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2

م
شوؼوتموأػدافماألظػقيماإلمنوئلم
ة
م
فىمدـيم2000ماجؿؿعًماظدولماألسضوءمفىماألعؿماٌؿقدةماظؾوظغمذبؿقسفوم 189مدوظيمفىم
عممترمضؿيماألظػقيمواسؿؿدتماظغوؼوتماظـؿون ىمواألػدافماظـؿوغقيمسشرةماظؿوظقيمٌؽوصقيماظػؼرم
واىقعمواٌرضمواظؿؿققزمضدماٌرأةمموتدػقرماألراضىمواألعقي.م
م

اظغوؼيم$1%م:ماظؼضوءمسؾىماظػؼرماٌدضعمواىقعم:م
اهلدفم –1م:مدبػقضمغلؾيماظلؽونماظذؼـمؼؼؾمدخؾفؿماظققم

ىمسـمدوالرمواحدماظبم

اظـصػمفىماظػذلةمعومبنيمسومم1990موسومم.2015م
اهلدفم–م2م:مدبػقضمغلؾيماظلؽونماظذؼـمؼعوغقنمعـماىقعماظبماظـصػمف ىماظػذلةمعوم
بنيم1990موسومم2015م.م
م

ىم:مم
اظغوؼيم$2%م:مهؼقؼمتعؿقؿماظؿعؾقؿماالبؿدائ
اهلدفم–م3م:مطػوظيممتؽؼـماألرػولمفىمطؾمعؽونم،مدقاءماظذطقرمأوماإلغوثمعـفؿم،معـم
ىمحبؾقلمسومم2015م.م
إمتوممعرحؾيماظؿعؾقؿماالبؿدائ
م

اظغوؼيم$3%م:متعزؼزماٌلوواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأةم:م
اهلدفم–م4م:مإزاظيماظؿػووتمبنيماىـلنيمفىماظؿعؾقؿماالبؿدائىمواظـوغق ىموؼػضؾمأنم
ؼؽقنمذظؽمحبؾقلمسومم 2005م،مموبوظـلؾيمىؿقعمعراحؾماظؿعؾقؿمف ىمعقسدمالم
ؼؿفووزمسومم2015م.م
م

اظغوؼيم:$4%ممدبػقضمععدلموصقوتماألرػولم:م
اهلدفم –م5م:مدبػقضمععدل موصقوتم ماألرػولمدونمدـماًوعليممبؼدارماظـؾـنيمف ىم
اظػذلةمعوبنيمسومم1990موسومم2015م.م
م
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اظغوؼيم:$5%ممهلنيماظصقيماظـػودقيم:م
اهلدفم–م6م:مدبػقضمععدلماظقصقوتماظـػودقيممبؼدارمثالثيمأربوعمفىماظػذلةمعوبنيم 1990م
وم2015م.م
م

ماظغوؼيم:$6 %ممعؽوصقيمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي/ماإلؼدزمواٌالرؼوموشرلػؿومعـم
األعراضم:م
اهلدفم–م7م:موضػماغؿشورمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼيم/ماإلؼدزمحبؾقلمسومم2015م،موبدءم
اسبلورهماسؿؾورامعـمذظؽماظؿورؼخم.م
اهلدفم–م8م:موضػماغؿشورماٌالرؼوموشرلػومعـماألعراضماظرئقلقيمحبؾقلمسومم 2015موبدءم
اسبلورهماسؿؾورامعـمذظؽماظؿورؼخم.م
م

اظغوؼيم$7%م:مطػوظيماالدؿداعيماظؾقؽقيم:م
اهلدفم–م9م:مإدعوجمعؾودئماظؿـؿقيماٌلؿداعيمفىماظلقودوتمواظدلاعٍماظؼطرؼيمواسبلورم
صؼدانماٌقاردماظؾقؽقيم.م
اهلدفم –م10م:مدبػقضمغلؾيماألذكوصماظذؼـمالمميؽـفؿمايصقلمسؾ ىمعقوهماظشربم
اٌلعقنةماظبماظـصػمحبؾقلمسومم2015م.م
اهلدفم–م:11مهؼقؼمهلـمطؾرلمحبؾقلمسومم 2020مفىمععقشيمعومالمؼؼؾمسـم 100معؾققنم
علىماألضؾمعـمدؽونماألحقوءماظػؼرلةم.م
م

اظغوؼيم$8%م:مإضوعيمذراطيمسوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقيم:م
اهلدفم–م12م:ماٌضىمفىمإضوعيمغظومموور ىموعوظبمؼؿلؿمبوالغػؿوحمواظؿؼقدمبوظؼقاسدم
واظؼوبؾقيمظؾؿىؤ مؼيم وسدمماظؿؿققزموؼشؿؾمػذاماظؿزاعومبويؽؿماظرذقدم،مواظؿـؿقي،م
ودبػقػمورلةماظػؼرم–مسؾىماظصعقدماظقرـىمواظصعقدماظعوٕىم.م
اهلدفم –م13م:متؾؾقيماالحؿقوجوتماًوصيمألضؾماظؾؾدانممنقام
صودراتمأضؾماظؾؾدانممنقامسؾ

.موػذامؼشؿؾم:ممضدرةم

ىماظدخقلمععػوةمعـماظؿعرؼػوتماىؿرطقيم

واًضقعمظؾقصصم،موبرغوذبومععززامظؿكػقػمسىءماظدؼقنماظقاضعمسؾىماظؾؾدانم
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اظػؼرلةماٌـؼؾيمبوظدؼقنموإظغوءماظدؼقنماظــوئقيماظرزلقيم؛موتؼدؼؿماٌلوسدةم
ىمأسؾـًماظؿزاعفومبؿكػقػمورلةم
اإلمنوئقيماظرزلقيمبدرجيمأطـرمدكوءمظؾؾؾدانماظً
اظػؼرم.م
اهلدفمم-م 14م:متؾؾقيماالحؿقوجوتماًوصيمظؾؾؾدانمشرلماظلوحؾل

ــــةمواظدولماظـوعقيم

اظصغرلةماىزرؼيم%مسـمررؼؼمبرغوعٍماظعؿؾمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾدولماظـوعقيم
اظصغرلةماىزرؼيموغؿوئٍماظدورةماالدؿــوئقيماظـوغقيمواظعشرؼـمظؾفؿعقيماظعوعيم$م.م
اهلدفم –م 15م:ماٌعوىيماظشوعؾيمٌشوطؾمدؼقنماظؾؾدانماظـوعقيمبودبوذمتدابرلمسؾ

ىم

اٌلؿقؼنيماظقرـىمواظدوظبمىعؾمهؿؾمدؼقغفومممؽـومفىماٌديماظطقؼؾم.م
اهلدفم –م16م:ماظؿعوونمععماظؾؾدانماظـوعقيمظقضعموتـػقذمادذلاتقفقوتمتؿقحمظؾشؾوبمسؿالم
الئؼوموعـؿفوم.م
اهلدفم –م 17م:ماظؿعوونمععمذرطوتماٌلؿقضراتماظصقدالغقيمإلتوحيماظعؼوضرلماألدودقيم
ىماظؾؾدانماظـوعقيم.م
بلدعورمعقلقرةمف
اهلدفم –م 18م:ماظؿعوونمععماظؼطوعماًوصمإلتوحيمصقائدماظؿؽـقظقجقوتماىدؼدةم،م
وخبوصيمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمواالتصولم.م
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اظدسوةموأػدافماألظػقيماإلمنوئقيم
م

اٌؼصقدمبوظداسك:م
اظداسك:معـمضبٌماظـوسمسؾكمإتؾوعمأواعرمآم

–مسزموجؾم –مواجؿـوبمغقاػقف،موػقم

عمػؾمسؾؿقومظذظؽ.م
م

دورماظدسوةموواجؾفؿ:م
مإنمسؾكماظدسوةمواجؾومعفؿومصقؿومؼؿعؾؼمبوظؿـؿقيموبلداءمطؾمصردمعـمأصرادماجملؿؿعم
ظقاجىمبوظلعكمصكماألرضمبوًرلمواظعؿؾمسؾكمازدػورمايقوةمبفدفمتـؿقيمضدراتموإعؽوغقوتم
ه
اجملؿؿعمبقجفمسوم .ممصؾقسمدورماظدسوةمعؼصقراًمسؾكماظدسقةمإظبماظصالةمواظصقوممواظزطوةموايٍم
وشرلمذظؽمعـماظؿؽوظقػماظدؼـقي،مواألحؽومماظشرسقيمصقلى،مبؾمميؿدمػذاماظدورمظقشؿؾمدسقةم
محبؼققمعـمؼلوطـفمواٌقرـماظذىمؼلؽـمصقف،موواجىمووػفؿو،مممومؼذلتىمسؾقفم
ه
اظػردماظبماظؼقوم
ضقوممذبؿؿعمعؿعورفموعؿكظػموعؿعوون،مؼمدىمدورهموردوظؿفمصكمايقوةمسؾكمأحلـموجف.م
م

وظؾؽؾؿيماظدؼـقيمأثرػومصكماظـػقس،موظؾدسوةمعـزظؿفؿموتلثرلػؿمصكمضؾقبماظـوس؛مصؾذامطونم
دورػؿمعفؿوموعمثرامصكمػذاماٌضؿور.م
م

وسؾكماظدسوةمواجىمآخرمػقمأنمؼقجفقامدؽونمأحقوئفؿموعـورؼفؿموشرلػؿمحلىماٌؿوحم
هلؿمإظبماظلعكمصكمايقوةمواظعؿؾماظدائىماىود،موأالمؼذلطقامبعضماظقاػؿنيماٌؿشددؼـماظذؼـم
ضبووظقنمأنمؼؾغضقاماظـوسمصكمايقوة،موؼدسقػؿمإظبماظعزوفمسـفوموسـماظعؿؾ،مصقعطؾقاماظطوضوتم
اظؿكمخؾؼفومآم –مدؾقوغفموتعوظب-مصقفؿ،موضبرعقػؿمعـمغعؿيماظلعكمصكمايقوةمبطؾىماظرزق،م
وضبرعقامايقوةمعـمجفقدػؿماٌـؿرة.م
م

إنمواجىماظدسوةمأنمؼؾبـؼّقامػذهماظـػقسمعـمتؾؽماألصؽورمواألوػوم،موأنمؼدسقاماظـوسمإظبم
اظعؿؾمظدغقوػؿمطلغفؿمؼعقشقنمأبداً،مواظبماظعؿؾمآلخراػؿمطلغفؿمميقتقنمشدا؛مألنماإلدالممالمؼؼرم
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اظؿؽودؾمواظؿكوذلمواظعزوفمسـماظعؿؾموسـمايقوة،مطؿومأغفمالمؼؼرماظؿؽوظىمسؾكماظدغقوموايرصم
سؾقفو.م
م

صعؾكماظدسوةمأنمؼـرلواماظطرؼؼمأعومماظـوسمعبقعفوممبـفٍماإلدالمماظذىمؼدسقمإظبمأنم
ؼؾؿغكماإلغلونمصقؿومآتوهمآماظدارماآلخرة،موأالمؼـلكمغصقؾفمعـماظدغقو،موأنمضبلـمطؿومأحلـمآم
ؽبمغصِقؾؽبؽَمعِـؽبماظدُّغؿبقؽبوم
إظقف،مؼؼقلمآمتؾوركموتعوظب:م م وؽبابؿبؿؽبغِمصِقؿؽبومآتؽبوكَماظؾَّفؾبماظدَّارؽبماظْكخِرؽبةَموؽبظَومتؽبـؿبس ؽب
َومؼقِىُّماظْؿؾبػْلِدِؼـؽبم$77%م1مم
ؽبوأَحؿبلِـؿبمطَؿؽبومأَحؿبلؽبـؽبماظؾَّفؾبمإِظَقؿبؽَموؽبظَومتؽبؾؿبغِماظْػَلؽبودؽبمصِلماظْلَرؿبضِمإِنَّماظؾَّفؽبمظ ؾب

 ) 1عٛسح اٌمظض  -ا٠٢خ 77

9

الباب األول:

م

م
م

ؼؼقلمآممتعوظبم:ممػؾبقؽبماظَّذِيمجؽبعؽبؾؽبمَظؽُؿؾبماظْلَرؿبضؽبمذؽبظُقظًومصَوعؿبشؾبقامصِلمعؽبـؽبو ِطؾِفؽبوموؽب ُطؾُقامعِـؿبمرِزؿبضِفِمممم
%دقرةماٌؾؽم$15م

ِماظصؾَوةُمصَوغؿبؿؽبشِرؾبوامصِلماظْلَرؿبضِموؽبابؿبؿؽبغؾبقامعِـؿبمصَضؿبؾِماظؾَّفِممم
ؼؼقلمآمتعوظبم:ممصَنِذؽبام ُضضِقؽبً َّ
%دقرةماىؿعي-ماآلؼيمم$10م
ؼؼقلمم:م%ماظؾفؿمإغكمأسقذمبؽمعـمصؿـيماظػؼرم$م

م

م

اظغوؼيم:$1%ماظؼضوءمسؾكماظػؼرماٌدضعمواىقعم
اهلدفم–1م:مدبػقضمغلؾيماظلؽونماظذؼـمؼؼؾمدخؾفؿماظققمىمسـمدوالرمواحدماظبماظـصػم
فىماظػذلةمعومبنيمسومم1990موسومم2015م.م
اهلدفم–م2م:مدبػقضمغلؾيماظلؽونماظذؼـمؼعوغقنمعـماىقعماظبماظـصػمؼبماظػذلةمم
عومبنيم1990موسومم2015م.م
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اإلدالممواظؼضوءمسؾكماظػؼرماٌدضعمواىقعم
م
أوالمم:معـماألعقرماٌعؾقعيمعـماظدؼـمبوظضرورةمصكماإلدالممأنماإلغلونمػقموحد همخؾقػيمآمصكم
األرضمظعؿورتفوموادؿكراجمطؾمطـقزػوموخؼراتفومظدواممػذهماًالصيمواالدؿعوغيمبفومسؾكم
اظعقشمصكمايقوةمواظؼدرةمسؾكمهؿؾمطؾمأسؾوءمػذهماًالصيماظؽقغقيمظؽؾمبـكماإلغلونم
صكمطؾمزعونموصكمطؾمعؽونموذظؽمظؼقظفمتعوظب:م إغكمجوسؾمصكماألرضمخؾقػي مواٌرادم
بفمآدمموذرؼؿفمعـمبعدهمإظبمأنمؼرثمآماألرضموعـمسؾقفو.موظؼقظفمتعوظب:م مػؾبقؽبمأَغؿبشؽبلَطُؿؿبم
عِـؽبماظْلَرؿبضِموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبطُؿؿبمصِقفؽبومصَودؿبؿؽبغؿبػِرؾبوهؾبمم1م.م
سوتماإلدالمماظدؼـقيمواظدغققؼيمدقاءمعـفومعومؼؿعؾؼمبوظعؼقدةمأوماألخالقمواظعؾوداتم
ثوغلم:مطؾمتشري
ام
أوماٌعوعالتمربقرػوماظرئقسىمػقماإلغلونمظؿقؼقؼماحملوصظيمسؾكمغػلفموذاتفمطؾقوموجزئقوم
وعودؼوموروحقوًموايقوة مماظؿكمؼعقشمصقفوموهؼؼمظفماظلؽـماٌوديمواظروحلموطؾمعؼدعوتم
اٌعقشيمظؾققوةماظشكصقيمواالجؿؿوسقيماحملؾقيمواظعوٌقيموتغـقفمصكمطؾمعؿطؾؾوتفماظضرورؼيم
وايوجقيمواظؿقلقـقيمواظؽؿوظقي.م
واظؽقنمطؾفمبلرضفموزلوئفموحبورهموأغفور هموعوئفم مدكرمظفمعـمآموبنذغفمظؿقؼقؼمطؾم
أشراضيماٌشروسيموحوجوتفماٌودؼيمواظروحقيمظؾقصقلمإظبماهلدفماألزلكمواظغوؼيماظعظؿكم
عـمخؾؼماإلغلونموجعؾفمخؾقػيمصكماألرضموػكمسؾودةمآموحد

هموتقحقد همبوظعؾقدؼيم

واألظقػقيمواظربقبقيماظعظؿكمدونمأحدمعـمخؾؼفموذظؽمظؼقظفمتعوظب:م وعومخؾؼًماىـم
واإلغسممإالمظقعؾدونمعومأرؼدمعـفؿمعـمرزقموعومأرؼدمأنمؼط سؿونمإنمآمػقماظرزاقمذوم
اظؼقةماٌؿني20م
ثوظـوم:مطؾمتشرؼعوتماإلدالممعؼصدػوماظعوممواظرئقللمػقماحملوصظيمسؾكماظضروراتماًؿسماظؽؾقيم
اظؿكمسؾقفومعدارمايقوةماإلغلوغقيمواظلؽوغقيمواظؽوئـوتمايقوتقيماظؿكمضبقومبفوماإلغلونموتعقـفم
سؾكماظؼقومممبػومماًالصيماظشرسقيماٌـقريمبفمسؾكماألرضمصكمحقوتفماظدغققؼي.م
م

 ) 1عٛسح ٘ٛد  -ا٠٢خ 61
 ) 2عٛسح اٌزاس٠بد  -ا٠٢خ 57 - 56
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واظضروراتماظؽؾقيماًؿسماظؿكمجوءماإلدالممبؽؾمتشرؼعوتفمظؾؿقوصظيمسؾقفومػك:ماظدؼـ،م
واظـػس،مواظعؼؾ،مواظـلؾ،مواٌول0مم
واظـػسمواظعؼؾمواظـسل وػذهماظضروراتماًؿسمتقجدمصكمذهمواحدمػقمذاتماإلغلونم
ألنماظدؼـمسؼقدةماإلغلونماٌلؾؿ،مواظـػسمذاتف،مواظعؼؾمجزؤ همماٌدركمواٌـظؿمظفمعبقعم
ذؽقغفمصكمحقوتف،مواظـلؾمػقمجزؤهماٌـلقلم عـفمظققؼؼمظفماظدواممواالدؿؿرارمإظبمعومذوءم
آمواٌولمػقمطؾمعومصكماظؽقنموسؾكماألرضمضبقومبفماإلغلونموؼـؿػعمبفمصكمطؾمأعقرم
حقوتفماظضرورؼيموايوجقيمواظؽؿوظقيمبطرؼؼماظـػعماظؽؾكمأوماىزئكمحلىمعداركماإلغلونم
اٌقػقبيمظفمعـماًوظؼموحلىمضقتفوموضعػفوموطؿوهلوموغؼصوغفو.م
وبذظؽمطونماإلغلونموايقوةماظؿكمؼعقشمصقفوم صـقؼـمووجفنيمظعؿؾيمواحدةمالمشـكمألحدم
ػؿامسـماآلخرمطوظروحمععماىلد،موؼشفدمظذظؽمضقظفمتعوظب:م اظْؿؽبولؾبموؽباظْؾؽبـؾبقنؽبمزِؼـؽبيُماظْقؽبقؽبوةِم
اظدُّغؿبقؽبوم1م.مممواٌولمصكماآلؼيمطؾمعومميؽـمحقوزتفمظإلغلونمعـمػذاماظؽقنمصكمايقوةم
اظدغقومواالغؿػوعمبفمأوممتؾؽفموإخضوعهمظلؾطؿفمودقطرتفموأعوماظؾـقنمصوٌرادمبف ممصك ماآلؼيم
ه م مطؾمبـكماإلغلونمصكمػذهمايقوةماظدغقومععماخؿالفماألجـوسمواألظقانمصكمطؾمزعونم
وصكمطؾمعؽونمإظبمأنمؼرثمآماألرضموعـمسؾقفو.م
وؼؿقؼؼمحػظماظدؼـمبلرطونماإلدالمموإضوعيمذعوئر

همبوظعؾوداتماٌلعقرمبفومواٌشروسيم

وؼؿقؼؼمحػظماظـػسممبشروسقيماظؼصوصمهلومسـدماالسؿداءمسؾقفوموذظؽمظؼقظفمتعوظب:م وؽبَظؽُؿؿبم
صِلماظْؼِصؽبوصِمحؽبقؽبوةٌ م2موؼؿقؼؼمحػظماظعؼؾمبؿقرؼؿمإ زؼؾ مأوماٌػلدمظفمعـماٌلؽراتم
واٌكدراتمومبشروسقيمحدماظلؽرمأوماظشربم،موؼؿقؼؼمحػظماظـلؾممبشروسقيماظزواجم
واظـؽوحمعـمشرلماحملرعوتمعـماظـلوءمواظرجولموهرؼؿماظزغومواظلػوحموعشروسقيمايدمعـم
اظزغومواظؼذفمصكمحوظيماإلحصونموؼؿقؼؼمحػظماٌولممبشروسقيمايصقلمسؾقفمعـمررؼؼم
حاللموهرؼؿماظقصقلمإظل همبغرلمررؼؼمعؾوحموعشروسقؿفمحدماظلرضيمواحل
غصىموضقةماظلالح.م
اٌلؿوةمسـدماظػؼفوءمبوظلرضيماظؽدلىموتؽقنمبول
م

 ) 1عٛسح اٌىٙف  -ا٠٢خ 46
 ) 2عٛسح اٌجمشح  -ا٠٢خ 179
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رابي مموػكم

رابعامم:ماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾققوةماظؾشرؼيمواٌوظقيموايرطيماظلؽوغقيمبطرؼؼيمصقققيمودؾقؿيم
وطوعؾيملهؼقؼماظؿقازنمواظؿؽوعؾمبنيماٌولمواإلغلونم،مواإلغلونموأخ وه ماإلغلونمصكمأىم
زعونموصكمطؾمعؽونموهؼؼماظلالمماظشكصكمواالجؿؿوسلمواالغلوغكمواظلؽوغلماحملؾكم
واظعوٌلم وػكمعـماألعقرماظقاجؾيمصكمطؾمتشرؼعوتماإلدالممألنماحملوصظيمسؾكم
هؼؼمإالمبفذهماظؿـؿقيماٌلؿداعيم
اظضروراتماًؿسماظؽؾقيمظقجقدمايقوةمواإلغلونمععومالم ت
ظؾققوةماظؾشرؼيمواٌوظقيموايػوزمسؾكمغشوطمايرطيماظلؽوغقيماٌؿقازغيمععماظؾقؽيماظؿكم
تعقشمصقفوموػكمشـقيموصقققيموصوييمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيماظؾشرؼيمواٌوظقيمواالضؿصودؼي.م
وػذهماظؿـؿقيمػكماظؿكمؼؿقؼؼمععفوماظغـكماٌطؾقبمذرسومظؿقؼقؼمأػدافموشوؼوتماألظػقيم
اإلمنوئقيموؼؿؿمععفومدواممايقوةماظلؽوغقيمواالجؿؿوسقيمواظصقيماإلنوبقيماظلؾقؿيم

وؼدلم

سؾقفومطـرلمعـماظـصقصماظشرسقيمعـفو:م
م
ضقظفمتعوظب:م

ِموإِظَقؿبفِماظـُّشؾبقرؾبم$15%مم1م
مصَوعؿبشؾبقامصِلمعؽبـؽبو ِطؾِفؽبوموؽب ُطؾُقامعِـؿبمرِزؿبضِف ؽب

وضقظفمتعوظب:مم

ِماظصؾَوةُمصَوغؿبؿؽبشِرؾبوامصِلماظْلَرؿبضِموؽبابؿبؿؽبغؾبقامعِـؿبمصَضؿبؾِماظؾَّفِم2م
مصَنِذؽبام ُضضِقؽبً َّ

وضقظفمتعوظب:مم

مػؾبقؽبمأَغؿبشؽبلَطُؿؿبمعِـؽبماظْلَرؿبضِموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبطُؿؿبمصِقفؽبوم3م

وضقظفمتعوظب:م

ؽبعؾْـؽبوطُؿؿبمذؾبعؾبقبـبوموؽبضَؾؽبوئِؾؽبمظِؿؽبعؽبورؽبصُقام
ٍموأُغؿبـؽبكموؽبج ؽب
َّومخؾَؼْـؽبوطُؿؿبمعِـؿبمذؽبطَر ؽب
ممؼؽبومأَؼُّفؽبوماظـَّوسؾبمإِغ ؽب

وضقظفمتعوظبم:م

ؽبؿ َؾؽُؿؿبموؽبرؽبدؾبقظُفؾبموؽباظْؿؾبمؿبعِـؾبقنؽبمم5م
ؿبؿؾُقامصَلؽبقؽبرؽبىماظؾَّفؾبمس ؽب
موؽبضُؾِماس ؽب

وصكماألثر:م

م"اسؿؾمظدغقوكمطلغؽمتعقشمأبدامواسؿؾمألخرتؽمطلغؽممتقتمشدا"م6م

وضقظفم-م:مم

صكمايٌمسؾكمدوامماظعؿؾموادؿؿرارهمصكمطؾماألحقال" :مإذامضوعًماظؼقوعيم

4

وصكمؼدمأحدطؿمصلقؾمصننمادؿطوعمأالمميقتمضؾؾمأنمؼغردفومصؾقغردفو"7م
ة
وضقظفم-م:م

"أصضؾماظؽلىمأنمؼلطؾماظرجؾمعـمطلىمؼدهموإنمغؾكمآمداودمطونمؼلطؾم
عـمطلىمؼده"1م

 ) 1عٛسح اٌٍّه  -ا٠٢خ 14
 ) 2عٛسح اٌجّعخ  -ا٠٢خ 10
 ) 3عٛسح ٘ٛد  -ا٠٢خ 61
 ) 4عٛسح اٌذجشاد  -ا٠٢خ 13
 ) 5عٛسح اٌزٛثخ – ا٠٢خ 105
 ) 6أخشجٗ اإلِبَ اٌجٙ١م ٝف ٟاٌغٕٓ اٌىجش ٜوزبة اٌظالح ثبة اٌمظذ ف ٝاٌعجبدح ٚاٌجٙذ ف ٝاٌّذاِٚخ  19/3عٓ عّش ٚثٓ
اٌعبص سػ ٝهللا عٕٗ ؽ داس اٌّعشفخ ث١شٚد 0
 ( 7أخشجٗ اإلِبَ أدّذ فِ ٝغٕذٖ  184/3عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه سػ ٝهللا عٕٗ ؽ ث١شٚد ٌجٕبْ 0
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وضقظفم-م:م م"طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـمؼعقل"2م
وضقظفم-م:م"عومآعـمعـمبوتمذؾعونموجورهمجوئعم" 3م
وضقظفم-م:م"اظؾفؿمإغكمأسقذمبؽمعـماىقعمصنغفمبؽسماظضفقعم" 4م
وضقظفم-م:مممممم"المتزولمضدعومسؾدمؼقمماظؼقوعيمحؿكمؼلللمسـمأربعم:مسـمسؿرهمصقؿومأصـوهم –موسـم
ذؾوبفمصقؿومأبالهم،موسـمسؾؿفمعوذامسؿؾمبفموسـمعوظفمعـماؼـماطؿلؾفموصقؿومأغػؼفم".5
م
موالذؽمأنماظؼدرةماظؽوعؾيمسؾكماظؿـؿقيماٌلؿداعيمه ىمعمثر ةمصكمايقوةماظلؽوغقيمطؾفوم
وربؼؼةمظرصوػقيماظػردمواىؿوسيمواظصقيماظلؽوغقيمواإلنوبقيمسؾكمحدمدقاء.م
م
والذؽمأؼضومأنماظػؼرمظفمعردودمدؾى ىموسؽسىمسؾكماظػردمواىؿوسيموايقوةماظلؽوغقيم
واظصقيماإلنوبقيموايقوةماظلقودقيمواالضؿصودؼيممبومؼفددمطقونماظػردمواىؿوسيموؼمثرمبوظضعػمصكم
اظـشوطماالجؿؿوعىمواظصـوعىمواظزراعىمواظؿفورىمواظصقيماإلنوبقيموايرطيماظلؽوغقيمممومجعؾم
اظػؼرمصكمغظرماإلدالممشرلمعرشقبمصقفموصبىماظعؿؾمسؾكمدصعفمظؽؾمضودرمسؾكمذظؽمجبؿقعم
اظقدوئؾماٌشروسيماٌشورمإظقفومعـمضؾؾموإنمطونمصكمذاتفمزوػرةماجؿؿوسقيمالبدمعـفومصكمطؾم
دمظإلغلونمصقفومأصالمظعفز همسـماظؽلىماظؽؾكمأوماىزئكميؽؿيم
اجملؿؿعوتماإلغلوغقيمألدؾوبمالمي
أرادػومآمتعوظبمصكماظؽقنمواًؾؼمظؿقؼقؼماٌـوصعمواٌصوحلمبنيماظـوسم معـمغوحقيموابؿال ئفؿم
صكمأعقاهلؿموصكمأغػلفؿمعـمجفيمأخرىمواظبمذظؽمؼشرلمضقظفمتعوظب:م مموؽبرؽبصَعؿبـؽبومبؽبعؿبضؽبفؾبؿؿبمصَقؿبقؽبمبؽبعؿبضٍم
ؽبؿكِذؽبمبؽبعؿبضؾبفؾبؿؿبمبؽبعؿبضـبومدؾبكؿبرِؼِّوم60م
دؽبرؽبجؽبوتٍمظِق َّ
م

 ) 1أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌجٛ١ع ثبة وغت اٌشجً ٚعٍّٗ ث١ذٖ  10/2دذ٠ش سلُ  207عٓ اٌّمذاَ سػ ٝهللا عٕٗ
ؽ اإلّ٠بْ ثبٌّٕظٛسح 0
 )2أخشجٗ أدّذ فِ ٟغٕذٖ  194/2عٓ عجذ هللا ثٓ عّش ٚسػ ٝهللا عٕٗ 0
 ) 3أخشجٗ اٌطجشأ ٟف ٟاٌّعجُ اٌىج١ش  259/1دذ٠ش سلُ  751عٓ أٔظ سػ ٝهللا رعبٌ ٟعٕٗ ؽ داس إد١بء اٌزشاس اٌعشثٟ
 2002رذم١ك دّذ ٞعجذ اٌّج١ذ اٌغٍف0ٝ
 ) 4أخشجٗ اثٓ ِبجٗ ف ٝعٕٕٗ وزبة األؽعّخ ثبة اٌزعٛر ِٓ اٌجٛع  1113/2دذ٠ش سلُ  3354عٓ أث٘ ٟش٠شح سػ ٝهللا عٕٗ
ؽ ع١غ ٝاٌذٍج ٟرذم١ك ِذّذ فؤاد عجذ اٌجبل0 ٟ
 ) 5أخشجٗ اٌزشِز ٞف ٟعٕٕٗ وزبة طفخ اٌم١بِخ ثبة ف ٟاٌم١بِخ  612/4دذ٠ش سلُ  2416عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد ؽ داس
اٌذذ٠ش رذم١ك إثشا٘ ُ١عطٛح
 ) 6عٛسح اٌضخشف  -ا٠٢خ 32
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وضدمحٌماإلدالمماظـوسمسؾكماظعؿؾماٌؾوحماحملؼؼمظؾغـكمبؽؾمأغقاسفموأذؽوظفمواظؾعدمبفم
سـماظػؼرمشرلماٌرشقبمصقفموذظؽمظؼقظفم-م:م"اظقدماظعؾقومخرلمعـماظقدماظلػؾك"م 1وضقظفم-م :م
"اظؾفؿمإنىمأسقذمبؽمعـماظشركموأسقذمبؽمعـماظػؼر"م02م
م

وظذظؽمحٌماإلدالممسؾكمبـوءماألدرةماالجؿؿوسقيمصكماظزواجماٌشروعمسؾكمأدوسماظؼدرةم
اٌوظقيمظإلغػوقمسؾقفوممبومضبؼؼماهلدفماٌشروعمعـفوموػقماظؿـؿقيماإلمنوئقيماظلؾقؿيمظؾػردم
واجملؿؿعموايرطيماظلؽوغقيمسؾكمحدمدقاءمصؼدمضولم-م -ممذرلامإظبمػذاماهلدفم %مؼومععشرم
اظشؾوبمعـمادؿطوعمعـؽؿماظؾوءةمصؾقؿزوجم صوغفمأشضمظؾؾصرموأحصـمظؾػرجم وعـمٕمؼلؿطعمصعؾقفم
بوظصقممصنغفمظفموجوء3$موصكمهؼقؼمػذاماهلدفمأؼضومأجوزماإلدالممتـظقؿماظـلؾموايقوةماظلؽوغقيم
وطؾمودقؾيمعلؿقدثمهؼؼم
ة
ٌومروىمجوبرمرضكمآمسـفمأغفمضول:م "طـومغعزلمواظؼرآنمؼـزل"م4ممممممم
هؼؼمػذاماهلدفمصفكمعشروسيمصكماإلدالممبوظـصمواظعؼؾمبشرطمأنمتؽقنمعـظؿيمبرشؾيمذكصقيم
عؼيمعؾزعي.م
وسؼقدةمدؼـقيموإميوغقيمالمضوغقغقيمأومتشري
م

وعـمأعـؾيماظدسؿمماإلدالعلمظؾقوظيماالضؿصودؼيم

–متشرؼعماظزطوةم 0موضدمذرعمآماظزطوةم

ظقدصعفومماٌؼؿدرمظقققلممبفومغػقدوموؼزؼؾمبفو مماظمال مم،مصوظزطوةمصرؼضيمذرسقيمتربطمبنيماظغـ ىم
واظػؼرلم،موتػقدماجملؿؿعمواظدوظيم،ماعؿـوالم ألعــــرمآمتعوظبماظذيمجعؾفومحؼومظؾلوئؾمواحملرومم،م
ضولمتعوظبم:ممموؽبصِلمأَعؿبقؽباظِفِؿؿبمحؽبؼّّمظِؾلَّوئِؾِموؽباظْؿؽبقؿبرؾبومِممم$5%م0م
م
صؿشرؼعماظزطوةمؼفدفمعـماظـوحقيماظـػلقيمواالجؿؿوسقيماظبمتـؿقيمروحماألخقةمبنيمأصرادم
اجملؿؿعماإلدالعلم،مودسؿمروابطماظقدمواألظػي؛مصلداءماظزطوةمظفمدورمػوممف

ىماضؿصودؼوتم

اجملؿؿعمممومؼمثرمسؾىماإلغؿوجمواالدؿـؿورم0م
م

 ) 1أخشجٗ اٌجخبس ٞف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة ال طذلخ إال عٓ ظٙش غٕ 379/1 ٝح  1427عٓ دى ُ١ثٓ دضاَ سػ ٝهللا
عٕٗ 0
 ) 2أٚسدٖ اٌضث١ذ ٞف ٟإٌذبق اٌغبدح اٌّزم ٓ١ثششح إد١بء عٍ َٛاٌذ0 350/4 ٓ٠
 ) 3أخشجٗ اٌجخبس ٞف ٟطذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة ِٓ ٌُ ٠غزطع اٌجبءح فٍ١ظُ  341/3دذ٠ش سلُ  5066عٓ عجذ هللا ثٓ
ِغعٛد سػ ٝهللا عٕٗ
 ) 4أخشجٗ اٌجخبس ٞف ٟطذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة اٌعضي  376/3دذ٠ش سلُ 0 5207
 ) 5عٛسح اٌزاس٠بد  -ا٠٢خ 19
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وطذظؽمصننماإلدالممؼدسقماظبماظؼقوممبؽؾمسؿؾمجودم،محبقٌمؼلؿـؿــرماظقضًمادؿـؿورام
طوعالمدونمإػدارمأومتضققعم،موأؼضومحبقٌمتلؿـؿرماظطوضيماظعؼؾقيمواظؾدغقيمادؿـؿورامجقدامدونم
تؾدؼدم،مألنماظقضًمأعوغيمصكمأسـوقماظؾشرموتضققعفمصقؿومالمؼػقدمؼعدمخقوغيمألداءماألعوغيم

0موألنم

اظطوضيماظعؼؾقيمواظؾدغقيمػكمغعؿيمعـمآمسزموجؾمظإلغلونم،موتضققعمػذهماظطوضيمصقؿومالمصبديم
غػعومؼعدمطػراموجققدامهلذهماظـعؿيم،موآمتعوظبمؼؼقلم:م مإِنَّماظؾَّفؽبمؼؽبلْعؾبرؾبطُؿؿبمأَنؿبمتؾبمؽبدُّواماظْلَعؽبوغؽبوتِمإِظَكم
ؽبغؽُؿؿبم2م.
ؿبمذؽَرؿبتؾبؿؿبمظَلَزِؼد َّ
َػؾِفؽبوم1م.مممموؼؼقلمآممسزموجؾم:ممَظؽِـ ؽب
أ ؿب

م

مم

وبذظؽمؼؿقؼؼمظؽؾمبوحٌمعـصػموؼؿلطدمظؽؾمدارسموعطؾعمصكمذرؼعيماإلدالممأنمعـفٍم
اإلدالممصكمتـظقؿلمظؾققوةماالجؿؿوسقيموايرطيماإلمنوئقيماٌوظقيمواالضؿصودؼيمواظلؽوغقيمػقمبالم
ه
ذؽمربؼؼمظغوؼيماظؼضوءمسؾكماظػؼرماٌدضعمواىقعمصكمطؾمعؽونمعـماظعوٕمبؾموىؿقعماظغوؼوتم
اظـؿوغكمواألػدافماظؿكمؼدسقمإظقفوماٌرطزماظدوظلماإلدالعلمظؾدرادوتمواظؾققثماظلؽوغقيم
بوظؿعوونمععمصـدوقماألعؿماٌؿقدةمظؾلؽونماًوصمبغوؼوتموأػدافماألظػقيماإلمنوئقيماظـوظـي.م
م
م
م
م
م
م
م
م

 ) 1عٛسح إٌغبء – ا٠٢خ 58
 ) 2عٛسح إثشا٘ – ُ١ا٠٢خ 7
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م

الباب الثانى:
ِيمخؾَؼؽبمممم%مدقرةماظعؾؼم-مماآلؼيم$1م
ْرأْمبِودؿبؿِمرؽببّْؽَماظَّذ ؽب
ضولمتعوظبم:مماض ؽب
ِدغِلم ِسؾْؿـبوممممممم%دقرةمرفمم-مماآلؼيم114م$م
ؼؼقلمتعوظبم:مموؽبضُؾؿبمرؽببّْمز ؿب
وؼؼقلمم:م%مرؾىماظعؾؿمصرؼضيمسؾكمطؾمعلؾؿم1$م
م

اظغوؼيم:$2%مهؼقؼمتعؿقؿماظؿعؾقؿماالبؿدائكم
م
اهلدفم–م3م:مطػوظيممتؽؼـماألرػولمفىمطؾمعؽونم،مدقاءماظذطقرمأوماإلغوثمعـفؿ،معـمإمتومم
ىمحبؾقلمسومم2015م.م
عرحؾيماظؿعؾقؿماالبؿدائ
م
ممم

 ) 1أخشجٗ اثٓ ِبجٗ ف ٟعٕٕٗ وزبة اٌّمذِخ ثبة فؼً اٌعٍّبء ٚاٌذش عٍ ٟؽٍت اٌعٍُ  81/1دذ٠ش سلُ  224عٓ أٔظ ثٓ
ِبٌه سػ ٝهللا عٕٗ0
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م
مظؼدمحٌماإلدالممسؾكماظعؾؿمواظؿعؾؿ،موغزلماظؼرآنماظؽرؼؿمسؾكماظـؾكمربؿدمصؾكمآم
سؾقفمودؾؿمبلولماآلؼوتمصكمػذاماظشلنمضولمتعوظبم:م

خؾَؼؽبم
ِيمخؾَؼؽبم$1 %م ؽب
ْرأْمبِودؿبؿِمرؽببّْؽَماظَّذ ؽب
م اض ؽب

ؽبعؾَؿؿبم م1مصدقم
ْرأْموؽبرؽببُّؽَماظْلَطْرؽبمؾبم$3 %ماظَّذِيمسؽبؾَّؿؽبمبِوظْ َؼؾَؿِم$4 %مسؽبؾَّؿؽبماظْنِغؿبلؽبونؽبمعؽبومظَؿؿبمؼ ؿب
ؿبمسؾَؼٍم$2 %ماض ؽب
اظْنِغؿبلؽبونؽبمعِـ ؽب
آماظعظقؿ0م
وؼشؿؾماظؿعؾقؿمرطـومأدودقومصكمبـوءماجملؿؿعماإلدالعلمواظؿـؿقيماظدائؿيمألصراده،موظؼدم
ارتؼكماٌلؾؿقنموازدػرتمذبؿؿعوتفؿمسـدعوماػؿؿقامبوظؿعؾقؿموادبذوامعـماظعؾؿمدؾقالمإظبم
اظؿؼدم،موحدثمسؽسمذظؽممتوعومسـدعومأػؿؾقاماظؿعؾقؿ،مصؿؾوسدتمبفؿماظلؾؾموتراجعقامسـم
صدارةماظعؾؿ.م
تعددتماإلذوراتمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿمإظلماٌؽوغيماظرصقعيمظؾعؾؿم،مواٌـزظيماظعوظقيماظيتمؼؿؿؿعم
ِـؽُؿؿبموؽباظَّذِؼـؽبم
بفوماظعؾؿوءمؼبماألرضموسـدماًوظؼمسزموجؾمإذمؼؼقل  :مؼؽبرؿبصَعِماظؾَّفؾبماظَّذِؼـؽبمآعؽبـؾبقامع ؿب
ؽبمخؾِرلفبم م2م،موؼؼقلمتؾوركمومتعوظب:م م إِغَّؿؽبومؼؽبكؿبشؽبكماظؾَّفؽبمعِـؿبم
ؿبؿؾُقن ؽب
أُوتؾبقاماظْ ِعؾْؿؽبمدؽبرؽبجؽبوتٍموؽباظؾَّفؾبمبِؿؽبومتؽبع ؽب
ِدنِىم
ْعؾَؿؽبوءؾبمإِنَّماظؾَّفؽبمسؽبزِؼزفبمشَػُقرفب "مم 3م،موصبعؾمعـمأوجفماظدسوءمإظبمآ:م م وؽبضُؾؿبمرؽببّْمز ؿب
سِؾؽبودِهِماظ ؾب
ِسؾْؿـبو.4م
طذظؽمندمفىماظلـيماظـؾقؼيماٌطفرةمعـماظدالئؾمعومصبعؾمعـماظلع ىمؼبمرؾىماظعؾؿم
صرؼضيمواجؾيمترقىمإظبمعلؿق ىماىفودمفىمدؾقؾمآم،مؼؼقل ماظردقلم :م"عـمخرجمفىمرؾىم
اظعؾؿمصفقمؼبمدؾقؾمآمحًىمؼرجع" $5%ممرواهماظذلعذ ى،مموؼؼقل :م"إذامعوتمابـمآدمماغؼطعم
سؿؾفمإالمعـمثالث:مصدضيمجورؼيم،مأومسؾؿمؼـؿػعمبفم،مأوموظدمصوحلمؼدسقمظف"

$6%مرواهمعلؾؿ.ممومموم

ؼدلمسؾىمصضؾماظعؾؿمواظعؾؿوءمضقظفم :م"صضؾماظعوٕمسؾىماظعوبدمطػضؾىمسؾىمأدغوطؿ"م،موؼؼقلم
اظردقلماظؽرؼؿم أؼضو:م"معـمدؾؽمررؼؼومؼؾؿؿسمصقفمسؾؿوم،مدفؾمآمظفمبفمررؼؼومإظبماىـي "،7م
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

عٛسح اٌعٍك  -ا٠٢خ 5 - 1
عٛسح اٌّجبدٌخ – ا٠٢خ 11
عٛسح فبؽش – ا٠٢خ 28
عٛسح ؽٗ – ا٠٢خ 114
أخشجٗ اٌزشِز ٜف ٝعٕٕٗ وزبة اٌعٍُ ثبة فؼً ؽٍت اٌعٍُ  29/5ح  2647عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه سػ ٝهللا عٕٗ
أخشجٗ ِغٍُ ف ٝطذ١ذٗ وزبة اٌٛط١خ ثبة ِب ٍ٠ذك اإلٔغبْ ِٓ اٌضٛاة ثعذ ٚفبرٗ  1255/3ح  1631عٓ أث٘ ٝش٠شح
سػ ٝهللا عٕٗ
أخشجٗ اٌزشِز ٜف ٝعٕٕٗ وزبة اٌعٍُ ثبة ِب جبء ف ٝفؼً اٌفمٗ عٍ ٝاٌعجبدح  49-48/5عٓ اث ٝاٌذسداء ٚاٌذذ٠ش جبء ِٓ
ؽش٠مز ٓ١طذ١خ اٌزشِز ٜأدذّ٘ب ٚ ،أخشجٗ أث ٛداٚد ف ٝعٕٕٗ وزبة اٌعٍُ ثبة اٌذش عٍ ٝؽٍت اٌعٍُ  316/3ح 3641
عٓ أث ٝاٌذسداء سػ ٝهللا عٕٗ
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وإنماٌالئؽيمظؿضعمأجـقؿفومظطوظىماظعؾؿمرضوممبومؼصـعم،موإنماظعوٕمظقلؿغػرمظفمعـمفىماظلؿقاتم
وعـمفىماألرضمحًىمايقؿونمفىماٌوءم،موصضؾماظعوٕمسؾ ىماظعوبدمطػضؾماظؼؿرمسؾ ىمدوئرم
اظؽقاطىم،موإنماظعؾؿوءمورثيماألغؾقوءم،موإنماألغؾقوءمٕمؼقرثقامدؼـوراموالمدرػؿوموإمنومورثقاماظعؾؿم،م
صؿـمأخذهمأخذمحبظمواصر" 1موػقمضقلمجوععمذوعؾمفىمصضؾمرؾىماظعؾؿمؼغـىمسـمأ ىمضقلم
دقاهم0م
وتعؿدلمتـؿقيماظؼدراتماٌعرصقيمواظـػلقيمواالجؿؿوسقيماألدودقيمف ىمأثـوءماظطػقظيماٌؾؽرةم
ىمتنبىمسؾقفومضدراتماألرػـــــــولم
أعرامذامأػؿقيمضصقيمصفذهماظؼدراتمتشؽؾماظؾؾـوتماألدودقيماظً
األخرىموتطقرػومفىماٌراحؾماظؿوظقيم 0طؿومأنمتفقؽؿفؿمظؿؾؼىماظعؾؿمإمنومػقمحؼمظؾصغور،موواجىم
سؾىماظقاظدؼـ،مومضرورةمبعقدةمسـماظرصوػقيموتعؿدلمتـؿقيماظؼدراتماٌعرصقيمواظـػلقيمواالجؿؿوسقيم
األدودقيمفىمأثـوءماظطػقظيماٌؾؽرةمأعرامذامأػؿقيمضصق ىمصفذهماظؼدراتمتشؽؾماظؾؾـوتماألدودقيم
ىمتنبىمسؾقفومطؾمضدراتماألرػولماألخرىموتطقرػومفىمعراحؾمتوظقي 0مطؿومأنمتقصرلماظؿعؾقؿم
اظً
األدودلماىقدمظؽؾمرػؾموضؿونمايصقلمسؾقفمواالدؿؿرارمصقفمميـؾمحدامأدن ىمعـمايؼققم
ىمؼؿعنيمغبوؼؿفوموسدمماظؿػرؼطمصقفومهًمأيمعلؿىم،مألنماظؿؼصرلمفىمػذام
األدودقيمظألرػولماظً
اظصددمإمنومؼذلتىمسؾقفماظعدؼدمعـماظؿداسقوتماظلؾؾقيمبوظـلؾيمٌلؿؼؾؾمػمالءماألرػولماظذؼـم
ؼعقشقنمفىمزؾمزروفمسوٌقيموإضؾقؿقيموربؾقيمتعؾىمعـمضقؿيماظعؾؿمواظؿعؾؿمواظؼقةماٌودؼيماظًىم
ترتؾطمبؽؾقفؿو.موسؾىماٌلؿق ىماظؽؾى،مؼعدماظؿعؾقؿمبدونمجدالمضوررةماظؿـؿقيموؼلفؿمبصقرةم
عؾوذرةمفىممنقماظدخؾماظؼقم ىمبؿقلنيماظؼدراتماإلغؿوجقيمظؾؼقةماظعوعؾي،موػقمبذظؽمؼعؿدلمعـم
أػؿم االدذلاتقفقوتمظؾقدمعـماظػؼر.مموف ىمخضؿماالضؿصودماظعوٕ ىماظذيمؼزدادماغػؿوحو،متؾدوم
اظؾؾدانمذاتماٌعدالتماظعوظقيمعـماألعقيموسدمماٌلوواةمبنيماىـلنيمف

ىمايصقلمسؾىم

اظؿعؾقؿ،متؾدومأضؾمضدرةمسؾىماٌـوصلي.مم
م



تـشؽيماألرػولموتـؿقيمضدراتفؿمفىمعرحؾيماظطػقظيماٌؾؽرة:م
ؼؼلؿمسؾؿوءماظـػسمواظذلبقيماألرػولمإظبمثالثيمأضلوممؼعدلمطؾمضلؿمعـفومسـمعرحؾيمععقـيم

متؿدمعومبنيم 7-5مدـقات،مودبؿؾػمطؾمعرحؾيمسـماألخرىمصقؿومميؽـمأنمتؼدعفمظؾطػؾمعـم
 ) 1أخشجٗ ِغٍُ ف ٝطذ١ذٗ وزبة اٌزوش ٚاٌذعبء ٚاٌزٛثخ ٚاالعزغفبس ثبة االجزّبع عٍ ٝرالٚح اٌمشآْ ٚعٍ ٝاٌزوش 2074/4
 ٜفؼً اٌفمٗ عٍ ٝاٌعجبدح  49 – 48/5ح
ح  2699عٓ اث٘ ٝش٠شحٚ ،أخشجٗ اٌزشِز ٜف ٝعٕٕٗ وزبة اٌعٍُ ثبة ِب جبء ف
 2682عٓ اة ٜاٌذسداء – ٚاٌٍفع ٌٗ.
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ودوئؾماظؿعؾقؿموررقماظذلبقيمواطؿلوبماٌعؾقعوتمواًدلاتمايقوتقيموػذهماٌراحؾمػكم
اظطػقظيماٌؾؽرة،ماظطػقظيماٌؿلخرة،مواٌراػؼي،موسؾكماظقاظدؼـمأنمؼؼدرامعطوظىماألبـوءموأنم
ؼعؿالمسؾىمتغطقيمحوجوتفؿموتـؿقيمضدراتفؿمواظؿلطدمعـمحصقهلؿمسؾ ىماظؿعؾقؿماٌالئؿمصكمطؾم
عرحؾيمعـمعراحؾممنقػؿ.م
فىماٌرحؾيماألوظبماظًىمتعدلمسـماظطػقظيمدونماظلودديمأوماظلوبعيمعـماظعؿر،متدلزمحوجيم
اظطػؾماألدودقيمإظبماألعـمواظطؿلغقـي،مطؿومضبؿوجماظطػؾمأؼضومإظبماظشعقرمبلغفمجدؼرمبوالحذلامم
وأغفمطػءمضبؼؼمذاتفموؼعدلمسـمغػلفمصكمحدودمضدراتفموإعؽوغقوتف،موؼلعكمظؾقصقلمسؾكم
اٌؽوغيماٌرعقضيماظؿكمتعززمذاتفموتمطدمأػؿقؿفو.مطؿومضبؿوجماظطػؾمعـذمغشلتفمألنمضبؼؼماظـفوحم
صكمبعضماألسؿولماظؿكمؼؼقممبفوم،مصداصعماظـفوحموإذؾوسفمؼعطكماظـؼيمبوظـػسمواالسؿدادمبفوم
وضبػزماظطػؾمسؾكمأنمؼؿوبعمدؾلؾيماظـفوحمصقؿومؼقطؾمإظقفمعـمأسؿولمتؿـودىمععمضدراتفمودـف0م
إنمػذهمايوجوتمطؾفومضرورؼيمظؾـؿقماظـػسىماظلقىموصبىمإذؾوسفومسؾكمخرلموجفمممؽـم
حؿكمؼؿقؼؼمظشكصقيماظطػؾممنقمدق ىمعؿقاز نم،مطؿومأغفومعؿداخؾيموعؿػوسؾيمععمبعضفوماظؾعضم
وععمحوجوتماظـؿقماىلدىمواظعؼؾكموسدممإذؾوعمأؼيمحوجيمعـمػذهمايوجوتمؼمثرمصكمحوجيم
أخرىمصققؾطفو.م
والمؼؼصدمبنذؾوعمحوجوتماظطػؾماإلذؾوعماٌطؾؼمهلذهمايوجوتمبؾمؼعـكماظؿزاممجوغىم
اٌروغيمواالسؿدالمصكمصرضماظـظوممسؾكماظطػؾموصكمممورديمأغقاعماظضؾطمصكمدؾقطف،مععماظؾعدم
سـماظؿطرفمواظؼلقةمصكماظلؾقكماظقاظدى.مأخرجمعلؾؿمسـمسوئشيمرضىمآمسـفومأنماظردقلم م
ضول:م"ؼومسوئشيمإنمآمرصقؼمضبىماظرصؼموؼعطكمسؾكماظرصؼمعوالمؼعطكمسؾكماظعـػ"م.$1%م
وتـؿقيماظؼدراتماظذػـقيمواٌعرصقيمظألرػولمفىمعرحؾيماظطػقظيماٌؾؽرةمتؿؿمبصػيمأدودقيم
عـمخاللماظؾعىماظػرد ىمواىؿوعىم-دقاءمععماألػؾمأومهًمإذراصفؿ-موػقمحؼمأصقؾم
ظؾطػؾ،مؼعطقفماظػرصيمظؾؿعرفمسؾىماظؾقؽيماحملقطيمبفموإدؿـورةمإعؽوغقوتفماظعؼؾقيماظؽوعـيموطذظؽم
هلنيمضدراتفماظؾغقؼيم،مطؿومأنماظؾعىمؼعطقفمأؼضوماظػرصيمظؾؿقاصؾمععماظقاظدؼـموععمشرلهمعـم
األرػولمممومؼعدممتفقداموولقدامٌػوػقؿماٌشورطيمواظؿلوعحمواحذلامماآلخرؼـ.م

)1

أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٝطذ١خ ٖ وزبة األدة ثبة اٌشفك ف ٜاألِش وٍٗ  84/4ح  6024عٓ عبئشخ سع ٜهللا عٕٙب ٚ ،أخشجٗ
اإلِبَ ِغٍُ ف ٝطذ١خٖ وزبة اٌجش ثبة فؼً اٌشفك  2004-2003/4ح  2593عٓ عبئشخ سػ ٝهللا عٕٙب 0
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وضدموردمأنماظـىىم م طونمؼصؾىمصؾؿومدفدماسؿالهمحػقدهمايلنيمصلرولماظلفقدم،مصؾؿوم
صرغمعـماظصالةمدلظفماظصقوبيم:مٌوذامأرؾًماظلفقدمؼومردقلمآم مصؼولم:م "إنمابـىمأرمهؾـىم
صكشقًمأنمأسفؾف "0موتعؿدلمحرؼيماظؿعؾرلمسـماآلراءموعـوضشيماألصؽورمداخؾماألدرةمسوعالمعفؿومفىم
تـؿقيمضدراتماظطػؾمحقٌمأنماألرػولماظذؼـمؼؿؿؿعقنمبفذهمايرؼيممؼؿؿؽـقنمعـمتـؿقيماظـؼيم
بوظـػسمواظـضٍموعفوراتماظؿغؾىمسؾ ىماٌشؽالتمواظؼدراتماظؼقودؼيماٌطؾقبيمظؾـفوحمف

ىم

حقوتفؿمطؾوظغنيم0
مم

 حؼماظطػؾمفىماظؿعؾقؿماألدوسىماىقدمبدونمتػرضيمبنيماألوالد:
ىماظـوغقيمسشرةمصننماظطػؾمضبؿوجماظبم
أعومصكمعرحؾيماظطػقظيماٌؿلخرةمعـمدـماظلوبعيموحً
تؼقؼيمعومؼعرفمبودؿماألغوماألسؾكمأوماظضؿرلم –مواظضؿرلمؼؽقغفماظدؼـمواظؼوغقنمواظعرفمواظعوداتم
واظؿؼوظقدم –موظذامالبدمعـموجقدمضقاسدمواضقيمصكمػذهماظػذلةمعـمسؿرماظطػؾموظقسمظؾطػؾمصقفوم
اخؿقوراتمطـرلةموسؾىماألدرةمأنمتفقهماظطػؾمظؾؿعوعؾمععماجملؿؿعمصقؿومبعدموظذامالبدمعـمتـػقذم
اظؼقاسدمبشهمعـماظصراعيموايى.م
بوإلضوصيمإظبمذظؽ،مصننمتقصرلماٌـوخماظداسؿميؿوؼيمحؼماألرػولمعبقعومف

ىمػذهم

اٌرحؾيمبدونمتػرضي-مذطقراموإغوثوم-مفىمايصقلمسؾىماظؿعؾقؿماألدوسىماىقدمواالدؿؿرارمصقفم
وصؼومظؼدراتفؿماظذػـقيمؼؿػؼمومجقػرماظدؼـماإلدالم ىماظذ ىمضبضمسؾىمرؾىماظعؾؿمومؼعؾىمعـم
ىموأذورمضؾؾمأربعيمسشرمضرغومإظبمضرورةم
ذلنماٌلؾؿماظؼقىمبنميوغفموصقؿفموسؾؿفمذطرامطونمأممأغٌ
تعؾقؿماألبـوءمعبقعوموتلػقؾفؿمٌقاجفيمأزعـيمعلؿؼؾؾقيمدبؿؾػمسـمزعونمآبوئفؿ.مممم
فىمزؾمػذاماظؿقجفمصبىماظؿصد ىمظؽؾمصعؾمعـمذلغفمأنمؼمد ىمإظبمحرعونماألرػولمعـم
اظؿعؾقؿماألدوسىمواظذ ىمضدمؼـشلمغؿقفيمظؾؿػرضيمبنيماألرػولماظذطقرمواإلغوثمعـمحقٌمأػؿقيم
اظؿعؾقؿمبوظـلؾيمظؽؾمعـفؿو،مأومغؿقفيمغؼصموجقدماًدعوتماظؿعؾقؿقيمفىمبعضماظدولمأومفىمبعضم
اٌـورؼمداخؾماظدوظيماظقاحدة،مأومغؿقفيمارتػوعمتؽؾػيماظؿعؾقؿممبومؼؿفووزمإعؽوغوتمبعضماألدر،م
أومغؿقفيماظؿققزمضدمبعضماألرػولمواالسؿؼودماًورهمبعدممجدو ىماالدؿـؿورمفىمتعؾقؿفؿمغظرام
ىمؼعوغقنمعـفو،مأومردمصعؾمإلصوبيمبعضمػمالءماألرػولمبوألعراضم
ظإلسوضوتماظؾدغقيمأوماظذػـقيماظً
اٌعدؼيمأوماٌزعـيمعـؾماإلؼدزمأومشرله.م
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حرعونمبعضماألرػولمعـماظؿعؾقؿمالمؼعـ

ىمصؼطمععوغوتفؿماظـػلقيمعـماظشعقرمبوظـؼصم

واإلػؿولمصضالمسـماغعداممأومتضوؤلمخقوراتفؿماٌلؿؼؾؾقي،مبؾماألخطرمعـمذظؽمأغفمصبعؾفؿمأطـرم
سرضيمألذؽولمزبؿؾػيمعـماظعـػمواالدؿغاللمٌومؼذلتىمسؾقفمعـمحرعوغفؿمعـماالدؿؿؿوعم
بطػقظؿفؿمععمأضراغفؿموتـؿقيمعفوراتفؿمفىماٌمدلوتماظؿعؾقؿقي،مطؿومؼمد ىمإظبماشبرارفؿمعؾؽرام
فىمدققماظعؿؾمفىمذبوالتمخطرةمأومشرلمأخالضقيمأومعـكػضيماظعوئد م أومذاتمعؿطؾؾوتمعفورؼيم
عؿدغقيمالمتضقػم ذقؽومإظبمخدلاتفؿماٌفـقي،مأو متمدىمإظبمإظزاعفؿمبوظؼقومممبفوممعـزظقيمذوضيمأومضدم
ؼدصعمبفؿمسبقماظزواجماٌؾؽرمبؽؾمعومؼذلتىمسؾقفمعـمعضورم،مطؾدؼؾمأوحدمفىمبعضمايوالت.م
فىمػذاماظلقوقمصنغفمتؼعمسؾ ىماجملؿؿعمعـمخاللمعمدلوتفماظؿشرؼعقيموعـظؿوتفماألػؾقيم
علموظقيماظؿلطدمعـموجقدماإلرورماظؼوغقغلماظداسؿميؼماألرػولمف

ىماظؿعؾقؿمواظذ ىمؼؾزمم

اظقاظدؼـمبنيوقمعبقعمأبـوئفؿمبوٌدرديمسـدمبؾقشفؿمدـماإلظزاممووضعماآلظقوتماظً ىمتضؿـم
تـػقذمذظؽ.موعـمغوحقيمأخر ىم،مالبدمأنمتؼقمماظدوظيمبقاجؾفومسبقمأرػوهلوموذظؽمبؿكصقصم
اٌقاردماظالزعيمواظؽوصقيمظؾـوءماألسدادماٌطؾقبيمعـماٌدارسممبومؼضؿـموصقلماًدعوتم
اظؿعؾقؿقيمظؽؾماألرػولمبصرفماظـظرمسـمعؽونمإضوعؿفؿماىغراف ىموبوظؿـقعماظذ ىمؼضؿـمأخذم
طوصيمصؽوتماألرػولمفىماالسؿؾورمبدونممتققزموالصبعؾمعـمتؽؾػيمايصقلمسؾ ىمػذهماًدعوتم
سوئؼومأعوممأرػولمأؼيمأدرة.مطذظؽمتؼعمسؾىماجملؿؿعماظدوظبمعلؽقظقيمعلوسدةماظدولماظـوعقيمفىم
ىمالمؼؼػمسفزماٌقاردماحملؾقيمحفرمسـرةمفىمدؾقؾمطػوظيم
تدسقؿمعقزاغقوتفوماٌكصصيمظؾؿعؾقؿمحً
ىمػذهماظدول.مم
حؼماظؿعؾقؿمظؾعضماألرػولمف
وفىماٌدرديمصبىمأنمؼعوعؾماألرػولمفىمػذهماٌرحؾيماظعؿرؼيمبوظرصؼمواظؾنيمواظردقلم
مضولمزبورؾوماظلقدةمسوئشي:م"مؼومسوئشيمإنماظرصؼمالمؼؽقنمصكمذهمإالمزاغفموالمؼـزعمعـمذهمإالم
ذوغفم" 1مممأ ىمسوبف،مإذمطؾؿومطدلمدـماظطػؾممازدادمعقؾفماظبماظؿؼدؼرمممـمحقظفمصكماٌدرديمعـم
أضراغفموعدردقفموؼؾذلماظطػؾماظؽـرلمعـماىفدمظققظكمبفذاماظؿؼدؼرمصقعؿؾموصبدموؼـشطمصكم
ذبوالتمطـرلةمصكماظـشوروتماٌدردقيمواٌـزظقيمحؿكمؼؾػًماألغظورموضبظكمبوظؿؼدؼرماالجؿؿوعىم
اٌطؾقب.موإذؾوعمحوجيماظطػؾمإظبماظؿؼدؼرمؼؾعٌمصكمغػلفماالرؿؽـونمعـمأنماآلخرؼـمعـم
حقظفمعلؿعدونمإلذؾوعمحوجوتفموأغفؿمؼؼدرونمعؿطؾؾوتفموجوػزونمظؾعٌماظلعودةمصكمغػلف.موسدمم
)1

أخشجٗ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌجش ثبة فؼً اٌشفك  2004/4دذ٠ش سلُ  2594عٓ عبئشخ سػ ٝهللا عٕٙب ؽ ع١غٟ
اٌجٍ ٟرذم١ك ِذّذ فؤاد عجذ اٌجبل0 ٟ
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إذؾوعمػذهمايوجيمؼمدىمإظبمإحؾوروتموعضوؼؼوتمطـرلةممتـعفمعـماٌرورمخبدلاتمعشؾعيم
وؼمدىمإظبمحدوثمدؾقكمعؿطرفمطوظعدوانمأوماظعـػمأوماًضقعماظؿومموؼؽقنمػذاماظطػؾمأطـرم
سرضميدوثماإلضطرابوتماظلؾقطقي.م
ة
ىمأنمؼصؾحماظؿعؾقؿمعؿوحومظؾفؿقعمبؾمهؿوجمغقسقيماظؿعؾقؿمإظبمهلنيمأؼضو.مإنم
والمؼؽػ
تدنىمغقسقيماظؿعؾقؿمؼذلتىمسؾقفماظػشؾمفىمإطلوبماألرػولماظؼقؿماإلصبوبقيماظًىمصبىمأنمؼذلبقام
سؾقفومعـؾماظـظوممواحذلامماظقضًمواألعوغيمف ىمأداءماظعؿؾماٌطؾقبمواظلع ىمسبقماإلتؼون،مم
وؼمدىمإظبمضعػماظؿقصقؾماظدراسىموسدمماطؿلوبماٌفوراتماٌػذلضيم،مطؿومؼػشؾمفىممتعؾقؿم
اظطالبمطقػقيمهؾقؾماٌعؾقعوتمأوماظؿػؽرلماًالق

م وؼمدىمإظبمسدمماٌالءعيماظشدؼدةمبنيم

احؿقوجوتمدققماظعؿؾموعفوراتماًرصبني.مسؾ ىمأغفمعـمأخطرمعومؼذلتىمسؾ ىمتدنىمغقسقيم
اظؿعؾقؿمفىمػذهماٌرحؾيمػقماظؿلربمعـماٌدرديمواالغؼطوعماٌؾؽرمسـمهصقؾماظعؾقمماٌكؿؾػيم
بؽؾمعومؼذلتىمسؾقفمعـمآثورمدؾؾقيمعشوبفيمظمثورماٌذلتؾيمسؾىمسدمماالظؿقوقمبداؼي.مم
وهلنيمغقسقيماظؿعؾقؿمؼرتؾطمبوىفدماٌؾذولمظؿطقؼرماظؾقؽيماٌدردقيمعـمعؾونمووفقزاتم
ودوراتمعقوهم،مواالرتؼوءممبلؿق ىماٌعؾؿم%واٌعؾؿي$متدرؼؾوموتلػقالمظقؽقنمبصرلامبلدوظقىماظذلبقيم
وودوئؾفوموؼؽقنمسوٌومواسقومٌومؼعؾؿفمظألرػولمواظـوذؽيموأنمؼؼعمعـفؿمعقضعماألبم%أوماألم$م
صقعوعؾفؿمطؿومظقمطوغقامػؿمأبـوءه م ،م وؼؽقنمهلؿمصدؼؼومؼؾـقغفمأخؾورػؿموؼلؿقدسقغفمأدرارػؿم
صقـؿػعقنمبـصقف،موأنمؼظؾمععمطؾمذظؽمعفوبومسـدػؿموأنمؼؽقنمضدوةمهلؿمصالمؼؽذبموػقم
ؼلعرػؿمبوظصدقموالمطبدعمأومؼغشموػقمؼلعرػؿمبوألعوغي،مطؾمذظؽمععمضؿونماظعوئدماجملز

ىم

اظذىمؼؽػؾمظفمايقوةماظؽرميي.م
طذظؽمصننماظؿعؾقؿمسوظبماىقدةمؼؿطؾىمتطقؼرماٌـوػٍمبلبعودػوماظـالثيمعـمربؿق

ىم

سؾؿىمعؿؼدم،موأدوظقىمتدرؼسمتـؿىمذطوءماظطػؾموتقظدمظدؼفمذغػومبوظؾقٌمواإلرالعمواالبؿؽورم،م
وأدواتمتؼقؼؿمتؼقسمضدراتفموهصقؾفماظػعؾ ى.م إنم اظؿطقؼرماٌـشقدمظؾؿعؾقؿمالبدمأنمؼؿالءممععم
اٌلؿفداتمايدؼـيموؼؿطؾعمسبقماٌلؿؼؾؾماٌلعقلموظقسماظقاضعماٌعوش،مبدرجيموعؾفمعطؾؾوم
ؼلعىماألػؾمواألبـوءمإظقفمالطؿلوبماظعؾؿمواٌفوراتماظالزعيمواٌالئؿيمٌومؼؿطؾؾفماظـفقضمحبولم
األعيمواجملؿؿع.موطؾمػذهماظعقاعؾممتـؾمهدؼوتمػوم ةمظصوغعىماظلقودوتموواضعىماظدلاعٍم
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واظؼوئؿنيمسؾىماظعؿؾقيماظؿعؾقؿقيمواآلبوءمسؾ ىماظلقاءموؼؿؿماظؿعوعؾمععفؿمخاللمجفقدمإصالحم
اظؿعؾقؿم0مم
م

ىماطؿلوبماٌفوراتمايقوتقيم:
حؼماظطػؾمفىماٌعرصيمواظؿعؾقؿماٌلؿؿرموف



وإذامطونمحصقلماألرػولمعبقعومسؾىماظؿعؾقؿماألدوسىماىقدمميـؾمحدامأدنىمالمؼؼؾؾم
اٌلووعيمصنغفمالمؼعدلمسـماألػدافماظـفوئقيماظطؿقحيمواظً ىمتعدلمسـماظـظرةماٌؿطقرةمظؾؿعؾؿم
طعؿؾقيمعلؿداعيمتؿفووزمفىمربؿقاػوموآثورػو م وإرورػوماظزعـىمحدودماٌدرديمعـمخاللمأعقرم
ثالثي:م
مم اظلعىم اظبمإتوحيمصرصماالدؿؿرارمفىماظؿعؾقؿمٌومبعدمعرحؾيماظؿعؾقؿماألدوسىممبومؼؿالءممععمضدراتماألرػولمسؾىماظؿقصقؾماظدراسىمورشؾؿفؿمفىمذظؽ،مدونمأنمؼعذلضمذظؽمأومؼعقضفم
ضعػماٌقاردماٌودؼيماٌؿوحيمظألدرةمأوماظؿؿققزماىوئرمبنيماألرػولمفىماألدرةماظقاحدةمتؾعوم
ظؾـقعمأومشرله.مم
م
ممضرورةماظعؿؾمسؾىمأنمتؿـقعمعصودرماظؿعؾؿموايصقلمسؾىماٌعورفماٌكؿؾػيمبوظـلؾيمظألرػول،مععمتلفقؾماظقصقلمإظبمػذهماٌصودرمدقاءمطوغًماٌدردي،مأومبراعٍمتقسقيموتدرؼىموتعؾقؿم
سؾىمعلؿق ىماجملؿؿعماحملؾىمعـمخاللمعؾودراتمأػؾقيمشرلمحؽقعقي،مأومودوئؾماإلسالمم
اٌرئقيمواٌلؿقسيمواٌؼروءة،مأومذؾؽيماالتصوالتماظدوظقيم%االغذلغً.$م
م
مم وإذامطونمذررومبدؼفقومأنمعضؿقنموربؿق ىمػذهماٌعورفمواظعؾقممصبىمأنمؼؿالءممععمسؿرماظطػؾموأالمؼلؿـرلمشرائزهموالمؼدسقمإظبمبورؾمأومربرمم،مصننمػذاماظشرطمالمؼؿعورضمععمضرورةم
تـقعمػذاماحملؿق ىمحبقٌمالمؼعؿؾمصؼطمسؾ ىمتطقؼرماٌفوراتماظعؾؿقيمواظعؿؾقيمظؾطػؾمبؾم
ؼعـىمأؼضومسـوؼيمواصقيمبوٌفوراتمايقوتقيماظـوصعيمعـؾمتـؿقيمعفوراتماظؼقودةمواظؿػووضم،موادبوذم
اظؼرارات،موايقار،مواظؿشؾٌمبويؼمواظدصوعمسـف،مواحملوصظيمسؾ ىماظؾقؽيموصقوغؿفوم،مواظـظوصيم
اظشكصقيمواظصقيماإلنوبقيمواظرسوؼيماظقماظدؼيماظلؾقؿيم،موطؾفومأعقرمػوعيمسـقًمبفوماظشرؼعيم
وأصردتمظؽؾمعـفومبوبومخوصومغظرامآلثورػوماٌؿؿدةمسؾ ىمحقوةماإلغلونمفىمزبؿؾػمعراحؾم
سؿره.م
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م

إنماالدؿؿرارمفىماظؿعؾؿمواظؿزودمبوٌعرصيمواطؿلوبماٌفوراتمايقوتقيمطؾفومضروراتمأدودقيم
ىممتؿدمعـمدـماظـوغقيمسشرةم
الجؿقوزماٌرحؾيماظـوظـيمعـمعراحؾماظطػقظيمبلعونم،موه ىماٌرحؾيماظً
ى-مإظبمعرحؾيماٌراػؼيموؼؽقنم
ىماظـوعـيمسشرة،مواظؿكمؼدخؾمصقفوماظطػؾم -مذطرامطونمأممأغٌ
وحً
عؿؿردامسؾكمرػقظؿفموسؾكمطؾمعومػقمضدؼؿمومعقجقدمصكمربووظيمإلثؾوتمذاتف،معفقؽومغػلقوم
الدؿؽشوفمعومػقمذبفقلموعـرلمظؾػضقلمبوظـلؾيمظفم،موؼؽقنمأطـرمسرضيمأثـوءػومظضغقطماألضران.مم
وؼالحظمصكمػذهماظػذلةمأغفمطؾؿومزادتمضلقةماآلبوءمواألعفوتمسؾكماظطػؾمزادممتردػؿمورمبوم
ؼظفرمصكمصقرمخػقيمبعقدامسـمأسنيماألػؾ،موظذامالمبدمعـمصؿحمضـقاتماتصولمبنيماألبـوءمواألػؾم
صكمػذهماٌرحؾيمومتلتكمأػؿقيمعصوحؾيماٌراػؼمأوماٌراػؼيموالمتؽقنماظشدةمأبدامػكماظطرؼؼم
إظقفؿم،مبؾمسؾىماظعؽسممتوعوم،مصبىماظلع ىمظؿقؼقؼماظـفوحمصكمعصوحؾؿفؿمؼبماٌـزلموف ىم
اٌدرديمواإلجوبيمع ن متلوؤالتفؿموإذؾوعمصضقهلؿماظػطر ىموتؼقؼيمإميوغفؿموسزائؿفؿمٌؼووعيم
اظضغقطماظًىمؼؿعرضقنمهلوم،مسـمررؼؼمإتوحيماٌعؾقعوتماظعؾؿقيمواظشرسقيماظصقققيمهلؿم،م
ىمضدمتلؿـرلمشرائزػؿمأومتفددمصقؿفؿ.م
واالبؿعودمبفؿمسـمعصودرماٌعؾقعوتماٌغؾقريماظً
م
ؼضوفمإظلمعومدؾؼمأنماألثرماإلصبوب ىمظؾؿعؾؿماٌلؿؿرمواطؿلوبماٌفوراتمايقوتقيمػؿوم
اظضؿونماألدوسىمظؾػؿقوتمبصػيمخوصيمظعدمماظؿعرضمظؿفوربمدؾؾقيمعـؾماظزواجماٌؾؽرم،موصبعؾفـم
أطـرمضدرةمسؾ ىمعؼووعيماٌؿوردوتماظؿؼؾقدؼيماظضورةماظً ىمالمأدوسمهلومعـمسؾؿمأومدؼـ،م
ىمميؽـمأنم
واحملوصظيمسؾىمحؼقضفـمواظؿصد ىمإلدوءةماٌعوعؾيموأغقاعماالغؿفوطوتماٌكؿؾػيماظً
ؼؿعرضـمهلو.موالمؼؼؿصرمذظؽمسؾقفـموحدػـمبؾمميؿدمػذاماألثرمظقشؿؾمرسوؼؿفـمألبـوئفـمف
اٌلؿؼؾؾموصبعؾمبـوتفـمأضؾمسرضيمظؾؿعرضمظؾقرعونمواظؿؿققزمومأغقاعماظعـػمواالدؿغاللم
اٌكؿؾػي.ممم
م
م
م
م



مودوئؾماإلسالممطلداةمتعؾقؿقي:مم
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ىم

متـؾمودوئؾماإلسالممسوعالمأدودقومفىمتـؿقيمضدراتماألرػولموتمطدماتػوضقيمحؼققماألرػولم
ذظؽمبلنمتػرضمسؾ ىماظدوظيماالسذلافمبلػؿقيمودوئؾماإلسالمم،موبضؿونمأنمؼؿوحمظألرػولم
ععؾقعوتمإسالعقيموعقادمتعززماظرق ىماالجؿؿوعىمواظروح ىمواألخالقىمواظصقيماظؾدغقيمواظعؼؾقيم
وودوئؾماإلسالممسؾقفومدورمعفؿمبشؽؾمخوصمف ىماظؿعقؼضمسـمصرصمتـؿقيمضدراتماألرػولمم
اٌػؼقدةموماظؿعؾقؿمذىماظـقسقيماظردؼؽيمأومسدممضقومماألدرمبدورػوماظرسوئكموظذظؽمصبىمأنمتدسؿم
اظدولماظدلاعٍماٌقجفيماظبماألرػولمواظعؿؾمسؾىمزؼودةمجقدتفوموبـوءمضدراتمععدؼفوموعؼدعقفوم
وتفقؽيمزروفماظعؿؾماٌـودؾيموتؼدؼؿماظؿشفقعماٌـودىمظؾعوعؾنيم0م

م
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م

الباب الثالث:

م
م
م

ٍموأُغؿبـؽبكمم
َّومخؾَؼْـؽبوطُؿؿبمعِـؿبمذؽبطَر ؽب
ؼؼقلمآمتعوظبم:ممؼؽبومأَؼُّفؽبوماظـَّوسؾبمإِغ ؽب
%دقرةمايفراتم-مماآلؼيمم$13م
ِـؽُؿؿبمعِـؿبمذؽبطَرٍمأَوؿبمأُغؿبـؽبكم
وؼؼقلمتعوظبم:مممصَودؿبؿؽبفؽبوبؽبمظَفؾبؿؿبمرؽببُّفؾبؿؿبمأَغّْلمظَوم ُأضِقعؾبمسؽبؿؽبؾؽبمسؽبوعِؾٍمع ؿب
ؿبضؽُؿؿبمعِـؿبمبؽبعؿبضٍممممممممم
بؽبع ؾب
%دقرةمآلمسؿرانم-مماآلؼيم$195م

وؼؼقلمم:م%ماظـلوءمذؼوئؼماظرجولم1$م
م

اظغوؼيم:$3%متعزؼزماٌلوواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأةم
م
ىمواظـوغقىموؼػضؾمأنمؼؽقنمذظؽم
اهلدفم–م4م:مإزاظيماظؿػووتمبنيماىـلنيمفىماظؿعؾقؿماالبؿدائ
حبؾقلمسومم2005م،مموبوظـلؾيمىؿقعمعراحؾماظؿعؾقؿمفىمعقسدمالمؼؿفووزمسومم2015م.م
م

 ) 1أخشجٗ اٌزشِز ٜف ٟعٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة ف٠ ّٓ١غز١مع ف١ش ٜثٍال ٚال ثزوش ادزالِب  190 – 189/1دذ٠ش سلُ 113
عٓ عبئشخ سػ ٝهللا ٕ٘ٙب 0
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اٌلوواةمبنيماىـلنيم
م

عـمعـطؾؼمرؤؼيمطؾقيمأسطكماإلدالمماظـلوءمحؼقضوًمطوعؾيمصكمدوائر/ذبوالتمزبؿؾػي:م
م
اجملولماإلغلونى:ممحقٌم

اسذلفمبنغلوغقؿفامطوعؾي،مىعؾفومواظرجؾمدقاءمبلقاءم ؼؽبومأَؼُّفؽبوماظـَّوسؾبم

مخؾَ َؼؽُؿؿبمعِـؿبمغؽبػْسٍموؽباحِدؽبةٍم 1موضولماظـؾكم -مم:م"اظـلوءم
ؽببؽُؿؾبماظَّذِ ى ؽب
اتَّؼُقامر َّ
ذؼوئؼماظرجول".2مم
اجملولماالجؿؿوعى:م محقٌمصؿحمهلومبوبماظعؿؾماالجؿؿوعىمعـمعبقعمجقاغؾف.م
اجملولماالضؿصود ىمواظؼوغقنى:محقٌمأسطوػوماإلدالمماألػؾقيماظؽوعؾيمواٌلوواةماظؽوعؾيمععم
اظرجؾمسؾكمزبؿؾػماٌلؿقؼوت م،مظؽكمتعؿؾموتؽؿلىم،موؼؽقنمهلومعـم
ايؼققمعوؼذلتىمسؾكمذظؽ0م
م

وأعوماظػؾلػيماظعوعيماظؿكمهؽؿمايقوةمواظلؾقكماإلغلونىمخوصيمبنيماظرجؾمواٌرأةمصؼدم
ضوعًمسؾكماٌلوواةمصكمايؼققمواظقاجؾوتموظقسماظؿؿوثؾمأوماظؿطوبؼم

–مبنيماظرجؾمواٌرأةم

"اظـلوءمذؼوئؼماظرجول"مطـقسنيمىـسمواحد،مخؾؼومعـمغػسمواحدة،مهلؿومعفؿوتمعشذلطيم
طفـسم%طـػس$موعفؿوتمزبؿؾػيمطـقسنيم%ذطرموأغـك$موػكمتػرضيمصكماألدوارمأوماظقزقػيماٌقطؾيم
ظؽؾمعـفؿومععماظؿلوو ىمصكمايؼققمواٌلؽقظقوت،مواٌلوواةمػـومالمتعـكماظؿؿوثؾ،مصوظرجولم
واظـلوءمصبىمأنمؼؽؿؾمطؾمعـفؿوماآلخرمداخؾمعـظقعيمعؿعددةماظقزوئػ،مبدالمعـمأنمؼـوصسم
موؼمطدماإلدالممعلوواةماٌرأةمظؾرجؾمصكم

