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  (*)ووا���ت ا�ط��ب ا�����وظ�
ف ا������ 

  ���ود ��و�. د.أ: ���م

  ���1�� ����� –���� ا��وم ا������ 

  

&�)�، ��&���رھ� ا�ؤ��� ا������� و" �د�ل  " !�  ��ور������� �ؤ���  �� أي�  ا�����ُ  رُ �َ �َ �ْ �ُ 
اوظ�1ف ا�*��/� ا��  ا����� ��و�ا�ط�رات ا,���ل ا������� �ن وا��و���� ا���� ا�� ��و  �*ر�( 

� و�ُ  4ؤونُ �)� ر ��3 �ُ ����أن  رُ �� 8��ُو3  .هو�ودِ  ه ودوامُ ا���رارُ  �9نُ و�ُ  �8�5�ُ  �7قُ و�ُ  5و�ر �����ُ ا
  ��ون ھ��ك �ؤ��� أ*رى �?�� &ن ا����� أو �7وم ���7)�، �ل إن ا�ؤ���ت ا,*رى ��)� ����ج إ

�(م وذك ����� �*��ف ادول .ا*د��ت ا�� �و�رھ� ا����� و���9)� ������ء ا�����ت و�7ر��)�  �� ا
)م &�)� ����ن �نا9رور�� ا �ن أ���1)� و����ر أ���ب ا���C)م �)� و�و��ر ا*د��ت  �! " �� 

����  ����ق  ��� ھ� اوظ�1ف ا�� �7وم �)� ا����� .ا���� وا��ث ���و�نادرا�� وا�/رغ  ا"��ظ�م 
������� ���ة اط�ب؟ و�� ھ� اوا���ت ا��وط �ل ھذا ا"ھ���م وھذه ا ������؟ و�� اذي ��577 ا�ر��� ا

�� �/�5 و����ط�ب ا�)وض �)� وا�رص &� �/���  �� �(���� ��د ذك �5 /����  .؟ا

  :وظ�
ف ا������ � ا������

�� �Kث �)�م ��� أي ���� ����������ل ���� ���)� و" �?�� وا�دة ��)� &ن  ���دد وظ�/� ا
� و�����، ا���� ا��ث *�ل �ن ا��ر�� وإ���ج، ا����م *�ل �ن ا��ر�� �7ل :ھ�و، ا,*ر��ن����  .ا

  :ا�����م -1

�ط�ب ا�����7ن �)� ������ ����K و����را ��وات  �����، ھد�5 �زو�دھم ��*�رات &د�دة�و�ر ا
��ا�� �ؤھ�)م �و� ��ؤو��ت ا��ل  وا�)�رات ا����� ا�ظر�� وا�ط����7  ا�*��/� 7ط�&�تا������ ،

�5 أ���ذة ذوو �Mھ�ل &��� &�ل و����ون أ&�  ا4)�دات ا����� و���ر�ون �)�م  وھذا ا����م ��و  ا��7مَ 
��و�وا��� ا�طور  را�)م وز��دة ���ر�)م وا���ق �� �*��88)مث، وھم أ�/�)م ����ون ��طو�ر �)�ا

و" ���ن ������ أن ��7ق ھذه اوظ�/� �� م ��ن ھ��ك �وا8ل ����ر ��ن اط���  .ا���� ا����ر
وا,���ذة، و�� م ��ن ھ��ك اھ���م �ن اط�ب ��9ور ادروس وا���9رات وا��)�د �� ا"زد��د �ن 
� ا���رف ��ر���د ا����� ا������ وا���ق �� ا�واد ادرا��� �ن *�ل ا�وا8ل �� ا��8در وا�را�

  .��Mوا&)� ا�*��/� اور��C وا���رو���

2-   :ا���ث ا����

������ط�ب أن ��درب &�  ا��ث وا���7ب و��� ا���و��ت و��ر�رھ� أ��Kء ا�ر���  �)�O ا
�������ر���  و��د ا��)�ء ا�ر��� ا������ ا,و ، ھ��ك �ن اط�ب ا��*ر��ن ��/وق �ن ��/ر!ون. ا

�(����ث ا���� �?رض او8ول إ  ���رف �د�دة �9�ُف إ  اھ� ا ������ ����K ��ون �)��)م  ����ر

