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شخصفففففعاناصرؤففففننمرؤارنمفففففينم  ففففورناع فففففع نيوسفففففقن(نمدرسففففانه ا ففففف ...نيوسففففقناعي ففففف   ن)
:ن،ناعوويفاكتف بناعوويفاناعل عف يفن.ن(ٕٙٓٓ)اإلط رناع  رينماع   طناصعداينن:ناعي    

ن.مزارةناإل الم
يفنأمائلناشمسع  تن  دم ناهتفدأناعتلمفكنكف نناع فع نيوسفقنكؤفألنمفينالراسف ناع  سفرانن

ن ؤففنن  ففعنشفف رانأدففدنازفف هرناعصففل حنمففيناز ففاناز وهعففان وفف نن فف اناصو فف نعفف نماصففراراناعففي
 ط ض ناعت  عننمح انه عألناععفومنبلؤفالنينيسفت  ننهف ن:نأكربنمرر ان  نميناص  آتناعرديدة

م  ففدم ن ففدمنعفف ناع ففعألن سففالن ففينافف اناع ففعألنممفف ناففونمي هففلن يعففلنعفف نافف اناع ففعألن عمففان
إذانك  فففانصدرسفففان ا ففف ن:نانجؤو ففف نه ففف رانأدفففدنازففف هرن يففف لنضفففنالرضنامناصرر فففاناعفففينأ ففف

ن(.ٓٔٔاعغ ًل،نهدمنن  ري ،نصن"ن)مت  زلن ين عمت  
ن.نناعوويان للناع فط(.نهدمنن  ري )اعغ ًلن،نيوسقناع  اكن

ن
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 مقدمة 
ن،أس سفففعانهفففكنطمفففوحنامنتمففف نمهفففكنؾفففوناصفففترؤنمرهفففطنحؤيفففانمصفففلننوننافففناصرؤمففف

إىلنتيعففمنمصففؤصانمصففرتيانم فف كانناسعويففانيفنسؤسففؤاناسعفف ةناإل سفف  عاناسؤيففاافف رنهتففد نمن
اعففف ينكتؤفففألنرؤيفففاناصرؤفففننإنن.نسففف  دةناصترؤمفففكن ؤفففنناع مفففوناعسفففؤعنمفففينخفففاللنمنمتجفففددة

،نميطففورنذا فف ،نمي فففف نيسففتطع نأننفيففمنمي صفففدرن،نمؿفففان  ععففاماسففصا،نمشخصففعان  سففجا
اصر لطفففانناعلي  عفففاطمفففوانارثففف رناعفوفففرناع هفففوينن.غفففرتنمسفففلو امؤموسفففانيفنخطفففواتننطتمرففف 

اع هففويناعفوففرنكلففلنن.اصختؤفففا صففوررننيفنعل ففريااعريففلنناعففينأ تج فف نهاؾفف طناع هعففانماعترؤففعن
مفرهكنعف عألن يفومناصاسسف تناصر عفانهتااعفلناصرؤمفكنماصرؤمف تنيفنشف نرا دانمرر ع نا م نعؤ

يسف  دناصرؤففنن ؤففننإعرامفف نميفررن طففورناعفوففرناع هفوينماففونمتطؤفعنم فف ننتيففدمدملناعرف  نه
ن.رطع تناعت رقعااصتؤعلن  ننطلعرانرس عت نمهؤورةنرؤيت نيفنسوءن

إىلنتؤعفففلنماسفففت ل طنخصففف ئ نشخصفففعاننيفناعفوفففرناع هفففويدراسفففانهتفففد ناففف رناع
ناع ففع ن وففرالدهعفف تناع هويففانذاتناعصففؤان ؤففننسففوءنمفف نإشفف رةنإىلنناإلهدا عففااصرؤففننمرؤارن

 عففف ننآ ففف ا مفففيناعفففرمين صففف رنشفففغؤ ناع ففف غلننَرَدحففف  نيوسفففقناعي ففف   ناعففف يناشفففتغلنهففف عترؤعنن
ففولنحفف  إىلن ففدةنظفف مرن فففدمرناصركففرةنسففتتطرقنافف رناعدراسففان.ن فف لنغ يففاناصففامولنيصففولنـم

حففولنموو فف تناع خصففعانأخال عفف نمثي  عفف نما تم  عفف نمفف نةؤعففان  مففانعرال ففاناصففترؤننهفف صرؤنن
 رؤعمعففانذاتنأثففرنملمففرن ؤففننمصففوينإىلنإـفف دنأ  ففطانمسففللن وثعففمناعففرماهطناعرؤمعففانهع  مفف ن

ن.نصرعدناعفردنمازم  ا

مافونيرثف ننمـ  األيـامتفان  فواننني عفايفنم(نمنٖٜٚٔ)اعسف ؤ نداحملسفين لنكتع
كف نن..نيفناعو اناع ين ن وين ع نيفناعوويفانمدرسفانمينمر فدن"ناع ع نيوسقناعي    
هلناصوتلاناصت يؤان  فع ناعرؤفننماصرر فانيفنن..نماوناعوت بناصت يلن..ناوناصدرسانماوناصر دن

ىنناعوويفففانمأثرااففف نيفنل ففف نأغففف..نؤفففننمأ فففرنمفففيناعفف فطرمةنأغكففف ننه خصففف نثفف..نكففلنموففف ن
مي فففص نمفففينأمؤ ففف ن،نم فففانك  فففان عففف نأحفففوجنإىلنهصفففع نمفففينشفففر انيرطفففعنمفففينخ طراففف 

ن".نميللانأ دامنأاؤ  ن ؤننالرضناز  انيفناعصصراءناعص متا

مرمو فففان مال فففان،نمشخصفففعانمدرسفففانه ا ففف مرؤفففنناعوويفففانالمل نيوسفففقناعي ففف   ن
 ؤفففننأيفففديناصوسفففرانناصريفففدنمفففيناعدراسففف تؤفففانم فففدمةنحسففف ان سفففتصمنثفففرمةنا ئجلفففلنم زاعفففان

مينشاهن نأنن ر ي نه خصفعاناصرؤفننمصوينإىلنتديدنهرضناصر  ناع هوياناعيناصتخصصكن
يصفدناع.نذاتناعصلغاناعوط عاناعررهعاناإلسفالمعاناإل سف  عانهدا عا رع  ن ؤنن  وعلنرؤارناإلمن

ماي تفففرازند فففودنن،اص سففف ناعترؤعمففف نيفناعوويفففانهرفففضن وا فففع  فففننظ معفففانمفففينذعفففألنافففون
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ن،يفنما فففف ناسعفففف ةاعرصففففع ان طلعففففمن ؤففففألناعففففرؤ نالمائففففلنماسففففت ل طناعففففدرمسناصسففففتف دةنهغعففففان
م طرعم فففف نناناصر صففففرةاعترؤعمعففففنركففففامةويففففدناسنار فففف ق،نم ففففت نت ففففوالاصحففففلنماصسفففف ؿانيفن
ن.إىلنأهردناسدمدناصفعدةه عتج ربن

ننرتاننكفففف نفسففففيمغففففيرففففر نأسفففف عععناعتواصففففلنمفففف ناععفففف  ركننفتفففف جناصرؤففففننإىلنأن
ن ؤفنندراسفام ف نأمفدنهرعفدنض انيروفقناصرهفوننمن.ن،نميردادنثيانهيدرا  مستوارنمير  ن،كف ء  

اعففف ينيتسففف نناعفوفففرناع هفففويني تيففف ءنم طفففويرنأ ضفففلناعسفففللناعوفعؤفففانهففف ثراءناصعفففدانناع هفففوي
يَن.ناعلعئففاناحملؤعففانسففعم نإذانك  ففان  هرففانمففيينميرداففرنه صم رسفف تناصلد ففان،هفف شرباتنازفف دة

معو  فف نيفنممتجففددةنكلففرتةننن مؤعففانين  ت فف نمضفف نمففداخلنن  معففانشخصففعاناصرؤففننأنَغففْرَمنيفن
ن.نسترملن ؤنن ااعلناصرؤننم اصعلندمررناع هويناع   يا

ن
ناإلصالحرائد ننن

متديففدا ناعرففر نيفنموسففوانهففداي تناع  ضففاناعلي  عففانيفنم طيففاناشؤففع ننل حفف اعإنن
أننيوسفقنهفينديئفلن ديفدةن للفانإىلنيفنحبل ننصليفناع صقنالملنميناعيرنناعر ريينسع

صف  انمفينأهفرزنمنه  ةناعلي  اناعوسطعانيردنمينماست  دانمنتمر نن، ع س نعرصرر عسنناعي    ن
حناعفوففرنماإلصففالأ ففالمننمففينأمائففلأ فف ن ؤففننكلففرتةن ففدلننماشففراتنسففعجدمنن،اعريؤعففاناصسففت رتة

يُففاِ ناسِْْوَمففَانَمففين}" فف لن رفف ىلنن. مومفف اشؤففع ناعرففر نم طيففانمنخصوصفف ناعوويففاندمعففانيفن
:نةاعليففففرن)،ن{َيَ فففف ُءنَمَمففففينيفُففففْاَتناسِْْوَمففففَان َفَيففففْدنأُمِ َنَخففففرْتا نَكلِففففرتا نَمَمفففف نيَفففف َّكَُّرنِإيَّنأُْمعُففففواْنالَْعلَفففف بِن

ن(.ٜٕٙ
مففف نهوسفففوحنيفففاناشؤفففع ناعرفففر ن اكفففدن فففينم طاصت  معفففانإنناعدراسففف تناإلسففف ا عجعانن

نن- فف ري ناشؤففع ناعرففر نماففونه حفف نمتخصفف نيفن–سففلمنذكففررنحعفف نكتففعنمفعففدناعريففدين
كمف ن"أنناعي    نمصؤ نمر لن رؤفعننمأدبنسف اننيفن اسفعإنمإدارةنأملنمدرسفانكويتعفان،ن

رنيفنيرففدنمففينأهفففرزنرمادناعترؤففعننماعفوفففنسفف اننيفنإ  فف ءنموتلفففانمخرعففانثي  عففانما تم  عفففان،ن
إنناعي فففف   نمففففينأهففففرزنماسسفففف ناصدرسففففان(.نٔٙم،نصننٜٜٛٔ)"ناعوويففففانماشؤففففع ناعرففففر 

م،نصننٕٕٓٓأهففو لك،ن)ن  معففانيفندملناشؤففع ناعرففر اصل ركعففانمافف نمففينأمائففلناصففدارسناع 
ن(.ٖٗٔ

ن(ٜٜٗٔم،نخؤفق،نٖٜٚٔاضفد ،ن"ن)أهفوناعرؤفننيفناف اناعلؤفد"ها  ناعي    ن ران
"ننناعوويفففانالملمرؤففف"نأطؤيفففان ؤعففف نعيفففعألناعو فففانإذنذعفففنخرعفففاناصرؤمفففكنيفنأحسففف امن
،نما رنمر لان  عمانهؤغ  ناعي    نممصلنإعع ف نهسفرع ن(ٔٔم،نصننٖٜٚٔن:مجلة الرائد)

 صففررن فسفف نمففيننإين ؤففنناعرمففلناعصفف حافف اناعر ففلن ؤففننيتوففلننمإخالصفف نينه سففل نم  افف 
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خ ءنيفناعلففف لن تفففاعمنيفناصصففف حناع خصفففعاناعضفففعيانمأ لفففلن ؤفففنناإلخفففالصنيفناعرمفففلنماعسففف
َمَمفْينَهطَّفاَنهِفِ نَ َمؤُفُ ،نَ ْنُيْسفرِْان"يفنصفصع نمسفؤنناسدي ناع فريقنيفنكم نمردنمنر ءناعرط ءن

نن".هِِ نَ َسُل ُن
ن
 رحلة كفاح

حضففففينهؤففففدرنند ءيوسففففقناعي فففف   نإىلنناع فففف بنر فففف نيفنهفففداي تناعيففففرنناص سفففف 
اصلفف هرننملفف ينطعلفف نعؤط عففعنامنت ففدنخالضفف كفف ننننملمففرةنيفنطؤففعناعرؤففننهرففدنرحففالتاعوويففان

اعطمففوحناعراشففدناع فف بننذعففألمكفف ننن.اسففري ن ؤففننمواصففؤاناعتصصففعلنماعلصفف نماعتمصففع 
كففلنيتففا ننناعسَّفف   اشؤففع ناعرففر نناصمتففدن ؤففننسففواحلنط فف أرضنمنمناعر ئففدنإىلنرفف ءنطتمرفف ن

.ن،نم فف  ننسفرررم  فننخطفررأمفررنناْسفتفَصلَناعف ينمينرؤيانخودناعترؤعننما ت  رناز لنيومن
سفففعمندائفففرةناعلي  فففانإىلندر فففانخطفففرتةن غفففدتنالمعفففان فففدنيفن ؤفففألناعفففف ةنكففف نناعفيفففرناعيرائففف ن

ن.ن  مونمينحوض ناشرا  تنمالس طرتغرتنمستغرهانمنمتف عاندمع نأشو ض ن
إنناعسففوادنال  ففننمففيناصسففؤمكنغلفف ءنكغلفف ءناعسففعلن"نالملتقطــات فف لناعي فف   نيفن

ينمم نيرمف نإععف نمفيناضفد نمديفيناسفم،نممفلؤ ننكملفلنال فرا ناعف ينينيرر وننحيعياناعدي
.ن ففف ءنإىلناصست ففففننالمريوففف يننيفناعوويفففانمرأ ناعيفففإنقطفففعنماع ففف سنحوعففف نيسفففتمرون

 و قنا انال را نماونييفولنما نمو  فانما نمو  فا،ن يف لنعف نر فلند  لف ،نمف ذان ر فان
ول،نمعوفينرأيفاناع ف سنطتمرفكن ؤعف ن رؤمفانأهنف نميناصو  فا ن ا  هف نما نينأدرينمف نييف

ن".  صسؤموننم  م ننعؤديينمللن  ننا انال را نشطلاناعيإ!ننمو  ا
يومعف ناعي ف   ننيفنرح  ف ن ف ش سم تنالسص رنم فص تنالزاف رناعفيننن ستط  

ملنن.ن ؤطففقنأي مفف أننثفففقنآيمفف نمينأننم  ففدنسففف  نامنففالتن ؤففننصفففص تناعوتففعن
اعي فف   نهوففلنمفف نأخفف ناز ففلناعففدامإننميلففددناعففدا  نعففلؤعايضفف ءنناعفف ينيمففرنناففوناعاعرؤفف

ممفيناعتجف رننمفينأ صف رناإلصفالحنمف نر ف قندرهف ناعسفر نكؤف يسفرننآ  رنا نمفين فرمنم ؤفنن
نعرؤفومناعدي عفانمفين  فانم لسفطنيفدناعتيفربتفف ناعلفانان   معفادرسفان اسفعإنمإىلنناعغعوريي
 سففتيطعناصترؤمففكنم صففيلننميفن فففإناعؤص ففاانمففين  ففانأخففر نإىلناعرؤففومناعد عويففنماعتففودد

افففف ننمدرسففففانأاؤعفففايفنهدايفففانأمففففررنا تفففت نن.در  هتففف نكمففففلإىلنأ ففف نعتصففففلناصت و فففانمفففواال نن
عتوفونن فواةنأملننطَ عِلف  ننِسفتفِّْكَنعتصفمن ف نأكلفرنمفينحعف نامننٜٚٓٔيفناعرف من"نمدرساناص ف خ"

.ناعرؤفنناعفدي نماعفد عوينمرف أسفإنهرفضننيإ فدرنناعصفغرتةنمدرسان صريانإذنخرانمدرست 
مرغفنناعريلف تناع ف  انأثلفاناعي ف   نممضفاناليف من...نش ءتنال دارنأنن تو فقناصدرسفان

يفنهن يفاناصطفف  ننأنناعرطفف ءناعصف دقنينهفدنأننفيفمنميصفودرهرفدن  فدن  عفدنمهف لندعفدن
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  رهتفففففف نلرت فففففف ن مثناصل ركففففففانن"اصل ركعففففففا"  مففففففاناصدرسففففففان.نم مفففففف نك  ففففففاناعسفففففف واتن جفففففف  
 توففف ثرتناصفففدارسننه ففورناعرؤفففنناعوويفففانَأْشفففَرَ اِنيفنأ فففلنمفففينرهفف ن فففرننمناسمعفففدةنن"الدديففا"

