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ﺑﺴﻢ ﷲ الرحمن الرحيﻢ

مقدمة
الحمد

الذي أﺑان لعباده مبادئ التعﻠّﻢ والترﺑية القويمة في قرآنه المجيد ،وأوضح

صﻼة
لﻠعالمين مناهج الخير والهدى والصﻼح والفﻼح في أحكام شرعه الﺴديد ،وال ّ
ﺴﻼم عﻠى سيّدنا مح ّمد الذي ﺑعثه ﷲ مؤدّﺑا ومعﻠّما لﻺنﺴانية جمعاء وجعﻠه أفضل
وال ّ
مؤدّب وأجمل معﻠّﻢ حتى أمام جيل جديد ،وعﻠى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين
أعطوا اﻷجيال المتعاقبة نماذج فريدة في التعﻠﻢ والترﺑية وشحذوا أقﻼمهﻢ وحركوا
هممهﻢ وعزائمهﻢ ليكتبوا في حقل التّعﻠﻢ والترﺑية ﺑأسﻠوب فريد ،وأﺑانوا لﻠجيل الحاضر
طريق العز والقوة ووضﱠحوا لك ّل ذي عينين من أﺑناء اﻹنﺴانية الوسائل العمﻠية التي
تؤدّي إلى إقامة المجتمع الفاضل وتكوين الجيل المثالي الرشيد ،حيث قال ﷲ تبارك
وتعالى في محكﻢ تنزيﻠه ُ ":ه َو الﱠذِي ﺑَ َع َ
سوﻻً ِّم ْن ُه ْﻢ يَتْﻠُو َعﻠَ ْي ِه ْﻢ آيَاتِ ِه
ث فِي اﻷ ُ ِ ّم ِيّينَ َر ُ
ين" ١أما ﺑعد،
َاب َو ْال ِح ْك َمةَ َوإِن كَانُوا ِمن َق ْب ُل لَ ِفي َ
َويُزَ ِكّي ِه ْﻢ َويُعَ ِﻠّ ُم ُه ُﻢ ْال ِكت َ
ضﻼ ٍل ﱡمبِ ٍ
فهذه محاولة متواضعة ﻹعداد أطروحة ﺑحثية دراسية تحﻠيﻠية عن "مبادئ التعﻠﻢ
والترﺑية في اﻷدب العرﺑي ،من القرن اﻷول الهجري إلى سقوط الخﻼفة العثمانية".
وﻻ غرو ّ
أن موضوع التعﻠﻢ والترﺑية ومبادءهما موضوع جﻠيل الشأن في كل
العصور وفي كل اﻷمﻢ .وقد اعتني ﺑه الباحثون من العﻠماء والفﻼسفة فألفوا فيه
رسائل كثيرة وصنفوا فيه تصنيفات قيّمة ،وﻻ يزال هذا الموضوع موضوع اهتمام
المفكرين والمصﻠحين منذ عهد قديﻢ.
وم ّما ﻻ ينكره ذو عقل سﻠيﻢّ ،
أن مجاﻻت الحياة كﻠّها ﻻ تزال تتغيّر وتتجد ّد يوما
فيوما ،وقتا ﺑعد وقت .فمن ضروريّات العصر تغييرالعمﻠيّات الدراسية والترﺑوية
وتجديدها وتنﺴيقها وتنظيمها وتزيينها حﺴب ﺑيئة اﻷطفال والمرﺑّبن ﺑناء عﻠى اﻷفكار
 (١سورة الجمعة ،رقم اﻵية ٦:
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والبحوث واﻻكتشافات لك ّل من لهﻢ يد طولى في هذه العمﻠيّة الخيريّة اعتمادا عﻠى
نظرة "من الصحيح إلى اﻷص ّح" "ومن الواضح إلى اﻷوضح" حتى تتحقق تﻠﻚ
ي ،ومتف ّهﻢ لما لﻠتعﻠّﻢ
الرجاء من إنشاء جيل واع عن قيﻢ الحياة وصالح لمجتمع مثال ّ
والترﺑية من اﻷهمية والنتائج اﻹيجاﺑية ﺑين اﻷمﻢ والشعوب.