                                                           


ر �� ����ة  ـ  (*)��
م929، ا���د ا��������ل �� ،  ����� 21ا�: م، ص2018أ%$
#�  01 ھـ، ا� 
ا��1440 م�
11.  
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� و�ر5��C و����� �5���4 و����� Cط�&��5�����وظ�/)� �� �طو�ر ا ،������/رغ وا .ا �������ث ا
ا���� �روح و وا����ل ا���&ب �ط�ب ا���دادات *��8 " ��و�ر &�دة &�د �ل اط�ب، �Kل ا�8ر�

ا���Kون �� أي ����� C�� C����، و�ن �/�)� وذك &�دة �� ��ون . و�و�ر ا,ھ��� ا����� واذ��ءا"����ب 
� Cد �/وق �/� ���7 أ�راده�����. 

3- ����  :ا������ �

��� ا���8ر اذي ���زه ا�7دم ا���� وا���وو�� وا��� ادا1ب إ  ا�ز�د �ن ا�7دم �& ��
 ُ�ھ��ك ����� �ن أي �وع " �ر �� ا���ة، " 8��ُور أن ��ون وا�طور و���7ق أ&�  در��ت ار��ھ�� وا

��  .��ون &��دھ� ورو�)� و����ھ� ھو ا��م وا��ر

�� 4ك أ�)� ھ� ا��وط �)� �)��1  ،5��و�� دا�ت ا�����ت ھ� ا��وط �)� �7د�م ا��م و����ره ط�
� &��� ا����� وا�7دم أ���ب ا����� ا��4�� و�7د�م ا,���ث وا���رف وا*�رات�و��م ذك  .ا9رور�� د

� و�و�ر �����5 و��7ق �����5 �ن *�ل �����ن *�ل �طو�ر ا��ث ا���� و�و��)5 ��� �*دم ��8R ا
   .وا��و ��/��ره���ء ا����ن و�ر��C اھ������5 

���ة ا�ط��ب   :دور ا��ر��� ا������� �

�، ����ءل &�� ��577 اوظ�1ف وا�)�م ا�� �7وم �)� ا����� *د�� ���� -����Sز  - ���� ��د أن �
��)� و���ل ��)� ا4)�دة ا�� ����5 �ن  ��������Tن اذي ����ق �)� و��97 ��وات ��و��5 ا �����ا

�����ا��7�7 أن ا����� وا�ر��� ا������ ا�� ���د �� ���ة  .ا"���ق �S�دى اوظ�1ف ا�� ���ر �)� ا
����  :� ���� �ن ا/وا1د، ��)�اط�ب �دة ��وات، ��7ق ���Tن ا

1-   :ا��"و�ن ا���� ا����

7  *�)� ��1ت ادروس وا���9رات، ��� ،�����ط�ب ا����� اذي ��97 &دة ��وات �� ا��
�7��� ��Kرة، ��و�� �دار�5 Kو ����9ر �ظ�ھرات &�و� ،� و����قو�ط�� &�  &4رات ا��8در وا�را�

���)�M  و�زداد���و���5  ،5���7K&�ل ���ك ��و�ن &����ن �ن " ���ن أن ��ظ  �5 !�ره ��ن م  5 �ذ
������  .ا"���ق ������� وم �ط�� &�  ا���رف وا���و��ت ا�� �و�رھ� ادرا�� ا

2-  وا$����#�%�  :ا��)ھ�ل ا�

� R�8� ���)� �د*ل اط�ب ا����� &�دة �� �ن ا����K &4رة أو ا����� &4رة، أي �� ا�ن ا
��وا8ل �� ا���ة و���ل ا��ؤو��ت، و�� ھذه ا�ن ����ج &�دة ��Mھل �/��� وا����&�� أن  را4دا M�(و��

�5��1، و" 4ك أن ا����� ����ر  �� و��وا8ل ����� لَ �8 �َ أ�9ل ���ن ���ن �ط�ب ��5 أن �ُ ��*رط �� ا
�Mھ�ل ا�/�� اذي 87�ُد �5 �9( ا����ت  .ھذا ا�Mھ�ل�����7��)م �1�7ق ا���ة ا�/��� وا �� ��K�� ،

