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هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن املعايري الرتبوية إلعداد املعلمني عند )بدر الدين بن البحث.  ملخص

تسهل على ، العامل واملتعلم" وتقدميها بصورة معاصرة آدبمجاعة( من خالل كتابة "تذكرة السامع واملتكلم يف 
، والنظرايت املعاصرة يف جماالت الرتبيةالذي تقدم فيه الدراسات ، وابلنمط نفسه، ها بسهولة ويسراملتتبع فهم
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وانطالقاً من هذا الرتتيب تنظم مراحل ، النحومث اخلالف مث ، مث احلديث مث أصول الدين مث املذهب، القرآن الكرمي

كما ،  ب املعلمني مبعايري دينية جيب عليهم امتالكها كي يستطيعوا ممارسة فن التدريس ممارسة انجحةوطال، التعليم
ووضع قاعدة أساسية للمعلم يف ، ألزم املعلمني مبعايري أخالقية جيب العمل هبا إذا شاءوا أن ينجحوا يف تعليمهم

وكذلك ، وعلى املعلم تقدمي ثقافة اجملتمع، أعمقهاإعداده تعتمد على العلم حبيث يعرف املعلم ما يعلمه أمت معرفة و 
وابن مجاعة له توجيهات تربوية ال تزال أساسية يف ، اهتم بتدريب املعلم على البحث واإلفادة من كل علم جديد

استطاع تكوين بن مجاعة اوبذلك فإن ، ومراعاة الفروق الفردية، العملية التعليمية والرتبوية منها التدرج يف العلم
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 املقدمة
 ةويخيهللومالمللت امخيتويخيهللومماعة ازهللولكللأمة للحم ة تلليخمتللوي أمتي للتزمةهلل أمت ةلل م لل مم

خيالمشكمةنم  يفلحمهل امالةلوي أم ة لىلخمبعمة  لىلماملىلخيدم ليمال و  لحممممممممم،مخيال لماماألد ا

ممم.همبعمجونبمةنهومتسهمميفم  وءمش تيماألفيادم  خيات،مال لم حمالب ةح

خيهلتمتلياثمن ةل مممم،مخي يمامل لتممةنمتياث ومال ي اماإلسال امةغ ىمتياثميفمال لو م

ألن مميثأماإلطويمالل زمدلىلدملل لي ممممالرتاثممخيت بعمةهم حمه ا،م  مخيالمجيتزمةنمنةيطمف  

جمللوال مام لوخممممخيبفهلو هممخيميثلأماللة لحمالةكي لحملةالتياتهمممممم،مخياملسلمنيمهت حم ةم ل خم

خيالم سةط عمة ىلم يمامللي نيمخيامللخي نيمةنممم،مخي يتك معلىمةسسمبسال  حمياسخح،مكوفح

 للول لممبعمديجللحممخيمسللوم،مفوإلسللالممرللىليمال لللممخيال لمللوءمم،م  كلليمدخييمال لمللوءما للومم

خيعللامال  و للحمالةو للحمنم للعمةنللتاخمالرت  للحمخي وهللحمالرت  للحماليخي  للحمخيالىل   للحممممم،مال بللودخ

مم)السلل  ممللة لممخي سلمحمخيةعطوهمومكأمخيس لحمخيفيضمال لممعلىمكأم سلم،مخياللم ح

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       چ :م(.مرلللوعمت لللوع:م2006،مخيعل ملللو 

مم(.م9مآ ح:مال  يستيخم)م.چی  ی  

تمل لوماأل لحمممفملىلم لةلمم،متياثماأل حمخي  ت ًوم يم شكأمتياث ومالرت تزمجونبًوم همًو

دائبلًومخيف لًوممممخيب لىلاعوًم  و وهمجتوي ًوم ت ئحمخيجهلىلًام الرلًومممفهتم تمم نيم،مثًومتي ت ًومشوخمًوتيا

خيعتاطل مملمىلمكونممبثو حماملخشيمملومجوعميفمنةتسمة  وءماأل حمال ي  حم يم شلوعيمم،مغ  يًا

فمللىلمةسللهممف لل ماألد للوءمممم،مخيتاللتيا مةفكللويمةذهللونهمم لليمممانةللو مخيملللوم،مخية وسلل س

هل امممدياسلحمخي،م لومخيه لو ممفهتمكممهوئأم ة وثيمه،مةالسةحمخيال لموءمخيالةمهوءمخيغريهمخيال

لةطب م لحماللكمكلونم لومةثليميفمالتارلعمخيدخييميفمممممممامجتوي ل مالرتاثمت اميفمجونبم   مدياسحم

الةوي أمال ي لاماإلسلال امعلىلدمكلبريمممممم العخينبغم،مخييفمتطب مهومخياألفكويتطتيماملةوه مم

خيخيضل تامم،م يمامل لمنيمخياملي نيماملسلمنيمال  يمكيسلتامةنةسلهمملىل لحمال للممخيالة لل مممممم
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خي لليمهلل امسللال ا.م لليم للالعم للواتهممخيجتللوي هممعاللويخمالةكلليمالرت للتزمال ي للاماإلمم

ه همبعمسول مال التيمخي ولل ا مالةلرتخمالتار لحم لوممممممم يفمدياسةمالبو ثفمىلمعودممامل طلق

الرت ت للحمإلعللىلادمممامل للو ريمل للىليسم(م1335-1241،مهللل733-639 للنيمعللو ام)م

الكمطي هومة ىلمعلموءمالرت  لحماإلسلال  حمهلتم لىليماللىل يم ليم وعلحميفمكةو ل ممممممممممامل لمني

م)ت كيخمالسو عمخياملةكلمميفمةد مال و مخياملة لم(.

خي ب لثماهةمو  لوم وألفكلويمالرت ت لحمال ليم وعلحم ليم  طللقمةنهلوم ثلأمتشلك أمممممممممممم

انبثملتمملل زممامكملوم ثلأماألسلوسمالثو لتمممم،مخيالةكي حاإلنسونماملسلممخيفقمهت ة مالثموف حم

  لل مالرت  للحمال ي  للحمامىل ثللحميفمعاللينوماموضللي.مفة ل م للومللل مجلل خييهمالىل   للحماإلسللال  حمم

علللىماتسللوع م،مخي   لليمالللرتاثمال ي للاماإلسللال امم.(41:مم1993،م) يسللاماألهلل لح

فمىلمعامالسلل مم،م  اتصمخيفريخمخيدر محمخيحمكمحمختصمالرت  حمخيالة ل مخيتياث مامل هتدم

،مخيمبوم   خيام  م ليمةذهلونم تسلتع حم بىلعلحمممم،مال ي م   مز يم بكيالاوحلم يمال لموءم

 وكةشوفمالمتاعىلمالرت ت حمالا   حمخي لتيتهوم يم  ظلتيمبنسلونام  سلممم لعمامملوئقمممممم

فلولةكيمالرت لتزمممميفمالةتهأمبل هو.مخياألسسمال ةس حمامل وهيخمالكمتأ ي مالبشي حمكثريًا

 سلةمىلمم مألنلم،متمالتضل  حماأل لي مماإلسال املل م اتهل حمخي ل هتمخيةلل معليمامل لوهمممممم

 أت  مالبوطأم ليم لنيم ىل ل مخيالم ليم لةل مت   لأم ليمممممممممال")مةهتل م يمخي امالسموءمال ز

خيتةمثلأمتللكمالاتهل حميفممسلتهم لوليخي ممممممم.(41مآ لحم:مفاللتمسلتيخمم).(" ك مممح ىل

خيالمخيةللىمعلللىمة للىلمةنمهلل امالةكلليمالرت للتزمم.(50:مم1979،م)الةي للونمخيال مللأم  للًو

ألنمالرت  للحماإلسللال  حميفمامم مللحمتي  للحمتكو ل للحمتهللةممم،ماإلسللال امفكلليم  للبام وم للوخم

م ةسمخيال ملأمخيالليخي مملللمتي  حمللمسلممخيتي  لحممممفها،منم عمجتانبمالشخا حماإلنسون ح

م.عيمغريهومحالرت  حماإلسال  خيه امالةتازنممي  م،م  ًو

 (573:مم1992،ماجلم ىلز)
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تةليدم لول ظيمممم(خي  همًوم تمتنًو)خيالةكيمالرت تزمال ي اماإلسال ام سمة مام ت حم

:مم1977،مهم)نوهليملغلريممتو  ًومفهتمل سمفكيًا،مبعماأل تيماملسةمىلخميفمعومل وماإلسال ا

خي ة لىلدمنلتخمهل امممم،مم لوخماجلموعلحماإلنسلون حممممهلودروًممالةكليمان كوسلوًمممخي ّ ىلم.(10-11

خيمبللومةن للومن لل مميفم ةمللعم،ماللل زم تجلل م سللويهومام للوخمخي وإلطللويمال مللىلزكلليم  للتخمالة

رت لتزممهلتمالةكليمالمم،مبسال امفإنمالةكيمال زم  كسمام وخمالثموف لحميفماجمللوعمالة ل ملاممم

مكللأم مت وتلل مخييكللوئ همخيةسللول ب منو  للحم لليمالشللي  حماإلسللال  حممممماإلسللال اماللل زمتّ للىلم

فتهةتهوم للمم،مال ي م طتيخم ه حمالة ل ملمىلمةدي مال لموءم.م(95:مم1982،م) يكو 

ميفمذلللكمةد متةللةهم)ةشلليفماملهللي(مخيةيسللتام للومالمتاعللىلمخياملتاهللةو مخيالشلليخيطمخي مم

مبلومممجلىل ياًم هلومامل للممل كلتنممممم ة لىالكم  بغامةنممخييمستامامل و ري،مالةةوه أمخية ةوهو

خيامةغلتايممسلومج ولل ماجلىل لىلخمهلون حماملسلةمبأمخيممممةخيكأمبل  ماجملةملعم ليم هملو متة للقم أمممم

خيك ة للحميعو ةهللومخي للىلدخيام يا للأم،ماللل ةسمالبشللي حم ىلياسللةهمملطبللوئعماملللة لممال ةسلل حم

مالة ل مم سبمتىليجم  طمامسل م.

،مخيت تدمةهم حمدياسحمال لموءمالسو منيم يم  ثمهلةهمممبةوه ممالرت  حمامل وهيخ

مب ل عمعليممم،م   ىمالكثريم ليمرليا مالرت  لحمامل وهليخممممميفمكثريم يماأل  ونمالمنةم م  ث

الةلويخيامالل زمممماإليثثلممتكتنلتم لالعمممم،مخيك ل منشلأ مم،م  يفحمةهلت ومخيجل خييهومم

األ لحممم وضا ظأمتوئهوم وم م خ  مم سةمبلاذلكمةنمكأمحموخيلحملب وءمفكيم،مبل  مت ةسب

مخيال لىلم،مخيالب وءمعل ل ممبوض  وممي طم وضينومفومقمخيسال حمالةةكريم ةطلب  نيماالعةبوي.م

  وهليخمممطتيمع هلومةفكلوياًمم يم نيماألسسمالكمنمجن لهو يماالنةةوخم أفكويمالسل مخيةنم

خي ليممم.(2:مم1987،م)شلبون مملةملىلممامللودزمملألهلولحمخي لوياخمأل لممفورة لوميفمامممممل ومحتم ملوًم

مللل مرللىليهمخي كونةلل فللول لممكللونم،مةيخيخم بللودامالرت  للحماإلسللال  حمتمللىل يمال لللممخيال لمللوء

 لل امة لللصمال للو مخياملللة لمممم،مخياملسلللمنيخيامل لمللتنمكللونتام مللىلي يملللىل ماإلسللالممممم
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ةفل اذمالمم لنيماملسللمنيمممم ليممخيثلو يامعل هملومفتجلىلممم،ماإل الصمكل ميفمالىلياسحمخيالب لثم

منظريم مم يمال لموءمخيامل لمني.

للةطتيا مالكمظهي معلىمةدخيايمامل لمميفمضلتءمحتلىل و مالملينماملودزممممممخينظيًا

ارةتلتماموجلحمضليخييخمتطلت يم ليا تمبعلىلادمامل للممممممممم،مخيال شي يمامل يف حم  هومخيال لم ح

ذلكمتملت ممهل همالطلطمخياللوا تمالةىلي ب لحمممممممخياسةىلعى،متىلي ب حخيخيضعم ططمخي يا تم

مكماسللةخىل تملة م للحمامل لللمم ه  للًوللترللتفمعلللىم للىل مف ول للحمال مل للو ماإلجيائ للحمالللم

.مخيةنم ةطلبو م ةمعمالمينمامودزمخيال شلي يماوجلحمبعم  للممرلوديمممممومخي  يف ًوخيشخاً 

خي سلحممبهويا مالةةكريمال لملامم،معلىماسة  و م  م ا مالثتيخمال لم حمخيالةك تلتج ح

مامل ظممخيامل يفحمال لم حمالشو لحماملطلت حمخياالجتوهو مالرت ت حمامىل ثح.

خي يمه امامل طلقمخياسةمو حم  هماملسلةمىلا ماللكمظهلي معللىمةدخيايمامل للمميفمممممم

تمىل ممه همالىلياسحملإلفلودخم ليممممالبو ثمايتأ ،مي يضتءمحتىل و مالمينمامودزمخيال ش

لة خي لىلمتي  ة لوممبلومهلتم ة لىلمممممممتي ت لوًممخي تجهلوًمماإليثمالةكيزمال يم وعحمل كتنم يشىلًا

 لأمهلتمة لىلمممم،مخي م كيما يم وعحمالت  لىلم ليميخيادمالةكليمالرت لتزماإلسلال اممممممخي  وء.

خيرللىلمةسللهمما لليم،مال لمللوءماللل  يمتتللوفي مجهللتدهممعلللىمبرو للحمامتللويخماإلسللال  حمم

خيلك ل ميكل معللىمال لتا اممممم،مبذمكةلبميفمخمةلل مال للتمممم،م وعحميفمذلكمبسهو ًومكلبرياًم

ممومسلبقمممخيانطالرًوممميفمآد مال و مخياملة لم".الرت ت حمخي  هومكةو  م"مت كيخمالسو عمخياملةكل

يمبعم تضعمف  مشاءم ليماالضلطيا ممملم و  م نيم خشمخي ويًام ةخ مه امالب ثم ىل اًل

 مم-مالبو لثم سبم لوم لي مممم-ذلكمةنمه اماجل أم،ميفمعالرحمه اماجل أممبيمسبم 

ال التصم ليمممخي لومحتملل متللكمممم،مالة و أم عمناتصمالرتاثمالةكيزمالرت تزم تفقميف

ةخيم لوم اللحم  ل مممم،مخينة محملل لكم م لىل أماللرتاثممم،م ةوه ممخي موئقمخيرتاعىلمخيةهتع

مللل سمسللت مناللتصمت ةلل خمممخي مللام وضلل وًم،ممماموضلليتللللللىل تعمعلللىماألرللأميفم م
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   ملومانهملكمالتارلعمالرت لتزممممم،ماإلعمو مخيتميةملل اتهوميفمكلثريم ليماملوال مخياأل  لونممممم

للقم ل م ليمنظي لو مخيةسلول بمخيطيائلقمخيخيسلوئأممممممممال ي اماموضيميفمارةبوسم  ظمم وم ة 

 لب ام تلو نيمامل لوهتمالىلياسل حماململييخمخياالجتوهلو ممممممممخيانةهوء يمالسلممالة ل مامم ىلءًا

ماملسة ىلثحمعيمالشي مخيالغي .

هل هماجلهلتدمتسلةهىلفمب  لوءممممم،ماإلسلال  حميفم مأمالرت  لحممم ب خيلحم ه و مجهتدخي

هل هماجلهلتدمفيد لحملىلياسلحمشخال حممممممسلتاءمةكونلتممم،ماإلسلال امخيتأه أمفكينومال ي لامم

خيل لأمم،ميماحملوخيللحماللكم ملتمم هلومالبو لثمممممعي  حمةممكونتمدياسحملمت حمتي ت حمعلىمغيا

خيعيارةل ملةكلتنمممماإلسلال امميكيمةنمتكش مةهلولحمفكينلومالرت لتزمال ي لامممممماحملوخيلحه هم

ملحملب ئة لوميفمممةيدنومتي  حم الئمخيبذا،م  طلمًومللةخط طمالرت تزمهىلفًومخير محمخي  يفحمخيعماًل

خيالثموف للحمالللكمخياملسللةمبل حميفمضللتءماملللةغريا ماالجةموع للحمخيالةم  للحممالظلليخيفمامل وهلليخم

 لحميفممعل  ومةنمنةخ م يمنظيخمتياث ومللم للمم الىليًام ليم الوديمالرت مممم،مجتةو مال و مكل 

ةنمتكتنمهل همالىلياسلحمممخي سيبمم.(18:م1979،مالش بونا) همهومخيطي مةهومةهىلافهومخي 

مل  ىلم يمالب ثميفمه اماجملوعم يمةجأمبعودخمهل وغحمعلت  لومخي  ويف لومممممخي وف ًا سوهمحم

عللىمالكةلو مالةي لىلمممممألنمتياث ومالرت تزماعةمىلمكل لوًم،مال ات حم يم  طلقمتي تزمبسال ا

خييفمحتىل ىلمال الرحم لنيمم،ميفمبعودخمالا وغحم-ةهأم  يفة ومم-خيالس حمال بت حمالشي ةحم

إلعلىلادمامل لملنيمممالرت ت حممامل و ريةنمبجياءمدياسحمعيممالبو ثمل ام ي ماإلسالممخيالرت  ح.

