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 ص اث

       ،"رانوا زد واوا"  ما  رىم ادد ال  م ا د ر

روا رم اا  ق ر ظو  أ  ،قن ا قا  نود، وون ا ،

ل ام ا  ار ا، ودرا ر رو إ ن  ظو  و ذا اث 

  ،رد واا  رم آد أدو ،  وق اراف آا  ،زم ا ل ن

.وا رة ارح ا مر  دى إ ق  و 

Résumé 

     Les valeurs fondamentales de l’Islam sont déterminées à travers «Le Monothéisme, la 

Purification et l’Urbanisme», elles représentent une référence pour comprendre la raison 

de l’existence, et mettre en évidence le but de la Création. Ainsi, elles sont considérées 

comme un système normatif d’où émergent les valeurs principales et subsidiaires. 

     Cette étude cherche, dans une approche pédagogique, à montrer l’importance de ce 

système de valeurs dans la pensée islamique, et étudier les moyens de sa mise en œuvre à 

travers l’éducation spirituelle, tout en explorant les perspectives d’expansion de ses 

recherches, et en déterminant ses effets importants sur l’individu et la société, notamment 

ce qui concerne sa contribution à la restauration de l’édifice de la civilisation islamique et 

humaine. 
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د  

  م ا ارن ارم واة وام  أرف ارن و آ و وان.

     د ش  أا ا   ت ،دةد وأ  تأزرة،  اط رم و 

ق رادأ و د أو ررات وا  ل اوام ا ن ،  ولد ا أن ط

.را ز ا   

       رض رق ان ا و نل ا ل ر واأن ذه " أ رآ  ن

أو    إ ن "ا ،نوم ا ا ظروا إ ون أنط ، واا ،دا  ظرة

 ا ء   إ   اذيؤل ا  ن اا  ارتوأن وا 

  م  ر أس ا ار اودة، دا ن اطرف وال؟

     د اد ن لر وعوذا ا ث وا ا  د، أند ن  روطر او وى بط 

، وا ت ل طب ن د وره ن ن ارآن وا رة أول واظروف ا ت  ر

ن واا ل ار ا ا ،دة اا ر  م ،رل. و  

      رؤ  لن أ و ر دد  دا ل أ  رض ،طورهن وزر ا ن و

 ظر إد اد ،ر  ددا ج إ  ن ن ن ،ما م "إ"زل  ا  دةوا

 زونري و دن ر  فروم ا ، روا رق ا س إ دفوب، ووال ان أ

  .ن ل طر اوس و ن اص وادءات، و ل وات

ودا ا   انن م ر ،ور ول  ووم أن ام ا ارى و رع     

  أرى ذا اون وق ن ووان  م واف،  وانوان  أ اق ادر، 

ن رة ان رض إ ق ز اس  وانر رة ارض ر واح وارد، 

.م اظ زو  

     نورن ارن ا دد ب ،ما  رىم ادد ا  مو ، ،رول اإ

ر وط  واوا ن دوا"  وي، زوا،   ،"رانلوا  م د ر

ظو  أ  ،قن ا قا  نود، وون ا ا  رم اا  ق ر

.روا  

إن اود واز  أس اران اري  ام، ود  ط ود إ ار      

 د زز ل أن مل الوال واا ، وو س ا ءار   زا أ ،

 ن أوان اد واراف، وزز ؤرات اؤو وال ا، واران  وطر 
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ق د ا  ارض  طور ارة  ،ري وظف طت ان  ء ة رة ر

ور اا  ما ر رؤ ل ذاو ،درو رونان واوا  ق  1.   

و ك أن ادث ن ام ار ر ظو ،ل  ه إرات وا إ دى ال      

ا ر ال ا  ر  .دةرارة اء اد، ون اا و ،وا دا  

ر رو إ ن  ظو ام ا "اود واز واران"   اث و ذا      

 ودرا ،ر اا  ل مد أدو ،  وق اراف آا  ،زم ا ل ن

  ارة ا وا. آر  ارد وا ،و  ق دى إ  رم رح

، "ء ارة"و ز"ا"م و "ام"ظو ون وت ار ذا اووع اذي رط ن      

واذي  آره إ   اذي و  دد ن اب،  اب اريو ا إ طورة 

إ  ادوة إ ط ل، ور وان ال  واراف وراث اف د ا ال

راث ا ل اوا  رظ .رةا ررة اا  

إن ار ا ار اد إ  ل ؤر ل  ا ،وم أ  دد      

ر ،  ء از د ا تاو ن اول وادوات، و او واد وط 

ر  وطن واا د ر طس وا   دا و ،ا  شا 

  وا ء.

ن ل ام ا ارى "اود د ب طق ارة ا  ك أن اس ا و     

واز واران"، ود د طق ال ا، اذي ل  ان  وت ط  إطر 

ا  م ، ذين ازرا .و  ن  

      داف ان ا ن ، و ط  دم و  ل ن  وعوا ت أ وإذا

 ث إا   

-  طوا ر اظ ل وو ،ل ار ار وذ لر وال اإ أ ر

.ووا را  

-  دا  وم وار او دوا وا وا روم اا  حا أ

  او ظرا   ن ال وال، و ل ظر ال  ادد واوع.

                                                           
 م.2013، 1اد ا ر ا، ط 14ص  ظو ام ا، د  وي، -1
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-   ل ذيا زم ا ورا ن ا  قن ا قطا ا ل إ ،

 ز روراد وون ا طران اد ا ا م اا ظو نو د ن دى ا ودرا

  اس.

