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م

مةشوؼوتموأػدافماألظػقيماإلمنوئل

م

مىمدوظيمف189ماألعؿماٌؿقدةماظؾوظغمذبؿقسفومىماجؿؿعًماظدولماألسضوءمف2000مدـيمىف

مواألػدافماظـؿوغقيمسشرةماظؿوظقيمٌؽوصقيماظػؼرمىعممترمضؿيماألظػقيمواسؿؿدتماظغوؼوتماظـؿون

.ممواألعقيىموتدػقرماألراضمواىقعمواٌرضمواظؿؿققزمضدماٌرأة

م

:مماظػؼرماٌدضعمواىقعمىاظؼضوءمسؾم:م$1%اظغوؼيم

مسـمدوالرمواحدماظبمىدبػقضمغلؾيماظلؽونماظذؼـمؼؼؾمدخؾفؿماظققمم:م1–اهلدفم

.م2015موسومم1990ماظػذلةمعومبنيمسوممىاظـصػمف

ماظػذلةمعومىدبػقضمغلؾيماظلؽونماظذؼـمؼعوغقنمعـماىقعماظبماظـصػمفم:م2م–اهلدفم

.مم2015موسومم1990بنيم

م

م:ممىهؼقؼمتعؿقؿماظؿعؾقؿماالبؿدائم:م$2%اظغوؼيم

مطؾمعؽونم،مدقاءماظذطقرمأوماإلغوثمعـفؿم،معـمىماألرػولمفؼـطػوظيممتؽم:م3م–اهلدفم

.مم2015محبؾقلمسوممىإمتوممعرحؾيماظؿعؾقؿماالبؿدائ

م

:متعزؼزماٌلوواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأةمم:م$3%اظغوؼيم

موؼػضؾمأنمىمواظـوغقىماظؿعؾقؿماالبؿدائىإزاظيماظؿػووتمبنيماىـلنيمفم:م4م–اهلدفم

معقسدمالمىم،مموبوظـلؾيمىؿقعمعراحؾماظؿعؾقؿمف2005ؼؽقنمذظؽمحبؾقلمسومم

.مم2015ؼؿفووزمسومم

م

:ممدبػقضمععدلموصقوتماألرػولم:م$4%اظغوؼيم

مىماألرػولمدونمدـماًوعليممبؼدارماظـؾـنيمفموصقوتمدبػقضمععدلم:م5م–اهلدفم

.مم2015موسومم1990اظػذلةمعوبنيمسومم

م
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:مممهلنيماظصقيماظـػودقيم:$5%اظغوؼيم

م1990ماظػذلةمعوبنيمىدبػقضمععدلماظقصقوتماظـػودقيممبؼدارمثالثيمأربوعمفم:م6م–اهلدفم

.مم2015وم

م

اإلؼدزمواٌالرؼوموشرلػؿومعـم/ممعؽوصقيمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي:م$6%اظغوؼيمم

:ماألعراضم

م،موبدءم2015اإلؼدزمحبؾقلمسومم/موضػماغؿشورمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼيمم:م7م–اهلدفم

.ماسبلورهماسؿؾورامعـمذظؽماظؿورؼخم

موبدءم2015وضػماغؿشورماٌالرؼوموشرلػومعـماألعراضماظرئقلقيمحبؾقلمسوممم:م8م–اهلدفم

.ماسبلورهماسؿؾورامعـمذظؽماظؿورؼخم

م

:مطػوظيماالدؿداعيماظؾقؽقيمم:م$7%اظغوؼيم

ماظلقودوتمواظدلاعٍماظؼطرؼيمواسبلورمىإدعوجمعؾودئماظؿـؿقيماٌلؿداعيمفم:م9م–اهلدفم

.مصؼدانماٌقاردماظؾقؽقيم

معقوهماظشربمىدبػقضمغلؾيماألذكوصماظذؼـمالمميؽـفؿمايصقلمسؾم:م10م–اهلدفم

.مم2015ةماظبماظـصػمحبؾقلمسوممناٌلعق

معؾققنم100مععقشيمعومالمؼؼؾمسـمىمف2020هؼقؼمهلـمطؾرلمحبؾقلمسومم:م11م–اهلدفم

.مماألضؾمعـمدؽونماألحقوءماظػؼرلةمىلع

م

:ممإضوعيمذراطيمسوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقيم:$م8%اظغوؼيم

موعوظبمؼؿلؿمبوالغػؿوحمواظؿؼقدمبوظؼقاسدمىمإضوعيمغظومموورىمفىاٌضم:م12م–اهلدفم

وسدمماظؿؿققزموؼشؿؾمػذاماظؿزاعومبويؽؿماظرذقدم،مواظؿـؿقي،مؼيممؤواظؼوبؾقيمظؾؿى

.ممىمواظصعقدماظعوٕىماظصعقدماظقرـىمسؾ–ودبػقػمورلةماظػؼرم

ضدرةم:ممموػذامؼشؿؾم.تؾؾقيماالحؿقوجوتماًوصيمألضؾماظؾؾدانممنقامم:م13م–اهلدفم

ماظدخقلمععػوةمعـماظؿعرؼػوتماىؿرطقيمىصودراتمأضؾماظؾؾدانممنقامسؾ

ماظؾؾدانمىواًضقعمظؾقصصم،موبرغوذبومععززامظؿكػقػمسىءماظدؼقنماظقاضعمسؾ
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اظػؼرلةماٌـؼؾيمبوظدؼقنموإظغوءماظدؼقنماظــوئقيماظرزلقيم؛موتؼدؼؿماٌلوسدةم

مأسؾـًماظؿزاعفومبؿكػقػمورلةمىاإلمنوئقيماظرزلقيمبدرجيمأطـرمدكوءمظؾؾؾدانماظً

.ماظػؼرم

ةمواظدولماظـوعقيمــــتؾؾقيماالحؿقوجوتماًوصيمظؾؾؾدانمشرلماظلوحؾلم:م14-ماهلدفمم

سـمررؼؼمبرغوعٍماظعؿؾمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾدولماظـوعقيمم%اظصغرلةماىزرؼيم

.مم$اظصغرلةماىزرؼيموغؿوئٍماظدورةماالدؿــوئقيماظـوغقيمواظعشرؼـمظؾفؿعقيماظعوعيم

مىاٌعوىيماظشوعؾيمٌشوطؾمدؼقنماظؾؾدانماظـوعقيمبودبوذمتدابرلمسؾم:م15م–اهلدفم

.مماٌديماظطقؼؾمىمواظدوظبمىعؾمهؿؾمدؼقغفومممؽـومفىاٌلؿقؼنيماظقرـ

اظؿعوونمععماظؾؾدانماظـوعقيمظقضعموتـػقذمادذلاتقفقوتمتؿقحمظؾشؾوبمسؿالمم:م16م–اهلدفم

.مالئؼوموعـؿفوم

اظؿعوونمععمذرطوتماٌلؿقضراتماظصقدالغقيمإلتوحيماظعؼوضرلماألدودقيمم:م17م–اهلدفم

.مماظؾؾدانماظـوعقيمىبلدعورمعقلقرةمف

اظؿعوونمععماظؼطوعماًوصمإلتوحيمصقائدماظؿؽـقظقجقوتماىدؼدةم،مم:م18م–اهلدفم

.ممواالتصولوخبوصيمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتم
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اظدسوةموأػدافماألظػقيماإلمنوئقيم

م

:ماٌؼصقدمبوظداسك

مواجؿـوبمغقاػقف،موػقم–مسزموجؾم–عـمضبٌماظـوسمسؾكمإتؾوعمأواعرمآم:ماظداسك

.معمػؾمسؾؿقومظذظؽ

م

:مدورماظدسوةموواجؾفؿ

مإنمسؾكماظدسوةمواجؾومعفؿومصقؿومؼؿعؾؼمبوظؿـؿقيموبلداءمطؾمصردمعـمأصرادماجملؿؿعم

مبوظلعكمصكماألرضمبوًرلمواظعؿؾمسؾكمازدػورمايقوةمبفدفمتـؿقيمضدراتموإعؽوغقوتمهظقاجى

صؾقسمدورماظدسوةمعؼصقرًامسؾكماظدسقةمإظبماظصالةمواظصقوممواظزطوةموايٍممم.اجملؿؿعمبقجفمسوم

وشرلمذظؽمعـماظؿؽوظقػماظدؼـقي،مواألحؽومماظشرسقيمصقلى،مبؾمميؿدمػذاماظدورمظقشؿؾمدسقةم

مووػفؿو،مممومؼذلتىمسؾقفمهمحبؼققمعـمؼلوطـفمواٌقرـماظذىمؼلؽـمصقف،موواجىاظػردماظبماظؼقوم

م.ضقوممذبؿؿعمعؿعورفموعؿكظػموعؿعوون،مؼمدىمدورهموردوظؿفمصكمايقوةمسؾكمأحلـموجف

م

وظؾؽؾؿيماظدؼـقيمأثرػومصكماظـػقس،موظؾدسوةمعـزظؿفؿموتلثرلػؿمصكمضؾقبماظـوس؛مصؾذامطونم

.مدورػؿمعفؿوموعمثرامصكمػذاماٌضؿور

م

وسؾكماظدسوةمواجىمآخرمػقمأنمؼقجفقامدؽونمأحقوئفؿموعـورؼفؿموشرلػؿمحلىماٌؿوحم

هلؿمإظبماظلعكمصكمايقوةمواظعؿؾماظدائىماىود،موأالمؼذلطقامبعضماظقاػؿنيماٌؿشددؼـماظذؼـم

ضبووظقنمأنمؼؾغضقاماظـوسمصكمايقوة،موؼدسقػؿمإظبماظعزوفمسـفوموسـماظعؿؾ،مصقعطؾقاماظطوضوتم

صقفؿ،موضبرعقػؿمعـمغعؿيماظلعكمصكمايقوةمبطؾىماظرزق،م-ممدؾقوغفموتعوظب–اظؿكمخؾؼفومآم

م.وضبرعقامايقوةمعـمجفقدػؿماٌـؿرة

م

إنمواجىماظدسوةمأنمؼؾبـّؼقامػذهماظـػقسمعـمتؾؽماألصؽورمواألوػوم،موأنمؼدسقاماظـوسمإظبم

اظعؿؾمظدغقوػؿمطلغفؿمؼعقشقنمأبدًا،مواظبماظعؿؾمآلخراػؿمطلغفؿمميقتقنمشدا؛مألنماإلدالممالمؼؼرم
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اظؿؽودؾمواظؿكوذلمواظعزوفمسـماظعؿؾموسـمايقوة،مطؿومأغفمالمؼؼرماظؿؽوظىمسؾكماظدغقوموايرصم

م.سؾقفو

م

صعؾكماظدسوةمأنمؼـرلواماظطرؼؼمأعومماظـوسمعبقعفوممبـفٍماإلدالمماظذىمؼدسقمإظبمأنم

ؼؾؿغكماإلغلونمصقؿومآتوهمآماظدارماآلخرة،موأالمؼـلكمغصقؾفمعـماظدغقو،موأنمضبلـمطؿومأحلـمآم

ؽبماظدُّغؿبقؽبومم:مإظقف،مؼؼقلمآمتؾوركموتعوظب وؽبابؿبؿؽبِغمِصقؿؽبومآتؽبوَكماظؾَّفؾبماظدَّارؽبماْظكِخرؽبَةموؽبَظومتؽبؿبسؽبمغؽبِصقؾؽبَؽمِع

ؽبم ؽـبماظؾَّفؾبمِإَظقؿبَؽموؽبَظومتؽبؾؿبِغماْظَػلؽبودؽبمِصلماْظَلرؿبِضمِإنَّماظؾَّفؽبمَظومؼؾبِقىُّماْظؿؾبْػِلِدؼ ؿبمَطؿؽبومَأحؿبلؽب مم1م$77%وؽبَأحؿبِل

                                                           
 77ا٠٢خ -  عٛسح اٌمظض   ( 1
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م:الباب األول
م

م

ؿبمِرزؿبِضِفمم:مؼؼقلمآممتعوظبم مممػؾبقؽبماظَِّذيمجؽبعؽبؾؽبمَظُؽؿؾبماْظَلرؿبضؽبمذؽبُظقًظومَصوعؿبشؾبقامِصلمعؽبؽبوِطِؾفؽبوموؽبُطُؾقامِع

م$15دقرةماٌؾؽم%

ؿبمَصضؿبِؾماظؾَِّفمم:مؼؼقلمآمتعوظبم ًِماظصََّؾوُةمَصوغؿبؿؽبِشرؾبوامِصلماْظَلرؿبِضموؽبابؿبؿؽبغؾبقامِع ممَصِنذؽبامُضِضقؽب

$م10اآلؼيمم-مدقرةماىؿعي%

م$ماظؾفؿمإغكمأسقذمبؽمعـمصؿـيماظػؼرم:م%مؼؼقلم

م

م

اظؼضوءمسؾكماظػؼرماٌدضعمواىقعم:م$1%اظغوؼيم

مسـمدوالرمواحدماظبماظـصػمىدبػقضمغلؾيماظلؽونماظذؼـمؼؼؾمدخؾفؿماظققمم:م1–اهلدفم

.مم2015موسومم1990ماظػذلةمعومبنيمسوممىف

مدبػقضمغلؾيماظلؽونماظذؼـمؼعوغقنمعـماىقعماظبماظـصػمؼبماظػذلةمم:م2م–اهلدفم

.مم2015موسومم1990عومبنيم
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اإلدالممواظؼضوءمسؾكماظػؼرماٌدضعمواىقعم

م

مخؾقػيمآمصكمهعـماألعقرماٌعؾقعيمعـماظدؼـمبوظضرورةمصكماإلدالممأنماإلغلونمػقموحد:مممأوال

اتفومظدواممػذهماًالصيمواالدؿعوغيمبفومسؾكمؼراألرضمظعؿورتفوموادؿكراجمطؾمطـقزػوموخ

اظعقشمصكمايقوةمواظؼدرةمسؾكمهؿؾمطؾمأسؾوءمػذهماًالصيماظؽقغقيمظؽؾمبـكماإلغلونم

مواٌرادمإغكمجوسؾمصكماألرضمخؾقػي:مصكمطؾمزعونموصكمطؾمعؽونموذظؽمظؼقظفمتعوظب

ػؾبقؽبمَأغؿبشؽبَلُطؿؿبمم:موظؼقظفمتعوظب.مبفمآدمموذرؼؿفمعـمبعدهمإظبمأنمؼرثمآماألرضموعـمسؾقفو

ؽبماْظَلرؿبِضموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبُطؿؿبمِصقفؽبومَصودؿبؿؽبغؿبِػرؾبوهؾب ممِع
1

م.م

ماإلدالمماظدؼـقيمواظدغققؼيمدقاءمعـفومعومؼؿعؾؼمبوظعؼقدةمأوماألخالقمواظعؾوداتمسوتطؾمتشري:ممامثوغل

مػقماإلغلونمظؿقؼقؼماحملوصظيمسؾكمغػلفموذاتفمطؾقوموجزئقومىأوماٌعوعالتمربقرػوماظرئقس

ماظؿكمؼعقشمصقفوموهؼؼمظفماظلؽـماٌوديمواظروحلموطؾمعؼدعوتمموعودؼوموروحقًوموايقوة

اٌعقشيمظؾققوةماظشكصقيمواالجؿؿوسقيماحملؾقيمواظعوٌقيموتغـقفمصكمطؾمعؿطؾؾوتفماظضرورؼيم

م.وايوجقيمواظؿقلقـقيمواظؽؿوظقي

دكرمظفمعـمآموبنذغفمظؿقؼقؼمطؾممموعوئفمهواظؽقنمطؾفمبلرضفموزلوئفموحبورهموأغفور

أشراضيماٌشروسيموحوجوتفماٌودؼيمواظروحقيمظؾقصقلمإظبماهلدفماألزلكمواظغوؼيماظعظؿكم

مبوظعؾقدؼيمهموتقحقدهعـمخؾؼماإلغلونموجعؾفمخؾقػيمصكماألرضموػكمسؾودةمآموحد

وعومخؾؼًماىـم:مواألظقػقيمواظربقبقيماظعظؿكمدونمأحدمعـمخؾؼفموذظؽمظؼقظفمتعوظب

ونمإنمآمػقماظرزاقمذومسؿواإلغسممإالمظقعؾدونمعومأرؼدمعـفؿمعـمرزقموعومأرؼدمأنمؼط

م02اظؼقةماٌؿني

طؾمتشرؼعوتماإلدالممعؼصدػوماظعوممواظرئقللمػقماحملوصظيمسؾكماظضروراتماًؿسماظؽؾقيم:ممثوظـو

وتعقـفماظؿكمسؾقفومعدارمايقوةماإلغلوغقيمواظلؽوغقيمواظؽوئـوتمايقوتقيماظؿكمضبقومبفوماإلغلونم

م.سؾكماألرضمصكمحقوتفماظدغققؼيبفمػومماًالصيماظشرسقيماٌـقريممبمسؾكماظؼقوم

م

                                                           
 61ا٠٢خ -   عٛسح ٘ٛد  ( 1
 57 - 56ا٠٢خ - عٛسح اٌزاس٠بد   ( 2
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اظدؼـ،م:مواظضروراتماظؽؾقيماًؿسماظؿكمجوءماإلدالممبؽؾمتشرؼعوتفمظؾؿقوصظيمسؾقفومػك

مم0واظـػس،مواظعؼؾ،مواظـلؾ،مواٌول

مصكمذهمواحدمػقمذاتماإلغلونموػذهماظضروراتماًؿسمتقجد لواظـػسمواظعؼؾمواظـس

ماٌدركمواٌـظؿمظفمعبقعمهمألنماظدؼـمسؼقدةماإلغلونماٌلؾؿ،مواظـػسمذاتف،مواظعؼؾمجزؤ

مظفماظدواممواالدؿؿرارمإظبمعومذوءمظققؼؼمعـفذؽقغفمصكمحقوتف،مواظـلؾمػقمجزؤهماٌـلقلم

آمواٌولمػقمطؾمعومصكماظؽقنموسؾكماألرضمضبقومبفماإلغلونموؼـؿػعمبفمصكمطؾمأعقرم

حقوتفماظضرورؼيموايوجقيمواظؽؿوظقيمبطرؼؼماظـػعماظؽؾكمأوماىزئكمحلىمعداركماإلغلونم

م.اٌقػقبيمظفمعـماًوظؼموحلىمضقتفوموضعػفوموطؿوهلوموغؼصوغفو

ظعؿؾيمواحدةمالمشـكمألحدمصـقؼـمووجفنيموبذظؽمطونماإلغلونموايقوةماظؿكمؼعقشمصقفوم

اْظؿؽبولؾبموؽباْظؾؽبؾبقنؽبمِزؼؽبُيماْظقؽبقؽبوِةم:ممسـماآلخرمطوظروحمععماىلد،موؼشفدمظذظؽمضقظفمتعوظباػؿ

ماظدُّغؿبقؽبو
1

واٌولمصكماآلؼيمطؾمعومميؽـمحقوزتفمظإلغلونمعـمػذاماظؽقنمصكمايقوةمم.ممم

ماآلؼيمممصكمظلؾطؿفمودقطرتفموأعوماظؾـقنمصوٌرادمبفهوممتؾؽفموإخضوعأاظدغقومواالغؿػوعمبفم

مطؾمبـكماإلغلونمصكمػذهمايقوةماظدغقومععماخؿالفماألجـوسمواألظقانمصكمطؾمزعونممه

م.وصكمطؾمعؽونمإظبمأنمؼرثمآماألرضموعـمسؾقفو

مبوظعؾوداتماٌلعقرمبفومواٌشروسيمهوؼؿقؼؼمحػظماظدؼـمبلرطونماإلدالمموإضوعيمذعوئر

وؽبَظُؽؿؿبم:موؼؿقؼؼمحػظماظـػسممبشروسقيماظؼصوصمهلومسـدماالسؿداءمسؾقفوموذظؽمظؼقظفمتعوظب

مِصلماْظِؼصؽبوِصمحؽبقؽبوٌة
2

مأوماٌػلدمظفمعـماٌلؽراتمزؼؾموؼؿقؼؼمحػظماظعؼؾمبؿقرؼؿمإ

واٌكدراتمومبشروسقيمحدماظلؽرمأوماظشربم،موؼؿقؼؼمحػظماظـلؾممبشروسقيماظزواجم

واظـؽوحمعـمشرلماحملرعوتمعـماظـلوءمواظرجولموهرؼؿماظزغومواظلػوحموعشروسقيمايدمعـم

اظزغومواظؼذفمصكمحوظيماإلحصونموؼؿقؼؼمحػظماٌولممبشروسقيمايصقلمسؾقفمعـمررؼؼم

مموػكمرابيمبغرلمررؼؼمعؾوحموعشروسقؿفمحدماظلرضيمواحلهحاللموهرؼؿماظقصقلمإظل

.مصىموضقةماظلالحغمبولناٌلؿوةمسـدماظػؼفوءمبوظلرضيماظؽدلىموتؽق

م

                                                           
 46ا٠٢خ -  عٛسح اٌىٙف  ( 1
 179ا٠٢خ   -  عٛسح اٌجمشح   ( 2
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اظؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾققوةماظؾشرؼيمواٌوظقيموايرطيماظلؽوغقيمبطرؼؼيمصقققيمودؾقؿيم:مممارابع

ماإلغلونمصكمأىموههؼقؼماظؿقازنمواظؿؽوعؾمبنيماٌولمواإلغلونم،مواإلغلونموأخلوطوعؾيم

زعونموصكمطؾمعؽونموهؼؼماظلالمماظشكصكمواالجؿؿوسلمواالغلوغكمواظلؽوغلماحملؾكم

ػكمعـماألعقرماظقاجؾيمصكمطؾمتشرؼعوتماإلدالممألنماحملوصظيمسؾكموواظعوٌلم

هؼؼمإالمبفذهماظؿـؿقيماٌلؿداعيمتاظضروراتماًؿسماظؽؾقيمظقجقدمايقوةمواإلغلونمععومالم

ظؾققوةماظؾشرؼيمواٌوظقيموايػوزمسؾكمغشوطمايرطيماظلؽوغقيماٌؿقازغيمععماظؾقؽيماظؿكم

م.تعقشمصقفوموػكمشـقيموصقققيموصوييمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيماظؾشرؼيمواٌوظقيمواالضؿصودؼي

وػذهماظؿـؿقيمػكماظؿكمؼؿقؼؼمععفوماظغـكماٌطؾقبمذرسومظؿقؼقؼمأػدافموشوؼوتماألظػقيم

ؼدلمواإلمنوئقيموؼؿؿمععفومدواممايقوةماظلؽوغقيمواالجؿؿوسقيمواظصقيماإلنوبقيماظلؾقؿيم

م:سؾقفومطـرلمعـماظـصقصماظشرسقيمعـفو

م

ؿبمِرزؿبِضِفموؽبِإَظقؿبِفماظُّشؾبقرؾبممم:ضقظفمتعوظب م1مم$15%َصوعؿبشؾبقامِصلمعؽبؽبوِطِؾفؽبوموؽبُطُؾقامِع

ؿبمَصضؿبِؾماظؾَِّفمم:موضقظفمتعوظب ًِماظصََّؾوُةمَصوغؿبؿؽبِشرؾبوامِصلماْظَلرؿبِضموؽبابؿبؿؽبغؾبقامِع مَصِنذؽبامُضِضقؽب
2

م

ؽبماْظَلرؿبِضموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبُطؿؿبمِصقفؽبومم:موضقظفمتعوظب مػؾبقؽبمَأغؿبشؽبَلُطؿؿبمِع
3

م

ؿبمذؽبَطٍرموؽبُأغؿبؽـبكموؽبجؽبعؽبْؾؽبوُطؿؿبمذؾبعؾبقبـبوموؽبَضؾؽبوِئؾؽبمِظؿؽبعؽبورؽبُصقاممم:وضقظفمتعوظب مؼؽبومَأؼُّفؽبوماظَّوسؾبمِإغَّومخؽبَؾْؼؽبوُطؿؿبمِع
4 

مموؽبُضِؾماسؿبؿؽبُؾقامَصلؽبقؽبرؽبىماظؾَّفؾبمسؽبؿؽبَؾُؽؿؿبموؽبرؽبدؾبقُظفؾبموؽباْظؿؾبمؿبِعؾبقنؽبم:موضقظفمتعوظبم
5

م

"ماسؿؾمظدغقوكمطلغؽمتعقشمأبدامواسؿؾمألخرتؽمطلغؽممتقتمشدام":موصكماألثر
6

م

مإذامضوعًماظؼقوعيم":صكمايٌمسؾكمدوامماظعؿؾموادؿؿرارهمصكمطؾماألحقالمم:-موضقظفم

"مصننمادؿطوعمأالمميقتمضؾؾمأنمؼغردفومصؾقغردفوةوصكمؼدمأحدطؿمصلقؾ
7

م

أصضؾماظؽلىمأنمؼلطؾماظرجؾمعـمطلىمؼدهموإنمغؾكمآمداودمطونمؼلطؾم":مم-وضقظفم

"عـمطلىمؼده
1

م

                                                           
 14ا٠٢خ - عٛسح اٌٍّه   ( 1
 10ا٠٢خ -  عٛسح اٌجّعخ   ( 2
 61ا٠٢خ -  عٛسح ٘ٛد   ( 3
 13ا٠٢خ  -  عٛسح اٌذجشاد   ( 4
 105 ا٠٢خ –عٛسح اٌزٛثخ  ( 5
 عٓ عّشٚ ثٓ 3/19أخشجٗ اإلِبَ اٌج١ٙمٝ فٟ اٌغٕٓ اٌىجشٜ وزبة اٌظالح ثبة اٌمظذ فٝ اٌعجبدح ٚاٌجٙذ فٝ اٌّذاِٚخ  ( 6

 0اٌعبص سػٝ هللا عٕٗ ؽ داس اٌّعشفخ ث١شٚد 

 0 عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه سػٝ هللا عٕٗ ؽ ث١شٚد ٌجٕبْ 3/184أخشجٗ اإلِبَ أدّذ فٝ ِغٕذٖ  7 )
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"طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـمؼعقلم":مم-وضقظفم
2

م

"عومآعـمعـمبوتمذؾعونموجورهمجوئعم:م"م-وضقظفم
3

م

"اظؾفؿمإغكمأسقذمبؽمعـماىقعمصنغفمبؽسماظضفقعم:م"م-وضقظفم
4

م

موسـم–سـمسؿرهمصقؿومأصـوهم:مالمتزولمضدعومسؾدمؼقمماظؼقوعيمحؿكمؼلللمسـمأربعم:مممممم"م-وضقظفم

"ذؾوبفمصقؿومأبالهم،موسـمسؾؿفمعوذامسؿؾمبفموسـمعوظفمعـماؼـماطؿلؾفموصقؿومأغػؼفم
5
. 

م

مصكمايقوةماظلؽوغقيمطؾفومةمعمثرىموالذؽمأنماظؼدرةماظؽوعؾيمسؾكماظؿـؿقيماٌلؿداعيمه

م.مظرصوػقيماظػردمواىؿوسيمواظصقيماظلؽوغقيمواإلنوبقيمسؾكمحدمدقاءةوربؼؼ

م

مسؾكماظػردمواىؿوسيموايقوةماظلؽوغقيمىموسؽسىوالذؽمأؼضومأنماظػؼرمظفمعردودمدؾى

واظصقيماإلنوبقيموايقوةماظلقودقيمواالضؿصودؼيممبومؼفددمطقونماظػردمواىؿوسيموؼمثرمبوظضعػمصكم

مواظصقيماإلنوبقيموايرطيماظلؽوغقيمممومجعؾمىمواظؿفورىمواظزراعىمواظصـوعىاظـشوطماالجؿؿوع

اظػؼرمصكمغظرماإلدالممشرلمعرشقبمصقفموصبىماظعؿؾمسؾكمدصعفمظؽؾمضودرمسؾكمذظؽمجبؿقعم

اظقدوئؾماٌشروسيماٌشورمإظقفومعـمضؾؾموإنمطونمصكمذاتفمزوػرةماجؿؿوسقيمالبدمعـفومصكمطؾم

مسـماظؽلىماظؽؾكمأوماىزئكميؽؿيمهدمظإلغلونمصقفومأصالمظعفزمياجملؿؿعوتماإلغلوغقيمألدؾوبمال

مئفؿعـمغوحقيموابؿالمأرادػومآمتعوظبمصكماظؽقنمواًؾؼمظؿقؼقؼماٌـوصعمواٌصوحلمبنيماظـوسم

وؽبرؽبَصعؿبؽـبومبؽبعؿبضؽبفؾبؿؿبمَصقؿبقؽبمبؽبعؿبٍضممم:مصكمأعقاهلؿموصكمأغػلفؿمعـمجفيمأخرىمواظبمذظؽمؼشرلمضقظفمتعوظب

م06مدؽبرؽبجؽبوٍتمِظقؽبؿَِّكذؽبمبؽبعؿبضؾبفؾبؿؿبمبؽبعؿبضـبومدؾبكؿبِرؼِّو

م

                                                                                                                                                           
 عٓ اٌّمذاَ سػٝ هللا عٕٗ 207 دذ٠ش سلُ 2/10أخشجٗ اٌجخبسٜ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌج١ٛع ثبة وغت اٌشجً ٚعٍّٗ ث١ذٖ  ( 1

 0ؽ اإل٠ّبْ ثبٌّٕظٛسح 
 0 عٓ عجذ هللا ثٓ عّشٚ سػٝ هللا عٕٗ 2/194أخشجٗ أدّذ فٟ ِغٕذٖ  ( 2
 عٓ أٔظ سػٝ هللا رعبٌٟ عٕٗ ؽ داس إد١بء اٌزشاس اٌعشثٟ 751 دذ٠ش سلُ 1/259أخشجٗ اٌطجشأٟ فٟ اٌّعجُ اٌىج١ش  ( 3

 0 رذم١ك دّذٞ عجذ اٌّج١ذ اٌغٍف2002ٝ
 عٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٝ هللا عٕٗ 3354 دذ٠ش سلُ 2/1113أخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٝ عٕٕٗ وزبة األؽعّخ ثبة اٌزعٛر ِٓ اٌجٛع  ( 4

 0ؽ ع١غٝ اٌذٍجٟ رذم١ك ِذّذ فؤاد عجذ اٌجبلٟ 
 عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد ؽ داس 2416 دذ٠ش سلُ 4/612أخشجٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ وزبة طفخ اٌم١بِخ ثبة فٟ اٌم١بِخ  ( 5

اٌذذ٠ش رذم١ك إثشا١ُ٘ عطٛح 
 32ا٠٢خ - عٛسح اٌضخشف  ( 6
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وضدمحٌماإلدالمماظـوسمسؾكماظعؿؾماٌؾوحماحملؼؼمظؾغـكمبؽؾمأغقاسفموأذؽوظفمواظؾعدمبفم

"ماظقدماظعؾقومخرلمعـماظقدماظلػؾكم":-مسـماظػؼرمشرلماٌرشقبمصقفموذظؽمظؼقظفم
1

م:-موضقظفم

"ممأسقذمبؽمعـماظشركموأسقذمبؽمعـماظػؼرىاظؾفؿمإن"
م20

م

وظذظؽمحٌماإلدالممسؾكمبـوءماألدرةماالجؿؿوسقيمصكماظزواجماٌشروعمسؾكمأدوسماظؼدرةم

اٌوظقيمظإلغػوقمسؾقفوممبومضبؼؼماهلدفماٌشروعمعـفوموػقماظؿـؿقيماإلمنوئقيماظلؾقؿيمظؾػردم

ؼومععشرم%مذرلامإظبمػذاماهلدفمم-م-مواجملؿؿعموايرطيماظلؽوغقيمسؾكمحدمدقاءمصؼدمضولم

وعـمٕمؼلؿطعمصعؾقفمصوغفمأشضمظؾؾصرموأحصـمظؾػرجماظشؾوبمعـمادؿطوعمعـؽؿماظؾوءةمصؾقؿزوجم

$بوظصقممصنغفمظفموجوء
3

موصكمهؼقؼمػذاماهلدفمأؼضومأجوزماإلدالممتـظقؿماظـلؾموايقوةماظلؽوغقيم

"مطـومغعزلمواظؼرآنمؼـزل":مٌومروىمجوبرمرضكمآمسـفمأغفمضول
4

مهؼؼمةوطؾمودقؾيمعلؿقدثممممممم

هؼؼمػذاماهلدفمصفكمعشروسيمصكماإلدالممبوظـصمواظعؼؾمبشرطمأنمتؽقنمعـظؿيمبرشؾيمذكصقيم

م.ؼيمعؾزعيعوسؼقدةمدؼـقيموإميوغقيمالمضوغقغقيمأومتشري

م

موضدمذرعمآماظزطوةم0متشرؼعماظزطوةم–وعـمأعـؾيماظدسؿمماإلدالعلمظؾقوظيماالضؿصودؼيم

مىمم،مصوظزطوةمصرؼضيمذرسقيمتربطمبنيماظغـظمالمامظقدصعفومماٌؼؿدرمظقققلممبفومغػقدوموؼزؼؾمبفو

عــــرمآمتعوظبماظذيمجعؾفومحؼومظؾلوئؾمواحملرومم،مألواظػؼرلم،موتػقدماجملؿؿعمواظدوظيم،ماعؿـوالم

مموؽبِصلمَأعؿبقؽباِظِفؿؿبمحؽبؼّّمِظؾلَّوِئِؾموؽباْظؿؽبقؿبرؾبوِمممم:مضولمتعوظبم
م0$م%5

م

صؿشرؼعماظزطوةمؼفدفمعـماظـوحقيماظـػلقيمواالجؿؿوسقيماظبمتـؿقيمروحماألخقةمبنيمأصرادم

ماضؿصودؼوتمىاجملؿؿعماإلدالعلم،مودسؿمروابطماظقدمواألظػي؛مصلداءماظزطوةمظفمدورمػوممف

م0ماإلغؿوجمواالدؿـؿورمىاجملؿؿعمممومؼمثرمسؾ

م

                                                           
 عٓ دى١ُ ثٓ دضاَ سػٝ هللا 1427 ح 1/379أخشجٗ اٌجخبسٞ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة ال طذلخ إال عٓ ظٙش غٕٝ  ( 1

 0عٕٗ 
 0 4/350أٚسدٖ اٌضث١ذٞ فٟ إٌذبق اٌغبدح اٌّزم١ٓ ثششح إد١بء عٍَٛ اٌذ٠ٓ  ( 2
 عٓ عجذ هللا ثٓ 5066 دذ٠ش سلُ 3/341أخشجٗ اٌجخبسٞ فٟ طذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة ِٓ ٌُ ٠غزطع اٌجبءح ف١ٍظُ  ( 3

ِغعٛد سػٝ هللا عٕٗ 
 0 5207 دذ٠ش سلُ 3/376أخشجٗ اٌجخبسٞ فٟ طذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة اٌعضي  ( 4
 19ا٠٢خ  -  عٛسح اٌزاس٠بد  ( 5



 16 

وطذظؽمصننماإلدالممؼدسقماظبماظؼقوممبؽؾمسؿؾمجودم،محبقٌمؼلؿـؿــرماظقضًمادؿـؿورام

طوعالمدونمإػدارمأومتضققعم،موأؼضومحبقٌمتلؿـؿرماظطوضيماظعؼؾقيمواظؾدغقيمادؿـؿورامجقدامدونم

موألنم0تؾدؼدم،مألنماظقضًمأعوغيمصكمأسـوقماظؾشرموتضققعفمصقؿومالمؼػقدمؼعدمخقوغيمألداءماألعوغيم

اظطوضيماظعؼؾقيمواظؾدغقيمػكمغعؿيمعـمآمسزموجؾمظإلغلونم،موتضققعمػذهماظطوضيمصقؿومالمصبديم

ِإنَّماظؾَّفؽبمؼؽبْلعؾبرؾبُطؿؿبمَأنؿبمتؾبمؽبدُّواماْظَلعؽبوغؽبوِتمِإَظكمم:مغػعومؼعدمطػراموجققدامهلذهماظـعؿيم،موآمتعوظبمؼؼقلم

مَأػؿبِؾفؽبو
1

ؿبمذؽبَؽرؿبتؾبؿؿبمَظَلِزؼدؽبغَُّؽؿؿبم:موؼؼقلمآممسزموجؾمم.مممم مَظِؽ
2

مم.

مم

وبذظؽمؼؿقؼؼمظؽؾمبوحٌمعـصػموؼؿلطدمظؽؾمدارسموعطؾعمصكمذرؼعيماإلدالممأنمعـفٍم

مظؾققوةماالجؿؿوسقيموايرطيماإلمنوئقيماٌوظقيمواالضؿصودؼيمواظلؽوغقيمػقمبالمهاإلدالممصكمتـظقؿل

ذؽمربؼؼمظغوؼيماظؼضوءمسؾكماظػؼرماٌدضعمواىقعمصكمطؾمعؽونمعـماظعوٕمبؾموىؿقعماظغوؼوتم

اظـؿوغكمواألػدافماظؿكمؼدسقمإظقفوماٌرطزماظدوظلماإلدالعلمظؾدرادوتمواظؾققثماظلؽوغقيم

.مبوظؿعوونمععمصـدوقماألعؿماٌؿقدةمظؾلؽونماًوصمبغوؼوتموأػدافماألظػقيماإلمنوئقيماظـوظـي

م

 

م

م

م

م

م

م

م

                                                           
 58 ا٠٢خ –عٛسح إٌغبء  ( 1
 7 ا٠٢خ –عٛسح إثشا١ُ٘  ( 2
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م

:  الباب الثانى
 

$م1اآلؼيم-ممدقرةماظعؾؼمم%ممماْضرؽبْأمِبودؿبِؿمرؽببَّْؽماظَِّذيمخؽبَؾؼؽبمم:مضولمتعوظبم

م$م114اآلؼيم-ممدقرةمرفمم%ممممممموؽبُضؾؿبمرؽببّْمِزدؿبِغلمِسْؾؿـبوم:مؼؼقلمتعوظبم

م$رؾىماظعؾؿمصرؼضيمسؾكمطؾمعلؾؿم:م%موؼؼقلم
1

م

م

هؼقؼمتعؿقؿماظؿعؾقؿماالبؿدائكم:م$2%اظغوؼيم

م

عـمإمتوممممطؾمعؽونم،مدقاءماظذطقرمأوماإلغوثمعـفؿ،ىماألرػولمفؼـطػوظيممتؽم:م3م–اهلدفم

.مم2015محبؾقلمسوممىعرحؾيماظؿعؾقؿماالبؿدائ

م

ممم

                                                           
 عٓ أٔظ ثٓ 224 دذ٠ش سلُ 1/81أخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌّمذِخ ثبة فؼً اٌعٍّبء ٚاٌذش عٍٟ ؽٍت اٌعٍُ  ( 1

 0ِبٌه سػٝ هللا عٕٗ
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م

مظؼدمحٌماإلدالممسؾكماظعؾؿمواظؿعؾؿ،موغزلماظؼرآنماظؽرؼؿمسؾكماظـؾكمربؿدمصؾكمآم

خؽبَؾؼؽبمم$1%اْضرؽبْأمِبودؿبِؿمرؽببَّْؽماظَِّذيمخؽبَؾؼؽبمم:مسؾقفمودؾؿمبلولماآلؼوتمصكمػذاماظشلنمضولمتعوظبم

ؿبمسؽبَؾٍؼم مسؽبؾَّؿؽبماْظِنغؿبلؽبونؽبمعؽبومَظؿؿبمؼؽبعؿبَؾؿؿبمم$4%اظَِّذيمسؽبؾَّؿؽبمِبوْظَؼَؾِؿمم$3%اْضرؽبْأموؽبرؽببَُّؽماْظَلْطرؽبمؾبمم$2%اْظِنغؿبلؽبونؽبمِع
1

مصدقم

م0آماظعظقؿ

وؼشؿؾماظؿعؾقؿمرطـومأدودقومصكمبـوءماجملؿؿعماإلدالعلمواظؿـؿقيماظدائؿيمألصراده،موظؼدم

ارتؼكماٌلؾؿقنموازدػرتمذبؿؿعوتفؿمسـدعوماػؿؿقامبوظؿعؾقؿموادبذوامعـماظعؾؿمدؾقالمإظبم

اظؿؼدم،موحدثمسؽسمذظؽممتوعومسـدعومأػؿؾقاماظؿعؾقؿ،مصؿؾوسدتمبفؿماظلؾؾموتراجعقامسـم

.مصدارةماظعؾؿ

تعددتماإلذوراتمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿمإظلماٌؽوغيماظرصقعيمظؾعؾؿم،مواٌـزظيماظعوظقيماظيتمؼؿؿؿعم

ؽبم :بفوماظعؾؿوءمؼبماألرضموسـدماًوظؼمسزموجؾمإذمؼؼقل ؿـبُؽؿؿبموؽباظَِّذؼ ؽـبمآعؽبؾبقامِع مؼؽبرؿبَصِعماظؾَّفؾبماظَِّذؼ

مُأوتؾبقاماْظِعْؾؿؽبمدؽبرؽبجؽبوٍتموؽباظؾَّفؾبمِبؿؽبومتؽبعؿبؿؽبُؾقنؽبمخؽبِؾرلفبم
2

ؿبمم:مم،موؼؼقلمتؾوركمومتعوظب ِإغَّؿؽبومؼؽبكؿبشؽبكماظؾَّفؽبمِع

"ممِسؾؽبوِدِهماْظعؾبَؾؿؽبوءؾبمِإنَّماظؾَّفؽبمسؽبِزؼزفبمَشُػقرفب
3

مىوؽبُضؾؿبمرؽببّْمِزدؿبِنم:مم،موصبعؾمعـمأوجفماظدسوءمإظبمآ

ِسْؾؿـبو
4

.م

مؼبمرؾىماظعؾؿمىماظلـيماظـؾقؼيماٌطفرةمعـماظدالئؾمعومصبعؾمعـماظلعىطذظؽمندمف

مرؾىمىعـمخرجمف:م"ماظردقلممدؾقؾمآم،مؼؼقلىماىفودمفىمإظبمعلؿقىصرؼضيمواجؾيمترق

"مؼرجعىاظعؾؿمصفقمؼبمدؾقؾمآمحً
%5$

إذامعوتمابـمآدمماغؼطعم:م"،مموؼؼقلىممرواهماظذلعذ

"صدضيمجورؼيم،مأومسؾؿمؼـؿػعمبفم،مأوموظدمصوحلمؼدسقمظف:مسؿؾفمإالمعـمثالث
%6$

ومموم.مممرواهمعلؾؿ

،موؼؼقلم"ممأدغوطؿىمسؾىماظعوبدمطػضؾىصضؾماظعوٕمسؾ:م"مصضؾماظعؾؿمواظعؾؿوءمضقظفمىؼدلمسؾ

"عـمدؾؽمررؼؼومؼؾؿؿسمصقفمسؾؿوم،مدفؾمآمظفمبفمررؼؼومإظبماىـي:م"مأؼضواظردقلماظؽرؼؿم
7

،م

                                                           
 5 - 1ا٠٢خ -   عٛسح اٌعٍك   ( 1
 11 ا٠٢خ –عٛسح اٌّجبدٌخ   ( 2
 28 ا٠٢خ –عٛسح فبؽش   ( 3
 114 ا٠٢خ –عٛسح ؽٗ   ( 4
  عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه سػٝ هللا ع2647ٕٗ ح 5/29 أخشجٗ اٌزشِزٜ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌعٍُ ثبة فؼً ؽٍت اٌعٍُ (   5
 عٓ أثٝ ٘ش٠شح 1631 ح 3/1255 أخشجٗ ِغٍُ فٝ طذ١ذٗ وزبة اٌٛط١خ ثبة ِب ٠ٍذك اإلٔغبْ ِٓ اٌضٛاة ثعذ ٚفبرٗ (   6

 سػٝ هللا عٕٗ
 عٓ اثٝ اٌذسداء ٚاٌذذ٠ش جبء ِٓ 49-5/48 أخشجٗ اٌزشِزٜ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌعٍُ ثبة ِب جبء فٝ فؼً اٌفمٗ عٍٝ اٌعجبدح (   7

 3641 ح 3/316ؽش٠مز١ٓ طذ١خ اٌزشِزٜ أدذّ٘ب ، ٚأخشجٗ أثٛ داٚد فٝ عٕٕٗ وزبة اٌعٍُ ثبة اٌذش عٍٝ ؽٍت اٌعٍُ 

 عٓ أثٝ اٌذسداء سػٝ هللا عٕٗ
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ماظلؿقاتمىوإنماٌالئؽيمظؿضعمأجـقؿفومظطوظىماظعؾؿمرضوممبومؼصـعم،موإنماظعوٕمظقلؿغػرمظفمعـمف

مدوئرمىماظعوبدمطػضؾماظؼؿرمسؾىماٌوءم،موصضؾماظعوٕمسؾىمايقؿونمفىماألرضمحًىوعـمف

اظؽقاطىم،موإنماظعؾؿوءمورثيماألغؾقوءم،موإنماألغؾقوءمٕمؼقرثقامدؼـوراموالمدرػؿوموإمنومورثقاماظعؾؿم،م

"صؿـمأخذهمأخذمحبظمواصر
1

مضقلمىمسـمأىمصضؾمرؾىماظعؾؿمؼغـىموػقمضقلمجوععمذوعؾمف

م0دقاهم

مأثـوءماظطػقظيماٌؾؽرةمىوتعؿدلمتـؿقيماظؼدراتماٌعرصقيمواظـػلقيمواالجؿؿوسقيماألدودقيمف

مسؾقفومضدراتماألرػـــــــولمىمتنبىأعرامذامأػؿقيمضصقيمصفذهماظؼدراتمتشؽؾماظؾؾـوتماألدودقيماظً

ماظعؾؿمإمنومػقمحؼمظؾصغور،موواجىمىطؿومأنمتفقؽؿفؿمظؿؾؼ0ماٌراحؾماظؿوظقيمىموتطقرػومفىاألخر

ماظقاظدؼـ،مومضرورةمبعقدةمسـماظرصوػقيموتعؿدلمتـؿقيماظؼدراتماٌعرصقيمواظـػلقيمواالجؿؿوسقيمىسؾ

مصفذهماظؼدراتمتشؽؾماظؾؾـوتماألدودقيمىمأثـوءماظطػقظيماٌؾؽرةمأعرامذامأػؿقيمضصقىاألدودقيمف

مطؿومأنمتقصرلماظؿعؾقؿم0معراحؾمتوظقيىمسؾقفومطؾمضدراتماألرػولماألخرىموتطقرػومفىمتنبىاظً

معـمايؼققمىاألدودلماىقدمظؽؾمرػؾموضؿونمايصقلمسؾقفمواالدؿؿرارمصقفمميـؾمحدامأدن

مػذامىم،مألنماظؿؼصرلمفىمؼؿعنيمغبوؼؿفوموسدمماظؿػرؼطمصقفومهًمأيمعلؿىاألدودقيمظألرػولماظً

اظصددمإمنومؼذلتىمسؾقفماظعدؼدمعـماظؿداسقوتماظلؾؾقيمبوظـلؾيمٌلؿؼؾؾمػمالءماألرػولماظذؼـم

مىمعـمضقؿيماظعؾؿمواظؿعؾؿمواظؼقةماٌودؼيماظًىمزؾمزروفمسوٌقيموإضؾقؿقيموربؾقيمتعؾىؼعقشقنمف

،مؼعدماظؿعؾقؿمبدونمجدالمضوررةماظؿـؿقيموؼلفؿمبصقرةمىماظؽؾىماٌلؿقىوسؾ.مترتؾطمبؽؾقفؿو

مبؿقلنيماظؼدراتماإلغؿوجقيمظؾؼقةماظعوعؾي،موػقمبذظؽمؼعؿدلمعـمىممنقماظدخؾماظؼقمىعؾوذرةمف

ماظذيمؼزدادماغػؿوحو،متؾدومىمخضؿماالضؿصودماظعوٕىوف.مماالدذلاتقفقوتمظؾقدمعـماظػؼرمأػؿ

مىمايصقلمسؾىاظؾؾدانمذاتماٌعدالتماظعوظقيمعـماألعقيموسدمماٌلوواةمبنيماىـلنيمف

.ممماٌـوصليىاظؿعؾقؿ،متؾدومأضؾمضدرةمسؾ

م

 ممعرحؾيماظطػقظيماٌؾؽرةىتـشؽيماألرػولموتـؿقيمضدراتفؿمف:

ؼؼلؿمسؾؿوءماظـػسمواظذلبقيماألرػولمإظبمثالثيمأضلوممؼعدلمطؾمضلؿمعـفومسـمعرحؾيمععقـيم

مدـقات،مودبؿؾػمطؾمعرحؾيمسـماألخرىمصقؿومميؽـمأنمتؼدعفمظؾطػؾمعـم7-5متؿدمعومبنيم

                                                           
 4/2074 اٌمشآْ ٚعٍٝ اٌزوش حرالٚأخشجٗ ِغٍُ فٝ طذ١ذٗ وزبة اٌزوش ٚاٌذعبء ٚاٌزٛثخ ٚاالعزغفبس ثبة االجزّبع عٍٝ  ( 1

 ح 49 – 5/48 فؼً اٌفمٗ عٍٝ اٌعجبدح ٜ عٓ اثٝ ٘ش٠شح، ٚأخشجٗ اٌزشِزٜ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌعٍُ ثبة ِب جبء ف2699ح 

 .ٚاٌٍفع ٌٗ–  اٌذسداء ٜ عٓ اة2682
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ودوئؾماظؿعؾقؿموررقماظذلبقيمواطؿلوبماٌعؾقعوتمواًدلاتمايقوتقيموػذهماٌراحؾمػكم

اظطػقظيماٌؾؽرة،ماظطػقظيماٌؿلخرة،مواٌراػؼي،موسؾكماظقاظدؼـمأنمؼؼدرامعطوظىماألبـوءموأنم

ماظؿعؾقؿماٌالئؿمصكمطؾمىمتغطقيمحوجوتفؿموتـؿقيمضدراتفؿمواظؿلطدمعـمحصقهلؿمسؾىؼعؿالمسؾ

م.عرحؾيمعـمعراحؾممنقػؿ

متعدلمسـماظطػقظيمدونماظلودديمأوماظلوبعيمعـماظعؿر،متدلزمحوجيمىماٌرحؾيماألوظبماظًىف

اظطػؾماألدودقيمإظبماألعـمواظطؿلغقـي،مطؿومضبؿوجماظطػؾمأؼضومإظبماظشعقرمبلغفمجدؼرمبوالحذلامم

وأغفمطػءمضبؼؼمذاتفموؼعدلمسـمغػلفمصكمحدودمضدراتفموإعؽوغقوتف،موؼلعكمظؾقصقلمسؾكم

طؿومضبؿوجماظطػؾمعـذمغشلتفمألنمضبؼؼماظـفوحم.ماٌؽوغيماٌرعقضيماظؿكمتعززمذاتفموتمطدمأػؿقؿفو

صكمبعضماألسؿولماظؿكمؼؼقممبفوم،مصداصعماظـفوحموإذؾوسفمؼعطكماظـؼيمبوظـػسمواالسؿدادمبفوم

م0وضبػزماظطػؾمسؾكمأنمؼؿوبعمدؾلؾيماظـفوحمصقؿومؼقطؾمإظقفمعـمأسؿولمتؿـودىمععمضدراتفمودـف

موصبىمإذؾوسفومسؾكمخرلموجفمممؽـمىماظلقىإنمػذهمايوجوتمطؾفومضرورؼيمظؾـؿقماظـػس

م،مطؿومأغفومعؿداخؾيموعؿػوسؾيمععمبعضفوماظؾعضمنمعؿقازىحؿكمؼؿقؼؼمظشكصقيماظطػؾممنقمدق

وععمحوجوتماظـؿقماىلدىمواظعؼؾكموسدممإذؾوعمأؼيمحوجيمعـمػذهمايوجوتمؼمثرمصكمحوجيم

م.أخرىمصققؾطفو

والمؼؼصدمبنذؾوعمحوجوتماظطػؾماإلذؾوعماٌطؾؼمهلذهمايوجوتمبؾمؼعـكماظؿزاممجوغىم

اٌروغيمواالسؿدالمصكمصرضماظـظوممسؾكماظطػؾموصكمممورديمأغقاعماظضؾطمصكمدؾقطف،مععماظؾعدم

ممآمسـفومأنماظردقلمىأخرجمعلؾؿمسـمسوئشيمرض.مسـماظؿطرفمواظؼلقةمصكماظلؾقكماظقاظدى

"مؼومسوئشيمإنمآمرصقؼمضبىماظرصؼموؼعطكمسؾكماظرصؼمعوالمؼعطكمسؾكماظعـػ:م"ضول
%1$

م.

معرحؾيماظطػقظيماٌؾؽرةمتؿؿمبصػيمأدودقيمىوتـؿقيماظؼدراتماظذػـقيمواٌعرصقيمظألرػولمف

وػقمحؼمأصقؾم-مدقاءمععماألػؾمأومهًمإذراصفؿم-ىمواىؿوعىعـمخاللماظؾعىماظػرد

ماظؾقؽيماحملقطيمبفموإدؿـورةمإعؽوغقوتفماظعؼؾقيماظؽوعـيموطذظؽمىظؾطػؾ،مؼعطقفماظػرصيمظؾؿعرفمسؾ

هلنيمضدراتفماظؾغقؼيم،مطؿومأنماظؾعىمؼعطقفمأؼضوماظػرصيمظؾؿقاصؾمععماظقاظدؼـموععمشرلهمعـم

م.األرػولمممومؼعدممتفقداموولقدامٌػوػقؿماٌشورطيمواظؿلوعحمواحذلامماآلخرؼـ

                                                           
 هللا عٕٙب ، ٚأخشجٗ ٜ عٓ عبئشخ سع6024 ح 4/84 األِش وٍٗ ٜ وزبة األدة ثبة اٌشفك فٖأخشجٗ اٌجخبسٜ فٝ طذ١خ(   1

 0 عٓ عبئشخ سػٝ هللا عٕٙب 2593 ح 2004-4/2003 وزبة اٌجش ثبة فؼً اٌشفك ٖاإلِبَ ِغٍُ فٝ طذ١خ
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مصؾؿومدفدماسؿالهمحػقدهمايلنيمصلرولماظلفقدم،مصؾؿومىطونمؼصؾممىوضدموردمأنماظـى

مىمأرمهؾـىإنمابـ":مصؼولممٌوذامأرؾًماظلفقدمؼومردقلمآم:مصرغمعـماظصالةمدلظفماظصقوبيم

مىموتعؿدلمحرؼيماظؿعؾرلمسـماآلراءموعـوضشيماألصؽورمداخؾماألدرةمسوعالمعفؿومف0"صكشقًمأنمأسفؾف

تـؿقيمضدراتماظطػؾمحقٌمأنماألرػولماظذؼـمؼؿؿؿعقنمبفذهمايرؼيممؼؿؿؽـقنمعـمتـؿقيماظـؼيم

مىماٌشؽالتمواظؼدراتماظؼقودؼيماٌطؾقبيمظؾـفوحمفىبوظـػسمواظـضٍموعفوراتماظؿغؾىمسؾ

 0حقوتفؿمطؾوظغنيم

مم

 ماىقدمبدونمتػرضيمبنيماألوالدىماظؿعؾقؿماألدوسىحؼماظطػؾمف: 

ماظـوغقيمسشرةمصننماظطػؾمضبؿوجماظبمىأعومصكمعرحؾيماظطػقظيماٌؿلخرةمعـمدـماظلوبعيموحً

مواظضؿرلمؼؽقغفماظدؼـمواظؼوغقنمواظعرفمواظعوداتم–تؼقؼيمعومؼعرفمبودؿماألغوماألسؾكمأوماظضؿرلم

موظذامالبدمعـموجقدمضقاسدمواضقيمصكمػذهماظػذلةمعـمسؿرماظطػؾموظقسمظؾطػؾمصقفوم–واظؿؼوظقدم

ماألدرةمأنمتفقهماظطػؾمظؾؿعوعؾمععماجملؿؿعمصقؿومبعدموظذامالبدمعـمتـػقذمىاخؿقوراتمطـرلةموسؾ

م.اظؼقاسدمبشهمعـماظصراعيموايى

مػذهمىبوإلضوصيمإظبمذظؽ،مصننمتقصرلماٌـوخماظداسؿميؿوؼيمحؼماألرػولمعبقعومف

ماىقدمواالدؿؿرارمصقفمىماظؿعؾقؿماألدوسىمايصقلمسؾىف-مذطقراموإغوثوم-ماٌرحؾيمبدونمتػرضي

معـمىمرؾىماظعؾؿمومؼعؾىمضبضمسؾىماظذىوصؼومظؼدراتفؿماظذػـقيمؼؿػؼمومجقػرماظدؼـماإلدالم

موأذورمضؾؾمأربعيمسشرمضرغومإظبمضرورةمىمبنميوغفموصقؿفموسؾؿفمذطرامطونمأممأغٌىذلنماٌلؾؿماظؼق

.ممممتعؾقؿماألبـوءمعبقعوموتلػقؾفؿمٌقاجفيمأزعـيمعلؿؼؾؾقيمدبؿؾػمسـمزعونمآبوئفؿ

مإظبمحرعونماألرػولمعـمىمظؽؾمصعؾمعـمذلغفمأنمؼمدىمزؾمػذاماظؿقجفمصبىماظؿصدىف

مضدمؼـشلمغؿقفيمظؾؿػرضيمبنيماألرػولماظذطقرمواإلغوثمعـمحقٌمأػؿقيمىمواظذىاظؿعؾقؿماألدوس

مبعضمىمبعضماظدولمأومفىاظؿعؾقؿمبوظـلؾيمظؽؾمعـفؿو،مأومغؿقفيمغؼصموجقدماًدعوتماظؿعؾقؿقيمف

اٌـورؼمداخؾماظدوظيماظقاحدة،مأومغؿقفيمارتػوعمتؽؾػيماظؿعؾقؿممبومؼؿفووزمإعؽوغوتمبعضماألدر،م

متعؾقؿفؿمغظرامىماالدؿـؿورمفىأومغؿقفيماظؿققزمضدمبعضماألرػولمواالسؿؼودماًورهمبعدممجدو

مؼعوغقنمعـفو،مأومردمصعؾمإلصوبيمبعضمػمالءماألرػولمبوألعراضمىظإلسوضوتماظؾدغقيمأوماظذػـقيماظً

م.مشرلهاٌعدؼيمأوماٌزعـيمعـؾماإلؼدزمأو
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مصؼطمععوغوتفؿماظـػلقيمعـماظشعقرمبوظـؼصمىحرعونمبعضماألرػولمعـماظؿعؾقؿمالمؼعـ

واإلػؿولمصضالمسـماغعداممأومتضوؤلمخقوراتفؿماٌلؿؼؾؾقي،مبؾماألخطرمعـمذظؽمأغفمصبعؾفؿمأطـرم

سرضيمألذؽولمزبؿؾػيمعـماظعـػمواالدؿغاللمٌومؼذلتىمسؾقفمعـمحرعوغفؿمعـماالدؿؿؿوعم

مإظبماشبرارفؿمعؾؽرامىماٌمدلوتماظؿعؾقؿقي،مطؿومؼمدىبطػقظؿفؿمععمأضراغفؿموتـؿقيمعفوراتفؿمف

أومذاتمعؿطؾؾوتمعفورؼيمممذبوالتمخطرةمأومشرلمأخالضقيمأومعـكػضيماظعوئدىمدققماظعؿؾمفىف

مإظبمإظزاعفؿمبوظؼقومممبفوممعـزظقيمذوضيمأومضدمىتمدمإظبمخدلاتفؿماٌفـقي،مأوذقؽومعؿدغقيمالمتضقػم

م.مبعضمايوالتىؼدصعمبفؿمسبقماظزواجماٌؾؽرمبؽؾمعومؼذلتىمسؾقفمعـمعضورم،مطؾدؼؾمأوحدمف

ماجملؿؿعمعـمخاللمعمدلوتفماظؿشرؼعقيموعـظؿوتفماألػؾقيمىمػذاماظلقوقمصنغفمتؼعمسؾىف

مؼؾزممىماظؿعؾقؿمواظذىعلموظقيماظؿلطدمعـموجقدماإلرورماظؼوغقغلماظداسؿميؼماألرػولمف

متضؿـمىاظقاظدؼـمبنيوقمعبقعمأبـوئفؿمبوٌدرديمسـدمبؾقشفؿمدـماإلظزاممووضعماآلظقوتماظً

م،مالبدمأنمتؼقمماظدوظيمبقاجؾفومسبقمأرػوهلوموذظؽمبؿكصقصمىوعـمغوحقيمأخر.متـػقذمذظؽ

اٌقاردماظالزعيمواظؽوصقيمظؾـوءماألسدادماٌطؾقبيمعـماٌدارسممبومؼضؿـموصقلماًدعوتم

مؼضؿـمأخذمىموبوظؿـقعماظذىاظؿعؾقؿقيمظؽؾماألرػولمبصرفماظـظرمسـمعؽونمإضوعؿفؿماىغراف

مػذهماًدعوتمىماالسؿؾورمبدونممتققزموالصبعؾمعـمتؽؾػيمايصقلمسؾىطوصيمصؽوتماألرػولمف

مىماجملؿؿعماظدوظبمعلؽقظقيمعلوسدةماظدولماظـوعقيمفىطذظؽمتؼعمسؾ.مسوئؼومأعوممأرػولمأؼيمأدرة

مدؾقؾمطػوظيمىمالمؼؼػمسفزماٌقاردماحملؾقيمحفرمسـرةمفىتدسقؿمعقزاغقوتفوماٌكصصيمظؾؿعؾقؿمحً

م.ممػذهماظدولىحؼماظؿعؾقؿمظؾعضماألرػولمف

مػذهماٌرحؾيماظعؿرؼيمبوظرصؼمواظؾنيمواظردقلمىماٌدرديمصبىمأنمؼعوعؾماألرػولمفىوف

ؼومسوئشيمإنماظرصؼمالمؼؽقنمصكمذهمإالمزاغفموالمؼـزعمعـمذهمإالم:م"مضولمزبورؾوماظلقدةمسوئشيم

"ذوغفم
مم1

مسوبف،مإذمطؾؿومطدلمدـماظطػؾممازدادمعقؾفماظبماظؿؼدؼرمممـمحقظفمصكماٌدرديمعـمىمأ

أضراغفموعدردقفموؼؾذلماظطػؾماظؽـرلمعـماىفدمظققظكمبفذاماظؿؼدؼرمصقعؿؾموصبدموؼـشطمصكم

مىذبوالتمطـرلةمصكماظـشوروتماٌدردقيمواٌـزظقيمحؿكمؼؾػًماألغظورموضبظكمبوظؿؼدؼرماالجؿؿوع

وإذؾوعمحوجيماظطػؾمإظبماظؿؼدؼرمؼؾعٌمصكمغػلفماالرؿؽـونمعـمأنماآلخرؼـمعـم.ماٌطؾقب

وسدمم.محقظفمعلؿعدونمإلذؾوعمحوجوتفموأغفؿمؼؼدرونمعؿطؾؾوتفموجوػزونمظؾعٌماظلعودةمصكمغػلف

                                                           
 عٓ عبئشخ سػٝ هللا عٕٙب ؽ ع١غٟ 2594 دذ٠ش سلُ 4/2004أخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌجش ثبة فؼً اٌشفك  (   1

 0اٌجٍٟ رذم١ك ِذّذ فؤاد عجذ اٌجبلٟ 
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إذؾوعمػذهمايوجيمؼمدىمإظبمإحؾوروتموعضوؼؼوتمطـرلةممتـعفمعـماٌرورمخبدلاتمعشؾعيم

وؼمدىمإظبمحدوثمدؾقكمعؿطرفمطوظعدوانمأوماظعـػمأوماًضقعماظؿومموؼؽقنمػذاماظطػؾمأطـرم

م.ميدوثماإلضطرابوتماظلؾقطقيةسرض

إنم.ممأنمؼصؾحماظؿعؾقؿمعؿوحومظؾفؿقعمبؾمهؿوجمغقسقيماظؿعؾقؿمإظبمهلنيمأؼضوىوالمؼؽػ

مصبىمأنمؼذلبقامىمإطلوبماألرػولماظؼقؿماإلصبوبقيماظًىمغقسقيماظؿعؾقؿمؼذلتىمسؾقفماظػشؾمفىتدن

مسبقماإلتؼون،ممىمأداءماظعؿؾماٌطؾقبمواظلعىسؾقفومعـؾماظـظوممواحذلامماظقضًمواألعوغيمف

ممتعؾقؿمىموسدمماطؿلوبماٌفوراتماٌػذلضيم،مطؿومؼػشؾمفىمإظبمضعػماظؿقصقؾماظدراسىوؼمد

مإظبمسدمماٌالءعيماظشدؼدةمبنيمىوؼمدماظطالبمطقػقيمهؾقؾماٌعؾقعوتمأوماظؿػؽرلماًالق

مغقسقيمىمتدنىمأغفمعـمأخطرمعومؼذلتىمسؾىسؾ.ماحؿقوجوتمدققماظعؿؾموعفوراتماًرصبني

اٌدرديمواالغؼطوعماٌؾؽرمسـمهصقؾماظعؾقمماٌكؿؾػيمممػذهماٌرحؾيمػقماظؿلربمعـىاظؿعؾقؿمف

م.ممسدمماالظؿقوقمبداؼيىبؽؾمعومؼذلتىمسؾقفمعـمآثورمدؾؾقيمعشوبفيمظمثورماٌذلتؾيمسؾ

هلنيمغقسقيماظؿعؾقؿمؼرتؾطمبوىفدماٌؾذولمظؿطقؼرماظؾقؽيماٌدردقيمعـمعؾونمووفقزاتمو

تدرؼؾوموتلػقالمظقؽقنمبصرلامبلدوظقىماظذلبقيمم$واٌعؾؿي%ماٌعؾؿمىودوراتمعقوهم،مواالرتؼوءممبلؿق

م$أوماألم%وودوئؾفوموؼؽقنمسوٌومواسقومٌومؼعؾؿفمظألرػولمواظـوذؽيموأنمؼؼعمعـفؿمعقضعماألبم

وؼؽقنمهلؿمصدؼؼومؼؾـقغفمأخؾورػؿموؼلؿقدسقغفمأدرارػؿمم،مصقعوعؾفؿمطؿومظقمطوغقامػؿمأبـوءه

صقـؿػعقنمبـصقف،موأنمؼظؾمععمطؾمذظؽمعفوبومسـدػؿموأنمؼؽقنمضدوةمهلؿمصالمؼؽذبموػقم

مىؼلعرػؿمبوظصدقموالمطبدعمأومؼغشموػقمؼلعرػؿمبوألعوغي،مطؾمذظؽمععمضؿونماظعوئدماجملز

م.مؼؽػؾمظفمايقوةماظؽرمييىاظذ

مىطذظؽمصننماظؿعؾقؿمسوظبماىقدةمؼؿطؾىمتطقؼرماٌـوػٍمبلبعودػوماظـالثيمعـمربؿق

مذطوءماظطػؾموتقظدمظدؼفمذغػومبوظؾقٌمواإلرالعمواالبؿؽورم،مىمعؿؼدم،موأدوظقىمتدرؼسمتـؿىسؾؿ

اظؿطقؼرماٌـشقدمظؾؿعؾقؿمالبدمأنمؼؿالءممععمإنم.مىوأدواتمتؼقؼؿمتؼقسمضدراتفموهصقؾفماظػعؾ

اٌلؿفداتمايدؼـيموؼؿطؾعمسبقماٌلؿؼؾؾماٌلعقلموظقسماظقاضعماٌعوش،مبدرجيموعؾفمعطؾؾوم

ماألػؾمواألبـوءمإظقفمالطؿلوبماظعؾؿمواٌفوراتماظالزعيمواٌالئؿيمٌومؼؿطؾؾفماظـفقضمحبولمىؼلع

ماظدلاعٍمىماظلقودوتموواضعىمظصوغعةوطؾمػذهماظعقاعؾممتـؾمهدؼوتمػوم.ماألعيمواجملؿؿع
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ماظلقاءموؼؿؿماظؿعوعؾمععفؿمخاللمجفقدمإصالحمىماظعؿؾقيماظؿعؾقؿقيمواآلبوءمسؾىواظؼوئؿنيمسؾ

مم0اظؿعؾقؿم

م

 ماطؿلوبماٌفوراتمايقوتقيمىماٌعرصيمواظؿعؾقؿماٌلؿؿرموفىحؼماظطػؾمف: 

مالمؼؼؾؾمىماىقدمميـؾمحدامأدنىماظؿعؾقؿماألدوسىوإذامطونمحصقلماألرػولمعبقعومسؾ

متعدلمسـماظـظرةماٌؿطقرةمظؾؿعؾؿمىاٌلووعيمصنغفمالمؼعدلمسـماألػدافماظـفوئقيماظطؿقحيمواظً

محدودماٌدرديمعـمخاللمأعقرمىوإرورػوماظزعـممربؿقاػوموآثورػوىطعؿؾقيمعلؿداعيمتؿفووزمف

:مثالثي

ممبومؼؿالءممععمىماظؿعؾقؿمٌومبعدمعرحؾيماظؿعؾقؿماألدوسىمإتوحيمصرصماالدؿؿرارمفاظبمىاظلع-مم

مذظؽ،مدونمأنمؼعذلضمذظؽمأومؼعقضفمىمورشؾؿفؿمفىماظؿقصقؾماظدراسىضدراتماألرػولمسؾ

ماألدرةماظقاحدةمتؾعومىضعػماٌقاردماٌودؼيماٌؿوحيمظألدرةمأوماظؿؿققزماىوئرمبنيماألرػولمف

م.مظؾـقعمأومشرله

م

ماٌعورفماٌكؿؾػيمبوظـلؾيمظألرػول،مىمأنمتؿـقعمعصودرماظؿعؾؿموايصقلمسؾىضرورةماظعؿؾمسؾمم-

ععمتلفقؾماظقصقلمإظبمػذهماٌصودرمدقاءمطوغًماٌدردي،مأومبراعٍمتقسقيموتدرؼىموتعؾقؿم

معـمخاللمعؾودراتمأػؾقيمشرلمحؽقعقي،مأومودوئؾماإلسالممىماجملؿؿعماحملؾىمعلؿقىسؾ

م.$االغذلغً%اٌرئقيمواٌلؿقسيمواٌؼروءة،مأومذؾؽيماالتصوالتماظدوظقيم

م

مػذهماٌعورفمواظعؾقممصبىمأنمؼؿالءممععمسؿرمىوإذامطونمذررومبدؼفقومأنمعضؿقنموربؿق-مم

اظطػؾموأالمؼلؿـرلمشرائزهموالمؼدسقمإظبمبورؾمأومربرمم،مصننمػذاماظشرطمالمؼؿعورضمععمضرورةم

متطقؼرماٌفوراتماظعؾؿقيمواظعؿؾقيمظؾطػؾمبؾمىمحبقٌمالمؼعؿؾمصؼطمسؾىتـقعمػذاماحملؿق

مأؼضومسـوؼيمواصقيمبوٌفوراتمايقوتقيماظـوصعيمعـؾمتـؿقيمعفوراتماظؼقودةمواظؿػووضم،موادبوذمىؼعـ

ماظؾقؽيموصقوغؿفوم،مواظـظوصيمىاظؼرارات،موايقار،مواظؿشؾٌمبويؼمواظدصوعمسـف،مواحملوصظيمسؾ

اظشكصقيمواظصقيماإلنوبقيمواظرسوؼيماظقماظدؼيماظلؾقؿيم،موطؾفومأعقرمػوعيمسـقًمبفوماظشرؼعيم

مزبؿؾػمعراحؾمىمحقوةماإلغلونمفىوأصردتمظؽؾمعـفومبوبومخوصومغظرامآلثورػوماٌؿؿدةمسؾ

.مسؿره
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م

ماظؿعؾؿمواظؿزودمبوٌعرصيمواطؿلوبماٌفوراتمايقوتقيمطؾفومضروراتمأدودقيمىإنماالدؿؿرارمف

ممتؿدمعـمدـماظـوغقيمسشرةمىماٌرحؾيماظًىالجؿقوزماٌرحؾيماظـوظـيمعـمعراحؾماظطػقظيمبلعونم،موه

إظبمعرحؾيماٌراػؼيموؼؽقنم-مىذطرامطونمأممأغٌم-ماظـوعـيمسشرة،مواظؿكمؼدخؾمصقفوماظطػؾمىوحً

عؿؿردامسؾكمرػقظؿفموسؾكمطؾمعومػقمضدؼؿمومعقجقدمصكمربووظيمإلثؾوتمذاتف،معفقؽومغػلقوم

.ممالدؿؽشوفمعومػقمذبفقلموعـرلمظؾػضقلمبوظـلؾيمظفم،موؼؽقنمأطـرمسرضيمأثـوءػومظضغقطماألضران

وؼالحظمصكمػذهماظػذلةمأغفمطؾؿومزادتمضلقةماآلبوءمواألعفوتمسؾكماظطػؾمزادممتردػؿمورمبوم

ؼظفرمصكمصقرمخػقيمبعقدامسـمأسنيماألػؾ،موظذامالمبدمعـمصؿحمضـقاتماتصولمبنيماألبـوءمواألػؾم

صكمػذهماٌرحؾيمومتلتكمأػؿقيمعصوحؾيماٌراػؼمأوماٌراػؼيموالمتؽقنماظشدةمأبدامػكماظطرؼؼم

مىمظؿقؼقؼماظـفوحمصكمعصوحؾؿفؿمؼبماٌـزلموفىماظعؽسممتوعوم،مصبىماظلعىإظقفؿم،مبؾمسؾ

موتؼقؼيمإميوغفؿموسزائؿفؿمٌؼووعيمىمتلوؤالتفؿموإذؾوعمصضقهلؿماظػطرناٌدرديمواإلجوبيمع

مؼؿعرضقنمهلوم،مسـمررؼؼمإتوحيماٌعؾقعوتماظعؾؿقيمواظشرسقيماظصقققيمهلؿم،مىاظضغقطماظً

م.مضدمتلؿـرلمشرائزػؿمأومتفددمصقؿفؿىواالبؿعودمبفؿمسـمعصودرماٌعؾقعوتماٌغؾقريماظً

م

مظؾؿعؾؿماٌلؿؿرمواطؿلوبماٌفوراتمايقوتقيمػؿومىؼضوفمإظلمعومدؾؼمأنماألثرماإلصبوب

مظؾػؿقوتمبصػيمخوصيمظعدمماظؿعرضمظؿفوربمدؾؾقيمعـؾماظزواجماٌؾؽرم،موصبعؾفـمىاظضؿونماألدوس

مالمأدوسمهلومعـمسؾؿمأومدؼـ،مىمعؼووعيماٌؿوردوتماظؿؼؾقدؼيماظضورةماظًىأطـرمضدرةمسؾ

مميؽـمأنمىمإلدوءةماٌعوعؾيموأغقاعماالغؿفوطوتماٌكؿؾػيماظًىمحؼقضفـمواظؿصدىواحملوصظيمسؾ

مىوالمؼؼؿصرمذظؽمسؾقفـموحدػـمبؾمميؿدمػذاماألثرمظقشؿؾمرسوؼؿفـمألبـوئفـمف.مؼؿعرضـمهلو

اٌلؿؼؾؾموصبعؾمبـوتفـمأضؾمسرضيمظؾؿعرضمظؾقرعونمواظؿؿققزمومأغقاعماظعـػمواالدؿغاللم

.ممماٌكؿؾػي

م

م

م

م

 م:مودوئؾماإلسالممطلداةمتعؾقؿقيم
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متـؿقيمضدراتماألرػولموتمطدماتػوضقيمحؼققماألرػولمىمتـؾمودوئؾماإلسالممسوعالمأدودقومف

ماظدوظيماالسذلافمبلػؿقيمودوئؾماإلسالمم،موبضؿونمأنمؼؿوحمظألرػولمىذظؽمبلنمتػرضمسؾ

مواظصقيماظؾدغقيمواظعؼؾقيمىمواألخالقىمواظروحىماالجؿؿوعىععؾقعوتمإسالعقيموعقادمتعززماظرق

ماظؿعقؼضمسـمصرصمتـؿقيمضدراتماألرػولممىوودوئؾماإلسالممسؾقفومدورمعفؿمبشؽؾمخوصمف

مسدممضقومماألدرمبدورػوماظرسوئكموظذظؽمصبىمأنمتدسؿمأوماظـقسقيماظردؼؽيمىاٌػؼقدةموماظؿعؾقؿمذ

مزؼودةمجقدتفوموبـوءمضدراتمععدؼفوموعؼدعقفومىاظدولماظدلاعٍماٌقجفيماظبماألرػولمواظعؿؾمسؾ

م0وتفقؽيمزروفماظعؿؾماٌـودؾيموتؼدؼؿماظؿشفقعماٌـودىمظؾعوعؾنيم

م
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م

: الباب الثالث
م

م

م

ؿبمذؽبَطٍرموؽبُأغؿبؽـبكم:مؼؼقلمآمتعوظبم ممؼؽبومَأؼُّفؽبوماظَّوسؾبمِإغَّومخؽبَؾْؼؽبوُطؿؿبمِع

$م13اآلؼيمم-ممدقرةمايفراتم%

ؿبمذؽبَطٍرمَأوؿبمُأغؿبؽـبكممم:موؼؼقلمتعوظبم ؿـبُؽؿؿبمِع َصودؿبؿؽبفؽبوبؽبمَظفؾبؿؿبمرؽببُّفؾبؿؿبمَأغّْلمَظومُأِضقعؾبمسؽبؿؽبؾؽبمسؽبوِعٍؾمِع

ؿـبمبؽبعؿبٍض مممممممممبؽبعؿبضؾبُؽؿؿبمِع

$م195اآلؼيم-ممدقرةمآلمسؿرانم%

م$اظـلوءمذؼوئؼماظرجولم:م%موؼؼقلم
1

م

م

تعزؼزماٌلوواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأةم:م$3%اظغوؼيم

م

موؼػضؾمأنمؼؽقنمذظؽمىمواظـوغقىماظؿعؾقؿماالبؿدائىإزاظيماظؿػووتمبنيماىـلنيمفم:م4م–اهلدفم

.مم2015معقسدمالمؼؿفووزمسوممىم،مموبوظـلؾيمىؿقعمعراحؾماظؿعؾقؿمف2005حبؾقلمسومم

م

                                                           
 113 دذ٠ش سلُ 190 – 1/189أخشجٗ اٌزشِزٜ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة ف١ّٓ ٠غز١مع ف١شٜ ثٍال ٚال ثزوش ادزالِب  ( 1

 0عٓ عبئشخ سػٝ هللا ٕ٘ٙب 
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اٌلوواةمبنيماىـلنيم

م

:ممزبؿؾػيذبوالت/عـمعـطؾؼمرؤؼيمطؾقيمأسطكماإلدالمماظـلوءمحؼقضًومطوعؾيمصكمدوائر

م

ؼؽبومَأؼُّفؽبوماظَّوسؾبممطوعؾي،مىعؾفومواظرجؾمدقاءمبلقاءمااسذلفمبنغلوغقؿفمحقٌم:مىغلونإلاجملولما

ؿـبمغؽبْػٍسموؽباِحدؽبٍةمىاتَُّؼقامرؽببَُّؽؿؾبماظَِّذ مخؽبَؾَؼُؽؿؿبمِع
1

اظـلوءممم:م"-موضولماظـؾكم

"ذؼوئؼماظرجول
2

مم.

