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 sahlisa@hotmail.comالبريد االلكتروني: 
 ملخص الدراسة:

جاءت هذه الدراسةة لتتنةاوج جانًةان مةن جوانةر التةراب التربةوي اإلسةالمي، وهةو المن ومةات 
بةةالعلوم والونةةوآل وا،داق، و ةةد  التعليميةةة والتربويةةة، والتةةي تثةة ت بريةةان تربويةةان وتعليميةةان زا ةةران 

تناوج الًاحث المية ابن الوردي لثهرتها عنةد العلمةاء، و ةد اسةتخدم المةنهث الويةا  ي مةن 
 الج الرجوع بلى شةرو  الالميةة، كمةا اسةتخدم الًاحةث المةنهث االسةتنًاري السةت راء أبةرز 

دي متضةةمنةن التربيةةة معةالم التربيةةة القيمّيةةة فةي هةةذه الالميةةة ، و ةد جةةاءت االميةةة ابةن الةةور 
القيمّيةةة الع ديةةة . مةةن  ةةالج تناولهةةا أهميةةة الت ةةوهلل ، واإليمةةاآل بةةاء ، واإليمةةاآل بال ضةةاء 
وال در ، واإليماآل باليوم ا، ر ، وقيمة التوكر، كما تضمنت الالمية القيم األ القية التاليةة 

، قيمةة الصةد، ، : قيمة الوضيلة والعوةا  ، قيمةة المحاف ةة علةى الع ةت ، قيمةة ال ناعةة 
قيمة االست امة ، قيمة التغافت ، وجاءت الدراسة موضحة أبرز القيم االجتماعيةة ومنهةا : 
قيمةةة المسةةاواق ، قيمةةة الصةةبر علةةى أ هلل النةةاع ، وقيمةةة العمةةت ، وقيمةةة ال ةةدوق ، وقيمةةة 
 المدارق ، قيمة الزهد ، قيمة الًعد عن النمام ، كما تضمنت أسةالير رةرع القةيم ، ومنهةا:

، والتربيةة بالةدليت ثةت ، والتربيةة بةالمواقا واألحةدابالتربية بالموع ةة ، والتربيةة بضةرق الم
 الع لي.

 الكلمات الموتاحية: التربية القيمية، المية ابن الوردي، التراب التربوي، القيم اإلجتماعية.
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ABSTRACT: 

The current study aimed to address an aspect of the Islamic 
educational heritage, namely the educational systems, which 
constitute an educational heritage in science, arts and literature. 
The researcher dealt with the poem (lamiah) of Ibn Al-Wardi for 
its fame among scholars. The study made use of the documentary 
method tackling the explanations of the poem (lamiah). The 
researcher also made use of the deductive method to identify the 
most prominent features of value education in such piece of work 
as it contained the doctrine education aspects. the poem (lamiah) 
addressed the importance of piety, faith in God, faith in judgment 
and destiny, faith in the last day and the value of reasoning. The 
poem also included the value of virtue and chastity, the value of 
using mind, the value of contentment, the value of honesty, the 
value of honesty, the value of overlooking. The study explained the 
most important social values, including the value of equality, the 
value of patience for the harm of people, the value of work, the 
value of role models, the value of management, the value of self-
denial, the value of avoiding backbiter. The study also included 
the methods of implanting values, including education by models, 
education by setting an example, and education in situations and 
events and education via mind evidence. 

Keywords: value education, the poem of Ibn Al-Wardi (lamiah), 
educational heritage, social values. 
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 لم دمة:ا
 الم على  اتم األنبياء والمرسلين   وبعدالحمد هلل رق العالمين والصالق والس

فةي التربيةة الصةدارق فةي سةلم أولويةات الةدوج والمجتمعةات ، وعليهةا المعةوج تتبوأ 
السةيما فةي و م ومةات كيانة ، بتاريخة  الث ةافي واعتةزازه المجتمة  ، ون ةت تراية  هويةة حوظ 

ليميةةة أمةةام موجةةات التغييةةر فيةة  الحةةدود الجغرافيةةة واإل عصةةرنا الحاضةةر الةةذي تكةةاد تلغةةى 
عولمةةة بلةةى المجتمعةي ، والغةةزو الث ةافي واالنوتةةا  اإلعالمةةي ،والثةورق الر ميةةة التةةي تسةعى 

ويزداد المثهد صةعوبة فةي  ةت ضةلم الم اومةة الث افيةة ، القيم لصالح الدوج المت دمة ، 
االجتمةاعي مةح التغيةر أآل أبةرز مالوتردي األن مة التربوية والتعليمية في العالم اإلسالمي، 

المجتمةة  وتهةةذق سةةلوك  من ومةةة القةةيم التةةي تحوةةظ هويةةة  العمةةت علةةى تحوةةيم و بضةةعا 
غيةةاق تعةةزهلل بلةةى م ةةاهر االضةةوراق فةةي المجتمعةةات المعاصةةرق يم ةةن أآل الجمعةةي و إ بآل 

متسةةم يحةةدد سةةلوا االفةةراد و توجهةةاتهم فةةي كةةت المجتمعةةات، امةةا  1االلتةةزام بنسةةم قيّمةةي
الغةةزو الث ةةافي الةةذي يتعةةرد لةة  أف ةةده ال ةةدرق علةةى الم اومةةة، فةةاهتز العربةةي فةة آل  المجتمةة 
أفراده في االتجاه الصحيح، األمر الذي يورد علينا عودق االهتمام واضورق سلوا كيان ، 

الًعةةةد بهيمنةةةة الدوليةةةة الراهنةةةة ل ةةةد تميةةةزت التوةةةاعالت ( ، ٧٢،١،٨٣بةةةالقيم إ ) ع ةةةت ، 
الت ليديةة كاأليةدولوجيا فةي  ةت تراجة  أهميةة المحةددات متغيران فةاعالن الحضاري الذي اصًح 

االعتًار لدور القيم كمتغير أساسي لتوسير وتحليت األحداب العالمية ،  لك وهذا ما يضوي 
            بةةين الثةةعوق والمجتمعةةاتقيمةةّي التوةاعالت الدوليةةة المتدا لةةة والمتنا ضةةة نتةةا  صةةدام أآل 

 (٨،٨،٨٤٤٢ ) رالية،
يضةً  سةلوا األفةراد والمجتمعةات في كونها تمثت براران مرجليان تكمن أهمية القيم 

فةةي  ةةت تنةةامي التغيةةر االجتمةةاعي نتيجةةة الث افةةة الكونيةةة والعولمةةة الث افيةةة ممةةا يعةةزز مةةا 
 يسمى بالصراع القيمّي.

عةن مسةوولة والعال ةات اإلنسةانية، وهةي البآل للقيم دوران في جمي  ميادين الحيةاق 
تث يت االتجاهات والدواف  ، وللقيم دوٌر أساسٌي في تربية وتنثوة األفراد ، وتعد القةيم مةن 
أهم الم ونات األساسية للثخصةية باإلضةافة بلةى كونهةا محةددا للسةلوا، لةذا يم ننةا ال ةوج 
 أآل القيم إ تمثت جزءان مهما من التن يم الذي يضً  أو يوجة  سةلوا الوةرد ويع ةج حاجاتة 

فةةي الم ةةام األوج  لةةك أآل التربيةةة عمليةةة قيمّيةةة ( ،  76م، ص1002واهتمامات إ)وحيةةد، 

                                                           

النسم القيمي: مجموعة القيم المترابوة فيما بينهةا، والتةي تنةت م علةى شة ت بنةاء هةرم متةدر  مةن األكثةر   1
 (  45،  1002أهمية بلى األ ت أهمية )الجالد، 
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التربية ومناهجهةا وتوج  مؤسسات التي تحدد الولسوة واألهدا  والعمليات التعليمية، فهي 
ةةةة مةةةن ضةةةرورات الحيةةةاق ، و لةةةك ٧٢،١،٨٣) ع ةةةت ، ( ، ول ةةةد باتةةةت التضربيةةةة ضةةةرورق هامض

َيمةي وثيةاره المتمثلةة فةي فثةو االنحةالجق األ ال ةي ، وانتثةار الجريمةة ، لضلم الجانر الق  
 واإلرهاق ، والوساد المالي واإلداري .

يحةتم علةى على الع يدق اإلسةالمية والهويةة الدينيةة واأل ةال، المرعيةة بآل الحواظ 
 المجتمعات أفرادان ، ومؤسسات االهتمام بالتربية القيمّية.

 مث لة الدراسة:
و بآل لحوظ هوية الناشوة، وبناء كيانهةا ، ثت التراب الث افي لألمة رافدان مهمان يم  

ال ةةرثآل الكةةريم والسةةنة بعةةد المصةةدرين األساسةةيين  -مةةن أهةةم مصةةادر التربيةةة اإلسةةالمية 
اإلسةةةالم عبةةةر والوكةةةري لعلمةةةاء ، التةةةراب اإلسةةةالمي المتمثةةةت فةةةي النتةةةا  العلمةةةي -النبويةةةة 

وا،داق ، ، واللغويةة ، لمتتالية فةي مجةاالت العلةوم المختلوةة الثةرعية العصور اإلسالمية ا
اإلسةةالمية علمةةاء وأعالمةةان ، صةةنووا ودونةةوا فةةي واأل ةةال، والسةةير، ول ةةد أنتجةةت الحضةةارق 

العلوم المختلوة ، ووريوا لألجياج المسلمة رصيدان يريان من العلم والتجربةة اإلنسةانية ، ول ةد 
، دوران في هذه المن ومات ، وهي  صا د تعنى بن م علم 2سيما الرجز كاآل للن م والثعر ال

 –من العلوم تسهيالن لوالق العلم لحو ها وفهمها ، و د ازدهرت هةذه المتةوآل والمن ومةات 
حتى ال نكاد نجد علمان من العلةوم بال نجةد فية  ن مةان تعليميةان  ، ك لبيةة ابةن  –نثران أو شعران 

يةة البةن الجةزري فةي التجويةد ، والثةاربية فةي ال ةراءات، و نونيةة مالك في النحةو ، والجزر 
ابن القيم في التوحيد ، ومن هذه المن ومات العلمية المية ابن الوردي في القيم واأل ال، 
وا،داق  ، وهي ن م شعري عًارق عةن نصةا ح شةرعية واجتماعيةة وأ القيةة وثداق وح ةم، 

الدين أبو حوص عمر بن م وةر المثةهور بةابن  نا مها الثيخ الوقي  النحوي المؤرخ زين
الوردي من علماء اللغة والنحو و الو   واألدق ، والمية ابن الوردي تربو على سًعين بيتان 

، وهةةي تتضةةمن كثيةةران مةةن السةةلوا وا،داق التةةي حةةث عليهةةا الثةةرع ، 3، علةةى بحةةر الرمةةت 

                                                           

َجز هةو بحة 2 ر معةرو  مةن بحةور الثةعر العربةي، وتسةمى  صةا ده األراجيةز وموردهةا أرجةوزق. وسةمي هةذا الرض
 الًحر من الثعر رجزا ألن  تتوالى في  الحركة والس وآل، يم الحركة والس وآل. 

مي بالرمت إألن  شً  برمت الحصير لضم بعضة  بلةى بعةو، ويتثةّ ت  3 بحر الرمت: هو أحد بحور الثعر، وسق
رمةةت األبحةةر ترويةة  الث ةةات ... فةةاعالتن فةةاعالتن : موتةةا  الًحةةر. علةةى النحةةو التةةاليوزآل بحةةر الرمةةت 

 فاعالتن
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المةتعلم أآل يتًصةر بهةا ، فةي فهي جملة من الح م والمواعظ والنصا ح التي ينًغةي للعةالم و 
أسةةلوقج جةةذاقج و ألوةةاظج عذبةةةج ، رايةةة نا مهةةا هدايةةة النةةاع بلةةى سةةبيت الحةةم فةةي السةةلوا 
وتهذير النوج وتربيتها ، وألهمية هذه الالمية اعتنى بها العلماء مةن بعةد نا مهةا تحقي ةان 

ا بالتربيةة القيمّيةة وشرحان وتعلي ان وبالررم من اهتمام العلماء بهذه الالميةة ، و وييةم صةلته
 بال أنها لم تحظ باالهتمام الال م بها في العصور المت  رق.

ولهذا رأي الًاحث تناوج دراسة معةالم التربيةة القيمّيةة فةي الميةة ابةن الةوردي لمةا 
رأهلل من أهمية دراسة التراب التربوي اإلسالمي، وإبراز دوره القيمّي في حوظ هويةة الناشةوة 

 الجذور واألصوج التربوية والث افية.من  الج العودق بلى 
 أسولة الدراسة:

يم ن ا تةزاج الدراسةة فةي اإلجابةة علةى السةؤاج الةر يج التةالي: مةا معةالم التربيةة 
 القيمّية في المية ابن الوردي؟

 و لك من  الج اإلجابة على األسولة الورعية التالية:
 ي؟ما معالم التربية القيمّية الع دية في المية ابن الورد -
 ما معالم التربية القيمّية األ القية في المية ابن الوردي؟ -
 ما معالم التربية القيمّية االجتماعية في المية ابن الوردي؟ -

 أهدا  الدراسة:
 يسعى الًاحث في هذه الدراسة بلى تح يم األهدا  التالية:

 بياآل معالم التربية القيمّية الع دية في المية ابن الوردي. -2
 عالم التربية القيمّية األ القية في المية ابن الوردي.التعر  على م -1
 ببراز معالم التربية القيمّية االجتماعية في المية ابن الوردي. -3

 أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتناوج مصدران من مصادر التربية اإلسةالمية، 

تتنةةاوج وتعةةالث موضةةوعان بةةال  وهةةو التةةراب اإلسةةالمي، كمةةا تبةةرز أهميةةة هةةذه الدراسةةة أنهةةا 
 األهمية وهو جانر القيم، والتربية القيمّية لما لها من دور في حياق األفراد والمجتمعات.

كما ي مت الًاحث أآل تسهم هذه الدراسة في بمداد ال ا مين على العملية التعليمية 
الج مؤسسةات بمعالم التربيةة القيمّيةة فةي هةذه الالميةة، وتحويلهةا بلةى برنةامث عمةت مةن  ة

 التربية والتعليم.
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 حدود الدراسة:
سو  يتناوج الًاحث هذه الدراسة من  الج الرجوع بلى شرو  المية ابن الوردي 

( المسمى :العر  الندي شر  المية ابةن الةوردي 2032التالية  : شر  الخوير )المتوفى 
( ، 1021)، وشةةر  الالميةةة المسةةمى: تواصةةيت الجمةةت شةةر  الميةةة ابةةن الةةوردي للحربةةي 

 ( المسمى:عوآل األرواج في شر  المية ابن الوردي.1007وشر  الزماكي )
 مصولحات الدراسة:

القيم فةي اللغةة: بةالرجوع بلةى المعةاجم العربيةة يتضةح أآل لو ةة إالقةيمإ فةي اللغةة 
ةَيم وأصةل  الةواو ألنة  ي ةوم  يَمةق واحةدق الق  مثت ة من الوعت )َ َوَم( ، فوي لساآل العرق : والق 

ام الثةيء ، والقيمةة يمةن الثةيء بةالت ويم ، ي ةاج :  امةت األَمةة ما ةة دينةار، أي بلغةت م 
م،  ةَت لنةا، ف ةاج: هللا هةو المَ ةوّ  مل قيمتها ما ة دينار، وفي الحديث:  ةالوا يةا رسةوج هللا لةو  وض
ت لنةةا قيمتهةةا ، وإ ا ان ةةاد الثةةةيء  دل ت لنةةا، وهةةةو مةةن قيمةةة الثةةيء، أي َحةةةدض أي لةةو َسةةعضرل

مرت رري تةة  ف ةةد اسةةت ام لوجةة  ، واالسةةت امة الت ةةويم ك ل ةةوج أهةةت م ةةة اسةةَتَ متق  أي واسةةت
مت  ، والقيام ية تي بمعنةى المحاف ةة والمالزمةة، كمةا ية تي بمعنةى الثًةات واالسةت امة...   وض

 (.215ة 211ه،ص ص 2321)ابن من ور ، 
الموكةرين و  و القيم في االصوال : تعددت تعريواتها وا تلوت بةا تال  اتجاهةات

منول اتهم ، فالقيم تقعةرض  ب نهةا إمسةتوهلل أو مقيةاع أو مليةار نح ةم بم تضةاه ونقةيج بة  
، كمةا  (52ه، ص 2505) ميحةة ، ونحدد علةى أساسة  المررةوق فية  والمررةوق عنة إ. 