      ن ا و دم ا ،دران ا   وع وإوت ا ءل ان أو

د  ،ا م ار ا  درج ا م اد ادث و راا ا 

وا ،م ا ا ووف  أ و ،م ا ار ن ات ارو ك 

.زوا رم ا ل ن  ل م ودراا  

ال، م م اث إ  ث، ول اول   اود  اون ذك   ول     

 از، وص اث ت  اران، ود  ارو تا، وول ا ارو و

أ  ل  لذ  دذه ا وعو مدم اتوا ث رز اا ط رت ،

و اا   

- د  

- ورا د ووا   ولث اا  

-  ورا و زا   ث اا  

- ورا ران وا   ثث اا  

-   
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      دوا   ولث ااورا و  

إ اء وارل، وو  ط ود إ اطرة ن ل   ار وراود أس ادن، و     

ر ن   أار وال، وو ذك رؤ  إ اون وازن وان وار ا وار، 

ا  ن ا م.ان ا را    

     ل، وز و قد او ما  ا ظودأ او   م ا سا ز  لا

ر اون، ون ذه اظو ا واراط ن اق ام ارى، د ت آت ن ارآن 

ا  ا أود    و كن ذد، ووطرة ا ن س موِرُظ ن مآد  ن كر ذَا ِإذو

َدَ َ واَُ مر تََأ مَُْأ َ مدَْأو مرذ 2 موا د ووا  ت كذو ،

 اطرة، و ن س إ و ر  ،ن د  ض ادات اوار أو  ودا ا  ار

رت اوودض ا ر3.  

ذك أد اء  أ ء ور ض ام وام ا ن م اود، وا ل      

 ن أ ،رم ود ا ور طودال وان ا ر  ،"قوا ،روا ،ا"

واواة وادل،  أن  ن او وار واظم واداد.. إ  ن اراف  طرة 

  .4اود

وا،  ون ن ا ا وا رز ذه ام  ت اة، ن  ك     

ام، ون  رون ن ل اء اري إ  ُأروا ن  ذه ال راز ادة ن م ؤوا  و

 ، بم اطت أر ،دمرة وا را و دم ا رر اا ،رر ارواد ا

ر ل ت ا ظوت اد وا دأ ارؤى وس اا  طتوك، واور واا 

و،  و ورا  توطرق وددت ا ن أ ذيوي ازب ا طرك ا و

  .5ارطت وازوااد و أت 

       ء، أندى ا ررن اوزا وي ذور    رض ل، وت اد رع أوت ا 

 ل   د دة، أو أو  ر ،وو  دة وان ا ر ا 

  ن  ظر إ ،سة وان اذ ز وكم واو ا ك (تأ مك 179ا ن (ه

                                                           
2-  رافورة ا172. 

 .)82/ 10) و(9 /170 ،171ن ور (اارر واور،  -3

4-  ،رد اا ور، ص ن114. 

5-  وي ص ،م اا ظو14 -15 . 
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، و ن  ام 6ه) ن ر  وم ام297اد (تأو ام  أظره ام ود، و

  .  7ن آر ازه) ن اب  و 324اري (ت

واود،  ر   ال ار أو  م ازإن وت ادث ن ازم ن      

 َأ  ول ا   تا ن اوم، ل و ا دوة رآ ة وق  ل، 

م  ما دوِل ِإذرو  واوا اُآ نذا 8 و ، ول او ذا ر  ا م د

»  َِارق ن ام وان وان، رر ور وم ال وازم  ،و ر ن اطب 

مَد م مَأ لِر«9 ! ةا إ و وةث ددذا ا ون أ ، 

و روح ادة وا، وأ  م ازه) ادا إ ذا ادث أن 899د ن ا أد زروق (ت     

  رط أ  ، رط  ،دو  ورظ   ، إ  ل  ،د 10 .  

ده و  د ن ل دد ن اؤت، ه)  او1102ان او (ت و  ام     

ذ  قوك طر ل دوا  إزا داإ  و ل ،ن ر دد  ،» مو

م واؤال   ون، و وا وم، ودوا اء  ام ار ن ادت وال 

رام، واوبواب اأر ب إح اداب وا  دوا و ،دد اا  ل ان أ ن«11. 

      أ ف ار، اري ارن اا  توات ورد اوزء ا  فد أ ،دوول ا

وك اذاب ار وادة ار وا رد  اطن ه)   ا1323ر ن إدرس ا (ت

أف ان ، و12ه "ار ادق ارق اق  إطل رت ارر ادق اق" ادي

  .13ه "وق ارار إ رة اد ار"وك واز ه)،   ادة وا1368ا (ت

م ر إم  ذا ال  اظر وال، ل ت  اد واو  ق  و     

 وذك  ،أو  واط اود وم ظره وز دود ار  ء ازدر ن ض 

                                                           
6- ) ن، ارآة ا2 /174.( 

7-  ر ص نري، اذب ا ن141. 

8-  لورة ا24 . 

 ).08، ح  1 /36م ( -9

10-  د، زروق صوام ا27ا  -  ن، زروق صا وا 27إ. 