.ممعـمعبقعمجقاغؾفىصؿحمهلومبوبماظعؿؾماالجؿؿوعحقٌممم:ىاجملولماالجؿؿوع

حقٌمأسطوػوماإلدالمماألػؾقيماظؽوعؾيمواٌلوواةماظؽوعؾيمععم:مىمواظؼوغقنىاجملولماالضؿصود

م،مظؽكمتعؿؾموتؽؿلىم،موؼؽقنمهلومعـماظرجؾمسؾكمزبؿؾػماٌلؿقؼوت

م0ايؼققمعوؼذلتىمسؾكمذظؽ

م

مخوصيمبنيماظرجؾمواٌرأةمصؼدمىوأعوماظػؾلػيماظعوعيماظؿكمهؽؿمايقوةمواظلؾقكماإلغلون

مبنيماظرجؾمواٌرأةم–ضوعًمسؾكماٌلوواةمصكمايؼققمواظقاجؾوتموظقسماظؿؿوثؾمأوماظؿطوبؼم

طـقسنيمىـسمواحد،مخؾؼومعـمغػسمواحدة،مهلؿومعفؿوتمعشذلطيم"ماظـلوءمذؼوئؼماظرجول"

وػكمتػرضيمصكماألدوارمأوماظقزقػيماٌقطؾيمم$ذطرموأغـك%وعفؿوتمزبؿؾػيمطـقسنيمم$طـػس%طفـسم

مصكمايؼققمواٌلؽقظقوت،مواٌلوواةمػـومالمتعـكماظؿؿوثؾ،مصوظرجولمىظؽؾمعـفؿومععماظؿلوو

واظـلوءمصبىمأنمؼؽؿؾمطؾمعـفؿوماآلخرمداخؾمعـظقعيمعؿعددةماظقزوئػ،مبدالمعـمأنمؼـوصسم

موؼمطدماإلدالممعلوواةماٌرأةمظؾرجؾمصكم.طؾمعـفؿوماآلخرمداخؾمذبؿؿعمأحودىماىوغى

:ماجملوالتماآلتقيم

ؽـبمآعؽبؾبقامِإذؽبام:مصنميونمماظـلوءمطوظرجولمصؿـمذظؽمضقظفمتعوظبمم:ممذبولماإلميون ؼؽبومَأؼُّفؽبوماظَِّذؼ

َّم َّمَصِننؿبمسؽبِؾؿؿبؿؾبؿؾبقػؾب َـّماظؾَّفؾبمَأسؿبَؾؿؾبمِبِنميؽبوِغِف جؽبوءؽبُطؿؾبماْظؿؾبمؿبِعؽبوتؾبمعؾبفؽبوِجرؽباٍتمَصوعؿبؿؽبِقؾبقػؾب

َـّمِإَظكماْظُؽػَّوِر ممؼومأؼفوماظذؼـمآعـقامإذامجوءطؿماٌمعـوتمعؾبمؿبِعؽبوٍتمَصَؾومتؽبرؿبِجعؾبقػؾب

                                                           
 1آ٠خ -  عٛسح إٌغبء   ( 1
 دذ٠ش سلُ 190- 1/189أخشجٗ اإلِبَ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة ف١ّٓ ٠غز١مع ف١شٜ ثٍال ٚال ثزوش ادزالِب   ( 2
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عفوجراتمصوعؿقـقػـمآمأسؾؿمبنميوغفـمصننمسؾؿؿؿقػـمعمعـوتمصالم

مترجعقػـماظبماظؽػور
1

موظؼدمجعؾماظؼرآنماظؽرؼؿمإؼذاءماٌمعـيمطنؼذاءم

ؽـبمؼؾبمؿبذؾبونؽبماْظؿؾبمؿبِعـِنيؽبموؽباْظؿؾبمؿبِعؽبوِتمِبغؽبقؿبِرمعؽبوماْطؿؽبلؽبؾؾبقاممم:ماٌمعـمصؼولمتعوظبم وؽباظَِّذؼ

ممَصَؼِدماحؿبؿؽبؿؽبُؾقامبؾبفؿبؿؽبوغـبوموؽبِإثؿبؿـبومعؾبِؾقـبوم
م20

م

مم:اٌلوواةمؼبماىزاءمصكماآلخرة

ؿبم :مدلماظؼرآنماظؽرؼؿمسؾكمأنمجزاءماٌمعـوتمطوٌمعـنيمضولمآمتعوظبم عؽب

فبمَصَؾؾـبقؿبِققؽبَّفؾبمحؽبقؽبوًةمَرقّْؾؽبًيموؽبَظؽـبفؿبِزؼؽبَّفؾبؿؿبمَأجؿبرؽبػؾبؿؿبم ؿبمذؽبَطٍرمَأوؿبمُأغؿبؽـبكموؽبػؾبقؽبمعؾبمؿبِع سؽبِؿؾؽبمصؽبوِظقـبومِع

ـِمعؽبومَطوغؾبقامؼؽبعؿبؿؽبُؾقنؽبم ِبَلحؿبلؽب
3

ؿبمسؽبِؿؾؽبمدؽبقّْؽؽبًيمَصَؾومؼؾبفؿبزؽبىمِإظَّومم:مموضولمآممتعوظبم عؽب

فبمَصُلوَظِؽَؽمؼؽبدؿبخؾبُؾقنؽبماْظفؽبََّيم ؿبمذؽبَطٍرمَأوؿبمُأغؿبؽـبكموؽبػؾبقؽبمعؾبمؿبِع ؿبمسؽبِؿؾؽبمصؽبوِظقـبومِع ؿـبَؾفؽبوموؽبعؽب ِع

مؼؾبرؿبزؽبُضقنؽبمِصقفؽبومِبغؽبقؿبِرمِحلؽبوٍبم
4

ؿبم:مموضولمآممتعوظبم ؽـبماظصَّوِظقؽبوِتمِع ؿـبمؼؽبعؿبؿؽبؾؿبمِع وؽبعؽب

فبمَصُلوَظِؽَؽمؼؽبدؿبخؾبُؾقنؽبماْظفؽبََّيموؽبَظومؼؾبْظَؾؿؾبقنؽبمغؽبِؼرلـبام مذؽبَطٍرمَأوؿبمُأغؿبؽـبكموؽبػؾبقؽبمعؾبمؿبِع
ممم50

وضقظفمتعوظبممصكمأوظبماألظؾوبماظذؼـمؼذطروغفمطـرلاموؼؿػؽرونمصكمخؾؼم

َصودؿبؿؽبفؽبوبؽبمَظفؾبؿؿبمرؽببُّفؾبؿؿبمَأغّْلمَظومُأِضقعؾبمسؽبؿؽبؾؽبمسؽبوِعٍؾمم:ماظلؿوواتمواألرضموؼدسقغفم

ؿـبمبؽبعؿبٍض ؿبمذؽبَطٍرمَأوؿبمُأغؿبؽـبكمبؽبعؿبضؾبُؽؿؿبمِع ؿـبُؽؿؿبمِع مِع
م60

م

اْظؿؾبلؿبِؾِؿنيؽبموؽباْظؿؾبلؿبِؾؿؽبوِتموؽباْظؿؾبمؿبِعـِنيؽبموؽباْظؿؾبمؿبِعؽبوِتموؽباْظَؼوِغِؿنيؽبمم:موضقظفمتعوظبم

ؽبموؽباظصَّوِبرؽباِتموؽباْظكؽبوِذِعنيؽبموؽباْظكؽبوِذعؽبوِتم وؽباْظَؼوِغؿؽبوِتموؽباظصَّوِدِضنيؽبموؽباظصَّوِدَضوِتموؽباظصَّوِبِرؼ

وؽباْظؿؾبؿؽبصؽبدِّْضنيؽبموؽباْظؿؾبؿؽبصؽبدَّْضوِتموؽباظصَّوِئِؿنيؽبموؽباظصَّوِئؿؽبوِتموؽباْظقؽبوِصِظنيؽبمُصرؾبوجؽبفؾبؿؿبم

ؽـبماظؾَّفؽبمَطـِرلـباموؽباظذَّاِطرؽباِتمَأسؽبدَّماظؾَّفؾبمَظفؾبؿؿبمعؽبغؿبِػرؽبًةموؽبَأجؿبرـبامـــــوؽباْظقؽبوِصَظوِتموؽباظذَّاِك ِرؼ

سؽبِظقؿـبوم
7

ؿبمم:ممموضقظفمتعوظبم0م وؽبسؽبدؽبماظؾَّفؾبماْظؿؾبمؿبِعـِنيؽبموؽباْظؿؾبمؿبِعؽبوِتمجؽبَّوٍتمتؽبفؿبِريمِع

                                                           
 10ا٠٢خ -  عٛسح اٌّّزذٕخ   ( 1
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 97ا٠٢خ -  عٛسح إٌذً   ( 3
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ؽـبماظؾَِّفمَأْطؾؽبرؾبم ؽبمَرقّْؾؽبًيمِصلمجؽبَّوِتمسؽبدؿبٍنموؽبِرضؿبقؽبانفبمِع ؽبمِصقفؽبوموؽبعؽبلؽبوِط تؽبقؿبِؿفؽبوماْظَلغؿبفؽبورؾبمخؽبوِظِدؼ

مذؽبِظَؽمػؾبقؽبماْظَػقؿبزؾبماْظعؽبِظقؿؾبم
ممصفذهماآلؼوتموشرلػومتدلمدالظيمضورعيمسؾكمعلوواةم10

م0اظرجولمواظـلوءمصكماىزاءماألخروىم

م

م:ماٌلوواةمؼبماظعؿؾماالجؿؿوسك

ممطوغًمهؿؾمضربممصؼدمثؾًمصكماظصقققنيمأنمسوئشيمزوجيمردقلمآم

اٌوءمػكموأممدؾقؿموشرلػؿوماظبماىرحكمصكمشزوةمأحدمؼلؼقـفؿموؼغلؾـم

متقظًمصورؿيمشلؾمجرحفموتضؿقده–مجراحفؿم،موٌومجرحمردقلمآم
2

م0م

م

م:ماٌلوواةمصكمايؼققماٌوظقي

مأبطؾماإلدالممطؾمعومطونمسؾقفماظعربمواظعفؿمعـمحرعونماظـلوءمعـماظؿؿؾؽم،م

أوماظؿضققؼمسؾقفـمصكماظؿصرفمممبومميؾؽـم،موادؿؾدادمأزواجماٌؿزوجوتمعـفـم

مصلثؾًمهلـمحؼماٌؾؽمبلغقاسفمواظؿصرفمبلغقاسفماٌشروسي،مصشرعم0بلعقاهلـم

اظقصقيمواإلرثمهلـمطوظرجؾموزادػـمعومصرضمهلـمسؾكماظرجولمعـمعفرم

اظزوجقيمواظـػؼيمسؾكماٌرأةموأوالدػوموإنمطوغًمشـقيم،موأسطوػـمحؼماظؾقعم

واظشراءمواإلجورةمواهلؾيمواظصدضيموشرلمذظؽم،موؼؿؾعمذظؽمحؼققماظدصوعمسـم

م0عوهلومطوظدصوعمسـمغػلفومبوظؿؼوضكموشرلهمعـماألسؿولماٌشروسيم

م

م:ماٌلوواةمبنيماظزوجني

مأسؿـكماإلدالممأميومسـوؼيمبوظؾـًمضؾؾماظزواجمصلوجىمسؾكماألبمرسوؼيمابـؿفم

وغبوؼؿفوموتعؾقؿفومواإلغػوقمسؾقفوماظبمأنمتؿزوجم،موأسطوػومحؼماخؿقورمزوجفوم

واذذلطمعقاصؼيماظقظبمأومسؾؿفمسـدمزواجفومألولمعرهمعلوسدةمهلومصكماظؿلطدمعـم

موبعدماظزواجمأوظبماإلدالمم0صالحقيماظزوجموضدرتفمسؾكماظؼقومممبلؽقظقوتفم

سـوؼيمطؾرلةممبمدليماألدرةممبوسؿؾورػوماظقحدةماألدودقيمظؾؿفؿؿعماظؿكمهؼؼم

                                                           
 72ا٠٢خ -   عٛسح اٌزٛثخ     ( 1
 0 2880 دذ٠ش سلُ 2/230أخشجٗ اٌجخبسٜ فٝ طذ١ذٗ وزبة اٌجٙبد ثبة غضٚ إٌغبء ٚلزبٌٙٓ ِع اٌشجبي  ( 2
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ادؿؼرارموتعوونمأصرادهم،مصوٌرأةمعلووؼيمصكمعبقعمايؼققمإالمأعرامواحدامسدلم

َـّمِبوْظؿؽبعؿبرؾبوِفموؽبِظؾرّْجؽبوِلمم:مسـفمايؼمتؾوركموتعوظبمبؼقظفم َّمِعؿبؾؾبماظَِّذيمسؽبَؾقؿبِف وؽبَظفؾب

َّمدؽبرؽبجؽبٌي سؽبَؾقؿبِف
1

اظرّْجؽبولؾبمَضقَّاعؾبقنؽبمسؽبَؾكمم:مم،موػذهماظدرجيمعػلرةمبؼقظفمتعوظبم

اظّْلؽبوِء
2

مسؾكماٌعروفمبنيماظـوسمصكمنموضدمأحولمصكمععرصيمعوهلـموعومسؾقف0م

ععوذراتفؿموععوعالتفؿمصكمأػؾفؿم،موعومصبرىمسؾقفمسرفماظـوسمػقمتوبعم

ظشرائعفؿموسؼوئدػؿموآدابفؿموسوداتفؿم،مصفذهماآلؼيمتعطكماظرجؾمعقزاغوممؼزنمبفم

ععوعؾؿفمظزوجؿفمصكمعبقعماظشؽقنمواألحقالم،مصنذامػؿممبطوظؾؿفومبلعرمعـم

األعقرمؼؿذطرمأغفمصبىمسؾقفمعـؾفمبنزائفم،موهلذامضولمابـمسؾوسمرضكمآم

م0$إغكمألتزؼـمالعرأتكمطؿومتؿزؼـمظبمم%:مسـفؿوم

م

وظقسماٌرادمبوٌـؾماٌـؾمألسقونمماألذقوءموإمنومأرادمأنمايؼققمبقـفؿوم

عؿؾودظيموأغفؿومأطػوء،مصؿومعـمسؿؾمتعؿؾفماٌرأةمظؾرجؾمإالموسؾكماظرجؾمسؿؾم

ؼؼوبؾفمهلومإنمٕمؼؽـمعـؾفمصكمذكصفم،مصفقمعـؾفمصكمجـلفم،مصفؿومعؿؿوثالنمصكم

ايؼققمواألسؿولم،مطؿومأغفؿومعؿؿوثالنمصكماظذاتمواإلحلوسمواظشعقرمواظعؼؾ،م

أىمأنمطالمعـفؿومبشرممظفمسؼؾمؼؿػؽرمصكمعصويفموضؾىمضبىمعومؼالئؿفموؼلربف،م

وؼؽرهمعومالؼالئؿفموعومؼـػرمعـفم،مصؾقسمعـماظعرفمأنمؼؿقؽؿمأحدماظصـػنيم

بوآلخرمأومؼؿكذهمسؾدامؼلؿذظفموؼلؿكدعفمصكمعصويفممالدقؿومبعدمسؼدماظزوجقيم

واظدخقلمصكمايقوةماٌشذلطيماظؿكمالمتؽقنمدعقدةمإالمبوحذلامممطؾمواحدمعـم

اظزوجنيمظمخرمواظؼقوممحبؼقضفم،موأسؿدلماإلدالمماألدرةمذرطيمأومعمدليموظذامم

البدمعـمرئقسمأومضوئدمؼؿقؿؾمعلموظقؿفوموغبوؼؿفوموهؼقؼمعصويفوم،موضدم

وػكمم$اظؼقاعيمم%طؾػماإلدالمماظرجؾمبؿؾؽماٌلؽقظقيماظؿكمسرصًممبودؿم

علؽقظقيممتورسمصكمإرورمعـماظذلاضكمواظؿشوورم،مطؿومغبؾفموحدهمعلؽقظقيم

م0اإلغػوقمسؾكماألدرةموظقمطوغًماظزوجيمشـقيم

م

                                                           
  228ا٠٢خ -   عٛسح اٌجمشح    ( 1
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م:ماٌلوواةممصكماظؿعؾقؿمواظذلبقي

مضبٌمأصقوبفمسؾكمتعؾؿماظؽؿوبيم،موضدمثؾًمعـمسدهمررقمأنم–مطونماظـؾكم

اظشػوءمبـًمسؾدمآماٌفوجرةماظؼرذقيماظعدوؼيمسؾؿًمحػصيمبـًمسؿرمأمم

اٌمعـنيماظؽؿوبيموضدماذذلطًماظـلوءمععماظرجولمصكماضؿؾوسماظعؾؿمبفداؼيم

اإلدالممصؽونمعـفـمراوؼوتماألحودؼٌماظـؾقؼيمواآلثورم،مؼروؼفمسـفـماظرجولم،م

وذفدماحملدثقنمبلنمطؾمرواةمايدؼٌمعـماظـلوءمصودضوتمٕمورحمواحدةم

مم0عـفـمبوظؽذبمخبالفمعومػقمسؾقفمايولمصكماظرجول

وضدمأعبعماٌلؾؿقنممسؾكمأنمطؾمعوصرضفمآمتعوظبمسؾكمسؾودهمصوظرجولم

واظـلوءمصقفمدقاءمإالمعومادؿـينمممومػقمخوصمبوظـلوءممألغقثؿفـمصكماظطفورةم

مم0واظقالدةموايضوغيموعورصعمسـفـمعـماظؼؿولموشرلمذظؽمممومػقمععروفم

وضدمبؾغمعـمسـوؼيماإلدالممبؿعؾقؿماظـلوءموتربقؿفـمأغفمذطرمصقؿـمؼمتقفؿمآم

:ممأىمعضوسػومماظرجؾمماظذيمجوءمصكمضقظفم–تعوظبمأجرػؿمعرتنيمؼقمماظؼقوعيم

أميوممرجؾمطوغًمسـدهموظقدةمصعؾؿفوموأحلـمتعؾقؿفوموآدبفومصلحلـمتلدؼؾفو،م"م

"مثؿمأسؿؼفوموتزوجفومصؾفمأجران
1

م0مصؼرنمثقابماظؿعؾقؿمواظؿلدؼىمبـقابماظعؿؼ

"رؾىماظعؾؿمصرؼضيمسؾكمطؾمعلؾؿم:م"موحدؼٌم
2

مؼشؿؾماٌلؾؿوتمبوتػوقم

م0م$وعلؾؿيمم%سؾؿوءماإلدالمموإنمٕمؼردمصقفمظػظم

م

إنماٌلوواةمتؿقؼؼمصكماظشرؼعيماإلدالعقيمصقؿوماتػؼمصقفماظـقسونمعـمضدراتم

وخصوئصمإغلوغقيم،مأعومعومطبؿؾػونمصقفمصقلتكمػـومعػفقمماظعدلموظقلًماٌلوواةم

اٌطؾؼيم،مطؿومؼؾزمماظؿـقؼفمحؼوماظبمأنموجفيمغظرماظشرؼعيماإلدالعقيمٌػفقمم

مإمنومؼعـكمهلنيموضعمطؾمعـفؿومصكم–موطذظؽمظؿطقرماظرجؾم–تطقرماٌرأةم

طوصيماٌقودؼـمصكمإرورمعـظقعيماظؼقؿمواٌؾوديءماالجؿؿوسقيمواظدؼـقيم،مطؿوم

م0ؼؾزمماظؿـقؼفمأؼضوماظبمأنمعػفقمماظشرؼعيمظؾؿلوواةمالمؼعـكماظؿطوبؼمأوماظؿؿوثؾم

                                                           
  0  5083 دذ٠ش سلُ 3/344اٌذذ٠ش سٚاٖ اٌجخبسٞ وزبة إٌىبح ثبة ارخبر اٌغشاسٜ ِٚٓ أعزك جبس٠زٗ صُ رضٚجٙب  ( 1
 عٓ أٔظ ثٓ 224 دذ٠ضٗ سلُ 1/81أخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌّمذِخ ثبة فؼً اٌعٍّبء ٚاٌذش عٍٝ ؽٍت اٌعٍُ  ( 2

 0ِبٌه سػٝ هللا عٕٗ 



 33 

وعـماىدؼرمبوظذطرمصكمذبولمايدؼٌمسـماٌلوواةمصكمذبولماظذلبقيم

واظؿعؾقؿمأنماإلدالممؼضعمطالمعـماظذطرمواألغـكمسؾكمضدمماٌلوواةمصكم

ايلوبمواىزاءماألخروى،موعوداعًماألغـكمعطوظؾيممبومؼطوظىمبفماظذطرمعـم

ععرصيمذؽقنمدؼـفم،مصننمػذهماٌعرصيمالمتؿلتكمإالمسـمررؼؼماظؿعؾؿم،موأىمتؼصرلم

صكمػذاماىوغىممبوظـلؾيمظألغـكمؼعدمتؼصرلامؼلللمسـفمأوظقماألعرماظذؼـمؼؾقنم

إنمآمدوئؾمطؾمراعمسؿوم:م"مممؼؼقلمأعرماألغـكمصكمايقوةماظدغقومواظردقلم

"ادذلسوهمحػظمأممضقعمحؿكمؼلللماظرجؾمسـمأػؾمبقؿفم
م10

 
 

م

 

                                                           
 4/208أخشجٗ اٌزشِزٞ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌجٙبد ثبة ِبجبء فٟ اإلِبَ  ( 1



 34 

:  الباب الرابع
م

 وؽبَظومتؾبْؾُؼقامِبَلؼؿبِدؼُؽؿؿبمِإَظكماظؿَّفؿبُؾَؽِيموؽبَأحؿبِلؾبقامِإنَّماظؾَّفؽبمؼؾبِقىُّماْظؿؾبقؿبِلـِنيؽبمم:مؼؼقلمآمتعوظب

م$195ماآلؼيم–مدقرةماظؾؼرةم%

"عومأغزلمآمعـمداءمإالمأغزلمظفماظشػوءمم:م"موؼؼقلم
1

م

 
 
م

دبػقضمععدلموصقوتماألرػولم:م$4%اظغوؼيم

م

ماألرػولمدونمدـماًوعليممبؼدارماظـؾـنيموصقوتمدبػقضمععدلم:م5م–اهلدفم

م2015موسومم1990صكماظػذلةمعومبنيمسومم

م

                                                           
 عٓ أثٝ ٘ش٠شح 5678 دذ٠ش سلُ 4/13  أخشجٗ اٌجخبسٜ فٝ طذ١ذٗ وزبة اٌطت ثبة ِب أٔضي هللا داء إال أٔضي ٌٗ اٌشفبء (1

 0سػٝ هللا عٕٗ 
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م

م

م

اػؿؿًماألدؼونماظلؿووؼيمطؾفومبصقيماإلغلون،موػذامأعرمرؾقعكموبدؼفك،مظؽـمدؼـم

اإلدالممػقماظذىمتػردمبلنمؼؼدممصكمغصقصمطؿوبفمودطقرمدـؿفمغصقصومعؾزعيموغصوئحمشوظقي،م

صلؾؼمبفذامضقاغقـوماظقضعقيمبلطـرمعـمأظػموأربعؿوئيمسوممصؼدمجعؾماظصقيمعرتؾطيمارتؾورومطوعالم

طؾماألدؼونمهضمسؾكماظـظوصي،مظؽـمدؼـماإلدالممجعؾفوم...مبوظدؼـموروسيمآموردقظف،مخذمعـالم

صرضومواجؾو،مػبسمعراتموضقءامضؾؾمطؾمصالةمبؾمزادػومإظبماالدؿقؿوممصكمحوظيماىـوبي،مبؾم

م.بدأمرحؾيمايٍمواظعؿرةموغفوؼؿفومبوالدؿقؿوم

إنمدبػقضمععدلموصقوتماألرػولمػدفمصبىمأنمغلعكمدائؿوماظبمهؼقؼفم،مصوظطػؾمػقم 

ذوبماٌلؿؼؾؾماظذىمؼلفؿمصكمرضكمورـف،موتؼدعفمسؾؿقو،موػقماٌداصعمسـماظقرـ،موطؾؿوم

اشبػضمععدلموصقوتماألرػولمصننمػذامدظقؾمسؾكمماظؿقضر،موإزفورمضقؿيماإلغلونمصكمػذام

م0اظقرـ

إنمصكماإلدالممذبؿقسيمعـماٌؾودئماظؽؾقيمتؾنيمطقػمأنمايػوزمسؾكمحقوةمموصقيم

صؿـمػذهماٌؾودئم.مماظطػؾمذهمعلعقرمبف،موأنماظؿفوونمواإلػؿولمصكمػذاماظلؾقؾمإثؿمطؾرل

.ماظؽؾقيمعومجوءمصكماظؼرآنماظؽرؼؿ

وؽبَظومتؾبْؾُؼقامِبَلؼؿبِدؼُؽؿؿبمِإَظكماظؿَّفؿبُؾَؽِيموؽبَأحؿبِلؾبقامِإنَّماظؾَّفؽبمؼؾبِقىُّماْظؿؾبقؿبِلـِنيؽب:معـمضقلمآمسزموجؾ
1

وعوم.مم

"طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـمؼعقل":مجوءمصكمايدؼٌماظـؾقىماظشرؼػ
%2$

مإنمعـمالمؼفؿؿمىمممأ

م0مبـمػؿمصكمعلؽقظقؿفمورسوؼيمذؽقنمحقوتفؿمصقضقعفؿمؼؽقنمضدمارتؽىمذغؾومسظقؿوم

مسـوؼيمبؼقةماٌلؾؿني،مصفكمتؿطؾىمىوسـوؼيماإلدالممبويػوزمسؾكمحقوةماظطػؾموصقؿفمه

أجلوعومورىمصكمسروضفومدعوءماظعوصقي،موميؿؾهمأصقوبفومبويققؼيمواظـشوط،موظؾفلؿماظصققحمأثرهم

المصكمدالعيماظؿػؽرلمصقلى،مبؾمصكمتػوسؾماإلغلونمععمايقوةمواظـوس،معـمأجؾمذظؽموصرم

م.اظلرلمسؾقفوباإلدالممأدؾوبماظقضوؼيممبومذرعمعـمضقاسدمومبومردؿمعـمحقوةمعـظؿيمؼؾؿزمماٌلؾؿم

 

                                                           
 195 ا٠٢خ –  عٛسح اٌجمشح (1
    رمذَ رخش٠جٗ(2
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واظصقيمػكمأصضؾمعومأغعؿمآمبفمسؾكماإلغلونمبعدماإلدالممإذمالمؼؿؿؽـمعـمحلـمتصرصفم

مواظؼقوممبطوسيمربفمإالمبقجقدػو،موالمعـؾمهلو،مصؼدمروىماظذلعذىمسـمأبكمػرؼرةمسـماظـؾكم

"ولمعومؼلللمسـفماظعؾدمعـماظـعؿمؼقمماظؼقوعيمأنمؼؼولمظفمإٔمأصحمظؽمجلدكأ":مضول
%1$

موصكم

"ذقؽومأحىماظقفمعـماظعوصقيممعومدللمردقلمآم" حدؼٌمآخرمرواهماظذلعذى
%2$

.مم

 م

:معلؽقظقيماألبقؼـمصكمايػوزمسؾكمحقوةماظطػؾموصقؿفمومنقه

أغوطماظشرعمايـقػمبوألبقؼـمعلؽقظقيمايػوزمسؾكمحقوةماظطػؾموصقؿفمورسوؼؿفمومنقه،م

بـوءمسؾكمأنماظطػؾمأعوغيمصكمأسـوقماألبقؼـمدققودؾفؿومآمسؾقفو،موذظؽمالعؿـوعمتؽؾقػماظطػؾم

حبؿوؼيمورسوؼيمغػلفمظعدممضدرتفمسؾكمذظؽ،موضدمأغوطماإلدالممبوظقاظدؼـمعلؽقظقيماظرسوؼيممؼؼقلم

طؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف،مصوظرجؾمراعمصكمبقؿفموعلؽقلمسـمرسقؿف،م":ماظردقلم

واٌرأةمراسقيمصكمعولمزوجفومووظدهموعلؽقظيمسـمرسقؿفو،مواًودممراعمصكمعولمدقدهموعلؽقلم

"مسـمرسقؿف،مأالمطؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف
%3$

م،مواظطػؾمصكمدـقفماألوظبمالمؼعكمعػفقمم

اًطرمايؼقؼلموعـمػـومطونمسؾكماظقاظدؼـموضوؼيمصغرلػؿومأومصغورػؿومعـماألعراضموايػوزم

م.سؾقفؿمعـماألخطورماظؿكمتفددمحقوتفؿمومنقػؿ

واغطالضومعـماٌلؽقظقيماٌشذلطيمبنيماظزوجنيمطونمسؾقفؿومأنمؼؼقعومسؾكمطؾمذؽقنم

صغرلػؿوموأنمؼعـقومبفموؼرسقوهموؼؼدعومظفماظغذاءماظذىمؼصؾحمظف،موضبػظوهمبؾموضبؿقوهموميـعومسـفم

م.طؾمعومؼمذؼفمعـماألعراضمواظعؾؾمواألدواء

واإلدالممضبذرغومعـماإلػؿولمصكمسالجمأوالدغومأوموضوؼؿفؿمعـمػذهماألعراضماظؼوتؾيمأوم

اٌمعـماظؼقىمخرلموأحىمإظبم":مشرلػو،مصوإلدالممضبؾذمأنمؼؽقنماٌمعـمضقؼوممؼؼقلماظردقلم

                                                           
 عٓ أثٝ ٘ش٠شح سػٝ هللا عٕٗ ٚلبي أثٛ 3358 ح 5/448  أخشجٗ اٌزشِزٜ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌزفغ١ش ثبة عٛسح اٌزىبصش ( 1

 ع١غٝ ٘زا دذ٠ش غش٠ت
 عٓ اثٓ عّش سػٝ 3548 ح 5/552  أخشجٗ اٌزشِزٜ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌذعٛاد ثبة فٟ دعبء إٌجٝ طٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ ( 2

 هللا عّٕٙب
  0 893 دذ٠ش سلُ 1/248  أخشجٗ اٌجخبسٜ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌجّعخ ثبة اٌجّعخ فٟ اٌمشٜ ٚاٌّذْ ( 3
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"آمعـماٌمعـماظضعقػ
%1$

موإذامطونمذعقرماألبقؼـمورغبؿفؿومبلوالدمػؿومممومؼدخؾمؼبماظشعقرم

م.اظغرؼزىمواظعقارػماٌؿلصؾيمصطرؼومؼبمغػسماألبقؼـم،مصفؿومؼبمشرلمحوجيماظبموصوؼي

ظؽـماإلدالممتلطقدامهلذهممايؿوؼيمضبذرمعـماإلػؿولمصكماظقضوؼيمظؽلمتؾؼكمأجقاءم

اظلعودةمترصرفمسؾكماألدرةمواجملؿؿعوت،موأنمؼـشلمجقؾمضودرمسؾكمهؿؾمتؾعوتف،مشرلمبوئسموالم

موؽبَظومتؾبْؾُؼقامِبَلؼؿبِدؼُؽؿؿبمِإَظكماظؿَّفؿبُؾَؽِي:مؼوئس،موظقسمسوظيمسؾكمشرله،مصوٓمدؾقوغفموتعوظبمضول
م20

صقضوؼيماظـػسمعـماهلالكموممومؼضرػومسؾكموجفماظعؿقممؼؽقنمععفوموسؾكمغػسماٌلؿقىم

وضوؼيماألػؾمعـماهلالكموعومؼضرػؿمأؼضو،موػذهماظقضوؼيمطؿومتؽقنمصكمأعقرمماآلخرة،متؽقنمأظزمم

بوظـلؾيمألعقرمماظدغقومأؼضو،مألنماظدغقومعزرسيمظمخرة،مواظقضوؼيمالمتؼؿصرمػـومسؾكمطؾمعومميـعمعـم

م–وعـمأعراضماىلدمتقضقفؿمعـفوموإمنومتشؿؾاظذلدىماظبماٌعوصكمواظذغقبمواآلثوممواٌقبؼوت،م

.معـمعـطؾؼمحرصماإلدالممسؾكماظؿقازنمبنيمعطوظىماظـػسمواظروحمواىلدم

"طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـمؼعقل":مصنذامضؿؿـوماظبمذظؽمضقلمردقلمآم
%3$

موضقلم

"طؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف":مردقلمآم
$م%4

مطونماألعرمبقضوؼيمصغورغوموغبوؼؿفؿمعـم

م.األعراضموايػوزمسؾكمحقوتفؿمواجؾومدؼـقو،موصرضوماجؿؿوسقو،موإظزاعومضقعقو

م

م:مىوظذظؽمصننمرسوؼيماظطػؾمواظـشءمؼؾزممهلوممعومؼؾ

ماإلرذودماظبمىمفىإنماظػقصمواٌشقرةمضؾؾماظزواجمهلؿومأػؿقيمضصق:مضؾؾماظزواجم -

 م0رسوؼيماألرػولموتقضكماألعراضماٌـؼقظيموراثقو

 

إنمتلجقؾمايؿؾماألولماظبمأنمتصؾحمايوظيماالجؿؿوسقيمواظصققيمعـودؾيم:مبعدماظزواجم -

موضدمأثؾؿًم0مإلنوبمأرػولمأصقوءمىإلنوبمأرػولمهلقمأعرمضرور

األحبوثماظضرورةماظطؾقيمظؿلجقؾمأولمغبؾماظلمعومبعدمدـماظـوعـيمسشرةم

                                                           
 4/2052  أخشجٗ االِبَ ِغٍُ فٝ طذ١ذٗ وزبة اٌمذس ثبة االِش ثبٌمٛح ٚرشن اٌعجض ٚاالعزعبٔٗ ثبهلل ٚرف٠ٛغ اٌّمبد٠ش هلل (1

 عٓ اثٝ 79 ح 1/31 عٓ اثٝ ٘ش٠شح سػٝ هللا عٕٗ ٚأخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌّمذِخ ثبة فٝ اٌمذس 2164ح 

 ٘ش٠شح سػٝ هللا عٕٗ   
 195 ا٠٢خ –  عٛسح اٌجمشح ( 2
 0 عٓ عجذ هللا ثٓ عّشٚ سػٝ هللا عٕٗ 2/194 أخشجٗ أدّذ فٝ ِغٕذٖ (  3
 0 893 دذ٠ش سلُ 1/248 أخشجٗ اٌجخبسٜ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌجّعخ ثبة اٌجّعخ فٝ اٌمشٞ ٚاٌّذْ (  4
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مرػؾيمٕمؼؽؿؿؾممنقػومىسوعومحقٌمؼؿؿمماظـؿقمظؾؿرأةماعومضؾؾمذظؽمصف

متؿعرضمىموأجفزتفوماظؿـودؾقيمبوإلضوصيماظبماٌكوررماظصققيماظًىاىلؿون

ماظقزنموػؿماألطـرمسرضفمىهلوماألممعـماحؿؿولموالدةمأرػولمعـكػض

ظألعراضمواظقصوةموصكمحوظيماظزواجمضؾؾمدـماظـوعـيمسشرةمسوعومصبىم

.متلجقؾمايؿؾمينيمبؾقغمػذاماظعؿرمظؿفـىمػذهماٌكورر

م

م:مضؾؾمايؿؾ

م0ماظضروراتماظصققيمواالجؿؿوسقيةتلخرلمأولمغبؾمؼبمحول -

م0اظؿغذؼيماظلؾقؿيماظالزعيمظصقيماٌرأة -

م0ماٌؾوسدةمبنيماظقالداتمظػذلةمعـودؾي -

م0ماظقضوؼيموسالجماإلصوبوتماٌقؽروبقيمواظطػقؾقوت -

 0ماٌشقرةماظصققيمضؾؾمايؿؾ -

م

م:أثـوءمايؿؾ

م0عؿوبعيمايؿؾمعؿوبعيمعـؿظؿيمععمعؼدعكماًدعوتماظصققيماٌدربني -

 0اظؿغذؼيماظصققيماظلؾقؿي -

 0وـىماظؿدخنيمواألدوؼيمشرلماٌطؾقبيمواظعؿؾماظشوقمواٌؾقثوت -

 0معراسوةماىوغىماظـػللمظؾؿرأةمعـمحلـمععوعؾؿفومورسوؼؿفو -

 0ماٌشوطؾماظصققيمموسالجفوىماظؿعرفماٌؾؽرمسؾ -

 0ماظؿطعقؿوتماٌـودؾي -

متؼدؼؿماٌشقرةماٌـودؾيمظؿؾدؼدماظشوئعوتمواٌعؾقعوتماًورؽيمسـمايؿؾم -

واظقالدةموطذظؽمتؼدؼؿماظـصحمواإلرذودمسـمسؿؾقيماظقالدةمواظرضوسيموطقػقيمسـوؼيم

األممبـػلفوموبقظقدػوموبلػؿقيمإتوحيماظػرصيمظؾرضوسيماظطؾقعقيماظؽوعؾيموذظؽم

 0بوٌؾوسدةمبنيماظقالداتم

م

م
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م:ماظقالدة

م0ماظقالدةمبقادطيمعؼدممخدعوتمصققيممعدربىاظعؿؾمسؾ -

م0معؽونمذبفزىماظقالدةمفىماظعؿؾمسؾ -

م0مبدءماظرضوسيمعـذماظلوسيماألوظبمعـماظقالدةم -

م0موتقصرلماظرسوؼيمظؾؿقظقدمواألمىماظذلابطماألدر -

م0ماٌشوطؾماظصققيمعؾؽراموتؼدؼؿماظرسوؼيمظؾؿقظقدمواألمىاظؿعرفمسؾ -

متؼدؼؿماٌشقرةماًوصيمبوظرضوسيماظطؾقعقيماٌطؾؼيمواظرضوسيماظؽوعؾيمواٌؾوسدةمبنيم -

 0اظقالداتمواالظؿزامممبقاسقدػوم

م

م:مرسوؼيماظطػقظيماٌؾؽرة

مواظؿغذؼيماظلؾقؿيمعـمرضوسيم–معـمتطعقؿوتموعؿوبعيماظقزنمىاظعـوؼيمبوىوغىماظصح -

مإضوصوتمبوإلضوصيماظبمادؿؿرارماظرضوسيمىمذفقرمبدونمأ6رؾقعقيمعطؾؼيمٌدةم

م0مدـؿنيمععماألشذؼيماٌؽؿؾيمبعدماظلؿيمذفقرماألوظبمةاظطؾقعقيمٌد

م0ماظـظوصيمواظقضوؼيمعـماٌرضموخوصيماإلدفولمواظطػقؾقوت -

م0موـىمايؿؾمرقالمصذلةماظرضوسي -

م0معراسوةماىقاغىماظـػلقي -

 م:رسوؼيماظطػقظيماٌؿلخرة

م0اظؿغذؼيماظلؾقؿيمواظصققي -

م0مممورديماظرؼوضيمبوغؿظومىمايٌمسؾ -

م0معراسوةماىقاغىماظـػلقي -

م0ماالػؿؿوممبوظـظوصيماظشكصقي -

م0ماٌؿوبعيماظصققيمواطؿشوفماٌشوطؾماظصققيمعؾؽراموسالجفوم -

متؼدؼؿماظـصحمواإلرذودماٌـودؾنيمدونمإشػولمحؼفمصكماظؿؿؿعمبطػقظؿفمسـمررؼؼم -

.مهاظؾعىمواٌرحمواطؿلوبماٌفوراتماظؿكمتـودىمدـ

م0مواٌؿوردوتماظضورةمبصقؿفمىمغبوؼيماظطػؾمعـماالدؿغاللمواالغؿفوكماىلد -
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:مماٌؾوسدةمبنيماظقالدات

وإذامطوغًماٌؾوسدةمبنيمصذلاتمايؿؾمأحدماظعقاعؾماٌمدؼيماظبمإصبودمأرػولمضبظقنم

مايؿؾماٌؿؽررماٌؿقاظبمىمتذلتىمسؾىبوظرسوؼيمايلـيموسدممتعرؼضماألممظألخطورماٌؿعددةماظً

ماظػرصيمظؾذلبقيمىمتعطىمتلذلدماألممطوعؾمصقؿفوموحًىدونماظػصؾمبػذلةمزعـقيمطوصقي،محً

مضبؼؼمىاظلؾقؿيمظألرػولم،مصننماظشرعمالمميـعمأنمتؾوسدماألممبنيمصذلاتمايؿؾمبوظؼدرماظذ

مغصقصماظشرعممعوؼؾنيمجقازمذظؽمطؿوموردمسـمجوبرمبـمسؾدمىموف0اٌصؾقيمهلوموظؾطػؾموظألدرةم

واظؼرآنمؼـزلمسفدمردقلمآمىطـومغعزلمسؾ:مآمأغفمضولم
%1$

مصؾؾغمذظؽمىمرواؼيمأخرىمم،موف

ماظعزلمإظؼوءمغطػيمماظرجؾمسـدمغفوؼيماظؾؼوءماًوصمبنيماظزوجنيمىموععـ0صؾؿمؼـفـوممآمىغى

مررؼؼيمبدائقيمبلقطيمطوغًمتؿؾعمضدميومٌـعمايؿؾم،مموالزاظًمعؿؾعيمىخورجمجلؿماٌرأةمم،موه

مالمتلؾىمضررامظؾؿرأةمتلخذمحؽؿماىقازم،مبوظؼقوسمىمجوئزةم،موطؾمررؼؼيمأخرىإظبمماآلنم،مصف

ممم0مػذهماظطرؼؼيماظؾلقطيىسؾ

:ماظؿغذؼيمواظرضوسيماظطؾقعقي

ضبــوماإلدالم،مبؾمؼقجىمسؾقـومأنمسبوصظممسؾكماظـػسموسؾكماظعؼؾموذظؽمإمنومؼؽقنمم

بوظؿغذؼيماظصقققيماظلؾقؿيمعـذمأؼوممايؿؾمواظقالدة،مثؿمصكمأرقارمايقوةماٌؼؾؾيمظؾـوذؽي،موضدم

دسًماظشرؼعيماإلدالعقيموحؾؾًمصكمماألشذؼيماٌؿؽوعؾيماظؿكمضبؿوجفوماىلؿمحؿكمؼـؿقمصكم

اٌمعـماظؼقىمخرلم:م"مإذمؼؼقلمصقيمجقدةموؼـؿقمصقققومدؾقؿومععوصكموصدقمردقلمآ

"وأحىماظبمآمعـماٌمعـماظضعقػ
%2$

. 

مصكمحوجيماظبماظغذاءماظؽوعؾماظذىمؼغذىماىلؿ،موؼعقضمعومصـكمعـفمىواىلؿماإلغلون

حبرطؿف،موؼزؼؾمإٔماىقع،موصبعؾفمؼؼقىمسؾكماظعؿؾ،موإذامطونمػذامػقماظغرضمعـماظؿغذؼيمصننم

وؽبُطُؾقاموؽباذؿبرؽببؾبقامم:ماإلدالممؼدسقماظبمأنمؼلخذماإلغلونمحؼفمعـماظغــذاءمدونمإدرافمظؼقظـــفمتعوظب

موؽبَظومتؾبلؿبِرُصقامِإغَّفؾبمَظومؼؾبِقىُّماْظؿؾبلؿبِرِصنيؽب
3

.مم

                                                           
 عٓ جبثش سػٝ هللا عٕٗ ، ٚأخشجٗ ِغٍُ فٝ 5208 ح 3/376  أخشجٗ اإلِبَ اٌجخبسٞ فٝ طذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة اٌعضي (1

 ، ٚأخشجٗ اٌزشِزٜ فٝ عٕٕٗ وزبة إٌىبح ثبة ِب جبء فٝ اٌعضي 1440 ح 2/1065طذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة دىُ اٌعضي 

  ٚلبي أثٛ ع١غٝ ٘زا دذ٠ش دغٓ طذ١خ1137 ح 3/434
 عٓ أثٝ ٘ش٠شح سػٝ هللا 4/2164 أخشجخ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌمذس ثبة األِش ثبٌمٛح ٚرشن اٌعجض ٚاالعزعبٔخ ثبهلل ( 2

 0عٕٗ 
 31 ا٠٢خ –  عٛسح األعشاف (3
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م

متؾدأمعـموضًمحدوثمايؿــؾ،مصوىـنيمضبؿوجمإظبماظؿغذؼيماظصققيمبوظؿغذؼيواظعـوؼيم

م0سـمررؼؼماظعـوؼيمبؿغذؼيمأعف

وسـوؼيماإلدالممبوٌقظقدمضؾؾموالدتفمتؼضكمأنمؼقظدمضقؼومدؾقؿو،مصقققو،مععوصك،مظذام

مأنمتفؿؿمايوعؾمبـظوممتغذؼؿفو،مأثـوءمايؿؾمحؿكمتؿفقلمأحلـماظظروفمظؽكمتـفىمىؼـؾغل

حقٌمأنمدقءماظؿغذؼيمؼمثرم.معقظقدامدؾقؿومصقققو،مودبرجمػكمعـماظقالدةمدؾقؿيمصقققيمأؼضو

سؾقفؿومععوموضدمؼمديماظبمعضوسػوتمأثـوءماظقالدةموؼؾدأماظطػؾمحقوتفمعـكػضماظقزنممبومؼعرضفم

ماظلـيماألوظبموشذاءماألممىمتمديمبوظؿوظلماظبمارتػوعمغلؾيماظقصقوتمفىظإلصوبيمبوٌقؽروبوتماظً

معـماظلعراتمايرارؼيمواظدلموتقـوتماظبمجوغىمىايوعؾمصبىمأنمؼؽقنمدؾقؿوموصققوموبفمعومؼؽػ

م0اظػقؿوعقـوتمواٌعودنم

وصبىمتغذؼيماظطػؾمأولمدـؿنيمبوظرضوسيماظطؾقعقيمسؾكمأنمتؽقنمعطؾؼيمخاللماظلؿيم

أذفرماألوظبممثؿماظرضوسيماظطؾقعقيمععماألشذؼيماظؿؽؿقؾقيماٌـودؾيممحؿكمدـماظلـؿنيموالمتؼؾمسـم

ماظؽؿقيمىمضبصؾماظطػؾممسؾىثالثموجؾوتمؼقعقوممإظبمجوغىماظرضوسيمابؿداءمعـمدؿيمذفقرمحً

مػذاماظلـموصبىمأنمضبؿقيمشذاءماظطػؾمىاظؽوصقيمعـماظغذاءموذظؽمظصغرمادؿقعوبماٌعدةمف

م0ماظؽؿقوتماظؽوصقيمعـماظدلوتقـوتممواظلعراتمايرارؼيماظبممجوغىماظػقؿوعقـوتممواٌعودنمىسؾ

م:متطعقؿوتماألرػولم

مىوأدؾوبماشبػوضمعلؿقم0مهمحقوةماظطػؾمومنقىإنماظؿطعقؿوتمضرورةمػوعيمظؾقػوزمسؾم

ماظدولماإلدالعقيمترجعماظبموجقدمطـرلمعـماٌعؾقعــوتماًورؽيمواظشوئعوتمىاظؿطعقؿوتمف

م0اٌغرضيم

م

:مماظؿطعقؿمصكمضقءمضقاسدماظشرؼعيماإلدالعقي

اهلدفمعـمتطعقؿماإلغلونمصغرلامطونمأومطؾرلا،مػقمهصنيماىلؿمضدمعرضمعـماألعراضم

اٌعدؼي،مصوظؿقصنيمصكمحؼقؼؿفمػقمأحدماظعقاعؾماظؿكمتؼقىماىلؿمووعؾفمضودرامسؾكماظدصوعم

.مضدمخطرماٌرضماظذىمؼرادماظؿطعقؿمعـمأجؾف

م
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وندمعـمأحودؼٌمردقلمآمصؾكمآمسؾقفمودؾؿمعومؼعدممإحدىمماظؼقاسدماظؽدلىماظؿكم

"المضررموالمضرار":مضقظفوػقم،مىتؾـكمسؾقفومأحؽومماظػؼفماإلدالم
1

مأىمأغـومعؽؾػقنمعـماظشرعم

:ممماظردقلماظؽرؼؿمبلنمغؾعدمأغػلـومسـمطؾمعومؼلؾىماظضررمظـو،مأومؼلؾىماظضررمظغرلغو،موؼؼقل

"إنمآمعبقؾمضبىماىؿول"
$م%2

موعـماٌعروفمأنمصقيماإلغلونمغقعمعـمأغقاعماىؿول،م

م.وػكمغؿقفيمظؾغذاءماىقد،مواظرسوؼيماظصققي

م

:مماظؿغؾىمسؾكماألعراضىاظشرعمضبٌمسؾ

صكمذبولمايػوزمسؾكمايقوةماإلغلوغقي،مندمغصقصماظشرعمهــومسؾكمأنمغعوجلم

األعراض،موغعؿؾمطؾمودقؾيمتمدىماظبمهصقؾمػذاماهلدف،موػذامغػفؿفمعـمضقلمردقلمآم

تداووامسؾودمآ،مصننمآمٕمطبؾؼمداءمإالمخؾؼمظفمدواءمسؾؿفمعـمسؾؿف،موجفؾفمعـم":م

"جفؾف
$م%3

مواظؿفوربماظعؾؿقي،مواظؾققثماظطؾقيمتمطدمعومبقـفمايدؼٌ،مصوإلغلونمصكمطؾمصذلةم

ؼفؿديماظبموجقدمسالجمٌرضمعـماألعراض،موعـمػذاماظـصماظـؾقيماظشرؼػ،مغػفؿمأؼضومأغـوم

المغقلسمعـمسالجمأىمعرضمعقجقدماآلن،ممبؾمسؾكماظعؾؿوءمواألرؾوءمأنمصبروامووربفؿموانم

ميوردقامأحبوثفؿ،مأعؾنيماظقصقلماظبماهلدفماٌـشقدم،موػقماظؿغؾىمسؾكمعرضمؼؾقٌمسـم

م.سالجمظف

غلؿطقعمأنمغؼقلمإنماظؿطعقؿمضدماألعراضمػقمأحدماألعقرماظؿكمدبدممعؼوصدماظشرؼعيممم

صكمحػظماظـػس،مألغفمودقؾيماظبمهصنيمجلؿماإلغلونمضدماإلصوبيمبوٌرضماظذىمصبرىمعـم

أجؾفماظؿطعقؿ،مصفقمصكمحؼقؼؿفمخودممظؾققوةماإلغلوغقي،موعداصعمسـفومعـمأنمتؿعرضمألخطورمعرضم

م.عـماألعراض

وعـمػـومتظفرمأػؿقيماظؿطعقؿمظقمغظرغوماظقفمعـماظـوحقيماظشرسقي،مألنمطؾمعومؼمدىماظبم

م.دصعماظضررمسـماإلغلونمؼؽقنمعطؾقبومصكماظشرع،ممبؼؿضكمضوسدةمعـعماظضرر

                                                           
 0 عٓ اثٓ عجبط2331 دذ٠ش سلُ 2/784  أخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٟ عٕٕٗ وزبة األدىبَ ثبة ِٓ ثٕٝ فٟ دمٗ ِب ٠ؼش ثجبسٖ (1
 0 عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد سػٟ هللا عٕٗ 91 ح 1/93  أخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اإل٠ّبْ ثبة اٌزذش٠ُ اٌىجش ٚث١بٔٗ (2
 عٓ أعبِٗ ثٓ شش٠ه ، ٚأخشجٗ اٌزشِزٜ فٟ 3855 ح 4/3 أخشجٗ أثٛ داٚد فٝ عٕٕٗ وزبة اٌطت ثبة فٟ اٌشجً ٠زذاٜٚ (  3

 عٓ أعبِٗ ثٓ شش٠ه ٚلبي أثٛ ع١غٝ ٘زا دذ٠ش 3038 ح 4/383عٕٕٗ وزبة اٌطت ثبة ِب جبء فٝ اٌذٚاء ٚاٌذش ع١ٍٗ 

 دغٓ طذ١خ
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ماظعؼؾم،مصنغفمؼؽقنمعـماٌطؾقبمعـماإلغلونممأنمىماظشرعموفىموإذامطونماظضررمممـقسومف

مىمميؽـمأنمتقصؾمإظقف،موإحدىماظقدوئؾماظًىمػذاماظضررم،موددماألبقابماظًىمتالفىؼعؿؾمسؾ

ماظؿطعقؿماظذيمهٌماىفوتماظطؾقيمأصرادمىتدصعمػذاماظضررمسـمجلؿماإلغلونموحقوتفمه

م0اجملؿؿعمسؾقفم

مإذامطونماظؾعضمؼدسقماظبمسدمماالدؿفوبيمظؾؿطعقؿمحبفيمأنمبعضماىفوتماألجـؾقيم

تفدفمسـمررؼؼماظؿطعقؿماظبمإؼذاءماظـوسممبفذهماظقدقؾي،مصفذهمدسقةمواضقيماًطلمم،مبعقدةم

إعومجفؾمبوألحؽومم:ممأحدمأعرؼـىمتدلمسؾىطؾماظؾعدمسؿومضبؼؼمعـػعيماألصرادممواجملؿؿعم،موه

مم.ماالدؿفوبيمهلذهماظدسقةماظضورةىمميؽـمأنمتذلتىمسؾىاظشرسقيم،موإعومجفؾمبوظـؿوئٍماًطرلةماظً

مهًمإذرافمىمورىوؼمطدماألرؾوءمأنماظؿطعقؿوتمدبضعمىؿقعمأغقاعماالخؿؾوراتماظً

دوظب،معـمػقؽوتمدوظقيمعـؾمعـظؿيماظصقيماظعوٌقيم،موعـظؿيماظققغقلقػ،مطؿومؼمطدماألرؾوءمخطلمم

م0متؼقلمإنماظؿطعقؿوتمتؼؾؾمعـماًصقبيمأومتمديماظبماظعؼؿىاظشوئعوتماظً

ماظبمأعرمخطرلمجدام،مػقمسدممعؼووعيماىلؿمظؾؿرضمىإنماظدسقةماظبمرصضماظؿطعقؿمتمد

مأنمؼصوبماظؽـرلمعـماظـوسمبفذاماٌرضمىمؼرادمعؽوصقؿفمبوظؿطعقؿم،مواظـؿقفيمهىماظذىاٌعد

ماإلغلونم،معـؾمذؾؾماألرػول،مىمؼرادماظؿطعقؿمظفموطـرلامعومؼؽقنمعـمأذدماألعراضمخطرامسؾىاظذ

م0واظدرنم،مواظؽقظرلام

محقوةماألصرادممواجملؿؿعوت،موودوئؾمىايوجيمعوديمإظبمتقسقيماظـوسمبلػؿقيماظؿطعقؿمف

اإلسالمماٌكؿؾػيمعـمصقػ،موإذاسي،موضـقاتمتؾقػزؼقغقيمربؾقيموصضوئقي،مواظـدوات،مسؾقفوم

ماظؿطعقؿمضدمىمتذلتىمسؾىمبنيماظـوسم،موتقضقحماٌـوصعمواظػقائدماظًىماظصحىواجىمغشرماظقع

مسدعف،مطؿومأنمسؾؿوءماظدؼـممميؽـفؿمأنمؼؼقعقامأؼضومىمتذلتىمسؾىاألعراض،مواألخطورماظً

م0مػذاماىوغىمىماظؿقسقيمفىبدورػؿمف

م

:مغظوصيماظطػؾ

موندمأحؽومماإلدالممهٌم0ماظبمايؿوؼيمواظقضوؼيمعـماظؽـرلمعـماألعراضىمتمدىوه

مضبٌماإلدالممىماالػؿؿوممبـظوصيماظطػؾموتغذؼؿف،موؼدخؾمػذامهًماظؼوسدةماظعوعيمماظًىسؾ

ماظظفقرمبوٌظفرمىمهؼقؼماظـظوصيمواظظفقرمبوٌظفرمايلـمبؾمضبٌماظشرعمسؾىمتطؾقؼفوموهىسؾ
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م"إنمآمعبقؾمضبىماىؿولم":ماىؿقؾم،مطؿومأذورماظبمذظؽمضقلمردقلمآم
%1$

موظقسم0م

مؼؿـوولمصقفومرعوعفموأنمتغلؾمؼدػومىماظًىمغظوصيماألوانىماألممأنمتراعىذظؽمصؼطموظؽـمسؾ

م0جقدامبوٌوءمواظصوبقنمضؾؾمهضرلماظطعوممظفم

مصقؿفمألنمىمأعرمضروريمظؾقػوزمسؾىوغظوصيماظطػؾمظقلًمعـظرامعبقالمصؼط،مبؾمه

ماظبماإلضرارمبفم،مىتعرؼضمجلؿماظطػؾممظؾؼذرمماظدائؿمأومظؾقوالتماظؽـرلةممشرلماظـظقػيمؼمد

"مالمضررموالمضرارم":ممضقظفمىفواظضررمالمصبقزمذرسو،مطؿومبنيمذظؽمردقلمآم
$م%2

موهلذامأوجىم

مذؽقغفمىآمسزموجؾمايضوغيمظألرػولمألنماظطػؾمربؿوجماظبمعـمؼؼقممبؿـظقػفمواإلذرافمسؾ

مبويضوغيموايضوغيمحؼمظؾطػؾ،مالمصبقزمٌـمتعؾؼمبفمىماظعرفماإلدالمىمفىطؾفو،موػقمعومؼلؿ

م0مسـمػذامايؼمىػذامايؼمطلعفمأومجدتفمأنمؼؿكؾ

ماػؿؿومماإلدالممبوظـظوصيمألغفومعػؿوحماظقضوؼيمعـماألعراضمصؾؾقضوؼيمعـماألعراضمىوؼلت

ماألممشلؾمىمأػؿؿماإلدالممبغلؾماظقدؼـمضؾؾماألطـــؾموطذظؽمسؾىاٌعقؼيموعـعمإغؿشورماظعدو

اممبمموألنماألزوصرمضدمتـؼؾماألعراضم0ماظقضقءىؼدؼفومضؾؾمهضرلماظطعومموبعدهممودـمشلؾفومف

م0متؼؾقؿماألزوصرموجعؾفومعـمدــماظػطرةمىهؿقؼفمعـمأودوخمحٌماإلدالممسؾ

مأٔدمأػؿؿمبفوماإلدالممصعـمسوئشيمأغفمطونمظفمصؼدموألنماظعنيمعـمأدقمأسضوءمماىلؿم

مطؾمسنيمثالثيمىؼؽؿقؾمبفمسـدمعـوعفمف
%3

م
$

م0ماظؾصرمىمواألٔدمحفرمؼدقمغوسؿوموؼؽؿقؾمبفمظقؼق

ويؿوؼيمظإلغلونمعـمأعراضماظؿـػسمأػؿؿماإلدالممبؿـؼقيماهلقاءماظداخؾماظبماظرئؿنيمسـم

م0ماألغػموجعؾفومعـمدــماظقضقءمةمبـظوف ررؼؼماألعر

مرائقيماظػؿمودبؾصومعـمصضالتماظطعوممىمادؿكداعفوموحػوزومسؾةوألػؿقيماألدـونموطـر

مواظلقاكمػقمآظفم0أعرماإلدالمماإلغلونمأنمؼؿؿضؿضمثالثومسـدمطؾموضقءموأنمؼلؿكدمماظلقاك

مسفدمردقلمآمىمسؾامٕمؼؽـمعقجقدىظؿـظقػماألدـونموػذامؼؿؿمأؼضومبوظػرذوةمواٌعفقنماظذ

                                                           
.  عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد سػٝ هللا ع91ٕٗ ح 1/93  أخشجٗ ِغٍُ فٝ طذ١ذٗ وزبة اال٠ّبْ ثبة رذش٠ُ اٌىجش ٚث١بٔٗ (  1
 ِٓ سٚا٠ٗ عجبدٖ ثٓ 2340 ح 2/784  أخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٝ عٕٕٗ وزبة األدىبَ ثبة ِٓ ثٕٝ فٝ دمٗ ِب ٠ؼش ثجبسٖ ( 2

 ِٓ سٚا٠ٗ اثٓ عجبط ٚفٝ عٕذٖ جبثش اٌجعفٝ 2341اإلعٕبد اال أٗ ِٕمطع، ٚدذ٠ش سلُ     اٌظبِذ ٚ٘ٛ دذ٠ش طذ١خ 

 ِٓ سٚا٠خ اثٝ عع١ذ اٌخذسٜ ٚطذذٗ اٌذبوُ ٚٚافمٗ 2345 ح 2/66ُِٕٙ، ٚأخشجٗ اٌذبوُ فٝ اٌّغزذسن وزبة اٌج١ٛع 

اٌز٘جٝ 
 0  عٓ عجذ هللا ثٓ عجبط سػٟ هللا عٕٗ 354/أخشجٗ أدّذ فٟ ِغٕذٖ     (3
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-مضولمردقلمآممم$ممألعرتفؿمبوظلقاكمسـدمطؾمصالةىمأعًىظقالمأنمأذؼمسؾم%م
ممموضولم%1$0

م$مظؾربةاظلقاكمعطفرةمظؾػؿموعرضو%م
2

م0م

وأػؿؿماإلدالممبـظوصيمطؾمعومؼؾؿسماىلدمغبوؼيمظؾفؾدموعراسوةمٌشوسرماآلخرؼـمصلعرم

موؽبِثقؽبوبؽبَؽمَصَطفّْرؿبم:ماغفموتعوظبمــــمضولمدؾح0اٌلؾؿنيمبوظزؼـيموارتداءماٌالبسماظـظقػي
3

وضولممم

ـِم:مــــكتعول ممآدؽبمؽبمخؾبذؾبوامِزؼؽـبؿؽبُؽؿؿبمِسؿبدؽبمُطؾّْمعؽبلؿبِفٍدىمؼؽبومبؽب
م40

م

م:مغظوصيماظؾققت

حٌماظردقلمسؾكمغظوصيماظؾققتمظؿؽقنمعظفرًامعـمعظوػرماإلدالممدؼـماظـظوصي،موسـقاغوم

إنمآمتعوظبمرقىمضبىماظطقى،مغظقػمضبىمم":مردقلمآممضولممؼؿؿقزمبفماٌلؾؿمسؾكمشرله،

م"اظـظوصي،مطرؼؿمضبىماظؽرم،مجقادمضبىماىــــقد،مصـظػقامأصـقؿؽؿ
$ممم%5

رواهماظذلعـــــــذى،مواألصـقيم

وػذامممومؼؼؾؾمعـماحؿؿولمأنمؼؿـوولماظطػؾمذقؽومضورام.معبـــــــعمصـوءموػقمبفقماظؾقـــــًمودوحؿف

م0أومعؾقثومؼمديماظبمسقاضىمخطرلةم

م

م

مم:غظوصيماٌوءمواظطعوم

غفكمأنمؼؿـػسمصكماإلغوءمممىأنماظـى:مسـمأبكمضؿودةم
%

م
6$

واظـفكمسـماظؿـػسمصكماإلغوءم:م

أثـوءماظشربمػقمزبوصيمعـمتؼذؼرهمودؼقطممذهمصقفم،مإنماظـػخمصكماإلغوءمواظطعوممؼمدىماظبم

.ممأعراضمجلقؿي

                                                           
 عٓ أثٟ 22 ح 1/34 عٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا عٕٗ ، ٚأخشجٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة ِبجبء فٟ اٌغٛان 252 ح 1/220 أخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة اٌغٛان  (  1

  0٘ش٠شح سػٟ هللا عٕٗ ٚلبي أثٛ ع١غٟ ٘زا دذ٠ش دغٓ طذ١خ 
 عٓ عبئشخ سػٟ هللا عٕٙب ، 1/496أخشجٗ اٌجخبسٞ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌظ١بَ ثبة اٌغٛان اٌشؽت ٚا١ٌبثظ ٌٍظبئُ    (2

 0 عٓ عبئشخ سػٟ هللا عٕٙب 1/10ٚأخشجٗ إٌغبئٟ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة اٌزشغ١ت فٟ اٌغٛان 
 4 ا٠٢خ –   عٛسح اٌّذصش (3
 31 ا٠٢خ –   عٛسح األعشاف (4
 عٓ أثٝ ٘ش٠شح 1015 سلُ 2/703   أخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة لجٛي اٌظذلخ ِٓ اٌىغت اٌط١ت ٚرشث١زٙب (5

 0سػٟ هللا عٕٗ 
 ح 3/1603   أخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة األعش٠خ ثبة وشا١٘خ اٌزٕفظ فٟ ٔفظ اإلٔبء ٚاعزذجبة اٌزٕفظ خبسط اإلٔبء (6

  عٓ أثٟ لزبدح2027
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ماالحؿقوجوتماًوصيمىعقضػماإلدالممعـماألرػولمذو

 م

:مػـوكمأدؾوبمعؿعددةمظإلسوضيماىلؿقيمواظعؼؾقيمعـفو

 إسوضيمبلؾىماظقراثيموعـمأعـؾيمػذاماظـقعماظضعػماظعؼؾلمأومصؼدانماظلؿعمأوماظؾصرمأوم

.ممغقعمعـمأغقاعماظؿشقػوتماًؾؼقي

 ممإسوضيمبلؾىمإصوبوتمايروبم.

 مإسوضيمبلؾىمإصوبوتمايقادثمواظؽقارثماظطؾقعقيم.

 إسوضيمبلؾىمعضوسػوتماظقالدةماٌؿعلرةموخوصيمإذامٕمتؿؿمهًماإلذرافماظطؾك. 

 إسوضيمبلؾىمأعراضمتصقىماظطػؾمعـؾمذؾؾماألرػولموايؿكماظشقطقي. 

 

ماألدرةماظؾقٌمسـماظؿداوىموبذلماىفدماٌكؾصمظؿقلنيمايوظيممىوظذظؽمصبىمسؾ

"معومأغزلمآمعـمداءمإالمأغزلمظفمذػوءم":ممؼؼقلماظردقلمم
1

عومأغزلمآمداءمإالموأغزلمظفمم".ممم

م"دواءمجفؾفمعـمجفؾفموسؾؿفمعـمسؾؿف
%2$

وؼرىمبعضماظػؼفوءمأنمتركماظؿداوىمسـدماظضرورةم.

مموؽبَظومتؽبْؼؿؾبُؾقامَأغؿبُػلؽبُؽؿؿبمِإنَّماظؾَّفؽبمَطونؽبمِبُؽؿؿبمرؽبِحقؿـبوم:محراممادؿـودامظؼقظفمتعوظب
موضولمآم30

مموؽبَظومتؾبْؾُؼقامِبَلؼؿبِدؼُؽؿؿبمِإَظكماظؿَّفؿبُؾَؽِي:متعوظبم
4

مظألدرةمأنمؼؼؿصرمدورػومسؾكماظعؿؾمىوالمؼـؾغ.م

مععوعؾيماٌعوقمىوسؾكماألدرةمأالمتؾوظغمف.ممممواٌؿوبعيىمبؾمالبدمعـماظؾقٌمواظؿؼصىاًدم

مىمطؾماألغشطيماظًىمفهمإذراكىتعقؼضومسؿومصؼدمأومظشعقرػومبؼدرمعـماظؿؼصرلممبؾمسؾقفوماظعؿؾمسؾ

م0ماجملؿؿعمىؼؿقؿؾفوموربووظيمإدعوجفمف

م

                                                           
 عٓ اثٝ ٘ش٠شح 5678 ح 4/13 أخشجٗ اٌجخبسٜ فٝ طذ١ذٗ وزبة اٌطت ثبة ِب أضي هللا ِٓ داء إال أضي ٌٗ اٌشفبء (   1

 سػٝ هللا عٕٗ 
ٚلبي طبدت اٌضٚائذ  – 3438 ح 2/1138 أخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌطت ثبة ِب أضي هللا داء إال أضي ٌٗ اٌشفبء (   2

 إعٕبدٖ طذ١خ
 29 ا٠٢خ –   عٛسح إٌغبء (3
 195 ا٠٢خ –   عٛسح اٌجمشح (4
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:ممدورماجملؿؿعمووهماٌعوق

مرسوؼيمذوىماالحؿقوجوتماًوصــيمعـمضؾقؾمىٕمتغػؾماظشرؼعيمدورماىؿوسيمطؽؾمف

وؽبتؽبعؽبووؽبغؾبقامسؽبَؾكماْظِؾرّْموؽباظؿَّْؼقؽبى:ممتعوظبمآماظؿؽوصؾمواظذلاحؿمؼؼــقل
1

أغومم":مماظردقلوؼؼقلم.م

"موظبمعـمالموظبمظف
%2

م
$

ماظضعػوءمصنمنومتـصرونموترزضقنمىمفىابغقن":طذظؽمممموؼؼقلم

"بضعػوئؽؿ
%3$

مم.م

م

ػقهمهلؿماٌدارسماٌؿكصصيميوسؾكماجملؿؿعمأنمميدمأوظؽؽمبوألجفزةماظؿعقؼضقيموأنم

بوٌعوضنيمسؾكمتـقسفوموأنمتؿوحمهلؿماظػرصيمظؽلمضبققامحقوةمرؾقعقيمعـمخاللمعشورطيمعـم

مإرذودماجملؿؿعموزبورؾيمدوئرمصؽوتفمىوسؾكماإلسالممأنمؼؼقممبدورهمف.مدقاػؿمؼبمدوئرماألغشطي

"طؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿفم"
%4$

واظؿعرؼػمبلدؾوبماإلسوضيموطقػقيماظقضوؼيمعـفوموطقػقيم.م

م .ععوؼشؿفومحؿكمالمؼػؿؼدماٌعوقمعومتؾؼكمعـمأعؾ

م

م

م

 
 
م

                                                           
 2 ا٠٢خ –   عٛسح اٌّبئذح (1
  عٓ ِعذٜ ثٓ وشة4/133   أخشجٗ ادّذ فٝ عٕذٖ (2
 عٓ أثٝ اٌذسداء ٚأخشجٗ اٌذبوُ 2594 ح 3/33 أخشجٗ أثٛ داٚد فٝ عٕٕٗ وزبة اٌجٙبد االٔزظبس ثشصي اٌخ١ً ٚاٌؼعفٗ (   3

  عٓ أثٝ اٌذسداء ٚطذذٗ اٌذبو2641ُ ح 2/157فٝ اٌّغزذسن وزبة لغُ اٌفئ 
 0 893 دذ٠ش سلُ 1/248 أخشجٗ اٌجخبسٜ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌجّعخ ثبة اٌجّعخ فٝ اٌمشٜ ٚاٌّذْ (   4
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م

م

: الباب اخلامس
م

م

َـّمِبوْظؿؽبعؿبرؾبوِفم:مؼؼقلمآمتعوظبمم موؽبسؽبوِذرؾبوػؾب

م$م19دقرةماظـلوءماآلؼيممم%

َّم:موؼؼقلمآمتعوظب َّمِظؿؾبضؽبقُّْؼقامسؽبَؾقؿبِف مموؽبَظومتؾبضؽبورُّوػؾب

ممم$م6دقرةاظطالقماآلؼيممممم%

م"إنمأطؿؾماٌمعـنيمإميوغومأحلـفؿمخؾؼوموأظطػفؿمبلػؾف:م"م موؼؼقلم
1

م

م

هلنيماظصقيماظـػودقيم:م$5%اظغوؼيم

م

ماظػذلةمعوبنيمىدبػقضمععدلماظقصقوتماظـػودقيممبؼدارمثالثيمأربوعمفم:م6م–اهلدفم

.مم2015موم1990

م

م

                                                           
 عٓ أثٟ ٘ش٠شح ؽ 4682 دذ٠ش سلُ 4/219أخشجٗ أثٛ داٚد فٟ عٕٕٗ وزبة اٌغٕخ ثبة اٌذ١ًٌ عٍٟ ص٠بدح اإل٠ّبْ ٚٔمظبٔٗ  ( 1

 0داس اٌذذ٠ش ثبٌمب٘شح 
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م

اظصقيماظـػودقيمعـمعـظقرمإدالعكم

م

اظزواجمصكماإلدالممودقؾيمظؾـوءمأدرةمربؽؿيماظؾـوء،موػقماإلرورماظشرسكمظإلنوب،مواألدرةم

ػكماًؾقيماألوظبمصكمترطقؾيماجملؿؿع،مظذظؽمحرصماإلدالممسؾكمأنمتؽقنمخؾقيمعـقعيمضقؼيم

بلالعيماظروابطمواظعالضوتمواألعقعيمػكماظؾقؿيماظؿكمتشدمػذهماًؾقي،موعـمأجؾماألعقعيم

مسؾكماظؿقلرلمظفمألغفمضاحلععمواإلنوبموضعماإلدالممضقابطمدضقؼيمعـمبداؼيمعرحؾيماالخؿقورم

ؿبمَضؾؿبِؾَؽم:معـمدــماظػطرةماظؾشرؼيمسـدماظرجؾمواٌرأةمصقؼقلمايؼمدؾقوغف موؽبَظَؼدؿبمَأرؿبدؽبْؾؽبومرؾبدؾبًؾومِع

وؽبجؽبعؽبْؾؽبومَظفؾبؿؿبمَأزؿبوؽباجـبوموؽبذؾبرّْؼًَّيم
1

اظـؽوحمعـمدـؿكمم:"-م،موصكماظلـيمسـدمابـمعوجفمصكمدــفمضولمم

"صؿـمٕمؼعؿؾمبلـؿكمصؾقسمعـك
م20

واألممواألعقعيمهلومذلنمخوصمصكماإلدالممصفكمأسظؿماظـوسمحؼومسؾكماظرجؾمطؿومجوءمصكم

أىماظـوسمأسظؿمحؼًومسؾكماٌرأةمضولمزوجفو،مم-م-ضقلماظلقدةمسوئشيمأغومدلظًمردقلمآم

"أعف:مضوظًمضؾًمصلىماظـوسمأسظؿمحؼًومسؾكماظرجؾمضول
م30

،ممأعؽ،مثؿمأعؽ،مثؿمأعؽ:معـمأحؼماظـوسمحبلـمصقوبؿكمضول:م"موطؿومصكماظصقققني

م04"،مثؿماألضربمصوألضربمكوثؿمأب

واألعقعيمعـمأسظؿموزوئػماٌرأةماألدودقي،موضدمإرتؼكمبفوماإلدالممحؿكمجعؾماىـيم

هًمأضدامماألعفوت،ممبعـكمأنمتـوهلوماٌرأةمسؾكمحلـمأداءموزقػيماألعقعيمألغفومصوغعيمايقوة،م

حػظماظدؼـم:موػكماظؿكمتصقغفومعـماظػلودمواالغؼراض،موإذامطوغًمعؼوصدماظشرؼعيماإلدالعقيمػك

واظـػسمواظـلؾمواٌولمواظعؼؾ،مصوظزواجمػقماظؽػقؾمحبػظمعؼصدماظـلؾ،موظقسماظزواجمذبردم

مضولمآممسالضيمضوغقغقيمظإلنوبمصؼط،موظؽـفمظالدؿؼرار،مواالرؿؽـونمواٌقدةمواحملؾي

َّ:متعوظبم َّمِظؾؽبوسفبمَظُؽؿؿبموؽبَأغؿبؿؾبؿؿبمِظؾؽبوسفبمَظفؾب مػؾب
م50

م

                                                           
 38آ٠خ : عٛسح اٌشعذ ( 1
 وزبة إٌىبح ثبة اٌزشغ١ت فٝ إٌىبح 7طذ١خ اٌجخبسٜ ط ( 2
 ٚطذذٗ  اٌذبوُ – 7338 ؛ 4/193 ٚأخشجٗ اٌذبوُ فٟ اٌّغزذسن وزبة اٌجش 316 ص 3اٌزشغ١ت ٚاٌزش١٘ت ط ( 3
 0 2548 دذ٠ش سلُ 4/1974أخشجٗ ِغٍُ فٝ طذ١ذٗ وزبة اٌجش ثبة ثش اٌٛاٌذ٠ٓ ٚأّٔٙب أدك ثٗ  ( 4
 187آ٠خ : عٛسح اٌجمشح ( 5
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ماظذىمؼمطدمسؾكمسظؿماظلؽقـيمواٌقدةمواظرغبيماظؿكمصبىمأنمتقصرمىػذاماظؿقجقفماإلظف

موؽبوؽبصَّقؿبؽبوماْظِنغؿبلؽبونؽبمِبقؽباِظدؽبؼؿبِفمحؽبؿؽبَؾؿؿبفؾبمُأعُّفؾبم:مظؾصقيماظـػودقيمظصوغعيماألجقول،مواظؿكمأوصكمبفومربماظعزة

ـِمَأِنماذؿبُؽرؿبمِل ـٍموؽبِصصؽبوُظفؾبمِصلمسؽبوعؽبقؿب ماْظؿؽبِصرلؾبىموؽبِظقؽباِظدؽبؼؿبَؽمِإلؽبىوؽبػؿبـبومسؽبَؾكموؽبػؿب
1

.مم

وؽبوؽبصَّقؿبؽبوماْظِنغؿبلؽبونؽبمِبقؽباِظدؽبؼؿبِفمِإحؿبلؽبوغـبومحؽبؿؽبَؾؿؿبفؾبمُأعُّفؾبمُطرؿبػـبوموؽبوؽبضؽبعؽبؿؿبفؾبمُطرؿبػـبو
2

.مم

م

:معؼقعوتماظصقيماظـػودقيمظألعقعي

اظعالضيماظزوجقيممبقـوضفوماظغؾقظمظـمتلؿؿرمإالمحبػظمطراعيماٌرأة،موععوذرتفومبوٌعروفمصقؼقلم -1

 :مدؾقوغفموتعوظب

َـّمِبوْظؿؽبعؿبرؾبوِف مموؽبسؽبوِذرؾبوػؾب
3

َّمِظؿؾبضؽبقُّْؼقا:ممموؼؼقل مسؾقفـموؽبَظومتؾبضؽبورُّوػؾب
40 

،موأغومخرلطؿمألػؾك،موعومأطرمماظـلوءمإالمطرؼؿمهخرلطؿمخرلطؿمألػؾ:م"وصكمايدؼٌماظصققح

"وعومأػوغفـمإالمظؽقؿ
50 

عـماظـوبًمسؾؿقومأنمعضوؼؼيماٌرأةمايوعؾمأوماىقرمسؾقفومصكماٌعوعؾيمأومهؿقؾفومعـم -2

األسؿولماٌـزظقيممبومالمتؼقىمسؾقف،مطؾمػذهماظضغقطمتؿلثرمبفوماٌرأةمايوعؾموبوظؿوظبمؼمدىم

إظبمأذىماىـنيمصكمبطـفوماظذىمؼؿلثرممبومتؿلثرمبفماألممدؾؾومأومإصبوبو،مألغفمجزءمعـفومؼصؾفم

 .عبقعماظعقاعؾماظـػلقيمواظػلققظقجقيماظؿكمتؼعمظألممصكممصذلةمايؿؾ

وػذاماألذىمالمؼؼػمسـدمصذلةمايؿؾ،مبؾمميؿدمبعدمذظؽمإظبمصذلةماظرضوسيم،ماظؿكمأصؾحم -3

اآلنمعـماإلعبوعمسؾكمأػؿقيماظرضوسيماظطؾقعقيمصكمدالعيماٌقظقدمصكماٌـوسيماظؿكمؼؽؿلؾفوم

عـماظرضوسي،مواظـؿقمبصقرةمصققيمتػققمتغذؼؿفمبوألظؾونمواألشذؼيماظصـوسقي،مألنماظرضوسيمعـم

ثدىماألم،مواظؿصوقماظطػؾمبفومصقفمأسظؿمشذاءماألعـمواظلؽقـيمواظلالعيماظـػلقيمظؾطػؾ،موصقفوم

غبوؼيماألممعـماألعراض،موعلوسدةمجلدػو،مخصقصوماظرحؿمإظبمادؿعودةمسوصقؿفمواظعقدةمإظبم

وضعفماظطؾقعك،موعـمأجؾمػذهماظػقائدمواٌزاؼوماظؿكمتعقدمسؾكماألممواظطػؾمتؽقنماألممآٔيم

                                                           
 14آ٠خ : عٛسح ٌمّبْ  ( 1
 15آ٠خ : عٛسح األدمبف ( 2
 آ٠خ : عٛسح إٌغبء  ( 3
 6آ٠خ : عٛسح اٌطالق  ( 4
 اٌغ١ٛؽٝ/ اٌجبِع اٌظغ١ش  ( 5
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طؾماإلثؿمإذامصررًمأومأػؿؾًمصكمعلؽقظقؿفومسبقمرػؾفوماظرضقعماظذىمالمميؾؽمعـمأعرمغػلفم

م01"طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـمؼؼقت-م:"-مذقؽو،موؼـطؾؼمسؾقفومضقظفم

ؼشؿؾماٌرأةممصكمعـؾمػذهمايوظيموؼشؿؾمم-م-واظؿضققعماظذىمحذرمعـفماظـؾكماظؽرؼؿم

اظزوجمسـدعومؼؿؼوسسمسـمتدبرلماظغذاءماىقدمهلذهماألممدقاءمصكمعرحؾيمايؿؾمأوصكمصذلةم

اظـػوس،مثؿمصكموضًماظرضومع،موبنيمايؼمدؾقوغفمعؽوغيماظرضوسيمواٌدةماٌـودؾيمصقؼقلم

ؿـبمَأرؽبادؽبمَأنؿبمؼؾبِؿؿَّماظرَّضؽبوسؽبَيموؽبسؽبَؾكماْظؿؽبقؿبُظقِدم :مدؾقوغف ـِمِظؿؽب ـِمَطوِعَؾقؿب َـّمحؽبقؿبَظقؿب ؽـبمَأوؿبَظودؽبػؾب وؽباْظقؽباِظدؽباتؾبمؼؾبرؿبِضعؿب

َـّمِبوْظؿؽبعؿبرؾبوِفمَظومتؾبَؽؾَّػؾبمغؽبْػسفبمِإظَّوموؾبدؿبعؽبفؽبومَظومتؾبضؽبورَّموؽباِظدؽبٌةمِبقؽبَظِدػؽبوموؽبَظومعؽبقؿبُظقدفبمَظفؾبمِبقؽبَظِدِهم َّموؽبِطلؿبقؽبتؾبفؾب َظفؾبمِرزؿبُضفؾب

ؿـبمتؽبرؽباٍضمِعؿبفؾبؿؽبوموؽبتؽبشؽبووؾبٍرمَصَؾومجؾبؽبوحؽبمسؽبَؾقؿبِفؿؽبوموؽبِإنؿبمَأرؽبدؿبتؾبؿؿبمَأنؿبم وؽبسؽبَؾكماْظقؽباِرِثمِعؿبؾؾبمذؽبِظَؽمَصِننؿبمَأرؽبادؽبامِصصؽبوًظومسؽب

تؽبلؿبؿؽبرؿبِضعؾبقامَأوؿبَظودؽبُطؿؿبمَصَؾومجؾبؽبوحؽبمسؽبَؾقؿبُؽؿؿبمِإذؽبامدؽبؾَّؿؿبؿؾبؿؿبمعؽبومآتؽبقؿبؿؾبؿؿبمِبوْظؿؽبعؿبرؾبوِفموؽباتَُّؼقاماظؾَّفؽبموؽباسؿبَؾؿؾبقامَأنَّماظؾَّفؽبمِبؿؽبوم

متؽبعؿبؿؽبُؾقنؽبمبؽبِصرلفبم
م20

عؿـعمسـماظرضومعمعـفومأومتقصقًماألم،ماصنذامطونمبوألممسؾيمعوغعيمعـماظرضومع،مأومأنماظطػؾم

مصـوسقو،موعـمػـومغدركمتلطقدماآلؼيماظؽرمييمهرضوعإصعؾكماظزوجمإحضورمعـمترضعفموظقمبلجرمأوم

مبوألدرةمػذهماٌشوطؾ،مألنماظلعكمإظبماظطرؼؼماظذىمتسؾكمػذهماٌللظيمايققؼيمحؿكموإنمحؾ

اٌمعـماظؼقىمخرلموأحىمإظبمآمعـماٌمعـم:م"ؼقصؾمإظبمتؽقؼـماإلغلونماظؼقىمأعرمغؾقى

".ماظضعقػ

م

:معؼقعوتماظؼقةمظؾؿرأةمصكمصذلةمايؿؾمواظقضع

أولمػذهماٌؼقعوتمظؾؿرأةمأنمتؼؿـعمومتورسمحؼفوموحؼماىـنيمصكمتؾوسدمصذلاتمايؿؾم -1

حؿكمتلؿعقدماظـشوطموايققؼيموتصؾمإظبماظؼقةماظؾدغقيمظؿقؿؾمعلؽقظقيماظطػؾ،موضدماسؿـكم

طـرلمعـمصؼفوءموسؾؿوءماٌلؾؿنيمبفذهماظؼضقيمأذطرمعـفؿمحفيماإلدالممأبقمحوعدماظغزاظبمصكم

:عؼقظؿفماهلوعي
3

:مإنمممورديمعـعمايؿؾمعؼؾقظيمإذإمطونماظداصعمهلومأحدماألعقرماظـالثيماظؿوظقيم"

رشؾيماٌرأةمصكماحملوصظيمسؾكمعبوهلومأومصقؿفو،مأومعـمأجؾمإغؼوذمحقوتفو،مأوماظرشؾيمصكم

وـىماٌصوسىماٌوظقيموايرج؛مأوموـىماٌشوطؾماظعوئؾقيماألخرىماظؿكمضدمتـشلمغؿقفيم

 .تزاؼدمأصرادماألدرة

                                                           
 0 عٓ عجذ هللا ثٓ عّشٚ سػٝ هللا عٕٗ 2/194أخشجٗ أدّذ فٟ ِغٕذٖ   ( 1
 233آ٠خ : عٛسح اٌجمشح  ( 2
  ؽ ثٛالق45 اٌّجٍذ اٌضبٔٝ ص –إد١بء عٍَٛ اٌذ٠ٓ   (3
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وطالمماظغزاظبمؼؿلؼمععمعـفٍماإلدالمماظذىمؼدسقمإظبماظؿكطقطمواظؿـؿقيمواالسؿدال،م

واظؿقازنمصكمطؾمذه،مواظشرعمالمميـعمأنمتؾوسدماألممبنيمصذلاتمايؿؾمبوظؼدرماظذىمضبؼؼم

-طـومغعزلمسؾكمسفدماظردقلم:ماٌصؾقيمهلوموظؾطػؾموظألدرة،مصعـمجوبرمبـمسؾدمآمأغفمضول

واظؼرآنمؼـزلمصؾؾغمذظؽمغؾكمآمم-م-صؾؿمؼـفـو،مواظعزلمررؼؼيمبلقطيمعـمثؼوصيمذظؽمم-م

اظعصرمٌـعمايؿؾموضقودومسؾقفمصوظعؿؾمسؾكمتؾوسدمصذلاتمايؿؾمبوظقدوئؾمايدؼـيماظؿكمالم

مصفكمجوئزةمألغفومتعقدمسؾكماظطػؾمبػرصيمأرقلمخصقصومةتضرماألمموالمتؼطعماإلنوبماظؾً

صكمحؼفمصكماظرضوسيماظطؾقعقي،موتعقدمسؾكماألممصالمتـفؽموالمتعؿؾمصقؿفومعـمايؿؾم

اٌؿؽرر،موصبىمعراسوةمسدممغبؾماٌرأةمإالمسـدعومتؾؾغمدـماظعشرؼـ،موالمصبىمأنمميؿدم

،مطؿومصبىمعراسوةمأنمتؽقنم40-35ايؿؾماٌؿؽرر،موالمصبىمأنمميؿدمايؿؾمبعدمدـمعـم

اٌرأةمشرلمعصوبيممبرضمعزعـمألنمذظؽمؼشؽؾمخطقرةمسؾكمصقؿفوموسؾكماىـنيمػذهم

علوئؾمصبىمأنمتعؿـكمبفوماٌرأةموعلوسدةمأدرتفومسؾكمعراسوتفوموأخذمطؾماألدؾوبمظؿقؼقؼفوم

"طؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف-م"-مضقظفمل
1

م.