ّ
شﻚ في ّ
وﻻ ّ
الطﻼب إلى التعﻠّﻢ
أن هذه الدراسة تﺴاعد لتنمية القوى الدافعيّة لدى
وتدريبهﻢ وتعريفهﻢ عﻠى وسائﻠه المختﻠفة وأساليبه المتنوعة وجعﻠهﻢ عﻠى استعداد
ي قطر من أقطار اﻷرض آمنين
كامل وكفاءة مطﻠوﺑة ممدوحة حتى يعيشوا في أ ّ
مطمنين عﻠى نضج تا ّم عمﻠيّا ونفﺴيّا وعقﻠيّا وروحيّا ،كما أنّها تش ّجع المرﺑيّن عﻠى
قيامهﻢ ﺑمﺴؤوليّتهﻢ المﻠقاة عﻠى عواتقهﻢ ﺑﻼ إفراط وﻻ تفريط ،وتوقظهﻢ من سبات
الغفﻠة وتنبّئهﻢ ﺑأخذ اﻻستعدادات الكافية عند قدومهﻢ عﻠى هذه المهنة الفضيﻠة .فيوم
يفهﻢ التﻼمذة ما لعمﻠيّتهﻢ من الفضائل واﻷهمية واﻻعتبار والفخر والشرف -ﻻ ّ
شﻚ-
يقومون ﺑاغتنام جميع اﻷوقات والفرص المتاحة لهﻢ لتوسيع دوائرالعﻠﻢ والمعرفة،
ويوم يعرف المرﺑّون والمعﻠّمون ّ
ﺑأن الذي يقﺴمونه ﺑين تﻼمذتهﻢ إنّما هو ميراث
اﻷنبياء ﻻ غيرّ ،
وأن مهنتهﻢ في الحقيقة مهنة اﻷنبياء والمرسﻠين من تطهيرالقﻠوب
وتزكيتها ومﻠئها عﻠما وحكما ونورا-ﻻ ّ
شﻚ -يقومون ﺑأداء المه ّمة عﻠى وجهها
الصحيح في تنشئة اﻷوﻻد عﻠى أساس اﻹسﻼم وترﺑيتهﻢ عﻠى اﻷخﻼق الكريمة
وتعريفهﻢ عﻠى تعاليﻢ اﻹسﻼم الفاضﻠة.
ومما ﻻ ينكره أحد ،أن لممارسة العمﻠية الترﺑوية أهمية كبيرة في حق الفرد وفي حق
كل من تﻠزمه الترﺑية ﻷنها مﺴؤولية مناطة ﺑكل من استرعاه ﷲ رعية حيث قال
ﷺ "كﻠكﻢ راع وكﻠكﻢ مﺴؤول عن رعيته" كما أن لﻠترﺑية فوائد عديدة تعود عﻠى الفرد
فإنها عبادة  ،وعزة وكرامة لﻠفرد في حياته وﺑعد مماته ،وعﻠى اﻷسرة ،فإن الترﺑية
الصالحة مه ّمة عظيمة في اﻷسرة ﻷن قيام اﻷﺑوين ﺑواجبهما مرضاة لﻠرب ،وأداء
ّ
لحق المﺴؤولية ،ووقاية من شرور اﻷﺑناء وسعادة لﻸﺑوين في الدارين ،وعﻠى
المجتمع فإنه إذا تﻢ ترﺑية اﻷﺑناء ترﺑية صحيحة سﻠيمة من الشوائب ازدانت البيوت
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ﺑالفضائل والمكارم وصالح اﻷعمال ،وﺑالتالي تﺴهﻢ في ﺑناء اﻷسرة الصحيحة من
خﻼل نشر الفضيﻠة وطرد الرذيﻠة ومن ثﻢ تظهر آثارها في المجتمع وفي مجاﻻت
متعددة من حياة المجتمع اﻹنﺴاني.