11-  وا  ل أ409/ 2(ر.( 

12-  ،ب ار، دار ان زد ق2009.م 

13-  وا رم.2009ا 
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وذك ، 14أ زد اط ته)  ض و1224وأد ن  (ته) 1209د ا ازدي (ت

ه) اذي  إ س   اط  أذواق 1327ان  د ن د ار ا (ت

، " ُن اظن" وداه "ن اول"، ن ؤد  رورة ول  در وأم از ارن

  رهن ظ مو  م وم، و رب ا دام و ظن  ،دوت ا

  .15دم وظ ن رم

 اود، وو ا او واروي،  ذر ن  ء ازو ل آر ن ت ام      

ه) أ ن  ر  زاو، ورج إ ارى م اس اود، 1328ر  ا ادروي (ت

 ، ون ن د إذا أل  ر ن ارى، ر و ون  أوام  اود، ماداتوأم 

ر ن دي  اس وا  اد، م رع  اوظ  ن ارب وارب، ار 

ر وم وأذار، و16وا.  

،  اب و ن ل  وى ا ، ن اد ن ذك أن ازو ن ن دوت      

ل إن  ن ادق ا إ ادق ا، وزج اد   ر  اود، و

 ن، وؤن ال إ ذان، ووم ا  ل ا ،داوا د دوا  ا

ذك أر ن ر ا ور اؤن،  طب داه  أن س اون، وو  ق  ادق 

 و زا د ا ن»َْ  رَو ءَ نَو ،ة ٍم وو ِلَْ ٍر وَأ مَََ «17.  

 ل وا   اوب   وادة،  ار    ل ازإن  اود      

و ،رك و ول ام ر ل ر و  را ا و  ق  كوذ ،

 ول ار ر ا  رع ن ادا  وم ا رار أوراف وازم ا ذير اا ،

 .رؤون ا ردو دؤون ا  ا  

"ا اظ" إدى ام اس  اء ا، وإدى اوات اد، ا  تذك ار     

ؤدى ن طرق ا ار ا وق اد ن ارا وار ،در ؤون ادن واد ن ان 

  وارار  اود.

   

                                                           
14-  ظرا دي صزا د ا ،وارق اطروك ا76 -  ،ت اوااص  ن261.  

15-  ص ور، ار ا93ا -  ص ،ن، اف وا180ا. 

 ).124/ 2ارق اداوي، او ( -) 259و  234/ 1(اول  -16

17-  وي صا ،د ا584ا - ) وء، اف ا2 /190.( 
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        ث اازا ورا و  

ال ارآن ارم  م وا ظ از  ،ول ا   واب أطول م  ارآن      

 سورة ا ط د ن ب دَو ز ن ََْأ دَ 18 ل ن ز وو ، ر تْ ن ِإ

َوَُ تا ل دَ ًو ْ نو ، َو  وت َ م َ نَِ ِر تردا مَ ك

ز ن اءز كذو  ند رَْْا  ن ِري ٍند ت ،َْا 19.  

از وم رزي ن ام ارآ، ودد دو ارآ ن أ ت رد  ر و    

 ء ام ا  لد ل ،رديح اوى ا  ر   ،ذ م  واطرو

  رآنا  زري، واران اوا   ون أ ل ،ن   ون أن  ر

 م  او ءَ ن ز ا نَو 20 ول ام ر ن ون د  ، ،ل  

 ًور م ث ِإذ نوْا َ ا ن دََ بْا مو مزو آ مَ وُ مَُْا ن

  . 21واَْ وِإنُ وا نَ لََ َ ٍل ٍن

        زن ا ،آ ر إم اا ظو نو زل ا ن طك ار ك أنو  ل

،   ، دا ووق ود اص، و   اود. أ از    رول 

ذب وس أراد ا ،ن ل ا ن ارذال وا ل. أ از ر  ن، 

  أ إر ارض، و   اران.    ل  ول  إ أداء

وا اودة ا ون  از أرا ذو  ارآن،  ن د  ا  ادح      

و ك وردذ س، وا  ءوا   ِل ا مَُْأ ونز نذا َِإ ر مََأ َو ءَ ن ز

ً ِإ  َو بذْا ا َ ونرْ ف ُظرْا ،ًَ ونَْظ22 وو ، مََأ و مُْوا َأز ََ

َِن ا23 راطا  ل ذا ا وا ت اد ور ، وا ز24.  

      زطت اد ارم ووكا  د ءر اظ دزا د وم، إذا طوره إ لرا ل  زو

 رب إأ وك ان ا ط ر دزا ل إ رز ،ريول ارن اا  ن ار اواو

                                                           
18-  سورة ا9-10. 

19-  ورة ط74-75. 

 .21اور ورة  -20

 .64آل ران ورة  -21

 .49اء ورة  -22

 .32ام ورة  -23

24-  ظرا ) ري2662، ح 3/176ا.( 
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ا  ا  ف ارات ا ،طور د ذك إ  روم ال ن اد وال 

   ذر وادة. 

و ن ذا اط ن اوك ل  ن  اة و ،د  أس ر ار ن      

ال أرم وم وواظم وظ دى أم وأم، ود اح ادن وات ا، و ز

إ  امام   دأت اظرت واطت ر ن  إ أرى، ار اذي اطر ء 

  .اوك وازاظر ول 

      ل اا  رصدة ا نم اوز م أل ار ثد    من ا 

طت  ت راط وز ،ل   ر اوان وان، ءت ر ن 

 ،وا طروا را تذه ا نو ،(رانوا زد واوا) ا م اا ظو

  ...، ا وا واال وال وال

وا ن ا ون طب ا أ م اذات، ذا ق م ن    ء ازن ض      

ر أن اق ا دى أم ا ، ار ن أل اق ان ، وؤء م أب 

ول ا ت وك ا   ،را د ورة ق ،زو  تو ن  ر

م  ال ن وادة إ ارى وزا ور ،ل م ن ل ال  و إ  و ،رء 

 ا ء إروا ،وا دوام ا  ل ود إوا ا إ ا را ز ون

  واطر اد ، أن ا و ال  اود واز إ ون ن  ن ال وال.

