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المقّدمة

من أصعب المهاّم التي أوكلت إلى اإلنسان هي بناء اإلنسان، وكانت التربية 

به  ا  خاصًّ تربويًّا  منهاًجا  ليضع  القدم  منذ  وجد  اإلنسان  فجهد  الوسيلة،  هي 

بهدف بناء جيٍل جديٍد يحّقق رغباته وطموحاته وغاياته، لذلك كان السؤال 

الذي يطرح نفسه، أيَّ إنساٍن نريد أن نبني؟ وكيف؟

الوالدة،  قبل  ما  بل  بالوالدة  يبدأ  حياة؛  مسار  هو  والتربية  البناء  مسار 

لغاية  تسير  بل  عبثّية،  ليست  الحياة  هذه  بالموت،  ينتهي  ال  أن  ويمكن 

وهدف منشود، واإلنسان بطبيعته وفطرته يسعى نحو الكمال لتكون خاتمته 

وعاقبته حسنة؛ ﴿ ِخَتُٰمُهۥ ِمۡسٞكۚ َوِف َذٰلَِك فَۡلَيتََنافَِس ٱلُۡمَتَنٰفُِسوَن ﴾ )المطّففين: ٢٦(.

والمكتسبات  الفطرة  بل من خالل  فراغ،  يأتي من  الحياة ال  اإلنسان في هذه  وسلوك 

تساهم  الثالثة  البيئات  وهذه  واالجتماعّية،  والروحّية  الماّدّية  بيئته  من  عليها  يحصل  التي 

بقّوة في تشكيل منهًجا تربويًّا ومسارًا  لبناء هذا اإلنسان.

هذا المسار الحياتّي الذي نسلكه للوصول إلى غايتنا ليس سهاًل وال يتأّتى من القعود 

اآلية  في  األمر  هذا  صّور  الكريم  والقرآن  وتحدياٌت،  صعاٌب  دوَنه  بل  والرخاء،  والسبات 

نَسُٰن إِنََّك َكدٌِح إَِلٰ َرّبَِك َكۡدٗحا َفُمَلٰقِيهِ ﴾. َها ٱۡلِ يُّ
َ
أ السادسة من سورة االنشقاق ﴿ َيٰٓ

الكثير  فيه  حياة  نهج  إلى  يحتاج  الدنيا  الحياة  في  ورضوانه  الله  مالقاة  إلى  فالوصول 

الصعاب،  هذه  تخّطي  يمكننا  كيف  تعّلمنا  والتربية  لتحصيله.  والتعب  والجهد  الكّد  من 

واألنبياَء  الكريَم  القرآَن  أّن  وباعتبار  الملّمات،  في  التصرّف  وكيفّية  التحّديات  نواجه  وكيف 

ثالَث  أمام مسارين ال  الصحيَح؛ فقد وضعونا  النهَج  لنا  الذين يرسمون  واألوصياَء هم 

لهما، مسار الحّق ومسار الباطّل، وأطلق على مسار الحّق: الصراط المستقيم.
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ولّما كان اإلنسان مخلوًقا ضعيًفا محتاًجا، كان ال بّد من مساعدته لسلوك هذا الطريق 

عليها  المكّلف  يسير  تربوّية  منهجّية  وفق  وتدريبه  وتعليمه  توجيهه  عبر  وذلك  الحّق، 

وإدراكات  إمكانّيات  وضمن  واضحة،  تربوّية  منهجّية  خالل  من  آخر:  وبتعبير  للوصول، 

لََها  ُ َنۡفًسا إِلَّ وُۡسَعَهاۚ  اإلنسان، وهو ما فعله األنبياء والرسل واألئّمة؛ ﴿ َل يَُكّلُِف ٱللَّ

َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱۡكتََسَبۡتۗ ﴾ )البقرة: ٢8٦(.
فالعملّية التربوّية كانت ـ وال زالت ـ حاجًة اجتماعّيًة وسياسّيًة ودينّيًة لإلنسان، بل هو 

التعليم والتوجيه  النبّي آدم ـ كان  . ومنذ أن َوِطئت قدماه األرض ـ منذ  تكليٌف إلهيٌّ

تتم لبناء اإلنسان ليكون ذا شخصّية اجتماعّية واعية قادرة على مواجهة التحّديات. حتى في 

جريمة القتل األولى ـ ويمكن أن تكون األولى في البشرّية ـ التي قام بها قابيل، جاء فيها 