ومن الواضح أن المرﺑي سواء أكان معﻠّما أو أﺑا أو أ ّما أو مشرفا اجتماعيا حين يقوم
ﺑالمﺴؤولية كامﻠة ويؤدي الحقوق ﺑكل أمانة وعزم ومضاء عﻠى الوجه الذي يتطﻠبه
ومقوماته،
اﻹسﻼم ،يكون قد ﺑذل قصارى جهده في تكوين الفرد ﺑكل خصائصه،
ّ
ومقوماتها
ومزاياه ،وﺑعد ذلﻚ يكون قد أوجد اﻷسرة الصالحة ﺑكل خصائصها
ّ
ومزاياها ويكون مع ذلﻚ  -من حيث يعﻠﻢ أو ﻻ يعﻠﻢ -قد أسهﻢ في ﺑناء المجتمع المثالي
الواقعي ﺑكل خصائصه ومقوماته ومزاياه لتكوين الفرد الصالح واﻷسرة الصالحة
وﺑناء أمة سﻠيمة قوية متينة تبني الحضارة وتنشر العﻠﻢ وتبني المجد وترفع ﺑﺴواعدها
وتحول اتجاه التاريخ ،وتعيد لهذه اﻷمة مجدها الداثر
الفتيّة لواء العزة والنصر
ّ
وعزتها الﺴﻠيبة وكيانها العظيﻢ وماذلﻚ عﻠى ﷲ ﺑعزيز .فﻠذا كان لزاما عﻠى المرﺑين
أن يتع ّهدوا أوﻻدهﻢ منذ الصغر وأن يغرسوا في نفوسهﻢ أنبل معاني الرجولة
والخشونة والخﻠق العظيﻢ وعﻠيهﻢ كذلﻚ أن يُبعدوهﻢ عن كل ما يحطﻢ الرجولة
والشخصية ويقتل الفضيﻠة واﻷخﻼق ويوهن العقل والجﺴد ّ
فإن في ذلﻚ  -ﻻ شﻚ-
وسموا ﻷرواحهﻢ وحافزا قويّا لتحقيق
سﻼمة لتفكيرهﻢ وقوة ﻷﺑدانهﻢ وحفظا ﻷخﻼقهﻢ
ّ
آمالهﻢ وأمانيهﻢ.
فهذه ﺑعض أه ّﻢ اﻷسس والمبادئ التي رسمها اﻹسﻼم في تعﻠيﻢ اﻷوﻻد وترﺑيتهﻢ فإن
أدّى المرﺑّون ﺑمﺴؤولياتهﻢ ﺑحﺴن اﻷداء وقاموا عﻠيها ﺑحﺴن القيام يتمتع الجيل القادم
ّ
والعزة والمكرمة والقوة والصحة والحيوية والنشاط ،ويكونون
ﺑالعﻠﻢ والمعرفة
عالمين ﺑمﺴؤولياتهﻢ وقائمين ﺑأداء اﻷمانة المﻠقاة عﻠى عواتقهﻢ ومحققين المﺴؤولية
التي أوجبها ﷲ عﻠيهﻢ وﻻقين ﷲ سبحانه يوم القيامة ﺑوجه أﺑيض في مجمع من
صد ّيقين والشهداء والصالحين وحﺴن أولئﻚ رفيقا.
النبيّين وال ّ

9

تحليل العنوان:
اﻷول
وعنوان هذا البحث "مبادئ التعلّم والتربية في اﻷدب العربي من القرن ّ
الهجري إلى سقوط الخﻼفة العثمانية ".