فهمهلوم سلهتل مممم  وهليخمتسلهأمعللىماملةةبلعممممم ىليمالىل يم يم وعحمخيتمىلميهوم اتيخمع ىل

خي للول مطمنةسلل ماللل زمتمللىلممف لل مالىلياسللو مخيال ظي للو مامل وهلليخميفم للوال مممممم،مخي سللي

اموجلحمبعم ثلأمهل امال لتخم ليمالىلياسلحميفممممممممتمةتل هومىلم يمالتليخييا ماللكممم ّ ،مالرت  ح

خياأل ل مخياالسلةةودخم ليمتياث لومالسلو قمممممم،ملكامنلي طم وضلينوم وملوضلاممم،مالترتماموضي

وجللو ماجملةمللعماملةطللتيميفمليفللىلمهلل اماموضلليماللل زمدةللوجمبعمدعللوئممرت للحمتة وسللبمخي 
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ألنم،موضليمعمأمف وعمخي هلمميفمخيرة لوماممم،م.مخيالب ثميفمالةكيمالرت تزماإلسال از ون و

الترتفمعلىمالةكيمالرت تزماإلسال ام يم العماليجتخمبعماألهلتعمخيةرلتاعمال لملوءمممم

ة يم باليماإلنسلونماملسللمماملي لام أهلتعمالةكليمالرت لتزماإلسلال اممممممممم،مخياملي نيماملسلمني

ممممخي م م مخي بودئ .مم

كللأمخي ً للىلمامل لللممع الليًامةسوسلل ًوميفمامل ظت للحمالرت ت للحمامل وهلليخمتةم للتيم تللل مم

خيذللكمعللىممم،مخي ولةولامالمميكليمحتم لقمةزمت للمميفم وللحمغ و ل ممممم،ماألهىلافمخيال شوطو 

خيممللومجي للأمامل لللمم للولغماألثلليميفمممكللأماملسللةت و م لليمت للل ممةسوسللامخيثللونتزمخيجللو  ا.م

 للخثيميفمخمةللل مم-خيامل لللممعمللتدهمالةملليزممم-ال مل للحمالرت ت للحمةنمال ظللوممالرت للتزمم

خيال ظللومم،مالس وسللامخيال ظللومماالجةمللوعامممال ظللوم:ممعمخي  هللواألنظمللحماأل للي م للوجملةمم

االرةاللودز.مخيامل لللمم هللممخيفوعللأميفم ةمللعماملخسسللحمالرت ت للحمخييفم  ئةهللوماحملل للحمخيهللتممممم

املسللخخيعماألخيعمعلليمج للأم ملليخمالىلياسللحم  و للًومهللومًومالزدهللويما ةكللويمامل لمللنيممممممممم

خيهلتمم،مىلادا ةخيم ةوهحمتت عمف هومالمىليا مخيت طةئمف هلوماملتاهلبمخياالسلة ممم،مخيب ىلاعهم

كمومةنمامل لمميفماجملةمعماملسلمم  بغامةنم  شيم،م سخخيعمة تومعيمتطت يمختاا ماملها

خي ي لامطال ل متي  لحمبسلال  حممممم،ماأل ال ماإلسال  حميفم ةمعماملىليسحمخي سللكممبمةتلوهومم

خي  مأمعلىمااليتملوءم لوجملةمعماملسللممممم،مخي تجههممخي يشىلهممخيفقمت ول ممالىل يمام   

كموم  بغامةنم باليهمماسليم  لو لةهمملغلريماملسللمنيمممممم،مىمهت ة مخيخي ىلت خياحملوفظحمعل

،محمملللتد،م)شلللت موللللىل يماإلسلللال اممد للليممسو لللحمخيحمبلللحف،مدخينمتةلللي طمةخيمبفلللياط

م.(2:مم1995

خيجنلىلمةنمالكلثريم ليمالكةلو مخيالبلو ثنيمخياملهلةمنيمخيامللي نيمخيعلملوءماإلسلالممرلىلممممممممممم

 مخيهلةوت ماللكم  بغلامةنم كلتنمعل هلوممممممحتىلثتامعيمامل لممخيةهم حمدخييهمخيبعىلادهمخيخيظوئةلم

خي ومجيبمةنم كتنمعل  م يمالة امممببوداماإلسالممخيت ول م مالسلم حم ةلىممم،مألداءمدخييه
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 سةط عمةداءميسولة م اتيخمةفتأمجتوهم يم ملتممعللىمت لل مهممخيبيشلودهممخينال هم.مممممم

،م(م1974خيا لليمسلل  وم)،م(م1984)مخيعبللىلما للودز،م(م1986خي لي مكللأم لليملطةللام)م

ةنمعلىمامل لمم،م(م1981خيالشي وهام)،م(م1984جيزم)خياآل،م(م1974ت م  م)خيا يم

ةنم ةا م اةو م    حمتخهل مللم ومم ىلخييهمالرت تزمعلىمالتج ماألكمأمخي يم نيمهل همم

م:مالاةو 

ةن م  بغامعلىمامل لممةنم كلتنمعلوراًلمخيذامد ليمخيلوفمااميفمالسليمخيال الن لحمممممممم-

ممحمةشللمًوميهلل  ًوميفم،مةللحمخيالسللخوفحمحم   للىلًامعلليمالمفللالم ةطللي مبعماملهللوزعمة للوممالطلبللمم

مخمولطًومأله و ماأل ال مال ول حمخيالاوعمال ب لح.،ملب بماإلشويخ،متىلي س 

ةنم كتنمعلىمديا حم أهتعمالىل يمخيفيخيخمال م ىلخمخي كممالشلي  حمخي ترةهلومممم-

 آدا هللوممخيال للىلمةنم كللتنمعوملللًوم لغةلل معويفللًوممممم،م لليمرتللو ومال الليمخياجتوهللو ماجملةمللعمممم

خيةنم كلتنمم،مروديًامعلىمت خي ماجلملوعمف هلومم،م ىليكًوملمتاعىلهومخيةلتانمف تنهو،مخيعلت هو

الة م للحمممخي أهللىلافهوم لليم شلليخيعو ،م للعمذلللكمعلللىمخيعللام آ للوعمة ةلل ميفمتي  للحماللل مء

خيةنم ةلو عماجلىل لىلم ليم ودتل مخيالطلويام ليممممممم،مخي أغياضهوم يمالاال مالىلخيل لحمخيال ومل لحمم

م اوحلمة ة .ممملهمميفمحتتال معومل مخي ىل متأثريهومعلىخيا،مة ىلاثمة ة مخيعيخي ة 

سلتك مخيعالرة م لوآل ي يماملل هتماإلسلال ام ةلىم كلتنمةسلتخممممممميفمةنم لة ممم-

مبنسون حم س حملطال  .

بنمامل  ويمال زم  يفم ل مامل للممهلتم لىل مالة ا ل م لأخيا يماامخيارةىلائل م سل حمممممممممم-

،م  هم ممميم الل متسةميميسولة مخي بمىخيةن م ل ةحمال يبمهلىماامعل  مخيسلممف،منب  

خيلكيمه همامل  لحمالمتالحمبالمل و م مةىلزم وليستعمهلىماامعل  مخيسلمميفمكأمشاءم

م يمتةوه أم  وت مخيسريت مخية الر .
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فلإنمذللكمسل خثيمعللىممممم،مةنم ةا م ولبشوشحمخيةنمالم كلتنمعبتسلًومغتلت وًمممم-

مل لممخيرىلم ةأثيخينم أ الر .سلت ماملة لمنيم اتيخمسلب حمخيرىلم كسبهممكياه حما

هامة لتيم هملحممم،ماالشةغوعم ولةىل يمخيالةةكيمخياالعةبويممليم متممعلىمالة ل مم-

مب  لىمممماأل لتيمفولةىل يمهتمال ظيميفمعتارلبمم،مملوم وم يماآلثويمالرت ت حميفمشخا حمامل لم

ة ومم.(24مآ ح،مىلستيخمحمم)(."ةفالم ةىل يخينمالميآن"):مالةأ أمخيالةبايمكموميفمرتل مت وع

الةةكريم ومل  ىماأل الراماإلسال امالميآنامهلتمةنم  ظليماإلنسلونميفمالشلاءمعللىمخيجل ممممممم

مال وخمخيال ظمحمخية وماالعةبويمفهتمنة محمللةةكري.

خيامل للممال للوجحمهللتماللل زم ةمثللأم هللوممال مل للحمالرت ت للحم  مللقمخيسلل حميفمحتم للقمم

خيرلوديميفمم،م ثم م خ يم ي  مخيخيط  عمل حمالةتاهأم عمطال  محتم مًومسل مًوم  ةمًومجل أم

خيالةاىلزمللمخا يا مالكمحتلو مضلىلمة ةل مممم،مالترتمنةس معلىم تاجهحمحتىل و مخيجتده

خي يمه امامل طلقم،ما ثم  مأمطال  م يم   مال ظي حمبعم   مالةطب ق،م يمربأمةعىلائهو

كونمال ىلمللم لمم ليممسلو مخيهلةو مجسلمون حمخينةسل حمخيتي ت لحمخياجةموع لحمةخيج هلوممممممممم

م:م(143-144:مم2003،م  ى)مو ثميفالب

ةنم ةالل م ولالل حماجل للىلخمخياليشللورحمخي ةللحماللليخي ممم:مهللةو مجسللمون ح:مةخيال

مخيةنم بة ىلمعيمالسهيمخيةنم كتنمذامشخا حمرت ح.،مخياألداء

،مةنم ةا م و ىلخيءمخيضبطماألعاو مخيالةك  مال وطةا:مهةو منةس ح:مثون و

مالسلتك حمالةوضلح.خيةنم كتنمرىلخيخم س حملطال  مخي ةمسكم وألمنوطم

ةنم كلتنمخيدخيدًامخي ة وخينلًوميفمت و لل مخيةنم ةةوعلأم لعمممممم:مهلةو ماجةموع لحمم:مثولثو

م ةم  مخي  طلقملىل ة .

ةنم للىلي ماألهللىلافمالسلللتك حمبدياكللًومشللو اًلمخي تظةهللومم:مهللةو متي ت للح:ميا  للو

م ل م للحماملة تعللحمخيةنم  للتخم لليمطللي مخيةنمدسلليماسللةخىلاممالتسللوئأمالة،ملاللوحلمالطلبللح
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 مخيةنمخيةويمالةمتميو ماملة لىلدخمخياملالئملحمملودتل مخيملسلةتمممم،م س مخي ةميمةسول بمالة ل متىلي

مطال  .

ةسوسلًومم،مة وم ول سبحملألدخيايمامىل ثحماملطلت مةداؤهوم ليمربلأمامل للممفهلام  بثملحممممم

ةهلبحمدخييمالرت  لحماألسوسلامتلب لحممممم  لثمم،م يماألهىلافمالكمتس ىمالرت  لحمبعمحتم مهلومم

مخياالجةموع للحجلم للعماألنشللطحماالرةاللود حممم،محاجملةمللعم لليمالمللت مال و لللمممما ة وجللو 

فتاًلمعيم،ممبومف هوم يم وا مخي هويا مخياجتوهو مخي  لت و ،مخيالةك تلتج حمخيغريهو

تلب للحم وجللو ماإلنسللونماملة ا للىلخم لليمغلل اءمخيهلل حمخيتيف لل مبضللوفحمبعمغلليسمالملل ممممممممم

مخيالةتوئأماأل الر حمخيالىل   حمف  .

 يم وعلحمخيجلىلمةنممماالبو ثمعلىمالىلياسو مالكمكةبتمعيمم يم العمبطالخخي

خي متعلحم ليمالىلياسلو محتلىلثتمع ل ميفمممممم،مه و مدياسو ميفمفكيما ليم وعلحمالرت لتزممم

ة ثلةهومناتصمتة لىلثممبلوم ةالأم ولرت  لحممممم،مفميا مخيل سمهىلفهوماألسوسام يم وعح

 التيخمغلريممم ليم وعلحممماكمومةنمه و مدياسو محتىلثتمعليمم،م يم وعحاخيالة ل ممع ىلم

بفياد للحمخيللل امسللتفم سللة يضمالبو للثمالىلياسللو مالللكمختللىلممهلل همالىلياسللحميفم  للام

ماجلتانب.

 
 الدراسات السابقة

(.م   تانم"دياسحمالةكليمالرت لتزملإل لومم لىليماللىل يممممممم1981دياسحمعبىلمالشويفم)

 يم وعلح"مهلىلفتمهل همالىلياسلحمبعمالترلتفمعللىم  لامآياءماملةكليمخيال لو ماملسللمممممممممممم

خيهلتمال لو م لىليمممم،مخيتثمل م ولرت  لحماإلسلال  حممم،متي ىميفمظأمامتلويخماإلسلال  حممال زم

خيذلللكم لليم لالعم خلةلل م)تلل كيخمالسللو عمخياملللةكلمميفمآد مال للو مم،ماللىل يم لليم وعللحم

خيامللة لم(.مخيت وخيلللتمالبو ثلحم  للوخماإل لوممالةكي للحمخياالجةموع لحمخياالرةاللود حمخيال لم للحممممم
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ه.مكمللومت وخيلللتماملبللودامالرت ت للحماملسةخلاللحم لليممالموئمللحميفمال للو ماإلسللال اميفمعالليم

خيعلمللتمعلللىمهلل هماملبللودامخيرللىلماعةمللىل مالبو ثللحميفمدياسللةهومعلللىمامللل هتممم،مالكةللو 

خية يز مه همالىلياسحمةنما يم وعلحمرلىلمانالبماهةمو ل ميفمالرت  لحمممممم،مالتهةامالةويخيا

كللتنمةخيعم  للثمية مةنم بللىلةمديسلل م مللياءخمالملليآنمالكللي ممل ممم،معلللىمال و  للحمالىل   للحم

 يم العمعيض مللمبودامالرت ت حم،مالىليخيسمال ت  حمالكم ةةةحم هومامل لممعمل مال ت ا

ماملخةلةحميفم خلة مخيالكمت بثقم يميخي ماإلسالممخي بودئ .

(.مخيالكمجوء م   تانم" ىليماللىل يم ليم وعلحم  وتل مممممم1984دياسحم سيم)مة و

اسلحمالكشل معليمالتارلعماإلسلال اممممممخيةثويهميفم وعمال لممخيالة ل م"ماسةهىلفتمه همالىلي

خي للىل مب كون للحم،مخي للومخيهللأمبل لل م لليمتللىلهتيمخي  للىلمعلليماألهللولحمخياإلسللالممامم مللاممم

 يم وعحمالرت تزميفمبهال م ومخيهأمبل  مالةكيمالرت لتزمامل وهلي.مممااالسةةودخم يمفكيم

خياسةخىل تمالبو ثحميفمدياسةهوم  هتمالب ثمالشخاامخيهتمة ىلمطي م  وهتمالب لثمم

خيعيضتمالبو ثلحمالةكليمالرت لتزمع لىلما ليم وعلحميفمضلتءمالةكليمالرت لتزممممممممممم،الةويخيا

امل وهيم يم العمالةلسةحمخياألهلىلافمخيامل لوهتمخيامل لملنيمخيامللة لمنيمخيطلي مالةلىلي سممممممم

خية لليز مهلل همالىلياسللحمةنمال هتللحماإلسللال  حميفمعالليما لليمممم،مخيبدايخمالة للل ممخي ت للل م

،متانلبمخيةسوسلهومال هتلحمالرت ت لحممممخيةهممه هماجل،م وعحممشلتم  عمجتانبمام وخ

خيةنما يم وعحمجوءممببودامتي ت حم ىل ثحمسبقم هومتلكماملبودامخيالةتج هو مالكمت ودزم

م هومالرت  حمامل وهيخ.

ف هوم"فيمالة ل ممع ىلم ىليمالىل يم ليممدياسحمت وخيعم(.مم1985عبىلمال وعم)خيةجي مم

خيت للوخيعم،مال لليم وعللح وعللح"مخيهللىلفتمالىلياسللحمبعمالكشلل معلليمالللرتاثمالرت للتزممم

البو ثماجملةمعمخيالة ل مميفمعايما ليم وعلحمكملومت لوخيعمامل للمميفمفكليهمخيك ل مةدي مممممممم

خيت وخيعمة تلوماألسلسمالة  لحمللة لل مممممم،ما يم وعحمةن م يمةهممع وهيمال مل حمالة ل م ح
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كملوم لىل م لليمدياسلحمكةو ل متل كيخمالسلو عمخياملللةكلمميفممممممم،م ليم وعلحميفمالة لل مممماآلياءم

خي لصمالبو ثمبعمةنملرتاث ومالرت تزمر ملحمتسلة قم ل عماجلهلىلممممم،مل و مخياملة لمآدا ما

خيةنمألسلللالف وم للليمال لملللوءمرالللبمالسلللبقميفمكلللثريم للليم لللوال م،ميفمالكشللل مع هلللو

الىلياسو مالرت ت حماإلسال  حمخيلستفمتظأمبعودخمه وغحمالرت  حميفمضتءماإلسالممفملريخمم

خي لوم متأ ل ميفمامسلبونمةفكلويمالسلل مممممم،م وم متنبمعلىمفهلممهل  حمللمليآنمخيالسل حمممم

مخيآياءهم.