تقعرض  ب نها إعًارق عن معايير وجدانية وفكريةة يعت ةد بهةا األفةراد، وبموجبهةا يتعةاملوآل مة  
( ، كمةةةةا عةةةةّر  أبةةةةو العينةةةةين 13م، ص 2111بةةةةال بوج أو الرفوإ.)فهمةةةةي ،  األشةةةةياء

( القةيم عًةارق عةةن إمجموعةة مةةن المعةايير واألح ةام، تتكةةوآل لةدهلل الوةةرد مةن  ةةالج 2122)
تواعلةةة  مةةة  المواقةةةا والخبةةةرات الورديةةةة واالجتماعيةةةة، بحيةةةث تم نةةة  مةةةن ا تيةةةار أهةةةدا  

 ، وتجسةد  ةالج االهتمامةات أو االتجاهةات وتوجهات لحيات ، يراها جةديرق بتو يةا بم اناتة
 (34)أو السلوا العملي أو اللو ي بوري ة مًاشرق ورير مًاشرق إ 

وبنةةاء علةةى مةةا سةةبم يةةرهلل الًاحةةث أآل التربيةةة القيمّيةةة : كةةت الجهةةود الراميةةة بلةةى 
اكتساق مجموعةة المعةايير الع ديةة واأل القيةة واالجتماعيةة التةي يصةدر عنهةا المسةلم فةي 

 ليومي، وتميز شخصيت  واتجاهات .سلوك  ا
تربةو علةى  –ولهذا سميت بالالميةة  –المية ابن الوردي:  صيدق )ن م(  افيتها حر  الالم 

السةةًعين بيتةةان، تضةةمنت نصةةا ح شةةرعية وأ القيةةة واجتماعيةةة، وثداق وح ةةم، نا مهةةا زيةةن 
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آل الةةدين أبةةو حوةةص عمةةر بةةن م وةةر بةةن عمةةر، المثةةهور بةةابن الةةوردي، مةةن شةةعراء ال ةةر
 الثامن الهجري.
 منهث الدراسة:

سةةةةو  يتنةةةةاوج الًاحةةةةث هةةةةذه الدراسةةةةة مةةةةن  ةةةةالج المةةةةنهث الويةةةةا  ي والمةةةةنهث 
االسةةتنًاري فالويةةا  ي مةةا يتولةةر الرجةةوع الةةى أ ةةواج الثةةّرا ، والمةةنهث االسةةتنًاري  ةةدرق 

 الًاحث على ال راءق التربوية المت نية لألبيات، واستنتا  مضامين القيم التربوية.
 ر الن ري والدراسات الساب ة:اإلرا

 القيم في التربية اإلسالمية:
تكمةةن أهميةةة القةةيم كونهةةا مةةن أهةةم الموجهةةات للسةةلوا والممارسةةات فةةي مواقةةا 
الحيةاق المختلوةةة، بحيةث يم ةةن التعةر  علةةى مةةا يحملة  الوةةرد مةن قةةيم مةن  ةةالج أ والةة  أو 

مةة ، فهةةي تمثةةت الرمةةوز أفعالةة  فةةي كةةت موقةةا ، كمةةا إ تعتبةةر القةةيم لةةر الث افةةة ألي مجت
الث افية التي تحدد مةا هةو مررةوق فية  ومةا مررةوق عنة  ، كمةا تتميةز القةيم فةي المجتمة  

، 2110ب نها متوارية من جيةت أل ةر عةن رريةم عمليةة التنثةوة االجتماعيةة إ ) الل ةاني ،
( ، كما تحافظ القيم اإلسالمية على تماسك المجتم ، فتحدد ل  أهدا  حيات  ومثلة  277،

العليةةا ومًاد ةة  الثابتةةة ،وتسةةاعد المجتمةة  علةةى مواجهةةة التغيةةرات التةةي تحةةدب فيةة  بتحديةةد 
 اال تيارات الصحيحة ، وترب  ي افة المجتم  بًعضها حتى تبدو متناس ة متس ة .

تتميةةةز القةةةيم فةةةي التربيةةةة اإلسةةةالمية بارتًارهةةةا بالع يةةةدق اإلسةةةالمية والثةةةريعة، 
نة النبويةةةة باإلضةةةافة بلةةةى التةةةراب اإلسةةةالمي والتجربةةةة وانبثا هةةةا مةةةن ال ةةةرثآل الكةةةريم والسةةة

تقعةةّر  ب نهةةا إمجموعةةة األ ةةال، اإلنسةةانية المتواف ةةة مةة  هةةدي اإلسةةالم، فةةالقيم اإلسةةالمية 
التةةي تصةةن  نسةةيث الثخصةةية اإلسةةالمية وتجعلهةةا متكاملةةة  ةةادرق علةةى التواعةةت الحةةي مةة  

الةةنوج واألسةةرق والع يةةةدقإ المجتمةة ، وعلةةى التوافةةم مةةة  أعضةةا   وعلةةى العمةةت مةةةن أجةةت 
( ب نهةا إ مجموعةة المعةايير 2122حةين عّرفهةا أبةو العينةين ) ( ، فةي52، 2505) ميحة،

واألح ةةام النابعةةة مةةن تصةةورات أساسةةية عةةن الكةةوآل والحيةةاق واإلنسةةاآل واإللةة ، كمةةا صةةورها 
 اإلسةةالم، تتكةةوآل لةةدهلل الوةةرد والمجتمةة  مةةن  ةةالج التواعةةت مةة  المواقةةا والخبةةرات الحياتيةةة
المختلوة بحيث تم ن  من ا تيار أهدا  وتوجهات لحيات  وتتوم م  بم انات  وتتجسد مةن 

( ، و ةد صةنم 35 اللها االهتمامات أو السلوا العملي بوري ة مًاشرق أو رير مًاشرقإ. )
أبو العينين القيم بناءن على عدق أسج منهةا: مةن حيةث االرةال، والنسةبية، و  سةمها بلةى 

ل ة والثابتة مصدرها ال رثآل الكريم والسنة النبوية، والقيم النسبية: وهةي  سمين: القيم المو
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( القةيم 2500ما لةم يةرد فيهةا نةٌص أو تثةريٌ  صةريٌح، و ةد صةنم الهاشةمي وعبدالسةالم )
 اإلسالمية بلى :

 القيم المتصلة بعال ة اإلنساآل برب . -
 القيم المتصلة بعال ة اإلنساآل بنوس . -
 نساآل با، رين.القيم المتصلة بعال ة اإل  -

 التعريا بابن الوردي:
ابن الوردّي هو الثيخ، واإلمام زين الدين عقمر بن مق ّور بن عقمر بةن محمةد بةن 
أبي الووراع بةن علةّي بةن أحمةد بةن عقمةر بةن سةعيد بةن ال اسةم بةن النضةر بةن محمةد بةن 

ل ةةد فةةي منو ةةة  يم الثةةافعي المةةذهر،  وق معةةّرق رلحةةة بةةن عبةةد الةةرحمن بةةن أبةةي ب ةةر الصةةدّ 
هجرّيةةة،  تتلمةةذ ابةةن الةةوردي علةةى كثيةةرج مةةن علمةةاء عصةةره، مةةنهم  712النُّعمةةاآل فةةي عةةام 

هة(، والثةيخ شةر  الةدين  ًةة هللا الًةارزي 612الثيخ شهاق الدين المرداوي الحنبلي )ت:
هة(، وأ ذ الو   والتوسير والنحو من شيخ اإلسالم ابن تيمية،  ةاج عنة  ابةن حجةر: 632):

، 4الوردية في  مسة ثال ج وياليةةج وسةتين بيتةان، أتةى علةى الحةاوي الصةغيرإ ون م البهجة 
( ، 3/214،  2311وأ سةةم بةةاء لةةم يةةن م أحةةٌد بعةةدهق الو ةة  بال و صةةر دونةة إ )ابةةن حجةةر ،

( ب نةة  إ أحلةى مةةن السة ر الم ةةرر ، وأرلةةى 7/153وصةو  السةةً ي فةي رً ةةات الثةافلية )
رجمتةة  لةة  :إ أحةد فضةةالء العصةةر وف ها ةة  ، قيمةة مةةن الجةةوهر إ و ةاج عنةة  الصةةودي فةي ت

وأدبا   إ ، و د كرضع حياتة  لولةر العلةم، والتصةنيا، والتة ليا ، تةولى ال ضةاء يةم تركة  ، 
 (   24، 2533ولزم الكتابة والتصنيا  اج في الميت  بعد تجربة ال ضاء : )الحربي،

 بآلض ن ةصةَم الةنضةاع  َأَعةةداٌء لةمةنل  
لةةةَي اأَلحةكَ  ا ب آلل َعةةةَدجل وق  ةةاَم َهةةةذل

من مصنوات : تتمة المختصر في أ ًار الًثر ويعر  بة)تاريخ ابةن الةوردي( ، و 
شر  ألبية بن مالك في كتةاق )تحريةر الخصاصةة فةي تيسةير الخالصةة( ، وكتةاق )البهجةة 
الورديةة( وهةو ن ةةم لكتةاق الحةةاوي الصةغير فةي الو ةة  الثةافعي ، و كتةةاق )ملحةة اإلعةةراق( 

هو ن م وأ ر  ل  مختصران ، ومن من ومات : اللًاق في علم اإلعراق ، و مذكرق الغرير ، و 
و منوم الويةر،  وهةو ن ةم فةي التصةو  ، و توسةير األحةالم فةي األلبيةة الورديةة ، تةوفي 

 (6، 1006ه. )الخوير ،651ابن الوردي بالواعوآل الذي حت بحلر  سنة 

                                                           

 هة( في الو   الثافعي774الحاوي الصغير : لمصنو  عبدالغوار بن عبدالكريم ال زوينّي الثافعّي ) ت: 4
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 الدراسات الساب ة:
، وتح يةم الميةة ابةن الةوردي ، ومةن 5األوا ةت بثةر  وتخمةيجل د اعتنى العلماء 

شةةةةرو  الالميةةةةة: العةةةةر  النةةةةديق فةةةةي شةةةةر  من ومةةةةة ابةةةةن الةةةةوردي إ، للثةةةةيخ الخويةةةةر 
هةةةة( ، و إالتحوةةة النديةةة فةةي شةةر  الميةةة ابةةن الةةوردي إ، للثةةيخ محمةةد الغةةزي 2032)ت:

، للثةيخ جةاد هللا هةة( ، و التحوةة المرضةية فةي شةر  ال صةيدق الورديةةإ2072العامري )ت:
ه( ، إتحوةة الخةالآل بثةر  نصةيحة اإل ةواآل إ، للثةيخ عوةاء 2202الغنيمي الويةومي )ت:

ه( ، و إفتح الرحيم الرحمن في شر  نصةيحة اإل ةواآل إ، 2227هللا بن أحمد األزهري )ت:
ه( ، وإفةتح المبةدي علةى الميةة ابةن الةوردي إ، للثةيخ 2104للثيخ مسةعود ال نةا ي )ت:

ه( ، ومن تخميج الالمية : إتخميج الميةة ابةن 2300ن ببرا يم الجارم )ت:عبد الوتا  ب
ه( ، و إبهةداء المهتةدي فةي 2055الوردي إ، للثيخ عبد الةرحمن بةن يحيةى المةال  )ت: 

تخمةةيج الميةةةة ابةةةن الةةةوردي إ، أو إبغيةةةة األريةةةر ورنيةةةة األديةةةر إ، للثةةةيخ يوسةةةم زكريةةةا 
ردي إ، للثةيخ محمةد بةن عثمةاآل الهةو  ه( ، إتخميج المية ابةن الةو 2012المغربي )ت:
 ه(.2012الدمث ي )ت:

( : تح يةةم العةةر  النةةدي فةةي 1007ومةةن الدراسةةات الحديثةةة : دراسةةة أبةةو راوي )
( ، وهةةي دراسةةة وتح يةةم مخوورةةة ، اعتنةةى 2032شةةر  الميةةة ابةةن الةةوردي للخويةةر )ت:

ا : تضمن الثر  الدارع بالثر  وم ابلة النسخ ، و د  ر  الًاحث بجملة من النتا ث منه
االفةةراف فةةي السةةج  والخلةةو مةةن البةةدي  ، مع ةةم استثةةهادات الثةةار  مةةن أ ةةواج الو هةةاء 

 والعلماء وأهت التصو  ، ت ير من بعده بمنهج  ، وكثرق استورادات الثار  .
( : تواصةيت 1021ومن الدراسات التي تناولت المية ابن الوردي دراسة الحربةي )

ي ، وهي دراسة ويا قية تناوج فيهةا الًاحةث الالميةة بالثةر  ، الجمت شر  المية ابن الورد
والتعليةةم  ، وبيةةاآل مورداتهةةا ، والو ةةو  علةةى معانيهةةا ، و ةةد صةةنم الًاحةةث الالميةةة علةةى 

 عناوين وفصوج أيبتها في الوهرع ، ولم يثبتها في المتن .
( : 0211ومن الدراسات التي تناولت التربية القيمّية : دراسةة سةوزاآل الثةرايري )

، هةدفت الدراسةة بلةى الكثةم عةن  في سورق اإلسراء وتوبي اتها األسرية قيميةالمن ومة ال
المن ومةةة القيمّيةةة فةةي سةةورق اإلسةةراء ، و ةةد اسةةتخدمت الًاحثةةة المةةنهث االسةةتنًاري فةةي 

                                                           

 ة  العروضةي التخميج: أآل يزيةد الثةاعر علةى صةدر بيةتج مةن شةعر ريةره ياليةة أشةور مةن ن مة  علةى بنا 5
وزنةان و افيةةن، يةةم يةرد  بهةةا البيةت األصةةلي فيصةًح البيةةت  مسةة أشةةور بةدالن مةةن شةورين . )بسةةماعيت، 

 (20د.ت، 

https://search.mandumah.com/Record/737986
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لةج من النتا ث منها : أآل القيم اإلسالمية المستنًوة الدراسة ، و د توصلت الًاحثة بلى جم
من كتاق هللا وسنة نبي  صلى هللا علي  وسلم تعتبر عنصران أساسيان من عناصةر ر ةي الوةرد 
والجماعة ، وأآل سورق اإلسراء تمثت في مجمت أح امها وتثريعاتها وثدابها من ومةة قيمّيةة 

من ومةةة تعبديةةة ، ألآل كةةت ن ةةام قيمةةّي فيهةةا  متنوعةةة ، وتعةةد المن ومةةة القيمّيةةة اإلسةةالمية
 مبني على الع يدق التي تستند بلى  اعدق العمت واإل الص .