طؾمعـفؿوماآلخرمداخؾمذبؿؿعمأحودىماىوغى.
اجملوالتماآلتقيم:م

ذبولماإلميونم:ممصنميونمماظـلوءمطوظرجولمصؿـمذظؽمضقظفمتعوظبم:م

ؼؽبومأَؼُّفؽبوماظَّذِؼـؽبمآعؽبـؾبقامإِذؽبام

ؿبمسؾِؿؿبؿؾبؿؾبقػؾبـَّم
َسؾَؿؾبمبِنِميؽبوغِفِـَّمصَنِن ؽب
جؽبوءؽبطُؿؾبماظْؿؾبمؿبعِـؽبوتؾبمعؾبفؽبوجِرؽباتٍمصَوعؽبؿبؿقِـؾبقػؾبـَّماظؾَّفؾبمأ ؿب
ؽبرجِعؾبقػؾبـَّمإِظَكماْظؽُػَّورِ ممؼومأؼفوماظذؼـمآعـقامإذامجوءطؿماٌمعـوتم
عؾبمؿبعِـؽبوتٍم َصؾَومت ؿب
 ) 1عٛسح إٌغبء  -آ٠خ 1
 ) 2أخشجٗ اإلِبَ اٌزشِز ٞف ٟعٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة ف٠ ّٓ١غز١مع ف١ش ٜثٍال ٚال ثزوش ادزالِب  190 -189/1دذ٠ش سلُ
 113عٓ عبئشخ سػ ٟهللا عٕٙب 0
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عفوجراتمصوعؿقـقػـمآمأسؾؿمبنميوغفـمصننمسؾؿؿؿقػـمعمعـوتمصالم
ترجعقػـماظبماظؽػور م1موظؼدمجعؾماظؼرآنماظؽرؼؿمإؼذاءماٌمعـيمطنؼذاءم
اٌمعـمصؼولمتعوظبم:م مموؽباظَّذِؼـؽبمؼؾبمؿبذؾبونؽبماظْؿؾبمؿب ِعـِنيؽبموؽباظْؿؾبمؿبعِـؽبوتِمبِغؽبقؿبرِمعؽبوماطْؿؽبلؽبؾؾبقام
ـبومعؾِقــبوممم02م
ـبوموإِثؿبؿ ؾب
ؽبؿؾُقامبؾبفؿبؿؽبوغ ؽب
صَؼَدِماحؿبؿ ؽب
م

اٌلوواةمؼبماىزاءمصكماآلخرةم:م
مدلماظؼرآنماظؽرؼؿمسؾكمأنمجزاءماٌمعـوتمطوٌمعـنيمضولمآمتعوظبم:

 عؽبـؿبم

ؾبققِقؽبـَّفؾبمحؽبقؽبوةًمرَقّْؾؽبيًموؽبظَـؽبفؿبزِؼؽبـَّفؾبؿؿبمأَجؿبرؽبػؾبؿؿبم
سؽبؿِؾؽبمصؽبوظِقـبومعِـؿبمذؽبطَرٍمأَوؿبمأُغؿبـؽبكموؽبػؾبقؽبمعؾبمؿبعِـفبم َصؾَـ ؿب
ؿبمسؿِؾؽبمدؽبقّْؽؽبيًم َصؾَومؼؾبفؿبزؽبىمإِظَّوم
ؿبؿؾُقنؽبم3موضولمآممتعوظبم:م معؽبـ ؽب
بِلَحؿبلؽبـِمعؽبومطَوغؾبقامؼؽبع ؽب
ؿبخؾُقنؽبماظْفؽبـَّيَم
ِـؾَفؽبوموؽبعؽبـؿبمسؽبؿِؾؽبمصؽبوظِقـبومعِـؿبمذؽبطَرٍمأَوؿبمأُغؿبـؽبكموؽبػؾبقؽبمعؾبمؿبعِـفبمصَلُوَظؽِؽَمؼؽبد ؾب
ع ؿب
ؼؾبرؿبزؽبضُقنؽبمصِقفؽبومبِغؽبقؿبرِمحِلؽبوبٍم م4موضولمآممتعوظبم:م وؽبعؽبـؿبمؼؽبعؿبؿؽبؾؿبمعِـؽبماظصَّوظِقؽبوتِمعِـؿبم
ظؾَؿؾبقنؽبمغؽبؼِرلـبامم05ممم
ؿبخؾُقنؽبماظْفؽبـَّيَموؽبظَومؼؾب ْ
ذؽبطَرٍمأَوؿبمأُغؿبـؽبكموؽبػؾبقؽبمعؾبمؿبعِـفبمصَلُوَظؽِؽَمؼؽبد ؾب
وضقظفمتعوظبممصكمأوظبماألظؾوبماظذؼـمؼذطروغفمطـرلاموؼؿػؽرونمصكمخؾؼم
اظلؿوواتمواألرضموؼدسقغفم:م مصَودؿبؿؽبفؽبوبؽبمظَفؾبؿؿبمرؽببُّفؾبؿؿبمأَغّْلمظَوم ُأضِقعؾبمسؽبؿؽبؾؽبمسؽبوعِؾٍم
ؿبضؽُؿؿبمعِـؿبمبؽبعؿبضٍم06م
ِـؽُؿؿبمعِـؿبمذؽبطَرٍمأَوؿبمأُغؿبـؽبكمبؽبع ؾب
ع ؿب
م
ؾبلؾِؿؽبوتِموؽباظْؿؾبمؿب ِعـِنيؽبموؽباظْؿؾبمؿبعِـؽبوتِموؽباظْؼَو ِغؿِنيؽبم
ؾبلؾِؿِنيؽبموؽباظْؿ ؿب
وضقظفمتعوظبم:م ماظْؿ ؿب
وؽباظْؼَوغِؿؽبوتِموؽباظصَّودِضِنيؽبموؽباظصَّودِضَوتِموؽباظصَّوبِرِؼـؽبموؽباظصَّوبِرؽباتِموؽباظْكؽبوذِعِنيؽبموؽباظْكؽبوذِعؽبوتِم
وؽباظْؿؾبؿؽبصؽبدّْضِنيؽبموؽباظْؿؾبؿؽبصؽبدّْضَوتِموؽباظصَّوئِؿِنيؽبموؽباظصَّوئِؿؽبوتِموؽباظْقؽبوصِظِنيؽبمصُرؾبوجؽبفؾبؿؿبم
ًموأَجؿبرـبام
وؽباظْقؽبوصِظَوتِموؽباظذَّاكِ ـــــ رِؼـؽبماظؾَّفؽبم َطـِرلـباموؽباظذَّاطِرؽباتِمأَسؽبدَّماظؾَّفؾبمظَفؾبؿؿبمعؽبغؿبػِرؽبة ؽب
ؾبمعِـؽبوتِمجؽبـَّوتٍمتؽبفؿبرِيمعِـؿبم
سؽبظِقؿـبوم7م0مموضقظفمتعوظبم:مموؽبسؽبدؽبماظؾَّفؾبماظْؿؾبمؿب ِعـِنيؽبموؽباظْؿ ؿب

 ) 1عٛسح اٌّّزذٕخ  -ا٠٢خ 10
 ) 2عٛسح األدضاة  -ا٠٢خ 58
 ) 3عٛسح إٌذً  -ا٠٢خ 97
 ) 4عٛسح غبفش  -ا٠٢خ 40
 ) 5عٛسح إٌغبء  -ا٠٢خ 124
 ) 6عٛسح آي عّشاْ  -ا٠٢خ 195
 ) 7عٛسح األدضاة  -ا٠٢خ 35
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ؽبدنٍموؽبرِضؿبقؽبانفبمعِـؽبماظؾَّفِمأَطْؾؽبرؾبم
ؽبقؿِفؽبوماظْلَغؿبفؽبورؾبمخؽبوظِدِؼـؽبمصِقفؽبوموؽبعؽبلؽبوطِـؽبمرَقّْؾؽبيًمصِلمجؽبـَّوتِمس ؿب
ت ؿب
ذؽبظِؽَمػؾبقؽبماظْػَقؿبزؾبماظْعؽبظِقؿؾبم م01ممصفذهماآلؼوتموشرلػومتدلمدالظيمضورعيمسؾكمعلوواةم
اظرجولمواظـلوءمصكماىزاءماألخروىم0م
م

اٌلوواةمؼبماظعؿؾماالجؿؿوسكم:م
مصؼدمثؾًمصكماظصقققنيمأنمسوئشيمزوجيمردقلمآم

ممطوغًمهؿؾمضربم

اٌوءمػكموأممدؾقؿموشرلػؿوماظبماىرحكمصكمشزوةمأحدمؼلؼقـفؿموؼغلؾـم
جراحفؿم،موٌومجرحمردقلمآمم–متقظًمصورؿيمشلؾمجرحفموتضؿقده2م0م
م

اٌلوواةمصكمايؼققماٌوظقيم:م
مأبطؾماإلدالممطؾمعومطونمسؾقفماظعربمواظعفؿمعـمحرعونماظـلوءمعـماظؿؿؾؽم،م
أوماظؿضققؼمسؾقفـمصكماظؿصرفمممبومميؾؽـم،موادؿؾدادمأزواجماٌؿزوجوتمعـفـم
بلعقاهلـم0مصلثؾًمهلـمحؼماٌؾؽمبلغقاسفمواظؿصرفمبلغقاسفماٌشروسي،مصشرعم
اظقصقيمواإلرثمهلـمطوظرجؾموزادػـمعومصرضمهلـمسؾكماظرجولمعـمعفرم
اظزوجقيمواظـػؼيمسؾكماٌرأةموأوالدػوموإنمطوغًمشـقيم،موأسطوػـمحؼماظؾقعم
واظشراءمواإلجورةمواهلؾيمواظصدضيموشرلمذظؽم،موؼؿؾعمذظؽمحؼققماظدصوعمسـم
عوهلومطوظدصوعمسـمغػلفومبوظؿؼوضكموشرلهمعـماألسؿولماٌشروسيم0م
م

اٌلوواةمبنيماظزوجنيم:م
مأسؿـكماإلدالممأميومسـوؼيمبوظؾـًمضؾؾماظزواجمصلوجىمسؾكماألبمرسوؼيمابـؿفم
وغبوؼؿفوموتعؾقؿفومواإلغػوقمسؾقفوماظبمأنمتؿزوجم،موأسطوػومحؼماخؿقورمزوجفوم
واذذلطمعقاصؼيماظقظبمأومسؾؿفمسـدمزواجفومألولمعرهمعلوسدةمهلومصكماظؿلطدمعـم
صالحقيماظزوجموضدرتفمسؾكماظؼقومممبلؽقظقوتفم

0موبعدماظزواجمأوظبماإلدالمم

سـوؼيمطؾرلةممبمدليماألدرةممبوسؿؾورػوماظقحدةماألدودقيمظؾؿفؿؿعماظؿكمهؼؼم
 ) 1عٛسح اٌزٛثخ  -ا٠٢خ 72
 ) 2أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٝطذ١ذٗ وزبة اٌجٙبد ثبة غض ٚإٌغبء ٚلزبٌِ ٓٙع اٌشجبي  230/2دذ٠ش سلُ 0 2880

30

ادؿؼرارموتعوونمأصرادهم،مصوٌرأةمعلووؼيمصكمعبقعمايؼققمإالمأعرامواحدامسدلم
ِيمسؾَقؿبفِـَّمبِوظْؿؽبعؿبرؾبوفِموؽبظِؾرّْجؽبولِم
سـفمايؼمتؾوركموتعوظبمبؼقظفم:مموؽبظَفؾبـَّمعِـؿبؾؾبماظَّذ ؽب
ؽبمسؾَكم
ؽبسؾَقؿبفِـَّمدؽبرؽبجؽبيٌ1م،موػذهماظدرجيمعػلرةمبؼقظفمتعوظبم:م ماظرّْجؽبولؾبمضَقَّاعؾبقن ؽب
اظـّْلؽبوءِ2م0موضدمأحولمصكمععرصيمعوهلـموعومسؾقفن مسؾكماٌعروفمبنيماظـوسمصكم
ععوذراتفؿموععوعالتفؿمصكمأػؾفؿم،موعومصبرىمسؾقفمسرفماظـوسمػقمتوبعم
ظشرائعفؿموسؼوئدػؿموآدابفؿموسوداتفؿم،مصفذهماآلؼيمتعطكماظرجؾمعقزاغوممؼزنمبفم
ععوعؾؿفمظزوجؿفمصكمعبقعماظشؽقنمواألحقالم،مصنذامػؿممبطوظؾؿفومبلعرمعـم
األعقرمؼؿذطرمأغفمصبىمسؾقفمعـؾفمبنزائفم،موهلذامضولمابـمسؾوسمرضكمآم
سـفؿوم:م%مإغكمألتزؼـمالعرأتكمطؿومتؿزؼـمظبم0$م
م
وظقسماٌرادمبوٌـؾماٌـؾمألسقونمماألذقوءموإمنومأرادمأنمايؼققمبقـفؿوم
عؿؾودظيموأغفؿومأطػوء،مصؿومعـمسؿؾمتعؿؾفماٌرأةمظؾرجؾمإالموسؾكماظرجؾمسؿؾم
ؼؼوبؾفمهلومإنمٕمؼؽـمعـؾفمصكمذكصفم،مصفقمعـؾفمصكمجـلفم،مصفؿومعؿؿوثالنمصكم
ايؼققمواألسؿولم،مطؿومأغفؿومعؿؿوثالنمصكماظذاتمواإلحلوسمواظشعقرمواظعؼؾ،م
أىمأنمطالمعـفؿومبشرممظفمسؼؾمؼؿػؽرمصكمعصويفموضؾىمضبىمعومؼالئؿفموؼلربف،م
وؼؽرهمعومالؼالئؿفموعومؼـػرمعـفم،مصؾقسمعـماظعرفمأنمؼؿقؽؿمأحدماظصـػنيم
بوآلخرمأومؼؿكذهمسؾدامؼلؿذظفموؼلؿكدعفمصكمعصويفممالدقؿومبعدمسؼدماظزوجقيم
واظدخقلمصكمايقوةماٌشذلطيماظؿكمالمتؽقنمدعقدةمإالمبوحذلامممطؾمواحدمعـم
اظزوجنيمظمخرمواظؼقوممحبؼقضفم،موأسؿدلماإلدالمماألدرةمذرطيمأومعمدليموظذامم
البدمعـمرئقسمأومضوئدمؼؿقؿؾمعلموظقؿفوموغبوؼؿفوموهؼقؼمعصويفوم،موضدم
طؾػماإلدالمماظرجؾمبؿؾؽماٌلؽقظقيماظؿكمسرصًممبودؿم%ماظؼقاعيم$موػكم
علؽقظقيممتورسمصكمإرورمعـماظذلاضكمواظؿشوورم،مطؿومغبؾفموحدهمعلؽقظقيم
اإلغػوقمسؾكماألدرةموظقمطوغًماظزوجيمشـقيم0م
م

 ) 1عٛسح اٌجمشح  -ا٠٢خ 228
 ) 2عٛسح إٌغبء  -ا٠٢خ 34
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اٌلوواةممصكماظؿعؾقؿمواظذلبقيم:م
طونماظـؾكمم–مضبٌمأصقوبفمسؾكمتعؾؿماظؽؿوبيم،موضدمثؾًمعـمسدهمررقمأنم
اظشػوءمبـًمسؾدمآماٌفوجرةماظؼرذقيماظعدوؼيمسؾؿًمحػصيمبـًمسؿرمأمم
اٌمعـنيماظؽؿوبيموضدماذذلطًماظـلوءمععماظرجولمصكماضؿؾوسماظعؾؿمبفداؼيم
اإلدالممصؽونمعـفـمراوؼوتماألحودؼٌماظـؾقؼيمواآلثورم،مؼروؼفمسـفـماظرجولم،م
وذفدماحملدثقنمبلنمطؾمرواةمايدؼٌمعـماظـلوءمصودضوتمٕمورحمواحدةم
عـفـمبوظؽذبمخبالفمعومػقمسؾقفمايولمصكماظرجول0مم
وضدمأعبعماٌلؾؿقنممسؾكمأنمطؾمعوصرضفمآمتعوظبمسؾكمسؾودهمصوظرجولم
واظـلوءمصقفمدقاءمإالمعومادؿـينمممومػقمخوصمبوظـلوءممألغقثؿفـمصكماظطفورةم
واظقالدةموايضوغيموعورصعمسـفـمعـماظؼؿولموشرلمذظؽمممومػقمععروفم0مم
وضدمبؾغمعـمسـوؼيماإلدالممبؿعؾقؿماظـلوءموتربقؿفـمأغفمذطرمصقؿـمؼمتقفؿمآم
تعوظبمأجرػؿمعرتنيمؼقمماظؼقوعيم–مأىمعضوسػومماظرجؾمماظذيمجوءمصكمضقظفم :م
"مأميوممرجؾمطوغًمسـدهموظقدةمصعؾؿفوموأحلـمتعؾقؿفوموآدبفومصلحلـمتلدؼؾفو،م
ثؿمأسؿؼفوموتزوجفومصؾفمأجران"م1مصؼرنمثقابماظؿعؾقؿمواظؿلدؼىمبـقابماظعؿؼ0م
وحدؼٌم:م"مرؾىماظعؾؿمصرؼضيمسؾكمطؾمعلؾؿم"

2مؼشؿؾماٌلؾؿوتمبوتػوقم

سؾؿوءماإلدالمموإنمٕمؼردمصقفمظػظم%موعلؾؿيم$م0م
م
إنماٌلوواةمتؿقؼؼمصكماظشرؼعيماإلدالعقيمصقؿوماتػؼمصقفماظـقسونمعـمضدراتم
وخصوئصمإغلوغقيم،مأعومعومطبؿؾػونمصقفمصقلتكمػـومعػفقمماظعدلموظقلًماٌلوواةم
اٌطؾؼيم،مطؿومؼؾزمماظؿـقؼفمحؼوماظبمأنموجفيمغظرماظشرؼعيماإلدالعقيمٌػفقمم
تطقرماٌرأةم–موطذظؽمظؿطقرماظرجؾم–مإمنومؼعـكمهلنيموضعمطؾمعـفؿومصكم
طوصيماٌقودؼـمصكمإرورمعـظقعيماظؼقؿمواٌؾوديءماالجؿؿوسقيمواظدؼـقيم،مطؿوم
ؼؾزمماظؿـقؼفمأؼضوماظبمأنمعػفقمماظشرؼعيمظؾؿلوواةمالمؼعـكماظؿطوبؼمأوماظؿؿوثؾم 0م
 ) 1اٌذذ٠ش سٚاٖ اٌجخبس ٞوزبة إٌىبح ثبة ارخبر اٌغشاس ِٓٚ ٜأعزك جبس٠زٗ صُ رضٚجٙب  344/3دذ٠ش سلُ 0 5083
 ) 2أخشجٗ اثٓ ِبجٗ ف ٝعٕٕٗ وزبة اٌّمذِخ ثبة فؼً اٌعٍّبء ٚاٌذش عٍ ٝؽٍت اٌعٍُ  81/1دذ٠ضٗ سلُ  224عٓ أٔظ ثٓ
ِبٌه سػ ٝهللا عٕٗ 0
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وعـماىدؼرمبوظذطرمصكمذبولمايدؼٌمسـماٌلوواةمصكمذبولماظذلبقيم
واظؿعؾقؿمأنماإلدالممؼضعمطالمعـماظذطرمواألغـكمسؾكمضدمماٌلوواةمصكم
ايلوبمواىزاءماألخروى،موعوداعًماألغـكمعطوظؾيممبومؼطوظىمبفماظذطرمعـم
ععرصيمذؽقنمدؼـفم،مصننمػذهماٌعرصيمالمتؿلتكمإالمسـمررؼؼماظؿعؾؿم،موأىمتؼصرلم
صكمػذاماىوغىممبوظـلؾيمظألغـكمؼعدمتؼصرلامؼلللمسـفمأوظقماألعرماظذؼـمؼؾقنم
أعرماألغـكمصكمايقوةماظدغقومواظردقلمممؼؼقلم:م"مإنمآمدوئؾمطؾمراعمسؿوم
ادذلسوهمحػظمأممضقعمحؿكمؼلللماظرجؾمسـمأػؾمبقؿفم"01م

م

 ) 1أخشجٗ اٌزشِز ٞف ٝعٕٕٗ وزبة اٌجٙبد ثبة ِبجبء ف ٟاإلِبَ 208/4
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الباب الرابع:

م

ؽبمؼقِىُّماظْؿؾبقؿب ِلـِنيؽب 
ِموأَحؿبلِـؾبقامإِنَّماظؾَّف ؾب
َّف ُؾؽَي ؽب
َومتؾْؼُقامبِلَؼؿبدِؼؽُؿؿبمإِظَكماظؿ ؿب
ؼؼقلمآمتعوظبم:مموؽبظ ؾب
%دقرةماظؾؼرةمم–ماآلؼيم$195م
وؼؼقلمم:م"معومأغزلمآمعـمداءمإالمأغزلمظفماظشػوءم"1م

م

اظغوؼيم:$4%مدبػقضمععدلموصقوتماألرػولم
م
اهلدفم–م:5مدبػقضمععدلموصقوتماألرػولمدونمدـماًوعليممبؼدارماظـؾـنيمم
صكماظػذلةمعومبنيمسومم1990موسومم2015م

م

)1

أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٝطذ١ذٗ وزبة اٌطت ثبة ِب أٔضي هللا داء إال أٔضي ٌٗ اٌشفبء  13/4دذ٠ش سلُ  5678عٓ أث٘ ٝش٠شح
سػ ٝهللا عٕٗ 0
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م

م
م

اػؿؿًماألدؼونماظلؿووؼيمطؾفومبصقيماإلغلون،موػذامأعرمرؾقعكموبدؼفك،مظؽـمدؼـم
اإلدالممػقماظذىمتػردمبلنمؼؼدممصكمغصقصمطؿوبفمودطقرمدـؿفمغصقصومعؾزعيموغصوئحمشوظقي،م
صلؾؼمبفذامضقاغقـوماظقضعقيمبلطـرمعـمأظػموأربعؿوئيمسوممصؼدمجعؾماظصقيمعرتؾطيمارتؾورومطوعالم
بوظدؼـموروسيمآموردقظف،مخذمعـالم...مطؾماألدؼونمهضمسؾكماظـظوصي،مظؽـمدؼـماإلدالممجعؾفوم
صرضومواجؾو،مػبسمعراتموضقءامضؾؾمطؾمصالةمبؾمزادػومإظبماالدؿقؿوممصكمحوظيماىـوبي،مبؾم
بدأمرحؾيمايٍمواظعؿرةموغفوؼؿفومبوالدؿقؿوم.م
إنمدبػقضمععدلموصقوتماألرػولمػدفمصبىمأنمغلعكمدائؿوماظبمهؼقؼفم،مصوظطػؾمػقم
ذوبماٌلؿؼؾؾماظذىمؼلفؿمصكمرضكمورـف،موتؼدعفمسؾؿقو،موػقماٌداصعمسـماظقرـ،موطؾؿوم
اشبػضمععدلموصقوتماألرػولمصننمػذامدظقؾمسؾكمماظؿقضر،موإزفورمضقؿيماإلغلونمصكمػذام
اظقرـ0م
إنمصكماإلدالممذبؿقسيمعـماٌؾودئماظؽؾقيمتؾنيمطقػمأنمايػوزمسؾكمحقوةمموصقيم
اظطػؾمذهمعلعقرمبف،موأنماظؿفوونمواإلػؿولمصكمػذاماظلؾقؾمإثؿمطؾرل.ممصؿـمػذهماٌؾودئم
اظؽؾقيمعومجوءمصكماظؼرآنماظؽرؼؿ.م
ؽبمؼقِىُّماظْؿؾبقؿب ِلـِنيؽب 1م.موعوم
ِموأَحؿبلِـؾبقامإِنَّماظؾَّف ؾب
َّف ُؾؽَي ؽب
َومتؾْؼُقامبِلَؼؿبدِؼؽُؿؿبمإِظَكماظؿ ؿب
عـمضقلمآمسزموجؾ:م وؽبظ ؾب
جوءمصكمايدؼٌماظـؾقىماظشرؼػ:م "طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـمؼعقل "$2%مممأ ىمإنمعـمالمؼفؿؿم
مبـمػؿمصكمعلؽقظقؿفمورسوؼيمذؽقنمحقوتفؿمصقضقعفؿمؼؽقنمضدمارتؽىمذغؾومسظقؿوم0م
وسـوؼيماإلدالممبويػوزمسؾكمحقوةماظطػؾموصقؿفمه ىمسـوؼيمبؼقةماٌلؾؿني،مصفكمتؿطؾىم
أجلوعومورىمصكمسروضفومدعوءماظعوصقي،موميؿؾهمأصقوبفومبويققؼيمواظـشوط،موظؾفلؿماظصققحمأثرهم
المصكمدالعيماظؿػؽرلمصقلى،مبؾمصكمتػوسؾماإلغلونمععمايقوةمواظـوس،معـمأجؾمذظؽموصرم
اظلرلمسؾقفو.م
اإلدالممأدؾوبماظقضوؼيممبومذرعمعـمضقاسدمومبومردؿمعـمحقوةمعـظؿيمؼؾؿزمماٌلؾؿمب

)1
)2

عٛسح اٌجمشح – ا٠٢خ 195
رمذَ رخش٠جٗ
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واظصقيمػكمأصضؾمعومأغعؿمآمبفمسؾكماإلغلونمبعدماإلدالممإذمالمؼؿؿؽـمعـمحلـمتصرصفم
واظؼقوممبطوسيمربفمإالمبقجقدػو،موالمعـؾمهلو،مصؼدمروىماظذلعذىمسـمأبكمػرؼرةمسـماظـؾكم
ضول:م "أولمعومؼلللمسـفماظعؾدمعـماظـعؿمؼقمماظؼقوعيمأنمؼؼولمظفمإٔمأصحمظؽمجلدك

م

"$1%موصكم

حدؼٌمآخرمرواهماظذلعذى "عومدللمردقلمآمممذقؽومأحىماظقفمعـماظعوصقي".$2%مم
م

علؽقظقيماألبقؼـمصكمايػوزمسؾكمحقوةماظطػؾموصقؿفمومنقه:م

أغوطماظشرعمايـقػمبوألبقؼـمعلؽقظقيمايػوزمسؾكمحقوةماظطػؾموصقؿفمورسوؼؿفمومنقه،م
بـوءمسؾكمأنماظطػؾمأعوغيمصكمأسـوقماألبقؼـمدققودؾفؿومآمسؾقفو،موذظؽمالعؿـوعمتؽؾقػماظطػؾم
حبؿوؼيمورسوؼيمغػلفمظعدممضدرتفمسؾكمذظؽ،موضدمأغوطماإلدالممبوظقاظدؼـمعلؽقظقيماظرسوؼيممؼؼقلم
اظردقلم :م "طؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف،مصوظرجؾمراعمصكمبقؿفموعلؽقلمسـمرسقؿف،م
واٌرأةمراسقيمصكمعولمزوجفومووظدهموعلؽقظيمسـمرسقؿفو،مواًودممراعمصكمعولمدقدهموعلؽقلم
سـمرسقؿف،مأالمطؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف م "$3%م،مواظطػؾمصكمدـقفماألوظبمالمؼعكمعػفقمم
اًطرمايؼقؼلموعـمػـومطونمسؾكماظقاظدؼـموضوؼيمصغرلػؿومأومصغورػؿومعـماألعراضموايػوزم
سؾقفؿمعـماألخطورماظؿكمتفددمحقوتفؿمومنقػؿ.م
واغطالضومعـماٌلؽقظقيماٌشذلطيمبنيماظزوجنيمطونمسؾقفؿومأنمؼؼقعومسؾكمطؾمذؽقنم
صغرلػؿوموأنمؼعـقومبفموؼرسقوهموؼؼدعومظفماظغذاءماظذىمؼصؾحمظف،موضبػظوهمبؾموضبؿقوهموميـعومسـفم
طؾمعومؼمذؼفمعـماألعراضمواظعؾؾمواألدواء.م
واإلدالممضبذرغومعـماإلػؿولمصكمسالجمأوالدغومأوموضوؼؿفؿمعـمػذهماألعراضماظؼوتؾيمأوم
شرلػو،مصوإلدالممضبؾذمأنمؼؽقنماٌمعـمضقؼوممؼؼقلماظردقلم :م"اٌمعـماظؼقىمخرلموأحىمإظبم

)1
)2
)3

أخشجٗ اٌزشِز ٜف ٝعٕٕٗ وزبة اٌزفغ١ش ثبة عٛسح اٌزىبصش  448/5ح  3358عٓ أث٘ ٝش٠شح سػ ٝهللا عٕٗ ٚلبي أثٛ
ع١غ٘ ٝزا دذ٠ش غش٠ت
أخشجٗ اٌزشِز ٜف ٝعٕٕٗ وزبة اٌذعٛاد ثبة ف ٟدعبء إٌج ٝطٍ ٝهللا عٍٚ ٗ١عٍُ  552/5ح  3548عٓ اثٓ عّش سػٝ
هللا عّٕٙب
أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌجّعخ ثبة اٌجّعخ ف ٟاٌمشٚ ٜاٌّذْ  248/1دذ٠ش سلُ 0 893
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آمعـماٌمعـماظضعقػ "$1%موإذامطونمذعقرماألبقؼـمورغبؿفؿومبلوالدمػؿومممومؼدخؾمؼبماظشعقرم
اظغرؼزىمواظعقارػماٌؿلصؾيمصطرؼومؼبمغػسماألبقؼـم،مصفؿومؼبمشرلمحوجيماظبموصوؼي.م
ظؽـماإلدالممتلطقدامهلذهممايؿوؼيمضبذرمعـماإلػؿولمصكماظقضوؼيمظؽلمتؾؼكمأجقاءم
اظلعودةمترصرفمسؾكماألدرةمواجملؿؿعوت،موأنمؼـشلمجقؾمضودرمسؾكمهؿؾمتؾعوتف،مشرلمبوئسموالم
َّف ُؾؽَيِم02م
َومتؾْؼُقامبِلَؼؿبدِؼؽُؿؿبمإِظَكماظؿ ؿب
ؼوئس،موظقسمسوظيمسؾكمشرله،مصوٓمدؾقوغفموتعوظبمضول:موؽبظ ؾب
صقضوؼيماظـػسمعـماهلالكموممومؼضرػومسؾكموجفماظعؿقممؼؽقنمععفوموسؾكمغػسماٌلؿقىم
وضوؼيماألػؾمعـماهلالكموعومؼضرػؿمأؼضو،موػذهماظقضوؼيمطؿومتؽقنمصكمأعقرمماآلخرة،متؽقنمأظزمم
بوظـلؾيمألعقرمماظدغقومأؼضو،مألنماظدغقومعزرسيمظمخرة،مواظقضوؼيمالمتؼؿصرمػـومسؾكمطؾمعومميـعمعـم
اظذلدىماظبماٌعوصكمواظذغقبمواآلثوممواٌقبؼوت،موإمنومتشؿؾمتقضقفؿمعـفوموعـمأعراضماىلد–م
عـمعـطؾؼمحرصماإلدالممسؾكماظؿقازنمبنيمعطوظىماظـػسمواظروحمواىلدم.م
صنذامضؿؿـوماظبمذظؽمضقلمردقلمآم :م "طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـمؼعقل "$3%موضقلم
ردقلمآم :م "طؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف "$4%ممطونماألعرمبقضوؼيمصغورغوموغبوؼؿفؿمعـم
األعراضموايػوزمسؾكمحقوتفؿمواجؾومدؼـقو،موصرضوماجؿؿوسقو،موإظزاعومضقعقو.م
م

وظذظؽمصننمرسوؼيماظطػؾمواظـشءمؼؾزممهلوممعومؼؾىم:م
 -ضؾؾماظزواجم:مإنماظػقصمواٌشقرةمضؾؾماظزواجمهلؿومأػؿقيمضصق

ىمفىماإلرذودماظبم

رسوؼيماألرػولموتقضكماألعراضماٌـؼقظيموراثقو0م
 بعدماظزواجم:مإنمتلجقؾمايؿؾماألولماظبمأنمتصؾحمايوظيماالجؿؿوسقيمواظصققيمعـودؾيمإلنوبمأرػولمهلقمأعرمضرور ىمإلنوبمأرػولمأصقوءم 0موضدمأثؾؿًم
األحبوثماظضرورةماظطؾقيمظؿلجقؾمأولمغبؾماظلمعومبعدمدـماظـوعـيمسشرةم

)1

)2
)3
)4

أخشجٗ االِبَ ِغٍُ ف ٝطذ١ذٗ وزبة اٌمذس ثبة االِش ثبٌمٛح ٚرشن اٌعجض ٚاالعزعبٔٗ ثبهلل ٚرف٠ٛغ اٌّمبد٠ش هلل 2052/4
ح  2164عٓ اث٘ ٝش٠شح سػ ٝهللا عٕٗ ٚأخشجٗ اثٓ ِبجٗ ف ٝعٕٕٗ وزبة اٌّمذِخ ثبة ف ٝاٌمذس  31/1ح  79عٓ اثٝ
٘ش٠شح سػ ٝهللا عٕٗ
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سوعومحقٌمؼؿؿمماظـؿقمظؾؿرأةماعومضؾؾمذظؽمصف

ىمرػؾيمٕمؼؽؿؿؾممنقػوم

اىلؿونىموأجفزتفوماظؿـودؾقيمبوإلضوصيماظبماٌكوررماظصققيماظًىمتؿعرضم
هلوماألممعـماحؿؿولموالدةمأرػولمعـكػض ىماظقزنموػؿماألطـرمسرضفم
ظألعراضمواظقصوةموصكمحوظيماظزواجمضؾؾمدـماظـوعـيمسشرةمسوعومصبىم
تلجقؾمايؿؾمينيمبؾقغمػذاماظعؿرمظؿفـىمػذهماٌكورر.م
م

ضؾؾمايؿؾم:م
تلخرلمأولمغبؾمؼبمحولماظضروراتماظصققيمواالجؿؿوسقي0م
ة
 اظؿغذؼيماظلؾقؿيماظالزعيمظصقيماٌرأة0م ماٌؾوسدةمبنيماظقالداتمظػذلةمعـودؾي0م ماظقضوؼيموسالجماإلصوبوتماٌقؽروبقيمواظطػقؾقوت0م ماٌشقرةماظصققيمضؾؾمايؿؾ0م

أثـوءمايؿؾ:م
-

عؿوبعيمايؿؾمعؿوبعيمعـؿظؿيمععمعؼدعكماًدعوتماظصققيماٌدربني0م

-

اظؿغذؼيماظصققيماظلؾقؿي0

-

وـىماظؿدخنيمواألدوؼيمشرلماٌطؾقبيمواظعؿؾماظشوقمواٌؾقثوت0

-

معراسوةماىوغىماظـػللمظؾؿرأةمعـمحلـمععوعؾؿفومورسوؼؿفو0

-

ماظؿعرفماٌؾؽرمسؾىماٌشوطؾماظصققيمموسالجفو0

-

ماظؿطعقؿوتماٌـودؾي0

-

متؼدؼؿماٌشقرةماٌـودؾيمظؿؾدؼدماظشوئعوتمواٌعؾقعوتماًورؽيمسـمايؿؾم
واظقالدةموطذظؽمتؼدؼؿماظـصحمواإلرذودمسـمسؿؾقيماظقالدةمواظرضوسيموطقػقيمسـوؼيم
األممبـػلفوموبقظقدػوموبلػؿقيمإتوحيماظػرصيمظؾرضوسيماظطؾقعقيماظؽوعؾيموذظؽم
بوٌؾوسدةمبنيماظقالداتم0

م
م
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اظقالدةم:م
 اظعؿؾمسؾىماظقالدةمبقادطيمعؼدممخدعوتمصققيممعدرب0مىمعؽونمذبفز0م
 ماظعؿؾمسؾىماظقالدةمف مبدءماظرضوسيمعـذماظلوسيماألوظبمعـماظقالدةم0م ماظذلابطماألدرىموتقصرلماظرسوؼيمظؾؿقظقدمواألم0م اظؿعرفمسؾىماٌشوطؾماظصققيمعؾؽراموتؼدؼؿماظرسوؼيمظؾؿقظقدمواألم0م متؼدؼؿماٌشقرةماًوصيمبوظرضوسيماظطؾقعقيماٌطؾؼيمواظرضوسيماظؽوعؾيمواٌؾوسدةمبنيماظقالداتمواالظؿزامممبقاسقدػوم0
م

رسوؼيماظطػقظيماٌؾؽرةم:م
 اظعـوؼيمبوىوغىماظصح ىمعـمتطعقؿوتموعؿوبعيماظقزنم –مواظؿغذؼيماظلؾقؿيمعـمرضوسيمرؾقعقيمعطؾؼيمٌدةم 6مذفقرمبدونمأ ىمإضوصوتمبوإلضوصيماظبمادؿؿرارماظرضوسيم
اظطؾقعقيمٌدةمدـؿنيمععماألشذؼيماٌؽؿؾيمبعدماظلؿيمذفقرماألوظبم0م
 ماظـظوصيمواظقضوؼيمعـماٌرضموخوصيماإلدفولمواظطػقؾقوت0م موـىمايؿؾمرقالمصذلةماظرضوسي0م -معراسوةماىقاغىماظـػلقي0م

رسوؼيماظطػقظيماٌؿلخرةم:
 اظؿغذؼيماظلؾقؿيمواظصققي0م مايٌمسؾىمممورديماظرؼوضيمبوغؿظوم0م معراسوةماىقاغىماظـػلقي0م ماالػؿؿوممبوظـظوصيماظشكصقي0م ماٌؿوبعيماظصققيمواطؿشوفماٌشوطؾماظصققيمعؾؽراموسالجفوم0م متؼدؼؿماظـصحمواإلرذودماٌـودؾنيمدونمإشػولمحؼفمصكماظؿؿؿعمبطػقظؿفمسـمررؼؼماظؾعىمواٌرحمواطؿلوبماٌفوراتماظؿكمتـودىمدـ.م
ه
 -مغبوؼيماظطػؾمعـماالدؿغاللمواالغؿفوكماىلدىمواٌؿوردوتماظضورةمبصقؿفم0م
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اٌؾوسدةمبنيماظقالدات:مم
وإذامطوغًماٌؾوسدةمبنيمصذلاتمايؿؾمأحدماظعقاعؾماٌمدؼيماظبمإصبودمأرػولمضبظقنم
ىمتذلتىمسؾىمايؿؾماٌؿؽررماٌؿقاظبم
بوظرسوؼيمايلـيموسدممتعرؼضماألممظألخطورماٌؿعددةماظً
دونماظػصؾمبػذلةمزعـقيمطوصقي،محً ىمتلذلدماألممطوعؾمصقؿفوموحً ىمتعط ىماظػرصيمظؾذلبقيم
اظلؾقؿيمظألرػولم،مصننماظشرعمالمميـعمأنمتؾوسدماألممبنيمصذلاتمايؿؾمبوظؼدرماظذ

ىمضبؼؼم

اٌصؾقيمهلوموظؾطػؾموظألدرةم0موفىمغصقصماظشرعممعوؼؾنيمجقازمذظؽمطؿوموردمسـمجوبرمبـمسؾدم
آمأغفمضولم:مطـومغعزلمسؾىمسفدمردقلمآم واظؼرآنمؼـزل $1%مم،موفىمرواؼيمأخر ىمصؾؾغمذظؽم
ىمآم صؾؿمؼـفـوم 0موععـىماظعزلمإظؼوءمغطػيمماظرجؾمسـدمغفوؼيماظؾؼوءماًوصمبنيماظزوجنيم
غى
خورجمجلؿماٌرأةمم،موه ىمررؼؼيمبدائقيمبلقطيمطوغًمتؿؾعمضدميومٌـعمايؿؾم،مموالزاظًمعؿؾعيم
إظبمماآلنم،مصف ىمجوئزةم،موطؾمررؼؼيمأخر ىمالمتلؾىمضررامظؾؿرأةمتلخذمحؽؿماىقازم،مبوظؼقوسم
سؾىمػذهماظطرؼؼيماظؾلقطي0ممم

اظؿغذؼيمواظرضوسيماظطؾقعقي:م
ضبــوماإلدالم،مبؾمؼقجىمسؾقـومأنمسبوصظممسؾكماظـػسموسؾكماظعؼؾموذظؽمإمنومؼؽقنمم
بوظؿغذؼيماظصقققيماظلؾقؿيمعـذمأؼوممايؿؾمواظقالدة،مثؿمصكمأرقارمايقوةماٌؼؾؾيمظؾـوذؽي،موضدم
دسًماظشرؼعيماإلدالعقيموحؾؾًمصكمماألشذؼيماٌؿؽوعؾيماظؿكمضبؿوجفوماىلؿمحؿكمؼـؿقمصكم
صقيمجقدةموؼـؿقمصقققومدؾقؿومععوصكموصدقمردقلمآ م مإذمؼؼقل:م"اٌمعـماظؼقىمخرلم
وأحىماظبمآمعـماٌمعـماظضعقػ".$2%
واىلؿماإلغلونىمصكمحوجيماظبماظغذاءماظؽوعؾماظذىمؼغذىماىلؿ،موؼعقضمعومصـكمعـفم
حبرطؿف،موؼزؼؾمإٔماىقع،موصبعؾفمؼؼقىمسؾكماظعؿؾ،موإذامطونمػذامػقماظغرضمعـماظؿغذؼيمصننم
اإلدالممؼدسقماظبمأنمؼلخذماإلغلونمحؼفمعـماظغــذاءمدونمإدرافمظؼقظـــفمتعوظب:م موؽب ُطؾُقاموؽباذؿبرؽببؾبقام
َومؼقِىُّماظْؿؾبلؿبرِصِنيؽبم3م.م
وؽبظَومتؾبلؿبرِصُقامإِغَّفؾبمظ ؾب
)1

)2
)3

أخشجٗ اإلِبَ اٌجخبس ٞف ٝطذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة اٌعضي  376/3ح  5208عٓ جبثش سػ ٝهللا عٕٗ ٚ ،أخشجٗ ِغٍُ فٝ
طذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة دىُ اٌعضي  1065/2ح ٚ ، 1440أخشجٗ اٌزشِز ٜف ٝعٕٕٗ وزبة إٌىبح ثبة ِب جبء ف ٝاٌعضي
 434/3ح ٚ 1137لبي أث ٛع١غ٘ ٝزا دذ٠ش دغٓ طذ١خ
أخشجخ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌمذس ثبة األِش ثبٌمٛح ٚرشن اٌعجض ٚاالعزعبٔخ ثبهلل  2164/4عٓ أث٘ ٝش٠شح سػ ٝهللا
عٕٗ 0
عٛسح األعشاف – ا٠٢خ 31
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م
واظعـوؼيم بوظؿغذؼيمتؾدأمعـموضًمحدوثمايؿــؾ،مصوىـنيمضبؿوجمإظبماظؿغذؼيماظصققيم
سـمررؼؼماظعـوؼيمبؿغذؼيمأعف0م
وسـوؼيماإلدالممبوٌقظقدمضؾؾموالدتفمتؼضكمأنمؼقظدمضقؼومدؾقؿو،مصقققو،مععوصك،مظذام
ؼـؾغلىمأنمتفؿؿمايوعؾمبـظوممتغذؼؿفو،مأثـوءمايؿؾمحؿكمتؿفقلمأحلـماظظروفمظؽكمتـفىم
عقظقدامدؾقؿومصقققو،مودبرجمػكمعـماظقالدةمدؾقؿيمصقققيمأؼضو.محقٌمأنمدقءماظؿغذؼيمؼمثرم
سؾقفؿومععوموضدمؼمديماظبمعضوسػوتمأثـوءماظقالدةموؼؾدأماظطػؾمحقوتفمعـكػضماظقزنممبومؼعرضفم
ىمتمديمبوظؿوظلماظبمارتػوعمغلؾيماظقصقوتمفىماظلـيماألوظبموشذاءماألمم
ظإلصوبيمبوٌقؽروبوتماظً
ىمعـماظلعراتمايرارؼيمواظدلموتقـوتماظبمجوغىم
ايوعؾمصبىمأنمؼؽقنمدؾقؿوموصققوموبفمعومؼؽػ
اظػقؿوعقـوتمواٌعودنم0م
وصبىمتغذؼيماظطػؾمأولمدـؿنيمبوظرضوسيماظطؾقعقيمسؾكمأنمتؽقنمعطؾؼيمخاللماظلؿيم
أذفرماألوظبممثؿماظرضوسيماظطؾقعقيمععماألشذؼيماظؿؽؿقؾقيماٌـودؾيممحؿكمدـماظلـؿنيموالمتؼؾمسـم
ثالثموجؾوتمؼقعقوممإظبمجوغىماظرضوسيمابؿداءمعـمدؿيمذفقرمحًىمضبصؾماظطػؾممسؾىماظؽؿقيم
اظؽوصقيمعـماظغذاءموذظؽمظصغرمادؿقعوبماٌعدةمف ىمػذاماظلـموصبىمأنمضبؿقيمشذاءماظطػؾم
سؾىماظؽؿقوتماظؽوصقيمعـماظدلوتقـوتممواظلعراتمايرارؼيماظبممجوغىماظػقؿوعقـوتممواٌعودنم0م

متطعقؿوتماألرػولم:م
إنماظؿطعقؿوتمضرورةمػوعيمظؾقػوزمسؾىمحقوةماظطػؾمومنق مه0موأدؾوبماشبػوضمعلؿق ىم

م

اظؿطعقؿوتمفىماظدولماإلدالعقيمترجعماظبموجقدمطـرلمعـماٌعؾقعــوتماًورؽيمواظشوئعوتم
اٌغرضيم0م
م

اظؿطعقؿمصكمضقءمضقاسدماظشرؼعيماإلدالعقي:مم
اهلدفمعـمتطعقؿماإلغلونمصغرلامطونمأومطؾرلا،مػقمهصنيماىلؿمضدمعرضمعـماألعراضم
اٌعدؼي،مصوظؿقصنيمصكمحؼقؼؿفمػقمأحدماظعقاعؾماظؿكمتؼقىماىلؿمووعؾفمضودرامسؾكماظدصوعم
ضدمخطرماٌرضماظذىمؼرادماظؿطعقؿمعـمأجؾف.م
م
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وندمعـمأحودؼٌمردقلمآمصؾكمآمسؾقفمودؾؿمعومؼعدممإحدىمماظؼقاسدماظؽدلىماظؿكم
تؾـكمسؾقفومأحؽومماظػؼفماإلدالم ى،م وػقم ضقظف:م "المضررموالمضرار "1مأىمأغـومعؽؾػقنمعـماظشرعم
بلنمغؾعدمأغػلـومسـمطؾمعومؼلؾىماظضررمظـو،مأومؼلؾىماظضررمظغرلغو،موؼؼقل ماظردقلماظؽرؼؿم م :م
"إنمآمعبقؾمضبىماىؿول "$2%مموعـماٌعروفمأنمصقيماإلغلونمغقعمعـمأغقاعماىؿول،م
وػكمغؿقفيمظؾغذاءماىقد،مواظرسوؼيماظصققي.م
م

اظشرعمضبٌمسؾىماظؿغؾىمسؾكماألعراض:م
صكمذبولمايػوزمسؾكمايقوةماإلغلوغقي،مندمغصقصماظشرعمهــومسؾكمأنمغعوجلم
األعراض،موغعؿؾمطؾمودقؾيمتمدىماظبمهصقؾمػذاماهلدف،موػذامغػفؿفمعـمضقلمردقلمآم
:م "تداووامسؾودمآ،مصننمآمٕمطبؾؼمداءمإالمخؾؼمظفمدواءمسؾؿفمعـمسؾؿف،موجفؾفمعـم
جفؾف"$3%ممواظؿفوربماظعؾؿقي،مواظؾققثماظطؾقيمتمطدمعومبقـفمايدؼٌ،مصوإلغلونمصكمطؾمصذلةم
ؼفؿديماظبموجقدمسالجمٌرضمعـماألعراض،موعـمػذاماظـصماظـؾقيماظشرؼػ،مغػفؿمأؼضومأغـوم
المغقلسمعـمسالجمأىمعرضمعقجقدماآلن،ممبؾمسؾكماظعؾؿوءمواألرؾوءمأنمصبروامووربفؿموانم
ميوردقامأحبوثفؿ،مأعؾنيماظقصقلماظبماهلدفماٌـشقدم،موػقماظؿغؾىمسؾكمعرضمؼؾقٌمسـم
سالجمظف.م
مم

غلؿطقعمأنمغؼقلمإنماظؿطعقؿمضدماألعراضمػقمأحدماألعقرماظؿكمدبدممعؼوصدماظشرؼعيم

صكمحػظماظـػس،مألغفمودقؾيماظبمهصنيمجلؿماإلغلونمضدماإلصوبيمبوٌرضماظذىمصبرىمعـم
أجؾفماظؿطعقؿ،مصفقمصكمحؼقؼؿفمخودممظؾققوةماإلغلوغقي،موعداصعمسـفومعـمأنمتؿعرضمألخطورمعرضم
عـماألعراض.م
وعـمػـومتظفرمأػؿقيماظؿطعقؿمظقمغظرغوماظقفمعـماظـوحقيماظشرسقي،مألنمطؾمعومؼمدىماظبم
دصعماظضررمسـماإلغلونمؼؽقنمعطؾقبومصكماظشرع،ممبؼؿضكمضوسدةمعـعماظضرر.م

)1
)2
)3

أخشجٗ اثٓ ِبجٗ ف ٟعٕٕٗ وزبة األدىبَ ثبة ِٓ ثٕ ٝف ٟدمٗ ِب ٠ؼش ثجبسٖ  784/2دذ٠ش سلُ  2331عٓ اثٓ عجبط0
أخشجٗ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اإلّ٠بْ ثبة اٌزذش ُ٠اٌىجش ٚث١بٔٗ  93/1ح  91عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد سػ ٟهللا عٕٗ 0
أخشجٗ أث ٛداٚد ف ٝعٕٕٗ وزبة اٌطت ثبة ف ٟاٌشجً ٠زذا 3/4 ٜٚح  3855عٓ أعبِٗ ثٓ شش٠ه ٚ ،أخشجٗ اٌزشِز ٜفٟ
عٕٕٗ وزبة اٌطت ثبة ِب جبء ف ٝاٌذٚاء ٚاٌذش عٍ 383/4 ٗ١ح  3038عٓ أعبِٗ ثٓ شش٠ه ٚلبي أث ٛع١غ٘ ٝزا دذ٠ش
دغٓ طذ١خ
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موإذامطونماظضررمممـقسومف

ىماظشرعموفىماظعؼؾم،مصنغفمؼؽقنمعـماٌطؾقبمعـماإلغلونممأنم

ىمميؽـمأنمتقصؾمإظقف،موإحدىماظقدوئؾماظً ىم
ؼعؿؾمسؾىمتالفىمػذاماظضررم،موددماألبقابماظً
تدصعمػذاماظضررمسـمجلؿماإلغلونموحقوتفمه

ىماظؿطعقؿماظذيمهٌماىفوتماظطؾقيمأصرادم

اجملؿؿعمسؾقفم0م
مإذامطونماظؾعضمؼدسقماظبمسدمماالدؿفوبيمظؾؿطعقؿمحبفيمأنمبعضماىفوتماألجـؾقيم
تفدفمسـمررؼؼماظؿطعقؿماظبمإؼذاءماظـوسممبفذهماظقدقؾي،مصفذهمدسقةمواضقيماًطلمم،مبعقدةم
طؾماظؾعدمسؿومضبؼؼمعـػعيماألصرادممواجملؿؿعم،موه ىمتدلمسؾىمأحدمأعرؼـ:مإعومجفؾمبوألحؽومم
ىمميؽـمأنمتذلتىمسؾىماالدؿفوبيمهلذهماظدسقةماظضورة.مم
اظشرسقيم،موإعومجفؾمبوظـؿوئٍماًطرلةماظً
وؼمطدماألرؾوءمأنماظؿطعقؿوتمدبضعمىؿقعمأغقاعماالخؿؾوراتماظًىمور ىمهًمإذرافم
دوظب،معـمػقؽوتمدوظقيمعـؾمعـظؿيماظصقيماظعوٌقيم،موعـظؿيماظققغقلقػ،مطؿومؼمطدماألرؾوءمخطلمم
ىمتؼقلمإنماظؿطعقؿوتمتؼؾؾمعـماًصقبيمأومتمديماظبماظعؼؿ0م
اظشوئعوتماظً
إنماظدسقةماظبمرصضماظؿطعقؿمتمد ىماظبمأعرمخطرلمجدام،مػقمسدممعؼووعيماىلؿمظؾؿرضم
اٌعدىماظذ ىمؼرادمعؽوصقؿفمبوظؿطعقؿم،مواظـؿقفيمه ىمأنمؼصوبماظؽـرلمعـماظـوسمبفذاماٌرضم
اظذىمؼرادماظؿطعقؿمظفموطـرلامعومؼؽقنمعـمأذدماألعراضمخطرامسؾىماإلغلونم،معـؾمذؾؾماألرػول،م
واظدرنم،مواظؽقظرلام0م
ايوجيمعوديمإظبمتقسقيماظـوسمبلػؿقيماظؿطعقؿمفىمحقوةماألصرادممواجملؿؿعوت،موودوئؾم
اإلسالمماٌكؿؾػيمعـمصقػ،موإذاسي،موضـقاتمتؾقػزؼقغقيمربؾقيموصضوئقي،مواظـدوات،مسؾقفوم
ىمتذلتىمسؾىماظؿطعقؿمضدم
واجىمغشرماظقعىماظصحىمبنيماظـوسم،موتقضقحماٌـوصعمواظػقائدماظً
األعراض،مواألخطورماظًىمتذلتىمسؾىمسدعف،مطؿومأنمسؾؿوءماظدؼـممميؽـفؿمأنمؼؼقعقامأؼضوم
ىماظؿقسقيمفىمػذاماىوغىم0م
بدورػؿمف
م

غظوصيماظطػؾ:م
وه ىمتمد ىماظبمايؿوؼيمواظقضوؼيمعـماظؽـرلمعـماألعراض 0موندمأحؽومماإلدالممهٌم
سؾىماالػؿؿوممبـظوصيماظطػؾموتغذؼؿف،موؼدخؾمػذامهًماظؼوسدةماظعوعيمماظً ىمضبٌماإلدالمم
سؾىمتطؾقؼفوموه ىمهؼقؼماظـظوصيمواظظفقرمبوٌظفرمايلـمبؾمضبٌماظشرعمسؾىماظظفقرمبوٌظفرم

43

اىؿقؾم،مطؿومأذورماظبمذظؽمضقلمردقلمآم :م "م إنمآمعبقؾمضبىماىؿول "م $1%م 0موظقسم
ىمؼؿـوولمصقفومرعوعفموأنمتغلؾمؼدػوم
ذظؽمصؼطموظؽـمسؾىماألممأنمتراع ىمغظوصيماألوانىماظً
جقدامبوٌوءمواظصوبقنمضؾؾمهضرلماظطعوممظفم0م
وغظوصيماظطػؾمظقلًمعـظرامعبقالمصؼط،مبؾمه

ىمأعرمضروريمظؾقػوزمسؾ ىمصقؿفمألنم

تعرؼضمجلؿماظطػؾممظؾؼذرمماظدائؿمأومظؾقوالتماظؽـرلةممشرلماظـظقػيمؼمد

ىماظبماإلضرارمبفم،م

واظضررمالمصبقزمذرسو،مطؿومبنيمذظؽمردقلمآم فىمضقظفم:م "مالمضررموالمضرارم"$2%مموهلذامأوجىم
آمسزموجؾمايضوغيمظألرػولمألنماظطػؾمربؿوجماظبمعـمؼؼقممبؿـظقػفمواإلذرافمسؾ ىمذؽقغفم
طؾفو،موػقمعومؼلؿ ىمفىماظعرفماإلدالمىمبويضوغيموايضوغيمحؼمظؾطػؾ،مالمصبقزمٌـمتعؾؼمبفم
ػذامايؼمطلعفمأومجدتفمأنمؼؿكؾىمسـمػذامايؼم0م
ىماػؿؿومماإلدالممبوظـظوصيمألغفومعػؿوحماظقضوؼيمعـماألعراضمصؾؾقضوؼيمعـماألعراضم
وؼلت
اٌعقؼيموعـعمإغؿشورماظعدو ىمأػؿؿماإلدالممبغلؾماظقدؼـمضؾؾماألطـــؾموطذظؽمسؾ ىماألممشلؾم
ؼدؼفومضؾؾمهضرلماظطعومموبعدهممودـمشلؾفومف ىماظقضقء 0مموألنماألزوصرمضدمتـؼؾماألعراضم مبام
هؿقؼفمعـمأودوخمحٌماإلدالممسؾىمتؼؾقؿماألزوصرموجعؾفومعـمدــماظػطرةم0م
وألنماظعنيمعـمأدقمأسضوءمماىلؿم صؼدم أػؿؿمبفوماإلدالممصعـمسوئشيمأغفمطونمظفم مأٔدم
ؼؽؿقؾمبفمسـدمعـوعفمفىمطؾمسنيمثالثيم3%م$مواألٔدمحفرمؼدقمغوسؿوموؼؽؿقؾمبفمظقؼقىماظؾصرم0م
ويؿوؼيمظإلغلونمعـمأعراضماظؿـػسمأػؿؿماإلدالممبؿـؼقيماهلقاءماظداخؾماظبماظرئؿنيمسـم
مبـظوفماألغػموجعؾفومعـمدــماظقضقءم0م
ة
ررؼؼماألعر
وألػؿقيماألدـونموطـر ةمادؿكداعفوموحػوزومسؾىمرائقيماظػؿمودبؾصومعـمصضالتماظطعومم
أعرماإلدالمماإلغلونمأنمؼؿؿضؿضمثالثومسـدمطؾموضقءموأنمؼلؿكدمماظلقاك

0مواظلقاكمػقمآظفم

ظؿـظقػماألدـونموػذامؼؿؿمأؼضومبوظػرذوةمواٌعفقنماظذ ىمٕمؼؽـمعقجقد امسؾىمسفدمردقلمآم

)1
)2

أخشجٗ ِغٍُ ف ٝطذ١ذٗ وزبة االّ٠بْ ثبة رذش ُ٠اٌىجش ٚث١بٔٗ  93/1ح  91عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد سػ ٝهللا عٕٗ.
 784/2ح  ِٓ 2340سٚا ٗ٠عجبدٖ ثٓ
أخشجٗ اثٓ ِبجٗ ف ٝعٕٕٗ وزبة األدىبَ ثبة ِٓ ثٕ ٝف ٝدمٗ ِب ٠ؼش ثجبسٖ
اإلعٕبد اال أٗ ِٕمطعٚ ،دذ٠ش سلُ  ِٓ 2341سٚا ٗ٠اثٓ عجبط ٚف ٝعٕذٖ جبثش اٌجعفٝ
اٌظبِذ  ٛ٘ٚدذ٠ش طذ١خ
ِٕٚ ،ُٙأخشجٗ اٌذبوُ ف ٝاٌّغزذسن وزبة اٌجٛ١ع  66/2ح  ِٓ 2345سٚا٠خ اث ٝعع١ذ اٌخذسٚ ٜطذذٗ اٌذبوُ ٚٚافمٗ
اٌز٘جٝ

 )3أخشجٗ أدّذ فِ ٟغٕذٖ  354/عٓ عجذ هللا ثٓ عجبط سػ ٟهللا عٕٗ 0
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ىمألعرتفؿمبوظلقاكمسـدمطؾمصالة م$م 0$1%مموضولم م
م-مضولمردقلمآم م%م ظقالمأنمأذؼمسؾىمأعً
%ماظلقاكمعطفرةمظؾػؿموعرضوةمظؾربم2$م0م
وأػؿؿماإلدالممبـظوصيمطؾمعومؼؾؿسماىلدمغبوؼيمظؾفؾدموعراسوةمٌشوسرماآلخرؼـمصلعرم
موثِقؽبوبؽبؽَمصَطَفّْرؿبم 3مم وضولم
اٌلؾؿنيمبوظزؼـيموارتداءماٌالبسماظـظقػي 0مضولمدؾح ــــاغفموتعوظبم:م  ؽب
ؽبلفِدٍم04م
ؽبؿؽُؿؿبمسِـؿبدؽبمطُؾّْمع ؿب
ــــكم:ممؼؽبومبؽبـِىمآدؽبمؽبمخؾبذؾبوامزِؼـؽب
تعول
م

غظوصيماظؾققتم:م
حٌماظردقلمسؾكمغظوصيماظؾققتمظؿؽقنمعظفراًمعـمعظوػرماإلدالممدؼـماظـظوصي،موسـقاغوم
ؼؿؿقزمبفماٌلؾؿمسؾكمشرله ،ممضولمردقلمآم:م"مإنمآمتعوظبمرقىمضبىماظطقى،مغظقػمضبىم
اظـظوصي،مطرؼؿمضبىماظؽرم،مجقادمضبىماىــــقد،مصـظػقامأصـقؿؽؿ "م $5%مممرواهماظذلعـــــــذى،مواألصـقيم
عبـــــــعمصـوءموػقمبفقماظؾقـــــًمودوحؿف.موػذامممومؼؼؾؾمعـماحؿؿولمأنمؼؿـوولماظطػؾمذقؽومضورام
أومعؾقثومؼمديماظبمسقاضىمخطرلةم0م
م
م

غظوصيماٌوءمواظطعومم:م
سـمأبكمضؿودةم:مأنماظـىىم م غفكمأنمؼؿـػسمصكماإلغوءم %م:$6مواظـفكمسـماظؿـػسمصكماإلغوءم
أثـوءماظشربمػقمزبوصيمعـمتؼذؼرهمودؼقطممذهمصقفم،مإنماظـػخمصكماإلغوءمواظطعوممؼمدىماظبم
أعراضمجلقؿي.مم

 )1أخشجٗ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة اٌغٛان  220/1ح  252عٓ أث٘ ٟش٠شح سػ ٟهللا عٕٗ ٚ ،أخشجٗ اٌزشِز ٞف ٟعٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة ِبجبء ف ٟاٌغٛان  34/1ح  22عٓ أثٟ
٘ش٠شح سػ ٟهللا عٕٗ ٚلبي أث ٛع١غ٘ ٟزا دذ٠ش دغٓ طذ١خ 0
)2
)3
)4
)5
)6

أخشجٗ اٌجخبس ٞف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌظ١بَ ثبة اٌغٛان اٌشؽت ٚاٌ١بثظ ٌٍظبئُ  496/1عٓ عبئشخ سػ ٟهللا عٕٙب ،
ٚأخشجٗ إٌغبئ ٟف ٝعٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة اٌزشغ١ت ف ٟاٌغٛان  10/1عٓ عبئشخ سػ ٟهللا عٕٙب 0
عٛسح اٌّذصش – ا٠٢خ 4
عٛسح األعشاف – ا٠٢خ 31
أخشجٗ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة لجٛي اٌظذلخ ِٓ اٌىغت اٌط١ت ٚرشث١زٙب  703/2سلُ  1015عٓ أث٘ ٝش٠شح
سػ ٟهللا عٕٗ 0
أخشجٗ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة األعش٠خ ثبة وشا٘١خ اٌزٕفظ فٔ ٟفظ اإلٔبء ٚاعزذجبة اٌزٕفظ خبسط اإلٔبء  1603/3ح
 2027عٓ أث ٟلزبدح
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عقضػماإلدالممعـماألرػولمذوىماالحؿقوجوتماًوصيم
م

ػـوكمأدؾوبمعؿعددةمظإلسوضيماىلؿقيمواظعؼؾقيمعـفو:م


إسوضيمبلؾىماظقراثيموعـمأعـؾيمػذاماظـقعماظضعػماظعؼؾلمأومصؼدانماظلؿعمأوماظؾصرمأوم
غقعمعـمأغقاعماظؿشقػوتماًؾؼقي.مم

 إسوضيمبلؾىمإصوبوتمايروبم.مم


إسوضيمبلؾىمإصوبوتمايقادثمواظؽقارثماظطؾقعقيم.م



إسوضيمبلؾىمعضوسػوتماظقالدةماٌؿعلرةموخوصيمإذامٕمتؿؿمهًماإلذرافماظطؾك.



إسوضيمبلؾىمأعراضمتصقىماظطػؾمعـؾمذؾؾماألرػولموايؿكماظشقطقي.
وظذظؽمصبىمسؾىماألدرةماظؾقٌمسـماظؿداوىموبذلماىفدماٌكؾصمظؿقلنيمايوظيمم

ؼؼقلماظردقلمم :مم "م عومأغزلمآمعـمداءمإالمأغزلمظفمذػوء م ".1ممم "م عومأغزلمآمداءمإالموأغزلمظفم
دواءمجفؾفمعـمجفؾفموسؾؿفمعـمسؾؿف "م .$2%وؼرىمبعضماظػؼفوءمأنمتركماظؿداوىمسـدماظضرورةم
حراممادؿـودامظؼقظفمتعوظب:م

ؿبمرحِقؿـبوم
ُلؽُؿؿبمإِنَّماظؾَّفؽبمطَونؽبم ِبؽُؿ ؽب
موؽبظَومتؽبؼ ؾبْؿؾُقامأَغؿبػ ؽب

م03موضولمآم

َّف ُؾؽَيِ م م.4موالمؼـؾغ ىمظألدرةمأنمؼؼؿصرمدورػومسؾكماظعؿؾم
َومتؾْؼُقامبِلَؼؿبدِؼؽُؿؿبمإِظَكماظؿ ؿب
تعوظبم:م وؽبظ ؾب
اًدمىمبؾمالبدمعـماظؾقٌمواظؿؼص ىمواٌؿوبعي.ممموسؾكماألدرةمأالمتؾوظغمف ىمععوعؾيماٌعوقم
ىم
تعقؼضومسؿومصؼدمأومظشعقرػومبؼدرمعـماظؿؼصرلممبؾمسؾقفوماظعؿؾمسؾىمإذراكهمفىمطؾماألغشطيماظً
ؼؿقؿؾفوموربووظيمإدعوجفمفىماجملؿؿعم0م
م

)1
)2
)3
)4

 13/4ح  5678عٓ اث٘ ٝش٠شح

أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٝطذ١ذٗ وزبة اٌطت ثبة ِب أضي هللا ِٓ داء إال أضي ٌٗ اٌشفبء
سػ ٝهللا عٕٗ
أخشجٗ اثٓ ِبجٗ ف ٝعٕٕٗ وزبة اٌطت ثبة ِب أضي هللا داء إال أضي ٌٗ اٌشفبء  1138/2ح ٚ – 3438لبي طبدت اٌضٚائذ
إعٕبدٖ طذ١خ
عٛسح إٌغبء – ا٠٢خ 29
عٛسح اٌجمشح – ا٠٢خ 195
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دورماجملؿؿعمووهماٌعوق:مم
ٕمتغػؾماظشرؼعيمدورماىؿوسيمطؽؾمف ىمرسوؼيمذوىماالحؿقوجوتماًوصــيمعـمضؾقؾم
ؾبقامسؾَكماْظؾِرّْموؽباظؿَّؼْقؽبى .1موؼؼقلم اظردقلم :م "م أغوم
اظؿؽوصؾمواظذلاحؿمؼؼــقل مآم متعوظب:م وؽبتؽبعؽبووؽبغ ؽب
وظبمعـمالموظبمظف م "2%م$مموؼؼقلم م طذظؽم" :ابغقنىمفىماظضعػوءمصنمنومتـصرونموترزضقنم
بضعػوئؽؿ"$3%م.مم
م

ػقهمهلؿماٌدارسماٌؿكصصيم
وسؾكماجملؿؿعمأنمميدمأوظؽؽمبوألجفزةماظؿعقؼضقيموأنم ي
بوٌعوضنيمسؾكمتـقسفوموأنمتؿوحمهلؿماظػرصيمظؽلمضبققامحقوةمرؾقعقيمعـمخاللمعشورطيمعـم
دقاػؿمؼبمدوئرماألغشطي.موسؾكماإلسالممأنمؼؼقممبدورهمفىمإرذودماجملؿؿعموزبورؾيمدوئرمصؽوتفم
"م طؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف ".$4%مواظؿعرؼػمبلدؾوبماإلسوضيموطقػقيماظقضوؼيمعـفوموطقػقيم
ععوؼشؿفومحؿكمالمؼػؿؼدماٌعوقمعومتؾؼكمعـمأعؾ .م
م
م

م

م

)1
)2
)3
)4

عٛسح اٌّبئذح – ا٠٢خ 2
أخشجٗ ادّذ ف ٝعٕذٖ  133/4عٓ ِعذ ٜثٓ وشة
أخشجٗ أث ٛداٚد ف ٝعٕٕٗ وزبة اٌجٙبد االٔزظبس ثشصي اٌخٚ ً١اٌؼعفٗ  33/3ح  2594عٓ أث ٝاٌذسداء ٚأخشجٗ اٌذبوُ
ف ٝاٌّغزذسن وزبة لغُ اٌفئ  157/2ح  2641عٓ أث ٝاٌذسداء ٚطذذٗ اٌذبوُ
أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌجّعخ ثبة اٌجّعخ ف ٝاٌمشٚ ٜاٌّذْ  248/1دذ٠ش سلُ 0 893
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م
م

الباب اخلامس:

م
م

ؼؼقلمآمتعوظبمم:مموؽبسؽبوذِرؾبوػؾبـَّمبِوظْؿؽبعؿبرؾبوفِم
%دقرةماظـلوءماآلؼيممم19م$م
ؽبقؼُقامسؽبؾَقؿبفِـَّمم
وؼؼقلمآمتعوظب:مموؽبظَومتؾبضؽبورُّوػؾبـَّمظِؿؾبض ّْ
%مدقرةاظطالقماآلؼيمممم6ممم$م
موؼؼقلم

:م"مإنمأطؿؾماٌمعـنيمإميوغومأحلـفؿمخؾؼوموأظطػفؿمبلػؾفم"1م

م

اظغوؼيم:$5%مهلنيماظصقيماظـػودقيم
م
ىماظػذلةمعوبنيم
اهلدفم–م6م:مدبػقضمععدلماظقصقوتماظـػودقيممبؼدارمثالثيمأربوعمف
1990موم2015م.م
م
م

 ) 1أخشجٗ أث ٛداٚد ف ٟعٕٕٗ وزبة اٌغٕخ ثبة اٌذٌ ً١عٍ ٟص٠بدح اإلّ٠بْ ٔٚمظبٔٗ  219/4دذ٠ش سلُ  4682عٓ أث٘ ٟش٠شح ؽ
داس اٌذذ٠ش ثبٌمب٘شح 0
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م

اظصقيماظـػودقيمعـمعـظقرمإدالعكم
م
اظزواجمصكماإلدالممودقؾيمظؾـوءمأدرةمربؽؿيماظؾـوء،موػقماإلرورماظشرسكمظإلنوب،مواألدرةم
ػكماًؾقيماألوظبمصكمترطقؾيماجملؿؿع،مظذظؽمحرصماإلدالممسؾكمأنمتؽقنمخؾقيمعـقعيمضقؼيم
بلالعيماظروابطمواظعالضوتمواألعقعيمػكماظؾقؿيماظؿكمتشدمػذهماًؾقي،موعـمأجؾماألعقعيم
واإلنوبموضعماإلدالممضقابطمدضقؼيمعـمبداؼيمعرحؾيماالخؿقورمععم احل ضمسؾكماظؿقلرلمظفمألغفم
ؾبدؾًومعِـؿبمض ؿبَؾؾِؽَم
ؿبدؾْـؽبومر ؾب
عـمدــماظػطرةماظؾشرؼيمسـدماظرجؾمواٌرأةمصقؼقلمايؼمدؾقوغف:م موؽبظَؼَدؿبمأَر ؽب
ؽبعؾْـؽبومظَفؾبؿؿبمأَزؿبوؽباجـبوموؽبذؾبرّْؼَّيًم 1م،موصكماظلـيمسـدمابـمعوجفمصكمدــفمضولم-م م":اظـؽوحمعـمدـؿكم
وؽبج ؽب
صؿـمٕمؼعؿؾمبلـؿكمصؾقسمعـك"02م
واألممواألعقعيمهلومذلنمخوصمصكماإلدالممصفكمأسظؿماظـوسمحؼومسؾكماظرجؾمطؿومجوءمصكم
ضقلماظلقدةمسوئشيمأغومدلظًمردقلمآم -م-مأىماظـوسمأسظؿمحؼوًمسؾكماٌرأةمضولمزوجفو،م
ضوظًمضؾًمصلىماظـوسمأسظؿمحؼوًمسؾكماظرجؾمضول:مأعف"03م
وطؿومصكماظصقققني:م"معـمأحؼماظـوسمحبلـمصقوبؿكمضول:مأعؽ،مثؿمأعؽ،مثؿمأعؽ

م،م

ثؿمأبكم،مثؿماألضربمصوألضرب"40م
و
واألعقعيمعـمأسظؿموزوئػماٌرأةماألدودقي،موضدمإرتؼكمبفوماإلدالممحؿكمجعؾماىـيم
هًمأضدامماألعفوت،ممبعـكمأنمتـوهلوماٌرأةمسؾكمحلـمأداءموزقػيماألعقعيمألغفومصوغعيمايقوة،م
وػكماظؿكمتصقغفومعـماظػلودمواالغؼراض،موإذامطوغًمعؼوصدماظشرؼعيماإلدالعقيمػك:محػظماظدؼـم
واظـػسمواظـلؾمواٌولمواظعؼؾ،مصوظزواجمػقماظؽػقؾمحبػظمعؼصدماظـلؾ،موظقسماظزواجمذبردم
سالضيمضوغقغقيمظإلنوبمصؼط،موظؽـفمظالدؿؼرار،مواالرؿؽـونمواٌقدةمواحملؾي

مضولمآمم

ؿبموأَغؿبؿؾبؿؿبمظِؾؽبوسفبمظَفؾبـَّم05م
تعوظبم:مػؾبـَّمظِؾؽبوسفبمَظؽُؿ ؽب
م

 ) 1عٛسح اٌشعذ :آ٠خ 38
 ) 2طذ١خ اٌجخبس ٜط 7وزبة إٌىبح ثبة اٌزشغ١ت ف ٝإٌىبح
 ) 3اٌزشغ١ت ٚاٌزش٘١ت ط 3ص ٚ 316أخشجٗ اٌذبوُ ف ٟاٌّغزذسن وزبة اٌجش  193/4؛ ٚ – 7338طذذٗ اٌذبوُ
 ) 4أخشجٗ ِغٍُ ف ٝطذ١ذٗ وزبة اٌجش ثبة ثش اٌٛاٌذٚ ٓ٠أّٔٙب أدك ثٗ  1974/4دذ٠ش سلُ 0 2548
 ) 5عٛسح اٌجمشح :آ٠خ 187
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ػذاماظؿقجقفماإلظفىماظذىمؼمطدمسؾكمسظؿماظلؽقـيمواٌقدةمواظرغبيماظؿكمصبىمأنمتقصرم
ؽبؿؾَؿؿبفؾبمأُعُّفؾبم
ظؾصقيماظـػودقيمظصوغعيماألجقول،مواظؿكمأوصكمبفومربماظعزة:م موؽبوؽبصَّقؿبـؽبوماظْنِغؿبلؽبونؽبمبِقؽباظِدؽبؼؿبفِمح ؽب
ْؿصِرلؾب1م.م
ِماذؽُرؿبملِىموؽبظِقؽباظِدؽبؼؿبؽَمإِلؽبىماظ ؽب
ـبومسؾَكموؽبػؿبـٍموؽبصِصؽبوظُفؾبمصِلمسؽبوعؽبقؿبـِم َأن ؿب
وؽبػؿبـ ؽب
ؽبؿؾَؿؿبفؾبمأُعُّفؾبمطُرؿبػـبوموؽبوؽبضؽبعؽبؿؿبفؾبمطُرؿبػـبو2م.م
وؽبوؽبصَّقؿبـؽبوماظْنِغؿبلؽبونؽبمبِقؽباظِدؽبؼؿبفِمإِحؿبلؽبوغـبومح ؽب
م

عؼقعوتماظصقيماظـػودقيمظألعقعي:م
- 1اظعالضيماظزوجقيممبقـوضفوماظغؾقظمظـمتلؿؿرمإالمحبػظمطراعيماٌرأة،موععوذرتفومبوٌعروفمصقؼقلم
دؾقوغفموتعوظب:م
موؽبسؽبوذِرؾبوػؾبـَّمبِوظْؿؽبعؿبرؾبوفِم3مموؼؼقل:مموؽبظَومتؾبضؽبورُّوػؾبـَّمظِؿؾبضؽبقّْؼُقامسؾقفـ04
وصكمايدؼٌماظصققح:م"خرلطؿمخرلطؿمألػؾه،موأغومخرلطؿمألػؾك،موعومأطرمماظـلوءمإالمطرؼؿم
وعومأػوغفـمإالمظؽقؿ"05
- 2عـماظـوبًمسؾؿقومأنمعضوؼؼيماٌرأةمايوعؾمأوماىقرمسؾقفومصكماٌعوعؾيمأومهؿقؾفومعـم
األسؿولماٌـزظقيممبومالمتؼقىمسؾقف،مطؾمػذهماظضغقطمتؿلثرمبفوماٌرأةمايوعؾموبوظؿوظبمؼمدىم
إظبمأذىماىـنيمصكمبطـفوماظذىمؼؿلثرممبومتؿلثرمبفماألممدؾؾومأومإصبوبو،مألغفمجزءمعـفومؼصؾفم
عبقعماظعقاعؾماظـػلقيمواظػلققظقجقيماظؿكمتؼعمظألممصكممصذلةمايؿؾ.
- 3وػذاماألذىمالمؼؼػمسـدمصذلةمايؿؾ،مبؾمميؿدمبعدمذظؽمإظبمصذلةماظرضوسيم،ماظؿكمأصؾحم
اآلنمعـماإلعبوعمسؾكمأػؿقيماظرضوسيماظطؾقعقيمصكمدالعيماٌقظقدمصكماٌـوسيماظؿكمؼؽؿلؾفوم
عـماظرضوسي،مواظـؿقمبصقرةمصققيمتػققمتغذؼؿفمبوألظؾونمواألشذؼيماظصـوسقي،مألنماظرضوسيمعـم
ثدىماألم،مواظؿصوقماظطػؾمبفومصقفمأسظؿمشذاءماألعـمواظلؽقـيمواظلالعيماظـػلقيمظؾطػؾ،موصقفوم
غبوؼيماألممعـماألعراض،موعلوسدةمجلدػو،مخصقصوماظرحؿمإظبمادؿعودةمسوصقؿفمواظعقدةمإظبم
وضعفماظطؾقعك،موعـمأجؾمػذهماظػقائدمواٌزاؼوماظؿكمتعقدمسؾكماألممواظطػؾمتؽقنماألممآٔيم

 ) 1عٛسح ٌمّبْ  :آ٠خ 14
 ) 2عٛسح األدمبف :آ٠خ 15
 ) 3عٛسح إٌغبء :آ٠خ
 ) 4عٛسح اٌطالق :آ٠خ 6
 ) 5اٌجبِع اٌظغ١ش /اٌغٛ١ؽٝ
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طؾماإلثؿمإذامصررًمأومأػؿؾًمصكمعلؽقظقؿفومسبقمرػؾفوماظرضقعماظذىمالمميؾؽمعـمأعرمغػلفم
ذقؽو،موؼـطؾؼمسؾقفومضقظفم-م-م":طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـمؼؼقت"10م
واظؿضققعماظذىمحذرمعـفماظـؾكماظؽرؼؿم -م-مؼشؿؾماٌرأةممصكمعـؾمػذهمايوظيموؼشؿؾم
اظزوجمسـدعومؼؿؼوسسمسـمتدبرلماظغذاءماىقدمهلذهماألممدقاءمصكمعرحؾيمايؿؾمأوصكمصذلةم
اظـػوس،مثؿمصكموضًماظرضومع،موبنيمايؼمدؾقوغفمعؽوغيماظرضوسيمواٌدةماٌـودؾيمصقؼقلم
ؽبسؾَكماظْؿؽبقؿبظُقدِم
ؿبمؼؿِؿَّماظرَّضؽبوسؽبيَمو ؽب
ؾبرضِعؿبـؽبمأَوؿبظَودؽبػؾبـَّمحؽبقؿبظَقؿبـِمطَو ِعؾَقؿبـِمظِؿؽبـؿبمأَرؽبادؽبمأَن ؾب
دؾقوغف:م وؽباظْقؽباظِدؽباتؾبمؼ ؿب
َومتؽَؾَّػؾبمغؽبػْسفبمإِظَّوموؾبدؿبعؽبفؽبومظَومتؾبضؽبورَّموؽباظِدؽبةٌمبِقؽبظَدِػؽبوموؽبظَومعؽبقؿبظُقدفبمظَفؾبمبِقؽبظَدِهِم
ظَفؾبمرِزؿبضُفؾبـَّموؽبطِلؿبقؽبتؾبفؾبـَّمبِوظْؿؽبعؿبرؾبوفِمظ ؾب
ؽبوموإِنؿبمأَرؽبدؿبتؾبؿؿبمأَنؿبم
ؽبمسؾَقؿبفِؿ ؽب
ؽبسؾَكماظْقؽبارِثِمعِـؿبؾؾبمذؽبظِؽَمصَنِنؿبمأَرؽبادؽبامصِصؽبوظًومسؽبـؿبمتؽبرؽباضٍمعِـؿبفؾبؿؽبوموؽبتؽبشؽبووؾبرٍم َصؾَومجؾبـؽبوح ؽب
و ؽب
ؽباسؾَؿؾبقامأَنَّماظؾَّفؽبمبِؿؽبوم
ؽبمسؾ ؿبَقؽُؿؿبمإِذؽبامدؽبؾَّؿؿبؿؾبؿؿبمعؽبومآتؽبقؿبؿؾبؿؿبمبِوظْؿؽبعؿبرؾبوفِموؽباتَّؼُقاماظؾَّفؽبمو ؿب
ؽبرضِعؾبقامأَوؿبظَودؽبطُؿؿبم َصؾَومجؾبـؽبوح ؽب
تؽبلؿبؿ ؿب
ؽبمبصِرلفبمم02م
ؿبؿؾُقن ؽب
تؽبع ؽب
صنذامطونمبوألممسؾيمعوغعيمعـماظرضومع،مأومأنماظطػؾم اعؿـعمسـماظرضومعمعـفومأومتقصقًماألم،م
صعؾكماظزوجمإحضورمعـمترضعفموظقمبلجرمأوم إرضوعهمصـوسقو،موعـمػـومغدركمتلطقدماآلؼيماظؽرمييم
سؾكمػذهماٌللظيمايققؼيمحؿكموإنمحؾت مبوألدرةمػذهماٌشوطؾ،مألنماظلعكمإظبماظطرؼؼماظذىم
ؼقصؾمإظبمتؽقؼـماإلغلونماظؼقىمأعرمغؾقى:م"اٌمعـماظؼقىمخرلموأحىمإظبمآمعـماٌمعـم
اظضعقػ".م
م

