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 شكر وتقدير

تتوجهها لجنة ههس ليةههلعاس لجللماههس جنطهه     لج  هه            

خبهههلجل لج هههت   لجتيهههن   جتههه  عههه   هههل      ههه ل  

  لجهههه    لماثههههلختص  اههههل للج ههههت  لجلنطههههل  ل جههههل  

عههههنلطو ت وعههههلهلل جوجهههها ل  تلههههل ص    إ ههههل يفول   

 لجب ك ليةهلع  جنت طاهس لجه ا ىهلق لتيهن ع لجهنعع       

لملج  لجهلمق ج بلعتهاص  لجتل  هه لها  لجتهن  ه عناهاص       

  مل   ل  ىههلو  لج ههاوس ليةههلعاس لن جههس لجتو هه      

لجه  ىلعه  لتيهن ع  لجههنعع لمهلج  لجهلمق ج بلعتههاص      

 ل لج  ىنع  لجنعع لملج  لجهلمق    ااس منل  مبلجاز

جنلم لماثلختص  لهلااس لخلري س ليةلعاس لجللماهس لجه    ي

-طعط  لحت لجاس إطلخت لماثلخت..  ل تيال  ل خ اهل   

لجههههههه     هههههههل يفول   هههههههوط ع  - صهههههههقل  لج يهههههههه

  طعط ع لحتسلللهلل جوجا ل  تلل  .
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  ٕ الغــــنيــــــــــفـتـشــ  د. 

  أ.د. مجال الدًٓ عطٔ٘

  ف عامســأ.د. عبد اللطٔ
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 )*(٠ِٗٛ اإلعداد
 ُا٢ب ض٢ٚؼ اؾاًعٞ اٮغ٩ًٚٞ اهعاملٚٞ، إغ٩َ أباز، باكػتاْ. أ. د. أمحد العطال

أمحــد املَــدٖ عبــد  أ. د. 

 احللٔه

، أغتاش غرل ًتفطغ بلوٚٞ اهذلبٚٞ، حاًعيت ا٪ظٓط ٗرو٘اْ
 هعطبٚٞمجٔ٘ضٙٞ ًكط ا

ًػتؿاض فٌع اهفقـٕ اٮغـ٩ًٛ ظـسٝ، ًٗـسٙط ًؿـطٗ        مجال الدًٓ عطٔ٘أ. د. 
 ًعوٌٞ اهق٘اعس اهفقٔٚٞ، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ

أغتاش عوـٍ ا٨حتٌـا  ًٗػتؿـاض اهثزـ٘ج ا٨حتٌاعٚـٞ       صالح عبد املتعالأ. د. 
 ٗاؾِا٢ٚٞ، مجٔ٘ضٙٞ ًكط اهعطبٚٞ

 مجٔ٘ضٙٞ ًكط اهعطبٚٞ٘ي اهذلبٚٞ ظاًعٞ املِك٘ضٝ، أغتاش أق عبد السمحً  اليقٔبأ. د.
، مجٔ٘ضٙٞ أغتاش اهؿطٙعٞ بلوٚٞ اؿق٘ق، حاًعٞ اهعقاظٙق عبد اللطٔف عامسأ. د. 

 ًكط اهعطبٚٞ
 ًفيت اهسٙاض املكطٙٞ، مجٔ٘ضٙٞ ًكط اهعطبٚٞ  علٕ مجع٘أ. د. 
 املستشار بوزارة العدل، مجهورية مرص العربية فتشٕ الغنيد. 

 ًفلط إغ٩ًٛ ٗعه٘ فٌع اهثز٘ج اٮغ٩ًٚٞ با٪ظٓط اهؿطٙف   ند عنازٗحمد. 
ــد  نــــــــال  أ. د.  حمنــــــ

 الدًٓ إماو

ــٞ    ــ٘ق، حاًعـ ــٞ اؿقـ ــاضْ بلوٚـ ــاُْ٘ املقـ ــتاش اهقـ أغـ
 ، مجٔ٘ضٙٞ ًكط اهعطبٚٞاٮغلِسضٙٞ

، مجٔ٘ضٙـٞ  أغتاش ًػاعس ا٪زب ٗاهِقس، حاًعـٞ ا٪ظٓـط   مكازو الدٓسٖد. 
 ًكط اهعطبٚٞ

ض٢ٚؼ ا٨ؼاز اهعاملٛ هعوٌا١ املػـوٌ،، ٗض٢ـٚؼ فوـؼ     القسضاّٖ ْٓضفأ. د. 
اٮفتا١ ا٪ٗضٗبٛ، زبوّ، أٙطهِـسا، ًٗـسٙط ًطكـع عـ٘ج     

 اهػرلٝ ٗاهػِٞ ظاًعٞ قٽط. 
 أ. بسٓدا ّٓساز صندٖ.* ؾاضن يف إعساز املصكطٝ اهتفػرلٙٞ: 

                                       
 ا٪زلا١ ًطتثٞ تطتٚثٳا ٓخا٢ٚٳا. )*(
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 )*(عمىاٞ غازنٕا بتعدٖالت ةٔ والسعات
ؿـعثٞ اهسضاغـاا اٮغـ٩ًٚٞ بلوٚـٞ ا٬زاب ٗاهعوـَ٘ اٮُػـاُٚٞ       أغتاش ب أمحد السٓطْىٕ .د. أ

خـثرل أٗي جخٌـع   ظاًعٞ قٌس اـاًؼ باهطباط، املٌولٞ املغطبٚٞ ٗراهٚٳا 
، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ، ُٗا٢ب ض٢ـٚؼ اؾاًعـٞ   اٮغ٩ًٛ ظسٕٝ اهفق

 اٮغ٩ًٚٞ اهعاملٚٞ، إغ٩َ أباز، باكػتاْ.
عٌٚــس كوٚــٞ اهسضاغــاا اٮغــ٩ًٚٞ ٗاهعطبٚــٞ بــسبٛ غــابقاځ،زٗهٞ      خلٔف٘ بابكس احلطً. د. أ

، اٮغ٩ًٛ ظسٝ ٕخثرل أٗي جخٌع اهفقاٮًاضاا اهعطبٚٞ، ٗراهٚاځ 
 املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ.

 زغــــٔد حمنــــد زأفـــ  . د. أ

 املٔقاتٕ

ٞ  كوٚٞ ٗعٌٚس وثِاْ،ب ططابوؼ حاًعٞ ض٢ٚؼ  ٗاهسضاغـاا  اهؿـطٙع
 .أًطٙلا يف اهؿطٙعٞ فقٔا١ فٌعٗعه٘  ،اغابقځ باؾاًعٞ اٮغ٩ًٚٞ

ٛ  د. ضامس ماشٌ القبر ٞ    ،قانٛ ؾـطع ٞ    ،عهـ٘ اشل٣ٚـٞ اٮزاضٙـ ، مجعٚـٞ اهعفـاا اـرلٙـ
 ٚٞ اشلاسلٚٞ.ضزُاملٌولٞ ا٪

أغتاش أق٘ي اهذلبٚٞ ظاًعٞ ع، سلؼ، اهقـآطٝ، مجٔ٘ضٙـٞ ًكـط     ضعٔد امساعٔل علٕ أ.د.
 اهعطبٚٞ.

اهعـاَ عوـٟ ً٘قـع اٮغـ٩َ اهٚـَ٘، ٗأًـ، عـاَ ًِعٌـٞ         املؿطا  ضلناٌ بً فَد العْدٗ د.
 اهِكطٝ، اهطٙاض، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ.

أغتاش ًػاعس اهفقٕ املقاضْ، قػـٍ اهسضاغـاا اٮغـ٩ًٚٞ، حاًعـٞ      غادٓ٘  عكٕ د.
 املوم عثس اهععٙع، حسٝ، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ

صـــعٖ عبـــد الـــسّٛ   أ.د.

 حمند

كوٚٞ اهسضاغاا اٮغ٩ًٚٞ ٗاهعطبٚـٞ هوثِـاا،   أغتاش اهفقٕ املقاضْ، 
 حاًعٞ ا٪ظٓط، مجٔ٘ضٙٞ ًكط اهعطبٚٞ.

ــالح الـــــدًٓ عبـــــد    أ.د. صـــ

 احللٔه ضلطاٌ

ا٪ً، اهعاَ هوٌخوؼ ا٪عوٟ هوؿ٣ْ٘ اٮغ٩ًٚٞ ب٘ظاضٝ ا٪ٗقاا 
املكطٙٞ، ٗأغتاش اهؿـطٙعٞ اٮغـ٩ًٚٞ بلوٚـٞ زاض اهعوـَ٘، حاًعـٞ      

 اهقآطٝ.
ال عبــد الــسمحً بــً معــ  د.

 اللْحيق

ًػتؿاض غرل ًتفطغ ب٘ظاضٝ اهؿ٣ْ٘ اٮغ٩ًٚٞ ٗا٪ٗقاا ٗاهـسع٘ٝ  
 ،اهطٙاض، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ. ٗاٮضؾاز

أ.د. عبــد ادٔــد بــً عصٓــص  

 الصىداىٕ

ّ  ٗض٢ٚؼ ٧ًغؼ  ًٗتدكـل يف   ،حاًعٞ اٮمياْ اهؿـطعٚٞ بـاهٌٚ
 قِعا١، اهٌّٚ. ،قهاٙا اٮعخاظ اهعوٌٛ

 
 

                                       
 ا٪زلا١ ًطتثٞ تطتٚثٳا ٓخا٢ٚٳا. )*(
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ٙط ا٪ٗقاا اهػ٘زاُٛ ا٪غثق، اـططَ٘، اهػ٘زاْ، ٗراهٚٳـا ض٢ـٚؼ   ٗظ عصاو البػري أ.د.
 ًعٔس اه٘غٽٚٞ، اهتابع ه٘ظاضٝ ا٪ٗقاا، زٗهٞ اهل٘ٙت.

ض٢ٚؼ املػتؿـاضّٙ اهؿـطعٚ، مل٧غػـٞ اهطاحزـٛ غـابقځا، ٗراهٚٳـا        علٙ أمحد اليدّٖ. د
 .اٮغ٩ًٛ ظسٝ ٕخثرل أٗي جخٌع اهفق

غالــــــب عبــــــد الكــــــا    أ.د.

 القسغٕ

ٗعه٘ ٣ٚٓـٞ   ،غثق ٗعه٘ فوؼ اهِ٘اب اهٌٚين٪ٗقاا ا٪ٗظٙط ا
 .اهتسضٙؼ حاًعٞ قِعا١ قػٍ اهػٚاغٞ اهؿطعٚٞ

ٗظٙط ا٪ٗقاا املكطٙٞ، ٗاهعٌٚـس ا٪غـثق هلوٚـٞ أقـ٘ي اهـسع٘ٝ       أ.د. طلع  حمند عفٔفٕ
 ظاًعٞ ا٪ظٓط.

بقػٍ اهسضاغاا اٮغ٩ًٚٞ حاًعٞ املوم  -ًتقاعس-أغتاش ًؿاضن  فاطن٘ ىصٔف أ.د.
عثس اهععٙع ظسٝ، ٗض٢ٚؼ اهوخِٞ اهِػا٢ٚٞ هٯعخاظ اهعوٌٛ، حسٝ، 

 املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ.
ــل   ــاز فٔصــ ــٔذ املطتػــ الػــ

 مْلْٖ

ًػتؿاض غـابق يف ااـاكٍ، هثِـاْ، ُٗا٢ـب ض٢ـٚؼ فوـؼ اٮفتـا١        
 ا٪ٗضٗبٛ، زبوّ، أٙطهِسا.

ٗ    السّ ٕ حمند. د.أ ــٞ ا٬زاب  ــ٩ًٚٞ بلوٚ ــاا اٮغ ــعثٞ اهسضاغ ــتاش بؿ ــَ٘ أغ اهعو
خثرل أٗي جخٌـع  اٮُػاُٚٞ ظاًعٞ قٌس اـاًؼ باهطباط، ٗراهٚٳا 

 .اٮغ٩ًٛ ظسٕٝ اهفق
حمند املدتاز حمند  .د.أ

 املَدٖ

ــاا      ــاَ هوخٌعٚـــ ــط٢ٚؼ اهعـــ ــا١ ٗاهـــ ــٞ اهعوٌـــ ــٚؼ ٣ٚٓـــ  ض٢ـــ
 ، مجٔ٘ضٙٞ ًكط اهعطبٚٞ.غتاش ظاًعٞ ا٪ظٓطا٪ٗجكط، اهؿطعٚٞ 

أ.د. حمنـــــد بـــــً مْضـــــٙ    

 الػسٓف

اْٗ ًع قػٍ اهسضاغاا اٮغـ٩ًٚٞ ظاًعـٞ املوـم عثـس     أغتاش ًتع
 اهععٙع يف حسٝ، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ

حمنــــــد عبـــــــد الـــــــسشا    .أ.د

 الطٔد إبسأٍه الطبطباٜٕ

، زٗهٞ حاًعٞ اهل٘ٙت ،ٌٚس كوٚٞ اهؿطٙعٞ ٗاهسضاغاا ا٨غ٩ًٚٞع
 اهل٘ٙت.

وـم عثـس اهععٙـع، حـسٝ،     أغتاش ًؿاضن عوٍ ا٨حتٌا ، حاًعـٞ امل  ىْزٗ خالد الطعد أ.د.
 املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ. 

ّفـــــاٛ علـــــٕ الطـــــلٔناٌ  د.

 احلنداٌ

أغتاش ًػاعس اهفقٕ املقاضْ، كوٚٞ اهذلبٚٞ هوثِاا ظـسٝ، ا٪قػـاَ ا٪زبٚـٞ،    
 قػٍ اهسضاغاا اٮغ٩ًٚٞ، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ.

ٗض٢ٚؼ ضابٽٞ عوٌا١ أغتاش بلوٚٞ اهؿطٙعٞ، حاًعٞ زًؿق، غ٘ضٙا،  ٍّب٘ الصسٔلٕ أ.د.
 ب٩ز اهؿاَ.
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 وٍعىات تتبٍٜ املٗجام
 

 

 .اقرأ للعالقبد اإلوطبويخ، المملكخ العرثيخ الطعىديخ  .جمعيخ اإلصالح االجزمبعي الخيريخ، اليمه 

 الشمبليخ، أمريكب. أمريكب في اإلضالمي االرحبد  اإلضالميخ، لجىبن. اإلصالح جمعيخ 

 الطالثيااااخ دللمىظمااااب العااابلمي اإلضااااالمي االرحااابد 
IIFSO.رركيب ، 

 االجزمبعي، اإلمبراد. والزىجيه اإلصالح جمعيخ 

 لعلمبء المطلميه، قطر. العبلمي االرحبد  اإلصالح، الجحريه. جمعيخ 

 اإلضااااالميخ،  الطجيااااخ للجمعياااابد العاااابلمي االرحاااابد
 األردن.

  الىذوح العبلميخ للشاجبة اإلضاالمي، المملكاخ العرثياخ
 الطعىديخ.

 اإلضااااالميخ العرثيااااخ للمااااذارش لميالعااااب االرحاااابد 
 الذوليخ، المملكخ العرثيخ الطعىديخ.

 الخيريخ، الكىيذ. الىىري هللا عجذ/ الشيخ جمعيخ 

  وغاارة مىريزبويااب  فااي اإلضااالمي الثقاابفي الزجماا 
 أفريقيب، مىريزبويب.

 أفريقيااااب،  مطاااالمي لجىااااخ المجبشاااار العااااىن جمعيااااخ
 الكىيذ.

 العااااابمليه لزعااااابون الرئيطااااايخ الشااااارعيخ الجمعياااااخ 
 المحمذيخ، مصر. والطىخ ثبلكزبة

 أفريقيااب، جىاااىة  لجىااىة اإلضااالميخ الااذعىح شااجكخ
 أفريقيب.

 اإلوطبن، الكىيذ. لحقىق العبلميخ اإلضالميخ اللجىخ  للجابن العبماخ األمبواخ االجزمابعي اإلصاالح جمعيخ 
 الخيريخ، الكىيذ.

 لإلغبثخ، الكىيذ. المشزركخ الكىيزيخ اللجىخ  اإلضالميخ، مصر. يخالهذا جمعيخ 

 واإلغبثااااخ،  للااااذعىح العاااابلمي اإلضااااالمي المجلااااص
 مصر.

 مصر. أطجبء ثىقبثخ اإلوطبويخ، اإلغبثخ لجىخ 

 اإلضااااالمي الزضاااابمه لصااااىذوق الااااذائ  المجلااااص 
اإلضااااالمي، المملكااااخ العرثيااااخ  الماااا رمر ثمىظمااااخ
 الطعىديخ.

 العاارة،  األطجاابء ثبرحاابد والطااىار  اإلغبثااخ لجىااخ
 مصر.

 اإلضالمي، المملكخ العرثيخ الطعىديخ. المىزذي  واالضزثمبر، الكىيذ. الزمىيل لجىخ 

 .جمعيخ اإلوقبر اإلضالميخ، لجىبن   ثأمريكب. الشريعخ فقهبء مجم 

 العبلميخ، الكىيذ. اإلضالميخ الخيريخ الهيئخ  .مىظمخ الذعىح اإلضالميخ، الطىدان 

 والطاىخ، القارنن في العلمي لإلعجبز العبلميخ الهيئخ 
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 بطه اهلل السمحً السسٔه

 ٛـــــــــــــكدوامل
  حمند عنازة د.بقله: 

 ملاذا هرا امليثاق؟

اؿٌس هلل ضب اهعامل، ٗاهك٩ٝ ٗاهػ٩َ عوٟ غٚسُا قٌس خامت ا٪ُثٚا١ ٗاملطغو، 
 ٗعوٟ آهٕ ٗقزثٞ ًّٗ تثعٍٔ بارػاْ إىل َٙ٘ اهسّٙ، ٗبعس....

ًٵٞ اهصٜ حا١ إىل قثى اهغعٗ اهفلطٜ  يف ضكاب اهغعٗٝ اهغطبٚٞ اؿسٙثٞ  اٮغ٩ًٚٞا٪
َ( مل تلـّ ِٓـان   1798-ٓــ 1213عوٟ ًكـط ٗاهؿـطق )   -«بْٛابست»اهيت قازٓا  -

اهيت ؼسز غو٘ن املػوٌ، يف كتوف ًٚازّٙ اؿٚاٝ  ٗاهفوػفاا راحٞ إىل ٗنع امل٘اثٚق
ت ٓـٛ  شهم أْ املطحعٚٞ اٮغ٩ًٚٞ كاُـ  -حتٌاعٚٞ ٗاهػٚاغٚٞاهفطزٙٞ ٗا٪غطٙٞ ٗا٨-

 اه٘رٚسٝ اؿاكٌٞ، اهيت ؼسز كى املفآٍٚ ٗاهفوػفاا يف غا٢ط ٓصٖ املٚازّٙ.

 «ايتطبٝقل »ٗهقس كاُت املؿل٩ا اهيت تعاُٛ ًِٔا اؿٚاٝ اٮغ٩ًٚٞ ًقك٘ضٝ عوٟ 
شلصٖ املفآٍٚ اٮغ٩ًٚٞ اه٘ارسٝ، ٗاهيت ؼلٍ رتٟ ا٨خت٩فاا اهفقٔٚـٞ اهفطعٚـٞ اهـيت    

ٝ ٓصٖ املطحعٚٞ ًٗفآٌٚٔا ٗفوػـفاتٔا، ًٗـس٠ اقـذلاب    ٙثٌطٓا ا٨حتٔاز يف إطاض ٗرس
 اهيت رسزٓا اٮغ٩َ. «املجٌ»ًّ «ايٛاقع ٚايتطبٝل»

رلٳا أغاغـٚاځ، ٗشهـم عِـسًا ظض  يف    ٚهلّ اهغعٗ اهفلطٜ اهغطبـٛ قـس أرـسج تغـ    
ٞ   - اجملتٌعاا اهؿطقٚٞ اٮغ٩ًٚٞ ًطحعٚٞ رهـاضٙٞ أخـط٠    -ٗنـعٚٞ عوٌاُٚـٞ ٨ زِٙٚـ

حعٚٞ اٮغ٩َ.. ا٪ًط اهصٜ اغت٘حب متٚٚع املفآٍٚ اٮغـ٩ًٚٞ  غسا ًِافػاځ ؾطغاځ ملط
 عّ ُعرلتٔا اه٘نعٚٞ اهعوٌاُٚٞ اه٩زِٙٚٞ يف كتوف ًٚازّٙ اؿٚاٝ..

      ّفثسأا فلطٝ نطٗضٝ ٗأٌٓٚٞ تقِ، اهفقٕ اٮغـ٩ًٛ كثـسٙى ًتٌٚـع عـ
 اهقاُْ٘ اه٘نعٛ اهعوٌاُٛ.
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 هثساٙٞ اـوق.. -ؿٚاٝ ٗبسأا اهثو٘ضٝ هوط٦ٙٞ اٮمياُٚٞ اٮغ٩ًٚٞ هولْ٘ ٗا
   ْ كثـسٙى ًتٌٚـع عـّ     -ٗاملػرلٝ.. ٗاملكرل.. ًٗلاُـٞ اٮُػـاْ يف اهلـ٘

 اهط٦ٙٞ اه٘نعٚٞ ٗاملازٙٞ هولْ٘ ٗاؿٚاٝ..
       ــسي ــ٘اي ٗاهع ــطٗاا ٗا٪ً ــ٩َ يف اهث ــصٓب اٮغ ــ٘ضٝ مل ــسأا اهثو ٗب

ــاعٛ  ــصٓب ا٨غــتد٩ا-ا٨حتٌ ــسٙى  -ً  «يًٝربايٝقق١ ايسالايٝقق١»كث
  ا٨قتكاز ٗا٨حتٌا ..يف «ايػُٛي١ٝ ايػٝٛع١ٝ»ٗ

 أغاهٚبٗبلى قس تػوچٰى إىل ًٚازّٙ اؿٚاٝ اٮغ٩ًٚٞ تسضهٚاځ،  ٜٗ٪ْ اهغعٗ اهفلط
خوط املفآٍٚ ًٗهاً، املكٽوزاا، ٗشهم  ، بى ٗب٘اغٽٞ اهغـ ٗاهتسهٚؼ يفاـسا 

ملقاًٗتٕ..ٗ٪ْ اهسٗا٢ط اهيت ؽٽـط شلـصا    ا٪ًٞ كٛ ٨ ٙػتفع اؿؼٸ اٮغ٩ًٛ فتِتفض
ــطٝ يف   اه ــٞ ا٪غ ــٍ جلاُ ــٟ عو ــت عو ــعٗ كاُ ــ٩ًٚٞ   غ ــٍٚ اٮغ ــٞ اهق ــٞ -ًِعً٘ ًلاُ
 فوقـس حـا١ اهغـعٗ ملٚـساْ ا٪غـطٝ ًتـ خطٳا، ٗيف       -«ايػسف»..ٗ«ايعسض»..ٗ«اذتساّ»

ًطروٞ عٌَ٘ اهثو٠٘ هلى ًٚازّٙ اؿٚاٝ..حا١ يف اه٘قت اهصٜ أقـثزت فٚـٕ ا٪غـطٝ    
 ع اؾٔاا ٗا٨ػآاا!بٔصا اهغعٗ اهفلطٜ اهغطبٛ ًّ مجٚ «ستاصس٠»املػوٌٞ 

ًٗع تكاعس ً٘حاا اهتغطٙب ٗظٙازٝ ٌِٓٚٞ اهغـطب عوـٟ امل٧غػـاا اهسٗهٚـٞ،     
اهعقـسّٙ   يف-دك٘قـٚاا اهثقافٚـٞ ٗاهقٌٚٚـٞ غـرل اهغطبٚـٞ      وٗاحتٚاح اهع٘ملٞ اهغطبٚٞ ه

   ّ بـسأ ا٨قتزـاَ اهغطبـٛ ؿطًـاا ا٪غـطٝ املػـوٌٞ،        -ا٪خرلّٙ ًـّ اهقـطْ اهعؿـطٙ
ــااٶ ــان ملقسغ ــ ٗا٨ُتٔ ــٌٶٰٚقٶ ٞٶًِعً٘ ــيتٰٔ ــٞ   ا اه ــسزٓا اٮغــ٩َ ٗقــاغتٔا املطحعٚ ر
فــطض ٗٙفــطض عوــٟ ٧ًغػــاا اهعوــٍ ٗاهفلــط ٗاهعٌــى  ٜاٮغــ٩ًٚٞ..ا٪ًط اهــص

 ٓصا املٚساْ. اٮغ٩ًٛ قٚاغٞ اهثسٙى اٮغ٩ًٛ يف

 :دّز ميظنات األمه املتشدٗ   التنكني للػصّ الفكسٖ الػسبٕ

ا٪خرلٙـّ هوقـطْ اهعؿـطّٙ، يف    هقس ؾط  اهغعٗ اهفلـطٜ اهغطبـٛ ًِـص اهعقـسّٙ     
ٞٶ ٞٶ قٚاغ ً٘اثٚـق ًٗعآـساا    ..قـٚاغتٔا يف ،«اذتداث١ َٚا بعد اذتداث١» يف ٕٶٌٶٰٚقٶ ًِعً٘
ٗشهـم ٮرـ٩ي ٓـصٖ     ،ع٘ملتٔا ؼت غتاض ا٪ًٍ املتزسٝ ٗاملِعٌاا اهتابعٞ شلا أخص يف

ٞ - ٞٚٸٌٶٚٲاملِعً٘ٞ اهقٶ  غـ٩ًٚٞ، ٗيف قـى ًِعً٘ـٞ اهقـٍٚ اٮ    -املكازًٞ هلى اهقٍٚ اهسِٙٚـ
 ًٚساْ ا٪غطٝ عوٟ ٗحٕ اهتزسٙس.
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ايفٛعق٢  »ؾعاض  -ًٚساْ اهػٚاغٞ يف-ٗإشا كاُت ق٠٘ اشلٌِٚٞ اهغطبٚٞ املعاقطٝ، تطفع 
تتغٚٵا ًّ ٗضا٢ٔا تفلٚم اجملتٌعاا اٮغ٩ًٚٞ ٗبعثطٝ ًلُ٘اا ٗرـستٔا، ٗفـق    اهيت «ق١ارتالَّ

اا ٓصٖ اجملتٌعاا، جِـع اهتٌاغـم   ًعاٙرل عطقٚٞ ٗهغ٘ٙٞ ًٗصٓثٚٞ ٗطا٢فٚٞ، هٚت بس ُٔب ثطٗ
ٗاهتهاًّ ٗاه٘رسٝ اٮغ٩ًٚٞ ًّ اؾٔاز هتزطٙط ا٪ٗطاْ ٗاهثطٗاا فوقـس غـسا اشلخٌـٞ    

يف ٓــصٖ اهغــعٗٝ ٗٓــصا  «املعسنقق١ ايفاصقق١ً»اهغطبٚـٞ عوــٟ ركــْ٘ ا٪غــطٝ املػــوٌٞ جثابــٞ  
ــص ــساجٰ  ٜا٨رت٘ا١..اه ــا إر ــٟ يف ٙتغٚٵ ــٟ     اهف٘ن ــا١ عو ــا ٗاهقه ــطٝ هتفلٚلٔ ــامل ا٪غ ع

٘ټ  ٗاهعا٩٢ا.. طڄُٞ ًّ ا٪ٰغًقً٘اتٔا..ًّٗ ثٍ تفلٚم ا٪ًٞ..املل

ٙكـ٘غٔا اهغـطب، ٗٙهـٌِٔا     اهـيت  «ايٛثقا٥ل »ٗإشا مّ أخصُا من٘شحاځ ٗارسٳا ًّ 
اؿساثٞ ًٗا بعس اؿساثٞ، ثٍ ٙػعٟ هع٘ملتٔا، ٗفطنٔا عوٟ اؿهاضاا  ًِعً٘ٞ قٌٕٚ يف

هِطقس ًّ ب، فك٘شلا ًٗ٘ازٓا عسزٳا غرل اهغطبٚٞ ؼت غتاض ا٪ًٍ املتزسٝ ٗأع٩ًٔا..
 اهقـٍٚ ٗا٪خـ٩ق، فنُِـا ٗاحـسْٗ      ًّ ًعامل اشلسَ ٗاهتسًرل ملِعً٘ٞ ا٪غطٝ املػوٌٞ يف

 عقس باهقآطٝ  ٜاهص «يًطهإ ٚايت١ُٝٓ َٞػسٚع بسْاَر عٌُ املؤمتس ايدٚي»ٗثٚقٞ  يف -
ٝ عوــٟ ا٪غــط «إلعققالٕ اذتققس »من٘شحٳــا  -1994َغــثتٌدل غــِٞ  15رتــٟ  5ًــّ 

 ًِٗعً٘ٞ اهقٍٚ ٗا٪خ٩ق اهيت رسزٓا شلا اٮغ٩َ..

قـس بِـٟ ا٪غـطٝ عوـٟ      -اُٽ٩قاځ ًّ اهفٽطٝ اٮُػاُٚٞ اهػ٘ٙٞ- فنشا كاْ اٮغ٩َ
 -بٔـصا اهتٌـاٙع ٗاهتلاًـى   -اهع٩قاا اهؿطعٚٞ ٗاملؿطٗعٞ ب، شكـط ٗأُثـٟ، هتتزقـق    

ٜ  بقا١  -باهت٘اهس ٗاهتِاغى-غعازٝ اٮُػاْ، ٗهٚتزقق  ، ٗهتلـْ٘ ٓـصٖ   اؾـِؼ اهثؿـط
ٗبكـطٙش  -ا٪غطٝ ٓٛ اهوثِٞ ا٪ٗىل يف ت غٚؼ بِا١ ا٪ًٞ..فنْ ٗثٚقـٞ ًـ٧متط اهػـلاْ    

تػقٝ  ايٝانقٌ   » تعوّ اؿطب عوٟ ٓصا املعِٟ اٮُػاُٛ ه٫غـطٝ، ٗتـسع٘ إىل   -اهعثاضٝ
اجملاٍ اذتٟٝٛ يعٌُ اذتهَٛات ٚاملٓظُات اذته١َٝٛ »ًعتدلٝ شهم اهتغٚرل ٓ٘  «األضس١ٜ

 «ملٓظُات غ  اذته١َٝٛ املع١ٝٓ, ٚٚناالت ايتُٜٛقٌ, ٚاملؤضطقات ايبشجٝق١   ايدٚي١ٝ, ٚا
بإذتاح إلعطا٤ األٚي١ٜٛ يًبشٛخ اذت١ٜٛٝ املتعًك١ بتػٝ  »فلى ٓصٖ امل٧غػاا ًسع٘ٝ: 

أغطٝ ؾطعٚٞ ٧ًغػـٞ عوـٟ ع٩قـٞ     -فقط-ٗشهم رتٟ ٨ تلْ٘ .. (1)«ٖٝانٌ األضس٠
                                       

اهذلمجـٞ اهعطبٚـٞ    ،24اهفقطٝ، اهفكى اهثاُٛ عؿط ،هوػلاْ ٗاهتٌِٚٞس ٛؿطٗ  بطُاًد عٌى امل٧متط اهسٗهصً (1)
 َ.1994طثعٞ غِٞ ، اهطزلٚٞ
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ب، ضحى ٗضحى، أٗ بـ،  -اهع٩قاا  ٗإمنا هتهٍ كى أه٘اْ ًؿطٗعٞ ب، شكط ٗأُثٟ..
 كى أه٘اْ اهع٩قاا اهؿاشٝ ٗااطًٞ ؾـطعٳا  -بصهم ا٨ُق٩ب-، ًسخوٞ -اًطأٝ ٗاًطأٝ

 اهيت ٙعذلا بٔا اهقاُْ٘ ٗوٌٚٔا ٗٙطتب شلا اؿق٘ق! «األضس٠»يف إطاض  ٗفٽطٝ

هوعفٞ ٗاٮركاْ  اؾطعٚٳ ٗإشا كاْ اٮغ٩َ قس نثط املتعٞ اؾِػٚٞ، هتلْ٘ غث٩ٚځ
أْ  -فقـط –فنْ ٗثٚقـٞ ًـ٧متط اهػـلاْ تٽوـب      :«ادتٓظ َػسًٚعا$ٗاٮلاب، فخعى 

أٜ ٨ ٧ٙزٜ إىل ا٪ًطاض، ٗتٽوقٕ ٗؼطضٖ ًّ ن٘ابط اهؿط ،  «ادتٓظ َأًَْٛا»ٙلْ٘ 
ٗهـٚؼ   #دتُٝقع األرقسا   $ًثارٳـا   -كاهٽعاَ ٗاهؿطاب-هٚلْ٘ رقځا ًّ رق٘ق اؾػس 

 املطآقْ٘ ٗاملطآقاا!!..ًّٗ كى ا٪عٌاض، جا يف شهم  «األشٚاز»فقط 

اهـيت حـا١ا ًكـٽوزاتٔا ا٪كثـط ؾـٚ٘عٳا       «رايضش١ ايتٓاض١ًٝ ٚايضش١ ادتٓط١ٝ»
ساي١ ايسرا١ٖٝ ايبد١ْٝ ٚايعك١ًٝ ٚاالدتُاع١ٝ ايها١ًَ اييت »ٓٛ  -ٗتلطاضٳا يف ٓصٖ اه٘ثٚقٞ

َةس عق١ٝ        -صٗهـٚؼ فقـط ا٪ظٗاذس  -جتعٌ األرسا  ققا زٜٔ عًق٢ ايتُتقع ةٝقا٠ دٓطق١ٝ 
ناالستٝادات ايتػر١ٜٚ, سقل َقٔ   ٞ ..ٚاملتع١ ادتٓط١ٝ ٚايضش١ ايتٓاض١ًٝ ٖ(1)َٚأ١َْٛ

 !!.#...(1)سكٛم ايبٓات ٚايفتٝات املساٖكات

ٗإشا كاْ اٮغ٩َ قس أطوق عوٟ عقس اهعٗاذ، اهصٜ ت٧غؼ بٕ ا٪غـطٝ، ٗقـف   
امل٧غـؼ عوـٟ قـٍٚ امل٘زٝ..ٗاهط.ٞ..ٗاهػلّ..ٗاهػـلِٚٞ فخـا١ يف       «املٝجام ايػًقٝ  »

 س21اهِػـا١: ص"كقىٍد أىٍفضىى بػىٍعضيكيٍم إلىى بػىٍعضو كأىخىٍذفى ًمنكيم مِّيثىاقان غىًليظان +اهلطٍٙ:  اهقطآْ
نىكيم مَّوىدَّةن كىرىٍحمىةن + هىا كىجىعىلى بػىيػٍ  إفَّ كىًمٍن آيىاتًًه أىٍف خىلىقى لىكيم مٍِّن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا لِّتىٍسكينيوا إلىيػٍ

ــطَٗ:ص "يػىتػىفىكَّػػريكفى  ًفػػي ذىلًػػيى تيىػػاتو لِّقىػػٍوـو  ــ٧متط اهػــلاْ ت٧غــؼ   ..س21اه ــٞ ً ــنْ ٗثٚق ف
اإلباسق١  »عوٟ فطز ا٨هتقا١ ا٨ختٚاضٜ امل٧غـؼ عوـٟ    «اضس٠»اهيت تػٌٚٔا  «ايعالق١»

ٗهصهم فٔٛ تِع  عّ ٓصٖ اهع٩قٞ اهكفٞ اهؿطعٚٞ..رتٟ هقـس خوـت كـى     «ٚاإلباس١ٝ
٘ٳا تاًاځ ًّ كوٌيت   !.«ايدٜٔ»ٗ «اهلل»فك٘ي ٓصٖ اه٘ثٚقٞ ٗبِ٘زٓا خو

                                       
 .5-1اهفقطاا، ًؿطٗ  بطُاًد عٌى امل٧متط اهسٗهٛ هوػلاْ ٗاهتٌِٚٞس، اهفكى اهػابعص (1)
 .2فقطٝ ، اهفكى اهطابع ،املكسض اهػابق (2)
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ٗإشا كاْ اٮغـ٩َ وـضٵ عوـٟ اهـعٗاذ املثلـط ٮركـاْ اهثـاهغ، ًـّ اهؿـثاْ          
ٗاهؿاباا ٗإعفافٍٔ، فنْ ٗثٚقٞ ٧ًمتط اهػلاْ ؼطټَ ٗػطټَ اهعٗاذ املثلـط، ٗتػـتعٚض   

اذتهَٛات إىل إ تصٜد ايطٔ األ ٢ْ عٓد ايقصٚاز  »عِٕ بثسا٢ى ًِٔا اهعُا املثلط! فتسع٘ 
 .(1) «َس..ٚال ضُٝا بإتاس١ بدا٥ٌ تػ ي عٔ ايصٚاز املبهس..سٝجُا اقتغ٢ األ

ّ  »ٗإىل  «تكٝٝد اذتالٍ»أ٠ أُٔا تسع٘ إىل  اهـصٜ حعوتـٕ رقځـا ًـّ      «إطقالم اذتقسا
رق٘ق اؾػس ؾٌٚع اهِاؾٽ، حِػٚاځ ًـّ كـى ا٪عٌـاض..ٗب، مجٚـع ا٪فطاز..ٗعوـٟ      

 اخت٩ا أه٘اْ ٓصٖ اهع٩قاا..!

ٗخاقـٞ يف إطـاض   -غ٩َ اهع٩قٞ ب، اهطحى ٗاملطأٝ ٗيف اه٘قت اهصٜ ٙقٍٚ فٕٚ اٮ
ايٓطقا٤ غقكا٥ل   »عوٟ ق٘اعس املـ٘زٝ ٗاهط.ـٞ ٗاهػـلّ ٗاهػـلِٚٞ.. ٗهعـى       -ا٪غطٝ
ٗٙقطض هوِػا١ ًّ اؿق٘ق ًثى اهصٜ  -كٌا حا١ يف اؿسٙث اهِثٜ٘ اهؿطٙف – «ايسداٍ

ػػػنَّ ًمثٍػػػلي الىػػػذً +عوـــّٚٔ ًـــّ اه٘احثـــاا بـــاملعطٗا املتعـــاضا عوٚـــٕ:   م عىلىػػػٍيًهنَّ كلىهي
كاٍلميٍؤًمنيوفى كاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيػهيٍم أىٍكلًيىػا ي بػىٍعػضو يىػٍرميريكفى بًػاٍلمىٍعريكًؼ +، س228 اهثقطٝ:ص"بًاٍلمىٍعريكؼً 

يػىٍرحىمي  هىٍوفى عىًن المينكىًر كييًقيميوفى الصَّالةى كيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كييًطيعيوفى اللَّهى كرىسيولىهي أيٍكلىًئيى سى هيمي كيػىنػٍ
ًكػػػػيمه  ــٞ:ص"اللَّػػػػهي إفَّ اللَّػػػػهى عىزًيػػػػزه حى ــٞ ًــــ٧متط اهػــــلاْ    س71 اهت٘بــ  ، تــــصٓب ٗثٚقــ

إىل ؼ٘ٙى ٓصٖ اهع٩قٞ إىل ع٩قٞ ػاضٙٞ  -اُٽ٩قاځ ًّ اهٽابع املازٜ هوزهاضٝ اهغطبٚٞ-
بـس٨ځ ًـّ    «متهني املقسا٠ »فٚٔا اهقٍٚ ٗاملثى ٗا٪خ٩قٚاا.. فتتزسج عّ  «تتػٝأ»ًازٙٞ 

 زتٗا بػقهٌ تقاّ ا اذتٝقا٠    »ٗتسع٘ إىل  باهطحاي.. «إْضارٗا َٚطاٚاتٗا»اؿسٙث عّ 
ٛ   «اجملتُع١ٝ فتكـازَ   (2)ٗإىل املؿاضكٞ اهلاًوٞ هوطحى يف تطبٚٞ ا٪طفاي ٗاهعٌـى املِعهـ

 بصهم تقػٍٚ اهعٌى اهفٽطٜ اهصٜ غاز اؿٚاٝ اٮُػاُٚٞ عوٟ ًط اهتاضٙذ...

ب اهصٜ ٙتفاخط باؿسٙث عـّ اؿطٙـٞ   ٗا٪كثط إًعاُاځ يف اهغطابٞ ٗاهؿصٗش أْ اهغط
ٗاهوٚدلاهٚٞ ٗرق٘ق اٮُػاْ، ِٙلط عوٟ ا٪ًـٍ ٗاؿهـاضاا ا٪خـط٠ رق٘قٔـا يف أْ     

إىل فـطض ًفآٌٚـٕ    -باهذلٓٚـب ٗاهذلغٚـب  -ؽتاض ًِعً٘ٞ اهقٍٚ اهيت تطٙس!! ٗٙػعٟ 

                                       
 .21فقطٝ ، اهفكى اهطابع ،هوػلاْ ٗاهتٌِٚٞس ٛد عٌى امل٧متط اهسٗهصًؿطٗ  بطُاً (1)
 .26فقطٝ ، اهفكى اهطابع ،املكسض اهػابق (2)
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ت٘حٕٚ املعُ٘ـاا اهـيت    -يف ٗثٚقٞ ٧ًمتط اهػلاْ-ٗفوػفاتٕ عوٟ اهعامل،.. رتٟ هٚعوّ 
ٞ  -قسًٔا هتِفٚص ًا قاغٕ يف ٓصٖ اه٘ثٚقٞ ًّ قٍٚ ٗفوػفاا، فتتلطض ٙ  -يف ٓـصٖ اه٘ثٚقـ

ٜٓبػقٞ يًشهَٛقات إ تًتقصّ عًق٢ اعًق٢      »اهيت تقـ٘ي:  «اإليصاّ»ٗ «االيتصاّ»عثاضاا 
.. (1)َطت٣ٛ ضٝاضقٞ بتشكٝقل ايػاٜقات ٚاألٖقداف ايقٛاز ٠ ا بسْقاَر ايعُقٌ ٖقرا        

..ٜٚٓبػٞ ع٢ً (1)يهفاي١ تٓفٝر ٖرٙ ايتداب  ٚإعُاٍ ايغُاْات ٚآيٝات ايتعإٚ ايدٚي١ٝ
ًُقا يتٓفٝقر بسْقاَر ايعُقٌ           ادتُع١ٝ ايعاَق١ يمَقِ املتشقد٠ إ تقٓظِ اضتعساًعقا َٓتظ

 .«..(1)ٖرا

تٓفٝر ايطٝاضات »عوٟ أْ ٙلْ٘  -يف اه٘ثٚقٞ-ٗعِسًا طوثت بعض اهسٗي اهِل 
 ثٚقـٞ ػٔـض ٓـصا اؿـق    ضأِٙا اه٘ «ايطها١ْٝ سّكا ضٝا ًٜا ٜتُػ٢ َع ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ..

االَتجاٍ يًُعقاٜ   »ٗشهم باهِل عوٟ أْ ٙلْ٘ ٓصا اؿق يف إطاض  -بعس اهِل عوٕٚ-
ٗٓٛ املعاٙرل اهيت قاغٔا اهغطب هتعدل عّ فوػفتٕ يف ٓـصا   (4)«ايدٚي١ٝ ذتكٛم اإلْطإ

 املٚساْ!..

فٔـ٘ املػـاعساا    -يف ٓصٖ اه٘ثٚقٞ- أًا اٮغطا١ ٗاهذلغٚب اهصٜ قسًٕ اهغطب
فِكت ٓـصٖ اه٘ثٚقـٞ    اهيت تػاعس عوٟ اُتؿاض ٓصا ا٨م٩ي.. «ايت١ُٝٓ»ا٨ا يف ف

إ ٜٓظس ا اختاذ تداب  َجٌ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا إىل  ٜٞٓبػٞ يًُذتُع ايدٚي»عوٟ إُٔ 
ايبًدإ ايٓا١َٝ يتُهٝٓٗا َٔ إْتاز ٚتٛشٜع ٚضا٥ٌ َٓع اذتٌُ ذات ايٓٛع١ٝ ايعايٝق١  

١ رتدَات ايضش١ ايتٓاض١ًٝ, ٚذيو يالعتُقا   ٚغ ٖا َٔ ايطًع ايغسٚز١ٜ ايالشَ
 (5)!!«ع٢ً ايرات ا ٖرا املٝدإ

تعتٌـس عوـٟ    ُٛعٍ..ٓصا ٓ٘ املٚساْ اهصٜ ٙػاعس فٕٚ اهغطب اهسٗي اهِاًٚٞ ك
إْتاز ٚتٛشٜع ٚضا٥ٌ َٓع اذتُقٌ ذات ايٓٛعٝق١ ايعايٝق١..ٚغ ٖا    »اهصاا!..ًٚساْ 

                                       
 .7اهفقطٝ ، اهفكى اهػازؽ عؿط، املكسض اهػابق (1)
 .9اهفقطٝ ، اهفكى اهطابع، املكسض اهػابق (2)
 .21اهفقطٝ ، اهفكى اهػازؽ عؿط، املكسض اهػابق (3)
 .4هوػلاْ ٗاهتٌِٚٞس، اهفكى اهثاُٛ، املثسأ  ًٛد عٌى امل٧متط اهسٗهصًؿطٗ  بطُا(4)
 .23املكسض اهػابق، اهفكى اهػابع، اهفقطٝ  (5)
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 !!«١ْٛ يمرسا ..َٔ شتتًف األعُازَٔ ايطًع ايغسٚز١ٜ يتشكٝل املتع١ ادتٓط١ٝ املأَ

 :لسضالٛ اليت حيككّا وٗجام األضسٚا
 ًّ ٗثٚقٞ ٧ًمتط اهػلاْ -ٗٓٛ فطز أًثوٞ- ٗٓلصا..ًّٗ خ٩ي ٓصٖ ا٪ًثوٞ

ٙتٍ اهغعٗ ٗا٨حتٚاح ٬خـط ركـْ٘ ا٪ًـٞ     -ٗٓٛ فطز ٗثٚقٞ ًّ ٗثا٢ق عسٙسٝ-
 طٝ املػوٌٞ.ركّ ا٪غ، اٮغ٩ًٚٞ، ٗملِعً٘ٞ اهقٍٚ اؿاكٌٞ شلصا اؿكّ

ًٚثـاق ا٪غـطٝ   - ا٪ًط اهصٜ اغت٘حب ٗفطض اه٘نع ٗاهكٚاغٞ شلصا املٚثاق
ٍ    -ًع ًصكطتٕ اهتفػرلٙٞ- هٚلْ٘ -يف اٮغ٩َ   زه٩ٚځ ِٙرل اهٽطٙـق هٯُػـاْ املػـو

ــطأٝ- ــاْ أٗ اًـ ــ٩ځ كـ ــا   -ضحـ ــاا اٮغـــ٩ًٚٞ، ًِٗعٌاتٔـ ــا هوٌختٌعـ ًٗطحعٳـ
ٌٚٚٞ..بى ٗضزٺا عوـٟ ً٘اثٚـق اهغـعٗ    ا٪ٓوٚٞ..ٗؿلً٘اتِا اه٘طِٚٞ..ًِٗعٌاتِا اٮقو

 احتٚـاح آخـط   -ًع اًتسازاتٔا اهػططاُٚٞ يف فتٌعاتِا-ٗأٙسٙ٘ه٘حٚاتٕ، اهيت ؼاٗي 
 ركْ٘ اٮغ٩َ ٗأًتٕ..ركّ ا٪غطٝ يف عامل اٮغ٩َ.

إُِا ٗاهغطب أًاَ ًفًٔ٘، كتوف، هوزطٙٞ، ِٙثع كى ٗارس ًٌِٔا ًّ فوػفٞ اهِعط 
 ْ٘، ٗع٩قتٕ باهصاا اٮشلٚٞ.إىل ًلاُٞ اٮُػاْ يف اهل

ففٛ اٮغ٩َ: اغتدوف اهلل اٮُػاْ يف ا٪ضض ٪زا١ اهطغاهٞ اهيت عٔـس بٔـا   
إهٕٚ، ٗيف اؿسٗز ٗباهه٘ابط املطغً٘ٞ هـٕ، فزطٙـٞ اٮُػـاْ يف اٮغـ٩َ قلً٘ـٞ      

 بثِ٘ز عقس ٗعٔس ا٨غتد٩ا، املتٌثوٞ يف اهؿطا٢ع اٮشلٚٞ.
ٓـ٘ غـٚس اهلـْ٘، اهـصٜ ٨      -نعٚٞ اهغطبٚٞيف اهط٦ٙٞ اه٘-بٌِٚا ٓصا اٮُػاْ 

غوٽاْ عوٟ عقوٕ إ٨ هعقوٕ ٗرسٖ..٨ٗ رسٗز ؿطٙتٕ إ٨ إضازتٕ ٗاختٚـاضٖ، ٗاهـيت   
 ٨ ٙهثٽٔا غ٠٘ ًا ٙهعٕ بِفػٕ هِفػٕ ًّ ق٘اُ،.

اهغطبـٛ هوؿـطق    ًِٜـص بـساٙاا اهغـعٗ اهفلـط    -ٗهقس أزضن عوٌا١ اٮغـ٩َ  
اهعامل اجملآـس عثـس اهلل    ؿطٙٞ..فاُتقسَ٘ أٓصا اهفاضق اؾ٘ٓطٜ يف ًف -اٮغ٩ًٛ
 َس املفَٔ٘ اهغطبٛ هوزطٙٞ فقاي:1896-1845ٓـ، 1313-1261صاهِسٍٙ 

ٚي٦ٔ قٌٝ: إٕ اذتس١ٜ تكغٞ بعدّ تعسض اسد ألسد ا اَٛزٙ ارتاص١, قًٓا: »
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إٕ ٖرا زدٛع إىل ايب١ُٝٝٗ ٚخسٚز عٔ سد اإلْطقا١ْٝ..اَا اذتسٜق١ اذتكٝكٝق١ رٗقٞ     
 باذتكٛم ٚايٛقٛف عٓد اذتدٚ . عباز٠ عٔ املطايب١

ٚي٦ٔ نإ ذيو ضا٥ًػا ا اٚزبا, رإٕ يهٌ ا١َ عا ات ٚزٚابط  ٜٓٝق١ اٚ ب٦ٝٝق١,   
 (1) «ٖٚرٙ اإلباس١ ال تٓاضب اخالم املطًُني ٚال قٛاعدِٖ ايد١ٜٝٓ ٚال عا اتِٗ..

إُِا أبِا١ زّٙ أنفٟ اهقساغٞ اهسِٙٚـٞ عوـٟ ًِعً٘ـٞ اهقـٍٚ اؿاكٌـٞ مل٧غػـٞ       
اؾاًع هقٍٚ املـ٘زٝ ٗاهط.ـٞ ٗاهػـلّ     «املٝجام ايػًٝ »ا أقأًا عوٟ ا٪غطٝ، عِسً
 ٗاهػلِٚٞ..

 كٌا ضغٍ ٓصا اهسّٙ املعامل ٗاهٽطق ٗاه٘غا٢ى ؿـى ًؿـل٩ا ٓـصٖ ا٪غـطٝ     
اهػثى  «ايتشهِٝ..ٚايػٛز٣»ٗحعى  -إىل اهؿقاق إىل اهِؿ٘ظ.. ًّ اٮعطاض.. -

 ٮق٩ح ٓصٖ املؿل٩ا..

ٗنعت ٓصٖ اهقٍٚ اهسِٙٚٞ ٗحػـستٔا يف املٌاضغـاا   ٗمّ أبِا١ اؿهاضٝ اهيت 
ٗٓـٛ   «َؤضط١ األٚقاف»ٗاهتٽثٚقاا عوٟ اًتساز تاضٙذ اٮغ٩َ..رتٟ هقس ضأِٙا 

٘ٸ-امل٧غػٞ ا٪ٓوٚٞ ا٪َ  تطقـس   -هت قِاعٞ اؿهاضٝ اٮغ٩ًٚٞ ٗػسٙـسٓا اهيت ً
 ا٪ٗقاا اه٘اغعٞ عوٟ ٧ًغػٞ ا٪غطٝ فتٚػط اهعٗاذ..ٗؼـى ًؿـل٩تٕ..ا٪ٗقاا  

 ٚػط:اهيت تٱ

 تعٗٙد ااتاح، ٗااتاحاا. -1

 ٗأزٗاا اهعِٙٞ ًٗػتوعًاا اهعطؽ هوعطا٢ؼ اهفقرلاا. ٛٗتقسٍٙ اؿو -2

 ٮعاُٞ ا٪ًٔاا املطنعاا. -ااوٟ باهػلط-ٗتقسٍٙ روٚب اهطناعٞ  -3

ٗت غٚؼ اهسٗض هطعاٙٞ اهِػا١ اهغانـثاا اهوـ٘اتٛ ٨ أغـط شلـّ، أٗ ًـّ       -4
فت٧غؼ ٓصٖ ا٪ٗقـاا شلـّ اهـسٗض، اهـيت      بعٚسٝ..تػلّ أغطّٓ يف ب٩ز 

تقَ٘ عوٟ ضعاٙتٔا ُػا١ ًـسضباا، عوـٟ ضأغـّٔ ًؿـطفٞ تٔٚـ٤ اهكـوش       
 هوعٗحاا اهغانثاا ًّ أظٗاحّٔ..

                                       
، 1892ًَّ زٙػٌدل غِٞ 27ٓـ، 1310مجازٜ اهثاُٚٞ غِٞ  8 ،19اهعسز  ،فوٞ صا٪غتاشس، عثس اهلل اهِسٍٙ (1)

 .439م
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 ٗرتٟ ا٪ٗقاا املطق٘زٝ عوٟ ضعاٙٞ ا٪ٙتاَ ٗاهوقٽا١.. -5

ٗٗنعت اؿهـاضٝ   ٓلصا قاغ اٮغ٩َ ه٫غطٝ ًٚثاقاځ ًّ اهقٍٚ ٗا٪خ٩ق..
..ًٗع تفاٗا يف اهتٽثٚـق اهـصٜ   -قسض اٮًلاْ -ٚٞ ٓصٖ اهقٍٚ يف اهتٽثٚق اٮغ٩ً

 عوٟ اًتساز تاضٙذ اٮغ٩َ.. «املجاٍ»ًّ  «ايٛاقع»ٙقذلب فٕٚ 

ا٪ٌٓٚـٞ   ٛتـ ت  -ٗيف ً٘احٔٞ اهغعٗ اهغطبٛ ؿكّ ا٪غطٝ املػوٌٞ-ًّٗ ِٓا 
 تقـف عِـس   توم ا٪ٌٓٚـٞ اهـيت ٨   -يف اٮغ٩ًَٚثاق ا٪غطٝ -اهثاهغٞ شلصا املٚثاق 

ٓصٖ  -كُٕ٘ اهػٚاذ اهصٜ وٌٛ ا٪غطٝ املػوٌٞ يف اجملتٌعاا اٮغ٩ًٚٞ..ٗإمنا متتس 
ِٙٽوـق ًـّ عاملٚـٞ اٮغـ٩َ،      «إعالًْقا عاملًٝقا إضقالًَٝا   »إىل رٚث ػعوٕ  -ا٪ٌٓٚٞ

عوـٟ اًتـساز اهقـاضاا     -كـى أغـطٝ  -ٗٓساٙتٕ هوعامل،، هٚلْ٘ ط٘ق لاٝ ه٫غطٝ 
أٓـى اؿلٌـٞ ٗاهفٽــطٝ    -باغـٍ اٮغــ٩َ -سع٘ ٗشهـم عِــسًا ٙـ   ٗاؿهـاضاا.. 

 إىل كوٌٞ غ٘ا١.. -ًّ كتوف اهسٙاُاا-اٮُػاُٚٞ اهػ٘ٙٞ 

تقـسَ بـٕ    إُٕ بسٙى إغ٩ًٛ هلى ًا ٙطفهٕ اٮغ٩َ فٌٚا ٙتعوق با٪غـطٝ.. 
إىل املـ٧متطاا اهعاملٚـٞ    -عدل ًِعٌاتِا اهِػـا٢ٚٞ اه٘فٚـٞ هـسِٙٔا   -ا٪غطٝ املػوٌٞ 

ٮُقاش ا٪غطٝ ًّ ا٨م٩ي اهصٜ تفطنٕ عوٚٔـا اهع٘ملـٞ    «اإعالّْا إضالًَٝا عاملًٝ»
 اهغطبٚٞ.

اهـيت ُـسع٘ اهلل    ًٗقاقسٖ.. ٗٓصٖ ٓٛ ًلاُتٕ.. توم ٓٛ ضغاهٞ ٓصا املٚثاق..
ٕ -غثزإُ ٗتعاىل..أْ ٤ٚٔٙ شلا أغـثاب اهتزقٚـق ٗاهتٌل،..إُـٕ     أفهـى   -غـثزاُ

 .ًػ٣٘ي ٗأكطَ فٚب
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ٙ املٗجامبني ٖد

 املصادز ٔاملٍفمكات ٔاالختٗازات
 

اؿٌس هلل ضب اهعامل، ٗاهك٩ٝ ٗاهػ٩َ عوـٟ أؾـطا املطغـو، غـٚسُا قٌـس      
 ٗعوٟ آهٕ ٗقزثٕ أمجع،.

فٌ٘عـٞ ًـّ اهعوٌـا١ بـسع٘ٝ ًـّ       تهافط عوٟ إلـاظٖ حٔس مجعٛ  املٚثاق فٔصا
عـاملٛ هوـسع٘ٝ   اهتابعـٞ هوٌخوـؼ اه  - اهوخِٞ اٮغـ٩ًٚٞ اهعاملٚـٞ هوٌـطأٝ ٗاهٽفـى    

، ثٍ تتابع عوٟ ؼقٚقٕ ٗمتزٚكٕ أعـساز  ضعاٙتٔاٗؼت  -ٗاٮغاثٞ با٪ظٓط اهؿطٙف
ٗقـس  ب٩زٓا ٗبقاعٔا ظازٗا عوٟ اهعؿـطّٙ عاملځـا،    ًّ عوٌا١ ٓصٖ ا٪ًٞ ًّٗ ؾتٟ

ًإلىػى أيكلًػي األىٍمػ+يف ٓـصا اهعٌـى قـ٘ي اهلل تعـاىل:      مجٚعٳا متثو٘ا ًر كىلىػٍو رىدوكُي ًإلىػى الرَّسيػوًؿ كى
ػػيٍ  ٍعػػتيمي ال َّ تيػػهي َّتػَّبػى هيٍم كىلىػػٍوَّ فىٍضػػلي اللَّػػًه عىلىػػٍيكيٍم كىرىٍحمى ٍنًبطيونىهي ًمػػنػٍ ػػهي الَّػػًذينى يىٍسػػتػى هيٍم لىعىًلمى طىافى ًإَّ ًمػػنػٍ

 -بـنشْ اهلل -إغ٩ًٚٳا، غٚزفغ هـٕ اهتـاضٙذ   ، فلاْ ع٩ٌځ مجاعٚٳا س83صاهِػا١: "قىًلػيالن 
 قٌٚتٕ ًِٗعهتٕ.

٘ٵ «ضالوألضسٗ   اإلامٔجا  »ٗ ُاا ٙػسٵ راحٞ ًّ راحاا ا٪ًٞ يف أٍٓ ًل
ؿف عـّ عساهـٞ اٮغـ٩َ ٗض.تـٕ، ٗٙٱػٲـطٖ ٗزلارتـٕ،       لڀ، ٰٗٙ: ٗٓٛ ا٪غطٝشاتٔا

ٞ  ٍ اؿٚـاٝ ٕ، جا يف شهم ُعٿتٕ، يف أًطٖ كوڃٗاعتساهٕ ٗٗغٽٚٵ ، ٗعوـٟ ضأغـٔا   اهسُٚ٘ٙـ
ُ٘اٝ اجملتٌـع    ٍ; ٪ْ ا٪غطُٝعاَ ا٪غطٝ اهصٜ ٙعتدل اهقوب اهِابض هغرلٖ ًّ اهِعٿ

 طٝ عِٕ.ٗبصضتٕ ٗٗرسٝ تلِٕ٘ٙ، بى ٓٛ ق٘ضٝ ًكغٵ

ٓصا ٗقس قاَ اهقا٢ٌْ٘ عوٟ املٚثاق باغتقا١ ً٘ازٵٖ ٗبِـ٘زٖ ًـّ ؾـطٙعتِا اهغـطا١     
اهثابتٞ بكطٙش اهلتاب ٗقزٚش اهػِٞ، كٌا قاً٘ا أٙهٳـا با٨ُتقـا١ ٗا٨ختٚـاض ًـّ     

تـابع، ًٗـطٗضٳا باملـصآب    ٕ ًّ هسْ اهكزابٞ ٗاهتطاثِا اهفقٔٛ اههدٍ جصآثٕ كوڃ
، ٗرطق٘ا يف تسٍِٗٙٔ ٓصا عوٟ ا٨بتعاز عّ كـى ًـا ٓـ٘    ٗغرلٓااهفقٔٚٞ ا٪ضبعٞ 
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، ًّ ا٬ضا١ ٗا٪ق٘اي ٗخاقٞ إشا نعف ًػتِسٱٖ ّٗٗٓ ًعتٌـسٱٖ  غطٙب ًٗطح٘ح
ًٱطٲط إىل عٱا ظًإُ ثٍ تغٚٵطٲعوٟ عٱ أٗ ًا كاْ ًثِٚٺا  ثق هٕ رلٍ.ػٲتزسج مل ٙٱػٲا 

ًػـ هٞ   ا١ يف اختٚاضٍٓ ٗاُتقا٢ٍٔ ٗتسٍِٗٙٔ عوٟ أْ تلْ٘ كىٵضاعٟ اهعوٌ كٌا
عوـٟ  ًّ اهلتاب ٗاهػـِٞ ٗاٮمجـا  ٗاهقٚـاؽ، كٌـا رطقـ٘ا       شلا زهٚؤاضُٗٔا ٙقطټ

اهقا٢ٌٞ ا٬ْ ٗاملكاحل ٗاملفاغس ااٚٽـٞ   اؿسٙثٞ اجملتٌعاا ظطٗا ٗأر٘ايًطاعاٝ 
اهؿـط    بـ،  خٌعـت ف بٔصٖ اجملتٌعاا، ًٗآ٨ا ا٪ر٘اي شلصٖ املكاحل ٗاملفاغس،

، ًع اؿطم اهؿسٙس عوٟ ا٪خص ب ٙػط ٗأعسي ٗأٗغـط  ٗاهػٌع ٗاهطأٜ ،اهعقىٗ
ّڄ ِٹـ ٰخا٬ضا١ ٗأكثطٓا ١٩ًًٞ ملقتهٚاا اهعكط اؿسٙث يف ُعطٍٓ، ًـع تٰ   ب ًـ٘اط

 اـ٩ا بقسض اٮًلاْ.
كٌا ٗاظُ٘ا يف قٚاغتٕ ٗأهفاظٕ ب، ًا ٓ٘ قٽعٛ ًٗا ٓ٘ ظين، ، ٗبـ، ًـا ٓـ٘    

ًٗا ٓ٘ كتوف فٕٚ، ٗب، ًا ٓ٘ ثابت ًٗا ٓ٘ ًـتغرل، فخعوـ٘ا هـ٫ٗي     ًتفق عوٕٚ
ًِٔا اهوفغ اهقاطع، ٗهوثاُٛ ًِٔا اهوفغ ااتٌى، أًا تطتٚب امل٘از ًِٗٔخٚتٕ اهثزثٚٞ 
فلاُت ًؿتٌوٞ ٗحاًعٞ ـرل اهقسٍٙ ٗاؿسٙث، فلاُت ً٘ق٘هٞ بذلاثِـا ٗأقـاهتِا   

    ٗ اٝ ب غـو٘بِا اهعكـطٜ   ً٘ؾٸـ اهفقٔٚٞ بت قـٚؤٍ ٗتقعٚـسٍٓ بـى ًٗكـٽوزاتٍٔ، 
َڋ -ا ًعح٘ا اهقاُُ٘ٛ، ٗأٙهٳ ب، اهعقا٢س  -٨ ِٙفكى بعهٕ عّ بعض يف تساخى تا

 اهعقـس ٗا٪رلاَ ٗا٪خ٩ق، فػو٘ن اهفطز ٗاؾٌاعـٞ ٨ بـس ٗأْ ِٙهـثط بـصهم     
امل٘از بـ، زٗض   ٗاٮرػاْ، كٌا اعتسهت قٚاغٞ توم املِعَ٘ ب، اٮمياْ ٗاٮغ٩َ

ْ       اٮُػاْ كفـطز، ٗا   ٪غـطٝ كوثِـٞ قـغط٠، ٗاجملتٌـع ٧ًٗغػـاتٕ ٗاهسٗهـٞ كلٚـا
غفـى زٗض  تي ٗرفاظ عوٟ اؿق٘ق ٗبٚاْ هو٘احثاا، فوـٍ  ، يف ٗغٽٚٞ ٗعسٲًعِٜ٘

ٕ ٗٗاحثـٕ يف  ٌٔى زٗض اجملتٌع ٗرقڃـ تٕ ٗٗاحثٕ ًّ أحى اجملتٌع، كٌا مل اهفطز ٗرقڃ
ٞ ا٪غو٘ب، ٓصا املٚثاق ٗفقطاتٕ ضفٚعٞ املهٌْ٘، ٗانز غثٚى اهفطز: فخا١ا ً٘ازٵ

ش بكـفا١  ػاقځا ٙطؾٵـ ػقت فٚٔا أً٘ض ا٪غطٝ ٗؾ٧ُٗٔا ٗراحاتٔا اتٵق٘ميٞ املِٔد، اتٵ
ش جـا  ًِٔؤا، ٗثثاا أق٘شلا، ٗضغ٘ر ق٘اعسٓا، ٗسلـ٘ر ًقاقـسٓا، كٌـا ٙطؾٵـ    

ٌٵ  ٗاجملتٌـع  ِٕ ًّ أرلاَ عازهٞ ٗت٘حٚٔاا فانوٞ، تطًـٛ إىل ؼكـ، ا٪غـطٝ   ته
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ٔ  ا ًـّ اهعٗابـ  ٌـ ا ٗ.اٙتٌٔـ ٗمتت، بِا٢ٔ ا عوـٟ امللـاضَ   ٌع ٗاهع٘اقـف، ٗقـٚاغت
 .ّٙقاعس ّٙقاقس ّٙضاؾس الُ٘ٚا هٌٗاهفها٢ى، ٗإعسازٓ

ًـازٝ: ضٱ٦ٙـٞ ًقاقٶـسٙٵٞ    « 461»خوف توم اهلوٌاا اهسقٚقٞ ااـسٗزٝ يف  ٗلس 
ٗكٿوچٚٸٞ هوؿطٙعٞ ٗاهفقٕ: ت ق٩ٚځ ٗتفطٙعٳا، عق٩ځ ُٗق٩ځ، اغتؿٔازٳا ٗاغتس٨٨ځ، رـا٨ځ  

عٌٚـق هو٘اقـع ٗاهؿـط ، ًـع اغـتلٌاي آ٨ا       ٍڅٔٲـ زقٚـق ٗفپ  ٕٷقڀعّ فٶ ٤ٱثٶِٲًٗآ٨ځ، ٙٱ
ٰٔـس فٚـٕ ٗأزٗاا       ٌٱخٲٰت ٔڄـس ٗاهڀ ٌٱخٲٰت ا٨حتٔاز، فاكتٌوت املِعً٘ٞ ا٨حتٔازٙـٞ ًـّ اهڀ

زٞ ًٗثِٚٞ هصهم اؾٔس اهعوٌٛ فخا١ا ً٘نٵ «املر سٗ التفطريٓ٘»ا٨حتٔاز، أًا 
ًػتثٽّ، ٗكاؾفٞ اهوثاَ عّ توم اههدٍ املتٌثى يف املٚثاق، ضافعٞ اهِقاب عٌا ٓ٘ 

 اـوفٚٞ املِٔخٚٞ املدث١٘ٝ ٗاملػت٘ضٝ يف اهكٚاغٞ اهسقٚقٞ هثِ٘ز املٚثاق.
ٗأْ تعِـٟ بتٽثٚقـٕ   بٔصا املٚثاق  كى اـرل ه٫ًٞ اٮغ٩ًٚٞ ٗزعا٦ُا هلل أْ ٤ٚٔٙ

ّ هٕ يف فا٨تٔا اهتعوٌٚٚٞ ٗاهتؿـطٙعٚٞ  ٗأْ متلڃ ،عوٟ ٗاقعٔا ا٨حتٌاعٛ ٗا٪غطٜ
ٗٵٗ فٚٞ،ٗاهثقا ٞٷ يف ؾـ٧ْٗ ا٪غـطٝ يف اهعـامل     أْ ٙلْ٘ خٽ٘ٝ فعوٚٞ م٘ ت٘رٚسٶ ًس ُـ

 .ب غطٖ اٮغ٩ًٛ
 ٌس هلل ضب اهعامل،ٗآخط زع٘اُا أْ اؿ
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 لج ص  ل  ل

 رسالة اإلىشاٌ الزباىية
 

 
 عبادٚ اهلل ٔعىازٚ األزض

َٰ اهلل اٮُػا ٰٓا كپطٸ ٌټٰط ٕٱ عوٟ كثرل ًّ خوقٕ، ٗاغتدوفٕ يف ا٪ضض هٶٚٱٰع ٰٗفپهٸوپ  ْ
ٖٱ اهقٶٍٰٚ  باهػعٛ فٚٔا هتوثٚٞ راحاتٕ اهثسُٚٞ ٗاهطٗرٚٞ، ٗٮقاًٞ فتٌع إُػاُٛ ٰتػٱ٘زٱ
ٌٱثٲوٟ ًّ اؿق ٗاـرل ٗاهعسي، ٗهتزقٚق ًعاُٛ اهعث٘زٙٞ هلل ٗاٮمياْ بٕ ٗرسٖ،  اهڀ

 رس ًّ خوقٕ عوٟ ًِٔد أُثٚا٢ٕ ٗضغوٕ.ٗإفطازٖ باهٽاعٞ ٗاهعثازٝ زْٗ أ

 
 تأِٗن اإلٌطاُ ذتىن السضالٛ

ٰٰٓثٕ اهلل ًّ اهقسضاا اهعقوٚـٞ ٗاهِفػـٚٞ    ٰٗ ؼقٚقځا هطغاهٞ اٮُػاْ يف ا٪ضض، 
ٗاؾػسٙٞ ًا هعوٕ أ٩ٓځ هتزقٚق ٓصٖ اهطغاهٞ، ٗأضغـى إهٚـٕ اهطغـى شلساٙتـٕ إىل     

 خطٝ.أقَ٘ غثى اهطؾس ٗاهف٩ح يف اهسُٚا ٗا٬
 

 وبادئ ٔقٗي 
 ٔولاِٗي عاوٛ

 

 الباب األول
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 لج ص  لجثلن 
 الفطزة اإلىشاىية والشيً الكوىية

 

 اوتــــالك العكن ٔإزادٚ التػــــــٗري
ٕٱ اهعقى ٗاٮضازٝ  ًِٰٰٰز خوٰق اهلل اٮُػاْ ًفٽ٘ضٳا عوٟ اٮمياْ بٕ غثزإُ ٗتعاىل، ٗ

   ً لتػـثاتٕ  اهصٜ ٙػتٽٚع بٌٔا: إًا ا٨مطاا عّ فٽطتٕ أٗ ا٨ضتقـا١ بقسضاتـٕ رػـب 
ٗٓصٖ اٮضازٝ ٓٛ ًِاط ٗٓصا اهعقى املعطفٚٞ، ًٗولاتٕ اهطٗرٚٞ، ٗظطٗفٕ ا٨حتٌاعٚٞ، 

 اؾعا١ ا٪خطٜٗ ث٘ابٳا أٗ عقابٳا.

ُّع ارتصاٟص  التطأٙ يف ةصن ارتْمل ٔتٍ
خوق اهلل اهثؿط مجٚعٳا ًتػاّٗٙ يف أقٲى اـوڀق ًّ ُٰفڀؼڅ ٗارسٝ، ٗٙتػـاْٗٗ تثعٳـا   

كا٢ل اهعاًـٞ، ًٗـع شهـم اقتهـت رلٌـٞ اهلل أْ ٙتفـاٗت٘ا يف بعـض        هصهم يف اـ
 اـكا٢ل كاهق٘ٝ ٗاههعف، ٗيف املولاا ٗاهقسضاا اهِفػٚٞ ٗاهعقوٚٞ ٗاؾػٌٚٞ.

ٗٓصا اهتِ٘  اهثؿطٜ يف بعض اـكا٢ل ٓ٘ ق٘اَ اؿٚاٝ باهتعاضا ٗاهتعاْٗ 
 ٗاهتلاًى ب، ا٪فطاز ٗاجملتٌعاا، ٗهٚؼ ًسعاٝ هوعساٗٝ ٗاهتثاغٿض.

 تهاون الصٔدني: الرنس ٔاألٌجٜ
ـپوڀقڄ ًـّ ُٰفڀـؼڅ ٗارـسٝ، فقـس خوـق اهلل ًِٔـا بقسضتـٕ         ًع ٗرسٝ اٮُػاْ يف أقى ا

ٌٱــطٱ ا٪ضض ٰٰٗٙتلــاٰثط  إ٨ اؾــِؼ اهثؿــطٜ ظٗحــ، شكــطٳا ٗأُثــٟ، ٨ٗ تػــتٌط اؿٚــاٝ ٰٗتعٲ
 .ِاا ٗا٪ؾٚا١ اهسُٚ٘ٙٞبت٩قٌٚٔا ٗتعاٌُٗٔا ٗتلاًؤٌا، ٗتوم ٓٛ غِٞ اهلل يف مجٚع اهلا٢

ًّٗ اهطابٽٞ ب، اهطحـى ٗاملـطأٝ تتلـْ٘ ا٪غـطٝ، ٗٓـٛ اهِـ٘اٝ ا٪ٗىل هوٌختٌـع        
 اٮُػاُٛ.
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 لج ص  لجثلجث

 وحدة اخلطاب الشزعي والتنايز يف الوظائف
 

 العاوٛ ٔسدٚ خفاب التهمٗف ٔاملطأاٚ يف اذتكٕم ٔالٕادبات
ـپوڀق اهٽثٚعٚٞ أًطّٙ:تقتهٛ املػاٗاٝ ب، اهطحى   ٗاملطأٝ يف فٽطٝ ا

ٍٵ ًّ ؾـ٣ْ٘ اؿٚـاٝ،    أّهلنـا:  املػاٗاٝ اهلاًوٞ ب، اهطحى ٗاملطأٝ يف ا٪غوب ا٪ع
ٌٳـا هطغـاهتٕ، ٗؾـطٙلځا هـٕ يف اؿٚـاٝ اهعٗحٚـٞ         ٌټ ًٱت ٌټ٩ځ ه٭خـط ٗ ًٱلپ ٗاعتثاضٱ كىڋ ًٌِٔا 

ٌٰٚټعٝ هلىڋ ًٌِٔا  يف تلِٕ٘ٙ اهثـسُٛ ٗاهِفػـٛ   ٗا٨حتٌاعٚٞ عسا بعض اـك٘قٚاا املٿ
ٌٰٚٸع فٕٚ.  فٚدتل كىٻ ًٌِٔا جا ٰت

ٰ٘رٸـسٳا ٙتِـاٗي كـ٩ڈ ًـّ      الجـاىٕ:  ًٱ اتٸػاقځا ًع ٓصا ا٪قى، حا١ اـٽاب اهؿطعٛ 
اهطحى ٗاملطأٝ يف غا٢ط ا٪ً٘ض اهيت ٙتػاٗٙاْ فٚٔا كاهتلوٚف بـا٪ٗاًط ٗاهِـ٘آٛ، ٗيف   

قـ٘ق ٗاه٘احثـاا اٮُػـاُٚٞ اهعاًـٞ، ٗيف     اؿ٩ي ٗاؿطاَ ٗاهث٘اب ٗاهعقـاب، ٗيف اؿ 
 اهلطاًٞ اهثؿطٙٞ، كٌا حا١ ٓصا اـٽاب خاقٺا بلىڋ ًٌِٔا يف ا٪ً٘ض اـاقٸٞ بٕ.

ُّع التََّدصَُّصـــــات ٍَ  َت
ٌٰاٙٱٰع كىڋ ًّ اهطحى ٗاملطأٝ غكا٢ل ًٗولاا ٗقسضاا بسُٚـٞ ُٗفػـٚٞ    ْٸ ٰت إ

ًِٰٱـ٘طڂ بكـ٩رٶٚٸتٶٕ ٪زا١ٶ      ًعِٚٞ ٨ ػعى أرٰسٌٓا أعوٟ ؾ ُٳ ا ًـّ ا٬خـط; ٗهلِـٕ 
ٞٷ ٗرٚ٘ٙٞ ًعٚٵِٞ ٨ ٙػـتٽٚع ا٬خـط اهقٚـاَ بٔـا، ٗٓـٛ غٱـِٸٞ اهلل يف        ٗظا٢ٰف رٚاتٚ

 اهثؿط كافچٞ رتٟ ب، اهطحاي ٗبعهٍٔ ٗاهِػا١ ٗبعهّٔ.

ــلپّ اهِفػــٛ    ــاملطأٝ بعاطفتٔــا ٗضقڃتٔــا ٗأُ٘ثتٔــا ًكــسض ا٨غــتقطاض ٗاهػٸ ف
ٗا٪غطٝ، ٗبفٽطتٔا ٗقدلٓا غرل ااسٗز عوٟ ًؿاقټ اؿٌى ٗا٨حتٌاعٛ هوطحى 
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ٗاه٨٘زٝ ٗا٪ًً٘ٞ، تطعٟ أطفاشلٌا ٗتعتين بٍٔ ضناعٞ ٗتطبٚٞ ٗتقَ٘ عوٟ غـا٢ط  
٘ٵتٕ ٰٗحوپسٖ ٗكپسٲرٕ املت٘اقى ًِ٘ط بٕ ؼكٚى اهطظق ٗتوثٚـٞ   ؾ٣ٍُ٘ٔ، ٗاهطحى بق

 ارتٚاحاا أغطتٕ، ٗاهقٚاَ عوٟ ضعاٙتٔا ٗ.اٙتٔا.

 تٕشٖع املط٠ٕلٗات َٔتَىاُٖص املسانص الكإٌٌٗٛ
ْٸ اهعساهٞ ٗاملكوزٞ تػت٘حب ًطاعـاٝ ٓـصٖ اـكـا٢ل اهفٽطٙـٞ اهٽثٚعٚـٞ       إ
هلىڋ ًّ اهطحى ٗاملطأٝ يف ت٘ظٙع املػ٣٘هٚاا ٗاهتثعـاا ٗاه٘ظـا٢ف اهـيت ٧ٙزٙٔـا     

ٌٰـاٙٱ         ٌٳـا إىل ٰت ع ع املطكـ كىٻ ًٌِٔا يف اؿـا٨ا اهـيت تقتهـٚٔا; ٗٓـ٘ ًـا ٙـ٧زٜ رت
 اهقاُُ٘ٛ هلىڋ ًّ اهطحى ٗاملطأٝ يف ُٽاق ٓصٖ اؿا٨ا زْٗ غرلٓا.

٘ټُـاا    ٗا٪غطٝ ًّ أٍٓ املٚازّٙ اهيت تدلظ فٚٔا توم اهفطٗق ٗاملولـاا ٗاملٿلپ
ـٶوڀقٶٚٸٞ اهثسُٚٞ ٗاهِفػٚٞ هلى ًّ اهطحى ٗاملطأٝ.  ا

 صالح اجملتىع يف اإلقساز بارتصاٟص اللفسٖٛ
ٗطثعٳا ٗؾطعٳا; ملا فٕٚ ًّ  شلصٖ اهفطٗق ٗاـكا٢ل غرل حا٢ع عق٩ځإْ اهٰتِٰلڇط 

ًٗعوً٘ـٞ هولافـٞ    اًتٔاْ هوفٽطٝ ٗإُلاض هع٘آط طثٚعٚٞ ًتخػسٝ ٗاقعٳـا ٗعٌـ٩ځ  
 باهعوٍ اهٚقٚين ٗاملعٌوٛ.

ٰٓــا خـاضذ ُٽـاق    ا اهت٘غع يف إعٌاي ٓصٖ اهفـ٘اضق بـ كٌا ٨ ه٘ظ ؾطعٳ ٌٰسټ
أٗ تؿٔس شلا اهفٽـطٝ ملـا فٚـٕ ًـّ ظوـٍ هوٌـطأٝ       اؿا٨ا اهيت تػت٘حثٔا اهؿطٙعٞ 

ٗافت٣اا عوٟ أرلاَ اهؿطٙعٞ، ٗ ٪ْ كٶ٩ ا٪ًطّٙ ٧ٙزٜ إىل فػـاز كـثرل ٗخوـى    
 فتٌعٛ ٗقٌٚٛ ٙٔسز بتسًرل اجملتٌع ٗه٘ طاي ا٪ًس.

ٗمل ٰٙزٲغپ ُعاَ احتٌاعٛ باهعِاٙٞ ٗاهتفكٚى يف اهقطآْ اهلطٍٙ جثى ًا ٰرعٶٰٚت 
 يف ا٪رلاَ اهؿطعٚٞ. عوٟ اهِز٘ اه٘اضز تفك٩ٚځ بٕ ا٪غطٝ يف كى ؾ٣ُ٘ٔا
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 لج ص  لج للع

 الزواج وىظاو األســـزة
 

 تعسٖــــــــف
ٕٶ اهـسٗاَ      ايصٚاز ا اإلضالّ: ٰٗحٲـ ضابٽٞ ؾطعٚٞ قلٌٞ ب، ضحى ٗاًـطأٝ عوـٟ 

 ا.ٗا٨غتٌطاض، ٗتِعقس باهطنا١ ٗاهقث٘ي اهلاًى ًٌِٔا ٗفڀق ا٪رلاَ املٿفپكٸوٞ ؾطعٳ

 غري الػسع٘ االقرتاُحتسٖي 
ٓ٘ اه٘غـٚوٞ ااـسٸٰزٝ عوـٟ غـثٚى اؿكـط ٮبارـٞ اقـذلاْ         ايصٚاز ايػسعٞ:

 اهطحى باًطأٝ ٗا٪غاؽ اه٘رٚس هثِا١ ا٪غطٝ.

َٰ اٮغ٩َ كافڃٞ اهك٘ض ا٪خط٠ هوع٩قـٞ بـ، اهطحـى ٗاملـطأٝ ٗهـ٘       ٗقس ٰرطٸ
ٌټٚت ظٱٗضٳا باغٍ اهعٗاذ، كٌا ٰرطٸ  َٰ كافڃٞ اهسٗاعٛ امل٧زٙٞ إهٚٔا.غٱ

ّ٘ اإلٌطاُ  تفٕز وعاِس الصٔاز ِبُسِق
ٰخوڀقٱ اٮُػاْ ًّ شكط ٗأُثٟ، ٙلؿف عّ اٮضازٝ اٮشلٚـٞ يف ٰحعٲـىڄ اهـعٗاذ    
ًٳــا أغاغــٚٳا هتلــّ٘ٙ ا٪غــطٝ ٗاهذلابــط  ٞځ ُٗعا ٞځ ٗنــطٗضٝځ احتٌاعٚــ فٽــطٝځ بؿــطٙ

 ا٨حتٌاعٛ ب، ا٪غط.

  ٓ ٛٵ اٮُػــاْ عـّ بــاقٛ     ٗقـس تٽـ٘ضا ًعــا ط اهـعٗاذ ٗٗغــا٢وٕ جقـساض ضٱقٶـ
املدو٘قاا ٗأقثش ططٙقځا هتعكٚٞ اؾ٘اُب اؾِػـٚٞ ٗاهػـو٘كٚٞ ٗا٨حتٌاعٚـٞ يف    

 اٮُػاْ.
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 ٌفام األضسٚ
ا٪غطٝ يف اٮغ٩َ ٨ تقتكط عوٟ اهـعٗح، ٗا٪٨ٗز فقـط، ٗإمنـا متتـس إىل     

ز ٗاؾـساا ٗا٪خـ٘ٝ ٗا٪خـ٘اا    ٗڄٜ اهقٿطٲبـٟ ًـّ ا٪حـسا   غعٞ ًـّ ش ؾثلٞ ٗا
ٗا٪عٌاَ ٗاهعٌاا ٗا٪خ٘اي ٗاـا٨ا ٗغرلٍٓ ممّ ػٌعٍٔ ضابٽٞ اهِػـب أٗ  

 املكآطٝ أٗ اهطنا  أٌِٙا كاْ ًلأٍُ، ٰٗتتٸػٶع رتٟ تؿٌى اجملتٌع كوٕ.

 ةِىٗٛ األضسٚ ٔضسٔزٚ ٔدٕد زٟٗظ هلا
ا٪ٗىل ٗاه٘رسٝ ا٨حتٌاعٚٞ ا٪غطٝ كٌخٌ٘  بؿطٜ ًّ شكط أٗ أُثٟ: ٓٛ اهوثِٞ 

ا٪غاغٚٞ هوٌختٌع، ٗتتخػٵس فٚٔا أضكـاْ اجملتٌـع ًٗقً٘اتـٕ اهثِا٢ٚـٞ، ًٌٗٔـا ٰقـغٱط       
ٌٱٔا أٗ عسزٱ أفطازٓا فنٍُٔ ٙطتثٽْ٘ بع٩قاا عاطفٚٞ ٗاحتٌاعٚٞ ًٗاهٚٞ ٗتٱِٰعڃٌٍٔ  رخ

  ٛ ق٘اًـٞ اهطحـى،    :رق٘ق ٗٗاحثاا، ف٩ ٙػتقٍٚ أًطٓا زْٗ قٚازٝ تسٙط ؾـ٣ُ٘ٔا ٗٓـ
 ×.إزاضٝ خانعٞ هوه٘ابط ٗا٪رلاَ اهؿطعٚٞ يف كتاب اهلل ٗغِٞ ضغ٘هٕ  ٗٓٛ

 سهىٛ حتسٖي شٔاز احملازً
َٰ اٮغ٩َ ظٗاذ اااضَ ًّ اهِػا١ ٍٗٓ اهـصّٙ ٙطتثٽـْ٘ بسضحـٞ ًعِٚـٞ ًـّ       ٰرطٸ
ٌٹ٘ا بٔـصٖ اهقطابـٞ ٗرطقٳـا عوـٟ رػـّ          قطابٞ اهِػب أٗ املكـآطٝ أٗ اهطنـاعٞ، غٱـ

 قٽٚعتٔا، ٗٗقاٙٞ شلا ًّ أغثاب اـكً٘ٞ ٗاهثغها١.قوتٔا ٗعسَ 
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 لج ص  لخللعس

 مقاصـــــــــد األســـــــــــزة
 

 (ادتٍظ البػسٙسلغ الٍطن )
اؾـِؼ  س ا٪ٗي ه٫غطٝ يف اهؿطٙعٞ اٮغـ٩ًٚٞ ٓـ٘ رفـغ اهِػـى أٗ     كٶاملقڀ
 اهطغثـٞ اؾِػـٚٞ يف   ه٫حٚاي، ٗقـس فٽـط اهلل   ; تعٌرلٳا ه٫ضض، ٗت٘اق٩ځاهثؿطٜ

 ا٪بساْ هلُ٘ٔا اه٘غٚوٞ اهٽثٚعٚٞ هٯلاب املؿطٗ ، ٗهٚػت غاٙٞ يف شاتٔا.

ٗؼقٚقځا شلصا املقڀكٶس قپٰكٰط اٮغ٩َ اهعٗاذ املؿطٗ  عوٟ ًا ٙلـْ٘ بـ، شكـط    
َٰ كى ق٘ض ا َٰ اهع٩قـاا        هوقـا١ ٗأُثٟ، ٰٗرطٸ خـاضذ اهـعٗاذ املؿـطٗ ، كٌـا ٰرـطٸ

 إىل اٮلاب، ٗمل ٙٱخٶعٲ تِعٍٚ اهِػى إ٨ ج٘افقٞ اهعٗح،. ٜاهؿاشٝ اهيت ٨ ت٧زٵ

 حتكٗل الطهَ ٔاملٕدٚ ٔالسمحٛ
ٰٔـتٲ       رتٟ ٨ تِزكط اهع٩قٞ ب، اهعٗح، يف قـ٘ضٝ حػـسٙٞ عتـٞ، فقـس ُٰثٸ

أْ ًّ ًقاقس ٓصٖ اهع٩قٞ أْ ٙػلّ كى ًّ اهـعٗح، إىل ا٬خـط،    إىل اهؿطٙعٞ
 ٝ ٗاهط.ٞ.ٗأْ تتزقق بٌِٚٔا امل٘ز

ٞځ ٗغـعٚسٝ        ٞځ ٓا٣ُـ ٝځ احتٌاعٚـ ًټّ اهؿطٙعٞ هلى أفـطاز ا٪غـطٝ رٚـا ٗبصهم تٱ٧ٰ
ق٘أًا امل٘زٝ ٗاؿب ٗاهذلارٍ ٗاهتعاْٗ يف اهػطا١ ٗاههطا١ ٗتٱٰزقڊـق ا٨غـتقطاض   

 ٗاهػلّ اهِفػٛ ٗاهثقٞ املتثازهٞ.

ًٳـا ٗآزابٳـا هوٌعاؾـطٝ بـاملعطٗا بـ،          ٰٗؾٰطٰعتٲ هتزقٚـق ٓـصا املقكـس أرلا
ٛٵ املٌوـ١٘ زف٣ٳـا ٗرِاُٳـا،    ا ٘ٸ اهعا٢و ٰ٘فڊط اؾ هعٗح،، ٗغرل شهم ًّ ا٪رلاَ اهيت تٱ

 ًٗؿاعط ضاقٚٞ.
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 سلــغ الٍطــب
ْڄ اُتػابٱ ٛٵ إىل أقوٕ  اٮُػا ٔا ًّ ا٨خت٩ط، ا٪ُػاب ٗقٚاُتٱ ُٗقا١ٱاهؿطع

ًٰقڀكٶس رفغ اهِػى.  ًٰقڀكٶسٴ هوؿطٙعٞ ًػتقى عّ 

َٱ    ٗ٪حى ؼقٚق ٓصا امل قكس رطَ اٮغ٩َ اهعُا ٗاهتٸٰثِټـٛ، ٗؾٱـطڄٰعتٲ ا٪رلـا
ٍڄ ًا يف ا٪ضراَ، ٗإثثااٶ اهِػب ٗحزسٶٖ، ٗغـرلڄ شهـم    َڄ كپتٲ ٝٶ، ٗعس اـاقٞ باهعٶسٸ

 ًّ ا٪رلاَ.

 اإلسصـــــــــــــــــاُ
٘ٲْ اهعفاا ٗوقـق اٮركـاْ ٗوفـغ ا٪عـطاض،      ٙ٘فط اهعٗاذٱ اهؿطعٛ ٰق

 ع اهفػاز اؾِػٛ باهقها١ عوٟ ف٘نٟ اٮبارٚٞ ٗا٨م٩ي.ٗٙػسٵ شضا٢

 سلغ التدَٖ يف األضسٚ
ا٪غطٝ ٓٛ قهّ ا٪فطاز، ٨ بطعاٙٞ أحػازٍٓ فقط، بى ا٪ٍٓ ٓـ٘ غپـطٲؽ   
ـٿوٿقٚٞ يف ُف٘غٍٔ، ٗتثـسأ ًػـ٣٘هٚٞ ا٪غـطٝ يف ٓـصا اجملـاي قثـى        اهقٍٚ اهسِٙٚٞ ٗا

ًـّ اهـعٗح، ه٭خـط، ٗأٗه٘ٙـٞ املعٚـاض اهـسٙين        تلّ٘ٙ اؾِ، عٿػٲّ اختٚاض كىٵ
ٗاـوقـٛ يف ٓــصا ا٨ختٚــاض، ٗتػــتٌط ٓــصٖ املػــ٣٘هٚٞ بتعوــٍٚ اهعقٚــسٝ ٗاهعثــازٝ  
ٗا٪خ٩ق ٪فطاز ا٪غطٝ ٗتسضٙثٍٔ عوٟ مماضغـتٔا، ًٗتابعـٞ شهـم رتـٟ بوـ٘غ      

 ا٪طفاي ضٱؾٲسٍٓ ٗاغتق٩شلٍ باملػ٣٘هٚٞ اهسِٙٚٞ ٗاهقاُُ٘ٚٞ عّ تكطفاتٍٔ.
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 لج ص  ل  ل

 مشئولية األمة عً تشحيع الزواج
 

 ةضـاع ِرٓ املط٠ٕلٗٛ
ًٵٞ عـّ أفطازٓـا يف اٮغـ٩َ عوـٟ أغـاؽ اضتثـاط اهلـىٵ         تقَ٘ ًػ٣٘هٚٞ ا٪
باؾع١، ٗاهلٚاْ اه٘ارس ب عها٢ٕ، فا٪ًٞ تتلـْ٘ ًـّ أٿٰغـط ًذلابٽـٞ ًٗتٌاغـلٞ      

 ٨ ٙتٍ شهم إ٨ عّ ططٙق اهعٗاذ.كاؾػس اه٘ارس، ٨ ًّ أفطاز ًِفكو،، ٗ

ب٘نـع اـٽـط ٗاملِـآد اهكـاؿٞ هتؿـخٚع       ٟٗا٪ًٞ اهطاؾسٝ ٓٛ اهيت تعِ
 اهعٗاذ ٗاهتثلرل بٕ رطقٳا عوٟ اضتقا٢ٔا ٗق٘تٔا اهصاتٚٞ ٗغسٺا ٪ب٘اب اهطشٙوٞ.

 تٗطري ضبن الصٔاز الػسع٘
ًٵٞ تٚػرل غثى اهعٗاذ اهؿـطعٛ ٗتـصهٚى    ت٘حب اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ عوٟ ا٪

 اهعقثاا ٗاهكعاب اهكاضفٞ عِٕ ًّٗ شهم:

رىٵ املؿل٩ا املازٙـٞ، ٗبـا٪خل ًؿـلوٞ اهثٽاهـٞ، ٗأظًـٞ املػـاكّ،        -1
 ٗتقسٍٙ املعُ٘ٞ املازٙٞ هطاغيب اهعٗاذ.

وط٠ٕلٗٛ األوٛ عَ 
 تهَٕٖ األضسٚ ٔمحاٖتّا

 

 الثانيالباب 
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ٛڄ ا٪ًٞ بنزضان أٌٓٚٞ اهعٗاذ يف اٮغ٩َ، ٗعپقٵ ا٪فطاز يف  -2 ٰ٘عٲ ا٨ضتفا  ب
 ا٨ضتثاط باهعٗاذ.

ٗاهت كٚس عوٟ اهػو٘ن اٮغ٩ًٛ املتـ٘اظْ بـا٨هتعاَ باههـ٘ابط     اهسع٘ٝ -3
اهؿطعٚٞ ه٩خـت٩ط املثـاح ؾـطعٳا، ٗأْ ٙلـْ٘ ٰٗغـٽځا بـ، اٮفـطاط ٗاهتفـطٙط         

 ٗاهتهٚٚق ٗا٨ُف٩ا.

اهت كٚس عوٟ عـسَ املغـا٨ٝ يف املٔـ٘ض ٗاٮغـطاا يف رفـ٩ا اهـعٗاذ،        -4
  ٗ اذ، ٗاؽـاش كافـٞ اٮحـطا١اا    ٗقاضبٞ اهعازاا ا٨حتٌاعٚٞ اهػ٣ٚٞ يف فـاي اهـع

 اهلفٚوٞ جِع ٓصٖ املعآط ٗاؿپسٵ ًِٔا.

 اذتــّح عمٜ تصٖٔر الػباب
ؼــثٵ اهؿــطٙعٞ اٮغــ٩ًٚٞ عوــٟ اهتــثلرل بــعٗاذ اهؿــثاب; زض١ٳا هــسٗاعٛ  

 ا٨مطاا ا٪خ٩قٛ ٗاؾِػٛ.
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 لج ص  لجثلن 

 مشئولية األمة عً محاية األسزة ورعايتَا

 

 ةضاع ِرٓ املط٠ٕلٗٛ
 تقَ٘ ٓصٖ املػ٣٘هٚٞ عوٟ زعاًت،:

ا; ٪ْ اٮغ٩َ ٙقهٛ ب ْ ا٪قى يف اهعٗاذ أُٔا ؼقق ًقكسٳا ؾطعٚٳاألّىل: 
ًٳا ه٘احب اهتؿخٚع عوٟ اهعٗاذ اهصٜ ٨  اهت بٚس ٗيف ا٪غطٝ اهثقا١ ٗاهسٗاَ، ٗإمتا

 ِٔا ٗضعاٙتٔا.ٙػت٘يف ًقاقسٖ اهؿطعٚٞ إ٨ بثقا١ ا٪غطٝ باهصٗز ع

أْ ا٪ًٞ عِسًا ؼٌٛ ا٪غـطٝ ًـّ ع٘اًـى ا٨ُٔٚـاض ٗاهتفػٹـذ إمنـا       الجاىٔ٘: 
 ؼٌٛ ُفػٔا ٗقٌٚٔا ا٨حتٌاعٚٞ ٗا٪خ٩قٚٞ. 

 التٕاشُ بني اذتكٕم ٔالٕادبات
ٞ ٗٗنـ٘ح  ًّ اهـعٗح، بسقڃـ   اغتٚفا١ عقس اهعٗاذ بتزسٙس ؾطٗط كىڋه٘ظ 
 رقــ٘ق ٗٗاحثــاا كــىڋ ًٌِٔــا ٗفــق ا٪قــ٘ي وعساهــٞ ٗاهتــ٘اظْ بــ،هًطاعــاٝ 

 ؿٌاٙٞ اؿٚاٝ ا٪غطٙٞ ٗبقا٢ٔا.ٗٗاهه٘ابط اهؿطعٚٞ، 

 تٕثٗل عكد الصٔاز
ت٘ثٚق عقس اهعٗاذ بٽطٙق ضزلٛ وقـق ًكـوزٞ ؾـطعٚٞ ٗاحتٌاعٚـٞ; زض١ٳا     

 ٮُلاض اهع٩قٞ اهعٗحٚٞ ٗرفاظځا عوٟ رق٘ق اهعٗحٞ ٗا٪٨ٗز.
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 مٜ عكد الصٔاز ٔإعالٌْاإلغّاد ع
ه٫ًـٞ يف بِـا١ ا٪غـطٝ     اهؿطٙعٞ اٮؾٔاز عوٟ عقس اهعٗاذ، إؾـطانڂ  اؾذلاطٿ

فاضقٞ ب، املؿطٗ  ٗااع٘ض يف اهع٩قٞ ب، اهطحـى ٗاملـطأٝ، ٗاغـتزثاب     ٗع٩ًٞڂ
ٛٻ هوعقس ٗإقطاضٴ اٮع٩ْ عِٕ إؾٔاضٴ  بقٚاَ أغطٝ حسٙسٝ. احتٌاع

 قــٗد املٕالــٗد

، ّاهؿطعٚٸٚٲ س امل٘اهٚس هس٠ اؾٔٞ املدتكٞ ٙلفى اُتػاب كى طفى إىل أبٕ٘ٙقٚ
ٗٙهٌّ قٚاَ أغطٝ قزٚزٞ ٗثابتٞ ا٨ُتٌا١، كٌا وقق اُتٌـا١ٰ اهفـطز إىل فتٌعـٕ    

َٰ اجملتٌع ٗاه٘طّ ؿق٘ق اهفطز.  ٗٗطِٕ، ٗارذلا

 لالقرتاُحمازبٛ األغهاه غري املػسٔعٛ 
ـٿوٿقٚٞ ٗا٨حتٌاعٚٞ اهفانوٞ ٗقاضبـٞ اهع٩قـاا اؾِػـٚٞ    .اٙٞ ا٪ًٞ هوقٍٚ ا

غرل املؿطٗعٞ، ؼٌٛ ا٪غطٝ ًّ ا٨ُٔٚاض، ٗؼقق شلـا اهػـعازٝ    ا٨قذلاْٗأؾلاي 
ٌٵـ     ٛ اٮقثـاي عوـٟ   ٗا٨غتقطاض هتكثش ااهّ اهكاحل هوـِـ١ اؾسٙـس، كٌـا تِ

 اهعٗاذ املؿطٗ .

 التصدٙ لألفهاز املٍشسفٛ
ًٞ اهتكسٵٜ ه٫فلاض املِزطفٞ اهيت ػعـى اهع٩قـٞ بـ، اهطحـى     هب عوٟ ا٪
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غػاضٝ  ططفٚٔاب كى ًّ ٗاملطأٝ ع٩قٞ قطا  ٗتِافؼ، ٗؾطكٞ ًازٙٞ ٙتزقق كػٲ
 ُٗؿط اه٘عٛ ب ْ اهع٩قٞ بٌِٚٔا ع٩قٞ تعاْٗ ٗتلاًى. اهٽطا ا٬خط،

 اإغاعٛ الٕع٘ بكٗىٛ العالقٛ الصٔدٗٛ ٔآدابّ
عوٟ امل٘زٝ ٗاهط.ٞ  ابقٌٚٞ اهع٩قٞ اهعٗحٚٞ يف اٮغ٩َ ٗقٚأًإؾاعٞ اه٘عٛ 

ٌٲى ا٪عثا١ ٗاهتؿاٗض يف أً٘ض اؿٚاٝ اهعٗحٚٞ،  ٗا٨غتقطاض اهِفػٛ ٗاملؿاضكٞ يف ٰر
 وٌٛ ا٪غطٝ ًّ أغثاب اـ٩ا ٗاهؿقاق.
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 لج ص  لجثلجث

 وســائل محاية األســـــــزة
 

 ـيالــوازع الديه  : املبحث األول

 بٍاٞ األضسٚ عمٜ وبادئ الدَٖ
قٚاَ اهثِا١ ا٪غطٜ عِس اختٚاض كى ًّ اهعٗح، ه٭خط عوٟ ًثـاز٥ اهـسّٙ   

 ٗق٘اعسٖ، تطغٚذ شلصا اهثِا١ ٗاغتساًتٕ.

 اِتىاً الػسٖعٛ بعكد الصٔاز
٪ٌٓٚٞ ا٪غطٝ يف بِا١ اجملتٌع، ػعى اهؿطٙعٞ هعقـس اهـعٗاذ أٌٓٚـٞ خاقـٞ     

 ٚٽٕ به٘ابط تفكٚوٚٞ ٗؾطٗط أؾسٵ ٗأكثط ًّ غا٢ط اهعق٘ز ا٪خط٠.ٗؼ

 تبػٗض الفالم ٔتطٗٗل ةضباب اللسقٛ
تهٚٚق أغثاب اهفطقٞ، ٗتثغٚض اهٽ٩ق ٗاهتِفرل ًِـٕ،   عوٟ ؼطم اهؿطٙعٞ

ض ًـّ  ٗعوٟ تطغٚب كى ًّ اهعٗح، يف اؿطم عوٟ اهثِا١ ا٪غطٜ ب قكٟ قسٲ
 اهكدل ٗاهتزٌى.

فطض ؿى اـ٩ا ب، اهعٗح، آهٚاا ٗٗغا٢ى ًتعسزٝ تهـٌّ عـسَ   كٌا ت
   يف افذلاقٌٔا.اهتػطٵ
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 ةِىٗٛ الٍطن يف تجبٗت الصٔاز

اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ تعتدل اهِػى ًّ أٍٓ ًقاقـس اهـعٗاذ، ٗٗحـ٘زٖ ًـسعاٝ     
ٜڋ ًّ اهعٗح، عوٟ فپكٲٍ عٱٰط٠ اهعٗحٚٞ.  هعسَ إقساَ أ

 
 ري ٔاضتػعاز زقابٛ اهللزقابٛ الطى

ٙتٌٚع اه٘اظ  اهسٙين عّ اه٘اظع، ا٨حتٌاعٛ ٗاهػوٽاُٛ، بت ثرلٖ اهثاهغ عوٟ 
اههٌرل اٮُػاُٛ ٗاغتؿعاض ضقابٞ اهلل ٗاؾعا١ ا٪خـطٜٗ ث٘ابٳـا ٗعقابٳـا، فٚلـْ٘     
ٌٳا ًّ فپكٲٍ عٱٰط٠ اهعٗاذ أٗ ظوٍ املطأٝ، ٗشهـم رٚـث تعخـع اٮحـطا١اا      عاق

 ا اهيت ٨ ٰٙٽچوع عوٚٔا اهِاؽ.اهعٌوٚٞ، ٗيف اؿا٨
 

 

 الــــوازع االجتماعــي :  املبحث الثاني

 
 تأثس األضسٚ باجملتىع

ٌٳا باهه٘ابط ٗاهقٍٚ ا٪خ٩قٚٞ اهػا٢سٝ يف  ا٪غطٝ حع١ ًّ اجملتٌع، ٗتت ثط رت
 اجملتٌع.

 
 تأثُّس إدساٞات الصٔاز بالعادات ٔالتكالٗد

ا٪غطٙٞ اهػابقٞ عوٟ اهعٗاذ ٗاهِاؾـ٣ٞ عِـٕ، ًٗقـسًاا اهـعٗاذ     اهع٩قاا 
ًٗعاٙرل اهلفا١ٝ ب، اهعٗح، ٗع٘اًـى لـاح اؿٚـاٝ اهعٗحٚـٞ، تتـ ثط باهعـازاا       
ٗاهتقاهٚس اهػا٢سٝ يف اجملتٌع، ٗهب أْ تتؿلڃى ٗفڀق اهه٘ابط ٗاهقٍٚ ا٨حتٌاعٚٞ 

 يف اٮغ٩َ.
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 تدخُّن ةِن الصٔدني يف الصٔاز

ٙتسخى أٓى اهعٗح، يف ًؿطٗ  اهعٗاذ بقسض ًا تفطنٕ تقاهٚس اه٘اقع 
ا٨حتٌاعٛ، ِٗٙثغٛ اؿسٵ ًّ ٓصا اهتسخى قسض املػتٽا  ٗفق اهه٘ابط اهؿطعٚٞ، 

إؾاعٞ ا٨غتٌػان باهقٍٚ ٗا٪خ٩قٚاا اٮغ٩ًٚٞ يف ا٨ضتقا١ باهع٩قٞ ب، ًع 
  كى ًّ اهعٗح، ٗأٓى اهٽطا ا٬خط.

 
 اُ ٔودٝ تأثريِيادتري

اهع٩قاا ا٨حتٌاعٚٞ بـ، ا٪غـط املتخـاٗضٝ ؼلٌٔـا ا٪غـؼ ا٨حتٌاعٚـٞ       
ٔـا،  يف ٗحـ٘ز املؿـل٩ا ا٪غـطٙٞ ٗيف روڊ    اؾرلاْ زٗضٳا فعـا٨ځ  ٜاهػا٢سٝ، ٧ٙٗز

ٗبِا١ اهع٩قٞ ًع اؾرلاْ عوٟ املثاز٥ ٗاهقٍٚ اٮغ٩ًٚٞ ٙػاعس عوٟ بقا١ ا٪غطٝ 
 ٗمتاغلٔا.

 
 يف األضسٚ افن االدتىاع٘الته

اهتلافــى ا٨حتٌــاعٛ بــ، أفــطاز ا٪غــطٝ ٙــ٧زٜ زٗضٳا ض٢ٚػــٚٳا يف تطابٽٔــا  
 ٗزٗأًا.

 
 ةِىٗٛ املؤضطات األِمٗٛ

هو٧ٌغػاا ا٪ٓوٚٞ زٗض فعٵاي يف أً٘ض ا٪غطٝ، ٙتػـع ٓـصا اهـسٗض هٚؿـٌى     
 ٧ًغػاا:

 هوتؿخٚع عوٟ اهعٗاذ ٗتٚػرلٖ. -1

اهؿطعٚٞ املتعوقـٞ با٪غـطٝ ٗباهسضاغـاا ا٨حتٌاعٚـٞ     هوت٘عٚٞ با٪رلاَ  -2
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 ٗاهِفػٚٞ املتعوقٞ بٔا.

هطعاٙٞ ا٪ًً٘ٞ ٗاهٽف٘هٞ ٗاملػـِٵ، ٗاهعٗحـاا يف اـ٩فـاا اهعٗحٚـٞ      -3
 .ٗاهيت تعخع عِٔا ا٪غطٝ ًٗؿل٩ا اهؿثاب ًع ا٬با١ ٗا٪ًٔاا

 ٮقاًٞ فاهؼ اهكوش ب، أفطاز ا٪غطٝ. -4

ؽ ٗٗغا٢ى اٮع٩َ ٗاملػاحس متثى اهذلبٚٞ اـاضحٚٞ زٗض اؿهاُٞ ٗاملساض -5
٘ټْاهيت  أفـطاز ا٪غـطٝ ًـّ زاخـى ُف٘غـٍٔ، فِٚثغـٛ ا٨ٓتٌـاَ بٔـا          تل

ٗمتلِٚٔا ًّ رٱػٲّ اهقٚاَ ب زٗاضٓا اهذلب٘ٙٞ اهكزٚزٞ اهيت ت٢٩ٍ ًثـاز٥  
 اٮغ٩َ.

 
 

 الـــوازع الشــلطاني :   املبحث الثالث

 
 التػسٖعات الكإٌٌٗٛوعٗاز جناح 

ــ ّٴ عڊٌِٰٱـًعٚــاض لــاح اهتؿــطٙعاا اهقاُُ٘ٚــٞ اه ــ ٓٲ ٌٞ هوع٩قــاا اهعٗحٚــٞ، ٰض
بِخارٔا يف رى املؿل٩ا اهعٗحٚٞ، ٗبنقاًٞ اهعساهٞ ٗاهت٘اظْ بـ، رقـ٘ق كـى    

 يف إطاض أرلاَ اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ. ٗٗاحثاتٌٔا ًّ اهعٗح،

 
 تتٗطري ضبن التكاض٘ ٔسّن املٍاشعا

عوٟ اهسٗهٞ تٚػرل غثى اهتقانـٛ ٗغـطعٞ اهفكـى يف املِاظعـاا اهعٗحٚـٞ      
ٗنٌاْ تِفٚص ا٪رلاَ ف٘ض قسٗضٓا ٗبك٘ضٝ ٢٨قٞ ٗكطميٞ رطقٳا عوـٟ رػـّ   

 اهع٩قاا ب، ا٪غط ٗعوٟ عسَ اٮنطاض با٪٨ٗز.
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 وط٠ٕلٗٛ الدٔلٛ عَ جناح الرتابط األضسٙ

 ًّ ًػ٣٘هٚاا اهسٗهٞ:

 عٍ اهت ًِٚاا ا٨حتٌاعٚٞ ب ُ٘اعٔا املدتوفٞ.إقاًٞ ُ -1

اهطقابٞ اهطؾٚسٝ عوٟ ٗغا٢ى اٮع٩َ ًِٗع تقسٍٙ اهٌِـاشذ اهػـ٣ٚٞ اهـيت     -2
ع عوـٟ اهفػــاز  تكـطا اهؿـثاب عـّ اهـتفلرل يف اهــعٗاذ ٗاهـيت تؿـخٵ      

 م ا٪غط ٗأُٚاضٓا.ٗا٨م٩ي ٗت٧زٜ إىل تفلڃ

 -رػـب ًػـت٘اٖ   كـى -هٌّ ًِآد اهتعوٍٚ يف كتوـف املطارـى   تتأْ  -3
، اهثقافٞ اهعوٌٚٞ اه٩ظًٞ هت٣ٚٔٞ كى طاهب ٗطاهثٞ هتلّ٘ٙ أغطٝ ٗلارٔـا 

 ٗفق اهه٘ابط اهؿطعٚٞ.
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 لج ص  ل  ل

 مــقدمات الــــزواج
 

 
 بٛـــــف ارِتفــتعسٖ

ـٶٽثٞ: ٓٛ إبسا١ اهطحى ضغثتٕ يف اهعٗاذ ًّ املطأٝ  ٗقث٘شلا ٓـٛ ٗٗهٚٔـا شلـصٖ    ،ا
 اهطغثٞ، ٗاهت٘اعس عوٟ إبطاَ عقس اهعٗاذ ًػتقث٩ځ.

 
 ٛـــــــاز ارتفبــــــــــآث

اـٽثٞ هٚػت ظٗاحٳا ٨ٗ ؾثٔٞ ظٗاذ; ٗإمنا ٓٛ ً٘اعسٝ عوٟ اهعٗاذ ب، ضحـى  
ًٳا، ٨ٗ ٰٙ ىٹزٶا ٨ٗ تٱثثت رقځٗاًطأٝ، ٨ تٱ ٪رسٌٓا ًّ ا٬خط غـ٠٘ اهِعـط    ىٹزٶرطا

 ؼقٚقځا هوطنا١ بٕ، ٗتعى أحِثٚٞ عِٕ رتٟ ِٙعقس اهعقس. إهٕٚ عِس اـٽثٞ،

 
 عدً دٕاش خفبٛ املسةٚ املدفٕبٛ

٨ ه٘ظ ؾطعٳا هطحى أْ ٙتقسَ ـٽثـٞ اًـطأٝ كٽ٘بـٞ هغـرلٖ، ٨ٗ أْ ٙػـعٟ      
ٌٲى أٓؤا عوٟ فپػٲذ خٽثٞ غرلٖ هٚدٽثٔا هِفػٕ. ٌٲؤا أٗ ٰر  ؿپ

 
 بني الصٔدــــــــني

 

 الثالثالباب 
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 َ الٍطاٞعدً دٕاش خفبٛ احملسوات و

٨ ه٘ظ خٽثٞ اًطأٝ وطَ ظٗاحٔا عوٟ اهطحى رطًٞ ٧ًبسٝ بػـثب اهِػـب   
أٗ املكآطٝ أٗ اهطنا ، أٗ قطًٞ رطًٞ ٧ًقتٞ إ٨ بعس ظٗاي غثب اهتزطٍٙ، ٨ٗ 
خٽثٞ اًطأٝ يف عسٝ ط٩ق ضحعـٛ ٨ تكـطوځا ٨ٗ توٌٚزٳـا إ٨ بعـس اُتٔـا١ ًـسٝ       

   ٗ يف عـسٝ اه٘فـاٝ، إ٨ توٌٚزٳـا ٨     اهعسٝ، ٨ٗ خٽثٞ اًطأٝ يف عـسٝ طـ٩ق بـا٢ّ أ
 ًـّ غـرل  اًطأٝ ًػـوٌٞ   خٽث٨ٗٞ  ،ػوٍرتٟ تٱتكطوځا، ٨ٗ خٽثٞ اًطأٝ ًؿطكٞ 

 .ػوٍرتٟ ٙٱ ًػوٍ
 

 العدٔه عَ ارتفبٛ ٔآثازٓ
ٙلطٖ ؾطعٳا هلى ًّ اـاطب ٗاملدٽ٘بٞ اهعـسٗي عـّ اـٽثـٞ إ٨ ملكـوزٞ     

أٗ اع٘حـاذ ًػـولٕ أٗ ٪ًـط    ًؿطٗعٞ، كِقل ظٔط هٕ يف زّٙ ا٬خط أٗ خوقـٕ  
 اُفػٛ ٙكعب ارتٌاهٕ، ٗٙٱطٲٰحعٱ إىل ا٪رلاَ اهؿطعٚٞ هتزسٙس رق٘ق ٗاهتعاًـا 

 كى ًّ اهٽطف، عِس عسٗي أرسٌٓا.
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 لج ص  لجثلن 

 عقـــــــــد الـــــــزواج
 

 
 عٕاون جناح األضسٚ

   ٛ عوـٟ كـى ًـّ     رسزا اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ ًعاٙرل هوـعٗاذ اهِـاحش، ِٙثغـ
ًٳا، ٗا٪طفاي عوٟ ٗحـٕ   اهعٗح، ًطاعاتٔا جا وقق ًكوزٞ ا٪ًٞ ٗا٪غطٝ عٌ٘

 اـك٘م.

ًّٗ ٓصٖ املعاٙرل: اهتسّٙ اهكزٚش، ٗاـوق اهلطٍٙ، ٗاملِؿ  اهٽٚب، ٗهـ٘ظ  
 اهتٌاؽ قفاا أخط٠ ًعٔا.

ــٞ    ــٞ ٗاهث٣ٚ ّٵ ٗاهثقاف ــعٗاذ ًطاعــاٝ اهتلــاف٧ يف اهػــ ًٗــّ ع٘اًــى لــاح اه
ًِٗٔا خو٘ اهعٗح، ًـّ ا٪ًـطاض املِفـطٝ أٗ املعسٙـٞ أٗ اه٘ضاثٚـٞ       ا٨حتٌاعٚٞ،

 اـٽرلٝ.

 
 وتٜ ٖهُٕ الصٔاز ٔادّبا

ػطٜ عوٟ اهعٗاذ ا٪رلاَ اهؿطعٚٞ اـٌػٞ: اه٘ح٘ب ٗاهِـسب ٗاٮبارـٞ   
ٗاهلطآٞ ٗاهتزطٍٙ، ٗتعتدل اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ اهعٗاذ ٗاحثٳـا عوـٟ ًـّ ىؿـٟ     

ٌٲى أعثا٢ٕ املازٙٞ. عوٟ ُفػٕ اهفتِٞ ًع  قسضتٕ عوٟ ٰر

 
 غسٔط صشٛ الصٔاز

ٛٵ اهعٗحٞ،  ٙؿذلط أْ ٙتٍ عقس اهعٗاذ عه٘ض ؾآسّٙ، ٗأْ ٙثاؾط اهعقس ٗه
ى ٗهٚٔا أٗ فقسا هٲٗه٘ظ ملّ غثق شلا اهعٗاذ أْ تت٘ىل اهعقس بِفػٔا إشا ثثت ٰع
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بـٕ ٗإظٔـاضٳا هوفـطح     اه٘هٛ، ِٗٙسب اٮع٩ْ عّ اهعٗاذ بنقاًٞ ٗهٌٚـٞ; ارتفـا٨ځ  
 ٗاهػطٗض.

 
 سّل االغرتاط عٍد عكد الصٔاز

ه٘ظ هوعٗحٞ أْ تؿذلط عوٟ ظٗحٔا عِس عقس اهعٗاذ ًا تطاٖ أكفى هطارتٔا 
أْ  ٗأٗفٟ عاحتٔا ًّ املثاراا اهيت ٨ تِايف ًقتهـٟ عقـس اهـعٗاذ، فوـٔا ًـث٩ځ     

ى فٚـٕ، أٗ أ٨ ىطحٔـا   تؿذلط تف٘ٙض اهٽ٩ق إهٚٔا ًع عسَ اٮخ٩ي عقٵ اهطح
ًّ بوسٓا أٗ أ٨ ٙتعٗذ عوٚٔا، أٗ تؿذلط أْ تعٌى خاضذ اهثٚت، ٗشلـا أْ ؼـسٵز   
اؾعا١ املذلتب عوٟ كاهفٞ ٓصا اهؿطط، ٗهوطحى ُفؼ اؿق يف ا٨ؾـذلاط، كـ ْ   

 ٙؿذلط أْ تعٚـ ًعٕ يف بٚت أٓوٕ، أٗ تػافط ًعٕ إىل رٚث ٙعٌى.

 
 زالتٗطري يف تهالٗف الصٔا

تِٟٔ اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ عـّ املغـا٨ٝ يف املٔـ٘ض، ٗعـّ اهتؿـسٵز يف املػـا٢ى       
املازٙٞ اهيت تٱزٶٚى اهعٗاذ إىل ًػاًٗٞ ًازٙـٞ تٔـثط جِعهـٞ املـطأٝ ٗبقٌٚـٞ اهع٩قـٞ       

 اهعٗحٚٞ باعتثاضٓا ضابٽٞ ًعِ٘ٙٞ تقَ٘ عوٟ اهػلّ ٗامل٘زٝ ٗاهذلارٍ.
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 لج ص  لجثلجث

 زوجــنيضوابط العالقة بني ال

 
 

 املطأاٚ بني الصٔدني إال فٗىا ُخصِّص
ا٪قى اهعاَ يف اٮغ٩َ ٓ٘ املػـاٗاٝ اهلاًوـٞ بـ، اهطحـى ٗاملـطأٝ، ٗٓـٛ       
ًقطٵضٝ ؾطعٳا يف ا٪عٍ ا٪غوب ًّ أً٘ض اؿٚاٝ، ٗا٨غتثِا١ ٓـ٘ اختكـام كـى    

    ٞ تلِ٘ٙـٕ   ًٌِٔا بثعض اه٘ظا٢ف اهيت ٨ ٙػتٽٚع ا٬خط اهقٚـاَ بٔـا، علـٍ طثٚعـ
 اهثسُٛ ٗاهِفػٛ ٗخكا٢كٕ اهصاتٚٞ.

ٗهٚؼ مثٞ ًاُع ؾطعٛ ًّ ت٘ظٙع ا٪عثا١ ا٨حتٌاعٚٞ ب، اهطحى ٗاملطأٝ جـا  
 وقق املكوزٞ اهعاًٞ ه٫غطٝ ٗاجملتٌع.

 
 الكٗــي املعٍٕٖٛ ٔاألخالقٗــٛ

ٗ   «56»اه٘اضز يف املازٝ  اغتِازٳا إىل ٓصا ا٪قى اهعاَ حٚـٞ  تقـَ٘ اهع٩قـٞ اهع
 عوٟ عسز ًّ اهقٍٚ املعِ٘ٙٞ ٗا٪خ٩قٚٞ ٗاهه٘ابط اهؿطعٚٞ ا٬تٚٞ:

 امل٘زٝ ٗاهط.ٞ ٗاهثقٞ املتثازهٞ ٗاهتعاْٗ عوٟ اهػطا١ ٗاههطا١. -1

 اهعؿطٝ باملعطٗا ٗاٮرػاْ ٗارذلاَ اهلطاًٞ اهثؿطٙٞ. -2

اهؿٸطاكٞ اهتاًٞ يف أً٘ض اؿٚاٝ اهعٗحٚٞ اهقا٢ٌٞ عوٟ اهذلانـٛ ٗاهتؿـاٗض    -3
ٌټ٩ځٗ ًٱلپ ٌٳا هطغاهتٕ يف  اعتثاض كى ًّ اهعٗح، حع١ٳا ًّ ا٬خط ٗ ٌټ ًٱٰت هٕ ٗ

 اؿٚاٝ اهعٗحٚٞ ٗا٨حتٌاعٚٞ.
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 تٕافس األِمٗٛ ٔالػدصٗٛ املطتكمٛ لمىسةٚ

      ٞ ، تتٌتٸع املطأٝ يف اهؿـطٙعٞ اٮغـ٩ًٚٞ با٪ٓوٚـٞ اهؿـطعٚٞ ٗاهقاُُ٘ٚـٞ اهلاًوـ
 ًٵتٔا املاهٚٞ، ٗبارتفاظٔا باغٍ أغطتٔا.ٗباغتق٩ي شٶ ٗبارذلاَ إضازتٔا،

 
 وط٠ٕلٗٛ السدن عَ األضسٚ

هوطحى اهق٘اًٞ عوٟ ا٪غطٝ، باعتثاضٓا ٗرـسٝ احتٌاعٚـٞ ًلُ٘ـٞ ًـّ عـسٝ      
ٓٵى علـٍ   أفطاز، ٨ٗبس شلا ًّ ض٢اغٞ ٗإ٨ فپٰػٰس أًطٓا ٗتثسٵز سلؤا، ٗاهطحى ٧ً

ًٰٰؿـقچاتٔا، ٗٓـٛ    فٽطتٕ ٗتلِٕ٘ٙ اهثسُٛ ٗاهِفػٛ ؿٌى تثعـاا ٓـص   ٖ املػـ٣٘هٚٞ ٗ
ٔٲط ٗتػوط، ٗهلِٔـا ًػـ٣٘هٚٞ ٗحـ٘ب ٗتلوٚـف هطعاٙـٞ ا٪غـطٝ        هٚػت ق٘اًٞ قپ
ٗ.اٙتٔا ٗقٚاُتٔا، ٗنٌاْ ًكاؿٔا املازٙٞ ٗكفاهتٔا باهعٌى ٗاهلػب ٗؼكـٚى  

 املاي.

 
 وط٠ٕلٗٛ املسةٚ يف بٗتّا

ب طثٚعتٔـا ٗتلِ٘ٙٔـا اهثـسُٛ    ِٙاغـ  املػ٣٘هٚٞٙٱقپطټض اٮغ٩َ هوٌطأٝ ُ٘عٳا ًّ 
ٗاهِفػٛ، ٗٙعتدلٓا ضاعٚٞ ًٗػـ٣٘هٞ ًـع ظٗحٔـا عٌـا تطعـاٖ ًـّ أًـ٘ض اهثٚـت         
ٗا٪٨ٗز، ٗٓٛ ًػ٣٘هٚٞ شلا ًلاُتٔا ٗخٽطٓا عوٟ ا٪غطٝ ٗاجملتٌع كوٕ، ٨ٗ تقىٵ 

 أٌٓٚٞ عّ ًػ٣٘هٚٞ اهطحى، بى أععٍ ًِٔا يف اهت ثرل املعِٜ٘ ٗا٪خ٩قٛ.
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 لج ص  لج للع

 قو  والواجاات الزوجية اتمتااللةاحل
 

 
 تجكٗف الػباب مببادئ اإلضالً يف الصٔاز

نطٗضٝ تثقٚف اهؿثاب ًّ اؾِػ، جثاز٥ اٮغ٩َ ٗقٌٕٚ ٗآزابـٕ ٗأقـ٘هٕ   
يف ؾ ْ اهعٗاذ ٗأً٘ض اهتعاًـى بـ، اهـعٗح،، ٗٗغـا٢ى تلـّ٘ٙ رٚـاٝ ظٗحٚـٞ        

 .ٗأغطٙٞ قاؿٞ ُٗاحزٞ

 قوق والواجبات املشرتكةاحل:    املبحث األول
 

 التعأُ عمٜ املط٠ٕلٗات الصٔدٗٛ
عوٟ كىٵ ًٌِٔا ٗاحب اٮخ٩م ه٭خط ٗاهثقٞ بـٕ، ٗاهتِاقـش ٗاهتعـاْٗ عوـٟ     
 اهقٚاَ جػ٣٘هٚاا اؿٚاٝ اهعٗحٚٞ ٗضعاٙٞ ا٪بِا١ ٗتطبٚتٍٔ يف كى اهعطٗا ٗا٪ر٘اي.

 
 اذتسص عمٜ التلاِي ٔعدً التٍاشع

ٔٲٍ طثٚعٞ ا٬خط، ٗاهـ٘عٲٛ   ثٵ اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ ك٩ڈؼ ًّ اهعٗح، عوٟ ف
باهف٘اضق اهفٽطٙٞ ٗاهٽثٚعٚٞ ٗاهِفػـٚٞ هلـىٵ ًٌِٔـا، ٗب٘حـ٘ز ق٘اغـٍ ٗزلـاا       

ٞ   -ًّ اهعٗح،  ًؿذلكٞ بٌِٚٔا، كٌا ؼثٵ اهؿطٙعٞ ك٩ڈ  -هِخـاح اؿٚـاٝ اهعٗحٚـ
اهٽطا ا٬خـط، ٗركٲـط   عوٟ ا٨ٓتٌاَ بع٘اًى اهت٘افق ٗاٮهابٚاا يف ؾدكٚٞ 

أغثاب ا٨خت٩ا، ٗاهثزث شلا عّ رو٘ي ٗغط ٙذلانٚاْ عوٚٔـا، ٗاهثعـس عـّ    
 اهغرلٝ ٗربٵ اهتغوب عوٟ ا٬خط.يف  فطاطاٮُعغاا اهعِاز ٗاٮثاضٝ ٗ
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 االسرتاً املتباده

 :عوٟ كى ًّ اهعٗح،

يف ا٪غطٝ، ارذلاَ ا٬خط ٗتقسٙط ًتاعثٕ اؿٚاتٚٞ ًٗطاعاٝ ًلاُتٕ ٗاحب  -1
ٗإعاُتٕ عوٟ ؼٌى أعثا٢ٕ ٗعوٟ غا٢ط ؾ٣ُٕ٘، ٗارذلاَ قطابتٕ، ٗاعتثاضٍٓ 

 يف ًلاُٞ قطابتٕ ًّ اهِػب.
ًا هطح كطاًتٕ ٗكطاًٞ أغـطتٕ، غـ٘ا١    ًطاعاٝ ًؿاعط ا٬خط ٗػِب كىٵ -2

 يف غطڋ أٗ عوٟ ٫ً ًّ اهِاؽ ٗخاقٞ أًاَ أرس ًّ أٓوٕ أٗ أٓؤا.

 
 بني الصٔدنيضٕابط ارتالف 

٨ ه٘ظ هوعٗح، فٌٚا بٌِٚٔا اغتعٌاي اهؿتٍ ٗاهتقثٚش ٗإزلا  أرسٌٓا  -1
 ا٬خط ًا ٙلطٖ.

٨ ه٘ظ يف راهٞ اـ٩ا ب، اهعٗح، إعطاض أرسٌٓا عّ ك٩َ ا٬خط  -2
أكثط ًّ ث٩ثٞ أٙاَ ٗخرلٌٓا اهصٜ ٙثسأ باهػـ٩َ، كٌـا ٨ هـ٘ظ ٪ٌٙٔـا     

هؿطٗط اه٘اضزٝ يف ا٪رلاَ ٓخط ا٬خط يف اهفطاف إ٨ هػثب ؾطعٛ ٗبا
 اهؿطعٚٞ.

اهوخ١٘ إىل اغتعٌاي  -ًٌٔا بوغت زضحٞ اـ٩ا ب، اهعٗح،-٨ ه٘ظ  -3
ػاٗظٳا هوه٘ابط اهؿطعٚٞ املقطضٝ، ًّٗ ىاهف ٓصا املِـع ٙلـْ٘    اههطب

 ًػ٨٘٣ځ ًسُٚٳا ٗحِا٢ٚٳا.

ِٙثغٛ اؿطم عوٟ إبقا١ اـ٩ا قك٘ضٳا بٌِٚٔـا بعٚـسٳا عـّ ا٪طفـاي،      -4
اعتٕ ب، ا٪ٓى ٗاملعاضا، ٗقاٗهٞ روڃٕ باهتفـآٍ بٌِٚٔـا، فـنْ    ٗعسَ إؾ

ٌٰٚٲّ ٰعسٲهپٚٲّ ًّ أٓوٕ ًّٗ أٓؤا.  ٰعٰخٰعا فثا٨رتلاَ إىل ٰرلپ

كتٌاْ ا٪غطاض اهعٗحٚٞ; إش ٰٙٽچوٶعٱ كىٻ ًٌِٔا عوٟ أپٰزقټ أغطاض ا٬خط، جـا   -5
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ٌٱٕ أرسٴ غ٘آٌا إ٨ اهلل عع ٗحى، ٗإفؿا١ٱ ٓصٖ ا٪غط اض ٗه٘ بعـس  ٨ ٰٙعٲوپ
ٞڂ ه٫ًاُٞ. ٞڂ ٗخٚاُ ٍٴ ًٗعكٚ  اهٽ٩ق إث

 
 التصاً نن وٍّىا باآلداب اإلضالوٗٛ

 هب عوٟ كى ًّ اهعٗح،:     

كـىٻ ًٌِٔـا ا٬خـط عوـٟ اهتـعاَ طاعـٞ اهلل ٗاهتزوڃـٛ جلـاضَ          ٰٙزثٸأْ  -1
ا٪خ٩ق، ًٗطاقثٞ اهلل ٗخؿٚتٕ يف اهػط ٗاهعوّ، ٗأْ ٙ خصٖ ب زا١ رق٘ق 

خـصٖ عق٘قـٕ أٗ أؾـس، ٗأْ ٙلـْ٘ كـىٻ ًٌِٔـا قـسٗٝ ه٭خـط          هلل كٌا ٙا
 ٗه٫بِا١ يف ٓصا اهؿ ْ.

أْ ٙٱعوڊٍ كىٻ ًٌِٔا ا٬خط، أٗ ٙٱٰٚػټٰط هٕ ٰتٰعوڇٍ كى ًا وتاذ إهٕٚ يف إرػاْ  -2
 رٚاتٕ اهسُٚ٘ٙٞ ٗا٪خطٗٙٞ.

قـط  اهتعاَ كى ًٌِٔا باهِعاَ ٗاهِعافٞ ٗاهتٽٔط يف كى ؾ٣ٌُ٘ٔا، هـٚؼ ف  -3
ُعافـٞ امللـاْ ٗاؾػـٍ ٗاهثٚـاب، ٗهلـّ ًـّ بـاب أٗىل ُعافـٞ اهـِفؼ          

 ٗطٔاضتٔا ُٗعافٞ اهقوب ٗاهٚس ٗاهوػاْ ًّ مجٚع ااطًاا ٗا٬ثاَ.

اؿطم عوٟ ا٨هتعاَ باؿ٩ي اهٽٚب، ٗاهلػب اؿ٩ي ٗػِب اؿـطاَ   -4
ًٌٔا كاُت ًغطٙاتٕ، ٗا٨قتكاز ٗا٨عتساي يف اٮُفاق زْٗ إغـطاا ٨ٗ  

 ، ٗاهثعس عّ املعآط ٗاهؿلوٚاا ٗاهتقوٚس ا٪عٌٟ ه٭خطّٙ.تقترل

 
 سطَ الصمٛ بالٍاع ٔخاصٛ ادترياُ ٔاألقازب

 ِٙثغٛ عوٟ كى ًّ اهعٗح،:     

 اؿطم عوٟ ا٬زاب اهؿطعٚٞ يف ظٙاضٝ ا٬خطّٙ ٗاغتقثاشلٍ ٗكاهٽتٍٔ. -1

ضب ٗشٜٗ اؿطم عوٟ إرػاْ اهكوٞ باهِاؽ ٗخاقٞ اؾـرلاْ ٗا٪قـا   -2
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 ا٪ضراَ ٗاعتثاض قطابٞ كى ًٌِٔا يف زضحٞ قطابٞ اهِػب ه٭خط.

ٗاهه٘نا١. -3 ٕ اٮظعاذ  ح ّ ٗأ  ًٕ ح  ٜٗ ْ ب  ٞ اؾرلا ّ خاق َ اٮظعاذ ه٭خطٙ  عس

اهعِاٙٞ باهكزٞ ٗاحتِـاب اهعـازاا اهغصا٢ٚـٞ اهػـ٣ٚٞ، ٗاؿـطم عوـٟ        -4
 اغتدساَ املِتخاا اه٘طِٚٞ ًٗقاطعٞ ًِتخاا ا٪عسا١.

 
 

 احلقوق اخلاّصة للزوجة على زوجها :    ملبحث الثانيا

 
 االلتصاً بتهالٗف الصٔاز

تفطض اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ عوٟ اهعٗذ ٗرسٖ، ُفقاا اهعٗاذ ًٗٔط ظٗحتـٕ  
ٗت ثٚث بٚت اهعٗحٚٞ، ٨ٗ تتلوف اهعٗحٞ ؾ٣ٚٳا ًـّ شهـم إ٨ بطنـا٢ٔا ٗطٚـب     

 ُفػٔا ًٗع رفغ رقٔا فٌٚا تػٍٔ بٕ.

 
 املعاومٛ باملعسٔف ٔاإلسطاُ

ــاملعطٗا     ــٕ ب ــى ظٗحت ــعٗذ أْ ٙعاً ــٟ اه ت٘حــب اهؿــطٙعٞ اٮغــ٩ًٚٞ عو
 ٗاٮرػاْ ٗٙتزقق شهم جا ٙوٛ: 

ًطاعاٝ فٽطتٔا ٗاخـت٩ا ُؿـ تٔا ُٗعطتٔـا هـثعض ا٪ًـ٘ض ًٗعاًوتٔـا        -1
 باهو، ٗاهطفق يف روٍ ٗٓ٘ازٝ، ٗأْ ٤ٚٔٙ شلا املػطاا اهدل٣ٙٞ.

ظٙاضٝ ٗاهسٙٔا ٗقاضًٔا، إ٨ يف راهٞ ثث٘ا نـطض ًعتـدل   عسَ ًِعٔا ًّ  -2
 ؾطعٳا ٗبقسض ت٩يف اههطض.

 ا٨عتساي يف اهغرلٝ عوٚٔا زْٗ إفطاط ٨ٗ تفطٙط. -3
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 ســــــل الٍلكـــــٛ

اؿقٵ يف اٮُفاق عوٚٔا جـا ٙلفٚٔـا هوٽعـاَ     -ٗه٘ كاُت شاا ًاي-هوعٗحٞ 
ًّ ا٪ًطاض بقسض اغتٽاعتٕ ٙٱػٲطٳا ٗعٱػٲـطٳا   ٗاهؿطاب ٗاملػلّ ٗاملوثؼ ٗاهع٩ذ

 يف ا٪رلاَ اهؿطعٚٞ. يف غرل إغطاا ٨ٗ تقترل، عوٟ اهِز٘ اه٘اضز تفك٩ٚځ

 
 عىن املسةٚ خازز البٗت

، ٗٓ٘ هـٚؼ غاٙـٞ يف   عٌى املطأٝ خاضذ بٚتٔا يف ُعط اٮغ٩َ أًط ًثاح أق٩ځ
تٌـع، ٗتٽـطأ عوٚـٕ أرلـاَ     شاتٕ، ٗهلِـٕ ٗغـٚوٞ هتزقٚـق ًكـوزٞ ا٪غـطٝ ٗاجمل     

اه٘ح٘ب ٗاهِسب ٗاؿعط ٗفڀق اهعطٗا ٗا٪رـ٘اي، ٗيف كـى اؿـا٨ا ىهـع     
 هوه٘ابط ا٬تٚٞ:

 أْ ٙلْ٘ اهعٌى ًثارٳا ؾطعٳا، ًٗتفقځا ًع ًكوزٞ اؾٌاعٞ ٗفٽطٝ املطأٝ. -1

اهتفآٍ ٗاهذلانٛ ب، اهعٗح، يف رسٗز ًكوزٞ ا٪غـطٝ زْٗ تلوڃـف    -2
اهع٩قٞ املاهٚٞ ب، اهعٗح، عوـٟ اهِزـ٘ املـث، يف    ًع ؼسٙس  ،٨ٗ إفطاط

 .«66»املازٝ 

أٗه٘ٙٞ ًكوزٞ ا٪طفاي يف اهذلبٚٞ ٗاهطعاٙٞ اهكـاؿٞ باعتثـاضٍٓ عٌـاز     -3
 ا٪ًٞ ٗحٚى املػتقثى.

 ا٨هتعاَ باهه٘ابط ا٪خ٩قٚٞ اٮغ٩ًٚٞ هوطحى ٗاملطأٝ. -4

 
 إعاٌتّا يف عىن املٍصه

أْ تعٌى اهعٗحٞ خاضذ اهثٚت، فعوٟ ظٗحٔا أْ ٙعِٚٔا إشا اقتهت اهعطٗا 
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ٗأْ ٙٔٚٵ٤ شلا غثى أزا١ عٌؤا ٗإرػإُ كٌا ٙعِٚٔـا عوـٟ أزا١ ا٪عٌـاي املِعهٚـٞ     
 ٗضعاٙٞ ا٪طفاي.

 
 

 حقوق الزوج اخلاصة على زوجته:    املبحث الثالث

 
 طاعتْ يف املعسٔف

، ٗٓـ٘ كـى أًـط ًثـاح ؾـطعٳا ٨ٗ      هوعٗذ عوٟ ظٗحتٕ أْ تٽٚعٕ يف املعطٗا
 ٙكٚثٔا ًِٕ نطض أٗ إٙصا١.

 
 عدً اإلضساف يف اإلٌلام

هب عوٚٔا أْ تتٵقٛ اهلل يف ًاهٕ ٗأْ تِفق ًِٕ بقسض راحتٔا ٗراحٞ أ٨ٗزٓا 
علٌٞ ٗتثكٹط زْٗ إغطاا ٨ٗ تثصٙط، ٗأ٨ تتكطٵا يف ؾـ١ٛ ًِـٕ إ٨ بنشُـٕ، أٗ    

 ٝ.فٌٚا هطٜ بٕ اهعطا ٗاهعاز

 
 الدَٖآداب ســّل االلتصاً ب

عوٟ اهعٗحٞ أْ تلْ٘ قاؿٞ قاُتٞ ًت زبٞ بآزاب اهسّٙ، ًوتعًٞ باهوثاؽ  -1
 اهؿطعٛ، ٗاؿؿٌٞ ٗاه٘قاض ٗاؾسٵ يف ظِٙتٔا ٗكىٵ أعٌاشلا.

ًِٰٲع ظٗحتـٕ ًـّ    -2 اضتلـاب   ىلإكـى ًـا ميلـّ أْ ٙٱـ٧ٰزټٜ     ًّ رقٵ اهعٗذ 
أًاكّ اهؤ٘ اهعابث; ٗيف غرل ٓـصٖ ا٪ًـاكّ    اضتٚازاملِلطاا ٗاهطشا٢ى ٗ

 ٙتٍ اهتفآٍ بٌِٚٔا ٗفق اهه٘ابط اهؿطعٚٞ.
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 وطــ٠ٕلٗتّا عَ بٗتّا

عوٟ اهعٗحٞ اهقٚاَ بؿ٣ْ٘ بٚت اهعٗحٚٞ ٗا٪٨ٗز عوـٟ اه٘حـٕ امل٢٩ـٍ     -1
٪ًثاشلٌا، ٗٓ٘ ٗاحب عوٚٔا زٙاُٞ ٗعلٍ ضٗابط امل٘زٝ ٗاهط.ٞ ٗاهتعاْٗ 

ٕٚ غعازتٌٔا، ٗهلِٔا ٨ تٱخدل عوٚـٕ قهـا١، ٗإشا كاُـت تعٌـى     عوٟ ًا ف
خاضذ املِعي، فعوٚٔا أْ تػٍٔ يف ُفقاا اهثٚت باهقسض املِاغـب ؿاشلٌـا   

 ٗرػثٌا ٙتفقاْ عوٕٚ ضنا١، أٗ بتقسٙط ٰرلپٍ ٰعسٲي ب، اهٽطف،.

إشا كاُت شاا ًاي ٗأعػط ظٗحٔا، ٗحب عوٚٔا اٮُفـاق عوٚـٕ ٗعوـٟ     -2
عوـٟ اهـعٗذ جـا أُفقتـٕ إشا أٙػـط ٗفڀـق اههــ٘ابط ٗيف       ا٪٨ٗز ٗتطحـع  

 اؿسٗز املقطضٝ ؾطعٳا.
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 لج ص  لخللعس

 احلقو  اتمتااللة بني اآلباء واألبياء  
 

 ةضاع العالقٛ بني اآلباٞ ٔةبٍاّٟي
ٙقٍٚ اٮغ٩َ ع٩قٞ ا٪ب٘ٝ ٗاهثِ٘ٝ عوٟ أغاؽ ًت، ًّ اهدلټ ٗاهذلابط ٗاه٘ز 

، ٗحعى هلى ًّ اهٽطف، رق٘قځا ٗعوٌٚٔا ٗاحثاا ًتثازهٞ، ٗغٚ تٛ بٚاْ ٗاهط.ٞ
رق٘ق ا٪بِا١ عوٟ ا٬با١ يف اهفكى اـاًؼ ًّ اهثـاب اهطابـع اــام عقـ٘ق     

 ٗٗاحثاا اهٽفى يف اٮغ٩َ.

 
 سكٕم اآلباٞ عمٜ ةبٍاّٟي

 قزثتٌٔا باملعطٗا ٗه٘ كاُا عوٟ غرل زِٕٙ أٗ ًصٓثٕ. -1

ْ إهٌٚٔـا ٗإكطأًٌـا ٗاهقٚـاَ عق٘قٌٔـا ٗضعاٙـٞ ؾـٚد٘ختٌٔا       اٮرػا -2
 ٗخاقٵٞ إًٔ.

ٰٔطٌٓــا ٨ٗ ٧ٙشٌٙٔــا أزُــٟ إٙــصا١ ٗهــ٘  -3 أ٨ ٙطفــع قــ٘تٕ عوٌٚٔــا ٨ٗ ِٰٙٲ
 باٮؾاضٝ.

ٰٗإُفـاش عٔـسٌٓا     -4 ضعاٙٞ رق٘قٌٔا بعس ٗفاتٌٔا باهسعا١ ٗا٨غتغفاض شلٌـا 
 ٗٗقٚتٌٔا ٗإكطاَ قسٙقٌٔا ٗقوٞ ض.ٌٔا.
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 لج ص  لجسلطس

 فـــــــي تعـــــــــــــــدل الزوجات
 

 
 ضٕابـــط التعــــــــّدد

اؿسٗز املقـطضٝ ؾـطعٳا، ؼقٚقځـا ملكـوزٞ ؾـطعٚٞ أٗ      ٙثاح تعسز اهعٗحاا يف 
احتٌاعٚٞ، ٗبؿطٲط اهقسضٝ عوٟ تثعاا اٮُفاق عوٟ اهعٗحاا ٗا٪بِا١، ٗؼقٚـق  

ًٞ يف املػلّ ٗامل كـى ٗاملوـثؼ ٗاملثٚـت ٗكـىٵ ؾـ٣ْ٘      اهعساهٞ بٍِٚٔ باملػاٗاٝ اهتا
 اؿٚاٝ.

 
 عدً إظّاز املٗن إلسدٝ الصٔدات

ؼثٵ اهؿطٙعٞ عوٟ اهت٘اظْ اهِفػـٛ بعـسَ املثاهغـٞ يف إظٔـاض اؿـب ٗاملٚـى       
 اهقويب ٮرس٠ اهعٗحاا.

 
 اغرتاط عدً التعّدد
ٙتعٗذ عوٚٔا ظٗحٔا، ٗأْ ؼـسٵز  ه٘ظ هوعٗحٞ أْ تؿذلط يف عقس اهعٗاذ أ٨ 

 اؾعا١ املذلتٵب عوٟ كاهفٞ ٓصا اهؿطط.

 
 وتٜ ٖهُٕ التعّدد ضبّبا لمفالم

إشا مل ٙطا ڄ اهعٗذ اهؿطٗط اهؿطعٚٞ هوتعسٵز، ٗتطتٵـب عوـٟ شهـم نـطض هوعٗحـٞ      
 ِٕ.كاْ ًّ رقٔا طوب اهٽ٩ق، فنشا مل ٰٙػٲٰتخبٲ اهعٗذٱ طپوپٰثتٲ ًّ اهقانٛ تٽوٚقپٔا ً
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 لج ص  لجسللع

 فــــــــــي الفزقــــــــــــة

 

 الطالق :   املبحث األول

 
 واِٗتْ ٔاذتهىٛ وَ ٔزاْٟ

اهٽ٩ق: ٓ٘ اُفكاَ ضابٽٞ اهعٗاذ بنضازٝ اهعٗذ املِفطزٝ، ٗٓ٘ ًّ املثارـاا  
ٌٱثٲٰغٰهٞ يف اٮغ٩َ بى أبغض اؿ٩ي إىل اهلل، ٗقس ؾٱطڄٰ  هوتٸٰد وڇلڄ ًـّ ظٗاذڅ مل  اهڀ

ٞٿ  ٍٱ اـ٩ا ب، اهعٗح، ٗٙت كس اغتزاه ٙتزقق ًقك٘زٱٖ اهؿطعٛ، رٌِٚا ٰٙػٲٰتزٲلٶ
 اغتٌطاضڄ اهعٗاذ.

 
 ضسٔزٚ الصرب ٔاالستىاه

٘ٲحبٱ اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ عوٟ كىڋ ًّ اهعٗح، اهكدل عوٟ ؾطٙم رٚاتـٕ   تٱ
 ٗارتٌاهٕ إىل أبعس ًس٠ ًػتٽا .

 
 ٗٗل ةضباب الفالمتط

تعٌى اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ عوٟ تهٚٚق غثى إٙقا  اهٽ٩ق، ٗتعقٚس إحطا١اتـٕ  
ٗتعسٵزٓا، ٗؼطم عوٟ اغتساًٞ اهعٗاذ ٗػِٵب اغتزلاَ اـ٩ا ب، اهعٗح،، 
ٗأٗضزا هتزقٚـق ٓـصا اشلــسا آهٚـاا ٗٗغـا٢ى ًتعــسزٝ ًثػـ٘طٞ يف ا٪رلــاَ      

 اهؿطعٚٞ.
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 وـــتعٛ الفـــالم

ثٵ اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ عوٟ إعٽا١ اهعٗحـٞ املٽوڃقـٞ عٽـا١ٳا ًازٙٳـا ٙػـٌٟ      ؼ
املتعٞ بقسض ٰٰٙػاض اهعٗذ ًٗسٝ اهعٗاذ تٽٚٚثٳا هِفػٔا ٗحدلٳا ملا أقـابٔا ًـّ نـطضڅ    

 بػثب اهٽ٩ق.
 

 

 التطليق :    املبحث الثاني
 

 التفمــٗل لمطــسز
ٙتعصٵض ًعٕ زٗاَ اهعؿطٝ ب، أًثاشلٌا إشا ٗقع عوٟ اهعٗحٞ نطض ًّ ظٗحٔا، 

كاْ شلا اؿق يف طوب اهٽ٩ق، فنشا اًتِع ظٗحٔا عّ ط٩قٔـا ضفعـت أًطٓـا إىل    
اهقانٛ، فنشا ثثت اههطض قهٟ شلا باهتٽوٚق ًّ ظٗحٔا، ٗاهتٽوٚق هوهـطض ٙقـع   
با٢ِٳا بُِٚ٘ٞ قغط٠، ف٩ ؼىٵ هعٗحٔا إ٨ بعقس ًٗٔط حسٙسّٙ إشا مل ٙلّ اهٽـ٩ق  

ٌٵ٩ځ  هوث٩ج. ًل
 

ِٗبٛ املٍكفعٛ  التفمٗل لعدً اإلٌلام ةٔ لمَػ
هوعٗحٞ رق طوب اهٽ٩ق إشا اًتِع ظٗحٔا عـّ اٮُفـاق عوٚٔـا، أٗ غـاب     
عِٔا غپٚٲثٞ بعٚسٝ ًِقٽعٞ أٗ كاْ ًفق٘زٳا أٗ ًػخُ٘ٳا ًسٝ ط٘ٙوٞ، ٗمل ٙلّ هٕ ًـاي  

، ٗشهم ٗفڀق اهه٘ابط ظآط تِفق ًِٕ، أٗ هٕ ًاي ٗهلِٔا تهطضا ًّ بٱعٲسٶٖ عِٔا
 ٗاهؿطٗط اه٘اضزٝ يف ا٪رلاَ اهؿطعٚٞ.

 
 ارتمــــــــــــــــــع

إشا أبغهت املطأٝ ظٗحٔا ٗأقابٔا اهِف٘ض ًِٕ زْٗ غثب ًّ حاُثٕ ٙت٘افط بٕ 
ً٘حب اهٽ٩ق هوهطض، ٗمل تٱٽٶقٲ قدلٳا عوٟ اٮقاًٞ ًعٕ، كاْ شلا اؿق يف طوـب  
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ّ رق٘قٔا املاهٚٞ املذلتثٞ عوٟ اهٽـ٩ق ٗأْ تـطزٵ إهٚـٕ ًـا     اهٽ٩ق ًقابى اهتِاظي ع
 قسٵًٕ شلا ًّ ًٔط ٗٓساٙا. 

ٓصا اهِ٘  ًّ اهٽ٩ق ٙعطا بـاـوع، ٗٓـ٘ ٙـتٍ يف ا٪قـى با٨تفـاق بـ،       
اهٽطف،، فنشا مل ٙتفقا أٗ مل ٙػـتخب اهـعٗذ تعػٵـفځا، ضفعـت اهعٗحـٞ أًطٓـا إىل       

 ِٳا.اهقانٛ هٚزلٍ بتٽوٚقٔا ًّ ظٗحٔا ط٩قځا با٢
 

 فشــخ عقــد الزواج:    املبحث الثالث

 
 ضـــبب اللطــــذ

هلىڋ ًّ اهعٗذ ٗاهعٗحٞ رقٵ طوب اهتفطٙق بٌِٚٔا، إشا ٗحس يف ا٬خط عٚثٳـا  
ٌٳا ٨ ميلّ اهدل١ ًِٕ، أٗ ميلّ بعس ظًّ ط٘ٙى، ٨ٗ ميلّ اهعٚـ ًعٕ إ٨  ًػتزل

ٌٳا قثى اهعقس، ٗعسَ اهطنا١ بهطض، ٗشهم بؿطط عسَ اهعوٍ باهعٚب إش ا كاْ قا٢
 بٕ قطارٞ أٗ نٌِٳا إشا ٗقع اهعوٍ أٗ رسج املطض بعس اهعقس.