( : المضةامين 1025ومن الدراسات التي تناولت التربية القيمّيةة: دراسةة حسةن )
اال القيةةة و القيميةةة فةةي فلسةةوة التربيةةة ، وهةةي دراسةةة ويا قيةةة، و ةةد  ةةر  الًاحةةث بةة آل 

القيةة والقيميةة فةي فلسةوة التربيةة مةن أهةم المواضةي  التةي يجةدر وتسةتحم المضامين األ 
الًحةث بهةا و اصةةة فةي و تنةةا هةذا لمةةا لهةا مةةن أهميةة بالغةةة فةي تنثةةوة األجيةاج بالتثةة يت 
والتوجي  والت ويم ضمن من ومة أو سلم متةدر  بقةيم المجتمة  الةذي تلةي. فية . ولتحليةت 

ربةي اإلسةالمي، والقةيم التةي ينًغةي أآل تسةود الحاضةر القيم التي كانت سا دق فةي تراينةا الع
والمست بت، والوسيلة التي تغرع بها هذه القيم هي التربية، والتي تعد في تنمية محصلتها 
النها يةةة  ات و يوةةة أ القيةةة وقيميةةة ومةةن  ةةالج  ةةدرق التربيةةة علةةى تنميةةة النوةةوع مةةن 

تراينةا العربةي اإلسةالمي. وإد الهةا الثوا ر وررع القيم الواضلة والكريمة والمستلهمة من 
وتعزيزهةةا فةةي مناهجنةةا الدراسةةية فةةي مجةةاج التربيةةة والتعلةةيم. لمةةا لهةةا مةةن أهميةةة بالغةةة فةةي 
تنثةةوة األجيةةاج و اصةةة فةةي و تنةةا الحاضةةر هةةذا. التةةي يجةةر الت كيةةد علةةى تلةةك المضةةامين 

 مجتمعنا وبلدنا ورقي األ القية والقيمية وااللتزام بها لما لها من دور كبير وفعاج في ت دم 
ومةةةن الدراسةةةات التةةةي تناولةةةت التربيةةةة القيمّيةةةة: دراسةةةة المركةةةز العربةةةي للًحةةةوب 

(: تعزيةةز القةيم فةةي منةاهث التعلةةيم العةام. برةةار عةام للتربيةةة 1025التربويةة لةةدوج الخلةيث )
القيمّيةةة، و ةةد أكةةدت الدراسةةة أآل القةةيم تثةة ت جةةزءا مهمةةان مةةن التكةةوين الوجةةداني والنوسةةي 

نسةةةاآل، و درتةةة  علةةةى التكيةةةا والتعامةةةت مةةة  كثيةةةر مةةةن المواقةةةا واألحةةةداب فةةةي حياتةةة  لل 
الثخصةةية واالجتماعيةةة، كمةةا أكةةدت الدراسةةة علةةى ضةةرورق أآل تح ةةى المنةةاهث الدراسةةية 
بالمضةامين القيمّيةةة اإليجابيةةة التةي تسةةعى المدرسةةة بلةةى تنميتهةا لةةدهلل المتعلمةةين، وتمثلهةةا 

 جت الدراسة بالتالي:عمليا في سلوكهم وحياتهم، و د  ر 
 تحديد الكوايات العامة للتربية القيمية. -
 توصيا القيم التربوية التي يجر تبنيها في المناهث الدراسية. -
 توضيح كيبية بناء من ومة القيم. -
 عرد بعو أسالير تدريج القيم وقياع مدهلل تح  ها. -
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 التعليم على الدراسات الساب ة:
ة سواء التي تناولت الالمية بالثر  والتعليم، استواد الًاحث من الدراسات الساب 

أو الدراسات التي تناولةت التربيةة القيمّيةة، أمةا مةا يتعلةم بالدراسةة التةي تناولةت الميةة ابةن 
الوردي دراسةة راوي، ودراسةة الحربةي ف ةد كانتةا ضةمن مراجة  الدراسةة فةي اسةتنًاف التربيةة 

ي تناولةت التربيةة القيمّيةة  لبيةة ن ريةة القيمّية من ن م الالمية، كمةا شة لت الدراسةات التة
 استمد من  اللها الًاحث ال درق على استنًاف معالم التربية القيمّية من ن م الالمية.

 اإلجابة على أسولة الدراسة:
 ما معالم التربية القيمّية الع دية في المية ابن الوردي؟ -

ازمةان ومح مةان ال يتوةر، تعّر  الع يدق ب نها: ما يع د علي  اإلنساآل  لًة ، ع ةدان ج
بلي  شك.  وفي االصوال  هةي: اإليمةاآل الجةازم بةاء، ومةا يجةر لة  فةي ألوهيتة  وربوبيتة  
وأسما   وصوات . واإليماآل بمال كت  وكتً  ورسل  واليوم ا، ر، وبال در  يره وشةره، وب ةت 

( 13، 2112ما جاءت ب  النصوص الصحيحة من أصةوج الةدين وأمةور الغيةر. )الع ةت ، 
، ومن مرادفات لوظ الع يدق: التوحيد ، واإليماآل ، وموهوم اإليماآل هو : تصديم بالجنةاآل ، 

 ص بالمعصةةية إ ) األيةةةري و ةةوج باللسةةاآل ، وعمةةت بةةالجوار  واألركةةاآل يزيةةد بالواعةةة ويةةن
( و علي  فاإليماآل يتضةمن : اعت ةاد ال لةر وإ ةرار اللسةاآل وعمةت الجةوار  ، و 17، 2515

( بلةةى أآل القةةّيم تتكةةوآل مةةن 2111( ، وحسةةن )2111العةةاجز والعمةةري )  ةةد أشةةار كةةٌت مةةن
يالية مستويات ر يسية هي: الم ةّوآل المعرفةي ، والم ةّوآل الوجةداني ، والم ةّوآل السةلوكي ، 

،  5ويرتً  بها معايير تةتح م بمنةاهث القةيم وعملياتهةا وهةي: اال تيةار ،والت ةدير ،والوعةت.)
القةيم موةا يم مجةردق ومتةوافرق فةي أفكةار ومعت ةدات  ( :إ أآل2111( ، يؤكد ليموع )234

(: 1020(  ،كمةا يةرهلل أحمةد )26األفراد كالعدج واإليثار والتعةاوآل واإل ةالص والتضةحية إ )
( 232أآل القيم هي المعت دات واالتجاهات والمثاعر التي يوتخر بهةا الوةرد ويعلةن عنهةا إ)

بويةة ، وسةو  يتنةاوج الًاحةث الالميةة حوت المية ابن الوردي جملةةن مةن القةيم التر ، ول د 
مةةن حيةةث ورود القةةيم وفةةم تسةةاةالت الدراسةةة ، ولهةةذا نةةورد األبيةةات التةةي تضةةمنت معةةالم 
التربية القيمّية الع دية ، ونت صى هذه المعةالم بةال راءق التربويةة واالسةتنًاف والمنا ثةة مة  

 االستنارق بالثواهد من علماء وموكري التربية اإلسالمية .
 ج ابن الوردي في الميت :ي و

 واتضةةةةةم  هللَا فةةتةة ةةوهلل هللا مةةةةةةا
 بال َوَصةةتل  امةةريءج  جةاورتل  ةلةرَ 

َشَرَع النا م في  كر القيم الع دية من البيت الساب  في الالمية ، بالتذكير بت ةوهلل 
ورسةةل  ،واليةةوم  هللا ، وت ةةوهلل هللا أع ةةم يمةةرات الع يةةدق اإلسةةالمية ، فاإليمةةاآل بةةاء ،وكتًةة ،
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ا، ةةر ، وبال ضةةاء  يةةره وشةةره ، يةةورب فةةي  لةةر المةةؤمن الت ةةوهلل ، والت ةةوهلل هةةي: امتثةةاج 
( ، و بنمةةا ي ةةوآل فعةةت األمةةر واجتنةةاق 16،1006األوامةةر واجتنةةاق النةةواهي ) الخويةةر ،

النةةواهي بالسةةلوا والممارسةةة ، و لةةك بالمحاف ةةة علةةى الوةةرا و واجتنةةاق المحرمةةات وهةةي 
ةاعق ة لالسةت امة، وهةذه القيمةة التربويةة م تًسةة مةن  ةوج هللا تعةالى :  الترجمة الوعلية َول ًَ

ةرٌ  َوهلل َ ل َك َ يل ( ، والتربيةة القيمّيةة اإلسةالمية 17،1007( ) الزمةاكي ،17﴾ )األعةرا  ،التض ل
المتمثلة في قيمةة الت ةوهلل تقبةرز  اصةية مةن  صةا ص التربيةة اإلسةالمية أال وهةي  اصةية 

، فالتربيةة اإلسةالمية ال ت تصةر علةى الن ريةة بنمةا هةي  ةوج واعت ةاد يةم أنها تربيةة عمليةة 
عمت ، والعمت والسلوا والممارسة ي وآل بعمةت الواعةات واألوامةر مةن فةرا و ، و نوافةت ، 
و يرج متعدج  بلى المسلمين ، وفي الو ت  ات  اجتناق المحرمات والمح ورات وفةي الحةديث 

َق بلةةيض عبةةدي بثةةيءج أفضةةت مةةن أداء مةةا إ  فيمةةا يرويةة  عةةن ربةة  ال دسةةي ي ةةوج  مةةا ت ةةرض
ة ق، فة  ا أحببتقةة ق كنةتق سةةمَع ق  قق عبةةدي بلةيض بالنضوافةت  حتضةةى أحًض ة  ، ومةةا يةزاجق يت ةرض افترضةتق عليل
الضذي يسم ق ب    وبصَرهق الضذي يًصرق ب ة  ، ويةَدهق الضتةي يةًو.ق ب هةا ولةون سة لني ألعوينضة ق ولةون  

 ( .7401إ )الًخاري ،   ولون استعاَ ني ألعيذنض ق دعاني ألجيبن
 يم ي وج النا م:

 ي و ق رقر ان َبوالن  مةنل  ليَج 
َوةتل  مةنل  بنةما  يةتض ي هللا الًَ

يبين النا م أآل مةن تحلةى بقيمةة الت ةوهلل هةو اإلنسةاآل الحقي ةي الةذي يح ةم عةزق 
ت الةذي ي وة  الموةاوز نوس  بانتصاره على النوج األمةارق بالسةوء، وعلةى هةواه، لةيج الًوة

(، وليج الًوةت اإلنسةاآل الةذي ي وة  الوةر، علةى المسةلمين 30،1021وال وار )الحربي، 
ويةةةةةؤ يهم، و ةةةةةد تةةةةةواترت النصةةةةةوص فةةةةةي الحةةةةةث علةةةةةى الت ةةةةةوهلل  ةةةةةاج هللا تعةةةةةالى :  ب آلض 

َرَمكقمل  ةدَ  َأكل نل لتعلةيم ( ومةن أسةًاق التوفيةم لسةلوا رريةم العلةم وا1َأتلَ ةاكقمل﴾ ) الحجةرات، َللاض   ع 
ق ت وهلل هللا  اج تعالى :   مقكقمق َللاض َ َويقعَلّ   (121﴾ ) الً رق ، وَاتض قوا َللاض

ةرَع َواَل َتةركةنل ب لةةى ،  الةثض  صةةدّ 
ةدق فةةي الللضةيةت زقحةةتل  ص   َرجةةتج َيةرل

ةكةارق فةةي ح  ةمةة  َمةةنل   َحةارت  اأَلفل
ةلةنةا عةةةزض وَجة  ةةتل َ ةةدل َهةدانةةا سبل

، والثةرع والثةريعة والةةدين والملةة ألوةةاظ هنةا توجية  مةةن النةا م باإليمةاآل بالثةةرع 
مترادفةةة ، بمعنةةى مةةا شةةرع  هللا للًةةاده مةةن أوامةةر ونةةواهي ، ومعنةةى تصةةديم الثةةرع أي 

( ، وال تركن بلى المنجمين وأ ةوالهم 11،1007اإليماآل ب ت ما جاء ب  الثارع ) الزماكي ،
مةةاآل بةةاء أنةة  ال يعلةةم الغيةةر بال هةةو ، و لةةذا جةةاء اإلسةةالم بتحةةريم ،  لةةك أنةة  م تضةةى اإلي

ةةةمَاوَات   َمةةنل ف ةةةي  قةةةتل ال َيعلَلةةةمق التعةةاري مةةة  المنجمةةين أو الكهةةةاآل ،  ةةةاج هللا تعةةالى :    السض
ق  َعثقةةوآلَ  وَاأَلرلد  اللَغيلةةَر ب ال َللاض ًل ةةاآَل يق وآَل َأيض ةةعقرق  ( ، ول ةةد صةةنم بعةةو74﴾ ) النمةةت ،  َوَمةةا َيثل
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العلماء القةيم بلةى قةيم بيجابيةة وهةي قةيم المة مورات ، وقةيم سةلبية وهةي قةيم المحةذورات ، 
ويد ت في تصةديم المنجمةين  ةراءق األبةرا  فةي وسةا ت اإلعةالم ، وال نةوات الوضةا ية التةي 

 تسّو، للكهاآل والعرافين تحت مسمى المعالث الروحي.
ورق أآل توضي العملية التربويةة تؤكد التربية اإلسالمية في ال رثآل والسنة على ضر 

بلى ترسيخ وت صيت اإليماآل باء تعالى، بوحدانيت  ، وبربوبيتة  ، واتصةاف  بالكمةاج المولةم            
 (26،2113) الزنتاني ،

وفةةي البيةةت الثةةاني بشةةارق بلةةى ع مةةة هللا و ل ةةة وبةةدي  صةةنع  ممةةا تحتةةار فيةة  
مل  َأَفةةاَل الع ةوج، و ةةد حةةث هللا تعةةالى علةى التوكةةر فةةي األ  ةة ق نوةةج،  ةاج هللا تعةةالى: َوف ي َأنوقس 

وآَل﴾ )الةةذاريات: ةةرق مََلكقةةوت   ف ةةي َأَوَلةةمل يَن قةةرقوا( ، وفةةي الكةةوآل مةةن حولنةةا  ةةاج تعةةالى: 12تقًلص 
َرلد   ةةمَاوَات  وَاألل ( وهنةةا قيمةةة التوكةةر فةةي  لةةم وقيمةةة الهدايةةة بلةةى 224﴾ ) األعةةرا  ،السض

 باء . الحم وهي يمرق من يمرات اإليماآل
 كقتةَر المةوتق عةلةى الَخةلةم  فةكةمل 
َوجل  ةةنل دق ةنل َجية.ج وَأفةَنةى م   َفةتض م 
 أيةةةَن نةمقةةرودق َوَكةنةعةاآٌل وَمةةةةنل 
َد َوَولةةةةىض وَعةةةةَزجل   َمةَلةةَك األرل
 َأيةةَن عةةاٌد َأيةةَن ف ةرَعةوآلق َوَمةةنل 
 َخةتل َرفةَ  اأَلَهةةراَم َمةنل يسةمة ل َية