مبادئ التعلّم والتربية :والمبادئ جمع مبدأ ،ومبدأ الشيء ّأوله ومادّته التي يتكون
منها كالنواة مبدأ النخل ،أو يتركب منها كالحروف مبدأ الكﻼم .ومبادئ العﻠﻢ أو ّ
الفن:
قواعده اﻷساسية التي يقوم عﻠيها وﻻ يخرج عنها.٢
التعلّم :هو عمﻠية يتﻠقى ﺑها اﻹنﺴان المعرفة ،وتشتمل تﻠﻚ المعرفة القيﻢ اﻹنﺴانية
اﻷمر  :أي أتقنه وعرفه .٣
والمهارات العمﻠية .يقال تعﻠّﻢ
َ
عرفها اﻹمام البيضاوي ،٤وهي
التربية :وهي تبﻠيغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا كما ّ
عرفها الراغب اﻷصفهاني "إنشاء الشيء حاﻻ فحاﻻ إلى حد التمام".
كما ّ
ورﺑ ُّوا  :نما وزاد ،وفي التنزيل الحكيﻢ "وترى اﻷرض هامدة
َر َﺑا الشيء َي ْرﺑُو َرﺑ ًْوا ُ
ّ
اهتزت ورﺑت :زادت وانتفخت لما يتداخﻠها من الماء والنبات.
فإذا أنزلنا عﻠيها الماء
ورﺑﱠاهُ ن ّماه )وفﻼنا( معناه
ي )في ﺑني فﻼن ( أي نشأ فيهﻢَ ،
ويقال رﺑا المال  :زادَ ،
ور ِﺑ َ
غذّاه ون ّ
شأه ون ّمى ُقواه الجﺴدية والعقﻠية والخﻠقية .
في اﻷدب العربي :اﻷدب رياضة النفس ﺑالتعﻠيﻢ والتهذيب عﻠى ما ينبغي ،ويقال عﻠى
الجميل من النظﻢ والنثر ،وعﻠى ك ّل ما أنتجه العقل اﻹنﺴاني من ضروب المعرفة،
واﻷدب العرﺑي هو مجموع اﻷعمال المكتوﺑة ﺑالﻠغة العرﺑية نثرا ونظما.
من القرن اﻷول الهجري :واﻷص ّح ّ
أن القرن )من الزمان( مائة سنة لما روي عن
النّبي صﻠى ﷲ عﻠيه وسﻠّﻢ أنّه مﺴح عﻠى رأس يتيﻢ ،وقال له  :عش قرنا فعاش
 (٢معجم الوسيط ،كتب خانه ُحسينيه ديوبند،عام  ٢٠٠٣م.
 (٣معجم الوسيط ،كتب خانه ُحسينيه ديوبند،عام  ٢٠٠٣م.
 (٤التفسير للبيضاوي ،المكتبة التهانوية ،بديوبند.
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مائةعام ،٥أو أهل زمان واحد قيل هو مأخوذ من اﻻقتران فكأنّه المقدار الذي يقترن
فيه أهل ذلﻚ الزمان في أعمارهﻢ وأحوالهﻢ.٦
إلى سقوط الخﻼفة العثمانية :الﺴقوط هو اﻻنتهاء ،يقال سقطت الخصومة :إذا انتهت
اﻷول اﺑن
قبل الفصل فيها .والخﻼفة العثمانية :إمبراطورية إسﻼمية أ ّ
سﺴها عثمان ّ
أرطغرل ،واستمرت قائمة لما يقرب من ٦٠٠سنة.
دوافع اﻻختيار :
لما طالع الباحث كتاب "ترﺑية اﻷوﻻد في اﻹسﻼم" لﻠدكتورعبد ﷲ ناصح عﻠوان )من
أكثر الكتب مبيعا -كما كتب عﻠى جﻠده( وكتاب "العﻠﻢ فضﻠه وشرفه" لشيخ اﻹسﻼم
اﺑن قيﻢ الجوزية تولدت في نفﺴه رغبة ﻻ تدفع لتأليف شيء ولو صغيرا فيما يتعﻠّق
ﺑالعﻠﻢ والترﺑية ،وكانت هذه الفكرة تشغل ﺑال الباحث حيث قام ﺑالترتيب والجمع
والتعﻠيق عﻠى كتاب "فتح القيوم في آداب طالب العﻠوم" ثﻢ فِكرته عن التعميق في هذا
الموضوع ورغبته فيه ،دفعته إلى اختيار هذا الموضوع.