 

ماظدضقؼمىمعـمخاللماٌمدليماظدؼـقيمواإلسالعقيمألػؿقيماظػقصماظطىىالبدمعـمغشرماظقع -2

مغؿفـىماألعراضماٌـؼقظيمىمذظؽموصبىمغشرماظقسلمحًىضؾؾماظزواجمصالمحرجموالمسقىمف

ماظذيمؼـشدماظصقيمىألمموظؾطػؾموظؾؽقونماألدربوظـلؾيملوراثقومموغؿفـىماظؽـرلمعـماٌشوطؾم

 0واظلعودةمىؿقعمأصرادػوم

 

مىماألممأنمتؿفـىماظؿدخنيموذربماظؽققظقوتمواالبؿعودمسـماٌؾقثوتموأنمهرصمسؾىسؾ -3

 0تـوولماظغذاءماٌؿؽوعؾمعـمأجؾمصقؿفوموصقيمجـقـفو

م

 

مرسوؼيمصققيموغػلقيمىمتؽقنمفىاظعؿؾمسؾلماظقالدةمبقادطيماىفوتمواألعوطـماٌكؿصيمحً -4

 0مةآعـ

                                                           
 0 893 ح 1/248أخشجٗ اٌجخبسٞ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌجّعخ ثبة اٌجّعخ فٟ اٌمشٞ ٚاٌّذْ   (1
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مادؿكدامماظقدقؾيماآلعـيمواٌـودؾيمظطؾقعؿفوم،مىةمسؾأصبىمادؿشورةماظطؾقىمٌلوسدةماٌر -5

مىةمفأوسدمماظرطقنماظبمعشقرةماىرلانمواٌعورفم،موطـرلامعومتؽقنمشرلمعـودؾيم،مألنماٌر

مواظـؼوصيمىماظصحىم،موظذامصبىماالرتؼوءمبوظقعىعـمصذلةماظبمأخرهلومذاتفومدبؿؾػماظقدقؾيم

م0م"مالمضررموالمضرارم"مضوسدةمىمسؾقفوماظشرؼعيمفضمتحىاظصقققيماظً

 

مداخؾماألدرةمظلالعيمعبقعمأصرادػوم،مىاظلعودةمواظلؽقـيماظـػلقيمعـماٌؼقعوتماهلوعيمف -6

ؿـبمَأغؿبُػِلُؽؿؿبمم:متعوظبمآممصذلةماألعقعيمؼؼقلمىماألخصمفىوسؾ ؿـبمآؼؽبوِتِفمَأنؿبمخؽبَؾؼؽبمَظُؽؿؿبمِع وؽبِع

ممَأزؿبوؽباجـبومِظؿؽبلؿبُؽؾبقامِإَظقؿبفؽبوموؽبجؽبعؽبؾؽبمبؽبقؿبؽـبُؽؿؿبمعؽبقؽبدًَّةموؽبرؽبحؿبؿؽبًي
10 

 

َـّمِبوْظؿؽبعؿبرؾبوِفم:موضولمتعوظبم -7 "ممادؿقصقامبوظـلوءمخرلا"مموضولم02موؽبسؽبوِذرؾبوػؾب
3

 

 

ةموظألعقعيم،ماإلغػوقمسـمغػسمأمصبىمأنمتؿقصرمظؾؿرىماظؾقًماظًىعـمعؼقعوتماظلؽقـيمف -8

مىمضقؿيمغػؼيماظرجؾمسؾىسؾمماظردقلماظؽرؼؿمضمضدرمرزضفوم،موؼحىطرمييموؼدمدكقيمسؾ

موؼرصعم04"موػقمضبؿلؾفومطوغًمصدضيمةمأػؾفمغػؼىإنماٌلؾؿمإذامأغػؼمسؾ":مأػؾمبقؿفمصقؼقلم

مهمأصضؾمدؼـورمؼـػؼ":ممدؾقؾمآمىمأػؾمبقؿفمصققماإلغػوقمفىماإلغػوقمسؾةدرجماظردقلم

مدؾقؾمآم،مودؼـورمىدؼـورمأغػؼؿفمف:م"محدؼٌمآخرمىموف05"مسقوظفمىاظرجؾمدؼـورمؼـػؼفمسؾ

مأػؾؽم،مأسظؿفومأجرامىمعلؽنيم،مودؼـورمأغػؼؿفمسؾىمرضؾيم،مودؼـورمتصدضًمبفمسؾىأغػؼؿفمف

م"مأػؾؽمىمأغػؼؿفمسؾىاظذ
6

مععوعؾيماظزوجيموؼشرلمىاظرجؾمبوظعدلمواظؼلطمفمممثؿمؼطوظىم

نمدكطمعـفومخؾؼومإالمؼػركمعمعـمعمعـيم:م"مماظبمتقازنمايقوةمصقؼقلمىاظبمعللظيمػوعيمتمد

م"مآخرىرض
7 

                                                           
 21 ا٠٢خ –عٛسح اٌشَٚ  ( 1
 9 ا٠٢خ –عٛسح إٌغبء   (2

  0 5186 دذ٠ش سلُ 3/269 أخشجٗ اٌجخبسٜ فٝ طذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة اٌٛطبح ثبٌٕغبء  3)
أخشجخ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة فؼً إٌفمخ ٚاٌظذلخ عٍٟ األلشث١ٓ ٚاٌضٚط ٚاألٚالد ٚاٌٛاٌذ٠ٓ ٌٚٛ وبٔٛا   (4

 0 عٓ أثٝ ِغعٛد1002 دذ٠ش سلُ 2/695ِششو١ٓ 

 أخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة فؼً إٌفمخ عٍٝ اٌع١بي ٚاٌٍّّٛن ٚأصُ ِٓ ػ١عُٙ أٚ دجظ ٔفمزُٙ عُٕٙ   5)

 0 عٓ صٛثبْ سػٝ هللا عٕٗ 692 – 2/691
 2/692أخشجخ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة فؼً إٌفمخ عٍٟ اٌع١بي ٚاٌٍّّٛن ٚأصُ ِٓ ػ١عُٙ أٚ دجظ ٔفمزُٙ   (6

 0 عٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٝ هللا عٕٗ 995دذ٠ش سلُ 
 0 1469 دذ٠ش سلُ 2/1091أخشجٗ ٍِغُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌشػبع ثبة اٌٛط١خ ثبٌٕغبء   (7
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متقسقيموغشرماظـؼوصيماماخؿالفمعـوبرهىماٌمدلوتماظدؼـقيمواظـؼوصقيمواإلسالعقيمسؾىسؾ -9

مصؿوةمأومزوجيم،مىةمدقاءموهأماظضورمبوٌرىاظصقققيم،موعؽوصقيماظعرفمواٌقروثماظـؼوف

مضقءمىمعرحؾيماألعقعيموعومضبقطمبفومعـمأوضوعمهؿوجماظبمسالجمعلؿـرلمسؾىخصقصومف

مطؿىمىمدطرتمفىةم،موظدؼـومعـماٌقاضػماظؽـرلةماظًأاظشرعمايؽقؿم،موسدممعضورةماٌر

موإنمطونمعـفومىمإرورمطرؼؿم،محًىمضدوتفمظـلوئفمفىهؿؾمأسظؿماظـؿوذجمفمواظؿكماظلرلةم

مأطؿؾماٌمعـنيمإميوغومخقورػؿم":ممظؾغضىم،مصقؽقنمحؾقؿومودوداموععؾؿومحبؼمىعقاضػمتمد

م"ظـلوئفؿم
مضبؼؼمػذهماظغوؼيمالبدمأنمؼػفؿمعشوسرػوموؼؿقلسمعقارـمرضوػوم،مىموظؽ10

مألسؾؿمىمإن"م:مضولمردقلمآم:ممآمسـفوممضوظًمىوؼؿفـىمأدؾوبمدكطفوممصعـمسوئشيمرض

:معـمأؼـمتعرفمذظؽم؟مصؼولم:مصؼؾًم:مم،مضوظًمىمشضىىمراضقيم،موإذامطـًمسؾىإذامطـًمسـ

والمربمإبراػقؿ،م:ممضؾًمىوربمربؿدم،موإذامطـًمشضىمأعومإذامطـًمراضقيمصنغؽمتؼقظني،مال

م"أجؾمؼومردقلمآمعومأػفرموالمأذطرمإالمازلؽم:مضوظًم
2

0 

 

مورػؾفومعقارـماظؽقارثمواإلضطرابوتمىمصذلةماألعقعيمهىةممفأصبىموـىماٌر -10

مػذهماظػذلاتماظشوئؽيموضدمدؾؼماإلدالمماٌقاثقؼماظدوظقيمىماألضعػمفىوايروبم،مألغفومه

موغبوؼيماظؾقؽيمشرلماٌؼوتؾمغبوؼيماإلغلونمىموضعماظضقابطماألخالضقيمظقضًمايروبمفىف

معـمعؽقغوتممرؾقعقيموعقاردموذفرموحققاغوتم،مصؿـموصوؼومىهؿقمعـمصلودمأومإصلودمبؽؾمعو

ممىمآمسـفمأنماظـىىمآمسؾقفمودؾؿماظلمضودةماىققشمسـمأغسمرضىردقلمآمصؾ

معؾيمردقلمآم،موالمتؼؿؾقامذقكومصوغقوموالمرػالمصغرلامىإغطؾؼقاممبندؿمآموبوٓموسؾ:م"مضولم

"ةأعراوالم
3

مبؽرما،مصـفدماًؾقػيمأبمعـقاظفمىمعـمبعدهمسؾونمودورماًؾػــــوءماظراذد0م

مالمدبقغقام،موالمتغؾقاموالمتغدروام،موالممتـؾقام،موالمتؼؿؾقام":ممأدوعيمصقؼقلمىاظصدؼؼموػقمؼقص

ةم،موالمتعؼروامشبالموالمهرضقهم،موالمتؼطعقامذفرةمعـؿرةمأعرارػالمصغرلامموالمذقكومطؾرلاموالم

 0م"والمتذحبقامذوةموالمبؼرةموالمبعرلامإالمٌلطؾيم

                                                           
 عٓ عبئشخ 3895 دذ٠ش سلُ 5/709أخشجخ اٌزشِزٜ فٟ عٕٕٗ وزبة إٌّبلت ثبة فؼً أصٚاط إٌجٝ طٍٟ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ   (1

 0سػٝ هللا عٕٙب ٚلبي أثٛ ع١غٝ ٘زا اٌذذ٠ش دغٓ طذ١خ 
 عٓ عبئشخ سػٝ هللا 5228 دذ٠ش سلُ 3/380أخشجٗ اٌجخبسٜ فٟ طذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة غ١شح إٌغبء ٚٚجٛ٘ٓ   (2

 0عٕٙب 
 0 عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه 2614 دذ٠ش سلُ 39-3/38أخشجٗ أثٛ داٚد فٟ عٕٕٗ وزبة اٌجٙبد ثبة فٟ دعبء اٌّششو١ٓ   (3
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مالم:م"علثقرمآمسـفمضقلمىماألغلوبم،موظؾكؾقػيمسؿرمرضىماظؿؾوسدمفىسؾمحٌماظردقلم -11

"مم،مواشذلبقاموالمتضقواماتـؽققاماظؼرابيمصننماظقظدمطبؾؼمضوومي
1

وػذامعومأطدمسؾقفماظطىم

 0متقجدمعـمتؽرارمزواجماألضوربمىايدؼٌ،مواظؿقذؼرمعـماألعراضماظً

 

مؼلللمسـفمؼقمماظؼقوعيمإذامٕمؼؿكذماٌؼقعوتمىإنماالػؿؿوممبوظصقيمواظعوصقيمظإلغلونمعطؾىمذرع

ذقؽومأحىمإظقفمعـممعومدللمردقلمم:م"مىمحدؼٌمرواهماظذلعذىواظقدوئؾميؿوؼؿفومصػ

م02"اظعوصقي

                                                           
  0 ؽ اٌخ١ش٠خ ثّظش اٌطجعخ األٌٟٚ 3/31أٚسدٖ اثٓ األص١ش فٟ إٌٙب٠خ فٟ غش٠ت اٌذذ٠ش ٚاألصش ِبدح ػٛا  (1
 دذ٠ش سلُ 557 ص 5 ح106أخشجٗ اٌزشِزٞ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌذعٛاد ثبة دعبء إٌجٝ طٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ ثجبة سلُ  ( 2

 0 عٓ أثٝ ثىش اٌظذ٠ك سػٝ هللا عٕٗ 3558
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 أثرماًصقبيمشرلماٌـظؿيمسؾكمصقيماألم

م

مضولممصقؿومؼؿعؾؼمحبىماألوالدمووالئفؿةضبظكماآلبوءمواألعفوتمصكماإلدالممبلزلكمعؽون

ـِمِإحؿبلؽبوغـبو :مآمتعوظب مموؽباسؿبؾؾبدؾبواماظؾَّفؽبموؽبَظومتؾبشؿبِرُطقامِبِفمذؽبقؿبؽـبوموؽبِبوْظقؽباِظدؽبؼؿب
1

ممم.

ـِمِإحؿبلؽبوغـبوم:مضولمآمتعوظبم ممُضؾؿبمتؽبعؽبوَظقؿبامَأتؿبؾؾبمعؽبومحؽبرَّمؽبمرؽببُُّؽؿؿبمسؽبَؾقؿبُؽؿؿبمَأظَّومتؾبشؿبِرُطقامِبِفمذؽبقؿبؽـبوموؽبِبوْظقؽباِظدؽبؼؿب
2

م

ـِمِإحؿبلؽبوغـبو :مضولمآمتعوظبم مموؽبَضضؽبكمرؽببَُّؽمَأظَّومتؽبعؿبؾؾبدؾبوامِإظَّومِإؼَّوهؾبموؽبِبوْظقؽباِظدؽبؼؿب
3

م.م

اىـيمهًم:م"عـزظؿفومصكمضقظفوؼقظبماإلدالممسـوؼيمخوصيمبوألعفوتموضبددماظردقلم

"مأضدامماألعفوت
4

"إنمآمحرممسؾقؽؿمسؼققماألعفوت:م"وؼؼقلمأؼضوممم0مرواهماظـلوئك
5

مرواهم

م0اظؾكورى

صوحؾؿك؟مضولمأعؽمضولمدـمؼلللمأىماظـوسمأحؼمبحمجوءمرجؾمإظبماظردقلمموأؼضو

"مثؿمعـ؟مضولمأعؽمضولمثؿمعـ؟مضولمأعؽم،مضولمثؿمعـ؟مضولمأبقك
6

وتؿعرضممممممم0رواهماظشقكون

األعفوتمأثـوءمصذلةمايؿؾمواظقالدةمواظـػوسمإظبمبعضماٌكوررماظؿكمضدمتمدىمصكمبعضم

مم0األحقونمإظبماظقصوة

م

:مودقفمغلؿعرضمأثرماًصقبيمشرلماٌـظؿيمسؾكمصقيماألممواظطػؾ

:مزبوررمتصوحىمتؽرارمايؿؾمونؿؾفومصقؿومؼؾك:مأوال

.متزؼدمععدالتماإلجفوضمخاللماظـصػماألولمعـمايؿؾ -1

م0ضؾؾماٌقعود"ماٌؾؿلرة"تزؼدمععدالتماظقالدةم -2

ارتػوسومصكمضغطماظدممووجقدمبروتقـوتمصكم"محدوثمتلؿؿوتمايؿؾمةتزؼدمغلى -3

 ".اإلطالعلقو"زدادمخطرػومسـدمحدوثماظؿشـفوتميوضدم"ماظؾقلموتقرممصكماظؼدعني

                                                           
 36 ا٠٢خ –عٛسح إٌغبء  (1
 151 ا٠٢خ –عٛسح األٔعبَ   (2
 23 ا٠٢خ –عٛسح اإلعشاء   (3
 – ؽ اٌّطجعخ اٌّظش٠خ ثبٌألص٘ش 6/11أخشجٗ إٌغبئٟ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌجٙبد ثبة اٌشخظخ فٟ اٌزخٍف ٌّٓ ٌٗ ٚاٌذح   (4

 0 ؽ ِىزجخ اٌزشاس 1082 دذ٠ش سلُ 1/403ٚأٚسدٖ اٌعجٍٟٛٔ فٟ وشف   اٌخفبء 
 0 عٓ اٌّغ١شح 5975 دذ٠ش سلُ 75-4/74أخشجٗ اٌجخبسٞ فٟ طذ١ذٗ وزبة األدة ثبة عمٛق اٌٛاٌذ٠ٓ ِٓ اٌىجبئش   (5
 0 عٓ أثٝ ٘ش٠شح سػٝ هللا عٕٗ 2548 دذ٠ش سلُ 4/1974أخشجخ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌجش ثبة اٌٛاٌذ٠ٓ ٚأّٙب دك   (6
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م$اظؿصوق%محدوثماظـزفمغؿقفيمالغػصولماٌشقؿيماٌؾؽرمأومإغدشوممةتزؼدمعـمغلى -4

اٌشقؿيماٌعقىمممومؼمدىمإظبمإسقوءماىـنيم"ماٌشقؿيمبوىزءماظلػؾكمعـماظرحؿ

 .وضدمؼمدىمإظبموصوتفمأوموصوةماألم

ؼزؼدماحؿؿولمزؼودةماظلوئؾماحملقطمبوىـنيماالدؿلؼوءماألعقـقدكمممومؼزؼدماحؿؿولم -5

 .مممومؼمدىمإظبموالدةمعؾؽرةهاالغػفورماٌعفؾمىقىماٌقو

 0تؽـرمغلؾيماألوضوعماٌعقؾيمظؾفـنيمواجملهمبوٌؼعدةمواٌلؿعرضم -6

 ".صؼرماظدم"تزؼدمغلؾيماألعراضماٌصوحؾيمظؾقؿؾمعـؾماظلؽرمواألغقؿقوم -7

م

 :زبوررمايؿؾماٌؿؽررمسؾكماظقالدةموأػؿفومعومؼؾك:مثوغقو

مصذلةمماظقالدةموإجفودماألممواىـنيمرقل -1

زؼودةماحؿؿوالتماظؿؾقثمواالظؿفوبوتم -2

 مهزؼودةمغلؾيمدؼقطمايؾؾماظلرىمممومؼمدىمإظبموصوةماىـنيمأوماخؿـوق -3

ماظقالداتماظعلرةمواظقالدةمبوىػًماومذػوطماظقالدةمموتزؼدمعـمغلؾيمةترتػعمغلى -4

 .معـمغزؼػمضدمؼمدىمإظبموصوةماألممواىـنيهاغػفورماظرحؿموعومؼصوحى

 ترتػعمطـرلامععدالتماظقالدةماظؼقصرؼيموعومؼصوحؾفومعـمعضوسػوتم -5

تزؼدمععدالتماظـزفمبعدماظقالدةمواظؿصوقماٌشقؿيمغؿقفيمًؿقدمسضالتماظرحؿمأوم -6

 ضعػماغؼؾوضوتفو

م

 :زبوررمعومبعدماظقالدةموصذلةماظـػوسموأػؿفو:مثوظـو

تزؼدماحؿؿوالتماظؿؾقثموغبكماظـػوسم -1

مممومضدمؼمدىمإظبمصشؾماظرضوسيماظطؾقعقيممهتؼؾمطؿقيمظنبماألمموغقسقً -2

ؼصعىمسؾكمسضالتماظرحؿمواظؾطـمواظظفرماظعقدةمإظبمحفؿفومماظطؾقعكمممومؼمدىم -3

 .إظبمترػؾماظؾطـموآالمماظظفر

م

م

م
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 :زبوررمعرتؾطيمبوٌقظقدموػك:مرابعو

ؼزؼدمحفؿماٌقظقدمطؾؿومزادمسددمعراتماظقالدةموؼمثرمػذامسؾكمصقؿفموؼصعىم -1

مأومغؼصمصكمطؿقيماألوطلفنيماظؿكمتصؾمإظبمةمدضقؼةوالدتفمممومضدمؼمدىمإظبمأغزف

.ماٌخمممومضدمؼمثرمدؾؾومسؾكماظؼدرةماظذػـقيمواظذطوء

تؼؾمصرصؿفمصكماظرضوسيماظطؾقعقيموصكمرسوؼيماألممظفمالغشغوهلومبغرلهمعـماألوالدموظضعػم -2

صقؿفومواٌضوسػوتماظؿكمتؿعرضمهلومم

اظذلتقىموععمزؼودةمؼبماًوعسماظطػؾمماظعققبماًؾؼقيمصكماٌقاظقدمبعدمةتزؼدمغلى -3

 .مواظـالثنيموخصقصومبعدماألربعنيمدـيةاًوعسدـمدـماألمممبعدم

م

 :صكماظػذلةمبنيمطؾمغبؾموآخرموأػؿفومهدثمزبوررم:مخوعلو

تزؼدمغلؾيماظلؼقطماٌفؾؾكمواظرغبكمغؿقفيمالردبوءمسضالتموأربطيماظرحؿموايقضم -1

.موؼصوحىمػذامآالممبوظظفرموعؿوسىمبقظقي

تزؼدمعـماحؿؿوالتماالظؿفوبوتماٌفؾؾقيموايقضقيموضرحيمسـؼماظرحؿمم -2

 اتماظقالدةمظزؼودةماحؿؿوالتمحدوثماألورامماًؾقـيمبعـؼماظرحؿمرتؿعرضمعؿؽر -3

م

ممومدؾؼمؼؿؾنيمأنماًصقبيمشرلماٌـظؿيمتمدىمإظبمآثورموزبوررمصققيمعؿعددةموأنم

مؼلوسدمسؾكمغبوؼيماألعفوتمواألرػولمممموايؽؿيمتؼؿضكماخؿقورماظقضًمواظعددماٌـودىمظؾقؿؾ

 .عـمعؿوسىمسدؼدةمتمثرمسؾكمضدراتفؿماظصققي

م

م:رسوؼيمايوعؾ

صبىمأنمتؾدأمرسوؼيماظلقدةمايوعؾمصكمصذلةمعؾؽرةمعـمايؿؾموؼػضؾمأنمتؾدأمعـذماألذفرم

األوظبمظؾقؿؾموتلؿؿرمحؿكماظقالدةمعـمأجؾمصقيمايوعؾموصقيماىـنيموضدموجدمعـم

مطؾرلةمعـفـمٕمتؿوبعمرسوؼيمايؿؾمأومٕمةمظقصقوتماألعفوتمأنمغلى2000،م93م–م92إحصوئقوتم

:متؽـمػـوكمرسوؼيمغبؾمإرالضوموتفدفمرسوؼيمايوعؾماظب

مصكمعراطزماظرسوؼيماظصققيمععماالغؿظوممصكماظذلددمنتشفقعماظلقداتمايقاعؾمظؼقدماغػلف -1

.مٌؿوبعيمايؿؾ
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م0اظػقصماالطؾقـقؽكمظؾقوعؾ -2

 0تؼققؿمايوظيماظصققيمظؾفـنيمداخؾماظرحؿ -3

االػؿؿوممبوظؿـؼقػماظصقكمواظغذائكمظألممايوعؾمواالطؿشوفماٌؾؽرميوالتماًطقرةماثـوءم -4

 .ايؿؾمواظؿعوعؾمععفومواظؿقذؼرمعـماظؿدخنيمواٌقادماظؽققظقي

 0اظؿطعقؿمضدمعرضماظؿقؿوغقس -5

 0ععرصيماظؿغرلاتماظؿكمتطرأمسؾكماظلقدةمأثـوءمايؿؾ -6

 0ايدمعـمععدالتماإلصوبيمبوألعراضموحدوثموصقوتماألعفوتمواألرػولمحقلماظقالدة -7

ومطراتمدممغبراءمأاظػققصماٌعؿؾقيمعـؾمهؾقؾماظؾقلمظؾزاللمواظلؽرمووجقدمصدؼدم -8

وسؿؾمصقرةمطوعؾيمظؾدممظؿقدؼدمغلؾفماهلقؿقجؾقبني،مهدؼدمصصقؾيماظدممواخؿؾورمسوعؾم

 0مRHمماظرؼزؼس

 0سؾلمأالمتؼؾمسددماظزؼوراتمسـمأربعمخبالفماظزؼورةماألوظبمسؿؾمجدولمظؾزؼوراتم -9

معالحظيمتقرمماظلوضنيموهدؼدموضعماىـنيم–ماظضغطمظؾدمم–صقصمسومموؼشؿؾماظقزنم -10

 وزلوعمغؾضماىـني

ميؽـمادؿكدامماٌقجوتمصققمصقتقيمسـدماالذؿؾوهمصكموجقدمعشوطؾمخوصيمبويؿؾم -11

 .وتؼققؿموضعماٌشقؿيموهدؼدموضعماىـنيموتؼدؼرمسؿرهموعؿوبعيممنقه

إرذودماألممإظبماألشذؼيماظؿكممتدػومبوظلعراتمايرارؼيماٌطؾقبيمأثـوءمايؿؾمواألرعؿيم -12

 .اظغـقيمبوظدلوتقـوتمواظػقؿوعقـوتمواألعالحماٌعدغقيموايدؼدمواظؽوظلققم

م

:مععدلموصقوتماألعفوت

موػقمسددموصقوتماألعفوتماٌؿصؾيمبويؿؾمأوماظقالدةمأوماظـػوسمصكماظلـيمبوظـلؾيمظؽؾم

مم.عؽيمأظػمعقظقدمحكمصكماظلـيمغػلفو

ماعرأةمصكماٌؿقدطمعـمػذهماألدؾوبمبوظـلؾيمظؽؾم500"ممتقت"وصكماظعوٕمتؿقصكم

م100.000مصكمطؾم35م–م20معقظقدمحكموصكماظؾالدماظصـوسقيمالمؼزؼدمػذاماٌعدلمسـم100.000

معقظقدمحكمدـيم100.000مظؽؾم174عقظقدمحكموصكمعبفقرؼيمعصرماظعربقيممطوغًماظـلؾيمحقاظبم

م70معقظقدمحكمواظبماضؾمعـم100.000مطؾم84مإظبم2000موضدماشبػضمصكمدـيم1993م–م1992

م.2004معقظقدمحكمدـيم100.000وصوةمظؽؾم
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م

وانمتؽرارمعراتمايؿؾمواظقالدةمعومٕمؼؽـمعصققبومبرسوؼيمرؾقيمجقدةمؼؽقنمضررامسؾكم

صقيماألمموؼمثرمدؾؾقومسؾكمضدرتفومسؾكمرسوؼيمأبـوئفوموإنماظؿـؼقػماظصقلموتؾلقطمايؼوئؼم

ممألامماظقصقلمإظبمحؾقلمدرؼعيمظؿقسقيماٌرأةمسؾلماٌؿصؾيممبشوطؾمايؿؾمواظقالدةمؼلوسد

بوىقاغىماٌكؿؾػيميقوتفومودعودةمأدرتفومواٌرأةمصكماظؾؾدانماظـوعقيمؼؿفددػومخطرماٌقتم

.مطؾؿومغبؾًممبومؼػققمعوئيتمعرةماًطرماظذىمؼقاجفمايوعؾمصكماظؾؾدانماٌؿؼدعي

م

:-ماألدؾوبماظؿكمتلفؿمصكموصقوتماألعفوت

:معؿقدطمدـماظزواج -1

معـؾمبوطلؿونموبـفالدؼشماعومؼزالمإظبمحدمعومدـماظزواجمصكماظؾؾدانماإلدالعقيمصغرل

واظقؿـموػذامؼمدىمإظبمزؼودةمايؿؾماٌؾؽرماظذىمضدمؼمدىمإظبماإلجفوضمأوماظقالدةماٌؾؽرةم

أومإظبممتزقماٌفؾؾمواظعفونمأومضعػماغؼؾوضوتماظرحؿموػذامأؼضومؼمدىمإظبمغزؼػمعومبعدم

اظقالدةمأوماغدشوممععقىمظؾؿشقؿيموػذامؼمدىمإظبمغزؼػمعومضؾؾماظقالدةموطذظؽمزؼودةماظؿفوبوتم

 .اىفوزماظؿـودؾكماثرمػذهماظؿؿزضوت

ايوعؾمأضؾمضدرةمواػؿؿوعومصكممصغرلةماظلـموطذظؽمغؿقفيمظـؼصمخدلتفومتؽقنماظلقدةم

ثـوءمايؿؾموصكماظعـوؼيمبقظقدػومبعدماظقالدةموتربقيماألرػولمثؼوصقومأاظعـوؼيمبصقؿفوموشذائفوم

م.مودؼـقو

 

:مععدلماظقالدةم -2

تزدادمخطقرةماظقالدةمععمايؿؾماألولموذظؽمظعدمماخؿؾورمايقضموزؼودةماحؿؿولمسدمم

ضدرةماٌقظقدمسؾكماٌرورمبفموضدمتزدادمغلؾيماظقالدةماظؼقصرؼيمأوماظؿؿزضوتمبوٌفؾؾمواظعفونمثؿم

تؼؾماًطقرةمصكمايؿؾماظـوغلمواظـوظٌمثؿمتزدادمعرهمأخرىمصكمايؿؾماظرابعمأومأطـرموذظؽم

ظزؼودةمحفؿماىـنيمواحؿؿولمضقؼمصكمايقضمغؿقفيمالدؿفالكمطؿقيمطؾرلةمعـماظؽوظلققممصكم

م0ايؿؾمواظرضوسيموغؼصماظؿغذؼيمصؿزدادمخطقرةموصقوتماألعفوتمبعدمايؿؾماًوعسم

م

م
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 :األعقي -3

واظيتمعـماألدؾوبماظؿكمضدمتلفؿمصكموصقوتماألعفوتمػكمأعقيماألممايوعؾموطذظؽماألبم

بؽرمظؾؿضوسػوتماظؿكمإطؿشوفمإلمغلؾيماظرسوؼيمظألعفوتمأثـوءمايؿؾموسدمماتمديماظبماشبػوض

ضدمتصوحىمايؿؾمعـؾمارتػوعمضغطماظدممأوماظلؽرماظؾقظبمأوماظـزؼػمعومضؾؾماظقالدةمأوم

أومأعراضمم$أغقؿقو%االطؿشوفماٌؾؽرمظؾقضعمشرلماظطؾقعلمظؾفـنيمأومغؼصمطؿقيماهلقؿقجؾقبنيم

 .اظؼؾىمواظؽؾكموطذظؽمععوعؾمرؼزؼسماظلؾؾكماظذيمضدمؼمدىمإظبمزؼودةموصوةماىـنيمأوماسؿالظف

واظؾفقءمسـدماظقالدةمإظبماظداؼوتمشرلماٌؿكصصوتمأوماحدمأصرادماظعوئؾيمعـماظلـماظؽؾرلم

وشوظؾومالمؼؽقنمهلؿمدراؼيمطوصقيمبعالعوتماًطرمأثـوءماظقالدةموترطفومٌدةمرقؼؾيمضدمتمدىمإظبم

تعلرماظقالدةمأوماغػفورماظرحؿمأومزؼودةماظؿفوبوتماظرحؿمواظعفون،موطوغًماألعقيمواضقيمصكم

موطذظؽماظعـوؼيم2000موم92/93اتمصكمطؾمعـمـــاظلقداتمصكماظدراديماظؼقعقيمظقصقوتماألعف

بوظطػؾمخصقصوماظـظوصيمأوماالغؿظوممصكماظؿطعقؿوتماٌكؿؾػيموزؼودةماألعراضماٌعقؼيم

.مظؿفوبوتماظعقـقيإلتفوبوتماظرئقؼيمواإللوا

م

:مأدؾوبموصقوتماألعفوت

:مأدؾوبمتقظقدؼيمعؾوذرة

ماظـزؼػمرغبكمبعدماظقالدةمأعراضمضغطماظدمماٌرتػعمةعـؾماظـزؼػماظرغبكمضؾؾماظقالد

اإلجفوض،ماغػفورمماظرحؿموعضوسػوتم"ماًؿٍ"ععمايؿؾماظؿفوبوتمعقؽروبقيمظؾففوزماظؿـودؾكم

.ماظقالدةماظؼقصرؼيمواىؾطيماظرئقؼيموعضوسػوتماظؿكدؼر

م

:مأدؾوبمتقظقدؼيمشرلمعؾوذرة

عـؾمعضوسػوتمأعراضماظؼؾىمواىفوزماظؿـػلكمععمايؿؾمأعراضماىفوزماظعصؾكمواظؾقظبم

م.واهلضؿكمواألغقؿقومودؽرماظدممواألورام

مم2000مواظدراديماظـوغقيم1993م،م1992وصكماظدراديماظؼقعقيمظقصقوتماألعفوتمصكمعصرم

عوزالماظـزؼػماظرغبكمعومبعدماظقالدةموعومضؾؾماظقالدةمؼلخذماظصدارةمطلؾىمأولمظقصقوتم

ظؿفوبوتماٌقؽروبقيموػكمأدؾوبمأصؾقًماإلاألعفوتمثؿمأعراضماظضغطماٌرتػعمععمايؿؾمثؿم

مأدؾوبموصقوتماألعفوتمصكماظؾالدماٌؿؼدعيموظؽـفومعوزاظًمتلخذماظصدارةمصكماظؾالدمبنيضؽقؾيم
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اإلدالعقيمذاتماًصقبيماظعوظقيمععمصغرمدـماألعفوتموزؼودةمعراتمايؿؾمواظقالدةموزؼودةماألعقيم

.مبنيماألعفوتمواألزواجموغؼصماظدخؾماٌوديمظألدرة

م

:موظذظؽمصنغـومسؾقـومواجؾوتمظؾدسقةماظبم

االػؿؿوممبوظؿعؾقؿموخبوصيمظإلغوثمممومؼرصعموسقفؿمسبقماإلػؿؿوممبوظصقيماظـػودقيمموصقيم-م

م0اظطػؾ

م0اظدسقةماظبماالػؿؿوممبوظؿغذؼيمظؾطػؾماألغـكمواظػؿوةمواٌرأةموخبوصيمأثـوءمايؿؾمم-م

اظدسقةماظبمرسوؼيمايؿؾمواإلغؿظوممصكماٌؿوبعيممموؼزؼدمعـمصرصمتؼدؼؿماٌشقرةم-م

م0واظـصحمواإلرذودمواطؿشوفمسالعوتماًطقرةماٌؾؽرةم

اظدسقةماظبماظقالدةمهًمرسوؼيمعؼدممخدعوتمصققيمعدربمواظؾعدمسـماظقالدةمهًم-م

م0أؼدمشرلمعدربيمممومؼؼؾؾمعـماٌضوسػوتم

اظدسقةماظبماظرسوؼيمواظـصحمبعدماظقالدةموخبوصيمصكمأعقرمتؾوسدماظقالداتمممومؼؼؾؾمعـم-م

م0اٌكوررمبوظـلؾيمظألمممواىـنيم

م

م
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: الباب السادس
 

موؽبَظومتؽبْؼرؽببؾبقاماظزّْغؽبومِإغَّفؾبمَطونؽبمَصوِحشؽبًيموؽبدؽبوءؽبمدؽبِؾقًؾومم:مؼؼقلمآمتعوظبم

$م32اآلؼيمم-ممدقرةماإلدراءمم%م

مم

مم

اإلؼدزم/عؽوصقيمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي:م$6%اظغوؼيم

واٌالرؼوموشرلػؿومعـماألعراضم

م

مم،م2015اإلؼدزمحبؾقلمسومم/موضػماغؿشورمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼيمم:م7م–اهلدفم

.ماظؿورؼخمموبدءماسبلورهماسؿؾورامعـمذظؽم

م

مم2015وضػماغؿشورماٌالرؼوموشرلػومعـماألعراضماظرئقلقيمحبؾقلمسوممم:م8م–اهلدفم

.موبدءماسبلورهماسؿؾورامعـمذظؽماظؿورؼخم

م

ممم
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مماألعراضماٌـؼقظيمجـلقو

م

مىمعـمبقـفوماإلؼدزمترتؾطمأدودومبوظلؾقكماىـسىمإنماألعراضماٌـؼقظيمجـلقومواظً

مميؽـمأنمضبؿقـوموضبدمعـماغؿشورمػذهمىمعلؽقلمػقماظلؾقؾماظقحقدماظذىمبلؾقكمجـسىواظؿقؾ

مىماظطرؼؼيماظقحقدةمٌؽوصقيمػذهماألعراضم،موترتؾطماظقضوؼيممبدىماظقضوؼيمهىاألعراضموتؾؼ

م0مهؾقـومبلؾقكمعلؽقلمىادؿقعوبـومهلذهماٌشؽؾيمممبلؿق
م

م:ماإلؼدز/مصرلوسمغؼصماٌـوسيماٌؽؿلى

مؼلؾؾفمصرلوسموػقمصرلوسمغؼصماٌـوسيمم$عؿالزعيم%زمذبؿقسيمعـماألعراضمؼعؿدلماإلؼد

موعؾمغظومماظدصوعمسـمىمؼؿلؾىمصقفومسوعؾمخورجةمإنمصؼدماٌـوسيمؼعدلمسـمحول0مىاظؾشر

م0اظػرلودوتم،ماظؾؽذلؼومواظطػقؾقوتم:مصؼدمصعوظقؿفموؼؿعرضمظؾففؿوتماًورجقيمعـؾمياىلؿم
م

:ممىالمميؽـماظؽشػمسـمسدويمصرلوسماإلؼدزمإالمبنجراءمهؾقؾمزبدل

إلؼدزمإالمبنجراءماخؿؾورمخوصمبػرلوسمغؼصماٌلؾىملصرلوسمبولمالمميؽـمععرصيماإلصوبيم

مأسراضممىمموعـماٌالحظمأنماظشكصمضدمؼؽقنمعصوبومدونمأنمتؾدومسؾقفمأىاٌـوسيماظؾشر

عرضقيموالمميؽـمععرصيمإصوبؿفمإالمسـمررؼؼماالخؿؾورمموؼعؿدلماظشكصماٌصوبمخزاغومعـم

خورجمسـمم%مىأومإرورمشرلمضوغقنم$اظزواجمم%مىمضوغقنرروإمىاظػرلودوتمؼلؿطقعمأنمؼـؼؾفمف

مم0$اظزواجم
م

م:ممالمسالجمصعوالمظإلؼدزمإالمبوظقضوؼي

مالمىمإنماإلؼدزمؼمد0ماٌـؼقظيمجـلقوماألخرىمالمميؽـماظشػوءمعـماإلؼدزمسؽسماألعراضم

ماظعالجمىمإصبودمحؾقلمواظقصقلماظبمظؼوحمعضودموظؽـمؼؾؼىماظبماٌقتموؼؿؼدمماظؾقٌمفةربول

م0ماظقضًماظراػـمػقماظقضوؼيمىاظقحقدمف

م

واظعالجوتماٌؿقصرةمػكمصؼطمتؼؾؾمعـمسددماظػرلودوتمواظدمموالمتؼضكمسؾقفومصؾوظؿوظبم

م0تطقؾمعـماظػذلةماظؿكمالمؼعوغكمصقفوماٌصوبمعـماألسراضموالمتمدىماظبماظشػوءماظؿوم
م
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م

م:مىاظعدو

:ماإلؼدزمؼـؿؼؾمسـمررؼؼم -

ىماالتصولماىـس-م

م$ايؼـماٌؾقثيموخوصيمسـدماٌدعـنيم،مغؼؾماظدمماٌؾقثمم%اظدمماٌؾقثمبػرلوسماإلؼدزم-م

ممممممموعـماألمماٌصوبيمبوظػرلوسماظبماظطػؾ-م

:موالمؼـؿؼؾمسـمررؼؼم -

اٌصوصقيم-م

اظؿؼؾقؾم-م

م$مىماظذطرىبودؿكدامماظقاقم%ممماآلعـاىـس-م

اٌعوؼشيماظققعقيم-م

االذذلاكمؼبمأدواتماظطعومم-م

ظلعماظؾعقضم-م

همايؿومموأدواتماٌقو-م

م

مأسراضمىميؽـمظؾؿصوبمبوظػرلوسمأنمؼؾدومؼبمصقيمجقدةمبدونمأنمتظفرمسؾقفمأ

م:معرضقي

ضؾؾمأنمتظفرمأومأطـرممدـقاتم10مضدمتصؾماظلمةاٌشؽؾيمأنمصرلوسماإلؼدزمؼظؾمطوعـومعد -

م0األسراضم

مزبؿؾػيم،مضدمتظفرمأسراضماسـدعومتظفرماألسراضمتـفورمعـوسيماىلؿمصؿقدثماظؿفوبوتموأعراض -

أومأغقاعمععقـيمعـماظلرروغوتمأومصؼدانمذدؼدمظؾقزنمأوماظؿفوبوتمؼبمم$اظلؾمم%مىاظدرنماظرئق

م0اىؾدم،موأعراضمأخريمطـرلةم

م0مأسراضمىمصقيمطوعؾيموالمتظفرمسؾقفمأىمظؽـمؼبمخاللمدـقاتماظؽؿقنمؼؾدوماإلغلونمف -

م0مػذهماظػذلةمضدمؼـؼؾماٌرضمظؾؽـرلؼـمىف

م

ماٌصوبنيمبوظػرلوسمالمىمتؿؿـؾمفاإلدالعقيمعـطؼؿـومىاظؿؼدؼراتمأنمععظؿماإلصوبوتمف

مماظبمطـرلؼـمدونمأنمؼدروامىمأنمػمالءمضدمؼـؼؾقنماظعدوىتظفرمسؾقفؿماألسراضم،مػذامؼعـ
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م

معؾققنم40اإلؼدزمحبقاظبم/مىماظعوٕمبػرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرىؼؼدرمسددماٌصوبنيمفمممم

معؾققنمعـذمسؼدؼـمعـماظزعـمععمبداؼيم22مووصؾمسددماألعقاتمبلؾؾفماظبم2004مدـيمىذكصمف

م0اظقبوءم

م26ؼـوػزمممعوىمأصرؼؼقومأىمؼعقشمأطـرمعـمثؾـلماألذكوصماٌصوبنيممبػرلوسمغؼصماٌـوسيمف -

م0عؾققنمعـماظـلوءمواظرجولمواألرػولم

مىصرننم:م"مممىمضولمسـفــــوماظـىىمعرحـــؾيماظشؾوبمعرحؾيماظعطوءماظًىمععظـــــــؿماٌصوبنيمف -

م0"مماظشققخمىاظشؾوبمحنيمخذظـ

م0مصؽيماظعطوءمواإلغؿوجمىمدـيمأ35م–م15ماألسؿورمعـمىعـماإلصوبوتمف#م80أطـرمعـم -

خرمماٌعطقوتمماٌؿقصرةمتشرلماظبمإنمآمػذاماظلقوقم،مالمتشؽؾمبالدغوماإلدالعقيمادؿــوءم،مىموف -

مبنيوخوصيممسددماألذكوصماظذؼـمؼعوغقنمعـماظقبوءمدـيمبعدمدـيم،مىماٌلؿؿرمفاالزدؼود

م0ماظشؾوبم،مغصػفؿمعـماظـلوء

م10متشرلماظبمأنمػـوكم2003وطوغًمإحصوئقيمعـظؿيماظصقيماظعوٌقيمظؾدولماظعربقيمظعومم -

مأنمػـوكمىمذظؽماظعوممصؼطمأىفم$أعراضممتـودؾقيمم%عؾققنمإصوبيمتـؿؼؾمسـمررؼؼماىـسم

م0أسدادامطؾرلةمممـمميوردقنماىـسمشرلماآلعـمخورجمغطوقماظزواجم

م0ماظدولماإلدالعقيمىمسددماٌصوبنيماىددمؼبمأوروبوماظغربقيمؼؿـوضصمبقـؿومؼؿزاؼدمبشدةمف -

م

م:مطلرمحوجزماظصؿً

:مماظدولماإلدالعقيمىصؾـؿقدثمسـماإلؼدزموسـمزحػفمسؾ

سؾقـومأنمغؿقدثمسـموجقدماإلؼدزمحقظـوموغذطرمايؼوئؼماألدودقيمسـفمؼبمخطوبوتـومودرودـوم -

م0وربوضراتـوماظدؼـقيم

م0صبفؾمطـرلونمأنماإلؼدزمبدأمزحػفماٌدعرمصعالمسؾلماظدولماإلدالعقيم -

م0محوظيمعـماظالعؾوالةمواإلغؽورميؼقؼيمخطرماإلؼدزمسؾقـومىمسوذًمدوظـوماإلدالعقيمف -

ماظدالئؾمتشرلماظبمأنمػـوكم0وضقؿـومهؿقـومغبوؼيمطوصقيم"مأخالضـوم"ممؼظـماظؽـرلونمأنم -

م0أسدادامعـمذؾوبـومميوردقنماىـسمخورجماظزواجموؼؿعورقنماٌكدراتمسـمررؼؼمايؼـم
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محصدمحقوةمسشراتماٌالؼنيمىمبالدغومعـمػذاماظقبوءماظذىمإنمسؾقـومأنمغدسقمآمأنمضبؿ -

م0مأصرؼؼقوموجـقبمذرقمأدقومىف

م0مطوغًمػذهماظؾؾدانمعـؾـومتظـمأنماًطرمعؾوظغمصقفموظـمهدثمطورثيمظدؼفؿم -

محبؿالتمتقسقيمووضوؼيمضكؿيموبراعٍمسالجمورسوؼيمعؽـػيمنقًماظؿكمضوعًمبعضماظؾؾدانم -

م0ماظؽورثيمىمتػودىف

م

م:مالبدمعـماظشػوصقيمظـؿؿؽـمعـمعقاجفيماإلؼدز

ؽـبمآعؽبؾبقاماتَُّؼقاماظؾَّفؽبموؽبُطقغؾبقامعؽبعؽبماظصَّوِدِضنيؽبم:ممتعوظبممآضول م$م119%مؼؽبومَأؼُّفؽبوماظَِّذؼ
م10

ماظؽوذبيمألنمىمالمشبدعمأغػلـومبوألعونىماظؿـوولمحًىماظؿعوعؾموصدقمفىالبدمعـمصدقمف -

مصقػيمبرطونمصالبدمعـمصدقماجملؿؿعمووهمعرضوهمىماىؾقسمسؾىماظقاضعمؼعـىاظلؽقتمسؾ

م0مالمؼـؼؾماظقفوماٌرضمىوصدقماٌصوبمععماآلخرؼـمخوصيماظزوجيمحً

مغؼؾماٌرضمحيتمغصؾماظلمىمالبدمعـماالسذلافمبقجقدممموردوتمشرلمعؼؾقظيمتلوػؿمف -

م0ررؼؼيمظؾؿعوعؾمععفومحملقػومعـمدؾقطقوتماجملؿؿعمأومتؼؾقؾفوم

معؽوعـماظداءموغغؾؼمىمغؿعرفمسؾىمظإلصوبوتمحًىالبدمعـماالسذلافمبوًطرمواظعددمايؼقؼ -

.ماظرؼحمصـلذلؼحم

مم0مصؿحمطؿوبفمظؾؾشرؼيمعبعوءمىماظؿعوعؾمذعورمدؼـماإلدالمماظذىؼيمففماظشػو -

م

م:ماإلدالممواىـس

مهوصظمىؼعؿدلماإلدالمماظعالضيمايؿقؿيمبنيماظزوجنيمغشورومرؾقعقومؼؿطوبؼمععمإرادةمآماظً -

ِغلؽبوؤؾبُطؿؿبمحؽبرؿبثفبمَظُؽؿؿبمَصْلتؾبقامحؽبرؿبثؽبُؽؿؿبمَأغَّكم م:مؼؼقلماألرضمصننماظؼرآنمىمبؼوءماظؾشرؼيمسؾىسؾ

ِذؽؿبؿؾبؿؿبموؽبَضدّْعؾبقامِظَلغؿبُػِلُؽؿؿب
2

م.م

مإنماالحؿشومموايقوءمالمميؽـمأنمؼؽقغومعدلرؼـمظعدممايقارمحقلماىـسمواألعراضم -

 م0اإلؼدزم/ىاٌـؼقظيمجـلقوموخصقصومصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشر

م

م

                                                           
 119 ا٠٢خ –عٛسح اٌزٛثخ   (1
 223 ا٠٢خ –عٛسح اٌجمشح   (2
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م

م

م0مىهرؼؿماظطرقماحملرعيمظؾؿؿوردوتماىـلقيمطوظزغوموممورديماظشذوذماىـس

وضعمررقماظقضوؼيمعـماألعراضماىـلقيمبوظؿزاممدؾقطقوتمربددةمعـالمسدممإتقونم

"محوئضومىعؾعقنمعـمأت:م"ممآمسؾقفمودؾؿمىاٌرأةمايوئضمضولمردقلمآمصؾ
1

مأوم

م:تعوظبمآممدبرػومضولمىمإتقونماٌرأةمفهرؼؿ

َـّمحؽبؿَّكممم ـِماْظؿؽبِققِضمُضؾؿبمػؾبقؽبمَأذـبىمَصوسؿبؿؽبِزُظقاماظّْلؽبوءؽبمِصلماْظؿؽبِققِضموؽبَظومتؽبْؼرؽببؾبقػؾب وؽبؼؽبلؿبَلُظقغؽبَؽمسؽب

ؾٌبمَأعؽبرؽبُطؿؾبماظؾَّفؾبم ؿـبمحؽبقؿب َّمِع مؼؽبْطفؾبرؿبنؽبمَصِنذؽبامتؽبَطفَّرؿبنؽبمَصْلتؾبقػؾب
2

م0مم

مغظوصؿفوموغبوؼؿفوم،مىماظقضوؼيماىـلقيمخوصيمظألسضوءماظؿـودؾقيمبوٌداوعيمسؾىايٌمسؾ

"ماظطفقرمذطرماإلميونم":مضولمردقلمآم
3

م0م

وغؿقفيمًطقرةمداءماإلؼدزموبؼقيماألعراضماٌـؼقظيمجـلقومصنغفمؼؾزعـومتذطرلماظدسوةم

ممبلؽقظقوتفؿمحقلماظذلبقيماىـلقيماظصقققيماٌالئؿيمظألسؿورمبغقيمضودتفمواجملؿؿعو

م0عؽوصقيمػذاماظقبوءم

 

م

مم

                                                           
 ٚأخشجٗ أٚ داٚد فٟ 135 دذ٠ش سلُ 243-1/242أخشجٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة وشا١٘خ ار١بْ اٌذبئغ   (1

 0 2162 دذ٠ش سلُ 256 – 2/255عٕٕٗ وزبة إٌىبح جبِع إٌىبح 
 223 ا٠٢خ –عٛسح اٌجمشح   (2
 0 عٓ أثٟ ِبٌه األشعشٜ 223 دذ٠ش سلُ 1/203أخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة فؼً اٌٛػٛء  ( 3
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م

: الباب السابع
م

م

ممم$56اآلؼيممم-دقرةماألسرافمم%مموؽبَظومتؾبْػِلدؾبوامِصلماْظَلرؿبِضمبؽبعؿبدؽبمِإصؿبَؾوِحفؽبومم:مؼؼقلمآمتعوظب

ؽبماْظَلرؿبِضموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبُطؿؿبمِصقفؽبوم:مممؼؼقلمآمتعوظبمو ممم$61ماآلؼيمم–دقرةمػقدمم%ممممممػؾبقؽبمَأغؿبشؽبَلُطؿؿبمِع

"إعورؿؽماألذىمسـماظطرؼؼمظؽمصدضيم:مم"وؼؼقلممم
1

م

م

طػوظيماالدؿداعيماظؾقؽقيم:م$7%اظغوؼيم

م

ماظلقودوتمواظدلاعٍماظؼطرؼيمواسبلورمىإدعوجمعؾودئماظؿـؿقيماٌلؿداعيمفم:م9م–اهلدفم

.مصؼدانماٌقاردماظؾقؽقيم

معقوهماظشربمىدبػقضمغلؾيماألذكوصماظذؼـمالمميؽـفؿمايصقلمسؾم:م10م–اهلدفم

.مم2015ةماظبماظـصػمحبؾقلمسوممناٌلعق

معؾققنم100مؼبمععقشيمعومالمؼؼؾمسـم2020هؼقؼمهلنيمطؾرلمحبؾقلمسومم:م11م–اهلدفم

.مماألضؾمعـمدؽونماألحقوءماظػؼرلةمىلع

 
 
 

                                                           
 عٓ أثٝ رس ٚدغٕٗ 1956 دذ٠ش سلُ 340 – 4/339أخشجٗ اٌزشِزٜ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌجش ثبة ِبجبء فٟ طٕبئع اٌّعشٚف  (1

 0اٌزشِزٜ 
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م

:ممتفقد

عودماجلتشؿؾماظؾقؽيمطؾماٌقجقداتمعـمطوئـوتمحقيمعـؾماظـؾوتموايققانمواإلغلونمأوم

عـؾماهلقاءموماٌوءمواألرضمبوإلضوصيماظبماًقاصماظػقزؼوئقيمعـمدرجيمايرارةموماظررقبيم

.ممممومطفروعغـورقلقيموإذعوسقيم$ضقضوءم%واظضغطمواظرؼوحموعومهقؼفمعـمروضوتمعقؽوغقؽقيم

م

:مىاظـظومماظؾقه

مخؾؼمذؾؽيمصكمشوؼيماظدضيمواظؿعؼقدمعـماإلتزاغوتماظدؼـوعقؽقيمىوؾًمضدرةمآمتعوظبمف

اظؿكمهؼؼمومتضؾطماظظروفمواٌقاردماٌالئؿيمالدؿؿرارمايقوةمظؽؾماٌكؾقضوتمسؾكمطقطىم

م.األرض

اسموماغؾؿـومصقفوممعـمطؾمذهمعقزونوممواألرضمعددغوػوموأظؼقـومصقفومرممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم0م

وماذفرمعـولممسؾكمذظؽمدورةماظؽربقنمحقٌم"ممىاظـظومماظؾقه"مموتلؿكمػذهماالتزاغوتم

م–مبوالدؿعوغيمبوظطوضيماظضقئقيم–مأطلقدماظؽربقنمعـماهلقاءموؼلؿكدعفمىؼؼقمماظـؾوتمبوعؿصوصمثون

مهؿوجفمطؾماظؽوئـوتمايقيمصكمسؿؾقوتفومىطلقفنيماظذوصكمتصـقعماظغذاءموؼطؾؼمشوزماأل

مأطلقدماظؽربقنموطؿومغرىمىمتطؾؼمعرةمأخرىمثونىايققؼيمصكمهقؼؾماظغذاءماظبمروضيمواظً

مأطلقدماظؽربقنمصكمىطلقفنيموثونوغفؿومسؿؾقؿونمسؽلقؿونمتعؿالنمععومظضؾطموإتزانمغلؾيماألإف

م.ممتمإطؿشوصفوممالمؼؿلعماجملولمظذطرػوىةمطـرلةمعـماظؿقازغوتماظًلاهلقاءممموػـوكمأعٌ

مصنذامتدخؾم–ظؽقغفمغبؾماألعوغيم-مىوميـؾماإلغلونمأػؿماظعقاعؾمصكمػذاماظـظومماظؾقه

م0ىماظبمتدعرلماظـظومماظؾقهىصلدمػذاماظؿقازنماظذيمضدمؼمدأمىدونموع

م

:متطقرماظعالضيمبنيماإلغلونموماظؾقؽي

تطقرتمحقوةماإلغلونمسؾكمدطحماألرضمومعرتمبعدةمعراحؾمعـذمعرحؾيماظصقدماظبمتعؾؿم

ماظلقطرةمسؾكمسـوصرماظؾقؽيممبشؽؾمعؿزاؼد،مموضدمأحرزمىاظزراسيمثؿماطؿشوفماظـورموبدأمتدرصبقومف

مأدىمإظبممازدؼودمىمأشؾىماجملوالتم،موعـمأػؿفومذبولماظصقيماظذىمعـماظؿؼدممفااإلغلونمطـرل

مىعقاردػومطؿومأنماظؿؽدسماظلؽونممإظبممادؿـزافىمسؾؽومسؾكمماظؾقؽيموأدىدؽونماألرضمممومأظؼ

مىصؼدمأدىماظؿؼدمماظصـوع.مماظبمتؾقثماظؾقؽيمممومؼؼؾؾمعـمصالحقؿفومظؾؿعقشيىمؼمدىوسدمماظقع
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عـؾماظػقؿممم$األحػقرؼي%اظبمإحداثمضغطمػوئؾمسؾكمطـرلمعـماٌقاردماظطؾقعقيمشرلماٌؿفددةم

واظؾذلولمواًوعوتمطؿومتصوسدتماإلغؾعوثوتماظضورةمعـمعداخـماٌصوغعموظقثًماهلقاءموأظؼًم

مادؿكداممىاظضورةممومزبؾػوتفومبوجملوريماٌوئقيم،مطذظؽمأدىماإلدرافمفمبـػوؼوتفومػذهماٌصوغع

األزلدةماظؽقؿووؼيمواٌكصؾوتمواٌؾقداتماظبمتؾقثماظذلبيمواٌقوهماىقصقيمجبوغىماظضررم

م.مؼصقىمعلؿفؾؽلماٌـؿفوتماحملوصقؾىاٌؾوذرماظذ

وععمعرورماظزعـمأصؾحماظؿؾقثمزوػرةمسوٌقيمصؾؿمتعدماظؾقؽيمضودرةمسؾكمودؼدمعقاردػوم

والمؼؼؿصرمسؾكماظؾقؽيماحملؾقيمصوظغالفماىقىم.مظؿقاطىماالدؿكدامماىوئرماظذيمؼؼقممبفماإلغلونم

ماظؿلثرلموخرلمدظقؾمىمأنماظؿؾقثمسوٕىاحملقطمبوألرضمعؿصؾمواظؾقورمواحملقطوتمعػؿقحيممأ

متغؾػماظؽرةماألرضقيموتؼقفومعـماآلثورماظضورةمظألذعيمصققمىسؾكمذظؽمتدػقرمرؾؼيماألوزونماظً

"مطؾقروصقروطربقن"اظؾـػلفقيمبلؾىمتصوسدمبعضماٌرطؾوتماظؽقؿقوئقيمعـمأػؿفومعرطؾوتم

وأثؾؿًمبعضماظدرادوتمأغفم"ماظػرؼقن"ذىمؼلؿكدممصكمأجفزةماظؿدلؼدمواٌعروفموورؼومبودؿملوا

عـمسؿؾقوتماظؿؿـقؾم#مم9دقمديماظبمغؼصمضدرهم#م3مرؾؼيماألوزونممبؼدارممىظقمحدثمغؼصمف

ماظبمإحداثمتغقرلمىماإلصوبيمبلررونماىؾدممطؿومؼمدىف#مم6مصكماظـؾوتوتموزؼودةمضدرػوممىاظضقئ

مممومىماظعقاعؾماظقراثقيمظؾعضماظؽوئـوتماظدضقؼيماظبمشرلمذظؽمعـمأذؽولماظدعورماظؾققظقجىف

م0ممبعظؿماظدولماظبمورؼؿمادؿكداعفاحد

غشغؾمبؿدبرلماضحمعدىمخطلماإلغلونمصكمحؼمغػلفموصكمحؼمأحػودهمحقٌمتوممومدؾؼمي

مسؾكماظؾقؽيممعـمىغدصعمبؽؾمضقاهمدونمأنمؼػطـماظبمصداحيماألثرماظلؾىااحؿقوجوتفمومعؿطؾؾوتفمو

.ممخؾٌماظؿؾقثمواالدؿـزاف

مم"وؽبَظومتؾبْػِلدؾبوامِصلماْظَلرؿبِضمبؽبعؿبدؽبمِإصؿبَؾوِحفؽبو:مضولمآمتعوظبم
1

َزفؽبرؽبماْظَػلؽبودؾبمِصلماْظؾؽبرّْموؽباْظؾؽبقؿبِرمم:م"مموضولمتعوظبم

ؿبمَأؼؿبِديماظَّوِس ممِبؿؽبومَطلؽبؾؽب
2

م.

                                                           
 56 ا٠٢خ –عٛسح األعشاف   (1
 41 ا٠٢خ –عٛسح اٌشَٚ   (2
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م:اظؿـؿقيموماظؾقؽي

ماٌصدرمٌدخالتمىإنماظعالضيمبنيماظؿـؿقيموماظؾقؽيمسالضيمسضقؼيموثقؼيم،مصوظؾقؽيمه

مذاتمىاخلموف…اظعؿؾقوتماظؿـؿقؼيمعـماراضمومعقوهمومػقاءموعـوخموعصودرمروضيموخوعوتم

م.ضدمؼضرػوموؼدػقرمخصوئصفوماعؿؼيمواظقضًممتؿقؿؾماظؾقؽيمغقاتٍماظعؿؾقوتماظؿـؿ

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مم

 البيــــــئة

 التنمــــية

 تلوث موارد
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كماظؿعوعؾماظرذقدمععماٌعطقوتماظؾقؽقيماوميؽــومأنمغـظرمإظبماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسؾكمإغفومذ

وتطقؼعفومًدعيماإلغلونمومرصعمعلؿقىماجملؿؿعماضؿصودؼوموماجؿؿوسقوممدونمإحداثمخؾؾم

م.بوظؿقازغوتماظدؼـوعقؽقيمظألغظؿيماظؾقؽقيمأومادؿـزافمعقاردػو

بدأماالػؿؿوممسؾكماٌلؿقىماظعوٌلمبؾقٌمعشوطؾماظؾقؽيمومسالضؿفومم$م1972%وعـذمسومم

بوظؿـؿقيمحقٌمسؼدماٌممترماظدوظلماظذيمغظؿؿفماىؿعقيماظعوعيمظألعؿماٌؿقدةمصكمادؿقطفقٕم

وخؾصًمعـوضشوتماٌممترماظبمضرورةمإضوصيماظلؽونمطعـصرمصوسؾمظؿصؾحمماظعالضيمثالثقيماألبعودم

أعومإذاماضذلغًماظزؼودةماٌػرريمصكماظلؽونمبوظػؼرمواظؿكؾػمصفذامم.م$ماظلؽونم–ماظؾقؽيم–اظؿـؿقيمم%

ؼمدىماظبماظؿدػقرماظلرؼعمظؾؾقؽيموبفذامؼؿلعمعػفقمماظؾقؽيمظقشؿؾماظؾقؽيماالجؿؿوسقيموعـفومتؾؾقرم

.م"مإنماظػؼرمأطدلمعؾقثمظؾؾقؽي"ماظشعورماظؼوئؾمم

وبدخقلماظلؽونمسـصرامصوسالممتصؾحمماظؿـؿقيماٌلؿداعيمممؽـيمسـدعومتـضؾطماظعالضيمبنيم

مسؾكماظؾقؽيمىزؼودةماظلؽونموععدلماظؿـؿقيمظؿصؾحممصكمتقازنموؼبمػذهممايوظيمؼؽقنماظؿلثرلماظلؾى

صؼدمأثؾؿًماظدرادوتمصكمػذاماجملولمإنماظزؼودةماٌػرريمصكماظلؽونمجبوغىم.مميؽـمأضؾمعو

مومادؿـزافممظؾـرواتماظطؾقعقيممماظبمدقءمادؿكداىاألمنوطماالدؿفالطقيمصكماظدولماظـوعقيمتمد

وعومؼلؿؿؾعفمعـمإجفودمحودموتؾقثمٌؽقغوتماظؾقؽيماألدودقيموسؾكمرأدفومعقوهماظشربموعومظفمعـم

م.وؼقضحماظشؽؾماظعالضيمبنيمتزاؼدماظلؽونمومتدػقرماظؾقؽيمواظؿكؾػم0تداسقوتمخطرلةمم
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م

م

م

م

ممم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 ىاغػفورمدؽون

 تخلف

 تدػقر

مثروةمبشرؼي

 تـؿقيمسؾكمحلوبماظؾقؽي

 ىتدػقرمبقه

اشبػوضمعؼدرةمسؾكمتؼدؼؿم

 اًدعوتماألدودقي

سدممعؼدرةمظؾقصقلمسؾكمم

 اًدعوتماألدودقي

    فـقــــــــر

   بطـــــــــــبلة
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حمليمسـمايوظيماٌصرؼيم

م

ماظـروةماٌوئقيمىدقفمغؿـوولمبنصبوزمبعضماظؼضوؼوماٌؿصؾيمبوظؾقؽيمواظؿـؿقيمصكمعصرموه

م0واألرضمواظـرواتماألحػقرؼيمواظطوضيمواٌكؾػوت

م$ىمعـماٌوءمطؾمذهمحجعؾـوومم%:ماٌقوه:مممأوال

مغصقؾفومعـمعقوهماظـقؾمجبوغىمىتـقصرمأشؾىمعصودرماٌقوهماظعذبيماٌؿفددةمممبصرمف

وؼصؾمغصقىماظػردمصكمعصرم.مبعضماألعطورممواٌقوهماىقصقيموععظؿفومشرلمعؿفددمأومبطهماظؿفدد

معذلمعؽعىمدـقؼوموػقمايدماألدغكمظؾػردمواٌلؿكمحبدماظعطشممواألعرم1000اظبمأضؾمعـمم

:مؼؿطؾىم

 مموماظصرفموماالدؿكداعوتمايوظقيىمغظؿماظرىاظؿدخؾماظلرؼعمواىودمإلسودةماظـظرمف

.مظؾؿقوهم

 مىماٌوئقيمواٌـعماظصورممظؾصرفمسؾكماجملورىاظؿطؾقؼماظصورممظؼوغقنمغبوؼيماجملور

 .اٌوئقي

 

 :األرضم:مثوغقوم

مذاتماظقضًمودراديموتؼقؼؿمىإنماالدؿكدامماألعـؾمظألراضلمضرورةمتـؿقؼيموبقؽقيمف

ممعـمعبقعمجقاغؾفوماظؾقؽقيمواالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمأصؾحمعـمEIAاآلثورماظؾقؽقيمظؾؿشروسوتممم

وػـوكمأعـؾيمعؿعددةمسؾكم.ممتلؾؼماظؿكطقطمواظؿـػقذممظؾؿشروسوتماظؿـؿقؼيمىاظضروراتماٌؾقيماظً

دقءماخؿقورمعقاضعماٌشروسوتمواظؾـوءمسؾكماألراضلماًصؾيمأومورؼػفومبقاديماظـقؾمخرلمدظقؾم

سؾكمدقءماالدؿكداممموعـماحملزنمأنماهلقؽوتمايؽقعقيمدأبًمسؾكمػذاماظػعؾمومتؽرارهمبرشؿم

:موجقدماظؾدائؾماٌؿعددةم،مواألعرمؼؿطؾىم

 وضعمدبطقطمظألراضلمماظصقراوؼيمخصقصومتؾؽماٌؿوػبيمظؾقاديموهدؼدم

ادؿكداعوتفومتؾعومٌالءعؿفومظألغشطيماظصـوسقيمواظزراسقيمواظلؽوغقيموإغشوءماظؾـقيماألدودقيم
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ودسؿفومبوًدعوتماظالزعيموإضرارمحقاصزمعمثرةمظؾكروجمعـماظقاديماٌؽدسماظبم

 .اظصقراء

 اظيتمتغطلمطؾمعلوحيمعصرموسدمماالضؿصورمم$اظعرضقيمواظطقظقيم%إغشوءمذؾؽيمعـماظطرقمم

 .سؾكمجقاغىماظـقؾ

 م.مممتؼقؼؿماآلثورماظؾقؽقيمظؾؿشروسوتماظؿـؿقؼيمضؾؾماظؾدءمصكماظؿـػقذ

:ماظـرواتماألحػقرؼي:مثوظـو

غػومصننمماظـرواتماظطؾقعقيماظؿكمتلؿكرجمعـمبورـماألرضمعـماًوعوتمآطؿومأذرغوم

اٌعدغقيمومعقادماظؾـوءمعفددةمبوظـضقبموبوظـظرمظألغشطيمايوظقيممبصرمصكماٌـوجؿموماحملوجرمم

:مواألعرمضبؿوج.غؾقظمدرجيمسوظقيمعـماظعشقائقيموتدغكمطػوءةماالدؿغاللموطـرةماظػوضدم

 مإسودةماظـظرمؼبمررقموضقاسدموإجراءاتماظؿصرؼحمبودؿغاللماحملوجرمواٌـوجؿ.

 رصدماالدؿـؿوراتماظالزعيمظؿطقؼرمررقماالدؿكراجموماٌعوىوتمواظؿصـقعم

م

م:ماظطوضيمم:مرابعو

سؾكماٌلؿقىماظعوٌلمصننمضضقيمتقصرلماظطوضيمظلدماالحؿقوجوتماٌؿزاؼدةمظؾؾشرمدقاءم

بزؼودةماظلؽونمأومتـوعلمععدلمادؿفالكماظػردمعومزاظًمتمرقماًدلاءمومتـؾمهدؼومطؾرلامظؾعؾؿوءم

صكماظقضعماظراػـمعوزالماظـػطمواظغوزمواظػقؿمواظطوضيماظـقوؼيماالغشطورؼيم.مصكماظعصرمايوظبم

متـؾماٌصودرماظرئقلقيمظؾطوضيمصكمسوٕماظققممومحقٌمأنمعبقعمػذهماٌصودرمعـمعقاردمرؾقعقيم

اٌصدرمم%ربدودةموتؾعومظإلحؿقورقوتماٌعؾقعيمظؾـػطم-ممعفؿومطدلت–أحػقرؼيموتؿقصرمبؽؿقوتم

م.تـؾهمأغفمدقفمؼـضىمخاللمبضعمسؼقدمم$اظرئقلل

موػـوكمربووالتمحبـقيمعلؿؿرةمإلصبودمبدائؾمٌصودرمروضيمعؿفددةمعـؾماظطوضيماظشؿلقيم

م0اخل…جزرؼيمواظطوضيمايرارؼيماألرضقيمموروضيماظرؼوحممواظطوضيماٌد

وضبدوماألعؾمسؾؿوءماظػقزؼوءمصكمإعؽوغقيم-ممحؿكماآلن–متـؾممحالمجذرؼوممإالمأغفومال

معـم–إدؿؽـوسماظطوضيماظـقوؼيماإلغدعوجقيمواظؿقؽؿمصقفومواظؿكمتلؿكدممأحدمغظوئرماهلقدروجنيم

ممىصكمايصقلمسؾكمروضيمأعـيموصدؼؼيمظؾؾقؽيمعـمعصدرمؼؽودمؼؽقنمالمغفوئ-معؽقغوتماٌوء

م.ممحقٌمعصدرػومعقوهماظؾقورمواحملقطوت
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م

أعومسؾكمعلؿقىمعصرمصنغفومتؼعمصكمزعرةماظدولماظػؼرلةمصكمعؿقدطمغصقىماظػردمعـماظطوضيمم

مادؿكداممىومعصودرماظطوضيماظرئقلقيمؼبمعصرمػكماظـػطمواظغوزماظطؾقعلموعوزاظًمعذلددةممف

موحؿكمغؿفووزماظػفقةممٌقاطؾيمازدؼودماظطؾىمسؾكم،اظطوضيماظـقوؼيماالغشطورؼيمظؿقظقدماظؽفربوء

:ماظطوضيمصننماألعرمؼلؿؾزم

 ممتقؼؾمحبقثمجودةمظزؼودةمطػوءةمعصودرماظطوضيماٌؿفددةمخصقصوماظطوضيماظشؿلقيم.

 اظـظرمصكمادؿكداممتؽـقظقجقوماحملطوتماظـقوؼيمظؿقظقدماظؽفربوءماٌلؿكدعيمحوظقومصكم

عـموتالصكمآلععظؿمدولماظعوٕماٌؿؼدمموتقصرلماظؽقادرماٌدربيمظؾصقوغيمواظؿشغقؾما

 .اآلثورماظؾقؽقيماظضورةماحملؿؿؾي

 ماإلدرافماظذىممؼصؾماظبمحدموايدمعـترذقدمادؿكدامماٌصودرماٌؿوحيمحوظقوم

 !.اظؿؾذؼرموؼبموضحماظـفور

م

 م:اٌكؾػوت:ماخوعس

اخلممتـؾم…عوزاظًماٌكؾػوتماظـوويمعـماٌـوزلمواٌلؿشػقوتمواحملالتمواظلػـماظـقؾقيم

ػذام.مدؾؾومظؿؾقثماظؾقؽيموخطقرةمطؾرلةمربؿؿؾيموخصقصومصكمعـورؼماظؿؽدسمصكماٌدنماظؽدلى

:مىوؼصؾحمعـماظضرور.مجبوغىماظؿكؾصمعـماٌكؾػوتماظزراسقيمبطرقمضورةمبوظؾقؽي

 م0إصبودمودوئؾمربؽؿيمىؿعموتدوؼرماٌكؾػوت

 ماظبمتغقرلماألمنوطماإلدؿفالطقيمظؾؿقارـنيمىمبراعٍمتمدىمجبوغىمتنبىغشرماظقسلماظؾقه

 .مومودوئؾماإلسالمىسدلمعمدلوتماظؿعؾقؿموعـظؿوتماجملؿؿعماٌدن

 

 
م
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: الباب الثامن
 
م

$م2ماآلؼيمممم–دقرةماٌوئدةمم%مممموؽبتؽبعؽبووؽبغؾبقامسؽبَؾكماْظِؾرّْموؽباظؿَّْؼقؽبىمم:مؼؼقلمآمتعوظب

ؽبمذؽبِظَؽمَضقؽباعـبومم:موؼؼقلمآمتعوظب ؽـبمِإذؽبامَأغؿبَػُؼقامَظؿؿبمؼؾبلؿبِرُصقاموؽبَظؿؿبمؼؽبْؼؿؾبرؾبواموؽبَطونؽبمبؽبقؿب مموؽباظَِّذؼ

مم$م67ماآلؼيممم–دقرةمماظػرضونمم%

"عوسولمعـماضؿصدم:مم"موؼؼقلمم
1

م

م

م

إضوعيمذراطيمسوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقيم:م$8%اظغوؼيم

م

موعوظبمؼؿلؿمبوالغػؿوحمواظؿؼقدمبوظؼقاسدمواظؼوبؾقيمظؾؿؾقءمبفمىمإضوعيمغظومموورىمفىاٌضم:م12م–اهلدفم

ماظصعقدمىمسؾ–وسدمماظؿؿققزموؼشؿؾمػذاماظؿزاعومبويؽؿماظرذقدم،مواظؿـؿقيم،مودبػقػمورلةماظػؼرم

.ممىمواظصعقدماظعوٕىاظقرـ

م

ضدرةمصودراتمأضؾماظؾؾدانم:ممموػذامؼشؿؾم.تؾؾقيماالحؿقوجوتماًوصيمألضؾماظؾؾدانممنقامم:م13م–اهلدفم

ماظدخقلمععػوةمعـماظؿعرؼػوتماىؿرطقيمواًضقعمظؾقصصم،موبرغوذبومععززامظؿكػقػمىمنقامسؾ

سىءماظدؼقنماظقاضعمسؾلماظؾؾدانماظػؼرلةماٌـؼؾيمبوظدؼقنموإظغوءماظدؼقنماظــوئقيماظرزلقيم؛موتؼدؼؿم

.ممأسؾـًماظؿزاعفومبؿكػقػمورلةماظػؼرمىاٌلوسدةماإلمنوئقيماظرزلقيمبدرجيمأطـرمدكوءمظؾؾؾدانماظً

م

                                                           
 0 عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد سػٝ هللا عٕٗ 1/447أخشجٗ أدّذ فٟ ِغٕذٖ  ( 1
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سـمم%ةمواظدولماظـوعقيماظصغرلةماىزرؼيمــــتؾؾقيماالحؿقوجوتماًوصيمظؾؾؾدانمشرلماظلوحؾلم:م14-ماهلدفمم

ررؼؼمبرغوعٍماظعؿؾمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾدولماظـوعقيماظصغرلةماىزرؼيموغؿوئٍماظدورةماالدؿــوئقيم

.مم$اظـوغقيمواظعشرؼـمظؾفؿعقيماظعوعيم

م

مىاٌعوىيماظشوعؾيمٌشوطؾمدؼقنماظؾؾدانماظـوعقيمبودبوذمتدابرلمسؾلماٌلؿقؼنيماظقرـم:م15م–اهلدفم

.مماظطقؼؾمىواظدوظبمىعؾمهؿؾمدؼقغفومممؽـومؼبماٌد

م

.ماظؿعوونمععماظؾؾدانماظـوعقيمظقضعموتـػقذمادذلاتقفقوتمتؿقحمظؾشؾوبمسؿالمالئؼوموعـؿفومم:م16م–اهلدفم

م

مىاظؿعوونمععمذرطوتماٌلؿقضراتماظصقدالغقيمإلتوحيماظعؼوضرلماألدودقيمبلدعورمعقلقرةمفم:م17م–اهلدفم

.ماظؾؾدانماظـوعقيم

م

اظؿعوونمععماظؼطوعماًوصمإلتوحيمصقائدماظؿؽـقظقجقوتماىدؼدةم،موخبوصيمتؽـقظقجقومم:م18م–اهلدفم

.ممواالتصولاٌعؾقعوتم

م
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:ماألدسماإلدالعقيماظعوعيمظؾؿـؿقيمواٌشورطيماظعوٌقيمصقفو:مأوال

ػؾبقؽبم:ماظؿـؿقيمعطؾىمإدالعلمسدلمسـفوماظؼرآنماظؽرؼؿمبنسؿورماألرضمطؿوموردمصكمضقظفمتعوظبم -أم

ؽبماأَلرؿبِضموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبُطؿؿبمِصقفؽبو َأغشؽبَلُطؿمعّْ
1

مموادؿعؿرطؿمصقفو،مأىمرؾىمعـؽؿمسؿورتفو،مواظطؾىم

اٌطؾؼمعـمآمظدىماألصقظقنيممؼدلمسؾكماظقجقبممبومؼػقدمأنمسؿورةماألرضمواجىم

دؼـك،موػذهماظعؿورةمطؿومؼؼقلماٌػلرونمتؽقنمبوظؾـوءمواظغراسمواظزراسيمأىماظؿؽقؼـم

ىمػقمظىُّماظؿـؿقيموبودؿكداممعبقعماإلعؽوغقوتمعـمعقاردمبشرؼيمورؾقعقيماظذاظرأزلوظبم

واظؿكمخؾؼفومآمدؾقوغفموتعوظبمورزقماظعؾودمبفومصكمصقرةمعقاردماضؿصودؼيمعؿوحيموعلكرةم

ظإلغلونممبعـكمجعؾفومصكمعؿـوولمغطوقمؼدهموغطوقمسؼؾفموضدرتفمطؿومضولمدؾقوغفم

مماأَلرؿبِضمجؽبِؿقعـبومعّْؿبفؾبىوؽبدؽبكَّرؽبمَظُؽؿمعَّومِصلماظلَّؿؽبووؽباِتموؽبعؽبومِف:موتعوظبم
2

. 