عؼقعوتماظؼقةمظؾؿرأةمصكمصذلةمايؿؾمواظقضع:م
- 1أولمػذهماٌؼقعوتمظؾؿرأةمأنمتؼؿـعمومتورسمحؼفوموحؼماىـنيمصكمتؾوسدمصذلاتمايؿؾم
حؿكمتلؿعقدماظـشوطموايققؼيموتصؾمإظبماظؼقةماظؾدغقيمظؿقؿؾمعلؽقظقيماظطػؾ،موضدماسؿـكم
طـرلمعـمصؼفوءموسؾؿوءماٌلؾؿنيمبفذهماظؼضقيمأذطرمعـفؿمحفيماإلدالممأبقمحوعدماظغزاظبمصكم
عؼقظؿفماهلوعي3:م"إنمممورديمعـعمايؿؾمعؼؾقظيمإذإمطونماظداصعمهلومأحدماألعقرماظـالثيماظؿوظقي:م
رشؾيماٌرأةمصكماحملوصظيمسؾكمعبوهلومأومصقؿفو،مأومعـمأجؾمإغؼوذمحقوتفو،مأوماظرشؾيمصكم
وـىماٌصوسىماٌوظقيموايرج؛مأوموـىماٌشوطؾماظعوئؾقيماألخرىماظؿكمضدمتـشلمغؿقفيم
تزاؼدمأصرادماألدرة.
 ) 1أخشجٗ أدّذ فِ ٟغٕذٖ  194/2عٓ عجذ هللا ثٓ عّش ٚسػ ٝهللا عٕٗ 0
 ) 2عٛسح اٌجمشح :آ٠خ 233
 )3إد١بء عٍ َٛاٌذ – ٓ٠اٌّجٍذ اٌضبٔ ٝص  45ؽ ثٛالق
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وطالمماظغزاظبمؼؿلؼمععمعـفٍماإلدالمماظذىمؼدسقمإظبماظؿكطقطمواظؿـؿقيمواالسؿدال،م
واظؿقازنمصكمطؾمذه،مواظشرعمالمميـعمأنمتؾوسدماألممبنيمصذلاتمايؿؾمبوظؼدرماظذىمضبؼؼم
اٌصؾقيمهلوموظؾطػؾموظألدرة،مصعـمجوبرمبـمسؾدمآمأغفمضول:مطـومغعزلمسؾكمسفدماظردقلم-
م-مواظؼرآنمؼـزلمصؾؾغمذظؽمغؾكمآم -م-مصؾؿمؼـفـو،مواظعزلمررؼؼيمبلقطيمعـمثؼوصيمذظؽم
اظعصرمٌـعمايؿؾموضقودومسؾقفمصوظعؿؾمسؾكمتؾوسدمصذلاتمايؿؾمبوظقدوئؾمايدؼـيماظؿكمالم
تضرماألمموالمتؼطعماإلنوبماظؾًمصفكمجوئزةمألغفومتعقدمسؾكماظطػؾمبػرصيمأرقلمخصقصوم
ة
صكمحؼفمصكماظرضوسيماظطؾقعقي،موتعقدمسؾكماألممصالمتـفؽموالمتعؿؾمصقؿفومعـمايؿؾم
اٌؿؽرر،موصبىمعراسوةمسدممغبؾماٌرأةمإالمسـدعومتؾؾغمدـماظعشرؼـ،موالمصبىمأنمميؿدم
ايؿؾماٌؿؽرر،موالمصبىمأنمميؿدمايؿؾمبعدمدـمعـم ،40-35مطؿومصبىمعراسوةمأنمتؽقنم
اٌرأةمشرلمعصوبيممبرضمعزعـمألنمذظؽمؼشؽؾمخطقرةمسؾكمصقؿفوموسؾكماىـنيمػذهم
علوئؾمصبىمأنمتعؿـكمبفوماٌرأةموعلوسدةمأدرتفومسؾكمعراسوتفوموأخذمطؾماألدؾوبمظؿقؼقؼفوم
لضقظفم-م-م"طؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف".1م
- 2البدمعـمغشرماظقعىمعـمخاللماٌمدليماظدؼـقيمواإلسالعقيمألػؿقيماظػقصماظطى ىماظدضقؼم
ضؾؾماظزواجمصالمحرجموالمسقىمفىمذظؽموصبىمغشرماظقسلمحًىمغؿفـىماألعراضماٌـؼقظيم
وراثقومموغؿفـىماظؽـرلمعـماٌشوطؾم بوظـلؾيملألمموظؾطػؾموظؾؽقونماألدر ىماظذيمؼـشدماظصقيم
واظلعودةمىؿقعمأصرادػوم0
- 3سؾىماألممأنمتؿفـىماظؿدخنيموذربماظؽققظقوتمواالبؿعودمسـماٌؾقثوتموأنمهرصمسؾ ىم
تـوولماظغذاءماٌؿؽوعؾمعـمأجؾمصقؿفوموصقيمجـقـفو0
م
ىمتؽقنمفىمرسوؼيمصققيموغػلقيم
- 4اظعؿؾمسؾلماظقالدةمبقادطيماىفوتمواألعوطـماٌكؿصيمحً
آعـم0
ة

 )1أخشجٗ اٌجخبس ٞف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌجّعخ ثبة اٌجّعخ ف ٟاٌمشٚ ٞاٌّذْ  248/1ح 0 893
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- 5صبىمادؿشورةماظطؾقىمٌلوسدةماٌر أةمسؾىمادؿكدامماظقدقؾيماآلعـيمواٌـودؾيمظطؾقعؿفوم،م
وسدمماظرطقنماظبمعشقرةماىرلانمواٌعورفم،موطـرلامعومتؽقنمشرلمعـودؾيم،مألنماٌر

أةمفىم

ذاتفومدبؿؾػماظقدقؾيمهلومعـمصذلةماظبمأخرىم،موظذامصبىماالرتؼوءمبوظقع ىماظصح ىمواظـؼوصيم
ىمتحضمسؾقفوماظشرؼعيمفىمضوسدةم"مالمضررموالمضرارم"م0م
اظصقققيماظً
- 6اظلعودةمواظلؽقـيماظـػلقيمعـماٌؼقعوتماهلوعيمف ىمداخؾماألدرةمظلالعيمعبقعمأصرادػوم،م
ؿبمخؾَؼؽبمَظؽُؿؿبمعِـؿبمأَغؿبػُ ِلؽُؿؿبم
وسؾىماألخصمفىمصذلةماألعقعيمؼؼقلم آمتعوظبم:م موؽبعِـؿبمآؼؽبوتِفِمأَن ؽب
ؽبلؽُـؾبقامإِظَقؿبفؽبوموؽبجؽبعؽبؾؽبمبؽبقؽبؿبـؽُؿؿبمعؽبقؽبدَّةًموؽبرؽبحؿبؿؽبيًمم01
أَزؿبوؽباجـبومظِؿ ؿب
- 7وضولمتعوظبم:مموؽبسؽبوذِرؾبوػؾبـَّمبِوظْؿؽبعؿبرؾبوفِم20موضولمم"مادؿقصقامبوظـلوءمخرلام"

3

- 8عـمعؼقعوتماظلؽقـيمفىماظؾقًماظًىمصبىمأنمتؿقصرمظؾؿر أةموظألعقعيم،ماإلغػوقمسـمغػسم
طرمييموؼدمدكقيمسؾىمضدرمرزضفوم،موؼح ضماظردقلماظؽرؼؿم مسؾىمضقؿيمغػؼيماظرجؾمسؾ ىم
أػؾمبقؿفمصقؼقلم:م"إنماٌلؾؿمإذامأغػؼمسؾىمأػؾفمغػؼةموػقمضبؿلؾفومطوغًمصدضيم"40موؼرصعم
اظردقلممدرجةماإلغػوقمسؾىمأػؾمبقؿفمصققماإلغػوقمف ىمدؾقؾمآم:م "مأصضؾمدؼـورمؼـػؼ هم
اظرجؾمدؼـورمؼـػؼفمسؾىمسقوظفم"50موفىمحدؼٌمآخرم:م"دؼـورمأغػؼؿفمف ىمدؾقؾمآم،مودؼـورم
أغػؼؿفمفىمرضؾيم،مودؼـورمتصدضًمبفمسؾىمعلؽنيم،مودؼـورمأغػؼؿفمسؾ ىمأػؾؽم،مأسظؿفومأجرام
اظذىمأغػؼؿفمسؾىمأػؾؽم"م6ممثؿمؼطوظىم ماظرجؾمبوظعدلمواظؼلطمفىمععوعؾيماظزوجيموؼشرلم
اظبمعللظيمػوعيمتمدىماظبمتقازنمايقوةمصقؼقلم:م"مالمؼػركمعمعـمعمعـيم إنمدكطمعـفومخؾؼوم
رضىمآخر"م

)1
)2
(3
)4
(5
)6
)7

7

عٛسح اٌش – َٚا٠٢خ 21
عٛسح إٌغبء – ا٠٢خ 9
أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٝطذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة اٌٛطبح ثبٌٕغبء  269/3دذ٠ش سلُ 0 5186
أخشجخ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة فؼً إٌفمخ ٚاٌظذلخ عٍ ٟاأللشثٚ ٓ١اٌضٚط ٚاألٚالد ٚاٌٛاٌذ ٌٛٚ ٓ٠وبٔٛا
ِششو 695/2 ٓ١دذ٠ش سلُ  1002عٓ أثِ ٝغعٛد0
أخشجٗ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة فؼً إٌفمخ عٍ ٝاٌع١بي ٚاٌٍّّٛن ٚأصُ ِٓ ػ١ع ُٙأ ٚدجظ ٔفمز ُٙعُٕٙ
 692 – 691/2عٓ صٛثبْ سػ ٝهللا عٕٗ 0
أخشجخ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة فؼً إٌفمخ عٍ ٟاٌع١بي ٚاٌٍّّٛن ٚأصُ ِٓ ػ١ع ُٙأ ٚدجظ ٔفمز692/2 ُٙ
دذ٠ش سلُ  995عٓ أث٘ ٟش٠شح سػ ٝهللا عٕٗ 0
أخشجٗ ٍِغُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌشػبع ثبة اٌٛط١خ ثبٌٕغبء  1091/2دذ٠ش سلُ 0 1469
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- 9سؾىماٌمدلوتماظدؼـقيمواظـؼوصقيمواإلسالعقيمسؾ ىماخؿالفمعـوبره امتقسقيموغشرماظـؼوصيم
اظصقققيم،موعؽوصقيماظعرفمواٌقروثماظـؼوف ىماظضورمبوٌر أةمدقاءموه ىمصؿوةمأومزوجيم،م
خصقصومفىمعرحؾيماألعقعيموعومضبقطمبفومعـمأوضوعمهؿوجماظبمسالجمعلؿـرلمسؾ

ىمضقءم

اظشرعمايؽقؿم،موسدممعضورةماٌر أةم،موظدؼـومعـماٌقاضػماظؽـرلةماظً ىمدطرتمفىمطؿىم
اظلرلةممواظؿكمهؿؾمأسظؿماظـؿوذجمفىمضدوتفمظـلوئفمفىمإرورمطرؼؿم،محًىموإنمطونمعـفوم
عقاضػمتمدىمظؾغضىم،مصقؽقنمحؾقؿومودوداموععؾؿومحبؼم:م "مأطؿؾماٌمعـنيمإميوغومخقورػؿم
ظـلوئفؿم "م01موظؽىمضبؼؼمػذهماظغوؼيمالبدمأنمؼػفؿمعشوسرػوموؼؿقلسمعقارـمرضوػوم،م
وؼؿفـىمأدؾوبمدكطفوممصعـمسوئشيمرضىمآمسـفوممضوظًم:مضولمردقلمآم م:م"مإنىمألسؾؿم
ىم،مضوظًم:مصؼؾًم:معـمأؼـمتعرفمذظؽم؟مصؼولم:م
إذامطـًمسـىمراضقيم،موإذامطـًمسؾىمشضى
أعومإذامطـًمراضقيمصنغؽمتؼقظني،مال موربمربؿدم،موإذامطـًمشضىىمضؾًم:موالمربمإبراػقؿ،م
ضوظًم:مأجؾمؼومردقلمآمعومأػفرموالمأذطرمإالمازلؽم"م02
 - 10صبىموـىماٌر أةممفىمصذلةماألعقعيمه ىمورػؾفومعقارـماظؽقارثمواإلضطرابوتم
وايروبم،مألغفومه ىماألضعػمفىمػذهماظػذلاتماظشوئؽيموضدمدؾؼماإلدالمماٌقاثقؼماظدوظقيم
فىموضعماظضقابطماألخالضقيمظقضًمايروبمفىمغبوؼيماإلغلونم شرلماٌؼوتؾ موغبوؼيماظؾقؽيم
عـمصلودمأومإصلودمبؽؾمعو مهؿقىمعـمعؽقغوتممرؾقعقيموعقاردموذفرموحققاغوتم،مصؿـموصوؼوم
ردقلمآمصؾىمآمسؾقفمودؾؿماظلمضودةماىققشمسـمأغسمرض ىمآمسـفمأنماظـىىمم
ضولم:م"مإغطؾؼقاممبندؿمآموبوٓموسؾىمعؾيمردقلمآم،موالمتؼؿؾقامذقكومصوغقوموالمرػالمصغرلام
والماعر أة"3م0مودورماًؾػــــوءماظراذد ونمعـمبعدهمسؾ ىمعـقاظفم ،مصـفدماًؾقػيمأبامبؽرم
اظصدؼؼموػقمؼقصىمأدوعيمصقؼقلم:م"مالمدبقغقام،موالمتغؾقاموالمتغدروام،موالممتـؾقام،موالمتؼؿؾقام
رػالمصغرلامموالمذقكومطؾرلاموالم اعرأةم،موالمتعؼروامشبالموالمهرضقهم،موالمتؼطعقامذفرةمعـؿرةم
والمتذحبقامذوةموالمبؼرةموالمبعرلامإالمٌلطؾيم"م0

 )1أخشجخ اٌزشِز ٜف ٟعٕٕٗ وزبة إٌّبلت ثبة فؼً أصٚاط إٌج ٝطٍ ٟهللا عٍٚ ٗ١عٍُ  709/5دذ٠ش سلُ  3895عٓ عبئشخ
سػ ٝهللا عٕٙب ٚلبي أث ٛع١غ٘ ٝزا اٌذذ٠ش دغٓ طذ١خ 0
 )2أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٟطذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة غ١شح إٌغبء ٚٚج 380/3 ٓ٘ٛدذ٠ش سلُ  5228عٓ عبئشخ سػ ٝهللا
عٕٙب 0
 )3أخشجٗ أث ٛداٚد ف ٟعٕٕٗ وزبة اٌجٙبد ثبة ف ٟدعبء اٌّششو 39-38/3 ٓ١دذ٠ش سلُ  2614عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه 0
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 - 11حٌماظردقلممسؾىماظؿؾوسدمفىماألغلوبم،موظؾكؾقػيمسؿرمرضىمآمسـفمضقلمعلثقر م:م"الم
تـؽققاماظؼرابيمصننماظقظدمطبؾؼمضوومي ام،مواشذلبقاموالمتضقوام"م 1وػذامعومأطدمسؾقفماظطىم
ىمتقجدمعـمتؽرارمزواجماألضوربم0
ايدؼٌ،مواظؿقذؼرمعـماألعراضماظً
إنماالػؿؿوممبوظصقيمواظعوصقيمظإلغلونمعطؾىمذرعىمؼلللمسـفمؼقمماظؼقوعيمإذامٕمؼؿكذماٌؼقعوتم
واظقدوئؾميؿوؼؿفومصػ ىمحدؼٌمرواهماظذلعذ ىم:م"معومدللمردقلم مذقؽومأحىمإظقفمعـم
اظعوصقي"20م

 )1أٚسدٖ اثٓ األص١ش ف ٟإٌٙب٠خ ف ٟغش٠ت اٌذذ٠ش ٚاألصش ِبدح ػٛا  31/3ؽ اٌخ١ش٠خ ثّظش اٌطجعخ األ0 ٌٟٚ
 ) 2أخشجٗ اٌزشِز ٞف ٝعٕٕٗ وزبة اٌذعٛاد ثبة دعبء إٌج ٝطٍ ٝهللا عٍٚ ٗ١عٍُ ثجبة سلُ  106ح 5ص  557دذ٠ش سلُ
 3558عٓ أث ٝثىش اٌظذ٠ك سػ ٝهللا عٕٗ 0
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أثرماًصقبيمشرلماٌـظؿيمسؾكمصقيماألم
م
ضبظكماآلبوءمواألعفوتمصكماإلدالممبلزلكمعؽونةمصقؿومؼؿعؾؼمحبىماألوالدمووالئفؿ مضولم
ـبوموبِوظْقؽباظِدؽبؼؿبـِمإِحؿبلؽبوغـبومم1م.مم
آمتعوظب:م وؽباسؿبؾؾبدؾبواماظؾَّفؽبموؽبظَومتؾبشؿبرِطُقامبِفِمذؽبقؿبؽ ؽب
ـبوموبِوظْقؽباظِدؽبؼؿبـِمإِحؿبلؽبوغـبومم2م
ؿبمسؾ ؿبَقؽُؿؿبمأَظَّومتؾبشؿبرِطُقامبِفِمذؽبقؿبؽ ؽب
ؽببؽُؿ ؽب
ضولمآمتعوظبم:ممضُؾؿبمتؽبعؽبوظَقؿبامأَتؿبؾؾبمعؽبومحؽبرَّمؽبمر ُّ
ؾبموبِوظْقؽباظِدؽبؼؿبـِمإِحؿبلؽبوغـبومم3م.م
ضولمآمتعوظبم:م وؽبضَضؽبكمرؽببُّؽَمأَظَّومتؽبعؿبؾؾبدؾبوامإِظَّومإِؼَّوه ؽب
وؼقظبماإلدالممسـوؼيمخوصيمبوألعفوتموضبددماظردقلم عـزظؿفومصكمضقظف:م"اىـيمهًم
أضدامماألعفوت"م 4رواهماظـلوئك م 0مم وؼؼقلمأؼضوم:م"إنمآمحرممسؾقؽؿمسؼققماألعفوت"

5مرواهم

اظؾكورى0م
وأؼضوم جوءمرجؾمإظبماظردقلم م ؼلللمأىماظـوسمأحؼمبح دـمصوحؾؿك؟مضولمأعؽمضولم
ثؿمعـ؟مضولمأعؽمضولمثؿمعـ؟مضولمأعؽم،مضولمثؿمعـ؟مضولمأبقك"م 6رواهماظشقكون 0مممممم وتؿعرضم
األعفوتمأثـوءمصذلةمايؿؾمواظقالدةمواظـػوسمإظبمبعضماٌكوررماظؿكمضدمتمدىمصكمبعضم
األحقونمإظبماظقصوة0مم
م

ودقفمغلؿعرضمأثرماًصقبيمشرلماٌـظؿيمسؾكمصقيماألممواظطػؾ:م
أوال:مزبوررمتصوحىمتؽرارمايؿؾمونؿؾفومصقؿومؼؾك:م
- 1تزؼدمععدالتماإلجفوضمخاللماظـصػماألولمعـمايؿؾ.م
- 2تزؼدمععدالتماظقالدةم"اٌؾؿلرة"مضؾؾماٌقعود0م
تزؼدمغلىمحدوثمتلؿؿوتمايؿؾم"ارتػوسومصكمضغطماظدممووجقدمبروتقـوتمصكم
ة
- 3
زدادمخطرػومسـدمحدوثماظؿشـفوتم"اإلطالعلقو".
اظؾقلموتقرممصكماظؼدعني"موضدمي

 )1عٛسح إٌغبء – ا٠٢خ 36
 )2عٛسح األٔعبَ – ا٠٢خ 151
 )3عٛسح اإلعشاء – ا٠٢خ 23
 )4أخشجٗ إٌغبئ ٟف ٟعٕٕٗ وزبة اٌجٙبد ثبة اٌشخظخ ف ٟاٌزخٍف ٌّٓ ٌٗ ٚاٌذح  11/6ؽ اٌّطجعخ اٌّظش٠خ ثبٌألص٘ش –
ٚأٚسدٖ اٌعجٍ ٟٔٛف ٟوشف اٌخفبء  403/1دذ٠ش سلُ  1082ؽ ِىزجخ اٌزشاس 0
 )5أخشجٗ اٌجخبس ٞف ٟطذ١ذٗ وزبة األدة ثبة عمٛق اٌٛاٌذ ِٓ ٓ٠اٌىجبئش  75-74/4دذ٠ش سلُ  5975عٓ اٌّغ١شح 0
 )6أخشجخ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌجش ثبة اٌٛاٌذٚ ٓ٠أّٙب دك  1974/4دذ٠ش سلُ  2548عٓ أث٘ ٝش٠شح سػ ٝهللا عٕٗ 0
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- 4تزؼدمعـمغلىةمحدوثماظـزفمغؿقفيمالغػصولماٌشقؿيماٌؾؽرمأومإغدشومم

%اظؿصوق $م

اٌشقؿيمبوىزءماظلػؾكمعـماظرحؿ"ماٌشقؿيماٌعقىمممومؼمدىمإظبمإسقوءماىـنيم
وضدمؼمدىمإظبموصوتفمأوموصوةماألم.
- 5ؼزؼدماحؿؿولمزؼودةماظلوئؾماحملقطمبوىـنيماالدؿلؼوءماألعقـقدكمممومؼزؼدماحؿؿولم
االغػفورماٌعفؾمىقىماٌقوهمممومؼمدىمإظبموالدةمعؾؽرة.
- 6تؽـرمغلؾيماألوضوعماٌعقؾيمظؾفـنيمواجملهمبوٌؼعدةمواٌلؿعرضم0
- 7تزؼدمغلؾيماألعراضماٌصوحؾيمظؾقؿؾمعـؾماظلؽرمواألغقؿقوم"صؼرماظدم".
م

ثوغقو:مزبوررمايؿؾماٌؿؽررمسؾكماظقالدةموأػؿفومعومؼؾك:
- 1رقلمصذلةمماظقالدةموإجفودماألممواىـنيم
- 2زؼودةماحؿؿوالتماظؿؾقثمواالظؿفوبوتم
- 3زؼودةمغلؾيمدؼقطمايؾؾماظلرىمممومؼمدىمإظبموصوةماىـنيمأوماخؿـوقهم
ترتػعمغلىماظقالداتماظعلرةمواظقالدةمبوىػًماومذػوطماظقالدةمموتزؼدمعـمغلؾيم
ة
- 4
اغػفورماظرحؿموعومؼصوحىمعـمغزؼػمضدمؼمدىمإظبموصوةماألممواىـني.
ه
- 5ترتػعمطـرلامععدالتماظقالدةماظؼقصرؼيموعومؼصوحؾفومعـمعضوسػوتم
- 6تزؼدمععدالتماظـزفمبعدماظقالدةمواظؿصوقماٌشقؿيمغؿقفيمًؿقدمسضالتماظرحؿمأوم
ضعػماغؼؾوضوتفو
م

ثوظـو:مزبوررمعومبعدماظقالدةموصذلةماظـػوسموأػؿفو:
- 1تزؼدماحؿؿوالتماظؿؾقثموغبكماظـػوسم
تؼؾمطؿقيمظنبماألمموغقسقًمممومضدمؼمدىمإظبمصشؾماظرضوسيماظطؾقعقيمم
ه
- 2
- 3ؼصعىمسؾكمسضالتماظرحؿمواظؾطـمواظظفرماظعقدةمإظبمحفؿفومماظطؾقعكمممومؼمدىم
إظبمترػؾماظؾطـموآالمماظظفر.
م
م
م
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رابعو:مزبوررمعرتؾطيمبوٌقظقدموػك:
- 1ؼزؼدمحفؿماٌقظقدمطؾؿومزادمسددمعراتماظقالدةموؼمثرمػذامسؾكمصقؿفموؼصعىم
والدتفمممومضدمؼمدىمإظبمأغزفةمدضقؼةمأومغؼصمصكمطؿقيماألوطلفنيماظؿكمتصؾمإظبم
اٌخمممومضدمؼمثرمدؾؾومسؾكماظؼدرةماظذػـقيمواظذطوء.م
- 2تؼؾمصرصؿفمصكماظرضوسيماظطؾقعقيموصكمرسوؼيماألممظفمالغشغوهلومبغرلهمعـماألوالدموظضعػم
صقؿفومواٌضوسػوتماظؿكمتؿعرضمهلومم
تزؼدمغلىماظعققبماًؾؼقيمصكماٌقاظقدمبعدم اظطػؾم اًوعسم ؼبم اظذلتقىموععمزؼودةم
ة
- 3
اًوعسمواظـالثنيموخصقصومبعدماألربعنيمدـي.
ة
دـماألمممبعدمدـم
م

خوعلو:مزبوررممهدثمصكماظػذلةمبنيمطؾمغبؾموآخرموأػؿفو:
- 1تزؼدمغلؾيماظلؼقطماٌفؾؾكمواظرغبكمغؿقفيمالردبوءمسضالتموأربطيماظرحؿموايقضم
وؼصوحىمػذامآالممبوظظفرموعؿوسىمبقظقي.م
- 2تزؼدمعـماحؿؿوالتماالظؿفوبوتماٌفؾؾقيموايقضقيموضرحيمسـؼماظرحؿمم
- 3تؿعرضمعؿؽرراتماظقالدةمظزؼودةماحؿؿوالتمحدوثماألورامماًؾقـيمبعـؼماظرحؿم
م

ممومدؾؼمؼؿؾنيمأنماًصقبيمشرلماٌـظؿيمتمدىمإظبمآثورموزبوررمصققيمعؿعددةموأنم
ايؽؿيمتؼؿضكماخؿقورماظقضًمواظعددماٌـودىمظؾقؿؾ مممومؼلوسدمسؾكمغبوؼيماألعفوتمواألرػولم
عـمعؿوسىمسدؼدةمتمثرمسؾكمضدراتفؿماظصققي.
م

رسوؼيمايوعؾ:م
صبىمأنمتؾدأمرسوؼيماظلقدةمايوعؾمصكمصذلةمعؾؽرةمعـمايؿؾموؼػضؾمأنمتؾدأمعـذماألذفرم
األوظبمظؾقؿؾموتلؿؿرمحؿكماظقالدةمعـمأجؾمصقيمايوعؾموصقيماىـنيموضدموجدمعـم
إحصوئقوتم 92م–م،93م2000مظقصقوتماألعفوتمأنمغلىةمطؾرلةمعـفـمٕمتؿوبعمرسوؼيمايؿؾمأومٕم
تؽـمػـوكمرسوؼيمغبؾمإرالضوموتفدفمرسوؼيمايوعؾماظب:م
- 1تشفقعماظلقداتمايقاعؾمظؼقدماغػلفن مصكمعراطزماظرسوؼيماظصققيمععماالغؿظوممصكماظذلددم
ٌؿوبعيمايؿؾ.م
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- 2اظػقصماالطؾقـقؽكمظؾقوعؾ0م
- 3تؼققؿمايوظيماظصققيمظؾفـنيمداخؾماظرحؿ0
- 4االػؿؿوممبوظؿـؼقػماظصقكمواظغذائكمظألممايوعؾمواالطؿشوفماٌؾؽرميوالتماًطقرةماثـوءم
ايؿؾمواظؿعوعؾمععفومواظؿقذؼرمعـماظؿدخنيمواٌقادماظؽققظقي.
- 5اظؿطعقؿمضدمعرضماظؿقؿوغقس0
- 6ععرصيماظؿغرلاتماظؿكمتطرأمسؾكماظلقدةمأثـوءمايؿؾ0
- 7ايدمعـمععدالتماإلصوبيمبوألعراضموحدوثموصقوتماألعفوتمواألرػولمحقلماظقالدة0
- 8اظػققصماٌعؿؾقيمعـؾمهؾقؾماظؾقلمظؾزاللمواظلؽرمووجقدمصدؼدم

أومطراتمدممغبراءم

وسؿؾمصقرةمطوعؾيمظؾدممظؿقدؼدمغلؾفماهلقؿقجؾقبني،مهدؼدمصصقؾيماظدممواخؿؾورمسوعؾم
اظرؼزؼسممRHم0
- 9سؿؾمجدولمظؾزؼوراتمسؾلمأالمتؼؾمسددماظزؼوراتمسـمأربعمخبالفماظزؼورةماألوظبم0
 - 10صقصمسومموؼشؿؾماظقزنم–ماظضغطمظؾدمم –معالحظيمتقرمماظلوضنيموهدؼدموضعماىـنيم
وزلوعمغؾضماىـني
 - 11ميؽـمادؿكدامماٌقجوتمصققمصقتقيمسـدماالذؿؾوهمصكموجقدمعشوطؾمخوصيمبويؿؾم
وتؼققؿموضعماٌشقؿيموهدؼدموضعماىـنيموتؼدؼرمسؿرهموعؿوبعيممنقه.
 - 12إرذودماألممإظبماألشذؼيماظؿكممتدػومبوظلعراتمايرارؼيماٌطؾقبيمأثـوءمايؿؾمواألرعؿيم
اظغـقيمبوظدلوتقـوتمواظػقؿوعقـوتمواألعالحماٌعدغقيموايدؼدمواظؽوظلققم.
م

ععدلموصقوتماألعفوت:م
موػقمسددموصقوتماألعفوتماٌؿصؾيمبويؿؾمأوماظقالدةمأوماظـػوسمصكماظلـيمبوظـلؾيمظؽؾم
عؽيمأظػمعقظقدمحكمصكماظلـيمغػلفو.مم
وصكماظعوٕمتؿقصكم"متقت"م 500ماعرأةمصكماٌؿقدطمعـمػذهماألدؾوبمبوظـلؾيمظؽؾم
100.000معقظقدمحكموصكماظؾالدماظصـوسقيمالمؼزؼدمػذاماٌعدلمسـم 20م–م35مصكمطؾم 100.000م
عقظقدمحكموصكمعبفقرؼيمعصرماظعربقيممطوغًماظـلؾيمحقاظبم 174مظؽؾم100.000معقظقدمحكمدـيم
1992م–م1993موضدماشبػضمصكمدـيم2000مإظبم84مطؾم100.000معقظقدمحكمواظبماضؾمعـم 70م
وصوةمظؽؾم100.000معقظقدمحكمدـيم.2004م
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م

وانمتؽرارمعراتمايؿؾمواظقالدةمعومٕمؼؽـمعصققبومبرسوؼيمرؾقيمجقدةمؼؽقنمضررامسؾكم
صقيماألمموؼمثرمدؾؾقومسؾكمضدرتفومسؾكمرسوؼيمأبـوئفوموإنماظؿـؼقػماظصقلموتؾلقطمايؼوئؼم
اٌؿصؾيممبشوطؾمايؿؾمواظقالدةمؼلوسد سؾلمماظقصقلمإظبمحؾقلمدرؼعيمظؿقسقيماٌرأةم ماألمم
بوىقاغىماٌكؿؾػيميقوتفومودعودةمأدرتفومواٌرأةمصكماظؾؾدانماظـوعقيمؼؿفددػومخطرماٌقتم
طؾؿومغبؾًممبومؼػققمعوئيتمعرةماًطرماظذىمؼقاجفمايوعؾمصكماظؾؾدانماٌؿؼدعي.م
م

األدؾوبماظؿكمتلفؿمصكموصقوتماألعفوت-:م
- 1عؿقدطمدـماظزواج:م
عومؼزالمإظبمحدمعومدـماظزواجمصكماظؾؾدانماإلدالعقيمصغرل

امعـؾمبوطلؿونموبـفالدؼشم

واظقؿـموػذامؼمدىمإظبمزؼودةمايؿؾماٌؾؽرماظذىمضدمؼمدىمإظبماإلجفوضمأوماظقالدةماٌؾؽرةم
أومإظبممتزقماٌفؾؾمواظعفونمأومضعػماغؼؾوضوتماظرحؿموػذامأؼضومؼمدىمإظبمغزؼػمعومبعدم
اظقالدةمأوماغدشوممععقىمظؾؿشقؿيموػذامؼمدىمإظبمغزؼػمعومضؾؾماظقالدةموطذظؽمزؼودةماظؿفوبوتم
اىفوزماظؿـودؾكماثرمػذهماظؿؿزضوت.
وطذظؽمغؿقفيمظـؼصمخدلتفومتؽقنماظلقدةم مصغرلةماظلـم ايوعؾمأضؾمضدرةمواػؿؿوعومصكم
اظعـوؼيمبصقؿفوموشذائفوم أثـوءمايؿؾموصكماظعـوؼيمبقظقدػومبعدماظقالدةموتربقيماألرػولمثؼوصقوم
ودؼـقو.مم
- 2مععدلماظقالدة:م
تزدادمخطقرةماظقالدةمععمايؿؾماألولموذظؽمظعدمماخؿؾورمايقضموزؼودةماحؿؿولمسدمم
ضدرةماٌقظقدمسؾكماٌرورمبفموضدمتزدادمغلؾيماظقالدةماظؼقصرؼيمأوماظؿؿزضوتمبوٌفؾؾمواظعفونمثؿم
تؼؾماًطقرةمصكمايؿؾماظـوغلمواظـوظٌمثؿمتزدادمعرهمأخرىمصكمايؿؾماظرابعمأومأطـرموذظؽم
ظزؼودةمحفؿماىـنيمواحؿؿولمضقؼمصكمايقضمغؿقفيمالدؿفالكمطؿقيمطؾرلةمعـماظؽوظلققممصكم
ايؿؾمواظرضوسيموغؼصماظؿغذؼيمصؿزدادمخطقرةموصقوتماألعفوتمبعدمايؿؾماًوعسم0م
م
م
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- 3األعقي:
عـماألدؾوبماظؿكمضدمتلفؿمصكموصقوتماألعفوتمػكمأعقيماألممايوعؾموطذظؽماألبم واظيتم
تمديماظبماشبػوضمغلؾيماظرسوؼيمظألعفوتمأثـوءمايؿؾموسدمماإلطؿشوفم إبؽرمظؾؿضوسػوتماظؿكم
ضدمتصوحىمايؿؾمعـؾمارتػوعمضغطماظدممأوماظلؽرماظؾقظبمأوماظـزؼػمعومضؾؾماظقالدةمأوم
االطؿشوفماٌؾؽرمظؾقضعمشرلماظطؾقعلمظؾفـنيمأومغؼصمطؿقيماهلقؿقجؾقبنيم%أغقؿقو$مأومأعراضم
اظؼؾىمواظؽؾكموطذظؽمععوعؾمرؼزؼسماظلؾؾكماظذيمضدمؼمدىمإظبمزؼودةموصوةماىـنيمأوماسؿالظف.
واظؾفقءمسـدماظقالدةمإظبماظداؼوتمشرلماٌؿكصصوتمأوماحدمأصرادماظعوئؾيمعـماظلـماظؽؾرلم
وشوظؾومالمؼؽقنمهلؿمدراؼيمطوصقيمبعالعوتماًطرمأثـوءماظقالدةموترطفومٌدةمرقؼؾيمضدمتمدىمإظبم
تعلرماظقالدةمأوماغػفورماظرحؿمأومزؼودةماظؿفوبوتماظرحؿمواظعفون،موطوغًماألعقيمواضقيمصكم
اظلقداتمصكماظدراديماظؼقعقيمظقصقوتماألعف ـــ اتمصكمطؾمعـم 93/92موم2000موطذظؽماظعـوؼيم
بوظطػؾمخصقصوماظـظوصيمأوماالغؿظوممصكماظؿطعقؿوتماٌكؿؾػيموزؼودةماألعراضماٌعقؼيم
واإللتفوبوتماظرئقؼيمواإلظؿفوبوتماظعقـقي.م
م

أدؾوبموصقوتماألعفوت:م
أدؾوبمتقظقدؼيمعؾوذرة:م
عـؾماظـزؼػماظرغبكمضؾؾماظقالدةماظـزؼػمرغبكمبعدماظقالدةمأعراضمضغطماظدمماٌرتػعم
ععمايؿؾماظؿفوبوتمعقؽروبقيمظؾففوزماظؿـودؾكم"اًؿٍ"ماإلجفوض،ماغػفورمماظرحؿموعضوسػوتم
اظقالدةماظؼقصرؼيمواىؾطيماظرئقؼيموعضوسػوتماظؿكدؼر.م
م

أدؾوبمتقظقدؼيمشرلمعؾوذرة:م
عـؾمعضوسػوتمأعراضماظؼؾىمواىفوزماظؿـػلكمععمايؿؾمأعراضماىفوزماظعصؾكمواظؾقظبم
واهلضؿكمواألغقؿقومودؽرماظدممواألورام.م
وصكماظدراديماظؼقعقيمظقصقوتماألعفوتمصكمعصرم

1992م،م1993مواظدراديماظـوغقيم 2000مم

عوزالماظـزؼػماظرغبكمعومبعدماظقالدةموعومضؾؾماظقالدةمؼلخذماظصدارةمطلؾىمأولمظقصقوتم
األعفوتمثؿمأعراضماظضغطماٌرتػعمععمايؿؾمثؿم اإلظؿفوبوتماٌقؽروبقيموػكمأدؾوبمأصؾقًم
ضؽقؾيمبنيمأدؾوبموصقوتماألعفوتمصكماظؾالدماٌؿؼدعيموظؽـفومعوزاظًمتلخذماظصدارةمصكماظؾالدم
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اإلدالعقيمذاتماًصقبيماظعوظقيمععمصغرمدـماألعفوتموزؼودةمعراتمايؿؾمواظقالدةموزؼودةماألعقيم
بنيماألعفوتمواألزواجموغؼصماظدخؾماٌوديمظألدرة.م
م

وظذظؽمصنغـومسؾقـومواجؾوتمظؾدسقةماظبم:م
ماالػؿؿوممبوظؿعؾقؿموخبوصيمظإلغوثمممومؼرصعموسقفؿمسبقماإلػؿؿوممبوظصقيماظـػودقيمموصقيماظطػؾ0م
م-ماظدسقةماظبماالػؿؿوممبوظؿغذؼيمظؾطػؾماألغـكمواظػؿوةمواٌرأةموخبوصيمأثـوءمايؿؾم0م
ماظدسقةماظبمرسوؼيمايؿؾمواإلغؿظوممصكماٌؿوبعيممموؼزؼدمعـمصرصمتؼدؼؿماٌشقرةمواظـصحمواإلرذودمواطؿشوفمسالعوتماًطقرةماٌؾؽرةم0م
ماظدسقةماظبماظقالدةمهًمرسوؼيمعؼدممخدعوتمصققيمعدربمواظؾعدمسـماظقالدةمهًمأؼدمشرلمعدربيمممومؼؼؾؾمعـماٌضوسػوتم0م
ماظدسقةماظبماظرسوؼيمواظـصحمبعدماظقالدةموخبوصيمصكمأعقرمتؾوسدماظقالداتمممومؼؼؾؾمعـماٌكوررمبوظـلؾيمظألمممواىـنيم0م
م
م
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الباب السادس:
َومتؼْرؽببؾبقاماظزّْغؽبومإِغَّفؾبمطَونؽبمصَوحِشؽبيًموؽبدؽبوءؽبمدؽبؾِقؾًومم
ؼؼقلمآمتعوظبم:مموؽبظ ؽب

م%مدقرةماإلدراءم-مماآلؼيمم$32م
مم
مم

اظغوؼيم:$6%معؽوصقيمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي/اإلؼدزم
واٌالرؼوموشرلػؿومعـماألعراضم
م
اهلدفم–م7م:موضػماغؿشورمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼيم/ماإلؼدزمحبؾقلمسومم2015م،مم
وبدءماسبلورهماسؿؾورامعـمذظؽمماظؿورؼخم.م
م
اهلدفم–م8م:موضػماغؿشورماٌالرؼوموشرلػومعـماألعراضماظرئقلقيمحبؾقلمسومم2015مم
وبدءماسبلورهماسؿؾورامعـمذظؽماظؿورؼخم.م
م
مم

م
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األعراضماٌـؼقظيمجـلقومم
م
مإنماألعراضماٌـؼقظيمجـلقومواظً

ىم

ىمعـمبقـفوماإلؼدزمترتؾطمأدودومبوظلؾقكماىـس

واظؿقؾىمبلؾقكمجـسىمعلؽقلمػقماظلؾقؾماظقحقدماظذ ىمميؽـمأنمضبؿقـوموضبدمعـماغؿشورمػذهم
األعراضموتؾؼىماظقضوؼيمه ىماظطرؼؼيماظقحقدةمٌؽوصقيمػذهماألعراضم،موترتؾطماظقضوؼيممبد

ىم

ادؿقعوبـومهلذهماٌشؽؾيمممبلؿقىمهؾقـومبلؾقكمعلؽقلم0م
م

صرلوسمغؼصماٌـوسيماٌؽؿلى/ماإلؼدزم:م
ؼعؿدلماإلؼدزمذبؿقسيمعـماألعراضم%معؿالزعي$ممؼلؾؾفمصرلوسموػقمصرلوسمغؼصماٌـوسيم
اظؾشر ىم0مإنمصؼدماٌـوسيمؼعدلمسـمحول ةمؼؿلؾىمصقفومسوعؾمخورج ىموعؾمغظومماظدصوعمسـم
صؼدمصعوظقؿفموؼؿعرضمظؾففؿوتماًورجقيمعـؾم:ماظػرلودوتم،ماظؾؽذلؼومواظطػقؾقوتم0م
اىلؿمي
م

المميؽـماظؽشػمسـمسدويمصرلوسماإلؼدزمإالمبنجراءمهؾقؾمزبدلىم:م
مالمميؽـمععرصيماإلصوبيم

بولصرلوسماٌلؾىملإلؼدزمإالمبنجراءماخؿؾورمخوصمبػرلوسمغؼصم

اٌـوسيماظؾشر ىمموعـماٌالحظمأنماظشكصمضدمؼؽقنمعصوبومدونمأنمتؾدومسؾقفمأ

ىمأسراضمم

عرضقيموالمميؽـمععرصيمإصوبؿفمإالمسـمررؼؼماالخؿؾورمموؼعؿدلماظشكصماٌصوبمخزاغومعـم
اظػرلودوتمؼلؿطقعمأنمؼـؼؾفمف ىمإرو رمضوغقنىم%ماظزواجم$مأومإرورمشرلمضوغقن ىم%مخورجمسـم
اظزواجم0$مم
م

المسالجمصعوالمظإلؼدزمإالمبوظقضوؼيم:مم
مالمميؽـماظشػوءمعـماإلؼدزمسؽسماألعراضم

األخرىماٌـؼقظيمجـلقوم0مإنماإلؼدزمؼمدىمالم

ربولماظبماٌقتموؼؿؼدمماظؾقٌمفىمإصبودمحؾقلمواظقصقلماظبمظؼوحمعضودموظؽـمؼؾؼىماظعالجم
ة
اظقحقدمفىماظقضًماظراػـمػقماظقضوؼيم0م
م
واظعالجوتماٌؿقصرةمػكمصؼطمتؼؾؾمعـمسددماظػرلودوتمواظدمموالمتؼضكمسؾقفومصؾوظؿوظبم
تطقؾمعـماظػذلةماظؿكمالمؼعوغكمصقفوماٌصوبمعـماألسراضموالمتمدىماظبماظشػوءماظؿوم0م
م
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م
اظعدوىم:م
 اإلؼدزمؼـؿؼؾمسـمررؼؼم:مماالتصولماىـسىم-ماظدمماٌؾقثمبػرلوسماإلؼدزم%مايؼـماٌؾقثيموخوصيمسـدماٌدعـنيم،مغؼؾماظدمماٌؾقثم$م

موعـماألمماٌصوبيمبوظػرلوسماظبماظطػؾممممممم والمؼـؿؼؾمسـمررؼؼم:مماٌصوصقيم-ماظؿؼؾقؾم

ماىـسمماآلعـم%مبودؿكدامماظقاقىماظذطرىم$مماٌعوؼشيماظققعقيمماالذذلاكمؼبمأدواتماظطعومممظلعماظؾعقضممايؿومموأدواتماٌقوهمم

ميؽـمظؾؿصوبمبوظػرلوسمأنمؼؾدومؼبمصقيمجقدةمبدونمأنمتظفرمسؾقفمأ

ىمأسراضم

عرضقيم:م
 اٌشؽؾيمأنمصرلوسماإلؼدزمؼظؾمطوعـومعد ةمضدمتصؾماظلم 10مدـقاتم أومأطـرم ضؾؾمأنمتظفرماألسراضم0م
سـدعومتظفرماألسراضمتـفورمعـوسيماىلؿمصؿقدثماظؿفوبوتموأعراضمزبؿؾػيم،مضدمتظفرمأسراضم
ا
اظدرنماظرئقىم%ماظلؾم$مأومأغقاعمععقـيمعـماظلرروغوتمأومصؼدانمذدؼدمظؾقزنمأوماظؿفوبوتمؼبم
اىؾدم،موأعراضمأخريمطـرلةم0م
 مظؽـمؼبمخاللمدـقاتماظؽؿقنمؼؾدوماإلغلونمفىمصقيمطوعؾيموالمتظفرمسؾقفمأ ىمأسراضم 0مفىمػذهماظػذلةمضدمؼـؼؾماٌرضمظؾؽـرلؼـم0م
م
اظؿؼدؼراتمأنمععظؿماإلصوبوتمف ىمعـطؼؿـوم اإلدالعقي متؿؿـؾمفىماٌصوبنيمبوظػرلوسمالم
تظفرمسؾقفؿماألسراضم،مػذامؼعـىمأنمػمالءمضدمؼـؼؾقنماظعدوىماظبمطـرلؼـمدونمأنمؼدروامم
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م

ممممؼؼدرمسددماٌصوبنيمف ىماظعوٕمبػرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشر

ى/ماإلؼدزمحبقاظبم 40معؾققنم

ذكصمفىمدـيم2004مووصؾمسددماألعقاتمبلؾؾفماظبم22معؾققنمعـذمسؼدؼـمعـماظزعـمععمبداؼيم
اظقبوءم0م
 مؼعقشمأطـرمعـمثؾـلماألذكوصماٌصوبنيممبػرلوسمغؼصماٌـوسيمفىمأصرؼؼقومأىمعو مؼـوػزم 26معؾققنمعـماظـلوءمواظرجولمواألرػولم0م
ىممم:م"منصرنىم
ىمضولمسـفــــوماظـى
 مععظـــــــؿماٌصوبنيمفىمعرحـــؾيماظشؾوبمعرحؾيماظعطوءماظًاظشؾوبمحنيمخذظـىماظشققخم"م0م
 أطـرمعـم#80معـماإلصوبوتمفىماألسؿورمعـم15م–م35مدـيمأىمصؽيماظعطوءمواإلغؿوجم0م موفىمػذاماظلقوقم،مالمتشؽؾمبالدغوماإلدالعقيمادؿــوءم،م إنمآخرمماٌعطقوتمماٌؿقصرةمتشرلماظبماالزدؼودماٌلؿؿرمفىمسددماألذكوصماظذؼـمؼعوغقنمعـماظقبوءمدـيمبعدمدـيم،م

وخوصيم بني م

اظشؾوبم،مغصػفؿمعـماظـلوءم0م
 -وطوغًمإحصوئقيمعـظؿيماظصقيماظعوٌقيمظؾدولماظعربقيمظعومم

2003متشرلماظبمأنمػـوكم 10م

عؾققنمإصوبيمتـؿؼؾمسـمررؼؼماىـسم%مأعراضممتـودؾقيم$مفىمذظؽماظعوممصؼطمأ ىمأنمػـوكم
أسدادامطؾرلةمممـمميوردقنماىـسمشرلماآلعـمخورجمغطوقماظزواجم0م
 مسددماٌصوبنيماىددمؼبمأوروبوماظغربقيمؼؿـوضصمبقـؿومؼؿزاؼدمبشدةمفىماظدولماإلدالعقيم0مم

طلرمحوجزماظصؿًم:م
صؾـؿقدثمسـماإلؼدزموسـمزحػفمسؾىماظدولماإلدالعقيم:م
 سؾقـومأنمغؿقدثمسـموجقدماإلؼدزمحقظـوموغذطرمايؼوئؼماألدودقيمسـفمؼبمخطوبوتـومودرودـوموربوضراتـوماظدؼـقيم0م
 صبفؾمطـرلونمأنماإلؼدزمبدأمزحػفماٌدعرمصعالمسؾلماظدولماإلدالعقيم0م مسوذًمدوظـوماإلدالعقيمفىمحوظيمعـماظالعؾوالةمواإلغؽورميؼقؼيمخطرماإلؼدزمسؾقـوم0م -مؼظـماظؽـرلونمأنم"مأخالضـوم"موضقؿـومهؿقـومغبوؼيمطوصقيم

0ماظدالئؾمتشرلماظبمأنمػـوكم

أسدادامعـمذؾوبـومميوردقنماىـسمخورجماظزواجموؼؿعورقنماٌكدراتمسـمررؼؼمايؼـم0م
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 مإنمسؾقـومأنمغدسقمآمأنمضبؿىمبالدغومعـمػذاماظقبوءماظذ ىمحصدمحقوةمسشراتماٌالؼنيمفىمأصرؼؼقوموجـقبمذرقمأدقوم0م
 مطوغًمػذهماظؾؾدانمعـؾـومتظـمأنماًطرمعؾوظغمصقفموظـمهدثمطورثيمظدؼفؿم0م مبعضماظؾؾدانماظؿكمضوعًمحبؿالتمتقسقيمووضوؼيمضكؿيموبراعٍمسالجمورسوؼيمعؽـػيمنقًمفىمتػودىماظؽورثيم0م
م

البدمعـماظشػوصقيمظـؿؿؽـمعـمعقاجفيماإلؼدزم:م
ضولمآمتعوظبم:ممؼؽبومأَؼُّفؽبوماظَّذِؼـؽبمآعؽبـؾبقاماتَّؼُقاماظؾَّفؽبموؽبطُقغؾبقامعؽبعؽبماظصَّودِضِنيؽبم$119%مم01م
 البدمعـمصدقمفىماظؿعوعؾموصدقمفىماظؿـوولمحًىمالمشبدعمأغػلـومبوألعون ىماظؽوذبيمألنماظلؽقتمسؾىماظقاضعمؼعـىماىؾقسمسؾىمصقػيمبرطونمصالبدمعـمصدقماجملؿؿعمووهمعرضوهم
ىمالمؼـؼؾماظقفوماٌرضم0م
وصدقماٌصوبمععماآلخرؼـمخوصيماظزوجيمحً
 مالبدمعـماالسذلافمبقجقدممموردوتمشرلمعؼؾقظيمتلوػؿمف ىمغؼؾماٌرضمحيتمغصؾماظلمررؼؼيمظؾؿعوعؾمععفومحملقػومعـمدؾقطقوتماجملؿؿعمأومتؼؾقؾفوم0م
ىمغؿعرفمسؾىمعؽوعـماظداءموغغؾؼم
 البدمعـماالسذلافمبوًطرمواظعددمايؼقؼىمظإلصوبوتمحًاظرؼحمصـلذلؼحم.م
 ماظشػوفؼيمفىماظؿعوعؾمذعورمدؼـماإلدالمماظذىمصؿحمطؿوبفمظؾؾشرؼيمعبعوءم0ممم

اإلدالممواىـسم:م
 ؼعؿدلماإلدالمماظعالضيمايؿقؿيمبنيماظزوجنيمغشورومرؾقعقومؼؿطوبؼمععمإرادةمآماظًىمهوصظمسؾىمبؼوءماظؾشرؼيمسؾىماألرضمصننماظؼرآنم ؼؼقل:م م غِلؽبوؤؾبطُؿؿبمحؽبرؿبثفبمَظؽُؿؿبمصَلْتؾبقامحؽبرؽبؿبثؽُؿؿبمأَغَّكم
ذِؽؿبؿؾبؿؿبموؽبضَدّْعؾبقامظِلَغؿبػُ ِلؽُؿؿب2م.م
 مإنماالحؿشومموايقوءمالمميؽـمأنمؼؽقغومعدلرؼـمظعدممايقارمحقلماىـسمواألعراضماٌـؼقظيمجـلقوموخصقصومصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرى/اإلؼدزم0م
م
م

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

هرؼؿماظطرقماحملرعيمظؾؿؿوردوتماىـلقيمطوظزغوموممورديماظشذوذماىـسىم0م
وضعمررقماظقضوؼيمعـماألعراضماىـلقيمبوظؿزاممدؾقطقوتمربددةمعـالمسدممإتقونم
اٌرأةمايوئضمضولمردقلمآمصؾ ىمآمسؾقفمودؾؿم:م"معؾعقنمعـمأت ىمحوئضوم" 1مأوم
هرؼؿمإتقونماٌرأةمفىمدبرػومضولمآمتعوظبم:م
ْؿقِقضِموؽبظَومتؽبؼْرؽببؾبقػؾبـَّمحؽبؿَّكم
ْؿقِقضِمضُؾؿبمػؾبقؽبمأَذـبىمصَوسؿبؿؽبزِظُقاماظـّْلؽبوءؽبمصِلماظ ؽب
مموؽبؼؽبلؿبلَظُقغؽبؽَمسؽبـِماظ ؽب
ؼؽبطْفؾبرؿبنؽبمصَنِذؽبامتؽبطَفَّرؿبنؽبمصَلْتؾبقػؾبـَّمعِـؿبمحؽبقؿبٌؾبمأَعؽبرؽبطُؿؾبماظؾَّفؾبمم2مم0م
ايٌمسؾىماظقضوؼيماىـلقيمخوصيمظألسضوءماظؿـودؾقيمبوٌداوعيمسؾىمغظوصؿفوموغبوؼؿفوم،م
ضولمردقلمآم:م"ماظطفقرمذطرماإلميونم"3م0م
وغؿقفيمًطقرةمداءماإلؼدزموبؼقيماألعراضماٌـؼقظيمجـلقومصنغفمؼؾزعـومتذطرلماظدسوةم
واجملؿؿعموضودتفممبلؽقظقوتفؿمحقلماظذلبقيماىـلقيماظصقققيماٌالئؿيمظألسؿورمبغقيم
عؽوصقيمػذاماظقبوءم0م
م
مم

 )1أخشجٗ اٌزشِز ٞف ٟعٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة وشا٘١خ ار١بْ اٌذبئغ  243-242/1دذ٠ش سلُ ٚ 135أخشجٗ أ ٚداٚد فٟ
عٕٕٗ وزبة إٌىبح جبِع إٌىبح  256 – 255/2دذ٠ش سلُ 0 2162
 )2عٛسح اٌجمشح – ا٠٢خ 223
 ) 3أخشجٗ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة فؼً اٌٛػٛء  203/1دذ٠ش سلُ  223عٓ أثِ ٟبٌه األشعش0 ٜ
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م

الباب السابع:

م
م

ِصؾَوحِفؽبومم%مدقرةماألسرافم-اآلؼيممم56مم$م
ؼؼقلمآمتعوظبم:مموؽبظَومتؾبػْلِدؾبوامصِلماظْلَرؿبضِمبؽبعؿبدؽبمإ ؿب
وؼؼقلمآمتعوظبم:ممممػؾبقؽبمأَغؿبشؽبلَطُؿؿبمعِـؽبماظْلَرؿبضِموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبطُؿؿبمصِقفؽبومممممم%مدقرةمػقدم–ماآلؼيمم61مم$م
وؼؼقلممم:مم"إعورؿؽماألذىمسـماظطرؼؼمظؽمصدضيم"1م
م

اظغوؼيم:$7%مطػوظيماالدؿداعيماظؾقؽقيم
م
اهلدفم–م9م:مإدعوجمعؾودئماظؿـؿقيماٌلؿداعيمف ىماظلقودوتمواظدلاعٍماظؼطرؼيمواسبلورم
صؼدانماٌقاردماظؾقؽقيم.م
اهلدفم –م10م:مدبػقضمغلؾيماألذكوصماظذؼـمالمميؽـفؿمايصقلمسؾ

ىمعقوهماظشربم

اٌلعقنةماظبماظـصػمحبؾقلمسومم2015م.م
اهلدفم–م:11مهؼقؼمهلنيمطؾرلمحبؾقلمسومم2020مؼبمععقشيمعومالمؼؼؾمسـم 100معؾققنم
علىماألضؾمعـمدؽونماألحقوءماظػؼرلةم.م

 )1أخشجٗ اٌزشِز ٜف ٟعٕٕٗ وزبة اٌجش ثبة ِبجبء ف ٟطٕبئع اٌّعشٚف  340 – 339/4دذ٠ش سلُ  1956عٓ أث ٝرس ٚدغٕٗ
اٌزشِز0 ٜ

69

م

متفقد:م
تشؿؾماظؾقؽيمطؾماٌقجقداتمعـمطوئـوتمحقيمعـؾماظـؾوتموايققانمواإلغلونمأوم اجلعودم
عـؾماهلقاءموماٌوءمواألرضمبوإلضوصيماظبماًقاصماظػقزؼوئقيمعـمدرجيمايرارةموماظررقبيم
واظضغطمواظرؼوحموعومهقؼفمعـمروضوتمعقؽوغقؽقيم%مضقضوء$مومطفروعغـورقلقيموإذعوسقي.مممم
م

ى:م
اظـظومماظؾقه
وؾًمضدرةمآمتعوظبمفىمخؾؼمذؾؽيمصكمشوؼيماظدضيمواظؿعؼقدمعـماإلتزاغوتماظدؼـوعقؽقيم
اظؿكمهؼؼمومتضؾطماظظروفمواٌقاردماٌالئؿيمالدؿؿرارمايقوةمظؽؾماٌكؾقضوتمسؾكمطقطىم
األرض.م

ممواألرضمعددغوػوموأظؼقـومصقفومرواسموماغؾؿـومصقفوممعـمطؾمذهمعقزونم0ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
موتلؿكمػذهماالتزاغوتم"ماظـظومماظؾقهى"مموماذفرمعـولممسؾكمذظؽمدورةماظؽربقنمحقٌم
ؼؼقمماظـؾوتمبوعؿصوصمثونىمأطلقدماظؽربقنمعـماهلقاءموؼلؿكدعفم –مبوالدؿعوغيمبوظطوضيماظضقئقيم –م
صكمتصـقعماظغذاءموؼطؾؼمشوزماأل

وطلقفنيماظذ ىمهؿوجفمطؾماظؽوئـوتمايقيمصكمسؿؾقوتفوم

ايققؼيمصكمهقؼؾماظغذاءماظبمروضيمواظًىمتطؾؼمعرةمأخرىمثون ىمأطلقدماظؽربقنموطؿومغرىم
فغفؿومسؿؾقؿونمسؽلقؿونمتعؿالنمععومظضؾطموإتزانمغلؾيماأل وطلقفنيموثونىمأطلقدماظؽربقنمصكم
إ
ىممتمإطؿشوصفوممالمؼؿلعماجملولمظذطرػو.م
لةمطـرلةمعـماظؿقازغوتماظً
اهلقاءممموػـوكمأعٌ
وميـؾماإلغلونمأػؿماظعقاعؾمصكمػذاماظـظومماظؾقه ى-مظؽقغفمغبؾماألعوغيم –مصنذامتدخؾم
دونموعىمأصلدمػذاماظؿقازنماظذيمضدمؼمدىماظبمتدعرلماظـظومماظؾقهى0م
م

تطقرماظعالضيمبنيماإلغلونموماظؾقؽي:م
تطقرتمحقوةماإلغلونمسؾكمدطحماألرضمومعرتمبعدةمعراحؾمعـذمعرحؾيماظصقدماظبمتعؾؿم
اظزراسيمثؿماطؿشوفماظـورموبدأمتدرصبقومفىماظلقطرةمسؾكمسـوصرماظؾقؽيممبشؽؾمعؿزاؼد،مموضدمأحرزم
اإلغلونمطـرلامعـماظؿؼدممفىمأشؾىماجملوالتم،موعـمأػؿفومذبولماظصقيماظذ ىمأدىمإظبممازدؼودم
دؽونماألرضمممومأظؼىمسؾؽومسؾكمماظؾقؽيموأد ىمإظبممادؿـزاف م عقاردػومطؿومأنماظؿؽدسماظلؽونىم
وسدمماظقعىمؼمد ىماظبمتؾقثماظؾقؽيمممومؼؼؾؾمعـمصالحقؿفومظؾؿعقشي.مصؼدمأدىماظؿؼدمماظصـوع ىم
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اظبمإحداثمضغطمػوئؾمسؾكمطـرلمعـماٌقاردماظطؾقعقيمشرلماٌؿفددةم%األحػقرؼي$ممعـؾماظػقؿم
واظؾذلولمواًوعوتمطؿومتصوسدتماإلغؾعوثوتماظضورةمعـمعداخـماٌصوغعموظقثًماهلقاءموأظؼًم
ػذهماٌصوغعمبـػوؼوتفوماظضورةممومزبؾػوتفومبوجملوريماٌوئقيم،مطذظؽمأدىماإلدرافمفىمادؿكدامم
األزلدةماظؽقؿووؼيمواٌكصؾوتمواٌؾقداتماظبمتؾقثماظذلبيمواٌقوهماىقصقيمجبوغىماظضررم
اٌؾوذرماظذىمؼصقىمعلؿفؾؽلماٌـؿفوتماحملوصقؾ.م
وععمعرورماظزعـمأصؾحماظؿؾقثمزوػرةمسوٌقيمصؾؿمتعدماظؾقؽيمضودرةمسؾكمودؼدمعقاردػوم
ظؿقاطىماالدؿكدامماىوئرماظذيمؼؼقممبفماإلغلونم.موالمؼؼؿصرمسؾكماظؾقؽيماحملؾقيمصوظغالفماىقىم
احملقطمبوألرضمعؿصؾمواظؾقورمواحملقطوتمعػؿقحيممأ ىمأنماظؿؾقثمسوٕ ىماظؿلثرلموخرلمدظقؾم
ىمتغؾػماظؽرةماألرضقيموتؼقفومعـماآلثورماظضورةمظألذعيمصققم
سؾكمذظؽمتدػقرمرؾؼيماألوزونماظً
اظؾـػلفقيمبلؾىمتصوسدمبعضماٌرطؾوتماظؽقؿقوئقيمعـمأػؿفومعرطؾوتم"طؾقروصقروطربقن"م
والذىمؼلؿكدممصكمأجفزةماظؿدلؼدمواٌعروفموورؼومبودؿم"اظػرؼقن"موأثؾؿًمبعضماظدرادوتمأغفم
ظقمحدثمغؼصمفىمرؾؼيماألوزونممبؼدارمم #3مدقمديماظبمغؼصمضدرهم #9ممعـمسؿؾقوتماظؿؿـقؾم
ىمصكماظـؾوتوتموزؼودةمضدرػومم#6ممفىماإلصوبيمبلررونماىؾدممطؿومؼمدىماظبمإحداثمتغقرلم
اظضقئ
فىماظعقاعؾماظقراثقيمظؾعضماظؽوئـوتماظدضقؼيماظبمشرلمذظؽمعـمأذؽولماظدعورماظؾققظقج

ىممموم

حداممبعظؿماظدولماظبمورؼؿمادؿكداعف0م
ضحمعدىمخطلماإلغلونمصكمحؼمغػلفموصكمحؼمأحػودهمحقٌماغشغؾمبؿدبرلم
ت
وممومدؾؼمي
ىمسؾكماظؾقؽيممعـم
احؿقوجوتفمومعؿطؾؾوتفمواغدصعمبؽؾمضقاهمدونمأنمؼػطـماظبمصداحيماألثرماظلؾى
خؾٌماظؿؾقثمواالدؿـزافم.م
ِصؾَوحِفؽبو"مم1موضولمتعوظبم:م"ممزَفؽبرؽبماظْػَلؽبودؾبمصِلماظْؾؽبرّْموؽباظْؾؽبقؿبرِم
ضولمآمتعوظبم:موؽبظَومتؾبػْلِدؾبوامصِلماظْلَرؿبضِمبؽبعؿبدؽبمإ ؿب
بِؿؽبومطَلؽبؾؽبًؿبمأَؼؿبدِيماظـَّوسِمم.2م

 )1عٛسح األعشاف – ا٠٢خ 56
 )2عٛسح اٌش – َٚا٠٢خ 41
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اظؿـؿقيموماظؾقؽي:م
إنماظعالضيمبنيماظؿـؿقيموماظؾقؽيمسالضيمسضقؼيموثقؼيم،مصوظؾقؽيمه
اظعؿؾقوتماظؿـؿقؼيمعـماراضمومعقوهمومػقاءموعـوخموعصودرمروضيموخوعوتم

ىماٌصدرمٌدخالتم
…اخلموفىمذاتم

اظقضًممتؿقؿؾماظؾقؽيمغقاتٍماظعؿؾقوتماظؿـؿو ؼيمعؿامضدمؼضرػوموؼدػقرمخصوئصفو.م
م
م
م
م

م البيــــــئة
م
م

تلوث

م

موارد

م
م

التنمــــية

م
م
م
م
مم
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وميؽــومأنمغـظرمإظبماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسؾكمإغفومذ اكماظؿعوعؾماظرذقدمععماٌعطقوتماظؾقؽقيم
وتطقؼعفومًدعيماإلغلونمومرصعمعلؿقىماجملؿؿعماضؿصودؼوموماجؿؿوسقوممدونمإحداثمخؾؾم
بوظؿقازغوتماظدؼـوعقؽقيمظألغظؿيماظؾقؽقيمأومادؿـزافمعقاردػو.م
وعـذمسومم1972%م$مبدأماالػؿؿوممسؾكماٌلؿقىماظعوٌلمبؾقٌمعشوطؾماظؾقؽيمومسالضؿفوم
بوظؿـؿقيمحقٌمسؼدماٌممترماظدوظلماظذيمغظؿؿفماىؿعقيماظعوعيمظألعؿماٌؿقدةمصكمادؿقطفقٕم
وخؾصًمعـوضشوتماٌممترماظبمضرورةمإضوصيماظلؽونمطعـصرمصوسؾمظؿصؾحمماظعالضيمثالثقيماألبعودم
%ماظؿـؿقيم–ماظؾقؽيم–ماظلؽونم$م.مأعومإذاماضذلغًماظزؼودةماٌػرريمصكماظلؽونمبوظػؼرمواظؿكؾػمصفذام
ؼمدىماظبماظؿدػقرماظلرؼعمظؾؾقؽيموبفذامؼؿلعمعػفقمماظؾقؽيمظقشؿؾماظؾقؽيماالجؿؿوسقيموعـفومتؾؾقرم
اظشعورماظؼوئؾمم"مإنماظػؼرمأطدلمعؾقثمظؾؾقؽي"م.م
وبدخقلماظلؽونمسـصرامصوسالممتصؾحمماظؿـؿقيماٌلؿداعيمممؽـيمسـدعومتـضؾطماظعالضيمبنيم
ىمسؾكماظؾقؽيم
زؼودةماظلؽونموععدلماظؿـؿقيمظؿصؾحممصكمتقازنموؼبمػذهممايوظيمؼؽقنماظؿلثرلماظلؾى
أضؾمعو م ميؽـ.مصؼدمأثؾؿًماظدرادوتمصكمػذاماجملولمإنماظزؼودةماٌػرريمصكماظلؽونمجبوغىم
األمنوطماالدؿفالطقيمصكماظدولماظـوعقيمتمد ىماظبمدقءمادؿكدا ممومادؿـزافممظؾـرواتماظطؾقعقيم
وعومؼلؿؿؾعفمعـمإجفودمحودموتؾقثمٌؽقغوتماظؾقؽيماألدودقيموسؾكمرأدفومعقوهماظشربموعومظفمعـم
تداسقوتمخطرلةمم0وؼقضحماظشؽؾماظعالضيمبنيمتزاؼدماظلؽونمومتدػقرماظؾقؽيمواظؿكؾػم .م
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م
م
م
م
ممم
م
م

اغػفورمدؽونى

م
م
م
م

تـؿقيمسؾكمحلوبماظؾقؽي

بطـــــــــــبلة

م
م
م

تخلف
تدػقرمبقهى

فـقــــــــر

سدممعؼدرةمظؾقصقلمسؾكمم

اشبػوضمعؼدرةمسؾكمتؼدؼؿم

اًدعوتماألدودقي

اًدعوتماألدودقي

تدػقر

ثروةمبشرؼيم
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حمليمسـمايوظيماٌصرؼيم
م

دقفمغؿـوولمبنصبوزمبعضماظؼضوؼوماٌؿصؾيمبوظؾقؽيمواظؿـؿقيمصكمعصرموه

ىماظـروةماٌوئقيم

واألرضمواظـرواتماألحػقرؼيمواظطوضيمواٌكؾػوت0م

أوالم:مماٌقوه:م%مومجعؾـومعـماٌوءمطؾمذهمحى$م
تـقصرمأشؾىمعصودرماٌقوهماظعذبيماٌؿفددةمممبصرمف ىمغصقؾفومعـمعقوهماظـقؾمجبوغىم
بعضماألعطورممواٌقوهماىقصقيموععظؿفومشرلمعؿفددمأومبطهماظؿفدد.موؼصؾمغصقىماظػردمصكمعصرم
اظبمأضؾمعـمم 1000معذلمعؽعىمدـقؼوموػقمايدماألدغكمظؾػردمواٌلؿكمحبدماظعطشممواألعرم
ؼؿطؾىم:م
ىمغظؿماظرىموماظصرفموماالدؿكداعوتمايوظقيم
 اظؿدخؾماظلرؼعمواىودمإلسودةماظـظرمف
ظؾؿقوهم.م
 اظؿطؾقؼماظصورممظؼوغقنمغبوؼيماجملورىماٌوئقيمواٌـعماظصورممظؾصرفمسؾكماجملورىم
اٌوئقي.

ثوغقوم:ماألرضم:
إنماالدؿكدامماألعـؾمظألراضلمضرورةمتـؿقؼيموبقؽقيمف ىمذاتماظقضًمودراديموتؼقؼؿم
اآلثورماظؾقؽقيمظؾؿشروسوتممم EIAممعـمعبقعمجقاغؾفوماظؾقؽقيمواالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمأصؾحمعـم
ىمتلؾؼماظؿكطقطمواظؿـػقذممظؾؿشروسوتماظؿـؿقؼيم.موػـوكمأعـؾيمعؿعددةمسؾكم
اظضروراتماٌؾقيماظً
دقءماخؿقورمعقاضعماٌشروسوتمواظؾـوءمسؾكماألراضلماًصؾيمأومورؼػفومبقاديماظـقؾمخرلمدظقؾم
سؾكمدقءماالدؿكداممموعـماحملزنمأنماهلقؽوتمايؽقعقيمدأبًمسؾكمػذاماظػعؾمومتؽرارهمبرشؿم
وجقدماظؾدائؾماٌؿعددةم،مواألعرمؼؿطؾىم:م
 وضعمدبطقطمظألراضلمماظصقراوؼيمخصقصومتؾؽماٌؿوػبيمظؾقاديموهدؼدم
ادؿكداعوتفومتؾعومٌالءعؿفومظألغشطيماظصـوسقيمواظزراسقيمواظلؽوغقيموإغشوءماظؾـقيماألدودقيم
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ودسؿفومبوًدعوتماظالزعيموإضرارمحقاصزمعمثرةمظؾكروجمعـماظقاديماٌؽدسماظبم
اظصقراء.
 إغشوءمذؾؽيمعـماظطرقمم%ماظعرضقيمواظطقظقي$ماظيتمتغطلمطؾمعلوحيمعصرموسدمماالضؿصورم
سؾكمجقاغىماظـقؾ.
 تؼقؼؿماآلثورماظؾقؽقيمظؾؿشروسوتماظؿـؿقؼيمضؾؾماظؾدءمصكماظؿـػقذ.مممم

ثوظـو:ماظـرواتماألحػقرؼي:م
طؿومأذرغوم آغػومصننمماظـرواتماظطؾقعقيماظؿكمتلؿكرجمعـمبورـماألرضمعـماًوعوتم
اٌعدغقيمومعقادماظؾـوءمعفددةمبوظـضقبموبوظـظرمظألغشطيمايوظقيممبصرمصكماٌـوجؿموماحملوجرمم
غؾقظمدرجيمسوظقيمعـماظعشقائقيموتدغكمطػوءةماالدؿغاللموطـرةماظػوضدم.واألعرمضبؿوج:م
 إسودةماظـظرمؼبمررقموضقاسدموإجراءاتماظؿصرؼحمبودؿغاللماحملوجرمواٌـوجؿ.م
 رصدماالدؿـؿوراتماظالزعيمظؿطقؼرمررقماالدؿكراجموماٌعوىوتمواظؿصـقعم
م

رابعوم:مماظطوضيم:م
سؾكماٌلؿقىماظعوٌلمصننمضضقيمتقصرلماظطوضيمظلدماالحؿقوجوتماٌؿزاؼدةمظؾؾشرمدقاءم
بزؼودةماظلؽونمأومتـوعلمععدلمادؿفالكماظػردمعومزاظًمتمرقماًدلاءمومتـؾمهدؼومطؾرلامظؾعؾؿوءم
صكماظعصرمايوظبم.مصكماظقضعماظراػـمعوزالماظـػطمواظغوزمواظػقؿمواظطوضيماظـقوؼيماالغشطورؼيم
متـؾماٌصودرماظرئقلقيمظؾطوضيمصكمسوٕماظققممومحقٌمأنمعبقعمػذهماٌصودرمعـمعقاردمرؾقعقيم
أحػقرؼيموتؿقصرمبؽؿقوتم –معفؿومطدلت-مربدودةموتؾعومظإلحؿقورقوتماٌعؾقعيمظؾـػطم%ماٌصدرم
اظرئقلل$متـؾهمأغفمدقفمؼـضىمخاللمبضعمسؼقدم.م
موػـوكمربووالتمحبـقيمعلؿؿرةمإلصبودمبدائؾمٌصودرمروضيمعؿفددةمعـؾماظطوضيماظشؿلقيم
وروضيماظرؼوحممواظطوضيماٌدمجزرؼيمواظطوضيمايرارؼيماألرضقيم…اخل0م
إالمأغفومال ممتـؾممحالمجذرؼوم –محؿكماآلن-موضبدوماألعؾمسؾؿوءماظػقزؼوءمصكمإعؽوغقيم
إدؿؽـوسماظطوضيماظـقوؼيماإلغدعوجقيمواظؿقؽؿمصقفومواظؿكمتلؿكدممأحدمغظوئرماهلقدروجنيم –معـم
عؽقغوتماٌوء-مصكمايصقلمسؾكمروضيمأعـيموصدؼؼيمظؾؾقؽيمعـمعصدرمؼؽودمؼؽقنمالمغفوئ
حقٌمعصدرػومعقوهماظؾقورمواحملقطوت.ممم
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ىمم

م

أعومسؾكمعلؿقىمعصرمصنغفومتؼعمصكمزعرةماظدولماظػؼرلةمصكمعؿقدطمغصقىماظػردمعـماظطوضيمم
ومعصودرماظطوضيماظرئقلقيمؼبمعصرمػكماظـػطمواظغوزماظطؾقعلموعوزاظًمعذلددةممف

ىمادؿكدامم

اظطوضيماظـقوؼيماالغشطورؼيمظؿقظقدماظؽفربوء ،موحؿكمغؿفووزماظػفقةممٌقاطؾيمازدؼودماظطؾىمسؾكم
اظطوضيمصننماألعرمؼلؿؾزم:م
 متقؼؾمحبقثمجودةمظزؼودةمطػوءةمعصودرماظطوضيماٌؿفددةمخصقصوماظطوضيماظشؿلقيم.م
 اظـظرمصكمادؿكداممتؽـقظقجقوماحملطوتماظـقوؼيمظؿقظقدماظؽفربوءماٌلؿكدعيمحوظقومصكم
ععظؿمدولماظعوٕماٌؿؼدمموتقصرلماظؽقادرماٌدربيمظؾصقوغيمواظؿشغقؾما آلعـموتالصكم
اآلثورماظؾقؽقيماظضورةماحملؿؿؾي.
 ترذقدمادؿكدامماٌصودرماٌؿوحيمحوظقوم

وايدمعـ ماإلدرافماظذىممؼصؾماظبمحدم

اظؿؾذؼرموؼبموضحماظـفور!.
م

خوعس:ماٌكؾػوتم:
ا
عوزاظًماٌكؾػوتماظـوويمعـماٌـوزلمواٌلؿشػقوتمواحملالتمواظلػـماظـقؾقيم …اخلممتـؾم
دؾؾومظؿؾقثماظؾقؽيموخطقرةمطؾرلةمربؿؿؾيموخصقصومصكمعـورؼماظؿؽدسمصكماٌدنماظؽدلى.مػذام
جبوغىماظؿكؾصمعـماٌكؾػوتماظزراسقيمبطرقمضورةمبوظؾقؽي.موؼصؾحمعـماظضرورى:م
 إصبودمودوئؾمربؽؿيمىؿعموتدوؼرماٌكؾػوت0م
 غشرماظقسلماظؾقهىمجبوغىمتنبىمبراعٍمتمدىماظبمتغقرلماألمنوطماإلدؿفالطقيمظؾؿقارـنيم
سدلمعمدلوتماظؿعؾقؿموعـظؿوتماجملؿؿعماٌدنىمومودوئؾماإلسالم.