التوجيه اإللهّي من خالل مخلوق آخر ـ الغراب ـ حول ما يجب أن يقوم به اإلنسان عندما 

التعاطي مع األجساد  بكيفّية  إلى سلوك اجتماعّي متعّلق  يجد شخًصا مقتواًل والذي تحّول 

ِخيهِۚ 
َ
أ َسوَۡءةَ  يَُوٰرِي  َكۡيَف  لُِيَِيُهۥ  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  َيۡبَحُث  ُغَراٗبا   ُ ٱللَّ ﴿ َفَبَعَث  صاحبها؛  موت  بعد 

ِٰدِمنَي ﴾  ۡصَبَح ِمَن ٱلنَّ
َ
ِخۖ فَأ

َ
َوٰرَِي َسوَۡءةَ أ

ُ
ُكوَن ِمۡثَل َهَٰذا ٱۡلُغَراِب فَأ

َ
ۡن أ

َ
َعَجۡزُت أ

َ
قَاَل َيَٰوۡيلََتٰٓ أ

)المائدة: 31(.

طبيعّية  ممارسة  من  التربوّية  العملّية  وتحّولت  اإلنسان،  وجود  مع  وجدت  فالتربية 

ما هو مكتسب  منها  ومنهجّيات،  وأساليب  نظرّيات ووسائل  على  يحتوي  علم  إلى  تلقائّية 

ومنها ما هو موروث، حتى صارت المجتمعات تختلف فيما بينها نتيجَة المنهجّية التربوّية 

تضع  اختالفها  على  والدينّية  السياسّية  التّيارات  صارت  حتى  مجتمع،  كّل  في  تمارس  التي 

اآللة  هي  التربية  أصبحت  وبذلك  التّيارات،  بقّية  عن  بها  تتمايز  خاّصًة  تربوّيًة  مناهَج 

والوسيلة التي تضع السمة الخاّصة لكّل مجتمٍع ولكلِّ أّمة ولمختلف الشعوب.

وغاياتها وطرقها  بأهدافها  الخاّصة  التربوّية  عملّيته  لديه  وكّل مجتمٍع صار  فكّل عصٍر 

وأساليبها وأنواعها، وأصبح لديها المرّبون الخاّصون بها، واللذين يظهرون في التاريخ كقادة 

لدى أفراد المجتمع.

التربوّية  العملّية  على  الضوء  ليسلَِّط  جزأين  في  التربية«  »بانوراما  الكتاب  هذا  يأتي 

الحديث،  العصر  حتى  األول(  )اإلنسان  القدم  منذ  مورست  والتي  النظامّية،  وغير  النظامّية 
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 المقّدمة

عليها  المّتفق  العصور  بحسب  للشعوب  التاريخّية  الحقبات  جزأين  في  المؤلف  قسم  وقد 

عند المؤرّخين: 

األول،  )اإلنسان  القديمة  العصور  في  أبعادها  بجميع  التربية  ناقش  األول  الجزء  في 

اليونان، الرومان، الفرس(.

أما في الجزء الثاني فقد ناقش التربية خالل فترة العصور الوسطى والتي قسمها إلى 

، إضافة إلى عصر النهضة والعصر الحديث. شرقيٍّ وغربيٍّ

التي  التربوّية  التربية، وما هي األنظمة  تاريخ  الكتاب تّم تسليط الضوء على  في هذا 

مورست في كّل حقبة، وكيف تطّورت العملّية التربوّية من ممارسة تلقائّية غير منّظمة إلى 

عملّية منّظمة وهادفة بمختلف الحقبات الزمنّية.

تلقائّية 	  التربية  كانت  صورها،  بأبسط  الحياة  كانت  عندما  األول  اإلنسان  فعند 

لنفسه  وحماية  وشرب  أكل  من  اليومّية،  الحياتّية  اإلنسان  بحاجات  ومتعّلقة 

بعد حتى  فيما  األجيال  وتوارثتها  األساليب  على هذه  أوالده  يرّبي  فكان  وألسرته، 

ومحّددة  منّظمة  التربوّية  العملّية  أصبحت  الزمن  م  تقدُّ ومع  نهًجا،  أصبحت 

وموّجهة، كما حصل عند اليونان.