ٗٙػتعاْ ب ٓى اـدلٝ يف ؼسٙـس اهعٚـ٘ب امل٘حثـٞ هوتفطٙـق، ٗتعتـدل اهفطقـٞ       
 فػدٳا هعقس اهعٗاذ ٨ ط٩قځا.
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 لج ص  ل  ل

 العياية بالطفل ميذ بدء تكويً األسزة
 

  
 لمذٍظ البػسٙ طمب الٕلد سلًعا 

ٛٻ ًٗٽوبٴ إشلٚٞ، ُعٌٞڂ اهٽفى -1 ٜٵ إُػاُ  .فٽط

 ٜ.اهثؿط هوخِؼ رفعځا ا٪٨ٗز طوب يف اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ ٗتٱٰطغڊب -2

ٞ  َتٱزـطټ  ٗهصهم -3 ٍ  اهؿـطٙع َ  ٗاغت٣كـاي  ٗاهِػـا١  اهطحـاي  تعقـٚ  ا٪ضرـا
 زْٗ ؼـ٘ي  اهـيت  اهٽـطق  َتٱزـطټ  كٌـا  طثٚـٞ،  نـطٗضٝ  بغـرل  ٗاٮحٔاض

 .اهثؿطٙٞ ًػرلٝ اغتٌطاض

 .ٗاًطأٝ ضحىڅ ب، اهؿطعٛ اهعٗاذ ططٙق عّ اؿٚاٝ إىل ٙ تٛ أْ اهٽفى رق ًّ -4
  

 الصٔاز بدٞ وٍر املتهاومٛ السعاٖٛ
 :اهتاهٚٞ املطارى هوٽفى اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ ضعاٙٞ تؿٌى -1

 .ه٭خط اهعٗح، ًّ كى اختٚاض -أ
 .ٗاه٨٘زٝ اؿٌى فذلٝ -ب
 (.املٌٚټع غرل اهٽفى ًطروٞ) اهتٌٚٚع رتٟ اه٨٘زٝ ًّ -ذ
 (.املٌٚټع اهٽفى ًطروٞ) اهثو٘غ رتٟ اهتٌٚٚع ًّ -ز

 .ت٢٩ٌٔا رق٘ق املطارى ٓصٖ ًّ كى يف هوٽفى ٗتِؿ  -2

 سكٕم ٔٔادبات 
 الفلن يف اإلضالً

 

 السابعالباب 
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 اإلٌطاٌٗٛ الكٗي وصدز األضسٚ

ٞ  ٗٓٛ ٗتطبٚتٕ، هطعاٙتٕ اه٩ظًٞ عٶٚٸٞٚاهٽث ٗب٣ٚتٕ اهٽفى قهٶّ ا٪غطٝ  املسضغـ
 .ٗاهسِٙٚٞ ٗاهطٗرٚٞ ٗا٪خ٩قٚٞ اٮُػاُٚٞ اهقٍٚ عوٟ فٚٔا اهٽفى ٙٱِٰؿٵ  اهيت ا٪ٗىل

 
 الٍادح الصٔاز عاٖريااللتصاً مب

ٗأْ ٙوتـعَ   ا٬خـط،  اختٚـاض  ًٌِٔـا  كىٵ ػّزٲٙٱ أْ أبٕ٘ٙ عوٟ اهٽفى رق ًّ
ؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ ٗاملِك٘م عوٚٔا يف املازٝ جعاٙرل اهعٗاذ اهِاحش اهيت رسزتٔا اه

 .ًّ ٓصا املٚثاق «11»
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 لجثلن   ص لج

 العامة اإلىشاىية واحلقو  زياتـــاحل
 

 
 ٔالٍىاٞ ٔالبكاٞ اذتٗاٚ سل

 .ٗاهٌِا١ ٗاهثقا١، اؿٚاٝ، يف أقٚىٴ رقٴ حِِٚٳا قٕؽوڃ ًِص طفى هلى -1

ّ  ٨ ققـق  ـٽـط  ا٪َ رٚـاٝ  تعطنت إشا إ٨ اؾِ، إحٔاض وطَ -2  ميلـ
 .باٮحٔاض إ٨ ت٩فٕٚ

ٞ  عوٟ اؿك٘ي اؾِ، رق ًّ -3 ٞ  اهطعاٙـ ٞ  اهكـزٚ ٞ  ٗاهتغصٙـ ّ  امل٢٩ٌـ  ًـ
  .اؿاًى إًٔ ضعاٙٞ خ٩ي

ٗقس ُعٌت اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ اؾعا١  باؾِ،، اٮنطاض عاَ ب٘حٕ َطٱزٲٰٙ -4
 .املسُٛ ٗاهعقابٛ ملّ ىاهف شهم

 
 الفلن مبكدً االستلاٞ

 جقسًـٕ،  ط٠ؿٲـ ٗاهثٱ اهػـطٗض  ٗإبـسا١  تػٌٚتٕ، إرػاْ ٨ٗزتٕ عِس اهٽفى رقٵ ًّ
 ٗاهثِـاا  اهثـِ،  ب، باهتػ٘ٙٞ اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ ٗت ًط ج٘هسٖ، ٗا٨رتفاي بٕ ٗاهت٣ِٔٞ

 .٧ٙشّٙٔ ؾ١ٛ أٜ فعى أٗ باهثِاا، اهتػدٹط ٗتٱٰزطټَ ا٪ً٘ض، ٓصٖ كى يف

  
 اهلٕٖٛ عمٜ لاظاذت

ٕ  ٗحِػـٚتٕ،  ازلـٕ،  شهم يف جا ٓٱ٘ٙتٕ، عوٟ اؿفاظ يف اؿق هوٽفى  ٗقٶـ٩ت
 .ٗاؿهاضٜ اهسٙين اُتٌا٢ٕ ٗعوٟ ٗثقافتٕ، هغتٕ، ٗكصهم اهعا٢وٚٞ،
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 األطلاه بني التىٗٗصالتلسقٛ ٔ حتسٖي

َٱ  ا٪طفـاي  بـ،  اهتٌٚٚع أٗ اهتفطقٞ أُ٘ا  ًّ ُ٘  أٜ اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ تٱزطټ
ٛ  اه٘قٛ أٗ ٗاهسٕٙ أٗ اهٽفى عِكط بػثب اهتٌٚٚع أكاْ غ٘ا١ٴ  أٗ عوٚـٕ،  اهقـاُُ٘
 أقؤٍ أٗ اهػٚاغٛ، ضأٍٙٔ أٗ زٍِٙٔ أٗ هغتٍٔ أٗ حِػٚتٍٔ أٗ حِػٍٔ أٗ هٍُ٘ٔ
 أٗ ً٘هسٍٓ، ًلاْ أٗ عخعٍٓ، أٗ ثطٗتٍٔ أٗ ا٨حتٌاعٛ، أٗ اهعطقٛ أٗ اهقً٘ٛ

 .خ٩فځا ه٫رلاَ اهؿطعٚٞ ٚٚعاهتٌ ٓصا خ٩هٕ ًّ ٙثسٗ آخط ٗنع أٜ

  
 ٛٗـشــــــالص السعاٖٛ

ٕ  بو٘غٕ، ميلّ قزٛ ًػت٠٘ ب عوٟ اهتٌتع رق هوٽفى َ  رـق  ٗهـ  اغـتدسا
 .اهت ٓٚى ٗإعازٝ ٗاهع٩ذ اه٘قاٙٞ ٧ًغػاا

  
 ٛــــاذتاٌٗ مٛـــاملعاو

ٞ اؿاُ املعاًوٞ غرلٌٓا ًّٗ ٗاهسٕٙ ًّ ٙوقٟ أْ يف اؿق هوٽفى ٞ  ٚـ ٞ ااقڊ اهعازهـ  قـ
 .ملكوزتٕ

  
 اللساغ بٕقت االضتىتاع

ٕ  ػـوب ٙٱ فـ٩  بٽف٘هتٕ، ا٨غتٌتا  رق هوٽفى  ٗا٨غـتٌتا   اهطارـٞ،  يف رقـ
ٞ  اؿٚـاٝ  يف عطٙٞ ٗاملؿاضكٞ ٗا٨غتخٌاَ ا٪هعاب ًٗعاٗهٞ اهفطاغ، ب٘قت  اهثقافٚـ
ّ  ٓ٘ٙتٕ ٗوفغ غِٕ ًع ٙتِاغب جا ٗاهفِٚٞ ٗغـا٢ى اهوـٔ٘ ااـطَ     ، ًع إبعـازٖ عـ

 .ؾطعٳا ٗقاُُ٘ٳا
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ُِٕدداُ اللهس سسٖٛ  ٔال

ٞ  اههـ٘ابط  رسٗز يف هوٽفى -1 ٞ  اهؿـطعٚ ٞ  يف اؿـق  ٗاهقاُُ٘ٚـ  اهفلـط  رطٙـ
٘ٱ  .يف ضعاٙٞ فٽطتٕ اهيت ٗهس عوٚٔا اؿق ٗهٕ ،ساْحٲٗاه

 ٗاحثاا ٗعوٍٚٔ رق٘ق قاُُ٘ٳاؾطعٳا ٗ ضعاٙتٕ عّ ٗاملػ٣٘ه، ٗهو٘اهسّٙ -2
ٞ  اهٽفـى  ت٘حٕٚ يف ٕ  ملٌاضغـ ٞ  رقـ ٍ  بٽطٙقـ ٕ  ًـع  تِػـخ  املتٽـ٘ضٝ  قسضاتـ

 .اؿقٚقٚٞ ًٗكاؿٕ

  
 ريـــالتعب ٛــــــسسٖ

 .، جا ٨ ٙتِافٟ ًع تعاهٍٚ اٮغ٩َ ٗآزابٕاهتعثرل رطٙٞ يف اؿق هوٽفى -1

ٞ  ٗا٪فلـاض  املعوً٘ـاا  أُ٘ا  مجٚع طوب رطٙٞ اؿق ٓصا ٗٙؿٌى -2  اهق٘ميـ
ّ  ا٪خـ٩ق  ًثـاز٥  ًع تتِافٟ ٨ اهيت ٞ  ٗاه٘طِٚـٞ،  ٗاهـسٙ  توقٚٔـا  ٗرطٙـ

 ًِاغثٞ أخط٠ ٗغٚوٞ ب ٙٞ أٗ باهفّ أٗ باهلتابٞ، أٗ باهق٘ي غ٘ا١ ٗإشاعتٔا
 .اهصِٓٚٞ ٗقسضاتٕ هعطٗفٕ

ٞ  اهتعـثرل  رقٹ اـاقٞ آضا٢ٕ تلّ٘ٙ عوٟ اهقازض ٗهوٽفى -3 ّ  عطٙـ  توـم  عـ
 اه٘احـبٰ  ا٨عتثاٰض اهٽفى آضا١ٱ ٗتٱ٘هپٟ ؽكٕ، اهيت املػا٢ى مجٚع يف ا٬ضا١،
 .اؿقٚقٚٞ ٗملكاؿٕ ُٗهخٕ، اهٽفى، هػّ ٗفقځا

َ  غ٠٘ اؿطٙٞ ٓصٖ ًّ وسٵ ٨ٗ -4 ٞ  أٗ زلعـتٍٔ،  أٗ اهغـرل،  رقـ٘ق  ارـذلا  .اٙـ
 .اهعاًٞ ا٬زاب أٗ اهعاًٞ، اهكزٞ أٗ اهعاَ اهِعاَ أٗ اه٘طين، ا٪ًّ
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 لجثلجث لج ص 

 الشخصية األحوال و ـــحق
 

 
 بــــــــــــــــــــالٍط

 .اهؿطعٚ، ٗإًٔ أبٕٚ إىل ا٨ُتػاب يف اؿق هوٽفى -1

 إىل اهٽفـى  اُتػاب يف تؿلم اهيت املٌاضغاا -شهم عوٟ بِا١- َٱطٱزٲٰٗت -2
 .ٗمٖ٘ ا٪ضراَ كاغت٣خاض أبٕ٘ٙ،

َٱ اهِػب ثث٘ا يف ٗتٱتٸٰثع -3 ٞٶ أرلا  .اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙع

  
 اعــــــــــــــسضال

ٕ  أْ يف اؿـق  اهطنٚع هوٽفى ّ  ًِـع  إشا إ٨ أًـٕ،  تطنـع  ًكـوزٞ  شهـم  ًـ
 .ه٫َ اهكزٚٞ املكوزٞ أٗ اهطنٚع،

  
 اٌٛـــــــــــــــاذتط

 عوٟ ٗاهقٚاَ -نٌٕ أٜ- عهاُتٕ ٙقَ٘ ًّ هٕ ٙلْ٘ أْ يف اؿقٵ هوٽفى -1
ٞ  رـق أ ٗا٪َ فػـٚٞ، ٗاهِ اؿٚ٘ٙٞ راحاتٕ ٗقها١ ٗتطبٚتٕ، تِؿ٣تٕ،  عهـاُ
  .اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ ٪رلاَ ٗفقځاثٍ ًّ توٚٔا  طفؤا

 ا٨رتٚاحـاا  ٗشٜٗ ٗاهوقٽـا١،  ا٪ٙتاَ، ا٪طفاي اؿهاُٞ ُعاَ ٗٙؿٌى -2
 ب٣ٚــتٍٔ ًــّ زا٢ٌــٞ أٗ ٧ًقتــٞ بكــفٞ ٗااــطًٗ، ٗاه٩حــ٣،، اـاقــٞ،
 .ٗمٖ٘ باهٽطز ٗاملقٔ٘ضّٙ اهعا٢وٚٞ،
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ٞ  رقـ٘ق  تلفـى  ٗهلِٔا اهتثين، ُعاَ غ٩ًٚٞاٮ اهؿطٙعٞ ػٚع ٨ٗ -3  اهطعاٙـ
 .كاْ اُتٌا٦ٍٓ أٙٳا ه٫طفاي ق٘ضٓا بلافٞ ا٨حتٌاعٚٞ

ٍ  بتـ٘فرل  ،اهسٗهٞ ًِٗٔا كافٞ اجملتٌع ٧ًغػاا ٗتقَ٘ -4  ٗاــسًاا  اهـسع
  .ب٘احثاتّٔ اهقٚاَ عوٟ اؿانِاا ملعاُٗٞ اه٩ظًٞ

ّ  أٗ عٌِٔـا  اهٽفى فكى ميلّ ٨ٗ أغاغٳا، اؿهاُٞ قارثا اه٘اهساْ -5  عـ
 .بقسضٓا تقسض ٗاههطٗضٝ ضاحزٞ، ههطٗضٝ إ٨ أرسٌٓا

ٞ  ًٗكاؿٕ، اهٽفى، ضعاٙٞ عّ بٌِٚٔا باهتؿاٗض ًػ٨٘٣ْ اه٘اهساْ -6  ٗكٚفٚـ
 اهقهـا١  أٗ املدتكٞ ا٨حتٌاعٚٞ اهطعاٙٞ ظٔٞ ٙػتعِٚا أْ ٗميلّ ،ًعٚؿتٕ

 .املكوزٞ ٗٓصٖ اهطعاٙٞ، توم هتزقٚق اؿاحٞ عِس

 اهقهــا٢ٛ ٗا٨ختكــام اـــدلٝ أٓــى ٙقــسضٓا هٽفــىا ًٗكــوزٞ -7
 .رسٝ عوٟ طفى بلى ااٚٽٞ اهعطٗا ٗفق ٗاهٽيب ٗا٨حتٌاعٛ

  
 ٛــــــــــــــكـلـالٍ

ٛ  ًػـت٠٘  يف اؿق طفى هلى -1 ٍ  ًعٚؿـ  ٗاهعقوـٛ،  اهثـسُٛ،  هٌِـٖ٘  ٢٩ًـ
 .ٗا٨حتٌاعٛ ٗاهسٙين،

 ًّ غرلٖ عوٟ ثٍ أبٕٚ، ٟعو -هٕ ًاي ٨ اهصٜ- هوٽفى اؿق ٓصا ٗٙثثت -2
 .اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ ٪رلاَ ٗفقځا امل٘غطّٙ، أقاضبٕ

ٕ  ٗتتاح اهلػب عوٟ قازضٳا ٙكثش رتٟ هو٘هس اؿق ٓصا ٗميتس -3 ٞ  هـ  فطقـ
 .بلػثٔا تػتغين أٗ ،ٗتِتقى إىل بٚت ظٗحٔا تتعٗذ رتٟ ٗهوثِت عٌى،

ّ  ٗغرلٌٓا اه٘اهسّٙ، ًػاعسٝ اهسٗهٞ ًِٗٔا كافٞ اجملتٌع ٧ًغػاا ٗعوٟ -4  ًـ
 .هٌِٖ٘ اه٩ظًٞ املعٚؿٞ ظطٗا ت ً، يف اهٽفى، عّ املػ٣٘ه، ا٪ؾدام
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 لج ص  لج للع

 ةاجليائي واتمشئوليةــة األٍلي
 

  
 لمذٍني احملدٔدٚ األِمٗٛ

 اهؿطٙعٞ هٕ تقطضٓا اهيت املاهٚٞ هوزق٘ق قسٗزٝ ٗح٘ب ب ٓوٚٞ اؾِ، ٗٙتٌتع
 ًــّ ٗاشلثــٞ ٗاه٘قــف، ٗاه٘قــٚٞ، املــرلاج، يف عكــتٕ هــٕ فٚزــتفغ اٮغــ٩ًٚٞ،

 .، عوٟ أْ تلْ٘ ًعوقٞ ج٩ٚزٖ رٚٳااهغرل أٗ ا٪قطبا١ أٗ اه٘اهسّٙ

  
 لمفلن الٕدٕب ةِمٗٛ

ٞ  ٗحـ٘ب  ب ٓوٚٞ رٚٺا ٨ٗزتٕ ًِص اهٽفى ٙتٌتع -1 ْ  كاًوـ ٕ  فٚلـ٘  بـصهم  هـ
 .ٗغرلٓا ٗاشلثٞ ٗاه٘قف ٗاه٘قٚٞ املرلاج يف رق٘ق

 اهتـ ً،  شهم يف جا ا٨حتٌاعٛ اههٌاْ ًّ ا٨ُتفا  يف اهٽفى رق ٙثسأ -2
 .٨ٗزتٕ ًِص ٗغرلٓا ٗاٮعاُاا ا٨حتٌاعٛ

  
 األداٞ ٛــــــــةِمٗ

  ًِاطٔــا -ٗأً٘اهــٕ رق٘قــٕ يف هوتكــطا اهٽفــى أٓوٚــٞ ٛٓــ- ا٪زا١ أٓوٚــٞ
ٛ  اهتٌٚٚـع  ضذٗٙتـس  ،اههـاض  ًّ اهِافع ًعطفٞ عوٟ باهقسضٝ اهعقوٛ، اهطؾس  اهعقوـ
ٞ  ٗبع٘اضض باهػّ، ٗٙت ثط اهعٌطٙٞ، املطارى ٰرٰػب  أٗ تعـسًٔا  قـس  اهـيت  ا٪ٓوٚـ
 .تِقكٔا
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 ارتاصٛ ٔاملعاومٛ ادتٍاٟٗٛ املط٠ٕلٗٛ تدزز

 ًػ٣٘ي غرل ٙلْ٘ ،اهؿط  وسزٓا اهيت اهتٌٚٚع غّ ٙثوغ مل اهصٜ اهٽفى -1
 .قاُُ٘ٳا املقطضٝ اهطعاٙٞ تسابرل ٪رس ىهع أْ ٗه٘ظ حِا٢ٚٺا،

 وسزٓا اهيت اهثو٘غ غّ إىل ٙكى ٗمل اهتٌٚٚع غّ ػاٗظ اهصٜ اهٽفى -2
 ٪رس أٗ اهطعاٙٞ تسابرل ٪رس بنخهاعٕ إًا ًعاًوتٕ تتسضذ، اهؿط 
 .كففٞ هعق٘بٞ أٗ اٮق٩ح تسابرل

 :يف اؿق هوٽفى ا٪ر٘اي كى يف -3

 .اضتلثٕ ٜاهص ٗاهفعى ٗظطٗفٕ، ٗراهتٕ، غِٕ، ًطاعاٝ -أ

 ٗتععظ ٗقسضٖ، بلطاًتٕ، ٗإرػاغٕ تتفق بٽطٙقٞ ًعاًوتٕ تتٍ أْ -ب
َٰ  اهقاُُ٘ٚٞ، ٗاههٌاُاا ا٪غاغٚٞ، ٗرطٙاتٕ اٮُػاُٚٞ، رق٘قٕ ارذلا
ًٳا  .كا٩ًځ ارذلا

 .اجملتٌع يف بِٸا١ بسٗض ٗقٚإً اُسًاحٕ إعازٝ تؿخٚع -ذ

 زع٘اٖ يف فكىت ُٗعٙٔٞ ًٗػتقوٞ كتكٞ قها٢ٚٞ ٣ٚٓٞ أًاَ قاكٌتٶٕ -ز
 ٗعه٘ض ٗقاُُْ٘ٚ٘، احتٌاعْٚ٘ خدلا١ٱ ٗٙػاعسٓا ،اهػطعٞ ٗحٕ عوٟ

 ًكوزٞ غرل يف شهم ٙلّ مل ًا قاُُ٘ٳا ضعاٙتٕ عّ املػ٣٘ه، أٗ ٗاهسٕٙ
 .اهٽفى

 اهكازض اهقطاض يف اهِعط ٮعازٝ أعوٟ قها٢ٚٞ غوٽٞ قٚاَ ت ً، -ٓـ
 .نسٖ
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 لخللعس لج ص 

 علينُوت الطفل تزبية اٌـــإحش
 

 
 لمفلن ٔاملتهاومٛ اللاضمٛ الرتبٗٛ

 هوٽفى ٗفق اهه٘ابط اهؿطعٚٞ:

 تطبٚٞ تطبٚتٕ إرػاْ عّ املؿذلكٞ جػ٣٘هٚتٌٔا ٙقً٘ا أْ ٗاهسٕٙ ػاٖ اؿق -1
 كى إىل اؿق ٓصا ِٗٙكطا ٗاهثسُٛ، اهعقوٛ منٖ٘ ٗعّ ًٗت٘اظُٞ، ق٘ميٞ
 ًكاؿٕ، عوٟ ٗاهقٚاَ ٙتٕضعا عّ املػ٣٘ه، ًّ اه٘اهسّٙ قى وى ًّ

 .ا٪غاغٛ آتٌأًٌا ً٘نع اهٽفى ًكاحل ٗتلْ٘

 عوٟ ٗتسضٙثٕ اٮمياْ، ق٘اعس تعوٌٕٚ ا٪غاغٚٞ اهذلبٚٞ أٗه٘ٙاا ًّٗ -2
 ٗتع٘ٙسٖ ا٪خ٩ق، ًٗلاضَ اٮغ٩َ، بآزاب ٗت زٙثٕ ٗطاعتٕ، اهلل، عثازٝ
 اضٝ،ٗاهه اهػ٣ٚٞ ٗاهعازاا اهػو٘كٚاا ٗغا٢ط ااطًاا، احتِاب عوٟ

 اهِافعٞ، ٗاهقطا١ٝ املفٚسٝ، اهطٙانٞ إىل ٗت٘حٕٚٔ اهػ١٘، قطُا١ عّ ٗاهثعس
 يف هٕ قاؿٞ عٌوٚٞ قسٗٝ ضعاٙتٕ عّ املػ٣٘هْ٘ أٗ اه٘اهساْ ٙلْ٘ ٗأْ
 .شهم كى

 هتٽ٘ضٖ ٗفقځا اؿطٙٞ، ًّ ٓاًؿٳا ًِزٕ يف اهتسضذ ًطاعاٝ ٗعوٍٚٔ -3
 اهلاًوٞ املػ٣٘هٚٞ ٌوٕهتز متٔٚسٳا ;باملػ٣٘هٚٞ ؾع٘ضٖ ٙعٌق جا اهعٌطٜ،

 .اهؿطعٚٞ اهػّ بو٘غٕ عِس

 اهغطا٢ع اغتثاضٝ ًّ املطآقٞ غّ يف ٗخاقٞ اهٽفى .اٙٞ اههطٗضٜ ًّ -4
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 مجٚع يف ٗهب اؾِػٚٞ، اهت٘عٚٞ عِس اهعاطفٛ ٗا٨ُفعاي اؾِػٚٞ،
 :ا٪ر٘اي

 ًّ ًطروٞ هلى ٗامل٢٩ٍ اهتعثرل، يف ا٪ًثى ا٪غو٘ب اغتدساَ -أ
 .ٗاه٘حساُٛ اهعقوٛ ىاهٽف من٘ ًطارى

 ً٘از يفملطروتٕ اهعٌطٙٞ  ٢٩ًٌٞ بك٘ضٝ اؾِػٚٞ املعوً٘اا إزًاذ -ب
 ٗاهعثازاا، اهكزٚٞ ٗاهعوَ٘ ا٪رٚا١، كعوٍ شلا املِاغثٞ اهعوَ٘

 .اهسِٙٚٞ ٗاهذلبٚٞ اهؿدكٚٞ، ٗا٪ر٘اي

 اهػو٘كٚٞ ا٬زاب بتعٌٚق اؾِػٚٞ اهت٘عٚٞ ً٘از عطض اقذلاْ -ذ
 ٗكاطط اؿطاَ، ًّ اؿ٩ي ٗبٚاْ اهِارٚٞ، بٔصٖ املتكوٞ اٮغ٩ًٚٞ
 .اهػاًٚٞ اٮغ٩ًٚٞ اهتعاهٍٚ عّ اؾِػٛ اهػو٘ن امطاا

 املٌاضغاا ًّ املطآق، ٗقاٙٞ عوٟ اهعٌى هب ا٪ر٘اي، مجٚع ٗيف -5
 هوتعاهٍٚ املداهفٞ اهسُٚا اهغطا٢ع إثاضٝ عوٟ أٗ ا٨مطاا، عوٟ تؿخع اهيت

 ٗاهِ٘ازٜ املساضؽ، يف ا٨خت٩ط جِع همٗش اجملتٌع، ٗهقٍٚ اهسِٙٚٞ
 ًّ املطآق، اضتٚاز ًِٗع بٔا، هوفتٚاا ًسضباا ٗتعٚ، اهطٙانٚٞ،
 ضازعٞ عق٘باا ٗتقطٙط اهعابث، اهؤ٘ٗ اهفػاز ٪ًاكّ اؾِػ،

 .شهم كاهفٞ راهٞ يف ا٪ًاكّ توم عّ هوٌػ٣٘ه،

  
 الفٗبٛ االدتىاعٗٛ العادات

ٞ  ًِـص  ِٙؿ  أْ اهٽفى رق ًّ ٟ  اهثساٙـ ٞ  اهعـازاا  اكتػـاب  عوـ  ا٨حتٌاعٚـ
 ٗاهذلارٍ باهت٘ازټ ٗا٨حتٌاعٛ، ٜا٪غط اهتٌاغم عوٟ باؿطم ٗخاقٞ اهٽٚثٞ،

 ٗطاعتٌٔـا  اه٘اهسّٙ، إىل ٗاٮرػاْ ا٪ضراَ، ٗقوٞ ٗا٪قطبا١، ا٪غطٝ أفطاز ب،
 ع٘ظ، أٗ لٶٰثطه اؿاحٞ عِس ٗضعاٙتٌٔا عوٌٚٔا، ٗاٮُفاق بٌٔا، ٗاهدل املعطٗا، يف
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 ٗرب باهكغرل، ٗاهط.ٞ اهلثرل، ت٘قرل ٗعوٟ ؾطعٳا، املقطضٝ رق٘قٌٔا غا٢ط ٗأزا١
 .ٗاهتق٠٘ اهدل عوٟ ٗاهتعاْٗ هوِاؽ، اـرل

  
 لمفلن ٔاملتٕاشُ املتهاون التعمٗي

 : إىل ٙٔسا تعوٍٚ عوٟ اؿك٘ي هوٽفى وق يف إطاض اهه٘ابط اهؿطعٚٞ: -1

ْڅ ًسبط، خاهقڅ ًٶّ :اهلدل٠ اه٘ح٘ز عقا٢ق ٽفىاه ٗعٛ تٌِٚٞ -أ  ٗك٘
ْڅ ًػدٸط، ٝٶ ضغاهٞ، شٜ ٗإُػا ٝٶ متٔٚسٳا اهسُٚا يف ابت١٩ٷ ٗرٚا  حعا١ٷ ؿٚا

 .ا٬خطٝ يف

 إىل ٗاهثسُٚٞ اهعقوٚٞ، ٗقسضاتٕ ًٗ٘آثٕ، اهٽفى، ؾدكٚٞ تٌِٚٞ -ب
 .اؿٚاٝ يف ضغاهتٕ أزا١ ًّ ميلڊِٕ جا إًلاُاتٔا أقكٟ

 ب٘احثاتٕ ٗت٘عٚتٕ ا٪غاغٚٞ، ٗرطٙاتٕ اٮُػاْ، رق٘ق ذلاَار تٌِٚٞ -ذ
  .ٗاهعاًٞ اـاقٞ

بسِٕٙ  اـاقٞ ٗقٌٕٚ ٗهغتٕ اهثقافٚٞ ٗٓ٘ٙتٕ اهٽفى شاا ارذلاَ تٌِٚٞ -ز
  .ٗٗطِٕ

 اؿفاظ ِٰٙٲؿٱس رط، فتٌع يف املػ٣٘هٚٞ تػتؿعط ؿٚاٝ اهٽفى إعساز -ٓـ
 ًّ بطٗح اهعوٚا ثوًٕ ًّ ٗا٨قذلاب ،اهسِٙٚٞ ٗاٮُػاُٚٞ قٌٕٚ عوٟ

يف اهلطاًٞ  اؾِػ، ب، ٗاملػاٗاٝ ٗاهتػاًش، ٗاهػوٍ، اهتفآٍ،
 ٗاه٘طِٚٞ اهعطقٚٞ ٗاؾٌاعاا اهؿع٘ب مجٚع ب، ٗاهتعاضا ،اٮُػاُٚٞ
 . ٗاهسِٙٚٞ

 اهلــْ٘ بتػــدرل اهــ٘عٛ غــٚاق يف اهٽثٚعٚــٞ، اهث٣ٚــٞ ارــذلاَ تٌِٚــٞ -ٗ
ــٕ هٯُػــاْ، ــّ هتٌلِٚ ــاٝ، يف ضغــاهتٕ أزا١ ً ٞځ اؿٚ ــ ــاض  يف خوٚف  إعٌ
 . ا٪ضض
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 :ِٙثغٛ شهم غثٚى ٗيف -2

 عوٟ ًٗؿت٩ٌځ هوخٌٚع، فاُٳا ًٗتارٳا إهعاًٚٺا ا٪غاغٛ اهتعوٍٚ حعى -أ
  .ٗعقوٕ اهٽفى ؾدكٚٞ هتلّ٘ٙ اه٩ظًٞ ا٪غاغٚٞ املعاضا

 املٔين، أٗ اهعاَ غ٘ا١ اهثاُٜ٘، اهتعوٍٚ أؾلاي مجٚع ٗتٽ٘ٙط تؿخٚع -ب
ٟ  اهقـازضٝ  اهعٌاهٞ ًّ ٌعاجملت ارتٚاحاا هتغٽٚٞ  فـطٗض  ؼقٚـق  عوـ
 ا٪طفاي، ؾٌٚع ٗإتارتٔا ٗت٘فرلٓا اجملتٌع، ٪ٓساا ااققٞ اهلفاٙٞ،
ٍ  فاُٚٞ ًثى املِاغثٞ اهتسابرل ٗاؽاش ٍ  اهتعوـٚ  املاهٚـٞ،  املػـاعسٝ  ٗتقـسٙ
  .إهٚٔا اؿاحٞ عِس

ٞ  اه٘غا٢ى ظٌٚع املعٗز اهعاهٛ اهتعوٍٚ حعى -ذ  هوخٌٚـع  ًتارٳـا  املِاغـث
  .ٗاهِفػٛ اهثسُٛ ٗا٨غتعساز اهعقوٚٞ اهقسضاا أغاؽ عوٟ

  
 الٍافعٛ املعمٕوات عمٜ اذتصٕه

ٟ  اؿكـ٘ي  يف اؿق هوٽفى -1  ٗغـا٢ى  تثثٔـا  اهـيت  ٗاملـ٘از  املعوً٘ـاا  عوـ
ٕ  ٗتعٌٚق ا٨حتٌاعٚٞ، ضفآٚتٕ تععٙع ٗتػتٔسا اٮع٩َ،  اهسِٙٚـٞ،  ثقافتـ
 اههـاضٝ  ٗامل٘از املعوً٘اا ًّ ٗاه٘قاٙٞ ٗاهعقوٚٞ، اؾػسٙٞ قزتٕ ٗ.اٙٞ

 .مجٚعٳا اهِ٘ارٛ ٓصٖ يف بٕ

ٞ  ًِٗٔـا  كافٞ اجملتٌع ٧ًغػاا ٗعوٟ -2  ٗتثـازي  إُتـاذ  تؿـخٚع  اهسٗهـ
ٞ  شاا ٗامل٘از املعوً٘اا، ُٗؿط  ٗاهسِٙٚـٞ،  ٗاـوقٚـٞ،  اهثقافٚـٞ،  املِفعـ

 املعوً٘اا ُٗؿط إُتاذ ًِٗع ه٫طفاي، ٗق٘شلا ٗتٚػرل ٗا٨حتٌاعٚٞ،
 .مجٚعٔا اؾ٘اُب ٓصٖ يف با٪طفاي ٝاههاض
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 لجسلطسلج ص  
 لةــامـتكـنـال ايةــاحلن

 

 
 ٔاإلضاٞٚاإلٖراٞ  وَ اذتىاٖٛ

ٜٵ أٗ اههــطض أٗ ،اٮٙــصا١ أؾــلاي كافــٞ ًــّ .اٙتــٕ يف اؿــق هوٽفــى -1  أ
ّ  ا،ُفػـٚٳ  أٗ اعقوٚٳ أٗ ابسُٚٳ ًعاًوتٕ إغا١ٝ ًّٗ ،فتعػٹ  أٗ اٮٌٓـاي  ًٗـ

 .بطعاٙتٕ ٙقَ٘ أٗ اهٽفى ٙتعٔس ؾدل أٜ ًّ باهلطاًٞ ًاغٞ ًعاًوٞ ٙٞأ

َ  ٗاهتٔـصٙب  اهت زٙب جقتهٚاا اؿق ٓصا ىى ٨ٗ -2  ًٗـا  هوٽفـى،  اهـ٩ظ
 ٗغا٢ى ب، ٗت٘اظْ علٌٞ ػٌع تطب٘ٙٺا، ًقث٘هٞ حعا١اا ًّ شهم ٙتٽوثٕ
 ٗاهعقـاب  اهذلٓٚـب  ٗٗغـا٢ى  ٗاهتؿـخٚع،  ٗاهذلغٚـب  ٗاٮقِـا   اٮفٔاَ
 .ٗاهِفػٚٞ ٗاهقاُُ٘ٚٞ اهؿطعٚٞ بٽٕبه٘ا

ٞ  ًِٗٔـا  كافٞ اجملتٌع ٧ًغػاا ٗعوٟ -3 ٍ  اهسٗهـ ٞ  املػـاعسٝ  تقـسٙ  امل٢٩ٌـ
 ا٨نـٽ٩   يف اهٽفى، عّ اهقاُُ٘ٚ، املػ٣٘ه، ًّ هغرلٍٓثٍ  هو٘اهسّٙ

ٞ  اهتـسابرل  مجٚـع  ٗاؽـاش  اهٽفى تطبٚٞ جػ٣٘هٚاا  ٗاهتؿـطٙعٚٞ،  ا٨حتٌاعٚـ
 فتٌع ٗإقاًٞ اٮمياُٚٞ، اهذلبٚٞ ًثاز٥ هغطؽ ٞاه٩ظً ٗاهثقافٚٞ ٗاٮع٩ًٚٞ
 ا٪خــ٩ق بــ قَ٘ ٗٙتدوــق املِلــطٝ، ٗاهعــازاا امل٘بقــاا ِٙثــص فانــى،
 .اهػو٘كٚاا ٗأرػّ

 
 ٔالطىعٛ بالػسف املطاع وَ اذتىاٖٛ

 ا٨ُتٔــان أٗ ا٨غــتغ٩ي، أؾــلاي مجٚــع ًــّ اؿٌاٙــٞ يف اؿــق هوٽفــى -1
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 .زلعتٕ أٗ بؿطفٕ ُٛقاُ٘ غرل ًػاؽ أٜ أٗ اؾِػٛ،

 اهعقى، عوٟ امل٧ثطٝ ٗامل٘از املدسټضٝ، امل٘از اغتدساَ ًّ اؿٌاٙٞ رق ٗهٕ -2
 .ٗم٘ٓا ٗاهتسخ، اهلز٘هٚٞ ٗاملؿطٗباا

 .فٕٚ ٗا٨ػاض ٗاهثٚع، ا٨ختٽاا، ًّ اؿٌاٙٞ رق ٗهٕ -3

ٕ  عّ ٗاملػ٣٘ه، اه٘اهسّٙ ٗعوٟ -4 ٞ  قاُُ٘ٳـا ٗ ؾـطعٳا  ضعاٙتـ  ،ىاهٽفـ  ت٘عٚـ
٘  كٌخـاهؼ  اهػـ٣ٚٞ،  امل٧ثطاا كافٞ ٗعّ اهػ١٘، قطُا١ عّ ٖٗإبعازٱ  اهوـٔ
 اهـيت  اهكاؿٞ ٗاهكزثٞ اؿػِٞ، اهقسٗٝ ٗتقسٍٙ اهفزـ، ٗزلا  اهثاطى
 ..اٙتٕ عوٟ تع،

 اه٘قا٢ٚٞ اهتسابرل اؽاش ٗاحب اهسٗهٞ ًِٗٔا كافٞ اجملتٌع ٧ًغػاا ٗعوٟ -5
 ٙػاعس أٗ خع،ٙؿ أٗ ٧ٙثط، ًا كى ًّ اٮع٩َ ٗغا٢ى هتِقٚٞ اه٩ظًٞ
 اهيت ٗاهذلب٘ٙٞ ٗا٨حتٌاعٚٞ اهتؿطٙعٚٞ اهتسابرل ٗاؽاش اهٽفى امطاا عوٟ
 .شهم ؼقق

  
 االقتصادٙ االضتػاله وَ اذتىاٖٛ

 عٌى أٜ أزا١ ًّٗ ا٨قتكازٜ، ا٨غتغ٩ي ًّ اؿٌاٙٞ يف اؿق هوٽفى -1
 اغٛا٪غ اهتعوٍٚ يف ا٨ُتعاَ عّ ٙع٘قٕ أٗ خٽ٘ضٝ، عوٟ ِٙٽٜ٘

 أٗ اهعقوٛ، أٗ اهثسُٛ، بٌِٖ٘ أٗ بكزتٕ، ناضٺا ٙلْ٘ أٗ اٮهعاًٛ،
 .ا٨حتٌاعٛ أٗ املعِٜ٘، أٗ اهسٙين،

 با٪عٌاي ا٪طفاي اهتزاق هػّ أزُٟ رس ؼسٙس شهم يف ٗٙسخى -2
 .ٗظطٗفٕ اهعٌى هػاعاا ًِاغب ُعاَ ٗٗنع املدتوفٞ،
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 ٔالفٕازئ سبـــــــاذت

ٕ  قثى هٽفىا ٙؿذلن ٨ -1 ّ  بو٘غـ  يف ًثاؾـطٳا  اؾـذلاكځا ؾـطعٳا   املقـطضٝ  اهػـ
 .اؿطب

 أٗه٘ٙٞ املػوزٞ ٗاملِاظعاا ٗاهل٘اضج اهٽ٘اض٥ را٨ا يف ٗهوٽفى -2
 أٗ ٰحطٲرٕ أٗ قتوٕ ح٘اظ عسَ رٚثٱ ًّ باملسُٚ، اـاقٞ ٗاهطعاٙٞ اؿٌاٙٞ
 اهطعاٙٞٗ ٗاهغصا١ امل ٠ٗٗهٕ أٗه٘ٙٞ اه٘فا١ عق٘قٕ يف  ٖ،طڄغٲأٰپ أٗ إٙصا٢ٕ

 .ٗاٮغاثٚٞ اهكزٚٞ
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 لجسللع لج ص 
 لــــــــلطفا مصاحل مزاعاة

 
 

 اإلٌطاُ سكٕم إعالٌات وَ االضتلادٚ
َٱ ؽىٹ ٨ ٜڋ (1)اهثاب اهطابع ٓصا أرلا  يف عوٚٔا املِك٘م اٮُػاْ رق٘ق ًّ ب 
 امل٧متط ملِعٌٞ اهقٌٞ ٧ًمتط عّ اهكازض اٮغ٩َ يف اٮُػاْ رق٘ق ر٘ي اهقآطٝ إع٩ْ

، ًتلاًوٞ ٗرسٝځ (2)املٚثاق ٓصا ًع ٙٱعس ٗاهصٜ ،َ(1990/أغػٽؼ/5) يف اٮغ٩ًٛ
 . اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ أرلاَ ًع ٨ ٙتعاضض زٗهٛ إع٩ْ أٜ ًع ٨ٗ

  
 الفلن سكٕم إعىاه تدابري اختاذ

ٞپ اهتسابرٰل اهسٗهٞ ًِٗٔا كافٞ اجملتٌع ٧ًغػااٱ تتدص  املقطضٝ اؿق٘ق ٮعٌاي امل٢٩ٌ
 مماضغتٕ عِس املتٽ٘ضٝ هقسضاتٕ امل٢٩ٌ، ٗاٮضؾاز اهت٘حٕٚ هوٽفى ٗت٘فط ،اهثاب ٓصا يف

 ًّ غرلٍٓ أٗ ا٪ٗقٚا١، أٗ ا٪قطبا١، أٗ اه٘اهسّٙ، ًػ٣٘هٚاا ارذلاَ ًع اؿق٘ق، ٓصٖ
 . ٗٗاحثاتٍٔ رق٘قٍٔ ٗارذلاَ اهٽفى، عّ قاُُ٘ٳاؾطعٳا ٗ املػ٣٘ه، ا٪ؾدام

 
 باألطلاه ٖتعمل وا نن يف الفلن وصاحل وساعاٚ

ٞ  اشل٣ٚـاا  بٔا قاًت غ٘ا١ با٪طفاي، تتعوق اهيت اٮحطا١اا مجٚع يف  أٗ اهتؿـطٙعٚ
ٞ  ٧ًغػـاا  أٗ اٮزاضٙٞ، أٗ اهقها٢ٚٞ ٞ  اهطعاٙـ ٞ  ا٨حتٌاعٚـ ٙلـْ٘   اـاقـٞ،  أٗ اهعاًـ
ٕ  أٗ ٗاهسٕٙ رق٘ق ًطاعاٝ ًع اهٽفى، ملكاحل ا٪ٗي ا٨عتثاض ٍ  أٗ أٗقـٚا٢ ّ  غرلٓـ  ًـ
 .ٗٗاحثاتٍٔ عِٕ قاُُ٘ٳاؾطعٳا ٗ املػ٣٘ه، ا٪فطاز

 

                                       
 ٗٓ٘ ًٚثاق اهٽفى اهصٜ قسض ًػتق٩ځ. (1)
 ٘ ٓصا اهثاب اهطابع.ٗٓ (2)
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 لج ص  ل  ل

 التكافـــل االجتناعـي
 

 ملانة التلافل يف اإلسالم:    املبحث األول

 
 وبدة التهافن ٔةضاع قٗاوْ

ا٪غاغٚٞ يف اهتلافى املاهٛ ٗا٨حتٌاعٛ ًّ أٍٓ املقاقس اهعاًٞ، ٗا٪ٓساا 
اٮغ٩َ، ٗاهصٜ هب ؼقٚقٕ يف اجملتٌع اٮغ٩ًٛ، ٗٙقَ٘ عوٟ ًثسأّٙ أغاغٚ، 
وٚٽٌٔا اٮغ٩َ ب قكٟ زضحاا اهطعاٙٞ ٗا٨ٓتٌاَ ٌٗٓا: ًكوزٞ اؾٌاعٞ 

 ٗٗرستٔا ٗمتاغلٔا، ٗا٪خ٘ٝ اٮُػاُٚٞ اهؿاًوٞ.

 
 دٔاٟس التهافن يف اإلضالً

ٮغ٩َ يف زٗا٢ط ًتٌاغلٞ اؿوقاا رتٟ تػت٘عب تتٵػع فلطٝ اهتلافى يف ا
ؿٌى اهتلافى املاهٛ ٗاملعِٜ٘ ٗا٨حتٌاعٛ بلى ق٘ضٖ ب، أفطاز تاجملتٌع كوٕ، ف

ا٪غٲطٝ اه٘ارسٝ ٗب، ا٪ٰغط ٗبعهٔا، ٗب، اؾٌاعٞ ٗأٗهٛ ا٪ًط، ٗهٕ آهٚاا 

 وَ األضسٚ الصػسٝ 
 إىل األضسٚ الهربٝ

 

 الباب اخلامس
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 عسٙسٝ هتزقٚقٕ ًا ب، فطزٙٵٞ ٗمجاعٚٵٞ، ًٗا ب، تٽ٘عٚٵٞ ٗإهعاًٚٵٞ.

تكط ِٓا عوٟ بٚاْ ق٘ض ٗفا٨ا اهتلافى يف ًٚساْ ا٪غٲطٝ، ٗٓٛ اهِ٘اٝ ُٗق
 ا٪غاغٚٞ هوٌختٌع ٗبك٩رٔا ٙكوش غا٢ط أر٘اهٕ.

 
 

 أحلــام عامـة:    املبحث الثاني

 
 اللفسٚ االدتىاعٗٛ تكتط٘ التهافن

وٚـا  اٮُػاْ كا٢ّ احتٌاعٛ ًفٽ٘ض عوٟ اهعٚـ يف مجاعٞ، ٨ٗ ٙػـتٽٚع أْ  
ًِفطزٳا، ٗهصا كاْ اهتلافى ب، ا٪غِٚا١ ٗاهفقطا١، ٗإعاُٞ بعهٍٔ بعهٳا يف اههطٵا١ 
ٗاملؿاضكٞ يف اهػطٵا١ ًـّ أٓـٍ اهق٘اعـس ا٪غاغـٚٞ هثِـا١ اهتهـاًّ ا٨حتٌـاعٛ        

 ٗؼقٚق اه٘رسٝ ٗا٪خ٘ٝ اٮُػاُٚٞ ب، اهثؿط.

 
 ســـدٔد التهافـــن

ٙهــٌّ هوفــطز تــ٘فرل راحاتــٕ ا٪غاغــٚٞ ًــّ  اهتلافــى ا٨حتٌــاعٛ يف اٮغــ٩َ
اههطٗضٙاا ٗاؿاحٚاا ٗاهتزػِٚٚاا، يف املػلّ ٗامل كى ٗاملوثؼ ٗاهعـ٩ذ ٗاهتعوـٍٚ   

 باهقسض اهلايف ؿاحٞ اهؿدل املعتاز ًّ أٗاغط اهِاؽ هٚؼ ب زُآٍ ٨ٗ أع٩ٍٓ.
 

 تعأُ اجملتىع اإلضالو٘
اهتعاْٗ عوٟ اهدل ٗاهتقـ٠٘، ٗاهتلافـى   أقاَ اٮغ٩َ اجملتٌع اٮغ٩ًٛ عوٟ 

ا٨حتٌاعٛ ًّ أٍٓ ق٘ض اهدل; إش وقق ًكوزٞ ه٫ًٞ جا ٙؿٚعٕ ًّ تـطابط بـ،   
 أفطاز اجملتٌع ٗجا ٙ٘فطٖ ًّ زعٍ قسضٝ ا٪فطاز عوٟ اهعٗاذ ٗبِا١ ا٪غط.
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 التهافـــن سـل ٔٔادب

ا٪فـطاز إْ ؾـا١ٗا   اهتلافى يف اٮغ٩َ هٚؼ قسقٞ ط٘عٚـٞ ًذلٗكـٞ ٮضازٝ   
ا يف ًـاي ا٪غِٚـا١ ٗاحـب ا٪زا١ إىل    أزٗٓا أٗ ًِع٘ٓا، بى حعوـٕ اٮغـ٩َ رقځـ   

ًٳا زقٚقځا هٌع بـ،   ّڋ ٨ٗ أش٠، ٗؾط  ههٌاْ ٗق٘هٕ إهٍٚٔ ُعا ًػتزقٕٚ زْٗ ً
ٛٵ ا٪ًط.  ًػ٣٘هٚٞ ا٪غِٚا١ ًٗػ٣٘هٚٞ ٗه

 
 املطتـشكُٕ لمتهافــن

٩َ ٍٓ كافٞ ف٣ـاا اجملتٌـع غـرل اهقـازضٝ عوـٟ      املػتزقْ٘ هوتلافى يف اٮغ
اه٘فا١ بارتٚاحاتٔا ا٪غاغٚٞ، املقٌْٚ٘ يف اهسٗهٞ اٮغ٩ًٚٞ بكفٞ زا٢ٌٞ أٗ بكفٞ 
٧ًقتٞ طاض٢ٞ، ًّ اهٚتاًٟ ٗاههعفا١ ٗاهفقطا١ ٗاملػاك، ًّٗ أقابتٍٔ اهل٘اضج، 

٘ا كـاُ أأٗ ؼٌو٘ا أٙٞ زْٙ٘ يف ًكاحل ًؿطٗعٞ ٨ٗ ٙػـتٽٚعْ٘ غـسازٓا، غـ٘ا١    
 ًػوٌ، أٗ غرل ًػوٌ،.

 
 التهافن يف اإلضالً ةضاع العبادات املالٗٛ

اهتلافى يف اٮغ٩َ أرس املقاقـس اهؿـطعٚٞ املٌٔـٞ هلـثرل ًـّ اهتؿـطٙعاا       
ٗاهِعٍ اهيت ٙقَ٘ عوٚٔا اجملتٌع اٮغ٩ًٛ ٗاهيت تعطا باهعثازاا املاهٚـٞ كاهعكـاٝ   

ٞ اهطرٍ، ُٗعاَ اهعاقوـٞ ٗٓـٛ ًؿـاضكٞ    ٗاهِفقاا ب، شٜٗ اهقطبٟ، ٗا٪ًط بكو
أقاضب اؾاُٛ ًّ اهٰعٰكٰثاا يف ؼٌى زٙٞ اهقتـى اـٽـ ، ٗا٪ًـط بعساهـٞ ت٘ظٙـع      
اهسخى اهقً٘ٛ ب، ا٪غِٚـا١ ٗاهفقـطا١ ٗاهقـطض اهپٰزٰػـّ ٗاهلفچـاضاا ٗاهِـصٗض       

 ٗغرلٓا.
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 املبحث الثالث

 
 األسـهاً التلصٗمٗٛ لمتهافـن

رلاَ اهؿطعٚٞ ه٩هتـعاَ اهتلـافوٛ بـ، اه٘حـ٘ب ٗاهِـسب، كٌـا       تتسضذ ا٪
تتِ٘  زٗا٢ط ا٨غتزقاق، ٗشهم ًّ ٗحٖ٘ عسٝ ًِٔا: زضحٞ اهقطابٞ ب، قـارب  
املاي ٗاملػتزق، ُٗ٘  اهتلوٚف اهؿطعٛ عوـٟ املـاي إْ كـاْ ظكـاٝ ًفطٗنـٞ أٗ      

أٗ  ُفقٞ ٗاحثٞ أٗ قسقٞ تٽ٘عٚٞ، ٗعػب ُ٘  راحٞ املػتزق إْ كاُت نطٗضٙٵٞ
راحٚٵٞ أٗ ؼػِٚٚٵٞ، ٗعػب اهػثب اهِاؾ٤ عِـٕ ٓـصٖ اؿاحـٞ إْ كـاْ ًكـوزٞ      
ًؿطٗعٞ أٗ ق٘ٝ قآطٝ، أٗ تكطفاا غرل ًؿطٗعٞ، ٗتتػـع ٓـصٖ اهـسٗا٢ط رتـٟ     
تؿٌى اجملتٌع كوٕ بِعاَ زقٚق هٚؼ هٕ ُعرل رتٟ أطوق عوـٟ اٮغـ٩َ عـق أُـٕ     

وــٕ إىل أرلاًــٕ زٙــّ أُــعي هطعاٙــٞ اهفقــطا١ ٗاملػتهــعف،، ٗٙطحــع يف شهــم ك
 اهتفكٚوٚٞ يف كتب اهفقٕ اٮغ٩ًٛ.
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 لج ص  لجثلن 
 صـــلة الزحــــه

 
 

 تعسٖف ٔحتدٖــد امللّــًٕ
اهطرٍ يف أقى اه٘نع اهوغٜ٘: ًػتقط خوق اٮُػاْ ٗاكتٌـاي تلِ٘ٙـٕ    -1

 ٍ أٗ  يف بٽّ إًٔ، ٗاملقك٘ز بٔا ِٓا: شٗٗ اهقطبٟ، غ٘ا١ كاُ٘ا شٜٗ ضرـ
 .ػبشٜٗ ُ

ــدل ٗاـــرل ٗاملعــطٗا ٗأزا١ اؿقــ٘ق    -2 ٗقــوٞ ا٪ضرــاَ ٓــٛ إغــسا١ اه
 ٗاه٘احثاا ٗاملِسٗباا هصٜٗ اهقطبٟ قثى غرلٍٓ ًّ غا٢ط اهِاؽ.

ٗٙتِ٘  رلٍ ٓصٖ اهكوٞ ب، اهفطض ٗاه٘احب ٗاملِسٗب عػـب قـ٘ٝ    -3
اهقطابـٞ أٗ بعــسٓا، ا٪قــطب فــا٪قطب رتــٟ تطتفــع إىل زضحــٞ اٮٙثــاض  

غــثب اه٘حــ٘ز، ٗتتقــسَ ا٪َ عوــٟ ا٪ب يف غــا٢ط  هو٘اهــسّٙ ٪ٌُٔــا
 اهِك٘م ٗاهتعاهٍٚ اٮغ٩ًٚٞ.

 
 ةِىٗٛ صــمٛ السســي

ٙ٘هٛ اٮغ٩َ أٌٓٚٞ باهغٞ هكوٞ اهطرٍ ٗإرػاْ ٓصٖ اهكوٞ ٗاهتزـصٙط   -1
 اهؿسٙس ًّ قٽعٔا.

٪َ ا٪شٓاْ إىل اعتثاض ضرٍ ا ٙٱِثټٕاهتعثرل عّ قوٞ اهقطابٞ بكوٞ اهطرٍ،  -2
َڅ  اقى اٮعخاظ اٮشلٛ ٗقسضٝ  ; هلل عع ٗحى عوٟ خوق اٮُػاْ ًـّ عـس

 ذ اه٘اظ  اهسٙين ٗاه٘فا١ عق٘ق شٜٗ اهقطبٟ.ٗٓ٘ ًا ٙطغٵ
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 ٔضاٟن ٔآلٗات صــمٛ السســي

حعؤا اٮغ٩َ أغاغٳا هق٘اعس املـرلاج، ٗأٗه٘ٙـٞ اهتلافـى ا٨حتٌـاعٛ      -1
ا أعٌق ٗأٍٓ اهطٗابط اجملتٌعٚٞ اهـيت  ٗأغاؽ اهثِا١ ا٨حتٌاعٛ، ٗاعتدلٓ

 تعٌى عوٟ متاغم اجملتٌع ٗاغتٌطاضٙتٕ.

اٮغ٩َ عوٟ نطٗضٝ اٮبقا١ عوٟ قسض ًِاغب ًّ أٗاقـط املـ٘زٝ    ثٹو -2
ٗرػّ اهكوٞ ٗاملعاؾطٝ باملعطٗا، ٗعـسَ اهتِلـط هكـوٞ اهـطرٍ ًٌٔـا      

 بوغت أغثاب اهتِاظ  ٗاخت٩ا املصٓب ٗاملعتقس.

 اقش ٗاهتِاقط ًٗطاعاٝ ا٪ٗه٘ٙاا ب، شٜٗ اهقطبٟ.اؿطم عوٟ اهتِ -3
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 لج ص  لجثلجث
 اليفقــــــــــــــــــــة

 
 

 الٍلكٛ ةِي ٔضاٟن التهافن
ٙتٌٚع اٮغ٩َ ب٘نع تِعٍٚ زقٚق ه٩هتعاَ باهِفقٞ ب، بعض أفطاز ا٪غطٝ ٗبعهٍٔ 

ْٱ حع١ٳا ٘ټ ٌٳا ًّ تِعـٍٚ اهتلافـى ا٨حتٌـاعٛ يف     ا٬خط ٗب، اهفطز ٗاهسٗهٞ، عٚث ٙٱلپ ًٔ
 اٮغ٩َ، ٗٙتهافطاْ غ٘ٙٺا يف غسټ راحٞ اهفقطا١ ٗاههعفا١ ٗشٜٗ اؿاحاا اـاقٞ.

 
ِِّي َِ يف ُسْهِى  ٌلكٛ الصٔدٛ ٔاألٔالد الصػاز َٔو

اهؿدل امل٘غط شٗ املاي، ضح٩ځ كاْ أٗ اًطأٝ، قغرلٳا أٗ كـثرلٳا، فِفقتـٕ    -1
عوٟ  -بلى أُ٘اعٔا جا فٚٔا اهع٩ذ-ا اهعٗحٞ خاقٞ فِفقتٔا يف ًاهٕ عس

 ظٗحٔا ٗه٘ كاُت ً٘غطٝ.

ا٪٨ٗز اهكغاض اهفقطا١ ُفقـتٍٔ عوـٟ أبـٍٚٔ ٗهـ٘ كـاْ فقـرلٳا، ٗٙتـ٘ىل         -2
اٮُفاق عوٍٚٔ أًٍٔ امل٘غطٝ أٗ أقطب قطٙب ً٘غط شلٍ ٗتلْ٘ زِٙٳا عوٟ 

٨ٗز اهلثـاض إشا  أبٍٚٔ عوٟ تفكٚى ٙطحع هٕ يف كتب اهفقٕ، ٗكـصهم ا٪ 
ٌٳا، ٗتػتٌط ُفقٞ اهثِـت رتـٟ    كاُ٘ا عاحعّٙ عّ اهلػب رقٚقٞ أٗ رل

 رقٔا يف اهِفقٞ إىل ظٗحٔا.فِٚتقى تتعٗذ ٗتِتقى إىل بٚت ظٗحٔا 

 
 ٌلكٛ اللكساٞ الكادزَٖ عمٜ الهطب

هـٕ ًـاي ٨ ٙلفٚـٕ إشا كـاْ قـازضٳا عوـٟ        ٗٲاهطحى اهفقرل اهصٜ ٨ ًاي هـٕ، أپ 
ٙوتعَ باهثزث عّ عٌى ًِاغب ٙلفٚـٕ، ٗٙوتـعَ ٗهـٛ ا٪ًـط جػـاعستٕ      اهلػب 

 املاهٚٞ ًٗعاُٗتٕ يف اؿك٘ي عوٟ ًا ِٙاغثٕ ًّ عٌى.
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 ٌلكــٛ املسةٚ غري املتصٔدــٛ

أٗ ًاا عِٔا ظٗحٔا ٗاُقهت عستٔا،  تٲقپوڊاملطأٝ غرل املتعٗحٞ أٗ اهيت طٿ -1
، ٗإْ كاُـت ٨ ًـاي شلـا فـ٩ توتـعَ      إشا كاُت شاا ًاي فِفقتٔا يف ًاشلا

ؾطعٳا باهثزث عّ عٌـى، ُٗفقتٔـا عوـٟ ٗهٚٔـا، أٗ عوـٟ شٜٗ قطابتٔـا       
ا٪قطب فا٪قطب، فتخب عوٟ ابِٔا أٗ أبٚٔا أٗ عوٟ أخٚٔا أٗ حـسٓا أٗ  
عٌٔا ٗٓلصا، ٗإشا تعسٵزٗا يف زضحٞ ٗارسٝ قػٌت بٍِٚٔ رػـب ٙػـاض   

ا بـ، املػـتزق، إشا   كى ًٍِٔ أٗ باهػ٘ٙٞ، كٌـا ٙـتٍ تطتٚـب ا٪ٗه٘ٙـا    
 تعسٵزٗا عوٟ اهتفكٚى اه٘اضز يف ا٪رلاَ اهؿطعٚٞ.

 أًا إشا تلػٵثت املطأٝ غرل املتعٗحٞ ًّ عٌى ًِاغب فِفقتٔا يف كػثٔا. -2

ٗإشا مل ٙلّ هوٌطأٝ أقطبا١ ٨ٗ ًاي ٨ٗ كػـب أٗ شلـا ٗهلـّ ٨ ٙلفٚٔـا      -3
ٗهـٛ ا٪ًـط   فِفقتٔا بقسض كفاٙتٔا ًّ أً٘اي اهعكاٝ ٗاهكسقاا ثٍ عوـٟ  

 ًّ بٚت ًاي املػوٌ،.

 
 ٌلكٛ اللكساٞ غري الكادزَٖ عمٜ الهطب

ِٙاغثٕ، ٗحثت ُفقتٕ  ع٩ٌځ اهطحى اهفقرل غرل اهقازض عوٟ اهلػب أٗ مل هس فع٩ځ
عوٟ أقطب قطٙب ً٘غط هٕ كا٪٨ٗز امل٘غطّٙ، أٗ ًـّ ٙوـٍٚٔ إشا مل ٙلُ٘ـ٘ا كـصهم،     

ٌت بٚــٍِٔ ٗفقځــا هوتفكــٚى اهــ٘اضز يف ا٪رلــاَ ٗإشا تعــسزٗا يف زضحــٞ ٗارــسٝ قػــ
اهؿطعٚٞ، ًع ًطاعاٝ رقٕ يف ظكاٝ املاي املفطٗنٞ ٗيف اهكـسقٞ اهٽ٘عٚـٞ، فـنشا مل ٰٙـفٶ     
شهم بقها١ راحاتٕ ا٪غاغٚٞ، ٗمل ٙ٘حس هٕ قطٙب ً٘غـط هـب عوٚـٕ ُفقتـٕ، اُتقـى      

ٛٵ رقٕ إىل بٚت ًاي املػوٌ،، فنشا مل ٙلّ فٕٚ ًا ٙلفٛ راحاا اهفقطا١،  كاْ عوٟ ٗه
 أًط املػوٌ، أْ ٙ٘ظڃف يف أً٘اي ا٪غِٚا١ ًا ٙفٛ عاحٞ اهفقطا١.
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 لج ص  لج للع
 الوالية على اليفص واتمـــال

 

 
 املكصــد الػــسع٘

ؾطعت اه٨٘ٙٞ عوٟ اهِفؼ ٗاملاي ٗاه٘قاٙٞ ٗاهق٘اًٞ رطقٳا عوٟ ًكـوزٞ ًٗـاي   
َڄ اغـتقاًٞ تكـطفاتٶٕ يف       ؾدل غرل كاًى اهطؾس ٗاهعقـى; ُتٚ  خـٞ هكٶـٰغطڄ غـِٕ أٗ عـس

 أً٘اهٕ; أٗ ٨ُعساَ أٓوٚتٕ أٗ ُقكٔا; ٪ْ املاي ق٘اَ اؿٚاٝ، ٗهب ؾطعٳا رفعٕ ٗتٌِٚتٕ.

 
 ٔالٕصاٖٛ الٕالٖٛ

ــٞ ٍعــسٙ رــق ًــّ -1 ــٕ تلفــى أْ ُاقكــٔا، أٗ ا٪ٓوٚ ــٞ ه ــٞ اهسٗه  اهطعاٙ
ٕ  ٗضعاٙٞ اهؿدكٚٞ، ٞ  ًٗكـاؿٕ  رق٘قـ ٞ ٗ املعِ٘ٙـ ٍ  ٗشهـم  ;املازٙـ  بتِعـٚ

 ٗاملػاعسٝ ٗاهق٘اًٞ، ٗاه٘قاٙٞ، املاي، ٗعوٟ اهِفؼ، عوٟ اه٨٘ٙٞ أرلاَ
 .اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ أرلاَ قٗفڀ ٗغرلٓا، اهقها٢ٚٞ،

 ٗعوــٟ ٗا٪ٗقــٚا١ ا٪ٗهٚــا١ ٓــ١٨٧ عوــٟ اؿــق عــسٍٙ ا٪ٓوٚــٞ أٗ ُاقكــٔا ٗه -2
 عوٚـٕ،  ٗااافعٞ ضعاٙتٕ ػِ٘ازٲٙٱ أْ ٗا٨حتٌاعٚٞ ٗاهقها٢ٚٞ اهتؿطٙعٚٞ امل٧غػاا

 .اهطؾس بو٘غ عِس ٌٔاهتػوڃ ت٘ط٣ٞ إزاضتٔا عوٟ ٗتسضٙثٕ أً٘اهٕ، إزاضٝ ٗرػّ
 

 إدساٞات تعٗني األٔلٗاٞ ٔاألٔصٗاٞ
ٙطاحع ًا حا١ ًّ أرلاَ أٓوٚٞ اه٘ح٘ب ٗأٓوٚٞ ا٪زا١ يف اهفكى اهطابع ًّ 

َ، ٗٙطحـع يف تفكـٚى   اهٽفـى يف اٮغـ٩  عق٘ق ٗٗاحثاا اهثاب اهطابع اـام 
إحطا١اا تِعٍٚ اه٨٘ٙٞ عوٟ اهِفؼ ٗاملاي ٗرق عـسٍٙ ا٪ٓوٚـٞ ُٗاقكـٔا ػـاٖ     

 ا٪ٗهٚا١ ٗا٪ٗقٚا١ إىل أرلاَ اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ ٗاهق٘اُ، املػتٌسٝ ًِٔا.
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 لج ص  لخللعس
 اتمـــــــــــــــــــــــرياث

 
 

 سهىــْ الػــسع٘
اَ إحثاضٜ فطنٕ اهلل عـع ٗحـى بِكـ٘م قـطوٞ     ُع امل اخ ا اإلضالّ:

يف  أكثط ًّ أٜ ُعاَ زُٜٚ٘ آخطزقٚقځا  قٽعٚٞ اهثث٘ا ٗاهس٨هٞ، ًٗفكوٞ تفك٩ٚځ
 ، رتٟ أطوق عوٕٚ اغٍ عوٍ اهفطا٢ض.اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ

 
 قـٕاً ٌعــاً املـرياخ

عس ٗفاتٕ إ٨ ٙقَ٘ ُعاَ املرلاج عوٟ أْ امل٘ضٵج ٨ غوٽاْ هٕ عوٟ ًاهٕ ب -1
يف رسٗز اهثوث عّ ططٙق اه٘قٚٞ، كٌا تٱ٘حب اهؿطٙعٞ غساٰز ًـا عوـٟ   
املت٘فٟ ًّ رق٘ق ٗزْٙ٘ قثى اهت٘ظٙع عوٟ اه٘ضثٞ، ٗؼث اهؿطٙعٞ عوٟ 

 أْ تلْ٘ اه٘قٚٞ ب قى ًّ اهثوث.

اه٘قـٚٞ إشا   ٗبعـس  ،إْ ًاي املت٘فٟ اهثاقٛ بعس غساز اهـسْٙ٘ ٗاؿقـ٘ق   -2
ٗضثتٕ، ٗقس اغت ثط اهؿاض  اؿلـٍٚ بت٘ظٙعٔـا   أٗقٟ، ٙعتدل تطكٞ ًّ رق 

ب، أفطاز أغطتٕ كى ٗارـس رػـب زضحـٞ قطابتـٕ ت٘ظٙعٳـا قـسٸزٳا عپكٲـط        
املػتزق، ٗؼسٙس ُكٚب كـى ًـٍِٔ زْٗ أٜ تـسخى ٮضازٝ املـ٘ضج أٗ     

 ٗضثتٕ يف ٓصا اهتزسٙس.

ٙؿتٌى ٓصا اهِعاَ عوٟ عسز ًّ اهق٘اعس ٗاهه٘ابط اهيت تلفى املطُٗـٞ   -3
 ٛساهٞ ٗاهتٽثٚق اهكزٚش ًٗ٘احٔـٞ اهـتغرلاا يف كـى راهـٞ تقتهـ     ٗاهع

شهم ًثى: ؾطٗط اٮضج ٗأغثابٕ ًٗ٘اُعٕ ٗق٘اعـس اؿخـب ٗاؿطًـاْ    
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٘ٲي ٗاهتداضذ ٗغرل شهم، ٗٙطحع يف تفكٚى بٚأُا  ًّ املرلاج ٗاهطزٵ ٗاهٰع
 إىل أرلاَ اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ ٗاهق٘اُ، املػتٌسٝ ًِٔا.

 
 لدقٗل بني ٌعاو٘ املرياخ ٔالٍلكٛالتٕاشُ ا

باغتقطا١ أرلاَ املرلاج يف اٮغ٩َ ٙتث، أْ اهلل اهعوٍٚ اــثرل قـس ٗظٸٰ     -1
ٰتطڄكٞ املتـ٘فٟ يف زا٢ـطٝ أغـطتٕ ٨ ىـطذ عِٔـا، ٗأْ تطتٚـب املػـتزق،        

ًـّ   ًٗقازٙط أُكثتٍٔ تـطتثط بق٘اعـس اهِفقـٞ بـ، ا٪قـاضب، ٗأْ كـ٩ڈ      
 ا ًتِٚٳا هوتلافى ا٨حتٌاعٛ يف اٮغ٩َ.ى أغاغٳلڊٰؿاهِعاً، ٙٱ

ٗقس ضتثت أرلـاَ ٓـصّٙ اهِعـاً، عوـٟ أفـطاز ا٪غـطٝ ٗشلـٍ رق٘قځـا          -2
ًٗػ٣٘هٚاا ًتثازهٞ، فقس أٗحب اهؿاض  اؿلٍٚ هوكغرل اهفقرل ٗهولثرل 
اهفقرل اهعاحع عّ اهلػب رقڈا يف ًاي قطٙثٕ امل٘غط ا٪قطب فـا٪قطب،  

ْٵ بعض اهفقٔا١ اؾذلط فٌّٚ ٍٗٓ غاهثٳا ممّ ٙطج بعهٍٔ بع هٳا، رتٟ إ
ػب عوٕٚ اهِفقٞ أْ ٙلْ٘ ٗاضثٳا، ٗٙقابى ٓصا ا٨هتعاَ أْ أغوب ٓـ١٨٧  

 ا٪قاضب ٍٓ ٗضثٞ املت٘فٟ اهصّٙ ت٣٘ي إهٍٚٔ تطكتٕ.

 
 ٌعاً املرياخ يف اإلضالً ُصََّىَت

ٕ ه٫غـطٝ  ُعاَ املرلاج يف اٮغ٩َ اهقا٢ٍ عوٟ حعى خ٩فٞ املـ٘ضٵج يف ًاهـ  
ا ملعـاٙرل  فتٌعٞ عوٟ تفاٗا بٍِٚٔ، ٗأْ ٙلْ٘ بعهٍٔ أٗىل أٗ أكثط ُكٚثٳا، طثقځـ 

وقـق تـطابط ا٪غـطٝ ٗت٘ثٚـق اهع٩قـاا بـ،        اهصًِٜهثٽٞ ٓ٘ اه٘غط اهعسي 
ًٳا أٗ اهيت ػعى هوٌت٘فٟ اهػوٽاْ  أفطازٓا خ٩فځا هوِعطٙاا اهيت متز٘ اهت٘اضج متا

قـق  ؼا اهِعـطٙت، ٨  تـ كاْ يف راي رٚاتـٕ، ٗكو اهلاًى عوٟ ًاهٕ بعس ٗفاتٕ كٌا 
 ب، أفطازٓا. اهكوٞ ٘ثقتًكوزٞ ا٪غطٝ ٨ٗ 
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 وعاٖري التٕشٖع بني الٕزثٛ

أْ ًعـاٙرل اهت٘ظٙـع بـ، اه٘ضثـٞ تقـَ٘ عوـٟ        ّٰٚٸٰثـ باغتقطا١ أرلاَ املرلاج، ٰت
 ا٨عتثاضاا ا٬تٚٞ:

 كطٳا كاْ أٗ أُثٟ.زضحٞ اهقطابٞ; فا٪قطب ٙ خص ُكٚثٳا أكدل ش -1

اعتثاض اه٘اضج اًتسازٳا هؿدل املت٘فٟ، ٍٗٓ فطٗعـٕ اهـصّٙ ٙػـتقثوْ٘     -2
اؿٚاٝ، ُكٚثٍٔ أكدل ًّ ا٪حٚاي املانٚٞ ٍٗٓ أق٘هٕ، ٗهصا كاْ ُكٚب 
ا٪٨ٗز أكثط رعځا يف املرلاج ًّ ا٬بـا١، ِٗٙفـطزْٗ باهذلكـٞ يف أغوـب     

 ٗكوتآٌا أُثٟ. ا٪رٚاْ، كٌا أْ ُكٚب اهثِت أكدل ًّ ُكٚب ا٪َ

ا٨هتعاَ بتلاهٚف ًاهٚٞ أكدل كا٪٨ٗز اهصّٙ يف ًػتقثى رٚاتٍٔ ٨ٗ ًاي  -3
 طْٗ اؿٚاٝ.با ه٭با١ اهصّٙ شلٍ ًاي ًّ كػثٍٔ ٗٙػتسشلٍ، خ٩فځ

اهعسي ب، اه٘ضثٞ بنقاًٞ ت٘اظْ زقٚق ب، اهتعاًاا اه٘اضج املاهٚٞ ُٗكٚثٕ  -4
 .«111»يف املرلاج رػب اه٘اضز يف املازٝ 

تفتٚت اهثطٗٝ ٗعسَ تطكٚعٓا يف ٙس ٗاضج ٗارس، ٗهصا ٨ ٙقتكط املرلاج  -5
عوٟ ا٪ق٘ي ٗاهفطٗ ، ٗإمنا ٙؿذلن فٕٚ أٙهٳا قطابٞ اؿ٘اؾٛ كـاٮخ٘ٝ  

 ٗا٪خ٘اا ٗا٪عٌاَ ٗاٮخ٘ٝ ٪ب ٗاٮخ٘ٝ ٪َ ٗشٜٗ ا٪ضراَ.

 
 الرنٕزٚ ٔاألٌٕثٛ ال تدخن يف وعاٖري التٕشٖع

اهؿطٙعٞ ؼسٙس ُكٚب اهصكط نعف ُكٚب ا٪ُثٟ يف بعض اؿا٨ا قطٸٰضاٲ 
اهتػـاٜٗ يف   -ظـآطٳا -ممـا ٙقتهـٛ    ٗحٔتٔا اهيت ٙتػاٗٙاْ فٚٔا يف زضحٞ اهقطابٞ

رق املرلاج، كا٨بّ ٗا٨بِٞ، ٗا٪ر ٗا٪خت، ٗاهعٍ ٗاهعٌٞ، ٗاهعٗذ ٗاهعٗحٞ، 
ا اؿـا٨ا تفاٗتٳـ   ٗاؿلٌٞ ًّ شهم ٓٛ تفاٗا ا٨هتعاًاا املاهٚٞ بٌِٚٔا يف ٓـصٖ 



 املٕاثٗل الدٔلٗٛ ٔةثسِا يف ِدً األضسٚ

 

12 

 90   أرـٌط

، فـاملطأٝ يف مجٚـع اؿـا٨ا ؼـتفغ     ٗحٔتٔا كثرلٳا ضغٍ تػاٌٗٙٔا يف زضحٞ اهقطابٞ
بِكٚثٔا يف املرلاج هِفػٔا ٨ٗ توتعَ ؾطعٳا بنُفاق ؾ١ٛ ًِـٕ عوـٟ غرلٓـا إ٨ يف    

 را٨ا ُازضٝ حسٳا ٗبؿطط أْ تلْ٘ غِٚٞ.

املطأٝ أٗفط رعځـا   يف ر، أْ اهطحى ٙوتعَ ؾطعٳا باٮُفاق ًّ ُكٚثٕ جا هعى
 يف املرلاج رتٟ يف اؿا٨ا اهيت ٙ خص فٚٔا اهطحى نعف ا٪ُثٟ.

 
 الكاعدٚ العاوٛ املطأاٚ بني السدن ٔاملسةٚ 

 التٕشٖع يف تفبٗل وعاٖري
يف غرل اؿا٨ا اهػابقٞ ٨ ٙ٘حس أٜ فطق ب، اهصكط ٗا٪ُثٟ يف ؼسٙس رـق  

 ا٬تٚٞ عوٟ غثٚى املثاي ٨ اؿكط:املرلاج، رػثٌا ٙتهش ًّ اؿا٨ا 

َٵ ت خص ُكف ا٪ب يف راهٞ إشا مل ٙلّ ٨بٌِٔا املت٘فٟ فـط  ٗاضج،   -1 ا٪
 ٗتتػا٠ٗ ًعٕ يف را٨ا أخط٠ إشا كاْ ٨بٌِٔا ٗهس ٗارس أٗ بِتاْ.

ــا أٗ     -2 ــى ًٌِٔ ــسؽ هل ــتزقاق اهػ ــا٠ٗ ا٪ر ٗا٪خــت ٪َ يف اغ ٙتػ
 ٛ راهٞ ًرلاج اهل٩هٞٗٓ ،مشهإشا ظاز عّ ٙؿذلكْ٘ باهػ٘ٙٞ يف اهثوث 

 .ب ْ مل ٙ٘حس فط  ٗاضج هوٌٚت ٨ٗ أقى ٗاضج

 ٙتػا٠ٗ كى ًّ اهصكط ٗا٪ُثٟ يف اغتزقاق كـى اهذلكـٞ عِـس ا٨ُفـطاز     -3
 .ضزٺاٗ فطنٳا

ا ا ًثى ُكٚب اهصكط تعكٚثٳيف بعض اؿا٨ا ٙلْ٘ ُكٚب ا٪ُثٟ فطنٳ -4
 أٗ أكثط.

ْ   باملقاضُٞ ب، املػتزقاا ًّ اهِػا١ ٗ -5  املػتزق، ًـّ اهطحـاي، ٙتـث، أ
ّ بـاهفطض، ٨ٗ ٙـطج   اه٘اضثـاا ًـّ اهِػـا١ ٙـطث    ا٪غوب ا٪عـٍ ًـّ   

ًّ اهطحاي ٨ ٙطج إ٨ فقط، ٗاهثاقٛ  باهفطض ًّ اهطحاي غ٠٘ ُ٘ع،
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تعكــٚثٳا; أٜ ٨ ٙــطج إ٨ بعــس اغــتلٌاي ت٘ضٙــث أقــزاب اهفــطٗض  
املـرلاج;   ٗأغوثٍٔ ًّ اهِػا١، ٗٙتهش ًّ شهم أْ املطأٝ أٗفـط رعڈـا يف  

م اهيت تتاح شلا أكثط بلثرل ًّ اهطحاي، ٗغثزاْ اهعوٍٚ اــثرل  ٰط٪ْ اهفٿ
ٰٗغٶٰع كى ؾ١ٛ ض.ٞځ ٗعس٨ځ.  اهصٜ 
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 لج ص  لجسلطس
 الوصيــــــــــــــــــــــــــة

 

 
 تعــــــــــــسٖف

ًٱل ايٛص١ٝ: ٌټوٞ هِعاَ إرس٠ ٗغا٢ى اهتلافى ا٨حتٌاعٛ يف اٮغ٩َ، ٗٓٛ 
املرلاج هلُ٘ٔا متوٚلځا ًّ امل٘ضټج ًهافځا إىل ًا بعس امل٘ا تدلٹعٳا، ظع١ ًّ اهذلكٞ 

 .أٗ غرلٍٓ ملّ ٙؿا١ ًّ أٓى ً٘زتٕ أٗ أقاضبٕ
 
 سهىــــٛ وػــسٔعٗتّا

ًٳا بتزسٙـس املػـتزق، ٗؼسٙـس    ؾط   اهلل عع ٗحى ق٘اعس املرلاج فطنٳا ٨ظ
تـسخى ٮضازٝ املـ٘ضج أٗ ه٘ضثتـٕ يف شهـم، ُٗعـطٳا ٪ْ      ُكٚب كـى ًـٍِٔ زْٗ   

امل٘ضج ٓ٘ قارب املاي اهصٜ مجعٕ ظٔسٖ ٗكػثٕ، فقس ؾا١ا رلٌتٕ غـثزإُ  
ٗتعاىل أْ هعى ٓصٖ اهفطٙهٞ ًتعوقٞ بثوثـٛ اهذلكـٞ، ٗأْ ٙـذلن هوٌـ٘ضج ثوـث      

ٞ إىل ًّ ٙؿا١ ممّ تطبٽٕ بٕ ً٘زٝ أ ٕٱٰٙٶسٶٔٲاهذلكٞ ٙتكطا فٚٔا باختٚاضٖ ب ْ ٙٱ  ٗ قطابـ
، أٗ هٚتساضن بٕ تقكرلٳا يف زُٚاٖ، أٗ هٚعزاز بٕ ًث٘بٞ عِـس اهلل بت٘حٚٔـٕ   أٗ غرلٍٓ

 إىل حٔٞ بط أٗ إىل ؼقٚق ًكوزٞ ه٫ًٞ.

 
 وــهاٌتّا يف اإلضـــالً

ضغچٰثتٲ اهؿطٙعٞ يف اه٘قٚٞ ٗحعوـت شلـا ًِعهـٞ كـثرلٝ; إش تػـثق يف اهتِفٚـص       
ٍ بنضازٝ املت٘فٟ ٗهٚػت حدلٳا عِٕ، فتلـْ٘ حـع١ٳا   ٗشهم ٪ُٔا تت ;رق٘ق املرلاج

 ًّ كػثٕ اهسُٜٚ٘ ًّٗ قاحل أعٌاهٕ اهيت ٙثاب عوٚٔا بعس ٗفاتٕ.
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 وــكدازِــــــا

اؿس ا٪قكٟ هو٘قٚٞ ثوث اهذلكـٞ، ٗٙػـتزب ؾـطعٳا أْ تلـْ٘ ب قـى ًـّ       
ًّ ثوـث اهذلكـٞ، إ٨   اهثوث إٙثاضٳا ؿق اه٘ضثٞ يف اهذلكٞ، ٨ٗ ػ٘ظ اه٘قٚٞ ب پظٲٰٙس 

بنحاظٝ اه٘ضثٞ فٌٚا حاٗظ اهثوث، فنْ مل هٚعٗا اهعٙـازٝ كاُـت اه٘قـٚٞ ُافـصٝ يف     
 رسٗز اهثوث.

 
 الٕصـــــٗٛ لـٕازخ

٨ ػ٘ظ اه٘قٚٞ ه٘اضج إ٨ بؿطط إحاظٝ اه٘ضثٞ أٗ ؼقٚق اهعسي ب، اه٘ضثـٞ  
 ٞ بامل٘قٟ هٕ.جطاعاٝ راحٞ ًؿطٗعٞ ٗرقٚقٚٞ خاقٵ

 
 غـــــــسٔط عاوـــٛ

ؿذلط يف امل٘قٶٛ أْ ٙلْ٘ كتاضٳا غرل ًلطٖ، ٗتت٘افط هٕ أٓوٚٞ اهتـدل ، ٗأْ  ٙٱ
ٟ هٕ ً٘ح٘زٳا، ٗأْ ٙقثى اه٘قٚٞ إشا كاْ ؾدكٳا ًتعِٚٳا، ٗأْ ٙلـْ٘  ٙلْ٘ املٰ٘ق

ًٳا قاب٩ځتً ٟ بٕ ًا٨ځاملٰ٘ق ٘ٵ  هٯضج. ق
 

 الٕصٗـــــٛ الٕادبــٛ
 (43)عض اهق٘اُ، اه٘نـعٚٞ ًِٗٔـا اهقـاُْ٘ املكـطٜ ضقـٍ      تقهٛ ب

أخصٳا ًّ بعـض املـصآب اهفقٔٚـٞ ؼقٚقځـا      (76)يف املازٝ  َ(1946)هػِٞ 
ب٘ح٘ب اه٘قٚٞ هفط  ٗهسٖ اهصٜ ًـاا يف رٚاتـٕ إشا مل   ب، ا٪بِا١ هوعساهٞ 

ٙلّ اهفط  ٗاضثٳا، ٗأْ تلْ٘ اه٘قٚٞ جثى ُكٚب ا٨بّ املت٘فٟ بؿـطط أ٨  
ّ اهثوث، فنشا مل ٙ٘مڄ اؾس هفط  ٗهسٖ ضغٍ ت٘افط اهؿطٗط، اعتـدل  ٙعٙس ع

اهفط  ٗاضثٳا جقتهٟ اهقاُْ٘ جثى ُكـٚب ٗاهـسٖ، أٗ جقـساض اهثوـث أٌٙٔـا      
 أقى.
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 لج ص  لجسللع
 الوقــــــــــــــــــــف

 
 

 التعسٖـــــــــــــــــف
ٝ اه٘اقف ٗبعس مماتٕ، ٗاهتكسق ٓ٘ رثؼ املاي عّ اهتساٗي يف رٚا ايٛقف:

بثٌطاتٕ ًِٗافعٕ يف غثٚى اهلل عوٟ أٜ ٗحٕ ًّ ٗحٖ٘ اـرل هوِاؽ ٗاهِفع اهعاَ 
 هوٌختٌع.

 
 ةضــاع وػــسٔعٗتْ

اه٘قف قسقٞ حاضٙٞ أقؤا ثابت ٗأحطٓـا زا٢ـٍ، ٗعثـازٝ ًاهٚـٞ، ٗإرـس٠      
، ×٧ًكسٝ هوطغـ٘ي  اه٘غا٢ى املٌٔٞ هوتلافى ا٨حتٌاعٛ يف اٮغ٩َ، ٗٓ٘ غِٞ 

غِٞ ق٘هٚٞ ٗعٌوٚٞ، فقس كـاْ أٗي ًـّ ٗقـف ٗقفځـا يف اٮغـ٩َ ٗأٗي ًـّ أًـط        
املتكسق، بتز٘ٙى تدلعاتٍٔ إىل ٗقف عثؼ أقؤا ٗإُفاق مثطتٔا يف غثٚى اهلل، 
 كٌا اُعقس عوٕٚ إمجا  اهكزابٞ ضنٛ اهلل عٍِٔ، ٗا٪ًٞ اٮغ٩ًٚٞ ًّ بعسٍٓ.

 
 اوْغـسٔط الٕقف ٔةسـه

فكٸٰى اهفقٔا١ يف أرلاَ اه٘قـف تفكـ٩ٚځ زقٚقځـا ٪ٌٓٚتـٕ، ٗبعـض اهفقٔـا١       
ٗنع ؾطٗطځا هكزتٕ كاؾذلاط أْ ٙلْ٘ امل٘ق٘ا عقاضٳا ًٗفـطظٳا ٗؾٔـٞ ٧ًبـسٝ    
ٗغرل شهم ًّ ؾطٗط، ٗاهثعض ا٬خط ًّ اهفقٔا١ مل ٙؿـذلط ؾـ٣ٚا ًـّ شهـم،     

 اه٘قــف، ٗتطغٚثٳــا هوِــاؽ يف ×ٗٓــ٘ اهــطأٜ اهــطاحش عٌــ٩ځ بٔــسٜ اهطغــ٘ي 
ٗؼك٩ٚځ ملا فٕٚ ًّ ؼقٚق ًكاحل املػوٌ، فٚخ٘ظ ٗقف املؿا  ٗاملِق٘ي ٗاهعقاض 
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ٗغرلٓا ٧ًبسٳا ٧ًٗقتٳا، ٗا٪قى يف اه٘قف ٓ٘ عسَ اهوعَٗ إ٨ يف بعض اؿا٨ا 
 اهيت تفٚس اهت بٚس ك٘قف أضض ٮقاًٞ ًػخس عوٚٔا.

 
 وهاٌتْ العىمٗٛ يف اإلضالً

ى أعٌاي اهدل ٗاـرل، ٗكى ًا ٧ٙزٜ إىل تلافى اجملتٌع ٗتػـاُسٖ،  ه٘ظ اه٘قف يف ك
ٗٙؿٚع فٕٚ امل٘زٝ ٗاهط.ٞ ٗٙطبط ا٪ًٞ ب ٗاقط ا٪خ٘ٝ اٮُػاُٚٞ ٗاهتلافـى، ٨ٗ ٙقتكـط   
اه٘قف عوٟ فاي ًع،، بى ٙؿٌى كافٞ أُ٘ا  اؿٚاٝ اٮُػاُٚٞ ٗعوٟ املطافق ٗاــسًاا  

 .اهعاًٞ ٗكافٞ ق٘ض اهتقسَ اؿهاضٜ

 
 األِداف اليت خيدوّا الٕقف

ًٳا ٗقلـً٘، يف ٗقـف أًـ٘اشلٍ هٯُفـاق ًِٔـا عوـٟ        تِافؼ املػوٌْ٘ رلا
 ا٪غطاض ا٬تٚٞ:

اهِ٘ارٛ اٮُػاُٚٞ ٗغس راحٞ اهفقطا١ ٗاملعسً،، باه٘قف عوٟ اهوقٽـا١   -1
ٗاهٚتاًٟ ٗاملقعسّٙ ٗاهعخـعٝ ٗاهعٌٚـاْ ٗاجملـصًٗ،، ٗتـعٗٙد اهؿـثاب      

ا ٙقــسَ ًــّ روٚــب ٗغــلط ه٫طفــاي اهطنــع، ٗعوــٟ  ٗاهؿــاباا ًٗــ
اهػقاٙاا ٗاملٽاعٍ اهؿـعثٚٞ هت٘ظٙـع اهٽعـاَ عوـٟ اهفقـطا١ ٗااتـاح،،       
ٗاه٘قف عوٟ املقـابط ٗعوـٟ اهقـطض اؿػـّ ٗعوـٟ اهثٚـ٘ا هٚػـلِٔا        
اهفقطا١ ٗااتاحْ٘ غرل اهقازضّٙ عوٟ اًـت٩ن أٗ تـ حرل ًػـلّ ٗعوـٟ     

ٗاه٘قـف   ا جلٞ ٮقاًـٞ اؿخـاذ  اؿٌاًاا اهعاًٞ هوِعافٞ ٗٗقف اهثٚ٘
 .عوٟ اؿٚ٘اُاا

املطافـق اهعاًــٞ هتٚػـرل أًــ٘ض اؿٚـاٝ، كــاه٘قف عوـٟ إقــ٩ح اهقِــاطط      -2
 ٗاؾػ٘ض ٗٗقف ا٬باض يف اهفو٘اا هػقاٙٞ املػافطّٙ ٗاهعضٗ  ٗاملاؾٚٞ.

اؾٔاز يف غثٚى اهلل، ٗعوٟ أزٗاا اؿطب ٗاـٚ٘ي ٗاهلـطا  ٗاٮُفـاق    -3
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 ٍٓ.عوٟ اجملآسّٙ ٗأغط
ٍڅ     -4 ٞپ تثسٙسٶ ا٪ً٘اي، ٗهٶٰهـٌاْ عا٢ـسٷ زا٢ـ اه٘ق٘ا عوٟ شضټٙٸٞ اه٘اقٶف خؿٚ

 هوٌ٘ق٘ا عوٍٚٔ.

 
 دٔز الٕقف يف التكّدً اذتطازٙ اإلضالو٘

كاْ هو٘قف زٗض أغاغٛ يف أغوب اٮلاظاا اهعوٌٚٞ ٗاؿهاضٙٞ يف ب٩ز اٮغ٩َ 
 يف عكط اهعوٌاا ًّٗ شهم: ٗقت أْ كاُت أٗضبا ٗأغوب ب٩ز اهعامل تعٚـ

ُؿط اهعوٍ ٗاملعطفٞ باه٘قف عوٟ املساضؽ ٗاملػاحس ٗامللتثاا اهعاًٞ ٗاهلتاتٚب  -1
 هتزفٚغ اهقطآْ اهلطٍٙ ٗعوٟ طوثٞ اهعوٍ ًّ غصا١ ًٗػلّ ٗغرلٓا.

اه٘قف عوٟ املطاقس اهفولٚٞ ٗزٗض اؿلٌٞ ٗاملػتؿفٚاا اهتعوٌٚٚٞ  -2
 اهكٚسهٞ ٗاهلٌٚٚا١ ٗعوٍ اهِثاا.هتعوٍٚ اهٽب ٗاهتٌطٙض ٗتٽ٘ٙط عوٍ 

غآٍ اه٘قف ًػآٌٞ فعاهٞ يف رفغ ًثاز٥ اٮغ٩َ ٗضقٛ اجملتٌع  -3
اٮغ٩ًٛ ٗتقسًٕ ٗعوٟ ُؿط اٮغ٩َ ٗاهسع٘ٝ إهٕٚ، ًٗقاًٗٞ عٌوٚاا 

 ٕ إىل ب٩ز اٮغ٩َ ًّ أعسا٢ٔا.اهتثؿرل ٗاشلسَ اهفلطٜ ٗاهِفػٛ امل٘حٸ

 
 ٔتٗطري ةسهاؤْدٕب العٍاٖٛ بالٕقف 

يف ُٔاٙٞ اهقطْ اهتاغع عؿط ًٗا بعسٖ، ابتوٛ املػـوٌْ٘ بـارت٩ي أضانـٍٚٔ،    
ا، ٗأزضن ٓـ١٨٧ ا٪عـسا١ أٌٓٚـٞ اه٘قـف يف     ا ٗعػـلطٙٳ ا ٗاقتكازٙٳٗغعٗٓا فلطٙٳ

ًقاًٗٞ كٽٽاتٍٔ، فعٌو٘ا عوـٟ اهقهـا١ عوـٟ فلـطٝ اه٘قـف ٗغـوب أً٘اهـٕ،        
بـثعض اهػـوثٚاا اهـيت     ٚٞ شلٍ ٗتعو٩ځا عوٟ اؿلً٘اا امل٘اهٗاعتٌاز اجملتٌع كوٚٳ

ميلـّ تكـ٘ٙثٔا قــسضا اهقـ٘اُ، اه٘نـعٚٞ يف اهعسٙــس ًـّ اهـث٩ز اٮغــ٩ًٚٞ       
باهتهٚٚق عوـٟ اهـ٘اقف، ٗٗنـع اهقٚـ٘ز ٗاهعقثـاا أًـأًٍ ٗغـوثٍٔ اهِعـاضٝ         
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يف ًكـط ًٗـا تثعـٕ ًـّ      1946هػِٞ  48ٗاٮؾطاا عوٟ اه٘قف كاهقاُْ٘ ضقٍ 
اه٘قف رتٟ كاز أْ ِٙسثط، ٗآْ ا٪ٗاْ هلٛ  ق٘اُ، أخط٠، فاُكطا اهِاؽ عّ

ٙع٘ز هو٘قف ًلاُتٕ اهػابقٞ يف خسًٞ املػوٌ، ٗاجملتٌـع اٮغـ٩ًٛ، ٗأْ تقـَ٘    
 باهسع٘ٝ إىل ٓصٖ اهفلطٝ ف٣ٞ ًّ املػوٌ، رػثٞ ه٘حٕ اهلل تعاىل.

 
 الــٕقف عمٜ الرزٖٛ )األِم٘(

ًِٰٲع اه٘قف عوٟ شضٵٙٞ  اتٵخٔت بعض اهسٗي اٮغ٩ًٚٞ أخرلٳا إىل 
اه٘اقف، ٗٓ٘ ًا ٙٱٽوق عوٕٚ اه٘قف ا٪ٓوٛ; إش أز٠ عوٟ املس٠ اهٽ٘ٙى إىل 

ب يف اٮنطاض با٨قتكاز رثؼ كثرل ًّ اهثطٗاا عّ اهتساٗي; ٗٓ٘ ًا تػثٵ
اهقً٘ٛ ٗإعاقٞ اهتٌِٚٞ، فه٩ځ عّ تلاثط اهصضٙٞ ٗنآهٞ اهعا٢س عوٟ املػتزق،، 

 فقاا ًٗكاضٙف اٮزاضٝ.ٗاغتِفاز ًععٍ إٙطازاا اه٘قف يف ُ

ٗا٪ق٘ب ؾطعٳا ٗأقوش ع٩ٌځ: إبقا١ اه٘قف عوٟ اهصضٙٞ )ا٪ٓوٛ( ع٩ٌځ 
باهِك٘م اهؿطعٚٞ ًع إراطتٕ به٘ابط ٗؾطٗط ػٚع اهتكطا يف اه٘قف 

 ٗت٘ظٙعٕ عوٟ املػتزق، إشا أنزٟ قاقطٳا عّ ؼقٚق ًقكسٖ اهؿطعٛ.






 



 



 

 

 100   أرـٌط

 



اإلضالً يف األضسٚملرنسٚ التلطريٖٛ ملٗجام ا

 
121 

 
 
 
 
 

 

 

اهعاًٞ ٗاهقـٍٚ اؿاكٌـٞ ٗاملفـآٍٚ اههـابٽٞ     ٙتزسج ٓصا اهثاب عّ املثاز٥ 
٘ٵض اهكزٚش عّ ُعاَ ا٪غطٝ يف اٮغ٩َ، فٔـٛ تعـسٵ ق٘اعـس كوٚـٞ تهـثط       هوتك

ٕ  ٙعسٵ عِ٘اُٳا كوٚٺ فكى فٕٚ ٗكىٹفطٗ  ٗحع٢ٚٵاا ُعاَ ا٪غطٝ،  ٓـصٖ   ا تِـسضذ ؼتـ
 اهق٘اعس، ٗٙتلْ٘ ٓصا اهثاب ًّ مخػٞ فك٘ي ٗٓٛ:

 هطباُٚٞ.ضغاهٞ اٮُػاْ ا : اهفكى ا٪ٗي

 اهفٽطٝ اٮُػاُٚٞ ٗاهػِّ اهلُ٘ٚٞ. : اهفكى اهثاُٛ

 ٗرسٝ اـٽاب اهؿطعٛ ٗاهتٌاٙع يف اه٘ظا٢ف. : اهفكى اهثاهث

 اهعٗاذ ُٗعاَ ا٪غطٝ. : اهفكى اهطابع

 ًقاقس ا٪غطٝ. : اهفكى اـاًؼ
* * *

 وبادئ ٔقٗي 
 ٔولاِٗي عاوٛ

 

 الباب األول
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 لج ص  ل  ل
 رسالة اإلىشاٌ الزباىية

 
ٜ ًـّ أحوـٕ خٱوٶـق اٮُػـاْ،     ٙتزسج ٓصا اهفكى عّ اشلسا ا٪غاغٛ اهص

 .هتزقٚق ٓصا اشلسا ًّ خ٩ي ًازت،ٗعّ إعساز اهلل هٕ ٗت ٓٚوٕ 
 

 عبادٚ اهلل ٔعىازٚ األزض
ػا بالسػعي  ـى اهلل اإلنساف كىفىضَّلىهي على كثير من خلقه، كاستخلفه فػي األرض لًيػيعىمِّرىهى كىرَّ

ُي الًقيىم اٍلميٍثلى من الحق فيها لتلبية حاجاته البدنية كالركحية، كإلقامة م جتمع إنساني تىسيودي
كالخير كالعدؿ، كلتحقيق معػاني العبوديػة هلل كاإليمػاف بػه كحػدُ، كإفػرادُ بالطاعػة كالعبػادة 

 دكف أحد من خلقه على منهج أنبيائه كرسله.
 

تثٚٵّ ٓصٖ املازٝ بعهٳا ًّ املثاز٥ اهعاًٞ ٗاهقٍٚ اؿاكٌٞ هطغـاهٞ اٮُػـاْ يف   
ضض، فثسأا بت٘نٚش ًا متٚٵع بٕ اٮُػاْ ًّ اهتفهٚى عوٟ غا٢ط املدو٘قـاا  ا٪

ــ٘ي اهلل  ــا ٙق ػػرِّ كاٍلبىٍحػػًر كرىزىقٍػنىػػاهيم مِّػػنى كى +: كٌ ٍلنىػػاهيٍم ًفػػي البػى ـى كحىمى لىقىػػٍد كىرٍَّمنىػػا بىنًػػي آدى
ًثيرو مِّمٍَّن خىلىٍقنىا تػىٍفًضيالن  ، ثٍ بِٚت اهغاٙـٞ ًـّ   س70 ا١:اٮغطص"الطَّيِّبىاًت كفىضٍَّلنىاهيٍم عىلىى كى

ٞ   خوقٕ باهػعٛ هتعٌرل ا٪ضض كٌـا قـاي حـىٸ     ٗهتوثٚٞ راحاتٕ اهطٗرٚـٞ ٗاهثسُٚـ
ػػا+ؾــ ُٕ:  ػػرىكيم مِّػػنى األىٍرًض كاٍسػػتػىٍعمىرىكيٍم ًفيهى كىمىػػا + ٗقــاي تعــاىل:، س61 ٓــ٘ز:ص"هيػػوى أىن ى

جىعىػلى لىكيػمي  هيػوى الَّػًذم+ :قـاي  ٗ، س56 اهـصاضٙاا: ص"خىلىٍقتي اٍلًجنَّ كىاإًلٍنسى ًإََّّ لًيػىٍعبيػديكفً 
ًإلىٍيًه النو يوري  ٍرضى ذىليوَّن األى  ٗقاي ععٵ ًّ ، س15 :املومص"فىاٍم يوا ًفي مىنىاًكًبهىا كىكيليوا ًمٍن ًرٍزًقًه كى

ليػػػػػ+ قا٢ـــــى: يىػػػػػاةى لًيىبػٍ ػػػػٍوتى كىاٍلحى لىػػػػػقى اٍلمى ػػػػػالن الَّػػػػػًذم خى ػػػػػني عىمى ػػػػػٍم أىٍحسى ػػػػػوى اٍلعىزًيػػػػػزي  وىكيٍم أىيوكي كىهي
 .س2 املوم:ص"ٍلغىفيوري ا

ٛٵٗك يىا أىيػوهىا النَّاسي إنَّا خىلىٍقنىاكيم مِّن ذىكىرو كأينثىػى + :فقاي تعاىل صا إقاًٞ فتٌع إُػاُ
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ػػػػػػعيوبن  ا كقػىبىائًػػػػػػلى لًتػىعىػػػػػػارىفيوا إفَّ أىٍكػػػػػػرىمىكيٍم ًعنػػػػػػدى اللَّػػػػػػًه أىتٍػقىػػػػػػاكيٍم إفَّ اللَّػػػػػػهى عىًلػػػػػػيمه كجىعىٍلنىػػػػػػاكيٍم  ي
ًبيره  ، ٗٙػ٘ز ٓصا اجملتٌع اهقٍٚ املثوٟ ًّ اؿق ٗاــرل ٗاهعـسي،   س13 اؿخـطاا: ص"خى

ًليفىػةن ًفػي األىٍرًض فىػاٍحكيم بػىػٍينى +: ففٛ قٌٚٞ اؿق ٙقـ٘ي اهلل   يىػا دىاكيكدي إنَّػا جىعىٍلنىػاؾى خى
ًبيًل اللًَّه إفَّ الىًذينى يىًضلووفى عىن ًبيًل اللَّػًه لىهيػٍم  النَّاًس بًاٍلحىقِّ كَّ تػىتًَّبًع الهىوىل فػىييًضلَّيى عىن سى سى

كَّ تػىٍقتػيليػوا الػنػٍَّفسى الىتًػي +: ، ٗٙق٘ي س26 م:ص"عىذىابه  ىًديده ًبمىا نىسيوا يػىٍوـى اٍلًحسىابً 
ـى اللَّػػهي إٌَّ  ػرَّ ػػا السَّػًبيلي عىلىػػى الىػػًذينى  +، ٗٙقــ٘ي حــىٵ شٶكڀــطٱٖ: س33صاٮغــطا١: "بًػاٍلحىقِّ  حى إنَّمى

غيػػوفى  ػػٍم عىػػذىابه أىلًػػيمه يىٍظًلميػػوفى النَّػػاسى كيػىبػٍ ػػقِّ أيٍكلىئًػػيى لىهي ، س42صاهؿــ٘ض٠: "ًفػػي األىٍرًض ًبغىٍيػػًر الحى
ػافى ميػر ا×: »ٗٙق٘ي اهِيب  صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗعثس بّ .ٚس يف تفػرلٖ «قيل الحىقَّ كىلىٍو كى

ػػػأى  ةو قى دى صىػػػ نٍ ًمػػػ امىػػػ×: »ٗٙقـــ٘ي ، ٗاهٽدلاُـــٛ يف املعخـــٍ اهلـــثرلس  ؿً وٍ قػىػػػ نٍ ًمػػػ اهللً  ىلىػػػإً  بٌ حى
ػا الىػًذينى +: ، ٗيف قٌٚٞ اـرل ٙق٘ي صرسٙث رػّ، ضٗاٖ ابّ رثاْ ٗاهثٚٔقٛس«قِّ الحى  يىا أىيػوهى

رى لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيػوفى  يػٍ ، ٗقـاي  س77: اؿـد ص"آمىنيوا ارٍكىعيوا كىاٍسجيديكا كىاٍعبيديكا رىبَّكيٍم كىافٍػعىليوا الخى
ــطٱٖ:  ٍيػػرً كلٍػػتىكين مِّػػنكيٍم أيمَّػػةه يىػػٍدعيوفى +حــىٵ شٶكڀ ــطاْ: "إلىػػى الخى ــاي س104صآي عٌ : ، ٗق

رىاتً + يػٍ نىا إلىٍيًهٍم ًفٍعلى الخى يػٍ ، ٗيف قٌٚٞ اهعسي قـاي اهلل حـىٵ شكـطٖ:    س73صا٪ُثٚا١: "كأىٍكحى
ًؿ إفَّ اللَّهى يىٍرميريكيٍم أىف تػيؤىدوكا األىمىانىاًت إلىى أىٍهًلهىا كإذىا حىكىٍمتيم بػىٍينى النَّاًس أىف تىٍحكيميوا بًاٍلعىدٍ +

ػػًميعن  ػافى سى إفَّ اللَّػػهى +: ، ٗقــاي س58صاهِػــا١: "اا بىًصػيرن إفَّ اللَّػهى نًًعمَّػا يىًعظيكيػػم بًػًه إفَّ اللَّػػهى كى
ػػٍم  ٍغػػًي يىًعظيكي ػػًر كاٍلبػى ػػاً  كاٍلمينكى ػػى عىػػًن الفىٍح ى هى ػػاًف كإيتىػػاً  ًذم القيٍربىػػى كيػىنػٍ يىػػٍرميري بًاٍلعىػػٍدًؿ كاإلٍحسى

ػػٍم تىػػذىكَّريكفى  ــاي تعــاىل: س90اهِزــى: ص"لىعىلَّكي ػػا الَّػػًذينى آىمىنيػػوا كيونيػػوا قػىػػوَّاًمينى ًللَّػػًه +، ٗق يىػػا أىيػوهى
تػىٍعًدليوا اٍعػًدليوا هيػوى أىقٍػػرىبي ًللتػٍَّقػوىل كىاتػَّقيػوا  كيٍم  ىنىآىفي قػىٍوـو عىلىى أىٌَّ  يهىدىا ى بًاٍلًقٍسًط كىَّ يىٍجرًمىنَّ 
ًبيره ًبمىا تػىٍعمى   .س8صاملا٢سٝ: "ليوفى اللَّهى ًإفَّ اللَّهى خى

ٗأٙهٳا فنْ اهغاٙٞ ًّ خوق اٮُػاْ ؼقٚق ًعـاُٛ اهعث٘زٙـٞ هلل ٗاٮميـاْ بـٕ     
ٕ   ٗرسٖ، ٗإفطازٖ باهٽاعٞ ٗاهعثازٝ زْٗ أرس ًّ خوقٕ ; عوٟ ًِٔد أُثٚا٢ـٕ ٗضغـو

ٗقـاي  ، س56: اهـصاضٙاا ص"كمىا خىلىٍقتي الًجنَّ كاإلنسى إَّ لًيػىٍعبيػديكفً +كٌا ٙق٘ي اهلل تعاىل: 
ػ+: تعاىل اهت٘بـٞ:  ص"ا َّ إلىػهى إَّ هيػوى سيػٍبحىانىهي عىمَّػا ييٍ ػرًكيوفى ا كاًحػدن كمىػا أيًمػريكا إَّ لًيػىٍعبيػديكا إلىهن

كمىػا أيًمػريكا إَّ لًيػىٍعبيػديكا اللَّػهى ميٍخًلًصػينى لىػهي الػدِّينى حينػىفىػا ى كييًقيميػوا +، ٗقاي حىٵ ؾـ ُٕ:  س31
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ػٍلنىا +: ، ٗقـاي  س5صاهثِٚـٞ:  "يني القىيِّمىةً الصَّالةى كيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى كذىًليى دً  ًمػٍن قػىٍبًلػيى كىمىػا أىٍرسى
يف  ٗمثٞ آٙاا كـثرلٝ  ،س25صا٪ُثٚا١: " أىنىػا فىاٍعبيػديكفً لىهى ًإَّ إً ًمٍن رىسيوؿو ًإَّ نيوًحي ًإلىٍيًه أىنَّهي َّ

 .ٙكعب ركطٓا ٓصا املعِٟ
* * * 

 
 تأِٗن اإلٌطاُ ذتىن السضالٛ

بىػػػػػه اهلل مػػػػػن القػػػػػدرات العقليػػػػػة كالنفسػػػػػية تحقيقنػػػػػا  لرسػػػػػالة اإلنسػػػػػاف فػػػػػي األرض، كىهى
كالجسدية ما يجعله أهالن لتحقيق هذُ الرسالة، كأرسػل إليػه الرسػل لهدايتػه إلػى أقػـو سػبل 

 الر د كالفالح في الدنيا كاتخرة.
 

اهـيت ٗٓثٔـا اهلل هٯُػـاْ رتـٟ وقڃـق       اهقـسضاا ٗاملولـاا  تث، ٓصٖ املازٝ 
كىاللَّػهي +: غاهتٕ يف ا٪ضض، ف٘ٓثٕ غثزإُ ٗتعاىل اهقسضٝ اهعقوٚٞ كٌا قاي اهلل ض

ٍيئنا كىجىعىلى لىكيمي السٍَّمعى كىاألىٍبصىػارى كىاألىٍفئًػدىةى لىعىلَّ  كيػٍم أىٍخرىجىكيٍم ًمٍن بيطيوًف أيمَّهىاًتكيٍم َّ تػىٍعلىميوفى  ى
اهِفػٚٞ ٗاؾػسٙٞ فقاي حىٸ ؾـ ُٕ:  كٌا ٗٓثٕ تعاىل اهقسضٝ ، س78صاهِزى: "تىٍ ػكيريكفى 

اللَّهي الًَّذم جىعىلى لىكيػمي األىٍرضى قػىػرىارنا كىالسَّػمىا ى بًنىػا ن كىصىػوَّرىكيٍم فىرىٍحسىػنى صيػوىرىكيٍم كىرىزىقىكيػٍم ًمػنى +
الَّػًذم +: عـاىل ، ٗقـاي ت س64صغـافط:  "الطَّيِّبىاًت ذىًلكيمي اللَّهي رىبوكيٍم فػىتىبىارىؾى اللَّهي رىبو اٍلعىالىًمينى 

صاهـت،:  "لىقىٍد خىلىٍقنىا اإًلٍنسىافى ًفي أىٍحسىًن تػىٍقػوًيمو +: ، ٗقاي تعاىلس2صا٪عوٟ: "خىلىقى فىسىوَّل

 .س4

كٌا ت٘نٵش ٓصٖ املازٝ ًا أُعـٍ اهلل بـٕ عوـٟ اٮُػـاُٚٞ ًـّ إضغـاي اهطغـى        
شٶكڀـطٱٖ:   شلساٙتٍٔ إىل أقَ٘ غٱثٱى اهطؾٲس ٗاهف٩ح يف اهسُٚا ٗا٬خـطٝ، قـاي اهلل حـىٵ   

، ٗقـاي  س36صاهِزـى:  "كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيلِّ أيمَّةو رىسيوَّن أىًف ايٍعبيػديكا اللَّػهى كىاٍجتىًنبيػوا الطَّػاغيوتى +
ٍلنىا ًمٍن قػىٍبًليى ريسيالن +تعاىل:  يػِّنىاتً  كىلىقىٍد أىٍرسى ٗقاي ، س47: اهطَٗص"ًإلىى قػىٍوًمًهٍم فىجىا يكهيٍم بًاٍلبػى
 .س28: اهفتشص"ًذم أىٍرسىلى رىسيولىهي بًاٍلهيدىل كىًديًن اٍلحىقِّ هيوى الَّ +تعاىل: 

***
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 لج ص  لجثلن 
 الفطزة اإلىشاىية والشيً الكوىية

   

 

ٙتزسج ٓصا اهفكى عّ بعض اهػِّ اهلُ٘ٚٞ املتعوقٞ غوڀق اٮُػاْ ٗع٩قتٕ 
ٍٰ ٰغٚٲط رٚاتٍٔ، ٗ ٗقسحِػٕ  بين بغرلٖ ًّ ٜ وحعؤا اهلل يف ٰخوڀقٕ هٰتزٲلٿ ٓـصا   تـ٘
 عوٟ ث٩ج ً٘از، فتثٚٵّ كى ًازٝ غِٵٞ ًّ ٓصٖ اهػِّ. اهفكى

 
 إزادٚ التػٗرئ العكن اوتالك

ػػػهي العقػػػل كاإلرادة الػػػذم  خلػػػقى اهلل اإلنسػػػاف مفطػػػورنا علػػػى اإليمػػػاف بػػػه سػػػبحانه كتعػػػالى، كمىنىحى
ته المعرفيػة، كملكاتػه أك اَّرتقػا  بقدراتػه حسػب مكتسػبا ،اَّنحػراؼ عػن فطرتػهإمػا  :يستطيع بهمػا

 كهذُ اإلرادة هي مناط الجزا  األخركم ثوابنا أك عقابنا.كهذا العقل الركحية، كظركفه اَّجتماعية، 
 

 اهعقـى  تتِاٗي ٓصٖ املازٝ باهثٚاْ غِٵٞ ًّ غـِّ اهلل يف ٰخوڀقـٕ ٗٓـٛ: اًـت٩ن    
حسإُ ٗأقى ٗعٌٚق ٗاٮُػاْ  غٿطؽ يف كٚاْإضازٝ اهتغٚرل; فتث، ٓصٖ املازٝ ًا ٗ

ّ     خوقتٕ ًّ اهؿع٘ض اٮمياُٛ إضازٝ ٗ عقـى  ، كٌا تـث، ًـا ًِزـٕ اهلل هٯُػـاْ ًـ
، ٗشهم اُٽ٩قځـا  : إًا با٨مطاا عِٔا أٗ ا٨ضتقا١ بٔاا تغٚرل ًعتقساتٌٕٙػتٽٚع بٔ

ًنيفنػػا ًفطٍػػرىةى اللَّػًه الَّتًػػي فىطىػػرى النَّػػاسى +ًــّ ا٬ٙــٞ اهلطميــٞ:  ػػيى ًللػػدِّيًن حى ػػا َّ فىػرىًقٍم كىٍجهى هى عىلىيػٍ
ٍلًق اللًَّه ذىًليى الػدِّيني اٍلقىػيِّمي كىلىًكػنَّ أىٍكثػىػرى النَّػاًس َّ يػىٍعلىميػوفى  ، ٗقـ٘ي  س30صاهـطَٗ:  "تػىٍبًديلى ًلخى

ــ٘ي  ُي يػيهىوِّدىانًػػػًه أىٍك يػينىصِّػػػرىانًًه أىٍك ×: »اهطغـ مىػػػا ًمػػػٍن مىٍوليػػػودو ًإَّ ييولىػػػدي عىلىػػػى اٍلًفطٍػػػرىًةه فىػػػرىبػىوىا
اٮضازٝ ٓـٛ  ٗٓصٖ  ا اهعقى، ٗٓصصرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػـوٍس «ييمىجِّسىانًهً 

ػا ىكيٍم بىصىػائًري ًمػٍن رىبِّكيػٍم +ًِاط اؾعا١ ا٪خطٜٗ ث٘ابٳا ٗعقابٳـا قـاي اهلل تعـاىل:     قىػٍد جى
هىا كىمىا أىنىا عىلىٍيكيٍم ًبحىًفيظو  ٗقاي حـىٵ  ، س104 صا٪ُعاَ:"فىمىٍن أىٍبصىرى فىًلنػىٍفًسًه كىمىٍن عىًميى فػىعىلىيػٍ

ػا ى فػىٍليىٍكفيػرٍ +: شكطٖ ، ٗقاي س29صاهلٔف: "كىقيًل اٍلحىقو ًمٍن رىبِّكيٍم فىمىٍن  ىا ى فػىٍليػيٍؤًمٍن كىمىٍن  ى
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ًإمَّػا كىفيػورنا+: تعاىل ُي السًَّبيلى ًإمَّا  ىاًكرنا كى يٍػنىا ػاى +: ٗقاي تعاىل، س3صاٮُػاْ: "ًإنَّا هىدى   ى كىلىػٍو  ى
صٙـُ٘ؼ:   "ٍرًض كيلوهيٍم جىًميعنا أىفىرىٍنتى تيٍكػًرُي النَّػاسى حىتَّػى يىكيونيػوا ميػٍؤًمًنينى ًفي األى  مىنى مىنٍ رىبويى تى 

ٍيًقظى  حىتَّػى النَّػاًئمً  عىػنٍ  :ثىػالىثو  عىنٍ  اٍلقىلىمي  ريًفعى »×: ؿسٙث ضغ٘ي اهلل ٗ ،س99  كىعىػنٍ  ،يىٍسػتػى
تَّػػ اٍلمىٍجنيػػوفً  كىعىػػنٍ  ،يىٍحػػتىًلمى  حىتَّػػى الصَّػػًبيِّ  ــزٚش،  «يػىٍعًقػػلى  ىحى ــسٙث ق ــسأ ضٗاٖصر ــ٘ٗ .  زاٗز أب

 .سٗاؿاكٍ رثاْ ٗابّ ًاحٞ ٗابّ ٗاهِػا٢ٛ
***

 
ُّ  ع ارتصاٟصالتطأٙ يف ةصن ارتْمل ٔتٍ

خلػػق اهلل الب ػػر جميعنػػا متسػػاكين فػػي أٍصػػل الخٍلػػق مػػن نػىٍفػػسو كاحػػدة، كيتسػػاككف تبعنػػا 
هلل أف يتفػػػػاكتوا فػػػػي بعػػػػض لػػػػذلي فػػػػي الخصػػػػائع العامػػػػة، كمػػػػع ذلػػػػي اقتضػػػػت حكمػػػػة ا

 الخصائع كالقوة كالضعف، كفي الملكات كالقدرات النفسية كالعقلية كالجسمية.
كهػػػذا التنػػػوع الب ػػػػرم فػػػي بعػػػض الخصػػػػائع هػػػو قػػػواـ الحيػػػػاة بالتعػػػارؼ كالتعػػػػاكف 

 كالتكامل بين األفراد كالمجتمعات، كليس مدعاة للعداكة كالتباغيض.
 

خوقٕ ت٘نٵش ٓصٖ املازٝ أْ اهلل خوق اهثؿط مجٚعٳا  ٗيف غٚاق بٚاْ غِّ اهلل يف
ًتػاّٗٙ يف أقٲى اـوڀق ًّ ُٰفڀؼڅ ٗارسٝ ٗٙتػاْٗٗ تثعٳـا هـصهم يف اـكـا٢ل    

يىا أىيػوهىا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي الىًذم خىلىقىكيم مِّن نػٍَّفسو كاًحدىةو كخىلىقى +اهعاًٞ، قاي اهلل تعاىل: 
هىا زىٍكجىهىا كبىثَّ  ًثيػرن ًمنػٍ هيمىا رًجىاَّن كى ػا ن  اًمنػٍ كىًمػٍن آيىاتًػًه أىٍف +، ٗقـاي تعـاىل:   س1 اهِػـا١: ص"كًنسى

ػػره تىنتىً ػػريكفى  ــطَٗ:ص"خىلىقىكيػػم مِّػػن تػيػػرىابو ثيػػمَّ إذىا أىنػػتيم بى ى ــ٘ي اهلل س20 اه ــاي ضغ ×: ، ٗق
ـي خيًلقى ًمٍن تػيرىابو » ـى، كىآدى ٘ «النَّاسي كيلوهيٍم بػىنيو آدى زاٗز ٗاهذلًـصٜ ٗقـاي:    صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أبـ

 .رسٙث رػّ غطٙبس

ٗقس اقتهت رلٌـٞ اهلل أْ ٙتفـاٗا اهِـاؽ يف بعـض اـكـا٢ل كـاهق٘ٝ       
 ٞ ٌٰوپلاا ٗاهقسٲضاا اهِفػٚٞ ٗاهعقوٚٞ ٗاؾػـٌٚ ، ٗٓـٛ ظـ٘آط   ٗاههعف، ٗيف اهڀ

اهلل الىػًذم +، قـاي اهلل غـثزإُ:   سهٚىتاحتٌاعٚٞ ًؿآسٝ ٗقػ٘غٞ ٨ٗ ؼتاذ إىل 
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ػٍيبىةن يىٍخليػقي خىلىقىكيم مِّن ضى  ٍعفو ثيمَّ جىعىلى ًمٍن بػىٍعًد ضىٍعفو قػيوَّةن ثيمَّ جىعىلى ًمٍن بػىٍعًد قػيػوَّةو ضىػٍعفنا كى ى
ػػا ي كىهيػػوى العىًلػػيمي القىػػًديري  ــطَٗ:ص"مىػػا يى ى ــاىل:  س54 اه ــاي تع ُي عىلىػػٍيكيٍم +، ٗق  إفَّ اللَّػػهى اٍصػػطىفىا

ُي بىٍسطىةن ًفػي الًعٍلػًم كاٍلًجٍسػًم كاللَّػ ػا ي كاللَّػهي كاًسػعه عىًلػيمه ي كزىادى ػهي مىػن يى ى  اهثقـطٝ: ص"هي يػيػٍؤًتي ميٍلكى

ٍلػػػػػًق بى +، ٗقـــــاي تعـــــاىل: س247 ػػػػػٍم ًفػػػػػي الخى ػػػػػٍم ٍسػػػػػكزىادىكي طىةن فىػػػػػاذٍكيريكا آَّ ى اللَّػػػػػًه لىعىلَّكي
 .س69 ا٪عطاا:ص"تػيٍفًلحيوفى 

ٰ٘اَ اؿٚاٝ باهتعاضا ٗاهتعاْٗ  ٘ٵ  اهثؿطٜ يف بعض اـكا٢ل ٓ٘ قٶ ٗٓصا اهتِ
ٝځ هوعساٗٝ ٗاهتثـاغٿض، قـاي حـىٵ    ٗاه ًٰسٲعا تلاًى ب، ا٪فطاز ٗاجملتٌعاا، ٗهٚؼ 

ػا النَّػاسي إنَّػا خىلىٍقنىػاكيم مِّػن ذىكىػرو كأينثىػى كجىعىٍلنىػاكيٍم  يػعيوبن +ؾ ُٕ:  ا كقػىبىائًػلى لًتػىعىػارىفيوا إفَّ يىػا أىيػوهى
بً  كتػىعىػاكىنيوا +، ٗقـاي تعـاىل:   س13 اؿخطاا:ص"يػره أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اللًَّه أىتٍػقىاكيٍم إفَّ اللَّهى عىًلػيمه خى

، ٗقاي تعـاىل:  س2 املا٢سٝ:ص"عىلىى الًبرِّ كالتػٍَّقوىل كَّ تػىعىاكىنيوا عىلىى اإلٍثًم كاٍلعيٍدكىاًف كاتػَّقيػوا اللَّػهى 
 .س46 ُفاي:ا٪ص"كَّ تػىنىازىعيوا فػىتػىٍف ىليوا كتىٍذهىبى رًيحيكيٍم كاٍصًبريكا إفَّ اللَّهى مىعى الصَّاًبرًينى +

*** 
 

 تهاون الصٔدني: الرنس ٔاألٌجٜ
ٍلػًق مػن نػىٍفػسو كاحػدة، فقػػد خلػق اهلل منهػا بقدرتػه زكجػػين مػ ع كحػدة اإلنسػاف فػي أصػػل الخى

إَّ بتالقيهمػا كتعاكنهمػا  الجػنس الب ػرمذكرنا كأنثى، كَّ تستمر الحيػاة كتػىٍعميػري األرض كيػىتىكػاثىر 
  . في جميع الكائنات كاأل يا  الدنيويةكتكاملهما، كتلي هي سنة اهلل

 .كمن الرابطة بين الرجل كالمرأة تتكوف األسرة، كهي النواة األكلى للمجتمع اإلنساني
 

هثٚاْ غِٞ اهلل يف خوقٕ ت٘نٵش ٓصٖ املازٝ إُٔ ًع ٗرسٝ اٮُػاْ يف أقى  ٗاغتلٌا٨ځ
ـپوڀقڄ ًّ ُٰفڀؼڅ ٗارسٝ، فقس خوق اهلل ًِٔا بقسضتٕ ظ ٗح، شكـطٳا ٗأُثـٟ، قـاي اهلل حـىٵ     ا

ػػ كاللَّػػهي خىلىقىكيػػم مِّػػن تػيػػرىابو ثيػػمَّ ًمػػن نوٍطفىػػةو +ؾــ ُٕ:  ػػٍم أىٍزكىاجن ، ٗقــاي س11صفــاطط: "اثيػػمَّ جىعىلىكي
يٍ  ثيمَّ كىافى عىلىقىةن فىخىلىقى فىسىوَّل  أىلىٍم يىيي نيٍطفىةن مِّن مًَّنيٍّ ييٍمنىى +تعاىل:  ًن فىجىعىلى ًمٍنهي الزٍَّكجى
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 س.8صاهِث : "اكخىلىٍقنىاكيٍم أىٍزكىاجن +ٗقاي تعاىل:، س39-37صاهقٚاًٞ: "الذَّكىرى كاألينثىى
ٌٱـطٱ ا٪ضض ٨ٗ ٰٰٙتلـاٰثط       اؾـِؼ   ثٍ تثـٚٵّ املـازٝ أْ اؿٚـاٝ ٨ تػـتٌط ٨ٗ ٰتعٲ

ٗتعاٌُٗٔا ٗتلاًؤٌا، ٗتوم ٓٛ غـِٞ اهلل يف   ٛ اهصكط ٗا٪ُثٟقإ٨ بت٩اهثؿطٜ 
ػٍيًن +قاي اهلل حىٵ ؾـ ُٕ:   اهسُٚ٘ٙٞ ؾٚا١ٗا٪ مجٚع اهلا٢ِاا ػٍي و خىلىٍقنىػا زىٍكجى كىًمػٍن كيػلِّ  ى
، ًّٗ اهطابٽٞ ب، اهطحـى ٗاملـطأٝ تتلـْ٘ ا٪غـطٝ،     س49صاهصاضٙاا: "لىعىلَّكيٍم تىػذىكَّريكفى 

كاللَّػػهي جىعىػػلى لىكيػػم مِّػػٍن +ٗٓــٛ اهِــ٘اٝ ا٪ٗىل هوٌختٌــع اٮُػــاُٛ، قــاي اهلل تعــاىل: 
ػػأىنفيًسػػكيٍم أىزٍ  ا كجىعىػػلى لىكيػػم مِّػػٍن أىٍزكىاًجكيػػم بىنًػػينى كحىفىػػدىةن كرىزىقىكيػػم مِّػػنى الطَّيِّبىػػاًت أىفىًباٍلبىاً ػػًل كىاجن

ػا النَّػاسي اتػَّقيػوا رىبَّكيػمي +ٗقاي تعاىل:  س72 اهِزى:ص"يػيٍؤًمنيوفى كبًًنٍعمىًت اللًَّه هيٍم يىٍكفيريكفى  يىػا أىيػوهى
ًثيرن الىًذم خىلىقىكيم مِّن نػٍَّفسو كاحً  هيمىا رًجىاَّن كى هىا زىٍكجىهىا كبىثَّ ًمنػٍ ػا ن  ادىةو كخىلىقى ًمنػٍ  اهِػا١:ص"كىًنسى

سٍبحىافى الىًذم خىلىقى األىٍزكىاجى كيلَّهىا ًممَّا تػيٍنًبتي األىٍرضي كًمٍن أىنفيًسًهٍم كًممَّا +، ٗقاي تعاىل: س1
 .س36صٙؼ: "َّ يػىٍعلىميوفى 

ــس بٚــاْ شلــصٖ املعــاُٛ يف ا  ( 64( ٗ)63( ٗ)62)ٗ( 17ملــ٘از )ٗغــٚ تٛ ًعٙ
(ٗ69(ٗ )73(ٗ )76). 

*** 
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 لج ص  لجثلجث
 وحدة اخلطاب الشزعي والتنايز يف الوظائف

 
ـپوڀـق اهٽثٚعٚـٞ بـ،       ٙتزسج ٓصا اهفكى عّ ًقتهٚاا املػـاٗاٝ يف فٽـطٝ ا

اهتلاهٚف اهؿـطعٚٞ يف ا٪عـٍ ا٪غوـب ٗٗرـسٝ      يفاملػاٗاٝ  ٗٓٛاهطحى ٗاملطأٝ، 
٘ٵ  اهتدككـاا،    ٙقتهٛ اهتٌاٙع يف بعـض اـكـا٢ل:  ٗ اـٽاب اهؿطعٛ، تِـ

أٌٓٚٞ اٮقـطاض بٔـصٖ   اههطٗضٜ ٗمتاٙع املطاكع اهقاُُ٘ٚٞ، ًّٗ ٗاه٘ظا٢ف ٗاملٔاَ، 
 اـكا٢ل ٗاهتٌاٙعاا هك٩ح اجملتٌع، ٗشهم ًّ خ٩ي أضبع ً٘از.

 
 ٔسدٚ خفاب التهمٗف ٔاملطأاٚ يف اذتكٕم ٔالٕادبات

 ين الرجل كالمرأة في فطرة الخىٍلق الطبيعية أمرين:تقتضي المساكاة ب
أكلهمػػا: المسػػاكاة الكاملػػة بػػين الرجػػل كالمػػرأة فػػي األغلػػب األعػػٌم مػػن  ػػئوف الحيػػاة، 
ػػػػا لرسػػػػالته، ك ػػػػريكنا لػػػػه فػػػػي الحيػػػػاة الزكجيػػػػة  ػػػػالن لسخػػػػر كميتمِّمن كاعتبػػػػاري كػػػػلٍّ منهمػػػػا ميكىمِّ

يِّػػزة لكػػلٍّ  منهمػػا فػػي تكوينػػه البػػدني كالنفسػػي  كاَّجتماعيػػة عػػدا بعػػض الخصوصػػيات الميمى
 كلٌّ منهما بما تىمىيَّز فيه.  فيختعٌ 

ا يتنػاكؿ كػال  مػن الرجػل  الثاني: اتَّساقنا مع هذا األصل، جا  الخطػاب ال ػرعي ميوىحَّػدن
كالمػػرأة فػػي سػػائر األمػػور التػػي يتسػػاكياف فيهػػا كػػالتكليف بػػاألكامر كالنػػواهي، كفػػي الحػػالؿ 

ب، كفػػػي الحقػػػوؽ كالواجبػػػات اإلنسػػػانية العامػػػة، كفػػػي الكرامػػػة كالحػػػراـ كالثػػػواب كالعقػػػا
 الب رية، كما جا  هذا الخطاب خاص ا بكلٍّ منهما في األمور الخاصَّة به.

 
ًـع  ق اعتثاضٳا جا غثق تقطٙطٖ ًّ اهتػاٜٗ ب، اهطحى ٗاملطأٝ يف أقـى اـوڀـ  

٘ٵ  اـكا٢ل تث، ٓصٖ املازٝ أْ ٓصا اهتػاٜٗ ٙقتهٛ أًطٙ  ّ:تِ

ٍٵ ًـّ ؾـ٣ْ٘        اٚيُا: املػاٗاٝ اهلاًوٞ ب، اهطحـى ٗاملـطأٝ يف ا٪غوـب ا٪عـ
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ػػٍؤًمًنينى كاٍلميٍؤًمنىػػاًت كاٍلقىػػانًًتينى +اؿٚــاٝ، قــاي اهلل تعــاىل:  إفَّ الميٍسػػًلًمينى كاٍلميٍسػػًلمىاًت كاٍلمي
خىاً ػػػػػًعينى كاٍلخىاً ػػػػػعىاًت كاٍلقىانًتىػػػػػاًت كالصَّػػػػػاًدًقينى كالصَّػػػػػاًدقىاًت كالصَّػػػػػاًبرًينى كالصَّػػػػػاًبرىاًت كالٍ 

ػػػػاًفًظينى فػيػػػػريكجىهيٍم كاٍلحىاًفظىػػػػاًت  ًقينى كاٍلميتىصىػػػػدِّقىاًت كالصَّػػػػائًًمينى كالصَّػػػػائًمىاًت كاٍلحى كاٍلميتىصىػػػػدِّ
ًثيرنا كالذَّاًكرىاًت أىعىدَّ اللَّهي لىهيم مٍَّغًفرىةن كأىٍجرنا عىًظيمنا ، ٗقاي س35 ا٪رـعاب: ص"كالذَّاًكرًينى اللَّهى كى

ػػػٍوفى عىػػػًن + :تعـــاىل هى كاٍلميٍؤًمنيػػػوفى كاٍلميٍؤًمنىػػػاتي بػىٍعضيػػػهيٍم أىٍكلًيىػػػا ي بػىٍعػػضو يىػػػٍرميريكفى بًػػػاٍلمىٍعريكًؼ كيػىنػٍ
ػاؿً ×: » ٗقاي، س71صاهت٘بٞ: "المينكىرً  صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ٗأبـ٘   «النِّسىا ى  ىقىاًئقي الرِّجى

اهِػـا١ ُعـا٢ط اهطحـاي ٗأًثـاشلٍ      إْ :، أٜٗاهثـعاضس  زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهساضًٛ ٗاهساضقٽين
 َٰ ٘ٸا١ خٱوٶقت ًّ آز ْٸ ر ٍٲ; ٗ٪پ ٔٱ ِٲ ًٶ  ّٰ ّٸ ؾٱقٶقڀ ٔٱ  .كپ پُٸ

ٌٳـا هطغـاهتٕ،       ثٍ تٱثٚٵّ املازٝ أْ اهؿط  ٙعتدل ك٩ڈ ٌټ ًٱت ٌټـ٩ ه٭خـط ٗ ًٱلپ ًٌِٔـا 
مِّػٍن  كاللَّػهي جىعىػلى لىكيػم+ٗؾطٙلځا هٕ يف اؿٚاٝ اهعٗحٚٞ ٗا٨حتٌاعٚٞ; فقاي اهلل تعاىل: 

ػػ ا كجىعىػػلى لىكيػػم مِّػػٍن أىٍزكىاًجكيػػم بىنًػػينى كحىفىػػدىةن كرىزىقىكيػػم مِّػػنى الطَّيِّبىػػاًت أىفىًباٍلبىاً ػػًل أىنفيًسػػكيٍم أىٍزكىاجن
كىًمػٍن آيىاتًػًه أىٍف خىلىػقى لىكيػم +، ٗقاي تعاىل: س72 اهِزى:ص"يػيٍؤًمنيوفى كبًًنٍعمىًت اللًَّه هيٍم يىٍكفيريكفى 

ػػةن إفَّ ًفػػي ذىلًػػيى تيىػػاتو لِّقىػػٍوـو مِّػػٍن أىنفيًسػػكيٍم  ػػنىكيم مَّػػوىدَّةن كىرىٍحمى ػػا كىجىعىػػلى بػىيػٍ هى ػػا لِّتىٍسػػكينيوا إلىيػٍ أىٍزكىاجن
ػا +ٗقاي تعـاىل:  ، س21 اهطَٗ:ص"يػىتػىفىكَّريكفى  هى هيػوى الىػًذم خىلىقىكيػم مِّػن نػٍَّفػسو كاًحػدىةو كجىعىػلى ًمنػٍ

هىا  .س189 ا٪عطاا:ص"زىٍكجىهىا لًيىٍسكينى إلىيػٍ

ٌٰٚټعٝ هلـىڋ ًٌِٔـا يف تلِ٘ٙـٕ اهثـسُٛ      ٌٱ ٗقس حعى اهلل بعض اـك٘قٚاا اهڀ
ٌٰٚٸع فٕٚ نػَّػٍوا مىػا فىضَّػلى اللَّػهي بًػًه +قاي تعاىل: ف ;ٗاهِفػٛ فٚدتلٵ كىٻ ًٌِٔا جا ٰت كَّ تػىتىمى

ػٍبنى كاٍسػرىليوا اللَّػهى بػىٍعضىكيٍم عىلىى بػىٍعضو لِّلرِّجىاًؿ نىًصيبه مِّمَّا اٍكتىسىبيوا كًللنِّسىاً  نىًصيبه مِّ  مَّا اٍكتىسى
ػٍي و عىًليمنػ كىلىهيػنَّ ًمثٍػلي الَّػًذم +: ، ٗقاي تعـاىل س32 اهِػا١:ص"اًمن فىٍضًلًه إفَّ اللَّهى كىافى ًبكيلِّ  ى
ػةه  ػاؿي قػىوَّاميػوفى +ٗقاي تعـاىل:   ،س228 صاهثقطٝ:"عىلىٍيًهنَّ بًاٍلمىٍعريكًؼ كىًللرِّجىاًؿ عىلىػٍيًهنَّ دىرىجى  الرِّجى

ػػا أىنفىقيػػوا ًمػػٍن أىٍمػػوىاًلًهمٍ  ػػا فىضَّػػلى اللَّػػهي بػىٍعضىػػهيٍم عىلىػػى بػىٍعػػضو كًبمى ػػاً  ًبمى ، س34 اهِػــا١:ص"عىلىػػى النِّسى

( ًـّ ٓـصا   6يف املـازٝ )  ٗٓصٖ اـك٘قٚاا املٌٚٵـعٝ هلـى ًٌِٔـا غـٚ تٛ بٚأُـا     
 .اهفكى
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ًع ق املذلتب عوٟ اهتػاٜٗ ب، اهطحى ٗاملطأٝ يف أقى اـوڀ اَا األَس ايجاْٞ
ٰ٘رٸسٳا ٙتِاٗي ك٩ڈ ًٱ ٘ٵ  اـكا٢ل ٓ٘ ف١ٛ اـٽاب اهؿطعٛ  ًّ اهطحى ٗاملطأٝ  تِ

يف غا٢ط ا٪ً٘ض اهيت ٙتػاٗٙاْ فٚٔـا كـاهتلوٚف بـا٪ٗاًط ٗاهِـ٘آٛ ٗيف اؿـ٩ي      
ٗاؿــطاَ ٗاهثــ٘اب ٗاهعقــاب ٗيف اؿقــ٘ق ٗاه٘احثــاا اٮُػــاُٚٞ اهعاًــٞ، ٗيف  

ٕ  اهلطاًٞ اهثؿطٙٞ، كٌا حا١ ٓصا اـٽا  ب خاقٺا بلى ًٌِٔا يف ا٪ً٘ض اـاقٸـٞ بـ
ػا النَّػاسي إنَّػا +: تعـاىل اهلل  ٗٙسي عوٕٚ ا٬ٙاا املصك٘ضٝ آُفځا كٌا ٙسي عوٕٚ ق٘ي يىػا أىيػوهى

ػػػػػعيوبن  ػػػػػرو كأينثىػػػػػى كجىعىٍلنىػػػػػاكيٍم  ي ا كقػىبىائًػػػػػلى لًتػىعىػػػػػارىفيوا إفَّ أىٍكػػػػػرىمىكيٍم ًعنػػػػػدى اللَّػػػػػًه خىلىٍقنىػػػػػاكيم مِّػػػػػن ذىكى
، (1)ُػاْإاغٍ هوخٌع ًّ بين آزَ، ٗارسٖ:  «النَّػاسي »فوفغ ، س13اؿخطاا: ص"أىتٍػقىاكيمٍ 

ّ ٗٙؿٌى اهطحى ٗاملطأٝ، فٚصكط ٧ُٙٗث فٚقاي: ٓـ٘ إُػـاْ، ٗٓـٛ إُػـاْ، ٗتٱثـٚٵ     
ٛٵ ٨ ع٩قٞ هـٕ   ا٬ٙٞ إُٔ ٨ فهى ٪رسٌٓا عوٟ ا٬خط إ٨ جقٚاؽ ًٗعٚاض خاضح

ٜٻ   ، فٔـ٘ ًعٚـاض   «لوى قٍ التػَّ »ٗٓ٘  بِ٘  اؾِؼ، أ٨ ًـّ   قاٙـس ٙػـتٽٚع أْ وكـوٕ أ
ٓٵ ـٶاؾِػ، باحتٔازٖ، فٌٔا ٧ً ٞ هوقٚاَ باملٌٔٞ اٮشلٚـٞ امل٘ك٘هـٞ   قپوڀ٩ْ ًّ رٚث ا

ــا ــاىل إهٌٚٔــ ــ٘ي اهلل تعــ اًعػػػػله ًفػػػػي األىٍرًض +: هقــ ػػػػًة إنِّػػػػي جى كىإٍذ قىػػػػاؿى رىبوػػػػيى ًلٍلمىالًئكى
ًليفىةن   هطحى ٗاملطاٝ.امللْ٘ ًّ ا اؾِؼ اهثؿطٜ، ٗاملقك٘ز ٓ٘ س30اهثقطٝ:ص"خى

ٗ      كٌا أْ ك٩ڈ ٙقكـس ب ٓوٚـٞ   ًّ اهطحـى ٗاملـطأٝ ًتٵكـف ب ٓوٚـٞ اهتلوٚـف، 
ٞ اه :(2)اهتلوٚف إنَّػا + : ُٗ٘آٚـٕ، ٙقـ٘ي اهلل   ه٩هتـعاَ بـ ٗاًط اهلل    كـ٩رٚ

ػا كأىٍ ػفىٍقنى  ػا عىرىٍضنىا األىمىانىةى عىلىى السَّمىوىاًت كاألىٍرًض كاٍلًجبىػاًؿ فىػرىبػىٍينى أىف يىٍحًمٍلنػىهى ػا كحىمىلىهى هى ًمنػٍ
اهتلوٚف ٗقث٘ي  (3):ٗا٪ًاُٞ ِٓا تعين، س72 ا٪رعاب:ص"ا جىهيػوَّاإلنسىافي إنَّهي كىافى ظىليومن 

نْ قاَ اٮُػـاْ بـصهم أثٚـب ٗإْ تطكٔـا ع٘قـب،      ف ،أٗاًط اهلل ُٗ٘إٓٚ بؿططٔا
ًِٗاط اهتلوٚف ِٓا ٓ٘ اهعقى، ف٩ زخـى هوخـِؼ ِٓـا، فدٽـاب اهلل غـثزإُ      

                                       
 .1001، م1فٌع اهوغٞ اهعطبٚٞ، املعخٍ اه٘غٚط، ًازٝ )ْ ٗ ؽ(، ذ( 1)
اُعط يف ًعِٟ ا٪ٓوٚٞ ٗأُ٘اعٔا عِس ا٪ق٘هٚ،: امل٘غ٘عٞ اهفقٔٚـٞ، اهل٘ٙـت: ٗظاضٝ ا٪ٗقـاا ٗاهؿـ٣ْ٘     ( 2)

 .274، م2اٮغ٩ًٚٞ، ذ
 .530م ،3اُعط: إزلاعٚى بّ كثرل، تفػرل اهقطآْ اهععٍٚ، ذ( 3)
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رـسٙث عا٢ؿـٞ    ×ًّ غِٞ ضغ٘ي اهلل  املعِٟٗا٪ُثٟ، ٧ٙٗكس ٓصا ٕ هوصكط ً٘حٵ
ػا ي »أُـٕ قـاي:    ×عـّ ضغـ٘ي اهلل    -ضنٟ اهلل عِٔا- ػاؿً  النِّسى ػقىاًئقي الرِّجى صرـسٙث  « ى

ٕ » :اهعوٌا١، قاي ٗاهثعاضس رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهساضًٛ ٗاهساض قٽين - ٗفٚـ
ا ٗضز بوفغ اهصك٘ض كاْ خٽابٳا هوِػـا١  أْ اـٽاب إش -أٜ ٗيف اؿسٙث ًّ اهفقٕ

ْ ا٪قـى  أ :أٜ ،(1)«إ٨ ً٘انع اـك٘م اهيت قاًت أزهـٞ اهتدكـٚل عوٚٔـا   
رىجيله ًمٍن أىٍهًل اٍلًكتىاًب آمىنى بًنىًبيًِّه  :ثىالثىةه لىهيٍم أىٍجرىافً » ×:ٗقاي ل، كټاهعٌَ٘ إ٨ ًا خٱ
ثداضٜ ًٗػوٍ ٗاهذلًـصٜ ٗاهِػـا٢ٛ ٗابـّ    صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاه...«×كىآمىنى ًبميحىمَّػدو 

رلٍ املطأٝ اهلتابٚـٞ رلـٍ اهطحـى    قاي اهعوٌا١: ٗ ،ًاحٞ ٗاهساضًٛ، ٗاهوفغ هوثداضٜس
رٚث ٙسخوّ ًع اهطحاي باهتثعٚٞ إ٨ ًا  ;حىٵ ا٪رلاَ اهؿطعٚٞ كٌا ٓ٘ ًٽچطز يف

 (2).خكٕ اهسهٚى

  ابٞٗعوٟ ٓصا اهت قٚى حط٠ عٌى اهفقٔا١ ٗا٪ق٘هٚ، ًِص عكط اهكز
ٗٓـ٘   × اهلل تػٌع ضغـ٘يٰ  -ضنٛ اهلل عِٔا-فٔصٖ أَ غوٌٞ  ;إىل ٗقتِا اؿانط

عين، فقاهت اؾاضٙٞ:  ٜٗٓٛ متتؿط فتق٘ي ملاؾٽتٔا: اغت خط «اسا النَّ هى يػٌ أى » :ِٙازٜ
صرـسٙث قـزٚش،   «اسً ن النَّػنٌػي ًمػإً »فقاهت أَ غوٌٞ:  ،إمنا زعا اهطحاي ٗمل ٙس  اهِػا١

 .ضٗاٖ ًػوٍس
*** 

 
ّٕ ٍَ  ع التََّدصَُّصـــــاتَت

إفَّ تىمىايػيزى كلٍّ من الرجػل كالمػرأة بخصػائع كملكػات كقػدرات بدنيػة كنفسػية معينػة َّ 
تجعل أحدىهما أعلى  رننا من اتخره كلكنه مىنيوطه بصالًحيًَّته ألداً  كظػائفى حياتيػةو كحيويػة 

                                       
 . 311م ،2ذ أب٘ غوٌٚاْ اـٽابٛ، ًعامل اهػِّ،( 1)
زاض اهلتـب اهعوٌٚـٞ،    :، بـرلٗا ٜطح قزٚش اهثدـاض ٜ ؾفتش اهثاض ٛ،أ.س بّ عوٟ بّ رخط اهعػق٩ُ( 2)

 . 255، م1(، كتاب اهعوٍ، باب تعوٍٚ اهطحى أًتٕ ٗأٓوٕ، ذ1997َ-ٓـ1418) ،2ط
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الب ر كافَّة حتى بين الرجاؿ كبعضهم معٌينة َّ يستطيع اتخر القياـ بها، كهي سينَّة اهلل في 
 كالنسا  كبعضهن.

ػػػكىن النفسػػػي كاَّجتمػػػاعي  فػػػالمرأة بعا فتهػػػا كرقٌتهػػػا كأنوثتهػػػا مصػػػدر اَّسػػػتقرار كالسَّ
للرجػل كاألسػرة، كبفطرتهػا كصػػبرها غيػر المحػدكد علػى م ػػاؽِّ الحمػل كالػوَّدة كاألمومػػة، 

ائر  ػئونهم، كالرجػل بقٌوتػه كجىلىػدُ ترعى أ فالهما كتعتني بهم رضاعة كتربية كتقػـو علػى سػ
ككىٍدحػه المتواصػل منػػوط بػه تحصػيل الػػرزؽ كتلبيػة احتياجػات أسػػرته، كالقيػاـ علػى رعايتهػػا 

 كحمايتها.
 

تقطٵض ٓصٖ املازٝ قاعسٝ يف اهع٩قاا ا٨حتٌاعٚٞ ب، اهطحاي ٗاهِػـا١ ٗٓـٛ:   
ّ إُٔ ًع املػاٗاٝ يف أغوب أً٘ض اؿٚاٝ، ٙ ٌٰاٙٱٰع كىڋ ًـ اهطحـى ٗاملـطأٝ غكـا٢ل     ٰت

ًٰوپلپاا ٗقسضاا بسُٚٞ ُٗفػٚٞ ًعِٚٞ، قاي اهلل تعاىل:  نػٍَّوا مىا فىضَّلى اللَّػهي بًػًه +ٗ كَّ تػىتىمى
ّٲ ٗ ،أٜ يف ا٪ًــ٘ض اهسُٚ٘ٙــٞ ٗكــصا اهسِٙٚــٞ، س32 اهِػــا١:ص"بػىٍعضىػػكيٍم عىلىػػى بػىٍعػػضو  ــ ٰع

ٓٶسٷ قپاٰي ٞپ» :ًٱٰخا ٌٰ َٹ ٰغوپ ٨ٰٗ ُٰغٲعٱٗ ،ٕٶٰٙا ٰضغٱٰ٘ي اهوچ :قپاهپتٲ أٿ ٰٗهپِٰا ُٶكٲفٱ  ،ٰٙغٲعٱٗ اهطټٰحايٱ 
ٌٶرٰلاجٶ ٕٱ   ;اهڀ نػَّػٍوا مىػا فىضَّػلى اللَّػهي بًػًه بػىٍعضىػكيٍم عىلىػى بػىٍعػضو + :فپـ پُٲٰعٰي اهوچـ صرـسٙث  « "كَّ تػىتىمى

رػّ، ضٗاٖ أ.س يف ًػِسٖ، ٗاؿاكٍ يف ًػـتسضكٕ، ٗابـّ حطٙـط ٗابـّ أبـٛ رـامت ٗابـّ ًطزٗٙـٕ يف         
ػػٍبنى +قــاي تعــاىل: ك ،تفاغــرلٍٓس ػػا اٍكتىسى ػػاً  نىًصػػيبه مِّمَّ ػػبيوا كًللنِّسى ػػا اٍكتىسى ػػاًؿ نىًصػػيبه مِّمَّ لِّلرِّجى

هـٕ حـعا١    كـىٻ  :أٜ ،س32 اهِػـا١: ص"اكاٍسرىليوا اللَّهى ًمن فىٍضًلًه إفَّ اللَّهى كىافى ًبكيلِّ  ىٍي و عىًليمن 
الرِّجىاؿي قػىوَّاميػوفى عىلىػى +: ، ٗقاي تعاىلا فؿطٵا فدرل ٗإْ ؾطٺعوٟ عٌوٕ عػثٕ إْ خرلٳ

ػا أىنفىقيػوا ًمػٍن أىٍمػوىاًلًهمٍ  ٗٓـصا  ، س34 اهِػـا١: ص"النِّسىاً  ًبمىا فىضَّلى اللَّػهي بػىٍعضىػهيٍم عىلىػى بػىٍعػضو كًبمى
اهتٌاٙع ثابت أٙهٳا ًٗقطٵض ًّ ٗاقع اؿٚاٝ اؿػٵٚٞ ٗا٨حتٌاعٚٞ، ٨ٗ ِٙلطٖ إ٨ ًّ 

 ِٙلط رقا٢ق ا٪ً٘ض ٗطثا٢ع ا٪ؾٚا١.

٨ٗ ٙعين ٓصا اهتٌاٙع أْ أرسٌٓا أعوٟ ؾ ُٳا ًّ ا٬خط، قاي اهلل حىٵ ؾـ ُٕ:  
ًبيره + يف خٽثٞ × ٗقاي  ،س13 اؿخـطاا: ص"إفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اللًَّه أىتٍػقىاكيٍم إفَّ اللَّهى عىًليمه خى

ــ٘زا :  ػػا النَّػػاسي »اه ػػٍم كىاًحػػده كىًإفَّ أىبىػػاكيٍم كى  ،يىػػا أىيػوهى أىَّ َّ فىٍضػػلى ًلعىرىبًػػيٍّ عىلىػػى  ،اًحػػده أىَّ ًإفَّ رىبَّكي
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ًمػػػػيٍّ  ًمػػػػيٍّ عىلىػػػػى عىرىبًػػػػيٍّ  ،أىٍعجى ػػػػرى عىلىػػػػى أىٍسػػػػوىدى  ،كىَّ ًلعىجى ػػػػرى ًإَّ  ،كىَّ ألىٍحمى كىَّ أىٍسػػػػوىدى عىلىػػػػى أىٍحمى
ٍٵ ،«بًالتػٍَّقوىل  .ٕسصرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثٚٔقٛ ٗابّ ًطزٗٙ «لًييبػىلٍِّغ ال َّاًهدي اٍلغىاًئبى » :قپاٰي ث

٪زا١ٶ ٗظـا٢ٰف   ٙقتكط عوٟ قـ٩رٚٞ أٌٙٔـا  ٗٓصا اهتٌاٙع ب، اهطحى ٗاملطأٝ 
ٞٷ اهثؿـط كافچـٞ   اهلل يف غٱـِٸٞ   ًٓٛعٚٵِٞ ٨ ٙػتٽٚع ا٬خط اهقٚاَ بٔا، ٗ ٗرٚ٘ٙٵٞ رٚاتٚ

ّٵ، قاي اهلل تعـاىل:   هيػوى الَّػًذم خىلىقىكيػم +رتٟ ب، اهطحاي ٗبعهٍٔ ٗاهِػا١ ٗبعهٔ
هىا مِّن نػٍَّفسو كىاًحدىةو  هىا زىٍكجىهىا لًيىٍسكينى ًإلىيػٍ فٔصٖ ا٬ٙٞ تِٽـٜ٘  ، س189 ا٪عطاا:ص"كىجىعىلى ًمنػٍ

ٌٵى أرسٌٓا ا٬خط، ٗكٌُ٘ٔا بِـا١ عوـٟ    ٘ٲْ اهطحى ٗاملطأٝ ظٗحٳا ٙل عوٟ تقطٙط ك
شهم يف ًطتثٞ ٗارسٝ ًّ اهِارٚٞ اٮُػاُٚٞ، ٗكـىٵ ًـا يف ا٪ًـط أْ هلـىٵ ًٌِٔـا      

 .، ٗٓٛ ٗظٚفٞ ت٢٩ٍ خكا٢كٕ اهصاتٚٞػٲبٗظٚفٞ كتوفٞ عّ ٗظٚفٞ ا٬خط فز
ــاملطأٝ بعاطفتٔــا ٗضقتٔــا ٗأُ٘ثتٔــا ًكــسض ا٨غــتقطاض ٗاهػــلّ اهِفػــٛ    ف

كىًمػٍن آيىاتًػًه أىٍف خىلىػقى لىكيػم مِّػٍن أىنفيًسػكيٍم +: ٗا٨حتٌاعٛ هوطحى ٗا٪غطٝ، قاي اهلل 
نىكيم مَّػوىدَّةن كى  هىا كىجىعىلى بػىيػٍ ػةن أىٍزكىاجنا لِّتىٍسكينيوا إلىيػٍ هيػنَّ +ٗٙقـ٘ي غـثزإُ:   ، س21صاهطَٗ: "رىٍحمى

ٟ »  : عوٌـا١ اهتفػـرل  قاي ، س187صاهثقطٝ: "لًبىاسه لَّكيٍم كأىنتيٍم لًبىاسه لَّهيػنَّ  أْ اهطحـى   املعِـ
عّ ٓـصٖ اهع٩قـٞ   ٗاهتعثرل ، (1)«ٕ ٗٙهاحعٕٗاملطأٝ كى ًٌِٔا ىاهط ا٬خط ٗمياغٵ

 . ٗاهوك٘ق ٗاهسا١ باهوثاؽ، ملا ت٘رٛ بٕ اهلوٌٞ ًّ اهعِٙٞ ٗاهػذل
كٌا أْ املطأٝ بفٽطتٔا ٰٗقثٲطٓا غـرل ااـسٗز عوـٟ ًؿـاقټ اؿٌـى ٗاهـ٨٘زٝ       
ٗا٪ًً٘ٞ، تطعٟ أطفاشلٌا ٗتعتين بٍٔ ضناعٞ ٗتطبٚٞ ٗتقَ٘ عوٟ غا٢ط ؾـ٣ٍُ٘ٔ،  

ٍيًه إٍحسىانن +قاي حىٵ ؾ ُٕ:  نىا اإلنسىافى ًبوىاًلدى ػا كحىٍمليػهي   ا ككىضىػعىٍتهي ا حىمىلىٍتهي أيموػهي كيٍرهنػككىصَّيػٍ كيٍرهن
ػٍولىٍيًن  +ٗقاي تعاىل: ، س15: ا٪رقااص"اكًفصىاليهي ثىالثيوفى  ىٍهرن  كىاٍلوىاًلدىاتي يػيٍرًضٍعنى أىٍكَّىدىهينَّ حى

: ٝاهثقـط ص"كىاًملىٍيًن ًلمىٍن أىرىادى أىف ييًتمَّ الرَّضىاعىةى كىعلىى اٍلمىٍوليوًد لىػهي ًرٍزقػيهيػنَّ كىًكٍسػوىتػيهينَّ بًػاٍلمىٍعريكؼً 

نىا اإلً +ٗقاي تعـاىل:   ،س233 يٍػًه حىمىلىٍتػهي أيموػهي كىٍهننػا عىلىػى كىٍهػنو كىًفصىػاليهي ًفػي كىكىصَّػيػٍ ػافى ًبوىاًلدى نسى
ْ ص"عىامىٍيًن أىًف اٍ كيٍر ًلي كىًلوىالًػدىٍييى ًإلىػيَّ اٍلمىًصػيري  ٌٲـى ًـّ ًؿـقڃٞ     ، س14: هقٌـا ٗملـا يف اؿ

                                       
 .226، م1اهععٍٚ، ذ أب٘ اهفسا١ إزلاعٚى بّ كثرل، تفػرل اهقطآْ (1)
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ٌٵؤا إ٨ املطأٝ حعـى شلـا اهطغـ    ×: أحـطٳا خاقڋـا يف ق٘هـٕ    × ٘ي خاقٵٞ ٨ تتز
ػػلَّ » ػػًبيًل اللَّػػًه عىػػزَّ كىجى ػػٍبعه ًسػػوىل اٍلقىٍتػػًل ًفػػي سى ػػٍرأىةي تىميػػوتي » -وذكررم هرر   - «...ال َّػػهىادىةي سى كىاٍلمى

ػًهيدىةه (1)ًبجيٍمعو  صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ًاهم يف ً٘ط٣ٕ ٗأ.س يف ًػِسٖ ٗأب٘زاٗز ٗاهِػـا٢ٛ ٗابـّ   « ى
 .ًاحٞس

٘ٵت ْٸ اهطحى بق ٕ ٰٗحوپسٖ ٗكپسٲرٕ املت٘اقى ًِ٘ط بٕ ؼكٚى اهطظق ٗتوثٚٞ كٌا أ
ف باهِفقـٞ  لوڃـ ٓـ٘ امل اهطحـى  ارتٚاحاا أغطتٕ، ٗاهقٚاَ عوٟ ضعاٙتٔا ٗ.اٙتٔا، ف

عوـٟ املـطأٝ أْ تِفـق عوـٟ اهطحـى ٨ٗ عوـٟ       ٗمل ٙ٘حب  أطفاهٕ،عوٟ ظٗحتٕ ٗ
يف راهـٞ  إ٨  ُفـؼ  بٶٚٲـ إ٨ أْ تتٽ٘  جاشلا عـّ طٶ  ،ٞرتٟ ٗه٘ كاُت غِٚٵ ،اهثٚت

قـاي اهلل   (2) أُفقتـٕ. جـا  ِفقٞ ثٍ تطحع عوٟ اهـعٗذ  اهإعػاض اهعٗذ فتخب عوٚٔا 
 :+ ػػاؿي ػػا ً  الرِّجى ػػا أىنفىقيػػوا ًمػػٍن  قػىوَّاميػػوفى عىلىػػى النِّسى ػػا فىضَّػػلى اللَّػػهي بػىٍعضىػػهيٍم عىلىػػى بػىٍعػػضو كًبمى ًبمى

ػا ى صىػدي +: تعـاىل  قايٗ، س34صاهِػا١: "أىٍموىاًلًهمٍ  قىاتًًهنَّ ًنٍحلىػةن فىػ ف ً ػٍبنى لىكيػٍم عىػن كآتيػوا النِّسى
ًنيئن  ٕ   قـاي كس، 4صاهِػا١: "ا مَّرًيئنا ىٍي و مٍِّنهي نػىٍفسنا فىكيليوُي هى ػعىةو مِّػن +: ٰحـىٸ ؾـ ُ لًيينًفػٍق ذيك سى

ػػػػػا إَّ لِّػػػػػفي اللَّػػػػػهي نػىٍفسن ُي اللَّػػػػػهي َّ ييكى ػػػػػا آتىػػػػػا ػػػػػعىًتًه كمىػػػػػن قيػػػػػًدرى عىلىٍيػػػػػًه ًرٍزقيػػػػػهي فػىٍليينًفػػػػػٍق ًممَّ  مىػػػػػا سى
: اهثقطٝص"كعىلىى المىٍوليوًد لىهي ًرٍزقػيهينَّ كًكٍسوىتػيهينَّ بًاٍلمىٍعريكؼً +: تعاىل قايٗ، س7:اهٽ٩قص"آتىاهىا

...كىلىهيػنَّ عىلىػٍيكيٍم ًرٍزقػيهيػنَّ »يف رخـٞ اهـ٘زا :   قاي × أْ اهِيب  ٗعّ حابط  ،س233
 .ٗأب٘ زاٗز ٗابّ ًاحٞس صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ًٗػوٍ«كىًكٍسوىتػيهينَّ بًاٍلمىٍعريكؼً 

*** 
 

 تٕشٖع املط٠ٕلٗات َٔتَىاُٖص املسانص الكإٌٌٗٛ
إفَّ العدالػػة كالمصػػلحة تسػػتوجب مراعػػاة هػػذُ الخصػػائع الفطريػػة الطبيعيػػة لكػػلٍّ مػػن 
الرجػػػل كالمػػػرأة فػػػي توزيػػػع المسػػػئوليات كالتبعػػػات كالوظػػػائف التػػػي يؤديهػػػا كػػػلٌّ منهمػػػا فػػػي 

ػػا كهػػو مػػا يػػؤدم الحػاَّت التػػي تقتضػػيهاه ػػا إلػػى تىمى ز المركػػز القػػانوني لكػػلٍّ مػػن الرجػػل يي حتمن

                                       
ٌٲع:  (1)  ٗٗهسٓا يف بٽِٔا.أٗ  ،ٜ مت٘ا يف اهِفاؽأمت٘ا بٶخٱ
 (، ٗاهتعوٚق عوٚٔا.76اُعط املازٝ ) (2)
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 كالمرأة في نطاؽ هذُ الحاَّت دكف غيرها.
كاألسرة من أهم الميادين التي تبرز فيها تلي الفركؽ كالملكات كالميكىوِّنات الًخٍلًقيَّػة 

 البدنية كالنفسية لكل من الرجل كالمرأة.
 

ٞ   تقطټض ٓصٖ املازٝ ًا ٙ ٞ  ذلتٵب عوٟ توم اـكـا٢ل اهفٽطٙـٞ اهٽثٚعٚـ  املدتوفـ
توـم اـكـا٢ل يف ت٘ظٙـع املػـ٣٘هٚاا      ٝهلىڋ ًّ اهطحى ٗاملطأٝ ب٘ح٘ب ًطاعا

ٙٔا كىٻ ًٌِٔا يف اؿا٨ا اهيت تقتهـٚٔا، ٗا٪غـطٝ   ٗاهتثعاا ٗاه٘ظا٢ف اهيت ٧ٙزٵ
٘ټُاا  ـٶوڀقٶٚٸٞ اهثسُٚـٞ  ًّ أٍٓ املٚازّٙ اهيت تدلظ فٚٔا توم اهفطٗق ٗاملولاا ٗاملٿلپ ا

ٗاهِفػٚٞ هلى ًّ اهطحى ٗاملطأٝ، ٗٓصا اهتقطٙط ٙعتٌـس يف أغاغـٕ عوـٟ رقـا٢ق     
ْڅ ٗارس ، بـى  ًلـطضٳا  فاهلل حـى ؾـ ُٕ مل ىوـق فـطزٳا ٗارـسٳا      ،كُ٘ٚٞ ٗؾطعٚٞ يف آ

ػٍي و +ظٗح، شكطٳا ٗأُثٟ، ٗٓٛ رقٚقٞ كُ٘ٚٞ كـصهم، قـاي اهلل تعـاىل:     كًمػن كيػلِّ  ى
ػيٍ  فاهفوػـفٞ اهعاًـٞ اهـيت ؼلـٍ اؿٚــاٝ     ، س49: اهـصاضٙاا ص"ًن لىعىلَّكيػٍم تىػذىكَّريكفى خىلىٍقنىػا زىٍكجى

ٗاهػــو٘ن اٮُػــاُٛ بــ، اهطحــى ٗاملــطأٝ قاًــت عوــٟ املػــاٗاٝ بــ، اؿقــ٘ق   
، فوـٌٔا ًٌٔـاا ًؿـذلكٞ باعتثـاض كٌُ٘ٔـا خٱوٶقپـا ًـّ ُفـؼ         اهعاًٞ ٗاه٘احثاا

ا٪زٗاض أٗ اه٘ظٚفـٞ   ٗارسٝ، ًٌٗٔاا كتوفـٞ باعتثـاض اؾـِؼ، ٗٓـٛ تفطقـٞ يف     
امل٘كڃوٞ هلىڋ ًٌِٔا، ًع اهتػاٜٗ يف اؿق٘ق ٗاملػ٣٘هٚاا، ٗاملػاٗاٝ ِٓا ٨ تعـين  

ٌټـى كـىٻ ًٌِٔـا ا٬خـط زاخـى       بقاٗاهتٽ اهتٌاثى ، فاهطحاي ٗاهِػا١ هـب أْ ٙل
ًّ أْ ِٙافؼ كـىٻ ًٌِٔـا ا٬خـط زاخـى فتٌـع       ًِعً٘ٞ ًتعسزٝ اه٘ظا٢ف، بس٨ځ

ٜٵ اؾاُب، فاهع يف املػاٗاٝ ب، املدتوف، ٗاهتفطقـٞ بـ،    ٙلْ٘ اهعوٍ وٍ كىٹأراز
، فوٚؼ ًّ اهعسي ٗاٮُكـاا أْ ٙتػـا٠ٗ اهطحـاي ٗاهِػـا١ يف مجٚـع      ملتٌاثو،ا

ا٨عتثاضاا، ًع اهتفـاٗا يف اـكـا٢ل اهـيت تٱِـاطٿ بٔـا اؿقـ٘ق ٗاه٘احثـاا،        
٢ق اهلُ٘ٚـٞ  فاهتٌاثى ٗاهتٽابق اهتاَ ب، اهطحى ٗاملـطأٝ ٓـٛ كاهفـٞ هتوـم اؿقـا     

أٗ ًفٔـَ٘ اهِـ٘     سUNISEXٗاهؿطعٚٞ، ًّٗ ثـٍ فـنْ زعـ٘اا ٗرـسٝ اؾـِؼ ص     
يف بعض ا٨تفاقٚاا اهسٗهٚٞ ٓٛ زع٘اا ٓسٸاًٞ  سSOCIAL GENDERا٨حتٌاعٛ ص
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 ًكازًٞ هِ٘اًٚؼ اهفٽطٝ ٗاـوق ٗطثا٢ع ا٨حتٌا .

هيت تـدلظ  ٗتقطض ٓصٖ املازٝ أٙهٳا يف فقطتٔا اهثاُٚٞ أْ ا٪غطٝ ًّ أٍٓ املٚازّٙ ا
ٞ ٗاهِفػٚٞ هلى ًّ اهطحـى  فٚٔا توم اهفطٗق ٗاملولاا ٗامللُ٘اا اـوقٚٞ اهثسُٚ

 ٗقس غثق ت٘نٚش شهم يف املازٝ اهػابقٞ. ٗاملطأٝ،
*** 

 
 صالح اجملتىع يف اإلقساز بارتصاٟص اللفسٖٛ

ػػػر لهػػػذُ الفػػػركؽ كالخصػػػائع غيػػػر جػػػائز عقػػػالن ك بعنػػػا ك ػػػرعناه لمػػػا فيػػػه مػػػن  إف التػىنىكو
امتهاف للفطرة كإنكار لظواهر  بيعية متجسدة كاقعنا كعمالن كمعلومة للكافة بالعلم اليقينػي 

 كالمعملي.
ػػػا خػػارج نطػػاؽ الحػػاَّت ا التوسػػع فػػي إعمػػاؿ هػػذُ الفػػوارؽ بػكمػػا َّ يجػػوز  ػػرعن  مىدِّهى

 التي تستوجبها ال ريعة أك ت هد لها الفطرة لما فيه من ظلػم للمػرأة كافتئػات علػى أحكػاـ
ال ػػريعة، ك ألف ًكػػال األمػػرين يػػؤدم إلػػى فسػػاد كبيػػر كخلػػل مجتمعػػي كقيمػػي يهػػدد بتػػدمير 

 المجتمع كلو  اؿ األمد.
كلػػم يىٍحػػظى نظػػاـ اجتمػػاعي بالعنايػػة كالتفصػػيل فػػي القػػرآف الكػػريم بمثػػل مػػا حىًظيىػػت بػػه 

 .األسرة في كل  ئونها على النحو الوارد تفصيالن في األحكاـ ال رعية
 

ًّ نطٗضٝ ت٘ظٙـع املػـ٣٘هٚاا    (ٖ)ٓصٖ املازٝ ًا غثق تقطٙطٖ يف املازٝ ت٧كس 
٘ٵ اهٰتِٰلڇـط هتوـم اهفـطٗق     عـسَ حـ٘اظ  ٗ ،  اـكا٢لٗاملطاكع اهقاُُ٘ٚٞ رػب تِ

ٗاـكا٢ل; ملا فٕٚ ًّ اًتٔاْ هوفٽطٝ ٗإُلاض هعـ٘آط طثٚعٚـٞ ًتخػـسٝ ٗاقعٳـا     
 ًٗعوً٘ٞ هولافٞ باهعوٍ اهٚقٚين ٗاملعٌوٛ. ٗع٩ٌځ

س عّ ت٘غٚع إعٌـاي ٓـصٖ اهفـ٘اضق خـاضذ     عٲُثٔت املازٝ إىل نطٗضٝ اهثٱ كٌا
اهؿطٙعٞ أٗ تؿٔس شلا اهفٽطٝ ملا فٕٚ ًّ ظوٍ هوٌطأٝ  ُٽاق اؿا٨ا اهيت تػت٘حثٔا
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شلصٖ اهف٘اضق ب، اهطحى ٗاملطأٝ ط ; ٗشهم ٪ْ اهتِلڇٗافت٣اا عوٟ أرلاَ اهؿطٙعٞ
 فػاز كثرل ٗخوى فتٌعـٛ ٗقٌٚـٛ   اْ إىلأٗ ت٘غٚع إعٌاشلا يف غرل ً٘نعٔا ٧ٙزٙٵ

 .ز بتسًرل اجملتٌع ٗه٘ بعس ر،ٙٔسټ
 ٰرعٶٰٚت ًا جثى اهلطٍٙ اهقطآْ يف ٗاهتفكٚى باهعِاٙٞ احتٌاعٛ ُعاَ ٰٙزٲغپ ٗمل

ٞ  ا٪رلاَ يف تفك٩ٚځ اه٘اضز اهِز٘ عوٟ ؾ٣ُ٘ٔا كى يف ا٪غطٝ بٕ  شهـم ; اهؿـطعٚ
ٞ قاٗ ٙقَ٘ عوٚٔا اجملتٌع كوـٕ،  ع٩قٞ ا٪غطٝ ْ٪ ّ  أفـطازٷ  بـ،  ٢ٌـ ًـّ   اهثؿـط  ًـ

 اهلل قـاي  ،ًّ ًازٵٙـاا ًٗعِ٘ٙٵـاا   هسٙٔا جا شٵفتؿٶ اهِفؼا٪ثطٝ ٗرب  طثٚعتٍٔ
ًثيػػػرنا كإفَّ +: تعـــاىل  كعىًمليػػػوا آمىنيػػػوا الىػػػًذينى  إَّ بػىٍعػػػضو  عىلىػػػى بػىٍعضيػػػهيمٍ  لىيىٍبًغػػػي الخيلىطىػػػا ً  ًمػػػنى  كى

ــٍس 24صم: "هيػػمٍ  مَّػػا كقىًليػػله  الصَّػػاًلحىاتً  ــٰٙ فو ــ٧ًِ، إ٨  اهلل ّڄٶثٲٰتػٲ ــاًو، امل  اهع
 ا٪فطاز ٮمياْ هٚذلن ٓصٖ اهع٩قٞ ًٗا كاْ اهؿاض  اؿلٍٚ قوٚى، ٍٗٓ هوكاؿاا
ٞ  ٗٓٛ اهكاؿٞ، ٗأعٌاشلٍ َ  شلـصا  ;ا٨هتـعاَ ٗاٮٌٓـاي   بـ،  ًتصبصبـ  اهتؿـطٙع  قـا
 ًّ بلىڋ املتعوقٞ ٗاه٘احثاا اؿق٘ق زؼسٵ اهيت ٗاهو٘ا٢ش اهِعٍ ب٘نعٛ اٮغ٩ً

 يف ٙٱكٲوٶزٍٔ جا ا٪عوٍ ٗٓ٘ اهثؿط خاهق ٓ٘ ِعي اهتؿطٙعًٱ تعاىل اهللٗ عٗح،،اه
 .ًٗعازٍٓ ًعاؾٍٔ

*** 
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 لج ص  لج للع
 الزواج وىظاو األســـزة

 
 يف ا٪غـــــطٝ ُٗعــاَ هوــعٗاذ اهط٢ٚػــٚٞ املعــامل عــّ اهفكــى ٓــصا ٙتزــسج

ْٵ ٗبـ،  ٖ،عـسا  ًـا  ٗؼطٍٙ هٕ اهؿطعٛ ٗاٮطاض اهعٗاذ، بتعطٙف فقاَ اٮغ٩َ;  أ
ٛٵب اتٽ٘ض اهعٗاذ ًعآط ٞ  ٗاًتسازٓا ا٪غطٝ ُٽاق ٰبٚٸّ كٌا اٮُػاْ، طٱقٶ  ٗأٌٓٚـ
 خ٩ي ًّ ٗشهم اااضَ، ظٗاذ ؼطٍٙ ٗرلٌٞ، شلا ض٢ٚؼ ٗح٘ز ٗنطٗضٝ ا٪غطٝ
 .ً٘از غتٵ

 
 تعسٖــــــــف

لػػػػدكاـ الػػػػزكاج فػػػػي اإلسػػػػالـ: رابطػػػػة  ػػػػرعية محكمػػػػة بػػػػين رجػػػػل كامػػػػرأة علػػػػى كىٍجػػػػًه ا
 كاَّستمرار، كتنعقد بالرضا  كالقبوؿ الكامل منهما كٍفق األحكاـ الميفىصَّلة  رعنا.

 

َ  يف اهعٗاذ املازٝ ٓصٖ تعطټا ٞ  ٓـصٖ  ٗتكـف ، اٮغـ٩ ٞ  ب ُٔـا  اهع٩قـ  ؾـطعٚ
 أىفٍ  آيىاتًػهً  كىًمػنٍ +: تعـاىل  اهلل قـاي  ،آا اهلل عع ٗحى ًٚثاقځـا غوٚعځـا  فقس زلٵ ٗقلٌٞ
ػػا أىنفيًسػػكيمٍ  مِّػػنٍ  لىكيػػم خىلىػػقى  ػػا لِّتىٍسػػكينيوا أىٍزكىاجن هى ػػنىكيم كىجىعىػػلى  إلىيػٍ ػػةن  مَّػػوىدَّةن  بػىيػٍ  ذىلًػػيى  ًفػػي إفَّ  كىرىٍحمى
ٍيػػفى +: ؾــ ُٕ حــىٸ ٗقــايس، 21: اهــطَٗص"يػىتػىفىكَّػريكفى  لِّقىػػٍوـو  تيىػاتو   أىٍفضىػػى كقىػػدٍ  تىٍرخيذيكنىػهي  ككى
ٞ  ٗٓـصٖ  ،س21: اهِػا١ص"غىًليظنػا امِّيثىاقن  ًمنكيم كأىخىٍذفى  بػىٍعضو  إلىى بػىٍعضيكيمٍ  ٞ  اهطابٽـ  اهؿـطعٚ

 اهؿاشٝ اهك٘ض ؼطٵَ اٮغ٩ًٚٞ فاهؿطٙعٞ غرل، ٨ فقط ٗاًطأٝ ضحى ب، تلْ٘ إمنا
 أٗ اًـطأت،  أٗ ضحوـ،  بـ،  غـ٘ا١  اهعٗاذ، اغٍ ٗبٔتاُٳا ظٗضٳا عوٚٔا ٙٽوقْ٘ اهيت

َ  ٗقس ،ذٙععٌْ٘ إُٔ ق٘ض ًتعسزٝ هوعٗا مما شهم غرل أٗ اؾٌاعٛ، ا٨قذلاْ  رـطٵ
ٍ  ا٨قذلاْ ًّ أُ٘ا  ٪ُٔا اهك٘ض; ٓصٖ كىٸ اٮغ٩َ ٜ  اهعقـٚ  ُػـ٩ځ  ٙٱِـتد  ٨ اهـص
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ٞ  اهؿـطٙعٞ  يف ٗؼطمئا اهثؿطٙٞ، ًػرلٝ وفغ ّ  اهعسٙـس  سٖت٧كڃـ  أًـط  اٮغـ٩ًٚ  ًـ
 اهفـطٗذ  عفـغ  ٗتـ ًط  ٗاهػـزاق،  ٗاهوـ٘اط  اهعُـا  َؼـطٵ  اهيت اهقٽعٚٵٞ اهِك٘م
ٞ  املٽٔطٝ ٗاهػِٞ اهلطٍٙ قطآْاه يف بلثطٝ ٗاضزٝ ٗٓٛ ٗا٪عطاض ٞ  ًٗعوً٘ـ  هلافـ
 .هصكطٓا زاعٛ ٨ٗ املػوٌ،
ــٚٵ كٌــا  اهــسٗاَ حٔــٞ عوــٟ تلــْ٘ ٗأْ بــسٵ ٨ اهطابٽــٞ ٓــصٖ أْ املــازٝ ّتث

فاهِلاح  ;ااتفاقځ اهت قٚت عوٟ ٨ اهت بٚس عوٟ قا٢ٍ عقس اهعٗاذ فعقس ٗا٨غتٌطاض;
ٛٵ فعـّ غـدلٝ    ،تعٗٙدامل٧قت غرل حا٢ع، غ٘ا١ أكاْ بوفغ املتعٞ أَ بوفغ اه ِٰٔٶـ  اهڀخٱ

  ػػٍم ًفػػي »، فقــاي: ×أُــٕ كــاْ ًــع ضغــ٘ي اهلل ٍنػػتي أىًذنٍػػتي لىكي ػػا النَّػػاسي إنِّػػي كي يىػػا أىيػوهى
هينَّ  ُي ًمػنػٍ ػافى ًعٍنػدى ػٍن كى ـى ذىًليى إلىى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة، فىمى ػٍي ه اٍَّسًتٍمتىاًع ًمٍن النِّسىاً  كىًإفَّ اللَّهى قىٍد حىرَّ  ى

ٍيئنافػىٍلييخى  ًبيلىهي كىَّ تىٍرخيذيكا ًممَّا آتػىٍيتيميوهينَّ  ى  .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ًٗػوٍس«لِّ سى
٨ٗ ِٙعقس اهِلـاح إ٨چ باهطنـا١ ٗاهقثـ٘ي اهلاًـى ًـّ كـىڋ ًـّ اهـعٗح،;         

يىػا +فاهِلاح عقس اهعٌط ٗاهعق٘ز يف اهؿط  إمنا تِثين عوٟ اهطنا، قاي اهلل تعـاىل:  
ػػػػا الىػػػػًذينى آمى  ػػػػارىةن عىػػػػن تػىػػػػرىاضو أىيػوهى ػػػػوفى ًتجى ػػػػنىكيم بًاٍلبىاً ػػػػًل إَّ أىف تىكي نيػػػػوا َّ تىػػػػٍركيليوا أىٍمػػػػوىالىكيم بػىيػٍ

 ففٛ عقس اهِلاح ًّ باب أٗىل.س 29صاهِػا١: "مِّنكيمٍ 
ظٗاذ يف ؾطٙعٞ اهلل إ٨ ج٘افقٞ املطأٝ ٗضنآا ٗإحاظتٔا، ٨ٗ ه٘ظ  ٨ٗ ٙكشٵ

مجوٞ أرازٙث  ×عّ اهِيب  قشٵقس ف ;ؾطعٳا إحثاضٓا عوٟ اهعٗاذ ممّ ٨ تطناٖ
ذ بغرل ضنآا، ٗه٘ كاْ ٗٸٰعت٘حب اغت٣ٌاض اهفتاٝ أٗ اغت٣صأُا عِس ظٗاحٔا ف٩ تٱ

ّٲ اهِٸيبټ اهصٜ ٙعٗحٔا أب٘ٓا، ًِٔا ًا يف اهكزٚش :  × ٰع ُي اٍلًبٍكػري حىتَّػى »قىاؿى َّ تػيػٍنكى
ٰٔـال قپـاٰي:       فپقٶٰٚى، «تيٍستىٍرذىفى كىَّ الثػَّيِّبي حىتَّػى تيٍسػتىٍرمىرى  ٕٶ، كپٚٲـٰف إڄشٲُٱ ًإذىا »: ٰٙـا ٰضغٱـٰ٘ي اهوچـ

صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهِػـا٢ٛ ٗابـّ ًاحـٞ    «سىكىتىتٍ 

ّڄ ٰعثٸاؽڅ  ،ٗاهساضًٛس ّٲ ابٲ ْٸ اهـِٸيبٸ  -ضنٛ اهلل عٌِٔـا -ٰٗع الثػَّيِّػبي أىحىػقو »قپـاٰي:   × أپ
ًإٍذنػيهىا صيػمىاتػيهىا ،هىابًنػىٍفًسهىا ًمٍن كىلًيػِّ  رسٙث قزٚش، ضٗاٖ ص«كىاٍلًبٍكري يىٍستىٍرًذنػيهىا أىبيوهىا ًفي نػىٍفًسهىا كى

 .سأ.س ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهِػا٢ٛ
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ٌـى  ٔٲٔـا أْ ٙٱ  ظٗاحٔا ف٩ ه٘ظ ٪بٚٔـا أٗ ٗهٚٵ يفقارثٞ اهؿ ْ ا٪ٗي  فاهفتاٝ
ّڄ ٰعثٸاؽڅ ٗ، فى ضنآاغٲضأٙٔا أٗ ٙٱ ٞځ ب -ٌاضنٛ اهلل عِٔ-عّ ابٲ ْٸ ٰحاضڄٰٙ لڀطٳا أپٰتتٲ أپ

ٛٹ  × اهِٸيبٸ ٰٓا اهِٸثٶ ٞڂ، فپٰدٚٸٰط ٰٓ ٰٛ كپاضڄ ٓٶ ٰٗ ٰٔا  ٗٸٰح ٰٓا ٰظ ْٸ أپٰبا  .×فپٰصكپٰطاٲ أپ

ٞپ ٗ ّٲ ٰعا٢ٶٰؿ ٝځ ٰزٰخوپتٲ -ضنٛ اهلل عِٔا-ٰع ْٸ فپٰتا ْٸ أپب أپ ٰٔا فپقپاهپتٲ: إڄ ٗٸٰحٰعوپٚٲ ِٶٛ ٛ ٰظ
ٕٶ هٶٰٚطٲفپٰع ب ّٰ أپخٶٚ ٕٱٛ ٰخابٲ ٞڂ، قپاهپتٲ: (1)ػٶٰٚػٰت ٰٓ ٰٛ اهـِٸيبٹ  ٰٗأپُٰا كپاضڄ ، × احٲوٶػٶٛ ٰرتٸٟ ٰٙـ ڀتٶ
ٕٶ  ٕٱ، فپ پضٲٰغٰى إڄهپـٟ أپب فپ پخٲ ×فپٰخا١ٰ ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ٰٔـا،      ٰثٰطتٲ ًٲـٰط إڄهپٚٲ ٖٱ، فپٰخٰعـٰى ا٪پ ٰٔـا فپـٰسٰعا ٚ

ٕٶ، ًٰا ٰقِٰٰع أپب فپقپاهپتٲ: ٰٙا ٰضغٱٰ٘ي اهوچ ّٲ قپسٲ أپٰحعٲاٱ  ٰٗهپلٶـ ٍٰ أپهٶوِټٰػـا١ٶ    ٛ،  ْٲ أپعٲوپـ أپٰضزٲاٱ أپ
ٛٲ١ٴ ًٲطڄ ٰؾ ّٲ ا٪پ  .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهِػا٢ٛسلًٶ

*** 
 

 غري الػسع٘ االقرتاُحتسٖي 
الزكاج ال رعي: هو الوسيلة المحدَّدىة على سبيل الحصر إلباحة اقتراف الرجل بػامرأة 

 كاألساس الوحيد لبنا  األسرة.
ـى اإلسػػالـ ك ػػرَّ افٌػػة الصػػور األخػػرل للعالقػػة بػػين الرجػػل كالمػػرأة كلػػو سيػػمِّيىت زيكرنا كقػد حى

ـى كافٌة الدكاعي المؤدية إليه  .اباسم الزكاج، كما حىرَّ
 

تتزسٵج ٓصٖ املازٝ عّ اهعٗاذ اهؿطعٛ باعتثاضٖ اه٘غٚوٞ ااسٸٰزٝ عوٟ غثٚى اؿكـط  
ٕٱ ٓـ٘ ًـا   ٗٝ، ٮبارٞ اقذلاْ اهطحى باًطأٝ ٗا٪غاؽ اه٘رٚس هثِا١ ا٪غـط   اهؿـطا٢ع  أقطٸتٲـ

 ٗهـٚؼ ب ْ ٙتٍ باهٽطٙقٞ ٗاهؿطٗط املثِٚٞ يف توم اهؿطا٢ع ٗا٪زٙـاْ،   اهػٌاٗٙٞ ٗا٪زٙاْ
 .اهيت أبٽؤا اٮغ٩َ ًثى أغوب أُلزٞ اؾآوٚٞ اهػفاح ططٙق ًّ

ْ ٗه٫غف فنْ أغوـب قـ٘ض    ٞ  ا٨قـذلا  اهـيت كاُـت يف اؾآوٚـٞ قـس     اهثاطوـ

                                       
 .خػٚػتٕ: أٜ نعٲف ًلاُتٕ ٗغط قًٕ٘ (1)
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ٌٵٟ ظٗضٳا باغـٍ اهـعٗاذ، ٗقـس      أقثزت ًِتؿطٝ يف اجملتٌعاا اهغطبٚٞ اهَٚ٘ ٗتػـ
 (.َُغثق اؿسٙث عّ ٓصٖ اهك٘ض عِس اهل٩َ عوٟ املازٝ )

*** 
 

ّ٘ اإلٌطاُلصٔاز بتفٕز وعاِس ا  ُسِق
ٍعػػًل الػػزكاج فطػػرةن  ٍلػػقي اإلنسػػاف مػػن ذكػػر كأنثػػى، يك ػػف عػػن اإلرادة اإللهيػػة فػػي جى خى

 اسينا لتكوين األسرة كالترابط اَّجتماعي بين األسر.ب ريةن كضركرةن اجتماعيةن كنظامنا أس
رت مظػػػاهر الػػػزكاج ككسػػػائله بمقػػػدار ريًقػػػٌي اإلنسػػػاف عػػػن بػػػاقي المخلوقػػػات كقػػػد تطػػػوٌ 

 كأصبُ  ريقنا لتزكية الجوانب الجنسية كالسلوكية كاَّجتماعية في اإلنساف.
 

