قائمة بأمساء السادة اخلرباء معدى الدليل
بالرتتيب األجبدى
__

-

أ.د /أمحد عمر فاشم رئوس اؾلهنة اؾدقنوة مبهلس اؾشعب

 أ.د /أمحد رجاء علد احلمود رجب أسماذ اؾصوة اإلجنابوة باملرؽز اؾدوؾي اإلسالؿى أ.د /أمحد ؽمال ػمى أسماذ أؿراض اؾنساء واؾموؾود باملرؽز اؾدوؾي اإلسالؿي أ.د /إبرافوم عون رئوس ؼسم أؿراض اؾنساء واؾموؾود بكلوة اؾطب بنني أ.د /أمين حممد ـصار أسماذ أؿراض اؾنساء واؾموؾود باملرك -أ.د /مجال أبو اؾسرور

ز اؾدوؾي اإلسالؿي

ؿدقر املرؽز اؾدوؾي اإلسالؿى ؾلدراسات واؾلووث اؾسكاـوة
– جاؿعة األزفر

 أ.د /مجال اؾدقن اؾشناوي أسماذ األؿراض اؾلاصنوة بكلوة اؾطب بنني أ.د /حاؿد أبو صاؾب عمود ؽلوة اؾشرقعة واؾقاـون األسلق باؾقافرة أ.د /سامل علد اجللول وؽول أول وزارة األوؼاف ؾشكون اؾدعاة -أ.د/

مسرية سود سلومان أسماذ اؾفقه املقارن بكلوة اؾدراسات اإلسالؿوة و اؾعربوة بنات

 أ.د /صالح صادق صدقق ـائب رئوس جاؿعة األزفر اؾسابق أ.د /صه أبو ؽرقشة ـائب رئوس جاؿعة األزفر األسلق أ.د /علد اهلل اؾنهار أسماذ بكلوة اؾشرقعة واؾقاـون أ.د /ؾولى ؽاؿل-

– جاؿعة األزفر

أسماذ اؾصوة اؾعاؿة و صب اجملممع جباؿعة اؾقافرة

أ.د /حممد رأػت عنمان عمود ؽلوة اؾشرقعة واؾقاـون األسلق باؾقافرة

 أ.د /حممود محودة رئوس ؼسم اؾطب اؾنفسي بكلوة اؾطب جاؿعة األزفر أ.د /حممود علده ػرج أسماذ بقسم املنافج وصرق اؾمدرقس  -ؽلوة اؾرتبوة  -جاؿعة األزفر أ.د /ؿرػت حممود -أ.د /ؿههة غاؾب

أسماذ اؾلووث اؾلووصلوة باملرؽز اؾدوىل اإلسالؿي
عمودة ؽلوة اؾدراسات اإلسالؿوة واؾعربوة ؾللنات باؾقافرة

 أ.د /ؿنرية حممد جاد -أ.د /فاشم سعود اؾشرـوبى

أسماذ أؿراض اؾنساء واؾموؾود بكلوة اؾطب بنات
أسماذ ؿساعد ورئوس ؼسم تكنوؾوجوا اؾمعلوم بكلوة اؾرتبوة جاؿعة األزفر

أ

قائمة بأمساء السادة أعضاء جلنة الصياغة
__
 أ.د /صه أبو ؽرقشة ـائب رئوس جاؿعة األزفر األسلق -أ.د /مجال أبو اؾسرور

ؿدقر املرؽز اؾدوؾي اإلسالؿى
ؾلدراسات واؾلووث اؾسكاـوة

 أ.د /حاؿد أبو صاؾب عمود ؽلوة اؾشرقعة واؾقاـون األسلق -أ.د /علد اهلل اؾنهار أسماذ بكلوة اؾشرقعة واؾقاـون

– جاؿعة األزفر

 أ.د /ؿرػت حممود أسماذ اؾلووث اؾلووصلوة باملرؽز اؾدوىل اإلسالؿى -أ.د /أمحد رجاء علد احلمود رجب

أسماذ اؾصوة اإلجنابوة باملرؽز اؾدوؾي اإلسالؿى

ب

ندوة تدشني

دليل قضايا الصحت اإلجنابيت للمراهقني والشباب من منظور إسالمى
الثالثاء  22من حمرم 1435هـ املوافق  26من نوفمرب 2013م
____