والتي 	  الميالد  قبل   13 بالقرن  بدأت  التي  اليونانّية  اإلمبراطورّية  حقبة  خالل 

استمرّت لمئات السنين، حيث ارتدت لباس الحكمة والموعظة وامتازت مدينتهم 

والهياكل  الفنّية،  واألبنية  والعلوم،  والفلسفة،  الجميلة  بالفنون  أثينا  العظيمة 

لديهم  كان  وبالتالي  العسكرّية،  السيادة  في  أيًضا  بل  الرائعة،  والتماثيل  الفخمة، 

هذه  مختلف  على  أبنائهم  ويربون  العلوم،  هذه  كّل  يعلمون  ومعّلمين  مدارس 

بطبعها  عسكرّيًة  ألثينا  العظمى  المنافسة  إسبارطة  كانت  وقت  في  األمــور، 

وممارستها، وكانت لها المعاهد والمدارس لتنشئة أبنائها على هذا األمر.

اآلري 	  العرق  بين  ما  التمييز  لديهم  برز  فقد  الفارسّية  اإلمبراطورّية  عصر  في  أّما 

 ، الخاصُّ التعليميُّ  منهُجه  عرٍق  لكّل  وصار  الناس،  عاّمة  وبين  األصيل  والفارسي 

طيلة  لإلمبراطورّية  الحاكمة  »األخمينّية«  أسرهم  الفرس  ملوك  أّسس  حيث 
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عهودهم والذين استعانوا بالكهنة لكي يحكموا إمبراطورّيتهم التي استمرّت مئات 

السنين منذ 559 ق.م.

عن 	  كثيرًا  التربوّية  منهجّيتها  تختلف  لم  التي  الرومانّية  باإلمبراطورّية  ومــرورًا 

كذلك  والتراثّية،  األدبّية  أثينا  موارد  من  رومية  اشتّقت  فكما  اليونانّية،  المدرسة 

يأتوا بجديد  لم  الرومان  أّن  التربوّية، والحقيقة  الممارسات  كثيرًا من  أخذت عنها 

في التربية. 

وبالتالي، فإّن األمم الغربّية ومختلف األنظمة كان لها منهجّيتها التربوّية الموروثة من 

لها  الشرقّية  الحضارات  كانت  بالمقابل  بها،  خاّصة  منهجّية  أو  حديثة  أو  سابقة  حضارات 

أسلوبها ومنهجّيتها التربوّية المختلفة.

قبل 	  ظهرت  أّنها  المؤرّخون  يقول  التي  القديمة  المصرّية  اإلمبراطورّية  ففي 

كتاب  وكان  ونفع،  وموافقة  مالَءمٍة  أخالَق  عندهم  األخالق  كانت  سنة،  ألف   ٢0

مع  عندهم.  الخلقّية  القوانين  دستور  هو   )The Book of the dead( الموتى 

الثروة  العريقة قد قامت عند المصرّيين على قاعدة متينة من  المدنّية  أّن  العلم 

الخصب  وواديه  الجواد  السخّي  النيل  نهر  أهّمها  عظيمة  طبيعّية  بموارد  الغنّية 

وخّصوا  هيكلّية  وكّلّيات  حكومية  مدارس  وأنشؤوا  والبركات.  بالخيرات  الفّياض 

التدوين  وفّن  والطّب  كالكهنوت  المختلفة  والمهن  المتعّددة  بفروعه  التراث  بها 

للعاّمة،  أنواعها  والّصنائع على  الِحرَف  لبقّية  النظامّية  التربية غير  للخاّصة، وتركوا 

يأخذها المتعّلم عن متقن الصنعة بالتلمذة، أي: بالمصاحبة، والمراقبة، والخدمة، 

والمشاركة وهذا هو تعّلم الصنعة بالعمل. وعليه جرى معظم تعليم العاّمة ليس 

العالم  في  ما  حدٍّ  وإلى  كّله،  القديم  العالم  في  بل  فحسب،  القديمة  مصر  في 

قوامها  القدماء  المصرّيين  عند  والتعليم  التعلُّم  طريقة  فكانت  أيًضا،  الحديث 

استفادوا منها  الدينّية، حيث  والكهانة  السحري  الدين  التقليد في جوٍّ مرعب من 

تطّورًا  تطّورت  القديمة  مصر  في  فالتربية  وجماعًة.  فرًدا  العقول،  استعباد  في 

أو  عنه،  ناتجٌة  هي  بل  االجتماعّية،  الحياة  لتطّور  مسايرًا  تطّورها  وكان  ملموًسا 