 َأيةَن َمةنل َسةادوا وَشةادوا وبنةوا
ةَلةتل   َهةَلةَك الةكقةةتُّ َولةةةم تقةغةةن  الة ق

َجةى َأهلةتق النُّةهةى بةاقق الح   َأيةَن أرل
 َأيةةَن أهلةةتق العةلةم  والة ةةومق األَوجل 

ةةنةةهةةةمق  ةةةةةةالن م   سةيقةعةةيةةدق هللاق كق
ةالن مةةا  ةة  د َفةَعةتل َوسَيةجةز ي َفةاع 

بلةى قيمةة اإليمةاآل بال ضةاء وال ةدر، بعد أآل تناوج النا م قيم اإليماآل باء، انت ةت 
، فاإليمةةاآل أع ةةم واإليمةةاآل بةةاليوم ا، ةةر، و لةةك لع ةةيم أيرهمةةا علةةى السةةلوا والممارسةةة 

محركات السةلوا ، يثةير النةا م رحمة  هللا بلةى حقي ةة المةوت وأيرهةا فةي التربيةة المتوازنةة 
تضً  سلوا المتربي، واإلشةارق بلةى المةوت هنةا تتضةمن قيمةة اإليمةاآل بةاليوم ا، ةر، ي الت
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وقيمةة اإليمةاآل بةاليوم ا، ةر حيةاق البةرزخ، فةي  لك أآل بعد الموت حساق ونلةيم أو عةذاق 
المسةةلم مةةن التعةةدي علةةى لهةةا يمةةار وثيةةار تربويةةة ع يمةةة فيمةةا يتعلةةم بالتربيةةة ، ب  تمنةة  

 ح و، ا، رين .
ي ةرر ابةن الةوردي هةذه المسة لة بتكةرار االسةتوهام)أين(، بلية   في أسلوق تربوي و 

المةةوت مةةن الوغةةاق الةةذي يحمةةت المخارةةر علةةى اإل ةةرار ، وعةةدم اإلنكةةار، بةةذكر مةةن أفنةةاهم 
 (٧١،٨٤١٨والجًابرق )الحربي،

ةمق( ةا َبةَيةَنةهق  َاعةَتةبةر )نةَحةةن َ َسةمةنض
جل َتةلة  ةة ق َحةةَ ةةان َوب ةال ةةم  َنةةةةةزل  ةحل

َحَيةاق   َنحلةنق َ َسةملَنا بَيلةَنهقموفي هذا بشةارق بلةى  ةوج هللا تعةالى :    مل ف ةي الل يَثةَتهق مضل 
ة َمةتق َربّ ةَك َ يل ر يرا  َوَرحل ةخل ةا سق م َبعلضن ةهق ةَذ َبعلضق َ، َبعلةوج َدَرَجةاتج لّ َيتضخ  مل َفول َيا  َوَرَفعلَنا َبعلَضهق نل ٌر الدُّ

مَ  ةةةا َيجل مض ( و ضةةةية الةةةرز، موةةةردق مةةةن موةةةردات اإليمةةةاآل بال ضةةةاء 31﴾ )الز ةةةر  ،  عقةةةوآلَ مّ 
تتضمن أهمية است رار هذه المعاني في نووع الناشةوة الع دية وال در، وإآل التربية القيمّية 

 في البيت الذي يلي  :ي رر هذه القيمة التربوية الع دية والنا م ، 
ةنل َعز  ة   َليَج َما يَحوقي اللَوتةى م   م 
ةَسةتل   اَل َواَل َمةةا َفةةاَت َيةومةةان ب الةكل

فعةت السةبر، وأآل علةى العبةد وهذا المعنى في  بشارق صريحة بلى مس لة الرز،،  
في هذا البيةت تبيةاآل للبيةت الةذي (إ٨٤٤١واالعتماد على مسبر األسًاق ، ي وج الزماكي )
وإنمةةا  سةةم  لةة  ال لةة  بةةال وق واالجتهةةاد،  بلةة ، بنةة  مةةا لةةم ي سةةم  هللا لعبةةده ال يم ةةن أآل ينا

( وهةذه قيمةة ع ديةة ضةمن موةردات اإليمةاآل بال ضةاء وال ةدر، ٣١ولو تكاست عنة إ )يووت  
فليعلم أن  ما لم ي سم  هللا تعةالى لعبةده ال ينالة  بةال وق والعةزم ( : إ ٨٤٤٣ي وج الخوير )

 6 :في هذا المعنى ي وج الثاعرو  (١١١والكدر والتعر ولو واجتهد في  راية االجتهادإ )
لَوتى م نَ  ب َ ا لم َيكقنل َعوآلٌ   هللا  ل 

هق  جق َما َيجن ي َعَلي   اجت َهادق  َفَ وض
 يم يستورد النا م في الت كيد على قيمة اإليماآل بال ضاء وال در:

 َليَج َما يَحوقي اللَوتةى م ةنل َعزم ة   
                                                           

 نسً  ال اضي التنو ي صاحر الور  بعد الثدق بلى ا علي رضي هللا عن  6
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 ةتل اَل َواَل َمةةا َفةةاَت َيةومةةان ب الةكلةسَ 
 َكةةمل َجةهةوجج َبةةاَت َفةيةهةا مقةكةثةران 
ةَلةةتل   َوَعلةيةمج َبةةاَت م نةهةا فةةةي ع 
جةاعج لةم َينةتل فيةهةا المقنى  َكةمل شق
ةةةةتل   َوَجةبةةاآلج َنةةةاَج رةايةةات  اأَلمل

فلةةةيج الثةةةي الةةةذي يحويةةة ، ويحصةةةت عليةةة  اإلنسةةةاآل مةةةن مةةةاجج أو ريةةةره مةةةن عزمةةة  
مةةن ت ةةدير هللا وتيسةةيره لةة ، ولةةيج مةةا فاتةة  بسةةبر كسةةل  بةةت هةةو بت ةةدير هللا واجتهةةاده، بةةت هةةو 

( ولةةةذلك  ةةةد تةةةرهلل الجاهةةةت الغنةةةي، والعةةةالم الو يةةةر، والثةةةجاع المولةةةج، 61، 1007)الزمةةةاكي، 
 والجًاآل صاحر الماج.

ي وج ابن القيم: اإليمةاآل هةو رو  األعمةاج، وهةو الًاعةث عليهةا وا،مةر ب حسةنها 
وعلةةى  ةةدر  ةةوق اإليمةةاآل ي ةةوآل أمةةره ونهيةة  لصةةاحً ، وإتومةةار صةةاحً  والنةةاهي عةةن أ بهةةا، 

كقم َسةةَما َيةة لمقرق نةة وانتهةةاةه ،   ةةاج هللا تعةةالى :   قةةتل ب ول ن يَن﴾ ) الً ةةرق : ب ةة   ب يَمةةانقكقمل ب آل كق م  ةةؤل تقم مُّ
لةةةةم 2111،3/ 121( ) ابةةةةن القةةةةيم ، 13 (  ، بآل اإليمةةةةاآل لةةةة  ثيةةةةار ع يمةةةةة علةةةةى الخق

يحرر النوج اإلنسانية من شهواتها و يودها ويدفعها بلى العمت الصةالح  والسلوا،  لك أن 
 (15،1007)ال وسي ،

 ما معالم التربية القيمّية األ القية في المية ابن الوردي ؟ -
للقةةةيم األ القيةةةة فةةةي اإلسةةةالم منزلةةةة عاليةةةة فةةةي سةةةلم القةةةيم، و  ةةةد تعةةةددت تعريوةةةات 

بالًصةيرق،  ّص الخلم بةال وهلل والسةجايا المدركةة(: إو 2521األ ال،،  اج الرارر األصوهانّي )
ب ولة  ( 2517)عّرفها الغزالةي و ( ، 120)  ما اكتسً  اإلنساآل من الوضيلة بخل  إ والَخال،

أّنها: إعًارق عن هيوة في الّنوج راسخة عنها تصدر األفعةاج بسةهولة ويقسةر مةن ريةر حاجةة 
فعةاج الجميلةة المحمةودق ع ةالن وشةرعنا فكر ورويةة، فة آل كانةت الهيوةة بحيةث تصةدر عنهةا األ بلى

سميت تلك الهيوة  قلق نا حسنان، وإآل كةاآل الصةادر عنهةا األفعةاج ال بيحةة سةميت الهيوةة التةي هةي 
ةةا سةةيوناإ ( إصةةوة 2510وهةةي عنةةد حبنكةةة الميةةداني )                (       135) المصةةدر  ل ن

ة  ات ثيةةةار فةةةي السةةةلوا  ،( 20) محمةةةودق أو مذمومةةةةإ مسةةةت رق فةةةي الةةةنوج فورّيةةةة أو م تسةةًة
لقةم، فمةن زاد عليةك  والدين اإلسالمي يدعو أفراده بلى التحلي باأل ال، الحسنة، فالّدين كّل   ق

 (1/472، 2527زاد عليك في الدين.)الويروز ثبادي ، في الخلم
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وأّما التعريا االصةوالحّي للقةيم األ القّيةة، فيم ننةا ال ةوج ب ّنة  عًةارق عةن إمجموعةة 
ح صةوة راسةخة يمارسةها األفةراد دوآل تكّلةم المًا دئ والمعايير الموجهة لأل ال، الحسةنة، لتصًة

 (252، 1026ا، رينإ) لود ، أو عناء، في لوونها، ويعتادوآل عليها في تعاملهم م  
المتعل ةةةة بتكةةةوين السةةةلوا الخل ةةةي  وأّمةةا القةةةيم األ القّيةةةة اإلسةةةالمّية، فهةةةي: المًةةةادئ

ح  سةةجية ورًعنةةا يتخّلةةم بةة ، ويتعامةةت بةة  مةة  ا، ةةرين، الواضةةت المسةةتمد مةةن اإلسةةالم، ليصةًة
 (53، 2517لتكوين مجتم  بسالمّي فاضت تسوده المحًة. )المان  ،

َشةةَرَع النةةا مق بةةذكر جملةةةج مةةن القةةيم التربويةةة األ القيةةة، و ةةد ابتةةدأ بهةةا من ومتةة ، 
(  ةةاج : إ أراد أآل يوةةّرب  لًةةك وينقيةة  مةةن دنةةج 1021ة أشةةار بليهةةا الحربةةي )لعلةةة وح مةة

(  بةت 22المعصية ،  ورسيج الوسم ، ومجوآل الهوهلل ، و وج الةزور ، وسةا ر ا،فةاتإ .)
الثروع في الوصايا وا،داق والقيم ، وهذا مةا يسةمي  علمةاء التربيةة والسةلوا التخليةة  بةت 

  بت التحلي بالوضا ت . التحلية، أي التخلي عن الر ا ت
كةةَر اأَلَرةانةي والةَغةةَزجل   اعتزج   
ةَت وجانةرل َمةةنل َهةةَزجل   و قةت  الَوصل
ةةبةةا كةةةرهلَل أليةّةام  الةةصّ   وَدع  الةةذّ 
ةبةةا نةةَجةةةٌم أَفةةةةةتل   َفةةأَليةةام  الةصّ 
ةيةةثةةةج َ ةّضةيةتقةهةا  بآلل َأهةةنةةةا ع 

 ةهةةا َواإليةةةةمق َحةةةةتل َ هةبةةتل لةذضاتق 
لقيةةة ، حيةةث بةةدأ بالوصةةية بةةاعتزاج  شةةرع النةةا م بةةذكر جملةةة مةةن المحةةذورات الخق
الغنةةاء وفةةي روايةةة      ) الغةةواني ( النسةةاء و مخةةالوتهم ، هةةذه القيمةةة التربويةةة الخلقيةةة 

مةة تندر  تحت قّيم الوضيلة والعوا  وأوضح النا م ضةرورق الًعةد عةن الغنةاء والنسةاء وحر 
 لك ، والًعد عن الهوهلل وهو ميت وضلم النوج الًثرية نحو هةذه األمةور ، بآل لةم يزقمُّهةا 
بزمةةام الةةدين ، و وةةام المةةرةق ، وهةةذه مةةن القةةيم التربويةةة األ القيةةة المهمةةة التةةي يجةةر أآل 
يوليها المربوآل جت اهتمامهم ، سيما م  االنوتةا  الةذي تليثة  المجتمعةات المسةلمة ، يةم 

 نوع في األسالير التربوية فتارق بالحجة الع لية مثت :بآل النا م ي
ةةبةةا كةةةرهلَل أليةّةام  الةةصّ   وَدع  الةةذّ 
ةبةةا نةةَجةةةٌم أَفةةةةةتل   َفةةأَليةةام  الةصّ 

 وتارق بالموع ة والتذكير بالمآج واليوم ا، ر:
ةيةةثةةةج َ ةّضةيةتقةهةا  بآلل َأهةةنةةةا ع 

 َواإليةةةةمق َحةةةةتل َ هةبةةتل لةذضاتقةهةةا 
 وتارقن بالخبرق والتجربة اإلنسانية:
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ا  الةغةةاَدَق اَل تةحةوةتل بهةا  واتةةرق
ةةزّج رفةيةة ج وتقةَجةةتل   تةمقةج  فةةي ع 

 لك أآل التجربة اإلنسانية تثهد بوا   من اتً  نوس  هواها أنها توسد علي  دين  
جملةةةن مةةن قةةيم الوضةةيلة ، والعوةةا  ، ودنيةةاه ، و ةةد كانةةت العةةرق فةةي جاهليتهةةا  تتصةةم ب

 والثيمة  ، والمرةق المتعل ة بهذا ، كما وصم عنترق نوس   :
 بَدتل لي جاَرتي ما ررفي وَأرقوُّ 

 مةةة لواهةةةةةةا جةةةةةةةةةةارتي حتى يقةةةةةواري 
و وج النابغة في ش آل قيم الوضيلة والعوا  عنةد النسةاء  ولة  فةي امةرأق النعمةاآل 

 بن المنذر :
 ولم تقر دل بس اَر ق  َسَ َ  الّنصياق 

 .فتةةنةةةةةةاولةتةةةةةةةة ق وات ةةةةةةةةتةنا بةاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  
وتعزيز قيم الوضيلة والعوا  عند الناشوة من الذكور واإلناب مسوولية مؤسسةات 

أآل هةذه  المجتم  بدءان من األسرق مروران بالمدرسةة والمسةجد وانتهةاءن بوسةا ت اإلعةالم،  لةك
القةةيم األ القيةةة هةةي  ةة  الةةدفاع األوج ضةةد السةة وف فةةي الر يلةةة والوةةواح. والتةةي تصةةادم 
الووةةر السةةوية، وألهميةةة هةةذه القةةيم األ القيةةة المتمثلةةة فةةي قيميةةة الوضةةيلة والعوةةا  كةةرر 

 أسلوق اإل ناع الع لي باإلضافة بلى الوعظ الوجداني .
ةةذضي  َوافَتكةرل فةي مقنتَهةى حقسةن  الل
ةةَت تةَهةةةةةةواهق تةجةةةةةةدل أمةةةران َجةَلةةتل   أنل

أي توكر في نهاية الثيء الذي كنت عاش ان ل  وهي الغادق الحسةناء تجةد نهايتة  
 (11،1007الهرم والموت فالتراق )الزماكي ،