ؿؼدؿـة :
إن ؿسمؼلل اؾعامل اإلدالؿى قرتلط أوثق االرتلاط مبسمؼلل ذلابه؛ ػفو صاحب اؾغد
ادلرتؼب ،وفو اؾذى قوجه حرؽمه وقطلعه بطلعه ،وؿشؽالت اؾشلاب ػى عادلـا اؾقوم
ؿمعددة وؿمداخؾة وأفؿفا اؾصحة اؾلدـقة ذاؿؾة اؾصحة اإلجنابقة واجلـسقة ،وإذا مل
قدرك اجملمؿع – حق اإلدراك – ؿا قواجه اؾشلاب ؿن ادلشؽالت ،وإذا مل قملني
احلؾول اإلدالؿقة اؾؼومية هلذه ادلشؽالت ػسقػؼد اؾشلاب اؾرؤقة اؾواضحة ؾؾوجفة
اؾصحقحة ،ودقمعرض ـشارفم اهلادف ؾالحنراف واإلخػاق.
وؾؼد ؽان ؾؾشلاب ؿن اؾصحابة واؾمابعني دور بارز ػى اإلدالم؛ وذؾك واضح ػى
ؽمب احلدقث اؾشرقف  ،وؽمب تػسري اؾؼرآن اؾؽرقم ،وادلأثور عن أصحاب ردول اهلل
 صؾى اهلل عؾقه ودؾم – وتابعقفم.وإذا ؽـا ـطؾب ؿن اؾشلاب ادلسؾم أن قسمعقد درية أدالػه ؿن ذلاب ادلسؾؿني
اؾذقن محؾوا ؾواء اؾعؾم وحتصقؾه ،واؾػؼه واؾمشرقع ،ؽان عؾى أوىل األؿر أن ميفدوا
األرض حتت أؼداؿفم ،بأن قؼدؿوا هلم األدس اؾصاحلة واخلطط ادلسمؼقؿة.
وػى اؾمارقخ احلدقث أثلت االدمنؿار ػى اؾشلاب  -بمعؾقؿفم واؾعـاقة بصحمفم
وخاصة اؾصحة اإلجنابقة وتنؼقػفم وخؾق ػرص عؿل هلم  -دورفم اؾػعَّال ػى محل
ؾواء اؾـفضة اؾمـؿوقة اهلائؾة اؾمى حدثت ػى جـوب ذرق آدقا ػى بؾدان اؾـؿور
اآلدقوقة واؾمى أصلحت ػى ؿؼدؿة اؾدول ادلمؼدؿة.
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وقشؽل فذا اؾدؾقل خطوة ؿفؿة عؾى اؾطرقق؛ إذ قمـاول ؽنري ًا ؿن ؿشؽالت
اؾشلاب وحؾوهلا ؿن ؿـظور إدالؿى؛ ػقمعرض ؾمؽوقـفم اؾرتبوى واؾعؾؿى وأثره عؾى
اؾصحة اإلجنابقة وخصائص ػرتة ادلرافؼة واؾشلاب ،وقلني ؾؾعؾؿاء واؾدعاة ؽقف
خيارلون اؾشلاب ،ؾقؽون عوـا ؾؾدعاة ػى دورفم ادلطؾوب ؾمأدقة رداؾمفم ؾـفضة األؿة
اإلدالؿقة وصحوتفا ؿن ؽلوتفا واؾؾحاق  -بل وتؼدُّم-رؽب احلضارة واؾـؿو واؾمؼدم.
ػؿن حق اؾشلاب احلصول عؾى ؿعؾوؿات وخدؿات اؾصحة اإلجنابقة وآؾقات
اؾمعاؿل اآلؿن ؿع ودائل االتصاالت احلدقنة مبا قمػق ؿع تعاؾقم اؾشرقعة اإلدالؿقة
اؾغرَّاء ،وقمطرق إىل ثؼاػة اؾمعاؿل ؿع راؾب اخلدؿة اؾمى أصلحت جزءًا فاؿًا ؿن
حقاتـا اؾقوؿقة ال ميؽن إغػاهلا ،وخدؿات اؾػحص اؾطلى ؼلل اؾزواج وتـظقم األدرة
واألؿراض ادلـؼوؾة جـسقًا واؾسؾوك غري اؾصحى ؿن إدؿان وتدخني ،وال قغػل اؾدؾقل
ؼضاقا اؾـوع االجمؿاعى وؿا تمعرض ؾه األـنى ػى جممؿعاتـا ؿن عـف وؼفر وتػرؼة ػى
اخلدؿات اؾمعؾقؿقة واؾصحقة  ،ـافقك عن ادلؿاردات اؾضارة اؾمى تـمفك حؼوق
اإلـسان ؿنل اؾمحرش ،واؾزواج ادللؽر واؾؼسرى ،واحلؿل ادللؽر اؾمى قعاـى ؿـفا
اؾعدقد ؿن اؾدول اإلدالؿقة.
وؼد أعد فذا اؾدؾقل جمؿوعة ؿمؿقزة ؿن عؾؿاء جاؿعة األزفر واجلاؿعات األخرى
ووزارة األوؼاف ،وؿر مبراحل ؿمعددة ؿن ادلراجعات بوادطة خرباء ؿن فقكات
أؽادميقة ودقـقة خممؾػة ػى ؽل جماالت اؾشلاب وادلرافؼني.
ـسأل اهلل أن تعم اؾػائدة ..واؾسالم عؾقؽم ورمحة اهلل وبرؽاته..
أ.د /مجال أبو اؾسرور
أدماذ أؿراض اؾـساء واؾموؾقد
وؿدقر ادلرؽز اؾدوىل اإلدالؿى
وؿؼرر اؾدؾقل
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جامعة األزهر
المركز الدولى اإلسالمى للدراسات والبحوث السكانية
___
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ملخص
دليل الدعاة لقضايا الصحة اإلنجابية للمراهقين والشباب من منظور
إسالمى
ئٕ ٓغزوجَ اُؼبُْ اإلعالٓ٣ ٠شرجو أٝصن االسرجبه ثٔغزوجَ ؽجبثٚ؛ ك ٜٞفبؽت اُـذ
أُشروت ٞٛٝ ،اُزٞ٣ ٟع ٚؽشًز٣ٝ ٚطجؼ ٚثطجؼٓٝ ،ٚؾٌالد اُؾجبة ك ٠ػبُٔ٘ب آُ ّٞ٤زؼذدح
ٓٝزذاخِخ ٝأٜٔٛب اُقؾخ اُجذٗ٤خ ؽبِٓخ اُقؾخ اإلٗغبث٤خ ٝاُغ٘غ٤خ ٝئرا ُْ ٣ذسى اُؾجبة
ٝأُغزٔغ – ؽن اإلدساى – ٓب ٞ٣اع ٖٓ ْٜٜأُؾٌالد ٝئرا ُْ ٣زجٞ٘٤ا ُٜز ٙأُؾٌالد اُؾٍِٞ
اإلعالٓ٤خ اُؤ٣ٞخ كغ٤لزوذ ٕٝاُشؤ٣خ اُٞامؾخ ُِٞعٜخ اُقؾ٤ؾخٝ ،ع٤زؼشك ٗؾبه ْٜاُٜبدف
ُالٗؾشاف ٝاالخلبم.
ُٝوذ ًبٕ ُِؾجبة ٖٓ اُقؾبثخ ٝاُزبثؼ ٖ٤دٝس ثبسص ك ٠اإلعالّ؛ ٝرُي ٝامؼ كً ٠زت
اُؾذ٣ش اُؾش٣قًٝ ،زت رلغ٤ش اُوشإٓ اٌُشٝ ،ْ٣أُأصٞس ػٖ أفؾبة سع ٍٞهللا  -فِ ٠هللا
ػِٝ ٚ٤عِْ – ٝربثؼ ،ْٜ٤كٔ٘ ْٜأُؾذس اُز ٟؽلع اُغ٘خ :هٞال ٝػٔال ٝروش٣شا ٝسٝاٛبْٜ٘ٓٝ ،
أُلغش ُِوشإٓٛٝ .زا ػجذ هللا ثٖ ػجبطٝ ،ػجذ هللا ثٖ ػٔشٝ ،ٝأٗظ ثٖ ٓبُيٝ ،ؿ٤ش ْٛسعبال
ٗٝغب ًء ٖٓ ؽجبٕ ٝؽبثبد أُغِٔ٣ ٖ٤ؾلظ ٕٞاُوشإٓ ٣ٝؼِٔ ٕٞث٣ٝ ،ٚش ٕٝٝاُغ٘خ ٣ٝو ٕٞٓٞػِ٠
اُؼَٔ ثٜبٝ ،رجِ٤ؾ ًَ رُي ُِٔغِٔ.ٖ٤
ٝئرا ًبٕ ٛإالء اُ٘غجبء ٖٓ اُؾجبٕ اُز ٖ٣ؽِٔٞا سا٣خ اُلوٝ ٚاُزؾش٣غ ك ٠ظالٍ ًجبس
اُقؾبثخ ٝهبدر ،ْٜهذ أسعٞا األعظٝ ،أثبٗٞا ؽٌْ اُؾشع كٔ٤ب هشأ ٖٓ أؽذاس ثؼذ اُشع- ٍٞ
فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ كٔب أؽٞع٘ب اٝ ،ٕ٥هذ عبسد ث٘ب اُؾ٤بح ؽٞهب ه٣ٞالٝ ،أظٜشد ُ٘ب ٖٓ
اُؼِٝ ّٞأُؼبسف – ثَ  ٖٓٝأُؾبًَ – ٓب ُْ  ٌٖ٣رؾذ ثقش أُٝئي اُغبثوٓ – ٖ٤ب أؽٞع٘ب ئُ٠
ٗلش ٖٓ اُؾجبة أ ٠ُٝاُؼضّ ،رِزو ٠ك ٠هِٞث ْٜصوبكخ اُذٝ ٖ٣اُؾشعٝ ،صوبكخ اُذٗ٤ب ،أ ٝئٕ ؽئذ
هِذ :صوبكخ اُذٝ ٖ٣اُذٗ٤ب ،ك٤خشعُ٘ ٕٞب األؽٌبّ اُؤ٣ٞخ أُغزؤ٤خ ٓغ أفٛ ٍٞز ٙاُؾش٣ؼخ ،ك٠
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رإدح ،ثٜٔخ اُؼِٔبء ٝرٞامؼ ،ْٜال ٣غٝ ِٕٜٞال ٣ـزش ،ٕٝؿ٤ش ٓ ٖ٤ِٜٔػِْ األ ٖ٤ُٝاُز ٖ٣رٛجٞا،
ثَ آخز ٖٓ ٖ٣األف ٍٞاُضبثزخ ،كبه ٖ٤ٜاألؽٌبّ اُز ٠رزـ٤ش ثبخزالف اُؼقش ٝاُضٓبٕ ٝاُؼبداد
ٝاألػشاف ،ؿ٤ش عبٓذٝ ٖ٣ال ٓغزٌ٘شُٔ ٖ٣ب اعزغذ ٖٓ ػِٓٝ ّٞؼبسف ،ثَ راًش ٖ٣إٔ اُوشإٓ هذ
ٗ َ ٙٞثبُؼِْٝ ،كنَ اُؼِٔبء ٝسكغ ؽأٗ.ْٜ
ٝئرا ً٘ب ٗطِت ٖٓ اُؾجبة أُغِْ إٔ ٣غزؼ٤ذ ع٤شح أعالك ٖٓ ٚؽجبة أُغِٔ ٖ٤اُز ٖ٣ؽِٔٞا
ُٞاء اُؼِْ ٝرؾقٝ ،ِٚ٤اُلوٝ ٚاُزؾش٣غً ،بٕ ػِ ٠أ ٠ُٝاألٓش إٔ ٜٔ٣ذٝا األسك رؾذ أهذآ،ْٜ
ثإٔ ٣وذٓٞا ُ ْٜاألعظ اُقبُؾخ ٝاُخطخ أُغزؤ٤خ.
٣ٝؾٌَ ٛزا اُذُ َ٤خطٞح ٜٓٔخ ػِ ٠اُطش٣ن؛ ئر ٣ز٘بً ٍٝض٤شاً ٖٓ ٓؾٌالد اُؾجبة ٝؽُِٜٞب
ٖٓ ٓ٘ظٞس ئعالٓ ٠؛ ك٤زؼشك ُزٌ ْٜ٘٣ٞاُزشثٝ ٟٞاُؼِٔٝ ٠أصش ٙػِ ٠اُقؾخ اإلٗغبث٤خ
ٝخقبئـ كزشح أُشاٛوٝ ٖ٤اُؾجبة٣ٝ ،جُِ ٖ٤ؼِٔبء ٝاُذػبح ً٤ق ٣خبهج ٕٞاُؾجبةًٝ ،زُي
ؽوٞه ْٜك ٠اُؾق ٍٞػِٓ ٠ؼِٓٞبد اُقؾخ اإلٗغبث٤خ ٝآُ٤بد اُزؼبَٓ آ ٖٓ٥غ ٝعبئَ
االرقبالد اُؾذ٣ضخ٣ٝ ،زطشم ئُ ٠صوبكخ اُزؼبَٓ ٓغ هبُت اُخذٓخ ٝخذٓبد اُلؾـ اُطج ٠هجَ
اُضٝاط ٝر٘ظ ْ٤األعشح ٝاألٓشاك أُ٘وُٞخ ع٘غً٤ب ٝاُغِٞى ؿ٤ش اُقؾ ٖٓ ٠ئدٓبٕ ٝرذخٝ ٖ٤ال
٣ـلَ اُذُ َ٤هنب٣ب اُ٘ٞع االعزٔبػ ٠اُز ٠رؼبٜٗ٘ٓ ٠ب اُؼذ٣ذ ٖٓ اُذ ٍٝاإلعالٓ٤خ.
ٝهذ أػذ ٛزا اُذُٓ َ٤غٔٞػخ ٓزٔ٤ضح ٖٓ ػِٔبء عبٓؼخ األصٛش ٝاُغبٓؼبد األخشٝٝ ٟصاسح
األٝهبف ٓٝش ثٔشاؽَ ٓزؼذدح ٖٓ أُشاعؼبد ثٞاعطخ خجشاء ٖٓ ٤ٛئبد أًبد٤ٔ٣خ ٝد٤٘٣خ ٓخزِلخ
كٓ ًَ ٠غبالد اُؾجبة ٝأُشاٛو.ٖ٤
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 تمهــيذ
ر٘ب ٍٝاُزٔ٤ٜذ أُ٘ظٞس اُؼُِِٔ ٠زٌ ٖ٣ٞاُزشثٝ ٟٞاُؼُِِٔ ٠ؾجبة ٝث ٖ٤أصش رُي ػِ٠
اُقؾخ اإلٗغبث٤خ ك ٠أُغزٔغٗٝ .بهؼ اٍ