      ز رظ نموا  سا ،ل ا رةا  لوا ،ن ا عوا وا ،

 دن ا راضوا ، ط تورة او ر اذ  لوا ،وف إرك او  دز

 د  تن ا و د ، وازد ا ذيل ال ول ا لق وأرأس ا

اة اد، ورك " و ادي ن اك، واوب ن ا"، وو رك ول ع ون ال، 

 د ذين ا ر ل وا روا ،وا ب25ط.  

إن ازد س رو ن ل ا، أو زا ن ام ؤو  اء ل ا  ن اب      

،وا ا وات اط ج، وا  مل واس  اا  رم س ر أ 

 ك وذ ،ل اأ زء ا    ود" ورا"  ت  وا ،دزذا ا طوا

أم رد اظر وو رك ل  ل اوارح ن ا. ورد اطن وو رك ل  ل اب ن 

  .26و إراد اب واب ا. ورد و

                                                           
25-  م صق اد ر ،وف ات اط وو440. 

26-  م صق اد ر ،وف ات اط وو ظر161ا. 
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ارد رة ن اوس  ط ار  و، إذ ارد د «ه)1284 ول أو ر (ت     

  ،ر  طراروذل وا ر و  ودوا ،ورف اوظ موا ودف او قو ا أ

 ،كد ذ ورأن اون ا در ا و ،و قدك اك، أو تْ «27   .  

إن ز اس ت رد رؤى ر أو أرا ظر ،ل  أوان ن اد وادة، د د      

  راا طوء، ا رةا رس او ار ودو ا دةن، ودداد ار أن وطا

.ذا ا دوات ا   

      رآت ان اوز لو ر إ س اا  ول ا ، َِس ِإا وكُد َةَِم اَأ

كَ ًََ  دَ ِلا نا وودْ ن ِرَْا آنرُ ِر ِإنَْا آنرُِل وِق اَ كر ك َأن  

َاود  28د  ، ول واواا  رصا  ،و  رووات اا  رد ا

 وو د  مذا ا روا مررآن اروا ا ن رود، وم ا رةد ا م ،رآن

 ول ار   دين اؤن ا . قو أو م اذا ا ن ب  ون ل، أذه ا م

  اود؟

و زال دي َرب ِإ َواِل  ..«ا رك و  ول اواب  ادث اد اذي      

  يذا  تْ ا َأذَِ ،ُأ ،  ا َِرو ، شط ا هدو ، ر يذا هرو ،

ذَُ ذِن اَو ،طَُ ََ ِإنض ، و29»وراا  ظد ا  ن ا ذه ا

 اد ث  وم ا؟، ي و وأي ز أظم  وار ن اوال، أت  ودا 

  وأر ن ذا.

      دا ل اون ا رءءل ا نوكوء ا م ار اطد أن ا ،ز ددوه ذي

ط و "ا وا"، ا ن ال واراض ا ب اب ل ارء واب وار 

واد..، وا داد ن اص واوا وا واش وار... وذك  م إ ن ل 

 رآند ال، ووان ا رض وارا مر اذرة اوى، و ر، وادر وارآءة وا

و اا  لوذه ا رزرض أوت...ور اس وذا و  

  أو  ارآن ارم - 

س  ق إ ن اأن ز  ارون اونس  ز  دأ رآن و  إ، ود أن      

 ونو و  ونواظ وا مررآن ال امذ  ،رآنن ا وم اورد  ظا 

                                                           
27-  ص  ،وكدارج ا52. 

28-  راءورة ا78- 79. 

 ).6502، ح8 /105 اري ( -29
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ه) ن ظ ارآن  ،1239 أن ار ادروي(ت30وا واد  ذا أر ن أن  رة

راءات ا مر31ان اود ا ن دذه أ كذ ،ري(ت1262 أ  مررآن اظ ا ،(ه

راءات ا32غ (تدد اواد ا ن  .1271 ،م واررآن ا راءذ واط ار  (ه

ا  ، واا رو ، ر اأوا ربط  ر اأ   و  ا و 

 ،ول إن نو »   ندرن ا ت اا  ر ،د ا  رل ا

واطم وظوارم، وذك ن طرق اذر وادات او، دون اوش م رات د م 

 م «33 .  

 -   رر واذا   

       رادو  ،ونت ا  روة واا آ  ردر واوا ،و   ر اذ

ور اب و ودة، وذا اور ر ان إ ر ان ا ن ام اووي اراد 

 اص  ادة ورا اد ود ام اث »و  ن  اوارد  دث رل 

ر رك و ، إم اوع واوع ور ذك، ود دب أل اق إ  ان ون 

  ط  زال ا  ن ف ،م ءم وا راص، ان ا ء  ن  كذ

ره و «34.  

داد ددة ن اذر،  ل ا   اذي أر  طم إزام  أم ازود اد      

  و  ،رة تآ  رذن ا رِرْاو ْ ا ور كر راذو35  وو ،

ا نِراذاواتراذاا ور 36 لز و وو ،ار ارذ وا اروا اذُآ نذا َأ37.  