 

مإنماظؿكؾػممبعـوهماالضؿصودىمؼدورمحقلمسدممأومدقءمادؿكدامماٌقاردماٌؿوحي،موظؼدم -بم

سدلماظؼرآنماظؽرؼؿمسـمذظؽمبوظؽػرمبـعؿيمآمسزموجؾموجعؾمسوضؾؿفماىقعمواًقفمطؿومضولم

ًَّيمؼؽبْلِتقفؽبومِرزؿبُضفؽبومرؽبَشدـبامعّْـمُطؾّْم:مربـومدؾقوغفموتعوظب ؿًبمآِعؽبًيمعُّْطؿؽبِؽ وؽبضؽبرؽببؽبماظّؾفؾبمعؽبؽباًلمَضرؿبؼؽبًيمَطوغؽب

معؽبَؽوٍنمَصَؽَػرؽبتؿبمِبَلغؿبعؾبِؿماظّؾِفمَصَلذؽباَضفؽبوماظّؾفؾبمِظؾؽبوسؽبماْظفؾبقِعموؽباْظكؽبقؿبِفمِبؿؽبومَطوغؾبقْامؼؽبصؿبؽبعؾبقنؽب
3

وؼالحظمم.مم

،مواظؽػرمػقماىققدمواظـؽرانموسدمم«طػرتمبوٓ»وٕمؼؼؾم«مطػرتمبلغعؿمآ»ػـومأغفمضولم

أىمبوظلؾقكماظؼوئؿمسؾكمسدممأومدقءمادؿغاللمػذهم«ممبومؼصـعقن»االسذلاف،موأنمذظؽمطونم

 .اظـعؿ

 

اٌشورطيمبنيماإلغلوغقيمصكماٌقاردماظؿكمخؾؼفومآمدؾقوغفموتعوظبمورزقماظعؾودمبفو،محؼقؼيم -جم

مػؾبقؽبماظَِّذيمخؽبَؾؼؽبمَظُؽؿمعَّومِصلماأَلرؿبِضمجؽبِؿقعًوم:مضررػوماظؼرآنمصكمآؼوتمسدةمعـفومضقظفمتعوظبم
4

مم

 :وؼؼقلمدؾقوغفمزبورؾومعبقعماظـوسم

ؽبمِعـمَضؾؿبِؾُؽؿؿبمَظعؽبؾَُّؽؿؿبمتؽبؿَُّؼقنؽبم اظَِّذيمجؽبعؽبؾؽبمَظُؽؿؾبم*مؼؽبومَأؼُّفؽبوماظَّوسؾبماسؿبؾؾبدؾبوْامرؽببَُّؽؿؾبماظَِّذيمخؽبَؾَؼُؽؿؿبموؽباظَِّذؼ

ؽـبماظَّؿؽبرؽباِتمِرزؿبضًومظَُّؽؿؿبمَصاَلمتؽبفؿبعؽبُؾقْامِظّؾِفم ؽبماظلَّؿؽبوءمعؽبوءمَصَلخؿبرؽبجؽبمِبِفمِع اأَلرؿبضؽبمِصرؽباذًوموؽباظلَّؿؽبوءمِبؽبوءموؽبَأغزؽبلؽبمِع

                                                           
 61ا٠٢خ -  عٛسح ٘ٛد   (1
  13 ا٠٢خ –عٛسح اٌجبص١خ   (2
 112 ا٠٢خ –عٛسح إٌذً   (3
 29 ا٠٢خ –عٛسح اٌجمشح   (4
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َأغدؽبادًاموؽبَأغؿؾبؿؿبمتؽبعؿبَؾؿؾبقنؽب
1

مممصفذهماٌقاردمأعوغيمهًمتصرفماظؾشرموػكمٌـػعيماىؿقع،مصوألخقةم

اإلدالعقيموإنمطوغًمتؼقممصكماظعؼقدةمسؾكمرابطيماظدؼـ،مإالمأنماإلدالممؼؼررماألخقةماظؾشرؼيمبنيم

موؽبَظَؼدؿبمَطرَّعؿبؽـبومبؽبـِلمآدؽبمؽب:مماظـوسمعبقعًومضقاعفوماظؽراعيمبـكماظؾشرمطؿومضولمربـومدؾقوغفموتعوظبم
2

مم

اًؾؼمسقولمآمصلحىماًؾؼمم:م"وعطؾؾفومإدالعقًوماظؿعوونمبنيمعبقعماظـوسمطؿومضولماظردقلم

"مإظبمآمعـمأحلـمإظبمسقوظف
3

م0م

 

وؼـفكمسـماظؿكؾػماظذىمػقمضدماظؿـؿقي،مم$اظؿـؿقي%وػؽذامؼظفرمأنماإلدالممؼلعرمبوإلسؿورم

وأغفمعـمحقٌماألصؾمصوٌقاردماظؿكمخؾؼفومآمدؾقوغفموتعوظبمظؾـوسمعبقعًوموحؼماألخقةم

.ماظؾشرؼيمؼؼؿضكماظؿعوونمصكمذبولماظؿـؿقيمواظعداظيماالجؿؿوسقيماظؿكمهؼؼماظرصوػقيمظؾفؿقع

م

:ماٌـظقرماإلدالعكمػدفمظغوؼوتمهؼقؼماٌشورطيماظعوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقي:مثوغقو

وظؼدمحددتماظقثقؼيمػذهماظغوؼوتمصكمدؾعمغؼوطمميؽـموؿقعفومصكماظؼضوؼوماظؿوظقيماظؿكم

م:غؿـووهلومعـمعـظقرمإدالعكمصكماآلتك

االغػؿوحماالضؿصوديموتقصرلماظػرصيمظصودراتماظدولماظـوعقيمظؾـػوذمإظبم:ماظؼضقيماألوظب

األدقاقماظعوٌقي،موبوظـظرمإظبمػذهماظؼضقيمصكمواضعفوماظعؿؾكمندمأغفمرشؿمعومأصرزتفم

اظعقٌيمصكماجملولماالضؿصوديمعـمتقضقعماتػوضقيماىوتموبدءماظعؿؾمبفومعـذمسومم

مواظؿكمتعـكمهرؼرماظؿفورةماًورجقيمبنزاظيماظؼققدمأعومماظصودراتمواظقاردات،م1995

وإسطوءمصرصيمعؿلووؼيمأعوممعـؿفوتمعبقعماظدولمظؾـػوذمإظبماألدقاقماظعوٌقي،مإالمأنم

عـمحفؿماظؿفورةماًورجقيمصكماظدولماٌؿؼدعيمتؿؿم#م60اإلحصوءاتمتدلمسؾكمأنم

عـمحفؿموارداتفو،م#م4ععمبعضفوموالمتلؿؼؾؾمصودراتمعـماظدولماظـوعقيمإالمبـلؾيم

مموم#م70بقـؿومتزؼدمصودراتماظدولماٌؿؼدعيمإظبماظدولماظـوعقيمظؿصؾمإظبمحقاظبم

أدىمإظبمتراطؿمسفزمعقزانماٌدصقسوتموزؼودةمعدؼقغقوتماظدولماظـوعقيمظؾدولم

.ماٌؿؼدعي

                                                           
 22 - 21 ا٠٢خ –عٛسح اٌجمشح   (1
 70 ا٠٢خ –عٛسح اإلعشاء   (2
ؽ اٌّطجعخ اٌغٍف١خ ثبٌّذ٠ٕخ  – 6/334 أخشجٗ اٌخط١ت اٌجغذادٞ فٟ ربس٠خٗ فٝ رشجّخ اعذبق ثٓ وعت ٌِٛٝ ثٕٝ ٘بشُ  (3

 0سٚاٖ اٌج١ٙمٝ فٝ شعت اإل٠ّبْ وزبة األدة ثبة اٌشفمخ ٚاٌشدّخ ثبٌخٍك إٌّٛس ٚ
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وعـماٌـظقرماإلدالعلمصننماالغػؿوحمػقماألصؾمألنماىؿقعمخؾؼمآمواألرضمأرضم

ضًومفاظؾالدمبالدمآمواظعؾودمسؾودمآمصلىمعقضعمرأؼًمصقفمرم:م"آمطؿومضولماظردقلم

"صلضؿ
%1$

مطؿومأنماظذىمؼؿعوعؾمصكماظؿفورةماًورجقيمعرضكمسـفمطؿومضولماظردقلم

اىوظىمعرزوقم:"م"
%2$

.م

مصكمتشفقعفمظؾؿفورةماًورجقيموصؿحمبالدماٌلؾؿنيمأعومماظؿفورموػومػقمدقدغومسؿرم

أميومجوظىمضبؿؾمسؾكمسؿقدمطرلهمصكماظشؿوءمواظصقػمحؿكمؼـزلمدقضـو،م»ؼؼقلم

.م«صذظؽمضقػمسؿر،مصؾقؾعمطقػمذوءموظقؿلؽمطقػمذوء

م

تقصرلمعلوسداتمإمنوئقيمخورجقيمأطـرمدكوءمظؾؾؾدانماظـوعقيموخوصيماظؾؾدانم:ماظؼضقيماظـوغقي

اظصغرلةماظػؼرلة،مظؼدمطونمعـمآثورمايربماظعوٌقيماظـوغقيموعومخؾػؿفمعـمتدعرلمظدولم

أوربومأنمبرزمعقضقعماٌعقغوتماألجـؾقيمبشؽؾمطؾرلمإلزاظيمآثورمايربموإسودةمإسؿورم

أوربومصقؿومسرفممبشروعمعورذول،مثؿمتالهمعشروعماظـؼطيماظرابعيماظذىمتؾـوهماظرئقسم

األعرؼؽكمتروعونمٌلوسدةماظدولماظػؼرلةمسؾكماجؿقوزمحوجزماظؿكؾػمومتقؼؾماظؿـؿقيم

ممبـودؾيم1950االضؿصودؼيمبفو،مأضقػمإظبمذظؽمبرغوعٍماٌعقغوتماظعلؽرؼيمسومم

مبدأماظعؿؾمبدلغوعٍماظغذاءمعـمأجؾماظلالم،م1954ايربماظؽقرؼي،موأخرلامصكمسومم

وأصؾقًماٌعقغوتماألجـؾقيمدقاءمصكمصقرةمعـحمالمتردُّ،مأومضروضمعقلرةمعـمععوٕم

االضؿصودماظعوٌكماٌعوصر،متؿؿمإعومبصػيمثـوئقيمبنيماظدولمأومبصػيمععقغوتمعؿعددةم

األررافموػكماظؿكمتؿؿمعـمخاللماٌـظؿوتماظدوظقيمعـؾماألعؿماٌؿقدةمواظؾـؽم

.ماظدوظبموصـدوقماظـؼدماظدوظب

مدوظيم185مدوظيمشـقيمتؼدمماٌعقغوتمظعددم21وأصؾحمواضعمػذهماٌعقغوتماآلنموجقدم

غوعقيمعـمخاللماظؾفـيماظدوظقيمظؾؿلوسدةمصكماظؿـؿقيماظؿوبعيمٌـظؿيماظؿعوونم

معؾققنمدوالرممأعرؼؽلمم87466االضؿصوديمواظؿـؿقي،موؼؾؾغمحفؿماٌعقغوتماظدوظقيم

معؾققنم47834معؾققنمدوالرمعـمىـيماٌلوسداتماظدوظقي،م39632عـفومم$2000سومم%

،موععمطؾمذظؽمصننم$عؿعددةماألرراف%دوالرمأعرؼؽكمععقغوتمعـماٌـظؿوتماظدوظقيم

                                                           
. 1423، دذ٠ش 269، ص1 جـِغٕذ اإلِبَ أدّذ، وزبة ِغٕذ اٌضث١ش ثٓ اٌعٛاَ   (1
.  2153، دذ٠ش 266، ص2عٕٓ اثٓ ِبجٗ، وزبة اٌزجبساد ثبة اٌذىشح ٚاٌجٍت، ط  (2
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اظدولماظػؼرلةمتزدادمصؼرًاموتؿعـرمصقفومبراعٍماظؿـؿقيموتعفزمإعؽوغقوتفوماظذاتقيمسـدم

تـشقطمػذهماظدلاعٍ،ماألعرمماظذىممؼؿطؾىمعزؼدًامعـمػذهماٌعقغوتموحلىمتعؾرلم

وثقؼيمأػدافماألظػقيماإلمنوئقيمصننماٌطؾقبمػقمتقصرلمعلوسداتمإمنوئقيمخورجقيمأطـرم

.مدكوءمظؾؾؾدانماظـوعقي

وعـماٌـظقرماإلدالعك،مصننمػذهماٌعقغوتمتدخؾمصكمبوبماإلحلونماظذىمأعرمآم

ِإنَّماظّؾفؽبمؼؽبْلعؾبرؾبمِبوْظعؽبدؿبِلموؽباإِلحؿبلؽبوِن :دؾقوغفموتعوظبمبفمصكمضقظفمسزموجؾم
1

موظؼدمغظؿًم

اظشرؼعيماإلدالعقيمػذاماإلحلونمصكمععوعالتموسؼقدمربددة،معـؾماظصدضوتماظؿطقسقيم

واظقضػمواظؼروضمايلـيمواظعطقيمواهلؾي،موػقمعومحٌمسؾقفماإلدالمممبدمؼدماظعقنم

مآمصكمسقنمم:"ظمخرؼـمأؼِّومطوغًمسؼدؼؿفؿمأومورـفؿ،موصكمذظؽمؼؼقلماظردقلم

"اظعؾدمعومدامماظعؾدمصكمسقنمأخقف
%2$

موسؾكماٌلؿقىماًورجكمصننمظـومصكمردقلمآم

مأدقةمحلـيممحقـؿومحدثًمذبوسيمصكمعؽيمضؾؾمأنمؼدخؾفوماإلدالمموطوغًمتـوصىم

ممواظدوظيماإلدالعقيماظعداء،مووصؾمخدلمػذهماجملوسيمإظبماظردقلماظردقلم

.م«صلردؾمٌؽيمطؿقيمعـماألشذؼيمإشوثيمألػؾفو

م

تعوغكماظدولماظـوعقيمعـمأسؾوءم:ماظدؼقنماًورجقيمسؾكماظدولماظـوعقي:ماظؼضقيماظـوظـي

$م2000سومم%اظدؼقنماًورجقيمسؾقفومإظبماظدولماٌؿؼدعيمحقٌمتؾؾغمػذهماظدؼقنم

معؾقورمدوالرمأعرؼؽكمصكمصقرةم72.9معؾقورمدوالرمأعرؼؽكموميـؾمخدعيماظدؼـم2766.2

صقائدموأضلوطمددادمدـقؼيمتلؿـزفمطـرلًامعـمعقاردماظدولماظـوعقيمواظؿكمتعفزمأحقوغًوم

سـمددادماألضلوطموتذلاطؿمسؾقفوماظػقائدماظؿكمتضوفمإظبمأصؾماظدؼـ،موظؼدمصدرتم

تقصقوتمدوظقيمسدؼدةمبؿكػقػمسىءمػذهماظدؼقنمسؾكماظدولماظـوعقيمعـمخاللم

ظؾؿـوزلمسـمجزءمعـمدؼقغفوموتقلرلمم$وطؾفومعـماظدولماٌؿؼدعي%دسقةماظدولماظدائـيم

.مدؾؾماظلدادمهلو،موظؽـماٌشؽؾيمتؿػوضؿموتشؿدمورلتفو

                                                           

  90 ا٠٢خ – عٛسح إٌذً  1)
طذ١خ ِغٍُ، وزبة اٌذعٛاد ٚاٌزوش ٚاٌذعبء ٚاٌزٛثخ ٚاالعزغفبس، ثبة فؼً االجزّبع عٍٝ رالٚح اٌمشآْ ٚعٍٝ اٌزوش،   (2

. 6793، دذ٠ش 23، ص17ط
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سؾكماالضذلاضمم$دوظقًومأومربؾقًو%وعـماٌـظقرماإلدالعك،مصننماالسؿؿودمصكماظؿؿقؼؾم

بػوئدةمشرلمعؼؾقلمذرسًومألنمذظؽمربومهرعفماظشرؼعيماإلدالعقي،موإمنوماألدؾقبم

اٌؼؾقلمإدالعقًومصفقمأدؾقبماٌشورطوتمأوماالئؿؿونماظؿفورى،موػذامعومتـؾفمإظقفماظعوٕم

أخرلًامبعدماألزعوتماٌؿؽررةمظؾدؼقنماًورجقيموسفزماظؽـرلمعـماظدولمسـماظلدادم

عـم#م80مؼعودلم1985وؼظفرمذظؽمصكمأنماظؿؿقؼؾماًورجكمبوظؼروضمطونمضؾؾمسومم

االدؿـؿورم%عـماظؿؿقؼؾمطونمؼؿؿمبوٌشورطوتم#م20حفؿماظؿؿقؼؾماظدوظب،مواظـم

#م75ثؿمهقلماألعرماآلنمظقصؾحماظؿؿقؼؾمبوٌشورطوتمم$األجـؾكماٌؾوذرموشرلماٌؾوذر

#م.م25وبوظؼروضم

وظذامصننماألعرمؼؿطؾىمظإلدفوممصكمحؾمعشؽؾيماظدؼقنماًورجقيماظؼوئؿي،مهقؼؾمػذهم

اظدؼقنمإظبماٌشورطوتماٌؼؾقظيمإدالعقًو،موػقمعومبدأتفمعصرمبنجراءمعؾوحـوتمععم

جرؼدةم%اظدولماظدائـيمبؿققؼؾمػذهماظدؼقنمإظبمعشورطوتمصكماٌشروسوتماظؿـؿقؼيم

$.م5/8/2002-م2/7/2002األػرامم

م

تعؿدلمضضقيماظؾطوظيم:ماظؾطوظي،مواظعؿؾمسؾكمتقصرلمسؿؾمعـودىموعـؿٍمظؾشؾوب:ماظؼضقيماظرابعي

عـمأخطرماظؼضوؼوماظؿكمؼذلتىمسؾقفومعشوطؾماضؿصودؼيمواجؿؿوسقيمسدؼدةموتزدادم

حدتفومصكماظدولماظـوعقيماظؿكمؼؿزاؼدمسددماظلؽونمصقفوموتعفزمبراعٍماظؿـؿقيمبفومسـم

ادؿقعوبماألسدادماٌؿزاؼدةمعـماظداخؾنيمظلققماظعؿؾ،موميؽـماظؼقلمإنماإلدالمم

ضدماظؾطوظيموؼدسقمإظبماظعؿؾموؼقصرماآلظقوتماظؿكمتقصرمصرصمسؿؾمظؾعورؾنيمعـمخاللم

.مبراعٍماظزطوةمواظقضػمواظدسقةمظؾؿـؿقيمواالدؿـؿوراتماىدؼدة

وحؾمضضقيماظؾطوظيمعرػقنمبوالدؿـؿوراتماىدؼدةماظؿكمتـشهماٌشروسوتمصكمعبقعم

اجملوالتمزراسقيموإغشوئقيموصـوسقيمووورؼي،موظؽـمػذهماٌشروسوتمهؿوجمإظبم

رؤوسمأعقالمعصدرػوماٌدخراتماظؿكممتـؾماىزءماٌؿؾؼكمعـماظدخؾمبعدماإلغػوقم

سؾكماالدؿفالك،موظؽـمصكماظدولماظـوعقيمتقجدمصفقةمطؾرلةمبنيماالدخورمواالدؿـؿورم

عـم#م24عـماظـوتٍماحملؾكمواالدؿـؿورماٌطؾقبم#م10حقٌمؼؾؾغمعؿقدطماالدخورمبفوم

ؼؾزمماظعؿؾمسؾكمسالجفومم،مبزؼودةم#م14اظـوتٍماحملؾك،موبوظؿوظبمتقجدمصفقةمحقاظبم



 85 

ععدلماٌدخراتماحملؾقيموػذامؼؿلتكمعـمترذقدماإلغػوقمأوال،موػقمعومحٌمسؾقفم

ؽبمم:ماإلدالممصكمضقلمآمسزموجؾم ؽـبمِإذؽبامَأغَػُؼقامَظؿؿبمؼؾبلؿبِرُصقاموؽبَظؿؿبمؼؽبْؼؿؾبرؾبواموؽبَطونؽبمبؽبقؿب وؽباظَِّذؼ

مذؽبِظَؽمَضقؽباعـبو
1

ممممثؿماظعؿؾمسؾكمتقجقفماٌدخراتمظالدؿـؿورمحؿكمالمؼؽقنماٌولم

.مععطاًل

رحؿمآماعرءـبمم:م"مػذهماظؼضقيمصكمطؾؿوتمجوععيمصكمضقظفموظؼدمعبعمردقلمآم

"اطؿلىمرقؾًوموأغػؼمضصدًاموضدممصضاًلمظققممحوجؿف
2

.م

وعومؼؾؼكمعـماظػفقةمبنيماالدخورمواالدؿـؿورمؼلتكمسالجفمسـمررؼؼماالدؿـؿوراتم

األجـؾقيماٌؾوذرةمواٌعقغوتماألجـؾقيماظؿـؿقؼي،موػكمأعقرمأذرغومإظبمعقضػماإلدالمم

.معـفو

م

إنماظؿؽـقظقجقوموػكماٌعرصيم:مسالجماظػفقةماظؿؽـقظقجقيمصكماظدولماظـوعقي:ماظؼضقيماًوعلي

اىدؼدةماظـوويمسـماظؾقٌماظعؾؿكمواظؿكمميؽـماالسؿؿودمسؾقفومصكمتطقؼرماظعؿؾم

واإلغؿوجموترضقؿفموتعظقؿماالدؿػودةمعـف،موظؼدمأصؾقًماظؿؽـقظقجقومسـصرًامػوعًومصكم

.ماظـشوطماإلغلوغلمسوعيموصكماظـشوطماالضؿصوديمسؾكموجفماًصقص

واظقاضعماٌعوصرمؼدلمسؾكمأغفمتقجدمصفقةمتؽـقظقجقيمػوئؾيمبنيماظدولماٌؿؼدعيم

واظدولماظـوعقيمؼؽػكمظؾؿدظقؾمسؾقفومأنمرؾؾوتمبراءاتماالخذلاعماٌلفؾيمسوٌقًومسومم

معؾققنمبراءةماخذلاعمطبصماظدولماإلدالعقيمصقفوموػكم4.5مبؾغًمحقاظبم2000

مأظػمبراءةم355-ممدوظيم208عـمسددمدولماظعوٕماظؾوظغيم#م27مدوظيممتـؾم58حقاظبم

.معـمسددمبراءاتماالخذلاع#م7اخذلاعمبـلؾيم

وعـماٌـظقرماإلدالعل،مصنغفمإذامطونمأدوسماظؿؽـقظقجقومػقماظعؾؿمواظؾقٌماظعؾؿكم

اظـوصعمصننمعقضػماإلدالممعـماظعؾؿمسؿقعًومالمضبؿوجمإظبمعزؼدمعـماظؿدظقؾمألغفم

ُضؾؿبمػؽبؾؿبم:ماٌقضقعماظذىمحٌمسؾقفماإلدالمموعدحفمآمسزموجؾمصكمضقظفمتعوظبم

                                                           
 67 ا٠٢خ –عٛسح اٌفشلبْ   (1
. 179، دذ٠ش 320، ص8ِظٕف اثٓ أثٟ ش١جخ، وزبة اٌض٘ذ، ثبة ِب لبٌٛا فٝ اٌجىبء ِٓ خش١خ هللا، ط  (2
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ؽبمالمؼؽبعؿبَؾؿؾبقنؽب ؽـبمؼؽبعؿبَؾؿؾبقنؽبموؽباظَِّذؼ ؼؽبلؿبؿؽبِقيماظَِّذؼ
1

اظؾفؿمأغكمأدلظؽمم:م"مموؼؼقلماظردقلم

"سؾؿًومغوصعًو
2

.م

وحقلمتقلرلمايصقلمسؾكماظعؾقمماظـوصعيموغؿوئففومطلدوسمظـؼؾماظؿؽـقظقجقومبنيم

عـمطؿؿمسؾؿًومم:"اظدولماٌؿؼدعيمإظبماظدولماظـوعقيموسدممحفؾفومؼؼقلماظردقلم

"جوءمؼقمماظؼقوعيمعؾفؿًومبؾفوممعـمغور
%3$

.م

اظؿكمجوءتمضؿـماتػوضقوتمم$غبوؼيماٌؾؽقيماظػؽرؼي%وإذامطوغًماتػوضقيماظذلبسم

اىوتمضدمأذورتمصكمعؼدعؿفومإظبمأنماهلدفمعـفومأغفومتعؿؾمسؾكمتشفقعمروحم

االبؿؽورماظؿؽـقظقجلموغؼؾموتعؿقؿماظؿؽـقظقجقوممبومضبؼؼماٌـػعيماٌشذلطيمٌـؿؿكم

اٌعرصيماظؿؽـقظقجقيموعلؿكدعقفومبوألدؾقبماظذىمضبؼؼماظرصوػقيماالجؿؿوسقيم

واالضؿصودؼيمواظؿقازنمبنيمايؼققمواظقاجؾوت،مصننماإلدالممجبوغىمتشفقعفمظؾعؾؿوءم

.موحـفمسؾكمغشرماظعؾؿمواٌعرصيمصنغفمؼعذلفمحبؼققمعـؿفكماظؿؽـقظقجقوموضبوصظمسؾقفو

م

صكمذبولماٌشورطيم«مأػدافماألظػقيماإلمنوئقي»وػؽذامغصؾمإظبمأنمعومتضؿـؿفموثقؼيم

اظعوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقيمأعرمرقىموؼؿػؼمععمعومجوءمبفماإلدالممىعؾمايقوةمظؾؾشرؼيمطؾفومأطـرم

.مرخوءمورشدًامسؾكمأدوسمعـماظؿعوونمبنيماظؾشرمعبقعًو

م

                                                           
 9 ا٠٢خ  –عٛسح اٌضِش  ( 1
 6/294أخشجٗ أدّذ فٟ ِغٕذٖ  ( 2
 عٓ أثٝ عع١ذ اٌخذسٜ سػٝ 265 دذ٠ش سلُ 1/97أخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌّمذِخ ثبة ِٓ عئً عٓ عٍُ فىزّٗ  (3

. 10109 0هللا عٕٗ 
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مإجيادمجمؿؿعماظلعادةمواظرصاػقةم؛ممإذمىتؿػقماظؿـؿقةموأحؽامماإلدالمميفماألػدافماظؾعقدةم،موه

ماظؿـؿقةماىلمحتؼققمػذاماهلدفمبنجيادمصرصمسؿلمجدؼدةمعرشوبةمظؾـاس،مطؿامأنماإلدالممىتلع

م0ؼدسومماىلماظعؿلمعنمأجلمحقاةمدغقوؼةموأخروؼةمطرميةم

 

ماحلـقثماىلماظرزقموػومررؼقمىموضدمجاءماإلدالممجاععامبنيماظعؾادةماحلؼةمواظلع

ممَصِنَذامُضِضَقِتماظصََّؾاُةمَصاِغَؿِشُروامِصيماْظَلِرِضمَواِبَؿُغوامِعِنمَصِضِلماظؾَِّهم :تعاىلماهللمؼؼولم:ماظؿـؿقةم
ممم0(1)

م

ضالم:ممبقانمبعضمغعمماهللمواظدسوةماىلمادؿغالهلامىماظؼرآنماظؽرؼممآؼاتمطـريةمفىموف

ممُأِحلَّمَظُؽِممَصِقُدماْظَؾِقِرمَوَرَعاُعُهمَعَؿاّسامَظُؽِممَوِظؾلَّقَّاَرِة:متعاىلم
(2

م
)

اظَِّذيمم:ممم،مممموضالماهللمتعاىلم

َجَعَلمَظُؽُمماْظَلِرَضمَعِفّدامَوَدَؾَكمَظُؽِممِصقَفامُدُؾًؾامَوَأِغَزَلمِعَنماظلََّؿاِءمَعاّءمَصَلِخَرِجـَامِبِهمَأِزَواّجامِعِنمَغَؾاٍتم

مممم(54)ُطُؾوامَواِرَسِوامَأِغَعاَعُؽِممِإنَّمِصيمَذِظَكمَظكَؼاٍتمِظُلوِظيماظَُّفىمم(53)َذؿَّىم
َؼامم:مموضالمتعاىلم0(3)

(م87)َأؼَُّفاماظَِّذؼَنمآَعـُوامَظامُتَقرُِّعوامَرقَِّؾاِتمَعامَأَحلَّماظؾَُّهمَظُؽِممَوَظامَتِعَؿُدوامِإنَّماظؾََّهمَظامُؼِقبُّماْظُؿِعَؿِدؼَنم

ممم(88)َوُطُؾوامِعؿَّامَرَزَضُؽُمماظؾَُّهمَحَؾاًظامَرقِّّؾامَواتَُّؼواماظؾََّهماظَِّذيمَأِغُؿِممِبِهمُعِمِعـُوَنم
(4)

م0م

م

مسؾادهم،موؼدسوماىلمىمأغعمماهللمبفامسلىمصاظؼرآنماظؽرؼممؼشريماىلماظـرواتمواخلرياتماظت

مميؽنمادؿغالهلامظرصعمىامعنماظـرواتماظتمادؿغالهلام،موعـفاماظـروةمادلائقةمواظـروةماحلقواغقةموشريه

م0مىماالضؿصادىادللؿو

                                                           
 10اآلية -  سورة  الجمعة  ( 1
 96اآلية - سورة  المائدة  ( 2
  (54 ، 53) سورة طه  اآلية   ( 3
  ( 88 و 87) سورة المائدة اآلية  ( 4



 

2 

ماإلدالممترتؾطمبؼقمماظؿػؽريمواظؿقؾقلمواظدرادةمظؾؽونماحملقطمىموضقؿةماظعؿلمف

مىماإلبداعمواظؽشفماظعؾمىمإرارمػذاماظؿػؽريمتـؿومضوىباإلغلانم،موظؾققاةماإلغلاغقةمغػلفام،موف

سدمعنمأػمماظعـاصرماإلغؿاجقةمتلثريا،مبلمإغهميواإلغلانمبػؽــرهموإعؽاغقاتهم0ألدرارماظؽونمواحلقاةم

م0معفؿامتؼدعتمأداظقؾهماظؿؼـقةمىسصبماإلغؿاجماظرئقس

م

احةمباظؽدمواإلتؼانمتماظعؿلموبذلماجلفدمالدؿغاللمادلواردماملىموضدمحــاماإلدالممسل

َصاِعُشوامِصيم:موغؾذماظؿواطلمواظؽلل؛ممصاظعؿلمررؼقمعشروعماىلماظؿؿؿعمبـعمماهللم،مضالمتعاىلم

مَعـَاِطِؾَفامَوُطُؾوامِعِنمِرِزِضِه
م)

م
م0(1

م

مىمغفاؼةماألعرمػدفماجؿؿاعىمصننمػدصفامف–مىنمطانمهلامأداسماضؿصادإمو–مواظؿـؿقةم

مأنمىماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼة،موػذامؼعنىماظـواحىمععقشةماألصرادمفىوػوماالرتػاعمممبلؿو

م0اظؿؽاعلمبنيماجلواغبماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةمؼعدمتؽاعالمحؿؿقاموضرورؼامووزقػقام

م

م–معؿصالممباظعائدماالضؿصاديمعنمورائفاموإذامطانماػؿؿامماإلدالممباظؾقؽةماالضؿصادؼةمجاءم

ماػؿؿاعهمبصقةمىمسدةمأبعادمميؽنمإمجاهلامفىصننماػؿؿاعهمباظؾقؽةماالجؿؿاسقةمضدمجاءمعشؿؿالممسل

مىمحػزهمسلىمدسوتهماىلماظعؾمموصقؿهماجللؿقةموتؿؿـلمفىاإلغلانموتشؿلمصقؿهماظعؼؾقةمف

م0ماظدسوةماىلماظؿؽاصلمىمتؿؿـلمفىاظرساؼةماظصققةم،موصقؿهماالجؿؿاسقةماظت

م

صضلماظعؾممومسومعـزظةم ماظؽرؼمموضدمبنيماظؼرآنم،مطؿامدساماإلدالممأؼضاماىلماظعؾمم

اْضَرْأمم(2)َخَؾَقماْظِنِغَلاَنمِعِنمَسَؾٍقمم(1)اْضَرْأمِباِدِممَربَِّكماظَِّذيمَخَؾَقممم:ممتعاىلمماهللاظعؾؿاء؛ممؼؼول

مُضِلمَػِلم :موضالمتعاىلم0(2)مم(5)َسؾََّمماْظِنِغَلاَنمَعامَظِممَؼِعَؾِممم(4)اظَِّذيمَسؾََّممِباْظَؼَؾِممم(3)َوَربَُّكماْظَلْطَرُمم

مَؼِلَؿِويماظَِّذؼَنمَؼِعَؾُؿوَنمَواظَِّذؼَنمَظامَؼِعَؾُؿوَنم
(3)

ـُِؽِمممم:مموضالمتعاىلم0م َؼِرَصِعماظؾَُّهماظَِّذؼَنمآَعـُوامِع

مَواظَِّذؼَنمُأوُتواماْظِعْؾَممَدَرَجاٍتم
(4)

م0م

                                                           
 15 اآلية –سورة الملك  ( 1
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متعؿريمىموغؾهماإلدالمماىلماظؼقؿةماالضؿصادؼةمظؾؿالمووزقػؿهماالجؿؿاسقةم،موأػؿقؿهمف

مم0األرضم،موأثرمذظكميفماإلغؿاجمواظؿوزؼعممواالدؿفالكمواظؾذلمواظعطاءممواإلؼـارمواظزطاةمواظصدضة

م

،مىم،مواجملالماالجؿؿاعىاجملالماالضؿصاد:موظؾؿـؿقةمجماالتمعؿعددةمظعلمأبرزػامثالثةم

م،موظؽلمعـفامبدورهمجماالتمأومضطاساتمصرسقةمتؿؽاعلمصقؿامبقـفاموتؿوحدمظؿشؽلمصقيواجملالمال

م0مىماظـفاؼةماجملالماظرئقسىف

م

مآخرماألعرمىمفىمصننمػدصفاماظـفائ–مىموإنمطانمهلاميفماألشؾبمأداسماضؿصاد–مواظؿـؿقةم

 :م،موؼلؿفدفمأربعمغؼاطمرئقلقةمىاجؿؿاع

م

توصريماظظروفمادلواتقةمظؾؿـؿقةم:مممممماألوىل

توضقحمإعؽاغقاتماظؿـؿقةموحتدؼدػام،مواظػوائدمادلؿوضعةمدلكؿؾفماظرباعجماظؿـػقذؼةم:مممواظـاغقة

م0ماظدولمأومرجالماألسؿالمأوممجاػريماجملؿؿعمىدواءمسؾيمعلؿو

متؽونمسادةمادؿـؿاراتمأدادقةمظدصعمبراعجمىضقامماظدوظةمبعددمعنماالدؿـؿاراتماظتمممم:مواظـاظـة

م0مىماظؼومىاظؿـؿقةممبكؿؾفمضطاساتماظؾـقانماالضؿصاد

متلؿفدفمدصعمأغشطةماظؼطاعمىاختاذماظدوظةمخمؿؾفماألداظقبمواظودائلماألدادقةماظتمممم:مواظرابعة

م0اخلاصموادؿـؿاراتهموتشفقعفامم

م

مأدسمعؿعددةمعرتابطةموعؿؽاعؾةم،موتؼوممىموضدمأردتمأحؽامماإلدالممضواسدماظؿـؿقةمسل

موؼضعماإلدالممعـففامواضقامظؾؿلؾؿنيموشريػمم0مأصوظهموصؾلػؿهمادلرتؾطةمباظواضعمىأدادامسل

م0تعؾقمبلعورماظدؼنمأومأعورماظدغقامممطلمأعورمحقاتفممدواءمعـفامعاىظالػؿداءمبهمف

م

مضذمتعاعؾهمععمجفودماظؿـؿقةمضدمضدممعـففامرائدامعؿؽاعالمادؿطاعمبهمأنمؼنىإنماإلدالممف

 0مىحتؿلمطؾؿةماظؿؼدممعنمععنمجمؿؿعهمعنمبراثنماظؿكؾفمظقفعلمعـهمجمؿؿعامعؿؼدعامبؽلمعا

م
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أنمػذاماظدظقلماظذىمبنيمأؼدؼؽممهلوممثرهمتعاونمخمؾصمظعؾؿاءماظعؾومماظشرسقةموسؾؿاءم

موتلصقالم0اظعؾومماظؽوغقةموؼوضحمدؾقماإلدالممصىموضعمأدسماظؿـؿقةموععاجلةماظؼضاؼامادلؾقةم

مدوظهم189ظؾغاؼاتمواألػدافماإلمنائقةماظؿىماسؿؿدتفاماظدولماألسضاءمصىماألعممادلؿقدةمسددػام

م0معقالدؼةم2000صىمعممترماألظػقةمسامم

م

وإغىمإذمأذؽرمجفودمػمالءماظعؾؿاءمصنغىمأذؽرمصـدوقماألعممادلؿقدةمظؾلؽانمظدسمم

ادلرطزماظدوىلماإلدالعىمظؾدراداتمواظؾقوثماظلؽاغقةمجباععةماألزػرمصىمجفودهمادلكؾصةم

م0خلدعةماإلدالمموادللؾؿنيم

م ممم

 مجال أبو السرور/ كلمة  األستاذ الدكتور
ممدير املركس الدوىل اإلسالمى للدراسات والبحوث السكانية جبامعة األزهر                                                                                                                                                    

م ممممممممم

م



   

ؼائمة بأمساء اؾسادة اخلرباء 

 ؿعدى اؾدؾول

رئوس جاؿعة األزفر اؾسابق أمحد عمر فاذم / األدماذ اؾدؽمور - 

ـائب رئوس اجلاؿعة ؾلدرادات اؾعلوا واؾلحوث علد اؾداقم ـصري / األدماذ اؾدؽمور - 

 ػرع اؾلنات –ـائب رئوس اجلاؿعة عز اؾصاوي / األدماذ اؾدؽمور - 

ؿفمى اجلمهورقة اؾسابق ـصر ػرقد واصل / األدماذ اؾدؽمور - 

 جاؿعة األزفر –ؿدقر ادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى ؾلدرادات واؾلحوث اؾسكاـوة مجال أبو اؾسرور / األدماذ اؾدؽمور- 

عمود ؽلوة اؾدرادات اإلدالؿوة واؾعربوة بنات اؾقافرة دعاد صاحل . / د.اؾسودة ا- 

اؾسابق -  عمود ؽلوه اؾدرادات اإلدالؿوة واؾعربوة ؾللنات باإلدكندرقة  آؿنه حممد ـصري / اؾسودة األدماذ اؾدؽمور- 

ؿدقر ؿرؽز اؾشوخ صاحل ؽاؿل ؾالؼمصاد اإلدالؿي حممد علد احللوم عمر / األدماذ اؾدؽمور - 

اؾسابق - رئوس ؼسم اؾموؾود وأؿراض اؾنساء ؿراد حساـني / األدماذ اؾدؽمور - 

أدماذ ؿمفرغ بقسم األرفال خلول اؾدقواـى / األدماذ اؾدؽمور - 

أدماذ بادلرؽز اؾدوؾي اإلدالؿى ؿرػت حممود حممد / اؾسودة األدماذ اؾدؽمور - 

أدماذ ؿساعد بادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى أمحد رجاء علد احلمود رجب / اؾسود اؾدؽمور- 

 جاؿعة اؾقافرة –أدماذ  ؿساعد بكلوة االؼمصاد واؾعلوم اؾسوادوة دحر اؾطوقلة  / اؾسودة اؾدؽمور- 

جلنة اؾصواغة 

 جاؿعة األزفر –ؿدقر ادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى ؾلدرادات واؾلحوث اؾسكاـوة مجال أبو اؾسرور /  األدماذ اؾدؽمور- 

اؾسابق - ـائب رئوس اجلاؿعة ؾشكون اؾمعلوم واؾطالب ره أبو ؽرقشة /  ػضولة األدماذ اؾدؽمور - 

 جاؿعة اؾقافرة –أدماذ ؿساعد  بكلوة االؼمصاد واؾعلوم اؾسوادوة دحر اؾطوقلة / اؾسودة األدماذة اؾدؽمورة - 

 جاؿعة األزفر –أدماذ بادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى ؾلدرادات واؾلحوث اؾسكاـوة ؿرػت حممود حممد / اؾسودة األدماذ اؾدؽمور - 

أمحد رجاء علد احلمود رجب / اؾسود اؾدؽمور- 

  حسني فارون حممد/ اؾسود اؾدؽمور- 

 جاؿعة األزفر  –ادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى ؾلدرادات واؾلحوث اؾسكاـوة 

 جاؿعة األزفر –ادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى ؾلدرادات واؾلحوث اؾسكاـوة 

فوكة اؾسكرتارقة 

 جاؿعة األزفر –ادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى ؾلدرادات واؾلحوث اؾسكاـوة ـارميان حممد عز / اؾسودة 

 جاؿعة األزفر –ادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى ؾلدرادات واؾلحوث اؾسكاـوة دالل أمحد على / اؾسودة 
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م

مةشوؼوتموأػدافماألظػقيماإلمنوئل

م

مىمدوظيمف189ماألعؿماٌؿقدةماظؾوظغمذبؿقسفومىماجؿؿعًماظدولماألسضوءمف2000مدـيمىف

مواألػدافماظـؿوغقيمسشرةماظؿوظقيمٌؽوصقيماظػؼرمىعممترمضؿيماألظػقيمواسؿؿدتماظغوؼوتماظـؿون

.ممواألعقيىموتدػقرماألراضمواىقعمواٌرضمواظؿؿققزمضدماٌرأة

م

:مماظػؼرماٌدضعمواىقعمىاظؼضوءمسؾم:م$1%اظغوؼيم

مسـمدوالرمواحدماظبمىدبػقضمغلؾيماظلؽونماظذؼـمؼؼؾمدخؾفؿماظققمم:م1–اهلدفم

.م2015موسومم1990ماظػذلةمعومبنيمسوممىاظـصػمف

ماظػذلةمعومىدبػقضمغلؾيماظلؽونماظذؼـمؼعوغقنمعـماىقعماظبماظـصػمفم:م2م–اهلدفم

.مم2015موسومم1990بنيم

م

م:ممىهؼقؼمتعؿقؿماظؿعؾقؿماالبؿدائم:م$2%اظغوؼيم

مطؾمعؽونم،مدقاءماظذطقرمأوماإلغوثمعـفؿم،معـمىماألرػولمفؼـطػوظيممتؽم:م3م–اهلدفم

.مم2015محبؾقلمسوممىإمتوممعرحؾيماظؿعؾقؿماالبؿدائ

م

:متعزؼزماٌلوواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأةمم:م$3%اظغوؼيم

موؼػضؾمأنمىمواظـوغقىماظؿعؾقؿماالبؿدائىإزاظيماظؿػووتمبنيماىـلنيمفم:م4م–اهلدفم

معقسدمالمىم،مموبوظـلؾيمىؿقعمعراحؾماظؿعؾقؿمف2005ؼؽقنمذظؽمحبؾقلمسومم

.مم2015ؼؿفووزمسومم

م

:ممدبػقضمععدلموصقوتماألرػولم:م$4%اظغوؼيم

مىماألرػولمدونمدـماًوعليممبؼدارماظـؾـنيمفموصقوتمدبػقضمععدلم:م5م–اهلدفم

.مم2015موسومم1990اظػذلةمعوبنيمسومم

م
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:مممهلنيماظصقيماظـػودقيم:$5%اظغوؼيم

م1990ماظػذلةمعوبنيمىدبػقضمععدلماظقصقوتماظـػودقيممبؼدارمثالثيمأربوعمفم:م6م–اهلدفم

.مم2015وم

م

اإلؼدزمواٌالرؼوموشرلػؿومعـم/ممعؽوصقيمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي:م$6%اظغوؼيمم

:ماألعراضم

م،موبدءم2015اإلؼدزمحبؾقلمسومم/موضػماغؿشورمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼيمم:م7م–اهلدفم

.ماسبلورهماسؿؾورامعـمذظؽماظؿورؼخم

موبدءم2015وضػماغؿشورماٌالرؼوموشرلػومعـماألعراضماظرئقلقيمحبؾقلمسوممم:م8م–اهلدفم

.ماسبلورهماسؿؾورامعـمذظؽماظؿورؼخم

م

:مطػوظيماالدؿداعيماظؾقؽقيمم:م$7%اظغوؼيم

ماظلقودوتمواظدلاعٍماظؼطرؼيمواسبلورمىإدعوجمعؾودئماظؿـؿقيماٌلؿداعيمفم:م9م–اهلدفم

.مصؼدانماٌقاردماظؾقؽقيم

معقوهماظشربمىدبػقضمغلؾيماألذكوصماظذؼـمالمميؽـفؿمايصقلمسؾم:م10م–اهلدفم

.مم2015ةماظبماظـصػمحبؾقلمسوممناٌلعق

معؾققنم100مععقشيمعومالمؼؼؾمسـمىمف2020هؼقؼمهلـمطؾرلمحبؾقلمسومم:م11م–اهلدفم

.مماألضؾمعـمدؽونماألحقوءماظػؼرلةمىلع

م

:ممإضوعيمذراطيمسوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقيم:$م8%اظغوؼيم

موعوظبمؼؿلؿمبوالغػؿوحمواظؿؼقدمبوظؼقاسدمىمإضوعيمغظومموورىمفىاٌضم:م12م–اهلدفم

وسدمماظؿؿققزموؼشؿؾمػذاماظؿزاعومبويؽؿماظرذقدم،مواظؿـؿقي،مؼيممؤواظؼوبؾقيمظؾؿى

.ممىمواظصعقدماظعوٕىماظصعقدماظقرـىمسؾ–ودبػقػمورلةماظػؼرم

ضدرةم:ممموػذامؼشؿؾم.تؾؾقيماالحؿقوجوتماًوصيمألضؾماظؾؾدانممنقامم:م13م–اهلدفم

ماظدخقلمععػوةمعـماظؿعرؼػوتماىؿرطقيمىصودراتمأضؾماظؾؾدانممنقامسؾ

ماظؾؾدانمىواًضقعمظؾقصصم،موبرغوذبومععززامظؿكػقػمسىءماظدؼقنماظقاضعمسؾ
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اظػؼرلةماٌـؼؾيمبوظدؼقنموإظغوءماظدؼقنماظــوئقيماظرزلقيم؛موتؼدؼؿماٌلوسدةم

مأسؾـًماظؿزاعفومبؿكػقػمورلةمىاإلمنوئقيماظرزلقيمبدرجيمأطـرمدكوءمظؾؾؾدانماظً

.ماظػؼرم

ةمواظدولماظـوعقيمــــتؾؾقيماالحؿقوجوتماًوصيمظؾؾؾدانمشرلماظلوحؾلم:م14-ماهلدفمم

سـمررؼؼمبرغوعٍماظعؿؾمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾدولماظـوعقيمم%اظصغرلةماىزرؼيم

.مم$اظصغرلةماىزرؼيموغؿوئٍماظدورةماالدؿــوئقيماظـوغقيمواظعشرؼـمظؾفؿعقيماظعوعيم

مىاٌعوىيماظشوعؾيمٌشوطؾمدؼقنماظؾؾدانماظـوعقيمبودبوذمتدابرلمسؾم:م15م–اهلدفم

.مماٌديماظطقؼؾمىمواظدوظبمىعؾمهؿؾمدؼقغفومممؽـومفىاٌلؿقؼنيماظقرـ

اظؿعوونمععماظؾؾدانماظـوعقيمظقضعموتـػقذمادذلاتقفقوتمتؿقحمظؾشؾوبمسؿالمم:م16م–اهلدفم

.مالئؼوموعـؿفوم

اظؿعوونمععمذرطوتماٌلؿقضراتماظصقدالغقيمإلتوحيماظعؼوضرلماألدودقيمم:م17م–اهلدفم

.مماظؾؾدانماظـوعقيمىبلدعورمعقلقرةمف

اظؿعوونمععماظؼطوعماًوصمإلتوحيمصقائدماظؿؽـقظقجقوتماىدؼدةم،مم:م18م–اهلدفم

.ممواالتصولوخبوصيمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتم
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اظدسوةموأػدافماألظػقيماإلمنوئقيم

م

:ماٌؼصقدمبوظداسك

مواجؿـوبمغقاػقف،موػقم–مسزموجؾم–عـمضبٌماظـوسمسؾكمإتؾوعمأواعرمآم:ماظداسك

.معمػؾمسؾؿقومظذظؽ

م

:مدورماظدسوةموواجؾفؿ

مإنمسؾكماظدسوةمواجؾومعفؿومصقؿومؼؿعؾؼمبوظؿـؿقيموبلداءمطؾمصردمعـمأصرادماجملؿؿعم

مبوظلعكمصكماألرضمبوًرلمواظعؿؾمسؾكمازدػورمايقوةمبفدفمتـؿقيمضدراتموإعؽوغقوتمهظقاجى

صؾقسمدورماظدسوةمعؼصقرًامسؾكماظدسقةمإظبماظصالةمواظصقوممواظزطوةموايٍممم.اجملؿؿعمبقجفمسوم

وشرلمذظؽمعـماظؿؽوظقػماظدؼـقي،مواألحؽومماظشرسقيمصقلى،مبؾمميؿدمػذاماظدورمظقشؿؾمدسقةم

مووػفؿو،مممومؼذلتىمسؾقفمهمحبؼققمعـمؼلوطـفمواٌقرـماظذىمؼلؽـمصقف،موواجىاظػردماظبماظؼقوم

م.ضقوممذبؿؿعمعؿعورفموعؿكظػموعؿعوون،مؼمدىمدورهموردوظؿفمصكمايقوةمسؾكمأحلـموجف

م

وظؾؽؾؿيماظدؼـقيمأثرػومصكماظـػقس،موظؾدسوةمعـزظؿفؿموتلثرلػؿمصكمضؾقبماظـوس؛مصؾذامطونم

.مدورػؿمعفؿوموعمثرامصكمػذاماٌضؿور

م

وسؾكماظدسوةمواجىمآخرمػقمأنمؼقجفقامدؽونمأحقوئفؿموعـورؼفؿموشرلػؿمحلىماٌؿوحم

هلؿمإظبماظلعكمصكمايقوةمواظعؿؾماظدائىماىود،موأالمؼذلطقامبعضماظقاػؿنيماٌؿشددؼـماظذؼـم

ضبووظقنمأنمؼؾغضقاماظـوسمصكمايقوة،موؼدسقػؿمإظبماظعزوفمسـفوموسـماظعؿؾ،مصقعطؾقاماظطوضوتم

صقفؿ،موضبرعقػؿمعـمغعؿيماظلعكمصكمايقوةمبطؾىماظرزق،م-ممدؾقوغفموتعوظب–اظؿكمخؾؼفومآم

م.وضبرعقامايقوةمعـمجفقدػؿماٌـؿرة

م

إنمواجىماظدسوةمأنمؼؾبـّؼقامػذهماظـػقسمعـمتؾؽماألصؽورمواألوػوم،موأنمؼدسقاماظـوسمإظبم

اظعؿؾمظدغقوػؿمطلغفؿمؼعقشقنمأبدًا،مواظبماظعؿؾمآلخراػؿمطلغفؿمميقتقنمشدا؛مألنماإلدالممالمؼؼرم
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اظؿؽودؾمواظؿكوذلمواظعزوفمسـماظعؿؾموسـمايقوة،مطؿومأغفمالمؼؼرماظؿؽوظىمسؾكماظدغقوموايرصم

م.سؾقفو

م

صعؾكماظدسوةمأنمؼـرلواماظطرؼؼمأعومماظـوسمعبقعفوممبـفٍماإلدالمماظذىمؼدسقمإظبمأنم

ؼؾؿغكماإلغلونمصقؿومآتوهمآماظدارماآلخرة،موأالمؼـلكمغصقؾفمعـماظدغقو،موأنمضبلـمطؿومأحلـمآم

ؽبماظدُّغؿبقؽبومم:مإظقف،مؼؼقلمآمتؾوركموتعوظب وؽبابؿبؿؽبِغمِصقؿؽبومآتؽبوَكماظؾَّفؾبماظدَّارؽبماْظكِخرؽبَةموؽبَظومتؽبؿبسؽبمغؽبِصقؾؽبَؽمِع

ؽبم ؽـبماظؾَّفؾبمِإَظقؿبَؽموؽبَظومتؽبؾؿبِغماْظَػلؽبودؽبمِصلماْظَلرؿبِضمِإنَّماظؾَّفؽبمَظومؼؾبِقىُّماْظؿؾبْػِلِدؼ ؿبمَطؿؽبومَأحؿبلؽب مم1م$77%وؽبَأحؿبِل

                                                           
 77ا٠٢خ -  عٛسح اٌمظض   ( 1
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م:الباب األول
م

م

ؿبمِرزؿبِضِفمم:مؼؼقلمآممتعوظبم مممػؾبقؽبماظَِّذيمجؽبعؽبؾؽبمَظُؽؿؾبماْظَلرؿبضؽبمذؽبُظقًظومَصوعؿبشؾبقامِصلمعؽبؽبوِطِؾفؽبوموؽبُطُؾقامِع

م$15دقرةماٌؾؽم%

ؿبمَصضؿبِؾماظؾَِّفمم:مؼؼقلمآمتعوظبم ًِماظصََّؾوُةمَصوغؿبؿؽبِشرؾبوامِصلماْظَلرؿبِضموؽبابؿبؿؽبغؾبقامِع ممَصِنذؽبامُضِضقؽب

$م10اآلؼيمم-مدقرةماىؿعي%

م$ماظؾفؿمإغكمأسقذمبؽمعـمصؿـيماظػؼرم:م%مؼؼقلم

م

م

اظؼضوءمسؾكماظػؼرماٌدضعمواىقعم:م$1%اظغوؼيم

مسـمدوالرمواحدماظبماظـصػمىدبػقضمغلؾيماظلؽونماظذؼـمؼؼؾمدخؾفؿماظققمم:م1–اهلدفم

.مم2015موسومم1990ماظػذلةمعومبنيمسوممىف

مدبػقضمغلؾيماظلؽونماظذؼـمؼعوغقنمعـماىقعماظبماظـصػمؼبماظػذلةمم:م2م–اهلدفم

.مم2015موسومم1990عومبنيم
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اإلدالممواظؼضوءمسؾكماظػؼرماٌدضعمواىقعم

م

مخؾقػيمآمصكمهعـماألعقرماٌعؾقعيمعـماظدؼـمبوظضرورةمصكماإلدالممأنماإلغلونمػقموحد:مممأوال

اتفومظدواممػذهماًالصيمواالدؿعوغيمبفومسؾكمؼراألرضمظعؿورتفوموادؿكراجمطؾمطـقزػوموخ

اظعقشمصكمايقوةمواظؼدرةمسؾكمهؿؾمطؾمأسؾوءمػذهماًالصيماظؽقغقيمظؽؾمبـكماإلغلونم

مواٌرادمإغكمجوسؾمصكماألرضمخؾقػي:مصكمطؾمزعونموصكمطؾمعؽونموذظؽمظؼقظفمتعوظب

ػؾبقؽبمَأغؿبشؽبَلُطؿؿبمم:موظؼقظفمتعوظب.مبفمآدمموذرؼؿفمعـمبعدهمإظبمأنمؼرثمآماألرضموعـمسؾقفو

ؽبماْظَلرؿبِضموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبُطؿؿبمِصقفؽبومَصودؿبؿؽبغؿبِػرؾبوهؾب ممِع
1

م.م

ماإلدالمماظدؼـقيمواظدغققؼيمدقاءمعـفومعومؼؿعؾؼمبوظعؼقدةمأوماألخالقمواظعؾوداتمسوتطؾمتشري:ممامثوغل

مػقماإلغلونمظؿقؼقؼماحملوصظيمسؾكمغػلفموذاتفمطؾقوموجزئقومىأوماٌعوعالتمربقرػوماظرئقس

ماظؿكمؼعقشمصقفوموهؼؼمظفماظلؽـماٌوديمواظروحلموطؾمعؼدعوتمموعودؼوموروحقًوموايقوة

اٌعقشيمظؾققوةماظشكصقيمواالجؿؿوسقيماحملؾقيمواظعوٌقيموتغـقفمصكمطؾمعؿطؾؾوتفماظضرورؼيم

م.وايوجقيمواظؿقلقـقيمواظؽؿوظقي

دكرمظفمعـمآموبنذغفمظؿقؼقؼمطؾممموعوئفمهواظؽقنمطؾفمبلرضفموزلوئفموحبورهموأغفور

أشراضيماٌشروسيموحوجوتفماٌودؼيمواظروحقيمظؾقصقلمإظبماهلدفماألزلكمواظغوؼيماظعظؿكم

مبوظعؾقدؼيمهموتقحقدهعـمخؾؼماإلغلونموجعؾفمخؾقػيمصكماألرضموػكمسؾودةمآموحد

وعومخؾؼًماىـم:مواألظقػقيمواظربقبقيماظعظؿكمدونمأحدمعـمخؾؼفموذظؽمظؼقظفمتعوظب

ونمإنمآمػقماظرزاقمذومسؿواإلغسممإالمظقعؾدونمعومأرؼدمعـفؿمعـمرزقموعومأرؼدمأنمؼط

م02اظؼقةماٌؿني

طؾمتشرؼعوتماإلدالممعؼصدػوماظعوممواظرئقللمػقماحملوصظيمسؾكماظضروراتماًؿسماظؽؾقيم:ممثوظـو

وتعقـفماظؿكمسؾقفومعدارمايقوةماإلغلوغقيمواظلؽوغقيمواظؽوئـوتمايقوتقيماظؿكمضبقومبفوماإلغلونم

م.سؾكماألرضمصكمحقوتفماظدغققؼيبفمػومماًالصيماظشرسقيماٌـقريممبمسؾكماظؼقوم

م

                                                           
 61ا٠٢خ -   عٛسح ٘ٛد  ( 1
 57 - 56ا٠٢خ - عٛسح اٌزاس٠بد   ( 2
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اظدؼـ،م:مواظضروراتماظؽؾقيماًؿسماظؿكمجوءماإلدالممبؽؾمتشرؼعوتفمظؾؿقوصظيمسؾقفومػك

مم0واظـػس،مواظعؼؾ،مواظـلؾ،مواٌول

مصكمذهمواحدمػقمذاتماإلغلونموػذهماظضروراتماًؿسمتقجد لواظـػسمواظعؼؾمواظـس

ماٌدركمواٌـظؿمظفمعبقعمهمألنماظدؼـمسؼقدةماإلغلونماٌلؾؿ،مواظـػسمذاتف،مواظعؼؾمجزؤ

مظفماظدواممواالدؿؿرارمإظبمعومذوءمظققؼؼمعـفذؽقغفمصكمحقوتف،مواظـلؾمػقمجزؤهماٌـلقلم

آمواٌولمػقمطؾمعومصكماظؽقنموسؾكماألرضمضبقومبفماإلغلونموؼـؿػعمبفمصكمطؾمأعقرم

حقوتفماظضرورؼيموايوجقيمواظؽؿوظقيمبطرؼؼماظـػعماظؽؾكمأوماىزئكمحلىمعداركماإلغلونم

م.اٌقػقبيمظفمعـماًوظؼموحلىمضقتفوموضعػفوموطؿوهلوموغؼصوغفو

ظعؿؾيمواحدةمالمشـكمألحدمصـقؼـمووجفنيموبذظؽمطونماإلغلونموايقوةماظؿكمؼعقشمصقفوم

اْظؿؽبولؾبموؽباْظؾؽبؾبقنؽبمِزؼؽبُيماْظقؽبقؽبوِةم:ممسـماآلخرمطوظروحمععماىلد،موؼشفدمظذظؽمضقظفمتعوظباػؿ

ماظدُّغؿبقؽبو
1

واٌولمصكماآلؼيمطؾمعومميؽـمحقوزتفمظإلغلونمعـمػذاماظؽقنمصكمايقوةمم.ممم

ماآلؼيمممصكمظلؾطؿفمودقطرتفموأعوماظؾـقنمصوٌرادمبفهوممتؾؽفموإخضوعأاظدغقومواالغؿػوعمبفم

مطؾمبـكماإلغلونمصكمػذهمايقوةماظدغقومععماخؿالفماألجـوسمواألظقانمصكمطؾمزعونممه

م.وصكمطؾمعؽونمإظبمأنمؼرثمآماألرضموعـمسؾقفو

مبوظعؾوداتماٌلعقرمبفومواٌشروسيمهوؼؿقؼؼمحػظماظدؼـمبلرطونماإلدالمموإضوعيمذعوئر

وؽبَظُؽؿؿبم:موؼؿقؼؼمحػظماظـػسممبشروسقيماظؼصوصمهلومسـدماالسؿداءمسؾقفوموذظؽمظؼقظفمتعوظب

مِصلماْظِؼصؽبوِصمحؽبقؽبوٌة
2

مأوماٌػلدمظفمعـماٌلؽراتمزؼؾموؼؿقؼؼمحػظماظعؼؾمبؿقرؼؿمإ

واٌكدراتمومبشروسقيمحدماظلؽرمأوماظشربم،موؼؿقؼؼمحػظماظـلؾممبشروسقيماظزواجم

واظـؽوحمعـمشرلماحملرعوتمعـماظـلوءمواظرجولموهرؼؿماظزغومواظلػوحموعشروسقيمايدمعـم

اظزغومواظؼذفمصكمحوظيماإلحصونموؼؿقؼؼمحػظماٌولممبشروسقيمايصقلمسؾقفمعـمررؼؼم

مموػكمرابيمبغرلمررؼؼمعؾوحموعشروسقؿفمحدماظلرضيمواحلهحاللموهرؼؿماظقصقلمإظل

.مصىموضقةماظلالحغمبولناٌلؿوةمسـدماظػؼفوءمبوظلرضيماظؽدلىموتؽق

م

                                                           
 46ا٠٢خ -  عٛسح اٌىٙف  ( 1
 179ا٠٢خ   -  عٛسح اٌجمشح   ( 2
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اظؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾققوةماظؾشرؼيمواٌوظقيموايرطيماظلؽوغقيمبطرؼؼيمصقققيمودؾقؿيم:مممارابع

ماإلغلونمصكمأىموههؼقؼماظؿقازنمواظؿؽوعؾمبنيماٌولمواإلغلونم،مواإلغلونموأخلوطوعؾيم

زعونموصكمطؾمعؽونموهؼؼماظلالمماظشكصكمواالجؿؿوسلمواالغلوغكمواظلؽوغلماحملؾكم

ػكمعـماألعقرماظقاجؾيمصكمطؾمتشرؼعوتماإلدالممألنماحملوصظيمسؾكموواظعوٌلم

هؼؼمإالمبفذهماظؿـؿقيماٌلؿداعيمتاظضروراتماًؿسماظؽؾقيمظقجقدمايقوةمواإلغلونمععومالم

ظؾققوةماظؾشرؼيمواٌوظقيموايػوزمسؾكمغشوطمايرطيماظلؽوغقيماٌؿقازغيمععماظؾقؽيماظؿكم

م.تعقشمصقفوموػكمشـقيموصقققيموصوييمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيماظؾشرؼيمواٌوظقيمواالضؿصودؼي

وػذهماظؿـؿقيمػكماظؿكمؼؿقؼؼمععفوماظغـكماٌطؾقبمذرسومظؿقؼقؼمأػدافموشوؼوتماألظػقيم

ؼدلمواإلمنوئقيموؼؿؿمععفومدواممايقوةماظلؽوغقيمواالجؿؿوسقيمواظصقيماإلنوبقيماظلؾقؿيم

م:سؾقفومطـرلمعـماظـصقصماظشرسقيمعـفو

م

ؿبمِرزؿبِضِفموؽبِإَظقؿبِفماظُّشؾبقرؾبممم:ضقظفمتعوظب م1مم$15%َصوعؿبشؾبقامِصلمعؽبؽبوِطِؾفؽبوموؽبُطُؾقامِع

ؿبمَصضؿبِؾماظؾَِّفمم:موضقظفمتعوظب ًِماظصََّؾوُةمَصوغؿبؿؽبِشرؾبوامِصلماْظَلرؿبِضموؽبابؿبؿؽبغؾبقامِع مَصِنذؽبامُضِضقؽب
2

م

ؽبماْظَلرؿبِضموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبُطؿؿبمِصقفؽبومم:موضقظفمتعوظب مػؾبقؽبمَأغؿبشؽبَلُطؿؿبمِع
3

م

ؿبمذؽبَطٍرموؽبُأغؿبؽـبكموؽبجؽبعؽبْؾؽبوُطؿؿبمذؾبعؾبقبـبوموؽبَضؾؽبوِئؾؽبمِظؿؽبعؽبورؽبُصقاممم:وضقظفمتعوظب مؼؽبومَأؼُّفؽبوماظَّوسؾبمِإغَّومخؽبَؾْؼؽبوُطؿؿبمِع
4 

مموؽبُضِؾماسؿبؿؽبُؾقامَصلؽبقؽبرؽبىماظؾَّفؾبمسؽبؿؽبَؾُؽؿؿبموؽبرؽبدؾبقُظفؾبموؽباْظؿؾبمؿبِعؾبقنؽبم:موضقظفمتعوظبم
5

م

"ماسؿؾمظدغقوكمطلغؽمتعقشمأبدامواسؿؾمألخرتؽمطلغؽممتقتمشدام":موصكماألثر
6

م

مإذامضوعًماظؼقوعيم":صكمايٌمسؾكمدوامماظعؿؾموادؿؿرارهمصكمطؾماألحقالمم:-موضقظفم

"مصننمادؿطوعمأالمميقتمضؾؾمأنمؼغردفومصؾقغردفوةوصكمؼدمأحدطؿمصلقؾ
7

م

أصضؾماظؽلىمأنمؼلطؾماظرجؾمعـمطلىمؼدهموإنمغؾكمآمداودمطونمؼلطؾم":مم-وضقظفم

"عـمطلىمؼده
1

م

                                                           
 14ا٠٢خ - عٛسح اٌٍّه   ( 1
 10ا٠٢خ -  عٛسح اٌجّعخ   ( 2
 61ا٠٢خ -  عٛسح ٘ٛد   ( 3
 13ا٠٢خ  -  عٛسح اٌذجشاد   ( 4
 105 ا٠٢خ –عٛسح اٌزٛثخ  ( 5
 عٓ عّشٚ ثٓ 3/19أخشجٗ اإلِبَ اٌج١ٙمٝ فٟ اٌغٕٓ اٌىجشٜ وزبة اٌظالح ثبة اٌمظذ فٝ اٌعجبدح ٚاٌجٙذ فٝ اٌّذاِٚخ  ( 6

 0اٌعبص سػٝ هللا عٕٗ ؽ داس اٌّعشفخ ث١شٚد 

 0 عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه سػٝ هللا عٕٗ ؽ ث١شٚد ٌجٕبْ 3/184أخشجٗ اإلِبَ أدّذ فٝ ِغٕذٖ  7 )



 14 

"طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـمؼعقلم":مم-وضقظفم
2

م

"عومآعـمعـمبوتمذؾعونموجورهمجوئعم:م"م-وضقظفم
3

م

"اظؾفؿمإغكمأسقذمبؽمعـماىقعمصنغفمبؽسماظضفقعم:م"م-وضقظفم
4

م

موسـم–سـمسؿرهمصقؿومأصـوهم:مالمتزولمضدعومسؾدمؼقمماظؼقوعيمحؿكمؼلللمسـمأربعم:مممممم"م-وضقظفم

"ذؾوبفمصقؿومأبالهم،موسـمسؾؿفمعوذامسؿؾمبفموسـمعوظفمعـماؼـماطؿلؾفموصقؿومأغػؼفم
5
. 

م

مصكمايقوةماظلؽوغقيمطؾفومةمعمثرىموالذؽمأنماظؼدرةماظؽوعؾيمسؾكماظؿـؿقيماٌلؿداعيمه

م.مظرصوػقيماظػردمواىؿوسيمواظصقيماظلؽوغقيمواإلنوبقيمسؾكمحدمدقاءةوربؼؼ

م

مسؾكماظػردمواىؿوسيموايقوةماظلؽوغقيمىموسؽسىوالذؽمأؼضومأنماظػؼرمظفمعردودمدؾى

واظصقيماإلنوبقيموايقوةماظلقودقيمواالضؿصودؼيممبومؼفددمطقونماظػردمواىؿوسيموؼمثرمبوظضعػمصكم

مواظصقيماإلنوبقيموايرطيماظلؽوغقيمممومجعؾمىمواظؿفورىمواظزراعىمواظصـوعىاظـشوطماالجؿؿوع

اظػؼرمصكمغظرماإلدالممشرلمعرشقبمصقفموصبىماظعؿؾمسؾكمدصعفمظؽؾمضودرمسؾكمذظؽمجبؿقعم

اظقدوئؾماٌشروسيماٌشورمإظقفومعـمضؾؾموإنمطونمصكمذاتفمزوػرةماجؿؿوسقيمالبدمعـفومصكمطؾم

مسـماظؽلىماظؽؾكمأوماىزئكميؽؿيمهدمظإلغلونمصقفومأصالمظعفزمياجملؿؿعوتماإلغلوغقيمألدؾوبمال

مئفؿعـمغوحقيموابؿالمأرادػومآمتعوظبمصكماظؽقنمواًؾؼمظؿقؼقؼماٌـوصعمواٌصوحلمبنيماظـوسم

وؽبرؽبَصعؿبؽـبومبؽبعؿبضؽبفؾبؿؿبمَصقؿبقؽبمبؽبعؿبٍضممم:مصكمأعقاهلؿموصكمأغػلفؿمعـمجفيمأخرىمواظبمذظؽمؼشرلمضقظفمتعوظب

م06مدؽبرؽبجؽبوٍتمِظقؽبؿَِّكذؽبمبؽبعؿبضؾبفؾبؿؿبمبؽبعؿبضـبومدؾبكؿبِرؼِّو

م

                                                                                                                                                           
 عٓ اٌّمذاَ سػٝ هللا عٕٗ 207 دذ٠ش سلُ 2/10أخشجٗ اٌجخبسٜ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌج١ٛع ثبة وغت اٌشجً ٚعٍّٗ ث١ذٖ  ( 1

 0ؽ اإل٠ّبْ ثبٌّٕظٛسح 
 0 عٓ عجذ هللا ثٓ عّشٚ سػٝ هللا عٕٗ 2/194أخشجٗ أدّذ فٟ ِغٕذٖ  ( 2
 عٓ أٔظ سػٝ هللا رعبٌٟ عٕٗ ؽ داس إد١بء اٌزشاس اٌعشثٟ 751 دذ٠ش سلُ 1/259أخشجٗ اٌطجشأٟ فٟ اٌّعجُ اٌىج١ش  ( 3

 0 رذم١ك دّذٞ عجذ اٌّج١ذ اٌغٍف2002ٝ
 عٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٝ هللا عٕٗ 3354 دذ٠ش سلُ 2/1113أخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٝ عٕٕٗ وزبة األؽعّخ ثبة اٌزعٛر ِٓ اٌجٛع  ( 4

 0ؽ ع١غٝ اٌذٍجٟ رذم١ك ِذّذ فؤاد عجذ اٌجبلٟ 
 عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد ؽ داس 2416 دذ٠ش سلُ 4/612أخشجٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ وزبة طفخ اٌم١بِخ ثبة فٟ اٌم١بِخ  ( 5

اٌذذ٠ش رذم١ك إثشا١ُ٘ عطٛح 
 32ا٠٢خ - عٛسح اٌضخشف  ( 6
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وضدمحٌماإلدالمماظـوسمسؾكماظعؿؾماٌؾوحماحملؼؼمظؾغـكمبؽؾمأغقاسفموأذؽوظفمواظؾعدمبفم

"ماظقدماظعؾقومخرلمعـماظقدماظلػؾكم":-مسـماظػؼرمشرلماٌرشقبمصقفموذظؽمظؼقظفم
1

م:-موضقظفم

"ممأسقذمبؽمعـماظشركموأسقذمبؽمعـماظػؼرىاظؾفؿمإن"
م20

م

وظذظؽمحٌماإلدالممسؾكمبـوءماألدرةماالجؿؿوسقيمصكماظزواجماٌشروعمسؾكمأدوسماظؼدرةم

اٌوظقيمظإلغػوقمسؾقفوممبومضبؼؼماهلدفماٌشروعمعـفوموػقماظؿـؿقيماإلمنوئقيماظلؾقؿيمظؾػردم

ؼومععشرم%مذرلامإظبمػذاماهلدفمم-م-مواجملؿؿعموايرطيماظلؽوغقيمسؾكمحدمدقاءمصؼدمضولم

وعـمٕمؼلؿطعمصعؾقفمصوغفمأشضمظؾؾصرموأحصـمظؾػرجماظشؾوبمعـمادؿطوعمعـؽؿماظؾوءةمصؾقؿزوجم

$بوظصقممصنغفمظفموجوء
3

موصكمهؼقؼمػذاماهلدفمأؼضومأجوزماإلدالممتـظقؿماظـلؾموايقوةماظلؽوغقيم

"مطـومغعزلمواظؼرآنمؼـزل":مٌومروىمجوبرمرضكمآمسـفمأغفمضول
4

مهؼؼمةوطؾمودقؾيمعلؿقدثممممممم

هؼؼمػذاماهلدفمصفكمعشروسيمصكماإلدالممبوظـصمواظعؼؾمبشرطمأنمتؽقنمعـظؿيمبرشؾيمذكصقيم

م.ؼيمعؾزعيعوسؼقدةمدؼـقيموإميوغقيمالمضوغقغقيمأومتشري

م

موضدمذرعمآماظزطوةم0متشرؼعماظزطوةم–وعـمأعـؾيماظدسؿمماإلدالعلمظؾقوظيماالضؿصودؼيم

مىمم،مصوظزطوةمصرؼضيمذرسقيمتربطمبنيماظغـظمالمامظقدصعفومماٌؼؿدرمظقققلممبفومغػقدوموؼزؼؾمبفو

عــــرمآمتعوظبماظذيمجعؾفومحؼومظؾلوئؾمواحملرومم،مألواظػؼرلم،موتػقدماجملؿؿعمواظدوظيم،ماعؿـوالم

مموؽبِصلمَأعؿبقؽباِظِفؿؿبمحؽبؼّّمِظؾلَّوِئِؾموؽباْظؿؽبقؿبرؾبوِمممم:مضولمتعوظبم
م0$م%5

م

صؿشرؼعماظزطوةمؼفدفمعـماظـوحقيماظـػلقيمواالجؿؿوسقيماظبمتـؿقيمروحماألخقةمبنيمأصرادم

ماضؿصودؼوتمىاجملؿؿعماإلدالعلم،مودسؿمروابطماظقدمواألظػي؛مصلداءماظزطوةمظفمدورمػوممف

م0ماإلغؿوجمواالدؿـؿورمىاجملؿؿعمممومؼمثرمسؾ

م

                                                           
 عٓ دى١ُ ثٓ دضاَ سػٝ هللا 1427 ح 1/379أخشجٗ اٌجخبسٞ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة ال طذلخ إال عٓ ظٙش غٕٝ  ( 1

 0عٕٗ 
 0 4/350أٚسدٖ اٌضث١ذٞ فٟ إٌذبق اٌغبدح اٌّزم١ٓ ثششح إد١بء عٍَٛ اٌذ٠ٓ  ( 2
 عٓ عجذ هللا ثٓ 5066 دذ٠ش سلُ 3/341أخشجٗ اٌجخبسٞ فٟ طذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة ِٓ ٌُ ٠غزطع اٌجبءح ف١ٍظُ  ( 3

ِغعٛد سػٝ هللا عٕٗ 
 0 5207 دذ٠ش سلُ 3/376أخشجٗ اٌجخبسٞ فٟ طذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة اٌعضي  ( 4
 19ا٠٢خ  -  عٛسح اٌزاس٠بد  ( 5
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وطذظؽمصننماإلدالممؼدسقماظبماظؼقوممبؽؾمسؿؾمجودم،محبقٌمؼلؿـؿــرماظقضًمادؿـؿورام

طوعالمدونمإػدارمأومتضققعم،موأؼضومحبقٌمتلؿـؿرماظطوضيماظعؼؾقيمواظؾدغقيمادؿـؿورامجقدامدونم

موألنم0تؾدؼدم،مألنماظقضًمأعوغيمصكمأسـوقماظؾشرموتضققعفمصقؿومالمؼػقدمؼعدمخقوغيمألداءماألعوغيم

اظطوضيماظعؼؾقيمواظؾدغقيمػكمغعؿيمعـمآمسزموجؾمظإلغلونم،موتضققعمػذهماظطوضيمصقؿومالمصبديم

ِإنَّماظؾَّفؽبمؼؽبْلعؾبرؾبُطؿؿبمَأنؿبمتؾبمؽبدُّواماْظَلعؽبوغؽبوِتمِإَظكمم:مغػعومؼعدمطػراموجققدامهلذهماظـعؿيم،موآمتعوظبمؼؼقلم

مَأػؿبِؾفؽبو
1

ؿبمذؽبَؽرؿبتؾبؿؿبمَظَلِزؼدؽبغَُّؽؿؿبم:موؼؼقلمآممسزموجؾمم.مممم مَظِؽ
2

مم.