رٔ٤ٜذ اُزٌ ٖ٣ٞاُزشثٝ ٟٞاُزٌ ٖ٣ٞاُغغٔ٠

ٝاُزٌ ٖ٣ٞاالعزٔبػٝ ٠اُزٌ ٖ٣ٞاألخالهٝ ٠اُزٌ ٖ٣ٞاُؼوِ( ٠اُلٌشٝ )ٟاُزٌ ٖ٣ٞاُ٘لغ٠
ٝاُزٌ ٖ٣ٞاالٗلؼبًُٔ ،٠ب أًذ ػِ ٠دٝس ٓإعغبد أُغزٔغ اإلعالٓ ٠كٛ ٠زا اإلهبس ًٔ ،ب
ؽشػ ً٤ق اٛزْ اإلعالّ ثز٘ٔ٤خ عٞاٗت ؽخق٤خ أُغِْ.
 أهميح التىاصل مغ المراهقيه والشثاب ومقذماته مه المىظىريه الطثً واإلسالمً
ر٘بٛ ٍٝزا اُجبة أُشاؽَ اُؼٔش٣خ ُِٔشاٛوٝ ٖ٤اُؾجبة ٓٝب ٣الئٜٔب ٖٓ أعبُ٤ت اُزخبهت،
ًٔب ٗبهؼ خقبئـ كزشح أُشاٛوٝ ٖ٤اُؾجبة ٞٓٝعٜبد اُزخبهت ٓؼٜب ،ؽ٤ش رزٔ٤ض
كزشح اُجِٞؽ ثغِٔخ ٖٓ أُزـ٤شاد اُجذٗ٤خ ٝاُ٘لغ٤خ رٔزذ ػِٓ ٠ذ 6 ، 5 ٟع٘ٞاد ٝرؾذس
ٛز ٙاُزـ٤شاد ئصش عِغِخ ٖٓ اُزلبػالد ث ٖ٤ػذد ٖٓ اُـذد اُٜشٓ٤ٗٞخ راد اإلكشاص
اُذاخِٝ ٠ال رؾٌَ اُزـ٤شاد اُز ٠رؾذس ك ٠كزشح اُجِٞؽ ع ٟٞعضء ٖٓ ٓشؽِخ أؽَٔ
ٝأهٓ ٠ٛٝ ٍٞشؽِخ أُشاٛوخ أُزٔ٤ضح ثبُزؾٞالد اُ٘لغ٤خ ٝاُز٤٘ٛخ ٝاُؼبهل٤خٝ .أثشص
اُجبة ا ٍػٞآَ اُز ٠رغبػذ أ ٝرؼٞم ٗنظ ؽخق٤خ أُشاٛن ٖٓ ػٞآَ أعش٣خ ٝد٤٘٣خ
ٝصوبك٤خ ٝرطشم اُجبة ئُ ٠االمطشاثبد اُ٘لغ٤خ ُِٔشاٛوًٝ ٖ٤زُي ئُ ٠ثؼل أُٔبسعبد
اُغ٘غ٤خ اُخبهئخ ٓضَ اُؼبدح اُغش٣خ ٝاُغ٘غ٤خ أُضِ٤خ ٝاُزؾشػ اُغ٘غ.٠
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 مىجهاخ التخاطة مغ المراهقيه والشثاب مه المىظىر الؼلمً واإلسالمً
ػبدح ٓب  ٌٕٞ٣أُشاٛن ٓز٘بهل أُؾبػش ؽ٤ش ٣شكل ع٤طشح اٌُجبس  ٞٛٝكٗ ٠لظ
اُٞهذ ٣ؾزبط ئُ ٠ئسؽبد ٝرٞعٝ .ٚ٤هذ سعْ اإلعالّ ئهبساً ُِزؼِٝ ْ٤فٞسح ٝامؾخ
ُألخالم ٣ذػ ٞاُؾجبة ئُٜ٤ب ٣ٝذػ ٞأُشث ٖ٤ئُ ٠إٔ ٣إصشٝا ػِ ٠اُؾجبة ٖٓ خالُٜب ٛٝزا
اإلهبس ٗ ٞٛبثغ ٖٓ خقبئـ اُؾش٣ؼخ ٝخقبئـ األخالم اإلعالٓ٤خ كٓ ٠قذسٛب
ٝرأص٤شٛب  .ئٕ رؼبُ ْ٤اإلعالّ رخبهت اُؼو ٍٞثٔب ٣ش٣ؾٜب ٣ٝذػٛٞب ُال