فٽطٝ بؿـطٙٞ   تتزسٵج ٓصٖ املازٝ عّ ًلاُٞ اهعٗاذ ًِٗعهتٕ يف اٮغ٩َ; فٔ٘
ػ+كٌا قاي تعـاىل:   ا كجىعىػلى لىكيػم مِّػٍن أىٍزكىاًجكيػم بىنًػينى كاللَّػهي جىعىػلى لىكيػم مِّػٍن أىنفيًسػكيٍم أىٍزكىاجن

ػًت اللَّػًه هيػٍم يىٍكفيػريكفى  ، س72 اهِزـى: ص"كحىفىدىةن كرىزىقىكيم مِّػنى الطَّيِّبىػاًت أىفىًباٍلبىاً ػًل يػيٍؤًمنيػوفى كبًًنٍعمى

ٓٵب ف٩ ٙقطب اهِػـا١ بق٘هـٕ:   × ط اهطغ٘ي لًّٗ أحى ٓصا أُٲ أىمىػا »عوٟ ًّ ٙذل
، كىأيصىػلِّي كىأىٍرقيػدي، كىأىتػىػزىكَّجي ا ػاكيٍم ًللَّػًه كىأىتٍػقىػاكيٍم لىػهي، لىًكنِّػي أىصيػوـي كىأيٍفًطػري ػا ى، كىاللًَّه ًإنِّي ألىٍخ ى لنِّسى

كٌـا أُـٕ ًـّ غـِٞ      ،اضٜسصرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ اهثدـ   «فىمىٍن رىًغبى عىٍن سيػنًَّتي فػىلىػٍيسى ًمنِّػي
ــاىل:    ــاي اهلل تعـ ــو، قـ ػػػا +املطغـ ػػػٍم أىٍزكىاجن ػػػال مِّػػػن قػىٍبًلػػػيى كجىعىٍلنىػػػا لىهي ػػػٍلنىا ريسي كلىقىػػػٍد أىٍرسى

 .س38 اهطعس:ص"كذيرِّيَّةن 

ْٵ اهعٗاذ نطٗضٝ احتٌاعٚٞ ُٗعاَ أغاغٛ هتلـّ٘ٙ ا٪غـطٝ ٗاهذلابـط     كٌا أ
ٙعٞ اـٌػـٞ، ٨ٗ  ا٨حتٌاعٛ ب، ا٪غط، فزفغ اهِػى ٓـ٘ أرـس ًقاقـس اهؿـط    

 (1).ٙٱزٲفپغ ٓصا اهِػى إ٨ باهتعاٗذ يف إطاض اهؿطا٢ع اهػٌاٗٙٞ

ٛٵ اٮُػــاْ عـّ بــاقٛ        ٘ٵضا ًعــآط اهـعٗاذ ٗٗغــا٢وٕ جقـساض ضٱقٶـ ٗقـس تٽـ
                                       

 .(16( ٗاملازٝ )5ازٝ )ٙطاحع اهِك٘م اهؿطعٚٞ يف اهتعوٚق عوٟ امل (1)
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املدو٘قاا، فنشا كاْ رفغ اهِػى ٓ٘ أرس ًقاقس اهؿطٙعٞ اـٌػٞ ف٩ ٙعين ٓصا 
بنُاثٕ عوٟ ٗحـٕ اهؿـٚ٘     أْ تلْ٘ ٗغٚوٞ شهم إبارٞ اتكاي شكطاْ بين اٮُػاْ

ْٵ ٓصا ا٪غو٘ب ٨ ٙوٚق باٮُػاْ ٗتلـطٍٙ   كٌا ٓ٘ اؿاي باهِػثٞ هوزٚ٘اُاا; ٪
لىقىػٍد كىرٍَّمنىػا بىنًػي كى +اهلل هٕ ًٗلاُتٕ املٌتاظٝ ب، كو٘قاا اهلل تعـاىل، قـاي اهلل تعـاىل:    

ػػرِّ كاٍلبىٍحػػًر كرىزىقٍػنىػػاهيم مِّػػنى الطَّ  ٍلنىػاهيٍم ًفػػي البػى ـى كحىمى ًثيػػرو مِّمَّػػٍن خىلىٍقنىػػا آدى يِّبىػػاًت كفىضَّػػٍلنىاهيٍم عىلىػػى كى
ٗشلصا ؾط  اهلل تعاىل اهعٗاذ اهؿطعٛ ٗٓ٘ اهػثٚى اه٘رٚس ; س70 اٮغـطا١: ص"تػىٍفًضيال

يف ا٪ضض ًا زاًت اؿٚاٝ اهسُٚا قا٢ٌٞ، ٗٓ٘  اؾِؼ اهثؿطٜٮهاز اهِػى ٗبقا١ 
 اهػثٚى اه٢٩ق باٮُػاْ. 

طٙق هتعكٚٞ اؾ٘اُب اؾِػٚٵٞ ٗاهػو٘كٚٞ ٗا٨حتٌاعٚٞ ٗاهعٗاذ يف اٮغ٩َ ط
يف اٮُػاْ; فتعكٚٞ اهِفؼ ٓ٘ املٽو٘ب ا٪زلٟ هوٌػـوٍ، كٌـا أُـٕ غـثب لـاٝ      

ُى مىن تػىزىكَّى+اهعثس َٙ٘ اهقٚاًٞ، قاي اهلل تعاىل:  ، ٗقاي تعـاىل:  س14 ا٪عوـٟ: ص"قىٍد أىفٍػلى
ػا + ُى مىػن زىكَّاهى ، ٨ٗ تتزقـق تعكٚـٞ   س10-9 اهؿـٌؼ: ص"سَّػاهىاكقىػٍد خىػابى مىػن دى  قىٍد أىفٍػلى

ٕ   -بعس ت٘فٚق اهلل-اهِفؼ  ٞ   إ٨ باجملآسٝ هعٚـ٘ب ُفػـ بتٔـصٙثٔا   ٗهكـفاتٕ اهػـ٣ٚ
ٗؼػِٚٔا، بطزټٓا إىل رسٵ ا٨عتساي ٗاهت٘غط عوٟ ًعٚاض اهؿـط  ٗاهـسّٙ، ٗعوٚـٕ    
فنْ اهعٗاذ ٙعسٵ أرس اه٘غا٢ى اهيت حا١ بٔـا اهؿـط  هتعكٚـٞ اهـِفؼ يف اؾ٘اُـب      

ٛ اهلل كٌـا قـاي تعـاىل:    نٶـ طٲؾِػٚٞ; ب ْ حعوٕ ٗغٚوٞ هتِفٚؼ ؾٔ٘ٝ اهفطذ جا ٙٱا
ُى الميٍؤًمنيوفى + كالًَّذينى هيٍم عىًن اللٍَّغًو ميٍعًرضيػوفى  الًَّذينى هيٍم ًفي صىالتًًهٍم خىاً عيوفى  قىٍد أىفٍػلى
  كالًَّذينى هيٍم ًللزَّكىاًة فىػاًعليوفى  ػاًفظيوفى كالَّػًذينى هيػٍم ًلفيػريك إَّ عىلىػى أىٍزكىاًجًهػٍم أىٍك مىػا  ًجًهٍم حى

ػػػػػػػري مىليػػػػػػػوًمينى  ػػػػػػػانػيهيٍم فىػػػػػػػ نػَّهيٍم غىيػٍ ػػػػػػػٍت أىٍيمى ػػػػػػػمي  مىلىكى ػػػػػػػًن ابٍػتػىغىػػػػػػػى كرىا ى ذىلًػػػػػػػيى فىريٍكلىئًػػػػػػػيى هي فىمى
ٰٙا ٰضغٱـٰ٘ي   :قپاهٿ٘ا ،«كىًفي بيٍضًع أىحىدًكيٍم صىدىقىةه ×: »...، ٗقاي س7-1 امل٧ًِْ٘:ص"العىاديكفى 

ٰٔـا أپحٲـطٴل   ،ٕٶاهوچ ٕٱ فٶٚ ْٱ هپ ٰٰٗٙلٿ٘ ٕٱ  ٰٰ٘ت ٔٲ ػرىاـو » :قپـايٰ  أپٰٙ تٶٛ أپٰرسٱُٰا ٰؾ أىرىأىيٍػػتيٍم لىػٍو كىضىػعىهىا ًفػي حى
ػافى لىػهي أىٍجػرنا ،أىكىافى عىلىٍيًه ًفيهىا ًكٍزره  صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ   «فىكىػذىًليى ًإذىا كىضىػعىهىا ًفػي اٍلحىػالًؿ كى

 :ب، اهعٗح،اؾِػٛ وت٩قٛ هاهه٘ابط  عسزٳا ًّاهؿط  ٗنع قس ، ٗأ.س ًٗػوٍس
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إُٔ وطَ إتٚاْ املـطأٝ يف أثِـا١ رٚهـٔا أٗ ُفاغـٔا، قـاي اهلل تعـاىل:        ميَا: -
كيىٍسرىليونىيى عىًن المىًحيًض قيٍل هيوى أىذنل فىاٍعتىزًليوا النِّسىا ى ًفي المىًحيًض كَّ تػىٍقرىبيوهينَّ +

ػػٍرفى فىػػٍرتي  ػػٍرفى فىػػ ذىا تىطىهَّ تَّػػى يىٍطهي ٍيػػثي أىمىػػرىكيمي اللَّػػهي إفَّ اللَّػػهى ييًحػػبو التػَّػػوَّابًينى حى وهينَّ ًمػػٍن حى
ػػرًينى  ــطٝ:ص"كييًحػػبو الميتىطىهِّ ــؼڅ ، ٗس222 اهثق ّٲ أپُٰ ــ ــاُٱ٘ا إڄٰشا    ٰع ــٰ٘ز كپ ٔٱ ْٸ اهڀٰٚ أپ

ّٸ فٶـٛ اهڀثٱٚٱـ٘اٶ     ٓٱ ًٶعٱ٘ ٍٲ ٙٱٰخـا ٰٗهپـ ٰٓا  ٍٲ ٙٱ٧ٰاكٶوٿ٘ ٍٲ هپ ٔڄ ٝٿ فٶٚ ٌٰطٲأپ  فپٰػـ پيٰ  ،ٰراٰنتٲ اهڀ
ٛټ  ٛٸ × أپقٲٰزابٱ اهِٸثٶ ٟ × اهِٸثٶ ٕٱ ٰتٰعـاهپ كىيىٍسػرىليونىيى عىػٍن اٍلمىًحػيًض +: فپ پُٲٰعٰي اهوچ

ػا ى ًفػي اٍلمىًحػيضً  ٞٶ "قيٍل هيوى أىذنل فىاٍعتىزًليوا النِّسى ٕٶ  ، إڄهپٟ آخٶطڄ ا٬ٰٙ فپقپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچـ
ػٍي و ًإَّ النِّكىػاحى » :× ضٗاٖ أ.ـس ًٗػـوٍ ٗأبـ٘ زاٗز    صرـسٙث قـزٚش،   «اٍصنػىعيوا كيػلَّ  ى

 .ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞس

ػاؤيكيٍم حىػٍرثه لَّكيػٍم +: قاي اهلل تعـاىل  ،إُٔ وطَ إتٚاْ املطأٝ يف زبطٓا :ّميَـا  - ًنسى
ػ ًر فىٍرتيوا حىٍرثىكيٍم أىنَّػى ً ػٍئتيٍم كقىػدِّميوا ألىنفيًسػكيٍم كاتػَّقيػوا اللَّػهى كاٍعلىميػوا أىنَّكيػم موالقيػوُي كبى ِّ

 .س223 اهثقطٝ:ص"الميٍؤًمًنينى 

ّڄ ٰعثٸاؽڅٗ ّٲ ابٲ ٕٶ     -ضنٛ اهلل عٌِٔا- ٰع ٌٰطٱ إڄهپـٟ ٰضغٱـ٘يڄ اهوچـ قپاٰي ٰحا١ٰ عٱ
ٕٶ» :فپقپاٰي×  ٘ٸهڀـتٱ » :قپـايٰ  ،«كىمىػا أىٍهلىكىػيى » :قپاٰي ،«ٰٓوپلڀتٱ ،ٰٙا ٰضغٱٰ٘ي اهوچ  (1)ٰر

ٞپ (2)ٰضرٲوٶٛ ٍٲ ٰٙطٱزٸ ٰعوپٚٲ :قپاٰي ،«اهوچٚٲوپ ٕٶ فپوپ فپ ٿُٲعڄهپـتٲ   :قپـايٰ  ،ٰؾـٚٲ٣ٳا × ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ اهوچ
ٕٶ  ــ ــ٘يڄ اهوچ ٞپ× ٰعوپــٟ ٰضغٱ ــ ٖٶ ا٬ٰٙ ــصٶ ػػٍرثىكيٍم أىنَّػػى +: ٰٓ ػػٍم فىػػٍرتيوا حى ػػٍرثه لىكي ػػاؤيكيٍم حى ًنسى

  .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهذلًصٜس«أىٍقًبٍل كىأىٍدًبٍر كىاتًَّق الدوبػيرى كىاٍلحىٍيضىةى » ،"ً ٍئتيمٍ 

ٙعسٵ أرس اه٘غا٢ى اهـيت حـا١ بٔـا اهؿـط  هتعكٚـٞ اهـِفؼ يف        كٌا أْ اهعٗاذ
اؾ٘اُب ا٨حتٌاعٚٞ ٗاهػو٘كٚٞ، فنْ اهِفؼ تتعطض يف قمڃ اهتفاعى اهًٚ٘ٛ إىل 
نغ٘ط ُفػٚٞ قس تهٚق بٔا عـّ رـسٵ ا٨عتـساي ٗاهت٘غـط يف اهػـو٘ن فتؿـتطڃ       

بعس  عٌا ضزلٕ اهؿط  اهلطٍٙ، فتزتاذ اهِفؼ ِٓا إىل ٗارٞ تف١ٛ إهٚٔا اٗتِزط

                                       
  ( كِاٙٞ عّ اٮتٚاْ يف اهقثى ًّ اهسبط.1)
 ( كِاٙٞ عّ اهعٗحٞ.2)
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عِا١ٷ ٗ٪ڀٗا١، فتكثش ظـ٩ي اهعٗحٚـٞ ٓـٛ اه٘ارـٞ اهـيت ٙفـ١ٛ إهٚٔـا اهعٗحـاْ         
ػا لِّتىٍسػكينيوا +ًكساقځا هق٘ي اهلل ٰحىٸ ؾ ُٕ:  كىًمػٍن آيىاتًػًه أىٍف خىلىػقى لىكيػم مِّػٍن أىنفيًسػكيٍم أىٍزكىاجن

نىكيم مَّوىدَّةن كىرىٍحمىةن إفَّ ًفي ذىًليى تيىاتو لِّ  هىا كىجىعىلى بػىيػٍ ٗق٘هـٕ  ، س21 اهـطَٗ: ص"قىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى إلىيػٍ
ػا+تعاىل:  هى هىا زىٍكجىهىا لًيىٍسكينى إلىيػٍ  ا٪عـطاا: ص"هيوى الىًذم خىلىقىكيم مِّن نػٍَّفسو كاًحدىةو كجىعىلى ًمنػٍ

فٌٚـا قـسٵًت    ٞ اهِفؼٗٓصا اهػلّ ٙػاعس عوٟ اهتفلرل اهكزٚش ًٗطاحع; س189
ٍٴ     ملػـاض  ًٗا غ٘ا ت٧خټط هغس; فٚزكى تكزٚشٴ بعـس   اؿٚـاٝ بعـس خٽـ ، ٗتقـ٘ٙ

ٞ  ٗضٙانتٔاعٌا وكى يف اهثٚت ًّ فآسٝ اهِفؼ  اع٘حاذ، ٓصا فه٩ځ  باهطعاٙـ
ٟ  ٗاهكـدل  ا٪ٓى عق٘ق ٗاهقٚاَ ٗاه٨٘ٙٞ ٔ  ا٪ش٠ ٗارتٌـاي  ٍأخ٩قٔـ  عوـ  ًٍـِ
 اؿـ٩ي  بػٲكپ يف ٗا٨حتٔاز ،اهسّٙ ططٙق إىل ٍٗإضؾازٓ ٍإق٩رٔ يف ٗاهػعٛ
ٞ  فنُٔـا  ،اهفهـى  ععٌٚٞ أعٌاي ٓصٖ فلى ا٪طفاي، ٞبذلبٚ ٗاهقٚاَ ٍ٪حؤ  ضعاٙـ
ٍ  اهطعاٙٞ ٗفهى ،ضعٚٞ ا٪طفايٗ ٗا٪ٓى ،٨ٗٗٙٞ ّ  ًِٔـا  ظٱطڄٰتـ زٲٰٙ إمنـا ٗ ععـٚ  ًـ

ٞځ ظٱطڄٰتزٲٰٙ ّ  ٗهـٚؼ  ،ٔـا عقڃ اهقٚاَ عّ اهقك٘ض ًّ خٚف ٕ  بنقـ٩ح  اؾـتغى  ًـ  ُفػـ
 ُفػٕ ٕضفچ كٌّ ا٪ش٠ عوٟ قدل ًّ ٨ٗ ،فقط ُفػٕ بنق٩ح اؾتغى كٌّ ٗغرلٖ

، ٨ٗ ِٙكبٹ اؿسٙث ِٓا عوٟ اهعٗذ فقط بى اـٽاب هلـ٩ اهٽـطف،;   ٗأضارٔا
ٙقـ٘ي:  × قـاي: زلعـت ضغـ٘ي اهلل    -ضنٛ اهلل عٌِٔا-فعّ عثس اهلل بّ عٌط 

، كالرَّجيػلي راعو علىػى أىٍهػًل بػىٍيتًػًه، كالمػٍرأىةي » ، ككيلوكيٍم مسئوؿه عػٍن رًعيَّتًػًه، كاألىًميػري رىاعو  كيلوكيٍم راعو
، ككيلوكيٍم مسئوؿه عٍن رًعيًَّتهً  ًُ، فىكيلوكيٍم راعو صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ «راًعيةه على بٍيًت زىٍكًجها ككلىًد

 .أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜس

*** 
 

 سٚــــــــام األضـــــٌف
ة كاألسػػرة فػػي اإلسػػالـ َّ تقتصػػر علػػى الػػزكجين كاألكَّد فقػػط، كإنمػػا تمتػػد إلػػى  ػػب

ًكم القيٍربػػػى مػػن األجػػػداد كالجػػدات كاألخػػوة كاألخػػػوات كاألعمػػاـ كالعمػػػات كاسػػعة مػػن ذ
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كاألخػػواؿ كالخػػاَّت كغيػػرهم ممػػن تجمعهػػم رابطػػة النسػػب أك المصػػاهرة أك الرضػػاع أينمػػا  
 كاف مكانهم، كتػىتًَّسع حتى ت مل المجتمع كله.

 
فٔٛ ٨ تقتكـط عوـٟ   ش ٓصٖ املازٝ ُٽاق ا٪غطٝ يف اٮغ٩َ ٗاًتسازٓا ت٘نٵ

فقط، ٗإمنا متتس إىل ؾثلٞ ٗاغعٞ رتٟ تؿٌى اجملتٌـع كوـٕ،    (1)اهعٗح، ٗا٪٨ٗز
ػػ+قــاي اهلل تعــاىل:  ا كجىعىػػلى لىكيػػم مِّػػٍن أىٍزكىاًجكيػػم بىنًػػينى كاللَّػػهي جىعىػػلى لىكيػػم مِّػػٍن أىنفيًسػػكيٍم أىٍزكىاجن

ػًت اللَّػًه هيػٍم يىٍكفيػريكفى  كحىفىدىةن كرىزىقىكيم مِّػنى الطَّيِّبىػاًت أىفىًباٍلبىاً ػلً  ، س72 اهِزـى: ص"يػيٍؤًمنيػوفى كبًًنٍعمى

ــاي  ػػػػرن + :ٗقــ ػػػػاً  بى ى لىػػػػقى ًمػػػػنى المى ػػػػوى الىػػػػًذم خى ػػػػبنا كًصػػػػٍهرن كهي ػػػػافى رىبوػػػػيى ا فىجىعىلىػػػػهي نىسى ا ككى
ػػا النَّػاسي إنَّػا +ٗقــاي حــىٵ ؾــ ُٕ: ، س54 اهفطقــاْ:ص"اقىػًديرن   لىٍقنىػػاكيم مِّػن ذىكىػرو كأينثىػػىخى يىػا أىيػوهى

ػػػػػػعيوبن  ا كقػىبىائًػػػػػػلى لًتػىعىػػػػػػارىفيوا إفَّ أىٍكػػػػػػرىمىكيٍم ًعنػػػػػػدى اللَّػػػػػػًه أىتٍػقىػػػػػػاكيٍم إفَّ اللَّػػػػػػهى عىًلػػػػػػيمه كجىعىٍلنىػػػػػػاكيٍم  ي
ًبيػػػره  ـي ًمػػػٍن : »× ٗقـــاي ضغـــ٘ي اهلل، س13 اؿخـــطاا:ص"خى ـي ًمػػػٍن الرَّضىػػػاًع مىػػػا يىٍحػػػري يىٍحػػػري

ٓـصٖ   ، ٰٗتتٸػٶـع ٗابـّ ًاحـٞس  صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػـوٍ ٗاهِػـا٢ٛ   «النَّسىػبً 
كىاٍعبيػديكا +رتٟ تؿٌى اجملتٌع كوـٕ، قـاي اهلل تعـاىل:     ا٪غطٙٞ اهطٗابط ٗاهع٩قاا

ػاًر ًذم اللَّهى كىَّ ػاًكيًن كىاٍلجى ػاننا كىبًػًذم اٍلقيٍربىػى كىاٍليىتىػامىى كىاٍلمىسى ٍيًن ًإٍحسى ٍيئنا كىبًاٍلوىالًػدى  تيٍ رًكيوا ًبًه  ى
ػػاًر  ػػانيكيٍم ًإفَّ اللَّػػهى َّاٍلقيٍربىػػى كىاٍلجى ػػٍت أىٍيمى ػػًبيًل كىمىػػا مىلىكى ٍنػػًب كىابٍػػًن السَّ  اٍلجينيػػًب كىالصَّػػاًحًب بًاٍلجى

 .س36 اهِػا١:ص"فىخيورنا ييًحبو مىٍن كىافى ميٍختىاَّن 

*** 

 
 ةِىٗٛ األضسٚ ٔضسٔزٚ ٔدٕد زٟٗظ هلا

وحػػػدة اَّجتماعيػػػة : هػػػي اللبنػػػة األكلػػػى كالمػػػن ذكػػػر كأنثػػػىاألسػػػرة كمجمػػػوع ب ػػػرم 
األساسية للمجتمع، كتتجٌسد فيها أركاف المجتمع كمقوماته البنائيػة، كمهمػا صىػغير حجميهػا 
أك عػػػددي أفرادهػػػا فػػػ نهم يرتبطػػػوف بعالقػػػات عا فيػػػة كاجتماعيػػػة كماليػػػة كتػيػػػنىٌظمهم حقػػػوؽ 

                                       
 ( ٙقكس با٪٨ٗز ِٓا اهصك٘ض ٗاٮُاج.1)
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إدارة  هػػػي، ك كهػػػي: قوامػػػة الرجػػػل ككاجبػػات، فػػػال يسػػػتقيم أمرهػػػا دكف قيػػػادة تػػػدير  ػػػئونها
 .×عة للضوابط كاألحكاـ ال رعية في كتاب اهلل كسنة رسوله خاض

 

عّ أٌٓٚٞ ا٪غطٝ ٗنطٗضٝ ٗح٘ز ض٢ـٚؼ شلـا، فا٪غـطٝ     املازٝتتزسٵج ٓصٖ 
ٓــٛ اهوثِــٞ ا٪ٗىل ٗاه٘رــسٝ ا٨حتٌاعٚــٞ  ًــّ شكــط ٗأُثــٟ:كٌخٌــ٘  بؿــطٜ 

ا ٰقـغٱط  ا٪غاغٚٞ هوٌختٌع، ٗتتخػٵس فٚٔا أضكاْ اجملتٌع ًٗقً٘اتٕ اهثِا٢ٚٞ، ًٌٗٔ
ٌٱٔا أٗ عسزٱ أفطازٓا فـنٍُٔ ٙطتثٽـْ٘ بع٩قـاا عاطفٚـٞ ٗاحتٌاعٚـٞ ًٗاهٚـٞ        رخ

صاهِػـا١:  "كآتيوا النِّسىا ى صىديقىاتًًهنَّ ًنٍحلىةن + ٗتٱِٰعڃٌٍٔ رق٘ق ٗٗاحثاا، قاي اهلل تعاىل:

ُي اللَّهي  لًيينًفٍق ذيك سىعىةو مِّن سىعىًتًه كمىن قيًدرى عىلىٍيًه ًرٍزقيهي +: ٰحىٸ ؾ ُٕ قايكس، 4 فػىٍليينًفٍق ًممَّا آتىا
ٍوليػوًد لىػهي ًرٍزقػيهيػنَّ +: تعـاىل  قايٗ، س7: اهٽـ٩ق ص"َّ ييكىلِّفي اللَّهي نػىٍفسنا إَّ مىا آتىاهىا كعىلىػى المى

كلىهيػنَّ ًمثٍػلي الىػًذم عىلىػٍيًهنَّ بًػاٍلمىٍعريكًؼ +ٗقاي تعـاىل:  س، 233: اهثقطٝص"كًكٍسوىتػيهينَّ بًػاٍلمىٍعريكؼً 
× أْ اهـِيب   ٗعـّ حـابط   ، س228: اهثقطٝص"جىاًؿ عىلىٍيًهنَّ دىرىجىةه كاللَّهي عىزًيزه حىًكيمه كًللرِّ 
صرـسٙث قـزٚش،   «... كىلىهيػنَّ عىلىػٍيكيٍم ًرٍزقػيهيػنَّ كىًكٍسػوىتػيهينَّ بًػاٍلمىٍعريكؼً »يف رخٞ اه٘زا : قاي 

نطٗضٙٞ هِفٛ  ازٝيف امل «من ذكر كأنثى»، ٗعثاضٝ: ضٗاٖ أ.س ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗابّ ًاحٞس
  املثوٛ ًّ ُٽاق تعطٙف ا٪غطٝ. ا٨قذلاْ

، ٗٓـٛ  ٗٓـٛ ق٘اًـٞ اهطحـى    زْٗ قٚازٝ تسٙط ؾ٣ُ٘ٔا ا٪غط٨ٝ ٙػتقٍٚ أًطٗ
، قـاي  ×إزاضٝ خانعٞ هوه٘ابط ٗا٪رلاَ اهؿطعٚٞ يف كتاب اهلل ٗغِٞ ضغ٘هٕ 

اللَّهي بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو كًبمىا أىنفىقيوا ًبمىا فىضَّلى  قػىوَّاميوفى عىلىى النِّسىا ً  الرِّجىاؿي +اهلل غثزإُ: 
، ككيلوكيػٍم مسػئوؿه عػٍن رًعيَّتًػًه، كاألىًميػري ×: »ٗقـاي  ، س34صاهِػـا١:  "ًمٍن أىٍموىاًلًهمٍ  كيلوكيػٍم راعو

، كالرَّجيػلي راعو علىػػى أىٍهػػًل بػىٍيتًػػًه، كالمػػٍرأىةي راًعيػةه علػػى بٍيػػًت زىٍكًجهػػا ككلىػػًدًُ  رىاعو
ػػ(1) ، ، فىكيلوكي ٍم راعو

، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأبـ٘ زاٗز ٗاهذلًـصٜس  «ككيلوكيٍم مسئوؿه عٍن رًعيًَّتهً 

                                       
 ( ٙقكس باه٘هس ِٓا اهصكط ٗا٪ُثٟ.1)
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ٗ ٍٰٔ ًٵـ  عوٟ أُٔا ًٽوقٞ يف كىٵق٘اًٞ اهطحى ٨ ه٘ظ أْ تٱف ٞ اهطحـاي  ا٪ً٘ض ٗهعا
ػا +: شلـصا اهـِل بق٘هـٕ     عوٟ عاًٞ اهِػا١، ٗإْ ًا ٗضز بصاا ا٬ٙٞ إٙهاح ًبمى

ػػا أىنفىقيػػوا ًمػػٍن أىٍمػػوىاًلًهمٍ فىضَّػػلى ا ــٛ س 34صاهِػــا١: "للَّػػهي بػىٍعضىػػهيٍم عىلىػػى بػىٍعػػضو كًبمى ــٰ٘قٶفٔ ًٰ  (1)ٞا
ق با٪ً٘ض املؿذلكٞ ب، اهعٗذ ٗاهعٗحٞ زْٗ ًـا  ٗفٌٚا ٙتعوڃ ٞ با٪غطٝ فقط،خاقٵ

فاتٔا يف فاا ظٗحتـٕ املاهٚـٞ، ٗكـى تكـطٵ    عسآا، فوٚؼ هوعٗذ ق٘اًٞ عوـٟ تكـطٵ  
ًـّ   ٜف أفصٝ، ٗهٚؼ هعٗحٔا أْ ٙثٽى ؾ٣ٚٳا ًِٔا، كٌا ٨ ٙت٘قڃٞ ُاأً٘اشلا اـاقٵ
ٞڂ  (2)كٌا غٚ تٛ فاا عوٟ إشْ اهعٗذٓصٖ اهتكطٵ  ، كٌا أْ ٓصٖ اهق٘اًٞ ٓـٛ ضٙاغـ

ٕٴ  يف اٮغـ٩َ  حىهب أْ تٱ٧زٸ٠ ٗتٱزٰتٰطَ، فاهطٵ ٗٗاحثااٷ اهتعاًااٷ ًقابٰى ٗت٘حٚ
ؾـٕ ٗفطاؾـٕ،   طٲػلّ ٗفپامل عسٵٓ٘ اهصٜ ٧ٙزٜ اهكساق عِس اهعٗاذ، ٗٓ٘ اهصٜ ٙٱ

ٗكى ًا وتاحٕ، ٗٓ٘ اهصٜ عوٕٚ ُفقٞ اهعٗحٞ ٗا٪٨ٗز، ٗهٚؼ هٕ أْ هدل ظٗحتٕ 
 ٗٓ٘ يف ا٪غوـب ا٪كـدل   -ٗه٘ كاُت شاا ًاي-ًّ ٓصا  ؾ١ٛعوٟ املؿاضكٞ يف 

هلى فٌ٘عـٞ ًـّ    يف ا٪ً٘ض اهعاًٞ، ٨ٗ بسٵ خدلٝا باهِاؽ ٗغِٺا ٗا٪كثط اخت٩طځ
إش ٨ طاعـٞ ملدوـ٘ق يف ًعكـٚٞ اــاهق،      ;ًا أًـط اهلل   قا٢س ٙق٘زٓا يف رسٗز

ٓٵ  شلصٖ اهقٚازٝ.  بفٽطتٕ ًٗولاتٕ ىٗاهعٗذ ٓ٘ امل٧
١ََ غٛز٣ ٚزمح١ َّٚٛ ٠ َٛا  ِق

، ٍ ٗاغـتثساز، ٗهلِٔـا تـطارٍ ٗتـ٘ازٵ    ٗٓصٖ اهطٙاغـٞ هٚػـت ضٙاغـٞ قٔـط ٗؼلڇـ     
ٙقـ٘ي   ،ِٞباؿػِٟ، ٗإضؾـاز إىل اهٽطٙـق اهػـوٍٚ باؿلٌـٞ ٗامل٘ععـٞ اؿػـ       ًٗعاؾطٝ

ًبمىا فىضَّلى اللَّػهي بػىٍعضىػهيٍم عىلىػى  الرِّجىاؿي قػىوَّاميوفى عىلىى النِّسىا ً +املفػطْٗ يف ق٘ي اهلل تعاىل: 
ػا أىنفىقيػوا ًمػٍن أىٍمػوىاًلًهمٍ  ٗفٚـٕ زهٚـى عوـٟ أْ اه٨٘ٙـٞ تػــتزق     »س34صاهِػـا١:  "بػىٍعػضو كًبمى

 غٳا عوٟ اهتؿاٗض، فـاهِلٵ ، ٗٓٛ تقَ٘ أغا«باهفهى ٨ باهتغوڇب ٗا٨غتٽاهٞ ٗاهقٔط
نػىهيمٍ + :املػوٌ،ٙق٘ي عّ اهلطٍٙ  َٻ  ، ٗٓـ٘ ُـلٵ  س38صاهؿـ٘ض٠:  "كأىٍمريهيٍم  يورىل بػىيػٍ يف  عـا

                                       
٘ٵأًـا هوـصٜ ٙقـَ٘ ب ًطٓـا ٗٙٔـتٍ        (1) ٘ٵاَ: اغٍ ملّ ٙلْ٘ ًثاهغٳا يف اهقٚاَ با٪ًط ٙقاي: ٓصا قٚٵٍ املـطأٝ ٗق اهق

 عفعٔا، ٗاهق٘اًٞ جعِٟ اهطٙاغٞ.
 .هفكى اهثاهث ًّ اهثاب اهثاهثيف ا (58)يف املاازٝ  (2)
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 :ٞس إىل اهتؿاٗض يف أًـ٘ض اهعٗحٚٵـ  ؾٶطٲ، كٌا ٗضز اهِل اـام اهصٜ ٙٱكى ؾ٣ْ٘ اؿٚاٝ
هيمىا كتى ىاكيرو فىال جينىػ+ ػافى ٍف أىرىادىا ًفصىاَّ عىن تػىرىاضو مِّنػٍ فنشا أنفِا إىل  ،س233صاهثقطٝ: "احى عىلىٍيًهمى

ػٍيئنا كيىٍجعىػلى اللَّػهي +: شهم ق٘هٕ  كعىاً ػريكهينَّ بًػاٍلمىٍعريكًؼ فىػ ف كىرًٍهتيميػوهينَّ فػىعىسىػى أىف تىٍكرىهيػوا  ى
ًثيػػرنا ػػرنا كى يػٍ ٗغــرل شهــم ممــا ٗضز يف اهؿــط  اؿِٚــف ًــّ أْ اؿٚــاٝ   ،س19صاهِػــا١: "ًفيػػًه خى
ّ عوٟ اهاهعٗحٚٞ تقَ٘  ٞ  -ٗاهذلارـٍ ٗاملـ٘زٝ، ٙتـث، هِـا      ػـل ًعِـٟ   -بكـ٘ضٝ قاطعـ

ٗ    اهق٘اًٞ ٗرسٗزٓا، ٗأُٔا  هٚػـت  أًط تِعٌٚٛ ٗنـطٗضٜ ٪ٜ فٌ٘عـٞ ًـّ اهثؿـط، 
 ٪ْ املطأٝ حِؼ أزُٟ ٨ٗ هِقل يف إُػاُٚتٔا ٗرق٘قٔا ا٪غاغٚٞ.

 رِٗ ٚتطبٝل َع٢ٓ ايكٛا١َ ايطسرنيع٢ً 
ٗاغـتقطاضٓا، ٗؼقٚـق ًقاقـس اهـعٗاذ،      ٗعوٟ ٓصا فنْ اغتٌطاض اؿٚاٝ اهعٗحٚٞ

ٰ٘اًـٞ هوـعٗذ    ٗرفغ ًكوزٞ اهعٗحٞ كى شهم ٙػتوعَ أْ ت٘قّ ا هعٗحٞ بطنـا أْ اهقٶ
ْٵ عوـٟ      ٗفٽطٝ اـوق لڀٍ اهؿط عٿ ، ٗأُٔا ؾـطعت ملكـوزٞ ا٪غـطٝ ٗاغـتقطاضٓا، ٗأ

ٰ٘اًٞ اهيت قطٵٰضٓا هٕ اهؿط  ٗا٪غاؽ اهـصٜ قاًـت    اهعٗذ أْ ٰٙفڀقپٕ اهغطض ًّ ٓصٖ اهقٶ
ٰ٘اًـٞ ًـّ       ٘ټهـٕ ٓـصٖ اهقٶ عوٕٚ; رتٟ ٨ ٙٱػ١ٛ اغتعٌاشلا أٗ ٙتعػٸف يف اغتدساَ ًـا تٱٰد

 غوٽٞ.
فنشا عطا اهعٗحاْ شهـم ٗاغـت٘عثاٖ ٗرطقـا عوـٟ تٽثٚـق ًـا عطفـاٖ ًهـت         

اهـصٜ ٙـطاٖ    ا٪ً٘ض بٌِٚٔا بػٔ٘هٞ ٗٙػط، ٨ٗ ٙػتعكٛ خ٩ا أٗ اخت٩ا عوٟ اؿىٵ
 ٽاعٞ ظٗحٔا يف غرل ًعكٚٞ اهلل.باهؿط  شلا اهعٗذ ٗتقثى بٕ اهعٗحٞ بِا١ عوٟ أًط 

*** 
 

 سهىٛ حتسٖي شٔاز احملازً
ـى اإلسالـ زكاج المحاـر من النسا  كهم الذين يرتبطوف بدرجػة معينػة مػن قرابػة النسػب  حىرَّ

حرصنا على حسن صلتها كعدـ قطيعتهػا، ككقايػة ك أك المصاهرة أك الرضاعة، سيمووا بهذُ القرابة 
 من أسباب الخصومة كالبغضا .لها 

 
تث، ٓصٖ املازٝ ًا وطَ ُلـارّٔ ًـّ اهِػـا١ ًٗـا ٨ وـطَ، ٗاؿلٌـٞ ًـّ        
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ٌٳا ٗقس ٙلْ٘ ٧ًقتٳـا اهتزطٍٙ،  ٗإشا رطًـت املـطأٝ عوـٟ     ،ٗاهتزطٍٙ قس ٙلْ٘ زا٢
ٌٳا أٗ ٧ًبسٳا فٔ ٗإشا رطًـت عوٚـٕ    ،ٗقـت ٗرـ،   رطاَ عوٕٚ يف كىٵ ٛاهطحى زا٢

ٞ   عوٟ اهت قٚت اًتِع ٗإشا  ،اهعقس عوٚٔا ًا زاًت عوٟ توم اؿاي املػـثثٞ هوزطًـ
، : اهِػـب ٛٗأغثاب اهتزطٍٙ اهسا٢ٍ أٗ امل٧بس ٓـ  ،ظاي املاُع رىٵ هٕ اهعقس عوٚٔا

حيرِّمىػٍت عىلىػٍيكيٍم +: بق٘هٕ يف كتاب اهلل تعاىل  اٲٰطكٶٗقس شٱ ،اهطنا ٗ ،املكآطٝٗ
ػػوىاتيكيٍم  ػػاتيكيٍم كبػىنىػػاتيكيٍم كأىخى ػػاتيكيمي أيمَّهى ػػاَّتيكيٍم كبػىنىػػاتي األىًخ كبػىنىػػاتي األيٍخػػًت كأيمَّهى ػػاتيكيٍم كخى كعىمَّ

ػػاًئكيٍم كرىبىػػائًبيكيمي الالتًػػي ًفػػي حيجيػػورًكيم  ػػاتي ًنسى ػػوىاتيكيم مِّػػنى الرَّضىػػاعىًة كأيمَّهى الالتًػػي أىٍرضىػػٍعنىكيٍم كأىخى
ٍلػػتيم ًبًهػػنَّ فىػػ ف لَّػػٍم تىكيونيػػ ػػاًئكيمي الالتًػػي دىخى ٍلػػتيم ًبًهػػنَّ فىػػال جينىػػاحى عىلىػػٍيكيٍم كحىالئًػػلي مِّػػن نِّسى وا دىخى

ػافى غىفيػورنا ٍيًن إَّ مىا قىٍد سىػلىفى إفَّ اللَّػهى كى  أىبٍػنىاًئكيمي الىًذينى ًمٍن أىٍصالًبكيٍم كأىف تىٍجمىعيوٍا بػىٍينى األيٍختػى
ًكتىابى اللَّػًه عىلىػٍيكيٍم كأيًحػلَّ لىكيػم مَّػا   كاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى النِّسىاً  إَّ مىا مىلىكىٍت أىٍيمىانيكيمٍ  ا رًَّحيمن 

هينَّ فىػػآتيوهينَّ  ػا اٍسػػتىٍمتػىٍعتيم بًػًه ًمػنػٍ ػاًفًحينى فىمى ػرى ميسى  كرىا ى ذىًلكيػٍم أىف تػىٍبتػىغيػوا بًػرىٍموىاًلكيم موٍحًصػػًنينى غىيػٍ
ػػا تػىرىاضىػػٍيتيم بًػػًه ًمػػٍن بػىٍعػػدً  ػػا  أيجيػػورىهينَّ فىرًيضىػػةن كَّ جينىػػاحى عىلىػػٍيكيٍم ًفيمى ػػافى عىًليمن الفىرًيضىػػًة إفَّ اللَّػػهى كى

ػا اتفق املػوٌْ٘ عوٟ ؼطٍٙ اثِ، ًِّٔ بِفؼ اهعقـس  ٗقس ، س24-23: اهِػا١ص"حىًكيمن
ٞ     ، ٗٓ٘ ؼطٍٙ ظٗحـاا ا٬بـا١ ٗا٪بِـا١    ، ٗٗارـسٝ باهـسخ٘ي ٗٓـٛ ابِـٞ اهعٗحـ

ٗأًٔـاا  ، ٗظٗحـاا ا٪بِـا١  ، ظٗحـاا ا٬بـا١  املكآطٝ ٓـّ:   بٗااطًاا بػث
  .اهِػا١ اهػابقٞ غ٘ضٝ قى يف شهم ٓ٘ آٙٞ، ٗا٪ٗبِاا اهعٗحاا، اهِػا١

قـاي   ،زـطَ ًـّ اهِػـب   زطَ ًّ اهطنـا  ًـا ٰٙ  ا إُٔ ًّٰٙ املتفق عوٕٚ فقٔٚٺٗ
ـي ًمػٍن النَّسىػبً »ضغ٘ي اهلل:  ـي ًمٍن الرَّضىاًع مىا يىٍحري صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ٗاهثدـاضٜ   «يىٍحري

ٞ  ْ املإأٜ ، ًٗػوٍ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞس ٍ  طنعٞ تِعي ًِعهـٞ ا٪َ اؿقٚقٚـ ، يف اهتزـطٙ
ٗٗقـت   ٗٓصا اهقسض اتفق عوٕٚ اهفقٔـا١، ٗاختوفـ٘ا يف تفاقـٚى أًـ٘ض اهطنـاعٞ     

 فرلحع إهٚٔا يف كتب اهفقٕ. ًٗقساض اهطناعٞ امل٘حب هوتزطٍٙ

ٗقس شكطا املازٝ أْ اؿلٌٞ ًّ ؼطٍٙ ًثى ٓصا اهعٗاذ ٓـ٘ اؿـطم عوـٟ    
ًـّ أغـثاب   ٗعـسَ اهقٽٚعـٞ بٚـٍِٔ، ٗاه٘قاٙـٞ      رػّ اهكوٞ ب، ١٨٧ٓ ا٪فـطاز 

ٗشهــم ٪ْ اهِلـاح ٨ ىوــ٘ عـّ ًثاغــٽاا ػـطٜ بــ،     ;اـكـً٘ٞ ٗاهثغهـا١  



اإلضالً يف األضسٚملرنسٚ التلطريٖٛ ملٗجام ا

 

111 

 131   أرـٌط

إىل أغـطتٌٚٔا،   ٗقـس متتـسٵ  بٌِٚٔا، ٗاـ٩فاا ػطٜ اـؿُ٘ٞ  ٗقساهعٗح، عازٝ، 
ًٱ ٗشهم ٙٱ ا إهٚـٕ، ٗقٽـع   ٚٳهٶـ فڀفهٛ إىل قٽع اهطرٍ، فلاْ ًثى ٓصا اهِلاح غـثثٳا 

ا ٪ْ ًثى ٓصا اهِلاح ٨ ِٙػخٍ ٗأٙهٳ ;ٛ إىل اؿطاَ رطاَهٶفڀٌٱَ، ٗاهڀطرٍ رطااه
ًع اهفٽطٝ اهػوٌٚٞ اهيت تِفط ًّ ُلاح ا٪ًٔاا ٗمّ٘ٓ، ٨ٗ لس قارب فٽطٝ 

 .غوٌٚٞ ٙطغب يف ُلارّٔ

ٌٱقپطٸبٞ ًّ غرل اااضَأًا  ٘ فٕٚ رسٙث قـزٚش  زٲطڄفوٍ ٰٙ ظٗاذ اهقطابٞ اهڀ  ، ٗٓـ
فنْ كاُت اهقطٙثـٞ قـارثٞ زٙـّ     ،ٚاض ًّ غرل ا٪قاضبىهع هِفؼ ًعاٙرل ا٨خت

ًّ ٓٛ  ٚٔافوٌاشا تقسَ عو ًع،څ ًطضڅ ٗعفٞ ٨ٗ ٙعطا عّ ٓصٖ اهعا٢وٞ ت٘اضجٱ
ًـّ ابِـٞ   × ِيب ٗقس تعٗذ اهّ املعاٙرل، زُٗٔا يف اهسّٙ ٗا٪خ٩ق ٗغرل شهم ً

ٗٸ عٌتٕ ظِٙب بِت حزـ،  .ذ ابِتٕ فاطٌٞ ٨بّ عٌٕ عوٛٗظ
*** 
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 عسلج ص  لخلل
 زةــــــــــد األســــــمقاص

 
اؾـِؼ  تغٚٸا اهؿاض  عسٝ ًقاقس ًّ تلّ٘ٙ ا٪غـطٝ ًِٔـا: رفـغ اهِػـى )    

(، ٗؼقٚق اهػـلّ ٗاملـ٘زٝ ٗاهط.ـٞ، ٗرفـــغ اهِػــب، ٗاٮركــاْ،       اهثؿطٜ
ٗرفغ اهتسّٙ يف ا٪غطٝ، ٗٓصا ًا ٙتزسج عِٕ اهفكى اـاًؼ ًّ خ٩ي مخؼ 

 ً٘ازٵ.

 
 (ادتٍظ البػسٙ) سلغ الٍطن

ه الجػنس الب ػرمد األكؿ لألسػرة فػي ال ػريعة اإلسػالمية هػو حفػظ النسػل أك صً المقٍ 
لألجيػػػاؿ، كقػػػد فطػػػر اهلل الرغبػػػة الجنسػػػية فػػػي األبػػػداف لكونهػػػا  تعميػػػرنا لػػػألرض، كتواصػػػالن 

 الوسيلة الطبيعية لإلنجاب الم ركع، كليست غاية في ذاتها.
سالـ الزكاج الم ركع على مػا يكػوف بػين ذكػر كأنثػى، كتحقيقنا لهذا المٍقًصد قىصىرى اإل

ـى كػل صػور  ػرَّ ـى العالقػات ال ػاذة التػي َّ تػػؤدم  اللقػا كحى ػرَّ خػارج الػزكاج الم ػركع، كمػا حى
 إلى اإلنجاب، كلم ييًجٍز تنظيم النسل إَّ بموافقة الزكجين.

 
٘ رفغ اهِػى أٗ تثٚٵّ ٓصٖ املازٝ املقكس ا٪ٗي ه٫غطٝ يف اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ ٗٓ

هيػوى +ه٫حٚـاي، قـاي اهلل حـىٸ ؾـ ُٕ:      ، تعٌـرلٳا هـ٫ضض، ٗت٘اقـ٩ځ   اؾِؼ اهثؿطٜ
ػا ػا النَّػاسي إنَّػا خىلىٍقنىػاكيم +ٗقـاي تعـاىل:   ، س61 ٓ٘ز:ص"أىن ىرىكيم مِّنى األىٍرًض كاٍستػىٍعمىرىكيٍم ًفيهى يىػا أىيػوهى

ػػرو كأينثىػػى كجىعىٍلنىػػاكيٍم  يػػعيوبن  لًتػىعىػػارىفيوا إفَّ أىٍكػػرىمىكيٍم ًعنػػدى اللَّػػًه أىتٍػقىػػاكيٍم إفَّ اللَّػػهى عىًلػػيمه  ا كقػىبىائًػػلى مِّػػن ذىكى
ًبيػػػػره  ــطاا:ص"خى ــاي ، س13 اؿخــ ػػػػاًثر ًبكيػػػػٍم يػىػػػػٍوـ ×: »ٗقــ تػىزىكَّجيػػػػوا الٍػػػػوىديكد اٍلوىليػػػػود، فىػػػػً نِّي ميكى
 ٗقس ٗضز يف عسٝ ضٗاٙاا بكٚغ كتوفٞ.، ساٶبٲّ رٶثٸاْصرسٙث قزٚش، ضٗاٖ «اٍلًقيىامىة
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ٗ٪حى ٓصا املقكٶس فقس فٽط اهلل اهطغثٞ اؾِػٚٞ يف ا٪بساْ هلُ٘ٔا اه٘غـٚوٞ  
 اهٽثٚعٚٞ هٯلاب املؿطٗ ، ٗهٚػت غاٙٞ يف شاتٔا.

ٗؼقٚقځا شلصا املقڀكٶس قپٰكٰط اٮغ٩َ اهعٗاذ املؿطٗ  عوٟ ًا ٙلـْ٘ بـ، شكـط    
َٰ كى ق٘ض  َٰ       اهوقـا١ ٗأُثٟ، ٰٗرطٸ اهع٩قـاا  خـاضذ اهـعٗاذ املؿـطٗ ، كٌـا ٰرـطٸ

( 8اهؿاشٝ اهيت ٨ ت٧زٜ إىل اٮلاب، ٗقس غثق ت٘نٚش ٓـصٖ اهقهـٚٞ يف املـازٝ )   
(ٗ10) (ٗ11 ). 

ع ; فوـٍ ٙٱخـ  ِػـى اؿلٍ اهؿطعٛ ملػـ هٞ تِعـٍٚ اه  ٗقس تِاٗهت املازٝ باهثٚاْ 
اهؿط  تِعٍٚ اهِػى إ٨ ج٘افقٞ اهعٗح،; ٪ٌُٔا أقزاب اهؿ ْ ٗٙطحع إهٌٚٔـا  

زٞ ًّ ٗضا١ تِعـٍٚ اهِػـى فـ٩ هـ٘ظ إحثاضٌٓـا عوٚـٕ       تقسٙط اههطٗضٝ أٗ املكو
 خ٩فځا ٪ٗاًط اهؿط . 

خعـى بـ، كـى طفـى     ٙٱعوٟ ًعِـٟ أْ  ٗٙطاعٟ أْ تِعٍٚ اهِػى ِٓا قٌ٘ي 
ّ فٚٔا اهٽفى ًّ اغتٚفا١ رقٕ يف اهطنـا  ٗاهطعاٙـٞ،   ٗآخط ًسٝ ًّ اهعًّ ٙتٌلڃ

كىًفصىػاليهي ًفػي + :اىل، كٌا قاي تعـ ٗاهطنا  ر٨ْ٘ كا٩ًْ ملّ أضاز أْ ٙتٍ اهطناعٞ
فٔصا حا٢ع، أًا اهتِعٍٚ جعِٟ ًِع اٮلـاب كٿوڊٚـٞ فغـرل حـا٢ع      س14 صهقٌاْ:"عىػامىٍينً 

تِعـٍٚ ًػـ هٞ   ٓـصا اه أْ ٙثقـٟ  ؾطعٳا هتعاضنٕ ًع ًقاقس اهؿط ، ٗهلـّ هـب   
٨ٗ ِٙثغـٛ أْ ٙلـْ٘   ، ؽهع هعطٗا ا٪غطٝ ٙتفق عوٚٔا اهعٗحاْ فٌٚـا بٌِٚٔـا  

ز عوٟ ٘عوٚٔا اهِاؽ مجٚعٳا، ٗأٗىل ًّ تطكٚع اؾٔ ىٱٌٶزٲٰت شهم فوػفٞ عاًٞ هوسٗي
٩غتدساَ ا٪ًثى هوٽاقاا اهثؿـطٙٞ  هٌٞ ٚٞ ًِعڃٌوؼسٙس اهِػى أْ تثصي حٔ٘ز ع

 .وٞ عِسُا، اهيت تػتٔوم ٨ٗ تِتد، ٗتػت٘ضز ٨ٗ تِؿ٤، ٗت خص ٨ٗ تعٽٛاملعٽڃ

ٚ َّٔٛ ا٪َ أٗ اـؿـٚٞ عوـٟ رٚـاٝ     ا إطاز ايصٚدني: يٓطٌغات تٓظِٝ اَط
 اهلل قزتٔا ًّ اؿٌى أٗ اه٘نع، إشا عطا بتخطبٞ أٗ إخثـاض طثٚـب ثقـٞ، قـاي    

ػػة+تعــاىل:  ــطٝ:"كىَّ تػيٍلقيػػوا بًرىيٍػػًديكيٍم ًإلىػػى التػٍَّهليكى كىَّى تػىٍقتػيليػػوٍا + :تعــاىل ٗقــاي، س195 صاهثق
 .س29صاهِػا١:"أىنفيسىكيٍم ًإفَّ الٌلهى كىافى ًبكيٍم رىًحيمنا
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هٛ بـٕ  فڀزُٜٚ٘ قس ٙٱ ذڅٰطٰر غثاب حسٙٞ ٗقا٢ٌٞ، ب٘ق٘ غوثٞ اهعّ ٪ ٗا:َٚٓ
ٕ يف زِٕٙ، فٚقثى اؿطاَ ٗٙطتلب ااع٘ض ًّ أحـى   ذڅٰطإىل ٰر  ، قـاي تعـاىل:  أطفاهـ

مىػا ييرًيػدي اللَّػهي +ٗقاي تعـاىل:   ،س185 صاهثقطٝ:"ييرًيدي اللَّهي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىَّ ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى +
 .س6 صاملا٢سٝ:"ًمٍن حىرىجو  لًيىٍجعىلى عىلىٍيكيمٍ 

ٟ بِـا١   ،حسٙـس  ىڅٌٲـ اـؿٚٞ عوٟ اهطنـٚع ًـّ رٰ   َٚٔ ذيو اًٜغا: ضأٜ  عوـ
َّ تػىٍقتػيليوا أىٍكَّدىكيٍم ًسر ا، فىً فَّ اٍلغىٍيلى » :× قايل، طثٚب ًػوٍ ًتدكٵ

ييٍدًرؾي اٍلفىاًرسى  (1)
ُي عىٍن فػىرىًسهً  ٍعًثري ، سّ ًاحـٞ، ٗاهوفـغ ٪بـٛ زاٗز   ضٗاٖ أ.ـس ٗأبـ٘ زاٗز ٗابـ   صرـسٙث قـزٚش،   «فػىييدى

لىقىػٍد »: ×فقـاي  اهتزـطٍٙ   ٞاهػ٩َ مل ٧ٙكس اهِٔٛ إىل زضحـ اهك٩ٝ ٗٗهلِٕ عوٕٚ 
ػػػػى عىػػػػٍن اٍلًغيلىػػػػةً  ٍمػػػػتي أىٍف أىنٍػهى هىمى
ػػػػٍرتي أىفَّ الػػػػروكـى كىفىػػػػاًرسى يىٍصػػػػنػىعيوفى ذىلًػػػػيى فىػػػػال يىضيػػػػرو   تَّػػػػى ذىكى حى

ٞ    ضٗاٖ ًاهم ٗأ.س ًٗػوٍصرسٙث قزٚش، «أىٍكَّدهيمٍ  ، سٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهِػـا٢ٛ ٗابـّ ًاحـ
ا٪ًـٞ يف   اهػـ٩َ ضأ٠ أْ ٓـصٖ اؿـا٨ا اهفطزٙـٞ ٨ تهـطٵ     اهك٩ٝ ٗٗك ُٕ عوٕٚ 

 ٌٗٓا أق٠٘ زٗي ا٪ضض رِٚصان. ،فاضؽ ٗاهطَٗ فٌ٘عٔا بسهٚى أُٔا مل تهطٵ
*** 

 
 حتكٗل الطهَ ٔاملٕدٚ ٔالسمحٛ

 نٍ في صورة جسدية بحتػة، فقػد نػىبػَّهىػٍت ال ػريعة أف ًمػحتى َّ تنحصر العالقة بين الزكجين 
 مقاصد هذُ العالقة أف يسكن كل من الزكجين إلى اتخر، كأف تتحقق بينهما المودة كالرحمة.

ة لكػػل أفػػراد األسػػرة حيػػاةن اجتماعيػػةن هانئػػةن كسػػعيدة قوامهػػا المػػودٌ  ال ػػريعة كبػػذلي تػيػػؤىمِّن
ضػػػرا  كتيحىقِّػػػق اَّسػػػتقرار كالسػػػكن النفسػػػي كالثقػػػة كالحػػػب كالتػػػراحم كالتعػػػاكف فػػػي السػػػرا  كال

 المتبادلة.
د أحكامنا كآدابنا للمعا رة بالمعركؼ بين الزكجين، كغير صً قٍ مى ك ىرىعىٍت لتحقيق هذا الٍ 

                                       
 اهغٚى: أْ هاًع اهطحى ظٗحتٕ ٗٓٛ ًطنع. (1)
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 ذلي من األحكاـ التي تػيوىفِّر الجوَّ العائلٌي المملو  دفئنا كحناننا، كم اعر راقية.
 

س اهثاُٛ ًّ ًقاقـس ا٪غـطٝ ٗٓـ٘ ؼقٚـق اهػـلّ      كٶقڀٌٰتتِاٗي ٓصٖ املازٝ اهڀ
ٗامل٘زٝ ٗاهط.ٞ، ٗشهم رتٟ ٨ تِزكط اهع٩قٞ ب، اهعٗح، يف قـ٘ضٝ حػـسٙٞ   

ًـا ٙقـطٖ   كالمعػركؼ هنػا:  ،س19 صاهِػـا١: "كىعىاً ريكهينَّ بًػاٍلمىٍعريكؼً +: تعاىلاهلل قاي عتٞ، 
أيًحلَّ +: قاي تعاىلٗ ،اهعطا اهػوٍٚ، ٗٙعتازٖ أٓى ا٨عتساي ٗا٨غتقاًٞ ًّ اهِاؽ

ػػٍم كىأىنٍػػػتيٍم لًبىػػاسه لىهيػػنٌ  ػػاًئكيٍم هيػػنَّ لًبىػػاسه لىكي لىػػةى الصِّػػيىاـً الرَّفىػػثي ًإلىػػى ًنسى ػػٍم لىيػٍ ــطٝ:"لىكي  ،س187 صاهثق
ملـا تـ٘رٛ بـٕ اهلوٌـٞ ًـّ اهعِٙـٞ ٗاهػـذل         ;عّ ٓصٖ اهع٩قـٞ باهوثـاؽ   ٗاهتعثرل

رىبػوهيػٍم أىنِّػي َّ أيًضػيعي عىمىػلى عىاًمػلو  فىاٍسػتىجىابى لىهيػمٍ +، ٗقـاي تعـاىل:   ٗاهوك٘ق ٗاهـسا١ 
ػرو أىٍك أينٍػثىػى بػىٍعضيػكيٍم ًمػٍن بػىٍعػضو  بػىٍعضيػكيٍم ًمػٍن +ًٗعِـٟ:  ، س195 صآي عٌـطاْ: "ًمٍنكيٍم ًمػٍن ذىكى

أْ املطأٝ ًّ اهطحى ٗاهطحى ًّ املـطأٝ، فـ٩ خكـً٘ٞ ٨ٗ تِـاقض، بـى       "بػىٍعػضو 
 .تلاًى ٗتِاغق ٗتعاْٗ

ّ  كٚى ملعاُٛ امل٘زٝ ٗاهط.ٞ يفٓصا ٗغٚ تٛ ًعٙس بٚاْ ٗتف  املثزث ا٪ٗي ًـ
 .(66( ّ)66( ّ)66( ّ)61( ّ)66( ّ)66) اهفكى اهطابع ًّ اهثاب اهثاهث يف امل٘ازٵ:

*** 

 
 سلــغ الٍطــب

ها مػن اَّخػتالط، مىٍقًصػده األنسػاب كصػيانتي  كنقػا ي ال رعي اإلنساف إلى أصله  انتسابي 
 حفظ النسل.لل ريعة مستقل عن مىٍقًصد 

ـي الخاصػػة  نِّػػي، ك يػػرًعىٍت األحكػػا كألجػػل تحقيػػق هػػذا المقصػػد حػػـر اإلسػػالـ الزنػػا كالتَّبػى
ٍتًم ما في األرحاـ، كإثباًت النسب كجحًدُ، كغيًر ذلي من األحكاـ.  بالًعدًَّة، كعدـً كى

 
ٔا ًّ ا٨خـت٩ط  ا٪ُػاب ٗقٚاُتٱ ُٗقا١ٱاهؿطعٛ اٮُػاْ إىل أقٲوٕ  اُتػابٱ
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ًٰقڀكٶـس   ٓ٘  ًٰقڀكٶسٴ هوؿطٙعٞ ًػتقى عـّ  املقكس اهثاهث ًّ ًقاقس ا٪غطٝ، ٗٓ٘ 
رفغ اهِػى، ٗإشا كاْ اهعٗاذ اهؿطعٛ ٓ٘ اهػثٚى اه٘رٚس ٮهـاز اهِػـى، فـنْ    

اهصٜ خوقٕ اهلل ًّ ًا١ اهعٗح، ِٙػب إهٌٚٔا; ٪ُٕ بٔصا اهِػـب ٙعفـط    (1)اه٘هس
ٞ اٮُػاْ، ُٗػب اه٘هس عّ بطعاٙتٌٔا ٗتطبٚتٌٔا عوٟ ٗحٕ ًقث٘ي ًِاغب هلطاً

ططٙق اهعٗاذ ه٘اهسٕٙ ٙلْ٘ ٗفق ق٘اعس ٗن٘ابط ًعِٚٞ ٙثثت بٔا ٓـصا اهِػـب،   
 ٗباهتاهٛ تذلتب عوٕٚ ا٪رلاَ اهؿطعٚٞ.

ٗاهغاهب يف اغتعٌاي اهِػب أْ ِٙػب اٮُػاْ إىل أبٕٚ; ٗإشا اُقٽع اهِػب 
ْٵ ُػب اه٘هس ٙلْ٘ ه٫ عّ أبٕٚ كٌا يف اهوعاْ ٗاهعُا ًث٩ځ ×: َٵ فقـط; فقـاي   فن

ػري » صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ًٗاهـم يف ً٘ط٣ـٕ ٗاهثدـاضٜ       (2)«اٍلوىلىدي ًلٍلًفرىاًش كىًلٍلعىػاًهًر اٍلحىجى

ٛ -، فاهعـآط  ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞ ٗاهساضًٛس عوٚـٕ   -أٜ اهعاُـ
، ٨ٗ ٙوزـق  ٨ ٙوزق بٕ اه٘هس، ٗاه٘هس ٙوزق باملطأٝ إشا أتت بـٕ ًـّ اهعُـا   ٗاؿسٵ 

ًٸٕ ٗتطثٕ; ٪ُٕ عوٚـٕ اهكـ٩ٝ ٗاهػـ٩َ أؿـق اه٘هـس بـاملطأٝ يف        باهطحى، ٗٙطج أ
ّڄ ٰغعٲسٷاهوعاْ ُٗفاٖ عّ اهطحى; ف ٔٲىڄ بٲ ّٲ ٰغ ٕٶ     ٰع ْٸ ٰضحٱ٩ أپٰتٟ ٰضغٱـٰ٘ي اهوچـ × أپ

ٕٶ :فپقپاٰي ٕٶ ٰضحٱ٩ أپٰٙقڀ أپٰضأپٙٲٰت ٰضحٱ٩ځ ،ٰٙا ٰضغٱٰ٘ي اهوچ ًٲٰطأپتٶ ًٰٰع ا َٲ كپٚٲـٰف  ٰضأپ٠  ٕٱ أپ ٕٱ فپٰتقڀتٱوٿُٰ٘ تٱوٿ
ّڄ ٰٙفڀٰعىٱل ّٲ اهتٸ٩عٱ ًٶ ْڄ  ًٰا شٱكٶٰط فٶٛ اهڀقٿطٲآ ٌٰا  ٔڄ ٕٱ فٶٚ ٕٶ  ،فپ پُٲٰعٰي اهوچ ٕٱ ٰضغٱ٘يٱ اهوچ : ×فپقپاٰي هپ

ٕٶ  :قپــاٰي ،«قىػٍد قيًضػػيى ًفيػػيى كىًفػػي اٍمرىأىتًػػيى » ٓٶسٴ عٶِٲــٰس ٰضغٱــ٘يڄ اهوچــ ٰٗأپُٰــا ٰؾــا × فپٰت٩ٰعِٰــا 
ْٲ ٙٱفپطٸٰق ،ٰٔافپفپاٰضقپ ٞځ أپ ٰٔا ب، املت٩عِ،، فپلپاُٰتٲ غٱِٸ ٌٲوپ ًٶ٩ فپ پُٲلپٰط ٰر ْٰ  ،ٰٗكپاُٰتٲ ٰرا ٰٗكپا

ٰٔا ٰٔا ٙٱسٲٰعٟ إڄهپٚٲ ٕٱ  ،ابٲِٱ ًٰا فپٰطٰض اهوچ ٕٱ  ِٲ ًٶ ٰٰٗتطڄٰج  ٰٔا  ْٲ ٰٙطڄٰث ٌٶرٰلاجٶ أپ ٞٿ فٶٛ اهڀ ٍٸ ٰحٰطاٲ اهػٹِٸ ثٱ
ٰٔا  .ٍ ٗأب٘ زاٗزسصرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػو.هپ

  ُػـب ا٪٨ٗز  ا بنضحـا ُٰـ ٰطًٰأبٽى اهلل تعـاىل ُعـاَ اهتـثين ٗأپ    سٶكٶقڀٌٰاهڀ ٗشلصا

                                       
 ( ٙقكس باه٘هس ِٓا اهصكط ٗا٪ُثٟ.1)
ًٗعِاٖ: أْ اه٘هس هكارب اهفطاف، ٗقارب اهفطاف ٓـ٘ اهـعٗذ، ٗاهفـطاف كِاٙـٞ عـّ اهعٗحـٞ; ٪ْ        (2)

فٚلْ٘ ًعِـٟ اؿـسٙث: أْ ًـا     اهت٩قٛ ب، اهعٗح، ٙلْ٘ يف اهفطاف عازٝ ٗؾطعٳا ج٘حب عقس اهِلاح
 ؼٌوٕ اهعٗحٞ راي قٚاَ اهِلاح اهكزٚش ِٙػب إىل ظٗحٔا باعتثاضٖ ٗهسٖ ًِٔا.
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كمىا جىعىػلى أىٍدًعيىػا ىكيٍم أىبٍػنىػا ىكيٍم ذىًلكيػٍم +ٍٔ اؿقٚقٚٞ، قاي اهلل حىٸ ؾ ُٕ: باهتثين إىل أُػاب
اٍدعيوهيٍم تبىائًًهٍم هيوى أىٍقسىطي ًعندى  السًَّبيلى  قػىٍوليكيم بًرىفٍػوىاًهكيٍم كاللَّهي يػىقيوؿي الحىقَّ كهيوى يػىٍهًدم

ػػػا  ػػػوا آبىػػػا ىهيٍم فىػػػ ٍخوىانيكيٍم ًفػػػي الػػػدِّيًن كمىػػػوىالًيكيٍم كلىػػػٍيسى عىلىػػػٍيكيٍم جينىػػػاحه ًفيمى اللَّػػػًه فىػػػ ف لَّػػػٍم تػىٍعلىمي
ػػافى اللَّػػهي غىفيػػورن  ػػا رَّحً أىٍخطىػػٍرتيم بًػػًه كلىًكػػن مَّػػا تػىعىمَّػػدىٍت قػيليػػوبيكيٍم ككى ٗقــاي  ،س5-4:ا٪رــعابص"ايمن

ـه ×: » ػػرىا نَّػػةي عىلىٍيػػًه حى صرــسٙث قــزٚش، ضٗاٖ أ.ــس «مىػػٍن ادَّعىػػى ًإلىػػى غىٍيػػًر أىبًيػػًه كىهيػػوى يػىٍعلىػػمي فىاٍلجى

ػا رىجيػلو ادَّعىػى ًإلىػى غىٍيػًر »، ٗيف ضٗاٙـٞ:  ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗابّ ًاحـٞ ٗاهـساضًٛس   أىيومى
ػ ٍيًه أىٍك تػىوىلَّى غىيػٍ ًعػينى ، رى مىوىالًيػًه الَّػًذينى أىٍعتػىقيػوُي كىاًلدى ػًة كىالنَّػاًس أىٍجمى فىػً فَّ عىلىٍيػًه لىٍعنىػةى اللَّػًه كىاٍلمىالًئكى

 اٍلًقيىامىػًة َّ يػيٍقبىػلي ًمٍنػهي صىػٍرؼه 
كىَّ عىػٍدؿه  (1)ًإلىػى يػىػٍوـً

ٗاهذلًـصٜ  صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ أ.ـس    «(2)
 .س، ٗاهوفغ ٪.س ٗاهساضًٛٗاهساضًٛ

َٰ اـاقـٞ    ٗ٪حى رفغ ا هِػب رطٵَ اٮغ٩َ أٙهٳا اهعُا ٗؾٱـطڄٰعتٲ ا٪رلـا
ٍڄ ًا يف ا٪ضراَ، ٗإثثااٶ اهِػـب ٗحزـسٶٖ، ٗٓـٛ أرلـاَ شلـا       َڄ كپتٲ ٝٶ، ٗعس باهعٶسٸ

 تفكٚؤا يف ًعاُټٔا ًّ املطاحع اهفقٔٚٞ.
*** 

 
 ــاُـــــــــــاإلسصـ

كيحفظ األعػراض، كيسػٌد ذرائػع  يوفر الزكاجي ال رعي صىٍوف العفاؼ كيحقق اإلحصاف
 الفساد الجنسي بالقضا  على فوضى اإلباحية كاَّنحالؿ.

 
اٮغـ٩َ   لٵس اهطابع ًـّ ًقاقـس ا٪غـطٝ; فقـس اخـتٱ     تٱثٚٵّ ٓصٖ املازٝ املقكٶ

تٔـا  ثٲجطاعاتٕ هوفٽطٝ اهثؿطٙٞ ٗقث٘هٕ ب٘اقعٔا ٗقاٗهٞ تٔصٙثٔا ٗا٨ضتقـا١ بٔـا ٨ كپ  
ػاً  كاٍلبىنًػينى كاٍلقىنىػاً يًر زي + ُٕ: ٗقٌعٔا، قاي اهلل حى ؾ يِّنى ًللنَّاًس حيبو ال َّهىوىاًت ًمػنى النِّسى

نٍػيىا يىػاًة الػدو ػٍرًث ذىلًػيى مىتىػاعي الحى ٍيًل الميسىوَّمىًة كاألىنٍػعىػاـً كاٍلحى  الميقىنطىرىًة ًمنى الذَّهىًب كاٍلًفضًَّة كاٍلخى
                                       

 .اهكطا: اهفطٙهٞ أٗ اهِافوٞ، ٗقٚى اهت٘بٞ( 1)
 .اهعسي: اهت٘بٞ أٗ اهفسٙٞ( 2)
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ُي حيٍسػني المىػآبً  فٔٛ ؾٔ٘اا ًػتزثٵٞ ًػتوصٵٝ هلِٔـا هـب   ، س14صاهِػا١: "كاللَّهي ًعندى
بعس  ،أْ ت٘نع يف ًلأُا ٨ تتعساٖ، ٨ٗ تٽغٟ عوٟ ًا ٓ٘ أكطَ يف اؿٚاٝ ٗأعوٟ

ص اههطٗضٜ ًّ توـم اهؿـٔ٘اا يف غـرل اغـتغطاق ٨ٗ إغـطاق، كٌـا رـثٵ        أخٲ
٘ٲْ اهعفـاا ٗاٮركـاْ      × اهطغ٘ي  أًتٕ عوٟ ٗنع ا٪ًـ٘ض يف ُكـابٔا يف ٰقـ

شضا٢ع اهفػاز اؾِػٛ باهقهـا١ عوـٟ ف٘نـٟ اٮبارٚـٞ      ٗرفغ ا٪عطاض، ٗغسٵ
يىا مىٍع ىرى ال َّبىاًب، مىٍن اٍستىطىاعى اٍلبىا ىةى فػىٍليىتػىزىكٍَّجه فىً نَّهي أىغىضو ًلٍلبىصىػًر ×: »ٗا٨م٩ي فقاي 
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞس «كىأىٍحصىني ًلٍلفىٍرجً 

ٕٶ    ٗعّ  ٓٶٰطقڀـٰى أپضٲٰغـٰى إڄهپٚٲـ ْٸ  ٖٱ أپ ْٰ أپخٲٰثـٰط ْٸ أپٰبا غٱفڀٰٚا ٖٱ أپ ّٰ ٰعثٸاؽڅ أپخٲٰثٰط ٕٶ بٲ  ٰعثٲٰس اهوچ
ٕٱ ٰع ٛٸ - :فپقپاٰي × يبٵاهِٸ ّٲفپٰػ پهپ ًٱطٱُٰا ب -×ٰٙعٲِٶٛ اهِٸثٶ ٰٗاهڀٰعفپـااٶ  ٰٙ ڀ ٞٶ  ٰٗاهكٸٰسقپ اهكٸ٩ٝٶ 
ٞٶ  .اهثداضٜ ًٗػوٍسصرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗ.ٰٗاهكټوپ

*** 

 
 َ يف األضسٚسلغ التدُّ

القػيم الدينيػة  األهػم هػو غػٍرساألسرة هي محضن األفػراد، َّ برعايػة أجسػادهم فقػط، بػل 
كالخيليقيػػػة فػػػي نفوسػػػهم، كتبػػػدأ مسػػػئولية األسػػػرة فػػػي هػػػذا المجػػػاؿ قبػػػل تكػػػوين الجنػػػين بحيٍسػػػن 

ار الديني كالخلقي في هذا اَّختيار، كتستمر هذُ اختيار كٌل من الزكجين لسخر، كأكلوية المعي
المسػػئولية بتعلػػيم العقيػػدة كالعبػػادة كاألخػػالؽ ألفػػراد األسػػرة كتػػدريبهم علػػى ممارسػػتها، كمتابعػػة 

 ذلي حتى بلوغ األ فاؿ ريٍ دهم كاستقاللهم بالمسئولية الدينية كالقانونية عن تصرفاتهم.
 

ًؼ ًـّ ًقاقـس ا٪غـطٝ ٗزٗضٓـا يف     س اــا تتزسج ٓصٖ املازٝ عـّ املقكٶـ  
ٌٰزٲهٶـّ        ـٿوٿقٚـٞ يف ُفـ٘ؽ ا٪فـطاز، فٔـٛ تعـسٵ اهڀ اهذلبٚٞ ٗغطؽ اهقٍٚ اهسِٙٚٞ ٗا

( 66)ٗ (66) املـ٘ازٵ بٚاْ ٓصا ا٪ًط يف  ا٪ٗي ٗاهط٢ٚػٛ ػاٖ ٓصٖ ا٪ً٘ض، ٗغٚ تٛ
٘ٵيٴ شلا يف اهثاب اهطابع عِس اؿسٙث عّ ، كٌا غٚ تٛ  ( 67)ٗ رقـ٘ق  تفكٚىٴ ًٽ

 اهٽفى يف اٮغ٩َ. ثااٗٗاح
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ٙتزسج ٓصا اهثاب عّ ًػ٣٘هٚٞ ا٪ًـٞ عـّ تؿـخٚع اهـعٗاذ، ٗعـّ .اٙـٞ       
 :ا٪غطٝ ٗضعاٙتٔا، ٗعّ ٗغــا٢ى .اٙٞ ا٪غـطٝ، ٗشهم ًّ خ٩ي ث٩ثٞ فك٘ي

 اهفكى ا٪ٗي: ًػ٣٘هٚٞ ا٪ًٞ عّ تؿخٚع اهعٗاذ.
 اهفكى اهثاُٛ: ًػ٣٘هٚٞ ا٪ًٞ عّ .اٙٞ ا٪غطٝ ٗضعاٙتٔا.

 اهفكى اهثاهث: ٗغا٢ى .اٙٞ ا٪غطٝ. 

 لج ص  ل  ل
 مشئولية األمة عً تشحيع الزواج

 
ٙتزسج ٓصا اهفكى عّ ًػ٣٘هٚٞ ا٪ًٞ عّ تؿخٚع اهـعٗاذ; فٚـث، أغـاؽ    
ٓصٖ املػ٣٘هٚٞ، كٌا ٙث، تٚػرل غثى اهعٗاذ اهؿطعٛ، ٗٙتزسج عّ اؿــثٵ عوٟ 

 تعٗٙد اهؿثاب ًّ خ٩ي ث٩ج ً٘ازٵ.
 

 ةضـاع ِرٓ املط٠ٕلٗٛ
تقػػػـو مسػػػئولية األٌمػػػة عػػػن أفرادهػػػا فػػػي اإلسػػػالـ علػػػى أسػػػاس ارتبػػػاط الكػػػٌل بػػػالجز ، 

َّ مترابطػة كمتماسػكة كالجسػد الواحػد، األمػة تتكػوف مػن أيسىػر فكالكياف الواحد برعضائه، 
 كَّ يتم ذلي إَّ عن  ريق الزكاج.من أفراد منفصلين، 

الخطػػط كالمنػػاهج الصػػالحة لت ػػجيع الػػزكاج  بوضػػع ىاألمػػة الرا ػػدة هػػي التػػي تعنػػك 

وط٠ٕلٗٛ األوٛ عَ 
 تهَٕٖ األضسٚ ٔمحاٖتّا

 

 الثانيالباب 
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 كالتبكير به حرصنا على ارتقائها كقوتها الذاتية كسد ا ألبواب الرذيلة.
 

تػتِس ٓصٖ املازٝ إىل ق٘اعـس ٗأقـ٘ي عوـٍ ا٨حتٌـا  ٗإىل قـ٘ي اهلل تعـاىل:       
ػ+ ٍبًل اهلًل جىًميعنػا كىَّى تػىفىرَّقيػوا كىاذٍكيػريكا نًٍعمى ٍنػتيٍم أىٍعػدىا ن فىػرىلَّفى كىاٍعتىًصميوا ًبحى تى اهلًل عىلىػٍيكيٍم ًإٍذ كي

هىػ ًتًه ًإٍخوىاننا كىكيٍنتيٍم عىلىى  ىفىا حيٍفػرىةو مِّػنى النَّػاًر فىرىنقىػذىكيٍم مِّنػٍ ا كىػذىًليى بػىٍينى قػيليوًبكيٍم فىرىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى
×: ٗإىل ق٘ي اهطغ٘ي اهلطٍٙ ، س103: آي عٌطاْص"يػيبػىيِّني اهللي لىكيٍم آيىاتًًه لىعىلَّكيٍم تػىٍهتىديكفى 

 مىثىلي اٍلميٍؤًمًنينى ًفي تػىوىادًِّهٍم كىتػىرىاحيًمًهٍم كىتػىعىا يًفًهٍم مىثىلي اٍلجىسىًد ًإذىا اٍ تىكىى ًمٍنهي عيٍضوه تىدىاعىى»
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ، ٗاهوفغ هٕس«لىهي سىائًري اٍلجىسىًد بًالسَّهىًر كىاٍلحيمَّى

*** 
 

 تٗطري ضبن الصٔاز الػسع٘
توجػػب ال ػػريعة اإلسػػالمية علػػى األٌمػػة تيسػػير سػػبل الػػزكاج ال ػػرعي كتػػذليل العقبػػات 

 كالصعاب الصارفة عنه كمن ذلي:
حػػٌل الم ػػكالت الماديػػة، كبػػاألخع م ػػكلة البطالػػة، كأزمػػة المسػػاكن، كتقػػديم  -ُ

 المعونة المادية لراغبي الزكاج.
ػػػٌق األفػػػراد فػػػي  اَّرتفػػػاع -ِ بػػػوىٍعًي األمػػػة بػػػ دراؾ أهميػػػة الػػػزكاج فػػػي اإلسػػػالـ، كًبحى

 اَّرتباط بالزكاج.
الػػدعوة كالتركيػػد علػػى السػػلوؾ اإلسػػالمي المتػػوازف بػػاَّلتزاـ بالضػػوابط ال ػػرعية  -ّ

ػػػػطنا بػػػػين اإلفػػػػراط التضػػػػييق كالتفػػػػريط ك  لالخػػػػتالط المبػػػػاح  ػػػػرعنا، كأف يكػػػػوف كسى
 كاَّنفالت.

ـ المغػاَّة فػي المهػور كاإلسػراؼ فػي حفػالت الػزكاج، كمحاربػة التركيد على عد -ْ
العػادات اَّجتماعيػة السػيئة فػي مجػػاؿ الػزكاج، كاتخػاذ كافػة اإلجػرا ات الكفيلػػة 

 بمنع هذُ المظاهر كالحىٌد منها.
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ض ٓصٖ املازٝ قاعسٝ ًـّ ق٘اعـس اجملتٌـع اهِـآض أ٨ ٗٓـٛ تٚػـرل غـثى        تقطٵ
ٗ اهعٗاذ اهؿطعٛ ٗتصهٚى اهعقث عٲٰتـدل ٓـصا اهعٌـى    ٰٙٱاا ٗاهكعاب اهكاضفٞ عِـٕ، 

أرس اهفطٗض اهلفا٢ٚٞ اه٘احثٞ عوٟ اجملتٌع كلىٵ، ٗٓٛ بٔصا تعٌى عوٟ اؿفـاظ  
عوٟ عسزٷ ًّ ًقاقس اهؿطٙعٞ اهيت غثق شكطٓا يف اهفكى اـاًؼ ًّ اهثـاب ا٪ٗي،  

 ؿكط:٨ ااملثاي ثٍ فكٵوت املازٝ عسزٳا ًّ اه٘غا٢ى هتٚػرل اهعٗاذ عوٟ غثٚى 

ًّ املازٝ عوٟ ق٘اعـس اهعـسي يف ت٘ظٙـع اهثـطٗٝ بـ،       * تعتُد ايفكس٠ األٚىل
ٗاهػٚاغٛ اهصٜ حا١ا بٕ اهؿـطا٢ع   (1)ا٨حتٌاعٛ اهتلافىأفطاز اجملتٌع، ٗؼقٚق 

اهػٌاٗٙٞ، ًٗا تطتٵب عوٚٔا ًّ تؿطٙع اهق٘اُ، املازٙٞ ٗا٪زبٚٞ اهيت تلفى ؼقٚـق  
: رـىٵ املؿـل٩ا املازٙـٞ ٗبـا٪خل ًؿـلوٞ      ٓصٖ اهغاٙٞ يف اجملتٌع، ًٗـّ بِٚٔـا  

اهثٽاهٞ، ٗأظًٞ املػاكّ، ٗتقسٍٙ املعُ٘ٞ املازٵٙـٞ هـطاغيب اهـعٗاذ، قـاي اهلل تعـاىل:      
 كآتيػوهيم مِّػن مَّػاؿً +ٗقـاي تعـاىل:    ،س7 اؿؿـط: ص"كىٍي َّ يىكيوفى ديكلىةن بػىٍينى األىٍغًنيىاً  ًمػنكيمٍ +

ّٲ أپبـ  ز يف اؿـسٙث  ٗٗض، س33 اهِـ٘ض: ص"اللًَّه الىػًذم آتىػاكيمٍ  ٝپ   ٰٛعـ قپـاٰي   :قپـايٰ  ٓٱٰطٙٲـٰط
ٕٶ  ًبيًل اللَّهً  :ثىالثىةه حىقٌّ عىلىى اللًَّه عىٍونػيهيمٍ » :×ٰضغٱ٘يٱ اهوچ كىاٍلميكىاتىبي الَّػًذم  ،اٍلميجىاًهدي ًفي سى
ُي الًَّذم ييرًيػدي اٍلعىفىػاؼى ، ييرًيدي األىدىا ى  ٗ «كىالنَّاًك اهِػـا٢ٛ ٗابـّ   صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗاهذلًـصٜ 

 .ًاحٞ، ٗاهوفغ هوذلًصٜس

ٛٵٗ راحـٞ اهفقـطا١    ٪ْ اهعدلٝ ٓـٛ بػـسٵ   ;اهتلافى ب، املػوٌ، ٗاحب كفا٢
ًع عـسَ اٮخـ٩ي    ،فنشا قاَ اهثعض بػسٵٓا غقط اهفطض عّ اهثاق، ٗااتاح،

ٓا ٗحـب عوـٟ   فنشا مل ٙتٌلّ اهثعض ًّ غسٵ ،ب٘ح٘ب إخطاذ اهعكاٝ املفطٗنٞ
ت عوٕٚ ا٬ٙـٞ  كٌا زهڃ، ٓا ٗإ٨ كاُ٘ا آمث،هسٗهٞ أْ ٙقً٘٘ا بػسٵاؾٌٚع جا فٍٚٔ ا

ــٞ:  ــسٝ:ص"كتػىعىػػاكىنيوا عىلىػػى البًػػرِّ كالتػٍَّقػػوىل كَّ تػىعىػػاكىنيوا عىلىػػى اإلثٍػػًم كاٍلعيػػٍدكىافً +اهلطمي ، س2 املا٢
ًٳا هوفقطا١، ٗيف رسٙث ابـّ عثـاؽ     ٗفپٰطٰض اهلل اهعكاٝپ يف ًاي ا٪غِٚا١ رقڈا ًعو٘

ٕٶ  :قپاٰي -عٌِٔا ضنٛ اهلل- ٕٱ إڄهپـٟ       × قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ّڄ ٰحٰثـىڅ رٶـٰ، ٰبٰعٰثـ ٌٱٰعـاشٶ بٲـ هٶ

                                       
 . ( ٗغٚ تٛ تفكٚى ًعِٟ اهتلافى ا٨حتٌاعٛ ٗأزهتٕ ًّ اهؿط  يف اهفكى ا٪ٗي ًّ اهثاب اـاًؼ1)
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ّڄ ٌٰ ــٰٚ ػػذي ًمػػٍن أىٍغًنيىػػائًًهٍم فػىتػيػػرىدو عىلىػػى »...  :اهڀ فىػػرىٍخًبٍرهيٍم أىفَّ اللَّػػهى قىػػٍد فػىػػرىضى عىلىػػٍيًهٍم صىػػدىقىةن تػيٍؤخى
ػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًـصٜ ٗاهِػـا٢ٛ ٗابـّ    صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗ ...«فػيقىػرىائًًهمٍ 

 .ًاحٞ ٗاهساضًٛس

ٌٱغٶرٰلٝٶ ٗ ّٲ اهڀ ًٶقڀٰػٍ ٰع ْٰ رٶـٰ،       :قپاٰيبّ  ٰٗا ًٰـطٲ ّٱ ٰعثٲـسٶ اهڀٰععڄٙـعڄ ٰبِٶـٛ  ٌٰطٱ بٲ ٌٰٰع عٱ ٰح
ٕٶ  :فپقپاٰي ،اغٲتٱدٲوٶٰف ْٸ ٰضغٱٰ٘ي اهوچ ٕٱ فپٰسنٿ× إڄ ٰٔـ  ،كپاُٰتٲ هپ ِٲ ًٶ ٰٰٗٙعٱ٘زٱ  ٰٔا  ِٲ ًٶ ْٰ ٙٱِٲفٶقٱ  ا فپلپا

ٍڅ ٰٓاؾٶ َُـهِ    ،ٰعوپٟ ٰقغٶرلڄ ٰبِٶٛ  ٓجَن ََـا أِّ ّجُز منِي ُٓـَص ٰٔـا      ،َّ ٰٔـا هپ ْٲ ٰٙخٲٰعوپ ٕٱ أپ ٞپ ٰغـ پهپتٲ ٌٰـ ْٸ فپاطٶ ٰٗإڄ
ٕٶ ، فپ پٰبٟ ٝٶ ٰضغٱ٘يڄ اهوچ ٕٶ× فپلپاُٰتٲ كپٰصهٶمپ فٶٛ ٰرٰٚا ًٰٰهٟ هٶٰػثٶٚوٶ ، نـعٚف صرـسٙث  .ٰرتٸٟ 

٘ٵٕٙتٱٰعهټسٱٖ ٗ، ٗهٕ ؾ٘آس ضٗاٖ أب٘ زاٗز  .ستق

ٓ ٗتؿرل اهفقطٝ اهثاُٚٞ إىل*  ٞ اهـعٗاذ يف  ٚـ ٌ اهعٌى عوٟ تٌِٚٞ ٗعٛ ا٪ًـٞ ب 
ػرى ال َّػبىابً »×: اٮغ٩َ ًػتِسٝ يف شهم إىل ق٘ي اهـِيب   مىػٍن اٍسػتىطىاعى اٍلبىػا ىةى  ،يىػا مىٍع ى
ػػػزىكٍَّج فىً نَّػػػهي أىغىػػػضو ًلٍلبىصىػػػًر كىأىٍحصىػػػني ًلٍلفىػػػٍرجً  عىلىٍيػػػًه بًالصَّػػػٍوـً فىً نَّػػػهي لىػػػهي كىمىػػػٍن لىػػػٍم يىٍسػػػتىًطٍع فػى  ،فػىٍليىتػى

ػا ه  صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗاهذلًصٜ ٗاهِػـا٢ٛ ٗابـّ ًاحـٞ ٗاهـساضًٛ،     «ًكجى

عوٟ ا٪زهٞ اهعاًٞ عّ ًػ٣٘هٚٞ اهسٗهـٞ يف  كٌا تعتٌس ٓصٖ اهفقطٝ  ،ٗاهوفغ هوثداضٜس
ػا +اهلل تعـاىل:  ُؿط اه٘عٛ ٗاهثقافٞ اهعاًٞ اهسِٙٚـٞ ٗاهڀدٱوٿقٶٚٵـٞ، ًِٗٔـا قـ٘ي      يىػا أىيػوهى
ػالىتىهي  ػا بػىلٍَّغػتى ًرسى ٗقـس   ،س67 املا٢ـسٝ: ص"الرَّسيوؿي بػىلٍِّغ مىا أينًزؿى إلىٍييى ًمن رَّبِّيى كإف لَّػٍم تػىٍفعىػٍل فىمى

ٛٵ بّ أبٛ طاهب × أٗقٟ ضغ٘ي اهلل  انٍػفيػٍذ »ر، أضغوٕ يف غطٙٵٞ بق٘هـٕ:   عو
ًتهً  ػا يىًجػبي عىلىػٍيًهٍم ًمػٍن  ،ثيمَّ اٍدعيهيٍم ًإلىى اإًلٍسالـً  ،مٍ عىلىى ًرٍسًليى حىتَّى تػىٍنًزؿى ًبسىاحى كىأىٍخبًػٍرهيٍم ًبمى

ػػره لىػػيى ًمػػٍن أىٍف يىكيػػوفى لىػػيى حيٍمػػري  ،حىػقِّ اللَّػػًه ًفيػػهً  يػٍ فػىوىاللَّػػًه ألىٍف يػىٍهػػًدمى اللَّػػهي بًػػيى رىجيػال كىاًحػػدنا خى
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍس«النػَّعىمً 

ٌٳا ؾطعٚا فٌٚا ٙتعوق با٨خت٩ط، ٗٓـ٘ اٮبارـٞ بؿـطط     سِّزة ايفكس٠ ايجايج١* ٚتك رٱلڀ
غض اهثكط، ٗاحتِـاب ًكـافزٞ اهطحـاي    ا٨هتعاَ باهه٘ابط اهؿطعٚٞ، ٗشهم ًّ ًثى 

يف عاًٞ ا٪ر٘اي، ٗاحتِاب اـو٘ٝ، ٗاحتِاب اهوقا١ اهٽ٘ٙى املتلطض، ٗاحتِاب ًـ٘اطّ  
 ٕ ٜٵا٨هتـعاَ بـ  ، ٗاهطٙثٞ، ٗاحتِاب ظآط اٮثٍ ٗباطِـ ٛ  اهع ٚـب،  ، ٗاحتِـاب اهٽٶ اهؿـطع
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فاه٘غٽٚٞ املِهثٽٞ يف اٮبارٞ ِٓا ٓٛ اهـِٔد   .ٗاؾسٙٞ يف اهتداطب، ٗاه٘قاض يف اؿطكٞ
 .اٮفطاط ٗاهتفطٙط ٗاهتهٚٚق ٗا٨ُف٩ااهؿطعٛ اهكزٚش بعٚسٳا عّ 

ًـّ بعـض اهعـازاا ا٨حتٌاعٚـٞ اهػـ٣ٚٞ يف فـاي        * ٚتةَشرِّزة ايفكس٠ ايسابع١
 عٗاذ، ًِٗٔا:اه

املٔط هٚؼ هـٕ رـسٵ أعوـٟ ٙقـف      تفق اهفقٔا١ عوٟ أْاف املػاال٠ ا املٗٛز: -
ُٕ مل ٙطز عّ اهؿاض  ًا ٙسي عوٟ ؼسٙسٖ عسٵ أعوٟ عٚث ٨ ٙعٙس ; ٪عِسٖ
ّٵ٨ٗ ؼسٙس إ٨ بسهٚى،  ،عِٕ ؽفٚف  اهػِٵٞ اهِث٘ٙٵٞ حا١ا باؿثټ عوٟ ٗهل

أْ  -اهلل عِٔـا  ٛضنـ -ّ عا٢ؿـٞ  املٔـ٘ض، فعـ   اهكساق ٗعـسَ املغـا٨ٝ يف  
ُي ميٍؤنىػةن » قاي:× ضغ٘ي اهلل  ػري ػةن أىٍيسى ػاًح بػىرىكى ضٗاٖ صرـسٙث قـزٚش،   «ًإفَّ أىٍعظىػمى النِّكى

 :قـاي ×  أْ ضغـ٘ي اهلل  -اهلل عِٔا ٛضن-عّ عا٢ؿٞ  اٗثثت أٙهٳ. سأ.س
اًقهىا ،ييٍمني اٍلمىٍرأىًة تػىٍيًسيري ًخٍطبىًتهىا» ّٲ  ٗ ،، ضٗاٖ أ.ـسس صرسٙث قـزٚش «كىتػىٍيًسيري صىػدى ٰعـ

ٛټ قپـايٰ  ٌٶ ّٱ اهڀٰدٽچـابٶ      :أپبٛ اهڀٰعخٲفپا١ٶ اهػٹوپ ٌٰـطٱ بٲـ أپ٨ ٨ تٱٰغـاهٿ٘ا  : »قپـاٰي عٱ
ٞپ اهِټٰػا١ٶ ْٰ   ; ٰقسٱقپ ٕٶ هپلپـا ٠ٰ٘ عٶِٲـٰس اهوچـ ٗٲ ٰتقڀ ٞځ فٶٛ اهسٹُٲٰٚا أپ ًٰ ًٰلڀطٱ ٘ٲ كپاُٰتٲ  ٰٔا هپ  فپنڄُٸ

ٰٔا ُٰيبٹ ٍٲ ب ٗٲ٨كٿ ٕٶ أپ ٕٶ ًٰا ٰع ;× اهوچ ٌٲتٱ ٰضغٱٰ٘ي اهوچ ٕٶ   × وٶ ّٲ ُٶٰػـا٢ٶ ًٶـ ُٰلپٰش ٰؾٚٲ٣ٳا 
ٞځ   ٝپ أٿٗقٶٚٸـ ٛٲ ٰعؿٲـٰط ّٲ ثٶِٲٰت ًٶ ٕٶ ٰعوپٟ أپكڀٰثٰط  ّٲ ٰبِٰاتٶ ًٶ صرـسٙث قـزٚش،   «٨ٰٗ أپُٲلپٰش ٰؾٚٲ٣ٳا 

ٓصٖ ا٪رازٙث أْ ا٪قى ا٨قتكاز  تٲفسهچ ،ضٗاٖ اهِػا٢ٛ ٗاهذلًصٜ، ٗاهوفغ هٕس
ب هتزقٚـق ًقاقـس اهؿـط  ًـّ إعفـاا      املٔط ٗاهكساق; ٪ُـٕ ا٪قـط   يف

بـ،  ×  ط ضغـ٘ي اهلل ٚټـ اهؿثاب ٗتٚػرل اؿ٩ي شلٍ ٗكثطٝ اهِػى، ًٗـا خٱ 
 .اأًطّٙ إ٨ اختاض أٙػطٌٓا ًا مل ٙلّ إمثٳ

ٗاٮغطاا ًِٔٛ عِٕ ؾطعٳا، قاي اهلل تعاىل:  اإلضساف ا سفالت ايصٚاز: -
ػػػػرى كآتيػػػػوا حىقَّػػػػهي يػىػػػػ+ ػػػػًرًُ إذىا أىٍثمى ًُ كَّ تيٍسػػػػرًفيوا إنَّػػػػهي َّ ييًحػػػػبو كيليػػػػوا ًمػػػػن ثىمى ٍوـى حىصىػػػػاًد

ـى خيػذيكا زًينىػتىكيٍم ًعنػدى كيػلِّ +ٗقاي حىٸ ؾ ُٕ: ، س141 ا٪ُعاَ:ص"الميٍسرًًفينى  يىػا بىنًػي آدى
قپــاٰي ٗ، س31 :ا٪عـطاا ص"مىٍسػًجدو ككيليػوا كاٍ ػرىبيوا كَّ تيٍسػرًفيوا إنَّػهي َّ ييًحػبو الميٍسػػرًًفينى 
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ٕٶ   صرـسٙث  «كيليػوا كىتىصىػدَّقيوا كىاٍلبىسيػوا ًفػي غىٍيػًر ًإٍسػرىاؼو كىَّ مىًخيلىػةو » :×ٰضغٱ٘يٱ اهوچـ

 .قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهِػا٢ٛ ٗاهوفغ شلٌا، ٗضٗاٖ ابّ ًاحٞس
ٗٓلصا عٌى اهؿط  عوٟ قاضبٞ اهعازاا ا٨حتٌاعٚٞ اهػ٣ٚٞ يف فاي اهعٗاذ، 

 ًِٔا. ٗاؽاش كافٞ اٮحطا١اا اهلفٚوٞ جِع ٓصٖ املعآط ٗاؿپسٵ
*** 

 
 اذتــّح عمٜ تصٖٔر الػباب

تحٌث ال ريعة اإلسالمية على التبكير بزكاج ال بابه در نا لدكاعي اَّنحراؼ 
 األخالقي كالجنسي.

 
ٗاُٽ٩قځا ًّ ًػ٣٘هٚٞ ا٪ًٞ عّ أفطازٓا ؼثٵ اهؿـطٙعٞ اٮغـ٩ًٚٞ عوـٟ اهتـثلرل     

٩قٛ ٗاؾِػٛ، فعّ عثس اهلل بّ ًػـع٘ز  بعٗاذ اهؿثاب زض١ٳا هسٗاعٛ ا٨مطاا ا٪خ
  ــ٘ي اهلل ــاي:  ×أْ ضغ ػػرى ال َّػػبىابً »ق مىػػٍن اٍسػػتىطىاعى اٍلبىػػا ىةى فػىٍليىتػىػػزىكٍَّج فىً نَّػػهي أىغىػػضو  ،يىػػا مىٍع ى

ػا ه  ،ًلٍلبىصىًر كىأىٍحصىني ًلٍلفىٍرجً  ٚش، ضٗاٖ أ.ـس  صرـسٙث قـز  «كىمىٍن لىٍم يىٍستىًطٍع فػىعىلىٍيًه بًالصٍَّوـً فىً نَّهي لىهي ًكجى
 .ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞ ٗاهساضًٛ، ٗاهوفغ هوثداضٜس

ٝپٗ ٓٱٰطٙٲٰط ّٲ أپبٶٛ  ٕٶ   :قپاٰي  ٰع ًإذىا خىطىػبى ًإلىػٍيكيٍم مىػٍن تػىٍرضىػٍوفى » :×قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچـ
نىػةه ًفػي األىرٍ  ػاده عىػرًيضه ًدينىهي كىخيليقىهي فػىزىكِّجيػوُي ًإَّ تػىٍفعىليػوا تىكيػٍن ًفتػٍ صرـسٙث رػـّ، ضٗاٖ   «ًض كىفىسى

ّٲ أپب، ٗاهذلًصٜ ٗابّ ًاحٞس ٍڅ قپاٰيٰع ٓٲ ٕٶ   :ٛ ضٱ ًمػٍن أىٍفضىػًل ال َّػفىاعىًة » :×قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچـ
ٍيًن ًفي النِّكىاحً  ّٲ أپبٶٛ ٰغـعٶٚسٷ  ٗ ،صرسٙث ًطغى رػّ، ضٗاٖ ابّ ًاحـٞس «أىٍف يي ىفَّعى بػىٍينى اَّثٍػنػى ٰع

ٌٰطٱ :قپاٰي ْٸ اهوچ» :اهِٸاٰؽ فپقپاٰي  ٰخٽپٰب عٱ ٰٰٗحىٸ ٰضخٸٰل هٶِٰثإڄ ٕٶ ٰٕ ٰععٸ   ،ًٰـا ٰؾـا١ٰ  × ٚټ
ْٸ ُٰثٶ ٕٶ ٰٗإڄ ًٰٰهٟ هٶٰػث× ٛٸ اهوچ ٕٱ ٰعـعٸ      قپسٲ  ٍٲ اهوچـ ًٰـٰطكٿ ٌٰـا أپ ٝپ كپ ٌٲـٰط ٰٗاهڀعٱ ٌٹ٘ا اهڀٰزدٸ  ٕٶ فپ پتٶ ٚوٶ
ٖٶ اهِټٰػا١ٶ ،ٰٰٗحىٸ ٰٓصٶ ّڄ    ٗ ،اٖ ابـّ ًاحـٞس  صرسٙث رػّ، ضٗ«ٰٰٗركټِٱ٘ا فٿطٱٰٗذ  ّٲ ٰحـابٶطڄ بٲـ ٰعـ

ٕٶ  ٕٶ  :قپاٰي -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٰعثٲسٶ اهوچ ًإنِّي : »×قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ٍوـى عىلىى ًدينو كى ًإنَّكيٍم اٍليػى
 .صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.سس«ميكىاثًره ًبكيٍم األيمىمى فىال تىٍم يوا بػىٍعًدم اٍلقىٍهقىرىل

***
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 لج ص  لجثلن 
 محاية األسزة ورعايتَا مشئولية األمة عً

 
ٙتزسج ٓصا اهفكى عّ ًػ٣٘هٚٞ ا٪ًٞ عّ .اٙٞ ا٪غـطٝ ٗضعاٙتٔـا، فٚـث،    

اهت٘اظْ ب، اؿق٘ق ٗاه٘احثاا، كٌا ٙث، ٗحـٕ   نطٗضٝأغاؽ ٓصٖ املػ٣٘هٚٞ، ٗ
املكوزٞ ًّ ت٘ثٚق عقس اهـعٗاذ، ٗٙتزـسج عـّ اؾـذلاط اٮؾـٔاز عوـٟ عقـس        

ٚس امل٘اهــٚس، ٗٙسع٘ إىل قاضبٞ ا٪ؾلاي غرل اهعٗاذ ٗإع٩ُٕ، كٌا ٙث، أٌٓٚٞ قــ
املؿطٗعٞ هوعٗاذ، ٗاهتكسٜ ه٫فلاض املِزطفٞ، ٗإؾـاعٞ اهـ٘عٛ بقٌٚـٞ اهـعٗاذ     

 ٗآزابٕ، ٗشهم ًّ خ٩ي مثاْ ً٘از.
 

 ةضاع ِرٓ املط٠ٕلٗٛ
 تقـو هذُ المسئولية على دعامتين:
ضي بػرف األصػل فػي الػزكاج التربيػد اه ألف اإلسالـ يقاألكلى: أنها تحقق مقصدنا  رعي  

كفػػػي األسػػػرة البقػػػا  كالػػػدكاـ، كإتمامنػػػا لواجػػػب الت ػػػجيع علػػػى الػػػزكاج الػػػذم َّ يسػػػتوفي 
 مقاصدُ ال رعية إَّ ببقا  األسرة بالذكد عنها كرعايتها.

الثانية: أف األمة عندما تحمي األسرة من عوامل اَّنهيار كالتفسوخ إنما تحمػي نفسػها 
 ية كاألخالقية. كقيمها اَّجتماع

 
تث، ٓصٖ املازٝ ا٪غاؽ اهصٜ تقَ٘ عوٕٚ ًػـ٣٘هٚٞ ا٪ًـٞ يف اهقٚـاَ ب٘احـب     

 .اٙٞ ا٪غطٝ ٗضعاٙتٔا. 

، «مػا َّ يػتم الواجػب إَّ بػه فهػو كاجػب»* ٗتعتٌس اهسعاًٞ ا٪ٗىل عوٟ قاعسٝ: 
 ف٩ ميلّ بقا١ ا٪غطٝ قا٢ٌٞ عوٟ اهت بٚس زْٗ .اٙتٔا ٗضعاٙتٔا.

عاًٞ اهثاُٚٞ فتؿرل إىل ًػ٣٘هٚٞ ا٪ًٞ عـّ .اٙـٞ ا٪غـطٝ باعتثاضٓـا     أًا اهس* 
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ٗيف إٌٓـاي   ،ٗباهتاهٛ فنْ يف .اٙتٔـا .اٙـٞ هوٌختٌـع    ،اه٘رسٝ ا٪غاغٚٞ هثِا٢ٔا
سز ًّ اهِك٘م ٗشلصا ٗضز ع ،ٗعوٟ قٌٚٔا أُٚاض هوٌختٌع ٗقٌٕٚاؿفاظ عوٚٔا 

ًإٍف ًخٍفػتيٍم +هلل تعـاىل:  ، قـاي ا كى حٔس ملِـع تكـس  ا٪غـطٝ    ٙسع٘ ا٪ًٞ إىل بصي كى
ا ًإٍصالىحن ً قىاؽى بػىٍيًنًهمىا فىابٍػعىثيوٍا حىكىمنا مٍِّن أىٍهًلًه كىحىكىمن  ػا ا مٍِّن أىٍهًلهىا ًإف ييرًيدى نػىهيمى ا يػيوىفًِّق الٌلهي بػىيػٍ

ًبيرن ًإفَّ الٌلهى كىافى عىًليمن  إشا ٗقـع اهؿـقاق بـ، اهـعٗح،      :قاي اهفقٔا١، س35 اهِػا١:ص"اا خى
فنْ  ،إىل حِب ثقٞ ِٙعط يف أًطٌٓا ٗميِع اهعامل ًٌِٔا ًّ اهعوٍ لٌِٔا اؿاكٍأغ

تفاقٍ أًطٌٓا ٗطاهت خكً٘تٌٔا بعث اؿاكٍ ثقٞ ًّ أٓى املطأٝ ٗثقٞ ًـّ قـَ٘   
اهطحى هٚختٌعا فِٚعطا يف أًطٌٓا ٗٙفع٩ ًا فٕٚ املكوزٞ مما ٙطٙإُ ًّ اهتفطٙق أٗ 

ا ًإٍصالىحن + :ٚق ٗشلصا قاي تعاىلاهؿاض  إىل اهت٘ف ٰا٘ٸٰؿٰٗت ،اهت٘فٚق ا يػيوىفًِّق الٌلهي ًإف ييرًيدى
نػىهيمىا ٝپ، ٗ(1)"بػىيػٍ ٓٱٰطٙٲٰط ّٲ أپبٶٛ  ٕٶ     :قپاٰي  ٰع لىػٍيسى ًمنَّػا مىػٍن خىبَّػبى » :×قپـاٰي ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ

 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗأب٘ زاٗزس«اٍمرىأىةن عىلىى زىٍكًجهىا أىٍك عىٍبدنا عىلىى سىيًِّدًُ 

، ٗٙت٨ٖ٘ سٵ ٓصا اه٘احب ًّ اهفطٗض اهلفا٢ٚٞ اه٘احثٞ عوٟ عٌَ٘ ا٪ًٞٗٙع
ٛٵ ٌٵا٪ًط  ٗه ، ٗقـس ٙـتع، ٓـصا    اهٕ اهصّٙ ىككٍٔ شلصٖ املٌُٔٞٚابٞ عِٔا: ٓ٘ ٗع

 زْٗ غرلٖ. اه٘احب إشا أُٚط بؿدلڅ
*** 

 
 التٕاشُ بني اذتكٕم ٔالٕادبات

بدقة ككضػوح فػي األحػواؿ  الزكجينن استيفا  عقد الزكاج بتحديد  ركط كل م زيجو 
لعدالػة كالتػوازف بػين حقػوؽ ككاجبػات كػلٍّ منهمػا لمراعػاة التي تسمُ فيها ال ريعة بذلي، 
 لحماية الحياة األسرية كبقائها.ك ، كفق األصوؿ كالضوابط ال رعية

 
ًٵٞ ٗاههطٗضٙٞ ؿٌاٙـٞ اؿٚـاٝ ا٪غـطٙٞ     تث، ٓصٖ املازٝ عسزٳا ًّ اه٘غا٢ى اشلا

                                       
 .(497-496، م)1اُعط: تفػرل ابّ كثرل، ذ( 1)
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 قا٢ٔا ًِٗٔا: ٗب

بسقـٞ   اهـعٗح، اغـتٚفا١ عقـس اهـعٗاذ بتزسٙـس ؾـطٗط كـى ًـّ        ح٘اظ * 
ٗٗن٘ح يف ا٪ر٘اي اهيت تػـٌش فٚٔـا اهؿـطٙعٞ بـصهم، ٗقـس غـثق أْ بِٚـا يف        

( أْ اهــِفؼ اٮُػــاُٚٞ تؿــشٵ جــا هــسٙٔا ًــّ ًازٙــاا  ٗاملــازٝ )اهتعوٚــق عوــٟ 
ْٲ أقطٸا بٕ ًّ رق٘قڅ ع وٚٔا; ٗزفعٳا شلصا اههطض، ًٗعِ٘ٙاا، ٗقس تتِلڃط ملا غثق أ

كاُت ٓصٖ اه٘غٚوٞ اشلاًٞ ٗاههطٗضٙٞ; ؿفغ اؿق٘ق ًّ اههٚا ، ٗرخع اهِفؼ 
اهثؿطٙٞ ًّ اهتِلڇط، ٗشهم ًّ خ٩ي ًعطفـٞ كـى طـطا رق٘قـٕ عـدل اهؿـطٗط       

أُـٕ قـاي:   × املصك٘ضٝ يف عقس اهعٗاذ، ٗا٪قى يف ٓصا ًا ٗضز عّ ضغـ٘ي اهلل  
، ٗيف ضٗاٙـٞ:  صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أبـ٘ زاٗز ٗاهذلًـصٜ ٗاؿـاكٍس   «ًهمٍ اٍلميٍسًلميوفى عىلىى  يػريٍك ً »
ـى حىالَّ أىٍك أىحىلَّ حىرىامنا» ّٲ ٰعثٲـس   ، ٗصرسٙث رػّ، ضٗاٖ اؿاكٍ ٗاهساض قٽينس«إََّّ  ىٍر نا حىرَّ ٰعـ

ٍڅ قپاٰي ٌّٰ بٲّ غپِٲ ٕ    :اهطٸرٲ ٌٰـؼٵ ضٱكڀٰثتٶـٛ ضٱكڀٰثتـ ٌٰط ٰرٚٲثٱ ٰت ًٰٰع عٱ ٖٱ ٰضحٱـ   ،كٿِٲت  ى فپٰخـا١ٰ
ًٶِٶٰ، ٌٱ٧ٲ ًٶرل اهڀ ًٲـطڄٜ    ،فپقپاٰي: ٰٙا أپ ٌٰـع ٪پ ٰٗإڄُټٛ أپحٲ ٰٓا،  ٰٔا ٰزاض ٰٰٗؾٰططڀت هپ ٖٶ  ٰٓصٶ ٗٸحٲت   ٰتٰع

ٗٲ هٶٰؿ ڀُٶٛ- ٰٗكپٰصا، فپقپاٰي:  -أپ ْٲ أپُٲٰتقٶى إڄهپٟ أپضٲض كپٰصا  ٰٔا»أپ ٰٔا ٰؾطٲط فپقپاٰي اهطٸحٱـى:   ،«هپ
ــٰطأپٝ أپ ًٲ ــا إڄ٨ طپوچقپــتٲٰٓوپــمپ اهطټٰحــاي إڄشٲ ٨ ٰتٰؿــا١ اٶ ٰٔ ٗٲح ــط:  ،ْٲ تٱٽپوڊــق ٰظ ٌٰ ــاٰي عٱ فپقپ

ٍٲ     » ًٱقپـاطٶع رٱقٿـ٘قٔ ٍٲ، عٶِٲـس  ْٰ ٰعوپـٟ ؾٱـطٱٗطٔ ًٶِٱ٘ ٌٱ٧ٲ ًٱقپـاطٶع  »ٗيف ضٗاٙـٞ:   ،«اهڀ ْٸ  إڄ
ًٰا اٶؾٲٰتٰططپتٲ ٰٔا  ٰٗهپ صأثـط قـزٚش، ضٗاٖ اهثدـاضٜ تعوٚقځـا، ٗٗقـوٕ      «اهڀزٱقٿ٘ق عٶِٲس اهؿٹطٱٗط، 

 .غعٚس بّ ًِك٘ض يف غِِٕس

ٗفـق   ًٗطاعاٝ اهعساهـٞ ٗاهتـ٘اظْ بـ، رقـ٘ق ٗٗاحثـاا كـى ًـّ اهـعٗح،        * 
 ٞ نـطٗضٝ ؿٌاٙـٞ اؿٚـاٝ ا٪غـطٙٞ ٗبقا٢ٔـا، فولـىڋ ًـّ         ا٪ق٘ي ٗاهه٘ابط اهؿـطعٚ

ٕٱ     يفاهعٗح، رقٻ هب أْ ٙكى إهٕٚ ًّ اهٽطا ا٬خط، ٗعوٕٚ ٗاحب هـب أْ ٙٱ٧ٰزټٰٙـ
ػاًؿ  كىلىهيػنَّ +قـاي اهلل تعـاىل:    ٓصا ٓـ٘ اهعـسي،   :املقابى ًمثٍػلي الَّػًذم عىلىػٍيًهنَّ بًػاٍلمىٍعريكًؼ كىًللرِّجى

ِػـيب  كٌـا ِٙثغـٛ أْ ٙٱعٽـٟ هلـىټ رـقٵ ٗٗاحـب ٗظُـٕ اه        ،س228 صاهثقطٝ:"عىلىٍيًهنَّ دىرىجىةه 
 ٗرخٌٕ اؿقٚقٛ ًّ ا٨ٓتٌاَ.

 ٗغٚ تٛ تفكٚى هثعض ٓصٖ اؿق٘ق يف اهفكى اهطابع ًّ اهثاب اهثاهث.
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 ٔازتٕثٗل عكد الص

توثيػػػق عقػػػد الػػػزكاج بطريػػػق رسػػػمي يحقػػػق مصػػػلحة  ػػػرعية كاجتماعيػػػةه در نا إلنكػػػار 
 العالقة الزكجية كحفاظنا على حقوؽ الزكجة كاألكَّد.
 

ت٘ثٚـق  تقطټض ٓصٖ املازٝ إرس٠ اه٘غا٢ى اشلاًٞ ؿٌاٙٞ ا٪غطٝ ٗضعاٙتٔا، ٗٓٛ 
نشا تـ٘افط  فـ  ;ؾططځا يف قزٞ اهـعٗاذ عػـب ا٪قـى    تهٚػٗٓٛ  ،عقس اهعٗاذ

ٗاٮؾـٔاز عوـٟ اهعقـس،     ٛٗٗح٘ز اه٘ه املعتدلٝس باهكٚغٞ قٶاٮهاب ٗاهقث٘ي ٗعٱ
 ، كٌا غٚ تٛ يف اهفكى اهثاُٛ ًّ اهثاب اهثاهث.اعتدل اهعقس ٗقاض قزٚزٳا

ْٲ    لـاض فاهعٗاذ بك٘ضتٕ اهثػٚٽٞ توم مل ٙلّ بـٕ ًؿـلوٞ إُٲ   ٰٗقڀـٰت أپ اهـعٗاذ 
اهغاهثـٞ عوـٟ    ٛاهقثوٚـٞ أٗ اهث٣ٚٚـٞ ٓـ   اجملتٌعاا قغرلٝ قـسٗزٝ، ٗاؿٚـاٝ    كاُت

ّٲ طا اؿٚاٝ، ٗاُفطط عقـس اهـطٗابط ا٨حتٌاعٚـٞ اهـيت كاُـت      ٌٸا تغٚٸهپ اهِاؽ، هل
ا٪ًـ٘ض ٗفػـسا اهـصًٍ ٗا٪خـ٩ق،      تٲٰثٗكثط عسز اهِاؽ ٗتؿـعٸ  ،تطبط اهِاؽ

 ;ن ا٪ًط عوٟ ًا كاْ، فاقتهٟ شهم ت٘ثٚـق عقـس اهـعٗاذ   طٲأقثش ًّ اهكعب ٰت
 ً٘ض كثرلٝ زاخى امل٧غػاا يف اهسٗهٞ ًّ تعوٍٚ، هكـزٞ، هػـفط   ٨ضتثاط شهم ب

 ُٛٗلٸ اهقاُْ٘ يف بعض بوـساْ اهعـامل اٮغـ٩ً    ،خل.اخاضذ اهث٩ز، هوخِسٙٞ...
عوٟ عسَ زلا  زع٠٘ اهعٗحٚٞ إشا كاْ عقس اهعٗاذ غرل ً٘ثق يف ٗثٚقٞ ضزلٚٞ 

شهم يف راهـٞ  ، ٗكٞ هصهميف امل٧غػٞ أٗ اشل٣ٚٞ املدكٵ ٗأ ،عِس امل٘ظف املدتل
 .إُلاض اهعٗاذ

ب عوٚـٕ اهلـثرل ًـّ    ٗأًا إشا تٱطڄن عقس اهعٗاذ بسْٗ ت٘ثٚق فغاهثٳـا ًـا ٙذلتٵـ   
 ٗاملفاغـسٱ  .ق٘ق ا٪٨ٗزؿ وع٩قٞ اهعٗحٚٞ ٗنٚا څه املفاغس ٗا٪نطاض; ًّ إُلاضڅ

ٞڂ   ٗا٪نطاضٱ صرـسٙث  «ًضػرىارى  كىَّى  ضىػرىرى  َّى »: ×، فقـاي  ًٗـسض١ٗٝڂ  يف اهؿـط  ًسف٘عـ

 .ٗاهثٚٔقٛس ٗاؿاكٍ ٗاهساض قٽين ًاحٞ ٗابّ ٗأ.س ًاهم اٖرػّ، ضٗ
*** 
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 اإلغّاد عمٜ عكد الصٔاز ٔإعالٌْ

كعالمػػة  ،ا ػػتراط ال ػػريعة اإل ػػهاد علػػى عقػػد الػػزكاج، إ ػػراؾ لألمػػة فػػي بنػػا  األسػػرة
فارقػػة بػػين الم ػػركع كالمحظػػور فػػي العالقػػة بػػين الرجػػل كالمػػرأة، كاسػػتحباب اإلعػػالف عنػػه 

 هار للعقد كإقرار اجتماعي بقياـ أسرة جديدة.إ 
 

فوٌـا كـاْ هعقـس    تث، ٓصٖ املازٝ زٗض اٮؾٔاز عوٟ اهعقس ًِٗعهتٕ يف ا٪ًٞ، 
ًّ رى املعاؾطٝ ب، اهعٗح،، ٗٗح٘ب املٔط -اهِلاح ُتا٢د خٽرلٝ تذلتب عوٕٚ 

    َ  ٗاهِفقٞ، ٗثث٘ا ُػب ا٪٨ٗز، ٗاغـتزقاق اٮضج، ٗٗحـ٘ب املتابعـٞ، ٗهـعٗ
 -اهٽاعٞ، ٗكاُت ٓصٖ اهِتا٢د عطنٞ هوخز٘ز ٗاهلِ٘ز ًـّ كـى ًـّ اهـعٗح،    

ٙؿٔساْ عقس اهعٗاذ،  -عوٟ ا٪قى-أٗحب ره٘ض ؾآسّٙ ٗارتاط اهسّٙ شلا، 
ٰٗؾٰططپ فٌٚٔا ؾطٗطځا ػعؤٌا ًلاْ اهثقٞ ٗا٨ط٣ٌِاْ ٮثثاا توـم اهِتـا٢د، إشا   

بـ، اهـعٗح،، أٗ ٰتِٰلچـٰط     ًا ٰزٰعـتٲ اؿاحـٞ إىل ؾـٔازتٌٔا، فٌٚـا إشا ٰزبٸ ؾـقاقٴ     
ه٫ًـٞ يف   ا، ٗهصهم كاْ ٓصا اٮؾٔاز إؾـطاكځ ؿق٘ق ٓصا اهعقس ُٗتا٢خٕأرسٌٓا 

 .٘ض يف اهع٩قٞ ب، اهطحى ٗاملطأٝٗع٩ًٞ فاضقٞ ب، املؿطٗ  ٗااع بِا١ ا٪غطٝ

َّى ًنكىػاحى إََّّ ×: »ٗح٘ز ؾآسّٙ يف عقس اهِلاح ق٘هٕ  اؾذلاطٗاهسهٚى عوٟ 
ػاًهدىٍم عىػٍدؿو  ًبوىًليٍّ  ابـّ رثـاْ يف قـزٚزٕ ٗاهـساضقٽين ٗاهثٚٔقـٛ يف      ضٗاٖ صرسٙث قزٚش، «كى ى ى

ّٰ اهڀٰدٽچـابٶ ، ٗاهػِّ ٗاهٽدلاُٛ يف ا٪ٗغطس ٌٰٰط بٲ ْٸ عٱ ٛټ أپ ٌٰلڊ ٚٲطڄ اهڀ ّٲ أپبٛ اهعٹٰب ٰٛ    ٰع أٿتٶـ
ٕٶ إڄ٨چ ٰٔسٲ ٰعوپٚٲ ٍٲ ٰٙؿٲ ًٲٰطأپٝڂ فپقپاٰي بِٶلپاحڅ هپ ٰٗا ٖٱ  ٰٰٓصا ُٶ» :ٰضحٱىٴ  ٨ٰٗ أٿحٚـعٱ ٘ٲ   ،لپاحٱ اهػټـطټ  ٰٗهپـ
ٌٲتٱ ٕٶ هپٰطٰح ًٲتٱ فٶٚ ، ٗقـس اؾـذلط اهفقٔـا١    صأثـط رػـّ، ضٗاٖ ًاهـم يف امل٘طـ س    «كٿِٲتٱ ٰتقپسٸ

 .هوؿآسّٙ ؾطٗطځا تفكٚوٚٞ ِٙعط يف ًعأُا ًّ املطاحع اهفقٔٚٞ

 أعلنػوا»×:  قـاي تـسع٘ ٮعـ٩ْ اهِلـاح ف   ×  ٗضزا أرازٙث عّ اهـِيب قس ٗ
ٍ ، ضٗاٖ رػّصرسٙث «احى كى النِّ  ػرىاـً الػدوؼو »×:  قايٗ ،سأ.س ٗاؿـاك ػالًؿ كىاٍلحى فىٍصػلي مىػا بػىػٍينى اٍلحى
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ٌٲـطڄٗ  ، ٗصرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞس«في النِّكىػاحً  كىالصٍَّوتي  ّٲ ٰع ٰع
ّڄ ٰٙزٲٰٟٚ ْٸ اهِٸيبٸ بٲ ّڅ أپ ٖٶ أپبٛ ٰرٰػ ّٲ ٰحسټ ٛټ ٰع ٌٰاظڄُٶ ْٰ×  اهڀ ٖٱ ُٶلپـاٰح اهػټـطټ ٰرتٸـٟ     كپا ٰٙلڀٰط

ٍٲ :ٰٗٙٱقپاٰي ،ٙٱهٲٰطٰب بٶسٱاڋ ٍٲ فپٰزٚٹُٰ٘ا ُٱٰزٚټٚلٿ ٚٲِٰاكٿ ٍٲ أپٰت ٚٲِٰاكٿ صرسٙث نـعٚف، ضٗاٖ عثـس اهلل   .أپٰت

ٓصا اهِلاح إؾـٔاض هوعقـس    ، ٗٓصا ا٨غتزثاب هٯع٩ْ عّبّ أ.س يف ظٗا٢س املػِسس
 .ٗإقطاض احتٌاعٛ بقٚاَ أغطٝ حسٙسٝ

*** 
 

 قــٗد املٕالــٗد
، ال ػػرعيَّين قيػػد المواليػػد لػػدل الجهػػة المختصػػة يكفػػل انتسػػاب كػػل  فػػل إلػػى أبويػػه

كيضمن قياـ أسػرة صػحيحة كثابتػة اَّنتمػا ، كمػا يحقػق انتمػا ى الفػرد إلػى مجتمعػه كك نػه، 
ـى المجتمع كالو ن لحقوؽ الفرد.  كاحترا

 
اًٞ ؿٌاٙٞ ا٪غطٝ ٗضعاٙتٔا، ٗٓٛ قٚـس  ت٘نٵش ٓصٖ املازٝ إرس٠ اه٘غا٢ى اشل

ًّ املكـاحل املذلتثـٞ عوٚٔـا. ٗتعتٌـس      ٕٞ; ٗشهم ملا فٚامل٘اهٚس هس٠ اؾٔٞ املدتكٵ
 تقٚٚس يفرق ٗهٛ ا٪ًط عوٟ ٓصٖ املازٝ عوٟ قاعسٝ املكاحل املطغوٞ يف تقطٙطٓا ٗ

ٛ  اؿق، اغتعٌاي إغا١ٝ عوٟ ٙذلتب نطض ملِع أٗ عاًٞ ملكوزٞ اؼقٚقځ املثاح  ٗٓـ
ٞ  اهؿطٙعٞ يف احسٳ ٗاغعٞ ًػارٞ ٛ  ٗػٚـع  اٮغـ٩ًٚ  بؿـطط  تِعٌٚٔـا  ا٪ًـط  هـ٘ه

 .ؾطعٚٞ بقاعسٝ ا٨قٽساَ ٗعسَ اٮنطاض، ٗعسَ اهطاحزٞ، املكوزٞ ٗحٕ ٜؼطټ
*** 

 
 لالقرتاُحمازبٛ األغهاه غري املػسٔعٛ 

قات الجنسية كأ كاؿ حماية األمة للقيم الخيليقية كاَّجتماعية الفاضلة كمحاربة العال
غيػػػر الم ػػػركعة، تحمػػػي األسػػػرة مػػػن اَّنهيػػػار، كتحقػػػق لهػػػا السػػػعادة كاَّسػػػتقرار اَّقتػػػراف 

 لتصبُ المحضن الصالُ للنش  الجديد، كما تنمي اإلقباؿ على الزكاج الم ركع.
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اهسٗهٞ يف .اٙٞ ا٪غطٝ ًّ  أٌٓٔاتث، ٓصٖ املازٝ إرس٠ ًػ٣٘هٚاا اجملتٌع ٗ
قٚق اهػعازٝ شلا ٗا٨غتقطاض هتكثش ااهّ اهكاحل هوِـ١ اؾسٙـس،  ٗؼا٨ُٔٚاض 

  كٌا أُٔا تعٌى عوٟ تٌِٚٞ اٮقثاي عوٟ اهعٗاذ املؿطٗ .
ـٿوٿقٚٞ ٗا٨حتٌاعٚٞ اهفانوٞ ٗقاضبٞ اهع٩قاا  ٗشهم ًّ خ٩ي .اٙٞ اهقٍٚ ا

غـرل املؿـطٗعٞ، ٗتعتٌـس ٓـصٖ املـازٝ عوـٟ عـسز ًـّ          ا٨قذلاْاؾِػٚٞ ٗأؾلاي 
ِك٘م اهؿطعٚٞ اهيت تسع٘ إىل ا٪ًط باملعطٗا ٗاهِٔٛ عّ املِلط ٗاهـسع٘ٝ إىل  اه

كَّ تػىٍقرىبيػوا +اهعٌى بتوم اه٘احثاا ٗا٨ُتٔا١ عّ توم ااطًـاا قـاي اهلل تعـاىل:    
ػًبيال ػا ى سى ػػةن كسى ػافى فىاًح ى ػػةن +ٗقــاي تعــاىل: ، س32 :اٮغــطا١ص"الزِّنىػى إنَّػهي كى كإذىا فػىعىليػوا فىاًح ى

هىا آبىا ىنىا كاللَّهي أىمىرىنىا ًبهىا قيٍل إفَّ اللَّهى َّ يىٍرميري بًاٍلفىٍح ىاً  أىتػىقيوليوفى عىلىى اللَّػهً  قىاليوا مىػا  كجىٍدنىا عىلىيػٍ
ػػػوفى  ــطاا:ص"َّ تػىٍعلىمي ــاىل:  ،س28 ا٪عـ ــاي تعـ ػػػاًئكيٍم +ٗقـ ػػػةى ًمػػػن نِّسى كالالتًػػػي يىػػػٍرتًينى الفىاًح ى

عىةن مِّنكيٍم فى ف  ىًهديكا فىرىٍمًسكيوهينَّ ًفي البػيييوًت حىتَّػى يػىتػىوىفَّػاهينَّ المىػٍوتي فىاٍستىٍ ًهديكا عىلىٍيًهنَّ أىٍربػى 
ػػًبيال  ػػا فىػػ ف تىابىػػا كأىٍصػػلىحىا فىرىٍعًرضيػػوا  أىٍك يىٍجعىػػلى اللَّػػهي لىهيػػنَّ سى ػػا ًمػػنكيٍم فىآذيكهيمى اًف يىٍرتًيىانًهى كالَّلػػذى

هيمىا إفَّ اللَّهى كىافى تػىوَّابن  ا إٍذ قىػاؿى ًلقىٍوًمػًه كليو نػ+ٗقـاي تعـاىل:   ، س16-15 اهِػـا١: ص"اًحيمن ا رَّ عىنػٍ
ةن مِّن ديكًف النِّسىاً  بىٍل أىنػتيٍم قػىػٍوـه  أىتىٍرتيوفى الفىاًح ىةى كأىنتيٍم تػيٍبًصريكفى  أىئًنَّكيٍم لىتىٍرتيوفى الرِّجىاؿى  ىٍهوى

  .س55-54 اهٌِى:ص"تىٍجهىليوفى 
 ( ًّ اهفكى اهطابع ًّ اهثاب ا٪ٗي.ُُٗ )( َُٗاُعط ًا غثق يف املازٝ )

*** 
 

 التصدٙ لألفهاز املٍشسفٛ
يجب على األمػة التصػٌدم لألفكػار المنحرفػة التػي تجعػل العالقػة بػين الرجػل كالمػرأة 

 بخسػارة الطػرؼ اتخػر،  رفيهػاعالقة صراع كتنافس، ك ركة مادية يتحقق كسب كل من 
 ا عالقة تعاكف كتكامل.كن ر الوعي برف العالقة بينهم

 
تتهٌّ ٓصٖ املازٝ أٌٓٚٞ أْ ٙلْ٘ ه٫ًٞ تك٘ضاتٔا ًٗثاز٢ٔـا اـاقـٞ رـ٘ي    
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اهـيت ػعـى ًـّ    ا٪غطٝ ٗع٩قٞ اهطحى باملطأٝ ٗاهِابعٞ ًّ ًطحعٚتٔا اٮغ٩ًٚٞ، 
اهع٩قٞ اهعٗحٚٞ ع٩قـٞ غـلّ ٗاغـتقطاض ًٗـ٘زٝ ٗض.ـٞ، ٗغـثق شكـط ا٬ٙـاا         

فٞ املػت٘ضزٝ ًّ فتٌعاا غـرل  طر، أْ ا٪فلاض املِز اهقطآُٚٞ اـاقٞ بصهم، يف
ًٵـٞ  ، ٗهـب عوـٟ   إغ٩ًٚٞ ػعى ًّ ٓصٖ اهع٩قٞ ع٩قٞ قطا  ٗتِافؼ ًازٜ ا٪

 ( اهػابقٞ.29ٗاُعط اهتعوٚق عوٟ املازٝ )اهتكسٜ شلصٖ ا٪فلاض، 

كٌا تث، املازٝ طثٚعٞ اهع٩قٞ ب، اهطحى ٗاملطأٝ ٗأُٔا هٚػت ع٩قٞ قطا  ٗتِافؼ، 
كٌا تـسع٘ املـازٝ إىل    ،ٗؾطكٞ ًازٙٞ ٙتزقق كػب كى ًّ ططفٚٔا غػاضٝ اهٽطا ا٬خط

ٗقس غـثق بٚـاْ ًـا ٙتعوـق بٔـصا      ُؿط اه٘عٛ ب ْ اهع٩قٞ بٌِٚٔا ع٩قٞ تعاْٗ ٗتلاًى، 
 .(24ٗ) (8( ٗ)7( ٗ)5( ٗ)4)امل٘از  ؾطحاملعِٟ يف 

*** 

 
 اإغاعٛ الٕع٘ بكٗىٛ العالقٛ الصٔدٗٛ ٔآدابّ

علػػػى المػػػودة كالرحمػػػة  ابقيمػػػة العالقػػػة الزكجيػػػة فػػػي اإلسػػػالـ كقيامهػػػإ ػػػاعة الػػػوعي 
يحمػي  ،كاَّستقرار النفسي كالم اركة في حىٍمل األعبا  كالت اكر في أمور الحيػاة الزكجيػة

 األسرة من أسباب الخالؼ كال قاؽ.
 

ٞ تث، ٓصٖ املازٝ ٗغٚوٞ ًّ ٗغا٢ى .اٙٞ ا٪غطٝ ٗضعاٙتٔا، ٗٓٛ إؾـاع 
ٞ اهعٗحاهع٩قٞ اه٘عٛ بقٌٚٞ  عوـٟ املـ٘زٝ ٗاهط.ـٞ     ايف اٮغـ٩َ ٗقٚأًـ   ٚـ

ٌٲى ا٪عثا١ ٗاهتؿـاٗض يف أًـ٘ض اؿٚـاٝ     ٗا٨غتقطاض اهِفػٛ ٗاملؿاضكٞ يف ٰر
ٗغـٚ تٛ   (46ٗاُعط ًا ٙتعوق بٔصا املعِٟ يف ًا كتب عوٟ املازٝ )اهعٗحٚٞ، 

 .هثاهثتفكٚى شلصا يف فكى ن٘ابط اهع٩قٞ اهعٗحٚٞ ًّ اهثاب ا
*** 
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 لج ص  لجثلجث
 وســائل محاية األسـزة

 
ا٪غاغٚٞ ؿٌاٙٞ ا٪غطٝ، ٗقس ؼسزا ٓـصٖ ااـاٗض    اااٗضوسز ٓصا اهفكى 

با٨غتقطا١ هِك٘م اهؿط  ٗق٘اعسٖ، ٗقس حعوِا ٓصٖ اااٗض يف ث٩ثـٞ ًثارـث،   
 :عوٟ اهِز٘ اهتاهٛا ؿٌاٙٞ ا٪غطٝ، ٗٓٛ كى ًثزث ٙعتدل ق٘ضٳا أغاغٚٺ

 ملثزث ا٪ٗي: اه٘اظ  اهسٙين.ا

 املثزث اهثاُٛ: اه٘اظ  ا٨حتٌاعٛ.

 املثزث اهثاهث: اه٘اظ  اهػوٽاُٛ.
 يــوازع الديهـال : املبحث األول

ٙث، ٓصا املثزث اه٘غٚوٞ ا٪ٗىل ٗا٪غاغٚٞ ؿٌاٙـٞ ا٪غـطٝ، ٗٓـ٘ اهـ٘اظ      
ِٓـا  اهسٙين، ٗاه٘اظ  يف اهوغٞ ًّ ٗظ  ٙع  ٗٓ٘ اهلف عّ اهؿ١ٛ، ٗٙقكـس بـٕ   

توم املعاُٛ ٗاملثاز٥ املػتقطٝ يف ٗحساْ اٮُػاْ ٗاهيت ؼخعٖ ٗمتِعٕ ًّ اه٘ق٘  
 ِٗٙسضذ ؼت ٓصا املثزث مخؼ ً٘از. ،فٌٚا ٙعاضض أٗ ىاهف توم املثاز٥

 
 بٍاٞ األضسٚ عمٜ وبادئ الدَٖ

دُ، قياـ البنا  األسرم عند اختيار كػل مػن الػزكجين لسخػر علػى مبػادئ الػدين كقواعػ
 ترسيخ لهذا البنا  كاستدامته.

 
ٓصا ٓ٘ املعِٟ ا٪ٗي ًّ املعاُٛ املتعوقٞ باه٘اظ  اهسٙين، ٗٓ٘ نـطٗضٝ قٚـاَ   
ا٪غطٝ عِس ا٨ختٚاض عوٟ ًثاز٥ اهسّٙ ٗق٘اعسٖ; ٗشهم اعتٌازٳا عوٟ عسز ًـّ  

ره  كىَّى تىنًكحيوٍا اٍلميٍ رًكىاًت حىتَّى يػيٍؤًمنَّ +اهِك٘م اهؿطعٚٞ، فقاي تعاىل:  يػٍ كىألىمىةه موٍؤًمنىةه خى
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ػره مِّػن مو  يػٍ ٍ ػًرؾو مِّن موٍ رًكىةو كىلىٍو أىٍعجىبىٍتكيٍم كىَّى تينًكحيوٍا اٍلميً رًًكينى حىتَّى يػيٍؤًمنيػوٍا كىلىعىٍبػده موػٍؤًمنه خى
نَّػػةً  ػػبىكيٍم أيٍكلىػػًئيى يىػػٍدعيوفى ًإلىػى النَّػػاًر كىاللٌػهي يىػػٍدعيوى ًإلىػى اٍلجى ػيِّني آيىاتًػػًه  كىلىػٍو أىٍعجى ٍغًفػرىًة بًً ٍذنًػػًه كىيػيبػى كىاٍلمى

ٝپٗ ،س221 :اهثقطٝص"ًللنَّاًس لىعىلَّهيػٍم يػىتىػذىكَّريكفى  ٓٱٰطٙٲٰط ّٲ أپبٛ  ٕٶ     :قپـايٰ   ٰع قپـاٰي ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ
نىػةه ًفػي األىٍرًض ًإذىا خىطىبى ًإلىٍيكيٍم مىٍن تػىٍرضىٍوفى ًدينىهي كىخيليقىػهي فػىزىكِّجيػوُي ًإَّ تػىٍفعىليػوا تىكيػٍن ًفتػٍ » :×

ٰٗصرسٙث رػّ، ضٗاٖ اهذلًصٜ ٗابّ ًاحٞ ٗاؿاكٍ ٗاهثٚٔقـٛس «كىفىسىاده عىرًيضه  ّٲ،  ٝپ ٛأپب ٰع  ٓٱٰطٙٲٰط
 ّٲ ُي »: قپاٰي×  اهِٸيبټ ٰع ػًبهىا ًلمىاًلهىا :ألٍربىعو  اٍلمىٍرأىةي  تػيٍنكى ػا كىًلحىسى  فىػاٍظفىرٍ  ،كىلًػًديًنهىا كىلجىمىاًلهى

رسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحـٞ  ص«يىػدىاؾى  تٍ تىرًبى  الدِّينً  ًبذىاتً 

ّٲ ،سٗاهثٚٔقٛ ٕٶ ٰعثٲسٶ ٰٰٗع ّڄ اهوچ ٌٲطڅ بٲ ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ قپاٰي :قپاٰي -ضنٛ اهلل عٌِٔا- ٰٗع  :× اهوچ
 فػىعىسىػى ألٍمػوىاًلًهنَّ  زىكَّجيػوهينَّ تػى  كىَّى  ،يػيػٍرًديػىهينَّ  أىفٍ  حيٍسػنػيهينَّ  فػىعىسىػى ًلحيٍسػًنًهنَّ  النِّسىا  تػىزىكَّجيوا َّى »

ػػػوهينَّ  كىلىًكػػػنٍ  ،تيٍطًغػػػيػىهينَّ  أىفٍ  أىٍمػػػوىاليهينَّ  خىٍرمىػػػا ي  كىألمىػػػةه ، الػػػدِّينً  عىلىػػػى تػىزىكَّجي
ػػػٍودىا ي  (1)  ًديػػػنو  ذىاتي  سى

ٗعثس بّ .ٚـس يف   ٗاهثعاض ٗاهثٚٔقٛ قزٚزٕ يف رثاْ ٗابّ ًٞاح ابّ ضٗاٖث نعٚف، ٙرسص«أىٍفضىػلي 

 .ساهسُٚا بٛأ ٗابّ ًػِسٖ
*** 

 
 اِتىاً الػسٖعٛ بعكد الصٔاز

ألهمية األسرة في بنػا  المجتمػع، تجعػل ال ػريعة لعقػد الػزكاج أهميػة خاصػة كتحيطػه 
 بضوابط تفصيلية ك ركط أ ٌد كأكثر من سائر العقود األخرل.

 
تث، ٓـصٖ املـازٝ أٌٓٚـٞ اهـعٗاذ يف اهؿـط  اٮغـ٩ًٛ، ٗإراطتـٕ بهـ٘ابط         

كٚوٚٞ ٗؾطٗط أؾسٵ ٗأكثط ًّ غا٢ط اهعق٘ز ا٪خط٠; ٗٓـ٘ ًـا وٌـى اهـِفؼ     تف
عوٟ ارذلاَ توم اهع٩قٞ ٗإعٽا٢ٔا ُ٘عٳا ًّ اهقساغٞ ميِع اهِفؼ ٗوخعٓـا ًـّ   
أْ متؼٵ توم اهع٩قٞ جـا ٙٱٰعلڊـط قـف٘ٓا أٗ ٙٱلپـسټض ُقا١ٓـا، ٗٙلفـٛ بٚاُٳـا هتوـم         

                                       
 ( أٜ ًقٽ٘عٞ بعض ا٪ُف ًٗثق٘بٞ ا٪شْ.1)
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ٗأًط باه٘فا١ بلـى ًتٽوثاتـٕ   « يظنػاميثاقنا غل»زلٟ عقس اهعٗاذ  ا٪ٌٓٚٞ أْ اهلل 
ًإٍف أىرىٍدتومي اٍسًتٍبدىاؿى زىٍكجو مَّكىافى زىٍكجو  +ٗشهم يف ق٘ي اهلل تعاىل:  ا كآتػىٍيتيٍم إٍحدىاهينَّ ًقنطىػارن كى

ٍيئن  ى بػىٍعضيكيٍم إلىى ككىٍيفى تىٍرخيذيكنىهي كقىٍد أىٍفضى  ا ا موًبينن ا كإٍثمن ا أتىٍرخيذيكنىهي بػيٍهتىانن فىال تىٍرخيذيكا ًمٍنهي  ى
 .س21-20 :اهِػا١ص"اا غىًليظن بػىٍعضو كأىخىٍذفى ًمنكيم مِّيثىاقن 

*** 
 

 تبػٗض الفالم ٔتطٗٗل ةضباب اللسقٛ
تضػػييق أسػػباب الفرقػػة، كتبغػػيض الطػػالؽ كالتنفيػػر منػػه، كعلػػى علػػى تحػػرص ال ػػريعة 

 من الصبر كالتحمل.ترغيب كل من الزكجين في الحرص على البنا  األسرم برقصى قدر 
كما تفرض لحل الخالؼ بػين الػزكجين آليػات ككسػائل متعػددة تضػمن عػدـ التسػرع 

 في افتراقهما.
 

ًا تتهٌِٕ ٓصٖ املازٝ ٙعسٵ ًّ املفطزاا اشلاًٞ امللُ٘ـٞ هوـ٘اظ  اهـسٙين اهـصٜ     
٧ٙزٜ ؿٌاٙٞ ا٪غطٝ ًّ ا٨ُفكاَ; فنْ اهع٩قـٞ اهعٗحٚـٞ اهؿـطعٚٞ إمنـا تِعقـس      

ٗتِفكٍ أٙهٳـا بلوٌـٞ; ٗهـصهم ؼـطم اهؿـطٙعٞ عوـٟ تهـٚٚق أغـثاب         بلوٌٞ 
اهفطقٞ، ٗتثغٚض اهٽـ٩ق ٗاهتـِفرل ًِـٕ، ٗعوـٟ تطغٚـب كـى ًـّ اهـعٗح، يف         

ٗإشا كاُت اهع٩قٞ اؿطم عوٟ اهثِا١ ا٪غطٜ ب قكٟ قسض ًّ اهكدل ٗاهتزٌى، 
ٞ     ب، اهعٗح، ٓلصا ً٘ثقٞ ٧ًكسٝ، ُـٕ ٨  فن عوٟ اهِزـ٘ اهـ٘اضز يف املـازٝ اهػـابق

ٗكى أًط ًّ ؾ ُٕ أْ ّٙ٘ٓ ًّ ٓصٖ  ،اهتّٔ٘ٙ ًّ ؾ ُٔا خ٩ي بٔا، ٨ِٗٙثغٛ اٮ
هفـ٘اا املِـافع ٗشٓـاب     ;غ٩َ، فٔ٘ بغٚض إىل اٮضابٽتٔااهكوٞ، ٗٙهعف ًّ 

× أْ ضغـ٘ي اهلل   -ضنٛ اهلل عٌِٔا- فعّ ابّ عٌط ;ًكاحل كى ًّ اهعٗح،
ػػالًؿ ًإلىػى اللَّػًه تػىعىػالى »قـاي:   صرــسٙث ًطغــى، ضٗاٖ أبـ٘ زاٗز ٗابــّ ًاحــٞ  «ى الطَّػالؽي أىبٍػغىػضي اٍلحى

، 1ٗاهثٚٔقٛ ٗاؿاكٍ ٗقززٕ، ٗضحش أبـ٘ رـامت يف عوـى اؿـسٙث إضغـاهٕ )ذ      ِِٕٗاهساضقٽين يف غ
 .(س431م
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ٜٹ كـاهف هتعـاهٍٚ   فػس ًا ب، اهعٗح، ًـّ ع٩قـٞ فٔـ٘    إُػاْ أضاز أْ ٙٱ ٗأ
ٓٱف ;، ٗهٚؼ هٕ ؾطا ا٨ُتػاب إهٕٚاٮغ٩َ ّٲ أپبٶٛ  ٝپٰع قپـاٰي ٰضغٱـ٘يٱ    :قپـايٰ   ٰطٙٲٰط

ٕٶ  يًِّدًُ » :×اهوچ صرسٙث قـزٚش، ضٗاٖ  «لىٍيسى ًمنَّا مىٍن خىبَّبى اٍمرىأىةن عىلىى زىٍكًجهىا أىٍك عىٍبدنا عىلىى سى

 قـىٵ  ىٵؼـ ػت ثط باهعٗذ ٗتاٗي أْ ؼٗقس وسج أْ بعض اهِػ٘ٝ ، أ.س ٗأبـ٘ زاٗزس 
أْ ضغـ٘ي اهلل   فعّ أبٛ ٓطٙطٝ  ;اهِٔٛ غ٩َ ِٟٙٔ عّ شهم أؾسٵظٗحتٕ، ٗاٮ

ــاي: ×  ػػا لًتىٍسػػتػىٍفرًغى صىػػٍحفىتػىهىا»ق ػػا مىػػا قيػػدِّرى  ،َّ يىًحػػلو ٍَّمػػرىأىةو تىٍسػػرىؿي  ىػػالؽى أيٍخًتهى ػػا لىهى فىً نَّمى
ػا  رلٗاهعٗحٞ اهيت تٽوب اهٽ٩ق ًّ غ ،صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍس«لىهى

َٴ ٟغثب ٨ٗ ًقته ْ   ;ِٞعوٚٔا ضا٢زٞ اؾ رطا × أْ ضغـ٘ي اهلل    فعـّ ث٘بـا
نَّػةً »قاي:  ػةي اٍلجى ػا رىاًئحى هى ـه عىلىيػٍ ػرىا صرـسٙث  «أىيومىا اٍمرىأىةو سىرىلىٍت زىٍكجىهىا  ىالقنا ًفي غىٍيًر مىا بىػٍرسو فىحى

 .رػّ، ضٗاٖ أب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗابّ ًاحٞس

كٌا فطض اٮغ٩َ ؿـىټ اــ٩ا بـ، اهـعٗح، آهٚـاا ٗٗغـا٢ى ًتعـسزٝ        
ٕ   قايّ عسَ اهتػط  يف افذلاقٌٔا; تهٌ ػافيوفى ني يػوزىهينَّ +: اهلل حـىٸ ؾـ ُ كالالتًػي تىخى

غيوا عىلىٍيًهنَّ سىًبيال إفَّ اللَّهى   فىًعظيوهينَّ كاٍهجيريكهينَّ ًفي المىضىاًجًع كاٍضرًبيوهينَّ فى ٍف أى ىٍعنىكيٍم فىال تػىبػٍ
ًبيػرن كىافى عىًلينػ ػكإٍف ًخٍفػتيٍم ً ػقىاؽى بػىيٍ  ا ا كى ػا فىػابٍػعىثيوا حىكىمن ػًنًهمى ػا إف ا مِّػٍن أىٍهًلػًه كحىكىمن ا مِّػٍن أىٍهًلهى

نػىهيمىا إفَّ اللَّهى كىافى عىًليمن ييرًيدىا إٍصالحن  ًبيرن ا يػيوىفًِّق اللَّهي بػىيػٍ  .س35-34 :اهِػا١ص"اا خى

ٛٻ ٔڄٌٰلپٰزاهڀ»  :  قاي عو ٰٗاهللٿ عٱٌٰخٲا ٌٰٰٙاْ ب ٔڄ،  ضٗاٖ اهٽـدلٜ يف  صأثط قـزٚش،  « قٱطټفپا ٙٱٌٰب

 ٕٱٌٱـ لڀرٱ ٰؼٚٲوپـ فپ طا٬ٰخـ  ٍٲلٿـ زٲٰٙ ٍٲهپٰٗ ّڄٚٲٌٰلپٰزاهڀ سٱٰرأپ ٍٰلپشا ٰرإڄ»  : أٙهٳا  ٗقاي، تفػرلٖس
ػا +، ٗقاي تعـاىل:  صأثط قزٚش، ضٗاٖ اهثٚٔقـٛس «اٰعٌٶٰتخٲٟ ٰٙتٸٰر ١ٷٛٲبٰؿ كإًف اٍمػرىأىةه خىافىػٍت ًمػٍن بػىٍعًلهى

ػا صيػٍلحن ا فىال جينىاحى ا أىٍك إٍعرىاضن ني يوزن  نػىهيمى ا بػىيػٍ ػره كأيٍحًضػرىًت األىنفيػسي عىلىٍيًهمىا أىف ييٍصًلحى يػٍ ُي خى ا كالصوػٍل
ًبيػرن  ػا تػىٍعمىليػوفى خى َُّ كإف تيٍحًسنيوا كتػىتػَّقيوا فى فَّ اللَّهى كىافى ًبمى ٗغـٚ تٛ تفكـٚى    ،س128 :اهِػـا١ ص"اال و

 (1)ن٘ابط اـ٩ا ب، اهعٗح، ٗغثى رؤا.
*** 

                                       
 .يف املثزث ا٪ٗي ًّ اهفكى اهطابع ًّ اهثاب اهثاهث (65يف املازٝ )( 1)
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 ٛ الٍطن يف تجبٗت الصٔازةِىٗ

ال ريعة اإلسالمية تعتبػر النسػل مػن أهػم مقاصػد الػزكاج، ككجػودُ مػدعاة لعػدـ إقػداـ 
 أمٍّ من الزكجين على فىٍصم عيرىل الزكجية.

 
اهِػى ٙعسٹ ًّ أٍٓ ًقاقس اهعٗاذ يف اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ، ٗقس غثق بٚاْ 

ًـّ اهثـاب ا٪ٗي، ٗٓـ٘ بٔـصا     ( يف اهفكى اـاًؼ ُٔٓصا املعِٟ يف املازٝ )
إقساَ ا٪غـطٝ   ًسعاٝ هعسَاملعِٟ ٙعتدل أرس ًلُ٘اا اه٘اظ  اهسٙين، ٗٗح٘زٖ 

عوٟ فپكٲـٍ عٱـٰط٠ اهعٗحٚـٞ، فزـبٵ ا٪٨ٗز فٽـطٝ فث٘هـٞ يف ُفـ٘ؽ ا٬بـا١         
ًّ اه٘اهسّٙ وطم عوٟ بقا١ ٗهـسٖ ظاُثـٕ ٨ ٙفاضقـٕ ًـّ      ٗا٪ًٔاا، ٗكىٵ
ٞٿ رثٕ هٕ كٌا ض٠ٗ ٗڄٰٙ ّٱ ًٱٰعا ٕٶ قپاٰي بٲ ّٲ أپبٶٚ ٝپ ٰع ْٸ ٰضحٱ٩ :قٿطٸ ْٰ ٰٙـ ڀتٶٛ اهـِٸيبٸ    إڄ ×  كپـا

ٕٱ ّٴ هپ ٕٱ ابٲ ًٰٰع ٕٱ اهِٸيبٹ ،ٰٗ ٕٶ  :فپقپاٰي ،«؟أىتيًحبوهي » :× فپقپاٰي هپ ٕٱ    ،ٰٙا ٰضغٱٰ٘ي اهوچـ أپٰرثٸـمپ اهوچـ
ٕٱ ٌٰا أٿرٶثٹ ٖٱ اهِٸيبٹ ،كپ ٕٶ   :قپاهٿ٘ا ،«لمىا فػىعىػلى ابٍػني فيػالفو » :فپقپاٰي×  فپفپقپٰس  ،ٰٙا ٰضغٱـٰ٘ي اهوچـ

ٕٶ٪پب× فپقپاٰي اهِٸيبٹ  ،ًٰاٰا نَّػًة ًإَّ كىجىٍدتىػهي » :ٚ أىمىا تيًحبو أىٍف َّ تىػٍرًتيى بىابنػا ًمػٍن أىبٍػػوىاًب اٍلجى
ٕٶ :فپقپــاٰي اهطٸحٱــىٱ ،«يػىٍنتىًظػريؾى  ٗٲ هٶلٿوڊِٰــال ،ٰٙــا ٰضغٱــٰ٘ي اهوچــ ٞځ أپ ٕٱ ٰخاقٸــ بىػػٍل » :قپــاٰي أپهپــ

; فـنشا ًـا ركـى طـ٩ق أٗ فـطاق بـ،       صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗاهِػا٢ٛس«كيػمٍ ًلكيلِّ 
اهعٗح، فنْ اه٘هس ٨ بس ٗأْ ٙوتزق ب رس اه٘اهسّٙ ٗٙفاضق ا٬خط; فتزكى 
اهو٘عٞ ٗاؾع  بٔصا اهفطاق فٚزطم اه٘اهساْ عوٟ بقا١ ٓصٖ اهطابٽٞ اهعٗحٚٞ 

ّٲ أپبـ  رطقٳا عوٟ بقا١ اه٘هـس ظاُثٌٔـا; ف   ٞپ ٰعـ ٌٱُٰ٘ـ ٚٲ ًٰ ٓٲـىڄ     ٛ  ٘ٲهځٟ ٪پ ًٰـ  ْٰ ٌٰا غٱـوپٚٲ
ٞٶ قپاٰي ٌٰسٶِٰٙ ٝپكٿِٲتٱ عٶِٲٰس أپب: اهڀ ٓٱٰطٙٲٰط ًٲٰطأپٝڂ فپقپاهپتٲ ،ٛ  ٕٱ ا ٗٲحـ  :فپٰخا١ٰتٲ ْٸ ٰظ ْٲ ٛ ٙٱطڄٙـسٱ  إڄ أپ

ٰٰٓب ب ٝپ ٰ٘هپسٶٜلٰٙصٲ ٓٱٰطٙٲٰط ٕٶ    :فپقپاٰي أپبٱ٘  ًٲـٰطأپٝڂ   × كٿِٲتٱ عٶِٲٰس ٰضغٱـ٘يڄ اهوچـ ٕٱ ا إڄشٲ ٰحا١ٰتٲـ
ْٸ :فپقپاهپتٲ ٗٲ ب إڄ ٰ٘هپسٶٜ أپ ٰٰٓب ب ْٲ ٰٙصٲ ٗٲحٛ ٙٱطڄٙسٱ أپ ٰٗقپٰظ ّٲ    ابٲِٶٛ  ًٶـ ٰٰٗغـقپاُٶٛ  سٲ ُٰفپٰعِٶـٛ 
ٞپلب٣ٲطڄ أپب ٕٶ   ٛ عٶِٰٰث ا» :×فپقپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچـ اٍسػتىًهمى

ٗٲ قپـايٰ  -(1) ا :أپ ػاهىمى فپٰخـا١ٰ  ، «-تىسى

                                       
  ( اغتٌٔا: ًّ ا٨غتٔاَ ٗٓ٘ ا٨قذلا .1)
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ٰٔا فپقپاٰي ٗٲحٱ ٰٗهپسٶٜ  :ٰظ ٌٱِٶٛ فٶٛ  ّٲ ٙٱٰداقٶ ٗٲ فٶٛ ابٲِٶٛ-ًٰ ٕٶ  فپقپ -أپ  :×اٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچـ
ا ً ػٍئتى  ،يىا غيالـي » ًُ أيمويى فىخيٍذ بًيىًد أىيًِّهمى ًذ ا أىبيوؾى كىهى ٕٶ  فپ پٰخٰص ب ،«هىذى ًټـ فپاُٲٽپوپقپـتٲ   ،ٰٚـسٶ أٿ
اهـساضًٛ ٗابـّ رثـاْ يف     ، ٗاهوفغ هـٕ، ٗضٗاٖ صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗأب٘ زاٗز ٗاهِػا٢ٛ.ٕٶب

 .  قزٚزٕس
*** 

 
 طىري ٔاضتػعاز زقابٛ اهللزقابٛ ال

يتميػػػز الػػػوازع الػػػديني عػػػن الػػػوازعين اَّجتمػػػاعي كالسػػػلطاني، بتػػػرثيُر البػػػالغ علػػػى 
ا  الضػمير اإلنسػاني كاست ػعار رقابػة اهلل كالجػزا  األخػركم ثوابنػا كعقابنػا، فيكػوف عاصػػمن

حيػػث تعجػػز اإلجػػرا ات العمليػػة، كفػػي كذلػػي ه أك ظلػػم المػػرأة مػػن فىٍصػػم عيػػرىل الػػزكاج
 َّت التي َّ يىطَّلع عليها الناس.الحا

 
تقطض ٓصٖ املازٝ ًا متٚعا بٕ اهؿټطعٞ اٮشلٚٞ ًـّ كُ٘ٔـا ؽاطـب اههـٌرل     
ٌٳا    اٮُػاُٛ ٗتؿعطٖ بطقابٞ اهلل ٗاؾعا١ ا٪خطٜٗ ث٘ابٳا ٗعقابٳا; فٚلـْ٘ عاقـ

رٚـث تعخـع اٮحـطا١اا    ٗشهـم  ، أٗ ظوـٍ املـطأٝ   ًّ فپكٲـٍ عٱـٰط٠ اهـعٗاذ   
ا٨ا اهيت ٨ ٰٙٽچوع عوٚٔـا اهِـاؽ، ٗٓـصا ٓـ٘ أٓـٍ ًـا ميٚـع        اهعٌوٚٞ، ٗيف اؿ

ــصهم حــا١ا    ــ٘اظع، ا٨حتٌــاعٛ ٗاهػــوٽاُٛ، ٗه ــسٙين عــّ اه ــ٘اظ  اه اه
اهِك٘م اهؿطعٚٞ يف فاي أرلاَ ا٪غطٝ ٗغرلٓا ت٧كس عوٟ ٓـصا املعِـٟ يف   

ػاؤيكيٍم حىػٍرثه +ؾ ُٕ:  قاي اهلل حىٵغثٚى املثاي:  عوُٟٗٔاٙاتٔا أٗ يف ٗغٽٔا;   ًنسى
 لَّكيٍم فىٍرتيوا حىٍرثىكيٍم أىنَّى ً ٍئتيٍم كقىدِّميوا ألىنفيًسػكيٍم كاتػَّقيػوا اللَّػهى كاٍعلىميػوا أىنَّكيػم موالقيػوُي كبى ِّػرً 

ػٍؤًمًنينى  كَّ  كاٍلميطىلَّقىػاتي يػىتػىرىبٍَّصػنى بًرىنفيًسػًهنَّ ثىالثىػةى قػيػريك و +: ٗقـاي   ،س223صاهثقطٝ: "المي
ػػػػػنَّ أىف يىٍكػػػػػ ػػػػػٍوـً يىًحػػػػػلو لىهي ػػػػػنَّ يػيػػػػػٍؤًمنَّ بًاللَّػػػػػًه كاٍليػى ػػػػػاًمًهنَّ إف كي لىػػػػػقى اللَّػػػػػهي ًفػػػػػي أىٍرحى تيٍمنى مىػػػػػا خى

ليػػغى الًكتىػػابي +ٗقــاي تعــاىل:  ،س228صاهثقــطٝ: "اتًخػػرً  تَّػػى يػىبػٍ ػػاًح حى كَّ تػىٍعزًميػػوا عيٍقػػدىةى النِّكى
ػػػػػوا أىفَّ اللَّػػػػػهى يػىٍعلىػػػػػمي مىػػػػػا ًفػػػػػي أىنفيًسػػػػػكيٍم فىاٍحػػػػػذىريك  لىػػػػػهي كاٍعلىمي ػػػػػوا أىفَّ اللَّػػػػػهى غىفيػػػػػوره أىجى ُي كاٍعلىمي
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ًلػػيمه  ــطٝ: "حى ــاىل:   ،س235صاهثق ــاي تع ٍعػػريكؼو أىٍك +ٗق فىػػ ذىا بػىلىٍغػػنى أىجىلىهيػػنَّ فىرىٍمًسػػكيوهينَّ ًبمى
ٍعريكؼو كأىٍ ًهديكا ذىكىٍم عىٍدؿو مِّنكيٍم كأىًقيميوا ال َّػهىادىةى ًللَّػًه ذىًلكيػٍم ييػوعىظي بًػًه مىػن   فىارًقيوهينَّ ًبمى

 .س2صاهٽ٩ق: "افى يػيٍؤًمني بًاللًَّه كاٍليػىٍوـً اتًخًر كمىن يػىتًَّق اللَّهى يىٍجعىل لَّهي مىٍخرىجن كىا

ٝپ ٗ ّٲ أبٛ ٓطٙٲـٰط ػرىةي اللَّػًه » قـاي: × عـّ اهـِيبټ     ٰع ًإفَّ اللَّػهى تػىعىػالىى يػىغىػاري، كىغىيػٍ
ـى اللَّهي عىلىٍيهً  تػىعىالىى ٍر ي مىا حىرَّ ّٲ  ٗ، قـزٚش، ضٗاٖ اهثدـاضٜ ًٗػـوٍس    صرـسٙث «أٍف يىٍرًتيى اٍلمى ٰعـ
ْٰ ٘ٲٰبا ٛټ     ٰث ّٲ اهِٸثٶـ ٕٱ قپـايٰ  × ٰعـ ػنَّ أىقػٍوىامنػا ًمػٍن أيمَّتًػي يىػٍرتيوفى يػىػٍوـى اٍلًقيىامىػًة » :أپُٸـ ألىٍعلىمى

بىا ن مىٍنثيػورنا ْٱ قپاٰي ،«ًبحىسىنىاتو أىٍمثىاًؿ ًجبىاًؿ تًهىامىةى بًيضنا فػىيىٍجعىليهىا اللَّهي عىزَّ كىجىلَّ هى ٘ٲٰبا ٰٙا  :ٰث
ٕٶ ٍٱ ،ٰضغٱٰ٘ي اهوچ ّٱ ٨ ُٰعٲوپ ُٰٰٗزٲ ٍٲ  ٔٱ ِٲ ًٶ  ْٰ ْٲ ٨ ُٰلٿ٘ ٍٲ هپِٰا أپ ٔڄ ٍٲ هپِٰا ٰحوڊ ٔٱ أىمىػا » :قپاٰي، قٶفڀ

ًتكيمٍ  ػػا تىٍرخيػػذيكفى  ،ًإنػَّهيػػٍم ًإٍخػػوىانيكيٍم كىًمػػٍن ًجٍلػػدى ـه ًإذىا  ،كىيىٍرخيػػذيكفى ًمػػٍن اللٍَّيػػًل كىمى ػػوىا كىلىًكػػنػَّهيٍم أىقػٍ
ػا خىلىٍوا ٌٰـٰط   ٗ، صرسٙث رػّ، ضٗاٖ ابّ ًاحٞس«ًبمىحىارًـً اللًَّه انٍػتػىهىكيوهى ّڄ عٱ ٕٶ بٲـ ّٲ ٰعثٲسٶ اهوچ ٰع
ٕٶ  :قپاٰي -ضنٛ اهلل عٌِٔا- اٍعبيػٍد » :بٶـٰثعٲضڄ ٰحٰػـسٶٜ فپقپـايٰ   × أپٰخٰص ٰضغٱ٘يٱ اهوچ

ُي  نٍػيىا كىرىنَّيى غىرًيبه أىٍك عىابً  ،اللَّهى كىرىنَّيى تػىرىا ًبيلو كىكيٍن ًفي الدو  .صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.سس«ري سى

*** 
 يـــوازع االجتماعــال :  املبحث الثاني

ٙتزسج ٓصا املثزث عّ اه٘اظ  ا٨حتٌاعٛ ًّ رٚث قٚاًـٕ بـسٗض اههـثط    
ا٨حتٌاعٛ بِؿط اهقٍٚ ٗاملثاز٥ ٗتطغٚدٔا يف اهِف٘ؽ غوثٳا ٗإهابٳا، ٗشهـم ًـّ   

 خ٩ي مخؼ ً٘از.
 

 ىعس األضسٚ باجملتتأث
ػػػا بالضػػػوابط كالقػػػيم األخالقيػػػة السػػػائدة فػػػي  األسػػػرة جػػػز  مػػػن المجتمػػػع، كتتػػػرثر حتمن

 المجتمع.
 