   لتانم"املل هبمالرت لتزمع لىلما ليمممممممدياسلحمم(.م1986مشسماللىل يم)ممكمومةجي 

،م وعح"م  لثمت لوخيعمف ل مالبو لثم"تل كيخمالسلو عمخيامللةكلمميفمآد مال لو مخيامللة لم"ممممممممم

خيرسللممالبو للثمالكةللو مبعموسللحمة للتا مخيحتللىلثمف هللومعلليمعمل للحمالللة لممخيالة للل مممم

مخيك لكمعيمسوكاماملىلايسمخيك ة حماسةخىلاممالكةب.،ماآلدا مالكمحتةتزمعل هوخي

   لتانم"ةعلالممالرت  لحمخيامللي نيم"م  لثممممممفمىلمجلوء ممم(.م1989دياسحماموجم)مة و

خيهىلفتمالىلياسحمبعمكش مآياءما يم وعحم،مت وخيعمالبو ثما يم وعحمخيآياءهمالرت ت ح

 وعللحمرللىلمةسللهممبسللهو ٌوم بويكللٌوميفمتياث للومممخيتتهلللتمبعمبنما للي،ميفمالرت  للحمخيالة للل م

م.مموم ىلعمعلىمفتل مخيس حمبطالع ،مامتويز

   للتانم"الرت ت للو مخيعلللمماللل ةسممممم(.م1993دياسللحمز غللتيم)مميفم للنيمجللوء م

:مثالثلحمة لتا م  هلوممممحتل لأممالبو لثممالرت تزمخيالةتاهلاميفمرطوخمالةمه لو م"مت لوخيعمف ل ممم

ثلممحتلىلثمعليما ليم وعلحمممممم،مخيالس وسلام،ما ىل ث معيمامل هوجماالرةاودزمخياالجةملوعم

م.امل لممخياملة لممخيسوكاماملىلايسمخيفتأمال لممخيال لموءمخي تضتخمآد 

   لتانم"الالوئصمالرت ت لحملةكليما ليمممممممدياسلحمم(.م1997ال ملت م)ممكمومةجلي م

 وعحمدياسلحمحتل ل لحم موينلحم"م  لثمهلىلفتمالىلياسلحمللكشل معليمآياءما ليم وعلحممممممممممم

خيذلكملةتضل حمبعمم،ما يم سكت  مخيا يم لىلخينمالرت ت حالرت ت حمخي موينةهوم آياءمكأم يم
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،مخيا ليم للىلخينمالرت ت لحمممما ليم سلكت  مم ىل متةشو  مآياءما يم وعحم عمكأم ليمآياءمممةز

خيتتهلتمالىلياسحمبعم متعحم يمال ةوئتم  هو.مبنمالةتج هو مالرت ت حملىل ما يم وعحم

ت طلقم يم  هتمعملامحموفظمألنل م ة و لأم لعمالرت  لحمت لو اًلمد   لًومهليفًومفهلتمالم لتيدمممممممممم

،مالشلي ةحممالمتو ومالرت ت حمبالمبذامكونتم ا ت حم أدلحم يمالكةو مال    مخيالس حمال بت ح

خيعلىماليغمم يماالنسموممخيت ىلدمالة ويا مبالمةنما يم وعلحمرلىلمتةلّيدم لب امالمتلو ومممممم

ممم.الرت ت حم ثأم ىل ث معيمالكةبمخياسةخىلا هومخيبعويتهومخيك لكماملسوكيمخيآدا هو

تةيد مفإنم وممي  مالىلياسحمامول حمةنهوم،م يم العماسة ياضمالىلياسو مالسو مح

امل و ريمالرت ت حمإلعىلادمامل لملنيمع لىلممممالىلياسو مالسو محمخيها ة وخيعم تضتخم متة وخيل م

 هم للحمملخيهلل همالىلياسللحماتةمللتم للعمالىلياسللو مالسللو محميفماممم،م للىليمالللىل يم لليم وعللحمم

مم.خيلك هوما ةلةتم ول ةوئت،مخياألسلت مخيالطي مح

 
 مشكلة الدراسة

ل لوماأل لحمممفملىلم لةلتممم،م يمتياثماأل حمخي  ت ًوم همًومبًوجون شكأمتياث ومالرت تزم

يمبوم سببمجهل وم ه امالرتاثمةخيم سببم،مرىلمالمن يفمع  مالكثريمال تممتياثومتي ت ومشوخمًو

،مخيلكيمكأمذلكمالم مللأم ليمشلأنمتياث لومالرت لتزممممم،م هومخيانبهوينومتمل ىلنومللرت  حمالغي  ح

كلونمململىلمم،مغ  لياًممخيف لوًممدائبلوًممخيب لىلاعوًمم الرلوًمم ت ئحمخيجهىلًام  و وهمجتوي فهتم تمم نيم

خية وسل سمخيمللومممموعميفمنةتسمة  وءماأل حمال ي  حم ليم شلوعيمخيعتاطل ممممبثو حماملخشيمملومج

فمللىلمةسللهممف لل ماألد للوءمخيالةالسللةحمخيال لمللوءممم،مانةللو مةذهللونهمم لليمةفكللويمخيتاللتيا م

 ة وثيمه ومخيه و ميفمكةبماللغحمخيالةلوي أمخياألهلتعممم،مفهتمكممهوئأ،مخيالةمهوءمخيغريهم

بنمدياسحمتياث لومالرت لتزمت لاميفمجونلبممممممخيامىل ث...مخيغريهو.خياألد مخيالةلسةحمخيالةم م
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خيدخييميفمتطلتيماملةلوه ممخياألفكلويممممالةطب م حمالكمكونم ومةثيميفمالتارلعمممجتوي     مدياسحم

مخييفمتطب مهو.

 ثلحم يمةعال  مامللي نيمالل  يمة ل خياممممماإلسال ا ةأمالةكيمالرت تزمال ي اممخيرىل

،مالسلم حمماإلسلال  حمام ةلمىمةخيا ليهم ليمال م لىلخممممعلىمعوتمهمم لتيخمفكيمبسال امحم

 حمفلمم ألتامجهىلًاميفمالىلفوخمعيما ت،مال بت حماملطهيخمخيالس حالكمجوءم هومالميانمالكي مم

خييفمظأمي لو مال تمللحمخيهل همالة لتال ميفممممم،مت  تم ماإلسال  حم شةىمالتسوئأمالكمة

اماإلسللال ام لليم  و  لل محنةللوجمبعمتأهلل أمالةكلليمالرت للتزمال ي للمفأن للو،مالتضللعمال للوملا

ماألهلولحم ملتممعللىمممم  لوءم،ماإلنسونملب وئل مماسةهىلافخيالمت اعماموجحم وسحميفم،ماأله لح

نسلةهىلزم ل مممماملةملىلدمماألهل لحم  ب ًوم يمامل و عمماإلسال اخي ّ ىلمتياث ومال ي ام،مامل وهيخخي

نظي لو مممخياسلةريادمالة لويا ماملةالويعحمخياملة ورتلحمممم ىلاًلم يمالت وخم نيمث و وم،مخينسةلهم 

لللىلعتا ماللكمت لودزم تليخييخممممممخياسلةمو حمم.الرت ت حمخيتطب مهومكمومهامع لىلهممماآل ي ي

ال تدخمبعمالةكيمالرت تزمال ي اماإلسال امخياالسةةودخم   ميفم  وت ومخيخبوهحميفمجتانبم

خيهلتمم،مة ىلمةعلالممهل همالرت  لحمممملىلياسة مالبو ثفمىلما ةويم،مالة ل ممخيطلبة مخي خسسوت 

،ماسرتعىماهةموممالىلايسنيمفأربلتامعل  ،متي ت ًومال زم ل متياثًو ىليمالىل يم يم وعحم

ال الليمفخيجللتام  ةللوئتمخيتتهلل و مهو للحمةكللىلخيامف هللومممممموجللو ممخيرللو تام ةمتميلل مطبمللوًم

مالبو لثممخيايتلأ م،ميفمتطت يمالتارعمخي أم شلكالت ماسةمياي حمةيائ مالرت ت حمخي سوهمةهوم

الرت ت حمإلعىلادمامل لمنيمع ىلم ىليمالىل يم يم وعح(م يم العمكةو ل ممم)امل و ريم.ةنم ىليس

 مال و مخياملة لم(مخيعل  مفإن مميكيم  همالىلياسحمآداملشهتيم)ت كيخمالسو عمخياملةكلمميفم

مللةخطل طمالرت لتزمهلىلفوًممممةنمتكش معيمةهولحمفكينلومالرت لتزمخيعيارةل ملةكلتنم  طلملوًممممم

امل لملنيمممالرت ت حمإلعلىلادممب يازمامل و ريمل امتس ىمه همالىلياسحمبعم. يفحمخيعماًلخير محمخي 
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 لالعماإلجو لحمعليمالسلخاعمالليئ سممممممم أسللت م  وهليم ليممماللىل يم ليم وعلحممممم لىليم ع ىل

م:مماآلتا

م لالعممىل يم يم وعحم يالرت ت حمإلعىلادمامل لمنيمع ىلم ىليمالم ومة يزمامل و ريم-

م.؟" مال و مخياملة لمت كيخمالسو عمخياملةكلمميفمآدم"و  كة

 
 أهداف الدراسة

 ىليماللىل يمم)إلعىلادمامل لمنيمع ىلممالىلياسحمبعمالكش معيمامل و ريمالرت ت حمتهىلف

م مال و  يم العمكةو  م"ت كيخمالسو عمخياملةكلمميفمآدم( يم وعح

خيماالجةملوعاممال لملامخيم الرلامخيمماإلميلونامخيماألمم:ماآلت لحممامل لو ريممخياملة لم"مخيهلام

م.ال متماملهاال ةسامخيماملهامخيماجلسمامخياملظهيزمخي

 
 أمهية الدراسة ومربراهتا

ألنمتللياثمة للحمة للحمهللتم مللتخم،ماأل للحم رتاثهللومة لليمضلليخييزمخيجللتهيزمبنم ثللأ

ومالطت للأميفمالس وسللحمخياألد مخياالرةاللودمخيالةلسللةحمهللالللوا مالللكم ممةهللومعللومتويخي

،مكمللومةنلل مميثللأمخيجللىلانهوم،مخيال مللأماأل للي خيالرت  للحمخيال لللتممخيسللوئيم للوال مالةكلليمم

فلولرتاثمبذنمشخال حممم،مخيذخيرهومجتوهمخمةل مالمتو وماإلنسلون حم،مخي شوعيهو،مخيعتاطةهو

يفمخيرة للومعمللأمف للوعمخي هللممممخيالب للثميفمالةكلليمالرت للتزم،مةللويخيااأل للحمخيخيجتدهللومالم

ألنمالترللتفمعلللىمالةكلليمالرت للتزم لليم للالعماليجللتخمبعماألهللتعمخيةرللتاعمم،ماموضللي

ة لليم بالليماإلنسللونماملسلللمماملي للام أهللتعمالةكلليمالرت للتزمم،مال لمللوءمخياملللي نيماملسلللمني

 لليماليجللتخمملكللامنللي طم وضللينوم وملوضللامال للىلخي،مال ي للاماإلسللال امخي م ملل مخي بودئلل 

 لحممالل زمدةلوجمبعمدعلوئممرتممم،مالسو قمليفلىلمهل اماموضليممممخياأل  مخياالسةةودخم يمتياث و

ميفمز ون و.متة وسبمخي وجو ماجملةمع
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 : أمهية الدراسة مما أييت وتربز
م ةملل مهللت ماالعة للوءممتللياثما لليم وعللحمالرت للتزمكتنلل ممت ي لل ميفممتسلله-

مخي ّ ىلما يم وعحم يم نيمالرت ت نيمال  يمرىل تامةفكويهمميفمنسقمم. وجملةمعخيم ولطلبح

تةأل مف  مال  وهليمخيتةتلو يملة طلامالرت  لحمت ي ةلًومممممم،مخي شكأمعومم ّت ىلمخيكلا

مخياض ًومخيةهىلافًومت ابمعلىم  وءماإلنسونمالسل م.

ياءماإل ومم ىليمالىل يم يم وعلحممآت ةمىلمعلىمحتل أمم ةتاض حم سوهمحمعلم ح-

تسللهأمعلللىمذخيزماالهةمللوممممخيتمللىلميهوم اللتيخمإلعللىلادمامل لمللنيالرت ت للحممامل للو ري للتعم

م ولةطب ق.خي ومخياال ةاوصمدياسةهومخيت و

ت م قمفكيمامل لمم تعماملبودامخيامل ةمىلا مخياملةلوه ممخيالةليخيضمخياملسللمو مممم-

يفمكأممخيبعموعمفكيهمجهىلهمخي وت لكام تاهأم،مالكم ومعالرحمخيث محم ول مأمالرت تز

م.خية  ودمتي  ة م يماجلتانبمكوفحملبخي  يفحمالطو،مشاءم  مقم ومحتةت  مال مل حمالرت ت ح

بنمه همالىلياسحم ومهامبالمحموخيللحمجىل لىلخميفمتأهل أمالةكليمالرت لتزمال ي لاممممممم-

،ميفم تاجهلللحم لللومت ون للل ماأل لللحمال ي  لللحم للليم لللوال مالةمللل  ماللللىلا لامم،ماإلسلللال ا

،مال لوتتمعليمحموكلوخمالغلي مممم،مت لحمخيفملىلانما م،مخيالةب  حمالةكي لحم،مخياالضطيا ماللما

الرت لتزمال ي لاماإلسلال اممممالكمةد مبعمتكت يمةج وعمعي  لحمرلىلمالمت ليفمعليمالةكليمممممم

مالمل أ.مبالمخييجوالت 

علالممالةكليمممي نيميفمبجياءمدياسو محتل ل لحمألملأل تخمالبو ثنيمخياملم ثأمداف ًو-

مخيبد و للوميفمالةكلليم،ملأل للحمخياسللةثمويهميفمبثللياءماموضلليم،مالرت للتزمال ي للاماإلسللال ام

مال مل ح. م حمال ظيزمامل وهيمخي  ود   مالةطبالرت تزم
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 مصطلحات الدراسة
(مامل لو ريممThe American College Dictionary, 1988: 287)  ّيفمرو تسم:مامل و ري

،مظلوهيم)"مر وسملل كممةخيمال مىلمةخيمهامروعىلخمثو ةحمال ةبويمةزمشلاء".مخيعيفهلوممم:م أنهو

 خشيمةخيمحمكمدكمميفمضتئ معللىم لىل مهلال ماألعلىلادماملهلاممممممم":م أنهو م(9:م1996

 يفم  هتمبعىلادمامل لمني.