و&دم ا"�)زام أ��م اظروف، �ل ذك ����ر ا�����  وا7درة &�  ��7و�� ا8د��ت و�وا�)� ا��د��ت
���8�5، ,ن اط�ب ���د �/�5 �� �ل �رة أ��م ��د��ت �ن �وع �� &���� أو إدار�� أو إ������،  "���

 �(���Mھ�ل  .����� ورو�� ���� ازداد ���9 �� �/�5 و&7�5و���� �8ر &��)� و&� ����و�ذك ا��ل ��
�ط�ب �ر�8 ا"����ك ���8Mف  O�(� �������، �*��ف ��و)م و�واC/)م �ن ا��س ���ددةا"����&�؛ 

ب � ا���ذه ا,��8ف ا�*��/� �ن ا��س ���، و���� ازداد ا����ك اط�ب �)��)م وطر��7 �����)م�و��و�
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� &�د�� ���)� ا�ر��� �����ا�Mھ�ل ا"����&� اذي ����5 ��د ذك �ن ا����ل �� ا7ط�&�ت ا�ر��9 
����/  .ا������ و��ط�ق ��)� إ  ا���ة ار��� ا

��� ا��-,�ت ��و��إ*راء ا���ر�� و -3���  :ا.

�ط�ب ا�رور ����رب ��������ل آ*ر  �ؤ��� أ*رى أو " ����5 أن ��ر �)� �� أي Cد �)�O ا
��"����ك ��,���ذة ذوي ا*�رة وا��ر�� وط�ب �1�8�)م و�و��)��)م وا"��/�دة ��)م  .�ن ���"ت ا���ة

������و�ذك  .�� �ل ذك، ��ر�� !��� وKر�� " ���ن أن ��دھ� اط�ب ��د �)��� �ر��� درا��5 ا
��ت ���ددة وط�و��ت ������� و�واھب وا���دادات ا"����ك �� ط��� �ن ���1ت �*��/� وذوي اھ���

�7�� �Kري���و&�، �ل ذك ��� K  بو��وع &�5��C ا�������، و����5 �ن ا����ب و�?�� ��ر��5 اط�
�����5 أن �����)� ��/س ا8ورة وا���وى �ن ���1 أ*رى !�ر ا M�(�� " ���! رب���.  

  :وا$ھ���م �����2 ا������ و�����1ا$�%��ح #�/ ا����ة ا�����  -4

 �(�7��� وا������ ا�� ���ول دو�� أن ��د K���ت ا����� و�� �زال ��ر�� ����رات ا/�ر�� وا
، �87د �و��))م *د�� أ���&� وأ��8را ��ن ط��� ا�����، و���ل &�  ھ����)م �9ن ا��ظ���ت اط����

� ��ون �ر��ط� ��واC/)� �ن ا���97 ا���� ا����� أو اوط��� أو أھدا�)� و���7ق �و�)��)�، ا�� &�دة �
�����واط�ب اذ�� ھو اذي ���ن درا�� ھذه ا���رات و�7ف ��)� ��)� &�  �����  .ا�C����� أو ا

وا�دة، و��رص &�  أن ���/�د ��)� ��)� �� ����5 �ن ��و�ن آراء 8���� و�واCف �و��7 �ن ھذه 
���97&ر�ق ��&���ره �واط�� ����� إ  ��د  ،ك أن ا�/��ح اط�ب &�  ا���97 ا����، واھ����5 �)�و"4 .ا

Wر����7��ت �� اK� ���وع ا,&راق وا����  5 ا����ء ��9ري إ  أ�� را1دة ھ� أ�� إ����� �5�/8 ، ووإ
5 آ���C ر ، ��� �ز�د �� *�ر�5 و��ر��5 �� ا���ةوا��7دة ا4)�دة R�/�9ريو���� ���7ق ا����51 ا ��� 

  .و���ر�� وظ�/�5 ا"����&�� وا�������

  :وا���ت ا�ط��ب 3-ل ا��ر��� ا�������

م ����ن !�ره �ن او8ول  ���ر�8 ا"����ء إ  ا�����، وا 5إن اط�ب ا�����، وCد أ���ت 
 X���� ،�(��ذل �Mن �/)م ��7�7 ا�ر��� ا������ و���و&ب *8و���8)� و��رف Cدر ا�)ود ا�� � إ