ن.ن،نمأ للناعرخ ءنهردن  دناعلالءمتيمناعر  ءنهردنطولن   ء
هوفرةننيُفْ تَفَففُ نهِف ِن  عمف نن ِ ْؤمفذعوفنناصرؤفنناعوفرمن فر ن نجضنس واتنحف ناو انمن
 فردادنرفوا ننُسف َّا نَحَسفَ ا نهف عألناعي ف   نَسفيَّن ن،ماعترؤفعنناعسفؤعنن،ميفونأس سف ناشؤفمناعنم  ع ،
ن اسفعإناصفدارسن مؤعفانإن.نإىلنيفومناع ف سناف امرسفخاناصرف ر نن،اعيعنكرسانلهن نندمم  ن

نهِفِ ْذِننَرهفَِّ ف }خر انأ ع ي نمتر  لان نيفدمناعي ف    ،ن(ٕ٘:نإهفرااعن)ن{ فُفْاِ نأُُكَؤَ ف نُكفلَّنِحفكإ
نتفففف يننيفن مؤففف ،ناعرائفففدنيفن طؤر  ففف عؤمرؤفففنناصكف حففف ناصرمفففوقن صفففان ففف ةنسففف واتنننونِنيفنُغُضففف

َذعِفأَلنَ ْضففُلناعؤّففِ نيُفْا ِعفِ نَمففينَيَ فف ُءن"متاعيفف نيفن متف ناعسفف مياننمرؤفنناعوويففانالملحف نأصففل ن
ن.ن(ٗ٘:ناص ئدة)"نَماعّؤُ نَماِسٌ نَ ِؤعنٌن

ن ،َمَرَ  َحفانَ ْيؤفن ،َغفرَارَةنِ ْؤمفنذعألنم رزيسرينيفنرمحناعي    ننك نناع داءناإلصالح 
عؤوتفعناع اثعفانالصفعؤانمامنفالتناعلي  عفاناصتاعيفانيفناصوسفرانمسالمان طر ف نإىلن   فعنمط عر  ف ن

ممفينا ف نأصفلصان.نظلفاناإلصفالح عف نناعفينرسفخاماضفاللنماصيتطفقننمينملفلنطؤفاناص ف رزم  ن
  ف م ناعفو  ناعليف يفنم رايفدنالخطف رناش ر عفانعفان مؤحركفانمؤصفان رسفت  نن مؤعان  ععدناصدارس

غفؤاناع روبناعررهعانمثؤقنسع س هت ن رصانين رفوضنعلسفطنيفنماصط م نال  لعاناعينم دتن
اعسفف هيوننن.  ناعسع سففعانماعرسففوريات ففوذناعتسففؤطنيمتصفف صنخففرتاتناص طيففانمإخضف    نصصففؤص

هتو عفففانم فففوطن ففف عتو عمناصفففدارسنم  فففرناعترؤفففعننإىلناإلصفففالحنيفنامنتمففف نافففنناعسففف هيوننإىلنه ففف ءن
كف نننن(منٜ٘ٗٔن-نٚٚٛٔ)نمرفرم ناعرصف يفاع ف  رنمعرفلن،ننمتريرناعريولنميناشرا  تناع  س

ن:أ  دن  ئال  دم ناعيرنناعر ريينهداي تنـسدنطموح تناصصؤصكنيفن
ناه فففففففواناصفففففففدارسنماستيصفففففففوان ففففففف نالمفففففففال
ن فففففففففودمان ؤع ففففففففف نبففففففففف نَدرَّتنمو ِسفففففففففُلون

ن ننعؤج فففففففففففلنيفنأحواع ففففففففففف نِ ؤَفففففففففففلننكفففففففففففإ
ن

نحفففففففففففف ن ُطفففففففففففف ملنيفنه ع هنفففففففففففف نُزحففففففففففففالن
فففففففففال نم ففففففففف هؤوانه حتيففففففففف رنكفففففففففلنمفففففففففين َِ
ن فففف عرؤننك عطففففّعنَيْ ففففف ن ؤوففففنناعِرؤففففال

ن
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 الثقافة أوال
نمَنناعيفوةاع اتنمامنتمف ننم  اعلي  اناص  جعاناصتفتصانا ناعي درةن ؤنن

َ
ماف نن،َضف ءاص

 ف لناصفوفرن.نغع نناعفرديانمين دمرتنمحدةناعصفقاعي درةنأيض ن ؤننم  نطو  نناعط ئفعانمط
كلفرنمفينحف  ت ننإىلنامفتال ناعي لؤفانأإننح  اناصسؤمكنإىلنثي  اناعتسف م ن)م عألنهين يبن
ن.(اع وميانأمناع ريا

ممففينا فف نن فف درةعيففدن ففواناعي فف   نيفنثي  تفف ن وففوننع فسفف نثي  ففانماسففرانمشخصففعان
اصرؤفننم  عف نمثي  عف نمثصصفع نمعرفلنأافننحفرةنن در نأنن  وي ناصص درنمينأافننطرائفمنإ فداد

مسففعمنن،ماعتسففؤطنمغففولناعغؤففون،ماعتصجففرناعت ففدد صففعننضفف اناعت ففواند يففانثي  ففاناصرؤففننمففين
َاؤَفففففأَلن:ن"-َمَسفففففؤَّنَنَصفففففؤَّننا ُنَ َؤْعفففففِ ن- َففففف َلنَرُسفففففوُلناِ ن:نميفنصفففففصع نمسفففففؤن.نماعتلؤفففففدنال فففففم

ن.ماعت طفف ناففوناعت ففددنيفنغففرتنموسفف ناعت ففددنلنناصل عغففانم مومففا،نن َ َضَفف نَثالَثفف  ن"ناْعُمتَفَ طِّرُففونَن
ن.مينشألنأنن ر ناعديينأمرنينييلنخطران يناعت ددن ع 

ن،ماإلح عففففانإعع فففف ن،أكلففففرنمففففينايست فففف  دن فففف نثي  عففففان ففففاثرناعي فففف   نهرففففدةنطففففالت
،ن(مٜٛٛٔ=نناففٖ٘ٔٔ)نيفن ف منماي تم دن ؤع  نما نطؤاناص  رنص  فئ  نظمفدنرشفعدنرسف 

مطؤفان(نمٙٚٛٔن=نناففٖٜٕٔ)ن ف ماعينظ رتنععريوبنصرم نم  رسنؾرننمطؤاناصيتطق
م،نصنٖٕٓٓ ؤففف ،ن:نا  فففرن)ن(ٕٜٛٔ=ناففففنٖٓٔٔ) ففف منن ر ففف نزيفففدانصاسسففف  ناضفففاللن
نأشف رنامنفالتمفيناضفاللنطؤفانك  فانطؤفاناصيتطفقنمننن.(الموسوعة العربيـة العالميـة،ن٘ٙٔ

حففراتناعرؤففومناسريففانماعل فف ءن ؤففننيل نمخ صففانيفن لجعففلنجففلالنناشففطناعتصففدمنيفن ؤففألناعففف ةن
ميفنن.كف نيواكفعناعرصفرننيفنحكنأنناعغ ياناعورب نمنؤاناص  رنإصالحناعفوفرناعفدي ناعطلعرعا

عف ةناسنأ ر فاك  فانم ف راتن صفريانػفدنأنناعصفصقناصصفريانناشصعناصرريفننا اناعسع ق
مراحناعي فف   نالسففت ذناع ففع نيوسففقن  فف نمأ فف دنم ؤففننطففولنم ففرضناعففلالدناعررهعففاناعفوريففان

يفنن يفنمرر ففان صففررنمشففعخناأسففت ذنرشففعدنرسفف نمأسففت ذرنظمففدن لففدرنحفف نصفف رنففف منحفف م
 فففف مننمع ففففدةنإك  فففف ناعرمعففففمنهففففدمرناعصففففص  انيفن وصففففعلناعلي  ففففانػففففدناعي فففف   .ن  ففففنندي فففف 

صفدرنطؤفان  فدم نأ 6 لدناعرريرناعرشفعدأديعنممارخناعووياناعولرتنهيوةنيس  دن(نمٕٜٛٔ)
نن.اعوويا

اع هويانماعوط عفانماعيومعفانماعدي عفاننر ر اصن عرديدنميه عم ن  عانن ؤألناعصصق  عان
متطؤفف ناص  ففودةنمأحالمفف ناصفيففودةن ا لففلن ؤع فف نكمعيففدنم ففدناعي فف   ن ع فف نسفف عت نمالدهعففان

                                                 
"ناعوتف ب،نعف ناشفتغ لنه عتف ري ن  سفل،نمفين:دفدناعرشفعدناعلفداحناعوفوييناس لؤف أ لفدناعرريفرنهفين"(نمنٕٕٓٓ)اعرركؤف ن  لننٔ
منمركفرناعلصفوثنماعدراسف تنيريوبناسج نهوت هانسرتةنحع ةن لفداعرريرناعرشفعدنه عتفصفعلنم ف .نمعيدن  مندن.(٘ٔ،نصنٗج)

ن.اعوويتعانه  رناعوت ب
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ن،ا   مي فف  أنأاففدن،أخفف نقتصففرنموسففو  هت مناعد عويففانماعدي عففاناعلي  ففان  ففرنعؤمرر ففانطفف م نه
م رسفاندمررنكمرؤفننمت فل نمفؤلنم والهت ن ت وؤانشخصعت ناعل حلاناع   دةناعينأاؤتف نص

نن.الخالقاصر ر نماردابنمنم  رناكتس بنه عرؤومنيسرننإىلن
م فففدناعي ففف   نيفناعوتفففعنمامنفففالتنمففف نيرع ففف ن ؤفففنناثففف ذنموا فففقنمتيدمفففانإزاءن ضففف ي نن

ؤففقن ؤع فف ن و  ففان  كففرنيفن ففوازن ففراءةناصوسففو  تناصخت"حع فف ا نحعفف نكلففرتنمطرمحففان
 ضففال ن،ناعصففصقنمامنففالتنماعوتففعناعرصففريانمه فف ءناصففدارسناسديلففانم رؤففنناعؤغفف تنال  لعففا
الرضن،ن يناصو قنميناسي ئمناعرؤمعفاناسديلفاناعفينكف نناعوويتعفوننعؤتفونررفوان ف نكورميفا

ن.(منٕٗٓٓاععوسف ،ن"ن)م رملناصطرنميناعلخ ر
 ؤففنن يففدمن رريففف تنمففو رةنعرؤففومنم و ففانإك  فف نم فف ننالملتقطــاتيفننمحففرصناعي فف   ن
ن:مينايصطالح تنازديدةنيفناعرؤوم:ن" ي لعيرائ ن  وي ناعلي  اناؿعانه

 ،نممففينحعفف ن سففم نمرمحفف ،نيسففمنناعرؤففنناعفف ينيلصفف نيفناإل سفف ننمففينحعفف نم ففودرنمر عفف -ٔ
ن.أين ؤنناإل س ن(نرمهوعو ع  لأ)

ن.أين ؤنناع فإ(نسعووعو ع )يسمننناعرؤنناع ينيلص نيفناعريل -ٕ
ن(.ٕ٘ٔ("ن) سعوعو ع )اعرؤنناع ينيلص نيفنازسن،نأمن ؤننمظ ئقنال ض ءنيسمنن -ٖ

ِ ْمفرَاننأخف ناعلخف رين فين :م ينثي  اناعتس م نيفن ؤيف ناعرؤفننيف كرناعي ف   نمف نيؤف ن
نزيفدنهفيناش ر  ،نمأخ ن مرنهين لعفدنرئفعإناصرترعفان فيناسسفيناعلصفري،نمأخف نهُينِحطَّ نَن

را ف ن رؤف نيرحفعنه ع فعرانماعسف اننهَِرْيفلإناعي ف   نيَفَتَمتَّفُ ن . ؤ نإم مناعريديفان فينأ نح عففا
اعصفففو ن ال فف تنمتع ففانخ ععففانمففيناسيففدنماعضففغع انهففلن فف ءتنكت ه  فف نعتجمفف ننهعفف  نميلفف ن

ن.م اعقناع فوس
(نJohn Stuart Mill)عؤفعؤسفو ن فوننسفتعوارتنمفلنعتصفرةني يفلناعي ف   ن لف رةنمن 

ـفعن ؤعفف نأنني فررنها فف نحففرناعفوفرنعفف نأننـف ريناعغففرتنيفنمرتيففداهتنن"يفنأننط عفعناعلي  ففان
مع نأننق عف نن ع  ،نم ؤعف نإذانشفألنيفنصفصانأمفرنأننيلصف نمي يفعنميلف لن  فدرنععيفقن
 ؤننم نيرم  نميرتيدر،نم ؤع نأيض  نأننينيؤي ناعوالمن ؤنن واا ف نمأننينياخف نكفلنشف ءن

ميفففر ن ففوننسفففتعوارتنأننال وفف رناففف ناعفففين(.نٕٛ٘،نصنالملتقطـــات"ن)وففرتهففالنرميفففانم ف
ن.اسض رةناإل س  عا جؤان و  ناعت ري نما ناعر ملناس سننيفنتر ن

:نييففولنخ عففدنهففينففف ناعربموفف نعوعففدر:ن"ن رلففرن ؤففننأ فففإناعرلفف راتنالملتقطــاتميفننن
مأ فيفوان.نسينم نتف وناكتلوانأحسينم ن سمروننماحف وانأحسينم ن وتلوننمتدثوانهاح"

ميناعد ع نما نميلؤان  نناإل ف قنيني ي نم   نشفعئ ،نماعفد ع ندملنماصف لن  ريفانمع ف ن فعمين
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ػففدننملنن ؤففألناعوؤمفف تنضفف نمزهنفف ناع هففوي(.نٜٕٔصن"ن) لؤ فف نأسففوةنمؼففينصففينهرففد  ن ففربة
،نماهفينازفوزيننهايةالبداية واليفنكتل ننمينمللناهينكلرتنيفنناعولرتنميناصارخكن دندم وا 

ن.مغرتاننكلرتمعجم األدباء ،نمي  وتناسموينيفنالمنتظميفن
إنناعتوفففوييناعليففف يفنماص ففف نعؤمرؤفففننينيوتمفففلنإينهدراسفففاناعفوفففرناع هفففوينماعتفففرمدنمفففين

رمادناع هعففانمضفف انػففدناعي فف   نييتففلإنمففيناعريفف دنطر فف نمففين رفف ععننرمادناع هعففانملففلننةفف ربن
عفففعإن  فففدنأافففلناعصفففكنرسفففلنمينأ لعففف ء،نهفففلنضفففننمرؤمفففوننممرهفففون،نمن:ن عيفففولنكو فوشفففعوس

المففففرنه عصففففرب،نماسؤففففن،نمهففففرناعواعففففديي،ن:نممففففين ر ععمفففف .نكو فوشففففعوسمأكففففربنمرؤففففنن  ففففداننن
 ؤسففانن ركفرن.ناعسعئانه عردل،نماسسف انه إلحسف نمأنن ي هلنماعرطقن ؤننال رهكنماعغره ء،ن

ن.ه ولن  ممالخال عانرمحعان ؤنناع واح ناعيفنكلن ر ععم  نكو فوشعوسن
سفف  نيفنيدرنيفف منهت مففينم  ففان  ففررن فف شناعي فف   نثي  ففان صففررن فف  تيننأ ضففلناعوت هفف تن

لدفدننفجر اإلسالممش نهرضنموسو  هت نيفنمؤتيط   نمينمللنكتف بن(نديوا عت )طؤس ن
ملففففففلنمففففففينم  فففففف نالدهفففففف ءننف دإنن ؤففففففألنامنفففففف عإناعلي  عففففففاناسففففففت(.نمٜٗ٘ٔن-ٙٛٛٔ)أمففففففكن
نناعي ففف   نيرشفففدنإىلن عفففونناعففف ينكتلففف نالملتقطـــاتزاقناعلصفففرتنمغفففرترنممففف زالنكتففف بن لفففداعرن