أهمية البحث :
وأن لهذا البحث أهمية خاصة ﺑالنﺴبة إلى اﻷجيال اﻹسﻼمية المعاصرة التي تعﻠمت
وترﺑت وفق المبادئ التعﻠمية والترﺑوية الغرﺑية ﻷن المبادئ التعﻠمية والترﺑوية
الغرﺑية قد يخالطها الخطأ غالبا ،ﻷنها لﻢ تكن مﺴتندة إلى أي دليل قاطع .وأما المبادئ
التعﻠمية والترﺑوية اﻹسﻼمية فهي منزهة عن الخطإ ﻷنها مؤكدة ﺑالقرآن الكريﻢ الذي
ﻻ يأتيه الباطل من ﺑين يديه وﻻ من خﻠفه تنزيل من حكيﻢ حميد.
ومما ﻻ يخفى عﻠى أحد ،أنه ﻻ توجد حضارة ﺑشرية عﻠى مرالعصور تخﻠو من التعﻠﻢ
والترﺑية ،فبها تنشأ ثقافة اﻷمة ومدنيتها حتى تزهر وترتقي إلى مﺴتوى العالﻢ ،وﻻ
غرو أنه ﻻ ترﺑية إﻻ ﺑالعﻠﻢ وﻻعﻠﻢ إﻻ ﺑالترﺑية فهما منوطتان ﺑاﻷخرى حيث ﻻ يمكن
 (٥تنويرالقلوب في معاملة ّ
عﻼم الغيوب للشيخ ﷴ أمين الكردي اﻹربلي الشافعي ،مكتبة إشاعة اﻹسﻼم ،بدهلي -الهند.

 (٦المنجد في اللغة ،الطبعة الثانية والعشرون دارالمشرق – بيروت.
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الفرق ﺑينهما .فمبادؤهما تشتمل عﻠى طرائق وأساليب تﺴهل معها عمﻠية التعﻠﻢ
والترﺑية في المجتمع ﻻ سيما أمام جيل جديد من الطﻼب والمثقّفين والشباب
المﺴﻠمين.
أهداف البحث :
يهدف هذا البحث إلى تحديد وتحﻠيل مبادئ التعﻠﻢ والترﺑية في اﻷدب العرﺑي من
اﻷول الهجري إلى سقوط الخﻼفة العثمانية فيشتمل عﻠى مناهج وطرائق وﺑها
القرن ّ
تكون عمﻠية التعﻠّﻢ والترﺑية سهﻠة وﺑﺴيطة.
ومن الجدير ﺑالذكر ،أن المؤلﱠفات في هذا الموضوع كثيرة من أن تحصى ،ﻷنّه لك ٍّل
صة مختﻠفة لﻶخر في هذا الميدان الواسع حﺴب
وجهة هو مولّيها ولك ّل نظرية خا ّ
ﺑيئتهﻢ وسعة أذهانهﻢ وأخيﻠتهﻢ ،فﻠذا يكون من المحال تضمين جميع آرائهﻢ
ونظرياتهﻢ في ﺑحث واحد ،فﻠذا يريد الباحث دراسة تحﻠيﻠية في مبادئ التعﻠﻢ والترﺑية
في اﻷدب العرﺑي يعني اﻹسﻼمي ،فإن ذلﻚ يجمعهﻢ في رصيف واحد ويقﻠل كثيرا
من اﻻختﻼفات والتناقضات التي تدور ﺑين عﻠماء الترﺑية والتعﻠيﻢ ،ث ّﻢ ﺑعد هذا التحﻠيل
والتحديد يمكن لﻠباحث إيجاد ما كانت منها موافقة لما يجري في عصره وتطبيقها
تدريجا ﺑحﺴب الحاجة ،وإيجاد ماكانت منها غير موافقة له وتركها عﻠى أصل "خذ ما
صفا ودع ما كدر" ،ث ّﻢ ّ
إن الباحث حدّد الزمن في البحث وحصره إلى سقوط الخﻼفة
العثمانية وذلﻚ ّ
أن موضوع التعﻠﻢ والترﺑية موضوع واسع اﻷطراف ،كثير اﻵراء،
فﻼ ﺑدّ من تحديد الزمن وحصره إلى وقت معيّن لﺴهولة البحث وشموليته.