مم

وبذظؽمؼؿقؼؼمظؽؾمبوحٌمعـصػموؼؿلطدمظؽؾمدارسموعطؾعمصكمذرؼعيماإلدالممأنمعـفٍم

مظؾققوةماالجؿؿوسقيموايرطيماإلمنوئقيماٌوظقيمواالضؿصودؼيمواظلؽوغقيمػقمبالمهاإلدالممصكمتـظقؿل

ذؽمربؼؼمظغوؼيماظؼضوءمسؾكماظػؼرماٌدضعمواىقعمصكمطؾمعؽونمعـماظعوٕمبؾموىؿقعماظغوؼوتم

اظـؿوغكمواألػدافماظؿكمؼدسقمإظقفوماٌرطزماظدوظلماإلدالعلمظؾدرادوتمواظؾققثماظلؽوغقيم

.مبوظؿعوونمععمصـدوقماألعؿماٌؿقدةمظؾلؽونماًوصمبغوؼوتموأػدافماألظػقيماإلمنوئقيماظـوظـي

م

 

م

م

م

م

م

م

م

                                                           
 58 ا٠٢خ –عٛسح إٌغبء  ( 1
 7 ا٠٢خ –عٛسح إثشا١ُ٘  ( 2
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م

:  الباب الثانى
 

$م1اآلؼيم-ممدقرةماظعؾؼمم%ممماْضرؽبْأمِبودؿبِؿمرؽببَّْؽماظَِّذيمخؽبَؾؼؽبمم:مضولمتعوظبم

م$م114اآلؼيم-ممدقرةمرفمم%ممممممموؽبُضؾؿبمرؽببّْمِزدؿبِغلمِسْؾؿـبوم:مؼؼقلمتعوظبم

م$رؾىماظعؾؿمصرؼضيمسؾكمطؾمعلؾؿم:م%موؼؼقلم
1

م

م

هؼقؼمتعؿقؿماظؿعؾقؿماالبؿدائكم:م$2%اظغوؼيم

م

عـمإمتوممممطؾمعؽونم،مدقاءماظذطقرمأوماإلغوثمعـفؿ،ىماألرػولمفؼـطػوظيممتؽم:م3م–اهلدفم

.مم2015محبؾقلمسوممىعرحؾيماظؿعؾقؿماالبؿدائ

م

ممم

                                                           
 عٓ أٔظ ثٓ 224 دذ٠ش سلُ 1/81أخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌّمذِخ ثبة فؼً اٌعٍّبء ٚاٌذش عٍٟ ؽٍت اٌعٍُ  ( 1

 0ِبٌه سػٝ هللا عٕٗ
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م

مظؼدمحٌماإلدالممسؾكماظعؾؿمواظؿعؾؿ،موغزلماظؼرآنماظؽرؼؿمسؾكماظـؾكمربؿدمصؾكمآم

خؽبَؾؼؽبمم$1%اْضرؽبْأمِبودؿبِؿمرؽببَّْؽماظَِّذيمخؽبَؾؼؽبمم:مسؾقفمودؾؿمبلولماآلؼوتمصكمػذاماظشلنمضولمتعوظبم

ؿبمسؽبَؾٍؼم مسؽبؾَّؿؽبماْظِنغؿبلؽبونؽبمعؽبومَظؿؿبمؼؽبعؿبَؾؿؿبمم$4%اظَِّذيمسؽبؾَّؿؽبمِبوْظَؼَؾِؿمم$3%اْضرؽبْأموؽبرؽببَُّؽماْظَلْطرؽبمؾبمم$2%اْظِنغؿبلؽبونؽبمِع
1

مصدقم

م0آماظعظقؿ

وؼشؿؾماظؿعؾقؿمرطـومأدودقومصكمبـوءماجملؿؿعماإلدالعلمواظؿـؿقيماظدائؿيمألصراده،موظؼدم

ارتؼكماٌلؾؿقنموازدػرتمذبؿؿعوتفؿمسـدعوماػؿؿقامبوظؿعؾقؿموادبذوامعـماظعؾؿمدؾقالمإظبم

اظؿؼدم،موحدثمسؽسمذظؽممتوعومسـدعومأػؿؾقاماظؿعؾقؿ،مصؿؾوسدتمبفؿماظلؾؾموتراجعقامسـم

.مصدارةماظعؾؿ

تعددتماإلذوراتمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿمإظلماٌؽوغيماظرصقعيمظؾعؾؿم،مواٌـزظيماظعوظقيماظيتمؼؿؿؿعم

ؽبم :بفوماظعؾؿوءمؼبماألرضموسـدماًوظؼمسزموجؾمإذمؼؼقل ؿـبُؽؿؿبموؽباظَِّذؼ ؽـبمآعؽبؾبقامِع مؼؽبرؿبَصِعماظؾَّفؾبماظَِّذؼ

مُأوتؾبقاماْظِعْؾؿؽبمدؽبرؽبجؽبوٍتموؽباظؾَّفؾبمِبؿؽبومتؽبعؿبؿؽبُؾقنؽبمخؽبِؾرلفبم
2

ؿبمم:مم،موؼؼقلمتؾوركمومتعوظب ِإغَّؿؽبومؼؽبكؿبشؽبكماظؾَّفؽبمِع

"ممِسؾؽبوِدِهماْظعؾبَؾؿؽبوءؾبمِإنَّماظؾَّفؽبمسؽبِزؼزفبمَشُػقرفب
3

مىوؽبُضؾؿبمرؽببّْمِزدؿبِنم:مم،موصبعؾمعـمأوجفماظدسوءمإظبمآ

ِسْؾؿـبو
4

.م

مؼبمرؾىماظعؾؿمىماظلـيماظـؾقؼيماٌطفرةمعـماظدالئؾمعومصبعؾمعـماظلعىطذظؽمندمف

مرؾىمىعـمخرجمف:م"ماظردقلممدؾقؾمآم،مؼؼقلىماىفودمفىمإظبمعلؿقىصرؼضيمواجؾيمترق

"مؼرجعىاظعؾؿمصفقمؼبمدؾقؾمآمحً
%5$

إذامعوتمابـمآدمماغؼطعم:م"،مموؼؼقلىممرواهماظذلعذ

"صدضيمجورؼيم،مأومسؾؿمؼـؿػعمبفم،مأوموظدمصوحلمؼدسقمظف:مسؿؾفمإالمعـمثالث
%6$

ومموم.مممرواهمعلؾؿ

،موؼؼقلم"ممأدغوطؿىمسؾىماظعوبدمطػضؾىصضؾماظعوٕمسؾ:م"مصضؾماظعؾؿمواظعؾؿوءمضقظفمىؼدلمسؾ

"عـمدؾؽمررؼؼومؼؾؿؿسمصقفمسؾؿوم،مدفؾمآمظفمبفمررؼؼومإظبماىـي:م"مأؼضواظردقلماظؽرؼؿم
7

،م

                                                           
 5 - 1ا٠٢خ -   عٛسح اٌعٍك   ( 1
 11 ا٠٢خ –عٛسح اٌّجبدٌخ   ( 2
 28 ا٠٢خ –عٛسح فبؽش   ( 3
 114 ا٠٢خ –عٛسح ؽٗ   ( 4
  عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه سػٝ هللا ع2647ٕٗ ح 5/29 أخشجٗ اٌزشِزٜ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌعٍُ ثبة فؼً ؽٍت اٌعٍُ (   5
 عٓ أثٝ ٘ش٠شح 1631 ح 3/1255 أخشجٗ ِغٍُ فٝ طذ١ذٗ وزبة اٌٛط١خ ثبة ِب ٠ٍذك اإلٔغبْ ِٓ اٌضٛاة ثعذ ٚفبرٗ (   6

 سػٝ هللا عٕٗ
 عٓ اثٝ اٌذسداء ٚاٌذذ٠ش جبء ِٓ 49-5/48 أخشجٗ اٌزشِزٜ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌعٍُ ثبة ِب جبء فٝ فؼً اٌفمٗ عٍٝ اٌعجبدح (   7

 3641 ح 3/316ؽش٠مز١ٓ طذ١خ اٌزشِزٜ أدذّ٘ب ، ٚأخشجٗ أثٛ داٚد فٝ عٕٕٗ وزبة اٌعٍُ ثبة اٌذش عٍٝ ؽٍت اٌعٍُ 

 عٓ أثٝ اٌذسداء سػٝ هللا عٕٗ
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ماظلؿقاتمىوإنماٌالئؽيمظؿضعمأجـقؿفومظطوظىماظعؾؿمرضوممبومؼصـعم،موإنماظعوٕمظقلؿغػرمظفمعـمف

مدوئرمىماظعوبدمطػضؾماظؼؿرمسؾىماٌوءم،موصضؾماظعوٕمسؾىمايقؿونمفىماألرضمحًىوعـمف

اظؽقاطىم،موإنماظعؾؿوءمورثيماألغؾقوءم،موإنماألغؾقوءمٕمؼقرثقامدؼـوراموالمدرػؿوموإمنومورثقاماظعؾؿم،م

"صؿـمأخذهمأخذمحبظمواصر
1

مضقلمىمسـمأىمصضؾمرؾىماظعؾؿمؼغـىموػقمضقلمجوععمذوعؾمف

م0دقاهم

مأثـوءماظطػقظيماٌؾؽرةمىوتعؿدلمتـؿقيماظؼدراتماٌعرصقيمواظـػلقيمواالجؿؿوسقيماألدودقيمف

مسؾقفومضدراتماألرػـــــــولمىمتنبىأعرامذامأػؿقيمضصقيمصفذهماظؼدراتمتشؽؾماظؾؾـوتماألدودقيماظً

ماظعؾؿمإمنومػقمحؼمظؾصغور،موواجىمىطؿومأنمتفقؽؿفؿمظؿؾؼ0ماٌراحؾماظؿوظقيمىموتطقرػومفىاألخر

ماظقاظدؼـ،مومضرورةمبعقدةمسـماظرصوػقيموتعؿدلمتـؿقيماظؼدراتماٌعرصقيمواظـػلقيمواالجؿؿوسقيمىسؾ

مصفذهماظؼدراتمتشؽؾماظؾؾـوتماألدودقيمىمأثـوءماظطػقظيماٌؾؽرةمأعرامذامأػؿقيمضصقىاألدودقيمف

مطؿومأنمتقصرلماظؿعؾقؿم0معراحؾمتوظقيىمسؾقفومطؾمضدراتماألرػولماألخرىموتطقرػومفىمتنبىاظً

معـمايؼققمىاألدودلماىقدمظؽؾمرػؾموضؿونمايصقلمسؾقفمواالدؿؿرارمصقفمميـؾمحدامأدن

مػذامىم،مألنماظؿؼصرلمفىمؼؿعنيمغبوؼؿفوموسدمماظؿػرؼطمصقفومهًمأيمعلؿىاألدودقيمظألرػولماظً

اظصددمإمنومؼذلتىمسؾقفماظعدؼدمعـماظؿداسقوتماظلؾؾقيمبوظـلؾيمٌلؿؼؾؾمػمالءماألرػولماظذؼـم

مىمعـمضقؿيماظعؾؿمواظؿعؾؿمواظؼقةماٌودؼيماظًىمزؾمزروفمسوٌقيموإضؾقؿقيموربؾقيمتعؾىؼعقشقنمف

،مؼعدماظؿعؾقؿمبدونمجدالمضوررةماظؿـؿقيموؼلفؿمبصقرةمىماظؽؾىماٌلؿقىوسؾ.مترتؾطمبؽؾقفؿو

مبؿقلنيماظؼدراتماإلغؿوجقيمظؾؼقةماظعوعؾي،موػقمبذظؽمؼعؿدلمعـمىممنقماظدخؾماظؼقمىعؾوذرةمف

ماظذيمؼزدادماغػؿوحو،متؾدومىمخضؿماالضؿصودماظعوٕىوف.مماالدذلاتقفقوتمظؾقدمعـماظػؼرمأػؿ

مىمايصقلمسؾىاظؾؾدانمذاتماٌعدالتماظعوظقيمعـماألعقيموسدمماٌلوواةمبنيماىـلنيمف

.ممماٌـوصليىاظؿعؾقؿ،متؾدومأضؾمضدرةمسؾ

م

 ممعرحؾيماظطػقظيماٌؾؽرةىتـشؽيماألرػولموتـؿقيمضدراتفؿمف:

ؼؼلؿمسؾؿوءماظـػسمواظذلبقيماألرػولمإظبمثالثيمأضلوممؼعدلمطؾمضلؿمعـفومسـمعرحؾيمععقـيم

مدـقات،مودبؿؾػمطؾمعرحؾيمسـماألخرىمصقؿومميؽـمأنمتؼدعفمظؾطػؾمعـم7-5متؿدمعومبنيم

                                                           
 4/2074 اٌمشآْ ٚعٍٝ اٌزوش حرالٚأخشجٗ ِغٍُ فٝ طذ١ذٗ وزبة اٌزوش ٚاٌذعبء ٚاٌزٛثخ ٚاالعزغفبس ثبة االجزّبع عٍٝ  ( 1

 ح 49 – 5/48 فؼً اٌفمٗ عٍٝ اٌعجبدح ٜ عٓ اثٝ ٘ش٠شح، ٚأخشجٗ اٌزشِزٜ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌعٍُ ثبة ِب جبء ف2699ح 

 .ٚاٌٍفع ٌٗ–  اٌذسداء ٜ عٓ اة2682
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ودوئؾماظؿعؾقؿموررقماظذلبقيمواطؿلوبماٌعؾقعوتمواًدلاتمايقوتقيموػذهماٌراحؾمػكم

اظطػقظيماٌؾؽرة،ماظطػقظيماٌؿلخرة،مواٌراػؼي،موسؾكماظقاظدؼـمأنمؼؼدرامعطوظىماألبـوءموأنم

ماظؿعؾقؿماٌالئؿمصكمطؾمىمتغطقيمحوجوتفؿموتـؿقيمضدراتفؿمواظؿلطدمعـمحصقهلؿمسؾىؼعؿالمسؾ

م.عرحؾيمعـمعراحؾممنقػؿ

متعدلمسـماظطػقظيمدونماظلودديمأوماظلوبعيمعـماظعؿر،متدلزمحوجيمىماٌرحؾيماألوظبماظًىف

اظطػؾماألدودقيمإظبماألعـمواظطؿلغقـي،مطؿومضبؿوجماظطػؾمأؼضومإظبماظشعقرمبلغفمجدؼرمبوالحذلامم

وأغفمطػءمضبؼؼمذاتفموؼعدلمسـمغػلفمصكمحدودمضدراتفموإعؽوغقوتف،موؼلعكمظؾقصقلمسؾكم

طؿومضبؿوجماظطػؾمعـذمغشلتفمألنمضبؼؼماظـفوحم.ماٌؽوغيماٌرعقضيماظؿكمتعززمذاتفموتمطدمأػؿقؿفو

صكمبعضماألسؿولماظؿكمؼؼقممبفوم،مصداصعماظـفوحموإذؾوسفمؼعطكماظـؼيمبوظـػسمواالسؿدادمبفوم

م0وضبػزماظطػؾمسؾكمأنمؼؿوبعمدؾلؾيماظـفوحمصقؿومؼقطؾمإظقفمعـمأسؿولمتؿـودىمععمضدراتفمودـف

موصبىمإذؾوسفومسؾكمخرلموجفمممؽـمىماظلقىإنمػذهمايوجوتمطؾفومضرورؼيمظؾـؿقماظـػس

م،مطؿومأغفومعؿداخؾيموعؿػوسؾيمععمبعضفوماظؾعضمنمعؿقازىحؿكمؼؿقؼؼمظشكصقيماظطػؾممنقمدق

وععمحوجوتماظـؿقماىلدىمواظعؼؾكموسدممإذؾوعمأؼيمحوجيمعـمػذهمايوجوتمؼمثرمصكمحوجيم

م.أخرىمصققؾطفو

والمؼؼصدمبنذؾوعمحوجوتماظطػؾماإلذؾوعماٌطؾؼمهلذهمايوجوتمبؾمؼعـكماظؿزاممجوغىم

اٌروغيمواالسؿدالمصكمصرضماظـظوممسؾكماظطػؾموصكمممورديمأغقاعماظضؾطمصكمدؾقطف،مععماظؾعدم

ممآمسـفومأنماظردقلمىأخرجمعلؾؿمسـمسوئشيمرض.مسـماظؿطرفمواظؼلقةمصكماظلؾقكماظقاظدى

"مؼومسوئشيمإنمآمرصقؼمضبىماظرصؼموؼعطكمسؾكماظرصؼمعوالمؼعطكمسؾكماظعـػ:م"ضول
%1$

م.

معرحؾيماظطػقظيماٌؾؽرةمتؿؿمبصػيمأدودقيمىوتـؿقيماظؼدراتماظذػـقيمواٌعرصقيمظألرػولمف

وػقمحؼمأصقؾم-مدقاءمععماألػؾمأومهًمإذراصفؿم-ىمواىؿوعىعـمخاللماظؾعىماظػرد

ماظؾقؽيماحملقطيمبفموإدؿـورةمإعؽوغقوتفماظعؼؾقيماظؽوعـيموطذظؽمىظؾطػؾ،مؼعطقفماظػرصيمظؾؿعرفمسؾ

هلنيمضدراتفماظؾغقؼيم،مطؿومأنماظؾعىمؼعطقفمأؼضوماظػرصيمظؾؿقاصؾمععماظقاظدؼـموععمشرلهمعـم

م.األرػولمممومؼعدممتفقداموولقدامٌػوػقؿماٌشورطيمواظؿلوعحمواحذلامماآلخرؼـ

                                                           
 هللا عٕٙب ، ٚأخشجٗ ٜ عٓ عبئشخ سع6024 ح 4/84 األِش وٍٗ ٜ وزبة األدة ثبة اٌشفك فٖأخشجٗ اٌجخبسٜ فٝ طذ١خ(   1

 0 عٓ عبئشخ سػٝ هللا عٕٙب 2593 ح 2004-4/2003 وزبة اٌجش ثبة فؼً اٌشفك ٖاإلِبَ ِغٍُ فٝ طذ١خ
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مصؾؿومدفدماسؿالهمحػقدهمايلنيمصلرولماظلفقدم،مصؾؿومىطونمؼصؾممىوضدموردمأنماظـى

مىمأرمهؾـىإنمابـ":مصؼولممٌوذامأرؾًماظلفقدمؼومردقلمآم:مصرغمعـماظصالةمدلظفماظصقوبيم

مىموتعؿدلمحرؼيماظؿعؾرلمسـماآلراءموعـوضشيماألصؽورمداخؾماألدرةمسوعالمعفؿومف0"صكشقًمأنمأسفؾف

تـؿقيمضدراتماظطػؾمحقٌمأنماألرػولماظذؼـمؼؿؿؿعقنمبفذهمايرؼيممؼؿؿؽـقنمعـمتـؿقيماظـؼيم

مىماٌشؽالتمواظؼدراتماظؼقودؼيماٌطؾقبيمظؾـفوحمفىبوظـػسمواظـضٍموعفوراتماظؿغؾىمسؾ

 0حقوتفؿمطؾوظغنيم

مم

 ماىقدمبدونمتػرضيمبنيماألوالدىماظؿعؾقؿماألدوسىحؼماظطػؾمف: 

ماظـوغقيمسشرةمصننماظطػؾمضبؿوجماظبمىأعومصكمعرحؾيماظطػقظيماٌؿلخرةمعـمدـماظلوبعيموحً

مواظضؿرلمؼؽقغفماظدؼـمواظؼوغقنمواظعرفمواظعوداتم–تؼقؼيمعومؼعرفمبودؿماألغوماألسؾكمأوماظضؿرلم

موظذامالبدمعـموجقدمضقاسدمواضقيمصكمػذهماظػذلةمعـمسؿرماظطػؾموظقسمظؾطػؾمصقفوم–واظؿؼوظقدم

ماألدرةمأنمتفقهماظطػؾمظؾؿعوعؾمععماجملؿؿعمصقؿومبعدموظذامالبدمعـمتـػقذمىاخؿقوراتمطـرلةموسؾ

م.اظؼقاسدمبشهمعـماظصراعيموايى

مػذهمىبوإلضوصيمإظبمذظؽ،مصننمتقصرلماٌـوخماظداسؿميؿوؼيمحؼماألرػولمعبقعومف

ماىقدمواالدؿؿرارمصقفمىماظؿعؾقؿماألدوسىمايصقلمسؾىف-مذطقراموإغوثوم-ماٌرحؾيمبدونمتػرضي

معـمىمرؾىماظعؾؿمومؼعؾىمضبضمسؾىماظذىوصؼومظؼدراتفؿماظذػـقيمؼؿػؼمومجقػرماظدؼـماإلدالم

موأذورمضؾؾمأربعيمسشرمضرغومإظبمضرورةمىمبنميوغفموصقؿفموسؾؿفمذطرامطونمأممأغٌىذلنماٌلؾؿماظؼق

.ممممتعؾقؿماألبـوءمعبقعوموتلػقؾفؿمٌقاجفيمأزعـيمعلؿؼؾؾقيمدبؿؾػمسـمزعونمآبوئفؿ

مإظبمحرعونماألرػولمعـمىمظؽؾمصعؾمعـمذلغفمأنمؼمدىمزؾمػذاماظؿقجفمصبىماظؿصدىف

مضدمؼـشلمغؿقفيمظؾؿػرضيمبنيماألرػولماظذطقرمواإلغوثمعـمحقٌمأػؿقيمىمواظذىاظؿعؾقؿماألدوس

مبعضمىمبعضماظدولمأومفىاظؿعؾقؿمبوظـلؾيمظؽؾمعـفؿو،مأومغؿقفيمغؼصموجقدماًدعوتماظؿعؾقؿقيمف

اٌـورؼمداخؾماظدوظيماظقاحدة،مأومغؿقفيمارتػوعمتؽؾػيماظؿعؾقؿممبومؼؿفووزمإعؽوغوتمبعضماألدر،م

متعؾقؿفؿمغظرامىماالدؿـؿورمفىأومغؿقفيماظؿققزمضدمبعضماألرػولمواالسؿؼودماًورهمبعدممجدو

مؼعوغقنمعـفو،مأومردمصعؾمإلصوبيمبعضمػمالءماألرػولمبوألعراضمىظإلسوضوتماظؾدغقيمأوماظذػـقيماظً

م.مشرلهاٌعدؼيمأوماٌزعـيمعـؾماإلؼدزمأو
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مصؼطمععوغوتفؿماظـػلقيمعـماظشعقرمبوظـؼصمىحرعونمبعضماألرػولمعـماظؿعؾقؿمالمؼعـ

واإلػؿولمصضالمسـماغعداممأومتضوؤلمخقوراتفؿماٌلؿؼؾؾقي،مبؾماألخطرمعـمذظؽمأغفمصبعؾفؿمأطـرم

سرضيمألذؽولمزبؿؾػيمعـماظعـػمواالدؿغاللمٌومؼذلتىمسؾقفمعـمحرعوغفؿمعـماالدؿؿؿوعم

مإظبماشبرارفؿمعؾؽرامىماٌمدلوتماظؿعؾقؿقي،مطؿومؼمدىبطػقظؿفؿمععمأضراغفؿموتـؿقيمعفوراتفؿمف

أومذاتمعؿطؾؾوتمعفورؼيمممذبوالتمخطرةمأومشرلمأخالضقيمأومعـكػضيماظعوئدىمدققماظعؿؾمفىف

مإظبمإظزاعفؿمبوظؼقومممبفوممعـزظقيمذوضيمأومضدمىتمدمإظبمخدلاتفؿماٌفـقي،مأوذقؽومعؿدغقيمالمتضقػم

م.مبعضمايوالتىؼدصعمبفؿمسبقماظزواجماٌؾؽرمبؽؾمعومؼذلتىمسؾقفمعـمعضورم،مطؾدؼؾمأوحدمف

ماجملؿؿعمعـمخاللمعمدلوتفماظؿشرؼعقيموعـظؿوتفماألػؾقيمىمػذاماظلقوقمصنغفمتؼعمسؾىف

مؼؾزممىماظؿعؾقؿمواظذىعلموظقيماظؿلطدمعـموجقدماإلرورماظؼوغقغلماظداسؿميؼماألرػولمف

متضؿـمىاظقاظدؼـمبنيوقمعبقعمأبـوئفؿمبوٌدرديمسـدمبؾقشفؿمدـماإلظزاممووضعماآلظقوتماظً

م،مالبدمأنمتؼقمماظدوظيمبقاجؾفومسبقمأرػوهلوموذظؽمبؿكصقصمىوعـمغوحقيمأخر.متـػقذمذظؽ

اٌقاردماظالزعيمواظؽوصقيمظؾـوءماألسدادماٌطؾقبيمعـماٌدارسممبومؼضؿـموصقلماًدعوتم

مؼضؿـمأخذمىموبوظؿـقعماظذىاظؿعؾقؿقيمظؽؾماألرػولمبصرفماظـظرمسـمعؽونمإضوعؿفؿماىغراف

مػذهماًدعوتمىماالسؿؾورمبدونممتققزموالصبعؾمعـمتؽؾػيمايصقلمسؾىطوصيمصؽوتماألرػولمف

مىماجملؿؿعماظدوظبمعلؽقظقيمعلوسدةماظدولماظـوعقيمفىطذظؽمتؼعمسؾ.مسوئؼومأعوممأرػولمأؼيمأدرة

مدؾقؾمطػوظيمىمالمؼؼػمسفزماٌقاردماحملؾقيمحفرمسـرةمفىتدسقؿمعقزاغقوتفوماٌكصصيمظؾؿعؾقؿمحً

م.ممػذهماظدولىحؼماظؿعؾقؿمظؾعضماألرػولمف

مػذهماٌرحؾيماظعؿرؼيمبوظرصؼمواظؾنيمواظردقلمىماٌدرديمصبىمأنمؼعوعؾماألرػولمفىوف

ؼومسوئشيمإنماظرصؼمالمؼؽقنمصكمذهمإالمزاغفموالمؼـزعمعـمذهمإالم:م"مضولمزبورؾوماظلقدةمسوئشيم

"ذوغفم
مم1

مسوبف،مإذمطؾؿومطدلمدـماظطػؾممازدادمعقؾفماظبماظؿؼدؼرمممـمحقظفمصكماٌدرديمعـمىمأ

أضراغفموعدردقفموؼؾذلماظطػؾماظؽـرلمعـماىفدمظققظكمبفذاماظؿؼدؼرمصقعؿؾموصبدموؼـشطمصكم

مىذبوالتمطـرلةمصكماظـشوروتماٌدردقيمواٌـزظقيمحؿكمؼؾػًماألغظورموضبظكمبوظؿؼدؼرماالجؿؿوع

وإذؾوعمحوجيماظطػؾمإظبماظؿؼدؼرمؼؾعٌمصكمغػلفماالرؿؽـونمعـمأنماآلخرؼـمعـم.ماٌطؾقب

وسدمم.محقظفمعلؿعدونمإلذؾوعمحوجوتفموأغفؿمؼؼدرونمعؿطؾؾوتفموجوػزونمظؾعٌماظلعودةمصكمغػلف

                                                           
 عٓ عبئشخ سػٝ هللا عٕٙب ؽ ع١غٟ 2594 دذ٠ش سلُ 4/2004أخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌجش ثبة فؼً اٌشفك  (   1
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إذؾوعمػذهمايوجيمؼمدىمإظبمإحؾوروتموعضوؼؼوتمطـرلةممتـعفمعـماٌرورمخبدلاتمعشؾعيم

وؼمدىمإظبمحدوثمدؾقكمعؿطرفمطوظعدوانمأوماظعـػمأوماًضقعماظؿومموؼؽقنمػذاماظطػؾمأطـرم

م.ميدوثماإلضطرابوتماظلؾقطقيةسرض

إنم.ممأنمؼصؾحماظؿعؾقؿمعؿوحومظؾفؿقعمبؾمهؿوجمغقسقيماظؿعؾقؿمإظبمهلنيمأؼضوىوالمؼؽػ

مصبىمأنمؼذلبقامىمإطلوبماألرػولماظؼقؿماإلصبوبقيماظًىمغقسقيماظؿعؾقؿمؼذلتىمسؾقفماظػشؾمفىتدن

مسبقماإلتؼون،ممىمأداءماظعؿؾماٌطؾقبمواظلعىسؾقفومعـؾماظـظوممواحذلامماظقضًمواألعوغيمف

ممتعؾقؿمىموسدمماطؿلوبماٌفوراتماٌػذلضيم،مطؿومؼػشؾمفىمإظبمضعػماظؿقصقؾماظدراسىوؼمد

مإظبمسدمماٌالءعيماظشدؼدةمبنيمىوؼمدماظطالبمطقػقيمهؾقؾماٌعؾقعوتمأوماظؿػؽرلماًالق

مغقسقيمىمتدنىمأغفمعـمأخطرمعومؼذلتىمسؾىسؾ.ماحؿقوجوتمدققماظعؿؾموعفوراتماًرصبني

اٌدرديمواالغؼطوعماٌؾؽرمسـمهصقؾماظعؾقمماٌكؿؾػيمممػذهماٌرحؾيمػقماظؿلربمعـىاظؿعؾقؿمف

م.ممسدمماالظؿقوقمبداؼيىبؽؾمعومؼذلتىمسؾقفمعـمآثورمدؾؾقيمعشوبفيمظمثورماٌذلتؾيمسؾ

هلنيمغقسقيماظؿعؾقؿمؼرتؾطمبوىفدماٌؾذولمظؿطقؼرماظؾقؽيماٌدردقيمعـمعؾونمووفقزاتمو

تدرؼؾوموتلػقالمظقؽقنمبصرلامبلدوظقىماظذلبقيمم$واٌعؾؿي%ماٌعؾؿمىودوراتمعقوهم،مواالرتؼوءممبلؿق

م$أوماألم%وودوئؾفوموؼؽقنمسوٌومواسقومٌومؼعؾؿفمظألرػولمواظـوذؽيموأنمؼؼعمعـفؿمعقضعماألبم

وؼؽقنمهلؿمصدؼؼومؼؾـقغفمأخؾورػؿموؼلؿقدسقغفمأدرارػؿمم،مصقعوعؾفؿمطؿومظقمطوغقامػؿمأبـوءه

صقـؿػعقنمبـصقف،موأنمؼظؾمععمطؾمذظؽمعفوبومسـدػؿموأنمؼؽقنمضدوةمهلؿمصالمؼؽذبموػقم

مىؼلعرػؿمبوظصدقموالمطبدعمأومؼغشموػقمؼلعرػؿمبوألعوغي،مطؾمذظؽمععمضؿونماظعوئدماجملز

م.مؼؽػؾمظفمايقوةماظؽرمييىاظذ

مىطذظؽمصننماظؿعؾقؿمسوظبماىقدةمؼؿطؾىمتطقؼرماٌـوػٍمبلبعودػوماظـالثيمعـمربؿق

مذطوءماظطػؾموتقظدمظدؼفمذغػومبوظؾقٌمواإلرالعمواالبؿؽورم،مىمعؿؼدم،موأدوظقىمتدرؼسمتـؿىسؾؿ

اظؿطقؼرماٌـشقدمظؾؿعؾقؿمالبدمأنمؼؿالءممععمإنم.مىوأدواتمتؼقؼؿمتؼقسمضدراتفموهصقؾفماظػعؾ

اٌلؿفداتمايدؼـيموؼؿطؾعمسبقماٌلؿؼؾؾماٌلعقلموظقسماظقاضعماٌعوش،مبدرجيموعؾفمعطؾؾوم

ماألػؾمواألبـوءمإظقفمالطؿلوبماظعؾؿمواٌفوراتماظالزعيمواٌالئؿيمٌومؼؿطؾؾفماظـفقضمحبولمىؼلع

ماظدلاعٍمىماظلقودوتموواضعىمظصوغعةوطؾمػذهماظعقاعؾممتـؾمهدؼوتمػوم.ماألعيمواجملؿؿع
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ماظلقاءموؼؿؿماظؿعوعؾمععفؿمخاللمجفقدمإصالحمىماظعؿؾقيماظؿعؾقؿقيمواآلبوءمسؾىواظؼوئؿنيمسؾ

مم0اظؿعؾقؿم

م

 ماطؿلوبماٌفوراتمايقوتقيمىماٌعرصيمواظؿعؾقؿماٌلؿؿرموفىحؼماظطػؾمف: 

مالمؼؼؾؾمىماىقدمميـؾمحدامأدنىماظؿعؾقؿماألدوسىوإذامطونمحصقلماألرػولمعبقعومسؾ

متعدلمسـماظـظرةماٌؿطقرةمظؾؿعؾؿمىاٌلووعيمصنغفمالمؼعدلمسـماألػدافماظـفوئقيماظطؿقحيمواظً

محدودماٌدرديمعـمخاللمأعقرمىوإرورػوماظزعـممربؿقاػوموآثورػوىطعؿؾقيمعلؿداعيمتؿفووزمف

:مثالثي

ممبومؼؿالءممععمىماظؿعؾقؿمٌومبعدمعرحؾيماظؿعؾقؿماألدوسىمإتوحيمصرصماالدؿؿرارمفاظبمىاظلع-مم

مذظؽ،مدونمأنمؼعذلضمذظؽمأومؼعقضفمىمورشؾؿفؿمفىماظؿقصقؾماظدراسىضدراتماألرػولمسؾ

ماألدرةماظقاحدةمتؾعومىضعػماٌقاردماٌودؼيماٌؿوحيمظألدرةمأوماظؿؿققزماىوئرمبنيماألرػولمف

م.مظؾـقعمأومشرله

م

ماٌعورفماٌكؿؾػيمبوظـلؾيمظألرػول،مىمأنمتؿـقعمعصودرماظؿعؾؿموايصقلمسؾىضرورةماظعؿؾمسؾمم-

ععمتلفقؾماظقصقلمإظبمػذهماٌصودرمدقاءمطوغًماٌدردي،مأومبراعٍمتقسقيموتدرؼىموتعؾقؿم

معـمخاللمعؾودراتمأػؾقيمشرلمحؽقعقي،مأومودوئؾماإلسالممىماجملؿؿعماحملؾىمعلؿقىسؾ

م.$االغذلغً%اٌرئقيمواٌلؿقسيمواٌؼروءة،مأومذؾؽيماالتصوالتماظدوظقيم

م

مػذهماٌعورفمواظعؾقممصبىمأنمؼؿالءممععمسؿرمىوإذامطونمذررومبدؼفقومأنمعضؿقنموربؿق-مم

اظطػؾموأالمؼلؿـرلمشرائزهموالمؼدسقمإظبمبورؾمأومربرمم،مصننمػذاماظشرطمالمؼؿعورضمععمضرورةم

متطقؼرماٌفوراتماظعؾؿقيمواظعؿؾقيمظؾطػؾمبؾمىمحبقٌمالمؼعؿؾمصؼطمسؾىتـقعمػذاماحملؿق

مأؼضومسـوؼيمواصقيمبوٌفوراتمايقوتقيماظـوصعيمعـؾمتـؿقيمعفوراتماظؼقودةمواظؿػووضم،موادبوذمىؼعـ

ماظؾقؽيموصقوغؿفوم،مواظـظوصيمىاظؼرارات،موايقار،مواظؿشؾٌمبويؼمواظدصوعمسـف،مواحملوصظيمسؾ

اظشكصقيمواظصقيماإلنوبقيمواظرسوؼيماظقماظدؼيماظلؾقؿيم،موطؾفومأعقرمػوعيمسـقًمبفوماظشرؼعيم

مزبؿؾػمعراحؾمىمحقوةماإلغلونمفىوأصردتمظؽؾمعـفومبوبومخوصومغظرامآلثورػوماٌؿؿدةمسؾ

.مسؿره
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م

ماظؿعؾؿمواظؿزودمبوٌعرصيمواطؿلوبماٌفوراتمايقوتقيمطؾفومضروراتمأدودقيمىإنماالدؿؿرارمف

ممتؿدمعـمدـماظـوغقيمسشرةمىماٌرحؾيماظًىالجؿقوزماٌرحؾيماظـوظـيمعـمعراحؾماظطػقظيمبلعونم،موه

إظبمعرحؾيماٌراػؼيموؼؽقنم-مىذطرامطونمأممأغٌم-ماظـوعـيمسشرة،مواظؿكمؼدخؾمصقفوماظطػؾمىوحً

عؿؿردامسؾكمرػقظؿفموسؾكمطؾمعومػقمضدؼؿمومعقجقدمصكمربووظيمإلثؾوتمذاتف،معفقؽومغػلقوم

.ممالدؿؽشوفمعومػقمذبفقلموعـرلمظؾػضقلمبوظـلؾيمظفم،موؼؽقنمأطـرمسرضيمأثـوءػومظضغقطماألضران

وؼالحظمصكمػذهماظػذلةمأغفمطؾؿومزادتمضلقةماآلبوءمواألعفوتمسؾكماظطػؾمزادممتردػؿمورمبوم

ؼظفرمصكمصقرمخػقيمبعقدامسـمأسنيماألػؾ،موظذامالمبدمعـمصؿحمضـقاتماتصولمبنيماألبـوءمواألػؾم

صكمػذهماٌرحؾيمومتلتكمأػؿقيمعصوحؾيماٌراػؼمأوماٌراػؼيموالمتؽقنماظشدةمأبدامػكماظطرؼؼم

مىمظؿقؼقؼماظـفوحمصكمعصوحؾؿفؿمؼبماٌـزلموفىماظعؽسممتوعوم،مصبىماظلعىإظقفؿم،مبؾمسؾ

موتؼقؼيمإميوغفؿموسزائؿفؿمٌؼووعيمىمتلوؤالتفؿموإذؾوعمصضقهلؿماظػطرناٌدرديمواإلجوبيمع

مؼؿعرضقنمهلوم،مسـمررؼؼمإتوحيماٌعؾقعوتماظعؾؿقيمواظشرسقيماظصقققيمهلؿم،مىاظضغقطماظً

م.مضدمتلؿـرلمشرائزػؿمأومتفددمصقؿفؿىواالبؿعودمبفؿمسـمعصودرماٌعؾقعوتماٌغؾقريماظً

م

مظؾؿعؾؿماٌلؿؿرمواطؿلوبماٌفوراتمايقوتقيمػؿومىؼضوفمإظلمعومدؾؼمأنماألثرماإلصبوب

مظؾػؿقوتمبصػيمخوصيمظعدمماظؿعرضمظؿفوربمدؾؾقيمعـؾماظزواجماٌؾؽرم،موصبعؾفـمىاظضؿونماألدوس

مالمأدوسمهلومعـمسؾؿمأومدؼـ،مىمعؼووعيماٌؿوردوتماظؿؼؾقدؼيماظضورةماظًىأطـرمضدرةمسؾ

مميؽـمأنمىمإلدوءةماٌعوعؾيموأغقاعماالغؿفوطوتماٌكؿؾػيماظًىمحؼقضفـمواظؿصدىواحملوصظيمسؾ

مىوالمؼؼؿصرمذظؽمسؾقفـموحدػـمبؾمميؿدمػذاماألثرمظقشؿؾمرسوؼؿفـمألبـوئفـمف.مؼؿعرضـمهلو

اٌلؿؼؾؾموصبعؾمبـوتفـمأضؾمسرضيمظؾؿعرضمظؾقرعونمواظؿؿققزمومأغقاعماظعـػمواالدؿغاللم

.ممماٌكؿؾػي

م

م

م

م

 م:مودوئؾماإلسالممطلداةمتعؾقؿقيم
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متـؿقيمضدراتماألرػولموتمطدماتػوضقيمحؼققماألرػولمىمتـؾمودوئؾماإلسالممسوعالمأدودقومف

ماظدوظيماالسذلافمبلػؿقيمودوئؾماإلسالمم،موبضؿونمأنمؼؿوحمظألرػولمىذظؽمبلنمتػرضمسؾ

مواظصقيماظؾدغقيمواظعؼؾقيمىمواألخالقىمواظروحىماالجؿؿوعىععؾقعوتمإسالعقيموعقادمتعززماظرق

ماظؿعقؼضمسـمصرصمتـؿقيمضدراتماألرػولممىوودوئؾماإلسالممسؾقفومدورمعفؿمبشؽؾمخوصمف

مسدممضقومماألدرمبدورػوماظرسوئكموظذظؽمصبىمأنمتدسؿمأوماظـقسقيماظردؼؽيمىاٌػؼقدةموماظؿعؾقؿمذ

مزؼودةمجقدتفوموبـوءمضدراتمععدؼفوموعؼدعقفومىاظدولماظدلاعٍماٌقجفيماظبماألرػولمواظعؿؾمسؾ

م0وتفقؽيمزروفماظعؿؾماٌـودؾيموتؼدؼؿماظؿشفقعماٌـودىمظؾعوعؾنيم

م
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م

: الباب الثالث
م

م

م

ؿبمذؽبَطٍرموؽبُأغؿبؽـبكم:مؼؼقلمآمتعوظبم ممؼؽبومَأؼُّفؽبوماظَّوسؾبمِإغَّومخؽبَؾْؼؽبوُطؿؿبمِع

$م13اآلؼيمم-ممدقرةمايفراتم%

ؿبمذؽبَطٍرمَأوؿبمُأغؿبؽـبكممم:موؼؼقلمتعوظبم ؿـبُؽؿؿبمِع َصودؿبؿؽبفؽبوبؽبمَظفؾبؿؿبمرؽببُّفؾبؿؿبمَأغّْلمَظومُأِضقعؾبمسؽبؿؽبؾؽبمسؽبوِعٍؾمِع

ؿـبمبؽبعؿبٍض مممممممممبؽبعؿبضؾبُؽؿؿبمِع

$م195اآلؼيم-ممدقرةمآلمسؿرانم%

م$اظـلوءمذؼوئؼماظرجولم:م%موؼؼقلم
1

م

م

تعزؼزماٌلوواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأةم:م$3%اظغوؼيم

م

موؼػضؾمأنمؼؽقنمذظؽمىمواظـوغقىماظؿعؾقؿماالبؿدائىإزاظيماظؿػووتمبنيماىـلنيمفم:م4م–اهلدفم

.مم2015معقسدمالمؼؿفووزمسوممىم،مموبوظـلؾيمىؿقعمعراحؾماظؿعؾقؿمف2005حبؾقلمسومم

م

                                                           
 113 دذ٠ش سلُ 190 – 1/189أخشجٗ اٌزشِزٜ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة ف١ّٓ ٠غز١مع ف١شٜ ثٍال ٚال ثزوش ادزالِب  ( 1

 0عٓ عبئشخ سػٝ هللا ٕ٘ٙب 
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اٌلوواةمبنيماىـلنيم

م

:ممزبؿؾػيذبوالت/عـمعـطؾؼمرؤؼيمطؾقيمأسطكماإلدالمماظـلوءمحؼقضًومطوعؾيمصكمدوائر

م

ؼؽبومَأؼُّفؽبوماظَّوسؾبممطوعؾي،مىعؾفومواظرجؾمدقاءمبلقاءمااسذلفمبنغلوغقؿفمحقٌم:مىغلونإلاجملولما

ؿـبمغؽبْػٍسموؽباِحدؽبٍةمىاتَُّؼقامرؽببَُّؽؿؾبماظَِّذ مخؽبَؾَؼُؽؿؿبمِع
1

اظـلوءممم:م"-موضولماظـؾكم

"ذؼوئؼماظرجول
2

مم.

.ممعـمعبقعمجقاغؾفىصؿحمهلومبوبماظعؿؾماالجؿؿوعحقٌممم:ىاجملولماالجؿؿوع

حقٌمأسطوػوماإلدالمماألػؾقيماظؽوعؾيمواٌلوواةماظؽوعؾيمععم:مىمواظؼوغقنىاجملولماالضؿصود

م،مظؽكمتعؿؾموتؽؿلىم،موؼؽقنمهلومعـماظرجؾمسؾكمزبؿؾػماٌلؿقؼوت

م0ايؼققمعوؼذلتىمسؾكمذظؽ

م

مخوصيمبنيماظرجؾمواٌرأةمصؼدمىوأعوماظػؾلػيماظعوعيماظؿكمهؽؿمايقوةمواظلؾقكماإلغلون

مبنيماظرجؾمواٌرأةم–ضوعًمسؾكماٌلوواةمصكمايؼققمواظقاجؾوتموظقسماظؿؿوثؾمأوماظؿطوبؼم

طـقسنيمىـسمواحد،مخؾؼومعـمغػسمواحدة،مهلؿومعفؿوتمعشذلطيم"ماظـلوءمذؼوئؼماظرجول"

وػكمتػرضيمصكماألدوارمأوماظقزقػيماٌقطؾيمم$ذطرموأغـك%وعفؿوتمزبؿؾػيمطـقسنيمم$طـػس%طفـسم

مصكمايؼققمواٌلؽقظقوت،مواٌلوواةمػـومالمتعـكماظؿؿوثؾ،مصوظرجولمىظؽؾمعـفؿومععماظؿلوو

واظـلوءمصبىمأنمؼؽؿؾمطؾمعـفؿوماآلخرمداخؾمعـظقعيمعؿعددةماظقزوئػ،مبدالمعـمأنمؼـوصسم

موؼمطدماإلدالممعلوواةماٌرأةمظؾرجؾمصكم.طؾمعـفؿوماآلخرمداخؾمذبؿؿعمأحودىماىوغى

:ماجملوالتماآلتقيم

ؽـبمآعؽبؾبقامِإذؽبام:مصنميونمماظـلوءمطوظرجولمصؿـمذظؽمضقظفمتعوظبمم:ممذبولماإلميون ؼؽبومَأؼُّفؽبوماظَِّذؼ

َّم َّمَصِننؿبمسؽبِؾؿؿبؿؾبؿؾبقػؾب َـّماظؾَّفؾبمَأسؿبَؾؿؾبمِبِنميؽبوِغِف جؽبوءؽبُطؿؾبماْظؿؾبمؿبِعؽبوتؾبمعؾبفؽبوِجرؽباٍتمَصوعؿبؿؽبِقؾبقػؾب

َـّمِإَظكماْظُؽػَّوِر ممؼومأؼفوماظذؼـمآعـقامإذامجوءطؿماٌمعـوتمعؾبمؿبِعؽبوٍتمَصَؾومتؽبرؿبِجعؾبقػؾب

                                                           
 1آ٠خ -  عٛسح إٌغبء   ( 1
 دذ٠ش سلُ 190- 1/189أخشجٗ اإلِبَ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة ف١ّٓ ٠غز١مع ف١شٜ ثٍال ٚال ثزوش ادزالِب   ( 2

 0 عٓ عبئشخ سػٟ هللا   عٕٙب 113
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عفوجراتمصوعؿقـقػـمآمأسؾؿمبنميوغفـمصننمسؾؿؿؿقػـمعمعـوتمصالم

مترجعقػـماظبماظؽػور
1

موظؼدمجعؾماظؼرآنماظؽرؼؿمإؼذاءماٌمعـيمطنؼذاءم

ؽـبمؼؾبمؿبذؾبونؽبماْظؿؾبمؿبِعـِنيؽبموؽباْظؿؾبمؿبِعؽبوِتمِبغؽبقؿبِرمعؽبوماْطؿؽبلؽبؾؾبقاممم:ماٌمعـمصؼولمتعوظبم وؽباظَِّذؼ

ممَصَؼِدماحؿبؿؽبؿؽبُؾقامبؾبفؿبؿؽبوغـبوموؽبِإثؿبؿـبومعؾبِؾقـبوم
م20

م

مم:اٌلوواةمؼبماىزاءمصكماآلخرة

ؿبم :مدلماظؼرآنماظؽرؼؿمسؾكمأنمجزاءماٌمعـوتمطوٌمعـنيمضولمآمتعوظبم عؽب

فبمَصَؾؾـبقؿبِققؽبَّفؾبمحؽبقؽبوًةمَرقّْؾؽبًيموؽبَظؽـبفؿبِزؼؽبَّفؾبؿؿبمَأجؿبرؽبػؾبؿؿبم ؿبمذؽبَطٍرمَأوؿبمُأغؿبؽـبكموؽبػؾبقؽبمعؾبمؿبِع سؽبِؿؾؽبمصؽبوِظقـبومِع

ـِمعؽبومَطوغؾبقامؼؽبعؿبؿؽبُؾقنؽبم ِبَلحؿبلؽب
3

ؿبمسؽبِؿؾؽبمدؽبقّْؽؽبًيمَصَؾومؼؾبفؿبزؽبىمِإظَّومم:مموضولمآممتعوظبم عؽب

فبمَصُلوَظِؽَؽمؼؽبدؿبخؾبُؾقنؽبماْظفؽبََّيم ؿبمذؽبَطٍرمَأوؿبمُأغؿبؽـبكموؽبػؾبقؽبمعؾبمؿبِع ؿبمسؽبِؿؾؽبمصؽبوِظقـبومِع ؿـبَؾفؽبوموؽبعؽب ِع

مؼؾبرؿبزؽبُضقنؽبمِصقفؽبومِبغؽبقؿبِرمِحلؽبوٍبم
4

ؿبم:مموضولمآممتعوظبم ؽـبماظصَّوِظقؽبوِتمِع ؿـبمؼؽبعؿبؿؽبؾؿبمِع وؽبعؽب

فبمَصُلوَظِؽَؽمؼؽبدؿبخؾبُؾقنؽبماْظفؽبََّيموؽبَظومؼؾبْظَؾؿؾبقنؽبمغؽبِؼرلـبام مذؽبَطٍرمَأوؿبمُأغؿبؽـبكموؽبػؾبقؽبمعؾبمؿبِع
ممم50

وضقظفمتعوظبممصكمأوظبماألظؾوبماظذؼـمؼذطروغفمطـرلاموؼؿػؽرونمصكمخؾؼم

َصودؿبؿؽبفؽبوبؽبمَظفؾبؿؿبمرؽببُّفؾبؿؿبمَأغّْلمَظومُأِضقعؾبمسؽبؿؽبؾؽبمسؽبوِعٍؾمم:ماظلؿوواتمواألرضموؼدسقغفم

ؿـبمبؽبعؿبٍض ؿبمذؽبَطٍرمَأوؿبمُأغؿبؽـبكمبؽبعؿبضؾبُؽؿؿبمِع ؿـبُؽؿؿبمِع مِع
م60

م

اْظؿؾبلؿبِؾِؿنيؽبموؽباْظؿؾبلؿبِؾؿؽبوِتموؽباْظؿؾبمؿبِعـِنيؽبموؽباْظؿؾبمؿبِعؽبوِتموؽباْظَؼوِغِؿنيؽبمم:موضقظفمتعوظبم

ؽبموؽباظصَّوِبرؽباِتموؽباْظكؽبوِذِعنيؽبموؽباْظكؽبوِذعؽبوِتم وؽباْظَؼوِغؿؽبوِتموؽباظصَّوِدِضنيؽبموؽباظصَّوِدَضوِتموؽباظصَّوِبِرؼ

وؽباْظؿؾبؿؽبصؽبدِّْضنيؽبموؽباْظؿؾبؿؽبصؽبدَّْضوِتموؽباظصَّوِئِؿنيؽبموؽباظصَّوِئؿؽبوِتموؽباْظقؽبوِصِظنيؽبمُصرؾبوجؽبفؾبؿؿبم

ؽـبماظؾَّفؽبمَطـِرلـباموؽباظذَّاِطرؽباِتمَأسؽبدَّماظؾَّفؾبمَظفؾبؿؿبمعؽبغؿبِػرؽبًةموؽبَأجؿبرـبامـــــوؽباْظقؽبوِصَظوِتموؽباظذَّاِك ِرؼ

سؽبِظقؿـبوم
7

ؿبمم:ممموضقظفمتعوظبم0م وؽبسؽبدؽبماظؾَّفؾبماْظؿؾبمؿبِعـِنيؽبموؽباْظؿؾبمؿبِعؽبوِتمجؽبَّوٍتمتؽبفؿبِريمِع

                                                           
 10ا٠٢خ -  عٛسح اٌّّزذٕخ   ( 1
 58ا٠٢خ -  عٛسح األدضاة   ( 2
 97ا٠٢خ -  عٛسح إٌذً   ( 3
 40ا٠٢خ -  عٛسح غبفش   ( 4
 124ا٠٢خ - عٛسح إٌغبء    ( 5
 195ا٠٢خ -  عٛسح آي عّشاْ   ( 6
 35ا٠٢خ -  عٛسح األدضاة    ( 7
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ؽـبماظؾَِّفمَأْطؾؽبرؾبم ؽبمَرقّْؾؽبًيمِصلمجؽبَّوِتمسؽبدؿبٍنموؽبِرضؿبقؽبانفبمِع ؽبمِصقفؽبوموؽبعؽبلؽبوِط تؽبقؿبِؿفؽبوماْظَلغؿبفؽبورؾبمخؽبوِظِدؼ

مذؽبِظَؽمػؾبقؽبماْظَػقؿبزؾبماْظعؽبِظقؿؾبم
ممصفذهماآلؼوتموشرلػومتدلمدالظيمضورعيمسؾكمعلوواةم10

م0اظرجولمواظـلوءمصكماىزاءماألخروىم

م

م:ماٌلوواةمؼبماظعؿؾماالجؿؿوسك

ممطوغًمهؿؾمضربممصؼدمثؾًمصكماظصقققنيمأنمسوئشيمزوجيمردقلمآم

اٌوءمػكموأممدؾقؿموشرلػؿوماظبماىرحكمصكمشزوةمأحدمؼلؼقـفؿموؼغلؾـم

متقظًمصورؿيمشلؾمجرحفموتضؿقده–مجراحفؿم،موٌومجرحمردقلمآم
2

م0م

م

م:ماٌلوواةمصكمايؼققماٌوظقي

مأبطؾماإلدالممطؾمعومطونمسؾقفماظعربمواظعفؿمعـمحرعونماظـلوءمعـماظؿؿؾؽم،م

أوماظؿضققؼمسؾقفـمصكماظؿصرفمممبومميؾؽـم،موادؿؾدادمأزواجماٌؿزوجوتمعـفـم

مصلثؾًمهلـمحؼماٌؾؽمبلغقاسفمواظؿصرفمبلغقاسفماٌشروسي،مصشرعم0بلعقاهلـم

اظقصقيمواإلرثمهلـمطوظرجؾموزادػـمعومصرضمهلـمسؾكماظرجولمعـمعفرم

اظزوجقيمواظـػؼيمسؾكماٌرأةموأوالدػوموإنمطوغًمشـقيم،موأسطوػـمحؼماظؾقعم

واظشراءمواإلجورةمواهلؾيمواظصدضيموشرلمذظؽم،موؼؿؾعمذظؽمحؼققماظدصوعمسـم

م0عوهلومطوظدصوعمسـمغػلفومبوظؿؼوضكموشرلهمعـماألسؿولماٌشروسيم

م

م:ماٌلوواةمبنيماظزوجني

مأسؿـكماإلدالممأميومسـوؼيمبوظؾـًمضؾؾماظزواجمصلوجىمسؾكماألبمرسوؼيمابـؿفم

وغبوؼؿفوموتعؾقؿفومواإلغػوقمسؾقفوماظبمأنمتؿزوجم،موأسطوػومحؼماخؿقورمزوجفوم

واذذلطمعقاصؼيماظقظبمأومسؾؿفمسـدمزواجفومألولمعرهمعلوسدةمهلومصكماظؿلطدمعـم

موبعدماظزواجمأوظبماإلدالمم0صالحقيماظزوجموضدرتفمسؾكماظؼقومممبلؽقظقوتفم

سـوؼيمطؾرلةممبمدليماألدرةممبوسؿؾورػوماظقحدةماألدودقيمظؾؿفؿؿعماظؿكمهؼؼم
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ادؿؼرارموتعوونمأصرادهم،مصوٌرأةمعلووؼيمصكمعبقعمايؼققمإالمأعرامواحدامسدلم

َـّمِبوْظؿؽبعؿبرؾبوِفموؽبِظؾرّْجؽبوِلمم:مسـفمايؼمتؾوركموتعوظبمبؼقظفم َّمِعؿبؾؾبماظَِّذيمسؽبَؾقؿبِف وؽبَظفؾب

َّمدؽبرؽبجؽبٌي سؽبَؾقؿبِف
1

اظرّْجؽبولؾبمَضقَّاعؾبقنؽبمسؽبَؾكمم:مم،موػذهماظدرجيمعػلرةمبؼقظفمتعوظبم

اظّْلؽبوِء
2

مسؾكماٌعروفمبنيماظـوسمصكمنموضدمأحولمصكمععرصيمعوهلـموعومسؾقف0م

ععوذراتفؿموععوعالتفؿمصكمأػؾفؿم،موعومصبرىمسؾقفمسرفماظـوسمػقمتوبعم

ظشرائعفؿموسؼوئدػؿموآدابفؿموسوداتفؿم،مصفذهماآلؼيمتعطكماظرجؾمعقزاغوممؼزنمبفم

ععوعؾؿفمظزوجؿفمصكمعبقعماظشؽقنمواألحقالم،مصنذامػؿممبطوظؾؿفومبلعرمعـم

األعقرمؼؿذطرمأغفمصبىمسؾقفمعـؾفمبنزائفم،موهلذامضولمابـمسؾوسمرضكمآم

م0$إغكمألتزؼـمالعرأتكمطؿومتؿزؼـمظبمم%:مسـفؿوم

م

وظقسماٌرادمبوٌـؾماٌـؾمألسقونمماألذقوءموإمنومأرادمأنمايؼققمبقـفؿوم

عؿؾودظيموأغفؿومأطػوء،مصؿومعـمسؿؾمتعؿؾفماٌرأةمظؾرجؾمإالموسؾكماظرجؾمسؿؾم

ؼؼوبؾفمهلومإنمٕمؼؽـمعـؾفمصكمذكصفم،مصفقمعـؾفمصكمجـلفم،مصفؿومعؿؿوثالنمصكم

ايؼققمواألسؿولم،مطؿومأغفؿومعؿؿوثالنمصكماظذاتمواإلحلوسمواظشعقرمواظعؼؾ،م

أىمأنمطالمعـفؿومبشرممظفمسؼؾمؼؿػؽرمصكمعصويفموضؾىمضبىمعومؼالئؿفموؼلربف،م

وؼؽرهمعومالؼالئؿفموعومؼـػرمعـفم،مصؾقسمعـماظعرفمأنمؼؿقؽؿمأحدماظصـػنيم

بوآلخرمأومؼؿكذهمسؾدامؼلؿذظفموؼلؿكدعفمصكمعصويفممالدقؿومبعدمسؼدماظزوجقيم

واظدخقلمصكمايقوةماٌشذلطيماظؿكمالمتؽقنمدعقدةمإالمبوحذلامممطؾمواحدمعـم

اظزوجنيمظمخرمواظؼقوممحبؼقضفم،موأسؿدلماإلدالمماألدرةمذرطيمأومعمدليموظذامم

البدمعـمرئقسمأومضوئدمؼؿقؿؾمعلموظقؿفوموغبوؼؿفوموهؼقؼمعصويفوم،موضدم

وػكمم$اظؼقاعيمم%طؾػماإلدالمماظرجؾمبؿؾؽماٌلؽقظقيماظؿكمسرصًممبودؿم

علؽقظقيممتورسمصكمإرورمعـماظذلاضكمواظؿشوورم،مطؿومغبؾفموحدهمعلؽقظقيم

م0اإلغػوقمسؾكماألدرةموظقمطوغًماظزوجيمشـقيم

م
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م:ماٌلوواةممصكماظؿعؾقؿمواظذلبقي

مضبٌمأصقوبفمسؾكمتعؾؿماظؽؿوبيم،موضدمثؾًمعـمسدهمررقمأنم–مطونماظـؾكم

اظشػوءمبـًمسؾدمآماٌفوجرةماظؼرذقيماظعدوؼيمسؾؿًمحػصيمبـًمسؿرمأمم

اٌمعـنيماظؽؿوبيموضدماذذلطًماظـلوءمععماظرجولمصكماضؿؾوسماظعؾؿمبفداؼيم

اإلدالممصؽونمعـفـمراوؼوتماألحودؼٌماظـؾقؼيمواآلثورم،مؼروؼفمسـفـماظرجولم،م

وذفدماحملدثقنمبلنمطؾمرواةمايدؼٌمعـماظـلوءمصودضوتمٕمورحمواحدةم

مم0عـفـمبوظؽذبمخبالفمعومػقمسؾقفمايولمصكماظرجول

وضدمأعبعماٌلؾؿقنممسؾكمأنمطؾمعوصرضفمآمتعوظبمسؾكمسؾودهمصوظرجولم

واظـلوءمصقفمدقاءمإالمعومادؿـينمممومػقمخوصمبوظـلوءممألغقثؿفـمصكماظطفورةم

مم0واظقالدةموايضوغيموعورصعمسـفـمعـماظؼؿولموشرلمذظؽمممومػقمععروفم

وضدمبؾغمعـمسـوؼيماإلدالممبؿعؾقؿماظـلوءموتربقؿفـمأغفمذطرمصقؿـمؼمتقفؿمآم

:ممأىمعضوسػومماظرجؾمماظذيمجوءمصكمضقظفم–تعوظبمأجرػؿمعرتنيمؼقمماظؼقوعيم

أميوممرجؾمطوغًمسـدهموظقدةمصعؾؿفوموأحلـمتعؾقؿفوموآدبفومصلحلـمتلدؼؾفو،م"م

"مثؿمأسؿؼفوموتزوجفومصؾفمأجران
1

م0مصؼرنمثقابماظؿعؾقؿمواظؿلدؼىمبـقابماظعؿؼ

"رؾىماظعؾؿمصرؼضيمسؾكمطؾمعلؾؿم:م"موحدؼٌم
2

مؼشؿؾماٌلؾؿوتمبوتػوقم

م0م$وعلؾؿيمم%سؾؿوءماإلدالمموإنمٕمؼردمصقفمظػظم

م

إنماٌلوواةمتؿقؼؼمصكماظشرؼعيماإلدالعقيمصقؿوماتػؼمصقفماظـقسونمعـمضدراتم

وخصوئصمإغلوغقيم،مأعومعومطبؿؾػونمصقفمصقلتكمػـومعػفقمماظعدلموظقلًماٌلوواةم

اٌطؾؼيم،مطؿومؼؾزمماظؿـقؼفمحؼوماظبمأنموجفيمغظرماظشرؼعيماإلدالعقيمٌػفقمم

مإمنومؼعـكمهلنيموضعمطؾمعـفؿومصكم–موطذظؽمظؿطقرماظرجؾم–تطقرماٌرأةم

طوصيماٌقودؼـمصكمإرورمعـظقعيماظؼقؿمواٌؾوديءماالجؿؿوسقيمواظدؼـقيم،مطؿوم

م0ؼؾزمماظؿـقؼفمأؼضوماظبمأنمعػفقمماظشرؼعيمظؾؿلوواةمالمؼعـكماظؿطوبؼمأوماظؿؿوثؾم
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وعـماىدؼرمبوظذطرمصكمذبولمايدؼٌمسـماٌلوواةمصكمذبولماظذلبقيم

واظؿعؾقؿمأنماإلدالممؼضعمطالمعـماظذطرمواألغـكمسؾكمضدمماٌلوواةمصكم

ايلوبمواىزاءماألخروى،موعوداعًماألغـكمعطوظؾيممبومؼطوظىمبفماظذطرمعـم

ععرصيمذؽقنمدؼـفم،مصننمػذهماٌعرصيمالمتؿلتكمإالمسـمررؼؼماظؿعؾؿم،موأىمتؼصرلم

صكمػذاماىوغىممبوظـلؾيمظألغـكمؼعدمتؼصرلامؼلللمسـفمأوظقماألعرماظذؼـمؼؾقنم

إنمآمدوئؾمطؾمراعمسؿوم:م"مممؼؼقلمأعرماألغـكمصكمايقوةماظدغقومواظردقلم

"ادذلسوهمحػظمأممضقعمحؿكمؼلللماظرجؾمسـمأػؾمبقؿفم
م10

 
 

م
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:  الباب الرابع
م

 وؽبَظومتؾبْؾُؼقامِبَلؼؿبِدؼُؽؿؿبمِإَظكماظؿَّفؿبُؾَؽِيموؽبَأحؿبِلؾبقامِإنَّماظؾَّفؽبمؼؾبِقىُّماْظؿؾبقؿبِلـِنيؽبمم:مؼؼقلمآمتعوظب

م$195ماآلؼيم–مدقرةماظؾؼرةم%

"عومأغزلمآمعـمداءمإالمأغزلمظفماظشػوءمم:م"موؼؼقلم
1

م

 
 
م

دبػقضمععدلموصقوتماألرػولم:م$4%اظغوؼيم

م

ماألرػولمدونمدـماًوعليممبؼدارماظـؾـنيموصقوتمدبػقضمععدلم:م5م–اهلدفم

م2015موسومم1990صكماظػذلةمعومبنيمسومم

م
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م

م

م

اػؿؿًماألدؼونماظلؿووؼيمطؾفومبصقيماإلغلون،موػذامأعرمرؾقعكموبدؼفك،مظؽـمدؼـم

اإلدالممػقماظذىمتػردمبلنمؼؼدممصكمغصقصمطؿوبفمودطقرمدـؿفمغصقصومعؾزعيموغصوئحمشوظقي،م

صلؾؼمبفذامضقاغقـوماظقضعقيمبلطـرمعـمأظػموأربعؿوئيمسوممصؼدمجعؾماظصقيمعرتؾطيمارتؾورومطوعالم

طؾماألدؼونمهضمسؾكماظـظوصي،مظؽـمدؼـماإلدالممجعؾفوم...مبوظدؼـموروسيمآموردقظف،مخذمعـالم

صرضومواجؾو،مػبسمعراتموضقءامضؾؾمطؾمصالةمبؾمزادػومإظبماالدؿقؿوممصكمحوظيماىـوبي،مبؾم

م.بدأمرحؾيمايٍمواظعؿرةموغفوؼؿفومبوالدؿقؿوم

إنمدبػقضمععدلموصقوتماألرػولمػدفمصبىمأنمغلعكمدائؿوماظبمهؼقؼفم،مصوظطػؾمػقم 

ذوبماٌلؿؼؾؾماظذىمؼلفؿمصكمرضكمورـف،موتؼدعفمسؾؿقو،موػقماٌداصعمسـماظقرـ،موطؾؿوم

اشبػضمععدلموصقوتماألرػولمصننمػذامدظقؾمسؾكمماظؿقضر،موإزفورمضقؿيماإلغلونمصكمػذام

م0اظقرـ

إنمصكماإلدالممذبؿقسيمعـماٌؾودئماظؽؾقيمتؾنيمطقػمأنمايػوزمسؾكمحقوةمموصقيم

صؿـمػذهماٌؾودئم.مماظطػؾمذهمعلعقرمبف،موأنماظؿفوونمواإلػؿولمصكمػذاماظلؾقؾمإثؿمطؾرل

.ماظؽؾقيمعومجوءمصكماظؼرآنماظؽرؼؿ

وؽبَظومتؾبْؾُؼقامِبَلؼؿبِدؼُؽؿؿبمِإَظكماظؿَّفؿبُؾَؽِيموؽبَأحؿبِلؾبقامِإنَّماظؾَّفؽبمؼؾبِقىُّماْظؿؾبقؿبِلـِنيؽب:معـمضقلمآمسزموجؾ
1

وعوم.مم

"طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـمؼعقل":مجوءمصكمايدؼٌماظـؾقىماظشرؼػ
%2$

مإنمعـمالمؼفؿؿمىمممأ

م0مبـمػؿمصكمعلؽقظقؿفمورسوؼيمذؽقنمحقوتفؿمصقضقعفؿمؼؽقنمضدمارتؽىمذغؾومسظقؿوم

مسـوؼيمبؼقةماٌلؾؿني،مصفكمتؿطؾىمىوسـوؼيماإلدالممبويػوزمسؾكمحقوةماظطػؾموصقؿفمه

أجلوعومورىمصكمسروضفومدعوءماظعوصقي،موميؿؾهمأصقوبفومبويققؼيمواظـشوط،موظؾفلؿماظصققحمأثرهم

المصكمدالعيماظؿػؽرلمصقلى،مبؾمصكمتػوسؾماإلغلونمععمايقوةمواظـوس،معـمأجؾمذظؽموصرم

م.اظلرلمسؾقفوباإلدالممأدؾوبماظقضوؼيممبومذرعمعـمضقاسدمومبومردؿمعـمحقوةمعـظؿيمؼؾؿزمماٌلؾؿم

 

                                                           
 195 ا٠٢خ –  عٛسح اٌجمشح (1
    رمذَ رخش٠جٗ(2



 36 

واظصقيمػكمأصضؾمعومأغعؿمآمبفمسؾكماإلغلونمبعدماإلدالممإذمالمؼؿؿؽـمعـمحلـمتصرصفم

مواظؼقوممبطوسيمربفمإالمبقجقدػو،موالمعـؾمهلو،مصؼدمروىماظذلعذىمسـمأبكمػرؼرةمسـماظـؾكم

"ولمعومؼلللمسـفماظعؾدمعـماظـعؿمؼقمماظؼقوعيمأنمؼؼولمظفمإٔمأصحمظؽمجلدكأ":مضول
%1$

موصكم

"ذقؽومأحىماظقفمعـماظعوصقيممعومدللمردقلمآم" حدؼٌمآخرمرواهماظذلعذى
%2$

.مم

 م

:معلؽقظقيماألبقؼـمصكمايػوزمسؾكمحقوةماظطػؾموصقؿفمومنقه

أغوطماظشرعمايـقػمبوألبقؼـمعلؽقظقيمايػوزمسؾكمحقوةماظطػؾموصقؿفمورسوؼؿفمومنقه،م

بـوءمسؾكمأنماظطػؾمأعوغيمصكمأسـوقماألبقؼـمدققودؾفؿومآمسؾقفو،موذظؽمالعؿـوعمتؽؾقػماظطػؾم

حبؿوؼيمورسوؼيمغػلفمظعدممضدرتفمسؾكمذظؽ،موضدمأغوطماإلدالممبوظقاظدؼـمعلؽقظقيماظرسوؼيممؼؼقلم

طؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف،مصوظرجؾمراعمصكمبقؿفموعلؽقلمسـمرسقؿف،م":ماظردقلم

واٌرأةمراسقيمصكمعولمزوجفومووظدهموعلؽقظيمسـمرسقؿفو،مواًودممراعمصكمعولمدقدهموعلؽقلم

"مسـمرسقؿف،مأالمطؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف
%3$

م،مواظطػؾمصكمدـقفماألوظبمالمؼعكمعػفقمم

اًطرمايؼقؼلموعـمػـومطونمسؾكماظقاظدؼـموضوؼيمصغرلػؿومأومصغورػؿومعـماألعراضموايػوزم

م.سؾقفؿمعـماألخطورماظؿكمتفددمحقوتفؿمومنقػؿ

واغطالضومعـماٌلؽقظقيماٌشذلطيمبنيماظزوجنيمطونمسؾقفؿومأنمؼؼقعومسؾكمطؾمذؽقنم

صغرلػؿوموأنمؼعـقومبفموؼرسقوهموؼؼدعومظفماظغذاءماظذىمؼصؾحمظف،موضبػظوهمبؾموضبؿقوهموميـعومسـفم

م.طؾمعومؼمذؼفمعـماألعراضمواظعؾؾمواألدواء

واإلدالممضبذرغومعـماإلػؿولمصكمسالجمأوالدغومأوموضوؼؿفؿمعـمػذهماألعراضماظؼوتؾيمأوم

اٌمعـماظؼقىمخرلموأحىمإظبم":مشرلػو،مصوإلدالممضبؾذمأنمؼؽقنماٌمعـمضقؼوممؼؼقلماظردقلم

                                                           
 عٓ أثٝ ٘ش٠شح سػٝ هللا عٕٗ ٚلبي أثٛ 3358 ح 5/448  أخشجٗ اٌزشِزٜ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌزفغ١ش ثبة عٛسح اٌزىبصش ( 1

 ع١غٝ ٘زا دذ٠ش غش٠ت
 عٓ اثٓ عّش سػٝ 3548 ح 5/552  أخشجٗ اٌزشِزٜ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌذعٛاد ثبة فٟ دعبء إٌجٝ طٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ ( 2

 هللا عّٕٙب
  0 893 دذ٠ش سلُ 1/248  أخشجٗ اٌجخبسٜ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌجّعخ ثبة اٌجّعخ فٟ اٌمشٜ ٚاٌّذْ ( 3
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"آمعـماٌمعـماظضعقػ
%1$

موإذامطونمذعقرماألبقؼـمورغبؿفؿومبلوالدمػؿومممومؼدخؾمؼبماظشعقرم

م.اظغرؼزىمواظعقارػماٌؿلصؾيمصطرؼومؼبمغػسماألبقؼـم،مصفؿومؼبمشرلمحوجيماظبموصوؼي

ظؽـماإلدالممتلطقدامهلذهممايؿوؼيمضبذرمعـماإلػؿولمصكماظقضوؼيمظؽلمتؾؼكمأجقاءم

اظلعودةمترصرفمسؾكماألدرةمواجملؿؿعوت،موأنمؼـشلمجقؾمضودرمسؾكمهؿؾمتؾعوتف،مشرلمبوئسموالم

موؽبَظومتؾبْؾُؼقامِبَلؼؿبِدؼُؽؿؿبمِإَظكماظؿَّفؿبُؾَؽِي:مؼوئس،موظقسمسوظيمسؾكمشرله،مصوٓمدؾقوغفموتعوظبمضول
م20

صقضوؼيماظـػسمعـماهلالكموممومؼضرػومسؾكموجفماظعؿقممؼؽقنمععفوموسؾكمغػسماٌلؿقىم

وضوؼيماألػؾمعـماهلالكموعومؼضرػؿمأؼضو،موػذهماظقضوؼيمطؿومتؽقنمصكمأعقرمماآلخرة،متؽقنمأظزمم

بوظـلؾيمألعقرمماظدغقومأؼضو،مألنماظدغقومعزرسيمظمخرة،مواظقضوؼيمالمتؼؿصرمػـومسؾكمطؾمعومميـعمعـم

م–وعـمأعراضماىلدمتقضقفؿمعـفوموإمنومتشؿؾاظذلدىماظبماٌعوصكمواظذغقبمواآلثوممواٌقبؼوت،م

.معـمعـطؾؼمحرصماإلدالممسؾكماظؿقازنمبنيمعطوظىماظـػسمواظروحمواىلدم

"طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـمؼعقل":مصنذامضؿؿـوماظبمذظؽمضقلمردقلمآم
%3$

موضقلم

"طؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف":مردقلمآم
$م%4

مطونماألعرمبقضوؼيمصغورغوموغبوؼؿفؿمعـم

م.األعراضموايػوزمسؾكمحقوتفؿمواجؾومدؼـقو،موصرضوماجؿؿوسقو،موإظزاعومضقعقو

م

م:مىوظذظؽمصننمرسوؼيماظطػؾمواظـشءمؼؾزممهلوممعومؼؾ

ماإلرذودماظبمىمفىإنماظػقصمواٌشقرةمضؾؾماظزواجمهلؿومأػؿقيمضصق:مضؾؾماظزواجم -

 م0رسوؼيماألرػولموتقضكماألعراضماٌـؼقظيموراثقو

 

إنمتلجقؾمايؿؾماألولماظبمأنمتصؾحمايوظيماالجؿؿوسقيمواظصققيمعـودؾيم:مبعدماظزواجم -

موضدمأثؾؿًم0مإلنوبمأرػولمأصقوءمىإلنوبمأرػولمهلقمأعرمضرور

األحبوثماظضرورةماظطؾقيمظؿلجقؾمأولمغبؾماظلمعومبعدمدـماظـوعـيمسشرةم

                                                           
 4/2052  أخشجٗ االِبَ ِغٍُ فٝ طذ١ذٗ وزبة اٌمذس ثبة االِش ثبٌمٛح ٚرشن اٌعجض ٚاالعزعبٔٗ ثبهلل ٚرف٠ٛغ اٌّمبد٠ش هلل (1

 عٓ اثٝ 79 ح 1/31 عٓ اثٝ ٘ش٠شح سػٝ هللا عٕٗ ٚأخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌّمذِخ ثبة فٝ اٌمذس 2164ح 

 ٘ش٠شح سػٝ هللا عٕٗ   
 195 ا٠٢خ –  عٛسح اٌجمشح ( 2
 0 عٓ عجذ هللا ثٓ عّشٚ سػٝ هللا عٕٗ 2/194 أخشجٗ أدّذ فٝ ِغٕذٖ (  3
 0 893 دذ٠ش سلُ 1/248 أخشجٗ اٌجخبسٜ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌجّعخ ثبة اٌجّعخ فٝ اٌمشٞ ٚاٌّذْ (  4
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مرػؾيمٕمؼؽؿؿؾممنقػومىسوعومحقٌمؼؿؿمماظـؿقمظؾؿرأةماعومضؾؾمذظؽمصف

متؿعرضمىموأجفزتفوماظؿـودؾقيمبوإلضوصيماظبماٌكوررماظصققيماظًىاىلؿون

ماظقزنموػؿماألطـرمسرضفمىهلوماألممعـماحؿؿولموالدةمأرػولمعـكػض

ظألعراضمواظقصوةموصكمحوظيماظزواجمضؾؾمدـماظـوعـيمسشرةمسوعومصبىم

.متلجقؾمايؿؾمينيمبؾقغمػذاماظعؿرمظؿفـىمػذهماٌكورر

م

م:مضؾؾمايؿؾ

م0ماظضروراتماظصققيمواالجؿؿوسقيةتلخرلمأولمغبؾمؼبمحول -

م0اظؿغذؼيماظلؾقؿيماظالزعيمظصقيماٌرأة -

م0ماٌؾوسدةمبنيماظقالداتمظػذلةمعـودؾي -

م0ماظقضوؼيموسالجماإلصوبوتماٌقؽروبقيمواظطػقؾقوت -

 0ماٌشقرةماظصققيمضؾؾمايؿؾ -

م

م:أثـوءمايؿؾ

م0عؿوبعيمايؿؾمعؿوبعيمعـؿظؿيمععمعؼدعكماًدعوتماظصققيماٌدربني -

 0اظؿغذؼيماظصققيماظلؾقؿي -

 0وـىماظؿدخنيمواألدوؼيمشرلماٌطؾقبيمواظعؿؾماظشوقمواٌؾقثوت -

 0معراسوةماىوغىماظـػللمظؾؿرأةمعـمحلـمععوعؾؿفومورسوؼؿفو -

 0ماٌشوطؾماظصققيمموسالجفوىماظؿعرفماٌؾؽرمسؾ -

 0ماظؿطعقؿوتماٌـودؾي -

متؼدؼؿماٌشقرةماٌـودؾيمظؿؾدؼدماظشوئعوتمواٌعؾقعوتماًورؽيمسـمايؿؾم -

واظقالدةموطذظؽمتؼدؼؿماظـصحمواإلرذودمسـمسؿؾقيماظقالدةمواظرضوسيموطقػقيمسـوؼيم

األممبـػلفوموبقظقدػوموبلػؿقيمإتوحيماظػرصيمظؾرضوسيماظطؾقعقيماظؽوعؾيموذظؽم

 0بوٌؾوسدةمبنيماظقالداتم

م

م



 39 

م:ماظقالدة

م0ماظقالدةمبقادطيمعؼدممخدعوتمصققيممعدربىاظعؿؾمسؾ -

م0معؽونمذبفزىماظقالدةمفىماظعؿؾمسؾ -

م0مبدءماظرضوسيمعـذماظلوسيماألوظبمعـماظقالدةم -

م0موتقصرلماظرسوؼيمظؾؿقظقدمواألمىماظذلابطماألدر -

م0ماٌشوطؾماظصققيمعؾؽراموتؼدؼؿماظرسوؼيمظؾؿقظقدمواألمىاظؿعرفمسؾ -

متؼدؼؿماٌشقرةماًوصيمبوظرضوسيماظطؾقعقيماٌطؾؼيمواظرضوسيماظؽوعؾيمواٌؾوسدةمبنيم -

 0اظقالداتمواالظؿزامممبقاسقدػوم

م

م:مرسوؼيماظطػقظيماٌؾؽرة

مواظؿغذؼيماظلؾقؿيمعـمرضوسيم–معـمتطعقؿوتموعؿوبعيماظقزنمىاظعـوؼيمبوىوغىماظصح -

مإضوصوتمبوإلضوصيماظبمادؿؿرارماظرضوسيمىمذفقرمبدونمأ6رؾقعقيمعطؾؼيمٌدةم

م0مدـؿنيمععماألشذؼيماٌؽؿؾيمبعدماظلؿيمذفقرماألوظبمةاظطؾقعقيمٌد

م0ماظـظوصيمواظقضوؼيمعـماٌرضموخوصيماإلدفولمواظطػقؾقوت -

م0موـىمايؿؾمرقالمصذلةماظرضوسي -

م0معراسوةماىقاغىماظـػلقي -

 م:رسوؼيماظطػقظيماٌؿلخرة

م0اظؿغذؼيماظلؾقؿيمواظصققي -

م0مممورديماظرؼوضيمبوغؿظومىمايٌمسؾ -

م0معراسوةماىقاغىماظـػلقي -

م0ماالػؿؿوممبوظـظوصيماظشكصقي -

م0ماٌؿوبعيماظصققيمواطؿشوفماٌشوطؾماظصققيمعؾؽراموسالجفوم -

متؼدؼؿماظـصحمواإلرذودماٌـودؾنيمدونمإشػولمحؼفمصكماظؿؿؿعمبطػقظؿفمسـمررؼؼم -

.مهاظؾعىمواٌرحمواطؿلوبماٌفوراتماظؿكمتـودىمدـ

م0مواٌؿوردوتماظضورةمبصقؿفمىمغبوؼيماظطػؾمعـماالدؿغاللمواالغؿفوكماىلد -
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:مماٌؾوسدةمبنيماظقالدات

وإذامطوغًماٌؾوسدةمبنيمصذلاتمايؿؾمأحدماظعقاعؾماٌمدؼيماظبمإصبودمأرػولمضبظقنم

مايؿؾماٌؿؽررماٌؿقاظبمىمتذلتىمسؾىبوظرسوؼيمايلـيموسدممتعرؼضماألممظألخطورماٌؿعددةماظً

ماظػرصيمظؾذلبقيمىمتعطىمتلذلدماألممطوعؾمصقؿفوموحًىدونماظػصؾمبػذلةمزعـقيمطوصقي،محً

مضبؼؼمىاظلؾقؿيمظألرػولم،مصننماظشرعمالمميـعمأنمتؾوسدماألممبنيمصذلاتمايؿؾمبوظؼدرماظذ

مغصقصماظشرعممعوؼؾنيمجقازمذظؽمطؿوموردمسـمجوبرمبـمسؾدمىموف0اٌصؾقيمهلوموظؾطػؾموظألدرةم

واظؼرآنمؼـزلمسفدمردقلمآمىطـومغعزلمسؾ:مآمأغفمضولم
%1$

مصؾؾغمذظؽمىمرواؼيمأخرىمم،موف

ماظعزلمإظؼوءمغطػيمماظرجؾمسـدمغفوؼيماظؾؼوءماًوصمبنيماظزوجنيمىموععـ0صؾؿمؼـفـوممآمىغى

مررؼؼيمبدائقيمبلقطيمطوغًمتؿؾعمضدميومٌـعمايؿؾم،مموالزاظًمعؿؾعيمىخورجمجلؿماٌرأةمم،موه

مالمتلؾىمضررامظؾؿرأةمتلخذمحؽؿماىقازم،مبوظؼقوسمىمجوئزةم،موطؾمررؼؼيمأخرىإظبمماآلنم،مصف

ممم0مػذهماظطرؼؼيماظؾلقطيىسؾ

:ماظؿغذؼيمواظرضوسيماظطؾقعقي

ضبــوماإلدالم،مبؾمؼقجىمسؾقـومأنمسبوصظممسؾكماظـػسموسؾكماظعؼؾموذظؽمإمنومؼؽقنمم

بوظؿغذؼيماظصقققيماظلؾقؿيمعـذمأؼوممايؿؾمواظقالدة،مثؿمصكمأرقارمايقوةماٌؼؾؾيمظؾـوذؽي،موضدم

دسًماظشرؼعيماإلدالعقيموحؾؾًمصكمماألشذؼيماٌؿؽوعؾيماظؿكمضبؿوجفوماىلؿمحؿكمؼـؿقمصكم

اٌمعـماظؼقىمخرلم:م"مإذمؼؼقلمصقيمجقدةموؼـؿقمصقققومدؾقؿومععوصكموصدقمردقلمآ

"وأحىماظبمآمعـماٌمعـماظضعقػ
%2$

. 