ػزجبس ٓٝذا ّ ٝح

اٍدكٌش ٝاٍدػوَ ٝرٞع ٚئُ ٚ٤اُؼجش ٝرظٝم ئُ ٚ٤ا٣٥بد ٝاُ٘زس ٌُ٣ ٠غزشؽذ ثأٓش هللا ٣ٝوٞد
اُ٘لظ ئُٓ ٠ب ٣غؼذٛب ك ٠ؽ٤برٜب ٘٣ٝوزٛب ثؼذ ٓٔبرٜبُ .زُي كٜ٘ٓ ٟ ٚظ رٞعُِ ٠ٜ٤ؾجبة
ُ٤ذسًٞا اُؾش ثأمشاس٣ٝ ٙؼشكٞا اُؾن ثؼالٓبر٘٣ٝ ٚظٔٞا ٓب رقِؼ ثٛ ٚز ٙاألٓٞس.
ُ زُي ٝمغ اإلعالّ اُزؾش٣ؼبد ٝاُنٞاثو اُز ٠رإد ٟئُ ٠رؾو٤ن أُقِؾخ ػِ ٠اُٞعٚ
األٓضَ ٝعذ عٔ٤غ ٓ٘بكز اُلغبد اُز ٌٖٔ٣ ٠إٔ رخبُق رُيٝ ٖٓٝ .عبئَ ٓخبهجخ اُؾجبة ٓب
٣غٔ ٠ثٞعبئَ االرقبٍ اُؾذ٣ضخ ٓضَ اُؾجٌخ اُؼ٘وٞد٣خ (اُ٘ذ) ؽ٤ش ئٕ ُٜب دٝس اً خط٤ش اً
كٓ ٠غبٍ ٓخبهجخ أًجش رغٔغ ٖٓ اٍؽجبة ألٜٗب رزخط ٠اُؾٞاعض ًٝزُي كإ ُٜب اُغشػخ
اٌُج٤شح اُز٘٣ ٠زوَ ُٜب اُخطبة ٓغ ئربؽخ كشؿ اُزؾبٝس ٝرجبدٍ ا٥ساء.
 حق الشثاب فً الحصىل ػلً المؼلىماخ وخذماخ الصحح اإلوجاتيح مه المىظىر الطثً
واإلسالمً
٣إًذ اُذُ َ٤ػِ ٠إٔ ُِؾجبة اُؾن ك ٠اُؾق ٍٞػِ ٠أُؼِٓٞبد اُقؾ٤ؾخ أُزؼِوخ ثٌبكخ
عٔ٤غ اُونب٣ب اُز ٠ر ،ْٜٜٔثٔب ك ٠رُي ٓؼِٓٞبد اُقؾخ اإلٗغبث٤خ ٝئٌٓبٗ٤خ اُٞفٍٞ
ثأٓبٕ ٓغ مٔبٕ اُخقٞف٤خ ُِخذٓبد أُزؼِوخ ثٜب ٖٓ ئسؽبد ٝرٞعٝ ٚ٤ػالط ٓٝزبثؼخ.
ٝثؾٌَ ػبّ كإ اُؾجبة كٓ ٠قش ٣لزوش ٕٝئُٓ ٠ؼِٓٞبد ده٤وخ رٌ ٕٞكٓ ٠ز٘ب ُْٜٝؽٍٞ
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هنب٣ب اُقؾخ اإلٗغبث٤خ ٗٝز٤غخ ُزُي كإ اُؾجبة ٣زؼشمُٔ ٕٞخبهش ًض٤شح ٓزؼِوخ
ثقؾزٓ ْٜضَ األٓشاك أُ٘وُٞخ ع٘غ٤ب.
 سؿْ رضا٣ذ اُغٜٞد أُجزُٝخ ك ٠رٞك٤ش اُخذٓبد ٝأُؼِٓٞبد ؽ ٍٞاُقؾخ اإلٗغبث٤خ داخَ
أُإعغخ اُقؾ٤خ ئال إٔ ٛزا االٛزٔبّ ٝرِي اُغٜٞد أُجزُٝخ ُْ ٣ضٔشا ثؼذ.
ُوذ أفجؼ ٖٓ اُنشٝس ٟاالٛزٔبّ ثزضو٤ق أُشاٛوٝ ٖ٤اُؾجبة ٝرٞػ٤زٝ ْٜرٞك٤ش
أُؼِٓٞبد اُالصٓخ ُ ْٜثبُطشم اُغِٔ٤خ أُزلوخ ٓغ اُؾشع ٝاُز ٠رؼضص صوز ْٜثأٗلغ ْٜأٝال
ٝثأكشاد أعشرٓٝ ْٜؼِٔ ْٜ٤صبٗ٤ب.
 ئٕ اُؼ٤ؼ ٝاُجوبء ػِ ٠ه٤ذ اُؾ٤بح ٝثِٞؽ أهقٓ ٠غز ٖٓ ٟٞاُ٘ٔبء ٝاُزٔزغ ثبُقؾخ
ٝاُؾق ٍٞػِ ٠اُخذٓبد اُقؾ٤خ أٓٞس ال رٔضَ االؽز٤بعبد األعبع٤خ ُألهلبٍ
ٝأُشاٛوٝ ٖ٤اُؾجبة كؾغت؛ ثَ  ٖٓ ٠ٛؽوٞم اإلٗغبٕ األعبع٤خٝ .هذ ر٘ب ٍٝاُذَُ٤
هنب٣ب اُقؾخ اإلٗغبث٤خ ُِٔشاٛوٝ ٖ٤اُؾجبة ٜٓ٘ب ٓشؽِخ اُجِٞؽ ٝاُز٘٣ ٠جـ ٠إٔ رزْ ر٤ٜئخ
اُلزٝ ٠اُلزبح ُِزـ٤شاد اُغغٔ٤خ ٝػالٓبد اُجِٞؽ اُز ٠عٞف رؾذس ُٜٔب ٓٝشؽِخ ٓب هجَ
اُضٝاط ٝاُز٣ ٠أٓش كٜ٤ب اإلعالّ إٔ رو ّٞاُؼالهخ ث ٖ٤اُضٝع ٖ٤ػِ ٠اُزٞا د ٝاُزشاؽْ
ٝاُزؾبٝس ٝأُؼشٝف ٝأًذ ػِ ٠ؽغٖ رخ٤ش األصٝاط ٝاُجؼذ ػٖ صٝاط األهبسة ٝاُلؾـ
اُطجٝ ٠أُؾٞسح هجَ اُضٝاط.
 ٖٓٝ األٓٞس اُجذ٤ٜ٣خ إٔ أُشاٛوٝ ٖ٤اُؾجبة ال ٌ٣زغجٝ ٕٞال ٘٣بُٓ ٕٞظبٛش اُقؾخ
ٝأعظ اُؾوٞم اإلٗغبث٤خ ئال ئرا ًبٗٞا أه٣ٞبء ك ٠أثذاٗ ،ْٜأفؾبء ك ٠أعغبدٝ ،ْٛئال ئرا
ًبٗٞا ثؼ٤ذ ٖ٣ػٖ ٓغججبد األٓشاك ٝاُؼَِ .ئٕ اُزأ َ٤ٛاُجذُِٗ ٠ؾجبة رأ َ٤ٛال ٌٖٔ٣
اُزغبٝص ػ٘ٝ ٚال ٣وجَ اُزلش٣و ك ،ٚ٤ألٕ رُي عٞف ٣إد ٟئُ ٠رن٤٤غ أ ٟرأ َ٤ٛد ٠٘٣أٝ
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ٓؼ٘ٝ ٟٞعٞف ٘٣ز ٠ٜثبُؾجبة ئُ ٠االٗغؾبة ٖٓ اُغبؽخ اإلٗغبٗ٤خ اُز ٠رغز٘ذ ئُٜ٤ب
أُغئ٤ُٞبد كٛ ٠ز ٙاُؾ٤بح.
ٝهذ ر٘ب ٍٝاُذُٓ َ٤شاؽَ ٛزا اُزأ:َ٤ٛ
 تأهيل المراهقيه والشثاب للحياج األسريح
 ٓشؽِخ اُزأ َ٤ٛالخز٤بس ؽش٣ي ٝؽشٌ٣خ اُؾ٤بح اُضٝع٤خ ٝهذ أًذ اُذُ َ٤ػِ ٠ؽغٖاخز٤بس اُؾبة ُضٝعخ أُغزوجَ ٝؽغٖ اخز٤بس أ٤ُٝبء أٓٞس اُلز٤بد ُٖٔ ٣زوذّ ُِضٝاط
ث.ٖٜ
 الفحص الطبى قبل الزواج من أجل االطمئنان على أنفسهم وعلى سالمة الذرية التىتأتى منهم فى المستقبل.
 اُزأُِ َ٤ٛؼالهخ اإلٗغبٗ٤خ ث ٖ٤اُضٝعٝ ٖ٤اُز٣ ٠غت إٔ رج٘ ٠ػِ ٠أُٞدح ٝاُشؽٔخ. اُزأُِ َ٤ٛو٤بّ ثبألػجبء األعش٣خ ثؼذ اإلٗغبة ؽ٤ش إٔ ػِ ٠اُؾجبة إٔ ٌٞٗٞ٣ا ػِ٠ٝػً ٠بَٓ ثبألػجبء أُِوبح ػِ ٠ػبرو ْٜثؼذ ئٗغبة األث٘بء اُز ٖ٣عٞف  ٌٕٞٗٞ٣أٓبٗخ
ك ٠أػ٘بم آثبئ.ْٜ