وﻻ شﻚّ أن هذه الدراسة تﺴوق إلى دراسة تحﻠيﻠية في مبادئ التعﻠﻢ والترﺑية في ضوء
القرآن والحديث وأقوال الصحاﺑة والتاﺑعين ،كما تﻠقي الضوء إلى شخصية المعﻠّﻢ
وأثرها في عمﻠية التعﻠﻢ ،وإلى إرشادات عامة تش ّجع الطﻠبة عﻠى التعﻠّﻢ ،ومع هذا
تﺴاعد في فهﻢ آراء ونظريات لبعض العﻠماء المشهورين في ميدان التعﻠّﻢ والترﺑية،
ويهدف البحث أيضا إلى تحديد آداب المتعﻠمين وﺑعض العوامل المؤثرة في إنجاح
عمﻠية التعﻠّﻢ كما يهدف إلى ﺑيان مفهوم الترﺑية وأهدافها وأنواعها ووسائﻠها.
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منهج البحث:
والباحث في معظﻢ هذا البحث اتبع منهج التحﻠيل ،حيث قام ّأوﻻ ﺑجمع المعﻠومات
والنكت المتعﻠّقة ﺑهذا البحث من المكتبات ،ث ّﻢ حدّدها واستقرأها وحققها في الباب
اﻷول وانتهج منهج التحﻠيل في الباب الثاني والثالث ،حيث إنّه يبيّن ويحﻠّل مبادئ
التعﻠﻢ والترﺑية في أسﻠوب سهل يقرب إلى ذهن الﺴامع مضمون البحث ،ويﺴﻠﻚ
مﺴﻠﻚ التحﻠيل والتمييز في الباب الراﺑع حيث إن الباحث ﺑعد تحﻠيل أنواع الترﺑية
ونظريّاتها يميّزها من غيرها من النظريات الترﺑوية الغرﺑيّة.
خطة البحث :
ﺴﻢ أكثر اﻷﺑواب منها إلى فصول
قام الباحث ﺑتبويب هذا البحث إلى خمﺴة أﺑواب ،وق ّ
حﺴب متطﻠبات الموضوع عمقا وسعة ،وفي نهاية المطاف ختﻢ ﺑخاتمة ﺑيّن فيها أه ّﻢ
ما اهتدى إليه البحث من النتائج ،وهي كما تﻠي:
مقدمة
اﻷول -عملية التعلّم والتربية.
الباب ّ
اﻷول :العﻠﻢ والترﺑية في القرآن الكريﻢ.
الفصل ّ
الفصل الثاني :العﻠﻢ والترﺑية في الحديث الشريف.
الفصل الثالث :اعتناء الصحاﺑة والتاﺑعين ﺑالعﻠﻢ والترﺑية.
الباب الثاني :مبادئ عمليّة التعلّم.
اﻷول :العوامل المه ّمة لتنشيط الطﻼب ودفعهﻢ إلى التعﻠّﻢ.
الفصل ّ
ي.
الفصل الثاني :تقﺴيﻢ العﻠﻢ إلى ماد ّ ّ
ي ودين ّ
الباب الثالث :شخصية المعلّم وأثرها في عمليّة التعلّم.
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الباب الرابع :مبادئ التربية.