      دك اذ ،راوإ ل ادد ام او د ،رذوة ا ذوق م س اأن ا  و 

ردد  اا  دةزا را م أور دل أ م أ  تن ا روهذي ادد، اد اد 

ادد، ل ذروا ن ان، ن اد و ار ن اذر  أن، و ر ارض   رار 

                                                           
30-  وول، ا6/244) و(220-6/208(ا.( 

 .205اطرب، ادي ص7 /2516- 2517( -  وو أم ارب ( -31

 .235اطرب ص ،1818(-  ر3 /471 وة اس ( -)7/2577وو أم ارب ( -32

 .09-08اورن ن ا ااور اوي،  -33

 ).158 -157/ 1اج رح  م، اووي ( -34

35-  ران ورة آل41.  

36-  زابورة ا35. 

37-  زابورة ا41. 
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 راد  در ،ددة فوات ود ووا  ردادت وا    مداور ار اا 

.و را ن كب ذ ب، ول واا   

      د ث أنن امو  أنزء ا  س ونر م  م ن أو أن ،ط  زل

دة س  ارد طب اف   طق، ل و ر اق ق  اود ،  م 

 ور طر واذر ا ، دة كذ   نر ن ،ن ا ء و تداا 

.ط ن د أن سا   

      ان - 

 ون م  اط واد  ام وال،  ان اذن  ،ول ازأم ن      

ات  اق وار  اء، ووم أن أل ان د ون أ أ ن أوام، رد 

  رؤم ذر ، ورم د ن ا ،م دوة  ون وون  وون.

     ور ر ا أن  ول د، إذا  َِإ بََأ ن ل او 38 ت  ر أ ،

 ت، أول ا   ر دازم اأ  زواا وموظ  ن   إ د إا

  ل اع  اذر وطب ام، وا وال... وظف

ء إن  روج  اوم  ض اوط ا إ ا ،ن دث ول ل  از دى      

ى ات، و م رز د    م نن اة ا ،ب  م، ورورة اوك

طورة اط  ص اراض ا  ا، و د و ر ن  وان  ،د 

ه) أم إ م، أن ن أ 1253(ت 39ء ن  ا أد ن إدرس ادرام ر 

 ن ،ذو  و  ون مم إ ،رة ور ،م رت ظرة   كدوا ذ ،

 نب  م  ا  د ا را  م، وأنم ا ءر ا ن ر أن ا

 ا و تآ  مط  أ إ ،﴿َورو ِص ا ن40﴾و ،﴿ سْوا اُْ َو ا مر ا

                                                           
 .15ن ورة  -38

ر وان اد أد ن إدرس  - 227اطرب ص1 /396 (-  رة اور ( -) 2555/ 7اظر ر  وو أم ارب ( -39

  ،درم ا ن ززد ا ،طور  ،درز ازد ا را ،"وء اس ون إدر دد أن ا رىظرة اب "ا

 رى (د ت). 73صأم ا  

40-  ءورة ا14 .  
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، ود زت ذه ات  أب وو، وم 42﴾ِإ نْ ِركََ  د رم اَ  اَْ﴿، 41﴾ِإْ ق

  . 43ن ردة

َس»  ول  او و  و  دورم ن ارع اف،  اأ  ن ظم      

 َ ِرف مَ ن «44.45  

 و ر ن وود ت ن أدء ام،  زون اور واز اط ذك ن اول إ و     

 وت اس اددة، ووا، و طرون أرم إ رج اق ام، دون راة ت ادة 

رورة ل اودات ا ذل  ل ات ا وار وا وا رون 

  ول واا  د أن وز  إ"  ن ك ول قذا ا و ،وا وووا

م أره وواط وأوا وطوا    ار ا  ن أ ورز ،ل ب أن 

أ، أ أن ورد و ن ارق أو ارب، ن  ذك  د و داء، إذ ل د  ذا 

  .46ادان ل وار"

 واط، وودم و ال ون إ ق از ل س ب در ء اوكإن      

ب إ د  ،كذ  وسض ا   دو ،  دم وا  ن ءدض ا

 ن أوم  اءإ ام دون ا ،ذك أض  ازاطن أو ادن اذن  رون ن 

  . م ذرا س مودو

   

                                                           
41-  مورة ا151. 

42-  دةورة ا74. 

43-  رى صظرة ا52ا. 

 .565"، ذره اوي  "اد ا"، ص ور رَ، ورم رَ، ونَ م ِرفَ َ س  نَ م زء ن دث " -44

45-  رى صظرة ا40ا. 

46-  ص  ن ك ،روط ا53. 
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        ثث اراناا ورا و  

اران  دد  ال  اة اد   ،ل ا اق ظم ادارة وار ؤون      

ور ارج وا م، و   اران  اواب اد ة  ،اس، ر ل اة م

ا ،ن أ وطرق وزرا و ...ذك  اواب او ة ا  اب 

  47ان وإ ادل ور اورى...

 ان  ان، واش ، وره وإ ود ءت دت اران  ارآن،  ر      

 ر د قو رة اا إ   ق ا وأداء ،وإ ف طوظو ، راروا

  ديو.48   

     د ان وء ارض، وا  راروا رآن، اا  رانا  نب و ذور وا

  ول ا رة، وا دَوا َأُ مَ ن نذا ُ ن ف واُظرَْ ِضرَْا  وار مََأو

ورو ضرَْوا ارَأًة ووُ مْ 49 د وران ا  دة، وك واا  كذ و ،

  ول ا كذ و ،دو آَة وَا مََأِر وِْم اوْاو  نآ ن ا د ر ِإ

 َ ا ِإ ش مََة وزاندْا ن واُو َأن كَُأو50 م إررآن اا  رانل ا و ،

  اد وك ادء وادم وادر واراب.

