين  مرسا  ن م م س ه  م  حيمثوهل خثعا؟ سوولف شب انف  ول اهل اخلاشرين ال

 نزاهة الجهاز اإلداري
سمن األمور ال مة حلمن اإل ارا   نواهة احلارية   قأهل ي تم الذرل قذذلك  ايذة اتهتمذات   
 ذاهل احنذرا  م يمذذبب ضذعف اإل ارا    ال تذذل ساتهنيذار قاإلضذا ة  ىل  هل عذذدت نذواه م يمذذر  

 - ثرسهل ا  كر الذدير تذدرليا م مذا كذاهل خذامدا ىل اإلنماهل عم  ست وثا   ما عم   ألهنم ي
امذذا يمذذبب احنذذراحن  عمالذذف  س رسج ذذا عذذن جذذا ا الاذذواب  س مذذا ت وثذذا  ذذاهل الثذذاس يذذرسهل الذذدير 
قعذذ  مذذا يذذرسهل قذذف احلارذذية   انذذف سلذذو كذذاهل ا  ايذذة الثواهذذة لكثذذف ي شذذد مسعتذذف رذذي ا قعذذد رذذيل  

 انذذف يذذدسر األمذذر قذذ   هل ت يع ذذم  مذذا    ذذ  ت تبشذذة مث ذذا قاويذذة  سالثطذذق مذذع الثذذاس ا  لذذك
سكيذذف ياذذذ   لذذي ارا مذذذن لذذيس يمذذذتط ع ع ذذة   ذذذوال  وذذذرب  - ذذذ  ياذذ   لذذذي ارا - ارذذيتف

اخلوا   ليف  سقذ   هل يع ذم ست ياذ    ذاهل   يذتمكن اإلخذ     ذأ ر  قذف  هل ت ياذ    ت 
 رقعد س هل متكن من اإلخ      و رريك ،م ا اجلرهة ع ة  د وول التاع

  اهل كث  ت تدر   ت ك مايبة
 س هل كث  تدر   الايبة  عظم



 

 32 

نعم كلاا ما يضطر اإلنماهل  ىل قعا احلواري  ا الثوي ة  ذال زت  هل يظ ذر  لذك ل ثذاس 
س هل اتضذذذطرار شذذذاوف  ىل ملذذذل ت ذذذك احلارذذذية  تاذذذرحيا  هل   خيذذذف مذذذن التاذذذري   ست وحيذذذا  هل 

 وارذي قعذا األنبيذال  ساألممذة مذن هذذا   احن من التاري   سهذا هو شذر مذا نذر  مذن كذوهل
 الشبيل  كما  نا نر   ثب  لك تارحياهتم  ول ت ك احلارية

 شذذد لعذذن رشذذول اهلل )خذذ ة اهلل ع يذذف سآلذذف سشذذ م( قعذذا  ارذذيتف كما س ظ ذذر التذذرب  مذذن 
  عمال آ رين  س ىل  اها اما هو ممطور ا التأري  سالت ايل موكول  ىل  كال الدير

 ةالمرون     
سمذذذن األمذذذور ال مذذذة حلمذذذن اإل ارا  عذذذدت تووذذذع العمذذذل مذذذن الذذذوظ   مامذذذة ا مامذذذة    ذذذاهل 
البتذذذر قطبيعذذذت م دت  ذذذوهل   بعضذذذ م مطيذذذع  سقعضذذذ م كاهذذذل قعضذذذ م  ذذذار سقعضذذذ م قذذذار   

 سهكذا
 اهل  را  الدير من  يع م العمل اجلذد  المذ يم مامذة ا مامذة  تعب ن مذف س  حياذل مذا 

 نف يكوهل قذلك  عدالا لث مف  اما يمبب ال تل ا اإل ارا   ارات قاإلضا ة  ىل  
 هل    - هل ع ذذة الذذدير  هل يشذذرر الضذذعف سات ذذت حن البتذذر   ذذق وذذدر  سيشول لث مذذف 

يأمتر الوظف ا هذ  الرا   موحن يأمتر ا مرا   ر  س هل   يث و العمل كما  ر    مذوحن 
 يعا رجال الا   ساإلخ  يث و  عمات   ر     األجدر  هل  قشة ع ي م  

سهذذذا ت يعذذين  هل ت يمذذد اخل ذذل الوجذذو  ا الذذوظ    قذذل يعذذين   ذذذ ات ذذت حن الطبيعذذي 
 ق  الث وس قع  اتعتبار