إننثي  ففاناي فتفف حنمفتفف حنافف من.نيفناعيففرنناعر ففريينفوففرييرففر ناعيفف رئنهفرسفف نناصاعوتففعنمي
م فففمناعسفففم ناصتمفففرسنناصرؤفففنم ااعفففلنيفنإ فففدادناصت و فففانعف فففننشخصفففعاناعي ففف   نم  فففننرؤارن

نن  ر فف نهرصففرر،نمؤمفف نهتخصصفف ،نمرتففرانهوط فف ،نظلفف نعدي فف ،نثواهففانماسففصانكفف نيوففونناصرؤفف
نن.  مالنهرؤم ،نخ دم نمنتمر 

ن
 في آفاق األخالق

صرؤففن،نمينهففدنمففيندؤ فف نتوففويينشخصففعاناالخففالقناع لعؤففانمففيناصيومفف تناعررييففانع
ن مو  ففاناصرؤففننظوومففانهاخال فف  ؤففننال  فف قنمصففع  ت  نمففينايهتفف النم مفف نك  ففاناص فف قن

افف ند  مففاناع  ضففانمعو فف نيننوركففاأننالخففالقناعيففر ناعي فف   ن.نث  عفف نمميعففدةنهرط ئفف ن،أمي
يفنالخفففالقن.ندعفففدةنييصففدنهففف لخالقنذعففألناصف فففومناعضفففعمناعفف ينيتضفففمينهضفففرانخصفف ل

 تفففرانإىلنأخففالقنصفف   عا،نمة ريففا،نما تصفف ديا،ن  فف نهولففرتنمففينذعففألننأمسفف نرؤيففاناعي فف   
اعففففديينم يففففودنؼفففففون ففففالاناعرففففرةنماعورامفففففانظ مفففففدند ع نمن  فففففملنظ سففففيناعفففف ؤمعففففانمم ديففففا،نمن
ن:اعدحع ن لدا ن الماناعوويان  لن.نماعسر دة

نير فففففففففففي  نؿففففففففففف ماففففففففففف نالخفففففففففففالقن
ن

نعر رفففففففففففففان فففففففففففففدررنر رفففففففففففففانم ففففففففففففف ران
ن



 11 

ن:مررم ناعرص يفم  لنن
ناففففففففف نالخفففففففففالقن  لفففففففففانك ع لففففففففف ت

ن
نإذاُنسفففففففففففففِيَعانبففففففففففففف ءناصورُمففففففففففففف تن
ن

إنن"نماف انالخفالقنيفنهنضفانالمفنن و قنأؿعفنكؤمانحملمدن لدرمي يلناعي    نن
اع  فففوضنه لمفففانإؾففف نيوفففوننهسفففؤو ناعسفففللناعفففين ر ففف نأ راداففف نمإننأافففننما لففف تنالمفففانافففون
هتفف يعنالخففالقنماعرمففلن ؤففننرففون فوففرتناع فف سنمأ رفف ضننمهغففرتنافف انيسففتصعلناإلصففالح،ن

ن(.ٕٓ٘صن"ن)مأملنخطوةنض اناعرملنإصالحناعترؤعن
أنناختعففف رناصرؤفففننـفففعنأننقضففف نلسففف سنالخفففالقنيؤفففانهرفففدنخفففربةنطونيرتيفففدناعي ففف   ن

شفف  د  ننسففوءمثتفف ررن ؤففننازعففدناصرؤففننإعع فف نانن ضففننهففط عففعنإدارةناصرفف ر نيفنزم فف ن ؤعفف نمن
مشفددن ؤفننسفرمرةناختعف رناصرؤفننن.كلفرتننمدي  ت نأم ناي تص رن ؤنناع   دةن يطن  ف انخطفا

 صرؤننأكفربنمفاثرنيفن رهعفانعطالهف ن فنةنكف نيوفونن فدمةنحسف ااع ينيووننظ    ن ؤفنناعصفال
مكفففف نننممففففينمصفففف ي ناعي فففف   نلاففففلناعوويففففاناعتمسففففألنه عففففديينمالخففففالقناسسفففف ان.اعطفففففل

ن.حريص نكلناسرصن ؤنناعتاكعدن ؤننا رناع صعصا
إنناع صفف ئ ناعففينذكرافف ناعي فف   نطلي فف نيفناصعففدانن ر ففدم نكفف ننرئعسفف نمنؤففإنإدارةن

 لففدا ناع ففوريناعرمففلن ع فف نحعفف ن مففلنمدرسفف نعؤففديينناصدرسففانالدديففانطؤففعنمففيناع ففع 
ماعؤغفففاناعررهعفففانماسفففتمرناع فففورينهرمؤففف نيفناصدرسفففانيفففدرسنذسفففاندرمسنميصفففؤ نيفنمسفففجدن

ييففولناع ففع نن(.ٖٕم،نصننٜٜ٘ٔاع ففورينماع ففوري،ن)الم فف تناشمسففان"ناش عففد"ناععريففوب
 سففدت،نأينماففونمإذان سففدننيفنالمففانشففخ نإذانصففؤ نصففؤصانالمففا،"نٔ لففدا ناع ففوري

  ف ناففونميف كرمنن ضففؤ ننممفينأدبناصرؤمففكنيفناعوويفانأهنففننييفدرمننحفمناعففرمادن.ن"اصرؤفن
ن:ال ع لنه خصعاناعي    نهيوع ن لدا ناع وريني كر

  فففففف عوويينيففففففف ناهففففففين عسفففففففننمفففففففديي

نمدععؤففففففففففففففففففف نمفففففففففففففففففففدارسنمشفففففففففففففففففففل ب
 

 عفففففففففففففألنهففففففففففففف عرؤنن نأ ؤففففففففففففف ن ريففففففففففففف  

نيطؤفففففففففعناعرؤففففففففففننهوففففففففففرةنم  ففففففففففع 
 

يصففففقناعي فففف   نأسففففت ذرننصــــفحات مــــن كــــاريخ ال ويــــ ن ففففرتاصناصففففو رميفنكت هفففف ن
صفف تنني فرحمكاؾف نن(منٖٜٔٔن-٘ٚٛٔن=ٜٖٗٔن-اففنٕٜٕٔ) لدا ناشؤفقناعفدحع نن

 عيفولناعي ف   ناصعفدايننإىلنأ فمناعتطلعفمناعضعمنن  رتمينحعرناعتخر اننما نصف تاصرؤنن
                                                 

1
اعررهعففانسفؤنناعرؤففوم،نإذان"يففرمين لفدا ناع ففورين فينماعففدرنأ ف ن فف لنعف ن(.نٕٔ،نصن صفاناعترؤففعننيفناعوويفانيفن صففقن فرن) 

ن". بخرتنادياني دي  نيلنصديمنا ناعوت ب،نأينكت"م  لن لدا ناع ورين"ن ر ت  ناستطرانأنن يرأنمأنن ف ننم ن يرأ
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نم رؤففنن،اعرؤففننعطؤففعناعففرهرتنإىلنرحففلن:خؤففقنهففين لففدا ناع ففع " فينأخففالقنمرؤمفف ناعففدحع نن
ناعرو ففف ن،ن لفففدا نهفففينظمفففدنماع فففع ناصلفففعض،نصففف حنماع فففع ندفففود،نهفففين لفففدا ناع فففع ن  فففد
نممسف ءا ،نصفل ح  نناعرؤفننعطؤلانطمر  ننحع   نمدةنظؤ نمك نناعترؤعن،نيفنمشراناعوويانإىلنمر  

نملف ي ننمكف نن.اجريفاٖٛٗٔنسف اناعيضف ءنم فوىلناعوويفا،نيفناعرؤفننطؤلفانمفينكلرتنم  نماستف د
ناعيضف ءن وععتف نمك  فان.ملؤف نما لف نمأد ناعيضف ءن فوىلنأحفدا نن رفر نم نماعرفدل،نماع راافانعؤرفا
نيفنك ثؤف نمفينيو فدن نحعف ناعوظعففان ف رناعيعف من ؤعف نمتركنل  ناز هرنأددناع ع نمينه عرام
نيفناجريفاٜٖٗٔناسف نم فويفن ؤعف ،نأ فرةنياخف ن نظتسل  نناعيض ءنيفنماستي من.ماعصالحناعرؤن

نن".اعوويانأالن ؤننكرب نمصعلانمو  نيومنمص رنرمض ن
نصففراطن ؤفنن عسفرتنرَِ  يَتِف نَحفمَّنناْعِرْؤفنَننير ففنناعف ينافوناصصفؤ ناعصف حن ف صرؤننماوف ا

نارف نيوتفعنحف نخدم  ف نعؤمجتمف نمييفدمن مؤف ن ضفلمنن، ؤمف ن فعضنمفيناع ف سنعفعفد نسوي
نن.اش عديينسجلنيف

ناع فففف سن ر فففف ناعففففيناصرر ففففانمطفففف م ناعرؤففففننطفففف عإنيفناعففففدحع ننخ ه ففففعناعي فففف   ناعتيففففن
فففُصوانَعُوفففنْننِ عفففلَننِإَذانآَم ُفففواناعَّفففِ ييَننأَيف َ ففف نيَففف }ناعرفففرةنربن ففف لنكمففف نأمندر ففف ت ناْعَمَجففف ِعإِننيفنن َفَفسَّ
نأُم ُففوانَماعَّففِ ييَننِمفف ُونْننآَم ُففوانييَناعَّفف ِنناعؤَّفف ُننيَفْر َفف ِنن َ  ُ ففُرمانا ُ ففُرمانِ عففلَننَمِإَذانَعُوففنْنناعؤَّفف ُننيَفْفَسفف ِنن َ ْ َسففُصوا
ناعرسفف ئلنيرسففلناعي فف   ناع ففع نكفف نمنن(.ٔٔن:امن دعففا)ن{َخلِففرتٌنن َفْرَمؤُففونَننِبَفف نَماعؤَّفف ُننَدَرَ فف تإنناْعِرْؤففنَن

نمقتتم فففف ناعففففودنهوؤمفففف تناعرسفففف عانميفتففففت ن(ديوا عتفففف )نطؤسفففف نعريفففف رةنيففففد ورناعففففدحع ننع ففففعخ 
نإ فففف ن...ناحملفففف من لففففدا ناع ففففع نسففففعدينمسفففف ءنا نسففففردأن:ا نهسففففن"نكيوعفففف ناسففففعن شفففف راته

نن.ن"يوسقنظلون...ناحملعن  ر ونن ر وكن
نميف كراننذعألنميوتعناعوسلنمط  لانماي ت  دنه زدنطاله نيوص ناعدحع ننمك ن

نٓٙٗن-نٖ٘ٚ)نالعلفرتينال دعسف نإهفرااعننهفينمسفروداع ف  رنن فولنملفلناع فررنمينهاهع ت
ن(:نمنٚٙٓٔن-نٜ٘ٛ/نافن

رففففففففففففففففف يننأَرماحُنناعفففففففففففففففففرمحِننَ يفففففففففففففففففوتُن
َ
ناص

ن
نَشففففففرِهت نَمِأننطَِرمففففففاَننهِففففففَاننَمعَففففففعإَنن
ن

ن:(منٜٖٗٔن-نٕٜٕٔ/نافننٜٗٚن-نٜٔٙ)نناعورديناهينم ول
ناعرِففففففففففد نإرغفففففففففف مُنناعرؤففففففففففنِننازديفففففففففف دِننيف
ن

ناعرمففففففلْننصفففففف حِننيفففففف ناعرؤففففففنِننمخفففففف لُنن
ن

ن:ا  فففففر)ننماعترؤفففففعنناعرؤفففففنن:ه سسففففف عكناعت فففففل نطالهففففف نيرؤفففففنناعفففففدحع ننازؤعفففففلناع فففففع نمكففففف ن
نن(.ٓٛٔنصن،ٕٙٔنصنم،نٜٜٗٔناعرجم ،
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حملمففدنهفففين يفناَع َّْصفففوِناآلُجرُّوِميَّــِة  َمـــت نناعففدحع نن لفففدا ناع ففع نيفففدن ؤففنناعي فف   ندرسن

ناعرؤمف ءنمفينكلفرتن فددنشفرح نم ف ورنكت بنماون)مٕٖٖٔاف،ننٖٖٚنت)دامدناعص     ن

كف ننيوسفقنن.اععفومناف انإىلناعرؤفننمر افدنممر نناع ريقنالزارنيفنيدرسنمك نناعرصورن رب

ن اعي فف   نط عففعن ؤففننػعففعنفففعنطففرحنالسففئؤانميتوسفف نيفنايستفسفف راتنم  ففدم نشففررنأ فف

إعع ناع ع ن لدا ن صفعدةني  فرن ع ف ن"ارسلن ني اعنإىلندرس ن أثيلن ؤننمرؤم ن لدا ن

ن: ضلناع ع نيوسقن ؤع ،ن ردن ؤع نهيصعدةن  ءنيفنمطؤر  
نسففففففي يففففففولنهدرسفففففف نأ فففففف ننعففففففألنظ

ن
ن مففففففففففففففففففف ذاناعيفففففففففففففففففففولنا نأكفففففففففففففففففففربن
ن

ينشألنيفنأننا رناعتجرهاناعينمرن  ناع ع نيوسقنأثفرتنهف نمزادتنمفينثيتف نه فسف نكمف ن

أننم    ففف   نماستفسففف را  ن فففدن رؤفففاناعفففديينييفففومن  فففدرن ؤفففننأسففف سنمفففيناعلصففف نماص طفففمن

ن(.نٛ٘ٗم،نصننٜٜٜٔ،ناعرمم ،ن،نهتصر ٖٔاز سن،نصن"ن)ماإل   ا

مرؤفففننكفففدحنم ففف  رنتوففف نع ففف ن فففينلهنففف نماعتامفففلنديرةنه عففف كرن فففناعسففف هيان دثفففااس

ي ل ففففرنمففففين   لفففف ناعتؤمعفففف نمثنػففففدن عفففف كرن ضففففؤ نإىلنريفففف ضناعرؤففففنن ؤمعفففف رنميطؤففففعن ود فففف ن

إنن.نيفناعلدايفففانماع   يفففانمير ففف ناعفضفففلنإىلنأسفففت ذرنميفففرادنعففف نحلففف اصتواسففف نمرؤمففف ناسفففؤوبنه

مففيننحففرة(ن لففدا )ماصرؤففننن(يوسففق)مففيناعط عففعننلّنُكففننيفن ُفُفففوسِنن َفَغْؤَغؤَففااحمللففاناعصفف د اناعففين

طف عإنضفورنم  فو  ننسن،اعينتلعناع  سنه صرؤمكيفندمحاناع هعاننح رنالخالقناعف سؤا

اعتواصفلن.ن،نماو انـعنأنن وونن ال اناصرؤننبرؤم نمؤعئفانهف يح امنمفرمفانه عتيفديراعرؤن

يرط نازمعف ن فصف تنازفدنيفننعقمأدبن فن،شريقمغرضن،نكرمهكناصرؤننماصترؤننخؤمنن

الح ديف ناع لويفاناع فريفان فوا رتنيفنمللنأمعئألنمردتناريف تناعيرآ عفاناعوركفان،نمن.ناعسر 

.نماردابنماعف فونني ي ننطريي مف نيفنحبف رناعرؤفومن  م نشيعي نعتمجدنشانناعر  نماصترؤنن

 ؤفففننامتفففدادننامنفففد مفففننسفففلعنهؤفففو نمناع خصفففع تناش عفففدةن لفففو نسفففرناعصفففصع نإنناعسفففر ن

ن.ناعت ري ناعل ريناص عع
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ناعفففدم نمفففينهواهفففلنيرثفففونن   ئ ففف نيفنكلفففرتنخؤفففمن ففف مناصل ركعفففاناصدرسفففان   فففانيفنا ففف  من
نٜٓ٘ٔن=نافففنٜٖٙٔنت)ناعصففل حنازفف هرنأدففدناعوويففانحفف كننيتيففدم نمنناعففدحع ننشففعخ ن