      ،ط مو ة س إ ة رض، وذه ا  ة را طار طر رانا  إن

، ود ن ور 51 َأ اذن آُوا اوا  وروِل ِإذا دم  مل ذك ل ا ز و

رزا ول ة اوب وج أدوا و، إ م ن    -و زال-  ء ازال 

وارح اء وار ا ح  رة سو أ ذاو ،  رهر وب ا  نا 

  ارض.

و  أن اة اط ا د ام  ، ق دة اس وح ال ووم      

ور أب ارد، وذك ن ار، واع اس  ا واودة، ووع ان وق ارف واون، و

.وإ  ل اا ر  

ود اد ار ك ن   و د  ار اد  ق  اران، ن ل      

و ا  طة ا ريء اا  

                                                           
47-  وي ص ،م اا ظو127 . 

48-  ق صا ر153ا.  

49-  رومورة ا9. 

50-  وورة ا18 . 

51-  لورة ا24. 
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  ارة ←ان + اراب + اوت 

      ر أ أو ا روا طرت او إذا إ ر  رورة   ،ر اذه ا د أنأ

  ادرة  ار ذه ار.

      وم أن او   مطن ار رأ  طرا م إو ن ،راما  ر 

-  طرن ا وإن داءم واظوا ب ا ن وط-  ب أن  ا  ن ن

 ق اد ا قدر ا ول أ كذ ،صر دون اوا  رارا ق ار"  نَ

، "52 نْ م د اَِ ن ا َ  وتَِن دا َد ت، ون  نْ م د دا 

ارط اس  ار وووا وم وه،  رروا ن دة ام، وأطر أم اوات 

  ا  اذول ن ا ا  رة ارض.

      را  رص كذ ،لل وان ا ا  دا ن د  و ن ل م

  ا م إوؤ  ،رل ارا ن ر  م ددون وي، ورا  مذ

   اة ار  ل ت اة.

زال أد أم ر اء اري   ، ارة ا  ن و م ازوذك ن اول إن      

  ارب ل ر اد ا ت وطة ار، وات آره ب ض اوس 

 ث روح ارر وا  ء ازاز ا ت اوع واذ وت ن روح ا .ر 

اء  اوس ن دد، وزن ل اوت ا ن  ا ن ر ول وأ ،ن ارر و

  ول ا سن ا قطمَُْ  وارَ  ٍموَ  رَ َ ا ِإن 53.  

و آت ت ر ن اس رة ار و ال، دت ات و ارى  ل      

 ، وضتا إذ  رس او او ا وط وإ ، داءا ل إ داءراض ارد أ إ 

  دادا  وو ل دل.ا ُأرت ل وال ددة ن وا ا وا ا

ه)  وا ن ادع وا ارا ل ار 1327ا د ن د ار ا(ت ن     

رق ارب، ود ودة وادار اء،  دو إ اد د ار،  إ ن دم ادم 

  . 54اراد ا رد  اوم اري ار ادي واوي ض

     ن أو ،ط د م ره ار أ در رر ان  ا د ا أ

، إه) ط ظ   زاو ار ،ذر  ان ن إدل أودم 1354ادق(ت

                                                           
 ).4452، ح 6 /13 اري ( -52

53-  درورة ا11 . 

54-  ص زة ا ،واطق ا ظر140ا. 



 

74 

  2020 -ا او   – اماد  

ذه أول  و ء  ارآن ودن ام، وإد أود ان.  ن رج   وذر أن

ذر أ ن ن  ل ار وا رض أ  د ان ورم ود، إ ا

 .55ادن زم د ارم اط  ر ل وارل

رب  اران ا ء وء ازوا  أم از وم ر ت  اران د     

ور د ود ا ،ل اوا ذك ران اري وا ،ن ل ا  طب ام 

 ، ثن(توادوي زود اأ ن ا د1275(ل- هل ا -  رذ  و» ل 

ن أراد اداء   وك اطر، أن   د  و  د دة ادق  ر  ل ل 

وو و ن  م ،را و،  م م ،و رو ر ر ض و   داد او

 وب  ن ار وا ول ، وون  ذك دًا أوا وأ وأ وأوا دة ودة د 

..ر رورة إ طو د ص داروا ،دا م ازا 56»آداب.  

     ك اذت)درد اأ 1253 را وإط ،ب ا  رد   ل رذي اه)، ا

  ا   ، رارب أا 57 ومف ام وررآن ا را س ا ،

 ر درو ذب ا راءة دوام مر ن ، ب إ  مز58ا .  

م ام أر ن ه)، ذر أ ال رد واوظ و1308أ ا ان ا ارازا(ت     

ن ا ر ط و دا إ ر مو ، ن59.  

       ز  كذ ران ات ا نوزء ا  وم رظف واا  رصن ا

 را زاوا ،رث ودو ر و ن وا ا ت وازارة ا  دة

ت. ال ا   

   

                                                           
55-  دي صطرب، ا247ا. 

56-  دوي صد اأ ،دا طرم ا ن  ا ردة ا24ا . 

 ).1557/ 3ار اون ( -) 1/208 ار، اطر( -57

58-  س، صن إدر  ن د ،دروراد اا 22ر. 