 التؼامل اآلمه مغ وسائل االتصال الحذيثح مه المىظىر الطثً والؼلمً واإلسالمً
عِٜذ ٝعبئَ االرقبٍ اُؾذ٣ضخ اُزٞافَ ث ٖ٤اُجؾش ٝهشثذ أُؼِٓٞبد اُنشٝس٣خ
ٝؿ٤شٛب ٓٔب ٣ؾزبعٜب اإلٗغبٕ أ ٝال ٣ؾزبعٜب كبهٔإٔ أُغبكش ػِ ٠أٝٝ ِٚٛعذ هبُت اُؼِْ
ثـ٤ز ٖٓ ٚاٌُزبة ٝأُخطٞهبد ٝاُلزبٝ ٟٝاُؼِ ّٞأُخزِلخ ٘ٛٝبى ًض٤ش ٖٓ اإل٣غبث٤بد
كٜ٤ب ٘ٛ ٌُٖٝبى ػذح عِج٤بد ٓٝؼٞهبد رإصش كٜ٤ب.
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ٝر٘ب ٍٝاُذُ َ٤ا٥داة اُز٣ ٠غت ارجبػٜب ك ٠اعزخذاّ ٛز ٙاُٞعبئَ ًٝزُي أؽبس ئُ٠
أُنبس اُطج٤خ العزخذآٜب ٝهذّ ُٜب اٍرقٞس أُوزشػ ُزؾو٤ن االعزخذاّ اُٜ ٖٓ٥ب.
ٓ ٖٓٝ جبدب اُزؾش٣غ اإلعالٓ ٠إٔ األفَ ك ٠األؽ٤بء اإلثبؽخ  ٌُٖٝاألٓٞس أُجبؽخ ئرا
ثذٕ أ ٝثأخاله ٚأ ٝرِؾن ثأٓ٘ ٚأ ٝثبُٔغزٔغ اُزٟ
أدد ئُٓ ٠نبس رِؾن ثبإلٗغبٕ كٙ ٠
٣ؼ٤ؼ ك ٚ٤كاٜٗب رزؾ ٖٓ ٍٞاإلثبؽخ ئُ ٠اُزؾش ٖٓٝ ْ٣اُٞاعت ػِ ٠أُشاٛوٝ ٖ٤اُؾجبة إٔ
٣غزؼِٔٞا ٝعبئَ االرقبٍ اُؾذ٣ضخ كٔ٤ب ٘٣لؼ ْٜد٤٘٣ب ٝأخاله٤ب ٝػِٔ٤ب ٝال ٘٣ؾشكٞا ك٠
اعزؼٔبٍ رِي اُٞعبئَ ئُ ٠ؿ٤شٛب ٓٔب ال٣غٞص إٔ رغزؼَٔ ك ُٞٝ ٚ٤أٗ ْٜئُزضٓٞا ثزُي
أُؼ٤بس ُؾقِٞا كٞائذٛب ٝخ٤شٛب ٝرغ٘جٞا ؽشٝسٛب ٞٓٝثوبر ٚا ٝرُي ٓب ٣زؼ ٖ٤اُٞفٍٞ
ئُٝ ٚ٤االُزضاّ ث.ٚ
 ترسيخ ثقافح التؼامل الرشيذ مغ طالة الخذمح الطثيح فً المىظىريه الطثً واإلسالمً
أًذ اُذُ َ٤ػِ ٠إٔ ٖٓ ؽن أُش٣ل إٔ ٣خزبس هشاس ٙك ٠اُشػب٣خ اُطج٤خ أُوذٓخ ُ ٚثؼذ
إٔ ٣طِغ ػِ ٠أُؼِٓٞبد اُقؾ٤ؾخ أُج٘٤خ ػِ ٠اُذُٝ َ٤اُز ٠روذّ ُِٔش٣ل ثٞاعطخ
اُطج٤ت د ٕٝرؾ٤ض أ ٝئ٣ؾبء ٖٓ اُطج٤ت أُؼبُظ ُطش٣وخ د ٕٝأخشًٔ .ٟب أًذ اُذُ َ٤ػِ٠
إٔ اُؼٜذ اُزً ٟبٕ ٘٣لشد ك ٚ٤اُطج٤ت ثبرخبر اُشأٝ ٟئهشاس هش٣وخ اُؼالط د ٕٝأخز سأٟ
أُش٣ل هذ ٝ ٠ُّٝأؽبس اُذُ َ٤ئُٓ ٠ل ّٜٞاُشػب٣خ أُشرٌضح ؽ ٍٞأُش٣ل ؽ٤ش إٔ روذْ٣
اُخذٓبد اُقؾ٤خ ٣غت إٔ ٓ ًٕٞ١ؾبسًخ ثٓ ٖ٤وذّ اُخذٓبد اُقؾ٤خ ٝأُش٣ل٣ٝ ،غت
إٔ ١ؤخز ك ٠االػزجبس سؿجخ أُش٣ل ٝاؽز٤بعبرٓٝ ٚب ٣لنِ ٖٓ ٚؽِ ٍٞرزِ٘غت ٓغ
ؽبعزٝ ٚصوبكزٓٝ ٚؼزوذارٓٝ ٚجبدئ ٚاألخاله٤خ.
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ٝرؾَٔ أُلب ْ٤ٛاألعبع٤خ ُؼِْ اُطت أُشرٌض ػِ ٠أُش٣ل ػِٓ ٠ب ٠ِ٣