م
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الباب الثامن:
م
ؾبقامسؾَكماْظؾِرّْموؽباظؿَّؼْقؽبىمممم%مدقرةماٌوئدةم–ماآلؼيمممم$2م
ؼؼقلمآمتعوظبم:مموؽبتؽبعؽبووؽبغ ؽب
وؼؼقلمآمتعوظب:مموؽباظَّذِؼـؽبمإِذؽبامأَغؿبػَؼُقامظَؿؿبمؼؾبلؿبرِصُقاموؽبظَؿؿبمؼؽبؼْؿؾبرؾبواموؽبطَونؽبمبؽبقؿبـؽبمذؽبظِؽَمضَقؽباعـبوممم
%مدقرةمماظػرضونم–ماآلؼيممم67مم$م
وؼؼقلمم:مم"معوسولمعـماضؿصدم"1م
م
م

اظغوؼيم:$8%مإضوعيمذراطيمسوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقيم
م
اهلدفم–م12م:ماٌضىمفىمإضوعيمغظومموور ىموعوظبمؼؿلؿمبوالغػؿوحمواظؿؼقدمبوظؼقاسدمواظؼوبؾقيمظؾؿؾقءمبفم
وسدمماظؿؿققزموؼشؿؾمػذاماظؿزاعومبويؽؿماظرذقدم،مواظؿـؿقيم،مودبػقػمورلةماظػؼرم –مسؾىماظصعقدم
اظقرـىمواظصعقدماظعوٕىم.م
م
اهلدفم–م13م:متؾؾقيماالحؿقوجوتماًوصيمألضؾماظؾؾدانممنقام.موػذامؼشؿؾم:ممضدرةمصودراتمأضؾماظؾؾدانم
منقامسؾىماظدخقلمععػوةمعـماظؿعرؼػوتماىؿرطقيمواًضقعمظؾقصصم،موبرغوذبومععززامظؿكػقػم
سىءماظدؼقنماظقاضعمسؾلماظؾؾدانماظػؼرلةماٌـؼؾيمبوظدؼقنموإظغوءماظدؼقنماظــوئقيماظرزلقيم؛موتؼدؼؿم
ىمأسؾـًماظؿزاعفومبؿكػقػمورلةماظػؼرم.م
اٌلوسدةماإلمنوئقيماظرزلقيمبدرجيمأطـرمدكوءمظؾؾؾدانماظً
م
 ) 1أخشجٗ أدّذ فِ ٟغٕذٖ  447/1عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد سػ ٝهللا عٕٗ 0
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اهلدفمم-م 14م:متؾؾقيماالحؿقوجوتماًوصيمظؾؾؾدانمشرلماظلوحؾلــــ ةمواظدولماظـوعقيماظصغرلةماىزرؼيم%مسـم
ررؼؼمبرغوعٍماظعؿؾمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾدولماظـوعقيماظصغرلةماىزرؼيموغؿوئٍماظدورةماالدؿــوئقيم
اظـوغقيمواظعشرؼـمظؾفؿعقيماظعوعيم$م.م
م
اهلدفم–م15م:ماٌعوىيماظشوعؾيمٌشوطؾمدؼقنماظؾؾدانماظـوعقيمبودبوذمتدابرلمسؾلماٌلؿقؼنيماظقرـ

ىم

واظدوظبمىعؾمهؿؾمدؼقغفومممؽـومؼبماٌدىماظطقؼؾم.م
م
اهلدفم–م16م:ماظؿعوونمععماظؾؾدانماظـوعقيمظقضعموتـػقذمادذلاتقفقوتمتؿقحمظؾشؾوبمسؿالمالئؼوموعـؿفوم.م
م
اهلدفم–م17م:ماظؿعوونمععمذرطوتماٌلؿقضراتماظصقدالغقيمإلتوحيماظعؼوضرلماألدودقيمبلدعورمعقلقرةمف ىم
اظؾؾدانماظـوعقيم.م
م
اهلدفم –م18م:ماظؿعوونمععماظؼطوعماًوصمإلتوحيمصقائدماظؿؽـقظقجقوتماىدؼدةم،موخبوصيمتؽـقظقجقوم
اٌعؾقعوتمواالتصولم.م

م
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أوال:ماألدسماإلدالعقيماظعوعيمظؾؿـؿقيمواٌشورطيماظعوٌقيمصقفو:م
مأ  -اظؿـؿقيمعطؾىمإدالعلمسدلمسـفوماظؼرآنماظؽرؼؿمبنسؿورماألرضمطؿوموردمصكمضقظفمتعوظبم:م ػؾبقؽبم
أَغشؽبلَطُؿمعّْـؽبماألَرؿبضِموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبطُؿؿبمصِقفؽبو 1مموادؿعؿرطؿمصقفو،مأىمرؾىمعـؽؿمسؿورتفو،مواظطؾىم
اٌطؾؼمعـمآمظدىماألصقظقنيممؼدلمسؾكماظقجقبممبومؼػقدمأنمسؿورةماألرضمواجىم
دؼـك،موػذهماظعؿورةمطؿومؼؼقلماٌػلرونمتؽقنمبوظؾـوءمواظغراسمواظزراسيمأىماظؿؽقؼـم
اظرأزلوظبم اظذىمػقمظىُّماظؿـؿقيموبودؿكداممعبقعماإلعؽوغقوتمعـمعقاردمبشرؼيمورؾقعقيم
واظؿكمخؾؼفومآمدؾقوغفموتعوظبمورزقماظعؾودمبفومصكمصقرةمعقاردماضؿصودؼيمعؿوحيموعلكرةم
ظإلغلونممبعـكمجعؾفومصكمعؿـوولمغطوقمؼدهموغطوقمسؼؾفموضدرتفمطؿومضولمدؾقوغفم
وتعوظبم:موؽبدؽبكَّرؽبمَظؽُؿمعَّومصِلماظلَّؿؽبووؽباتِموؽبعؽبومفِىماألَرؿبضِمجؽبؿِقعـبومعّْـؿبفؾبم.2
مب -مإنماظؿكؾػممبعـوهماالضؿصودىمؼدورمحقلمسدممأومدقءمادؿكدامماٌقاردماٌؿوحي،موظؼدم
سدلماظؼرآنماظؽرؼؿمسـمذظؽمبوظؽػرمبـعؿيمآمسزموجؾموجعؾمسوضؾؿفماىقعمواًقفمطؿومضولم
ْؿؽِـَّيًمؼؽب ْلتِقفؽبومرِزؿبضُفؽبومرؽبشَدـبامعّْـمطُؾّْم
ربـومدؾقوغفموتعوظب:م وؽبضؽبرؽببؽبماظؾّفؾبمعؽبـؽبالًمضَرؿبؼؽبيًمطَوغؽبًؿبمآعِـؽبيًمعُّط ؽب
ؽبعؽَونٍم َصؽَػَرؽبتؿبمبِلَغؿبعؾبؿِماظؾّفِمصَلَذؽباضَفؽبوماظؾّفؾبمظِؾؽبوسؽبماظْفؾبقعِموؽباظْكؽبقؿبفِمبِؿؽبومطَوغؾبقاْمؼؽبصؿبـؽبعؾبقنؽب م3م.مموؼالحظم
ػـومأغفمضولم «طػرتمبلغعؿمآ»موٕمؼؼؾم«طػرتمبوٓ»،مواظؽػرمػقماىققدمواظـؽرانموسدمم
االسذلاف،موأنمذظؽمطونم«مبومؼصـعقن»مأىمبوظلؾقكماظؼوئؿمسؾكمسدممأومدقءمادؿغاللمػذهم
اظـعؿ.
مج -اٌشورطيمبنيماإلغلوغقيمصكماٌقاردماظؿكمخؾؼفومآمدؾقوغفموتعوظبمورزقماظعؾودمبفو،محؼقؼيم
ِيمخؾَؼؽبمَظؽُؿمعَّومصِلماألَرؿبضِمجؽبؿِقعوً م4مم
ضررػوماظؼرآنمصكمآؼوتمسدةمعـفومضقظفمتعوظبم:م م ػؾبقؽبماظَّذ ؽب
وؼؼقلمدؾقوغفمزبورؾومعبقعماظـوسم:
ؽبؾؽُؿؿبمتؽبؿَّؼُقنؽب
ِيمخؾَ َؼؽُؿؿبموؽباظَّذِؼـؽبمعِـمض ؿبَؾ ِؾؽُؿؿبمظَع َّ
ؽببؽُؿؾبماظَّذ ؽب
مؼؽبومأَؼُّفؽبوماظـَّوسؾبماسؿبؾؾبدؾبواْمر َّ

*ماظَّذِيمجؽبعؽبؾؽبمَظؽُؿؾبم

ؿبعؾُقاْمِظؾّفِم
ًمظؽُؿؿبمصَالَمتؽبف ؽب
ؽبوءموأَغزؽبلؽبمعِـؽبماظلَّؿؽبوءمعؽبوءمصَلَخؿبرؽبجؽبمبِفِمعِـؽبماظـَّؿؽبرؽباتِمرِزؿبضو َّ
األَرؿبضؽبمصِرؽباذوًموؽباظلَّؿؽبوءمبِـ ؽب

)1
)2
)3
)4

عٛسح ٘ٛد  -ا٠٢خ 61
عٛسح اٌجبص١خ – ا٠٢خ 13
عٛسح إٌذً – ا٠٢خ 112
عٛسح اٌجمشح – ا٠٢خ 29

80

ؽبعؾَؿؾبقنؽب1مممصفذهماٌقاردمأعوغيمهًمتصرفماظؾشرموػكمٌـػعيماىؿقع،مصوألخقةم
ًموأَغؿؾبؿؿبمت ؿب
أَغدؽبادا ؽب
اإلدالعقيموإنمطوغًمتؼقممصكماظعؼقدةمسؾكمرابطيماظدؼـ،مإالمأنماإلدالممؼؼررماألخقةماظؾشرؼيمبنيم
ؽبومبـِلمآدؽبمؽب م2مم
اظـوسمعبقعوًمضقاعفوماظؽراعيمبـكماظؾشرمطؿومضولمربـومدؾقوغفموتعوظبم:مم وؽبظَؼَدؿبمطَرَّعؿبـ ؽب
وعطؾؾفومإدالعقوًماظؿعوونمبنيمعبقعماظـوسمطؿومضولماظردقلم م:م"اًؾؼمسقولمآمصلحىماًؾؼم
إظبمآمعـمأحلـمإظبمسقوظف"م3م0م
وػؽذامؼظفرمأنماإلدالممؼلعرمبوإلسؿورم%اظؿـؿقي$موؼـفكمسـماظؿكؾػماظذىمػقمضدماظؿـؿقي،م
وأغفمعـمحقٌماألصؾمصوٌقاردماظؿكمخؾؼفومآمدؾقوغفموتعوظبمظؾـوسمعبقعوًموحؼماألخقةم
اظؾشرؼيمؼؼؿضكماظؿعوونمصكمذبولماظؿـؿقيمواظعداظيماالجؿؿوسقيماظؿكمهؼؼماظرصوػقيمظؾفؿقع.م
م

ثوغقو:ماٌـظقرماإلدالعكمػدفمظغوؼوتمهؼقؼماٌشورطيماظعوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقي:م
وظؼدمحددتماظقثقؼيمػذهماظغوؼوتمصكمدؾعمغؼوطمميؽـموؿقعفومصكماظؼضوؼوماظؿوظقيماظؿكم
غؿـووهلومعـمعـظقرمإدالعكمصكماآلتك:م
اظؼضقيماألوظب:م االغػؿوحماالضؿصوديموتقصرلماظػرصيمظصودراتماظدولماظـوعقيمظؾـػوذمإظبم
األدقاقماظعوٌقي،موبوظـظرمإظبمػذهماظؼضقيمصكمواضعفوماظعؿؾكمندمأغفمرشؿمعومأصرزتفم
اظعقٌيمصكماجملولماالضؿصوديمعـمتقضقعماتػوضقيماىوتموبدءماظعؿؾمبفومعـذمسومم
1995مواظؿكمتعـكمهرؼرماظؿفورةماًورجقيمبنزاظيماظؼققدمأعومماظصودراتمواظقاردات،م
وإسطوءمصرصيمعؿلووؼيمأعوممعـؿفوتمعبقعماظدولمظؾـػوذمإظبماألدقاقماظعوٌقي،مإالمأنم
اإلحصوءاتمتدلمسؾكمأنم #60معـمحفؿماظؿفورةماًورجقيمصكماظدولماٌؿؼدعيمتؿؿم
ععمبعضفوموالمتلؿؼؾؾمصودراتمعـماظدولماظـوعقيمإالمبـلؾيم

#4معـمحفؿموارداتفو،م

بقـؿومتزؼدمصودراتماظدولماٌؿؼدعيمإظبماظدولماظـوعقيمظؿصؾمإظبمحقاظبم

#70ممموم

أدىمإظبمتراطؿمسفزمعقزانماٌدصقسوتموزؼودةمعدؼقغقوتماظدولماظـوعقيمظؾدولم
اٌؿؼدعي.م

 )1عٛسح اٌجمشح – ا٠٢خ 22 - 21
 )2عٛسح اإلعشاء – ا٠٢خ 70
 )3أخشجٗ اٌخط١ت اٌجغذاد ٞف ٟربس٠خٗ ف ٝرشجّخ اعذبق ثٓ وعت ِ ٌٝٛثٕ٘ ٝبشُ  – 334/6ؽ اٌّطجعخ اٌغٍف١خ ثبٌّذٕ٠خ
إٌّٛس  ٚسٚاٖ اٌجٙ١م ٝف ٝشعت اإلّ٠بْ وزبة األدة ثبة اٌشفمخ ٚاٌشدّخ ثبٌخٍك0
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وعـماٌـظقرماإلدالعلمصننماالغػؿوحمػقماألصؾمألنماىؿقعمخؾؼمآمواألرضمأرضم
فوًم
آمطؿومضولماظردقلم م:م" اظؾالدمبالدمآمواظعؾودمسؾودمآمصلىمعقضعمرأؼًمصقفمر ض
صلضؿ"$1%مطؿومأنماظذىمؼؿعوعؾمصكماظؿفورةماًورجقيمعرضكمسـفمطؿومضولماظردقلم
م":ماىوظىمعرزوق".$2%م
وػومػقمدقدغومسؿرم مصكمتشفقعفمظؾؿفورةماًورجقيموصؿحمبالدماٌلؾؿنيمأعومماظؿفورم
ؼؼقلم«أميومجوظىمضبؿؾمسؾكمسؿقدمطرلهمصكماظشؿوءمواظصقػمحؿكمؼـزلمدقضـو،م
صذظؽمضقػمسؿر،مصؾقؾعمطقػمذوءموظقؿلؽمطقػمذوء».م
م
اظؼضقيماظـوغقي:م تقصرلمعلوسداتمإمنوئقيمخورجقيمأطـرمدكوءمظؾؾؾدانماظـوعقيموخوصيماظؾؾدانم
اظصغرلةماظػؼرلة،مظؼدمطونمعـمآثورمايربماظعوٌقيماظـوغقيموعومخؾػؿفمعـمتدعرلمظدولم
أوربومأنمبرزمعقضقعماٌعقغوتماألجـؾقيمبشؽؾمطؾرلمإلزاظيمآثورمايربموإسودةمإسؿورم
أوربومصقؿومسرفممبشروعمعورذول،مثؿمتالهمعشروعماظـؼطيماظرابعيماظذىمتؾـوهماظرئقسم
األعرؼؽكمتروعونمٌلوسدةماظدولماظػؼرلةمسؾكماجؿقوزمحوجزماظؿكؾػمومتقؼؾماظؿـؿقيم
االضؿصودؼيمبفو،مأضقػمإظبمذظؽمبرغوعٍماٌعقغوتماظعلؽرؼيمسومم

1950ممبـودؾيم

ايربماظؽقرؼي،موأخرلامصكمسومم 1954مبدأماظعؿؾمبدلغوعٍماظغذاءمعـمأجؾماظلالم،م
وأصؾقًماٌعقغوتماألجـؾقيمدقاءمصكمصقرةمعـحمالمتردُّ،مأومضروضمعقلرةمعـمععوٕم
االضؿصودماظعوٌكماٌعوصر،متؿؿمإعومبصػيمثـوئقيمبنيماظدولمأومبصػيمععقغوتمعؿعددةم
األررافموػكماظؿكمتؿؿمعـمخاللماٌـظؿوتماظدوظقيمعـؾماألعؿماٌؿقدةمواظؾـؽم
اظدوظبموصـدوقماظـؼدماظدوظب.م
وأصؾحمواضعمػذهماٌعقغوتماآلنموجقدم 21مدوظيمشـقيمتؼدمماٌعقغوتمظعددم 185مدوظيم
غوعقيمعـمخاللماظؾفـيماظدوظقيمظؾؿلوسدةمصكماظؿـؿقيماظؿوبعيمٌـظؿيماظؿعوونم
االضؿصوديمواظؿـؿقي،موؼؾؾغمحفؿماٌعقغوتماظدوظقيم 87466معؾققنمدوالرممأعرؼؽلمم
%سومم $2000معـفوم 39632معؾققنمدوالرمعـمىـيماٌلوسداتماظدوظقي،م 47834معؾققنم
دوالرمأعرؼؽكمععقغوتمعـماٌـظؿوتماظدوظقيم%عؿعددةماألرراف،$موععمطؾمذظؽمصننم
ِ )1غٕذ اإلِبَ أدّذ ،وزبة ِغٕذ اٌضث١ش ثٓ اٌعٛاَ  جـ ،1ص ،269دذ٠ش .1423
 )2عٕٓ اثٓ ِبجٗ ،وزبة اٌزجبساد ثبة اٌذىشح ٚاٌجٍت ،ط ،2ص ،266دذ٠ش .2153
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اظدولماظػؼرلةمتزدادمصؼراًموتؿعـرمصقفومبراعٍماظؿـؿقيموتعفزمإعؽوغقوتفوماظذاتقيمسـدم
تـشقطمػذهماظدلاعٍ،ماألعرمماظذىممؼؿطؾىمعزؼداًمعـمػذهماٌعقغوتموحلىمتعؾرلم
وثقؼيمأػدافماألظػقيماإلمنوئقيمصننماٌطؾقبمػقمتقصرلمعلوسداتمإمنوئقيمخورجقيمأطـرم
دكوءمظؾؾؾدانماظـوعقي.م
وعـماٌـظقرماإلدالعك،مصننمػذهماٌعقغوتمتدخؾمصكمبوبماإلحلونماظذىمأعرمآم
دؾقوغفموتعوظبمبفمصكمضقظفمسزموجؾم  :إِنَّماظؾّفؽبمؼؽبلْعؾبرؾبمبِوظْعؽبدؿبلِموؽباإلِحؿبلؽبونِ 1موظؼدمغظؿًم
اظشرؼعيماإلدالعقيمػذاماإلحلونمصكمععوعالتموسؼقدمربددة،معـؾماظصدضوتماظؿطقسقيم
واظقضػمواظؼروضمايلـيمواظعطقيمواهلؾي،موػقمعومحٌمسؾقفماإلدالمممبدمؼدماظعقنم
ظمخرؼـمأؼِّومطوغًمسؼدؼؿفؿمأومورـفؿ،موصكمذظؽمؼؼقلماظردقلم م ":مآمصكمسقنم
اظعؾدمعومدامماظعؾدمصكمسقنمأخقف "$2%موسؾكماٌلؿقىماًورجكمصننمظـومصكمردقلمآم
مأدقةمحلـيممحقـؿومحدثًمذبوسيمصكمعؽيمضؾؾمأنمؼدخؾفوماإلدالمموطوغًمتـوصىم
م

اظردقلم مواظدوظيماإلدالعقيماظعداء،مووصؾمخدلمػذهماجملوسيمإظبماظردقلم
صلردؾمٌؽيمطؿقيمعـماألشذؼيمإشوثيمألػؾفو».م
م
اظؼضقيماظـوظـي:م اظدؼقنماًورجقيمسؾكماظدولماظـوعقي:متعوغكماظدولماظـوعقيمعـمأسؾوءم
اظدؼقنماًورجقيمسؾقفومإظبماظدولماٌؿؼدعيمحقٌمتؾؾغمػذهماظدؼقنم%سومم

$2000م

2766.2معؾقورمدوالرمأعرؼؽكموميـؾمخدعيماظدؼـم 72.9معؾقورمدوالرمأعرؼؽكمصكمصقرةم
صقائدموأضلوطمددادمدـقؼيمتلؿـزفمطـرلاًمعـمعقاردماظدولماظـوعقيمواظؿكمتعفزمأحقوغوًم
سـمددادماألضلوطموتذلاطؿمسؾقفوماظػقائدماظؿكمتضوفمإظبمأصؾماظدؼـ،موظؼدمصدرتم
تقصقوتمدوظقيمسدؼدةمبؿكػقػمسىءمػذهماظدؼقنمسؾكماظدولماظـوعقيمعـمخاللم
دسقةماظدولماظدائـيم%وطؾفومعـماظدولماٌؿؼدعي$مظؾؿـوزلمسـمجزءمعـمدؼقغفوموتقلرلم
دؾؾماظلدادمهلو،موظؽـماٌشؽؾيمتؿػوضؿموتشؿدمورلتفو.م

 (1عٛسح إٌذً – ا٠٢خ 90
 )2طذ١خ ِغٍُ ،وزبة اٌذعٛاد ٚاٌزوش ٚاٌذعبء ٚاٌزٛثخ ٚاالعزغفبس ،ثبة فؼً االجزّبع عٍ ٝرالٚح اٌمشآْ ٚعٍ ٝاٌزوش،
ط ،17ص ،23دذ٠ش .6793
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وعـماٌـظقرماإلدالعك،مصننماالسؿؿودمصكماظؿؿقؼؾم%دوظقوًمأومربؾقوً$مسؾكماالضذلاضم
بػوئدةمشرلمعؼؾقلمذرسوًمألنمذظؽمربومهرعفماظشرؼعيماإلدالعقي،موإمنوماألدؾقبم
اٌؼؾقلمإدالعقوًمصفقمأدؾقبماٌشورطوتمأوماالئؿؿونماظؿفورى،موػذامعومتـؾفمإظقفماظعوٕم
أخرلاًمبعدماألزعوتماٌؿؽررةمظؾدؼقنماًورجقيموسفزماظؽـرلمعـماظدولمسـماظلدادم
وؼظفرمذظؽمصكمأنماظؿؿقؼؾماًورجكمبوظؼروضمطونمضؾؾمسومم 1985مؼعودلم #80معـم
حفؿماظؿؿقؼؾماظدوظب،مواظـم

#20معـماظؿؿقؼؾمطونمؼؿؿمبوٌشورطوتم%االدؿـؿورم

األجـؾكماٌؾوذرموشرلماٌؾوذر$مثؿمهقلماألعرماآلنمظقصؾحماظؿؿقؼؾمبوٌشورطوتم #75م
وبوظؼروضم#25م.م
وظذامصننماألعرمؼؿطؾىمظإلدفوممصكمحؾمعشؽؾيماظدؼقنماًورجقيماظؼوئؿي،مهقؼؾمػذهم
اظدؼقنمإظبماٌشورطوتماٌؼؾقظيمإدالعقوً،موػقمعومبدأتفمعصرمبنجراءمعؾوحـوتمععم
اظدولماظدائـيمبؿققؼؾمػذهماظدؼقنمإظبمعشورطوتمصكماٌشروسوتماظؿـؿقؼيم%جرؼدةم
األػرامم-2002/7/2م.$2002/8/5م
م
اظؼضقيماظرابعي:م اظؾطوظي،مواظعؿؾمسؾكمتقصرلمسؿؾمعـودىموعـؿٍمظؾشؾوب:متعؿدلمضضقيماظؾطوظيم
عـمأخطرماظؼضوؼوماظؿكمؼذلتىمسؾقفومعشوطؾماضؿصودؼيمواجؿؿوسقيمسدؼدةموتزدادم
حدتفومصكماظدولماظـوعقيماظؿكمؼؿزاؼدمسددماظلؽونمصقفوموتعفزمبراعٍماظؿـؿقيمبفومسـم
ادؿقعوبماألسدادماٌؿزاؼدةمعـماظداخؾنيمظلققماظعؿؾ،موميؽـماظؼقلمإنماإلدالمم
ضدماظؾطوظيموؼدسقمإظبماظعؿؾموؼقصرماآلظقوتماظؿكمتقصرمصرصمسؿؾمظؾعورؾنيمعـمخاللم
براعٍماظزطوةمواظقضػمواظدسقةمظؾؿـؿقيمواالدؿـؿوراتماىدؼدة.م
وحؾمضضقيماظؾطوظيمعرػقنمبوالدؿـؿوراتماىدؼدةماظؿكمتـشهماٌشروسوتمصكمعبقعم
اجملوالتمزراسقيموإغشوئقيموصـوسقيمووورؼي،موظؽـمػذهماٌشروسوتمهؿوجمإظبم
رؤوسمأعقالمعصدرػوماٌدخراتماظؿكممتـؾماىزءماٌؿؾؼكمعـماظدخؾمبعدماإلغػوقم
سؾكماالدؿفالك،موظؽـمصكماظدولماظـوعقيمتقجدمصفقةمطؾرلةمبنيماالدخورمواالدؿـؿورم
حقٌمؼؾؾغمعؿقدطماالدخورمبفوم#10معـماظـوتٍماحملؾكمواالدؿـؿورماٌطؾقبم#24معـم
اظـوتٍماحملؾك،موبوظؿوظبمتقجدمصفقةمحقاظبم #14مؼؾزمماظعؿؾمسؾكمسالجفومم،مبزؼودةم
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ععدلماٌدخراتماحملؾقيموػذامؼؿلتكمعـمترذقدماإلغػوقمأوال،موػقمعومحٌمسؾقفم
اإلدالممصكمضقلمآمسزموجؾم:م م وؽباظَّذِؼـؽبمإِذؽبامأَغػَؼُقامظَؿؿبمؼؾبلؿبرِصُقاموؽبظَؿؿبمؼؽبؼْؿؾبرؾبواموؽبطَونؽبمبؽبقؿبـؽبم
ذؽبظِؽَمضَقؽباعـبو م1ممممثؿماظعؿؾمسؾكمتقجقفماٌدخراتمظالدؿـؿورمحؿكمالمؼؽقنماٌولم
ععطالً.م
وظؼدمعبعمردقلمآم مػذهماظؼضقيمصكمطؾؿوتمجوععيمصكمضقظفم م:م"رحؿمآماعرءـبم
اطؿلىمرقؾوًموأغػؼمضصداًموضدممصضالًمظققممحوجؿف".2م
وعومؼؾؼكمعـماظػفقةمبنيماالدخورمواالدؿـؿورمؼلتكمسالجفمسـمررؼؼماالدؿـؿوراتم
األجـؾقيماٌؾوذرةمواٌعقغوتماألجـؾقيماظؿـؿقؼي،موػكمأعقرمأذرغومإظبمعقضػماإلدالمم
عـفو.م
م
اظؼضقيماًوعلي:م سالجماظػفقةماظؿؽـقظقجقيمصكماظدولماظـوعقي:مإنماظؿؽـقظقجقوموػكماٌعرصيم
اىدؼدةماظـوويمسـماظؾقٌماظعؾؿكمواظؿكمميؽـماالسؿؿودمسؾقفومصكمتطقؼرماظعؿؾم
واإلغؿوجموترضقؿفموتعظقؿماالدؿػودةمعـف،موظؼدمأصؾقًماظؿؽـقظقجقومسـصراًمػوعوًمصكم
اظـشوطماإلغلوغلمسوعيموصكماظـشوطماالضؿصوديمسؾكموجفماًصقص.م
واظقاضعماٌعوصرمؼدلمسؾكمأغفمتقجدمصفقةمتؽـقظقجقيمػوئؾيمبنيماظدولماٌؿؼدعيم
واظدولماظـوعقيمؼؽػكمظؾؿدظقؾمسؾقفومأنمرؾؾوتمبراءاتماالخذلاعماٌلفؾيمسوٌقوًمسومم
2000مبؾغًمحقاظبم 4.5معؾققنمبراءةماخذلاعمطبصماظدولماإلدالعقيمصقفوموػكم
حقاظبم 58مدوظيممتـؾم #27معـمسددمدولماظعوٕماظؾوظغيم 208مدوظيم-م 355مأظػمبراءةم
اخذلاعمبـلؾيم#7معـمسددمبراءاتماالخذلاع.م
وعـماٌـظقرماإلدالعل،مصنغفمإذامطونمأدوسماظؿؽـقظقجقومػقماظعؾؿمواظؾقٌماظعؾؿكم
اظـوصعمصننمعقضػماإلدالممعـماظعؾؿمسؿقعوًمالمضبؿوجمإظبمعزؼدمعـماظؿدظقؾمألغفم
اٌقضقعماظذىمحٌمسؾقفماإلدالمموعدحفمآمسزموجؾمصكمضقظفمتعوظبم:م

 )1عٛسح اٌفشلبْ – ا٠٢خ 67
ِ )2ظٕف اثٓ أث ٟش١جخ ،وزبة اٌض٘ذ ،ثبة ِب لبٌٛا ف ٝاٌجىبء ِٓ خش١خ هللا ،ط ،8ص ،320دذ٠ش .179
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ضُؾؿبمػؽبؾؿبم

ؽبعؾَؿؾبقنؽب 1مموؼؼقلماظردقلم م:م"اظؾفؿمأغكمأدلظؽم
ؽبعؾَؿؾبقنؽبموؽباظَّذِؼـؽبمالمؼ ؿب
ؼؽبلؿبؿؽبقِيماظَّذِؼـؽبمؼ ؿب
سؾؿوًمغوصعوً".2م
وحقلمتقلرلمايصقلمسؾكماظعؾقمماظـوصعيموغؿوئففومطلدوسمظـؼؾماظؿؽـقظقجقومبنيم
اظدولماٌؿؼدعيمإظبماظدولماظـوعقيموسدممحفؾفومؼؼقلماظردقلم م":عـمطؿؿمسؾؿوًم
جوءمؼقمماظؼقوعيمعؾفؿوًمبؾفوممعـمغور".$3%م
وإذامطوغًماتػوضقيماظذلبسم%غبوؼيماٌؾؽقيماظػؽرؼي$ماظؿكمجوءتمضؿـماتػوضقوتم
اىوتمضدمأذورتمصكمعؼدعؿفومإظبمأنماهلدفمعـفومأغفومتعؿؾمسؾكمتشفقعمروحم
االبؿؽورماظؿؽـقظقجلموغؼؾموتعؿقؿماظؿؽـقظقجقوممبومضبؼؼماٌـػعيماٌشذلطيمٌـؿؿكم
اٌعرصيماظؿؽـقظقجقيموعلؿكدعقفومبوألدؾقبماظذىمضبؼؼماظرصوػقيماالجؿؿوسقيم
واالضؿصودؼيمواظؿقازنمبنيمايؼققمواظقاجؾوت،مصننماإلدالممجبوغىمتشفقعفمظؾعؾؿوءم
وحـفمسؾكمغشرماظعؾؿمواٌعرصيمصنغفمؼعذلفمحبؼققمعـؿفكماظؿؽـقظقجقوموضبوصظمسؾقفو.م
م

وػؽذامغصؾمإظبمأنمعومتضؿـؿفموثقؼيم«أػدافماألظػقيماإلمنوئقي»مصكمذبولماٌشورطيم
اظعوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقيمأعرمرقىموؼؿػؼمععمعومجوءمبفماإلدالممىعؾمايقوةمظؾؾشرؼيمطؾفومأطـرم
رخوءمورشداًمسؾكمأدوسمعـماظؿعوونمبنيماظؾشرمعبقعوً.م
م

 ) 1عٛسح اٌضِش – ا٠٢خ 9
 ) 2أخشجٗ أدّذ فِ ٟغٕذٖ 294/6
 )3أخشجٗ اثٓ ِبجٗ ف ٟعٕٕٗ وزبة اٌّمذِخ ثبة ِٓ عئً عٓ عٍُ فىزّٗ  97/1دذ٠ش سلُ  265عٓ أث ٝعع١ذ اٌخذس ٜسػٝ
هللا عٕٗ .10109 0
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اظغوؼيم$1%م:ماظؼضوءمسؾلماظػؼرماٌدضعمواىقعم
ىمم
اظغوؼيم$2%م:مهؼقؼمتعؿقؿماظؿعؾقؿماالبؿدائ
اظغوؼيم$3%م:متعزؼزماٌلوواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأةم
اظغوؼيم:$4%مدبػقضمععدلموصقوتماألرػولم
اظغوؼيم$5%م:مهلنيماظصقيماظـػودقيمم
اظغوؼيم$6%م:معؽوصقيمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي/ماإلؼدزمواٌالرؼوموشرلػؿومعـم
األعراضم
اظغوؼيم7%م:$مطػوظيماالدؿداعيماظؾقؽقيم
اظغوؼيم$8%م:مإضوعيمذراطيمسوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقيم
م
م
م
م
م
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تؿػقماظؿـؿقةموأحؽامماإلدالمميفماألػدافماظؾعقدةم،موه ىمإجيادمجمؿؿعماظلعادةمواظرصاػقةم؛ممإذم
تلعىماظؿـؿقةماىلمحتؼققمػذاماهلدفمبنجيادمصرصمسؿلمجدؼدةمعرشوبةمظؾـاس،مطؿامأنماإلدالمم
ؼدسومماىلماظعؿلمعنمأجلمحقاةمدغقوؼةموأخروؼةمطرميةم0م
ىماحلـقثماىلماظرزقموػومررؼقم

موضدمجاءماإلدالممجاععامبنيماظعؾادةماحلؼةمواظلع

ِماظصؾَاةُمصَا ِغؿَشِرُوامصِيماظْلَرِضِموَا ِبؿَغُوامعِنِم َصضِلِماظؾَّهِمم(0)1ممم
ضقَت َّ
اظؿـؿقةم:مؼؼولماهللمتعاىلم :مصَنِذَام ُض ِ
م
موف

ىماظؼرآنماظؽرؼممآؼاتمطـريةمف ىمبقانمبعضمغعمماهللمواظدسوةماىلمادؿغالهلام:مضالم

صقِدُماْظَؾقِرِموَرَعَاعُهُم َعؿَاسّامَظؽُمِموَظِؾلَّقَّارَةِ
تعاىلم:مُ أحِلَّمَظؽُمِم َ

مم(2م)مم،مممموضالماهللمتعاىلم:م ماظَّذِيم

جـَامبِهِمأَزِوَاجّامعِنِمَغؾَاتٍم
د ُؾؾًام َو َأغِزَلَمعِنَماظلَّؿَاءِمعَاءّمصََلخِ َر ِ
دؾَكَمَظؽُمِمصِقفَام ُ
جَعَلَمَظؽُمُماظْلَرِضَمعَفِدّاموَ َ
ذَؿَّىم()53م ُطؾُواموَارِسَوِام َأغِعَا َعؽُمِمإِنَّمصِيمذَظِكَمظَكؼَاتٍمظِلُوظِيماظـُّفَىم( )54مممم(0)3موضالمتعاىلم:م مؼَام
أَؼُّفَاماظَّذِؼنَمآ َعـُوامظَام ُتقَرِّعُوامر َِّقؾَاتِمعَام َأحَلَّماظؾَّهُمَظؽُمِموَظَامتَ ِعؿَدُوامإِنَّماظؾَّهَمظَام ُؼقِبُّماظْؿُ ِعؿَدِؼنَم(

)87م

حؾَاظًامر َِّقؾّاموَاتَّؼُواماظؾَّهَماظَّذِيم َأ ِغؿُمِمبِهِمعُمِ ِعـُونَم()88ممم()4م0م
وَ ُطؾُوامعِؿَّامرَزَ َضؽُمُماظؾَّهُم َ
م
مصاظؼرآنماظؽرؼممؼشريماىلماظـرواتمواخلرياتماظت

ىمأغعمماهللمبفامسل ىمسؾادهم،موؼدسوماىلم

ىمميؽنمادؿغالهلامظرصعم
ادؿغالهلام،موعـفاماظـروةمادلائقةمواظـروةماحلقواغقةموشريه مامعنماظـرواتماظت
ادللؿوىماالضؿصادىم0م

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

ىماإلدالممترتؾطمبؼقمماظؿػؽريمواظؿقؾقلمواظدرادةمظؾؽونماحملقطم

موضقؿةماظعؿلمف

باإلغلانم،موظؾققاةماإلغلاغقةمغػلفام،موفىمإرارمػذاماظؿػؽريمتـؿومضو ىماإلبداعمواظؽشفماظعؾم ىم
سدمعنمأػمماظعـاصرماإلغؿاجقةمتلثريا،مبلمإغهم
ألدرارماظؽونمواحلقاةم0واإلغلانمبػؽــرهموإعؽاغقاتهم ي
سصبماإلغؿاجماظرئقسىمعفؿامتؼدعتمأداظقؾهماظؿؼـقةم0م
م

موضدمحــاماإلدالممسل

احةمباظؽدمواإلتؼانم
ىماظعؿلموبذلماجلفدمالدؿغاللمادلواردمامل ت

وغؾذماظؿواطلمواظؽلل؛ممصاظعؿلمررؼقمعشروعماىلماظؿؿؿعمبـعمماهللم،مضالمتعاىلم:م

صَاعِشُوامصِيم

َعـَا ِطؾِفَاموَ ُطؾُوامعِنِمرِزِضِهِمم(م0)1م
م
مواظؿـؿقةم

–موإنمطانمهلامأداسماضؿصاد ىم–مصننمػدصفامفىمغفاؼةماألعرمػدفماجؿؿاع ىم

وػوماالرتػاعمممبلؿو ىمععقشةماألصرادمف ىماظـواح ىماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼة،موػذامؼعن ىمأنم
اظؿؽاعلمبنيماجلواغبماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةمؼعدمتؽاعالمحؿؿقاموضرورؼامووزقػقام0م
م
موإذامطانماػؿؿامماإلدالممباظؾقؽةماالضؿصادؼةمجاءم

عؿصالممباظعائدماالضؿصاديمعنمورائفا م–م

صننماػؿؿاعهمباظؾقؽةماالجؿؿاسقةمضدمجاءمعشؿؿالممسلىمسدةمأبعادمميؽنمإمجاهلامفىماػؿؿاعهمبصقةم
اإلغلانموتشؿلمصقؿهماظعؼؾقةمف ىمدسوتهماىلماظعؾمموصقؿهماجللؿقةموتؿؿـلمف ىمحػزهمسلىم
ىمتؿؿـلمفىماظدسوةماىلماظؿؽاصلم0م
اظرساؼةماظصققةم،موصقؿهماالجؿؿاسقةماظت
م
مطؿامدساماإلدالممأؼضاماىلماظعؾمم

،موضدمبنيماظؼرآنم ماظؽرؼم صضلماظعؾممومسومعـزظةم

خؾَقَماظِْنغِلَانَمعِنِم َسؾَقٍم( )2ماضْ َرأْم
خؾَقَم( )1م َ
اظعؾؿاء؛ممؼؼول ماهللمتعاىلم:م مماضْ َرأْمبِادِمِمرَبِّكَماظَّذِيم َ
وَرَبُّكَماظْلَطْرَمُم()3ماظَّذِيمسَؾَّمَمبِاظْ َؼؾَمِم()4مسَؾَّمَماظِْنغِلَانَمعَامظَمِمؼَ ِعؾَمِم()5مم(0)2موضالمتعاىلم  :مضُلِمػَلِم
ؼَ ِلؿَوِيماظَّذِؼنَمؼَ ِعؾَؿُونَموَاظَّذِؼنَمظَامؼَ ِعؾَؿُونَم م()3م0موضالمتعاىلم:م ممؼَرِصَعِماظؾَّهُماظَّذِؼنَمآ َعـُوام ِع ِـؽُمِم
وَاظَّذِؼنَمأُوتُواماظْ ِعؾْمَمدَ َرجَاتٍمم()4م0م
 ) 1سورة الملك – اآلية 15
 )2سورة العلق – اآليات ( )5 – 1
 ) 3سورة الزمر  -اآلية 9
 ) 4سورة المجادلة اآلية 11
2

موغؾهماإلدالمماىلماظؼقؿةماالضؿصادؼةمظؾؿالمووزقػؿهماالجؿؿاسقةم،موأػؿقؿهمف

ىمتعؿريم

األرضم،موأثرمذظكميفماإلغؿاجمواظؿوزؼعممواالدؿفالكمواظؾذلمواظعطاءممواإلؼـارمواظزطاةمواظصدضة0مم
م
وظؾؿـؿقةمجماالتمعؿعددةمظعلمأبرزػامثالثةم:ماجملالماالضؿصاد ىم،مواجملالماالجؿؿاعى،م
واجملالمالصقيم،موظؽلمعـفامبدورهمجماالتمأومضطاساتمصرسقةمتؿؽاعلمصقؿامبقـفاموتؿوحدمظؿشؽلم
فىماظـفاؼةماجملالماظرئقسىم0م
م

مواظؿـؿقةم

ىمفىمآخرماألعرم
–موإنمطانمهلاميفماألشؾبمأداسماضؿصاد ىم–مصننمػدصفاماظـفائ

اجؿؿاعىم،موؼلؿفدفمأربعمغؼاطمرئقلقةم:
م
األوىلممم:مممتوصريماظظروفمادلواتقةمظؾؿـؿقةم
واظـاغقةم:ممتوضقحمإعؽاغقاتماظؿـؿقةموحتدؼدػام،مواظػوائدمادلؿوضعةمدلكؿؾفماظرباعجماظؿـػقذؼةم
دواءمسؾيمعلؿوىماظدولمأومرجالماألسؿالمأوممجاػريماجملؿؿعم0م
ىمتؽونمسادةمادؿـؿاراتمأدادقةمظدصعمبراعجم
واظـاظـةم:ممممضقامماظدوظةمبعددمعنماالدؿـؿاراتماظت
اظؿـؿقةممبكؿؾفمضطاساتماظؾـقانماالضؿصادىماظؼومىم0م
ىمتلؿفدفمدصعمأغشطةماظؼطاعم
واظرابعةم:مممماختاذماظدوظةمخمؿؾفماألداظقبمواظودائلماألدادقةماظت
اخلاصموادؿـؿاراتهموتشفقعفامم0م
م

ىمأدسمعؿعددةمعرتابطةموعؿؽاعؾةم،موتؼومم

موضدمأردتمأحؽامماإلدالممضواسدماظؿـؿقةمسل

أدادامسلىمأصوظهموصؾلػؿهمادلرتؾطةمباظواضعم 0موؼضعماإلدالممعـففامواضقامظؾؿلؾؿنيموشريػمم
ظالػؿداءمبهمفىمطلمأعورمحقاتفممدواءمعـفامعامتعؾقمبلعورماظدؼنمأومأعورماظدغقام0م
م

إنماإلدالممفىمتعاعؾهمععمجفودماظؿـؿقةمضدمضدممعـففامرائدامعؿؽاعالمادؿطاعمبهمأنمؼن ضذم
جمؿؿعهمعنمبراثنماظؿكؾفمظقفعلمعـهمجمؿؿعامعؿؼدعامبؽلمعامحتؿلمطؾؿةماظؿؼدممعنمععنىم0
م
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أنمػذاماظدظقلماظذىمبنيمأؼدؼؽممهلوممثرهمتعاونمخمؾصمظعؾؿاءماظعؾومماظشرسقةموسؾؿاءم
اظعؾومماظؽوغقةموؼوضحمدؾقماإلدالممصىموضعمأدسماظؿـؿقةموععاجلةماظؼضاؼامادلؾقةم

0موتلصقالم

ظؾغاؼاتمواألػدافماإلمنائقةماظؿىماسؿؿدتفاماظدولماألسضاءمصىماألعممادلؿقدةمسددػام 189مدوظهم
صىمعممترماألظػقةمسامم2000معقالدؼةم0م
م
وإغىمإذمأذؽرمجفودمػمالءماظعؾؿاءمصنغىمأذؽرمصـدوقماألعممادلؿقدةمظؾلؽانمظدسمم
ادلرطزماظدوىلماإلدالعىمظؾدراداتمواظؾقوثماظلؽاغقةمجباععةماألزػرمصىمجفودهمادلكؾصةم
خلدعةماإلدالمموادللؾؿنيم0م
م

ممم

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

م

ممممممممم
م
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ؼائمة بأمساء اؾسادة اخلرباء
ؿعدى اؾدؾول
 -األدماذ اؾدؽمور  /أمحد عمر فاذم

رئوس جاؿعة األزفر اؾسابق

 -األدماذ اؾدؽمور  /علد اؾداقم ـصري

ـائب رئوس اجلاؿعة ؾلدرادات اؾعلوا واؾلحوث

 -األدماذ اؾدؽمور  /عز اؾصاوي

ـائب رئوس اجلاؿعة – ػرع اؾلنات

 -األدماذ اؾدؽمور  /ـصر ػرقد واصل

ؿفمى اجلمهورقة اؾسابق

 -األدماذ اؾدؽمور /مجال أبو اؾسرور

ؿدقر ادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى ؾلدرادات واؾلحوث اؾسكاـوة – جاؿعة األزفر

 -اؾسودة ا.د / .دعاد صاحل

عمود ؽلوة اؾدرادات اإلدالؿوة واؾعربوة بنات اؾقافرة

 -اؾسودة األدماذ اؾدؽمور /آؿنه حممد ـصري

عمود ؽلوه اؾدرادات اإلدالؿوة واؾعربوة ؾللنات باإلدكندرقة  -اؾسابق

 -األدماذ اؾدؽمور  /حممد علد احللوم عمر

ؿدقر ؿرؽز اؾشوخ صاحل ؽاؿل ؾالؼمصاد اإلدالؿي

 -األدماذ اؾدؽمور  /ؿراد حساـني

رئوس ؼسم اؾموؾود وأؿراض اؾنساء  -اؾسابق

 -األدماذ اؾدؽمور  /خلول اؾدقواـى

أدماذ ؿمفرغ بقسم األرفال

 -اؾسودة األدماذ اؾدؽمور  /ؿرػت حممود حممد

أدماذ بادلرؽز اؾدوؾي اإلدالؿى

 -اؾسود اؾدؽمور /أمحد رجاء علد احلمود رجب

أدماذ ؿساعد بادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى

 -اؾسودة اؾدؽمور /دحر اؾطوقلة

أدماذ ؿساعد بكلوة االؼمصاد واؾعلوم اؾسوادوة – جاؿعة اؾقافرة

جلنة اؾصواغة
 -األدماذ اؾدؽمور /مجال أبو اؾسرور

ؿدقر ادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى ؾلدرادات واؾلحوث اؾسكاـوة – جاؿعة األزفر

 -ػضولة األدماذ اؾدؽمور  /ره أبو ؽرقشة

ـائب رئوس اجلاؿعة ؾشكون اؾمعلوم واؾطالب  -اؾسابق

 -اؾسودة األدماذة اؾدؽمورة  /دحر اؾطوقلة

أدماذ ؿساعد بكلوة االؼمصاد واؾعلوم اؾسوادوة – جاؿعة اؾقافرة

 -اؾسودة األدماذ اؾدؽمور  /ؿرػت حممود حممد

أدماذ بادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى ؾلدرادات واؾلحوث اؾسكاـوة – جاؿعة األزفر

 -اؾسود اؾدؽمور /أمحد رجاء علد احلمود رجب

ادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى ؾلدرادات واؾلحوث اؾسكاـوة – جاؿعة األزفر

 -اؾسود اؾدؽمور /حسني فارون حممد

ادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى ؾلدرادات واؾلحوث اؾسكاـوة – جاؿعة األزفر

فوكة اؾسكرتارقة
اؾسودة  /ـارميان حممد عز

ادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى ؾلدرادات واؾلحوث اؾسكاـوة – جاؿعة األزفر

اؾسودة  /دالل أمحد على

ادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى ؾلدرادات واؾلحوث اؾسكاـوة – جاؿعة األزفر

م
شوؼوتموأػدافماألظػقيماإلمنوئلم
ة
م
فىمدـيم2000ماجؿؿعًماظدولماألسضوءمفىماألعؿماٌؿقدةماظؾوظغمذبؿقسفوم 189مدوظيمفىم
عممترمضؿيماألظػقيمواسؿؿدتماظغوؼوتماظـؿون ىمواألػدافماظـؿوغقيمسشرةماظؿوظقيمٌؽوصقيماظػؼرم
واىقعمواٌرضمواظؿؿققزمضدماٌرأةمموتدػقرماألراضىمواألعقي.م
م

اظغوؼيم$1%م:ماظؼضوءمسؾىماظػؼرماٌدضعمواىقعم:م
اهلدفم –1م:مدبػقضمغلؾيماظلؽونماظذؼـمؼؼؾمدخؾفؿماظققم

ىمسـمدوالرمواحدماظبم

اظـصػمفىماظػذلةمعومبنيمسومم1990موسومم.2015م
اهلدفم–م2م:مدبػقضمغلؾيماظلؽونماظذؼـمؼعوغقنمعـماىقعماظبماظـصػمف ىماظػذلةمعوم
بنيم1990موسومم2015م.م
م

ىم:مم
اظغوؼيم$2%م:مهؼقؼمتعؿقؿماظؿعؾقؿماالبؿدائ
اهلدفم–م3م:مطػوظيممتؽؼـماألرػولمفىمطؾمعؽونم،مدقاءماظذطقرمأوماإلغوثمعـفؿم،معـم
ىمحبؾقلمسومم2015م.م
إمتوممعرحؾيماظؿعؾقؿماالبؿدائ
م

اظغوؼيم$3%م:متعزؼزماٌلوواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأةم:م
اهلدفم–م4م:مإزاظيماظؿػووتمبنيماىـلنيمفىماظؿعؾقؿماالبؿدائىمواظـوغق ىموؼػضؾمأنم
ؼؽقنمذظؽمحبؾقلمسومم 2005م،مموبوظـلؾيمىؿقعمعراحؾماظؿعؾقؿمف ىمعقسدمالم
ؼؿفووزمسومم2015م.م
م

اظغوؼيم:$4%ممدبػقضمععدلموصقوتماألرػولم:م
اهلدفم –م5م:مدبػقضمععدل موصقوتم ماألرػولمدونمدـماًوعليممبؼدارماظـؾـنيمف ىم
اظػذلةمعوبنيمسومم1990موسومم2015م.م
م
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اظغوؼيم:$5%ممهلنيماظصقيماظـػودقيم:م
اهلدفم–م6م:مدبػقضمععدلماظقصقوتماظـػودقيممبؼدارمثالثيمأربوعمفىماظػذلةمعوبنيم 1990م
وم2015م.م
م

ماظغوؼيم:$6 %ممعؽوصقيمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي/ماإلؼدزمواٌالرؼوموشرلػؿومعـم
األعراضم:م
اهلدفم–م7م:موضػماغؿشورمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼيم/ماإلؼدزمحبؾقلمسومم2015م،موبدءم
اسبلورهماسؿؾورامعـمذظؽماظؿورؼخم.م
اهلدفم–م8م:موضػماغؿشورماٌالرؼوموشرلػومعـماألعراضماظرئقلقيمحبؾقلمسومم 2015موبدءم
اسبلورهماسؿؾورامعـمذظؽماظؿورؼخم.م
م

اظغوؼيم$7%م:مطػوظيماالدؿداعيماظؾقؽقيم:م
اهلدفم–م9م:مإدعوجمعؾودئماظؿـؿقيماٌلؿداعيمفىماظلقودوتمواظدلاعٍماظؼطرؼيمواسبلورم
صؼدانماٌقاردماظؾقؽقيم.م
اهلدفم –م10م:مدبػقضمغلؾيماألذكوصماظذؼـمالمميؽـفؿمايصقلمسؾ ىمعقوهماظشربم
اٌلعقنةماظبماظـصػمحبؾقلمسومم2015م.م
اهلدفم–م:11مهؼقؼمهلـمطؾرلمحبؾقلمسومم 2020مفىمععقشيمعومالمؼؼؾمسـم 100معؾققنم
علىماألضؾمعـمدؽونماألحقوءماظػؼرلةم.م
م

اظغوؼيم$8%م:مإضوعيمذراطيمسوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقيم:م
اهلدفم–م12م:ماٌضىمفىمإضوعيمغظومموور ىموعوظبمؼؿلؿمبوالغػؿوحمواظؿؼقدمبوظؼقاسدم
واظؼوبؾقيمظؾؿىؤ مؼيم وسدمماظؿؿققزموؼشؿؾمػذاماظؿزاعومبويؽؿماظرذقدم،مواظؿـؿقي،م
ودبػقػمورلةماظػؼرم–مسؾىماظصعقدماظقرـىمواظصعقدماظعوٕىم.م
اهلدفم –م13م:متؾؾقيماالحؿقوجوتماًوصيمألضؾماظؾؾدانممنقام
صودراتمأضؾماظؾؾدانممنقامسؾ

.موػذامؼشؿؾم:ممضدرةم

ىماظدخقلمععػوةمعـماظؿعرؼػوتماىؿرطقيم

واًضقعمظؾقصصم،موبرغوذبومععززامظؿكػقػمسىءماظدؼقنماظقاضعمسؾىماظؾؾدانم
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اظػؼرلةماٌـؼؾيمبوظدؼقنموإظغوءماظدؼقنماظــوئقيماظرزلقيم؛موتؼدؼؿماٌلوسدةم
ىمأسؾـًماظؿزاعفومبؿكػقػمورلةم
اإلمنوئقيماظرزلقيمبدرجيمأطـرمدكوءمظؾؾؾدانماظً
اظػؼرم.م
اهلدفمم-م 14م:متؾؾقيماالحؿقوجوتماًوصيمظؾؾؾدانمشرلماظلوحؾل

ــــةمواظدولماظـوعقيم

اظصغرلةماىزرؼيم%مسـمررؼؼمبرغوعٍماظعؿؾمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾدولماظـوعقيم
اظصغرلةماىزرؼيموغؿوئٍماظدورةماالدؿــوئقيماظـوغقيمواظعشرؼـمظؾفؿعقيماظعوعيم$م.م
اهلدفم –م 15م:ماٌعوىيماظشوعؾيمٌشوطؾمدؼقنماظؾؾدانماظـوعقيمبودبوذمتدابرلمسؾ

ىم

اٌلؿقؼنيماظقرـىمواظدوظبمىعؾمهؿؾمدؼقغفومممؽـومفىماٌديماظطقؼؾم.م
اهلدفم –م16م:ماظؿعوونمععماظؾؾدانماظـوعقيمظقضعموتـػقذمادذلاتقفقوتمتؿقحمظؾشؾوبمسؿالم
الئؼوموعـؿفوم.م
اهلدفم –م 17م:ماظؿعوونمععمذرطوتماٌلؿقضراتماظصقدالغقيمإلتوحيماظعؼوضرلماألدودقيم
ىماظؾؾدانماظـوعقيم.م
بلدعورمعقلقرةمف
اهلدفم –م 18م:ماظؿعوونمععماظؼطوعماًوصمإلتوحيمصقائدماظؿؽـقظقجقوتماىدؼدةم،م
وخبوصيمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمواالتصولم.م
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اظدسوةموأػدافماألظػقيماإلمنوئقيم
م

اٌؼصقدمبوظداسك:م
اظداسك:معـمضبٌماظـوسمسؾكمإتؾوعمأواعرمآم

–مسزموجؾم –مواجؿـوبمغقاػقف،موػقم

عمػؾمسؾؿقومظذظؽ.م
م

دورماظدسوةموواجؾفؿ:م
مإنمسؾكماظدسوةمواجؾومعفؿومصقؿومؼؿعؾؼمبوظؿـؿقيموبلداءمطؾمصردمعـمأصرادماجملؿؿعم
ظقاجىمبوظلعكمصكماألرضمبوًرلمواظعؿؾمسؾكمازدػورمايقوةمبفدفمتـؿقيمضدراتموإعؽوغقوتم
ه
اجملؿؿعمبقجفمسوم .ممصؾقسمدورماظدسوةمعؼصقراًمسؾكماظدسقةمإظبماظصالةمواظصقوممواظزطوةموايٍم
وشرلمذظؽمعـماظؿؽوظقػماظدؼـقي،مواألحؽومماظشرسقيمصقلى،مبؾمميؿدمػذاماظدورمظقشؿؾمدسقةم
محبؼققمعـمؼلوطـفمواٌقرـماظذىمؼلؽـمصقف،موواجىمووػفؿو،مممومؼذلتىمسؾقفم
ه
اظػردماظبماظؼقوم
ضقوممذبؿؿعمعؿعورفموعؿكظػموعؿعوون،مؼمدىمدورهموردوظؿفمصكمايقوةمسؾكمأحلـموجف.م
م

وظؾؽؾؿيماظدؼـقيمأثرػومصكماظـػقس،موظؾدسوةمعـزظؿفؿموتلثرلػؿمصكمضؾقبماظـوس؛مصؾذامطونم
دورػؿمعفؿوموعمثرامصكمػذاماٌضؿور.م
م

وسؾكماظدسوةمواجىمآخرمػقمأنمؼقجفقامدؽونمأحقوئفؿموعـورؼفؿموشرلػؿمحلىماٌؿوحم
هلؿمإظبماظلعكمصكمايقوةمواظعؿؾماظدائىماىود،موأالمؼذلطقامبعضماظقاػؿنيماٌؿشددؼـماظذؼـم
ضبووظقنمأنمؼؾغضقاماظـوسمصكمايقوة،موؼدسقػؿمإظبماظعزوفمسـفوموسـماظعؿؾ،مصقعطؾقاماظطوضوتم
اظؿكمخؾؼفومآم –مدؾقوغفموتعوظب-مصقفؿ،موضبرعقػؿمعـمغعؿيماظلعكمصكمايقوةمبطؾىماظرزق،م
وضبرعقامايقوةمعـمجفقدػؿماٌـؿرة.م
م

إنمواجىماظدسوةمأنمؼؾبـؼّقامػذهماظـػقسمعـمتؾؽماألصؽورمواألوػوم،موأنمؼدسقاماظـوسمإظبم
اظعؿؾمظدغقوػؿمطلغفؿمؼعقشقنمأبداً،مواظبماظعؿؾمآلخراػؿمطلغفؿمميقتقنمشدا؛مألنماإلدالممالمؼؼرم

8

اظؿؽودؾمواظؿكوذلمواظعزوفمسـماظعؿؾموسـمايقوة،مطؿومأغفمالمؼؼرماظؿؽوظىمسؾكماظدغقوموايرصم
سؾقفو.م
م

صعؾكماظدسوةمأنمؼـرلواماظطرؼؼمأعومماظـوسمعبقعفوممبـفٍماإلدالمماظذىمؼدسقمإظبمأنم
ؼؾؿغكماإلغلونمصقؿومآتوهمآماظدارماآلخرة،موأالمؼـلكمغصقؾفمعـماظدغقو،موأنمضبلـمطؿومأحلـمآم
ؽبمغصِقؾؽبؽَمعِـؽبماظدُّغؿبقؽبوم
إظقف،مؼؼقلمآمتؾوركموتعوظب:م م وؽبابؿبؿؽبغِمصِقؿؽبومآتؽبوكَماظؾَّفؾبماظدَّارؽبماظْكخِرؽبةَموؽبظَومتؽبـؿبس ؽب
َومؼقِىُّماظْؿؾبػْلِدِؼـؽبم$77%م1مم
ؽبوأَحؿبلِـؿبمطَؿؽبومأَحؿبلؽبـؽبماظؾَّفؾبمإِظَقؿبؽَموؽبظَومتؽبؾؿبغِماظْػَلؽبودؽبمصِلماظْلَرؿبضِمإِنَّماظؾَّفؽبمظ ؾب

 ) 1عٛسح اٌمظض  -ا٠٢خ 77
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الباب األول:

م

م
م

ؼؼقلمآممتعوظبم:ممػؾبقؽبماظَّذِيمجؽبعؽبؾؽبمَظؽُؿؾبماظْلَرؿبضؽبمذؽبظُقظًومصَوعؿبشؾبقامصِلمعؽبـؽبو ِطؾِفؽبوموؽب ُطؾُقامعِـؿبمرِزؿبضِفِمممم
%دقرةماٌؾؽم$15م

ِماظصؾَوةُمصَوغؿبؿؽبشِرؾبوامصِلماظْلَرؿبضِموؽبابؿبؿؽبغؾبقامعِـؿبمصَضؿبؾِماظؾَّفِممم
ؼؼقلمآمتعوظبم:ممصَنِذؽبام ُضضِقؽبً َّ
%دقرةماىؿعي-ماآلؼيمم$10م
ؼؼقلمم:م%ماظؾفؿمإغكمأسقذمبؽمعـمصؿـيماظػؼرم$م

م

م

اظغوؼيم:$1%ماظؼضوءمسؾكماظػؼرماٌدضعمواىقعم
اهلدفم–1م:مدبػقضمغلؾيماظلؽونماظذؼـمؼؼؾمدخؾفؿماظققمىمسـمدوالرمواحدماظبماظـصػم
فىماظػذلةمعومبنيمسومم1990موسومم2015م.م
اهلدفم–م2م:مدبػقضمغلؾيماظلؽونماظذؼـمؼعوغقنمعـماىقعماظبماظـصػمؼبماظػذلةمم
عومبنيم1990موسومم2015م.م
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اإلدالممواظؼضوءمسؾكماظػؼرماٌدضعمواىقعم
م
أوالمم:معـماألعقرماٌعؾقعيمعـماظدؼـمبوظضرورةمصكماإلدالممأنماإلغلونمػقموحد همخؾقػيمآمصكم
األرضمظعؿورتفوموادؿكراجمطؾمطـقزػوموخؼراتفومظدواممػذهماًالصيمواالدؿعوغيمبفومسؾكم
اظعقشمصكمايقوةمواظؼدرةمسؾكمهؿؾمطؾمأسؾوءمػذهماًالصيماظؽقغقيمظؽؾمبـكماإلغلونم
صكمطؾمزعونموصكمطؾمعؽونموذظؽمظؼقظفمتعوظب:م إغكمجوسؾمصكماألرضمخؾقػي مواٌرادم
بفمآدمموذرؼؿفمعـمبعدهمإظبمأنمؼرثمآماألرضموعـمسؾقفو.موظؼقظفمتعوظب:م مػؾبقؽبمأَغؿبشؽبلَطُؿؿبم
عِـؽبماظْلَرؿبضِموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبطُؿؿبمصِقفؽبومصَودؿبؿؽبغؿبػِرؾبوهؾبمم1م.م
سوتماإلدالمماظدؼـقيمواظدغققؼيمدقاءمعـفومعومؼؿعؾؼمبوظعؼقدةمأوماألخالقمواظعؾوداتم
ثوغلم:مطؾمتشري
ام
أوماٌعوعالتمربقرػوماظرئقسىمػقماإلغلونمظؿقؼقؼماحملوصظيمسؾكمغػلفموذاتفمطؾقوموجزئقوم
وعودؼوموروحقوًموايقوة مماظؿكمؼعقشمصقفوموهؼؼمظفماظلؽـماٌوديمواظروحلموطؾمعؼدعوتم
اٌعقشيمظؾققوةماظشكصقيمواالجؿؿوسقيماحملؾقيمواظعوٌقيموتغـقفمصكمطؾمعؿطؾؾوتفماظضرورؼيم
وايوجقيمواظؿقلقـقيمواظؽؿوظقي.م
واظؽقنمطؾفمبلرضفموزلوئفموحبورهموأغفور هموعوئفم مدكرمظفمعـمآموبنذغفمظؿقؼقؼمطؾم
أشراضيماٌشروسيموحوجوتفماٌودؼيمواظروحقيمظؾقصقلمإظبماهلدفماألزلكمواظغوؼيماظعظؿكم
عـمخؾؼماإلغلونموجعؾفمخؾقػيمصكماألرضموػكمسؾودةمآموحد

هموتقحقد همبوظعؾقدؼيم

واألظقػقيمواظربقبقيماظعظؿكمدونمأحدمعـمخؾؼفموذظؽمظؼقظفمتعوظب:م وعومخؾؼًماىـم
واإلغسممإالمظقعؾدونمعومأرؼدمعـفؿمعـمرزقموعومأرؼدمأنمؼط سؿونمإنمآمػقماظرزاقمذوم
اظؼقةماٌؿني20م
ثوظـوم:مطؾمتشرؼعوتماإلدالممعؼصدػوماظعوممواظرئقللمػقماحملوصظيمسؾكماظضروراتماًؿسماظؽؾقيم
اظؿكمسؾقفومعدارمايقوةماإلغلوغقيمواظلؽوغقيمواظؽوئـوتمايقوتقيماظؿكمضبقومبفوماإلغلونموتعقـفم
سؾكماظؼقومممبػومماًالصيماظشرسقيماٌـقريمبفمسؾكماألرضمصكمحقوتفماظدغققؼي.م
م

 ) 1عٛسح ٘ٛد  -ا٠٢خ 61
 ) 2عٛسح اٌزاس٠بد  -ا٠٢خ 57 - 56
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واظضروراتماظؽؾقيماًؿسماظؿكمجوءماإلدالممبؽؾمتشرؼعوتفمظؾؿقوصظيمسؾقفومػك:ماظدؼـ،م
واظـػس،مواظعؼؾ،مواظـلؾ،مواٌول0مم
واظـػسمواظعؼؾمواظـسل وػذهماظضروراتماًؿسمتقجدمصكمذهمواحدمػقمذاتماإلغلونم
ألنماظدؼـمسؼقدةماإلغلونماٌلؾؿ،مواظـػسمذاتف،مواظعؼؾمجزؤ همماٌدركمواٌـظؿمظفمعبقعم
ذؽقغفمصكمحقوتف،مواظـلؾمػقمجزؤهماٌـلقلم عـفمظققؼؼمظفماظدواممواالدؿؿرارمإظبمعومذوءم
آمواٌولمػقمطؾمعومصكماظؽقنموسؾكماألرضمضبقومبفماإلغلونموؼـؿػعمبفمصكمطؾمأعقرم
حقوتفماظضرورؼيموايوجقيمواظؽؿوظقيمبطرؼؼماظـػعماظؽؾكمأوماىزئكمحلىمعداركماإلغلونم
اٌقػقبيمظفمعـماًوظؼموحلىمضقتفوموضعػفوموطؿوهلوموغؼصوغفو.م
وبذظؽمطونماإلغلونموايقوةماظؿكمؼعقشمصقفوم صـقؼـمووجفنيمظعؿؾيمواحدةمالمشـكمألحدم
ػؿامسـماآلخرمطوظروحمععماىلد،موؼشفدمظذظؽمضقظفمتعوظب:م اظْؿؽبولؾبموؽباظْؾؽبـؾبقنؽبمزِؼـؽبيُماظْقؽبقؽبوةِم
اظدُّغؿبقؽبوم1م.مممواٌولمصكماآلؼيمطؾمعومميؽـمحقوزتفمظإلغلونمعـمػذاماظؽقنمصكمايقوةم
اظدغقومواالغؿػوعمبفمأوممتؾؽفموإخضوعهمظلؾطؿفمودقطرتفموأعوماظؾـقنمصوٌرادمبف ممصك ماآلؼيم
ه م مطؾمبـكماإلغلونمصكمػذهمايقوةماظدغقومععماخؿالفماألجـوسمواألظقانمصكمطؾمزعونم
وصكمطؾمعؽونمإظبمأنمؼرثمآماألرضموعـمسؾقفو.م
وؼؿقؼؼمحػظماظدؼـمبلرطونماإلدالمموإضوعيمذعوئر

همبوظعؾوداتماٌلعقرمبفومواٌشروسيم

وؼؿقؼؼمحػظماظـػسممبشروسقيماظؼصوصمهلومسـدماالسؿداءمسؾقفوموذظؽمظؼقظفمتعوظب:م وؽبَظؽُؿؿبم
صِلماظْؼِصؽبوصِمحؽبقؽبوةٌ م2موؼؿقؼؼمحػظماظعؼؾمبؿقرؼؿمإ زؼؾ مأوماٌػلدمظفمعـماٌلؽراتم
واٌكدراتمومبشروسقيمحدماظلؽرمأوماظشربم،موؼؿقؼؼمحػظماظـلؾممبشروسقيماظزواجم
واظـؽوحمعـمشرلماحملرعوتمعـماظـلوءمواظرجولموهرؼؿماظزغومواظلػوحموعشروسقيمايدمعـم
اظزغومواظؼذفمصكمحوظيماإلحصونموؼؿقؼؼمحػظماٌولممبشروسقيمايصقلمسؾقفمعـمررؼؼم
حاللموهرؼؿماظقصقلمإظل همبغرلمررؼؼمعؾوحموعشروسقؿفمحدماظلرضيمواحل
غصىموضقةماظلالح.م
اٌلؿوةمسـدماظػؼفوءمبوظلرضيماظؽدلىموتؽقنمبول
م

 ) 1عٛسح اٌىٙف  -ا٠٢خ 46
 ) 2عٛسح اٌجمشح  -ا٠٢خ 179
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رابي مموػكم

رابعامم:ماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾققوةماظؾشرؼيمواٌوظقيموايرطيماظلؽوغقيمبطرؼؼيمصقققيمودؾقؿيم
وطوعؾيملهؼقؼماظؿقازنمواظؿؽوعؾمبنيماٌولمواإلغلونم،مواإلغلونموأخ وه ماإلغلونمصكمأىم
زعونموصكمطؾمعؽونموهؼؼماظلالمماظشكصكمواالجؿؿوسلمواالغلوغكمواظلؽوغلماحملؾكم
واظعوٌلم وػكمعـماألعقرماظقاجؾيمصكمطؾمتشرؼعوتماإلدالممألنماحملوصظيمسؾكم
هؼؼمإالمبفذهماظؿـؿقيماٌلؿداعيم
اظضروراتماًؿسماظؽؾقيمظقجقدمايقوةمواإلغلونمععومالم ت
ظؾققوةماظؾشرؼيمواٌوظقيموايػوزمسؾكمغشوطمايرطيماظلؽوغقيماٌؿقازغيمععماظؾقؽيماظؿكم
تعقشمصقفوموػكمشـقيموصقققيموصوييمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيماظؾشرؼيمواٌوظقيمواالضؿصودؼي.م
وػذهماظؿـؿقيمػكماظؿكمؼؿقؼؼمععفوماظغـكماٌطؾقبمذرسومظؿقؼقؼمأػدافموشوؼوتماألظػقيم
اإلمنوئقيموؼؿؿمععفومدواممايقوةماظلؽوغقيمواالجؿؿوسقيمواظصقيماإلنوبقيماظلؾقؿيم

وؼدلم

سؾقفومطـرلمعـماظـصقصماظشرسقيمعـفو:م
م
ضقظفمتعوظب:م

ِموإِظَقؿبفِماظـُّشؾبقرؾبم$15%مم1م
مصَوعؿبشؾبقامصِلمعؽبـؽبو ِطؾِفؽبوموؽب ُطؾُقامعِـؿبمرِزؿبضِف ؽب

وضقظفمتعوظب:مم

ِماظصؾَوةُمصَوغؿبؿؽبشِرؾبوامصِلماظْلَرؿبضِموؽبابؿبؿؽبغؾبقامعِـؿبمصَضؿبؾِماظؾَّفِم2م
مصَنِذؽبام ُضضِقؽبً َّ

وضقظفمتعوظب:مم

مػؾبقؽبمأَغؿبشؽبلَطُؿؿبمعِـؽبماظْلَرؿبضِموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبطُؿؿبمصِقفؽبوم3م

وضقظفمتعوظب:م

ؽبعؾْـؽبوطُؿؿبمذؾبعؾبقبـبوموؽبضَؾؽبوئِؾؽبمظِؿؽبعؽبورؽبصُقام
ٍموأُغؿبـؽبكموؽبج ؽب
َّومخؾَؼْـؽبوطُؿؿبمعِـؿبمذؽبطَر ؽب
ممؼؽبومأَؼُّفؽبوماظـَّوسؾبمإِغ ؽب

وضقظفمتعوظبم:م

ؽبؿ َؾؽُؿؿبموؽبرؽبدؾبقظُفؾبموؽباظْؿؾبمؿبعِـؾبقنؽبمم5م
ؿبؿؾُقامصَلؽبقؽبرؽبىماظؾَّفؾبمس ؽب
موؽبضُؾِماس ؽب

وصكماألثر:م

م"اسؿؾمظدغقوكمطلغؽمتعقشمأبدامواسؿؾمألخرتؽمطلغؽممتقتمشدا"م6م

وضقظفم-م:مم

صكمايٌمسؾكمدوامماظعؿؾموادؿؿرارهمصكمطؾماألحقال" :مإذامضوعًماظؼقوعيم

4

وصكمؼدمأحدطؿمصلقؾمصننمادؿطوعمأالمميقتمضؾؾمأنمؼغردفومصؾقغردفو"7م
ة
وضقظفم-م:م

"أصضؾماظؽلىمأنمؼلطؾماظرجؾمعـمطلىمؼدهموإنمغؾكمآمداودمطونمؼلطؾم
عـمطلىمؼده"1م

 ) 1عٛسح اٌٍّه  -ا٠٢خ 14
 ) 2عٛسح اٌجّعخ  -ا٠٢خ 10
 ) 3عٛسح ٘ٛد  -ا٠٢خ 61
 ) 4عٛسح اٌذجشاد  -ا٠٢خ 13
 ) 5عٛسح اٌزٛثخ – ا٠٢خ 105
 ) 6أخشجٗ اإلِبَ اٌجٙ١م ٝف ٟاٌغٕٓ اٌىجش ٜوزبة اٌظالح ثبة اٌمظذ ف ٝاٌعجبدح ٚاٌجٙذ ف ٝاٌّذاِٚخ  19/3عٓ عّش ٚثٓ
اٌعبص سػ ٝهللا عٕٗ ؽ داس اٌّعشفخ ث١شٚد 0
 ( 7أخشجٗ اإلِبَ أدّذ فِ ٝغٕذٖ  184/3عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه سػ ٝهللا عٕٗ ؽ ث١شٚد ٌجٕبْ 0
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وضقظفم-م:م م"طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـمؼعقل"2م
وضقظفم-م:م"عومآعـمعـمبوتمذؾعونموجورهمجوئعم" 3م
وضقظفم-م:م"اظؾفؿمإغكمأسقذمبؽمعـماىقعمصنغفمبؽسماظضفقعم" 4م
وضقظفم-م:مممممم"المتزولمضدعومسؾدمؼقمماظؼقوعيمحؿكمؼلللمسـمأربعم:مسـمسؿرهمصقؿومأصـوهم –موسـم
ذؾوبفمصقؿومأبالهم،موسـمسؾؿفمعوذامسؿؾمبفموسـمعوظفمعـماؼـماطؿلؾفموصقؿومأغػؼفم".5
م
موالذؽمأنماظؼدرةماظؽوعؾيمسؾكماظؿـؿقيماٌلؿداعيمه ىمعمثر ةمصكمايقوةماظلؽوغقيمطؾفوم
وربؼؼةمظرصوػقيماظػردمواىؿوسيمواظصقيماظلؽوغقيمواإلنوبقيمسؾكمحدمدقاء.م
م
والذؽمأؼضومأنماظػؼرمظفمعردودمدؾى ىموسؽسىمسؾكماظػردمواىؿوسيموايقوةماظلؽوغقيم
واظصقيماإلنوبقيموايقوةماظلقودقيمواالضؿصودؼيممبومؼفددمطقونماظػردمواىؿوسيموؼمثرمبوظضعػمصكم
اظـشوطماالجؿؿوعىمواظصـوعىمواظزراعىمواظؿفورىمواظصقيماإلنوبقيموايرطيماظلؽوغقيمممومجعؾم
اظػؼرمصكمغظرماإلدالممشرلمعرشقبمصقفموصبىماظعؿؾمسؾكمدصعفمظؽؾمضودرمسؾكمذظؽمجبؿقعم
اظقدوئؾماٌشروسيماٌشورمإظقفومعـمضؾؾموإنمطونمصكمذاتفمزوػرةماجؿؿوسقيمالبدمعـفومصكمطؾم
دمظإلغلونمصقفومأصالمظعفز همسـماظؽلىماظؽؾكمأوماىزئكميؽؿيم
اجملؿؿعوتماإلغلوغقيمألدؾوبمالمي
أرادػومآمتعوظبمصكماظؽقنمواًؾؼمظؿقؼقؼماٌـوصعمواٌصوحلمبنيماظـوسم معـمغوحقيموابؿال ئفؿم
صكمأعقاهلؿموصكمأغػلفؿمعـمجفيمأخرىمواظبمذظؽمؼشرلمضقظفمتعوظب:م مموؽبرؽبصَعؿبـؽبومبؽبعؿبضؽبفؾبؿؿبمصَقؿبقؽبمبؽبعؿبضٍم
ؽبؿكِذؽبمبؽبعؿبضؾبفؾبؿؿبمبؽبعؿبضـبومدؾبكؿبرِؼِّوم60م
دؽبرؽبجؽبوتٍمظِق َّ
م

 ) 1أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌجٛ١ع ثبة وغت اٌشجً ٚعٍّٗ ث١ذٖ  10/2دذ٠ش سلُ  207عٓ اٌّمذاَ سػ ٝهللا عٕٗ
ؽ اإلّ٠بْ ثبٌّٕظٛسح 0
 )2أخشجٗ أدّذ فِ ٟغٕذٖ  194/2عٓ عجذ هللا ثٓ عّش ٚسػ ٝهللا عٕٗ 0
 ) 3أخشجٗ اٌطجشأ ٟف ٟاٌّعجُ اٌىج١ش  259/1دذ٠ش سلُ  751عٓ أٔظ سػ ٝهللا رعبٌ ٟعٕٗ ؽ داس إد١بء اٌزشاس اٌعشثٟ
 2002رذم١ك دّذ ٞعجذ اٌّج١ذ اٌغٍف0ٝ
 ) 4أخشجٗ اثٓ ِبجٗ ف ٝعٕٕٗ وزبة األؽعّخ ثبة اٌزعٛر ِٓ اٌجٛع  1113/2دذ٠ش سلُ  3354عٓ أث٘ ٟش٠شح سػ ٝهللا عٕٗ
ؽ ع١غ ٝاٌذٍج ٟرذم١ك ِذّذ فؤاد عجذ اٌجبل0 ٟ
 ) 5أخشجٗ اٌزشِز ٞف ٟعٕٕٗ وزبة طفخ اٌم١بِخ ثبة ف ٟاٌم١بِخ  612/4دذ٠ش سلُ  2416عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد ؽ داس
اٌذذ٠ش رذم١ك إثشا٘ ُ١عطٛح
 ) 6عٛسح اٌضخشف  -ا٠٢خ 32
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وضدمحٌماإلدالمماظـوسمسؾكماظعؿؾماٌؾوحماحملؼؼمظؾغـكمبؽؾمأغقاسفموأذؽوظفمواظؾعدمبفم
سـماظػؼرمشرلماٌرشقبمصقفموذظؽمظؼقظفم-م:م"اظقدماظعؾقومخرلمعـماظقدماظلػؾك"م 1وضقظفم-م :م
"اظؾفؿمإنىمأسقذمبؽمعـماظشركموأسقذمبؽمعـماظػؼر"م02م
م

وظذظؽمحٌماإلدالممسؾكمبـوءماألدرةماالجؿؿوسقيمصكماظزواجماٌشروعمسؾكمأدوسماظؼدرةم
اٌوظقيمظإلغػوقمسؾقفوممبومضبؼؼماهلدفماٌشروعمعـفوموػقماظؿـؿقيماإلمنوئقيماظلؾقؿيمظؾػردم
واجملؿؿعموايرطيماظلؽوغقيمسؾكمحدمدقاءمصؼدمضولم-م -ممذرلامإظبمػذاماهلدفم %مؼومععشرم
اظشؾوبمعـمادؿطوعمعـؽؿماظؾوءةمصؾقؿزوجم صوغفمأشضمظؾؾصرموأحصـمظؾػرجم وعـمٕمؼلؿطعمصعؾقفم
بوظصقممصنغفمظفموجوء3$موصكمهؼقؼمػذاماهلدفمأؼضومأجوزماإلدالممتـظقؿماظـلؾموايقوةماظلؽوغقيم
وطؾمودقؾيمعلؿقدثمهؼؼم
ة
ٌومروىمجوبرمرضكمآمسـفمأغفمضول:م "طـومغعزلمواظؼرآنمؼـزل"م4ممممممم
هؼؼمػذاماهلدفمصفكمعشروسيمصكماإلدالممبوظـصمواظعؼؾمبشرطمأنمتؽقنمعـظؿيمبرشؾيمذكصقيم
عؼيمعؾزعي.م
وسؼقدةمدؼـقيموإميوغقيمالمضوغقغقيمأومتشري
م

وعـمأعـؾيماظدسؿمماإلدالعلمظؾقوظيماالضؿصودؼيم

–متشرؼعماظزطوةم 0موضدمذرعمآماظزطوةم

ظقدصعفومماٌؼؿدرمظقققلممبفومغػقدوموؼزؼؾمبفو مماظمال مم،مصوظزطوةمصرؼضيمذرسقيمتربطمبنيماظغـ ىم
واظػؼرلم،موتػقدماجملؿؿعمواظدوظيم،ماعؿـوالم ألعــــرمآمتعوظبماظذيمجعؾفومحؼومظؾلوئؾمواحملرومم،م
ضولمتعوظبم:ممموؽبصِلمأَعؿبقؽباظِفِؿؿبمحؽبؼّّمظِؾلَّوئِؾِموؽباظْؿؽبقؿبرؾبومِممم$5%م0م
م
صؿشرؼعماظزطوةمؼفدفمعـماظـوحقيماظـػلقيمواالجؿؿوسقيماظبمتـؿقيمروحماألخقةمبنيمأصرادم
اجملؿؿعماإلدالعلم،مودسؿمروابطماظقدمواألظػي؛مصلداءماظزطوةمظفمدورمػوممف

ىماضؿصودؼوتم

اجملؿؿعمممومؼمثرمسؾىماإلغؿوجمواالدؿـؿورم0م
م

 ) 1أخشجٗ اٌجخبس ٞف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة ال طذلخ إال عٓ ظٙش غٕ 379/1 ٝح  1427عٓ دى ُ١ثٓ دضاَ سػ ٝهللا
عٕٗ 0
 ) 2أٚسدٖ اٌضث١ذ ٞف ٟإٌذبق اٌغبدح اٌّزم ٓ١ثششح إد١بء عٍ َٛاٌذ0 350/4 ٓ٠
 ) 3أخشجٗ اٌجخبس ٞف ٟطذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة ِٓ ٌُ ٠غزطع اٌجبءح فٍ١ظُ  341/3دذ٠ش سلُ  5066عٓ عجذ هللا ثٓ
ِغعٛد سػ ٝهللا عٕٗ
 ) 4أخشجٗ اٌجخبس ٞف ٟطذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة اٌعضي  376/3دذ٠ش سلُ 0 5207
 ) 5عٛسح اٌزاس٠بد  -ا٠٢خ 19
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وطذظؽمصننماإلدالممؼدسقماظبماظؼقوممبؽؾمسؿؾمجودم،محبقٌمؼلؿـؿــرماظقضًمادؿـؿورام
طوعالمدونمإػدارمأومتضققعم،موأؼضومحبقٌمتلؿـؿرماظطوضيماظعؼؾقيمواظؾدغقيمادؿـؿورامجقدامدونم
تؾدؼدم،مألنماظقضًمأعوغيمصكمأسـوقماظؾشرموتضققعفمصقؿومالمؼػقدمؼعدمخقوغيمألداءماألعوغيم

0موألنم

اظطوضيماظعؼؾقيمواظؾدغقيمػكمغعؿيمعـمآمسزموجؾمظإلغلونم،موتضققعمػذهماظطوضيمصقؿومالمصبديم
غػعومؼعدمطػراموجققدامهلذهماظـعؿيم،موآمتعوظبمؼؼقلم:م مإِنَّماظؾَّفؽبمؼؽبلْعؾبرؾبطُؿؿبمأَنؿبمتؾبمؽبدُّواماظْلَعؽبوغؽبوتِمإِظَكم
ؽبغؽُؿؿبم2م.
ؿبمذؽَرؿبتؾبؿؿبمظَلَزِؼد َّ
َػؾِفؽبوم1م.مممموؼؼقلمآممسزموجؾم:ممَظؽِـ ؽب
أ ؿب

م

مم

وبذظؽمؼؿقؼؼمظؽؾمبوحٌمعـصػموؼؿلطدمظؽؾمدارسموعطؾعمصكمذرؼعيماإلدالممأنمعـفٍم
اإلدالممصكمتـظقؿلمظؾققوةماالجؿؿوسقيموايرطيماإلمنوئقيماٌوظقيمواالضؿصودؼيمواظلؽوغقيمػقمبالم
ه
ذؽمربؼؼمظغوؼيماظؼضوءمسؾكماظػؼرماٌدضعمواىقعمصكمطؾمعؽونمعـماظعوٕمبؾموىؿقعماظغوؼوتم
اظـؿوغكمواألػدافماظؿكمؼدسقمإظقفوماٌرطزماظدوظلماإلدالعلمظؾدرادوتمواظؾققثماظلؽوغقيم
بوظؿعوونمععمصـدوقماألعؿماٌؿقدةمظؾلؽونماًوصمبغوؼوتموأػدافماألظػقيماإلمنوئقيماظـوظـي.م
م
م
م
م
م
م
م
م

 ) 1عٛسح إٌغبء – ا٠٢خ 58
 ) 2عٛسح إثشا٘ – ُ١ا٠٢خ 7
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م

الباب الثانى:
ِيمخؾَؼؽبمممم%مدقرةماظعؾؼم-مماآلؼيم$1م
ْرأْمبِودؿبؿِمرؽببّْؽَماظَّذ ؽب
ضولمتعوظبم:مماض ؽب
ِدغِلم ِسؾْؿـبوممممممم%دقرةمرفمم-مماآلؼيم114م$م
ؼؼقلمتعوظبم:مموؽبضُؾؿبمرؽببّْمز ؿب
وؼؼقلمم:م%مرؾىماظعؾؿمصرؼضيمسؾكمطؾمعلؾؿم1$م
م

اظغوؼيم:$2%مهؼقؼمتعؿقؿماظؿعؾقؿماالبؿدائكم
م
اهلدفم–م3م:مطػوظيممتؽؼـماألرػولمفىمطؾمعؽونم،مدقاءماظذطقرمأوماإلغوثمعـفؿ،معـمإمتومم
ىمحبؾقلمسومم2015م.م
عرحؾيماظؿعؾقؿماالبؿدائ
م
ممم

 ) 1أخشجٗ اثٓ ِبجٗ ف ٟعٕٕٗ وزبة اٌّمذِخ ثبة فؼً اٌعٍّبء ٚاٌذش عٍ ٟؽٍت اٌعٍُ  81/1دذ٠ش سلُ  224عٓ أٔظ ثٓ
ِبٌه سػ ٝهللا عٕٗ0
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م
مظؼدمحٌماإلدالممسؾكماظعؾؿمواظؿعؾؿ،موغزلماظؼرآنماظؽرؼؿمسؾكماظـؾكمربؿدمصؾكمآم
سؾقفمودؾؿمبلولماآلؼوتمصكمػذاماظشلنمضولمتعوظبم:م