سمذذذن األ ضذذذل  هل يمتاذذذ   الذذذدير   ذذذل الوظذذذف  قالكتاقذذذة سمذذذا  رذذذبف   ذذذ  يبشذذذي ع ذذذة 
اهلل ع يذف سآلذف سشذ م( يررذد  خ ال و بف س ال  س    سالثظر ا تاري  رشول اإلشذ ت ) خذ ة

  ىل اللل األع ة ا هذا الثوع من اإلخ       

 التروي في إطالق األحكام 
سمذذن األمذذور ال مذذة حلمذذن اإل ارا    هل يكذذوهل الذذدير متوشذذطا ا الثظذذرا  ىل الثذذاس    ذذ  
حيمذذذن الظذذذن  ىل كذذذل   ذذذد  ست يمذذذيل الظذذذن  ىل كذذذل   ذذذد   قذذذل يكذذذوهل متوشذذذطا ا  مذذذن 

  ا ا ر    نمانا    حيمن قف الظن عاج   ست يميل قف الظن قدسهل ا تبار الظن  
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 اهل  من الظن ضعف سسهن سموجب لتمرب األرذرار  ىل اإل ارا  سشذول الظذن رذدا ت 
  اعي ،ا  سيوجب ان ضاو األ يار عن اإل ارا  سك مها موجب ل  تل ساتهنيار

اجل ذذل  سا اللذذل   اجلاهذذل  مذذا م ذذرط  س س منذذا يثتذذأ اتحنذذراحن ا  يذذة مذذن الاذذ ت   مذذن 
 م ّرط 

 الصمود النفسي
سمذن األمذذور ال مذذة حلمذذن اإل ارا  الاذذمو   مذذات الكذذوارث    ذذاهل اإل ارا قطبيعت ذذا معرضذذة 
ل  ذذوا   سك مذذا كانذذ  اإل ارا  سشذذع  كانذذ  ا،ذذوا   كلذذر س عثذذف  مذذن الذذديرين  مذذن ت يعذذد 

انمذ ب عذن اليذداهل سهذذا  تذل س ذور  قذل الذ زت العدا ل كوارث   ا ا  خيب قتيل مث ذا  
 ع ة الدير احلازت

 ذذذذ    ا نولذذذذ  الكارثذذذذة  كذذذذاهل م ي ذذذذا  -ل كذذذذوارث احملتم ذذذذة -شذذذذ  ا - ست   هل يعذذذذد العذذذذدا
 ل ت  يف من  دهتا    حمو آثارها قكل شرعة

سثانيذذذا   هل يعذذذد الشذذذوا الث مذذذية امذذذات الكذذذوارث  ذذذ  نوس،ذذذا   ذذذ  ت يتضعضذذذع ست يث ذذذوت  
 ن ميا   مات الكارثة   اهل الامو  الث مي اما خي ف سوع الكارثة

يشذذذول ع مذذذال الذذذث س   هل الاذذذدمة الذذذ  يت شاهذذذا اإلنمذذذاهل  مذذذات الكذذذوارث  رذذذد  ي مذذذا مذذذن 
 الادمة  اهتا

ساإلنماهل   ا اشذتعد لت شذي الاذدما  احملتم ذة    سر   الاذدمة ع يذف   ذف اتشذتعدا  
لبذذاوي يت رذذة مبضذذي الومذذاهل  س ت اهنذذار ن مذذيا س  اريذذا مبذذا ت مذذن اجلذذول األكذذرب مث ذذا  ساجلذذول ا

 يرجة الشيات مثف 

 نظام الترقية والترفيع
سمذذن األمذذور ال مذذة حلمذذن اإل ارا )تر يذذع ممذذتو  الذذوظ   لياذذ  وا لذذي ارا(  ذذاهل احليذذاا 

 نحتتا   ىل مديرين كلاين ا دت ف رعب ا  سالدير هو الذ  يتمكن من تكوين الديري
ستكوين الديرين  قاإلضذا ة  ىل  نذف  دمذة ،ذم سل  يذاا  سمذا   ذل ملذل هذذ  اخلدمذة   نذف 