ةخيمرل ممتال مةداءمممم،م م وسملل كممعلىمةشل وءم:مخي  يفهومالبو ثمبجيائ ًوم أنهو

م متعو م ة ىلدخ.م

ةخيم تجهلو مةخيمم خشليمةخيمحملكممم:مخي  يفمالبو ثمامل لو ريمالرت ت لحمبجيائ لًوم أنهلومممم

مممدمامل لمنيم يماجأمحتم قماألهىلاف. طتطم يشىلهميفمبعىلا

 
 منهج الدراسة

الة ل لأم كتنل مةداخمةسوسل حمممممًا  ةملىلممامل هتمالةلويخيامالة ل للامممالبو ثاسةخىلمم

خيتة للىلدم  هم للحمالىلياسللحميفمضللتءمطب  للحممممالىلياسللح.خييد ميفملة ل للأمالمتللو ومالللكمم

 تضلتخممبجلياءممبعمحتم مهلوم ليمخيياءممممالبو لثم تضتخمالىلياسحمخياألهىلافماللكم ةطللعممم

 مال و مو م"ت كيخمالسو عمخياملةكلمميفمآدالىلياسحمامول حمخيةهىلافهومخي ة لقم ول ا م كة

مم.ه امامل هتمخيعلىمه اماألسوسماسةخىلم،م يم وعحخياملة لم"مال

 
 م(1335-1241هـ / 733-639بدر الدين بن مجاعة )

هتم ىليمالىل يمحممىلمب ياه مم يمس ىلم يم وعحم يمعلام يم وعحم يم وزمم ليمم

:مم1966،م)ا يمكلثريممالشوف ام  هبًو،ماممتزم تلىلًا،مالك ونامنسبًومعبىلاماهخيم يم

مخيكلونم ةسلياًمم،مخيسلكيمالملىلسمم،ميفم  لتمعللممخيزهلودهممم،منشأميفمد شقمخيمحلوهم(.م163

ال يم وعحم(.م369:مم1967،م)ا يم ميمةىلي ساشةغأم ولخي،مخي ي  ًومخيفم هًومخي ط بًو
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تشلهىلملل م  للتم كونةل م لنيمممممم،مال للتممكةبمكثريخميفمالةةسريمخيعلتممامىل ثمخيغريهلوم ليممم

ا   م"هو بم  لويفم تلي ميفمكلأممممفمىلمكونمكثريمالةأل  مج ىلمالة،معلموءماإلسالم

يفمالةملل ممتاللون  (.مرللوعمع لل ماللل هيبم"للل ممم368:مم1967،مسللهم"م)ا لليم ملليمفلليم 

(.مخيروعما ليمكلثريممم105:مم1991،م بلاخياألهتعمخيالةتاي أمخيغريمذلك"م)اممخيامىل ث

م(مخي لليم خلةوتلل مالةبللو يميف178:مم1966،ما لليمكللثري)"خيللل مالةاللون  مالةوئمللحمال وف للح"م

،م(مجت  لىلماألج لودمخيجهلو ماجلهلودم)البغلىلادزممممم298:م م ،م بهمو مالميآنم)ال يكلا

خيتل كيخمالسلو عمخيامللةكلمميفممممم(.720:م م ،م(.مد تانم طلبم) ل ةلحمم137:مم1945

م.(298،م م ،م مال و مخياملة لمم)ال يكلاآد

 
 ة املؤثرة يف فكر ابن مجاعةالعوامل الثقافي

ةي  لحمخيتسل نيمعو لًوما ةلىل م ليمنهو لحم كلممالىلخيللحماأل ت لحممممممممممعو ما يم وعلحمم

خيعوهليما ليم وعلحمة لىلثًوممممم،م ةىمسلط حمال وهيمحممىلميفمعهىلمدخيلحماملمول لكمالب ي لحمم

خياسلة الءمالةةلويممم،موممدخيلحماملمول كخير ،مكونم يمة يزهومسمتطمدخيلحم امة ت ،مجسو ًو

خيز ةهممبعم الدمالشلوممخيهل ميةهمميفممم،معلىم غىلادمخيرتوئهممعلىمالالفحمال بوس حمف هو

.مخيكونمالب وءماالجةموعاميفمعاليما ليممم(19م:م1985،معبىلمال وع)  يكحمعنيمجولت م

  هومطبمحماملمول لكمالل  يمجتم لتام ليمخمةلل مالبللىلانمممممممم، وعحم ةأل م يمعىلخمطبمو 

خيرىلمت ا ىل مةعلىلادماملمول لكم ةلىمخيهللتمبعم لوم ملوي معشليخمممممممم،مخي يمةج وسمخمةلةح

خيعلو ماملمول لكميفماللبالدمطبملحم  ةاللحمعليممممممم،مآالفممملت مة ومماالشيفم ل لأمخيا  ل مم

بعم ياتبمامكممخيا  خيامةخيفليم لظم ليمال  و لحمممممماسوئيمالسكونميفم ايمخيالشوممخيخيهلت

خيهممةهأمال مو لحم ليمالةمهلوءمخيال لملوءمخياألد لوءمممممم:مخيك لكمطبمحمامل ممني،مخياال رتام

م.مخياتاللةت(338-334:مم1957،ماملمي لل ز)خيالكةللو مخياللل همم  ةسللبما لليم وعللحمم
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ومةال مخيشهىل م  وخمزا يخم لم،ماملىلنماملاي حميفمعهىلماملمول كم ول ظمحمخيكثيخمسكونهو

،مخي متللىلمم  للوخمالطللي مخيالغ للوءمخيامةللال ،مالاللو بحمالللكمد  هللوماملغ للتنمخياملغ  للو 

مملومسلوعىلمعللىمخيجلتدممممم،م  ثمكونماملمول كم  كيخينمهةتمام وخم ثتياتهممخي تا ياتهم

خياكةلت مال لوسمدائملًومممم،مفكلأمة لريملل مةتبوعل مخي وهلة مخيلل مممول كل ممممممم،مام   لحمخيال الب حمم

.مهل امبعمجونلبم لومةهلو ممممم(30:مم1985،معبلىلمال لوعمم)م خا يا  ريانمه همالةل مخيامللمم

خيرىلمعوهيما يم وعحم وعحمةخيد ما وخم،مال وسم يم وعو مخيةخي ئحمخيانةشويماأل ياض

اللكمرلوممممماإلهلال م(.مخي يغممحموخيال م108:مم1957،ماملمي  ز)الكثريم يم  وهي  م

خياليشتخمانةشي مخيهل بمذللكمكلثريم ليمامل ةملىلا مممممم،مفإنمالةسودمسود،م هومالسالطني

(.م240 م:1962،معوشلتيم)الكيا لو مممخيةهل و مملألخيل لوءمالبوطللحم ثلأمبرو لحم تال لىلممممم

رلىلمةسلهمتم شلكأمف لوعميفممممم،مخيكونتمه همال تا أمالثموف حمالكمعو مف هوما يم وعح

فلىليسم ولم مري لحم ىل شلقمممم،متشك أمشخا ة مخيفكيه.مخياشلةغأما ليم وعلحم ولةلىلي سمممم

،ما لليمكللثري)خيجللو عما لليمطتلللتنمخيال اخي للحمامل سللت حمللشللوف امم،مخيالاللوم حمخيال وهللي ح

كملومخيللاما ليمممم،م(.مخيشهىلمل مال لموءم إتمونل مالةلىلي سمخيا لةال م هوياتل مممم163م:م1966

خياجلللو عماأل للتزم ىل شللقمفللرتخمطت لللحم لليم،م وعللحم طو للحماملسللمىلماألراللىم ولمللىلس

خيكونمم.(369-367م:1967،ما يم مي)مبايماألزهيكمومخيلام طو حماجلو عم،مال  ي

ا لليم وعللحم لليمةعللالمماملللي نيماملسلللمنيماللل  يمجللوءخيام  للىلمالغ الللام ةللأثي يم آيائلل مممممممم

،مفمىلمةيادمةنم كتنماإلنسونم ةةمهًوميفمالىل يمعومللًوم آ يتل مم،مخي  هم مالرت تز،مالة ل م ح

  م ىلتل مممخيربأمه امخيذا مهلتم سللمم ةمسلكممم،م    ًوم ول لممال زمف  م اله ميفماآل يخ

خيه ام   وهمةنمفكيهمالرت تزمكونم ة ي مضميمةمنتذجمالرت  لحماإلسلال  حممم،محموفظمعل هو

فتاًلمعللىمانل مكلونم ة لي مضلميمبطلويمخياسلعمخيشلو أميفممممممممم،مالكمكونم  ةهمهومالةمهوء

.مخي ه امفمىلما ةلأما ليم وعلحم كونلحممممم(45م:م1986،ممشسمالىل ي)م.الرت  حماإلسال  ح
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فهتمل سمبالميائىلًام ليمالليخيادمخي  لملًوم لنيمةج لوعمممممم،م ت نيماملسلمنيعول حم نيمال لموءمالرت

مممممممممم م مممممخي سبمال و مفخيًامةنم كتنم  لمًو.،مسبمة مخية ي مممة م يمنتا غماملسلمني

 
 ة للمعلم عند بدر الدين بن مجاعةالرتبوي املعايري

فلولة ل ممم،مالة ل م لحمةهلمماأليكلونميفمال مل لحمممم ليم وعلحممما شكأمامل للمميفمنظليممم

خيةزمع لبمم،م ميمال اخي حميفم   حمهل همال مل لحمممىلخيةنمف ول ة متّ ،م ةمم غريم  لمع ىلهمالم

خي سةشهىلمعلىمةهم حمامل لمم،مةخيم لأميفمه اماليكيم  يضمال مل حمالرت ت حمبعماالنه وي

يفماملسلمىلم لملحم  ظليخينميفمممم:م"ر لأمأل لام   ةلحميمحل ماامممم:مج ىلم متلل ممىلخيثمت لمم

،مهللخالءمة للىلا"م)ا لليم وعللحمممالم ةمهلل :مرللوع،مال:مة للمميةس؟مرللولتام:مفمللوع،مالةملل 

خيدظللىمم ةتللحمةنمللم لللمم   لللحميف  للحميفمالللرتاثمال ي للاماإلسللال اممم(.46:مم1933

املهلممممهخياليعو حمخياإلعىلادم وملمىلايمخيال تع حمالكم ةيضلهومدخييممامل لمم ولةمىل يمخياال رتامم

،مل لكماهلةمم و ة لويمامل للمممم،مخيالرت  حمخيالة شئحماالجةموع حخيالة ل مميفمعمل و مالة لمم

خي  لونمةهلمممم،مالتاجبمتتافيهومف ل مم ة مخيت  نيم سخخيل وت مخيةهممامل و ريخيحتىل ىلم  و ريمكةو

"خي  بغامللطوللبمةنم ملىلممال ظليمخي سلةخريممممم:مخيظوئة ماملةمثلحميفمت م حمعمتعمالطلبحمفموع

خيلل كيمبنمة كليممم،م سليماأل لال مخياآلدا م  ل ممممخي كةسب،ماامف ميم أ  مال لممع  

خياشللةهي م،مخيعيفللتمعةةلل ،مخيظهللي م يخيءتلل ،مةهل ةلل مخي ممللتمشللةمة ممكملللتمملليم

م.(58:مم1933،ميم وعح)ا مخيةجتدمتةه مو"مخيكونمة سيمت ل مًو،مه ونة 

اسليما ة لويمامل للمم متلل مممممم  لتطمالة ل ممموعحمةنمحتم قمال ةعم يخي خكىلما يم 

بالمم لىلي مطولبلوًممخيالةلال مممخيالل م مجتىلمال ةعمداأمغولبًومالسل ة تاعممسو "خيبذام

حمدل لأممخيعللىمشلةمة مخينال  مللطلبلمممم،مال بمخيافليممبذامكونمللش أم)امل لم(م يمالةمت من

مللىلمعمل للحما ة للويمامل لمللنيمعلللىمممةخيت م.(87-86:مم1933،م)ا لليم وعللحمظللوهي".م
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ف ل مممحتم ملوًمخيةكثليمم،ملل ممًو"  ةمىلميفمكأمفليم ليمهلتمة سليمت ل ملممممم:مالكةوءخمال ول حما ث

خية للوهممخيذلللكم  للىلم ياعللوخمالاللةو ماملمىل للحم لليمالللىل يمخيالاللال مممم،م  لل مخيحتالل اًل

خي ي ما يم وعحمةنمامل للمممم.(115-114:مم1933،مةمحمخيغريهو"م)ا يم وعحخيالش

علللىم ال ظللحمطال لل مخي ةو  للحمتمللىل همملكللام سللةط عمةنممماجل للىلمهللتماللل زم  مللأمدائمللًو

فهللمم لليخينمك لل م ةتجلل مم،مخيةنم كللتنممنتذجللًو،م للتجههمميفم يا للأمالة للل مماملخةلةللحم

" سللكميفمم:م  لمهممبعماملودخمخيك  م ة و أم  هومخيك  م طي ماألسلئلحم ت لومف ملتعممم

خيسلك وت ميفممخي ياعلاميفمال للممخياللىل يمعودتل مخيتم لىلمايكوتل ممممممم،م سلك مالسمتمخيا ىل 

م.(90:مم1933،مخيالم ىلخماالرةلىلاءم ل "م)ا ليم وعلحمممم،م آدا  مخي ةأد ،مخيعبودات عودات م

خيل سمكأمة ىلم الحمللة ل ممع لىلما ليم وعلحمبمنلوم اللحم ليمتأهلأملل مخيةعلىلملل لكممممممممممم

خيالم،ملل مم خدزمدخييهمالة ل مام ولشكأماملطلت م"الم  ةابمللةلىلي سمبذام م كليمةهلالًممم

 لنيمال لوس".م)ا ليممممفإنمذلكمل بميفماللىل يمخيازدياءممم-  كيمالىليسم يمعلممالم  يف م

م.(45:مم1933،م وعح

د امخية الرامربأمكأمشاءممالة ام ه حمالة ل مممةن ي مخي  لكمفإنما يم وعحم

لملىلمةعطلىما ليم وعلحمامل للمممممممخي سخخيل حمامل لممذا متأثريميفمتكت يمشخا و مالطلبح.م

ةو ل ممخي يم لالعمكممال زم متمم  مدا أمغيفحمالا .ماهةمو  مألهم حمالىلخييجأمع و ة مخي

د مال لو مخيامللة لم"مالل زم تلمموسلحمةجل اءم  لو مكلأممممممممم"ت كيخمالسو عمخياملةكلمميفمة

أمال للممخيةهلل مخيشليفممممفوألخيعم ب لثميفمفتلمم،متىل أميفم ول تي ت حممًاخيا ىلم  هومة تي

خيالثوللثميفمم،منةسل مخي ياعلوخمطولبل مخيديسل ممممخيالثلوناميفمآدا مال لو م لعمممم،مال و مخينسلب م

خياليا لعميفم الو بحمالكةلبمخي للومممم،مخييفمةلل مخيديسل مم آدا مامللة لمم لعمنةسل مخي لعمشل خممممم

،مامللىلايسمللطولللبمخيامل ةهللاممىخيالللو سم ب لثميفمآدا مسللك م،م ة للقم هللوم ليماألد مم

م لو ريميفمعللىمةهلمماملمم لم ليمالةممالبو لثم كليممخي يم العمرلياءخمنالتصمهل امالكةلو ممممم
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خيرلىلمم،م حمالكماعةملىلمعل هلوما ليم وعلحمإلعلىلادمامل لملنيمخياللكمعوجلهلوميفمكةو ل مممممممممالرت ت

 لليماالرت ت للحمإلعللىلادمامل لللممع للىلم للىليمالللىل يممماجملللوال ماآلت للحملةةتللميمامل للو ريمم للىلد 

م:مم وال مبعىلادمامل لمم وآلتا وعحمخيميكيمتبت بم

ماأل الرا:ماجملوعمالثونامماإلميونا:ماجملوعماألخيع

ماالجةموعا:ماجملوعماليا عممال لما:مالثولثاجملوعم

ماملها:ماجملوعمالسودسممال ةسا:ماجملوعمالو س

م متماملهاال:ماجملوعمالثو يمظهيزاجلسمامخيامل:ماجملوعمالسو ع

 
 اإلمياين: أولا 

،م ماىلم  متيس أماإلميونميفمنةلتسمامل لملنيمخي وإلسلالمم لواميسلوال مالسلموءمممممم

الىل يم ليمة لصم لوم ةم ل م ل مممممممخياعةبوي،مإلتبوعهوم يمةهأمالكةو أل ي مخي ولىل ونو ما

خيكةبلل مخييسللل مخيال للتمممخي لليم للالعمبميللونما لليم وعللحم للوامت للوعمخي الئكةلل م،ماإلنسللون

فتل لحماإلميلونممممبمةنم ة لىم هلومامل للمماملسللممممالكمجيمةتوئأت ب مبعمةنمةخيعمال،ماآل ي

 م ي ل مخيع هلومت شلأم  لعمالةليخيخميفمام لوخممممممماملة لمحمةسوسًوم  م ىلخمامل للمماملسللممخيعالرةلممم

فوإلميلونم لوامجي لأمللم للممشخال حمممممم،مخي  هومتسةمىلمكلأمالةتلوئأماأل لي ممم،ماليخي  ح

گ  چ م:ت لوعممخكىلهماآل لحمالكيميلحمرلتعماامممخيه ام ومت،مرت حمألن م سةمىلمرتت مخيع ت م يماا

.م(8مآ لللح:مامل لللوفمتنسلللتيخم)م.چگ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  

د   حمجيبمعل  مالة للام هلومل سلةط عمممويسلحمممممم يم وعحم يمامل لمم  و ريا طلبمل لكم

،م ة ىلًاميخيطًومروس حمخيكثريخملكام كتنمامل لمخيرىلمخيضعمش،مفيمالةىلي سمممويسحمنوج ح

خياحملوفظحمعلىم تفل ميفمم،م"دخيامم ياربحماامت وعميفمالسيمخيال الن حمخي يمةهممه همامل و ري

 للتممخي لوم ل حممممفون مة نيمعللىم لومةخيدخم ليمالممم،م وت مخيةرتال مخيةف ول   عم يكوت مخيسك
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خيت   ل مال للممعليمج لل مخيسل لحممممممم.(15:مم1933،ما ليم وعلحمم)م يمامتاسمخيالةهلتم"م

"  ل همعلمل معليمج لل مسللمًوممممممم ليم لوعمةخيمجلوهمممملل اتعمعلىمةغياضمخي طو عمدن ت لحم

ةخيمشللهيخمةخيمتمللىلممعلللىمم ةتهللأم لل مبعماألغللياضمالىلن ت للحم لليمجللوهمةخيم للوعمةخيممس للحم

 التنم"ال للممكملومهلون ممممممانل م طللبم  ل مةنمممم لأمم.(19:مم1933،مةريان "م)ا يم وعلحم

،ما لليم وعللح)ماامت للوعمللل م لليمال لل خمخيالشلليف"ممعلمللوءمالسللل مخي مللتممللل ممبللومج للأم

،مخي تهامامل لمنيم ونم  ةبهتامدائمًومبعم سحماللىلن ومخيزخيا لومخي مويتهلومممم.(16:مم1933

امل لمللنيم ول هللىلميفممخيطولللب،ماكللممامل يفللحمخياإلطللالخمموسممب يفللحمذلللكهللممةخيعمال للف

ةنم مللأمخي مةاليم ملىليماإل كلونم ليم وج وتل مممممممم)علىمامل للم(مم  ام ةتجبمعل  ،مالىلن و

خي ي مةنمامل لممليم   همال لمم وم،مخي طلت وت م يمالىلن ومخيانم أ  م وم كة  مخي كةامع ول 

طب ًومخيعيم كيخيههومعلودخمم،ماملكوسبمخييذ لهومناءد م   همهتمنةس مف  أ م رتف ًوم"عيم

فل سللتم،مخي سلللكمسلللت ماأل  للويمالةتللالء.م(19:مم1933،ما لليم وعللحخيشلليعًو".م)

 أمتة مقمال  اهحملل م لنيممم،مال  اهحميفمةنم سلكمامل لممسلتكًوم ميهمعل  مال وسمف سب

ال  اهللحمفلل لكمكمللوعم،ممح للىلًاالم  لليضمنةسلل مللللةهممخيانمكللونمف للل مط بللًومخي سلللك مممم

 ةلىمالمممفإذامهودفمخيف أم ومظ  م يخيجًومعيماألد مسويخمفلبنيمخيجل مف لل ممم،مخيامليخيءخ

 ل مال للممعللىم ىل ل مخي ة لعمالةوئلىلخم  ل ملل امكلونمعل ل مةنممممممممممم  ةيمال وسم  ل مف  ل يخينمةمم

كملومجيلبمممم.(20-19:مم1933،ما ليم وعلحمم ةم لبم تاضلعماللةهممخيانم  لىل ...م)مممم

 ش وئيماإلسلالممخيظلتاهيماأل كلوممكإرو لحمالاللتا ممممممعلىمامل لمم"ةنمدوفظمعلىمالم ومم

خياأل ليم لومل يخيفمخيال هلامممم،مخيبفشلوءمالسلالممللخلتاصمخيال لتاممممم،ميفم سوجىلماجلموعلو م

مسل مامت لوعمالمخيلوفملت لحمالئلم"ممممم لوذالمنةممعيمامل كيمخيالاومعلىماألذ م سببمذلك...