     ٛ  طٱـٹــ ث پٰت تقطټض ٓصٖ املازٝ قاعسٝ ٗغِٞ ًـّ غـِّ اهلـْ٘ يف اجملتٌعـاا; ٗٓـ



 املٕاثٗل الدٔلٗٛ ٔةثسِا يف ِدً األضسٚ

 

112 

 160   أرـٌط

ٝ يف شهـم  ا٪غطٝ باعتثاضٓا حع١ٳا ًّ اجملتٌع باهه٘ابط ٗاهقٍٚ ا٪خ٩قٚٞ اهػـا٢س 
ـٹـطٱ اجملتٌع، فاملعتاز اهقوٚى باهلثرل، ٗاهكغرل باهلثرل، ٗاههعٚف باهقٜ٘، ِٗٓا  ٰت پث

ّ ٚٲٔڄحټٌٰ٘ٱطڄٍٓ يف ٗغط اجملتٌعاا باعتثاضٍٓ اهڀٰغتدلظ أٌٓٚٞ اهقسٗاا ٗاهطً٘ظ ٗأڂ
٘ټُٶٚٲّّ ٗٙٲسٶؾٶطٲٌٱٗاهڀ ٌٱلپ ٍڄ اجملتٌع ٗأخ٩قٕ ٗن٘ابٽٕ، ٗشهم ًّ أًثاي ض٢ٚؼ  اهڀ هقٶٰٚ

 ٗض٦غـا١ ا٪رـعاب ٗامل٧غػـاا ٗاهِقثـا١ ٗؾـٚ٘ر      اهسٗهٞ ٗٗظضا٢ـٕ ٗااـافع،  
اهقثا٢ى ٗاهعٱٌس، ٗكى ًّ ٙٱٰعسٹ ٰضأڀغٳا ٗضًعٳا يف اه٘غـط اهـصٜ ٙعـٚـ فٚـٕ، فقـاي      

ــ٘ي اهلل  ػػالىكيمٍ ×: »ضغ ػػٍم قىػػاًدميوفى عىلىػػى ًإٍخػػوىاًنكيٍم فىرىٍصػػًلحيوا رًحى ػػكيٍم  ،ًإنَّكي كىأىٍصػػًلحيوا لًبىاسى
ػػا ػػرىنَّكيٍم  ى تَّػػى تىكيونيػػوا كى ــسٙث «فىػػً فَّ اللَّػػهى َّ ييًحػػبو اٍلفيٍحػػشى كىَّ الػػتػَّفىحوشى  ،مىةه ًفػػي النَّػػاسً حى صر

 .رػّ، ضٗاٖ أب٘ زاٗزس

*** 
 

 إدساٞات الصٔاز بالعادات ٔالتكالٗد ُسُــّثَأَت
العالقػػػات األسػػػرية السػػػابقة علػػػى الػػػزكاج كالنا ػػػئة عنػػػه، كمقػػػدمات الػػػزكاج كمعػػػايير 

كعوامل نجاح الحياة الزكجيػة، تتػرثٌر بالعػادات كالتقاليػد السػائدة فػي الكفا ة بين الزكجين 
 كٍفق الضوابط كالقيم اَّجتماعية في اإلسالـ. تتكوَّفالمجتمع، كيجب أف 

 
تٱفپطټ ٱ ٓصٖ املازٝ عوٟ ًا غثق تقطٙطٖ يف املازٝ اهػـابقٞ، فـنشا كاُـت ا٪غـطٝ     

ٗاهقـٍٚ ا٪خ٩قٚـٞ اهػـا٢سٝ يف شهـم      تت ثط باعتثاضٓا حع١ٳا ًّ اجملتٌع باهه٘ابط
ٰٰ٘حٰب أْ  ٘ٵْاجملتٌع، ف ٗفڀق اهه٘ابط ٗاهقٍٚ ا٨حتٌاعٚٞ يف اٮغ٩َ، قاي اهلل  تتل

غىةن كنىٍحػني لىػهي عىابًػديكفى +حى ؾـ ُٕ:   غىةى اللَّػًه كمىػٍن أىٍحسىػني ًمػنى اللَّػًه ًصػبػٍ  ،س138صاهثقـطٝ:  "ًصػبػٍ
ػنػىهيٍم ثيػمَّ َّ يىًجػديكا ًفػي  فىػال كرىبِّػيى َّ يػيٍؤًمنيػوفى +ٗقاي تعاىل:  ػا  ىػجىرى بػىيػٍ حىتَّػى ييحىكِّميػوؾى ًفيمى

 .س65صاهِػا١: "اأىنفيًسًهٍم حىرىجنا مِّمَّا قىضىٍيتى كييسىلِّميوا تىٍسًليمن 
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( يف ِّٗقس غثق بٚاْ بعض ا٪زهٞ اهتفكٚوٚٞ عوـٟ ٓـصا املعِـٟ يف املـازٝ )    
 املثزث اهػابق.

*** 
 

 ٔدني يف الصٔازتدخُّن ةِن الص
يتػػدخل أهػػل الػػزكجين فػػي م ػػركع الػػزكاج بقػػدر مػػا تفرضػػه تقاليػػد الواقػػع اَّجتمػػاعي، 

إ ػػػػاعة مػػػػع كينبغػػػػي الحػػػػٌد مػػػػن هػػػػذا التػػػػدخل قػػػػدر المسػػػػتطاع كفػػػػق الضػػػػوابط ال ػػػػرعية، 
اَّستمساؾ بالقيم كاألخالقيات اإلسالمية في اَّرتقا  بالعالقة بين كل من الزكجين كأهػل 

 الطرؼ اتخر.
 

تث، ٓصٖ املازٝ إرس٠ اهقٶٍٰٚ اؿاكٌٞ هوٌختٌع يف فاي ا٪غـطٝ ٗٓـٛ اؿـسٵ    
ًّ تسخٹى أٓى اهعٗح، يف ًؿطٗ  اهعٗاذ قسض املػتٽا ، ٗإشا ًا ركى تسخٵى 

، ٗشهم ٗٗفق اهه٘ابط اهؿطعٚٞ فوٚلّ بقسض ًا تفطنٕ تقاهٚس اه٘اقع ا٨حتٌاعٛ
ٞ هـعٗح،  ارتٟ ميلّ إعٽا١  ٌ  فطقـ ا جـا ٙتِاغـب ًـع ظطٗفٌٔـا     إزاضٝ ؾـ٣ُ٘ٔ

اـاقٞ ًٗعٽٚاتٌٔا اؾسٙسٝ ًّ عازاا ٗتقاهٚس ًٗعاضا، فولىټ عكطڅ نـ٘ابٽٿٕ  
ٌٱٕ، ٗهلّ ٨ بسٵ ًّ إؾاعٞ ا٨غتٌػان بـاهقٍٚ ٗا٪خ٩قٚـاا اٮغـ٩ًٚٞ يف     ٗقٶٰٚ

ٰٰٗضٰز  ا٨ضتقا١ باهع٩قٞ ب، كى ًّ اهعٗح، ٗأٓى اهٽطا ا٬خط، ٗٙسيٵ عوٕٚ  ًـا 
ػ+: عاىلق٘ي اهلل تيف  ػا مِّػٍن أىٍهًلػًه كىحىكىمن ػا فىػابٍػعىثيوٍا حىكىمن ًإٍف ًخٍفتيٍم ً قىاؽى بػىٍيًنًهمى ػا كى ا مِّػٍن أىٍهًلهى

ا ًإٍصالىحن  نػىهيمىا ًإفَّ الٌلهى كىافى عىًليمن ًإف ييرًيدى ًبيرن ا يػيوىفًِّق الٌلهي بػىيػٍ ، ٗتؿـرل ٓـصٖ   س35 اهِػـا١: ص"اا خى
رى اـ٩ا بٌِٚٔـا ٗأٌٓٚـٞ تـ٘افط ُٚـٞ      ٌٓٚٞ أٓى اهعٗح، يف قاٗهٞأإىل  ا٬ٙٞ

  اٮق٩ح هسٌٙٔا.

 ( اهػابقٞ.38( ًّ املثزث اهػابق ٗاملازٝ )32ٗٙسيٵ عوٕٚ أٙهٳا ًا غثق يف املازٝ )
*** 
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 ادترياُ ٔودٝ تأثريِي
األسػػس اَّجتماعيػػة السػػائدة،  العالقػػات اَّجتماعيػػة بػػين األسػػر المتجػػاكرة تحكمهػػا

هػػا، كبنػػا  العالقػػة فػػي كجػػود الم ػػكالت األسػػرية كفػػي حٌلٌ  ً  كرنا فعػػاَّن الجيػػراف د مكيػػؤد
 مع الجيراف على المبادئ كالقيم اإلسالمية يساعد على بقا  األسرة كتماسكها.

 
اا زاخـى  بِـا١ اهع٩قـ  نـطٗضٝ  ٕ املـازٝ اهػـابقٞ ًـّ    ت٧كس ٓصٖ املازٝ ًا قطضتـ 

ٗٓـصا   ،اهع٩قاا اهع٩قٞ ًع اؾرلاْ ًّٗ ٓصٖ ،اجملتٌع ٗفق اهقٍٚ ٗاملثاز٥ اٮغ٩ًٚٞ
ٙػاعس عوٟ بقا١ ا٪غطٝ ٗمتاغلٔا; ٗشهم ملا هوخرلاْ ًّ زٗض فپعٸاي يف ٗحـ٘ز   بسٗضٖ

ػػٍيئنا كىاٍعبيػػديكا اللَّػػهى كىَّ+قــاي اهلل تعــاىل: املؿــل٩ا ا٪غــطٙٞ ٗيف روــٔا،   تيٍ ػػرًكيوا بًػػًه  ى
ػػاننا كىبًػػًذم اٍلقيٍربىػػى كى  ٍيًن ًإٍحسى ػػاًر اٍلجينيػػًب كىبًاٍلوىالًػػدى ػػاًر ًذم اٍلقيٍربىػػى كىاٍلجى ػػاًكيًن كىاٍلجى اٍليىتىػػامىى كىاٍلمىسى

ػػافى ميٍختىػػاَّن  ػػانيكيٍم ًإفَّ اللَّػػهى َّ ييًحػػبو مىػػٍن كى ػػٍت أىٍيمى ػػًبيًل كىمىػػا مىلىكى ٍنػػًب كىابٍػػًن السَّ كىالصَّػػاًحًب بًاٍلجى
كاهلًل َّى يػيػٍؤًمني، كىاهلًل »: ، قپـايٰ ×: أْ اهـِٸيبٵ  ٗعّ أپبٛ ٓطٙطٝ ، س36 اهِػا١:ص"فىخيورنا

ــاٰي:    «َّى يػيػػٍؤًمني، كىاهلًل َّى يػيػػٍؤًمني  ــ٘ي اهلل ل قپ ــا ٰضغٱ ّٲ ٰٙ ــ ًٰ ــٰى:  ػػاريُي »قٶٚ الَّػػًذم َّى يىػػرمىني جى
بػىوىائًقىػهي 
َّ يىػٍدخيلي الجىنَّػةى مىػٍن َّى »ٗيف ضٗاٙـٞ:  ، صرسٙث قـزٚش، ضٗاٖ اهثدـاضٜ ًٗػـوٍس   « (1)

ضنـٛ اهلل  -ٗعـّ عثـسٶ اهلل بـّ عٌـط     ، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ًػوٍس«يىرمىني جىاريُي بػىوىائًقىهي 
ػريهيٍم ًلصىػاًحًبًه، »: ×قپاٰي: قپاٰي ٰضغٱ٘ي اهلل  -عٌِٔا يػٍ ػري األىٍصػحىاًب ًعٍنػدى اهلل تػىعىػالىى خى يػٍ خى

ريهيٍم ًلجىاًرًُ  يػٍ ٜ ٗ أ.ـس  ضٗاٖ، قزٚشصرسٙث «كىخىيري الًجيرىاًف ًعٍندى اهلل تػىعىالىى خى ٗاهـساضًٛ   اهذلًـص

 .(37املازٝ ) اُعط اهتعوٚق عوٟٗ، سٗاؿاكٍ يف ًػتسضكٕ
*** 

                                       
ٰ٘ا٢ٶقٱ( »1) ٰ٘ا٢ٶىٱ ٗاهؿٹطٱٗضٱ.«اهٰث  : اهٰغ
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 يف األضسٚ التهافن االدتىاع٘

 التكافل اَّجتماعي بين أفراد األسرة يؤدم دكرنا رئيسينا في ترابطها كدكامها.
 

اهتلافٿــى ًكــسض ٰتلپافپــى; ٗٓــ٘ تثــازي اٮعاهــٞ ٗاهِفقــٞ ٗاملعُ٘ــٞ ٗاهطعاٙــٞ 
ٌٵى،  ًِٕٗ تلافى املػوٌ، ٗٓ٘ ضعاٙٞ بعهٍٔ بعهٳا باهِكش ٗاهِفقٞ ٗغرل ٗاهتز

شهم، ٗٓ٘ بصهم ٧ٙزٜ زٗضٳا ض٢ٚػـٚا يف ضعاٙـٞ ا٪غـطٝ ٗ.اٙتٔـا ًـّ اهتفلڃـم       
ْٵ ًّ ا٪غثاب اهط٢ٚػٚٞ هتفلڃم ا٪غـط  اهفقـط ٗنـعف اهطعاٙـٞ     :ٗا٨ُفكاَ، فن

 املازٙٞ، فٚ تٛ اهتلافى ا٨حتٌاعٛ هػسټ ٓصٖ اهثغطٝ.

تفكٚى ا٪زهٞ عوٕٚ عِس اؿـسٙث عوـٟ رـقٵ اههـٌاْ ا٨حتٌـاعٛ       ٗغٚ تٛ
 ،( ًّ اهفكى اهطابع ًـّ اهثـاب اهطابـع   َُٗهوٽفى يف اهفقطٝ اهثاُٚٞ ًّ املازٝ )

ٗكصهم عِس اؿسٙث عـّ اهتلافـى ا٨حتٌـاعٛ تفكـ٩ٚځ يف اهفكـى ا٪ٗي ًـّ       
 .اهثاب اـاًؼ

*** 

 
 ةِىٗٛ املؤضطات األِمٗٛ

 سع هذا الدكر لي مل مؤسسات:يتٌ ك هلية دكر فٌعاؿ في أمور األسرة، للمؤسسات األ
ُ- .  للت جيع على الزكاج كتيسيُر
للتوعيػػة باألحكػػاـ ال ػػرعية المتعلقػػة باألسػػرة كبالدراسػػات اَّجتماعيػػة كالنفسػػية  -ِ

 المتعلقة بها.
لرعايػػػػػػة األمومػػػػػػة كالطفولػػػػػػة كالمسػػػػػػٌنين كالزكجػػػػػػات فػػػػػػي الخالفػػػػػػات الزكجيػػػػػػة  -ّ 

 .كالتي تعجز عنها األسرة ت ال باب مع اتبا  كاألمهاتكم كال
 إلقامة مجالس الصلُ بين أفراد األسرة. -ْ 
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دكر الحضانة كالمدارس ككسائل اإلعالـ كالمساجد تمثػل التربيػة الخارجيػة التػي  -ٓ
، فينبغي اَّهتمػاـ بهػا كتمكينهػا مػن حيٍسػن نفوسهم أفراد األسرة من داخل تكٌوف

 ا التربوية الصحيحة التي تالئم مبادئ اإلسالـ.القياـ بردكاره
 

ت٧قټى ٓصٖ املازٵٝ زٗض اهتلافى ا٨حتٌـاعٛ بتز٘ٙوـٕ إىل ٧ًغػـاا فاعوـٞ ٗثابتـٞ      
ًٗػتقطٝ ف٩ تقَ٘ عوٟ اجملٔ٘ز اهفطزٜ املؿتت ٗرػب، بى تِتقى بـٕ إىل طـ٘ض اهعٌـى    

ٓوٚٞ املِؿـ  ٗاهتلـّ٘ٙ   اؾٌاعٛ املِعٍ، ٗٓٛ أٙهٳا ٧ًغػاا ًػتقوٞ عّ اهسٗهٞ، فٔٛ أ
ٗاهتٌ٘ٙى; ٗشهم رتٟ ٨ تت ثط جا يف امل٧غػـاا اؿلً٘ٚـٞ ًـّ غـوثٚاا، ِٗٙثغـٛ أْ      
ٙطاعٟ يف ٓصٖ امل٧غػاا اهتِ٘  ٗاهؿٌ٘ي ٨رتٚاحاا ا٪غطٝ، يف كـى ًطبـع حغـطايف    

 رتٟ ٨ وكى اهتهاز بِٚٔا، ٗقس شكطا املازٝ بعض ا٪ًثوٞ شلصا اهتِ٘ .

هٛ ٗح٘ز ٓٚلى إزاضٜ هٕ قٚازٝ ٗأعهـا١، ٗؼلٌـٕ   اهتفاعى اهتِعٌٚٛ ٙقتٗ
ٞ اهعاًى يف امل٧غػـاا  ، كٌا أْ ُعٍ ٗه٘ا٢ش ٟ نـ اقًتٽـ٘  بعٌوـٕ أٗ ٙت   ا٪ٓوٚـ

 (1)«.عٌى ط٘عٛ»أحطٳا ضًعٙا عوٟ ٓصا اهعٌى ٗٓٛ باهِػثٞ هٕ 

غتٌطاضٙٞ يف اهعٌى ًّ خ٩ي ا٨كُٕ٘ ٙعٌى عوٟ تدلظ أٌٓٚٞ اهعٌى امل٧غػٛ يف ٗ
ت٘رٚس ، كٌا ٙعٌى عوٟ ٗزْٗ ا٨عتٌاز عوٟ ؾدل ٙت٘قف بت٘قفٕ ٍ،عٌى مجاعٛ ًِعچ

، اهقسضٝ اهت ثرلٙٞ اهعاهٚٞ عوـٟ اجملتٌـع   ، ٗٙلْ٘ هٕاؾٔ٘ز ٗا٪ً٘اي ٗا٪ٗقاا ٗتِعٌٚٔا
 (.ا٪ٓوًٚٞػاعسٝ اهسٗهٞ يف ُٔهٞ اجملتٌع )ًّ قثى امل٧غػاا  ٗٙعٌى عوٟ

*** 

                                       
٘ٵ  زٸ٧ٰ، ٗٓ٘ إُٔ عٌى ٙٱ«اهٽ٘عٛ» ش ًعِٟ:ٗبٔصا ٙتهٵ( 1) ٜ ٠ ب٩ أحط، ٗهٚؼ املقك٘ز بـٕ اهتٽـ  :  اهؿـطعٛ أ

هوقٚاَ ب٘احـب   ٗٓ٘ ٗاحب ؾطعٳا كاهعٌى اؾٌاعٛ «ط٘عٚٳا»اهِافوٞ ٗاملِسٗب ٗاهػِٞ، فقس ٙلْ٘ ع٩ٌځ 
 .كفا٢ٛ
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 الوازع الشلطاني : املبحث الثالث
باهطنـ٘ر   ظ  اهػـوٽاُٛ شهـم املعِـٟ املػـتقط يف ُفـؼ اهفـطز      بـاه٘ا  سٱٰكقڀٙٱ

ٜ إىل ارذلاَ اهقـ٘اُ، ٗاهتؿـطٙعاا اؿاكٌـٞ    زټ٧ٌٰٱٗاهڀ ٗا٨غتػ٩َ هػوٽٞ اهسٗهٞ
هوع٩قاا ب، ا٪فطاز ٗبعهٍٔ اهثعض; ٗٓ٘ ًا ٧ٙزٜ إىل نثط رق٘ق ا٪فـطاز  

فٚص ٓصٖ اهقـ٘اُ،  ٜ فٌٚا بٍِٚٔ; ٗشهم ملا هوقا٢ٍ عوٟ تِٗٗاحثاتٍٔ ٗاُتفا١ اهتعسٵ
ٗاهتؿطٙعاا ًّ غوٽٞ حدلٙٞ ٗتِفٚصٙٞ ؼٌى ا٪فـطاز عوـٟ تِفٚـصٓا ٗارذلأًـا     

ّټ اهقـ٘اُ، ٗا٪ُعٌـٞ ٗاهتؿـطٙعاا        سٱٰكقڀباهق٘ٝ، كٌا ٙٱ بٕ ٗاحـب اهسٗهـٞ يف غـ
اهلفٚوٞ بتقٍ٘ٙ ُ٘  ًّ اهِاؽ ٨ تطزعٍٔ اهقٍٚ ٗاملثاز٥، ٨ٗ ٙػتخٚثْ٘ هِـ٘اظ   

ًّ تـسخى اهسٗهـٞ هـطزعٍٔ ٗإهـعأًٍ ا٨غـتقاًٞ بقـ٘ٝ        اهسّٙ ٗاجملتٌع; ف٩ بسٸ
ّٲ اهقاُْ٘ اؾدلٙٞ، ٗا٪قى يف ٓصا اه٘اظ  ًا ٗضز  ٰحـا١ٰ   :قپاٰي ٍٚٲوپق بّ غٱاضڄٰدًٱٰع

ٕٶ  ًٰاهٶٛ :فپقپاٰي ،×ٰضحٱىٴ إڄهپٟ ٰضغٱ٘يڄ اهوچ ٍرُي بًاللَّهً » :قپاٰي ل(1)اهطٸحٱىٱ ٰٙ ڀتٶِٚٶٛ فپٚٱطڄٙسٱ   ،«ذىكِّ
ْٲ :قپاٰي ٍٲ ٰٙصٸكچطٲل فپنڄ ٍٲ    :قپـايٰ  ،«فىاٍسػتىًعٍن عىلىٍيػًه مىػٍن حىٍولىػيى ًمػٍن اٍلميٍسػًلًمينى » :قپاٰي هپ ْٲ هپـ فپـنڄ

ٌٶٰ،ل ٌٱػٲوٶ ّٲ اهڀ ًٶ ٘ٲهٶٛ أپٰرسٴ  ّٲ ٰر ْٲ ُٰـ پ٠    :قپـايٰ  ،«فىاٍسػتىًعٍن عىلىٍيػًه بًالسوػٍلطىافً » :قپاٰي ٰٙلٿ فپـنڄ
ْٱ ٰعِټــٛل  اً  اتًخػػرىًة أىٍك تىٍمنىػػعى قىاتًػػٍل ديكفى مى » :قپــاٰي اهػٹــوڀٽپا تَّػػى تىكيػػوفى ًمػػٍن  يػػهىدى الًػػيى حى

ًإفَّ اهللى لىيػىػزىعي : »ٗقاي عثٌـاْ بـّ عفـاْ     ،صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهِػا٢ٛس«مىالىػيى 
، فاهػـوٽاْ  س115، م3صشكطٖ ابّ كثرل يف اهثساٙـٞ ٗاهِٔاٙـٞ: ذ  «بًالسوٍلطىاًف مىا َّى يػىزىعي بًػاٍلقيٍرآفً 

 ٘ط بتِفٚص اهقاُْ٘ حدلٳا ٗباهق٘ٝ.ِٓا ٓ٘ املِ

ٗٙتزسٵج ٓصا املثزث عّ ًعٚاض لـاح اهتؿـطٙعاا اهقاُُ٘ٚـٞ، ٗعـّ تٚػـرل      
غثى اهتقانٛ ٗرىٵ املِاظعاا، ٗعّ ًػ٣٘هٚٞ اهسٗهٞ عّ لاح اهذلابط ا٪غطٜ، 

 ٗشهم ًّ خ٩ي ث٩ج ً٘از.
*** 

                                       
 ( ٙطٙس ًاهٛ: أٜ ٙطٙس أْ ٙ خص ًاهٛ غكثٳا.1)
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 وعٗاز جناح التػسٖعات الكإٌٌٗٛ

ػة عات القانونية معيار نجاح الت ري للعالقػات الزكجيػة، رىٍهػنه بنجاحهػا فػي حػل اٍلمينىظِّمى
فػي  ككاجباتهمػا الم كالت الزكجية، كب قامة العدالة كالتوازف بين حقػوؽ كػل مػن الػزكجين

 إ ار أحكاـ ال ريعة اإلسالمية.
 

ٞ تقطټض ٓصٖ املازٝ أْ اهتؿطٙعاا اهقاُُ٘ٚٞ اه٘نعٚٞ اـاقٞ باهع٩قاا اهعٗحٚ
، ا٪غـطٝ  ييف أغوثٔا ًػتٌس ًّ ا٪رلاَ اهؿطعٚٞ ٗا٨حتٔازاا اهفقٔٚـٞ يف فـا  

ّٴ بِخارٔـا يف رـى املؿـل٩ا        ٓٲـ ٗلاح ٓصٖ اهتؿطٙعاا اهقاُُ٘ٚـٞ اه٘نـعٚٞ ٰض
 اهعٗحٚٞ، ٗبنقاًٞ اهعساهٞ ٗاهت٘اظْ ب، رق٘ق ٗٗاحثاا كى ًّ اهعٗح،.

عخـع عـّ ؼقٚـق    فـنشا   فٔصا اهتِعٍٚ إمنا ؾٱطټٰ  ٪حى رىټ توم املؿـل٩ا، 
ْٸ ٰعخٲٰع شهم اهتِعٍٚ ٧ٙزٜ  ًقك٘زٖ ٗحب تعسٙوٕ أٗ تغٚرلٖ جا وقق املقك٘ز; فنڄ

عوٟ ًساض اهعًّ إىل ا٨غتٔاُٞ ٗاهتّٔ٘ٙ ًّ توم اهتؿطٙعاا اهقاُُ٘ٚٞ اه٘نعٚٞ، 
فٚٱهٲعٶف ًّ اهـ٘اظ  اهػـوٽاُٛ هـس٠ ا٪فـطاز، ٗخاقٵـٞ إشا ًـا تطاكٌـت توـم         

رل ٙٱِصض غٽ٘ضٝ امل٘قف ا٨حتٌاعٛ كٌا ٓ٘ اؿاقى يف ٓصا املؿل٩ا إىل رسڋ كث
 اهسٗي. ًّ اه٘قت يف كثرل

*** 
 

 تٗطري ضبن التكاض٘ ٔسّن املٍاشعات
علػػى الدكلػػة تيسػػير سػػبل التقاضػػي كسػػرعة الفصػػل فػػي المنازعػػات الزكجيػػة كضػػماف 

ػالعالقػات بػين األي ن ٍسػتنفيذ األحكاـ فور صدكرها كبصورة َّئقة ككريمة حرصنا على حي  ر سى
 رار باألكَّد.كعلى عدـ اإلضٍ 

 
باٮنـافٞ إىل ٗنٲـع آهٚـاا    ت٧كڃس ٓصٖ املازٝ ًا غثق تقطٙطٖ يف املازٝ اهػابقٞ 
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أٌٓٚٞ تٚػرل غثى اهتقانـٛ ٗغـطعٞ اهفكـى يف     ٙعاا ًِٗٔاطت٧زٜ هِخاح اهتؿ
ٞ ٗكطميـٞ  املِاظعاا اهعٗحٚٞ، ٗنٌاْ تِفٚص ا٪رلاَ ف٘ض قسٗضٓا ٗبك٘ضٝ ٢٨ق

رطقٳا عوٟ رػّ اهع٩قاا ب، ا٪غط ٗعوٟ عـسَ اٮنـطاض بـا٪٨ٗز، ٗبٔـصا     
 ٠ اه٘اظ  اهػوٽاُٛ عِس ا٪فطاز.ٰ٘قڀٰٙ

ٕ   ٗاعتثاض ٓصا ا٪ًط ًّ اختكام اهسٗهـٞ أًـط    اهؿـطٙعٞ   تقـطٖ ٗؼـث عوٚـ
 اٮغ٩ًٚٞ.

*** 
 

 وط٠ٕلٗٛ الدٔلٛ عَ جناح الرتابط األضسٙ
 ة:من مسئوليات الدكل

 إقامة نظم الترمينات اَّجتماعية برنواعها المختلفة. -ُ
 ؼي رً ٍصػػالرقابػة الر ػػيدة علػى كسػػائل اإلعػالـ كمنػػع تقػديم النمػػاذج السػيئة التػػي تى  -ِ 

ال باب عن التفكير في الزكاج كالتي ت جع على الفساد كاَّنحالؿ كتؤدم إلػى 
 تفكي األسر كانهيارها.

الثقافػة  -كػل حسػب مسػتواُ-ختلػف المراحػل ضمن مناهج التعليم فػي متتأف  -ّ
العلميػػة الالزمػػػة لتهيئػػػة كػػل  الػػػب ك البػػػة لتكػػػوين أسػػرة كنجاحهػػػا، كذلػػػي كفػػػق 

 الضوابط ال رعية.
 

 تقطټض ٓصٖ املازٝ بعهٳا ًّ ًػ٣٘هٚاا اهسٗهٞ يف لاح اهذلابط ا٪غطٜ.

اؿـسٙث  * ٗتعتٌس اهفقطٝ ا٪ٗىل عوٟ قاعسٝ اهتلافى ا٨حتٌاعٛ اهيت غثق 
 ( ًّ املثزث اهثاُٛ عِس اؿسٙث عّ اه٘اظ  ا٨حتٌاعٛ.ُْعِٔا يف املازٝ )

 * ٗتعتٌس اهفقطٝ اهثاُٚٞ عوٟ عسز ًّ اهِك٘م ٗا٬ثاض:
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ػةي ًفػي الىػًذينى آمىنيػوا لىهيػٍم عىػذىابه +: فقاي اهلل تعاىل إفَّ الىًذينى ييًحبووفى أىف تىً ػيعى الفىاًح ى
نٍػيىا كات ّڄ     ٗ، س19 اهِـ٘ض: ص"ًخرىًة كاللَّهي يػىٍعلىمي كأىنػتيٍم َّ تػىٍعلىميػوفى أىلًيمه ًفي الدو ٕٶ بٲـ ّٲ ٰعثٲـسٶ اهوچـ ٰعـ

ٌٲطڅٗ قپاٰي ٕٶ  :ٰع ًإيَّاكيٍم كىاٍلفيٍحشى ...» :×قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ فىػً فَّ اللَّػهى َّ ييًحػبو اٍلفيٍحػشى كىَّ  ،كى
ٕٶ ٰضحٱىٴ فپقپاٰي :قپاٰي ،«الػتػَّفىحوشى  َٰ إڄهپٚٲ ٕٶ :فپقپا ٌٶٰ، أپفڀٰهىٱل ،ٰٙا ٰضغٱٰ٘ي اهوچ ٌٱػٲوٶ ٜٹ اهڀ  :قپاٰي أپ

ػانًًه كىيىػًدًُ »  ٗعّ أبـٛ اهـسضزا١   ، صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.سس«مىٍن سىًلمى اٍلميٍسًلميوفى ًمٍن ًلسى
ػالىكيٍم كىأىٍصػًلحيوا ×: »قاي: قاي ضغـ٘ي اهلل   ًإنَّكيػٍم قىػاًدميوفى عىلىػى ًإٍخػوىاًنكيٍم فىرىٍصػًلحيوا رًحى

ػػػػػػامىةه ًفػػػػػي النَّػػػػػػاسً لً  ػػػػػػرىنَّكيٍم  ى تَّػػػػػػى تىكيونيػػػػػػوا كى ػػػػػكيٍم حى فىػػػػػػً فَّ اللَّػػػػػػهى َّ ييًحػػػػػػبو اٍلفيٍحػػػػػػشى كىَّ  ،بىاسى
اهعاًى »  : قاي  عّ عوٛ بّ أبٛ طاهبٗ، صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أبـ٘ زاٗزس «التػَّفىحوشى 

طز، املفـ اهثدـاضٜ يف ا٪زب  صأثط قـزٚش، ضٗاٖ   «ثٍ غ٘ا١اهفارؿٞ، ٗاهصٜ ٙؿٚع بٔا يف اٮ

عِٚـاٖ،   ج جـا أبكـطا  ًّ رـسٸ »  : ٗعّ خاهس بّ ًعساْ قاي، اٮمياْس ٗاهثٚٔقٛ يف ؾعب
صأثـط قـزٚش،   «ٗزلعت أشُاٖ، فٔ٘ ًّ اهصّٙ وثْ٘ أْ تؿٚع اهفارؿٞ يف اهـصّٙ آًِـ٘ا  

ٗإْ كاْ  ًّ أؾا  اهفارؿٞ فعوٕٚ اهِلاي،»  : ٗعّ عٽا١ قاي ، يف تفػرلٖس رامت ٘أبضٗاٖ 
 :كـاْ ٙقـاي  »  : ٗعّ ؾثى بّ عـْ٘ قـاي   ، يف تفػرلٖس رامت ٘أبضٗاٖ صأثط قزٚش، «اقازقځ

اهثدـاضٜ يف  صأثـط قـزٚش، ضٗاٖ   «فٔ٘ فٚٔا كاهـصٜ أبـسآا   ،فؿآا بفارؿٞ ف ًّ زلع

 .  املفطزسا٪زب 

 *  ٘ ّٙ ٗعـٛ  ٗتؿرل اهفقطٝ اهثاهثٞ إىل زٗض ٧ًغػاا اهذلبٚٞ ٗاهتعوـٍٚ يف تلـ
ارت٘ا١ املِآد عوٟ ًا ٙععظ ًلاُٞ ٗشهم ًّ خ٩ي  اهفطز ٗثقافتٕ ر٘ي ا٪غطٝ،

خـ٩ي  -ٗكـصهم أْ تؿـتٌى ٓـصٖ املِـآد بؿـلى ًتـسضذ        ،ا٪غطٝ هس٠ اهفطز
ّ اهفـطز ًـّ   عوٟ املفآٍٚ ٗاهقٍٚ ٗاملٔاضاا اهـيت متلڃـ   -ًطارى اهتعوٍٚ املدتوفٞ

ٗشهم ٗفق اههـ٘ابط اهؿـطعٚٞ، كٌـا غـثق بٚاُـٕ يف      ، تلّ٘ٙ ٗبِا١ أغطٝ ُاحزٞ
 (.11املازٝ )

*** 
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ٙتزسج ٓصا اهثاب عّ قٱوڀب اهع٩قٞ اهعٗحٚٞ ًّ ابتسا٢ٔا إىل اُتٔا٢ٔا، ًٗا 
هلىټ ططاٷ ًّ رق٘ق ًٗا عوٕٚ ًّ ٗاحثاا، ٗشهم ًّ خـ٩ي ٓـصٖ اهفكـ٘ي    

 :ٞاهػثع

 : ًـقسًاا اهـعٗاذ. اهفكى ا٪ٗي

 : عقـس اهـعٗاذ. اهفكى اهثاُٛ

 : ن٘ابط اهع٩قٞ ب، اهعٗحــ،. اهفكى اهثاهث

 : اؿق٘ق ٗاه٘احثاا اهعٗحٚٞ املتثازهٞ. ى اهطابعاهفك

 : اؿق٘ق املتثازهٞ ب، ا٬با١ ٗا٪بِا١. اهفكى اـاًؼ

 .اهعٗحاا : يف تعـسز اهفكى اهػازؽ

 : يف اهفطقـٞ. اهفكى اهػابع

*** 

 

 
 بني الصٔدــــــــني

 

 الثالثالباب 
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 لج ص  ل  ل
 مــقدمات الــــزواج

 
ٙفٔـا  ٙتزسج ٓصا اهفكى عّ ًقسًاا اهعٗاذ ٗٓ٘ اهڀدٶٽثٞ ًـّ رٚـث تعط  

ٗآثاضٓا، ٗعسَ ح٘اظ خٽثٞ املطأٝ املدٽ٘بٞ، ٗعـسَ حـ٘اظ خٽثـٞ ااطًـاا ًـّ      
 اهِػا١، ًّ خ٩ي أضبع ً٘از.

 
 تعسٖف ارِتفبٛ

كقبولهػػا هػػي ككليهػػا لهػػذُ  ،الًخطبػػة: هػػي إبػػدا  الرجػػل رغبتػػه فػػي الػػزكاج مػػن المػػرأة
 الرغبة، كالتواعد على إبراـ عقد الزكاج مستقبالن.

 
ٞٿ ٗٓٛ بلػط اهڀدا١ ًكـسض ٰخٽپـٰب، ٙقـاي:    ق اًت ٓصٖ املازٝ بتعطٙف اهڀدٶٽڀٰث

ٰٰٗخٽڀثٳا، ٗ ٞځ  إشٲ ٨ ٰٙدٲوـ٘   ;اهڀدٶٽثـٞ يف اهڀغاهـب ٗغـٚوٞ هٶوِټلـاح    ٰخٽپٰب اهڀٌطأٝ خٶٽڀٰث
          ْٰ ٰٔا كپـا ٍٸ بٶـسٱُٗٶ ٘ٲ ٰتـ عِٔا يف ًععٍ اهكـ٘ض، ٗهٚػـت ٰؾـطٲطځا هكـزٵٞ اهِټلپـاحڄ فپوپـ

ٗشهـم   فقٔا١ يف رلٌٔا ب، قا٢ى باٮبارٞ أٗ ا٨غتزثاب;ٗاختوف اهٰقزٶٚزٳا، 
ٕٶ  صرسٙث قـزٚش، ضٗاٖ  ضنٛ اهلل عٌِٔا.ٰرٚٲثٱ خٽب ٰعا٢ؿٞ بِت أبٛ بلطڅ × هٶفٶعٲوٶ

ٌٰـٰط   أ.س ٗاهثداضٜ ٗاهِػا٢ٛس ٞپ بٶِٲـٰت عٱ ٰٗخٽب ٰرفڀٰك صرـسٙث  .-ضنـٛ اهلل عٌِٔـا  -، 

ّٲ أپبٗ ،قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ٗاهِػا٢ٛس ٌٰٰع ٕٶ     :ٚٲسٷ قپـايٰ ٛ رٱ  :×قپـاٰي ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ
ػا ًلًخطٍ » هى ػا يػىٍنظيػري ًإلىيػٍ ػافى ًإنَّمى ػا ًإذىا كى هى بىتًػًه ًإذىا خىطىبى أىحىػديكيٍم اٍمػرىأىةن فىػال جينىػاحى عىلىٍيػًه أىٍف يػىٍنظيػرى ًإلىيػٍ

 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.سس«كىًإٍف كىانىٍت َّ تػىٍعلىمي 
*** 



اإلضالً يف األضسٚملرنسٚ التلطريٖٛ ملٗجام ا

 

111 

 171   أرـٌط

 
 ٛــــــاز ارتفبــــــآث
زكاجه كإنما هي مواعدة على الزكاج بين رجل كامرأة،  ةالخطبة ليست زكاجنا كَّ  به

ألحدهما من اتخر سول النظر إليه عنػد الخطبػة،  لو حً حرامنا، كَّ يى  لو حً ا كَّ تي ثبت حق  َّ تي 
 تحقيقنا للرضا  به، كتظل أجنبية عنه حتى ينعقد العقد.
 

ق ب، اهڀدٶٽثٞ ٗاهعٗاذ، فاهفاضق ب، اؿـ٩ي ٗاؿـطاَ   ت٘نټش ٓصٖ املازٝ اهفط
يف اهع٩قٞ اهعٗحٚٞ ًّ رٚث ا٨غتٌتا  ٗمٖ٘ ٓ٘ اهـعٗاذ بؿـططٕ ٨ اهڀدٶٽثـٞ،    

 .فاهڀدٶٽثٞ ًقسًٞ هوِلاح ٨ٗ ٙذلتٵب عوٚٔا ًا ٙذلتٵب عوٟ اهِلاح

ٞٿ غ٠٘ اهِعط ب، اهطحى ٗاملطأٝ إىل بعهٌٔا اهثعض، ؼقٚقځ ا ٨ٗ تٱزٶىٵ اهڀدٶٽث
ٛٹ   هوطنا١ بٕ، ف ٝځ فپقپـاٰي اهِٸثٶـ ًٲٰطأپ ٕٱ ٰخٽپٰب ا ٞپ أپُٸ ّڄ ؾٱعٲٰث ٌٱغٶرٰلٝٶ بٲ ّٲ اهڀ ػا » :×ٰع هى اٍنظيػٍر ًإلىيػٍ

نىكيمىا ـى بػىيػٍ صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞ ٗاهـساضًٛ  «فىً نَّهي أىٍحرىل أىٍف يػيٍؤدى

ّڄ ٰعثٲسٶ اهوچ، ٗٗابّ رثـاْس  ّٲ ٰحابٶطڄ بٲ ٕٶ     :قپـايٰ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٕٶ ٰع قپـاٰي ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ
ػػػػا » :× ػػػػٍرأىةى فىػػػػً ٍف اٍسػػػػتىطىاعى أىٍف يػىٍنظيػػػػرى ًإلىػػػػى مىػػػػا يىػػػػٍدعيوُي ًإلىػػػػى ًنكىاًحهى ػػػػديكيٍم اٍلمى ًإذىا خىطىػػػػبى أىحى

ٞځ: قپاٰي ،«فػىٍليػىٍفعىػلٍ  ًٰ ،فپٰدٽپثٲتٱ ٰحاضڄٰٙ ٰٔا  ِٲ ًٶ ٰٔا ٰرتٸٟ ٰضأپٙٲتٱ  ا ٰزٰعـاُٶٛ إڄهپـٟ   فپلٿِٲتٱ أپٰتٰدثٸ ٿ هپ
ٰٔا ٗٸحٲتٱ ٰٔا فپٰتٰع ٗٹحٶ ٰٰٗتٰع ٰٔا  صرسٙث رػّ، ضٗاٖ اهؿافعٛ يف ًػِسٖ ٗأ.س ٗأب٘ زاٗز ٗاهثـعاض  .ُٶلپارٶ

 .ٗتعى املطأٝ أحِثٚٞ عّ اهطحى رتٟ ِٙعقس اهعقس ،ٗاؿاكٍس
*** 

 
 عدً دٕاش خفبٛ املسةٚ املدفٕبٛ

، كَّ أف يسػعى لحىٍملهػا أك َّ يجوز  رعنا لرجل أف يتقدـ لخطبػة امػر  أة مخطوبػة لغيػُر
 حىٍمل أهلها على فىٍسخ خطبة غيُر ليخطبها لنفسه.
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تث، ٓصٖ املازٝ بعهٳا ًّ آزاب اـٽثٞ، ًِٗٔا: رطًٞ اهتقـسَ هٶدٶٽثـٞ اًـطأٝ    
ٌٲـى أٓوـٔا عوـٟ فپػٲـذ خٽثـٞ غـرلٖ         ٌٲوـٔا أٗ ٰر كٽ٘بٞ هوغرل، ٗعسَ اهػعٛ ؿپ

ٌٳا ملـازٵ رهٚدٽثٔا هِفػٕ; ٗشهم  ٗ٪ْ يف ٓـصا إٙـصا١    ،ٝ اهِـعا  بـ، اــاطث،   ػ
 ; ٗٗضز اهِٔٛ اهؿطعٛ عّ ٓصا اهعٌى قطارٞ; فقاي ضغ٘ي اهللهوداطب ا٪ٗي

ػريؾى ...» :× ُى أىٍك يػىتػٍ صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ   «كىَّ يىٍخطيبي الرَّجيلي عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًه حىتَّػى يػىػٍنًك

ّڄ بٲٗ ،اهثداضٜس ٌٰ ّٲ ٰعثٲسٶ اهطٸرٲ ِٲٰثـطڄ      ٰع ٌٶ ًٶطڅ ٰعوپـٟ اهڀ ّٰ ٰعـا ٞپ بٲـ ٌٶٰع عٱقڀٰثـ ٕٱ ٰغ ٞپ أپُٸ ٌٰاٰغ ّڄ ؾٶ
ٕٶ  :ٰٙقٿ٘يٱ ْٸ ٰضغٱٰ٘ي اهوچ فىال يىًحلو ًلٍلميػٍؤًمًن أىٍف يػىٍبتىػاعى عىلىػى  ،اٍلميٍؤًمني أىخيو اٍلميٍؤًمنً » :قپاٰي ×إڄ

ابٲـّ  ٗعـّ   ،ٙث قزٚش، ضٗاٖ ًػوٍسصرس«بػىٍيًع أىًخيًه كىَّ يىٍخطيبى عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًه حىتَّى يىػذىرى 
ٌٰٰط  ْٰ ٰٙقٿ٘يٱإُٔ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا-عٱ ٛٹ  :كپا ٰٟٔ اهِٸثٶ ٍٲ ٰعوپٟ ٰبٚٲعڄ × ُٰ ْٲ ٰٙثٶٰٚع ٰبعٲهٱلٿ أپ

ٕٱ   ْٰ هپـ ٗٲ ٰٙ ڀٰش ٕٱ أپ ٕٶ ٰرتٸٟ ٰٙتٲطٱنپ اهڀٰداطٶبٱ قپثٲوپ ٞٶ أپخٶٚ ٨ٰٗ ٰٙدٲٽٿٰب اهطٸحٱىٱ ٰعوپٟ خٶٽڀٰث ٰبعٲضڅ 
 .زٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهِػا٢ٛ، ٗاهوفغ هوثداضٜسصرسٙث ق.اهڀٰداطٶبٱ

ٌٳا ملـازٝ اهِـعا  بـ،        تِٔـٟ عـّ   فٔصٖ ا٪رازٙث  اـٽثـٞ عوـٟ اـٽثـٞ رػـ
ٗ ٗ٪ْ يف ٓصا إٙصا١ هوداطب ا٪ٗي، ٓصا فٌّٚ قثوت خٶ ;اـاطث،  شْ مل ٙـ ٽثتـٕ 

 ىٹزٶملطأٝ عِس٢ص كٽ٘بٞ ٰٗٙا ٽثتٕ ف٩ تعسٵقثى خٶ، أًا ًّ مل تٱٛاـاطب ا٪ٗي هوثاُ
ٜټ  .جّ خٽثٔا أ٨ٗځ ٰضطٲٔا ًا زاًت مل ٰتٽثٰتخٶ أرسٷ ٪

ًٳا أخط٠، ٗ ًٰعاُټٔا ًّ املطاحع اهفقٔٚٞ. ٓصا كوٕ تفكٚىكٌا أْ هودٽثٞ أرلا  يف 
*** 

 
  عدً دٕاش خفبٛ احملسوات وَ الٍطاٞ

ؤبػدة بسػبب النسػب أك المصػاهرة َّ يجوز خطبة امػرأة يحػـر زكاجهػا علػى الرجػل حرمػة م
أك الرضاع، أك محرمة حرمة مؤقتة إَّ بعد زكاؿ سبب التحريم، كَّ خطبة امرأة فػي عػدة  ػالؽ 
رجعي َّ تصريحنا كَّ تلميحنا إَّ بعد انتها  مدة العدة، كَّ خطبة امػرأة فػي عػدة  ػالؽ بػائن أك 

ػػا َّ تصػػريحنا، كَّ خطبػػة امػػرأة م ، كَّ خطبػػة امػػرأة مى لً ٍسػػ ػػركة حتػػى تي فػػي عػػدة الوفػػاة، إَّ تلميحن
 .سلمحتى يي  مسلمة من غير مسلم
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 :ًا ٙ تٛ ٗبٚاْ شهم ،تتزسج ٓصٖ املازٝ عّ ًّ ٨ ه٘ظ خٽثتٔا ًّ اهِػا١
 ايتشسِٜ املؤبد* 

ّٵ       ًّ ؼطَ عوٕٚ رطًٞ ٧ًبٸسٝ بػـثب اهِػـب أٗ املكـآطٝ أٗ اهطنـا  ٗٓـ
ُى آبىاؤيكيم مِّنى النِّسىاً  إَّ مىا قىٍد سىلىفى كَّ تىن+املصك٘ضاا يف ق٘ي اهلل تعاىل:  ًكحيوا مىا نىكى
حيرِّمىٍت عىلىٍيكيٍم أيمَّهىاتيكيٍم كبػىنىاتيكيٍم كأىخىوىاتيكيٍم كعىمَّػاتيكيٍم  إنَّهي كىافى فىاًح ىةن كمىٍقتنا كسىا ى سىًبيال 

لالتًػي أىٍرضىػٍعنىكيٍم كأىخىػوىاتيكيم مِّػنى الرَّضىػاعىًة كخىاَّتيكيٍم كبػىنىاتي األىًخ كبػىنىاتي األيٍخًت كأيمَّهىاتيكيمي ا
ٍلػػتيم ًبًهػػنَّ فىػػ ف لَّػػٍم  ػػاًئكيمي الالتًػػي دىخى ػػاًئكيٍم كرىبىػػائًبيكيمي الالتًػػي ًفػػي حيجيػػورًكيم مِّػػن نِّسى ػػاتي ًنسى كأيمَّهى

ٍلتيم ًبًهنَّ فىال جينىاحى عىلىٍيكيٍم كحىالًئلي أىبٍػنىاًئكيمي الىًذينى  ًمٍن أىٍصالًبكيٍم كأىف تىٍجمىعيوٍا بػىٍينى  تىكيونيوا دىخى
ٍيًن إَّ مىا قىٍد سىلىفى إفَّ اللَّهى كىافى غىفيورن   . س23 اهِػا١:ص"اا رًَّحيمن األيٍختػى

ٗٓصا ٙتهٌّ ا٪َ، ٗأًٔاتٔا، ، كاُت غثثٳا يف ٨ٗزتماغٍ هلى أُثٟ  :َا٪ٗ
 .وپْ٘ٗإْ ٰع (حساتٕ)ٗأَ ا٪ب ٗأًٔاا إًٔ  (،حساتٔا)ٗأًٔاا أًٔاتٔا 

ٙطتثط ُػثٔا بم باه٨٘زٝ بسضحٞ ٗ كِت غثثٳا يف ٨ٗزتٔااغٍ هلى أُثٟ  ٗاهثِت:
   .فٔصا ٙؿٌى بِت اهطحى ًّ قوثٕ، ٗبِاتٔا ،أٗ زضحاا

أٗ  (أًـم ٗأٜ أقوم ًّ أبٚم )اٗضتم يف أقوٚم حٗا٪خت: اغٍ هلى أُثٟ 
 .يف أرسٌٓا

ٗقـس   ،أرسٌٓااغٍ هلى أُثٟ ؾاضكت أبان أٗ حسن يف أقوٕ أٗ يف  ٗاهعٌٞ:
 .أًم ٛتلْ٘ اهعٌٞ ًّ حٔٞ ا٪َ، ٗٓٛ أخت أب

اغٍ هلى أُثٟ ؾاضكت أًم يف أقوٚٔا أٗ يف أرسٌٓا ٗقـس تلـْ٘    ٗاـاهٞ:
  .ًّ حٔٞ ا٪ب ٗٓٛ أخت أَ أبٚم

 .ٗكصهم بِت ا٪خت ٗهسا ٪خٚماغٍ هلى أُثٟ  ٗبِت ا٪ر:

فـنشا طوـق ا٪َ   عوٟ ا٪َ،  ٨ باهعقس ب ًٔا إمنا ؼطَ باهسخ٘ي ٗبِت اهعٗحٞ:
 . قثى اهسخ٘ي حاظ هٕ أْ ٙتعٗذ ابِتٔا 
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عوٟ ا٪ب أٗ ا٨بـّ رتـٟ    وطًاْ جخطز اهعقس ٗظٗحٞ ا٪ب ٗظٗحٞ ا٨بّ:
  .ه٘ طوقٔا قثى اهسخ٘ي

ٞ   فـاختوف٘ا ٓـى ؼـطَ باهعقـس     ٗأًا أَ اهعٗحـٞ:   أَ باهـسخ٘يل  عوـٟ اهعٗحـ
 ٗا٪ضحش ا٪ٗي.

ّ  إشا ت٘افط ؾطط ؼطٍٙ ١٨٧ٓٗ اهِػا١ مجٚعٳا ٨ هـ٘ظ خٽثـتّٔ    اهعٗاذ ًـِٔ
َٰ عوٟ اهت بٚس; ٗشهم ؿطًٞ اهعٗاذ ًِّٔ أق٩ځ ًٱقسټًٞ هوِلاح، فنشا ٰرطٱ ، ٗاـٽثٞ 

َٰ ًا أز٠ إهٕٚ.  اهِلاح ٰرطٱ

( ًّ اهفكى اهطابـع  ُٓٗقس ؼسثِا عّ رلٌٞ ؼطٍٙ ظٗاذ اااضَ يف املازٝ )
 ًّ اهثاب ا٪ٗي.

 ايتشسِٜ املؤٓقت* 
ا عوٟ ًّ ٰٙزطَ اهعٗاذ ًِٔا رطًٞ ٧ًقتـٞ إ٨ بعـس ظٗاي   ٗؼطَ اهڀدٶٽثٞ أٙهٳ
ّٵ:  غثب اهتزطٍٙ، ٗٓ

كأىف +; ٗشهم هقـ٘ي اهلل تعـاىل:   طاملا كاُت أختٔا ظٗحٞ هٕ أخت اهعٗحٞ -
ٍيًن إَّ مىا قىٍد سىلىفى إفَّ اللَّهى كىافى غىفيورن  فنشا ، س23 اهِػـا١: ص"اا رًَّحيمن تىٍجمىعيوٍا بػىٍينى األيٍختػى

حـاظ اهـعٗاذ ٗاهتقـسٵَ ـٽثـٞ     ٗاُقهت عـستٔا  حٞ أٗ طوقت ًاتت اهعٗ
أختٔا; ٗاؿلٌٞ ًّ ؼطٍٙ ٓصا اؾٌع ٓ٘ اؿفاظ عوٟ أٗاقط ا٪غطٝ ًّ 
ْٵ ًّ طثٚعٞ اههطا٢ط ٓ٘ اهغرلٝ ٗاهثعاز ف٧ٚزٵٜ اؾٌع  اهقٽٚعٞ ٗاهفكاَ، فن

 ب، ا٪خت، إىل اهقٽٚعٞ بٌِٚٔا.
هٌع ب، اهعٌٞ ٗبِت أخٚٔا عٌٞ اهعٗحٞ أٗ خاهتٔا، ٗاهعلؼ كصهم ف٩  -

ٝپ أٗ اـاهٞ ٗبِت أختٔا; ٗشهم ملا ضٗاٖ أب٘  ٕٶ    ٓٱٰطٙٲٰط ْٸ ٰضغٱـٰ٘ي اهوچـ  ×:أپ
ػا» ػػٍرأىًة كىخىالىًتهى ػػا كىَّ بػىػػٍينى اٍلمى ػػٍرأىًة كىعىمًَّتهى ػػعي بػىػػٍينى اٍلمى صرــسٙث قــزٚش، ضٗاٖ «قىػاؿى َّ ييٍجمى

٘ زاٗز ٗاهذلًـصٜ ٗاهِػـا٢ٛ ٗابـّ    ًاهم يف ً٘ط٣ٕ ٗأ.س يف ًػِسٖ ٗاهثداضٜ ًٗػـوٍ ٗأبـ  
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ٓ٘ ًـا شكطُـاٖ غـابقځا يف    بٌِٚٔا ، ٗاؿلٌٞ ًّ ؼطٍٙ اؾٌع ًاحٞ ٗاهساضًٛس
 ، فتزطَ خٽثٞ إرسآٌا أثِا١ ظٗاذ ا٪خط٠.اؾٌع ب، ا٪خت،

ًٵـٞ ظٗحٔـا ٗتػـٌٟ يف اهؿـط  ااكـِٞ;       - املطأٝ املتعٗحٞ ٨ٗ ظاهت عوٟ ش
ًمنى النِّسىاً  إَّ مىا مىلىكىٍت أىٍيمىانيكيٍم ًكتىػابى اللَّػًه  كاٍلميٍحصىنىاتي +ٗشهم هق٘هٕ تعاىل: 

ػػػػػػػٍم أىف تػىٍبتػىغيػػػػػػػوا ػػػػػػػم مَّػػػػػػػا كرىا ى ذىًلكي ػػػػػػػرى  عىلىػػػػػػػٍيكيٍم كأيًحػػػػػػػلَّ لىكي بًػػػػػػػرىٍموىاًلكيم موٍحًصػػػػػػػًنينى غىيػٍ
فنشا ًاا ظٗحٔا أٗ طٿوڊقپتٲ ٗاُقهـت عـسٵتٱٔا حـاظ    ، س24 اهِػا١:ص"ميسىاًفًحينى 

اح ًِٔا، ٗاؿلٌٞ ًّ ٓصا اهتزطٍٙ ٓ٘ عسَ اهتعسٵٜ اهتقسٵَ ـٽثتٔا ٗاهِل
عوٟ رق٘ق ا٬خطّٙ، ٗأٙهٳا رفغ اهِػـب ًـّ ا٨خـت٩ط بـ، ضحوـ،      

( ًـّ اهفكـى   ُٖٗٓ٘ ًّ ًقاقس اهعٗاذ كٌـا غـثق تقطٙـطٖ يف املـازٝ )    
 اـاًؼ ًّ اهثاب ا٪ٗي.

ٍٰ أٗ تكثش كتابٚٞ; قوطَ ظٗاذ  - اي اهلل املطأٝ اهلافطٝ غرل اهلتابٚٞ رتٟ تٱػٲوٶ
ػره مِّػن موٍ ػرًكىةو ك+ عع ٗحىٵ: يػٍ َّ تىنًكحيػوا الميٍ ػرًكىاًت حىتَّػى يػيػٍؤًمنَّ كألىمىػةه موٍؤًمنىػةه خى  ى

ره مِّػن موٍ ػًرؾو كلىػٍو  يػٍ كلىٍو أىٍعجىبىٍتكيٍم كَّ تينًكحيوا الميٍ رًًكينى حىتَّى يػيٍؤًمنيوا كلىعىٍبده موٍؤًمنه خى
ػيِّني آيىاتًػًه  أىٍعجىبىكيٍم أيٍكلىًئيى يىٍدعيوفى  إلىى النَّاًر كاللَّهي يىٍدعيو إلىى الجىنًَّة كاٍلمىٍغًفرىًة بً ٍذنًًه كيػيبػى
ػػػٍم يػىتىػػػذىكَّريكفى  ــطٝ:ص"ًللنَّػػػاًس لىعىلَّهي ــاىل: ، س221 اهثقـ ــاي تعـ كَّ تيٍمًسػػػكيوا ًبًعصىػػػًم + ٗقـ

ٗاؿلٌٞ ًّ ٓصا اهتزطٍٙ ٓـ٘ ؼقٚـق املفاقـوٞ بـ،     ، س10 املٌتزِٞ:ص"الكىوىاًفرً 
 .، ٗـٽ٘ضٝ ت ثرلٓا عوٟ عقٚسٝ ٗتفلرل أطفاشلٌاملػوٌ، ٗاهلفاضا

ـي +ٗزهٚى إبارٞ اهلتابٚاا ق٘ي اهلل تعاىل:  ٍوـى أيًحلَّ لىكيمي الطَّيِّبىاتي كى ىعىا اٍليػى
ػػػٍم كىاٍلميٍحصىػػنىاتي ًمػػنى اٍلميٍؤًمنىػػػاتً  ػػٍم كى ىعىػػاميكيٍم ًحػػلو لَّهي  الَّػػًذينى أيكتيػػوٍا اٍلًكتىػػابى ًحػػػلٌّ لَّكي
كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى الًَّذينى أيكتيوٍا اٍلًكتىابى ًمن قػىػٍبًلكيٍم ًإذىا آتػىٍيتيميػوهينَّ أيجيػورىهينَّ ميٍحًصػًنينى 
ػًبطى عىمىليػهي كىهيػوى ًفػي  ػاًف فػىقىػٍد حى رى ميسىاًفًحينى كىَّى ميتًَّخًذم أىٍخدىافو كىمىػن يىٍكفيػٍر بًاإًليمى غىيػٍ

ٗٵ ٰطلڀـ غرل إُٔ ٙٱ، س5 ا٢سٝ:املص"اتًخرىًة ًمنى اٍلخىاًسػرًينى  ذ باهلتابٚـٞ إشا كاُـت   ٖ اهتـع
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ق بٔـا إىل املقـاَ ًعٔـا يف زاض    اهتعوڇـ  ٜزټ٧ٰباٮمجا ، ٨رتٌاي أْ ٙٱ (1)ٞرطبٚٵ
ــس فٚٔــا ًتدوڊ  ــ خ٩ق غــرل املػــوٌ، خانــعٳا  اؿــطب، فِٚؿــ  اه٘ه ــا ب قځ

 ععٍٚ. ٪رلأًٍ، ٗشهم ؾطٻ
ٗٵٗٲأْ ا٪پ بعــض اهفقٔــا١ٗٙــط٠  ذ باهلتابٚــٞ ًٽوقځــا إ٨ ىل عــسَ اهتــع
ًٲ٪ْ ااثٵ ;(2)هوهطٗضٝ اه٘هـس   ّڄٙٲّ عوٟ زٶٞ اهكازقٞ ٗاهتعاْٗ اه٘ثٚق ٗا٪
ٍٵ  ٰٜ٘ڄٞ يف ٓصا اهعًّ اهـصٜ قپـ  ، ٗخاقٵّڄٙٲزاز اهعٗح، يف اهسٶإ٨ باتٵ ٨ تت

ٰٗ ٞځ ْٲ٪پفٕٚ غوٽاْ اهِػا١ عوٟ اهطحاي;  ًـّ   خرلٴ ٙع٘ي املػوٍ جاهٕ ًػوٌ
 (3).أْ ٙع٘ي غرلٓا

٨ٗ وى  ٗوطَ عوٟ املػوٌٞ أْ تتعٗذ غرل ًػوٍ، كتابٚٺا أٗ غرل كتابٛ، -
كَّ تىنًكحيوا الميٍ رًكىاًت حىتَّى يػيٍؤًمنَّ + شلا شهم عاي. ٗقس شكطُا ق٘هٕ تعاىل:

ره مِّن موٍ رًكىةو كلىٍو أىٍعجىبىٍتكيٍم كَّ تينًكحيوا الميٍ رًًكينى حىتَّى يػي  يػٍ ٍؤًمنيوا كألىمىةه موٍؤًمنىةه خى
ره مِّن موٍ ًرؾو كلىٍو أىٍعجىبىكيٍم أيٍكلىًئيى يىٍدعيوفى إلىى النَّاًر كاللَّهي يىٍدعيو إلىى  يػٍ كلىعىٍبده موٍؤًمنه خى

    .س221 اهثقطٝ:ص"الجىنًَّة كاٍلمىٍغًفرىًة بً ٍذنًًه كيػيبػىيِّني آيىاتًًه ًللنَّاًس لىعىلَّهيٍم يػىتىذىكَّريكفى 

فىً ٍف عىًلٍمتيميوهينَّ ميٍؤًمنىاتو فىالى تػىٍرًجعيوهينَّ +ا املٔاحطاا: ًِا٧ٗقاي يف ؾ ْ امل
 .س10املٌتزِٞ: ص"ًإلىى اٍلكيفَّاًر َّى هينَّ ًحلٌّ لىهيٍم كىَّى هيٍم يىًحلووفى لىهينَّ 

ًٱ عوٚٔا ٌٰع خٗمل ٙطز ُل باغتثِا١ أٓى اهلتاب ًّ ٓصا اؿلٍ، فاؿطًٞ 
 ب، املػوٌ،.

 هوٌػوٍ أْ ٙتعٗذ ٙٔ٘زٙٞ أٗ ُكطاُٚٞ، ٗمل ٙٱخع ٗإمنا أحاظ اٮغ٩َ
٘ٸ بٹهوٌػوٌٞ أْ تتعٗذ ب رسٌٓا; ٪ْ اهطحى ٓ٘ ٰض املطأٝ  اَ عوٟاهثٚت ٗاهق

                                       
 .قً٘ٔا رطب ٗعسا١ ( اؿطبٚٞ: ٓٛ اهيت ب، املػوٌ، ٗب،1)
 .372م ،2ذ  فتش اهقسٙط،( كٌاي اهسّٙ بّ اشلٌاَ، 2)
 .108اهعٗاذ يف اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ، م ،رػب اهلل ٛهؿٚذ عو( ا3)
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اهعٗذ  يف ظى-٘ي عِٔا. ٗاٮغ٩َ قس نٌّ هوعٗحٞ اهلتابٚٞ ٣ٗاملػ
رق٘قٔا  -بتؿطٙعاتٕ ٗإضؾازاتٕ-رطٙٞ عقٚستٔا، ٗقاْ شلا  -املػوٍ

  ٙهٌّ هوعٗحٞمل -كاهِكطاُٚٞ أٗ اهٚٔ٘زٙٞ-آخط  اٗهلّ زِٙٳ .ٗرطًتٔا
اٮغ٩َ  فلٚف ٙغاًط ،ّ شلا رقٔااملداهفٞ يف اهسّٙ أٜ رطٙٞ، ٗمل ٰٙكٱ

 ٨ٗ شًٞل! إ٨ځ جػتقثى بِاتٕ، ٗٙطًٛ بّٔ يف أٙسٜ ًّ ٨ ٙطقثْ٘ يف زِّٙٔ

ّ ٗأغاؽ ٓصا أْ اهـعٗذ ٨ بـس أْ وـذلَ عقٚـسٝ ظٗحتـٕ; نـٌاُٳ        ا ؿػـ
 ،زلـاٗٙ،  ًّ ب قى اهٚٔ٘زٙٞ ٗاهِكـطاُٚٞ زٙـِ،  ٧املػوٍ ٙاهعؿطٝ بٌِٚٔا، ٗ

كتاب، ًّ عِس اهلل،  ٗاٮلٚى، ٧ًّٙٗ باهت٘ضاٝ ٌِٔابغض اهِعط عٌا رٱطٵا ً
أٗهٛ اهععَ ًّ اهطغـى.   ًًّّٗ ج٘غٟ ٗعٚػٟ ضغ٘ه، ًّ عِس اهلل، ٧ٗٙ

٨ أقى زِٙٔا ٗكتابٔا ُٗثٚٔا، بـى   ِٰف ضحى وذلَفاملطأٝ اهلتابٚٞ تعٚـ يف كپ
 ٙتزقق إميإُ إ٨ بصهم.

 أًا اهٚٔ٘زٜ أٗ اهِكطاُٛ، ف٩ ٙعذلا أزُٟ اعذلاا باٮغ٩َ، ٨ٗ
اًطأٝ  بلتاب اٮغ٩َ، ٨ٗ بطغ٘ي اٮغ٩َ. فلٚف ميلّ أْ تعٚـ يف ظوٕ

ٗٙؿط  شلا  ًػوٌٞ ٙٽاهثٔا زِٙٔا بؿعا٢ط ٗعثازاا، ٗفطٗض ٗٗاحثاا،
 أؾٚا١، ٗوطَ عوٚٔا أؾٚا١ل

 ٚى أْ تثقٟ هوٌػوٌٞ رطًٞ عقٚستٔا، ٗتتٌلّ ًـّأ٨ إُٕ ًّ املػتز
 (1)!لضعاٙٞ زِٙٔا، ٗاهطحى اهق٘اَ عوٚٔا هزسٖ كى اؾز٘ز

املطأٝ املٽوقٞ ًّ ظٗحٔا ث٩ثٳا ٨ ػ٘ظ خٽثتٔـا ًـّ ظٗحٔـا ا٪ٗي رتـٟ      -
ُه +تِلش ظٗحٳا غرلٖ; قاي اهلل تعاىل:   الطَّالؽي مىرَّتىاًف فى ٍمسىاؾه ًبمىٍعريكؼو أىٍك تىٍسػرًي

ُي ........بً ٍحسىافو  ػرى ػا غىيػٍ ُى زىٍكجن  اهثقـطٝ: ص"فى ف  ىلَّقىهىا فىال تىًحػلو لىػهي ًمػٍن بػىٍعػدي حىتَّػى تىػنًك

 ،أٗ مي٘ا عِٔا ثٍ ٙٽوقٔا ا٬خط ٗٙؿذلط أْ ٙسخى بٔا اهعٗذ ،س229-230

                                       
 .215-214، م 2012( ٙ٘غف اهقطناٜٗ، اؿ٩ي ٗاؿطاَ، ًلتثٞ ٗٓثٞ، اهقآطٝ، ًكط، 1)
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ٰٗٝ بٲّٗعّ  ٞپ عٱطٲ ْٸ ٰعا٢ٶٰؿ ٚٲطڄ أپ ٛټ  -ضنٛ اهلل عِٔا- اهعٹٰب ٗٲٰذ اهِٸثٶ ٕٱ أپخٲ× ٰظ ٰثٰطتٲ
ٛٸ  ٞپ اهڀقٿٰطظٶ ْٸ ضڄفپاٰع ٕٱ فپٰثتٸ أپ ًٲٰطأپٰت ٰٔـا  (1)طپوچٰق ا ٖٱ ٰعثٲـٰس     ،طپ٩قپ ٗٸٰحـتٲ ٰبعٲـٰس فپٰتٰع

ٛٸ  ّٰ اهعٸبٶرلڄ فپٰخا١ٰاٲ اهِٸثٶ ّڄ بٲ ٌٰ ٰٔـا كپاُٰـتٲ    » :فپقپاهپتٲ× اهطٸرٲ ٕٶ إڄُٸ ٰٙا ٰضغٱٰ٘ي اهوچـ
ٰٔا آخٶٰط ٰث٩جٶ ٰت ٞپ فپٽپوچقپ ّٰ ٰتزٲٰت ضڄفپاٰع ّڄ بٲ ٌٰ ٖٱ ٰعثٲٰس اهطٸرٲ ٗٸحٲتٱ ٰبعٲٰس ٽڀوٶٚقپااٷ فپٰتٰع

ٞٶ ،اهعٸبٶرلڄ ٔٱسٲٰب ًٶثٲىٱ اهڀ ٕٱ إڄ٨  ًٰٰع ًٰا  ٕٶ  ٰٗاهوچ ٕٱ  ٰٔا ،«(2)ٰٗإڄُٸ ّٲ حٶوڀٰثابٶ ًٶ ٞٷ  ٔٱسٲٰب  ،ٰٗأپٰخٰصاٲ بٶ
ٕٶ  :قپاٰي ٍٰ ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ٍرًجًعػي ًإلىػى لىعىلَّػًي تيرًيػًدينى أىٍف تػى » :فپقپـايٰ  ،ٰنـارٶلځا × فپٰتٰثػٸ
لىتىيً  ،رًفىاعىػػةى  ػػيػٍ تَّػػى يىػػذيكؽى عيسى َّ حى

لىتىهي  (3) ػػيػٍ صرــسٙث قــزٚش، ضٗاٖ أ.ــس  «كىتىػػذيكًقي عيسى

 .ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞ ٗاهساضًٛ، ٗاهوفغ ملػوٍس
 املسا٠ املعتّد٠ ا عّد٠ طالم زدعٞ* 

اُتٔـا١ ًـسٝ اهعـسٝ; ٗشهـم     ٨ ه٘ظ خٽثتٔا ٨ تكطوځا ٨ٗ توٌٚزٳا إ٨ بعـس  
 ٪ُٔا يف رلٍ اهعٗحٞ، ٨ٗ ه٘ظ خٽثٞ ظٗحٞ اهغرل كٌا غثق.

 املسا٠ املعتّد٠ ا عّد٠ ايٛرا٠* 
كىالَّػًذينى يػيتػىوىفػَّػٍوفى ًمػنكيٍم +٨ تكـطوځا; قـاي اهلل تعـاىل:    فقـط  ه٘ظ خٽثتٔـا توٌٚزٳـا   

ا يػىتػىرىبٍَّصنى بًرىنفيًسًهنَّ أىٍربػى  ػا كىيىذىريكفى أىٍزكىاجن عىةى أىٍ هيرو كىعىٍ ػرنا فىػً ذىا بػىلىٍغػنى أىجىلىهيػنَّ فىػالى جينىػاحى عىلىػٍيكيٍم ًفيمى
ًبيػره  ػا تػىٍعمىليػوفى خى ػا عىرٍَّضػتيم بًػًه ًمػٍن  فػىعىٍلنى ًفي أىنفيًسػًهنَّ بًػاٍلمىٍعريكًؼ كىاللٌػهي ًبمى كىَّى جينىػاحى عىلىػٍيكيٍم ًفيمى

ػا  أىٍك أىٍكنىنػتيٍم ًفػي  ػتىٍذكيريكنػىهينَّ كىلىػػًكن ََّّ تػيوىاًعػديكهينَّ ًسػر ا ًإََّّ ًخٍطبىًة النِّسى أىنفيًسػكيٍم عىًلػمى اللٌػهي أىنَّكيػٍم سى
ليػغى اٍلًكتىػابي أىجىلىػهي كىاٍعلىميػوٍا أىفَّ  ػاًح حىتَّػىى يػىبػٍ ةى النِّكى  اللٌػهى يػىٍعلىػمي أىف تػىقيوليوٍا قػىٍوَّ مٍَّعريكفنا كىَّى تػىٍعزًميوٍا عيٍقدى

ًليمه مىا ًفي أىنفي   .س235-234 اهثقطٝ:ص"ًسكيٍم فىاٍحذىريكُي كىاٍعلىميوٍا أىفَّ الٌلهى غىفيوره حى
 * اَا املسا٠ املعتّد٠ ا عّد٠ طالم با٥ٔ رفٝٗا تفضٌٝ:

غٽثتٔـا،  ٨ اهتكـطٙش  ا فٚخ٘ظ اهتوٌـٚش  فاملطأٝ املعتسٵٝ ًّ اهٽ٩ق ث٩ثٳ -

                                       
 .( اهثتٵ: اؾعَ، ٗاملطاز ط٩قٔا ث٩ثٳا1)
ٔٱسٲ (2)  .: ططا اهث٘ب، ٗٓ٘ كِاٙٞ عّ نعفٕ اؾِػٰٛبٞاهڀ
 .( كِاٙٞ عّ هصٝ اؾٌا 3)
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 ٗٓصا اختٚاض املٚثاق.عِس اؿِابوٞ فقط، 
ط٩قځا ٗاملٽوقٞ عتسٵٝ يف عسٵٝ ط٩ق با٢ّ بُِٚ٘ٞ قغط٠، كاملدتوعٞ ٗاملطأٝ امل -

ٗاهفطقٞ بػثب غٚثٞ اهعٗذ أٗ بػـثب إعػـاضٖ ٗمـ٘    ، با٢ِٳا بُِٚ٘ٞ قغط٠
شهم فوعٗحٔا اهتكطٙش ٗاهتوٌٚش غٽثتٔا; ٪ْ ُلارٔا ًثاح هٕ ٗٓـٛ يف  

 أًـا غـرل ظٗحٔـا فـ٩ هـ٘ظ هـٕ إ٨      ، باهِػثٞ هٕ عستٔا، فٔٛ كغرل املعتسٵٝ
 اهتوٌٚش باـٽثٞ، ٗٓصا ٓ٘ ًصٓب اؾٌٔ٘ض، ٗٓصا اختٚاض املٚثاق.

 معنى التصريُ كالتلميُ

ٗاهتوٌٚش ٓ٘ نسٵ اهتكطٙش; ٗٓ٘ إفٔاَ املعِٟ باهؿ١ٛ ااتٌى هٕ ٗهغـرلٖ، كـ ْ   
٘ٲهـٕ  ٙق٘ي: إُم اًطأٝ قاؿٞ، أٗ ٙق٘ي: إْ راحيت يف اهِػـا١، ًٗـّ اهتوٌـٚش     × قپ

ٌٰٞ بٶِٲت قپٚٲؼ ٌٸ هٶفپاطٶ ٰٔا ٰث٩ثٳا:هپ ٗٲحٱ ٰٔا ٰظ ٞپ   «ًإذىا حىلىٍلػت فىػآًذنًيًني» ا طپوچقپ ًٰ ٰٔـا ٪ٿٰغـا ٍٸ ٰخٽپٰث ، ثٱ
ّڄ ٰظٙٲس صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ   «َّ تػيفىوِّتًينىػا بًنػىٍفًسػي» :ٗيف هفـغ ، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ًػـوٍس .ب

 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ًػوٍس«َّ تىٍسًبًقيًني بًنػىٍفًسيً » :ٗيف هفغ، ًػوٍ ٗأب٘ زاٗزس

ّڄ ٰعثٸاؽڅ ًّ اهتوٌٚش ًا ٗضز ٗ ّٲ ابٲ يف تفػرل قـ٘ي اهلل   -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٰع
ػا ً +تعاىل:  ٗڄٰٙد» :ٰٙقٿ٘يٱ "ًفيمىا عىرٍَّضتيٍم ًبًه ًمػٍن ًخٍطبىػًة النِّسى ٕٱ  ،إڄُټٛ أٿضڄٙسٱ اهتٸعٲ ٰ٘زٶزٲاٱ أپُٸ ٰٗهپ

ٞڂ ًٲٰطأپٝڂ ٰقاهٶٰز   .يف قزٚزٕس صأثط قزٚش، شكطٖ اهثداضٜ تعوٚقځا«ٰتٰٚػٸٰط هٶٛ ا

ٕٶ ٰتٰثـاٰضنپ      ٘ٲيڄ اهوچـ ْٰ ٰٙقٿ٘يٱ فٶـٛ قپـ ٕٱ كپا ٕٶ أپُٸ ّٲ أپبٶٚ ٍڄ ٰع ّڄ اهڀقپاغٶ ّڄ بٲ ٌٰ ّٲ ٰعثٲسٶ اهطٸرٲ ٰٰٗع
 ٟ ٍنػتيٍم ًفػي أىنٍػفيًسػػكيٍم +: ٰٰٗتٰعـاهپ ػاً  أىٍك أىٍكنػى ػا عىرٍَّضػتيٍم بًػًه ًمػٍن ًخٍطبىػػًة النِّسى كىَّ جينىػاحى عىلىػػٍيكيٍم ًفيمى
ْٲ ٓ٘ » :"نَّكيٍم سىتىٍذكيريكنػىهينَّ كىلىًكٍن َّ تػيوىاًعديكهينَّ ًسر ا ًإَّ أىٍف تػىقيوليوا قػىٍوَّ مىٍعريكفناعىًلمى اللَّهي أى  أپ

ٰٔا ٗٲحٶ ٝٶ ٰظ ٰٗفپا ّٲ  ًٶ ٰٔا  ٰٛ فٶٛ عٶسٸتٶ ٓٶ ٰٗ ٝٶ  ٌٰطٲأپ ٞڂ   :ٰٙقٿٰ٘ي اهطٸحٱىٱ هٶوڀ ٛٸ هپلپطڄمٰيـ ٰٗإڄُټـٛ   ،إڄُٸمٶ ٰعوپـ
ْٸ اهوچ ،فٶٚمٶ هپٰطاغٶبٴ ٰٗضڄظٲقځـا  ٰٗإڄ ٘ٲيڄ     ،ٰٕ هپٰػا٢ٶقٴ إڄهپٚٲمٶ ٰخٚٲـطٳا  ّٲ اهڀقپـ ًٶـ ٰٓـٰصا   ٰ٘ صأثـط  «ُٰٰٗزٲـ

 .قزٚش، ضٗاٖ ًاهم يف ً٘ط٣ٕ ٗشكطٖ اهثداضٜ تعوٚقځا يف قزٚزٕس
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٨ٰٗ ٰٙثٱ٘حٱ» :ٰٗقپاٰي ٰعٽپا١ٴ ٞځ ،ٙٱٰعطټضٱ  ْٸ هٶٛ ٰراٰح ٌٲسٶ  ،ٰٗأپبٲؿٶطڄٜ ،ٰٙقٿ٘يٱ إڄ ٰٗأپُٲتٶ بٶٰز
ٞڂ ٕٶ ُٰافٶقپ ٰٛ ،(1)اهوچ ٓٶ ًٰـا ٰتقٿـ٘يٱ    :ٰٰٗتقٿ٘يٱ  ٌٰعٱ  صأثـط قـزٚش، ضٗاٖ   «٨ٰٗ ٰتعٶـسٱ ٰؾـٚٲ٣ٳا   ،قپسٲ أپغٲـ

 .اهٽدلٜ يف تفػرلٖ، ٗعثس اهطظاق يف ًكِفٕ، ٗشكطٖ اهثداضٜ تعوٚقځا يف قزٚزٕس

ْٸ اهتٸ ٌٱعٲٰتـسٸاا كٲٰٗاهڀٰزاقٶى أپ ٌٶٚعڄ اهڀ ٞٶ ٰرٰطاَ هٶٰخ  ًٱٰثـاحٴ  ٗاهتوٌـٚش  ،طڄٙش بٶاهڀدٶٽڀٰث
َٴعِٔا ظٗحٔاهوٌت٘فڃٟ  ًٱدٲٰتوپفٴاهطحعٚٞفٶٛ  ، ٰرٰطا ٕٶ فٶٛ اهڀٰثا٢ٶّ. ،   فٶٚ

*** 
 

 ثازٓآالعدٔه عَ ارتفبٛ ٔ
يكُر  رعنا لكل من الخا ب كالمخطوبة العدكؿ عن الخطبة إَّ لمصػلحة م ػركعة، 

قػػػه أك اعوجػػػاج مسػػػلكه أك ألمػػػر نفسػػػي يصػػػعب لي كػػػنقع ظهػػػر لػػػه فػػػي ديػػػن اتخػػػر أك خي 
ػػعي إلػػى األحكػػاـ ال ػػرعية لتحديػػد حقػػوؽ كالتزامػػااحتمالػػه، كيػي  كػػل مػػن الطػػرفين عنػػد   تٍرجى

 عدكؿ أحدهما.
 

ٜٵ    ًـّ   تتزسج ٓصٖ املازٝ عّ أزب ًّ آزاب اـٽثٞ ٗٓـ٘ أُٵـٕ ٨ ِٙثغـٛ ٪
ـٶٽثٞ إ٨  اـاطب ٗاملدٽ٘بٞ ملكوزٞ ًؿطٗعٞ، كِقل ظٔـط هـٕ   أْ ٙتزوڃى ًّ ا
ٕ ػوقٕ أٗ اع٘حاذ ًوٿيف زّٙ ا٬خط أٗ خٱ ٗأْ ; لٕ أٗ ٪ًط ُفػٛ ٙكعب ارتٌاهـ

ٗٵ٨ځرلٍ ٓصا اهعسٗي ٗاهتزوى ٓ٘ اهلطآٞ اهؿطعٚٞ;  ًـّ خٱوڀـفٶ    ٗشهم ملا فٕٚ أ
ٝپ   اه٘عس; ف ٓٱٰطٙٲـٰط ّٲ أپبٶـٛ  ٛټ    ٰع ّٲ اهِٸثٶـ ًإذىا حىػدَّثى   :آيىػةي اٍلمينىػاًفًق ثىػالثه » :قپـايٰ × ٰعـ

ػافى كىًإذىا اٍؤتيمً  ،كىًإذىا كىعىدى أىٍخلىفى  ،كىذىبى  صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ٗاهثدـاضٜ ٗاهذلًـصٜ    «نى خى

ٌٲطڅٗ ، ٗٗاهِػـا٢ٛس  ّڄ ٰع ٕٶ بٲ ّٲ ٰعثٲسٶ اهوچ ٛٸ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٰع ْٸ اهِٸثٶ أىٍربىػعه » :قپـايٰ × أپ
هينَّ كىانىػٍت ًفيػًه خىٍصػلىةه ًمػ، مىٍن كينَّ ًفيًه كىافى مينىاًفقنا خىاًلصنا ٍن النػِّفىػاًؽ كىمىٍن كىانىٍت ًفيػًه خىٍصػلىةه ًمػنػٍ

                                       
 .( ُافقٞ: أٜ ىٽثم اهلثرل1ْٗ)
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تَّػػػػػى يىػػػػػدىعىهىا ػػػػػافى  :حى ػػػػػذىبى  ،ًإذىا اٍؤتيًمػػػػػنى خى ػػػػػدَّثى كى ػػػػػدى غىػػػػػدىرى  ،كىًإذىا حى كىًإذىا خىاصىػػػػػمى  ،كىًإذىا عىاهى
ّٲ  ، ٗصرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز اهذلًصٜ ٗاهِػـا٢ٛس «فىجىػرى  ٰعـ

ّڄ ٰعثٸاؽڅ  ٛټ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ابٲ ّٲ اهِٸثٶ ػاؾى كىَّ تيمىازًٍحػهي » :قپاٰي× ٰع ػاًر أىخى كىَّ  ،َّ تيمى
ُي مىٍوًعدىةن فػىتيٍخًلفىػهي  ٌٰـع  ، ٗقس ، ضٗاٖ اهذلًصٜسرسٙث رػّص«تىًعٍد ّٲ   اهفقٔـا١  أپحٲ ًٰـ ْٸ  ٰعوپـٟ أپ
ٕٱ-ٰٰٗعٰس إڄُٲٰػاُٳا ٰؾٚٲ٣ٳا  ٛڋ ٰعِٲ ٔڄ ِٲ ٌٰ ٰٗاحٶـبٴ    -هپٚٲٰؼ بٶ ٰٓىٲ ٰشهٶـمپ  ٰٗ ٖٶ،  ٰ٘عٲسٶ ٰٛ بٶ ْٲ ٰٙفٶ ِٲٰثغٶٛ أپ فپٰٚ

ًٱ ٗٲ  ٕٶ خٶ٩اٴأپ ٗاختاض املٚثـاق ا٨غـتزثاب   ب، اه٘ح٘ب ٗا٨غتزثاب،  ػٲٰتٰزبٻ فٶٚ
 .« رعنا أنه يكُر» :ُٗلٵ عوٟ

ٗا٪ًط اهثاُٛ اهصٜ ًّ أحوٕ ِٙثغٛ عسَ اهتزوڃى ًّ ٓصا اه٘عس: ٓ٘ اؿـصض  
ٝپ فٌٚا ضٗاٖ أب٘ ×ًّ اهسخ٘ي يف اه٘عٚس اهصٜ شكطٖ ضغ٘ي اهلل   :قپـايٰ   ٓٱٰطٙٲٰط

ٕٶ  قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ ًإذىا خىطىبى ًإلىٍيكيٍم مىٍن تػىٍرضىٍوفى ًدينىهي كىخيليقىهي فػىزىكِّجيوُي ًإَّ تػىٍفعىليوا تىكيػٍن » :×اهوچ
نىةه ًفي األىٍرًض كىفىسىاده عىرًيضه   .صرسٙث رػّ، ضٗاٖ اهذلًصٜ ٗابّ ًاحٞس«ًفتػٍ

 اٗشكطا املازٝ إىل إُٔ ٙٱطٲٰحعٱ إىل ا٪رلاَ اهؿطعٚٞ هتزسٙس رق٘ق ٗاهتعاًـا 
ْٵ يفتفكٚؤا ّ ،كى ًّ اهٽطف، عِس عسٗي أرسٌٓا  .فقٔٚٞاه املعا

*** 
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 لج ص  لجثلن 
 ــزواجــــــعقــــد الـ

 
ٙتزسج ٓصا اهفكى عّ ع٘اًى لاح ا٪غطٝ، ٗعّ طثٚعٞ عقس اهعٗاذ، ًّ 
رٚث رلٌٕ ًٗتٟ ٙلْ٘ اهعٗاذ ٗاحثٳا، ًّٗ رٚث ؾطٗط قزٵٞ اهعٗاذ، ًّٗ 

اهعٗاذ، كٌـا ٙتزـسج عـّ اهتٚػـرل يف تلـاهٚف       رٚث رقٵ ا٨ؾذلاط عِس عقس
 اهعٗاذ، ٗشهم ًّ خ٩ي أضبع ً٘از.

 
 عٕاون جناح األضسٚ

حػػػددت ال ػػػريعة اإلسػػػالمية معػػػايير للػػػزكاج النػػػاجُ، ينبغػػػي علػػػى كػػػل مػػػن الػػػزكجين 
 مراعاتها بما يحقق مصلحة األمة كاألسرة عمومنا، كاأل فاؿ على كجه الخصوص.

ير: التػػػدين الصػػػحيُ، كالخلػػػق الكػػػريم، كالمن ػػػر الطيػػػب، كيجػػػوز كمػػػن هػػػذُ المعػػػاي
 التماس صفات أخرل معها.

كمن عوامل نجاح الزكاج مراعاة التكافؤ في السٌن كالثقافة كالبيئة اَّجتماعيػة، كمنهػا 
 الزكجين من األمراض المنفرة أك المعدية أك الوراثية الخطيرة. خلوٌ 

 
ح ا٪غـطٝ عـّ ططٙـق رػـّ اختٚـاض اهـعٗح،       تثٚٵّ ٓصٖ املازٝ ع٘اًى لـا 

 :هؿطٙم رٚاتٕ جطاعاٝ اهكفاا املصك٘ضٝ، ٗتػتِس املازٝ إىل عسز ًّ اهِك٘م

ّٲ -1 ــ ٝپ أپبٶــٛ فپٰع ــٰط ّٲ  ٓٱٰطٙٲ ٛټ ٰعــ ــ ُي »: قپــاٰي×  اهِٸثٶ ػػٍرأىةي  تػيػػٍنكى ػػا :ألٍربىػػعو  اٍلمى  ًلمىاًلهى
ػػًبهىا ػػا كىًلحىسى قــزٚش،  رــسٙثص«يىػػدىاؾى  تىرًبىػػتٍ  الػػدِّينً  ذىاتً بًػػ فىػػاٍظفىرٍ  ،كىلًػػًديًنهىا كىلجىمىاًلهى

 .سضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞ ٗاهثٚٔقٛ

ّٲ -2 ٕٶ ٰعثٲسٶ ٰٰٗع ّڄ اهوچ ٌٲطڅ بٲ ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ قپاٰي :قپاٰي -ضنٛ اهلل عٌِٔا- ٰٗع  :× اهوچ
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 ألٍموىاًلًهنَّ  تػىزىكَّجيوهينَّ  كىَّى  ،يػيٍرًديػىهينَّ  أىفٍ  حيٍسنػيهينَّ  فػىعىسىى ًلحيٍسًنًهنَّ  النِّسىا  تػىزىكَّجيوا َّى »
ػػى ػػٍودىا ي  خىٍرمىػػا ي  كىألمىػػةه  ،الػػدِّينً  عىلىػػى تػىزىكَّجيػػوهينَّ  كىلىًكػػنٍ  تيٍطًغػػيػىهينَّ  أىفٍ  أىٍمػػوىاليهينَّ  فػىعىسى  سى
ّ  ًٞاحـ  ابّ ضٗاٖرسٙث نعٚف، ص«أىٍفضىػلي  ًدينو  ذىاتي  ْ  ٗابـ ٛ  قـزٚزٕ  يف رثـا  ٗاهثٚٔقـ

 .ساهسُٚا أبٛ ٗابّ ٗاهثعاض

ّٲ -3 ٝپ أپبٶٛ ٰٰٗع ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ قپاٰي: قپاٰي  ٓٱٰطٙٲٰط  خيليقىهي  تػىٍرضىٍوفى  مىنٍ  أىتىاكيمٍ  ًإذىا» :× اهوچ
نىةه  تىكينٍ  تػىٍفعىليوا ًإَّ فػىزىكِّجيوُي  كىًدينىهي  ػاده  األىٍرضً  ًفي ًفتػٍ  ضٗاٖ ،رػّ رسٙثص«عىػرًيضه  كىفىسى

 .سٗاهثٚٔقٛ ٗاؿاكٍ ًٞاح ابّاهذلًصٜ ٗ

ّٲٰٗ -4 ٞپ ٰع ٕٶ  ٰضغٱـ٘يٱ  قپاٰي: قپاهپتٲ  ٰعا٢ٶٰؿ يػَّػريكا» :× اهوچـ  ٍنًكحيػواأكى  ،لًػنيطىًفكيمٍ  تىخى
ػػوا األىٍكفىػػا  ــّ ضٗاٖ قــزٚش، رــسٙثص«ًإلىػػٍيًهمٍ  كىأىٍنًكحي  ،املػــتسضن يف ٗاؿــاكٍ ًاحــٞ اب

 .ساهلدل٠ اهػِّ يف ٗاهثٚٔقٛ

 .ا٨ختٚاض رػّ ًثسأ عوٟ جخٌ٘عٔا ا٪رازٙث ٓصٖ زهت ٗقس

 .اهتسّٙ ًعٚاض عوٟ (ّ) ،(ِ) ،(ُ) ا٪رازٙث تٗزه

 .اهتلاف٧ ًعٚاض عوٟ (ْ) اؿسٙث زي كٌا

ِٗٓا ِٙثغٛ اهتِٕ٘ٙ إىل إُٔ وػّ إحطا١ فزل طيب قثى اهعٗاذ ملعطفٞ ًـا إشا  
كاْ ِٓان ًـطض ًعـسٷ خٽـرل ٙـ٧ثط يف اهع٩قـٞ اهعٗحٚـٞ غـوثٳا، ٗخاقـٞ بـ،          

ٚلْ٘ اٮقساَ عوٟ ٓصا اهعٗاذ عّ اهعا٩٢ا اهيت ظٔط يف أفطازٓا شهم املطض، ف
 بٚٵِٞ، أٗ ٙلْ٘ اٮرخاَ.

*** 

 وتٜ ٖهُٕ الصٔاز ٔادّبا
تجرم علػى الػزكاج األحكػاـ ال ػرعية الخمسػة: الوجػوب كالنػدب كاإلباحػة كالكراهػة 
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كالتحػريم، كتعتبػر ال ػريعة اإلسػالمية الػػزكاج كاجبنػا علػى مػن يخ ػػى علػى نفسػه الفتنػة مػػع 
 حىٍمل أعبائه المادية.قدرته على 

 
ٍ     تتزسٵج ٓصٖ املازٝ عـّ   ، ُٗقكـس  أُـ٘ا  اؿلـٍ اهؿـطعٛ باهِػـثٞ هوٌػـو

ف اهؿاض  عوـٟ فعـى امللوڃـ    غٕثٙػاهصٜ  ٛاه٘قف اهؿطعباؿلٍ اهؿطعٛ ِٓا: 
 أٜ أْ ٙكف اهؿاض  ٓصا اهفعى أٗ شان ب ُٕ رطاَ أٗ رـ٩ي  ;املتعوق بٕ اـٽاب

 أٗ غرل شهم.

 ايػسع١ٝ ع٢ً ايصٚاز َدَسَٜإ األسهاّ

إُٔ ٨ ٙػتٽٚع  اٮُػاْ غوب عوٟ ظّٗشهم إشا  رتاز٠ ٜهٕٛ ايصٚاز ٚادًبا:
ه٘ مل ٙتعٗذ، ٗكاْ قازضٳا عوٟ ُفقاا  باهكَ٘ ٗمٖ٘ اه٘ق٘  يف اهعُا ا٨رذلاظ ًّ

; ٪ُٕ ٙوعًٕ إعفاا ُفػٕ قٞ اهعٗحٞ ٗرق٘ق اهعٗاذ اهؿطعٚٞاهعٗاذ ًّ ًٔط ُٗف
 ٨ ٙتٍ اه٘احب إ٨ بٕ فٔ٘ ٗاحب، ٗططٙقٕ اهعٗاذ. ٗقُ٘ٔا عّ اؿطاَ، ًٗا

ٗشهم إشا كاْ اهؿدل ًعتسي املعاذ عٚـث ٨ ىؿـٟ    ٚتاز٠ ٜهٕٛ َٓدًٚبا:
اه٘قـ٘  يف اهعُــا إْ مل ٙتـعٗذ، ٨ٗ ىؿــٟ أْ ٙعوــٍ ظٗحتـٕ إْ تــعٗذ، ٗراهــٞ    

ػرى ال َّػبىاًب، مىػ×: »ا٨عتساي ٓٛ اهغاهثٞ عِس أكثط اهِاؽ; ٗشهـم هق٘هـٕ    ٍن يىػا مىٍع ى
صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ اهثدـاضٜ    «اٍستىطىاعى اٍلبىا ىةى فػىٍليىتػىزىكٍَّجه فىً نَّهي أىغىضو ًلٍلبىصىًر كىأىٍحصىػني ًلٍلفىػٍرجً 

ػاكيٍم ًللَّػًه » ×:، ٗهق٘هٕ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞس أىمىا كىاللَّػًه ًإنِّػي ألىٍخ ى
ػػنًَّتي  كىأىتٍػقىػػاكيٍم لىػػهي، لىًكنِّػػي أىصيػػوـي  ػػٍن رىًغػػبى عىػػٍن سي ػػا ى، فىمى ، كىأيصىػػلِّي كىأىٍرقيػػدي، كىأىتػىػػزىكَّجي النِّسى كىأيٍفًطػػري

 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜس«فػىلىٍيسى ًمنِّي

، هـ٘ظ فعوـٕ ٗتطكـٕ; ٗإْ    (1)ٚقٌٝ: إٕ ايصٚاز ا ٖرٙ اذتايق١ ٜهقٕٛ َباًسقا   
هلل تعاىل ًـسح وٚـٟ   اهتفطٵغ هوعثازٝ أٗ ا٨ؾتغاي باهعوٍ أفهى ًّ اهعٗاذ; ٪ْ ا

                                       
 .( ٗٓ٘ ًصٓب اٮًاَ اهؿافع1ٛ)
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  :ٕص"اا كحىصيورن كسىيِّدن +بق٘ه ْ ٗاهڀٰزك٘ض: اهصٜ ٨ ٙ تٛ اهِػا١ ًع  ،س39 :آي عٌـطا
ًٱسح بذلكٕ.  اهقسضٝ عوٟ إتٚأُّ، فو٘ كاْ اهعٗاذ أفهى ملا 

ًٖا: ٗشهم إشا خاا اهؿدل اه٘ق٘  يف اؾـ٘ض ٗاههـطض    ٚتاز٠ ٜهٕٛ َهسٚ
هعخعٖ عّ اٮُفاق، أٗ إغا١ٝ اهعؿـطٝ،  خ٘فځا ٨ ٙكى إىل ًطتثٞ اهٚق، إْ تعٗذ; 

 أٗ فت٘ض اهطغثٞ يف اهِػا١.

ًَا: ظٿوڀٍ املـطأٝ ٗاٮنـطاض بٔـا     ًّ ٗشهم إشا تٚقڃّ اهؿدل ٚتاز٠ ٜهٕٛ ستس
ثثت إُٔ غرل قازض عوٟ إتٚـاْ  إشا تعٗذ; ب ْ كاْ عاحعٳا عّ تلاهٚف اهعٗاذ، أٗ 

 ٔ٘ رطاَ.; ٪ْ ًا أزٵ٠ إىل اؿطاَ فاهِػا١ هعٚب خوقٛ أٗ غرل شهم
*** 

 
 غسٔط صشٛ الصٔاز

، كيجػوز الزكجػةً  كلػيو  العقػدى   ػاهدين، كأف يبا ػرى  الػزكاج بحضػورً  عقػدي  مَّ تً أف يىػ  ترطي يي 
ػػػ ، الػػػوليَّ  تٍ دى قىػػػهػػػا أك فػى كليِّ  لي ٍضػػػها إذا ثبػػػت عى بنفًسػػػ ى العقػػػدى لهػػػا الػػػزكاج أف تتػػػولَّ  قى بى لمػػػن سى

 يمةه احتفاَّن به كإظهارنا للفرح كالسركر.عن الزكاج ب قامة كل اإلعالفي  بي دى نٍ كيػي 
 
 :عوٟ اهِز٘ اهتاهٛتث، ٓصٖ املازٝ ؾطٗط قزٵٞ اهعٗاذ، ٗٓٛ 

ٙط٠ مجٔ٘ض اهفقٔا١ أْ اهؿٔازٝ عوٟ عقـس   ره٘ض ؾآسّٙ: ايػسط األٍٚ:
     ّ رِٚفــٞ  ٛٗٓــصا ًـصٓب أبـ   ،اهِلـاح ؾـطط هكـزتٕ ِٗٙعقــس عهـ٘ض ؾـآسٙ

ٗٙـط٠ اٮًـاَ ًاهـم ٗأقـزابٕ أْ      ،ملٚثـاق ٗٓ٘ اختٚاض ا ٛ ٗأقزابٌٔاٗاهؿافع
 .ٗٙلفٛ ًّ شهم ؾٔطتٕ ٗاٮع٩ْ بٕ ،اهؿٔازٝ عوٟ اهِلاح هٚػت بفطض

ػاحى إََّّ ×: »ٗاهسهٚى عوٟ اؾذلاط ٗح٘ز ؾآسّٙ يف عقس اهِلاح ق٘هٕ  َّى ًنكى
ٍم عىػٍدؿو  ػاًهدى  ابـّ رثـاْ يف قـزٚزٕ ٗاهـساضقٽين ٗاهثٚٔقـٛ يف      ضٗاٖ صرسٙث قـزٚش، «ًبوىًليٍّ كى ى ى
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ّٰ اهڀٰدٽچابٶ، ٗس اهػِّ ٗاهٽدلاُٛ يف ا٪ٗغـط  ٌٰٰط بٲ ْٸ عٱ ٛټ أپ ٌٰلڊ ٚٲطڄ اهڀ ّٲ أپبٛ اهعٹٰب ٰٛ    ٰع أٿتٶـ
ٕٶ إڄ٨چ ٰٔسٲ ٰعوپٚٲ ٍٲ ٰٙؿٲ ًٲٰطأپٝڂ فپقپاٰي بِٶلپاحڅ هپ ٰٗا ٖٱ  » :ٰضحٱىٴ  ٨ٰٗ أٿحٚـعٱ ٘ٲ   ،ٰٰٓصا ُٶلپاحٱ اهػټـطټ  ٰٗهپـ

ٌٲـتٱ  ٕٶ هپٰطٰح ًٲتٱ فٶٚ ، ٗقـس اؾـذلط اهفقٔـا١    ثـط رػـّ، ضٗاٖ ًاهـم يف امل٘طـ س    صأ«كٿِٲتٱ ٰتقپسٸ
 .هوؿآسّٙ ؾطٗطځا تفكٚوٚٞ ِٙعط يف ًعأُا ًّ املطاحع اهفقٔٚٞ

أْ ًّ ؾطط قزٞ اهِلاح عسَ اهت٘اط٧ عوـٟ كتٌـٕ   ٗٙط٠ كثرل ًّ اهفقٔا١ 
ٌٵٟ  باط٩ ٗٙعاقب اهعٗحاْ إشا ت٘اطآ عوـٟ   ٗٙعسٵ ،«نكػاح الٌسػر أك اَّسػتكتاـ»ٗٙػ

ٌٸاهلتٍ، ٗٙعا  .ساقب اهؿٔ٘ز إشا تع

 ٌ عً الصّاز باالستفال ّالْالٜهاإلعال

ْٱ عـّ اهـعٗاذ بنقاًـٞ ٗهٌٚـٞ; ارتفـا٨ځ بـٕ ٗإظٔـاضٳا هوفـطح          ٗٙٱِٲٰسبٱ اٮع٩
ًٰاهٶمٷ ، فٗاهػطٗض ّڄ  ّٲ أپُٰؼڄ بٲ ٘ٲاٷ ٰع ّٰ ٰع ّڄ بٲ ٌٰ ْٸ ٰعثٲٰس اهطٸرٲ ٰحا١ٰ إڄهپٟ ٰضغٱ٘يڄ   أپ

ٕٶ  ٕٶ أپٰثطٱ قٱفڀٰط ×اهوچ ٕٶ     ،ٝٷٰٗبٶ ٕٱ ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ ّٲ       ×فپٰػـ پهپ ًٶـ ٝځ  ًٲـٰطأپ ٗٸٰذ ا ٕٱ ٰتـٰع ٖٱ أپُٸـ فپـ پخٲٰثٰط
ػا» :قپاٰي ،ا٪پُٲٰكاضڄ هى ٰٓبٷ :قپاٰي «لكىٍم سيػٍقتى ًإلىيػٍ ّٲ ٰش ًٶ ٝٷ  ٰ٘ا ٞپ ُٰ ٕٶ   ،ظڄُٰ  :×قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچـ

ػاةو » ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأبـ٘   صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ًاهم يف ً٘ط٣ٕ، ٗأ.س يف ًػِسٖ،«أىٍكًلٍم كىلىٍو ًب ى

ٕٶ ، زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞ ٗاهساضًٛس ٌٰـ × ٰٰٗحٰعٰى ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ٰقـفٶٚٸٞ بٶِٲـت   ٞ ٰٗهٶٚ
  ّٰ ٌٲ ٰٗاهػٸــ ٰٗا٪پقٶـطپ  ٌٲــٰط  ٛڋ اهتٸ ٰٗحٶـ١ٰٛ بٶا٪پُٲٽپــا ڄ  (1)فٿزٶٰكـتٲ  ;رٱٰٚـ  ،(2)ا٪پضٲضٱ أپفپــارٶٰٚل 

ٰٗا ٰٗحٶ١ٰٛ بٶا٪پقٶطٶ  ٰٔا  ٘ٱنٶٰعتٲ فٶٚ ّڄ فپٰؿثٶٰع اهِٸاؽٱفپ ٌٲ صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ٗاهثدـاضٜ     .هػٸ

ّٲ أپُٰؼڅ ٗ، ٗاهِػا٢ٛ ٗأب٘ زاٗز ٗابّ ًاحٞ، ٗاهوفغ ملػوٍس ٕٶ     :قپاٰي ٰع ًٰا ٰضأپٙٲـتٱ ٰضغٱـٰ٘ي اهوچـ
ٍٰ ٰعوپـٟ ٰظٙٲِٰـبٰ   × ٗٲهپ ًٰا أپ ٝٷ  ًٲٰطأپ ٍٰ ٰعوپٟ ا ٗٲهپ ٕٱ ٰشٰبـٰش ٰؾـاٝ    ،أپ صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ   .ٳفپنڄُٸـ

ٞپ   ٗ، ٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحـٞ، ٗاهوفـغ ملػـوٍس   اهثداض ّٲ ٰعا٢ٶٰؿـ -ٰعـ
ّٲ ا٪پُٲٰكاضڄ -ضنٛ اهلل عِٔا ًٶ ٝځ إڄهپٟ ٰضحٱىڅ  ًٲٰطأپ ٰٔا ٰظفچتٲ ا ٕٶ   ،أپُٸ ٛٹ اهوچـ يىػا » :×فپقپاٰي ُٰثٶ

ػػةي  ػػٍم لىٍهػػوه  ،عىاًئ ى ػػافى مىعىكي ــزٚش، ضٗاٖ أ.ــس   «للٍَّهػػوي فىػػً فَّ األىٍنصىػػارى يػيٍعًجػػبػيهيٍم ا ،مىػػا كى ــسٙث ق صر

                                       
 .( رفطا ٣ٚٓٗت هوٽعا1َ)
 .( اهِٽع: بػاط ًّ اؾوس2)
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ّٲ ٰحابٶطڅ ٗ، ٗاهثداضٜ، ٗاهوفغ هٕس ٕٶ     :قپاٰي ٰع ٞپ  ×قپـاٰي ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ يٍػتيٍم » :هٶٰعا٢ٶٰؿـ أىهىػدى
ٍٲ :قپاهپتٲ «لاٍلجىارًيىةى ًإلىى بػىٍيًتهىا  :بػىعىٍثتيٍم مىعىهيٍم مىٍن يػيغىنِّيًهٍم يػىقيوؿي  فػىهىالَّ » :قپاٰي، ُٰٰع

نىاكيٍم أىتػى  نىاكيمٍ أىتػىيػٍ  فىحىيوونىا نيحىيَّاكيمٍ       يػٍ
فىٍصػلي مىػا » ٗغـثق رـسٙث:  ، صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.ـسس «فىً فَّ األىٍنصىارى قػىٍوـه ًفيًهٍم غىزىؿه 

ػػرىاـً الػػدوؼو كىالصَّػػٍوتي  ػػالًؿ كىاٍلحى ػػاحً  بػىػػٍينى اٍلحى ــصٜ   «فػػي النِّكى ــس ٗاهذلً ــّ، ضٗاٖ أ. ــسٙث رػ صر

 .ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞس

أْ ٙثاؾط اهعقس ٗهٛ اهعٗحٞ، ٗه٘ظ ملّ غثق شلا اهـعٗاذ أْ   ٞ:ايػسط ايجاْ
ٛٵى ٗهٚٵتت٘ىل اهعقس بِفػٔا إشا ثثت عهٲ  .ٔا أٗ فقسا اه٘ه

يف ثث٘ا اه٨٘ٙٞ هوٌطأٝ اهثاهغـٞ اهعاقوـٞ اهـيت بوغـت ًطروـٞ      قا٢ٍ اـ٩ا ف
 ٗاختوف٘ا يف قزٞ اهـعٗاذ  ،فاختوف اهفقٔا١ يف ثث٘تٔا شلا -بلطٳا أٗ ثٚثٳا-اهطؾس 

، ٗقـس اختـاض املٚثـاق    ًّ اهفطٙق، هٕ اغتس٨هٕ بـاملِق٘ي ٗاملعقـ٘ي   بعثاضتٔا ٗكىٻ
  ٘ ا ػتراط مبا ػرة الػولي للعقػد إذا كانػت بكػرنا، كجػواز تػولي » :اهطأٜ املقطٵض غـابقځا ٗٓـ
 .«الوليَّ  تٍ دى قى ها أك فػى كليِّ  لي ضٍ عى  تى بى الثيب العقد بنفسها إذا ثػى 

اهيت اُتؿطا ا٬ْ بؿٚ٘  ظٗاذ  املفاغس  اض ٓٛ ت٩يفٚٗاؿلٌٞ يف ٓصا ا٨خت
ُـٕ ظٗاذ ؾـطعٛ    ، ٗاهععٍ باهؿا٢ع يف اهعكط اؿانط باغٍ اهعٗاذ اهعطيف اهػطٵ

 عوٟ رق٘ق اهعٗحٞ ٗا٪٨ٗز. -فعوٚٳا-عوٟ غرل اؿق، ٗقس ت كسا خٽ٘ضتٕ 

ٛٵ ٗٓـ٘   اإشُٳـا ًِٗعٳـ   تـعٗٙد املـطاٝ  : ًّ هٕ رق يف ُلٵ املازٝ ٗاملقك٘ز باه٘ه
 .ر أٗ اهعٍ أٗ غرلٍٓ رػب ا٪ر٘ايا٪ب أٗ ا٪

ًٳــابلاضتٔــا  يٲعٱاهــيت مل ٰتــ: قكــس بــاهثلط ِٓــاٗٙٱ ٗاهثٚــب ، بــاه٘ط١ ٗهــ٘ رطا
ًٳ: ًااقٽ٩رٳ  .ٗاهثٚب ٗاهثلط نساْ ،اّ ظاهت بلاضتٔا باه٘ط١ ٗه٘ رطا

ٛٵٗاملقك٘ز بعهٲ ًٰ ى اه٘ه  -ٗٓـٛ ِٓـا اهثٚـب   - ٕٶتٶٚٸهٶ٘ٲِٓا: اًتِاعٕ ًّ تعٗٙد 
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 .عوٕٚ اهتعٗٙد ًّ اهلف٧ رٚث هب

ٛٵ عط ره٘ضٖ أٗ عٚث ه٘ اُتٱ غٚثٞ بعٚسِٝٓا: أْ ٙغٚب  ٗاملقك٘ز بفقساْ اه٘ه
فـ٩ ٙوـعَ تقـسٙط ًػـافٞ،      ;اغتٽ٩  ضإٔٙ فاا اهلف١ اهصٜ رهط ـٽثٞ املـطأٝ 

 ٗخاقٞ يف أظًاُِا ٓصٖ اهيت تقاضبت فٚٔا املسْ ٗاهثوساْ.

اَ; ٪ُـٕ ظوـٍ،   رـط  -تعٗهٔا ًّ كف٣ٔا أٜ ًِع-ا٪قى أْ عهى اه٘هٛ ٗ
ٔا يف اهتعٗٙد جـّ تطنـاٖ، ٗشهـم هِٔـٛ اهلل غـثزإُ      قچٔا ٰرعٶِٲٌٰهٶباملطأٝ  ٗإنطاضٴ

فىػال تػىٍعضيػليوهينَّ أىٍف يػىػٍنًكٍحنى أىٍزكىاجىهيػنَّ ًإذىا تػىرىاضىػٍوا +: ا ا٪ٗهٚا١ٗتعاىل عِٕ يف ق٘هٕ كاطثٳ
نػىهيٍم بًاٍلمىٍعريكًؼ ذىًليى ييوعىظي ًبًه مىٍن كىافى  ػٍوـً اتىًخػًر ذىًلكيػٍم أىزٍكىػى لىكيػٍم بػىيػٍ ًمٍنكيٍم يػيػٍؤًمني بًاللَّػًه كىاٍليػى

ٗغ٘ا١ طوثت اهتعٗٙد جٔط ًثؤا ، س232 اهثقطٝ:ص"كىأىٍ هىري كىاللَّهي يػىٍعلىمي كىأىنٍػتيٍم َّ تػىٍعلىميػوفى 
أٗ زُٕٗ، كٌا ٙق٘ي اهؿافعٚٞ ٗاؿِابوٞ; ٪ْ املٔط قض رقٔا ٗع٘ض ىتل بٔا، 

ٕ بعـس ٗح٘بـٕ غـقط كوـٕ،     ٘هٛ ا٨عذلاض عوٕٚ; ٗ٪ُٔا هـ٘ أغـقٽت  فوٍ ٙلّ هو
 .فثعهٕ أٗىل

ٗه٘ زعت املطأٝ هلف١ ٗأضاز اه٘هٛ تعٗهٔا ًّ كف١ غرلٖ، فعِس اؿِابوـٞ:  
ا شلا، فنْ اًتِع اه٘هٛ عّ تعٗهٔا ًـّ اهـصٜ   ٙوعَ اه٘هٛ إحابتٔا إىل كف٣ٔا إعفافځ

 (1).عهٍٔب، ٗٓ٘ ضأٜ هوزِفٚٞ اغتعٔطٖ أضازتٕ كاْ عان٩ځ

ُكٵت املازٝ عوـٟ اُتقـاي رـق ًثاؾـطٝ اهعقـس      فقس  فنشا ًِعٔا ٗهٚٔا اهقطٙب
ى ٔا ًّ حطا١ عهٲِاهعوٍ عضفع ٗعسَ ت خرل  ًطاعاٝ ملكوزٞ املطأٝبِفػٔا هوثٚب 
ٛ   رلٗت خأاه٘هٛ  ، ٗٓـ٘ اختٚـاض بعـض     إحطا١اا ًثاؾطٝ اهعقس ًـّ قثـى اهقانـ

  .اهفقٔا١ ٗتسي عوٕٚ بعض ا٪رازٙث اهِث٘ٙٞ

إىل اهقانٛ،  إىل ًّ ٙوٕٚ يف اه٨٘ٙٞ، أٗتِتقى اه٨٘ٙٞ  قاي اهثعض ا٬خط أْٗ
 كاهقـا٢ٌ، عوـٟ املطاكـع    أٗ ًّ ِٙ٘ب عـّ مجاعـٞ املػـوٌ، إْ مل ٙلـّ قـاضڅ     

                                       
 .146، م30اُعط: امل٘غ٘عٞ اهفقٔٚٞ اهل٘ٙتٚٞ، ذ( 1)
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 .اٮغ٩ًٚٞ ٗاملػاحس يف اهغطب ممّ ٙع٘ز إهٍٚٔ املػوٌْ٘ يف ؾ٧ٍُٗٔ اهسِٙٚٞ

ٞ إْ ظـآطٝ اهعهٲـ   ٗرٚث وـٟ ا٪فـطاز   ٗغـثب ملفاغـس خٽـرلٝ ع    ى ًتفؿـٚ
ٗ  فٚخب اهعٌى عوٟ ع٩حٔا يف اجملتٌع املػوٍ جـا وـسٵ   ٗاجملتٌع، ميِعٔـا،   ًِٔـا أ

 ٗأٍٓ ًا ٩ٙرغ يف شهم اهفكى ب، ا٪رلاَ اهؿطعٚٞ ٗب، اهتقاهٚس ٗا٪عطاا،

ثٍ ت٘عٚٞ املػوٌ، بف٘ا٢س ا٨هتعاَ ب رلاَ اهؿط  اهصٜ ؾطعٕ اهلل شلـٍ يف ؾـلى   
ى عوٟ تلّ٘ٙ فاهؼ ؼلٍٚ ميلـّ اهطحـ٘    ٗزٗضاا ًتدككٞ، ٗاهعٌ ُؿطاا

 .إهٚٔا يف ًثى ٓصا ا٪ًط

ػا ى +ق٘ي اهلل تعاىل: ٗٙسي عوٟ ًا غثق ًّ أرلاَ اهعهى:  كإذىا  ىلٍَّقػتيمي النِّسى
ػنػىهيم بًػاٍلمىعيركًؼ ذىلًػيى   فػىبػىلىٍغنى أىجىلىهينَّ فىػال تػىٍعضيػليوهينَّ أىف يىػنًكٍحنى أىٍزكىاجىهيػنَّ إذىا تػىرىاضىػٍوا بػىيػٍ
ػري كاللَّػهي يػىٍعلىػمي  ػٍوـً اتًخػًر ذىًلكيػٍم أىزٍكىػى لىكيػٍم كأىٍ هى ػافى ًمػنكيٍم يػيػٍؤًمني بًاللَّػًه كاليػى ييوعىظي ًبًه مىن كى

ّٲ       ًٰعٲقٶى بٲّ ، ٗعّس232صاهثقطٝ: "كأىنػتيٍم َّ تػىٍعلىميػوفى  ًٶـ ٗٸحٲـتٱ أٿخٲتٳـا هٶـٛ  ٰٰٙػاضڅ قپـاٰي ٰظ
ٰٔا ٰرتٸٟ إڄٰشا اُٲقپٰه ٕٱٰضحٱىڅ فپٽپوچقپ ٰٔا فپقٿوڀتٱ هپ ٰٔا ٰحا١ٰ ٰٙدٲٽٿثٱ ٰٗفپٰطؾٲـتٱمپ   :تٲ عٶسٸتٱ ٗٸحٲتٱمپ  ٰظ

ٕٶ ٨ ٰتعٱ٘زٱ إڄهپٚٲمپ أپٰبسٳا ٰٗاهوچ ٰٔا ٨  ٍٸ حٶ٣ٲٰت ٰتدٲٽٿثٱ ٰٔا ثٱ ًٲتٱمپ فپٽپوچقڀٰت ْٰ ٰضحٱـ٩ځ  ،ٰٗأپكڀٰط ٨  ٰٗكپا
ٕٶ  ٕٶ      ،ٰب ڀٰؽ بٶـ ْٲ ٰتطٲحٶـٰع إڄهپٚٲـ ٝٿ تٱطڄٙـسٱ أپ ٌٰـطٲأپ ٞپ     ;ٰٗكپاُٰـتٲ اهڀ ٖٶ ا٬ٰٙـ ٰٓـصٶ ٕٱ  فىػال + :فپـ پُٲٰعٰي اهوچـ
ٕٶ :فپقٿوڀتٱ ،"تػىٍعضيليوهينَّ  ْٰ أپفڀٰعىٱ ٰٙا ٰضغٱٰ٘ي اهوچ ٖٱ :قپاٰي ،ا٬ ٰٔا إڄٙٸا ٗٸٰح صرسٙث قـزٚش،  .فپٰع

 .ضٗاٖ اهثداضٜ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهٽدلٜ يف تفػرلٖس

ٓ٘ ًا شٓب إهٕٚ فٔصا أَ ثٚثٳا  أًا اؾذلاط ًثاؾطٝ اه٘هٛ هوعقس إشا كاُت بلطٳا
ػاحى إََّّ بًػوىًليٍّ ×: »: ق٘هـٕ  عسز ًـّ ا٪زهـٞ ًِٗٔـا    ٕٚٙسي عوٗ مجٔ٘ض اهفقٔا١، َّى ًنكى
ٍم عىػٍدؿو  ابّ رثـاْ يف قـزٚزٕ ٗاهـساضقٽين ٗاهثٚٔقـٛ يف اهػـِّ      ضٗاٖ صرسٙث قزٚش، «كى ى ىاًهدى

ٞپ ،ٗاهٽدلاُٛ يف ا٪ٗغطس ّٲ ٰعا٢ٶٰؿ ٛٸ  -ضنٛ اهلل عِٔا- ٰٰٗع ْٸ اهِٸثٶ ا اٍمػرىأىةو : »قپاٰي ×أپ أىيومى
ػا  نىكىحىٍت ًبغىٍيًر إٍذًف كىًليػِّهىا فىًنكىاحيهىا بىاً له، فىًنكىاحيهىا بىاً له، فىًنكىاحيهىا بىاً لهه فىً ٍف دىخىلى ًبهى

ا اٍستىحىلَّ ًمٍن فػىٍرًجهىا، فىً ٍف اٍ تىجىرىا فىالسوٍلطىافي كىًليو مىٍن َّ كىًليَّ  ٍهري ًبمى صرـسٙث  «لىهي فػىلىهىا اٍلمى
ٝپ    ،قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗأب٘ زاٗ ٗاهذلًصٜ ٗابّ ًاحٞس ٓٱٰطٙٲـٰط ّٲ أپبٶـٛ  قپـاٰي: قپـاٰي     ٰٰٗعـ
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ٕٶ   ػهىا»: ×ٰضغٱ٘يٱ اهوچـ ػٍرأىةي نػىٍفسى ػٍرأىةى، كىَّ تػيػزىكِّجي اٍلمى ػٍرأىةي اٍلمى صرـسٙث قـزٚش،   «َّ تػيػزىكِّجي اٍلمى
ٰٗاهسٸاض ٕٲ  ًٰاٰح ّٱ  ٖٱ ابٲ ٰٗا ٛٵ ٰض ٗمثٞ آضا١ أخط٠  اهِقوٚٞ ٗاهعقوٚٞ ًّ ا٪زهٞ ، إىل غرلٓاسٰقٿٽڀِٶ
 (1).، ًّٗ أضاز اهتفكٚى فعوٕٚ باملٽ٨٘ا اهفقٔٚٞيف اهفقٕ اٮغ٩ًٛ

خـ٩ا  اؾذلاط اه٘هٛ عِـس عقـس اهِلـاح     ًػ هٞاـ٩ا يف ٗراقى اهق٘ي: أْ 
، اا ٗاحتٌاعٚٳـ زِٙٚٳ اؿطم عوٟ ً٘افقٞ اه٘هٛ عِس إحطا١ عقس اهعٗاذ ًٽو٘بفًعتدل، 
ٛٵبق٘ي اؾٌٔ٘ض ف ٝ بلطٳا ع٩ٌځأاملازٝ عوٟ اؾذلاطٕ راهٞ كْ٘ املط تٲٗقس ُكٸ ِٓـا   اه٘ه

ٓا ًــّ اـــدلٝ ا٨حتٌاعٚــٞ ًــا ٧ٙٓوــٔا سجكــوزتٔا ٗقــس ٨ تلــْ٘ عِــ ا٪عوــٍٓــ٘ 
ٛڋ     ه٩غتق٩ي باؽاش اهقطاض هعـطٗا   ، هلّ إْ اقتهٟ اؿـاي تـعٗٙد املـطأٝ بـسْٗ ٗهـ

ٕ، فـ٩ بـ ؽ ًـّ اهعٌـى بقـ٘ي ًـّ ٨       وٶهٲـ ٰعأٗ ك ًث٩ځ عِس فقسإُ إشُٕ ًعِٚٞ كتعصض
ٓصٖ اؿاهـٞ   اٲٰطٰكِٔا قپهلٗٓصا ٓ٘ ًا شٓثت إهٕٚ املازٝ ٗ ٙؿذلط اه٘هٛ ٨بتسا١ اهعقس،

اض باهِلاح ٗخاقٞ يف ٓصٖ ا٪عكـاض،  ملفاغس اغتق٩ي ا٪بل ازض١ٳ ثٳاثٚٵعوٟ كْ٘ املطأٝ 
 ٗٓصا ٓ٘ اختٚاض املٚثاق يف ٓصٖ املػ هٞ.

*** 
 

 ّل االغرتاط عٍد عكد الصٔازس
يجػوز للزكجػة أف ت ػترط علػػى زكجهػا عنػد عقػد الػػزكاج مػا تػراُ أكفػل لراحتهػػا 
كأكفػػى بحاجتهػػا مػػن المباحػػات التػػي َّ تنػػافي مقتضػػى عقػػد الػػزكاج، فلهػػا مػػثالن أف 
ت ػػترط تفػػويض الطػػالؽ إليهػػا مػػع عػػدـ اإلخػػالؿ بحػػٌق الرجػػل فيػػه، أك أَّ يخرجهػػا 

ج عليهػػا، أك ت ػػترط أف تعمػػل خػػارج البيػػت، كلهػػا أف تحػػٌدد مػػن بلػػدها أك أَّ يتػػزك 
الجزا  المترتب على مخالفة هذا ال رط، كللرجل نفس الحػق فػي اَّ ػتراط، كػرف 

 ي ترط أف تعيش معه في بيت أهله، أك تسافر معه إلى حيث يعمل.
 

                                       
 .407، م2، ٗاُعط راؾٚٞ ابّ عابسّٙ، ذ194، 7ٮغ٩ًٛ ٗأزهتٕ، ذ( اُعط: ز.ٗٓثٞ اهعرٚوٛ، اهفقٕ ا1)
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 ٔـا أُ٘اعتتزسج ٓـصٖ املـازٝ عـّ اهؿـطٗط املقذلُـٞ بعقـس اهـعٗاذ، ٗٓـصٖ         
 ٗرلٌٔا:

فٌّ ٓصٖ اهؿطٗط ًا هب اه٘فا١ بٔا، ب ْ تلـْ٘ ًـّ ًقتهـٚاا     -1
كـ ْ   ;اهعقس ًٗقاقسٖ ٗهٚؼ فٚٔا تغٚرل ؿلٍ ًّ أرلاَ اهؿـطٙعٞ 

 ،ط يف رق٘قٔـا تؿذلط اهعٗحٞ عوٕٚ اهعؿطٝ باملعطٗا ٗأْ ٨ ٙقكٵـ 
ٗغرل شهـم ًـّ   ... ٗأْ ٙؿذلط عوٚٔا أ٨ ٙسخى بٚتٕ أرس إ٨ بنشُٕ

 ق.اهؿطٗط اهيت يف ٓصا اهِٽا

ٗٙعـى   ،ِٗٓان ؾطٗط ٨ هب اه٘فا١ بٔا ملِافاتٔـا هٽثٚعـٞ اهعقـس    -2
ٌٳا ٗشهـم كـ ْ ٙؿـذلط عوٚٔـا أْ ميتِـع عـّ        ،اهعقس قزٚزٳا ٗقا٢

ٞ   ًعاؾطتٔا، ٪ُٔـا ؽـاهف ًقتهـٟ     ;فتوم اهؿطٗط ٗأًثاشلـا باطوـ
٨ٗ اعتثـاض   ،عقـس اهـعٗاذ  باهعقس ًٗقكسٖ ٗتػـقط رق٘قځـا ػـب    

ٌٳا. اهعقس ٙعىٵتثٽى ٗهوخٔى بٔا ف  قزٚزٳا ٗقا٢

عوٚٔـا   ٔـا تعـ٘ز باملكـوزٞ   ِٗٓان ؾطٗط تؿـذلطٔا املـطأٝ أٗ ٗهٚٵ   -3
ٗتطاٖ أكفى هطارتٔا ٗأٗفـٟ عاحتٔـا ًـّ املثارـاا اهـيت ٨ تِـايف       

تؿذلط تف٘ٙض اهٽ٩ق إهٚٔا ًـع  ك ْ ; عوٚٔا ًقتهٟ عقس اهعٗاذ
ىطحٔـا ًـّ بوـسٓا أٗ أ٨     اٮخ٩ي عقٵ اهطحـى فٚـٕ، أٗ أ٨  عسَ 

وٚٔا، أٗ تؿذلط أْ تعٌى خاضذ اهثٚت، ٗأْ ؼـسٵز اؾـعا١   ٙتعٗذ ع
املذلتب عوٟ كاهفٞ ٓصا اهؿطط، ٗك ْ ٙؿـذلط اهطحـى أْ تعـٚـ    

 ًعٕ يف بٚت أٓوٕ، أٗ تػافط ًعٕ إىل رٚث ٙعٌى.

 اػٕ اهعوٌا١ يف ٓصٖ اهِ٘عٚٞ ًّ اهؿطٗط اػآ،:  ٗقس 

 ،١ بٔـا ٗتوم اهؿطٗط ٨ ٙوعَ اه٘فا ،ا٪ٗي: قاي ب ْ اهعٗاذ قزٚش
 ٗغرلٍٓ ًّ أٓى اهعوٍ.  ٗاهؿافعٛٗإىل ٓصا شٓب أب٘ رِٚفٞ 
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: ٙط٠ ٗحـ٘ب اه٘فـا١ بتوـم اهؿـطٗط، ٗٓـ٘ ًـصٓب       ٗاهثاُٛ
ّٲ  ، ٗٓصا ٓ٘ اختٚاض املٚثـاق; ف ٗقثؤٍ عسز ًّ اهكزابٞ ،اؿِابوٞ ٰعـ

ًٶطڅ  ّڄ ٰعا ٞپ بٲ ٕٶ  :قپاٰي عٱقڀٰث ػقو ال وػريكًط أىٍف تيوفيػ» :×قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ وا أىحى
صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثدـاضٜ ًٗػـوٍ ٗأبـ٘    «ًبًه مىا اٍستىٍحلىٍلتيٍم ًبًه اٍلفيريكجى 

ــٞس   ــّ ًاح ــا٢ٛ ٗاب ــصٜ ٗاهِػ ــط:  ٰٗ، زاٗز ٗاهذلً ٌٰ ــاٰي عٱ ــٟ  »قپ ْٰ ٰعوپ ــ٘ ًٶِٱ ٌٱ٧ٲ اهڀ
ٍٲ ًٱقپاطٶع رٱقٿ٘قٔ ٍٲ، عٶِٲس  ًٱقپاطٶع اهڀزٱقٿـ٘ق عٶِٲـس   »ٗيف ضٗاٙٞ:  ،«ؾٱطٱٗطٔ ْٸ  إڄ

ٰٔ ٰٗهپ ًٰا اٶؾٲٰتٰططپتٲاهؿٹطٱٗط،  صأثط قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ تعوٚقځا ٗٗقـوٕ غـعٚس بـّ    «ا 

ٕ  ،ًِك٘ض يف غـِِٕس  ، اهوـٍٔ إ٨  ٗٙوتعَ اهعٗذ باه٘فا١ باهؿطط ٗه٘ حدلٳا عوٚـ
  .اؾعا١خ٩ي بٕ فٚوعَ إعٌاي شهم ا عوٟ اٮإشا رسز ا٨تفاق حعا١ٳا ًعِٚٳ

طًـٕ، فٔـصٖ   ٕ اهؿـط  بـى ِٙٔـٟ عِـٕ ٗو    وڊزٶًّٗ اهؿطٗط ًا ٨ ٙٱ -4
اهؿطٗط ٨ اعتثاض شلا ٗوطَ اه٘فا١ بٔـا كـ ْ تؿـذلط ظٗحـٞ عِـس      

فعـّ   ،ظٗاحٔا ط٩ق ظٗحٞ اهطحى ا٪ٗىل إْ كـاْ ًتعٗحٳـا قثوـٔا   
ػا »: قـاي  × أْ اهِيب ٓطٙطٝ  ٛأب َّ يىًحػلو ٍَّمػرىأىةو تىٍسػرىؿي  ىػالؽى أيٍخًتهى

ػػا مىػػا قيػػدِّرى  ،لًتىٍسػػتػىٍفرًغى صىػػٍحفىتػىهىا ػػا لىهى ػػا فىً نَّمى صرــسٙث قــزٚش، ضٗاٖ أ.ــس   «لىهى

ٝپ ٗ ،ٗاهثداضٜ ًٗػوٍس ٓٱٰطٙٲٰط ّٲ أپبٶٛ  ٕٶ    » :قپاٰي ٰع ٰٔـٟ ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ ُٰ ×
ٰٔا ٌٰطٲأپٝٿ طپ٩ٰق أٿخٲتٶ ْٲ ٰتؿٲٰتطڄطپ اهڀ  .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜس«أپ

ًٗا اهفاضق ب، ٓصا اهؿطط ٗب، ؾـططٔا أ٨ ٙتـعٗذ عوٚٔـا     :قٚىنْ ف
ؾطط ط٩ق اهؿطط اهطابع ٗٓ٘  ُثٽىٗ اهؿطط اهثاهث،بكزٞ  ُق٘يرتٟ 

، فٚقـاي:  «طٵٝاههـ » اظٗحتٕ ا٪ٗىل قثى ظٗاذ اهثاُٚٞ ٗٓـٛ ًـا ٙٽوـق عوٚٔـ    
اهفطق بٌِٚٔا أْ يف اؾذلاط ط٩ق اهعٗحٞ ًّ اٮنطاض بٔـا ٗكػـط قوثٔـا    
ٗخطاب بٚتٔا ٗسلاتٞ أعسا٢ٔا ًا هٚؼ يف اؾذلاط عسَ ُلاح غرلٓا، ٗقـس  

ٛٵ ق اهِلٵفطٵ ; ٗ٪ْ اهتعسز ًّ املثاراا اهيت ه٘ظ ًِعٔـا أٗ  بٌِٚٔا اهؿطع
فقٚـاؽ   تقٚٚسٓا ملكـوزٞٷ، غـ٩ا اهٽـ٩ق فٔـ٘ أبغـض اؿـ٩ي إىل اهلل،      

 أرسٌٓا عوٟ ا٬خط فاغس.
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 التٗطري يف تهالٗف الصٔاز

تنهى ال ريعة اإلسالمية عن المغاَّة في المهػور، كعػن الت ػٌدد فػي المسػائل الماديػة 
تيًحيل الزكاج إلى مساكمة مادية تهػبط بمنزلػة المػرأة كبقيمػة العالقػة الزكجيػة باعتبارهػا  التي

 .رابطة معنوية تقـو على السكن كالمودة كالتراحم
 

تتزسج ٓصٖ املـازٝ عـّ اهتٚػـرل يف تلـاهٚف اهـعٗاذ بِٔـٛ اهؿـطٙعٞ        
ٙـٞ، ٗقـس   اٮغ٩ًٚٞ عّ املغا٨ٝ يف املٔـ٘ض، ٗعـّ اهتؿـسٵز يف املػـا٢ى املاز    

ًـّ اهفكـى ا٪ٗي ًـّ     (22غثق بٚاْ ٓصا يف اهفقطٝ اهطابعٞ ًـّ املـازٝ )  
باعتثـاض أُـٕ    (22أْ ًا شكط يف املازٝ ) ب، امل٘نع،اهثاب اهثاُٛ، ٗاهفطق 

، ٗزٗاعٛ رطقٔا عوٟ ًكوزٞ اؾٌاعٞ، ِٗٙ٘ب عِٔـا  ًّ ٗاحثاا ا٪ًٞ
ٛٵ ، ًٗـا شكـط   حـب ا٪ًط يف اؽاش اٮحطا١اا اهلفٚوٞ بتزقٚق ٓـصا اه٘ا  ٗه

ٞ   ِٓا فٔ٘ ًٽوـ٘ب ؾـطعٛ ؼـثٵ    ا ه٘احثـاا ا٪ًـٞ،   ت كٚـسٳ  عوٚـٕ اهؿـطٙع
 .ٗٙوتعَ بٕ ا٪فطاز عِس اهعٗاذ

*** 
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 لج ص  لجثلجث
 ضوابط العالقة بني الزوجــني

 
ٙث، ٓصا اهفكى ن٘ابط اهع٩قٞ ب، اهعٗح،، فٚث، املػاٗاٝ بـ، اهـعٗح،   

 عِ٘ٙـٞ ٗا٪خ٩قٚـــٞ، ٗٙقـطټض أقـ٩ځ    إ٨ فٌٚا خٱكټل، ٗٙتزسج عـّ اهقٚـــٍ امل  
ٌٳا ٗٓ٘ ت٘افط ا٪ٓوٚٞ ٗاهؿدكٚٞ املػتقوٞ هوٌـطأٝ، ثـٍ ٙـث، ًػـ٣٘هٚٞ     ؾطعٚٺ ا ًٔ

اهطحى عّ ا٪غطٝ، كٌا ٙث، ًس٠ ًػ٣٘هٚٞ املـطأٝ يف بٚتٔـا، ٗشهـم ًـّ خـ٩ي      
 مخؼ ً٘از.

 
 املطأاٚ بني الصٔدني إال فٗىا ُخصِّص

ـ هو المساكاة الكاملة بين الرجػل كالمػرأة، كهػي مقػٌررة  ػرعنا األصل العاـ في اإلسال
في األعم األغلػب مػن أمػور الحيػاة، كاَّسػتثنا  هػو اختصػاص كػل منهمػا بػبعض الوظػائف 
 التي َّ يستطيع اتخر القياـ بها، بحكم  بيعة تكوينه البدني كالنفسي كخصائصه الذاتية.

جتماعيػػة بػػين الرجػػل كالمػػرأة بمػػا يحقػػق كلػػيس ثمػػة مػػانع  ػػرعي مػػن توزيػػع األعبػػا  اَّ
 المصلحة العامة لألسرة كالمجتمع.

 
تتزسج ٓصٖ املازٝ عّ ًثسأ عاَ يف اٮغ٩َ ٗٓ٘ املػاٗاٝ ب، اهطحى ٗاملطأٝ 

( ًّ اهفكى اهثـاُٛ ًـّ   ٓ( ٗ)ْإ٨ فٌٚا خٱكټل، ٗقس غثق بٚاْ ٓصا يف املازٝ )
ًــّ اهفكــى اهثاهــث ًــّ اهثــاب  (ٗ( ٗ)ٖ( ٗ)ٕ( ٗ)ٔاهثــاب ا٪ٗي، ٗاملــازٝ )

 ا٪ٗي.
*** 
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 الكٗــي املعٍٕٖٛ ٔاألخالقٗــٛ

تقـو العالقة الزكجية على عدد  «ٔٓ»الوارد في المادة  استنادنا إلى هذا األصل العاـ
 من القيم المعنوية كاألخالقية كالضوابط ال رعية اتتية:

 ف على السرا  كالضرا .المودة كالرحمة كالثقة المتبادلة كالتعاك  -ُ
 الع رة بالمعركؼ كاإلحساف كاحتراـ الكرامة الب رية. -ِ
ال َّراكة التامة فػي أمػور الحيػاة الزكجيػة القائمػة علػى التراضػي كالت ػاكر كاعتبػار   -ّ

ػا لرسػالته فػي الحيػاة الزكجيػة  كل من الزكجين جز نا مػن اتخػر كميكىمِّػالن  لػه كميتىمِّمن
 كاَّجتماعية.

 
تتزسج ٓصٖ املـازٝ عـّ اهقـٍٚ املعِ٘ٙـٞ ٗا٪خ٩قٚـــٞ اهـيت ؼلـٍ اهع٩قـٞ         

 اهعٗحٚٞ ٗشكطا ًِٔا:
 املٛ ٠ ٚايسمح١ ٚايجك١ املتبا ي١ ٚايتعإٚ ع٢ً ايطسا٤ ٚايغسا٤: -1
( ًـّ اهفكـى   11يف امل٘زٝ ٗاهط.ـٞ: ٗقـس غـثق بٚـاْ بعهـٕ يف املـازٝ )       -

فكـٚى ملعـاُٛ املـ٘زٝ    اـاًؼ ًّ اهثاب ا٪ٗي، ٗغـٚ تٛ ًعٙـس بٚـاْ ٗت   
( 11( ٗ)11: )ًــّ اهثــاب اهثاهــث يف املــ٘ازٵ ٗاهط.ــٞ يف اهفكــى اهطابــع

(ٗ11(ٗ )11(ٗ )11(ٗ )11.) 

ًثيػرن +ٗيف اهثقٞ املتثازهـٞ: ٙقـ٘ي اهلل تعـاىل:     - ػا الىػًذينى آمىنيػوا اٍجتىًنبيػوا كى ا مِّػنى يىػا أىيػوهى
 :× ٗقاي ضغـ٘ي اهلل ، س12 اؿخطاا:ص"الظَّنِّ إفَّ بػىٍعضى الظَّنِّ إثٍػمه كَّ تىجىسَّسيػوا

ػػًديثً » كىَّ تىجىسَّسيػػوا ،ًإيَّػػاكيٍم كىالظَّػػنَّ فىػػً فَّ الظَّػػنَّ أىٍكػػذىبي اٍلحى
كىَّ تىحىسَّسيػػوا (1)

كىَّ  (2)
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜس«تػىبىاغىضيوا كىكيونيوا ًإٍخوىاننا

                                       
 ( اهتخػؼ: اهثزث عّ عٚ٘ب اهِاؽ ٗع٘ضاتٍٔ.1)
 ( اهتزػؼ: تتثع ا٪خثاض ٗا٨غتٌا  إىل ع٘ضاا اهِاؽ.2)
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كتػىعىػاكىنيوا عىلىػى البًػرِّ + ٗيف اهتعاْٗ عوٟ اهػطا١ ٗاههـطا١: ٙقـ٘ي اهلل تعـاىل:    -
ػػػػػػػًديدي  ٍقػػػػػػػوىل كَّ تػىعىػػػػػػػاكىنيوا عىلىػػػػػػػى اإلثٍػػػػػػػًم كاٍلعيػػػػػػػٍدكىاًف كاتػَّقيػػػػػػػوا اللَّػػػػػػػهى إفَّ اللَّػػػػػػػهى  ى كالتػَّ

ًٱٰ٘غـٟ   ٗعّ ، س2 املا٢ـسٝ: ص"الًعقىابً  ٛټ    أپبٶـٛ  ّٲ اهِٸثٶـ اٍلميػٍؤًمني » :قپـايٰ × ٰعـ
يىاًف يى يػدو بػىٍعضيػهي بػىٍعضنػ اٍلبػينػٍ ٕٶ  ،«اًلٍلميٍؤًمًن كى ّٰ أپٰقـابٶعٶ ٚٲ ٍٸ ٰؾثٸمپ ٰب صرـسٙث قـزٚش،   .ثٱ

 .ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ، ٗاهوفغ هوثداضٜس

 ايعػس٠ باملعسٚف ٚاإلسطإ ٚاسرتاّ ايهسا١َ ايبػس١ٜ: -1

 ( ًّ اهفكى اهطابع ًّ اهثاب اهثاهث.11ٗغٚ تٛ بٚإُ يف املازٝ )  

اهقا٢ٌٞ عوٟ اهذلانٛ ٗاهتؿـاٗض   ٝا٠ ايصٚد١ٝ,ايػَّسان١ ايتا١َ ا اَٛز اذت -1
ٌټ٩ځ ًٱلپ ٌٳا هطغاهتٕ يف  ٗاعتثاض كى ًّ اهعٗح، حع١ٳا ًّ ا٬خط ٗ ٌټ ًٱٰت هٕ ٗ

 اؿٚاٝ اهعٗحٚٞ ٗا٨حتٌاعٚٞ:

ب، اهعٗح،: اهؿطاكٞ اهتاًـٞ يف أًـ٘ض اؿٚـاٝ     ًّٚٞ اهقٍٚ املعِ٘ٙٞ ٗا٪خ٩ق
ضاتٕ ًٗطكعٖ اهقاُُ٘ٛ، ِٗٙثغٛ أْ اهعٗحٚٞ كى عوٟ رػب ًا ِٙاغب تلِٕ٘ٙ ٗقس

تلْ٘ ٓصٖ اهؿطاكٞ قا٢ٌٞ عوٟ اهذلانٛ ٗاهتؿاٗض; ٗٓ٘ ًّ بـاب ارـذلاَ عقـى    
ػا +اٮُػاْ ٗاختٚاضاتٕ اهؿدكٚٞ; قاي اهلل تعـاىل:   هيمى فىػ ٍف أىرىادىا ًفصىػاَّ عىػن تػىػرىاضو مِّنػٍ

سا اهٽفى عوٟ فٽإً قثـى  فنْ اتفق ٗاه ٜأ ،س233 اهثقـطٝ: ص"كتى ىاكيرو فىال جينىاحى عىلىٍيًهمىا
فـ٩   ،شهم ٗأمجعا عوٕٚ ٗتؿاٗضا يف ،شهم ًكوزٞ هٕ اؿ٘ه، )اهعاً،( ٗضأٙا يف

 .بصهم ًّ غرل ًؿاٗضٝ ا٬خط حِاح عوٌٚٔا ٨ٗ ه٘ظ ه٘ارس ًٌِٔا أْ ٙػتثسٸ

ٌټ٩ځ ًٱلپ ٌٳـا   ٨ٗ بسٸ أْ ٙعتدل كىٻ ًّ اهعٗح، ُفٰػٕ حع١ٳا ًّ ا٬خط ٗ ٌټ ًٱٰت هٕ ٗ
فىاٍسػتىجىابى لىهيػٍم رىبػوهيػٍم أىنِّػي +يف اؿٚاٝ اهعٗحٚٞ ٗا٨حتٌاعٚٞ; قاي اهلل تعاىل: هطغاهتٕ 

ػػػرو أىٍك أينٍػثىػػػى بػىٍعضيػػػكيٍم ًمػػػٍن بػىٍعػػػضو  ػػػلى عىاًمػػػلو ًمػػػٍنكيٍم ًمػػػٍن ذىكى ــطاْ:"َّ أيًضػػػيعي عىمى  ،س195 صآي عٌـ
 أْ املــطأٝ ًــّ اهطحــى ٗاهطحــى ًــّ املــطأٝ، فــ٩ "بػىٍعضيػػكيٍم ًمػٍن بػىٍعػضو +ًٗعِــٟ: 

  ْ ػا النَّػاسي +، ٗقـاي تعـاىل:   خكً٘ٞ ٨ٗ تِاقض، بى تلاًى ٗتِاغـق ٗتعـاٗ يىػا أىيػوهى
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ًثيػػرن  ػػاَّ كى ػػا رًجى هيمى ػػا كبىػػثَّ ًمنػٍ ػػا زىٍكجىهى هى  ااتػَّقيػػوا رىبَّكيػػمي الىػػًذم خىلىقىكيػػم مِّػػن نػٍَّفػػسو كاًحػػدىةو كخىلىػػقى ًمنػٍ
 غثق شكطٓا. ٗيف ُفؼ املعِٟ آٙاا أخط٠ كثرلٝ ٗبعهٔا ،س1 اهِػا١:ص"كىًنسىا ن 

*** 

 
 تٕافس األِمٗٛ ٔالػدصٗٛ املطتكمٛ لمىسةٚ

كبػػػاحتراـ  تتمتَّػػػع المػػػرأة فػػػي ال ػػػريعة اإلسػػػالمية باألهليػػػة ال ػػػرعية كالقانونيػػػة الكاملػػػة
 كباستقالؿ ًذٌمتها المالية، كباحتفاظها باسم أسرتها. إرادتها

 
 ٚٞ ٗاهقاُُ٘ٚٞ اهلاًوٞ.تتعوڃق ٓصٖ املازٝ بثٚاْ أٓوٚٞ املطأٝ اهؿطع

ً٘ ّاصطالّسا  معيٙ األٍلٔ٘ لػ

ٓٵ ًّ هغٞ ا٪ٓوٚٞٗ  بعٌـى  اهقٚاَ عوٟ قازضٳا قاؿځا أقثش أٜ: ت ٩ٚٓځ ىت 
ٞ  ٗاؿق٘ق اهؿدكٚٞ ا٪ر٘اي فاي يف ٗتػتعٌى ًع،، ٟ  بـصاا  املسُٚـ  املعِـ

ٞ  اجملـاي،  ٓـصا  ٗطثٚعٞ تتفق خك٘قٚٞ ًع ّ  حـع١  -ا٪قـى  يف- ٗا٪ٓوٚـ  ًـ
ٞ  ر٘ايا٪ ق٘اُ، ّ  املػـتٌسٝ  اهؿدكـٚ َ  ًـ ٍ  اٮغـ٩ًٚٞ،  اهؿـطٙعٞ  أرلـا  ثـ
   (1).املسُٚٞ اهق٘اُ، إىل ًِٔا اُتقوت

 قـسزٝ  قـفاا  اهؿـدل  يف تتـ٘فط  أْ جعِٟ اٮغ٩ًٛ اهفقٕ يف ٗتػتعٌى
 ًٗـا  اهؿطعٚٞ ٗاهِ٘آٛ با٪ٗاًط هوتلوٚف اقاؿځ أٗ أ٩ٓځ ٗػعوٕ اهؿط ، ضٓاٙقسٵ

 اهؿط ، بٔا سٹٰتعٲٰٙ م٘ عوٟ اهتكطفاا ٗإحطا١ ،ٗٗاحثاا رق٘ق ًّ عوٚٔا ٙذلتب
٘  ا،تقطٙثٳـ  ٟاملعِـ  بِفؼ اه٘نعٛ املسُٛ اهقاُْ٘ فاي يف ٗتػتعٌى ٞ  ٗٓـ  قـ٩رٚ
 إحطا١ عوٟ ٗاهقسضٝ با٨هتعاًاا، ٗٙتزٌى اؿق٘ق هٕ تثثت ٪ْ اقاُُ٘ٳ اهؿدل

                                       
ْ  ؾـطح  يف اه٘حٚع، ٘ضٜٔاهػِ اهطظاق عثس.ز( 1) ٛ  اهقـاُ٘ ٞ  زاضاهقـآطٝ:   ،املـسُ ٞ  اهِٔهـ  ،َ(1966) ،اهعطبٚـ

 .بعسٓا ًٗا 94م
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 .اًعِٚٳ أثطٳا اهقاُْ٘ عوٕٚ ٙطتب تكطا أٗ عٌى

 اْٛاع األ١ًٖٝ

ٞ : ٘عاُْ ٗا٪ٓوٚٞ ٞ  ٗحـ٘ب  أٓوٚـ ٞ  أًـا  ،أزا١ ٗأٓوٚـ ٛ  اه٘حـ٘ب،  أٓوٚـ  فٔـ
ْ  تثثـت  ٗٓٛ فقط، اؿق٘ق ٨كتػاب اهؿدل ق٩رٚٞ ٍ - هٯُػـا ٕ  علـ  كُ٘ـ
 إُػـاُٳا  باعتثاضٖ املعٚاض، بٔصا هوخِ، ٗتثثت آخط، ؾطط أٗ قفٞ أٜ زْٗ -إُػاُٳا
ٕ  ٗهلّ ،اهلل خوقٕ ٞ  كُِٚ٘تـ ٞ  اٮُػـاُٚ ٕ  ُاقكـ ٞ  هتثعٚتـ ًٵـ  اهلاًوـ  قطاضٖٗاغـت  ٕ،٪

ٞ  إ٨ ٙتٌتـع  ٨ فٔ٘ ا،رٚٳ ٨ٗزتٕ عسَ ٨ٗرتٌاي بساخؤا، ٞ  ٗحـ٘ب  ب ٓوٚـ  ُاقكـ
ٞ  اؿق٘ق هٕ فتثثت املػتقطٝ، ٗغرل اهلاًوٞ غرل رٚاتٕ تلاف٤ ٟ  ًعوقـ  ًـ٩ٚزٖ  عوـ

ٞ  ٗحـ٘ب  أٓوٚٞ هٕ ٗتثثت إُػاُٚتٕ، اكتٌوت ارٚٳ ٗهس فنشا ا،رٚٳ ٞ  ًِـص  كاًوـ  ؿعـ
 .إًٔ عّ ارٚٺ اُفكاهٕ

بـٕ   ق٩رٚٞ اٮُػاْ هكسٗض اهفعى ًِٕ عوٟ ٗحـٕ ٙعتـسٵ   ٛٔف :ا٤األ  ١اًٖٝ اَا
ثـت  ا ٗتطتٵكاْ ًعتدلٳا ؾطعٳًّ بٚع أٗ ؾطا١ ا س أٗ تكطٵا عٚث إشا قسض ًِٕ عقڀؾطعٳ

ًٱا ؾطعٳٗاحب كاْ ًعتدلٳ ٜٸعوٕٚ أرلإً، ٗإشا قوٟ أٗ قاَ أٗ فعى أ ا عِـٕ  ٽځقٶػٲـ ا ٗ
ض أخص ظِاٙتٕ ٗع٘قـب عوٚٔـا   طٲعٶُفؼ أٗ ًاي أٗ  اه٘احب، ٗإشا حِٟ عوٟ غرلٖ يف

 ،ٓـ٘ اهتٌٚٚـع باهعقـى   هٯُػـاْ   افٌِاط أٓوٚٞ ا٪زا١ أٗ أغـاؽ ثث٘تٔـ   ،اا ًٗاهٚٳبسُٚٳ
   :ُ٘عاْ ا٪زا١ ٓوٚٞأٗ

ٛ  :قاقـطٝ  أزا١ أٓوٚٞ -1 ، ٗتلـْ٘ قثـى   قاقـطٝ  بقـسضٝ  تثثـت  اهـيت  ٗٓـ
 .اهثو٘غ، أٗ بعس اهثو٘غ ٗكاْ ُاقل ا٪ٓوٚٞأٗ عسمئا

ٞ  بقـسضٝ  تثثـت  اهيت ٗٓٛ :كاًوٞ أزا١ أٓوٚٞ -2 ، ٗتلتٌـى بـاهثو٘غ   كاًوـ
 .ضؾٚسٳا

 ٗاهطحى ٗاملطأٝ يف شهم غ٘ا١.

 ،اهلٌــاي زضحــاا أٗي اهقــسضت، بوــ٘غ عــّ عثــاضٝ :ايهاًَقق١ راألًٖٝقق١
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 زضحــٞ إرــسآٌا بوــ٘غ أٗ بو٘غٌٔــا قثــى اهقــسضت، عــّ عثــاضٝ: ّالقاصــسٗ
 .اهلٌاي

ٓوٚٞ ا٪زا١ ٓـ٘ اهعقـى   فنشا كاْ ًِاط أٓوٚٞ اه٘ح٘ب ٓ٘ اٮُػاُٚٞ، ًِٗاط أ
ف٩ ٙػوب ًّ املطأٝ إ٨ بػوثٌٔا، ٗا٪ٗي غرل راقى، ٗاهثاُٛ ٙعٗي بـاؾِْ٘ أٗ  

 ٕ.ٰتاهٰع

 املسأٗ املالٔ٘ (1)اضتقالل ذنّم٘

ًٵتٔا املاهٚٞ،  ووٌطأٝ شًٞ ًاهٚٞ كاًوـٞ ٨ تـِقل   فٗٙذلتب عوٟ ٓصا اغتق٩ي شٶ
٘ا  ا٪ًـ٘اي ًـّ عقـاضاا،    م مجٚع أُـ ؾ٣ٚٳا عّ شًٞ اهطحى املاهٚٞ، فؤا رق متوڃ

 .ًِٗق٨٘ا، ٗأً٘اي غا٢وٞ )ُق٘ز( كاهطحى غ٘ا١ بػ٘ا١

ًٵ ، فٔصا ٙعينٛټوٌا كاُت املطأٝ ًّ مجوٞ ا٪ُاغف أغـاؽ أٓوٚـٞ    ٛٞ ٓأْ شلا ش
 اه٘ح٘ب، فتثثت شلا ٓصٖ ا٪ٓوٚٞ ًّ ر، ٨ٗزتٔا ٨ٗ تفاضقٔا إ٨ ر، ً٘تٔا.

، فٌعِٟ شهم أْ شلا أٓوٚـٞ ا٪زا١  ٗملا كاُت املطأٝ ًلوفٞ باهتلاهٚف اهؿطعٚٞ
غرلٓا عق٘قٔا،  ٛٓ (3)بٗتٽاهٶ ،باهتلاهٚف اهؿطعٚٞ (2)بعوٟ أغاغٔا تٽاهپ اهيت

 .أٓوٚٞ اه٘ح٘ب ٗأٓوٚٞ ا٪زا١ ٗعوٟ ٓصا فاملطأٝ كاهطحى يف

ا٪رلـاَ   قس قاًت ا٪زهٞ عوٟ أْ ا٪قـى ٓـ٘ ًػـاٗاٝ املـطأٝ هوطحـى يف     ٗ
، ٗقس غثق ؾطح ٓـصا ا٪قـى   اه٘احثااٗ٘ق تثثت بٔا اؿق اهؿطعٚٞ ًِٗٔا اهيت

                                       
 ٜبٔـصا ا٨عتثـاض شًـٞ ؾدكـٚٞ، أ     ٛفٔ, #تتعًل ب٘ ايػدط تػػً٘ اذتكٛم اييت ا ٟستٌ اعتباز$ اهصًٞ: (1)

ق بصًتـٕ، ٗبط٢ـت شًتـٕ،    شًتـٕ، ٗتعوچـ   ًتكوٞ باهؿدل ُفػٕ ٨ ب ً٘اهٕ ٗثطٗتٕ، فٚق٘هْ٘: ثثت املاي يف
ق املاهٚٞ ٗغرل املاهٚٞ ًٌٔـا كـاْ   غرل قسٗزٝ اهػعٞ ٗا٨غتٚعاب، فتثثت فٚٔا اؿق٘ ٛٗاؾتغوت شًتٕ، ٗٓ

ا ا٪عٌـاي املػـتزقٞ كعٌـى ا٪حـرل،     ٙهٳـ أُ٘عٔا ًٗقساضٓا، فلٌا تؿغى عق٘ق اهِاؽ املاهٚـٞ تؿـغؤا   
 ًكٽفٟ أ.س اهعضقـا، اُعط:  ٗتؿغؤا اه٘احثاا اهسِٙٚٞ ًّ ق٩ٝ ٗقٚاَ ُٗصٗض ٗغرلٓا ًّ اه٘احثاا.

 .181، م3اهعاَ، ذ ٛاملسخى اهفقٔ
 .( بفتش اه2َ٩)
 ( بلػط اه٩َ.3)
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( ًّ اهفكى 1بِك٘م ؾطعٚٞ كثرلٝ عِس اؿسٙث عوٟ املازٝ ) عوٕٚ ٗا٨غتس٨ي
 .اهثاهث ًّ اهثاب ا٪ٗي ًّ املٚثاق

 التصسفات املالٔ٘ للنسأٗ

لٕ، فوـٔا  املقطضٝ ؾطعٳا فٌٚا متوٶ (1)رق اهتكطا جدتوف أُ٘ا  اهتكطفاا هوٌطأٝ
فاتٔا ٗتكـطٵ  خل،ا.. ٰٗتقڀٰتـطڄض. ض طڄقڀـ ٗتٱ ٛٙض ٗتٔـب ٗت٘قٶـ  ٗتقا ٜأْ تثٚع ٗتؿذل

 .أٗ أرڅ أٗ ظٗذڅ ًّ شهم عوٟ ضنا أبٷ ؾ١ٛف ُافصٝ بنضازتٔا اهصاتٚٞ ٨ٗ ٙت٘قڃ

 القسآٌ الكسٓه تصسفات املسأٗ املالٔ٘  

نػَّػٍوا مىػا فىضَّػلى اللَّػهي بًػًه بػىٍعضىػكيٍم عىلىػى بػىٍعػضو لِّلرِّ +قاي اهلل تعـاىل:   ػاًؿ نىًصػيبه كَّ تػىتىمى جى
ػٍي و  ػافى ًبكيػلِّ  ى ػٍبنى كاٍسػرىليوا اللَّػهى ًمػن فىٍضػًلًه إفَّ اللَّػهى كى  مِّمَّا اٍكتىسىبيوا كًللنِّسىاً  نىًصيبه مِّمَّػا اٍكتىسى

 (2)املفػطْٗ.شكط ٗا٨كتػاب ِٓا ٓ٘ اهعٌى كٌا  ،س32صاهِػا١: "اعىًليمن 

ــاىل: ــ٘ي اهلل تع ٍعػػريكؼو كإف فىػػ ٍف أىٍرضىػػٍعنى لىكيػػٍم فىػػآتي + ٗٙق ػػنىكيم ًبمى وهينَّ أيجيػػورىهينَّ كٍأتىًمػػريكا بػىيػٍ
ٍرتيٍم فىسىتػيٍرًضعي لىهي أيٍخػرىل عـطا أْ املـطأٝ ميلـّ    ًّٗ ٓصٖ ا٬ٙٞ ًٗعِآا ٙٱس، 6صاهٽ٩ق: "تػىعىاسى

ّ، ٗٙقـاؽ  ًعٚٵ أحطڅ هقا١ٰ نا  طفىڅً٘ن٘عٔا إضٲ عقس اٮحاضٝ اهيت ا يفأْ تلْ٘ ططفځ
 .اضنا  طفى غا٢ط اٮحاضاا املثارٞ ؾطعٳعوٟ ت حرل املطأٝ ُفػٔا ٮ

ػا أىٍك دىيٍػنو +ا غثزإُ ٗتعـاىل:  ٗٙق٘ي أٙهٳ  س12صاهِػـا١:  "ًمػٍن بػىٍعػًد كًصػيَّةو ييوًصػينى ًبهى

                                       
، ٰاٰططوب اهلػب، ٗٓ٘ ًؿـتق ًـّ ٰقـ    يف ٛا٪ً٘ض ٗاهػع ب يفوغٞ: ٓ٘ ا٨ختٚاض ٗاهتقوڇيف اها طٹٰكاهتٸ( 1)

ب ايػازع تَِّسَا ٜضدز عٔ ايػدط بإزا ت٘ ٜٚة»اقٽ٩ح اهفقٔا١ ٓ٘: ٗيف  ،أُفقٕ ٜ:ًِٕٗ قطا املاي، أ
ًَ ًَنٌ رعٌ اٚ قٍٛ ٜٓػ٧ ايتص»، أٗ ٓ٘: «اعًٝ٘ اسها فـِوزغ ًـّ خـ٩ي ٓـصّٙ     ، «اا غسعًٝا اٚ ٜٓتر اثًسا

 اهتعطٙف، ٗح٘ز عِكطّٙ هوتكطا:
 ُتٚخٞ أٗ أثط شلصا اهعٌى.  -2عٌى: ق٘ي أٗ فعى.  -1  
ٓـ٘ قـثض اهـثٌّ هوثـا٢ع ٗمتوـم املثٚـع هوٌؿـذل٠، ٗمـ٘          )اثقس( ب عوٚـٕ  تطتٵـ  )عٌُ( ٗشهم ًثى اهثٚع 
 . ، ٗٓلصا)ايفسق١(ب عوٕٚ أثط ٓ٘ تطتٵ (ايطالم)
ٕ ا ؾطعٚٳتتعوق باملاي ٗتِتد أثطٳ : اهتكطفاا اهيت«ايتضسرات املاي١ٝ»فاملقك٘ز بـ  ٙلـْ٘   اهـيت  ٛٓـ  ٜأ ;ا فٚـ

 ًٛ٘ن٘عٔا أٗ قؤا ٓ٘ املاي غ٘ا١ كاُت تكطفاا ق٘هٚٞ أٗ فعوٚٞ، أًا إشا مل ٙلّ ً٘نـ٘عٔا املـاي فٔـ   
 اهتكطفاا غرل املاهٚٞ كاهٽ٩ق.

 .71، م2اهقطآْ، ذ ٜت ٗٙى آ اًع اهثٚاْ يف، حٜاُعط: قٌس بّ حطٙط اهٽدل( 2)
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ق قػٌٞ اهذلكـٞ  ثٶػٲح٘اظ اه٘قٚٞ ًّ املطأٝ، ٗأْ تِفٚص ٗقٚتٔا ٰٙ فا٬ٙٞ قطوٞ يف
ٌٵِٞ قٚأًا با٨ «أىٍك دىيٍػن» :عثاضٝٗعوٟ اه٘ضثٞ،  ٗٓصا زهٚى عوٟ أٓوٚٞ قذلاض ًته

 إحطا١ اهتكطفاا املاهٚٞ.  املطأٝ يف

 بْٓ٘٘ الّيالطّي فات املسأٗ املالٔ٘  تصّس

ــس  ــ ٗضز يففق ــطڄٞ ٰبقكٵ ــا - ٰٝطٙٲ ــٛ اهلل عِٔ ــٞ    -ضن ــٞ ممو٘ك ــت حاضٙ ــا كاُ  أُٔ
      ٞ  -ضنـٛ اهلل عِٔـا  - ٗقس كاتثت أغٚازٓا عوـٟ عتقٔـا، فٽوثـت ًـّ اهػـٚسٝ عا٢ؿـ

شلـٍ،   (1)ٝ اؾـذلط٘ا أْ ٙلـْ٘ اهـ١٨٘   ٰطٙٲطڄصهم إ٨ أْ أغٚاز ٰبفاغتخابت ه ،ًػاعستٔا
ػٍن أىٍعتىػقى : »فقاي× فثوغ شهم ضغ٘ي اهلل  ػا الٍػوىَّ ي ًلمى صرـسٙث قـزٚش،   «اٍ تىًرم كىأىٍعًتًقي، فىً نَّمى

فٔصا زهٚـى  ، ضٗاٖ ًاهم ٗأ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞ ٗاهساضًٛس
 ×:هقـ٘ي اهطغـ٘ي    ;ًاشلـا  ًّ اهػِٞ عوـٟ حـ٘اظ تكـطا املـطأٝ يف     قطٙش قزٚش

 يف :ٜأ-ٗفٚــٕ » :ا عوــٟ ٓــصا اؿــسٙثتعوٚقځــ ؾــطٵاح اؿــسٙثقــاي  ،«اٍ ػتىًرم كىأىٍعًتًقػػي»
ًٱ     أْ املطأٝ اهطؾـٚسٝ تتكـطا بِفػـٔا يف    -اؿسٙث ٞ، ٰحـ ٗٸٰعاهثٚـع ٗغـرلٖ ٗهـ٘ كاُـت 

 (2)«.ٗحٔاًاشلا بغرل إشْ ظ ا املطأٝ اهطؾٚسٝ يفٗح٘اظ تكطٵ
َٵ امل٧ًِ، ٗكاُت  َٵ)عٟ سٲتٱـ  -اهلل عِٔا ٛضن-اهػٚسٝ ظِٙب بِت حزـ أ  أ

٪ُٔا كاُت تغعي اهك٘ا ٗتسبغ ٗؽطظ  ;×آا بصهم ضغ٘ي اهلل زلٵ (املػاك،
ٞ فاا ًاهٚٵـ ، فلى ٓـصٖ تكـطٵ  (3)ق باهثٌّ عوٟ املػاك،اهػ٘ق ٗتتكسٵ ٗتثٚعٕ يف
َٵ)ًّ قثى   إىل شهم.ًّ بٚع ٗقسقٞ ًٗا  (املػاك، أ

 (4)أعتقت ٗهٚـسٝځ  :أُٔا اهلل عِٔا ٛضن أَ امل٧ًِ، ًٌُٚ٘ٞ بِت اؿاضجٗعّ 
ًإنَّػًي لىػٍو »شهـم فقـاي:   × ثـٍ شكـطا هـٕ     ،× اهـِيب كاُت شلا زْٗ أْ تػـت شْ  

                                       
اه١٨٘: ضابٽٞ ب، ؾدك، كطابٽٞ اهِػب ًّ أغثابٔا اٮرػاْ باهعٶتٲق، ٗتلْ٘ بٌِٚٔا رقـ٘ق ٗعوٌٚٔـا   ( 1)

عِـس اُعـساَ    -بفتش اهتـا١ -يف ٗضاثٞ اهعثس املعٰتق  -بلػط اهتا١-ٗاحثاا، ًّٗ ٓصٖ اؿق٘ق: رق املعتٶق 
ٰٰ٘ضثٞ ا٪قوٚٵ،  .اه

 .241، م5، ذٜؾطح قزٚش اهثداض ٜ، فتش اهثاضٛ.س بّ عوٟ بّ رخط اهعػق٩ُأ (2)
 .21، م7متٚٚع اهكزابٞ، ذ ، اٮقابٞ يفٛأ.س بّ عوٟ بّ رخط اهعػق٩ُ (3)
 .ٗهٚسٝ: حاضٙٞ( 4)
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 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜس«أىٍعطىٍيًتهىا أىٍخوىالىًي كىافى أىٍعظىمى ألىٍجًرؾً 
َٰقپ»قاي:  -عٌِٔا ضنٛ اهلل-ٗعّ حابط بّ عثس اهلل  َٰ اهڀفٶٽڀـطڄ   ×  ٛٹثٶاهِٸ ا ٘ٲ ٰٙـ

ٍٸ ٰخٽپٰب ،فپٰكوچٟ ٰ٘كچـ ٿ   ،فپٰثٰسأپ بٶاهكٸ٩ٝٶ ثٱ ٰ٘ ٰٰٙت ٓٱ ٰٗ ّٸ  ٓٱ ٌٸا فپٰطٰغ ُٰٰعٰي فپ پٰتٟ اهِټٰػا١ٰ فپٰصكچٰط فپوپ
ٞپ ،ٰعوپٟ ٰٙسٶ بٶ٩يڅ ٕٶ اهِټٰػا١ٱ اهكٸٰسقپ ٕٱ ٙٱوڀقٶٛ فٶٚ ٘ٲٰب ٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.ـس  صرس«ٰٗبٶ٩يٴ ٰباغٶطڂ ٰث

مل ٙػ ي اهِػا١ املتكسقاا ٓـى قـسقتّٔ    × اهِيب; ف(1)ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗزس
ٗهـ٘ اختوـف    ،ٗٓى ٓصٖ اهكسقٞ ؽطذ ًـّ ثوـث ًاشلـا أَ ٨ل    لبنشْ أظٗاحّٔ

عوٟ عٌـَ٘   اهػ٧اي عّ ٓصا اهتفكٚى ٙسيٹ نٿطٲ، فٰت× اؿلٍ بصهم هػ شلّ اهِيب
 ١ ا٪ق٘ي.كٌا ٙقطض عوٌا ز٨هٞ اؿسٙث

ٗباعتثاض متتٵع املطأٝ با٪ٓوٚٞ اهؿطعٚٞ ٗاهقاُُ٘ٚٞ اهلاًوٞ فٌّ رقٔا ا٨رتفاظ 
ٗٓـ٘ أًـط    ،باغٍ أغطتٔا، ٗباغتق٩ي ؾدكـٚتٔا اهصاتٚـٞ عـّ ؾدكـٚٞ اهـعٗذ     

 ًّ هسْ عٔس اهطغاهٞ ٗاـوفا١ اهطاؾسّٙ رتٟ ا٬ْ. عوٕٚ بنمجا  املػوٌ، ًػتقطٵ

*** 

 
 األضسٚ وط٠ٕلٗٛ السدن عَ

ة أفػراد، كَّبػد للرجل القوامػة علػى األسػرة، باعتبارهػا كحػدة اجتماعيػة مكونػة مػن عػدٌ 
لها من رئاسة كإَّ فىسىدى أمرها كتبٌدد  ػملها، كالرجػل مؤٌهػل بحكػم فطرتػه كتكوينػه البػدني 
كالنفسي لحمل تبعات هذُ المسئولية كمى ىقَّاتها، كهي ليست قوامة قػىٍهر كتسلط، كلكنهػا 

ية كجػػوب كتكليػػف لرعايػػة األسػػرة كحمايتهػػا كصػػيانتها، كضػػماف مصػػالحها الماديػػة مسػػئول
 ككفالتها بالعمل كالكسب كتحصيل الماؿ.