 ع مة لشوا اإل ارا  س من ن س الدير  اما يوجب  من الممعة  س يل الذكر
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ستر يذذع ممذذتو  الذذوظ   حيتذذا   ىل وذذوا ترقويذذة ا الذذث س  مذذع حتاذذيل الذذ ه   الد ي ذذة 
تذا  الذدير قاإلضذا ة اىل ترقيتذذف ،ذم قالذذا    ىل  يذع األمذور الذ  ،ذذا ا هذذ  الثا يذة  سلذذا حي

مد  يذذذذذف ا تذذذذذر يع م مذذذذذن مع ومذذذذذا   سكتذذذذذب  س ذذذذذرامط  س  لذذذذذة  سسشذذذذذامل  يضذذذذذا ية  سالشذذذذذال 
توجي ذذذا  س اهذذذا  امذذذا هذذذو موكذذذول ق باوذذذة الذذذدير س كامذذذف كذذذل   ارا  مذذذب رذذذأهنا سم ه هتذذذا 

 الثاشبة

 الترفيه
حلمذذذذن اإل ارا   الرت يذذذذف عذذذذن الذذذذث س   ذذذذاهل لذذذذي ارا ضذذذذغطا  رذذذذديدا سمذذذذن األمذذذذور ال مذذذذة 

 س اوخا   ا كان  اإل ارا كباا  سقاأل   ا ا كان  رامكة
سالذذذث س ،ذذذا مشذذذدار  ذذذا  مذذذن الثتذذذاط   ا   لذذذد  قالرت يذذذف  تثذذذاو  الثتذذذاط  امذذذا يضذذذر 

 اتشا   سكلرا ضيامفاإل ارا  كما  هل الابا    ا   لد   يف الوي   تثاو  نور  مبا يضر ردا 
سلذا كاهل من الضرسر   هل ير ف الذدير عذن ن مذف  هل  را  اشذتمرار نتذاطف  سا األ ا يذ  

  لذا ا  ا حمرت  س هل اإلمات ع يف الم ت  كاهل خير   ىل  ار  الديثة ل ثوهة
 مذذذذا  حنذذذذال الرت يذذذذف   الوسجذذذذة ساألست   سالويذذذذارا  سالمذذذذ ر  سالمذذذذبا ة  سالتمتذذذذي سمطالعذذذذة 

 شضايا الر  ة كاحلرسب سالبطوت  سال كاها  ال يدا  سما  ىل  لكال

 محاربة الكسل                                   
سمذذن األمذذور ال مذذة حلمذذن اإل ارا   شذذوط التشذذذدت    ذذاهل الذذدير حيتذذا   ىل المذذوط الذذذذ  

ثذة قثعيم ذا  حيذدس  حنذو ا،ذدحن ك مذا   ذذ  كمذل  س احنذراحن  ست   ضذل ا  لذك مذن  كذر اجل
 قترط مطالعة ت اخي  ا الذكورا ا الكتاب الكر  سالمثة الط را -سالثار قعذا ا

سالتوجذذذف  ىل اهلل شذذذذب انف  سعظذذذيم ودرتذذذذف  سشذذذعة الكذذذذوهل س الذذذف  سمطالعذذذذة موايذذذا   مر ذذذذف 
س ا   ا سو  سا د  كما  هل تذكر ا،دحن ساخلوحن مذن المذشوط مذن المذياط الوجبذة لطذر  

 الكمل
 

 التقديرحسن 
سمذذن األمذذور ال مذذة حلمذذن اإل ارا  العثايذذة قاذذغار األمذذور ع ذذة حنذذو العثايذذة قكبارهذذا   ذذاهل 
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 مد   ا احلياا سمن الاغار تتكوهل الكبار -خغارها سكبارها -لكل ريل من األمور
 اخل ية الاذغاا  خذل اإلنمذاهل  سالذذرا اجمل ريذة  خذل الكذوهل  من ت ي ذتم قالاذغار      

 الكبار من األمور   اهل الكبار تتكوهل من الاغار  ىل عدت ضبط
  ال زت ع ة الدير  هل يعطي الاغا العثاية قشدر   مل ما يعطي

الكبار العثاية قشدرها  س البا ما يغا اإلنماهل عذن الثظذر  ىل  الاذغا  اشذت انة قذف  س  ا 
 قف ي ت  قاقا كباا من اخل ل ت هكن شد 

 انف من الضرسر  حلمذن اإل ارا العثايذة قكذل  مذر  سالذ زت  سليس الك ت  ول اخل ل اآلهل
  هل تاب  هذ  احلالة م كة لينماهل     حتمن   ارتف  سيتمكن من تشد  احلياا