د   لحميف  لحمممم وعحم كثيم يمحتم لأمامل للمم  لو ريممممخيا يم.(20:مم1933،ما يم وعح)

فل الزممتلالخيخمالمليآنمخيذكليمااممممم،مكأنم"دوفظمعلىمامل ىلخي و مالشيع حمخيالمتل حمخيالة ل ح
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خي ليمم،مالل لأمخيال هلويممماللىلعتا مخياألذكلويميفمم ولملبمخياللسونمخيك لكم ومخييدم يمت وعم

علىمالل يبم)هللىماامممالاالخمنتافأمال بودا م يمالاالخمخيالا وممخي تمالب تمامياممخي

خيهةحماإلميونمع ىلما ليم وعلحمهلاممممم.(21-20:م1933،ما يم وعح)معل  مخيسلم("

ةسوسمكأمعم ىلخمخيكأمفت لحمميكيمةنم ة لىم هلومامل للممعليمغلريهمخيهلامالة الأم لنيمممممممم

ماملسلممخيالكوفي.

ةسلوسمممىلما ليم وعلحمهلاممماإلميونمللم للممع لممم يم العم ومسبقم ةتحمةنم   وي

خيع هومت شأم،مخيعل هوم ةتر معمأمامل لم،مكأمعم ىلخمخيفت لحمميكيمةنم ة لىم هومامل لم

خي لىلخينهومالم  ةلعممم،م  عمالةيخيخميفمام وخماليخي  حمخي  هومتسةمىلمكأمالةتلوئأماأل لي مم

خيبذامكونم ةترعم   ماجملةمعمةنم سوعىلمعللىمغليسمعم لىلخمممم،ماإلنسونمةزمعمأميفماآل يخ

لبلحمخي سلوهمميفمبيسلوءمرتاعلىلماإلميلونمالال  حم لنيمةفليادماجملةملعمممممممممماإلميونميفمنةلتسمالطم

خيعلللىمامل لللممال مللأممبمةتللىماإلميللونمخيذلللكم للأنمدللوفظمعلللىمالم للوممممخي وعوتلل مكوفللح.

مفولة ل ممع ىلهم ه حم يتبطحم ولىل ي.،م ش وئيماإلسالممخيظتاهيماأل كوم

 
 ياألخالق: اثنياا 

ال  و للحممبللومةرلليهمالللىل يم لليمالملل مماإلنسللون حمخيت شللئحمامل لمللنيمعلللىممممموخي ماللىلم هلل

خياللكم ة هلىلمةفليادمممم،مالكمتّ ىلماسوسًومللسلت ماملسة بمالفيادمامله لحمماأل ال مالةوضلح.

ية ما يم وعحمةنمه و مآدا ًومجيبمخي م(.63م:م1994،معبىلمامم ىل)امله حم واللة امم هوم

ةنممخي لي م،مةسهمم هومبذامشوءخيامةنم  م لتاميفمت لل مهمممةنم كةسبهومامل لمتنمخي ل  تامةن

امل لمنيمهممة قمال وسم كيمماألد مخي سيمالللقمفملوعم"بنمةهلمم لوم بلوديم ل ماللب لبمممممممم

شيخمشبو  مخي ىلئبمنةس ميفمحتا ل مخياكةسو  م سيماألد مالل زمشلهىلمالشليخمخيال ملأممممم

هلل همالالللحمنمة للقمال للوسم خيا،ماآلياءمخياأللسلل حمعلللىمشللكيمةهللل مخياتةمللتم،م ةتللل 
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اجلم لحمخيةخيالهمما وزخمه همامليتبحماجلل لحمةهأمال لممال  يم لتام  مذيخيخماجمللىلمخيالسل وءممم

م.(2-1:مم1933،ما لليم وعللحم)مراللبو مالسللبقمبعمخيياثللحماألنب للوء"مممخية لليزخيام لل مم

الةلىلي سممم مالة لام هلومكلام سلةط عمممويسلحممممجيبمعل مخي تهاما يم وعحمامل لمممب و ري

ف لىمامل لممالة لام"مبكويمماأل ال ميفماألرتاعمخياألف وعمخيالك معليمم،مممويسحمنوج ح

خيتلي ماالسلةئثويمخياإلنالوفمممم،مخيكظممالغ ظ،مةذ مال وسمخيبفشوءمالسالممخيبط وممالط وم

خيتي ماالسة اوفمخيشكيمالةةتأمخيبجيودماليا حمخيالس اميفمرتوءماموجو مخي  عماجللوهمم

جلللريانمخياألري للوءمخياليفللقم ولةال  لل مممميفمالشللةوعو مخيالةلطلل م للولةمياءمخيالة بللبمبعماممم

كملومجيلبمممم.(23:مم1933،ما ليم وعلحمم)مممخياأل  م أ ىل هممبعم يماأل لون"مخي سوعىلته

عللىمامل لللممامللثمعلللىماأل للال مامم للىلخمخيال هلامعلليماأل للال ماليد ئللحمالللكمتسللببممم

األ ياضم ثأم"الغأمخيامسىلمخيالبغامخيالغتلبملغلريماامت لوعمخيالغم...خي ليماأل لال مممممم

يضلل حمدخياممالةت للحمخياإل للالصمخياللل منيمخيالةمللت مخيالاللومخياليضللومخيالم وعللحمخيال هللىلمممامل

م.(26-23:مم1933،ما ليم وعلحمم)م"حماامت وعةتكأمعلىماامخيشكيمال  محمخيحمبخيال

سللتيخم.م)چ ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃچ :مت للوعململلتعماا

خي يجعم يصما يم وعحمعلىمحتلامامل لمم كي مماللقمخيعظل مممم.(31آ حم:مآعمعميان

خيسلوئأمالرت  لحمخيةكثيهلومف ول لحممممممةعظلمم تهلةهومممالالومحمماألد مبعمتمىل يهملىلخييمالمىلخيخ

،مخيالةلم لل مسللي عمالةللأثيممب لملل ماللل زمدبلل م"فهللتم سلللكميفمالسللمتمخيا للىل م سلللك مممم

ا ليمم)م مخيالم لىلخماالرةلىلاءم ل "مممأد م آدا لمخي ةلم،مخي ياعىميفمال لممخياللىل يمعوداتل مخيعبوداتل ممم

مل مخية الويهممتةمل مبل ل مفلالممممممكمومةنمع تنمال وسم   ًومتي م.(90:مم1933،م وعح

خيهل امم سلت مامل لممماأل الر حخي ه ام ي طماملبودامم.(21:مم1933،ما يم وعح)مختطئ 

ماألد جيبمةنمتة تعم  يفحمامل لمم وأل ال مالةوضلحمبعمسلت م  ومع ل مفم ملحمممم   وه

خيلملىلمآ ليما ليم وعلحمةنمة لال مممممممع ىلهمةنم وزملأل الويم ليم لالعماملتارل ماملخةلةلح.ممممم
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ماأل الر للحاإلنسللونمرو لللحمللة للىل أمخيالةغلل ريمخيخيضللعم  للامالمتاعللىلمل للالجماأل للياضمممم

خيب موظم وعلثماللىل يميفممم،مللم لمماإلدياكا  ةمىلًاميفمذلكمعلىمبثويخماجلونبمالةةكريزم

خيهلامم،مممللسلت مثلمم  ليضمخيسل لحمة لي ملل لالجمممممنةس معلىمةسوسمةنمالتو طمامل ظ

خيذللكمم،مالةميسم وأل ال مالط بحمامليض حمخياال ة ودمعيمةسبو ماللقماملل  تممخي ثرياتل مم

،م وعللحا لليم)م ريماأل للال مامل  ت للحدةللوجمبعم وهللىلخماللل ةسمخي لل عمغو للحماجلهللىلملةغللم

ر ملحمتطب م لحميفممممل  يم وعحماخي ه امفإنمامل  ويماأل الرامع ىلممم.(24-20:مم1933

مة الر لحمخيتلبامامل للمم  ظت لحمرل مممممم،ماجملوعمالرت تزمخيالكمالمغ ىمعيم  يفةهومللم للمم

ومحتم لقمال ملتماملةكو لأممممفومل لممهلو بميسلولحم  شلىلم ليم ال لممممم،متأتامكتيخييخمل مل 

كمللومطولبلل مةنم ظهلليميفمسلللتك مدا للأماملىليسللحمخي ويجهللومة الر للو م ه للحممم،ملةال  لل ه

م.الة ل م

 
 يالعلم: اثلثاا 

،مفكليًامخيتطب ملوًمم،م ماىلم  مال  و لحم رتسل أمال للممع لىلمامل لملنيم  هملًومخيحمةلت ممممممم

:مال لممع ىلما يم وعحمضيخييزمفهتمالريمال زم طغىمعلىمكأم ومستاهملمتلل مت لوعممخي

خي لل مم.(11مآ للح:ماجملودلللحسللتيخم.م)چ مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتچ 

  وعماإلنسونمالشيفمخيالةتل لح.مخيعملىلما ليم وعلحمفالاًلمر ملًومحتلىلثمف ل معليمةهم لحممممممممممم

لكةو مخيالس حمخيآثلويمالسلل مممال لممخيشيف مخيخيجت مت لم مخيضي مة ثلحم سةة تحم يما

 لليم وعللحمماخياالشللةغوعم للول لمميفمنظلليممم.(13-5:مم1933،ما لليم وعللح)مالاللوحل

النم،م يمنتافأمال بودا مالبىلن حم يمهلالخمخيهل وممخيتسلب حمخيدعلوءمخيحنلتمذللكمممممممةفتأ"

خيألنمال للممم،مخيال تافأمالبىلن حم ماتيخمعللىمهلو بهومم،منةعمال لمم  ممهو ب مخيال وس

،مخيالم ةترل مهلتمعل هلوممم،مفهامالمتةةميمبل  مخيتةتر معل  ،م ا حملغريهم يمال بودا 
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خيألنم،مخيألنمطوعحمال و مخياجبحمعللىمغلريهمممم...خيالنمال لموءمخييثحماألنب وءمعل هممالسال

خيألنميفم،مال لمم بمىمةثيهم  ىلم لت مهلو ب مخيغلريهم ليمال تافلأم  مطلعممبلت مهلو ب مممممممم

خي لي ما ليمممم.(12:مم1933،ما ليم وعلحمم)مب  وءمالشي  حمخي ةظم  لو ماا"مم موءمال لم

 لل م لليممخي للومجيللبمةنم ةم لل ،م وعللحمةنم لليمةهللممالاللةو مالتاجللبمتتافيهللوميفمامل لللم

هتمت    مال لممعيمج ل مخيس لحملل اتعمعلىمةغياضمدن ت حمخي طلو عمدن ت لح.ممم،مغريه

(مخي   همال لمم"عليمالطملعميفميفلقم ليمطلبةل ممبلوعمةخيممممممم16صم،مم1933،ما يم وعح)

 أمم.(19:مم1933،ما يم وعح)مسببماشةغو ممعل  مخيتيددهممبل  " ىل حمةخيمغريهوم 

اامت للوعمللل م لليمال لل خممل مخي مللتممللل ممبللومج للل " اللتنمال لللممكمللومهللون معلمللوءمالسللم

خي للي مةنماإلنسللونمبذامآ لليم للول لمم مللقمممممم.(16:مم1933،ما لليم وعللحم)مخيالشلليف"

خيال لمم،مخياآل يخخي لغمةراىم وم ةم وهم يمع مخيشيفمخي  لكم لغمس ودخمالىلن وممس ودت 

 للتممالم للىلمللل ميفمية لل مخيعلللىمامل لللممةنم سللة  ىلم  لل مكللأمسللوعحم"خيل طولللبمنةسلل مكللأممم

.م(11-10:مم1933،ما ليم وعلحمم)معلممجىل ىلمخيدوسبهومعللىم لوم الل "مممم وسةةودخ

ا ثم  يفمامل لمم لومم،مخي ه امخيضعمروعىلخمةسوس حمللم لمميفمبعىلادهمت ةمىلمعلىمال لم

خيلل م لعم ليمممممخيامل يفلحممماإلطلالخمخي ة ملقمف ل م لوممممم،مخيامشللهوممخيةعممهلوم  لم مةام  يفحم

م.(87:مم1933،ما ليم وعلحمم)مخيطلتعماجةملوخمم تثقم  م يم شلو أمعاليهمكثليخمالثممممم

خيانمامل لممالم ته م ولكةو حمخيالم ته مت ل م م وجلتدخم ةىمتكةملأملل م  يفلحم ودتل ممممم

خي للومتشللةمأمعل لل م لليم،مالللكم مللتمم ةىلي سللهومخي ةللىم لللمم طب  ةهللوم لليم  للثمحمةتاهللوم

خي ةللىم،م ةللىم اللأمبعمامل يفللحمال و للحمالتاسلل حمالللكمتللىلعممختاالل متةوهلل أمخيفلليخيخ

 امخيهلمم.(135-134:مم1933،ما ليم وعلحمم)متنم سلةتعبًوم لوم ةةهملًومألهلت ومممم ك

علىمالة ال أماملسلةميمخياحملوفظلحمعللىمرلياءخماألخييادمممممممااللة ام ةطلبم يمامل لممخياجبم

حمخي م كة ما يم وعلم،مخيعلىمامةظمخيالةا   ،مرياءخمخيبرياءمخيعلىماملطول حمخيالةةكي
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ال لممخيهتاًلمبعماإل وطلحم ةيخيعل م لأمطولبل ممممممحتا أم ح ةتج  مامل لممبعمضيخييخم ىلاخي

خيامليخي لحم ليمتةسلريمخي لىل ثمخيفمل مممممممال مل لحم ول متمال لماميفم  عماجملوال م يمال للتممم

خيلغحمخي ومبعمذلك.م أمذهبما  ىلم يمذلكمخيا  م بنيمللم لممخيسوئأمالة لممخي تضحمل م

،مالمللياءخ:مخيكونللتمهلل همالتسللوئأمع للىلهمهللامم،مةجن هللوخيسللوئأمالة الل أمخي يشللىلهمبعمم

خياالشلةغوعممم.(27-26:مم1933،ما يم وعلحم)مخيالة ل قمخيامةظمخيالب ث،مملطول حا

:مم1933،ما لليم وعللح)ميم للعم للوممالةتلل لحمخيكمللوعماألهل للح ولةال   مخيالةللأل  ملكللم

خيالمجيللتزمللم لللمميفمنظلليما لليم وعللحمالكلل مخيالةترلل معلليمالة الل أمخياإلفللودخممم.(29

ط مخياجةهودهم أم  وت مكلهومعللىمال للممخيطلبل ممممفومل لممهتمال زمخير منشو،مخياالسةةودخ

خي يمه ومفونل م خكلىلمهلة مالة لل مممممممخيحتا ل م يمةزمجهحمجيىلهم هومل  ةعم  منةس مخيطلبة .