مصكمحوجيماظبماظغذاءماظؽوعؾماظذىمؼغذىماىلؿ،موؼعقضمعومصـكمعـفمىواىلؿماإلغلون

حبرطؿف،موؼزؼؾمإٔماىقع،موصبعؾفمؼؼقىمسؾكماظعؿؾ،موإذامطونمػذامػقماظغرضمعـماظؿغذؼيمصننم

وؽبُطُؾقاموؽباذؿبرؽببؾبقامم:ماإلدالممؼدسقماظبمأنمؼلخذماإلغلونمحؼفمعـماظغــذاءمدونمإدرافمظؼقظـــفمتعوظب

موؽبَظومتؾبلؿبِرُصقامِإغَّفؾبمَظومؼؾبِقىُّماْظؿؾبلؿبِرِصنيؽب
3

.مم

                                                           
 عٓ جبثش سػٝ هللا عٕٗ ، ٚأخشجٗ ِغٍُ فٝ 5208 ح 3/376  أخشجٗ اإلِبَ اٌجخبسٞ فٝ طذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة اٌعضي (1

 ، ٚأخشجٗ اٌزشِزٜ فٝ عٕٕٗ وزبة إٌىبح ثبة ِب جبء فٝ اٌعضي 1440 ح 2/1065طذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة دىُ اٌعضي 

  ٚلبي أثٛ ع١غٝ ٘زا دذ٠ش دغٓ طذ١خ1137 ح 3/434
 عٓ أثٝ ٘ش٠شح سػٝ هللا 4/2164 أخشجخ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌمذس ثبة األِش ثبٌمٛح ٚرشن اٌعجض ٚاالعزعبٔخ ثبهلل ( 2

 0عٕٗ 
 31 ا٠٢خ –  عٛسح األعشاف (3
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م

متؾدأمعـموضًمحدوثمايؿــؾ،مصوىـنيمضبؿوجمإظبماظؿغذؼيماظصققيمبوظؿغذؼيواظعـوؼيم

م0سـمررؼؼماظعـوؼيمبؿغذؼيمأعف

وسـوؼيماإلدالممبوٌقظقدمضؾؾموالدتفمتؼضكمأنمؼقظدمضقؼومدؾقؿو،مصقققو،مععوصك،مظذام

مأنمتفؿؿمايوعؾمبـظوممتغذؼؿفو،مأثـوءمايؿؾمحؿكمتؿفقلمأحلـماظظروفمظؽكمتـفىمىؼـؾغل

حقٌمأنمدقءماظؿغذؼيمؼمثرم.معقظقدامدؾقؿومصقققو،مودبرجمػكمعـماظقالدةمدؾقؿيمصقققيمأؼضو

سؾقفؿومععوموضدمؼمديماظبمعضوسػوتمأثـوءماظقالدةموؼؾدأماظطػؾمحقوتفمعـكػضماظقزنممبومؼعرضفم

ماظلـيماألوظبموشذاءماألممىمتمديمبوظؿوظلماظبمارتػوعمغلؾيماظقصقوتمفىظإلصوبيمبوٌقؽروبوتماظً

معـماظلعراتمايرارؼيمواظدلموتقـوتماظبمجوغىمىايوعؾمصبىمأنمؼؽقنمدؾقؿوموصققوموبفمعومؼؽػ

م0اظػقؿوعقـوتمواٌعودنم

وصبىمتغذؼيماظطػؾمأولمدـؿنيمبوظرضوسيماظطؾقعقيمسؾكمأنمتؽقنمعطؾؼيمخاللماظلؿيم

أذفرماألوظبممثؿماظرضوسيماظطؾقعقيمععماألشذؼيماظؿؽؿقؾقيماٌـودؾيممحؿكمدـماظلـؿنيموالمتؼؾمسـم

ماظؽؿقيمىمضبصؾماظطػؾممسؾىثالثموجؾوتمؼقعقوممإظبمجوغىماظرضوسيمابؿداءمعـمدؿيمذفقرمحً

مػذاماظلـموصبىمأنمضبؿقيمشذاءماظطػؾمىاظؽوصقيمعـماظغذاءموذظؽمظصغرمادؿقعوبماٌعدةمف

م0ماظؽؿقوتماظؽوصقيمعـماظدلوتقـوتممواظلعراتمايرارؼيماظبممجوغىماظػقؿوعقـوتممواٌعودنمىسؾ

م:متطعقؿوتماألرػولم

مىوأدؾوبماشبػوضمعلؿقم0مهمحقوةماظطػؾمومنقىإنماظؿطعقؿوتمضرورةمػوعيمظؾقػوزمسؾم

ماظدولماإلدالعقيمترجعماظبموجقدمطـرلمعـماٌعؾقعــوتماًورؽيمواظشوئعوتمىاظؿطعقؿوتمف

م0اٌغرضيم

م

:مماظؿطعقؿمصكمضقءمضقاسدماظشرؼعيماإلدالعقي

اهلدفمعـمتطعقؿماإلغلونمصغرلامطونمأومطؾرلا،مػقمهصنيماىلؿمضدمعرضمعـماألعراضم

اٌعدؼي،مصوظؿقصنيمصكمحؼقؼؿفمػقمأحدماظعقاعؾماظؿكمتؼقىماىلؿمووعؾفمضودرامسؾكماظدصوعم

.مضدمخطرماٌرضماظذىمؼرادماظؿطعقؿمعـمأجؾف

م
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وندمعـمأحودؼٌمردقلمآمصؾكمآمسؾقفمودؾؿمعومؼعدممإحدىمماظؼقاسدماظؽدلىماظؿكم

"المضررموالمضرار":مضقظفوػقم،مىتؾـكمسؾقفومأحؽومماظػؼفماإلدالم
1

مأىمأغـومعؽؾػقنمعـماظشرعم

:ممماظردقلماظؽرؼؿمبلنمغؾعدمأغػلـومسـمطؾمعومؼلؾىماظضررمظـو،مأومؼلؾىماظضررمظغرلغو،موؼؼقل

"إنمآمعبقؾمضبىماىؿول"
$م%2

موعـماٌعروفمأنمصقيماإلغلونمغقعمعـمأغقاعماىؿول،م

م.وػكمغؿقفيمظؾغذاءماىقد،مواظرسوؼيماظصققي

م

:مماظؿغؾىمسؾكماألعراضىاظشرعمضبٌمسؾ

صكمذبولمايػوزمسؾكمايقوةماإلغلوغقي،مندمغصقصماظشرعمهــومسؾكمأنمغعوجلم

األعراض،موغعؿؾمطؾمودقؾيمتمدىماظبمهصقؾمػذاماهلدف،موػذامغػفؿفمعـمضقلمردقلمآم

تداووامسؾودمآ،مصننمآمٕمطبؾؼمداءمإالمخؾؼمظفمدواءمسؾؿفمعـمسؾؿف،موجفؾفمعـم":م

"جفؾف
$م%3

مواظؿفوربماظعؾؿقي،مواظؾققثماظطؾقيمتمطدمعومبقـفمايدؼٌ،مصوإلغلونمصكمطؾمصذلةم

ؼفؿديماظبموجقدمسالجمٌرضمعـماألعراض،موعـمػذاماظـصماظـؾقيماظشرؼػ،مغػفؿمأؼضومأغـوم

المغقلسمعـمسالجمأىمعرضمعقجقدماآلن،ممبؾمسؾكماظعؾؿوءمواألرؾوءمأنمصبروامووربفؿموانم

ميوردقامأحبوثفؿ،مأعؾنيماظقصقلماظبماهلدفماٌـشقدم،موػقماظؿغؾىمسؾكمعرضمؼؾقٌمسـم

م.سالجمظف

غلؿطقعمأنمغؼقلمإنماظؿطعقؿمضدماألعراضمػقمأحدماألعقرماظؿكمدبدممعؼوصدماظشرؼعيممم

صكمحػظماظـػس،مألغفمودقؾيماظبمهصنيمجلؿماإلغلونمضدماإلصوبيمبوٌرضماظذىمصبرىمعـم

أجؾفماظؿطعقؿ،مصفقمصكمحؼقؼؿفمخودممظؾققوةماإلغلوغقي،موعداصعمسـفومعـمأنمتؿعرضمألخطورمعرضم

م.عـماألعراض

وعـمػـومتظفرمأػؿقيماظؿطعقؿمظقمغظرغوماظقفمعـماظـوحقيماظشرسقي،مألنمطؾمعومؼمدىماظبم

م.دصعماظضررمسـماإلغلونمؼؽقنمعطؾقبومصكماظشرع،ممبؼؿضكمضوسدةمعـعماظضرر

                                                           
 0 عٓ اثٓ عجبط2331 دذ٠ش سلُ 2/784  أخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٟ عٕٕٗ وزبة األدىبَ ثبة ِٓ ثٕٝ فٟ دمٗ ِب ٠ؼش ثجبسٖ (1
 0 عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد سػٟ هللا عٕٗ 91 ح 1/93  أخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اإل٠ّبْ ثبة اٌزذش٠ُ اٌىجش ٚث١بٔٗ (2
 عٓ أعبِٗ ثٓ شش٠ه ، ٚأخشجٗ اٌزشِزٜ فٟ 3855 ح 4/3 أخشجٗ أثٛ داٚد فٝ عٕٕٗ وزبة اٌطت ثبة فٟ اٌشجً ٠زذاٜٚ (  3

 عٓ أعبِٗ ثٓ شش٠ه ٚلبي أثٛ ع١غٝ ٘زا دذ٠ش 3038 ح 4/383عٕٕٗ وزبة اٌطت ثبة ِب جبء فٝ اٌذٚاء ٚاٌذش ع١ٍٗ 

 دغٓ طذ١خ
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ماظعؼؾم،مصنغفمؼؽقنمعـماٌطؾقبمعـماإلغلونممأنمىماظشرعموفىموإذامطونماظضررمممـقسومف

مىمميؽـمأنمتقصؾمإظقف،موإحدىماظقدوئؾماظًىمػذاماظضررم،موددماألبقابماظًىمتالفىؼعؿؾمسؾ

ماظؿطعقؿماظذيمهٌماىفوتماظطؾقيمأصرادمىتدصعمػذاماظضررمسـمجلؿماإلغلونموحقوتفمه

م0اجملؿؿعمسؾقفم

مإذامطونماظؾعضمؼدسقماظبمسدمماالدؿفوبيمظؾؿطعقؿمحبفيمأنمبعضماىفوتماألجـؾقيم

تفدفمسـمررؼؼماظؿطعقؿماظبمإؼذاءماظـوسممبفذهماظقدقؾي،مصفذهمدسقةمواضقيماًطلمم،مبعقدةم

إعومجفؾمبوألحؽومم:ممأحدمأعرؼـىمتدلمسؾىطؾماظؾعدمسؿومضبؼؼمعـػعيماألصرادممواجملؿؿعم،موه

مم.ماالدؿفوبيمهلذهماظدسقةماظضورةىمميؽـمأنمتذلتىمسؾىاظشرسقيم،موإعومجفؾمبوظـؿوئٍماًطرلةماظً

مهًمإذرافمىمورىوؼمطدماألرؾوءمأنماظؿطعقؿوتمدبضعمىؿقعمأغقاعماالخؿؾوراتماظً

دوظب،معـمػقؽوتمدوظقيمعـؾمعـظؿيماظصقيماظعوٌقيم،موعـظؿيماظققغقلقػ،مطؿومؼمطدماألرؾوءمخطلمم

م0متؼقلمإنماظؿطعقؿوتمتؼؾؾمعـماًصقبيمأومتمديماظبماظعؼؿىاظشوئعوتماظً

ماظبمأعرمخطرلمجدام،مػقمسدممعؼووعيماىلؿمظؾؿرضمىإنماظدسقةماظبمرصضماظؿطعقؿمتمد

مأنمؼصوبماظؽـرلمعـماظـوسمبفذاماٌرضمىمؼرادمعؽوصقؿفمبوظؿطعقؿم،مواظـؿقفيمهىماظذىاٌعد

ماإلغلونم،معـؾمذؾؾماألرػول،مىمؼرادماظؿطعقؿمظفموطـرلامعومؼؽقنمعـمأذدماألعراضمخطرامسؾىاظذ

م0واظدرنم،مواظؽقظرلام

محقوةماألصرادممواجملؿؿعوت،موودوئؾمىايوجيمعوديمإظبمتقسقيماظـوسمبلػؿقيماظؿطعقؿمف

اإلسالمماٌكؿؾػيمعـمصقػ،موإذاسي،موضـقاتمتؾقػزؼقغقيمربؾقيموصضوئقي،مواظـدوات،مسؾقفوم

ماظؿطعقؿمضدمىمتذلتىمسؾىمبنيماظـوسم،موتقضقحماٌـوصعمواظػقائدماظًىماظصحىواجىمغشرماظقع

مسدعف،مطؿومأنمسؾؿوءماظدؼـممميؽـفؿمأنمؼؼقعقامأؼضومىمتذلتىمسؾىاألعراض،مواألخطورماظً

م0مػذاماىوغىمىماظؿقسقيمفىبدورػؿمف

م

:مغظوصيماظطػؾ

موندمأحؽومماإلدالممهٌم0ماظبمايؿوؼيمواظقضوؼيمعـماظؽـرلمعـماألعراضىمتمدىوه

مضبٌماإلدالممىماالػؿؿوممبـظوصيماظطػؾموتغذؼؿف،موؼدخؾمػذامهًماظؼوسدةماظعوعيمماظًىسؾ

ماظظفقرمبوٌظفرمىمهؼقؼماظـظوصيمواظظفقرمبوٌظفرمايلـمبؾمضبٌماظشرعمسؾىمتطؾقؼفوموهىسؾ
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م"إنمآمعبقؾمضبىماىؿولم":ماىؿقؾم،مطؿومأذورماظبمذظؽمضقلمردقلمآم
%1$

موظقسم0م

مؼؿـوولمصقفومرعوعفموأنمتغلؾمؼدػومىماظًىمغظوصيماألوانىماألممأنمتراعىذظؽمصؼطموظؽـمسؾ

م0جقدامبوٌوءمواظصوبقنمضؾؾمهضرلماظطعوممظفم

مصقؿفمألنمىمأعرمضروريمظؾقػوزمسؾىوغظوصيماظطػؾمظقلًمعـظرامعبقالمصؼط،مبؾمه

ماظبماإلضرارمبفم،مىتعرؼضمجلؿماظطػؾممظؾؼذرمماظدائؿمأومظؾقوالتماظؽـرلةممشرلماظـظقػيمؼمد

"مالمضررموالمضرارم":ممضقظفمىفواظضررمالمصبقزمذرسو،مطؿومبنيمذظؽمردقلمآم
$م%2

موهلذامأوجىم

مذؽقغفمىآمسزموجؾمايضوغيمظألرػولمألنماظطػؾمربؿوجماظبمعـمؼؼقممبؿـظقػفمواإلذرافمسؾ

مبويضوغيموايضوغيمحؼمظؾطػؾ،مالمصبقزمٌـمتعؾؼمبفمىماظعرفماإلدالمىمفىطؾفو،موػقمعومؼلؿ

م0مسـمػذامايؼمىػذامايؼمطلعفمأومجدتفمأنمؼؿكؾ

ماػؿؿومماإلدالممبوظـظوصيمألغفومعػؿوحماظقضوؼيمعـماألعراضمصؾؾقضوؼيمعـماألعراضمىوؼلت

ماألممشلؾمىمأػؿؿماإلدالممبغلؾماظقدؼـمضؾؾماألطـــؾموطذظؽمسؾىاٌعقؼيموعـعمإغؿشورماظعدو

اممبمموألنماألزوصرمضدمتـؼؾماألعراضم0ماظقضقءىؼدؼفومضؾؾمهضرلماظطعومموبعدهممودـمشلؾفومف

م0متؼؾقؿماألزوصرموجعؾفومعـمدــماظػطرةمىهؿقؼفمعـمأودوخمحٌماإلدالممسؾ

مأٔدمأػؿؿمبفوماإلدالممصعـمسوئشيمأغفمطونمظفمصؼدموألنماظعنيمعـمأدقمأسضوءمماىلؿم

مطؾمسنيمثالثيمىؼؽؿقؾمبفمسـدمعـوعفمف
%3

م
$

م0ماظؾصرمىمواألٔدمحفرمؼدقمغوسؿوموؼؽؿقؾمبفمظقؼق

ويؿوؼيمظإلغلونمعـمأعراضماظؿـػسمأػؿؿماإلدالممبؿـؼقيماهلقاءماظداخؾماظبماظرئؿنيمسـم

م0ماألغػموجعؾفومعـمدــماظقضقءمةمبـظوف ررؼؼماألعر

مرائقيماظػؿمودبؾصومعـمصضالتماظطعوممىمادؿكداعفوموحػوزومسؾةوألػؿقيماألدـونموطـر

مواظلقاكمػقمآظفم0أعرماإلدالمماإلغلونمأنمؼؿؿضؿضمثالثومسـدمطؾموضقءموأنمؼلؿكدمماظلقاك

مسفدمردقلمآمىمسؾامٕمؼؽـمعقجقدىظؿـظقػماألدـونموػذامؼؿؿمأؼضومبوظػرذوةمواٌعفقنماظذ

                                                           
.  عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد سػٝ هللا ع91ٕٗ ح 1/93  أخشجٗ ِغٍُ فٝ طذ١ذٗ وزبة اال٠ّبْ ثبة رذش٠ُ اٌىجش ٚث١بٔٗ (  1
 ِٓ سٚا٠ٗ عجبدٖ ثٓ 2340 ح 2/784  أخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٝ عٕٕٗ وزبة األدىبَ ثبة ِٓ ثٕٝ فٝ دمٗ ِب ٠ؼش ثجبسٖ ( 2

 ِٓ سٚا٠ٗ اثٓ عجبط ٚفٝ عٕذٖ جبثش اٌجعفٝ 2341اإلعٕبد اال أٗ ِٕمطع، ٚدذ٠ش سلُ     اٌظبِذ ٚ٘ٛ دذ٠ش طذ١خ 

 ِٓ سٚا٠خ اثٝ عع١ذ اٌخذسٜ ٚطذذٗ اٌذبوُ ٚٚافمٗ 2345 ح 2/66ُِٕٙ، ٚأخشجٗ اٌذبوُ فٝ اٌّغزذسن وزبة اٌج١ٛع 

اٌز٘جٝ 
 0  عٓ عجذ هللا ثٓ عجبط سػٟ هللا عٕٗ 354/أخشجٗ أدّذ فٟ ِغٕذٖ     (3



 45 

-مضولمردقلمآممم$ممألعرتفؿمبوظلقاكمسـدمطؾمصالةىمأعًىظقالمأنمأذؼمسؾم%م
ممموضولم%1$0

م$مظؾربةاظلقاكمعطفرةمظؾػؿموعرضو%م
2

م0م

وأػؿؿماإلدالممبـظوصيمطؾمعومؼؾؿسماىلدمغبوؼيمظؾفؾدموعراسوةمٌشوسرماآلخرؼـمصلعرم

موؽبِثقؽبوبؽبَؽمَصَطفّْرؿبم:ماغفموتعوظبمــــمضولمدؾح0اٌلؾؿنيمبوظزؼـيموارتداءماٌالبسماظـظقػي
3

وضولممم

ـِم:مــــكتعول ممآدؽبمؽبمخؾبذؾبوامِزؼؽـبؿؽبُؽؿؿبمِسؿبدؽبمُطؾّْمعؽبلؿبِفٍدىمؼؽبومبؽب
م40

م

م:مغظوصيماظؾققت

حٌماظردقلمسؾكمغظوصيماظؾققتمظؿؽقنمعظفرًامعـمعظوػرماإلدالممدؼـماظـظوصي،موسـقاغوم

إنمآمتعوظبمرقىمضبىماظطقى،مغظقػمضبىمم":مردقلمآممضولممؼؿؿقزمبفماٌلؾؿمسؾكمشرله،

م"اظـظوصي،مطرؼؿمضبىماظؽرم،مجقادمضبىماىــــقد،مصـظػقامأصـقؿؽؿ
$ممم%5

رواهماظذلعـــــــذى،مواألصـقيم

وػذامممومؼؼؾؾمعـماحؿؿولمأنمؼؿـوولماظطػؾمذقؽومضورام.معبـــــــعمصـوءموػقمبفقماظؾقـــــًمودوحؿف

م0أومعؾقثومؼمديماظبمسقاضىمخطرلةم

م

م

مم:غظوصيماٌوءمواظطعوم

غفكمأنمؼؿـػسمصكماإلغوءمممىأنماظـى:مسـمأبكمضؿودةم
%

م
6$

واظـفكمسـماظؿـػسمصكماإلغوءم:م

أثـوءماظشربمػقمزبوصيمعـمتؼذؼرهمودؼقطممذهمصقفم،مإنماظـػخمصكماإلغوءمواظطعوممؼمدىماظبم

.ممأعراضمجلقؿي

                                                           
 عٓ أثٟ 22 ح 1/34 عٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا عٕٗ ، ٚأخشجٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة ِبجبء فٟ اٌغٛان 252 ح 1/220 أخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة اٌغٛان  (  1

  0٘ش٠شح سػٟ هللا عٕٗ ٚلبي أثٛ ع١غٟ ٘زا دذ٠ش دغٓ طذ١خ 
 عٓ عبئشخ سػٟ هللا عٕٙب ، 1/496أخشجٗ اٌجخبسٞ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌظ١بَ ثبة اٌغٛان اٌشؽت ٚا١ٌبثظ ٌٍظبئُ    (2

 0 عٓ عبئشخ سػٟ هللا عٕٙب 1/10ٚأخشجٗ إٌغبئٟ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة اٌزشغ١ت فٟ اٌغٛان 
 4 ا٠٢خ –   عٛسح اٌّذصش (3
 31 ا٠٢خ –   عٛسح األعشاف (4
 عٓ أثٝ ٘ش٠شح 1015 سلُ 2/703   أخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة لجٛي اٌظذلخ ِٓ اٌىغت اٌط١ت ٚرشث١زٙب (5

 0سػٟ هللا عٕٗ 
 ح 3/1603   أخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة األعش٠خ ثبة وشا١٘خ اٌزٕفظ فٟ ٔفظ اإلٔبء ٚاعزذجبة اٌزٕفظ خبسط اإلٔبء (6

  عٓ أثٟ لزبدح2027
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ماالحؿقوجوتماًوصيمىعقضػماإلدالممعـماألرػولمذو

 م

:مػـوكمأدؾوبمعؿعددةمظإلسوضيماىلؿقيمواظعؼؾقيمعـفو

 إسوضيمبلؾىماظقراثيموعـمأعـؾيمػذاماظـقعماظضعػماظعؼؾلمأومصؼدانماظلؿعمأوماظؾصرمأوم

.ممغقعمعـمأغقاعماظؿشقػوتماًؾؼقي

 ممإسوضيمبلؾىمإصوبوتمايروبم.

 مإسوضيمبلؾىمإصوبوتمايقادثمواظؽقارثماظطؾقعقيم.

 إسوضيمبلؾىمعضوسػوتماظقالدةماٌؿعلرةموخوصيمإذامٕمتؿؿمهًماإلذرافماظطؾك. 

 إسوضيمبلؾىمأعراضمتصقىماظطػؾمعـؾمذؾؾماألرػولموايؿكماظشقطقي. 

 

ماألدرةماظؾقٌمسـماظؿداوىموبذلماىفدماٌكؾصمظؿقلنيمايوظيممىوظذظؽمصبىمسؾ

"معومأغزلمآمعـمداءمإالمأغزلمظفمذػوءم":ممؼؼقلماظردقلمم
1

عومأغزلمآمداءمإالموأغزلمظفمم".ممم

م"دواءمجفؾفمعـمجفؾفموسؾؿفمعـمسؾؿف
%2$

وؼرىمبعضماظػؼفوءمأنمتركماظؿداوىمسـدماظضرورةم.

مموؽبَظومتؽبْؼؿؾبُؾقامَأغؿبُػلؽبُؽؿؿبمِإنَّماظؾَّفؽبمَطونؽبمِبُؽؿؿبمرؽبِحقؿـبوم:محراممادؿـودامظؼقظفمتعوظب
موضولمآم30

مموؽبَظومتؾبْؾُؼقامِبَلؼؿبِدؼُؽؿؿبمِإَظكماظؿَّفؿبُؾَؽِي:متعوظبم
4

مظألدرةمأنمؼؼؿصرمدورػومسؾكماظعؿؾمىوالمؼـؾغ.م

مععوعؾيماٌعوقمىوسؾكماألدرةمأالمتؾوظغمف.ممممواٌؿوبعيىمبؾمالبدمعـماظؾقٌمواظؿؼصىاًدم

مىمطؾماألغشطيماظًىمفهمإذراكىتعقؼضومسؿومصؼدمأومظشعقرػومبؼدرمعـماظؿؼصرلممبؾمسؾقفوماظعؿؾمسؾ

م0ماجملؿؿعمىؼؿقؿؾفوموربووظيمإدعوجفمف

م

                                                           
 عٓ اثٝ ٘ش٠شح 5678 ح 4/13 أخشجٗ اٌجخبسٜ فٝ طذ١ذٗ وزبة اٌطت ثبة ِب أضي هللا ِٓ داء إال أضي ٌٗ اٌشفبء (   1

 سػٝ هللا عٕٗ 
ٚلبي طبدت اٌضٚائذ  – 3438 ح 2/1138 أخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌطت ثبة ِب أضي هللا داء إال أضي ٌٗ اٌشفبء (   2

 إعٕبدٖ طذ١خ
 29 ا٠٢خ –   عٛسح إٌغبء (3
 195 ا٠٢خ –   عٛسح اٌجمشح (4



 47 

:ممدورماجملؿؿعمووهماٌعوق

مرسوؼيمذوىماالحؿقوجوتماًوصــيمعـمضؾقؾمىٕمتغػؾماظشرؼعيمدورماىؿوسيمطؽؾمف

وؽبتؽبعؽبووؽبغؾبقامسؽبَؾكماْظِؾرّْموؽباظؿَّْؼقؽبى:ممتعوظبمآماظؿؽوصؾمواظذلاحؿمؼؼــقل
1

أغومم":مماظردقلوؼؼقلم.م

"موظبمعـمالموظبمظف
%2

م
$

ماظضعػوءمصنمنومتـصرونموترزضقنمىمفىابغقن":طذظؽمممموؼؼقلم

"بضعػوئؽؿ
%3$

مم.م

م

ػقهمهلؿماٌدارسماٌؿكصصيميوسؾكماجملؿؿعمأنمميدمأوظؽؽمبوألجفزةماظؿعقؼضقيموأنم

بوٌعوضنيمسؾكمتـقسفوموأنمتؿوحمهلؿماظػرصيمظؽلمضبققامحقوةمرؾقعقيمعـمخاللمعشورطيمعـم

مإرذودماجملؿؿعموزبورؾيمدوئرمصؽوتفمىوسؾكماإلسالممأنمؼؼقممبدورهمف.مدقاػؿمؼبمدوئرماألغشطي

"طؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿفم"
%4$

واظؿعرؼػمبلدؾوبماإلسوضيموطقػقيماظقضوؼيمعـفوموطقػقيم.م

م .ععوؼشؿفومحؿكمالمؼػؿؼدماٌعوقمعومتؾؼكمعـمأعؾ

م

م

م

 
 
م

                                                           
 2 ا٠٢خ –   عٛسح اٌّبئذح (1
  عٓ ِعذٜ ثٓ وشة4/133   أخشجٗ ادّذ فٝ عٕذٖ (2
 عٓ أثٝ اٌذسداء ٚأخشجٗ اٌذبوُ 2594 ح 3/33 أخشجٗ أثٛ داٚد فٝ عٕٕٗ وزبة اٌجٙبد االٔزظبس ثشصي اٌخ١ً ٚاٌؼعفٗ (   3

  عٓ أثٝ اٌذسداء ٚطذذٗ اٌذبو2641ُ ح 2/157فٝ اٌّغزذسن وزبة لغُ اٌفئ 
 0 893 دذ٠ش سلُ 1/248 أخشجٗ اٌجخبسٜ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌجّعخ ثبة اٌجّعخ فٝ اٌمشٜ ٚاٌّذْ (   4
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م

م

: الباب اخلامس
م

م

َـّمِبوْظؿؽبعؿبرؾبوِفم:مؼؼقلمآمتعوظبمم موؽبسؽبوِذرؾبوػؾب

م$م19دقرةماظـلوءماآلؼيممم%

َّم:موؼؼقلمآمتعوظب َّمِظؿؾبضؽبقُّْؼقامسؽبَؾقؿبِف مموؽبَظومتؾبضؽبورُّوػؾب

ممم$م6دقرةاظطالقماآلؼيممممم%

م"إنمأطؿؾماٌمعـنيمإميوغومأحلـفؿمخؾؼوموأظطػفؿمبلػؾف:م"م موؼؼقلم
1

م

م

هلنيماظصقيماظـػودقيم:م$5%اظغوؼيم

م

ماظػذلةمعوبنيمىدبػقضمععدلماظقصقوتماظـػودقيممبؼدارمثالثيمأربوعمفم:م6م–اهلدفم

.مم2015موم1990

م

م

                                                           
 عٓ أثٟ ٘ش٠شح ؽ 4682 دذ٠ش سلُ 4/219أخشجٗ أثٛ داٚد فٟ عٕٕٗ وزبة اٌغٕخ ثبة اٌذ١ًٌ عٍٟ ص٠بدح اإل٠ّبْ ٚٔمظبٔٗ  ( 1

 0داس اٌذذ٠ش ثبٌمب٘شح 
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م

اظصقيماظـػودقيمعـمعـظقرمإدالعكم

م

اظزواجمصكماإلدالممودقؾيمظؾـوءمأدرةمربؽؿيماظؾـوء،موػقماإلرورماظشرسكمظإلنوب،مواألدرةم

ػكماًؾقيماألوظبمصكمترطقؾيماجملؿؿع،مظذظؽمحرصماإلدالممسؾكمأنمتؽقنمخؾقيمعـقعيمضقؼيم

بلالعيماظروابطمواظعالضوتمواألعقعيمػكماظؾقؿيماظؿكمتشدمػذهماًؾقي،موعـمأجؾماألعقعيم

مسؾكماظؿقلرلمظفمألغفمضاحلععمواإلنوبموضعماإلدالممضقابطمدضقؼيمعـمبداؼيمعرحؾيماالخؿقورم

ؿبمَضؾؿبِؾَؽم:معـمدــماظػطرةماظؾشرؼيمسـدماظرجؾمواٌرأةمصقؼقلمايؼمدؾقوغف موؽبَظَؼدؿبمَأرؿبدؽبْؾؽبومرؾبدؾبًؾومِع

وؽبجؽبعؽبْؾؽبومَظفؾبؿؿبمَأزؿبوؽباجـبوموؽبذؾبرّْؼًَّيم
1

اظـؽوحمعـمدـؿكمم:"-م،موصكماظلـيمسـدمابـمعوجفمصكمدــفمضولمم

"صؿـمٕمؼعؿؾمبلـؿكمصؾقسمعـك
م20

واألممواألعقعيمهلومذلنمخوصمصكماإلدالممصفكمأسظؿماظـوسمحؼومسؾكماظرجؾمطؿومجوءمصكم

أىماظـوسمأسظؿمحؼًومسؾكماٌرأةمضولمزوجفو،مم-م-ضقلماظلقدةمسوئشيمأغومدلظًمردقلمآم

"أعف:مضوظًمضؾًمصلىماظـوسمأسظؿمحؼًومسؾكماظرجؾمضول
م30

،ممأعؽ،مثؿمأعؽ،مثؿمأعؽ:معـمأحؼماظـوسمحبلـمصقوبؿكمضول:م"موطؿومصكماظصقققني

م04"،مثؿماألضربمصوألضربمكوثؿمأب

واألعقعيمعـمأسظؿموزوئػماٌرأةماألدودقي،موضدمإرتؼكمبفوماإلدالممحؿكمجعؾماىـيم

هًمأضدامماألعفوت،ممبعـكمأنمتـوهلوماٌرأةمسؾكمحلـمأداءموزقػيماألعقعيمألغفومصوغعيمايقوة،م

حػظماظدؼـم:موػكماظؿكمتصقغفومعـماظػلودمواالغؼراض،موإذامطوغًمعؼوصدماظشرؼعيماإلدالعقيمػك

واظـػسمواظـلؾمواٌولمواظعؼؾ،مصوظزواجمػقماظؽػقؾمحبػظمعؼصدماظـلؾ،موظقسماظزواجمذبردم

مضولمآممسالضيمضوغقغقيمظإلنوبمصؼط،موظؽـفمظالدؿؼرار،مواالرؿؽـونمواٌقدةمواحملؾي

َّ:متعوظبم َّمِظؾؽبوسفبمَظُؽؿؿبموؽبَأغؿبؿؾبؿؿبمِظؾؽبوسفبمَظفؾب مػؾب
م50

م

                                                           
 38آ٠خ : عٛسح اٌشعذ ( 1
 وزبة إٌىبح ثبة اٌزشغ١ت فٝ إٌىبح 7طذ١خ اٌجخبسٜ ط ( 2
 ٚطذذٗ  اٌذبوُ – 7338 ؛ 4/193 ٚأخشجٗ اٌذبوُ فٟ اٌّغزذسن وزبة اٌجش 316 ص 3اٌزشغ١ت ٚاٌزش١٘ت ط ( 3
 0 2548 دذ٠ش سلُ 4/1974أخشجٗ ِغٍُ فٝ طذ١ذٗ وزبة اٌجش ثبة ثش اٌٛاٌذ٠ٓ ٚأّٔٙب أدك ثٗ  ( 4
 187آ٠خ : عٛسح اٌجمشح ( 5
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ماظذىمؼمطدمسؾكمسظؿماظلؽقـيمواٌقدةمواظرغبيماظؿكمصبىمأنمتقصرمىػذاماظؿقجقفماإلظف

موؽبوؽبصَّقؿبؽبوماْظِنغؿبلؽبونؽبمِبقؽباِظدؽبؼؿبِفمحؽبؿؽبَؾؿؿبفؾبمُأعُّفؾبم:مظؾصقيماظـػودقيمظصوغعيماألجقول،مواظؿكمأوصكمبفومربماظعزة

ـِمَأِنماذؿبُؽرؿبمِل ـٍموؽبِصصؽبوُظفؾبمِصلمسؽبوعؽبقؿب ماْظؿؽبِصرلؾبىموؽبِظقؽباِظدؽبؼؿبَؽمِإلؽبىوؽبػؿبـبومسؽبَؾكموؽبػؿب
1

.مم

وؽبوؽبصَّقؿبؽبوماْظِنغؿبلؽبونؽبمِبقؽباِظدؽبؼؿبِفمِإحؿبلؽبوغـبومحؽبؿؽبَؾؿؿبفؾبمُأعُّفؾبمُطرؿبػـبوموؽبوؽبضؽبعؽبؿؿبفؾبمُطرؿبػـبو
2

.مم

م

:معؼقعوتماظصقيماظـػودقيمظألعقعي

اظعالضيماظزوجقيممبقـوضفوماظغؾقظمظـمتلؿؿرمإالمحبػظمطراعيماٌرأة،موععوذرتفومبوٌعروفمصقؼقلم -1

 :مدؾقوغفموتعوظب

َـّمِبوْظؿؽبعؿبرؾبوِف مموؽبسؽبوِذرؾبوػؾب
3

َّمِظؿؾبضؽبقُّْؼقا:ممموؼؼقل مسؾقفـموؽبَظومتؾبضؽبورُّوػؾب
40 

،موأغومخرلطؿمألػؾك،موعومأطرمماظـلوءمإالمطرؼؿمهخرلطؿمخرلطؿمألػؾ:م"وصكمايدؼٌماظصققح

"وعومأػوغفـمإالمظؽقؿ
50 

عـماظـوبًمسؾؿقومأنمعضوؼؼيماٌرأةمايوعؾمأوماىقرمسؾقفومصكماٌعوعؾيمأومهؿقؾفومعـم -2

األسؿولماٌـزظقيممبومالمتؼقىمسؾقف،مطؾمػذهماظضغقطمتؿلثرمبفوماٌرأةمايوعؾموبوظؿوظبمؼمدىم

إظبمأذىماىـنيمصكمبطـفوماظذىمؼؿلثرممبومتؿلثرمبفماألممدؾؾومأومإصبوبو،مألغفمجزءمعـفومؼصؾفم

 .عبقعماظعقاعؾماظـػلقيمواظػلققظقجقيماظؿكمتؼعمظألممصكممصذلةمايؿؾ

وػذاماألذىمالمؼؼػمسـدمصذلةمايؿؾ،مبؾمميؿدمبعدمذظؽمإظبمصذلةماظرضوسيم،ماظؿكمأصؾحم -3

اآلنمعـماإلعبوعمسؾكمأػؿقيماظرضوسيماظطؾقعقيمصكمدالعيماٌقظقدمصكماٌـوسيماظؿكمؼؽؿلؾفوم

عـماظرضوسي،مواظـؿقمبصقرةمصققيمتػققمتغذؼؿفمبوألظؾونمواألشذؼيماظصـوسقي،مألنماظرضوسيمعـم

ثدىماألم،مواظؿصوقماظطػؾمبفومصقفمأسظؿمشذاءماألعـمواظلؽقـيمواظلالعيماظـػلقيمظؾطػؾ،موصقفوم

غبوؼيماألممعـماألعراض،موعلوسدةمجلدػو،مخصقصوماظرحؿمإظبمادؿعودةمسوصقؿفمواظعقدةمإظبم

وضعفماظطؾقعك،موعـمأجؾمػذهماظػقائدمواٌزاؼوماظؿكمتعقدمسؾكماألممواظطػؾمتؽقنماألممآٔيم

                                                           
 14آ٠خ : عٛسح ٌمّبْ  ( 1
 15آ٠خ : عٛسح األدمبف ( 2
 آ٠خ : عٛسح إٌغبء  ( 3
 6آ٠خ : عٛسح اٌطالق  ( 4
 اٌغ١ٛؽٝ/ اٌجبِع اٌظغ١ش  ( 5
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طؾماإلثؿمإذامصررًمأومأػؿؾًمصكمعلؽقظقؿفومسبقمرػؾفوماظرضقعماظذىمالمميؾؽمعـمأعرمغػلفم

م01"طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـمؼؼقت-م:"-مذقؽو،موؼـطؾؼمسؾقفومضقظفم

ؼشؿؾماٌرأةممصكمعـؾمػذهمايوظيموؼشؿؾمم-م-واظؿضققعماظذىمحذرمعـفماظـؾكماظؽرؼؿم

اظزوجمسـدعومؼؿؼوسسمسـمتدبرلماظغذاءماىقدمهلذهماألممدقاءمصكمعرحؾيمايؿؾمأوصكمصذلةم

اظـػوس،مثؿمصكموضًماظرضومع،موبنيمايؼمدؾقوغفمعؽوغيماظرضوسيمواٌدةماٌـودؾيمصقؼقلم

ؿـبمَأرؽبادؽبمَأنؿبمؼؾبِؿؿَّماظرَّضؽبوسؽبَيموؽبسؽبَؾكماْظؿؽبقؿبُظقِدم :مدؾقوغف ـِمِظؿؽب ـِمَطوِعَؾقؿب َـّمحؽبقؿبَظقؿب ؽـبمَأوؿبَظودؽبػؾب وؽباْظقؽباِظدؽباتؾبمؼؾبرؿبِضعؿب

َـّمِبوْظؿؽبعؿبرؾبوِفمَظومتؾبَؽؾَّػؾبمغؽبْػسفبمِإظَّوموؾبدؿبعؽبفؽبومَظومتؾبضؽبورَّموؽباِظدؽبٌةمِبقؽبَظِدػؽبوموؽبَظومعؽبقؿبُظقدفبمَظفؾبمِبقؽبَظِدِهم َّموؽبِطلؿبقؽبتؾبفؾب َظفؾبمِرزؿبُضفؾب

ؿـبمتؽبرؽباٍضمِعؿبفؾبؿؽبوموؽبتؽبشؽبووؾبٍرمَصَؾومجؾبؽبوحؽبمسؽبَؾقؿبِفؿؽبوموؽبِإنؿبمَأرؽبدؿبتؾبؿؿبمَأنؿبم وؽبسؽبَؾكماْظقؽباِرِثمِعؿبؾؾبمذؽبِظَؽمَصِننؿبمَأرؽبادؽبامِصصؽبوًظومسؽب

تؽبلؿبؿؽبرؿبِضعؾبقامَأوؿبَظودؽبُطؿؿبمَصَؾومجؾبؽبوحؽبمسؽبَؾقؿبُؽؿؿبمِإذؽبامدؽبؾَّؿؿبؿؾبؿؿبمعؽبومآتؽبقؿبؿؾبؿؿبمِبوْظؿؽبعؿبرؾبوِفموؽباتَُّؼقاماظؾَّفؽبموؽباسؿبَؾؿؾبقامَأنَّماظؾَّفؽبمِبؿؽبوم

متؽبعؿبؿؽبُؾقنؽبمبؽبِصرلفبم
م20

عؿـعمسـماظرضومعمعـفومأومتقصقًماألم،ماصنذامطونمبوألممسؾيمعوغعيمعـماظرضومع،مأومأنماظطػؾم

مصـوسقو،موعـمػـومغدركمتلطقدماآلؼيماظؽرمييمهرضوعإصعؾكماظزوجمإحضورمعـمترضعفموظقمبلجرمأوم

مبوألدرةمػذهماٌشوطؾ،مألنماظلعكمإظبماظطرؼؼماظذىمتسؾكمػذهماٌللظيمايققؼيمحؿكموإنمحؾ

اٌمعـماظؼقىمخرلموأحىمإظبمآمعـماٌمعـم:م"ؼقصؾمإظبمتؽقؼـماإلغلونماظؼقىمأعرمغؾقى

".ماظضعقػ

م

:معؼقعوتماظؼقةمظؾؿرأةمصكمصذلةمايؿؾمواظقضع

أولمػذهماٌؼقعوتمظؾؿرأةمأنمتؼؿـعمومتورسمحؼفوموحؼماىـنيمصكمتؾوسدمصذلاتمايؿؾم -1

حؿكمتلؿعقدماظـشوطموايققؼيموتصؾمإظبماظؼقةماظؾدغقيمظؿقؿؾمعلؽقظقيماظطػؾ،موضدماسؿـكم

طـرلمعـمصؼفوءموسؾؿوءماٌلؾؿنيمبفذهماظؼضقيمأذطرمعـفؿمحفيماإلدالممأبقمحوعدماظغزاظبمصكم

:عؼقظؿفماهلوعي
3

:مإنمممورديمعـعمايؿؾمعؼؾقظيمإذإمطونماظداصعمهلومأحدماألعقرماظـالثيماظؿوظقيم"

رشؾيماٌرأةمصكماحملوصظيمسؾكمعبوهلومأومصقؿفو،مأومعـمأجؾمإغؼوذمحقوتفو،مأوماظرشؾيمصكم

وـىماٌصوسىماٌوظقيموايرج؛مأوموـىماٌشوطؾماظعوئؾقيماألخرىماظؿكمضدمتـشلمغؿقفيم

 .تزاؼدمأصرادماألدرة

                                                           
 0 عٓ عجذ هللا ثٓ عّشٚ سػٝ هللا عٕٗ 2/194أخشجٗ أدّذ فٟ ِغٕذٖ   ( 1
 233آ٠خ : عٛسح اٌجمشح  ( 2
  ؽ ثٛالق45 اٌّجٍذ اٌضبٔٝ ص –إد١بء عٍَٛ اٌذ٠ٓ   (3
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وطالمماظغزاظبمؼؿلؼمععمعـفٍماإلدالمماظذىمؼدسقمإظبماظؿكطقطمواظؿـؿقيمواالسؿدال،م

واظؿقازنمصكمطؾمذه،مواظشرعمالمميـعمأنمتؾوسدماألممبنيمصذلاتمايؿؾمبوظؼدرماظذىمضبؼؼم

-طـومغعزلمسؾكمسفدماظردقلم:ماٌصؾقيمهلوموظؾطػؾموظألدرة،مصعـمجوبرمبـمسؾدمآمأغفمضول

واظؼرآنمؼـزلمصؾؾغمذظؽمغؾكمآمم-م-صؾؿمؼـفـو،مواظعزلمررؼؼيمبلقطيمعـمثؼوصيمذظؽمم-م

اظعصرمٌـعمايؿؾموضقودومسؾقفمصوظعؿؾمسؾكمتؾوسدمصذلاتمايؿؾمبوظقدوئؾمايدؼـيماظؿكمالم

مصفكمجوئزةمألغفومتعقدمسؾكماظطػؾمبػرصيمأرقلمخصقصومةتضرماألمموالمتؼطعماإلنوبماظؾً

صكمحؼفمصكماظرضوسيماظطؾقعقي،موتعقدمسؾكماألممصالمتـفؽموالمتعؿؾمصقؿفومعـمايؿؾم

اٌؿؽرر،موصبىمعراسوةمسدممغبؾماٌرأةمإالمسـدعومتؾؾغمدـماظعشرؼـ،موالمصبىمأنمميؿدم

،مطؿومصبىمعراسوةمأنمتؽقنم40-35ايؿؾماٌؿؽرر،موالمصبىمأنمميؿدمايؿؾمبعدمدـمعـم

اٌرأةمشرلمعصوبيممبرضمعزعـمألنمذظؽمؼشؽؾمخطقرةمسؾكمصقؿفوموسؾكماىـنيمػذهم

علوئؾمصبىمأنمتعؿـكمبفوماٌرأةموعلوسدةمأدرتفومسؾكمعراسوتفوموأخذمطؾماألدؾوبمظؿقؼقؼفوم

"طؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف-م"-مضقظفمل
1

م.

 

ماظدضقؼمىمعـمخاللماٌمدليماظدؼـقيمواإلسالعقيمألػؿقيماظػقصماظطىىالبدمعـمغشرماظقع -2

مغؿفـىماألعراضماٌـؼقظيمىمذظؽموصبىمغشرماظقسلمحًىضؾؾماظزواجمصالمحرجموالمسقىمف

ماظذيمؼـشدماظصقيمىألمموظؾطػؾموظؾؽقونماألدربوظـلؾيملوراثقومموغؿفـىماظؽـرلمعـماٌشوطؾم

 0واظلعودةمىؿقعمأصرادػوم

 

مىماألممأنمتؿفـىماظؿدخنيموذربماظؽققظقوتمواالبؿعودمسـماٌؾقثوتموأنمهرصمسؾىسؾ -3

 0تـوولماظغذاءماٌؿؽوعؾمعـمأجؾمصقؿفوموصقيمجـقـفو

م

 

مرسوؼيمصققيموغػلقيمىمتؽقنمفىاظعؿؾمسؾلماظقالدةمبقادطيماىفوتمواألعوطـماٌكؿصيمحً -4

 0مةآعـ

                                                           
 0 893 ح 1/248أخشجٗ اٌجخبسٞ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌجّعخ ثبة اٌجّعخ فٟ اٌمشٞ ٚاٌّذْ   (1
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مادؿكدامماظقدقؾيماآلعـيمواٌـودؾيمظطؾقعؿفوم،مىةمسؾأصبىمادؿشورةماظطؾقىمٌلوسدةماٌر -5

مىةمفأوسدمماظرطقنماظبمعشقرةماىرلانمواٌعورفم،موطـرلامعومتؽقنمشرلمعـودؾيم،مألنماٌر

مواظـؼوصيمىماظصحىم،موظذامصبىماالرتؼوءمبوظقعىعـمصذلةماظبمأخرهلومذاتفومدبؿؾػماظقدقؾيم

م0م"مالمضررموالمضرارم"مضوسدةمىمسؾقفوماظشرؼعيمفضمتحىاظصقققيماظً

 

مداخؾماألدرةمظلالعيمعبقعمأصرادػوم،مىاظلعودةمواظلؽقـيماظـػلقيمعـماٌؼقعوتماهلوعيمف -6

ؿـبمَأغؿبُػِلُؽؿؿبمم:متعوظبمآممصذلةماألعقعيمؼؼقلمىماألخصمفىوسؾ ؿـبمآؼؽبوِتِفمَأنؿبمخؽبَؾؼؽبمَظُؽؿؿبمِع وؽبِع

ممَأزؿبوؽباجـبومِظؿؽبلؿبُؽؾبقامِإَظقؿبفؽبوموؽبجؽبعؽبؾؽبمبؽبقؿبؽـبُؽؿؿبمعؽبقؽبدًَّةموؽبرؽبحؿبؿؽبًي
10 

 

َـّمِبوْظؿؽبعؿبرؾبوِفم:موضولمتعوظبم -7 "ممادؿقصقامبوظـلوءمخرلا"مموضولم02موؽبسؽبوِذرؾبوػؾب
3

 

 

ةموظألعقعيم،ماإلغػوقمسـمغػسمأمصبىمأنمتؿقصرمظؾؿرىماظؾقًماظًىعـمعؼقعوتماظلؽقـيمف -8

مىمضقؿيمغػؼيماظرجؾمسؾىسؾمماظردقلماظؽرؼؿمضمضدرمرزضفوم،موؼحىطرمييموؼدمدكقيمسؾ

موؼرصعم04"موػقمضبؿلؾفومطوغًمصدضيمةمأػؾفمغػؼىإنماٌلؾؿمإذامأغػؼمسؾ":مأػؾمبقؿفمصقؼقلم

مهمأصضؾمدؼـورمؼـػؼ":ممدؾقؾمآمىمأػؾمبقؿفمصققماإلغػوقمفىماإلغػوقمسؾةدرجماظردقلم

مدؾقؾمآم،مودؼـورمىدؼـورمأغػؼؿفمف:م"محدؼٌمآخرمىموف05"مسقوظفمىاظرجؾمدؼـورمؼـػؼفمسؾ

مأػؾؽم،مأسظؿفومأجرامىمعلؽنيم،مودؼـورمأغػؼؿفمسؾىمرضؾيم،مودؼـورمتصدضًمبفمسؾىأغػؼؿفمف

م"مأػؾؽمىمأغػؼؿفمسؾىاظذ
6

مععوعؾيماظزوجيموؼشرلمىاظرجؾمبوظعدلمواظؼلطمفمممثؿمؼطوظىم

نمدكطمعـفومخؾؼومإالمؼػركمعمعـمعمعـيم:م"مماظبمتقازنمايقوةمصقؼقلمىاظبمعللظيمػوعيمتمد

م"مآخرىرض
7 

                                                           
 21 ا٠٢خ –عٛسح اٌشَٚ  ( 1
 9 ا٠٢خ –عٛسح إٌغبء   (2

  0 5186 دذ٠ش سلُ 3/269 أخشجٗ اٌجخبسٜ فٝ طذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة اٌٛطبح ثبٌٕغبء  3)
أخشجخ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة فؼً إٌفمخ ٚاٌظذلخ عٍٟ األلشث١ٓ ٚاٌضٚط ٚاألٚالد ٚاٌٛاٌذ٠ٓ ٌٚٛ وبٔٛا   (4

 0 عٓ أثٝ ِغعٛد1002 دذ٠ش سلُ 2/695ِششو١ٓ 

 أخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة فؼً إٌفمخ عٍٝ اٌع١بي ٚاٌٍّّٛن ٚأصُ ِٓ ػ١عُٙ أٚ دجظ ٔفمزُٙ عُٕٙ   5)

 0 عٓ صٛثبْ سػٝ هللا عٕٗ 692 – 2/691
 2/692أخشجخ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة فؼً إٌفمخ عٍٟ اٌع١بي ٚاٌٍّّٛن ٚأصُ ِٓ ػ١عُٙ أٚ دجظ ٔفمزُٙ   (6

 0 عٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٝ هللا عٕٗ 995دذ٠ش سلُ 
 0 1469 دذ٠ش سلُ 2/1091أخشجٗ ٍِغُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌشػبع ثبة اٌٛط١خ ثبٌٕغبء   (7
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متقسقيموغشرماظـؼوصيماماخؿالفمعـوبرهىماٌمدلوتماظدؼـقيمواظـؼوصقيمواإلسالعقيمسؾىسؾ -9

مصؿوةمأومزوجيم،مىةمدقاءموهأماظضورمبوٌرىاظصقققيم،موعؽوصقيماظعرفمواٌقروثماظـؼوف

مضقءمىمعرحؾيماألعقعيموعومضبقطمبفومعـمأوضوعمهؿوجماظبمسالجمعلؿـرلمسؾىخصقصومف

مطؿىمىمدطرتمفىةم،موظدؼـومعـماٌقاضػماظؽـرلةماظًأاظشرعمايؽقؿم،موسدممعضورةماٌر

موإنمطونمعـفومىمإرورمطرؼؿم،محًىمضدوتفمظـلوئفمفىهؿؾمأسظؿماظـؿوذجمفمواظؿكماظلرلةم

مأطؿؾماٌمعـنيمإميوغومخقورػؿم":ممظؾغضىم،مصقؽقنمحؾقؿومودوداموععؾؿومحبؼمىعقاضػمتمد

م"ظـلوئفؿم
مضبؼؼمػذهماظغوؼيمالبدمأنمؼػفؿمعشوسرػوموؼؿقلسمعقارـمرضوػوم،مىموظؽ10

مألسؾؿمىمإن"م:مضولمردقلمآم:ممآمسـفوممضوظًمىوؼؿفـىمأدؾوبمدكطفوممصعـمسوئشيمرض

:معـمأؼـمتعرفمذظؽم؟مصؼولم:مصؼؾًم:مم،مضوظًمىمشضىىمراضقيم،موإذامطـًمسؾىإذامطـًمسـ

والمربمإبراػقؿ،م:ممضؾًمىوربمربؿدم،موإذامطـًمشضىمأعومإذامطـًمراضقيمصنغؽمتؼقظني،مال

م"أجؾمؼومردقلمآمعومأػفرموالمأذطرمإالمازلؽم:مضوظًم
2

0 

 

مورػؾفومعقارـماظؽقارثمواإلضطرابوتمىمصذلةماألعقعيمهىةممفأصبىموـىماٌر -10

مػذهماظػذلاتماظشوئؽيموضدمدؾؼماإلدالمماٌقاثقؼماظدوظقيمىماألضعػمفىوايروبم،مألغفومه

موغبوؼيماظؾقؽيمشرلماٌؼوتؾمغبوؼيماإلغلونمىموضعماظضقابطماألخالضقيمظقضًمايروبمفىف

معـمعؽقغوتممرؾقعقيموعقاردموذفرموحققاغوتم،مصؿـموصوؼومىهؿقمعـمصلودمأومإصلودمبؽؾمعو

ممىمآمسـفمأنماظـىىمآمسؾقفمودؾؿماظلمضودةماىققشمسـمأغسمرضىردقلمآمصؾ

معؾيمردقلمآم،موالمتؼؿؾقامذقكومصوغقوموالمرػالمصغرلامىإغطؾؼقاممبندؿمآموبوٓموسؾ:م"مضولم

"ةأعراوالم
3

مبؽرما،مصـفدماًؾقػيمأبمعـقاظفمىمعـمبعدهمسؾونمودورماًؾػــــوءماظراذد0م

مالمدبقغقام،موالمتغؾقاموالمتغدروام،موالممتـؾقام،موالمتؼؿؾقام":ممأدوعيمصقؼقلمىاظصدؼؼموػقمؼقص

ةم،موالمتعؼروامشبالموالمهرضقهم،موالمتؼطعقامذفرةمعـؿرةمأعرارػالمصغرلامموالمذقكومطؾرلاموالم

 0م"والمتذحبقامذوةموالمبؼرةموالمبعرلامإالمٌلطؾيم

                                                           
 عٓ عبئشخ 3895 دذ٠ش سلُ 5/709أخشجخ اٌزشِزٜ فٟ عٕٕٗ وزبة إٌّبلت ثبة فؼً أصٚاط إٌجٝ طٍٟ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ   (1

 0سػٝ هللا عٕٙب ٚلبي أثٛ ع١غٝ ٘زا اٌذذ٠ش دغٓ طذ١خ 
 عٓ عبئشخ سػٝ هللا 5228 دذ٠ش سلُ 3/380أخشجٗ اٌجخبسٜ فٟ طذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة غ١شح إٌغبء ٚٚجٛ٘ٓ   (2

 0عٕٙب 
 0 عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه 2614 دذ٠ش سلُ 39-3/38أخشجٗ أثٛ داٚد فٟ عٕٕٗ وزبة اٌجٙبد ثبة فٟ دعبء اٌّششو١ٓ   (3
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مالم:م"علثقرمآمسـفمضقلمىماألغلوبم،موظؾكؾقػيمسؿرمرضىماظؿؾوسدمفىسؾمحٌماظردقلم -11

"مم،مواشذلبقاموالمتضقواماتـؽققاماظؼرابيمصننماظقظدمطبؾؼمضوومي
1

وػذامعومأطدمسؾقفماظطىم

 0متقجدمعـمتؽرارمزواجماألضوربمىايدؼٌ،مواظؿقذؼرمعـماألعراضماظً

 

مؼلللمسـفمؼقمماظؼقوعيمإذامٕمؼؿكذماٌؼقعوتمىإنماالػؿؿوممبوظصقيمواظعوصقيمظإلغلونمعطؾىمذرع

ذقؽومأحىمإظقفمعـممعومدللمردقلمم:م"مىمحدؼٌمرواهماظذلعذىواظقدوئؾميؿوؼؿفومصػ

م02"اظعوصقي

                                                           
  0 ؽ اٌخ١ش٠خ ثّظش اٌطجعخ األٌٟٚ 3/31أٚسدٖ اثٓ األص١ش فٟ إٌٙب٠خ فٟ غش٠ت اٌذذ٠ش ٚاألصش ِبدح ػٛا  (1
 دذ٠ش سلُ 557 ص 5 ح106أخشجٗ اٌزشِزٞ فٝ عٕٕٗ وزبة اٌذعٛاد ثبة دعبء إٌجٝ طٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ ثجبة سلُ  ( 2

 0 عٓ أثٝ ثىش اٌظذ٠ك سػٝ هللا عٕٗ 3558
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 أثرماًصقبيمشرلماٌـظؿيمسؾكمصقيماألم

م

مضولممصقؿومؼؿعؾؼمحبىماألوالدمووالئفؿةضبظكماآلبوءمواألعفوتمصكماإلدالممبلزلكمعؽون

ـِمِإحؿبلؽبوغـبو :مآمتعوظب مموؽباسؿبؾؾبدؾبواماظؾَّفؽبموؽبَظومتؾبشؿبِرُطقامِبِفمذؽبقؿبؽـبوموؽبِبوْظقؽباِظدؽبؼؿب
1

ممم.

ـِمِإحؿبلؽبوغـبوم:مضولمآمتعوظبم ممُضؾؿبمتؽبعؽبوَظقؿبامَأتؿبؾؾبمعؽبومحؽبرَّمؽبمرؽببُُّؽؿؿبمسؽبَؾقؿبُؽؿؿبمَأظَّومتؾبشؿبِرُطقامِبِفمذؽبقؿبؽـبوموؽبِبوْظقؽباِظدؽبؼؿب
2

م

ـِمِإحؿبلؽبوغـبو :مضولمآمتعوظبم مموؽبَضضؽبكمرؽببَُّؽمَأظَّومتؽبعؿبؾؾبدؾبوامِإظَّومِإؼَّوهؾبموؽبِبوْظقؽباِظدؽبؼؿب
3

م.م

اىـيمهًم:م"عـزظؿفومصكمضقظفوؼقظبماإلدالممسـوؼيمخوصيمبوألعفوتموضبددماظردقلم

"مأضدامماألعفوت
4

"إنمآمحرممسؾقؽؿمسؼققماألعفوت:م"وؼؼقلمأؼضوممم0مرواهماظـلوئك
5

مرواهم

م0اظؾكورى

صوحؾؿك؟مضولمأعؽمضولمدـمؼلللمأىماظـوسمأحؼمبحمجوءمرجؾمإظبماظردقلمموأؼضو

"مثؿمعـ؟مضولمأعؽمضولمثؿمعـ؟مضولمأعؽم،مضولمثؿمعـ؟مضولمأبقك
6

وتؿعرضممممممم0رواهماظشقكون

األعفوتمأثـوءمصذلةمايؿؾمواظقالدةمواظـػوسمإظبمبعضماٌكوررماظؿكمضدمتمدىمصكمبعضم

مم0األحقونمإظبماظقصوة

م

:مودقفمغلؿعرضمأثرماًصقبيمشرلماٌـظؿيمسؾكمصقيماألممواظطػؾ

:مزبوررمتصوحىمتؽرارمايؿؾمونؿؾفومصقؿومؼؾك:مأوال

.متزؼدمععدالتماإلجفوضمخاللماظـصػماألولمعـمايؿؾ -1

م0ضؾؾماٌقعود"ماٌؾؿلرة"تزؼدمععدالتماظقالدةم -2

ارتػوسومصكمضغطماظدممووجقدمبروتقـوتمصكم"محدوثمتلؿؿوتمايؿؾمةتزؼدمغلى -3

 ".اإلطالعلقو"زدادمخطرػومسـدمحدوثماظؿشـفوتميوضدم"ماظؾقلموتقرممصكماظؼدعني

                                                           
 36 ا٠٢خ –عٛسح إٌغبء  (1
 151 ا٠٢خ –عٛسح األٔعبَ   (2
 23 ا٠٢خ –عٛسح اإلعشاء   (3
 – ؽ اٌّطجعخ اٌّظش٠خ ثبٌألص٘ش 6/11أخشجٗ إٌغبئٟ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌجٙبد ثبة اٌشخظخ فٟ اٌزخٍف ٌّٓ ٌٗ ٚاٌذح   (4

 0 ؽ ِىزجخ اٌزشاس 1082 دذ٠ش سلُ 1/403ٚأٚسدٖ اٌعجٍٟٛٔ فٟ وشف   اٌخفبء 
 0 عٓ اٌّغ١شح 5975 دذ٠ش سلُ 75-4/74أخشجٗ اٌجخبسٞ فٟ طذ١ذٗ وزبة األدة ثبة عمٛق اٌٛاٌذ٠ٓ ِٓ اٌىجبئش   (5
 0 عٓ أثٝ ٘ش٠شح سػٝ هللا عٕٗ 2548 دذ٠ش سلُ 4/1974أخشجخ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌجش ثبة اٌٛاٌذ٠ٓ ٚأّٙب دك   (6
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م$اظؿصوق%محدوثماظـزفمغؿقفيمالغػصولماٌشقؿيماٌؾؽرمأومإغدشوممةتزؼدمعـمغلى -4

اٌشقؿيماٌعقىمممومؼمدىمإظبمإسقوءماىـنيم"ماٌشقؿيمبوىزءماظلػؾكمعـماظرحؿ

 .وضدمؼمدىمإظبموصوتفمأوموصوةماألم

ؼزؼدماحؿؿولمزؼودةماظلوئؾماحملقطمبوىـنيماالدؿلؼوءماألعقـقدكمممومؼزؼدماحؿؿولم -5

 .مممومؼمدىمإظبموالدةمعؾؽرةهاالغػفورماٌعفؾمىقىماٌقو

 0تؽـرمغلؾيماألوضوعماٌعقؾيمظؾفـنيمواجملهمبوٌؼعدةمواٌلؿعرضم -6

 ".صؼرماظدم"تزؼدمغلؾيماألعراضماٌصوحؾيمظؾقؿؾمعـؾماظلؽرمواألغقؿقوم -7

م

 :زبوررمايؿؾماٌؿؽررمسؾكماظقالدةموأػؿفومعومؼؾك:مثوغقو

مصذلةمماظقالدةموإجفودماألممواىـنيمرقل -1

زؼودةماحؿؿوالتماظؿؾقثمواالظؿفوبوتم -2

 مهزؼودةمغلؾيمدؼقطمايؾؾماظلرىمممومؼمدىمإظبموصوةماىـنيمأوماخؿـوق -3

ماظقالداتماظعلرةمواظقالدةمبوىػًماومذػوطماظقالدةمموتزؼدمعـمغلؾيمةترتػعمغلى -4

 .معـمغزؼػمضدمؼمدىمإظبموصوةماألممواىـنيهاغػفورماظرحؿموعومؼصوحى

 ترتػعمطـرلامععدالتماظقالدةماظؼقصرؼيموعومؼصوحؾفومعـمعضوسػوتم -5

تزؼدمععدالتماظـزفمبعدماظقالدةمواظؿصوقماٌشقؿيمغؿقفيمًؿقدمسضالتماظرحؿمأوم -6

 ضعػماغؼؾوضوتفو

م

 :زبوررمعومبعدماظقالدةموصذلةماظـػوسموأػؿفو:مثوظـو

تزؼدماحؿؿوالتماظؿؾقثموغبكماظـػوسم -1

مممومضدمؼمدىمإظبمصشؾماظرضوسيماظطؾقعقيممهتؼؾمطؿقيمظنبماألمموغقسقً -2

ؼصعىمسؾكمسضالتماظرحؿمواظؾطـمواظظفرماظعقدةمإظبمحفؿفومماظطؾقعكمممومؼمدىم -3

 .إظبمترػؾماظؾطـموآالمماظظفر

م

م

م
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 :زبوررمعرتؾطيمبوٌقظقدموػك:مرابعو

ؼزؼدمحفؿماٌقظقدمطؾؿومزادمسددمعراتماظقالدةموؼمثرمػذامسؾكمصقؿفموؼصعىم -1

مأومغؼصمصكمطؿقيماألوطلفنيماظؿكمتصؾمإظبمةمدضقؼةوالدتفمممومضدمؼمدىمإظبمأغزف

.ماٌخمممومضدمؼمثرمدؾؾومسؾكماظؼدرةماظذػـقيمواظذطوء

تؼؾمصرصؿفمصكماظرضوسيماظطؾقعقيموصكمرسوؼيماألممظفمالغشغوهلومبغرلهمعـماألوالدموظضعػم -2

صقؿفومواٌضوسػوتماظؿكمتؿعرضمهلومم

اظذلتقىموععمزؼودةمؼبماًوعسماظطػؾمماظعققبماًؾؼقيمصكماٌقاظقدمبعدمةتزؼدمغلى -3

 .مواظـالثنيموخصقصومبعدماألربعنيمدـيةاًوعسدـمدـماألمممبعدم

م

 :صكماظػذلةمبنيمطؾمغبؾموآخرموأػؿفومهدثمزبوررم:مخوعلو

تزؼدمغلؾيماظلؼقطماٌفؾؾكمواظرغبكمغؿقفيمالردبوءمسضالتموأربطيماظرحؿموايقضم -1

.موؼصوحىمػذامآالممبوظظفرموعؿوسىمبقظقي

تزؼدمعـماحؿؿوالتماالظؿفوبوتماٌفؾؾقيموايقضقيموضرحيمسـؼماظرحؿمم -2

 اتماظقالدةمظزؼودةماحؿؿوالتمحدوثماألورامماًؾقـيمبعـؼماظرحؿمرتؿعرضمعؿؽر -3

م

ممومدؾؼمؼؿؾنيمأنماًصقبيمشرلماٌـظؿيمتمدىمإظبمآثورموزبوررمصققيمعؿعددةموأنم

مؼلوسدمسؾكمغبوؼيماألعفوتمواألرػولمممموايؽؿيمتؼؿضكماخؿقورماظقضًمواظعددماٌـودىمظؾقؿؾ

 .عـمعؿوسىمسدؼدةمتمثرمسؾكمضدراتفؿماظصققي

م

م:رسوؼيمايوعؾ

صبىمأنمتؾدأمرسوؼيماظلقدةمايوعؾمصكمصذلةمعؾؽرةمعـمايؿؾموؼػضؾمأنمتؾدأمعـذماألذفرم

األوظبمظؾقؿؾموتلؿؿرمحؿكماظقالدةمعـمأجؾمصقيمايوعؾموصقيماىـنيموضدموجدمعـم

مطؾرلةمعـفـمٕمتؿوبعمرسوؼيمايؿؾمأومٕمةمظقصقوتماألعفوتمأنمغلى2000،م93م–م92إحصوئقوتم

:متؽـمػـوكمرسوؼيمغبؾمإرالضوموتفدفمرسوؼيمايوعؾماظب

مصكمعراطزماظرسوؼيماظصققيمععماالغؿظوممصكماظذلددمنتشفقعماظلقداتمايقاعؾمظؼقدماغػلف -1

.مٌؿوبعيمايؿؾ
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م0اظػقصماالطؾقـقؽكمظؾقوعؾ -2

 0تؼققؿمايوظيماظصققيمظؾفـنيمداخؾماظرحؿ -3

االػؿؿوممبوظؿـؼقػماظصقكمواظغذائكمظألممايوعؾمواالطؿشوفماٌؾؽرميوالتماًطقرةماثـوءم -4

 .ايؿؾمواظؿعوعؾمععفومواظؿقذؼرمعـماظؿدخنيمواٌقادماظؽققظقي

 0اظؿطعقؿمضدمعرضماظؿقؿوغقس -5

 0ععرصيماظؿغرلاتماظؿكمتطرأمسؾكماظلقدةمأثـوءمايؿؾ -6

 0ايدمعـمععدالتماإلصوبيمبوألعراضموحدوثموصقوتماألعفوتمواألرػولمحقلماظقالدة -7

ومطراتمدممغبراءمأاظػققصماٌعؿؾقيمعـؾمهؾقؾماظؾقلمظؾزاللمواظلؽرمووجقدمصدؼدم -8

وسؿؾمصقرةمطوعؾيمظؾدممظؿقدؼدمغلؾفماهلقؿقجؾقبني،مهدؼدمصصقؾيماظدممواخؿؾورمسوعؾم

 0مRHمماظرؼزؼس

 0سؾلمأالمتؼؾمسددماظزؼوراتمسـمأربعمخبالفماظزؼورةماألوظبمسؿؾمجدولمظؾزؼوراتم -9

معالحظيمتقرمماظلوضنيموهدؼدموضعماىـنيم–ماظضغطمظؾدمم–صقصمسومموؼشؿؾماظقزنم -10

 وزلوعمغؾضماىـني

ميؽـمادؿكدامماٌقجوتمصققمصقتقيمسـدماالذؿؾوهمصكموجقدمعشوطؾمخوصيمبويؿؾم -11

 .وتؼققؿموضعماٌشقؿيموهدؼدموضعماىـنيموتؼدؼرمسؿرهموعؿوبعيممنقه

إرذودماألممإظبماألشذؼيماظؿكممتدػومبوظلعراتمايرارؼيماٌطؾقبيمأثـوءمايؿؾمواألرعؿيم -12

 .اظغـقيمبوظدلوتقـوتمواظػقؿوعقـوتمواألعالحماٌعدغقيموايدؼدمواظؽوظلققم

م

:مععدلموصقوتماألعفوت

موػقمسددموصقوتماألعفوتماٌؿصؾيمبويؿؾمأوماظقالدةمأوماظـػوسمصكماظلـيمبوظـلؾيمظؽؾم

مم.عؽيمأظػمعقظقدمحكمصكماظلـيمغػلفو

ماعرأةمصكماٌؿقدطمعـمػذهماألدؾوبمبوظـلؾيمظؽؾم500"ممتقت"وصكماظعوٕمتؿقصكم

م100.000مصكمطؾم35م–م20معقظقدمحكموصكماظؾالدماظصـوسقيمالمؼزؼدمػذاماٌعدلمسـم100.000

معقظقدمحكمدـيم100.000مظؽؾم174عقظقدمحكموصكمعبفقرؼيمعصرماظعربقيممطوغًماظـلؾيمحقاظبم

م70معقظقدمحكمواظبماضؾمعـم100.000مطؾم84مإظبم2000موضدماشبػضمصكمدـيم1993م–م1992

م.2004معقظقدمحكمدـيم100.000وصوةمظؽؾم
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م

وانمتؽرارمعراتمايؿؾمواظقالدةمعومٕمؼؽـمعصققبومبرسوؼيمرؾقيمجقدةمؼؽقنمضررامسؾكم

صقيماألمموؼمثرمدؾؾقومسؾكمضدرتفومسؾكمرسوؼيمأبـوئفوموإنماظؿـؼقػماظصقلموتؾلقطمايؼوئؼم

ممألامماظقصقلمإظبمحؾقلمدرؼعيمظؿقسقيماٌرأةمسؾلماٌؿصؾيممبشوطؾمايؿؾمواظقالدةمؼلوسد

بوىقاغىماٌكؿؾػيميقوتفومودعودةمأدرتفومواٌرأةمصكماظؾؾدانماظـوعقيمؼؿفددػومخطرماٌقتم

.مطؾؿومغبؾًممبومؼػققمعوئيتمعرةماًطرماظذىمؼقاجفمايوعؾمصكماظؾؾدانماٌؿؼدعي

م

:-ماألدؾوبماظؿكمتلفؿمصكموصقوتماألعفوت

:معؿقدطمدـماظزواج -1

معـؾمبوطلؿونموبـفالدؼشماعومؼزالمإظبمحدمعومدـماظزواجمصكماظؾؾدانماإلدالعقيمصغرل

واظقؿـموػذامؼمدىمإظبمزؼودةمايؿؾماٌؾؽرماظذىمضدمؼمدىمإظبماإلجفوضمأوماظقالدةماٌؾؽرةم

أومإظبممتزقماٌفؾؾمواظعفونمأومضعػماغؼؾوضوتماظرحؿموػذامأؼضومؼمدىمإظبمغزؼػمعومبعدم

اظقالدةمأوماغدشوممععقىمظؾؿشقؿيموػذامؼمدىمإظبمغزؼػمعومضؾؾماظقالدةموطذظؽمزؼودةماظؿفوبوتم

 .اىفوزماظؿـودؾكماثرمػذهماظؿؿزضوت

ايوعؾمأضؾمضدرةمواػؿؿوعومصكممصغرلةماظلـموطذظؽمغؿقفيمظـؼصمخدلتفومتؽقنماظلقدةم

ثـوءمايؿؾموصكماظعـوؼيمبقظقدػومبعدماظقالدةموتربقيماألرػولمثؼوصقومأاظعـوؼيمبصقؿفوموشذائفوم

م.مودؼـقو

 

:مععدلماظقالدةم -2

تزدادمخطقرةماظقالدةمععمايؿؾماألولموذظؽمظعدمماخؿؾورمايقضموزؼودةماحؿؿولمسدمم

ضدرةماٌقظقدمسؾكماٌرورمبفموضدمتزدادمغلؾيماظقالدةماظؼقصرؼيمأوماظؿؿزضوتمبوٌفؾؾمواظعفونمثؿم

تؼؾماًطقرةمصكمايؿؾماظـوغلمواظـوظٌمثؿمتزدادمعرهمأخرىمصكمايؿؾماظرابعمأومأطـرموذظؽم

ظزؼودةمحفؿماىـنيمواحؿؿولمضقؼمصكمايقضمغؿقفيمالدؿفالكمطؿقيمطؾرلةمعـماظؽوظلققممصكم

م0ايؿؾمواظرضوسيموغؼصماظؿغذؼيمصؿزدادمخطقرةموصقوتماألعفوتمبعدمايؿؾماًوعسم

م

م
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 :األعقي -3

واظيتمعـماألدؾوبماظؿكمضدمتلفؿمصكموصقوتماألعفوتمػكمأعقيماألممايوعؾموطذظؽماألبم

بؽرمظؾؿضوسػوتماظؿكمإطؿشوفمإلمغلؾيماظرسوؼيمظألعفوتمأثـوءمايؿؾموسدمماتمديماظبماشبػوض

ضدمتصوحىمايؿؾمعـؾمارتػوعمضغطماظدممأوماظلؽرماظؾقظبمأوماظـزؼػمعومضؾؾماظقالدةمأوم

أومأعراضمم$أغقؿقو%االطؿشوفماٌؾؽرمظؾقضعمشرلماظطؾقعلمظؾفـنيمأومغؼصمطؿقيماهلقؿقجؾقبنيم

 .اظؼؾىمواظؽؾكموطذظؽمععوعؾمرؼزؼسماظلؾؾكماظذيمضدمؼمدىمإظبمزؼودةموصوةماىـنيمأوماسؿالظف

واظؾفقءمسـدماظقالدةمإظبماظداؼوتمشرلماٌؿكصصوتمأوماحدمأصرادماظعوئؾيمعـماظلـماظؽؾرلم

وشوظؾومالمؼؽقنمهلؿمدراؼيمطوصقيمبعالعوتماًطرمأثـوءماظقالدةموترطفومٌدةمرقؼؾيمضدمتمدىمإظبم

تعلرماظقالدةمأوماغػفورماظرحؿمأومزؼودةماظؿفوبوتماظرحؿمواظعفون،موطوغًماألعقيمواضقيمصكم

موطذظؽماظعـوؼيم2000موم92/93اتمصكمطؾمعـمـــاظلقداتمصكماظدراديماظؼقعقيمظقصقوتماألعف

بوظطػؾمخصقصوماظـظوصيمأوماالغؿظوممصكماظؿطعقؿوتماٌكؿؾػيموزؼودةماألعراضماٌعقؼيم

.مظؿفوبوتماظعقـقيإلتفوبوتماظرئقؼيمواإللوا

م

:مأدؾوبموصقوتماألعفوت

:مأدؾوبمتقظقدؼيمعؾوذرة

ماظـزؼػمرغبكمبعدماظقالدةمأعراضمضغطماظدمماٌرتػعمةعـؾماظـزؼػماظرغبكمضؾؾماظقالد

اإلجفوض،ماغػفورمماظرحؿموعضوسػوتم"ماًؿٍ"ععمايؿؾماظؿفوبوتمعقؽروبقيمظؾففوزماظؿـودؾكم

.ماظقالدةماظؼقصرؼيمواىؾطيماظرئقؼيموعضوسػوتماظؿكدؼر

م

:مأدؾوبمتقظقدؼيمشرلمعؾوذرة

عـؾمعضوسػوتمأعراضماظؼؾىمواىفوزماظؿـػلكمععمايؿؾمأعراضماىفوزماظعصؾكمواظؾقظبم

م.واهلضؿكمواألغقؿقومودؽرماظدممواألورام

مم2000مواظدراديماظـوغقيم1993م،م1992وصكماظدراديماظؼقعقيمظقصقوتماألعفوتمصكمعصرم

عوزالماظـزؼػماظرغبكمعومبعدماظقالدةموعومضؾؾماظقالدةمؼلخذماظصدارةمطلؾىمأولمظقصقوتم

ظؿفوبوتماٌقؽروبقيموػكمأدؾوبمأصؾقًماإلاألعفوتمثؿمأعراضماظضغطماٌرتػعمععمايؿؾمثؿم

مأدؾوبموصقوتماألعفوتمصكماظؾالدماٌؿؼدعيموظؽـفومعوزاظًمتلخذماظصدارةمصكماظؾالدمبنيضؽقؾيم
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اإلدالعقيمذاتماًصقبيماظعوظقيمععمصغرمدـماألعفوتموزؼودةمعراتمايؿؾمواظقالدةموزؼودةماألعقيم

.مبنيماألعفوتمواألزواجموغؼصماظدخؾماٌوديمظألدرة

م

:موظذظؽمصنغـومسؾقـومواجؾوتمظؾدسقةماظبم

االػؿؿوممبوظؿعؾقؿموخبوصيمظإلغوثمممومؼرصعموسقفؿمسبقماإلػؿؿوممبوظصقيماظـػودقيمموصقيم-م

م0اظطػؾ

م0اظدسقةماظبماالػؿؿوممبوظؿغذؼيمظؾطػؾماألغـكمواظػؿوةمواٌرأةموخبوصيمأثـوءمايؿؾمم-م

اظدسقةماظبمرسوؼيمايؿؾمواإلغؿظوممصكماٌؿوبعيممموؼزؼدمعـمصرصمتؼدؼؿماٌشقرةم-م

م0واظـصحمواإلرذودمواطؿشوفمسالعوتماًطقرةماٌؾؽرةم

اظدسقةماظبماظقالدةمهًمرسوؼيمعؼدممخدعوتمصققيمعدربمواظؾعدمسـماظقالدةمهًم-م

م0أؼدمشرلمعدربيمممومؼؼؾؾمعـماٌضوسػوتم

اظدسقةماظبماظرسوؼيمواظـصحمبعدماظقالدةموخبوصيمصكمأعقرمتؾوسدماظقالداتمممومؼؼؾؾمعـم-م

م0اٌكوررمبوظـلؾيمظألمممواىـنيم

م

م
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: الباب السادس
 

موؽبَظومتؽبْؼرؽببؾبقاماظزّْغؽبومِإغَّفؾبمَطونؽبمَصوِحشؽبًيموؽبدؽبوءؽبمدؽبِؾقًؾومم:مؼؼقلمآمتعوظبم

$م32اآلؼيمم-ممدقرةماإلدراءمم%م

مم

مم

اإلؼدزم/عؽوصقيمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي:م$6%اظغوؼيم

واٌالرؼوموشرلػؿومعـماألعراضم

م

مم،م2015اإلؼدزمحبؾقلمسومم/موضػماغؿشورمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼيمم:م7م–اهلدفم

.ماظؿورؼخمموبدءماسبلورهماسؿؾورامعـمذظؽم

م

مم2015وضػماغؿشورماٌالرؼوموشرلػومعـماألعراضماظرئقلقيمحبؾقلمسوممم:م8م–اهلدفم

.موبدءماسبلورهماسؿؾورامعـمذظؽماظؿورؼخم

م

ممم
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مماألعراضماٌـؼقظيمجـلقو

م

مىمعـمبقـفوماإلؼدزمترتؾطمأدودومبوظلؾقكماىـسىمإنماألعراضماٌـؼقظيمجـلقومواظً

مميؽـمأنمضبؿقـوموضبدمعـماغؿشورمػذهمىمعلؽقلمػقماظلؾقؾماظقحقدماظذىمبلؾقكمجـسىواظؿقؾ

مىماظطرؼؼيماظقحقدةمٌؽوصقيمػذهماألعراضم،موترتؾطماظقضوؼيممبدىماظقضوؼيمهىاألعراضموتؾؼ