 التطوير النوعي
سمذذذذن األمذذذذور ال مذذذذة حلمذذذذن اإل ارا   حتويذذذذل اخلامذذذذا   ىل  جثاس شذذذذوال كانذذذذ   امذذذذا  

يعمذذذل لثضذذذج الثذذذاس كذذذي ياذذذب وا وذذذاق   قتذذذرية   س  امذذذا  جثمذذذية   س  امذذذا  عم يذذذة   
 يمذا كانذ   -سيعمذل لت ويذل األجثذاس  ىل  جثذاس نا عذة -  اريذا كذاهل  س  ذا   ار  -ل عمل

كت ويذذذذذل احلديذذذذذد  ىل الشذذذذذاطرا سالطذذذذذامرا سهكذذذذذذا  سيعمذذذذذل لت ويذذذذذل -  ارتذذذذذف مذذذذذن هذذذذذذا الشبيذذذذذل
و ري ا  تي ا سالثمي ،مذا الع وما  البدامية  ىل مع وما  مركوا نا عة   اهل الع م سالعر ة  يثم

 هو الدير الشو 
ست  واذد قالذدير هثذا مذدير  امذرا  قذل مذدير ج ذاز ع مذي  س عم ذي  س   ار   ع ذة  ذذد 
شوال  سمن  ومات حتويل اخلامذا   ىل  جثذاس  ضذم  امذة وامذة   ذ  ياذب  جثمذيا  ا ن ذع 

ا عذامرا   سالكتذيب الذذ  يضذع ا احلياا  كالبّثال الذ  يضع ال بثة ع ذة ال بثذة   ذ  تاذب   ار 
كتاقا  ثب الكتاب   ذ  تاذب  مكتبذة ويمذة   سال لذف يضذع موضذوعا  ثذب موضذوع  ذ  

 تاب  كتاقا مثيثا  س هكذا
لذذف هذذذ  الاذذ  ية ا مذذا خيذذت  قذذف مذذن اإل ارا   ذذاهل  عذذل   -  ارتذذف -سالذذدير م مذذا كانذذ 

   سالذكر اجلميلكان  ممامهة ا تشد  احلياا  قاإلضا ة  ىل  من الممعة
 

 اللباقة في التعامل مع المواقف الحرجة
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سمذذن األمذذور ال مذذة حلمذذن اإل ارا   الت ذذرب مذذن التذذاكل ق باوذذة  ذذاهل هثذذاك متذذاكل يشذذع 
 ي ا الدير  حبي  يكوهل كل جانب مث ا متك ة سملل هذ  التاكل لذب الت ذرب مث ذا س ت 

 -  رمبذذذذذا يطذذذذر  الذذذذذدير   ذذذذذد موظ يذذذذذفسوعذذذذ  اإل ارا ا التذذذذذك ة  سظ ذذذذذر ضذذذذعف الذذذذذدير مذذذذذل 
 ا ا شذ ل عثذف؟   يكذن لذف  هل ليذب قذالثش  الذذ  كذاهل  يذف  ألنذف يلذا ع يذف  لذك  -لا  ة

الوظف الطرس  سيوجب   ق متاكل ت  اعي ،ا   س  يكذن لذف  هل ليذب قأنذف    يكذن  يذف 
 نش   س ت  ت  ع ة ن مف  لف قاب من المألة

ت  هل ي ذذرب الذذدير مذذن اجلذذواب   مذذا المذذكو    س قتغيذذا جمذذر    ذذيس للذذل هذذذا الووذذف  
 الك ت   س الذهاب عن حمل الم ال حب ة عمل  س ما  ربف

 سود كاهل رشول اإلش ت )خ ة اهلل ع يف سآلف سش م( ت ليب
عن قعا األشذ  ة  سوذد نذول وولذف شذب انف  يذا  ي ذا الذذين  مثذوا  ت تمذألوا عذن  رذيال  هل 

 متبد لكم تم  ك
 ىل عذذذ   عم ذذذي سمذذذن  -سلذذذيس مذذذا  كرنذذذا   اخذذذا قذذذالك ت  قذذذل كلذذذاا مذذذا حيتذذذا  الت ذذذرب

طريف ما يثشل  ذا الاد    هل   د الع مال  عي  ىل الا ا ع ة جثازا م ك  س يذ  ر   
ترذت ار  مب ال ذة اإلشذ ت  ست يريذد ماذا مة  -العا  موو ف  رجا  ألنف ت يريد الا ا ع يذف