5 O�(�ا"��/�دة ا87وى �ن ھذه ا/ر�8 و���8ل �� ��577 ھذه ا�ر��� �ن ��ر  وا,�وال ا�� ��/ق 
7����� ا R�8�� ����� ب�ل إط�را �)�، وذك �ن *�ل ا�زا�M� 5داء وظ�/�5 وا��7م �وا����5 �ط�

� و����د &��5 �� ���ل �ن ���"ت ��8�5 و�����5����  .���/�د ��5 ا

���� ���وا�رص &�  أدا1)� و����  وا���ت اط�ب ا����� ا�� ����ن &��5 ا��7م �)� ،:  

  :وا����7 ��36-ق ا������ ا����نا���4ن ��.���ن  -1

"����ب وا�8ر و�9ط ا�/س وا"ھ���م ��درا�� ��ط�ب ا�/رغ �درا�� ا������ Cدرا ���را �ن ا
5. دون ا"�4?�ل ��� إذا ���ت ���و�ر �ط�ب وظ�/� �� ا����7ل ��4)�دة ا�� ���8ل &��)� أم " ��و�ر 

و"4ك أن ھذا ن ���7ق �ط�ب �� م ��ن �����8 ������ن ��Y &ز و�ل، وأ�5 ھو اذي ��7م ا,رزاق 
�����ل أن ��رك أ�دا ��)م دون أ�5 �����5 و���  ، و��8ب �ل ��)م �����5 و&��5و�7در  ��ن &��ده

ھذا ا����ن اذي ��ب  .���دهأو  �8�5در��  ��5 �ن ا����ن أو ا�/ر، و�)�� ���ت رزق �)�� ��ن
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�� اد�ن وا���ر�� ا����رة ����دات  57/�&�  اط�ب أن �ر�*5 �� �/�5 ��"زد��د �ن ا��م وا
������وھذا ا����ن  ..ا�4رو&�، �ن 5�M4 أن �)�O اط�ب ���/�دة ا/���� ��� �)�51 �ر��� ادرا�� ا

و��ده و��رص &�  �� ��5 ا�8��� و����د &ن �ل ��  �*دم �����5ط�ب ��د ذك ,ن ا �)�Oھو اذي 
؛ �� �ر��ط �5 &�دة �ن ا���ق ��Y &ز و�ل و�9�ُف إ  ا����ن .���ن أن ��ره إ  ا/��د وا"��راف

5 �� �ن ��وا8ل ����� ��أ*�ق ����� و8/�ت ر���� و������ ط���، ��� ���?� أن ����  �5 اط�ب 
�. �وظ/�ن��)م �ن أ���ذة وز��ء و���، وأن وھو �� �ن 5�M4 �ذك أن ���ر �ط�ب ��ل ا"��/�دة �ن ا

� ��د أن ��*رط �� �ؤ��� �ن �ؤ����5، ,ن �ن �/�7د إ  ا,*�ق " ���ن أن �/�ر �������/�د ��5 ا
� أو إ��دة !�ره �ن ا��س����� ا/� ��.  

  :ا$���8د � ا����4ل وا��د�� � ا��"و�ن -2

�ن وا�ب اط�ب أن ���ل !��� اھ����5 ��ذ د*و5 ا����� إ  ��ن �*ر�5 ��)�؛ ا"��)�د 
ا��وا8ل �� ���8ل ا��م وا��ر��، وا���� �روح ا�د�� �� ��و�ن �/�5 ��و��� &���، ��  إذا �*رج 

�� ا��و�ن  و 9�فأر وأي 8CاوCوع �� �ن ا����� ��ن �ؤھ� ,ن ���رس أي وظ�/� ���د إ�5 دون 
وھذا ا"��)�د وھذه ا�د�� ھ�� أ��9 �وع �ن ا��و�ن �/�5، ,ن �رص اط�ب &�  ا��7ق  .أو ا,داء

و���8�5 و��و5K و��1ر أ&��5، ����5 &�دة ��8M��  و�را����5 �5اوCراءو��4ر���5 �)�� �� �9وره 
5 ��و�� &�د� R�8�5��& ر��� ����K � �7، و���� �را�ل ����5 ا ���ھو �� ���ل ��5 إط�را ��&� و��
، ,ن أي وظ�/� ���و"ھ� وأي ��ؤو�� ����ف �)�، ��7وم �)� &�  *�ر و�5 �����5 و��ده وأ��5