:

 أُؼبِٓخ ث٘جَ ٝاؽزشاّ. ٓؾبسًخ أُؼِٓٞبد ٓغ أُش٣ل.ٛٝزا ٣إد ٟئًُ ٠غت سمب ٝاسر٤بػ أُش٣ل ٝروذ ْ٣سػب٣خ فؾ٤خ راد ًلبءح ػبُ٤خ ًٔب
٣إد ٟئُ ٠رؾغ ٖ٤ارجبع أُش٣ل ُإلسؽبداد اُطج٤خ ٓٝزبثؼخ اُؼالط ٝص٣بدح كبػِ٤خ
اُشػب٣خ اُقؾ٤خ ٝاصد٣بد اُضوخ ث ٖ٤أُش٣ل ٝاُطج٤ت.
ٝ هذ أًذ اُذُ َ٤ػِ ٠إٔ ٓٞاعبح أُش٣ل ؽن ٌٓل ُٚ ٍٞك ٠اإلعالّ  ٖٓٝؽن أُش٣ل
ػِ٣ ٖٓ ٠ضٝس ٙأ٣ ٝؼِْ ثٔشك ٙإٔ ٣ذػ ُٚ ٞثبُؾلبء ٝال ٣قؼ إٔ  ٌٕٞ٣أُشك ٓقذس
ؽٔبرخ ثبُٔش٣ل أ ٝاُزؾل ٠ك ٖٓٝ ٚ٤ؽن أُش٣ل ػِ٣ ٖٓ ٠ضٝس ٙإٔ ٣غٔغ ًٓ٘ ٚالٓب
ٓجؾشا ٣ؾ ٠٤ك ٚ٤أَٓ اُؾلبء ٝال ٣جؼش كٗ ٠لغ ٚاُو٘ٞه ٝاُ٤أط ٖٓ سؽٔخ هللا ٝال ٣غٞص
إٔ رٜذس آدٓ٤خ أُش٣ل أ ٝإٔ ٣زغب َٛاُوبئٔ ٕٞثبُؼالط ئسادرٝ ٚسمبٝ ٙاُؾق ٍٞػِ٠
سمب أُش٣ل ٣وزن ٠رجق٤ش ٙثؾبُزٓٝ ٚب ٣ؾزبط ئُ ٖٓ ٚ٤ػالط ُِونبء ػِ ٠ػِز.ٚ

 التؼامل األخالقً المهىً مغ طالة الخذمح الصحيح
ٖٓ ؽن أُش٣ل إٔ ٣ؼبُظ ثبُؾشؿ اُٞاعت ٝإٔ ٣غذ ك ٠ػالع ٚاُؼ٘ب٣خ اُالصٓخ ٝٝكوب
ُٔب رلشم ٚأفٜ٘ٓ ٍٞخ اُطت ٝإٔ رٌ ٕٞئعشاءاد اُؼالط ٓوقٞدا ثٜب ػالط أُش٣ل
٤ُٝظ أٓشا ؿ٤شٓ ٙغ رٞاكش اُؾشٝه اُزبُ٤خ:
 بذل العناية الالزمة وفقا لما تفرضه أصول مهنة الطب. إٔ  ٌٕٞ٣أُوقٞد  ٞٛاُؼالط.٣ٝغت ػِ ٠اُطج٤ت إٔ ٣ؾلع خقٞف٤بد ؽ٤بح أُش٣ل العٔ٤ب أعشاس ٓشم.ٚ
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 حاالخ جىاز إفشاء السر الطثً
ب  ٌٖٔ٣ ٌُٖٝعٞاص اإلكؾبء ك ٠اُؾبالد
األفَ ك ٠اُغش اُطج ٞٛ ٠ػذّ عٞاص ئكؾب ٙ
اُزبُ٤خ:
 اُشمب اُقش٣ؼ أ ٝاُنٔ٘ ٖٓ ٠أُش٣ل. سعؾبٕ أُقِؾخ ك ٠اإلكؾبء ػٜ٘ب ك ٠اٌُزٔبٕ. الفحص الطثً لراغثً السواج فً المىظىريه الطثً واإلسالمً
٣ؾٌَ اُضٝاط ثذ ا٣خ ٓشؽِخ ٛبٓخ ٖٓ ٓشاؽَ اُؾ٤بح الثذ ٖٓ اإلػذاد ُٜب اإلػذاد اٌُبك٠
٣ٝغت األخز ك ٠االػزجبس ثؼل اُؼٞآَ اُٜبٓخ ٖٓٛب:
 اُغٖ :أصجزذ اُذساعبد إٔ اُؾَٔ هجَ عٖ اُضبٓ٘خ ػؾشح ٣ؾَٔ ٓخبهش هج٤خ ػِ ٠األّٝاُغ٘.ٖ٤
 -صٝاط األهبسة ٣ض٣ذ ٖٓ اؽزٔبٍ ئٗغبة أهلبٍ ٓقبث ٖ٤ثأٓشاك ٝساص٤خ.