خؾَؼؽبم
ِيمخؾَؼؽبم$1 %م ؽب
ْرأْمبِودؿبؿِمرؽببّْؽَماظَّذ ؽب
م اض ؽب

ؽبعؾَؿؿبم م1مصدقم
ْرأْموؽبرؽببُّؽَماظْلَطْرؽبمؾبم$3 %ماظَّذِيمسؽبؾَّؿؽبمبِوظْ َؼؾَؿِم$4 %مسؽبؾَّؿؽبماظْنِغؿبلؽبونؽبمعؽبومظَؿؿبمؼ ؿب
ؿبمسؾَؼٍم$2 %ماض ؽب
اظْنِغؿبلؽبونؽبمعِـ ؽب
آماظعظقؿ0م
وؼشؿؾماظؿعؾقؿمرطـومأدودقومصكمبـوءماجملؿؿعماإلدالعلمواظؿـؿقيماظدائؿيمألصراده،موظؼدم
ارتؼكماٌلؾؿقنموازدػرتمذبؿؿعوتفؿمسـدعوماػؿؿقامبوظؿعؾقؿموادبذوامعـماظعؾؿمدؾقالمإظبم
اظؿؼدم،موحدثمسؽسمذظؽممتوعومسـدعومأػؿؾقاماظؿعؾقؿ،مصؿؾوسدتمبفؿماظلؾؾموتراجعقامسـم
صدارةماظعؾؿ.م
تعددتماإلذوراتمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿمإظلماٌؽوغيماظرصقعيمظؾعؾؿم،مواٌـزظيماظعوظقيماظيتمؼؿؿؿعم
ِـؽُؿؿبموؽباظَّذِؼـؽبم
بفوماظعؾؿوءمؼبماألرضموسـدماًوظؼمسزموجؾمإذمؼؼقل  :مؼؽبرؿبصَعِماظؾَّفؾبماظَّذِؼـؽبمآعؽبـؾبقامع ؿب
ؽبمخؾِرلفبم م2م،موؼؼقلمتؾوركمومتعوظب:م م إِغَّؿؽبومؼؽبكؿبشؽبكماظؾَّفؽبمعِـؿبم
ؿبؿؾُقن ؽب
أُوتؾبقاماظْ ِعؾْؿؽبمدؽبرؽبجؽبوتٍموؽباظؾَّفؾبمبِؿؽبومتؽبع ؽب
ِدنِىم
ْعؾَؿؽبوءؾبمإِنَّماظؾَّفؽبمسؽبزِؼزفبمشَػُقرفب "مم 3م،موصبعؾمعـمأوجفماظدسوءمإظبمآ:م م وؽبضُؾؿبمرؽببّْمز ؿب
سِؾؽبودِهِماظ ؾب
ِسؾْؿـبو.4م
طذظؽمندمفىماظلـيماظـؾقؼيماٌطفرةمعـماظدالئؾمعومصبعؾمعـماظلع ىمؼبمرؾىماظعؾؿم
صرؼضيمواجؾيمترقىمإظبمعلؿق ىماىفودمفىمدؾقؾمآم،مؼؼقل ماظردقلم :م"عـمخرجمفىمرؾىم
اظعؾؿمصفقمؼبمدؾقؾمآمحًىمؼرجع" $5%ممرواهماظذلعذ ى،مموؼؼقل :م"إذامعوتمابـمآدمماغؼطعم
سؿؾفمإالمعـمثالث:مصدضيمجورؼيم،مأومسؾؿمؼـؿػعمبفم،مأوموظدمصوحلمؼدسقمظف"

$6%مرواهمعلؾؿ.ممومموم

ؼدلمسؾىمصضؾماظعؾؿمواظعؾؿوءمضقظفم :م"صضؾماظعوٕمسؾىماظعوبدمطػضؾىمسؾىمأدغوطؿ"م،موؼؼقلم
اظردقلماظؽرؼؿم أؼضو:م"معـمدؾؽمررؼؼومؼؾؿؿسمصقفمسؾؿوم،مدفؾمآمظفمبفمررؼؼومإظبماىـي "،7م
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

عٛسح اٌعٍك  -ا٠٢خ 5 - 1
عٛسح اٌّجبدٌخ – ا٠٢خ 11
عٛسح فبؽش – ا٠٢خ 28
عٛسح ؽٗ – ا٠٢خ 114
أخشجٗ اٌزشِز ٜف ٝعٕٕٗ وزبة اٌعٍُ ثبة فؼً ؽٍت اٌعٍُ  29/5ح  2647عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه سػ ٝهللا عٕٗ
أخشجٗ ِغٍُ ف ٝطذ١ذٗ وزبة اٌٛط١خ ثبة ِب ٍ٠ذك اإلٔغبْ ِٓ اٌضٛاة ثعذ ٚفبرٗ  1255/3ح  1631عٓ أث٘ ٝش٠شح
سػ ٝهللا عٕٗ
أخشجٗ اٌزشِز ٜف ٝعٕٕٗ وزبة اٌعٍُ ثبة ِب جبء ف ٝفؼً اٌفمٗ عٍ ٝاٌعجبدح  49-48/5عٓ اث ٝاٌذسداء ٚاٌذذ٠ش جبء ِٓ
ؽش٠مز ٓ١طذ١خ اٌزشِز ٜأدذّ٘ب ٚ ،أخشجٗ أث ٛداٚد ف ٝعٕٕٗ وزبة اٌعٍُ ثبة اٌذش عٍ ٝؽٍت اٌعٍُ  316/3ح 3641
عٓ أث ٝاٌذسداء سػ ٝهللا عٕٗ
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وإنماٌالئؽيمظؿضعمأجـقؿفومظطوظىماظعؾؿمرضوممبومؼصـعم،موإنماظعوٕمظقلؿغػرمظفمعـمفىماظلؿقاتم
وعـمفىماألرضمحًىمايقؿونمفىماٌوءم،موصضؾماظعوٕمسؾ ىماظعوبدمطػضؾماظؼؿرمسؾ ىمدوئرم
اظؽقاطىم،موإنماظعؾؿوءمورثيماألغؾقوءم،موإنماألغؾقوءمٕمؼقرثقامدؼـوراموالمدرػؿوموإمنومورثقاماظعؾؿم،م
صؿـمأخذهمأخذمحبظمواصر" 1موػقمضقلمجوععمذوعؾمفىمصضؾمرؾىماظعؾؿمؼغـىمسـمأ ىمضقلم
دقاهم0م
وتعؿدلمتـؿقيماظؼدراتماٌعرصقيمواظـػلقيمواالجؿؿوسقيماألدودقيمف ىمأثـوءماظطػقظيماٌؾؽرةم
ىمتنبىمسؾقفومضدراتماألرػـــــــولم
أعرامذامأػؿقيمضصقيمصفذهماظؼدراتمتشؽؾماظؾؾـوتماألدودقيماظً
األخرىموتطقرػومفىماٌراحؾماظؿوظقيم 0طؿومأنمتفقؽؿفؿمظؿؾؼىماظعؾؿمإمنومػقمحؼمظؾصغور،موواجىم
سؾىماظقاظدؼـ،مومضرورةمبعقدةمسـماظرصوػقيموتعؿدلمتـؿقيماظؼدراتماٌعرصقيمواظـػلقيمواالجؿؿوسقيم
األدودقيمفىمأثـوءماظطػقظيماٌؾؽرةمأعرامذامأػؿقيمضصق ىمصفذهماظؼدراتمتشؽؾماظؾؾـوتماألدودقيم
ىمتنبىمسؾقفومطؾمضدراتماألرػولماألخرىموتطقرػومفىمعراحؾمتوظقي 0مطؿومأنمتقصرلماظؿعؾقؿم
اظً
األدودلماىقدمظؽؾمرػؾموضؿونمايصقلمسؾقفمواالدؿؿرارمصقفمميـؾمحدامأدن ىمعـمايؼققم
ىمؼؿعنيمغبوؼؿفوموسدمماظؿػرؼطمصقفومهًمأيمعلؿىم،مألنماظؿؼصرلمفىمػذام
األدودقيمظألرػولماظً
اظصددمإمنومؼذلتىمسؾقفماظعدؼدمعـماظؿداسقوتماظلؾؾقيمبوظـلؾيمٌلؿؼؾؾمػمالءماألرػولماظذؼـم
ؼعقشقنمفىمزؾمزروفمسوٌقيموإضؾقؿقيموربؾقيمتعؾىمعـمضقؿيماظعؾؿمواظؿعؾؿمواظؼقةماٌودؼيماظًىم
ترتؾطمبؽؾقفؿو.موسؾىماٌلؿق ىماظؽؾى،مؼعدماظؿعؾقؿمبدونمجدالمضوررةماظؿـؿقيموؼلفؿمبصقرةم
عؾوذرةمفىممنقماظدخؾماظؼقم ىمبؿقلنيماظؼدراتماإلغؿوجقيمظؾؼقةماظعوعؾي،موػقمبذظؽمؼعؿدلمعـم
أػؿم االدذلاتقفقوتمظؾقدمعـماظػؼر.مموف ىمخضؿماالضؿصودماظعوٕ ىماظذيمؼزدادماغػؿوحو،متؾدوم
اظؾؾدانمذاتماٌعدالتماظعوظقيمعـماألعقيموسدمماٌلوواةمبنيماىـلنيمف

ىمايصقلمسؾىم

اظؿعؾقؿ،متؾدومأضؾمضدرةمسؾىماٌـوصلي.مم
م



تـشؽيماألرػولموتـؿقيمضدراتفؿمفىمعرحؾيماظطػقظيماٌؾؽرة:م
ؼؼلؿمسؾؿوءماظـػسمواظذلبقيماألرػولمإظبمثالثيمأضلوممؼعدلمطؾمضلؿمعـفومسـمعرحؾيمععقـيم

متؿدمعومبنيم 7-5مدـقات،مودبؿؾػمطؾمعرحؾيمسـماألخرىمصقؿومميؽـمأنمتؼدعفمظؾطػؾمعـم
 ) 1أخشجٗ ِغٍُ ف ٝطذ١ذٗ وزبة اٌزوش ٚاٌذعبء ٚاٌزٛثخ ٚاالعزغفبس ثبة االجزّبع عٍ ٝرالٚح اٌمشآْ ٚعٍ ٝاٌزوش 2074/4
 ٜفؼً اٌفمٗ عٍ ٝاٌعجبدح  49 – 48/5ح
ح  2699عٓ اث٘ ٝش٠شحٚ ،أخشجٗ اٌزشِز ٜف ٝعٕٕٗ وزبة اٌعٍُ ثبة ِب جبء ف
 2682عٓ اة ٜاٌذسداء – ٚاٌٍفع ٌٗ.
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ودوئؾماظؿعؾقؿموررقماظذلبقيمواطؿلوبماٌعؾقعوتمواًدلاتمايقوتقيموػذهماٌراحؾمػكم
اظطػقظيماٌؾؽرة،ماظطػقظيماٌؿلخرة،مواٌراػؼي،موسؾكماظقاظدؼـمأنمؼؼدرامعطوظىماألبـوءموأنم
ؼعؿالمسؾىمتغطقيمحوجوتفؿموتـؿقيمضدراتفؿمواظؿلطدمعـمحصقهلؿمسؾ ىماظؿعؾقؿماٌالئؿمصكمطؾم
عرحؾيمعـمعراحؾممنقػؿ.م
فىماٌرحؾيماألوظبماظًىمتعدلمسـماظطػقظيمدونماظلودديمأوماظلوبعيمعـماظعؿر،متدلزمحوجيم
اظطػؾماألدودقيمإظبماألعـمواظطؿلغقـي،مطؿومضبؿوجماظطػؾمأؼضومإظبماظشعقرمبلغفمجدؼرمبوالحذلامم
وأغفمطػءمضبؼؼمذاتفموؼعدلمسـمغػلفمصكمحدودمضدراتفموإعؽوغقوتف،موؼلعكمظؾقصقلمسؾكم
اٌؽوغيماٌرعقضيماظؿكمتعززمذاتفموتمطدمأػؿقؿفو.مطؿومضبؿوجماظطػؾمعـذمغشلتفمألنمضبؼؼماظـفوحم
صكمبعضماألسؿولماظؿكمؼؼقممبفوم،مصداصعماظـفوحموإذؾوسفمؼعطكماظـؼيمبوظـػسمواالسؿدادمبفوم
وضبػزماظطػؾمسؾكمأنمؼؿوبعمدؾلؾيماظـفوحمصقؿومؼقطؾمإظقفمعـمأسؿولمتؿـودىمععمضدراتفمودـف0م
إنمػذهمايوجوتمطؾفومضرورؼيمظؾـؿقماظـػسىماظلقىموصبىمإذؾوسفومسؾكمخرلموجفمممؽـم
حؿكمؼؿقؼؼمظشكصقيماظطػؾممنقمدق ىمعؿقاز نم،مطؿومأغفومعؿداخؾيموعؿػوسؾيمععمبعضفوماظؾعضم
وععمحوجوتماظـؿقماىلدىمواظعؼؾكموسدممإذؾوعمأؼيمحوجيمعـمػذهمايوجوتمؼمثرمصكمحوجيم
أخرىمصققؾطفو.م
والمؼؼصدمبنذؾوعمحوجوتماظطػؾماإلذؾوعماٌطؾؼمهلذهمايوجوتمبؾمؼعـكماظؿزاممجوغىم
اٌروغيمواالسؿدالمصكمصرضماظـظوممسؾكماظطػؾموصكمممورديمأغقاعماظضؾطمصكمدؾقطف،مععماظؾعدم
سـماظؿطرفمواظؼلقةمصكماظلؾقكماظقاظدى.مأخرجمعلؾؿمسـمسوئشيمرضىمآمسـفومأنماظردقلم م
ضول:م"ؼومسوئشيمإنمآمرصقؼمضبىماظرصؼموؼعطكمسؾكماظرصؼمعوالمؼعطكمسؾكماظعـػ"م.$1%م
وتـؿقيماظؼدراتماظذػـقيمواٌعرصقيمظألرػولمفىمعرحؾيماظطػقظيماٌؾؽرةمتؿؿمبصػيمأدودقيم
عـمخاللماظؾعىماظػرد ىمواىؿوعىم-دقاءمععماألػؾمأومهًمإذراصفؿ-موػقمحؼمأصقؾم
ظؾطػؾ،مؼعطقفماظػرصيمظؾؿعرفمسؾىماظؾقؽيماحملقطيمبفموإدؿـورةمإعؽوغقوتفماظعؼؾقيماظؽوعـيموطذظؽم
هلنيمضدراتفماظؾغقؼيم،مطؿومأنماظؾعىمؼعطقفمأؼضوماظػرصيمظؾؿقاصؾمععماظقاظدؼـموععمشرلهمعـم
األرػولمممومؼعدممتفقداموولقدامٌػوػقؿماٌشورطيمواظؿلوعحمواحذلامماآلخرؼـ.م

)1

أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٝطذ١خ ٖ وزبة األدة ثبة اٌشفك ف ٜاألِش وٍٗ  84/4ح  6024عٓ عبئشخ سع ٜهللا عٕٙب ٚ ،أخشجٗ
اإلِبَ ِغٍُ ف ٝطذ١خٖ وزبة اٌجش ثبة فؼً اٌشفك  2004-2003/4ح  2593عٓ عبئشخ سػ ٝهللا عٕٙب 0
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وضدموردمأنماظـىىم م طونمؼصؾىمصؾؿومدفدماسؿالهمحػقدهمايلنيمصلرولماظلفقدم،مصؾؿوم
صرغمعـماظصالةمدلظفماظصقوبيم:مٌوذامأرؾًماظلفقدمؼومردقلمآم مصؼولم:م "إنمابـىمأرمهؾـىم
صكشقًمأنمأسفؾف "0موتعؿدلمحرؼيماظؿعؾرلمسـماآلراءموعـوضشيماألصؽورمداخؾماألدرةمسوعالمعفؿومفىم
تـؿقيمضدراتماظطػؾمحقٌمأنماألرػولماظذؼـمؼؿؿؿعقنمبفذهمايرؼيممؼؿؿؽـقنمعـمتـؿقيماظـؼيم
بوظـػسمواظـضٍموعفوراتماظؿغؾىمسؾ ىماٌشؽالتمواظؼدراتماظؼقودؼيماٌطؾقبيمظؾـفوحمف

ىم

حقوتفؿمطؾوظغنيم0
مم

 حؼماظطػؾمفىماظؿعؾقؿماألدوسىماىقدمبدونمتػرضيمبنيماألوالد:
ىماظـوغقيمسشرةمصننماظطػؾمضبؿوجماظبم
أعومصكمعرحؾيماظطػقظيماٌؿلخرةمعـمدـماظلوبعيموحً
تؼقؼيمعومؼعرفمبودؿماألغوماألسؾكمأوماظضؿرلم –مواظضؿرلمؼؽقغفماظدؼـمواظؼوغقنمواظعرفمواظعوداتم
واظؿؼوظقدم –موظذامالبدمعـموجقدمضقاسدمواضقيمصكمػذهماظػذلةمعـمسؿرماظطػؾموظقسمظؾطػؾمصقفوم
اخؿقوراتمطـرلةموسؾىماألدرةمأنمتفقهماظطػؾمظؾؿعوعؾمععماجملؿؿعمصقؿومبعدموظذامالبدمعـمتـػقذم
اظؼقاسدمبشهمعـماظصراعيموايى.م
بوإلضوصيمإظبمذظؽ،مصننمتقصرلماٌـوخماظداسؿميؿوؼيمحؼماألرػولمعبقعومف

ىمػذهم

اٌرحؾيمبدونمتػرضي-مذطقراموإغوثوم-مفىمايصقلمسؾىماظؿعؾقؿماألدوسىماىقدمواالدؿؿرارمصقفم
وصؼومظؼدراتفؿماظذػـقيمؼؿػؼمومجقػرماظدؼـماإلدالم ىماظذ ىمضبضمسؾىمرؾىماظعؾؿمومؼعؾىمعـم
ىموأذورمضؾؾمأربعيمسشرمضرغومإظبمضرورةم
ذلنماٌلؾؿماظؼقىمبنميوغفموصقؿفموسؾؿفمذطرامطونمأممأغٌ
تعؾقؿماألبـوءمعبقعوموتلػقؾفؿمٌقاجفيمأزعـيمعلؿؼؾؾقيمدبؿؾػمسـمزعونمآبوئفؿ.مممم
فىمزؾمػذاماظؿقجفمصبىماظؿصد ىمظؽؾمصعؾمعـمذلغفمأنمؼمد ىمإظبمحرعونماألرػولمعـم
اظؿعؾقؿماألدوسىمواظذ ىمضدمؼـشلمغؿقفيمظؾؿػرضيمبنيماألرػولماظذطقرمواإلغوثمعـمحقٌمأػؿقيم
اظؿعؾقؿمبوظـلؾيمظؽؾمعـفؿو،مأومغؿقفيمغؼصموجقدماًدعوتماظؿعؾقؿقيمفىمبعضماظدولمأومفىمبعضم
اٌـورؼمداخؾماظدوظيماظقاحدة،مأومغؿقفيمارتػوعمتؽؾػيماظؿعؾقؿممبومؼؿفووزمإعؽوغوتمبعضماألدر،م
أومغؿقفيماظؿققزمضدمبعضماألرػولمواالسؿؼودماًورهمبعدممجدو ىماالدؿـؿورمفىمتعؾقؿفؿمغظرام
ىمؼعوغقنمعـفو،مأومردمصعؾمإلصوبيمبعضمػمالءماألرػولمبوألعراضم
ظإلسوضوتماظؾدغقيمأوماظذػـقيماظً
اٌعدؼيمأوماٌزعـيمعـؾماإلؼدزمأومشرله.م
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حرعونمبعضماألرػولمعـماظؿعؾقؿمالمؼعـ

ىمصؼطمععوغوتفؿماظـػلقيمعـماظشعقرمبوظـؼصم

واإلػؿولمصضالمسـماغعداممأومتضوؤلمخقوراتفؿماٌلؿؼؾؾقي،مبؾماألخطرمعـمذظؽمأغفمصبعؾفؿمأطـرم
سرضيمألذؽولمزبؿؾػيمعـماظعـػمواالدؿغاللمٌومؼذلتىمسؾقفمعـمحرعوغفؿمعـماالدؿؿؿوعم
بطػقظؿفؿمععمأضراغفؿموتـؿقيمعفوراتفؿمفىماٌمدلوتماظؿعؾقؿقي،مطؿومؼمد ىمإظبماشبرارفؿمعؾؽرام
فىمدققماظعؿؾمفىمذبوالتمخطرةمأومشرلمأخالضقيمأومعـكػضيماظعوئد م أومذاتمعؿطؾؾوتمعفورؼيم
عؿدغقيمالمتضقػم ذقؽومإظبمخدلاتفؿماٌفـقي،مأو متمدىمإظبمإظزاعفؿمبوظؼقومممبفوممعـزظقيمذوضيمأومضدم
ؼدصعمبفؿمسبقماظزواجماٌؾؽرمبؽؾمعومؼذلتىمسؾقفمعـمعضورم،مطؾدؼؾمأوحدمفىمبعضمايوالت.م
فىمػذاماظلقوقمصنغفمتؼعمسؾ ىماجملؿؿعمعـمخاللمعمدلوتفماظؿشرؼعقيموعـظؿوتفماألػؾقيم
علموظقيماظؿلطدمعـموجقدماإلرورماظؼوغقغلماظداسؿميؼماألرػولمف

ىماظؿعؾقؿمواظذ ىمؼؾزمم

اظقاظدؼـمبنيوقمعبقعمأبـوئفؿمبوٌدرديمسـدمبؾقشفؿمدـماإلظزاممووضعماآلظقوتماظً ىمتضؿـم
تـػقذمذظؽ.موعـمغوحقيمأخر ىم،مالبدمأنمتؼقمماظدوظيمبقاجؾفومسبقمأرػوهلوموذظؽمبؿكصقصم
اٌقاردماظالزعيمواظؽوصقيمظؾـوءماألسدادماٌطؾقبيمعـماٌدارسممبومؼضؿـموصقلماًدعوتم
اظؿعؾقؿقيمظؽؾماألرػولمبصرفماظـظرمسـمعؽونمإضوعؿفؿماىغراف ىموبوظؿـقعماظذ ىمؼضؿـمأخذم
طوصيمصؽوتماألرػولمفىماالسؿؾورمبدونممتققزموالصبعؾمعـمتؽؾػيمايصقلمسؾ ىمػذهماًدعوتم
سوئؼومأعوممأرػولمأؼيمأدرة.مطذظؽمتؼعمسؾىماجملؿؿعماظدوظبمعلؽقظقيمعلوسدةماظدولماظـوعقيمفىم
ىمالمؼؼػمسفزماٌقاردماحملؾقيمحفرمسـرةمفىمدؾقؾمطػوظيم
تدسقؿمعقزاغقوتفوماٌكصصيمظؾؿعؾقؿمحً
ىمػذهماظدول.مم
حؼماظؿعؾقؿمظؾعضماألرػولمف
وفىماٌدرديمصبىمأنمؼعوعؾماألرػولمفىمػذهماٌرحؾيماظعؿرؼيمبوظرصؼمواظؾنيمواظردقلم
مضولمزبورؾوماظلقدةمسوئشي:م"مؼومسوئشيمإنماظرصؼمالمؼؽقنمصكمذهمإالمزاغفموالمؼـزعمعـمذهمإالم
ذوغفم" 1مممأ ىمسوبف،مإذمطؾؿومطدلمدـماظطػؾممازدادمعقؾفماظبماظؿؼدؼرمممـمحقظفمصكماٌدرديمعـم
أضراغفموعدردقفموؼؾذلماظطػؾماظؽـرلمعـماىفدمظققظكمبفذاماظؿؼدؼرمصقعؿؾموصبدموؼـشطمصكم
ذبوالتمطـرلةمصكماظـشوروتماٌدردقيمواٌـزظقيمحؿكمؼؾػًماألغظورموضبظكمبوظؿؼدؼرماالجؿؿوعىم
اٌطؾقب.موإذؾوعمحوجيماظطػؾمإظبماظؿؼدؼرمؼؾعٌمصكمغػلفماالرؿؽـونمعـمأنماآلخرؼـمعـم
حقظفمعلؿعدونمإلذؾوعمحوجوتفموأغفؿمؼؼدرونمعؿطؾؾوتفموجوػزونمظؾعٌماظلعودةمصكمغػلف.موسدمم
)1
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إذؾوعمػذهمايوجيمؼمدىمإظبمإحؾوروتموعضوؼؼوتمطـرلةممتـعفمعـماٌرورمخبدلاتمعشؾعيم
وؼمدىمإظبمحدوثمدؾقكمعؿطرفمطوظعدوانمأوماظعـػمأوماًضقعماظؿومموؼؽقنمػذاماظطػؾمأطـرم
سرضميدوثماإلضطرابوتماظلؾقطقي.م
ة
ىمأنمؼصؾحماظؿعؾقؿمعؿوحومظؾفؿقعمبؾمهؿوجمغقسقيماظؿعؾقؿمإظبمهلنيمأؼضو.مإنم
والمؼؽػ
تدنىمغقسقيماظؿعؾقؿمؼذلتىمسؾقفماظػشؾمفىمإطلوبماألرػولماظؼقؿماإلصبوبقيماظًىمصبىمأنمؼذلبقام
سؾقفومعـؾماظـظوممواحذلامماظقضًمواألعوغيمف ىمأداءماظعؿؾماٌطؾقبمواظلع ىمسبقماإلتؼون،مم
وؼمدىمإظبمضعػماظؿقصقؾماظدراسىموسدمماطؿلوبماٌفوراتماٌػذلضيم،مطؿومؼػشؾمفىممتعؾقؿم
اظطالبمطقػقيمهؾقؾماٌعؾقعوتمأوماظؿػؽرلماًالق

م وؼمدىمإظبمسدمماٌالءعيماظشدؼدةمبنيم

احؿقوجوتمدققماظعؿؾموعفوراتماًرصبني.مسؾ ىمأغفمعـمأخطرمعومؼذلتىمسؾ ىمتدنىمغقسقيم
اظؿعؾقؿمفىمػذهماٌرحؾيمػقماظؿلربمعـماٌدرديمواالغؼطوعماٌؾؽرمسـمهصقؾماظعؾقمماٌكؿؾػيم
بؽؾمعومؼذلتىمسؾقفمعـمآثورمدؾؾقيمعشوبفيمظمثورماٌذلتؾيمسؾىمسدمماالظؿقوقمبداؼي.مم
وهلنيمغقسقيماظؿعؾقؿمؼرتؾطمبوىفدماٌؾذولمظؿطقؼرماظؾقؽيماٌدردقيمعـمعؾونمووفقزاتم
ودوراتمعقوهم،مواالرتؼوءممبلؿق ىماٌعؾؿم%واٌعؾؿي$متدرؼؾوموتلػقالمظقؽقنمبصرلامبلدوظقىماظذلبقيم
وودوئؾفوموؼؽقنمسوٌومواسقومٌومؼعؾؿفمظألرػولمواظـوذؽيموأنمؼؼعمعـفؿمعقضعماألبم%أوماألم$م
صقعوعؾفؿمطؿومظقمطوغقامػؿمأبـوءه م ،م وؼؽقنمهلؿمصدؼؼومؼؾـقغفمأخؾورػؿموؼلؿقدسقغفمأدرارػؿم
صقـؿػعقنمبـصقف،موأنمؼظؾمععمطؾمذظؽمعفوبومسـدػؿموأنمؼؽقنمضدوةمهلؿمصالمؼؽذبموػقم
ؼلعرػؿمبوظصدقموالمطبدعمأومؼغشموػقمؼلعرػؿمبوألعوغي،مطؾمذظؽمععمضؿونماظعوئدماجملز

ىم

اظذىمؼؽػؾمظفمايقوةماظؽرميي.م
طذظؽمصننماظؿعؾقؿمسوظبماىقدةمؼؿطؾىمتطقؼرماٌـوػٍمبلبعودػوماظـالثيمعـمربؿق

ىم

سؾؿىمعؿؼدم،موأدوظقىمتدرؼسمتـؿىمذطوءماظطػؾموتقظدمظدؼفمذغػومبوظؾقٌمواإلرالعمواالبؿؽورم،م
وأدواتمتؼقؼؿمتؼقسمضدراتفموهصقؾفماظػعؾ ى.م إنم اظؿطقؼرماٌـشقدمظؾؿعؾقؿمالبدمأنمؼؿالءممععم
اٌلؿفداتمايدؼـيموؼؿطؾعمسبقماٌلؿؼؾؾماٌلعقلموظقسماظقاضعماٌعوش،مبدرجيموعؾفمعطؾؾوم
ؼلعىماألػؾمواألبـوءمإظقفمالطؿلوبماظعؾؿمواٌفوراتماظالزعيمواٌالئؿيمٌومؼؿطؾؾفماظـفقضمحبولم
األعيمواجملؿؿع.موطؾمػذهماظعقاعؾممتـؾمهدؼوتمػوم ةمظصوغعىماظلقودوتموواضعىماظدلاعٍم
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واظؼوئؿنيمسؾىماظعؿؾقيماظؿعؾقؿقيمواآلبوءمسؾ ىماظلقاءموؼؿؿماظؿعوعؾمععفؿمخاللمجفقدمإصالحم
اظؿعؾقؿم0مم
م

ىماطؿلوبماٌفوراتمايقوتقيم:
حؼماظطػؾمفىماٌعرصيمواظؿعؾقؿماٌلؿؿرموف



وإذامطونمحصقلماألرػولمعبقعومسؾىماظؿعؾقؿماألدوسىماىقدمميـؾمحدامأدنىمالمؼؼؾؾم
اٌلووعيمصنغفمالمؼعدلمسـماألػدافماظـفوئقيماظطؿقحيمواظً ىمتعدلمسـماظـظرةماٌؿطقرةمظؾؿعؾؿم
طعؿؾقيمعلؿداعيمتؿفووزمفىمربؿقاػوموآثورػو م وإرورػوماظزعـىمحدودماٌدرديمعـمخاللمأعقرم
ثالثي:م
مم اظلعىم اظبمإتوحيمصرصماالدؿؿرارمفىماظؿعؾقؿمٌومبعدمعرحؾيماظؿعؾقؿماألدوسىممبومؼؿالءممععمضدراتماألرػولمسؾىماظؿقصقؾماظدراسىمورشؾؿفؿمفىمذظؽ،مدونمأنمؼعذلضمذظؽمأومؼعقضفم
ضعػماٌقاردماٌودؼيماٌؿوحيمظألدرةمأوماظؿؿققزماىوئرمبنيماألرػولمفىماألدرةماظقاحدةمتؾعوم
ظؾـقعمأومشرله.مم
م
ممضرورةماظعؿؾمسؾىمأنمتؿـقعمعصودرماظؿعؾؿموايصقلمسؾىماٌعورفماٌكؿؾػيمبوظـلؾيمظألرػول،مععمتلفقؾماظقصقلمإظبمػذهماٌصودرمدقاءمطوغًماٌدردي،مأومبراعٍمتقسقيموتدرؼىموتعؾقؿم
سؾىمعلؿق ىماجملؿؿعماحملؾىمعـمخاللمعؾودراتمأػؾقيمشرلمحؽقعقي،مأومودوئؾماإلسالمم
اٌرئقيمواٌلؿقسيمواٌؼروءة،مأومذؾؽيماالتصوالتماظدوظقيم%االغذلغً.$م
م
مم وإذامطونمذررومبدؼفقومأنمعضؿقنموربؿق ىمػذهماٌعورفمواظعؾقممصبىمأنمؼؿالءممععمسؿرماظطػؾموأالمؼلؿـرلمشرائزهموالمؼدسقمإظبمبورؾمأومربرمم،مصننمػذاماظشرطمالمؼؿعورضمععمضرورةم
تـقعمػذاماحملؿق ىمحبقٌمالمؼعؿؾمصؼطمسؾ ىمتطقؼرماٌفوراتماظعؾؿقيمواظعؿؾقيمظؾطػؾمبؾم
ؼعـىمأؼضومسـوؼيمواصقيمبوٌفوراتمايقوتقيماظـوصعيمعـؾمتـؿقيمعفوراتماظؼقودةمواظؿػووضم،موادبوذم
اظؼرارات،موايقار،مواظؿشؾٌمبويؼمواظدصوعمسـف،مواحملوصظيمسؾ ىماظؾقؽيموصقوغؿفوم،مواظـظوصيم
اظشكصقيمواظصقيماإلنوبقيمواظرسوؼيماظقماظدؼيماظلؾقؿيم،موطؾفومأعقرمػوعيمسـقًمبفوماظشرؼعيم
وأصردتمظؽؾمعـفومبوبومخوصومغظرامآلثورػوماٌؿؿدةمسؾ ىمحقوةماإلغلونمفىمزبؿؾػمعراحؾم
سؿره.م
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م

إنماالدؿؿرارمفىماظؿعؾؿمواظؿزودمبوٌعرصيمواطؿلوبماٌفوراتمايقوتقيمطؾفومضروراتمأدودقيم
ىممتؿدمعـمدـماظـوغقيمسشرةم
الجؿقوزماٌرحؾيماظـوظـيمعـمعراحؾماظطػقظيمبلعونم،موه ىماٌرحؾيماظً
ى-مإظبمعرحؾيماٌراػؼيموؼؽقنم
ىماظـوعـيمسشرة،مواظؿكمؼدخؾمصقفوماظطػؾم -مذطرامطونمأممأغٌ
وحً
عؿؿردامسؾكمرػقظؿفموسؾكمطؾمعومػقمضدؼؿمومعقجقدمصكمربووظيمإلثؾوتمذاتف،معفقؽومغػلقوم
الدؿؽشوفمعومػقمذبفقلموعـرلمظؾػضقلمبوظـلؾيمظفم،موؼؽقنمأطـرمسرضيمأثـوءػومظضغقطماألضران.مم
وؼالحظمصكمػذهماظػذلةمأغفمطؾؿومزادتمضلقةماآلبوءمواألعفوتمسؾكماظطػؾمزادممتردػؿمورمبوم
ؼظفرمصكمصقرمخػقيمبعقدامسـمأسنيماألػؾ،موظذامالمبدمعـمصؿحمضـقاتماتصولمبنيماألبـوءمواألػؾم
صكمػذهماٌرحؾيمومتلتكمأػؿقيمعصوحؾيماٌراػؼمأوماٌراػؼيموالمتؽقنماظشدةمأبدامػكماظطرؼؼم
إظقفؿم،مبؾمسؾىماظعؽسممتوعوم،مصبىماظلع ىمظؿقؼقؼماظـفوحمصكمعصوحؾؿفؿمؼبماٌـزلموف ىم
اٌدرديمواإلجوبيمع ن متلوؤالتفؿموإذؾوعمصضقهلؿماظػطر ىموتؼقؼيمإميوغفؿموسزائؿفؿمٌؼووعيم
اظضغقطماظًىمؼؿعرضقنمهلوم،مسـمررؼؼمإتوحيماٌعؾقعوتماظعؾؿقيمواظشرسقيماظصقققيمهلؿم،م
ىمضدمتلؿـرلمشرائزػؿمأومتفددمصقؿفؿ.م
واالبؿعودمبفؿمسـمعصودرماٌعؾقعوتماٌغؾقريماظً
م
ؼضوفمإظلمعومدؾؼمأنماألثرماإلصبوب ىمظؾؿعؾؿماٌلؿؿرمواطؿلوبماٌفوراتمايقوتقيمػؿوم
اظضؿونماألدوسىمظؾػؿقوتمبصػيمخوصيمظعدمماظؿعرضمظؿفوربمدؾؾقيمعـؾماظزواجماٌؾؽرم،موصبعؾفـم
أطـرمضدرةمسؾ ىمعؼووعيماٌؿوردوتماظؿؼؾقدؼيماظضورةماظً ىمالمأدوسمهلومعـمسؾؿمأومدؼـ،م
ىمميؽـمأنم
واحملوصظيمسؾىمحؼقضفـمواظؿصد ىمإلدوءةماٌعوعؾيموأغقاعماالغؿفوطوتماٌكؿؾػيماظً
ؼؿعرضـمهلو.موالمؼؼؿصرمذظؽمسؾقفـموحدػـمبؾمميؿدمػذاماألثرمظقشؿؾمرسوؼؿفـمألبـوئفـمف
اٌلؿؼؾؾموصبعؾمبـوتفـمأضؾمسرضيمظؾؿعرضمظؾقرعونمواظؿؿققزمومأغقاعماظعـػمواالدؿغاللم
اٌكؿؾػي.ممم
م
م
م
م



مودوئؾماإلسالممطلداةمتعؾقؿقي:مم
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ىم

متـؾمودوئؾماإلسالممسوعالمأدودقومفىمتـؿقيمضدراتماألرػولموتمطدماتػوضقيمحؼققماألرػولم
ذظؽمبلنمتػرضمسؾ ىماظدوظيماالسذلافمبلػؿقيمودوئؾماإلسالمم،موبضؿونمأنمؼؿوحمظألرػولم
ععؾقعوتمإسالعقيموعقادمتعززماظرق ىماالجؿؿوعىمواظروح ىمواألخالقىمواظصقيماظؾدغقيمواظعؼؾقيم
وودوئؾماإلسالممسؾقفومدورمعفؿمبشؽؾمخوصمف ىماظؿعقؼضمسـمصرصمتـؿقيمضدراتماألرػولمم
اٌػؼقدةموماظؿعؾقؿمذىماظـقسقيماظردؼؽيمأومسدممضقومماألدرمبدورػوماظرسوئكموظذظؽمصبىمأنمتدسؿم
اظدولماظدلاعٍماٌقجفيماظبماألرػولمواظعؿؾمسؾىمزؼودةمجقدتفوموبـوءمضدراتمععدؼفوموعؼدعقفوم
وتفقؽيمزروفماظعؿؾماٌـودؾيموتؼدؼؿماظؿشفقعماٌـودىمظؾعوعؾنيم0م

م
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م

الباب الثالث:

م
م
م

ٍموأُغؿبـؽبكمم
َّومخؾَؼْـؽبوطُؿؿبمعِـؿبمذؽبطَر ؽب
ؼؼقلمآمتعوظبم:ممؼؽبومأَؼُّفؽبوماظـَّوسؾبمإِغ ؽب
%دقرةمايفراتم-مماآلؼيمم$13م
ِـؽُؿؿبمعِـؿبمذؽبطَرٍمأَوؿبمأُغؿبـؽبكم
وؼؼقلمتعوظبم:مممصَودؿبؿؽبفؽبوبؽبمظَفؾبؿؿبمرؽببُّفؾبؿؿبمأَغّْلمظَوم ُأضِقعؾبمسؽبؿؽبؾؽبمسؽبوعِؾٍمع ؿب
ؿبضؽُؿؿبمعِـؿبمبؽبعؿبضٍممممممممم
بؽبع ؾب
%دقرةمآلمسؿرانم-مماآلؼيم$195م

وؼؼقلمم:م%ماظـلوءمذؼوئؼماظرجولم1$م
م

اظغوؼيم:$3%متعزؼزماٌلوواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأةم
م
ىمواظـوغقىموؼػضؾمأنمؼؽقنمذظؽم
اهلدفم–م4م:مإزاظيماظؿػووتمبنيماىـلنيمفىماظؿعؾقؿماالبؿدائ
حبؾقلمسومم2005م،مموبوظـلؾيمىؿقعمعراحؾماظؿعؾقؿمفىمعقسدمالمؼؿفووزمسومم2015م.م
م

 ) 1أخشجٗ اٌزشِز ٜف ٟعٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة ف٠ ّٓ١غز١مع ف١ش ٜثٍال ٚال ثزوش ادزالِب  190 – 189/1دذ٠ش سلُ 113
عٓ عبئشخ سػ ٝهللا ٕ٘ٙب 0
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اٌلوواةمبنيماىـلنيم
م

عـمعـطؾؼمرؤؼيمطؾقيمأسطكماإلدالمماظـلوءمحؼقضوًمطوعؾيمصكمدوائر/ذبوالتمزبؿؾػي:م
م
اجملولماإلغلونى:ممحقٌم

اسذلفمبنغلوغقؿفامطوعؾي،مىعؾفومواظرجؾمدقاءمبلقاءم ؼؽبومأَؼُّفؽبوماظـَّوسؾبم

مخؾَ َؼؽُؿؿبمعِـؿبمغؽبػْسٍموؽباحِدؽبةٍم 1موضولماظـؾكم -مم:م"اظـلوءم
ؽببؽُؿؾبماظَّذِ ى ؽب
اتَّؼُقامر َّ
ذؼوئؼماظرجول".2مم
اجملولماالجؿؿوعى:م محقٌمصؿحمهلومبوبماظعؿؾماالجؿؿوعىمعـمعبقعمجقاغؾف.م
اجملولماالضؿصود ىمواظؼوغقنى:محقٌمأسطوػوماإلدالمماألػؾقيماظؽوعؾيمواٌلوواةماظؽوعؾيمععم
اظرجؾمسؾكمزبؿؾػماٌلؿقؼوت م،مظؽكمتعؿؾموتؽؿلىم،موؼؽقنمهلومعـم
ايؼققمعوؼذلتىمسؾكمذظؽ0م
م

وأعوماظػؾلػيماظعوعيماظؿكمهؽؿمايقوةمواظلؾقكماإلغلونىمخوصيمبنيماظرجؾمواٌرأةمصؼدم
ضوعًمسؾكماٌلوواةمصكمايؼققمواظقاجؾوتموظقسماظؿؿوثؾمأوماظؿطوبؼم

–مبنيماظرجؾمواٌرأةم

"اظـلوءمذؼوئؼماظرجول"مطـقسنيمىـسمواحد،مخؾؼومعـمغػسمواحدة،مهلؿومعفؿوتمعشذلطيم
طفـسم%طـػس$موعفؿوتمزبؿؾػيمطـقسنيم%ذطرموأغـك$موػكمتػرضيمصكماألدوارمأوماظقزقػيماٌقطؾيم
ظؽؾمعـفؿومععماظؿلوو ىمصكمايؼققمواٌلؽقظقوت،مواٌلوواةمػـومالمتعـكماظؿؿوثؾ،مصوظرجولم
واظـلوءمصبىمأنمؼؽؿؾمطؾمعـفؿوماآلخرمداخؾمعـظقعيمعؿعددةماظقزوئػ،مبدالمعـمأنمؼـوصسم
موؼمطدماإلدالممعلوواةماٌرأةمظؾرجؾمصكم

طؾمعـفؿوماآلخرمداخؾمذبؿؿعمأحودىماىوغى.
اجملوالتماآلتقيم:م

ذبولماإلميونم:ممصنميونمماظـلوءمطوظرجولمصؿـمذظؽمضقظفمتعوظبم:م

ؼؽبومأَؼُّفؽبوماظَّذِؼـؽبمآعؽبـؾبقامإِذؽبام

ؿبمسؾِؿؿبؿؾبؿؾبقػؾبـَّم
َسؾَؿؾبمبِنِميؽبوغِفِـَّمصَنِن ؽب
جؽبوءؽبطُؿؾبماظْؿؾبمؿبعِـؽبوتؾبمعؾبفؽبوجِرؽباتٍمصَوعؽبؿبؿقِـؾبقػؾبـَّماظؾَّفؾبمأ ؿب
ؽبرجِعؾبقػؾبـَّمإِظَكماْظؽُػَّورِ ممؼومأؼفوماظذؼـمآعـقامإذامجوءطؿماٌمعـوتم
عؾبمؿبعِـؽبوتٍم َصؾَومت ؿب
 ) 1عٛسح إٌغبء  -آ٠خ 1
 ) 2أخشجٗ اإلِبَ اٌزشِز ٞف ٟعٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة ف٠ ّٓ١غز١مع ف١ش ٜثٍال ٚال ثزوش ادزالِب  190 -189/1دذ٠ش سلُ
 113عٓ عبئشخ سػ ٟهللا عٕٙب 0
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عفوجراتمصوعؿقـقػـمآمأسؾؿمبنميوغفـمصننمسؾؿؿؿقػـمعمعـوتمصالم
ترجعقػـماظبماظؽػور م1موظؼدمجعؾماظؼرآنماظؽرؼؿمإؼذاءماٌمعـيمطنؼذاءم
اٌمعـمصؼولمتعوظبم:م مموؽباظَّذِؼـؽبمؼؾبمؿبذؾبونؽبماظْؿؾبمؿب ِعـِنيؽبموؽباظْؿؾبمؿبعِـؽبوتِمبِغؽبقؿبرِمعؽبوماطْؿؽبلؽبؾؾبقام
ـبومعؾِقــبوممم02م
ـبوموإِثؿبؿ ؾب
ؽبؿؾُقامبؾبفؿبؿؽبوغ ؽب
صَؼَدِماحؿبؿ ؽب
م

اٌلوواةمؼبماىزاءمصكماآلخرةم:م
مدلماظؼرآنماظؽرؼؿمسؾكمأنمجزاءماٌمعـوتمطوٌمعـنيمضولمآمتعوظبم:

 عؽبـؿبم

ؾبققِقؽبـَّفؾبمحؽبقؽبوةًمرَقّْؾؽبيًموؽبظَـؽبفؿبزِؼؽبـَّفؾبؿؿبمأَجؿبرؽبػؾبؿؿبم
سؽبؿِؾؽبمصؽبوظِقـبومعِـؿبمذؽبطَرٍمأَوؿبمأُغؿبـؽبكموؽبػؾبقؽبمعؾبمؿبعِـفبم َصؾَـ ؿب
ؿبمسؿِؾؽبمدؽبقّْؽؽبيًم َصؾَومؼؾبفؿبزؽبىمإِظَّوم
ؿبؿؾُقنؽبم3موضولمآممتعوظبم:م معؽبـ ؽب
بِلَحؿبلؽبـِمعؽبومطَوغؾبقامؼؽبع ؽب
ؿبخؾُقنؽبماظْفؽبـَّيَم
ِـؾَفؽبوموؽبعؽبـؿبمسؽبؿِؾؽبمصؽبوظِقـبومعِـؿبمذؽبطَرٍمأَوؿبمأُغؿبـؽبكموؽبػؾبقؽبمعؾبمؿبعِـفبمصَلُوَظؽِؽَمؼؽبد ؾب
ع ؿب
ؼؾبرؿبزؽبضُقنؽبمصِقفؽبومبِغؽبقؿبرِمحِلؽبوبٍم م4موضولمآممتعوظبم:م وؽبعؽبـؿبمؼؽبعؿبؿؽبؾؿبمعِـؽبماظصَّوظِقؽبوتِمعِـؿبم
ظؾَؿؾبقنؽبمغؽبؼِرلـبامم05ممم
ؿبخؾُقنؽبماظْفؽبـَّيَموؽبظَومؼؾب ْ
ذؽبطَرٍمأَوؿبمأُغؿبـؽبكموؽبػؾبقؽبمعؾبمؿبعِـفبمصَلُوَظؽِؽَمؼؽبد ؾب
وضقظفمتعوظبممصكمأوظبماألظؾوبماظذؼـمؼذطروغفمطـرلاموؼؿػؽرونمصكمخؾؼم
اظلؿوواتمواألرضموؼدسقغفم:م مصَودؿبؿؽبفؽبوبؽبمظَفؾبؿؿبمرؽببُّفؾبؿؿبمأَغّْلمظَوم ُأضِقعؾبمسؽبؿؽبؾؽبمسؽبوعِؾٍم
ؿبضؽُؿؿبمعِـؿبمبؽبعؿبضٍم06م
ِـؽُؿؿبمعِـؿبمذؽبطَرٍمأَوؿبمأُغؿبـؽبكمبؽبع ؾب
ع ؿب
م
ؾبلؾِؿؽبوتِموؽباظْؿؾبمؿب ِعـِنيؽبموؽباظْؿؾبمؿبعِـؽبوتِموؽباظْؼَو ِغؿِنيؽبم
ؾبلؾِؿِنيؽبموؽباظْؿ ؿب
وضقظفمتعوظبم:م ماظْؿ ؿب
وؽباظْؼَوغِؿؽبوتِموؽباظصَّودِضِنيؽبموؽباظصَّودِضَوتِموؽباظصَّوبِرِؼـؽبموؽباظصَّوبِرؽباتِموؽباظْكؽبوذِعِنيؽبموؽباظْكؽبوذِعؽبوتِم
وؽباظْؿؾبؿؽبصؽبدّْضِنيؽبموؽباظْؿؾبؿؽبصؽبدّْضَوتِموؽباظصَّوئِؿِنيؽبموؽباظصَّوئِؿؽبوتِموؽباظْقؽبوصِظِنيؽبمصُرؾبوجؽبفؾبؿؿبم
ًموأَجؿبرـبام
وؽباظْقؽبوصِظَوتِموؽباظذَّاكِ ـــــ رِؼـؽبماظؾَّفؽبم َطـِرلـباموؽباظذَّاطِرؽباتِمأَسؽبدَّماظؾَّفؾبمظَفؾبؿؿبمعؽبغؿبػِرؽبة ؽب
ؾبمعِـؽبوتِمجؽبـَّوتٍمتؽبفؿبرِيمعِـؿبم
سؽبظِقؿـبوم7م0مموضقظفمتعوظبم:مموؽبسؽبدؽبماظؾَّفؾبماظْؿؾبمؿب ِعـِنيؽبموؽباظْؿ ؿب

 ) 1عٛسح اٌّّزذٕخ  -ا٠٢خ 10
 ) 2عٛسح األدضاة  -ا٠٢خ 58
 ) 3عٛسح إٌذً  -ا٠٢خ 97
 ) 4عٛسح غبفش  -ا٠٢خ 40
 ) 5عٛسح إٌغبء  -ا٠٢خ 124
 ) 6عٛسح آي عّشاْ  -ا٠٢خ 195
 ) 7عٛسح األدضاة  -ا٠٢خ 35
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ؽبدنٍموؽبرِضؿبقؽبانفبمعِـؽبماظؾَّفِمأَطْؾؽبرؾبم
ؽبقؿِفؽبوماظْلَغؿبفؽبورؾبمخؽبوظِدِؼـؽبمصِقفؽبوموؽبعؽبلؽبوطِـؽبمرَقّْؾؽبيًمصِلمجؽبـَّوتِمس ؿب
ت ؿب
ذؽبظِؽَمػؾبقؽبماظْػَقؿبزؾبماظْعؽبظِقؿؾبم م01ممصفذهماآلؼوتموشرلػومتدلمدالظيمضورعيمسؾكمعلوواةم
اظرجولمواظـلوءمصكماىزاءماألخروىم0م
م

اٌلوواةمؼبماظعؿؾماالجؿؿوسكم:م
مصؼدمثؾًمصكماظصقققنيمأنمسوئشيمزوجيمردقلمآم

ممطوغًمهؿؾمضربم

اٌوءمػكموأممدؾقؿموشرلػؿوماظبماىرحكمصكمشزوةمأحدمؼلؼقـفؿموؼغلؾـم
جراحفؿم،موٌومجرحمردقلمآمم–متقظًمصورؿيمشلؾمجرحفموتضؿقده2م0م
م

اٌلوواةمصكمايؼققماٌوظقيم:م
مأبطؾماإلدالممطؾمعومطونمسؾقفماظعربمواظعفؿمعـمحرعونماظـلوءمعـماظؿؿؾؽم،م
أوماظؿضققؼمسؾقفـمصكماظؿصرفمممبومميؾؽـم،موادؿؾدادمأزواجماٌؿزوجوتمعـفـم
بلعقاهلـم0مصلثؾًمهلـمحؼماٌؾؽمبلغقاسفمواظؿصرفمبلغقاسفماٌشروسي،مصشرعم
اظقصقيمواإلرثمهلـمطوظرجؾموزادػـمعومصرضمهلـمسؾكماظرجولمعـمعفرم
اظزوجقيمواظـػؼيمسؾكماٌرأةموأوالدػوموإنمطوغًمشـقيم،موأسطوػـمحؼماظؾقعم
واظشراءمواإلجورةمواهلؾيمواظصدضيموشرلمذظؽم،موؼؿؾعمذظؽمحؼققماظدصوعمسـم
عوهلومطوظدصوعمسـمغػلفومبوظؿؼوضكموشرلهمعـماألسؿولماٌشروسيم0م
م

اٌلوواةمبنيماظزوجنيم:م
مأسؿـكماإلدالممأميومسـوؼيمبوظؾـًمضؾؾماظزواجمصلوجىمسؾكماألبمرسوؼيمابـؿفم
وغبوؼؿفوموتعؾقؿفومواإلغػوقمسؾقفوماظبمأنمتؿزوجم،موأسطوػومحؼماخؿقورمزوجفوم
واذذلطمعقاصؼيماظقظبمأومسؾؿفمسـدمزواجفومألولمعرهمعلوسدةمهلومصكماظؿلطدمعـم
صالحقيماظزوجموضدرتفمسؾكماظؼقومممبلؽقظقوتفم

0موبعدماظزواجمأوظبماإلدالمم

سـوؼيمطؾرلةممبمدليماألدرةممبوسؿؾورػوماظقحدةماألدودقيمظؾؿفؿؿعماظؿكمهؼؼم
 ) 1عٛسح اٌزٛثخ  -ا٠٢خ 72
 ) 2أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٝطذ١ذٗ وزبة اٌجٙبد ثبة غض ٚإٌغبء ٚلزبٌِ ٓٙع اٌشجبي  230/2دذ٠ش سلُ 0 2880
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ادؿؼرارموتعوونمأصرادهم،مصوٌرأةمعلووؼيمصكمعبقعمايؼققمإالمأعرامواحدامسدلم
ِيمسؾَقؿبفِـَّمبِوظْؿؽبعؿبرؾبوفِموؽبظِؾرّْجؽبولِم
سـفمايؼمتؾوركموتعوظبمبؼقظفم:مموؽبظَفؾبـَّمعِـؿبؾؾبماظَّذ ؽب
ؽبمسؾَكم
ؽبسؾَقؿبفِـَّمدؽبرؽبجؽبيٌ1م،موػذهماظدرجيمعػلرةمبؼقظفمتعوظبم:م ماظرّْجؽبولؾبمضَقَّاعؾبقن ؽب
اظـّْلؽبوءِ2م0موضدمأحولمصكمععرصيمعوهلـموعومسؾقفن مسؾكماٌعروفمبنيماظـوسمصكم
ععوذراتفؿموععوعالتفؿمصكمأػؾفؿم،موعومصبرىمسؾقفمسرفماظـوسمػقمتوبعم
ظشرائعفؿموسؼوئدػؿموآدابفؿموسوداتفؿم،مصفذهماآلؼيمتعطكماظرجؾمعقزاغوممؼزنمبفم
ععوعؾؿفمظزوجؿفمصكمعبقعماظشؽقنمواألحقالم،مصنذامػؿممبطوظؾؿفومبلعرمعـم
األعقرمؼؿذطرمأغفمصبىمسؾقفمعـؾفمبنزائفم،موهلذامضولمابـمسؾوسمرضكمآم
سـفؿوم:م%مإغكمألتزؼـمالعرأتكمطؿومتؿزؼـمظبم0$م
م
وظقسماٌرادمبوٌـؾماٌـؾمألسقونمماألذقوءموإمنومأرادمأنمايؼققمبقـفؿوم
عؿؾودظيموأغفؿومأطػوء،مصؿومعـمسؿؾمتعؿؾفماٌرأةمظؾرجؾمإالموسؾكماظرجؾمسؿؾم
ؼؼوبؾفمهلومإنمٕمؼؽـمعـؾفمصكمذكصفم،مصفقمعـؾفمصكمجـلفم،مصفؿومعؿؿوثالنمصكم
ايؼققمواألسؿولم،مطؿومأغفؿومعؿؿوثالنمصكماظذاتمواإلحلوسمواظشعقرمواظعؼؾ،م
أىمأنمطالمعـفؿومبشرممظفمسؼؾمؼؿػؽرمصكمعصويفموضؾىمضبىمعومؼالئؿفموؼلربف،م
وؼؽرهمعومالؼالئؿفموعومؼـػرمعـفم،مصؾقسمعـماظعرفمأنمؼؿقؽؿمأحدماظصـػنيم
بوآلخرمأومؼؿكذهمسؾدامؼلؿذظفموؼلؿكدعفمصكمعصويفممالدقؿومبعدمسؼدماظزوجقيم
واظدخقلمصكمايقوةماٌشذلطيماظؿكمالمتؽقنمدعقدةمإالمبوحذلامممطؾمواحدمعـم
اظزوجنيمظمخرمواظؼقوممحبؼقضفم،موأسؿدلماإلدالمماألدرةمذرطيمأومعمدليموظذامم
البدمعـمرئقسمأومضوئدمؼؿقؿؾمعلموظقؿفوموغبوؼؿفوموهؼقؼمعصويفوم،موضدم
طؾػماإلدالمماظرجؾمبؿؾؽماٌلؽقظقيماظؿكمسرصًممبودؿم%ماظؼقاعيم$موػكم
علؽقظقيممتورسمصكمإرورمعـماظذلاضكمواظؿشوورم،مطؿومغبؾفموحدهمعلؽقظقيم
اإلغػوقمسؾكماألدرةموظقمطوغًماظزوجيمشـقيم0م
م

 ) 1عٛسح اٌجمشح  -ا٠٢خ 228
 ) 2عٛسح إٌغبء  -ا٠٢خ 34
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اٌلوواةممصكماظؿعؾقؿمواظذلبقيم:م
طونماظـؾكمم–مضبٌمأصقوبفمسؾكمتعؾؿماظؽؿوبيم،موضدمثؾًمعـمسدهمررقمأنم
اظشػوءمبـًمسؾدمآماٌفوجرةماظؼرذقيماظعدوؼيمسؾؿًمحػصيمبـًمسؿرمأمم
اٌمعـنيماظؽؿوبيموضدماذذلطًماظـلوءمععماظرجولمصكماضؿؾوسماظعؾؿمبفداؼيم
اإلدالممصؽونمعـفـمراوؼوتماألحودؼٌماظـؾقؼيمواآلثورم،مؼروؼفمسـفـماظرجولم،م
وذفدماحملدثقنمبلنمطؾمرواةمايدؼٌمعـماظـلوءمصودضوتمٕمورحمواحدةم
عـفـمبوظؽذبمخبالفمعومػقمسؾقفمايولمصكماظرجول0مم
وضدمأعبعماٌلؾؿقنممسؾكمأنمطؾمعوصرضفمآمتعوظبمسؾكمسؾودهمصوظرجولم
واظـلوءمصقفمدقاءمإالمعومادؿـينمممومػقمخوصمبوظـلوءممألغقثؿفـمصكماظطفورةم
واظقالدةموايضوغيموعورصعمسـفـمعـماظؼؿولموشرلمذظؽمممومػقمععروفم0مم
وضدمبؾغمعـمسـوؼيماإلدالممبؿعؾقؿماظـلوءموتربقؿفـمأغفمذطرمصقؿـمؼمتقفؿمآم
تعوظبمأجرػؿمعرتنيمؼقمماظؼقوعيم–مأىمعضوسػومماظرجؾمماظذيمجوءمصكمضقظفم :م
"مأميوممرجؾمطوغًمسـدهموظقدةمصعؾؿفوموأحلـمتعؾقؿفوموآدبفومصلحلـمتلدؼؾفو،م
ثؿمأسؿؼفوموتزوجفومصؾفمأجران"م1مصؼرنمثقابماظؿعؾقؿمواظؿلدؼىمبـقابماظعؿؼ0م
وحدؼٌم:م"مرؾىماظعؾؿمصرؼضيمسؾكمطؾمعلؾؿم"

2مؼشؿؾماٌلؾؿوتمبوتػوقم

سؾؿوءماإلدالمموإنمٕمؼردمصقفمظػظم%موعلؾؿيم$م0م
م
إنماٌلوواةمتؿقؼؼمصكماظشرؼعيماإلدالعقيمصقؿوماتػؼمصقفماظـقسونمعـمضدراتم
وخصوئصمإغلوغقيم،مأعومعومطبؿؾػونمصقفمصقلتكمػـومعػفقمماظعدلموظقلًماٌلوواةم
اٌطؾؼيم،مطؿومؼؾزمماظؿـقؼفمحؼوماظبمأنموجفيمغظرماظشرؼعيماإلدالعقيمٌػفقمم
تطقرماٌرأةم–موطذظؽمظؿطقرماظرجؾم–مإمنومؼعـكمهلنيموضعمطؾمعـفؿومصكم
طوصيماٌقودؼـمصكمإرورمعـظقعيماظؼقؿمواٌؾوديءماالجؿؿوسقيمواظدؼـقيم،مطؿوم
ؼؾزمماظؿـقؼفمأؼضوماظبمأنمعػفقمماظشرؼعيمظؾؿلوواةمالمؼعـكماظؿطوبؼمأوماظؿؿوثؾم 0م
 ) 1اٌذذ٠ش سٚاٖ اٌجخبس ٞوزبة إٌىبح ثبة ارخبر اٌغشاس ِٓٚ ٜأعزك جبس٠زٗ صُ رضٚجٙب  344/3دذ٠ش سلُ 0 5083
 ) 2أخشجٗ اثٓ ِبجٗ ف ٝعٕٕٗ وزبة اٌّمذِخ ثبة فؼً اٌعٍّبء ٚاٌذش عٍ ٝؽٍت اٌعٍُ  81/1دذ٠ضٗ سلُ  224عٓ أٔظ ثٓ
ِبٌه سػ ٝهللا عٕٗ 0
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وعـماىدؼرمبوظذطرمصكمذبولمايدؼٌمسـماٌلوواةمصكمذبولماظذلبقيم
واظؿعؾقؿمأنماإلدالممؼضعمطالمعـماظذطرمواألغـكمسؾكمضدمماٌلوواةمصكم
ايلوبمواىزاءماألخروى،موعوداعًماألغـكمعطوظؾيممبومؼطوظىمبفماظذطرمعـم
ععرصيمذؽقنمدؼـفم،مصننمػذهماٌعرصيمالمتؿلتكمإالمسـمررؼؼماظؿعؾؿم،موأىمتؼصرلم
صكمػذاماىوغىممبوظـلؾيمظألغـكمؼعدمتؼصرلامؼلللمسـفمأوظقماألعرماظذؼـمؼؾقنم
أعرماألغـكمصكمايقوةماظدغقومواظردقلمممؼؼقلم:م"مإنمآمدوئؾمطؾمراعمسؿوم
ادذلسوهمحػظمأممضقعمحؿكمؼلللماظرجؾمسـمأػؾمبقؿفم"01م

م

 ) 1أخشجٗ اٌزشِز ٞف ٝعٕٕٗ وزبة اٌجٙبد ثبة ِبجبء ف ٟاإلِبَ 208/4
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الباب الرابع:

م

ؽبمؼقِىُّماظْؿؾبقؿب ِلـِنيؽب 
ِموأَحؿبلِـؾبقامإِنَّماظؾَّف ؾب
َّف ُؾؽَي ؽب
َومتؾْؼُقامبِلَؼؿبدِؼؽُؿؿبمإِظَكماظؿ ؿب
ؼؼقلمآمتعوظبم:مموؽبظ ؾب
%دقرةماظؾؼرةمم–ماآلؼيم$195م
وؼؼقلمم:م"معومأغزلمآمعـمداءمإالمأغزلمظفماظشػوءم"1م

م

اظغوؼيم:$4%مدبػقضمععدلموصقوتماألرػولم
م
اهلدفم–م:5مدبػقضمععدلموصقوتماألرػولمدونمدـماًوعليممبؼدارماظـؾـنيمم
صكماظػذلةمعومبنيمسومم1990موسومم2015م

م

)1

أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٝطذ١ذٗ وزبة اٌطت ثبة ِب أٔضي هللا داء إال أٔضي ٌٗ اٌشفبء  13/4دذ٠ش سلُ  5678عٓ أث٘ ٝش٠شح
سػ ٝهللا عٕٗ 0
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م

م
م

اػؿؿًماألدؼونماظلؿووؼيمطؾفومبصقيماإلغلون،موػذامأعرمرؾقعكموبدؼفك،مظؽـمدؼـم
اإلدالممػقماظذىمتػردمبلنمؼؼدممصكمغصقصمطؿوبفمودطقرمدـؿفمغصقصومعؾزعيموغصوئحمشوظقي،م
صلؾؼمبفذامضقاغقـوماظقضعقيمبلطـرمعـمأظػموأربعؿوئيمسوممصؼدمجعؾماظصقيمعرتؾطيمارتؾورومطوعالم
بوظدؼـموروسيمآموردقظف،مخذمعـالم...مطؾماألدؼونمهضمسؾكماظـظوصي،مظؽـمدؼـماإلدالممجعؾفوم
صرضومواجؾو،مػبسمعراتموضقءامضؾؾمطؾمصالةمبؾمزادػومإظبماالدؿقؿوممصكمحوظيماىـوبي،مبؾم
بدأمرحؾيمايٍمواظعؿرةموغفوؼؿفومبوالدؿقؿوم.م
إنمدبػقضمععدلموصقوتماألرػولمػدفمصبىمأنمغلعكمدائؿوماظبمهؼقؼفم،مصوظطػؾمػقم
ذوبماٌلؿؼؾؾماظذىمؼلفؿمصكمرضكمورـف،موتؼدعفمسؾؿقو،موػقماٌداصعمسـماظقرـ،موطؾؿوم
اشبػضمععدلموصقوتماألرػولمصننمػذامدظقؾمسؾكمماظؿقضر،موإزفورمضقؿيماإلغلونمصكمػذام
اظقرـ0م
إنمصكماإلدالممذبؿقسيمعـماٌؾودئماظؽؾقيمتؾنيمطقػمأنمايػوزمسؾكمحقوةمموصقيم
اظطػؾمذهمعلعقرمبف،موأنماظؿفوونمواإلػؿولمصكمػذاماظلؾقؾمإثؿمطؾرل.ممصؿـمػذهماٌؾودئم
اظؽؾقيمعومجوءمصكماظؼرآنماظؽرؼؿ.م
ؽبمؼقِىُّماظْؿؾبقؿب ِلـِنيؽب 1م.موعوم
ِموأَحؿبلِـؾبقامإِنَّماظؾَّف ؾب
َّف ُؾؽَي ؽب
َومتؾْؼُقامبِلَؼؿبدِؼؽُؿؿبمإِظَكماظؿ ؿب
عـمضقلمآمسزموجؾ:م وؽبظ ؾب
جوءمصكمايدؼٌماظـؾقىماظشرؼػ:م "طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـمؼعقل "$2%مممأ ىمإنمعـمالمؼفؿؿم
مبـمػؿمصكمعلؽقظقؿفمورسوؼيمذؽقنمحقوتفؿمصقضقعفؿمؼؽقنمضدمارتؽىمذغؾومسظقؿوم0م
وسـوؼيماإلدالممبويػوزمسؾكمحقوةماظطػؾموصقؿفمه ىمسـوؼيمبؼقةماٌلؾؿني،مصفكمتؿطؾىم
أجلوعومورىمصكمسروضفومدعوءماظعوصقي،موميؿؾهمأصقوبفومبويققؼيمواظـشوط،موظؾفلؿماظصققحمأثرهم
المصكمدالعيماظؿػؽرلمصقلى،مبؾمصكمتػوسؾماإلغلونمععمايقوةمواظـوس،معـمأجؾمذظؽموصرم
اظلرلمسؾقفو.م
اإلدالممأدؾوبماظقضوؼيممبومذرعمعـمضقاسدمومبومردؿمعـمحقوةمعـظؿيمؼؾؿزمماٌلؾؿمب

)1
)2

عٛسح اٌجمشح – ا٠٢خ 195
رمذَ رخش٠جٗ

35

واظصقيمػكمأصضؾمعومأغعؿمآمبفمسؾكماإلغلونمبعدماإلدالممإذمالمؼؿؿؽـمعـمحلـمتصرصفم
واظؼقوممبطوسيمربفمإالمبقجقدػو،موالمعـؾمهلو،مصؼدمروىماظذلعذىمسـمأبكمػرؼرةمسـماظـؾكم
ضول:م "أولمعومؼلللمسـفماظعؾدمعـماظـعؿمؼقمماظؼقوعيمأنمؼؼولمظفمإٔمأصحمظؽمجلدك

م

"$1%موصكم

حدؼٌمآخرمرواهماظذلعذى "عومدللمردقلمآمممذقؽومأحىماظقفمعـماظعوصقي".$2%مم
م

علؽقظقيماألبقؼـمصكمايػوزمسؾكمحقوةماظطػؾموصقؿفمومنقه:م

أغوطماظشرعمايـقػمبوألبقؼـمعلؽقظقيمايػوزمسؾكمحقوةماظطػؾموصقؿفمورسوؼؿفمومنقه،م
بـوءمسؾكمأنماظطػؾمأعوغيمصكمأسـوقماألبقؼـمدققودؾفؿومآمسؾقفو،موذظؽمالعؿـوعمتؽؾقػماظطػؾم
حبؿوؼيمورسوؼيمغػلفمظعدممضدرتفمسؾكمذظؽ،موضدمأغوطماإلدالممبوظقاظدؼـمعلؽقظقيماظرسوؼيممؼؼقلم
اظردقلم :م "طؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف،مصوظرجؾمراعمصكمبقؿفموعلؽقلمسـمرسقؿف،م
واٌرأةمراسقيمصكمعولمزوجفومووظدهموعلؽقظيمسـمرسقؿفو،مواًودممراعمصكمعولمدقدهموعلؽقلم
سـمرسقؿف،مأالمطؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف م "$3%م،مواظطػؾمصكمدـقفماألوظبمالمؼعكمعػفقمم
اًطرمايؼقؼلموعـمػـومطونمسؾكماظقاظدؼـموضوؼيمصغرلػؿومأومصغورػؿومعـماألعراضموايػوزم
سؾقفؿمعـماألخطورماظؿكمتفددمحقوتفؿمومنقػؿ.م
واغطالضومعـماٌلؽقظقيماٌشذلطيمبنيماظزوجنيمطونمسؾقفؿومأنمؼؼقعومسؾكمطؾمذؽقنم
صغرلػؿوموأنمؼعـقومبفموؼرسقوهموؼؼدعومظفماظغذاءماظذىمؼصؾحمظف،موضبػظوهمبؾموضبؿقوهموميـعومسـفم
طؾمعومؼمذؼفمعـماألعراضمواظعؾؾمواألدواء.م
واإلدالممضبذرغومعـماإلػؿولمصكمسالجمأوالدغومأوموضوؼؿفؿمعـمػذهماألعراضماظؼوتؾيمأوم
شرلػو،مصوإلدالممضبؾذمأنمؼؽقنماٌمعـمضقؼوممؼؼقلماظردقلم :م"اٌمعـماظؼقىمخرلموأحىمإظبم

)1
)2
)3

أخشجٗ اٌزشِز ٜف ٝعٕٕٗ وزبة اٌزفغ١ش ثبة عٛسح اٌزىبصش  448/5ح  3358عٓ أث٘ ٝش٠شح سػ ٝهللا عٕٗ ٚلبي أثٛ
ع١غ٘ ٝزا دذ٠ش غش٠ت
أخشجٗ اٌزشِز ٜف ٝعٕٕٗ وزبة اٌذعٛاد ثبة ف ٟدعبء إٌج ٝطٍ ٝهللا عٍٚ ٗ١عٍُ  552/5ح  3548عٓ اثٓ عّش سػٝ
هللا عّٕٙب
أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌجّعخ ثبة اٌجّعخ ف ٟاٌمشٚ ٜاٌّذْ  248/1دذ٠ش سلُ 0 893
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آمعـماٌمعـماظضعقػ "$1%موإذامطونمذعقرماألبقؼـمورغبؿفؿومبلوالدمػؿومممومؼدخؾمؼبماظشعقرم
اظغرؼزىمواظعقارػماٌؿلصؾيمصطرؼومؼبمغػسماألبقؼـم،مصفؿومؼبمشرلمحوجيماظبموصوؼي.م
ظؽـماإلدالممتلطقدامهلذهممايؿوؼيمضبذرمعـماإلػؿولمصكماظقضوؼيمظؽلمتؾؼكمأجقاءم
اظلعودةمترصرفمسؾكماألدرةمواجملؿؿعوت،موأنمؼـشلمجقؾمضودرمسؾكمهؿؾمتؾعوتف،مشرلمبوئسموالم
َّف ُؾؽَيِم02م
َومتؾْؼُقامبِلَؼؿبدِؼؽُؿؿبمإِظَكماظؿ ؿب
ؼوئس،موظقسمسوظيمسؾكمشرله،مصوٓمدؾقوغفموتعوظبمضول:موؽبظ ؾب
صقضوؼيماظـػسمعـماهلالكموممومؼضرػومسؾكموجفماظعؿقممؼؽقنمععفوموسؾكمغػسماٌلؿقىم
وضوؼيماألػؾمعـماهلالكموعومؼضرػؿمأؼضو،موػذهماظقضوؼيمطؿومتؽقنمصكمأعقرمماآلخرة،متؽقنمأظزمم
بوظـلؾيمألعقرمماظدغقومأؼضو،مألنماظدغقومعزرسيمظمخرة،مواظقضوؼيمالمتؼؿصرمػـومسؾكمطؾمعومميـعمعـم
اظذلدىماظبماٌعوصكمواظذغقبمواآلثوممواٌقبؼوت،موإمنومتشؿؾمتقضقفؿمعـفوموعـمأعراضماىلد–م
عـمعـطؾؼمحرصماإلدالممسؾكماظؿقازنمبنيمعطوظىماظـػسمواظروحمواىلدم.م
صنذامضؿؿـوماظبمذظؽمضقلمردقلمآم :م "طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـمؼعقل "$3%موضقلم
ردقلمآم :م "طؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف "$4%ممطونماألعرمبقضوؼيمصغورغوموغبوؼؿفؿمعـم
األعراضموايػوزمسؾكمحقوتفؿمواجؾومدؼـقو،موصرضوماجؿؿوسقو،موإظزاعومضقعقو.م
م

وظذظؽمصننمرسوؼيماظطػؾمواظـشءمؼؾزممهلوممعومؼؾىم:م
 -ضؾؾماظزواجم:مإنماظػقصمواٌشقرةمضؾؾماظزواجمهلؿومأػؿقيمضصق

ىمفىماإلرذودماظبم

رسوؼيماألرػولموتقضكماألعراضماٌـؼقظيموراثقو0م
 بعدماظزواجم:مإنمتلجقؾمايؿؾماألولماظبمأنمتصؾحمايوظيماالجؿؿوسقيمواظصققيمعـودؾيمإلنوبمأرػولمهلقمأعرمضرور ىمإلنوبمأرػولمأصقوءم 0موضدمأثؾؿًم
األحبوثماظضرورةماظطؾقيمظؿلجقؾمأولمغبؾماظلمعومبعدمدـماظـوعـيمسشرةم

)1

)2
)3
)4

أخشجٗ االِبَ ِغٍُ ف ٝطذ١ذٗ وزبة اٌمذس ثبة االِش ثبٌمٛح ٚرشن اٌعجض ٚاالعزعبٔٗ ثبهلل ٚرف٠ٛغ اٌّمبد٠ش هلل 2052/4
ح  2164عٓ اث٘ ٝش٠شح سػ ٝهللا عٕٗ ٚأخشجٗ اثٓ ِبجٗ ف ٝعٕٕٗ وزبة اٌّمذِخ ثبة ف ٝاٌمذس  31/1ح  79عٓ اثٝ
٘ش٠شح سػ ٝهللا عٕٗ
عٛسح اٌجمشح – ا٠٢خ 195
أخشجٗ أدّذ فِ ٝغٕذٖ  194/2عٓ عجذ هللا ثٓ عّش ٚسػ ٝهللا عٕٗ 0
أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌجّعخ ثبة اٌجّعخ ف ٝاٌمشٚ ٞاٌّذْ  248/1دذ٠ش سلُ 0 893
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سوعومحقٌمؼؿؿمماظـؿقمظؾؿرأةماعومضؾؾمذظؽمصف

ىمرػؾيمٕمؼؽؿؿؾممنقػوم

اىلؿونىموأجفزتفوماظؿـودؾقيمبوإلضوصيماظبماٌكوررماظصققيماظًىمتؿعرضم
هلوماألممعـماحؿؿولموالدةمأرػولمعـكػض ىماظقزنموػؿماألطـرمسرضفم
ظألعراضمواظقصوةموصكمحوظيماظزواجمضؾؾمدـماظـوعـيمسشرةمسوعومصبىم
تلجقؾمايؿؾمينيمبؾقغمػذاماظعؿرمظؿفـىمػذهماٌكورر.م
م

ضؾؾمايؿؾم:م
تلخرلمأولمغبؾمؼبمحولماظضروراتماظصققيمواالجؿؿوسقي0م
ة
 اظؿغذؼيماظلؾقؿيماظالزعيمظصقيماٌرأة0م ماٌؾوسدةمبنيماظقالداتمظػذلةمعـودؾي0م ماظقضوؼيموسالجماإلصوبوتماٌقؽروبقيمواظطػقؾقوت0م ماٌشقرةماظصققيمضؾؾمايؿؾ0م

أثـوءمايؿؾ:م
-

عؿوبعيمايؿؾمعؿوبعيمعـؿظؿيمععمعؼدعكماًدعوتماظصققيماٌدربني0م

-

اظؿغذؼيماظصققيماظلؾقؿي0

-

وـىماظؿدخنيمواألدوؼيمشرلماٌطؾقبيمواظعؿؾماظشوقمواٌؾقثوت0

-

معراسوةماىوغىماظـػللمظؾؿرأةمعـمحلـمععوعؾؿفومورسوؼؿفو0

-

ماظؿعرفماٌؾؽرمسؾىماٌشوطؾماظصققيمموسالجفو0

-

ماظؿطعقؿوتماٌـودؾي0

-

متؼدؼؿماٌشقرةماٌـودؾيمظؿؾدؼدماظشوئعوتمواٌعؾقعوتماًورؽيمسـمايؿؾم
واظقالدةموطذظؽمتؼدؼؿماظـصحمواإلرذودمسـمسؿؾقيماظقالدةمواظرضوسيموطقػقيمسـوؼيم
األممبـػلفوموبقظقدػوموبلػؿقيمإتوحيماظػرصيمظؾرضوسيماظطؾقعقيماظؽوعؾيموذظؽم
بوٌؾوسدةمبنيماظقالداتم0

م
م

38

اظقالدةم:م
 اظعؿؾمسؾىماظقالدةمبقادطيمعؼدممخدعوتمصققيممعدرب0مىمعؽونمذبفز0م
 ماظعؿؾمسؾىماظقالدةمف مبدءماظرضوسيمعـذماظلوسيماألوظبمعـماظقالدةم0م ماظذلابطماألدرىموتقصرلماظرسوؼيمظؾؿقظقدمواألم0م اظؿعرفمسؾىماٌشوطؾماظصققيمعؾؽراموتؼدؼؿماظرسوؼيمظؾؿقظقدمواألم0م متؼدؼؿماٌشقرةماًوصيمبوظرضوسيماظطؾقعقيماٌطؾؼيمواظرضوسيماظؽوعؾيمواٌؾوسدةمبنيماظقالداتمواالظؿزامممبقاسقدػوم0
م

رسوؼيماظطػقظيماٌؾؽرةم:م
 اظعـوؼيمبوىوغىماظصح ىمعـمتطعقؿوتموعؿوبعيماظقزنم –مواظؿغذؼيماظلؾقؿيمعـمرضوسيمرؾقعقيمعطؾؼيمٌدةم 6مذفقرمبدونمأ ىمإضوصوتمبوإلضوصيماظبمادؿؿرارماظرضوسيم
اظطؾقعقيمٌدةمدـؿنيمععماألشذؼيماٌؽؿؾيمبعدماظلؿيمذفقرماألوظبم0م
 ماظـظوصيمواظقضوؼيمعـماٌرضموخوصيماإلدفولمواظطػقؾقوت0م موـىمايؿؾمرقالمصذلةماظرضوسي0م -معراسوةماىقاغىماظـػلقي0م

رسوؼيماظطػقظيماٌؿلخرةم:
 اظؿغذؼيماظلؾقؿيمواظصققي0م مايٌمسؾىمممورديماظرؼوضيمبوغؿظوم0م معراسوةماىقاغىماظـػلقي0م ماالػؿؿوممبوظـظوصيماظشكصقي0م ماٌؿوبعيماظصققيمواطؿشوفماٌشوطؾماظصققيمعؾؽراموسالجفوم0م متؼدؼؿماظـصحمواإلرذودماٌـودؾنيمدونمإشػولمحؼفمصكماظؿؿؿعمبطػقظؿفمسـمررؼؼماظؾعىمواٌرحمواطؿلوبماٌفوراتماظؿكمتـودىمدـ.م
ه
 -مغبوؼيماظطػؾمعـماالدؿغاللمواالغؿفوكماىلدىمواٌؿوردوتماظضورةمبصقؿفم0م
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اٌؾوسدةمبنيماظقالدات:مم
وإذامطوغًماٌؾوسدةمبنيمصذلاتمايؿؾمأحدماظعقاعؾماٌمدؼيماظبمإصبودمأرػولمضبظقنم
ىمتذلتىمسؾىمايؿؾماٌؿؽررماٌؿقاظبم
بوظرسوؼيمايلـيموسدممتعرؼضماألممظألخطورماٌؿعددةماظً
دونماظػصؾمبػذلةمزعـقيمطوصقي،محً ىمتلذلدماألممطوعؾمصقؿفوموحً ىمتعط ىماظػرصيمظؾذلبقيم
اظلؾقؿيمظألرػولم،مصننماظشرعمالمميـعمأنمتؾوسدماألممبنيمصذلاتمايؿؾمبوظؼدرماظذ

ىمضبؼؼم

اٌصؾقيمهلوموظؾطػؾموظألدرةم0موفىمغصقصماظشرعممعوؼؾنيمجقازمذظؽمطؿوموردمسـمجوبرمبـمسؾدم
آمأغفمضولم:مطـومغعزلمسؾىمسفدمردقلمآم واظؼرآنمؼـزل $1%مم،موفىمرواؼيمأخر ىمصؾؾغمذظؽم
ىمآم صؾؿمؼـفـوم 0موععـىماظعزلمإظؼوءمغطػيمماظرجؾمسـدمغفوؼيماظؾؼوءماًوصمبنيماظزوجنيم
غى
خورجمجلؿماٌرأةمم،موه ىمررؼؼيمبدائقيمبلقطيمطوغًمتؿؾعمضدميومٌـعمايؿؾم،مموالزاظًمعؿؾعيم
إظبمماآلنم،مصف ىمجوئزةم،موطؾمررؼؼيمأخر ىمالمتلؾىمضررامظؾؿرأةمتلخذمحؽؿماىقازم،مبوظؼقوسم
سؾىمػذهماظطرؼؼيماظؾلقطي0ممم