م.علىمتمىل مم ومهتمجىل ىلمللطلبحمجت ل مروديًامخيةنهواملسةميمللم لمم

خيطولبل م وسلةخىلامممم،مال للممع لىلمامل للممممحمممومسبقمةنما يم وعحمةكىلم   لويمم ةت

خيجيلبمعللىمامل للممةنم كلتنممممم،م ه  لوًمخيمةكودمي لوًمماملاوديمخيالتسوئأمامل سليخملةطلت يمنةسل ممم

خيخيضعمثمة ميفمامل للممالالوحلمالل زمعلىلهم لريم يشلىلمخي هل  م و ةالكل ممممممممم،م  لم معو اًل

خيهملومالسلب أمبعمالملي مبعماامممم،مطالعل ماملسلةميممخماملودخمال لم حمخيعملقمامل يفلحم وممغ اي

علىلادهمملتاجهلحم شلكال ممممخيبمخيهىلفم يمال لممبعمتي  حمامل للمم،مخياآل يخخيس ودخمالىلن وم

ام وخم يم العمال لممخيال ملأمخياجملوهلىلخمخيالرترلام لول ةسماإلنسلون حمبعم يتبلحمالكملوعمممممممم

الثموفحمما ةال إلعىلادمامل لممخيهاممةسوس حخي ه امفونما يم وعحمخيضعمروعىلخمم.اإلنسونا

جت ل مروديًامعلىم تاكبحماجلىل ىلمخيامىل ثم كأم لوممالتاس حمالكمتىلعممختاا مخيمال لم ح

املسلةميممهةحمالة ل ممم و ةال طولب مموكم،مخياجملةمع سةمىلم يمة تيمت ل م حمختىلممالطلبحم

ميةلكهومامل لمملةم ل مروديًامعللىمتملىل ممكلأم لوممممممةنالكمجيبممخيالكمتّ ىلم يمةهممامل و ري

 .ةوعل حخيختط طملةىلي سمف وعمخيت ة  هم ،مهتمجىل ىلمللطلبح
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 الجتماعي: رابعاا 
ب لتنمف ل ممم ماىلمف  ماإلطويمال زم ةةوعأمف  مامل لمتنم عماألفليادمخياجلموعلو مخي مم

خي ةهلللممف للل مسللللتكهمم،مخيتةت لللىلمخيتةكو لللأمف للل مجهلللتدهم،معالرلللوتهمم لللعم  تلللهم

خي كةسلبتنمم،مخي  وخينمف  معيم شوعيهممخي شب تنمف  مداف هلممخي وجلوتهممم،مخيتايفوت 

نمخيظ ةلحمامل للممممبمخيتمول ىلهممخياجتوهوتهممخيثملوفةهممعللىمحنلتمعلوم.ممممف  مر مهممخيعوداتهمم

خيهل امالةملىل مم ةطللبم ليممممم،مهامتملىل ممالةلم ل مجملةم ل مخيتملىل ممثموفلحماجملةملعمللةلم ل ممممممم

خيامىلماألدنىمللم يفحم هل همالثموفلحمع لىلمممم،مامل لممةنم  يفمالثموفحم مىليم وم  يفمالةلم  

خيجي لل معويفلًوممم،موم  ةلامع ل ممسلحماجلهلأمممما يم وعلحمهلتمبديا مامل للمم ليمكلأمعللمم لممممممم

 كليمامل للمم ليماإلمللومم لىلروئقمهل همال للتممممممممممفلإنم،مخيم وملبوداماألكثيمةهم حمف   أهتل مة

يفماتسوخمآفلو ممموم  همامل يفحم يمةثيخياتسعمخيرة مخيسوعىلت مب كونوت مف لكمة يم سة بممل

خيهلل هم،مال لللتمماملخةلةللحمفللحمال و للحمتةمثللأميفخيهلل همامل ي،م  يفةلل مخيتمىلميلل ملة للل ممج للىل

بالمنظليمف ل مممم يم وعحم متل م"األخيعمةنمالم ىلخمف ًوم ليمال للتم...مماامل يفحمهام ومراىلهوم

خيآ ليمم.م(120-119:مم1933،ما ليم وعلحمم)م يمكأمعللمم لوألهممفلوألهم"ممممخي  ةا

خي ةم ل مامل للمماجل لىلمممم،مال لممهلتم لريمةسلوسملةملىلمماجملةملعم  لىلماللىل يمممممممما يم وعحم أن

علىماالتاوعم وم لوخماالجةموع لحمخيعلىلمماعةل اعمال لوسمخي شلويكة ميفماألعملوعممممممممم مىليت 

ذلكمألنمالة ل ممع ىلهم   ىم ةسعمل شمأمكثريًام ليماجلتانلبممم،ماالجةموع حم اةحمدائمح

ممل للممةنم ل غمسميفم  لوخمال لوسمخيةنمممم ليماممخيلل امفملىلماسلة بممم،مجةموع حاإلنسون حمخياال

طم يم"  و لحمال وسممبكلويمماأل لال م ليمطالرلحمممممخيولطهمم كأم وم ةطلب مذلكماال ةال

خي لل عماجلللوهميفم،مالتجلل مخيبفشللوءمالسللالممخيبط للوممالط وم...خيالسلل اميفمرتللوءماموجللو م

:مم1933،ما ليم وعلحمم)الشةوعو مخيالةلط م ولةمياءمخيالة ببمبعماجلريانمخياألري وء".

مملوم لىلعممم،م ثاًلميائ ًومالتالوعمامل للمم وم لوخماالجةموع لحماتالواًلم بوشلياًمممممممخي تي م.(23
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خيذللكم  ملىلمة ل مالليخيا طمخيةرلت مالالال ممممممم،معلىمبميون م إنسلون حمالة لل ممخياجةموع ةل ممم

االجةموع للحم للنيمامل لللممخيتال  لل همخيذلللكم   للويتهمميفم  للوز ممخيالة لليفمعلللىمةهللل همممم

:مم1933،ما ليم وعلحمم)ممدةلوجتنمبل ل ممنيخيع ودتهمميفم يضلهممخيرتلوءم الومهمم لمممم

(مخي  لكم شوي مامل لمميفمام وخماالجةموع حمخي سهمم ة ول لحميفمبهلال م  لوخمممم61-63

 ولةةوعلأم لنيمممميم ليمة لتاعمنةسل .مخياهلةمممممخي الحم  ةسمالمىل،مال وسمخية تاعم ةم هم

لل مممخيطلبم يمامل لممةنمجي أمهل امالةةوعلأمنالبمع   ل ممللوممممم،ماملة لمنيميفم لمحمالىليس

لطلبلحمدا لأمغيفلحمالىلياسلحمممممبذم البحمه لو متةلوعاًلم لنيمامممم،م يمفوئىلخمللطولبمخيللم للمم

،ميفم اوحلمالطلبحمخي لعمرللت هممم س ىممخيةنم.(54:مم1933،ما يم وعح)مخي ويجهو

 لليم وعللحماكمللومآ لليمم.(61:مم1933،ما لليم وعللح)م لل كيم للممةهم للحمالة للوخينممخيةن

مبشلويكحمز الئل مك ل م ة لوخينمفتلاًلمعليمت للمممممممممم أهم حمالةيدميفماجملةمعمبذم لة لممالةليدمم

خي لل لكمطولللبمامل لمللنيم ولة للوخينم للعممم.(61:مم1933،ما لليم وعللح للتادمالىلياسللح.م)

خيهلىلفمممجيلو ا.مةخيل وءماأل تيمخياجملةمعماحمللام يمةجأمتطت يمت لممة  لوئهممخيسللتكهمماإلمم

ما لليم وعللحم لليمذلللكمبعمتكللت يمامللسماالجةمللوعاملللىل مامل لللممخيت م للحمشخالل ة مممممم

عمحم طل مم م ة و أةهىلاف مخيآدا  مخينظمم  وت مخيانمر م مخيماإلنسون حمال زم   مميفمبطويمل 

خيالللكمتللة كمميفمتالليفو مال للوسممم،مجةموع للحمالسللوئىلخمضللميمالثموفللحماالمماالجةمللوعا

خيدخييمامل لممةنم تضحملطال  مثموفحماجملةملعماملسللممالل زمممم،مالب ام ب تهمخيعالروتهمم

خيةنم ة للوخينم للعمةخيل للوءماأل للتيم،م ماجملةمللعخيضلليخييخمتلب للحمامل هللوجمموجللومبل لل   ةمللتنم

ممم. يمةجأمتطت يمت لممة  وئهممخيسلتكهمماإلجيو امخياجملةمعماحمللا
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 النفسي: خامساا 
 ماىلمف  محتلامامل لمم ول ىل ىلم ليمالالةو مال ةسل حمةخيماالنة ول لحمامليغت لحماللكممممممم

خمالثو ةلحماملةةوئللحماملطمئ لحمالتاثملحماللط ةللحميفممممم ليمشلأنهومةنمجت لأم  ل مالشخال حماملسلةميمممممم

 ليممال ستمخيظ ةحمامل لممع ىلمبذمم  شيهوماملةك ةحم عمنةسهومخي عماجملةمعمال زمت  ممف  .

الة و لأمم:م وعحمت ل ممالةال   مةنتاعًوم يمامل ويفمف سبم أمخيظ ةة م ولىليجلحماألخيعم

  هللممخيفللقمطب  للحمكللأم لل همم للعماملللة لمنيمخي سللوعىلتهممعلللىمحتم للقمذخياتهللممخيال مللأم

هوميفمتالم مم ططل مممت لممالطلبحمخيمنوئهممخي سةخىل مخي ظهيمفهمًومملبودا،مخي سبم ولة 

امل لمنيمهممةشلىلهمم بلًوممممعلىمةنمةجنحمخي ىللأ،مخيططملةىلي سمف وعممب  ى،مالةىلي س ح

ةس مدبملطولب م ومدبمل مخيةن،م ممخيشةمحمعل هممخييفمًوم همملةال   همخيةكثيهمميعو ح

  بغلامعللىمامل للممةنم ةلطل م لعمالطلال مخي  و للهممممممممممخيةنل م،ميهمل م لوم كليهمل ةسل مممخي ك

خياهلةمما ليمممم  و لحم س حم يمام تمخيالشةمحمخياإل سونمخيالاومعلىمجةوءميمبومخيرعم   .

 ةلىمحتملقمالرت  لحمممم،م وعحم ولةيخي مالةيد حم ته ًومامل للمممبياعلوخماسلة ىلادا مامللة لممممم

 ل مملمتل "مفإنماسةشويمالش أم يمالم  ليفم ولل ميفمالةهلمممممةهىلافهومامليجتخميفم ودامالة

فلإنم مم،مكةو م م شيمعل  م شئم ةىمجيي مذه  مخي  لمم ولل ممةخيخيامةظميفمرياءخمفيم

فلونمية مذه ل مرلو اًلمممم،معل  م كةو مسلهأم ليمالةليماملطللت ممممةشويممالةأ ريدةمأماموعم

خيذلكمالنمنملأمالطوللبمبعم لوم لىلعممممم،مخيفهم مج ىلًامنمل مبعمكةو م ل قم  ه  مخيبالمتيك 

..مخيبذام.نمل مبل  معلىمجتدخمذه  م   ىلمانبسوط مخيبعم لوم لىلعمعللىمرالتيهم مللأمنشلوط مممممم

علممةخيمغلبمعلىمظ  مةن مالم ةلحميفمفيمةشويمعل  م رتك مخياالنةموعمبعمغريهممملوم يجلىممم

تم.مخي  لكمديصما ليم وعلحمعللىمتلتفريماجللممممم(59-54:م1933م،ا يم وعح)فال  م

خي ل كيم بلىلةمممممموم لخدزمبعمز لودخمداف  لحمالطلبلحمبعماللة لم.ممممم،مال ةسامال زم ستدهمال لم

الثتا مخيال مو ميفمتأد بماملة لممخياالهةمومميفمتي  ة مملومل م يمتأثريمعلىمهل حمالةلم ل ممم
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مةنم بسطمعل يهماسلبماإل كلونمةزمبنل ممممف لىمامل لمم،مال ةس حمخيرىليت معلىمتمبأمالة لم

،مطوئهممخي تهام ومل و لحمامسل حم هىمعيمال   ميفمحموسبحماملة لمنيمعلىمة يفمال هو حم 

م.(53-49:مم1933،موعحا يم )م كتنم ب  ًومعلىمالشةمحمخياليمححمجوزمال مو مخيةن

طبلوئعمخي الوئصمامللة لمنيمخي  لو لةهمم  لىلمذللكمخيفلقمممممممممبعخي طولبمامل لمنيم لولة يفمم

،مألنمذللكم سلهأميفمعمل لحماللة لممممم،مه همامل يفحممبوم ةالءممخيتلكمالطبلوئعمخيالالوئصمم

ا ليممخيل امكونمعلىمامل لممدائمًومةنم ياربمة تاعمالطلبحميفمآدا هممخيهىل هممخية الرهلم.م)م

وعحمال ىلعميفم  و لحمامل لمماجل ىلمع ىلما يم مخيةنم يمهةو م.(60:مم1933،مح وع

الةال   مخيالب ىلمعيما لت ميفمامكلممعلل هممخيالة و لأم  هلمممللوم سلبب مذللكميفمرللت مممممممممم

الم ظهيمللطلبحمتةت أممةنالطال م يمنةتيمخيخي ش حمخيكياه حمللم لمممخيللة ل مم لحم"

ةو م يمسليمةخيمد ونلحممميفم تدخمةخيماعة وءم عمتسوخي همميفمالا،م  تهممعلىم  امع ىله

:مم1933،ما ليم وعلحمم)ممبلوم لت مم  ل مالالىليمخي  ةليمالمللب"ممممممذلكميمفإن،مةخيمفت لح

،مخي لل كيمامل لللمم تلليخييخم ياعللوخم سللةت مالطولللبمف مللوم لمللىمعل لل م لليمالللىليسممم.(59

خيالة و أم عماملة لمنيمخي سوعىلتهممعلىمحتم قمذخياتهممخيال مأم  هممعلىمخيفلقمطب  لحممم

سلخخيل حمامل للممةنم ملىلممممم مخيةنم.(87:مم1933،ما يم وعلحمكأم  هممخي سبم ولة .م)

م.(49:مم1933،ما لليم وعللحم  للةاممباللوحلمالطولللب".م)ممملكللأمتلم لل م"خيةنمماملسللوعىلخ

دليصميفمت ل مل معللىم ل عمةرالىمجهلىلهملةمي لبمامل  لىملل ملكلاممممممممممممخي تهىمامل لمم أن

،ما لليم وعللح)م.خي سللةخىلمماملاللوديمخياألدخيا مخيالتسللوئأمامل سلليخمللل لكم ةهللممالللىليس

 يم وعحم  يفلحمج لىلخم ولسللت ماإلنسلونامخيالظلتاهيمممممماخي ةبنيمةنملىل مم.(52:مم1933

خي ل امآ ليم أنل مالم لىلمةنممممم،مخي  ةسمالترلتم  ليضمال لالجملكلأم وللحمتي ت لحمممممم،مال ةس ح

لةكتنملىل ل مم،متكتنملكأم  لمم  لت و مج ىلخمعيمالسلت ماإلنسونامخيالظتاهيمال ةس ح

خيه امدةوجمبعمثموفلحمخياسل حمميةلكهلوممممروعىلخمةسوس حمةخيميؤ حمتي ت حم وهحم  امالسلت م
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 لونمم،م كلتنمبعلىلادهمروئملًومضلميمهل اماملبلىلةمممممممخيةن،مل سةط عمةنم كتنمه هماليؤ حمامل لم

،مةسلليايهمخين اهللحمخي سللوخياخمخيعللىلعمخيدللوفظمعلللىممم للو رتام ةمبللأمالةال  لل مخي  و لللهمم

 ل م لحممخي اممم  ئو مت،م  همممبتدخمخيت وط مخي لة ممالم ممامم ىلخميفمت و ل خي ةتاهأم

للل امكللونمعلللىمامل لللمم"دخيامماملليصمعلللىمم.تةوعل للحمتةسللمم ولةشللوي مخيامللتايمخيالة للوخين

االزد ودممبالز حماجلىلمخياالجةهودمخياملتاظبحمعلىمخيظوئ ماألخييادم يمال بلودخمخياالشلةغوع.ممم

:مم1933،ما ليم وعلحمم)م  ةًومخياثلوًمخي طول حمخيفكليًامخيت ل ملًومخي ةظلًومخيتالمممممخيبرياءرياءخم

ا يم وعحمضيخييخمالةىليجميفماملل اكيخم ليمكةلو مبعمآ ليم ةلىمالم ي لكممممممم .مخي خكىل(26

خي ياعامالةىليجميفمتته أمامل لت و مبعماملة لمملمتل م"مخي يغب م عمذلكم رت تم،ماملة لم