ناعف سفلنمرؤمف نمود  منناعراحلنشعخ نماه  ناعي    ن  ممنناعوؤم تن ي طرتناصي منا انميفن(م
ن: ي ل
نهفففففففففففففففففففففففف ان  ففففففففففففففففففففففف نراحفففففففففففففففففففففففالنيففففففففففففففففففففففف 

ناصمففففففففففففففففففففف نيفنحوعفففففففففففففففففففففألن  ع ففففففففففففففففففففف س
ن

ناوا فففففففففألنمفففففففففين   ففففففففف نر يففففففففف ن فففففففففألن
نحع  ففففففففففففففففألنيفناففففففففففففففففننكمفففففففففففففففف نت
ن

ن: عيولنماعتف عنناعتف ننيفناعرؤومنهلصرنيصف نمث
ناعرؤفففففففففففففففففففففونحبفففففففففففففففففففففرنيففففففففففففففففففففف نأرثعفففففففففففففففففففففأل
ناعوويففففففففففففففففففففففففنيفنعؤدراسفففففففففففففففففففففففانمفففففففففففففففففففففففي

نمفففففففففففففففففففففففففففدهرانأصفففففففففففففففففففففففففففل ن ففففففففففففففففففففففففففف عرؤن
ن

نذا فففففففألن ضفففففففلنأ سفففففففنن ؤسفففففففانمن
نافففففففففففدا ألنمفففففففففففينمعإل ففففففففففف دةنافففففففففففف

نغ  فففففففففففففففففألنيفناصفففففففففففففففففدارسنم فففففففففففففففففي
ن

نها ف نشفعخ نم ف ةن ؤفنناعي ف   نيوسفقنهوف ءناع فلععنصفيرن راع ف نصقمننرث ئ نيفمن

ن: ي لنمث  ءنم  ءنهو ء
نراحففففففلنمففففففيننتعففففففان ؤعففففففألن  ذاففففففع
ن  صففففف ن عسفففففنناهفففففينمصفففففؤص  نهوففففف ء

ن

نخرففففففف ءنرحعؤففففففف ناعوويفففففففانهوفففففففان
نم ففففففففف ءن فففففففففال ن ؤفففففففففنناعلوففففففففف ءنإن
ن

ن
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 معلم ي تشف اإلبداعات
معففعإن ؤففنناعت معففانن نؼففو ففعففعناففوناعفف ينيرففر نط  فف تنطالهفف ن عو  إنناصرؤففنناعؤلن

فففف ِ   يفنكففففلنخطوا فففف ن  ع تفففف ئ نهعففففدنا نمحففففدرنماففففوننيوففففوننمو َّيفففف  ناصصففففؤ ناصخؤفففف نأننناعسَّ
نفففراعي ف   ننمو فقنرائف نػفدن عف م عمف نيؤف نخالصفان.ن  عنناعسفخ ءنسلص   نكرمناعرط ء

اع فمالننإىلنأننصف رنميسفتلرتن درا ف ناعلصلعفاننسعقنمرزمقناع مالننمفلل نيفن ؤنناعتف ري 
ُفَارِِّخْكَنِمفيننُمارِّخف  نما ت ف درناعفدائننهسرع ناصتواصفلن

نُيَ ف رنإِعَْعفِ ، ناعَرفَرِ نناشَؤِفْع ناعلفَِّيف ِتنيفنناص
نن.َميُرَتَمُدنَ َؤْع ِن

اع ففمالنن ففين يطففانم مففانمففين يفف طناعتصففولناعرؤمفف نيفنحع  فف نإذنسففعقننك ففق
 ففدينكمفف نك فففانيفنأملنيفنهعفففانعصفففغرنأرفف ناسففنناع فففع نيوسففقنيفف ددنك ففانم فف نا فف لنن

نامذالفف.نٔاعلالثع عفف تنأشفف ادرنيففا نإعع فف نيفناعففربنيفن فف ةناعرهعفف نممرفف ناع ففع ن لففدا ناعسفف  
مففرةنعففديوانناع ففع نيوسففقنمأخفف نيالطففف نكلففرتانمثنإ فف نذاففعنإىلنداخففلناعلعففانم فف ءنممرفف ن

انممف نزعفانحف نكت هفاناف رناعسفطورنأشفررنب ت فنن ا ط ينناضديانم رحان رحف نشفديداديان
ن.ناعسرمرنماعغلطان دياناع ع نيوسقنيل

"نصــفحات مــن كــاريخ ال ويــ "منأصففدرناع ففع نيوسففقنكت هفف ننٜٙٗٔميفنسفف ان
ذاففعنإىلناع ففع نيوسففقنم ففلنعفف نيرطعففألن سففخانمففينكت هفف ناعطلرففانالمىلن يفف لنيلناعواعففدنا

ن...يسفففاع ن فففيناصدرسفففانميفنأينصفففقنأ ففف نمذالفففانإععففف ن رحفففعن نمكففف ننن..عتسفففتفعدنم ففف ن
أزمرفان ؤفنناعسففرنإىلن طفرنمك فانمننٜٔ٘ٔميفنسف ان.نماستفدتنميناعوت بن  ئدةنكلرتة

نكتففف بننم ففف لنيلنرا ففف ...يفنديوا ففف ننر ن فففين ففف ري ن طفففرن فففررتناع فففع نيوسفففقأريفففدنأننأ ففف
اصوتلففاننعفد،نميفناععفومناعلف يننذالفانإىلععف  وتناسمفوين  فونكتف بن فعننممفنمعجـم البلـدان

ان فددانمفيناعوتفعنم فدتنركم نرا .ناعر مانم يؤانم نذكررني  وتنيفنمرجم ن ين طر
م لففلنسفففرينهعففومكن.ن فف نمرؤومفف تن ؤعؤففان ففين طففرنخرت فف نيفند فف نمفف نميدمففانمسففرت  نضفف 

زرتناع ففففع نيوسففففقنيفنديوا فففف نم رسففففانعفففف ناعففففد  ن فففف طؤ ن ؤعفففف نمشففففورينن ؤففففنن  ففففدين

                                                 

 ف ري ناعوويفان سف  ناعصفل حنمفينأافنن ف ات  لفدا  ميرفدن صفرناع فع ن(ن"منٕٗٓٓ)نالموسوعة العربية العالميةمردنيفننٔ
ميفناعرف من فسف ناعف ينتفررتن.نمٜٔٙٔ ف مننيو عفونٜٔاسدي  ن يدن  عاناعووياناستيالض نخفاللن  فدر،نمكف ننذعفألنيفن

مهردن ف مكنمفيناسفتيالض نأصفلصاناعوويفان ضفو انيفن.ند مراناعدملناعررهعا ا ع ناعوويانمينايسترم رناعربيط ين،ناعتصي
صفدمرندسفتورناعوويفانيفن  فدرن اعسف    لفدا  معرفّلنأافننإػف زاتناع فع ن.(ٔٔٔماف ناعرضفونر فنن)اصتصفدةن اعئفانالمفن

ن."ي ناعوويااسع ةناع ع هعا،ن  ونأهوناسع ةناعدستوريانماع وريانيفن  رنن،نمإ  ما(مٕٜٙٔاف،نٕٖٛٔ)
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"نٔنَمففْينسفف َرن ؤففنناعففدرِبنمصففلْنن"مأذكففرنغفف ن  عفف نيلن.نعلمشففجر ن ؤففنناصضفف نيفنافف اناعسففل
م  ففجع ناع ففع نيوسففقنيلنأملن  ففجع ن.ن خر ففانمففينديوا فف نمأ فف نمسففرمرنممغتففلطنهرمؤفف 

عيعتففف نيفنحعففف  نمكففف ننعففف نأثفففررناعولفففرتنيفن فسففف ،نيسفففعم نمفففينشفففخ نك ع فففع نيوسفففقنعففف ن
مضف نيفنمط عرفانكتفعناعتف ري ن   اناعت جع نماعل  ءنافوناسف  رنالملنيلنعؤ.نمو  ت ناعرؤمعا
ك انأث  ءنكت هانهرضنمي ي ناعت رقعاندائفنناعف ددن ؤفننديفوانناع فع نن...ناعيدكانماسديلا

يوسفففق،نمك فففانأسفففاع ن مففف نأ  ؤففف نمفففين ففف ري ناعوويفففاناعسع سففف نمكففف ننردففف نا نيرطعففف ن
ن.مك انأزمررندائم نمأستم نإىلنأح ديل ناعطعلان...اصرؤوم تنميرشدين
دففففالءنن ففففرباياع ففففمالننسففففعقنعرال ففففاناعرا عففففانهففففكناع ففففع نيوسففففقنماصففففارخن ؤففففألنا

 ؤفنناعلف لنمي فجر ننهؤطفقننؼفونم  افلناعرؤفننطاله يرشدنناع يشخصعانمأخالقناصرؤنن
رنماففففونأحففففدن ؤمفففف ءناعفففف فإنعيففففدنسففففئلنإدعففففن.طتمرفففف هتن عوت فففففوانأ فسفففف ننمقففففدموانهفففف ك ءن

اديففففان:نن يفففف لممرؤمعفففف نينماعديفففف ن ففففينأ ضففففلناديففففانفل فففف نميتم  افففف ناعطفففففلنمففففناص فففف وريي
إنناصرؤننـفعنأننيفامينهيفدراتنطالهف نمي  فرن(.نٕٚم،نصننٕ٘ٓٓاعي ر ن،ن)ناعت جع 

اعتصفعفرنخفرتنمف نكوفينأنن يدمف نعطاله ف نمط عل   ف ن.نذعألنضفننميرؤم فننميفو   ننميلفمن فن
اصرؤفففننإذناعدا رعفففانماسفففرصنأسففف سن مؤعفففاناعفففترؤننمسفففرناعتففففوقنممفففينأخطفففرنالمفففورنأننيففف  ن

إننم  فاناعترؤفعننين.ن مؤعان  جع نطاله نميركرن ؤنن يلناصرؤوم تن تضفع نرسف عت ناعسف معا
 سففتيعننإينهف ففننمتطؤلفف تناصترؤمففكنماعو ففقن ففين ففدراهتننمصففف هتننمصففع  ت  نه عت ففجع ن

ن.نم  معت  نه عتو ع 
ن

 لشخصية المعلم ميدانيمثال 
ن.نؤننمر  حان يلناصترؤن تجؤننرم انط عإناعرؤننيفنر حانخؤمناصرن

ن سفففطرترصن ؤفففننإنناصتتلففف نعسفففرتةناعي ففف   نسفففعجدنحسفففينأدهففف نمففف نأسففف     نماسففف
أشففر رنأسففت ذرن لففدا نآلن لففدناعيفف درنميففرددناعولففرتنمففينكفف ننفففف ن ؤففوم ننم  ففرا نكمفف نن

                                                 
ن:نن  لناهيناعوردينٔ

نمااجفففففففففففففففففففففففففففففففِرناع فففففففففففففففففففففففففففففففوَمنمحصِّفففففففففففففففففففففففففففففففْؤُ نَ َمفففففففففففففففففففففففففففففففيْن
نين يفففففففففففففففففففففففففففففففففْلن ففففففففففففففففففففففففففففففففففْدنذالَففففففففففففففففففففففففففففففففففْانأره هُفففففففففففففففففففففففففففففففففف ُن

ن

نيرفففففففففففففففففففرِ ناصطؤفففففففففففففففففففوَبنفيفففففففففففففففففففْرنمففففففففففففففففففف نهففففففففففففففففففف لْنن
نكفففففففففففففل نَمفففففففففففففْينسففففففففففففف َرن ؤفففففففففففففنناعفففففففففففففدرِبنمصفففففففففففففلْن

ن
ن

نننننننن
 نننننننننننننننننننننننننننننننن
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عيفدندرسناعي ف   ن ؤفنن.نيفناعترؤفعننأسفؤوه ناص ف بموا ف ناعطريفانمي حنن ؤع نميلف ن ؤفنن
نميف كر(نمنٕٜ٘ٔن-نٖ٘ٛٔ/ناففننٖٗٗٔن-نٕٓٚٔ)نلدنا نهين ؤ نآلن لفدناعيف در يدن

 لففدنا نهففين ؤفف نهففينظمففدنهففين لففدن" ؤففومن  ففونيفن ففدةنافف اناع ففع نن ؤففونكرففعنع فف ناعتفف ري 
معفدنيفن ريفاناصفربزنن.ا نهينأدفدناع جف ريناشرر ف ،نمفينذريفانأ نأيفوبنال صف ريناع ف  ر 

وناهيناث ين  رةنس ا،نمأخ ن ين درنمماعفدرن ؤفنناعتفسفرتنحس ء،نمحف ناعيرآننمامينال
كف ننن.اشتغلنه عيض ءنهردنم  ةنأهع نماستمرنإىلنآخفرن مفررن.ماسدي نماعفي نم وا دناعررهعا

"نصففففف حعنشففففف  ريان ففففف ة،نمأسفففففؤوبنرائففففف ،نمخعففففف لنماسففففف نالطفففففرا ،نمأ ففففف دن فففففيناصراسفففففؤا
سففف ءنيفناعرؤفففننماعتيفففننمعفففرممنشفففع نالح"اع فففع ن لفففدا ن(.نمٖٕٓٓ،نالموســـوعة الشـــعرية)

-ٜٖٚصن،ننالملتقطـاتا  فرن)ييفولناعي ف   ن(.ننٓٙٗم،نصنٜٜٜٔاعرممف ،ن"ن)اعرلف دة
ن:الهع تناعت ععانمع عخ  ناصرحومن لدنا نهين ؤ نآلن لدناعي درنالحس ئ (نٖٔٛ

نخؤعؤَفففففف َّنشفففففف ُرناعصَّففففففوِمنزُمَّففففففانَمطَ يَفففففف رُن
ن ُيوَمفففف نهِ فففف ن َلوفففف ن ؤففففننُحسففففِينَ  ففففِدرِن

ن نحففففففففف ِدَي نأَظَر  ِفففففففففِ نعَفففففففففونَمَ فُتَمففففففففف َميَففففففففف
نَ ؤفففففففففننأَ َّفففففففففُ نيُيَضفففففففففنناعرََّمففففففففف ُننخعرُففففففففف ُن
ن َعفففففف نشفففففف ُرنين لرُففففففدنعَففففففأَلناشَففففففرُتنكؤ فففففف ُن
ن َفففففففففَر نزَُمففففففففَرناَلحلفففففففف ِبنيفنِظففففففففلِّنععؤِفففففففف ِن
نيُ  ُدم َفففففففففففففُ نيففففففففففففف نَمفففففففففففففينإِعَعفففففففففففففِ نَمالُذ ففففففففففففف 
نَميَففففففففف نحففففففففف ِدَي نأَظَر  ِفففففففففِ نعَفففففففففونَمَ فُتَمففففففففف 

ن

نِبَسفففففففرارُنمسففففففف َرتنم فففففففوُدناعر ِشفففففففِيَكنن
نممفففففففف ن   َ فففففففف نِم ففففففففُ نم فففففففف ُكُرنُحسففففففففَ  رُن
ن َ يِضفف نِمففَيناَلمطفف ِرنمفف ن َففدنَ ِسففعَ  رُن
نععؤَففففننَ َضففففعَ  رُن نممفففف نمطففففٌرنِمففففينُحففففعِّ
ن اَ ففَانَرهعففُ ناعَوصففِلنيفف نِطعففَعنَمرَ فف رُن
نهِففففففِ ن َففففففف ُاوا نُم و فففففف  نَ ؤففففففننأَ فففففففداِمنُذل 
نمعفففففففففففعَإنيؤفففففففففففوُذناعَرلفففففففففففُدنِإينِبَفففففففففففويرُن

نِرنمفف ن َففدنَ ِسففعَ  رُن َ يِضفف نِمففَيناَلمطفف 
ن

يفناعوفرمنماسفف مةنهطفالبناعرؤفنن عيفولن  ف ن لدنا نيصقناعي    نخؤمنأست ذرنمن
أ رع  ناع ع نيفناصدرسا،نمم ر  نمين وف ععقناصرع فا،نمصفر  نيفنسفع  ت نمفدةنإ  مت ف نمكف نن"ن

"نررمففينموفف رمنأخال فف نأننيففر نع فف ناعفضففلن ؤعفف نيفناصم سففانهسففلعنأ سفف نه فف نما  ففراحنصففد
 يريفرانمفو ران فيناع فع نيوسفقنممفينمرف ن لدا نكم نكتعناع ع ن،ننماستمتر  نه عدرسنمر 