 أهميح الفحص الطثً للمقذميه ػلً السواج
اُلؾـ اُطج ٠هجَ اُضٝاط ٛبّ عذا ُزؾو٤ن ٓب :٠ِ٣
 ارخبر اُزذاث٤ش اُالصٓخ ك ٠ؽبُخ ٝعٞد ؽبالد ٓشم٤خ. اُزؼشف ػِٓ ٠ذ ٟرٞاكن كقبئَ اُذّ. رغ٘ت األٓشاك اُٞساص٤خ. اًزؾبف ٝعٞد أٓشاك ر٘وَ ػٖ هش٣ن اُغ٘ظ.9

 ظٞاٛش اُ٘قٞؿ اُؾشػ٤خ رل٤ذ ثٔؾشٝػ٤خ اُلؾـ اُطج ٠هجَ اُضٝاط ٝرُي ٖٓ عٜخ
أٗ ٚعج ٖٓ َ٤عجَ اُٞهب٣خ ٖٓ األٓشاك اُز ٌٖٔ٣ ٠إٔ ر٘وَ ثبُٔؼبؽشح اُضٝع٤خ أ٣ ٝزؼذٟ
ئُ ٠اُ٘غَ اُز٘٣ ٟغْ ػً٘ٔ ٚب ٣إد ٟئُ ٠رٞه ٠كؾَ األعشح ك ٠ؽبُخ ٓب ُ ٞرْ اًزؾبف
ٝعٞد ٓشك ثؼذ ه٤بٜٓب ٝال  ٌٖٔ٣إٔ رغزٔش ٓؼ ٚاُؼؾشح اُضٝع٤خ ٝاُٞهب٣خ خ٤ش ٖٓ
اُؼالط.
 تىظيم األسرج مه المىظىريه الطثً واإلسالمً
ًض٤ش ٖٓ اُؾجبة أُوجَ ػِ ٠اُضٝاط ٣ش٣ذ رأع َ٤اُؾَٔ ُلزشاد ؽز ٠رغزوش أؽٞاُْٜ
أٝالعزٌٔبٍ دساعز ٖٓٝ ْٜأُ ْٜئدساط ٓؼِٓٞبد ػٖ رجبػذ كزشاد اُؾَٔ ك ٠ثشآظ
كن ٓغ
اُزضو٤ق اُقؾُِٔ ٠وجِ ٖ٤ػِ ٠اُضٝاط ٝرٞك٤ش خذٓبد ر٘ظ ْ٤األعشح ا٘ٓ٥خ ٝأُذ ح
اُؾشع ُؾذ٣ض ٠اُضٝاط.
 الؼىف المثىً ػلً الىىع االجتماػً مه المىظىر الطثً والشرػً
رزشاٝػ أؽٌبٍ اُؼ٘ق أُج٘ ٠ػِ ٠اُ٘ٞع ث ٖ٤رقشكبد مبسح رٌبد رأخز ؽٌَ اُؼبدح ٓغ
خطٞسرٜب ٓضَ اُخزبٕ ٝأخش٣ ٟغذٍ اُغزبس ػِٜ٤ب ألعجبة ػبئِ٤خ أ ٝاعزٔبػ٤خ أ ٝع٤بع٤خ
ٓضَ االؿزقبةٝ .هذ ر٘ب ٍٝاُذُ َ٤األٗٞاع أُخزِلخ ُِؼ٘ق اُْ ةٗ ٠ػِ ٠اُ٘ٞع ٖٓ ػ٘ق
ٓؼ٘ٓ ٟٞضَ ؽشٓبٕ أُشأح ٖٓ اُزؼِٝ ْ٤ػذّ ٓؾبسًزٜب ك ٠ارخبر اُوشاس ًٝزُي اُزؾشػ
ٝػ٘ق ثذٗٓ ٠ضَ اُنشة أ ٝاالؿزقبة ٝػ٘ق اهزقبدٓ ٟضَ اُؾشٓبٕ ٖٓ أُ٤شاس.

10

أًذ اُذُ َ٤ػِ ٠إٔ اإلعالّ مذ ًَ أٗٞاع ٝفٞس اُؼ٘ق أُج٘ ٠ػِ ٠اُ٘ٞع االعزٔبػ،٠
ٝهذ ؽشع ّ ٕ أُجبدب ٝاألؽٌبّ ٓب ٣ؾلع ًشآخ أُشأح ٝفؾزٜب ٝؽوٞهٜب ٝأًذ ػِ ٠ػذّ
ئًشاٜٛب ػِ ٠صٝاط ال روجِٝ ٚػِ ٠أؽو٤زٜب ك ٠أُ٤شاس ثٔب هغْ هللا ٝػِ ٠ؽش٣خ اُزقشف
اٌُبَٓ ك ٠أٓٞاُٜب.
 السواج القسري
ٝر٘ب ٍٝاُذُ َ٤اُضٝاط اُوغش ٟاُز ٟال ٞ٣عذ ك ٚ٤سمب ُِٔشأح ٝاُز ٟهذ ٣زخز صالس فٞس
 ٠ٛٝاإلًشاٝ ٙاُؼنَ ٝاُنـو أُبُٝ ٠األدثٝ ٠ؽشػ آساء أُزاٛت اُلو٤ٜخ أُزؼِوخ
ثٜزا أُٞمٞع ٝأًذ ػِ ٠إٔ اُؾش٣ؼخ اإلعالٓ٤خ أثطِذ ٓب ًبٕ ٣ق٘غ ثبُٔشأح هجَ
اإلعالّ ؽٔب٣خ ُٜب ٝرؾش٣ش ا إلسادرٜبك ٠ئثشاّ ػوذ اٌُ٘بػ ؽز ٠ال رٌ ٕٞئٗغبٗ٤زٜب ٜٗجب
ُٖٔ ٣طٔغ كٜ٤ب ٝال ٣ؾزشّ ئسادرٜب.
 أوماط السواج المؼاصر
ر٘ب ٍٝاُذُ َ٤أسًبٕ اُضٝاط ٝؽشٝه فؾز ،ٚصْ ر٘ب ٍٝثؼل أٗٔبه اُضٝاط اُز ٠ؽبػذ
ك ٠اُلزشح األخ٤شح ٖٓ ؽ٤ش رطبثوٜب أ ٝػذّ رطبثوٜب ٓغ ٓب ٞ٣عج ٚاُؾشع ٓضَ اُضٝاط
اُؼشكٝ ٠ا٥صبس اُنبسح اُز ٠رزشرت ػِٝ ٚ٤صٝاط أُغ٤بس ٝاُضٝاط أُضِ ٠اُز ٟأخز
ؽٌال هبٗ٤ٗٞب ك ٠ثؼل اُذًٔ ٍٝب ر٘ب ٍٝاُذُ َ٤ؽٌْ اُِٞاه ٝاُغؾبم.
 األمراض المىقىلح جىسيا مه المىظىر الطثً والشرػً
ٝؽَٔ اُوغْ اُخبؿ ثبألٓشاك أُ٘وُٞخ ع٘غ٤ب ٖٓ أُ٘ظٞس اُطجٝ ٠اُؾشػ ،٠ث٤بٕ
أُ٘ظٞس اُطجُٜ ٠ز ٙاألٓشاك ٝهشم اٗزوبُٜب ٝرؾذس ثاعٜبة ػٖ ٓزالصٓخ ػٞص
أُ٘بػخ أٌُزغت (اإل٣ذص) ٝػٖ ً٤ل٤خ اُؼذٝ ٟٝهشهٜب ٤ًٝل٤خ ػَٔ اُل٤شٝط داخَ عغْ
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اإلٗغبٕٝ ،ث ٖ٤إٔ اُ٘غبء أًضش ػشمخ ُخطش اإلفبثخ ٝث ٖ٤اُؼٞآَ اُز ٠رغبػذ ػِ٠
اٗزوبٍ اإلفبثخ ٝرطشم ئُٓ ٠شاؽَ رطٞس ػذ ٟٝاإل٣ذص ك ٠عغْ اإلٗغبٕ ٝأػشاك ًَ
ٜٓ٘ب ٝث ٖ٤اُغِ٤ًٞبد اُالصٓخ ُِٞهب٣خ ٖٓ اإل٣ذص.
 أٓب أُ٘ظٞس اُؾشػ ٠كوذ ؽشػ أُٜ٘ظ اإلعالُِٓٞ ٢هب٣خ ٖٓ اإل٣ذص ٜ٘ٓٝظ اُؾش٣ؼخ
اإلعالٓ٤خ اُـشاء ٝعٔ٤غ ؽشائغ اُغٔبء ك ٠أُؾبكظخ ػِ ٠فؾخ األثذإ ٝاُٞهب٣خ ٖٓ
األٓشاك ٔٓٝب  ٌٕٞ٣عججب كٛ ٠الى اإلٗغبٕ ،كوذ أٓش