علىم وم  نيمعلىمحتا ل م يماال ةاويمعلىمامل ستيمخيرىليمالكةو حم ليماللىلن ومخيالم وعلحمممم

مممم.(48:م1933،ما يم وعح)لبحمالةكي...م  لكمعيمشغأمالملبم ولة لقم هومخيغ

 
 املهين: سادسا

 ي ما يم وعلحمممالكمتخهأمامل لممللم ومم تاجبوت ميفمالةىلي س.م ماىلمف  مامل و ري

تخهلل مللم لومم تاجبوتل ميفمالةلىلي سمعللىميةسلهومعلىلممممممممم،م    لحمللم للممممةنمه و م  لو ريم

  لليفم للوم  لملل مةام  يفللحمممما للثم،مت الل ب م لل امامل اللبمبالم  للىلماكةمللوعماألهل للحممممم

 شو أمعايهمكثيخماثمخيطتعمخيل م يم ثقم  م يم،ماإلطالخ ة مقمف  م ومم،مخيةعممهو

خيللل سمللل مةنم مللتمم ة للل ممعلللتممةخيمف للتنمة للًوممم.(87:مم1933،ما لليم وعللح)ماجةمللوخ

ة يضم ومخيبالمفالم ،مبالمبذامكونم"عويفًوم ةلكمالة تن،مكونتمه همال لتممخيتلكمالة تن

م.(58:مم1933،ما يم وعح)م مةايمعلىم وم ةم  " أم

خيالم تهلل مت ل ملل م للوجلتدخم ةللىمتكةمللأمللل ممم،مبنمامل لللممالم تهلل م ولكةللوءخم

  يفحم ودت مالكم متمم ةىلي سهومخي ةىم لمم طب  ةهوم يم  ثمحمةتاهومخي ومتشةمأمعل ل مم
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مبعحمةتاهلوممللكم  لمهلومخيلك ة لحمحتت لأممممملمبو لثمامخي ظهليمفهملًوملمم،م يمتةوه أمخيفيخيخ

يمخيه ام مةت  مع ىلما ،مخي ةىم كتنم سةتعبًوم وم ةةهمًومألهت و،محمةت مرو أمللة لم

فليخيخمامل يفلحماللكم ملتمممممم ىلاخيممالىلياسحمخيالب ثميفممخيةن،م وعحمةالم  مطعمعيمالة لم

.مخيهلل همةسوسلل و مالمغ للىمع هللومألزمم(27-26:مم1933،ما لليم وعللح)م ةىلي سللهو

خيهاميفم ىلمذاتهومت ط  ومفكيخمخياض حمعموم  بغامعللىمامل للممممم  لممدرتممعمل مخي ه ة 

خيةعطىمامل للممامي لحمالكو للحميفمحتىل لىلمممممم.ةخيمتموعسم  تممدخينمتتانمعمل مخيحتتريهم ت ًو

خيل ستم،مت وسبمكأم ة لمامل هتمخيةخيج مال شوطمالة ل مامخيا ة ويمطي محمالة ل ممالكم

مد لىلمع هلومخيبمنلوم لة لممكلأمطوللبمممممممه و مطي ملحمخيا لىلخمتةليضمعل ل مف لة  هلومدخينمةنممممم

خيالم سلمحما لليممم.(116:مم1933،ما ليم وعللحم)م تاسلطحم"طي ملحم يتتلل هوملل مشلل خ "ممم

ا ةلىلاءمم،م وعحمللم لمم ولىل تعمبعم لمحمالةىلي سمبذام م كيم ه ئلًومنةسل مته ئلحمتو لحمممم

بمللم وضليخم ليمجونلممممخيتبىلةمه همالةه ئحم  مل حمبعىلادمنةسلام،م ولظوهيمخيانةهوءم ولبوطي

ا ليممنم"  تزمنشيمال لممخيت ل م مخيبظهويمالاتا مخياليجلتخمبعماملق".م)ممامل لممخيذلكم أ

تال   هملىليس مخي  ىلمةذهونهممم ه ئ(مخيدببمعلىمامل لممةنم31صم،مم1933،م وعح

(مخي تيدما يم وعحم شكأم ةاأمخي ةمسل ممم41صم،مم1933،ما يم وعححملوضيت .م)

،معالرللو مامل لللمم للعمطلبةلل مةث للوءمالللىليسم ةسلسللأمخي  طمللامناللوئحمةخيمرتاعللىلمتلل ظممم

م:م وإلشويخمالتهة حمبعمتلكماملبودامخيهامالبو ثخي كةةام

مخينشيمال لممخيب  وءمالشيخ.،مةنم كتنمالماىلمخيج ماا

مخياجبمامل لممةنم ىلي مالطولبمخي ىليج معلىمحتسنيمال  حمش ئومفش ئو.

مةخيم  سى.مخيطئا رتاممشخا حمالطولبمع ىل وم

مخيمحل .مالرتغ بميفمال لم

مالةسه أمعلىمالطولبماجملىلمةخيم سيمتأد بمالطولبماملةةت .
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مالةةه ممعلىمرىليمذهيمالطولب.

م  و لحمالطال م ولةسوخيز.

 .(47-37:مم1933،ما يم وعح)مالةتاضعم عمالطال 

م لمم سخخيل حمعظ محمخيةنمه و م  لو ريمخي ةبنيم يمالسو قمةنما يم وعحممحأمامل 

  هومالشخا حمال لم حماملةمسكحم وللىل يمخياأل لال مخيميةللكمممم،مالم ىلمةنم ة لىم هومامل لم

ل لىلعممحمخيف موم ة لقم ولطلبحمة تلٌومخيميةللكمهلةحمامممل و حمالتاس حمف موم ة لقم ومله الثموفحما

خيهتم ل لكم طوللبمامل للمم لأنم ظهليمفهملًومللميتكل ا مممممممم،مخياملسوخياخمخياليمححمخيالةتاضع

خيالةهلمماجل لىلمللمبو لثماللكممممم،ماليئ سلحمالكم متممعل هلومال ظلوممالة ل ملامخيلاوئال ممممم

م.  لمهو

 
 اجلسمي واملظهري: سابعاا 

البىلن حمالكمجت أم يمامل لممالشخصمالملتزميفمجسلم مالالئلقممممم ماىلمف  مامل و ري

خيعلللىم،مخي ةوعلبمام لوخمعمت لوٌممم،مالملوديمعللىمحتملأم شلو مال ملأمخي ةوعبل مممممم،ميفم ىلنل م

 تاجهلللحمالاللل و مخياملشلللوكأممممخيعللللى،ما ةملللوعمالةغللل ريا مالطب   لللحمخياالجةموع لللحممم

ا يم وعلحمةنمل  و لحمامل للمممبظهليهمةهم لحمكلبريخمذللكمألنمالةلم ل ممممممممممخي ي  خيالة ىل و .

،ما يم وعلحم)مأد م آدا  مخيالم ىلخماالرةىلاءم  "خي ةم" سلكميفمالسمتمخيا ىل م سلك ...

،مخي ومداممامل لممرىلخيخملةال   همخيالةلم  مالم ىلخماالرةىلاءم  ميفمكأمشلاءمم.(90:مم1933

 ظهيم ممدائمًوم وملظهيممال   هم اتيخمط بحمدخينم غوالخمخيةنخيجبمعل  مةنم بىلخيمدائموملة

فللومل لممبذامعلل ممعلللىم،مخيتط بلل مإلزالللحمكي لل ماليائ للح،مامل وسللبم لليم  للثمنظوفللحمث و لل 

ث و ل مالالئملحممممة سليملبثمخيت ظل مخيتط لبمخيللبسمممم لسمالةىلي سمتطهيم يمامىلثمخيا

م.(31-30:مم1933،ما لليم وعللحم)مأمز ونلل مروهللىلًام لل لكمت ظلل ممال لللمممم للنيمةهللم
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رلتاعمخي لومعليفم ليممممم يم وعحمعللىمذللكممبلومةثليمعليمةسلالف مال لملوءم ليمةمممممممماخي سةىلعم

 يم وعحم ي طم نيمع و حمامل لمممبظهيهمال لوممخي لنيمر ملحمدليصمممممامخي  لكمفإن،مجتوي 

خيتةمللىمهل حمامل للمميفما ةةوظل م هىلخيئل مخيات انل ممممممم،مسالممعل هومخيهامت ظل ممال للممماإل

االنة ولاميفمعالجم وال مستءمةد متال   همخيالاوميفم  وجللحم ليخيجهممعليم لىلخيدممممم

فميمخياجبمامل لممحنلتمتلم ل هم"الالومعللىمجةلوءمخيرلعممممممم،مالل ورحمخيالةموسماألع ايم م

خيسلتءمةد ميفم  لاماأل  لونمخي بسلطمعل يهممممممم،خينمصمالم كودمخيلتماإلنسلونمع ل مم،م   

خي ترة م عمذلكمعلىم ومهىليم   م  احمخيتلط مالم ة    مخيت سل مم،ماإل كوناسبم

.مخي م(50-49:مم1933،ما ليم وعلحممروهىلًام  لكم سليمتي  ةل مخيحتسلنيم لمل "م)مممم

 همأما يم وعحمةثيمالي وضحمعللىمال شلوطمال مللامخياجلسلمامللملة لمم  لثمتل  كسمممممممم

عللىمذللكمممخيضلي م ثلواًلممم،مالي وضحم شكأمكبريميفمز ودخمال شوطمال ملامخيامل ييفخيتخثيم

ي وضلحماملشلامذاكلليًامآثويهلوميفمعمل لحمالللة لممخي ملتعم"مخيالم لأسممب ونللوخماملشلامخيي وضللحمممممممم

ا ليمم)فملىلمر لأمبنل م ل  ممامليايخمخي ل  بمفتلتعماأل لالطمخي  شلطمالبلىلنم"مممممممممم،مالبىلنم ل م

م لممةنشطمخياف لأمعللىمالة ال أمخياللة لم.مممم(.مخي  لكم ابحماملة78:مم1933،م وعح

خيتةملىمه حمامل لممةخيضلحم لومتكلتنميفمتمىلميل مرلىلخيخمهلومحمخيمنتذجلًومط بلًوملةال  ل همممممممممم

 .(20-15:مم1933،ما لليم وعللح)موممخيتالليفوت ميفماملتارلل ماملخةلةللح سلللتك مال لل

 ولرت  حماجلسم حمخياملظهي حمللم لمم لأنمدلوفظمعللىم ظهليممممممهةمب يم وعحماخي  لكمفإنم

م.خيه حمال متعماألجسومكمومج أماالتاوعمخيث مًوم نيمه حم،معومم ل قممبه ة 

 
 نمو املهينال: اثمناا 

خياالسللة ادخمالىلائمللحم لليممخيالرت  للحماملسللةميخم ماللىلمف لل مالةللأل  مخي تاهلللحمال لللمم

 سلخخيل و مممج لأما ليم وعلحم ليمممم  ثممامل ويفمخيالوا مخياملهويا ماملةالحم ولب ث.
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خيج للأمسللب أمذلللكمالب للثم،مامل لللمم تاهلللحمالللة لممخياالسللة ادخمالىلائمللحم لليمامل للويف

ال لمامخيعمىلمةهم حمكبريخمعلىمالب ثميفمز ودخم ال لحمامل للمم ليماللوا مخياملهلويا مممممم

ذللكمألنمامل للمم ولب لثم" طللعمعللىم ملوئقمالة لتنمخيدرلوئقممممممممم،مىلانمالب لثماملةالحممب لم

،ما لليم وعللحم)مخيالة م للبمخياملياج للح"ممال لللتمملال ة للوجمبعمكثلليخمالة سلل قمخياملطول للحمممم

خيرىلمخيضعم متعحم يمالمتاعىلمخياألهتعمللب ثمال لمامللم للمم ليمممم.(29:مم1933

م:مةهمهو

مةسوسمةنهومالغو حمامليجلتخميفمام لوخممعلىم،محتيزمامم محمخيبكبويهومبعمةراىم ىل

" ماللتدمماماجةمللعم غللريهمللب للثمخيالىلياسللحمفللإنممبذم أ  هللومخيهللتم  بلل مامل لللممبعمةنلل مم

م.(40:مم1933،ما يم وعحخيطلبمالةوئىلخ".م)ماالجةموخمظهتيمامق...

خيلليم سلةط عمامل للممالتهلتعمبل هلومبالم ولة م لبممممممم،معيمامم محمخيامل يفلحممالب ثم

ا ليمم)مولكًومطي قماإلناوفمف موم معمل "ثم"خيال ظيميفم  اهبمال لموءمسخيالىلياسحمخيالب 

  بغلامةنم"المممخيامل يفلحمممخيامل لمميفمسب أمالب ثمعيمامم محم.(141:مم1933،م وعح

:مم1933،ما لليم وعللح)م للومةشللكأمعل لل مخيتةهللمم للوم م ة مللأ"مم سللة امعلليمسللخاعمم

يمعوف ةلل مخيشلليخمخيز للعلللىمامل لللممةنم" غةلل ممفيهللحمفياغلل مخينشللوط ممخيم.(156-157

:مم1933،ميم وعللحا لل)مخيرلللحمشللتاغل مربللأمعللتايضمالبطولللح"ممشللبو  مخينبوهللحم للوطيه

مالكم    م يم تاهلحمالب ثمعيمامم مح.م.(134

خيجلىلهومخيلل اممممةنلىمعلىمامل لممةنم ة وخيعمامم محم يمةزمة ىلمفهامضولة م لةمطهوم

تنمًومةخيمنسلبًومةخيمسل ًوم لأم كلممممجيبم"ةنم سة ك مةنم سةة ىلم ومالم  لم ممميمهتمدخين م  اب

م.(28:مم1933،ما يم وعح)م ي اًومعلىمالةوئىلخم  ثمكونت"

ل مخيجل مالالتا مممما ةىم ىل،ممثمم يجعمع  مبعمغريهالم   بمامل لممةنم متعمرتاًل

م.(125:مم1933،ما يم وعح)مهتم طلب مخي غ ة م-دخينمستاه-ومقمف  مف
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معليمسلتاءم لول ةامةخيماإلجيلو مممم،مدائمًوجيبمعلىمامل لممةنم كتنم سة ىلًاملإلجو حم

كلىلم ليمممةسئلحمتال   همفه و م وال مجيبمةنم ةترل مف هلومامل للممعليماإلجو لحم ةلىم ةأمممممم

 .(42:مم1933،ما يم وعح)مه حمة كو  مخيسال حمبجو وت 

خي طوللبمامل للمممم،مخي ةبنيمةنما يم وعحملىل  م  هم حمعلم حمخياض حميفمالب ثمال لملام

خي لىلخييهم تجل مالةال  ل مبعماسلةخىلامممممم،مامل لت و ممب هم لحمعلم لحمسلل محممم أنم سةخىلمم اوديم

 ممم.كمومجيبمعلىمامل لممةنم ظهيماهةمو ًوميفميفعم سةتاهماألكودميامخيالرت تز،مه هماملاودي

 
 النتائج

الرت  لحميفممم كشل معليم لوعمممماألخيعمةنل م:ما يم وعحم يمنو  ةنيميكيمال ظيمبعم

رومم ثتيخمفكي حميفمعاليهم ليمنو  لحمالةلىليجميفممممممالثون حمةن خي،مخيبيشودات ممل وهي  ز ون م

خيا ةبويمالطلبلحميفم لوداماللة لمممممماألذهونةسول بمالة ل ممخيالةهممامل وسبمملسةت مبديا م

 شلريمبعمالبىلا لحممم،مخيدن ت لحممغو لحمد   لحممماإلسلال  حممخيغو حمالرت  حم.ال ملامل يفحم سةتاهمم

خيةنما ىلفم يمالة ل ممهتم،مالكي ممآنالميمت لمحتىلثمعيمفتأممالكي ممخي  امآن ولمي

خي ة ىلدما ىلفمالرت لتزمع لىلهممم،مخيج ماامت وعمخينشيمال لممخيب  وءمالشيخمخيظهتيمامق

،ماملخةلةللحمخي هللويتهممخيبكسللو هممامل للويفمخياآلدا يفمت م للحمعمللتعماملللة لمنيمخي لمهللمم

ديهومخيك ة حمتتهل لهوممخي اوخي ياعامامل هوجمالرت تزمع ىلهمضيخييخم  يفحماملودخمالة ل م حم

 ل ظممامل هلوجمخي يا لأمممممفهلتممبعطوئهلوممةو عم نيماملتادمخيالةلىليجميفمخي شرتطمالة،مبعماملة لم

ثلمماملىل ثمثلممةهلتعماللىل يمثلممالةمل مثلمماملل هبمثلمممممممممممم،مالة ل ممف ملىلممتةسلريمالمليآنممم

ملًوممخيهتم  لكم ظهيمفهمالالفمثممال  تمخيانطالرًوم يمه امالرتت بمت ظمم يا أمالة ل م

كملومم،مال ظلوممالة ل ملامخيلاوئال ماليئ سلحمخيالجتوهلو متطلت يهممممممللميتك ا مالكم متمم