خادمٌة له.
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سنة، 	   3000 بحوالي  الميالد  قبل  ظهرت  التي  القديمة  الهندّية  الحضارة  في  أّما 

النظام  اسمه  سيكلوجّي   - فلسفّي  نظام  عندهم  كان  »الفيدي«  الزمن  في  وحتى 

»اّتحاد«  معناه  تعبير سنسكريتّي   )Yoga( و»يوغا«  فقـط.  »اليوغا«  أو  »اليوغي« 

وهو في الناحية الفلسفّية اّتحاد الفرد بالكون الروِحّي بواسطة إجراءات وتفاعالت 

تكن حينها  فلم  بالترويض«.  الحاصلة  »المعرفة  تعبير  عليها  أطلق  والتي  محّددة، 

في  كما  إدراكها،  ألجل  والتقّشف  والتأديب  الترويض  إّن  بل  شأن،  ذات  المعرفة 

الدنيويَّة  الجهة  من  االنعتاق  بها  ألّن  ذاتها؛  بحّد  غاِئيَّة  أمور  هي  النصوص، 

روحّي،  اجتماعّي  الحقيقة  في  الهدف  يكون  وعليه  العلوّية.  بالجهة  واالّتحاد 

كغايات  والبدنّية  والعاطفّية  العقلّية  وقواها  شخصّيته  نمّو  واكتمال  الفرد  وأّما 

التربية  منهج  كان  هنا،  من  الهندّية.  التربية  في  مركزيٍّ  بموضوٍع  ليس  تربوّية 

التي  »الفيدا«  كتب  من  مستخرجًة  وفلسفّيًة  دينّيًة  آداًبا  معظمه  في  النظامّية 

الحّراس،  لها  أنفسهم  وجعلوا  وقّدسوها،  مختلفة،  عصور  في  »البراهمة«  وضعها 

والمفّسرين، والمعّلمين الوحيدين، وكانت التربية النظامّية مقتصرًة على الطبقات 

كانت  هذه  الكهنة،  أي:  البراهمة،  بالطبقة  أي:  »مرَّتين«،  المولودة  الثالث  اآلرّية 

الغايات التربوّية التي اعتمدها الهنود القدامى في مناهجهم التربوّية ومدارسهم 

ومعاهدهم.

عصر  إلى  الوسطى  القرون  أوروبا  من  الكاتب  ينطلق  الكتاب  من  الثاني  الجزء  في 

التربوّية  والنظرّيات  واألساليب  المناهج  على  بحَثه  مرّكزًا  المعاصر،  التاريخ  أو  الحداثة 

كيفّية  مظهرًا  الحديث،  عصرنا  حتى  الوسطى  القرون  من  تطّورت  وكيف  اعتمدت،  التي 

امتدادها مع عصر اإلمبراطورّية الرومانّية الغربّية والشرقّية حوالي 500م، مرورًا بعصر والدة 

والعربّية،  اإلسالمّية  بالفتوحات  بعد  فيما  اإلمبراطورّيات  هذه  تأّثر  وكيفّية   ،المسيح

.والتي بدأت عام 570م بوالدة النبّي العربّي العظيم محّمد

العريقة  التراثات  من  أصناًفا  سواهم  أخذ  كما  القديم  العالم  مدنّية  عن  الغرب  أخذ 

واشتغلوا فيها وصهروها وطبعوها بطابع عقلهم وخبرتهم وتفكيرهم، فاقتبسوا عن اليونان 

والهنود مختلف العلوم، أّما العرب فإضافة إلى مختلف العلوم الذين عملوا بها ولكن كان 

لهم تركيٌز خاصٌّ على األدب؛ إذ بلغوا حينها في فنون األدب مبلًغا عظيًما، ودفع االهتمام 
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المملكات  في  التدريسّية  والحلقات  المدارس  إنشاء  إلى  العربّية  واآلداب  العلوم  بنشر 

اإلسالمّية الواسعة حيث كان للمسجد الدور األساس في هذه المنهجّية.