 وهذا متوافم في المعنى م  بيت النا م .
ةيةةثةةةةةج َ ةّضةيةةةةةةةةةةتق   ةهةابآلل َأهةةنةةةةةةا ع 
 َ هةبةةتل لةذضاتقةهةةا َواإليةةةةمق َحةةةةةةةتل 

 يم ينت ت النا م بلى التحذير من الخمر ومعا رتها :
ةنةَت فةتةىن  ةَمةرَق بآلل كق ةر  الخل  َواهةجق

نةوآلج َمةنل َعَ ةتل   َكيَا َيسعى فةي جق
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وهةةذه قيمةةةة  لقيةةةة تتمثةةةت فةةةي اجتنةةةاق الكًةةةا ر، وهةةةذا األمةةةر م ةةةرٌر فةةةي التربيةةةة 
المية بال أآل النةةةا م سةةةا، البةةةراهين والةةةدليت الع لةةةي، و لةةةك أآل الخمةةةر تخّمةةةر الع ةةةت، اإلسةةة

وتغوية فكيا ي دم علية  الرجةت والوتةى ال ةوي ،و ةد  قكةر عةن جمة  مةن الصةحابة أنهةم لةم 
يثةةربوا الخمةةر ال فةةي جاهليةةة وال فةةي بسةةالم ، و لةةك أآل تحةةريم الخمةةر جةةاء بالتةةدر  فةةي 

 اإلسالم.
رد معار  يختزنها اإلنساآل في ع ل ، بةت المولةوق ترجمتهةا بآل الع يدق ليست مج

سلوكيان، والترجمة السلوكية تعني مجموعة القيم الخلقية التي يترسمها اإلنساآل في سلوك  
 (1004، 231م  نوس ، وم  ا، رين و بت هذا و اا م  المولى تعالى ) علي ، 

 ي:يم يورد النا م جملة من القيم التربوية األ القية وه
 قيمة ال ناعة. -
 قيمة الصد، واالست امة. -
 قيمة التوازآل واالعتداج في اإلنوا،. -
 قيمة حوظ اللساآل عن الغيًة والبهتاآل. -
 قيمة التغافت. -

 تناوج النا م قيمة ال ناعة وأهميتها وحقي ة الدنيا:
 مقلةكق ك سةرهلل َعنة ق تقغةنةي ك ةسةرقٌ 
ةتةزاٌء بالةَوشةتل  ةر  اجل  َوعةةن  اللبةحض

( : فيةةة  بشةةةارق بلةةةى مةةةا هةةةو مولةةةوق ومحبةةةوق كالزهةةةد 1006 ةةةوج الخويةةةر )ي
( فملةك كسةرهلل الواسة  ويروتة  تغنةي عنهةا  وعةة مةن الخبةز ، كمةا يغنةي 246وال ناعةة إ.)

 (72،1007عن الًحر الكثير الماء ، الماء ال ليت فال مآآل ي توي بثرب  إ ) الزماكي ،
 رهلل ، الصد، واالست امة :يم يثير النا م بلى قيمة تربوية أ القية أ 

ةيةَلةَة ف ةيةَهةا َواّتةةةةَةودل   َفةاتةةرا  الحل
ةَيةتل  يةَلةةق فةةي َتةةرا  الةح   ب نةمةا الحل

 لةةك أآل الناشةةوة  ةةد ي ةةن ال ةةاآل مةةنهم أآل الحيلةةة والخةةدع توصةةل  بلةةى رايتةة  ، 
جربةة اإلنسةانية ، ولهذا نً  بليها النا م وهنا بشارٌق تربويٌة لخو  هةذا السةلوا مةن  ةالج الت

والوورق السوية فضالن عن ح م الثةرع فيهةا ، إ ال ي تسةر اإلنسةاآل األ ةال، بمجةرد الرغًةة 
فيها واإلعالآل عن  لك، فاأل ال، معايير سةلوا ، ومنةاهث عمةت ، تتولةر رياضة  مسةتمرق 
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للنوج على االتزاآل ، بما تتولً  األ ال، من سلوا وعمت حتى تصًح سةجايا ربيليةة فةي 
 (113،2526ساآل ، ال تكّلم فيها وال تصّن  ) األسمر ،االن

تةةبةةةٌ   َبةةيةةَن َتةبةذيةةرج وبقةةخةةتج رق
ةةةةةاَل َهةةذيةةةن  بآلل زاَد َ ةةَتةةةتل   َوك 

             وهةةذه الرتًةةة هةةي رتًةةة وقيمةةة االعتةةداج، ي ةةوج هللا تعةةالى فةةي صةةوات المةةؤمنين :
وا لَ  َو ق يَن ب َ ا َأنل َن َ ل َك َ َوامنا  َوالضذ  وا َوَكاآَل َبيل تقرق ر فقوا َوَلمل َي ل  (76﴾ ) الور اآل : مل يقسل

يم يعّر  ابن الوردي في من ومت  في بياآل قيمة أ القية أ رهلل هي حوةظ اللسةاآل 
من الو وع في أعراد من سبم من أهت العلةم والوضةت كالصةحابة والتةابعين وسةلم األمةة 

 من العلماء .
 م  َسةاداتج َمَضةوااَل تخقول في َحة

َلةةتل  ةةةةةت  لةلةةةةةةةةزض  ب نةهةةةةةةم َلةيةةسةةرةةةةوا بةة هل
 يم ي وج النا م :

 َوَتَغةاَضةى َعةةنل أقمةةورج ب نةة ق لةةةم
ةمةد  ب اَل َمةةةةنل َرةةَوةةتل  ةةزل ب الةحل  يةوق

الخلقيةةة ،  يثةةير النةةا م بلةةى قيمةةة تربويةةة أ القيةةة : هةةي التغافةةت ، وهةةذه القيمةةة
( : 1021والوضةةيلة األ القيةةة يهنةة  بةةالتحلي بهةةا اللةةي. وتويةةر الحيةةاق ، ي ةةوج الحربةةي )

و كةةر ابةةن حةةزم فةةي كتةةاق مةةداوق النوةةوع ، بآل مةةن عجا ةةر األ ةةال، أآل الغولةةة مذمومةةة ، 
 واستعمالها محمود، وفي  لك ي وج أبوتمام :

 َليَج الَغبيُّ ب َسيدج في َ وم    
ةةدق  َ   المقتغابي ةةوم    َلك ن َسيّ 

والنا م ب ا يبرز عددان من القيم األ القية ويضمنها الميتة  ، و يؤكةد عليهةا نةابٌ  
اإليمةةةاآل بةةة آل اال ةةةال، مةةةن أهةةةم المعةةةاني فةةةي الحيةةةاق ، التةةةي تةةة تي مرتبتهةةةا بعةةةد مةةةن إ 

 (2121، 56اإليماآل)الثيًاني،
ألنها مرتًوٌة  األ ال، في اإلسالم ليست منوصلة عن الدين، بت هي لً  ونتاج ،

باإليماآل أويم رباف ، وهي نابعٌة من  و مت سسٌة علي  ، وهي توبيم تعاليم  ،  لك أآل كت 
لقية سامية )الزنتاني ،  (354،2113قيمة بيمانية  الصة هي بالضرورق  قيمة  ق
 ما معالم التربية القيمّية االجتماعية في المية ابن الوردي؟
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مجموعةةةة ال ةةةوانين والم ةةاييج التةةةي تنبثةةةم مةةةن  تقعةةّر  القةةةيم االجتماعيةةةة أنهةةا:
جماعةةج مةةا ، وتكةوآل بمثابةةة موجهةات للح ةةم علةى األعمةةاج والممارسةات الماديةةة والمعنويةةة 
وتكوآل لها من ال وق والت يير على الجماعة بما لها من صوة الضرورق واإللزام والعموميةة ، 

( ، كمةةا تقعةةّر  ب نهةةا إ 5، 2503والخةةرو  عليهةةا يعةةد  روجةةان عةةن المثةةت العليةةا )لووةةي ،
مجموعةةة مةةن المعت ةةدات التةةي تتسةةم ب ةةدر مةةن االسةةتمرار النسةةبي ، والتةةي تمثةةت موجهةةات 
لألشةةخاص نحةةو رايةةات أو وسةةا ت لتحقي هةةا أو أنمةةاف سةةلوكية يختارهةةا ويوضةةلها هةةؤالء 

 والتربية في جوهرها عمليةة قيمّيةة ألنهةا( ، 36، 2530األشخاص بديالن لغيرها )الً مي ، 
تسعى لتغيير اإلنساآل وتوجه  في االتجةاه المررةوق فية  ، لةذا تسةعى المؤسسةات التربويةة 

 (55،1024بلى بناء القيم في مختلم مجاالت الحياق )المزروع وماهر ، 
ةلةةي َوَفةصةلةي َأبةةةدان  ةتل َأصل  اَل َتة ق

ةتق الَوتةى َمةا َ ةةدل َحةَصةتل   ب نمةا أصل
ةودق الةمةرءق  ةةنل دقوآل  أقج َ ةةدل يةسق  م 

 َوب حقسةن  الّسةةَبلةك   ةدل يقنوى الّزرت
يثةةير النةةا م بلةةى قيمةةةج اجتماعيةةةج بالغةةة األهميةةة وهةةي قيمةةة المسةةاواق ، ونبةةذ 
العنصرية ، والتوا ر با،باء ، وإنمةا مقيةاع التواضةت بةين النةاع الت ةوهلل ومةا يملةك المةرء 

َرَمكقمل  ب آلض من  صاج حميدق ، وعمت ناجح  اج تعالى :   ندَ  َأكل ( 23﴾ )الحجةرات:َللاض  َأتلَ اكقمل  ع 
( بلةةى أآل أكثةةر 1021، ه ةةذا اسةةت ر الميةةزاآل فةةي الحةةج اإلسةةالمي ، ولةةذا يثةةير الحربةةي )

علماء ال رآل الثاني الهجري من الموالي كالحسن، و تادق ، وعواء ، وم حوج ، و سيبوي  
هللا بن عامر الدمث ي و د سةادوا بةال رثآل ، وال راء السًعة ماعدا أبا عمرو بن العالء وعبد

إ ) بوة  بة  عملة  لةم يسةرع بة  نسةً  مةن( وفي الحديث الصحيحإ 72الكريم والو   والعلم )
ةةة ، ال 7613صةةحيح مسةةلم : ل يض ةةر  الجاه  ةةن أمل تةةي م  َبةةٌ  فةةي أقمض ( ، وفةةي الحةةديث الصةةحيح إ أرل

، والوضعلةةنق  سةةاق  ةةرق فةةي األحل : الَوخل نض كقةةوَنهق وم ، والنّ ياَحةةةق إ َيتلرق ةة اءق بةةالنُّجق ت سل ، واالسل فةةي األنلسةةاق 
 (135)صحيح مسلم :

وهةذه القيمةةة التربويةة االجتماعيةةة )المسةةاواق( لهةا بةةال  األيةةر فةي تةةراب  المجتمةة  
وتماسةة  ، كمةةا يبنةةى عليهةةا قيمةةة اجتماعيةةة أ ةةرهلل وهةةي العةةدج  لةةك أآل العنصةةرية عنةةدما 

 م على الناع تًعان لهذا، ولربما  قّدم الموضةوج علةى تتوثى في المجتم  تختت م اييج الح
الواضةةت بنةةاء علةةى فكةةرق العنصةةرية ، فاإلسةةالم بتعاليمةة  وأ ال ةة  يوّحةةد توحيةةدان كةةامالن بةةين 

 (132،2124اإليماآل ، واللًادات ،والمعامالت المجتملية )الثيًاني، 
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مةن  ةالج يم يؤكد النا م على هةذه القيمةة االجتماعيةة مةن  ةالج ضةرق المثةت و 
 البرهاآل الع لي:

وآل  أقج  ةةنل دق ةودق الةمةرءق م   َ ةةدل يةسق
ةك   ةدل يقنوى الّزرت  َوب حقسةن  الّسةةَبل

فضرق المثت : أن   د ي وآل للمرء سةيادقن وسةؤددان ، و لةو لةم ي ةن لة  أبةان  ، كمةا 
أآل  أآل حقسن السًك  ) د ينوي الزرت( والزرت الثةوا ر إ مةن بضةافة الصةوة للموصةو  أي

، يخلصةهما مةن الغة.  -وهو ب ابةة الةذهر والوضةة وصةبهما فةي ال الةر -السًك الحسن 
( ، وهةذا مةا يةدج عليةة الع ةت والن ةت ، وهةو ميةزاآل 27،1007والثوا ر فيهما ) الزمةاكي ،

 التواضت الحقي ي
 والبرهاآل الع لي  وج النا م :
ةسةةاآل  َمةةةا يقحسةةةةةنقة ق  نل    ةيةمةةق اإل 

 اإلن ةسةةاآلق مةةنةة ق أمل أَ ةةةةتل أكةثةةَر 
 يم يثير النا م بلى قيمة الصبر ب ول  :

 أقكقةتةةم  اأَلمةريةةن  فة ةةران وَرةن ةةى
رل َومنل َبَوتل   َواكَسر الَوللَج َوَحاس 

لما أباآل النا م أهمية قيمة المساواق وميزاآل التواضت بين الناع ، ناسر هنةا أآل 
ةج أ القيةةج أ ةةرهلل ، وهةةي الصةةبر ، ومةن أدبيةةات هةةذه القيمةةة عةةدم يقعةّر  بلةةى قيمةةةج اجتماعيةة

التسخ  في حاج الو ر بالحديث بلى الناع والث وهلل بليهم ، وكتماآل األمةر فةي حةاج الغنةى 
إ أمةةا الو ةةر فةةدفعان لثةةماتة األعةةداء ، وصةةبران علةةى الةةبالء ، وأمةةا الغنةةي فةةدرءان للحاسةةدين ، 

( ، يةةم 1021، 75و والعجةةر والكبريةةاءإ ) الحربةةي ،وتربيةةةن للةةنوج ، وكسةةران لةةدواعي الزهةة
أوضةةح النةةا م وأوصةةى بةة آل يجتهةةد المةةرء فةةي رلةةر الةةرز، ، وال يصةةاحر أهةةت الًوالةةة ، 

( 13،1007ويبتعد عنهم كي ال يؤير في  سوء  ل تهم في ةوآل مةن الخاسةرين ) الزمةاكي ،
 ، كما  اج ررفة بن العبد :

 يَن ق َعن  الَمرء  ال َتسَ ج َوَست َعن َ ر 
آل  َي َتدي  َفكقتُّ َ رينج ب المق ار 
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يم يؤكد على قيمة العمت والعصامية والمثابرق وهي قيمة اجتماعية مهمة للثًاق 
والناشوة في م تبت أعمارهم، ينًغي تدرير المةربين للناشةوة والثةًاق عليهةا ، يؤكةد النةا م 

 على هذه القيم ب ول :
رع جةةةةدان وكةةةةدان واجةتةنةة  رل َوادض

َبةةاقق الَخةَلةتل  م ةى َوَأرل حبةَة الحل  صق
و وج النا م : وادرع من لًج الدرع فك ن  ي وج : الةًج الجةد والكةد  ،كمةا يثةير 

 بلى التحذير  من صحًة الحم ى وأرباق الخلت : أي أصحاق المعا ر ، والمعاصي .
مةة، أال إ وإنما نهى عن صحبتهم، ألآل الوًاع تقسر، بالمعاشةرق وتسةتميت بالمالز 