 
تتزسج ٓصٖ املـازٝ عـّ ًػـ٣٘هٚٞ اهطحـى عـّ ا٪غـطٝ ٗعـّ طثٚعـٞ ٓـصٖ          

                                       
بٔـصا اؿـسٙث عوـٟ حـ٘اظ قـسقٞ املـطأٝ ًـّ ًاشلـا بغـرل إشْ           يٸسٶاغـتٱ »اهفتش:  قاي اؿافغ ابّ رخط يف (1)

 .992، م2، ذٜؾطح قزٚش اهثداض ٜ، فتش اهثاضٛأ.س بّ عوٟ بّ رخط اهعػق٩ُ، اُعط: «ظٗحٔا
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( ًـّ اهفكـى اهطابـع ًـّ     ُْاملػ٣٘هٚٞ ُٗٽاقٔا، ٗقس غثق بٚاْ ٓـصا يف املـازٝ )  
 اهثاب ا٪ٗي.

*** 

 
 وط٠ٕلٗٛ املسةٚ يف بٗتّا

يناسػب  بيعتهػا كتكوينهػا البػدني كالنفسػي، المسػئولية يػيقىرِّر اإلسالـ للمػرأة نوعنػا مػن 
كيعتبرها راعية كمسئولة مع زكجها عمػا ترعػاُ مػن أمػور البيػت كاألكَّد، كهػي مسػئولية لهػا 

ة عػػن مسػػئولية الرجػػل، بػػل مكانتهػػا كخطرهػػا علػػى األسػػرة كالمجتمػػع كلػػه، كَّ تقػػٌل أهميػػ
 أعظم منها في الترثير المعنوم كاألخالقي.

 
ِٙاغب طثٚعتٔا ٗتلِ٘ٙٔا اهثسُٛ املػ٣٘هٚٞ تث، ٓصٖ املازٝ أْ هوٌطأٝ ُ٘عٳا ًّ 

ًٵأْ  -مما ٨ ؾم فٕٚ- ٕكٌا أُٗاهِفػٛ،  ٔا اهلل ٞ ٗغـاًٚٞ خكٵـ  هوٌطأٝ ٗظٚفٞ ٓا
 قسضٝ عوٟ تطبٚٞ ا٪٨ٗز ٗاهكدل عوٚٔـا  ٗاه ى ٗا٪ًً٘ٞ،ٌٲٰزبٔا، ٓٛ ٗظٚفٞ اهڀ

ٗٓ٘ ًا ٨ غثٚى هوطحى أْ ٙقَ٘ بٕ،  املتتابعٞ، ٗؼٌى ًؿاقٔا يف املطارى اهعٌطٙٞ
 -ًـّ ؾـ ُٔا   ضغٍ ًا واٗي اهثعض ًّ تِٔ٘ٙٔا ٗاؿـطڃ -أزلٟ اه٘ظا٢ف  ٛٗٓ

ْٵ   ًِٜابع اؾِؼ اهثؿط ٗبسُٗٔا ِٙقٽع اهِػى، ٗػفٵ ا٪َ  ، ٗأكثط ًـّ شهـم فـن
ٚع يف أحـعا١ ُفػـٕ ٗيف كـى    ؿٶـ رِاُٳـا ٗضعاٙـٞ تٰ   طنع ٗهٚسٓا ًع هثِٔآٛ اهيت تٱ

ٕ     ٗٙلـدل،   حػسٖ، ٗٙثقٟ ت ثطٖ بٔا رتٟ ٙؿـبٵ   ٗٓـٛ اهـيت تقـَ٘ بطعاٙتـٕ ٗتطبٚتـ
باملؿاضكٞ ًـع اهـعٗذ يف ٗحـ٘زٖ ٗباُفطازٓـا عِـس       ٗتقٍ٘ٙ غو٘كٚاتٕ ٗأخ٩قٚاتٕ

ًٰ  غٚابٕ،   ضعاٙـٞ أٓـى اهثٚـت    تـٕ، ٗٗظٚفتٔـا يف  لپوٶكٌا أْ املطأٝ ٓٛ ضبـٞ اهثٚـت ٗ
، فعّ عثـس اهلل  خٽرلٝ ٗحوٚوٞٗظٚفٞ  ،ٝٗإعسازٖ هوػلّ ٗاشلس١ٗ ٗاهطارٞ ٗامل٘زٵ

، »ٙقـ٘ي:  × قـاي: زلعـت ضغـ٘ي اهلل    -ضنٛ اهلل عٌِٔـا -بّ عٌط  كيلوكيػٍم راعو
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ًُ،...ككيلوكيٍم مسئوؿه عٍن رًعيًَّتهً  ٗ  «كالمٍرأىةي راًعيػةه علػى بٍيػًت زىٍكًجهػا ككلىػًد اٖ صرـسٙث قـزٚش، ض

 ، ٗاؾتٔط اهثٚت اهقا٢ى:أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜس

 أعسزا ؾعثٳا طٚب ا٪عطاق  ا٪َ ًسضغٞ إشا أعسزتٔا
َٵ ٨ظًـٞ   ٛاملـطأٝ بٔـا ٓـ    ع اهلل ٗاـكا٢ل اهيت ًٚٵـ  ٗٓصٖ اه٘ظا٢ف ٗاملٔا

ٞ اجملتٌـع ا٪غاغـٚٞ، ٗقـ٘اَ متاغـلٕ     ههٌاْ اغـتقطاض ا٪غـطٝ، اهـيت ٓـٛ خوٚٵـ     
رػــثٌا ٙــطٗذ -ٚٔــا عــّ ٓــصٖ اه٘ظــا٢ف ٗاملٔــاَ  وڊٰد، ٰٗتٗقــ٩رٕٗقــ٩بتٕ 

 .كفٚى بتسًرل ا٪غطٝ ٗاجملتٌع ٗه٘ بعس ر، -املغطنْ٘ ٗاملفػسْٗ

* * * 
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 لج ص  لج للع
 احلقو  والواجاات الزوجية اتمتااللة

 
ٙتزسٵج ٓصا اهفكى عّ اؿق٘ق ٗاه٘احثاا املؿذلكٞ ب، اهـعٗح،، ٗكـصا   

عٗحٞ عوٟ ظٗحٔا، ٗأٙهٳا عـّ اؿقـ٘ق اـاقـٞ هوـعٗذ     عّ اؿق٘ق اـاقٞ هو
عوٟ ظٗحتٕ، ٗشهم ًّ خ٩ي ث٩ثٞ ًثارـث، ٗقـس تكـسٵض ٓـصا اهفكـى جـازٝ       

 تتزسج عّ تثقٚف اهؿثاب جثاز٥ اٮغ٩َ يف اهعٗاذ.
 

 تجكٗف الػباب مببادئ اإلضالً يف الصٔاز
ه كآدابه كأصوله في  رف ضركرة تثقيف ال باب من الجنسين بمبادئ اإلسالـ كقيم

 الزكاج كأمور التعامل بين الزكجين، ككسائل تكوين حياة زكجية كأسرية صالحة كناجحة.
 

تث، ٓصٖ املازٝ أٌٓٚٞ تثقٚف اهؿثاب جثـاز٥ اٮغـ٩َ يف اهـعٗاذ ٗزٗضٖ يف    
     ٞ ٗٓـٛ ًػـ٣٘هٚٞ اهسٗهـٞ ٗكافـٞ      تلّ٘ٙ رٚـاٝ ظٗحٚـٞ ٗأغـطٙٞ قـاؿٞ ُٗاحزـ

ِؿـط اهـ٘عٛ ٗتطغـٚذ ا٨هتـعاَ هـس٠ ا٪فـطاز بٔـصٖ اهقـٍٚ         ٧ًغػاا اجملتٌـع ب 
× قاي: زلعت ضغ٘ي اهلل  -ضنٛ اهلل عٌِٔا-، فعّ عثس اهلل بّ عٌط ٗاملثاز٥
، كالرَّجيػلي راعو علىػى أىٍهػًل بػىٍيتًػًه، »ٙق٘ي:  ، ككيلوكيٍم مسػئوؿه عػٍن رًعيَّتًػًه، كاألىًميػري رىاعو كيلوكيٍم راعو

ػػٍم مسػػئوؿه عػػٍن رًعيَّتًػػهً كالمػػٍرأىةي راًعيػػةه علػػى بٍيػػ ، ككيلوكي ػػٍم راعو ًُ، فىكيلوكي صرــسٙث «ًت زىٍكًجهػػا ككلىػػًد

 .قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜس

ّٵ ًثلطٝ هتزكـ،   ٗتؿٌى أبعاز ٓصا اهتثقٚف أٌٓٚٞ اهعٗاذ ٗنطٗضتٕ يف غ
اؿٚـاٝ  اهؿاب نس زٗاعٛ ا٨مطاا ا٪خ٩قٛ ٗاؾِػٛ، ٗرػّ اختٚاض ؾطٙم 

عوٟ أغاؽ اهـسّٙ ٗاـوـق ٗاملِثـت اهٽٚـب ٗاهتقـاضب ا٨حتٌـاعٛ ٗاهثقـايف،        
ٗا٨عتساي ٗاهتٚػرل يف تلاهٚف اهعٗاذ، ٗقٚاَ اؿٚاٝ اهعٗحٚٞ عوٟ امل٘زٝ ٗاهط.ٞ 
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ٗاهدل ٗاهتعاْٗ اهلاًـى ٗاهتؿـاٗض ٗاهذلانـٛ يف أًـ٘ض اؿٚـاٝ كوـٔا، ٗا٨هتـعاَ        
ٗاهثعس عـّ أغـثاب اهؿـقاق ٗاهِـعا ،     عق٘ق ٗٗاحثاا كىٵ ًٌِٔا ػاٖ ا٬خط، 

ا٪غـطٝ ٗاهعٌـى عوـٟ    جقاقـس  ٗغثى رى اـ٩ا بـ، اهـعٗح،، ٗاهتعطٙـف    
ٗتطبٚٞ ا٪طفاي عوـٟ ًثـاز٥ اهـسّٙ ٗا٪خـ٩ق      ٞؼقٚقٔا، ٗٗاحثاتٌٔا م٘ ضعاٙ

يف ٗاملثاز٥ اٮغ٩ًٚٞ املثوٟ، ٗغرل شهم مماٗضز يف ٓصا املٚثـاق ٗخاقـٞ ًـا ٗضز    
ٛ  ( ًّ اهف11املازٝ ) ًـّ اهفكـى   ( 11ٗيف املـازٝ )  ،كى اهثاُٛ ًّ اهثـاب اهثـاُ

يف ا٬ٙـاا ٗا٪رازٙـث اهِث٘ٙـٞ اهـ٘اضزٝ يف     اهثاهث ًّ اهثاب اهثـاُٛ، ًٗـا ٗضز   
 اهتعوٚق عوٌٚٔا ٗعوٟ امل٘از ا٪خط٠ شاا اهكوٞ بٔصٖ امل٘ن٘عاا.

عوٟ ٗغٚوٞ ًعِٚٞ بـى تؿـٌى كافـٞ ٗغـا٢ى      ٨ٗ تقتكط ٗغا٢ى ٓصا اهثقٚف
ــٞ ٗاه ــٍٚاهذلبٚ ــط١ٗٝ    ،تعو ــا٢ؤٌا املق ــى قــ٘ضٌٓا ٗٗغ ــٞ بل ــ٩َ ٗاهثقاف ٗاٮع

 ٗاملػٌ٘عٞ ٗاملط٢ٚٞ.
*** 

 احلقوق والواجبات املشرتكة:    املبحث األول
ٙتزسج ٓصا املثزث عّ اؿق٘ق ٗاه٘احثاا املؿذلكٞ ب، اهعٗح،; فٚزثٵ 
عوٟ اهتعاْٗ عوٟ املػ٣٘هٚاا اهعٗحٚٞ، ٗٙؿـخع عوـٟ اؿـطم عوـٟ اهتفـآٍ      

ًّ اهـعٗح، بـاهتعاَ    اهتِاظ ، ٗٙث، ن٘ابط اـ٩ا بٌِٚٔا، ٗٙ٘قٛ ك٩ځٗعسَ 
ا٬زاب اٮغ٩ًٚٞ، كٌـا وـثٍٔ عوـٟ رػـّ اهكـوٞ باهِـاؽ ٗخاقـٞ اؾـرلاْ         

 ٗا٪قاضب، ٗشهم ًّ خ٩ي غت ً٘از.
 

 التعأُ عمٜ املط٠ٕلٗات الصٔدٗٛ
كالتعػػاكف علػػى القيػػاـ  علػػى كػػٌل منهمػػا كاجػػب اإلخػػالص لسخػػر كالثقػػة بػػه، كالتناصػػُ

 بمسئوليات الحياة الزكجية كرعاية األبنا  كتربيتهم في كل الظركؼ كاألحواؿ.
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ت٘حب ٓصٖ املازٝ عوٟ كىٵ ًّ اهعٗح، أْ تلْ٘ ع٩قتٌٔا قا٢ٌـٞ عوـٟ ًعـاُٛ    
ٗاٮخ٩م ه٭خط ٗاهثقٞ بـٕ ًـّ ًقتهـٚاا     .اٮخ٩م ٗاهثقٞ ٗاهتِاقش ٗاهتعاْٗ

غـثق بٚـاْ ًـا ٙـسي      ٗقس، (1)طٝ ٗاحثٞ كٌا غٚ تٛ بٚإُؿٲٗٓصٖ اهعٶ طٝ باملعطٗا،ؿٲاهعٶ
ًٳا ، ٗاهتِاقش ٗاهتعاْٗ عوٟ اهقٚاَ جػـ٣٘هٚاا  (2)عوٟ اهثقٞ ٗاهتِاقش ٗاهتعاْٗ عٌ٘

 (3)اؿٚاٝ اهعٗحٚٞ ٗضعاٙٞ ا٪طفاي ٗتطبٚتٍٔ، يف كى اهعطٗا ٗا٪ر٘اي.
*** 

 
 اذتسص عمٜ التلاِي ٔعدً التٍاشع

مػن الػزكجين علػى فٍهػم  بيعػة اتخػر، كالػوٍعي بػالفوارؽ  ال ريعة اإلسالمية كػال   تحثٌ 
الفطريػػة كالطبيعيػػة كالنفسػػػية لكػػٌل منهمػػا، كبوجػػػود قواسػػم كسػػمات م ػػػتركة بينهمػػا، كمػػػا 

علػى اَّهتمػاـ بعوامػل التوافػػق  -لنجػػاح الحيػاة الزكجيػة-مػن الػزكجين  تحػٌث ال ػريعة كػال  
طػػرؼ اتخػػر، كحٍصػػر أسػػباب اَّخػػتالؼ، كالبحػػث لهػػا عػػن كاإليجابيػػات فػػي  خصػػية ال

 ،الغيػػرةفػػي  اإلفػػراطك  ،كاإلثػػارة ،نزغػػات العنػػاد :حلػػوؿ كسػػط يتراضػػياف عليهػػا، كالبعػػد عػػن
 .كحٌب التغلب على اتخر

 
ٗاخت٩ا ُؿ تٔا ُٗعطتٔـا هـثعض    ٝ اهعٗحٞٗغٚ تٛ بٚاْ أٌٓٚٞ ًطاعاٝ فٽط

سض ًّ املػ٣٘هٚٞ عـّ ا٪غـطٝ عوـٟ رػـب     ، ٗباعتثاض ؼٌى اهعٗحٞ هق(4)ا٪ً٘ض
طثٚعتٔا فٚوعَ عوٚٔا تثعٳا هصهم فٍٔ طثٚعٞ اهطحـى، ٗٗعٲٚٔـا بـاهف٘اضق اهفٽطٙـٞ     

، فنْ اهعؿطٝ ًّ أً٘ض ٗاهٽثٚعٚٞ ٗاهِفػٚٞ هٕ، ٗكصا فٍٔ كى ًٌِٔا جا حا١ باملازٝ
، باملعطٗا ٨ تتزقق غاهثٳا إ٨ بٔـصا، ًٗـا ٨ ٙـتٍ اه٘احـب إ٨ بـٕ فٔـ٘ ٗاحـب       

 .( ًّ ٓصا اهفكى11( ٗاملازٝ )11ٚ تٛ ًعٙس بٚاْ شلصٖ املعاُٛ يف املازٝ )ٗغ
                                       

 ( ًّ املثزث اهثاُٛ يف اهفكى اهطابع ًّ ٓصا اهثاب اهثاهث.11( يف املازٝ )1)
 ( ًّ اهفكى اهثاهث ًّ ٓصا اهثاب اهثاهث.57( يف اهفقطٝ ا٪ٗىل ًّ املازٝ )2)
 ( ًّ اهفكى اهثاهث ًّ ٓصا اهثاب اهثاهث.57( يف اهفقطٝ اهثاهثٞ ًّ املازٝ )3)
 ( ًّ املثزث اهثاُٛ يف اهفكى اهطابع ًّ ٓصا اهثاب اهثاهث.69( يف اهفقطٝ ا٪ٗىل ًّ املازٝ )4)
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 االسرتاً املتباده

على كل من الزكجين:

احتراـ اتخر كتقدير متاعبه الحياتية كمراعاة مكانتػه فػي األسػرة، كإعانتػه  كاجب -ُ
فػػي مكانػػة قرابتػػه مػػن علػػى تحمػػل أعبائػػه كعلػػى سػػائر  ػػئونه، كاحتػػراـ قرابتػػه، كاعتبػػارهم 

 النسب.
مراعاة م اعر اتخر كتجنب كل مػا يجػرح كرامتػه ككرامػة أسػرته، سػوا  فػي سػرٍّ  -ِ

 أك على مأل من الناس كخاصة أماـ أحد من أهله أك أهلها.
 

 تث، ٓصٖ املازٝ أٌٓٚٞ ا٨رذلاَ املتثازي ب، اهعٗح،: 

 ً٘ض ٗٓٛ:تتزسج عّ عسٵٝ أ * ٚايفكس٠ األٚىل َٔ املاّ ٠

ٗٙسيٵ عوٕٚ ًا  :يهٌ َٔ ايطسرني ًُتاعب اذتٝات١ٝيسل االسرتاّ ٚايتكدٜس  -
 (1).اهعؿطٝ باملعطٗاعّ  ُك٘مغٚ تٛ ًّ 

ا  َقٔ ايقصٚدني  َساعا٠ َهاْق١ نقٌ   َٚٔ ايكِٝ املرنٛز٠ ا ٖرٙ ايفكس٠:  -
فاهطحى ٓ٘ اهق٘اَ عوٟ ا٪غـطٝ جقتهـٟ اهؿـط ، ٗٓـٛ ٨ٗٙـٞ       األضس٠:

ٞ، فتقتهـٛ ًـا هوـ٘اهٛ ٗاهطاعـٛ ٗاملػـ٣٘ي ًـّ رفـغ        ٗضعاٙٞ ًٗػ٣٘هٚ
، ٗاملطأٝ ٓٛ اهعٗحٞ اهؿف٘ق ٗا٪َ اهط٦َٗ، ًّٗ رطًتٕ ب، أفطاز ا٪غطٝ

اؿِاْ ٗامل٘زٝ ب، أفطاز ا٪غطٝ، ٗٓٛ ًـّ تفـٚض    بثٵ اوقٟ عوٟ عاتقٔٙٱ
ٗٓـٛ اهقا٢ٌـٞ عوـٟ ؾـ٣ْ٘ اهثٚـت       مـا١ اهثٚـت،  أباملؿاعط اهطقٚقٞ عوـٟ  

ٕ  -هػِس اهقٜ٘ كٌا أُٔا ا ،ًٗٔإً هعٗحٔـا ٗأفـطاز    -بعس اهععـٍٚ غـثزاُ
ضنـٛ اهلل  -أغطتٔا إشا اؾتس ا٪ًطكٌا فعوت اهػٚسٝ خسهـٞ أَ املـ٧ًِ،   

ّٲف ×ًع اهطغ٘ي  -عِٔا ٞپ ٰع ْٰ  :قپاهپتٲ -ضنٛ اهلل عِٔا- ٰعا٢ٶٰؿ ٛٹ  كپـا  اهِٸثٶـ

                                       
 ًّ املثزث اهثاُٛ يف اهفكى اهطابع ًّ ٓصا اهثاب اهثاهث. (69( يف املازٝ )1)
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ٞپ ٰشكپٰط إڄٰشا × ٰٔا أپثٲِٰٟ ٰخسٶهپ ّٰ ٰعوپٚٲ ًٳا فپغٶطٲاٱ :تٲقپاهپ ،اهثٸِٰا١ٰ فپ پرٲٰػ ٘ٲ  :فپقٿوڀـتٱ  ٰٙ
ٰٓا ًٰا أپكڀٰثٰط ًٰا» ٌٲٰطا١ٰ ٰتصٲكٿطٱ ٕٱ  أپبٲٰسهپمپ قپسٲ ،اهؿټسٲقڄ ٰر ٰٔـا  ٰٰٗحـىٸ  ٰعـعٸ  اهوچـ  ٰخٚٲـطٳا  بٶ

ٰٔا ِٲ لىًني مىا» :قپاٰي ،«ًٶ ػرنا كىجىػلَّ  عىػزَّ  اللَّػهي  أىبٍػدى يػٍ ػا خى هى  ،النَّػاسي  بًػي كىفىػرى  ًإذٍ  بًػي آمىنىػتٍ  قىػدٍ  ،ًمنػٍ
ػػذَّبىًني ًإذٍ  قػىٍتًنيكىصىػػدَّ  ػػٍتًني ،النَّػػاسي  كى ػػا كىكىاسى اًلهى ػػلَّ  عىػػزَّ  اللَّػػهي  كىرىزىقىنًػػي ،النَّػػاسي  حىرىمىنًػػي ًإذٍ  ًبمى  كىجى
 .، ضٗاٖ أ.س ٗاهٽدلاُٛ يف اهلثرلسرػّصرسٙث «النِّسىا ً  دى أىٍكَّ حىرىمىًني ًإذٍ  كىلىدىهىا

ٌُّ اعبا٥٘ ٚع٢ً ضا٥اآلخس  إعا١ْ نٌ َُٓٗا - فلى ًٌِٔـا ٙٱٰعـسٹ    س غ٦ْٛ٘:ع٢ً حت
، ٗٓصٖ ٓٛ طثٚعـٞ املـطأٝ ًـع    عوٟ أعثا٢ٕاؿٚاٝ، ٗاملع،  باهِػثٞ ه٭خط ؾطٙم

ظٗحٔا، ٗاهطحى ًع ظٗحتٕ; ٗٓٛ اهتؿاضن ٗاهتعاْٗ ٗاهتعانس ٗاهتآظض هلـىڋ  
ًٌِٔا ا٬خط يف عٌوٕ ٗرٚاتٕ، ٗبصهم تق٠٘ ا٪ٿٰغط ٗتتٌاغـم، ٰٗتٰتـ بٵٟ عوـٟ    

ًا كاُت تفعوٕ اهكزابٚاا ًع أظٗاحٔـّ يف   صاٗٙؿٔس شلاهتفلڇم ٗا٨م٩ي، 
ٌٰا١ٰ بٶِٲتٶ أپبٶٛ ٰبلڀطڅ  ًـع   -ضنـٛ اهلل عٌِٔـا  -عٔس اهِث٘ٝ ًِٗٔا عٌى اهػٚسٝ أپغٲ

ٌٲوٿـ٘نٷ  »ظٗحٔا رٚث قپاهپتٲ:  ًٰ  ٨ٰٗ ًٰايڅ  ّٲ  ًٶ ٕٱ فٶٛ ا٪پضٲضڄ  ًٰا هپ ٰٗ ٚٲطٱ  ٗٸٰحِٶٛ اهعٹٰب ٰتٰع
ٛٲ١ٷ غپٚٲٰط ُٰانٶشڅ ٌٰـا١ٰ،      ٰٗغپ (1)٨ٰٗ ٰؾ ٰٗأپغٲـٰتقٶٛ اهڀ ٕٱ،  ٕٶ، فپلٿِٲـتٱ أپعٲوٶـفٱ فپٰطٰغـ ٚٲٰط فپٰطغٶ

ٕٱ (2)ٰٗأپخٲطڄظٱ ّٱ(3)غپطٲٰب ٰٗأپعٲخٶ ْٰ ٰٙدٲثٶعٱ ٰحاٰضااٴ هٶـٛ  (4)،  ٰٗكپا ّٱ أپخٲثٶعٱ،  ّٲ أٿرٲػٶ ٍٲ أپكٿ ٰٗهپ  ،
ّٲ أپضٲضڄ اهعٹ     ًٶـ  ٠ٰ٘ ٰٗكٿِٲـتٱ أپُٲقٿـىٱ اهِٸـ ٝپ قٶسٲقڅ،  ٰ٘ ّٸ ُٶػٲ ٰٗكٿ ّٲ ا٪پُٲٰكاضڄ  ٚٲـطڄ اهچتٶـٛ   ًٶ ٰب

ٕٶ  ٕٱ ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ٛٲ فپطٲٰغـذڅ،...   × أپقڀٽپٰع ًٶِټٛ ٰعوپٟ ثٱوٿٰثـ  ٰٛ ٓٶ ٰٗ صرـسٙث  «ٰعوپٟ ٰضأڀغٶٛ، 

ا ًا غٚ تٛ ًّ اؿسٙث عّ إعاُٞ أٙهٳ ، ٗٙؿٔس شلصا املعِٟقزٚش، ضٗاٖ اهثدـاضٜس 
( ًّ ٓـصا  11يف املازٝ ) اهطحى هعٗحتٕ يف أعٌاي اهثٚت عِس خطٗحٔا هوعٌى

 .اهفكى

                                       
 اهِانش: اؾٌى اهصٜ ٙػقٟ عوٕٚ املا١. (1)
 ٚط.أخطظ: أخ (2)
 اهغطب: اهسه٘. (3)
ٕٱ»( ٗيف ضٗاٙٞ ملػوٍ: 4) ٰٗأپعٲوٶف ٕٶ  ٠ٰ٘ هٶِٰانٶزٶ ٰٗأپزٱقٵ اهِٸ ٕٱ  ٰٗأپغٱ٘غ ًٱ٧ٲُٰتٕ  كٿِٲـت  »، ٗيف ضٗاٙٞ ملػوٍ أٙهٳـا:  «ٰٗأپكڀفٶٕٚ 

ٛٲ١  ًٰتٕ ٰؾ ّٲ خٶسٲ ًٶ ّٲ  ٍٲ ٰٙلٿ ٕٱ فپوپ ٰٗكٿِٲت أپغٱ٘غ ٕٱ فپٰطؽ  ْٰ هپ ٰٗكپا ًٰٞ اهڀٰثٚٲت،  ّٲ غٶٰٚاٰغٞ أپخٲسٱَ اهعٹٰبٚٲط خٶسٲ ًٶ ٛٸ  أپٰؾسٵ ٰعوپ
ٕٶ ٰٗأپقٿَ٘ ٰعوپٚٲ ٕٱ  ـٵ هپ  «.اهڀفپٰطؽ كٿِٲت أپرٱ
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َٚٔ املعاْٞ ٚايكِٝ املرنٛز٠ ا ايفكس٠ األٚىل ٚاييت ٜٓبػٞ إ ٜساعٝٗا نقٌ َقٔ    -
 َٔ ايََّطقب:  ايصٚدني: اسرتاّ قساب١ نٌ َٔ ايطسرني ٚاعتبازٙ ا َها١ْ قسابت٘

فارذلاَ أٓى اهطحى ٗقطابتٕ ٓ٘ ًّ ارذلإً ٗتقسٙطٖ، ٗاؿطڇ ًّ ؾ ٍُٔ رـطډ  
أٓـى اهعٗحـٞ ٗإُـعاشلٍ املِعهـٞ     ٗكصهم هب عوـٟ اهـعٗذ ارـذلاَ    ، ًّ ؾ ُٕ

اه٢٩قٞ بٍٔ; فٍٔ أقؤا ًٗعتٌسٓا بعس ظٗحٔـا، ٗارذلأًـٍ ًـّ ارذلأًـا،     
٘ ٗٙؿـٔس شلـصا املعِـٟ ًـا      ،ٗاؿطڃ ًّ ؾ ٍُٔ رطډ ًّ ؾ ُٔا   شض ضٗاٖ أبـ

  ٕ سػتٍفتحيوفى مػػٍصر كًهػي أىٍرضه ييسىػمَّى ًفيهػا الًقيػراطي، »×:  قاي: قاي ضغـ٘ي اهوچـ
ػػرن فىاستػىٍوصيػوا بًرى  ػٍهًلهػا خيػٍ ٞٷ: ، «اا، فىػً فَّ لىهيػٍم ًذمػػة كرًحمن فػً ذا اٍفتتىحتيموهػػا، »ٗيف ضٗاٙــ

 صرسٙث قزٚش،«اًذمَّةن كًصهرن » :أپٗ قاي ،«افىرىٍحًسنيوا ًإلى أىٍهًلهىا، فىً فَّ لهيم ًذمَّةن كرًحمن 

َٹ إڄغٲـٌاعٶٚ ق، سضٗاٖ ًػوٍ ٰٓاٰحط أٿ ْٱ  ٘ٲ ٍٲ كپ ٍٱ اهيت شلٿ ٍٲ × ٰى اي اهعٱوپٌا١ٱ: اهطٸرٶ  ،ًٶـِٲٔ
ٔٲطٱ» ّڄ ضغـ٘ي اهوچـٕ       «ٗاهكټ ٍٰ ابـ ٓٶٚ َټ إڄبـطا ْٱ ًاضڄٙـٞ أٿ ٍ × : كـ٘ ، ففـٛ ٓـصا   ًـِٔ

ٗٓصٖ املؿـاعط اهٽٚثـٞ    .اؿسٙث اعتثاض اه٘زٵ ٗا٨رذلاَ ٗاهتقسٙط ٪ٓى اهعٗحٞ
املتثازهٞ ب، اهٽطف، ؼقق ًقاقس ؾطعٚٞ ٰرثٸ اهؿط  عوٟ ُٱؿٲٰساُٶٔا ٗؼقٚقٔا، 

ٗاهػلّ ٗامل٘زٝ ٗاهط.ٞ، ٗقـوٞ ا٪ضرـاَ، ٗتطبٚـٞ ا٪٨ٗز    ًّ اهعؿطٝ اهٽٚثٞ 
ٜٵ ٰؾـطٲرڅ أٗ      عوٟ اؿطم عوٟ ٗؾا٢د اهقطبٟ ٗاؿفاظ عوٚٔـا ًـّ أْ ِٙاشلـا أ

ٞ  ٰتٰكسٹ څ ; قـاي  ، ٗاهعٌى عوٟ تٌِٚتٔا ب ٗحٕ اهدل ٗاٮرػاْ ٗاهكـوٞ ٗاهكـسق
ٍغػًرًب كلىًكػنَّ البًػرَّ مىػٍن لىٍيسى الًبرَّ أىف تػيوىلووا كجيػوهىكيٍم ًقبىػلى + اهلل ٰحىٸ ؾ ُٕ: المىٍ ػًرًؽ كاٍلمى

آمىنى بًاللًَّه كاٍليػىٍوـً اتًخًر كاٍلمىالًئكىًة كاٍلًكتىاًب كالنًَّبيِّينى كآتىى المىاؿى عىلىى حيبًِّه ذىًكم القيٍربىػى 
 :ٗقاي تعـاىل س، 177صاهثقطٝ: "كاٍليىتىامىى كاٍلمىسىاًكينى كاٍبنى السًَّبيًل كالسَّائًًلينى كًفي الرِّقىػابً 

ػػػػػانن + ٍيًن إٍحسى ػػػػػٍيئنا كبًاٍلوىالًػػػػػدى ا كبًػػػػػًذم القيٍربىػػػػػى كاٍليىتىػػػػػامىى كاٍعبيػػػػػديكا اللَّػػػػػهى كَّ تيٍ ػػػػػرًكيوا بًػػػػػًه  ى
ػػًبيًل كمىػػا  ٍنػػًب كابٍػػًن السَّ ػػاًر الجينيػػًب كالصَّػػاًحًب بًاٍلجى ػػاًر ًذم القيٍربىػػى كاٍلجى ػػاًكيًن كاٍلجى كاٍلمىسى

ػػانيكيٍم إفَّ ال ػػٍت أىٍيمى ػػافى ميٍختىػػاَّ فىخيػػورن مىلىكى ــٛ ، س36صاهِػــا١: "الَّػػهى َّ ييًحػػبو مىػػن كى ٗعــّ أب
ٍل ًصػمىػٍن كػافى يػيػٍؤًمني بًاللَّػًه كاٍليػـو اتًخػر فػىٍليى » قـاي: × أپْ ضغ٘ي اهوچـٕ   ٓطٙطٝ 
قـاي:    أٙهٳـا  أبٛ ٓطٙطٝ ، ٗعّصرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػـوٍس «رىًحمىهي 
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هيٍم قىامىػًت  ًإفَّ اللَّػه»×: قاي ضغـ٘ي اهوچـٕ    ٍلػقى حىتَّػى ًإذىا فػىػرىغى ًمػنػٍ تػىعىػالى خىلىػقى الخى
ـي اٍلعىاًئًذ ًبيى ًمنى اٍلقىًطيعًة، قاؿ: نػىعىػمٍ  أىمىػا تػىٍرضػينى أىٍف أىًصػلى  ،الرًَّحمي، فػىقىالىٍت: هذا ميقىا
، ثٍ قاي ضغـ٘ي اهوچـٕ   «مىٍن كىصىلىًي، كىأىٍقطىعى مىٍن قىطىعىًي؟ قالت: بػىلىى، قاؿ فذًليى 

ٍيتيٍم إف تػىوىلٍَّيتيٍم أىف تػيٍفًسػديكا ًفػي األىٍرًض كتػيقىطِّعيػوا + :اقر كا ًإٍف ً ئتيمٍ »×:  فػىهىٍل عىسى
صرسٙث قزٚش، «"أيٍكلىًئيى الىًذينى لىعىنػىهيمي اللَّهي فىرىصىمَّهيٍم كأىٍعمىػى أىٍبصىػارىهيمٍ  أىٍرحىامىكيٍم 

 .ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس
كى ًـّ اهـعٗح، ه٭خـط ٗػِـب      ًطاعاٝ ًؿاعطٞ تث، أٌٓٚ * ٚايفكس٠ ايجا١ْٝ:

كى ًا هطح كطاًتٕ ٗكطاًٞ أغطتٕ، غ٘ا١ يف غطڋ أٗ عوٟ ٫ً ًّ اهِاؽ ٗخاقٞ أًـاَ  
ٮرػـاْ، ٗقـس ثثـت با٪زهـٞ     ٗٓ٘ ًّ املعاًوـٞ بـاملعطٗا ٗا  أرس ًّ أٓوٕ أٗ أٓؤا، 

 .اهعؿطٝ باملعطٗاٗح٘ب  -(1)كٌا غٚ تٛ-ؿطعٚٞ اه
*** 

 
 ارتالف بني الصٔدني ضٕابط

ُ- . َّ يجوز للزكجين فيما بينهما استعماؿ ال تم كالتقبيُ كإسماع أحدهما اتخر ما يكُر

َّ يجوز في حالة الخالؼ بػين الػزكجين إعػراض أحػدهما عػن كػالـ اتخػر أكثػر  -ِ
 من ثالثة أياـ كخيرهما الذم يبدأ بالسالـ، كما َّ يجوز أليهما هجر اتخر في الفراش إَّ

لسبب  رعي كبال ركط الواردة في األحكاـ ال رعية.

اللجػػػو  إلػػػى اسػػػتعماؿ  -مهمػػػا بلغػػػت درجػػػة الخػػػالؼ بػػػين الػػػزكجين-َّ يجػػػوز  -ّ
تجػػاكزنا للضػػوابط ال ػػرعية المقػػررة، كمػػن يخػػالف هػػذا المنػػع يكػػوف مسػػئوَّن مػػدنينا الضػػرب 
.كجنائينا
عػػن األ فػػاؿ، كعػػدـ  ينبغػػي الحػػرص علػػى إبقػػا  الخػػالؼ محصػػورنا بينهمػػا بعيػػدنا -ْ

ػػزىا فباَّحتكػػاـ إلػػى  إ ػاعته بػػين األهػػل كالمعػػارؼ، كمحاكلػػة حلٌػػه بالتفػاهم بينهمػػا، فػػ ف عىجى
                                       

 ًّ املثزث اهثاُٛ يف اهفكى اهطابع ًّ ٓصا اهثاب اهثاهث. (69)( يف املازٝ 1)
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حىكىمىٍين عىٍدلىٍين من أهله كمن أهلها.

كتمػػػاف األسػػػرار الزكجيػػػةه إذ يىطًَّلػػػعي كػػػلٌّ منهمػػػا علػػػى أىدىؽِّ أسػػػرار اتخػػػر، بمػػػا َّ  -ٓ
كجػل، كإف ػا ي هػذُ األسػرار كلػو بعػد الطػالؽ إثػمه كمعصػيةه  يػىٍعلىميه أحده سواهما إَّ اهلل عز

 كخيانةه لألمانة.
 

تث، ٓصٖ املـازٝ نـ٘ابط اــ٩ا بـ، اهـعٗح،، فـاهِف٘ؽ اهثؿـطٙٞ        
كتوفٞ بٽثا٢عٔا; ٗٓ٘ ًا قس ٧ٙزٜ إىل اـ٩ا ب، ا٪فـطاز، ٗخاقـٞ عِـس    

بـ، اهـعٗح،    اهت٩قٛ ٗا٨رتلان املثاؾط املتلطض، ٗكثرلٳا ًا وـسج ٓـصا  
بٌِٚٔا; ٗهصا كاْ ًّ ا٪ٌٓٚٞ جلاْ ٗحـ٘ز نـ٘ابط ؼلـٍ     هوكوٞ اهسا٢ٌٞ

ٓــصا اـــ٩ا رطقٳــا عوــٟ اهع٩قــٞ اهعٗحٚــٞ ًــّ ا٨ُٔــساَ ٗاهتفلــم، 
ٗرطقٳا عوٟ اؿسٵ ا٪زُٟ ًّ اهع٩قاا اٮُػاُٚٞ بـ، اهٽـطف،، فلاُـت    

 :كا٬تٛ فقطاا ٓصٖ املازٝ

بـ،   ٘ظ ًّ ٗغا٢ى اهتعـثرل عـّ اهـِفؼ   عٌا ٨ هتتزسج  :األٚىل * ايفكس٠
اهعٗح، عِس ٗح٘ز أزُٟ خ٩ا ٗٓ٘ عفٞ اهوػاْ عّ اهتقثٚش ٗاهؿتٍ، ٗتػـتِس  

 :ًّ بِٚٔا ٓصٖ اهفقطٝ إىل عسز ًّ اهِك٘م اهؿطعٚٞ

ػػرن +قــاي اهلل تعــاىل:  يػٍ ػػى أىف يىكيونيػػوا خى ػػٍوـه مِّػػن قػىػػٍوـو عىسى ٍر قػى ػػا الىػػًذينى آمىنيػوا َّ يىٍسػػخى ا يىػػا أىيػوهى
ػرن مِّ  يػٍ هيٍم كَّ ًنسىا ه مِّن نِّسىا و عىسىى أىف يىكينَّ خى ا مِّػنػٍهينَّ كَّ تػىٍلًمػزيكا أىنفيسىػكيٍم كَّ تػىنىػابػىزيكا بًاألىٍلقىػاًب نػٍ

اًف كمىن لٍَّم يػىتيٍب فىريٍكلىًئيى هيمي الظَّاًلميوفى   س.11صاؿخطاا: "بًٍئسى اٍَّسمي الفيسيوؽي بػىٍعدى اإليمى

ّٲ أپبٶٛ ٰغعٶٚسٷ ٜټ ٰٰٗع ٕٶ   اهڀدٱسٲضڄ ْٸ ٰضغٱٰ٘ي اهوچ  ،«َّ تػىقيوليػوا هيٍجػرنا»...  :قـاي  ×أپ
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ًاهم يف ً٘ط٣ٕ، ٗأ.س يف ًػِسٖس.ٰٙعٲِٶٛ ٨ ٰتقٿ٘هٿ٘ا غٱ١٘ٳا

ّٲ أپُٰؼڅٗ ٕٶ   :قپاٰي  ٰع ػانىهي » :×قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچـ ػٍي و ًإَّ  ى ػافى اٍلفيٍحػشي ًفػي  ى  ،مىػا كى
 .ضٗاٖ اهذلًصٜ ٗابّ ًاحٞس ،صرسٙث رػّ«ٍلحىيىا ي ًفي  ىٍي و ًإَّ زىانىهي كىمىا كىافى ا
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ٕٶ ٗ ّٲ ٰعثٲسٶ اهوچ ٕٶ  :قپاٰي بّ ًػع٘ز ٰع لىٍيسى اٍلميٍؤًمني بًالطَّعَّاًف » :×قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ
 .سصرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗاهذلًصٜ ٗاهوفغ هٕ«كىَّ اللَّعَّاًف كىَّ اٍلفىاًحًش كىَّ اٍلبىًذم ً 

ٞپ ٗ ّٲ ٰعا٢ٶٰؿ ٰٔا-ٰع ٕٱ ٰعِٲ ٰٛ اهوچ ْٸ ٰضغٱٰ٘ي -ٰضنٶ ٕٶ  أپ ًإفَّ اللَّهى َّ  ،يىا عىاًئ ىةي » :قپاٰي× اهوچ
 .صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أب٘ زاٗزس«ييًحبو اٍلفىاًحشى اٍلميتػىفىحِّشى 

سٙث ٗعـّ  اؿـ ل٩َ ٗا٨ًتِـا  عـّ   اهعّ ٓخط  تتزسج :ايفكس٠ ايجا١ْٝٚ* 
 :اشلخط يف اهفطاف

ؼ ُٲٝ ٗأٿٗامل٘زٵ ٛٵّ اهِفػلپفاؿٚاٝ اهعٗحٚٞ ق٘أًا اهػٸ :ا ايهالّ يذسااَا  -
املِـع ًـّ اؿـسٙث     اشلخـط:  ٚـسخى يف فٕ، ًّ اهعٗذ ٗاهعٗحٞ بكارثٶ كىڋ
، ٗتوـم عق٘بـٞ   اهٽـطا ا٬خـط   ٰىًا ًّ ؾ ُٕ أْ ٙـسهڊ  ٗكىٹ ،٘ ًعٔاوڀزٱاهڀ

ْٵ ;تكوش هثعض اهِف٘ؽ تٕ يف اٮُػـاْ ٨ ٙػـتٽٚع أْ تلتٌـى غـعاز     ٪
َ هپـ عٲتوم اهع٩قٞ ًع ٗح٘ز ًثى ٓصا اهِ٘  ًّ اهعٱ ٘ٸ   ،ٞ ٗاـكـا ز ٗقـس تعـ

 .تٕؼ بكارثٕ ٗضقچُٲعوٟ ا٪ٿ

ٗاؾذلطت املازٵٝ أْ ٙلْ٘ ٓصا اشلخٲط يف رسٗز ث٩ثٞ أٙاَ; ٗشهـم ملـا   
ًٰاهٶمٷ ضٗاٖ أپ ّٱ  ٕٶ    ُٰؼٱ بٲ ْٸ ٰضغٱـٰ٘ي اهوچـ َّ يىًحػلو ًلميٍسػًلمو أىٍف : »... قپـايٰ × أپ

ُي فػىٍوؽى ثىالثىػًة أىيَّػاـو يػى  صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ٗاهثدـاضٜ ًٗػـوٍ ٗأبـ٘ زاٗز     «ٍهجيرى أىخىا

 .ٗاهذلًصٜس

ٓخطٳا ظآطٳا أًاَ ا٪طفـاي،   اهل٩َاشلخط يف ٕ هب أ٨ ٙلْ٘ عوٟ أُ
اهٽـطا   ٨ٗ ٓخـطٳا أًـاَ اهغطبـا١ ٙـصيٹ    ، ا ٗفػـازٳا ُف٘غٍٔ ؾطٺيف ٙ٘ضج 
ش٨ي، ٨ٗ اٮع٩ذ ٨ اهفاملقك٘ز ; ِؿ٘ظاهاز عزٚأٗ ٙػتثرل كطاًتٕ، ف ا٬خط

 .إفػاز ا٪طفاي

يطبب قس اؾذلطت املازٝ أْ ٙلْ٘ ٓخط اهفطاف ف ايذ س ا ايفساش:ٚاَا  -
اتثاعٳا هفعى اهـِيب   ؛ ٚذيوغسعٞ ٚبايػسٚط ايٛاز ٠ ا األسهاّ ايػسع١ٝ
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ٞپ ف × ٌٰ َټ ٰغوپ ّٲ أٿ ٰٔا-ٰع ٕٱ ٰعِٲ ٰٛ اهوچ ٛٸ  -ٰضنٶ ْٸ اهِٸثٶ ٔٲطٳا × أپ ٕٶ ٰؾـ ّٲ ُٶٰػا٢ٶ ًٶ صرـسٙث  .آهپٟ 

ّڄ ٰعثٸاؽڅ. ٗقزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗابّ ًاحٞس ّڄ ابٲ  -ضنـٛ اهلل عٌِٔـا  - ٰع
ٕٶ  :قپاٰي ٔٲطٳا× ٰٰٓخٰط ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ٖٱ ٰؾ  .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهِػا٢ٛس.ُٶٰػا١ٰ

٩ ، فـ يف ًلاْ خو٘ٝ اهعٗح،أٜ  ،اهفطافاشلخط يف ٗهب أْ ٙلْ٘ 
ــٞ;    ــت اهعٗحٚـ ــرل بٚـ ــ٘ظ يف غـ ــاىل:  هـ ــاي تعـ ػػػريكهينَّ ًفػػػي .... ﴿قـ كىاٍهجي

ٕٶ قپـايٰ  ، ٗس34صاهِػا١:"...اٍلمىضىػاًجعً  ّٲ أپبٶٚـ ٜټ ٰع ٞپ اهڀقٿٰؿٚٲطڄ ٗڄٰٙ ًٱٰعا ّڄ  ٍڄ بٲ ّٲ ٰرلٶٚ  :ٰع
ٕٶ :قٿوڀتٱ ٕٶل     ،ٰٙا ٰضغٱٰ٘ي اهوچ ٞٶ أپٰرـسٶُٰا ٰعوپٚٲـ ٗٲٰحـ ػا ًإذى » :قپـايٰ  ًٰا ٰرـقٹ ٰظ ا أىٍف تيٍطًعمىهى
ٍُ  ،كىَّ تىٍضًرٍب اٍلوىٍجػهى  ،أىك اٍكتىسىٍبتى  كىتىٍكسيوىهىا ًإذىا اٍكتىسىٍيتى  ، ىًعٍمتى  كىَّ تػيقىػبِّ

كىَّ  ،(1)
ٍيػتً  صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ٗأبـ٘ زاٗز، ٗاهوفـغ شلٌـا، ٗضٗاٖ ابـّ      «تػىٍهجيٍر ًإَّ ًفي اٍلبػى

٘ٵ  »ٗقاي ؾطاح اؿسٙث: .ًاحٞس يٲ أٜ ٨ تٔخطٓا إ٨ يف املهـخع، ٨ٗ تتزـ
٘ٵشلا إىل زاض أخط٠  . (2)«عِٔا أٗ ؼ

ا ارتالف بني  ايغس عدّ دٛاش اضتعُاٍ  :تتشدخ عٔ ايفكس٠ ايجايج١* ٚ
  :ايصٚدني
اهثـس١ كـاْ    اههـطب يف  اهثابت يف ا٪رازٙث اهِث٘ٙٞ ٗتٽثٚقاتٔا اهعٌوٚٞ أْف

بـّ   فعـّ إٙـاؽ   ،ٙ ًط بعسَ نـطب اهِػـا١  × ٗكاْ اهطغ٘ي  ،اهتزطٍٙرلٌٕ 
فخـا١ عٌـط    ،«اهللً  ا ى مىػوا إً بي رً ضٍ َّ تى ×: »أبٛ شٱباب قاي: قاي ضغ٘ي اهلل اهلل بّ عثس

ّٸ(3)ْٰطٲ٢ٶفقاي: ٰش× إىل ضغ٘ي اهلل  ٔڄ ٰٗاحٶ ّٸ    ;اهِټٰػا١ٱ ٰعوپٟ أپظٲ ٔڄ  ،فپـٰطخٸٰل فٶـٛ ٰنـطٲبٶ
ٕٶ  ٛٹ   ×فپ پطپاٰا بٶآيڄ ٰضغٱ٘يڄ اهوچ ّٸ فپقپاٰي اهِٸثٶـ ٔٱ ٰٗاٰح ْٰ أپظٲ قىػٍد  ىػاؼى  ى » :×كپثٶرلٴ ٰٙؿٲلٿ٘

ًثيره يىٍ كيوفى أىٍزكىاجىهينَّ  صرـسٙث قـزٚش ضٗاٖ أ.ـس    «لىٍيسى أيكلىًئيى ًبًخيىػارًكيمٍ  :بًآًؿ ميحىمَّدو ًنسىا ه كى

 .ٗأب٘ زاٗز ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ رثاْ ٗاؿاكٍس

                                       
ٕٱ :٨ٰٗ تٱقپثټشٲ( 1) ْٲ ٰتقٿٰ٘ي قپثٸٰزمٶ اهوچ  .أپ
 .69، م3أب٘ غوٌٚاْ اـٽابٛ، ًعامل اهػِّ، حـ (2)
 : ُؿعْ ٗػطأْ ٗغا١ خوقّٔ.ش٢طْ (3)
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قاهت: كاْ اهطحاي ُٱٔ٘ا عّ  -ضنٛ اهلل عِٔا-ٗعّ أَ كوثَ٘ بِت أبٛ بلط 
فدوٟ بٚـٍِٔ ٗبـ، نـطبّٔ ثـٍ      ،×اهلل  ثٍ ؾلّ٘ٓ إىل ضغ٘ي ،نطب اهِػا١

 .ضٗاٖ ابّ غعس يف اهٽثقاا ٗاهثٚٔقٛ يف اهػِّس ،صرسٙث رػّ«مٍ كي اري يى خً  بى رً ضٍ يى  نٍ لى كى  »قاي: 

كىالالًَّتي تىخىافيوفى ني يوزىهينَّ فىًعظيوهينَّ كىاٍهجيريكهينَّ ًفي اٍلمىضىاًجًع + :ٗأًا ق٘ي اهلل تعاىل
ًبيػػرناكىاٍضػػرًبيوهينَّ فىػػً ٍف أى ىٍعػػ ػػافى عىًلي ػػا كى ػػًبيالن ًإفَّ اهللى كى غيػػوا عىلىػػٍيًهنَّ سى ــا١:"نىكيٍم فىػػالى تػىبػٍ  ،س34صاهِػ

فاه٘انش ًّ قطٙش عثاضتٔا أْ اههطب تؿـطٙع اغـتثِا٢ٛ مل٘احٔـٞ رـا٨ا ٨     
ًـع اهٽثٚعـٞ اهثؿـطٙٞ اهـيت      ٙت٘افـق ٗ تق٘مئا اه٘غا٢ى اهذلب٘ٙٞ ا٪خط٠،تفوش يف 
 إىل اهؿطاغٞ.ًّ اهطفق إىل اهعِف تتسضذ 

ٞ   - ٗاههطب  بى رً ٍضػيى  نٍ لىػكى »×: قـ٘ي اهطغـ٘ي   ٗ بهـ٘ابٽٕ اهـ٘اضزٝ يف اهػـِ
ٞ    ٙسيٵ -«مٍ كي اري يىػخً  ٗهـٚؼ   عوٟ أْ ا٪ًط باههطب اه٘اضز يف ا٬ٙـٞ اهلطميـٞ هٯبارـ

٨ ٙهـطب اهـعٗذ   »إش قاي:  ٗبٔصا اهت ٗٙى أخص عٽا١  هو٘ح٘ب ٨ٗ هوِسب،
ٓـصا ًـّ فقـٕ عٽـا١ ٗفٌٔـٕ      »اهعطبٛ: قاي ابّ  ،(1)«اًطأتٕ ٗهلّ ٙغهب عوٚٔا
ْټ ٞ    ا٨حتٔاز، هوؿطٙعٞ ٗٗق٘فٕ عوٟ ًعا  ،عوٍ أْ ا٪ًط باههطب ِٓـا أًـط إبارـ

ــِيب     ــ٘ي اه ــط٠ كق ــق أخ ــّ ططٙ ــٞ ً ــٟ اهلطآٚ ــف عو  يىٍضػػًربى  لىػػنٍ  ك×: »ٗٗق
ٗٓصا ٓـ٘ ًـصٓب    ،(2)ضٗاٖ ابّ غعس يف اهٽثقاا ٗاهثٚٔقٛ يف اهػِّس ،صرسٙث رػّ«ًخيىاريكيمٍ 

َټ فٶٛ ٗحا١، (3)«ٗاههطب ًثاح ٗتطكٕ أفهى» :ٚث قاي اهؿافعٛ ر َڄ ا٪ٿ ًٰا  هٶٯڄ
ٛټ ٛڄ فٶٛ»: اهؿٸافٶعٶ ٔٲ ٛټ ُٰ ّٲ × اهِٸثٶ ٍٸ، اهِټٰػا١ٶ ٰنطٲبٶ ٰع ٕٶ ثٱ ٛ  إشٲُٶ ّٸ  فٶـ ٔڄ ٕٱ ، ٰنـطٲبٶ ٘ٲهٿـ : ٰٗقپ

ٕٱ «ًخيىػاريكيمٍ  يىٍضػًربى  لىػنٍ » ْٲ ٙٱؿٲثٶ ْٰ أپ ٰٟٔ ٗاهػ٩َ اهك٩ٝ عوٕٚ ٰٙلٿ٘ ٕٱ  ُٰ ٟ  ٰعِٲـ  اخٲتٶٰٚـاضڄ  ٰعوپـ
ٛڄ ٔٲ ْٰ، اهِٸ ٕٶ ٰٗأپشٶ ْٲ فٶٚ ٍٲ أپٰباٰح بٶ پ ٔٱ ٛ  اههٸـطٲبٰ  هپ ٍٲ  ٰٗاخٲٰتـاضٰ ، اهڀٰزـقټ  فٶـ ٔٱـ ، ٰٙهٲـطڄبٱ٘ا  أپ٨ هپ
ٕٶ ٘ٲهٶ ٍٲ  ٰٓـٰصا »، ٗحا١ يف امل٘غ٘عٞ اهفقٔٚٞ اهل٘ٙتٚـٞ:  (4)««ًخيىػاريكيمٍ  يىٍضًربى  لىنٍ »: هٶقپ  ٰٗهپـ

                                       
 .420، م1أرلاَ اهقطآْ ٨بّ اهعطبٛ، ذ (1)
 املطحع اهػابق. (2)
 .90، م10تفػرل اهطاظٜ، ذ (3)
 .194، م5اُعط: اهؿافعٛ، ا٪َ، ذ (4)
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٘ٲيڅ ٰعوپٟ ُٰقٶفٲ ٰٔا١ٶ قپ ٘ٱ هٶوڀفٿقپ ٗٲذڄ ٰعوپٟ اهتٸ ڀزٶٙبٶ حٱ٘بٶبٶ ٍٱ ٰبىٲ، اهعٸ ٰٔ ّٲ ٙٱفڀ ٍٲ ًٶ ٔڄ  عٶٰثاٰضاتٶ
ْٸ ٗٲهپٟ اهتٸطٲنپ أپ  (1)«.أپ

 دٚ  ٚاذتاالت املأذٕٚ بٗا غسًعاعٛابط ايغس  ا اذت

ّٵ ُفعٕ يف اهتٔصٙب، ٙؿذلط هوقٚاَ باههطب أْ ى شلا فاه٘غا٢ ٙغوب عوٟ اهع
ع اغتثِا١ٳ ٗهتزقٚـق غـطض ؾـطعٛ    ٗاههطب حا٢ ض،أرلاَ املقاقس كٌا ٓ٘ ًقطٸ

ٗٓ٘ اهتٔصٙب; فنشا اُتفٟ ٓصا اهغطض ًّ اهتزقڇق ٗٓ٘ املقكس اُتفٟ ًـا ٙـ٧زٜ   
 إهٕٚ ًّ اههطٲب ٗٓ٘ اه٘غٚوٞ.

فعـّ   ٗا٪ًـاكّ اـٽـطٝ،   ،ٗأْ ٙتخِب اه٘حٕ ،ٗهب أ٨ ٙذلن اههطب أثطٳا
ٜٵٚٲٰؿرلٍٚ بّ ًعاٗٙٞ اهقٿ ظٗحـٞ  عّ أبٕٚ قاي: قوـت: ٙـا ضغـ٘ي اهلل ًـا رـق       ط
ػػٍبتى »أرــسُا عوٚــٕل قــاي:  ػػٍيتى أىٍك اٍكتىسى ػػا ًإذىا  ىًعٍمػػتى كىتىٍكسيػػوىهىا ًإذىا اٍكتىسى كىَّ  ،أىٍف تيٍطًعمىهى

ٍُ  ،تىٍضػًرٍب اٍلوىٍجػهى  ٍيػػتً  ،كىَّ تػيقىػػبِّ ضٗاٖ أ.ــس ٗأبــ٘ زاٗز  ،صرــسٙث قــزٚش«كىَّ تػىٍهجيػٍر ًإَّ ًفػي اٍلبػى

عّ عٌٕ قاي: قاي ضغـ٘ي اهلل   ٛٵاؾٶقپاهطٸٝ طٸٗعّ أبٛ رٱ ،ٗضٗاٖ ابّ ًاحٞس ،ٗاهوفغ شلٌا
ػػرى ...×: » فىػػً ٍف ًخٍفػػتيٍم ني يػػوزىهينَّ فىًعظيػػوهينَّ كىاٍهجيػػريكهينَّ ًفػػي اٍلمىضىػػاًجًع كىاٍضػػرًبيوهينَّ ضىػػٍربنا غىيػٍ
ٗعّ عٽا١ قاي: قوت ٨بّ عثـاؽ: ًـا اههـطب     ،سٗضاٖ أ.س ،رسٙث قزٚشص«ميبػىػرِّحو 

 ،ضٗاٖ ابـّ حطٙـط اهٽـدلٜ يف تفػـرلٖس     ،صأثـط قـزٚش  «باهػـ٘ان ٗمـٖ٘  »غرل املدلحل قاي: 
سٹ اههـطٲب بٚـٍِٔ   ٗهب أٙهٳا كٌا شٓب اؾٌٔ٘ض أْ ٙكسض اههطٲب ممـّ ٨ ٙٱٰعـ  

صرسٙث رػّ ضٗاٖ ابّ غعس «مٍ كي اري يىػخً  بى رً ٍضػيى  نٍ لى كى »ٗٙؿٔس شلصا رسٙث:  إٓاُٞ ٗإنطاضٳا،

 .يف اهٽثقاا ٗاهثٚٔفٛ يف اهػِّس

ٞ  كٌا ٓ٘ - اههطبٱ ٰسٚٸقپِٗٙثغٛ أْ ٙٱ جـا ٙتعوـق    -(2)عِس اؿِفٚـٞ ٗاهؿـافعٚ
هٚؼ هٕ اهت زٙب ؿق اهلل، ٪ُٕ ٨ ٙتعوـق بـٕ ٨ٗ تطحـع    ٗإُٔ  باؿق٘ق اهعٗحٚٞ،

 .املِفعٞ إهٕٚ
                                       

 .23، م10اُعط: امل٘غ٘عٞ اهفقٔٚٞ اهل٘ٙتٚٞ، ذ (1)
 .22، م10اُعط: امل٘غ٘عٞ اهفقٔٚٞ اهل٘ٙتٚٞ، ذ (2)
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ٍٲ ٗ أْ ٓصٖ اهه٘ابط ُػثٚٞ ىتوف تقـسٙطٓا بـاخت٩ا اهعًـاْ ٗامللـاْ     هڀٚٱعٲوپ
 ٗاهث٣ٚٞ ا٨حتٌاعٚٞ.

بط ٗإ٨ كـاْ ًعتـسٙٳا، ٪ُـٕ هـ٘     ٗهب عوٟ اهعٗذ ا٨هتعاَ بٔـصٖ اههـ٘ا  
أطوق ه٫ظٗاذ أْ ٙت٘هڃٖ٘، ٍٗٓ ر٣ِٚص ٙؿٲـفْ٘ غهـثٍٔ، هلـاْ شهـم ًعِٵـٞ      

 ػاٗظ اؿس، إش قپىٸ ًّ ٙعاقب عوٟ قسٲض اهصُب.

ٰٓـ    َ سٲكٌا أْ ػاٗظ ٓصٖ اهه٘ابط ٧ٙزٜ إىل كثرل ًّ املفاغـس ا٨حتٌاعٚـٞ ٗ
ٛٵ   ،اهع٩قٞ اهعٗحٚٞ  ،ًِـع اههـطب   ًـط قـس ٙـط٠   ا٪ ٗطثقځا شلصٖ املفاغس فـنْ ٗهـ

ٗٙعاقب عوٕٚ كٛ ٨ ٙتفـاقٍ اههـطض باهعٗحـاا ٨ غـٌٚا عِـس نـعف اهـ٘اظ         
ٗبٔـصا   ،قاـوڀـ  ق بلـىٵ فڀًقاقس اهؿطٙعٞ ًّ إؾاعٞ اهط.ٞ ٗاهطټ هتزقٚقاهسٙين، ٗ

صرسٙث رػّ ضٗاٖ ابـّ  «مٍ كي اري يى خً  بى رً ضٍ يى  نٍ لى كى × »زغ اهق٘ي اهفكى يف رسٙث اهِيب ُوڀ

 (1).×ٗكصا فعوٕ  ،ٗاهثٚٔقٛ يف اهػِّسغعس يف اهٽثقاا 

، ٗهلـّ اههـطب اهـ٘اضز    أْ ا٬ٙٞ هٚػت عوٟ إط٩قٔاٗٙسي كى شهم عوٟ 
ٞ     -ضغٍ كُٕ٘ اغتثِا١ ُازضٳا-فٚٔا  ، فنُٕ ًقٚس باههـ٘ابط اهـ٘اضزٝ يف اهػـِٞ اهِث٘ٙـ

 ٗٓصا ٓ٘ اختٚاض املٚثاق يف ٓصٖ املػ هٞ.

ْٵ كاهفـٞ ٓـصا املِـع ٙـ٧زٜ إىل     ٞ   كٌا تث، املازٝ أ ،  املػـ٣٘هٚٞ املسُٚـٞ ٗاؾِا٢ٚـ
 يف املعتـاز  اهقـسض  ٙتخاٗظ مل ٗإْ اهت زٙب يف اههٌاْ ٗح٘ب إىل اهؿافعٚٞ صٓبف

ٞٶ ًؿطٗطڂ فعىٴ ٪ُٕ ;ًثوٕ ٞ  بػ٩ً  فـنشا ، اٮٙـصا١  ٨ اهت زٙـب  املقكـ٘ز  إش، اهعاقثـ
 .فٕٚ املؿطٗ  اهقسض حاٗظ إُٔ ّٰٚٸٰثٰتإٙصا١  بٕ ركى

ّ اهٽطٙقـٞ اهكـزٚزٞ هوتعاًـى ًـع اـ٩فـاا      عـ تتزـسج   :* ٚايفكس٠ ايسابعق١ 
اهعٗحٚٞ، فٚخب أْ ٙثقٟ اــ٩ا بعٚـسٳا عـّ ُعـط ا٪طفـاي; رطقٳـا عوـٟ غـ٩ًٞ         

ًٳا بٌِٚٔـا ٨ ٙٽوـع   تطبٚتٍٔ اهِفػٚٞ ٗاهػو٘كٚٞ، ٗأْ تثقٟ ا٪غطاض اهعٗحٚٞ غطٳ ا ًلت٘

                                       
 .402، م2اهتزطٙط ٗاهتِ٘ٙط هوؿٚذ اهٽآط بّ عاؾ٘ض، ذ اُعط تفػرل (1)
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اهع٘اطف  عوٕٚ أرس، ثٍ وا٨ْٗ رىٵ ٓصٖ اـ٩فاا باهتفآٍ بٌِٚٔا، ٨ٗ تػتثسٵ بٌٔا
اٮغـ٩َ  حعـى  قـس  ٗاهِفؼ زْٗ اؿفـاظ عوـٟ ضابٽـٞ ا٪غـطٝ ،     اهععٝ بٗػطٵٌٓا إىل 

رتٟ يف راهٞ كطآٚـٞ اهـعٗذ هعٗحتـٕ ًـا مل     -ؿطٝ باملعطٗا فطٙهٞ عوٟ اهطحاي اهع
فٌٚـا ٙلـطٖ، هعوـٕ     اا كاًِٳـ كثـ١٘ٳ ا فٌا ٙسضٕٙ أْ ِٓاهـم خـرلٳ   -تكثش اهعؿطٝ ًتعصضٝ

كعىاً ريكهينَّ بًاٍلمىٍعريكًؼ فىػ ف  +قاي اهلل تعاىل:  -ٓس١ٖٗتثقٟ إْ كعٍ اُفعاهٕ ٗاغ- غ٩ٚقٕٚ
ػػرن  يػٍ ػػٍيئنا كيىٍجعىػػلى اللَّػػهي ًفيػػًه خى ػػى أىف تىٍكرىهيػػوا  ى ًثيػػرن كىرًٍهتيميػػوهينَّ فػىعىسى ــا١: "اا كى ــصا اهكــدل  ،س19صاهِػ ٓ

 ُعٗٝ. ٗأ٪ٗي خاطط  ٍٱٰكفڀاهعٗحٚٞ ف٩ تٱ ٝٶٰسقڀعٱٛ امل٧زٜ هوزفاظ عوٟ ٗاهت ُٵ

٪ُـٕ ٨   ٕتـ ق ظٗحهطحـى أضاز أْ ٙٽوڊـ   أععٍ ق٘ي عٌط بّ اـٽاب  ًٗا
 .«لًٍٹٰصف ّٙ اهطعاٙٞ ٗأّٙ اهٰت ،اهثٚ٘ا إ٨ عوٟ اؿبٵ ّٰثٲأمل تٱ !!ٗوم: »وثٔا

ٗٓـٍ   «الحػب»بٕ املتزـصهقْ٘ باغـٍ    قٱعٶِٲًٗا أتفٕ اهل٩َ اهطخٚل اهصٜ ٰٙ 
٨ اُفكـاي اهـعٗح، ٗؼٽـٍٚ    ثٞ، ٗٙثٚزـْ٘ بازلـٕ   ٙعِْ٘ بٕ ُعٗٝ اهعاطفٞ املتقوڊ

بى خٚاُٞ اهعٗحٞ هعٗحٔا!! أهٚػـت ٨ ؼثـٕل! أهـٚؼ     فزػب امل٧غػٞ اهعٗحٚٞ
 ُٕ ٨ وثٔال!٪

ٗاغتزلٍ اـ٩ا فٌا ظاي ِٓان طاقٞ أًـى   عّ اهت٘افق فنْ ٰعٰخٰع اهعٗحاْ
ٗشهم  -ععٙعٝ يف اٮغ٩َ ٗغٚوٞٗٓٛ -هوزفاظ عوٟ ضابٽٞ ا٪غطٝ ًّ اهتفلم 

ٌٰ ًـّ أٓوـٔا    ٍڅلپٰرٚٲّ شكٰطٙٲّ ٰعسٲهپٚٲّ فقٚٔ، عامل، باؾٌع ٗاهتفطٙق: بنضغاي ٰرلپ
ّ عـّ ا٨ُفعـا٨ا   ٙٲبعٚـسٰ  ،هتٌعاْ يف ٓس١ٗ، ًّ أٓوٕ ٙطتهٕٚ ٍڅلپتطتهٕٚ، ٰٗر

ّ عوـٟ زلعـٞ   ٚٲاهِفػٚٞ، اهيت كـسضا قـف٘ اهع٩قـاا بـ، اهـعٗح،، رطٰٙكـ      
طغثـٞ يف غوثـٞ أرـسٌٓا    هّ ًّ اٚٲبط٣ٰٙ ،ّ عوٟ ا٪طفاي اهكغاضٚٲًؿفقپ، ا٪غطت،

 عوـٟ أغـطاض   ،ًـ٧متِ  اٮق٩ح ٗإظاهٞ أغثاب اهؿـقاق، ّ يف ٚٲضاغٰث ،عوٟ ا٬خط
 .٨ ًكوزٞ شلٌا يف اهتؿٔرل بٔا، ٗ٪ٌُٔا ًّ أٓؤٌا ;اهعٗح،

اهـعٗح، ضغثـٞ رقٚقٚـٞ يف     ٛٲٰػـ فڀفنْ كاْ يف ُٰ ،اْ ااٗهٞ اٮق٩حٌٰلپٚختٌع اؿپف
ض اهلل اهكـ٩ح بٌِٚٔـا   ّ، ٙقـسټ ٚٲٌٰـ لپٞ يف ُفـؼ اؿپ اهق٘ٙٵـ اٮق٩ح، فنُٕ جػاعسٝ اهطغثٞ 
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ػ+، قاي اهلل تعاىل: ٗاهت٘فٚق ػا فىػابٍػعىثيوا حىكىمن ػكإٍف ًخٍفػتيٍم ً ػقىاؽى بػىٍيًنًهمى ا مِّػٍن ا مِّػٍن أىٍهًلػًه كحىكىمن
نػىهيمىا إفَّ اللَّهى كىافى عىًليمن أىٍهًلهىا إف ييرًيدىا إٍصالحن   .س35: اهِػا١ص "اًبيرن ا خى ا يػيوىفًِّق اللَّهي بػىيػٍ

إىل أْ ا٪غطاض اهعٗحٚٞ تعسٵ ًـّ ا٪ًاُـاا اهـيت     تػتِس :ارتاَط١* ٚايفكس٠ 
إفَّ اللَّػهى يىػٍرميريكيٍم أىف +اهلل تعاىل:  قايهب رفعٔا ٗضعاٙتٔا ٨ٗ تٱ٧ٰزٸ٠ إ٨ إىل أٓؤا، 

يػوهىا الىًذينى آمىنيوا َّ تىخيونيوا اللَّهى يىا أى +تعاىل:  قايٗ، س58صاهِػا١: "تػيؤىدوكا األىمىانىاًت إلىى أىٍهًلهىا
 .س27صا٪ُفاي: "كالرَّسيوؿى كتىخيونيوا أىمىانىاًتكيٍم كأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى 

ٜٸ ٛأپٰبٗعّ  ٕٶ    قاي:  ٰغعٶٚسٷ اهڀدٱسٲضڄ ػرِّ النَّػاًس » :×قپاٰي ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ ًإفَّ ًمػٍن أى ى
صرـسٙث  «الرَّجيػل يػيٍفًضػي ًإلىػى اٍمرىأىتًػًه كىتػيٍفًضػي ًإلىٍيػًه ثيػمَّ يػىٍن يػري ًسػرَّهىا ًعٍندى اللًَّه مىٍنزًلىةن يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً 

ٰٔـا كپاُٰـتٲ    ٗعّ ، قزٚش، ضٗاٖ أ.س ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز، ٗاهوفغ ملػـوٍس  ٌٰا١ بٶِٲت ٰٙعڄٙـٰس أپُٸ أپغٲ
ٕٶ  ٖٱ فپقپاٰي× عٶِٲٰس ٰضغٱ٘يڄ اهوچ ٰٗاهِټٰػا١ٱ قٿعٱ٘زٴ عٶِٲٰس يػىقيػوؿي مىػا يػىٍفعىػلي  لىعىػلَّ رىجيػالن » :ٰٗاهطټٰحايٱ 

ػا ،بًرىٍهًلهً  َٸ ،«كىلىعىلَّ اٍمرىأىةن تيٍخًبري ًبمىا فػىعىلىٍت مىعى زىٍكًجهى َٱ (1)فپ پٰض ٘ٲ ٕٶ ٰٙـا   » :فپقٿوڀـتٱ  ،اهڀقپ ٰٗاهوچـ إڄٜ 
ٕٶ ْٰ ،ٰضغٱٰ٘ي اهوچ ٍٲ هپٰٚفڀٰعوٿ٘ ٔٱ ٰٗإڄُٸ  ّٰ ّٸ هپٰٚقٿوڀ ٔٱ ً نَّمىا ذىًليى ًمٍثلي ال َّػٍيطىاًف فىال تػىٍفعىليوا فى » :قپاٰي ،«إڄُٸ

ّڄ   ٗ، صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.سس«لىًقيى  ىٍيطىانىةن ًفي  ىرًيقو فػىغىً يػىهىا كىالنَّاسي يػىٍنظيريكفى  ّٲ ٰحـابٶطڄ بٲـ ٰع
ٕٶ ٛټ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا- ٰعثٲسٶ اهوچ ّٲ اهِٸثٶ ػًديثى ثيػمَّ اٍلتػىفىػتى » :قپـايٰ  ×ٰع ًإذىا حىػدَّثى الرَّجيػلي اٍلحى

 .صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ، ٗاهوفغ هٕس«يى أىمىانىةه فىهً 

* * * 

                                       
َٸ اهقَ٘: غلت اهقَ٘.   (1)  أض
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 التصاً نن وٍّىا باآلداب اإلضالوٗٛ

 يجب على كل من الزكجين:
كػػػلٌّ منهمػػػا اتخػػػر علػػػى التػػػزاـ  اعػػػة اهلل كالتحلٌػػػي بمكػػػاـر األخػػػالؽ،   حػػػثَّ أف ي -ُ

خػػذُ رف يرخػػذُ بػػردا  حقػػوؽ اهلل كمػػا يأكمراقبػػة اهلل كخ ػػيته فػػي السػػر كالعلػػن، ك 
 بحقوقه أك أ د، كأف يكوف كلٌّ منهما قدكة لسخر كلألبنا  في هذا ال رف.

أف ييعلِّم كلٌّ منهما اتخر، أك يػييىسِّرى له تػىعىلوم كل ما يحتاج إليه في إحسػاف حياتػه  -ِ
 الدنيوية كاألخركية.

فػػي كػػل  ػػئونهما، لػػيس فقػػط نظافػػة التػػزاـ كػػل منهمػػا بالنظػػاـ كالنظافػػة كالتطهػػر  -ّ
المكػػاف كالجسػػم كالثيػػاب، كلكػػن مػػن بػػاب أكلػػى نظافػػة الػػنفس ك هارتهػػا كنظافػػة 

 القلب كاليد كاللساف من جميع المحرمات كاتثاـ.
الحرص على اَّلتزاـ بػالحالؿ الطيػب، كالكسػب الحػالؿ كتجنػب الحػراـ مهمػا  -ْ

دكف إسػراؼ كَّ تقتيػر، كالبعػد  كانت مغرياته، كاَّقتصاد كاَّعتػداؿ فػي اإلنفػاؽ
 عن المظاهر كال كليات كالتقليد األعمى لسخرين.

 
اهيت ِٙثغٛ عوٟ ٗا٪خ٩قٚاا ٗاهػو٘كٚاا ا٬زاب  عسزٳا ًّ تثٚٵّ ٓصٖ املازٝ

 كىڋ ًّ اهعٗح، ا٨هتعاَ بٔا.

تدعٛ ايصٚدني إىل سحِّ نٌ َُٓٗا اآلخقس عًق٢ االيتقصاّ     :* رايفكس٠ األٚىل
 عوٟ عسز ًّ اهِك٘م:تػتِس ٚ ,ِٝ اإلضالّبتعاي

ػا َّ نىٍسػرىلييى ًرٍزقنػا نٍَّحػني نػىٍرزيقيػيى +قاي اهلل تعاىل:  هى كٍأميػٍر أىٍهلىػيى بًالصَّػالًة كاٍصػطىًبٍر عىلىيػٍ
ػافى يىػٍرميري أىٍهلىػهي +: إزلاعٚـى   ِيباهـ عّ  ٗقاي ٰحىٸ ؾ ُٕ، س132 طٕ:ص"كاٍلعىاًقبىػةي ًللتػٍَّقػوىل ككى

ػا الىػًذينى آمىنيػوا +ٗقاي ٰععٸ ًّ قا٢ى: ، س55 ًطٍٙ:ص"اكالزَّكىاًة ككىافى عىندى رىبًِّه مىٍرًضين  بًالصَّالةً  يىػا أىيػوهى
ػةه ًغػالظه ً ػداده َّ يػىٍعصيػوفى قيوا أىنفيسىكيٍم كأىٍهًليكيٍم نىارن  ػا مىالًئكى هى ا كقيوديهىا النَّاسي كاٍلًحجىارىةي عىلىيػٍ
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ٛٵ قاي، س6 اهتزطٍٙ:ص"وفى مىػا يػيػٍؤمىريكفى اللَّهى مىا أىمىرىهيٍم كيػىٍفعىلي  ٘ٲهٕ:   ٰعوٶ قيػوا أىنفيسىػكيٍم +فٶٛ قپ
ٍٲ ٰخٚٲـطٳا   » :قپاٰي "اكأىٍهًليكيٍم نىارن  ٓٲوٶـٚلٿ ٌٱـ٘ا أپ قپـاٰي  ، ٗضٗاٖ اؿـاكٍس إغـِازٖ قـزٚش،   ص«ٰعوڊ
ــسٴ ٓٶ ٍٲ » :ًٱٰخا ــٚلٿ ٓٲوٶ ٰٗأپ ٍٲ  ــلٿ ــ٘ا أپُٲفٿٰػ ٍٲ بٶتٰ  :قٿ ــٚلٿ ٓٲوٶ ٰٗأپ ٍٲ  ــلٿ ــ٘ا أپُٲفٿٰػ ٗٲقٱ ٕٶ أپ ــ ٠ٰ٘ اهوچ ــ قڀ
ٍٲ ٓٱ ٛٹصأثط قزٚش، ضٗاٖ «ٰٗأپزټبٱ٘ ٝٿ ،ٗاهثداضٜ تعوٚقځاس اهڀفٶطٲٰٙابٶ ٞٶ اهوچٕ» :ٰٗقپاٰي قپٰتاٰز ٍٲ بٶٽپاٰع ٓٱ  ،ًٱطٱٗ

  ٕ ًٰعٲكٶـٰٚت ّٲ  ٍٲ ٰعـ ٓٱ ٘ٲ ٰٔ قپـاٰي اهلل ٰتٰعـاهپٟ:   ، صأثـط قـزٚش، ضٗاٖ عثـس اهـطظاق يف ًكـِفٕس     «ٰٗاُٲ
، ٗقاي س134صآي عٌـطاْ:  "عىًن النَّاًس كىاهللي ييًحبو الميٍحًسنينى كىالكىاًظًمينى الغىٍيظى كىالعىاًفينى +

ــاهپٟ:  ػػاًهلينى +ٰتٰع ػػًذ اٍلعىٍفػػوى كىٍأميػػٍر بًػػالعيٍرًؼ كىأٍعػػًرٍض عىػػًن الجى ــطاا: "خي ــاي س199صا٪ع ، ٗق
نىػهي كىَّى تىٍستىًوم اٍلحىسىنىةي كىَّى السَّػيِّئىةي اٍدفىػٍع بًػالًَّتي ًهػيى أٍحسىػني فىػ ذىا ا+ٰتٰعاهپٟ:  نىػيى كىبػىيػٍ لَّػًذم بػىيػٍ

ػػػػػػظٍّ  ػػػػػػا ًإََّّ ذيك حى ػػػػػػا ًإََّّ الَّػػػػػػًذينى صىػػػػػػبػىريكا كىمىػػػػػػا يػيلىقَّاهى ًمػػػػػػيمه كىمىػػػػػػا يػيلىقَّاهى عىػػػػػػدىاكىةه كىرنَّػػػػػػهي كىلًػػػػػػيٌّ حى
كىلىمػػػٍن صىػػػبػىرى كىغىفىػػػرى إفَّ ذىلًػػػيى لىًمػػػٍن عىػػػٍزـً +، ٗقـــاي ٰتٰعـــاهپٟ: س35-34صفكـــوت: "عىًظػػػيمو 
ُى اٍلجىًميػلى +اي ٰتٰعاهپٟ: ٗق ،س43صاهؿ٘ض٠: "األيميورً  ًُ الصَّػٍف ٗقـاي   ،س85صاؿخـط:  "فىاٍصػفى

 .س22صاهِ٘ض: "كىٍليػىٍعفيوا كىٍليىٍصفىحيوا أَّى تيًحبووفى أٍف يػىٍغًفرى اهللي لىكيمٍ +ٰتٰعاهپٟ: 

ٕٶ  قاي:  ٗعّ أبٛ ٓطٙطٝ  ـى ًمػٍن اللٍَّيػًل  رىًحػمى اللَّػهي رىجيػالن »×: قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچـ قىػا
ػا ى  ،كىأىيٍػقىػظى اٍمرىأىتىػهي  فىصىػلَّى ػا اٍلمى ُى ًفػي كىٍجًههى رىًحػػمى اللَّػهي اٍمػرىأىةن قىامىػٍت ًمػٍن اللٍَّيػػًل  ،فىػً ٍف أىبىػػٍت نىضىػ

ػػا ػا ى  ،فىصىػلٍَّت كىأىيٍػقىظىػٍت زىٍكجىهى زاٗز صرــسٙث رػــّ، ضٗاٖ أبــ٘«فىػً ٍف أىبىػى نىضىػػحىٍت ًفػي كىٍجًهػػًه اٍلمى

 .ٗاهِػا٢ٛس

ّڄ ٰغٌعا ٘ٸاؽڄ ب البػرو حيسػني الخيليػًق كىاإًلثػمي مػا »قـاي:  × عّ اهـِيبټ   ْٰ ٗعّ اهِٸ
، ككىرًٍهػػتى أىٍف يىطَّلىػػعى عىلىٍيػػًه النَّػػاسي  ــسٙث قــزٚش،  «حػػاؾى فػػي نٍفًسػػيى ــس ٗضٗاٖ صر ــوٍأ.  ًػ

ْٰ ضغ٘يٱ اهلل ٗعّ أُؼ ، ٗاهساضًٛ، ٗاهوفغ ملػوٍس ّٰ اهِٸـاؽ  أرٲٰػـ  ×، قاي: كپا
ًٰػٶػٲـتٱ زٶٰٙثاحٳـ    ٗعِـ ، ًٗػـوٍس صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثدـاضٜ  .اخٱوٿقځ ًٰـا  ٨ٰٗپ  إ، قپـاٰي: 
ّٲ كپفټ ضغ٘يڄ اهللٶ  اٰرطڄٙطٳ ًٶ  ّٰ ٞٶ    ×أهڀٰٚ ّٲ ٰضا٢ٶٰزـ ًٶـ ٞځ قپطڇ أطڀٰٚـٰب  ٌٲتٱ ٰضا٢ٶٰز ٌٰ ٨ٰٗپ ٰؾ  ،

ٰٗهپقپسٲ خسًتٱ ضغ٘ي اهللٶ ×ضغ٘يڄ اهللٶ  ٰعؿٲٰط غِ،، فٌا قپاٰي هٛ قپـطڇ: أٿاڋ،   ×، 
ٍٲ أفعوٕ: أ٨پ فپٰعوڀـٰت كپـصا ل  ٨ٰٗپ قپاٰي هٶٰؿ١ٛٷ فپٰعوڀ ٨ٰٗپ هٰؿ١ٛٷ هپ ٍٰ فپٰعوڀٰتٕ ل  ٕٱ: هٶ صرـسٙث  تٱ
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ٛټ   قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس،  ٓٶو ًٰـٞ اهثـا ًٰا ، قپـاٰي: قپـاٰي ضغـ٘ي اهلل    ٗعّ أپبٛ أٿ
نَّػػةً »: × أنىػػا زىًعػػيمه ببىيػػتو فػػي ربىػػض الجى

ػػٍن تػىػػرىؾى  (1) ػػافى ميًحق ػػ ًلمى ٍيػػاالًمػػرىا ى، كىإٍف كى تو فػػي ، كىبًبػى
ػػػٍن تػىػػػرىؾى  نَّػػػًة ًلمى ػػػًط الجى ػػػ كىسى ػػػافى مىازًحن ، كىإٍف كى ػػػًذبى ػػػنى االكى ػػػٍن حىسي نَّػػػًة ًلمى ٍيػػػتو فػػػي أعلىػػػى الجى ، كىبًبػى

: ×قاي: قپاٰي ضغـ٘ي اهلل   ٗعّ أپبٛ ٓطٙطٝ  ،سرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أپبٱ٘ زاٗزص«خيليقيػهي 
ػػنػيهيٍم خيليقػػان، كىًخيىػػاريكيٍم » ػػلي الميػػؤمنينى إيمىانػػان أحسى ػػائًًهمٍ أٍكمى ــّ، «ًخيىػػاريكيٍم لًًنسى ــسٙث رػ ضٗاٖ صر

ـٿوٿـقڄ، قپـاٰي:   ، ساهذلًصٜ ّڄ ا ٰ٘  »ٗعّ عثس اهلل بّ املثاضنٶ ضرٶٌٕ اهلل يف تفػرل رٱػٲ ٓٱـ
ٰٗكپفٹ ا٪ٰش٠ ٰٰٗبصٲيٱ املپعطٗا،  ٰ٘حٕ،  ٞٿ اه  .سأثط قزٚش، ضٗاٖ اهذلًصٜ«صطپ٩پقپ

منهمػا اتخػر، أك يػييىسِّػرى لػه  أف ييعلِّػم كػلٌّ » ركد ْضت عًق٢:  :ايفكس٠ ايجا١ْٝاَا * 
قس غـثق بٚـاْ ًعـاُٛ    ، ك«تػىعىلوم كل ما يحتاج إليه في إحساف حياتػه الدنيويػة كاألخركيػة

( 5اهتعاْٗ عوٟ اهدل ٗاهتق٠٘ ٗامل٘زٝ ٗاهط.ٞ ٗاهتلاًى ب، اهـعٗح، يف املـازٝ )  
ز: ٗغٚ تٛ ًعٙس بٚـاْ شلـصٖ املعـاُٛ يف املـ٘ا    ، (64( ٗ)63( ٗ)62) (17)ٗاملازٝ 

(69(ٗ )73(ٗ )76.) 

ٚايطٗقاز٠   َٔ ايصٚدني عًق٢ ايٓظقاّ ٚايٓظارق١    نالِّ حتحُّ :* ٚايفكس٠ ايجايج١
 عوٟ عسز ًّ اهِك٘م:تػتِس , ٚايظاٖس٠ ٚايباط١ٓ

ليػػو عىلىػػٍيكيٍم آيىاتًنىػػا كيػيػػزىكِّيكيٍم +ي اهلل غــثزإُ: اقــ ػػٍلنىا ًفػػيكيٍم رىسيػػوَّ مِّػػنكيٍم يػىتػٍ ػػا أىٍرسى كىمى
 بى أقػٍ اهلل، س151 اهثقطٝ:ص"لًكتىابى كاٍلًحٍكمىةى كيػيعىلِّميكيم مَّا لىٍم تىكيونيوا تػىٍعلىميػوفى كيػيعىلِّميكيمي ا

         ٌٳا ًت٘اهٚٳا يف قطآُـٕ مل ٙقػـٍ جثوـٔا عـسزٳا، ثـٍ هعـى حـ٘اب أرس عؿط قػ
ػا +يف غ٘ضٝ اهؿٌؼ:   ٙق٘ي اهلل «النفس تزكية» اهقػٍ: ُى مىػن زىكَّاهى كقىػٍد  قىٍد أىفٍػلى
ػػابى  ػػاهىاخى ــٌؼص"مىػػن دىسَّ ــاىل ، س10-9: اهؿ ــاي تع إفَّ اللَّػػهى ييًحػػبو التػَّػػوَّابًينى كييًحػػبو +: ٗق

كمىػن يىٍرتًػًه ميٍؤًمننػا قىػٍد عىًمػلى الصَّػاًلحىاًت فىريٍكلىئًػيى +: ٗقاي تعـاىل ، س222صاهثقـطٝ:  "الميتىطىهِّرًينى 
 ًتهىا األىنٍػهىاري خىاًلًدينى ًفيهىا كذىًليى جىزىا ي مىنجىنَّاتي عىٍدفو تىٍجًرم ًمن تىحٍ  لىهيمي الدَّرىجىاتي العيلىى 

                                       
 ا عِٔا. اضحٳخ( ضبض اؾِٞ: ًا ر٘شلا 1)
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ــٕ: "تػىزىكَّػػػى ــاىل، س76-75صطـ ــاي تعـ ٍفًسػػػًه كإلىػػػى اللَّػػػًه +: ٗقـ ػػػى لًنػى ػػػا يػىتػىزىكَّ ػػػى فى نَّمى كمىػػػن تػىزىكَّ
 .س18صفاطط: "المىًصيري 

ٜټ   ٗ ًٰاهٶـمٷ ا٪پؾٲـٰعطڄ ّٲ أپبٶٛ  ٕٶ     :قپـايٰ  ٰع ػ» :×قپـاٰي ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ ٍطري الطوهيػوري  ى
ػافً  ٌٲـطڅٗ      ، ٗصرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ًٗػوٍس«اإًليمى ّڄ ٰع ٕٶ بٲـ ّٲ ٰعثٲـسٶ اهوچـ ضنـٛ اهلل  -ٰعـ
ٛټ  -عٌِٔا ّٲ اهِٸثٶ ػانًًه كىيىػًدًُ » :قپاٰي ×ٰع ػًلمى اٍلميٍسػًلميوفى ًمػٍن ًلسى ػاًجري  ،اٍلميٍسػًلمي مىػٍن سى كىاٍلميهى

أ.س ٗاهثدـاضٜ ًٗػـوٍ ٗأبـ٘ زاٗز ٗاهِػـا٢ٛ     صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ «مىٍن هىجىرى مىا نػىهىى اللَّػهي عىٍنػهي 
ّٰ ٰبؿٶرلڅ  ٗعّ، ٗاهساضًٛس ْٰ بٲ ٌٰا ٕٶ   قاي:  -ضنٟ اهلل عٌِٔا–اهِٹعٲ ٌٶعٲتٱ ٰضغٱٰ٘ي اهوچـ ٰغ

ُى اٍلجىسىػدي كيلوػهي  :أىَّ كىًإفَّ ًفي اٍلجىسىًد ميٍضغىةن  ».. :ٰٙقٿ٘يٱ×  كىًإذىا فىسىػدىٍت  ،ًإذىا صىلىحىٍت صىلى
صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػـوٍ ٗابـّ ًاحـٞ    «أىَّ كىًهػيى اٍلقىٍلػبي  ،لوهي فىسىدى اٍلجىسىدي كي 

 .ٗاهساضًٛس

ّٲٗ ٞپ ٰع ْٰ :قپاهپتٲ -ضنٛ اهلل عِٔا- ٰعا٢ٶٰؿ ْٰ اهِٸاؽٱ كپا ِٲٰتابٱ٘ ٰٙ َٰ ٘ٲ ٞٶ  ٰٙ ٌٱٰعـ ّٲ  اهڀخٱ  ًٶـ
ٍٲ ٔڄ ٛټ ًِٰٰاظڄهٶ ٰ٘اهٶ ْٰ ،ٰٗاهڀٰع ٍٲ  اهڀغٱٰثـاضڄ  فٶٛ فپٰٚ ڀتٱ٘ ٔٱ ٍٲ  فپٰٚدٲـطٱذٱ  ،ٰٗاهڀٰعـٰطقٱ  ٰثـاضٱ اهڀغٱ ٙٱكٶـٚثٱ ٔٱ  ًٶـِٲ
ٕٶ ٰضغٱٰ٘ي فپ پٰتٟ اهڀٰعٰطقٱ ْٴ × اهوچ ٍٲ إڄُٲٰػا ٔٱ ِٲ ٰ٘ ًٶ ٓٱ ٛٹ فپقپاٰي عٶِٲسٶٜ ٰٗ ٘ٲ » :× اهِٸثٶ ٍٲ  هپـ  أپُٸلٿـ
ٍٲ ٔٸطٲتٱ ٍٲ ٰتٽپ ًٶلٿ ٘ٲ ّٲٗ، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜس«ٰٰٓصا هٶٰٚ ّڄ ٰقاهٶشڄ ٰع ْٰ أپبٶٛ بٲ  قپاي ٰرػٸا
ٌٶعٲتٱ ّٰ عٶٰٚسٰغ ٰغ ٌٱٰػٚٸبٶ بٲ  النَّظىافىػةى  ييًحػبو  نىًظيػفه  الطَّيِّػبى  ييًحػبو   ىيِّػبه  اللَّػهى  ًإفَّ » :ٰٙقٿ٘يٱ اهڀ
ـى  ييًحبو  كىرًيمه  بػَّهيوا كىَّ أىٍفًنيىتىكيمٍ  فػىنىظِّفيوا اٍلجيودى  ييًحبو  جىوىاده  اٍلكىرى صرسٙث نعٚف، «بًاٍليػىهيودً  تى ى

ػٍوـً »قپـاٰي:   ×عـّ اهـِٸيبټ    ٗعّ أپبٛ ٓطٙطٝ ، ضٗاٖ اهذلًصٜس ػافى يػيػٍؤًمني بًػاهلًل كىاليػى مىػٍن كى
ٍيػران أىٍك لًيىٍصػميتٍ  ٗعّ أپبٛ ً٘غـٟ  ، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«اتًخًر فػىٍليػىقيٍل خى

  :ٌٶٰ، أفڀٰهىٱ ل قپـاٰي ٜٹ املٿػٲو ػًلمى الميٍسػًلميوفى ًمػٍن » قپاٰي: قٿوڀتٱ: ٰٙا ضغٰ٘ي اهللٶ أپ مىػٍن سى
قپـاٰي: قپـاٰي     ٗعّ غٔى بّ غعس، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«سىانًًه كىيىًدًُ لً 

ٍيػًه كىمىػا بػىػٍينى رًٍجلىٍيػًه أىٍضػمىٍن لىػهي الجىنَّػةى »: ×ضغٱ٘يٱ اهللٶ  صرـسٙث  «مىٍن يىٍضمىٍن ًلي مىا بػىػٍينى لىٍحيػى

فَّ العىٍبػدى إ»قپـاٰي:   ×عـّ اهـِيبٵ    ٗعّ أپبـٛ ٓطٙـطٝ   ، قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس
، كإفَّ العىٍبػ ػا دىرىجػاتو ػا بىػاَّن يػىٍرفػىعيػهي اهللي ًبهى دى لىيىتىكىلَّمي بًالكىًلمىًة ًمٍن ًرٍضوىاًف اهلل تػىعىالىى مىػا يػيٍلًقػي لىهى

ش، صرسٙث قزٚ«لىيىتىكىلَّمي بًالكىلىمىًة ًمٍن سىخىًط اهلًل تػىعىالىى َّ يػيٍلًقي لىهىا بىاَّن يػىٍهًوم ًبهىا في جىهىنَّمى 
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 .ضٗاٖ اهثداضٜس
ٗقس غثق بعض اهِك٘م يف رفـغ اهوػـاْ ًـّ اهؿـتٍ ٗاهقثـٚش يف املـازٝ       

 اهػابقٞ.
حتقحُّ نقالِّ َقٔ ايقصٚدني عًق٢ ايتقصاّ اذتقالٍ ايطٝقب          :يفكس٠ ايسابع١ٚا* 

 ٚاالقتضا  ا اإلْفام, ٚتطتٓد ع٢ً عد  َٔ ايٓضٛظ:
ــاىل  ــاي اهلل تعـ ػػػافى بػىػػػٍينى ذىلًػػػيى كالَّػػػًذينى إذىا أىنفىقيػػػوا لىػػػٍم ييٍسػػػرًفي +: قـ ػػػريكا ككى وا كلىػػػٍم يػىٍقتػي

ـى خيػذيكا زًينىػػتىكيٍم ًعٍنػدى كيػػلِّ مىٍسػًجدو +: ، ٗقــاي تعــاىلس67صاهفطقــاْ: "اقػىوىامنػ كىكيليػػوا  يىػا بىنًػػي آىدى
ــاي تعــاىل ،س31 صا٪عــطاا:"كىاٍ ػػرىبيوا كىَّ تيٍسػػرًفيوا ًإنَّػػهي َّ ييًحػػبو اٍلميٍسػػرًًفينى  ٍر +: ٗق كىَّ تػيبىػػذِّ

، س27-26:اٮغـطا١ ص"ًإفَّ اٍلميبىذِّرًينى كىانيوا ًإٍخوىافى ال َّيىاً يًن كىكىافى ال ٍَّيطىافي ًلرىبًِّه كىفيػورنا يرنا تػىٍبذً 
ػا ًإلىػى اٍلحيكَّػاـً لًتىػٍركيليوا فىرًيقنػا +: ٗقاي تعاىل ػنىكيٍم بًاٍلبىاً ػًل كىتيػٍدليوا ًبهى كىَّ تىػٍركيليوا أىٍمػوىالىكيٍم بػىيػٍ
ٍثًم كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى  ًمٍن أىٍموىاؿً  كىأىٍصػحىابي ال ِّػمىاًؿ +: ، ٗقاي تعـاىل س188 صاهثقـطٝ: "النَّاًس بًاإٍلً

ػرًيمو  كىًظلٍّ ًمػٍن يىٍحميػوـو  ًفي سىميوـو كىحىًميمو  مىا أىٍصحىابي ال ِّمىاًؿ  ًإنػَّهيػٍم  َّ بىػارًدو كىَّ كى
رىًفينى  إُٔـٍ كـاُ٘ا قثـى ٓـصا     ، حـا١ يف اهتفػـرل:   س45-41صاه٘اقعٞ: "كىانيوا قػىٍبلى ذىًليى ميتػٍ

كىَّ تىٍجعىػٍل يىػدىؾى مىٍغليولىػةن +: ٗقاي تعـاىل  ،اهعصاب ًػطف، فٟ ا٨غتٌتا  بِعٍٚ اهسُٚا
 .س29صاٮغطا١: "ًإلىى عينيًقيى كىَّ تػىٍبسيٍطهىا كيلَّ اٍلبىٍسًط فػىتػىٍقعيدى مىليومنا مىٍحسيورنا

، إفَّ اهللى  ىيِّػبه َّى »: × قـاي: قـاي ضغـ٘يٱ اهللٶ    ٗعّ أبٛ ٓطٙطٝ  ػا النَّػاسي أيػوهى
ػًلينى. فقػاؿى تعػالى: ػا أىمىػرى بًػًه الميٍرسى ػا الروسيػلي  + يػىٍقبىلي إََّّ  ىيِّبان، كإفَّ اهللى أىمىرى الميؤًمًنينى ًبمى يىػا أىيػوهى

ػا الَّػًذينى آمىنيػوا  يىػا أ + كقػاؿ تعػالى:، س51صامل٧ًِـْ٘:  "كيليوا ًمػنى الطَّيِّبىػاًت كىاٍعمىليػوا صىػاًلحان  يػوهى
ػرى يىميػدو  ،س172صاهثقطٝ: "كيليوا ًمٍن  ىيِّبىاًت مىا رىزىقٍػنىاكيمٍ  ثيمَّ ذىكىرى الرَّجيلى ييًطيلي السَّفىرى أٍ عثى أٍغبػى

ـه، كىغيػػ ػػهي حػػرا ـه، كمىلبسي ػػرىا ـه، كىمىٍ ػػرىبيهي حى ػػرىا ػػهي حى ، كىمىٍطعىمي يٍػػًه إلىػػى السَّػػمىاً : يىػػا رىبِّ يىػػا رىبِّ ذِّمى يىدى
؟ ، فىرىنَّى ييٍسػتىجىابي لًػذىًليى َڅ ، سضٗاٖ ًػوٍصرسٙث قزٚش، «باٍلحىرىاـً ٍڄ بّ رٶعا  ٗعّ ٰرلٚ

ٛٸ  ْٸ اهِٸثٶ صرـسٙث قـزٚش،   «كمىٍن يىٍستٍعفٍف ييعفوهي اللَّه، كمىٍن يىٍستٍغن يػيٍغًنًه اللَّػه...»قاٰي: × أپ

 -ضنـٛ اهلل عٌِٔـا  -ّڄ ٰبؿـرلڅ  ٗعّ اهِٹعٌاْ ب، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍ، ٗاهوفغ هوثداضٜس
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ٕٶ     نىهمػا »ٰٙقٿـ٘يٱ:  × قاي: زلٶعٲـتٱ ضغٱـٰ٘ي اهوچـ ـى بػىػيِّنه، كىبػىيػٍ ػرا ًإفَّ الحىػالىؿى بػىػيِّنه، كًإفَّ الحى
رىأى ًلًدينًػػًه كًعٍرًضػػًه، كىمىػػٍن  ػػبيهاًت، اٍسػػتىبػٍ ػػن اتَّقػػى ال و ًثيػػره ًمػػنى النَّػػاًس، فىمى ميٍ ػػتىًبهاته َّى يػىٍعلىميهيػػنَّ كى

ػٍوؿى الًحمػى ييوً ػيي أىٍف يػىٍرتىػع ًفيػًه، أىَّى كىقىعى  ، كػالرَّاعي يٍرعػى حى في ال بيهاًت، كقىعى في الحىراـً
صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثدـاضٜ ًٗػـوٍ   «كًإفَّ ًلكيلِّ مىًليو ًحمنى، أىَّى كىًإفَّ ًحمىى اللًَّه مىحىارًمهي 

ْٰ  ،ب هفاظ ًتقاضبٞس ّڄ ٰغٌعا ٘ٸاؽڄ ب البػرو حيسػني الخيليػًق »قاي: × عّ اهِيبټ  ٗعّ اهِٸ
، ككىرًٍهػػتى أىٍف يىطَّلىػػعى عىلىٍيػػًه النَّػػاسي  أ.ــس ضٗاٖ صرــسٙث قــزٚش، «كىاإًلثػػمي مػػا حػػاؾى فػػي نٍفًسػػيى

 .ٗاهساضًٛ، ٗاهوفغ ملػوٍس ًػوٍٗ

٘ٵْٗقس غثق بٚاْ ٗح٘ب  ا٪غطٝ ٗفڀق اهه٘ابط ٗاهقٍٚ ا٨حتٌاعٚٞ يف  تل
 (1)اٮغ٩َ.

* * * 
 

 مٛ بالٍاع ٔخاصٛ ادترياُ ٔاألقازبسطَ الص
 ينبغي على كل من الزكجين:

 الحرص على اتداب ال رعية في زيارة اتخرين كاستقبالهم كمخالطتهم. -ُ

الحػػرص علػػى إحسػػاف الصػػلة بالنػػاس كخاصػػة الجيػػراف كاألقػػارب كذكم األرحػػاـ  -ِ
 كاعتبار قرابة كل منهما في درجة قرابة النسب لسخر.

 ج لسخرين خاصة الجيراف برم كجه من أكجه اإلزعاج كالضوضا .عدـ اإلزعا  -ّ

العنايػػػة بالصػػػحة كاجتنػػػاب العػػػادات الغذائيػػػة السػػػيئة، كالحػػػرص علػػػى اسػػػتخداـ  -ْ
 المنتجات الو نية كمقا عة منتجات األعدا .
 

 تث، ٓصٖ املازٝ أزب اهع٩قٞ ب، ا٪غطٝ ٗغرلٓا كا٪قاضب ٗاؾرلاْ.

                                       
  ( يف املثزث اهثاُٛ ًّ اهفكى اهثاهث ًّ اهثاب اهثاُٛ.38يف املازٝ ) (1)
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ا٪ٗىل عّ أٌٓٚٞ ا٨هتعاَ با٬زاب اهؿطعٚٞ يف اهعٙاضٝ * فتتزسج اهفقطٝ 
ا٨غت٣صاْ قثى اهعٙاضٝ، ٗعسَ ا٨خت٩ط ًّٗ ٓصٖ ا٬زاب:  عوٟ ٗحٕ اهعٌَ٘،

ٗتػتِس  ب، اهطحاي ٗاهِػا١، ٗاؿطم عوٟ اضتسا١ اهعٜ اهؿطعٛ أثِا١ اهعٙاضٝ،
 يف ٓصا عوٟ عسز ًّ اهِك٘م:

 رفٞ االضت٦رإ قبٌ ايصٜاز٠* 

كلىٍيسى الًبرو بًرىف تىٍرتيوا البػيييوتى ًمن ظيهيورًهىا كلىًكنَّ الًبرَّ مىًن اتػَّقىى كٍأتيوا + :تعاىلق٘ي اهلل 
يىا أىيػوهىا + :ٗقاي تعاىل، س189صاهثقطٝ: "البػيييوتى ًمٍن أىبٍػوىاًبهىا كاتػَّقيوا اللَّهى لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى 

ره الىًذينى آمىنيوا َّ تىٍدخيليوا بػيييوتنا غىيػٍ  يػٍ رى بػيييوًتكيٍم حىتَّى تىٍستىٍرًنسيوا كتيسىلِّميوا عىلىى أىٍهًلهىا ذىًلكيٍم خى
فى ف لٍَّم تىًجديكا ًفيهىا أىحىدنا فىال تىٍدخيليوهىا حىتَّى يػيٍؤذىفى لىكيٍم كإف ًقيلى  لَّكيٍم لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى 

لىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىف  لَّهي ًبمىا تػىٍعمىليوفى عىًليمه لىكيمي اٍرًجعيوا فىاٍرًجعيوا هيوى أىزٍكىى لىكيٍم كال
رى مىٍسكيونىةو ًفيهىا مىتىاعه لَّكيٍم كاللَّهي يػىٍعلىمي مىا تػيٍبديكفى كمىا تىٍكتيميوفى  -27صاهِ٘ض: "تىٍدخيليوا بػيييوتنا غىيػٍ

ٍم تىًحيَّةن مٍِّن ًعنًد اللًَّه ميبىارىكىةن فى ذىا دىخىٍلتيم بػيييوتنا فىسىلِّميوا عىلىى أىنفيًسكي + :ٗقاي تعاىل ،س29
كإذىا بػىلىغى + :ٗقاي تعاىل، س61صاهِ٘ض: " ىيِّبىةن كىذىًليى يػيبػىيِّني اللَّهي لىكيمي اتيىاًت لىعىلَّكيٍم تٍعًقليوفى 

لً  يى يػيبػىيِّني اللَّهي لىكيٍم آيىاتًًه األىٍ فىاؿي ًمنكيمي الحيليمى فػىٍليىٍستىٍرًذنيوا كىمىا اٍستىٍرذىفى الىًذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم كىذى
 .س59صاهِ٘ض: "كاللَّهي عىًليمه حىًكيمه 

، فىػً ٍف »×: قاي: قـاي ضغـ٘ي اهلل    ٗعّ أبٛ ً٘غٟ ا٪ؾعطٜ  اَّسػًتٍئذايف ثىػالىثه
ّڄ غـعس      ،صرسٙث قـزٚش، ضٗاٖ اهثدـاضٜ ًٗػـوٍس   «أيًذفى لىيى كىإََّّ فىػاٍرًجع  ٗعـّ غـٔىڄ بـ

ػا جيًعػلى اَّسػتئذافي إ»×: قـاي: قـاي ضغـ٘ي اهلل     صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ   «مػٍن أىٍجػًل البىصىػر نَّمى
ٛټ بّ رٶٰطافڅ قاي ،اهثداضٜ ًٗػوٍس ْٰ    رسٸث :ٗعّ ضڄبٲعٶ ٕٱ اغـت ٰش ِا ٰضحٱىٴ ًّ ٰبِٶٛ ٰعـاًطڅ أُٸـ

ًٶـٕ:  × فقاي ضغـ٘ي اهلل   «أأهٶدل»ٗٓ٘ يف بٚت فقاي: × عوٟ اهِيب  ٍخػريج إلػى ا»ـازٶ
ـي عىلىػيكيم، أأٍدخيػلي  اَّستئذافهذا فػىعىلٍِّمهي  ٕٱ اهطٸحٱىٱ فقاي:  «لفػىقيل لىهي قيل: السَّػال ٌٶع اهػٸ٩َ »فپٰػ

 عـّ  ، ٗسضٗاٖ أبـ٘ زاٗز صرـسٙث قـزٚش،   .فپـٰسٰخىٰ × فپـ شْ هـٕ اهـِيب     «ٰعوپٚلٍ، أأزخٱـىٱل 
ٍ  × قاي: أتٚت اهِيب  ى ٰثِٲٰزبّ اهڀ ٝپٰسوپكپ ×: فقـاي اهـِيب    ،فپٰسٰخوڀتٱ ٰعوپٚٲـٕ ٗمل أٿٰغـوڊ
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 .ٗاهذلًصٜس ضٗاٖ أب٘ زاٗزصرسٙث رػّ، «لجػًٍع فػىقيٍل السَّالـي عىلىيكيم أىأىٍدخلي ارٍ »

فاهقاعسٝ يف اٮغ٩َ ٓ٘ عسَ ا٨خت٩ط إ٨ ههطٗضٝ  :ٚا ا   االختالط* 
ا هٯثاضٝ ٗاهفتِٞ، فٚخب ٗاههطٗضٝ بقسضٓا; زض١ٳأ، ٗتقسٵض اؿاحٞ أٗ راحٞ ًٌٔٞ

 ٗقس ،قسض ا٨غتٽاعٞ بٚت ًػوٍؽكٚل ًلاْ هوطحاي ٗآخط هوِػا١ يف كى 
 ٗضزا عسز ًّ اهِك٘م اهؿطعٚٞ: 

ّٲف ٝپ ٰع ٌٲٰع ّڄ ٰر ٜټا٪پ أٿٰغٚٲسٷ أپبٶٛ بٲ ّٲ ُٲٰكاضڄ ٕٶ ٰع ٕٱ أپبٶٚ ٌٶٰع أپُٸ ٕٶ ٰضغٱٰ٘ي ٰغ  ٰٙقٿ٘يٱ×  اهوچ
ٰ٘ ٓٱ ّٲ ٰخاضڄذٴ ٰٗ ٌٰػٲخٶسٶ ًٶ ٕٶ غٱ٘يٱٰض فپقپاٰي اهٽچطڄٙقڄ فٶٛ اهِټٰػا١ٶ ًٰٰع اهطټٰحايٱ فپاخٲٰتوپطپ اهڀ  اهوچ
 «الطَّرًيقً  ًبحىافَّاتً  عىلىٍيكينَّ  الطَّرًيقى  (1)تىٍحقيٍقنى  أىفٍ  لىكينَّ  لىٍيسى  فىً نَّهي  اٍستىٍرًخٍرفى » :هٶوِټٰػا١ٶ× 

  .ٗابّ رثاْ يف قزٚزٕس ضٗاٖ أب٘ زاٗزصرسٙث رػّ، 

ّٲٗ َټ ٰع ٞپ أٿ ٌٰ ْٰ :قپاهپتٲ -ضنٛ اهلل عِٔا- ٰغوپ ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ كپا ٍٰ اإڄٰش×  اهوچ  ًٰلپٰث ٰغوچ
ْٰ ٰٗكپاُٱ٘ا ،قپوٶ٩ٰٚځ ٗٲ ْٸ ٰٰٙط ٌٰا ٰشهٶمپ أپ أ.س  ضٗاٖصرسٙث قزٚش، .اهطټٰحايڄ قپثٲٰى اهِټٰػا١ٱ ِٰٙٲفٿصٱ كپٚٲ

، قاي اؿافغ ابّ رخط: ٗيف اؿسٙث..كطآٞ كاهٽٞ ، ٗاهوفغ هٕسأب٘ زاٗزٗ ٗاهثداضٜ
ْٸ  عقثٞ بّ عاًط ٗعّ ، (2)عّ اهثٚ٘ا. اهطحاي هوِػا١ يف اهٽطقاا فه٩ځ أ

ّٰ ا٪ُٲٰكاضڄ:  ،«إيَّاكيٍم كىالدوخيوؿى عىلىى النِّسىا ً »، قپاٰي: ×ضغٰ٘ي اهللٶ  ًٶ فپقپاٰي ٰضحٱىٴ 
ٰ٘ل قپاٰي:  ٌٲ : «لحىٍموا»، اهثداضٜ ًٗػوٍسضٗاٖ  قزٚش،رسٙث ص«الحىٍموي المىٍوتي »أفپٰطأٙٲٰت اؿپ

ّڄ ٰٗابٲ ٕٶ،  ّڄ أخٶٚ ٕٶ، ٗابٲ ٗٲذڄ كپ خٶٚ ٕٶ قپطٙبٱ اهعٸ ٌټ ضنٛ اهلل -ٗعّ ابّ عثاؽ ، ٰع
ْٸ ضغٰ٘ي اهللٶ  -عٌِٔا رسٙث ص«َّى يىٍخليوفَّ أىحىدكيٍم باٍمرىأىةو ًإََّّ مىعى ًذم مىٍحرىـو »قپاٰي:  ×أ

 .اهثداضٜ ًٗػوٍسضٗاٖ  قزٚش،

اؿطم عوٟ اهوثاؽ اهؿطعٛ تطاحع ا٬ٙاا ٗا٪رازٙث اه٘اضزٝ يف ٗيف 
 .(75اهتعوٚق عوٟ املازٝ )

                                       
 أٜ : ميؿ، ٗغط اهٽطٙق. (1)
  .336، م2ابّ رخط اهعػق٩ُٛ، فتش اهثاضٜ، ذ (2)
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ٖٚقٞ خاصق١ بإسطقإ ايضق١ً بايٓقاع ٚاألققاز         د ايفكس٠ ايجا١ْٝ* ٚتطتٓ
 عوٟ عسز ًّ اهِك٘م أٙهٳا: ٚذٟٚ األزساّ

ــاىل ــاي تع ػػٍيئن + :ق ػػانن كاٍعبيػػديكا اللَّػػهى كَّ تيٍ ػػرًكيوا بًػػًه  ى ٍيًن إٍحسى ا كبًػػًذم القيٍربىػػى ا كبًاٍلوىالًػػدى
ػا ػاًر ًذم القيٍربىػى كاٍلجى ػاًكيًن كاٍلجى ػًبيًل كاٍليىتىػامىى كاٍلمىسى ٍنػًب كابٍػًن السَّ ًر الجينيػًب كالصَّػاًحًب بًاٍلجى

 :قاي تعاىلٗ، س36صاهِػا١:  "اكمىا مىلىكىٍت أىٍيمىانيكيٍم إفَّ اللَّهى َّ ييًحبو مىن كىافى ميٍختىػاَّ فىخيػورن 
ػافى عىلىػٍيكيٍم رىًقيبنػ+ ـى إفَّ اللَّػهى كى ػا قـاي  ٗ، س1صاهِػـا١:   "اكاتػَّقيوا اللَّهى الًَّذم تىسىا ىليوفى بًػًه كاألىٍرحى

ــاىل ػػػو ى + :تعـ ػػػافيوفى سي ػػػٍم كيىخى ػػػٍوفى رىبػَّهي كالَّػػػًذينى يىًصػػػليوفى مىػػػا أىمىػػػرى اللَّػػػهي بًػػػًه أىف ييوصىػػػلى كيىٍخ ى
 .س21صاهطعس:  "الًحسىابً 

ٞپ  ّڄ عٌٰط ٗعا٢ؿ مىػا »×: قپا٨: قـاي ضغـ٘يٱ اهوچـٕ     -ضنٛ اهلل عٍِٔ-ٗعّ اب
، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػـوٍس «حتَّى ظىنىنتي أىنَّهي سػيػيوىرِّثيهي زىاؿى ًجٍبرًيلي ييوًصيًني بًالجاًر 

ًإذا  ىبىٍخػتى مىرىقىػةن، فىػرىٍكًثٍر  ،يىػا أىبىػا ذرٌ »×: قـاي: قـاي ضغـ٘ي اهوچـٕ      ٗعّ أبٛ شضڋ 
ػٍد ًجيرىانىػيى  ٍ صرسٙث قزٚش، «مىا ىها، كىتػىعىاهى  ٗيف ضٗاٙـٞ هـٕ عـّ أبـٛ شضٵ      ،سضٗاٖ ًػـو

ٗٲٰقـاُٶٛ:  × قاي: إْ خوٚوٛ  ُي ًإذا  بٍخػتى مىرىقنػ»أپ ثيػمَّ اٍنظيػٍر أىٍهػلى بػىٍيػتو ًمػٍن  ،ا فىػرىٍكًثٍر مىػا ى
هىا ًبمٍعريكؼو  ًجيراًنيى  هيٍم ًمنػٍ أپْ  ٗعـّ أبـٛ ٓطٙـطٝ    ، سضٗاٖ ًػوٍصرسٙث قزٚش، «فىرىًصبػٍ
ّٲ ٙا ضغـٰ٘ي اهوچـ  »قٶٰٚى:  ،«كاللًَّه َّ يػيػٍؤًمني، كاللَّػًه َّ يػيػٍؤًمني »قاي: × اهِيب  قـاي:   ،«ٕٶلً

الَّذم َّ يٍرمني جاريُي بػىوىائًقىػهي »
ٗعِـٕ قـاي: قـاي    ، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػـوٍس «(1)

ــٕ   ــ٘ي اهوچـ ػػػا ى الميسػػػًلمىاتً »×: ضغـ ػػػنى  ،يىػػػا ًنسى ػػػا كىلىػػػٍو ًفٍرسى  (2) َّ تىٍحًقػػػرىفَّ جػػػارىةه لجارتًهى
ػاةو  ػافى »اي: قـ × ٗعِٕ أپْ ضغـ٘ي اهوچـٕ   ، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس« ى مىػٍن كى

ػٍوـً اتخػًر فػىٍليكػًرـٍ ضىػٍيفهي  ٍوـً اتًخًر فىال يػيٍؤًذ جىارىُي، كىمىٍن كىاف يػيٍؤًمني بًاللًَّه كاٍليػى ، يػيٍؤًمني باللًَّه كىاٍليػى
ػرنا أىٍك لًيىٍسػكيتٍ  يػٍ صرسٙث قـزٚش، ضٗاٖ اهثدـاضٜ   «كىمىٍن كىافى يػيٍؤمني بًاللًَّه كىاٍليوـً اتًخًر فػىٍليػىقيٍل خى

ٕ     -ضنٛ اهوچٕ عِٔا-ٗعّ عا٢ؿٞ ، وٍسًٗػـ  ْٸ هـٛ   ،قاهت: قوـت: ٙـا ضغـ٘ي اهوچـ إڄ

                                       
ٰٗاهؿٹطٹٗضٱ: اهڀٰث٘ا٢ٶقٱ (1) ٰ٘ا٢ٶى    .اهڀٰغ
 اهفطغّ :ا هععٍ قوٚى اهوزٍ. (2)
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ٓٲسٶ٠ل قاي:  ّڄ، فپنڄىل أپٙټٌٔا أٿ ، سضٗاٖ اهثداضٜصرسٙث قزٚش، «اإلى أىٍقربهًما ًمٍني بابن »ٰحاٰضٙٲ
ػري »×: قـاي: قـاي ضغـ٘ي اهوچـٕ      -ضنٛ اهلل عٌِٔـا -ٗعّ عثسٶ اهوچٕ بّ عٌط  يػٍ خى

ػػػريهيٍم األىصػػػحاب ًعٍنػػػدى اللَّػػػ ػػػري الجيػػػراف ًعٍنػػػدى اللَّػػػه تعػػػالى خيػٍ يػٍ ػػػريهيٍم لصػػػػاًحًبًه، كخى يػٍ ًه تعػػػالى خى
 .سضٗاٖ اهذلًصٜصرسٙث قزٚش، «لجاًرًُ 

ّٲٗ ّڄ ٰع ٌٰٰط ابٲ ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ قپاٰي :قپاٰي -ضنٛ اهلل عٌِٔا- عٱ  الًَّذم اٍلميٍؤًمني »×:  اهوچ
 يىٍصًبري  كىَّ النَّاسى  ييخىاًلطي  َّ الًَّذم اٍلميٍؤًمنً  ًمنٍ  أىٍجرنا مي أىٍعظى  أىذىاهيمٍ  عىلىى كىيىٍصًبري  النَّاسى  ييخىاًلطي 
 .ٗابّ ًاحٞ، ٗاهوفغ هٕس ضٗاٖ اهذلًصٜصرسٙث قزٚش، «أىذىاهيمٍ  عىلىى

عوٟ اعتثاض أْ اٮظعاذ ًّ ا٪ش٠، ٗقس غثق ا٪ًط  * ٚتطتٓد ايفكس٠ ايجايج١
 يف اهفقطٝ اهػابقٞ عػّ قزثتٍٔ ٗاٮرػاْ إهٍٚٔ.

 عّ أًطّٙ: ايسابع١تشدخ ايفكس٠ ٚت *
 اهعِاٙٞ باهكزٵٞ ٗاحتِاب اهعازاا اهغصا٢ٚٞ اهػ٣ٚٞ.  أٗشلٌا:

اؿطم عوـٟ اغـتدساَ املِتخـاا اه٘طِٚـٞ، ًٗقاطعـٞ ًِتخـاا        ٗثاٌُٚٔا:
 ا٪عسا١.

ْٵ ف اَا األَس األٍٚ:  ;أًاُٞ عِسٖ هب عوٕٚ رفعٕ ًّ اههٚا  اٮُػاْ ْٰٰسٰبن
اهػـعٛ يف ًكـاحل اهـِفؼ    ًٽٚـٞ اهعٌـى اهكـاحل، ف   ٗت تٛ أٌٓٚٞ اهثسْ يف أُـٕ  
، ًٗـّ  «البػدف»ٗاهؿٔ٘ز اؿهاضٜ إمنا ًٽٚتٕ ا٪غاغٚٞ ٗا٪غطٝ ٗاجملتٌع ٗا٪ًٞ 

اٍلميػٍؤًمني »×:  اهؿطعٚٞ كق٘هٕ بؿ ُٔا اهعسٙس ًّ اهِك٘م ٰزٰضٰٗأحى ٓصٖ ا٪ً٘ض 
ره كىأىحىبو ًإلىى اللًَّه ًمٍن اٍلميٍؤًمًن الضَّعً  يػٍ ره  ،يفً اٍلقىًومو خى يػٍ صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س  «كىًفي كيلٍّ خى

اللَّهيػمَّ عىػاًفًني ًفػي بىػدىًني اللَّهيػمَّ عىػاًفًني ًفػي »: ×ٗكـاْ ًـّ زعا٢ـٕ     ،ًٗػوٍ ٗابـّ ًاحـٞس  
ًّ أحـى ٓـصا كوـٕ     أب٘زاٗزس، أ.س ضٗاٖصرسٙث قزٚش،  «سىٍمًعي اللَّهيمَّ عىاًفًني ًفي بىصىػًرم

عـّ   سٴعٶـ قڀًٱ ُٚٞبى فطز نعف اهكزٞ اهثس اهعخع، فاهعِاٙٞ باهكزٵٞكاُت أٌٓٚٞ 
 اهعٌى.
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 ث٩ثٞ أً٘ض ض٢ٚػٚٞ: اهعِاٙٞ باهكزٵٞ تتهٌّٗ

ٗتِ٘  عِاقطٖ ٗٗقت تِاٗهٕ، ُ٘عٚتٕ املِاغثٞ ٗح٘زٝ فٕٚ بلٌٚتٕ  ٗاملٍٔ ايػرا٤: -1
ٞ ٗفاعوٚٞ اهت٘حٚٔاا اٮغ٩ًٚٞ ٗفق اهسضاغاا اهٽثٚٞ اؿسٙثٞ اهيت أثثتت قزٵ

ٗتِٟٔ عّ اٮكثاض عّ  املعسٝ بٚت اهسا١، ٗاؿٌٚٞ ضأؽ كى زٗا١، اهيت تقطٵض أْ
اهٽعاَ ٗعسَ تِاٗهٕ إ٨ يف راهٞ اشلهٍ اهلاًـى هوٽعـاَ اهػـابق ٗاٮرػـاؽ     

 ما»ٙق٘ي: × قاي: زلعت ضغ٘ي اهلل  لطب ٙ عّ املقساَ بّ ًعسف باؾ٘ ،

ـى  ،مىألى آدىًميٌّ ًكعىا ن  ىر ا ًمٍن بىٍطنو  الىػةى  ،أيكيالته ييًقٍمنى صيٍلبىهي ًبحىٍسًب اٍبًن آدى  :فىً ٍف كىافى َّ مىحى
ػرىاًبهً  ،فػىثػيليػثه ًلطىعىاًمػػهً  صرــسٙث رػــّ، ضٗاٖ اهذلًــصٜ ٗابــّ ًاحــٞ، «كىثػيليػػثه ًلنػىفىًسػػهً  ،كىثػيليػػثه ًل ى

 «.اجتناب العادات الغذائية السيئة»بـ: ٗإهٕٚ أؾاضا اهفقطٝ  ،ٗاهوفغ هوذلًصٜس

ٞ ُ٘   ٙطاعٟ فٚٔاٗ ايسٜاع١: -1 هوعـطٗا اهكـزٚٞ ؾػـٍ     اهطٙانٞ املِاغـث
ّټ  .اهؿدل ٗغ

ٗهّ ٙتٍ اهوخ١٘ إهٕٚ إ٨ ملطض طاض٥ عوٟ اؾػٍ، ٗاهصٜ هـّ   ايعالز: -1
ا٪ًـطّٙ اهػـابق،، فـنْ ٗقـع فا٪قـى       ٙقع إ٨ بػثب اٮخ٩ي ب رـس 

 لىػهي  كىضىػعى  ًإَّ  ن دىا يىضىػعٍ  لىػمٍ  اللَّػهى  فىػً فَّ  تىػدىاكىٍكا اللَّػهً  ًعبىػادى  يىػا»تٽثٚق ا٪ًط اهِثٜ٘: 
ٕٶ ٰضغٱٰ٘ي ٰٙا قپاهٿ٘ا ،«كىاًحػدنا دىا ن  ًإَّ -دىكىا ن  قىاؿى  أىكٍ - ً فىا ن  ًٰـا  اهوچ ٰٗ  ٰ٘  :قپـايٰ  لٓٱـ

ـي »  .س، ٗاهوفغ هوذلًصٜصرسٙث رػّ، ضٗاٖ أب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗابّ ًاحٞ«اٍلهىرى

اا اؿطم عوٟ اغتدساَ املِتخـ  ٗٓ٘ :َٔ ايفكس٠ ايسابع١ ٚاَا األَس ايجاْٞ
ْ ثِاغتقس حا١ ف ،اه٘طِٚٞ، ًٗقاطعٞ ًِتخاا ا٪عسا١ اهكـوٞ   ا١ ًّ أقى إرػـا

، فوـٚؼ كـىٵ إُػـاْ ٙػـتزق ٓـصا اٮرػـاْ،       اهصٜ ٙقطضٖ عِ٘اْ املازٝباهِاؽ; 
فا٪عسا١ ٨ بسٵ أْ ٙعاًو٘ا جا ٙػتزقْ٘، ًِٗٔا ًقاطعٞ ًِتخـاتٍٔ، ٗإ٨ فلٚـف   

 تخاتٍٔ.ٙلُْ٘٘ أعسا١ ه٫ًٞ ُٗعٌى عوٟ تق٘ٙتٍٔ بؿطا١ ًِ
*** 
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 املبحث الثاني

 احلقوق اخلاّصة للزوجة على زوجها 
رق٘ق اهعٗحٞ عوـٟ ظٗحٔـا ًـّ رٚـث ا٨هتـعاَ      ٙتزسج ٓصا املثزث عّ 

بتلاهٚف اهعٗاذ، ٗاملعاًوٞ باملعطٗا ٗاٮرػاْ، ٗرق اهِفقٞ، كٌا ٙث، نـ٘ابط  
 عٌى املطأٝ خاضذ اهثٚت، ٗٙتزسج عّ إعاُٞ اهـعٗذ هعٗحتـٕ يف عٌـى املِـعي،    
ٗشهم ًّ خ٩ي مخؼ ً٘از، ٗٙعتٌس ٓصا املثزث يف أقوٕ عوٟ رسٙث ضغـ٘ي  

 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜس«اكىًإفَّ ًلزىٍكًجيى عىلىٍييى حىق  : »×اهلل 
 

 االلتصاً بتهالٗف الصٔاز
تفرض ال ريعة اإلسالمية على الزكج كحدُ، نفقات الزكاج كمهر زكجتػه كترثيػث بيػت 

يػػة، كَّ تتكلػػف الزكجػػة  ػػيئنا مػػن ذلػػي إَّ برضػػائها ك يػػب نفسػػها كمػػع حفػػظ حقهػػا الزكج
 فيما تساهم به.

 
تث، ٓصٖ املازٝ ًا ٓ٘ ٗاحب عوٟ اهـعٗذ ٗرـسٖ ًـّ ٗاحثـاا ًاهٚـٞ ػـاٖ       

 ظٗحتٕ ٗٓٛ:

ًّ إحطا١اا اهعقس ٗت٘ثٚقٕ ٗإقاًـٞ اهعـطؽ ًـّ ٗهٌٚـٞ      * ْفكات ايصٚاز:
ٗه٘ كاْ اًتثـا٨ځ هعـطا   ا ًّ شهم إ٨ بطنا٢ٔا، ٗم٘ٓا ٨ٗ تتلوف اهعٗحٞ ؾ٣ٚٳ

غا٢س، فنشا ضفهـت املػـآٌٞ يف ٓـصٖ اهِفقـاا ًـع ٗحـ٘ز اهعـطا فـ٩ هـ٘ظ          
إحثاضٓا; ٪ْ اهعطا املداهف هوق٘اعس اهؿـطعٚٞ ٓـ٘ عـطا فاغـس ٨ ٙعتـسٵ بـٕ       

 ظٗاحٕ ٗٙ ًط بٕ غرلٖ;بِفقاا كاْ ٓ٘ اهقا٢ٍ × ، ٗقس ثثت أْ ضغ٘ي اهلل ؾطعٳا
 ( ًّ اهفكى اهثاُٛ ًّ اهثاب اهثاهث.ّٓاملازٝ )اهتعوٚق عوٟ كطٖ يف ٗقس غثق ش

ٕ اهعٗحٞ عوٟ ظٗحٔا باهعقس عوٚٔـا أٗ  تػتزقڃ ٜ٘ املاي اهصاملٔط ٓ * َٗس ايصٚد١:
 ٗهب ب رس أًطّٙ:  ٗاحب عوٟ اهطحى زْٗ املطأٝ،ٗٓ٘  ،باهسخ٘ي بٔا رقٚقٞ
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مل ٙت كس باهـسخ٘ي   فطز اهعقس اهكزٚش، ٗقس ٙػقط كوٕ أٗ بعهٕ ًا األٍٚ:
 أٗ امل٘ا. 

اهـعٗاذ اهفاغـس،    راهٞ اه٘ط١ بؿثٔٞ أٗ يف ، كٌا يفٛاهسخ٘ي اؿقٚق :ٞايجاْ
 ٨ٗ ٙػقط ر٣ِٚص إ٨ با٪زا١ أٗ اٮبطا١. 

ػ+قاي اهلل تعاىل:  ػٍي و مٍِّنػهي نػىٍفسن ػا ى صىػديقىاتًًهنَّ ًنٍحلىػةن فىػ ف ً ػٍبنى لىكيػٍم عىػن  ى ا كآتيػوا النِّسى
نً  هينَّ +ٗقــاي تعــاىل: ، عٽٚــٞ :ٜأ ،س4صاهِػــا١: "اا مَّرًيئنػػيئنػػفىكيليػوُي هى ػا اٍسػػتىٍمتػىٍعتيم بًػػًه ًمػػنػٍ فىمى

ػػػػػورىهينَّ فىرًيضىػػػػػةن  ــا١: "فىػػػػػآتيوهينَّ أيجي ػػػػػورىهينَّ +ٗقـــــاي تعـــــاىل:  ،س24صاهِػـــ كآتيػػػػػوهينَّ أيجي
 قىػٍد عىًلٍمنىػا مىػا+ٗزهٚى ٗح٘بـٕ عوـٟ اهـعٗذ ق٘هـٕ تعـاىل:      ، س25صاهِػا١: "بًػاٍلمىٍعريكؼً 

ٗا٪ًط باٮٙتا١ يف مجٚع ا٬ٙاا اهػـابقٞ  ، س50صا٪رعاب: "فػىرىٍضنىا عىلىٍيًهٍم ًفػي أىٍزكىاًجًهػمٍ 
ٞ، ف ٗحـب  ٓصا املقـاَ املـطأٝ اهلتابٚٵـ    اٮغ٩َ يف ٰؼِٲ ٰٙٗملٞ، خاقٵ هوطحايً٘حٵٕ 

ٗٵ ٜٵاملاز ٓصا اؿقٵ كاٍلميٍحصىػنىاتي ًمػنى +ٞ، قـاي اهلل تعـاىل:   ذ كتابٚٵعوٟ اهطحى إشا تع
ػػػػػػػػوهينَّ  الميٍؤًمنىػػػػػػػاًت كاٍلميٍحصىػػػػػػػػنىاتي ًمػػػػػػػنى الىػػػػػػػػًذينى أيكتيػػػػػػػوا الًكتىػػػػػػػػابى ًمػػػػػػػن قػىػػػػػػػػٍبًلكيٍم إذىا آتػىٍيتيمي

 .ًٔ٘ضّٓ ٜ:أ ،س5صاملا٢سٝ: "أيجيورىهينَّ 
ّڄ ٰغعٲسٷٗ ٔٲىڄ بٲ ّٲ ٰغ ٕٶ  :قپاٰي  ٰع ًٲٰطأپٝڂ إڄهپٟ ٰضغٱ٘يڄ اهوچ إڄُټٛ » :فپقپاهپتٲ ×ٰحا١ٰاٲ ا

ّٲ ُٰفڀػٶٛ ًٶ ٰٓثٲتٱ  ٘ڄ٩ٙځ ،«ٰٗ ًٰتٲ طپ ٰٔـا     » :فپقپاٰي ٰضحٱىٴ ،فپقپا ّٲ هپـمپ بٶ ٍٲ ٰتلٿـ ْٲ هپـ ٰٔا إڄ ٗټحٲِٶٚ ٰظ
ٞڂ  :فپقپـايٰ  ،«ًٰا عٶِٲسٶٜ إڄ٨ إڄٰظاضڄٜ» :قپاٰي ،«؟هىٍل ًعٍندىؾى ًمٍن  ىٍي و تيٍصػًدقػيهىا» :قپاٰي ،«ٰراٰح

ػٍيئنا» ُي جىلىٍستى َّ ًإزىارى لىيى فىاٍلتىًمٍس  ى  :فپقپـايٰ  ،«ًٰـا أپحٶـسٱ ٰؾـٚٲ٣ٳا   » :فپقپاٰي ،«ًإٍف أىٍعطىٍيتػىهىا ًإيَّا
ٍٲ ٰٙخٶـسٲ   ،«اٍلتىًمٍس كىلىٍو خىاتىمنا ًمٍن حىًديدو » ػٍي ه » :فپقپـايٰ  ،فپوپـ  :قپـايٰ  ،«؟أىمىعىػيى ًمػٍن اٍلقيػٍرآًف  ى
ٝٿ كپـٰصا » ٰٗغٱٰ٘ض ٝٿ كپٰصا  ٍٲ غٱٰ٘ض ٰٓا   «ُٰٰع ٌٸا ٰ٘ضڅ ٰغـ ػا مىعىػيى ًمػ» :فپقپـايٰ  ،هٶػٱـ ػا ًبمى ٍن قىػٍد زىكٍَّجنىاكىهى

صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ًاهم يف ً٘ط٣ـٕ، ٗأ.ـس يف ًػـِسٖ، ٗاهثدـاضٜ ًٗػـوٍ ٗأبـ٘ زاٗز       «اٍلقيػٍرآفً 

 .ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞ ٗاهساضًٛس
١ًَ  املٗس عط١ٝ ِْٚش 

عٽـا١ ٨ظَ بـسْٗ   هلِـٕ  ٗ، ًقابوـٞ ا٨غـتٌتا  بـاملطأٝ    يف اع٘نٳهٚؼ املٔط ٗ
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ٗ٪ُـٕ هـب    ;ٞ بـسْٗ عـ٘ض  عٽٚ ٜ٪ْ اهقطآْ اهلطٍٙ قس زلاٖ موٞ أ ;ع٘ض
كإف  ىلٍَّقتيميػوهينَّ ًمػن قػىٍبػًل أىف +قٔـا قثـى اهـسخ٘ي بق٘هـٕ تعـاىل:      ُكف املٔط إشا طوچ

فوـ٘ كـاْ املٔـط     ،س237صاهثقـطٝ:  "تىمىسووهينَّ كقىػٍد فػىرىٍضػتيٍم لىهيػنَّ فىرًيضىػةن فىًنٍصػفي مىػا فػىرىٍضػتيمٍ 
قٔا قثى اهسخ٘ي ٗمل وكى ا عّ ا٨غتٌتا  بٔا ملا فطض ُكف املٔط إشا طوڃع٘نٳ

 .ا٨غتٌتا 

ٓ٘ إظٔاض خٽـط ٓـصا اهعقـس ًٗلاُتـٕ، ٗإعـعاظ       اؿلٌٞ ًّ ٗح٘ب املٔط:ٗ
ٗإكطأًا، ٗتقسٍٙ اهسهٚى عوٟ بِا١ رٚاٝ ظٗحٚٞ كطميٞ ًعٔـا، ٗتـ٘فرل اهِٚـٞ     املطأٝ

عوٟ قكس ًعاؾطتٔا باملعطٗا، ٗزٗاَ اهـعٗاذ، ٗفٚـٕ متلـ، املـطأٝ ًـّ اهتٔٚـ٧       
 بٔا.  َ شلا ًّ هثاؽ ُٗفقٞهوعٗاذ جا ٙوع

ْٵ يف ٛٵا عوٟ اهطحى زْٗ املطأٝ ِٙػخٍ ًع املثسأ اهتؿـطٙع ٗكْ٘ املٔط ٗاحثٳ  أ
ًٺوچلپاملطأٝ ٨ تٱ ا أَ ظٗحٞ، ٗإمنا ا أَ بِتٳف بؿ١ٛ ًّ ٗاحثاا اهِفقٞ، غ٘ا١ أكاُت أ

ٗقـس  ، اهطظقيف  ٛ٪ْ اهطحى أقسض عوٟ اهلػب ٗاهػع ;ف اهطحى باٮُفاقوچلپٙٱ
٘هٚاا املاهٚٞ ب، اهطحـى ٗاملـطأٝ، فقـاي غـثزإُ:     ٣ٗنع اهقطآْ ًثسأ ت٘ظٙع املػ

ػػػا ً + ػػػاؿي قػىوَّاميػػػوفى عىلىػػػى النِّسى ػػػا أىنفىقيػػػوا ًمػػػػٍن  الرِّجى ػػػا فىضَّػػػلى اللَّػػػػهي بػىٍعضىػػػهيٍم عىلىػػػى بػىٍعػػػضو كًبمى ًبمى
 .س34صاهِػا١: "أىٍموىاًلًهمٍ 

 ايعكدتهٜٛٔ ا  ١ املٗسطبٝع

تٕ، ٗشلـصا  ا ًّ ؾطٗط قزٵا فٕٚ ٨ٗ ؾططځٗهٚؼ ضكِٳ اهعقس ا ًّ آثاضثطٳأ سٹٰعاملٔط ٙٱ
رتـٟ  اهعقس، بى ِٙعقس اهـعٗاذ ٗٙوـعَ املٔـط،     عوٕٚ يف عقس اهعٗاذ بسْٗ اهِلټ ٙكشٵ
ا عوٟ اهعٗذ جخـطز  زِٙٳ ٗٙعسٵٗهب شلا ًٔط املثى ، فق اهعٗحاْ عوٟ أْ ٨ ًٔطٗه٘ اتٸ

َّ جينىػاحى عىلىػٍيكيٍم إف  ىلٍَّقػتيمي +: هـم ق٘هـٕ تعـاىل   اهعقس اهكزٚش اهِافص، ٗاهـسهٚى عوـٟ ش  
اؾِـاح   ٛعوٟ ُف فا٬ٙٞ تسيٵ، س236: اهثقطٝص"النِّسىا ى مىا لىٍم تىمىسووهينَّ أىٍك تػىٍفًرضيوا لىهينَّ فىرًيضىػةن 

عِس تٽوٚق اهِػا١ قثى اهسخ٘ي ٗقثى فطض املٔط، ٗاهٽ٩ق ٨ ٙلْ٘ إ٨ بعس اهـعٗاذ  
 ا فٕٚ.ا ٨ٗ ؾططځعوٟ أْ املٔط هٚؼ ضكِٳ ًا ٙسيٵ; ٗٓ٘ اهكزٚش
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ٞپٗ ٌٰ ّٲ ٰعوڀقپ ٕٶ  ،ٰع ّٲ ٰعثٲسٶ اهوچ ٰٔـا ٰضحٱـىٴ     بّ ًػع٘ز ٰع ٗٸٰح ٝٷ ٰتٰع ًٲـٰطأپ ٰٛ فٶٛ ا ٕٱ أٿتٶ أپُٸ
ٰٔا ٰقٰساقځا ٍٲ ٰٙفڀطڄضٲ هپ ٰٗهپ ٰٔا  ٌٰاٰا ٰعِٲ ٰٔا ،فپ ٍٲ ٰٙسٲخٱىٲ بٶ ٔٲطڅ  ،ٰٗهپ ّٲ ٰؾ ًٶ ٕٶ قپطڄٙثٳا  فپاخٲٰتوپفٿ٘ا إڄهپٚٲ

ٍٸ قپـايٰ  ٨  ٍٲ ثٱـ ٔڄ ٰٗكڀـؼٰ     :ٙٱفڀتٶٚ ٰٔا ٨  ٰٔـا ٰقـٰساٰق ُٶٰػـا٢ٶ ٰٔـا   ،(2)٨ٰٗ ٰؾـٽپطپ  (1)أپٰض٠ هپ ٰٗهپ
ٌٶرٰلاجٱ ٝٿ ،اهڀ ٰٔا اهڀعٶسٸ ٕٶ      ،ٰٰٗعوپٚٲ ْٸ ٰضغٱـٰ٘ي اهوچـ ٛٹ أپ ْڅ ا٪پؾٲـٰخعٶ ّٱ غٶـِٰا ًٰعٲقٶىٱ بٲ ٔڄٰس   ×فپٰؿ

ًٰـا قپٰهـٚٲتٰ    ٌٶثٲـىڄ  ٰٗاؾٶقڅ بٶ ٰٰٗ  بٶِٲتٶ   زاٗزرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ٗأبـ٘     ص.قپٰهٟ فٶٛ ٰبطٲ

، ٗٓصا اؿسٙث زايٻ عوٟ قزٵٞ عقس اهعٗاذ زْٗ شكط ٛ ٗابّ ًاحٞسٗاهِػا٢ ًصٜٗاهذل
 .هؤٌط أٗ تػٌٚٞ هٕ

 سقّد املٗقس

ًٳـا ٨ رسٵ ٪قى املٔط، ٨ٗ ٪كثطٖ، فلى ًا قشٵ عوٕٚ اغٍ املاي، أٗ كاْ   ًق٘
ٗقس اغتقط  عِٚٳا أٗ زِٙٳا، أٗ ًِفعٞ، جاي، حاظ أْ ٙلْ٘ ًٔطٳا، قو٩ٚځ كاْ أٗ كثرلٳا،

كىأيًحػلَّ لىكيػم مَّػا كىرىا ى ﴿ٗزهٚى شهم ق٘ي اهلل تعـاىل:   ،اهعطا رسٙثٳا عوٟ تقسٙطٖ ُقسٳا
، فنُٕ أطوق املاي، ٗمل ٙقسضٖ عسڋ ًع،، ٗقـاي  س24صاهِػا١: ﴾ذىًلكيٍم أىف تػىٍبتػىغيوا بًػرىٍموىاًلكيم

، ٗقـاي تعـاىل:   صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ  ًٗػوٍس«دو يٍػدً حى  نٍ منا مً اتى خى  وٍ لى ا كى هى طً عٍ أى »×: 
ٍيئنا﴿ ًإٍف أىرىٍدتومي اٍسًتٍبدىاؿى زىٍكجو مَّكىافى زىٍكجو كىآتػىٍيتيٍم ًإٍحدىاهينَّ ًقٍنطىارنا فىالى تىٍرخيذيكا ًمٍنهي  ى صاهِػا١: ﴾كى

سي عوـٟ  ، فقس أباح أْ ٙقسَ اهعٗذ هعٗحتٕ قِٽاضٳا، ٗاهقِٽاض: املاي اهلثرل فـ س20
 إُٔ ٨ رس هؤٌط يف اهلثطٝ.

أپ٨ ٨ ٰتغٲوٿـ٘ا قٱـسٱٰق   »قـاي:   فعـّ عٌـط   ٗٙػتزب ؾطعٳا عسَ اهغوـ٘ يف املٔـط،   
ٛٹ    ،اهِټٰػا١ٶ ٕٶ اهِٸثٶـ ٍٲ بٶـ ٗٲ٨كٿ ْٰ أپ ٰٰٗحىٸ كپا ٕٶ ٰععٸ  ٠ٰ٘ عٶِٲٰس اهوچ ٗٲ ٰتقڀ ٞځ فٶٛ اهسٹُٲٰٚا أپ ًٰ ًٰلڀطٱ  ْٰ ٘ٲ كپا ٕٱ هپ فپنڄُٸ

ٕٶ  ًٰا أپقٲٰسٰق ،× ّٲ      ×ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ًٶـ ٕٶ أپكڀٰثـٰط  ّٲ ٰبِٰاتٶـ ًٶـ ًٲٰطأپٝڂ  ٨ٰٗ أٿقٲسٶقپتٲ ا ٕٶ  ّٲ ُٶٰػا٢ٶ ًٶ ٝځ  ًٲٰطأپ ا
ٞځ ٝپ أٿٗقٶٚٸ ٛٲ ٰعؿٲٰط  (3).صأثط قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞس«ثٶِٲٰت

                                       
 . ( اه٘كؼ: اهثدؼ ٗاهغـ1)
 . ( اهؿٽط: اؾ٘ض ٗاهعو2ٍ)
 .172قٌس أب٘ ظٓطٝ، ا٪ر٘اي اهؿدكٚٞ، ماُعط:  (3)
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 تأثٝح بٝت ايصٚد١ٝ

اهعٗذ ٓـ٘  هعٗحتٕ، فـ ٓصا ٓ٘ ا٪ًط اهثاهث اهصٜ فطنٕ اهؿط  عوٟ اهعٗذ 
ًّ شهم ًـّ   ١ٛا بنعساز حٔاظ اهعٗحٞ، ٨ٗ ٙوعَ اهعٗحٞ إعساز ؾامللوف ؾطعٳ
٪ْ  ;تػوٌتٕ، ٨ٗ ًّ غرلٖ مما متولٕ ًّ أً٘اي ٨ٜ ًّ ًٔطٓا اهص ;ًاشلا اـام
 ١ٛدل عوٟ إُفاق ؾخٲخاهل شلا اغتزقتٕ ج٘حب عقس اهعٗاذ، ف٩ تٱ ًٔطٓا رقٵ

ْٵ ;٨ٗ هِفقتٔإًِ ؾٔاظٓا ٗه٘اظَ بٚتٔا  اهلل قس أٗحب عوٟ اهـعٗذ اهِفقـٞ،    ٗ٪
ػػػكىنتيم مِّػػػن كٍجػػػدًكيٍم كَّ تيضىػػػاروكهينَّ +: قـــاي اهلل تعـــاىل ٍيػػػثي سى لًتيضىػػػيػِّقيوا  أىٍسػػػًكنيوهينَّ ًمػػػٍن حى

اهعٗحــٞ ٗعــسَ  ٟقــس أٗحــب عوـٟ اهــعٗذ غــلِ  فــاهِلٵ، س6: اهٽـ٩ق ص"عىلىػٍيًهنَّ 
هثٚت باملتا  ٗا٪ثاج ٗهـ٘اظَ اهثٚـت   ٗٓصا ٙتٽوب ػٔٚع ا ،نطاضٓا بٔصا اهػلّإ

 (1).جا ٙتِاغب ًع راهٕ ٨ٗ ٙهط باهعٗحٞ

ا ٙلـْ٘ اؾٔـاظ ًولځـ    ٗرٌِٚا ٙقَ٘ اهعٗذ بتخٔٚع اهثٚـت ًـّ ًاهـٕ اــام    
إعـساز   يفٓـٛ  ٗمل تؿـاضن   رٚث إُٕ قس أعٽآا ًٔطٓـا ًػـتق٩ځ   ;ا هوعٗذخاهكٳ

ٓصا ، هت٘فط إشُٕ بصهم اؾٔاظ، ٗهوعٗحٞ رق ا٨ُتفا  بٕ ًا زاًت اهعٗحٚٞ قا٢ٌٞ
 (2).ًكط ٓ٘ ًصٓب اؿِفٚٞ ٗاؿِابوٞ ٗاهؿافعٚٞ، ٗٓ٘ املعٌ٘ي بٕ قها١ يف

ا اهِـاؽ  طٲرػـب عٱـ  ٙلْ٘ عوٟ  يف ػٔٚع بٚت اهعٗحٚٞاهعٗحٞ  ًٗػآٌٞ
ٗظطٗا كى بٚت ٗب٣ٚٞ أٗ با٨تفاق ب، ا٪ططاا ٓـصا إشا قثهـت املـطأٝ املٔـط،     

ٕ   ،ٞا٪ٗقاا اؿاهٚٵٗقس وسج اتفاق عوٟ غرل شهم خاقٞ يف  ٘ٸيٱ عوٚـ ٌٱٰعـ أْ  ٗاهڀ
 ْٗ فعوٕ يف أًط اؾٔاظ.ب، اهٽطف، عوٟ ًا ٙ٘زٵ فاق ٗتطاضڅٙلْ٘ ِٓان اتٵ

  ٗا٨ختٚاض ااض، ٗهٚؼ عوٟ غـثٚى  عوٟ ٗحٕ اهتدلٵ ٗٓصٖ املػآٌٞ تلْ٘
اٮهعاَ ٗاه٘ح٘ب عوٚٔا، ٗتثقٟ ٓصٖ ا٪ؾٚا١ ممو٘كٞ شلا، ٗإمنا ِٙتفـع بٔـا اهـعٗذ    

 ٌؤا بنشْ اهعٗحٞ ٗضنآا، إْ مل ٙلّ قطارٞ فس٨هٞ. ٗٙػتع
                                       

 . ا اهفكى( ًّ ٓصا املثزث يف ٓص70يف املازٝ )اهِفقٞ  اؿسٙث عّ عِس تفكٚى شهم ٛٗغٚ ت( 1)
 . 228قٌس أب٘ ظٓطٝ، ا٪ر٘اي اهؿدكٚٞ، ًطحع غابق، م( 2)
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كثرل ًّ ب٩ز املػوٌ، أْ أٓـى اهعٗحـٞ    ٗاه٘اقع أْ ًّ اهعازاا اهؿا٢عٞ يف
إعساز اؾٔاظ ٗؾطا٢ٕ شلا، ٗشهم بـسافع اؿـب ٨بِـتٍٔ ٗاؿـطم      ٙػاعسُٗٔا يف

ٛڋ ف ،عوٟ إظٔاضٓا جعٔط رػّ أًاَ اهِاؽ ّٲ ٰعوٶ ٔٸٰع ٰضغٱ :قپاٰي ٰع ٕٶ ٰح × ٘يٱ اهوچ
ٰٓا إڄشٲخٶطٴ ٘ٱ ٝٷ ٰرؿٲ ٗڄٰغاٰز ٰٗ ٞٷ  ٰٗقٶطٲٰب ٌٶٚىڅ  ٞپ فٶٛ ٰخ ٌٰ صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ٗاهِػـا٢ٛ     .فپاطٶ

ٰٗ. ٗابّ ًاحٞس ٗاهقٽٚفٞ ًعطٗفٞ هـس٠   ،طٰبٗاـٌٚى: ٓ٘ اهقٽٚفٞ ٗٓٛ كى ث٘ب هٕ 
ٗاهتخٔٚـع بٔـصا اهؿـلى فـطز      ،ؿٟ بٕ اه٘غـا٢س زٲب تٱت طٚٵثٲط ُٰخٶشٲٗاٮڄ ،اهِاؽ

 عطا ٗقس ىتوف ًّ ًلاْ ٬خط أٗ ًّ ظًاْ ٬خط.

ا ٗخاقـٞ إشا كـاْ ا٪ب ٓـ٘    ًولٚتٔا شلصا اؾٔاظ أٙهٳـ  وعٗحِٞٗٓا: تثثت ه
ٞ هوٌطأٝ قاَ بؿطا١ اؾٔاظ شلا، إ٨ أْ ٙؿذلط أب٘ٓا أٗ أٓؤا أْ اؾٔاظ عاضٙٵ ٜاهص

 .ٓا ًتٟ ؾا١ ف٩ تثثت ًولٚتٔا شلصا اؾٔاظ ٨ٗ هوعٗذ ًّ باب أٗىلٙػذلزٵ

ا ًّ بعض اهث٩ز أْ ٙعتدلٗا حٔاظ اهثٚت حع١ٳ قس ٙؿذلط أٓى املدٽ٘بٞ يفٗ
اهق٘اعـس اهفقٔٚـٞ   ٗ ،«ايكا٥ُق١ »ٟ ٌٸٰػـ ٗضقـٞ إثثـاا تٱ   ثثتْ٘ شهم يفًٔط املطأٝ، ٗٙٱ

ًٳ: »عوٟ تِلٵ ، ا أٗ رطَ رـ٨٩ځ أْ املػوٌ، عوٟ ؾطٗطٍٔ إ٨ ؾططځا أرى رطا
ٟ بـٕ ًـا   فچٰ٘اهؿطٗط أْ ٙٱ ْ أرقٵكتاب اهلل فٔ٘ باطى، ٗأ ٗأْ كى ؾطط هٚؼ يف
ٓصا اهؿطط كاهفٞ هلتاب اهلل أٗ ؼطٍٙ ؿـ٩ي   ٗهٚؼ يف، «اغتزووتٍ بٕ اهفطٗذ

س بطنا اهـعٗذ،  إطاض املؿطٗعٚٞ طاملا أْ ٓصا قس تعهٵ أٗ ؼوٚى ؿطاَ، فسخى يف
ا ٓ٘ اهعٗذ اعتثاضٳ ٜٗبٔصا تثثت ًولٚٞ حٔاظ اهثٚت هوٌطأٝ، رتٟ ٗإْ كاْ املؿذل

 ط املدلَ بٌِٚٔا.ا عوٟ اهؿطٲازٳٗاعتٌ
*** 

 
 املعاومٛ باملعسٔف ٔاإلسطاُ

توجب ال ريعة اإلسالمية على الزكج أف يعامػل زكجتػه بػالمعركؼ كاإلحسػاف كيتحقػق 
 ذلي بما يلي: 
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مراعاة فطرتهػا كاخػتالؼ ن ػرتها كنظرتهػا لػبعض األمػور كمعاملتهػا بػاللين كالرفػق  -ُ
 يهيئ لها المسرات البريئة.في حلم كهوادة، كأف 

إَّ فػػي حالػػة ثبػػوت ضػػرر معتبػػر  ػػرعنا  عػػدـ منعهػػا مػػن زيػػارة كالػػديها كمحارمهػػا -ِ
  .كبقدر تالفي الضرر

 اَّعتداؿ في الغيرة عليها دكف إفراط كَّ تفريط. -ّ
 

تث، ٓصٖ املـازٝ ًـا هـب عوـٟ اهـعٗذ ًطاعاتـٕ يف ًعاًوتـٕ هعٗحتـٕ ٗٓـ٘          
: اهِػـا١ ص"كعىاً ػريكهينَّ بًػاٍلمىٍعريكؼً +ٙسيٵ عوٕٚ ق٘ي اهلل تعـاىل:  املعطٗا ٗاٮرػاْ، ٗ

قاي املفػطْٗ: أٜ هب عوٚلٍ أٙٔا امل٧ًِْ٘ أْ تٱزٲػٶـِ٘ا عؿـطٝ ُػـا٢لٍ،    ، س19
ّٵ،     ّٸ باملعطٗا اهصٜ تعطفـٕ ٗت هفـٕ طثـاعٔ ٔٱ ب ْ تلْ٘ ًكارثتلٍ ٗكاهٽتلٍ هپ

ق يف اهِفقٞ ٗاٮٙـصا١ بـاهق٘ي أٗ   ٨ٗ ٙٱػتِلط ؾطعٳا ٨ٗ عطفځا ٨ٗ ًط١ٗٝ، فاهتهٚٚ
اهفعى ٗكثطٝ عث٘ؽ اه٘حٕ ٗتقٽٚثٕ عِس اهوقا١، كى شهم ِٙايف اهعؿطٝ باملعطٗا، 
ٗاهغطض أْ ٙلْ٘ كى ًٌِٔا ًـسعاٝپ غـطٗضڄ ا٬خـط ٗغـثب ِٓا٢ـٕ يف ًعٚؿـتٕ،       

ًّ اهعازاا امل ه٘فٞ يف اجملتٌع ٨ٗ تِلطٖ ٗاملساض يف املعطٗا عوٟ ًا تعطفٕ املطأٝ 
 (1)، ًٗا ٙوٚق بٔا عػب طثقتٔا يف اجملتٌع.ٗا٪خ٩ق اهق٘ميٞاهعق٘ي 

 ايػسع سهِ ايعػس٠ باملعسٚف ا

، ٗا٪قى يف (2)اهتعاًى بٔصا املعِٟ ٗاحب عوٟ ا٪ظٗاذ كٌا شكط املفػطْٗ
ا٪ًط اه٘ح٘ب إ٨ إشا قاَ اهسهٚى عوٟ قطفٕ عّ ٓصا اه٘ح٘ب، بـى إْ ا٪زهـٞ   

ٝپ   ثًتهافطٝ عوٟ ٓصا املعِٟ ًِٗٔـا رـسٙ   ٓٱٰطٙٲـٰط ٛټ     أپبٶـٛ  ّٲ اهِٸثٶـ : قپـايٰ × ٰعـ
رنا» يػٍ ، ٗا٨غتٚكـا١ قثـ٘ي   صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ ًػـوٍ ٗابـّ ًاحـٞس     «اٍستػىٍوصيوا بًالنِّسىاً  خى

                                       
 . 456، م4ذ، تفػرل املِاض، قٌس ضؾٚس ضنا( 1)
 .  97، م5رلاَ اهقطآْ، ذاؾاًع ٪، ٗاهقططيب، 109، م2( اؾكام، أرلاَ اهقطآْ، ذ2)
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ّٸ.  (1)اه٘قٚٞ، ٗاملعِٟ أٗقٚلٍ بّٔ خرلٳا فاقثو٘ا ٗقٚيت فٚٔ

ٝپ ٗ ٓٱٰطٙٲٰط ّٲ أپبٶٛ  ٕٶ  :قپاٰي ٰع ػنػيهيٍم أىٍكمىلي ا» :×قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ٍلميٍؤًمًنينى ًإيمىاننا أىٍحسى
ٗعّ عثس اهوچٕ ، صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗاهذلًصٜس«كىًخيىاريكيٍم ًخيىاريكيٍم لًًنسىائًًهٍم خيليقنػا ،خيليقنا

ٞپ  ًٲٰع ّٸ، فپقـايٰ   × أپُٕ زلٰع اهِيبٸ  بّ ٰظ ×:  ىڀٽٿبٱ، ٗشكپٰط اهِټػا١ٰ، فپـ٘عغپ فٶـٚٔ
صرـسٙث قـزٚش،   «فلىعلَّػهي ييضػاجعيهىا ًمػٍن آًخػر يوًمػهً  ،اٍمرأىتىهي جٍلد اٍلعىٍبػدً يٍعًمدي أىحىدكيٍم فيٍجًلدي »

ٞپ ٗ، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس ّٲ ٰعا٢ٶٰؿ ٕٶ   :قپاهپتٲ -ضنٛ اهلل عِٔا-ٰع  :×قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچـ
ريكيٍم ألىٍهًلي» يػٍ ريكيٍم ألىٍهًلًه كىأىنىا خى يػٍ ريكيٍم خى يػٍ  .حٞ ٗاهسضاًٛسصرسٙث رػّ، ضٗاٖ اهذلًصٜ ٗابّ ًا«خى

 ٗبٚإُ كا٬تٛ:ٗقس فكٵوت املازٝ ًعِٟ املعطٗا ٗاٮرػاْ 

 * ففٛ ًطاعاٝ فٽطٝ اهعٗحٞ ٗاخت٩ا ُؿ تٔا ُٗعطتٔا هثعض ا٪ً٘ض:

ٞپ ٌٰ َټ ٰغوپ ّٲ أٿ ٰٔـا قپاهپـتٲ   -ضنٛ اهلل عِٔا- ٰع ٕٶ      :أپُٸ ٛٸ ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ × أپضٲٰغـٰى إڄهپـ
ٞپ ٰٙدٲٽٿثٱ ّٰ أپبٶٛ ٰبوڀٰتٰع ٕٱٰراطٶٰب بٲ ٰٗأپُٰا غپٚٱ٘ضٴ :فپقٿوڀتٱ ،ِٶٛ هپ ْٸ هٶٛ بٶِٲتٳا  ػا » :فپقپاٰي ،إڄ أىمَّػا ابٍػنىتػيهى
ػػا هى ػػا عىنػٍ رىةً  ،فػىنىػػٍدعيو اللَّػػهى أىٍف يػيٍغًنيػىهى صرــسٙث قــزٚش، ضٗاٖ أ.ــس  «كىأىٍدعيػػو اللَّػػهى أىٍف يىػػٍذهىبى بًػػاٍلغىيػٍ

ّٲ أپُٰؼڅ ٗ، ًٗػوٍ، ٗاهوفغ هـٕس  ّٲ ُٶٰػـا١ٶ    ،ٕٶٰٙـا ٰضغٱـٰ٘ي اهوچـ   » :قپاهٿ٘ا ٰع ًٶـ ٗٸذٱ   أپ٨ ٰتٰتـٰع
ػًديدىةن » :قپاٰي« ا٪پُٲٰكاضڄل ػرىةن  ى ٞپ   ٗ، صرـسٙث رػـّ، ضٗاٖ اهِػـا٢ٛس   «ًإفَّ ًفيًهٍم لىغىيػٍ ّٲ ٰعا٢ٶٰؿـ  ٰعـ

ٕٶ  :قپاهپتٲ -ضنٛ اهلل عِٔا- ًإنِّي ألىٍعلىمي ًإذىا كيٍنًت عىنِّػي رىاًضػيىةن » :×قپاٰي هٶٛ ٰضغٱ٘يٱ اهوچ
ّٰ ٰتعٲطڄاٱ ٰشهٶمپل» :فپقٿوڀتٱ :قپاهپتٲ «غىٍضبىى كىًإذىا كيٍنًت عىلىيَّ  ّٲ أپٙٲ أىمَّػا ًإذىا كيٍنػًت » :فپقپاٰي، «ًٶ

ػػػػدو  :عىنِّػػػػي رىاًضػػػػيىةن فىً نَّػػػػًي تػىقيػػػػولًينى  ٍنػػػػًت عىلىػػػػيَّ غىٍضػػػػبىى قػيٍلػػػػتً  ،َّ كىرىبِّ ميحىمَّ َّ كىرىبِّ  :كىًإذىا كي
ٕٶ ٰٙ» :قٿوڀتٱ :قپاهپتٲ ،«ًإبٍػػرىاًهيمى  ٰٗاهوچ ٌٰمپ   أپٰحىٲ  ٓٲخٱـطٱ إڄ٨ اغٲـ ًٰـا أپ ٕٶ  صرـسٙث  «ا ٰضغٱٰ٘ي اهوچ

ّٲ أپُٰؼڅ ٗ، قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍس ٞپ :قپاٰي ٰع ٞپ قپاهپتٲ ٰبوپٰغ ٰقفٶٚٸ ْٸ ٰرفڀٰك  :أپ
ٜڋ ٔٱ٘زٶ ٛٹ    ،فپٰثلپتٲ ،بٶِٲتٱ ٰٙ ٰٔـا اهِٸثٶـ ٰٛ ٰتثٲلٶـٛ فپقپـايٰ   × فپٰسٰخٰى ٰعوپٚٲ ٓٶـ  «؟مىػا يػيٍبًكيػيً » :ٰٗ

ٞٿ :فپقپاهپتٲ ٜڋ :قپاهپتٲ هٶٛ ٰرفڀٰك ٔٱ٘زٶ ٛٹ  ،إڄُټٛ بٶِٲتٱ ٰٙ كىًإفَّ  ،ًإنَّػًي َّبٍػنىػةي نىبًػيٍّ » :×فپقپاٰي اهِٸثٶ

                                       
  .326، م4( عثس اهط.ّ املثاضكف٘ضٜ، ؼفٞ ا٪ر٘شٜ بؿطح حاًع اهذلًصٜ، ذ1)
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ًإنًَّي لىتىٍحتى نىًبيٍّ فىًفيمى تػىٍفخىري عىلىٍييً  ،عىمًَّي لىنىًبيٌّ  ٍٸ قپاٰي ،«كى صرسٙث «اتًَّقي اللَّهى يىػا حىٍفصىػةي » :ثٱ

ّٲ، رػّ، ضٗاٖ اهذلًصٜس ٝپ   ٰٗع ٓٱٰطٙٲـٰط ٕٶ     :قپـايٰ  أپبٶٛ  اٍستػىٍوصيػوا » :×قپـاٰي ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ
ٍبػتى تيًقيميػهي   ،كىًإفَّ أىٍعوىجى  ىٍي و ًفي الضِّلىًع أىٍعالُي  ،بًالنِّسىاً  فىً فَّ اٍلمىٍرأىةى خيًلقىٍت ًمٍن ًضلىعو  فىػً ٍف ذىهى

ًإٍف تػىرىٍكتىهي  ،كىسىٍرتىهي  كى
ػا ً فىاٍستػى  ،لىٍم يػىزىٍؿ أىٍعػوىجى  (ُ) ، صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ اهثدـاضٜس   «ٍوصيػوا بًالنِّسى

ٝپ ٗ ٓٱٰطٙٲـٰط ّٲ أپبٶٛ  ٕٶ     :قپـايٰ   ٰع ػٍرأىةى خيًلقىػٍت ًمػٍن ًضػلىعو لىػٍن » :×قپـاٰي ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ ًإفَّ اٍلمى
ػا ًعػوىجه  ،تىٍستىًقيمى لىيى عىلىى  ىرًيقىةو  ػا كىًبهى ػا اٍسػتىٍمتػىٍعتى ًبهى ػا  كىًإٍف ذىهى  ،فىً ٍف اٍستىٍمتػىٍعتى ًبهى ٍبػتى تيًقيميهى
ػا ٍرتػىهىا كىكىٍسػريهىا  ىالقػيهى ٝپ ٗ، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ًػوٍس«كىسى ٓٱٰطٙٲٰط ّٲ أپبٶٛ  قپـاٰي   :قپـايٰ  ٰع

ٕٶ  ًليقىػةو كىاًحػدىةو » :×ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ػا  هَّ تىٍستىًقيمي لىيى اٍلمىٍرأىةي عىلىػى خى ػا ًهػيى كىالضِّػلىًع ًإٍف تيًقٍمهى ًإنَّمى
ًإٍف تػىتػٍ  ،تىٍكًسٍرهىا ٝپٗعّ ، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.سس«ريٍكهىا تىٍستىٍمًتٍع ًبهىا كىًفيهىا ًعوىجه كى ٌٱٰط   ٰغ
ٕٶ  قاي: ٌٶعٲتٱ ٰضغٱٰ٘ي اهوچ ًإنَّػيى ًإٍف تيػرًٍد ًإقىامىػةى إ» :ٰٙقٿ٘يٱ× ٰغ ػٍرأىةى خيًلقىػٍت ًمػٍن ًضػٍلعو كى فَّ اٍلمى

 .اٖ أ.سسصرسٙث نعٚف، ضٗ«فىدىارًهىا تىًعٍش ًبهىا ،الضٍِّلًع تىٍكًسٍرهىا

 :* ٗيف ًعاًوٞ اهعٗحٞ باهو، ٗاهطفق يف روٍ ٗٓ٘ازٝ

َټ ٰٰٗضٰز عّ ٞپ أٿ ٌٰ ٛټ   :قپاهپتٲ -ضنٛ اهلل عِٔا- ٰغوپ ًٰٰع اهِٸثٶـ ٰٗأپُٰا  فٶـٛ  × رٶهٲتٱ 
ٞٶ ٌٶٚوپ ٰٔا     ،اهڀٰد ٰٔا فپ پٰخـصٲاٱ ثٶٰٚـاٰب رٶٰٚهـتٶٛ فپوپثٶػٲـتٱ ِٲ ًٶ فپقپـاٰي هٶـٛ    ،فپاُٲٰػوپوڀتٱ فپٰدٰطحٲتٱ 
ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ  ٍٲ» :قٿوڀتٱ «لأىنيًفٍسػتً » :×اهوچ ٞٶ    ،«ُٰٰع ٌٶٚوپـ ٕٱ فٶـٛ اهڀٰد ًٰٰعـ . فپٰسٰعاُٶٛ فپ پزٲٰخوپِٶٛ 
ٛٸ إ :قپاهپتٲ ٍٴ× ْٸ اهِٸثٶ ٰ٘ ٰقا٢ٶ ٓٱ ٰٗ ٰٔا  ْٰ ٙٱقپثټوٿ ٛٹ  ،كپا ٰٗاهِٸثٶ ّٲ إڄُٰا١ٷ × ٰٗكٿِٲتٱ أپغڀٰتػٶىٱ أپُٰا  ًٶ

ٞٶ ّٲ اهڀٰخِٰاٰب ًٶ ٞپ  ٗعّ ، اضٜسصرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثد.ٰٗارٶسٷ   -ضنـٛ اهلل عِٔـا  -ٰعا٢ٶٰؿـ
ٕٶ  :قپاهپتٲ ًٳـا × قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ٘ٲ ا ًجٍبرًيػلي يػيٍقرًئيػًي السَّػالـى  ،يىػا عىػاًئشى » :ٰٙ  :فپقٿوڀـتٱ  ،«هىػذى

ٕٱ ٰٰٗبٰطكپاتٱــ ٕٶ  ٞٿ اهوچــ ــ ٌٰ ٰٰٗضرٲ َٱ  ٕٶ اهػٸــ٩ ــ ًٰــا ٨ أپٰض٠ ،ٰٰٗعوپٚٲ ٕٶ  ،«ٰتــٰط٠  تٱطڄٙــسٱ ٰضغٱــٰ٘ي اهوچــ
ٝپٗ، ٗاٖ اهثداضٜسصرسٙث قزٚش، ض.× ٓٱٰطٙٲٰط ّٲ أپبٶٛ  ٕٶ    :قپاٰي  ٰع  :×قپاٰي ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ
َّ يػىٍفرىؾٍ »

ػرى  هميٍؤًمنه ميٍؤًمنىةن  (2) ػا آخى هى ػا خيليقنػا رىًضػيى ًمنػٍ هى ًرُى ًمنػٍ صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ أ.ـس    «ًإٍف كى

 .ًٗػوٍس
                                       

 «.املطاز أْ ٙذلكٔا عوٟ اع٘حاحٔا يف ا٪ً٘ض املثارٞ»(: 178، م9( قاي اؿافغ يف فتش اهثاضٜ )ذ1)
 . : أٜ ٙلطٰٖٙفڀٰطنڀ( 2)
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 :ٗيف ت٣ٚٔٞ املػطاا اهدل٣ٙٞ شلا* 

ٞپ  ًا ٗضز ّٲ ٰعا٢ٶٰؿ ٍٲ  » :قپاهپتٲ -ضنٛ اهلل عِٔا-ٰع ٔڄ ْٰ بٶزٶـٰطابٶ ـٱ ٰٙوڀٰعثٱ٘ ْٰ اهڀٰزٰث كپا
ٕٶ  ٌٰـا ظڄهڀـتٱ أپُٲعٿـطٱ ٰرتٸـٟ كٿِٲـتٱ أپُٰـا أپُٲٰكـطڄاٱ        ،ٰٗأپُٰا أپُٲعٿـطٱ × فپٰػٰتٰطُٶٛ ٰضغٱ٘يٱ اهوچ  ،فپ

ٰ٘ ٔٲ ٌٰعٱ اهوچ ّټ ٰتػٲ ٞٶ اهػټ ٞٶ اهڀٰزسٶٰٙث اضٜ صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثدـ «فپاقڀسٱضٱٗا قپسٲٰض اهڀٰخاضڄٰٙ

ٞپ ٗ، ًٗػوٍ ٗاهِػا٢ٛس ّٲ ٰعا٢ٶٰؿ ٰٗعٶِٲـسٶٜ    » :قپاهپتٲ -ضنٛ اهلل عِٔا-ٰع ٰزٰخٰى أپبٱـ٘ ٰبلڀـطڅ 
ْڄ ٰ٘اضڄٜ ا٪پُٲٰكاضڄ تٱٰغِټٰٚا ّٲ ٰح ًٶ ْڄ  َٰ بٱٰعـاجٰ      (1)ٰحاضڄٰٰٙتا ٘ٲ ٰٗهپـتٲ ا٪پُٲٰكـاضٱ ٰٙـ ٌٰـا ٰتقپا  ،«( 2)بٶ

ّڄ» :قپاهپتٲ ٚٲ ٌٱٰغِټٰٰٚت ٕٶ  » :لڀطڅفپقپاٰي أپبٱ٘ ٰب ،«ٰٗهپٚٲٰػٰتا بٶ ْڄ فٶٛ ٰبٚٲتٶ ٰضغٱ٘يڄ اهوچـ ًٶرلٱ اهؿٸٚٲٽپا ًٰٰعا أپ
َڄ عٶٚسٷ ،«× ٘ٲ ٕٶ    ،ٰٰٗشهٶمپ فٶٛ ٰٙ ا  ،يىػا أىبىػا بىٍكػرو » :×فپقپاٰي ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ ًإفَّ ًلكيػلِّ قػىػٍوـو ًعيػدن

ا ًعيػدينىا ٞپٗ، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜس«كىهىػذى ّٲ ٰعا٢ٶٰؿ  :قپاهپـتٲ  -ضنـٛ اهلل عِٔـا  - ٰع
ٛټ ٰخٰطحٲ ًٰٰع اهِٸثٶ ٍٰ    × تٱ  ٌٶـىٲ اهوچزٲـ ٍٲ أپرٲ ٞڂ هپـ ٰٗأپُٰا ٰحاضڄٰٙـ ٖٶ  ٍٲ   (3)فٶٛ ٰبعٲضڄ أپغٲفپاضڄ ٰٗهپـ
ْٲ ًٱ٘ا ،«تػىقىدَّميوا» :فپقپاٰي هٶوِٸاؽڄ ،أپبٲسٱ ٍٸ قپاٰي هٶٛ ،فپٰتقپسٸ ٕٱ  ،«تػىعىالىٍي حىتَّى أيسىاًبقىيً » :ثٱ فپٰػاٰبقڀتٱ

ٕٱ ٕٱ فٶـٛ   فپٰػلپٰت ٰعِټٛ ٰرتٸٟ  ،فپٰػٰثقڀتٱ ًٰٰعـ ُٰٰٗػٶٚتٱ ٰخٰطحٲتٱ  ٰٰٗبسٱُٲتٱ   ٍٰ ٌٰوڀتٱ اهوچزٲ إڄٰشا ٰر
ٖٶ ًٱ٘ا ،«تػىقىػدَّميوا» :فپقپاٰي هٶوِٸاؽڄ ،ٰبعٲضڄ أپغٲفپاضڄ ٍٸ قپـايٰ   ،فپٰتقپسٸ ػاًبقىيً » :ثٱـ  ،«تػىعىػالىٍي حىتَّػى أيسى

ٕٱ فپٰػٰثقپِٶٛ ٰ٘ ٰٙقٿ٘يٱ ،فپٰػاٰبقڀتٱ ٓٱ ٰٗ ًُ بًًتٍلػيى » :فپٰخٰعٰى ٰٙهٲٰزمٿ  ًذ صرسٙث قـزٚش، ضٗاٖ أ.ـس   «هى

 .ٗأب٘ زاٗزس

٘ټشٷ ٗ ًٱٰع ّٲ اهطٹٰبٚټعڄ بٶِٲتٶ  ٛٹ  :قپاهپتٲ -ضنٛ اهلل عِٔا-ٰع ٛٸ اهِٸثٶ غپٰساٝپ × ٰزٰخٰى ٰعوپ
ٛٸ ٰٛ ٰعوپ ّٲ      ،بٱِٶ ًٶـ ّٲ قٿتٶـٰى  ًٰـ  ّٰ ّٰ بٶاهسٹاټ ِٰٙٲـسٱبٲ ٰ٘ٙٲطڄٰٙااٴ ٰٙهٲطڄبٲ ٰٗحٱ فپٰخوپٰؼ ٰعوپٟ فٶٰطاؾٶٛ 

َٰ ٘ٲ ّٸ ٰٙ ٔڄ ٞڂ ،ٰبسٲضڅ آٰبا٢ٶ ًٰا فٶٛ غپسٷ» :ٰرتٸٟ قپاهپتٲ ٰحاضڄٰٙ ٍٱ  ٛٻ ٰٙعٲوپ ٛٹ  ،«ٰٗفٶِٰٚا ُٰثٶ  :×فپقپاٰي اهِٸثٶ
ا» صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ٗاهثدـاضٜ ٗأبـ٘ زاٗز      «كىقيوًلي مىػا كيٍنػًت تػىقيػولًينى  ،َّ تػىقيوًلي هىكىذى

إشا كاُـت غـرل    ، ٗيف اؿسٙث أْ ٓصٖ املػطااٗاهذلًصٜ ٗابّ ًاحٞ، ٗاهوفغ هوثدـاضٜس 

                                       
ٰٗاٰٙٞ ( 1ٗ) ْڄ»هوثداضٜ: فٶٛ ضڄ ْڄ بٶاهسٹاټ،  «:تٱٰسفڊفپا ٜٲ ٰتهٲطڄٰبا ّڄ أپ ٍڅ: ٗبٶفپا١ٰٙٲ ٌٱػٲـوٶ ٰٗاٰٙٞ هٶ ْڄ بٶـسٱاڋ  » فٶٛ ضڄ ٛ ، ٗ«تٱٰغِټٰٚـا  فٶـ

ٛټ ٰٗاٰٙٞ هٶوِٸٰػا٢ٶ ّڄ» :ضڄ   «.بٶسٱفچٚٲ
 . ( َٙ٘ بعاج: َٙ٘ ٗقعت فٕٚ رطب ب، ا٪ٗؽ ٗاـعضذ2)
(3 )ٍٰ ٌٶىٲ اهوچزٲ  . : أٜ أقثش بسِٙٞأپرٲ
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ٗأْ اههطب باهـسا ًـّ املػـطاا     بط٣ٙٞ ٗفٚٔا ًا ىاهف اهؿط  فٔ٘ غرل ًقث٘ي
 .اهدل٣ٙٞ

، فعوـٟ  اؿـق  يف اغـتعٌاي   (1)تؿـرل إىل قهـٚٞ اهتعػٵـف    * ٚايفكس٠ ايجا١ْٝ:
إ٨  ًّ ظٙاضٝ أٓؤا ظٗحتٕ فٌِٚعٗرقٕ اهعٗذ أْ ٨ ٙتعػٵف يف اغتعٌاي غوٽتٕ 

ض طټقپـ ا ٗبقسض ت٩يف اههطض، فاههـطض ٙـعاي كٌـا تٱ   يف راهٞ ثث٘ا نطض ًعتدل ؾطعٳ
 اهقاعسٝ اهفقٔٚٞ.