م0مهؾقـومبلؾقكمعلؽقلمىادؿقعوبـومهلذهماٌشؽؾيمممبلؿق
م

م:ماإلؼدز/مصرلوسمغؼصماٌـوسيماٌؽؿلى

مؼلؾؾفمصرلوسموػقمصرلوسمغؼصماٌـوسيمم$عؿالزعيم%زمذبؿقسيمعـماألعراضمؼعؿدلماإلؼد

موعؾمغظومماظدصوعمسـمىمؼؿلؾىمصقفومسوعؾمخورجةمإنمصؼدماٌـوسيمؼعدلمسـمحول0مىاظؾشر

م0اظػرلودوتم،ماظؾؽذلؼومواظطػقؾقوتم:مصؼدمصعوظقؿفموؼؿعرضمظؾففؿوتماًورجقيمعـؾمياىلؿم
م

:ممىالمميؽـماظؽشػمسـمسدويمصرلوسماإلؼدزمإالمبنجراءمهؾقؾمزبدل

إلؼدزمإالمبنجراءماخؿؾورمخوصمبػرلوسمغؼصماٌلؾىملصرلوسمبولمالمميؽـمععرصيماإلصوبيم

مأسراضممىمموعـماٌالحظمأنماظشكصمضدمؼؽقنمعصوبومدونمأنمتؾدومسؾقفمأىاٌـوسيماظؾشر

عرضقيموالمميؽـمععرصيمإصوبؿفمإالمسـمررؼؼماالخؿؾورمموؼعؿدلماظشكصماٌصوبمخزاغومعـم

خورجمسـمم%مىأومإرورمشرلمضوغقنم$اظزواجمم%مىمضوغقنرروإمىاظػرلودوتمؼلؿطقعمأنمؼـؼؾفمف

مم0$اظزواجم
م

م:ممالمسالجمصعوالمظإلؼدزمإالمبوظقضوؼي

مالمىمإنماإلؼدزمؼمد0ماٌـؼقظيمجـلقوماألخرىمالمميؽـماظشػوءمعـماإلؼدزمسؽسماألعراضم

ماظعالجمىمإصبودمحؾقلمواظقصقلماظبمظؼوحمعضودموظؽـمؼؾؼىماظبماٌقتموؼؿؼدمماظؾقٌمفةربول

م0ماظقضًماظراػـمػقماظقضوؼيمىاظقحقدمف

م

واظعالجوتماٌؿقصرةمػكمصؼطمتؼؾؾمعـمسددماظػرلودوتمواظدمموالمتؼضكمسؾقفومصؾوظؿوظبم

م0تطقؾمعـماظػذلةماظؿكمالمؼعوغكمصقفوماٌصوبمعـماألسراضموالمتمدىماظبماظشػوءماظؿوم
م
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م

م:مىاظعدو

:ماإلؼدزمؼـؿؼؾمسـمررؼؼم -

ىماالتصولماىـس-م

م$ايؼـماٌؾقثيموخوصيمسـدماٌدعـنيم،مغؼؾماظدمماٌؾقثمم%اظدمماٌؾقثمبػرلوسماإلؼدزم-م

ممممممموعـماألمماٌصوبيمبوظػرلوسماظبماظطػؾ-م

:موالمؼـؿؼؾمسـمررؼؼم -

اٌصوصقيم-م

اظؿؼؾقؾم-م

م$مىماظذطرىبودؿكدامماظقاقم%ممماآلعـاىـس-م

اٌعوؼشيماظققعقيم-م

االذذلاكمؼبمأدواتماظطعومم-م

ظلعماظؾعقضم-م

همايؿومموأدواتماٌقو-م

م

مأسراضمىميؽـمظؾؿصوبمبوظػرلوسمأنمؼؾدومؼبمصقيمجقدةمبدونمأنمتظفرمسؾقفمأ

م:معرضقي

ضؾؾمأنمتظفرمأومأطـرممدـقاتم10مضدمتصؾماظلمةاٌشؽؾيمأنمصرلوسماإلؼدزمؼظؾمطوعـومعد -

م0األسراضم

مزبؿؾػيم،مضدمتظفرمأسراضماسـدعومتظفرماألسراضمتـفورمعـوسيماىلؿمصؿقدثماظؿفوبوتموأعراض -

أومأغقاعمععقـيمعـماظلرروغوتمأومصؼدانمذدؼدمظؾقزنمأوماظؿفوبوتمؼبمم$اظلؾمم%مىاظدرنماظرئق

م0اىؾدم،موأعراضمأخريمطـرلةم

م0مأسراضمىمصقيمطوعؾيموالمتظفرمسؾقفمأىمظؽـمؼبمخاللمدـقاتماظؽؿقنمؼؾدوماإلغلونمف -

م0مػذهماظػذلةمضدمؼـؼؾماٌرضمظؾؽـرلؼـمىف

م

ماٌصوبنيمبوظػرلوسمالمىمتؿؿـؾمفاإلدالعقيمعـطؼؿـومىاظؿؼدؼراتمأنمععظؿماإلصوبوتمف

مماظبمطـرلؼـمدونمأنمؼدروامىمأنمػمالءمضدمؼـؼؾقنماظعدوىتظفرمسؾقفؿماألسراضم،مػذامؼعـ
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م

معؾققنم40اإلؼدزمحبقاظبم/مىماظعوٕمبػرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرىؼؼدرمسددماٌصوبنيمفمممم

معؾققنمعـذمسؼدؼـمعـماظزعـمععمبداؼيم22مووصؾمسددماألعقاتمبلؾؾفماظبم2004مدـيمىذكصمف

م0اظقبوءم

م26ؼـوػزمممعوىمأصرؼؼقومأىمؼعقشمأطـرمعـمثؾـلماألذكوصماٌصوبنيممبػرلوسمغؼصماٌـوسيمف -

م0عؾققنمعـماظـلوءمواظرجولمواألرػولم

مىصرننم:م"مممىمضولمسـفــــوماظـىىمعرحـــؾيماظشؾوبمعرحؾيماظعطوءماظًىمععظـــــــؿماٌصوبنيمف -

م0"مماظشققخمىاظشؾوبمحنيمخذظـ

م0مصؽيماظعطوءمواإلغؿوجمىمدـيمأ35م–م15ماألسؿورمعـمىعـماإلصوبوتمف#م80أطـرمعـم -

خرمماٌعطقوتمماٌؿقصرةمتشرلماظبمإنمآمػذاماظلقوقم،مالمتشؽؾمبالدغوماإلدالعقيمادؿــوءم،مىموف -

مبنيوخوصيممسددماألذكوصماظذؼـمؼعوغقنمعـماظقبوءمدـيمبعدمدـيم،مىماٌلؿؿرمفاالزدؼود

م0ماظشؾوبم،مغصػفؿمعـماظـلوء

م10متشرلماظبمأنمػـوكم2003وطوغًمإحصوئقيمعـظؿيماظصقيماظعوٌقيمظؾدولماظعربقيمظعومم -

مأنمػـوكمىمذظؽماظعوممصؼطمأىفم$أعراضممتـودؾقيمم%عؾققنمإصوبيمتـؿؼؾمسـمررؼؼماىـسم

م0أسدادامطؾرلةمممـمميوردقنماىـسمشرلماآلعـمخورجمغطوقماظزواجم

م0ماظدولماإلدالعقيمىمسددماٌصوبنيماىددمؼبمأوروبوماظغربقيمؼؿـوضصمبقـؿومؼؿزاؼدمبشدةمف -

م

م:مطلرمحوجزماظصؿً

:مماظدولماإلدالعقيمىصؾـؿقدثمسـماإلؼدزموسـمزحػفمسؾ

سؾقـومأنمغؿقدثمسـموجقدماإلؼدزمحقظـوموغذطرمايؼوئؼماألدودقيمسـفمؼبمخطوبوتـومودرودـوم -

م0وربوضراتـوماظدؼـقيم

م0صبفؾمطـرلونمأنماإلؼدزمبدأمزحػفماٌدعرمصعالمسؾلماظدولماإلدالعقيم -

م0محوظيمعـماظالعؾوالةمواإلغؽورميؼقؼيمخطرماإلؼدزمسؾقـومىمسوذًمدوظـوماإلدالعقيمف -

ماظدالئؾمتشرلماظبمأنمػـوكم0وضقؿـومهؿقـومغبوؼيمطوصقيم"مأخالضـوم"ممؼظـماظؽـرلونمأنم -

م0أسدادامعـمذؾوبـومميوردقنماىـسمخورجماظزواجموؼؿعورقنماٌكدراتمسـمررؼؼمايؼـم
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محصدمحقوةمسشراتماٌالؼنيمىمبالدغومعـمػذاماظقبوءماظذىمإنمسؾقـومأنمغدسقمآمأنمضبؿ -

م0مأصرؼؼقوموجـقبمذرقمأدقومىف

م0مطوغًمػذهماظؾؾدانمعـؾـومتظـمأنماًطرمعؾوظغمصقفموظـمهدثمطورثيمظدؼفؿم -

محبؿالتمتقسقيمووضوؼيمضكؿيموبراعٍمسالجمورسوؼيمعؽـػيمنقًماظؿكمضوعًمبعضماظؾؾدانم -

م0ماظؽورثيمىمتػودىف

م

م:مالبدمعـماظشػوصقيمظـؿؿؽـمعـمعقاجفيماإلؼدز

ؽـبمآعؽبؾبقاماتَُّؼقاماظؾَّفؽبموؽبُطقغؾبقامعؽبعؽبماظصَّوِدِضنيؽبم:ممتعوظبممآضول م$م119%مؼؽبومَأؼُّفؽبوماظَِّذؼ
م10

ماظؽوذبيمألنمىمالمشبدعمأغػلـومبوألعونىماظؿـوولمحًىماظؿعوعؾموصدقمفىالبدمعـمصدقمف -

مصقػيمبرطونمصالبدمعـمصدقماجملؿؿعمووهمعرضوهمىماىؾقسمسؾىماظقاضعمؼعـىاظلؽقتمسؾ

م0مالمؼـؼؾماظقفوماٌرضمىوصدقماٌصوبمععماآلخرؼـمخوصيماظزوجيمحً

مغؼؾماٌرضمحيتمغصؾماظلمىمالبدمعـماالسذلافمبقجقدممموردوتمشرلمعؼؾقظيمتلوػؿمف -

م0ررؼؼيمظؾؿعوعؾمععفومحملقػومعـمدؾقطقوتماجملؿؿعمأومتؼؾقؾفوم

معؽوعـماظداءموغغؾؼمىمغؿعرفمسؾىمظإلصوبوتمحًىالبدمعـماالسذلافمبوًطرمواظعددمايؼقؼ -

.ماظرؼحمصـلذلؼحم

مم0مصؿحمطؿوبفمظؾؾشرؼيمعبعوءمىماظؿعوعؾمذعورمدؼـماإلدالمماظذىؼيمففماظشػو -

م

م:ماإلدالممواىـس

مهوصظمىؼعؿدلماإلدالمماظعالضيمايؿقؿيمبنيماظزوجنيمغشورومرؾقعقومؼؿطوبؼمععمإرادةمآماظً -

ِغلؽبوؤؾبُطؿؿبمحؽبرؿبثفبمَظُؽؿؿبمَصْلتؾبقامحؽبرؿبثؽبُؽؿؿبمَأغَّكم م:مؼؼقلماألرضمصننماظؼرآنمىمبؼوءماظؾشرؼيمسؾىسؾ

ِذؽؿبؿؾبؿؿبموؽبَضدّْعؾبقامِظَلغؿبُػِلُؽؿؿب
2

م.م

مإنماالحؿشومموايقوءمالمميؽـمأنمؼؽقغومعدلرؼـمظعدممايقارمحقلماىـسمواألعراضم -

 م0اإلؼدزم/ىاٌـؼقظيمجـلقوموخصقصومصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشر

م

م

                                                           
 119 ا٠٢خ –عٛسح اٌزٛثخ   (1
 223 ا٠٢خ –عٛسح اٌجمشح   (2
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م

م

م0مىهرؼؿماظطرقماحملرعيمظؾؿؿوردوتماىـلقيمطوظزغوموممورديماظشذوذماىـس

وضعمررقماظقضوؼيمعـماألعراضماىـلقيمبوظؿزاممدؾقطقوتمربددةمعـالمسدممإتقونم

"محوئضومىعؾعقنمعـمأت:م"ممآمسؾقفمودؾؿمىاٌرأةمايوئضمضولمردقلمآمصؾ
1

مأوم

م:تعوظبمآممدبرػومضولمىمإتقونماٌرأةمفهرؼؿ

َـّمحؽبؿَّكممم ـِماْظؿؽبِققِضمُضؾؿبمػؾبقؽبمَأذـبىمَصوسؿبؿؽبِزُظقاماظّْلؽبوءؽبمِصلماْظؿؽبِققِضموؽبَظومتؽبْؼرؽببؾبقػؾب وؽبؼؽبلؿبَلُظقغؽبَؽمسؽب

ؾٌبمَأعؽبرؽبُطؿؾبماظؾَّفؾبم ؿـبمحؽبقؿب َّمِع مؼؽبْطفؾبرؿبنؽبمَصِنذؽبامتؽبَطفَّرؿبنؽبمَصْلتؾبقػؾب
2

م0مم

مغظوصؿفوموغبوؼؿفوم،مىماظقضوؼيماىـلقيمخوصيمظألسضوءماظؿـودؾقيمبوٌداوعيمسؾىايٌمسؾ

"ماظطفقرمذطرماإلميونم":مضولمردقلمآم
3

م0م

وغؿقفيمًطقرةمداءماإلؼدزموبؼقيماألعراضماٌـؼقظيمجـلقومصنغفمؼؾزعـومتذطرلماظدسوةم

ممبلؽقظقوتفؿمحقلماظذلبقيماىـلقيماظصقققيماٌالئؿيمظألسؿورمبغقيمضودتفمواجملؿؿعو

م0عؽوصقيمػذاماظقبوءم

 

م

مم

                                                           
 ٚأخشجٗ أٚ داٚد فٟ 135 دذ٠ش سلُ 243-1/242أخشجٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة وشا١٘خ ار١بْ اٌذبئغ   (1

 0 2162 دذ٠ش سلُ 256 – 2/255عٕٕٗ وزبة إٌىبح جبِع إٌىبح 
 223 ا٠٢خ –عٛسح اٌجمشح   (2
 0 عٓ أثٟ ِبٌه األشعشٜ 223 دذ٠ش سلُ 1/203أخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة فؼً اٌٛػٛء  ( 3
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م

: الباب السابع
م

م

ممم$56اآلؼيممم-دقرةماألسرافمم%مموؽبَظومتؾبْػِلدؾبوامِصلماْظَلرؿبِضمبؽبعؿبدؽبمِإصؿبَؾوِحفؽبومم:مؼؼقلمآمتعوظب

ؽبماْظَلرؿبِضموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبُطؿؿبمِصقفؽبوم:مممؼؼقلمآمتعوظبمو ممم$61ماآلؼيمم–دقرةمػقدمم%ممممممػؾبقؽبمَأغؿبشؽبَلُطؿؿبمِع

"إعورؿؽماألذىمسـماظطرؼؼمظؽمصدضيم:مم"وؼؼقلممم
1

م

م

طػوظيماالدؿداعيماظؾقؽقيم:م$7%اظغوؼيم

م

ماظلقودوتمواظدلاعٍماظؼطرؼيمواسبلورمىإدعوجمعؾودئماظؿـؿقيماٌلؿداعيمفم:م9م–اهلدفم

.مصؼدانماٌقاردماظؾقؽقيم

معقوهماظشربمىدبػقضمغلؾيماألذكوصماظذؼـمالمميؽـفؿمايصقلمسؾم:م10م–اهلدفم

.مم2015ةماظبماظـصػمحبؾقلمسوممناٌلعق

معؾققنم100مؼبمععقشيمعومالمؼؼؾمسـم2020هؼقؼمهلنيمطؾرلمحبؾقلمسومم:م11م–اهلدفم

.مماألضؾمعـمدؽونماألحقوءماظػؼرلةمىلع

 
 
 

                                                           
 عٓ أثٝ رس ٚدغٕٗ 1956 دذ٠ش سلُ 340 – 4/339أخشجٗ اٌزشِزٜ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌجش ثبة ِبجبء فٟ طٕبئع اٌّعشٚف  (1

 0اٌزشِزٜ 
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م

:ممتفقد

عودماجلتشؿؾماظؾقؽيمطؾماٌقجقداتمعـمطوئـوتمحقيمعـؾماظـؾوتموايققانمواإلغلونمأوم

عـؾماهلقاءموماٌوءمواألرضمبوإلضوصيماظبماًقاصماظػقزؼوئقيمعـمدرجيمايرارةموماظررقبيم

.ممممومطفروعغـورقلقيموإذعوسقيم$ضقضوءم%واظضغطمواظرؼوحموعومهقؼفمعـمروضوتمعقؽوغقؽقيم

م

:مىاظـظومماظؾقه

مخؾؼمذؾؽيمصكمشوؼيماظدضيمواظؿعؼقدمعـماإلتزاغوتماظدؼـوعقؽقيمىوؾًمضدرةمآمتعوظبمف

اظؿكمهؼؼمومتضؾطماظظروفمواٌقاردماٌالئؿيمالدؿؿرارمايقوةمظؽؾماٌكؾقضوتمسؾكمطقطىم

م.األرض

اسموماغؾؿـومصقفوممعـمطؾمذهمعقزونوممواألرضمعددغوػوموأظؼقـومصقفومرممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم0م

وماذفرمعـولممسؾكمذظؽمدورةماظؽربقنمحقٌم"ممىاظـظومماظؾقه"مموتلؿكمػذهماالتزاغوتم

م–مبوالدؿعوغيمبوظطوضيماظضقئقيم–مأطلقدماظؽربقنمعـماهلقاءموؼلؿكدعفمىؼؼقمماظـؾوتمبوعؿصوصمثون

مهؿوجفمطؾماظؽوئـوتمايقيمصكمسؿؾقوتفومىطلقفنيماظذوصكمتصـقعماظغذاءموؼطؾؼمشوزماأل

مأطلقدماظؽربقنموطؿومغرىمىمتطؾؼمعرةمأخرىمثونىايققؼيمصكمهقؼؾماظغذاءماظبمروضيمواظً

مأطلقدماظؽربقنمصكمىطلقفنيموثونوغفؿومسؿؾقؿونمسؽلقؿونمتعؿالنمععومظضؾطموإتزانمغلؾيماألإف

م.ممتمإطؿشوصفوممالمؼؿلعماجملولمظذطرػوىةمطـرلةمعـماظؿقازغوتماظًلاهلقاءممموػـوكمأعٌ

مصنذامتدخؾم–ظؽقغفمغبؾماألعوغيم-مىوميـؾماإلغلونمأػؿماظعقاعؾمصكمػذاماظـظومماظؾقه

م0ىماظبمتدعرلماظـظومماظؾقهىصلدمػذاماظؿقازنماظذيمضدمؼمدأمىدونموع

م

:متطقرماظعالضيمبنيماإلغلونموماظؾقؽي

تطقرتمحقوةماإلغلونمسؾكمدطحماألرضمومعرتمبعدةمعراحؾمعـذمعرحؾيماظصقدماظبمتعؾؿم

ماظلقطرةمسؾكمسـوصرماظؾقؽيممبشؽؾمعؿزاؼد،مموضدمأحرزمىاظزراسيمثؿماطؿشوفماظـورموبدأمتدرصبقومف

مأدىمإظبممازدؼودمىمأشؾىماجملوالتم،موعـمأػؿفومذبولماظصقيماظذىمعـماظؿؼدممفااإلغلونمطـرل

مىعقاردػومطؿومأنماظؿؽدسماظلؽونممإظبممادؿـزافىمسؾؽومسؾكمماظؾقؽيموأدىدؽونماألرضمممومأظؼ

مىصؼدمأدىماظؿؼدمماظصـوع.مماظبمتؾقثماظؾقؽيمممومؼؼؾؾمعـمصالحقؿفومظؾؿعقشيىمؼمدىوسدمماظقع



 71 

عـؾماظػقؿممم$األحػقرؼي%اظبمإحداثمضغطمػوئؾمسؾكمطـرلمعـماٌقاردماظطؾقعقيمشرلماٌؿفددةم

واظؾذلولمواًوعوتمطؿومتصوسدتماإلغؾعوثوتماظضورةمعـمعداخـماٌصوغعموظقثًماهلقاءموأظؼًم

مادؿكداممىاظضورةممومزبؾػوتفومبوجملوريماٌوئقيم،مطذظؽمأدىماإلدرافمفمبـػوؼوتفومػذهماٌصوغع

األزلدةماظؽقؿووؼيمواٌكصؾوتمواٌؾقداتماظبمتؾقثماظذلبيمواٌقوهماىقصقيمجبوغىماظضررم

م.مؼصقىمعلؿفؾؽلماٌـؿفوتماحملوصقؾىاٌؾوذرماظذ

وععمعرورماظزعـمأصؾحماظؿؾقثمزوػرةمسوٌقيمصؾؿمتعدماظؾقؽيمضودرةمسؾكمودؼدمعقاردػوم

والمؼؼؿصرمسؾكماظؾقؽيماحملؾقيمصوظغالفماىقىم.مظؿقاطىماالدؿكدامماىوئرماظذيمؼؼقممبفماإلغلونم

ماظؿلثرلموخرلمدظقؾمىمأنماظؿؾقثمسوٕىاحملقطمبوألرضمعؿصؾمواظؾقورمواحملقطوتمعػؿقحيممأ

متغؾػماظؽرةماألرضقيموتؼقفومعـماآلثورماظضورةمظألذعيمصققمىسؾكمذظؽمتدػقرمرؾؼيماألوزونماظً

"مطؾقروصقروطربقن"اظؾـػلفقيمبلؾىمتصوسدمبعضماٌرطؾوتماظؽقؿقوئقيمعـمأػؿفومعرطؾوتم

وأثؾؿًمبعضماظدرادوتمأغفم"ماظػرؼقن"ذىمؼلؿكدممصكمأجفزةماظؿدلؼدمواٌعروفموورؼومبودؿملوا

عـمسؿؾقوتماظؿؿـقؾم#مم9دقمديماظبمغؼصمضدرهم#م3مرؾؼيماألوزونممبؼدارممىظقمحدثمغؼصمف

ماظبمإحداثمتغقرلمىماإلصوبيمبلررونماىؾدممطؿومؼمدىف#مم6مصكماظـؾوتوتموزؼودةمضدرػوممىاظضقئ

مممومىماظعقاعؾماظقراثقيمظؾعضماظؽوئـوتماظدضقؼيماظبمشرلمذظؽمعـمأذؽولماظدعورماظؾققظقجىف

م0ممبعظؿماظدولماظبمورؼؿمادؿكداعفاحد

غشغؾمبؿدبرلماضحمعدىمخطلماإلغلونمصكمحؼمغػلفموصكمحؼمأحػودهمحقٌمتوممومدؾؼمي

مسؾكماظؾقؽيممعـمىغدصعمبؽؾمضقاهمدونمأنمؼػطـماظبمصداحيماألثرماظلؾىااحؿقوجوتفمومعؿطؾؾوتفمو

.ممخؾٌماظؿؾقثمواالدؿـزاف

مم"وؽبَظومتؾبْػِلدؾبوامِصلماْظَلرؿبِضمبؽبعؿبدؽبمِإصؿبَؾوِحفؽبو:مضولمآمتعوظبم
1

َزفؽبرؽبماْظَػلؽبودؾبمِصلماْظؾؽبرّْموؽباْظؾؽبقؿبِرمم:م"مموضولمتعوظبم

ؿبمَأؼؿبِديماظَّوِس ممِبؿؽبومَطلؽبؾؽب
2

م.

                                                           
 56 ا٠٢خ –عٛسح األعشاف   (1
 41 ا٠٢خ –عٛسح اٌشَٚ   (2
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م:اظؿـؿقيموماظؾقؽي

ماٌصدرمٌدخالتمىإنماظعالضيمبنيماظؿـؿقيموماظؾقؽيمسالضيمسضقؼيموثقؼيم،مصوظؾقؽيمه

مذاتمىاخلموف…اظعؿؾقوتماظؿـؿقؼيمعـماراضمومعقوهمومػقاءموعـوخموعصودرمروضيموخوعوتم

م.ضدمؼضرػوموؼدػقرمخصوئصفوماعؿؼيمواظقضًممتؿقؿؾماظؾقؽيمغقاتٍماظعؿؾقوتماظؿـؿ

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مم

 البيــــــئة

 التنمــــية

 تلوث موارد



 73 

كماظؿعوعؾماظرذقدمععماٌعطقوتماظؾقؽقيماوميؽــومأنمغـظرمإظبماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسؾكمإغفومذ

وتطقؼعفومًدعيماإلغلونمومرصعمعلؿقىماجملؿؿعماضؿصودؼوموماجؿؿوسقوممدونمإحداثمخؾؾم

م.بوظؿقازغوتماظدؼـوعقؽقيمظألغظؿيماظؾقؽقيمأومادؿـزافمعقاردػو

بدأماالػؿؿوممسؾكماٌلؿقىماظعوٌلمبؾقٌمعشوطؾماظؾقؽيمومسالضؿفومم$م1972%وعـذمسومم

بوظؿـؿقيمحقٌمسؼدماٌممترماظدوظلماظذيمغظؿؿفماىؿعقيماظعوعيمظألعؿماٌؿقدةمصكمادؿقطفقٕم

وخؾصًمعـوضشوتماٌممترماظبمضرورةمإضوصيماظلؽونمطعـصرمصوسؾمظؿصؾحمماظعالضيمثالثقيماألبعودم

أعومإذاماضذلغًماظزؼودةماٌػرريمصكماظلؽونمبوظػؼرمواظؿكؾػمصفذامم.م$ماظلؽونم–ماظؾقؽيم–اظؿـؿقيمم%

ؼمدىماظبماظؿدػقرماظلرؼعمظؾؾقؽيموبفذامؼؿلعمعػفقمماظؾقؽيمظقشؿؾماظؾقؽيماالجؿؿوسقيموعـفومتؾؾقرم

.م"مإنماظػؼرمأطدلمعؾقثمظؾؾقؽي"ماظشعورماظؼوئؾمم

وبدخقلماظلؽونمسـصرامصوسالممتصؾحمماظؿـؿقيماٌلؿداعيمممؽـيمسـدعومتـضؾطماظعالضيمبنيم

مسؾكماظؾقؽيمىزؼودةماظلؽونموععدلماظؿـؿقيمظؿصؾحممصكمتقازنموؼبمػذهممايوظيمؼؽقنماظؿلثرلماظلؾى

صؼدمأثؾؿًماظدرادوتمصكمػذاماجملولمإنماظزؼودةماٌػرريمصكماظلؽونمجبوغىم.مميؽـمأضؾمعو

مومادؿـزافممظؾـرواتماظطؾقعقيممماظبمدقءمادؿكداىاألمنوطماالدؿفالطقيمصكماظدولماظـوعقيمتمد

وعومؼلؿؿؾعفمعـمإجفودمحودموتؾقثمٌؽقغوتماظؾقؽيماألدودقيموسؾكمرأدفومعقوهماظشربموعومظفمعـم

م.وؼقضحماظشؽؾماظعالضيمبنيمتزاؼدماظلؽونمومتدػقرماظؾقؽيمواظؿكؾػم0تداسقوتمخطرلةمم
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م
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م

م

م

م

 ىاغػفورمدؽون

 تخلف

 تدػقر

مثروةمبشرؼي

 تـؿقيمسؾكمحلوبماظؾقؽي

 ىتدػقرمبقه

اشبػوضمعؼدرةمسؾكمتؼدؼؿم

 اًدعوتماألدودقي

سدممعؼدرةمظؾقصقلمسؾكمم

 اًدعوتماألدودقي

    فـقــــــــر

   بطـــــــــــبلة
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حمليمسـمايوظيماٌصرؼيم

م

ماظـروةماٌوئقيمىدقفمغؿـوولمبنصبوزمبعضماظؼضوؼوماٌؿصؾيمبوظؾقؽيمواظؿـؿقيمصكمعصرموه

م0واألرضمواظـرواتماألحػقرؼيمواظطوضيمواٌكؾػوت

م$ىمعـماٌوءمطؾمذهمحجعؾـوومم%:ماٌقوه:مممأوال

مغصقؾفومعـمعقوهماظـقؾمجبوغىمىتـقصرمأشؾىمعصودرماٌقوهماظعذبيماٌؿفددةمممبصرمف

وؼصؾمغصقىماظػردمصكمعصرم.مبعضماألعطورممواٌقوهماىقصقيموععظؿفومشرلمعؿفددمأومبطهماظؿفدد

معذلمعؽعىمدـقؼوموػقمايدماألدغكمظؾػردمواٌلؿكمحبدماظعطشممواألعرم1000اظبمأضؾمعـمم

:مؼؿطؾىم

 مموماظصرفموماالدؿكداعوتمايوظقيىمغظؿماظرىاظؿدخؾماظلرؼعمواىودمإلسودةماظـظرمف

.مظؾؿقوهم

 مىماٌوئقيمواٌـعماظصورممظؾصرفمسؾكماجملورىاظؿطؾقؼماظصورممظؼوغقنمغبوؼيماجملور

 .اٌوئقي

 

 :األرضم:مثوغقوم

مذاتماظقضًمودراديموتؼقؼؿمىإنماالدؿكدامماألعـؾمظألراضلمضرورةمتـؿقؼيموبقؽقيمف

ممعـمعبقعمجقاغؾفوماظؾقؽقيمواالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمأصؾحمعـمEIAاآلثورماظؾقؽقيمظؾؿشروسوتممم

وػـوكمأعـؾيمعؿعددةمسؾكم.ممتلؾؼماظؿكطقطمواظؿـػقذممظؾؿشروسوتماظؿـؿقؼيمىاظضروراتماٌؾقيماظً

دقءماخؿقورمعقاضعماٌشروسوتمواظؾـوءمسؾكماألراضلماًصؾيمأومورؼػفومبقاديماظـقؾمخرلمدظقؾم

سؾكمدقءماالدؿكداممموعـماحملزنمأنماهلقؽوتمايؽقعقيمدأبًمسؾكمػذاماظػعؾمومتؽرارهمبرشؿم

:موجقدماظؾدائؾماٌؿعددةم،مواألعرمؼؿطؾىم

 وضعمدبطقطمظألراضلمماظصقراوؼيمخصقصومتؾؽماٌؿوػبيمظؾقاديموهدؼدم

ادؿكداعوتفومتؾعومٌالءعؿفومظألغشطيماظصـوسقيمواظزراسقيمواظلؽوغقيموإغشوءماظؾـقيماألدودقيم
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ودسؿفومبوًدعوتماظالزعيموإضرارمحقاصزمعمثرةمظؾكروجمعـماظقاديماٌؽدسماظبم

 .اظصقراء

 اظيتمتغطلمطؾمعلوحيمعصرموسدمماالضؿصورمم$اظعرضقيمواظطقظقيم%إغشوءمذؾؽيمعـماظطرقمم

 .سؾكمجقاغىماظـقؾ

 م.مممتؼقؼؿماآلثورماظؾقؽقيمظؾؿشروسوتماظؿـؿقؼيمضؾؾماظؾدءمصكماظؿـػقذ

:ماظـرواتماألحػقرؼي:مثوظـو

غػومصننمماظـرواتماظطؾقعقيماظؿكمتلؿكرجمعـمبورـماألرضمعـماًوعوتمآطؿومأذرغوم

اٌعدغقيمومعقادماظؾـوءمعفددةمبوظـضقبموبوظـظرمظألغشطيمايوظقيممبصرمصكماٌـوجؿموماحملوجرمم

:مواألعرمضبؿوج.غؾقظمدرجيمسوظقيمعـماظعشقائقيموتدغكمطػوءةماالدؿغاللموطـرةماظػوضدم

 مإسودةماظـظرمؼبمررقموضقاسدموإجراءاتماظؿصرؼحمبودؿغاللماحملوجرمواٌـوجؿ.

 رصدماالدؿـؿوراتماظالزعيمظؿطقؼرمررقماالدؿكراجموماٌعوىوتمواظؿصـقعم

م

م:ماظطوضيمم:مرابعو

سؾكماٌلؿقىماظعوٌلمصننمضضقيمتقصرلماظطوضيمظلدماالحؿقوجوتماٌؿزاؼدةمظؾؾشرمدقاءم

بزؼودةماظلؽونمأومتـوعلمععدلمادؿفالكماظػردمعومزاظًمتمرقماًدلاءمومتـؾمهدؼومطؾرلامظؾعؾؿوءم

صكماظقضعماظراػـمعوزالماظـػطمواظغوزمواظػقؿمواظطوضيماظـقوؼيماالغشطورؼيم.مصكماظعصرمايوظبم

متـؾماٌصودرماظرئقلقيمظؾطوضيمصكمسوٕماظققممومحقٌمأنمعبقعمػذهماٌصودرمعـمعقاردمرؾقعقيم

اٌصدرمم%ربدودةموتؾعومظإلحؿقورقوتماٌعؾقعيمظؾـػطم-ممعفؿومطدلت–أحػقرؼيموتؿقصرمبؽؿقوتم

م.تـؾهمأغفمدقفمؼـضىمخاللمبضعمسؼقدمم$اظرئقلل

موػـوكمربووالتمحبـقيمعلؿؿرةمإلصبودمبدائؾمٌصودرمروضيمعؿفددةمعـؾماظطوضيماظشؿلقيم

م0اخل…جزرؼيمواظطوضيمايرارؼيماألرضقيمموروضيماظرؼوحممواظطوضيماٌد

وضبدوماألعؾمسؾؿوءماظػقزؼوءمصكمإعؽوغقيم-ممحؿكماآلن–متـؾممحالمجذرؼوممإالمأغفومال

معـم–إدؿؽـوسماظطوضيماظـقوؼيماإلغدعوجقيمواظؿقؽؿمصقفومواظؿكمتلؿكدممأحدمغظوئرماهلقدروجنيم

ممىصكمايصقلمسؾكمروضيمأعـيموصدؼؼيمظؾؾقؽيمعـمعصدرمؼؽودمؼؽقنمالمغفوئ-معؽقغوتماٌوء

م.ممحقٌمعصدرػومعقوهماظؾقورمواحملقطوت
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م

أعومسؾكمعلؿقىمعصرمصنغفومتؼعمصكمزعرةماظدولماظػؼرلةمصكمعؿقدطمغصقىماظػردمعـماظطوضيمم

مادؿكداممىومعصودرماظطوضيماظرئقلقيمؼبمعصرمػكماظـػطمواظغوزماظطؾقعلموعوزاظًمعذلددةممف

موحؿكمغؿفووزماظػفقةممٌقاطؾيمازدؼودماظطؾىمسؾكم،اظطوضيماظـقوؼيماالغشطورؼيمظؿقظقدماظؽفربوء

:ماظطوضيمصننماألعرمؼلؿؾزم

 ممتقؼؾمحبقثمجودةمظزؼودةمطػوءةمعصودرماظطوضيماٌؿفددةمخصقصوماظطوضيماظشؿلقيم.

 اظـظرمصكمادؿكداممتؽـقظقجقوماحملطوتماظـقوؼيمظؿقظقدماظؽفربوءماٌلؿكدعيمحوظقومصكم

عـموتالصكمآلععظؿمدولماظعوٕماٌؿؼدمموتقصرلماظؽقادرماٌدربيمظؾصقوغيمواظؿشغقؾما

 .اآلثورماظؾقؽقيماظضورةماحملؿؿؾي

 ماإلدرافماظذىممؼصؾماظبمحدموايدمعـترذقدمادؿكدامماٌصودرماٌؿوحيمحوظقوم

 !.اظؿؾذؼرموؼبموضحماظـفور

م

 م:اٌكؾػوت:ماخوعس

اخلممتـؾم…عوزاظًماٌكؾػوتماظـوويمعـماٌـوزلمواٌلؿشػقوتمواحملالتمواظلػـماظـقؾقيم

ػذام.مدؾؾومظؿؾقثماظؾقؽيموخطقرةمطؾرلةمربؿؿؾيموخصقصومصكمعـورؼماظؿؽدسمصكماٌدنماظؽدلى

:مىوؼصؾحمعـماظضرور.مجبوغىماظؿكؾصمعـماٌكؾػوتماظزراسقيمبطرقمضورةمبوظؾقؽي

 م0إصبودمودوئؾمربؽؿيمىؿعموتدوؼرماٌكؾػوت

 ماظبمتغقرلماألمنوطماإلدؿفالطقيمظؾؿقارـنيمىمبراعٍمتمدىمجبوغىمتنبىغشرماظقسلماظؾقه

 .مومودوئؾماإلسالمىسدلمعمدلوتماظؿعؾقؿموعـظؿوتماجملؿؿعماٌدن

 

 
م
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: الباب الثامن
 
م

$م2ماآلؼيمممم–دقرةماٌوئدةمم%مممموؽبتؽبعؽبووؽبغؾبقامسؽبَؾكماْظِؾرّْموؽباظؿَّْؼقؽبىمم:مؼؼقلمآمتعوظب

ؽبمذؽبِظَؽمَضقؽباعـبومم:موؼؼقلمآمتعوظب ؽـبمِإذؽبامَأغؿبَػُؼقامَظؿؿبمؼؾبلؿبِرُصقاموؽبَظؿؿبمؼؽبْؼؿؾبرؾبواموؽبَطونؽبمبؽبقؿب مموؽباظَِّذؼ

مم$م67ماآلؼيممم–دقرةمماظػرضونمم%

"عوسولمعـماضؿصدم:مم"موؼؼقلمم
1

م

م

م

إضوعيمذراطيمسوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقيم:م$8%اظغوؼيم

م

موعوظبمؼؿلؿمبوالغػؿوحمواظؿؼقدمبوظؼقاسدمواظؼوبؾقيمظؾؿؾقءمبفمىمإضوعيمغظومموورىمفىاٌضم:م12م–اهلدفم

ماظصعقدمىمسؾ–وسدمماظؿؿققزموؼشؿؾمػذاماظؿزاعومبويؽؿماظرذقدم،مواظؿـؿقيم،مودبػقػمورلةماظػؼرم

.ممىمواظصعقدماظعوٕىاظقرـ

م

ضدرةمصودراتمأضؾماظؾؾدانم:ممموػذامؼشؿؾم.تؾؾقيماالحؿقوجوتماًوصيمألضؾماظؾؾدانممنقامم:م13م–اهلدفم

ماظدخقلمععػوةمعـماظؿعرؼػوتماىؿرطقيمواًضقعمظؾقصصم،موبرغوذبومععززامظؿكػقػمىمنقامسؾ

سىءماظدؼقنماظقاضعمسؾلماظؾؾدانماظػؼرلةماٌـؼؾيمبوظدؼقنموإظغوءماظدؼقنماظــوئقيماظرزلقيم؛موتؼدؼؿم

.ممأسؾـًماظؿزاعفومبؿكػقػمورلةماظػؼرمىاٌلوسدةماإلمنوئقيماظرزلقيمبدرجيمأطـرمدكوءمظؾؾؾدانماظً

م

                                                           
 0 عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد سػٝ هللا عٕٗ 1/447أخشجٗ أدّذ فٟ ِغٕذٖ  ( 1
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سـمم%ةمواظدولماظـوعقيماظصغرلةماىزرؼيمــــتؾؾقيماالحؿقوجوتماًوصيمظؾؾؾدانمشرلماظلوحؾلم:م14-ماهلدفمم

ررؼؼمبرغوعٍماظعؿؾمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾدولماظـوعقيماظصغرلةماىزرؼيموغؿوئٍماظدورةماالدؿــوئقيم

.مم$اظـوغقيمواظعشرؼـمظؾفؿعقيماظعوعيم

م

مىاٌعوىيماظشوعؾيمٌشوطؾمدؼقنماظؾؾدانماظـوعقيمبودبوذمتدابرلمسؾلماٌلؿقؼنيماظقرـم:م15م–اهلدفم

.مماظطقؼؾمىواظدوظبمىعؾمهؿؾمدؼقغفومممؽـومؼبماٌد

م

.ماظؿعوونمععماظؾؾدانماظـوعقيمظقضعموتـػقذمادذلاتقفقوتمتؿقحمظؾشؾوبمسؿالمالئؼوموعـؿفومم:م16م–اهلدفم

م

مىاظؿعوونمععمذرطوتماٌلؿقضراتماظصقدالغقيمإلتوحيماظعؼوضرلماألدودقيمبلدعورمعقلقرةمفم:م17م–اهلدفم

.ماظؾؾدانماظـوعقيم

م

اظؿعوونمععماظؼطوعماًوصمإلتوحيمصقائدماظؿؽـقظقجقوتماىدؼدةم،موخبوصيمتؽـقظقجقومم:م18م–اهلدفم

.ممواالتصولاٌعؾقعوتم

م
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:ماألدسماإلدالعقيماظعوعيمظؾؿـؿقيمواٌشورطيماظعوٌقيمصقفو:مأوال

ػؾبقؽبم:ماظؿـؿقيمعطؾىمإدالعلمسدلمسـفوماظؼرآنماظؽرؼؿمبنسؿورماألرضمطؿوموردمصكمضقظفمتعوظبم -أم

ؽبماأَلرؿبِضموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبُطؿؿبمِصقفؽبو َأغشؽبَلُطؿمعّْ
1

مموادؿعؿرطؿمصقفو،مأىمرؾىمعـؽؿمسؿورتفو،مواظطؾىم

اٌطؾؼمعـمآمظدىماألصقظقنيممؼدلمسؾكماظقجقبممبومؼػقدمأنمسؿورةماألرضمواجىم

دؼـك،موػذهماظعؿورةمطؿومؼؼقلماٌػلرونمتؽقنمبوظؾـوءمواظغراسمواظزراسيمأىماظؿؽقؼـم

ىمػقمظىُّماظؿـؿقيموبودؿكداممعبقعماإلعؽوغقوتمعـمعقاردمبشرؼيمورؾقعقيماظذاظرأزلوظبم

واظؿكمخؾؼفومآمدؾقوغفموتعوظبمورزقماظعؾودمبفومصكمصقرةمعقاردماضؿصودؼيمعؿوحيموعلكرةم

ظإلغلونممبعـكمجعؾفومصكمعؿـوولمغطوقمؼدهموغطوقمسؼؾفموضدرتفمطؿومضولمدؾقوغفم

مماأَلرؿبِضمجؽبِؿقعـبومعّْؿبفؾبىوؽبدؽبكَّرؽبمَظُؽؿمعَّومِصلماظلَّؿؽبووؽباِتموؽبعؽبومِف:موتعوظبم
2

. 

 

مإنماظؿكؾػممبعـوهماالضؿصودىمؼدورمحقلمسدممأومدقءمادؿكدامماٌقاردماٌؿوحي،موظؼدم -بم

سدلماظؼرآنماظؽرؼؿمسـمذظؽمبوظؽػرمبـعؿيمآمسزموجؾموجعؾمسوضؾؿفماىقعمواًقفمطؿومضولم

ًَّيمؼؽبْلِتقفؽبومِرزؿبُضفؽبومرؽبَشدـبامعّْـمُطؾّْم:مربـومدؾقوغفموتعوظب ؿًبمآِعؽبًيمعُّْطؿؽبِؽ وؽبضؽبرؽببؽبماظّؾفؾبمعؽبؽباًلمَضرؿبؼؽبًيمَطوغؽب

معؽبَؽوٍنمَصَؽَػرؽبتؿبمِبَلغؿبعؾبِؿماظّؾِفمَصَلذؽباَضفؽبوماظّؾفؾبمِظؾؽبوسؽبماْظفؾبقِعموؽباْظكؽبقؿبِفمِبؿؽبومَطوغؾبقْامؼؽبصؿبؽبعؾبقنؽب
3

وؼالحظمم.مم

،مواظؽػرمػقماىققدمواظـؽرانموسدمم«طػرتمبوٓ»وٕمؼؼؾم«مطػرتمبلغعؿمآ»ػـومأغفمضولم

أىمبوظلؾقكماظؼوئؿمسؾكمسدممأومدقءمادؿغاللمػذهم«ممبومؼصـعقن»االسذلاف،موأنمذظؽمطونم

 .اظـعؿ

 

اٌشورطيمبنيماإلغلوغقيمصكماٌقاردماظؿكمخؾؼفومآمدؾقوغفموتعوظبمورزقماظعؾودمبفو،محؼقؼيم -جم

مػؾبقؽبماظَِّذيمخؽبَؾؼؽبمَظُؽؿمعَّومِصلماأَلرؿبِضمجؽبِؿقعًوم:مضررػوماظؼرآنمصكمآؼوتمسدةمعـفومضقظفمتعوظبم
4

مم

 :وؼؼقلمدؾقوغفمزبورؾومعبقعماظـوسم

ؽبمِعـمَضؾؿبِؾُؽؿؿبمَظعؽبؾَُّؽؿؿبمتؽبؿَُّؼقنؽبم اظَِّذيمجؽبعؽبؾؽبمَظُؽؿؾبم*مؼؽبومَأؼُّفؽبوماظَّوسؾبماسؿبؾؾبدؾبوْامرؽببَُّؽؿؾبماظَِّذيمخؽبَؾَؼُؽؿؿبموؽباظَِّذؼ

ؽـبماظَّؿؽبرؽباِتمِرزؿبضًومظَُّؽؿؿبمَصاَلمتؽبفؿبعؽبُؾقْامِظّؾِفم ؽبماظلَّؿؽبوءمعؽبوءمَصَلخؿبرؽبجؽبمِبِفمِع اأَلرؿبضؽبمِصرؽباذًوموؽباظلَّؿؽبوءمِبؽبوءموؽبَأغزؽبلؽبمِع

                                                           
 61ا٠٢خ -  عٛسح ٘ٛد   (1
  13 ا٠٢خ –عٛسح اٌجبص١خ   (2
 112 ا٠٢خ –عٛسح إٌذً   (3
 29 ا٠٢خ –عٛسح اٌجمشح   (4
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َأغدؽبادًاموؽبَأغؿؾبؿؿبمتؽبعؿبَؾؿؾبقنؽب
1

مممصفذهماٌقاردمأعوغيمهًمتصرفماظؾشرموػكمٌـػعيماىؿقع،مصوألخقةم

اإلدالعقيموإنمطوغًمتؼقممصكماظعؼقدةمسؾكمرابطيماظدؼـ،مإالمأنماإلدالممؼؼررماألخقةماظؾشرؼيمبنيم

موؽبَظَؼدؿبمَطرَّعؿبؽـبومبؽبـِلمآدؽبمؽب:مماظـوسمعبقعًومضقاعفوماظؽراعيمبـكماظؾشرمطؿومضولمربـومدؾقوغفموتعوظبم
2

مم

اًؾؼمسقولمآمصلحىماًؾؼمم:م"وعطؾؾفومإدالعقًوماظؿعوونمبنيمعبقعماظـوسمطؿومضولماظردقلم

"مإظبمآمعـمأحلـمإظبمسقوظف
3

م0م

 

وؼـفكمسـماظؿكؾػماظذىمػقمضدماظؿـؿقي،مم$اظؿـؿقي%وػؽذامؼظفرمأنماإلدالممؼلعرمبوإلسؿورم

وأغفمعـمحقٌماألصؾمصوٌقاردماظؿكمخؾؼفومآمدؾقوغفموتعوظبمظؾـوسمعبقعًوموحؼماألخقةم

.ماظؾشرؼيمؼؼؿضكماظؿعوونمصكمذبولماظؿـؿقيمواظعداظيماالجؿؿوسقيماظؿكمهؼؼماظرصوػقيمظؾفؿقع

م

:ماٌـظقرماإلدالعكمػدفمظغوؼوتمهؼقؼماٌشورطيماظعوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقي:مثوغقو

وظؼدمحددتماظقثقؼيمػذهماظغوؼوتمصكمدؾعمغؼوطمميؽـموؿقعفومصكماظؼضوؼوماظؿوظقيماظؿكم

م:غؿـووهلومعـمعـظقرمإدالعكمصكماآلتك

االغػؿوحماالضؿصوديموتقصرلماظػرصيمظصودراتماظدولماظـوعقيمظؾـػوذمإظبم:ماظؼضقيماألوظب

األدقاقماظعوٌقي،موبوظـظرمإظبمػذهماظؼضقيمصكمواضعفوماظعؿؾكمندمأغفمرشؿمعومأصرزتفم

اظعقٌيمصكماجملولماالضؿصوديمعـمتقضقعماتػوضقيماىوتموبدءماظعؿؾمبفومعـذمسومم

مواظؿكمتعـكمهرؼرماظؿفورةماًورجقيمبنزاظيماظؼققدمأعومماظصودراتمواظقاردات،م1995

وإسطوءمصرصيمعؿلووؼيمأعوممعـؿفوتمعبقعماظدولمظؾـػوذمإظبماألدقاقماظعوٌقي،مإالمأنم

عـمحفؿماظؿفورةماًورجقيمصكماظدولماٌؿؼدعيمتؿؿم#م60اإلحصوءاتمتدلمسؾكمأنم

عـمحفؿموارداتفو،م#م4ععمبعضفوموالمتلؿؼؾؾمصودراتمعـماظدولماظـوعقيمإالمبـلؾيم

مموم#م70بقـؿومتزؼدمصودراتماظدولماٌؿؼدعيمإظبماظدولماظـوعقيمظؿصؾمإظبمحقاظبم

أدىمإظبمتراطؿمسفزمعقزانماٌدصقسوتموزؼودةمعدؼقغقوتماظدولماظـوعقيمظؾدولم

.ماٌؿؼدعي

                                                           
 22 - 21 ا٠٢خ –عٛسح اٌجمشح   (1
 70 ا٠٢خ –عٛسح اإلعشاء   (2
ؽ اٌّطجعخ اٌغٍف١خ ثبٌّذ٠ٕخ  – 6/334 أخشجٗ اٌخط١ت اٌجغذادٞ فٟ ربس٠خٗ فٝ رشجّخ اعذبق ثٓ وعت ٌِٛٝ ثٕٝ ٘بشُ  (3

 0سٚاٖ اٌج١ٙمٝ فٝ شعت اإل٠ّبْ وزبة األدة ثبة اٌشفمخ ٚاٌشدّخ ثبٌخٍك إٌّٛس ٚ
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وعـماٌـظقرماإلدالعلمصننماالغػؿوحمػقماألصؾمألنماىؿقعمخؾؼمآمواألرضمأرضم

ضًومفاظؾالدمبالدمآمواظعؾودمسؾودمآمصلىمعقضعمرأؼًمصقفمرم:م"آمطؿومضولماظردقلم

"صلضؿ
%1$

مطؿومأنماظذىمؼؿعوعؾمصكماظؿفورةماًورجقيمعرضكمسـفمطؿومضولماظردقلم

اىوظىمعرزوقم:"م"
%2$

.م

مصكمتشفقعفمظؾؿفورةماًورجقيموصؿحمبالدماٌلؾؿنيمأعومماظؿفورموػومػقمدقدغومسؿرم

أميومجوظىمضبؿؾمسؾكمسؿقدمطرلهمصكماظشؿوءمواظصقػمحؿكمؼـزلمدقضـو،م»ؼؼقلم

.م«صذظؽمضقػمسؿر،مصؾقؾعمطقػمذوءموظقؿلؽمطقػمذوء

م

تقصرلمعلوسداتمإمنوئقيمخورجقيمأطـرمدكوءمظؾؾؾدانماظـوعقيموخوصيماظؾؾدانم:ماظؼضقيماظـوغقي

اظصغرلةماظػؼرلة،مظؼدمطونمعـمآثورمايربماظعوٌقيماظـوغقيموعومخؾػؿفمعـمتدعرلمظدولم

أوربومأنمبرزمعقضقعماٌعقغوتماألجـؾقيمبشؽؾمطؾرلمإلزاظيمآثورمايربموإسودةمإسؿورم

أوربومصقؿومسرفممبشروعمعورذول،مثؿمتالهمعشروعماظـؼطيماظرابعيماظذىمتؾـوهماظرئقسم

األعرؼؽكمتروعونمٌلوسدةماظدولماظػؼرلةمسؾكماجؿقوزمحوجزماظؿكؾػمومتقؼؾماظؿـؿقيم

ممبـودؾيم1950االضؿصودؼيمبفو،مأضقػمإظبمذظؽمبرغوعٍماٌعقغوتماظعلؽرؼيمسومم

مبدأماظعؿؾمبدلغوعٍماظغذاءمعـمأجؾماظلالم،م1954ايربماظؽقرؼي،موأخرلامصكمسومم

وأصؾقًماٌعقغوتماألجـؾقيمدقاءمصكمصقرةمعـحمالمتردُّ،مأومضروضمعقلرةمعـمععوٕم

االضؿصودماظعوٌكماٌعوصر،متؿؿمإعومبصػيمثـوئقيمبنيماظدولمأومبصػيمععقغوتمعؿعددةم

األررافموػكماظؿكمتؿؿمعـمخاللماٌـظؿوتماظدوظقيمعـؾماألعؿماٌؿقدةمواظؾـؽم

.ماظدوظبموصـدوقماظـؼدماظدوظب

مدوظيم185مدوظيمشـقيمتؼدمماٌعقغوتمظعددم21وأصؾحمواضعمػذهماٌعقغوتماآلنموجقدم

غوعقيمعـمخاللماظؾفـيماظدوظقيمظؾؿلوسدةمصكماظؿـؿقيماظؿوبعيمٌـظؿيماظؿعوونم

معؾققنمدوالرممأعرؼؽلمم87466االضؿصوديمواظؿـؿقي،موؼؾؾغمحفؿماٌعقغوتماظدوظقيم

معؾققنم47834معؾققنمدوالرمعـمىـيماٌلوسداتماظدوظقي،م39632عـفومم$2000سومم%

،موععمطؾمذظؽمصننم$عؿعددةماألرراف%دوالرمأعرؼؽكمععقغوتمعـماٌـظؿوتماظدوظقيم

                                                           
. 1423، دذ٠ش 269، ص1 جـِغٕذ اإلِبَ أدّذ، وزبة ِغٕذ اٌضث١ش ثٓ اٌعٛاَ   (1
.  2153، دذ٠ش 266، ص2عٕٓ اثٓ ِبجٗ، وزبة اٌزجبساد ثبة اٌذىشح ٚاٌجٍت، ط  (2
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اظدولماظػؼرلةمتزدادمصؼرًاموتؿعـرمصقفومبراعٍماظؿـؿقيموتعفزمإعؽوغقوتفوماظذاتقيمسـدم

تـشقطمػذهماظدلاعٍ،ماألعرمماظذىممؼؿطؾىمعزؼدًامعـمػذهماٌعقغوتموحلىمتعؾرلم

وثقؼيمأػدافماألظػقيماإلمنوئقيمصننماٌطؾقبمػقمتقصرلمعلوسداتمإمنوئقيمخورجقيمأطـرم

.مدكوءمظؾؾؾدانماظـوعقي

وعـماٌـظقرماإلدالعك،مصننمػذهماٌعقغوتمتدخؾمصكمبوبماإلحلونماظذىمأعرمآم

ِإنَّماظّؾفؽبمؼؽبْلعؾبرؾبمِبوْظعؽبدؿبِلموؽباإِلحؿبلؽبوِن :دؾقوغفموتعوظبمبفمصكمضقظفمسزموجؾم
1

موظؼدمغظؿًم

اظشرؼعيماإلدالعقيمػذاماإلحلونمصكمععوعالتموسؼقدمربددة،معـؾماظصدضوتماظؿطقسقيم

واظقضػمواظؼروضمايلـيمواظعطقيمواهلؾي،موػقمعومحٌمسؾقفماإلدالمممبدمؼدماظعقنم

مآمصكمسقنمم:"ظمخرؼـمأؼِّومطوغًمسؼدؼؿفؿمأومورـفؿ،موصكمذظؽمؼؼقلماظردقلم

"اظعؾدمعومدامماظعؾدمصكمسقنمأخقف
%2$

موسؾكماٌلؿقىماًورجكمصننمظـومصكمردقلمآم

مأدقةمحلـيممحقـؿومحدثًمذبوسيمصكمعؽيمضؾؾمأنمؼدخؾفوماإلدالمموطوغًمتـوصىم

ممواظدوظيماإلدالعقيماظعداء،مووصؾمخدلمػذهماجملوسيمإظبماظردقلماظردقلم

.م«صلردؾمٌؽيمطؿقيمعـماألشذؼيمإشوثيمألػؾفو

م

تعوغكماظدولماظـوعقيمعـمأسؾوءم:ماظدؼقنماًورجقيمسؾكماظدولماظـوعقي:ماظؼضقيماظـوظـي

$م2000سومم%اظدؼقنماًورجقيمسؾقفومإظبماظدولماٌؿؼدعيمحقٌمتؾؾغمػذهماظدؼقنم

معؾقورمدوالرمأعرؼؽكمصكمصقرةم72.9معؾقورمدوالرمأعرؼؽكموميـؾمخدعيماظدؼـم2766.2

صقائدموأضلوطمددادمدـقؼيمتلؿـزفمطـرلًامعـمعقاردماظدولماظـوعقيمواظؿكمتعفزمأحقوغًوم

سـمددادماألضلوطموتذلاطؿمسؾقفوماظػقائدماظؿكمتضوفمإظبمأصؾماظدؼـ،موظؼدمصدرتم

تقصقوتمدوظقيمسدؼدةمبؿكػقػمسىءمػذهماظدؼقنمسؾكماظدولماظـوعقيمعـمخاللم

ظؾؿـوزلمسـمجزءمعـمدؼقغفوموتقلرلمم$وطؾفومعـماظدولماٌؿؼدعي%دسقةماظدولماظدائـيم

.مدؾؾماظلدادمهلو،موظؽـماٌشؽؾيمتؿػوضؿموتشؿدمورلتفو

                                                           

  90 ا٠٢خ – عٛسح إٌذً  1)
طذ١خ ِغٍُ، وزبة اٌذعٛاد ٚاٌزوش ٚاٌذعبء ٚاٌزٛثخ ٚاالعزغفبس، ثبة فؼً االجزّبع عٍٝ رالٚح اٌمشآْ ٚعٍٝ اٌزوش،   (2

. 6793، دذ٠ش 23، ص17ط
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سؾكماالضذلاضمم$دوظقًومأومربؾقًو%وعـماٌـظقرماإلدالعك،مصننماالسؿؿودمصكماظؿؿقؼؾم

بػوئدةمشرلمعؼؾقلمذرسًومألنمذظؽمربومهرعفماظشرؼعيماإلدالعقي،موإمنوماألدؾقبم

اٌؼؾقلمإدالعقًومصفقمأدؾقبماٌشورطوتمأوماالئؿؿونماظؿفورى،موػذامعومتـؾفمإظقفماظعوٕم

أخرلًامبعدماألزعوتماٌؿؽررةمظؾدؼقنماًورجقيموسفزماظؽـرلمعـماظدولمسـماظلدادم

عـم#م80مؼعودلم1985وؼظفرمذظؽمصكمأنماظؿؿقؼؾماًورجكمبوظؼروضمطونمضؾؾمسومم

االدؿـؿورم%عـماظؿؿقؼؾمطونمؼؿؿمبوٌشورطوتم#م20حفؿماظؿؿقؼؾماظدوظب،مواظـم

#م75ثؿمهقلماألعرماآلنمظقصؾحماظؿؿقؼؾمبوٌشورطوتمم$األجـؾكماٌؾوذرموشرلماٌؾوذر

#م.م25وبوظؼروضم

وظذامصننماألعرمؼؿطؾىمظإلدفوممصكمحؾمعشؽؾيماظدؼقنماًورجقيماظؼوئؿي،مهقؼؾمػذهم

اظدؼقنمإظبماٌشورطوتماٌؼؾقظيمإدالعقًو،موػقمعومبدأتفمعصرمبنجراءمعؾوحـوتمععم

جرؼدةم%اظدولماظدائـيمبؿققؼؾمػذهماظدؼقنمإظبمعشورطوتمصكماٌشروسوتماظؿـؿقؼيم

$.م5/8/2002-م2/7/2002األػرامم

م

تعؿدلمضضقيماظؾطوظيم:ماظؾطوظي،مواظعؿؾمسؾكمتقصرلمسؿؾمعـودىموعـؿٍمظؾشؾوب:ماظؼضقيماظرابعي

عـمأخطرماظؼضوؼوماظؿكمؼذلتىمسؾقفومعشوطؾماضؿصودؼيمواجؿؿوسقيمسدؼدةموتزدادم

حدتفومصكماظدولماظـوعقيماظؿكمؼؿزاؼدمسددماظلؽونمصقفوموتعفزمبراعٍماظؿـؿقيمبفومسـم

ادؿقعوبماألسدادماٌؿزاؼدةمعـماظداخؾنيمظلققماظعؿؾ،موميؽـماظؼقلمإنماإلدالمم

ضدماظؾطوظيموؼدسقمإظبماظعؿؾموؼقصرماآلظقوتماظؿكمتقصرمصرصمسؿؾمظؾعورؾنيمعـمخاللم

.مبراعٍماظزطوةمواظقضػمواظدسقةمظؾؿـؿقيمواالدؿـؿوراتماىدؼدة

وحؾمضضقيماظؾطوظيمعرػقنمبوالدؿـؿوراتماىدؼدةماظؿكمتـشهماٌشروسوتمصكمعبقعم

اجملوالتمزراسقيموإغشوئقيموصـوسقيمووورؼي،موظؽـمػذهماٌشروسوتمهؿوجمإظبم

رؤوسمأعقالمعصدرػوماٌدخراتماظؿكممتـؾماىزءماٌؿؾؼكمعـماظدخؾمبعدماإلغػوقم

سؾكماالدؿفالك،موظؽـمصكماظدولماظـوعقيمتقجدمصفقةمطؾرلةمبنيماالدخورمواالدؿـؿورم

عـم#م24عـماظـوتٍماحملؾكمواالدؿـؿورماٌطؾقبم#م10حقٌمؼؾؾغمعؿقدطماالدخورمبفوم

ؼؾزمماظعؿؾمسؾكمسالجفومم،مبزؼودةم#م14اظـوتٍماحملؾك،موبوظؿوظبمتقجدمصفقةمحقاظبم
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ععدلماٌدخراتماحملؾقيموػذامؼؿلتكمعـمترذقدماإلغػوقمأوال،موػقمعومحٌمسؾقفم

ؽبمم:ماإلدالممصكمضقلمآمسزموجؾم ؽـبمِإذؽبامَأغَػُؼقامَظؿؿبمؼؾبلؿبِرُصقاموؽبَظؿؿبمؼؽبْؼؿؾبرؾبواموؽبَطونؽبمبؽبقؿب وؽباظَِّذؼ

مذؽبِظَؽمَضقؽباعـبو
1

ممممثؿماظعؿؾمسؾكمتقجقفماٌدخراتمظالدؿـؿورمحؿكمالمؼؽقنماٌولم

.مععطاًل

رحؿمآماعرءـبمم:م"مػذهماظؼضقيمصكمطؾؿوتمجوععيمصكمضقظفموظؼدمعبعمردقلمآم

"اطؿلىمرقؾًوموأغػؼمضصدًاموضدممصضاًلمظققممحوجؿف
2

.م

وعومؼؾؼكمعـماظػفقةمبنيماالدخورمواالدؿـؿورمؼلتكمسالجفمسـمررؼؼماالدؿـؿوراتم

األجـؾقيماٌؾوذرةمواٌعقغوتماألجـؾقيماظؿـؿقؼي،موػكمأعقرمأذرغومإظبمعقضػماإلدالمم

.معـفو

م

إنماظؿؽـقظقجقوموػكماٌعرصيم:مسالجماظػفقةماظؿؽـقظقجقيمصكماظدولماظـوعقي:ماظؼضقيماًوعلي

اىدؼدةماظـوويمسـماظؾقٌماظعؾؿكمواظؿكمميؽـماالسؿؿودمسؾقفومصكمتطقؼرماظعؿؾم

واإلغؿوجموترضقؿفموتعظقؿماالدؿػودةمعـف،موظؼدمأصؾقًماظؿؽـقظقجقومسـصرًامػوعًومصكم

.ماظـشوطماإلغلوغلمسوعيموصكماظـشوطماالضؿصوديمسؾكموجفماًصقص

واظقاضعماٌعوصرمؼدلمسؾكمأغفمتقجدمصفقةمتؽـقظقجقيمػوئؾيمبنيماظدولماٌؿؼدعيم

واظدولماظـوعقيمؼؽػكمظؾؿدظقؾمسؾقفومأنمرؾؾوتمبراءاتماالخذلاعماٌلفؾيمسوٌقًومسومم

معؾققنمبراءةماخذلاعمطبصماظدولماإلدالعقيمصقفوموػكم4.5مبؾغًمحقاظبم2000

مأظػمبراءةم355-ممدوظيم208عـمسددمدولماظعوٕماظؾوظغيم#م27مدوظيممتـؾم58حقاظبم

.معـمسددمبراءاتماالخذلاع#م7اخذلاعمبـلؾيم

وعـماٌـظقرماإلدالعل،مصنغفمإذامطونمأدوسماظؿؽـقظقجقومػقماظعؾؿمواظؾقٌماظعؾؿكم

اظـوصعمصننمعقضػماإلدالممعـماظعؾؿمسؿقعًومالمضبؿوجمإظبمعزؼدمعـماظؿدظقؾمألغفم

ُضؾؿبمػؽبؾؿبم:ماٌقضقعماظذىمحٌمسؾقفماإلدالمموعدحفمآمسزموجؾمصكمضقظفمتعوظبم

                                                           
 67 ا٠٢خ –عٛسح اٌفشلبْ   (1
. 179، دذ٠ش 320، ص8ِظٕف اثٓ أثٟ ش١جخ، وزبة اٌض٘ذ، ثبة ِب لبٌٛا فٝ اٌجىبء ِٓ خش١خ هللا، ط  (2
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ؽبمالمؼؽبعؿبَؾؿؾبقنؽب ؽـبمؼؽبعؿبَؾؿؾبقنؽبموؽباظَِّذؼ ؼؽبلؿبؿؽبِقيماظَِّذؼ
1

اظؾفؿمأغكمأدلظؽمم:م"مموؼؼقلماظردقلم

"سؾؿًومغوصعًو
2

.م

وحقلمتقلرلمايصقلمسؾكماظعؾقمماظـوصعيموغؿوئففومطلدوسمظـؼؾماظؿؽـقظقجقومبنيم

عـمطؿؿمسؾؿًومم:"اظدولماٌؿؼدعيمإظبماظدولماظـوعقيموسدممحفؾفومؼؼقلماظردقلم

"جوءمؼقمماظؼقوعيمعؾفؿًومبؾفوممعـمغور
%3$

.م

اظؿكمجوءتمضؿـماتػوضقوتمم$غبوؼيماٌؾؽقيماظػؽرؼي%وإذامطوغًماتػوضقيماظذلبسم

اىوتمضدمأذورتمصكمعؼدعؿفومإظبمأنماهلدفمعـفومأغفومتعؿؾمسؾكمتشفقعمروحم

االبؿؽورماظؿؽـقظقجلموغؼؾموتعؿقؿماظؿؽـقظقجقوممبومضبؼؼماٌـػعيماٌشذلطيمٌـؿؿكم

اٌعرصيماظؿؽـقظقجقيموعلؿكدعقفومبوألدؾقبماظذىمضبؼؼماظرصوػقيماالجؿؿوسقيم

واالضؿصودؼيمواظؿقازنمبنيمايؼققمواظقاجؾوت،مصننماإلدالممجبوغىمتشفقعفمظؾعؾؿوءم

.موحـفمسؾكمغشرماظعؾؿمواٌعرصيمصنغفمؼعذلفمحبؼققمعـؿفكماظؿؽـقظقجقوموضبوصظمسؾقفو

م

صكمذبولماٌشورطيم«مأػدافماألظػقيماإلمنوئقي»وػؽذامغصؾمإظبمأنمعومتضؿـؿفموثقؼيم

اظعوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقيمأعرمرقىموؼؿػؼمععمعومجوءمبفماإلدالممىعؾمايقوةمظؾؾشرؼيمطؾفومأطـرم

.مرخوءمورشدًامسؾكمأدوسمعـماظؿعوونمبنيماظؾشرمعبقعًو

م

                                                           
 9 ا٠٢خ  –عٛسح اٌضِش  ( 1
 6/294أخشجٗ أدّذ فٟ ِغٕذٖ  ( 2
 عٓ أثٝ عع١ذ اٌخذسٜ سػٝ 265 دذ٠ش سلُ 1/97أخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌّمذِخ ثبة ِٓ عئً عٓ عٍُ فىزّٗ  (3

. 10109 0هللا عٕٗ 
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م

م

م

م

م

م

م

 

م

ماظؼضوءمسؾلماظػؼرماٌدضعمواىقعم:م$1%اظغوؼيم

ىممهؼقؼمتعؿقؿماظؿعؾقؿماالبؿدائم:م$2%اظغوؼيم

متعزؼزماٌلوواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأةم:م$3%اظغوؼيم

مدبػقضمععدلموصقوتماألرػول:م$4%اظغوؼيم

مهلنيماظصقيماظـػودقيمم:م$5%اظغوؼيم

اإلؼدزمواٌالرؼوموشرلػؿومعـم/معؽوصقيمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼيم:م$6%اظغوؼيم

ماألعراض

مطػوظيماالدؿداعيماظؾقؽقي:مم$7%اظغوؼيم

مإضوعيمذراطيمسوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقيم:م$8%اظغوؼيم

م

م

م

م
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1 

 

 

 اؾػؼر ادلدؼع واجلوع ىاؾؼضاء عل : (1)اؾغاقة 

 

ختػقض ـسلة اؾسؽان اؾذقن قؼل دخؾفم اؾقوؿي عن دوالر واحد اىل  اؾـصف ػى  : 1–اهلدف 

.  2015 وعام 1990اؾػرتة ؿا بني عام 

 1990ؿا بني  ختػقض ـسلة اؾسؽان اؾذقن قعاـون ؿن اجلوع اىل  اؾـصف ػى اؾػرتة  : 2 –اهلدف 

 . 2015عام و

 

 

 

 

 

ـَِمِشُروا ِػي اْؾَلِرِض َواِبَمُغوا  :قؼول تعاىل    َػِنَذا ُؼِضَقِت اؾصََّؾاُة َػا

 ؿن –اجلؿعة )  ِؿِن َػِضِل اؾؾَِّه َواِذُؽُروا اؾؾََّه َؽِنرّيا َؾَعؾَُّؽِم ُتْػِؾُووَن

( 10اآلقة 

 

: وػى األثر   

اعؿل ؾدـقاك ؽلـك تعقش أبدا واعؿل ألخرتك ؽلـك "   

" متوت غدا
2

 

   

  

 اإلدالم عاتؽل تشري- 1

اؾدقـقة واؾدـقوقة 

 فو ىحمورفا اؾرئقس

اإلـسان ؾموؼقق 

احملاػظة عؾى  

ـػسه وذاته ؽؾقا 

وجزئقا ، ؿادقا و 

جاء  وؾذا. روحقا

اإلدالم جاؿعا بني 

اؾعلادة احلؼة 

واؾسعي احلنقث اىل  

اؾرزق وفو ررقق 

.  اؾمـؿقة

 

                                                           
1  

 عٍ 3/19أخرجّ االياو انثيٓيمٗ فٗ انضٍُ انكثرٖ كتاب انصالج تاب انمصذ فٗ انعثادج ٔانجٓذ فٗ انًذأيح  ( 2

 .عًرٔ تٍ انعاص ط دار انًعرفح تيرٔخ
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:  ؼال تعاىل    

   ُفَو اؾَِّذي َجَعَل َؾُؽُم اْؾَلِرَض َذُؾوًؾا َػاِؿُشوا ِػي َؿـَاِؽِلَفا َوُؽُؾوا ِؿِن

( 15 اآلقة –دورة ادلؾك  )   (15)ِرِزِؼِه َوِإَؾِقِه اؾُُّشوُر 

: ؼال تعاىل    

    ُأِحلَّ َؾُؽِم َصِقُد اْؾَلِوِر َوَرَعاُؿُه َؿَماّعا َؾُؽِم َوِؾؾسَّقَّاَرِة َوُحرَِّم 

 َعَؾِقُؽِم َصِقُد اْؾَلرِّ َؿا ُدِؿُمِم ُحُرّؿا َواتَُّؼوا اؾؾََّه اؾَِّذي ِإَؾِقِه ُتِوَشُروَن

   ( 96 ؿن اآلقة –ادلائدة )

: وؼال اهلل تعاىل    

     ـَِزَل اؾَِّذي َجَعَل َؾُؽُم اْؾَلِرَض َؿِفّدا َوَدَؾَك َؾُؽِم ِػقَفا ُدُلًؾا َوَأ

ُؽُؾوا  (53)ِؿَن اؾسََّؿاِء َؿاّء َػَلِخَرِجـَا ِبِه َأِزَواّجا ِؿِن ـََلاٍت َذمَّى 

ـَِعاَؿُؽِم ِإنَّ ِػي َذِؾَك َؾكَقاٍت ِؾُلوِؾي اؾَُّفى   –ره )    (54)َواِرَعِوا َأ

( 54 ، 53اآلقمان 

: وؼال تعاىل    

  َقا َأقَُّفا اؾَِّذقَن آَؿـُوا َؾا ُتَورُِّؿوا َرقَِّلاِت َؿا َأَحلَّ اؾؾَُّه َؾُؽِم َوَؾا

َوُؽُؾوا ِؿؿَّا َرَزَؼُؽُم اؾؾَُّه  (87)َتِعَمُدوا ِإنَّ اؾؾََّه َؾا ُقِوبُّ اْؾُؿِعَمِدقَن 

ـُِمِم ِبِه ُؿِمِؿـُوَن  اآلقمان –ادلائدة ) َحَؾاًؾا َرقِّّلا َواتَُّؼوا اؾؾََّه اؾَِّذي َأ

87 ، 88 )

 ػنن ةإذا ؼاؿت اؾؼقاؿة وػى قد أحدؽم ػسقل"  :وؼوؾه    

 1”ػؾقغردفا ميوت ؼلل أن قغردفا ادمطاع أال

أػضل اؾؽسب أن قلؽل اؾرجل ؿن ؽسب قده وإن )  :وؼوؾه   

(داود ؽان قلؽل ؿن ؽسب قده   ـلى اهلل 
2

 

 

 

 

 ىحث اإلدالم عل- 2

اؾعؿل واؾؽد واإلتؼان 

وـلذ اؾمواؽل واؾؽسل 

وبذل اجلفد الدمغالل 

احة ؿن تادلوارد امل

اؾنروات واخلريات اؾمى   

 . علادهىأـعم اهلل بفا عل

                                                           
 . عٍ أَش ط تيرٔخ نثُا3/184ٌأخرجّ احًذ فٗ يضُذِ  ( 1
 عٍ انًمذاو رضٗ هللا 2072 حذيث رلى 2/10أخرجّ انثخارٖ فٗ صحيحّ كتاب انثيٕع تاب كضة انرجم ٔعًهّ تيذِ  ( 2

 .عُّ ط االيًاٌ تانًُصٕرج
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: قؼول    

"اؾؾفم إـى أعوذ بك ؿن ػمـة اؾػؼر"
1

 

 

: وقؼول 

"اؾقد اؾعؾقا خري ؿن اؾقد اؾسػؾى"
2

 

 

: وؼوؾه 

" ر أعوذ بك ؿن اؾشرك وأعوذ بك ؿن اؾػقىاؾؾفم إن" 

اؾؾفم إـى أعوذ بك ؿن اجلوع ػنـه بكس ": وؼوؾه  

"اؾضهقع
3

 

 

 

اؾػؼر ؾه ؿردود دؾيب - 3

عؾى  اؾػرد واجلؿاعة 

 احلقاة اؾسقادقة ىوعل

واالؼمصادقة وعؾي احلاؾة 

اؾصوقة مما جعل اؾػؼر 

ػى ـظر اإلدالم غري 

ؿرغوب ػقه وجيب اؾعؿل 

عؾى  دػعه ؾؽل ؼادر عؾى  

ذؾك جبؿقع اؾودائل 

.  ادلشروعة

 

 

 

                                                           
 . عٍ أتٗ ْريرج رضٗ هللا ع8/277ُّأخرجّ انُضائٗ فٗ صُُّ كتاب االصتعارج تاب االصتعارج يٍ فتُح انمثر  ( 1
 5355  حذيث رلى 3/413أخرجّ انثخارٖ فٗ صحيحّ كتاب انُفماخ تاب ٔجٕب انُفمّ عهٗ االْم ٔانعيال  ( 2
 عٍ اتٗ ْريرج رضٗ هللا عُّ 3354 حذيث رلى 2/1113أخرجّ اتٍ ياجّ فٗ صُُّ كتاب االطعًح تاب انتعٕر يٍ انجٕع  ( 3

 .ط عيضٗ انحهثٗ تحميك يحًذ فؤاد عثذ انثالٗ
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:  تعاىل  اهللؼال

  (19)َوِػي َأِؿَواِؾِفِم َحقٌّ ِؾؾسَّاِئِل َواْؾَؿِوُروِم  

( 19 اآلقة –اؾذارقات )

 

ذرع اهلل اؾزؽاة - 4

ؾقدػعفا ادلؼمدر ؾقوقي  

بفا ـػودا وقزقل بفا أمل 

اؾػؼر، ػاؾزؽاة ػرقضة 

 ى ذرعقة تربط بني اؾغن

واؾػؼري، وتػقد اجملمؿع 

واؾدوؾة ، وؼد جعؾفا اهلل 

حؼا ؾؾسائل واحملروم 
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: ؼال    

" ؿن ؽان عـده  ػضل زاد ػؾقعد به عؾى  ؿن ال زاد ؾه"
1

 

 

: وؼال 

أحب اؾـاس إىل اهلل أـػعفم ؾؾـاس وأحب األعؿال عـد اهلل "

درور تدخؾه عؾى  ؼؾب ؿمؿن أو تؽشف عـه ؽربة أو تؼضي عـه 

 ادلسؾم  أحب إىل ؿن أن ىدقـه وألن أؿشي ػى حاجة أخ

("اعمؽف ذفرا
2

 

 

: ؽؿا ؼال 

ؿنل ادلمؿـني ػى توادفم وترامحفم وتعارػفم ؽؿنل اجلسد "

 ؾه دائر اجلسد باؾسفر ى ؿـه عضو تداعىاؾواحد إذا اذمك

"ىواحلم
3

 

 

اإلدالؿي فو اؾدقن - 5

اؾعدل واحمللة دقن 

واؾمؽاػل واؾرمحة ، ؾذا 

قدعو اىل  اؾصدؼات 

وحيض عؾقفا وحيلب 

.  ادلمؿـني ػقفا

 

 

 

 

                                                           
 عٍ اتٗ صعيذ انخذرٖ 1663 حذيث رلى 2/129أخرجّ أتٕ دأد فٗ صُُّ كتاب انزكاج تاب حمٕق انًال  ( 1

 .رضٗ هللا عُّ
 .  عٍ اتٍ عًر13646 حذيث رلى 347-12/346أخرجّ انطثراَٗ فٗ انًعجى انكثير   ( 2
 عٍ انُعًاٌ اتٍ 6011 حذيث رلى 4/82أخرجّ انثخارٖ فٗ صحيحّ كتاب االدب تاب رحًح انُاس ٔانثٓائى  ( 3

 حذيث 2000-4/1999ٔأخرجّ يضهى فٗ صحيحّ كتاب انثر تاب تراحى انًؤيُيٍ ٔتعاطفٓى ٔتعاضذتٓى . تشير

 . عٍ انُعًاٌ تٍ تشير2586رلى 
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ذ

ذذىحتؼققذتعؿقمذاؾمعؾقمذاالبمدائذ:ذ(2)اؾغاقةذ

ذ

ذاألطػالذيفذؽلذؿؽانذ،ذدواءذاؾذؽورذأوذاإلـاثذؿـفمذ،ذؿنذإمتامذؿرحؾةذقنؽػاؾةذمتك:ذ3–اهلدفذذذذذذذذ

.ذ2015ذحبؾولذعامذىذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاؾمعؾقمذاالبمدائ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

:ذقؼولذتعاؾي

 ـَِداَنذِؿِنذَعَؾٍقذذ(1)اْؼَرْأذِباِدِمذَربَِّكذاؾَِّذيذَخَؾَقذ (ذ2)َخَؾَقذاْؾِإ

ـَِداَنذَؿاذذ(4)اؾَِّذيذَعؾََّمذِباْؾَؼَؾِمذذ(3)اْؼَرْأذَوَربَُّكذاْؾَأْؽَرُمذ َعؾََّمذاْؾِإ

ذ(5ذإؾيذ1ذاآلقاتذؿنذ–اؾعؾقذ)ذ (5)َؾِمذَقِعَؾِمذ

:ذوؼالذتعاؾي

 ُؼِلذَفِلذَقِدَمِويذاؾَِّذقَنذَقِعَؾُؿوَنذَواؾَِّذقَنذَؾاذَقِعَؾُؿوَنذ

ذ(9ذؿنذاآلقةذ–اؾزؿرذ)ذ

:ذوؼالذتعاؾي

َقاذَأقَُّفاذاؾَِّذقَنذآَؿـُواذِإَذاذِؼقَلذَؾُؽِمذَتَػدَُّحواذِػيذاْؾَؿَجاِؾِسذ

ـُِشُزواذَقِرَػِعذاؾؾَُّهذ ـُِشُزواذَػا َػاْػَدُحواذَقْػَدِحذاؾؾَُّهذَؾُؽِمذَوِإَذاذِؼقَلذا

ـُِؽِمذَواؾَِّذقَنذُأوُتواذاْؾِعْؾَمذَدَرَجاٍتذَواؾؾَُّهذِبَؿاذ اؾَِّذقَنذآَؿـُواذِؿ