اإلعالّ ثبُٞهب٣خ ٖٓ األٓشاك

ٝاُجؼذ ػٖ أعجبة اُؼذ ٖٓٝ ٟٝأُوشس إٔ اُٞهب٣خ خ٤ش ٖٓ اُؼالطٝ ،إٔ اُٞهب٣خ ٖٓ
األٓشاك ثقلخ ػبٓخ ٓ ٖٓٝشك اإل٣ذص ثقلخ خبفخ ،رغزٞعت ػِ ًَ ٠ئٗغبٕ إٔ
٣ؾبكع ػِٗ ٠لغ ٖٓ ٚأعجبة اُؼذٝ ٟٝؽز ٠اٌ٣ ُْ ٕ٥زؾق ُٜزا أُشك دٝاء ٗبعؼُٝ ،زا
كاٗ٘ب ٗطبُت أُزخقق ٖٓ ٖ٤اُؼِٔبء اُجبؽضٝ ٖ٤األهجبء إٔ ٣نبػلٞا ٖٓ عٜٞدٝ ْٛإٔ
٣لزؾٞا ثبة االعزٜبد ٝاُجؾش اُؼِْ  ٟالًزؾبف اُؼالط ،اُوبدس ػِ ٠رؾق َ٤اُزؼبك.ٚ٘ٓ ٢
 التذخيه واإلدمان مه المىظىر الطثً والشرػً
ئٕ اعز٘ؾبم أُٞاد أُلزشح ٝأُخذسح ك ٢فٞسح ؿبص ٓجخش ئُ ٠اُشئز٣ ٖ٤ؼذ هش٣وخ
عش٣ؼخ ٝكؼبُخ ُغش٣بٕ أُخذساد كٓ ٢غش ٟاُذّ ؽ٤ش رإصش ػِ ٠أُغزخذّ خالٍ صٞإ
ٖٓ أ ٍٝاعز٘ؾبم ُٜب ٛٝزا ُ ٚرأص٤ش عِج ٠ػِ ٠فؾخ اإلٗغبٕ ٣ٝجذأ ٓؼظْ أُذخٖ٘٤
اُزذخٝ ٖ٤اإلدٓبٕ خالٍ ٓشؽِخ أُشاٛوخ ٝاُجِٞؽ .
ٝكقَ اُذُ َ٤أمشاس اُزذخٝ ٖ٤اإلدٓبٕ ٝكٞائذ اإلهالع ػ٘ ّٚا.
ٝ هذ ؽبسة اإلعالّ اإلدٓبٕ ؽز ٠ال رغزجذ ٛز ٙاُؼبداد اُغ٤ئخ أُذٓشح أُ٘زؾشح ثبُ٘بط.
ٝك ٠اُزذخ ٖ٤مشس ُِ٘لظ ُِٝـ٤ش ألٕ أُذخٖ ٘٣لخ اُذخبٕ ك ٠اُٜٞاء أُؾ٤و ث ٚك٠
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أعشر ٚأ ٝك ٠أُغِظ اُز ٞٛ ٟك ٚ٤ك٤نش ث٘لغٝ ٚثب٥خش٣ ُْ ٖٔٓ ٖ٣ذخ٘ٞا ٝهذ ٗ٠ٜ
اإلعالّ ػٖ مشس اُ٘لظ ٝػٖ اإلمشاس ثبُـ٤ش.
ٝخالفخ اُؾٌْ اُؾشػ ٞٛ ٠إٔ اُزؼبهٝ ٠اإلدٓبٕ ٝاُخٔش ٝعبئش أٗٞاع أُخذساد
ٝاُغٔ ّٞاُج٤نبء ًِٜب ٓؾشٓخ  ٠ٛٝسعظ ٗٝغظ  ٖٓٝػَٔ اُؾ٤طبٕ ٝإٔ ٝاعت أُغِْ
اعز٘بثٜب كنال ػٖ االٓز٘بع ػٜ٘ب أ ٟأٗ٣ ٚطبُت إٔ ٣غز٘ت ٝأال ٣وزشة ٜٓ٘ب.
٣ٝ ظَ اُٞاصع اُذٓ ٠٘٣بٗؼب فبؽجٔٓ ٖٓ ٚبسعخ ٛز ٙاُظٞاٛش اُغ٤ئخ ُٜٝزا ٣غت ػِ٠
اُذػبح ٝػِٔبء اإلعالّ إٔ ٣وٞٓٞا ثزٌض٤ق اُذ

عٝح ئُ ٠هللا رؼبُ ٠ثبُؾٌٔخ ٝأُٞػظخ

اُؾغ٘خ ٝإٔ ٣غزٜذٝا ك ٠ؿشط اُٞاصع اُذ ٠٘٣ؽز٣ ٠زْ ئ٣وبظ اُنٔ٤ش اُذ ٠٘٣اُز٣ ٟذػٞ
فبؽجُِ ٚجؼذ ػٖ ًَ ظٞاٛش اُزذخٝ ٖ٤اإلدٓبٕ ٝإٔ ٞ٣هٖ ثإٔ هللا رؼبُ٣ ٠شاهج٣ٝ ٚشا ٙألٗٚ
عجؾبٗٝ ٚرؼبُ ٠ال ٣خل ٠ػِ ٚ٤خبك٤خ ك ٠األسك ٝال ك ٠اُغٔبء.
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