 علففف عوننم ففف رنالخفففالقناعر ععفففانففففعناع  شفففئانطؤفففعناعرؤفففننمفففيناعطفففالبنممفففدحنملففف هرهتن،ن
ن.اعصر بنمر نالسل بنمهتونن

ن
 مأثورات ثمينة
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م يفدمنط ئففاناعسفؤو ننعيدنأمداناعي    نيفنكتلف ن ؤمف نم ي ف نمأدهف نهغفرضنهتف يع
اعي ف   نأمرداف ننم عمف نيؤف نؾف ذجنعتف رة.نميناصفاثوراتناعلمع فانةفددناع  ف طنمهتف بناعف ات

ن.اعرائدةنم دلن ؤنن يؤعت ناع هويانالملتقطاتيفنكت ه ن
نن:(منٕٖٜٔن-نٔٚٛٔ)نهرااعنإح   ن  لن

نَماصفففففففففففففففف ُلنِإننَ ن َففففففففففففففففدَِّخرُرنُظَصَّفففففففففففففففف   ن
نففففففففففففففففُ نَ  ئِفففففففففففففففلٌنَماعِرؤفففففففففففففففُننِإننَ نَ وَت ِن

َّناعِرؤففففففففففَننيَ َفففففففففففُ نَمحففففففففففَدرُن ََ نينَتَسفففففففففف
ن

نهِفففففففففف عِرؤِننكفففففففففف َننهِن يَففففففففففَاناإِلمففففففففففالقِنن
ن ُرؤعفففففففففِ نكففففففففف َننَمِطعَّفففففففففَاناإِلخففففففففففف قِن
نمففففففففففففف نَ نيُفتَفففففففففففففففوَّجنَره فففففففففففففُ نِ َففففففففففففففالقِن

ن
نن:مييولناعي    

ن ففففففففف عيومنسففففففففف دمانهففففففففف خ اانم مفففففففففلننن
ن

نمؼففففففففففففففينيفن فر ففففففففففففففانميفنكسففففففففففففففلن
ن

آَداِبن   لففان ففر نأينم لفف نالمففراضنمثنيفف كرن صففانما رعففان ففينناءِناْعَمرِففَدُةنهَفْعففُاناعففدَّن:نمييففول
ن(.ٚٓٙصن)حدثانأم م نمذكرا نعتر رناعي رئن يناإل راطنيفناعطر منناَلْكلِن

ن(:منٗٓٚتن)توكلناعؤعل نميرميناعي    ن يناص
َرؤِّففففففففففففففففففففففففُننَغففففففففففففففففففففففففرتَرُن

ُ
نيفففففففففففففففففففففففف نأَي  فففففففففففففففففففففففف ناعَرُ ففففففففففففففففففففففففُلناص

فففففففففففي ِمنَمذيناعضَّففففففففففف ن  َ ِصفففففففففففُقناعفففففففففففدَّماَءنعِففففففففففف يناعسَّ
ن

نَافففففففففففففففففففففففالنعَِ فِسفففففففففففففففففففففففأَلنكففففففففففففففففففففففف َننذاناعَترؤفففففففففففففففففففففففعنُنن
نكعمففففففففففففففففففف نَيصفففففففففففففففففففّ نهِفففففففففففففففففففِ نَمأَ فففففففففففففففففففَانَسفففففففففففففففففففيعنُن

ن
مضف انشفيناعيفرآنناعوفرمناجومف ناع ملنمينشألنأنناعرؤنن رييناعرملنمه نيوتملن

أَ َفففْاُمُرمَنناع َّففف َسنهِففف ْعربِّن}ن يففف لنسفففلص   نونخفففال نمففف نييوعفففنونيفرؤفففني  عففف نمشففف  ن ؤفففنناعففف ي
ُؤوَنناْعِوتَف َبنأَ َفالَن َفْرِيؤُفوَننَم َ َسْوَننأَ ُفسَن َكلُففَرن}م ف لنسفلص   (نٗٗ:ناعليفرة)،نن{ُوْننَمأَ ُتْنن َفتفْ
ن:اع   رنييولن(.ٖ:ناعصق)ن{نن َفُيوُعوانَم نين َفْفَرُؤونَنَمْيت  نِ  َدناعؤَِّ نأَن

ناعِرْؤَننيفن ََ مينَتِْس
 اع  ِسنُم جع  ن

 ن
إَذان ُوَِّلانَأْخال ُفُ ْنن

  ْينَمَ  رر

ن:يرميناعي    آَدابناْعُرَؤَم ءنن يمن
نَمعَفففْونأَنَّنأَْافففَلناْعِرْؤفففِننَصففف  ُوُرنَصففف  َفُ نْن

ن
نَمعَففففْونَ  َُّمففففوُرنيفناع ف ُفففففوِسنَعُر َِّمفففف ن
ن

هففيننَ ْلففِدناْعَمؤِففألنيَفُيففولُن" ف ففونناعصففمانيففرمينع فف ناعي فف   اصضففمونناسيعيفف نعم ففين
فففف َلن َاَْ ِصففففْانَضُفففف:نمففففرمان ْن،نَمِإَذانَ  َعْسففففاناْعُرَؤَمفففف َءن َاَْ ِصففففْانَضُففففْن،ن َففففِ نَّنيفنإَذانَ  َعْسففففانازُْ َّ
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فففف ِلنزِيَفففف َدة نيفناْسِْؤففففِنن،نَميفنإْ َصفففف ِ ألنعِْؤُرَؤَمفففف ِءنزِيَفففف َدة نيفناْعِرْؤففففنِن أدب الــــدنيا )ن"إْ َصفففف ِ ألنعِْؤُج َّ
رففىننكففالمنمعفعإنم"نيرؤففمناعي ف   ن ؤففنناعي  ففدةناع هويفاناعسفف هيان عيففولن.(عؤمفف مردينوالـدين

أ ألن ؤرمناعصمانمين توؤن،ن   انكالمنععإنميلفوي ،نهفلنإنن  عسفانمفينافونَ ْلِدناْعَمِؤأِلن
مإنن.نأ ؤففننم ففألن سففلنماسففتفدنم فف نمإنن  عسففانملؤففأل،ن ؤففعويناسففدي ندائففرا نهع ففألنمهع فف 

  عسفففاناز افففلناصركفففعناعففف ينينيرؤفففننمينيفففدرينأ ففف نينيرؤفففنن رؤعفففألنه عصفففمانمرففف نلنن
 ".يفعدن رؤعمألنع ني

مكفف نناعي فف   نيففرمين ففيناع ففع ناإلمفف منظمففدن لففدرنأ فف ن لففلنم   فف نكفف ننففف رنمففين
ن:اعت ددناعدي 

نمعسففففففففففانأهفففففففففف يلنأننييفففففففففف لنظمففففففففففد
نمعوففففففففيندي فففففففف ن ففففففففدنأردتنصففففففففالح 

ن

نأهفففففففففلنأمناكت فففففففففان ؤعففففففففف ناصفففففففففآمن
نأحففف ذرنأنن يضففف ن ؤعففف ناعرمففف ئن

ن
 لناعسففعوط نمفف ن فف: (زيففدن فف ئن)أ ففربن" فف لناعي فف   ن م ففيناعترؤففعنناعتيؤعففديناعريففعن

 ا  هف ناعسفعوط ن(نزيفدن ف ئن)أ فربن:نأ  ندخلن ؤننشعخ نظع ناعفديي،ن يف لنعف :نخالصت 
ميرؤفففمناصرحفففومن!..نحبلففف  ن(نٖٔٔ)إننيلن ع ففف ن:ن فففدنصفففر  نيفنميففف مناعصفففغ ر ن يففف لنعففف ناع فففع 
مفففف نسففففلي  نالمرمهعففففوننيفناصرفففف ر ناعرمرا عففففان:ن"المففففرتنشففففوععنأرسففففالنن ؤففففننذعففففألنهيوعفففف 

هع مفففف ناففففننييضففففوننأم فففف هتننهفففف عرؤومن(نزيففففدن فففف ئن)ص ديففففانإينهولففففرةناشففففتغ ع  نبلففففلنماعوسفففف ئلنا
 ".اعري سعانماعتج ربناعطلعرعانح ن فو وانم غؤلوان ؤع  

ماعلصفف نيفنعفف نأنناي  ففغ لنيفن رديففدنكففالمنينط ئففلننْميلناع ف َ ففنلُنإنناعي فف   نياكففدنن
رف  ناع فففديدناصتملفففلنيفن ففففرقنأسفففل بنسفففنأمفففورن دكفففانازفففدم نأسففف سناعلؤفففو نهفففلنمفففينأافففن

ن.اعرربنم فوقناعغرب
 ؤففنن سففطنما ففرنمففينظ سففيناع ففررناعرففر نماعؤغففاناعررهعفففاننالملتقطــاتفتففوينكتفف بنن

هوصفف  نركعفرةنثي  عفا،نمهواهفانعف فنناإلسفالم،نمأداةنعتمعفرناع خصفعاناعررهعفانينكوففيناعرصفع ان
 مؤعففانيفناعرففر ن وظعففقناع ففررننغفف م ااعؤفف نهففلني لإ ففدادناصرؤففنن مؤعففانن نيفايسففتغ  ءن   فف

يه ففف ن لفففدننأ ففف ن ففف لن مفففرنهفففيناشطففف ب،نرسففف نا ن  ففف نن فففيمردن.ناعتوفففوييناعليففف يفنعؤمرؤفففن
 فررن نممفين نففف نظ سفيناعن...نماحف نظ سيناع ررنفسينأدهأل...ن!ني نه :ناعردي

اعيرشفففف ،ن)"نرممانمففففيناع ففففررنأ ففففف ،نممففففيناسففففدي نأحسفففف  ا...ننيففففادنحيفففف  نم نييفففف  نأدهفففف  ن
سففجالنحفف  النهفف عيعننمنناع هففوي،مففينمسفف ئلناعففو  ناع ففررناعرففر ن يُرففد ن(.ن،نه ختصفف رٓٔص

ماعؤغفانن. ؤفننمفرناعتف ري اعفوا رةناعل  عانعألخالق،نممصدرانما عف نص جرا  ف نمإهفدا     ناسضف ريان
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مخر فانن وقنذعألنكؤ نا ناع اكرةناسعاناعيندم انع  نخفرباتنالمفانهام  فا،اناص ر اعررهعان
ن.نهد انمت  اعانمو  انمو رمنالخالقناعس معا

ن تلرففا يففدنن،ماعسففع حاناع فسففعاننمؤتيطفف تناعي فف   نسفف حانعؤري سففاناع ا عففانأ مهففدا ّن
ؤوبنرشفففعم،نم فففرضنأ عففففمنهاسفففمأرشففففدتنإىلنموسفففر  ناشؤيعفففان لضففف تناعفضففف ئلناعريؤعفففانمن

ثفرمةنث  ي اف نيفنخرفاناتن صف رننالملتقطـاتأنننَينَريْفعَنن.اع كعفا هويفاناعن عؤمس تيفعضنه
ر فففانالدهففف ء،نمد فففان ع ففف ناعيففف رئننممط عفففان ففف درةناع  فففرتنإذنـفففدن رهويفففانمثي  عفففا ومعفففانمندي عفففانمن

نأرك  فف نيوسففقناعي فف   نشففعدنالملتقطــات وتفف بن،نمؿففاناع ففلالءناعرؤمفف ءننحومففااعفي فف ء،نمن
كف نيوظفقن ؤفألنننيفااصرمناصمترفانر عرفااع يني  فدناعلي  فاناععؤمليقناصتفت نخرتنزادننععوون

ن.ميضعقنإعع  نإهدا  تن ديدةناعرؤ نيفنمعدا  ناععوم 
ن

 العلم وفضلو
ن ُففْلنَاففْلنَيْسففَتِويناعَّففِ يَينيَفْرَؤُمففوَننَماعَّففِ يَيني}:ن فف لنا ن رفف ىل":نالملتقطــاتمردنيفن

نزِْديننِ ْؤمفففف  نن}:نم فففف ل.ن(ٜ:ناعرمففففر)،ن{يَفْرَؤُمففففونَن يفنن فففف عرؤن،نكمفففف .ن(ٗٔٔطفففف )ن،{َم ُففففلنرَّبِّ
 ؤمفاناع ف ءنأ ؤمف ن ؤمف  نأين ر تف نما ن ضفلناعرؤفنن:ناوناصرر انه ع ف ء،ن يفول:ناعؤس ن

مأاؤ ن ؤنناز لنمأاؤ ،نمشفت ننهفكناعرف  نماز افل،ن  عرف  نيفنمصف  ناصالئوفا،نإذان مفلن
هرؤمفف ،نماز اففلنيفنمصفف  ناسعففواننماففلناصيصففودنهفف عرؤننيفناريففان ؤففنناعففديين يففطنأمنأنن

مإننكففف نن ؤفففنناعفففديينأشفففر   نني فففملنخعففف ناعرؤفففومنكففف ننافففوناصرر فففانه ع ففف ءن  فففونناعرؤفففننإذا
 َف َلناْ َرْؤفِ ن}:نمأ الا نماعدععلن ؤننأنناعرؤنني ملنخع ناعرؤومن ولنيوسقن ؤعف ناعسفالم

نَحِفففعٌ نَ ؤِففعٌنن أينحفففع نصفف ن رؤتفف نهعففدينمففين.ن(٘٘:نيوسففق)،ن{َ ؤَففننَخففَرآِئِيناَلْرِضنِإينِّ
م ف لناعرسفولنن.ؤعننه زم نماعتوزي ،ن   انافوناي تصف دأصر   نإينبصر   ،نم ناشرائي،ن ال

[.ناْطُؤلُففواناْعِرْؤففَننَمعَففْونهِ عصِّففكِن]نميفنالثففر[.نٔأَ ْفففُتْننأَْ ؤَففُننهِففَاْمِرنُد ْفعَفف ُكنْن:ن]صففؤننا ن ؤعفف نمسففؤن
اعرؤننمأاؤف نن  عصكنععإن ع  ن ؤنناعديي،نمعوين ع  ن ؤنناعص    تنمحع ن ورنا نه ان

اعرفففف  ناسيعيفففف نيناعفففف ينفففففف ناصتففففوننن...م ؤ فففف نإنن ؤففففنناعففففديينأشففففر ناعرؤففففومنمأ الافففف ن
"نماع ففففرمحنمدم غفففف نغؤففففوءنه شرا فففف تنينكعففففرنهففففكناعصففففصع نماعف سففففد،نماصموففففينماصسففففتصعل

ن.(ه ختص رنم صر )

                                                 
  ،ندمننم نذكررنصؤننا ن ؤعف نمسفؤننمفينمرف يأنه بنم وبنامتل لنم ن  ع نشرنن:كت بناعفض ئل:نصحيح مسلما  رنننٔ

 .اعد ع ،ن ؤننسلعلناعرأي
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إك  فف نهضففرمرةنممففينال ففوالناع هويففاناعففينحففرصناعي فف   ن ؤففنناختع رافف نصؤتيط  فف نم ففدلن ؤففنن
ن: اصعؤ  

ن".َمْينأَرَاَدناعد  ْفَع ن َفَرَؤْعِ نهِ ْعِرْؤِنن،نَمَمْينأَرَاَدنارِخرََةن َفَرَؤْعِ نهِ ْعِرْؤنِن:ن"  لناع َّ ِ ِرّ نرد نا 
لناعصففالةنماعصففع منمغرتؿفف نإننايشففتغ لنهفف عرؤننأ ضففلنمففين ففف"ناعي فف   ميففر نشففعخ  نن

ف  فففل،نم ن ترفففدنعغفففرتر،نمردنيفنذعفففأل،نآيففف تنمأح ديففف ننمفففينأ مففف لناع ففففلناصيصفففورةن ؤفففنناع
نَ ؤَففففنناْعَر هِففففِدنَكَفْضففففِؤ نَ ؤَففففننأَْد َفففف ُكنْن]...كلففففرتة،نملففففلن م  ففففدم نيتصففففدثن.نٔ["َ ْضففففُلناْعَرفففف  ِِ