خاقٞ إشا كاُـت اهعٙـاضٝ ٗاحثـٞ هو٘اهـسّٙ     ٗٓصا اهتعػف يف املِع ًطف٘ض 
ًٳا ب٘احب بٶ ًث٩ځ اه٘اهسّٙ أٗ ؿاحتٌٔا إىل ٓصٖ اهعٙاضٝ كٌـا هـ٘ كاُـا     طټٗشهم قٚا

تتعٔـسٌٓا بـ، اؿـ،    ًطٙه، ٨ٗ ٙ٘حس ًّ ىسًٌٔا غ٠٘ ابِتٌٔا )اهعٗحٞ( ف
ٛٵ، ٗإشا ًِعٔا زْٗ  ٘ټغڅ ؾطع ٌٱٰػ ٗا٬خط، ٨ٗ ه٘ظ هوعٗذ أْ ميِعٔا ًّ شهم إ٨ هٶ
ٓصا املػ٘غ ًع ت٘افط زٗاعٛ ظٙاضتٔا حاظ شلا أْ تعكٕٚ ٨ٗ تٽٚعـٕ يف ٓـصا املِـع    

 (2)كٌا شٓب ا٪رِاا ٗاملاهلٚٞ.

ًهػي أىٍرضه ييسىػمَّى سػتٍفتحيوفى مػػٍصر ك »×: قاي: قاي ضغ٘ي اهوچـٕ   شض  عّ أبٛ
ػػػرن  ػػػًفيهػػػا الًقيػػػراطي، فىاستػىٍوصيػػػوا بًرىٍهًلهػػػا خيػٍ ػػػٍم ًذمػػػة كرًحمن ٞٷ: ، «اا، فىػػػً فَّ لىهي ــ فػػػً ذا »ٗيف ضٗاٙـ

ػ صرـسٙث  «اًذمَّػةن كًصػهرن » :أپٗ قـاي  ،«ااٍفتتىحتيموها، فىرىٍحًسنيوا ًإلى أىٍهًلهىا، فىً فَّ لهيم ًذمَّػةن كرًحمن

َٹ إڄغٲـٌاعٶٰٚى      اي اهعٱوپٌا١ٱ. قسضٗاٖ ًػوٍ قزٚش، ٰٓـاٰحط أٿ ْٱ  ٘ٲ ٍٲ كپـ ٍٱ اهـيت شلٿـ × : اهطٸرٶ
ٍٲ ٔٲطٱ» .ًٶِٲٔ ّڄ ضغـ٘ي اهوچـٕ    «ٗاهكټ ٍٰ ابـ ٓٶٚ َټ إڄبطا ْٱ ًاضڄٙٞ أٿ ٍ × : ك٘ ، ٗيف ٓـصا  ًـِٔ

 اؿسٙث اعتثاض اه٘زٵ ٗا٨رذلاَ ٗاهتقسٙط ٪ٓى اهعٗحٞ.

ًٱٰسزٷ ًت ثاعسٝ; ٪ْ ًٗا شكطُاٖ ِٙػزب عوٟ رقٵ اهعٗحٞ يف ظٙاضٝ قاضًٔا يف 

                                       
 اهتعػف: ٓ٘ اغتعٌاي اٮُػاْ رقٕ عوٟ ٗحٕ ٙهطٵ بغرلٖ. . (1)
امل٘اق، اهتاذ ٗاٮكوٚى ملدتكـط   ٗاُعط كصهم: ،335، م3( اُعط: كٌاي اهسّٙ بّ اشلٌاَ، فتش اهقسٙط، ذ2)

 .185، م4خوٚى، ذ
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ٌٱـٰسز عوـٟ        رقڃٍٔ عوٚٔا يف قوٞ اهطرٍ أقىٵ ًّ رـقٵ ٗاهـسٙٔا، ٗتتزـسٵز ٓـصٖ اهڀ
 ًقتهٟ اهعطا ٗاهعازٝ.

تعـسٵ أٙهٳـا ًـّ ًفـطزاا      ،عّ ا٨عتساي يف اهغرلٝ عوٚٔـا  * ٚايفكس٠ ايجايج١:
ا٨عتساي ٓ٘ اهت٘غط ٗاهتـ٘اظْ يف كـى ا٪ًـ٘ض    ٗاهتعاًى باٮرػاْ ٗاملعطٗا، 

عوٟ حاُب آخط ٗٓ٘ ًّ اهعسي اهـصٜ أًـط اهلل بـٕ يف كتابـٕ     زْٗ تغوٚب حاُب 
ػاً  +اهلطٍٙ بق٘هٕ:  هىػى عىػًن الفىٍح ى ػاًف كإيتىػاً  ًذم القيٍربىػى كيػىنػٍ إفَّ اللَّهى يىٍرميري بًاٍلعىٍدًؿ كاإلٍحسى

يف ٓ٘ ٗنع كى أًـط   :ٗاهعسي، س90 :اهِزىص"كاٍلمينكىًر كاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم لىعىلَّكيػٍم تىػذىكَّريكفى 
ا فنْ اٮفطاط يف اهغرلٝ قس ٙـ٧زٜ  ُكابٕ املػتزقٵ هٕ زْٗ ظٙازٝ أٗ ُقكاْ، ٗأٙهٳ

جا ٍٓ بطا١ ًِٕ فٚزسج ًا ٨  -ٗأقطبٍٔ اهعٗحٞ-إىل غ١٘ اهعّ ٗاتٔاَ ا٬خطّٙ 
ٝپ  ٘أپبؼٌس عقثاٖ ًّ اـ٩ا ٗاهؿقاق، ٗٙسيٵ عوٕٚ ًا ضٗاٖ  قپـاٰي   :قپـايٰ   ٓٱٰطٙٲـٰط

ٕٶ  ُي اللَّهي ًمٍن » :×ٰضغٱ٘يٱ اهوچ هىا مىا يىٍكرى رىًة مىا ييًحبو اللَّهي كىًمنػٍ رىةي ًفػي ، اٍلغىيػٍ فىرىمَّا مىا ييًحػبو فىػاٍلغىيػٍ
رىةي ًفي غىٍيًر رًيبىةو  ،الرِّيبىةً  ُي فىاٍلغىيػٍ صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗابّ ًاحٞ، ٗهٕ ؾـآس ًـّ   «كىأىمَّا مىا يىٍكرى

ٕٶ بٲّٰعثٲٗعّ ، رسٙث أبٛ زاٗز ٗاهِػا٢ٛ ٗاهساضًٛس ّڄ اهڀٰعامڄ ٰس اهوچ ٌٲطڄٗ بٲ ضنـٛ اهلل  - ٰع
ٌٰٚٲؼڅ -عٌِٔا ٌٰا١ٰ بٶِٲتٶ عٱ ٍڅ ٰزٰخوٿ٘ا ٰعوپٟ أپغٲ ٰٓاؾٶ ّٲ ٰبِٶٛ  ًٶ ْٸ ُٰفپطٳا  فپٰسٰخٰى أپبٱـ٘ ٰبلڀـطڅ    ،أپ

ٰٖ ٰشهٶـمپ  ٍٲ فپلپطڄ ٓٱ ٣ًٰٶصٷ فپٰطآ ٘ٲ ٕٱ ٰٙ ٰٛ ٰتزٲٰت ٓٶ ٰٗ ٕٶ      ،(1)اهكټسټٙقٱ  × فپـٰصكپٰط ٰشهٶـمپ هٶٰطغٱـ٘يڄ اهوچـ
ٍٲ أپٰض إڄ٨ ٰخٚٲطٳا» :ٰٗقپاٰي ٕٶ   ،«هپ ػا ًمػٍن ذىلًػيى » :×فپقپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچـ ٍٸ   ،«ًإفَّ اللَّػهى قىػٍد بػىرَّأىهى ثٱـ

ٕٶ  َٰ ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ِٲٰثطڄ فپقپاٰي× قپا ٌٶ َّ يىػٍدخيلىنَّ رىجيػله بػىٍعػدى يػىػٍوًمي هىػذىا عىلىػى ميًغيبىػةو » :ٰعوپٟ اهڀ
(2) 

ٝپ   ٗ، صرسٙث قـزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ًٗػـوٍس   «نىػافً ًإَّ كىمىعىهي رىجيػله أىٍك اثػٍ  ٓٱٰطٙٲـٰط ّٲ أپبٶـٛ  ْٸ   ٰعـ أپ
ٕٶ  رنا ،اٍلميٍؤًمني يػىغىاري » :قپاٰي× ٰضغٱٰ٘ي اهوچ صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ًٗػـوٍ     «كىاللَّهي أى ىدو غىيػٍ

 .ٗاهذلًصٜس

                                       
 . ( أٜ كطٖ زخ٘شلٍ عوٟ ظٗحتٕ يف غٚثت1ٕ)
 . ( املغٚثٞ: ًّ غاب عِٔا ظٗحٔا2)
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ٗأًا اهتفطٙط يف اهغرلٝ فٔصا هٚؼ ًّ أخ٩ق اهطحاي ًٗط١ٗتٍٔ; بى إُٕ قـس  
ٛٵ١ٷ تدلٸأپ اهؿط  ًِٕ أ٨ ٗٓ٘ اهسٸٙاثٞ: ٗٓ٘ اهـصٜ ٨ ٙغـاض عوـٟ    ٧ٙزټٜ إىل  خٱوٿقڅ ٰغ

ضنـٛ اهلل  -أٓوٕ فپٚٱقٶطٹ ًا ٍٓ عوٕٚ ًّ فػـق ٗفخـ٘ض; فعـّ عثـس اهلل بـّ عٌـط       
ٕٶ   :قپاٰي -عٌِٔا  ،ثىالثىػةه َّ يػىٍنظيػري اللَّػهي عىػزَّ كىجىػلَّ ًإلىػٍيًهٍم يػىػٍوـى اٍلًقيىامىػةً » :×قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچـ

ٍيهً  ، صرسٙث قـزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ٗاهِػـا٢ٛ ٗاؿـاكٍس    «كىالدَّيووثي  ،كىاٍلمىٍرأىةي اٍلميتػىرىجِّلىةي  ،اٍلعىاؽو ًلوىاًلدى
ــٞ:  نَّػػةى »ٗيف ضٗاٙ ـى اللَّػػهي تػىبىػػارىؾى كىتػىعىػػالىى عىلىػػٍيًهٍم اٍلجى ػػرَّ  ،كىاٍلعىػػاؽو  ،ميػػٍدًمني اٍلخىٍمػػرً  :ثىالثىػػةه قىػػٍد حى
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.سس«(1)ييًقرو ًفي أىٍهًلًه اٍلخيٍبثى كىالدَّيووثي الًَّذم 

*** 

 
 ٛــــــل الٍلكـــــــــــس

الحٌق في اإلنفاؽ عليها بما يكفيها للطعاـ كال راب  -كلو كانت ذات ماؿ-للزكجة 
كالمسػػكن كالملػػبس كالعػػالج مػػن األمػػراض بقػػدر اسػػتطاعته ييٍسػػرنا كعيٍسػػرنا فػػي غيػػر إسػػراؼ 

 في األحكاـ ال رعية. َّ تقتير، على النحو الوارد تفصيالن ك 
 

ٗاملطاز ًّ تث، ٓصٖ املازٝ رقڈا ًّ رق٘ق املطأٝ عوٟ اهعٗذ ٗٓ٘ رق اهِفقٞ، 
ًا ؼتاذ إهٕٚ اهعٗحٞ ًّ طعاَ ٗكػ٘ٝ ًٗػلّ ٗخسًـٞ، ٗكـى ًـا    »اهِفقٞ ِٓا: 

 «.ٙوعَ شلا عػب اهعطا

وعٗحٞ ًػـوٌٞ كاُـت أٗ كتابٚـٞ بِلـاح     اتفق اهفقٔا١ عوٟ ٗح٘ب اهِفقٞ هك
هقطآْ ٗاهػِٞ ٗاٮمجا  با ٓصا اؿقٵ ثثت ٗح٘بقس ٗ ،(2)ٗٓٛ غرل ُاؾعٝ قزٚش

 ٗاملعق٘ي:
                                       

 . ( اـثث: اهعُا1)
هعٗحٔا فٌٚا هٕ عوٚٔا مما أٗحثٕ هٕ عقس اهِلاح كٌا ه٘ اًتِعت عـّ فطاؾـٕ، أٗ    ٞ املطأًٝعكٚ( اهِؿ٘ظ: ٓ٘ 2)

 إشُٕ. خطحت ًّ ًِعهٕ بغرل 
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ػػا ً + فقــ٘ي اهلل تعــاىل: اَققا ايكققسإٓ:*  ػػاؿي قػىوَّاميػػوفى عىلىػى النِّسى ػا فىضَّػػلى اللَّػػهي  الرِّجى ًبمى
ٍوليػوًد +: ٗق٘هٕ تعاىل ،س34صاهِػا١: "وىاًلًهمٍ بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو كًبمىا أىنفىقيوا ًمٍن أىمٍ  كىعلىى اٍلمى

 مىٍوليػوده لىهي ًرٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ بًاٍلمىٍعريكًؼ َّى تيكىلَّفي نػىٍفسه ًإََّّ كيٍسعىهىا َّى تيضىآرَّ كىاًلدىةه ًبوىلىًدهىا كىَّى 
ًُ كىعىلىػػى الٍػػوىاًرًث ًمثٍػػلي ذىلًػػيى فىػػً ٍف أىرى  ػػاكيرو فىػػالى جينىػػاحى لَّػػهي ًبوىلىػػًد ػػا كىتى ى هيمى ادىا ًفصىػػاَّ عىػػن تػىػػرىاضو مِّنػٍ

ػا ْٸ ا٬ٙٞ ُكٵت عوٟ  ،س233: اهثقطٝص"عىلىٍيًهمى ٗح٘ب ُفقـٞ اهعٗحـاا   ٗشكط ا٪٢ٌٞ أ
عوٟ أْ اهِفقٞ ػب شلا راي اؾتغاشلا عّ ا٨غتٌتا  باهِفاؽ،  راي اه٨٘زٝ هٚسيٵ
ٓټ  (1).غتٌتا هعسَ ا٨ ٍ إُٔ ٨ هب شلاه٩٣ ٙتٍ٘ٓ ًت٘

ٍيػثي سىػكىنتيم مِّػن + املٽوقـاا:  رـقټ  يف ٗكصهم ق٘ي اهلل تعـاىل  أىٍسػًكنيوهينَّ ًمػٍن حى
تَّػػى يىضىػػٍعنى  كٍجػػدًكيٍم كَّ تيضىػػاروكهينَّ لًتيضىػػيػِّقيوا عىلىػػٍيًهنَّ كإف كيػػنَّ أيٍكًَّت حىٍمػػلو فىػػرىنًفقيوا عىلىػػٍيًهنَّ حى

تػيٍرًضػعي حىٍملىهينَّ فى ٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم فىآتيو  ػٍرتيٍم فىسى نىكيم ًبمىٍعريكؼو كإف تػىعىاسى هينَّ أيجيورىهينَّ كٍأتىًمريكا بػىيػٍ
أثِـا١ اهعـسٝ فزـق     املٽوقـاا يف  رـقٵ  ٗإشا كـاْ شهـم يف  ، س6: اهٽـ٩ق ص"لىهي أيٍخرىل

 اهعٗحاا أٗحب.

رخـٞ اهـ٘زا :    يف رسٙث حـابط   يف ×فق٘ي ضغ٘ي اهلل  ٚاَا ايط١ٓ:* 
صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ًٗػـوٍ ٗأبـ٘ زاٗز   «ًرٍزقػيهينَّ كىًكٍسػوىتػيهينَّ بًػاٍلمىٍعريكؼً  كىلىهينَّ عىلىٍيكيمٍ »...

ٞ  ٗمجا  املعطٗا: إعفا١ قـارب اؿـق يف  » :ٛقاي اهؿافع ،ٗابّ ًاحٞس ًـّ   امل٣ُ٘ـ
طوثٕ، ٗأزا٦ٖ إهٕٚ بٽٚب ُفؼ ٨ بهطٗضتٕ إىل طوثٕ، ٨ٗ ت زٙتٕ بنظٔاض اهلطآٚـٞ  

ًٰ٪ ;هت زٙتٕ ٗأٌٙٔا تطن فعوٍ ًٰٽڀْ   (2)«.وٕ ت خرلٖ اؿقٽڀى اهغِٟ ظوٍ، ٗ

ًإذىا أىنٍػفىقى اٍلميٍسًلمي نػىفىقىةن عىلىى » قاي: × أْ اهِيب ٜ ًػع٘ز ا٪ُكاض ٛٗعّ أب
صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثدـاضٜ ًٗػـوٍ ٗاهذلًـصٜ    «أىٍهًلًه كىهيوى يىٍحتىًسبػيهىا كىانىٍت لىهي صىػدىقىةن 

فقـٞ عوـٟ ا٪ٓـى ٗاحثـٞ باٮمجـا ، ٗإمنـا زلآـا        اهِ، ٗشكط اهعوٌا١ أْ ٗاهِػا٢ٛس

                                       
، 20، ذٛعـ ٚاجملٌ٘  ؾطح املٔـصب، حـسٝ: ًلتثـٞ اٮضؾـاز، )ز.ا(، رققـٕ ٗأكٌوـٕ: قٌـس لٚـب املٽ         (1)

 .132م
  .107، م5ذ ٛ،ا٪َ هوؿافع( 2)
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 (1)٘ا أْ قٚأًٍ باه٘احب ٨ أحط شلٍ فٕٚ.اهؿاض  قسقٞ خؿٚٞ أْ ٙعِٵ

ٞپ  ّٲ عا٢ؿ ْٰ هوـِيب       -ضنٛ اهلل عِٔا-ٗع ٝٿ أبـٛ غٱـفڀٚا ًٲـطأپ ٓٶِٲـسٱ ا قاهتٲ: قاهت 
ْٰ ضحٱىٴ ٰؾزٶٚشٱ ٗهپٚٲؼ ٙٱعٲٽٶٚين ًا ٰٙلڀفٶٚين ٗٗهپسٶٜ إ٨چ× ْٸ أبا غٱفٚا ًـا أٰخـصٲاٱ    : إ

ٍٱ ٰٓ٘ ٨ ٙعٲوپ صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س «خيًذم ما يٍكًفيًي ككىلىػدىًؾ بػالمٍعريكؼً » قاي: ،ًٶِٕ، ٗ

 .ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞس

ــاي اؿــافغ يف  ٚاَققا اإلعققاع:*  ــس ق ــتش فق ــٟ  » :اهف ــس اٮمجــا  عو ٗاُعق
  (2)«.اه٘ح٘ب

ى ًّ رق٘ق اهعٗذ عوٟ ظٗحتٕ اهقـطاض  فٔ٘ أْ اهؿط  حع ٚاَا املعكٍٛ:* 
ٞ  ٛٙقته يف اهثٚت فٔصا ٪ُٔـا حعوـت ٗقتٔـا هعٗحٔـا      ;أْ ٙتزٌى اهعٗذ اهِفقـ

خـاضذ   اهعٌـى أْ هوعٗذ ًِع ظٗحتٕ ًـّ   ( اهتاهُٕٚٞغٚ تٛ يف املازٝ )ٗ ،ٗهثٚتٔا
 فلى ٓصا هعى ًّ اهعسي أْ ٙت٘ىل اهعٗذ ُفقٞ بٚتٕ ٗٙوعَ بٔا. ،املِعي

ٟ ِفقـ بقٚٞ اهؽتوف عّ  اًتٚاظ خامٵشلا اهِفقٞ اهعٗحٚٞ أْ ٗقس بٚٸِت املازٝ   اا عوـ
ػـب ًـع اغـتغِا٢ٔا جاشلـا، ُٗفقـٞ اهقطٙـب ٨ ػـب إ٨ ًـع          ٔاأُ يفٗغرلٍٓ  ا٪قاضب

ْ ُفقٞ اهعٗحٞ ػب شلا ًع ٙػاض اهـعٗذ ٗإعػـاضٖ، غـ٩ا    ، ٗأٙهٳا فنإعػاضٖ ٗراحتٕ
ْ ُفقٞ اهعٗحٞ ػب شلا فٌٚا ًهٟ فن هٳا، ٗأٙقُفقٞ ا٪قاضب ف٩ ػب إ٨ عِس ٙػاض املِفٶ

 (3)ًسٝ ًانٚٞ ٨ٗ هب هقطٙب ُفقٞ ًانٚٞ. إشا مل ِٙفق عوٚٔا يف

ثٍ بٚٸِٰت املازٝ ًقساض اهِفقٞ اه٘احثٞ عوٟ اهعٗذ هعٗحتٕ جا ٙلفٚٔا عوٟ قسض 
اغتٽاعتٕ ٙٱػٲطٳا ٗعٱػٲطٳا يف غرل إغطاا ٨ٗ تقترل، ٗقس غثق آٙٞ اهثقـطٝ ٗاهٽـ٩ق   

                                       
 . 623، م9( ابّ رخط اهعػق٩ُٛ، فتش اهثاضٜ، ذ1)
 . 625، م9املطحع اهػابق، ذ( 2)
ٓـ 1410اهقآطٝ: امللتثٞ اهقٌٚٞ هوٽثاعٞ ٗاهِؿط، ) هعثاز،خرل ا ٜٓس اُعط: ابّ قٍٚ اؾ٘ظٙٞ، ظاز املعاز يف (3)

، ا٪ؾثاٖ ٗاهِعا٢ط، برلٗا: زاض ٛح٩ي اهسّٙ عثس اهط.ّ اهػٚ٘طٗاُعط: ، 243، م 4َ(، ذ1989 -
 . 526اهلتب اهعوٌٚٞ، )ز.ا(، م
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ــساا  »: اهعوٌــا١ يف تفػــرلٌٓاقــاي قــٞ فيف اهِف ــس اهٽفــى ُفقــٞ اه٘اه عوــٟ ٗاه
بوسّٓ ًـّ غـرل إغـطاا     جا حطا بٕ عازٝ أًثاشلّ يف ٜٗكػ٘تّٔ باملعطٗا، أ

، ٗغثق أٙهٳا رـسٙث ِٓـس   (1)«ٙػاضٖ ٗت٘غٽٕ ٗإقتاضٖ ٨ٗ إقتاض عػب قسضتٕ يف
 يف أخص اهِفقٞ باملعطٗا.

 اْٛاع ايٓفك١

 ِفقٞ، فصكطا ًِٔا: ثٍ بِٚت املازٝ أُ٘ا  اه

ٞٿ* اهٽعاَ ٗاهؿطاب: ٗٙسيٵ عوٕٚ ًا ضٗاٖ  ٗڄٰٙ ٜټ   ًٱٰعا  :قٿوڀـتٱ  :قپـايٰ  اهڀقٿٰؿـٚٲطڄ
ٕٶ» ٕٶل ،ٰٙا ٰضغٱٰ٘ي اهوچ ٞٶ أپٰرسٶُٰا ٰعوپٚٲ ٗٲٰح ػا ًإذىا  ىًعٍمػتى » :قپاٰي «ًٰا ٰرقٹ ٰظ  ،أىٍف تيٍطًعمىهى

ػٍيتى  ٗأبـ٘ زاٗز ٗاهِػـا٢ٛ ٗابـّ ًاحـٞ      صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.ـس «كىتىٍكسيػوىهىا ًإذىا اٍكتىسى

 ، ٗٙسي عوٕٚ أٙهٳا رسٙث ِٓس اهػابق.ٗابّ رثاْ ٗاؿاكٍس

ــٕ قــ٘ي اهلل تعــاىل:   * املػــلّ: ــسي عوٚ ػػكىنتيم مِّػػن +ٗٙ ٍيػػثي سى أىٍسػػًكنيوهينَّ ًمػػٍن حى
أثِا١ اهعسٝ فزق  املٽوقاا يف رقٵ ٗإشا كاْ شهم يف، س6: اهٽـ٩ق ص"كٍجدًكيمٍ 

 اهعٗحاا أٗحب.

ــثؼ: ــاىل:    * املوـ ــ٘ي اهلل تعـ ــٕ قـ ــسي عوٚـ ػػػنَّ +ٗٙـ ٍوليػػػوًد لىػػػهي ًرٍزقػيهي كىعلىػػػى اٍلمى
ٗكصا رسٙثا ًعاٗٙٞ اهقؿرلٜ ٗحابط بّ عثـس اهلل  ، س233: اهثقطٝص"كىًكٍسوىتػيهينَّ 
 اهػابقاْ.

* اهع٩ذ ًّ ا٪ًطاض: ٗٓ٘ ٗاحب أٙهٳا عوٟ اهـعٗذ ٗإْ مل ٙـ ا ُـلٻ    
ٞ اهٽعـاَ  قطٙش ٙسي عوٕٚ، ٗهلّ ٙقاؽ عوـٟ غـرلٖ ًـّ ُكـ٘م ُفقـ     

ْٸٗاهؿــطاب ٗاهػــلِٟ ٗاملوــثؼ; ٗ ــٕ   ٪ اهــعٗذ ًــ ً٘ض جعاؾــطٝ ظٗحت
ٗهٚؼ ًّ املعاؾطٝ باملعطٗا تطكٔا ٗٓـٛ ًطٙهـٞ    ،باملعطٗا ٗاٮرػاْ

نْ قٚاَ اهعٗذ باهع٩ذ فٕٚ إؾعاض هعٗحتٕ ب ُـٕ رـطٙل   ف غرلٖ، هٚعاؾٔا
                                       

 . 291، م1إزلاعٚى بّ كثرل، تفػرل اهقطآْ اهععٍٚ، ذ( 1)
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ٔـا  عوٚٔا فتعزاز امل٘زٝ بٌِٚٔا، ٗعوٟ اهعلؼ ًّ شهم تطكٔا هغـرلٖ ٙعاؾ 
ٝ ٨ٗ ًّ اهط.ٞ أْ فنُٕ ٨ ٙذلن إ٨ ا٪مل ٗاؿػطٝ، كٌا إُٔ هٚؼ ًّ امل٘زٵ

ًّ املطض زْٗ إغعافٔا بعطنـٔا عوـٟ    ّٹ٣ٶ٠ ٰٗت٘ٸوپٰتذلن اهعٗذ ظٗحتٕ ٰتٙ
ٗاهق٘ي بغرل شهم ىاهف  ،اهٽثٚب، ٗٓٛ قتاحٞ إىل شهم ٗٓ٘ قازض عوٕٚ

ــ٘ي اهلل ــاىل قـ ػػػنىكيم مَّػػػوىدَّةن كى +: تعـ ػػػةن إفَّ ًفػػػي ذىلًػػػيى تيىػػػاتو لِّقىػػػٍوـو كىجىعىػػػلى بػىيػٍ رىٍحمى
 (1).س21 اهطَٗ:ص"يػىتػىفىكَّريكفى 

ٓصا ٗقس فكٵـى اهفقٔـا١ يف أُـ٘ا  ٓـصٖ اهِفقـاا فورلحـع إىل ًعاُٵٔـا ًـّ         
 املٽ٨٘ا.

*** 
 

 عىن املسةٚ خازز البٗت
ذاتػه، ، كهػو لػيس غايػة فػي عمل المرأة خارج بيتها فػي نظػر اإلسػالـ أمػر مبػاح أصػالن 

كلكنػػه كسػػيلة لتحقيػػق مصػػلحة األسػػرة كالمجتمػػع، كتطػػرأ عليػػه أحكػػاـ الوجػػوب كالنػػدب 
 كالحظر كٍفق الظركؼ كاألحواؿ، كفي كل الحاَّت يخضع للضوابط اتتية:

 .، كمتفقنا مع مصلحة الجماعة كفطرة المرأةأف يكوف العمل مباحنا  رعنا -ُ
لحة األسػػػرة دكف تكلٌػػػف كَّ التفػػػاهم كالتراضػػػي بػػػين الػػػزكجين فػػػي حػػػدكد مصػػػ -ِ

، مػػع تحديػػد العالقػػة الماليػػة بػػين الػػزكجين علػػى النحػػو المبػػين فػػي المػػادة إفػػراط
«ٕٔ». 

أكلوية مصلحة األ فاؿ في التربية كالرعاية الصالحة باعتبارهم عماد األمة كجيل  -ّ
 المستقبل.

 اَّلتزاـ بالضوابط األخالقية اإلسالمية للرجل كالمرأة. -ْ
 

                                       
 . 184، م7، ذملفكى يف أرلاَ املطأٝ ٗاهثٚت املػوٍا، اُعط: ز.عثس اهلطٍٙ ظٙساْ( 1)
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سج ٓصٖ املازٝ عّ رلٍ عٌى املـطأٝ ٗنـ٘ابٽٕ، ٗٙقكـس باهعٌـى ِٓـا      تتز
قٚاَ املطأٝ ب زا١ فٔ٘ز شٓين أٗ بسُٛ تتقانٟ عوٚـٕ أحـطٳا، أٗ   »ًعِاٖ اهعاَ ٗٓ٘: 

، ثـٍ رـسٵزا زٗض ٓـصا    «خػارج بيتهػا»، ٗقس قپٰٚٸٰستٲٕ املـازٵٝ بلُ٘ـٕ:   «تٽ٘عٳا ب٩ أحط
كسػيلة لتحقيػػق مصػػلحة معينػػة » اهعٌــى يف ًِعً٘ــٞ اهع٩قــاا ا٨حتٌاعٚــٞ بلُ٘ــٕ:

ًّ رٚث ا٪قـى، ٨ٗ ٙ٘حـس ُـلٻ    « مبػاح»، ٗشكطا املازٝ إُٔ «لألسرة كالمجتمع
 ميِع ًِٕ، بى ٗضز ًّ اهِك٘م اهؿطعٚٞ ًـا ٙـسيٵ عوـٟ ًؿـطٗعٚٞ عٌـى املـطأٝ      

كىلىمَّػا كىرىدى مىػا  مىػٍديىنى كىجىػدى +; ففٛ اهقطآْ قـ٘ي اهلل تعـاىل:   خاضذ ُٽاق عٌى املِعي
ػػا قىالىتىػػا َّ عىلىٍيػػ ػػدى ًمػػن ديكنًًهػػمي اٍمػػرىأتػىٍيًن تىػػذيكدىاًف قىػػاؿى مىػػا خىٍطبيكيمى ًه أيمَّػػةن مِّػػنى النَّػػاًس يىٍسػػقيوفى كىكىجى

ًبيػره  ػٍيخه كى ػا ثيػمَّ تػىػوىلَّى ًإلىػى الظِّػلِّ فػىقىػاؿى رىبِّ  نىٍسًقي حىتَّػى ييٍصػًدرى الرِّعىػا  كىأىبيونىػا  ى ػقىى لىهيمى فىسى
ٍيػرو فىًقيػره ًإنِّي ًلمىا أىنزى  فىجىا تٍػهي ًإٍحػدىاهيمىا تىٍمً ػي عىلىػى اٍسػًتٍحيىا  قىالىػٍت ًإفَّ أىبًػي  ٍلتى ًإلىيَّ ًمٍن خى

 .س25-23صاهقكل: "يىٍدعيوؾى لًيىٍجزًيىيى أىٍجرى مىا سىقىٍيتى لىنىا

 األسهاّ ايػسع١ٝ ع٢ً عٌُ املسا٠ َدَسَٜإ

ْٵ عٌى املطأٝ قس تع  ذلٕٙ ا٪رلاَ ا٬تٚٞ:ٗ٪حى ٓصٖ اهِك٘م ٗغرلٓا فن

ًٱعـ،څ    الْدْب: *  ٗشهم م٘ إشا ًا كاُت املطأٝ تٱعٶٚى أطفاهپٔـا ٗرـسٓا زْٗ 
ٕ  ٰعثٲـسٱ ًّ أرس، ٗا٪قـى يف ٓـصا ًـا ضٗاٖ     ّٱ  اهوچـ ٗ  بٲـ ٌٲـطڅ ضنـٛ اهلل  - ٰع

ــا ــاٰي -عٌِٔ ٕٶ    :قپ ــ ــ٘يٱ اهوچ ــاٰي ٰضغٱ ػػا أىٍف ييضىػػيِّعى مىػػٍن » ×:قپ كىفىػػى بًػػاٍلمىٍرً  ًإٍثمن
، أٗ أْ ٙلْ٘ هوٌطأٝ زٗض احتٌـاعٛ  ٙث رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗأب٘ زاٗزسصرس«يػىقيوتي 

 ٨ ٙػتٽٚع أرس غرلٓا اهقٚاَ بٕ فٚخب عوٚٔا ر٣ِٚص.

ٗشهم ك ْ تقَ٘ املطأٝ بسٗض ٗظٚفٛ ٙعٌـى عوـٟ ُٔهـٞ اجملتٌـع      ّاليَِّدب:* 
ٗضقٚٵٕ ًع ضفٚقااٷ شلا يف املِٔٞ، ٗخاقٵٞ إشا كاْ ٓـصا اهعٌـى ؽـتلٵ بـٕ     

ؼ ه٫طفــاي ٗاهعٌــى يف ًِٔــٞ اهٽــب يف اهتدكٵكــاا اهِػــا١ كاهتــسضٙ
اهِػ٘ٙٞ، ٗاهقٚاَ باملؿاضكٞ يف اؾٌعٚاا ٗامل٧غػاا اهٽ٘عٚٞ ٗغرلٓا ًّ 

ٕٶ  ّٱ ٰعثٲسٶ اهوچ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ا٪عٌاي; ٗا٪قى يف ٓصا ًا ضٗاٖ ٰحابٶطٱ بٲ
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ٰٔا ْٲ ٰتخٱسٸ ُٰدٲوپ ْٲ ٰتدٲـطٱٰذ،  ، فپٰعٰحٰط(1)قاي: طٿوڊقپتٲ ٰخاهپتٶٛ فپ پٰضاٰزاٲ أپ ٰٓا ٰضحٱىٴ أپ
ٛٸ  ــ ػػى أىٍف تىصىػػدًَّقي»فپقپــاٰي: × فپ پٰتــتٲ اهِٸثٶ بػىلىػػى فىجيػػدِّم نىٍخلىػػًي فىً نَّػػًي عىسى

أىٍك  (2)
َٵ ٗكاُـت  . ٗابّ ًاحٞس زصرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗ«تػىٍفعىًلػي مىٍعريكفنػا أ
َٵ)عٟ سٲتٱــ -ضنــٛ اهلل عِٔــا-اهػــٚسٝ ظِٙــب بِــت حزـــ املــ٧ًِ،   أ
٪ُٔا كاُت تغعي اهك٘ا ٗتسبغ × آا بصهم ضغ٘ي اهلل زلٵ (املػاك،

 (3).ق باهثٌّ عوٟ املػاك،اهػ٘ق ٗتتكسٵ ٗؽطظ ٗتثٚعٕ يف

ٗشهم ك ْ ٙذلتب عوـٟ خـطٗذ املـطأٝ هوعٌـى إٓـساض أًـط ٓـ٘         اْلَشْظـس: * 
فنشا ًا تعاضض ٓصا اهعٌـى ًـع ًـا    ٗاحب عوٚٔا أٗ أٗحب مما تقَ٘ بٕ، 

 ، فِٔـا ِٙتفـٛ أزا١ اهعٌـى   أطفاشلاطأٝ املػوٌٞ ًّ ٗاحب ضعاٙٞ تقَ٘ بٕ امل
، ٗا٪قى يف اه٘احث، ٓـ٘ اهتـآظض ٗاهتـ٘اظٜ ٨ اهتعـاضض     خاضذ اهثٚت

أٗ قـس ٙلـْ٘ يف خطٗحٔـا هوعٌـى اضتلـاب قعـ٘ض فٚلـْ٘         ،ٗاهتكازَ
خطٗحٔا قعـ٘ضٳا، فاه٘غـا٢ى شلـا أرلـاَ املقاقـس كٌـا تـِلٵ اهقاعـسٝ         

 اهفقٔٚٞ.

 عٌُ املسا٠ َػسٚع١ٝ عٛابط

ٗهصهم رسزا املازٵٝ عسزٳا ًـّ اههـ٘ابط ملؿـطٗعٚٞ خـطٗذ املـطأٝ هوعٌـى       
:ٛٓٗ 

ٗاملقكس أْ ٙلْ٘ ًثارٳـا   إ ٜهٕٛ ايعٌُ َباًسا غسًعا؛ايغابط األٍٚ:  -1
يف اؾٌوٞ فٚسخى فٕٚ امللـطٖٗ إشا كـاْ ؿاحـٞ، ٗاهلطآـٞ تـعٗي بـ زُٟ       

فـ٩ هـ٘ظ ٪رـسٷ أْ    راحٞ كٌا ٓ٘ ًقطض يف ا٪ق٘ي، أًا اهعٌى ااـطَ  
ٝپ  ب٘أپٙقَ٘ بٕ، ٗٙسيٵ عوٕٚ ًا ضٗاٖ  ٛټ  ٓٱٰطٙٲٰط ّٲ اهِٸثٶ دىعيػوًني مىػا » :قپاٰي× ٰع

                                       
 ( ٰتخٱسٵ نؤا: تقٽع مثاض نؤا.1)
 ( ٰتٰكسٸقٶٛ: أٜ تتكسقٛ.2)
 .21، م7متٚٚع اهكزابٞ، ذ ، اٮقابٞ يفٛبّ رخط اهعػق٩ُ ٛأ.س بّ عو (3)
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ػػػؤىاًلًهٍم كىاٍخػػػًتالًفًهٍم عىلىػػػى أىٍنًبيىػػػائًًهمٍ  لىكيٍم ًبسي ػػػافى قػىػػػبػٍ ػػػا هىلىػػػيى مىػػػٍن كى فىػػػً ذىا  ،تػىػػػرىٍكتيكيٍم ًإنَّمى
ػػٍي و فىػػاٍجتىًنبيوُي  ٍيػػتيكيٍم عىػػٍن  ى ــسٙث «كىًإذىا أىمىػػٍرتيكيٍم بًػػرىٍمرو فىػػٍرتيوا ًمٍنػػهي مىػػا اٍسػػتىطىٍعتيمٍ  ،نػىهى صر

 .ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞ، ٗاهوفغ هوثداضٜس قزٚش،

ِٗٙثغٛ هوٌطأٝ أْ تعٌى يف أعٌاي ًِٔٚٞ تتِاغب ًع راحتٔا هوعٌى 
ٟ أزا١ ٓـصا  ٗظطٗفٔا اهِفػٚٞ ٗاهؿدكٚٞ ٗا٨حتٌاعٚـٞ، ٗٙػـاعسٓا عوـ   

ٔٹٌٔــا شلــصٖ اهعــطٗا، كٌــا أْ هوٌختٌــع   ــٞ -اهــسٗض ٰتفپ املتٌثــى يف كاف
زٗضٖ يف متلِٚٔا ًـّ أزا١ ٓـصا اهـسٗض،     -٧ًغػاتٕ ًّ ا٪غطٝ إىل اهسٗهٞ

كاٍلميٍؤًمنيوفى كاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىا ي بػىٍعضو يىٍرميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ +ٙق٘ي اهلل تعاىل: 
هىٍوفى  ػرً  كيػىنػٍ كىتػىعىػاكىنيوٍا عىلىػى اٍلبػرِّ +ا غثزإُ: ٗٙق٘ي أٙهٳ، س71صاهت٘بٞ: "عىػًن المينكى

ػػػػػػػًديدي  ٍقػػػػػػػوىل كىَّى تػىعىػػػػػػػاكىنيوٍا عىلىػػػػػػػى اإًلثٍػػػػػػػًم كىاٍلعيػػػػػػػٍدكىاًف كىاتػَّقيػػػػػػػوٍا اللٌػػػػػػػهى ًإفَّ اللٌػػػػػػػهى  ى كىالتػَّ
ٗهصهم ُكت اهفقطٝ ا٪ٗىل عوٟ أْ ٙلْ٘ عٌى املطأٝ  ،س2: املا٢سٝص"اٍلًعقىابً 

 .«مع مصلحة الجماعة كفطرة المرأة تفقنام»

ايتفقاِٖ ٚايرتاعقٞ بقني ايقصٚدني ا سقدٚ  َضقًش١       ايغابط ايجاْٞ:  -1
فا٪قى قطاض اهعٗحٞ يف بٚـت اهعٗحٚـٞ    ;،األضس٠  ٕٚ تهًٓف ٚال إرساط

 يف ْٵٗعسَ خطٗحٔا ًِٕ إ٨ بنشْ ظٗحٔا، ٗٓصا ًتفق عوٕٚ ب، اهفقٔا١ فن
اهتِـاظي عـّ    يفعوٚٔا، ف٘حب ا٨غت٣صاْ  ٕ اه٘احبؿقڃ اخطٗحٔا تف٘ٙتٳ
 ٛاهقطآُـ  ٗٓصا ًا ٙ٘حثـٕ اهـِلٵ  ، اهثٚت هطعاٙٞ ؾ٣ُٕ٘ يفرقٕ ًّ اهقطاض 
صا٪رعاب: "كىقػىٍرفى ًفي بػيييوًتكينَّ كىَّ تػىبػىرٍَّجنى تػىبػىروجى اٍلجىاًهًليًَّة األيكلىػى+فٚق٘ي تعاىل: 

ٕٱ ٰعثٲسٱٗٙسي عوٕٚ ًا ضٗاٖ ، س33 ّٱ اهوچ ٌٰٰط  بٲ ٛټ  -نٛ اهلل عٌِٔاض-عٱ ّٲ اهِٸثٶ ٰع
ػػاؤيكيٍم بًاللٍَّيػػًل ًإلىػػػى اٍلمىٍسػػًجًد فىػػٍرذىنيوا لىهيػػنَّ » :قپــايٰ  × صرـــسٙث «ًإذىا اٍسػػتىٍرذىنىكيٍم ًنسى

ــّ ًاحــٞ     ــصٜ ٗاهِػــا٢ٛ ٗاب ــ٘ زاٗز ٗاهذلً قــزٚش، ضٗاٖ أ.ــس ٗاهثدــاضٜ ًٗػــوٍ ٗأب
ًٱؿٲـعٶطٴ بٶزـقٵ اهـعٗذ يف ا٨غـت٣صاْ عِـس       ٗاهساضًٛس اــطٗذ،  ، ٗاؿـسٙث 

 ًـا ضٗاٖ ابـّ عثـاؽ    ٗٙتهٵٌّ باهتاهٛ رقٕ يف املِـع، ٗٙـسيٵ عوٚـٕ أٙهٳـا     
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ػػ نٍ ًمػػكى ».... قــاي: ×أْ ضغــ٘ي اهلل  -ضنــٛ اهلل عٌِٔــا- ى لىػػعى  جً كٍ الػػزَّ  قِّ حى
ػػػكٍ الزَّ  ػػػتً يٍ بػى  نٍ ج ًمػػػرى ٍخػػػَّ تى  فٍ أى  ةً جى ػػػتػٍ نى عى لى  تٍ لىػػػعى فػى  فٍ  ً فىػػػ ،هً نًػػػذٍ  ً بً  ََّّ ا إً هى ػػػالئً ا مى هى ػػػ ةي كى  ا ً مى السَّ
ٗاهـدلاظ،   ٛضٗاٖ اهٽدلاُرػّ، رسٙث ص«عى جً رٍ ى تػى تَّ حى  ابً ذى العى  ةي كى الئً مى كى  ةً مى حٍ الرَّ  ةي كى الئً مى كى 

: ٗفٕٚ رػ، بـّ قـٚؼ   ٛقاي اؿافغ اشلٚثٌٗأب٘ ٙعوٟ يف ًػِسٖ ٗابّ أبٛ اهسُٚا يف اهعٚاي، 
ثس ،  ٗضٗاٖ ع(1)ثقاا ٗٓ٘ نعٚف ٗقس ٗثقٕ رك، بّ منرل، ٗبقٚٞ ضحاهٕ ،املعطٗا عِـ

بّ .ٚس يف ًػِسٖ ٗأب٘ زاٗز اهٽٚاهػٛ يف ًػِسٖ، ٗاهثٚٔقٛ يف اهػِّ اهلـدل٠، ٗابـّ أبـٛ    
أْ ًثى ٓصٖ ا٪ً٘ض  إىل املازٵٝ أؾاضا، ٗقس سؾثٚٞ يف ًكِفٕ عّ عثساهلل بّ عٌط

، فٌـا بـ، اهـعٗح، ًـّ ع٩قـاا      ٛباٮكطاٖ ٗاهِعا  ٗاهتقان ٍٱٰػزٲ٨ تٱ
ا قپـ فٶتٸٗٙتِاقؿـا ٰٗٙ ٗٙتؿاٗضا أْ ٙتزاٗضا عوٌٚٔا  ضٱطڄفڀً٘زٝ ٗقثٞ ٗض.ٞ ٰٙ

اهٽٌ ُِٚٞ ه٫غطٝ ٗٙ٘فط هلى أفطازٓـا  املكوزٞ ٗ اهِٔاٙٞ عوٟ ًا وقق يف
اهعؿطٝ  ٙفٚس رىٵعقس  اهػعازٝ ٗا٨غتقطاض، فاملقك٘ز ًّ عقس اهعٗاذ إُٔ

ز ًا هلوٌٚٔا ًّ رق٘ق ًٗا عوٕٚ ًّ ب، اهطحى ٗاملطأٝ ٗتعاٌُٗٔا، ٗوسټ
 .ٗاحثاا

، ٗبـ، كٚفٚـٞ   اهتفطقٞ ب، أْ ٙلـْ٘ هٯُػـاْ رـقٵ    ،ههطٗضًّٜٗ ا
ٗؾطٗط شهـم ٗاهعـطٗا املِاغـثٞ ٨غـتعٌاي ٓـصا       اغتعٌاي ٓصا اؿقٵ

فنشا كاُت اجملتٌعاا تتثاّٙ ظطٗفٔا ا٨حتٌاعٚٞ، ٗؽتوف  ٛاؿق، ٗباهتاه
تقاهٚسٓا، فنُـٕ ٙلـْ٘ ًـّ املقثـ٘ي أْ ٙتـسضذ اغـتعٌاي اؿقـ٘ق طثقځـا         

ْٲ ٪ر٘اي اجملتٌع ٗظ جـا ِٙاغـب توـم     وـاط اغـتعٌاي اؿـقٵ    طٗفـٕ، ٗأ
 إىل اٮخ٩ي بق٘اعس أخ٩قٚٞ هب ا٨هتعاَ بٔا. ٜجا ٨ ٧ٙزٗا٪ر٘اي، 

تحديػد العالقػة الماليػة بػين  »ت اهفقطٝ اهثاُٚٞ أٙهٳـا عوـٟ أٌٓٚـٞ    ُٗكٵ
، ٗشهــم رــ، خــطٗذ املــطأٝ «ٕٔ»الػػزكجين علػػى النحػػو المبػػين فػػي المػػادة 

٘ق ٗاه٘احثاا بـ، اهٽـطف، ٗخاقـٞ املاهٚـٞ ًِٔـا      هوعٌى، فتزسٙس اؿق

                                       
 . 306، م4، فٌع اهعٗا٢س ًِٗثع اهف٘ا٢س، ذٛبّ أبٟ بلط اشلٚثٌ ٛاُعط: ُ٘ض اهسّٙ عو( 1)
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ٍڄ ًازٵ ٝ اهِعا  ٗا٨خت٩ا; ٪ْ املـطأٝ أقـثزت تتلػٵـب ًـّ     غثب ؿپػٲ
سٓا عٌؤا كاهعٗذ، ٗخطٗحٔا هوعٌى فٕٚ اُتقام ؿق٘ق اهـعٗذ، ٗٙلثٵـ  

ُفقاا ظا٢سٝ ههٌاْ أً٘ض اؿٚاٝ املعٚؿٚٞ كاقتِا١ بعض ا٪حٔـعٝ املِعهٚـٞ   
ٞ عوـٟ ٩ًبػـٔا ًٗعٔطٓـا    ٌا تتعاٙس ُفقتٔا اـاقٵـ ٗا٨غتعاُٞ غازًٞ، ك

ٓـصٖ املؿـل٩ا    ُٗفقاا اُتقاشلا، فلاْ ٨ بـس ًـّ ا٨تفـاق عوـٟ رـىٵ     
 املازٙٞ.

ؼسٙس ٓصٖ ا٨هتعاًـاا يف رـسٗز ًـا    ٙلْ٘ أْ اهفقطٝ  اؾذلطتكٌا 
 ( كٌا غٚ تٛ تفكٚوٕ ٗبٚإُ.76املازٝ ) اهفقطٝ ا٪ٗىل ًّ ت عوُٕٚكٵ

ي١ٜٛ َضًش١ األطفاٍ ا ايرتبٝق١ ٚايسعاٜق١ ايضقاذت١    اٚايغابط ايجايح:  -1
 رـقٵ  ا يفنشا كـاْ اهعٌـى ًثارٳـ   ف ,باعتبازِٖ عُا  األ١َ ٚدٌٝ املطتكبٌ

ٗٓـ٘   ;نْ ٓصا املثاح هـب أْ ٨ ٙـعارٍ ًـا ٓـ٘ ٗاحـب عوٚٔـا      فاملطأٝ، 
٪ْ فعى اه٘احب آكس ًّ ًكوزٞ ا٪طفاي يف اهذلبٚٞ ٗاهطعاٙٞ اهكاؿٞ; 

ــاح ــاي ; فعــى املث صرــسٙث «كالمػػٍرأىةي راًعيػػةه علػػى بٍيػػًت زىٍكًجهػػا ككلىػػًدًُ »... ×:ق

 .قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜس

 ,االيتصاّ بايغٛابط األخالق١ٝ اإلضال١َٝ يًسدٌ ٚاملقسا٠ ايغابط ايسابع:  -1
 ٞ عِس اؾذلاكٔا ًع اهطحاي يف ٓصا اهعٌى، ٗشهم ًّ ًثى: غـضٵ ٗخاقٵ

ًٵ اهثكط، ٗاحتِاب ٞ ا٪ر٘اي، ٗاحتِـاب اـوـ٘ٝ،   ًكافزٞ اهطحاي يف عا
ٗاحتِاب اهوقا١ اهٽ٘ٙى املتلطض، ٗاحتِاب ً٘اطّ اهطٙثٞ، ٗاحتِاب ظآط 

ٜٵا٨هتعاَ باٮثٍ ٗباطِٕ، ٗ ٙـٞ يف  ، ٗاحتِـاب اهٽٚـب، ٗاؾسٵ  اهؿطعٛ اهع
ــطٗذ املـطأٝ ًـّ     ٞعاًـ ابط ٘نـ  ٖ، ٗٓـص اهتداطب، ٗاه٘قاض يف اؿطكٞ

 .بٚتٔا
*** 
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 إعاٌتّا يف عىن املٍصه

إذا اقتضت الظركؼ أف تعمل الزكجة خارج البيت، فعلى زكجهػا أف يعينهػا كأف يهيٌػئ 
 لها سبل أدا  عملها كإحسانه كما يعينها على أدا  األعماؿ المنزلية كرعاية األ فاؿ.

 
 تتزسٵج ٓصٖ املازٝ عّ ٗاحثاا اهعٗذ يف راهٞ إشا ًا ٗقى اهٽطفـاْ إىل 
اتفاق عوٟ عٌى املطأٝ خاضذ اهثٚت، فِٔا ِٙثغٛ أْ ٙلـْ٘ هوـعٗذ زٗض ػـاٖ    
ظٗحتٕ بنعاُتٔا عوٟ أزا١ عٌؤا ٗإرػـإُ; كـ ْ ٙقـَ٘ بتؿـخٚعٔا ٗؼفٚعٓـا      

بتدلٵًـٕ ًـّ    ا٬خطعوٟ أزا١ ٓصا اهسٗض اه٘ظٚفٛ، كٌا ٨ ٙؿعطٓا ب، اؿ، ٗ
يف قٚأًا بعٌؤا، ك ْ  املعِٟ اهِفػٛ هس٠ املطأٝ رفاظځا عوٟأزا١ ٓصا اهسٗض، 

ٔٚٵ٤ شلا ٗغا٢ى ً٘اق٩ا ًِاغثٞ هو٘ق٘ي إىل عٌؤا، كٌا ِٙثغٛ أْ ٙلـْ٘  ٙٱ
ٓـ٘   هٕ زٗض يف إعاُتٔا عوٟ أزا١ ا٪عٌاي املِعهٚٞ، ٗا٪قى يف ٓصا كوٕ إمجـا٨ځ 

ٍدكىاًف كاتػَّقيػوا كتػىعىاكىنيوا عىلىى الًبرِّ كالتػٍَّقوىل كَّ تػىعىػاكىنيوا عىلىػى اإلثٍػًم كاٍلعيػ+ق٘ي اهلل تعاىل: 
ػًديدي الًعقىػابً  ًا كاْ ٙفعوٕ ضغـ٘ي   ٗٙسيٹ عوٕٚ تفك٩ٚځ، س2 املا٢سٝ:ص"اللَّهى إفَّ اللَّػهى  ى

ــٕ، ف   ×اهلل  ــٞ أٓو ــاَ غسً ــّ اهقٚ ــايٰ  ً ٰ٘زٶ قپ ــ ّٲ ا٪پغٲ ــ ٞپ   :ٰع ــ ــ پهڀتٱ ٰعا٢ٶٰؿ  ٰغ
ٛٹ  -ضنٛ اهلل عِٔا- ْٰ اهِٸثٶ ٕٶ× ًٰا كپا ٚٲتٶ ْٱ فٶـٛ   كپ» :قپاهپتٲ لٰٙكٲِٰعٱ فٶٛ ٰب ْٰ ٰٙلٿـ٘ ا

ٕٶ   ــ ٓٲوٶ ٞٶ أپ ــ ٔٲِٰ ٕٶ -ًٶ ــ ٓٲوٶ ٞپ أپ ــ ًٰ ــٛ خٶسٲ ــٟ    -ٰتعٲِٶ ــٰطٰذ إڄهپ ــ٩ٝٿ ٰخ ــٰطاٲ اهكٸ ــنڄٰشا ٰرٰه فپ
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ٗاهذلًصٜس«اهكٸ٩ٝٶ

ٞپ هپٚٲوپٟ بٶِٲت ٗعّ ّٲ غپػٸ:قپاهپتٲ -ضنٛ اهلل عِٔا- قپاُٶفٷ اهثٸقپفٶٚٸ ٌٰ ٘ كٿِٲتٱ فٶٚ َٸ كٿوڀثٱـ  َڅٰى أٿ
ٕٶ   ٰٔـا  × بٶِٲٰت ٰضغٱ٘يڄ اهوچـ ٰٗفپاتٶ ٕٶ       ،عٶِٲـٰس  ًٰـا أپعٲٽپاُٰـا ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ ٗٸيٱ  ْٰ أپ   (1)اهڀزٶقپـا١ٰ × فپلپـا

                                       
 . ( اؿقا١: اٮظاض1)
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ٍٸ اهسټضٲٰ  ٌٰاٰض (1)ثٱ ٍٸ اهڀدٶ ٞپ (2)ثٱ ٌٶوڀٰزفپ ٍٸ اهڀ ٍٸ أٿزٲضڄٰحتٲ (3)ثٱ ٘ٲبٶ ا٬ٰخـطڄ   (4)ثٱ  :قپاهپـتٲ  ،ٰبعٲسٱ فٶٛ اهثٸـ
ٕٶ  ٘ٲبٳاٰحاهٶ× ٰٰٗضغٱ٘يٱ اهوچ ٘ٲبٳا ٰث ٰٓا ٰث ٗڄهٿِٰا ٰٔا ٙٱِٰا ٕٱ كپفپِٱ ًٰٰع صرـسٙث رػـّ، ضٗاٖ أ.ـس    «ؼٴ عٶِٲٰس اهڀٰثابٶ 

ٞپٗ، ٗأب٘ زاٗزس ّٲ ٰعا٢ٶٰؿ ٕٶ  تٲغٱ٣ٶوپ أُٔا -ضنٛ اهلل عِٔا- ٰع ْٰ ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ٌٰىٱ فٶـٛ  × ًٰا كپا ٰٙعٲ
ٕٶل ٚٲتٶ ّٲ اهڀٰثٰؿطڄ ٰٙفڀوٶٛ» :قپاهپتٲف ٰب ًٶ ْٰ ٰبٰؿطٳا  ٘ٲٰب (5)كپا ٕٱ ،ٕٱٰث ٕٱ   ،ٰٰٗٙزٲوٿبٱ ٰؾاٰت َٱ ُٰفڀٰػـ صرـسٙث  «ٰٰٗٙدٲـسٱ

ٞپٗ، رػّ، ضٗاٖ أ.سس ّٲ ٰعا٢ٶٰؿ ٕٶ        -ضنٛ اهلل عِٔا- ٰع ْٰ ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ ًٰـا كپـا ٰٔـا غٱـ٣ٶوپتٲ  × أپُٸ
ٕٶ ٚٲتٶ ٌٰىٱ فٶٛ ٰب ٕٱ» :قپاهپتٲ، فٰٙعٲ ٘ٲٰب ْٰ ٰٙدٶٚطٿ ٰث ٕٱ (6)ٰٰٗٙدٲكٶفٱ ،كپا ٌٰـىٱ اهطټ   ،ُٰعٲوپ ًٰـا ٰٙعٲ ٌٰىٱ  ٰحـايٱ  ٰٰٗٙعٲ
ٍٲ ٔڄ  اهعؿـطٝ بـاملعطٗا  ٗنول ًـّ ٓـصٖ اهِكـ٘م أْ    ، صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.سس«فٶٛ بٱٚٱ٘تٶ

 خسًٞ أٓوٕ ٨ٗ غهانٞ يف شهم.ُٗٞ يف اباملعتقتهٛ أْ ٙقَ٘ اهطحى 
*** 

 املبحث الثالث

 حقوق الزوج اخلاصة على زوجته
ٙتزسج ٓصا املثزث عّ رق٘ق اهعٗذ عوٟ ظٗحتٕ، فٚصكط ًِٔا: طاعتـٕ يف  

عطٗا، ٗعسَ اٮغطاا يف اٮُفاق، ٗكصا رـــقڃٕ يف تـسّٙ ظٗحتـٕ، ثـٍ ٙـث،      امل
 ًس٠ ًػــ٣٘هٚتٔا عّ بٚتٔا، ٗشهم ًّ خ٩ي أضبع ً٘از.

 
 طاعتْ يف املعسٔف

للزكج على زكجته أف تطيعػه فػي المعػركؼ، كهػو كػل أمػر مبػاح  ػرعنا كَّ يصػيبها منػه 
 ضرر أك إيذا .

 
                                       

 . ( اهسض : اهقٌٚل اهصٜ توثػٕ املطأ1ٝ)
 ( اـٌاض: غٽا١ ٙ٘نع عوٟ ضأؽ املطأٝ.2)
 . ( املوزفٞ: امل١٩ٝ اهيت توتزف بٔا املطأ3ٝ)
 . ( أزضذ: هٿفٸ ٗأٿزٲخٶٰى4)
 . ( ٙفوٛ: ىٚط5)
 . ( أٜ ىٚٽٕ ٗٙطقع6ٕ)
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 :٘ا ًّ رق٘ق اهعٗذ عوٟ ظٗحتٕ ٗٓرقڈ تث، ٓصٖ املازٝ
ًٳفقس ح ،طاعتٕ يف املعطٗا ا عوٟ املطأٝ بـا٪ًط ٗاهت٘حٚـٕ   عى اهلل اهطحى ق٘ا

اهلل بـٕ اهطحـى ًـّ خكـا٢ل      ٗاهطعاٙٞ، كٌا ٙقَ٘ اه٨٘ٝ عوٟ اهطعٚٞ، جا خلٵ
، ٗجا أٗحب عوٕٚ (8(، )7(، )4)كٌا غثق بٚإُ يف املازٝ  حػٌُٚٞٗفػٚٞ ٗ عقوٚٞ

ػػا ً +تعــاىل:  اهلل ثــاا ًاهٚــٞ، قــايًــّ ٗاح ػاؿي قػىوَّاميػػوفى عىلىػى النِّسى ػا فىضَّػػلى اللَّػػهي  الرِّجى ًبمى
فلاْ هٕ عوٚٔا رق اهٽاعـٞ   ;س34صاهِػـا١:  "بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو كًبمىا أىنفىقيوا ًمٍن أىٍموىاًلًهمٍ 

  .يف غرل ًعكٚٞ اهلل
ٛٵ  أُٔا قاهـت: ٰغـ پهڀت اهِٸ   -ضنٛ اهلل عِٔا-عّ عا٢ؿٞ ٗ ٜٵ اهِٸـاؽ  » :×ثٶـ أپ

ٌٰـطٲأپٝل  اأپعٲعپٍ ٰرقڈٳ ػا»قپـاٰي:   «ٰعوپٟ اهڀ ّٲ أپبٶـٛ   ، صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ اؿـاكٍس   «زىٍكجهى ٰٗعـ
ٝپ ٛټ   ٓٱٰطٙٲٰط ّٲ اهِٸثٶ ػٍرأىةى أىٍف » :قپاٰي× ٰع ا أىٍف يىٍسػجيدى ألىحىػدو ألىمىػٍرتي اٍلمى لىػٍو كيٍنػتي آًمػرنا أىحىػدن

ػا أْ  ، ٗعّ ًعاش رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗاهذلًصٜ ٗابّ ًاحٞ ٗاهساضًٛسصرسٙث «تىٍسجيدى ًلزىٍكًجهى
ػا حىتَّػى تػيػؤىدِّمى : »قاي ×ضغ٘ي اهلل  ػٍرأىةي حىػقَّ رىبػِّهى ًُ َّ تػيػؤىدِّم اٍلمى كىالَّػًذم نػىٍفػسي ميحىمَّػدو بًيىػًد

ٍعػهي  ػػهىا كىًهػيى عىلىػى قػىتىػبو لىػػٍم تىٍمنػى ػرىلىهىا نػىٍفسى ػا كىلىػٍو سى ّ، ضٗاٖ أ.ــس ٗابــّ صرـسٙث رػــ «حىػقَّ زىٍكًجهى

ٛٸ ٰعٰٗ، ًاحٞس ٕٱ أپٰتتٲ اهِٸثٶ ٞځ هپ ٌٸ ْٸ ٰع ّڅ أپ ًٶزٲٰك ّڄ  ّڄ بٲ ٞٷ× ّڄ اهڀزٱٰكٚٲ فپفپٰطغپـتٲ   ،فٶٛ ٰراٰح
ٰٔا ّٲ ٰراٰحتٶ ٛٹ ، ًٶ ٰٔا اهِٸثٶ ٍٲ» :قپاهپتٲ، «لأىذىاتي زىٍكجو أىنٍػتً » :×فپقپاٰي هپ ٍيػفى » :قپـايٰ  ،«ُٰٰع كى

ٕٱ (1)ٖ٘ٱًٰا آهٿ» :قپاهپتٲ« لأىٍنًت لىهي  ًٰا ٰعٰخعٲاٱ ٰعِٲ ػا » :قپـايٰ  «إڄ٨  فىػاٍنظيًرم أىيٍػنى أىنٍػًت ًمٍنػهي فىً نَّمى
ٞپٗ، صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.سس«هيوى جىنَّتيًي كىنىػاريؾً  ٌٰ َټ ٰغوپ ّٲ أٿ  :قپاهپـتٲ  -ضنٛ اهلل عِٔا- ٰع

ٕٶ  ــ ــ٘يٱ اهوچ ــاٰي ٰضغٱ ػػا رىاضو » :×قپ هى ػػا عىنػٍ ػػا اٍمػػرىأىةو مىاتىػػٍت كىزىٍكجيهى نَّػػةى  أىيومى صرــسٙث «دىخىلىػػٍت اٍلجى

  .قزٚش، ضٗاٖ اهذلًصٜ ٗابّ ًاحٞس
 ػرعنا، َّ كػل مبػاح »إمنا ٙلْ٘ يف املعطٗا، ٗقس قپٚٸٰستٲٕ املازٵٝ ب ُـٕ:   ٗٓصا اؿقٵ

ٛٻ «يصيبها منه ضرر أك إيذا  ٛټ   ، ٗٙسيٵ عوٟ كُٕ٘ ًثارٳا ًا ضٗاٖ عو ّٲ اهِٸثٶـ × ٰع
ػا الطَّاعىػةي ًفػي ا» :قپاٰي ٍعػريكؼً ًإنَّمى صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ٗاهثدـاضٜ ًٗػـوٍ ٗأبـ٘ زاٗز       «ٍلمى

                                       
 .( آه٘: أٜ أقكٵط ٗأت٘ا1ُٟ)
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ٛٻ  ،ٗاهِػـا٢ٛس  ٛټ  ٗعّ عو ّٲ اهِٸثٶ َّ  ىاعىػةى ًلمىٍخليػوؽو ًفػي مىٍعًصػيىًة اللَّػًه عىػزَّ » :قپاٰي× ٰع
 .صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.سس«كىجىلَّ 

 ٗٙسيٵ عوٟ كُٕ٘ ٨ ٙكـٚب اهعٗحـٞ بهـطض أٗ إٙـصا١ ًـا ضٗاٖ ابـّ عثـاؽ        
ْٸ ٰضغٱٰ٘ي اهللٶ  -ٛ اهلل عٌِٔاضن-  صرـسٙث رػـّ، ضٗاٖ  «ًضرىارى  كىَّى  ضىرىرى  َّى » قپاٰي: ×أپ

، ف٩ طاعٞ هٕ يف أْ ٙ خص ًّ ًاشلـا  ٗاهثٚٔقٛس ٗاؿاكٍ اهساض قٽينًٗاحٞ  ٗابّ ٗأ.س ًاهم
ا، أٗ جـا  ا أٗ ًعِ٘ٙٳبغرل ضنآا أٗ بغرل رق، أٗ أْ ٙ ًطٓا جا فٕٚ إٙصا١ شلا حػٌٚٳ

 ٪رلاَ اهؿطعٚٞ.ىاهف ا
*** 

 
 عدً اإلضساف يف اإلٌلام

يجب عليها أف تٌتقي اهلل في ماله كأف تنفق منه بقدر حاجتها كحاجة أكَّدهػا بحكمػة 
كتبصوػػر دكف إسػػراؼ كَّ تبػػذير، كأَّ تتصػػٌرؼ فػػي  ػػي  منػػه إَّ ب ذنػػه، أك فيمػػا يجػػرم بػػه 

 العرؼ كالعادة.
 

عوٟ اهعٗحٞ ػاٖ ًاي ظٗحٔا ًـّ اؿفـغ ٗاهطعاٙـٞ     تثٚٵّ ٓصٖ املازٝ ًا هب
ٗرـسٗز رقٔـا يف ا٪خـص ًِـٕ هٯُفـاق عوـٟ ُفػـٔا ٗعوـٟ          ٗرػّ اهتكطا،

 ٗٙسيٵ عوٟ ٓصا اؿق:أ٨ٗزٖ، ٗرقٔا يف اهتكطا فٕٚ باهؿطٗط ااسزٝ ؾطعٳا، 

ػا حىًفػظى +ق٘ي اهلل تعـاىل:    اهِػـا١: ص"اللَّػهي فىالصَّػاًلحىاتي قىانًتىػاته حىاًفظىػاته لٍِّلغىٍيػًب ًبمى
 «. أٜ ؼفغ ظٗحٔا يف غٚثتٕ يف ُفػٔا ًٗاهٕ»قاي املفػطْٗ: ، س34

ٞپٗ ًٰ ًٰا ّٲ أپبٶٛ أٿ ٛټ   ٰع ّٲ اهِٸثٶ ْٰ ٰٙقٿ٘يٱ ×ٰع ٕٱ كپا مىا اٍستػىفىادى اٍلميٍؤًمني بػىٍعدى تػىٍقػوىل » :أپُٸ
ػا أى ىاعىٍتػػهي  ػةو صىػػاًلحىةو ًإٍف أىمىرىهى ػػرنا لىػهي ًمػػٍن زىٍكجى يػٍ ػرٍَّتهي  ،اللَّػًه خى ػػا سى هى ًإٍف نىظىػرى ًإلىيػٍ ػػا  ،كى هى ػػمى عىلىيػٍ ًإٍف أىٍقسى كى

ٍتهي  ،أىبػىرٍَّتهي  هىا نىصىحى   .صرسٙث رػّ، ضٗاٖ ابّ ًاحٞس«ًفي نػىٍفًسهىا كىمىاًلهً  (1)كىًإٍف غىابى عىنػٍ
                                       

 فعتٕ.ُكزتٕ:أٜ ر (1)
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 يٓفكتٗا ٚٚيدٖا ّل ايصٚد١ ا األخر َٔ َاٍ شٚدٗاسدٚ  س

وٟ ظٗحتٕ عوٟ رػب راهـٕ،  فا٪قى أْ اهعٗذ ٓ٘ اهصٜ ٙقَ٘ باٮُفاق ع
ٗإشا مل ٙقٍ باٮُفاق املٽو٘ب ًِٕ ؾطعٳا حاظ هوعٗحٞ أْ ت خص ًـّ ًـاي ظٗحٔـا    
اهصٜ تكى ٙسٓا إهٕٚ بقسض ًا ٙلفٚٔا ٗٙلفٛ ٗهسٓا إْ كاْ شلا ٗهـس، ٗشهـم ملـا    

ٞپ ضٗتٕ  ْٰ هوـِيب   -ضنٛ اهلل عِٔا-عا٢ؿ ٝٿ أبٛ غٱفڀٚا ًٲطأپ ٓٶِٲسٱ ا ْٸ ×قاهتٲ: قاهت  : إ
ٰٓ٘ أبا غٱفٚ ًٶِٕ، ٗ ْٰ ضحٱىٴ ٰؾزٶٚشٱ ٗهپٚٲؼ ٙٱعٲٽٶٚين ًا ٰٙلڀفٶٚين ٗٗهپسٶٜ إ٨چ ًا أٰخصٲاٱ  ا

ٍٱل قاي: صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ٗاهثدـاضٜ   «خيًذم ما يٍكًفيًي ككىلىدىًؾ بالمٍعريكؼً » ٨ ٙعٲوپ

 .ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞس

با٪خـص ًـّ ًـاي     -ضنـٛ اهلل عِٔـا  -شلِـس   ×ٗاهتعوٚى يف تطخٚل اهِيب 
ْٵ اهِفقـٞ ٨ غِـٟ عِٔـا    باملعطٗا  ًا ٙلفٚٔا ٗٗهسٓاظٗحٔا  إُٔ ً٘نع راحٞ، فن

٨ٗ ق٘اَ إ٨ بٔا، فنشا مل ٙسفعٔا اهعٗذ ٗمل ت خصٓا أفهٟ إىل نـٚاعٔا ٩ٓٗكٔـا   
ْٵ اهِفقـٞ تتخـسٵز بتخـسٵز        فطخٸل شلا يف ا٪خص بقسٲض ُفقتٔـا زفعٳـا ؿاحتٔـا، ٗ٪

ٞ إىل اؿـاكٍ ٗاملٽاهثـٞ بٔـا يف كـىٵ ا٪ٗقـاا،      عـ فتؿـقٵ املطاف اهعًاْ ؾ٣ٚٳا فؿ٣ٚٳا، 
 (1)فوصهم ضخٵل شلا يف أخصٓا بغرل إشْ ظٗحٔا.

 ابط تضّسرات ايصٚد١ ا َاٍ شٚدٗاعٛ

، فنْ شلا ُ٘  تػوڃط عوٟ ًا ًػ٣٘هٞ ٗضاعٚٞ هثٚت ظٗحٔاٗاهعٗحٞ باعتثاضٓا 
ّ قـسقٞ  قس ٗضزا بعض ا٪رازٙث تتزسج عـ ٗؼت ٙسٓا ًّ أً٘اي ظٗحٔا، 

 ُ٘ضزٓا كٌا ٙوٛ:  -ب، املِع ٗاٮبارٞ-ًاي ظٗحٔا  املطأٝ ٗإٓسا٢ٔا ًّ

ػٍرأىةي »إُٔ قاي:  ×عّ اهِيب  -ضنٛ اهلل عِٔا-ًا ضٗتٕ عا٢ؿٞ  ًإذىا تىصىػدَّقىٍت اٍلمى
رى ميٍفًسدىةو كىافى لىهىا أىٍجريهىا كىًلزىٍكًجهىا ًبمىا كىسىػبى  ضٗاٖ أ.ـس   صرسٙث قزٚش،«ًمٍن  ىعىاـً زىٍكًجهىا غىيػٍ

إُٔ  ×عّ اهِيب  ٗعّ أبٟ ٓطٙطٝ ، ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗابّ ًاحـٞس 

                                       
 . 239، م9( اُعط: ابّ قساًٞ، املغين، ذ1)
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صرسٙث قـزٚش،  «ًإذىا أىنٍػفىقىٍت اٍلمىٍرأىةي ًمٍن كىٍسًب زىٍكًجهىا عىٍن غىٍيًر أىٍمًرًُ فػىلىهي ًنٍصفي أىٍجػًرًُ » قاي:

ّٲ ٰغعٲسٷٗ، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗزس ٕٶ     :ٰيقپا  ٰع ٌٸا ٰبـاٰٰٙع ٰضغٱـٰ٘ي اهوچـ  ×هپ
ًٱٰهٰط فپقپاهپتٲ ،اهِټٰػا١ٱ ّٲ ُٶٰػا١ٶ  ًٶ ٰٔا  ٞڂ كپ پُٸ ًٲٰطأپٝڂ ٰحوٶٚوپ ًٰتٲ ا ٕٶ» :قپا ٛٸ اهوچ إڄُٸا كپىٻ ٰعوپٟ  ،ٰٙا ُٰثٶ

ٰٗاحٶِٰا ٰٗأپظٲ ٰٗأپبٲِٰا٢ٶِٰا  ٍٲ     ،آٰبا٢ٶِٰا  ٔڄ ٰ٘اهٶ ًٲـ ّٲ أپ ًٶـ ٌٰا ٰٙزٶـىٹ هپِٰـا  تىٍركيٍلنىػهي  (1) ٍػبي الرَّ » :فپقپـايٰ ، «لفپ
 .صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أب٘زاٗز ٗابّ خعميٞس«كىتػيٍهًدينىهي 

ٛټٗ ٓٶوٶ ٞپ اهڀٰثا ًٰ ًٰا ّٲ أپبٶٛ أٿ ٕٶ   :قپاٰي  ٰع ٌٶعٲتٱ ٰضغٱٰ٘ي اهوچـ َٰ     ×ٰغ ٕٶ ٰعـا فٶـٛ خٱٽڀٰثتٶـ
ٰٰ٘زا ڄ ٞٶ اهڀ ػا ًإَّ بًػ ً » :ٰٙقٿ٘يٱ ٰرخٸ ػٍيئنا ًمػٍن بػىٍيػًت زىٍكًجهى ػاَّ تػيٍنًفقي اٍمرىأىةه  ى ٰٙـا  » :قٶٚـىٰ  ،«ٍذًف زىٍكًجهى
ٕٶ َٱ ٨ٰٗ ،ٰضغٱٰ٘ي اهوچ صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗأبـ٘ زاٗز  «ذىاؾى أىٍفضىػلي أىٍموىالًنىػا» :قپاٰي «لاهٽچٰعا

 .ٗاهذلًصٜ ٗابّ ًاحٞس

: أُـٕ ٨ بـس هوعٗحـٞ ًـّ إشْ اهـعٗذ يف      ٧ٙخص ًّ فٌ٘  ٓصٖ ا٪رازٙثٗ
 شهم، ٗهٯشْ نطباْ:

  اهِفقٞ ٗاهكسقٞ.اٮشْ اهكطٙش يف أرسٌٓا:

طنـا١ اهـعٗذ   ب ٗاهثاُٛ: اٮشْ املفَٔ٘ مما ٰحٰطاٲ بٕ اهعازٝ ٗاطڃطز اهعطا فٕٚ
، فنْ انٽطب اهعطا ٗؾٱمچ يف ضناٖ أٗ نشُٕ يف شهم راقىٴ ٗإْ مل ٙتلوٍبٕ، ف

ٍٰ ًّ راهٕ شهم مل ٰٙخٱعٲ هوٌطأٝ اهتكسٵق ًـّ ًاهـٕ    كاْ ؾدكٳا ٰٙؿٶشٹ بصهم، ٗعٱوٶ
ٗٓصا كوڃٕ ًفطٗض يف قپسٲضڅ ٙػرلڅ ٙٱعوٍ ضنا اهعٗذ بٕ يف اهعازٝ، إ٨ بكطٙش إشٲُٕ، 

 . إ٨ بنشُٕ اهكطٙش فنْ ظاز عوٟ املتعاضا مل ٰٙخٱعٲ

ةو : »×ٗٓصا ٓ٘ ًعِٟ ق٘هـٕ   ػرى ميٍفًسػدى ػا غىيػٍ ػٍرأىةي ًمػٍن  ىعىػاـً زىٍكًجهى ف ؾـاض   ،«ًإذىا تىصىػدَّقىٍت اٍلمى
، ُٗثٸٕ باهٽعاَ أٙهٳا عوٟ شهم ٪ُٕ ٙػٌش إىل إُٔ قسٲض ٙٱعوٍ ضنا اهعٗذ بٕ يف اهعازٝ ×

 (2)بٕ يف اهعازٝ غ٩ا اهسضآٍ ٗاهسُاُرل يف رقٵ أكثط اهِاؽ، ٗيف أكثط ا٪ر٘اي.

                                       
ًٶثٲى ٰش: اهطٸطڀبٱ( 1) ٰٗ ٰٗاهڀثٱقٿ٘ي   ٰٞٔ ٰٗاهڀفپاكٶ ٰٗاهوچٰثّ  ٌٰٰطق  ّٲ اهڀ ًٶ ٕٶ اهڀفپٰػاز  ًٰا ٙٱػٲطڄ  إڄهپٚٲ ٰٗغٱلٿْ٘ اهٽچا١   .هٶمبٶفپتٲشڄ اهطٸا١ 
 . 91، م9( اُعط: وٟٚ بّ ؾطا اهِٜ٘ٗ، ؾطح قزٚش ًػوٍ، ذ2)
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ٗغينٻ عّ اهثٚاْ إُٔ إشا كاْ ٨ ه٘ظ هوٌطأٝ أْ تتكـطٵا يف ًـاي ظٗحٔـا يف    
ًـّ اهكـسقٞ ٗاشلثـٞ ًٗـا إىل شهـم إ٨ باهؿـطٗط ٗاههـ٘ابط        « اهتدلعـاا »باب 
ًّ اهثٚع ٗاهؿطا١ « املعاٗناا»ابقٞ; فنُٕ ًّ باب أٗىل ٨ ه٘ظ شهم يف باب اهػ

كاههٌاْ ٗاؿ٘اهٞ ٗغرلٓا « ا٨هتعاًاا»ٗاٮحاضٝ ٗاملعاضعٞ ٗغرلٓا، أٗ يف باب 
 .ٗبؿطط أْ تت٘فط شلا أٓوٚٞ اهتكطاإ٨ بنشْ قطٙش فقط ًّ اهعٗذ، 

*** 

 
 الدَٖآداب ســّل االلتصاً ب

الزكجػػػػة أف تكػػػػوف صػػػػالحة قانتػػػػة متردبػػػػة بػػػػآداب الػػػػدين، ملتزمػػػػة باللبػػػػاس علػػػى  -ُ
 ال رعي، كالح مة كالوقار كالجٌد في زينتها ككٌل أعمالها.

مػػن كػػل مػػا يمكػػن أف يػػؤدم إلػػى ارتكػػاب المنكػػرات مػػن حػػٌق الػػزكج مىٍنػػع زكجتػػه  -ِ
بينهمػا ، كفػي غيػر هػذُ األمػاكن يػتم التفػاهم ارتياد أماكن اللهو العابثكالرذائل ك 

 .كفق الضوابط ال رعية
 

 تتزسج ٓصٖ املازٝ عّ ٗاحب اهعٗحٞ يف ا٨هتعاَ باهسّٙ:
 عوٟ عسز ًّ اهِك٘م: تػتِس :* ٚايفكس٠ األٚىل

ففٛ ٗح٘ب اهتعأًا ب ْ تلْ٘ قاؿٞ قاُتٞ ًت زٵبٞ بـآزاب اهـسّٙ: قـاي اهلل    
ػػا حىًفػظى اللَّػهي  فىالصَّػػاًلحىاتي قىانًتىػاته حىاًفظىػاته لٍِّلغىٍيػبً +تعـاىل:   ، ٗت٘حــس س34 اهِػــا١:ص"ًبمى

ٟ اهتزوٛ باهلٌا٨ا اٮمياُٚٞ ٗاهتدوق باهكفاا وآٙاا عسٙسٝ ؼث املػوٌاا ع
عىسىػى رىبوػهي ًإٍف +: ×اٮغ٩ًٚٞ اهػاًٚٞ ًِٔا ق٘هٕ تعاىل كاطثا ظٗحـاا اهطغـ٘ي   

رنا ًمٍنكينَّ ميٍسػًلمى  يػٍ ػاًئحىاتو  ىلَّقىكينَّ أىٍف يػيٍبًدلىهي أىٍزكىاجنا خى اتو ميٍؤًمنىػاتو قىانًتىػاتو تىائًبىػاتو عىابًػدىاتو سى
 .س5 اهتزطٍٙ:ص"ثػىيِّبىاتو كىأىٍبكىارنا

ٞپٗ ًٰ ًٰا ّٲ أپبٶٛ أٿ ٛټ   ٰع ّٲ اهِٸثٶ ْٰ ٰٙقٿ٘يٱ ×ٰع ٕٱ كپا مىا اٍستػىفىادى اٍلميٍؤًمني بػىٍعدى تػىٍقػوىل » :أپُٸ
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ػةو صىػػاًلحىةو ًإٍف  ػػرنا لىػهي ًمػػٍن زىٍكجى يػٍ ػا أى ىاعىٍتػػهي اللَّػًه خى ػرٍَّتهي  ،أىمىرىهى ػػا سى هى ًإٍف نىظىػرى ًإلىيػٍ ػػا  ،كى هى ػػمى عىلىيػٍ ًإٍف أىٍقسى كى
ٍتهي  ،أىبػىرٍَّتهي  هىا نىصىحى كىًإٍف غىابى عىنػٍ

ّٲ  ٗ، صرسٙث رػّ، ضٗاٖ ابـّ ًاحـٞس  «ًفي نػىٍفًسػهىا كىمىالًػهً  (1) ٰعـ
٘ٲاٷ ّڄ ٰع ّڄ بٲ ٌٰ ٕٶ   :قپاٰي  ٰعثٲسٶ اهطٸرٲ ػهىاإً » :×قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچـ ػٍرأىةي خىٍمسى  ،ذىا صىػلٍَّت اٍلمى

اٍدخيًلي اٍلجىنَّةى ًمٍن أىمِّ أىبٍػػوىاًب  :ًقيلى لىهىا ،كىأى ىاعىٍت زىٍكجىهىا ،كىحىًفظىٍت فػىٍرجىهىا ،كىصىامىٍت  ىٍهرىهىا
 ىٴحٱـ ٰض اٰزفپٰتا اغٲًٰ»  : قاي  ٗعّ عٌط، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثـعاضس «اٍلجىنًَّة ً ٍئتً 

ْڅٌٰٙٲإڄ ٰسعٲٰب ًٶطٳٚٲاهلل ٰخبٶ ا ًٲ ّٲا  ٰٗزٷ٘ٲهٿٰٗ زٷٗٲزٱٰٗ قڄوٿدٱاهڀ ٞٶِٰٰػٰر ٝٷأپٰطا  ٰسعٲـ ٰب ىٴحٱـ ٰض اٰزفپٰتا اغٲًٰ، 
ًٶطٳاهلل ٰؾبٶ طڄفڀلٿاهڀ ًٲ ّٲا  ْڄٰػوڊاه ٝٶٰسٙٲسٶٰر قڄوٿدٱاهڀ ٞٶ٣ٰٚټٰغ ٝٷأپٰطا صأثط قزٚش، ضٗاٖ ابّ أبـٛ ؾـٚثٞ    «ا

 .يف ًكِفٕس

ٗاؿؿـٌٞ ٗاه٘قـاض ٗاؾـسٵ يف ظِٙتٔـا ٗكـىٵ      ٗيف اهتعأًا باهوثاؽ اهؿـطعٛ،  
كقيػل لٍِّلميٍؤًمنىػاًت يػىٍغضيٍضػنى ًمػٍن أىٍبصىػارًًهنَّ كيىٍحفىظٍػنى فػىػريكجىهينَّ + أعٌاشلا: ٙق٘ي اهلل تعـاىل: 

هىا كٍليىٍضػرًٍبنى ًبخيميػرًًهنَّ عىلىػى جيييػوًبًهنَّ كَّ يػيٍبػًدينى زً  ينىػتػىهينَّ إَّ كَّ يػيٍبًدينى زًينىتػىهينَّ إَّ مىا ظىهىرى ًمنػٍ
نَّ أىٍك بىنًػػػي لًبػيعيػػػولىًتًهنَّ أىٍك آبىػػػائًًهنَّ أىٍك آبىػػػاً  بػيعيػػػولىًتًهنَّ أىٍك أىبٍػنىػػػائًًهنَّ أىٍك أىبٍػنىػػػاً  بػيعيػػػولىًتًهنَّ أىٍك إٍخػػػوىانًهً 

اًبًعينى غىٍيًر أيٍكًلي اإلٍربىًة ًمنى إٍخوىانًًهنَّ أىٍك بىًني أىخىوىاتًًهنَّ أىٍك ًنسىائًًهنَّ أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٍيمىانػيهينَّ أىًك التَّ 
ػػريكا عىلىػػى ػػاًؿ أىًك الطٍِّفػػًل الىػػًذينى لىػػٍم يىٍظهى ػػاً  كَّ يىٍضػػرًٍبنى بًػػرىٍرجيًلًهنَّ لًػػيػيٍعلىمى مىػػا  الرِّجى عىػػٍورىاًت النِّسى
ػػمٍ ييٍخًفػػينى ًمػػن زًينىػػًتًهنَّ كتيوبيػػوا إلىػػى اللَّػػًه جىًميعنػػ ػػا الميٍؤًمنيػػوفى لىعىلَّكي ــ٘ض:ص"تػيٍفًلحيػػوفى  ا أىيػوهى ، س31 اهِ

ــىٸ:   ــعٸ ٗح ــاي ع ػػعى الىػػًذم ًفػػي قػىٍلبًػػًه مىػػرىضه كقػيٍلػػنى قػىػػٍوَّ +ٗق فىػػال تىٍخضىػػٍعنى بًػػاٍلقىٍوًؿ فػىيىٍطمى
ــاىل: ، س32 ا٪رــعاب:ص"امٍَّعركفنػػ ــاي تع ػػاً  +ٗق ػػا النَّبًػػيو قيػػل ألىٍزكىاًجػػيى كبػىنىاتًػػيى كًنسى يىػػا أىيػوهى

ػػٍؤًمًنينى ييػػٍدنًينى عىلىػػٍيهً  ػػافى اللَّػػهي غىفيػػورن المي ا نَّ ًمػػن جىالبًيػػًبًهنَّ ذىلًػػيى أىٍدنىػػى أىف يػيٍعػػرىٍفنى فىػػال يػيػػٍؤذىٍينى ككى
 .س59 ا٪رعاب:ص"ارًَّحيمن 
ٞپ ٗ ّٲ ٰعا٢ٶٰؿ ٌٰا١ٰ بٶِٲٰت أپبٶٛ ٰبلڀطڅ ٰزٰخوپتٲ ٰعوپٟ ٰضغٱـ٘يڄ   -ضنٛ اهلل عِٔا-ٰع ْٸ أپغٲ أپ
ٕٶ  ٰٔا ثٶٰٚابٴ ضڄقپاقٴ× اهوچ ٕٶ فپ پعٲٰط ;ٰٰٗعوپٚٲ ٰٔا ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ًإفَّ  ،يىػا أىٍسػمىا ي » :ٰٗقپـايٰ × ٰض ٰعِٲ

ا هىا ًإَّ هىػذىا كىهىػذى ٍُ أىٍف يػيرىل ًمنػٍ ٕٶ     ،«اٍلمىٍرأىةى ًإذىا بػىلىغىٍت اٍلمىًحيضى لىٍم تىٍصلي ٔڄـ ٰٗحٲ ٰٗأپٰؾـاٰض إڄهپـٟ 

                                       
 : أٜ رفعتٕ. ( ُكزت1ٕ)
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ٕٶ  ،ثٚٔقٛ يف غِِٕسصرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أب٘ زاٗز يف غِِٕ ٗكصا يف ًطاغٚوٕ، ٗهٕ ؾآس عِس اه.ٰٗكپفچٚٲ
ٝپٗ ٓٱٰطٙٲٰط ّٲ أپبٶٛ  ٕٶ  :قپاٰي  ٰع فىاًف ًمٍن أىٍهًل النَّاًر لىٍم أىرىهيمىا» :×قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ قػىػٍوـه  :ًصنػٍ

ػػػا النَّػػػاسى  ػػػٍم ًسػػػيىاطه كىرىٍذنىػػػاًب اٍلبػىقىػػػًر يىٍضػػػرًبيوفى ًبهى ػػػا ه كىاًسػػػيىاته عىارًيىػػػاته  ،مىعىهي  (1)ميًمػػػيالته  ،كىًنسى
 يكسيػػهينَّ كىرىٍسػػًنمىةً ري  ،(2)مىػػاًئالته 

ػػا ،اٍلمىائًلىػػةً  (4)اٍلبيٍخػػتً  (3) نَّػػةى كىَّ يىًجػػٍدفى رًيحىهى  ،َّ يىػػٍدخيٍلنى اٍلجى
ّٲ  ٗ، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ًاهـم ٗأ.ـس ًٗػـوٍس   «كىًإفَّ رًيحىهىا لىييوجىدي ًمٍن مىًسيرىًة كىذىا كىكىػذىا ٰعـ

 ٟ ًٱٰ٘غـ ٛټ     أپبٶٛ  ّٲ اهِٸثٶـ ػٍرأىةي ًإذىا اٍسػتػىٍعطىرىٍت فىمىػرٍَّت كيػلو عىػٍينو » :قپـايٰ × ٰعـ زىانًيىػةه كىاٍلمى
ا يػىٍعًني زىانًيىػةن  صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗاهذلًصٜ ٗاهِػـا٢ٛ ٗاهـساضًٛ،   «بًاٍلمىٍجًلًس فىًهيى كىذىا كىكىذى

ّٲٗ ،ٗاهوفغ هوذلًصٜس ٝپ عٱٰثٚٲسٷ ٰع ٓٱٰطٙٲٰط ْٸ أپٰبا  ٍڅ أپ ٓٲ ٘ٲهپٟ أپبٶٛ ضٱ ًٰ   ٌٰٶعٲ   :قپـاي تٱ فپـنڄُټٛ ٰغـ
ٕٶ  ػا صىػالةه » :ٰٙقٿ٘يٱ× ٰضغٱٰ٘ي اهوچ ػٍت ًإلىػى اٍلمىٍسػًجًد لىػٍم تػيٍقبىػٍل لىهى أىيومىا اٍمرىأىةو تىطىيَّبىٍت ثيػمَّ خىرىجى
  .صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أب٘ زاٗز ٗابّ ًاحٞ ٗاهوفغ هٕس«حىتَّى تػىٍغتىًسلى 

 "لجىاًهًليَّػًة األيكلىػىكَّ تػىبػىػرٍَّجنى تػىبػىػروجى ا+: اهلل تعـاىل  يف قـ٘ي  شڅٚٲخٶعّ ابّ أبٛ ُٰٗ
ٗابـّ حطٙـط ٗابـّ     ٞابّ غعس ٗابّ أبٛ ؾـٚث  ضٗاٖ ،أثط قزٚشص  «طتٱدٲٰثاهتٸ»  : قاي س33صا٪رعاب: 

ــٕٗ ،ساملِــصض ٗابــّ أبــٛ رــامت  ػػروجى الجىاًهًليَّػػًة +تعــاىل:  عــّ ًقاتــى يف ق٘ه ػػرٍَّجنى تػىبػى كَّ تػىبػى
ٰٔ :ذطٹٰثاهتٸ»  : قاي، س33صا٪رعاب: "األيكلىى ٰٰٗٔغٶـ أڀٟ ٰضوپـ ٰع اٰضٌٰـ دٶٛ اهڀقٶوڀتٱ اأپُٸ  ٖ،سٹؿٱـ ٨ ٰتا 

ٰٰٰٗٓس٢٩ٶٜ قپاضڄٰ٘ٚٱفپ ٰٰٗٔطپطٲقٿا  ٰٰٗٔقپِٱعٱا  ِٰٰٗٔٲًٶ ٕٱوڇكٿ مپهٶٗ ٰشسٱثٲٰٙا،   تٲٌٸ، ثٍ ٰعذٱطٹٰثاهتٸ همپشٶا، 
  .سيف تفػرلٖ ابّ أبٛ رامتضٗاٖ  ،أثط قزٚشص « ذڄطٹٰثٛ اهتٸفٶ ّٰٚٲًِٰٶ٧ٲٌٱاهڀ ا١ٰٰػُٶ

ًِٰٲع ظٗحتٕ ًّ تتزسج  َٔ املاّ ٠: يفكس٠ ايجا١ْٝ* ٚا كـى  عّ رقٵ اهعٗذ يف 
اضتٚاز أًاكّ اهوـٔ٘ اهعابـث،   ًا ميلّ أْ ٧ٙزٵٜ إىل اضتلاب املِلطاا ٗاهطشا٢ى ٗ

رٚــث ٙٱطفــع اؿٚــا١ ٗتٱٔــسض ا٬زاب ٗاهفهــا٢ى ٗتٱطتلــب املِلــطاا ٗاهطشا٢ــى. 
اهيت ًِزٔا اهؿـط  هوـعٗذ   ٗتعتٌس اهفقطٝ يف ٓصا عوٟ أغاؽ اهق٘اًٞ ٗاملػ٣٘هٚٞ 

                                       
ّٵ. 1)  ( مم٩ٚا: مم٩ٚا ٪كتافّٔ أثِا١ املؿٛ، ٗمم٩ٚا هوِاظط شل
 ( ًا٩٢ا: ًا٩٢ا عّ اؿق، أٗ ًا٩٢ا ميؿ، بتثدذل ًٗٚ٘عٞ. 2)
 ( أغٌِٞ: مجع غِاَ، ٗٓ٘ غِاَ اؾٌى أٜ: ظٔطٖ. 3)
 ( اهثدت: مجاي ط٘ٙوٞ ا٪عِاق. 4)
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 (1)علٍ ض٢اغتٕ ه٫غطٝ كٌا غثق بٚإُ.

كٌا تػتِس اهفقطٝ إىل رـقٵ اهـعٗذ يف ًِـع ظٗحتـٕ ًـّ اــطٗذ ًـّ بٚـت         
ٕٱ ٰعثٲسٱاهعٗحٚٞ إ٨ بنشُٕ، ٗٙسيٵ عوٕٚ ًا ضٗاٖ  ّٱ اهوچ ٌٰٰط  ب ّٲ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا-عٱ ٰع

ٛټ  صرسٙث قـزٚش،  «كيٍم بًاللٍَّيًل ًإلىى اٍلمىٍسًجًد فىػٍرذىنيوا لىهيػنَّ ًإذىا اٍستىٍرذىنىكيٍم ًنسىاؤي » :قپاٰي ×اهِٸثٶ

، ٗاؿـسٙث  ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهِػـا٢ٛ ٗابـّ ًاحـٞ ٗاهـساضًٛس    
 ًٱؿٲعٶطٴ بٶزقٵ اهعٗذ يف ا٨غت٣صاْ عِس اـطٗذ، ٗٙتهٵٌّ باهتاهٛ رقڃٕ يف املِع.

 ×أْ ضغـ٘ي اهلل   -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ثاؽ ًا ضٗاٖ ابّ عٗٙسيٵ عوٕٚ أٙهٳا 
ا هى تػٍ نى عى لى  تٍ لى عى فػى  فٍ  ً فى  ،هً نً ذٍ  ً بً  ََّّ ا إً هى تً يٍ بػى  نٍ ج مً رى خٍ َّ تى  فٍ أى  ةً جى كٍ ى الزَّ لى عى  جً كٍ الزَّ  قِّ حى  نٍ مً كى »...  قاي:

 ٛضٗاٖ اهٽدلاُـ رػّ،  رسٙثص«عى ًجػرٍ ى تػى تَّػحى  ابً ذى العى  ةي كى الئً مى كى  ةً مى حٍ الرَّ  ةي كى الئً مى كى  ا ً مى السَّ  ةي كى الئً مى 
: ٗفٚـٕ رػـ، بـّ قـٚؼ     ٛ، قاي اؿافغ اشلٚثٌٗأب٘ ٙعوٟ يف ًػِسٖ ٗابّ أبٛ اهسُٚا يف اهعٚاي ٗاهدلاظ

، ٗضٗاٖ عثس بـّ .ٚـس   (2)ثقاا ٗقس ٗثقٕ رك، بّ منرل، ٗبقٚٞ ضحاهٕ ،املعطٗا عِـ ٗٓ٘ نعٚف
٠، ٗابّ أبٛ ؾٚثٞ يف ًكِفٕ عـّ  يف ًػِسٖ ٗأب٘ زاٗز اهٽٚاهػٛ يف ًػِسٖ، ٗاهثٚٔقٛ يف اهػِّ اهلدل

 .سعثس اهلل بّ عٌط

ٗإشا كاْ اهؿط  قس ًِع اهعٗذ ًّ اهتعػٵف يف اغتدساَ رقـٕ يف املِـع ًـّ    
ًثاهٕ يف خطٗذ املطأٝ هوعٌى، فنُٕ ِٓا اغتدسَ ٓصا اؿق يف  (3)اـطٗذ كٌا غثق

 (4)قوڃٕ، ٗهب عوٟ اهعٗحٞ ِٓا طاعتٕ كٌا غثق تقطٙطٖ.

فػي غيػر هػذُ األمػاكن يػتم التفػاهم بينهمػا كفػق الضػوابط »أُـٕ:   ُٗكٵت املازٝ عوٟ
بــ، اؿاحــٞ اهؿــطعٚٞ املذلتثــٞ عوــٟ اضتٚــاز ٓــصٖ ا٪ًــاكّ  يف امل٘اظُــٞ «ال ػرعية

 ٕ اهؿطعٛ يف املِع ًّ اـطٗذ.امللطٗٓٞ أٗ املثارٞ، ٗرقڃ
*** 

                                       
 ( يف اهفكى اهثاهث ًّ اهثاب اهثاهث.59اب ا٪ٗي، ٗاملازٝ )( يف اهفكى اهطابع ًّ اهث14( يف املازٝ )1)
 . 306، م4، فٌع اهعٗا٢س ًِٗثع اهف٘ا٢س، ذٛبّ أبٟ بلط اشلٚثٌ ٛاُعط: ُ٘ض اهسّٙ عو( 2)
 . ( يف املثزث اهثاُٛ ًّ اهفكى اهطابع ًّ ٓصا اهثاب71( يف املازٝ )3)
 . ع ًّ ٓصا اهثاب( يف املثزث اهثاهث ًّ اهفكى اهطاب73( يف املازٝ )4)
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 وطــ٠ٕلٗتّا عَ بٗتّا

جيػة كاألكَّد علػى الوجػه المالئػم ألمثالهمػا، على الزكجة القياـ ب ػئوف بيػت الزك  -ُ
كهػػو كاجػػب عليهػػا ديانػػة كبحكػػم ركابػػط المػػودة كالرحمػػة كالتعػػاكف علػػى مػػا فيػػه 

تعمػل خػارج المنػزؿ، فعليهػا  سعادتهما، كلكنها َّ تيجبر عليه قضا ، كإذا كانػت
هم فػػػي نفقػػػات البيػػػت بالقػػػدر المناسػػػب لحالهمػػػا كحسػػػبما يتفقػػػاف عليػػػه أف تسػػػ

 بتقدير حىكىم عىٍدؿ بين الطرفين.رضا ، أك 

إذا كانػػت ذات مػػاؿ كأعسػػر زكجهػػا، كجػػب عليهػػا اإلنفػػاؽ عليػػه كعلػػى األكَّد  -ِ
كترجػػػع علػػػى الػػػزكج بمػػػا أنفقتػػػه إذا أيسػػػر كفٍػػػق الضػػػوابط كفػػػي الحػػػدكد المقػػػررة 

  رعنا.
 

 تث، ٓصٖ املازٝ بعهٳا ًّ ًػ٣٘هٚٞ املطأٝ عّ بٚتٔا: 

ــٞ   :* رتكققسز ايفكققس٠ األٚىل ْٵ عوــٟ اهعٗحــٞ اهقٚــاَ بؿــ٣ْ٘ بٚــت اهعٗحٚ أ
ٗا٪٨ٗز عوٟ اه٘حٕ امل٢٩ـٍ ٪ًثاشلٌـا، ٗٙٱقكـس باه٘حـٕ امل٢٩ـٍ ٪ًثاشلٌـا: أْ       
قٚأًا بٔصٖ املػ٣٘هٚٞ ىتوف عوٟ رػب راهٞ كى ًّ اهعٗح،، فنْ كاُت ممـّ  

ًٱٔا خازَ ٗتقَ٘ ٓـٛ باٮؾـط   َٱ بِفػٔا فعوٚٔا شهم، ٗإْ كاُت ممّ ٰٙدٲسٶ اا ٰٙدٲسٶ
ٗإ٨ فنُٔا تقـَ٘ بٔـصٖ   عوٕٚ فعوٚٔا شهم، ٗعوٟ اهعٗذ ُفقٞ اـازَ إْ قسض عوٕٚ، 

كٌـا ٰتقپـطٸٰض يف اهقاعـسٝ    « اههـطض ٨ ٙـعاي باههـطض   »ٗشهم ٪ْ: اهؿ٣ْ٘ بِفػٔا، 
٘ٵ       اهفقٔٚٞ، ٗقٚأًا بٔصٖ اهؿ٣ْ٘ ٙلْ٘ باملعطٗا ًّ ًثوـٔا ملثوـٕ ٗىتوـف ٗٙتِـ

ا كدسًـٞ  تكدسًـٞ اهقطٗٙـٞ ٌٗٓـا هٚػـ    بتِ٘  ا٪ر٘اي; فدسًـٞ اهثسٗٙـٞ هـٚؼ    
اؿهطٙٞ املسُٚٞ، كٌا أْ خسًٞ اهق٘ٙٞ هٚؼ كدسًـٞ اههـعٚفٞ ٗٓلـصا، ٗاهقٚـاَ     
بٔصٖ اهؿ٣ْ٘ ٗاحب عوٚٔا زٙاُٞ ٗعلٍ ضٗابط امل٘زٵٝ ٗاهط.ٞ ٗاهتعاْٗ عوـٟ ًـا   
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فٕٚ غعازتٌٔا، ٗهلِٔا ٨ تٱخٲدل عوٕٚ قها١ٳ، ٓصا ٓ٘ ًا شٓب إهٕٚ ا٪رِاا ٗمٖ٘ 
 (1)ٞ ٗٓ٘ اختٚاض املٚثاق.املاهلٚ

ٛٵ ٗٙسيٵ عوٟ اهتقطٙط اهـصٜ اختـاضٖ املٚثـاق ًـا ٗضز عـّ       ٞپ    ٰعوٶـ ٌٰـ ْٸ فپاطٶ  أپ
ٰٔا اهػٸ٩َ- ّٱ    -ٰعوپٚٲ ٌٸـا ٰتٽڀٰزـ ًٶ ّٲ اهطٸٰرـٟ  ًٶ ًٰا ٰتوڀقپٟ   ×ٗغـ هت أبآـا    ،اؾٲٰتلپتٲ 

كـزٔا أْ  خازًا، فوٍ هثٔا ٗمل ٙ ًط عوٚٳا أْ ٙلفٚٔا شهم بِفػٕ أٗ غازَ، ٗإمنا ُ
 (2)تػتع، بصكط اهلل هٚدفف عِٔا ًا توقاٖ ًّ ًعاُاٝ.

ٛٵ  ×ًّٗ اؾسٙط باهـصكط أْ ًـا شكـطٖ اهطغـ٘ي      ضنـٛ اهلل  ٗفاطٌـٞ )  هعوـ
( إمنا ٓ٘ ًّ باب اٮفتا١ ٨ ًّ باب اهقها١، ِٗٙثين عوٚـٕ أْ ٙلـْ٘ ٓـصا    عٌِٔا

ٞځ ٨ٗ تٱخٲدل عوٕٚ قها١ٳ كٌا ُلٸ امل  ٚثاق.اهعٌى ٗاحثٳا عوٟ املطأٝ زٙاُ

 ا ي١ ٚدٛ  خد١َ املسا٠

ٌٰا١ٰ بٶِٲتٶ أپبٶٛ ٰبلڀطڅ ضنٛ -(3)ًّٗ ا٪زهٞ عوٟ اهتقطٙط اهػابق عٌى اهػٚسٝ أپغٲ
فنُٔا كاُت تقَ٘ عوٟ خسًٞ ؾـ٣ْ٘   اهعبرل بّ اهع٘اَ ًع ظٗحٔا  -اهلل عٌِٔا

ٕٱ (4)ٗؽطظ اهثٚت فتعوف فطغٕ ٗتػقٛ املا١ عوـٟ   ٗتعخـّ ٗتِقـى اهِـ٠٘    (5) غپطٲٰبـ
فوـٍ ِٙلـط   ، ضآٓا ؼٌى اه٠ِ٘ عوٟ ضأغٔا × ضنٕ، ٗأْ ضغ٘ي اهللأّ ضأغٔا ً

 (6)عوٚٔا ٗمل ٙ ًط اهعبرل أْ ٙلفٚٔا ٓصا اهعٌى.

                                       
 ( اُعط يف ٓصا:1)

 .548، م1اهفتا٠ٗ اشلِسٙٞ، ذ -
 (. 511-510، م)2أ.س اهسضزٙط، اهؿطح اهلثرل، ذ -

رـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ٗاهثدـاضٜ ًٗػـوٍ ٗأبـ٘ زاٗز        -ضنٛ اهلل عٌِٔا-( ٗرسٙث عوٛ ٗفاطٌٞ 2)
 . ٗاهذلًصٜ ٗاهساضًٛ

ًـّ اهفكـى اهطابـع ًـّ ٓـصا      ا٪ٗي يف املثزـث   (64)ازٝ ( ٗقس غثق اؿسٙث بٽ٘هٕ عِس اؿسٙث عوٟ امل3)
 . اهثاب

 ؽطظ: ؽٚط. (4)
 اهغطب: اهسه٘. (5)
 .33، م4اُعط: ابّ قٍٚ اؾ٘ظٙٞ، ظاز املعاز يف ٓسٜ خرل اهعثاز، ذ (6)
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ٕٶ ٗ ّڄ ٰعثٲسٶ اهوچ ّٲ ٰحابٶطڄ ب ٰٰٗتٰطنپ ٰغثٲٰع ٰبِٰااٷ  :قپاٰي -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٰع ٰٓوپمپ أپبٶٛ 
ٝځ ٰثٚټثٳا ًٲٰطأپ ٗٸحٲتٱ ا ٗٲ تٶػٲٰع ٰبِٰااٷ فپٰتٰع ٕٶ فپ ;أپ ػاًبري » ×:قپاٰي هٶٛ ٰضغٱ٘يٱ اهوچ  ،«لتػىزىكٍَّجػتى يىػا جى

ٍٲ» :فپقٿوڀتٱ ـٍ ثػىيِّبنػا» :فپقپاٰي ،«ُٰٰع ػا » :قپـايٰ  ،«ٰبىٲ ٰثٚټثٳا» :قٿوڀتٱ، «لًبٍكػرنا أى فػىهىػال جىارًيىػةن تيالًعبػيهى
ٕٱ :قپاٰي ،«لكىتيالًعبييى كىتيضىػاًحكيهىا كىتيضىػاًحكييى  ْٸ ٰعثٲٰس ا» :فپقٿوڀتٱ هپ ٰٰٗتٰطنپ ٰبِٰااٷ إڄ ٰٓوپمپ  ٕٶ  هوچ

ّٸ ٔٱ ٰٗتٱكٲوٶزٱ ّٸ  ٔڄ َٱ ٰعوپٚٲ ٝځ ٰتقٿ٘ ًٲٰطأپ ٗٸحٲتٱ ا ّٸ فپٰتٰع ٔڄ ٌٶثٲوٶ ّٸ بٶ ٔٱ ْٲ أپحٶ٣ٰٚ ٓٲتٱ أپ  :فپقپاٰي ،«ٰٗإڄُټٛ كپطڄ
ػرنا» يػٍ صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػـوٍ ٗاهِػـا٢ٛ، ٗاهوفـغ    «بىارىؾى اللَّهي لىيى أىٍك قىػاؿى خى

ٗٓ٘ ٙسي عوٟ أْ املطأٝ ٨ ؽسَ ظٗحٔا فقط ٗإمنـا ؽـسَ ًـّ ٙعٚوـٍٔ      ،هوثدـاضٜس 
 ظٗحٔا يف بٚتٕ إشا كاْ اهعطٲا ٙقهٛ بصهم.

ٗاهصٜ عوٕٚ اهعٌى يف اه٘قت اؿانط أْ اهعٗحٞ عازٝ تقَ٘ غسًـٞ ظٗحٔـا   
كٌا تقَ٘ بؿ٣ْ٘ اهثٚت اهساخوٚٞ املدتوفٞ، ٗقس ٙعاُٗٔا يف شهـم خـازَ إشا كـاْ    

 اهعٗذ ً٘غطٳا.

ثغٛ هوعٗذ أْ ٨ ٰٙؿٲٰتطچ بلثطٝ طوثاتٕ ًّ ظٗحتٕ املتعوقٞ غسًتٕ ٗخسًـٞ  ِٗٙ
اهثٚت، ٗأْ ٨ واغثٔا اؿػاب اهعػرل إشا قكٸطا يف شهـم; ٪ْ ًػـ٣٘هٚتٔا أْ   

هٚػت أكثط ًـّ ٗاحـب عوٚٔـا زٙاُـٞ، أٜ      -عوٟ ًا اختاضٖ املٚثاق-ٓصا اهعٌى 
نرػـاْ اهعؿـطٝ ٗبـامل٘زٝ    هت٘حٚٔـاا اهؿـطٙعٞ ب   ٗاحب ٙتعوق باههـٌرل اًتثـا٨ځ  

 .ٗاهط.ٞ، فٔ٘ أقطب إىل اهتٽ٘  ًِٕ إىل ا٨هتعاَ اهؿطعٛ اهقاُُ٘ٛ

أْ ٙذلفچق بٔا إشا ضأ٠ ًِٔا تقكرلٳا يف شهم، ٗأْ  عوٟ اهعٗذٗٓ٘ ًا ٙ٘حب 
 (1)بى ٙعِٚٔا عوٕٚ كٌا غثق تقطٙطٖ. عٌؤاٙؿخعٔا عوٟ 

 ا ايٓفك١َٔ عًُٗا َػازن١ ايصٚد١ بهطبٗا 

بلػثٔا يف ُفقـٞ اهثٚـت،   اهعاًوٞ هفقطٝ ا٪ٗىل ًؿاضكٞ اهعٗحٞ كٌا تقطض ا
ٗشهم ٓ٘ ًقتهٟ اهعسي ه٩عتثاضاا اهعسٙسٝ اهػابق بٚأُا عِس اهل٩َ عوٟ 

                                       
 . ( يف املثزث اهثاُٛ ًّ اهفكى اهطابع ًّ ٓصا اهثاب72( يف املازٝ )1)



 املٕاثٗل الدٔلٗٛ ٔةثسِا يف ِدً األضسٚ

 

111 

 266   أرـٌط

ا ٪ْ ًقــساض ٓــصٖ ( ًــّ ٓــصا املٚثــاق، ُٗعــطٳ71اهفقــطٝ اهثاُٚــٞ ًــّ املــازٝ )
ٝ اهػابقٞ أْ ض املٚثاق يف شاا اهفقطٞ اهِعا  ب، اهعٗح، فقس قطٵاملػآٌٞ، ًعِٵ

ٙقَ٘ اهعٗحاْ عِس بس١ اهعٌى بتزسٙس اهع٩قٞ املاهٚٞ عوـٟ اهِزـ٘ اهـ٘اضز  يف    
ٞ اتفـاق بٌِٚٔـا   ( اؿاهٚٞ، ٗٓصا بٽثٚعٞ اؿاي إشا مل ٙلّ ِٓـان مثٵـ  76املازٝ )

عوٟ أٜ م٘ ٙطتهٚإُ ٗٙتفقاْ عوٕٚ غ٘ا١ عِس اهعٗاذ أٗ عِـس بـس١ اهعٌـى،    
َ ًه فنشا ٗحس ٓصا ا٨تفاق أٙٳا كاْ باهق٘اعـس   عٌـ٩ځ  ٌُٕ٘ كاْ ٗاحب اٮهـعا

اهعاًٞ اهيت تقهٛ ب ْ اهعقـس ؾـطٙعٞ املتعاقـسّٙ، ٗأْ ًقـاطع اؿقـ٘ق عِـس       
يف ا٪ًـط ٗحـب إعٌـاي املعٚـاض      أٗ تِـاظ   اهؿطٗط، فنشا مل ٙلّ ِٓان اتفاق

( ، ٗٓـ٘ أْ تلـْ٘ ًػـآٌتٔا    76ت عوٕٚ اهفقطٝ ا٪ٗىل ًّ املازٝ )اهصٜ ُكٵ
ا ٗٓـ٘ أًـط ىتوـف ًـّ راهـٞ ٪خـط٠ رػـب        ٌـا ًعٳـ  باهقسض املِاغب ؿاشل

 آاهعطٗا ٗا٪ر٘اي ٗاهعازاا اهػا٢سٝ يف ظًأٌُا، فنْ اختوفا يف اهتقسٙط، ؾ
ٙطتهٚإُ هٚت٘ىل تقسٙط ًا تػـآٍ بـٕ اهعٗحـٞ رػـب املعٚـاض       يڅسٲٰع ٍڅلپإىل ٰر

 املصك٘ض، ٗٙلْ٘ تقسٙطٖ ُٔا٢ٚٳا ٗرازلٳا هوِعا .

 إْفام املسا٠ ع٢ً األضس٠

أْ املـطأٝ إشا كاُـت شاا ًـاي ٗأعػـط     تٱقـطټض   :َقٔ املقا ٠   ٚايفكس٠ ايجا١ْٝ* 
ظٗحٔا، ٗحب عوٚٔا اٮُفاق عوٕٚ ٗعوٟ ا٪٨ٗز ٰٗتطٲحٶعٱ عوٟ اهعٗذ جـا أُفقتـٕ   

 إشا أٙػط ٗفڀق اهه٘ابط ٗيف اؿسٗز املقطضٝ ؾطعٳا.

 قـ٘ي اهلل ٰحـىٸ  ٗٙسيٵ عوٟ ٗح٘ب اٮُفاق عوٟ ظٗحٔا ٗأ٨ٗزٓا ًّ ًاشلـا   
ٍغػًرًب كلىًكػنَّ البًػػرَّ مىػٍن آمىػنى بًاللَّػػًه + :ؾــ ُٕ ٍ ػػًرًؽ كاٍلمى لىػٍيسى البًػرَّ أىف تػيوىلوػػوا كجيػوهىكيٍم ًقبىػلى المى

ػػاؿى عىلىػػى حيبِّػػًه ذىًكم القيٍربىػػى كاٍليىتىػػامىى  ػػًة كاٍلًكتىػػاًب كالنًَّبيِّػػينى كآتىػػى المى ػػٍوـً اتًخػػًر كاٍلمىالًئكى كاٍليػى
ػػػاًكينى كابٍػػػنى  ػػػاةى كاٍلميوفيػػػوفى  كاٍلمىسى ـى الصَّػػػالةى كآتىػػػى الزَّكى ػػػائًًلينى كًفػػػي الرِّقىػػػاًب كأىقىػػػا ػػػًبيًل كالسَّ السَّ

ػػاً  كالضَّػػرَّاً  كًحػػينى البىػػٍرًس أيٍكلىئًػػيى الىػػًذينى صىػػدىقيوا  ػػديكا كالصَّػػاًبرًينى ًفػػي البىٍرسى ًبعىٍهػػًدًهٍم إذىا عىاهى
ػٍيئنا + :اي تعـاىل ٗقـ ، س177صاهثقـطٝ:  "كأيٍكلىًئيى هيػمي الميتػَّقيػوفى  كاٍعبيػديكا اللَّػهى كَّ تيٍ ػرًكيوا بًػًه  ى
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ػػانن  ٍيًن إٍحسى ػػاًر الجينيػػًب كبًاٍلوىالًػػدى ػػاًر ًذم القيٍربىػػى كاٍلجى ػػاًكيًن كاٍلجى ا كبًػػًذم القيٍربىػػى كاٍليىتىػػامىى كاٍلمىسى
ػػانيكيٍم إفَّ اللَّػػهى  ػػٍت أىٍيمى ػػًبيًل كمىػػا مىلىكى ٍنػػًب كابٍػػًن السَّ ػػافى ميٍختىػػاَّ  كالصَّػػاًحًب بًاٍلجى َّ ييًحػػبو مىػػن كى

 س.35صاهِػا١: "افىخيورن 

ٜټ  أب٘ ٗٙسيٵ عوٕٚ أٙهٳا ًا ضٗاٖ ٕٶ  قاي:  ٰغعٶٚسٷ اهڀدٱسٲضڄ × ٰخٰطٰذ ٰضغٱ٘يٱ اهوچـ
ٞٶ     ٍٲ بٶاهكٸـٰسقپ ٓٱ ًٰـٰط ٰٗأپ ٰٰ٘عغپ اهِٸـاٰؽ  ٍٸ اُٲٰكٰطٰا فپـ ٌٱٰكوچٟ ثٱ ٗٲ فٶٽڀطڅ إڄهپٟ اهڀ ، فٶٛ أپنٲزٳٟ أپ

ٌٸا ٰقاٰض  ٕٶ    فپوپ ْٱ ٰعوپٚٲـ ًٰػٲـعٱ٘زٷ ٰتػٲـٰت ڀشٶ ّڄ  ٝٿ ابٲـ ًٲٰطأپ ٕٶ ٰحا١ٰاٲ ٰظٙٲِٰبٱ ا ِٲعڄهٶ ًٰ ٰٔـا    ،إڄهپٟ  ْٰ هپ فپـ ٿشٶ
ٕٶ» :قپاهپتٲ ٛٸ اهوچ ْٲ   ،ٰٙا ُٰثٶ ٛٻ هٶٛ فپـ پٰضزٲاٱ أپ ْٰ عٶِٲسٶٜ رٱوٶ ٰٗكپا ٞٶ  َٰ بٶاهكٸٰسقپ ٘ٲ ًٰطٲٰا اهڀٰٚ إڄُٸمپ أپ

ٕٶ ًٰػٲعٱ٘زٷ ،أپٰتٰكسٸٰق بٶ ّٱ  ٍٰ ابٲ ٍٲ   فپٰعٰع ٔڄ ٕٶ ٰعوپـٚٲ ّٲ ٰتٰكسٸقڀتٱ بٶـ ًٰ ٖٱ أپٰرقٹ  ٰٗهپٰس ٰٗ ٕٱ  فپقپـاٰي   ،«لأپُٸ
ٛٹ  ــ ػػقو مىػػٍن تىصىػػدٍَّقًت بًػػًه عىلىػػٍيًهمٍ  ،صىػػدىؽى ابٍػػني مىٍسػػعيودو » :×اهِٸثٶ صرــسٙث «زىٍكجيػػًي كىكىلىػػديًؾ أىحى

َټ ٗ، قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗاهِػا٢ٛ ٗاهساضًٛ، ٗاهوفغ هوثدـاضٜس  ّٲ أٿ ٞپ  ٰعـ ٌٰ   ٰغـوپ
ٕٶ» :قٿوڀتٱ :قپاهپتٲ -ضنٛ اهلل عِٔا- ْٲ أٿُٲفٶٰق ٰعوپٟ ٰبِٶٛ أپبٶـٛ   ،ٰٙا ٰضغٱٰ٘ي اهوچ ٰٛ أپحٲطٴ أپ أپهٶ

ٞپ ٌٰ ٛٸ ;ٰغوپ ٍٲ ٰبِٶ ٓٱ ٌٰا  صرـسٙث  «فػىلىػًي أىٍجػري مىػا أىنٍػفىٍقػًت عىلىػٍيًهمٍ  ،أىٍنًفًقػي عىلىػٍيًهمٍ » :فپقپـايٰ  ،«لإڄُٸ

ًٰعٲـسٶٜ كپـطڄبٰ   ٗ، ٗاهوفغ هوثداضٜس قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ، ّڄ  َڄ بٲـ ٌٶقڀٰسا ّڄ اهڀ  ٰع
  ٕٶ ٌٶٰع ٰضغٱـــٰ٘ي اهوچـــ ٕٱ ٰغـــ ػػػلَّ ييوًصػػػيكيٍم بًػػػاألىقٍػرىًب » :ٰٙقٿـــ٘يٱ× أپُٸـــ ًإفَّ اللَّػػػهى عىػػػزَّ كىجى

 .صرسٙث نعٚف، ضٗاٖ أ.سس«فىاألىقٍػرىبً 

اهعٗذ;  ٗهلّ ٓصا اهصٜ أُفقتٕ املطأٝ عوٟ ظٗحٔا ٗأ٨ٗزٓا ٙعتدل زِٙٳا يف شًٞ
، ٗباهتاهٛ تطحع عوٕٚ جا أُفقتٕ إشا أٙػط (1)٪ُٕ امللوڃف باٮُفاق كٌا غثق تقطٙطٖ

٘ٵ٨ا    ٗفڀق اهه٘ابط ٗيف اؿسٗز املقطضٝ ؾطعٳا، ٗٓٛ ًفكٵوٞ يف ًعاُٵٔا ًـّ املٽـ
 اهفقٔٚٞ.

*** 

                                       
 . اُٛ ًّ اهفكى اهطابع ًّ ٓصا اهثاب( يف املثزث اهث70( يف املازٝ )1)
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 لج ص  لخللعس
 احلقو  اتمتااللة بني اآلباء واألبياء 

 

  اآلباٞ ٔةبٍاّٟيةضاع العالقٛ بني
التػرابط كالػود كالرحمػة، البػر ك  يقيم اإلسالـ عالقة األبوة كالبنوة على أساس متين من

كجعل لكل من الطرفين حقوقنا كعليهما كاجبات متبادلة، كسيرتي بياف حقوؽ األبنػا  علػى 
 الباب الرابع الخاص بحقوؽ ككاجبات الطفل في اإلسالـ. الفصل الخامس من اتبا  في

 
 

 سكٕم اآلباٞ عمٜ ةبٍاّٟي
 صحبتهما بالمعركؼ كلو كانا على غير دينه أك مذهبه. -1

 اإلحساف إليهما كإكرامهما كالقياـ بحقوقهما كرعاية  يخوختهما كخاٌصة أمه. -ِ

هىرهما كَّ يؤذيهما أدنى إيذا  كلو باإل ارة. -ّ  أَّ يرفع صوته عليهما كَّ يػىنػٍ

 ككصػيتهما قهما بعد كفاتهما بالدعا  كاَّستغفار لهمػا كإنفػاذ عهػدهمارعاية حقو  -ْ
 كإكراـ صديقهما كصلة رحمهما.

 
 (1)عّ رق٘ق ا٬با١ عوٟ أبِا٢ٍٔ، ٗغٚ تٛ بٚأُا. تاْاملاز تتزسج ٓاتاْ

*** 

 
 

                                       
 .اهطابع ًّ اهثاب اـاًؼاهفكى  يف( 113( يف املازٝ )1)
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 لج ص  لجسلطس
 الزوجات ـدلــــــي تعــــــــــــــــف

 
٘ابٽٕ، ٗاؾذلاط عسَ إظٔاض املٚى ٮرس٠ ٙتزسج ٓصا اهفكى عّ اهتعسٵز ٗن

اهعٗحاا ر، اهتعسٵز، كٌا بٚٵّ ًػ هٞ ح٘اظ اؾذلاط عسَ اهتعسٵز يف عقس اهعٗاذ، ثٍ 
 بٚٵّ ًتٟ ٙلْ٘ اهتعسٵز غثثٳا هوٽ٩ق، ٗشهم ًّ خ٩ي أضبع ً٘از.

 
 ضٕابط التعّدد

لحة  ػػػػرعية أك يبػػػػاح تعػػػػدد الزكجػػػػات فػػػػي  الحػػػػدكد المقػػػػررة  ػػػػرعنا، تحقيقنػػػػا لمصػػػػ
اجتماعيػػة، كب ػػٍرط القػػدرة علػػى تبعػػات اإلنفػػاؽ علػػى الزكجػػات كاألبنػػا ، كتحقيػػق العدالػػة 

 بينهم بالمساكاة التامة في المسكن كالمركل كالملبس كالمبيت ككٌل  ئوف الحياة.
 

اؿـسٗز املقـطضٝ    ٙثـاح تعـسز اهعٗحـاا يف    ٕبِٚت ٓصٖ املازٝ بؿلى قاطع أُ
 كوزٞ ؾطعٚٞ أٗ احتٌاعٚٞ، ٗبؿطٗط.، ؼقٚقځا ملؾطعٳا

كإٍف ًخٍفتيٍم أىَّ تػيٍقًسطيوا ًفي اليىتىامىى فىانًكحيوا مىا  ىابى + فوق٘ي اهلل تعاىل: ًثاحأًا إُٔ 
ةن أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٍيمىانيكيٍم ذى  اً  مىثٍػنىى كثيالثى كريبىاعى فى ٍف ًخٍفتيٍم أىَّ تػىٍعًدليوا فػىوىاًحدى ًليى لىكيم مِّنى النِّسى

فقس عوڃقت ا٬ٙٞ إبارٞ اهتعسز عِس ا٪ًّ ًّ اهعوٍ ب، ، س3صاهِػا١: "أىٍدنىى أىَّ تػىعيوليوا
 اهعٗحاا يف اهقػٍ ٗاهِفقٞ عِس اهتعسٵز، فٔ٘ أقطب إىل عسَ اه٘ق٘  يف اهعوٍ;

 (1).ض يف ا٪ق٘يكٌا تقطٵ فٚس اٮبارٞتفكٚغٞ ا٪ًط ِٓا بؿططٕ 

ٕ; ؼقٚقځا ملكوزٞ ؾطعٚٞ أٗ احتٌاعٚٞ، عِس ٗح٘ز زٗاعٚ اهتعسز إىل ٙٱكاضٗ

                                       
، يف ًثزث قٚغٞ ا٪ًط، ٗاُعط: أ.س بـّ قٌـس   277، م3اُعط: بسض اهسبّ اهعضكؿٛ، اهثزط ااٚط، ذ( 1)

-ٓــ 1360ويب، )اهكاٜٗ املاهلٛ اـو٘تٛ، راؾٚٞ اهكاٜٗ عوٟ اؾ٩ه،، اهقآطٝ: ًكٽفٟ اهثابٛ اؿ
 .190، م1َ(، ذ1941
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ًّٗ ٓصٖ املكاحل ًعاؾٞ قوٞ اهطحاي ٗكثطٝ اهِػا١ غ٘ا١ يف ا٪ر٘اي اهعازٙٞ 
يف أعقاب اؿطٗب كٌا رسج يف أملاُٚا أٗ بعٙازٝ ُػثٞ اهِػا١ كؿٌاي أٗضٗبا، 

بعس اؿطب اهعاملٚٞ ا٪ٗىل، ٗر٣ِٚص ٙكثش ُعاَ اهتعسز نطٗضٝ احتٌاعٚٞ 
 قتهٚٔا املكوزٞ ٗاهط.ٞ، ٗقٚاُٞ هوِػا١ عّ اهتثصٵي ٗا٨مطاا.ٗأخ٩قٚٞ، ت

ْٵ بٔا ًطنٳا ًِفطٳا،  ٌٳا ٨ توس، أٗ أ ًّٗ ٓصٖ املكاحل أٙهٳا أْ املطأٝ قس تلْ٘ عقٚ
فٚلْ٘ ًّ ا٪فهى ٗا٪ضرٍ ًّٗ املط١ٗٝ أْ تعىٵ ٓصٖ اهعٗحٞ يف ضباط اهعٗحٚٞ; ٪ُٕ 

طقٞ اهعٗاذ بثاُٚٞ، ٗقس ٙعٗي اهعقٍ أكطَ شلا ٗأربٵ إىل ُفػٔا، ٗتعٽٟ هوطحى ف
، إىل غرل شهم ًّ املكاحل اهؿطعٚٞ ٗا٨حتٌاعٚٞ، رتٟ ٗإْ ٗاملطض ًع ًطٗض اهعًّ

 .اه٘ارسٝ هٕاهعٗحٞ كاُت فطز طغٚاْ اهؿٔ٘ٝ عِس اهطحى ٗعسَ كفاٙٞ 

 ٗقس اؾذلطت املازٝ ؾطط، ٮبارٞ اهتعسز:

; ٪ُٕ ٨ عٗحاا ٗا٪بِا١اهقسضٝ عوٟ تثعاا اٮُفاق عوٟ اهفٔ٘  اَا األٍٚ:
ا اٮقساَ عوٟ اهعٗاذ غ٘ا١ ًّ ٗارسٝ أٗ أكثط إ٨ بت٘افط اهقسضٝ عوٟ وى ؾطعٳ

٧ًْ اهعٗاذ ٗتلاهٚفٕ، ٗا٨غتٌطاض يف أزا١ اهِفقٞ اه٘احثٞ هوعٗحٞ عوٟ اهعٗذ، 
عِس اؿسٙث عّ ٰحٰطٰٙاْ ا٪رلاَ اهؿطعٚٞ عوٟ اهعٗاذ; ( 1)كٌا غثق تقطٙطٖ

يىا مىٍع ىرى ال َّبىاًب، مىٍن اٍستىطىاعى اٍلبىا ىةى فػىٍليىتػىزىكٍَّج فىً نَّهي ×: »غ٘ي ٗٙسي عوٕٚ ق٘ي اهط
صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ «أىغىضو ًلٍلبىصىًر كىأىٍحصىني لًٍلفىٍرجً 

ّڄ ٰعثٲسٶ، ٗعّ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞس ٕٶ بٲ ٌٲطڅٗ اهوچ اٰي ٰضغٱ٘يٱ قپ :قپاٰي -ضنٛ اهلل عٌِٔا- ٰع
ٕٶ   .صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗأب٘ زاٗزس«كىفىى بًاٍلمىٍرً  ًإٍثمنا أىٍف ييضىيِّعى مىٍن يػىقيوتي » ×:اهوچ

فٔ٘ ؼقٚق اهعساهٞ ب، ١٨٧ٓ اهعٗحاا: باملػاٗاٝ اهتاًٞ  اَا ايػسط ايجاْٞ:
ٕ آٙٞ اهعسي يف املػلّ ٗامل كى ٗاملوثؼ ٗاملثٚت ٗكىټ ؾ٣ْ٘ اؿٚاٝ، ٗٙسي عوٚ

ّټ اهػابقٞ، ًٗعِآا أْ  ،اٮُػاْ إُٔ ٙقسض عوٟ اهعسي ب، ظٗحاتٕ ٙغوب عوٟ ظ

                                       
 .اهثاهث ًّ اهثاب اهثاُٛاهفكى  يف( 52( يف املازٝ )1)
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 .مل هع هٕ اؾٌع ب، أكثط ًّ ظٗحٞ اهقسضٝ عوًّٕٚٗ مل هس يف ُفػٕ 
ٝپ ٘أپب ٗٙسيٵ عوٟ ٗح٘ب اهعسي ٗاؾذلاطٕ ًا ضٗاٖ ٛټ   ٓٱٰطٙٲٰط ّٲ اهِٸثٶ × ٰع

نػىهيمىا جىا ى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىً قوهي ًإذىا كىافى ًعٍندى الرَّجيًل اٍمرىأى » :قپاٰي تىاًف فػىلىٍم يػىٍعًدٍؿ بػىيػٍ
مىٍن كىانىٍت لىهي اٍمرىأىتىاًف فىمىاؿى ًإلىى » ، ٗيف ضٗاٙٞ:صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهذلًصٜس«سىاًقطه 

بّ ًاحٞ صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أب٘ زاٗز ٗاهِػا٢ٛ ٗا«ًإٍحدىاهيمىا جىا ى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىً قوهي مىاًئله 

، ٗٙقكس باهعسي ِٓا يف ٓصا اهؿطط: ٗأ.س ٗاهساضًٛ، ٗاهوفغ ٪بٛ زاٗز ٗاهساضًٛس
اهعسي يف ا٪ً٘ض املازٙٞ املقسٗض عوٚٔا، أًا اهعسي يف املٚى اهقويب ٗاهعاطفٞ اهِفػٚٞ 

 .فقس ؼسثت عِٕ املازٝ اهتاهٚٞ
*** 

 
 عدً إظّاز املٗن إلسدٝ الصٔدات

ى التػػوازف النفسػػي بعػػدـ المبالغػػة فػػي إظهػػار الحػػب كالميػػل القلبػػي تحػػٌث ال ػػريعة علػػ
 إلحدل الزكجات.

 
أؾاضا ٓصٖ املازٝ إىل ٗح٘ز أًـط ًعِـٜ٘ ٨ ٙػـتٽٚع اهـعٗذ اهـتزلٍ فٚـٕ       
ٗباهتاهٛ فقس ٨ ٙػتٽٚع أْ ٙعسي فٕٚ ب، ظٗحاتٕ، ٗٓ٘ اهعـسي يف املٚـى اهقوـيب،    

ٞپ  ٗٙسي عوٟ ٓصا ًا ضٗتٕ ٕٶ     :قپاهپتٲ - عِٔاضنٛ اهلل-ٰعا٢ٶٰؿ ْٰ ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ × كپـا
ــ٘يٱ  ٰٰٗٙقٿ ــسٶيٱ  ٍٱ فپٰٚعٲ ــ ػػا أىٍمًلػػيي » :ٰٙقڀػٶ ا قىٍسػػًمي ًفيمى ػػذى ػػا تىٍمًلػػيي كىَّ  ،اللَّهيػػمَّ هى فىػػال تػىليٍمنًػػي ًفيمى

ٗٱز، «أىٍمًلػيي  صرـسٙث قـزٚش، ضٗاٖ أ.ـس ٗأبـ٘ زاٗز ٗاهذلًـصٜ      .ٰٙعٲِٶٛ اهڀقپوڀٰب :(1)قپاٰي أب٘ ٰزا

قطرت املازٝ ب ْ اهؿطٙعٞ ؼـثٵ عوـٟ اهتـ٘اظْ     قس، ًٗاحٞ ٗاهساضًٛس ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ
اهِفػٛ بعسَ املثاهغٞ يف إظٔاض اؿب ٗاملٚى اهقوـيب ٮرـس٠ اهعٗحـاا; ٗشهـم     
رطقٳا عوٟ اهع٩قٞ اهعٗحٚٞ ًٗطاعاٝ هِفؼ ٗؾع٘ض بقٚـٞ اهعٗحـاا، ٗإشا كـاْ    

                                       
 .ٙعين: قارب اهػِّ( 1)
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لـّ اهػـٚٽطٝ عوٚـٕ    املٚى اهقويب ٨ ٙتزلٍ فٕٚ اٮُػاْ، فنْ إظٔاض ٓـصا املٚـى مي  
 ٗاهتزلڃٍ فٕٚ ف٩ ِٙثغٛ املثاهغٞ يف إظٔاضٖ.
*** 

  
 اغرتاط عدً التعّدد

يجوز للزكجة أف ت ػترط فػي عقػد الػزكاج أَّ يتػزكج عليهػا زكجهػا، كأف تحػٌدد الجػزا  
 المترٌتب على مخالفة هذا ال رط.

 
عٗاذ أ٨ ٙتعٗذ عوٚٔا ؼسثت ٓصٖ املازٝ عّ ح٘اظ اؾذلاط اهعٗحٞ يف عقس اه

ظٗحٔا، ٗأْ ؼسٵز اؾعا١ املذلتٵب عوٟ كاهفٞ ٓصا اهؿطط، ٗقس غثق تقطٙط ح٘اظ 
 (1)ًثى ٓصٖ اهؿطٗط، ٗاهسهٚى عوٚٔا.

*** 
 

 وتٜ ٖهُٕ التعّدد ضبّبا لمفالم
إذا لم يراًع الزكج ال ركط ال رعية للتعٌدد، كترتٌػب علػى ذلػي ضػرر للزكجػة كػاف مػن 

  لب الطالؽ، ف ذا لم يىٍستىًجٍب الزكجي  ىلىبىٍت من القاضي تطليقىها منه.حقها 
 

بٚٵِت املازٝ رقٵ اهعٗحٞ يف طوب اهٽ٩ق ًّ ظٗحٔا أٗ ًّ اهقانٛ عِس 
ضفض اهعٗذ، ٗشهم إشا تهطٵضا اهعٗحٞ ًّ اهعٗذ هعسَ ًطاعاتٕ هوؿطٗط 

اؾطتٔا، ٗٓصا اهٽ٩ق اهؿطعٚٞ هوتعسٵز; ك ْ ٙٔخطٓا ٨ٗ ٙثٚت عِسٓا ٗٙذلن ًع
ههطض ٨ اهتعسز، ٗغٚ تٛ تفكٚى اهل٩َ عوٟ ٓصا اإمنا ٓ٘ ًّ أحى أٗ اهتٽوٚق 

 (2)اهِ٘  ًّ اهتٽوٚق.

                                       
 .( يف اهفكى اهثاُٛ ًّ اهثاب اهثاهث54اهثاُٛ، ٗاملازٝ ) ًّ اهثاب اهثاُٛاهفكى  يف( 25( يف املازٝ )1)
 .اهثاهث ًّ اهثاب اهػابعاهفكى  يف املثزث اهثاُٛ ًّ( 87( يف املازٝ )2)
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 لج ص  لجسللع
 ةـــي الفزقـــــــــــــــــف

 
ٗأقـؤا ًـّ    اهوغٞ: املثاِٙـٞ،  يف بهٍ اهفا١، اغٍ ًّ املفاضقٞ، ٗتعين سق١:ايُف

ٗاملثاِٙـٞ بـ،    ام٩ي ضابٽٞ اهـعٗاذ   اقٽ٩ح اهفقٔا١:ٗيف ،ىكٲق جعِٟ اهفپطٲاهفپ
، ٗقس ؼسج ٓصا اهفكى عّ أُـ٘ا  ٓـصٖ   اهعٗح،، غ٘ا١ أكاُت بٽ٩ق أَ بغرلٖ

 اهفٿٰطق: ًّ اهٽ٩ق ٗاهتٽوٚق ٗفػذ عقس اهعٗاذ، ًّ خ٩ي ث٩ثٞ ًثارث.

 القـــــالط : املبحث األول

عٗاذ، ٗٓ٘ اهٽ٩ق، فثٚٵّ ٙتزسج ٓصا املثزث عّ اهِ٘  ا٪ٗي ًّ فٿٰطق اه
ّٰ اهعٗح،،  ٚٲ ًآٚتٕ ٗاؿلٌٞ ًّ ٗضا٢ٕ، كٌا بٚٵّ نطٗضٝ اهكدل ٗا٨رتٌاي ٰب
ٗكٚف أْ اهؿط  بغٸٰض اهٽ٩ق ٗنٚٸٰق أغثابٕ، كٌا بٚٵّ رق اهعٗحٞ يف تٽوٚق 

 ُفػٔا، ٗتع٘ٙهٔا عّ ٓصا اهٽ٩ق، ٗشهم ًّ خ٩ي مخؼ ً٘از.

 
 ْواِٗتْ ٔاذتهىٛ وَ ٔزاٟ

الطػػػػالؽ: هػػػػو انفصػػػػاـ رابطػػػػة الػػػػزكاج بػػػػ رادة الػػػػزكج المنفػػػػردة، كهػػػػو مػػػػن المباحػػػػات 
غىضىة في اإلسالـ بل أبغض الحالؿ إلى اهلل، كقػد  يػرًعى للػتَّخىلوًع مػن زكاجو لػم يتحقػق  اٍلميبػٍ
مقصػػػوديُ ال ػػػرعي، حينمػػػا يىٍسػػػتىٍحًكمي الخػػػالؼ بػػػين الػػػزكجين كيتركػػػد اسػػػتحالةي اسػػػتمراًر 

 .الزكاج
 

ٗأطوقت جعِـٟ   تٱقڀٗضفع اهقٚس، ٙقاي: طوڃ باؿىٵ عطفٕ عوٌا١ اهوغٞاهٽ٩ق: 
ٕ   اقـٽ٩ح املٚثاق بِـا١ عوـٟ    ٕفطٸقس ٰعٗ ،تٱرٲطٸٰغ اُفكـاَ ضابٽـٞ   »: اهفقٔـا١ ب ُـ

فو٘  ،ٞاهكزٚش خاقٵ اهعٗاذِٓا:  اهعٗاذٗاملطاز ب ،«اهعٗاذ بنضازٝ اهعٗذ املِفطزٝ
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ٰ٘ضڄ   ٰعّ، ٗ(1)اهلّ ٙلْ٘ ًتاضكٞ أٗ فػدٳفٕٚ اهٽ٩ق، ٗ ا مل ٙكشٵكاْ فاغسٳ ٌٶػٲـ اهڀ
ٛټ  ّٲ اهِٸثٶ ٞپ ٰع ًٰ ًٰدٲٰط ّڄ  صرـسٙث نـعٚف، ضٗاٖ ابـّ ًاحـٞ     «َّ  ىػالؽى قػىٍبػلى ًنكىػاحو » :قپاٰي× بٲ

 . ، ًٗعِاٖ قزٚشٗاهثغٜ٘ يف ؾطح اهػِٞ، ٗاهكزٚش ٗقفٕس

ٌٱثٲٰغٰهٞ يف اٮغ٩َ بـى أبغـض اؿـ٩    ي إىل ٗشكطا املازٝ إُٔ ًّ املثاراا اهڀ
اهلل، ٗٙسي عوٕٚ با٨غتقطا١ ًا ُكٵت عوٕٚ ُك٘م اهؿط  ًّ اؿثٵ عوٟ اهعٗاذ 

ٗضعاٙتـٕ ًـّ ا٨ُفكـاَ بؿـتٟ اه٘غـا٢ى، ٗٓـصٖ       ٗاغـتساًتٕ  ٗا٪ًط بٕ ٗرفعـٕ  
 اهِك٘م كثرلٝ ٗٓٛ ًثث٘ثٞ يف ثِاٙا ٓصٖ املصكڊطٝ، كٌا ٙسيٵ عوٕٚ قطارٞ ًا ضٗاٖ

ٕٶ :قپاٰي ًٱٰزاضڄبٴ ٍيئنا أىبٍػغىضى ًإلىٍيًه ًمػٍن الطَّػالؽً » :× قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ صرسٙث «مىا أىحىلَّ اللَّهي  ى

ٌٰٰط، ٗيف ضٗاٙٞ ًطغى، ضٗاٖ أب٘ زاٗز ٗاهثٚٔقـٛس  ّڄ عٱ ٕٶ بٲ ّٲ ٰعثٲسٶ اهوچ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا- ٰع
ٕٶ  :قپاٰي ف، ضٗاٖ صرسٙث نعٚ«الطَّػالؽي  تػىعىالىى أىبٍػغىضي اٍلحىالًؿ ًإلىى اللَّهً » :×قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ

ٗاهثٚٔقٛ ٗاؿاكٍ ٗقـززٕ، ٗضحـش أبـ٘ رـامت يف عوـى      أب٘ زاٗز ٗابّ ًاحٞ ٗاهساض قٽين يف غِِٕ، 
 .، ٗتعهٵسٖ ُك٘م كثرلٝ ت٧ٙٵس ًعِاٖس(431، م 1اؿسٙث إضغاهٕ )ذ

 ٗقس شكط اهفقٔا١ أْ اهٽ٩ق تعذلٕٙ ا٪رلاَ اهؿطعٚٞ اـٌػٞ:

عوٚٔـا فنُـٕ   املطأٝ  أٗ اٮُفاق اهعٗذ عّ إتٚاْ  إشا عخع: كٌا اٙلْ٘ ٗاحثٳفقس  -
رتـٟ ٨ ٙذلتـب عوـٟ     -إشا ضغثـت يف شهـم  - هب عوٚـٕ زٙاُـٞ أْ ٙٽوقٔـا   

ض ّ هوؿقاق إشا تعصٵٚٲٌٰلپٰز، ٗكٽ٩ق اهڀإًػاكٔا فػاز أخ٩قٔا أٗ اٮنطاض بٔا
 ٽ٩ق عِس ًّ ٙق٘ي باهتفطٙق هصهم.عوٌٚٔا اهت٘فٚق ب، اهعٗح،، ٗضأٙا اه

ٕ ٙلـْ٘ ًِـسٗبٳ  ٗقس  -  اهـعٗذ رقـ٘ق   اهعٗحـٞ يف  تٲطپـ إشا فطٸ ٗشهـم  :ا إهٚـ
اًتِاعٔـا عِـٕ زْٗ  غـثب ؾـطعٛ ٗإقـطاضٓا عوـٟ       اه٘احثٞ عوٚٔا ًثى 

، ِسب اهٽ٩ق هوعٗذ إشا طوثـت ظٗحتـٕ شهـم هوؿـقاق    ٗكصهم ٙٱ ،شهم
 . ٗأقطا عوٕٚ

                                       
، ٗغٚ تٛ اهفطق ب، اهفػـذ ٗاهٽـ٩ق عِـس اؿـسٙث عـّ      5، م27امل٘غ٘عٞ اهفقٔٚٞ، ًطحع غابق، ذ( 1)

 املثزث اهثاهث ًّ اهفكى اهػابع ًّ اهثاب اهثاهث.
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عِس اؿاحٞ إهٕٚ هسفع غـ١٘ خوـق املـطأٝ ٗغـ١٘      : ٗشهمٙلْ٘ ًثارٳاٗقس  -
ب ا، ٗرتـٟ ٨  ٙتػـثٵ  بغهٳا ٨ ٙػتٽٚع هـٕ زفعٳـ  ٙثغهٔا عؿطتٔا، أٗ ٪ُٕ 

، ٗإىل ٓصٖ ا٪رلاَ اهث٩ثٞ أؾاضا شهم يف تفطٙٽٕ يف رق٘قٔا، أٗ ظؤٌا
ْٵ اهٽـ٩ق   ، قػد  يػرًعى للػتَّخىلوًع مػن زكاجو لػم يتحقػق مقصػوديُ ال ػرعي»املازٝ ب 

 ،«حينمػػػػا يىٍسػػػػتىٍحًكمي الخػػػػالؼ بػػػػين الػػػػزكجين كيتركػػػػد اسػػػػتحالةي اسػػػػتمراًر الػػػػزكاج
 يف املازٝ ًا ٙؿٌى اه٘ح٘ب ٗاهِسب ٗاٮبارٞ.«  يرًعى »فاملقك٘ز بـ: 

ٓٳا:  - إشا مل ٙلـّ  ، ٗشهـم  ٗٓصا ٓ٘ ًصٓب مجٔ٘ض اهفقٔا١ٗقس ٙلْ٘ ًلطٗ
ملا فٕٚ ًّ اٮنطاض  ;ٓصٖ اؿاي ، ٗقٚى: ٓ٘ رطاَ يفمما تقسٵَإهٕٚ  مثٞ زا څ

 باهعٗحٞ ًّ غرل زا  إهٕٚ.

ًٳٗقس  - إُٔ إْ طوق ظٗحتـٕ ٗقـع يف اهعُـا هتعوقـٕ     : كٌا ه٘ عوٍ اٙلْ٘ رطا
 اؿـٚض، أٗ يف  اهٽـ٩ق يف  وطَٗ بٔا، أٗ هعسَ قسضتٕ عوٟ ظٗاذ غرلٓا،

 (2)بٚإُ. ٛ، ٗغ٘ا ٙ ت(1)ٛٵاهٽ٩ق اهثسع حاًعٔا فٚٔا، ٗٓ٘ طڅٔٲطٿ
*** 

 
 ضسٔزٚ الصرب ٔاالستىاه

لػى  ػريي حياتػه كاحتمالػه تػيٍوًجبي ال ريعة اإلسػالمية علػى كػلٍّ مػن الػزكجين الصػبر ع
 إلى أبعد مدل مستطاع.

 
اهع٩قٞ ب، اهعٗح،، ٗاهصٜ ٙعسٵ عٌاز اؿٚاٝ  أرس آزابتث، ٓصٖ املازٝ 

بٔا اهع٘اقف، فاهِفؼ ؾزٚزٞ عق٘قٔا  تعكف، ًّ أْ ٗاغتساًتٔا اهعٗحٚٞ
ًٱػٸتٲ كطاًتٔا،  ٔڄلپأٗ ًٗا شلا عوٟ ا٬خطّٙ، ٗتؿتطڃ يف اهغهب إشا ًا  تٲ اُتٱ

                                       
 . 6، م27ًطحع غابق، ذ اُعط: امل٘غ٘عٞ اهفقٔٚٞ،( 1)
 .اهثاهث ًّ اهثاب هػابعااهفكى  يف املثزث ا٪ٗي ًّ( 85( عِس اؿسٙث عّ املازٝ )2)
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، قاي اهلل املثاؾط ب، اهٽطف، اهتعاًىرق٘قٔا، ٗٙت تٵٟ ٓصا عازٝ ًّ ا٨رتلان ٗ
ًثيرنا ًمنى اٍلخيلىطىاً  لىيىٍبًغي بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو ًإَّ الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا + تعاىل: كىًإفَّ كى

ب، اهعٗح،، فنشا مل ، ًٗا أكثط ٓصا ا٨رتلان س24صم: "الصَّاًلحىاًت كىقىًليله مىا هيمٍ 
٪قى ٗٓ٘ ا-اتٕ مما قس ٙػ١ٛ إهٕٚ بسْٗ قكس ٙكدل أرسٌٓا عوٟ ؾطٙم رٚ

: إشا مل ٙت٘احس ٓصا اهكدل ب، اهٽطف، -ٗٓ٘ ا٨غتثِا١-أٗ بقكس  -ٗاملعتاز
 . باهع٩قٞ بٌِٚٔااغتثسٵا اهع٘اقف 

ٌٵى ا٬خط ٗاهكدل عوٕٚ توم امل٘زٝ املػتقطٝ يف  ٗاهصٜ ٙع، اهٽطف، عوٟ ؼ
ٌٰا، فه٩ځ ٔڄ عّ املػ٣٘هٚٞ اهيت ٙتزٌؤا كى ططا ػاٖ ا٬خط، ٗقس غثق  ٗٱحٲٰساُٶ

ن٘ابط اهع٩قٞ ب، اهعٗح،;  ، كٌا شكطُا تفك٩ٚځ(1)اؿسٙث عّ ٓصا املعِٟ
 (2)ٗٓ٘ ًا ٙعٌى عوٟ اؿفاظ عوٟ ٓصا اهلٚاْ ًّ ا٨ُفكاَ.

*** 
 

 الفالم تطٗٗل ةضباب
مية على تضييق سػبل إيقػاع الطػالؽ، كتعقيػد إجرا اتػه كتعػٌددها، تعمل ال ريعة اإلسال

كتحرص على استدامة الػزكاج كتجنٌػب اسػتحكاـ الخػالؼ بػين الػزكجين، كأكردت لتحقيػق 
 هذا الهدؼ آليات ككسائل متعددة مبسو ة في األحكاـ ال رعية.

 
 ؼسٵثت ٓصٖ املازٝ عّ أًطّٙ:

 أٗشلٌا: تهٚٚق غثى إٙقا  اهٽ٩ق.

 ٗثاٌُٚٔا: ػِٵب اغتزلاَ اـ٩ا ب، اهعٗح،.

                                       
 .اهثاُٛ ًّ اهثاب اهثاهثاهفكى  يف املثزث ا٪ٗي ًّ( 34( يف املازٝ )1)
 يف اهفكى اهثاهث ًّ اهثاب اهثاهث. (2)
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ًعِٚٞ ه٘ق٘عٕ، ٗٓـصٖ   أً٘ضت٘فط فٌّ ٓصٖ اهػثى: اؾذلاط  اَا األَس األٍٚ:
اهؿطٗط قس تلْ٘ ًتعوقٞ جّ ٙ٘قـع اهٽـ٩ق ٗٓـ٘ )اهـعٗذ(، ٗجـّ ٙقـع عوٚـٕ        

 اهٽ٩ق ٗٓٛ )اهعٗحٞ(:

 (:ايصٚزايػسٚط املتعًك١ مبٔ ٜٛقع ايطالم ) :اٚاّل
ٗعوٟ شهـم فغـرل اهـعٗذ ٨ ٙقـع ط٩قـٕ، فـنشا طوـق         :اْ ظٗحٳأْ ٙل٘ -1

 ٪ُٕ قاقط عوٟ اهعٗذ. ;٨ ٙقع ط٩قٕ -ًث٩ځ-اهطحى ظٗحٞ ابِٕ 
اهتٽوٚـق فٚٔـا، فنُـٕ ٙقـَ٘ بـصهم       ٛهـ٘ظ هوقانـ   أًا اؿا٨ا اهيت

جقتهٟ اه٨٘ٙٞ اهؿطعٚٞ، فاملطأٝ إشا ٗقع عوٚٔا ظوٍ ٗاغتزاهت اهعؿـطٝ  
املطأٝ، فنْ مل ٙفعـى كـاْ عوـٟ     ٙٽوق ًطاعاٝ ؿقٵبٌِٚٔا فعوٟ اهعٗذ أْ 

 ٪ْ هٕ ٨ٗٙٞ ضفع املعامل جقتهٟ اهؿط . ;أْ ٙطفع عِٔا اهعوٍ اهقانٛ
ٗإْ كاْ ٙعقـى،   اهكيبف٩ ٙقع ط٩ق  :ا باهثو٘غ ٗاهعقىأْ ٙلْ٘ ًلوفځ -2

 ٗاملعتٖ٘ كاجملِْ٘. ،ٗاجملِْ٘ ٗاهِا٢ٍ

ٗاختوف ، ُعساَ إضازتٕ باٮكطاٖف٩ ٙقع ط٩ق امللطٖ ٨ :اأْ ٙلْ٘ كتاضٳ -3
عوـٟ تفكـٚى بـ، اهفقٔـا١      ٛٗق٘  ط٩ق اهػلطاْ ٗاملدٽ٤ ٗاهِاغ يف

 هٚؼ ِٓا فاي شكطٖ.

ٌٳ -4 ( ٛ)غرل اهعطب ٛفو٘ قاي ا٪عخٌ ;ا هفعٞ اهٽ٩قأْ ٙلْ٘ قاقسٳا ٗفآ
، ٪ُٕ هـٚؼ  قٲوچٽپ٨ًطأتٕ: أُت طاهق، ٗٓ٘ ٨ ٙفٍٔ ًعِٟ ٓصٖ اهوفعٞ مل تٱ

 عسَ ا٨ختٚاض. ا عوٟ امللطٖ يفٽ٩ق ف٩ ٙقع ط٩قٕ قٚاغٳهو قاقسٳا
 (:ايصٚد١ايػسٚط املتعًك١ مبٔ ٜكع عًٝ٘ ايطالم ) :اثاًْٝ
 أْ تلْ٘ ظٗحٞ هوٌٽوق. -1

ٗ  :اأْ ٨ تلْ٘ اهعٗحٞ را٢هٳ -2 اهٽـ٩ق أثِـا١   ٗٙػٌٟ اهٽ٩ق اهثـسعٛ، 
فـصٓب اؾٌٔـ٘ض    :ٓصا اهٽـ٩ق ٗق٘   ٗاختوف يفقطَ باتفاق،  اؿٚض
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اؿِفٚٞ ٗاملاهلٚٞ ٗاهؿافعٚٞ ٗاؿِابوـٞ ٗاهعٙسٙـٞ إىل ٗق٘عـٕ، ٗشٓـب     ّ ً
ٗابـّ اهقـٍٚ    ٞاهعآطٙٞ ٗاؾعفطٙٞ إىل أُـٕ ٨ ٙقـع، ٗبـٕ قـاي ابـّ تٌٚٚـ      

 .(غثى اهػ٩َ)قارب  ٛٗاهكِعاُ

، تِعط يف ًعاُٵٔـا ًـّ   اؿٚض را٨ا ٗٙػتثِٟ ًّ رعط اهٽ٩ق يف
 املكِفاا اهفقٔٚٞ.