اظؿغذؼيمواظرضوسيماظطؾقعقي:م
ضبــوماإلدالم،مبؾمؼقجىمسؾقـومأنمسبوصظممسؾكماظـػسموسؾكماظعؼؾموذظؽمإمنومؼؽقنمم
بوظؿغذؼيماظصقققيماظلؾقؿيمعـذمأؼوممايؿؾمواظقالدة،مثؿمصكمأرقارمايقوةماٌؼؾؾيمظؾـوذؽي،موضدم
دسًماظشرؼعيماإلدالعقيموحؾؾًمصكمماألشذؼيماٌؿؽوعؾيماظؿكمضبؿوجفوماىلؿمحؿكمؼـؿقمصكم
صقيمجقدةموؼـؿقمصقققومدؾقؿومععوصكموصدقمردقلمآ م مإذمؼؼقل:م"اٌمعـماظؼقىمخرلم
وأحىماظبمآمعـماٌمعـماظضعقػ".$2%
واىلؿماإلغلونىمصكمحوجيماظبماظغذاءماظؽوعؾماظذىمؼغذىماىلؿ،موؼعقضمعومصـكمعـفم
حبرطؿف،موؼزؼؾمإٔماىقع،موصبعؾفمؼؼقىمسؾكماظعؿؾ،موإذامطونمػذامػقماظغرضمعـماظؿغذؼيمصننم
اإلدالممؼدسقماظبمأنمؼلخذماإلغلونمحؼفمعـماظغــذاءمدونمإدرافمظؼقظـــفمتعوظب:م موؽب ُطؾُقاموؽباذؿبرؽببؾبقام
َومؼقِىُّماظْؿؾبلؿبرِصِنيؽبم3م.م
وؽبظَومتؾبلؿبرِصُقامإِغَّفؾبمظ ؾب
)1

)2
)3

أخشجٗ اإلِبَ اٌجخبس ٞف ٝطذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة اٌعضي  376/3ح  5208عٓ جبثش سػ ٝهللا عٕٗ ٚ ،أخشجٗ ِغٍُ فٝ
طذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة دىُ اٌعضي  1065/2ح ٚ ، 1440أخشجٗ اٌزشِز ٜف ٝعٕٕٗ وزبة إٌىبح ثبة ِب جبء ف ٝاٌعضي
 434/3ح ٚ 1137لبي أث ٛع١غ٘ ٝزا دذ٠ش دغٓ طذ١خ
أخشجخ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌمذس ثبة األِش ثبٌمٛح ٚرشن اٌعجض ٚاالعزعبٔخ ثبهلل  2164/4عٓ أث٘ ٝش٠شح سػ ٝهللا
عٕٗ 0
عٛسح األعشاف – ا٠٢خ 31
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م
واظعـوؼيم بوظؿغذؼيمتؾدأمعـموضًمحدوثمايؿــؾ،مصوىـنيمضبؿوجمإظبماظؿغذؼيماظصققيم
سـمررؼؼماظعـوؼيمبؿغذؼيمأعف0م
وسـوؼيماإلدالممبوٌقظقدمضؾؾموالدتفمتؼضكمأنمؼقظدمضقؼومدؾقؿو،مصقققو،مععوصك،مظذام
ؼـؾغلىمأنمتفؿؿمايوعؾمبـظوممتغذؼؿفو،مأثـوءمايؿؾمحؿكمتؿفقلمأحلـماظظروفمظؽكمتـفىم
عقظقدامدؾقؿومصقققو،مودبرجمػكمعـماظقالدةمدؾقؿيمصقققيمأؼضو.محقٌمأنمدقءماظؿغذؼيمؼمثرم
سؾقفؿومععوموضدمؼمديماظبمعضوسػوتمأثـوءماظقالدةموؼؾدأماظطػؾمحقوتفمعـكػضماظقزنممبومؼعرضفم
ىمتمديمبوظؿوظلماظبمارتػوعمغلؾيماظقصقوتمفىماظلـيماألوظبموشذاءماألمم
ظإلصوبيمبوٌقؽروبوتماظً
ىمعـماظلعراتمايرارؼيمواظدلموتقـوتماظبمجوغىم
ايوعؾمصبىمأنمؼؽقنمدؾقؿوموصققوموبفمعومؼؽػ
اظػقؿوعقـوتمواٌعودنم0م
وصبىمتغذؼيماظطػؾمأولمدـؿنيمبوظرضوسيماظطؾقعقيمسؾكمأنمتؽقنمعطؾؼيمخاللماظلؿيم
أذفرماألوظبممثؿماظرضوسيماظطؾقعقيمععماألشذؼيماظؿؽؿقؾقيماٌـودؾيممحؿكمدـماظلـؿنيموالمتؼؾمسـم
ثالثموجؾوتمؼقعقوممإظبمجوغىماظرضوسيمابؿداءمعـمدؿيمذفقرمحًىمضبصؾماظطػؾممسؾىماظؽؿقيم
اظؽوصقيمعـماظغذاءموذظؽمظصغرمادؿقعوبماٌعدةمف ىمػذاماظلـموصبىمأنمضبؿقيمشذاءماظطػؾم
سؾىماظؽؿقوتماظؽوصقيمعـماظدلوتقـوتممواظلعراتمايرارؼيماظبممجوغىماظػقؿوعقـوتممواٌعودنم0م

متطعقؿوتماألرػولم:م
إنماظؿطعقؿوتمضرورةمػوعيمظؾقػوزمسؾىمحقوةماظطػؾمومنق مه0موأدؾوبماشبػوضمعلؿق ىم

م

اظؿطعقؿوتمفىماظدولماإلدالعقيمترجعماظبموجقدمطـرلمعـماٌعؾقعــوتماًورؽيمواظشوئعوتم
اٌغرضيم0م
م

اظؿطعقؿمصكمضقءمضقاسدماظشرؼعيماإلدالعقي:مم
اهلدفمعـمتطعقؿماإلغلونمصغرلامطونمأومطؾرلا،مػقمهصنيماىلؿمضدمعرضمعـماألعراضم
اٌعدؼي،مصوظؿقصنيمصكمحؼقؼؿفمػقمأحدماظعقاعؾماظؿكمتؼقىماىلؿمووعؾفمضودرامسؾكماظدصوعم
ضدمخطرماٌرضماظذىمؼرادماظؿطعقؿمعـمأجؾف.م
م
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وندمعـمأحودؼٌمردقلمآمصؾكمآمسؾقفمودؾؿمعومؼعدممإحدىمماظؼقاسدماظؽدلىماظؿكم
تؾـكمسؾقفومأحؽومماظػؼفماإلدالم ى،م وػقم ضقظف:م "المضررموالمضرار "1مأىمأغـومعؽؾػقنمعـماظشرعم
بلنمغؾعدمأغػلـومسـمطؾمعومؼلؾىماظضررمظـو،مأومؼلؾىماظضررمظغرلغو،موؼؼقل ماظردقلماظؽرؼؿم م :م
"إنمآمعبقؾمضبىماىؿول "$2%مموعـماٌعروفمأنمصقيماإلغلونمغقعمعـمأغقاعماىؿول،م
وػكمغؿقفيمظؾغذاءماىقد،مواظرسوؼيماظصققي.م
م

اظشرعمضبٌمسؾىماظؿغؾىمسؾكماألعراض:م
صكمذبولمايػوزمسؾكمايقوةماإلغلوغقي،مندمغصقصماظشرعمهــومسؾكمأنمغعوجلم
األعراض،موغعؿؾمطؾمودقؾيمتمدىماظبمهصقؾمػذاماهلدف،موػذامغػفؿفمعـمضقلمردقلمآم
:م "تداووامسؾودمآ،مصننمآمٕمطبؾؼمداءمإالمخؾؼمظفمدواءمسؾؿفمعـمسؾؿف،موجفؾفمعـم
جفؾف"$3%ممواظؿفوربماظعؾؿقي،مواظؾققثماظطؾقيمتمطدمعومبقـفمايدؼٌ،مصوإلغلونمصكمطؾمصذلةم
ؼفؿديماظبموجقدمسالجمٌرضمعـماألعراض،موعـمػذاماظـصماظـؾقيماظشرؼػ،مغػفؿمأؼضومأغـوم
المغقلسمعـمسالجمأىمعرضمعقجقدماآلن،ممبؾمسؾكماظعؾؿوءمواألرؾوءمأنمصبروامووربفؿموانم
ميوردقامأحبوثفؿ،مأعؾنيماظقصقلماظبماهلدفماٌـشقدم،موػقماظؿغؾىمسؾكمعرضمؼؾقٌمسـم
سالجمظف.م
مم

غلؿطقعمأنمغؼقلمإنماظؿطعقؿمضدماألعراضمػقمأحدماألعقرماظؿكمدبدممعؼوصدماظشرؼعيم

صكمحػظماظـػس،مألغفمودقؾيماظبمهصنيمجلؿماإلغلونمضدماإلصوبيمبوٌرضماظذىمصبرىمعـم
أجؾفماظؿطعقؿ،مصفقمصكمحؼقؼؿفمخودممظؾققوةماإلغلوغقي،موعداصعمسـفومعـمأنمتؿعرضمألخطورمعرضم
عـماألعراض.م
وعـمػـومتظفرمأػؿقيماظؿطعقؿمظقمغظرغوماظقفمعـماظـوحقيماظشرسقي،مألنمطؾمعومؼمدىماظبم
دصعماظضررمسـماإلغلونمؼؽقنمعطؾقبومصكماظشرع،ممبؼؿضكمضوسدةمعـعماظضرر.م

)1
)2
)3

أخشجٗ اثٓ ِبجٗ ف ٟعٕٕٗ وزبة األدىبَ ثبة ِٓ ثٕ ٝف ٟدمٗ ِب ٠ؼش ثجبسٖ  784/2دذ٠ش سلُ  2331عٓ اثٓ عجبط0
أخشجٗ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اإلّ٠بْ ثبة اٌزذش ُ٠اٌىجش ٚث١بٔٗ  93/1ح  91عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد سػ ٟهللا عٕٗ 0
أخشجٗ أث ٛداٚد ف ٝعٕٕٗ وزبة اٌطت ثبة ف ٟاٌشجً ٠زذا 3/4 ٜٚح  3855عٓ أعبِٗ ثٓ شش٠ه ٚ ،أخشجٗ اٌزشِز ٜفٟ
عٕٕٗ وزبة اٌطت ثبة ِب جبء ف ٝاٌذٚاء ٚاٌذش عٍ 383/4 ٗ١ح  3038عٓ أعبِٗ ثٓ شش٠ه ٚلبي أث ٛع١غ٘ ٝزا دذ٠ش
دغٓ طذ١خ
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موإذامطونماظضررمممـقسومف

ىماظشرعموفىماظعؼؾم،مصنغفمؼؽقنمعـماٌطؾقبمعـماإلغلونممأنم

ىمميؽـمأنمتقصؾمإظقف،موإحدىماظقدوئؾماظً ىم
ؼعؿؾمسؾىمتالفىمػذاماظضررم،موددماألبقابماظً
تدصعمػذاماظضررمسـمجلؿماإلغلونموحقوتفمه

ىماظؿطعقؿماظذيمهٌماىفوتماظطؾقيمأصرادم

اجملؿؿعمسؾقفم0م
مإذامطونماظؾعضمؼدسقماظبمسدمماالدؿفوبيمظؾؿطعقؿمحبفيمأنمبعضماىفوتماألجـؾقيم
تفدفمسـمررؼؼماظؿطعقؿماظبمإؼذاءماظـوسممبفذهماظقدقؾي،مصفذهمدسقةمواضقيماًطلمم،مبعقدةم
طؾماظؾعدمسؿومضبؼؼمعـػعيماألصرادممواجملؿؿعم،موه ىمتدلمسؾىمأحدمأعرؼـ:مإعومجفؾمبوألحؽومم
ىمميؽـمأنمتذلتىمسؾىماالدؿفوبيمهلذهماظدسقةماظضورة.مم
اظشرسقيم،موإعومجفؾمبوظـؿوئٍماًطرلةماظً
وؼمطدماألرؾوءمأنماظؿطعقؿوتمدبضعمىؿقعمأغقاعماالخؿؾوراتماظًىمور ىمهًمإذرافم
دوظب،معـمػقؽوتمدوظقيمعـؾمعـظؿيماظصقيماظعوٌقيم،موعـظؿيماظققغقلقػ،مطؿومؼمطدماألرؾوءمخطلمم
ىمتؼقلمإنماظؿطعقؿوتمتؼؾؾمعـماًصقبيمأومتمديماظبماظعؼؿ0م
اظشوئعوتماظً
إنماظدسقةماظبمرصضماظؿطعقؿمتمد ىماظبمأعرمخطرلمجدام،مػقمسدممعؼووعيماىلؿمظؾؿرضم
اٌعدىماظذ ىمؼرادمعؽوصقؿفمبوظؿطعقؿم،مواظـؿقفيمه ىمأنمؼصوبماظؽـرلمعـماظـوسمبفذاماٌرضم
اظذىمؼرادماظؿطعقؿمظفموطـرلامعومؼؽقنمعـمأذدماألعراضمخطرامسؾىماإلغلونم،معـؾمذؾؾماألرػول،م
واظدرنم،مواظؽقظرلام0م
ايوجيمعوديمإظبمتقسقيماظـوسمبلػؿقيماظؿطعقؿمفىمحقوةماألصرادممواجملؿؿعوت،موودوئؾم
اإلسالمماٌكؿؾػيمعـمصقػ،موإذاسي،موضـقاتمتؾقػزؼقغقيمربؾقيموصضوئقي،مواظـدوات،مسؾقفوم
ىمتذلتىمسؾىماظؿطعقؿمضدم
واجىمغشرماظقعىماظصحىمبنيماظـوسم،موتقضقحماٌـوصعمواظػقائدماظً
األعراض،مواألخطورماظًىمتذلتىمسؾىمسدعف،مطؿومأنمسؾؿوءماظدؼـممميؽـفؿمأنمؼؼقعقامأؼضوم
ىماظؿقسقيمفىمػذاماىوغىم0م
بدورػؿمف
م

غظوصيماظطػؾ:م
وه ىمتمد ىماظبمايؿوؼيمواظقضوؼيمعـماظؽـرلمعـماألعراض 0موندمأحؽومماإلدالممهٌم
سؾىماالػؿؿوممبـظوصيماظطػؾموتغذؼؿف،موؼدخؾمػذامهًماظؼوسدةماظعوعيمماظً ىمضبٌماإلدالمم
سؾىمتطؾقؼفوموه ىمهؼقؼماظـظوصيمواظظفقرمبوٌظفرمايلـمبؾمضبٌماظشرعمسؾىماظظفقرمبوٌظفرم
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اىؿقؾم،مطؿومأذورماظبمذظؽمضقلمردقلمآم :م "م إنمآمعبقؾمضبىماىؿول "م $1%م 0موظقسم
ىمؼؿـوولمصقفومرعوعفموأنمتغلؾمؼدػوم
ذظؽمصؼطموظؽـمسؾىماألممأنمتراع ىمغظوصيماألوانىماظً
جقدامبوٌوءمواظصوبقنمضؾؾمهضرلماظطعوممظفم0م
وغظوصيماظطػؾمظقلًمعـظرامعبقالمصؼط،مبؾمه

ىمأعرمضروريمظؾقػوزمسؾ ىمصقؿفمألنم

تعرؼضمجلؿماظطػؾممظؾؼذرمماظدائؿمأومظؾقوالتماظؽـرلةممشرلماظـظقػيمؼمد

ىماظبماإلضرارمبفم،م

واظضررمالمصبقزمذرسو،مطؿومبنيمذظؽمردقلمآم فىمضقظفم:م "مالمضررموالمضرارم"$2%مموهلذامأوجىم
آمسزموجؾمايضوغيمظألرػولمألنماظطػؾمربؿوجماظبمعـمؼؼقممبؿـظقػفمواإلذرافمسؾ ىمذؽقغفم
طؾفو،موػقمعومؼلؿ ىمفىماظعرفماإلدالمىمبويضوغيموايضوغيمحؼمظؾطػؾ،مالمصبقزمٌـمتعؾؼمبفم
ػذامايؼمطلعفمأومجدتفمأنمؼؿكؾىمسـمػذامايؼم0م
ىماػؿؿومماإلدالممبوظـظوصيمألغفومعػؿوحماظقضوؼيمعـماألعراضمصؾؾقضوؼيمعـماألعراضم
وؼلت
اٌعقؼيموعـعمإغؿشورماظعدو ىمأػؿؿماإلدالممبغلؾماظقدؼـمضؾؾماألطـــؾموطذظؽمسؾ ىماألممشلؾم
ؼدؼفومضؾؾمهضرلماظطعومموبعدهممودـمشلؾفومف ىماظقضقء 0مموألنماألزوصرمضدمتـؼؾماألعراضم مبام
هؿقؼفمعـمأودوخمحٌماإلدالممسؾىمتؼؾقؿماألزوصرموجعؾفومعـمدــماظػطرةم0م
وألنماظعنيمعـمأدقمأسضوءمماىلؿم صؼدم أػؿؿمبفوماإلدالممصعـمسوئشيمأغفمطونمظفم مأٔدم
ؼؽؿقؾمبفمسـدمعـوعفمفىمطؾمسنيمثالثيم3%م$مواألٔدمحفرمؼدقمغوسؿوموؼؽؿقؾمبفمظقؼقىماظؾصرم0م
ويؿوؼيمظإلغلونمعـمأعراضماظؿـػسمأػؿؿماإلدالممبؿـؼقيماهلقاءماظداخؾماظبماظرئؿنيمسـم
مبـظوفماألغػموجعؾفومعـمدــماظقضقءم0م
ة
ررؼؼماألعر
وألػؿقيماألدـونموطـر ةمادؿكداعفوموحػوزومسؾىمرائقيماظػؿمودبؾصومعـمصضالتماظطعومم
أعرماإلدالمماإلغلونمأنمؼؿؿضؿضمثالثومسـدمطؾموضقءموأنمؼلؿكدمماظلقاك

0مواظلقاكمػقمآظفم

ظؿـظقػماألدـونموػذامؼؿؿمأؼضومبوظػرذوةمواٌعفقنماظذ ىمٕمؼؽـمعقجقد امسؾىمسفدمردقلمآم

)1
)2

أخشجٗ ِغٍُ ف ٝطذ١ذٗ وزبة االّ٠بْ ثبة رذش ُ٠اٌىجش ٚث١بٔٗ  93/1ح  91عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد سػ ٝهللا عٕٗ.
 784/2ح  ِٓ 2340سٚا ٗ٠عجبدٖ ثٓ
أخشجٗ اثٓ ِبجٗ ف ٝعٕٕٗ وزبة األدىبَ ثبة ِٓ ثٕ ٝف ٝدمٗ ِب ٠ؼش ثجبسٖ
اإلعٕبد اال أٗ ِٕمطعٚ ،دذ٠ش سلُ  ِٓ 2341سٚا ٗ٠اثٓ عجبط ٚف ٝعٕذٖ جبثش اٌجعفٝ
اٌظبِذ  ٛ٘ٚدذ٠ش طذ١خ
ِٕٚ ،ُٙأخشجٗ اٌذبوُ ف ٝاٌّغزذسن وزبة اٌجٛ١ع  66/2ح  ِٓ 2345سٚا٠خ اث ٝعع١ذ اٌخذسٚ ٜطذذٗ اٌذبوُ ٚٚافمٗ
اٌز٘جٝ

 )3أخشجٗ أدّذ فِ ٟغٕذٖ  354/عٓ عجذ هللا ثٓ عجبط سػ ٟهللا عٕٗ 0
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ىمألعرتفؿمبوظلقاكمسـدمطؾمصالة م$م 0$1%مموضولم م
م-مضولمردقلمآم م%م ظقالمأنمأذؼمسؾىمأعً
%ماظلقاكمعطفرةمظؾػؿموعرضوةمظؾربم2$م0م
وأػؿؿماإلدالممبـظوصيمطؾمعومؼؾؿسماىلدمغبوؼيمظؾفؾدموعراسوةمٌشوسرماآلخرؼـمصلعرم
موثِقؽبوبؽبؽَمصَطَفّْرؿبم 3مم وضولم
اٌلؾؿنيمبوظزؼـيموارتداءماٌالبسماظـظقػي 0مضولمدؾح ــــاغفموتعوظبم:م  ؽب
ؽبلفِدٍم04م
ؽبؿؽُؿؿبمسِـؿبدؽبمطُؾّْمع ؿب
ــــكم:ممؼؽبومبؽبـِىمآدؽبمؽبمخؾبذؾبوامزِؼـؽب
تعول
م

غظوصيماظؾققتم:م
حٌماظردقلمسؾكمغظوصيماظؾققتمظؿؽقنمعظفراًمعـمعظوػرماإلدالممدؼـماظـظوصي،موسـقاغوم
ؼؿؿقزمبفماٌلؾؿمسؾكمشرله ،ممضولمردقلمآم:م"مإنمآمتعوظبمرقىمضبىماظطقى،مغظقػمضبىم
اظـظوصي،مطرؼؿمضبىماظؽرم،مجقادمضبىماىــــقد،مصـظػقامأصـقؿؽؿ "م $5%مممرواهماظذلعـــــــذى،مواألصـقيم
عبـــــــعمصـوءموػقمبفقماظؾقـــــًمودوحؿف.موػذامممومؼؼؾؾمعـماحؿؿولمأنمؼؿـوولماظطػؾمذقؽومضورام
أومعؾقثومؼمديماظبمسقاضىمخطرلةم0م
م
م

غظوصيماٌوءمواظطعومم:م
سـمأبكمضؿودةم:مأنماظـىىم م غفكمأنمؼؿـػسمصكماإلغوءم %م:$6مواظـفكمسـماظؿـػسمصكماإلغوءم
أثـوءماظشربمػقمزبوصيمعـمتؼذؼرهمودؼقطممذهمصقفم،مإنماظـػخمصكماإلغوءمواظطعوممؼمدىماظبم
أعراضمجلقؿي.مم

 )1أخشجٗ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة اٌغٛان  220/1ح  252عٓ أث٘ ٟش٠شح سػ ٟهللا عٕٗ ٚ ،أخشجٗ اٌزشِز ٞف ٟعٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة ِبجبء ف ٟاٌغٛان  34/1ح  22عٓ أثٟ
٘ش٠شح سػ ٟهللا عٕٗ ٚلبي أث ٛع١غ٘ ٟزا دذ٠ش دغٓ طذ١خ 0
)2
)3
)4
)5
)6

أخشجٗ اٌجخبس ٞف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌظ١بَ ثبة اٌغٛان اٌشؽت ٚاٌ١بثظ ٌٍظبئُ  496/1عٓ عبئشخ سػ ٟهللا عٕٙب ،
ٚأخشجٗ إٌغبئ ٟف ٝعٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة اٌزشغ١ت ف ٟاٌغٛان  10/1عٓ عبئشخ سػ ٟهللا عٕٙب 0
عٛسح اٌّذصش – ا٠٢خ 4
عٛسح األعشاف – ا٠٢خ 31
أخشجٗ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة لجٛي اٌظذلخ ِٓ اٌىغت اٌط١ت ٚرشث١زٙب  703/2سلُ  1015عٓ أث٘ ٝش٠شح
سػ ٟهللا عٕٗ 0
أخشجٗ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة األعش٠خ ثبة وشا٘١خ اٌزٕفظ فٔ ٟفظ اإلٔبء ٚاعزذجبة اٌزٕفظ خبسط اإلٔبء  1603/3ح
 2027عٓ أث ٟلزبدح
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عقضػماإلدالممعـماألرػولمذوىماالحؿقوجوتماًوصيم
م

ػـوكمأدؾوبمعؿعددةمظإلسوضيماىلؿقيمواظعؼؾقيمعـفو:م


إسوضيمبلؾىماظقراثيموعـمأعـؾيمػذاماظـقعماظضعػماظعؼؾلمأومصؼدانماظلؿعمأوماظؾصرمأوم
غقعمعـمأغقاعماظؿشقػوتماًؾؼقي.مم

 إسوضيمبلؾىمإصوبوتمايروبم.مم


إسوضيمبلؾىمإصوبوتمايقادثمواظؽقارثماظطؾقعقيم.م



إسوضيمبلؾىمعضوسػوتماظقالدةماٌؿعلرةموخوصيمإذامٕمتؿؿمهًماإلذرافماظطؾك.



إسوضيمبلؾىمأعراضمتصقىماظطػؾمعـؾمذؾؾماألرػولموايؿكماظشقطقي.
وظذظؽمصبىمسؾىماألدرةماظؾقٌمسـماظؿداوىموبذلماىفدماٌكؾصمظؿقلنيمايوظيمم

ؼؼقلماظردقلمم :مم "م عومأغزلمآمعـمداءمإالمأغزلمظفمذػوء م ".1ممم "م عومأغزلمآمداءمإالموأغزلمظفم
دواءمجفؾفمعـمجفؾفموسؾؿفمعـمسؾؿف "م .$2%وؼرىمبعضماظػؼفوءمأنمتركماظؿداوىمسـدماظضرورةم
حراممادؿـودامظؼقظفمتعوظب:م

ؿبمرحِقؿـبوم
ُلؽُؿؿبمإِنَّماظؾَّفؽبمطَونؽبم ِبؽُؿ ؽب
موؽبظَومتؽبؼ ؾبْؿؾُقامأَغؿبػ ؽب

م03موضولمآم

َّف ُؾؽَيِ م م.4موالمؼـؾغ ىمظألدرةمأنمؼؼؿصرمدورػومسؾكماظعؿؾم
َومتؾْؼُقامبِلَؼؿبدِؼؽُؿؿبمإِظَكماظؿ ؿب
تعوظبم:م وؽبظ ؾب
اًدمىمبؾمالبدمعـماظؾقٌمواظؿؼص ىمواٌؿوبعي.ممموسؾكماألدرةمأالمتؾوظغمف ىمععوعؾيماٌعوقم
ىم
تعقؼضومسؿومصؼدمأومظشعقرػومبؼدرمعـماظؿؼصرلممبؾمسؾقفوماظعؿؾمسؾىمإذراكهمفىمطؾماألغشطيماظً
ؼؿقؿؾفوموربووظيمإدعوجفمفىماجملؿؿعم0م
م

)1
)2
)3
)4

 13/4ح  5678عٓ اث٘ ٝش٠شح

أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٝطذ١ذٗ وزبة اٌطت ثبة ِب أضي هللا ِٓ داء إال أضي ٌٗ اٌشفبء
سػ ٝهللا عٕٗ
أخشجٗ اثٓ ِبجٗ ف ٝعٕٕٗ وزبة اٌطت ثبة ِب أضي هللا داء إال أضي ٌٗ اٌشفبء  1138/2ح ٚ – 3438لبي طبدت اٌضٚائذ
إعٕبدٖ طذ١خ
عٛسح إٌغبء – ا٠٢خ 29
عٛسح اٌجمشح – ا٠٢خ 195
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دورماجملؿؿعمووهماٌعوق:مم
ٕمتغػؾماظشرؼعيمدورماىؿوسيمطؽؾمف ىمرسوؼيمذوىماالحؿقوجوتماًوصــيمعـمضؾقؾم
ؾبقامسؾَكماْظؾِرّْموؽباظؿَّؼْقؽبى .1موؼؼقلم اظردقلم :م "م أغوم
اظؿؽوصؾمواظذلاحؿمؼؼــقل مآم متعوظب:م وؽبتؽبعؽبووؽبغ ؽب
وظبمعـمالموظبمظف م "2%م$مموؼؼقلم م طذظؽم" :ابغقنىمفىماظضعػوءمصنمنومتـصرونموترزضقنم
بضعػوئؽؿ"$3%م.مم
م

ػقهمهلؿماٌدارسماٌؿكصصيم
وسؾكماجملؿؿعمأنمميدمأوظؽؽمبوألجفزةماظؿعقؼضقيموأنم ي
بوٌعوضنيمسؾكمتـقسفوموأنمتؿوحمهلؿماظػرصيمظؽلمضبققامحقوةمرؾقعقيمعـمخاللمعشورطيمعـم
دقاػؿمؼبمدوئرماألغشطي.موسؾكماإلسالممأنمؼؼقممبدورهمفىمإرذودماجملؿؿعموزبورؾيمدوئرمصؽوتفم
"م طؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف ".$4%مواظؿعرؼػمبلدؾوبماإلسوضيموطقػقيماظقضوؼيمعـفوموطقػقيم
ععوؼشؿفومحؿكمالمؼػؿؼدماٌعوقمعومتؾؼكمعـمأعؾ .م
م
م

م

م

)1
)2
)3
)4

عٛسح اٌّبئذح – ا٠٢خ 2
أخشجٗ ادّذ ف ٝعٕذٖ  133/4عٓ ِعذ ٜثٓ وشة
أخشجٗ أث ٛداٚد ف ٝعٕٕٗ وزبة اٌجٙبد االٔزظبس ثشصي اٌخٚ ً١اٌؼعفٗ  33/3ح  2594عٓ أث ٝاٌذسداء ٚأخشجٗ اٌذبوُ
ف ٝاٌّغزذسن وزبة لغُ اٌفئ  157/2ح  2641عٓ أث ٝاٌذسداء ٚطذذٗ اٌذبوُ
أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌجّعخ ثبة اٌجّعخ ف ٝاٌمشٚ ٜاٌّذْ  248/1دذ٠ش سلُ 0 893
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م
م

الباب اخلامس:

م
م

ؼؼقلمآمتعوظبمم:مموؽبسؽبوذِرؾبوػؾبـَّمبِوظْؿؽبعؿبرؾبوفِم
%دقرةماظـلوءماآلؼيممم19م$م
ؽبقؼُقامسؽبؾَقؿبفِـَّمم
وؼؼقلمآمتعوظب:مموؽبظَومتؾبضؽبورُّوػؾبـَّمظِؿؾبض ّْ
%مدقرةاظطالقماآلؼيمممم6ممم$م
موؼؼقلم

:م"مإنمأطؿؾماٌمعـنيمإميوغومأحلـفؿمخؾؼوموأظطػفؿمبلػؾفم"1م

م

اظغوؼيم:$5%مهلنيماظصقيماظـػودقيم
م
ىماظػذلةمعوبنيم
اهلدفم–م6م:مدبػقضمععدلماظقصقوتماظـػودقيممبؼدارمثالثيمأربوعمف
1990موم2015م.م
م
م

 ) 1أخشجٗ أث ٛداٚد ف ٟعٕٕٗ وزبة اٌغٕخ ثبة اٌذٌ ً١عٍ ٟص٠بدح اإلّ٠بْ ٔٚمظبٔٗ  219/4دذ٠ش سلُ  4682عٓ أث٘ ٟش٠شح ؽ
داس اٌذذ٠ش ثبٌمب٘شح 0
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م

اظصقيماظـػودقيمعـمعـظقرمإدالعكم
م
اظزواجمصكماإلدالممودقؾيمظؾـوءمأدرةمربؽؿيماظؾـوء،موػقماإلرورماظشرسكمظإلنوب،مواألدرةم
ػكماًؾقيماألوظبمصكمترطقؾيماجملؿؿع،مظذظؽمحرصماإلدالممسؾكمأنمتؽقنمخؾقيمعـقعيمضقؼيم
بلالعيماظروابطمواظعالضوتمواألعقعيمػكماظؾقؿيماظؿكمتشدمػذهماًؾقي،موعـمأجؾماألعقعيم
واإلنوبموضعماإلدالممضقابطمدضقؼيمعـمبداؼيمعرحؾيماالخؿقورمععم احل ضمسؾكماظؿقلرلمظفمألغفم
ؾبدؾًومعِـؿبمض ؿبَؾؾِؽَم
ؿبدؾْـؽبومر ؾب
عـمدــماظػطرةماظؾشرؼيمسـدماظرجؾمواٌرأةمصقؼقلمايؼمدؾقوغف:م موؽبظَؼَدؿبمأَر ؽب
ؽبعؾْـؽبومظَفؾبؿؿبمأَزؿبوؽباجـبوموؽبذؾبرّْؼَّيًم 1م،موصكماظلـيمسـدمابـمعوجفمصكمدــفمضولم-م م":اظـؽوحمعـمدـؿكم
وؽبج ؽب
صؿـمٕمؼعؿؾمبلـؿكمصؾقسمعـك"02م
واألممواألعقعيمهلومذلنمخوصمصكماإلدالممصفكمأسظؿماظـوسمحؼومسؾكماظرجؾمطؿومجوءمصكم
ضقلماظلقدةمسوئشيمأغومدلظًمردقلمآم -م-مأىماظـوسمأسظؿمحؼوًمسؾكماٌرأةمضولمزوجفو،م
ضوظًمضؾًمصلىماظـوسمأسظؿمحؼوًمسؾكماظرجؾمضول:مأعف"03م
وطؿومصكماظصقققني:م"معـمأحؼماظـوسمحبلـمصقوبؿكمضول:مأعؽ،مثؿمأعؽ،مثؿمأعؽ

م،م

ثؿمأبكم،مثؿماألضربمصوألضرب"40م
و
واألعقعيمعـمأسظؿموزوئػماٌرأةماألدودقي،موضدمإرتؼكمبفوماإلدالممحؿكمجعؾماىـيم
هًمأضدامماألعفوت،ممبعـكمأنمتـوهلوماٌرأةمسؾكمحلـمأداءموزقػيماألعقعيمألغفومصوغعيمايقوة،م
وػكماظؿكمتصقغفومعـماظػلودمواالغؼراض،موإذامطوغًمعؼوصدماظشرؼعيماإلدالعقيمػك:محػظماظدؼـم
واظـػسمواظـلؾمواٌولمواظعؼؾ،مصوظزواجمػقماظؽػقؾمحبػظمعؼصدماظـلؾ،موظقسماظزواجمذبردم
سالضيمضوغقغقيمظإلنوبمصؼط،موظؽـفمظالدؿؼرار،مواالرؿؽـونمواٌقدةمواحملؾي

مضولمآمم

ؿبموأَغؿبؿؾبؿؿبمظِؾؽبوسفبمظَفؾبـَّم05م
تعوظبم:مػؾبـَّمظِؾؽبوسفبمَظؽُؿ ؽب
م

 ) 1عٛسح اٌشعذ :آ٠خ 38
 ) 2طذ١خ اٌجخبس ٜط 7وزبة إٌىبح ثبة اٌزشغ١ت ف ٝإٌىبح
 ) 3اٌزشغ١ت ٚاٌزش٘١ت ط 3ص ٚ 316أخشجٗ اٌذبوُ ف ٟاٌّغزذسن وزبة اٌجش  193/4؛ ٚ – 7338طذذٗ اٌذبوُ
 ) 4أخشجٗ ِغٍُ ف ٝطذ١ذٗ وزبة اٌجش ثبة ثش اٌٛاٌذٚ ٓ٠أّٔٙب أدك ثٗ  1974/4دذ٠ش سلُ 0 2548
 ) 5عٛسح اٌجمشح :آ٠خ 187
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ػذاماظؿقجقفماإلظفىماظذىمؼمطدمسؾكمسظؿماظلؽقـيمواٌقدةمواظرغبيماظؿكمصبىمأنمتقصرم
ؽبؿؾَؿؿبفؾبمأُعُّفؾبم
ظؾصقيماظـػودقيمظصوغعيماألجقول،مواظؿكمأوصكمبفومربماظعزة:م موؽبوؽبصَّقؿبـؽبوماظْنِغؿبلؽبونؽبمبِقؽباظِدؽبؼؿبفِمح ؽب
ْؿصِرلؾب1م.م
ِماذؽُرؿبملِىموؽبظِقؽباظِدؽبؼؿبؽَمإِلؽبىماظ ؽب
ـبومسؾَكموؽبػؿبـٍموؽبصِصؽبوظُفؾبمصِلمسؽبوعؽبقؿبـِم َأن ؿب
وؽبػؿبـ ؽب
ؽبؿؾَؿؿبفؾبمأُعُّفؾبمطُرؿبػـبوموؽبوؽبضؽبعؽبؿؿبفؾبمطُرؿبػـبو2م.م
وؽبوؽبصَّقؿبـؽبوماظْنِغؿبلؽبونؽبمبِقؽباظِدؽبؼؿبفِمإِحؿبلؽبوغـبومح ؽب
م

عؼقعوتماظصقيماظـػودقيمظألعقعي:م
- 1اظعالضيماظزوجقيممبقـوضفوماظغؾقظمظـمتلؿؿرمإالمحبػظمطراعيماٌرأة،موععوذرتفومبوٌعروفمصقؼقلم
دؾقوغفموتعوظب:م
موؽبسؽبوذِرؾبوػؾبـَّمبِوظْؿؽبعؿبرؾبوفِم3مموؼؼقل:مموؽبظَومتؾبضؽبورُّوػؾبـَّمظِؿؾبضؽبقّْؼُقامسؾقفـ04
وصكمايدؼٌماظصققح:م"خرلطؿمخرلطؿمألػؾه،موأغومخرلطؿمألػؾك،موعومأطرمماظـلوءمإالمطرؼؿم
وعومأػوغفـمإالمظؽقؿ"05
- 2عـماظـوبًمسؾؿقومأنمعضوؼؼيماٌرأةمايوعؾمأوماىقرمسؾقفومصكماٌعوعؾيمأومهؿقؾفومعـم
األسؿولماٌـزظقيممبومالمتؼقىمسؾقف،مطؾمػذهماظضغقطمتؿلثرمبفوماٌرأةمايوعؾموبوظؿوظبمؼمدىم
إظبمأذىماىـنيمصكمبطـفوماظذىمؼؿلثرممبومتؿلثرمبفماألممدؾؾومأومإصبوبو،مألغفمجزءمعـفومؼصؾفم
عبقعماظعقاعؾماظـػلقيمواظػلققظقجقيماظؿكمتؼعمظألممصكممصذلةمايؿؾ.
- 3وػذاماألذىمالمؼؼػمسـدمصذلةمايؿؾ،مبؾمميؿدمبعدمذظؽمإظبمصذلةماظرضوسيم،ماظؿكمأصؾحم
اآلنمعـماإلعبوعمسؾكمأػؿقيماظرضوسيماظطؾقعقيمصكمدالعيماٌقظقدمصكماٌـوسيماظؿكمؼؽؿلؾفوم
عـماظرضوسي،مواظـؿقمبصقرةمصققيمتػققمتغذؼؿفمبوألظؾونمواألشذؼيماظصـوسقي،مألنماظرضوسيمعـم
ثدىماألم،مواظؿصوقماظطػؾمبفومصقفمأسظؿمشذاءماألعـمواظلؽقـيمواظلالعيماظـػلقيمظؾطػؾ،موصقفوم
غبوؼيماألممعـماألعراض،موعلوسدةمجلدػو،مخصقصوماظرحؿمإظبمادؿعودةمسوصقؿفمواظعقدةمإظبم
وضعفماظطؾقعك،موعـمأجؾمػذهماظػقائدمواٌزاؼوماظؿكمتعقدمسؾكماألممواظطػؾمتؽقنماألممآٔيم

 ) 1عٛسح ٌمّبْ  :آ٠خ 14
 ) 2عٛسح األدمبف :آ٠خ 15
 ) 3عٛسح إٌغبء :آ٠خ
 ) 4عٛسح اٌطالق :آ٠خ 6
 ) 5اٌجبِع اٌظغ١ش /اٌغٛ١ؽٝ

50

طؾماإلثؿمإذامصررًمأومأػؿؾًمصكمعلؽقظقؿفومسبقمرػؾفوماظرضقعماظذىمالمميؾؽمعـمأعرمغػلفم
ذقؽو،موؼـطؾؼمسؾقفومضقظفم-م-م":طػكمبوٌرءمإٔومأنمؼضقعمعـمؼؼقت"10م
واظؿضققعماظذىمحذرمعـفماظـؾكماظؽرؼؿم -م-مؼشؿؾماٌرأةممصكمعـؾمػذهمايوظيموؼشؿؾم
اظزوجمسـدعومؼؿؼوسسمسـمتدبرلماظغذاءماىقدمهلذهماألممدقاءمصكمعرحؾيمايؿؾمأوصكمصذلةم
اظـػوس،مثؿمصكموضًماظرضومع،موبنيمايؼمدؾقوغفمعؽوغيماظرضوسيمواٌدةماٌـودؾيمصقؼقلم
ؽبسؾَكماظْؿؽبقؿبظُقدِم
ؿبمؼؿِؿَّماظرَّضؽبوسؽبيَمو ؽب
ؾبرضِعؿبـؽبمأَوؿبظَودؽبػؾبـَّمحؽبقؿبظَقؿبـِمطَو ِعؾَقؿبـِمظِؿؽبـؿبمأَرؽبادؽبمأَن ؾب
دؾقوغف:م وؽباظْقؽباظِدؽباتؾبمؼ ؿب
َومتؽَؾَّػؾبمغؽبػْسفبمإِظَّوموؾبدؿبعؽبفؽبومظَومتؾبضؽبورَّموؽباظِدؽبةٌمبِقؽبظَدِػؽبوموؽبظَومعؽبقؿبظُقدفبمظَفؾبمبِقؽبظَدِهِم
ظَفؾبمرِزؿبضُفؾبـَّموؽبطِلؿبقؽبتؾبفؾبـَّمبِوظْؿؽبعؿبرؾبوفِمظ ؾب
ؽبوموإِنؿبمأَرؽبدؿبتؾبؿؿبمأَنؿبم
ؽبمسؾَقؿبفِؿ ؽب
ؽبسؾَكماظْقؽبارِثِمعِـؿبؾؾبمذؽبظِؽَمصَنِنؿبمأَرؽبادؽبامصِصؽبوظًومسؽبـؿبمتؽبرؽباضٍمعِـؿبفؾبؿؽبوموؽبتؽبشؽبووؾبرٍم َصؾَومجؾبـؽبوح ؽب
و ؽب
ؽباسؾَؿؾبقامأَنَّماظؾَّفؽبمبِؿؽبوم
ؽبمسؾ ؿبَقؽُؿؿبمإِذؽبامدؽبؾَّؿؿبؿؾبؿؿبمعؽبومآتؽبقؿبؿؾبؿؿبمبِوظْؿؽبعؿبرؾبوفِموؽباتَّؼُقاماظؾَّفؽبمو ؿب
ؽبرضِعؾبقامأَوؿبظَودؽبطُؿؿبم َصؾَومجؾبـؽبوح ؽب
تؽبلؿبؿ ؿب
ؽبمبصِرلفبمم02م
ؿبؿؾُقن ؽب
تؽبع ؽب
صنذامطونمبوألممسؾيمعوغعيمعـماظرضومع،مأومأنماظطػؾم اعؿـعمسـماظرضومعمعـفومأومتقصقًماألم،م
صعؾكماظزوجمإحضورمعـمترضعفموظقمبلجرمأوم إرضوعهمصـوسقو،موعـمػـومغدركمتلطقدماآلؼيماظؽرمييم
سؾكمػذهماٌللظيمايققؼيمحؿكموإنمحؾت مبوألدرةمػذهماٌشوطؾ،مألنماظلعكمإظبماظطرؼؼماظذىم
ؼقصؾمإظبمتؽقؼـماإلغلونماظؼقىمأعرمغؾقى:م"اٌمعـماظؼقىمخرلموأحىمإظبمآمعـماٌمعـم
اظضعقػ".م
م

عؼقعوتماظؼقةمظؾؿرأةمصكمصذلةمايؿؾمواظقضع:م
- 1أولمػذهماٌؼقعوتمظؾؿرأةمأنمتؼؿـعمومتورسمحؼفوموحؼماىـنيمصكمتؾوسدمصذلاتمايؿؾم
حؿكمتلؿعقدماظـشوطموايققؼيموتصؾمإظبماظؼقةماظؾدغقيمظؿقؿؾمعلؽقظقيماظطػؾ،موضدماسؿـكم
طـرلمعـمصؼفوءموسؾؿوءماٌلؾؿنيمبفذهماظؼضقيمأذطرمعـفؿمحفيماإلدالممأبقمحوعدماظغزاظبمصكم
عؼقظؿفماهلوعي3:م"إنمممورديمعـعمايؿؾمعؼؾقظيمإذإمطونماظداصعمهلومأحدماألعقرماظـالثيماظؿوظقي:م
رشؾيماٌرأةمصكماحملوصظيمسؾكمعبوهلومأومصقؿفو،مأومعـمأجؾمإغؼوذمحقوتفو،مأوماظرشؾيمصكم
وـىماٌصوسىماٌوظقيموايرج؛مأوموـىماٌشوطؾماظعوئؾقيماألخرىماظؿكمضدمتـشلمغؿقفيم
تزاؼدمأصرادماألدرة.
 ) 1أخشجٗ أدّذ فِ ٟغٕذٖ  194/2عٓ عجذ هللا ثٓ عّش ٚسػ ٝهللا عٕٗ 0
 ) 2عٛسح اٌجمشح :آ٠خ 233
 )3إد١بء عٍ َٛاٌذ – ٓ٠اٌّجٍذ اٌضبٔ ٝص  45ؽ ثٛالق
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وطالمماظغزاظبمؼؿلؼمععمعـفٍماإلدالمماظذىمؼدسقمإظبماظؿكطقطمواظؿـؿقيمواالسؿدال،م
واظؿقازنمصكمطؾمذه،مواظشرعمالمميـعمأنمتؾوسدماألممبنيمصذلاتمايؿؾمبوظؼدرماظذىمضبؼؼم
اٌصؾقيمهلوموظؾطػؾموظألدرة،مصعـمجوبرمبـمسؾدمآمأغفمضول:مطـومغعزلمسؾكمسفدماظردقلم-
م-مواظؼرآنمؼـزلمصؾؾغمذظؽمغؾكمآم -م-مصؾؿمؼـفـو،مواظعزلمررؼؼيمبلقطيمعـمثؼوصيمذظؽم
اظعصرمٌـعمايؿؾموضقودومسؾقفمصوظعؿؾمسؾكمتؾوسدمصذلاتمايؿؾمبوظقدوئؾمايدؼـيماظؿكمالم
تضرماألمموالمتؼطعماإلنوبماظؾًمصفكمجوئزةمألغفومتعقدمسؾكماظطػؾمبػرصيمأرقلمخصقصوم
ة
صكمحؼفمصكماظرضوسيماظطؾقعقي،موتعقدمسؾكماألممصالمتـفؽموالمتعؿؾمصقؿفومعـمايؿؾم
اٌؿؽرر،موصبىمعراسوةمسدممغبؾماٌرأةمإالمسـدعومتؾؾغمدـماظعشرؼـ،موالمصبىمأنمميؿدم
ايؿؾماٌؿؽرر،موالمصبىمأنمميؿدمايؿؾمبعدمدـمعـم ،40-35مطؿومصبىمعراسوةمأنمتؽقنم
اٌرأةمشرلمعصوبيممبرضمعزعـمألنمذظؽمؼشؽؾمخطقرةمسؾكمصقؿفوموسؾكماىـنيمػذهم
علوئؾمصبىمأنمتعؿـكمبفوماٌرأةموعلوسدةمأدرتفومسؾكمعراسوتفوموأخذمطؾماألدؾوبمظؿقؼقؼفوم
لضقظفم-م-م"طؾؽؿمراعموطؾؽؿمعلؽقلمسـمرسقؿف".1م
- 2البدمعـمغشرماظقعىمعـمخاللماٌمدليماظدؼـقيمواإلسالعقيمألػؿقيماظػقصماظطى ىماظدضقؼم
ضؾؾماظزواجمصالمحرجموالمسقىمفىمذظؽموصبىمغشرماظقسلمحًىمغؿفـىماألعراضماٌـؼقظيم
وراثقومموغؿفـىماظؽـرلمعـماٌشوطؾم بوظـلؾيملألمموظؾطػؾموظؾؽقونماألدر ىماظذيمؼـشدماظصقيم
واظلعودةمىؿقعمأصرادػوم0
- 3سؾىماألممأنمتؿفـىماظؿدخنيموذربماظؽققظقوتمواالبؿعودمسـماٌؾقثوتموأنمهرصمسؾ ىم
تـوولماظغذاءماٌؿؽوعؾمعـمأجؾمصقؿفوموصقيمجـقـفو0
م
ىمتؽقنمفىمرسوؼيمصققيموغػلقيم
- 4اظعؿؾمسؾلماظقالدةمبقادطيماىفوتمواألعوطـماٌكؿصيمحً
آعـم0
ة

 )1أخشجٗ اٌجخبس ٞف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌجّعخ ثبة اٌجّعخ ف ٟاٌمشٚ ٞاٌّذْ  248/1ح 0 893
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- 5صبىمادؿشورةماظطؾقىمٌلوسدةماٌر أةمسؾىمادؿكدامماظقدقؾيماآلعـيمواٌـودؾيمظطؾقعؿفوم،م
وسدمماظرطقنماظبمعشقرةماىرلانمواٌعورفم،موطـرلامعومتؽقنمشرلمعـودؾيم،مألنماٌر

أةمفىم

ذاتفومدبؿؾػماظقدقؾيمهلومعـمصذلةماظبمأخرىم،موظذامصبىماالرتؼوءمبوظقع ىماظصح ىمواظـؼوصيم
ىمتحضمسؾقفوماظشرؼعيمفىمضوسدةم"مالمضررموالمضرارم"م0م
اظصقققيماظً
- 6اظلعودةمواظلؽقـيماظـػلقيمعـماٌؼقعوتماهلوعيمف ىمداخؾماألدرةمظلالعيمعبقعمأصرادػوم،م
ؿبمخؾَؼؽبمَظؽُؿؿبمعِـؿبمأَغؿبػُ ِلؽُؿؿبم
وسؾىماألخصمفىمصذلةماألعقعيمؼؼقلم آمتعوظبم:م موؽبعِـؿبمآؼؽبوتِفِمأَن ؽب
ؽبلؽُـؾبقامإِظَقؿبفؽبوموؽبجؽبعؽبؾؽبمبؽبقؽبؿبـؽُؿؿبمعؽبقؽبدَّةًموؽبرؽبحؿبؿؽبيًمم01
أَزؿبوؽباجـبومظِؿ ؿب
- 7وضولمتعوظبم:مموؽبسؽبوذِرؾبوػؾبـَّمبِوظْؿؽبعؿبرؾبوفِم20موضولمم"مادؿقصقامبوظـلوءمخرلام"

3

- 8عـمعؼقعوتماظلؽقـيمفىماظؾقًماظًىمصبىمأنمتؿقصرمظؾؿر أةموظألعقعيم،ماإلغػوقمسـمغػسم
طرمييموؼدمدكقيمسؾىمضدرمرزضفوم،موؼح ضماظردقلماظؽرؼؿم مسؾىمضقؿيمغػؼيماظرجؾمسؾ ىم
أػؾمبقؿفمصقؼقلم:م"إنماٌلؾؿمإذامأغػؼمسؾىمأػؾفمغػؼةموػقمضبؿلؾفومطوغًمصدضيم"40موؼرصعم
اظردقلممدرجةماإلغػوقمسؾىمأػؾمبقؿفمصققماإلغػوقمف ىمدؾقؾمآم:م "مأصضؾمدؼـورمؼـػؼ هم
اظرجؾمدؼـورمؼـػؼفمسؾىمسقوظفم"50موفىمحدؼٌمآخرم:م"دؼـورمأغػؼؿفمف ىمدؾقؾمآم،مودؼـورم
أغػؼؿفمفىمرضؾيم،مودؼـورمتصدضًمبفمسؾىمعلؽنيم،مودؼـورمأغػؼؿفمسؾ ىمأػؾؽم،مأسظؿفومأجرام
اظذىمأغػؼؿفمسؾىمأػؾؽم"م6ممثؿمؼطوظىم ماظرجؾمبوظعدلمواظؼلطمفىمععوعؾيماظزوجيموؼشرلم
اظبمعللظيمػوعيمتمدىماظبمتقازنمايقوةمصقؼقلم:م"مالمؼػركمعمعـمعمعـيم إنمدكطمعـفومخؾؼوم
رضىمآخر"م

)1
)2
(3
)4
(5
)6
)7

7

عٛسح اٌش – َٚا٠٢خ 21
عٛسح إٌغبء – ا٠٢خ 9
أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٝطذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة اٌٛطبح ثبٌٕغبء  269/3دذ٠ش سلُ 0 5186
أخشجخ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة فؼً إٌفمخ ٚاٌظذلخ عٍ ٟاأللشثٚ ٓ١اٌضٚط ٚاألٚالد ٚاٌٛاٌذ ٌٛٚ ٓ٠وبٔٛا
ِششو 695/2 ٓ١دذ٠ش سلُ  1002عٓ أثِ ٝغعٛد0
أخشجٗ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة فؼً إٌفمخ عٍ ٝاٌع١بي ٚاٌٍّّٛن ٚأصُ ِٓ ػ١ع ُٙأ ٚدجظ ٔفمز ُٙعُٕٙ
 692 – 691/2عٓ صٛثبْ سػ ٝهللا عٕٗ 0
أخشجخ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌضوبح ثبة فؼً إٌفمخ عٍ ٟاٌع١بي ٚاٌٍّّٛن ٚأصُ ِٓ ػ١ع ُٙأ ٚدجظ ٔفمز692/2 ُٙ
دذ٠ش سلُ  995عٓ أث٘ ٟش٠شح سػ ٝهللا عٕٗ 0
أخشجٗ ٍِغُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌشػبع ثبة اٌٛط١خ ثبٌٕغبء  1091/2دذ٠ش سلُ 0 1469
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- 9سؾىماٌمدلوتماظدؼـقيمواظـؼوصقيمواإلسالعقيمسؾ ىماخؿالفمعـوبره امتقسقيموغشرماظـؼوصيم
اظصقققيم،موعؽوصقيماظعرفمواٌقروثماظـؼوف ىماظضورمبوٌر أةمدقاءموه ىمصؿوةمأومزوجيم،م
خصقصومفىمعرحؾيماألعقعيموعومضبقطمبفومعـمأوضوعمهؿوجماظبمسالجمعلؿـرلمسؾ

ىمضقءم

اظشرعمايؽقؿم،موسدممعضورةماٌر أةم،موظدؼـومعـماٌقاضػماظؽـرلةماظً ىمدطرتمفىمطؿىم
اظلرلةممواظؿكمهؿؾمأسظؿماظـؿوذجمفىمضدوتفمظـلوئفمفىمإرورمطرؼؿم،محًىموإنمطونمعـفوم
عقاضػمتمدىمظؾغضىم،مصقؽقنمحؾقؿومودوداموععؾؿومحبؼم:م "مأطؿؾماٌمعـنيمإميوغومخقورػؿم
ظـلوئفؿم "م01موظؽىمضبؼؼمػذهماظغوؼيمالبدمأنمؼػفؿمعشوسرػوموؼؿقلسمعقارـمرضوػوم،م
وؼؿفـىمأدؾوبمدكطفوممصعـمسوئشيمرضىمآمسـفوممضوظًم:مضولمردقلمآم م:م"مإنىمألسؾؿم
ىم،مضوظًم:مصؼؾًم:معـمأؼـمتعرفمذظؽم؟مصؼولم:م
إذامطـًمسـىمراضقيم،موإذامطـًمسؾىمشضى
أعومإذامطـًمراضقيمصنغؽمتؼقظني،مال موربمربؿدم،موإذامطـًمشضىىمضؾًم:موالمربمإبراػقؿ،م
ضوظًم:مأجؾمؼومردقلمآمعومأػفرموالمأذطرمإالمازلؽم"م02
 - 10صبىموـىماٌر أةممفىمصذلةماألعقعيمه ىمورػؾفومعقارـماظؽقارثمواإلضطرابوتم
وايروبم،مألغفومه ىماألضعػمفىمػذهماظػذلاتماظشوئؽيموضدمدؾؼماإلدالمماٌقاثقؼماظدوظقيم
فىموضعماظضقابطماألخالضقيمظقضًمايروبمفىمغبوؼيماإلغلونم شرلماٌؼوتؾ موغبوؼيماظؾقؽيم
عـمصلودمأومإصلودمبؽؾمعو مهؿقىمعـمعؽقغوتممرؾقعقيموعقاردموذفرموحققاغوتم،مصؿـموصوؼوم
ردقلمآمصؾىمآمسؾقفمودؾؿماظلمضودةماىققشمسـمأغسمرض ىمآمسـفمأنماظـىىمم
ضولم:م"مإغطؾؼقاممبندؿمآموبوٓموسؾىمعؾيمردقلمآم،موالمتؼؿؾقامذقكومصوغقوموالمرػالمصغرلام
والماعر أة"3م0مودورماًؾػــــوءماظراذد ونمعـمبعدهمسؾ ىمعـقاظفم ،مصـفدماًؾقػيمأبامبؽرم
اظصدؼؼموػقمؼقصىمأدوعيمصقؼقلم:م"مالمدبقغقام،موالمتغؾقاموالمتغدروام،موالممتـؾقام،موالمتؼؿؾقام
رػالمصغرلامموالمذقكومطؾرلاموالم اعرأةم،موالمتعؼروامشبالموالمهرضقهم،موالمتؼطعقامذفرةمعـؿرةم
والمتذحبقامذوةموالمبؼرةموالمبعرلامإالمٌلطؾيم"م0

 )1أخشجخ اٌزشِز ٜف ٟعٕٕٗ وزبة إٌّبلت ثبة فؼً أصٚاط إٌج ٝطٍ ٟهللا عٍٚ ٗ١عٍُ  709/5دذ٠ش سلُ  3895عٓ عبئشخ
سػ ٝهللا عٕٙب ٚلبي أث ٛع١غ٘ ٝزا اٌذذ٠ش دغٓ طذ١خ 0
 )2أخشجٗ اٌجخبس ٜف ٟطذ١ذٗ وزبة إٌىبح ثبة غ١شح إٌغبء ٚٚج 380/3 ٓ٘ٛدذ٠ش سلُ  5228عٓ عبئشخ سػ ٝهللا
عٕٙب 0
 )3أخشجٗ أث ٛداٚد ف ٟعٕٕٗ وزبة اٌجٙبد ثبة ف ٟدعبء اٌّششو 39-38/3 ٓ١دذ٠ش سلُ  2614عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه 0
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 - 11حٌماظردقلممسؾىماظؿؾوسدمفىماألغلوبم،موظؾكؾقػيمسؿرمرضىمآمسـفمضقلمعلثقر م:م"الم
تـؽققاماظؼرابيمصننماظقظدمطبؾؼمضوومي ام،مواشذلبقاموالمتضقوام"م 1وػذامعومأطدمسؾقفماظطىم
ىمتقجدمعـمتؽرارمزواجماألضوربم0
ايدؼٌ،مواظؿقذؼرمعـماألعراضماظً
إنماالػؿؿوممبوظصقيمواظعوصقيمظإلغلونمعطؾىمذرعىمؼلللمسـفمؼقمماظؼقوعيمإذامٕمؼؿكذماٌؼقعوتم
واظقدوئؾميؿوؼؿفومصػ ىمحدؼٌمرواهماظذلعذ ىم:م"معومدللمردقلم مذقؽومأحىمإظقفمعـم
اظعوصقي"20م

 )1أٚسدٖ اثٓ األص١ش ف ٟإٌٙب٠خ ف ٟغش٠ت اٌذذ٠ش ٚاألصش ِبدح ػٛا  31/3ؽ اٌخ١ش٠خ ثّظش اٌطجعخ األ0 ٌٟٚ
 ) 2أخشجٗ اٌزشِز ٞف ٝعٕٕٗ وزبة اٌذعٛاد ثبة دعبء إٌج ٝطٍ ٝهللا عٍٚ ٗ١عٍُ ثجبة سلُ  106ح 5ص  557دذ٠ش سلُ
 3558عٓ أث ٝثىش اٌظذ٠ك سػ ٝهللا عٕٗ 0
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أثرماًصقبيمشرلماٌـظؿيمسؾكمصقيماألم
م
ضبظكماآلبوءمواألعفوتمصكماإلدالممبلزلكمعؽونةمصقؿومؼؿعؾؼمحبىماألوالدمووالئفؿ مضولم
ـبوموبِوظْقؽباظِدؽبؼؿبـِمإِحؿبلؽبوغـبومم1م.مم
آمتعوظب:م وؽباسؿبؾؾبدؾبواماظؾَّفؽبموؽبظَومتؾبشؿبرِطُقامبِفِمذؽبقؿبؽ ؽب
ـبوموبِوظْقؽباظِدؽبؼؿبـِمإِحؿبلؽبوغـبومم2م
ؿبمسؾ ؿبَقؽُؿؿبمأَظَّومتؾبشؿبرِطُقامبِفِمذؽبقؿبؽ ؽب
ؽببؽُؿ ؽب
ضولمآمتعوظبم:ممضُؾؿبمتؽبعؽبوظَقؿبامأَتؿبؾؾبمعؽبومحؽبرَّمؽبمر ُّ
ؾبموبِوظْقؽباظِدؽبؼؿبـِمإِحؿبلؽبوغـبومم3م.م
ضولمآمتعوظبم:م وؽبضَضؽبكمرؽببُّؽَمأَظَّومتؽبعؿبؾؾبدؾبوامإِظَّومإِؼَّوه ؽب
وؼقظبماإلدالممسـوؼيمخوصيمبوألعفوتموضبددماظردقلم عـزظؿفومصكمضقظف:م"اىـيمهًم
أضدامماألعفوت"م 4رواهماظـلوئك م 0مم وؼؼقلمأؼضوم:م"إنمآمحرممسؾقؽؿمسؼققماألعفوت"

5مرواهم

اظؾكورى0م
وأؼضوم جوءمرجؾمإظبماظردقلم م ؼلللمأىماظـوسمأحؼمبح دـمصوحؾؿك؟مضولمأعؽمضولم
ثؿمعـ؟مضولمأعؽمضولمثؿمعـ؟مضولمأعؽم،مضولمثؿمعـ؟مضولمأبقك"م 6رواهماظشقكون 0مممممم وتؿعرضم
األعفوتمأثـوءمصذلةمايؿؾمواظقالدةمواظـػوسمإظبمبعضماٌكوررماظؿكمضدمتمدىمصكمبعضم
األحقونمإظبماظقصوة0مم
م

ودقفمغلؿعرضمأثرماًصقبيمشرلماٌـظؿيمسؾكمصقيماألممواظطػؾ:م
أوال:مزبوررمتصوحىمتؽرارمايؿؾمونؿؾفومصقؿومؼؾك:م
- 1تزؼدمععدالتماإلجفوضمخاللماظـصػماألولمعـمايؿؾ.م
- 2تزؼدمععدالتماظقالدةم"اٌؾؿلرة"مضؾؾماٌقعود0م
تزؼدمغلىمحدوثمتلؿؿوتمايؿؾم"ارتػوسومصكمضغطماظدممووجقدمبروتقـوتمصكم
ة
- 3
زدادمخطرػومسـدمحدوثماظؿشـفوتم"اإلطالعلقو".
اظؾقلموتقرممصكماظؼدعني"موضدمي

 )1عٛسح إٌغبء – ا٠٢خ 36
 )2عٛسح األٔعبَ – ا٠٢خ 151
 )3عٛسح اإلعشاء – ا٠٢خ 23
 )4أخشجٗ إٌغبئ ٟف ٟعٕٕٗ وزبة اٌجٙبد ثبة اٌشخظخ ف ٟاٌزخٍف ٌّٓ ٌٗ ٚاٌذح  11/6ؽ اٌّطجعخ اٌّظش٠خ ثبٌألص٘ش –
ٚأٚسدٖ اٌعجٍ ٟٔٛف ٟوشف اٌخفبء  403/1دذ٠ش سلُ  1082ؽ ِىزجخ اٌزشاس 0
 )5أخشجٗ اٌجخبس ٞف ٟطذ١ذٗ وزبة األدة ثبة عمٛق اٌٛاٌذ ِٓ ٓ٠اٌىجبئش  75-74/4دذ٠ش سلُ  5975عٓ اٌّغ١شح 0
 )6أخشجخ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌجش ثبة اٌٛاٌذٚ ٓ٠أّٙب دك  1974/4دذ٠ش سلُ  2548عٓ أث٘ ٝش٠شح سػ ٝهللا عٕٗ 0
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- 4تزؼدمعـمغلىةمحدوثماظـزفمغؿقفيمالغػصولماٌشقؿيماٌؾؽرمأومإغدشومم

%اظؿصوق $م

اٌشقؿيمبوىزءماظلػؾكمعـماظرحؿ"ماٌشقؿيماٌعقىمممومؼمدىمإظبمإسقوءماىـنيم
وضدمؼمدىمإظبموصوتفمأوموصوةماألم.
- 5ؼزؼدماحؿؿولمزؼودةماظلوئؾماحملقطمبوىـنيماالدؿلؼوءماألعقـقدكمممومؼزؼدماحؿؿولم
االغػفورماٌعفؾمىقىماٌقوهمممومؼمدىمإظبموالدةمعؾؽرة.
- 6تؽـرمغلؾيماألوضوعماٌعقؾيمظؾفـنيمواجملهمبوٌؼعدةمواٌلؿعرضم0
- 7تزؼدمغلؾيماألعراضماٌصوحؾيمظؾقؿؾمعـؾماظلؽرمواألغقؿقوم"صؼرماظدم".
م

ثوغقو:مزبوررمايؿؾماٌؿؽررمسؾكماظقالدةموأػؿفومعومؼؾك:
- 1رقلمصذلةمماظقالدةموإجفودماألممواىـنيم
- 2زؼودةماحؿؿوالتماظؿؾقثمواالظؿفوبوتم
- 3زؼودةمغلؾيمدؼقطمايؾؾماظلرىمممومؼمدىمإظبموصوةماىـنيمأوماخؿـوقهم
ترتػعمغلىماظقالداتماظعلرةمواظقالدةمبوىػًماومذػوطماظقالدةمموتزؼدمعـمغلؾيم
ة
- 4
اغػفورماظرحؿموعومؼصوحىمعـمغزؼػمضدمؼمدىمإظبموصوةماألممواىـني.
ه
- 5ترتػعمطـرلامععدالتماظقالدةماظؼقصرؼيموعومؼصوحؾفومعـمعضوسػوتم
- 6تزؼدمععدالتماظـزفمبعدماظقالدةمواظؿصوقماٌشقؿيمغؿقفيمًؿقدمسضالتماظرحؿمأوم
ضعػماغؼؾوضوتفو
م

ثوظـو:مزبوررمعومبعدماظقالدةموصذلةماظـػوسموأػؿفو:
- 1تزؼدماحؿؿوالتماظؿؾقثموغبكماظـػوسم
تؼؾمطؿقيمظنبماألمموغقسقًمممومضدمؼمدىمإظبمصشؾماظرضوسيماظطؾقعقيمم
ه
- 2
- 3ؼصعىمسؾكمسضالتماظرحؿمواظؾطـمواظظفرماظعقدةمإظبمحفؿفومماظطؾقعكمممومؼمدىم
إظبمترػؾماظؾطـموآالمماظظفر.
م
م
م
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رابعو:مزبوررمعرتؾطيمبوٌقظقدموػك:
- 1ؼزؼدمحفؿماٌقظقدمطؾؿومزادمسددمعراتماظقالدةموؼمثرمػذامسؾكمصقؿفموؼصعىم
والدتفمممومضدمؼمدىمإظبمأغزفةمدضقؼةمأومغؼصمصكمطؿقيماألوطلفنيماظؿكمتصؾمإظبم
اٌخمممومضدمؼمثرمدؾؾومسؾكماظؼدرةماظذػـقيمواظذطوء.م
- 2تؼؾمصرصؿفمصكماظرضوسيماظطؾقعقيموصكمرسوؼيماألممظفمالغشغوهلومبغرلهمعـماألوالدموظضعػم
صقؿفومواٌضوسػوتماظؿكمتؿعرضمهلومم
تزؼدمغلىماظعققبماًؾؼقيمصكماٌقاظقدمبعدم اظطػؾم اًوعسم ؼبم اظذلتقىموععمزؼودةم
ة
- 3
اًوعسمواظـالثنيموخصقصومبعدماألربعنيمدـي.
ة
دـماألمممبعدمدـم
م

خوعلو:مزبوررممهدثمصكماظػذلةمبنيمطؾمغبؾموآخرموأػؿفو:
- 1تزؼدمغلؾيماظلؼقطماٌفؾؾكمواظرغبكمغؿقفيمالردبوءمسضالتموأربطيماظرحؿموايقضم
وؼصوحىمػذامآالممبوظظفرموعؿوسىمبقظقي.م
- 2تزؼدمعـماحؿؿوالتماالظؿفوبوتماٌفؾؾقيموايقضقيموضرحيمسـؼماظرحؿمم
- 3تؿعرضمعؿؽرراتماظقالدةمظزؼودةماحؿؿوالتمحدوثماألورامماًؾقـيمبعـؼماظرحؿم
م

ممومدؾؼمؼؿؾنيمأنماًصقبيمشرلماٌـظؿيمتمدىمإظبمآثورموزبوررمصققيمعؿعددةموأنم
ايؽؿيمتؼؿضكماخؿقورماظقضًمواظعددماٌـودىمظؾقؿؾ مممومؼلوسدمسؾكمغبوؼيماألعفوتمواألرػولم
عـمعؿوسىمسدؼدةمتمثرمسؾكمضدراتفؿماظصققي.
م

رسوؼيمايوعؾ:م
صبىمأنمتؾدأمرسوؼيماظلقدةمايوعؾمصكمصذلةمعؾؽرةمعـمايؿؾموؼػضؾمأنمتؾدأمعـذماألذفرم
األوظبمظؾقؿؾموتلؿؿرمحؿكماظقالدةمعـمأجؾمصقيمايوعؾموصقيماىـنيموضدموجدمعـم
إحصوئقوتم 92م–م،93م2000مظقصقوتماألعفوتمأنمغلىةمطؾرلةمعـفـمٕمتؿوبعمرسوؼيمايؿؾمأومٕم
تؽـمػـوكمرسوؼيمغبؾمإرالضوموتفدفمرسوؼيمايوعؾماظب:م
- 1تشفقعماظلقداتمايقاعؾمظؼقدماغػلفن مصكمعراطزماظرسوؼيماظصققيمععماالغؿظوممصكماظذلددم
ٌؿوبعيمايؿؾ.م
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- 2اظػقصماالطؾقـقؽكمظؾقوعؾ0م
- 3تؼققؿمايوظيماظصققيمظؾفـنيمداخؾماظرحؿ0
- 4االػؿؿوممبوظؿـؼقػماظصقكمواظغذائكمظألممايوعؾمواالطؿشوفماٌؾؽرميوالتماًطقرةماثـوءم
ايؿؾمواظؿعوعؾمععفومواظؿقذؼرمعـماظؿدخنيمواٌقادماظؽققظقي.
- 5اظؿطعقؿمضدمعرضماظؿقؿوغقس0
- 6ععرصيماظؿغرلاتماظؿكمتطرأمسؾكماظلقدةمأثـوءمايؿؾ0
- 7ايدمعـمععدالتماإلصوبيمبوألعراضموحدوثموصقوتماألعفوتمواألرػولمحقلماظقالدة0
- 8اظػققصماٌعؿؾقيمعـؾمهؾقؾماظؾقلمظؾزاللمواظلؽرمووجقدمصدؼدم

أومطراتمدممغبراءم

وسؿؾمصقرةمطوعؾيمظؾدممظؿقدؼدمغلؾفماهلقؿقجؾقبني،مهدؼدمصصقؾيماظدممواخؿؾورمسوعؾم
اظرؼزؼسممRHم0
- 9سؿؾمجدولمظؾزؼوراتمسؾلمأالمتؼؾمسددماظزؼوراتمسـمأربعمخبالفماظزؼورةماألوظبم0
 - 10صقصمسومموؼشؿؾماظقزنم–ماظضغطمظؾدمم –معالحظيمتقرمماظلوضنيموهدؼدموضعماىـنيم
وزلوعمغؾضماىـني
 - 11ميؽـمادؿكدامماٌقجوتمصققمصقتقيمسـدماالذؿؾوهمصكموجقدمعشوطؾمخوصيمبويؿؾم
وتؼققؿموضعماٌشقؿيموهدؼدموضعماىـنيموتؼدؼرمسؿرهموعؿوبعيممنقه.
 - 12إرذودماألممإظبماألشذؼيماظؿكممتدػومبوظلعراتمايرارؼيماٌطؾقبيمأثـوءمايؿؾمواألرعؿيم
اظغـقيمبوظدلوتقـوتمواظػقؿوعقـوتمواألعالحماٌعدغقيموايدؼدمواظؽوظلققم.
م

ععدلموصقوتماألعفوت:م
موػقمسددموصقوتماألعفوتماٌؿصؾيمبويؿؾمأوماظقالدةمأوماظـػوسمصكماظلـيمبوظـلؾيمظؽؾم
عؽيمأظػمعقظقدمحكمصكماظلـيمغػلفو.مم
وصكماظعوٕمتؿقصكم"متقت"م 500ماعرأةمصكماٌؿقدطمعـمػذهماألدؾوبمبوظـلؾيمظؽؾم
100.000معقظقدمحكموصكماظؾالدماظصـوسقيمالمؼزؼدمػذاماٌعدلمسـم 20م–م35مصكمطؾم 100.000م
عقظقدمحكموصكمعبفقرؼيمعصرماظعربقيممطوغًماظـلؾيمحقاظبم 174مظؽؾم100.000معقظقدمحكمدـيم
1992م–م1993موضدماشبػضمصكمدـيم2000مإظبم84مطؾم100.000معقظقدمحكمواظبماضؾمعـم 70م
وصوةمظؽؾم100.000معقظقدمحكمدـيم.2004م
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م

وانمتؽرارمعراتمايؿؾمواظقالدةمعومٕمؼؽـمعصققبومبرسوؼيمرؾقيمجقدةمؼؽقنمضررامسؾكم
صقيماألمموؼمثرمدؾؾقومسؾكمضدرتفومسؾكمرسوؼيمأبـوئفوموإنماظؿـؼقػماظصقلموتؾلقطمايؼوئؼم
اٌؿصؾيممبشوطؾمايؿؾمواظقالدةمؼلوسد سؾلمماظقصقلمإظبمحؾقلمدرؼعيمظؿقسقيماٌرأةم ماألمم
بوىقاغىماٌكؿؾػيميقوتفومودعودةمأدرتفومواٌرأةمصكماظؾؾدانماظـوعقيمؼؿفددػومخطرماٌقتم
طؾؿومغبؾًممبومؼػققمعوئيتمعرةماًطرماظذىمؼقاجفمايوعؾمصكماظؾؾدانماٌؿؼدعي.م
م

األدؾوبماظؿكمتلفؿمصكموصقوتماألعفوت-:م
- 1عؿقدطمدـماظزواج:م
عومؼزالمإظبمحدمعومدـماظزواجمصكماظؾؾدانماإلدالعقيمصغرل

امعـؾمبوطلؿونموبـفالدؼشم

واظقؿـموػذامؼمدىمإظبمزؼودةمايؿؾماٌؾؽرماظذىمضدمؼمدىمإظبماإلجفوضمأوماظقالدةماٌؾؽرةم
أومإظبممتزقماٌفؾؾمواظعفونمأومضعػماغؼؾوضوتماظرحؿموػذامأؼضومؼمدىمإظبمغزؼػمعومبعدم
اظقالدةمأوماغدشوممععقىمظؾؿشقؿيموػذامؼمدىمإظبمغزؼػمعومضؾؾماظقالدةموطذظؽمزؼودةماظؿفوبوتم
اىفوزماظؿـودؾكماثرمػذهماظؿؿزضوت.
وطذظؽمغؿقفيمظـؼصمخدلتفومتؽقنماظلقدةم مصغرلةماظلـم ايوعؾمأضؾمضدرةمواػؿؿوعومصكم
اظعـوؼيمبصقؿفوموشذائفوم أثـوءمايؿؾموصكماظعـوؼيمبقظقدػومبعدماظقالدةموتربقيماألرػولمثؼوصقوم
ودؼـقو.مم
- 2مععدلماظقالدة:م
تزدادمخطقرةماظقالدةمععمايؿؾماألولموذظؽمظعدمماخؿؾورمايقضموزؼودةماحؿؿولمسدمم
ضدرةماٌقظقدمسؾكماٌرورمبفموضدمتزدادمغلؾيماظقالدةماظؼقصرؼيمأوماظؿؿزضوتمبوٌفؾؾمواظعفونمثؿم
تؼؾماًطقرةمصكمايؿؾماظـوغلمواظـوظٌمثؿمتزدادمعرهمأخرىمصكمايؿؾماظرابعمأومأطـرموذظؽم
ظزؼودةمحفؿماىـنيمواحؿؿولمضقؼمصكمايقضمغؿقفيمالدؿفالكمطؿقيمطؾرلةمعـماظؽوظلققممصكم
ايؿؾمواظرضوسيموغؼصماظؿغذؼيمصؿزدادمخطقرةموصقوتماألعفوتمبعدمايؿؾماًوعسم0م
م
م
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- 3األعقي:
عـماألدؾوبماظؿكمضدمتلفؿمصكموصقوتماألعفوتمػكمأعقيماألممايوعؾموطذظؽماألبم واظيتم
تمديماظبماشبػوضمغلؾيماظرسوؼيمظألعفوتمأثـوءمايؿؾموسدمماإلطؿشوفم إبؽرمظؾؿضوسػوتماظؿكم
ضدمتصوحىمايؿؾمعـؾمارتػوعمضغطماظدممأوماظلؽرماظؾقظبمأوماظـزؼػمعومضؾؾماظقالدةمأوم
االطؿشوفماٌؾؽرمظؾقضعمشرلماظطؾقعلمظؾفـنيمأومغؼصمطؿقيماهلقؿقجؾقبنيم%أغقؿقو$مأومأعراضم
اظؼؾىمواظؽؾكموطذظؽمععوعؾمرؼزؼسماظلؾؾكماظذيمضدمؼمدىمإظبمزؼودةموصوةماىـنيمأوماسؿالظف.
واظؾفقءمسـدماظقالدةمإظبماظداؼوتمشرلماٌؿكصصوتمأوماحدمأصرادماظعوئؾيمعـماظلـماظؽؾرلم
وشوظؾومالمؼؽقنمهلؿمدراؼيمطوصقيمبعالعوتماًطرمأثـوءماظقالدةموترطفومٌدةمرقؼؾيمضدمتمدىمإظبم
تعلرماظقالدةمأوماغػفورماظرحؿمأومزؼودةماظؿفوبوتماظرحؿمواظعفون،موطوغًماألعقيمواضقيمصكم
اظلقداتمصكماظدراديماظؼقعقيمظقصقوتماألعف ـــ اتمصكمطؾمعـم 93/92موم2000موطذظؽماظعـوؼيم
بوظطػؾمخصقصوماظـظوصيمأوماالغؿظوممصكماظؿطعقؿوتماٌكؿؾػيموزؼودةماألعراضماٌعقؼيم
واإللتفوبوتماظرئقؼيمواإلظؿفوبوتماظعقـقي.م
م

أدؾوبموصقوتماألعفوت:م
أدؾوبمتقظقدؼيمعؾوذرة:م
عـؾماظـزؼػماظرغبكمضؾؾماظقالدةماظـزؼػمرغبكمبعدماظقالدةمأعراضمضغطماظدمماٌرتػعم
ععمايؿؾماظؿفوبوتمعقؽروبقيمظؾففوزماظؿـودؾكم"اًؿٍ"ماإلجفوض،ماغػفورمماظرحؿموعضوسػوتم
اظقالدةماظؼقصرؼيمواىؾطيماظرئقؼيموعضوسػوتماظؿكدؼر.م
م

أدؾوبمتقظقدؼيمشرلمعؾوذرة:م
عـؾمعضوسػوتمأعراضماظؼؾىمواىفوزماظؿـػلكمععمايؿؾمأعراضماىفوزماظعصؾكمواظؾقظبم
واهلضؿكمواألغقؿقومودؽرماظدممواألورام.م
وصكماظدراديماظؼقعقيمظقصقوتماألعفوتمصكمعصرم

1992م،م1993مواظدراديماظـوغقيم 2000مم

عوزالماظـزؼػماظرغبكمعومبعدماظقالدةموعومضؾؾماظقالدةمؼلخذماظصدارةمطلؾىمأولمظقصقوتم
األعفوتمثؿمأعراضماظضغطماٌرتػعمععمايؿؾمثؿم اإلظؿفوبوتماٌقؽروبقيموػكمأدؾوبمأصؾقًم
ضؽقؾيمبنيمأدؾوبموصقوتماألعفوتمصكماظؾالدماٌؿؼدعيموظؽـفومعوزاظًمتلخذماظصدارةمصكماظؾالدم
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اإلدالعقيمذاتماًصقبيماظعوظقيمععمصغرمدـماألعفوتموزؼودةمعراتمايؿؾمواظقالدةموزؼودةماألعقيم
بنيماألعفوتمواألزواجموغؼصماظدخؾماٌوديمظألدرة.م
م

وظذظؽمصنغـومسؾقـومواجؾوتمظؾدسقةماظبم:م
ماالػؿؿوممبوظؿعؾقؿموخبوصيمظإلغوثمممومؼرصعموسقفؿمسبقماإلػؿؿوممبوظصقيماظـػودقيمموصقيماظطػؾ0م
م-ماظدسقةماظبماالػؿؿوممبوظؿغذؼيمظؾطػؾماألغـكمواظػؿوةمواٌرأةموخبوصيمأثـوءمايؿؾم0م
ماظدسقةماظبمرسوؼيمايؿؾمواإلغؿظوممصكماٌؿوبعيممموؼزؼدمعـمصرصمتؼدؼؿماٌشقرةمواظـصحمواإلرذودمواطؿشوفمسالعوتماًطقرةماٌؾؽرةم0م
ماظدسقةماظبماظقالدةمهًمرسوؼيمعؼدممخدعوتمصققيمعدربمواظؾعدمسـماظقالدةمهًمأؼدمشرلمعدربيمممومؼؼؾؾمعـماٌضوسػوتم0م
ماظدسقةماظبماظرسوؼيمواظـصحمبعدماظقالدةموخبوصيمصكمأعقرمتؾوسدماظقالداتمممومؼؼؾؾمعـماٌكوررمبوظـلؾيمظألمممواىـنيم0م
م
م
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الباب السادس:
َومتؼْرؽببؾبقاماظزّْغؽبومإِغَّفؾبمطَونؽبمصَوحِشؽبيًموؽبدؽبوءؽبمدؽبؾِقؾًومم
ؼؼقلمآمتعوظبم:مموؽبظ ؽب

م%مدقرةماإلدراءم-مماآلؼيمم$32م
مم
مم

اظغوؼيم:$6%معؽوصقيمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي/اإلؼدزم
واٌالرؼوموشرلػؿومعـماألعراضم
م
اهلدفم–م7م:موضػماغؿشورمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼيم/ماإلؼدزمحبؾقلمسومم2015م،مم
وبدءماسبلورهماسؿؾورامعـمذظؽمماظؿورؼخم.م
م
اهلدفم–م8م:موضػماغؿشورماٌالرؼوموشرلػومعـماألعراضماظرئقلقيمحبؾقلمسومم2015مم
وبدءماسبلورهماسؿؾورامعـمذظؽماظؿورؼخم.م
م
مم