 و" اط�بُ  د3 �ِ أن " �َ  و�ن &دم ا���� �روح ا��ؤو��؛ وإ�5 �ن ا?ر�ب .و��ؤد�)� ��ل اھ���م وإ*�ص
5 �ن �را�ق و���ن و�����ت، و�� أ�/5�7 ادو� و��/57 �ن أ�وال ط�1�� �ن �ل �� ، &�  ار!م ���)دَ  Oَُھ��

  .ا�و ا��1م ���و�ن ا���� ا��د وا����زا���8ل ا���� و�و�ر  و��1لَ  رَ �� �َ �ن أ�ل أن �ُ 

   :ا��وا4ل ��8م ودوام�و*�ق ا���4 �����6ذة  -3

�رص &�  ادرا�� وا���8ل، �ل "�د 5 أن " ���ن �ط�ب أن ��ظ  ���و�ن ����ز ���رد ا
 �4C�����وا8ل �8ورة دا��1 �� أ���ذ�5، �ن *�ل �9ور ادروس وا���9رات وا��4ر�� �� ا
وا�وار، و�ذا �ن *�ل ا"��8ل �)م ��د ادروس وا���9رات و�ؤا)م &�� ��4ل &��5 �ن ا�/�ھ�م 

�����)م، ,ن ��?�� &�C 5راءة ا��ب أو �ط�و&�ت ا,���ذة أ�/ ھذا ا"��8ل وا�وا8ل " .وا���97 ا
، وھو ����ل �/�7د إ  ا�وا8ل ارو�� وا��ط/� وا��ر��، ا��ف ��رد ا7راءة ھ� ����ل �� اورق

����� �ن ار�8د ����� ا�وا8ل ا���4ر �ن *�ل ا�9ور وا�وار وا����4C ��9ف إ  ا"��/�دة ا
���Zذة؛ ��ارو�� وا��ط/� وا"��/�دة �ن ���رب ا,���ذة و*�را�)م �� ا���ة وھو ��  ا�وا8لَ  ا��ر

  ." ��ده اط�ب �� ا��ب وا�ط�و&�ت

4- ���   :ط�نوا.#راض #ن ا�"���/ وا��*�=  وا����8د�ن �ند= �ِ ا�ز�-ء ا��ُ  ��4

ر�ول ] 8�  ] &��5 و��م،  �7ول��� " ����ظر أ�د�م �ن �*�ل ا�رء &�  د�ن *���5"
و�ن ا�4)ود اذي أ�د�5 ا���رب أن . ��� �7ول ا���� ا4)�رة" ���ظر �ن ��8�ب ا�8�ب ���ب"و

�8R، وأن ا����ن اط�ب ��KMر ������ن ا/��د إذا 8��5 وا�*ذه 8د��7، وأد�  ا/��د أ�Kر ��KMرا �� ا
و��طل اھ����5 ��� ��/�5 ��  ن �4?�5 &ن ���� ا,�ورأو5 ���ب 8���5 ����5  ��4وه8ور ا�KMر أن 

، ور��� د��5 إ  ا*طM وا"��راف ��� �ز��5 5 �ن �/��د و�� ��ر59 &��5 �ن رذا1ل، ���ون د��5 ود���ه



5 

 

واط�ب ا����� أ�ق ا��س �����7ء أ8د51�C وأ8���5،  .8���5 5 ���� إ  *��ر�5 و��9ع د��5 ود���ه
��4� &�  �9ور ادروس وا���9رات، وا��8�� ��"����ب &�  ��ن ��د ���)م ا��4ر�� وا�ون وا

�Sذا و�د اط�ب ز��ء وأ8د�Cء �ن ھذا ا�وع ������ك . ا���8ل ا����، وا��ذ�ر �ن ا�)�ون وا����ل
ء " ���رون أو ��وا8�ون ��5 �ن از�� �5 أ�� إذا ��ن �ن ���طون. �)م و��رص &�  دوام 8���)م