اعي ففف   ن فففيناعرؤفففنن  فففونينييصفففدناعرؤفففنناعفففدي ن يفففط،نهفففلناصفففرادنمفففيناعرؤفففننمرر فففاناع فففئونن
.نلفرمةنماعررا فانماعصف   انمكفلنمرر فان  فف ناعف فإناإل سف  عااي تص ديانماص ععانم  معانمفواردناع
نَ ؤَففننَتِْصففعِؤِ ن،نَمايْ ِتَ فف ِدنيفنَ ِضففعَؤانايماوفف ان  ففونيرتيففدن  زمفف نأنن ْشففِتَغ ِلنهِفف ْعِرْؤِننَماْسَفف ِّ

ففففْرِ عَّاِنينييتصففففرن ؤفففننناْ ِتَل ِسفففِ ن،نَم َفْرِؤعِمفففف ِن اسعففففانيفننمينهففففدنمفففينأننػفففف رينالمففففنناْعُرؤُففففوِمناع َّ
اعي فف   نمر فننأافلن صفررن  ففدم نخف عقنن.ماعسفع دة ؤوم ف ،نمصف   ت  نكف نؼيففمناعسفر دةن

 نُرِمَينَ ففْينمسففتدينبَفف(نعسفف ننال   ففع)هترؤففعنننضن ؤففنن رؤففنناعؤغفف تنال  لعففانمط عففعحفف
نأَْننيفَففنَمَسففؤََّننِمففْينأَْمففرِِرنَزيْففدنَرُسففوِلناعؤَّففِ نَصففؤَّنناعؤَّففُ نَ َؤْعفف ِن ففْريَ  ِعَّاَنهْففَينثَ هِففاإ  ترؤم فف نكت هففاننتَفَرؤََّنناعس 

ن.م راءة
 

 السَِّخيُّ  الُمَتواِض ُ  َشُفوقال الُمَعلِّمُ 
ركفففينمفففينأركففف ننأ  فففنن ففف عر مناعر فففمنممفففينالمفففورناعفففينركفففرن ؤع ففف ناعي ففف   ن ضفففعان

 رؤننكفلنداانإىلنسفلعلنا نممرشفدنممرؤفن،نأننيتفادبن"ن  لناعي    ن.ناصط ععناإلصالحعا
غضففعنرآننميففد ونإىلنسففلعلنا نهفف عؤطقنهففالنشففدة،نميففد  ناسجففانه سجففانهففالنهففآدابناعيفف

 ؤففننمعففدر،نإذانكفف ننيريففدنإرشفف در،ن فف نن لففلناإلرشفف دننَٕ ففُفوقم  ففق،نهففلنيوففوننك عواعففدناع
  ا ناصراد،نمإنن نييللن النيغضعن ؤعف نأمنيسفل نأمني  فرنعف ناعغؤ فا،نهفلن ؤعف نأينيوفونن

 ".ش درنيفنكلن رصان س  نع آيس  نمينادايت ن الني  نإرن
إنناصتفص نعسرتةناعي    نيرلفرن ؤفننط ئففان عمفانمفينأخال عف تناصرؤفننالس سفعان

رانأس سعانيفن صر    نهلنمفينأافننناعتفََّواُس يفنحع   ناع  ريانماعرمؤعانميالح نهوسوحنأنن
كف ننيرتفربنننإنناعي    ناع ين يؤدنم  صفعنر عرفا.نأرك ننػ ح ،نمد  ئنن فو  ،نمخؤودنذكرر

                                                 
1
نَ ؤَففنناْعَر هِففِدنَكَفْضففِؤ ن}:ن َفف َلنَرُسففوُلناعؤَّففِ نَصففؤَّنناعؤَّففُ نَ َؤْعففِ نَمَسففؤََّنن"نشــرح المهــ ب: المجمــو ذكففرناع ففومينيفن  َ ْضففُلناْعَرفف  ِِ

ناع َّْمؤَففَانيفن:نَصففؤَّنناعؤَّففُ نَ َؤْعففِ نَمَسففؤََّنننمُثَّن َفف َلنَرُسففوُلناعؤَّفف ِن.نَ ؤَففننأَْد َفف ُكْنن ففَمَواِتن،نَماَلْرِضنَحفف َّ إنَّناعؤَّففَ ن،نَمَمالِئَوتَففُ ن،نَمأَْاففَلناعسَّ
ناسُْوَتنعَُعَصؤ وَننَ َؤننُمَرؤِِّم ناع َّ ِسناْشَعفْرَن  ".نَحِديٌ نَحَسيٌن:ن،نَم َ َلناعتفِّْرِمِ ي نَرَماُرن{نُ ْصرَِا ن،نَمَح َّ

 .ن"ُذمنَشَفَياإن"ن:نَرُ ٌلنَشُفوقٌن(.ن"ِصعَغان َفُرول[.ن)شن نق]ن-َشُفوٌقنن"نالمعجم الوسيطمردنيفننٕ
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 فسفف ندائمفف نط عففعن ؤففننينيتو ففقن ففيناعيففراءةنماعلصفف نماعففترؤننميفتخففرنها فف نط عففعن ؤففنن
اناصرؤفنناص ف بنماإل سف نناع لعفلنمافوني رفن: َف َلناع َّف ِ ِر  ن.نِمفَيناْعِوفرَبِنِ ِتعّف  نن َفْدنهَفؤَفالَنرغننأ ف نَن

ََصلََّا،نَماعيَ  َ ُان فُفْوِرُثناعتفََّواُسُ نِمْينَأْخاَلِقناعورَاِم،نَماعتَّورُبنِمْينِشَعِنن"
اعؤَِّئ ِم،ناعتَّواُسُ نيُفْوِرُثناص

مبفف نن."مأَْر َففُ ناع َّفف ِسن َففْدرا ،نَمففْينيَنيفَففَر ن َففْدرَُر،نَمَأْكلَفففرُُاننَ ْضففال ،نَمففْينيَنيفَففَر نَ ْضففَؤ ُن..ن.ناعرَّاَحففاَن
مف ناعولف رنناعتفََّواُسف يفنغ يانناعفردن  نناعي    نك ننطمو اناعصِّف تناّعينجّعرناع َّْخِصعَّاأنن

 ففف ذانسفففئلن فففينأمفففرنينيرر ففف نفعفففلنإىلنمفففينافففونأ ؤفففننم ففف ننمينيفففّد  نمففف نعفففعإن عففف ماعصفففغ رن
أ  ففلناففف رن"مييففولنهوفففلن واسفف نعسفففعقنمففرزمقناع فففمالنن  ففدم نسفففاع نيفنمسففاعان  رقعفففان

 ؤففننإِل ْففَداِمنَمايفن ففولناسففمنازُففْرأَِةنذعففألناعتواسفف ن نك رفف نأهففدانمففين.ن"رتينأحسففينمفف غفف...
ن.نن إِلرَاَدِةناعصَّْؤَلاِناي ت  دنهَن

ممفففينحؤعفففاناعرؤمففف ءناعسفففخ ءنمازفففودنمعيفففدنكففف نناعي ففف   نكفففدناسركفففاناعترؤعمعفففانهد مففف نن
كف نناعر فُل،نمفينأْافِلن" ف لناعسف هيونن.ناص يلناعسخ ،نمأ ف س ناصخؤصفا،نمد وا ف ناصوصفوعا

مك ننيُفر ن ؤفننصف حعن.نَيْوَسُعناعر ُلنهرؤم نم ي ننيُ ِفمنم َع ن ؤننِ ْؤم  نماععومَن...نناعِرْؤن
ن"اعرؤن،نزي دٌةنيفنه ط  نمظ ارِر نماععوَم،نيُفَر ن ؤننكلرتإنمينأالناعرؤنن سف ُدناعلف ِطِينماع ف ِارِن

م فف ركت نيفنإنناعوظعفففاناي تم  عففانعؤمرؤففننتففتننن.(41، ص أبــو عبــد الــرحمن الســلمي)
متففرزناصريففدنمففيناعف  ؤعففاننزم  ففاويففان فف  ضنبصففؤصانا عفف دةنامنتمفف نؼففون يففدمنم فف ري ن  م

ماعدي  موعفففان فففالنييتصفففرندمرناصرؤفففنن ؤفففنن وصفففعلناصرؤومففف تن يفففطنهفففلن مؤففف نييتضففف نم ففف ن
ن.مر ي انامنتم نمحلنم وال  ن

مم مفف نأظؤمففاناعففد ع نن،م مفف نا ففتي ناع فف سن مؤفف نينقعففعنأمؤفف ناصرؤففنناصو ففمإنن
ماوففف انكففف نناعي ففف   نكؤمففف نالفففانريففف حناعتصفففدي تنيفنن. يفن ع عففف نينيتسفففؤلناععفففاسنإىلن ؤلففف
  فدم ناسفطرناعي ف   نعف  ناصدرسفان.نآمفينهف نمسف رن ؤعف م   نيردادنثل   ن ؤنناصلفدأناعف ين

 فر ناعي ف   ن...مطمئ اناصل ركعانيفن  ةن صعلان رك  نطربانمعوين فس ناعوس ءةنك  انطعلان
َ َسفننأَننَ ْوَرُافواْنَشفْعئ  ن}نمأخف نيفرددن وعف نسفلص   ن اناخت ررن عم ناشرتن:لناصل ركعانماونييون

ففٌرنعَُّوففْننَمَ َسففننأَننتُِل فواْنَشففْعئ  نَمُاففَونَشففّرنعَُّوففْننَماعؤّفُ نيَفْرؤَففُننَمأَ ففُتْننيَن َفْرَؤُمففونَن :ناعليففرة)ن{َمُافَونَخعفْ
ٕٔٙ.)  

 
 العقل الناقد
اافعناعره  عفاناعفين تصففانلنمأخففلناصونمفينأ فمحسفيناعتففدهرنماعتفدهرتنإ مف لناعريفلن

ن.ماعتصففرينآ فف قناعلصفف ناعرؤمفف نمغرسففاناعرغلففاناعر رمففانؼففونحففعنايستو فف  نماعلصفف 
مييففف راند فففو نن و عففاناسعففف ةنويفففداصرؤففنناع ففف   نافففوناعفف ينيوفففرمناعريفففلن عففامينهفففدمررنيفنةمن
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لناعتيؤعدنال من،نماحتو رنممص درةنال و رن،نم يديإناصورمث تناعل ريان  نن رطعلناعريف
ن.   يانتعلناسع ةن صعم 

اعريفلنم طفمنيتم فننمف ننديفينسف لنمفرن  وندييناعريلناإلسالمنأنناعي    نير ن
ماعت ففددناعي سففف ناعففف يننمعوفففيناعتففدييناعف سفففدن،يفنكفففلنزمفف ننمموففف نمي لفف ن وائفففمناعتفوففرتن

هصفففوةناعرؤمفف ءنآ فف ا نإىلن يففدنركفف منغفف نحففداننمسفف رراؼففر ن ففينم زع فف ن تجففرانم فف ناصآسفف ن
أث فف ءنيفف كرناعي فف   نم فف ادا  ن.نخ   تناص ت ففرةنيفنأمسفف طناعر مففانماش صففانمففيناع فف ساعسفف

شفرا،نمينييلؤ ف نماض دنأمورا نم ورةنينييرا ننم دنش ادتنه فس نيفناعرراق" عيولنرحال  ن
 يل،نرأيانأ  س  نيستغعلوننهص حعناعيربناصعا،نميطؤلوننم  نم ناونتان صفر ناشف عمن

مرغففونن ؤففننال تفف ب،نميصففعصوننهطؤففعنمففراداننمففينصفف حعناعيففربنمأ  سفف  نمرأيفانأ  سفف  نيت
يضففرونناعسالسففلنيفنأ  فف   ن،نمأ  سفف  نيففدخؤوننأيففدي ننيفنشففل هعألناعيففربنرا رففكنالصففواتن
يطؤلففوننمففينصفف حعناعيففربناعفففرج،نمأاففلناعرمفف ئنني  ففرمننإىلناففايءناعلؤ فف ءنميؤتمسففوننضففنن

 ردف  نيف نربنمفين.نعسفخ   تنمينيففورنهل فانشففااعيلولنماع ل بناصفترؤنني  فرنإىلناف رنا
نن".فاا رناعريولناعسخع

ي  ففففرمننميطؤلففففوننمففففينا ناعفففففرج،نهففففالنسففففر نمين مففففلنعؤصعفففف ة،ن"مييففففولناعي فففف   
َمأَِ د ماْنَضُفننمَّف ن:ن"  رككن وع ن ر ىل!نننمي ت رمننخرمجناص دينععو قنكر ن،نمياعقنهع  نن

  ع ف تنصف ن   فرمن،ن فالنم فديني ت فر،نمينر ف ن.ن)ٓٙن:اريا:نال ف ل)" اْسَتطَْرُتننمِّين ُفوَّةإن
َماْعُمْاِمُ وَننَمَسفتُفَرد مَننِإىَلن َمُ ِلناْ َمُؤواْنَ َسعَفَر ناعّؤُ نَ َمَؤُوْننَمَرُسوعُ ُن"مين رةنإينه عرؤننماعرملن

ناْعَغْعِعنَماع ََّ  َدةِن َن ن(".٘ٓٔاريان اعتوها)"  َفعُفَ لُِّئُوننِبَ نُك ُتْنن َفْرَمُؤونَن   ِِ
خالصانم نيرارناع ع نظمفدن لفدرنيفنكتفعن"م يناعريلناع   لناع   دن  لناعي    ن

ن:وسطننه ختص راعفي نيفناعيرمنناع
ن.ير نأننا رنانعوتعن اثرتا ن ؤنناصسؤمكن اثرتنسؤيب:نأمي
ن.أهن نةمدناعريلناإلسالم نمج ر نأننيس يرناسع ةنيفن اثرتا نم طورا :نث  ع 
يفر نأهنف نج ف ناياتفداءنهف عيرآننماعسف اناعصفصعصانااتفداءنمل شفرانيفن وععفقناإل سف  عان:نث عل 

ن.اصتجددةنمين   عنآخر
يفففر نمفف ندم ففف نميعفففديينهرلفف راتنكتفففعناصتففاخريينحبعففف نين رفففر ناعففديينإينم  ففف ن فففالن:نهرفف را

ن(.ٜٗٗصن"ن) ردادنإين  النمإننح عاناعفي  ءنيفنكتعناصتاخريينا ناعينسعياناعديي
إنناعرفففر نمالمرم نماض فففدينينكتففف زنأحفففدانن ؤفففننأحفففد،نمفففينحعففف ن طفففرةنا ناعفففين طفففرن"

"نرناعفففرمقنهففكنالمففننكؤ فف ،نمففين ففاثرتناعلعففانماعلعئففاناعففينيرففعأن ع فف اع فف سن ؤع فف ،نمإؾفف نافف 
ن(.ٗٔٔصن)

http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=184
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=184
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=203
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=203


 23 

م ففر ناعففوا  ناعفف ين.نماع فف سنموعرففوننهغرائففعنالخلفف ر"ييففولناعي فف   نيفنمؤتيط  فف ن
يفففف كرنيفنم  فففف نمفففف ناففففعنمدبنهففففالنجصففففع نيولففففرنإععفففف ناصسففففتمروننماعفففف ينيرتمففففدن ؤففففنن

ن(.ٔٛٔصن"ن)اعصصع ني فرمنن   
ي فف ناعيفف ر ءناعوففرمنأننين لففمنهوففلنمفف نسففطرنه عوتففعنإينهرففدناعتمصففع نم صففعصينعففألنأ"

ماعتد عم،نما رلنرائد نطؤعناسيعيانيناعتص ملن ؤنناصتيدمكن  إل س ننظلناعرعفل،نمكفلن
ن(.ٖٛٔصن"ن)ياخ نمينكالم نميرد،نما ناض دينإىلناعصراطناصستيعن

أردتنأنن ففرننهفف نأمففورناعريففلنمعففراننصففصع نمعو ففألنعففون:ن"اهففينخؤففدمنمي يففلن ففين
اعتوحعدنمارخرةنمحيعيفاناعو فودنماع لفوةنمكفلنمف نمراءنطفوررن ف ننذعفألنطمف نيفنظف ل،نمملف لن