الفصل اﻷول :مفهوم الترﺑية ومدلوﻻتها واصطﻼحاتها.
الفصل الثاني :أهمية الترﺑية وأهدافها .
الفصل الثالث :أنواع الترﺑية.
الفصل الراﺑع :وسائل الترﺑية.
المطﻠب اﻷول :ضواﺑط العقوﺑة البدنية.
المطﻠب الثاني :ﺑعض الوسائل الترﺑوية الخاطئة.
الباب الخامس :العﻠماء المشهورون و آراؤهﻢ القيّمة في ميدان التعﻠّﻢ والترﺑية.
خاتمة البحث.
كلمة الشكر :
الحمد

الذي ﺑنعمته تت ّﻢ الصالحات ،والذي وفّق الباحث ﻹتمام هذه اﻷطروحة في

موضوع "مبادئ التعﻠﻢ والترﺑية في اﻷدب العرﺑي من القرن اﻷول الهجري إلى
سقوط الخﻼفة العثمانية" وفي هذه المناسبة يقدّم الباحث جزيل الشكر والتقدير
واﻻمتنان من صميﻢ قﻠبه لﻠدكتورعبد المجيد .إي ،رئيس القﺴﻢ العرﺑي ﺑجامعة
كاليكوت ،الذي أشرف عﻠى هذا البحث وقد ّم توجيهات مناسبة ،والذي كان خير دليل
وأحﺴن مرشد إلى متاﺑعة هذا البحث ،والذي ﺑذل من أوقاته الثمينة مشيرا إلى
تراكيب ومصطﻠحات لهذه اﻷطروحة توضيحا لمدلوﻻتها وتحﺴينا ﻷساليبها حتى
َ
الباحث
يصبح البحث جامعا لمقصوداته ومانعا لمتروكاته ومكتمﻼ ﺑصورته ،وش ّجع
عﻠى مداومة أعمال البحث ،كما يشكر كثيرا من الباحثين والباحثات  -ﻻ يريد ذكر
ضهﻢ
أسمائهﻢ  -أﺑدوا آراءهﻢ لتزيين هذه الرسالة ويدعو لهﻢ عﻠى ما قاموا ﺑه من ح ّ
عﻠى معاونته في هذه المحاولة.
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ويذكر والده المرحوم الذي دفعه إلى التعﻠّﻢ منذ نعومة أظفاره ،وش ّجعه عﻠيه كمرشد،
تقر عيناه
ي ،وسعى له سعيا مشكورا كي ّ
ورﺑّاه في ّ
ي كمرﺑي مثال ّ
ي عﻠم ّ
جو دين ّ
ّ
موظف مكتب القﺴﻢ العرﺑي -اﻷخ عبد الشكور،
عاجﻼ وآجﻼ ،كما ﻻ ينﺴى خدمات
ومﺴاعدات أمين مكتبة القﺴﻢ  -اﻷخ نصر الدين -جزاهﻢ ﷲ جزاء موفورا.
ويعبّر الشكر واﻻمتنان أيضا لﻠجميع الذين شاركوه في إنجاح هذه المحاولة وساعدوه
في إعداد هذه اﻷطروحة ﺑمﺴاهماتهﻢ القيّمة ،وكانوا عونا ومددا في هذا البحث وفي
جميع مجال الحياة ،جزاهﻢ ﷲ ﺑما صبروا جنة وحريرا ،وسقاهﻢ شراﺑا طهورا.
وأيضا يعبّرعن أخﻠص مشاعر التقدير والشكر

ج ّل وعﻼ عﻠى توفيقه ﻹكمال هذا

البحث وعﻠى إنجاح هذه المه ّمة العﻠمية النبيﻠة ﻷنّه لوﻻ فضﻠه ورحمته لما ُوفّق لهذا
يعض الظالﻢ عﻠى يديه.
ويﺴأله أن يجعل هذا ذخرا عظيما يوم
ّ
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