م
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األعراضماٌـؼقظيمجـلقومم
م
مإنماألعراضماٌـؼقظيمجـلقومواظً

ىم

ىمعـمبقـفوماإلؼدزمترتؾطمأدودومبوظلؾقكماىـس

واظؿقؾىمبلؾقكمجـسىمعلؽقلمػقماظلؾقؾماظقحقدماظذ ىمميؽـمأنمضبؿقـوموضبدمعـماغؿشورمػذهم
األعراضموتؾؼىماظقضوؼيمه ىماظطرؼؼيماظقحقدةمٌؽوصقيمػذهماألعراضم،موترتؾطماظقضوؼيممبد

ىم

ادؿقعوبـومهلذهماٌشؽؾيمممبلؿقىمهؾقـومبلؾقكمعلؽقلم0م
م

صرلوسمغؼصماٌـوسيماٌؽؿلى/ماإلؼدزم:م
ؼعؿدلماإلؼدزمذبؿقسيمعـماألعراضم%معؿالزعي$ممؼلؾؾفمصرلوسموػقمصرلوسمغؼصماٌـوسيم
اظؾشر ىم0مإنمصؼدماٌـوسيمؼعدلمسـمحول ةمؼؿلؾىمصقفومسوعؾمخورج ىموعؾمغظومماظدصوعمسـم
صؼدمصعوظقؿفموؼؿعرضمظؾففؿوتماًورجقيمعـؾم:ماظػرلودوتم،ماظؾؽذلؼومواظطػقؾقوتم0م
اىلؿمي
م

المميؽـماظؽشػمسـمسدويمصرلوسماإلؼدزمإالمبنجراءمهؾقؾمزبدلىم:م
مالمميؽـمععرصيماإلصوبيم

بولصرلوسماٌلؾىملإلؼدزمإالمبنجراءماخؿؾورمخوصمبػرلوسمغؼصم

اٌـوسيماظؾشر ىمموعـماٌالحظمأنماظشكصمضدمؼؽقنمعصوبومدونمأنمتؾدومسؾقفمأ

ىمأسراضمم

عرضقيموالمميؽـمععرصيمإصوبؿفمإالمسـمررؼؼماالخؿؾورمموؼعؿدلماظشكصماٌصوبمخزاغومعـم
اظػرلودوتمؼلؿطقعمأنمؼـؼؾفمف ىمإرو رمضوغقنىم%ماظزواجم$مأومإرورمشرلمضوغقن ىم%مخورجمسـم
اظزواجم0$مم
م

المسالجمصعوالمظإلؼدزمإالمبوظقضوؼيم:مم
مالمميؽـماظشػوءمعـماإلؼدزمسؽسماألعراضم

األخرىماٌـؼقظيمجـلقوم0مإنماإلؼدزمؼمدىمالم

ربولماظبماٌقتموؼؿؼدمماظؾقٌمفىمإصبودمحؾقلمواظقصقلماظبمظؼوحمعضودموظؽـمؼؾؼىماظعالجم
ة
اظقحقدمفىماظقضًماظراػـمػقماظقضوؼيم0م
م
واظعالجوتماٌؿقصرةمػكمصؼطمتؼؾؾمعـمسددماظػرلودوتمواظدمموالمتؼضكمسؾقفومصؾوظؿوظبم
تطقؾمعـماظػذلةماظؿكمالمؼعوغكمصقفوماٌصوبمعـماألسراضموالمتمدىماظبماظشػوءماظؿوم0م
م
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م
اظعدوىم:م
 اإلؼدزمؼـؿؼؾمسـمررؼؼم:مماالتصولماىـسىم-ماظدمماٌؾقثمبػرلوسماإلؼدزم%مايؼـماٌؾقثيموخوصيمسـدماٌدعـنيم،مغؼؾماظدمماٌؾقثم$م

موعـماألمماٌصوبيمبوظػرلوسماظبماظطػؾممممممم والمؼـؿؼؾمسـمررؼؼم:مماٌصوصقيم-ماظؿؼؾقؾم

ماىـسمماآلعـم%مبودؿكدامماظقاقىماظذطرىم$مماٌعوؼشيماظققعقيمماالذذلاكمؼبمأدواتماظطعومممظلعماظؾعقضممايؿومموأدواتماٌقوهمم

ميؽـمظؾؿصوبمبوظػرلوسمأنمؼؾدومؼبمصقيمجقدةمبدونمأنمتظفرمسؾقفمأ

ىمأسراضم

عرضقيم:م
 اٌشؽؾيمأنمصرلوسماإلؼدزمؼظؾمطوعـومعد ةمضدمتصؾماظلم 10مدـقاتم أومأطـرم ضؾؾمأنمتظفرماألسراضم0م
سـدعومتظفرماألسراضمتـفورمعـوسيماىلؿمصؿقدثماظؿفوبوتموأعراضمزبؿؾػيم،مضدمتظفرمأسراضم
ا
اظدرنماظرئقىم%ماظلؾم$مأومأغقاعمععقـيمعـماظلرروغوتمأومصؼدانمذدؼدمظؾقزنمأوماظؿفوبوتمؼبم
اىؾدم،موأعراضمأخريمطـرلةم0م
 مظؽـمؼبمخاللمدـقاتماظؽؿقنمؼؾدوماإلغلونمفىمصقيمطوعؾيموالمتظفرمسؾقفمأ ىمأسراضم 0مفىمػذهماظػذلةمضدمؼـؼؾماٌرضمظؾؽـرلؼـم0م
م
اظؿؼدؼراتمأنمععظؿماإلصوبوتمف ىمعـطؼؿـوم اإلدالعقي متؿؿـؾمفىماٌصوبنيمبوظػرلوسمالم
تظفرمسؾقفؿماألسراضم،مػذامؼعـىمأنمػمالءمضدمؼـؼؾقنماظعدوىماظبمطـرلؼـمدونمأنمؼدروامم
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م

ممممؼؼدرمسددماٌصوبنيمف ىماظعوٕمبػرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشر

ى/ماإلؼدزمحبقاظبم 40معؾققنم

ذكصمفىمدـيم2004مووصؾمسددماألعقاتمبلؾؾفماظبم22معؾققنمعـذمسؼدؼـمعـماظزعـمععمبداؼيم
اظقبوءم0م
 مؼعقشمأطـرمعـمثؾـلماألذكوصماٌصوبنيممبػرلوسمغؼصماٌـوسيمفىمأصرؼؼقومأىمعو مؼـوػزم 26معؾققنمعـماظـلوءمواظرجولمواألرػولم0م
ىممم:م"منصرنىم
ىمضولمسـفــــوماظـى
 مععظـــــــؿماٌصوبنيمفىمعرحـــؾيماظشؾوبمعرحؾيماظعطوءماظًاظشؾوبمحنيمخذظـىماظشققخم"م0م
 أطـرمعـم#80معـماإلصوبوتمفىماألسؿورمعـم15م–م35مدـيمأىمصؽيماظعطوءمواإلغؿوجم0م موفىمػذاماظلقوقم،مالمتشؽؾمبالدغوماإلدالعقيمادؿــوءم،م إنمآخرمماٌعطقوتمماٌؿقصرةمتشرلماظبماالزدؼودماٌلؿؿرمفىمسددماألذكوصماظذؼـمؼعوغقنمعـماظقبوءمدـيمبعدمدـيم،م

وخوصيم بني م

اظشؾوبم،مغصػفؿمعـماظـلوءم0م
 -وطوغًمإحصوئقيمعـظؿيماظصقيماظعوٌقيمظؾدولماظعربقيمظعومم

2003متشرلماظبمأنمػـوكم 10م

عؾققنمإصوبيمتـؿؼؾمسـمررؼؼماىـسم%مأعراضممتـودؾقيم$مفىمذظؽماظعوممصؼطمأ ىمأنمػـوكم
أسدادامطؾرلةمممـمميوردقنماىـسمشرلماآلعـمخورجمغطوقماظزواجم0م
 مسددماٌصوبنيماىددمؼبمأوروبوماظغربقيمؼؿـوضصمبقـؿومؼؿزاؼدمبشدةمفىماظدولماإلدالعقيم0مم

طلرمحوجزماظصؿًم:م
صؾـؿقدثمسـماإلؼدزموسـمزحػفمسؾىماظدولماإلدالعقيم:م
 سؾقـومأنمغؿقدثمسـموجقدماإلؼدزمحقظـوموغذطرمايؼوئؼماألدودقيمسـفمؼبمخطوبوتـومودرودـوموربوضراتـوماظدؼـقيم0م
 صبفؾمطـرلونمأنماإلؼدزمبدأمزحػفماٌدعرمصعالمسؾلماظدولماإلدالعقيم0م مسوذًمدوظـوماإلدالعقيمفىمحوظيمعـماظالعؾوالةمواإلغؽورميؼقؼيمخطرماإلؼدزمسؾقـوم0م -مؼظـماظؽـرلونمأنم"مأخالضـوم"موضقؿـومهؿقـومغبوؼيمطوصقيم

0ماظدالئؾمتشرلماظبمأنمػـوكم

أسدادامعـمذؾوبـومميوردقنماىـسمخورجماظزواجموؼؿعورقنماٌكدراتمسـمررؼؼمايؼـم0م
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 مإنمسؾقـومأنمغدسقمآمأنمضبؿىمبالدغومعـمػذاماظقبوءماظذ ىمحصدمحقوةمسشراتماٌالؼنيمفىمأصرؼؼقوموجـقبمذرقمأدقوم0م
 مطوغًمػذهماظؾؾدانمعـؾـومتظـمأنماًطرمعؾوظغمصقفموظـمهدثمطورثيمظدؼفؿم0م مبعضماظؾؾدانماظؿكمضوعًمحبؿالتمتقسقيمووضوؼيمضكؿيموبراعٍمسالجمورسوؼيمعؽـػيمنقًمفىمتػودىماظؽورثيم0م
م

البدمعـماظشػوصقيمظـؿؿؽـمعـمعقاجفيماإلؼدزم:م
ضولمآمتعوظبم:ممؼؽبومأَؼُّفؽبوماظَّذِؼـؽبمآعؽبـؾبقاماتَّؼُقاماظؾَّفؽبموؽبطُقغؾبقامعؽبعؽبماظصَّودِضِنيؽبم$119%مم01م
 البدمعـمصدقمفىماظؿعوعؾموصدقمفىماظؿـوولمحًىمالمشبدعمأغػلـومبوألعون ىماظؽوذبيمألنماظلؽقتمسؾىماظقاضعمؼعـىماىؾقسمسؾىمصقػيمبرطونمصالبدمعـمصدقماجملؿؿعمووهمعرضوهم
ىمالمؼـؼؾماظقفوماٌرضم0م
وصدقماٌصوبمععماآلخرؼـمخوصيماظزوجيمحً
 مالبدمعـماالسذلافمبقجقدممموردوتمشرلمعؼؾقظيمتلوػؿمف ىمغؼؾماٌرضمحيتمغصؾماظلمررؼؼيمظؾؿعوعؾمععفومحملقػومعـمدؾقطقوتماجملؿؿعمأومتؼؾقؾفوم0م
ىمغؿعرفمسؾىمعؽوعـماظداءموغغؾؼم
 البدمعـماالسذلافمبوًطرمواظعددمايؼقؼىمظإلصوبوتمحًاظرؼحمصـلذلؼحم.م
 ماظشػوفؼيمفىماظؿعوعؾمذعورمدؼـماإلدالمماظذىمصؿحمطؿوبفمظؾؾشرؼيمعبعوءم0ممم

اإلدالممواىـسم:م
 ؼعؿدلماإلدالمماظعالضيمايؿقؿيمبنيماظزوجنيمغشورومرؾقعقومؼؿطوبؼمععمإرادةمآماظًىمهوصظمسؾىمبؼوءماظؾشرؼيمسؾىماألرضمصننماظؼرآنم ؼؼقل:م م غِلؽبوؤؾبطُؿؿبمحؽبرؿبثفبمَظؽُؿؿبمصَلْتؾبقامحؽبرؽبؿبثؽُؿؿبمأَغَّكم
ذِؽؿبؿؾبؿؿبموؽبضَدّْعؾبقامظِلَغؿبػُ ِلؽُؿؿب2م.م
 مإنماالحؿشومموايقوءمالمميؽـمأنمؼؽقغومعدلرؼـمظعدممايقارمحقلماىـسمواألعراضماٌـؼقظيمجـلقوموخصقصومصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرى/اإلؼدزم0م
م
م

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

هرؼؿماظطرقماحملرعيمظؾؿؿوردوتماىـلقيمطوظزغوموممورديماظشذوذماىـسىم0م
وضعمررقماظقضوؼيمعـماألعراضماىـلقيمبوظؿزاممدؾقطقوتمربددةمعـالمسدممإتقونم
اٌرأةمايوئضمضولمردقلمآمصؾ ىمآمسؾقفمودؾؿم:م"معؾعقنمعـمأت ىمحوئضوم" 1مأوم
هرؼؿمإتقونماٌرأةمفىمدبرػومضولمآمتعوظبم:م
ْؿقِقضِموؽبظَومتؽبؼْرؽببؾبقػؾبـَّمحؽبؿَّكم
ْؿقِقضِمضُؾؿبمػؾبقؽبمأَذـبىمصَوسؿبؿؽبزِظُقاماظـّْلؽبوءؽبمصِلماظ ؽب
مموؽبؼؽبلؿبلَظُقغؽبؽَمسؽبـِماظ ؽب
ؼؽبطْفؾبرؿبنؽبمصَنِذؽبامتؽبطَفَّرؿبنؽبمصَلْتؾبقػؾبـَّمعِـؿبمحؽبقؿبٌؾبمأَعؽبرؽبطُؿؾبماظؾَّفؾبمم2مم0م
ايٌمسؾىماظقضوؼيماىـلقيمخوصيمظألسضوءماظؿـودؾقيمبوٌداوعيمسؾىمغظوصؿفوموغبوؼؿفوم،م
ضولمردقلمآم:م"ماظطفقرمذطرماإلميونم"3م0م
وغؿقفيمًطقرةمداءماإلؼدزموبؼقيماألعراضماٌـؼقظيمجـلقومصنغفمؼؾزعـومتذطرلماظدسوةم
واجملؿؿعموضودتفممبلؽقظقوتفؿمحقلماظذلبقيماىـلقيماظصقققيماٌالئؿيمظألسؿورمبغقيم
عؽوصقيمػذاماظقبوءم0م
م
مم

 )1أخشجٗ اٌزشِز ٞف ٟعٕٕٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة وشا٘١خ ار١بْ اٌذبئغ  243-242/1دذ٠ش سلُ ٚ 135أخشجٗ أ ٚداٚد فٟ
عٕٕٗ وزبة إٌىبح جبِع إٌىبح  256 – 255/2دذ٠ش سلُ 0 2162
 )2عٛسح اٌجمشح – ا٠٢خ 223
 ) 3أخشجٗ ِغٍُ ف ٟطذ١ذٗ وزبة اٌطٙبسح ثبة فؼً اٌٛػٛء  203/1دذ٠ش سلُ  223عٓ أثِ ٟبٌه األشعش0 ٜ
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م

الباب السابع:

م
م

ِصؾَوحِفؽبومم%مدقرةماألسرافم-اآلؼيممم56مم$م
ؼؼقلمآمتعوظبم:مموؽبظَومتؾبػْلِدؾبوامصِلماظْلَرؿبضِمبؽبعؿبدؽبمإ ؿب
وؼؼقلمآمتعوظبم:ممممػؾبقؽبمأَغؿبشؽبلَطُؿؿبمعِـؽبماظْلَرؿبضِموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبطُؿؿبمصِقفؽبومممممم%مدقرةمػقدم–ماآلؼيمم61مم$م
وؼؼقلممم:مم"إعورؿؽماألذىمسـماظطرؼؼمظؽمصدضيم"1م
م

اظغوؼيم:$7%مطػوظيماالدؿداعيماظؾقؽقيم
م
اهلدفم–م9م:مإدعوجمعؾودئماظؿـؿقيماٌلؿداعيمف ىماظلقودوتمواظدلاعٍماظؼطرؼيمواسبلورم
صؼدانماٌقاردماظؾقؽقيم.م
اهلدفم –م10م:مدبػقضمغلؾيماألذكوصماظذؼـمالمميؽـفؿمايصقلمسؾ

ىمعقوهماظشربم

اٌلعقنةماظبماظـصػمحبؾقلمسومم2015م.م
اهلدفم–م:11مهؼقؼمهلنيمطؾرلمحبؾقلمسومم2020مؼبمععقشيمعومالمؼؼؾمسـم 100معؾققنم
علىماألضؾمعـمدؽونماألحقوءماظػؼرلةم.م

 )1أخشجٗ اٌزشِز ٜف ٟعٕٕٗ وزبة اٌجش ثبة ِبجبء ف ٟطٕبئع اٌّعشٚف  340 – 339/4دذ٠ش سلُ  1956عٓ أث ٝرس ٚدغٕٗ
اٌزشِز0 ٜ
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م

متفقد:م
تشؿؾماظؾقؽيمطؾماٌقجقداتمعـمطوئـوتمحقيمعـؾماظـؾوتموايققانمواإلغلونمأوم اجلعودم
عـؾماهلقاءموماٌوءمواألرضمبوإلضوصيماظبماًقاصماظػقزؼوئقيمعـمدرجيمايرارةموماظررقبيم
واظضغطمواظرؼوحموعومهقؼفمعـمروضوتمعقؽوغقؽقيم%مضقضوء$مومطفروعغـورقلقيموإذعوسقي.مممم
م

ى:م
اظـظومماظؾقه
وؾًمضدرةمآمتعوظبمفىمخؾؼمذؾؽيمصكمشوؼيماظدضيمواظؿعؼقدمعـماإلتزاغوتماظدؼـوعقؽقيم
اظؿكمهؼؼمومتضؾطماظظروفمواٌقاردماٌالئؿيمالدؿؿرارمايقوةمظؽؾماٌكؾقضوتمسؾكمطقطىم
األرض.م

ممواألرضمعددغوػوموأظؼقـومصقفومرواسموماغؾؿـومصقفوممعـمطؾمذهمعقزونم0ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
موتلؿكمػذهماالتزاغوتم"ماظـظومماظؾقهى"مموماذفرمعـولممسؾكمذظؽمدورةماظؽربقنمحقٌم
ؼؼقمماظـؾوتمبوعؿصوصمثونىمأطلقدماظؽربقنمعـماهلقاءموؼلؿكدعفم –مبوالدؿعوغيمبوظطوضيماظضقئقيم –م
صكمتصـقعماظغذاءموؼطؾؼمشوزماأل

وطلقفنيماظذ ىمهؿوجفمطؾماظؽوئـوتمايقيمصكمسؿؾقوتفوم

ايققؼيمصكمهقؼؾماظغذاءماظبمروضيمواظًىمتطؾؼمعرةمأخرىمثون ىمأطلقدماظؽربقنموطؿومغرىم
فغفؿومسؿؾقؿونمسؽلقؿونمتعؿالنمععومظضؾطموإتزانمغلؾيماأل وطلقفنيموثونىمأطلقدماظؽربقنمصكم
إ
ىممتمإطؿشوصفوممالمؼؿلعماجملولمظذطرػو.م
لةمطـرلةمعـماظؿقازغوتماظً
اهلقاءممموػـوكمأعٌ
وميـؾماإلغلونمأػؿماظعقاعؾمصكمػذاماظـظومماظؾقه ى-مظؽقغفمغبؾماألعوغيم –مصنذامتدخؾم
دونموعىمأصلدمػذاماظؿقازنماظذيمضدمؼمدىماظبمتدعرلماظـظومماظؾقهى0م
م

تطقرماظعالضيمبنيماإلغلونموماظؾقؽي:م
تطقرتمحقوةماإلغلونمسؾكمدطحماألرضمومعرتمبعدةمعراحؾمعـذمعرحؾيماظصقدماظبمتعؾؿم
اظزراسيمثؿماطؿشوفماظـورموبدأمتدرصبقومفىماظلقطرةمسؾكمسـوصرماظؾقؽيممبشؽؾمعؿزاؼد،مموضدمأحرزم
اإلغلونمطـرلامعـماظؿؼدممفىمأشؾىماجملوالتم،موعـمأػؿفومذبولماظصقيماظذ ىمأدىمإظبممازدؼودم
دؽونماألرضمممومأظؼىمسؾؽومسؾكمماظؾقؽيموأد ىمإظبممادؿـزاف م عقاردػومطؿومأنماظؿؽدسماظلؽونىم
وسدمماظقعىمؼمد ىماظبمتؾقثماظؾقؽيمممومؼؼؾؾمعـمصالحقؿفومظؾؿعقشي.مصؼدمأدىماظؿؼدمماظصـوع ىم

70

اظبمإحداثمضغطمػوئؾمسؾكمطـرلمعـماٌقاردماظطؾقعقيمشرلماٌؿفددةم%األحػقرؼي$ممعـؾماظػقؿم
واظؾذلولمواًوعوتمطؿومتصوسدتماإلغؾعوثوتماظضورةمعـمعداخـماٌصوغعموظقثًماهلقاءموأظؼًم
ػذهماٌصوغعمبـػوؼوتفوماظضورةممومزبؾػوتفومبوجملوريماٌوئقيم،مطذظؽمأدىماإلدرافمفىمادؿكدامم
األزلدةماظؽقؿووؼيمواٌكصؾوتمواٌؾقداتماظبمتؾقثماظذلبيمواٌقوهماىقصقيمجبوغىماظضررم
اٌؾوذرماظذىمؼصقىمعلؿفؾؽلماٌـؿفوتماحملوصقؾ.م
وععمعرورماظزعـمأصؾحماظؿؾقثمزوػرةمسوٌقيمصؾؿمتعدماظؾقؽيمضودرةمسؾكمودؼدمعقاردػوم
ظؿقاطىماالدؿكدامماىوئرماظذيمؼؼقممبفماإلغلونم.موالمؼؼؿصرمسؾكماظؾقؽيماحملؾقيمصوظغالفماىقىم
احملقطمبوألرضمعؿصؾمواظؾقورمواحملقطوتمعػؿقحيممأ ىمأنماظؿؾقثمسوٕ ىماظؿلثرلموخرلمدظقؾم
ىمتغؾػماظؽرةماألرضقيموتؼقفومعـماآلثورماظضورةمظألذعيمصققم
سؾكمذظؽمتدػقرمرؾؼيماألوزونماظً
اظؾـػلفقيمبلؾىمتصوسدمبعضماٌرطؾوتماظؽقؿقوئقيمعـمأػؿفومعرطؾوتم"طؾقروصقروطربقن"م
والذىمؼلؿكدممصكمأجفزةماظؿدلؼدمواٌعروفموورؼومبودؿم"اظػرؼقن"موأثؾؿًمبعضماظدرادوتمأغفم
ظقمحدثمغؼصمفىمرؾؼيماألوزونممبؼدارمم #3مدقمديماظبمغؼصمضدرهم #9ممعـمسؿؾقوتماظؿؿـقؾم
ىمصكماظـؾوتوتموزؼودةمضدرػومم#6ممفىماإلصوبيمبلررونماىؾدممطؿومؼمدىماظبمإحداثمتغقرلم
اظضقئ
فىماظعقاعؾماظقراثقيمظؾعضماظؽوئـوتماظدضقؼيماظبمشرلمذظؽمعـمأذؽولماظدعورماظؾققظقج

ىممموم

حداممبعظؿماظدولماظبمورؼؿمادؿكداعف0م
ضحمعدىمخطلماإلغلونمصكمحؼمغػلفموصكمحؼمأحػودهمحقٌماغشغؾمبؿدبرلم
ت
وممومدؾؼمي
ىمسؾكماظؾقؽيممعـم
احؿقوجوتفمومعؿطؾؾوتفمواغدصعمبؽؾمضقاهمدونمأنمؼػطـماظبمصداحيماألثرماظلؾى
خؾٌماظؿؾقثمواالدؿـزافم.م
ِصؾَوحِفؽبو"مم1موضولمتعوظبم:م"ممزَفؽبرؽبماظْػَلؽبودؾبمصِلماظْؾؽبرّْموؽباظْؾؽبقؿبرِم
ضولمآمتعوظبم:موؽبظَومتؾبػْلِدؾبوامصِلماظْلَرؿبضِمبؽبعؿبدؽبمإ ؿب
بِؿؽبومطَلؽبؾؽبًؿبمأَؼؿبدِيماظـَّوسِمم.2م

 )1عٛسح األعشاف – ا٠٢خ 56
 )2عٛسح اٌش – َٚا٠٢خ 41
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اظؿـؿقيموماظؾقؽي:م
إنماظعالضيمبنيماظؿـؿقيموماظؾقؽيمسالضيمسضقؼيموثقؼيم،مصوظؾقؽيمه
اظعؿؾقوتماظؿـؿقؼيمعـماراضمومعقوهمومػقاءموعـوخموعصودرمروضيموخوعوتم

ىماٌصدرمٌدخالتم
…اخلموفىمذاتم

اظقضًممتؿقؿؾماظؾقؽيمغقاتٍماظعؿؾقوتماظؿـؿو ؼيمعؿامضدمؼضرػوموؼدػقرمخصوئصفو.م
م
م
م
م

م البيــــــئة
م
م

تلوث

م

موارد

م
م

التنمــــية

م
م
م
م
مم
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وميؽــومأنمغـظرمإظبماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسؾكمإغفومذ اكماظؿعوعؾماظرذقدمععماٌعطقوتماظؾقؽقيم
وتطقؼعفومًدعيماإلغلونمومرصعمعلؿقىماجملؿؿعماضؿصودؼوموماجؿؿوسقوممدونمإحداثمخؾؾم
بوظؿقازغوتماظدؼـوعقؽقيمظألغظؿيماظؾقؽقيمأومادؿـزافمعقاردػو.م
وعـذمسومم1972%م$مبدأماالػؿؿوممسؾكماٌلؿقىماظعوٌلمبؾقٌمعشوطؾماظؾقؽيمومسالضؿفوم
بوظؿـؿقيمحقٌمسؼدماٌممترماظدوظلماظذيمغظؿؿفماىؿعقيماظعوعيمظألعؿماٌؿقدةمصكمادؿقطفقٕم
وخؾصًمعـوضشوتماٌممترماظبمضرورةمإضوصيماظلؽونمطعـصرمصوسؾمظؿصؾحمماظعالضيمثالثقيماألبعودم
%ماظؿـؿقيم–ماظؾقؽيم–ماظلؽونم$م.مأعومإذاماضذلغًماظزؼودةماٌػرريمصكماظلؽونمبوظػؼرمواظؿكؾػمصفذام
ؼمدىماظبماظؿدػقرماظلرؼعمظؾؾقؽيموبفذامؼؿلعمعػفقمماظؾقؽيمظقشؿؾماظؾقؽيماالجؿؿوسقيموعـفومتؾؾقرم
اظشعورماظؼوئؾمم"مإنماظػؼرمأطدلمعؾقثمظؾؾقؽي"م.م
وبدخقلماظلؽونمسـصرامصوسالممتصؾحمماظؿـؿقيماٌلؿداعيمممؽـيمسـدعومتـضؾطماظعالضيمبنيم
ىمسؾكماظؾقؽيم
زؼودةماظلؽونموععدلماظؿـؿقيمظؿصؾحممصكمتقازنموؼبمػذهممايوظيمؼؽقنماظؿلثرلماظلؾى
أضؾمعو م ميؽـ.مصؼدمأثؾؿًماظدرادوتمصكمػذاماجملولمإنماظزؼودةماٌػرريمصكماظلؽونمجبوغىم
األمنوطماالدؿفالطقيمصكماظدولماظـوعقيمتمد ىماظبمدقءمادؿكدا ممومادؿـزافممظؾـرواتماظطؾقعقيم
وعومؼلؿؿؾعفمعـمإجفودمحودموتؾقثمٌؽقغوتماظؾقؽيماألدودقيموسؾكمرأدفومعقوهماظشربموعومظفمعـم
تداسقوتمخطرلةمم0وؼقضحماظشؽؾماظعالضيمبنيمتزاؼدماظلؽونمومتدػقرماظؾقؽيمواظؿكؾػم .م
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م
م
م
م
ممم
م
م

اغػفورمدؽونى

م
م
م
م

تـؿقيمسؾكمحلوبماظؾقؽي

بطـــــــــــبلة

م
م
م

تخلف
تدػقرمبقهى

فـقــــــــر

سدممعؼدرةمظؾقصقلمسؾكمم

اشبػوضمعؼدرةمسؾكمتؼدؼؿم

اًدعوتماألدودقي

اًدعوتماألدودقي

تدػقر

ثروةمبشرؼيم
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حمليمسـمايوظيماٌصرؼيم
م

دقفمغؿـوولمبنصبوزمبعضماظؼضوؼوماٌؿصؾيمبوظؾقؽيمواظؿـؿقيمصكمعصرموه

ىماظـروةماٌوئقيم

واألرضمواظـرواتماألحػقرؼيمواظطوضيمواٌكؾػوت0م

أوالم:مماٌقوه:م%مومجعؾـومعـماٌوءمطؾمذهمحى$م
تـقصرمأشؾىمعصودرماٌقوهماظعذبيماٌؿفددةمممبصرمف ىمغصقؾفومعـمعقوهماظـقؾمجبوغىم
بعضماألعطورممواٌقوهماىقصقيموععظؿفومشرلمعؿفددمأومبطهماظؿفدد.موؼصؾمغصقىماظػردمصكمعصرم
اظبمأضؾمعـمم 1000معذلمعؽعىمدـقؼوموػقمايدماألدغكمظؾػردمواٌلؿكمحبدماظعطشممواألعرم
ؼؿطؾىم:م
ىمغظؿماظرىموماظصرفموماالدؿكداعوتمايوظقيم
 اظؿدخؾماظلرؼعمواىودمإلسودةماظـظرمف
ظؾؿقوهم.م
 اظؿطؾقؼماظصورممظؼوغقنمغبوؼيماجملورىماٌوئقيمواٌـعماظصورممظؾصرفمسؾكماجملورىم
اٌوئقي.

ثوغقوم:ماألرضم:
إنماالدؿكدامماألعـؾمظألراضلمضرورةمتـؿقؼيموبقؽقيمف ىمذاتماظقضًمودراديموتؼقؼؿم
اآلثورماظؾقؽقيمظؾؿشروسوتممم EIAممعـمعبقعمجقاغؾفوماظؾقؽقيمواالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمأصؾحمعـم
ىمتلؾؼماظؿكطقطمواظؿـػقذممظؾؿشروسوتماظؿـؿقؼيم.موػـوكمأعـؾيمعؿعددةمسؾكم
اظضروراتماٌؾقيماظً
دقءماخؿقورمعقاضعماٌشروسوتمواظؾـوءمسؾكماألراضلماًصؾيمأومورؼػفومبقاديماظـقؾمخرلمدظقؾم
سؾكمدقءماالدؿكداممموعـماحملزنمأنماهلقؽوتمايؽقعقيمدأبًمسؾكمػذاماظػعؾمومتؽرارهمبرشؿم
وجقدماظؾدائؾماٌؿعددةم،مواألعرمؼؿطؾىم:م
 وضعمدبطقطمظألراضلمماظصقراوؼيمخصقصومتؾؽماٌؿوػبيمظؾقاديموهدؼدم
ادؿكداعوتفومتؾعومٌالءعؿفومظألغشطيماظصـوسقيمواظزراسقيمواظلؽوغقيموإغشوءماظؾـقيماألدودقيم
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ودسؿفومبوًدعوتماظالزعيموإضرارمحقاصزمعمثرةمظؾكروجمعـماظقاديماٌؽدسماظبم
اظصقراء.
 إغشوءمذؾؽيمعـماظطرقمم%ماظعرضقيمواظطقظقي$ماظيتمتغطلمطؾمعلوحيمعصرموسدمماالضؿصورم
سؾكمجقاغىماظـقؾ.
 تؼقؼؿماآلثورماظؾقؽقيمظؾؿشروسوتماظؿـؿقؼيمضؾؾماظؾدءمصكماظؿـػقذ.مممم

ثوظـو:ماظـرواتماألحػقرؼي:م
طؿومأذرغوم آغػومصننمماظـرواتماظطؾقعقيماظؿكمتلؿكرجمعـمبورـماألرضمعـماًوعوتم
اٌعدغقيمومعقادماظؾـوءمعفددةمبوظـضقبموبوظـظرمظألغشطيمايوظقيممبصرمصكماٌـوجؿموماحملوجرمم
غؾقظمدرجيمسوظقيمعـماظعشقائقيموتدغكمطػوءةماالدؿغاللموطـرةماظػوضدم.واألعرمضبؿوج:م
 إسودةماظـظرمؼبمررقموضقاسدموإجراءاتماظؿصرؼحمبودؿغاللماحملوجرمواٌـوجؿ.م
 رصدماالدؿـؿوراتماظالزعيمظؿطقؼرمررقماالدؿكراجموماٌعوىوتمواظؿصـقعم
م

رابعوم:مماظطوضيم:م
سؾكماٌلؿقىماظعوٌلمصننمضضقيمتقصرلماظطوضيمظلدماالحؿقوجوتماٌؿزاؼدةمظؾؾشرمدقاءم
بزؼودةماظلؽونمأومتـوعلمععدلمادؿفالكماظػردمعومزاظًمتمرقماًدلاءمومتـؾمهدؼومطؾرلامظؾعؾؿوءم
صكماظعصرمايوظبم.مصكماظقضعماظراػـمعوزالماظـػطمواظغوزمواظػقؿمواظطوضيماظـقوؼيماالغشطورؼيم
متـؾماٌصودرماظرئقلقيمظؾطوضيمصكمسوٕماظققممومحقٌمأنمعبقعمػذهماٌصودرمعـمعقاردمرؾقعقيم
أحػقرؼيموتؿقصرمبؽؿقوتم –معفؿومطدلت-مربدودةموتؾعومظإلحؿقورقوتماٌعؾقعيمظؾـػطم%ماٌصدرم
اظرئقلل$متـؾهمأغفمدقفمؼـضىمخاللمبضعمسؼقدم.م
موػـوكمربووالتمحبـقيمعلؿؿرةمإلصبودمبدائؾمٌصودرمروضيمعؿفددةمعـؾماظطوضيماظشؿلقيم
وروضيماظرؼوحممواظطوضيماٌدمجزرؼيمواظطوضيمايرارؼيماألرضقيم…اخل0م
إالمأغفومال ممتـؾممحالمجذرؼوم –محؿكماآلن-موضبدوماألعؾمسؾؿوءماظػقزؼوءمصكمإعؽوغقيم
إدؿؽـوسماظطوضيماظـقوؼيماإلغدعوجقيمواظؿقؽؿمصقفومواظؿكمتلؿكدممأحدمغظوئرماهلقدروجنيم –معـم
عؽقغوتماٌوء-مصكمايصقلمسؾكمروضيمأعـيموصدؼؼيمظؾؾقؽيمعـمعصدرمؼؽودمؼؽقنمالمغفوئ
حقٌمعصدرػومعقوهماظؾقورمواحملقطوت.ممم
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ىمم

م

أعومسؾكمعلؿقىمعصرمصنغفومتؼعمصكمزعرةماظدولماظػؼرلةمصكمعؿقدطمغصقىماظػردمعـماظطوضيمم
ومعصودرماظطوضيماظرئقلقيمؼبمعصرمػكماظـػطمواظغوزماظطؾقعلموعوزاظًمعذلددةممف

ىمادؿكدامم

اظطوضيماظـقوؼيماالغشطورؼيمظؿقظقدماظؽفربوء ،موحؿكمغؿفووزماظػفقةممٌقاطؾيمازدؼودماظطؾىمسؾكم
اظطوضيمصننماألعرمؼلؿؾزم:م
 متقؼؾمحبقثمجودةمظزؼودةمطػوءةمعصودرماظطوضيماٌؿفددةمخصقصوماظطوضيماظشؿلقيم.م
 اظـظرمصكمادؿكداممتؽـقظقجقوماحملطوتماظـقوؼيمظؿقظقدماظؽفربوءماٌلؿكدعيمحوظقومصكم
ععظؿمدولماظعوٕماٌؿؼدمموتقصرلماظؽقادرماٌدربيمظؾصقوغيمواظؿشغقؾما آلعـموتالصكم
اآلثورماظؾقؽقيماظضورةماحملؿؿؾي.
 ترذقدمادؿكدامماٌصودرماٌؿوحيمحوظقوم

وايدمعـ ماإلدرافماظذىممؼصؾماظبمحدم

اظؿؾذؼرموؼبموضحماظـفور!.
م

خوعس:ماٌكؾػوتم:
ا
عوزاظًماٌكؾػوتماظـوويمعـماٌـوزلمواٌلؿشػقوتمواحملالتمواظلػـماظـقؾقيم …اخلممتـؾم
دؾؾومظؿؾقثماظؾقؽيموخطقرةمطؾرلةمربؿؿؾيموخصقصومصكمعـورؼماظؿؽدسمصكماٌدنماظؽدلى.مػذام
جبوغىماظؿكؾصمعـماٌكؾػوتماظزراسقيمبطرقمضورةمبوظؾقؽي.موؼصؾحمعـماظضرورى:م
 إصبودمودوئؾمربؽؿيمىؿعموتدوؼرماٌكؾػوت0م
 غشرماظقسلماظؾقهىمجبوغىمتنبىمبراعٍمتمدىماظبمتغقرلماألمنوطماإلدؿفالطقيمظؾؿقارـنيم
سدلمعمدلوتماظؿعؾقؿموعـظؿوتماجملؿؿعماٌدنىمومودوئؾماإلسالم.

م
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الباب الثامن:
م
ؾبقامسؾَكماْظؾِرّْموؽباظؿَّؼْقؽبىمممم%مدقرةماٌوئدةم–ماآلؼيمممم$2م
ؼؼقلمآمتعوظبم:مموؽبتؽبعؽبووؽبغ ؽب
وؼؼقلمآمتعوظب:مموؽباظَّذِؼـؽبمإِذؽبامأَغؿبػَؼُقامظَؿؿبمؼؾبلؿبرِصُقاموؽبظَؿؿبمؼؽبؼْؿؾبرؾبواموؽبطَونؽبمبؽبقؿبـؽبمذؽبظِؽَمضَقؽباعـبوممم
%مدقرةمماظػرضونم–ماآلؼيممم67مم$م
وؼؼقلمم:مم"معوسولمعـماضؿصدم"1م
م
م

اظغوؼيم:$8%مإضوعيمذراطيمسوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقيم
م
اهلدفم–م12م:ماٌضىمفىمإضوعيمغظومموور ىموعوظبمؼؿلؿمبوالغػؿوحمواظؿؼقدمبوظؼقاسدمواظؼوبؾقيمظؾؿؾقءمبفم
وسدمماظؿؿققزموؼشؿؾمػذاماظؿزاعومبويؽؿماظرذقدم،مواظؿـؿقيم،مودبػقػمورلةماظػؼرم –مسؾىماظصعقدم
اظقرـىمواظصعقدماظعوٕىم.م
م
اهلدفم–م13م:متؾؾقيماالحؿقوجوتماًوصيمألضؾماظؾؾدانممنقام.موػذامؼشؿؾم:ممضدرةمصودراتمأضؾماظؾؾدانم
منقامسؾىماظدخقلمععػوةمعـماظؿعرؼػوتماىؿرطقيمواًضقعمظؾقصصم،موبرغوذبومععززامظؿكػقػم
سىءماظدؼقنماظقاضعمسؾلماظؾؾدانماظػؼرلةماٌـؼؾيمبوظدؼقنموإظغوءماظدؼقنماظــوئقيماظرزلقيم؛موتؼدؼؿم
ىمأسؾـًماظؿزاعفومبؿكػقػمورلةماظػؼرم.م
اٌلوسدةماإلمنوئقيماظرزلقيمبدرجيمأطـرمدكوءمظؾؾؾدانماظً
م
 ) 1أخشجٗ أدّذ فِ ٟغٕذٖ  447/1عٓ عجذ هللا ثٓ ِغعٛد سػ ٝهللا عٕٗ 0
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اهلدفمم-م 14م:متؾؾقيماالحؿقوجوتماًوصيمظؾؾؾدانمشرلماظلوحؾلــــ ةمواظدولماظـوعقيماظصغرلةماىزرؼيم%مسـم
ررؼؼمبرغوعٍماظعؿؾمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾدولماظـوعقيماظصغرلةماىزرؼيموغؿوئٍماظدورةماالدؿــوئقيم
اظـوغقيمواظعشرؼـمظؾفؿعقيماظعوعيم$م.م
م
اهلدفم–م15م:ماٌعوىيماظشوعؾيمٌشوطؾمدؼقنماظؾؾدانماظـوعقيمبودبوذمتدابرلمسؾلماٌلؿقؼنيماظقرـ

ىم

واظدوظبمىعؾمهؿؾمدؼقغفومممؽـومؼبماٌدىماظطقؼؾم.م
م
اهلدفم–م16م:ماظؿعوونمععماظؾؾدانماظـوعقيمظقضعموتـػقذمادذلاتقفقوتمتؿقحمظؾشؾوبمسؿالمالئؼوموعـؿفوم.م
م
اهلدفم–م17م:ماظؿعوونمععمذرطوتماٌلؿقضراتماظصقدالغقيمإلتوحيماظعؼوضرلماألدودقيمبلدعورمعقلقرةمف ىم
اظؾؾدانماظـوعقيم.م
م
اهلدفم –م18م:ماظؿعوونمععماظؼطوعماًوصمإلتوحيمصقائدماظؿؽـقظقجقوتماىدؼدةم،موخبوصيمتؽـقظقجقوم
اٌعؾقعوتمواالتصولم.م

م
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أوال:ماألدسماإلدالعقيماظعوعيمظؾؿـؿقيمواٌشورطيماظعوٌقيمصقفو:م
مأ  -اظؿـؿقيمعطؾىمإدالعلمسدلمسـفوماظؼرآنماظؽرؼؿمبنسؿورماألرضمطؿوموردمصكمضقظفمتعوظبم:م ػؾبقؽبم
أَغشؽبلَطُؿمعّْـؽبماألَرؿبضِموؽبادؿبؿؽبعؿبؿؽبرؽبطُؿؿبمصِقفؽبو 1مموادؿعؿرطؿمصقفو،مأىمرؾىمعـؽؿمسؿورتفو،مواظطؾىم
اٌطؾؼمعـمآمظدىماألصقظقنيممؼدلمسؾكماظقجقبممبومؼػقدمأنمسؿورةماألرضمواجىم
دؼـك،موػذهماظعؿورةمطؿومؼؼقلماٌػلرونمتؽقنمبوظؾـوءمواظغراسمواظزراسيمأىماظؿؽقؼـم
اظرأزلوظبم اظذىمػقمظىُّماظؿـؿقيموبودؿكداممعبقعماإلعؽوغقوتمعـمعقاردمبشرؼيمورؾقعقيم
واظؿكمخؾؼفومآمدؾقوغفموتعوظبمورزقماظعؾودمبفومصكمصقرةمعقاردماضؿصودؼيمعؿوحيموعلكرةم
ظإلغلونممبعـكمجعؾفومصكمعؿـوولمغطوقمؼدهموغطوقمسؼؾفموضدرتفمطؿومضولمدؾقوغفم
وتعوظبم:موؽبدؽبكَّرؽبمَظؽُؿمعَّومصِلماظلَّؿؽبووؽباتِموؽبعؽبومفِىماألَرؿبضِمجؽبؿِقعـبومعّْـؿبفؾبم.2
مب -مإنماظؿكؾػممبعـوهماالضؿصودىمؼدورمحقلمسدممأومدقءمادؿكدامماٌقاردماٌؿوحي،موظؼدم
سدلماظؼرآنماظؽرؼؿمسـمذظؽمبوظؽػرمبـعؿيمآمسزموجؾموجعؾمسوضؾؿفماىقعمواًقفمطؿومضولم
ْؿؽِـَّيًمؼؽب ْلتِقفؽبومرِزؿبضُفؽبومرؽبشَدـبامعّْـمطُؾّْم
ربـومدؾقوغفموتعوظب:م وؽبضؽبرؽببؽبماظؾّفؾبمعؽبـؽبالًمضَرؿبؼؽبيًمطَوغؽبًؿبمآعِـؽبيًمعُّط ؽب
ؽبعؽَونٍم َصؽَػَرؽبتؿبمبِلَغؿبعؾبؿِماظؾّفِمصَلَذؽباضَفؽبوماظؾّفؾبمظِؾؽبوسؽبماظْفؾبقعِموؽباظْكؽبقؿبفِمبِؿؽبومطَوغؾبقاْمؼؽبصؿبـؽبعؾبقنؽب م3م.مموؼالحظم
ػـومأغفمضولم «طػرتمبلغعؿمآ»موٕمؼؼؾم«طػرتمبوٓ»،مواظؽػرمػقماىققدمواظـؽرانموسدمم
االسذلاف،موأنمذظؽمطونم«مبومؼصـعقن»مأىمبوظلؾقكماظؼوئؿمسؾكمسدممأومدقءمادؿغاللمػذهم
اظـعؿ.
مج -اٌشورطيمبنيماإلغلوغقيمصكماٌقاردماظؿكمخؾؼفومآمدؾقوغفموتعوظبمورزقماظعؾودمبفو،محؼقؼيم
ِيمخؾَؼؽبمَظؽُؿمعَّومصِلماألَرؿبضِمجؽبؿِقعوً م4مم
ضررػوماظؼرآنمصكمآؼوتمسدةمعـفومضقظفمتعوظبم:م م ػؾبقؽبماظَّذ ؽب
وؼؼقلمدؾقوغفمزبورؾومعبقعماظـوسم:
ؽبؾؽُؿؿبمتؽبؿَّؼُقنؽب
ِيمخؾَ َؼؽُؿؿبموؽباظَّذِؼـؽبمعِـمض ؿبَؾ ِؾؽُؿؿبمظَع َّ
ؽببؽُؿؾبماظَّذ ؽب
مؼؽبومأَؼُّفؽبوماظـَّوسؾبماسؿبؾؾبدؾبواْمر َّ

*ماظَّذِيمجؽبعؽبؾؽبمَظؽُؿؾبم

ؿبعؾُقاْمِظؾّفِم
ًمظؽُؿؿبمصَالَمتؽبف ؽب
ؽبوءموأَغزؽبلؽبمعِـؽبماظلَّؿؽبوءمعؽبوءمصَلَخؿبرؽبجؽبمبِفِمعِـؽبماظـَّؿؽبرؽباتِمرِزؿبضو َّ
األَرؿبضؽبمصِرؽباذوًموؽباظلَّؿؽبوءمبِـ ؽب

)1
)2
)3
)4

عٛسح ٘ٛد  -ا٠٢خ 61
عٛسح اٌجبص١خ – ا٠٢خ 13
عٛسح إٌذً – ا٠٢خ 112
عٛسح اٌجمشح – ا٠٢خ 29
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ؽبعؾَؿؾبقنؽب1مممصفذهماٌقاردمأعوغيمهًمتصرفماظؾشرموػكمٌـػعيماىؿقع،مصوألخقةم
ًموأَغؿؾبؿؿبمت ؿب
أَغدؽبادا ؽب
اإلدالعقيموإنمطوغًمتؼقممصكماظعؼقدةمسؾكمرابطيماظدؼـ،مإالمأنماإلدالممؼؼررماألخقةماظؾشرؼيمبنيم
ؽبومبـِلمآدؽبمؽب م2مم
اظـوسمعبقعوًمضقاعفوماظؽراعيمبـكماظؾشرمطؿومضولمربـومدؾقوغفموتعوظبم:مم وؽبظَؼَدؿبمطَرَّعؿبـ ؽب
وعطؾؾفومإدالعقوًماظؿعوونمبنيمعبقعماظـوسمطؿومضولماظردقلم م:م"اًؾؼمسقولمآمصلحىماًؾؼم
إظبمآمعـمأحلـمإظبمسقوظف"م3م0م
وػؽذامؼظفرمأنماإلدالممؼلعرمبوإلسؿورم%اظؿـؿقي$موؼـفكمسـماظؿكؾػماظذىمػقمضدماظؿـؿقي،م
وأغفمعـمحقٌماألصؾمصوٌقاردماظؿكمخؾؼفومآمدؾقوغفموتعوظبمظؾـوسمعبقعوًموحؼماألخقةم
اظؾشرؼيمؼؼؿضكماظؿعوونمصكمذبولماظؿـؿقيمواظعداظيماالجؿؿوسقيماظؿكمهؼؼماظرصوػقيمظؾفؿقع.م
م

ثوغقو:ماٌـظقرماإلدالعكمػدفمظغوؼوتمهؼقؼماٌشورطيماظعوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقي:م
وظؼدمحددتماظقثقؼيمػذهماظغوؼوتمصكمدؾعمغؼوطمميؽـموؿقعفومصكماظؼضوؼوماظؿوظقيماظؿكم
غؿـووهلومعـمعـظقرمإدالعكمصكماآلتك:م
اظؼضقيماألوظب:م االغػؿوحماالضؿصوديموتقصرلماظػرصيمظصودراتماظدولماظـوعقيمظؾـػوذمإظبم
األدقاقماظعوٌقي،موبوظـظرمإظبمػذهماظؼضقيمصكمواضعفوماظعؿؾكمندمأغفمرشؿمعومأصرزتفم
اظعقٌيمصكماجملولماالضؿصوديمعـمتقضقعماتػوضقيماىوتموبدءماظعؿؾمبفومعـذمسومم
1995مواظؿكمتعـكمهرؼرماظؿفورةماًورجقيمبنزاظيماظؼققدمأعومماظصودراتمواظقاردات،م
وإسطوءمصرصيمعؿلووؼيمأعوممعـؿفوتمعبقعماظدولمظؾـػوذمإظبماألدقاقماظعوٌقي،مإالمأنم
اإلحصوءاتمتدلمسؾكمأنم #60معـمحفؿماظؿفورةماًورجقيمصكماظدولماٌؿؼدعيمتؿؿم
ععمبعضفوموالمتلؿؼؾؾمصودراتمعـماظدولماظـوعقيمإالمبـلؾيم

#4معـمحفؿموارداتفو،م

بقـؿومتزؼدمصودراتماظدولماٌؿؼدعيمإظبماظدولماظـوعقيمظؿصؾمإظبمحقاظبم

#70ممموم

أدىمإظبمتراطؿمسفزمعقزانماٌدصقسوتموزؼودةمعدؼقغقوتماظدولماظـوعقيمظؾدولم
اٌؿؼدعي.م

 )1عٛسح اٌجمشح – ا٠٢خ 22 - 21
 )2عٛسح اإلعشاء – ا٠٢خ 70
 )3أخشجٗ اٌخط١ت اٌجغذاد ٞف ٟربس٠خٗ ف ٝرشجّخ اعذبق ثٓ وعت ِ ٌٝٛثٕ٘ ٝبشُ  – 334/6ؽ اٌّطجعخ اٌغٍف١خ ثبٌّذٕ٠خ
إٌّٛس  ٚسٚاٖ اٌجٙ١م ٝف ٝشعت اإلّ٠بْ وزبة األدة ثبة اٌشفمخ ٚاٌشدّخ ثبٌخٍك0
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وعـماٌـظقرماإلدالعلمصننماالغػؿوحمػقماألصؾمألنماىؿقعمخؾؼمآمواألرضمأرضم
فوًم
آمطؿومضولماظردقلم م:م" اظؾالدمبالدمآمواظعؾودمسؾودمآمصلىمعقضعمرأؼًمصقفمر ض
صلضؿ"$1%مطؿومأنماظذىمؼؿعوعؾمصكماظؿفورةماًورجقيمعرضكمسـفمطؿومضولماظردقلم
م":ماىوظىمعرزوق".$2%م
وػومػقمدقدغومسؿرم مصكمتشفقعفمظؾؿفورةماًورجقيموصؿحمبالدماٌلؾؿنيمأعومماظؿفورم
ؼؼقلم«أميومجوظىمضبؿؾمسؾكمسؿقدمطرلهمصكماظشؿوءمواظصقػمحؿكمؼـزلمدقضـو،م
صذظؽمضقػمسؿر،مصؾقؾعمطقػمذوءموظقؿلؽمطقػمذوء».م
م
اظؼضقيماظـوغقي:م تقصرلمعلوسداتمإمنوئقيمخورجقيمأطـرمدكوءمظؾؾؾدانماظـوعقيموخوصيماظؾؾدانم
اظصغرلةماظػؼرلة،مظؼدمطونمعـمآثورمايربماظعوٌقيماظـوغقيموعومخؾػؿفمعـمتدعرلمظدولم
أوربومأنمبرزمعقضقعماٌعقغوتماألجـؾقيمبشؽؾمطؾرلمإلزاظيمآثورمايربموإسودةمإسؿورم
أوربومصقؿومسرفممبشروعمعورذول،مثؿمتالهمعشروعماظـؼطيماظرابعيماظذىمتؾـوهماظرئقسم
األعرؼؽكمتروعونمٌلوسدةماظدولماظػؼرلةمسؾكماجؿقوزمحوجزماظؿكؾػمومتقؼؾماظؿـؿقيم
االضؿصودؼيمبفو،مأضقػمإظبمذظؽمبرغوعٍماٌعقغوتماظعلؽرؼيمسومم

1950ممبـودؾيم

ايربماظؽقرؼي،موأخرلامصكمسومم 1954مبدأماظعؿؾمبدلغوعٍماظغذاءمعـمأجؾماظلالم،م
وأصؾقًماٌعقغوتماألجـؾقيمدقاءمصكمصقرةمعـحمالمتردُّ،مأومضروضمعقلرةمعـمععوٕم
االضؿصودماظعوٌكماٌعوصر،متؿؿمإعومبصػيمثـوئقيمبنيماظدولمأومبصػيمععقغوتمعؿعددةم
األررافموػكماظؿكمتؿؿمعـمخاللماٌـظؿوتماظدوظقيمعـؾماألعؿماٌؿقدةمواظؾـؽم
اظدوظبموصـدوقماظـؼدماظدوظب.م
وأصؾحمواضعمػذهماٌعقغوتماآلنموجقدم 21مدوظيمشـقيمتؼدمماٌعقغوتمظعددم 185مدوظيم
غوعقيمعـمخاللماظؾفـيماظدوظقيمظؾؿلوسدةمصكماظؿـؿقيماظؿوبعيمٌـظؿيماظؿعوونم
االضؿصوديمواظؿـؿقي،موؼؾؾغمحفؿماٌعقغوتماظدوظقيم 87466معؾققنمدوالرممأعرؼؽلمم
%سومم $2000معـفوم 39632معؾققنمدوالرمعـمىـيماٌلوسداتماظدوظقي،م 47834معؾققنم
دوالرمأعرؼؽكمععقغوتمعـماٌـظؿوتماظدوظقيم%عؿعددةماألرراف،$موععمطؾمذظؽمصننم
ِ )1غٕذ اإلِبَ أدّذ ،وزبة ِغٕذ اٌضث١ش ثٓ اٌعٛاَ  جـ ،1ص ،269دذ٠ش .1423
 )2عٕٓ اثٓ ِبجٗ ،وزبة اٌزجبساد ثبة اٌذىشح ٚاٌجٍت ،ط ،2ص ،266دذ٠ش .2153
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اظدولماظػؼرلةمتزدادمصؼراًموتؿعـرمصقفومبراعٍماظؿـؿقيموتعفزمإعؽوغقوتفوماظذاتقيمسـدم
تـشقطمػذهماظدلاعٍ،ماألعرمماظذىممؼؿطؾىمعزؼداًمعـمػذهماٌعقغوتموحلىمتعؾرلم
وثقؼيمأػدافماألظػقيماإلمنوئقيمصننماٌطؾقبمػقمتقصرلمعلوسداتمإمنوئقيمخورجقيمأطـرم
دكوءمظؾؾؾدانماظـوعقي.م
وعـماٌـظقرماإلدالعك،مصننمػذهماٌعقغوتمتدخؾمصكمبوبماإلحلونماظذىمأعرمآم
دؾقوغفموتعوظبمبفمصكمضقظفمسزموجؾم  :إِنَّماظؾّفؽبمؼؽبلْعؾبرؾبمبِوظْعؽبدؿبلِموؽباإلِحؿبلؽبونِ 1موظؼدمغظؿًم
اظشرؼعيماإلدالعقيمػذاماإلحلونمصكمععوعالتموسؼقدمربددة،معـؾماظصدضوتماظؿطقسقيم
واظقضػمواظؼروضمايلـيمواظعطقيمواهلؾي،موػقمعومحٌمسؾقفماإلدالمممبدمؼدماظعقنم
ظمخرؼـمأؼِّومطوغًمسؼدؼؿفؿمأومورـفؿ،موصكمذظؽمؼؼقلماظردقلم م ":مآمصكمسقنم
اظعؾدمعومدامماظعؾدمصكمسقنمأخقف "$2%موسؾكماٌلؿقىماًورجكمصننمظـومصكمردقلمآم
مأدقةمحلـيممحقـؿومحدثًمذبوسيمصكمعؽيمضؾؾمأنمؼدخؾفوماإلدالمموطوغًمتـوصىم
م

اظردقلم مواظدوظيماإلدالعقيماظعداء،مووصؾمخدلمػذهماجملوسيمإظبماظردقلم
صلردؾمٌؽيمطؿقيمعـماألشذؼيمإشوثيمألػؾفو».م
م
اظؼضقيماظـوظـي:م اظدؼقنماًورجقيمسؾكماظدولماظـوعقي:متعوغكماظدولماظـوعقيمعـمأسؾوءم
اظدؼقنماًورجقيمسؾقفومإظبماظدولماٌؿؼدعيمحقٌمتؾؾغمػذهماظدؼقنم%سومم

$2000م

2766.2معؾقورمدوالرمأعرؼؽكموميـؾمخدعيماظدؼـم 72.9معؾقورمدوالرمأعرؼؽكمصكمصقرةم
صقائدموأضلوطمددادمدـقؼيمتلؿـزفمطـرلاًمعـمعقاردماظدولماظـوعقيمواظؿكمتعفزمأحقوغوًم
سـمددادماألضلوطموتذلاطؿمسؾقفوماظػقائدماظؿكمتضوفمإظبمأصؾماظدؼـ،موظؼدمصدرتم
تقصقوتمدوظقيمسدؼدةمبؿكػقػمسىءمػذهماظدؼقنمسؾكماظدولماظـوعقيمعـمخاللم
دسقةماظدولماظدائـيم%وطؾفومعـماظدولماٌؿؼدعي$مظؾؿـوزلمسـمجزءمعـمدؼقغفوموتقلرلم
دؾؾماظلدادمهلو،موظؽـماٌشؽؾيمتؿػوضؿموتشؿدمورلتفو.م

 (1عٛسح إٌذً – ا٠٢خ 90
 )2طذ١خ ِغٍُ ،وزبة اٌذعٛاد ٚاٌزوش ٚاٌذعبء ٚاٌزٛثخ ٚاالعزغفبس ،ثبة فؼً االجزّبع عٍ ٝرالٚح اٌمشآْ ٚعٍ ٝاٌزوش،
ط ،17ص ،23دذ٠ش .6793

83

وعـماٌـظقرماإلدالعك،مصننماالسؿؿودمصكماظؿؿقؼؾم%دوظقوًمأومربؾقوً$مسؾكماالضذلاضم
بػوئدةمشرلمعؼؾقلمذرسوًمألنمذظؽمربومهرعفماظشرؼعيماإلدالعقي،موإمنوماألدؾقبم
اٌؼؾقلمإدالعقوًمصفقمأدؾقبماٌشورطوتمأوماالئؿؿونماظؿفورى،موػذامعومتـؾفمإظقفماظعوٕم
أخرلاًمبعدماألزعوتماٌؿؽررةمظؾدؼقنماًورجقيموسفزماظؽـرلمعـماظدولمسـماظلدادم
وؼظفرمذظؽمصكمأنماظؿؿقؼؾماًورجكمبوظؼروضمطونمضؾؾمسومم 1985مؼعودلم #80معـم
حفؿماظؿؿقؼؾماظدوظب،مواظـم

#20معـماظؿؿقؼؾمطونمؼؿؿمبوٌشورطوتم%االدؿـؿورم

األجـؾكماٌؾوذرموشرلماٌؾوذر$مثؿمهقلماألعرماآلنمظقصؾحماظؿؿقؼؾمبوٌشورطوتم #75م
وبوظؼروضم#25م.م
وظذامصننماألعرمؼؿطؾىمظإلدفوممصكمحؾمعشؽؾيماظدؼقنماًورجقيماظؼوئؿي،مهقؼؾمػذهم
اظدؼقنمإظبماٌشورطوتماٌؼؾقظيمإدالعقوً،موػقمعومبدأتفمعصرمبنجراءمعؾوحـوتمععم
اظدولماظدائـيمبؿققؼؾمػذهماظدؼقنمإظبمعشورطوتمصكماٌشروسوتماظؿـؿقؼيم%جرؼدةم
األػرامم-2002/7/2م.$2002/8/5م
م
اظؼضقيماظرابعي:م اظؾطوظي،مواظعؿؾمسؾكمتقصرلمسؿؾمعـودىموعـؿٍمظؾشؾوب:متعؿدلمضضقيماظؾطوظيم
عـمأخطرماظؼضوؼوماظؿكمؼذلتىمسؾقفومعشوطؾماضؿصودؼيمواجؿؿوسقيمسدؼدةموتزدادم
حدتفومصكماظدولماظـوعقيماظؿكمؼؿزاؼدمسددماظلؽونمصقفوموتعفزمبراعٍماظؿـؿقيمبفومسـم
ادؿقعوبماألسدادماٌؿزاؼدةمعـماظداخؾنيمظلققماظعؿؾ،موميؽـماظؼقلمإنماإلدالمم
ضدماظؾطوظيموؼدسقمإظبماظعؿؾموؼقصرماآلظقوتماظؿكمتقصرمصرصمسؿؾمظؾعورؾنيمعـمخاللم
براعٍماظزطوةمواظقضػمواظدسقةمظؾؿـؿقيمواالدؿـؿوراتماىدؼدة.م
وحؾمضضقيماظؾطوظيمعرػقنمبوالدؿـؿوراتماىدؼدةماظؿكمتـشهماٌشروسوتمصكمعبقعم
اجملوالتمزراسقيموإغشوئقيموصـوسقيمووورؼي،موظؽـمػذهماٌشروسوتمهؿوجمإظبم
رؤوسمأعقالمعصدرػوماٌدخراتماظؿكممتـؾماىزءماٌؿؾؼكمعـماظدخؾمبعدماإلغػوقم
سؾكماالدؿفالك،موظؽـمصكماظدولماظـوعقيمتقجدمصفقةمطؾرلةمبنيماالدخورمواالدؿـؿورم
حقٌمؼؾؾغمعؿقدطماالدخورمبفوم#10معـماظـوتٍماحملؾكمواالدؿـؿورماٌطؾقبم#24معـم
اظـوتٍماحملؾك،موبوظؿوظبمتقجدمصفقةمحقاظبم #14مؼؾزمماظعؿؾمسؾكمسالجفومم،مبزؼودةم
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ععدلماٌدخراتماحملؾقيموػذامؼؿلتكمعـمترذقدماإلغػوقمأوال،موػقمعومحٌمسؾقفم
اإلدالممصكمضقلمآمسزموجؾم:م م وؽباظَّذِؼـؽبمإِذؽبامأَغػَؼُقامظَؿؿبمؼؾبلؿبرِصُقاموؽبظَؿؿبمؼؽبؼْؿؾبرؾبواموؽبطَونؽبمبؽبقؿبـؽبم
ذؽبظِؽَمضَقؽباعـبو م1ممممثؿماظعؿؾمسؾكمتقجقفماٌدخراتمظالدؿـؿورمحؿكمالمؼؽقنماٌولم
ععطالً.م
وظؼدمعبعمردقلمآم مػذهماظؼضقيمصكمطؾؿوتمجوععيمصكمضقظفم م:م"رحؿمآماعرءـبم
اطؿلىمرقؾوًموأغػؼمضصداًموضدممصضالًمظققممحوجؿف".2م
وعومؼؾؼكمعـماظػفقةمبنيماالدخورمواالدؿـؿورمؼلتكمسالجفمسـمررؼؼماالدؿـؿوراتم
األجـؾقيماٌؾوذرةمواٌعقغوتماألجـؾقيماظؿـؿقؼي،موػكمأعقرمأذرغومإظبمعقضػماإلدالمم
عـفو.م
م
اظؼضقيماًوعلي:م سالجماظػفقةماظؿؽـقظقجقيمصكماظدولماظـوعقي:مإنماظؿؽـقظقجقوموػكماٌعرصيم
اىدؼدةماظـوويمسـماظؾقٌماظعؾؿكمواظؿكمميؽـماالسؿؿودمسؾقفومصكمتطقؼرماظعؿؾم
واإلغؿوجموترضقؿفموتعظقؿماالدؿػودةمعـف،موظؼدمأصؾقًماظؿؽـقظقجقومسـصراًمػوعوًمصكم
اظـشوطماإلغلوغلمسوعيموصكماظـشوطماالضؿصوديمسؾكموجفماًصقص.م
واظقاضعماٌعوصرمؼدلمسؾكمأغفمتقجدمصفقةمتؽـقظقجقيمػوئؾيمبنيماظدولماٌؿؼدعيم
واظدولماظـوعقيمؼؽػكمظؾؿدظقؾمسؾقفومأنمرؾؾوتمبراءاتماالخذلاعماٌلفؾيمسوٌقوًمسومم
2000مبؾغًمحقاظبم 4.5معؾققنمبراءةماخذلاعمطبصماظدولماإلدالعقيمصقفوموػكم
حقاظبم 58مدوظيممتـؾم #27معـمسددمدولماظعوٕماظؾوظغيم 208مدوظيم-م 355مأظػمبراءةم
اخذلاعمبـلؾيم#7معـمسددمبراءاتماالخذلاع.م
وعـماٌـظقرماإلدالعل،مصنغفمإذامطونمأدوسماظؿؽـقظقجقومػقماظعؾؿمواظؾقٌماظعؾؿكم
اظـوصعمصننمعقضػماإلدالممعـماظعؾؿمسؿقعوًمالمضبؿوجمإظبمعزؼدمعـماظؿدظقؾمألغفم
اٌقضقعماظذىمحٌمسؾقفماإلدالمموعدحفمآمسزموجؾمصكمضقظفمتعوظبم:م

 )1عٛسح اٌفشلبْ – ا٠٢خ 67
ِ )2ظٕف اثٓ أث ٟش١جخ ،وزبة اٌض٘ذ ،ثبة ِب لبٌٛا ف ٝاٌجىبء ِٓ خش١خ هللا ،ط ،8ص ،320دذ٠ش .179
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ضُؾؿبمػؽبؾؿبم

ؽبعؾَؿؾبقنؽب 1مموؼؼقلماظردقلم م:م"اظؾفؿمأغكمأدلظؽم
ؽبعؾَؿؾبقنؽبموؽباظَّذِؼـؽبمالمؼ ؿب
ؼؽبلؿبؿؽبقِيماظَّذِؼـؽبمؼ ؿب
سؾؿوًمغوصعوً".2م
وحقلمتقلرلمايصقلمسؾكماظعؾقمماظـوصعيموغؿوئففومطلدوسمظـؼؾماظؿؽـقظقجقومبنيم
اظدولماٌؿؼدعيمإظبماظدولماظـوعقيموسدممحفؾفومؼؼقلماظردقلم م":عـمطؿؿمسؾؿوًم
جوءمؼقمماظؼقوعيمعؾفؿوًمبؾفوممعـمغور".$3%م
وإذامطوغًماتػوضقيماظذلبسم%غبوؼيماٌؾؽقيماظػؽرؼي$ماظؿكمجوءتمضؿـماتػوضقوتم
اىوتمضدمأذورتمصكمعؼدعؿفومإظبمأنماهلدفمعـفومأغفومتعؿؾمسؾكمتشفقعمروحم
االبؿؽورماظؿؽـقظقجلموغؼؾموتعؿقؿماظؿؽـقظقجقوممبومضبؼؼماٌـػعيماٌشذلطيمٌـؿؿكم
اٌعرصيماظؿؽـقظقجقيموعلؿكدعقفومبوألدؾقبماظذىمضبؼؼماظرصوػقيماالجؿؿوسقيم
واالضؿصودؼيمواظؿقازنمبنيمايؼققمواظقاجؾوت،مصننماإلدالممجبوغىمتشفقعفمظؾعؾؿوءم
وحـفمسؾكمغشرماظعؾؿمواٌعرصيمصنغفمؼعذلفمحبؼققمعـؿفكماظؿؽـقظقجقوموضبوصظمسؾقفو.م
م

وػؽذامغصؾمإظبمأنمعومتضؿـؿفموثقؼيم«أػدافماألظػقيماإلمنوئقي»مصكمذبولماٌشورطيم
اظعوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقيمأعرمرقىموؼؿػؼمععمعومجوءمبفماإلدالممىعؾمايقوةمظؾؾشرؼيمطؾفومأطـرم
رخوءمورشداًمسؾكمأدوسمعـماظؿعوونمبنيماظؾشرمعبقعوً.م
م

 ) 1عٛسح اٌضِش – ا٠٢خ 9
 ) 2أخشجٗ أدّذ فِ ٟغٕذٖ 294/6
 )3أخشجٗ اثٓ ِبجٗ ف ٟعٕٕٗ وزبة اٌّمذِخ ثبة ِٓ عئً عٓ عٍُ فىزّٗ  97/1دذ٠ش سلُ  265عٓ أث ٝعع١ذ اٌخذس ٜسػٝ
هللا عٕٗ .10109 0
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م
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م
م
م

اظغوؼيم$1%م:ماظؼضوءمسؾلماظػؼرماٌدضعمواىقعم
ىمم
اظغوؼيم$2%م:مهؼقؼمتعؿقؿماظؿعؾقؿماالبؿدائ
اظغوؼيم$3%م:متعزؼزماٌلوواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأةم
اظغوؼيم:$4%مدبػقضمععدلموصقوتماألرػولم
اظغوؼيم$5%م:مهلنيماظصقيماظـػودقيمم
اظغوؼيم$6%م:معؽوصقيمصرلوسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي/ماإلؼدزمواٌالرؼوموشرلػؿومعـم
األعراضم
اظغوؼيم7%م:$مطػوظيماالدؿداعيماظؾقؽقيم
اظغوؼيم$8%م:مإضوعيمذراطيمسوٌقيمعـمأجؾماظؿـؿقيم
م
م
م
م
م
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1

اؾغاقة ( : )1اؾؼضاء على اؾػؼر ادلدؼع واجلوع
اهلدف – : 1ختػقض ـسلة اؾسؽان اؾذقن قؼل دخؾفم اؾقوؿي عن دوالر واحد اىل اؾـصف ػى
اؾػرتة ؿا بني عام  1990وعام . 2015
اهلدف –  : 2ختػقض ـسلة اؾسؽان اؾذقن قعاـون ؿن اجلوع اىل اؾـصف ػى اؾػرتة ؿا بني 1990
وعام . 2015

عات اإلدالم
 -1ؽل تشري

اؾصؾَاةُ ػَا ِـمَشِرُوا ػِي اؾْلَرِضِ وَا ِبمَغُوا
ضَقتِ َّ
قؼول تعاىل   :ػَنِذَا ؼُ ِ

اؾدقـقة واؾدـقوقة

َؾؽُمِ تُ ْػؾِوُونَ ( اجلؿعة – ؿن
ضلِ اؾؾَّهِ وَاذِؽُرُوا اؾؾَّهَ َؽ ِنريّا ؾَع َّ
ِؿنِ ػَ ِ

حمورفا اؾرئقسى فو

اآلقة )10

اإلـسان ؾموؼقق
احملاػظة عؾى

وػى األثر:

ـػسه وذاته ؽؾقا

"اعؿل ؾدـقاك ؽلـك تعقش أبدا واعؿل ألخرتك ؽلـك

وجزئقا  ،ؿادقا و

متوت غدا"

2

روحقا .وؾذا جاء
اإلدالم جاؿعا بني
اؾعلادة احلؼة
واؾسعي احلنقث اىل
اؾرزق وفو ررقق
اؾمـؿقة.

1

) أخرجّ االياو انثيٓيمٗ فٗ انضٍُ انكثرٖ كتاب انصالج تاب انمصذ فٗ انعثادج ٔانجٓذ فٗ انًذأيح  19/3عٍ
عًرٔ تٍ انعاص ط دار انًعرفح تيرٔخ.

2
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 -2حث اإلدالم على

ؼال تعاىل :

اؾعؿل واؾؽد واإلتؼان

 فُوَ اؾَّذِي جَ َعلَ َؾؽُمُ اؾْلَرِضَ ذَؾُوؾًا ػَاؿِشُوا ػِي َؿـَا ِؽلِفَا وَ ُؽؾُوا ِؿنِ

وـلذ اؾمواؽل واؾؽسل

رِزِؼِهِ َوإَِؾقِهِ اؾـُّشُورُ ( (  )15دورة ادلؾك – اآلقة )15

وبذل اجلفد الدمغالل

ؼال تعاىل :

احة ؿن
ادلوارد املت

صقِدُ اْؾلَوِرِ َورَعَاؿُهُ َؿمَاعّا َؾؽُمِ وَؾِؾسَّقَّارَةِ وَحُرِّمَ
 أُحِلَّ َؾؽُمِ َ

اؾنروات واخلريات اؾمى

صقِدُ اْؾلَرِّ ؿَا دُ ِؿمُمِ حُرُؿّا وَاتَّؼُوا اؾؾَّهَ اؾَّذِي إَِؾقِهِ تُوِشَرُونَ
َع َؾ ِقؽُمِ َ

أـعم اهلل بفا على علاده.

( ادلائدة – ؿن اآلقة )96
وؼال اهلل تعاىل :
د ُلؾًا َو َأـِ َزلَ
د َؾكَ َؾؽُمِ ػِقفَا ُ
 اؾَّذِي جَ َعلَ َؾؽُمُ اؾْلَرِضَ ؿَفِدّا وَ َ
جـَا بِهِ أَزِوَاجّا ِؿنِ َـلَاتٍ ذَمَّى (
ِؿنَ اؾسَّؿَاءِ ؿَاءّ ػَلَخِرَ ِ

ُ )53ؽؾُوا

وَارِعَوِا َأـِعَا َؿؽُمِ إِنَّ ػِي ذَِؾكَ ؾَكقَاتٍ ؾِلُوؾِي اؾـُّفَى ( )54

(ره –

اآلقمان )54 ، 53
وؼال تعاىل :
 قَا أَقُّفَا اؾَّذِقنَ آ َؿـُوا ؾَا تُوَرِّؿُوا ر َِّقلَاتِ ؿَا أَحَلَّ اؾؾَّهُ َؾؽُمِ وَؾَا
تَ ِعمَدُوا إِنَّ اؾؾَّهَ ؾَا قُوِبُّ اؾْؿُ ِعمَدِقنَ ( َ )87و ُؽؾُوا ؿِؿَّا رَزَ َؼؽُمُ اؾؾَّهُ
حؾَاؾًا ر َِّقلّا وَاتَّؼُوا اؾؾَّهَ اؾَّذِي َأ ِـمُمِ بِهِ ؿُمِ ِؿـُونَ ( ادلائدة – اآلقمان
َ
)88 ، 87
وؼوؾه " :إذا ؼاؿت اؾؼقاؿة وػى قد أحدؽم ػسقل
ادمطاع أال ميوت ؼلل أن قغردفا ػؾقغردفا”

ة ػنن

1

وؼوؾه ( :أػضل اؾؽسب أن قلؽل اؾرجل ؿن ؽسب قده وإن
ـلى اهلل داود ؽان قلؽل ؿن ؽسب قده)

2

 ) 1أخرجّ احًذ فٗ يضُذِ  184/3عٍ أَش ط تيرٔخ نثُاٌ.
 ) 2أخرجّ انثخارٖ فٗ صحيحّ كتاب انثيٕع تاب كضة انرجم ٔعًهّ تيذِ  10/2حذيث رلى  2072عٍ انًمذاو رضٗ هللا
عُّ ط االيًاٌ تانًُصٕرج.
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 -3اؾػؼر ؾه ؿردود دؾيب
عؾى اؾػرد واجلؿاعة

قؼول :
"اؾؾفم إـى أعوذ بك ؿن ػمـة اؾػؼر"

1

وعلى احلقاة اؾسقادقة
واالؼمصادقة وعؾي احلاؾة

وقؼول :

اؾصوقة مما جعل اؾػؼر

"اؾقد اؾعؾقا خري ؿن اؾقد اؾسػؾى"

2

ػى ـظر اإلدالم غري
ؿرغوب ػقه وجيب اؾعؿل

وؼوؾه :

عؾى دػعه ؾؽل ؼادر عؾى

اؾػق"
"اؾؾفم إنى أعوذ بك ؿن اؾشرك وأعوذ بك ؿن ر

ذؾك جبؿقع اؾودائل

وؼوؾه " :اؾؾفم إـى أعوذ بك ؿن اجلوع ػنـه بكس

ادلشروعة.

اؾضهقع"

3

 ) 1أخرجّ انُضائٗ فٗ صُُّ كتاب االصتعارج تاب االصتعارج يٍ فتُح انمثر  277/8عٍ أتٗ ْريرج رضٗ هللا عُّ.
 ) 2أخرجّ انثخارٖ فٗ صحيحّ كتاب انُفماخ تاب ٔجٕب انُفمّ عهٗ االْم ٔانعيال  413/3حذيث رلى 5355
 ) 3أخرجّ اتٍ ياجّ فٗ صُُّ كتاب االطعًح تاب انتعٕر يٍ انجٕع  1113/2حذيث رلى  3354عٍ اتٗ ْريرج رضٗ هللا عُّ
ط عيضٗ انحهثٗ تحميك يحًذ فؤاد عثذ انثالٗ.
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 -4ذرع اهلل اؾزؽاة

ؼال اهلل تعاىل :

ؾقدػعفا ادلؼمدر ؾقوقي

 وَػِي أَؿِوَاؾِفِمِ حَقٌّ ؾِؾسَّاِئلِ وَاؾْؿَوِرُومِ ()19

بفا ـػودا وقزقل بفا أمل

(اؾذارقات – اآلقة )19

اؾػؼر ،ػاؾزؽاة ػرقضة
ذرعقة تربط بني اؾغنى
واؾػؼري ،وتػقد اجملمؿع
واؾدوؾة  ،وؼد جعؾفا اهلل
حؼا ؾؾسائل واحملروم
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 -5اؾدقن اإلدالؿي فو
دقن اؾعدل واحمللة

ؼال :
" ؿن ؽان عـده ػضل زاد ػؾقعد به عؾى ؿن ال زاد ؾه"

1

واؾمؽاػل واؾرمحة  ،ؾذا
قدعو اىل اؾصدؼات

وؼال :

وحيض عؾقفا وحيلب

"أحب اؾـاس إىل اهلل أـػعفم ؾؾـاس وأحب األعؿال عـد اهلل

ادلمؿـني ػقفا.