تةةرهلل أآل المةةرء بمعاشةةرت  العلمةةاء واألشةةرا ، وأهةةت الكمةةاالت يصةةير كةةامالن ، و بمعاشةةرت  
 (223،1006الوس ة وأهت البدع والر ا ت يصير نا صان إ ) الخوير ،

وهنةةا ملمةةح تربةةوي بةةال  األهميةةة وهةةو التربيةةة بال ةةدوق ، وال ةةدوق الحسةةنة قيمةةة 
 والوضيلة ، وتت لص مساحة الثر والر يلة .اجتماعية تزداد من  اللها مساحة الخير 
ةنل ضةدّج َوَلةو ةرءق م   ليَج يَخلقةو المل
َج العقةزلةَة فةةي رأع الجةَبةتل   َحةاول

والنا م هنا يثير بلى قيمة اجتماعية أ رهلل وهي الصبر وتحمت أ هلل الناع،  لك 
بةةداف   تجةةنح نحةةو حسةةد ا، ةةرين ، ومعةةاداتهم ، –لضةةلم ديانتهةةا  -أآل بعةةو النوةةوع 

الغيرق وريرها ، فعلى اإلنساآل الصبر على أ هلل الناع ، ولم يسلم مةن هةذا األنبيةاء علةيهم 
و ةةالووه وعانةةدوه حتةةى  الصةةالق والسةةالم  وهةةم  يةةر الًثةةر ، و ةةد ث ت  ةةري.ن محمةةدان 

َمةَر، َ ةاَج: َ ةاَج 201،1007أ رجوه مةن أحةر الةبالد بلية  م ةة إ )الزمةاكي ، ةن  عق ( ، َعةن  ابل
وجق  َ مق  َرسق ب رق َعَلى َأَ اهقمل ، َأعل م نق الضذ ي يقَخال  ق النضاَع ، َوَيصل َللاض  َصلضى هللاق َعَليل   َوَسلضَم: إ اللمقؤل

إ )رواه الترمةذي : ةب رق َعَلةى َأَ اهقةمل م ن  الضذ ي اَل يقَخال  ق النضاَع ، َواَل َيصل َن اللمقؤل رنا م  ( ، 1406َأجل
 حح  األلًاني( وص5031)ابن ماجة :

يم ينت ت النا م بلى قيمة اجتماعية أ رهلل وهي الًعد عن النمام ، ونصح  وزجره 
. 

ةةرقهق َفةَمةا ةام  وازجق ةةتل َعةةنل الَنةمض  م 
ةكةروَه بال َمةةةةنل َنةةَ ةةتل   بةّلةةَ  الةمل
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 لةةك أآل النميمةةة صةةوة  ميمةةة يتعةةدهلل شةةرها لي ةةرين ، حيةةث يتصةةدع المجتمةة  
نث  الصراعات ، وت ّو  األرحام ، و د أشار النا م بلةى ملمةح تربةوي هةام وهةو بسببها ، وت

أن  ال ي وي االبتعاد عن النمام بت يجر نصح  ، وزجره ، وتعليم  بآل كاآل جةاهالن بة آل هةذا 
و لةةك أآل كثيةةران مةةن النةةاع يتجنةةر النمةةام ولكةةن يجاملةة  وال  -األمةةر مةةن كًةةا ر الةةذنوق  

لةةى حةةا   مةةن حيوةةاآل المدينةةة فسةةم  بنسةةانين يقعةةذباآل فةةي ، و ةةد مةةر النبةةي ع -ينصةةح  
 بريهما ف اج: إ بنها ليعذباآل ، وما يعذباآل في كبير، بلى، أمةا أحةدهما فكةاآل ال يسةتتر مةن 
بول ، وأمةا ا، ةر فكةاآل يمثةي بالنميمةة إ ،يةم دعةا رسةوج هللا بجريةدق فكسةرها كسةرتين يةم 

لعل  يخبةم عنهمةا مةا »فعلت  لك؟  اج:  وض  على كت  بر كسرق، ف يت: يا رسوج هللا، لم
 (2/361لم تيًسا إ )الًخاري : 

ةبةر  وإآلل  ةوء  ب الةصض  دار  جةةاَر الةسُّ
ةَ ةتل   لةمل تجةدل َصبةران َفمةا أَحلةى النُّ

يثةةير النةةا م بلةةى قيمةةةج اجتماعيةةةج مهمةةةج فةةي حيةةاق النةةاع : هةةي المةةدارق ، ومةةن 
فر، بين المدارق ، وبين المداهنة ، فالمدارق بذج الدنيا الح مة مدارق الناع ، ومالينتهم ، و 

مةةن أجةةت الةةدنيا أو الةةدين ، أو كليهمةةا والمداهنةةة : بةةذج الةةدين مةةن أجةةت الةةدنيا ) الحربةةي ، 
( ، بآل اإلحسةةاآل هةةو العال ةةة الوبيليةةة التةةي يجةةر أآل تةةرب  اإلنسةةاآل باإلنسةةاآل 61،1021
 (240،1001)الكيالني ،

ةر  ا،مةةاَج فةة ةةزل َ ةصّ  نةيةا تةوق  ي الدُّ
ةةةتل  ةَعة ةت  ت ةصةيةرق اأَلمل لةيةتق الل  َفةدل

ةةوتق َعةلةةى   ب آلل مةةنل يوةل ةبة ق الةمل
ةةنةة ق َجةةديةةٌر ب ةالةَوَجةةتل  ةةةرضقج م   ر 

وهنةةا يثةةير النةةا م بلةةى قيمةةةج اجتماعيةةةج لهةةا بةةال  األيةةر فةةي انت ةةام الحيةةاق ونثةةر 
الصةةراعات المجتمليةةة فةةي دوا ةةر اإلنسةةاآل المختلوةةة، هةةذه  السةةلم االجتمةةاعي والًعةةد عةةن

 القيمة هي قيمة الزهد.
و ةةد  –وهةذه االبيةات وأآل كانةةت تتضةمن قيمةة ع ديةةة وهةي اإليمةاآل بةةاليوم ا، ةر 

بال أنها تتضمن من جانر ث ر قيمة الزهةد، ومالهةا مةن ثيةار  –تناول  الًاحث في موضع  
 بيجابية في حياق الناع
ت ب ا صار  ل ان البن ثدم الزم  وال ينوك من  حتةى المةوت كمةا  ةاج ألآل روج األم

  ََرمق ابنق ثَدم صق عَلى العقمقر  إ: ) ابن  : إ َيهل رل ، واللح  صق عَلى الماج  رل : الح  رُّ من  ايلَنتاآل  وَتث 
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( ومن يمةرات ن ةص األمةت فةي الةدنيا والعمةت لي ةرق ، و ال يؤا ةذ اإلنسةاآل  5135ماجة :
( : 1007( ي ةةوج الزمةةاكي )1021، 20بنمةةا يؤا ةةذ فةةي عملةةة إ ) الحربةةي ،فةةي أملةة  ، 

 (215فالال م بك االستعداد للرحيت وعدم الركوآل بلى الدنيا ألنك عنها مرتحت إ )
يم يتناوج النا م قيمةج اجتماعيةج أ رهلل وهي : التوازآل في العال ات االجتماعية ، 

اإلكثةار منة  ، ف نهةا أدوم لأللوةة، وأبعةد عةن و اال الج من زيةارق األ ةارق واألصةحاق وعةدم 
اإلمةةةةةةةالج ، وهةةةةةةةو معنةةةةةةةى األيةةةةةةةر المثةةةةةةةهور  زر غًةةةةةةةان تةةةةةةةزدد حًةةةةةةةان أي زر  لةةةةةةةيالن ) 

 (21،1021الحربي،
ةان َفةمةنل  ةبض ةَا تةةز دل حق ةبض رل ر  ةرل وزق  ر 
 أكةثةةَر الةتضةةرَداَد َأ ةصةةاهق الةَمةَلةتل 

م األ ةةال، العليةةة ومحاسةةةن ا،داق ( : الزيةةارق مةةةن م ةةار 1006ي ةةوج الخويةةر )
السنية ، وال تكوآل المدق بين الزيارتين رويلة مملة ، وال  صيرق مخلة ، ف آل  لك مما يةؤير 

( ، وعلى المسلم أآل ين ر بلةى مةدهلل مةا يترتةر علةى السةلوا فعةالن 120في دوام الصحًة )
، ومن ثيار تتًعة  ، و تنثة  عنة  مهمةا  رةاج الةزمن . )م ةداد كاآل أو  والن من نو ج أو ضررج

،354،1001) 
 نتا ث الدراسة:

ل د جاءت هذه الدراسة للو و  على معالم التربية القيمّية في المية ابةن الةوردي 
في المجاج الع دي، واأل ال ي، واالجتماعي، من  الج االستعانة بثرو  الالميةة وتعلي ةات 

 العلماء عليها ، وكانت أبرز النتا ث التالي:
 ابن الوردي في التربية القيمّية الع دية القيم التالية: تضمنت المية -
 قيمة الت وهلل. -
 قيمة اإليماآل باء. -
 قيمة اإليماآل بال ضاء وال در. -
 قيمة اإليماآل باليوم ا، ر. -
 قيمة التوكر -

 تضمنت المية ابن الوردي عن معالم التربية القيمّية األ القية فيما يلي:
 قيمة الوضيلة والعوا . -
 اف ة على الع ت.قيمة المح -
 قيمة ال ناعة. -
 قيمة الصد،. -
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 قيمة االست امة. -
 قيمة حوظ اللساآل عن الغيًة والبهتاآل. -
 قيمة التغافت. -
 قيمة االعتداج والوسوية. -

 فيما أ هرت المية ابن الوردي جملة من القيم التربوية االجتماعية كاآل أبرزها:
 قيمة المساواق ونبذ العنصرية. -
 ناع.قيمة الصبر على أ هلل ال -
 قيمة العمت والعصامية. -
 قيمة ال دوق الحسنة. -
 قيمة الًعد عن مصاحًة النمام. -
 قيمة مدارق الناع. -
 قيمة الزهد. -
 قيمة التوازآل في العال ات االجتماعية. -

 و د استخدم النا م في ررع وتنمية هذه القيم ، األسالير التالية:
 أسلوق التربية بالبرهاآل الع لي -
 ةأسلوق التربية بالموع  -
 أسلوق التربية بضرق المثت -
 أسلوق بالمواقا واألحداب -

 توصيات الدراسة:
ضرورق الت كيد على أهمية التحلي بمن ومة القيم الع دية واأل القية واالجتماعية  -

 التي حوتها المية ابن الوردي.
 الت كيد على تعليم الناشوة على هذه القيم وتدريبهم عليها. -
 ن الناشوة، وأهت العلم والتجربة والخبرق اإلنسانية.الت كيد على توييم العال ة بي -

 م ترحات الدراسة:
يوصي الًاحث تناوج المية ابن الوردي في معالم التربية القيمّية األ رهلل مثت قيم  -

 السياسية، وتولي األح ام، وقيم التربية والتعليم.
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 المراج  :
 العربي . بيروت . ، دار احياء التراث مدار  السالكين( : 9111ابن القيم ) -
، مرلن  دارنر   الةدرر الكامنةة فةي أعيةاآل الما ةة الثامنةة( : 9911ابنن حرنر ، مح ن  ) -

 حي ر اباد/ الهن  -ال عارف العث انية 
.و ، بينروت، دار 9، ج لسةاآل العةرق(: 9931ابن منظور ، ح   بنن مرنر. .)  - ، مناد  َونوو

 صادر،بيروت.
، مرتبننة ربننراايم ال،لانني، ال   نننة  ة والتربيةةةالقةةيم اإلسةةالمي( :9133مبننو العينننين  لنني)  -

 ال نور .
،  اإليمةةاآل .حقي تةة  ونوا ضةة  عنةةد أهةةت السةةنة والجماعةةة( : 1009األثننر، ،  انن   ) -

 م ار الوطن للنشر ، الرياض
 . بيروت التحصيت الدراسي وعال ت  بالقيم اإلسالمية التربوية( : 1090مح   ،  لي ) -
ان . األردن( : فل9111األس ر ، مح   ) -  سفة التربية اإلسالمية ، دار الفَر
بسةةهام األسةةرق فةةي تميةةة القةةيم االجتماعيةةة لةةدهلل الثةةًاق . ( : 9390، مثينن) ) البق ني -

 . جامعة م. القرى . رسالة ماجستير غير منشور  تصور م تر 
 ، دار ال سير  ،   ان تعلم القيم وتعليمها( : 9311، ماج  ) الرالد -
. دار        تواصةةةةيت الجمةةةةت .شةةةةر  الميةةةةة ابةةةةن الةةةةوردي( : 1091)ال،ربنننني ،  انننن الع ي  -

 ابن ح . . بيروت
، ال رتنن) الرننامعي ال،نن   ،  علةةم الةةنوج االجتمةةاعي(.9111حسننن ،مفننمفم م، نن .) -

 مفر.
المضةةةةامين اال القيةةةةة والقيميةةةةة فةةةةي فلسةةةةوة (: 1093حسننننن، رفنننناء  انننن  اللمينننن  ) -

مركننن  رحيننناء التنننراث العل ننني  - اد مرلنننة التنننراث العل ننني العربننني: جامعنننة ب ننن  .التربيةةةة
 1ع العربي

. كلينننة  شةةةر  الميةةةة ابةةةن الةةةوردي العةةةر  النةةدي فةةةي( 1001الخمينن) ،  اننن الو ا  ) -
 اآلدا  . مفراتة . ليايا

أسةةج القةةيم األ القّيةةة فةةي العهةةد الجديةةد وموقةةا ( : 1091، م، نن  وربننراايم ) خلننود -
 ،1في ال راسات اإلسالمية، ع ال رلة األردنية ال رثآل الكريم منها: تحليت ون د ، 

 دار القلم، دمشق. الموردات في ررير ال رثآل(: 9391، ال،سين )األصفهاني الراغب -
. دار الكتنن) عةةوآل األروةةاج . شةةر  الميةةة ابةةن الةةوردي( : 1002ال مننا ي ، صننال  ) -

 العل ية
 المن ومة القيمية في سةورق اإلسةراء وتوبي اتهةا األسةرية ( :1091الشرا ر،، سوزان ) -

 جامعة اليرموك ، رسالة ماجستير غير منشور  . األردن، 
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 ، طرابل  ، ليايا. من أسج التربية اإلسالمية( : 9131الشيباني ،   ر ) -
، منؤت ر القيم ورةر، تعلُّمهةا وتعليمهةا ( :9111العاج  ، فؤاد ،و لي  مية الع نر، ) -

 القيم والتربية في  الم مت ير ، ررب  ، األردن.
(: اإلرشةةاد النوسةةي والتربةوي إ المةدا ت الن ريةة 9391منا حسنين .)  قل ، م، نود   -

 ، دار الخريري للنشر والتوزيع ، الرياض . 9، ط  الوا   ، الممارسة إ
، دار العاصنن ة ،  بحةةوب فةةي ع يةةدق أهةةت السةةنة والجماعةةة( : 9113العقنل ، ناصننر ) -

 الرياض .
 رسالة الخليج، الرياض، مرلة القيم السلوكية(: 9311 قل، م، ود ) -
 . ال عه  العال ي للفكر اإلسالمي . أصوج التربية اإلسالمية( : 1002 لي ، سعي  )  -
تداعيات من ومةة القةيم الغربيةة االستثةراقية علةى المنو ةة ( : 1003غالية ، نعي ة ) -