59- ) وول، ا55-54/ 19ا.( 
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     م اا ظو ءإ إ س اأ  ا إن ا  دران"، واوا زد واوا"

درا ر ام ار وار  ،ن ن  ال اذي رب إ رؤ ود ، أدى 

.ر را إ  

     ل وان ا مل اا  ط  وم، وم ا ن زر  دو ر

 د نطزز و ل أن ،ونم اظ  ردلوال واا إ س ا ءار  زا أ ،

ف ادن، وو  ن رذال اوال وال واوال،  أ طر  ن أواع اد 

د وارل ا دة م رراف، وو وا  و رانا وأ ،ل اوا ؤو

  رضا  د ا ق ،حر وا رة ة ء  ،ن وإت اؤ فوظ

. درو ررة ا رطو ن    

ال ار اري،   ن أن ود و  أن ا ا ك ن وت ا وو     

 رون اق ا ل ن ،مرال واش وار ا م إوا إ   ا ا ا

زم ا   ذيو ا ،ل ل وارذان ا ا  موا ،ب وا دن ا

 ن. أ را   

إن ، ل   از اددة واواء و إل ازواإن اذي  ا اوم س و      

إ  ب  اط ددزن، و ادا   ده ل ن ،رن ا وما  ا

 ،اذن أرت وم  ان، ول رل اطرة ا ان ذراو ،ن ذك ل ن 

إ ع ارة وار ،ن ل رف طم ا  ود  م و أم ل ب 

 روا  د  رر اا  وا وازن اإذ ا ،و  درم ا

وا ن اب ار  طب ام وطب ارزق، وس ارت او، ور ن اظر ا د 

 أن ون    ول ض ول ام ارو -  ر دات اس-ل  ت درة 

.  

ر اة اد  ام، وأس اء اري ا  ،و ا ل اود  م إن     

   اب اظري إذا م ق  ز  س اود و  وف أط 

ء ا طوار  دد مد ووس ا طر م س إذاا ز أن  ،و راو 

ن ا  زو ة ان ا با ول إ  ،ريك  ،اذ ر رإط  ل إ 

.زس وا ر لرا ن  

ان  اراث اء ض اذج ار وط اوء  ض  ضوف ول      

ءات، واو  ف وو ل ،موم ا ن ذاتم ا م   ن موا 

 رو وور، وب دد أواع اس اري  ات ا، أ ض اب 
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رت اا طو رر اا درا  ر د  ندوب-اط رو أن -و رج  در ،

دوى ، وا و وواد ، ون وا رح طاز درا وط ب 

ك.او ذو  د واو ر ارب ا ن وف  

رآن وا  ،م  دد ارط روي ، ر ازويوا  دم ؤد أن ار      

ت  اود، ن ل اث   ادة ل  زم  ورط ، ود ظ أر ذك 

 وم وزا   در ن مو"ن اول" رن ، وازام دأ "ن اظن" ز اس

  ا ار .ر اظ ا ود ار واور ا در أ واط اود، 

 از ا د أ  ا وا ادا إ ا  ارو تاوذك ن ل      

 ،  وا ا رآن وا  ء ذيا رقان طر  رر واذا داو  ريو

   ان واداء م.

، ظر إ ت دة  اران ار ارويوأ ن ل ت  اران  ار      

.وو ران اوا ،وا  

وذك د أن اس ار د ب طق اء اري واح ا ن ل ام      

  نا  ل ذيا ،ل اطق ا د دو ،"رانوا زد واورى "اا ا

ا  م ، ذين ازر اإط  ط تو .و  ن   ر  

ل ا ا ن  م   إء ام  ا ،ن  أن ء ازواؤد أن ود      

 اب إ  اود اري،   وى أدة اطن إ ارة ا ا ظ 

و ن إ.   

واط ن دأ ال ال اذي ط اة ار ل  ووا ا ،ل ل      

اد وال واروح، ول ال د وال رة، ول ام وال، ول ارد 

  زد واوا  ص أن...وا  ران اا   ل إ رر آظ

  اددات وود اري، وال ا  ذا ام.

  .و ا وم ورك  د د و آ و وان، واد  رب ان    
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رادر واا   