ٌٵٟ أٙهٳا فنشا طوقٔا بعس اؾٌا   :هاًعٔا فٕٚطٔط مل  أْ ٙٽوقٔا يف -3 ٙػ
 ٗق٘  ٓصا اهٽ٩ق ٓ٘ ُفؼ اـ٩ا يف ٗاـ٩ا يفاهٽ٩ق اهثسعٛ، 

 .ط٩ق اؿا٢ض
فقس غثق  ٗٓ٘ ػِٵب اغتزلاَ اـ٩ا ب، اهعٗح،; ٚاَا األَس ايجاْٞ:

يف ن٘ابط اهع٩قٞ ب، اهعٗح،; ٗٓ٘ ًا  اؿسٙث عّ ٓصا املعِٟ تفك٩ٚځ
 (1)وٟ اؿفاظ عوٟ ٓصا اهلٚاْ ًّ ا٨ُفكاَ.ٙعٌى ع

*** 
 

 وتعـــٛ الفــالم
تحٌث ال ريعة اإلسالمية على إعطا  الزكجة المطٌلقة عطا نا مادينا يسمى المتعة بقػدر 

 .يىسىار الزكج كمدة الزكاج تطييبنا لنفسها كجبرنا لما أصابها من ضررو بسبب الطالؽ
 

عّ أثط ًّ آثاض اهٽ٩ق، ٗٓ٘ إعٽا١ اهعٗحٞ املٽوڃقٞ  تتزسج ٓصٖ املازٝ
; ٗشكطا أْ اؿلٌٞ ًّ عٽا١ٳا ًازٙٳا ٙػٌٟ املتعٞ بقسض ٰٰٙػاض اهعٗذ ًٗسٝ اهعٗاذ

ٗضا١ ٓصا اهتع٘ٙض تٽٚٚثٳا هِفػٔا ٗحدلٳا ملا أقابٔا ًّ نطضڅ بػثب اهٽ٩ق، 
ًٳ ْ يفٗأٙهٳا ٪ هعوٞ وقٔا إ٨ ا هوِاؽ أْ اهعٗذ ًا طٓصا اهٽ٩ق غهانٞ ٗإٙٔا

ٗا٨عذلاا ب ْ اهٽ٩ق  ،ٙلْ٘ ٓصا جِعهٞ اهؿٔازٝ بِعآتٔا ،، فنشا ٓ٘ ًتعٔافٚٔا

                                       
 يف اهفكى اهثاهث ًّ اهثاب اهثاهث. (1)
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ْٵ ;عوٞ فٚٔاه٨ هعصض ىتل بٕ  ٜأ ٕٶوٶٰثكاْ ًّ قٶ اهلل تعاىل أًطُا أْ مافغ عوٟ  ٪
 .ا٪عطاض بقسض اهٽاقٞ

ف  ىلٍَّقتيمي النِّسىا ى َّ جينىاحى عىلىٍيكيٍم إ+ ٗقس زيٵ عوٟ ًتعٞ اهٽ٩ق ق٘ي اهلل تعاىل:
مىا لىٍم تىمىسووهينَّ أىٍك تػىٍفًرضيوا لىهينَّ فىرًيضىةن كمىتػِّعيوهينَّ عىلىى الميوًسًع قىدىريُي كعىلىى الميٍقًتًر قىدىريُي 

املتعٞ بٓصٖ ا٬ٙٞ اهلطميٞ  ف ًطا، س236صاهثقطٝ: "ا عىلىى الميٍحًسًنينى مىتىاعنا بًاٍلمىٍعريكًؼ حىق  
ٗيف آٙٞ ، اٟ شلا ًٔطٳهعٗحتٕ إشا طوقٔا قثى اهسخ٘ي ٗمل ٙلّ قس زلٸ عوٟ اهعٗذ

أخط٠ أًط اهلل تعاىل بنعٽا١ املتعٞ هوٌٽوقاا مجٚعٳا قثى اهسخ٘ي ٗبعسٖ يف ق٘هٕ 
ٗقس اختوف ، س241صاهثقطٝ: "كًلٍلميطىلَّقىاًت مىتىاعه بًاٍلمىٍعريكًؼ حىقنا عىلىى الميتًَّقينى + تعاىل:

ًط باملتعٞ هو٘ح٘ب أٗ هوِسب، ٗمجٔ٘ض اهفقٔا١ عوٟ أْ ا٪ًط اهفقٔا١ يف كْ٘ ا٪
، «تحٌث ال ريعة اإلسالمية»املازٝ بق٘شلا:  تٲٗ٪حى ٓصا اـ٩ا ُكٸ; هو٘ح٘ب

 بارتٌاي اهق٘ه،. ت٘رٛٗ

، ٗزيٵ «بقسض ٰٰٙػاض اهعٗذ ًٗـسٝ اهـعٗاذ  » :ضٱسٸقپتٱ املتعٞ ٖٗشكطا املازٝ أْ ٓص
عيوهينَّ عىلىى الميوًسًع قىدىريُي كعىلىى الميٍقًتًر قىػدىريُي مىتىاعنػا بًػاٍلمىٍعريكًؼ كمىتػِّ +عوٕٚ ق٘ي اهلل تعاىل: 

اعتثاض ٙػاض  ًقساضٓا ؾ٣ٚ،: يف تؾطط ا٬ٙٞف، س236صاهثقـطٝ:  "ا عىلىى الميٍحًسًنينى حىق  
، ٗٓ٘ ً٘ق٘ا عوٟ عـازاا اهِـاؽ اهـيت    أْ ٙلْ٘ باملعطٗا، ٗاهطحى ٗإعػاضٖ

املٚثاق أْ تلْ٘ ًسٝ اهعٗاذ خرل ًعثٵط عّ ٓصا املعطٗا; ؽتوف ٗتتغرل، ٗاختاض 
 ًّ حطا١ اهٽ٩ق. ا متثى رخٍ اههطض اه٩رق باهعٗحٞ٪ُٔ

*** 

 قـــالتطلي :  املبحث الثاني
، فٌّ املعوَ٘ أْ اهٽ٩ق ٙلْ٘ بٚس ٛٙطاز باهتٽوٚق اهتفطٙق عّ ططٙق اهقان

ٗمل  ،ٚٞ كٌا أضازٓا اهؿط اؿٚاٝ اهعٗح ٍٲقٶٰتػٲفنشا مل ٰت -عػب ا٪قى-اهعٗذ 
ٗؼ٘هت ًّ راي اهػلّ ٗامل٘زٝ ٗاهط.ٞ إىل  ،اغتٔسفٕ ًِٔا اهصٜاهغطض  قٲقڊٰزتٱ



 املٕاثٗل الدٔلٗٛ ٔةثسِا يف ِدً األضسٚ

 

112 

 280   أرـٌط

ٗؿق بٽطفٚٔا أٗ ب رسٌٓا  رٚاٝ ٙػٚٽط عوٚٔا اهؿقاق ٗاهلطآٚٞ املٌق٘تٞ،
 اغتزاي زفعٔا، فاه٘احب عوٟ اهعٗذ ر٣ِٚص أْ ٙفاضق ا٪نطاض اهثاهغٞ اهيت

 ٰعفٶا، فنشا ًا ضٱاهٽ٩ق، فنشا مل ٙفعى كاْ ظاملځ وم ًّ رقٵباملعطٗا جا ميظٗحتٕ 
٪ْ هٕ ٨ٗٙٞ ضفع املعامل، فٚفطق ب،  ;ع ٓصا اهعوٍفعوٕٚ ضفڀ ٛا٪ًط إىل اهقان

، ٗهٕ أغثاب «التطلٔق»اهعٗح، إشا ت٘فطا أغثاب اهفطقٞ، ٗٓصا ًا ٙٽوق عوٕٚ 
ق أٗ هوٰغٚٲثٞ املِقٽعٞ، أٗ كتوفٞ: فٌِٔا اهتٽوٚق هوهطض، أٗ اهتٽوٚق هعسَ اٮُفا

ٝ هعٗحٔا بغهٳا ٨ ميلّ زفعٕ، ٧ٙٗزٜ إىل اٮخ٩ي أبغض املط اـوع عِس
، ٗٓصا ٓ٘ ًا ٰبٚٸِٰٕ هٽوب ظٗحتٕ اهٽ٩ق عسَ اغتخابٞ اهعٗذب٘احثاتٔا اهعٗحٚٞ ٗ

 ٓصا املثزث ًّ خ٩ي ث٩ج ً٘از.

 
 التفمــٗل لمطــسز

كجهػا، يتعػٌذر معػه دكاـ الع ػرة بػين أمثالهمػا كػاف لهػا إذا كقع على الزكجة ضرر مػن ز 
الحػػق فػػي  لػػب الطػػالؽ، فػػ ذا امتنػػع زكجهػػا عػػن  القهػػا رفعػػت أمرهػػا إلػػى القاضػػي، فػػ ذا 
ثبت الضرر قضى لهػا بػالتطليق مػن زكجهػا، كالتطليػق للضػرر يقػع بائننػا بينونػة صػغرل، فػال 

 للثالث. مكٌمالن تحٌل لزكجها إَّ بعقد كمهر جديدين إذا لم يكن الطالؽ 
 

 ٰبٚٸِٰتٲ ٓصٖ املازٝ اهػثب ا٪ٗي ًّ أغثاب اهتٽوٚق، ٗٓ٘ اهتٽوٚق هوهطض:

ًـا ٙتعـصٵض ًعـٕ زٗاَ اهعؿـطٝ بـ،      »نابط ٓـصا اههـطض ٗٓـ٘:     فثِٚت أ٨ٗځ
ٙكسض عّ اهعٗذ ًّ قـ٘ي أٗ فعـى   كى ًا » :ٓ٘ املقك٘ز ِٓا ، ٗاههطض«أًثاشلٌا

ا٪ش٠ أٗ ا٪مل  عٛ ٙذلتـب عوٚـٕ إؿـاق   أٗ تطن بقكس ٗتعٌس ٗبغرل ً٘حب ؾـط 
 .«هصهمأٗ ٙعطنٔا أٗ اعتثاضٓا بثسْ اهعٗحٞ أٗ ُفػٔا 

ٙوزق باهعٗحٞ بػثب غٚثٞ اهـعٗذ   ًٜ٘ن٘  عثِا اههطض اهص ف٩ ٙسخى يف
س اهـعٗذ اٮنـطاض   ٓصٖ اؿا٨ا عـسَ قكٲـ   ٪ْ اهغاهب يف ;أٗ فقسٖ أٗ إعػاضٖ
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ا زْٗ قكس ًِٕ بننطاضٓا، ٗكـصهم  ٓصٖ اؿا٨ باهعٗحٞ، إمنا ٙوزقٔا اههطض يف
ا ٪ُـٕ إْ كـاْ ىوـق نـطضٳ     ;ً٘ن٘  عثِـا اهؿـقاق بـ، اهـعٗح،     ٨ ٙسخى يف

 ٗق٘عٕ. ًّ اهعٗح، يف ب كىڋثٹٰػباهعٗحٞ ٗهلّ اهغاهب فٕٚ ٰت

ِّغاْٛاع ايغسز   يًتفسٜل بني ايصٚدني املط

كى  ًّ اهتعطٙف اهػابق هوهطض ٙتث، أْ اههطض ُ٘عاْ: نطض ًازٜ، ٗٓ٘
ًا ٙوزق ا٪ش٠ أٗ ا٪مل بثسْ املطأٝ كاههطب ٗاؾطح ٗإهقا١ املا١ اؿاض عوٚٔا، 
ٗنطض ًعِٜ٘، ٗٓ٘ كى ًا ٙوزق ا٪ش٠ بِفؼ اهعٗحٞ أٗ اعتثاضٓا أٗ كطاًتٔا 
كاهػب ٗاهقصا ٗأٜ ك٩َ قثٚش، ٗٙؿذلط يف كوٌٚٔا أْ ٙلْ٘ ًقك٘زٳا ٗبغرل 

 ً٘حب ؾطعٛ.

ا الضرر كاف لها الحٌق في  لب الطالؽ، ف ذا إذا تحٌقق هذ» :ٗشكطا املازٝ إُٔ
امتنع زكجها عن  القها رفعت أمرها إلى القاضي، ف ذا ثبت الضرر قضى لها بالتطليق 

 «.من زكجها

يقع بائننا بينونة صغرل، فال تحٌل لزكجها » :كٌا شكطا أْ رلٍ ٓصا اهٽ٩ق إُٔ
; ٗشهم ٪ْ اهتخا١ «للثالث إَّ بعقد كمهر جديدين إذا لم يكن الطالؽ مكٌمالن 

نشا كاْ فاهعٗحٞ إىل اهقها١ ٨ ٙلْ٘ إ٨ هسفع اههطض عِٔا ٗفكٍ اهعٗاذ، 
ا متلچّ اهعٗذ ًّ ًطاحعٞ املطأٝ يف اهعسٵٝ ٗاهع٘زٝ إىل اههطض، ٨ٗ اهٽ٩ق ضحعٚٳ

 ٙتزقق املقك٘ز إ٨ باهٽ٩ق اهثا٢ّ.

ضنٛ اهلل -ٗاهسهٚى عوٟ ٗح٘ب ضفع ٓصا اههطض ًا ضٗاٖ ابّ عثاؽ 
ْٸ ٰضغٱٰ٘ي اهللٶ  -عٌِٔا  ٗابّ أ.س ًاهم صرسٙث رػّ، ضٗاٖ«ًضرىارى  كىَّى  ضىرىرى  َّى » قپاٰي: ×أپ

 .ٗاهثٚٔقٛس ٗاؿاكٍ ًاحٞ اهساض قٽين
*** 
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ِٗبٛ املٍكفعٛ  التفمٗل لعدً اإلٌلام ةٔ لمَػ

ٍيبػػة للزكجػػة حػػق  لػػب الطػػالؽ إذا امتنػػع زكجهػػا عػػن اإلنفػػاؽ عليهػػا، أك غػػاب عنهػػا غى 
، كلم يكن له ماؿ ظاهر تنفػق منػه، أك مدة  ويلة بعيدة منقطعة أك كاف مفقودنا أك مسجوننا

لػػػه مػػػاؿ كلكنهػػػا تضػػػررت مػػػن بػيٍعػػػًدُ عنهػػػا، كذلػػػي كفٍػػػق الضػػػوابط كال ػػػركط الػػػواردة فػػػي 
 األحكاـ ال رعية.

 
ٓصا ٓ٘ اهػثب اهثاُٛ ؿقٵ اهعٗحٞ يف طوـب اهٽـ٩ق عِـس اهقانـٛ ٗٓـ٘:      

 «.لعدـ اإلنفاؽ أك للغىٍيبة المنقطعة التطليق»

ٗٓصا اؿق جثابٞ اهطخكٞ فٔ٘ ً٘ك٘ي إهٚٔا، إْ ؾـا١ا طوثتـٕ ٗإْ ؾـا١ا    
 قدلا عوٟ راشلا ٗمل تٽوب اهٽ٩ق.

ٗا٪غاؽ اهؿطعٛ شلصا اؿق ٓ٘ اههطض، فاملقطض ؾطعٳا كقاعسٝ عاًٞ أُـٕ ٨  
ٮنــطاض نـطض ٨ٗ نــطاض ٗأْ اههــطض ٙـعاي، كٌــا أًــط اهلل عـع ٗحــى بعــسَ ا   

كٍأتىًمػريكا ....كَّ تيضىػاروكهينَّ لًتيضىػيػِّقيوا عىلىػٍيًهنَّ  +باهعٗحاا بكفٞ خاقٞ يف ق٘هٕ تعـاىل:  
نىكيم ًبمىٍعريكؼو  ُه +، ٗقاي تعاىل: س6: اهٽ٩قص"بػىيػٍ الطَّالؽي مىرَّتىاًف فى ٍمسىاؾه ًبمىٍعريكؼو أىٍك تىٍسػرًي

ػافو  أًّ باهكدل عوٟ اههطض اه٩رق ، ٗهٚؼ ًّ املعطٗا إهعس229صاهثقطٝ: " بً ٍحسى
 .بّٔ يف ٓصٖ اؿا٨ا

 ٗٓصا اهػثب ًتهٌّ ٪ًطّٙ:

 ا٪ٗي: اهتٽوٚق هعسَ اٮُفاق.

 .، ًٗا يف رلٌٔااهثاُٛ: اهتٽوٚق هوٰغٚٲثٞ املِقٽعٞ

ٗٓ٘ اهتٽوٚق هعسَ اٮُفاق، فنشا كاْ اهعٗذ ً٘غطٳا ٗاًتِع عـّ   اَا األَس األٍٚ:
ّٴ ب٩ حساي. اٮُفاق قاقسٳا ٗأقط عوٟ تعِتٕ  ٗضفض إٙقا  اهٽ٩ق فاههطض بٚټ
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ٗأًا إْ كاْ فقرلٳا ًعػطا ٗمل ٙػتٽع اؿك٘ي عوٟ عٌى ٙتلػب ًِٕ، فٔـ٘  
ػاض اهعٗذ ٗتقـف  ا أْ تكدل اهعٗحٞ عوٟ إعٲؾطعٳًعصٗض ٗٙلْ٘ ًّ املػتزػّ 

 .ظاُثٕ ٗتعإُٗ ًا اغتٽاعت إىل شهم غث٩ٚځ

ٗضفـض  عّ اٮُفـاق عوٚٔـا    عخعٖمل تػتٽع اهكدل عوٟ راي اهعٗذ ٗ نشاف
 هوتفطٙق بِٕٚ ٗبِٚٔا. ٛ، فؤا أْ تطفع أًطٓا إىل اهقانط٩قٔا

ٌٵوٿٽڀ٨ُٰٗ ه٘ظ أْ  َ   ب ًّ املطأٝ اهكدل عوٟ ؼ  ;ى اههطض عوـٟ ٗحـٕ اٮهـعا
ًػت٠٘ ٗارس ًّ اهكدل ٗاهتزٌـى   يف ّٰٗاهِػا١ هػٲ ،٪ْ اهِف٘ؽ هٚػت ٗارسٝ

 .ّٵعخع عّ اٮُفاق عوٚٔاه ٗع٘ظٍٓ إىل رسٵ ا٪ظٗاذ راهٞ فقط يف

٪ُٕ ; ا إشا كاْ بعس اهسخ٘يا ضحعٚٳهعسَ اٮُفاق ٙقع ط٩قځ ٛٗتٽوٚق اهقان
فٌّ اؿلٌٞ أْ  أثِا١ اهعسٝ،يف قس تتثسي راي اهعٗذ ًّ اٮعػاض إىل اهٚػاض 

ا ٨غتثقا١ اؿٚاٝ اهعٗحٚٞ إشا ثثتت قسضتٕ عوٟ اٮُفاق ٙلْ٘ اهٽ٩ق ضحعٚٳ
عسٝ، فنشا اُتٔت اهعسٝ قثى أْ ٙطاحعٔا قاض اهٽ٩ق ًسٝ اه هصهم يف ٗاغتعسٵ

 .ابا٢ِٳ

ًٗا يف رلٌٔا كاملفق٘ز  ٗٓ٘ اهتٽوٚق هوغٚثٞ املِقٽعٞ اَا األَس ايجاْٞ:
ٓٛ اهثعس ٗاهت٘اضٜ، ٗاهغٚثٞ املِقٽعٞ: ٓٛ اهيت  :، ٗاهغٚثٞٗاملػخْ٘ ًسٝ ط٘ٙوٞ

٨ عدلٝ جعطفٞ امللاْ تِقٽع فٚٔا أخثاض اهغا٢ب رتٟ ٨ ٙٱعوٍ أرٚٺا كاْ أٗ ًٚتٳا ٗ
أٗ اؾٔى بٕ إشا مل ٙعوٍ رٚاتٕ أٗ ً٘تٕ، ك ْ ٙلْ٘ ًفق٘زٳا ٗمٖ٘، غ٩ا غرل 

 املِقٽعٞ ٗٓٛ اهيت تكى فٚٔا أخثاض اهغا٢ب ٪ٓوٕ.

هوٌطأٝ أْ تٽوـب اهٽـ٩ق    قٹزٶٗشكطا املازٝ أْ ٓصا ا٨ُقٽا  ٙٱٰعسٹ غثثٳا ًّ أحوٕ ٰٙ
ًِٕ، أٗ ٙلْ٘ هٕ ًـاي ٗهلِٔـا تهـطٸٰضاٲ ًـّ بٱعٲـسٶٖ       بؿطط أْ ٨ ػس املاي اهعآط هتِفق

ثـاق ٓـ٘ ًـصٓب املاهلٚـٞ ٗاؿِابوـٞ; هتزقـق اههـطض ٗعـسَ         عِٔا، ٗٓصا ا٨ختٚاض هوٌٚ
 اٮًػان باملعطٗا ر٣ِٚص ٗٓ٘ ًا غثق اهتسهٚى عوٕٚ كثرلٳا يف ٓصا املٚثاق.
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 ست٢ حيهِ بايتفسٜلايصٚد١ تٓتظسٖا  َكداز املد٠ اييت

أضبع غِ٘اا ًـّ تـاضٙذ    ٛأْ ًسٝ اُتعاض ظٗحٞ املفق٘ز ٓ فقٕيف اه املدتاضٗ
 إشا مل تتٚقّ رٚاتٕ، فنْ اهعٗحٞ تعتـسٵ  ،ٓصٖ املسٝ ٛٵًههوقانٛ، ٗبعس ًطاحعتٔا 
ٗغـثب اهذلحـٚش شلـصٖ املـسٝ ٨ ٙػـتِس إىل ًعٚـاض غوثـٞ اشلـ٩ن أٗ          ،عسٝ اه٘فـاٝ 

قهـا١ غـٚسُا عٌـط     إىلاغتِازٳا مجٚع را٨ا اهفقس،  يف ٝقسز ًسٝاهػ٩ًٞ، ٗإمنا 
 .(1)بٔصٖ املسٝ هذلبل اًطأٝ املفق٘ز 

ًٔوٞ ارتٚاط ًقث٘هـٞ هوت كـس ًـّ رـاي املفقـ٘ز أٗ هذلحـٚش        ٛكٌا أُٔا تعٽ
 ٩ٓكٕ إشا مل تتٚقّ رٚاتٕ.

يف بعض اهث٩ز اٮغ٩ًٚٞ بـثعض    ا بعض ق٘اُ، أرلاَ ا٪غطٝٗقس أخص
ا إشا كاْ ٙغوب عوٕٚ اشل٩ن اهتفكٚى يف ؼسٙس ٓصٖ املسٝ بِا١ عوٟ غثب اهفقس ًٗ

 أٗ اهػ٩ًٞ، ٗميلّ اهطح٘  إهٚٔا ملّ ؾا١.

ب ٌعوَ٘ راي رٚاتٕ ًّ ً٘تٕ، إ٨ أُـٕ ًتغٚټـ  أًا املػخْ٘ املصك٘ض يف املازٝ ف
ٞ   ، فٚوزق باهغا٢ب عِٔاػخّقٔطٳا باؿلٍ عوٕٚ باه عّ ظٗحتٕ ، غٚثٞ غـرل ًِقٽعـ

صضٳا ٪ُٕ اهصٜ تػثب بفعوٕ ُٕ يف رلٍ اهغا٢ب زْٗ عصض، ٨ٗ ٙعسٵ غخِٕ عأغرل 
  .يف اؿلٍ عوٕٚ باهػخّ

ٙق إشا طاهت غٚثٞ اهـعٗذ  ٗٙط٠ اٮًاَ ًاهم ٗاٮًاَ أ.س أْ شلا طوب اهتفط
ٗخؿٚت اهفتِٞ عوٟ ُفػٔا، ٗغ٘ا١ كـاْ   ، ٗأقابٔا اههطض ًّ شهم،بسْٗ عصض

 .، ٗكصهم املػخْ٘ ًسٝ ط٘ٙوٞعِسٓا ًاي تِفق ًِٕ أَ ٨

ٞ ; املسٝ اهٽ٘ٙوٞ اختوف٘ا يف ١٨٧ٓثٍ إْ  ٗٙـط٠  ، فرل٠ اٮًاَ ًاهم أُٔا غـِ
تقـسٙط اؿـس    يف عّ عٌـط بـّ اـٽـاب     ٜملا ضٗ ;اٮًاَ أ.س أُٔا غتٞ أؾٔط

                                       
 .487، م7اُعط: املغين ٨بّ قساًٞ، ذ (1)
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صأثـط قـزٚش، ضٗاٖ اهثٚٔقـٛ يف    .ٙغٚب فٚٔا عّ ظٗحتٕ بػتٞ أؾـٔط  ا٪عوٟ هوٌسٝ اهيت

 .غِِٕ ٗعثس اهطظاق يف ًكِفٕس

و٘ٝ هوٌػخُ٘، رٚـث ىتوـٛ   ٗقس أخصا بعض اهسٗي اٮغ٩ًٚٞ بِعاَ اـ
املػخْ٘ بعٗحتٕ خو٘ٝ ؾطعٚٞ فنشا كاْ ٓصا فاهعآط أْ ظٗحٞ املػخْ٘ ِٓـا ٨  

 .، طاملا كاْ هٕ ًاي تِفق ًِٕوق شلا طوب اهٽ٩ق

فػذ عِس اؿِابوٞ، ٗعِـس   ٞفطق ٛٓ ٛٗاهفطقٞ هغٚثٞ اهعٗذ إشا أٗقعٔا اهقان
 .املاهلٚٞ اهفطقٞ هوغٚثٞ ط٩ق با٢ّ ٨ فػذ

*** 

 
 ارتمـــــــع

إذا أبغضت المرأة زكجها كأصابها النفور منػه دكف سػبب مػن جانبػه يتػوافر بػه موًجػب 
الطالؽ للضرر، كلم تيًطٍق صبرنا على اإلقامة معه، كػاف لهػا الحػق فػي  لػب الطػالؽ مقابػل 

 مهر كهدايا.  التنازؿ عن حقوقها المالية المترتبة على الطالؽ كأف ترٌد إليه ما قٌدمه لها من

هذا النوع من الطالؽ يعرؼ بالخلع، كهو يتم في األصل باَّتفاؽ بين الطرفين، ف ذا 
لم يتفقا أك لم يسػتجب الػزكج تعٌسػفنا، رفعػت الزكجػة أمرهػا إلػى القاضػي لػيحكم بتطليقهػا 

 من زكجها  القنا بائننا.
 

اظ كتوفـٞ تثعٳـا   ب هفـ اهفقٔـا١  ٗقس عطفٕ ؼسثت ٓصٖ املازٝ عّ ًػ هٞ اـوع، 
 (1)كُٕ٘ ط٩قځا أٗ فػدٳا. ٨خت٩ا ًصآثٍٔ يف

تذلتـب عوٚـٕ   أٗ اهٽـ٩ق   اـوـع ًّ اهـعٗذ بكـٚغٞ    ٛاـوع تكطا ؾطعف

                                       
 .234، م19امل٘غ٘عٞ اهفقٔٚٞ، ًطحع غابق، ذ ( 1)
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ملعـطٗا  اهتعًت اهعٗحٞ بسفعٕ إىل اهـعٗذ، ٗٓـ٘ ا   ٜاهفطقٞ بٌِٚٔا ُعرل املاي اهص
 .بثسي اـوع أٗ بع٘ض اـوع

 َػسٚع١ٝ ارتًع

 :ٕٚٗاهسهٚى عو ،تٕٗأمجع اهعوٌا١ عوٟ ًؿطٗعٚ

ُه بً ٍحسىافو كَّ يىًحلو لىكيٍم +ق٘ي اهلل تعاىل:  الطَّالؽي مىرَّتىاًف فى ٍمسىاؾه ًبمىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًي
ػػػا  ػػػديكدى اللَّػػًه فىػػػ ٍف ًخٍفػػػتيٍم أىَّ ييًقيمى ػػػا حي ػػٍيئنا إَّ أىف يىخىافىػػػا أىَّ ييًقيمى ػػػوهينَّ  ى ػػػا آتػىٍيتيمي أىف تىٍرخيػػذيكا ًممَّ

ػا افٍػتىػدىٍت بًػهحيديكدى ال ػا ًفيمى ًـّ ا٬ٙـٞ    سضٓـصا اهقـ   ،س229صاهثقـطٝ:  "لَّػًه فىػال جينىػاحى عىلىٍيًهمى
ا٬ٙـٞ اهلطميـٞ، ٗبـصهم قـاي      اهلطميٞ ٙتعوق بنبارٞ اـوع باهؿـطٗط املـصك٘ضٝ يف  

 املفػطْٗ.
ّڄ ٰعثٸاؽڅ ٗ ّٲ ابٲ ّڄ قپٚٲؼڅ أپٰتتٲ اهِٸثٶ -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٰع ٝپ ٰثابٶتٶ بٲ ًٲٰطأپ ْٸ ا × ٛٸ أپ
ٕٶ» :فپقپاهپتٲ ّڅ ،ٰٙا ٰضغٱٰ٘ي اهوچ ٨ٰٗ زٶٙ ٕٶ فٶٛ خٱوٿقڅ  ًٰا أپعٲتٶبٱ ٰعوپٚٲ ّٱ قپٚٲؼڅ  ٰٗهپلٶِټٛ  ،ٰثابٶتٱ بٲ

َڄ ٖٱ اهڀلٿفڀٰط فٶٛ اٮڄغٲ٩ ٕٶ  ،«أپكڀٰط  :قپاهپتٲ، «لأىتػىريدِّينى عىلىٍيًه حىًديقىتىهي » :×فپقپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ
ٍٲ» ٕٶ، «ُٰٰع ا تىٍطًليقىةن » :× قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ «اقٍػبىٍل اٍلحىًديقىةى كى ىلٍِّقهى

ٞ ٌٰثٲقاي غٔى بّ أبٛ ٰر :، ٗيف ضٗاٙٞاهثداضٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗاهوفغ شلٌا، ٗضٗاٖ ابّ ًاحٞس
« :َڄ ْٰ فٶٛ اٮڄغٲ٩ ٗٸٰي خٱوڀعڅ كپا ْٰ ٰشهٶمپ أپ ّڄ ٗ، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.سس«فپلپا ّٲ ابٲ ٰع

ٕٱ - عٌِٔاضنٛ اهلل-ٰعثٸاؽڅ  ِٲ ًٶ ّڄ قپٚٲؼڅ اخٲٰتوپٰعتٲ  ٝپ ٰثابٶتٶ بٲ ًٲٰطأپ ْٸ ا ٛٹ  ،أپ فپٰخٰعٰى اهِٸثٶ
ٞځ×  ٰٔا ٰرٚٲٰه  .صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜس. عٶسٸٰت

إشا أبغهت املطأٝ ظٗحٔـا ٗأقـابٔا   »ٗشكطا املازٝ أْ غثب ٓصا اـوع ٓ٘: 
هٽ٩ق هوهطض، ٗمل تٱٽٶقٲ قدلٳا اهِف٘ض ًِٕ زْٗ غثب ًّ حاُثٕ ٙت٘افط بٕ ً٘حٶب ا

 «.عوٟ اٮقاًٞ ًعٕ
ٗميلّ أْ ٙتٍ ٓصا اـوع با٨تفاق ب، اهٽطف،، ٗإ٨ ضٱفٶع ا٪ًط إىل اهقانٛ; 

٪ْ املفَٔ٘ أْ اهعٗذ ممتِـع عـّ إٙقـا      ;هٚزلٍ بتٽوٚقٔا ًّ ظٗحٔا ط٩قځا با٢ِٳا
ٔ سهِ ايتطًٝلبإصداز  ايكاعٞكّٛ ٜ, ٚاهٽـ٩ق  عبقاع   , ٜٚدٍ عًٝ٘ سدٜح ابق

 اَس ثابًتا بكبٍٛ اذتدٜك١ ٚتطًٝكٗا.× ؛ ألٕ ايسضٍٛ ايطابل
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ذٖب ضعٝد  عٓد اَتٓاع ايصٚز, دٛاش إعطا٤ ضًط١ إٜكاع ارتًع يًكاعٞٚإىل 
 (1).َٔ ايتابعنيبٔ دب  ٚاذتطٔ ايبضسٟ ٚابٔ ض ٜٔ ٚشٜا  بٔ عبٝد 

، ٗقسٵضتٕ املازٝ باهتِاظي عّ رق٘قٔا ٓصا ِٗٙثغٛ ركط ًفطزاا اهع٘ض
إهٕٚ  ٗأْ تطزٵ ،ٚٞ املذلتثٞ عوٟ اهٽ٩ق ًثى ٧ًخط اهكساق ُٗفقٞ اهعسٝ ٗاملتعٞهملاا

ًّ  ٗٓ٘ أقطب إىل اهعسي ٗإىل ضٗح اهؿطٙعٞ بس٨ځًا قسًٕ شلا ًّ ًٔط ٗٓساٙا، 
 .ًّ حاُب اهعٗذ ا هوٌغا٨ٝإط٩ق اهع٘ض; زفعٳ

 ٓصا ٗهودوع أرلاَ تفكٚوٚٞ تٱِٲعط يف ًعاُٵٔا اهفقٔٚٞ.

*** 

 فشخ عقد الزواج :  الثالثاملبحث 
ٙتزسج ٓصا املثزث عّ فػذ عقس اهعٗاذ ٗغثثٕ، ٗشهم ًّ خ٩ي ًازٝ 

 :ٌٓٔاأ أٗحٕ عسٝٗارسٝ، ٗاهفػذ ٙفذلق عّ اهٽ٩ق ًّ 

فاهفػٲذ ُٰقڀضٴ هوعقس ًّ أغاغٕ، أًا اهٽ٩ق:  األّل: سقٔق٘  ل ميَنا:
 فٔ٘ إُٔا١ هوعقس.

بػثب را٨ا طاض٢ٞ عوٟ اهعقس  اهفػذ ٙلْ٘: إًا أضباب  ل ميَنا: الجاىٕ:
تِايف اهعٗاذ، أٗ را٨ا ًقاضُٞ هوعقس تقتهٛ عسَ هعًٕٗ ًّ ا٪قى، فٌّ أًثوٞ 

، أٗ إشا كاُت ًؿطكٞ غرل كتابٚٞ اؿا٨ا اهٽاض٢ٞ: ضزٝ اهعٗحٞ أٗ إبا٦ٓا اٮغ٩َ
ا٨تكاي اؾِػٛ ب، اهعٗذ ٗأَ ظٗحتٕ. ًّٗ أًثوٞ اؿا٨ا املقاضُٞ: أر٘اي خٚاض 

غ ٪رس اهعٗح،، أًا اهٽ٩ق: ف٩ ٙلْ٘ إ٨ بِا١ عوٟ عقس قزٚش ٨ظَ، ٗٓ٘ اهثو٘
 هعًٕٗ.ًع ًّ رق٘ق اهعٗذ، فوٚؼ فٕٚ ًا ٙتِافٟ ًع عقس اهعٗاذ أٗ 

ا ًّ اهفػذ قثى اهسخ٘ي ٨ ٙ٘حب هوٌطأٝ ؾ٣ٚٳف الجالح: أثس  ل ميَنا:

                                       
 .202، م1ط: اؾاًع ٪رلاَ اهقطآْ هوقططيب، ذاُع( 1)
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ّ املٔط املٔط، أًا اهٽ٩ق قثى اهسخ٘ي فٚ٘حب ُكف املٔط املػٌٟ، فنْ مل ٙل
 ًػٌٟ اغتزقت املتعٞ.

***

 
 ضبب اللطذ

اتخر عيبنا مستحكمنا في لكلٍّ من الزكج كالزكجة حٌق  لب التفريق بينهما، إذا كجد 
  منػػه، أك يمكػػن بعػػد زمػػن  ويػػل، كَّ يمكػػن العػػيش معػػه إَّ بضػػرر، كذلػػي رٍ َّ يمكػػن البػيػػ

، كعػدـ الرضػا  بػه صػراحة أك ضػمننا إذا ب رط عدـ العلم بالعيب إذا كاف قائمنا قبل العقد
 كقع العلم أك حدث المرض بعد العقد.

كيستعاف برهل الخبرة في تحديد العيوب الموجبة للتفريق، كتعتبر الفرقة فسػخنا لعقػد 
 الزكاج َّ  القنا.

 
تتزسج ٓصٖ املازٝ عّ أرس أغثاب اهفػذ، ٗٓ٘ اهتفطٙق بػثب ٗح٘ز عٚب 

ٛٵ يف ا٬خط، ف نْ اهؿاض  اؿلٍٚ رٌِٚا ؾط  اهعٗاذ أراطٕ بلى اه٘غا٢ى خٶوڀقپ
تلفى بقا١ اهع٩قٞ اهعٗحٚٞ خاهٚٞ مما ٙعلط قف٘ٓا، ٗٙهٌّ شلا أزا١ ضغاهتٔا  اهيت

ٗٱحٶس عٚب ًػتزلٍ  اهِفػٚٞ ٗاملاهٚٞ ٗا٨حتٌاعٚٞ عوٟ أرػّ ٗحٕ; فنشا ًا 
ح، شلصا و٘ي زْٗ ؼقٚق ًقاقس اهعٗاذ فنُٕ ه٘ظ ؾطعٳا اهتفطٙق ب، اهعٗ

 (1).أٗ اؾِْ٘ أٗ اؾصاَ أٗ اهدلم أٗ اهطٸتٲق كعٚب اهعِٞ أٗ اؾب ;اهعٚب

إُٔ  ًصٓب اؾٌٔ٘ضٗ اختوف اهفقٔا١ يف ح٘اظ اهتفطٙق ب، اهعٗح، هوعٚبٗ
 .املٚثاق، ٗبٕ أخص ه٘ظ

                                       
ّڋ أٗ نعف ا٬هٞ )أ( 1)  : آهٞ اؾٌا  ٗٓ٘ اهصكط(.ٜاهعٶِٸٞ: ٗٓ٘ اهعخع عّ اه٘ط١ ملاُع كپلٶٰثط غٶ
 اؾپبٵ: ًّ اهقٽع، ٗاملقك٘ز بٕ ًقٽ٘  اهصكط، مجٚعٕ أٗ ًا ٨ ميلّ اؾٌا  بٕ. -   
  اهطٸتٲق: ٗٓ٘ اُػساز اهفطذ باـوقٞ. -   
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ٙط٠ اؿِفٚٞ ٗاملاهلٚٞ أْ ٓصٖ اهفطقٞ تٽوٚقٞ با٢ِٞ، ٗٙط٠ اهؿافعٚٞ ٗاؿِابوٞ ٗ
 .ٕ أخص املٚثاقٗب أُٔا فػذ

 ٗاؾذلطت املازٝ ؾ٘اظ اهتفطٙق باهعٚب ؾطٗطځا ٗٓٛ: 

ٌٳا ٨ ميلّ اهدل١ ًِٕ، أٗ ميلـّ بعـس ظًـّ     -1 أْ ٙلْ٘ ٓصا اهعٚب ًػتزل
 ط٘ٙى.

 أْ ٨ ميلّ اهعٚـ ًع ٓصا اهعٚب إ٨ بهطض. -2

ٌٳا قثى اهعقس. -3  عسَ اهعوٍ باهعٚب إشا كاْ قا٢

إشا ٗقع اهعوٍ أٗ رـسج املـطض بعـس    عسَ اهطنا١ بٕ قطارٞ أٗ نٌِٳا  -4
 اهعقس.

 الذٍِّكرً  أىٍهلى  فىاٍسرىليوا+: تعاىل اهلل ق٘ي اهؿطعٛ أغاغٔا اـدلٝ، ب ٓى ٗا٨غتعاُٞ
ػػػػػوفى  َّ كينػػػػتيمٍ  إف   أٓـــــى أْ عوـــــٟ املفػـــــطْٗ ٗأمجـــــع، س7 :ا٪ُثٚـــــا١ص"تػىٍعلىمي

 يػينىبِّئيػيى  َّكى  +: تعـاىل  ٗق٘هٕ ًٗٚساْ، فّ كى يف اهعوٍ ٗأٓى اـدلٝ أٓى ٍٓ اهصكط
ًبيرو  ًمٍثلي   .س14 :فاططص"خى

*** 
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ا٪غاغٚٞ اهيت ؼلٍ أً٘ض اهٽفى يف  ٙتزسج ٓصا اهثاب عّ املثاز٥ 

اهتِفٚصٙٞ هلى بوس; بغٚٞ امل٘ا١ًٞ  ٗاٮحطا١ااًا ٙتكى باهتؿطٙع  نپطڄاٮغ٩َ، ٗتٱ
ٓصا ٗضٗعٛ يف قٚاغٞ ً٘از  ،إغ٩ًٛب، ً٘از املٚثاق ٗظطٗا كى فتٌع 

تٚػرلٳا ملقاضُٞ  اهسٗهٚٞ;اا ٚا٨تفاق -يف ًهاًِٚٔا ٗتطتٚثٔا-أْ ت٘اظٜ  (1)ثاباه
 املِع٘ض اٮغ٩ًٛ هوٽفى جا عساٖ ًّ ًِع٘ضاا.

ب٘احثاتٕ، هت كٚس  -ٓصا اهثابيف -رق٘ق اهٽفى  تقذلْرطقِا عوٟ أْ  ٗقس
عوٟ ت٘اظْ رق٘قٕ ًع ٗاحثاتٕ، عوٟ ٗحٕ ٙتسضذ  تطتلعأْ تطبٚٞ اهٽفى هب أْ 

 .ًٞواملػ٣٘هٚٞ اهلا ًطروٞع ًطارى منٖ٘، رتٟ ٙكى إىل ً

 احتٌاعٚٞ ٗاحثاا تقابؤااهٽفى كافٞ ٗاهيت  رق٘ق اهثابٓصا  ٗٙهٍ
ٗاؿق٘ق اهيت  اهقها١،: اؿق٘ق اهقاُُ٘ٚٞ اهيت وٌٚٔا شهم يف غ٘ا١ ٗأغطٙٞ

ق عوٟ ؽوڃ اهػابقٞتفطنٔا اهسٗافع اهفٽطٙٞ ٗاهسِٙٚٞ ٗا٨حتٌاعٚٞ، ٗاؿق٘ق 
 فى حِِٚٳا.اهٽ

 ٗقس ارت٠٘ ٓصا اهثاب عوٟ غثعٞ فك٘ي:

 : اهعِاٙٞ باهٽفى ًِص بس١ تلّ٘ٙ ا٪غطٝ. اهفكى ا٪ٗي

 .اهعاًٞ اٮُػاُٚٞ ٗاؿق٘ق طٙااـــاؿ:  اهفكى اهثاُٛ

                                       
 .قسض ًػتق٩ځ ؼت عِ٘اْ )ًٚثاق اهٽفى يف اٮغ٩َ(( 1)

 سكٕم ٔٔادبات 
 يف اإلضالًالفلن 

 

 السابعالباب 
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 .اهؿدكٚٞ ا٪ر٘اي ٘قـــرق:  اهفكى اهثاهث

 .اؾِا٢ٚٞ ٗاملػ٣٘هٚٞ ٞــا٪ٓوٚ:  اهفكى اهطابع

 .ٗتعوٌٕٚ اهٽفى تطبٚٞ اْـــإرػ:  اهفكى اـاًؼ

 .وٞــاًـتلـٌـاه اٙٞــاؿٌ:  اهفكى اهػازؽ

 .ىــهٽفا ًكاحل ًطاعاٝ:  اهفكى اهػابع

*** 
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 لج ص  ل  ل
 العياية بالطفل ميذ بدء تكويً األسزة

 
طوب ٙتزسج ٓصا اهفكى عّ اهعِاٙٞ باهٽفى ًِص بس١ تلّ٘ٙ ا٪غطٝ ًّ: 

 اهقٍٚ ، ٗغطؽاهعٗاذ بس١ ًِص ملتلاًوٞا اهطعاٙٞ، ٗهوخِؼ اهثؿطٜاه٘هس رفعځا 
، ٗشهم ًّ خ٩ي أضبع اهِاحش اهعٗاذ عاٙرليف اهٽفى، ٗا٨هتعاَ ج اٮُػاُٚٞ

 ً٘از.
  

 لمذٍظ البػسٙطمب الٕلد سلًعا 
 .فطرمٌ  إنسانيٌّ  كمطلبه  إلهية، نعمةه  الطفل -ُ

 م.الب ر  سللجن حفظنا األكَّد  لب في اإلسالمية ال ريعة كتػيرىغِّب -ِ

 بغيػر كاإلجهػاض األرحاـ كاستئصاؿ كالنسا  الرجاؿ تعقيم ال ريعة ـتيحرِّ  كلذلي -ّ
 .الب رية مسيرة استمرار دكف تحوؿ التي الطرؽ ـتيحرِّ  كما  بية، ضركرة

 .كامرأة رجلو  بين ال رعي الزكاج  ريق عن الحياة إلى يرتي أف الطفل حق من -ْ
 

 اهؿــطٙعٞ ُعــط يف اهٽفــى ًلاُــٞ تثِٚــاْ املــازٝ ٓــصٖ ًــّ :(1,1) ايفكستققإ
 .ا٪طفاي ٗح٘ز ًّ اؿلٌٞ ٗت٘نش، اهِاؽ ُف٘ؽ ٗيف اٮغ٩ًٚٞ

 .اهؿطعٚٞ املقاقس ٓصٖ ٗؼقٚق .اٙٞ ٗغا٢ى تثِٚاْ :(1,1) ٚايفكستإ

 :تعاىل اهلل ق٘ي تػتِس إىل (:1) ٚايفكس٠* 

ػػػػمىوىاتً  ميٍلػػػػيي  ًللَّػػػػهً + ػػػػا ي يى  مىػػػػا يىٍخليػػػػقي  كاألىٍرضً  السَّ ػػػػبي   ى ػػػػن يػىهى ػػػػا ي  ًلمى ػػػػبي  إنىاثنػػػػا يى ى   كيػىهى
ػػػػػن ػػػػػا ي  ًلمى ػػػػػا ي  مىػػػػػن كيىٍجعىػػػػػلي  كإنىاثنػػػػػا ذيٍكرىاننػػػػػا يػيػػػػػزىكِّجيهيمٍ  أىكٍ  الػػػػػذوكيورى  يى ى ػػػػػا يى ى   عىًلػػػػػيمه  إنَّػػػػػهي  عىًقيمن
 .س50-49: اهؿ٘ض٠ص"قىًديره 



اإلضالً يف األضسٚملرنسٚ التلطريٖٛ ملٗجام ا

 

111 

 293   أرـٌط

نٍػيىا الحىيىاةً  زًينىةي  كاٍلبػىنيوفى  المىاؿي + ػره  اتي الصَّػاًلحى  كاٍلبىاًقيىػاتي  الدو يػٍ ػره  اثػىوىابنػ رىبِّػيى  ًعنػدى  خى يػٍ  كخى
 .س46: اهلٔفص"أىمىال

ٞ  ا٪طفـاي  أْ ِٓا اهلطٍٙ اهقطآْ أٗنش ٗقس ٞ  ٓثـ ّ  ُٗعٌـ  رـب  ٗأْ اهلل ًـ
ٔٳا اهسُٚا، اؿٚاٝ ًتا  ًّٗ اٮُػاْ، يف فٽطٝڂ ٗاهثِاا اهثِ، ٞ  إىل ًِث ٍ  أفهـوٚ  ُعـٚ
 .اهسُٚا يف اهكاحل اهعٌى إ٨ ططٙق هٕ هٚؼ اهصٜ ا٬خطٝ

ػرىكيم هيوى +: تعاىل اهلل ق٘ي تػتِس إىل :(1) ٚايفكس٠*   كاٍسػتػىٍعمىرىكيمٍ  األىٍرضً  مِّػنى  أىن ى
 .س61: ٓ٘زص"ًفيهىا

 اؾـِؼ  بقـا١  باههطٗضٝ ٙقتهٛ ٗٓ٘ اؿٚاٝ، بثقا١ إ٨ ٙتٍ ٨ ا٪ضض ٗتعٌرل
 طوـب  يف×  اهطغ٘ي تطغٚب ًّ اؿلٌٞ شاا ٗٓٛ ا٪حٚاي، ٗتعاقب ٜاهثؿط

ٛټ إڄهپٟ ٰضحٱىٴ ٰحا١: قپاٰي ٰٰٙػاضڅ بٲّ ًٰعٲقٶىٱ ٖضٗا فٌٚا ا٪طفاي ٛ »: فپقپـايٰ ×  اهِٸثٶ  إڄُټـ
ٝځ أپٰقثٲتٱ ًٲٰطأپ ٌٰايڅ ٰرٰػبٷ ٰشاٰا ا ٰٔا، ٰٰٗح ٰٔا ٰتوٶسٱ ٨پ ٰٗإڄُٸ ٗٸحٱ ٍٸ ، «َّى »: قپاٰي، «أپفپ پٰتٰع ٖٱ  ثٱـ  أپٰتـا
ٞپ ــ ٖٱ، اهثٸاُٶٰٚ ــا ٰٔ ٍٸ، فپِٰ ــ ٖٱ ثٱ ــا ٞپ أپٰت ــ ــاٰي اهثٸاهٶٰث ػػواتػى » :فپقپ ػػاثًره  فىػػً نِّي ،اٍلوىليػػودى  الٍػػوىديكدى  زىكَّجي ػػمٍ  ميكى  ًبكي
 .سٗاهِػا٢ٛ زاٗز أب٘صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ «األيمىمى 

ّٲضٗاٙٞ  ٗيف ّڄ أپُٰؼڄ ٰع ْٰ : قپـايٰ   ًٰاهٶمٷ بٲ ٕٶ  ٰضغٱـ٘يٱ  كپـا ًٱطٱ ×  اهوچـ  بٶاهڀٰثـا١ٝٶ  ٰٙـ ڀ
ٰٟٔ ّٲ ِٰٰٗٙٲ ٔٲٚٳا اهتٸٰثتٹىڄ ٰع ػاثًره  ًإنِّػي اٍلوىليػودى  الٍػوىديكدى  كَّجيػواتػىزى » :ٰٰٗٙقٿ٘يٱ ٰؾسٶٙسٳا ُٰ  يػىػٍوـى  األىٍنًبيىػا  ميكى
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.سس«اٍلًقيىامىةً 

 :أًطّٙ عوٟ اؾتٌوت :(1) ٚايفكس٠ *

ٌٳ تث، أُٔا :أرسٌٓا ًٳ ارتٌٚٳ ارل ٞ  املقاقـس  هتزقٚق ا٨ظ  املـصك٘ضٝ،  اهؿـطعٚ
 ٗغرل (1)ٗاٮحٔاض اَ،ا٪ضر ٗاغت٣كاي ٗاهِػا١، اهطحاي تعقٍٚ بتزطٍٙ ٗشهم
ّ  ٗاغـتثِت  اهثؿـطٙٞ،  ًػـرلٝ  اغـتٌطاض  زْٗ ؼ٘ي اهيت اهٽطق ًّ شهم  ٓـصا  ًـ

                                       
 .(95ٗغٚ تٛ بٚإُ يف اهفقطٝ اهثاُٚٞ ًّ املازٝ )( 1)
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 .اـدلٝ أٓى وسزٓا اهيت اهٽثٚٞ اههطٗضٝ راهٞ اهتزطٍٙ

ٍ  اٗبٔتاُٳـ  ظٗضٳا عوٚٔـا  ٙٽوقْ٘ اهيت اهؿاشٝ اهك٘ض اغتثعاز :اهثاُٛ ا٪ًط  اغـ
ْ  أٗ اًـطأت،  أٗ ضحو، ب، غ٘ا١ اهعٗاذ،  ممـا  شهـم  غـرل  أٗ اؾٌـاعٛ،  ا٨قـذلا
 اهك٘ض; ٓصٖ كى اٮغ٩َ رطَ ٗقس ًتعسزٝ، ق٘ضٳا هوعٗاذ أْ بسع٠٘ بٕ ِٙازْٗ
ٍ ا٨قـذلاْ   ًّ أُ٘ا  ٪ُٔا ٜ  اهعقـٚ  اهثؿـطٙٞ،  ًػـرلٝ  وفـغ  ُػـ٩ځ  ِٙـتد  ٨ اهـص

ّ  اهعسٙـس  ت٧كسٖ أًط اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ يف ٗؼطمئا ٞ  اهِكـ٘م  ًـ  اهـيت  اهقٽعٚـ
ٛ  ٗا٪عـطاض  اهفـطٗذ  عفـغ  ٗت ًط.. ػزاقٗاه ٗاهو٘اط اهعُٟ ؼطَ  ٗاضزٝ ٗٓـ
ٍ  اهقطآْ يف بلثطٝ ٞ  اهلـطٙ ٞ  املٽٔـطٝ  ٗاهػـِ ٞ  ًٗعوً٘ـ ٛ  ٨ٗ املػـوٌ،  هلافـ  زاعـ

 .هصكطٓا

 ضحـى  ب، عٛٚطث ظٗاذ ًّ ٙ تٛ أْيف  اهٽفى رق عوٟ ت٧كس (:1) ٚايفكس٠
 .اهػفاح ططٙق ًّ ٗهٚؼ اهػٌاٗٙٞ ٗا٪زٙاْ اهؿطا٢ع ٗتقطٖ ،ٗاًطأٝ

 .  اهيت أقسضتٔا ا٪ًٍ املتزسٝ اهٽفى رق٘ق اتفاقٚٞ يف ًقابى املازٝ شلصٖ ٗهٚؼ

ْ  يف ٗٙقابؤا ٟ  اهقـآطٝ  إعـ٩ ْ  رقـ٘ق  رـ٘ي ) املػـٌ َ  يف اٮُػـا ( اٮغـ٩
( ـح) ،(ب) اهفقطتاْ عوٕٚ ُكت ًا َ(1990) غِٞ اٮغ٩ًٚٞ اهقٌٞ عّ اهكازض

 :تقطضاْ اهوتاْ اٮع٩ْ ًّ اهثاُٚٞ املازٝ ًّ

 .اهثؿطٜ اهِ٘  إفِا١ إىل تفهٛ ٗغا٢ى إىل اهوخ١٘ وطَ (:بفقطٝ )

ٞ  اؿٚـاٝ  اغـتٌطاض  عوٟ ااافعٞفقطٝ )حـ(:   ٗاحـبٴ  اهلل ؾـا١  ًـا  إىل اهثؿـطٙ
ٛٻ  .ؾطع

 ا٪غـاؽ  ٓٛ ا٪غطٝ أْ قطضا اهيت اٮع٩ْ شهم ًّ( أ-5) املازٝ ٗكصهم
 .تلِ٘ٙٔا أغاؽ ٗاهعٗاذ اجملتٌع، بِا١ يف

*** 
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 الصٔاز بدٞ وٍر هاومٛاملت السعاٖٛ

 :التالية المراحل للطفل اإلسالمية ال ريعة رعاية ت مل -ُ
 .لسخر الزكجين من كل اختيار -أ

 .كالوَّدة الحمل فترة -ب
 (.المميِّز غير الطفل مرحلة) التمييز حتى الوَّدة من -ج
 (.المميِّز الطفل مرحلة) البلوغ حتى التمييز من -د

 .تالئمها حقوؽ المراحل هذُ نم كل في للطفل كتن ر -ِ
 

 اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ ضعاٙٞ عوٚٔا تؿتٌى اهيت املدتوفٞ املطارى املازٝ ٓصٖ ؼسز
ٍ  ٗاهـ٨٘زٝ،  اؿٌـى  جطارـى  ًٗـطٗضٳا  اهعٗحـٞ،  باختٚـاض  بس١ٳا هوٽفى  اهتٌٚٚـع  ثـ

 .اه٩رقٞ امل٘از يف اٮغ٩ًٚٞ ًٗطحعٚتٕ شهم بٚاْ ٗغٚ تٛ فاهثو٘غ،
 املـازٝ  اقتكـطا  ٗإمنـا  اهٽفـى،  رق٘ق اتفاقٚٞ يف املازٝ شلصٖ ًقابى ٙ٘حس ٨ٗ

 «.عؿطٝ اهثاًِٞ ٙتخاٗظ مل إُػاْ كى» :ب ُٕ اهٽفى تعطٙف عوٟ فٚٔا( ُ)
*** 

  
 اإلٌطاٌٗٛ الكٗي وصدز األضسٚ

 األكلػػى المدرسػة كهػػي كتربيتػه، لرعايتػػه الالزمػة ًعيَّػػةيالطب كبيئتػه الطفػػل محًضػن األسػرة
 .كالدينية كالركحية كاألخالقية اإلنسانية القيم على فيها الطفل نىٌ ريػي  التي

 
ٞ  ُكـت  ٗقـس  هوٽفى، باهِػثٞ ا٪غطٝ أٌٓٚٞ هثٚاْ املازٝ ٓصٖ تٲٰككٵخٱ  ا٬ٙـ
 اهلل ق٘يٙ اٮُػاُٛ، هوٌختٌع كِ٘اٝ ا٪غطٝ ق٘ضٙٞ عوٟ اهِػا١ غ٘ضٝ ًّ ا٪ٗىل
هىا كخىلىقى  كاًحدىةو  نػٍَّفسو  مِّن خىلىقىكيم الىًذم بَّكيمي رى  اتػَّقيوا النَّاسي  أىيػوهىا يىا+: تعاىل  كبىػثَّ  زىٍكجىهىا ًمنػٍ
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ػػا هيمى ػػاَّ ًمنػٍ ًثيػػرنا رًجى ػػا ن  كى ػػا ليوفى  الَّػػًذم اللَّػػهى  كاتػَّقيػػوا كًنسى ـى  بًػػهً  تىسى ػػا ػػافى  اللَّػػهى  إفَّ  كاألىٍرحى  عىلىػػٍيكيمٍ  كى
ٕ  ٗٙق٘ي، س1 :اهِػـا١ ص"ارىًقيبن  ػا ً  ًمػنى  خىلىػقى  ًذمالَّػ كهيػوى + :ٗتعـاىل  غـثزاُ ػرنا المى  فىجىعىلىػهي  بى ى
 ا٪غـطٝ  تـ ثرل  ععٍٚ×  اهطغ٘ي ٗٙث، ،س54: اهفطقاْص"قىػًديرنا رىبوػيى  ككىافى  كًصٍهرنا نىسىبنا
ّ  بق٘هٕ اهٽفى عوٟ ٛ  عـ ُي  ;اٍلًفطٍػرىةً  عىلىػى ييولىػدي  ًإَّى  مىٍوليػودو  ًمػنٍ  مىػا»:  ٓطٙـطٝ  أبـ  فىػرىبػىوىا

 .اهثداضٜس ضٗاٖرسٙث قزٚش، ص«ييمىجِّسىانًهً  أىكٍ  رىانًهً يػينىصِّ  أىكٍ  يػيهىوِّدىانًهً 

ٞ  اهغـطب  يف املعاقطٝ ا٨ػآاا ٗـٽ٘ضٝ ّ : ا٪غـطٝ  تفلٚـم  إىل امل٧زٙـ  ًـ
 ًتلاًوٞ، ٗفتٌعٚٞ ٗعاطفٚٞ ٗإُػاُٚٞ بٚ٘ه٘حٚٞ ;ًتعسزٝ أٗاقط شاا أغطٝ كُ٘ٔا
َ  أغطٝځ ٔاوٶعٲٰخبٶ ًتثازهٞ، ٗرق٘ق اهتعاًاا ٗشاا ٟ  تقـ٘ ٞ  عوـ ٞ  اهطابٽـ  اهثٚ٘ه٘حٚـ
ّ  كـى  ىڄوڇـ ٰزٰت بتؿخٚع ثٍ ،ٗرسٓا اهفطزٙٞ ّ  ٗا٪َ ا٪ب ًـ  ػـاٖ  اهتعاًاتٌٔـا  ًـ
ٕ  بٚاْ عوٟ املازٝ رطقت فقس ا٪٨ٗز، ٞ  أٗحـ ٞ  ا٪غـطٝ  أٌٓٚـ  يف هوٽفـى  باهِػـث
 ٗتطعـاٖ  ؼٌٕٚ اهطٗابط ممتسٝ أغطٝ يف اهٽفى ِٙؿ  أْ عوٟ رطم اهصٜ اٮغ٩َ
ٛ  ٗاهفقٕ املٽٔطٝ ٗاهػِٞ اهلطٍٙ آْاهقط بٕ ٙعخط ًا شهم ٗزهٚى ٗتطبٕٚ،  اٮغـ٩ً

ّ  ٗكـثرلٝ  قغرلٝ كى تِعٍ أرلاَ ًّ ْ  ًـ َ  ٗأر٘اشلـا،  ا٪غـطٝ  ؾـ٣٘  ٗا٪رلـا
 متتس ٗاهتعاًاا رق٘ق ًّ ٗغرلٓا ٗاهسټٙاا ٗاهِفقاا ٗاه٘قٚٞ باملرلاج املتعوقٞ
 .ا٪غطٝ ٪عها١ اهفطزٜ اهِٽاق خاضذ

 املـ٘از  يف فقط أؾاضا اهيت فى،اهٽ رق٘ق اتفاقٚٞ يف ًقابى املازٝ شلصٖ ٗهٚؼ
 سلـى  مجـع  ٗإىل ٗاهسٕٙ عّ اهٽفى فكى ح٘اظ عسَ إىل ًِٔا( ُُ) إىل( ٗ) ًّ

 .ا٪غطٝ
*** 
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 الٍادح الصٔاز عاٖريااللتصاً مب

كأف يلتػػـز بمعػػايير  اتخػػر، اختيػػار منهمػػا كػػلٌ  سػػنحٍ يي  أف أبويػػه علػػى الطفػػل حػػق مػػن
مػػن  «ُٓ»ريعة اإلسػػالمية كالمنصػوص عليهػا فػي المػادة الػزكاج النػاجُ التػي حػددتها ال ػ

 .هذا الميثاؽ
 

 ٗشهـم  ;اه٘اهسّٙ ظٗاذ قثى اًثلطٳ اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ يف اهٽفى رق٘ق تثسأ
 اهٽفـى  عوٟ اؿاي بٽثٚعٞ ِٙعلؼ اهصٜ ا٪ًط ;ه٭خط ًٌِٔا كى اختٚاض بنرػاْ
ٕ  تتزـسز  كٌـا  ٘ضاثٚٞ،اه اهكفاا ٗاهسٕٙ ًّ اكتػب ٗقس اهسُٚا إىل ه١ٛ اهصٜ  هـ
ٞ  فٚٔـا  غِٚؿـ   اهيت اهث٣ٚٞ ٗا٪َ ا٪ب ؼسٙس علٍ ٟ  اهـيت  ٗاهعِاٙـ  يف بٔـا  غـٚزع

ٜ  ٗاهٽفـى  ،ٗغرلٓـا  ٗاهتعوـٍٚ،  ٗاهذلبٚٞ ٗاهتغصٙٞ اهكزٞ فا٨ا ٕ  اهـص  غتكـٚث
ٟ  ًّ هٕ هٚؼ ا٨ختٚاض، ٓصا آثاض فٕٚ ٗتتخػس ٕ  ٙطعـ ٞ  ًكـوزت ٍ  املقثوـ ّ  أععـ  ًـ
 اختٚــاض عػــّ اهت٘قــٚٞ عوــٟ اٮغــ٩ًٚٞ اهؿــطٙعٞ رطقــت ٗهــصهم ٗاهسٙــٕ،
، ٗأْ ٙوتعَ جعاٙرل اهعٗاذ اهِاحش اهيت رسزتٔا اهؿطٙعٞ ه٭خط أرسٌٓا اهعٗح،

( ًـّ ٓـصا املٚثـاق، ٗقـس غـثق بٚاُـٕ       ُٓاٮغ٩ًٚٞ ٗاملِك٘م عوٚٔا يف املازٝ )
 ٗتفكٚوٞ يف املازٝ املصك٘ضٝ.

ٌٚـٞ ًعِ٘ٙـٞ شلـا    ٗٙتهش مما تقسَ أْ رق٘ق اهٽفى ٓٛ رق٘ق فاظٙٞ متثى ق
ت ثرلٓا اهثاهغ عوٟ نٌرل اهفطز ًٗػولٕ يف عثٕ عّ اهٽطا ا٬خط املِاغـب هـٕ   

 .ٗاهصٜ تتزقق فٕٚ اهقٍٚ ٗاملثاز٥ اهيت تهٌّ هٕ ُػ٩ځ قاؿځا

 .اهٽفى رق٘ق اتفاقٚٞ يف املازٝ شلصٖ ًقابى ٙ٘حس ٨ٗ
*** 
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 لج ص  لجثلن 
 العامة اإلىشاىية واحلقو  زياتـــاحل

 
هوٽفى، فٚث،  اهعاًٞ اٮُػاُٚٞ ٗاؿق٘ق طٙااـــاؿٓصا اهثاب عّ ٙتزسج 

 اؿفاظ ، ٗرقٕ يفاهٽفى جقسَ ا٨رتفا١، ٗرقٕ يف ٗاهٌِا١ ٗاهثقا١ اؿٚاٝرقٕ يف 
، اهكزٚٞ اهطعاٙٞ ، ٗرقٕ يفا٪طفاي ب، اهتٌٚٚع ؼطٍٙ ، ٗرقٕ يفاشل٘ٙٞ عوٟ

 رطٙٞ ، ٗرقٕ يفاهفطاغ تب٘ق ا٨غتٌتا  ، ٗرقٕ يفاؿاُٚٞ املعاًوٞ ٗرقٕ يف
 ، ٗشهم ًّ خ٩ي تػع ً٘از.اهتعثرل رطٙٞ ، ٗرقٕ يفٗاهسّٙ اهفلط

 
 ٔالٍىاٞ ٔالبكاٞ اذتٗاٚ سل

 .كالنما  كالبقا ، الحياة، في أصيله  حقه  جنيننا تخلقه منذ  فل لكل -ُ
 تالفيػػه يمكػػن َّ محقػػق لخطػػر األـ حيػاة تعرضػػت إذا إَّ الجنػػين إجهػػاض يحػـر -ِ

 .باإلجهاض إَّ
 خػػالؿ مػػن المالئمػػة كالتغذيػػة الصػػحية الرعايػػة علػػى الحصػػوؿ الجنػػين حػػق مػػن -ّ

  .الحامل أمه رعاية
كقد نظمت ال ريعة اإلسالمية الجزا  المػدني  بالجنين، اإلضرار عاـ بوجه ـري حٍ يى  -ْ

 .كالعقابي لمن يخالف ذلي
 

 .ٗاهٌِا١ ٗاهثقا١ اؿٚاٝ رق املازٝ ٓصٖ تتِاٗي

 اهؿـطٙعٞ  يف اؾـِ،  رٚـاٝ  ٗتتٌتـع  حِِٚٳـا،  اهٽفـى  ؽوڇق ًِص اؿقٵ ٓصا ٗٙثسأ
ٕ  ارٚٺـ  إُػاُٳا باعتثاضٖ اهلاًوٞ ٗاهطعاٙٞ باؿٌاٙٞ اٮغ٩ًٚٞ ٘  اهلل، خوقـ  كاُـت  ٗهـ

 .ارٚٺ ه٨٘زتٕ اهلايف اهٌِ٘ هٕ ٙلتٌى رتٟ إًٔ، بٽّ يف ًٞػتلِٵ رٚاتٕ
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اهطرٍ ًّ عِكطٜ اؿٚ٘اْ املِـٜ٘   ٗٙقكس باؾِ، ِٓا: املازٝ اهيت تتلْ٘ يف
ًٳا.   (1) ٗاهث٘ٙهٞ، ٗه٘ قثى ُفذ اهطٗح، ٗٓ٘ قثى ًا٢ٞ ٗعؿطّٙ ٙ٘

ٞ  ٙػـت٘حب  مما ٗاهٌِا١ اهثقا١ رقٹ ابتسا١ٳ اؿٚاٝ عقٵ ٗٙطتثط ٞ  اهطعاٙـ  اهكـزٚ
ٟ  اٮغ٩َ أٗحب ٗقس اؿاًى، ه٫َ امل٢٩ٌٞ ٗاهتغصٙٞ  اٮُفـاق  اهٽفـى  ٗاهـس  عوـ

ٕ  عوٟ  يىضىػٍعنى  حىتَّػى عىلىػٍيًهنَّ  فىػرىنًفقيوا حىٍمػلو  أيٍكَّتً  كيػنَّ  كإف+: تعـاىل  فقـاي  اؿاًـى،  أًـ
نىكيم كٍأتىًمريكا أيجيورىهينَّ  فىآتيوهينَّ  لىكيمٍ  أىٍرضىٍعنى  فى فٍ  حىٍملىهينَّ  ػٍرتيمٍ  كإف ًبمىٍعريكؼو  بػىيػٍ تػيٍرًضػعي  تػىعىاسى  فىسى

 .س6 :اهٽ٩قص"أيٍخرىل لىهي 

 رٚـاٝ  تعطنت إشا إ٨ اٮحٔاض، اٮغ٩َ طَر اؿٚاٝ يف اؾِ، ؿق ٗ.اٙٞ
 اهعاَ اهِٔٛ ٓ٘ اؿق ٓصا ٗزهٚى ،باٮحٔاض إ٨ ت٩فٕٚ ميلّ ٨ قققڅ ـٽطڅ ا٪َ
ــّ ــى ع ـى  الىتًػػي الػػنػٍَّفسى  تػىٍقتػيليػػوا كَّ+ :اهقت ػػرَّ ــاَص"بًػػاٍلحىقِّ  إَّ اللَّػػهي  حى ــٛ ،س151 :ا٪ُع  ٗاهِٔ

 .س8،9: اهتل٘ٙطص"قيًتلىتٍ  ذىٍنبو  بًرىمِّ   سيًئلىتٍ  المىٍو يكدىةي  كإذىا+ اه٘أز عّ اـام

 أقـ٘ي  هعـسٝ  تػـتِس  قققڃـ  ـٽـط  ا٪َ ضتعـطٵ  راهٞ يف اٮحٔاض ٗإبارٞ
ٛ  ؾطعٚٞ ٞ  ٓـ ٕ  اههـطٗضٝ  راهـ َ ص"إلىٍيػهً  اٍضػطيًرٍرتيمٍ  مىػا إَّ+: تعـاىل  هق٘هـ  ،س119 :ا٪ُعـا
َٵ ؿٚاٝ اٗتغوٚثٳ ٘  ا٪قـى  ٪ُٔـا  حِِٚٔا رٚاٝ عوٟ ا٪ ٕ بق٘ ٗعٌـ٩ځ  اهفـط ،  ٗٓـ  هـ
 أخــف ٗهتزٌــى ،س233 :اهثقــطٝص"ًبوىلىػػًدًُ  لَّػػهي  مىٍوليػػوده  كَّ ًبوىلىػػًدهىا كالًػػدىةه  تيضىػػارَّ  َّ+: تعــاىل

َٵ رٚاٝ ٪ْ ;اههطضّٙ  .قتٌوٞ اؾِ، ٗرٚاٝ ًػتقطٝ ا٪
ٕ  رتٟ عاَ ب٘حٕ باؾِ، اٮنطاض اٮغ٩َ َرطٵ كٌا ٕ  أبـاح  إُـ  اؿاًـى  ٪ًـ
قاي: قـاي ضغـ٘ي    أُؼ بّ ًاهم  فعّ -اهقها١ ٗعوٚٔا- ضًهاْ يف اٮفٽاض

ػػػاًفرً  عىػػػنٍ  كىضىػػػعى  تػىعىػػػالىى اللَّػػػهى  ًإفَّ »: × اهلل ػػػٍطرى  الصَّػػػٍوـى  اٍلميسى اًمػػػلً  كىعىػػػنٍ  الصَّػػػالىًة، كى ى  أىكٍ  اٍلحى
ـى  أىكٍ  الصَّػٍوـى  اٍلميٍرًضعً   اغتزقاقٔا راهٞ ٗيف، سٗاهِػا٢ٛ اهذلًصٜ صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ«الصِّػيىا
ٟ  شهم تِفٚص بت خرل ًٰطأپ قكامڅ أٗ عسڋ عقابٳا ٟ  ٗتطنـعٕ  .وـٔا  تهـع  رتـ  رتـ
ّٲ، فاهفٽاَ ْٰ ٰع ٌٲٰطا ّڄ عٶ ّڅ بٲ ْٸ رٱٰكٚٲ ٝځ أپ ًٲٰطأپ ّٲ ا ٞپ ًٶ ٚٲِٰ ٰٔ ٕٶ  ٰضغٱـ٘يٰ  أپٰتتٲ حٱ ٰٛ  × اهوچـ ٓٶـ ٰٗ 

                                       
 اُعط امل٘غ٘عٞ اهفقٔٚٞ اهل٘ٙتٚٞ، ًازٝ )حِ،(، ًٗازٝ )إحٔاض(. (1)
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ّٲ رٱثٲوپٟ ٕٶ ٰضغٱٰ٘ي ٰٙا»:  فپقپاهپتٲ، اهعټُٰا ًٶ ٕٱ ٰرسٺا أپٰقثٲت اهوچ ٌٲ ٛٸ فپ پقٶ ٛٹ فپٰسٰعا، «ٰعوپ ٕٶ ُٰثٶ  اهوچ
ٰٔا × هىا أىٍحًسنٍ »: فپقپاٰي، ٰٗهٶٚٸ ًٰٰط فپفپٰعٰى ،«فىٍرتًًني كىضىعىتٍ  فىً ذىا، إلىيػٍ ٰٔا فپ پ ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ بٶ  × اهوچ

ٰٔا فپؿٱسٸاٲ ٰٔا ٰعوپٚٲ ٍٸ ثٶٰٚابٱ ًٰٰط ثٱ ٰٔا أپ ٌٰتٲ بٶ ٍٸ فپطٱحٶ ٰٔا ٰقوچٟ ثٱ ٕٱ فپقپاٰي، ٰعوپٚٲ ٌٰطٱ هپ ٛ » : عٱ  ُٱٰكـوڊ
ٰٔا ٕٶ غٱٰ٘يٰض ٰٙا ٰعوپٚٲ ػٍبًعينى  بػىػٍينى  قيسِّػمىتٍ  لىػوٍ  تػىٍوبىػةن  تىابىػتٍ  لىقىػدٍ »: قپـايٰ  ،«ٰظُٰتٲل ٰٗقپسٲ اهوچ  ًمػنٍ  سى
هيمٍ  اٍلمىًدينىةً  أىٍهلً  ػادىتٍ  أىفٍ  ًمػنٍ  أىٍفضىػلى  كىجىػدىتٍ  كىهىػلٍ ، لىوىًسعىتػٍ صرـسٙث قـزٚش،   «ًللَّػهً  بًنػىٍفًسػهىا جى

 .ضٗاٖ ًػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛس

ــٞ ــاؾِ، اٮنــطاض ٗرطً ــسا١ أٗ ب ــٟ ا٨عت ــٕ عو ــٞ اٮغــ٩َ يف رٚات   رطً
ٕ  إُػاْ فٔ٘ ًٽوقٞ، ّ  ٪رـس  ٗهـٚؼ  اهلل خوقـ ٜ  أْ اهثؿـط  ًـ ٘  عوٚـٕ،  ٙعتـس   ٗهـ

ٕ  هـ٘ظ  ف٩ اهعُٟ ًّ اؿطاَ اؿٌى راهٞ يف رتٟ .وتٕ، اهيت إًٔ أٗ أباٖ كاْ  ٪ًـ
 كٍزرى  كاًزرىةه  تىػًزري  كَّ+:ٙقـ٘ي  تعـاىل  ٗاهلل أبـ٘اٖ،  حِـاٖ  فٌٚـا  هٕ شُب ٨ ٪ُٕ ;إغقاطٕ
 .س15: اٮغطا١ص"أيٍخرىل

ٟ  اهٽفـى  رقـ٘ق  اتفاقٚٞ ًّ( 6) املازٝ تٲكٸُٰ ٗقس  ٗاهثقـا١  اؿٚـاٝ  رـق  عوـ
ٞځ  ٙقابوـٔا،  ًـا  ٙ٘حـس  فـ٩  اهفقطاا بقٚٞ أًا ٗاهٌِ٘، ٞ  إىل ا٨ػـاٖ  أْ خاقـ  إبارـ

 .أخط٠ زٗهٚٞ ٗإع٩ُاا ًِاقؿاا عِٕ طاعثٵ قس اٮحٔاض
*** 

 
 الفلن مبكدً الستلاٞا

 بمقدمه، لرى  ٍ كالبي  السركر كإبدا  تسميته، إحساف كَّدته عند الطفل حقٌ  من
 في كالبنات البنين بين بالتسوية اإلسالمية ال ريعة كترمر بمولدُ، كاَّحتفاؿ به كالتهنئة

 .يؤذيهن  ي  أم فعل أك بالبنات، التسخوط كتيحىرِّـ األمور، هذُ كل
 

ٌٵ  :أً٘ض ث٩ثٞ املازٝ صٖٓ ّتته
 .اهٽفى تػٌٚٞ إرػاْ -1
 .جقسًٕ ا٨رتفا١ -2
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 .باهثِاا اهتػدط عسَ ًع ٗاهثِاا اهثِ، ب، اهتػ٘ٙٞ -3
 ٗقس اغتِسا يف شهم إىل اهلثرل ًّ اهِك٘م اهؿطعٚٞ:

ّ ٠ ضٗ فقس ,ايتط١ُٝ إسطإ عٔ اَا*   أْ -ضنـٛ اهلل عٌِٔـا  - عثـاؽ  ابـ
ػػ نٍ ًمػػ فَّ إً »: قــاي× ضغــ٘ي اهلل   نى ًسػػحٍ يي  فٍ أى كى  هي مى اٍسػػ نى ًسػػحٍ يي  فٍ أى  دً الًػػوى الٍ  ىلىػػعى  دً لىػػوى الٍ  قِّ حى

ٕ ، ٗاٮمياْ ؾعب يف اهثٚٔقٛاٖ ٗضصرسٙث رػّ، «هبى دى أى  ّٲ ، ساهعٗا٢ـس  فٌـع  يف ٛاشلٚثٌـ  أخطحـ  ٰٰٗعـ
ٕٶ  ٰضغٱـ٘يٱ  قپـايٰ : قپـايٰ   اهسٸضٲٰزا١ٶ أپبٶٛ  ٍسػمىاًئكيمٍ بًرى  اٍلًقيىامىػةً  يػىػٍوـى  تيػٍدعىٍوفى  ًإنَّكيػمٍ »×:  اهوچـ

 .ٛسٗاهساضً رثاْ ٗابّ زاٗز ٗأب٘ أ.س ضٗاٖرسٙث رػّ، ص«أىٍسمىا كيمٍ  فىرىٍحًسنيوا آبىائًػكيمٍ  كىأىٍسمىا ً 
 هـ٘ظ  ٨» :إُٔ عوٟ اهٽفى ؿٌاٙٞ املكطٜ اهقاُْ٘ ًّ( ٓ) املازٝ تُكٵ ٗقس

ٞ  أٗ ؼقرل عوٟ ًِٽ٘ٙٳا ا٨غٍ ٙلْ٘ أْ ٞ  ًٔاُـ  هوعقا٢ـس  ًِافٚٳـا  أٗ اهٽفـى  هلطاًـ
 .«اهسِٙٚٞ
ّٲ  ,مبكدَ٘ ٤االستفا عٔ ٚاَا * ٝپ  فپٰعـ ٌٱٰط ٕٶ  ٰضغٱـ٘يٱ  قپـايٰ : قپـايٰ   ٰغـ ×:  اهوچـ

ـي » ُي  ًبعىًقيقىًتهً  ميٍرتػىهىنه  اٍلغيالى  ضٗاٖرـسٙث قـزٚش،   ص«رىٍأسيػهي  كىييٍحلىػقي  كىييسىمَّى ،السَّاًبعً  يػىٍوـى  عىٍنهي  ييٍذبى

 .سٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ زاٗز ب٘أٗ .سأ
 (.100)( 98ٗ) املازٝ عوٟ اهتعوٚق رلاحعف ,ٚايبٓات ايبٓني بني ايتط١ٜٛ *
 تػدٽٍٔ قَ٘ عوٟ اهلطٍٙ اهقطآْ عاب فقس ,بايبٓات ايتطدط عدّ ٚاَا *
ٕ  يف باهثِاا   كىًظػيمه  كهيػوى  ميٍسػوىد ا كٍجهيػهي  ظىػلَّ  بًػاألينثىى أىحىػديهيم بي ِّػرى  كإذىا+: تعـاىل  ق٘هـ
ػا  أىَّ التػوػرىابً  ًفػي يىديسوػهي  أىـٍ  هيػوفو  عىلىػى أىييٍمًسػكيهي  بًػهً  بي ِّرى  امى  سيو ً  ًمن القىٍوـً  ًمنى  يػىتػىوىارىل  مىػا سى

 .س59-58: اهِزىص"يىٍحكيميوفى 

 .اهٽفى رق٘ق اتفاقٚٞ يف ًقابى املازٝ شلصٖ ٗهٚؼ
*** 
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 اهلٕٖٛ عمٜ اذتلاظ

 التهكًصػػػ كجنسػػػيته، اسػػػمه، ذلػػػي فػػػي بمػػػا هيويتػػػه، علػػػى الحفػػػاظ فػػػي الحػػػق للطفػػػل
 .كالحضارم الديني انتمائه كعلى كثقافته، لغته، ككذلي العائلية،

 
ٟ  املازٝ ٓصٖ ست٧كڊ ٞ  عوـ  ارذلأًـا  ٗت٘حـب  عِاقـطٓا،  ٗؼـسز  اهٽفـى  ٓ٘ٙـ
 ا٨خت٩ا ارذلاَ عوٟ ُك٘قٕ ًّ اهعسٙس يف اٮغ٩َ أكس ٗقس عوٚٔا، ٗاؿفاظ
 ٓــصا أْ ّٰٚٸٰٗبــ اْ،ٗا٪هــ٘ ٗاهوغــاا ٗا٪قــ٘اَ ٗاهؿــع٘ب ا٪ًــٍ بــ، ٗاهتِــ٘ 

 ٗٙتعاضف٘ا هٚتآهف٘ا عوٚٔا اـوق فٽط اهيت ٗفٽطتٕ اهلْ٘ يف اهلل غِٞ ًّ ا٨خت٩ا
ٕ  اؿقا٢ق ٓصٖ عّ ٙعثٵط اهلطٍٙ ٗاهقطآْ اهلل، ـوق تثسٙى ٨ ٗإُٔ  يىػا+:تعـاىل  بق٘هـ
، س13 :اؿخـطاا ص"لًتػىعىػارىفيوا كقػىبىائًػلى   يػعيوبنا كجىعىٍلنىػاكيمٍ  كأينثىى ذىكىرو  مِّن خىلىٍقنىاكيم إنَّا النَّاسي  أىيػوهىا

ػا ى  كلىػوٍ +ٗق٘هٕ تعاىل:  رًَّحػمى  مىػن إَّ ميٍختىًلًفػينى  يػىزىاليػوفى  كَّ كاًحػدىةن  أيمَّػةن  النَّػاسى  لىجىعىػلى  رىبوػيى   ى
 ٍوـه قػى  يىٍسخىرٍ  َّ آمىنيوا الًَّذينى  أىيػوهىا يىا+ٗق٘هٕ تعاىل:، س119-118 :ٓ٘زص"خىلىقىهيمٍ  كًلذىًليى  رىبويى 
ػػػػػى قػىػػػػػٍوـو  مِّػػػػػن ػػػػػرنا يىكيونيػػػػػوا أىف عىسى يػٍ هيمٍ  خى ػػػػػا ه  كَّ مِّػػػػػنػٍ ػػػػػا و  مِّػػػػػن ًنسى ػػػػػى نِّسى ػػػػػنَّ  أىف عىسى ػػػػػرنا يىكي يػٍ  خى
هينَّ   .س11 :اؿخطااص"مِّنػٍ

ٌٳ تػعٟ اهغطبٚٞ اؿهاضٝ أْ ر، يف  ٗأغـو٘بٔا  ٗثقافتٔا ٌِٓٚتٔا ضهفطٲ ازا٢
 .اؿهاضاا ًّ غرلٓا عوٟ ٗاهػو٘ن اؿٚاٝ يف

ٞ  يف ملـازٝ ا ٓـصٖ  ٗٙقابى ْ  اهٽفـى  رقـ٘ق  اتفاقٚـ  ٗهلٌِٔـا  (ٖ) ،(ٕ) املازتـا
ْ  ٨ٗ اهعا٢وٚـٞ،  ٗاهك٩ا ٗاؾِػٚٞ ا٨غٍ عِاقط شكط عوٟ تقتكطاْ  إىل تؿـرلا

 طتعثٵ اهعا٢وٚٞ اهك٩ا خك٘م ٗيف ،ٗاؿهاضٜ اهسٙين ٗا٨ُتٌا١ ٗاهثقافٞ اهوغٞ
ٕ  ٗٙلْ٘»: كا٬تٛ (ٕ) املازٝ عِٔا ْ  قـسض - هـ ٞ ًعط يف اؿـق  -اٮًلـا ٕ  فـ  ٗاهسٙـ
 «.ضعاٙتٌٔا ٛٗتوقڃ

*** 
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 األطلاه بني التىٗٗصالتلسقٛ ٔ حتسٖي

ـي   أكػاف سػوا ه  األ فاؿ بين التمييز أك التفرقة أنواع من نوع أم اإلسالمية ال ريعة تيحرِّ
 أك جنسػهم أك لػونهم أك عليػه، القػانوني الوصػي أك كالديػه أك الطفػل عنصػر بسبب التمييز

 أك العرقػػػػػي أك القػػػػػومي أصػػػػػلهم أك السياسػػػػػي، رأيهػػػػػم أك ديػػػػػنهم أك لغػػػػػتهم أك جنسػػػػػيتهم
 خاللػه مػن يبػدك آخػر كضػع أم أك مولػدهم، مكػاف أك عجزهم، أك ثركتهم أك اَّجتماعي،

 .خالفنا لألحكاـ ال رعية التمييز هذا
 

ٟ  املـازٝ  ٓصٖ تِلٵ ٍ  عوـ ّ  ُـ٘   أٜ ؼـطٙ  بـ،  اهتٌٚٚـع اهتفطقـٞ أٗ   أُـ٘ا   ًـ
 فقـس  اهقٽعٚـٞ،  اهؿطٙعٞ ًثاز٥ ًّ ٙعسٹ اهِز٘ ٓصا عوٟ اهتٌٚٚع طٍٙٗؼ ،ا٪طفاي
ٞ  املػـاٗاٝ  تقطٙط عوٟ اهِث٘ٙٞ ٗاهػِٞ اهلطٍٙ اهقطآْ يف اهِك٘م ت٘اتطا  اهلاًوـ

ٍ  أْ إىل ااغـتِازٳ  اهعاًٞ اٮُػاُٚٞ اؿق٘ق يف امجٚعٳ اهثؿط ب،  ٗأْ ٗارـس،  أقـؤ
ٕ ٗب آزَ كطَ ٗإُٔ ٗارس، امجٚعٳ خوقٍٔ اهصٜ ضبٍٔ ٞ  بٔـصٖ  ِٚـ  زْٗ ٗرـسٓا  اهكـف
ٕ  يف ٗحى عع اهلل ٙق٘ي شهم ٗيف آخط اُتٌا١ أٜ أٗ رهاضٝ أٗ ثقافٞ أٗ هْ٘  كتابـ

ـى  بىنًػػػي كىرٍَّمنىػػػا كلىقىػػػدٍ + :اهلـــطٍٙ ٍلنىػػػاهيمٍ  آدى ػػػرِّ  ًفػػػي كحىمى  الطَّيِّبىػػػاتً  مِّػػػنى  كرىزىقٍػنىػػػاهيم كاٍلبىٍحػػػرً  البػى
ًثيرو  عىلىى كفىضٍَّلنىاهيمٍ  ػا يىػا+ ٗٙق٘ي تعـاىل:  ،س70 :اٮغطا١ص"تػىٍفًضػيال اخىلىٍقنى  مِّمَّنٍ  كى  النَّػاسي  أىيػوهى

ػػا كخىلىػػقى  كاًحػػدىةو  نػٍَّفػػسو  مِّػػن خىلىقىكيػػم الَّػػًذم رىبَّكيػػمي  اتػَّقيػػوا هى ػػا ًمنػٍ ػػا كبىػػثَّ  زىٍكجىهى هيمى ػػاَّ ًمنػٍ ًثيػػرنا رًجى  كى
 .س1 :اهِػا١ص"كًنسىا ن 

ٞ  يف×  اهطغ٘ي ٗٙق٘ي ػا يىػا» :اهـ٘زا   خٽثـ  كىًإفَّ  كىاًحػده  رىبَّكيػمٍ  ًإفَّ  أىَّى  ،سي النَّػا أىيػوهى
ػػرى  كىَّى  عىرىبًػػيٍّ  عىلىػػى ًلعىجىًمػػيٍّ  كىَّى  أىٍعجىًمػػيٍّ  عىلىػػى ًلعىرىبًػػيٍّ  فىٍضػػلى  َّى  أىَّى  كىاًحػػده  أىبىػػاكيمٍ  ٍحمى  عىلىػػى أًل ى
ّ ، أ.ـسس  ضٗاٖصرـسٙث قـزٚش،   «بًػالتػٍَّقوىل ًإَّى  أىٍحمىرى  عىلىى أىٍسوىدى  كىَّى  أىٍسوىدى   ّابـ  غـٔى  ٗعـ

 ًطا عِسًاٗقف ×  اهلل ضغ٘يأْ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا- غعس بّ ٗقٚؼ رِٚف
 :فپقپاٰي «اهلل ضغ٘ي ٙا ٙٔ٘زٜ حِاظٝ إُٔا» :أقزابٕ أرس فقاي ٙٔ٘زٜ، حِاظٝ عوٕٚ

ػا أىلىٍيسىػتٍ » ، ٗشهم كوٕ غ٩ا ًا اغتثِتٕ اهؿـطٙعٞ  اهثداضٜس صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ«نػىٍفسن
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( ًـّ ٓـصا   9(، )8(، )7( )6( ، )5(، )4) اٮغ٩ًٚٞ، ٗقس غثق بٚاُـٕ يف املـ٘از  
 .املٚثاق ٗاهتعوٚق عوٕٚ

 اُتقـا١  ٨ٗ متٚٚع زْٗ مجٚعا اهِاؽ تؿٌى ًٽوقٞ اٮغ٩َ يف اٮُػاُٚٞ ٗاهقٍٚ
ػنىآفي  يىٍجػرًمىنَّكيمٍ  كَّ+ : ٚقـ٘ي ف ،ا٪عسا١ ًع رتٟ  هيػوى  اٍعػًدليوا تػىٍعػًدليوا أىَّ عىلىػى قػىػٍوـو   ى
ٞ  اهقٍٚ أْ ر، يف ٓصا ،س8 :٢سٝاملاص"ًللتػٍَّقوىل أىقٍػرىبي  ٞ  اؿهـاضٝ  يف اٮُػـاُٚ  ٨ اهغطبٚـ
ٌٳ تعتدل  اهتٽثٚـق  عِـس  ٗهلِٔا فقط، اهِعطٙٞ اهِارٚٞ ًّ إ٨ اهثؿط ؾٌٚع عاًٞ اقٚ
ٞ  ٗاملكـاحل  ا٪ٓ٘ا١ عػب ٗؽتوف تتوْ٘ ُٗػثٚٞ اُتقا٢ٚٞ ًعاٙرل شاا قٍٚ  املازٙـ

 .ٗا٪ه٘اْ ا٪حِاؽ ٗرػب

 يف ًعٔا تتٽابق ٗتلاز اهٽفى رق٘ق اتفاقٚٞ ًّ( ِ) زٝاملا تقابى ٗٓصٖ املازٝ
 .قٚاغتٔا

* * * 
  

 الصشٗٛ السعاٖٛ
 مؤسسػات اسػتخداـ حػق كلػه بلوغػه، يمكػن صحي مستول برعلى التمتع حق للطفل

 .الترهيل كإعادة كالعالج الوقاية
 

ٛ  ًػت٠٘ ب عوٟ اهتٌتع يف اهٽفى رق عوٟ املازٝ ٓصٖ تِلٵ  تقابـى  ٛٗٓـ  ،قـز
ٞ  ٗاهتسابرل اـسًاا بٚاْ يف فكوت اهيتاتفاقٚٞ رق٘ق اهٽفى ًّ  (24) املازٝ  املٽو٘بـ

ٍ - املٚثـاق  ٓـصا  هثٚأُـا  ٙتعطض مل ٗاهيت اهكزٛ، املػت٠٘ ٓصا هتزقٚق ٕ  ضغـ  ً٘افقتـ
 .ٗاملػتقثوٚٞ اؿاهٚٞ اـسًاا هلافٞ اهؿاًى املٽوق اهعاَ باهِل اكتفا١ -عوٚٔا

ًٳ هٯُػاْ اهكزٚٞ ٞاهطعاٙ ٛٙ٘ه ٗاٮغ٩َ  فا٢قٞ، عِاٙٞ خاقٞ ٗهوٽفى اعٌ٘
 اؾػٍ ٪ْ ;اهثسْ ق٘ٝ فٚٔا جا هٯُػاْ املتلاًوٞ اهق٘ٝ بِا١ عوٟ اهعٌى ٙ٘حب إش
ّ  ٗٓب عّٗ ،اهؿطعٚٞ باهتلاهٚف اهقٚاَ ٗيف اؿٚاٝ، يف اٮُػاْ عسٝ ٓ٘  عثـس  بـ
ّ × قاي: قاي ضغ٘ي اهلل  اهلل   حىق ػا، عىلىٍيػيى  يى ًلرىبِّػ ًإفَّ ..»: ط٘ٙـى  رـسٙث  نـٌ
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 ضٗاٖ قزٚش، صرسٙث«حىقَّػهي  حىػقٍّ  ًذم كيلَّ  فىرىٍعطً  ،حىق ا عىلىٍييى  كىألىٍهًليى  ،حىق ا عىلىٍييى  كىلًنػىٍفًسيى 

ره  اٍلقىًومو  اٍلميٍؤًمني »×: قاي: قاي ضغ٘ي اهلل  عّ أبٛ ٓطٙطٝ ٗ، ساهثداضٜ يػٍ  كىأىحىبو  خى
 اللَّهيػمَّ »×:  زعا٢ٕ ًّ ٗكاْ، سًػوٍ ضٗاٖصرسٙث قزٚش، «ٍيفً الضَّػعً  اٍلميٍؤًمنً  ًمنٍ  اللَّهً  ًإلىى

صرـسٙث  «أىٍنتى  ًإَّى  ًإلىهى  َّى  بىصىًرم ًفي عىاًفًني اللَّهيمَّ  سىٍمًعي، ًفي عىاًفًني اللَّهيمَّ  بىدىًني، ًفي عىاًفًني

 .سزاٗز أب٘ ضٗاٖقزٚش، 

 فغؼـا  اهيت اهكزٚٞ اهق٘اعس ًّ اهعسٙس×  اهطغ٘ي أرازٙث تهٌِت ٗقس
ٟ  اؾػٍ ق٘ٝ عوٟ َ  يف ٗحـس  رتـ ٞ  اهعوـ٘ ٍ  اٮغـ٩ًٚ ٟ  كاًـى  عوـ  الطػب» ٙػـٌ
 اهعـس٠ٗ،  ٗػِـب  ٗاهتساٜٗ اهتغصٙٞ ٗتِعٍٚ باهِعافٞ×  اهطغ٘ي ٗأًط ،«النبػوم
ٟ  ٗرـث  اهكـزٵٛ،  باؿخط ا٬ْ ٙعطا ًٗا ٞ  عوـ  يف ٗاهقاعـسٝ  اهثسُٚـٞ،  اهطٙانـ

َ  ٨ طاملـا  ًٗفٚـس  ُـافع  حسٙـس  كى ب خص املثازضٝ هب إُٔ اٮغ٩َ  بـِل  ٙكـٽس
ٟ  امل٧ًّ ناهٞ ٗاؿلٌٞ ا،خثٚثٳ ٨ٗ اناضٳ ٗهٚؼ قٽعٛ، ؾطعٛ ٘  ٗحـسٓا  أُـ  فٔـ
 ×:  اهطغ٘ي ٙق٘ي شهم ٗيف ،بٔا اهِاؽ أرق

فىعييى  مىا عىلىى اٍحًرصٍ » -  أبٛ عّ ًػوٍ ضٗاٖصرسٙث قزٚش، «تػىٍعجىزٍ  كىَّى  بًاللَّهً  كىاٍستىًعنٍ  يػىنػٍ

 .ٓطٙطٝس

، ييًحبو   ىيِّبه  اللَّهى  ًإفَّ » -  عّ اهذلًصٜ ضٗاٖصرسٙث رػّ، «النَّظىافىةى  ييًحبو  نىًظيفه  الطٍِّيبى

 .ٗقامس أبٛ بّ غعس

ٍُّ  عىلىى ميٍمًرضه  ييورًدىفَّ  َّى » -  .ٓطٙطٝس أبٛ عّ اهثداضٜ رسٙث قزٚش، ضٗاٖص«ميًص

  .ٓطٙطٝس بٛأ عّ اهثداضٜ ضٗاٖصرسٙث قزٚش، «ً فىا ن  لىهي  أىنٍػزىؿى  ًإَّى  دىا ن  اللَّهي  أىنٍػزىؿى  مىا» -

 تىٍخريجيػوا فىػالى  ًبهىا كىأىنٍػتيمٍ  بًرىٍرضو  كىقىعى  كىًإذىا ،تىٍدخيليوهىا فىالى  بًرىٍرضو  بًالطَّاعيوفً  سىًمٍعتيمٍ  ًإذىا» -
هىا  .سظٙس بّ أغاًٞ عّ اهثداضٜ صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ«ًمنػٍ

* * * 
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 ٛــــاذتاٌٗ مٛـــاملعاو

 قػػػةالمحقِّ  العادلػػػة الحانيػػػة المعاملػػػة غيرهمػػػا كمػػػن لديػػػهكا مػػػن يلقػػػى أف فػػػي الحػػػق للطفػػػل
 .لمصلحته

 
 ملكـوزتٕ،  قٞااقڊ اهعازهٞ اؿاُٚٞ املعاًوٞ يف اهٽفى رق عوٟ املازٝ ٓصٖ تِلٵ

ٞ  خك٘قٚٞ ٪ُٔا اهٽفى; رق٘ق اتفاقٚٞ يف ًقابى املازٝ شلصٖ ٗهٚؼ  أكـس  إغـ٩ًٚ
 :اهؿطٙفٞ اهِث٘ٙٞ ا٪رازٙث ًّ اهعسٙس عوٚٔا

ّٲف ,اذتا١ْٝ املعا١ًَ عٔ اَا * ٝپ أپبٶٛ ٰع ْٸ  قپٰتاٰز ٕٶ ٰضغٱٰ٘ي أپ ْٰ×  اهوچ ٛ  كپا  ٙٱٰكـوڊ
ٰ٘ ٓٱ ًٶىٴ ٰٗ ٞپ ٰرا ًٰ ًٰا ٕٶ ٰضغٱ٘يڄ بٶِٲت ٰظٙٲِٰٰب بٶِٲٰت أٿ ٰٔا  ٰغٰخٰس فپنڄٰشا ،× اهوچ َٰ  ٰٗإڄٰشا ٰٰٗنـٰع  قپـا

ٰٔا ٌٰوپ  .سًٗػوٍ ٗاهثداضٜ امل٘ط  يف ًاهم ضٗاٖصرسٙث قزٚش، .ٰر

ّڄ ٰحابٶطڄ ّٲٰٗع ٝپ بٲ ٌٱٰط ٕٶ  ٰضغٱـ٘يڄ  ًٰـعٰ  ٰقوچٚٲتٱ قپاٰي:  ٰغ ا٪ٿٗهپـٟ   ٰقـ٩پٝپ ×  اهوچـ
ٍٸ( اهعٔط) ٕٶ إڄهپٟ ٰخٰطٰذ ثٱ ٓٲوٶ ٕٱ، ٰٰٗخٰطحٲتٱ أپ ٕٱ ًٰٰع ْٴ فپاغٲٰتقڀٰثوپ ٌٲٰػشٱ فپٰخٰعٰى ٗڄهڀٰسا ٜٲ  ٰٙ  ٰخـسٸ

ٍٲ ٓٶ ًٸا قپاٰي: ،ٰٗارٶسٳا ٰٗارٶسٳا أپٰرسٶ ٌٰٰػٰش أپُٰا ٰٗأپ   .سًػوٍ ضٗاٖصرسٙث قزٚش، .ٰٜخسټ فپ

ّٲٗ ٝپ أپبٶٛ ٰع ْٸ  ٓٱٰطٙٲٰط ّٰ ا٪پقڀٰطٰ  أپ ٛٸ أپبٲٰكٰط  ٰرابٶؼڅ بٲ ّٰ  ٙٱقپثټىٱ × اهِٸثٶ  اهڀٰزٰػـ
ْٸ»: فپقپاٰي ٝځ هٶٛ إڄ ّٲ ٰعؿٲٰط ٰ٘هپسٶ ًٶ ٍٲ ٰٗارٶسٳا قپثٸوڀتٱ ًٰا اهڀ ٔٱ ِٲ ٕٶ  ٰضغٱـ٘يٱ : فپقپـايٰ  ،«ًٶ ×:  اهوچـ

 .سزاٗز ٗأب٘ ٜٗاهذلًص ًٗػوٍ ٜاهثداضأ.س ٗ ضٗاٖرسٙث قزٚش، ص«يػيٍرحىمٍ  َّى  حىمٍ يػىرٍ  َّى  مىنٍ  ًإنَّهي »

ّٲٗ ّڄ ٰحابٶطڄ ٰع ٕٶ ٰعثٲسٶ بٲ ٕٶ  ٰضغٱ٘يٱ قپاٰي -ضنٛ اهلل عٌِٔا- اهوچ  تىػٍدعيوا َّى »×:  اهوچـ
 أىٍمػوىاًلكيمٍ  عىلىى تىٍدعيوا َّى كى  ،خىدىًمكيمٍ  عىلىى تىٍدعيوا كىَّى  ،أىٍكَّىدًكيمٍ  عىلىى تىٍدعيوا كىَّى  ،أىنٍػفيًسكيمٍ  عىلىى
ػاعىةى  كىتػىعىالىى تػىبىارىؾى  اللَّهً  ًمنٍ  تػيوىاًفقيوا َّى  ػا نػىٍيػلو  سى صرـسٙث قـزٚش،   «لىكيػمٍ  فػىيىٍسػتىًجيبى  عىطىػا ه  ًفيهى

 .سٗابّ ًاحٞ ٗابّ رثاْ زاٗز ٗأب٘ ًػوٍأ.س ٗ ضٗاٖ

ّڄف ,املعا١ًَ ا ايعداي١ٚاَا  * ْڄ ٰع ٌٰا ّڄ اهِٹعٲ : قپـايٰ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا- ٰبؿٶرلڅ بٲ
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ٛٸ ٰتٰكسٸٰق ٕٶ بٶٰثعٲضڄ أپبٶٛ ٰعوپ ًټٛ فپقپاهپتٲ ،ًٰاهٶ ٝٿ أٿ ٌٲٰط ٞپ  بٶِٲتٱ ٰع ٰٗاٰرـ ٟ  ٨پ» :ٰض ٟ  أپضٲٰنـ  ٰرتٸـ
ٔڄٰس ٕٶ ٰضغٱٰ٘ي تٱؿٲ ٛټ إڄهپٟ أپبٶٛ فپاُٲٽپوپٰق، «× اهوچ ٔڄٰسٖٱ×  اهِٸثٶ ٛ  ٰعوپٟ هٶٚٱؿٲ  فپقپـايٰ  ،ٰقـٰسقپتٶ

ٕٱ ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ هپ ا أىفػىعىٍلتى » ×: اهوچ  كىاٍعػًدليوا اللَّػهى  اتػَّقيػوا»: قپاٰي، «٨پ»: قپاٰي ،«كيلًِّهػمٍ  ًبوىلىًدؾى  هىذى
ٞپ تٶوڀمپ فپٰطزٸ أپبٶٛ فپٰطٰحٰع، «أىٍكَّىدًكيمٍ  ًفي  .سرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍص.اهكٸٰسقپ

 .ٗاهلوٌٞ ٌٞ،ٗاهثػٲ ٗاؿِاْ، اهعٽا١، يف اهعسي ٗٙلْ٘
* * * 

  
 اللساغ بٕقت االضتىتاع

 بوقػػػت كاَّسػػػتمتاع الراحػػػة، فػػػي حقػػػه سػػػلبيي  فػػػال بطفولتػػػه، اَّسػػػتمتاع حػػػق للطفػػػل
 بمػػػا كالفنيػػة الثقافيػػػة الحيػػاة فػػػي بحريػػة كالم ػػػاركة كاَّسػػتجماـ األلعػػػاب كمزاكلػػة الفػػراغ،
 .مع إبعادُ عن كسائل اللهو المحـر  رعنا كقانوننا، هويته كيحفظ سنه مع يتناسب

ٕ  ب ٗقـاا  ا٨غـتٌتا   ٗيف ا٨غتخٌاَ، يف اهٽفى رق عوٟ ملازٝا تِل  فطاغـ
ٞ  تؿلٚى يف فعاي تطبٜ٘ عاًى ٗٓ٘ ق٘ضٖ، بلافٞ ْ  ؾدكـٚ  غـِ٘اا  يف اٮُػـا

 .اهٽف٘هٞ

 ًعٔـا  تتٽـابق  ٗتلازرق٘ق اهٽفى  اتفاقٚٞ ًّ (31) املازٝ تقابى املازٝ ٗٓصٖ
 .اهكٚغٞ يف

 ا:إىل أرازٙث كثرلٝ ًِٔ ٓصٖ املازٝ ٗقس اغتِسا

 نٍ مىػ» :قـاي ×  اهلل ضغ٘ي أْ -ضنٛ اهلل عٌِٔا- غفٚاْ أبٛ بّ ًعاٗٙٞ عّ
ٗ     صرـسٙث نـعٚف،   «هلىػ ابى صى تى يى لٍ فػى  يٌ بً صى  هي لى  افى كى  ٕ ضٗاٖ ابـّ أبـٛ اهـسُٚا يف كتـاب اهعٚـاي   أخطحـ

ٟ  زخوت: قاي  حابط عّٗ، سعػاكط ٗابّ اهفطزٗؽ يف ٛاهسٙوٌ ٘ ×  اهـِيب  عوـ  ٗٓـ
: ٙق٘ي ٗٓ٘ -ضنٛ اهلل عٌِٔا- ٗاؿػ، ػّاؿ ظٔطٖ ٗعوٟ ،أضبعٞ عوٟ ميؿٛ

ٍ  يف ٛاهٽدلاُ اٖٗضصرسٙث نعٚف، «امى تي نػٍ أى  الًعٍدَّف كىنًٍعمى  جىمىليكيما، لي الجمى  مى عٍ نً » ، اهلـثرل  املعخـ

  أُؼ ض٠ٗٗ، سٗقاي: فٕٚ ًػطٗح أب٘ ؾٔاب، ٗٓ٘ نعٚف اهعٗا٢س فٌع يف اشلٚثٌٛ أخطحٕٗ
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ٍ  ضٗاٖص«ُرً بىػكً  يٍ ًفػ هً لً قٍ عى  يٍ فً  ةه ادى زيى  ًُ رً غى صً  يفً  يِّ بً الصَّ  عيرىامىةي »: قاي×  اهلل ضغ٘ي أْ  اؿلـٚ
ٗضًـع   أُؼ، عّ ًاهٕٚأ يف املسٙين ً٘غٛ ب٘أٗ ،كطب ًعسٜ بّ عٌطٗ عّ ا٪ق٘ي ُ٘ازض يفاهذلًصٜ 
ًٰٰطٗاهعٱ ،ساهكـغرل  اؾاًع يفإىل قزتٕ  اهػٚ٘طٛ ، اهوعب يف ٗاهِؿاط ٗاؿطكٞ اؿٚ٘ٙٞ: ٞٿا
ـي  يىػا»: ا٪طفاي ًّ ٙقابوٕ ملّ ٘يٙق×  اهلل ضغ٘يٗكاْ  صرـسٙث  «اٍلعىػبٍ  اٍذهىػبٍ  غيػالى

ٞ  اٗتقسٙطٳ×  باهِيب اقتسا١ٳ اهكزابٞ ٗأْ، رػّ، ضٗاٖ اهثداضٜ يف ا٪زب املفطزس  ٪ٌٓٚـ
 عـطٗٝ  ٗكاْ عوٕٚ، ٗٙؿخعٍُ٘ٔ اهوعب إىل أطفاشلٍ ٙسفعْ٘ كاُ٘ا اهذلب٘ٙٞ اهوعب

 ٗعّ ،«اهوعب بعس إ٨ تلْ٘ ٨ املط١ٗٝ فنْ اهعث٘ا ،بين ٙا»: ه٘هسٖ ٙق٘ي اهعبرل بّ
ٍ  بّ ًغرلٝ ْ » :قـاي  إبـطآٚ ْ ٙطخټ أقـزابِا  كـا  :أٜ، «كوـٔا  اهوعـب  يف هِـا  كـ٘

ّ  ًـع  ًطضا»: ٞعقث أب٘ ٗقاي، هوكثٚاْ ٞ  فٌـط  بـاهٽطٙق  عٌـط  ابـ ْ  بغوٌـ  ٙوعثـ٘
 .اهوعب يف ُؿاطٍٔ عوٟ شلٍ اتؿخٚعٳ ;«ف عٽآٍ زضٌٓ، ف خطذ

ــ ــطٗضٝ:  ُٗكٵ ــٟ ن ــازٝ عو الطفػػل عػػن كسػػائل اللهػػو المحػػـر  ػػرعنا  إبعػػاد»ت امل
ٌٵّ نـطضٳ   ، فاهوعب ًثـاح  «كقانوننػا ْ با بؿـطط أْ ٨ ٙتهـ ا صبـ ْ ٙتـ شٸ٠ بٔـ    نُػـا
ْڅٙػثب نطضٳا عأٗ  اهوعب، ًٳـ ٚ٘ا يف  ا، ٗأ٨ ٧ٙزٜ إىل نٚا  ًاي، ٨ٗ ٙلْ٘ رطا

قع عوٟ عاتق املػ٣٘ي عّ تطبٚـٞ اهٽفـى ًـّ ا٪ب    ٙشاتٕ كاهقٌاض، ٗٓصا اٮبعاز 
ػا الىػًذينى آمىنيػوا قيػوا أىنفيسىػكيٍم كأىٍهًلػيكيٍم نىػارن +قاي اهلل ٰعـعٸ ٗحـىٸ:    ،ٗمٖ٘ ػا يىػا أىيػوهى ا كقيوديهى

ػػػةه ًغػػػالظه ً ػػػداده َّ يػىٍعصيػػػوفى اللَّػػػهى مىػػػا أىمىػػػرىهيٍم كيػىٍفعىليػػػوفى مىػػػا  ػػػا مىالًئكى هى ػػػارىةي عىلىيػٍ النَّػػػاسي كاٍلًحجى
ٛٵ  قاي، س6 اهتزطٍٙ:ص"يػيٍؤمىريكفى   :قپـايٰ  "اقيػوا أىنفيسىػكيٍم كأىٍهًلػيكيٍم نىػارن +٘ٲهـٕ:  فٶـٛ قپ   ٰعوٶـ

ٍٲ ٰخٚٲطٳا» ٓٲوٶٚلٿ ٌٱ٘ا أپ ٓٶـسٴ ، ٗصإغِازٖ قزٚش، ضٗاٖ اؿاكٍس«ٰعوڊ ًٱٰخا ٍٲ   » :قپاٰي  قٿـ٘ا أپُٲفٿٰػـلٿ
ٍٲ ٓٲوٶٚلٿ ٍٲ :ٰٗأپ ٓٱ ٰٗأپزټبٱ٘ ٕٶ  ٠ٰ٘ اهوچ ٍٲ بٶٰتقڀ ٓٲوٶٚلٿ ٰٗأپ ٍٲ  ٗٲقٱ٘ا أپُٲفٿٰػلٿ ٛٹ اهڀفٶطٲصأثط قزٚش، ضٗاٖ «أپ  ٰٙـابٶ

ٝٿ ،ٗاهثداضٜ تعوٚقځاس ٕ  » :ٰٗقپاٰي قپٰتاٰز ٞٶ اهوچـ ٍٲ بٶٽپاٰعـ ٓٱ ٕ    ،ًٱطٱٗ ًٰعٲكٶـٰٚت ّٲ  ٍٲ ٰعـ ٓٱ ٘ٲ ٰٔـ صأثـط  «ٰٗاُٲ

 .قزٚش، ضٗاٖ عثس اهطظاق يف ًكِفٕس

* * * 
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 الٕددأُ اللهس سسٖٛ

 ،افدٍجػكالوي  الفكػر حريػة فػي الحق كالقانونية ال رعية الضوابط حدكد في للطفل -ُ
 .في رعاية فطرته التي كلد عليها الحق كله

 فػػػي كاجبػػػات كعلػػػيهم حقػػػوؽ قانوننػػػا ػػػرعنا ك  رعايتػػػه عػػػن كالمسػػػئولين كللوالػػػدين -ِ
 كمصػػػالحه المتطػػػورة قدراتػػػه مػػػع تنسػػػجم بطريقػػػة حقػػػه لممارسػػػة الطفػػػل توجيػػػه

 .الحقيقية
 

 ٗاه٘حساْ اهفلط رطٙٞ يف اهٽفى رق عوٟ املازٝ ٓصٖاهفقطٝ ا٪ٗىل ًّ  تِلٵ
ّ ، ضعاٙٞ فٽطتٕ اهـيت ٗهـس عوٚٔـا    يف ٗرقٕ ٛ  ًٗـ ْ  أْ اهثـسٓ ٞ  تلـ٘  ٓـصٖ  مماضغـ

 .ٗاهقاُُ٘ٚٞ اهؿطعٚٞ اهه٘ابط رسٗز يف اؿق٘ق
 .اتفاقٚٞ رق٘ق اهٽفى ًّ (14) املازٝ تقابى املازٝ ٗٓصٖ

 يف ٗعسٙـسٝ  آًطٝ بِك٘م ٗا٪زٙاْ اهعقا٢س رطٙٞ تقطض اٮغ٩ًٚٞ ٗاهؿطٙعٞ
 :تعاىل ق٘هٕ

ُى  َّ+ -  .س256 :اهثقطٝص"الغىيِّ  ًمنى  الروٍ دي  تػَّبػىيَّنى  قىد الدِّينً  ًفي إٍكرىا

 يىكيونيػوا حىتَّى النَّاسى  تيٍكًرُي  أىفىرىنتى  جىًميعنا كيلوهيمٍ  األىٍرضً  ًفي مىن تمىنى  رىبويى   ىا ى  كلىوٍ + -
 .س99 :ُٙ٘ؼص"ميٍؤًمًنينى 

 .س29 :اهلٔفص"فيرٍ فػىٍليىكٍ   ىا ى  كمىن فػىٍليػيٍؤًمن  ىا ى  فىمىن+ -

ٞ  اهفلـط  رطٙٞ أٗىل باب ًّ تقتهٛ اهعقٚسٝ ٗرطٙٞ ٞ  أٗ اهتعـثرل  ٗرطٙـ  رطٙـ
 :تعاىل ق٘هٕ يف اؿق ٓصا اهقطآْ ٧ٙكس شهم ًٗع اهطأٜ، إبسا١

 رىبوػيى  رًَّحػمى  مىػن إَّ ميٍختىًلًفػينى  يػىزىاليػوفى  كَّ كاًحػدىةن  أيمَّػةن  النَّػاسى  لىجىعىػلى  رىبوػيى   ىا ى  كلىوٍ  + -
 .س119-118: ٓ٘زص"خىلىقىهيمٍ  ًليى كًلذى 
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ػػافى  كمىػػا + - ػػةه  كلىػػٍوَّ فىػػاٍختػىلىفيوا كاًحػػدىةن  أيمَّػػةن  إَّ النَّػػاسي  كى ًلمى ػػبػىقىتٍ  كى  لىقيًضػػيى  رَّبِّػػيى  ًمػػن سى
نػىهيمٍ   .س19 :ُٙ٘ؼص"يىٍختىًلفيوفى  ًفيهً  ًفيمىا بػىيػٍ

ٍلػػػػػػػقي  آيىاتًػػػػػػػهً  كىًمػػػػػػػنٍ  + - ػػػػػػػمىوىاتً  خى  "كىأىلٍػػػػػػػوىاًنكيمٍ  ًسػػػػػػػنىًتكيمٍ أىلٍ  كىاٍخػػػػػػػًتالؼي  كىاألىٍرضً  السَّ

 .س22 :اهطَٗص

ّ  ٗأهػِتٍٔ أر٘اشلٍ يف اهِاؽ فاخت٩ا ّ  ًـ ّ  اهلـْ٘،  يف اهلل غـِ  ػـس  ٗهـ
َ  ٗا٪فلـاض  ا٪فٔاَ اخت٩ا باههطٗضٝ ٙقتهٛ ًا ٗٓ٘ ،تثس٩ٙځ اهلل هػِٞ  ٗٙػـتوع
ٍ  ًّ أًٞ ٗهلى ا٪ق٘اَ ًّ قَ٘ هلى اهتعثرل ٗرطٙٞ اهطأٜ، رطٙٞ يف اؿق  ،ا٪ًـ
 . ٗقاُُ٘ٳا اؾطعٳ املقطضٝ اؿسٗز يف ا٪فطاز ًّ فطز ٗهلى

 أٗ فطزٙٞ ؾدكٚٞ ًِٽوقاا ًّ ُابعٞ هٚػت اٮغ٩َ يف اهطأٜ إبسا١ ٗرطٙٞ
 ٗهلِٔـا  اهغطبـٛ،  اهفلـط  يف اؿاي ٓ٘ كٌا رسٗز، بغرل ًٽوقٞ رطٙٞ أٗ ًكوزٚٞ

 ظٓـا، ػاٗ ه٘ظ ٨ ٗاهيت اٮغ٩َ، ٗنعٔا اهيت اهؿطعٚٞ ٗاهه٘ابط ططٿبا٪ٿ سًٝقٚٵ
ْ  ًّ ٠اهلدل املػارٞ ت خص اٮغ٩َ يف اؿطٙٞ ٓصٖ فنْ شهم ٗضغٍ  اؿٚـاٝ  ؾـ٣٘
 ٰىقٲـ ا٪پ ْٸأپ» :بقاعـسٝ  عٌـ٩ځ  ،ٗاهؿٌ٘ي ٗاهعًٌ٘ٚٞ اهػعٞ ًّ ٓا٢ى بقسض ػٍٗتتٵ
ٞ  باهث٘ابـت  قـسٗزٝ  ٗاههـ٘ابط  ططٿـ ا٪ٿ توم ٗ٪ْ ;«ٞاٰرٰباٮڄ ا١ٶٰٚؾٲا٪پ ٛٲفٶ  اهقٽعٚـ

ٟ  أٗ اهؿـطٙعٞ،  ق٘اعـس  عّ اـطٗذ عسَ عا٨ا ًٗقٚسٝ اهؿطعٚٞ،  ًكـوزٞ  عوـ
ٞ  قٚـ٘ز  فـطز  ططٿـ ا٪ٿ توـم  تكـثش  عٚـث  اههطٗضٝ راهٞ يف أٗ اؾٌاعٞ  اغـتثِا٢ٚ
َ  بق٘اعس ٙعطا ًا غ٠٘ اٮغ٩َ يف اهطأٜ رطٙٞ ٙٱقپٚټسٱ ٨ٗ عاضنٞ، َ  اهِعـا  اهعـا
 .اؿسٙث اهقاُُ٘ٛ املفَٔ٘ يف ٗا٬زاب

* * * 
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 ريـــالتعب ٛــــــسسٖ

 .، بما َّ يتنافى مع تعاليم اإلسالـ كآدابهالتعبير حرية في الحق للطفل -ُ
 َّ التػي القويمػة كاألفكػار المعلومات أنواع جميع  لب حرية الحق هذا كي مل -ِ

 بػالقوؿ سػوا  كإذاعتهػا تلقيهػا كحرية كالو نية، كالدين األخالؽ مبادئ مع تتنافى
 .الذهنية كقدراته لظركفه مناسبة أخرل سيلةك  برية أك بالفن أك بالكتابة، أك

 فػي اترا ، تلي عن بحرية التعبير حقو  الخاصة آرائه تكوين على القادر كللطفل -ّ
 لسػػػن كفقنػػػا الواجػػػبى  اَّعتبػػػارى  الطفػػػل آرا ي  كتيػػػولىى تخصػػػه، التػػػي المسػػػائل جميػػػع
 .الحقيقية كلمصالحه كنضجه، الطفل،

 حمايػػػة أك سػػمعتهم، أك الغيػػػر، حقػػوؽ راـاحتػػػ سػػول الحريػػػة هػػذُ مػػػن يحػػدٌ  كَّ -ْ
 .العامة اتداب أك العامة، الصحة أك العاـ النظاـ أك الو ني، األمن

 
ٞ  يف اهٽفـى  رـق  عوٟ املازٝ ٓصٖ تِلٵ ّ  رطٙـ  عِٔـا  ٗاهتعـثرل  آضا٢ـٕ،  تلـ٘ٙ
ٟ  اهتعوٚق ٙطاحع) ٗتوقٚٔا ٗا٪فلاض املعوً٘اا ٗطوب ٞ  املـازٝ  عوـ ْ  اهػـابق  بؿـ 
، ُٗكت املازٝ عوٟ أْ رطٙـٞ اهتعـثرل تلـْ٘ جـا ٨     (اهفلط ٗرطٙٞ اهعقٚسٝ رطٙٞ

 .ٙتِافٟ ًع تعاهٍٚ اٮغ٩َ ٗآزابٕ 

ٟ  ٨ ق٘ميٞ تلْ٘ ب ْ ا٪فلاض املازٝ ٗقفت ٗقس  ا٪خـ٩ق  ًثـاز٥  ًـع  تتِـاف
 ا٨عتثــاض اهٽفــى آضا١ تــ٘ىل) عثــاضٝ إىل املــازٝ أنــافت كٌــا. ٗاه٘طِٚــٞ ٗاهــسّٙ
ٞ  ملكـاؿٕ ) ٗفقځـا  كصهم ٙلْ٘ أْ( ُٗهخٕ هػِٕ ٗفقځا اه٘احب  ٗٓـصٖ  ،(اؿقٚقٚـ
ٕ  عّ املػ٣٘هْ٘ أٗ ٗاهساٖ -بسآٞ- ٓاضٱسټقپٙٱ اؿقٚقٚٞ املكوزٞ ٍ  ،ضعاٙتـ  أقـسض  فٔـ

 .املكوزٞ ٓصٖ ؼسٙس عوٟ اهٽفى ًّ
 .اتفاقٚٞ رق٘ق اهٽفى ًّ (13) ،(12) املازت، تقابى املازٝ ٗٓصٖ

* * * 
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 لجثلجث لج ص 
 الشخصية األحوال و ـــحق

 
 

ٙتزسج ٓصا اهفكى عّ بعض رق٘ق ا٪ر٘اي اهؿدكٚٞ هوٽفى ًِٗٔا: 
 ، ٗشهم ًّ خ٩ي أضبع ً٘از.ٞــاهِفق، ٗاؿهاُٞ، ٗا ـاهطن، ٗبـاهِػ

 
 بـــــــــالٍط

 .ال رعيين كأمه أبيه إلى اَّنتساب في الحق للطفل -ُ
 إلػػى الطفػػل بانتسػػا فػػي ت ػػكي التػػي الممارسػػات -ذلػػي علػػى بنػػا - ـي ري ٍحػػكتى  -ِ

 .كنحوُ األرحاـ كاستئجار أبويه،
ـي  النسب ثبوت في كتػيتَّبىع -ّ   .اإلسالمية ال ريعةً  أحكا

 
ٍٵ ٞ  ،اهٽفـى  ُػـب  ج٘نـ٘   املازٝ ٓصٖ تٔت ٞ  ٗاهؿـطٙع  ٓـصا  ٛتـ٘ه  اٮغـ٩ًٚ
 .خاقٞ عِاٙٞ امل٘ن٘ 

ػػطي  هيػػوى  تبىػػائًًهمٍ  اٍدعيػػوهيمٍ +: تعــاىل اهلل ٙقــ٘ي ػػوا لَّػػمٍ  فىػػ ف اللَّػػهً  ًعنػػدى  أىٍقسى  آبىػػا هيمٍ  تػىٍعلىمي
ػػا جينىػػاحه  عىلىػػٍيكيمٍ  كلىػػٍيسى  كمىػػوىالًيكيمٍ  الػػدِّينً  ًفػػي فىػػ ٍخوىانيكيمٍ   تػىعىمَّػػدىتٍ  مَّػػا كلىًكػػن بًػػهً  أىٍخطىػػٍرتيم ًفيمى
 .س5 :ا٪رعابص"ارًَّحيمن  اغىفيورن  اللَّهي  ككىافى  قػيليوبيكيمٍ 

 عِٔـا  ٗاملت٘فٟ هوٌٽوقٞ ٝعسٵ ٗفطنت ،ااهعُ اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ ًترطٵ ٗقس
 ا٪ُػـاب،  اخـت٩ط  هعسَ اُقها٢ٔا، بعس إ٨ بآخط تتعٗذ أْ شلا ه٘ظ ٨ ظٗحٔا،
 .اهؿطٙعٞ ًقاقس ًّ ا٪ُػاب رفغ ا٪ق٘هْٚ٘ ٗاعتدل
 أىبًيػهً  غىٍيػرً  ًإلىػى ادَّعىػى مىػنٍ »×:  ضغـ٘ي قاي: قاي  ٗقام  أبٛ بّ غعس عّٗ
ري  أىنَّهي  يػىٍعلىمي  كىهيوى  ـه  عىلىٍيهً  اٍلجىنَّةي فى  أىبًيهً  غىيػٍ  .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«حىرىا

 .اهٽفى رق٘ق اتفاقٚٞ يف املازٝ شلصٖ ًقابى ٙ٘حس ٨ٗ
 ( ًّ اهفكى اـاًؼ ًّ اهثاب ا٪ٗي.18شهم يف املازٝ ) بٚاْٗقس غثق 
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 اعــــــــــالسض

 أك الرضػػيع، مصػػلحة لػيذ مػػن منػػع إذا إَّ أمػه، ترضػػعه أف فػػي الحػق الرضػػيع للطفػل
 .لألـ الصحية المصلحة

 
ّ  اهطنـاعٞ  يف اهٽفـى  رق عوٟ املازٝ ٓصٖ تِل ٕ  ًـ  ٛٲٰتاهپٰرـ  عـسا  فٌٚـا  أًـ
، اـدلٝ أٓى زٌٓازسٵٙٱ اؿاهتاْ ٗٓاتاْ ه٫َ، اهكزٚٞ ٗاملكوزٞ اهطنٚع ًكوزٞ

ٍ  اهقطآْ ُل ٗقس ٟ  اهلـطٙ ػٍولىٍينً  أىٍكَّدىهيػنَّ  يػيٍرًضػٍعنى  كاٍلوىالًػدىاتي +: شهـم  عوـ ػاًملىٍينً  حى  كى
 .س233: اهثقطٝص"الرَّضىاعىةى  ييًتمَّ  أىف أىرىادى  ًلمىنٍ 

ٝځ ضًهاْ ُٔاضيف  هوٌطنع اهفٽط اهؿطٙعٞ أبارت كٌا  اهطنٚع ملكوزٞ ًطاعا
ٞ  يف املازٝ شلصٖ ًقابى ٙ٘حس ٨ٗ .اهقها١ ٗعوٚٔا ٍ  اهٽفـى  رقـ٘ق  اتفاقٚـ  أْ ضغـ

 .اهٽثٚعٚٞ اهطناعٞ ٚٞأٌٓ ت٧كس اؿسٙثٞ ٗاهِفػٚٞ اهٽثٚٞ اهثز٘ج
* * * 

  
 اٌٛـــــــــاذتط

 علػػػى كالقيػػػاـ -هضػػػمٌ  أم- بحضػػػانته يقػػػـو مػػػن لػػػه يكػػػوف أف فػػػي الحػػػقٌ  للطفػػػل -ُ
ثػم   فلهػا بحضػانة حػقأ كاألـ كالنفسية، الحيوية حاجاته كقضا  كتربيته، تن ئته،
 .اإلسالمية ال ريعة ألحكاـ كفقنا من تليها

 الخاصػة، اَّحتياجػات كذكم كاللقطػا ، األيتػاـ، األ فػاؿ حضانةال نظاـ كي مل -ِ
 كالمقهػػورين العائليػػة، بيئػػتهم مػػن دائمػػة أك مؤقتػػة بصػػفة كالمحػػركمين كالالجئػػين،

 .كنحوُ بالطرد
 الرعايػػػػػة حقػػػػػوؽ تكفػػػػػل كلكنهػػػػػا ي،التبنٌػػػػػ نظػػػػػاـ اإلسػػػػػالمية ال ػػػػػريعة تجيػػػػػز كَّ -ّ

 .تماؤهمأي ا كاف ان لأل فاؿ صورها بكافة اَّجتماعية
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 الالزمػة كالخدمات الدعم بتوفير ،الدكلة كمنها ،كافة المجتمع مؤسسات كتقـو -ْ
  .بواجباتهن القياـ على الحاضنات لمعاكنة

 أحػدهما عػن أك عنهمػا الطفل فصل يمكن كَّ أساسنا، الحضانة صاحبا الوالداف -ٓ
 .بقدرها تقدر كالضركرة راجحة، لضركرة إَّ

 ،معي ػته ككيفيػة كمصػالحه، الطفل، رعاية عن بينهما لت اكربا مسئوَّف الوالداف -ٔ
 الحاجػػة عنػػد القضػػا  أك المختصػػة اَّجتماعيػػة الرعايػػة بجهػػة يسػػتعينا أف كيمكػػن
 .المصلحة كهذُ الرعاية، تلي لتحقيق

 كالطبػي كاَّجتمػاعي القضػائي كاَّختصػاص الخبػرة أهل يقدرها الطفل كمصلحة -ٕ
 .حدة لىع  فل بكل المحيطة الظركؼ كفق

 
 .اهؿطٙعٞ ٪رلاَ ٗفقځا هوكغرل اؿهاُٞ رق عوٟ تِلٵ :(1) ايفكس٠ *

 ٗغرلٍٓ كا٪ٙتاَ ف٣اا عسٝ ٙؿٌى اهِعاَ ٓصا أْأٗنزت  :(1) ٚايفكس٠* 
ٛٵ إُػاْ ٗاهوقٚط، اهفقطٝ ٓصٖ عسزتٍٔ ممّ َ  يف ٙتٌتع ،ر ٞ  اٮغـ٩  رقـ٘ق  بلافـ

ٕ  شُـب  ٨ٗٗإْ كاْ ًّ اهعُا  اٮُػاْ ٕ اض فٌٚـا  هـ ْ  ٗاهـساٖ،  تلثـ ّ  عٌـط  ٗكـا  بـ
ٕ  اضظقځـ  ؾٔط كى ٗه٘هٕٚ زضٍٓ ًا٢ٞ املاي بٚت ًّ هوقٚط ٙفطض  اـٽاب  ٙعِٚـ
ٕ  ٗهعـى  عوٕٚ، ٕ  ضنـاعت ٕ  كـدلٖ  ٗعِـس  املـاي،  بٚـت  يف ُٗفقتـ ّ  بغـرلٖ  ٙػـاٗٙ  ًـ

 .ا٪طفاي

 يف ٗاهوقٚط اهٚتٍٚ ًّ أؾس ٙلُْ٘٘ قس املازٝ يف ٝاملصك٘ض اهف٣اا ٗبقٚٞ
 .اؿهاُٞ إىل راحتٍٔ

 اهف٣اا غا٢ط ًٗعٍٔ ٗاهوقٽا١ ا٪ٙتاَ كفاهٞ أْأٗنزت  :(1) ايفكس٠ٚ* 
 اهِعاَ متثى ا٨حتٌاعٚٞ، ٗضعاٙتٍٔ ا٪طفاي ًّ ٗغرلٍٓ (1) اهفقطٝ يف املصك٘ضٝ

 اهيت اٮغ٩ًٚٞ، اهؿطٙعٞ ٖطٹقٶتٱ ٨ اهصٜ اهتثين، ُعاَ عّ ٙغين اهصٜ اٮغ٩ًٛ
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 إىل اه٘هس اُتػاب عّ ٗتِٟٔ ا٨خت٩ط، ًّ ٗرفعٔا ا٪ُػاب ُقا١ عوٟ ؼطم
 (1).اهؿطعٛ أبٕٚ غرل

 ا٨حتٌاعٚٞ ٗضعاٙتٍٔ ا٪طفاي غا٢ط ًّ ٗغرلٍٓ اهف٣اا ٓصٖ كفاهٞ ٗتػتِس
 ًقطضٳا ارقځ ٗاهطعاٙٞ اهلفاهٞ ٓصٖ تعتدل عسٙسٝ، ؾطعٚٞ ُك٘م إىل اٮغ٩َ يف
 : اهِك٘م ٓصٖ ًّٗ ،أٙٳا كاْ اُتٌا٦ٍٓ شلٍ

 كَّ  اليىًتيمى  يىديعو الًَّذم فىذىًليى   بًالدِّينً  ييكىذِّبي  الًَّذم أىرىأىٍيتى  +: تعاىل اهلل ٙق٘ي
ـً  عىلىى يىحيضو   ذىا فىآتً +: ٗتعاىل غثزإُ ٗٙق٘ي، س3 ،2 ،1 :املاعْ٘ص" الًمٍسًكينً   ىعىا
 ٍينً كبًاٍلوىاًلدى + :تعاىل اهللٙق٘ي ٗ، س38 :اهطَٗص"السًَّبيلً  كىاٍبنى  كىاٍلًمٍسًكينى  حىقَّهي  القيٍربىى
 كالصَّاًحبً  الجينيبً  كاٍلجىارً  القيٍربىى ًذم كاٍلجىارً  كاٍلمىسىاًكينً  كاٍليىتىامىى القيٍربىى كًبًذم إٍحسىاننا
 .س36: اهِػا١ص"أىٍيمىانيكيمٍ  مىلىكىتٍ  كمىا السًَّبيلً  كاٍبنً  بًاٍلجىٍنبً 

 انى أى »×:  اهلل ضغ٘ي قاي :قاي  غعس بّ غٔى ضٗاٖ فٌٚا×  ٗاهطغ٘ي
رسٙث قزٚش، ص.اؾ٣ٚٳ بٌِٚٔا ٰذٗفطٸ ٗاه٘غٽٟ باهػثابٞ ٗأؾاض، «اذى كى هى  مً يٍ تً يى الٍ  لي افً كى كى 

 ٙق٘ي:×  اهلل ضغ٘ي زلعت: قاي  اهسضزا١ ٛأبعّ ، ٗضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس
 زاٗز أب٘ ضٗاٖصرسٙث رػّ، «ًبضيعىفىاًئكيمٍ  كىتػيٍنصىريكفى  تػيٍرزىقيوفى  فىً نَّمىا ضيعىفىا ىكيمٍ  ابٍػغيوًني»

، راحاتٍٔ شلٍ ٛأپقڀهكٛ  هٛ أرهطٍٗٓ أٜ: ابغُ٘ٛ ًٗعِٟ ،ٗاهِػا٢ٛس ًصٜٗاهذل
 يػىٍرحىٍمهي  َّى  النَّاسى  يػىٍرحىمٍ  َّى  مىنٍ »×:  اهلل ضغ٘ي قاي: قاي  اهلل عثس بّ حطٙط ٗعّ
: قاي -ضنٛ اهلل عٌِٔا- عثاؽ ابّ ٗعّ، ًػوٍس ضٗاٖصرسٙث قزٚش، «كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّهي 
ًبيرىنىا كىيػيوىقػِّرٍ  صىًغيرىنىا يػىٍرحىمٍ  لىمٍ  مىنٍ  ًمنَّا سى لىيٍ »×:  اهلل ضغ٘ي قاي  ضٗاٖ رػّ رسٙثص«كى

 .سٗاهذلًصٜ .سأ

 اهٽفى فكى ميلّ ٨ ٗإُٔ اؿهاُٞ، يف اه٘اهسّٙ زٗض املازٝ ٗأٗنزت
 أكسا كٌا ،بقسضٓا تقسض ٗاههطٗضٝ ضاحزٞ، ههطٗضٝ إ٨ أرسٌٓا عّ أٗ عٌِٔا

                                       
 (.104( ٗ)18) املازٝ عوٟ اهتعوٚق يف ٗا٪رازٙث ا٬ٙاا :اُعط( 1)
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، ٗغثق أْ شكطُا ا٪زهٞ اهكسز ٓصا يف سٗهٞاه ًِٗٔا اجملتٌع ٧ًغػاا زٗض عوٟ
 (1).ااامل٧غػعوٟ زٗض ٓصٖ 

 اه٘اهساْ عوٕٚ ثىحٱ ملا ;فٽطٜ عٛٚطث رق اهٽفى رهاُٞ يف اه٘اهسّٙ ٗرق
 باعتثاضٖ عهاُتٕ اهِاؽ أحسض اـفٌٔ ج٘ه٘زٌٓا، ٗاهطفق ٗاهؿفقٞ اهط.ٞ ًّ

 أثثتت ٗقس ٗاهسٕٙ، كِف يف ِٙؿ  أْ اهٽفى رق ًّ اٗأٙهٳ ًٌِٔا، حع١ٳا
 غثب ٪ٜ ٗاهسٕٙ ضعاٙٞ ًّ اهٽفى رطًاْ أْ ٗا٨حتٌاعٚٞ اهِفػٚٞ اهسضاغاا

 ٗٙكٚثٕ ٗاهعقوٚٞ اهِفػٚٞ ٗقسضاتٕ اؿٚ٘ٙٞ ٗظا٢فٕ ًّ كثرل اضتقا١ ٙعٽى كاْ
ٛٵٚاهٽث اهٌِ٘ يف ٗاهِقل ٗاهِفػٚٞ، اهعكثٚٞ ٗا٨نٽطاباا با٪ًطاض  ُارٚٞ يف ع

 فٌٚا باهتؿاٗض اهٽفى ضعاٙٞ عّ اه٘اهسّٙ ًٗػ٣٘هٚٞ ،ؾدكٚتٕ ُ٘ارٛ ًّ أكثط أٗ
هيمىا تػىرىاضو  عىن ًفصىاَّ أىرىادىا فى فٍ +: تعاىل ق٘هٕ إىل تػتِس بٌِٚٔا،  جينىاحى  فىال كتى ىاكيرو  مِّنػٍ
 ٗت زٙثٕ اهٽفى فطعاٙٞ باهتؿاٗض، ٙتٍ اهفٽاَ كاْ فنشا ،س233 :اهثقطٝص"عىلىٍيًهمىا

 .اهٽطف، ب، ٗاهذلانٛ ضباهتؿاٗ أحسض تلْ٘ -أٗىل باب ًّ- ًٗعٚؿتٕ

 كيلوكيمٍ »: -ضنٛ اهلل عٌِٔا- عٌط بّ اهلل عثس ضٗاٖ فٌٚا×  اهطغ٘ي ٙق٘يٗ
ـي  ;رىًعيًَّتهً  عىنٍ  كىمىٍسئيوؿه  رىاعو   كىهيوى  رىاعو  أىٍهًلهً  ًفي كىالرَّجيلي  ،رىًعيًَّتهً  عىنٍ  مىٍسئيوؿه  كىهيوى  رىاعو  فىاإلمىا

ـي  ،رىًعيًَّتهىا عىنٍ  مىٍسئيولىةه  كىًهيى  رىاًعيىةه  زىٍكًجهىا بػىٍيتً  ًفي أىةي كىاٍلمىرٍ ، رىًعيًَّتهً  عىنٍ  مىٍسئيوؿه   ًفي كىاٍلخىاًد
يًِّدًُ  مىاؿً  صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز «رىًعيًَّتهً  عىنٍ  مىٍسئيوؿه  كىهيوى  رىاعو  سى

 .ٗاهذلًصٜس

 اهلل ق٘ي إىل ِسٙػت اهسٗهٞ، ًِٗٔا اجملتٌع ٧ًغػاا تقسًٕ اهصٜ ٗاهسعٍ
 .س6 :ا٪رعابص "أىنفيًسًهمٍ  ًمنٍ  بًاٍلميٍؤًمًنينى  أىٍكلىى النًَّبيو +: تعاىل

ٕ  اهلطميـٞ،  ا٬ٙٞ شلصٖ تٽثٚقځا×  اهطغ٘ي ٗٙق٘ي ٌٳـ  ٗبكـفت  هوٌػـوٌ،  اراك
نٍػيىا ًفػػي بًػػهً  أىٍكلىػػى كىأىنىػػا ًإَّى  ميػػٍؤًمنو  ًمػػنٍ  مىػػا» :عــٍِٔ ًٗػــ٨٘٣ځ   :ً ػػٍئتيمٍ  ًإفٍ  اقٍػػػرى يكا كىاتًخػػرىةً  الػػدو

                                       
 (.109ًّ املازٝ ) ،(2قطٝ )اهف عوٟ اهتعوٚق ٙطاحع( 1)
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ػا ،" أىنٍػفيًسػًهمٍ  ًمػنٍ  بًاٍلميٍؤًمًنينى  أىٍكلىى النًَّبيو  +  مىػنٍ  عىصىػبىتيهي  فػىٍليىرًثٍػهي  ٳمىػاَّ كىتػىػرىؾى  اتى ػمىػ ميػٍؤًمنو  فىرىيومى
 ّع رسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍص«مىٍوَّىُي  فىرىنىا فػىٍليىٍرتًًني ضىيىاعنا أىكٍ  دىيٍػننا تػىرىؾى  كىمىنٍ  ،كىانيوا

 (1).ٓطٙطٝس أبٛ

 إف الذٍِّكرً  أىٍهلى  فىاٍسرىليوا+: تعاىل اهلل ق٘ي اهؿطعٛ أغاغٔا اـدلٝ ب ٓى ٗا٨غتعاُٞ
 ٗأٓى اـدلٝ أٓى ٍٓ اهصكط أٓى أْ عوٟ املفػطْٗ ٗأمجع، س7 :ا٪ُثٚا١ص"تػىٍعلىميوفى  َّ كينتيمٍ 
بً  ًمٍثلي  يػينىبِّئييى  َّكى +: تعاىل ٗق٘هٕ ًٗٚساْ، فّ كى يف اهعوٍ  .س14 :فاططص"يرو خى

 اهيت اتفاقٚٞ رق٘ق اهٽفى ًّ (ِّ-َِ) ،(ُُ-ٗ) امل٘از املازٝ ٓصٖ ٗٙقابى
ّ  هـٚؼ  تفاقـٚى  يف ٗزخوـت  كثرلٳا، ت٘غعت  ٓـصا  يف شلـا  اهتعـطض  املِاغـب  ًـ
 .املٚثاق

*** 

  
 ٛــــــــــــــــــــــكـلـالٍ

 كالػػديني، كالعقلػػي، البػػدني، لنمػػوُ مالئػػم معي ػػي مسػػتول فػػي الحػػق  فػػل لكػػل -ُ
 .كاَّجتماعي

 أقاربػه مػن غيػُر علػى ثػم أبيه، على -له ماؿ َّ الذم- للطفل الحق هذا كيثبت -ِ
 .اإلسالمية ال ريعة ألحكاـ كفقنا الموسرين،

 عمػل، فرصػة لػه كتتػاح الكسػب علػى قػادرنا يصػبُ حتػى للولػد الحػق هذا كيمتد -ّ
 .بكسبها تستغني أك ،كتنتقل إلى بيت زكجها تتزكج حتى كللبنت

 مػػن كغيرهمػػا الوالػػدين، مسػػاعدة الدكلػػة كمنهػػا كافػػة المجتمػػع مؤسسػػات كعلػػى -ْ
 .لنموُ الالزمة المعي ة ظركؼ ترمين في الطفل، عن المسئولين األ خاص

 
                                       

 (.109ًّ املازٝ ) ،(2اهفقطٝ ) عوٟ اهتعوٚق ٙطاحع( 1)
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 .باهٽفى اـاقٞ اهِفقٞ أً٘ض املازٝ ٓصٖ تِعٍ

 ٗاهعقوٛ اهثسُٛ ٖهٌِ٘ امل٢٩ٍ املعٚؿٛ املػت٠٘ أبعاز زٱؼسټ :(1) ايفكس٠ *
 تعثرل ًّ اُهثاطځا أكثط ٪ُٕ« اهسٙين» تعثرل اخذلُا ٗقس ٗا٨حتٌاعٛ، ٗاهسٙين

 .كصهم ا٪خ٩قٛ اؾاُب ٙؿٌى ٗ٪ُٕ; «ٗاملعِٜ٘ اهطٗرٛ»

 عوٟ اٮُفاق عّ أق٩ځ املػ٣٘ه، ا٪ؾدام رسزا :(1) ايفكس٠ٚ *
 .غ٩ًٚٞاٮ اهؿطٙعٞ ٪رلاَ ٗفقځا تتزسز اٮُفاق ٓصا ٗؾطٗط اهٽفى،

، س233 :اهثقطٝص"بًاٍلمىٍعريكؼً  كًكٍسوىتػيهينَّ  رًٍزقػيهينَّ  لىهي  المىٍوليودً  كعىلىى+ :تعاىل اهلل قاي
نىكيم كٍأتىًمريكا أيجيورىهينَّ  فىآتيوهينَّ  لىكيمٍ  أىٍرضىٍعنى  فى فٍ + ٗٙق٘ي تعاىل:   كإف ًبمىٍعريكؼو  بػىيػٍ

تػيٍرًضعي  تػىعىاسىٍرتيمٍ    فػىٍليينًفقٍ  ًرٍزقيهي  عىلىٍيهً  قيًدرى  كمىن سىعىًتهً  مِّن سىعىةو  ذيك ًفقٍ لًيين  أيٍخرىل لىهي  فىسى
ُي  ًممَّا  .س7-6 :اهٽ٩قص"اللَّهي  آتىا

ّٲٗ ْٸ -ضنٛ اهلل عِٔا- ٰعا٢ٶٰؿٞ ٰع ٞپ بٶِٲٰت ٓٶِٲٰس أپ : قپاهپتٲ -ضنٛ اهلل عِٔا- عٱتٲٰث
ٕٶ ٰضغٱٰ٘ي ٰٙا» ْٸ، اهوچ ْٰ أپٰبا إڄ ٰٗهپسٶٜ ٰٙلڀفٶِٚٶٛ ًٰا ٙٱعٲٽٶِٚٶٛ هپٚٲٰؼٰٗ، ٰؾزٶٚشٴ ٰضحٱىٴ غٱفڀٰٚا  إڄ٨پ ٰٗ
ٕٱ أپٰخصٲاٱ ًٰا ِٲ ٰ٘ ًٶ ٓٱ ٍٱ ٨پ ٰٗ صرسٙث «بًاٍلمىٍعريكؼً  كىكىلىدىؾً  يىٍكًفييً  مىا خيًذم» :فپقپاٰي ،«ٰٙعٲوپ

 .سًاحٞ ٗابّ زاٗز ٗأب٘ ٗاهِػا٢ٛ ًٗػوٍ اهثداضٜٗ أ.س ضٗاٖقزٚش، 

 كاْ ٗإشا ًاهٕ، يف فِفقتٕ ًاي ٕه كاْ إشا اهٽفى أْ عوٟ اهفقٔا١ فقاتٵ ٗقس
 .ٙلفٕٚ ًا اغتلٌاي ُفقتٕ عّ املػ٣٘ي عوٟ ٗحب ٙلفٕٚ ٨ ًاهٕ

 هق٘ي فا٪قطب با٪قطب فتثسأ امل٘غطّٙ، أقاضبٕ عوٟ اهٽفى ُفقٞ ٗح٘ب أًا
ٍيئنا ًبهً  تيٍ رًكيوا كَّ اللَّهى  كاٍعبيديكا+: تعاىل اهلل ٍينً   ى : اهِػا١ص"بىىالقيرٍ  كًبًذم إٍحسىاننا كبًاٍلوىاًلدى

 .س26: اٮغطا١ص"حىقَّهي  القيٍربىى ذىا كآتً +ٗق٘هٕ تعاىل: ، س36

أٍ »×:  اهلل ضغ٘ي قاي: قاي -ضنٛ اهلل عٌِٔا- اهلل عثس بّ حابطعّ   اٍبدى
هىا فػىتىصىدَّؽٍ  بًنػىٍفًسيى   فىًلًذم  ىٍي ه  أىٍهًليى  عىنٍ  فىضىلى  فىً فٍ  ،فىألىٍهًليى   ىٍي ه  فىضىلى  فىً فٍ  ،عىلىيػٍ

ا  ىٍي ه  قػىرىابىًتيى  ًذم عىنٍ  فىضىلى  فىً فٍ  ،رىابىًتيى قػى  ا فػىهىكىذى ، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ًػوٍس«كىهىكىذى
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 املِدل عوٟ قا٢ٍ×  اهلل ضغ٘ي فنشا املسِٙٞ قسًت :قاي  اااضبٛ طاضق ٗعّ
أٍ  اٍلعيٍليىا، اٍلميٍعًطي يىدي »: ٙق٘ي ٗٓ٘ اهِاؽ ىٽب  كىأيٍختىيى  بىاؾى كىأى  أيمَّيى : تػىعيوؿي  ًبمىنٍ  كىاٍبدى
، ، ٗقززٕس رثاْ ٗابّ ٗاهساضقٽين اهِػا٢ٛ رسٙث قزٚش، ضٗاٖص«أىٍدنىاؾى  أىٍدنىاؾى  ثيمَّ  كىأىخىاؾى
 .اٮغ٩ًٛ اهفقٕ كتب إىل ا٪رلاَ ٓصٖ تفكٚى يف ٗاملطحع

 ٗٓ٘ اؿق، ٓصا عِسٖ ِٙتٔٛ اهصٜ اهعًين املس٠ رسزا :(1) ايفكس٠ٚ *
 عٌى، فطقٞ شلٍ أتٚزتٗ اهلػب عوٟ ّقازضٙ ٙكثز٘ا رتٟ: هوصك٘ض باهِػثٞ
 فذلٝ أثِا١يف  ثٍ املٔين، ٗتسضٙثٍٔ زضاغتٍٔ أثِا١يف  اهِفقٞ شلٍ تلفى ٗبصهم
 إش ;ٗا٨ُتقاي إىل بٚت اهعٗحٚٞ اهعٗاذ رتٟ هٯُاج ٗباهِػثٞ .عٌى عّ اهثزث
 ّٰزٲٗٙكثٶ ٌّٰٲٙتعوچ رتٟ أٗ ُفقتّٔ، عّ ًػ٣٘ه،عِس٢ص  أظٗاحّٔ ٙكثش

 .ّٸبلػثٔ ًلتفٚاا

 ٓصا يف اهسٗهٞ ًِٗٔا اجملتٌع ٧ًغػاا ًػ٣٘هٚٞ عوٟ تُكٵ: (1) ايفكس٠ٚ *
ّٲ: اؿسٙث ُػتزهط ِٗٓا اهكسز، ٝپ أپبٶٛ ٰع ْٸ  ٓٱٰطٙٲٰط ٕٶ ٰضغٱٰ٘ي أپ ْٰ×  اهوچ  كپا
ٰ٘فچٟ بٶاهطٸحٱىڄ ٙٱ٧ٲٰتٟ ٌٱٰت ٕٶ اهڀ ّٱ ٰعوپٚٲ ٍيًنهً  تػىرىؾى  هىلٍ »: فپٰٚػٲ پيٱ ،اهسٸٙٲ ٕٱ رٱسټٰج ْٲفپنڄ، «فىٍضالن  ًلدى  أپُٸ
ٕٶ ٰتٰطنپ ٌٶٰ، قپاٰي ٰٗإڄ٨پ ٰقوچٟ ٰٗفپا١ٳ هٶٰسٙٲِٶ ٌٱػٲوٶ ٌٸا ،«صىاًحًبكيمٍ  عىلىى صىلووا: »هٶوڀ ٕٱ فپٰتٰش فپوپ  اهوچ
ٕٶ  دىيٍػننا ؾى فػىتػىرى  اٍلميٍؤًمًنينى  ًمنٍ  تػيويفِّيى  فىمىنٍ  أىنٍػفيًسًهمٍ  ًمنٍ  بًاٍلميٍؤًمًنينى  أىٍكلىى أىنىا»: قپاٰي اهڀفٿتٱٰ٘ح ٰعوپٚٲ
ُي  فػىعىلىيَّ  أب٘ زاٗز ٗ ٗأ.س ًٗػوٍ اهثداضٜ ضٗاٖصرسٙث قزٚش، «فىًلوىرىثىًتهً  ٳمىاَّ تػىرىؾى  كىمىنٍ  ،قىضىاؤي

 (1).سٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞ

 .اتفاقٚٞ رق٘ق اهٽفى ًّ (ِٕ) املازٝ تقابى املازٝ ٗٓصٖ
* * * 

                                       
 (.109ًّ املازٝ ) ،(2اهفقطٝ ) عوٟ اهتعوٚق ٙطاحع( 1)
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 لج ص  لج للع
 اجليائية واتمشئولية ةــاألٍلي

 
 ا٪ٓوٚٞ زسج ٓصا اهفكى عّ أٓوٚٞ اهٽفى ًٗس٠ ًػ٣٘هٚتٕ اؾِا٢ٚٞ; فٚث،ٙت

، ثٍ ٙتزسج عّ ا٪زا١ ٞأٓوٚ، ٗهوٽفى اه٘ح٘ب أٓوٚٞ، كٌا ٙث، هوخِ، ااسٗزٝ
 باهٽفى، ٗشهم ًّ خ٩ي أضبع ً٘از. اـاقٞ ٗاملعاًوٞ اؾِا٢ٚٞ املػ٣٘هٚٞ تسضذ

  
 لمذٍني احملدٔدٚ األِمٗٛ

 ال ريعة له تقررها التي المالية للحقوؽ محدكدة كجوب برهلية الجنين يتمتع
 أك الوالدين من كالهبة كالوقف، كالوصية، الميراث، في بحصته له فيحتفظ اإلسالمية،
 .، على أف تكوف معلقة بميالدُ حيناالغير أك األقربا 

 
 عوٟ ٙذلتب اًٗ هوخِ،، ااسٗزٝ اه٘ح٘ب أٓوٚٞ بثٚاْ املازٝ ٓصٖ تتعوق

 ، ٗٓٛ أٓوٚٞ ُاقكٞ ًعوقٞ ج٩ٚزٖ رٚٳا.شهم

، جـا  (1)ٗقس غثق أْ بِٚٸا ًعِٟ ا٪ٓوٚٞ ٗأُ٘اعٔا عِس رسٙثِا عّ أٓوٚٞ املـطأٝ 
 ٙغين عّ اٮعازٝ ِٓا.