ت اإلجاقة ألهل  لك يعكر خ و ع واتف الذ  كذاهل يريذدها خلدمذة الذدين    عذا  ست  ال ك قعد
مبذذا ظذن الثذذاس  نذف سوذذوع ت  -قداقذة  ركب ذا    لشذذة قث مذف مذذن ع ي ذا  ذذ  جر ذ  يذذد  سرج ذف

    نش و   ىل  ار  -ا تيار 
 جمرس ا مرضوضا   ت مل هذ  اآلتت  سواية إل ارتف  سحت ظا ع ة الوازين الترعية

 ط النفسضب
 سمن األمور ال مة حلمن اإل ارا   ضبط الث س عن اتخنداع   س اتخنداع ع ة  ومات

األسل  اتخنداع قاجلانب الب ر  مذن احليذاا  ذاهل الذث س ميالذة  ىل الرا ذة س مذن المذمعة  
سما  ربف  ساحلياا تأ   ت العمل اجلد  المتمر الاام  قكل هدسل  س كلاا ما يذر  اخنذداع 

دير قاجلانذذب الب ذذر    يميذذل  ىل الرا ذذة  س يغذذرت حبمذذن المذذمعة  يكمذذل ا العمذذل سضذذبط الذذ
اإل ارا  سيذذرتك العمذذل اجلذذا  المذذتمر  سقذذذلك تضذذعف   ارتذذف  سيثش ذذب سقذذات ع ذذة احليذذاا  قعذذد 

  هل كاهل د وا ل  ياا س ا عا ،ا اىل األمات
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اط ممذذتو  اإل ارا سقاحنطذذذاط سالذذديرسهل الذذذذين يبت ذذوهل  ذذذذا اتخنذذداع  يوجذذذب  لذذك احنطذذذ
اإل ارا  تذذث ط األمذذة  سرسيذذدا رسيذذدا يتذذم  ا اخلمذذول سالتذذأ ر  تتشذذدت ع ذذي م شذذامر األمذذم   
سهذذذ  هذذي نذذواا كذذل تشذذدت ستذذأ ر   التشذذدت  سلذذف احلذذوت سعذذدت اتخنذذداع  سالتذذأ ر  سلذذف الكمذذل 

 سالغرسر قاجلانب الب ر 
نماهل  ىل الكمل  ا ا سجد مذا    لذف   س  ىل اللا   اتخنداع قالد    كلاا ما هيل اإل

 اتحنراحن   ا سجد من هد  طريشتف
اللالذذ   اتخنذذداع قالذذذت    ذذي كلذذا مذذن األ يذذاهل يذذرتك اإلنمذذاهل الطريشذذة الل ذذة  و ذذا مذذن 

 الذت  سهترقا من اتز رال
 الراقع  اتخنداع قالت ريا   كلا من الثاس ي شذوهل  ن مذ م ا ال الذك قت ذريا حمذرو
ستت يع مت ع س  رال مغر  سهم يع مذوهل ضذرر  لذك لكذن الت ذريا يلذا  عاذا م  سيذووظ 

 خنوهتم
سكذذذل هذذذذ  األومذذذات مذذذن اتخنذذذداع امذذذا تضذذذر قذذذاإل ارا ستوجذذذب اإلحنطذذذاط س هذذذاب المذذذمعة 
س  ذذاا ال تذذل ساتهنيذذار   سوذذد كذذاهل هذذذا مثطذذق الشامذذل   الثذذار ست العذذار  ساليذذف  رذذا ا وولذذف 

 العوا قاإل   شب انف    ذتف
 من الضرسر  ع ة الدير  هل ي تم قضبط ن مف     ت يث دع  ذذ  اتخنذداعا    ست 

 ت  -كمذذذذا ت يشذذذذدر اإلنمذذذذاهل ع ذذذذة اتبذذذذاع ال اذذذذول المذذذذاقشة ا هذذذذذا الكتذذذذاب  -يكذذذذوهل  لذذذذك
قاتشتعانة قاهلل شب انف  سطول  كر  ليذل هنذار  سالتوكذل ع يذف  سهذو شذب انف يك ذي مذن توكذل 

 أ ذ قيد من اشتعاهل قف سهو  ا مو ق سمع ع يف سي
 

 