ن".ذعألنر لنرأ ناصعرانناع ينيوزننه ناع اعن طم نأننيرننه نازل ل
ن

 والطرائفالقصة 
نَرِسَ ناعؤَُّ نَ ْ ُ ن" نْهُينَأِ نطَ ِععإ ل نَكَمف نَجَفل نالَهْفَداُنن َ ْافُدمانإنَّناْعُيؤُفوَبنَجَف:ن َ َلنَ ِؤ  

َ ف نَطرَائِففَقناسِْْوَمففاِن نالحيــوانإنناصتتلفف نعوت هفف تناعي فف   نـففدرنملففلنازفف ح نيفنكت هفف نن.ن"إعَعفْ
ن.ضصو تيؤطقنكتل نه كرنهرضناص
يفنسفع انعؤسعدنخؤقناع يععن رار  نأحفدناعتجف رنمآثف رناعصفع من"ن  كييولناعي    نن

 ن ؤفإن ف لنعؤسفعدنإنناعصفع منيفناعصفعقنشفديد،ن وعفقنإذانكف نناسف نيفنه ديان ؤع ،ن ؤمف
إ ففف ن نمإ ففف نإععففف ن:نمافففلنيوفففونناسففف نيفنرمضففف ن ن   تلففف نع سفففع   ن يففف لن:رمضففف ن ن يؤفففانعففف 

اعي فف   نمكضفف نن(.ٖٕٗصن"ن)را رفون،نأضت فف ناعتجف رةنحفف نصففر  نؽؤفطنالم فف تنمينؾعراف 
مكففف نناعلصففف رنصففف حعند  هفففان"نأحفففدناعلصففف رة عيفففولن فففضنكؤفففعننطريففففاحو يفففانعفففرتمينع ففف ن

ي ففل نهرففدنأرهرففكنيومفف  نمثندنأاففلناعلصففرنأننمففين ضفف ناصوؤففوبنممففيناعل هففان  فف.نرحفففعناصففمن
،نمافففنن ؤفففننظ فففرناعسففففع ان ؤمففف نمضفففانالرهرفففونن ؤفففنناعلصففف ر.نيرفففضناع ففف سنملفففلناعوؤفففع

 نرفف نم فف ن مفف نأريففدنأننأ ففل ،ن ؤمفف:نم فف لنعفف (ن  ئففدناعسفففع ا)ذاففعناعلصفف رنهيففربناع وخفف ان
ن!!بنم فف  نينيفف نمعففدينين  ففل نمكفف ننيتففاخرنماعلصفف رنييففن:عفف ن ففاخرن  فف نم فف لذعففألناع وخفف ان
رمفننكمف ني فل ناعوؤفع،ن اعلص رننم رال ن ل ن...ننأشررنأ  نأريدنأننأ ل  م ن:ناعلص رن ي ل

مف  ننمفينرمفنن اعلصف رةنمفينليعانمك عألناربنم  ناعمينشدةناشو ناع وخ ان فس نه علصرن
هففف علصرنممففف  ننمفففين رؤفففمنحبلففف لناعسففففع ا،ن صع ئففف نأخفففرباننه سيعيفففانأ ففف نعفففعإنهففف نداءن فسففف ن

ن(.،نهتصر ٖٕ٘صن"ن)مدا لت ناعوؤعنمإؾ ن صدن
م فففقنهرفففضنالمفففراءن ؤفففننهففف بنطصففف نن فففرأ نازفففرسنمرؤيففف  نهر لفففان"نالملتقطـــاتميفنن

 يف لنعف نن.ل ؤفننهف نم فو ناسمف رن: ي لن ص ذانمسرانا انازرسن:اسم ر،ن ي لنعؤطص ن
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مففينيلنحبمفف رنيوففوننن: يفف لناعطصفف نن.أرأيففانإننم ففقناسمفف رنمحففر نرأسفف نهفف زرسن:المففرت
ن(.ٕٔٚصن!"ن) يؤ نمللن يلنالمرت

ن
 قوة الشخصية

كفف نناعي فف   ن رففنناعرففوننعؤطففالبنيفنظففرم  نناعصففرلانييففدمنضففنناعففد ننميتففدخلن
 لفففدا نزكريففف نن  فففدم نسفففجينالسفففت ذنالديفففع.نسفففلنم فففوالهتننل ففف نكففف ننشخصفففعانمرمو فففا

ال صفففف رينهسففففلعن ضفففف ع نسففففدنكعففففدنايػؤعففففرنمرغلففففتننيفن غعففففرتناص فففف ا ناعدراسففففعانيفناعرفففف من
م،ننٕ٘ٓٓاعففديك،ن)من ففدخلناع ففع ناعي فف   نمسفف اننيفناإل ففراجن  فف نم ففينزمالئفف ننٖٜٗٔ
ن(.ٖٕصن

 وتفعناعتف يلناعيويان ه  ءناع خصعاناعسوياحرصناعي    ن ؤنن ؤخع نمي لن ين
 : رتمدن وةناع خصعان ؤننأرك ن"يفنمؤتيط   ن

ن.حعناعرملنماصرادنم  ناعلل تن ؤنناعرملنه صداممان ؤع نمةويدر(نٔ)
اع   ن ينمغري تناص دةنماصرادنه نأننين وفوننمصفؤصاناع فخ ناع فسفعانميدمفان ؤفنن(نٕ)

ن.مصؤصانامنموا
مانمأمفف ناصرامغففانسففتي انهفف عيولندععففلن ؤففنن ففرةناعفف فإنماياعصففراحانهفف عيولنلنناعصففراح(نٖ)

ن.ماعتسويقنمخؤقناعو دن   نمينسرقناشؤمنم ي ناع ج  ا
اعلل تن ؤنناصلدأناعص حنهالن رصعن تجدنميناع  سنمينإذانرأ ناعطريفمناعف ينملفدأرن(نٗ)

ن.حمنثلان ؤع نينيترحرحن   نمم  نناع ينينملدأنع نيدمرنم ناعري نحع ندارت
 من فسف نينف مف ناع ف سن رؤفنناإل سف ننة فعنكفلناح امناع فإن  إل س نناع ينينف(ن٘)

ن.م نمينشا  نأننفطنمينكرامت نم ؤع نأنني  رنه عو  رنماعرص  ا
ن. غم سنيفناع رومانماعر  اعااعصربن ؤننخ و اناسع ةنمة عناي(نٙ)
اعَّففِ ينَ لَففَ ُرننِ ّناَلْ ففرَامفف ن اع َّففيبّنَصففؤَّنناعؤَّففُ نَ َؤْعففِ نَمَسففؤَّنَنكففل ناعغضففعنمة لفف نكمفف ن رففلن(نٚ)

ناع َّفيبّنح نأثرناعرداءنيفن سدرنمفينشفدةنازلف ن يف ل،نعؤرسفولنأ طف نمفينمف لنا ن ضفصألن
ن(.ٖٖٚ-ٖٖٙصن"ن)،نمأمرنع نه ص ل َصؤَّنناعؤَُّ نَ َؤْعِ نَمَسؤَّنَن

 
ِديد د وال التَّج   َتليدالَمج 

شخصفففعانندمففف ناشؤفففمنمصففف حعنشخصفففعانمتر فففانمتمعفففرةنجلفففلناعي ففف   يوسفففقنكففف ننن
صف دقنظفلنمن....ناصلفدانمامنفدنمناصليقنمناصتواس نمناعسخ نمناعص هرنمناعطموحناصترؤننماصرؤنن
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ن،صففد  نناسومففاناتم فف رنمففين،نمنحيفف ناضدايففامصفف هع ننعؤصفف نيفن صفف ئص ن صفف رنمففياعؤ جففان
ن:اعرص يفني طلمن ؤع نن ولنميفنأمل لناعي    

نمضفففننهرفففدم نأمضفففننحعففف ة نسفففرعدة
نهرفففففففففففففدرنمَخؤفففففففففففففقنآثففففففففففففف را نخواعفففففففففففففد

ن

 لسففففففففففنن ع فففففففففف ناعرؤففففففففففننماعفضففففففففففلنن
نماعفخفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر
نيطعففففعنعفففف نمففففّدناعرمفففف نن فففف نذكففففر

ن
ه  ففانن-هطلعرففاناسفف لنمغرتافف نأكلففرنن-نيفنافف رناعدراسففاإنناصوا ففقناع هويففاناصفف كورةننننننن

ىلن رهعت ففف ناصر صفففرةنإِنناسَْيَّفففانَ ففف َدةناع ََّ ففف طنَماسََعِويَّفففاإلِناس  فففانإعع ففف نح  فففانمؤصفففانكفففاداةن ر عفففان
مرحعفففمنن،ممففينمحفف نأ را فف ن،اعررييففاناعررهعففانم  عفف نمأك دكعفف ن ؤففننسففوءنهعئتففف ندادناصرؤففنإل فف

امنتمفف نإنن.ن  كففوانإرثفف نثي  عفف نرا عفف مر  يففاناع  شففئانأسففال  ناعفف يينأسفف موانهتاسففعإناصففدارسن
نن.اعتَّْجِديديفنمعدانناع هعانمننيَفَتَمتَُّ نِبَْجدإن َؤعدإنأصعلنطتم ننُوَوْيِيّناع
ن

 ة القناعي من منظور وليد الرجيبشخصي
 است  رةناع ع نيوسقنهين عسن/نأصلوحان

ناعر ععنمععد
حعففف نيتؤيفففننيفن،نك فففانيفنحفففدي نمففف ناعصفففديمناعفففدكتورن فففالنناعرعسفففن،نشفففف رنا نم   ففف رنن

كفف ننحففديل  ن ففين،نه عوييفف تناصتصففدةنالمرتكعففا«نكؤعفال ففد»افف رناعؤص فف تن ال فف  نيفنمدي ففان
ط صفف ن سفف ءعان:ن فف لناعففدكتورن ففالنن.يوسففقنهففين عسففنناعي فف   ناصرحففومناع ففع  ماعفففففففففففففففففففففففففففففففدرن

أمن،نافلناف نطلعرفان  ئؤفاناعي   ف ت،ن ينأسل بنا فت حنم س م نم طفورن يؤعفاناع فع نيوسفق
نأمناطال ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف نمثي  تففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف ناعواسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرا ،ناعت  ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففئا

م   نذا نمم   نموسفو  ،نمينأظفيناطال ف  نأنن،نحع   ،نأننا   ن واملنمترددة كففففف ننرأيففففف ن
عناس سنناونطلعران  ئؤاناعي    ت،ن فف ناعوويفانا ف  ن ف ئالتنذاتنطلعرفانا فت حعفاناعسل

أمنثي  عفففانأمن  عفففانمعوفففينعفففعإنهففف صطؤم،نمففف نكفففلناعتيفففديرنمايحففف ام،نمكلفففرتا نمففف ن فففر نأننارهففف ءن
مال فففدادنيوو ففففوننأحع  فففف  نأكلففففرن يففففدم  نما فت حفففف  نمففففينأه فففف ئ ن،نمازدادنافففف انالمففففرنمسففففوح  نيفن

ن.اامرةن ؤنناعت ويرنماعلي  انماعتصضرس واتناص
ن

خعرففف  ،نأننأه ففف ءنأحفففدنرمادن فففيناع صفففاناعفففرائركنحطمفففوانم صو   ففف نمج ثعؤففف ناعفففين  ففففففففففففففففففففففففففففففف كرن
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ر رانرأسناعوويفا،نممسفرت  نيفنمصف  ناعرف  ناصتيفدمنيفناف انامنف ل،نما ف نين يصفدنا تيف دن
تنه فولنماسف نيفناعسف واتنا رناس عانه  تل را ن رديانمخ صا،نمعو  ف نح عفانمو فودةن وفررن

ن.الخرتة،ن   ال نشررن  دناعرسورنأمن ربؤنأالنش  رنآخرنم  ،نأملؤان  رقعانماسصا
،ن«هففواكرتنماة افف ت/اعلي  ففانيفناعوويففا»اعففدكتورنخؤعفففاناعو عفف ننيفنكت هفف ناعيففعنن يففففففففففففففففففففففففففففففف كرن

و فففف ،نمطلعرففففاناص،نأننمففففين وامففففلناياتمفففف مناصلوففففرنه علي  ففففانيفناعوويففففا،نافففف نطلعرففففاناعسففففو ن
ن.مطلعرفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاناع  ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف مناعسع سففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف ،نماصفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاثراتناش ر عفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا

أننافففففف اناعففففففرأيناففففففونرأينشخصفففففف ين،نأمنمو ففففففقن وففففففرينظففففففددنعففففففلرضنمليففففففف ن ممففينيرتيففدن
اعوويففا،ن ؤرتا فف نكت هفف تناعرح عففانال   ففعنما طل  فف هتنن ففيناعوويففانمأاؤ فف نم فف ن ففرمن،نمين

انعؤتجفف رةنماع ا ريففا،نح  ففانع فف نعفف كرنأننمو فف ناعوويففان ففربن فف ري نكففلناسضفف راتنكفف ننظطفف
م،ن٘ٙٛٔمنماعرففففف منٖٙٛٔاعففففف ينزارناعوويففففانيفناعرففففف من«نعففففويإنهعؤففففف »مييففففولناعووعو عفففففلن)

مو تفف نا فف مينيفناعوويففانمففينرؤيففاناعففداخل،ن»:نماصففف  ناعتفف  رناعوففويينيوسففقناعلففدرنمطؤسفف 
وفففوننماسعففف ةناععومعفففانيفنهعفففانشفففع ن فففر ،نمينأ تيفففدنأننا ففف  ن  تؤمففف ننا وؤعريففف  نكوفففينأنني

،نممف نأنناع ففع نيوسفقنمت فددن ففدا نيفنأمفورناعفديين يففدن«مدمدا نممضفع    نملفلنيوسففقناعلفدر
ن.ا ت نناصيتطقنمينكت بناعدكتورناعو ع ن(...ن«ر نع فس نهاننييرأن يناعدي   تنالخر 

اعتصضففرنماي فتفف حنماعتسفف م نافف نرفف تنعؤوففويتعك،ناذنيفف كرنعؤ ففع نيوسففقنهففين ننإ
رغفننأ ف نكف ننر فلنديفينم  سف ،ن ر فدم ن،ناعولفرتنمف ناعفدي   تنالخفر ن عسنناعي    ن س ظ 

هدأتناصرحؤاناعل  عانمينهتجرتناعع فودناعوفويتعكنيفنأرهرع ف تناعيفرنناص سف ،نكف ننا ف  نك فعإن
عؤع ودنيفنم طيانشرق،نيفنموف ننسفوقناعوويفانارن،نم لفلنأنن غف درنالسفرناعع وديفانسفؤموان

 عسنن ؤننأملن ودهتنناىلنمط  نناعوويانث  عفا،نيفن ؤفألننمفت حناعو عإنعؤ ع نيوسقنهي
اعف ةنك نني فودناعوويفانيتررسفونناىلناعسفخريانمالذ نمفين لفلنهرفضنأافلناعوويفانمخ صفان

ود،نمييفففولنالطفففف ل،نمازدادناففف انالذ نهرفففدن ضفففعان ؤسفففطكنممو فففقناعفففدملناعررهعفففانمفففيناعع ففف
ن.ننميناعتررضنعؤع ودننماعدرنك نني  راننمك ر إ النناعرعسنن اعففففففففففففففففففففدكتورن

اع ع نيوسقنهين عسننمينأشدناصدا ركن يناعديينايسالم ،نعو ف نيفن ففإن كففففففففففففففففففففف نن
اعو فانكفف ننفمففلناففننسفرمرةناعتصففدي ،نم نـففدن    ضفف  نهففكنرسف عت نكيفف ضنمر ففلنديففينمهففكن
نم فففرم  ناعت فففويري،نم نيوففففيناعت فففويرنعديففف نمف ومفففف  ن ؤسففففع  نطفففردا ،نعو فففف نكففف ننم فففرم   نما رعفففف  ن
سفففرمري  نعؤ  ضفففانماعت معفففانمتيعفففمنرسففف عانايسفففالمناعد عويفففانماعدي عفففا،نم رمعيففف نعيفففعنن يال عفففانيفن
ن.امنتمففففففففف ،نعفففففففففعإنهفففففففففكناع خفففففففففعناصليففففففففففان يفففففففففطنمعوفففففففففينعسففففففففف ئرنأه ففففففففف ءناع فففففففففرعناعوفففففففففويي