، كلية العلو. السياسنية واإل نال. . جامعنة  العربية في  ت استراتيجيات العولمة الث افية
 ر.الر ار

 ، دار ابن ح . ، بيروت بحياء علوم الدين( : 9312ال  الي ، مبوحام  ) -
، ال رتننن) القةةةيم الدينيةةةة مةةةن من ةةةور الخدمةةةة االجتماعيةةةة( :9111فه ننني ،نور نننان ) -

 الرامعي ال،   ، مفر.
بصةةا ر  وي التمييةةز فةةي لوةةا م الكتةةاق (، 9392الفيننروز ابنناد،، مرنن  النن  ن م، نن  )  -

 تراث العربي، القا ر ، دار احياء ال   العزيز
.و ،  ال  رسنة العربينة للمبا نة  3، ج  المحي  ال اموعالفيروزباد، .)د.ت(:  - ، مناد  َونوو

 والنشر ، بيروت .
 ، دار الكت) اإلسالمية، القا ر .المد ت بلى القيم اإلسالمية( : 9303َ ي،ة، جابر.) -
. دار رمننا.  لوضةةليةالن ةةام الخل ةةي بةةين اإلسةةالم والةةن م ا( : 1002القوسنني ، مفننر  ) -

 ال  و 
 . دار القلم . فلسوة التربية اإلسالمية( : 1001الكيالني ، ماج  ) -
 ، دار ال ريخ القيم والتربية(: 9309، بركات ) لمفي -
، 1،  ننالم الكتنن) ، القننا ر ، الرنن ء تةةدريج المةةواد االجتماعيةةة(: 9110اللقناني ،مح نن .) -

 .3ط
 دار الفضيلة ، الرياضبين اإلسالم والغرق،  القيم األ القية(: 2517) ، مانع ال انع -
تعزيةز القةيم فةي منةاهث التعلةيم (: 1093ال رك  العربي للب،وث التربوية ل ول الخليج ) -

 . الكويت. مرت) التربية العربي ل ول الخليجالعام. برار عام للتربية القيمية
 ، مرتبة ال تناي . بناء وتكوين القيم التربوية( : 1092ال  روع وما ر ،  ا الواح  ) -
 ، دار القلم، دمشق .األ ال، اإلسالمية وأسسها(: 9310ال ي اني،  ا  الرح ن ) -
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،   ننان ، دار ال سنننير  علةةةم الةةنوج االجتمةةاعي( :1009وحينن  ، مح نن   انن  اللمينن .) -
 للنشر والتوزيع.

 .دار  الم الكت) . التربية األ القية اإلسالمية( : 1001يالرن ، مق اد ) -
- Lemos.R(1999) Teaching Values Through gener al Edusation 

New Directions For Go mmunity Collegel. 
 الموا   اإللكترونية:

http://www.saaid.net/ 
https://www.alukah.net/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.saaid.net/
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 ملحم الدراسة:
د يّ   الم يضة ابن  الَورل

 

تةةةةةةةةةةةةةةةةَزجل    َكةةةةةةةةةةةةةةةةر اأَلرةةةةةةةةةةةةةةةةاني والَغةةةةةةةةةةةةةةةةَزج  اعل
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةًا َكرهلل أليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  الصّ   ودع  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذّ 

يتقهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بآلض     َأهنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ  عة يثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج َ ضض
َوةةةةةةةةةةةةةةةةةتل بهةةةةةةةةةةةةةةةةةا   واتةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  الَغةةةةةةةةةةةةةةةةةاَدَق ال َتحل
ةةةةةةةةةةةن الضةةةةةةةةةةةذي  سل َتهةةةةةةةةةةةى حق َتك ةةةةةةةةةةةرل فةةةةةةةةةةةي مقنل  وافل
ةةةةةةةةةةةةةةةةر  الخمةةةةةةةةةةةةةةةةرَق بآلل كنةةةةةةةةةةةةةةةةَت َفتةةةةةةةةةةةةةةةةىن   واهلجق
 وأتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  هللَا فت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوهلل هللا  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

َوةةةةةةةةةةةةةة ق َررل ةةةةةةةةةةةةةةان بَ   َوةةةةةةةةةةةةةةالن لةةةةةةةةةةةةةةيج َمةةةةةةةةةةةةةةنل َي ل
  ، ةةةةةةةةةةةةةةةةةةرَع َواَل تةةةةةةةةةةةةةةةةةةركنل ب لةةةةةةةةةةةةةةةةةى َصةةةةةةةةةةةةةةةةةدّ   الثض

كةةةةةةةةةةةةةارق فةةةةةةةةةةةةةةي ح  مةةةةةةةةةةةةةة  َمةةةةةةةةةةةةةنل   َحةةةةةةةةةةةةةةارت  اأَلفل
ةةةةةةةةةةةةم  فكةةةةةةةةةةةةمل   كقت ةةةةةةةةةةةةَر المةةةةةةةةةةةةوتق علةةةةةةةةةةةةى الَخلل
 أيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَن نمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرودق وكنعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاآلق وَمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن

 عةةةةةةةةةةةةةاٌد؟ َأيةةةةةةةةةةةةةَن ف ةرَعةةةةةةةةةةةةةوآلق َوَمةةةةةةةةةةةةنل  َأيةةةةةةةةةةةةنَ  
ا ؟   أيةةةةةةةةةةةَن مةةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةةادوا وشةةةةةةةةةةةادوا وَبَنةةةةةةةةةةةول
جةةةةةةةةةةةى أهةةةةةةةةةةةتق النُّهةةةةةةةةةةةى؟   أيةةةةةةةةةةةَن أربةةةةةةةةةةةاقق الح 

مق سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيقعيدق هللاق  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنهق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالن م    كق
 بقنةةةةةةةةةةةةيض اسمةةةةةةةةةةة ل َوَصةةةةةةةةةةةاَيا َجمَعةةةةةةةةةةةةتل  * يةةةةةةةةةةا 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةَم وال تكَسةةةةةةةةةةةةةةةةةتل فمةةةةةةةةةةةةةةةةةا  لل  أرلةةةةةةةةةةةةةةةةةر  الع 
ين وال  َتو ةةةةةةةةةةةةةةةةتل للو  ةةةةةةةةةةةةةةةة   فةةةةةةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةةةةةةدّ   واحل
ةةةةةةةةةةةةةةةةةل  َفَمةةةةةةةةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةةةةةةةةر  الّنةةةةةةةةةةةةةةةةةوَم وَحصّ   واهجق
 ال ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل َ َهَبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتل أربابقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
ةةةةةةةةةةةةةَدا  يةةةةةةةةةةةةةاد  العلةةةةةةةةةةةةةم  بررةةةةةةةةةةةةةامق الع  د   فةةةةةةةةةةةةةي ازل
وةةةةةةةةةةةةةةةةةَم بةةةةةةةةةةةةةةةةةالّنحو  َفَمةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةت  الَمنل  ن َجمّ 

 ان ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  الّثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعلر  والز م مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذهبي 
ةةةةةةةةةةةةةت  وَمةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةو عنةةةةةةةةةةةةةواآلق علةةةةةةةةةةةةةى الَوضل  َفهل

ةةةةةةةةةوهلل  مةةةةةةةةةاتَ   أهةةةةةةةةةةتق اللَوضةةةةةةةةةةت  لةةةةةةةةةم َيبةةةةةةةةةَم س 
 َأنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ال أ تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارق ت بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَت يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدج 

ةةةةةةةةةةرتق فةةةةةةةةةةةي بآل ي ص   َجزتلنةةةةةةةةةةي َعةةةةةةةةةةنل َمةةةةةةةةةةديح 
ةةةةةةةةةةةةذل   َوةةةةةةةةةةةاظ  َ ةةةةةةةةةةةولي َلةةةةةةةةةةةَك :  ق  َأعةةةةةةةةةةةةذلقق اأَللل

رقٌ  ةةةةةةةةةةةةةةسل رهلل عنةةةةةةةةةةةةة ق تقغلنةةةةةةةةةةةةةي ك  ةةةةةةةةةةةةةةسل  ملةةةةةةةةةةةةةكق ك 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةمقإإنَحةةةةةةةةةةةةةةةةةن َ َسم اعتبةةةةةةةةةةةةةةةةرل    ّنةةةةةةةةةةةةةةةةةَا َبَيَنهق

ةةةةةةةةةةةَت وجان ةةةةةةةةةةةرل َمةةةةةةةةةةةنل َهةةةةةةةةةةةَزجل   و قةةةةةةةةةةةت  الَوصل
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةًا نجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌم أَفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  الصّ   فأليض
 َ هبةةةةةةةةةةةةةةةةةتل لةذضاتقهةةةةةةةةةةةةةةةةةا َواإليةةةةةةةةةةةةةةةةةمق َحةةةةةةةةةةةةةةةةةتل 

ةةةةةةةةةةةةزّج رفيةةةةةةةةةةةة ج  ةةةةةةةةةةةةج  فيةةةةةةةةةةةةي ع   وتقَجةةةةةةةةةةةةتل تقمل
ةةةةةةةةةةةةةدل َأمةةةةةةةةةةةةةران َجَلةةةةةةةةةةةةةت  أنةةةةةةةةةةةةةَت َتهةةةةةةةةةةةةةواه تج 
ةةةةةةةةعى فةةةةةةةةي جنةةةةةةةةوآلج َمةةةةةةةةنل َعَ ةةةةةةةةتل   كيةةةةةةةةا َيسل
 جةةةةةةةةةةةةةاورتل  لةةةةةةةةةةةةةَر امةةةةةةةةةةةةةرهللءج بال َوَصةةةةةةةةةةةةةتل 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةتل   بنمةةةةةةةةةةةةةةةةةا َمةةةةةةةةةةةةةةةةةنل يت ةةةةةةةةةةةةةةةةةي هللَا الًو 
لضيةةةةةةةةةةةةت زقحةةةةةةةةةةةةةتل  ةةةةةةةةةةةةةدق فةةةةةةةةةةةةةي الل ص   َرجةةةةةةةةةةةةتج َيةرض
لنةةةةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةةةةزض وَجةةةةةةةةةةةةةتل   َ ةةةةةةةةةةةةةدل َهةدانةةةةةةةةةةةةةا سبل
َوجل  ةةةةةةةةةةةنل َجةةةةةةةةةةةيل.ج وأفنةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةن دق  َفةةةةةةةةةةةتض م 

 ى وَعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَزجل َمَلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَك األرَد وَولضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ةةةةةةةةةةةنل يسةةةةةةةةةةم ل َيَخةةةةةةةةةةةتل   َرفةةةةةةةةةةةَ  اأَلَهةةةةةةةةةةةراَم؟ م 
َلةةةةةةةةةةةةةت  َهَلةةةةةةةةةةةةةَك الكةةةةةةةةةةةةةتُّ ولةةةةةةةةةةةةةم تقغلةةةةةةةةةةةةةن  ال ق
؟  أيةةةةةةةةةةةةةةن أهةةةةةةةةةةةةةةتق العلةةةةةةةةةةةةةةم  وال ةةةةةةةةةةةةةةومق األقَوجل
الن مةةةةةةةةةةةةا َ ةةةةةةةةةةةةدل َفَعةةةةةةةةةةةةتل   وَسةةةةةةةةةةةةيجزي َفةةةةةةةةةةةةاع 
لةةةةةةةةةةةتل  ةةةةةةةةةةةةتل بهةةةةةةةةةةةة ا َ ةةةةةةةةةةةةيرق الم   ح  مةةةةةةةةةةةةان  قصض
 أبعةةةةةةةةةةةَد الخيةةةةةةةةةةةَر علةةةةةةةةةةةى أهةةةةةةةةةةةت  الَكَسةةةةةةةةةةةتل 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةَتغ تل عنةةةةةةةةةةةةةةةةة ق بَمةةةةةةةةةةةةةةةةةاجج وَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةَوجل   َتثل

    المولةةةةةةةةةةةوَق َيحل  ةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةا َبةةةةةةةةةةةَذجل َيعلةةةةةةةةةةةر  
ق  َوَصةةةةةةةةتل   كةةةةةةةةتُّ مةةةةةةةةن سةةةةةةةةار علةةةةةةةةى الةةةةةةةةّدرل
 وجمةةةةةةةةةةةةةةةاج  العلةةةةةةةةةةةةةةةم بصةةةةةةةةةةةةةةةال ق الَعَمةةةةةةةةةةةةةةةتل 
َتبةةةةةةةةةةةةةةتل  ةةةةةةةةةةةةةةَرم  اإلعةةةةةةةةةةةةةةراَق بةةةةةةةةةةةةةةالنُّوم ا ل  يقحل
 فةةةةةةةةةةةي اّرةةةةةةةةةةةرا   الرّ فةةةةةةةةةةةد  اَل تلًةةةةةةةةةةة   النّ َحةةةةةةةةةةةتل 
َتةةةةةةةةةةةةةةةَذجل   أَحَسةةةةةةةةةةةةةةةَن الثةةةةةةةةةةةةةةةعَر ب ا لةةةةةةةةةةةةةةةم يقبل
ةةةةةةةةةةت  اتضكةةةةةةةةةةتل   مق ةةةةةةةةةر ج َأول َمةةةةةةةةةةنل َعَلةةةةةةةةةى اأَلصل

َبةةةةةةةةةةةةتل َ ولعقهةةةةةةةةةةةةا أجمةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةنل تلةةةةةةةةةةةةك ال ق  تق م 
 ر ّ هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َأول اَل َفي و يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني الَخَجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتل 
لوةةةةةةةةةةةةةةةةةةظ  نقو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ب َلَعةةةةةةةةةةةةةةةةةةتّل   َوأَمةةةةةةةةةةةةةةةةةةرُّ الل
َتةةةةةةةةةةةةةةةز اٌء بالَوَشةةةةةةةةةةةةةةةتل   وعةةةةةةةةةةةةةةةن الًحةةةةةةةةةةةةةةةر  اجل
جل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  َنةةةةةةةةةةةةةةةةةةزل ةةةةةةةةةةةةةةةةةان  َوبة الحل  َتلَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةة ق َح ض
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ةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةنل َعزم  َوتةةةةةةةةةى م  ةةةةةةةةةةوي الل  َليةةةةةةةةةةَج َمةةةةةةةةةا َيحل
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةن َعادات ةةةةةةةةةةةةةةةةةة    بلرةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   الةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنُّيا فم 
ةةةةةةةةةةةةةةةيل ها   عي ثةةةةةةةةةةةةةةةةق الرُّارةةةةةةةةةةةةةةةر  فةةةةةةةةةةةةةةةي َتحصل
ثةةةةةةةةةةةةةةرا   كةةةةةةةةةةةةةةم جهةةةةةةةةةةةةةةوج بةةةةةةةةةةةةةةاَت فيهةةةةةةةةةةةةةةا مقكل
ةةةةةةةةةةجاعج لةةةةةةةةةةَم َيَنةةةةةةةةةةتل فيهةةةةةةةةةةا القمَنةةةةةةةةةةى   كةةةةةةةةةةم شق
يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَلَة فيهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا واتضك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتل   فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاترا  الح 