ذ(11ذاآلقةذ–اجملادؾةذ)ذ11)َتِعَؿُؾوَنذَخِلرْيذ

:ذقؼولذتعاؾي

 َػَمَعاَؾىذاؾؾَُّهذاْؾَؿِؾُكذاْؾَحقُّذَوَؾاذَتِعَجِلذِباْؾُؼِرآِنذِؿِنذَؼِلِلذَأِنذ

دورةذطهذ)ذ (114)ُقْؼَضىذِإَؾِقَكذَوِحُقُهذَوُؼِلذَربِّذِزِدـِيذِعْؾّؿاذ

ذ(ذ114اآلقةذ-ذ

:ذوقؼولذتلاركذوتعاؾي

 ََّؿاذ ـَِعاِمذُؿِخَمِؾْفذَأْؾَواـُُهذَؽَذِؾَكذِإ َوِؿَنذاؾَّاِسذَواؾدََّوابِّذَواْؾَأ

ذ (28)َقِخَشىذاؾؾََّهذِؿِنذِعَلاِدِهذاْؾُعَؾَؿاُءذِإنَّذاؾؾََّهذَعِزقْزذَغُػوْرذ

(ذ28ذاآلقةذ–ػاطرذ)

ذوقؼولذ

ذ1”ذطؾبذاؾعؾمذػرقضةذعؾيذؽلذؿدؾم“

:ذوؼوؾهذ

(ػضلذاؾعاملذعؾيذاؾعابدذؽػضؾيذعؾيذأدـاؽم)
2

ذ

:ذوقؼولذأقضا

ؿنذدؾكذطرقؼاذقؾمؿسذػقهذعؾؿاذ،ذدفلذاهللذؾهذبهذطرقؼاذ)

إؾيذاجلـة،ذوإنذاملالئؽةذؾمضعذأجـحمفاذؾطاؾبذاؾعؾمذرضاذ

مباذقصـع،ذوإنذاؾعاملذؾقدمغػرذؾهذؿنذيفذاؾدؿواتذوؿنذيفذ

األرضذحيتذاحلقمانذيفذاملاءذ،ذوػضلذاؾعاملذعؾيذاؾعابدذ

ؽػضلذاؾؼؿرذعؾيذدائرذاؾؽواؽبذ،ذوإنذاؾعؾؿاءذورثةذ

األـلقاء،ذوإنذاألـلقاءذملذقورثواذدقـاراذوالذدرفؿاذوإمناذورثواذ

(اؾعؾمذ،ذػؿنذأخذهذأخذذحبظذواػر
3

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

دعاذاإلدالمذإؾيذاؾعؾمذوذبنَيذاؾؼرآنذػضلذاؾعؾمذ-ذ1

.ذذومسوذؿـزؾةذاؾعؾؿاء

ذذ

ذ

ذذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                           
 .124 حذيث رقن 1/81أخزجَ اتي هاجَ في سٌٌَ كتاب الوقذهح تاب فضل العلن والحث علي طلة العلن  ( 1
 .2682 حذيث رقن 49-5/48أخزجَ التزهذى في سٌٌَ كتاب العلن تاب هاجاء في فضل الفقَ علي العثادج  ( 2
 . عي اتي الذرداء223 حذيث رقن 1/81أخزجَ اتي هاجَ في سٌٌَ كتاب الوقذهح تاب فضل العلن والحث علي طلة العلن  ( 3
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ذ

:ذقؼولذ

(ؿنذخرجذيفذطؾبذاؾعؾمذػفوذيفذدلقلذاهللذحيتذقرجع)
1

ذ

ذ

:ذوقؼول

صدؼةذجارقةذ،ذ:ذإذاذؿاتذابنذآدمذاـؼطعذعؿؾهذإالذؿنذثالث)

(أوذعؾمذقـمػعذبهذ،ذأوذوؾدذصاحلذقدعوذؾه
2

ذ

ذ

يفذاؾدـةذاؾـلوقةذاملطفرةذؿنذاؾدالئلذؿاذجيعلذ-ذ2

ؿنذاؾدعيذيفذطؾبذاؾعؾمذػرقضةذواجلةذترؼيذإؾيذ

.ذذؿدمويذاجلفادذيفذدلقلذاهلل

ذ

ذ

:ذؼالذاؾـيبذ

(ؽؾؽمذراعذوؽؾؽمذؿدكولذعنذرعقمه)
3

ذ

ذ

:ذوؼالذ

(ؽػيذباملرءذإمثاذأنذقضقعذؿنذقعول)
4

ذ

ذ

ذ

اإلدالمذقؤؽدذعؾيذؿدكوؾقةذاؾواؾدقنذوأوؾيذ-ذ3

األؿرذجتاهذأطػاهلمذوذؾكذباؾمصديذذؾؽلذؿاذؼدذ

قرتتبذعؾقهذأذيذأوذضررذهلمذواؾدعيذجلؾبذؽلذؿاذ

حيؼقذاملـػعةذهلمذ،ذوتوػريذاؾمعؾقمذاألداديذاجلقدذ

ؾؽلذطػلذفوذحقذأداديذقمعنيذمحاقمهذوعدمذ

اؾمػرقطذػقهذملاذقرتتبذعؾيذذؾكذؿنذتداعقاتذ

ذذ.دؾلقةذعؾيذؿدمؼللذاألطػالذاؾذقنذحيرؿونذؿـه

ذ

                                                           
 . عي اًس وحس2647ٌَ حذيث 5/29أخزجَ التزهذى في سٌٌَ كتاب العلن تاب فضل طلة العلن  ( 1
 عي اتي ُزيزج 1631 حذيث 3/1255أخزجَ االهام هسلن في صحيحَ كتاب الوصيح تاب ها يلحق االًساى هي الثواب تعذ وفاتَ  ( 2

 .رضي هللا عٌَ
 .893 حذيث رقن 1/248أخزجَ الثخارى في صحيحَ كتاب الجوعح تاب الجوعح في القزى والوذى  ( 3
 . عي جاتز تي عثذ هللا رضي هللا ع2/194ٌَأخزجَ أحوذ في هسٌذٍ  ( 4
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ختػقض ععدل وصقات األرػال : (4)اظغاؼة 

 

ختػقض ععدل وصقات األرػال دون دن اخلاعسة مبؼدار اظـؾـني صى اظػرتة : 5 –              اهلدف 

 2015 وسام 1990                           عا بني سام 

 

 

 

 

 

 

: جاء صى اظؼرآن اظؽرؼم عن ضول اهلل سز وجل

 َُّوَظا ُتْؾُؼوا ِبَأِؼِدؼُؽِم ِإَظى اظؿَِّفُؾَؽِة َوَأِحِسـُوا ِإنَّ اظؾََّه ُؼِقب

 ( 195اآلؼة -دورة اظؾؼرة    ) اْظُؿِقِسـِنَي

 

: طؿا جاء صى احلدؼث اظـؾوى اظشرؼف

(طػى بادلرء إمثا أن ؼضقع عن ؼعول)
1

    

 

: وؼؼول اظردول 

طؾؽم راع وطؾؽم عسؽول سن رسقؿه، صاظرجل راع صى بقؿه "

وعسؽول سن رسقؿه، وادلرأة راسقة صى عال زوجفا ووظده 

وعسؽوظة سن رسقؿفا، واخلادم راع صى عال دقده وعسؽول 

(سن رسقؿه، أال طؾؽم راع وطؾؽم عسؽول سن رسقؿه
2 

 

احلػاز سؾى حقاة  وصقة اظطػل ذئ عأعور به - 1

يف اإلدالم واظؿفاون واإلػؿال صى ػذا اظسؾقل 

 .  إثم طؾري

:  ضال روى اظرتعذى سن أبى ػرؼرة سن اظـؾى 

أول عا ؼسأل سـه اظعؾد عن اظـعم ؼوم اظؼقاعة أن ؼؼال ظه أمل )

(أصح ظك جسدك
3

 

: وصى حدؼث آخر

(ذقؽا أحب اظقه عن اظعاصقة عا دأل ردول اهلل )
4

 

"اظؾفم إغى أدأظك اظعػو واظعاصقة: "وعن دساء اظـؾى 
5

 

اظؾفم عؿعـا بأمساسـا وأبصارغا وضوتـا أبدا عا أحققؿـا، "

"واجعؾفا اظوارث عـا
6 

اظصقة ػى أصضل عا أغعم اهلل به سؾى اإلغسان - 2

بعد اإلدالم إذ ال ؼؿؿؽن عن حسن تصرصه واظؼقام 

 . بطاسة ربه إال بوجودػا، وال عـل هلا

                                                           
 . عي جاتز تي عثذ هللا رضٔ هللا ع2/194ٌَأخزجَ أحوذ فٔ هسٌذٍ  ( 1
 . عي اتي عوز رضٔ هللا عٌِوا893 حذيث رقن 1/248أخزجَ الثخارٓ فٔ صحيحَ كتاب الجوعح تاب الجوعح فٔ القزٓ ّالوذى  ( 2
 .3358 حذيث رقن 5/448أخزجَ التزهذٓ فٔ سٌٌَ كتاب التفسيز تاب سْرج التكاثز  ( 3
 .3558 حذيث رقن 5/557أخزجَ التزهذٓ فٔ سٌٌَ كتاب الذعْاخ تاب فٔ دعاء الٌثٔ صلٔ هللا عليَ ّسلن  ( 4
 .  ّحسٌَ التزهذ3594ٓ ح 577-5/576أخزجَ التزهذٓ فٔ سٌٌَ كتاب الذعْاخ تاب فٔ العفْ ّالعافيَ  ( 5
 . ط دار الكتة العلويح1918 حذيث رقن 1/704أخزجَ الحاكن فٔ الوستذرك كتاب الذعاء  ( 6
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ادلؤعن اظؼوى خري وأحب إدي اهلل عن ):ؼؼول اظردول 

(ادلؤعن اظضعقف
1

 

 

عا أغزل اهلل عن داء إال أغزل ظه اظشػاء  ):ؼؼول اظردول 

)
2

 

 

تداووا سؾاد اهلل، صإن اهلل مل خيؾق )   : ردول اهلل وضال 

 (داء إال خؾق ظه دواء سؾؿه عن سؾؿه، وجفؾه عن جفؾه
3

 

 

 

 

اإلدالم حيــا سؾي سدم اإلػؿال صى سالج - 3

أوالدغا و وضاؼؿفم عن األعراض اظؼاتؾة أو  

شريػا، صاإلدالم حيؾذ أن ؼؽون ادلؤعن 

صقققا ضوؼا   

 

 

 

َواْظَواِظَداُت ُؼِرِضِعَن َأِوَظاَدُػنَّ َحِوَظِقِن َطاِعَؾِقِن   :ضال تعادي

ِظَؿِن َأَراَد َأِن ُؼِؿمَّ اظرََّضاَسَة َوَسَؾى اْظَؿِوُظوِد َظُه ِرِزُضُفنَّ 

َوِطِسَوُتُفنَّ ِباْظَؿِعُروِف َظا ُتَؽؾَُّف َغْػٌس ِإظَّا ُوِدَعَفا َظا ُتَضارَّ َواِظَدٌة 

ـُِل َذِظَك َصِإِن  ِبَوَظِدَػا َوَظا َعِوُظوٌد َظُه ِبَوَظِدِه َوَسَؾى اْظَواِرِث ِع

ـُِفَؿا َوَتَشاُوٍر َصَؾا ُجـَاَح َسَؾِقِفَؿا َوِإِن  َأَراَدا ِصَصاًظا َسِن َتَراٍض ِع

َأَرِدُتِم َأِن َتِسَؿِرِضُعوا َأِوَظاَدُطِم َصَؾا ُجـَاَح َسَؾِقُؽِم ِإَذا َدؾَِّؿُؿِم َعا 

آَتِقُؿِم ِباْظَؿِعُروِف َواتَُّؼوا اظؾََّه َواِسَؾُؿوا َأنَّ اظؾََّه ِبَؿا َتِعَؿُؾوَن َبِصرٌي 

(233 ) (  233 اآلؼة –اظؾؼرة )

ـَِد ُطلِّ َعِسِفٍد : وضال سز وجل  َؼا َبـِي آَدَم ُخُذوا ِزؼـََؿُؽِم ِس

( 31)َوُطُؾوا َواِذَرُبوا َوَظا ُتِسِرُصوا ِإغَُّه َظا ُؼِقبُّ اْظُؿِسِرِصنَي 

( 31األسراف األؼة  ) وطؾوا

 

إن اهلل وضع سن ادلساصر اظصوم وذطر اظصالة  ):ضال 

(وسن احلؾؾي وادلرضع اظصوم
4

 

 

إن اهلل حيب أن تؤتي رخصه طؿا حيب أن ): وضال 

( سزائؿهىتؤت
5

 

 

 

 

حيــا اإلدالم، بل ؼوجب سؾقـا أن حناصظ  سؾى - 4

اظـػس وسؾى اظعؼل وذظك إمنا ؼؽون  باظؿغذؼة 

اظصقققة اظسؾقؿة عن وضت حدوث احلؿــل، طؿا 

.  جيب تغذؼة اظطػل أول دـؿني باظرضاسة اظطؾقعقة

  

                                                           
 .2164 حذيث رقن 4/2052أخزجَ هسلن فٔ صحيحَ كتاب القذر تاب االهز تالقْج ّتزك العجز  ( 1
 . عي اتٔ ُزيزج8/566 حذيث رقن 4/13أخزجَ الثخارٓ فٔ صحيحَ كتاب الطة تاب ها اًزل هللا داء إال اًزل لَ الشفاء  ( 2
 . ّصححَ التزهذ2038ٓ ح 4/383أخزجَ التزهذٓ فٔ سٌٌَ كتاب الطة تاب ها جاء فٔ الذّاء ّالحث عليَ  ( 3
 .715 ح 3/85أخزجَ التزهذٓ فٔ سٌٌَ كتاب الصْم تاب ها جاء فٔ الزخصح فٔ االفطار للحثلٔ ّالوزضع  ( 4
 . عي اتي عوز رضٔ هللا عٌِوا2/108أخزجَ أحوذ فٔ هسٌذٍ  ( 5



 103 
 

 

: ؼؼول دؾقاغه وتعاظي

 َُّوَظا ُتْؾُؼوا ِبَأِؼِدؼُؽِم ِإَظى اظؿَِّفُؾَؽِة َوَأِحِسـُوا ِإنَّ اظؾََّه ُؼِقب 

( 195 اآلؼة  –دورة  اظؾؼرة ) اْظُؿِقِسـِنَي 

 

(ال ضرر وال ضرار)      : ردول اهلل ضال
1 

 

حنن عؽؾػون عن اظشرع بأن غؾعد أغػسـا سن - 5

طل عا ؼسؾب اظضرر ظـا، أو ؼسؾب اظضرر ظغريغا، 

واظؿطعقؿات ضرورة ػاعة ظؾقػاز سؾي حقاة اظطػل 

 صاظؿقصني صى حؼقؼؿه ػو أحد اظعواعل  ومنوه

اظؿى تؼوى اجلسم وجتعؾه ضادرا سؾى اظدصاع ضد 

. خطر ادلرض اظذى ؼراد اظؿطعقم عن أجؾه

 

 
 

(اظطعام واظشراب (شطوا)مخروا )     :ؼؼول 
2

 

 

 (ال ؼؾوظن أحدطم صى ادلاء اظراطد)    :وأؼضا

 

 ، غظقف حيب  حيب اظطقبإن اهلل رقب )     :و ؼؼول 

اظـظاصة، طرؼم حيب اظؽرم، جواد حيب اجلود، صـظػوا 

(أصـقؿؽم
3

 أى بقوتؽم 

 

 

يف اإلدالم اظـظاصة ومحاؼة اظؾقؽة احملقطة - 6

باالغسان عن أدؾاب اظؿؾوث تعد طؾفا عن سالعات 

 . اإلميان

 

                                                           
 . عي اتي عثاس2341 ح 2/784أخزجَ اتي هاجَ فٔ سٌٌَ كتاب االحكام تاب هي تٌٔ فٔ حقَ ها يضز تجارٍ  ( 1
 .عي جاتز تي عثذ هللا. 5623 ح 3/473أخزجَ الثخارٓ فٔ صحيحَ كتاب االشزتح تاب تغطيح االًاء  ( 2
 عي اتٔ ُزيزج رضٔ هللا 1015 ح 2/703أخزجَ هسلن فٔ صحيحَ كتاب الزكاج تاب قثْل الصذقح هي الكسة الطية ّتزتيتِا  ( 3

 .عٌَ
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ً

حتينيًاؾصوةًاؾـػادقةًًً:ً(5)اؾغاقةً

ً

2015ًًو1990ًختػقضًؿعدلًاؾقػقاتًاؾـػادقةًمبؼدارًثالثةًأرباعًيفًاؾػرتةًؿابنيً:6ً–اهلدفً

ً

ً

ـَِياَنًِبَقاِؾَدِقِفًِإِحَياـّاًَحَؿَؾِمُفًُأؿُُّفًُؽِرّفاًَوَوَضَعِمُفًًً:قؼقلًتعاؾل َوَوصَِّقـَاًاْؾِإ

ًًً(15ًًاآلقةًً-ًاألحؼاقًًدقرةًً)ُؽِرّفا

ً

ًََّػَعَيكًَأِنً:ًًًقؼقلًتعاىلً َـًِّباْؾَؿِعُروِفًَػِإِنًَؽِرِفُمُؿقُف َوَعاِذُروُف

ً(19ًاآلقةً-ًاؾـياءًً)ًَتْؽَرُفقاًَذِقّكاًَوَقِهَعَؾًاؾؾَُّفًِػقِفًَخِقّراًَؽِنرّياً

ً

َـًُّأوَؾاِتًَحِؿٍؾً:ًًًًوقؼقلًتعاىلً ًََّوِإِنًُؽ ًَِّؾُمَضقُِّؼقاًَعَؾِقِف ًَوَؾاًُتَضارُّوُف

َـًّ ـًََحِؿَؾُف ًََّحمَّكًَقَضِع ـِِػُؼقاًَعَؾِقِف ً(6ًاآلقةً-ًاؾطالقًً)ًَػَأ

ً

إنًأؽؿؾًاملؤؿـنيًإمياـاًأحيـفؿًخؾؼاًً):ًًوقؼقلً

(وأؾطػفؿًبأفؾف
1

ً

ً

ًًًً:ً–ًجاءًػكًؼقلًاؾيقدةًعائشةًأـاًدأؾتًردقلًاهللً

أىًاؾـاسًأعظؿًحؼًاًعؾكًاملرأةًؼالًزوجفا،ًؼاؾتًؼؾتً)

(أؿف:ًػأىًاؾـاسًأعظؿًحؼًاًعؾكًاؾرجؾًؼال
2

ً

ً

:ًوػكًاحلدقثًاؾصوقح

،ًوأـاًخريؽؿًألفؾك،ًوؿاًأؽرمًاؾـياءًهخريؽؿًخريؽؿًألفؾ)

(إالًؽرقؿًوؿاًأفاـفـًإالًؾكقؿ
3
ً

(ادمقصقاًباؾـياءًخرياًً)ًًًًًً:وؼالً
4 

ً

ً

ًً

ًًً

ً

األمًواألؿقؿةًهلاًذأنًخاصًػكًاإلدالمًػفكً-1ً

وؼدًإرتؼكًبفاًاإلدالمًحؼا،ًؿـًأعظؿًاؾـاسً

حمكًجعؾًاجلـةًحتتًأؼدامًاألؿفات،ًمبعـكً

أنًتـاهلاًاملرأةًعؾكًحيـًأداءًوظقػةًاألؿقؿةً

ؽؿاًأؽدًعؾلًأنًاؾعالؼةً.ًألـفاًصاـعةًاحلقاة

اؾزوجقةًمبقناؼفاًاؾغؾقظًؾـًتيمؿرًإالًحبػظًؽراؿةً

املرأة،ًوؿعاذرتفاًباملعروفًوؿـًبابًأوؾلًأثـاءً

.ًاحلؿؾًواؾرضاع

ً

ً

                                                           
 .4682 حذيث رقم 4/219أخزجه أتى داود فً سىىه كتاب انسىح تاب انذنيم عهً سيادج االيمان ووقصاوه  ( 1
 .7244/5 حذيث رقم 4/167أخزجه انحاكم فً انمستذرك كتاب انثز  ( 2
 .3895 ح 5/709أخزجه انتزمذي فً سىىه كتاب انمىاقة تاب فضم أسواج انىثً صهً هللا عهيه وسهم  ( 3
 . عه اتً هزيزج رضً هللا عىه5186 حذيث رقم 3/369أخزجه انثخاري فً صحيحه كتاب انىكاح تاب انىصاج تانىساء  ( 4
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ً

:ًوردًعـًجابرًبـًعلدًاهللًأـفًؼالً

ؽـاًـعزلًعؾلًعفدًردقلًاهللًصؾلًاهللًعؾقفًودؾؿًً)

واؾؼرآنًقـزلً،ًويفًرواقةًأخريًػلؾغًذؾؽًـيبًاهللًصؾلً

(اهللًعؾقفًودؾؿًػؾؿًقـفـا
1

ً

ً

:ًذؽرًًحهةًاإلدالمًأبقًحاؿدًاؾغزاىلًػكًؿؼقؾمفًاهلاؿة

إنًمماردةًؿـعًاحلؿؾًؿؼلقؾةًإذإًؽانًاؾداػعًهلاًأحدً)

رغلةًاملرأةًػكًاحملاػظةًعؾكًمجاهلاً:ًاألؿقرًاؾنالثةًاؾماؾقة

أوًصومفا،ًأوًؿـًأجؾًإـؼاذًحقاتفا،ًأوًاؾرغلةًػكًجتـبً

املصاعبًاملاؾقةًواحلرج؛ًأوًجتـبًاملشاؽؾًاؾعائؾقةً

ً(األخرىًاؾمكًؼدًتـشأًـمقهةًتزاقدًأػرادًاألدرة

ً

ً

ؿـفجًاإلدالمًقدعقًإىلًاؾمىطقطًواؾمـؿقةً-2ً

واالعمدال،ًواؾمقازنًػكًؽؾًذئ،ًًواؾشرعًالً

ميـعًأنًتلاعدًاألمًبنيًػرتاتًاحلؿؾًباؾؼدرً

ً.اؾذيًحيؼؼًاملصؾوةًهلاًوؾؾطػؾًوؾألدرة

ً

ً

ً:ؼالًتعاؾل

ًََـًِّباْؾَؿِعُروِفًَؾاًُتَؽؾَُّػًـَْػْسًِإؾَّا ًََّوِؽِيَقُتُف ًَوَعَؾكًاْؾَؿِقُؾقِدًَؾُفًِرِزُؼُف

ًًًً(233اآلقةًً-ًدقرةًاؾلؼرةً)ًًُوِدَعَفا

ً

إنًامليؾؿًإذاًأـػؼًعؾلًأفؾفًـػؼفً)ًًًًً:وقؼقلًاؾردقلً

(وفقًحيميلفاًؽاـتًصدؼةً
2

ً

ً

ًاإلـػاقًعؾلًأفؾًبقمفًػققًاإلـػاقًةدرجوقرػعًاؾردقلً

:ًيفًدلقؾًاهلل

ًاؾرجؾًدقـارًقـػؼفًعؾلًعقاؾفًًويفًهأػضؾًدقـارًقـػؼً)

دقـارًأـػؼمفًيفًدلقؾًاهللً،ًودقـارًأـػؼمفًيفً:ًحدقثًآخر

رؼلةً،ًودقـارًتصدؼتًبفًعؾلًؿيؽنيً،ًودقـارًأـػؼمفًعؾلً

(أفؾؽً،ًأعظؿفاًأجراًاؾذيًأـػؼمفًعؾلًأفؾؽً
3

ً

ً

ؿـًؿؼقؿاتًاؾيؽقـةًيفًاؾلقتًاؾيتًجيبًأنً-3ً

ةًوؾألؿقؿةً،ًاإلـػاقًعـًـػسًؽرميةًأتمقػرًؾؾؿر

ضًاؾؼرآنًوقدًدىقةًعؾلًؼدرًرزؼفاً،ًوؼدًح

اؾردقلًاؾؽرقؿًعؾلًؼقؿةًـػؼةًاؾرجؾًعؾلًأفؾًو

ً.بقمف

ً

                                                           
 . عه جاتز ته عثذ هللا رضً هللا عىه5207 حذيث رقم 3/376أخزجه انثخاري فً صحيحه كتاب انىكاح تاب انعشل  ( 1
 2/695أخزجه مسهم فً صحيحه كتاب انشكاج تاب فضم انصذقح عهً االقزتيه وانشوج واالوالد وانىانذيه ونى كاوىا مشزكيه  ( 2

 . عه أتً مسعىد انثذري1002حذيث رقم 
 عه 692 - 2/691أخزجه مسهم فً صحيحه كتاب انشكاج تاب فضم انىفقح عهً انعيال وانممهىك واثم مه ضيعهم أو حثس وفقتهم  ( 3

 .ثىتان رضً هللا عىه
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طػاظةماالدؿداعةماظؾقؽقةمم:م(م7)اظغاؼةم

م

 مإدعاجمعؾادئماظؿـؿقةمادللؿداعةمصىممماظلقاداتمواظرباعجماظؼطرؼةمواحنلارمصؼدان  م:9م–اهلدفم

.ممادلواردماظؾقؽقةم              

ماظـصفمم ةماىلمنمختػقضمغلؾةماألذكاصماظذؼنمالمميؽـفمماحلصولمسؾىمعقاهماظشربمادلأعو  م:10م–اهلدفم

.مم2015حبؾولمسامم

األضلمعنمدؽانم  ىلعمعؾقونم100مصىممممممععقشةمعامالمؼؼلمسنم2020محتؼققمحتلنيمطؾريمحبؾولمسامم  :11م–اهلدفم

.ماألحقاءماظػؼرية

م

م

مَوِإَظىمَثُؿوَدمَأَخاُػِممَصاِظّقامَضاَلمَؼامَضِوِمم  :ؼؼولماهللمتعاظي

اِسُؾُدواماظؾََّهمَعامَظُؽِممِعِنمِإَظٍهمَشِقُرُهمُػَومَأِغَشَأُطِممِعَنماْظَأِرِضم

َواِدَؿِعَؿَرُطِممِصقَفامَصاِدَؿِغِػُروُهمُثمَّمُتوُبوامِإَظِقِهمِإنَّمَربِّيمَضِرؼْبم

م(م61ماآلؼةمم–دورةمػودمم)م(م61)ُعِفقْبم

َوَظامُتْػِلُدوامِصيماْظَأِرِضمَبِعَدمِإِصَؾاِحَفام :مممؼؼولماهللمتعاظيو

مَواِدُسوُهمَخِوًصامَوَرَؿّعامِإنَّمَرِحَؿَةماظؾَِّهمَضِرؼْبمِعَنماْظُؿِقِلـِنَي

م(م56ماآلؼةم–دورةماألسرافمم)

َزَفَرماْظَػَلاُدمِصيماْظَؾرِّمَواْظَؾِقِرمِبَؿامم:ممموؼؼولمتؾاركموتعاىل

َطَلَؾِتمَأِؼِديماظَّاِسمِظُقِذؼَؼُفِممَبِعَضماظَِّذيمَسِؿُؾوامَظَعؾَُّفِمم

م(41ماآلؼة-مماظرومممدورةمم)َؼِرِجُعوَن

م

ممم

م

ماظؿعاعلمظكمذاالدؿداعةماظؾقؽقةمؼؼصدمبفا -1

عنمأراضموم-ماظرذقدمععمادلعطقاتماظؾقؽقة

-معقاهمومػواءموعـاخموعصادرمراضةموخاعات

وتطوؼعفامخلدعةماإلغلانموتدبريماحؿقاجاتهم

وعؿطؾؾاتهمدونمادؿـزافمعواردػاموػومعام

م.ماحلـقفىؼؿػقمععماظشرعماإلدالم

م

م

م

م

(المؼؾوظنمأحدطممصىمادلاءماظراطد)مم:مؼؼولم
1

م

اظربازمصىمادلواردم:ماتؼوامادلالسنماظـالث)ممم:وؼؼولمصؾى

(واظظلمموضارسةماظطرؼق
2

م

(إعارؿكماألذىمسنماظطرؼقمظكمصدضةم):مموؼؼولم
3

م

عنمأخرجمأذىمعنمادللفدمبـىماهللمظهمبقؿام)مم:وؼؼولم

(صىماجلـة
4

م

مىحيثماإلدالممسؾىمسدممإحداثمتؾوثمبقئ-مم2

ممحاؼةمادلواردماظطؾقعقةمعنممطؿامحيثمسؾى

.ماظؿؾوثمخاصةمعصادرمادلقاه

م

                                                           
 .239 ح 1/102أخشجه البخاسي فً صحيحه كتاب الىضىء باب الماء الذائم  ( 1
 .26 حذيث سقم 1/7أخشجه ابى داود فً سننه كتاب الطهاسة باب المىاضع التً نهً النبً صلً هللا عليه وسلم عن البىل فيها  ( 2
 عن ابً رس وحسنه 1956 حذيث سقم 340-4/339أخشجه التشمزي فً سننه كتاب البش باب ما جاء فً صنائع  المعشوف  ( 3

 .التشمزي
  عن ابً سعيذ الخذسي سضً هللا 757 حذيث سقم 1/250أخشجه ابن ماجه فً سننه كتاب المساجذ باب تطهيش المساجذ وتطيبها  ( 4

 .عنه
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ً

ًتعزقزًاملياواةًبنيًاجلـينيًومتؽنيًاملرأةًً:ً(3)اؾغاقةً

ً

إزاؾةًاؾمػاوتًبنيًاجلـينيًيفًاؾمعؾقمًاالبمدائيًواؾناـويًوقػضلًأنًقؽونًذؾكًًً:4ًً–ًًاهلدفً             ًًً

.2015ًًً،ًًوباؾـيلةًجلؿقعًؿراحلًاؾمعؾقمًيفًؿوعدًالًقمهاوزًعام2005ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحبؾولًعامً

ً

ًًًًًًًً

ً

ً

ً

ً

ً

:ًقؼولًتعاؾي

ًـَِنىًَوَجَعْؾـَاُؽِمًُذُعوّبا َّاًَخَؾْؼـَاُؽِمًِؿِنًَذَؽٍرًَوُأ َقاًَأقَُّفاًاؾَّاُسًِإ

ـَِدًاؾؾَِّهًَأِتَؼاُؽِمًِإنًَّاؾؾََّهًَعِؾقْمً َوَؼَلاِئَلًِؾَمَعاَرُػواًِإنًََّأْؽَرَؿُؽِمًِع

(13ًاآلقةًً-ًدورةًاحلهراتً)ً (13)َخِلرْيً

:ًوقؼولًتعاؾي

ًـُِؽِمًِؿِن َػاِدَمَهاَبًَؾُفِمًَربُُّفِمًَأِّيًَؾاًُأِضقُعًَعَؿَلًَعاِؿٍلًِؿ

ـَِنىًَبِعُضُؽِمًِؿِنًَبِعٍض اآلقةً-ًدورةًآلًعؿرانً) َذَؽٍرًَأِوًُأ

195ً)

:ًوقؼولًتعاؾي

َقاًَأقَُّفاًاؾَّاُسًاتَُّؼواًَربَُّؽُمًاؾَِّذيًَخَؾَؼُؽِمًِؿِنًـَْػٍسًَواِحَدٍةً

(1ًًاآلقةً–اؾـياءً)

ً

:ًوقؼولً

(اؾـياءًذؼائقًاؾرجالً)
1
ً

ً

ً

اؾػؾيػةًاؾعاؿةًيفًاإلدالمًًاؾمىًحتؽمًاحلقاةً-1ً

واؾيؾوكًاإلـياـيًخاصةًبنيًاؾرجلًواملرأةً،ً

فيًاملياواةًػىًاحلؼوقًواؾواجلاتًوؾقسً

ًبنيًاؾرجلًواملرأةًؽـوعنيً–اؾمؿاثلًأوًاؾمطابقً

.ًجلـسًواحد،ًخؾؼاًؿنًـػسًواحدة

ً

ً

ًً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 

ؿنًؽانًؾهًثالثًبـاتًأوًثالثًأخواتًػعؾؿفنً:ً"ًؼالً

ػيلؾهًبعضً"ًوأدبفنًحمىًقغـقفنًاهللًػؾهًاجلـةًاؾلمةً

أوًبـمانً"ًاؾصوابةًأوًبـمانًأوًأخمانًقاردولًاهلل؟ًػلجابً

"أوًأخمانً
2
ً

ً

اعمـىًاإلدالمًأمياًعـاقةًباؾلـتًؼللًاؾزواجً-2ً

ػلوجبًعؾىًاِّبًرعاقةًابـمهًومحاقمفاًوتعؾقؿفاً

.ًػاقًعؾقفاًإىلًأنًتمزوجنواال

                                                           
 .113 حذيث رقن 190-1/189أخزجو التزهذي فً سننو كتاب الطهارج تاب ها جاء فيوي يستيقظ فيزي تلال وال تذكز احتالها  ( 1
 وحسنو التزهذي، 1916 حذيث رقن 4/320أخزجو التزهذي فً سننو كتاب الثز تاب ها جاء فً النفقح علً الثناخ واالخىاخ  ( 2

 .3669 حذيث رقن 2/1210وأخزجو اتي هاجو فً سننو كتاب االدب تاب تز الىلذ واالحساى الً الثناخ 



 97 
 

ً

ًؼالًًأنًردولًاهللً–ًرضيًاهللًعـفؿاً–عنًابنًعلاسً

اِّقمًأحقًبـػيفاًؿنًوؾقفاًواؾلؽرًتيملذنًيفًـػيفاً:ً"ً

"وإذـفاًصؿاتفاً
1
ً

ً

ؾؾرجلًحقًإـفاءًًاؾعالؼةًاؾزوجقةًقيؿىًذؾكًرالؼاً

ًوقموؿلًتلعاته

َػِنَذاًَبَؾِغَنًَأَجَؾُفنًََّػَلِؿِيُؽوُفنًَِّبَؿِعُروٍفًَأِوً:ًؼالًتعاؾيً

ـُِؽِمًَوَأِؼقُؿواً َػاِرُؼوُفنًَِّبَؿِعُروٍفًَوَأِذِفُدواًَذَوِيًَعِدٍلًِؿ

اؾشََّفاَدَةًِؾؾَِّهًَذِؾُؽِمًُقوَعُظًِبِهًَؿِنًَؽاَنًُقِمِؿُنًِباؾؾَِّهًَواْؾَقِوِمً

دورةًاؾطالقًً)ً (2)اْؾكِخِرًَوَؿِنًَقمَِّقًاؾؾََّهًَقِهَعِلًَؾُهًَؿِىَرّجاً

(2ًؿنًاآلقةً

ًاؾطََّؾاُقًَؿرََّتاِنًَػِنِؿَياٌكًِبَؿِعُروٍفًَأِوًَتِيِرقًّّْ:ًوؼوؾهًتعاؾيً

ًَذِقّكا ِبِنِحَياٍنًَوَؾاًَقِولًَُّؾُؽِمًَأِنًَتْلُخُذواًِؿؿَّاًآَتِقُمُؿوُفنَّ

(229ًدورةًاؾلؼرةًاآلقةً)

ً

ًوإذاًؼاؿتًبنـفائفاًاملرأةًمسيًخؾعًا،ًوأعادتًؾزوجفاًؿاً

ًؼدًؽاـتًأخذتهًؿـهًؿنًؿفرًؾؾزواج،

ِإؾَّاًَأِنًَقَىاَػاًَأؾَّاًُقِؼقَؿاًُحُدوَدًاؾؾَِّهًَػِنِنًِخْػُمِمً:ًؼوؾهًتعاؾيً

َأؾَّاًُقِؼقَؿاًُحُدوَدًاؾؾَِّهًَػَؾاًُجـَاَحًَعَؾِقِفَؿاًِػقَؿاًاْػَمَدِتًِبِهًِتْؾَكً

ُحُدوُدًاؾؾَِّهًَػَؾاًَتِعَمُدوَفاًَوَؿِنًَقَمَعدًَُّحُدوَدًاؾؾَِّهًَػُلوَؾِكَكًُفُمً

(229ًدورةًًاؾلؼرةًاآلقةًً)ًاؾظَّاِؾُؿوَن

ً

ًوهلاًأقضاًأنًتـفىًتؾكًاؾعالؼةًعنًررققًرؾبًاؾطالقً

ًأؿامًاؾؼاضيًؾؾضرر،ً

ًَوِإَذاًَرؾَّْؼُمُمًاؾَِّياَءًَػَلَؾِغَنًَأَجَؾُفنًََّػَلِؿِيُؽوُفنًَّ:ًؼالًتعاؾيً

ِبَؿِعُروٍفًَأِوًَدرُِّحوُفنًَِّبَؿِعُروٍفًَوَؾاًُتِؿِيُؽوُفنًَِّضَراّراً

(231ًدورةًاؾلؼرةًاآلقةًً)ًِؾَمِعَمُدواً

"ًالًضررًوالًضرارً:ً"ًوؼالً
2
ً

ً

ً

ً

وبعدًاؾزواجًأوىلًاإلدالمًعـاقةًؽلريةً-3ً

مبمديةًاِّدرةً،ًػهعلًعؼدًاؾزواجًعؼدًاًرضائقًاً

ةًاحلرًاؾؽاؿلًوجعلًػصمًأالًقصًّّإالًبرضاءًاملر

عرىًرابطةًتؾكًاملمديةًؾؽالًررػقفاًعؾىً

.ًاؾيواء

ًً

ً

ً

                                                           
 .2098 حذيث رقن 2/239أخزجو اتى داود فً سننو كتاب النكاح تاب فً الثية  ( 1
 . عي اتي عثاس2341 حذيث رقن 2/784أخزجو اتي هاجو فً سننو كتاب االحكام تاب هي تنً فً حقو ها يضز تجاره  ( 2
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ً

:ًؿنًذؾكًؼوؾهًتعاؾي

ًًَقاًَأقَُّفاًاؾَِّذقَنًآَؿـُواًِإَذاًَجاَءُؽُمًاْؾُؿِمِؿـَاُتًُؿَفاِجَراٍت

َػاِؿَمِوـُوُفنًَّاؾؾَُّهًَأِعَؾُمًِبِنمَياـِِفنًََّػِنِنًَعِؾِؿُمُؿوُفنًَُّؿِمِؿـَاٍتً

َػَؾاًَتِرِجُعوُفنًَِّإَؾىًاْؾُؽػَّاِرًَؾاًُفنًَِّحلًٌَّؾُفِمًَوَؾاًُفِمًَقِوؾُّوَنً

ـِِؽُووُفنًَِّإَذاً ـَِػُؼواًَوَؾاًُجـَاَحًَعَؾِقُؽِمًَأِنًَت َؾُفنًََّوآُتوُفِمًَؿاًَأ

آَتِقُمُؿوُفنًَُّأُجوَرُفنًََّوَؾاًُتِؿِيُؽواًِبِعَصِمًاْؾَؽَواِػِرًَواِدَلُؾواًَؿاً

ـَِػُؼواًَذِؾُؽِمًُحْؽُمًاؾؾَِّهًَقِوُؽُمًَبِقـَُؽِمًَواؾؾَُّهً ـَِػْؼُمِمًَوْؾَقِيَلُؾواًَؿاًَأ َأ

(10ًًؿنًاآلقةً–املؿموـةً)ً (10)َعِؾقْمًَحِؽقْمً

:ًوؼالًتعاؾي

ًَواؾَِّذقَنًُقِمُذوَنًاْؾُؿِمِؿـِنَيًَواْؾُؿِمِؿـَاِتًِبَغِقِرًَؿاًاْؽَمَيُلواًَػَؼِد

(58ًًًاآلقةً–اِّحزابً)ً (58)اِحَمَؿُؾواًُبِفَماـّاًَوِإِثّؿاًُؿِلقـّاً

ً

ً

ً

جعلًاؾؼرآنًًاؾؽرقمًإميانًاؾـياءًؽنميانً-4ً

.ًًاؾرجالًوؽذؾكًإقذاءًاملمؿـةًؽنقذاءًاملمؿن

ً
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ً

:ًؼالًتعاؾي

ًَُّه ـُِوِقَق ـَِنىًَوُفَوًُؿِمِؿْنًَػَؾ َؿِنًَعِؿَلًَصاِؾّواًِؿِنًَذَؽٍرًَأِوًُأ

َُّفِمًَأِجَرُفِمًِبَلِحَيِنًَؿاًَؽاـُواًَقِعَؿُؾوَنً َحَقاًةًَرقَِّلًةًَوَؾـَِهِزَق

(97) ً(ً97ًًًاآلقةً–اؾـول)

ً

:ًوؼالًتعاؾي

ًًَؿِنًَعِؿَلًَدقَِّكًةًَػَؾاًُقِهَزىًِإؾَّاًِؿِنَؾَفاًَوَؿِنًَعِؿَلًَصاِؾّواًِؿِن

ـَِنىًَوُفَوًُؿِمِؿْنًَػُلوَؾِكَكًَقِدُخُؾوَنًاْؾَهََّةًُقِرَزُؼوَنً َذَؽٍرًَأِوًُأ

(40ًًاآلقةً–غاػرً)ً (40)ِػقَفاًِبَغِقِرًِحَياٍبً

ً

:ًوؼالًتعاؾي

ًـَِنىًَوُفَوًُؿِمِؿْن َوَؿِنًَقِعَؿِلًِؿَنًاؾصَّاِؾَواِتًِؿِنًَذَؽٍرًَأِوًُأ

ًًًًًً (124)َػُلوَؾِكَكًَقِدُخُؾوَنًاْؾَهََّةًَوَؾاًُقْظَؾُؿوَنًـَِؼرّياً

(124ًاآلقةً ً–اؾـياءً)

ً

وؼوؾهًتعاؾيًيفًأوؾيًاِّؾلابًاؾذقنًقذؽروـهًؽنرياً

:ًًًًًوقمػؽرونًيفًخؾقًاؾيؿاواتًواِّرضًوقدعوـه

ًـُِؽِمًِؿِن َػاِدَمَهاَبًَؾُفِمًَربُُّفِمًَأِّيًَؾاًُأِضقُعًَعَؿَلًَعاِؿٍلًِؿ

ـَِنىًَبِعُضُؽِمًِؿِنًَبِعٍضًَػاؾَِّذقَنًَفاَجُرواًَوُأِخِرُجواً َذَؽٍرًَأِوًُأ

ـُِفِمً ِؿِنًِدَقاِرِفِمًَوُأوُذواًِػيًَدِلقِؾيًَوَؼاَتُؾواًَوُؼِمُؾواًَؾُلَؽػَِّرنًََّع

ـَِفاُرًَثَواّباً َُّفِمًَجَّاٍتًَتِهِريًِؿِنًَتِوِمَفاًاْؾَل َدقَِّكاِتِفِمًَوَؾُلِدِخَؾ

ـَِدُهًُحِيُنًاؾنََّواِبً ـِِدًاؾؾَِّهًَواؾؾَُّهًِع آلً)ًًًً (195)ِؿِنًِع

(195ًً–عؿرانً

ًِإنًَّاْؾُؿِيِؾِؿنَيًَواْؾُؿِيِؾَؿاِتًَواْؾُؿِمِؿـِنَيً:ًًًًوؼوؾهًتعاؾي

َواْؾُؿِمِؿـَاِتًَواْؾَؼاـِِمنَيًَواْؾَؼاـَِماِتًَواؾصَّاِدِؼنَيًَواؾصَّاِدَؼاِتً

َواؾصَّاِبِرقَنًَواؾصَّاِبَراِتًَواْؾَىاِذِعنَيًَواْؾَىاِذَعاِتً

َواْؾُؿَمَصدِِّؼنَيًَواْؾُؿَمَصدَِّؼاِتًَواؾصَّاِئِؿنَيًَواؾصَّاِئَؿاِتً

َواْؾَواِػِظنَيًُػُروَجُفِمًَواْؾَواِػَظاِتًَواؾذَّاِؽِرقَنًاؾؾََّهًَؽِنرّياً

اِّحزابً)ًًًَواؾذَّاِؽَراِتًَأَعدًَّاؾؾَُّهًَؾُفِمًَؿِغِػَرًةًَوَأِجّراًَعِظقّؿاً

–ً35ً)

ًَوَعَدًاؾؾَُّهًاْؾُؿِمِؿـِنَيًَواْؾُؿِمِؿـَاِتًَجَّاٍتً:ًًًًوؼوؾهًتعاؾي

ـَِفاُرًَخاِؾِدقَنًِػقَفاًَوَؿَياِؽَنًَرقَِّلًةًِػيً َتِهِريًِؿِنًَتِوِمَفاًاْؾَل

ًًًًَجَّاِتًَعِدٍنًَوِرِضَواْنًِؿَنًاؾؾَِّهًَأْؽَلُرًَذِؾَكًُفَوًاْؾَػِوُزًاْؾَعِظقُمً

(72ًً–اؾموبةً)

ً

ً

دلًاؾؼرآنًاؾؽرقمًعؾيًأنًجزاءًاملمؿـاتً-5ً

.ًؽاملمؿـنيًيفًاؾدـقاًوًاآلخرة

ً

ً
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ً

ًػؼدًثلتًيفًاؾصوقونيًأنًعائشةًزوجةًردولًاهللً

ؽاـتًحتؿلًؼربًاملاءًفيًوأمًدؾقمًوغريفؿاًإؾيً

اجلرحيًيفًغزوةًأحدًقيؼقـفمًوقغيؾنًجراحفمً،ًوملاً

ًتوؾتًػارؿةًغيلً–جرحًردولًاهللًصؾيًاهللًعؾقهًودؾمً

جرحهًوتضؿقدهً
1
ً

ً

ؽؿاًأؼرًاإلدالمًباملياواةًبنيًاؾذؽرًواِّـنيًً-6ً

يفًاؾعؿلًاالجمؿاعيً

ًً

ً

ً

ًِؾؾرَِّجاِلًـَِصقْبًِؿؿَّاًَتَرَكًاْؾَواِؾَداِنًَواْؾَلْؼَرُبوَنً:ًؼالًتعاؾيً

ـُِهًَأِوً َوِؾؾَِّياِءًـَِصقْبًِؿؿَّاًَتَرَكًاْؾَواِؾَداِنًَواْؾَلْؼَرُبوَنًِؿؿَّاًَؼلًَِّؿ

ً(7ًدورةًاؾـياءًاآلقةًً)ًَؽُنَرًـَِصقّلاًَؿْػُروّضاً

ً

:ًوؼالًتعاىل

ًَوَؾاًَتَمَؿَِّواًَؿاًَػضََّلًاؾؾَُّهًِبِهًَبِعَضُؽِمًَعَؾىًَبِعٍضًِؾؾرَِّجاِل

ـَِصقْبًِؿؿَّاًاْؽَمَيُلواًَوِؾؾَِّياِءًـَِصقْبًِؿؿَّاًاْؽَمَيِلَنًَواِدَلُؾواًاؾؾََّهً

ًدورةًاؾـياءًِؿِنًَػِضِؾِهًِإنًَّاؾؾََّهًَؽاَنًِبُؽلًَِّذِيٍءًَعِؾقّؿاً

32ًاآلقةً

ً

ً

ذرعًًًاإلدالمًًًاملياواةًًًبنيًًًاؾـوعنيً-7ً

يفًاحلؼوقًاملاؾقةًوأبطلًؽلًؿاًؽانًعؾقهًاؾعربً

واؾعهمًؿنًحرؿانًاؾـياءًؿنًاؾمؿؾكً،ًأوً

اؾمضقققًعؾقفنًيفًاؾمصرفًًمباًميؾؽنً،ً

وادملدادًأزواجًاملمزوجاتًؿـفنًبلؿواهلنً

ػلثلتًهلنًحقًاملؾكًوًحقًاؾمصرفًبلـواعهً

املشروعةً،ًػشرعًاؾوصقةًواإلرثًهلنًؽاؾرجلً

وزادفنًؿاًػرضًهلنًعؾيًاؾرجالًؿنًؿفرً

اؾزوجقةًواؾـػؼةًعؾيًاملرأةًوأوالدفاًوإنًؽاـتً

غـقةً،ًوأعطافنًحقًاؾلقعًواؾشراءًواإلجارةً

واهللةًواؾصدؼةًوغريًذؾك،ًوقملعًذؾكًحؼوقً

اؾدػاعًعنًأؿواهلنًًباؾمؼاضيًوغريهًؿنًاِّعؿالً

.ًاملشروعة

ً

                                                           
 .2880 حذيث رقن 2/230أخزجو الثخاري فً صحيحو كتاب الجهاد تاب غزو النساء وقتالهي هع الزجال  (5
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اإلقدز وادلالرقا وغريفؿا ؿن األؿراض / ؿؽاػوة ػريوس ـؼص ادلـاعة اؾلشرقة : (6)اؾغاقة 

 

        

 ، وبدء 2015اإلقدز حبؾول عام /  وؼف اـمشار ػريوس ـؼص ادلـاعة اؾلشرقة   :7– اهلدف                 

.              احنساره اعملارا ؿن ذؾك اؾمارقخ 

                

 ، وبدء 2015 وؼف اـمشار ادلالرقا وغريفا ؿن األؿراض اؾرئقسقة حبؾول عام   :8–اهلدف                 

 .                  احنساره اعملارا ؿن ذؾك اؾمارقخ
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َُّه َؽاَن َػاِحَشًة َوَداَء َدِلقًؾا  (32اآلقة  - اإلدراء  )  َوَؾا َتْؼَرُبوا اؾزِّـَا ِإ

 

 َوَقِسَأُؾوـََك َعِن اْؾَؿِوقِض ُؼِل ُفَو َأّذى :     وقؼول تلارك وتعاىل

َػاِعَمِزُؾوا اؾَِّساَء ِػي اْؾَؿِوقِض َوَؾا َتْؼَرُبوُفنَّ َحمَّى َقْطُفِرَن َػِإَذا َتَطفَِّرَن 

َػْأُتوُفنَّ ِؿِن َحِقُث َأَؿَرُؽُم اؾؾَُّه ِإنَّ اؾؾََّه ُقِوبُّ اؾمَّوَّاِبنَي َوُقِوبُّ 

( 222اآلقة - اؾلؼرة  )     اْؾُؿَمَطفِِّرقَن 

 

(ؿؾعون ؿن أتي حائضا)   :ؼال ردول اهلل 
1 

 

َوَتَذُروَن َؿا َخَؾَق  (165)َأَتْأُتوَن اؾذُّْؽَراَن ِؿَن اْؾَعاَؾِؿنَي : ؼال تعاىل 

ـُِمِم َؼِوْم َعاُدوَن  دورة اؾشعراء  )  (166)َؾُؽِم َربُُّؽِم ِؿِن َأِزَواِجُؽِم َبِل َأ

( 166 – 165 اآلقه –

 

َوُؾوًرا ِإِذ َؼاَل ِؾَؼِوِؿِه َأَتْأُتوَن اْؾَػاِحَشَة َؿا َدَلَؼُؽِم ِبَفا ِؿِن : ؼال تعاىل 

َُّؽِم َؾَمْأُتوَن اؾرَِّجاَل َذِفَوًة ِؿِن ُدوِن اؾَِّساِء َبِل  (80)َأَحٍد ِؿَن اْؾَعاَؾِؿنَي  ِإ

ـُِمِم َؼِوْم ُؿِسِرُػوَن   ( 81 – 80دورة األعراف اآلقة  )   (81)َأ

 

ؾعن اهلل ...... ؾعن اهلل ؿن عؿل عؿل ؼوم ؾوط : " ؼال 

ؾعن اهلل ؿن عؿل عؿل ؼوم .... ؿن عؿل عؿل ؼوم ؾوط 

(ؾوط 
2

 

 

ؿن وجدمتوه قعؿل عؿل ؼوم ؾوط ، ػاؼمؾوا : " وؼال 

"اؾػاعل وادلػعول به 
3

 

 

 ى بسؾوك جـسىحينـا اإلدالم عؾي اؾمول- 1

 ميؽن أن حيؿي ىؿسكول وفو اؾسلقل اؾوحقد اؾذ

وحيد ؿن اـمشار األؿراض ادلـؼوؾة جـسقا ؾذا ػؼد 

 وأؿر بعدم ىحرم اؾزـا ومماردة اؾشذوذ اجلـس

إتقان ادلرأة احلائض ؽؿا حرم إتقان ادلرأة ػى  

. دبرفا

 

                                                           
 .1/242أخزجو التزهذٍ فَ سننو كتاب الطيارة باب كزاىيت اتياى الحائض  ( 1
 . عي ابي عباص رضَ هللا عنيوا1/309أخزجو أحود فَ هسنده  ( 2
 . عي ابي عباص رضَ هللا عنيوا456 ح 4/57أخزجو أبٌ داًد فَ سننو كتاب الحدًد باب ها جاء فَ اللٌطَ  ( 3
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َقا َأقَُّفا اؾَِّذقَن آَؿـُوا اتَُّؼوا اؾؾََّه َوُؽوـُوا َؿَع اؾصَّاِدِؼنَي   :ؼال تعاىل 

(119)  (  119 اآلقة –اؾموبة )

 

عؾقؽم باؾصدق ػإن اؾصدق بفدى اىل : "ؼال ردول اهلل 

اؾرب ، واؾرب قفدى اىل اجلـة ، وإقاؽم واؾؽذب ػإن اؾؽذب 

قفدى اىل اؾػهور ، واؾػهور قفدى اىل اؾـار ، أال ترى أـه 

"صدق وبر ، وؽذب وػهر: قؼال 
1

 

 

"ال خري ػى اؾؽذب : " وؼال 
2

 

اؾصدق ػى اؾمعاؿل واالبمعاد عن اؾؽذب ؿن - 2

 دعا اإلدالم إؾقفا وحلب ىأعظم اخلصال اؾت

 ىادلسؾؿني ػقفا ػالبد ؿن صدق ادلسكوؾني ف

االعرتاف خبطر وجود األؿراض اجلـسقة واؾعدد 

 ىاحلؼقؼي ؾإلصابات والبد ؿن صدق اجملمؿع ف

 ىاالعرتاف بوجود مماردات غري ؿؼلوؾة تسافم ف

 ـصل اىل ررقؼة ؾؾمعاؿل ؿعفا ىـؼل ادلرض حت

حملوفا ؿن دؾوؽقات اجملمؿع أو تؼؾقؾفا والبد 

 ال قـؼل ىؿن صدق ادلصاب ؿع اآلخرقن حت

. ادلرض إىل غريه

 

ـَِساُؤُؽِم َحِرْث َؾُؽِم َػْأُتوا َحِرَثُؽِم َأَّى ِذِكُمِم َوَؼدُِّؿوا :       قؼول تعاىل

َُّؽِم ُؿَؾاُؼوُه َوَبشِِّر اْؾُؿِؤِؿـِنَي  ـُِػِسُؽِم َواتَُّؼوا اؾؾََّه َواِعَؾُؿوا َأ - اؾلؼرة ) ِؾَأ

( 223اآلقة 

 

 

 

قعمرب اإلدالم اؾعالؼة احلؿقؿة بني اؾزوجني - 3

ـشارا رلقعقا قمطابق ؿع إرادة اهلل اؾيت حتاػظ 

 األرض وباؾماىل ػإن ىعؾي بؼاء اؾلشرقة عل

االحمشام واحلقاء ال ميؽن أن قؽوـا ؿربرقن ؾعدم 

احلوار حول اجلـس واألؿراض ادلـؼوؾة جـسقا 

اإلقدزوؿا /وخصوصا ػريوس ـؼص ادلـاعة اؾلشري

.  ؽلريقن  وضررىقرتتب عؾي اجلفل به ؿن أذ

 

 (اؾـظاػة ؿن اإلميان  ):     قؼول ردول اهلل 

 

  (اؾطفور ذطر اإلميان  ):     اقضا وقؼول

 ى اؾـظاػة  بشؽل عام وعلىحض اإلدالم عل- 4

 ؾؾوؼاقة ىـظاػة اؾلدن بشؽل خاص وفو أؿر ضرور

اجلـسقة خاصة ؾألعضاء اؾمـادؾقة وذؾك بادلداوؿة 

.   ـظاػمفا ومحاقمفاىعل

 

                                                           
 . عي عبد هللا بي هسعٌد4/2013أخزجو هسلن فَ صحيحو كتاب البز باب قبح الكذب ًحسي الصدق ًفضلو  ( 1
 . ط الكلياث اآلسىزيو7/524أًرده الشبيدٍ فَ كتابو اتحاف السادة الوتقيي بشزح إحياء علٌم الديي  ( 2
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إؼاؿةذذراؽةذعادلقةذؿنذأجلذاؾتـؿقةذذذ:ذ(8)اؾغاقةذ

ذ

ذإؼاؿةذـظامذجتاريذوؿاؾيذقتدمذباالـػتاحذواؾتؼقدذباؾؼواعدذواؾؼابؾقةذذ ذػى ادلضىذ:ذ12ذ–ذذذذذذذذذاهلدفذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؾؾتـبوءذبهذوعدمذاؾتؿققزذوقشؿلذفذاذاؾتزاؿاذباحلؽمذاؾرذقدذ،ذواؾتـؿقةذ،ذوختػقفذورأةذ

.ذذ واؾصعقدذاؾعادلى ذعؾيذاؾصعقدذاؾورـى–ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاؾػؼرذ

ؼدرةذصادراتذأؼلذذ:ذذذوفذاذقشؿلذ.تؾبقةذاالحتقاجاتذاخلاصةذألؼلذاؾبؾدانذمنواذذ:ذ13ذ–اهلدفذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاؾبؾدانذمنواذعؾيذاؾدخولذؿعػاةذؿنذاؾتعرقػاتذاجلؿرؽقةذواخلضوعذؾؾحصصذ،ذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوبرـاجماذؿعززاذؾتخػقفذعبءذاؾدقونذاؾواؼعذعؾيذاؾبؾدانذاؾػؼريةذادلثؼؾةذباؾدقونذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوإؾغاءذاؾدقونذاؾثـائقةذاؾرمسقةذ؛ذوتؼدقمذادلداعدةذاإلمنائقةذاؾرمسقةذبدرجةذأؽثرذذ

.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدخاءذؾؾبؾدانذاؾيتذأعؾـتذاؾتزاؿفاذبتخػقفذورأةذاؾػؼرذ

ةذواؾدولذاؾـاؿقةذاؾصغريةذذــــتؾبقةذاالحتقاجاتذاخلاصةذؾؾبؾدانذغريذاؾداحؾيذ:ذ14-ذذذذذذذذذذاهلدفذذ

عنذررققذبرـاؿجذاؾعؿلذؾؾتـؿقةذادلدتداؿةذؾؾدولذاؾـاؿقةذاؾصغريةذذذ)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاجلزرقةذ

.ذذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاجلزرقةذوـتائجذاؾدورةذاالدتثـائقةذاؾثاـقةذواؾعشرقنذؾؾجؿعقةذاؾعاؿةذ

ادلعاجلةذاؾشاؿؾةذدلشاؽلذدقونذاؾبؾدانذاؾـاؿقةذباختاذذتدابريذعؾيذادلدتوقنيذذذ:ذ15ذ–ذذذذذذذذذاهلدفذ

.ذذذاؾطوقلذ ذادلدى ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاؾورـىذذواؾدوؾيذجلعلذحتؿلذدقوـفاذممؽـاذػى

اؾتعاونذؿعذاؾبؾدانذاؾـاؿقةذؾوضعذوتـػقذذادرتاتقجقاتذتتقحذؾؾشبابذعؿالذالئؼاذذذ:ذ16ذ–ذذذذذذذذذاهلدفذ

.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوؿـتجاذ

اؾتعاونذؿعذذرؽاتذادلدتحضراتذاؾصقدالـقةذإلتاحةذاؾعؼاؼريذاألدادقةذبأدعارذذذ:ذ17ذ–ذذذذذذذذذاهلدفذ

.ذذاؾبؾدانذاؾـاؿقةذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؿقدورةذػى

اؾتعاونذؿعذاؾؼطاعذاخلاصذإلتاحةذػوائدذاؾتؽـوؾوجقاتذاجلدقدةذ،ذوخباصةذذذ:ذ18ذ–ذذذذذذذذذاهلدفذ

.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتؽـوؾوجقاذادلعؾوؿاتذواالتصالذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذذُفَوذَأـَشَأُؽمذؿَِّنذاأَلِرِضذَواِدَتِعَؿَرُؽِمذِػقَفاذذ:قؼولذتعاؾي

(ذ61ؿنذاآلقةذ-ذدورةذفودذذ)

ذ

ذ اؾدََّؿاَواِتذَوَؿاذػى َوَدخََّرذَؾُؽمذؿَّاذػى:ذذذؽؿاذؼالذتعاؾي

ـُِه  (13اآلقةذ-ذدورةذاجلاثقةذذذ)ذاأَلِرِضذَجِؿقّعاذؿِّ

ذذذ

ذ

ذذذ

ذ

اؾتـؿقةذؿطؾبذإدالؿيذعربذعـفاذاؾؼرآنذاؾؽرقمذ-ذ1

مباذقػقدذأنذعؿارةذاألرضذواجبذدقـىذوفذهذ

اؾعؿارةذتؽونذبادتخدامذمجقعذاإلؿؽاـقاتذؿنذ

ؿواردذبشرقةذوربقعقةذواؾتىذخؾؼفاذآذدبحاـهذ

وتعاىلذورزقذاؾعبادذبفاذػىذصورةذؿواردذاؼتصادقةذ

 .ذؿتاحةذوؿدخرةذؾإلـدان

ذذ

ذ
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ذ

ذُفَوذاؾَِّذيذَخَؾَقذَؾُؽمذؿَّاذػىذذاأَلِرِضذَجِؿقعا:ذذذؼالذتعاىل

(ذذ29اآلقةذ-ذدورةذاؾبؼرةذذ)

ذ

َقاذَأقَُّفاذاؾَّاُسذ:ذذذوقؼولذدبحاـهذخمارباذمجقعذاؾـاس

اِعُبُدوْاذَربَُّؽُمذاؾَِّذيذَخَؾَؼُؽِمذَواؾَِّذقَنذِؿنذَؼِبِؾُؽِمذَؾَعؾَُّؽِمذ

اؾَِّذيذَجَعَلذَؾُؽُمذاأَلِرَضذِػَراذًاذَواؾدََّؿاءذِبـَاءذَوَأـَزَلذ*ذَتتَُّؼوَن

ِؿَنذاؾدََّؿاءذَؿاءذَػَأِخَرَجذِبِهذِؿَنذاؾثََّؿَراِتذِرِزؼًاذؾَُّؽِمذَػاَلذَتِجَعُؾوْاذ

-21اآلقتانذ-ذدورةذاؾبؼرةذذ)ذِؾّؾِهذَأـَدادًاذَوَأـُتِمذَتِعَؾُؿوَن

(ذ22

َوَتَعاَوـُواذَعَؾىذاْؾِبرِّذَواؾتَّْؼَوىذَوَؾاذَتَعاَوـُواذَعَؾىذاْؾِإِثِمذذ:ذقؼولذتعاىلذ

ذذ(2ذاآلقةذ–ادلائدةذذ)ذ (2)َواْؾُعِدَواِنذَواتَُّؼواذاؾؾََّهذِإنَّذاؾؾََّهذَذِدقُدذاْؾِعَؼاِبذ

ذ

اإلدالمذقؼررذاألخوةذاؾبشرقةذبنيذاؾـاسذمجقعًاذ-ذ2

،ذوادلشارؽةذبنيذاإلـداـقةذػىذادلواردذاؾتىذخؾؼفاذ

آذدبحاـهذوتعاىلذورزقذاؾعبادذبفا،ذحؼقؼةذؼررفاذ

اؾؼرآنذػفذهذادلواردذأؿاـةذحتتذتصرفذاؾبشرذ

 وفىذدلـػعةذاجلؿقعذ

ذ

ذ

اؾبالدذبالدذآذواؾعبادذعبادذآذػأىذ):ذذذؼالذاؾردولذ

(ؿوضعذرأقتذػقهذرػؼًاذػأؼم
1

ذ

ذ

(اجلاؾبذؿرزوق):ذذذذؽؿاذؼالذاؾردولذ
2

ذ

ذ

وفاذفوذدقدـاذعؿرذرضيذآذعـهذػىذتشجقعهذؾؾتجارةذ

:ذاخلارجقةذوػتحذبالدذادلدؾؿنيذأؿامذاؾتجارذقؼول

أمياذجاؾبذحيؿلذعؾىذعؿودذؽريهذػىذاؾشتاءذواؾصقفذ)

حتىذقـزلذدوؼـا،ذػذؾكذضقفذعؿر،ذػؾقبعذؽقفذذاءذ

(وؾقؿدكذؽقفذذاء
3

ذ

ذ

ذ

ذ

ؿنذادلـظورذاإلدالؿيذػإنذاالـػتاحذفوذ-ذ3

األصلذألنذاجلؿقعذخؾقذآذواألرضذأرضذآذ

ؽؿاذأنذاؾذىذقتعاؿلذػىذاؾتجارةذاخلارجقةذ

.ذذؿرضىذعـه

ذ

ذ

                                                           
  عٍ انزتيز تٍ انعىاو رضً هللا عُّ 1/166أخزجّ االياو أحًذ فً يسُذِ  ( 1
 . عٍ عًز تٍ انخطاب رضً هللا ع2153ُّ ح 2/728أخزجّ اتٍ ياجّ فً سُُّ كتاب انتجاراخ تاب انحكز وانجهة  ( 2
 . ط عيسً انحهث2/74ًاَظز احياء عهىو انذيٍ نهغزانً  ( 3
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:ذؼالذعزذوجل

ِإنَّذاؾّؾَهذَقْأُؿُرذِباْؾَعِدِلذَواإِلِحَدان(ذ90ؿنذاآلقةذ-ذاؾـحلذ)ذ

ذ

ذوقؼولذاؾردولذ

(آذػىذعونذاؾعبدذؿاذدامذاؾعبدذػىذعونذأخقه)
1

ذ

ذ

ذأدوةذذوعؾىذادلدتوىذاخلارجىذػإنذؾـاذػىذردولذآذ

حدـةذحقـؿاذحدثتذجماعةذػىذؿؽةذؼبلذأنذقدخؾفاذ

اإلدالمذوؽاـتذتـاصبذاؾردولذصؾيذآذعؾقهذودؾمذذ

واؾدوؾةذاإلدالؿقةذاؾعداء،ذووصلذخربذفذهذاجملاعةذإىلذ

ذػأردلذدلؽةذؽؿقةذؿنذ اؾردولذصؾيذآذعؾقهذودؾم

األغذقةذإغاثةذألفؾفاذ

ذ

ذ

 

ؿنذادلـظورذاإلدالؿي،ذػإنذادلعوـاتذتدخلذ-ذ4

ػىذبابذاإلحدانذاؾذىذأؿرذآذدبحاـهذوتعاىلذبهذ

وؾؼدذـظؿتذاؾشرقعةذاإلدالؿقةذفذاذاإلحدانذػىذ

ؿعاؿالتذوعؼودذحمددة،ذؿثلذاؾصدؼاتذاؾتطوعقةذ

واؾوؼفذواؾؼروضذاحلدـةذواؾعطقةذواهلبة،ذوفوذؿاذ

حثذعؾقهذاإلدالمذمبدذقدذاؾعونذؾًخرقنذأقِّاذ

ذ.ؽاـتذعؼقدتفمذأوذورـفم

ذ

َواؾَِّذقَنذِإَذاذَأـَػُؼواذَؾِمذُقِدِرُػواذَوَؾِمذ:ذذذذؼالذآذعزذوجل

(ذ67ذاآلقةذ–دورةذاؾػرؼانذذ)ذَقْؼُتُرواذَوَؽاَنذَبِقَنذَذِؾَكذَؼَواّؿا

ذ

رحمذآذاؿرّءذاؽتدبذرقبًاذوأـػقذ):ذذذؼالذردولذآذ

(ؼصدًاذوؼدمذػضاًلذؾقومذحاجته
2

ذ

ذ

ذؿرفونذباالدتثؿاراتذأؿرذاؾتـؿقةذادلدتداؿة-ذ5

اجلدقدةذػىذمجقعذاجملاالتذ،ذاؾيتذحتتاجذإىلذ

رؤوسذأؿوالذؿصدرفاذادلدخراتذوفذاذقتأتىذ

ؿنذترذقدذاإلـػاقذأوال،ذوفوذؿاذحثذعؾقهذاإلدالمذ

،ذثمذاؾعؿلذعؾىذتوجقهذادلدخراتذؾالدتثؿارذ

.ذحتىذالذقؽونذادلالذؿعطاًل

ذ

ذ

ذ

ُؼِلذَفِلذَقِدَتِويذاؾَِّذقَنذَقِعَؾُؿوَنذَواؾَِّذقَنذالذ:ذذؼالذتعاىل

(ذذ9ؿنذاآلقةذ-ذذدورةذاؾزؿرذ)ذَقِعَؾُؿون

ذ

(اؾؾفمذأـىذأدأؾكذعؾؿًاذـاػعا):ذذوقؼولذاؾردولذ
3

ذ

ذ

ؿنذؽتمذعؾؿًاذجاءذقومذاؾؼقاؿةذؿؾجؿًاذ):ذذوقؼولذاؾردولذ

(بؾجامذؿنذـار
4

ذ

وؿنذادلـظورذاإلدالؿي،ذػإـهذإذاذؽانذأداسذ-ذ6

اؾتؽـوؾوجقاذفوذاؾعؾمذواؾبحثذاؾعؾؿىذاؾـاػعذػإنذ

ؿوؼفذاإلدالمذؿنذتقدريذاحلصولذعؾىذاؾعؾومذ

اؾـاػعةذوعدمذحجبفاذالذحيتاجذإىلذؿزقدذؿنذ

اؾتدؾقلذألـهذادلوضوعذاؾذىذحثذعؾقهذاإلدالمذ

.ذذوؿدحهذآذعزذوجل

ذ

ذ

ذ

                                                           
 .2699 حذيث رقى 4/2074أخزجّ يسهى فً صحيحّ كتاب انذكز تاب فضم االجتًاع عهً تالوج انقزآٌ وانذكز  ( 1
 9207أوردِ عالء انذيٍ انهُذي فً كُز انعًال فً سٍُ االقىال واالفعال تزقى  ( 2
 . عٍ عائشح رضً هللا عُها6/294أخزجّ أحًذ فً يسُذِ  ( 3
 . عٍ عثذ هللا اتٍ يسعىد رضً هللا ع2/499ُّأخزجّ أحًذ فً يسُذِ  ( 4
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مإجيادمجمؿؿعماظلعادةمواظرصاػقةم؛ممإذمىتؿػقماظؿـؿقةموأحؽامماإلدالمميفماألػدافماظؾعقدةم،موه

ماظؿـؿقةماىلمحتؼققمػذاماهلدفمبنجيادمصرصمسؿلمجدؼدةمعرشوبةمظؾـاس،مطؿامأنماإلدالممىتلع

م0ؼدسومماىلماظعؿلمعنمأجلمحقاةمدغقوؼةموأخروؼةمطرميةم

 

ماحلـقثماىلماظرزقموػومررؼقمىموضدمجاءماإلدالممجاععامبنيماظعؾادةماحلؼةمواظلع

ممَصِنَذامُضِضَقِتماظصََّؾاُةمَصاِغَؿِشُروامِصيماْظَلِرِضمَواِبَؿُغوامِعِنمَصِضِلماظؾَِّهم :تعاىلماهللمؼؼولم:ماظؿـؿقةم
ممم0(1)

م

ضالم:ممبقانمبعضمغعمماهللمواظدسوةماىلمادؿغالهلامىماظؼرآنماظؽرؼممآؼاتمطـريةمفىموف

ممُأِحلَّمَظُؽِممَصِقُدماْظَؾِقِرمَوَرَعاُعُهمَعَؿاّسامَظُؽِممَوِظؾلَّقَّاَرِة:متعاىلم
(2

م
)

اظَِّذيمم:ممم،مممموضالماهللمتعاىلم

َجَعَلمَظُؽُمماْظَلِرَضمَعِفّدامَوَدَؾَكمَظُؽِممِصقَفامُدُؾًؾامَوَأِغَزَلمِعَنماظلََّؿاِءمَعاّءمَصَلِخَرِجـَامِبِهمَأِزَواّجامِعِنمَغَؾاٍتم

مممم(54)ُطُؾوامَواِرَسِوامَأِغَعاَعُؽِممِإنَّمِصيمَذِظَكمَظكَؼاٍتمِظُلوِظيماظَُّفىمم(53)َذؿَّىم
َؼامم:مموضالمتعاىلم0(3)

(م87)َأؼَُّفاماظَِّذؼَنمآَعـُوامَظامُتَقرُِّعوامَرقَِّؾاِتمَعامَأَحلَّماظؾَُّهمَظُؽِممَوَظامَتِعَؿُدوامِإنَّماظؾََّهمَظامُؼِقبُّماْظُؿِعَؿِدؼَنم

ممم(88)َوُطُؾوامِعؿَّامَرَزَضُؽُمماظؾَُّهمَحَؾاًظامَرقِّّؾامَواتَُّؼواماظؾََّهماظَِّذيمَأِغُؿِممِبِهمُعِمِعـُوَنم
(4)

م0م

م

مسؾادهم،موؼدسوماىلمىمأغعمماهللمبفامسلىمصاظؼرآنماظؽرؼممؼشريماىلماظـرواتمواخلرياتماظت

مميؽنمادؿغالهلامظرصعمىامعنماظـرواتماظتمادؿغالهلام،موعـفاماظـروةمادلائقةمواظـروةماحلقواغقةموشريه

م0مىماالضؿصادىادللؿو

                                                           
 10اآلية -  سورة  الجمعة  ( 1
 96اآلية - سورة  المائدة  ( 2
  (54 ، 53) سورة طه  اآلية   ( 3
  ( 88 و 87) سورة المائدة اآلية  ( 4



 

2 

ماإلدالممترتؾطمبؼقمماظؿػؽريمواظؿقؾقلمواظدرادةمظؾؽونماحملقطمىموضقؿةماظعؿلمف

مىماإلبداعمواظؽشفماظعؾمىمإرارمػذاماظؿػؽريمتـؿومضوىباإلغلانم،موظؾققاةماإلغلاغقةمغػلفام،موف

سدمعنمأػمماظعـاصرماإلغؿاجقةمتلثريا،مبلمإغهميواإلغلانمبػؽــرهموإعؽاغقاتهم0ألدرارماظؽونمواحلقاةم

م0معفؿامتؼدعتمأداظقؾهماظؿؼـقةمىسصبماإلغؿاجماظرئقس

م

احةمباظؽدمواإلتؼانمتماظعؿلموبذلماجلفدمالدؿغاللمادلواردماملىموضدمحــاماإلدالممسل

َصاِعُشوامِصيم:موغؾذماظؿواطلمواظؽلل؛ممصاظعؿلمررؼقمعشروعماىلماظؿؿؿعمبـعمماهللم،مضالمتعاىلم

مَعـَاِطِؾَفامَوُطُؾوامِعِنمِرِزِضِه
م)

م
م0(1

م

مىمغفاؼةماألعرمػدفماجؿؿاعىمصننمػدصفامف–مىنمطانمهلامأداسماضؿصادإمو–مواظؿـؿقةم

مأنمىماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼة،موػذامؼعنىماظـواحىمععقشةماألصرادمفىوػوماالرتػاعمممبلؿو

م0اظؿؽاعلمبنيماجلواغبماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةمؼعدمتؽاعالمحؿؿقاموضرورؼامووزقػقام

م

م–معؿصالممباظعائدماالضؿصاديمعنمورائفاموإذامطانماػؿؿامماإلدالممباظؾقؽةماالضؿصادؼةمجاءم

ماػؿؿاعهمبصقةمىمسدةمأبعادمميؽنمإمجاهلامفىصننماػؿؿاعهمباظؾقؽةماالجؿؿاسقةمضدمجاءمعشؿؿالممسل

مىمحػزهمسلىمدسوتهماىلماظعؾمموصقؿهماجللؿقةموتؿؿـلمفىاإلغلانموتشؿلمصقؿهماظعؼؾقةمف

م0ماظدسوةماىلماظؿؽاصلمىمتؿؿـلمفىاظرساؼةماظصققةم،موصقؿهماالجؿؿاسقةماظت

م

صضلماظعؾممومسومعـزظةم ماظؽرؼمموضدمبنيماظؼرآنم،مطؿامدساماإلدالممأؼضاماىلماظعؾمم

اْضَرْأمم(2)َخَؾَقماْظِنِغَلاَنمِعِنمَسَؾٍقمم(1)اْضَرْأمِباِدِممَربَِّكماظَِّذيمَخَؾَقممم:ممتعاىلمماهللاظعؾؿاء؛ممؼؼول

مُضِلمَػِلم :موضالمتعاىلم0(2)مم(5)َسؾََّمماْظِنِغَلاَنمَعامَظِممَؼِعَؾِممم(4)اظَِّذيمَسؾََّممِباْظَؼَؾِممم(3)َوَربَُّكماْظَلْطَرُمم

مَؼِلَؿِويماظَِّذؼَنمَؼِعَؾُؿوَنمَواظَِّذؼَنمَظامَؼِعَؾُؿوَنم
(3)

ـُِؽِمممم:مموضالمتعاىلم0م َؼِرَصِعماظؾَُّهماظَِّذؼَنمآَعـُوامِع

مَواظَِّذؼَنمُأوُتواماْظِعْؾَممَدَرَجاٍتم
(4)

م0م
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متعؿريمىموغؾهماإلدالمماىلماظؼقؿةماالضؿصادؼةمظؾؿالمووزقػؿهماالجؿؿاسقةم،موأػؿقؿهمف

مم0األرضم،موأثرمذظكميفماإلغؿاجمواظؿوزؼعممواالدؿفالكمواظؾذلمواظعطاءممواإلؼـارمواظزطاةمواظصدضة

م

،مىم،مواجملالماالجؿؿاعىاجملالماالضؿصاد:موظؾؿـؿقةمجماالتمعؿعددةمظعلمأبرزػامثالثةم

م،موظؽلمعـفامبدورهمجماالتمأومضطاساتمصرسقةمتؿؽاعلمصقؿامبقـفاموتؿوحدمظؿشؽلمصقيواجملالمال

م0مىماظـفاؼةماجملالماظرئقسىف

م

مآخرماألعرمىمفىمصننمػدصفاماظـفائ–مىموإنمطانمهلاميفماألشؾبمأداسماضؿصاد–مواظؿـؿقةم

 :م،موؼلؿفدفمأربعمغؼاطمرئقلقةمىاجؿؿاع

م

توصريماظظروفمادلواتقةمظؾؿـؿقةم:مممممماألوىل

توضقحمإعؽاغقاتماظؿـؿقةموحتدؼدػام،مواظػوائدمادلؿوضعةمدلكؿؾفماظرباعجماظؿـػقذؼةم:مممواظـاغقة

م0ماظدولمأومرجالماألسؿالمأوممجاػريماجملؿؿعمىدواءمسؾيمعلؿو

متؽونمسادةمادؿـؿاراتمأدادقةمظدصعمبراعجمىضقامماظدوظةمبعددمعنماالدؿـؿاراتماظتمممم:مواظـاظـة

م0مىماظؼومىاظؿـؿقةممبكؿؾفمضطاساتماظؾـقانماالضؿصاد

متلؿفدفمدصعمأغشطةماظؼطاعمىاختاذماظدوظةمخمؿؾفماألداظقبمواظودائلماألدادقةماظتمممم:مواظرابعة

م0اخلاصموادؿـؿاراتهموتشفقعفامم

م

مأدسمعؿعددةمعرتابطةموعؿؽاعؾةم،موتؼوممىموضدمأردتمأحؽامماإلدالممضواسدماظؿـؿقةمسل

موؼضعماإلدالممعـففامواضقامظؾؿلؾؿنيموشريػمم0مأصوظهموصؾلػؿهمادلرتؾطةمباظواضعمىأدادامسل

م0تعؾقمبلعورماظدؼنمأومأعورماظدغقامممطلمأعورمحقاتفممدواءمعـفامعاىظالػؿداءمبهمف

م

مضذمتعاعؾهمععمجفودماظؿـؿقةمضدمضدممعـففامرائدامعؿؽاعالمادؿطاعمبهمأنمؼنىإنماإلدالممف

 0مىحتؿلمطؾؿةماظؿؼدممعنمععنمجمؿؿعهمعنمبراثنماظؿكؾفمظقفعلمعـهمجمؿؿعامعؿؼدعامبؽلمعا

م
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أنمػذاماظدظقلماظذىمبنيمأؼدؼؽممهلوممثرهمتعاونمخمؾصمظعؾؿاءماظعؾومماظشرسقةموسؾؿاءم

موتلصقالم0اظعؾومماظؽوغقةموؼوضحمدؾقماإلدالممصىموضعمأدسماظؿـؿقةموععاجلةماظؼضاؼامادلؾقةم

مدوظهم189ظؾغاؼاتمواألػدافماإلمنائقةماظؿىماسؿؿدتفاماظدولماألسضاءمصىماألعممادلؿقدةمسددػام

م0معقالدؼةم2000صىمعممترماألظػقةمسامم

م

وإغىمإذمأذؽرمجفودمػمالءماظعؾؿاءمصنغىمأذؽرمصـدوقماألعممادلؿقدةمظؾلؽانمظدسمم

ادلرطزماظدوىلماإلدالعىمظؾدراداتمواظؾقوثماظلؽاغقةمجباععةماألزػرمصىمجفودهمادلكؾصةم

م0خلدعةماإلدالمموادللؾؿنيم

م ممم

 مجال أبو السرور/ كلمة  األستاذ الدكتور
ممدير املركس الدوىل اإلسالمى للدراسات والبحوث السكانية جبامعة األزهر                                                                                                                                                    

م ممممممممم

م
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