يرف ن ففدمنم فودنحركففانمضفف دةنمفيناة افف تنين يال عففا،نمترصفلانح رهففانه ففدةن مذعفففففففففففففألنين
،نممالح   فف نم رؤعي  فف ن ؤففنن«اصيتطففف ت» يففراءةنمتا عففانيفنكت هفف نمشراسففانم ففرم  ناعت ففويري،ن
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اعيضففف ي ناعفي عفففانمالدهعفففا،ن و فففقنع ففف نكعفففقنكفففرسناففف اناعر فففلنحع  ففف نمفففينأ فففلناعفففد  ان فففين
م،نمط عفعنه عغف ءنٜٔٔٔاعتصدي نماعريال عا،نهفلنهف درنعتاسفعإنأملنمدرسفان   معفانيفناعرف من

مففانما رعففا،نم نييففضنحع  فف نه زففدلنحففولنأؿعففان،نمفف نأ طففننص ففرم  ناعت ففويرين ع«اعوت  عففع»
ىلنحفرمبنإوب،نمهرؤيفانمسفتيلؤعا،نم نيؤتففانمسرمرةناسداثفا،نهفلنهف درناىلنذعفألنه ضف لنظسف

معو ففف نم فففرمان،نماعغؤففونسفففدناعت فففوير،نم  فففننأنناعت فففويرنعفففعإن ي شففف  ن ؤسففففع  ن يفففط از فففففففففففففففففففففففففففلن
يفف نمم  فف ءناعوويففا،ن ر ففدم ن اسسفاناصدرسففانالدديففانهف   احنمففينملن. مؤف  هنضفففففففففففففففففففوين

 ففف رضناصترمتفففوننادخففف لناعرؤفففومناعرصفففريانماعؤغفففاناي وؤعريفففانيفناص ففف ا ناعدراسفففعا،نملنناعسفففمان
ايصففالحعانم ففددناصسففت رتيينكفف  وانأكلففرنمففينأصففص بناعغؤففو،نمن  فعفف نافف اناص ففرمان ؤففننيففدن

تيففدمناع ففع نيوسففقنهففين عسففننمآخففريي،نم نيسففتط ن وففرناعتخؤففقنماعغؤففونأننيو ففقن جؤففاناع
ن.ماعت ري 

ك نناع ع نيوسفقنفمفلنثي  فاندي عفا،نمكف نناعف اثناعليف يفناعفدي نعديف نمتجف مرا ن ن
مظلناع فع نيوسفقن  سفع  نممفتعف  ن،ناعتصدي ،نهلنممتف  النم نمتطؤل تناعرصر مففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف ن

هفف لمورناع ففر عانحفف ن رففعنيفنأماخففرنأي مفف ،ن  ففدم نظففلناع فف سنيرمرم فف نيفنهعتفف نها ففدادنكلففرتةن
ىلن رؤعففمنعوحففان ؤففننإ ناعو  ففعناعصففص يفنحسففيناعرعسففننمناعتي سفف ،نحفف ناسففطرناه ففعال تفف ءنأ

موتففففوبن ؤع ففففف نا تففففف ارناع ففففع ن فففففين فففففدمناسففففتيل لنطففففف عيبناعفتففففف م ،نمالسفففففئؤان اعلفففففففففففففففففففففففففففف بن
ن.اع ر عا

صفففففففصع نأنناعت  فففففففئانماعلي  فففففففاناع خصفففففففعان ؤرفففففففعندمرا نيفناعفوفففففففرناعت فففففففويري،نعوفففففففيناعلعئفففففففان
يفففاناعراسفففخانعرلفففاندمرا نيفن يؤعفففاناع فففع نيوسفففقناص فتصفففاناي تم  عفففاناعوويتعفففانم عم ففف ناعفورن

ماصسففت رتة،نمكمفف ن ؤ فف نسفف هي  ن   فف  ناعولففرتنمففينالملؤففان ؤففننأه فف ءنصفوففريينمأدهفف ءنم  فف  ك،ن ن
ن.يرثوانه عضرمرةنا اناي فت حنمايست  رة

ن
عيففرننت ففويرينيفنهففداي تنا ففرغننمسففوحناعفوففرناعن،افف انالمففرن ؤففنناعرمفف ننماصوفف ن لفففففففففففففففففففففمنمي ط

 ففمنينأننذعففألنينيرفف نأنناعففرمين ضففنن ؤففنناعففالن يال عففاناصترصففلانماعغؤففونمسففعمنالإاص سفف ،ن
ن.ىلنأزمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففف نناي غففففففففففففففففففففففففففففففففففففففالقإاعففففففففففففففففففففففففففففففففففففففينتفففففففففففففففففففففففففففففففففففففف ملناعرففففففففففففففففففففففففففففففففففففففودةنهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففف منتم ن

هفف عألنست فف دناعسفف واتناصيلؤففان ففودةنعال فتفف حنماعتسفف م نمايسففت  رة نين  ففألن   فففففففففففففففففففففففففففففففففففلن
ن.(نٖٔم،نصننٕٚٓٓاعر عع،ن) "نطال فففففففففففففففففففف  نإ

نosbohatw@gmail.comن
www.alrujaibcenter.comن
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 أىم المراج 
،نٔط.نقصــة حيــاكي فــي فلســطين وال ويــ (.نمنٕٕٓٓ)أهففونازلففك،نخففرتناعففدييننن
ن.دارناع رمق:نالردن

 :مو  ناعوراق.نطبقات الصوفية(.نمٕ٘ٓٓ)نأهون لدناعرديناعسؤم 
http://www.alwaraq.comن

نهفريلن ن ورسانمست  فرد ننٕ٘ٗٔ)ه رك ، نمٕ٘ٓٓاف المؤثرات : مهنة التعليم(.
.ن رخانيو إن لدا نممرا رانظمدنط ععناعسعدنسؤعم ن.نعلى حياة المعلمين المهنية

ن.دارناعوت بناز مر :ن ؤسطك
اإلصالح يبدأ بالصحافة : رشيد رضا(.نمنٕ٘ٓٓن-افننٕٙٗٔ)ج من،نأددن

(:نمنٕ٘ٓٓن–نٚن–نٖ  ري ندخولناصو  ن)المنأمننييينمو  نإس.نوالتعليم
http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/08/article13.shtmlن

يســـــى الشـــــيخ يوســـــف بـــــن ع(.نمنٜٜٛٔن-اففففففننٜٓٗٔ)از سفففففن،نػففففف ةن لفففففداعي درن
ن.نشركانك ظما:ناعوويا.ندوره في الحياة االجتماعية والسياسية في ال وي : القناعي

الشــــيخ يوســــف بــــن عيســــى القنــــاعي ووجــــو ال ويــــ  (.نمنٜٜٗٔ)خؤففففق،ن  سففففلن
صففصعفاناعففرأين.نصــفحات ســجل  بــدم اإلنســان فــوق الضــفا  والصــحراء... القــديم 
ن.ٚٓ٘ٓٔم،نر نناعرددننٜٜٗٔن-ٜ-ٔ:ناعر م

مجلــــة يفن.نم  سففففالنسع سففففع ...نشفففف  دةن  رقعففففانالسففففت ذن(.نمنٕ٘ٓٓ)ناعففففديك،نأدففففد
ن.ٜٕ٘ ددن.نحع ةنك مؤا...ن لدا نزكري نال ص ري:نكت بناعوويانالمل.نال وي 

جريــدة يفن.ناسففت  رةناع ففع نيوسففقنهففين عسففنن(.نمٕٚٓٓن–نٕٛٗٔ)اعر عففع،نمععففدن
ن.مٕٚٓٓ-ٚ-ٚ،ن(AOن-ٕٖٕٓٔاعرددنن–نالراي

ـــــ  (.نمنٜٜٜٔن-اففففففننٕٓٗٔ)  نهفففففين ؤففففف ن فففففد  ننهفففففينسفففففن،اعرممففففف  علمـــــاء ال وي
ن.موتلاناص  رناإلسالمعا:ناعوويا،نٔطن.نوأعالمها خالل ثالثة قرون

قــاموس كــراجم ألشــهر الرجــال والنســاء : األعــالم(.نمٕٕٓٓ)خففرتناعففديينن ،اعرركؤفف
ن.دارناعرؤننعؤماليك:نهرتمت.نمن العرب والمستعربين والمستشرقين

بــدايات النهضــة فــي منطقــة الخلــيي العربــي فــي النصــف (.نمٜٜٛٔ)اعريففدي،نمفعففدن
ـــــــرن العشـــــــرين ـــــــن الق مركفففففففرنإلمففففففف راتنماعدراسففففففف تنماعلصفففففففوثن:ن،نأهفففففففوظيبٔط.ناألول م

ن.ناإلس ا عجعا
ن.اعوويا(.نمي لنصصف ).نم  األيام(.نمنٖٜٚٔ) لداحملسين لداعرريرنناعس ؤ ،

http://www.alwaraq.com/
http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/08/article13.shtml
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يوســف بــن لمحــة خاطفــة عــن حيــاة الشــيخ (.نمنٖٜٚٔ)اع ففمالن،نسففعقنمففرزمقن
ن.نٖٜٚٔن–نٚن–نٕٔ:ناعوويا.نعيسى القناعي

الشيخ يوسـف بـن عيسـى : من أعالم ال وي (.نمنٖٜٚٔ)اع مالن،نسعقنمرزمقن
ن.مرآةنالمانطؤا:ناعوويا.ن(حياكو، مؤلفاكو، أعمالو، شعره)القناعي 

ية المنهي التربوي للحركة اإلسالم(.نمٕ٘ٓٓن-افننٕٙٗٔ)اعرتعي ،ن لدا نسؤعم نن لدا ن
 .،نموتلاناص  رناإلسالمعأط.نالمعاصرة وأثره على المجتم  ال ويتي

الشــــيخ عبــــدا  الخلــــف : عالمــــة ال ويــــ (.نمنٜٜٗٔن-افففففن٘ٔٗٔ)اعرجمفففف ،ن  صففففرن
ن.مركرناعلصوثنماعدراس تناعوويتعا:ناعوويا.نالدحيان
ن.   ناعوتع:ن،ناعي ارةٔط.نثقافة البعد الواحد(.نمنٖٕٓٓ) ؤ ،نسرعدنإر  علنن

:نمو ففف ناعفففوراق.نجمهـــرة أشـــعار العـــرب(.نمنٕ٘ٓٓن-اففففننٕٙٗٔ)،نأهفففونزيفففدناعيرشففف 
http://www.alwaraq.comن

سؤسفففؤان رهعفففاناله ففف ءننالرقابـــة الســـابقة أم الالحقـــة (.نمٕ٘ٓٓ)اعي فففر ن،ندفففودن
ن. معاناعرؤمعانماي تم  عااعص دمقناعو ف نعؤت:ناعوويا.نخرتنالمورناعوسط:ناعراهرا

صــــــفحات مــــــن كــــــاريخ (.نمنٜٛٛٔن-افففففففننٛٓٗٔ)اعي فففففف   ،نيوسففففففقنهففففففين عسففففففنن
ايسفففففتر  انأيضففففف نه سفففففخانم  فففففورةنيفنمو ففففف نن.ذاتناعسالسفففففل:ن،ناعوويفففففا٘ط.نال ويـــــ 
نhttp://www.alqenaei.net   :نناز    ت

 مقابلـــة كلفنيونيـــة أجراىـــا المـــؤر  ســـيف(.نمنٜٙٙٔ)اعي ففف   ،نيوسفففقنهفففين عسفففنن
ن.اعوويا.نمرزوق الشمالن

ح ـــــــم وفقـــــــو وأدب : الملتقطـــــــات(.نمنٜٜٛٔ)اعي ففففففف   ،نيوسفففففففقنهفففففففين عسفففففففنن 
   :ننمجفانايسفتر  انأيضف نه سفخانم  فورةنيفنمو ف ناز   ف ت.ن،ناعوويفإط.نوطرائـف

http://www.alqenaei.netنن
ناعو دري نحسكنممؤأل، نعطعفا ن، نظمد نهدر نٕ٘ٗٔ) ناف نمٕ٘ٓٓ= كعليقة (.
ن.موتلاناعفالح:ناعوويا،نٕطن.أصول التربية

:نلطيفة ال ندري. موق  د(.نمنٖٕٓٓ=نافننٕٗٗٔ)اعو دري،نعطعفانحسكن
http://www.geocities.com/alkanderi1ن

:نبدر ملك. موق  د(.نمنٖٕٓٓن=افننٕٗٗٔ)هدرنظمدن،نمؤأل
http://www.geocities.com/ta3leqa1 

http://www.alwaraq.com/
http://www.geocities.com/alkanderi1
http://www.geocities.com/alkanderi1
http://www.geocities.com/ta3leqa1/


 31 

اعفورناع هوين  دن(.نمنٕ٘ٓٓن-افننٕٙٗٔ)مؤأل،نهدرنظمدننماعو دري،ننعطعفانحسكن
،نامنؤدننٙٚاعرددن)،نجامعة ال وي : المجلة التربويةفي .نمرؤنناعوويانالملناع ع ناعي    

ن.(منٕ٘ٓٓسلتمربنن-افننٕٙٗٔ،نشرل ننٜٔ
مختصــر  (.نمنٖٕٓٓ=نافففننٕٗٗٔ)مؤففأل،نهففدرنظمففدنماعو ففدري،نعطعفففانحسففكن

ن.فالحموتلاناع:ناعوويا.نٔط.نننطلق منو وال ننغلق فيو: كتاب كراثنا التربوي
ن.نامنم ناعلي يف:نأهوظيب(.نمنٖٕٓٓ)نالموسوعة الشعرية

نhttp://www.mawsoah.net(.نمنٕٗٓٓ)نالموسوعة العربية العالمية
نislam.com/arb-http://www.alن:اإلسالمنَمْوِ  

نhttp://www.muhaddith.org:ندثمو  ناحمل
ن http://www.alwaraq.com:مو  ناعوراق
نhttp://qamoos.sakhr.com(:ناصر  نناعررهعا)مو  نصخرن

الشـــــيخ عبـــــدا  (.نمنٜٜ٘ٔ)  ن لفففففدا نماع فففففوري،نأ فففففورن لفففففدا ناع فففففوري،ن لفففففداعل 
ن.خرعاناع ع ن لدا ناع وريناشرتيا:ن،ناعوويأط.نحياكو ومؤلفاكو: النوري

ن.م  وراتنذاتناعسالسل:ناعوويا.نقصة التعليم في ال وي .ناع وري،ن لدا 
ن.ٖٜٚٔن–نٚن–نٕٔ:ناعوويا.نإلى ا  يا والد الجمي (.نمنٖٜٚٔ)اضد ن

: اإلرىاصات األولى للمجتم  المدني(.نمنٕٗٓٓ)اععوسف نظمدنحسكن
اعرددن:نطؤانالزم اناعررهعا.نالمجتم  في وجو سلطان الدولة: حالة المجتم  ال ويتي

 دمانا رناعور انتان  وانناإلرا ص تنالمىلنعؤمجتم ن .ٕٗٓٓ و مربن ٘ٔفننٕٕٛ
يفناعدمرةناعتدريلعاناعين  مت  نمزارةناعرملنماع امننح عانامنتم ناعوويينكم  ركانن،اصدين

حولن فرعلنأس عععنم  م تنامنتم ناحملؤ نيفن:ن"اي تم  عانبمؤواناعلصريينتان  وان
مو  نطؤانالزم انن.ٕٗٓٓأكتوهرننٗ-ٕيفناعف ةنمين"ناعتااعلنماي دم جناي تم   

نhttp://www.alazmina.info/issue282/17.html:ناعررهعا

http://www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/joe/arabic/default.asp
http://www.mawsoah.net/
http://www.al-islam.com/arb
http://www.muhaddith.org/
http://www.alwaraq.com/
http://qamoos.sakhr.com/
http://www.alazmina.info/issue282/17.html