درور تدخؾه عؾى ؼؾب ؿمؿن أو تؽشف عـه ؽربة أو تؼضي عـه
دقـه وألن أؿشي ػى حاجة أخى ادلسؾم أحب إىل ؿن أن
اعمؽف ذفرا")

2

ؽؿا ؼال :
"ؿنل ادلمؿـني ػى توادفم وترامحفم وتعارػفم ؽؿنل اجلسد
اؾواحد إذا اذمكى ؿـه عضو تداعى ؾه دائر اجلسد باؾسفر
واحلمى"

3

 129/2حذيث رلى  1663عٍ اتٗ صعيذ انخذرٖ

 ) 1أخرجّ أتٕ دأد فٗ صُُّ كتاب انزكاج تاب حمٕق انًال
رضٗ هللا عُّ.
 ) 2أخرجّ انطثراَٗ فٗ انًعجى انكثير  347-346/12حذيث رلى  13646عٍ اتٍ عًر.
 ) 3أخرجّ انثخارٖ فٗ صحيحّ كتاب االدب تاب رحًح انُاس ٔانثٓائى  82/4حذيث رلى  6011عٍ انُعًاٌ اتٍ
تشيرٔ .أخرجّ يضهى فٗ صحيحّ كتاب انثر تاب تراحى انًؤيُيٍ ٔتعاطفٓى ٔتعاضذتٓى  2000-1999/4حذيث
رلى  2586عٍ انُعًاٌ تٍ تشير.
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ذ

ىذذ
اؾغاقةذ()2ذ:ذحتؼققذتعؿقمذاؾمعؾقمذاالبمدائ
ذ
ذذذذذذذاهلدفذ–:3ذؽػاؾةذمتكقنذاألطػالذيفذؽلذؿؽانذ،ذدواءذاؾذؽورذأوذاإلـاثذؿـفمذ،ذؿنذإمتامذؿرحؾةذ
ىذحبؾولذعامذ.2015ذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاؾمعؾقمذاالبمدائ
ذ
ذ
ذ
ذ

ذ

ذ

-1ذدعاذاإلدالمذإؾيذاؾعؾمذوذبنيَذاؾؼرآنذػضلذاؾعؾمذ

قؼولذتعاؾي:ذ

ومسوذؿـزؾةذاؾعؾؿاء.ذذ

خ َؾقَذاؾِْإـِدَانَذ ِؿنِذ َع َؾقٍذ( )2ذ
خ َؾقَذ( )1ذ َ
َبكَذاؾَّذِيذ َ
 اؼْ َرأْذبِادِمِذر ِّ

ذذ

َبكَذاؾْأَؽْرَمُذ( )3ذاؾَّذِيذعَؾَّمَذبِاؾْ َؼؾَمِذ( )4ذعَؾَّمَذاؾِْإـِدَانَذؿَاذ
اؼْ َرأْذوَر ُّ

ذ

ؾَمِذقَ ِعؾَمِذ( )5ذ(اؾعؾقذ–ذاآلقاتذؿنذ1ذإؾيذ)5ذ

ذ

وؼالذتعاؾي:ذ

ذ
ذ

فلِذقَ ِدمَوِيذاؾَّذِقنَذقَ ِعؾَؿُونَذوَاؾَّذِقنَذؾَاذقَ ِعؾَؿُونَذ
ُ ؼلِذ َ

ذ

ذ(اؾزؿرذ–ذؿنذاآلقةذ)9ذ

ذ

وؼالذتعاؾي:ذ

ذ

قَاذأَقُّفَاذاؾَّذِقنَذآ َؿـُواذإِذَاذؼِقلَذَؾؽُمِذتَػَدَّحُواذػِيذاؾْؿَجَاؾِسِذ

ذ

ػَاػْدَحُواذقَػْ َدحِذاؾؾَّهُذَؾؽُمِذ َوإِذَاذؼِقلَذاـِشُزُواذػَاـِشُزُواذقَرِ َػعِذاؾؾَّهُذ

ذ

اؾَّذِقنَذآ َؿـُواذ ِؿ ِـؽُمِذوَاؾَّذِقنَذأُوتُواذاؾْ ِعؾْمَذدَرَجَاتٍذوَاؾؾَّهُذبِؿَاذ

ذ

خ ِلريْذ(11ذ(اجملادؾةذ–ذاآلقةذ)11ذ
تَعِ َؿؾُونَذ َ

ذ

قؼولذتعاؾي:ذ
جلِذبِاؾْؼُرِآنِذ ِؿنِذ َؼ ِللِذأَنِذ
َ ػمَعَاؾَىذاؾؾَّهُذاؾْ َؿِؾكُذاؾْحَقُّذوَؾَاذتَعِ َ
حقُهُذوَ ُؼلِذرَبِّذزِ ِدـِيذ ِعؾْؿّاذ(  )114ذ(دورةذطهذ
قُؼْضَىذإَِؾ ِقكَذوَ ِ
ذاآلقةذ114ذ)ذوقؼولذتلاركذوتعاؾي:ذ
خَمِؾفْذأَؾْوَاـُهُذؽَذَِؾكَذإِـَّؿَاذ
 وَ ِؿنَذاؾـَّاسِذوَاؾدَّوَابِّذوَاؾَْأـِعَامِذؿُ ِ
قَخِشَىذاؾؾَّهَذ ِؿنِذ ِعلَادِهِذاؾْ ُعؾَؿَاءُذإِنَّذاؾؾَّهَذعَزِقزْذغَػُورْذ(

 )28ذ

(ػاطرذ–ذاآلقةذ)28ذ
وقؼولذذ
“ذطؾبذاؾعؾمذػرقضةذعؾيذؽلذؿدؾم”1ذ
وؼوؾهذ:ذ
(ػضلذاؾعاملذعؾيذاؾعابدذؽػضؾيذعؾيذأدـاؽم) 2ذ
وقؼولذأقضا:ذ
(ؿنذدؾكذطرقؼاذقؾمؿسذػقهذعؾؿاذ،ذدفلذاهللذؾهذبهذطرقؼاذ
إؾيذاجلـة،ذوإنذاملالئؽةذؾمضعذأجـحمفاذؾطاؾبذاؾعؾمذرضاذ
مباذقصـع،ذوإنذاؾعاملذؾقدمغػرذؾهذؿنذيفذاؾدؿواتذوؿنذيفذ
األرضذحيتذاحلقمانذيفذاملاءذ،ذوػضلذاؾعاملذعؾيذاؾعابدذ
ؽػضلذاؾؼؿرذعؾيذدائرذاؾؽواؽبذ،ذوإنذاؾعؾؿاءذورثةذ
األـلقاء،ذوإنذاألـلقاءذملذقورثواذدقـاراذوالذدرفؿاذوإمناذورثواذ
اؾعؾمذ،ذػؿنذأخذهذأخذذحبظذواػر)3ذ
ذ
ذ

 ) 1أخزجَ اتي هاجَ في سٌٌَ كتاب الوقذهح تاب فضل العلن والحث علي طلة العلن  81/1حذيث رقن .124
2
العثادج  49-48/5حذيث رقن .2682
 ) 3أخزجَ التزهذى في سٌٌَ كتاب العلن تاب هاجاء في فضل الفقَ علي ذ
) أخزجَ اتي هاجَ في سٌٌَ كتاب الوقذهح تاب فضل العلن والحث علي طلة العلن  81/1حذيث رقن  223عي اتي الذرداء.

ذ
ذ
ذ

ذ

ذ

-2ذيفذاؾدـةذاؾـلوقةذاملطفرةذؿنذاؾدالئلذؿاذجيعلذ

قؼولذ:ذ

ؿنذاؾدعيذيفذطؾبذاؾعؾمذػرقضةذواجلةذترؼيذإؾيذ

(ؿنذخرجذيفذطؾبذاؾعؾمذػفوذيفذدلقلذاهللذحيتذقرجع) 1ذ

ؿدمويذاجلفادذيفذدلقلذاهلل.ذذ

ذ

ذ

وقؼول:ذ
(إذاذؿاتذابنذآدمذاـؼطعذعؿؾهذإالذؿنذثالث:ذصدؼةذجارقةذ،ذ
أوذعؾمذقـمػعذبهذ،ذأوذوؾدذصاحلذقدعوذؾه)2ذ

ذ

ذ

-3ذاإلدالمذقؤؽدذعؾيذؿدكوؾقةذاؾواؾدقنذوأوؾيذ

ؼالذاؾـيبذ:ذ

األؿرذجتاهذأطػاهلمذوذؾكذباؾمصديذذؾؽلذؿاذؼدذ

(ؽؾؽمذراعذوؽؾؽمذؿدكولذعنذرعقمه)3ذ

قرتتبذعؾقهذأذيذأوذضررذهلمذواؾدعيذجلؾبذؽلذؿاذ

ذ

حيؼقذاملـػعةذهلمذ،ذوتوػريذاؾمعؾقمذاألداديذاجلقدذ

وؼالذ:ذ

ؾؽلذطػلذفوذحقذأداديذقمعنيذمحاقمهذوعدمذ

(ؽػيذباملرءذإمثاذأنذقضقعذؿنذقعول)4ذ

اؾمػرقطذػقهذملاذقرتتبذعؾيذذؾكذؿنذتداعقاتذ

ذ

دؾلقةذعؾيذؿدمؼللذاألطػالذاؾذقنذحيرؿونذؿـه .ذذ

ذ

 ) 1أخزجَ التزهذى في سٌٌَ كتاب العلن تاب فضل طلة العلن  29/5حذيث  2647عي اًس وحسٌَ.
 ) 2أخزجَ االهام هسلن في صحيحَ كتاب الوصيح تاب ها يلحق االًساى هي الثواب تعذ وفاتَ  1255/3حذيث  1631عي اتي ُزيزج
رضي هللا عٌَ.
 ) 3أخزجَ الثخارى في صحيحَ كتاب الجوعح تاب الجوعح في القزى والوذى  248/1حذيث رقن .893
 ) 4أخزجَ أحوذ في هسٌذٍ  194/2عي جاتز تي عثذ هللا رضي هللا عٌَ.

اظغاؼة ( :)4ختػقض ععدل وصقات األرػال
اهلدف –  :5ختػقض ععدل وصقات األرػال دون دن اخلاعسة مبؼدار اظـؾـني صى اظػرتة
عا بني سام  1990وسام 2015
 -1احلػاز سؾى حقاة وصقة اظطػل ذئ عأعور به

جاء صى اظؼرآن اظؽرؼم عن ضول اهلل سز وجل:

يف اإلدالم واظؿفاون واإلػؿال صى ػذا اظسؾقل

وَظَا ُتؾْؼُوا بَِأؼِدِؼؽُمِ إِظَى اظؿَّ ِف ُؾؽَةِ َوأَحِ ِسـُوا إِنَّ اظؾَّهَ ؼُقِبُّ

إثم طؾري.

اظْؿُقِ ِسـِنيَ ( دورة اظؾؼرة -اآلؼة ) 195
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

 -2اظصقة ػى أصضل عا أغعم اهلل به سؾى اإلغسان

روى اظرتعذى سن أبى ػرؼرة سن اظـؾى  ضال:

بعد اإلدالم إذ ال ؼؿؿؽن عن حسن تصرصه واظؼقام

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

بطاسة ربه إال بوجودػا ،وال عـل هلا.

أصح ظك جسدك)

3

وصى حدؼث آخر:
(عا دأل ردول اهلل ذقؽا أحب اظقه عن اظعاصقة)

4

وعن دساء اظـؾى " :اظؾفم إغى أدأظك اظعػو واظعاصقة"
"اظؾفم عؿعـا بأمساسـا وأبصارغا وضوتـا أبدا عا أحققؿـا،
واجعؾفا اظوارث عـا"

6

 ) 1أخزجَ أحوذ فٔ هسٌذٍ  194/2عي جاتز تي عثذ هللا رضٔ هللا عٌَ.
 ) 2أخزجَ الثخارٓ فٔ صحيحَ كتاب الجوعح تاب الجوعح فٔ القزٓ ّالوذى  248/1حذيث رقن  893عي اتي عوز رضٔ هللا عٌِوا.
 ) 3أخزجَ التزهذٓ فٔ سٌٌَ كتاب التفسيز تاب سْرج التكاثز  448/5حذيث رقن .3358
 ) 4أخزجَ التزهذٓ فٔ سٌٌَ كتاب الذعْاخ تاب فٔ دعاء الٌثٔ صلٔ هللا عليَ ّسلن  557/5حذيث رقن .3558
 ) 5أخزجَ التزهذٓ فٔ سٌٌَ كتاب الذعْاخ تاب فٔ العفْ ّالعافيَ  577-576/5ح ّ 3594حسٌَ التزهذٓ.
 ) 6أخزجَ الحاكن فٔ الوستذرك كتاب الذعاء  704/1حذيث رقن  1918ط دار الكتة العلويح.

5

 -3اإلدالم حيــا سؾي سدم اإلػؿال صى سالج

ؼؼول اظردول (:ادلؤعن اظؼوى خري وأحب إدي اهلل عن

أوالدغا و وضاؼؿفم عن األعراض اظؼاتؾة أو

ادلؤعن اظضعقف)

1

شريػا ،صاإلدالم حيؾذ أن ؼؽون ادلؤعن
صقققا ضوؼا

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

2

وضال ردول اهلل ( :تداووا سؾاد اهلل ،صإن اهلل مل خيؾق
داء إال خؾق ظه دواء سؾؿه عن سؾؿه ،وجفؾه عن جفؾه)

3

 -4حيــا اإلدالم ،بل ؼوجب سؾقـا أن حناصظ سؾى

ضال تعادي  :وَاظْوَاظِدَاتُ ؼُرِضِ ِعنَ أَوِظَادَػُنَّ حَوَِظ ِقنِ طَا ِع َؾ ِقنِ

اظـػس وسؾى اظعؼل وذظك إمنا ؼؽون باظؿغذؼة

ظِ َؿنِ أَرَادَ أَنِ ُؼؿِمَّ اظرَّضَاسَةَ وَ َسؾَى اظْؿَوِظُودِ ظَهُ رِزِضُفُنَّ

اظصقققة اظسؾقؿة عن وضت حدوث احلؿــل ،طؿا

وَطِسِ َوتُفُنَّ بِاظْؿَعِرُوفِ ظَا ُتؽ ََّؾفُ غَػْسٌ إِظَّا وُدِعَفَا ظَا تُضَارَّ وَاظِدَةٌ

جيب تغذؼة اظطػل أول دـؿني باظرضاسة اظطؾقعقة.

بِوَظَدِػَا وَظَا عَوِظُودٌ ظَهُ بِوَظَدِهِ وَ َسؾَى اظْوَارِثِ ِع ِـلُ ذَِظكَ صَإِنِ
جـَاحَ َس َؾقِفِؿَا َوإِنِ
أَرَادَا صِصَاظًا َسنِ تَرَاضٍ ِعـِفُؿَا َوتَشَاوُرٍ َصؾَا ُ
جـَاحَ َس َؾ ِقؽُمِ إِذَا دَؾَّ ِؿؿُمِ عَا
أَرَ ِدتُمِ أَنِ تَ ِسؿَرِضِعُوا أَوِظَادَطُمِ َصؾَا ُ
صريٌ
آَت ِقؿُمِ بِاظْؿَعِرُوفِ وَاتَّؼُوا اظؾَّهَ وَا ِسؾَؿُوا أَنَّ اظؾَّهَ بِؿَا تَعِ َؿؾُونَ بَ ِ
( (  )233اظؾؼرة –اآلؼة )233
وضال سز وجل  :ؼَا َبـِي آدَمَ خُذُوا زِؼَـَؿؽُمِ ِسـِدَ طُلِّ عَسِفِدٍ
وَ ُطؾُوا وَاذِ َربُوا وَظَا تُسِرِصُوا إِغَّهُ ظَا ؼُقِبُّ اظْؿُسِرِصِنيَ ()31
وطؾوا ( األسراف األؼة )31
ضال  (:إن اهلل وضع سن ادلساصر اظصوم وذطر اظصالة
وسن احلؾؾي وادلرضع اظصوم)

4

وضال ( :إن اهلل حيب أن تؤتي رخصه طؿا حيب أن
ى سزائؿه)
تؤت

5

 ) 1أخزجَ هسلن فٔ صحيحَ كتاب القذر تاب االهز تالقْج ّتزك العجز  2052/4حذيث رقن .2164
 ) 2أخزجَ الثخارٓ فٔ صحيحَ كتاب الطة تاب ها اًزل هللا داء إال اًزل لَ الشفاء  13/4حذيث رقن  566/8عي اتٔ ُزيزج.
 ) 3أخزجَ التزهذٓ فٔ سٌٌَ كتاب الطة تاب ها جاء فٔ الذّاء ّالحث عليَ  383/4ح ّ 2038صححَ التزهذٓ.
 ) 4أخزجَ التزهذٓ فٔ سٌٌَ كتاب الصْم تاب ها جاء فٔ الزخصح فٔ االفطار للحثلٔ ّالوزضع  85/3ح .715
 ) 5أخزجَ أحوذ فٔ هسٌذٍ  108/2عي اتي عوز رضٔ هللا عٌِوا.

 -5حنن عؽؾػون عن اظشرع بأن غؾعد أغػسـا سن

ؼؼول دؾقاغه وتعاظي:

طل عا ؼسؾب اظضرر ظـا ،أو ؼسؾب اظضرر ظغريغا،

 وَظَا ُتؾْؼُوا بَِأؼِدِؼؽُمِ إِظَى اظؿَّ ِف ُؾؽَةِ َوأَحِ ِسـُوا إِنَّ اظؾَّهَ ؼُقِبُّ

واظؿطعقؿات ضرورة ػاعة ظؾقػاز سؾي حقاة اظطػل

اظْؿُقِ ِسـِنيَ ( دورة اظؾؼرة – اآلؼة )195

ومنوه صاظؿقصني صى حؼقؼؿه ػو أحد اظعواعل
اظؿى تؼوى اجلسم وجتعؾه ضادرا سؾى اظدصاع ضد

ضال ردول اهلل :

(ال ضرر وال ضرار)

1

خطر ادلرض اظذى ؼراد اظؿطعقم عن أجؾه.

 -6يف اإلدالم اظـظاصة ومحاؼة اظؾقؽة احملقطة

ؼؼول :

(مخروا (شطوا) اظطعام واظشراب)

2

باالغسان عن أدؾاب اظؿؾوث تعد طؾفا عن سالعات
اإلميان.

وأؼضا( :ال ؼؾوظن أحدطم صى ادلاء اظراطد)
و ؼؼول :

( إن اهلل رقب حيب اظطقب  ،غظقف حيب

اظـظاصة ،طرؼم حيب اظؽرم ،جواد حيب اجلود ،صـظػوا
أصـقؿؽم) 3أى بقوتؽم

 ) 1أخزجَ اتي هاجَ فٔ سٌٌَ كتاب االحكام تاب هي تٌٔ فٔ حقَ ها يضز تجارٍ  784/2ح  2341عي اتي عثاس.
 ) 2أخزجَ الثخارٓ فٔ صحيحَ كتاب االشزتح تاب تغطيح االًاء  473/3ح  .5623عي جاتز تي عثذ هللا.
 ) 3أخزجَ هسلن فٔ صحيحَ كتاب الزكاج تاب قثْل الصذقح هي الكسة الطية ّتزتيتِا  703/2ح  1015عي اتٔ ُزيزج رضٔ هللا
عٌَ.

ً

اؾغاقةً(ً:ً)5حتينيًاؾصوةًاؾـػادقةًً
ً
اهلدفً–ً:6ختػقضًؿعدلًاؾقػقاتًاؾـػادقةًمبؼدارًثالثةًأرباعًيفًاؾػرتةًؿابنيًً1990وًً2015
ً
ً-1األمًواألؿقؿةًهلاًذأنًخاصًػكًاإلدالمًػفكً
ؿـًأعظؿًاؾـاسً حؼا ً،وؼدًإرتؼكًبفاًاإلدالمً
حمكًجعؾًاجلـةًحتتًأؼدامًاألؿفاتً،مبعـكً
أنًتـاهلاًاملرأةًعؾكًحيـًأداءًوظقػةًاألؿقؿةً
ألـفاًصاـعةًاحلقاةً.ؽؿاًأؽدًعؾلًأنًاؾعالؼةً
اؾزوجقةًمبقناؼفاًاؾغؾقظًؾـًتيمؿرًإالًحبػظًؽراؿةً
املرأةً،وؿعاذرتفاًباملعروفًوؿـًبابًأوؾلًأثـاءً
احلؿؾًواؾرضاعً.
ً
ً

ً

ً

قؼقلًتعاؾلَ ًً:ووَصَّقِـَاًاؾْإِـِيَانًَبِقَاؾِدَقِفًِ ِإحِيَاـّاًحَؿَؾَمِفًُأُؿُّفًُؽُرِفّاً َو َوضَعَمِفًُ
ؽُرِفّاً(ًدقرةًًاألحؼاقً-اآلقةًًًً)ًًً15
ً
قؼقلًتعاىلًًًً:

وَعَاذِرُوفُـًَّبِاؾْؿَعِرُوفًِػَِإنًِؽَرِفِمُؿُقفُـًَّػَعَيَكً َأنًِ

تَؽْرَفُقاًذَقِكّاًوََقهِعَؾًَاؾؾَّفًُػِقفًِخَقِرّاًؽَنِريّاًً(ًاؾـياءًً-اآلقةًً)ً19
ً
وقؼقلًتعاىلًَ ً ًًًً:وؾَاً ُتضَارُّوفُـًَّؾِ ُمضَقِّؼُقاًعَؾَ ِقفِـًَّوَ ِإنًِؽُـًَّأُوؾَاتًِحَؿِؾًٍ
ػَأَـِػِؼُقاًعَؾَ ِقفِـًَّحَمَّكًَقضَعِـًَحَؿِ َؾفُـًًَّ(ًاؾطالقًً-اآلقةًً)ً6

ً
وقؼقلً ً(ًً:إنًأؽؿؾًاملؤؿـنيًإمياـاًأحيـفؿًخؾؼاً
وأؾطػفؿًبأفؾف)ً1
ً
ًجاءًػكًؼقلًاؾيقدةًعائشةًأـاًدأؾتًردقلًاهللً

–ً ًًًً:

(أىًاؾـاسًأعظؿًحؼاًًعؾكًاملرأةًؼالًزوجفاً،ؼاؾتًؼؾتً
ػأىًاؾـاسًأعظؿًحؼاًًعؾكًاؾرجؾًؼالً:أؿف)ً2
ً
وػكًاحلدقثًاؾصوقحً:
(خريؽؿًخريؽؿًألفؾهً،وأـاًخريؽؿًألفؾكً،وؿاًأؽرمًاؾـياءً
إالًؽرقؿًوؿاًأفاـفـًإالًؾكقؿ)ً3
وؼالًً(ًًًًًً:ادمقصقاًباؾـياءًخرياً)

4

ً
ً
ًً
ًًً

 ) 1أخزجه أتى داود فً سىىه كتاب انسىح تاب انذنيم عهً سيادج االيمان ووقصاوه  219/4حذيث رقم .4682
 ) 2أخزجه انحاكم فً انمستذرك كتاب انثز  167/4حذيث رقم .5/7244
 ) 3أخزجه انتزمذي فً سىىه كتاب انمىاقة تاب فضم أسواج انىثً صهً هللا عهيه وسهم  709/5ح .3895
 ) 4أخزجه انثخاري فً صحيحه كتاب انىكاح تاب انىصاج تانىساء  369/3حذيث رقم  5186عه اتً هزيزج رضً هللا عىه.

ً

ً

ً-2ؿـفجًاإلدالمًقدعقًإىلًاؾمىطقطًواؾمـؿقةً

وردًعـًجابرًبـًعلدًاهللًأـفًؼالًً:

واالعمدالً،واؾمقازنًػكًؽؾًذئًً،واؾشرعًالً

(ًؽـاًـعزلًعؾلًعفدًردقلًاهللًصؾلًاهللًعؾقفًودؾؿً

ميـعًأنًتلاعدًاألمًبنيًػرتاتًاحلؿؾًباؾؼدرً

واؾؼرآنًقـزلًً،ويفًرواقةًأخريًػلؾغًذؾؽًـيبًاهللًصؾلً

اؾذيًحيؼؼًاملصؾوةًهلاًوؾؾطػؾًوؾألدرةً .

اهللًعؾقفًودؾؿًػؾؿًقـفـا)ً1

ً

ً
ذؽرًًحهةًاإلدالمًأبقًحاؿدًاؾغزاىلًػكًؿؼقؾمفًاهلاؿةً:
(إنًمماردةًؿـعًاحلؿؾًؿؼلقؾةًإذإًؽانًاؾداػعًهلاًأحدً
األؿقرًاؾنالثةًاؾماؾقةً:رغلةًاملرأةًػكًاحملاػظةًعؾكًمجاهلاً
أوًصومفاً،أوًؿـًأجؾًإـؼاذًحقاتفاً،أوًاؾرغلةًػكًجتـبً
املصاعبًاملاؾقةًواحلرج؛ًأوًجتـبًاملشاؽؾًاؾعائؾقةً
األخرىًاؾمكًؼدًتـشأًـمقهةًتزاقدًأػرادًاألدرة)ً
ً

ً

ً

ً-3ؿـًؿؼقؿاتًاؾيؽقـةًيفًاؾلقتًاؾيتًجيبًأنً

ؼالًتعاؾلً:

تمقػرًؾؾؿر أةًوؾألؿقؿةًً،اإلـػاقًعـًـػسًؽرميةً

ًَوَعَؾَكًاؾْؿَ ِقؾُقدًِؾَفًُرِزِ ُؼفُـًَّ َوؽِيِقَ ُتفُـًَّبِاؾْؿَعِرُوفًِؾَاًتُؽ ََّؾػًُـَػْسًْإِؾَّاً

وقدًدىقةًعؾلًؼدرًرزؼفاًً،وؼدًح

ضًاؾؼرآنً

واؾردقلًاؾؽرقؿًعؾلًؼقؿةًـػؼةًاؾرجؾًعؾلًأفؾً
بقمفً.

وُدِ َعفَاًً(ًدقرةًاؾلؼرةًً-اآلقةًً)ًًً233
ً
وقؼقلًاؾردقلً ( ًًًًً:إنًامليؾؿًإذاًأـػؼًعؾلًأفؾفًـػؼفً
وفقًحيميلفاًؽاـتًصدؼةً) ً
2

ً
وقرػعًاؾردقلً درجةًاإلـػاقًعؾلًأفؾًبقمفًػققًاإلـػاقً
يفًدلقؾًاهللً:
(ًأػضؾًدقـارًقـػؼ هًاؾرجؾًدقـارًقـػؼفًعؾلًعقاؾفًًويفً
حدقثًآخرً:دقـارًأـػؼمفًيفًدلقؾًاهللًً،ودقـارًأـػؼمفًيفً
رؼلةًً،ودقـارًتصدؼتًبفًعؾلًؿيؽنيًً،ودقـارًأـػؼمفًعؾلً
أفؾؽًً،أعظؿفاًأجراًاؾذيًأـػؼمفًعؾلًأفؾؽً) ً3

ً

 ) 1أخزجه انثخاري فً صحيحه كتاب انىكاح تاب انعشل  376/3حذيث رقم  5207عه جاتز ته عثذ هللا رضً هللا عىه.
 ) 2أخزجه مسهم فً صحيحه كتاب انشكاج تاب فضم انصذقح عهً االقزتيه وانشوج واالوالد وانىانذيه ونى كاوىا مشزكيه 695/2
حذيث رقم  1002عه أتً مسعىد انثذري.
 ) 3أخزجه مسهم فً صحيحه كتاب انشكاج تاب فضم انىفقح عهً انعيال وانممهىك واثم مه ضيعهم أو حثس وفقتهم  692 - 691/2عه
ثىتان رضً هللا عىه.

اظغاؼةم(7م):مطػاظةماالدؿداعةماظؾقؽقةمم
م
اهلدفم–م9م :مإدعاجمعؾادئماظؿـؿقةمادللؿداعةمصىممماظلقاداتمواظرباعجماظؼطرؼةمواحنلارمصؼدان
مادلواردماظؾقؽقةم.م
اهلدفم–م10م :مختػقضمغلؾةماألذكاصماظذؼنمالمميؽـفمماحلصولمسؾىمعقاهماظشربمادلأعو نةماىلم اظـصفممم
حبؾولمسامم2015م.م
اهلدفم–م :11محتؼققمحتلنيمطؾريمحبؾولمسامم2020مصىممممممععقشةمعامالمؼؼلمسنم100معؾقونمعلى األضلمعنمدؽانم
األحقاءماظػؼرية.م
م

م
م

 - 1االدؿداعةماظؾقؽقةمؼؼصدمبفا مذ ظكماظؿعاعلم

ؼؼولماهللمتعاظي :م َوإِظَىمثَؿُودَمأَخَاػُمِمصَاظِقّامضَالَمؼَامضَوِمِم

اظرذقدمععمادلعطقاتماظؾقؽقة-معنمأراضموم

ا ِسؾُدُواماظؾَّهَمعَامَظؽُمِم ِعنِمإِظَهٍم َشقِرُهُمػُوَم َأغِشَأَطُمِم ِعنَماظْأَرِضِم

عقاهمومػواءموعـاخموعصادرمراضةموخاعات-م

دؿَغِػِرُوهُمثُمَّمتُوبُوامإَِظقِهِمإِنَّمرَبِّيمضَرِؼبْم
دَؿعِؿَرَطُمِمصِقفَامصَا ِ
وَا ِ

وتطوؼعفامخلدعةماإلغلانموتدبريماحؿقاجاتهم

عُفِقبْم()61مم(مدورةمػودم–ماآلؼةمم61م)م

وعؿطؾؾاتهمدونمادؿـزافمعواردػاموػومعام

صؾَاحِفَام
وؼؼولماهللمتعاظي:ممم وَظَامتُػْلِدُوامصِيماظْأَرِضِمبَعِدَمإِ ِ

ؼؿػقمععماظشرعماإلدالمىماحلـقف.م

وَادِسُوهُمخَوِصًام َورَؿَعّامإِنَّمرَحِؿَةَماظؾَّهِمضَرِؼبْم ِعنَماظْؿُقِ ِلـِنيَم
(مدورةماألسرافم–ماآلؼةم56م)م

م
م

وؼؼولمتؾاركموتعاىل:ممم م زَفَرَماظْػَلَادُمصِيماْظؾَرِّموَاْظؾَقِرِمبِؿَام

م

طَ َلَؾتِم َأؼِدِيماظـَّاسِمِظقُذِؼؼَفُمِمبَعِضَماظَّذِيمسَ ِؿؾُوامظَعَؾَّفُمِم

م

ؼَرِجِعُونَم(مدورةماظرومم-مماآلؼةم)41م
م

-2ممحيثماإلدالممسؾىمسدممإحداثمتؾوثمبقئىم

ممم
مؼؼولم:مم(المؼؾوظنمأحدطممصىمادلاءماظراطد) 1م

طؿامحيثمسؾىمممحاؼةمادلواردماظطؾقعقةمعنم

وؼؼولمصؾى:ممم(اتؼوامادلالسنماظـالث:ماظربازمصىمادلواردم

اظؿؾوثمخاصةمعصادرمادلقاه.م

وضارسةماظطرؼقممواظظل)2م
وؼؼولم:مم(إعارؿكماألذىمسنماظطرؼقمظكمصدضةم)3م
وؼؼولم:مم(عنمأخرجمأذىمعنمادللفدمبـىماهللمظهمبقؿام
صىماجلـة)4م

م

 ) 1أخشجه البخاسي فً صحيحه كتاب الىضىء باب الماء الذائم  102/1ح .239
 ) 2أخشجه ابى داود فً سننه كتاب الطهاسة باب المىاضع التً نهً النبً صلً هللا عليه وسلم عن البىل فيها  7/1حذيث سقم .26
 ) 3أخشجه التشمزي فً سننه كتاب البش باب ما جاء فً صنائع المعشوف  340-339/4حذيث سقم  1956عن ابً رس وحسنه
التشمزي.
 ) 4أخشجه ابن ماجه فً سننه كتاب المساجذ باب تطهيش المساجذ وتطيبها  250/1حذيث سقم  757عن ابً سعيذ الخذسي سضً هللا
عنه.

ً

اؾغاقةً(ً:ً)3تعزقزًاملياواةًبنيًاجلـينيًومتؽنيًاملرأةًً
ً
ًًاهلدفً–ًً:ً4إزاؾةًاؾمػاوتًبنيًاجلـينيًيفًاؾمعؾقمًاالبمدائيًواؾناـويًوقػضلًأنًقؽونًذؾكًً

ًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحبؾولًعامًًً،ً2005وباؾـيلةًجلؿقعًؿراحلًاؾمعؾقمًيفًؿوعدًالًقمهاوزًعامً ً.ً2015
ًًًًًًًً

ً
ً

ً
ً-1اؾػؾيػةًاؾعاؿةًيفًاإلدالمًًاؾمىًحتؽمًاحلقاةً
ً
واؾيؾوكًاإلـياـيًخاصةًبنيًاؾرجلًواملرأةًً،
فيًاملياواةًػىًاحلؼوقًواؾواجلاتًوؾقسً
اؾمؿاثلًأوًاؾمطابقً –ًبنيًاؾرجلًواملرأةًؽـوعنيً
جلـسًواحدً،خؾؼاًؿنًـػسًواحدةً.

قؼولًتعاؾيً:
خؾَ ْؼـَاؽُمًِ ِؿنًِذَؽَرًٍ َو ُأ ِـنَىًوَجَ َع ْؾـَاؽُمًِذُعُوبّاً
قَاًأَقُّفَاًاؾـَّاسًُإِـَّاً َ
ً
وَ َؼلَا ِئلًَِؾمَعَارَػُواًإِنًَّأَؽْرَ َؿؽُمًِ ِعـِدًَاؾؾَّهًِ َأتِؼَاؽُمًِإِنًَّاؾؾَّهًَ َعؾِقمًْ
ً
خِلريًْ((ً )13دورةًاحلهراتًً-اآلقةًًً)13
َ
ً
وقؼولًتعاؾيً:

ً

دمَهَابًَؾَفُمًِرَبُّفُمًِأَـِّيًؾَاًأُضِقعًُعَ َؿلًَعَا ِؿلًٍ ِؿ ِـؽُمًِ ِؿنًِ
ػَا ِ

ً

ضؽُمًِ ِؿنًِبَعِضٍ (دورةًآلًعؿرانًً-اآلقةً
ذَؽَرًٍأَوًِ ُأ ِـنَىًبَعِ ُ

ً

ً)195

ً
ً

وقؼولًتعاؾيً:

ً

خؾَ َؼؽُمًِ ِؿنًِـَػْسًٍوَاحِدَةٍ ً
َبؽُمًُاؾَّذِيً َ
قَاًأَقُّفَاًاؾـَّاسًُاتَّؼُواًر َّ

ً

(اؾـياءً–ًاآلقةًً)1

ً

ً

ً

وقؼولًً:

ً

(ًاؾـياءًذؼائقًاؾرجال)ً1

ً

ً

ً

ً
ً-2اعمـىًاإلدالمًأمياًعـاقةًباؾلـتًؼللًاؾزواجً
ػلوجبًعؾىًاِّبًرعاقةًابـمهًومحاقمفاًوتعؾقؿفاً
واالنػاقًعؾقفاًإىلًأنًتمزوجً.

ؼالًً"ً:ؿنًؽانًؾهًثالثًبـاتًأوًثالثًأخواتًػعؾؿفنً
وأدبفنًحمىًقغـقفنًاهللًػؾهًاجلـةًاؾلمةً"ًػيلؾهًبعضً
اؾصوابةًأوًبـمانًأوًأخمانًقاردولًاهلل؟ًػلجابً"ًأوًبـمانً
أوًأخمانً"ً2

 ) 1أخزجو التزهذي فً سننو كتاب الطهارج تاب ها جاء فيوي يستيقظ فيزي تلال وال تذكز احتالها  190-189/1حذيث رقن .113
 ) 2أخزجو التزهذي فً سننو كتاب الثز تاب ها جاء فً النفقح علً الثناخ واالخىاخ  320/4حذيث رقن  1916وحسنو التزهذي،
وأخزجو اتي هاجو فً سننو كتاب االدب تاب تز الىلذ واالحساى الً الثناخ  1210/2حذيث رقن .3669

ً

ً

 ً-3وبعدًاؾزواجًأوىلًاإلدالمًعـاقةًؽلريةً

عنًابنًعلاسً –ًرضيًاهللًعـفؿاً –ًأنًردولًاهللً ًؼالً

مبمديةًاِّدرةًً،ػهعلًعؼدًاؾزواجًعؼداًًرضائقاًً

ً"ً:اِّقمًأحقًبـػيفاًؿنًوؾقفاًواؾلؽرًتيملذنًيفًـػيفاً

الًقصًّّإالًبرضاءًاملر أةًاحلرًاؾؽاؿلًوجعلًػصمً

وإذـفاًصؿاتفاً" ً

عرىًرابطةًتؾكًاملمديةًؾؽالًررػقفاًعؾىً

ً

اؾيواءً.

ؾؾرجلًحقًإـفاءًًاؾعالؼةًاؾزوجقةًقيؿىًذؾكًرالؼاً

ًً

وقموؿلًتلعاتهً

ً

جؾَفُنًَّػَلَؿِ ِيؽُوفُنًَّبِؿَعِرُوفًٍأَوًِ
ؼالًتعاؾيً ً:ػَنِذَاًَبؾَ ِغنًَأَ َ

ً

دلًٍ ِؿ ِـؽُمًِ َوأَؼِقؿُواً
ػَارِؼُوفُنًَّبِؿَعِرُوفًٍ َوأَذِفِدُواًذَوَيًِعَ ِ

1

اؾشَّفَادَةًَؾِؾَّهًِذَِؾؽُمًِقُوعَظًُبِهًِ َؿنًِؽَانًَقُمِ ِؿنًُبِاؾؾَّهًِوَاْؾقَوِمًِ
َمقًِاؾؾَّهًَقَهِ َعلًِؾَهًُؿَىِرَجّاً( ً(ً )2دورةًاؾطالقً
اؾْكخِرًِوَ َؿنًِق َّ
ؿنًاآلقةًً)2
َرتَانًِػَنِؿِيَاكًٌبِؿَعِرُوفًٍأَوًِتَيِرِقًّّْ
ًاؾطؾَاقًُؿ َّ
وؼوؾهًتعاؾيًَّ  ً:
بِنِحِيَانًٍوَؾَاًقَوِلًَُّؾؽُمًِأَنًِتَلْخُذُواًؿِؿَّاًآَت ِقمُؿُوفُنَّ

ذ ِقكّاً
َ

(دورةًاؾلؼرةًاآلقةًً)229
ً
ًوإذاًؼاؿتًبنـفائفاًاملرأةًمسيًخؾعاًً،وأعادتًؾزوجفاًؿاً
ؼدًؽاـتًأخذتهًؿـهًؿنًؿفرًؾؾزواجً،
ؼوؾهًتعاؾيً ً:إِؾَّاًأَنًِقَىَاػَاًأَؾَّاًقُؼِقؿَاًحُدُودًَاؾؾَّهًِػَنِنًِخِ ْػمُمًِ
جـَاحًَ َع َؾقِفِؿَاًػِقؿَاًا ْػمَدَتًِبِهًِ ِت ْؾكًَ
أَؾَّاًقُؼِقؿَاًحُدُودًَاؾؾَّهًِ َػؾَاً ُ
حُدُودًُاؾؾَّهًِ َػؾَاًتَ ِعمَدُوفَاًوَ َؿنًَِقمَعَدًَّحُدُودًَاؾؾَّهًِػَلُوَؾِككًَفُمًُ
اؾظَّاؾِؿُونًَ(ًدورةًًاؾلؼرةًاآلقةًً)229
ً
ًوهلاًأقضاًأنًتـفىًتؾكًاؾعالؼةًعنًررققًرؾبًاؾطالقً
أؿامًاؾؼاضيًؾؾضررًً،
جؾَفُنًَّػَلَؿِ ِيؽُوفُنًَّ
ؼالًتعاؾيًَ ً ً:وإِذَاًرَؾَّ ْؼمُمًُاؾـِّيَاءًَ َػَلؾَ ِغنًَأَ َ
بِؿَعِرُوفًٍأَوًِدَرِّحُوفُنًَّبِؿَعِرُوفًٍوَؾَاًتُؿِ ِيؽُوفُنًَّضِرَارّاً
ِؾمَ ِعمَدُواًً(ًدورةًاؾلؼرةًاآلقةًً)231
وؼالًً"ً:الًضررًوالًضرارً"ًً2
ً
ً

 ) 1أخزجو اتى داود فً سننو كتاب النكاح تاب فً الثية  239/2حذيث رقن .2098
 ) 2أخزجو اتي هاجو فً سننو كتاب االحكام تاب هي تنً فً حقو ها يضز تجاره  784/2حذيث رقن  2341عي اتي عثاس.

ً

ً

ً-4جعلًاؾؼرآنًًاؾؽرقمًإميانًاؾـياءًؽنميانً

ؿنًذؾكًؼوؾهًتعاؾيً:

اؾرجالًوؽذؾكًإقذاءًاملمؿـةًؽنقذاءًاملمؿنًً.

ًقَاًأَقُّفَاًاؾَّذِقنًَآ َؿـُواًإِذَاًجَاءَؽُمًُاؾْؿُمِ ِؿـَاتًُؿُفَاجِرَاتًٍ

ً

وـُوفُنًَّاؾؾَّهًُأَ ِعؾَمًُبِنِميَاـِفِنًَّػَنِنًِ َعؾِ ِؿمُؿُوفُنًَّؿُمِ ِؿـَاتًٍ
ػَا ِؿمَ ِ
َػؾَاًتَرِجِعُوفُنًَّإِؾَىًاْؾؽُػَّارًِؾَاًفُنًَّحِلًٌّؾَفُمًِوَؾَاًفُمًِقَوِؾُّونًَ
جـَاحًَ َع َؾ ِقؽُمًِأَنًَِت ِـؽِوُوفُنًَّإِذَاً
ؾَفُنًَّوَآتُوفُمًِؿَاً َأـِػَؼُواًوَؾَاً ُ
آَت ِقمُؿُوفُنًَّأُجُورَفُنًَّوَؾَاًتُؿِ ِيؽُواًبِعِصَمًِاْؾؽَوَاػِرًِوَادِلَؾُواًؿَاً
وؽُمًَُب ِقَـؽُمًِوَاؾؾَّهًُ
حؽْمًُاؾؾَّهًِقَ ِ
َأـِػَ ْؼمُمًِوَْؾقَيِلَؾُواًؿَاً َأـِػَؼُواًذَِؾؽُمًِ ُ
حؽِقمًْ((ً )10املؿموـةً–ًؿنًاآلقةًً)10
َعؾِقمًْ َ
وؼالًتعاؾيً:
وَاؾَّذِقنًَقُمِذُونًَاؾْؿُمِ ِؿـِنيًَوَاؾْؿُمِ ِؿـَاتًِبِ َغقِرًِؿَاًا ْؽمَ َيلُواًػَؼَدًِ
حمَ َؿؾُواًبُ ِفمَاـّاً َو ِإثِؿّاً ُؿلِقـّاً((ً )58اِّحزابً–ًًاآلقةًً)58
ا ِ
ً
ً

ً

ً

ً

ً-5دلًاؾؼرآنًاؾؽرقمًعؾيًأنًجزاءًاملمؿـاتً

ؼالًتعاؾيً:

ؽاملمؿـنيًيفًاؾدـقاًوًاآلخرةً.

وِققَـَّهًُ
َ ؿنًِعَ ِؿلًَصَاؾِوّاً ِؿنًِذَؽَرًٍأَوًِ ُأ ِـنَىًوَفُوًَؿُمِ ِؿنًْ َػ َؾـُ ِ

ً

حقَاةًًر َِّقلَةًًوََؾـَهِ ِزقَـَّفُمًِأَجِرَفُمًِبِلَحِ َينًِؿَاًؽَاـُواًقَعِ َؿؾُونًَ
َ
((ً )97اؾـولً–ًاآلقةًًً)97
ً
وؼالًتعاؾيً:
َقكَةًً َػؾَاًقُهِزَىًإِؾَّاً ِؿ ِنؾَفَاًوَ َؿنًِعَ ِؿلًَصَاؾِوّاً ِؿنًِ
َ ًؿنًِعَ ِؿلًَد ِّ
خؾُونًَاؾْهَـَّةًَقُرِزَؼُونًَ
ذَؽَرًٍأَوًِ ُأ ِـنَىًوَفُوًَؿُمِ ِؿنًْػَلُوَؾِككًَقَدِ ُ
ػِقفَاًبِ َغقِرًِحِيَابًٍ((ً )40غاػرً–ًاآلقةًً)40
ً
وؼالًتعاؾيً:
وَ َؿنًِقَعِ َؿلًِ ِؿنًَاؾصَّاؾِوَاتًِ ِؿنًِذَؽَرًٍأَوًِ ُأ ِـنَىًوَفُوًَؿُمِ ِؿنًْ
ًًًًًً )124

ظؾَؿُونًَـَ ِؼريّاً(
خؾُونًَاؾْهَـَّةًَوَؾَاً ُق ْ
ػَلُوَؾِككًَقَدِ ُ
(اؾـياءً–ً اآلقةًً)124
ً

وؼوؾهًتعاؾيًيفًأوؾيًاِّؾلابًاؾذقنًقذؽروـهًؽنرياً
وقمػؽرونًيفًخؾقًاؾيؿاواتًواِّرضًوقدعوـهًًًًً:
دمَهَابًَؾَفُمًِرَبُّفُمًِأَـِّيًؾَاًأُضِقعًُعَ َؿلًَعَا ِؿلًٍ ِؿ ِـؽُمًِ ِؿنًِ
ػَا ِ
ضؽُمًِ ِؿنًِبَعِضًٍػَاؾَّذِقنًَفَاجَرُواً َوأُخِرِجُواً
ذَؽَرًٍأَوًِ ُأ ِـنَىًبَعِ ُ
دلِقؾِيًوَؼَاَتؾُواًوَ ُؼِمؾُواًؾَلُؽَػِّرَنًَّ َعـِفُمًِ
ِؿنًِ ِدقَارِفِمًِ َوأُوذُواًػِيً َ
ومِفَاًاؾَْلـِفَارًُثَوَابّاً
خؾَـَّفُمًِجَـَّاتًٍتَهِرِيً ِؿنًِتَ ِ
َقكَاتِفِمًِوَؾَلُدِ ِ
د ِّ
ِؿنًِ ِعـِدًِاؾؾَّهًِوَاؾؾَّهًُ ِعـِدَهًُحُ ِينًُاؾنَّوَابًِ(

(ًًًً )195آلً

عؿرانً–ًً)195
وؼوؾهًتعاؾيً ًًًً:إِنًَّاؾْؿُ ِيؾِؿِنيًَوَاؾْؿُ ِيؾِؿَاتًِوَاؾْؿُمِ ِؿـِنيًَ
وَاؾْؿُمِ ِؿـَاتًِوَاؾْؼَا ِـمِنيًَوَاؾْؼَا ِـمَاتًِوَاؾصَّادِؼِنيًَوَاؾصَّادِؼَاتًِ
وَاؾصَّابِرِقنًَوَاؾصَّابِرَاتًِوَاؾْىَاذِعِنيًَوَاؾْىَاذِعَاتًِ
وَاؾْ ُؿَمصَدِّؼِنيًَوَاؾْ ُؿمَصَدِّؼَاتًِوَاؾصَّائِؿِنيًَوَاؾصَّائِؿَاتًِ
وَاؾْوَا ِػظِنيًَػُرُوجَفُمًِوَاؾْوَا ِػظَاتًِوَاؾذَّاؽِرِقنًَاؾؾَّهًَ َؽِنريّاً
وَاؾذَّاؽِرَاتًِأَعَدًَّاؾؾَّهًُؾَفُمًِؿَغِػِرَةًً َوأَجِرّاً َعظِقؿّاً (ًًًاِّحزابً
–ًً)35
وؼوؾهًتعاؾيً ًًًً:وَعَدًَاؾؾَّهًُاؾْؿُمِ ِؿـِنيًَوَاؾْؿُمِ ِؿـَاتًِجَـَّاتًٍ
ومِفَاًاؾَْلـِفَارًُخَاؾِدِقنًَػِقفَاًوَؿَيَا ِؽنًَر َِّقلَةًًػِيً
تَهِرِيً ِؿنًِتَ ِ
جَـَّاتًِعَدِنًٍوَرِضِوَانًْ ِؿنًَاؾؾَّهًِأَ ْؽلَرًُذَِؾكًَفُوًَاؾْػَوِزًُاؾْ َعظِقمًُ ًًًً
(اؾموبةً–ًً)72
ً

ً

ً

ً-6ؽؿاًأؼرًاإلدالمًباملياواةًبنيًاؾذؽرًواِّـنيًً

ػؼدًثلتًيفًاؾصوقونيًأنًعائشةًزوجةًردولًاهللً

يفًاؾعؿلًاالجمؿاعيً

ؽاـتًحتؿلًؼربًاملاءًفيًوأمًدؾقمًوغريفؿاًإؾيً

ًً

ً

اجلرحيًيفًغزوةًأحدًقيؼقـفمًوقغيؾنًجراحفمًً،وملاً
ً

جرحًردولًاهللًصؾيًاهللًعؾقهًودؾمً –ًتوؾتًػارؿةًغيلً
جرحهًوتضؿقدهً ً
1

ً

ً

ً-7ذرعًًًاإلدالمًًًاملياواةًًًبنيًًًاؾـوعنيً

ؼالًتعاؾيًً ً:ؾِؾرِّجَالًِـَصِقبًْؿِؿَّاًتَ َركًَاْؾوَاؾِدَانًِوَاؾْلَؼْ َربُونًَ

يفًاحلؼوقًاملاؾقةًوأبطلًؽلًؿاًؽانًعؾقهًاؾعربً

وَؾِؾـِّيَاءًِـَصِقبًْؿِؿَّاًتَ َركًَاؾْوَاؾِدَانًِوَاؾْلَؼْ َربُونًَؿِؿَّاًؼَلًَّ ِؿـِهًُأَوًِ

واؾعهمًؿنًحرؿانًاؾـياءًؿنًاؾمؿؾكًً،أوً

َؽنُرًَـَصِقلّاًؿَػْرُوضّاًً(ًدورةًاؾـياءًاآلقةًً)ً7

اؾمضقققًعؾقفنًيفًاؾمصرفًًمباًميؾؽنًً،

ً

وادملدادًأزواجًاملمزوجاتًؿـفنًبلؿواهلنً

وؼالًتعاىلً:

ػلثلتًهلنًحقًاملؾكًوًحقًاؾمصرفًبلـواعهً

ضؽُمًِ َعؾَىًبَعِضًٍؾِؾرِّجَالًِ
َضلًَاؾؾَّهًُبِهًِبَعِ َ
وَؾَاًَتمَؿَـَّوِاًؿَاًػ َّ

املشروعةًً،ػشرعًاؾوصقةًواإلرثًهلنًؽاؾرجلً

ـَصِقبًْؿِؿَّاًا ْؽمَ َيلُواًوَؾِؾـِّيَاءًِـَصِقبًْؿِؿَّاًا ْؽمَ َي ِلنًَوَادِلَؾُواًاؾؾَّهًَ

وزادفنًؿاًػرضًهلنًعؾيًاؾرجالًؿنًؿفرً

ضؾِهًِإِنًَّاؾؾَّهًَؽَانًَ ِبؽُلًِّذَيِءًٍ َعؾِقؿّاً
ِؿنًِػَ ِ

اؾزوجقةًواؾـػؼةًعؾيًاملرأةًوأوالدفاًوإنًؽاـتً

اآلقةًً32

غـقةًً،وأعطافنًحقًاؾلقعًواؾشراءًواإلجارةً

ً

واهللةًواؾصدؼةًوغريًذؾكً،وقملعًذؾكًحؼوقً
اؾدػاعًعنًأؿواهلنًًباؾمؼاضيًوغريهًؿنًاِّعؿالً
املشروعةً.
ً

 )5أخزجو الثخاري فً صحيحو كتاب الجهاد تاب غزو النساء وقتالهي هع الزجال  230/2حذيث رقن .2880

ًدورةًاؾـياءً

اؾغاقة ( : )6ؿؽاػوة ػريوس ـؼص ادلـاعة اؾلشرقة /اإلقدز وادلالرقا وغريفؿا ؿن األؿراض

اهلدف – :7وؼف اـمشار ػريوس ـؼص ادلـاعة اؾلشرقة  /اإلقدز حبؾول عام  ، 2015وبدء
احنساره اعملارا ؿن ذؾك اؾمارقخ .
اهلدف – :8وؼف اـمشار ادلالرقا وغريفا ؿن األؿراض اؾرئقسقة حبؾول عام  ، 2015وبدء
احنساره اعملارا ؿن ذؾك اؾمارقخ.

 -1حينـا اإلدالم عؾي اؾمول

ى بسؾوك جـس ى

ؿسكول وفو اؾسلقل اؾوحقد اؾذ ى ميؽن أن حيؿي
وحيد ؿن اـمشار األؿراض ادلـؼوؾة جـسقا ؾذا ػؼد
حرم اؾزـا ومماردة اؾشذوذ اجلـس ى وأؿر بعدم
إتقان ادلرأة احلائض ؽؿا حرم إتقان ادلرأة ػى
دبرفا.

َ وؾَا تَؼْرَبُوا اؾزِّـَا إِـَّهُ ؽَانَ ػَاحِشَةً وَدَا َء دَلِقؾًا ( اإلدراء  -اآلقة )32
وقؼول تلارك وتعاىل:

ل فُ َو أَذّى
ك عَنِ اؾْ َؿوِقضِ ؼُ ِ
 وَقَسِ َأؾُوَـ َ

ن
طفُ ِرنَ ػَإِذَا تَطَفَّ ِر َ
ػَاعِمَ ِزؾُوا اؾـِّسَاءَ ػِي اؾْ َؿوِقضِ َوؾَا تَؼْرَبُوفُنَّ حَمَّى قَ ْ
ِب
ِب اؾمَّوَّا ِبنيَ وَ ُقو ُّ
ِن اؾؾَّ َه ُقو ُّ
م اؾؾَّ ُه إ َّ
ث َأؿَ َرؽُ ُ
ػَأْتُوفُنَّ ؿِنِ حَ ِق ُ
ن  ( اؾلؼرة  -اآلقة )222
اؾْؿُمَطَفِّرِق َ

ؼال ردول اهلل ( :ؿؾعون ؿن أتي حائضا)

1

ق
ني (  )165وَتَذَرُونَ ؿَا خَؾَ َ
اؾذؽْرَانَ ؿِنَ اؾْعَاؾَؿِ َ
ؼال تعاىل  :أَتَأْتُونَ ُّ
ن (  ( )166دورة اؾشعراء
ل أَـِمُمِ ؼَوِ ْم عَادُو َ
م بَ ِ
ن أَ ِزوَاجِؽُ ِ
م رَبُّؽُمِ ؿِ ِ
ؾَؽُ ِ
– اآلقه )166 – 165
ن
م ِبفَا ؿِ ِ
ؼال تعاىل َ  :وؾُورًا إِذِ ؼَالَ ؾِؼَ ِوؿِ ِه أَتَأْتُونَ اؾْػَاحِشَةَ ؿَا دَلَؼَؽُ ِ
ل
ن اؾـِّسَا ِء بَ ِ
ذفِوَةً ؿِنِ دُو ِ
ل َ
اؾرجَا َ
ني ( )80إِـَّؽُمِ ؾَمَأْتُونَ ِّ
َأحَدٍ ؿِنَ اؾْعَاؾَؿِ َ
ن ( (  )81دورة األعراف اآلقة ) 81 – 80
أَـِمُمِ ؼَوِمْ ؿُسِرِػُو َ

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

2

وؼال  " :ؿن وجدمتوه قعؿل عؿل ؼوم ؾوط  ،ػاؼمؾوا
اؾػاعل وادلػعول به "

3

 ) 1أخزجو التزهذٍ فَ سننو كتاب الطيارة باب كزاىيت اتياى الحائض .242/1
 ) 2أخزجو أحود فَ هسنده  309/1عي ابي عباص رضَ هللا عنيوا.
 ) 3أخزجو أبٌ داًد فَ سننو كتاب الحدًد باب ها جاء فَ اللٌطَ  57/4ح  456عي ابي عباص رضَ هللا عنيوا.

ني
ع اؾصَّادِؼِ َ
ؼال تعاىل  :قَا أ َُّقفَا اؾَّذِقنَ آؿَـُوا اتَّؼُوا اؾؾَّهَ َوؽُوـُوا ؿَ َ

 -2اؾصدق ػى اؾمعاؿل واالبمعاد عن اؾؽذب ؿن

( ( )119اؾموبة – اآلقة )119

أعظم اخلصال اؾت ى دعا اإلدالم إؾقفا وحلب
ادلسؾؿني ػقفا ػالبد ؿن صدق ادلسكوؾني ف

ى

االعرتاف خبطر وجود األؿراض اجلـسقة واؾعدد
احلؼقؼي ؾإلصابات والبد ؿن صدق اجملمؿع ف ى
االعرتاف بوجود مماردات غري ؿؼلوؾة تسافم ف ى
ـؼل ادلرض حتى ـصل اىل ررقؼة ؾؾمعاؿل ؿعفا
حملوفا ؿن دؾوؽقات اجملمؿع أو تؼؾقؾفا والبد
ؿن صدق ادلصاب ؿع اآلخرقن حت ى ال قـؼل

ؼال ردول اهلل " :عؾقؽم باؾصدق ػإن اؾصدق بفدى اىل
اؾرب  ،واؾرب قفدى اىل اجلـة  ،وإقاؽم واؾؽذب ػإن اؾؽذب
قفدى اىل اؾػهور  ،واؾػهور قفدى اىل اؾـار  ،أال ترى أـه
قؼال  :صدق وبر  ،وؽذب وػهر"
وؼال  " :ال خري ػى اؾؽذب "

1

2

ادلرض إىل غريه.
 -3قعمرب اإلدالم اؾعالؼة احلؿقؿة بني اؾزوجني
ـشارا رلقعقا قمطابق ؿع إرادة اهلل اؾيت حتاػظ
عؾي بؼاء اؾلشرقة عل

ى األرض وباؾماىل ػإن

قؼول تعاىل:

َدؿُوا
م أَـَّى ذِكِمُمِ وَؼ ِّ
ـِسَا ُؤؽُمِ حَ ِرثْ ؾَؽُمِ ػَأْتُوا حَرِثَؽُ ِ

ني ( اؾلؼرة -
ؾِأَـِػُسِؽُمِ وَاتَّؼُوا اؾؾَّهَ وَاعِؾَؿُوا أَـَّؽُمِ ؿُؾَاؼُوهُ وَبَشِّرِ اؾْؿُ ِؤؿِـِ َ
اآلقة )223

االحمشام واحلقاء ال ميؽن أن قؽوـا ؿربرقن ؾعدم
احلوار حول اجلـس واألؿراض ادلـؼوؾة جـسقا
وخصوصا ػريوس ـؼص ادلـاعة اؾلشري/اإلقدزوؿا
قرتتب عؾي اجلفل به ؿن أذى وضرر ؽلريقن.
 -4حض اإلدالم على اؾـظاػة بشؽل عام وعل ى

قؼول ردول اهلل  ( :اؾـظاػة ؿن اإلميان )

ـظاػة اؾلدن بشؽل خاص وفو أؿر ضرور ى ؾؾوؼاقة
اجلـسقة خاصة ؾألعضاء اؾمـادؾقة وذؾك بادلداوؿة

وقؼول اقضا ( :اؾطفور ذطر اإلميان )

على ـظاػمفا ومحاقمفا.

 ) 1أخزجو هسلن فَ صحيحو كتاب البز باب قبح الكذب ًحسي الصدق ًفضلو  2013/4عي عبد هللا بي هسعٌد.
 ) 2أًرده الشبيدٍ فَ كتابو اتحاف السادة الوتقيي بشزح إحياء علٌم الديي  524/7ط الكلياث اآلسىزيو.

اؾغاقةذ()8ذ:ذإؼاؿةذذراؽةذعادلقةذؿنذأجلذاؾتـؿقةذذ
ذ
ذذذذذذذذذاهلدفذ–ذ12ذ:ذادلضى ذػى ذإؼاؿةذـظامذجتاريذوؿاؾيذقتدمذباالـػتاحذواؾتؼقدذباؾؼواعدذواؾؼابؾقةذذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؾؾتـبوءذبهذوعدمذاؾتؿققزذوقشؿلذفذاذاؾتزاؿاذباحلؽمذاؾرذقدذ،ذواؾتـؿقةذ،ذوختػقفذورأةذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاؾػؼرذ–ذعؾيذاؾصعقدذاؾورـى واؾصعقدذاؾعادلى ذ.ذ
ذذذذذذذذذاهلدفذ–ذ13ذ:ذتؾبقةذاالحتقاجاتذاخلاصةذألؼلذاؾبؾدانذمنواذ .ذوفذاذقشؿلذ:ذذؼدرةذصادراتذأؼلذذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاؾبؾدانذمنواذعؾيذاؾدخولذؿعػاةذؿنذاؾتعرقػاتذاجلؿرؽقةذواخلضوعذؾؾحصصذ،ذذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوبرـاجماذؿعززاذؾتخػقفذعبءذاؾدقونذاؾواؼعذعؾيذاؾبؾدانذاؾػؼريةذادلثؼؾةذباؾدقونذذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوإؾغاءذاؾدقونذاؾثـائقةذاؾرمسقةذ؛ذوتؼدقمذادلداعدةذاإلمنائقةذاؾرمسقةذبدرجةذأؽثرذذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدخاءذؾؾبؾدانذاؾيتذأعؾـتذاؾتزاؿفاذبتخػقفذورأةذاؾػؼرذ.ذ
ذذذذذذذذذاهلدفذذ-ذ14ذ:ذتؾبقةذاالحتقاجاتذاخلاصةذؾؾبؾدانذغريذاؾداحؾيــــةذواؾدولذاؾـاؿقةذاؾصغريةذذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاجلزرقةذ(ذعنذررققذبرـاؿجذاؾعؿلذؾؾتـؿقةذادلدتداؿةذؾؾدولذاؾـاؿقةذاؾصغريةذذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاجلزرقةذوـتائجذاؾدورةذاالدتثـائقةذاؾثاـقةذواؾعشرقنذؾؾجؿعقةذاؾعاؿةذ)ذ.ذ
ذذذذذذذذذاهلدفذ–ذ15ذ:ذادلعاجلةذاؾشاؿؾةذدلشاؽلذدقونذاؾبؾدانذاؾـاؿقةذباختاذذتدابريذعؾيذادلدتوقنيذذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاؾورـىذذواؾدوؾيذجلعلذحتؿلذدقوـفاذممؽـاذػى ذادلدى ذذاؾطوقلذ.ذ
ذذذذذذذذذاهلدفذ–ذ16ذ:ذاؾتعاونذؿعذاؾبؾدانذاؾـاؿقةذؾوضعذوتـػقذذادرتاتقجقاتذتتقحذؾؾشبابذعؿالذالئؼاذذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوؿـتجاذ.ذ
ذذذذذذذذذاهلدفذ–ذ17ذ:ذاؾتعاونذؿعذذرؽاتذادلدتحضراتذاؾصقدالـقةذإلتاحةذاؾعؼاؼريذاألدادقةذبأدعارذذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؿقدورةذػى ذاؾبؾدانذاؾـاؿقةذ.ذ
ذذذذذذذذذاهلدفذ–ذ18ذ:ذاؾتعاونذؿعذاؾؼطاعذاخلاصذإلتاحةذػوائدذاؾتؽـوؾوجقاتذاجلدقدةذ،ذوخباصةذذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتؽـوؾوجقاذادلعؾوؿاتذواالتصالذ.ذ
ذ
ذ

ذ

ذ

-1ذاؾتـؿقةذؿطؾبذإدالؿيذعربذعـفاذاؾؼرآنذاؾؽرقمذ
ذ
مباذقػقدذأنذعؿارةذاألرضذواجبذدقـىذوفذهذ

دتَعِؿَرَؽُمِذػِقفَاذ
ُمذؿنَذاألَرِضِذوَا ِ
قؼولذتعاؾي:ذذذفُوَذأَـشَأَؽ ِّ

اؾعؿارةذتؽونذبادتخدامذمجقعذاإلؿؽاـقاتذؿنذ
ؿواردذبشرقةذوربقعقةذواؾتىذخؾؼفاذآذدبحاـهذ
وتعاىلذورزقذاؾعبادذبفاذػىذصورةذؿواردذاؼتصادقةذ

(ذدورةذفودذ-ذؿنذاآلقةذ)61ذ
ذ
ذ
ذ
ؽؿاذؼالذتعاؾي:ذذذ وَدَخَّرَذَؾؽُمذؿَّاذػى اؾدَّؿَاوَاتِذوَؿَاذػى ذ
ذ
ّاذؿـِهُذ(ذذدورةذاجلاثقةذ-ذاآلقةذ)13
األَرِضِذجَؿِقع ِّ

ؿتاحةذوؿدخرةذؾإلـدان.ذ

ذذذ

ذذ

ذ

ذ

ذذذ

ذ

ذ

-2ذاإلدالمذقؼررذاألخوةذاؾبشرقةذبنيذاؾـاسذمجقعاًذ

خ َؾقَذَؾؽُمذؿَّاذػىذذاألَرِضِذجَؿِقعاذ
ؼالذتعاىل:ذذذفُوَذاؾَّذِيذ َ

،ذوادلشارؽةذبنيذاإلـداـقةذػىذادلواردذاؾتىذخؾؼفاذ

(ذدورةذاؾبؼرةذ-ذاآلقةذ)29ذذ

آذدبحاـهذوتعاىلذورزقذاؾعبادذبفا،ذحؼقؼةذؼررفاذ

ذ

اؾؼرآنذػفذهذادلواردذأؿاـةذحتتذتصرفذاؾبشرذ

وقؼولذدبحاـهذخمارباذمجقعذاؾـاس:ذذذ

وفىذدلـػعةذاجلؿقعذ

َؾؽُمِذ
خؾَ َؼؽُمِذوَاؾَّذِقنَذؿِنذ َؼ ِبِؾؽُمِذؾَع َّ
َبؽُمُذاؾَّذِيذ َ
ا ِعبُدُواْذر َّ

ذ

قَاذأَقُّفَاذاؾـَّاسُذ

تَتَّؼُونَ*ذاؾَّذِيذجَ َعلَذَؾؽُمُذاألَرِضَذػِرَاذاًذوَاؾدَّؿَاءذ ِبـَاءذ َوأَـ َزلَذ
ًذؾؽُمِذ َػالَذتَجِ َعؾُواْذ
ِؿنَذاؾدَّؿَاءذؿَاءذػَأَخِ َرجَذبِهِذ ِؿنَذاؾثَّؿَرَاتِذرِزِؼا َّ
ِؾؾّهِذأَـدَاداًذ َوأَـتُمِذتَ ِعؾَؿُونَ ذ(ذدورةذاؾبؼرةذ-ذاآلقتانذ -21
)22ذ
قؼولذتعاىلذ:ذ ذ وَتَعَاوَـُواذعَؾَىذاؾْبِرِّذوَاؾتَّؼْوَىذ َوؾَاذتَعَاوَـُواذعَؾَىذاؾْإِثِمِذ

دوَانِذوَاتَّؼُواذاؾؾَّهَذإِنَّذاؾؾَّهَذذَدِقدُذاؾْعِؼَابِذ( )2ذ(ذادلائدةذ–ذاآلقةذ2ذ)ذ
وَاؾْعُ ِ

ذ

ذ

-3ذ ؿنذادلـظورذاإلدالؿيذػإنذاالـػتاحذفوذ

ؼالذاؾردولذ :ذذذ(اؾبالدذبالدذآذواؾعبادذعبادذآذػأىذ

األصلذألنذاجلؿقعذخؾقذآذواألرضذأرضذآذ

ؿوضعذرأقتذػقهذرػؼاًذػأؼم)1ذ

ؽؿاذأنذاؾذىذقتعاؿلذػىذاؾتجارةذاخلارجقةذ

ذ

ؿرضىذعـه.ذذ

ؽؿاذؼالذاؾردولذ:ذذذذ(اجلاؾبذؿرزوق)2ذ
ذ

ذ
ذ

وفاذفوذدقدـاذعؿرذرضيذآذعـهذػىذتشجقعهذؾؾتجارةذ
اخلارجقةذوػتحذبالدذادلدؾؿنيذأؿامذاؾتجارذقؼول:ذ
(أمياذجاؾبذحيؿلذعؾىذعؿودذؽريهذػىذاؾشتاءذواؾصقفذ
حتىذقـزلذدوؼـا،ذػذؾكذضقفذعؿر،ذػؾقبعذؽقفذذاءذ
وؾقؿدكذؽقفذذاء)3ذ
ذ
ذ

 ) 1أخزجّ االياو أحًذ فً يسُذِ  166/1عٍ انزتيز تٍ انعىاو رضً هللا عُّ
 ) 2أخزجّ اتٍ ياجّ فً سُُّ كتاب انتجاراخ تاب انحكز وانجهة  728/2ح  2153عٍ عًز تٍ انخطاب رضً هللا عُّ.
 ) 3اَظز احياء عهىو انذيٍ نهغزانً  74/2ط عيسً انحهثً.

-4ذ ؿنذادلـظورذاإلدالؿي،ذػإنذادلعوـاتذتدخلذ

ؼالذعزذوجل:ذ

ػىذبابذاإلحدانذاؾذىذأؿرذآذدبحاـهذوتعاىلذبهذ

دلِذوَاإلِحِدَانذ(اؾـحلذ-ذؿنذاآلقةذ)90ذ
إِنَّذاؾؾّهَذقَأْؿُرُذبِاؾْعَ ِ

وؾؼدذـظؿتذاؾشرقعةذاإلدالؿقةذفذاذاإلحدانذػىذ

ذ

ؿعاؿالتذوعؼودذحمددة،ذؿثلذاؾصدؼاتذاؾتطوعقةذ

وقؼولذاؾردولذذ

واؾوؼفذواؾؼروضذاحلدـةذواؾعطقةذواهلبة،ذوفوذؿاذ

(آذػىذعونذاؾعبدذؿاذدامذاؾعبدذػىذعونذأخقه)1ذ

حثذعؾقهذاإلدالمذمبدذقدذاؾعونذؾًخرقنذأقِّاذ

ذ

ؽاـتذعؼقدتفمذأوذورـفم.ذ

ذوعؾىذادلدتوىذاخلارجىذػإنذؾـاذػىذردولذآذ ذأدوةذ

ذ

حدـةذحقـؿاذحدثتذجماعةذػىذؿؽةذؼبلذأنذقدخؾفاذ
اإلدالمذوؽاـتذتـاصبذاؾردولذصؾيذآذعؾقهذودؾمذذ
واؾدوؾةذاإلدالؿقةذاؾعداء،ذووصلذخربذفذهذاجملاعةذإىلذ
اؾردولذصؾيذآذعؾقهذودؾم

ذػأردلذدلؽةذؽؿقةذؿنذ

األغذقةذإغاثةذألفؾفاذ
ذ
-5ذأؿرذاؾتـؿقةذادلدتداؿة ذؿرفونذباالدتثؿاراتذ

ذؼالذآذعزذوجل:ذذذذ وَاؾَّذِقنَذإِذَاذأَـػَؼُواذؾَمِذقُدِرِػُواذوَؾَمِذ

اجلدقدةذػىذمجقعذاجملاالتذ،ذاؾيتذحتتاجذإىلذ

قَ ْؼتُرُواذوَؽَانَذَب ِقنَذذَِؾكَذؼَوَاؿّاذ(ذدورةذاؾػرؼانذ–ذاآلقةذ)67ذ

رؤوسذأؿوالذؿصدرفاذادلدخراتذوفذاذقتأتىذ

ذ

ؿنذترذقدذاإلـػاقذأوال،ذوفوذؿاذحثذعؾقهذاإلدالمذ

ؼالذردولذآذ :ذذذ(رحمذآذاؿرءّذاؽتدبذرقباًذوأـػقذ

،ذثمذاؾعؿلذعؾىذتوجقهذادلدخراتذؾالدتثؿارذ

ؼصداًذوؼدمذػضالًذؾقومذحاجته)2ذ

حتىذالذقؽونذادلالذؿعطالً.ذ

ذ

ذ
-6ذوؿنذادلـظورذاإلدالؿي،ذػإـهذإذاذؽانذأداسذ
ذ
اؾتؽـوؾوجقاذفوذاؾعؾمذواؾبحثذاؾعؾؿىذاؾـاػعذػإنذ
ذ
ؿوؼفذاإلدالمذؿنذتقدريذاحلصولذعؾىذاؾعؾومذ

ذ

اؾـاػعةذوعدمذحجبفاذالذحيتاجذإىلذؿزقدذؿنذ

وقؼولذاؾردولذ:ذذ(اؾؾفمذأـىذأدأؾكذعؾؿاًذـاػعا)3ذ

اؾتدؾقلذألـهذادلوضوعذاؾذىذحثذعؾقهذاإلدالمذ

ذ

وؿدحهذآذعزذوجل.ذذ

وقؼولذاؾردولذ :ذذ(ؿنذؽتمذعؾؿاًذجاءذقومذاؾؼقاؿةذؿؾجؿاًذ

ذ

فلِذقَ ِدتَوِيذاؾَّذِقنَذقَ ِعؾَؿُونَذوَاؾَّذِقنَذالذ
ؼالذتعاىل:ذذ ُ ؼلِذ َ
قَ ِعؾَؿُونذ(ذدورةذاؾزؿر-ذذؿنذاآلقةذ)9ذذ

بؾجامذؿنذـار)4ذ

ذ

ذ

 ) 1أخزجّ يسهى فً صحيحّ كتاب انذكز تاب فضم االجتًاع عهً تالوج انقزآٌ وانذكز  2074/4حذيث رقى .2699
 ) 2أوردِ عالء انذيٍ انهُذي فً كُز انعًال فً سٍُ االقىال واالفعال تزقى 9207
 ) 3أخزجّ أحًذ فً يسُذِ  294/6عٍ عائشح رضً هللا عُها.
 ) 4أخزجّ أحًذ فً يسُذِ  499/2عٍ عثذ هللا اتٍ يسعىد رضً هللا عُّ.


تؿػقماظؿـؿقةموأحؽامماإلدالمميفماألػدافماظؾعقدةم،موه ىمإجيادمجمؿؿعماظلعادةمواظرصاػقةم؛ممإذم
تلعىماظؿـؿقةماىلمحتؼققمػذاماهلدفمبنجيادمصرصمسؿلمجدؼدةمعرشوبةمظؾـاس،مطؿامأنماإلدالمم
ؼدسومماىلماظعؿلمعنمأجلمحقاةمدغقوؼةموأخروؼةمطرميةم0م
ىماحلـقثماىلماظرزقموػومررؼقم

موضدمجاءماإلدالممجاععامبنيماظعؾادةماحلؼةمواظلع

ِماظصؾَاةُمصَا ِغؿَشِرُوامصِيماظْلَرِضِموَا ِبؿَغُوامعِنِم َصضِلِماظؾَّهِمم(0)1ممم
ضقَت َّ
اظؿـؿقةم:مؼؼولماهللمتعاىلم :مصَنِذَام ُض ِ
م
موف

ىماظؼرآنماظؽرؼممآؼاتمطـريةمف ىمبقانمبعضمغعمماهللمواظدسوةماىلمادؿغالهلام:مضالم

صقِدُماْظَؾقِرِموَرَعَاعُهُم َعؿَاسّامَظؽُمِموَظِؾلَّقَّارَةِ
تعاىلم:مُ أحِلَّمَظؽُمِم َ

مم(2م)مم،مممموضالماهللمتعاىلم:م ماظَّذِيم

جـَامبِهِمأَزِوَاجّامعِنِمَغؾَاتٍم
د ُؾؾًام َو َأغِزَلَمعِنَماظلَّؿَاءِمعَاءّمصََلخِ َر ِ
دؾَكَمَظؽُمِمصِقفَام ُ
جَعَلَمَظؽُمُماظْلَرِضَمعَفِدّاموَ َ
ذَؿَّىم()53م ُطؾُواموَارِسَوِام َأغِعَا َعؽُمِمإِنَّمصِيمذَظِكَمظَكؼَاتٍمظِلُوظِيماظـُّفَىم( )54مممم(0)3موضالمتعاىلم:م مؼَام
أَؼُّفَاماظَّذِؼنَمآ َعـُوامظَام ُتقَرِّعُوامر َِّقؾَاتِمعَام َأحَلَّماظؾَّهُمَظؽُمِموَظَامتَ ِعؿَدُوامإِنَّماظؾَّهَمظَام ُؼقِبُّماظْؿُ ِعؿَدِؼنَم(

)87م

حؾَاظًامر َِّقؾّاموَاتَّؼُواماظؾَّهَماظَّذِيم َأ ِغؿُمِمبِهِمعُمِ ِعـُونَم()88ممم()4م0م
وَ ُطؾُوامعِؿَّامرَزَ َضؽُمُماظؾَّهُم َ
م
مصاظؼرآنماظؽرؼممؼشريماىلماظـرواتمواخلرياتماظت

ىمأغعمماهللمبفامسل ىمسؾادهم،موؼدسوماىلم

ىمميؽنمادؿغالهلامظرصعم
ادؿغالهلام،موعـفاماظـروةمادلائقةمواظـروةماحلقواغقةموشريه مامعنماظـرواتماظت
ادللؿوىماالضؿصادىم0م

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

ىماإلدالممترتؾطمبؼقمماظؿػؽريمواظؿقؾقلمواظدرادةمظؾؽونماحملقطم

موضقؿةماظعؿلمف

باإلغلانم،موظؾققاةماإلغلاغقةمغػلفام،موفىمإرارمػذاماظؿػؽريمتـؿومضو ىماإلبداعمواظؽشفماظعؾم ىم
سدمعنمأػمماظعـاصرماإلغؿاجقةمتلثريا،مبلمإغهم
ألدرارماظؽونمواحلقاةم0واإلغلانمبػؽــرهموإعؽاغقاتهم ي
سصبماإلغؿاجماظرئقسىمعفؿامتؼدعتمأداظقؾهماظؿؼـقةم0م
م

موضدمحــاماإلدالممسل

احةمباظؽدمواإلتؼانم
ىماظعؿلموبذلماجلفدمالدؿغاللمادلواردمامل ت

وغؾذماظؿواطلمواظؽلل؛ممصاظعؿلمررؼقمعشروعماىلماظؿؿؿعمبـعمماهللم،مضالمتعاىلم:م

صَاعِشُوامصِيم

َعـَا ِطؾِفَاموَ ُطؾُوامعِنِمرِزِضِهِمم(م0)1م
م
مواظؿـؿقةم

–موإنمطانمهلامأداسماضؿصاد ىم–مصننمػدصفامفىمغفاؼةماألعرمػدفماجؿؿاع ىم

وػوماالرتػاعمممبلؿو ىمععقشةماألصرادمف ىماظـواح ىماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼة،موػذامؼعن ىمأنم
اظؿؽاعلمبنيماجلواغبماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةمؼعدمتؽاعالمحؿؿقاموضرورؼامووزقػقام0م
م
موإذامطانماػؿؿامماإلدالممباظؾقؽةماالضؿصادؼةمجاءم

عؿصالممباظعائدماالضؿصاديمعنمورائفا م–م

صننماػؿؿاعهمباظؾقؽةماالجؿؿاسقةمضدمجاءمعشؿؿالممسلىمسدةمأبعادمميؽنمإمجاهلامفىماػؿؿاعهمبصقةم
اإلغلانموتشؿلمصقؿهماظعؼؾقةمف ىمدسوتهماىلماظعؾمموصقؿهماجللؿقةموتؿؿـلمف ىمحػزهمسلىم
ىمتؿؿـلمفىماظدسوةماىلماظؿؽاصلم0م
اظرساؼةماظصققةم،موصقؿهماالجؿؿاسقةماظت
م
مطؿامدساماإلدالممأؼضاماىلماظعؾمم

،موضدمبنيماظؼرآنم ماظؽرؼم صضلماظعؾممومسومعـزظةم

خؾَقَماظِْنغِلَانَمعِنِم َسؾَقٍم( )2ماضْ َرأْم
خؾَقَم( )1م َ
اظعؾؿاء؛ممؼؼول ماهللمتعاىلم:م مماضْ َرأْمبِادِمِمرَبِّكَماظَّذِيم َ
وَرَبُّكَماظْلَطْرَمُم()3ماظَّذِيمسَؾَّمَمبِاظْ َؼؾَمِم()4مسَؾَّمَماظِْنغِلَانَمعَامظَمِمؼَ ِعؾَمِم()5مم(0)2موضالمتعاىلم  :مضُلِمػَلِم
ؼَ ِلؿَوِيماظَّذِؼنَمؼَ ِعؾَؿُونَموَاظَّذِؼنَمظَامؼَ ِعؾَؿُونَم م()3م0موضالمتعاىلم:م ممؼَرِصَعِماظؾَّهُماظَّذِؼنَمآ َعـُوام ِع ِـؽُمِم
وَاظَّذِؼنَمأُوتُواماظْ ِعؾْمَمدَ َرجَاتٍمم()4م0م
 ) 1سورة الملك – اآلية 15
 )2سورة العلق – اآليات ( )5 – 1
 ) 3سورة الزمر  -اآلية 9
 ) 4سورة المجادلة اآلية 11
2

موغؾهماإلدالمماىلماظؼقؿةماالضؿصادؼةمظؾؿالمووزقػؿهماالجؿؿاسقةم،موأػؿقؿهمف

ىمتعؿريم

األرضم،موأثرمذظكميفماإلغؿاجمواظؿوزؼعممواالدؿفالكمواظؾذلمواظعطاءممواإلؼـارمواظزطاةمواظصدضة0مم
م
وظؾؿـؿقةمجماالتمعؿعددةمظعلمأبرزػامثالثةم:ماجملالماالضؿصاد ىم،مواجملالماالجؿؿاعى،م
واجملالمالصقيم،موظؽلمعـفامبدورهمجماالتمأومضطاساتمصرسقةمتؿؽاعلمصقؿامبقـفاموتؿوحدمظؿشؽلم
فىماظـفاؼةماجملالماظرئقسىم0م
م

مواظؿـؿقةم

ىمفىمآخرماألعرم
–موإنمطانمهلاميفماألشؾبمأداسماضؿصاد ىم–مصننمػدصفاماظـفائ

اجؿؿاعىم،موؼلؿفدفمأربعمغؼاطمرئقلقةم:
م
األوىلممم:مممتوصريماظظروفمادلواتقةمظؾؿـؿقةم
واظـاغقةم:ممتوضقحمإعؽاغقاتماظؿـؿقةموحتدؼدػام،مواظػوائدمادلؿوضعةمدلكؿؾفماظرباعجماظؿـػقذؼةم
دواءمسؾيمعلؿوىماظدولمأومرجالماألسؿالمأوممجاػريماجملؿؿعم0م
ىمتؽونمسادةمادؿـؿاراتمأدادقةمظدصعمبراعجم
واظـاظـةم:ممممضقامماظدوظةمبعددمعنماالدؿـؿاراتماظت
اظؿـؿقةممبكؿؾفمضطاساتماظؾـقانماالضؿصادىماظؼومىم0م
ىمتلؿفدفمدصعمأغشطةماظؼطاعم
واظرابعةم:مممماختاذماظدوظةمخمؿؾفماألداظقبمواظودائلماألدادقةماظت
اخلاصموادؿـؿاراتهموتشفقعفامم0م
م

ىمأدسمعؿعددةمعرتابطةموعؿؽاعؾةم،موتؼومم

موضدمأردتمأحؽامماإلدالممضواسدماظؿـؿقةمسل

أدادامسلىمأصوظهموصؾلػؿهمادلرتؾطةمباظواضعم 0موؼضعماإلدالممعـففامواضقامظؾؿلؾؿنيموشريػمم
ظالػؿداءمبهمفىمطلمأعورمحقاتفممدواءمعـفامعامتعؾقمبلعورماظدؼنمأومأعورماظدغقام0م
م

إنماإلدالممفىمتعاعؾهمععمجفودماظؿـؿقةمضدمضدممعـففامرائدامعؿؽاعالمادؿطاعمبهمأنمؼن ضذم
جمؿؿعهمعنمبراثنماظؿكؾفمظقفعلمعـهمجمؿؿعامعؿؼدعامبؽلمعامحتؿلمطؾؿةماظؿؼدممعنمععنىم0
م

3

أنمػذاماظدظقلماظذىمبنيمأؼدؼؽممهلوممثرهمتعاونمخمؾصمظعؾؿاءماظعؾومماظشرسقةموسؾؿاءم
اظعؾومماظؽوغقةموؼوضحمدؾقماإلدالممصىموضعمأدسماظؿـؿقةموععاجلةماظؼضاؼامادلؾقةم

0موتلصقالم

ظؾغاؼاتمواألػدافماإلمنائقةماظؿىماسؿؿدتفاماظدولماألسضاءمصىماألعممادلؿقدةمسددػام 189مدوظهم
صىمعممترماألظػقةمسامم2000معقالدؼةم0م
م
وإغىمإذمأذؽرمجفودمػمالءماظعؾؿاءمصنغىمأذؽرمصـدوقماألعممادلؿقدةمظؾلؽانمظدسمم
ادلرطزماظدوىلماإلدالعىمظؾدراداتمواظؾقوثماظلؽاغقةمجباععةماألزػرمصىمجفودهمادلكؾصةم
خلدعةماإلدالمموادللؾؿنيم0م
م

ممم

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

م

ممممممممم
م
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