ومن خالل الغزوات التي قام بها الرومان إلى الدول اإلسالمّية ومنها الحمالت الصليبّية 

فكان  الثقافّي،  التبادل  حصل  الغرب  على  والمسلمون  العثمانّيون  بها  قام  التي  والغزوات 

المدى  تأثيٌر عميٌق وبعيُد  لها  الغربّية، وكان  أوروّبا  التربوّي في  الفكر  األثر على تطّور  لها 

التربية من أهداف وأسس فلسفّية واجتماعّية وسيكولوجّية  لعملّية  المختلفة  النواحي  في 

مزجت  متمّيزًة  تربوّيًة  حالًة  وخلق  وإدارة،  وتنظيم  وطرائق  ومناهج  وممارسات  ومبادئ 

مختلف العلوم مع المناهج التربوّية لتبدأ حقبٌة جديدٌة في هذا العلم أسس لبناء نظرّيات 

جديدة وصل بعضها إلى العصر الحديث.

اإلمبراطورّية  عهد  من  األولى  المّدة  وفي  المسيحّية  وقبل  الوسطى  العصور  خالل 

الرومانّية ظهر نظام تربوّي مشترك كان فيه بعض المدارس تحت إشراف الحكومة وبعضها 

الحكومة.  إشراف  تحت  التربّية  أصبحت  المشتركة  المرحلة  هذه  بعد  ثّم  خصوصيًّا.  كان 

دفع  مع  البلدّيات  من  عادًة  رواتبهم  يتقاضون  )المحاضرون(  والملّقنون  المعّلمون  وصار 

بعضها أحياًنا من الخزينة اإلمبراطورّية.

أّما في بداية المسيحّية، لم يكن للمسيحّيين مدارُس وال معّلمون، بل كان المسيحّيون 

الموسرون يبعثون أوالدهم إلى مدارَس وثنّيٍة، كما أّن معّلمين مسيحّيين التحقوا ببعض تلك 

الخامس والسادس  القرَنين  الرومانّية في  انحطاط اإلمبراطورّية  المدارس وعملوا فيها. ومع 

وزالت  والتقهُقر  ر  بالتأخُّ الوثنّية  الرومانّية  التربية  أخذت  وسلطتها  المسيحّية  نفوذ  واّتساع 

تقريًبا من الوجود، وفي عام 5٢9 ميالدّية أقفلت المدارس في أثينا. 

العلم حتى االنطفاء، مع استثناء بعض  التالية تضاءل نور مصباح  القرون الخمسة  في 

المناطق خاّصة في بعض األديرة، حيث كان الرهبان الطالعون ُيعّلمون القراءة والكتابة. 

ونرى من خالل ما ورد في هذا الكتاب كيف أّن األهداف التربوّية في العصور الوسطى 

اليونان والرومان تهدف إلى تنشئة المواطن  التربية عند  قد مرّت بتطّورات، فبعدما كانت 

عهد  في  أصبحت  المجتمع،  وخير  سعادته  ألجل  جمعاء  شخصّيته  بنواحي  الحّر  الفاضل 

االهتمام عن  منصرفة  والدينّية  المسيحّية  الدولة  إلى  الوثنّية  العلمانّية  الدولة  من  االنتقال 

هذه الحياة الدنيا إلى الحياة اآلخرة.
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لكن في أوائل القرن الثاني عشر عاد فكر العالم الغربّي إلى الّنهوض مجّدًدا، واستيقظ 

العقل مرًّة أخرى. وامتّدت هذه النهضة الفكرّية إلى القرن الثالث عشر. ومن أهّم ما أّدت 

إليه هذه النهضة هو أّن الناس أخذوا يرغبون بشّدة في أصناف من التربية والتعليم، وظهر 

بعد  والسياسة.  والتجارة،  والمحاماة،  كالطّب،  العملّية  المهن  مع  والتعاطي  العلمّي  التنّوع 

المجاالت  بمختلف  الالتينّية  إلى  واليونانّية  العربّية  للكتب  الترجمة  عملّيات  بدأت  ذلك، 

في  شّيدها  التي  العلوم  أبواب صروح  الغربّي  العالم  أمام  انفتحت  الكتب  وبهذه  العلمّية، 

بالعقول  الغرب  علماء  اّتصال  وتوّفر  المسلمون،  والعرب  اليونانّيون  المفّكرون  المشرق 

الشرقّية ومصّنفاتهم الفلسفّية والعلمّية اليونانّية والعربّية األصلّية الموضوعة والمترجمة.