 ش ن ام .* اف ارف، روا ام ور

م، ر 2006ه/ 1427، 1ه)، د أد وري، ط  اد، ط1330-ه1204اء وادد او  ارب ( -

 زاءأ  ،ؤون اف واووزارة ا• .ذا وء اوا ودرا ولا  

    •               .درا روا ذا ا ر. •اوا ا و دء اا ثا 

إ او ان إ طرق ا وان، أد زروق ا ،ق   م، ادار ار ب، وس  -

 م.1979

ه)، 1396رام ر ارل واء ن ارب وارن وارن، ر ادن ازر اد (ت ام، وس  -

 م.1980، 5دار ام ن، ط

ام اواد  رح واد اد (م ازا)، أد زروق ا، ا  زار دي، دار ام ان ر ،وس،  -

  ه.1435ر اء، اوت ودا

ار اور  ارد  ن أر ل ا ور، و"م ارء   اوف وووب  ار ،"د ن د  -

 ،ب اوي، دار ال اد إ ق ودرا ،زة ا د د رام ود ،ر ام.2005ا 

، 3ن ذب اري  ب إ ام أ ان اري، أو ام  ان ر، دار اب ار روت، ط -

 ه.1404

، د اطر ن ور او، ادار »رر ا ادد وور ال ادد ن ر اب اد«ارر واور  -

 1984.وس،  او ر

ارق اداوي  أر ا دي اج  او ادروي، د ار او ،ورات وزارة اوف واؤون  -

 م.2009ه/ 1430ا، دار أ رراق ط وار، 

-  ق ،رطرزاق اد ا ،ر ثرن اا ر  را  را ا  توط ،رطا  د

 م.1993ه/  ،1413روت 2دق، دار در روت، ط

-  ،ب اوي، دار ال اد إ ق ،ر اد ا ن د ،دذات ا وت ا تو  وادا

  م. و2004ه/ 1425، 1ط

  .﴾ت دري  اب و ان﴿   ان  ر آ اف وان  •    

    • .رر ا دو  روت اوا دت اا  

    •  وأ  ر . ول أبل ر ن وأنو 

- ،دار ا ،ل ا ط ق ودراو  ،وا  ل أم.1981ه/ 1401، 1ط ر 

ر اوراد ادر ،ف د ن  ن أد ن إدرس، ق ا  اري، دار وا ام، ارة ط  -

 م.2007ه/ 1428، 2

-  ،س ان إدر ر ن د ،س ءء وان ا رن أ سا دس ووة ا د ا ذ ق

ال ن د اطب ا، د زة ن د اطب ا، د د زة ن د  ا، دار ا ادار 

 ه.1425م/ 2004، 1اء، ط

أد اروي وري،  وك اطرق اوار  وارد وازاو ،د ا ازدي، درا وق ذ  و، د -

 م.2010، 1اط واورا اوط، ط 

 م.2009ه/ 1430، 2ه)، ار او ر ط1368وق ارار إ رة اد ار، ان ا (ت -

 .ه1349رة اور از  طت ا ،د ن د وف، اط ا، ارة  -

ه)، ق ارف 1323ارب ار وار اظر ن ن أل ارن اث ر، ارف ر ن إدرس ا (ت  -

  ه و ب1425م/ 1 ،2004د زة ن  ا، دار اب ا ط

     •  فرف ا ،ن آل اون أ مرا ض واطق ا.ا  ن زة د 

 م.10 ،2011روط ا ،ك ن ، دار ار دق، ط  -

-  ول اور رن أ را د اا ا ريا   ق ،ريل ان إ د ،وأ و

 ه.1 ،1422د زر ن ر ار، دار طوق اة، ط

-  م  ول ار دل إن ا دلل ا را د اا رين او اج أن ا م ،

 اوري، ق د ؤاد د ا، دار إء اراث ار روت.

-  نرد ا ق ، ن دأ ،ث ارح ا  ت اودان ا رم ا ط ،ود ن

 د ان، ازر ارف، ارة ر(دت).
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ار ادق ارق اق  إطل رت ارر ادق اق، وو رد  اطن  اذاب ار وادة  -

 م.1 ،2009ن زر، دار اب ا، طه)، ق د1323ار واوف، ر ن إدرس ا (ت

-  زدوجدد اء، ا دا طراا ،وت ادرا دم از ار ن در    ،وبوت ا

 م.2015ه/ت  ،1436وال6و5

- س، إا أ  ثدن ا را  سل ازء وف ا دا  ،راا ود ا ن ل

 رة، ط1351ا. 

-  ررات ور، ا ثرن اا  نرن ان ا  ر  رات ،رونم ان أ ونر اا

 م.1995ه/  1 1415د ن ن ن ل و، دار ادس اراء ر واوز دة، ط

 م.1 ،2012دارج اوك إ ك اوك، أو ر ، اء د م ا، دار اب ا، ط -

رآة ان ورة اظن  ر  ر ن وادث ازن، أو د ف ادن د ا ن أد ن  ن ن  -

ل ا وا و ،ن، طا روت ،ب ا1417، 1ور، دار ا /1997.م 

 م.2003ه/ 1424، 4اطرب ر أوء ارب، د ا ن د ادر ادي، دار ان ارط، ط -

اددة، ادار اول  ان وأذم وذم وأدم اون، د ار او ،ط اح  -

  م.1961ه/ 1380اء، 

اد ا  ن ر ن ادث ارة  ا ،س ادن اوي، ق د ن ات، دار  -

 م1985/ 1405، 1اب ار روت، ط

 م.2001اطر اوي، دار اس د ار ا ،د اطر ن ور، ق د  -

-  مط رر وطا  طوط ،دويد اأ ،دا طرم ا ن  ا ردة اد1869ا. 

-    ،درم ا ن ززد ا را ،وء اس ون إدر دد أن ا رىظرة ارى، (د ت).اأم ا 

 م.2013ه/ 1 ،1434ظو ام ا اود واز واران،  ن وي، اد ا ر ا، ط -

ه)، دار إء اراث ار ،روت، 676اج رح  م ن اج، أو زر  ادن  ن رف اووي (ت -

 ه.1392، 2ط

  م، 1996ه/ 1 ،1417وو أم ارب، ق وق د ، دار ارب ا، ط -

      • .ور ا ن د ،ررن اا  ن رب ن ن ن را دو  

      •  ب اطن ا د ،ر وا ديرن ال ا ر ا.دري  

  إف اط وت أم ارن اث ر وارا ،د ام ان ودة.  •      

      •  .ذوب ان ا رد ا ،نداث ان وأت او نرة اذ  

 ل ال ل خ وأل ال، د ام ان ودة. •      

-  وون، ط  ،مق اد ر ،وف ات اط1 ،1999.م 

اور اوي  ر وي د اواد ادغ و وي ار ادروي، د ادي ن د ن ا ،طوط  -

 مط رر وطا 2301-.ك 

 

  