ةةةةةةةةةةةة َأيُّ   نهةةةةةةةةةةةةا المق  ةنىَكةةةةةةةةةةةةةمّج لةةةةةةةةةةةةمل َتنةةةةةةةةةةةةةتل م 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةلي أبةةةةةةةةةةةةةةةةةدان  ةةةةةةةةةةةةةةةةةلي وَفصل ةةةةةةةةةةةةةةةةةتل َأصل  ال َت ق
وآل  أقج    ةةةةةةةةةةةةةةةد يسةةةةةةةةةةةةةةةودق المةةةةةةةةةةةةةةةرءق مةةةةةةةةةةةةةةةةن دق
 بنمةةةةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةةةةوردق مةةةةةةةةةةةةةةن الثةةةةةةةةةةةةةةوا  ومةةةةةةةةةةةةةةا

 َأنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي َأحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدق هللَا َعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى َمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َ  
سةةةةةةةةةةةةةةةةةةن     قيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةاآل  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يقحل
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتم  اأَلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرين  ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةران وَرن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى  أقكل
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا ن وَكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدان واجتنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرل  رع ج   َوادض
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتج رتًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين تبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذيرج وبقخل

ةةةةةةةةةول     فةةةةةةةةةةي َسةةةةةةةةةرّ  َسةةةةةةةةةاداتج َمَضةةةةةةةةةوا ال تخق
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ق   َوَتَغافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتل َعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنل أقمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورج ب نض
ةةةةةةةةةةدّ  ولةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةيج يخلةةةةةةةةةةو المةةةةةةةةةةرءق مةةةةةةةةةةن ض 

ةةةةةةةةةةةةةةتل   ةةةةةةةةةةةةةةةرلهق َفَمةةةةةةةةةةةةةةا م  ةةةةةةةةةةةةةةام  وازجق  َعةةةةةةةةةةةةةةنل الَنمض
 َدار  جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَر السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوء  بالّصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبر  وإآل 
 جانةةةةةةةةةةةةةةةر  السةةةةةةةةةةةةةةةلواآَل واحةةةةةةةةةةةةةةةذرل َبولَثةةةةةةةةةةةةةةة 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةَم وإ آلل هقةةةةةةةةةةةةةةةةةمل َسَ لل كل  َتةةةةةةةةةةةةةةةةةت  الحق
ةةةةةةةةةةةةةةةةَم الّنةةةةةةةةةةةةةةةةاع أعةةةةةةةةةةةةةةةةداٌء لَمةةةةةةةةةةةةةةةة  نبآل ن صل

ةةةةةةةةةةةةةةةةوَ    َكةةةةةةةةةةةةةةةةالمَحبقوع  عةةةةةةةةةةةةةةةةَةنل لةةةةةةةةةةةةةةةةةذضات    َفهل
 ب آلض ل لن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص  واالَسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتلث  اج   فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  بم   اَل تقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوازهلل َلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذقق الحق
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو اَلَياتق َوإ آلل َرابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتل لمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنل   َفالل
هةةةةةةةةةةةةةةةةى َجَلةةةةةةةةةةةةةةةةةدي ةةةةةةةةةةةةةةةةر  َأول  َنَصةةةةةةةةةةةةةةةةرق المنص 
ةةةةةةةةةةةةةةزل  نيا َتوق ر  ا،َمةةةةةةةةةةةةةةاَج فةةةةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةةةةدُّ  َ ةةةةةةةةةةةةةةةصّ 

 ب آلل مآلل يطج قهق اجملةوتق َعجةى  
ةةةةةةةةةةةةةرل َوزق  ةةةةةةةةةةةةةا َفَمةةةةةةةةةةةةةنر  ًّ ةةةةةةةةةةةةةان َتةةةةةةةةةةةةةزدل حق ًّ  رل غ 

ةةةةةةةةةةَده   مل ةةةةةةةةةةت  السةةةةةةةةةةيا  واتةةةةةةةةةةرال ر  ةةةةةةةةةةدل ب َنصل   ق
 ال َيضةةةةةةةةةةةةةةةةةةقّر الَوضةةةةةةةةةةةةةةةةةَت ب  ةةةةةةةةةةةةةةةةةالٌج َكَمةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةٌز  ةةةةةةةةةةةةةةةةةاهر  ةةةةةةةةةةةةةةةةةك األورةةةةةةةةةةةةةةةةةاآَل عج  ًُّ  حق

َسةةةةةةةةةةةةةةةتل   اَل َواَل مةةةةةةةةةةةةةةةَا َفةةةةةةةةةةةةةةاَت َيةومةةةةةةةةةةةةةةةان ب الكل
و ةةةةةةةةةةوق العةةةةةةةةةةالي وتقعلةةةةةةةةةةي َمةةةةةةةةةةنل َسةةةةةةةةةةَوتل   تقخل

 فيهةةةةةةةةةةةةةةةا أول َأَ ةةةةةةةةةةةةةةةتل  عيثةةةةةةةةةةةةةةةةق الجاهةةةةةةةةةةةةةةةت  
 وعلةةةةةةةةةةةةةيمج بةةةةةةةةةةةةةاَت منهةةةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةةةي َعَلةةةةةةةةةةةةةتل 
 وجًةةةةةةةةةةةةةةةةةاآلج نةةةةةةةةةةةةةةةةةاَج رايةةةةةةةةةةةةةةةةةات  اأَلمةةةةةةةةةةةةةةةةةتل 
ا  ال حَيةةةةةةةةةةةةتل  يةةةةةةةةةةةةةلةق فةةةةةةةةةةةةي َتةةةةةةةةةةةةرل  بنمةةةةةةةةةةةةا الح 
َلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتل  نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ق بةالثض َمةاَهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا هللاق م   َفةرل
ةةةةةةةةةتق الوتةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةا َ ةةةةةةةةةدل َحَصةةةةةةةةةتل   بنمةةةةةةةةةا أصل
َرتل  كج  ةةةةةةةةةةد ينقوةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةدض ةةةةةةةةةةًل ةةةةةةةةةةن  السُّ  وبقحسل
ةةةةةةةةةةةةةةنل  َبَصةةةةةةةةةةةةةةتل  بقةةةةةةةةةةةةةةتق النةةةةةةةةةةةةةةرججق بال م   َينل

 ب  ل ب ةَ ب ةةةةةةةةةةةةةةةةي ب َ ةةةةةةةةةةةةةةةةر  اتضصةةةةةةةةةةةةةةةةتل  َنسةةةةةةةةةةةةةةةةبي
 أكثةةةةةةةةةةةةةةةةَر اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةاآلق منةةةةةةةةةةةةةةةة   أم أَ ةةةةةةةةةةةةةةةةتل 
ةةةةةةةةر مةةةةةةةةنل مَوةةةةةةةةةتل  ةةةةةةةةَج َوَحاس   َواكَسةةةةةةةةر الَولل
بةةةةةةةةةةةةةاقق الَخَلةةةةةةةةةةةةةتل  م ةةةةةةةةةةةةةى َوَأرل حبةةةةةةةةةةةةةَة الحل  صق
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذين ب آلل َزاَد َ َتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتل   وك 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةوا بة هلةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  للةةةةةةةةةةةةةةةةةةزضَلتل   ب نهةةةةةةةةةةةةةةةةةةم َليسق
مةةةةةةةةةةةةد  ب اَل َمةةةةةةةةةةةةنل َرَوةةةةةةةةةةةةتل  ةةةةةةةةةةةةزل بة الحل  لةةةةةةةةةةةم َيةوق

لةةةةةةةةةةةةةةَة فةةةةةةةةةةةةةةي رأع  الَجَبةةةةةةةةةةةةةةتل حةةةةةةةةةةةةةةاوَج العق   زل
كةةةةةةةةةةةةةةةةةروَه بال َمةةةةةةةةةةةةةةةةةنل َنَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةتل   بلضةةةةةةةةةةةةةةةةةَ  المل
لةةةةةةةةةى النر ةةةةةةةةةتل  ران فمةةةةةةةةةا أحل ةةةةةةةةةدل َصةةةةةةةةةبل  لةةةةةةةةةم َتج 
 ال تعان ةةةةةةةةةةةةةةةةةدل َمةةةةةةةةةةةةةةةةةنل ب ا َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةاج َفَعةةةةةةةةةةةةةةةةةتل 
 َرربةةةةةةةةةةةةةن فيةةةةةةةةةةةةَك َوَ ةةةةةةةةةةةالمل َمةةةةةةةةةةةةنل َعةةةةةةةةةةةةَذجل 
ّلةةةةةةةةةةةةةةةةي األح ةةةةةةةةةةةةةةةةاَم هةةةةةةةةةةةةةةةةذا بآلل َعةةةةةةةةةةةةةةةةَدجل   وق
ثةةةةةةةةةةةةر  تقَغةةةةةةةةةةةةةتل  ةةةةةةةةةةةةاَل كّويةةةةةةةةةةةة   فةةةةةةةةةةةةي الحل  َوك 

ةةةةةةةةةةةةةي َلةةةةةةةةةةةة  ةَوع ان َأول َمَثةةةةةةةةةةةةةتل َلوَ ةةةةةةةةةةةةةة  اللَ اض 
جل  خةةةةةةةةةةصق انعةةةةةةةةةةزل ا الثض خةةةةةةةةةةصق ب  ل  َ اَ ةةةةةةةةة ق الثض
ةةةةةةةةةةةةةةمُّ فةةةةةةةةةةةةةةي َ اَا الَعَسةةةةةةةةةةةةةةتل    اَ هةةةةةةةةةةةةةةا َفالسُّ
َوةةةةةةةةةةةةةةةةتل  ةةةةةةةةةةةةةةةةداراق  السض  َوَعنةا ةةةةةةةةةةةةةةةةي َمةةةةةةةةةةةةةةةةنل مق
 فةةةةةةةةةةةةةةةةدليتق الع ةةةةةةةةةةةةةةةةت  ت صةةةةةةةةةةةةةةةةيقر اأَلَمةةةةةةةةةةةةةةةةتل 
نةةةةةةةةةةةةةةةةة ق َجةديةةةةةةةةةةةةةةةةةٌر ب ةالةَوَجةةةةةةةةةةةةةةةةةتل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةرضقج م   ر 
داَد أ صةةةةةةةةةةةةةةةةاهق الَمَلةةةةةةةةةةةةةةةةتل   أكثةةةةةةةةةةةةةةةةَر الّتةةةةةةةةةةةةةةةةرل

ةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةتل واعتب ةةةةةةةةةةةةرل َفضل وآَل الحق  َت الوتةةةةةةةةةةةةى دق
 ال يضةةةةةةةةةةةةةرُّ الثةةةةةةةةةةةةمَج أرًةةةةةةةةةةةةا،ق الوضَوةةةةةةةةةةةةتل 
ةةةةةةةةةةةَم عةةةةةةةةةةةن األهةةةةةةةةةةةت َبةةةةةةةةةةةَدجل   فةةةةةةةةةةةارترقل َتلل



 معالم التربية القيمّية في المية ابن الوردي
  عبدهللا بن محمد السهلي/ د

  .أ

 -202- 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةنان  َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةى ثس  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةث  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  َيًل  فً مقكل
 أيُّةةهةةةةةةةةةةةةةةةةةا الةعةا ة ةةةةةةةةةةةةةةةةرق  ةةولةةةةةةةةةةةةةةةةةي عةََبةةَثةةةةةةةةةةةةةةةةان 
ةةةةةةةةةةةةم   ةولةةةةةةةةةةةةي واسَتةت ةةةةةةةةةةةةر   َعةةةةةةةةةةةةةدّ  عةةةةةةةةةةةةةن أسةهق

ةةةةةةةةةةةةةةةةةَك لةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌن مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن فةةتةةةةةةةةةةةةةةةةةةى ال نض   يةغةرض
ةةةةةةةةةةةةٌت سةا ة ةةةةةةةةةةةةٌ    أنةةةةةةةةةةةةةا مةثةةةةةةةةةةةةةتق الةمةةةةةةةةةةةةةاء  َسةهل
ةةةةةةةةةةةةةةةرقهق   أنةةةةةةةةةةةةةةةةةا كالةخةيةةةةةةةةةةةةةةةزور َصةعةةةةةةةةةةةةةةةةٌر َكةسل
 ريةةةةةةةةةةَر أّنةةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةةي زمةةةةةةةةةةةاآلج َمةةةةةةةةةةةنل يةكةةةةةةةةةةنل 
ةةةةةةةةةةةةةةةةة    واجةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌر عةنةةةةةةةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةةةةةةةةورهلل بكةةرامق
ةمةلةةةةةةةةةةةةٌر وأنةةةةةةةةةةةةةةا   كةةةةةةةةةةةةةتُّ أهةةةةةةةةةةةةةةت  الةعةصةةةةةةةةةةةةر  ر 
ةةلضةةمةَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   وصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالقق هللا  ربّ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي كق
 لةلةةةةةةةةةةةذي حةةةةةةةةةةةةاَز العقةَلةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةةةن  هةاشةةةةةةةةةةةةمج 
 وعةةلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى ثجج وصةةحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرج سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادق 

 

ةةةةةةةةةةةَرهلل الَبةةةةةةةةةةةدر  بةةةةةةةةةةة  البةةةةةةةةةةةدرق اكَتَمةةةةةةةةةةةتل   وسق
ةَعةةةةةةةةةةةةةتل  ةةةةةةةةةةةةةةةؤ ج للةجق  بآلض رةيةةةةةةةةةةةةةةَر الةةةةةةةةةةةةةةةَورد  مق
ةةةةةةةةةةةةةةَك َسةهةةةةةةةةةةةةةةةٌم مةةةةةةةةةةةةةةةةةن يقةةَعةةةةةةةةةةةةةةةتل  يةَبةنض  ال يقص 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  لةةيةةنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان يقةةعلةةتَ   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَزجل بآلض لةلةحةةيض
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَن ث هلل وَ ةةةَتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتل  ةةةخّ   ومةةتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى سق
وةةةةةةةةةَت انوةَتةةةةةةةةةتل  آٌل كيةةةةةةةةةَم مةةةةةةةةا ش   وهةةةةةةةةو َلةةةةةةةةةدل
 فيةةةةةةةةةة   ا َمةةةةةةةةةةةاجج هةةةةةةةةةةةو المةوَلةةةةةةةةةةى اأَلَجةةةةةةةةةةةتّ 
 و ةلةيةةةةةةةةةةةةةةتق الةةمةةةةةةةةةةةةةةةاج  فةيةهةةةةةةةةةةةةةةةمل يقةسةتةََ ةةةةةةةةةةةةةةتل 
ةَمةةةةةةةةةةةةةت ةةةةةةةةةةةةةمق، فةاتةةةةةةةةةةةةةرا تواصةيةةةةةةةةةةةةةَت الةجق نةهق  م 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةتل َرةَلةةةةةةةةةةةةةةةَ  الةثةمةةةةةةةةةةةةةةةجق نةةهةةةةةةةةةةةةةةةاران وَأَفة
 أحةمةةةةةةةةةةةةَد المخةتةةةةةةةةةةةةار  مةةةةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةةةةةاَد األقَوجل 
 لةيةةةةةةةةةةةةةةَج فةيةهةةةةةةةةةةةةةمل عةةاجةةةةةةةةةةةةةةٌز بال َبةةَوةةةةةةةةةةةةةةتل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