ونظرّياتها،  التربية،  تطّورات  العزيز  الكاتب  تتّبع  حيث  الحديث  العصر  جاء  ثّم 

رئيسّيًة،  أدوارًا  فيها  مّثلوا  الذين  التربوّي  الفكر  رجال  لبعض  تعريفات  مع  وممارساتها، 

وأفرزتهم المناخات الفكرّية والظروف االجتماعّية، كلٌّ في مكانه وزمانه. وذلك في الترتيب 

التالي:

أواًل، في نهضة التجّدد؛ وثانًيا، في عهد اإلصالح؛ وثالًثا، في الكنيسة الكاثوليكّية؛ ورابًعا، 

في الفلسفة العقالنّية؛ وخامًسا، في اليقظة الثقافّية؛ وسادًسا، في اإلنسانّية الجديدة، حيث 

السيكولوجّية  اإلنسان  أبعاد جسم  مع  الطبيعّية  البيئة  مع  االجتماع  وعلم  الفلسفة  دخلت 

والفيسيولوجّية في بلورة النظرّيات التربوّية الحديثة.

مع  التربية  قّصة  »إّنها  يقول:  أن  إلى  الكتاب  نهاية  في  المؤّلف  فيها  وصل  والتي 

اإلنسان وقّصة اإلنسان مع التربية، لم ولن تنتهَي فصواًل، وهي أكبر، وأعّم وأشمل أن يحيط 

لدى  مكتسب  ما هو  لكّل  األداة  وستبقى  زمان.  أو  مكان  في  فلسفة  أو  فكر  أو  بها عصر، 

اإلنسان«.

والتعليم  التربية  حول  الكاتب  سابقاً  ألفها  التي  الموسوعات  الكتاب،  هذا  إلى  يضاف 

عند المسلمين والتي تضمنت التالي:

التربوّي . 1 الفكر  ناقشت  والتي  واألدباء  الفالسفة  عند  والتعليم  التربية  موسوعة 

وعبد  المقّفع،  وابن  الجاحظ،  وهم:  المسلمين،  الفالسفة  أبرز  عند  والتعليمّي 

وابن   ، وابن سينا  الصف،  الغزالي، وإخوان  وابن خلدون، واإلمام  الكاتب،  الحميد 

طفيل.



18

والتعليمّي . ٢ التربوي  الفكر  ناقشت  والتي  الفقهاء،  عند  والتعليم  التربية  موسوعة 

عند أبرز الفقهاء المسلمين ومن مختلف المذاهب، وهم: ابن جماعة، والقابسّي، 

وابن صحنون، وزين الدين بن أحمد العاملّي، العلموّي.

وبالتالي مع هذا الكتاب تكتمل الحلقة التربوّية الشاملة خالل كّل العصور التي مّر بها 

القدم حتى عصرنا  منذ  تطّورت  اّتبعت وكيف  التي  التربوّية  المنهجّيات  كّل  مبّينة  اإلنسان 

الحالّي، ليكون مرجًعا بحثيًّا علميًّا متخّصًصا في العلوم التربوّية.

سّلم  والذي  ـ  الوالد  ـ  المؤّلف  عمر  اكتمال  مع  اكتملت  للتربية  الكاملة  الحلقة  هذه 

األمانة للباري عّز وجّل في حزيران ٢013 بعد أن أنهى تأليف هذا الكتاب »بانوراما التربية« 

ولكن قبل أن ينهَي طباعته، وألّن المؤلف كان صاحب نظرّية العمل ألجل اإلنسان لما فيه 

مصلحة هذا اإلنسان، مهما كان ومن أّي مكان أتى، جاء التوفيق من رّب العالمين إلصداره 

في هذا الوقت، ونستلهم من أقوال المؤّلف بأّن »الرسالة اإلنسانّية تجمع البشر وتوّحدهم 

كما العبودّية لله عّز وجّل وهي جزء من العبادة، والرسالة السماوّية أتت لمصلحة اإلنسان 

وتحقيق الغاية اإلنسانّية في الدنيا واآلخرة، والتي يجب أن يترّبى اإلنسان عليها«.

سير  درب  على  شمعًة  ينير  بل  شيًئا،  يضيف  عّله  القارئ  يدي  بين  الكتاب  هذا  نضع 

كصدقة  اآلخرة،  في  طّيًبا  أثرًا  له  وتكون  الدنيا،  في  حاجته  وتحقيق  المعرفة  إلى  اإلنسان 

جارية يستمّر ثواُبها في الدنيا واآلخرة.

د. أحمد عبد األمير شمس الدين

٢0٢٢-5-15