�����)د �� ا�*�ص ��)م و�����ل ��)م �7َ  ،"�� ����ر ���د &ن دَ ادرا�� اھ����� و" ��7ون ����8ل ا
، وأي ��ء �5، ,ن أ��Kل ھؤ"ء ھم ��ب �ل ��ء ���ن أن ���ق �� ����رة أو ��ز�� دا���1�َ 8َ �ُ  أي� 

�� ا4وارع وا?��ب &ن أ&ظم �ن أن �ُ  ������ ا��ل وا�)�ون وا �������9� اط�ب ��وات درا��5 ا
��5 9رر و�س ��5 أي �/�ادروس وا���9رات وإھ��ل ا���8ل وا�را��� وا"�4?�ل ��� .  

   :#�/ ا���ث وا�����ب وا��وا4ل �� ا���4در وا��را�� � ا��"��� بُ ا��در?  -5

�ر�8 ��دة ��درب &�  ا��ث وا��ر�ر وا����� ا��دا&��ا�ر��� ا������ ا,  ، وذك �ن و
أن  &�  ھؤ"ء اط�ب، وا�� ��ب *�ل ا��وث ا/8��� ا�� ُ�َ��ـ3ف �)� اط�ُب �ن �Cل أ���ذ�)م

����� ��ر8وا &�  ا��7م �)� �� إط�ر �ن ا"�زام �4روط ا��ث ا���� ا,����� وا���� �روح ا,���� ا
� ا��8در وا�را��  .و&دم ا����ل �)ود ا[*ر�ن وإ����)م ا���� وا/�ري� �������د �ن ا�وا8ل ا

 �(�� �����ھذا ا"�زام ��ط�ب �ن اط�ب أن  .و��ر�رھ� ��,��وب ا4*4����8رة وا��/�دة ا��دة ا
�������ط��� و��� ا��دة ا �������)� ���4رة، أو ا����رة �� �و�ره �ن  ��ون 5 ز��رات ����رة إ  ا

������� 5�� �و9وع ا��ث اذي ����و �إن �8ر اط�ب &�  ا��ث وو��ءه ��� ��زم . .��8در و�را�
� وا��ر�ر، �)�51 ,ن ��� R�8��K ����زا ����5 �ن أدب ا��ث ا����، و�در�5 ا����ر &�  ا���7ب وا

�(� �  .ھو و��/� �)� �����5 وأ��5 ����5 أن ���ز درا��ت ���/

   :ا��ط���� ا�وا��� ����4ل ا�*���� ا����� -6

�7و�� ر�8ده ا���� و���Kت �� ����7ه �ن ���رف و���و��ت، إ  ا"�/��ح  ���������ج اط�ب ا
�����7��� ا���� ا7ر��� ا8�� ��*588 اK��و��  ا���دة &�5 &�  ا��ب وادرا��ت ا/�ر�� وا ،  5�د 

ا���ت دا1رة ����  ��ث، و�و��� �دار�5 !��ء ���و���5 وإKراء ر�8دها7راءة ��)� وا"��/�دة ��)� � �ن
�ط�ب �����7�� اK���س �ن ���/� �7راءة �ط�و&�ت ا,���ذة  .و���8�5 أCوى وأ�7ن �5��� ��ن ��و�� ا

5 ��درس وا���8ل، �)ذا ����4��8 �أ�5 *دع �/س  –ا�د  د̂ �ِ &�د�� �َ  –ف ��� �ل ا����ن Kم ��7ط
 ���7K &ن أي �و9وع ����رة &ن 8��و9�ك &�  &7�5، ��ث ��*رج �ن ا����� و�س �� ذھ�5 أي 

  .&�م

م ا�� ھذه ����)م و�ن �Cل ط����� ا,&زاء *8و�8،  ،�د�رة ��"ھ���م ��� ����� رأ��)���ض ا
 R1�8�� م(��� ا��ب،  �7/وا &��)�، ن وإر�4دات و����)�تا����ون �)� أ�Kر �ن !�رھم، وھ� �و�)� إ

�� �C&�ت ادرس و���ظِ� ��و����)م و�8ر���)م  �� اط��� وCد أ��د��� �)� ��ر�� ر�� Cرن �ن ا����لِ 
���� .ا�و��ق و� و] .�� أرو�C ا����� و�� ا���ة ا