ة لومم،محمةلت مرو لأملللة لمممممبع ظهيمفهمًومللمبو ثمالكم  لمهومخيلك ة حمحتت أمحمةتاهلومم
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ا لليم وعللحمامل لللممبعم ياعللوخمآدا مالة للل مم لليمشللي مماألسللول بمفمللىلمدعللوم لليم  للث

بلحممللومشلي مخيطوللبممامل لملنيممممممالىليسمخيطي ماألسئلحمالكمتكش معليم لىل مفهلممالطلممم

،ميمالةلىلي سمممويسلحمنوج لحمممد   حمجيبمعل همما ةالكهومكام سلةط  تامممويسلحمفلمممممب و ري

مالل زمخيجي للهوماألسلوسمممهلوميفمامل للممممخيضليخييخمتتافيممة الر لحممامل لمنيممب لو ريممكمومةل م

خي تسلعما ليممم،مخيجيبمال مأم هلومبذامشلوءخيامةنم  م لتاميفمت لل مهممممم،م سرتشىلم  ماملة لم

 وعحمدائيخمت و لأمامل للمم ومسل ىمفلالم ماليهومعللىمالطلبلحمفملطم لأمجي للهومشلو لحمممممممممممم

الر للو م ه للحمخيةنم ظهلليميفمسلللتك مدا للأماملىليسللحمخي ويجهللومة ممتةسللعمجلم للعمال للوسم

،مالة ا ًوم تاجبوت مخي سخخيل وت مامله  حمخي خد هوم إ الصمخية ونحمخيتتاضلعمخي ظهيم،مالة ل م

ا لثم  ليفمامل للمم لوممممم،مخيخيضعممروعىلخمةسوس حمللم للمميفمبعلىلادهمت ةملىلمعللىمال للمممممم

  لم مةام  يفحمخيةعممهلومخيعللىمامل للممكل لكمتملىل ممثموفلحماجملةملعمخيهل ام ةطللبم ليممممممممممم

 بمامل لممعلىمالب لثمخياالسلةةودخم ليمكلأمممممخيك لكماهةممم ةىلي،مامل لممامل يفحمخيالثموفح

خيا لليم وعللحمللل متتجهللو متي ت للحمالمتلل اعمةسوسلل حميفمال مل للحمالة ل م للحمم،معلللممجىل للىل

خي ة للوخيعما لليمم(.الثللتا مخيال مللو )مخيطي مللحمالةأد للب،مالةللىليجميفمال لللمخيالرت ت للحم  هللوم

خي ة و للأمم وعللحمهلل همالطي مللحم ةللىليجممللليمهللىليمع لل م طللأمدخينمت للي امةخيمةهونلل مللل مم

،مخي ةللظمال ظللومميفم لمللحمالللىليسم،م إجيو  للحمخياضلل حم للعماملشللوكأمالسلللتك حمللةال  لل م

فلأخياًلمخي ليممممةخيال  لثم  ملل م ليمالبسل طمةخياًلمثلمم ةلىليجم  ل مممممممممخي ياعوخمالةيخي مالةيد ح

كموم ظهيمفهمًومملبودامت لممالةال   مخيمنلوئهممخي سلةخىل هوميفممم،مالسهأمبعماألكثيمه ت ح

ل  و لحممبالوحلمالطوللبمخيةنم  و لل م لوم  و لأم ل مةعل مةخيالدهمخيد لتممممممممممخيا،متام ممتىلي س 

خي ةمبأمالةال   مخي  و للهمم لو رتاممخين اهلحمممم،مخيامةوظمعلىميا حمامل لم،معل  مخي يفقم  

خي سوخياخمخيعىلعمخيدوفظمعلىم ظهيمعومم ل قممبه ة مخي ةتاهأم عمالةال   مخي ة لوخينم لعممم

خيخيطلطمخي  ةل مممماألكلودميامةمو ًوميفميفلعم سلةتاهمممخي ظهيماه،مخياجملةمعماحمللاماأل تيمةخيل وء
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خي لل لكمفللونما لليم وعللحم،مخيغريهللوم لليماإليشللودا مالللكمذكللي مةنةللوًممملةللىلي سمف للوع

ملهوماسةطوخمتكت يميؤ حمخياض حمخيحمىلدخمجتوهمال ىلدمالكبريم يمالمتو ومخيالكمتة لقممبم

نةلوئتمالىلياسلحمامول لحمممم.مخي ي مالبو ثم أن مميكيماالسةةودخم يم ومل لممخي ول مل حمالرت ت ح

يفم،ميفمالتارعمامل وهيم ليم لالعمحتم لقمفهلممللم لو ريمخياإل لوخمعل هلومخيااللةل امم هلوممممممممم

خيتاللم ممبسللرتات م و م الئمللحمإلعلودخمتاللم ممالللوا تمامول للحمخيفللقمم،مبعلىلادمامل لمللنيم

مخيتم  مماالداءمال وممللم لمنيميفمضتءمامل و ريمالرت ت ح.،مامل و ريمالرت ت ح

مالرت ت لحممامل لو ريمبعم متعحممالبو ث يم العمال يضمخيالة ل أمالسو قمتتهأم

،ماأل الرلام،ماإلميونا:مهامامل و ريخيه هممإلعىلادمامل لمنيالكماعةمىلمعل هوما يم وعحم

م. متماملهاال،ماجلسمامخياملظهيز،ماملها،مال ةسا،ماالجةموعا،مال لما

 
 التوصيات

،مخيةنم   ىلخيامبل  منالوعة مخيه بةل مم،مبعمتياثهم ةكيهممةنم ةتج مالبو ثتنم-1

  سللممم للعمخيةنم ةخلل خيام  لل م اللىليًاملةكلليهممالرت للتزم الئللمم اوئاللهممالثموف للحمخيممم

م.  ئةهم

 ةلتفريمكلأمال  وهليمخياملمت لو ماللكم ك ل م ليممممممممللم لمممال متماملهاحتم قم-2

مخيتىلي ب.حميمة ونحمخيعلممخي  يفحمخي وخمخيثموفاليسولحمالشي ةحم ماالضطالخم  هم

الرت ت للحمإلعللىلادمامل لمللنيمع للىلم للىليمالللىل يما لليم وعللحميفمممتتللمنيمامل للو ري-3

مااللةل اممخيتشلىل ىلمم،مل و مالرت  حم وجلو  و مال ي  لحماملةطلبو مال و حمإلعىلادمامل لمنيميفمك

م ولب وءمالىل امخياللمامللم لم.

ة لملحمم ماإلسلال امالرت تزمال ي لاممبجياءمدياسو متي ت حمع ىلمةعالممالةكيم-4

ممالةكي ح.الرت ت حمإلعىلادمامل لمنيمخيت ىل لهوممبوم ة وسبم عم ةطلبو مال ايمم ومل و ري
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  املراجع
  العربية املراجعأولا: 

،ممعبىلمامل محىلمةحتم قمم.وخيزالةةم.(م1974)تمامالىل يمة تمال بوسم،ما يمت م ح [1]

م اي.،م28 لىلم

تل كيخمالسلو عمخيامللةكلمميفممممم.م(1933)م ىليمالىل يمحممىلم يمب لياه مم،ما يم وعح [2]

م ريخي .،مدايمالكةبمال لم حم. مال و مخياملة لمآد

اللىلييمالكو  لحميفمةع لونماملوئللحممممم.م(1967)مشلهو ماللىل يمال سللمالنامم،ما ليم مليمم [3]

مالموهيخ.،مدايمامل ويف،م يمجودمامقحممىلمم مم مخيخيضعمفهويس ،م3جم.مالثو  ح

،محتم لقمللت سمشل ختمممم.الس وسحيسولحميفمم.م(1974)مة تمعلامامسني،ما يمس  و [4]

م ريخي .،مطب حماألد 

،م كةبلللحمامل لللويف،م14جم.مالبىلا لللحمخيال هو لللحم.م(1966)مبمسوع لللأ،ما للليمكلللثري [5]

م ريخي .

،محتم للقمفللويخي .مة للال مةهللأمالملليآنمم.م(1984)محممللىلم لليمامسللنيم،مجلليزاآل [6]

مالىلايمالب توء.،مدايمالثموفح،م2ط،ممحودخ

.مالرت  لحمخيامللي نيم ليمالملىل وءمخياحمللىلثنيمممممةعالممم.(1989)م ولىلمحممىلمعلا،ماموج [7]

معمونمال وشيماملخل .

،مالي للوض،مدايماملللي أم.الةكلليمالرت للتزماإلسللال امم(.مم1982)ملطةللا،م يكللو  [8]

م.الس تد ح

م.ب تلو ماملك لتنميفمالل  أمعللىمكشل مالة لتنممممممم.م(1945) بمسوع أ،مالبغىلادز [9]

م. اي،مطبعم   و حمخيكولحمامل ويف
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الرت  للحماإلسللال  حمخيةثيهللوميفمت شللئحم.مم(1991)مامعبللىلاممعبللىلمالسللال،ماجلم للىلز [10]

كل للحمالللىلعتخماإلسللال  حممم،م9ال للىلدم،م لللحمكل للحمالللىلعتخماإلسللال  حمممم.األطةللوع

ماجلموهري حمال ظمى.

 للىليمالللىل يم لليم وعللحم  وتلل مخيآثللويهميفم للوعمم.م(1984 وجللىلخمحممللىل.)،م سللي [11]

رسلممم،مالرت  لحممكل لحم،مجو  لحمامل  لومم،مغلريم  شلتيخمممدكةتياهيسولحمم.ال لممخيالة ل م

م اي.،مةهتعمالرت  ح

م.ذهلبممشل يا مالل هبميفمة بلويم ليممممم.(1991)ما يمال مودمتماماللىل يم،مام بلا [12]

مستي و.،مد شق،ماألينوؤخيط قمحممتدمحتم قمخيت ل

 كةبللحم.ممكشلل مالة للتنمعلليمةسللوسمالكةللبمخيالة للتنمم.) م (  للوجا،م ل ةللح [13]

م ريخي .،ماملث ى

دايمال لللممم،م4جم،م5 لللىلمم.مماإلعللالمم  مللمممم.() م م للريمالللىل يمم،مال يكلللا [14]

م ريخي .،مللمال ني

يفمرطلوخمممت و مخيعللممالل ةسمالرت لتزمخيالةتاهللاممممالرت م.م(1993) علا،مز غتي [15]

م ريخي .،م خسسحمع مالىل يم.الةمه و 

رت ت لحمع لىلماملويثممممل(.مفلسلةحمامل للممامم2006حمملىلم)م،م شلويمخيعل ملو مم،مالسل  م [16]

،م3ال للىلدم،م20اجمللللىلمم(،اإلنسللون حمال لللتم)ملألاللوث لللحمال مللو مم احملوسلليب.

مفلسطني.،منو لس

 للىل متكليايماملةللوه مماللتايدخميفمكةللو ما لليمممم.(1987)معيفللو م ملوززم،مشلبون م [17]

مغللريم  شللتيخمميسللولحم وجسللةريم .سلل  تنمالرت للتزميفمالكةللبمالرت ت للحمامل وهلليخمم

ماأليدن.،معمون،ماجلو  حماأليدن ح
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،مدايماليائىل،م1ط،م1ج.مم تستعحمة ال مالميآن.م(م1981)ممحىلة،مالشي وها [18]

م ريخي .

،م2ط.ممامل هبمالرت لتزمع لىلما ليم وعلحممممم.م(1986)معبىلماأل ري،ممشسمالىل ي [19]

م ريخي .،مةريةدايم

تي  لحمامل للممللملينممممم.(م1995)محممىلم ولكمسل  ىلم،محممتد،مىلةمح حممتد،مشت  [20]

مالي وض.،م كةبحمال ب كونمم.امودزمخيال شي ي

املهلاممل للمماملي للحماال ةىلائ لحمخي لىل ممممممم  لو ريماإلعلىلادممم(.م1996)كوظمم،مظوهي [21]

.مسلسلللحماملكةبللحمم ياعوتهللوميفم  للوهتمدخييمامل لمللنيماال ةىلائ للحميفمالمطلليمال يارللامممم

مال يا .م،مالس حمالسودسحم-ال ىلدماألخيع،مالثموف ح

.م  شلتيا مم يمةسسمالرت  لحماإلسلال  حممم.(م1979عميمحممىلمالةت ام)،مالش بونا [22]

م.طيا لس،معمخياإلعالنامل شأخمال و حملل شيمخيالةتز 

دياسحمالةكيمالرت لتزملإل لومم لىليماللىل يم ليممممممم.(م1981) س ودمحممىل،معبىلالشويف [23]

م اي.،مكل حمالب و ،مجو  حمعنيممشس،مغريم  شتيخميسولحم وجسةريم. وعح

.ماملايزميفمعهىلمسالطنيماملمول كاجملةمعمم(.م1962)م عبىلمالةةوس  ىلم،معوشتي [24]

مالموهيخ.،مدايمال هتحمال ي  ح

دايم،م2.مطة الر للو مامله للحم(.م1994)حممللتدم،ميشللىلزمام للويز،معبللىلمامم للىل [25]

ماأليدن.م،معمون،مالةكيملل شيمخيالةتز ع

.ممفليمالة لل ممع لىلم لىليماللىل يم ليم وعلحمممممممم.م(1985)  سليمب لياه ممم،معبلىلال وعم [26]

ماململكحمال ي  حمالس تد ح.،مالي وض،مكةبمالرت  حمال ي  حملىلخيعمالل ت 

دايمالب لللونمم.املي للامخيالرت  للحماإلسللال  حمممم.م(1984) امحللىلمحممللىلمم،معبللىلا ودزم [27]

مجىلخ.،مال ي ا



 بشار عبدهللا السلّيم

 

344 

الاوئصمالرت ت حملةكليما ليم وعلحمدياسلحمممممم.م(1997) محىلممسرية،مال مت  [28]

ماأليدن.،ماملةي ،مجو  حمآعمالب ت،ميسولحم وجسةريمغريم  شتيخ.ممحتل ل حم موينح

مل للوهتمالرت  للحممحمبسللال  حمحنللتمهلل وغمم.م(1971) بسلل و مخيآ لليخينم،مالةي للون [29]

مرطي.،ميئوسحماحملوكممالشيع حمخيالشخخينمالىل   ح .خيالة ل م

  لللممالرت  للحماإلسللال  حمخياللغللحمال ي  للحمتاللتيمم.(م1986)محممللىلمرللىليز،ملطةللا [30]

بدايخم،مامل ظملحمال ي  لحمللرت  لحمخيالثموفلحمخيال للتمممممممم. مرت ملةىلي بل مخيت م لحم هوياتل ممم

متتنس.،مالرت  ح

الرت  للحماإلسللال  حمةهللت ومخيتطتيهللوميفمالللبالدمممم.(م1993 لل ري.)محممللىل،م يسللا [31]

  اي.،مدايمامل ويف،م2طمم.ال ي  ح

كةللو مالسلللت ممل يفللحمدخيعممم.م(1957)ممحللىلم لليمعلللاةتمللامالللىل يم،ماملمي لل ز [32]

،مالمسلممالثلونامم،م1جم،مهل   مخيخيضلعم تاشل  محمملىلم الطةىمز لودخمممممممم.امللت 

 ح.م طب حمجل حمالةأل  مخيال شيمخيالرت 

ماألجنبية املراجعاثنياا: 
[33] Barnhart, C.L (1988). The American College Dictionary. New York Harper & 

Brothers Publishers. 

  



 املعايري الرتبوية إلعداد املعلمني عند بدر الدين بن مجاعة

 

345 

 

 

 

 

 

 

 

 

The educational  standards of teacher preparation developed 

by Bader Eddin Ibn Jamaa’a 
 

Dr. Bashar Abdallah Al Saleem 
 

 

Abstract. The aim of this study is the detection of educational standards of teacher preparation developed 

by (Bader Eddin Ibn Jamaa’a) through his book “ reminder of listener and speaker  in the literature of 
teacher and learner” and presents it in a modern way,  where it is made easy by the interested person to 

follow and review, in the same pattern used to present the modern studies and theories in the fields of 

education. Also the educational goal is set and identified in the development of the learners intellect, so 
he presents the most noble to the noblest and the important to the  most important, and he presents the 

interpretation of the Holy Koran, then the prophetic tradition, then the foundations and origins of religion, 

then the doctrine, then the disagreement, and taking that as a launch point, the stages of education are 
organized accordingly, and he required that the teachers should have religious attributes that they should 

posses so that they can practice the art of teaching as a successful practice, he also stressed that teachers 

should have moral attributes if they are to be successful in their teaching, and he laid down a basic rule 
for the teacher in his preparation that is based on the knowledge so that the teacher knows what he teaches 

wholly and deeply, and the teacher should present the culture of the society.  He also stressed in training 

the teacher in that the teacher should utilize search and to benefit from every new area of science or 
knowledge. Ibn Jamaa’a has educational directions which are still fundamental in the educational process 

like step by step approach in science and knowledge ,and taking into account the individual differences, 

and thus Ibn Jamaa’a has succeeded in forming a clear vision that is well set and identified in regard to 
many of the issues that relate in their totality with the preparation of teachers and the educational process, 

the study included an introduction and four parts and a conclusion that included some results.                                                                     
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