 .اهٽفى رق٘ق اتفاقٚٞ يف إؾاضٝ أٙٞ املازٝ ٓصٖ ٙقابى ٨ٗ
* * * 

  
 لمفلن الٕدٕب ةِمٗٛ

 فػي حقػوؽ بػذلي لػه فيكػوف كاملػة كجػوب برهليػة حي ػا كَّدتػه منػذ الطفل يتمتع -ُ

                                       
 ( يف اهفكى اهثاهث ًّ اهثاب اهثاهث.57يف اهتعوٚق عوٟ املازٝ ) (1)
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 .كغيرها كالهبة كالوقف كالوصية الميراث
 التػػػرمين ذلػػػي فػػػي بمػػػا اَّجتمػػػاعي الضػػػماف مػػػن اَّنتفػػػاع فػػػي الطفػػػل حػػػق يبػػػدأ -ِ

 .كَّدته منذ كغيرها كاإلعانات اَّجتماعي
 

 ًّ عوٚٔا ٙذلتب ًاٗ اهلاًوٞ، اه٘ح٘ب أٓوٚٞ عّ تتزسج :(1) ايفكس٠ *
 ف٘ض هٯُػاْ تثثت اهلاًوٞ اه٘ح٘ب أٓوٚٞ أْ (1)شكطُا أْ ٗغثق ،ًاهٚٞ رق٘ق
 باغت٩ٔهٕ ارٚٳ اهٽفى ٨ٗزٝ ٗتثثت إًٔ، عّ ارٚٺ باُفكاهٕ اٮُػاُٛ كٚإُ اكتٌاي

 ٓطٙطٝ ٘أب ضٗاٖ ملا اهكطار، أٗ باهثلا١ ق٘تٕ ضفع ٓ٘ ٗا٨غت٩ٔي ٨ٗزتٕ، بعس
 ّٗيف، سزاٗز أب٘ ضٗاٖصرسٙث قزٚش، «كيرِّثى  اٍلمىٍوليودي  اٍستػىهىلَّ  ًإذىا» :قاي×  اهِيب ع 

، قپاٰي ابّ ابّ ًاحٞس ضٗاٖصرسٙث قزٚش، «صىارًخنا يىٍستىًهلَّ  حىتَّى الصًَّبيو  يىًرثي  َّى » :ضٗاٙٞ
ٕٱ ًاحٞ: ٔٲ٩پهٿ ْٲ ٰٗاغٲتٶ ٰٛ أپ ٗٲ ٰٰٗٙكٶٰٚش ٰٙثٲلٶ  رطكٞ :ا٨غت٩ٔي رلٍ ٗيف ٰٙعٲٽٶٰؼ. أپ

 بعسٓا ت٘يف ٗه٘ إًٔ عّ اُفكاهٕ بعس رٚاتٕ عوٟ هس٨هتٔا ٨ٗزتٕ، بعس ٘ه٘زامل
 .بقوٚى

 اجملتٌع أبِا١ ب، ٗاهتعاْٗ اهتػاُس ٓ٘ :ا٨حتٌاعٛ اههٌاْ :(1) ايفكس٠ *
ًٳ ٗمجاعاا، اأفطازٳ  كفاهٞ يف اهفطز فٚعٚـ ٗاههطا١ اهػطا١ يف ٗقلً٘، ارلا

 عٍِٔ، اههطض ٗزفع ا٪فطاز حلًكا ؼقٚق عوٟ اؾٌاعٞ ٗتعٌى اؾٌاعٞ،
 ٙعطفْ٘ أفطازٓا، ج٧اظضٝ اؾٌاعٞ ٗتعٚـ ٗإبساعاتٍٔ، ا٪فطاز كٚاْ عوٟ ٗؼافغ

 اؾٌٚع ٗٙتعاْٗ ٗغٚٽطتٔا، ٓٚثتٔا عوٟ ٗوافعْ٘ ُٗفعٔا، ٗح٘زٓا نطٗضٝ شلا
 .ا٨حتٌاعٛ بِا٢ٕ عّ ٗاملداطط ا٪نطاض ٗزفع أفهى، فتٌع ٮهاز

 ٗخاقٞ ا٪غاغٚٞ راحاتٕ توثٚٞ: هوٽفى ا٨حتٌاعٛ باههٌاْ ٗٙقكس
٧ًغػاا اجملتٌع ٗ ا٪فطاز ٗاحب اههٌاْ ٗٓصا ٗاهعاحعّٙ، ٗااتاح، هوفقطا١
 .اهػ٘ا١ عوٟ اهسٗهًِٞٗٔا 

                                       
 ( يف اهفكى اهثاهث ًّ اهثاب اهثاهث.58يف اهتعوٚق عوٟ املازٝ ) (1)
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 اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ أق٘ي ًّ أق٩ځ ٙعسٵ املعِٟ بٔصا ا٨حتٌاعٛ ٗاههٌاْ
 هقطآُٚٞا ا٬ٙاا عؿطاا تسي شهم ٗعوٟ ،اٮمياُٚٞ عقٚستٔا ًّ ُٗابعٳا

 : ًِٗٔا اهعٌوٚٞ اه٘قا٢ع ًّ ٗاهعسٙس اهِث٘ٙٞ ٗا٪رازٙث

 :تعاىل اهلل قاي

هىٍوفى  بًاٍلمىٍعريكؼً  يىٍرميريكفى  بػىٍعضو  أىٍكلًيىا ي  بػىٍعضيهيمٍ  كاٍلميٍؤًمنىاتي  كاٍلميٍؤًمنيوفى + -  عىنً  كيػىنػٍ
يػىٍرحىميهيمي  أيٍكلىًئيى  كرىسيولىهي  هى اللَّ  كييًطيعيوفى  الزَّكىاةى  كيػيٍؤتيوفى  الصَّالةى  كييًقيميوفى  المينكىرً   سى
 .س71: اهت٘بٞص" حىًكيمه  عىزًيزه  اللَّهى  إفَّ  اللَّهي 

 .س2 :املا٢سٝص"كاٍلعيٍدكىافً  اإلٍثمً  عىلىى تػىعىاكىنيوا كَّ كالتػٍَّقوىل الًبرِّ  عىلىى كتػىعىاكىنيوا+ -

 .س25-24 :املعاضذص"كاٍلمىٍحريكـً  لًلسَّاًئلً   مٍَّعليوـه  حىقٌّ  أىٍموىاًلًهمٍ  ًفي كالًَّذينى + -

 ٗيف اؿسٙث اهؿطٙف:

يىافً  ًلٍلميٍؤًمنً  اٍلميٍؤًمني »×:  اهلل ضغ٘ي قاي  ا٪ؾعطٜ ًٟ٘غ أبٛ عّ اٍلبػينػٍ  كى
ٰٰٗؾثٸمپ«بػىٍعضنا بػىٍعضيهي  يى يدو   ، ّٰ ٚٲ  .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس. ً أپٰقابٶعٶٕ ٰب

 مىثىلي »×:  اهلل ضغ٘ي قاي قاي: -ضنٛ اهلل عٌِٔا- بؿرل بّ اهِعٌاْ ٗعّ
 لىهي  تىدىاعىى عيٍضوه  ًمٍنهي  اٍ تىكىى ًإذىا اٍلجىسىدً  مىثىلي  كىتػىعىا يًفًهمٍ  كىتػىرىاحيًمًهمٍ  تػىوىادًِّهمٍ  ًفي اٍلميٍؤًمًنينى 

 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«كىاٍلحيمَّى بًالسَّهىرً  اٍلجىسىدً  سىائًري 

رسٙث قزٚش، ص«عه ائً جى  اره جى  هي لى كى  افى عى بػٍ  ى  اتى بى  نٍ مى  نى آمى  امى »×:  اهلل ضغ٘ي ٗقاي

 .سٗاهٽدلاُٛ املفطز ا٪زب يف اهثداضٜ ضٗاٖ

 ًإذىا األىٍ عىرًيِّينى  ًإفَّ »×:  اهلل ضغ٘ي : قايقاي ا٪ؾعطٜ  ً٘غٟ أبٛ عّٗ
ـي  قىلَّ  أىكٍ  اٍلغىٍزكً  ًفي أىٍرمىليوا  ثيمَّ  ،كىاًحدو  ثػىٍوبو  ًفي ًعٍندىهيمٍ  كىافى  مىا جىمىعيوا بًاٍلمىًدينىةً  ًعيىاًلًهمٍ   ىعىا

نػىهيمٍ  اقٍػتىسىميوُي  هيمٍ  كىأىنىا ًمنِّي فػىهيمٍ  ،بًالسَّوًيَّةً  كىاًحدو  ًإنىا و  ًفي بػىيػٍ رسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ص«ًمنػٍ

 .ًٗػوٍس



اإلضالً يف األضسٚملرنسٚ التلطريٖٛ ملٗجام ا

 

111 

 323   أرـٌط

 بًهً  فػىٍليػىعيدٍ  ظىٍهرو  فىٍضلي  مىعىهي  كىافى  مىنٍ »×:  قاي: قاي اـسضٜ  غعٚس أبٛ عّٗ
 ، قپاٰي ضاٜٗ«لىهي  زىادى  َّى  مىنٍ  عىلىى بًهً  فػىٍليػىعيدٍ  زىادو  ًمنٍ  فىٍضله  لىهي  كىافى  كىمىنٍ  لىهي، ظىٍهرى  َّى  مىنٍ  عىلىى

ّٲ اؿسٙث: فپٰصكپٰط ٌٰايڄ أپقٲِٰااٶ ًٶ ٕٱ ٰضأپٙٲِٰا ٰرتٸٟ ٰشكپٰط ًٰا اهڀ  فٶٛ ًٶِٸا ٪پٰرسٷ ٰرقٸ ٨پ أپُٸ
 .سًػوٍ ضٗاٖرسٙث قزٚش، ص.فپهٲىڅ

نٍػيىا ًفي ًبهً  أىٍكلىى كىأىنىا ًإَّى  ميٍؤًمنو  ًمنٍ  مىا»×:  قاي: قاي ٓطٙطٝ  بٛأ عّٗ  الدو
 كىتػىرىؾى  مىاتى  ميٍؤًمنو  فىرىيومىا ،"أىنٍػفيًسًهمٍ  ًمنٍ  بًاٍلميٍؤًمًنينى  أىٍكلىى النًَّبيو + :ً ٍئتيمٍ  ًإفٍ  اقٍػرى يكا كىاتًخرىةً 

رسٙث قزٚش، ص«مىٍوَّىُي  فىرىنىا فػىٍليىٍرتًًني ضىيىاعنا أىكٍ  دىيٍػننا تػىرىؾى  كىمىنٍ  ،كىانيوا مىنٍ  عىصىبىتيهي  فػىٍليىرًٍثهي  ٳمىاَّ

قاي:  -ضنٛ اهلل عٌِٔا-اهلل  عثس بّ حابط عّ ضٗاٙٞ ٗيف، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس
 .ًػوٍسرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ص«كىعىلىيَّ  فىً لىيَّ  ضىيىاعنا أىكٍ  دىيٍػننا تػىرىؾى  كىمىنٍ » :×قاي ضغ٘ي اهلل 

 اٱصٲٰخ٪پ اٱطٲٰبسٲٰتاغٲ اًٰ ٜٲطڄًٲأپ ّٲًٶ تٱوڀٰثقڀٰتاغٲ ٘هپ» : اـٽاب بّ عٌط يٗقا
 .«ّٰٙٲطڄاحٶٌٰٔٱاهڀ ا١ٶٰطقپفٿ ٟوپٰع أٰتٱٌٲٰػقپفپ ا١ٶِٰٚٶغڀا٪پ ايڄًٰ٘ٲأپ ٰي٘ٲهٱفٿ

 ٛفٶلڀٰٙ اًٰ ضڄسٲقپبٶ ٍٲٔڄاهٶًٰ٘ٲأپ ٛٲفٶ ا١ٶِٰٚٶغڀا٪پ ٟوپٰع ٰضٰطفپ اهللپ ْٸإڄ»: قاي  عوٛ ٗعّ
 .«ٍٔڄا٢ٶٰطقپفٿهٶ

 اهتخاض هثعض قافوٞ وطؽ كاْ بٌِٚا  اـٽاب بّ عٌط غٚسُا أْ ٗضٜٗ
 اتقٛ»: ٪ًٕ ٗقاي مٖ٘ فت٘حٕ طفى بلا١ ٙػٌع بٕ إشا ،ه٩ٚځ املسِٙٞ ُعه٘ا اهصّٙ
: فقاي إًٔ إىل فعاز، بلا١ٖ فػٌع ًلإُ إىل عاز ثٍ ،«قثٚم إىل ٗأرػين اهلل
 عثس ٙا»: قاهت ،«اهوٚوٞ ًِص ٙقط ٨ ابِم ٠أض ٛه ًا غ١٘، أَ أضان إُٛ ٗولٍ»

ٌٱٕ( )أٜ أضٙغٕ ُٛإ، اهوٚوٞ ًِص( نخطتينأ أٜ) أبطًتين قس ،اهلل  اهفٽاَ عوٟ أٿضٲغٶ
: قاي ،«هوفٽٍٚ إ٨ ٙفطض ٨ اـٽاب بّ عٌط ٪ْ»: قاهت «لٗمل»: قاي ،«فٚ بٟ

 ًٗا اهفخط فكوٟ، «تعخوٕٚ ٨ ٗوم»: قاي ،«ٗكصا كصا»: قاهت «لهٕ ٗكٍ»
 ًّ قتى كٍ هعٌط، اب٧غٳ»: قاي غوٍ فوٌا اهثلا١، غوثٞ ًّ قطا١تٕ اهِاؽ ٙػتث،
 اُٸنف اهفٽاَ، عوٟ قثٚاُلٍ تعخو٘ا ٨» :فِاز٠ اًِازٙٳ أًط ثٍ ،«املػوٌ، أ٨ٗز
 .ا٬فاق إىل بصهم ٗكتب، «اٮغ٩َ يف ً٘ه٘ز هلى ُفطض
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 ،(1)اه٘قف َُعا اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ يف ا٨حتٌاعٛ اههٌاْ ًعآط ًّٗ 
 ا٪ٙ٘بٛ اهسّٙ ق٩ح أٗقفٔا اهيت اـرلٙٞ ا٪ٗقاا ب، ًّ أْ اتاضىٚٳ اهثابت فٌّ
 قوعٞ أب٘اب أرس يف فخعى ٪طفاشلّ، اه٩ظَ باؿوٚب ا٪ًٔاا ٮًساز اٗقفځ

 باهػلط، املصاب املا١ ًِٕ ٙػٚى آخط اًٗٚعابٳ اؿوٚب، ًِٕ ٙػٚى اًٚعابٳ زًؿق
 اؿوٚب ًّ إهٕٚ وتاحْ٘ ًا ٪طفاشلّ فٚ خصْ ث٘ أغ كى ًٙ٘، ا٪ًٔاا فت تٛ

 .ٗاهػلط

: ًِٔا كاْ خرلٙٞ اأٗقافځ زًؿق يف ؾآس إُٔ بٽ٘طٞ ابّ املؿٔ٘ض اهطراهٞ ٗٙصكط
 ٗاهقكس ا٪رساج، ًّ اؿطفٞ ملتعوٌٛ ٗغرلٓا اهفداض قزْ٘ ًّ ٙلػط ًا ٗقف
 .هٕ كػط عٌا اهكاُع ٗتع٘ٙض ،عِٕ اهعقاب ٗزفع اهٽفى، خاطط حدل ًِٕ

 املازٝ يف ٗضز ًا عسا اهٽفى رق٘ق اتفاقٚٞ يف املازٝ ٓصٖ ٙقابى ًا ٙ٘حس ٨ٗ
 .اؿق٘ق بقٚٞ زْٗ ا٨حتٌاعٛ اههٌاْ عّ اؿسٙث ًّ (ِٔ)

*** 

  
 األداٞ ٛــــــــةِمٗ

 العقلػي، الر ػد منا هػا -كأموالػه حقوقػه في للتصرؼ الطفل أهلية يه- األدا  أهلية
 العمريػػة، المراحػػل حىسىػػب العقلػػي التمييػػز كيتػػدرج ،الضػػار مػػن النػػافع ةمعرفػػ علػػى بالقػػدرة
 .هاصي قً نٍ تػي  أك هامي دً عٍ تػي  قد التي األهلية كبعوارض بالسن، كيترثر

 

 زْٗ اهعطٙهٞ باـٽ٘ط ًلتفٚٞ هوٽفى ا٪زا١ أٓوٚٞ عّ املازٝ ٓصٖ تتزسج
 .ق٘ق اهٽفىاتفاقٚٞ ر يف ًقابى املازٝ شلصٖ ٗهٚؼ ،اهتفاقٚى يف اهسخ٘ي

                                       
 ٗغٚ تٛ تفكٚوٕ يف اهفكى اهػابع ًّ اهثاب اـاًؼ. (1)
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 املاي عوٟ ٗاه٨٘ٙٞ ا٪زا١ أٓوٚٞ أرلاَ اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ فقٔا١ اغتٌسٵ ٗقس
 :ا٬ٙاا اهتاهٚٞ ًّ

 .س5 :اهِػا١ص"ًقيىامنا لىكيمٍ  اللَّهي  جىعىلى  الًَّتي أىٍموىالىكيمي  السوفىهىا ى  تػيٍؤتيوا كَّ+ -

هيمٍ  آنىٍستيم  ٍف ٍ فى  النِّكىاحى  بػىلىغيوا إذىا حىتَّى اليىتىامىى كابٍػتػىليوا+ -  إلىٍيًهمٍ  فىاٍدفػىعيوا ريٍ دنا مِّنػٍ
 . س6 :اهِػا١ص"أىٍموىالىهيمٍ 

 فػىٍلييٍمًللٍ  هيوى  ييًملَّ  أىف يىٍستىًطيعي  َّ أىكٍ  ضىًعيفنا أىكٍ  سىًفيهنا الحىقو  عىلىٍيهً  الًَّذم كىافى  فى ف+ -
 . س282 :اهثقطٝص"بًاٍلعىٍدؿً  كلًيوهي 

 : اهِاؽ ًّ أُ٘ا  ث٩ثٞ ٟعو ا٬ٙاا ٓصٖ اؾتٌوت ٗقس

 ٗاهعقى اهطأٜ نعٚف ٗهلِٕ اهػّ كثرل اهثاهغ اهؿدل ٗٓ٘: اهػفٕٚ -1
 ٗقوٞ تثصٙطٖ هعٔ٘ض ;ا٪خطق اؾآى أٗ ٗاهعٽا١، ا٪خص وػّ ٨ اهصٜ
 .املاي ٪ً٘ض تسبرلٖ

 اهتلوٚف عِٕ املطف٘  اهثو٘غ، رس ٙكى مل اهصٜ اهكغرل ٗٓ٘: اههعٚف -2
 .عقوٕ اكتٌاي هعسَ

ٛٵ اهفٽطٝ يف هِٰقڀلڅ إًا: اٮ١٩ً عّ اهعاحع -3  هوخٔى أٗ ٗاـطؽ كاهع
 .اهتعثرل بس٨٨ا

 .فٕٚ اهتكطا ٗإرػاْ املاي رفغ يف اهطأٜ ٗق٩ح اهعقى ق٩ح :ٓ٘ سٗاهطؾٲ 

 ا٬ٙاا ٗز٨هٞ ق٩رٍٔ، ًس٠ ملعطفٞ اختثاضٍٓ :اهٚتاًٟ ابت١٩ ًٟٗعِ
 اهٚتاًٟ أً٘اي بسفع ٗأًطٖ ً٘اي،ا٪ اهػفٔا١ إٙتا١ عّ تعاىل ُٕٔٚ ًّ اهعآطٝ
 اه٘هٛ ٗإ١٩ً اختثاضٍٓ، بعس ًٍِٔ اهطؾس ٗإِٙاؽ اهثو٘غ غّ ٗقو٘ا إشا إهٍٚٔ
 أٗ ا٪زا١ أٓوٚٞ متاَ ًِاط أْ ١٩ً،اٮ عّ اهعاحع أٗ اهكغرل أٗ اهػفٕٚ ًّ بس٨ځ

 اهثو٘غ، غّ اهكغرل ب٘ق٘ي ًطْٓ٘ ٗا٪ً٘اي اؿق٘ق يف هوتكطا اهك٩رٚٞ
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 مل اهصٜ اهكغرل ٗأْ املاهٚٞ، اهتكطفاا يف اهطأٜ قزٚش قى،اهع قزٚش ٗٓ٘
 رفغ يف اهتسبرل فاغس اهعقى ُاقل ٗٓ٘ اهػّ ٓصٖ بوغ أٗ اهثو٘غ غّ إىل ٙكى
 ًثاؾطٝ عِٕ ٙت٘ىل ٗقٛ أٗ ٗهٛ هٕ ٙلْ٘ اهتعثرل، عّ ٗاهعاحع ٗتٌِٚتٕ، املاي

 .عِٕ باهِٚابٞ ٗاٮ١٩ً اهتكطفاا

 قس بى ;ًعِٚٞ غّ ٗاهتكطا اهعقى يف اهطؾس هعٔ٘ض ٨ٗ هوثو٘غ ٗهٚؼ
 ٗانع٘ ٗباهتاهٛ اهفقٔا١، اختوف ٗهصهم عسٙسٝ ظطٗا رػب ٗتت خط تتقسَ

 .اـاقٞ ض٦ٙتٕ رػب كى اهػّ، ٓصٖ ؼسٙس يف املدتوفٞ اهث٩ز يف املسُٚٞ اهق٘اُ،

 اهفقٔا١ ٗبِٟ باهثو٘غ، ٗٙلتٌى عٌطٖ ًّ اهػابعٞ اهكيب بثو٘غ اهتٌٚٚع ٗٙثسأ
ٌٲطڄٗ ضٗاٖ فٌٚا×  اهطغ٘ي بق٘ي اغتٔسا١ اهػّ شلصٖ ؼسٙسٍٓ ّٱ ٰع ّٲ ؾٱٰعٚٲبٷ بٲ  ٰع

ٕٶ ّٲ أپبٶٚ ٖٶ ٰع يىانىكيمٍ  ميريكا»: اٰيقپ×  إُٔ ٰحسټ عنا بػىلىغيوا ًإذىا بًالصَّالىةً  ًصبػٍ بػٍ  ضٗاٖصرسٙث رػّ، «سى

 اهػّ، ٓصٖ يف هوكثٚاْ اـٽاب ٗحٕ قس اٮغ٩ًٛ املؿط  أْ أغاؽ عوٟ ،س.سأ
 أْ عوٟ ٙسي إُٔ إ٨ اه٘ح٘ب، غثٚى عوٟ ٗهٚؼ اٮضؾاز ٚىغث عوٟ كاْ ٗإْ

 ٗاهؿط اـرل ب، اهتٌٚٚع ًّ ُ٘  هسٕٙ ٗٙت٘فط اهك٩ٝ ٙعقى اهػّ ٓصٖ يف اهكيب
 .اـٽاب إهٕٚ اهؿاض  ٗحٕ ًا ٗإ٨ ٗاههاض، ٗاهِافع

*** 
  

 ارتاصٛ ٔاملعاومٛ ادتٍاٟٗٛ املط٠ٕلٗٛ تدزز
 مسئوؿ غير يكوف ،ال رع يحددها التي التمييز سن يبلغ لم الذم الطفل -ُ

 .قانوننا المقررة الرعاية تدابير ألحد يخضع أف كيجوز جنائي ا،
، ال رع يحددها التي البلوغ سن إلى يصل كلم التمييز سن تجاكز الذم الطفل -ِ

 أك اإلصالح تدابير ألحد أك الرعاية تدابير ألحد ب خضاعه إما معاملته تتدرج
 .خففةم لعقوبة

 :في الحق للطفل األحواؿ كل في -ّ
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 .ارتكبه الذم كالفعل كظركفه، كحالته، سنه، مراعاة -أ
،كقدٍ  بكرامته، كإحساسه تتفق بطريقة معاملته تتم أف -ب ـى  زكتعزٌ  ُر  حقوقه احترا

 .كامالن  احترامنا القانونية، كالضمانات األساسية، كحرياته اإلنسانية،
 .المجتمع في بنَّا  بدكر قيامهك  اندماجه إعادة ت جيع -ج
 على دعواُ في تفصل كنزيهة كمستقلة مختصة قضائية هيئة أماـ محاكمًته -د

 أك كالديه كبحضور كقانونيوف، اجتماعيوف خبرا ي  كيساعدها ،السرعة كجه
 .الطفل مصلحة غير في ذلي يكن لم ما قانوننا رعايته عن المسئولين

 .ضدُ الصادر القرار في النظر إلعادة ىأعل قضائية سلطة قياـ ترمين -هػ
 

 ٗاٮعفا١اا اؾعا٢ٚٞ هوق٘اُ، باهِػثٞ اهٽفى ٗنع عوٟ املازٝ ٓصٖ تِلٵ
 .بٔا ٙتٌتع اهيت ٗاههٌاُاا

 ًّ ٗاهلثاض اهكغاض ب، ًٚعا اهعامل يف ؾطٙعٞ أٗي ٓٛ اٮغ٩ًٚٞ ٗاهؿطٙعٞ
 اهكغاض ملػ٣٘هٚٞ ٗنعتٔا يتاه ٗاهق٘اعس ،كا٩ًځ متٚٚعٳا اؾِا٢ٚٞ املػ٣٘هٚٞ رٚث
ٛٵ ًّ باهطغٍ  تقَ٘ اهيت اهق٘اعس أرسج تعسٵ عوٚٔا اقطُٳ عؿط أضبعٞ ًّ أكثط ًه
 .اؿانط اهعكط يف اهكغاض ًػ٣٘هٚٞ عوٚٔا

 تطحش ًّ ٗٓ٘ امللوف اٮُػاْ إ٨ هوٌػ٣٘هٚٞ ق٩ځ تعطا ٨ فاهؿطٙعٞ
 ًّ اؿوٍ ٙثوغ٘ا مل اهصّٙ ا٪طفاي ٗٙعفٟ ،ب٘ق٘هٕ إىل غّ اهثو٘غ عقوٕ اكتٌاي

 اٍستىٍرذىفى  كىمىا فػىٍليىٍستىٍرًذنيوا الحيليمى  ًمنكيمي  األىٍ فىاؿي  بػىلىغى  كإذىا+ :تعاىل اهلل هق٘ي املػ٣٘هٚٞ
 .س59 :اهِ٘ضص"قػىٍبًلًهمٍ  ًمن الًَّذينى 

ٍيًقظى  حىتَّى النَّائًمً  عىنٍ  ثىالىثو  عىنٍ  اٍلقىلىمي  ريًفعى »×:  اهطغ٘ي ٗهق٘ي  صًَّبيِّ ال كىعىنٍ  ،يىٍستػى
 ٗابّ ٗاهِػا٢ٛ زاٗز أب٘ٗ .سأ ضٗاٖرسٙث قزٚش، ص«يػىٍعًقلى  حىتَّى اٍلمىٍجنيوفً  كىعىنٍ  ،يىٍحتىًلمى  حىتَّى

 .سٗاؿاكٍ رثاْ ٗابّ ًاحٞ

 قاعسٝ تقطٙط يف اهؿطعٚٞ اهِك٘م ٓصٖ إىل ٗا٪ق٘هْٚ٘ اهفقٔا١ ٗاغتِس
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ٌٳ عاق٩ځ امللوف ٙلْ٘ أْ اهتلوٚف ؾطط أْ ٓٛ أق٘هٚٞ  ٪ْ ;لوٚفهوت افآ
 ٗأًا ٗاهثٔا٢ٍ، كاؾٌاز ،قاي فٍٔ ٨ٗ هٕ عقى ٨ ًّ ٗخٽاب خٽاب، اهتلوٚف
 عوٟ فآٍ غرل إُٔ إ٨ املٌٚع، غرل ٙفٌٕٔ ٨ ًا ٙفٍٔ كاْ ٗإْ املٌٚع اهكيب
 .اهتلوٚف ؾطط ًعٕ ٙف٘ا مما اهلٌاي

ٌٳ كاْ ٗإْ فنُٕ هوثو٘غ، ًقاضبٳا اهكغرل كاْ ٗإْ  عقوٕ كاْ ملا إُٔ إ٨ ا،فآ
 نابط هٕ ٗهٚؼ اهتسضٙد عوٟ فٕٚ ٗظٔ٘ضٖ ًتزقق، ٗغرل اخفٚٳ اأًطٳ ٗفٌٕٔ
 شهم قثى اهتلوٚف عِٕ ٗرط اهثو٘غ ٗٓ٘ نابٽځا اهؿاض  هٕ حعى فقس بٕ، ٙعطا
 (1).اؽفٚفځ

 ٗرفغ اؾٌاعٞ ؿٌاٙٞ ٗٗغٚوٞ احتٌاعٚٞ نطٗضٝ اٮغ٩َ ُعط يف ٗاهعق٘بٞ
 ًكوزٞ اقتهت فنشا سضٓابق تقسض نطٗضٝ ٗكى شلا، ا٪ًّ ٗؼقٚق ُعأًا
 (2).خففت ؽفٚفٔا اقتهت ٗإْ غوعت، اهعق٘بٞ تغوٚغ اؾٌاعٞ

ًٳ تتفق( ّ) اهفقطٝ إهٚٔا أؾاضا اهيت ٗاههٌاُاا  اهعساهٞ ًثاز٥ ًع امتا
 ،هولافٞ ٗاملعوً٘ٞ اهعسٙسٝ اٮغ٩ًٚٞ اهِك٘م أقطتٔا اهيت اٮُػاُٚٞ ٗاهلطاًٞ
 .عازتٔاٮ ًعٕ فاي ٨ جا إهٚٔا اٮؾاضٝ ٗغثقت

 .اتفاقٚٞ رق٘ق اهٽفى ًّ (َْ) املازٝٿ تقابى املازٝ ٓصٖٗ 
*** 

 

                                       
ٛ  اهتؿطٙع) يف ع٘زٝ اهقازض ٗعثس بعسٓا، ًٗا 215م ،1ذ ،ا٪رلاَ أق٘ي يف رلاَاٮ ،ا٬ًسٜ( 1)  اؾِـا٢

 .بعسٓا ًٗا 388م، 1ذ، (اٮغ٩َ يف
 .اهػابق املطحع( 2)
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 لخللعس لج ص 
 وتعلينُ الطفل تزبية اٌـــإحش

 
ا ًآٚٞ اهذلبٚٞ اهفانوٞ ٗاملتلاًوٞ ِٳٙتزسج ٓصا اهفكى عّ تطبٚٞ اهٽفى، ًثٚټ

ّ ثٍ بٚٸ، اهٽٚثٞ ا٨حتٌاعٚٞ اهعازااّ أٌٓٚٞ تع٘ٙس اهٽفى عوٟ ًٗفطزاتٔا، ثٍ بٚٸ
 اؿك٘يّ رق اهٽفى يف ا بٚٸ، ثٍ أخرلٳهوٽفى ٗاملت٘اظْ املتلاًى اهتعوًٍٚا ٓ٘ 
 ، ٗشهم ًّ خ٩ي أضبع ً٘از.اهِافعٞ املعوً٘اا عوٟ

 
 لمفلن ٔاملتهاومٛ اللاضمٛ الرتبٗٛ
 للطفل كفق الضوابط ال رعية:

 قويمة تربية تربيته إحساف عن الم تركة بمسئوليتهما يقوما أف كالديه تجاُ الحق -ُ
 محل يحلٌ  من كل إلى الحق هذا كينصرؼ كالبدني، العقلي نموُ كعن كمتوازنة،
 الطفػل مصػالُ كتكػوف مصػالحه، علػى كالقيػاـ رعايته عن المسئولين من الوالدين
 .األساسي اهتمامهما موضع

 اهلل، عبػػادة علػػى كتدريبػػه اإليمػػاف، قواعػػد تعليمػػه األساسػػية التربيػػة أكلويػػات كمػن -ِ
 اجتنػػػػاب علػػػػى كتعويػػػػدُ األخػػػػالؽ، كمكػػػػاـر اإلسػػػػالـ، بػػػػآداب كترديبػػػػه ك اعتػػػػه،

 قرنػػػا  عػػػن كالبعػػػد كالضػػػارة، السػػػيئة كالعػػػادات السػػػلوكيات كسػػػائر المحرمػػػات،
 أك الوالػػداف يكػػوف كأف النافعػػة، كالقػػرا ة المفيػػدة، الرياضػػة إلػػى كتوجيهػػه السػػو ،

 .ذلي كل في له صالحة عملية قدكة رعايته عن المسئولوف
ػػا منحػػه فػػي التػػدرج مراعػػاة كعلػيهم -ّ  بمػػا العمػػرم، لتطػػوُر كفقنػػا الحريػػة، مػػن هام ن

ا هبالمسػػئولية  ػػعوُر يعمػػق  السػػن بلوغػػه عنػػد الكاملػػة المسػػئولية لتحملػػه تمهيػػدن
 .ال رعية

 الغرائز استثارة من المراهقة سن في كخاصة الطفل حماية الضركرم من -ْ
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 :األحواؿ جميع في كيجب الجنسية، التوعية عند لعا فيا كاَّنفعاؿ الجنسية،
 نمو مراحل من مرحلة لكل كالمالئم التعبير، في األمثل األسلوب استخداـ -أ

 .كالوجداني العقلي الطفل
 العلـو مواد فيلمرحلته العمرية  مالئمة بصورة الجنسية المعلومات إدماج -ب

 كاألحواؿ كالعبادات، الصحية كالعلـو األحيا ، كعلم لها المناسبة
 .الدينية كالتربية ال خصية،

 اإلسالمية السلوكية اتداب بتعميق الجنسية التوعية مواد عرض اقتراف -ج
 السلوؾ انحراؼ كمخا ر الحراـ، من الحالؿ كبياف الناحية، بهذُ المتصلة
 .السامية اإلسالمية التعاليم عن الجنسي

 التي الممارسات من المراهقين كقاية على العمل يجب األحواؿ، جميع كفي -ٓ
 الدينية للتعاليم المخالفة الدنيا الغرائز إثارة على أك اَّنحراؼ، على ت جع
 كتعيين الرياضية، كالنوادم المدارس، في اَّختالط بمنع كذلي المجتمع، كلقيم

 اللهوٗ الفساد ألماكن الجنسين من المراهقين ارتياد كمنع بها، للفتيات مدربات
 مخالفة حالة في األماكن تلي عن للمسئولين رادعة عقوبات كتقرير ابث،الع

 .ذلي
 

 :بِارٚٞ ًِٔا كى ؽتل فقطاا، مخؼ إىل ٗتِقػٍ اهٽفى، بذلبٚٞ املازٝ ٓصٖ تعين

 قؤٌا، وى ًّٗ اه٘اهسّٙ ملػ٣٘هٚٞ اهعاَ املثسأ عوٟ تِلٵ :(1) ايفكس٠ر *
 .اهٽفى تطبٚٞ عّ

 عوٟ اقتكطا اهيت ،رق٘ق اهٽفى اتفاقٚٞ ًّ (ُٖ) املازٝ تقابى ٗٓٛ
 تلْ٘ أْ ًّ ٓصا املٚثاق (ُ) اهفقطٝ رسزا بٌِٚا ٗمنٖ٘; اهٽفى تطبٚٞ إىل اٮؾاضٝ
 اهٌِ٘ وتفكٵ كٌا اٮرػاْ، ًػت٠٘ عوٟ تلْ٘ ٗأْ ًٗت٘اظُٞ، ق٘ميٞ اهذلبٚٞ
 .ٗاهثسُٛ اهعقوٛ ظاُثٕٚ
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 :ًثى قطوٞ ُك٘م ًّ باهذلبٚٞ ا٨ٓتٌاَ ِٗٙٽوق

 النَّاسي  كقيوديهىا انىارن  كأىٍهًليكيمٍ  أىنفيسىكيمٍ  قيوا آمىنيوا الىًذينى  أىيػوهىا يىا+: تعاىل اهلل ٘يق
 "اصىًغيرن  رىبػَّيىاًني كىمىا اٍرحىٍمهيمىا رَّبِّ  كقيل+ٗق٘هٕ تعاىل:  ،س6 :اهتزطٍٙص "كاٍلًحجىارىةي 

 .س24 :اٮغطا١ص

ّڄ ّڄ ٰٗع ٌٰٰط ابٲ ْٸ -ضنٛ اهلل عٌِٔا- عٱ ٕٶ غٱٰ٘يٰض أپ  رىاعو  كيلوكيمٍ »: قپاٰي×  اهوچ
ـي  ;رىًعيًَّتهً  عىنٍ  مىٍسئيوؿه  كىكيلوكيمٍ   كىهيوى  أىٍهًلهً  ًفي رىاعو  كىالرَّجيلي  ،رىًعيًَّتهً  عىنٍ  كىمىٍسئيوؿه  رىاعو  فاإلمىا
ـي  ،رىًعيًَّتهىا عىنٍ  كىمىٍسئيولىةه  زىٍكًجهىا بػىٍيتً  ًفي رىاًعيىةه  كىاٍلمىٍرأىةي  ،رىًعيًَّتهً  عىنٍ  مىٍسئيوؿه   ًفي رىاعو  كىاٍلخىاًد
يًِّدًُ  مىاؿً  ْٲ ٰٰٗرػٶثٲتٱ: قپاٰي ،«رىًعيًَّتهً  عىنٍ  كىمىٍسئيوؿه  سى  أىبًيهً  مىاؿً  ًفي رىاعو  كىالرَّجيلي » :قپاٰي قپسٲ أپ

ٗاهثداضٜ صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س «رىًعيًَّتهً  عىنٍ  كىمىٍسئيوؿه  رىاعو  كىكيلوكيمٍ  ،رىًعيًَّتهً  عىنٍ  كىمىٍسئيوؿه 

×:  اهِيب قاي: قاهت -ضنٛ اهلل عِٔا- عا٢ؿٞ ٗعّ، ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜس
ًذًُ  ًمنٍ  يىًلي مىنٍ » ٍيئنا اٍلبػىنىاتً  هى رنا لىهي  كينَّ  ًإلىٍيًهنَّ  فىرىٍحسىنى   ى  ضٗاٖصرسٙث قزٚش، «النَّارً  ًمنٍ  ًستػٍ

 نَّ هي جى كَّ زى كى  نَّ هً يٍ لى عى  قى فى نػٍ رى فى : »-ضنٛ اهلل عٌِٔا- عثاؽ ابّ رسٙث ٗيف ،ساهثداضٜ
 «نَّ لهي في كٍ يى كى  نَّ مهي حى رٍ يػى كى  نَّ هي بػي دِّ ؤى يػي » ضٗاٙٞ: ٗيف، ساهٽدلاُٛ ضٗاٖصرسٙث رػّ، «نَّ هي بػى دى أى  نى سى حٍ أى كى 

 فىرىٍحسىنى » :هفغ هٌعٔا كؤا ٗٓصٖ ،ساملفطز ا٪زبيف  اهثداضٜ ضٗاٖصرسٙث قزٚش، 
ّٲ، «ًإلىٍيًهنَّ  ّڄ أپٙٹٰ٘ب ٰٗع ّٲ ًٱٰ٘غٟ بٲ ٕٶ ٰع ّٲ أپبٶٚ ٖٶ ٰع ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ قپاٰي: قپاٰي  ٰحسټ ×:  اهوچ

ُي  كىاًلده  نىحىلى  مىا» ، سٗاهذلًصٜ أ.س ضٗاٖ ،ًطغى رسٙثص«حىسىنو  أىدىبو  ًمنٍ  أىٍفضىلى  نيٍحال كىلىدى
 لَّ جى كى  زَّ عى  اهللً  ابى تى كً  هي مى لِّ عى يػي  فٍ أى  ًُ دً الً كى  ىلى عى  دً لى وى الٍ  قو حى »: قاي إُٔ×  اهطغ٘ي عّ ٗضٜٗ

 ،اهث٘اب يف اهؿٚذ ٗأب٘ ،ا٪ق٘ي ُ٘ازض يف اهذلًصٜ اؿلٍٚ ضٗاٖرسٙث رػّ، ص«يى مٍ الرَّ كى  ةى احى بى السِّ كى 

 قو حى »: قاي× اهلل  ضغ٘يأْ  ٓطٙطٝ  أبٛ ٗضٜٗ عّ، ساٮمياْ ؾعب يف ٗاهثٚٔقٛ
 ضٗاٖ ،رسٙث رػّص«ؾى رى دٍ أى  اذى إً  هي جى كِّ زى يػي كى  ،ابى تى كً الٍ  هي مى لِّ عى يػي كى  هي مى اسٍ  نى سً حٍ يي  فٍ أى  ًُ دً الً كى  ىلى عى  دً لى وى الٍ 

ّٲ، ساـٽاب ج ث٘ض اهفطزٗؽ يف ٛاهسٙوٌٗ اؿوٚٞ، يف ُعٍٚ أب٘ ّڄ أپُٰؼڄ ٰٗع ّٲ  ًٰاهٶمٷ بٲ  ٰع
ٕٶ ٰضغٱ٘يڄ ٕٱ×  اهوچ  ابّ ضٗاٖرسٙث نعٚف، ص«أىدىبػىهيمٍ  كىأىٍحًسنيوا أىٍكَّىدىكيمٍ  أىٍكرًميوا»: قپاٰي أپُٸ

 . سًٞاح
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ًّٰ اه٘اهسّٙ، ًػ٣٘هٚٞ عوٟ تؿتٌى عًٌ٘ٔا يف اهِك٘م فٔصٖ  يف ٗ
 اهثِ، ًّ أ٨ٗزٍٓ عوٚٔا ْ٘ٙطبٵ اهيت اهفانوٞ اهذلبٚٞ ُ٘  اختٚاض يف رلٌٍٔ،
 ا٪خ٩قٚٞ، اهقٍٚ ن١٘ يف ًٗػتقثؤٍ ًكوزتٍٔ ًطاعاٝ ٗح٘ب ًع ٗاهثِاا،
 .اهؿطعٚٞ ٗا٪رلاَ

 اهعثازٝٗ اهعقٚسٝ ٗٓٛ ا٪غاغٚٞ اهذلبٚٞ أٗه٘ٙاا عوٟ تِلٵ :(1) ايفكس٠ٚ *
 .اهكاؿٞ اهعٌوٚٞ ٗاهقسٗٝ ٗا٪خ٩ق

 .رق٘ق اهٽفى اتفاقٚٞ يف ًقابى اهفقطٝ شلصٖ ٗهٚؼ

 اهقطآْ يف ٗضز ٗقس ًٗتِ٘عٞ، كثرلٝ اهفقطٝ ٓصٖ ً٘ن٘  يف ٗاهِك٘م
 اهػو٘كٚٞ اهذلبٚٞ أه٘اْ ًّ ٗحاًعٞ ضفٚعٞ مناشذ اهِث٘ٙٞ ٗاهػِٞ اهلطٍٙ

 :هصهم ًثاي ٗأبطظ ،ه٨ٗ٫ز ٗاهت زٙب ٗا٪خ٩قٚٞ

 بػينىيَّ  يىا يىًعظيهي  كهيوى  َّبًٍنهً  ليٍقمىافي  قىاؿى  كإذٍ + :تعاىل اهلل ق٘ي يف ٨بِٕ هقٌاْ ٗقاٙا
نىا  عىًظيمه  لىظيٍلمه  ال ٍِّرؾى  إفَّ  بًاللَّهً  تيٍ ًرؾٍ  َّ ٍيهً  اإلنسىافى  ككىصَّيػٍ لىٍتهي  ًبوىاًلدى  عىلىى كٍهننا أيموهي  حىمى

ٍييى  ًلي اٍ كيرٍ  أىفً  عىامىٍينً  ًفي كًفصىاليهي  كٍهنو  ًصيري  إلىيَّ  كًلوىاًلدى اؾى  كإف  المى  أىف عىلىى جىاهىدى
ا فىال ًعٍلمه  ًبهً  لىيى  لىٍيسى  مىا ًبي تيٍ ًرؾى  ا تيًطٍعهيمى هيمى نٍػيىا ًفي كصىاًحبػٍ ًبيلى  كاتًَّبعٍ  مىٍعريكفنا الدو  مىنٍ  سى
 حىبَّةو  ًمثٍػقىاؿى  تىيي  إف إنػَّهىا بػينىيَّ  يىا  تػىٍعمىليوفى  كينتيمٍ  اًبمى  فىرينػىبِّئيكيم مىٍرًجعيكيمٍ  إلىيَّ  ثيمَّ  إلىيَّ  أىنىابى 
ا يىٍرتً  األىٍرضً  ًفي أىكٍ  السَّمىوىاتً  ًفي أىكٍ  صىٍخرىةو  ًفي فػىتىكين خىٍردىؿو  مِّنٍ   لىًطيفه  اللَّهى  إفَّ  اللَّهي  ًبهى
ًبيره  ٍعريكؼً  كٍأميرٍ  الصَّالةى  أىًقمً  بػينىيَّ  يىا  خى رً  عىنً  كاٍنهى  بًاٍلمى  إفَّ  أىصىابىيى  مىا عىلىى كاٍصًبرٍ  المينكى
 َّ اللَّهى  إفَّ  مىرىحنا األىٍرضً  ًفي تىٍمشً  كَّ ًللنَّاسً  خىدَّؾى  تيصىعِّرٍ  كَّ  األيميورً  عىٍزـً  ًمنٍ  ذىًليى 
 ٍصوىاتً األى  أىنكىرى  إفَّ  صىٍوًتيى  ًمن كاٍغضيضٍ  مىٍ ًييى  ًفي كاٍقًصدٍ  فىخيورو  ميٍختىاؿو  كيلَّ  ييًحبو 
ًميرً  لىصىٍوتي   .س19-13: هقٌاْص"الحى

يىةه  إنػَّهيمٍ  بًاٍلحىقِّ  نػىبىرىهيم عىلىٍييى  نػىقيعو  نىٍحني +: تعاىل اهلل ياٗق  كزًٍدنىاهيمٍ  ًبرىبًِّهمٍ  آمىنيوا ًفتػٍ
 ًمن نٍَّدعيوى  نلى  كاألىٍرضً  السَّمىوىاتً  رىبو  رىبػونىا فػىقىاليوا قىاميوا إذٍ  قػيليوًبًهمٍ  عىلىى كرىبىٍطنىا  هيدنل
 .س14-13 :اهلٔفص" ىطىطنا إذنا قػيٍلنىا لَّقىدٍ  إلىهنا ديكنًهً 
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 ضٗاٖ فٌٚا -ضنٛ اهلل عٌِٔا-عثاؽ بّ اهلل هعثس×  اهطغ٘ي ٗقٚٞ ًِٗٔا
ٕٶ ٰضغٱ٘يڄ ٰخوڀٰف كٿِٲتٱ: قپاٰي إُٔ ًٳا×  اهوچ ٘ٲ ـي  يىا»: فپقپاٰي ٰٙ  :كىًلمىاتو  أيعىلِّمييى  ًإنِّي غيالى

، هى اللَّ  اٍحفىظٍ  ُي  اللَّهى  اٍحفىظٍ  يىٍحفىٍظيى ، تىًجٍد  اٍستػىعىٍنتى  كىًإذىا اللَّهى، فىاٍسرىؿٍ  سىرىٍلتى  ًإذىا تيجىاهىيى
فىعيوؾى  أىفٍ  عىلىى اٍجتىمىعىتٍ  لىوٍ  األيمَّةى  أىفَّ  كىاٍعلىمٍ  بًاللًَّه، فىاٍستىًعنٍ  فىعيوؾى  لىمٍ  ًب ىٍي و  يػىنػٍ  ًب ىٍي و  ًإَّى  يػىنػٍ

، اللَّهي  كىتىبىهي  قىدٍ   اللَّهي  كىتىبىهي  قىدٍ  ًب ىٍي و  ًإَّى  يىضيروكؾى  لىمٍ  ًب ىٍي و  يىضيروكؾى  أىفٍ  عىلىى اٍجتىمىعيوا كىلىوٍ  لىيى
، ـي  ريًفعىتٍ  عىلىٍييى  :ضٗاٙٞ يفٗ ،ساهذلًصٜٗ أ.س ضٗاٖصرسٙث رػّ، «الصوحيفي  كىجىفَّتٍ  األىٍقالى

، اللَّهى  اٍحفىظٍ » ُي  اللَّهى  اٍحفىظٍ  يىٍحفىٍظيى ، تىًجٍد  ال ِّدًَّة، ًفي يػىٍعرًٍفيى  الرَّخىا ً  ًفي ًإلىٍيهً  تػىعىرَّؼٍ  أىمىامىيى
 أىفَّ  فػىلىوٍ  كىاًئنه، هيوى  ًبمىا اٍلقىلىمي  جىفَّ  قىدٍ  بًاللًَّه، فىاٍستىًعنٍ  اٍستػىعىٍنتى  كىًإذىا اللَّهى، فىاٍسرىؿٍ  سىرىٍلتى  كىًإذىا

فى  أىفٍ  أىرىاديكا جىًميعنا كيلَّهيمٍ  اٍلخىٍلقى   كىًإفٍ  عىلىٍيًه، يػىٍقًدريكا لىمٍ  عىلىٍييى  اللَّهي  يىٍكتيٍبهي  لىمٍ  ًب ىٍي و  عيوؾى يػىنػٍ
 مىا عىلىى الصٍَّبرً  ًفي أىفَّ  كىاٍعلىمٍ  عىلىٍيًه، يػىٍقًدريكا لىمٍ  عىلىٍييى  اللَّهي  يىٍكتيٍبهي  لىمٍ  ًب ىٍي و  يىضيروكؾى  أىفٍ  أىرىاديكا
ُي  رنا تىٍكرى يػٍ ًثيرنا، خى  اٍلعيٍسرً  مىعى  كىأىفَّ  اٍلكىٍرًب، مىعى  اٍلفىرىجى  كىأىفَّ  الصٍَّبًر، مىعى  ٍصرى النَّ  كىأىفَّ  كى
 .أ.سس ضٗاٖصرسٙث رػّ، «ييٍسرنا

ّٲٗ ٌٰوٶمٶ ٰعثٲسٶ ٰع ّڄ اهڀ ّڄ اهطٸبٶٚعڄ بٲ ٝپ بٲ ّٲ ٰغثٲٰط ٕٶ ٰع ّٲ أپبٶٚ ٖٶ ٰع  ٰضغٱ٘يٱ قپاٰي: قپاٰي  ٰحسټ
ٕٶ ٍبعً  ٍبنى ا الصَّالىةى  الصًَّبيَّ  عىلِّميوا»×:  اهوچ هىا كىاٍضرًبيوُي  ًسًنينى  سى صرسٙث رػّ، «عىٍ رو  اٍبنى  عىلىيػٍ

ٕٶ: اهذلًصٜ ٗقپاٰي سٜٗاهذلًص ٛٗاهساضً زاٗز أب٘ ضٗاٖ ٌٰىٱ ٰٰٗعوپٚٲ ٓٲىڄ ٰبعٲضڄ عٶِٲٰس اهڀٰع  أپ
ٍڄ ٕٶ ،اهڀعٶوڀ ٌٰسٱ ٰٙقٿ٘يٱ ٰٗبٶ َٱ ٰتٰطنپ ًٰا: ٰٗقپا٨پ ٰٗإڄغٲٰزقٱ أپرٲ ّٲ اهڀٰعؿٲطڄ ٰبعٲٰس اهڀغٱ٩پ ٝٶ ًٶ ٕٱ اهكٸ٩پ  فپنڄُٸ
ّٲٗ، ٙٱعٶٚسٱ ٌٲطڄٗ ٰع ّڄ ٰع ّٲ ؾٱٰعٚٲبٷ بٲ ٕٶ ٰع ّٲ أپبٶٚ ٖٶ ٰع ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ قپاٰي: قپاٰي  ٰحسټ ×:  اهوچ

ٍبعً  بًالصَّالىةً  أىبٍػنىا كيمٍ  ميريكا» هىا كىاٍضرًبيوهيمٍ  ،ًسًنينى  ًلسى نػىهيمٍ  كىفػىرِّقيوا ،ًسًنينى  لًعىٍ رً  عىلىيػٍ  ًفي بػىيػٍ
 .سزاٗز ٗأب٘ أ.س ضٗاٖرسٙث قزٚش، ص«اٍلمىضىاًجعً 

 وامي لَّ عى » :قاي×  اهلل ضغ٘ي أْ  ا٪ُكاضٜضبٚع  بّ اهلل عثس بّ بلط عّٗ
 بٍ جً رى فى  اؾى وى بػى أى  اؾى عى دى  اذى إً كى  ،ٍزؿغى الٍ  ةً نى مً ؤٍ المي  لىٍهو مى كنًعٍ ، ةى ايى مى الرِّ كى  ةى احى بى السِّ  مٍ كي َّىدى كٍ أى 
 ٗابّ ،ٗرػِٕ اهفطزٗؽ يف ٛٗاهسٙوٌ ،طفٞ اهكزابٞابّ ًِسٖ يف ًع ضٗاٖرسٙث رػّ، ص«يى مَّ أي 

 .س، ٗقاي اهػداٜٗ: غِسٖ نعٚف هلّ هٕ ؾ٘آسعػاكط
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 اؿطٙٞ ًّ ٓاًؿٳا اهٽفى ًِش يف اهتسضذ ًطاعاٝ عوٟ تِلٵ :(1) ايفكس٠ٚ *
 .اهعٌطٜ هتٽ٘ضٖ ٗفقځا املػ٣٘هٚٞ ًّ حاُثٳا ٗؼٌٚوٕ

 .اتفاقٚٞ رق٘ق اهٽفى يف اهفقطٝ شلصٖ ًقابى ٨ٗ

 ٗ.اٙٞ اؾِػٚٞ اهت٘عٚٞ ً٘ن٘عٛ ًع تتعاًى كى بِ٘زٓا :(1, 1) ٠ايفكسٚ *
 .ا٨مطاا ًّ اهؿثاب

 .رق٘ق اهٽفى اتفاقٚٞ يف صٖ اهفقطٝشل ًقابى ٨ٗ

 ًّٗ ا،عٙٳٙغط افٽطٙٳ أًطٳا ٗاملطأٝ اهطحى ب، اؾِػٚٞ اهع٩قٞ ٙعتدل ٗاٮغ٩َ
 احتٌاعٚٞ ٗظٚفٞ ت٧زٜه اهثؿط، يف غطظٓا قس اهلل ٗأْ ،ا٪غاغٚٞ اؾػس راحاا

 ا٪ضض ٗتعٌرل ٜاهثؿط اؾِؼ رفغ ٗٓٛ اٮُػاُٚٞ اه٘ظا٢ف أزلٟ ًّ
 رسٗز عّ بٔا ىطذ ن٘ابط زْٗ ف٘نٟ اهع٩قٞ ٓصٖ ٗتطن ٗاهتِاغى، باٮلاب
 ٗهوخٌاعٞ ه٫فطاز ًٗهاض إفػاز عاًى ٗتكثش ا٪غاغٚٞ، ٗٗظٚفتٔا فٽطتٔا
 ًّٗ ا٨حتٌاعٚٞ، اهسضاغاا كافٞٗ املؿآس اؿٛ اه٘اقع ٧ٙكسٖ أًط ٗٓ٘ ب غطٓا

 إىل تٔسا إمنا اهع٩قٞ ٓصٖ هتِعٍٚ اٮغ٩َ ٗنعٔا اهيت اهه٘ابط كافٞ فنْ ثٍ
 ًّٗ ا٨خت٩ط ًّ ا٪ُػاب .اٙٞ ٗعوٟ ا٪غاغٚٞ ٗظٚفتٔا عوٟ اؿفاظ

 اهف٘نٟ ٗضا١ ًّ بٔا ؼٚق اهيت املهاض ًّ ٗاؾٌاعٞ ا٪فطاز ٗ.اٙٞ اههٚا ،
٘ٵ ًا إشا اؾِػٚٞ  ٗٙعدل ؼققٔا، غاٙٞ ٨ٗ شلا ٓسا ٨ ؿعٚٞ ًتعٞ فطز إىل تهؼ
 ٨ اٚٺعٶٚطث اأًطٳ باعتثاضٓا اهع٩قٞ ٓصٖ عّ اهِث٘ٙٞ ٗا٪رازٙث اهلطٍٙ اهقطآْ

 اهتعثرل، زل٘ عوٟ اؿطم ًع كاًى، ب٘ن٘ح أرلإً تِعٍٚ ًّ ًِسٗرٞ
 تٔاكطاً حطح أٗ املطأٝ رٚا١ خسف أٗ اهق٘ي، يف اهفزـ ًّ اهؿسٙس ٗاؿصض

 . ٗاملطآقاا املطآق، هس٠ خاقٞ اهسُٚا اهغطا٢ع إثاضٝ أٗ اٮُػاُٚٞ،
*** 
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 الفٗبٛ االدتىاعٗٛ العادات

 الطيبة، اَّجتماعية العادات اكتساب على البداية منذ ين ر أف الطفل حق من
 األسرة ادأفر  بين كالتراحم بالتوادِّ  كاَّجتماعي، ماألسر  التماسي على بالحرص كخاصة

 بهما، كالبر المعركؼ، في ك اعتهما الوالدين، إلى كاإلحساف األرحاـ، كصلة كاألقربا ،
 المقررة حقوقهما سائر كأدا  عوز، أك لًكبىر الحاجة عند كرعايتهما عليهما، كاإلنفاؽ
 البر على كالتعاكف للناس، الخير كحب بالصغير، كالرحمة الكبير، توقير كعلى  رعنا،
 .كالتقول

 
 تِؿ٣ٞ ٙقتهٛ اهصٜ ا٨حتٌاعٛ حاُثٔا ًّ أٙهٳا اهذلبٚٞ تتِاٗي املازٝ ٓصٖ
 رقٚقٞ يف اهعازاا ٓصٖ ٪ْ ;رق٘قځا هٕ أْ كٌا ٗاحثاا عوٕٚ أْ عوٟ اهٽفى
. ٗفتٌعٕ أغطتٕ م٘ بٔا اهقٚاَ اهفطز عوٟ هب احتٌاعٚٞ ٗاحثاا تؿلى أًطٓا
 أزا١ عوٟ اهٽفى ٟطبٵٙٱ رٚث ;طٝا٪غ زاخى ًّ اهِارٚٞ بٔصٖ اهعِاٙٞ ٗتثسأ

 .ا٪غطٝ خاضذ إىل شهم ميتس ثٍ أغطتٕ م٘ ٗاحثاتٕ

 بقٚٞ ؾ ْ ؾ ُٔا- تِعط اهيت رق٘ق اهٽفى اتفاقٚٞ يف ًقابى املازٝ شلصٖ ٗهٚؼ
 باه٘احثاا، آتٌاَ زْٗ اؿق٘ق م٘ ٗارسٝ بع، -اٮُػاْ رق٘ق اتفاقٚاا

 م٘ ٗاحثاا ٙقابؤا إُػاْ كى رق٘ق ْإ إش اهعٌوٞ; ًّ ا٬خط اؾاُب ٗٓٛ
 .إهٍٚٔ ٗأزا٦ٓا اؿق٘ق ٓصٖ ارذلاَ ٓ٘ ًٗ٘ن٘عٔا ا٬خطّٙ

 اهقطآْ فٌّ ا٨حتٌاعٚٞ باه٘احثاا اـاقٞ اٮغ٩ًٚٞ اهِك٘م ٓٛ ٗكثرلٝ
 :تعاىل ق٘ي اهلل اهلطٍٙ

ُي  إَّ تػىٍعبيديكا أىَّ رىبويى  كقىضىى+ - ٍينً  إيَّا ليغى  إمَّا اإٍحسىانن  كبًاٍلوىاًلدى  الًكبػىرى  ًعندىؾى  نَّ يػىبػٍ
هىٍرهيمىا كَّ أيؼٍّ  لَّهيمىا تػىقيل فىال ًكالهيمىا أىكٍ  أىحىديهيمىا   اكىرًيمن  قػىٍوَّ لَّهيمىا كقيل تػىنػٍ
 رىبػَّيىاًني كىمىا اٍرحىٍمهيمىا رَّبِّ  كقيل الرٍَّحمىةً  ًمنى  الذوؿِّ  جىنىاحى  لىهيمىا كاٍخًفضٍ 
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 .س24-23 :اٮغطا١ص"اصىًغيرن 

ػػػٍيئنا بًػػػهً  تيٍ ػػػرًكيوا كَّ اللَّػػػهى  كاكاٍعبيػػػدي + - ٍينً   ى ػػػاننا كبًاٍلوىالًػػػدى  كاٍليىتىػػػامىى القيٍربىػػػى كبًػػػًذم إٍحسى
ػػػػػاًكينً  ػػػػػارً  كاٍلمىسى ػػػػػارً  القيٍربىػػػػػى ًذم كاٍلجى ٍنػػػػػبً  كالصَّػػػػػاًحبً  الجينيػػػػػبً  كاٍلجى  كابٍػػػػػنً  بًاٍلجى

 .س36: اهِػا١ص"..السًَّبيلً 

هيمىا تيًطٍعهيمىا فىال ًعٍلمه  ًبهً  لىيى  لىٍيسى  امى  ًبي تيٍ ًرؾى  أىف عىلىى جىاهىدىاؾى  كإف+ -  ًفػي كصىػاًحبػٍ
نٍػيىا ًبيلى  كاتًَّبعٍ  مىٍعريكفنا الدو  .س15: هقٌاْص"إلىيَّ  أىنىابى  مىنٍ  سى

ـً  كأيٍكليوا+ - ا   ىٍي و  ًبكيلِّ  اللَّهى  إفَّ  اللَّهً  ًكتىابً  ًفي بًبػىٍعضو  أىٍكلىى بػىٍعضيهيمٍ  األىٍرحى
 .س75 :ا٪ُفايص"عىًليمه 

 :اهؿطٙفٞ اهػِٞ ًّٗ

ّٲ ّڄ ٰعثٲسٶ ٰع ٌٰ ّڄ اهطٸرٲ ٝپ أپبٶٛ بٲ ّٲ ٰبلڀٰط ٕٶ ٰع ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ قپاٰي: قپاٰي  أپبٶٚ  أىَّى »×:  اهوچ
ٕٶ ٰضغٱٰ٘ي ٰٙا ٰبوپٟ: قٿوڀِٰا، «؟اٍلكىبىائًرً  بًرىٍكبىرً  أينػىبِّئيكيمٍ   كىعيقيوؽي  ،بًاللَّهً  اإلٍ رىاؾي »: قپاٰي، اهوچ
ٍينً  ْٰٰٗكپ، «اٍلوىاًلدى  الزوكرً  كىقػىٍوؿي  أىَّى  ،الزوكرً  كى ىهىادىةي  الزوكرً  كىقػىٍوؿي  أىَّى : »فپقپاٰي فپٰخوپٰؼ ًٱتٸلٶ٣ٳا ا
ٌٰا، «الزوكرً  كى ىهىادىةي  ٰٔا ٰظاٰي فپ  أ.س ضٗاٖرسٙث قزٚش، ص.ٰٙػٲلٿتٱ ٨پ: قٿوڀتٱ ٰرتٸٟ ٰٙقٿ٘هٿ

 .سٗاهذلًصٜ اهثداضٜ ًٗػوٍٗ

ّٲ ٕٶ ٰعثٲسٶ ٰٗع ّڄ اهوچ ٛٸ ٰٙا: »قٿوڀتٱ: قپاٰي  عٱ٘زٷًٰػٲ بٲ ٕٶ ُٰثٶ ٜٹ ،اهوچ ٌٰايڄ أپ  أپقڀٰطبٱ ا٪پعٲ
ٞٶ إڄهپٟ ًٰاٰشا»: قٿوڀتٱ ،«مىوىاًقيًتهىا عىلىى الصَّالىةي »: قپاٰي ،«لاهڀٰخِٸ ٛٸ ٰٙا ٰٗ ٕٶ ُٰثٶ  ًبرو »: قپاٰي، «لاهوچ

ٍينً  ًٰاٰشا»: قٿوڀتٱ، «اٍلوىاًلدى ٛٸ ٰٙا ٰٗ ٕٶ ُٰثٶ ًبيلً  ًفي ٍلًجهىادي ا»: قپاٰي، «لاهوچ رسٙث قزٚش، ص«اللَّهً  سى

 .سٗاهساضًٛ ٗاهِػا٢ٛ ٗاهذلًصٜ اهثداضٜ ًٗػوٍٗ أ.س ضٗاٖ

ّٲ ٝپ أپبٶٛ ٰٗع ٕٶ ٰضغٱ٘يڄ إڄهپٟ ٰضحٱىٴ ٰحا١: قپاٰي  ٓٱٰطٙٲٰط  ٰضغٱٰ٘ي ٰٙا» :فپقپاٰي×  اهوچ
ٕٶ ّٲ، اهوچ ّڄ اهِٸاؽڄ أپٰرقٹ ًٰ ٍٸ»: قپاٰي ،«أيمويى »: قپاٰي، «ٰقٰزاٰبتٶٛ بٶزٱػٲ ّٲ ثٱ : قپاٰي، «لًٰ
ٍٸ»: قپاٰي، «أيمويى » ّٲ ثٱ ٍٸ» :قپاٰي، «أيمويى »: قپاٰي، «لًٰ ّٲ ثٱ رسٙث ص«أىبيوؾى »: قپاٰي، «لًٰ

 .سًٞاح ٗابّ اهثداضٜ ًٗػوٍٗ أ.س ضٗاٖقزٚش، 
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ّٲ ّڄ ًٰاهٶمٶ أٿٰغٚٲسٷ أپبٶٛ ٰٗع ٞپ بٲ ٜټ ٰضبٶٰٚع ٚٲِٰا: قپاٰي  اهػٸاعٶسٶ ّٱ ٰب ٕٶ ٰضغٱ٘يڄ عٶِٲٰس ُٰزٲ  اهوچ
ّٲ ٰضحٱىٴ ٰحا١ٖٱ إڄشٲ×  ٞپ ٰبِٶٛ ًٶ ٌٰ ٕٶ ٰضغٱٰ٘ي ٰٙا»: فپقپاٰي ٰغوپ ٰٛ ٰٓىٲ ،اهوچ ّٲ ٰبقٶ ٜٸ بٶطټ ًٶ ٰ٘  أپٰب
ٛٲ١ٴ ٌٰا ٰؾ ٓٱ ٕٶ أپٰبطٹ ٌٰا ٰبعٲٰس بٶ ٔڄ ٘ٲتٶ ًإنٍػفىاذي ، لىهيمىا ٍسًتٍغفىاري كىاَّ، عىلىٍيًهمىا الصَّالىةي ، نػىعىمٍ »: قپاٰي، «لًٰ  كى
ـي ، ًبًهمىا ًإَّى  تيوصىلي  َّى  الًَّتي الرًَّحمً  كىًصلىةي ، بػىٍعًدًهمىا ًمنٍ  اعىٍهًدًهمى  رسٙث ص«صىًديًقًهمىا كىًإٍكرىا

 .سًاحٞ ٗابّ زاٗز أب٘ ضٗاٖقزٚش، 

ّٲ ٕٶ ٰعثٲسٶ ٰٗع ّڄ اهوچ ٌٰٰط بٲ ْٸ -ضنٛ اهلل عٌِٔا- عٱ ٛٸ أپ  أىفٍ  اٍلًبرِّ  أىبػىرو » :قپاٰي×  اهِٸثٶ
 .سزاٗز ٗأب٘ ٗاهذلًصٜ ًٗػوٍ أ.س ضٗاٖرسٙث قزٚش،  ص«أىبًيهً  دَّ كي  الرَّجيلي  يىًصلى 

ّٲ ٌٲطڄٗ ٰٗع ّڄ ٰع ّٲ ؾٱٰعٚٲبٷ بٲ ٕٶ ٰع ّٲ أپبٶٚ ٖٶ ٰع ٛټ إڄهپٟ ٰضحٱىٴ ٰحا١: قپاٰي  ٰحسټ ×  اهِٸثٶ
ْٸ»: فپقپاٰي  ٗابّ  أ.س ضٗاٖرسٙث رػّ، ص«ألبًييى  كىمىالييى  أىٍنتى » :فپقپاٰي «ًٰاهٶٛ احٲٰتاٰح أپبٶٛ إڄ

ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ ٰٗقپاٰي ،سٗاهثٚٔقٛ يف اهػِّ ًاحٞ  فىكيليوا كىٍسًبكيمٍ  أىٍ يىبً  ًمنٍ  أىٍكَّىدىكيمٍ  ًإفَّ »×:  اهوچ
 .سًاحٞ ٗابّ زاٗز ٗأب٘ أ.س ضٗاٖرسٙث قزٚش، ص«أىٍموىاًلًهمٍ  ًمنٍ 

ّٲ ٌٲطڄٗ ٰع ّڄ ٰع ّٲ ؾٱٰعٚٲبٷ بٲ ٕٶ ٰع ّٲ أپبٶٚ ٖٶ ٰع ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ قپاٰي: قپاٰي  ٰحسټ  لىٍيسى »: × اهوچ
ًبيرًنىا  ىرىؼى  كىيػىٍعًرؼٍ  صىًغيرىنىا يػىٍرحىمٍ  لىمٍ  مىنٍ  ًمنَّا ًبيرًنىا حىقَّ » :ضٗاٙٞ ٗيف ،«كى رسٙث قزٚش، ص«كى

 .سٗاؿاكٍ ٗاهذلًصٜ .سأ ضٗاٖ

ّٲ ّڄ ٰٗع ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ قپاٰي: قپاٰي -ضنٛ اهلل عٌِٔا- ٰعثٸاؽڅ ابٲ  مىنٍ  ًمنَّا لىٍيسى »×:  اهوچ
ًبيرىنىا كىيػيوىقػِّرٍ  ،يرىنىاصىغً  يػىٍرحىمٍ  لىمٍ   ضٗاٖرسٙث قزٚش، ص«اٍلميٍنكىرً  عىنٍ  كىيػىٍنهى  بًاٍلمىٍعريكؼً  كىيىٍرميرٍ  ،كى

 .سرثاْ ٗابّ ٗاهذلًصٜ .سأ

نيو »قاي: ×  اهلل ضغ٘ي أْ  ٓطٙطٝ أبٛ ٗعّ  نٍ مى فى  ،رِّ بً الٍ  ىلى عى  مٍ كي َّىدى كٍ أى  اأىًعيػٍ
 .سا٪ٗغط يف اهٽدلاُٛ ث نعٚف، ضٗاٖصرسٙ«ًُ دً لى وى لً  وؽى قي عي الٍ  جى رى خٍ تى اسٍ  ا ى  ى 

 صرسٙث نعٚف، ضٗاٖ«ثارى وى تػى يػي  دَّ وي الٍ  فَّ إى »: قاي×  اهلل ضغ٘ي أْ  عفرل ٗعّ

 .اهتاضٙذس يف اهثداضٜٗ ٗاهثغٜ٘ عاقٍ أبٛ ٗابّ اؿاكٍ
*** 
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 لمفلن ٔاملتٕاشُ املتهاون التعمٗي

 : إلى يهدؼ تعليم لىع الحصوؿ للطفل يحق في إ ار الضوابط ال رعية -ُ
 مسخَّر، ككوفو  مدبر، خالقو  ًمن :الكبرل الوجود بحقائق الطفل كعي تنمية -أ

 .اتخرة في جزا و  لحياةً  تمهيدنا الدنيا في ابتال و  كحياةً  رسالة، ذم كإنسافو 
 أقصى إلى كالبدنية العقلية، كقدراته كمواهبه، الطفل،  خصية تنمية -ب

 .الحياة في رسالته أدا  من يمكِّنه بما إمكاناتها
 الخاصة بواجباته كتوعيته األساسية، كحرياته اإلنساف، حقوؽ احتراـ تنمية -ج

  .كالعامة
  .بدينه كك نه الخاصة كقيمه كلغته الثقافية كهويته الطفل ذات احتراـ تنمية -د
 على الحفاظ يػىٍن يد حر، مجتمع في المسئولية تست عر لحياة الطفل إعداد -هػ

 كالسلم، التفاهم، من بركح العليا مثله من كاَّقتراب ،الدينية كاإلنسانية قيمه
 بين كالتعارؼ ،في الكرامة اإلنسانية الجنسين بين كالمساكاة كالتسامُ،

  .كالدينية كالو نية العرقية كالجماعات ال عوب جميع
 لإلنساف، الكوف بتسخير الوعي سياؽ في الطبيعية، البيئة احتراـ تنمية -ك

  .األرض  إعمار في خليفةن  الحياة، في رسالته أدا  من لتمكينه
 :ينبغي ذلي سبيل كفي -ِ

 المعارؼ على ٳكم تمال للجميع، مجاننا كمتاحنا إلزامي ا األساسي التعليم جعل -أ
  .كعقله الطفل  خصية لتكوين الالزمة األساسية

 المهني، أك اـالع سوا  الثانوم، التعليم أ كاؿ جميع كتطوير ت جيع -ب
 الكفاية، فركض تحقيق على القادرة العمالة من المجتمع احتياجات لتغطية

 كاتخاذ األ فاؿ، لجميع كإتاحتها كتوفيرها المجتمع، ألهداؼ المحققة
 الحاجة عند المالية، المساعدة كتقديم التعليم مجانية مثل المناسبة التدابير
  .إليها
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 على للجميع متاحنا المناسبة الوسائل جميعب المزكد العالي التعليم جعل -ج
  .كالنفسي البدني كاَّستعداد العقلية القدرات أساس

 
 ا٪ٓساا هتزسٙس خككت إش ;ٗٗغا٢ى أٓسافځا باهتعوٍٚ املازٝ ٓصٖ تٔتٍ
 (.ِ) اهفقطٝ اه٘غا٢ى ٗهتزسٙس( ُ) اهفقطٝ

 رٚث ;ٽفىاتفاقٚٞ رق٘ق اه ًّ (ِٗ) ،(ِٖ) املازتاْ املازٝ، ٓصٖ ٗٙقابى
 .ا٪ٓساا عّ اهثاُٚٞ تتزسج بٌِٚا اه٘غا٢ى عّ ا٪ٗىل تتزسج

اتفاقٚٞ رق٘ق ًّ  (ِٗ) املازٝ عّ ًّ ٓصا املٚثاق (ُ) اهفقطٝ ٗؽتوف
 عقا٢ق اهٽفى ٗعٛ تٌِٚٞ ٗٓ٘( أ) اهثِس يف هوتعوٍٚ ا٪ٗي اشلسا بننافٞ اهٽفى
ْڅ ًسبطڅ، خاهقڅ ًّ اهلدل٠، اه٘ح٘ز ْڅ ًػدطڅ، ٗك٘  ٗرٚاٝ ضغاهٞ، شٜ ٗإُػا
 ا٪غ٣وٞ عّ اٮحابٞ تتٍ ٗبٔصا.. ا٬خطٝ يف حعا١ ؿٚاٝ متٔٚسٳا اهسُٚا; يف ابت١٩

 رٚاتٕ يف ِٙٽوق ٨ٗ ططٙقٕ،عّ  اٮُػاْ ٙهى بغٚابٔا ٗاهيت اؿٚاٝ، يف اهلدل٠
 .قسزٝ ٗضغاهٞ كثرل ٓسا إىل ٗبكرلٝ ٓس٠ عوٟ

 ميلِٕ جا ًٗ٘آثٕ اهٽفى ؾدكٚٞ تٌِٚٞ تلْ٘ أْ اهثِس ٓصا إىل أنافت كٌا
 اهث٣ٚٞ ارذلاَ تٌِٚٞ تلْ٘ أْ( ك) اهثِس إىل ٗأنافت اؿٚاٝ، يف ضغاهتٕ أزا١ ًّ

 يف ضغاهتٕ أزا١ ًّ هتٌلِٕٚ هٯُػاْ اهلْ٘ بتػدرل اه٘عٛ غٚاق يف اهٽثٚعٚٞ
ٞځ اؿٚاٝ  .ا٪ضضإعٌاض  يف خوٚف

ق اتفاقٚٞ رقًّ٘  (ِٖ) املازٝ عّ ًّ ٓصا املٚثاق (ِ) اهفقطٝ ٗؽتوف
 اه٩ظًٞ ا٪غاغٚٞ املعاضا عوٟ ا٨بتسا٢ٛ اهتعوٍٚ اؾتٌاي عوٟ اهِل يف اهٽفى
 مجٚع ٗتٽ٘ٙط تؿخٚع عوٟ اهِل يف ٗكصهم ،ٗعقوٕ اهٽفى ؾدكٚٞ هتلّ٘ٙ
 اجملتٌع ارتٚاحاا تغٽٚٞ بٔسا املٔين، أٗ اهعاَ غ٘ا١ اهثاُٜ٘، اهتعوٍٚ أؾلاي

 .اجملتٌع ٪ٓساا وٞاملٌث اهلفاٙٞ فطٗض ؼقٚق عوٟ اهقازضٝ اهعٌاهٞ ًّ

 ًٗطتثٽځا ٓازفځا اهتعوٍٚ ٙكثش( ِ) (،ُ) اهفقطت، يف اٮنافاا ٗبٔصٖ
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 ًّ هوعسٙس ؼقٚقځا اهعقى، رفغ ًقكس خاقٞ اهعاًٞ، اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ جقاقس
 ٓصٖ يف اه٘اضزٝ اهذلب٘ٙٞ اهتعوٍٚ أٓساا عوٟ ت٧كس اهيت ٗاهػِٞ اهقطآْ ُك٘م

 :تعاىل اهلل ق٘ي اهلطٍٙ اهقطآْ فٌّ ،املازٝ
ـي  كرىبويى  اقٍػرىأٍ   عىلىقو  ًمنٍ  اإلنسىافى  خىلىقى   خىلىقى  الىًذم رىبِّيى  بًاٍسمً  اٍقرأٍ + -1   األىٍكرى

 .س5-1: اهعوقص"يػىٍعلىمٍ  لىمٍ  مىا اإلنسىافى  عىلَّمى   بًاٍلقىلىمً  عىلَّمى  الًَّذم

 .س1 :اهقوٍص"يىٍسطيريكفى  كمىا كاٍلقىلىمً  ف+ -2

 .س4-1:اهط.ّص"البػىيىافى  عىلَّمىهي   اإلنسىافى  خىلىقى   القيٍرآفى  مى عىلَّ   الرٍَّحمىني + -3

 .س9 :اهعًطص"يػىٍعلىميوفى  َّ كالًَّذينى  يػىٍعلىميوفى  الىًذينى  يىٍستىًوم هىلٍ  قيلٍ + -4

 .س11 :اجملازهٞص"دىرىجىاتو  الًعٍلمى  أيكتيوا كالًَّذينى  ًمنكيمٍ  آمىنيوا الىًذينى  اللَّهي  يػىٍرفىعً + -5

 .س114: طٕص"ًعٍلمنا زًٍدًني رَّبِّ  كقيل+ -6

 يىٍحًملي  الًحمىارً  كىمىثىلً  يىٍحًمليوهىا لىمٍ  ثيمَّ  التػٍَّورىاةى  حيمِّليوا الىًذينى  مىثىلي + -7
 .س5: اؾٌعٞص"أىٍسفىارنا

ُي  اللَّهى  إفَّ  قىاؿى + -8 ُي  عىلىٍيكيمٍ  اٍصطىفىا  ميٍلكىهي  يػيٍؤًتي كاللَّهي  كاٍلًجٍسمً  الًعٍلمً  ًفي بىٍسطىةن  كزىادى
 .س247: اهثقطٝص"عىًليمه  كاًسعه  كاللَّهي  يى ىا ي  مىن

 هيوى  إَّ إلىهى  َّ بًاٍلًقٍسطً  قىائًمنا الًعٍلمً  كأيٍكليوا كاٍلمىالًئكىةي  هيوى  إَّ إلىهى  َّ أىنَّهي  اللَّهي   ىًهدى + -9
 .س18: عٌطاْ آيص"الحىًكيمي  العىزًيزي 

هيمٍ  األىٍمرً  أيٍكًلي كإلىى الرَّسيوؿً  إلىى رىدوكُي  كلىوٍ + -10  يىٍستىنًبطيونىهي  الىًذينى  لىعىًلمىهي  ًمنػٍ
هيمٍ   .س83: اهِػا١ص"ًمنػٍ

 .س36 :ُٙ٘ؼص" ىٍيئنا الحىقِّ  ًمنى  يػيٍغًني َّ الظَّنَّ  إفَّ  ظىننا إَّ أىٍكثػىريهيمٍ  يػىتًَّبعي  كمىا+ -11
 :ٞاهؿطٙف ٙٞاهِث٘ اهػِٞ ًّٗ
ّٲ -12 ّڄ أپُٰؼڄ ٰع ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ قپاٰي: قپاٰي  ًٰاهٶمٷ بٲ  فىرًيضىةه  اٍلًعٍلمً   ىلىبي » ×: اهوچ
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 يف ٗاهثٚٔقٛ اهلاًى، يف عسٜ ٗابّ ًاحٞ ابّ ضٗاٖرسٙث قزٚش، ص«ميٍسًلمو  كيلِّ  عىلىى

 . ساهتاضٙذ يف ٗاـٽٚب ٗاهلثرل، ٗا٪ٗغط اهكغرل يف ٗاهٽدلاُٛ اٮمياْ، ؾعب
ٌٰٚٲسٱ قپاٰيٗ -13 ّٱ رٱ ّڄ ٰعثٲسٶ بٲ ٌٰ ٌٶعٲتٱ :اهطٸرٲ ٞپ ٰغ ٗڄٰٙ  :ٰٙقٿ٘يٱ ٰخٽٶٚثٳا  ًٱٰعا

ٌٶعٲتٱ ٛٸ ٰغ رنا ًبهً  اللَّهي  ييرًدٍ  مىنٍ »: ٰٙقٿ٘يٱ×  اهِٸثٶ يػٍ رسٙث ص«الدِّينً  ًفي يػيفىقٍِّههي  خى

 .قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس
 كىافى  اٍلًعٍلمً   ىلىبً  ًفي خىرىجى  مىنٍ »×:  اهلل ضغ٘ي قاي: قاي  أُؼ عّٗ -14

ًبيلً  ًفي  .ساهذلًصٜ ٖضٗاصرسٙث رػّ، «يػىٍرًجعى  حىتَّى اللَّهً  سى
 ًقابى بسض غعٗٝ يف قطٙـ أغط٠ بعض غطاح×  اهطغ٘ي أطوقٗ -15

رسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاؿاكٍ ص.ٗاهلتابٞ اهقطا١ٝ املػوٌ، أطفاي تعوٍٚ

 .سيف املػتسضن، ٗاهثٚٔقٛ يف اهػِّ اهلدل٠
 سىلىيى  مىنٍ : »ق٘يٙ × اهلل ضغ٘ي زلعت :قاي   اهسضزا١ أبٛ ٗعّ -16

 لىتىضىعي  اٍلمىالىًئكىةى  اٍلجىنًَّة، كىًإفَّ  ًإلىى  ىرًيقنا ًبهً  اللَّهي  سىلىيى  ًعٍلمنا ًفيهً  يىٍطليبي   ىرًيقنا
تػىهىا ًإنَّهي  ،اٍلًعٍلمً  ًلطىاًلبً  ًرضنا أىٍجًنحى  كىاألىٍرضً  السَّمىوىاتً  ًفي مىنٍ  لًٍلعىاًلمً  لىيىٍستػىٍغًفري  كى

 سىائًرً  عىلىى اٍلقىمىرً  كىفىٍضلً  اٍلعىاًبدً  ىعىلى  اٍلعىاًلمً  كىفىٍضلي  اٍلمىاً ، ًفي اٍلًحيتىافي  حىتَّى
ًإنَّمىا ًدٍرهىمنا كىَّى  ًدينىارنا يىرًثيوا لىمٍ  األىٍنًبيىاً ، كىرىثىةي  هيمٍ  اٍلعيلىمىا ى  اٍلكىوىاًكًب. ًإفَّ   كىرًثيوا كى

ُي  فىمىنٍ  ،اٍلًعٍلمى   صٜٗاهذلً زاٗز أب٘ٗ أ.س ضٗاٖصرسٙث قزٚش، «كىاًفرو  ًبحىظٍّ  أىخىذى  أىخىذى

 .ٞسًاح ٗابّ

ّٲٗ -17 ٍٴ اهِٸاؽٱ» :قپاٰي  اهسٸضٲٰزا١ٶ أپبٶٛ ٰع ٍٴ ٰعاهٶ ًٱٰتٰعوڊ ٌٰا ٰخٚٲٰط ٨ٰٗپ ،ٰٗ  ٰبعٲٰس فٶٚ
 .ساؿوٚٞ يف ٍُٚع ب٘أٗ غِِٕ يف اهساضًٛ ضٗاٖأثط قزٚش، ص«ٰشهٶمپ

ّٲٗ -18 ّڄ ٰرثٶٚبٶ ٰع ْٰ»: قپاٰي اهلل( )ض.ٕ عٱٰثٚٲسٷ بٲ ٌٱ٘ا: ٙٱقپايٱ كپا ٍٰ ٰتٰعوچ  اهڀعٶوڀ
ٕٶ اُٲٰتفٶعٱ٘اٰٗ ٌٱٖ٘ٱ ٨ٰٗپ ،بٶ ٌٸوٿ٘ا ٰتٰعوچ ٕٶ هٶٰتٰتٰخ ٕٱ ;بٶ ْٲ ٙٱ٘ؾٶمٿ فپنڄُٸ ٍٲ طپاٰي إڄ ٌٱطٴ بٶلٿ ْٲ عٱ  أپ

ٌٸٰى ٍڄ شٱٗ ٰٰٙتٰخ ٕٶ اهڀعٶوڀ ٌٶ ٌٰا بٶعٶوڀ ٌٸىٱ كپ ٝٶ شٱٗ ٰٰٙتٰخ ٕٶ اهڀثٶعٸ  اهسضاًٛ ضٗاٖأثط قزٚش، ص«بٶثٶعٸتٶ

 .سغِِٕ يف
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 :التالٔ٘ احلقاٜقب خيسز اليصْص ٍرِ   ًّاملتنعج

 (.11 :ضقٍ ُل) ؾ٣ٚٳا اؿق ًّ ٙغين ٨ اهعّ فنْ نطٗضٝ، اهعوٍ أْ -أ
 ُل) هوتخٌى ٗهٚؼ بٕ ٗاهعٌى هوٌِفعٞ ٓازفځا اهعوٍ ٙلْ٘ أْ ِٙثغٛ -ب

 (.18: ضقٍ
 (.12 :ضقٍ ُل) فطٙهٞ اهعوٍ طوب -ذ
 ُل) احتٌاعٛ ٗاحب ٗهلِٕ فطزٙٞ، فطٙهٞ فقط هٚؼ اهعوٍ طوب -ز

 (.15 ،10 :ضقٍ
 (.16: ضقٍ ُل) املتعوٍ عوٟ ٗاحب اؾآى تعوٍٚ -ٓـ
 (.13 ،8 ،1: ضقٍ ُل) ٗخرل ٗؾٔازٝ ؾطا اهعوٍ - ٗ
 ًثسآْ فٕٚ ٗا٨غتساًٞ ٗا٨غتعازٝ رس، عِس ٙقف ٨ اهعوٍ طوب -ظ

 (.18 ،6: ضقٍ ُل) إغ٩ًٚاْ
 ُفػٕ اهعوٍ إْ بى فزػب، اؾٔى ًّ أعوٟ زضحٞ فطز اهعوٍ هٚؼ -ح

 ًّ ُعٌٞ ٗٓ٘، اهتٽ٘  قو٘اا ًّ اهلل إىل ٗأرب خرلٴ ٗٓ٘ زضحاا،
 (.14 ،7 ،5 ،4 :ضقٍ ُل) غرلٖ عوٟ ٗٙفهوٕ ٙكٽفٕٚ ملّ اهلل

 اهتعوٍٚ ُ٘  إىل ا٪فطاز ت٘حٕٚ يف أثطٖ هٕ ًقطض، ًثسأ اهفطزٙٞ اهفطٗق -ط
 (.17 ،13: ضقٍ ُل) ِٙاغثٕ اهصٜ ٗاهتدكل

 اهسٙين، اهعوٍ ًعِٟ عوٟ ٙقتكط ٨ امجٚعٳ اهِك٘م ٓصٖ يف اهعوٍ ًٗفَٔ٘
 ًّ شهم ٗٙت كس ٗأُ٘اعٕ، فطٗعٕ بلى اهسُٜٚ٘ هوعوٍ ؾا٩ًځ اًٽوقځ حا١ ٗهلِٕ
 أىٍلوىانػيهىا موٍختىًلفنا ثىمىرىاتو  ًبهً  فىرىٍخرىٍجنىا مىا ن  السَّمىا ً  ًمنى  أىنزىؿى  اللَّهى  أىفَّ  تػىرى  أىلىمٍ +: تعاىل اهلل ق٘ي
 كالدَّكىابِّ  النَّاسً  كًمنى   سيوده  كغىرىابًيبي  أىٍلوىانػيهىا ٍختىًلفه مو  كحيٍمره  بًيضه  جيدىده  الًجبىاؿً  كًمنى 

ـً   عىزًيزه  اللَّهى  إفَّ  العيلىمىا ي  ًعبىاًدًُ  ًمنٍ  اللَّهى  يىٍخ ىى إنَّمىا كىذىًليى  أىٍلوىانيهي  ميٍختىًلفه  كاألىنٍػعىا
 .س28-27: فاططص"غىفيوره 
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 املقك٘ز أْ ُكٌٔا ااٗعثاض غٚاق رػب ا٬ٙت،، ٓات، ًّ ظ١٩ ٗٙتهش
 ٗاهِثاا ٗاهعضاعٞ اؾ٘ٙٞ ٗا٪ضقاز اهفوم عوٌا١ ٙؿٌى فٌٚٔا، باهعوٌا١

 ٓات، يف عوٍٚٔ ِٙلٵ مل ممّ غرلٍٓ عوٍٚٔ ٗٙقاؽ ٗاهثٚ٘ه٘حٚا، ٗاؾٚ٘ه٘حٚا
 ت٧زٜ أغطاضٓا، ٗإزضان فٌٔٔا أرػّ إشا اهعوَ٘ ٓصٖ أْ أغاؽ عوٟ ا٬ٙت،،

 اهلل بق٘ي ع٩ٌځ اهعوٍ، ٗاغع اهقسضٝ ععٍٚ ًسبط خاهق إهٕ ب٘ح٘ز ا٨عتقاز إىل
 ،س53 :فكوتص"الحىقو  أىنَّهي  لىهيمٍ  يػىتىبػىيَّنى  حىتَّى أىنفيًسًهمٍ  كًفي اتفىاؽً  ًفي آيىاتًنىا سىنيرًيًهمٍ +: تعاىل

 فٌٚا ٨ ِٙفع فٌٚا ٙػتدسَ ٗأْ هٯُػاُٚٞ اُافعٳ اهعوٍ ٙلْ٘ أْ اٮغ٩َ ٗٙؿذلط
 .اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ يف بنط٩ق طَق ٗاٮنطاض اههطض ٪ْ ;ٙهط

 ُك٘م ًّ ًػتفازٝ إًا فٔٛ( ُ) اهفقطٝ يف اه٘اضزٝ ا٪ٓساا تفاقٚى أًا
 عق٩ځ اهِك٘م ٓصٖ ًّ ًػتفازٝ أٗ اهِث٘ٙٞ ٗاهػِٞ اهلطٍٙ اهقطآْ يف ًثاؾطٝ
 .اهفقٔٛ ٗا٨غتِثاط با٨حتٔاز ٗز٨هٞ

 اهٽفى ت٘عٚٞ نطٗضٝ عوٟ اهِل: اهفقطٝ ٓصٖ ًّ( ج) اهثِس يف ٗعين
ٌٳ ٙطكع اهغطبٛ اهفلط ٪ْ ٗاهعاًٞ، اـاقٞ ب٘احثاتٕ  اؿق٘ق حاُب عوٟ ازا٢
 ٗا٪ُاُٚٞ با٪ثطٝ ًطٙهٞ ُٗفػٚٞ ًت٘اظُٞ، غرل ؾدكٚٞ ىوق ٗشهم ٗرسٓا،

 .ٗاملػ٣٘هٚاا اه٘احثاا ؼٌى عوٟ اهقسضٝ ٗعسَ ،ا٬خطّٙ عق٘ق ٗا٨غتٔاُٞ

 باب يف تسخى اهيت ٢ىاه٘غا ًّ ٓٛ( ِ) اهفقطٝ يف اه٘اضزٝ ٗاهتفاقٚى
 ١٩ًًٞ ا٪ًط، ه٘هٛ تِعٌٚٔا اهؿطٙعٞ تطكت اهيت ٗاملثاراا املطغوٞ، املكاحل
 .ٗاؾٌاعٞ ا٪فطاز ملكوزٞ ٗاغتٔسافځا ٗا٪ر٘اي هوعطٗا

*** 
  

 الٍافعٛ املعمٕوات عمٜ اذتصٕه
 عالـ،اإل كسائل تبثها التي كالمواد المعلومات على الحصوؿ في الحق للطفل -ُ

 صحته كحماية الدينية، ثقافته كتعميق اَّجتماعية، رفاهيته تعزيز كتستهدؼ
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 النواحي هذُ في به الضارة كالمواد المعلومات من كالوقاية كالعقلية، الجسدية
 .جميعنا

 كن ر كتبادؿ إنتاج ت جيع الدكلة كمنها كافة المجتمع مؤسسات كعلى -ِ
 كاَّجتماعية، كالدينية، كالخلقية، قافية،الث المنفعة ذات كالمواد المعلومات،

 هذُ في باأل فاؿ الضارة المعلومات كن ر إنتاج كمنع لأل فاؿ، كصولها كتيسير
 .جميعها الجوانب

 
 ٗامل٘از اهِافعٞ املعوً٘اا عوٟ اؿك٘ي يف اهٽفى رق عوٟ املازٝ ٓصٖ تِل

 .بٕ اههاضٝ ٗامل٘از وً٘اااملع ًّ ٗٗقاٙتٕ اٮع٩َ، ٗغا٢ى تثثٔا ٗاهيت هٕ املفٚسٝ

 عىٍنهي  كىافى  أيٍكلىًئيى  كيلو  كاٍلفيؤىادى  كاٍلبىصىرى  السٍَّمعى  إفَّ +: تعاىل اهلل ٙق٘ي
 قپاٰي :قاي -ضنٛ اهلل عٌِٔا- اهلل عثس بّ حابط ٗعّ ،س36 :اٮغطا١ص"مىٍسؤيكَّ
ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ فىعي  َّى  ًعٍلمو  ًمنٍ  هً بًاللَّ  كىتػىعىوَّذيكا نىاًفعنا ًعٍلمنا اللَّهى  سىليوا» :× اهوچ رسٙث قزٚش، ص«يػىنػٍ

 .سًاحٞ ابّ ضٗاٖ

 .اتفاقٚٞ رق٘ق اهٽفى ًّ (ُٕ) املازٝ تقابى املازٝ ٗٓصٖ
*** 
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 لجسلطسلج ص  
 لةــامـتكـنـال ايةــاحلن

 
ٙتزسج ٓصا اهفكى عّ .اٙٞ اهٽفى ًّ كافٞ ًا ٙػ١ٛ إهٕٚ; فتزسج عّ 

، ٗأٙهٳا ٗاهػٌعٞ باهؿطا املػاؽ ًّ تٕ.اٙ، ٗٗاٮغا١ٝ اٮٙصا١ ًّ اهٽفى .اٙٞ
 .ٗاهٽ٘اض٥ اؿطب، ٗكصا عّ .اٙتٕ يف ا٨قتكازٜ ا٨غتغ٩ي ًّ تٕ.اٙ

 
 ٔاإلضاٞٚ اإلٖراٞ وَ اذتىاٖٛ

 ،فتعسو  أمٌ  أك الضرر أك ،اإليذا  أ كاؿ كافة من حمايته في الحق للطفل -ُ
 ةماسَّ  معاملة أية أك اإلهماؿ كمن ا،نفسين  أك اعقلين  أك ابدنين  معاملته إسا ة كمن

 .برعايته يقـو أك الطفل يتعهد  خع أم من بالكرامة
 يتطلبه كما للطفل، الالـز كالتهذيب الترديب بمقتضيات الحق هذا يخلٌ  كَّ -ِ

 اإلفهاـ كسائل بين كتوازف بحكمة تجمع تربوي ا، مقبولة جزا ات من ذلي
 ال رعية بضوابطه كالعقاب الترهيب لككسائ كالت جيع، كالترغيب كاإلقناع
 .كالنفسية كالقانونية

 المالئمة المساعدة تقديم الدكلة كمنها كافة المجتمع مؤسسات كعلى -ّ
 اَّضطالع في الطفل، عن القانونيين المسئولين من لغيرهمثم  للوالدين

 كالت ريعية، اَّجتماعية التدابير جميع كاتخاذ الطفل تربية بمسئوليات
 فاضل، مجتمع كإقامة اإليمانية، التربية مبادئ لغرس الالزمة كالثقافية الميةكاإلع
 .السلوكيات كأحسن األخالؽ برقـو كيتخلق المنكرة، كالعادات الموبقات ينبذ

 
 ٗغرل املعاًوٞ، ٗإغا١ٝ اٮٙصا١ ًّ اهٽفى .اٙٞ ً٘ن٘  املازٝ ٓصٖ تعاجل

 ٙقَ٘ أٗ ٙتعٔسٖ ممّ أٗ اه٘اهسّٙ ًّ عوٕٚ ٗقعت غ٘ا١ كطاًتٕ، ميؼٵ مما شهم
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 ٗغرلٍٓ اهِازٜ، يف املؿطا أٗ املِعي، يف املطبٚٞ أٗ ٞاملسضغ يف كاملسضؽ بطعاٙتٕ،
.. تطب٘ٙٺا املقث٘هٞ اؾعا١اا ٗإٙقا  ٗاهت٘حٕٚ، ٗاهتٔصٙب اهت زٙب رق شلٍ ممّ
 .اؾاُب ٓصا ملعاؾٞ( ِ) اهفقطٝ إٙطاز نطٗضٝ كاُت ِٓا ًّٗ

 اهعوٍ ؼطَ اهيت اهعسٙسٝ اٮغ٩ًٚٞ هوِك٘م اتٽثٚقځ عتدلت (:1) ٚايفكس٠ *
 ٗخاقٞ اٮٙصا١ زضحاا ًّ زضحٞ ب ٜ اٮٙصا١ أٗ ا٨عتسا١ أٗ باهغرل ٗاٮنطاض
 ٗاهعسي عوٍٚٔ ٗاؿِ٘ بٍٔ اهطفق كثرلٝ ُك٘م ت٘حب كٌا ٗاههعاا ه٫طفاي
 اعوٚقځت اهِك٘م ٖٓص بعض إٙطاز ٗغثق اٮُػاُٚٞ، كطاًتٍٔ عوٟ ٗاؿفاظ بٍِٚٔ،
 .ٗغرلٓا (َُٗ) ،(َُٔ) ،(ََُ) امل٘از عوٟ

 ٗاهيت عوٚٔا املتفق اهؿطعٚٞ هوق٘اعس اتٽثٚقځ كصهم تعتدل (:1) ٚايفكس٠ *
 ٗن٘ابط رسٗز يف ت زٙثٕ رقٵ ٗتعوٌٕٚ اهٽفى تطبٚٞ عّ املػ٣٘ي أٗ ه٫ب تعٽٛ
 فػٵاهتع رس إىل ٨ٗ ا،ُفػٚٳ أٗ احػسٙٳ بٕ اٮنطاض رسٵ إىل تكى ٨ عٚث ًعِٚٞ،

 .اؿق ٓصا اغتعٌاي يف

 وٌٚٔا اؿاهٞ ٓصٖ ٪ْ اهغرل; ًّ شهم ٗق٘  ؿا٨ا املازٝ تتعطض ٗمل
 .اعتسا١ أٜ ًّ إُػاْ أٜ وٌٛ اهصٜ اهعاَ اهقاُْ٘

 ٗاهوتاْ ،اتفاقٚٞ رق٘ق اهٽفى ًّ (ُٗ) ،(ُٔ) املازتاْ املازٝ، ٓصٖ ٗٙقابى
 ،(ِ) اهفقطٝ يف اه٘اضز باؾاُ زْٗ( ُ) اهفقطٝ يف اه٘اضز اؾاُب عوٟ تقتكطاْ

 عِس- عِٕ ُتد مما( ُ) هوخاُب اه٩ظَ هوسعٍ كككٞ (ُٗ) املازٝ إْ بى
 ًا; ٗٓ٘ رلً٘ٚٞ أحٔعٝ ؼٌٚٔا غطٙثٞ غو٘كٚٞ ق٘ض ٗح٘ز -اهغطب يف اهتٽثٚق
 نس قها٢ٚٞ زعا٠ٗ ٗضفع ا٪غطٝ، ُعاَ ًّ ا٪طفاي اُف٩ا زعٍ إىل ٧ٙزٜ

 اغتعٌاي إغا١ٝ عسَ ٗب، ا٪غطٝ غوٽٞ ب، املٽو٘ب اهت٘اظْ ٗفقساْ شٍٗٙٔ،
 .اهػوٽٞ ٓصٖ

*** 
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 ٔالطىعٛ بالػسف املطاع وَ اذتىاٖٛ

 الجنسي، اَّنتهاؾ أك اَّستغالؿ، أ كاؿ جميع من الحماية في الحقٌ  للطفل -ُ
 .سمعته أك ب رفه قانوني غير مساس أم أك

 العقل، على المؤثرة لموادكا المخدِّرة، المواد استخداـ من الحماية حق كله -ِ
 .كنحوها كالتدخين الكحولية كالم ركبات

 .فيه كاَّتجار كالبيع، اَّختطاؼ، من الحماية حق كله -ّ
 عن كإبعاديُ ،لالطف ٱتوعية قانونناك   رعنا رعايته عن كالمسئولين الوالدين كعلى -ْ

 اعكسم البا ل اللهو كمجالس السيئة، المؤثرات كافة كعن السو ، قرنا 
 .حمايته على تعين التي الصالحة كالصحبة الحسنة، القدكة كتقديم الفحش،

 الوقائية التدابير اتخاذ كاجب الدكلة كمنها كافة المجتمع مؤسسات كعلى -ٓ
 على يساعد أك ي جع، أك يؤثر، ما كل من اإلعالـ كسائل لتنقية الالزمة
 .ذلي تحقق التي كالتربوية كاَّجتماعية الت ريعية التدابير كاتخاذ الطفل انحراؼ

 
 .بٕ اههاضٝ ا٪ً٘ض ًّ عسز ًّ اهٽفى .اٙٞ عوٟ املازٝ ٓصٖ تِلٵ

 املِٔٛ ٗاٮنطاض اٮٙصا١ أُ٘ا  ٗأخٽط أؾس ًّ ٗاهػٌعٞ باهؿطا ٗاملػاؽ
 .شلا اهتعطض ًّ اهٽفى .اٙٞ ٗهب ،اٗقاُُ٘ٳ اؾطعٳ عِٔا

 ٗاؾطا٢ٍ املعاقٛ ًّ تعتدل أفعا٨ځأٗضزا  :(1), (1), (1) ايفكساتٚ *
 اؼقٚقځ ;اٗأخطٗٙٳ ازُٚ٘ٙٳ عقابٳا عوٚٔا ٗتفطض اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ ؼطًٔا اهيت

 ٗاهِػى اهعطض رفغ ٗٓ٘ اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ يف ا٪غاغٚٞ املقاقس ًّ ملقكس
 .ٗاهعقى

 ه٘قاٙٞ ;ٗٗقا٢ٚٞ ؼفعٚٞ ٗتسابرل إحطا١ااتهٌِتا  :(1) ,(1) ايفكستإٚ *
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 ٗتسخى عوٕٚ، افِٚٺ أٗ احاُٚٳ كاْ غ٘ا١ اؾطا٢ٍ ٓصٖ يف اه٘ق٘  ًّ ٗ.اٙتٕ اهٽفى
 اجملتٌع يف ٗا٨م٩ي اهفػاز شضا٢ع غس باب يف اؾطعٳ اه٘قا٢ٚٞ اهتسابرل ٓصٖ

 لىهيمٍ  آمىنيوا الًَّذينى  ًفي الفىاًح ىةي  تىً يعى  أىف ييًحبووفى  الًَّذينى  إفَّ + :تعاىل ق٘هٕ إىل ٗتػتِس
نٍػيىا يفً  أىلًيمه  عىذىابه   .س19 :اهِ٘ضص"تػىٍعلىميوفى  َّ كأىنتيمٍ  يػىٍعلىمي  كاللَّهي  كاتًخرىةً  الدو

اتفاقٚٞ رق٘ق  ًّ( ّٓ) ،(ّْ) ،(ّّ) ،(ُٔ) امل٘از تقابى املازٝ ٗٓصٖ
 .اهٽفى

 ت٧ٙسٓا اهيت تفاقٚؤا ظٌٚع (ّْ) املازٝ تقابى ا٪ٗي ٔاؾقڃ يف( ُ) ٗاهفقطٝ
 .ًؿطٗعٞ غرل حِػٚٞ مماضغٞ أٙٞ ًّ ًٽوقځا عٌاٙتٕ عوٚٔا ٗتعٙس

 شكط ًِٔا اغتثعس أْ بعس (ُٔ) املازٝ فٚقابى( ُ) اهفقطٝ ًّ اهثاُٛ اهؿق أًا
 أُٔا عوٟ املازٝ ٓصٖ فٍٔ هتخِب ًٗطاغ٩تٕ; ًِٗعهٕ ٗأغطتٕ اـاقٞ اهٽفى رٚاٝ

 .أبِا٢ٔا عوٟ ا٪غطٝ إؾطاا تػتثعس

 اهلز٘هٚٞ ؿطٗبااامل»: إهٚٔا تهٚف ٗهلِٔا ،(ّّ) املازٝ تقابى( ِ) ٗاهفقطٝ
  ثثت ٗقس خاقٞ، هوٽفى اؿقٚقٚٞ اؿٌاٙٞ ٓٛ ٓصٖ ٪ْ ;«ٗم٘ٓا ٗاهتسخ،

 .املؿطٗباا ٓصٖ نطض -بٚق، -

 .ؼفعاا أٗ رسٗز ب٩ (ّٓ) املازٝ تقابى( ّ) ٗاهفقطٝ

 اه٘اهسّٙ ٗاحب يف املتٌثوٞ اهفعاهٞ اه٘غٚوٞ ٗنعت فقس( ْ) اهفقطٝ أًا
 ٗتقسٍٙ اهفػاز، ب٣ٚٞ عّ ٗإبعازٖ ت٘عٚتٕ يف اهٽفى ضعاٙٞ عّ قاُُ٘ٳا ٗاملػ٣٘ه،

 ..اٙتٕ عوٟ املعِٚٞ اهكاؿٞ ٗاهكزثٞ اهقسٗٝ

 أٗ ٧ٙثط ًا كى ًّ اٮع٩َ ٗغا٢ى تِقٚٞ عوٟ( ٓ) اهفقطٝ تُكٵ ٗكصهم
 .اهٽفى امطاا عوٟ ٙػاعس أٗ ٙؿخع

*** 
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 االقتصادٙ االضتػاله وَ اذتىاٖٛ

 ينطوم عمل أم أدا  كمن اَّقتصادم، اَّستغالؿ من ايةالحم في الحق للطفل -ُ
 يكوف أك اإللزامي، األساسي التعليم في اَّنتظاـ عن يعوقه أك خطورة، على
 أك المعنوم، أك الديني، أك العقلي، أك البدني، بنموُ أك بصحته، ضار ا

 .اَّجتماعي
 المختلفة، باألعماؿ األ فاؿ التحاؽ لسن أدنى حدٌ  تحديد ذلي في كيدخل -ِ

 .كظركفه العمل لساعات مناسب نظاـ ككضع
 

 .ا٨قتكازٜ ا٨غتغ٩ي ًّ اهٽفى .اٙٞ عوٟ املازٝ ٓصٖ تِل

 كىَّى  ضىرىرى  َّى »: اهؿطٙف اؿسٙث إىل تػتِس املازٝ ٓصٖ ًّ :(1) ٚايفكس٠ *
ًا  اٗأٙهٳ، سٗاهثٚٔقٛ ٗاؿاكٍ ٗاهساض قٽين ًاحٞ ٗابّ ٗأ.س ًاهم ضٗاٖصرسٙث قزٚش، «ًضرىارى 

 حىق ا، عىلىٍييى  ًلرىبِّيى  ًإفَّ ..»×: : قاي ضغ٘ي اهلل ياق اهلل  عثس بّ ضٗاٖ ٗٓب
 ضٗاٖصرسٙث قزٚش، «حىقَّهي  حىقٍّ  ًذم كيلَّ  فىرىٍعطً  حىق ا، عىلىٍييى  كىألىٍهًليى  حىق ا، عىلىٍييى  كىلًنػىٍفًسيى 

 .ساهثداضٜ

 تقٚٚس يف ا٪ًط ٗهٛ ٗرق غوٞاملط املكاحل قاعسٝ إىل تػتِس :(1) ٚايفكس٠ *
 ٗٓٛ اؿق، اغتعٌاي إغا١ٝ عوٟ ٙذلتب نطض ملِع أٗ عاًٞ ملكوزٞ اؼقٚقځ املثاح

 بؿطط تِعٌٚٔا ا٪ًط ه٘هٛ ٗػٚع ،اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ يف احسٳ ٗاغعٞ ًػارٞ
 .ؾطعٚٞ بقاعسٝ ا٨قٽساَ ٗعسَ اٮنطاض، ٗعسَ اهطاحزٞ، املكوزٞ ٗحٕ ٜؼط

 .اتفاقٚٞ رق٘ق اهٽفى ًّ (ِّ) املازٝ تقابى ٗٓٛ
*** 
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 ٔالفٕازئ سبـــــــاذت

 .الحرب في مبا رنا ا تراكنا رعنا  المقررة السن بلوغه قبل الطفل ي ترؾ َّ -ُ

 الحماية أكلوية المسلحة كالمنازعات كالكوارث الطوارئ حاَّت في كللطفل -ِ
 أك إيذائه أك جىٍرحه أك لهقت جواز عدـ حيثي  من بالمدنيين الخاصة كالرعاية

 .كاإلغاثية الصحية كالرعاية كالغذا  المركلكله أكلوية الوفا  بحقوقه في  ُ،رً سٍ أى ى 
 

 ٗاهل٘اضج اهٽ٘اض٥ را٨ا يف اهٽفى ٗنع عوٟ املازٝ ٓصٖ تِل
 .املػوزٞ ٗاملِاظعاا

 مىا لىهىا كٍسعىهىا إَّ انػىٍفسن  اللَّهي  ييكىلِّفي  َّ+: تعاىل اهلل ق٘ي إىل تػتِس :(1) ايفكس٠ *
هىا كىسىبىتٍ  نىا تىٍحًملٍ  كَّ رىبػَّنىا أىٍخطىٍرنىا أىكٍ  نًَّسينىا إف تػيؤىاًخٍذنىا َّ رىبػَّنىا اٍكتىسىبىتٍ  مىا كعىلىيػٍ  إٍصرنا عىلىيػٍ
ٍلتىهي  كىمىا ٍلنىا كَّ رىبػَّنىا قػىٍبًلنىا ًمن الًَّذينى  عىلىى حىمى  لىنىا كاٍغًفرٍ  عىنَّا ٍعفي كا بًهً  لىنىا  ىاقىةى  َّ مىا تيحىمِّ

 ًِٽق اأٙهٳ ٓ٘ ٗشهم، س286: اهثقطٝص"الكىاًفرًينى  القىٍوـً  عىلىى فىانصيٍرنىا مىٍوَّنىا أىنتى  كاٍرحىٍمنىا
 ٙٽٚقٔا ٨ اهيت ا٪عٌاي أؾق ًّ ٗاهقتاهٚٞ اؿطبٚٞ فا٪عٌاي اٮُػاُٚٞ; اهفٽطٝ
 ٙلّ مل×  اهلل ضغ٘ي ْأ اهعٌوٚٞ اه٘قا٢ع ًّ كثرل ٗتثثت اهثاهغ، اهلثاض، غ٠٘
 ٜق٘ اهثسْ قزٚش ٗكاْ اهثو٘غ غّ أزضن ملّ إ٨ هوخٚـ ا٨ُهٌاَ ٙقثى

 .اؾػٍ

 تػت٘حب اهيت اهعاًٞ ٗاٮُػاُٚٞ اهؿطعٚٞ اهق٘اعس إىل تػتِس :(1) ايفكس٠ٚ *
ًٳ ٗاههعفا١ ا٪طفاي أٗه٘ٙٞ  .اؿٌاٙٞ ٓصٖ إىل اؿاحٞ يف اعٌ٘

 ًملَّةً  كىعىلىى كىبًاللَّهً  اللَّهً  بًاٍسمً  طىًلقيواانٍ »: اؾٚ٘ف هق٘از×  اهطغ٘ي ٗقاٙا ًّٗ
 كىأىٍحًسنيوا كىأىٍصًلحيوا...... اٍمرىأىةن  كىَّى  صىًغيرنا كىَّى  ٳً ٍفال كىَّى  فىانًينا،  ىٍيخنا تػىٍقتػيليوا كىَّى  ،اللَّهً  رىسيوؿً 
 ضٗاٙٞ ٗيف .سًاهم  بّ أُؼ عّ زاٗز أب٘ صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ «اٍلميٍحًسًنينى  ييًحبو  اللَّهى  ًإفَّ 
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رنا  ىٍيخنا كىَّى  ادن يٍ لً كى  والي تػي قٍ تػى  َّى كى  كاري دي غٍ تػى  َّى كى  والو غي تػى  َّى »: أخط٠ ًبيػٍ  اهثعاض ضٗاٖصرسٙث قزٚش، «كى
 غرل اهكزٚش ضحاي اهثعاض ٗضحاياشلٚثٌٛ يف فٌع اهعٗا٢س:  ٗقاي ،ٗاهلثرل اهكغرل يف ٗاهٽدلاُٛ

٘ٵاز اهطاؾسّٙ اـوفا١ عّ شهم ًثى ٗٗضز، سثقٞ ٗٓ٘ املطٜ غعٚس بّ عثٌاْ  اؾٚ٘ف هق
 .اٮغ٩ًٚٞ

 تعسٵ هلِٔا ،اتفاقٚٞ رق٘ق اهٽفى يف شلا املقابوٞ (ّٖ) املازٝ ٛتغٽ املازٝ ٗٓصٖ
 أُٔا كٌا هوٽفى، اؿٌاٙٞ ُ٘ارٛ عوٟ تُكٵ رٚث ًِٔا; أٗغع -إهاظٓا عوٟ-
 .(ّٖ) املازٝ ؾ ْ ٓ٘ كٌا املػوزٞ املِاظعاا راهٞ عوٟ تقتكط مل

*** 
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 لجسللع لج ص 
 لطفلا مصاحل مزاعاة

 

 ًّ ا٨غتفازٝ; فٚتزسج عّ هٽفىا ًكاحل ًطاعاٝٙتزسج ٓصا اهفكى عّ 
 رق٘ق إعٌاي تسابرل اؽاش، كٌا ٙتزسج عّ أٌٓٚٞ اٮُػاْ رق٘ق إع٩ُاا
، ٗشهم ًّ خ٩ي ث٩ج اهٽفى ًكاحل ًطاعاٝ، ٗٙث، ٗاحب اهسٗهٞ يف اهٽفى
  ً٘از.

 
 اإلٌطاُ سكٕم إعالٌات وَ ضتلادٚاال

ـي  تخلو  َّ  في عليها المنصوص اإلنساف حقوؽ من برمٍّ  (1)الباب الرابع هذا أحكا
 المؤتمر لمنظمة القمة مؤتمر عن الصادر اإلسالـ في اإلنساف حقوؽ حوؿ القاهرة إعالف

، ةمتكامل كحدةن  (2)الميثاؽ هذا مع ييعد كالذم ،ـ(َُٗٗ/أغسطس/ٓ) في اإلسالمي
 . اإلسالمية ال ريعة أحكاـ مع َّ يتعارض دكلي إعالف أم مع كَّ

 
 اهسٗهٚٞ اٮغ٩ًٚٞ امل٘اثٚق ًع ٓصا اهثاب تلاًى عوٟ املازٝ ٓصٖ تِلٵ
 .املٌاثوٞ

*** 
  

 الفلن سكٕم إعىاه تدابري اختاذ
 الحقوؽ ماؿإلع المالئمةى  التدابيرى  الدكلة كمنها كافة المجتمع مؤسساتي  تتخذ
 عند المتطورة لقدراته المالئمين كاإلر اد التوجيه للطفل كتوفر ،(3)الباب هذا في المقررة

                                       
 ٗٓ٘ ًٚثاق اهٽفى اهصٜ قسض ًػتق٩ځ. (1)
 ابع.ٗٓ٘ ٓصا اهثاب اهط (2)
 ٗٓ٘ ًٚثاق اهٽفى اهصٜ قسض ًػتق٩ځ. (3)
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 أك األكصيا ، أك األقربا ، أك الوالدين، مسئوليات احتراـ مع الحقوؽ، هذُ ممارسته
 . ككاجباتهم حقوقهم كاحتراـ الطفل، عن قانونناك   رعنا المسئولين األ خاص من غيرهم

 
 يف عوٚٔا املِك٘م اؿق٘ق ٮعٌاي اه٩ظًٞ اهتسابرل عوٟ املازٝ ٓصٖ تِل

 .املٚثاق

 .اتفاقٚٞ رق٘ق اهٽفى ًّ( ٓ) ،(ْ) املازتاْ املازٝ ٓصٖ ٗٙقابى

*** 
 

 باألطلاه ٖتعمل وا نن يف الفلن وصاحل وساعاٚ
 أك الت ريعية ئاتالهي بها قامت سوا  باأل فاؿ، تتعلق التي اإلجرا ات جميع في
 اَّعتبار يكوف الخاصة، أك العامة اَّجتماعية الرعاية مؤسسات أك اإلدارية، أك القضائية
 األفراد من غيرهم أك أكصيائه أك كالديه حقوؽ مراعاة مع الطفل، لمصالُ األكؿ

 .ككاجباتهم عنه قانونناك   رعنا المسئولين
 

ٟ  املازٝ ٓصٖ تِلٵ ٞ  عوـ ّ  رقـ٘ق  ًٗطاعـاٝ  ى،اهٽفـ  ًكـاحل  ضعاٙـ  اه٘اهـسٙ
 .ٗٗاحثاتٍٔ ٗغرلٍٓ

 .اتفاقٚٞ رق٘ق اهٽفى ًّ( ّ) املازٝٿ املازٝ ٓصٖ ٗتقابى

*** 
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٨ تقتكط »ٙؿرل ٓصا اهثاب إىل طثٚعٞ ا٪غطٝ يف اٮغ٩َ ٗاًتسازٓا; فٔٛ 
ٗإمنا متتس إىل ؾثلٞ »، اهكغط٠ٗٓٛ ا٪غطٝ « فقط (1)عوٟ اهعٗح، ٗا٪٨ٗز

ٗڄٜ اهقٿطٲبٟ ًّ اٮخ٘ٝ ٗا٪خ٘اا ٗا٪عٌاَ ٗاهعٌاا ٗا٪خ٘اي ٗاغعٞ ًّ ٰش
ٗاـا٨ا ٗغرلٍٓ ممّ ػٌعٍٔ ضابٽٞ اهِػب أٗ املكآطٝ أٌِٙا كاْ ًلأٍُ، 

، كٌا ُكٵت عوٟ شهم اهلدل٠ٗٓٛ ا٪غطٝ « ٗتتػع رتٟ تؿٌى اجملتٌع كوٕ
ا كيم مٍِّن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجن كاللَّهي جىعىلى لى +، قاي اهلل تعاىل: (2)( ًّ ٓصا املٚثاقُّاملازٝ )

لًَّه كجىعىلى لىكيم مٍِّن أىٍزكىاًجكيم بىًنينى كحىفىدىةن كرىزىقىكيم مِّنى الطَّيِّبىاًت أىفىًباٍلبىاً ًل يػيٍؤًمنيوفى كبًًنٍعمىًت ال
نىسىبنا ا فىجىعىلىهي كهيوى الىًذم خىلىقى ًمنى المىاً  بى ىرن +: ٗقاي ، س72 اهِزى:ص"هيٍم يىٍكفيريكفى 

لىٍقنىاكيم خى إنَّا  ،يىا أىيػوهىا النَّاسي +ٗقاي حىٵ ؾ ُٕ: ، س54 اهفطقاْ:ص"اا ككىافى رىبويى قىًديرن كًصٍهرن 
ا كقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا إفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اللًَّه أىتٍػقىاكيٍم إفَّ اللَّهى عىًليمه مِّن ذىكىرو كأينثىى كجىعىٍلنىاكيٍم  يعيوبن 

ًبيره   اهكغط٠اهع٩قٞ ب، ا٪غطٝ  ًعآطٗٙطكڃع ٓصا اهثاب عوٟ ، س13 اؿخطاا:ص"خى
 ًّ خ٩ي ٓصٖ اهفك٘ي اهػثعٞ: ٗاهلدل٠

 : اهتلافـى ا٨حتٌاعـٛ. اهفكى ا٪ٗي
 : قـوٞ اهطرـٍ. اهفكى اهثاُٛ
 : اهِفقــٞ. اهفكى اهثاهث
 : اه٨٘ٙٞ عوٟ اهِفؼ ٗاملـاي. اهفكى اهطابـع
 ج.: املـرلا اهفكى اـاًؼ
 : اه٘قٚـٞ. اهفكى اهػازؽ

 : اه٘قـف. اهفكى اهػابع
***

                                       
 .يف اهفكى اهطابع ًّ اهثاب ا٪ٗي( 2)  ( ٙقكس با٪٨ٗز ِٓا اهصك٘ض ٗاٮُاج.1)

 

 

 وَ األضسٚ الصػسٝ 
 إىل األضسٚ الهربٝ

 

 الباب اخلامس
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 لج ص  ل  ل
 التكافـــل االجتناعـي

 
ٙتزسج ٓصا اهفكى عّ ًلاُٞ اهتلافى يف اٮغ٩َ، ٗعّ أرلاَ عاًٞ 
ًتعوقٞ باهتلافى يف اٮغ٩َ، كٌا ٙتزسج عّ بعض ا٪رلاَ اهتفكٚوٚٞ 

 هوتلافى، ٗشهم ًّ خ٩ي ث٩ثٞ ًثارث.

 ألولاملبحث ا

 ملانة التلافل يف اإلسالم
ٙتزسج ٓصا املثزث عّ ًلاُٞ اهتلافى يف اٮغ٩َ; فٚث، ًثسأ اهتلافى 

 ٗأغاؽ قٚإً، كٌا ٙث، زٗا٢ط اهتلافى يف اٮغ٩َ، ٗشهم ًّ خ٩ي ًازت،.
 

 
 وبدة التهافن ٔةضاع قٗاوْ

، كاألهداؼ األساسية في من أهم المقاصد العامة المالي كاَّجتماعيالتكافل 
، كيقـو على مبدأين أساسيين اإلسالمي تحقيقه في المجتمع يجباإلسالـ، كالذم 

 ككحدتها يحيطهما اإلسالـ برقصى درجات الرعاية كاَّهتماـ كهما: مصلحة الجماعة
 اإلنسانية ال املة. األخوةكتماسكها، ك 

 
ٌٸٰى عِٕ ف التكافل: ٔ٘ كافٶى، أٜ: ٙع٘ي إُػاُٳا ِٗٙفق ًكسض ٰتلپافپٰى، أٜ ٰتٰز

ٞ ٗاهِفقٞ ه، ٗٓٛ تتهٌّ ًعِٟ املفاعوٞ ٗاملثازهٞ، فاهتلافى: تثازي اٮعا(1)عوٕٚ

                                       
 ، ًازٝ )كفى(.736املكثاح املِرل هوفًٚ٘ٛ، م (1)
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ٞٿ بعهٍٔ بعهٳا باهِكش ٗاهِفقٞ ٗغرل شهم.  (1)ٗاملعُ٘ٞ، ٰٗتلپافٿى املػوٌ،: ضعاٙ

 ٗٓصٖ املازٝ تتزسج عّ أًطّٙ:

 ًلاُٞ اهتلافى يف اٮغ٩َ ٗزهٚوٕ.ا٪ٗي: 

 ا٪غاؽ اهصٜ ٙقَ٘ عوٕٚ. ثاُٛ:اه

فنْ اهتلافى اٮُػاُٛ ًّ أٍٓ املقاقس اهعاًٞ، ٗا٪ٓساا  اَا األَس األٍٚ:
ٗإْ كاْ غرل -ا٪غاغٚٞ يف اٮغ٩َ، فاٮغ٩َ ٙػعٟ ٪ْ تت٘افط هلى إُػاْ 

كى راحاتٕ ا٪غاغٚٞ يف اؿٚاٝ اٮُػاُٚٞ ًّ ًػلّ ًٗ كى ًٗؿطب  -ًػوٍ
ٜٵ قپٚٲسٶ ٗأًاْ ٗعفٞ باهعٗاذ ٗغرل ٓا، ًٗا كى ٓصا إ٨ ٪ْ ٙتزطض اٮُػاْ ًّ أ

ٜٵ ضأٜ ؼت قپٚٲسٶ اؿاحٞ  ميِعٕ ًّ رطٙٞ اهتفلرل ٗا٨عتقاز ٗاهطأٜ، ف٩ ٙتثِٟ أ
 اٮُػاُٚٞ.

ٗا٪زهٞ عوٟ ًثسأ اهتلافى يف اٮغ٩َ كثرلٝ ٗعسٙسٝ ٗقس شكطُا عسزٳا ًِٔا 
ا ٙغين عّ اٮعازٝ ( جَُٗعِس اؿسٙث عّ اههٌاْ ا٨حتٌاعٛ يف املازٝ )

 (2)ِٓا.

ٗٓ٘ ا٪غاؽ اهصٜ ٙقَ٘ عوٕٚ ًثسأ اهتلافى، أٗ ًا  اَا األَس ايجاْٞ:
 ٙػتٔسفٕ اهتلافى فٔ٘ أًطاْ اثِاْ:

 ٗمتاغلٔا. ٗٗرستٔا ا٪غاؽ ا٪ٗي: ًكوزٞ اؾٌاعٞ

 اٮُػاُٚٞ اهؿاًوٞ. ا٪خ٘ٝا٪غاؽ اهثاُٛ: 
*** 

                                       
 .142ز. قٌس ضٗاؽ قوعٕ حٛ، ٗز.راًس قازق، ًعخٍ هغٞ اهفقٔا١، م (1)

 اب اهطابع.يف اهفكى اهطابع ًّ اهث (2)
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 دٔاٟس التهافن يف اإلضالً

سع فكرة التكافل في اإلسالـ في دكائر متماسكة الحلقات حتى تستوعب تتٌ 
 مل التكافل المالي كالمعنوم كاَّجتماعي بكل صوُر بين أفراد األٍسرة تالمجتمع كله، ف

الواحدة كبين األسىر كبعضها، كبين الجماعة كأكلي األمر، كله آليات عديدة لتحقيقه ما 
 طوعٌية كإلزامٌية.بين فرديٌة كجماعٌية، كما بين ت

كنقتصر هنا على بياف صور كمجاَّت التكافل في ميداف األٍسرة، كهي النواة 
 سائر أحواله. يصلُاألساسية للمجتمع كبصالحها 

 
تث، ٓصٖ املازٝ ًس٠ سل٘ي فلطٝ اهتلافى هلى اهع٩قاا اٮُػاُٚٞ 

 هوٌختٌع، ٗأٙهٳا كافڃٞ أُ٘اعٔا، ٗكافڃٞ ق٘ضٓا.

ازٝ أْ هوتلافى آهٚاا عسٙسٝ هتزقٚقٕ ًا ب، فطزٙٵٞ ٗمجاعٚٵٞ، ًٗا كٌا بِٚت امل
ب، تٽ٘عٚٵٞ ٗإهعاًٚٵٞ ًٗثاي اهفطزٙٞ: كفطٙهٞ اهعكاٝ ٗاهِصٗض ٗاهلفاضاا 

ٗتتهٌّ  ٗا٪نارٛ ٗقسقٞ اهفٽط ٗإغعاا اؾا٢ع ٗااتاذ، ًٗثاي اؾٌاعٚٞ
تلافى اهفطزٜ ٗغا٢ى اهتِعٍٚ كخثاٙٞ اهعكاٝ ٗا٨غتفازٝ ًّ  ًعِٟ اٮهعاًٚٞ

ت٘ظٙع املاي عوٟ ع خٽٞ هلٚفٚٞ ٗنٗا٨غتفازٝ ًّ أً٘اي ا٪غِٚا١ عِس اؿاحٞ، ٗ
املػتزق،، ًٗثاي اهتٽ٘عٚٞ كاه٘قف اهصضٜ ٗاه٘قٚٞ ٗاههٚافٞ ٗاهعاضٙٞ ٗاٮٙثاض 

 ٗاشلسٙٞ أٗ اشلثٞ. 
*** 

 أحلام عامة:  املبحث الثاني
أْ اهفٽطٝ ا٨حتٌاعٚٞ ٙتزسج ٓصا املثزث عّ أرلاَ عاًٞ هوتلافى; فٚث، 

يف اجملتٌع اٮغ٩ًٛ، ٗأْ  ٗأٌٓٚتٕتقتهٛ اهتلافى، كٌا ٙث، رسٗز اهتلافى، 
اهتلافى رق ٗٗاحب، ًّٗ ٍٓ املػتزقْ٘ هوتلافى، ٗأخرلٳا ٙث، أْ اهتلافى يف 
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 اٮغ٩َ أغاؽ اهعثازاا املاهٚٞ، ٗشهم ًّ خ٩ي غت ً٘از.
 

 هافناللفسٚ االدتىاعٗٛ تكتط٘ الت
اإلنساف كائن اجتماعي مفطور على العيش في جماعة، كَّ يستطيع أف يحيػا منفػردنا، 
كلذا كاف التكافػل بػين األغنيػا  كالفقػرا ، كإعانػة بعضػهم بعضنػا فػي الضػٌرا  كالم ػاركة فػي 
السػػٌرا  مػػن أهػػم القواعػػد األساسػػية لبنػػا  التضػػامن اَّجتمػػاعي كتحقيػػق الوحػػدة كاألخػػوة 

 لب ر.اإلنسانية بين ا
 

 (1)(.َُٗٗتػتِس املازٝ عوٟ عسز ًّ اهِك٘م غثق أْ شكطُآا يف املازٝ )

ّٰ بت٘فرل اؿاحاا هوٌػوٌ، ٗرسٍٓ، بـى تعـسٸ٠ شهـم إىل     ٗاٮغ٩َ مل ٙٱعٲ
غرل املػوٌ، اهصّٙ ٙعٚؿْ٘ يف ظى اهسٗهٞ اٮغ٩ًٚٞ اُٽ٩قځا ًّ كـْ٘ اهتلافـى   

ْ غـرل املػـوٌ،   ٗ٪ثى أْ ٙكـٽثغ بـسّٙ،   ا باهسضحٞ ا٪ٗىل قا٨حتٌاعٛ إُػاُٚٳ
ًٵـٞ املػـوٌ،، ٗأْ اؿـاكٍ      اهصّٙ ٙعٚؿْ٘ يف ظى اهسٗهٞ اٮغ٩ًٚٞ إمنا ٓـٍ يف ش

 املػوٍ ًػ٣٘ي عٍِٔ كٌا ٓ٘ ًػ٣٘ي عّ املػوٌ،.
ٗاُعط ًّ قٶٰثوم »ٗقس حا١ يف كتاب عٌط بّ عثس اهععٙع إىل عس٠ٵ بّ أضط ٝ: 

ّٲ أٓى اهصًٞ قس كپثٱٰطا غِٕ ٰٗن ٰٗهچتٲ عِٕ امللاغب، فپ پحٲطڄ عوٕٚ ًٶ عٱفپتٲ ق٘تٕ، ٗ
صأثط قزٚش ضٗاٖ أب٘ عثٚس اهقاغٍ بّ غ٩َ يف كتاب «ٚتٶ ًايڄ املػوٌ، ًا ٙٱكٲوٶزٱًّٕ ب

 (2).سٗابّ ظلٕ٘ٙ يف ا٪ً٘ايا٪ً٘اي، 
*** 

                                       
 يف اهفكى اهطابع ًّ اهثاب اهطابع. (1)
 .144، م1اُعط: أرلاَ أٓى اهصًٞ ٨بّ اهقٍٚ، ذ (2)
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 ســـدٔد التهافـــن

ه األساسية من الضػركريات التكافل اَّجتماعي في اإلسالـ يضمن للفرد توفير حاجات
بالقػػػدر  كالتعلػػػيم كالحاجيػػػات كالتحسػػػينيات، فػػػي المسػػػكن كالمركػػػل كالملػػػبس كالعػػػالج

 الكافي لحاجة ال خع المعتاد من أكاسط الناس ليس بردناهم كَّ أعالهم.
 

بِٚت ٓصٖ املازٝ رسٗز اهتلافى ب ُٔا متثى اؿاحاا ا٪غاغٚٞ هلى فطز ًّ 
ا ٗاهتزػِٚٚاا، ٗٓٛ املقاقس اهعاًٞ هوؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ، اههطٗضٙاا ٗاؿاحٚا

 ٗركطا رسٗز ٓصٖ اؿاحاا ا٪غاغٚٞ يف املػلّ ٗامل كى ٗاملوثؼ ٗاهع٩ذ
، كٌا ركطا ًقساض ٓصٖ اؿاحاا ا٪غاغٚٞ باهقسض اهلايف ؿاحٞ ٗاهتعوٍٚ

اهؿدل املعتاز ًّ أٗاغط اهِاؽ هٚؼ ب زُآٍ ٨ٗ أع٩ٍٓ، ٗقس ض٠ٗ أب٘ 
ٍيئنا فػىلىٍم تىكيٍن لىهي اٍمرىأىة فػىٍليىتػىزىكٍَّج اٍمرىأىةن، »قاي: × أْ ضغ٘ي اهلل  ٓطٙطٝ  مىٍن كىًليى لىنىا  ى

ٍم كىمىٍن لىٍم يىكيٍن لىهي مىٍسكىنه فػىٍليىتًَّخٍذ مىٍسكىننا، كىمىٍن لىٍم يىكيٍن لىهي مىرٍكىبه فػىٍليىتًَّخٍذ مىرٍكىبنا، كىمىٍن لى 
ـه فػىلٍ  زنا جىا ى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة غاَّن يىكيٍن لىهي خىاًد نػٍ أىٍك  يىتًَّخٍذ خىاًدمنا... فىمىن اتَّخىذى ًسوىل ذىًليى كى

 .صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أب٘ عثٚس يف ا٪ً٘ايس«سىارًقنا

*** 

 
 تعأُ اجملتىع اإلضالو٘

أقػػػػاـ اإلسػػػػالـ المجتمػػػػع اإلسػػػػالمي علػػػػى التعػػػػاكف علػػػػى البػػػػر كالتقػػػػول، كالتكافػػػػل 
مػػاعي مػػن أهػػم صػػور البػػره إذ يحقػػق مصػػلحة لألمػػة بمػػا ي ػػيعه مػػن تػػرابط بػػين أفػػراد اَّجت

 المجتمع كبما يوفُر من دعم قدرة األفراد على الزكاج كبنا  األسر.
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أْ اجملتٌع اٮغ٩ًٛ ًثين عوٟ اهتعاْٗ ٗعوٟ اهدل ٗاهتق٠٘، تث، ٓصٖ املازٝ 
، ٗأْ اهتلافى ا٨حتٌاعٛ ًّ ًٞيف ؼقٚق ًكوزٞ ا٪ ٗشلصا اهتعاْٗ أٌٓٚٞ باهغٞ

، جا ٙ٘فطٖ ًّ زعٍ قسضٝ ا٪فطاز عوٟ اهعٗاذ ٗبِا١ ا٪غط، ٗقس أٍٓ ق٘ض اهدل
 (1)غثق أْ بِٚا ٓصا ا٪ًط.

*** 
 
 التهافـــن سـل ٔٔادب

كهػػا أك التكافػػل فػػي اإلسػػالـ لػػيس صػػدقة  وعيػػة مترككػػة إلرادة األفػػراد إف  ػػا كا أدٌ 
ا في ماؿ األغنيػا  كاجػب األدا  إلػى مسػتحقيه دكف مػنٍّ كَّ اإلسالـ حقن  منعوها، بل جعله

أذل، ك رع لضماف كصوله إليهم نظامنا دقيقنا يجمع بػين مسػئولية األغنيػا  كمسػئولية كلػٌي 
 األمر.

 
تث، ٓصٖ املازٝ أْ اهتلافى رق ٗٗاحب، ٗأكثط ًا ٙتٌثى ٓصا اهتلافى يف 

هكاحل اهفقطا١ ٗااتاح،، فنشا مل  ا٪غِٚا١ ً٘اياملفطٗنٞ عوٟ أ ُعاَ اهعكاٝ
اهعكاٝ املفطٗنٞ هػس راحاتٍٔ ا٪غاغٚٞ فنْ عوٟ ٗهٛ أًط املػوٌ،  فٶلڀٰت

تلٌوٞ ًا ٙفٛ بصهم ًّ بٚت ًاي املػوٌ،، فنشا مل ٙلّ ٗحب عوٟ ٗهٛ ا٪ًط 
 (2).أٗ اهسٗهٞ أْ ٙفطض يف أً٘اي ا٪غِٚا١ ًا ٙلفٛ هػس راحٞ اهفقطا١

 س ٓصٖ املازٝ إىل كثرل ًّ اهِك٘م ًِٗٔا:ٗتػتِ

، س103صاهت٘بٞ: "خيٍذ ًمٍن أىٍموىاًلًهٍم صىدىقىةن تيطىهِّريهيٍم كتػيزىكِّيًهم ًبهىا+عع ٗحى:  اهلل ق٘ي
هىا كاٍلميؤىلَّفىًة قػيليوبػيهيٍم كفً +ٗقاي تعاىل:  ي إنَّمىا الصَّدىقىاتي ًلٍلفيقىرىاً  كاٍلمىسىاًكيًن كاٍلعىاًمًلينى عىلىيػٍ

 اهت٘بٞ:ص"كاٍلغىارًًمينى كًفي سىًبيًل اللًَّه كاٍبًن السًَّبيًل فىرًيضىةن مِّنى اللًَّه كاللَّهي عىًليمه حىًكيمه  الرِّقىابً 

                                       
 يف اهثاب اهثاُٛ بعِ٘اْ ًػ٣٘هٚٞ ا٪ًٞ عّ تلّ٘ٙ ا٪غطٝ ٗ.اٙتٔا.( 1)

 (.111( ٗاملازٝ )121ٙطاحع ًا غثق يف اهتعوٚق عوٟ املازٝ )( 2)
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 .س33 اهِ٘ض:ص"اللًَّه الىًذم آتىاكيمٍ  كآتيوهيم مِّن مَّاؿً +قاي تعاىل:  ،س60

ّڄ ٰعثٸاؽڅ ٗ ّٲ ابٲ ٕٶ قپاٰي ٰضغٱ :قپاٰي -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٰع ّڄ × ٘يٱ اهوچ ٌٱٰعاشٶ بٲ هٶ
ّڄ ٌٰ ٕٱ إڄهپٟ اهڀٰٚ فىً ٍف هيٍم أى ىاعيوا لىيى ًبذىًليى فىرىٍخًبٍرهيٍم أىفَّ اللَّهى قىٍد فػىرىضى : »... ٰحٰثىڅ رٶٰ، ٰبٰعٰث

هثداضٜ صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗا..«عىلىٍيًهٍم صىدىقىةن تػيٍؤخىذي ًمٍن أىٍغًنيىائًًهٍم فػىتػيرىدو عىلىى فػيقىرىائًًهمٍ 

ٌٰٰط ٗ، ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞ ٗاهساضًٛ، ٗاهوفغ هوثداضٜس ّڄ عٱ ّٲ ابٲ ٰع
ٕٶ  :قپاٰي -ضنٛ اهلل عٌِٔا-  ىهىادىًة أىٍف  :بيًنيى اإًلٍسالـي عىلىى خىٍمسو : »×قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ

ًإيتىاً  الزَّكىاةً  ،قىاـً الصَّالةً كىإً  ،َّ ًإلىهى ًإَّ اللَّهي كىأىفَّ ميحىمَّدنا رىسيوؿي اللَّهً  كىصىٍوـً  ،كىاٍلحىجِّ  ،كى
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍ ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛس«رىمىضىافى 

*** 

 
 املطتـشكُٕ لمتهافــن

المستحقوف للتكافػل فػي اإلسػالـ هػم كافػة فئػات المجتمػع غيػر القػادرة علػى الوفػا  
المقيموف في الدكلة اإلسالمية بصػفة دائمػة أك بصػفة مؤقتػة  ارئػة، باحتياجاتها األساسية، 

مػػن اليتػػامى كالضػػعفا  كالفقػػرا  كالمسػػاكين كمػػن أصػػابتهم الكػػوارث، أك تحملػػوا أيػػة ديػػوف 
 في مصالُ م ركعة كَّ يستطيعوف سدادها، سوا  كانوا مسلمين أك غير مسلمين.

 

، ٗٙسي عوٟ ٓصا عسز ًّ تث، ٓصٖ املازٝ ًّ ٍٓ املػتزقْ٘ هوتلافى
 اهِك٘م ًِٗٔا:

هىا كاٍلميؤىلَّفىًة +قاي اهلل تعاىل:  إنَّمىا الصَّدىقىاتي لًٍلفيقىرىاً  كاٍلمىسىاًكيًن كاٍلعىاًمًلينى عىلىيػٍ
ًبيًل اللًَّه كاٍبًن السًَّبيًل فىرًيضىةن مِّنى اللًَّه كاللَّ  قػيليوبػيهيٍم كًفي الرِّقىابً  هي عىًليمه كاٍلغىارًًمينى كًفي سى

 .س60 اهت٘بٞ:ص"حىًكيمه 

ّڄ ٰعثٸاؽڅ ٗ ّٲ ابٲ ٕٶ  :قپاٰي -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٰع ّڄ × قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ٌٱٰعاشٶ بٲ هٶ
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ّڄ ٌٰ ٕٱ إڄهپٟ اهڀٰٚ أىفَّ اللَّهى قىٍد فػىرىضى  :فىً ٍف هيٍم أى ىاعيوا لىيى ًبذىًليى فىرىٍخًبٍرهيمٍ : »...ٰحٰثىڅ رٶٰ، ٰبٰعٰث
صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ..«تػيٍؤخىذي ًمٍن أىٍغًنيىائًًهٍم فػىتػيرىدو عىلىى فػيقىرىائًًهمٍ  عىلىٍيًهٍم صىدىقىةن 

 .ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞ ٗاهساضًٛ، ٗاهوفغ هوثداضٜس

*** 
 

 التهافن يف اإلضالً ةضاع العبادات املالٗٛ
لكثيػػر مػػن الت ػػريعات كالػػنظم  المهمػػةل ػػرعية التكافػػل فػػي اإلسػػالـ أحػػد المقاصػػد ا

التي يقـو عليها المجتمع اإلسػالمي كالتػي تعػرؼ بالعبػادات الماليػة كالزكػاة كالنفقػات بػين 
ذكم القربى، كاألمر بصلة الرحم، كنظاـ العاقلة كهي م اركة أقارب الجاني من العىصىبىات 

القػػومي بػػين األغنيػػا  كالفقػػرا   فػػي تحمػػل ديػػة القتػػل الخطػػر، كاألمػػر بعدالػػة توزيػػع الػػدخل
 كالقرض الىحىسىن كالكفَّارات كالنذكر كغيرها.

 
تث، ٓصٖ املازٝ ًلاُٞ اهتلافى يف اهِعاَ اهتؿطٙعٛ اٮغ٩ًٛ، فٔ٘ أرس 
املقاقس اهؿطعٚٞ اشلاًٞ هلثرل ًّ اهتؿطٙعاا ٗاهِعٍ اهيت ٙقَ٘ عوٚٔا اجملتٌع 

ٚٞ، ٗكى ًا شكط يف املازٝ ًّ أًثوٞ هوِعاَ اٮغ٩ًٛ ٗاهيت تعطا باهعثازاا املاه
املاهٛ يف اٮغ٩َ هٕ رقا٢قٕ ٗأضكإُ ٗؾطٗطٕ ٗٗاحثاتٕ ًٗػتزثاتٕ، ٗٙسيٵ عوٚٔا 

 اهلثرل ًّ اهِك٘م اهؿطعٚٞ ٗتِعط يف ًعأُا ًّ كتب اهفقٕ.
*** 

 املبحث الثالث
 

 األسـهاً التلصٗمٗٛ لمتهافـن
تػػزاـ التكػػافلي بػػين الوجػػوب كالنػػدب، كمػػا تتنػػوع دكائػػر تتػػدرج األحكػػاـ ال ػػرعية لالل

اَّسػػتحقاؽ، كذلػػي مػػن كجػػوُ عػػدة منهػػا: درجػػة القرابػػة بػػين صػػاحب المػػاؿ كالمسػػتحق، 
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كنوع التكليف ال رعي على الماؿ إف كاف زكاة مفركضة أك نفقة كاجبة أك صدقة تطوعيػة، 
نٌية، كبحسب السػبب كبحسب نوع حاجة المستحق إف كانت ضركريٌة أك حاجٌية أك تحسي

النا ػػػئ عنػػػه هػػػذُ الحاجػػػة إف كػػػاف مصػػػلحة م ػػػركعة أك قػػػوة قػػػاهرة، أك تصػػػرفات غيػػػر 
م ركعة، كتتسع هػذُ الػدكائر حتػى ت ػمل المجتمػع كلػه بنظػاـ دقيػق لػيس لػه نظيػر حتػى 

كيرجػع فػي ذلػي كلػه أ لق على اإلسالـ بحق أنه دين أنزؿ لرعاية الفقرا  كالمستضعفين، 
 صيلية في كتب الفقه اإلسالمي.أحكامه التف إلى

 
تث، ٓصٖ املازٝ ا٪رلاَ اهتفكٚوٚٞ هوتلافى بؿلى إمجاهٛ، ِٗٙعط تفكٚؤا 

 يف ًعاُٵٔا ًّ كتب اهفقٕ.
 

*** 
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 لج ص  لجثلن 
 هــــــلة الزحــــــــــصـ

 
ٙتزسج ٓصا اهفكى عّ تعطٙف ٗؼسٙس ًفَٔ٘ قوٞ اهطرٍ، كٌا ٙث، 

 ا٢ى ٗآهٚاا قوٞ اهطرٍ، ٗشهم ًّ خ٩ي ث٩ج ً٘از.أٌٓٚٞ قوٞ اهطرٍ، ٗٗغ
 

 تعسٖف ٔحتدٖــد امللّــًٕ
الرحم في أصل الوضع اللغوم: مستقر خلق اإلنسػاف كاكتمػاؿ تكوينػه فػي بطػن  -ُ

 أك ذكم نسب. رحمأمه، كالمقصود بها هنا: ذكك القربى، سوا  كانوا ذكم 

كالمعػػػركؼ كأدا  الحقػػػوؽ كالواجبػػػات  كصػػػلة األرحػػػاـ هػػػي إسػػػدا  البػػػر كالخيػػػر -ِ
 كالمندكبات لذكم القربى قبل غيرهم من سائر الناس.

كيتنوع حكم هذُ الصلة بين الفرض كالواجب كالمندكب بحسب قوة القرابة أك  -ّ
بعػػدها، األقػػرب فػػاألقرب حتػػى ترتفػػع إلػػى درجػػة اإليثػػار للوالػػدين ألنهمػػا سػػبب 

 ر النصوص كالتعاليم اإلسالمية.الوجود، كتتقدـ األـ على األب في سائ
 

 تث، ٓصٖ املازٝ ًفَٔ٘ قوٞ اهطرٍ: 

تتزسج عّ ًعِٟ اهطرٍ ًّ رٚث اهوغٞ، ٗسل٘شلا هلى  :رايفكس٠ األٚىل *
ًّ ٗٓ٘ قطاباا اهفطز ًّ حٔٞ ا٪ب أٗ ا٪َ، ٗإهٕٚ شٓب ا٨قٽ٩ح اهؿطعٛ; 

ٕ; ٪ْ اهت٘اقى قثٚى إط٩ق اهػثب عوٟ املػثب، أٗ اهثعض عوٟ اهلى ٪ٌٓٚت
زِٙاضڅ عّ عثس ٗٙسي عوٕٚ ًا ضٗاٖ عثس اهلل بّ عّ ططٙق ا٪ضراَ ٙؿٌؤٍ مجٚعٳا. 

ْٸ ضحٱ٩ځ -ضنٛ اهلل عٌِٔا-اهوچٕ بّ عٌط  ٕٱ بٶٽطڄٙق ًلچٞ، فپػوچٍ  أپ ّٰ ا٪پعٲطابٶ هقٶٚ ًٶ
ٕٱ، ٗأپعٲٽپا ْٰ ٙطٲكپثٱ ٕٱ عوٟ .اضڅ كپا ّٱ عٱٌٰط، ٗ.و ٕٶ ٰعثٲسٱ اهوچٕ بٲ ٞځ كاُتٲ عوٟ ٰعوٚٲ ٖٱ عٶٌاً

ٕٱ:  ّٱ زٶِٰٙاضڅ: فقٿوِا ه ٕٶ، قاي اب ْٰ »ضأڀغٶ ٘ٲ ٍٲ ٙطٲٰن ٓٱ ٍٲ ا٪پعٲطابٱ ٗ أپقٲوپزمپ اهوچٕ إڄُٸٔ



اإلضالً يف األضسٚملرنسٚ التلطريٖٛ ملٗجام ا

 

111 

 365   أرـٌط

ٌٰٰط بّ اـٽاب ضنٛ اهوچٕ  ،بٶاهٚػٶرلڄ ْٸ ٓصا كپاْ ٗزٺا هٶعٱ ّٱ عٌط: إڄ فقاي عثسٱ اهوچٕ ب
الًبرِّ ًصلةي الرَّجيًل أىٍهلى كيدِّ  ًإفَّ أىبرَّ »ٙق٘ي: × عِٕ، ٗإڄُټٛ زلٶعٲتٱ ضغ٘ي اهوچٕ 

 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ًػوٍس«أىبًيهً 

عّ ًعِٟ قوٞ اهطرٍ يف اقٽ٩ح اهؿط  ٗٓ٘  ٚتتشدخ ايفكس٠ ايجا١ْٝ* 
هي إسدا  البر كالخير كالمعركؼ »املقك٘ز ِٓا يف املٚثاق، ُٗكت اهفقطٝ عوٟ أُٔا: 
، «قبل غيرهم من سائر الناس كأدا  الحقوؽ كالواجبات كالمندكبات لذكم القربى

 ،كِاٙٞ عّ اٮرػاْ إىل ا٪قطب، ًّ شٜٗ اهِػب ٗا٪قٔاض«: الرحمصلة »فـ
إْ بعسٗا ٗأغا١ٗا، رتٟ ٗ ،ف عوٍٚٔ ٗاهطفق بٍٔ ٗاهطعاٙٞ ٪ر٘اشلٍٗاهتعٽڃ

× رسٙث أبٛ ٓطٙطٝ أْ ضغ٘ي اهلل ٗٙسيٵ عوٕٚ  ٗقٽع اهطرٍ قٽع شهم كوٕ;
ـي ًإفَّ اللَّه تػىعىالى خى » :قاي هيٍم قىامىًت الرًَّحمي فػىقىالىٍت: هذا ميقىا لىقى الخىٍلقى حىتَّى ًإذىا فػىرىغى ًمنػٍ

اٍلعىاًئًذ ًبيى ًمنى اٍلقىًطيعًة، قاؿ: نػىعىٍم أىمىا تػىٍرضينى أىٍف أىًصلى مىٍن كىصىلىًي، كىأىٍقطىعى مىٍن قىطىعىًي؟ 
فهىًل عىسىٍيتٍم ًإف + :ٍف ً ئتيمٍ اقر كا إً » ×:ثٍ قاي ضغ٘ي اهوچٕ  ،«قالت: بػىلىى، قاؿ فذًليى 

تىولَّيتيم أىٍف تيفًسديكا في األىٍرًض كتيقطِّعيوا أىٍرحامكيٍم أيكلىًئيى الذين لىعنػىهيم اللَّهي فرىصىمَّهيٍم كىأىٍعمىى 
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس.س23-22صقٌس: «"أىٍبصىارىهيمٍ 

ٗٓٛ تتِ٘  ب، اهفطض عّ رلٍ ٓصٖ اهكوٞ، ٠ ايجايج١ ٚتتشدخ ايفكس* 
 .ٗاه٘احب ٗاملِسٗب ٨عتثاضاا ٗضزا يف اهفقطٝ

رطاَ باتفاق ٗكثرلٝ عِس بعض تٔا ٚعقوٞ اهطرٍ ٗاحثٞ يف اؾٌوٞ، ٗقٽٗ
قوتٔا باهل٩َ ٗه٘  ، ٗاهكوٞ زضحاا بعهٔا أضفع ًّ بعض، ٗأزُاٖاهفقٔا١
 ،ب غِٞقوٞ غرلٌٓا ًّ ا٪قاضٗقوٞ اهطرٍ باهِػثٞ ه٫بّ٘ٙ ٗاحثٞ ، ٗباهػ٩َ

، إقطاضٳا جلاُٞ ا٪ًً٘ٞ ًٗطاعاٝ ، ٗقوٞ ا٪َ ًقسًٞ عوٟ قوٞ ا٪ب باٮمجا 
ٍڄ تعثٔا ٗٗفطٝ ؾفقتٔا ٗخسًتٔا قوٞ ا٨بّ املػوٍ ٪بٕ٘ٙ ٗه٘هٚسٓا  ،هٶعٶعپ

نٍػيىا مىٍعريكفنا+ًِسٗبٞ هق٘هٕ تعاىل: اهلافطّٙ  هيمىا ًفي الدو  .س15 هقٌاْ:ص"كصىاًحبػٍ

ػثٞ ه٫قاضب، فٔٛ يف اه٘اهسّٙ أؾس ًّ زضحاا اهكوٞ تتفاٗا باهِٗ
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ٗهٚؼ املطاز باهكوٞ أْ تكؤٍ إْ ٗقو٘ن; ٪ْ  ،اااضَ، ٗفٍٚٔ أؾس ًّ غرلٍٓ
 ٓصا ًلاف ٝ، بى أْ تكؤٍ ٗإْ قٽع٘ن.

: ظٌٚع أُ٘ا  اٮرػاْ مما تتزقق بٕ اهكوٞ ًِٗٔاكى قوٞ ا٪ضراَ ٗؼ
اهكوٞ باهلتابٞ إْ كاْ ؼكى ٗاهعٙاضٝ، ٗاملعاُٗٞ، ٗقها١ اؿ٘ا٢د، ٗاهػ٩َ، 

ا، ٗٓصا يف غرل ا٪بّ٘ٙ، أًا ٌٓا ف٩ تلفٛ اهلتابٞ إْ طوثا ره٘ضٖ. ٗكصهم غا٢ثٳ
اهغين ٨ ؼكى قوتٕ باهعٙاضٝ هقطٙثٕ ، ٗبصي املاي ه٫قاضب، فنُٕ ٙعتدل قوٞ شلٍ

 .بقسض اغتٽاعتٕ املاي هٕ بى ٙثصيااتاذ 

ًا  املط١ن اٮرػاْ، فقٽع ذلأٗ ب ،اٮغا١ٝ إىل ا٪ضراَٙلْ٘ ب قٽع اهطرٍٗ
أهفٕ قطٙثٕ ًِٕ ًّ غابق اهكوٞ ٗاٮرػاْ هغرل عصض ؾطعٛ ٙكسق عوٕٚ إُٔ قٽع 

 ٞ.ض.ٕ، ٗقس عسٖ بعهٍٔ كثرلٝ. ٗا٪عصاض ؽتوف عػب ُ٘  اهكو

 اهلثرل ًّ اهِك٘م اهؿطعٚٞ ًِٗٔا: ٓصٖ ا٪رلاَٟ عو سيٗٙ

ػٍيئن كاٍعبيديكا اللَّهى كَّ تيٍ رًكي +: قاي اهوچٕ تعاىل ػانن وا بًػًه  ى ٍيًن إٍحسى ا كبًػًذم القيٍربىػى ا كبًاٍلوىالًػدى
ػًبيًل  ٍنػًب كابٍػًن السَّ ػاًر الجينيػًب كالصَّػاًحًب بًاٍلجى ػاًر ًذم القيٍربىػى كاٍلجى ػاًكيًن كاٍلجى كاٍليىتىػامىى كاٍلمىسى

: ٗقـاي تعـاىل  ، س36 اهِػا١:ص"اكمىا مىلىكىٍت أىٍيمىانيكيٍم إفَّ اللَّهى َّ ييًحبو مىن كىافى ميٍختىػاَّ فىخيػورن 
ػػافى عىلىػػٍيكيٍم رىًقيبنػػ+ ـى إفَّ اللَّػػهى كى ػػا ػػا ىليوفى بًػػًه كاألىٍرحى ٗقــاي ، س1 اهِػــا١:ص"اكاتػَّقيػػوا اللَّػػهى الَّػػًذم تىسى

ــاىل ػػػو ى +: تعـ ػػػافيوفى سي ػػػٍم كيىخى ػػػٍوفى رىبػَّهي كالَّػػػًذينى يىًصػػػليوفى مىػػػا أىمىػػػرى اللَّػػػهي بًػػػًه أىف ييوصىػػػلى كيىٍخ ى
يٍػًه حيٍسػنن +: ٗقاي تعـاىل ، س21 اهطعس:ص"الًحسىابً  ػافى ًبوىاًلدى نىا اإلنسى ، س8 اهعِلثـ٘ا: ص"اككىصَّػيػٍ

ػرى +: ٗقاي تعاىل ليغىنَّ ًعنػدىؾى الًكبػى ػاننا إمَّػا يػىػبػٍ ٍيًن إٍحسى ُي كبًاٍلوىاًلدى كقىضىى رىبويى أىَّ تػىٍعبيديكا إَّ إيَّا
ػا أيؼٍّ  ػأىحىديهيمىا أىٍك ًكالهيمىا فىال تػىقيل لَّهيمى ػا قػىػٍوَّ كىرًيمن ػا كقيػل لَّهيمى هىٍرهيمى ػا  *ا كَّ تػىنػٍ كاٍخًفػٍض لىهيمى

ػػػا رىبػَّيىػػػاًني صىػػػًغيرن  ػػػا كىمى ػػػًة كقيػػػل رَّبِّ اٍرحىٍمهيمى نىػػػاحى الػػػذوؿِّ ًمػػػنى الرٍَّحمى ػػػا ًفػػػي  *ا جى ػػػٍم أىٍعلىػػػمي ًبمى رىبوكي
ػافى ًلألىكَّابًػينى غىفيػورن  كآًت ذىا القيٍربىػى حىقَّػهي كاٍلًمٍسػًكينى  *ا نػيفيوًسكيٍم إف تىكيونيػوا صىػاًلًحينى فى نَّػهي كى

 .س26-23 اٮغطا١:ص"كاٍبنى السًَّبيلً 

ٜٹ اهڀعٌـىڄ أپرـبٹ إىل   »×: قاي: غ پهتٱ اهِيب  عّ عثس اهوچٕ بّ ًػع٘ز ٗ أپ
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ٕٶ ٰتعاىلل ٜٹل»قٿوڀتٱ: ، «الصَّالةي على كٍقًتهىا»قاي:  «اهوچ ٍٸ أپ : قوـتٱ  «ًبرو اٍلوىالًػدٍينً »قاي:  «ثٱ
ٜٹل» ٍٸ أپ  .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«لًجهىادي في سًبًيل اللَّهً ا»قاي:  «ثٱ

ا ًإََّّ أىٍف ×: »قـاي: قـاي ضغـ٘ي اهوچـٕ      ٗعّ أبٛ ٓطٙطٝ  َّ يىٍجػًزم كلىػده كالًػدن
ٍعًتقىهي  ُي ممليوكنا، فػىيىٍ تىرًيىهي، فػىيػى  .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ًػوٍس«يىًجدى

ػافى يػيػٍؤًمني بًاللَّػًه كاٍليػٍوـً اتًخػًر، »قـاي:  × اهوچـٕ   أپْ ضغـ٘ي  ا ٗعِٕ أٙهٳـ  مىػٍن كى
ػػافى يػيػٍؤًمني بًاللَّػػه  ػهي، كىمىػٍن كى فىهي، كىمىػػٍن كػافى يػيػٍؤًمني بًاللَّػػًه كاٍليػـو اتًخػر، فػىٍليصػػٍل رىًحمى فػىٍلييٍكػًرـٍ ضىػيػٍ

 .اضٜ ًٗػوٍسصرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثد«كىاٍليٍوـً اتًخًر، فٍليقيٍل خيرنا أىٍك لًيىصميتٍ 

ّٲ ، ٙا ضغ٘ي اهوچٕ»فقاي: × قاي: ٰحا١ٰ ٰضحٱىٴ إىل ضغ٘ي اهوچٕ  أٙهٳا ٗعِٕ  ًٰ
ّڄ ٰقٰزاٰبيتل ّٲل»قاي: « أيموي»قاي:  «أپٰرقٹ اهِٸاؽڄ عٿػ ٍٸ ً ٍٸ »قاي: « أيمويى »قاي:  «ثٱ ثٱ

ّٲل ّٲل»قاي: « أيمويى »قاي:  «ًٰ ًٰ ٍٸ   .اهثداضٜ ًٗػوٍسصرسٙث قزٚش، ضٗاٖ «أىبيوؾى »قاي:  «ثٱ

، ثيػمَّ رىًغػم أىنػف مىػٍن »قـاي:  × عّ اهِيب  أٙهٳا  ٗعِٕ ، ثيػم رًغػم أىنٍػفي رًغػم أىنٍػفي
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ًػوٍس«أىدٍرؾى أىبىوٍيًه ًعٍندى اٍلًكبًر، أىحديهيمىا أىٍك ًكالهيما، فىلٍم يٍدخًل الجىنَّةى 

ػػطى لػػه فػػي ًرزًقػػًه، مىػػٍن أىحػػبَّ أى »قــاي: × أپْ ضغــٰ٘ي اهوچــٕ  ٗعــّ أپُــؼڅ  ٍف يػيٍبسى
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«لىهي في أىثًرًُ، فػىٍليًصٍل رًحمهي  (1)كيػيٍنسرى 

ًٰـا٨ځ   ٗعِٕ ٞٶ  ّٲ ُٰدٲـىڅ   قاي: كاْ أپبٱ٘ طپوڀٰزٞ أپكڀٰثط ا٪پُكاض بٶاملپسِٰٙ ، ٗكـاْ  ًٶـ
ٕٶ بٶرل ٰ٘اهٶ ًٲ ًٱػٲتقڀثٶوپٞ املپػٲخٶسٶ، أپربٹ ٵأپ ٰٔا،  × ٗكپاْ ضغـ٘يٱ اهوچـٕ   ٰرا١ٰ، ٗكپاُتٲ  ٙـسٲخٱوٿ

ٞٿ: ٖٶ ا٬ٙ ٌٸا ُٰٰعهتٲ ٓصٶ ّٲ ًا١ٷ فٚٔا طپٚټبٷ، فپو ًٶ لىٍن تػىنىاليوا اٍلبًػرَّ حىتَّػى تػيٍنًفقيػوا ًممَّػا + ٰٰٗٙؿٲٰطب 
ٕ   »فقاي: × قاَ أپبٱ٘ طپوڀزٞ إىل ضغ٘ي اهوچٕ ، س92صآي عٌطاْ: "تيًحبووفى   ،ٙـا ضغـٰ٘ي اهوچـ

ْٸ اهوچٕ ٰتٰثاٰضن ٗ ْٸ أپرـب   ،"لىػٍن تػىنىػاليوا اٍلبًػرَّ حىتَّػى تػيٍنًفقيػوا ًممَّػا تيًحبوػوفى +تعاىل ٙقـ٘ي:  إڄ ٰٗإڄ
ٰٓـا عٶِٲـس اهوچـٕ تعـاىل،      ًٛاه ٰٓا ٗشٱخٲط ٕٶ تعاىل، أپضحٱ٘ بٶطٸ ٞڂ هوچ ٰٔا ٰقسقپ ٛٸ بٶٰٚطٲٰرا١ٰ، ٗإڄُٸ إڄه

                                       
٘ة ا َاَثٔسٙ»ًٗعٲِٟ ( 1) ٌٱطڄٖٶ«: ٜٓطَأ َي ٕٶ ٗعٱ ٜٲ: ٧ٙخط هٕ يف أپحو  .أپ
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 ٕ ٰٔا ٙا ضغ٘ي اهوچٕ رٚثٱ أپضانپ اهوچـ ، ذلًػيى مػاؿه : »×فقـاي ضغـ٘يٱ اهوچـٕ     ،«فپٰهعٲ بىػخو
ػا فػي األىقٍػربًين ، كًإنَّػي أىرل أىٍف تىٍجعىلىهى ُه، كقىٍد سىًمٍعتي مػا قيلػتى ُه، ذًليى ماؿه راب فقـاي  ، «راب

ٕٶ »أپبٱ٘ طپوڀزٞ:  ٌټـ ٕٶ ٗبين ع ٰٔا أپبٱ٘ طپوڀزٞ يف أپقاضڄبٶ صرـسٙث  «أپفعىٱ ٙا ضغ٘ي اهوچٕ، فپقپٰػٌ

 .قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس

قاي: أپقڀثٰى ضحٱىٴ إڄىل  -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٕ بّ عٌطٗ بّ اهعام ٗعّ عثس اهوچ
ٛټ اهوچٕ  ّٰ اهوچـٕ تعـاىل  »، فقاي: ×ُٰثٶ ًٶ ٰٔازٶ أپبٰتغٶٛ ا٪پحٰط  ٰٗاؾٶ  ،«أٿباٙٶعٱمپ عوٟ اشلٶخطٝٶ 

ٓٱٌا»قاي: « لفهىٍل ًمٍن كالًدٍييى أىحده حىيٌّ »قاي:  ٍٲ بى كٶ٩ فػىتىٍبتىًغػي األىٍجػرى ًمػنى »قاي: ، «ُع
ٍٲ»قــاي:  «لاللَّػػه تعػػالى ، فىرىٍحًسػػٍن صيػػٍحبتػىهيما»قــاي:  ،«ُعــ صرــسٙث «فىػػاٍرجٍع ًإلػػى كالػػًدٍييى

ٞٷ شلٿٌا: حـا١ٰ ضحـىٴ فاغٲـٰت ڀٰشُٱٕ يف     ،قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍ، ٗاهوفغ ملػوٍس ٗيف ضٗاٙ
ٰٔازٶ فقاي: ٍٲ»قاي:  ،«لأىحيٌّ كاًلداؾى » اؾٶ  .«فًفيًهما فىجاًهدٍ »، قاي:«ُٰٰع

الػرَّحمي مىعىلَّقىػةه ×: »قاهت: قـاي ضغـ٘ي اهوچـٕ     -ضنٛ اهلل عِٔا- ٢ؿٞٗعّ عا
: مىػػٍن كصػػلني كىصىػػلىهي اللَّػػه، كىمىػػن قىطىعىنػػي قىطىعىػػهي اللَّػػه ــزٚش، ضٗاٖ  «بًػػالعىٍرًش تػىقيػػوؿي ــسٙث ق صر

 .اهثداضٜ ًٗػوٍس

ٞپ بِٲتٶ اؿاضڄجٶ  ٌٱُٰ٘ ًٶِٶٰ، ًٚ َټ املٿ٧ٲ ٰٔا أپع -ضنٛ اهلل عِٔا-ٗعّ أٿ ٰتقپتٲ ٗهٚـسٝځ  أپُٸ
ٛٸ  ْڄ اهِٸثٶ ٰٔا فٶٕٚ، قاهت: ×ٰٗهپٍ ٰتػٰت ڀشٶ ًٰٔا اهچصٜ ٙسٗضٱ ٰعوپٚٲ ٘ٙ ْٰ ٌٸا كا ٙا ضغـ٘ي  »، فوپ

ٍٲ »قاهـت:  « لأىكى فىعٍلػتً »قـاي:   «إڄُټٛ أپعٲٰتقڀتٱ ٗهٶٚستٛل ،اهوچٕ أىمػا ًإنَّػًي لػو »قـاي:   «ُٰعـ
 .، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍسصرسٙث قزٚش«أىٍعطىيًتهىا أىخوالىًي كاف أىعظىمى ألجًرؾً 

ٕٶ بّ ًػع٘زٷ  ٝٶ عثسٶ اهوچ ًٲطأپ ٞٶ ا ٗعِٔا قاهت: قـاي ضغـ٘يٱ    ٗعّ ظِٙب اهثقفٶٚٸ
ًلػيِّكينَّ ×: »اهوچٕ  ّڄ « تىصدَّقنى يا مىٍع ىرى النِّسىاً  كلىػو ًمػن حي قاهت: فپطحعتٱ إڄىل عثسٶ اهوچٕ ب

ٕٶ   ٗإڄ ،ًػع٘زٷ فقوتٱ هٕ: إڄُٸم ضحٱىٴ ٰخفٶٚفٱ ٰشاا اهٰٚسٶ قـسٲ أًطُـا   × ْٸ ضغـٰ٘ي اهوچـ
ٍٲ ٰٔا إڄىل غپرلكٿ ٰٗإڄ٨چ ٰقٰطفٿٰت ٕٱ، فنْ كاْ شهم ٙٱخٲعڄ٥ٱ عِټٛ  ٞٶ، ف ڀتٶٕ فاغ پهڀ فقـاي   ،باهكسق

ًٶّ ا٪پُٰكاضڄ بٶثابٶ ضغ٘ي اهوچـٕ   ًٲطأپٝڂ  ٕٶ أپُتٶ، فاُٽپوپقڀتٱ، فپنڄشا ا ٕٶ: ٰبىڄ ا٢تٶٚ × عثسٱ اهوچ
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ٰٔا، ٗكاْ ضغ٘ي اهوچ ٞٿ× ٕ راٰحيت راحتٱ ٕٶ املٔاب فپٰدطذ عوِٚا ب٩يٴ،  ،قس أٿهقٶٚتٲ عوپٚ
ّڄ بٶاهٰثـاٰب ٰتػـ پ٨ُٶمپ: أپتٱخـعڄ٥ٱ      ×فقٿوِٰا هٕ: ا٢ٲتٶ ضغٰ٘ي اهوچٕ  ٚٲ ًٲـطأپٰت ْٸ ا ٖٱ أپ ، فپـ پخٲثٶطٲ

٨ٰٗ تٱدٲثٶطٲ ٌٰال  ٓٶ َڅ يف رٱخٱ٘ضڄ ٰٗعوٟ أپٰٙتا ٔڄٌا  ٌٰا عوٟ أظٗاحٶ ٔٱ ٞٿ عِٲ ّٱ،   ٖٱاهكٸٰسقپ ّٲ ُٰزـ ً
ٕٱ، فقاي ضغ٘ي اهوچٕ × ٩يٴ عوپٟ ضغ٘ي اهوچٕ فپٰسخى بٶ ػا أىٍجػراًف: أىٍجػري ×: »فپػ پهپ لىهيمى

 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«القرابًة كىأىٍجري الصَّدقىةً 

ّڄ رطبٷ  ْٸ     ٗعّ أبٛ غٱفڀٚاْ قدٲط ب ٓٶطقـى أپ ٞٶ  ٕٶ اهٽچ٘ٙـى يف قكٸـ يف رسٶٙثٶ
ٕٶلفپٌاٰشا ٙ ڀ»ٓٶطقڀٰى قاي ٪پبٛ غفڀٚاْ:  ٍٲ بٶ ٛٸ  «ًٱطٱكٿ قـاي: قوـت: ٙقـ٘يٱ:    × ٰٙعٲين اهِٸثٶ

ػػػوا مػػػا يقيػػػوؿي آبػػػاؤيكٍم، كيٍرميرينىػػػا بالصَّػػػالًة، » ػػػٍيئنا، كاتٍػريكي ُي، كَّ تيٍ ػػػرًكيوا بًػػػًه  ى اٍعبيػػػديكا اللَّػػػهى كىحػػػدى
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«كالصٍِّدًؽ، كالعفىاًؼ، كالصِّلىةً 

سػتٍفتحيوفى مػػٍصر كًهػي أىٍرضه ييسىػمَّى »×: غ٘ي اهوچٕ قاي: قاي ض ٗعّ أبٛ شض 
ػػػرن  ػػػًفيهػػػا الًقيػػػراطي، فىاستػىٍوصيػػػوا بًرىٍهًلهػػػا خيػٍ ػػػٍم ًذمػػػة كرًحمن ٞٷ: ، «اا، فىػػػً فَّ لىهي ــ فػػػً ذا »ٗيف ضٗاٙـ

ػ زٙـث  صأرا«اًذمَّػةن كًصػهرن » :أپٗ قاي ،«ااٍفتتىحتيموها، فىرىٍحًسنيوا ًإلى أىٍهًلهىا، فىً فَّ لهيم ًذمَّػةن كرًحمن

َٹ إڄغٲـٌاعٶٰٚى    ، قسًػوٍ اضٗآ قزٚزٞ، ٰٓـاٰحط أٿ ْٱ  ٘ٲ ٍٲ كپـ ٍٱ اهيت شلٿ × اي اهعٱوپٌا١ٱ: اهطٸرٶ
ٍٲ ٔٲطٱ» ،ًٶِٲٔ ّڄ ضغ٘ي اهوچٕ «ٗاهكټ ٍٰ اب ٓٶٚ َټ إڄبطا ْٱ ًاضڄٙٞ أٿ  .ًٍِٔ× : ك٘

ٕ   »قـاي:   أپْ ضحـ٩ځ  ٗعّ أبٛ أپٙٹ٘ب خاهسٶ بـّ ظٙـسٷ ا٪ُكـاضٜ      ،ٙـا ضغـٰ٘ي اهوچـ
ّٰ اهِٸاضڄ أپخٲثٶطٲُٛ ًٶ ٰٗٙٱٰثاعٶسُٛ  ٞپ،  تعبيدي اللَّه كَّ تيٍ ػًرؾي بًػًه ×: »فقاي اهِيبٹ  ،«بٶعٌىڅ ٙٱسٲخٶوٿين اؾِٸ

ٍيئنا، كىتيًقيمي الصَّالىةى، كتيؤتي الزَّكاةى، كتىًصلي الرًَّحم  .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس« ى

عىلىػى الًمسػًكيًن صػدقىةه،  الصَّػدقىةي »قاي: × عّ اهِيبټ  ٗعّ غوڀٌاْ بّ عاًطڅ 
 .سضٗاٖ اهذلًصٜصرسٙث رػّ، «كعىلىى ذم الرًَّحًم ثًٍنتىاًف: صىدىقىةه كًصلىةه 

ٍنزًلىػة »قـاي:  × عّ اهِيب  -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٗعّ اهدلا١ٶ بّ عاظبٷ  الخىالىػةي ًبمى
 .سضٗاٖ اهذلًصٜصرسٙث رػّ، «األيِـّ 

*** 



 املٕاثٗل الدٔلٗٛ ٔةثسِا يف ِدً األضسٚ

 

112 

 370   أرـٌط

 
 ةِىٗٛ صــمٛ السســي

اإلسػػالـ أهميػػة بالغػػة لصػػلة الػرحم كإحسػػاف هػػذُ الصػػلة كالتحػػذير ال ػػديد  يػولي -ُ
 من قطعها.

األذهػػاف إلػػى اعتبػػار رحػػم األـ محػػل  ينبػػهالتعبيػػر عػػن صػػلة القرابػػة بصػػلة الػػرحم،  -ِ
خ ه كهػو مػا يرٌسػهلل عز كجل على خلق اإلنساف مػن عػدـو ااإلعجاز اإللهي كقدرة 

 ربى.الوازع الديني كالوفا  بحقوؽ ذكم الق
 

ٗنـطٗضٝ إرػـاْ ٓـصٖ    ٓصٖ املازٝ أٌٓٚٞ قوٞ اهطرٍ  اهفقطٝ ا٪ٗىل ًّ تث،
أًا ا٪ًط ا٪ٗي ٗٓ٘ إرػاْ ٓصٖ اهكـوٞ،  ٗاهتزصٙط اهؿسٙس ًّ قٽعٔا، اهكوٞ، 

فقس غثق اهتسهٚى عوٚٔى باغتفانٞ عِس اهلـ٩َ عوـٟ اهفقـطٝ اهثاهثـٞ ًـّ املـازٝ       
عوٟ ٓصا املعِٟ ٓصٖ اهِكـ٘م  ، فٚسي اهػابقٞ، ٗأًا اهتزصٙط اهؿسٙس ًّ قٽعٔا

 اهؿطعٚٞ: 

ػامىكيٍم +: قاي اهوچٕ تعاىل ٍيتيٍم إف تػىوىلٍَّيتيٍم أىف تػيٍفًسػديكا ًفػي األىٍرًض كتػيقىطِّعيػوا أىٍرحى فػىهىٍل عىسى
 .س23-22 قٌس:ص"أيٍكلىًئيى الىًذينى لىعىنػىهيمي اللَّهي فىرىصىمَّهيٍم كأىٍعمىى أىٍبصىارىهيمٍ  *

كالًَّذينى يىنقيضيوفى عىٍهدى اللًَّه ًمٍن بػىٍعًد ًميثىاًقًه كيػىٍقطىعيوفى مىػا أىمىػرى اللَّػهي بًػًه أىف + :ٗقاي تعاىل
 .س25 اهطعس:ص"ييوصىلى كيػيٍفًسديكفى ًفي األىٍرًض أيٍكلىًئيى لىهيمي اللٍَّعنىةي كلىهيٍم سيو ي الدَّارً 

ّڄ اؿاضجٶ أىَّ أينػىبِّػئيكٍم : »× ٕقاي: قـاي ضغـ٘يٱ اهوچـ     ٗعّ أبٛ بلطٝپ ُٱفٚٲع ب
بػائًرً  اإًلٍ ػػراؾي بًاللَّػًه، كعيقيػػوؽي »قٿوِــا: بوپــٟ ٙــا ضغــٰ٘ي اهوچــٕ: قــاي:  ،ث٩ثٳــا« لبًػرٍكبىًر اٍلكى

ًٱتٸلٶ٣ٳـا فپخوپـٰؼ، فقـاي:    ، ٗ«اٍلوالًػدٍين فپٌــا ٰظاي  ،«أىَّ كقػٍوؿي الػزوكًر ك ػهادية الػزوكرً » كـاْ 
ٕٱ غلتٲ ٰٓا رتٸٟ قٿوِٰا: هٚٲت  .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس.ٙلپطټضٱ

ّڄ عٌطٗ بـّ اهعـام    ٕٶ ب   ×عـّ اهـِيب    -ضنـٛ اهلل عٌِٔـا  -ٗعّ عثس اهوچ
ــاي:  : اإًلٍ ػػػػػػراؾي بًاللَّػػػػػػه، كعقيػػػػػػوؽ اٍلوالًػػػػػػدٍيًن، كقػىٍتػػػػػػلي الػػػػػػنػٍَّفًس، كاٍليًمػػػػػػيني »قــــ  اٍلكبػػػػػػائري
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 (1).صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜس«اٍلغىموس

يٍػهً »قاي:  ×أپْ ضغ٘ي اهوچٕ  أٙهٳا  ٗعِٕ قاه٘ا: ، «ًمنى اٍلكبائًًر  ٍتمي الرَّجًل كاًلدى
ٕٶل، قـ    ،ٙا ضغٰ٘ي اهوچٕ ٍٱ اهطٸحٱـىٱ ٗاهٶسٙٲـ ٰٓىٲ ٙؿٲتٱ نىعػٍم، يىسيػبو أىبػا الرَّجيػًل، فيسيػبو »ي: اٗ

 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«أىباُ، كيسيبو أيمَّهي، فىيسيبو أيمَّهي 

ّڄ  ٍڅ ٗعّ أبٛ قٌس حٱثٚٲطڄ ب َّ يىػٍدخيلي الجىنَّػةى »قـاي:   ×أپْ ضغٰ٘ي اهوچٕ  ًٱٽعٶ
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«(2)قىاً عه 

ٞپ  ّڄ ؾٱعٲث ـى »قـاي:   ×عّ اهـِيبټ   ٗعّ أبٛ عٶٚػٟ املٿغٶرلٝٶ ب ػرَّ ًإفَّ اللَّػهي تعػالى حى
ُى  عنا كهات، ككٍأدى البنىاًت، ككىرى ، ككثػرة السىػؤاًؿ،  عىلىٍيكيٍم عيقيوؽى األيمهىاًت، كمنػٍ لكيٍم ًقيػل كقػاؿى

 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس(3)«كًإضىاعة الماؿً 
ٗأًا اهفقطٝ اهثاُٚٞ ًّ ٓصٖ املازٝ فتث، اؿلٌٞ ًّ تػٌٚٞ شٜٗ اهقطبٟ بصٜٗ 
ٌٳا مللاُٞ ا٪َ باعتثاض  ا٪ضراَ ًّ باب اهتغوٚب عوٟ شٜٗ اهِػب; ٗشهم تععٚ

 اٮشلٛ غوق اٮُػاْ.أْ ض.ٔا ٓ٘ ًػتقط اٮعخاظ 
*** 

                                       
ُةٛعة»ٗق٘هٕ: ( 1) ُِني اِيَػ ٰٔا كپاشٶبٳ« ايٝ ًٶسٳاهيت ٰٙزٲوٶفٿ ٌٱ٘غٳا عا ٌټٚت غپ ٌٶؼٱ اؿاهٶٰف يف اٮڄثٍ. ;اا، غٱ ٰٔا ٰتغٲ  ٪پُٸ

 ٙعٲين: قاطٶع ضرٶٍ.( 2)
ٕٱ: ( 3) ٕٶ« آًَع»ق٘هٿ ٕٱ  طپوپبٱ «: َٖاِت»ٰٗ ،ًعِٰاٖٱ: ًِعٱ ًا ٰٗحٰب ٰعوپٚٲ ّٸ يف   « ٶَِٚاَ  ايبَٓقات »ٗ، ًٰا هپـٰٚؼ هپـ ٔٱ ًعٲِٰـاٖ: ٰزفڀـِٱ

ٰٗ ٝٶ،  ٍَ »اؿپٚا ٌَ َٚقا ٍٱ      « ِقٝ ٌٸـا ٨ ٰٙعوپـ ًٶ ْٴ كپـٰصا  ٕٱ، فٚقٿ٘يٱ: قٰٚى كپٰصا، ٗقپـاٰي فٿـ٩ ًٰا ٰٙػٌعٱ ًٰعٲِٰاٖٱ: اؿسٶٙثٱ بٶلٿىټ 
ْٲ ٙٱٰزسټج بٶلٿىټ ٰٔا، ٗكپفٟ باملطٲ١ٶ كصٶباځ أپ ٕٱ، ٨ٗ ٰٙعٿِٹ ٌٶٰع. ٗ قٶزٸٰت ٕٱ يف غپٚٲـطڄ   «: ٔإَعاَع١ُ املاٍ»ًا ٰغ تثصٙطٖ ٗقـطفٿ

ْڄ اؿفڀـغٶ      ًٲلپـا ٕٶ ًـع إڄ ًٰقپاقٶسٶ ا٬خٶطڄٝٶ ٗاهسٹُٚا، ٰٗتـطٲنٿ رٶفڀعٶـ ّٲ  ًٶ ٰٔا  ٘ٱحٱٖ٘ٶ امل ڀشٱْٗ فٶٚ ٍٔ  »ٗ ،اه : «نجقس٠ُ ايطُّقَؤا
ٕٶ. ٞپ إڄهپٚٲ ٌٰا ٨ راح  اٮڄؿاحٱ فٶٚ
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 ٔضاٟن ٔآلٗات صــمٛ السســي

ػػػا لقواعػػد الميػػراث، كأكلويػػػة التكافػػل اَّجتمػػاعي كأسػػػاس  -ُ جعلهػػا اإلسػػالـ أساسن
البنػػػا  اَّجتمػػػاعي، كاعتبرهػػػا أعمػػػق كأهػػػم الػػػركابط المجتمعيػػػة التػػػي تعمػػػل علػػػى 

 تماسي المجتمع كاستمراريته.
كرة اإلبقا  على قػدر مناسػب مػن أكاصػر المػودة كحسػن اإلسالـ على ضر  حثٌ ي -ِ

الصػػػلة كالمعا ػػػرة بػػػالمعركؼ، كعػػػدـ التنكػػػر لصػػػلة الػػػرحم مهمػػػا بلغػػػت أسػػػباب 
 التنازع كاختالؼ المذهب كالمعتقد.

 الحرص على التناصُ كالتناصر كمراعاة األكلويات بين ذكم القربى. -ّ
 

 اٮغ٩َ، ٗشهم ًّ خ٩ي تث، ٓصٖ املازٝ ٗغا٢ى ٗآهٚاا قوٞ اهطرٍ يف
 ٓصٖ اهفقطاا:

أغاغٳا هق٘اعس  بِٚت أْ اٮغ٩َ حعى قوٞ اهطرٍ :* رايفكس٠ األٚىل
ييوًصيكيمي اللَّهي ًفي أىٍكَّدًكيٍم ًللذَّكىًر ًمٍثلي حىظِّ األينثػىيػىٍيًن فى ف كينَّ +: قاي اهوچٕ تعاىلاملرلاج، ف

ا مىا تػىرىؾى كإف كىانىٍت كاًحدىةن فػىلىهىا النٍِّصفي كألىبػىوىٍيًه ًلكيلِّ كاًحدو ًنسىا ن فػىٍوؽى اثٍػنىتػىٍيًن فػىلىهينَّ ثػيليثى 
ُي فىأليمًِّه الثػوليثي  هيمىا السوديسي ًممَّا تػىرىؾى إف كىافى لىهي كلىده فى ف لٍَّم يىكين لَّهي كلىده ككىرًثىهي أىبػىوىا فى ف  مِّنػٍ

ةه فىأليمًِّه السوديسي ًمٍن بػى  ٍعًد كًصيَّةو ييوًصي ًبهىا أىٍك دىٍينو آبىاؤيكيٍم كأىبٍػنىاؤيكيٍم َّ تىٍدريكفى كىافى لىهي إٍخوى
كإف كىافى رىجيله ..... *أىيػوهيٍم أىقٍػرىبي لىكيٍم نػىٍفعنا فىرًيضىةن مِّنى اللًَّه إفَّ اللَّهى كىافى عىًليمنا حىًكيمنا 

هيمىا السوديسي فى ف كىانيوا أىٍكثػىرى ًمن ييورىثي كىاللىةن أىًك اٍمرىأىةه كلىهي أىخه أىٍك أيٍخته فىلً  كيلِّ كاًحدو مِّنػٍ
رى ميضىارٍّ كًصيَّةن مِّنى اللًَّه  ذىًليى فػىهيٍم  يرىكىا ي ًفي الثػوليًث ًمٍن بػىٍعًد كًصيَّةو ييوصىى ًبهىا أىٍك دىٍينو غىيػٍ

ًليمه   قاي تعاىلٗ ٗٓصٖ ا٬ٙٞ خاقٞ با٪خ٘ٝ ٪َ، ،س12-11 اهِػا١:ص"كاللَّهي عىًليمه حى
يىٍستػىٍفتيونىيى قيًل اللَّهي يػيٍفًتيكيٍم ًفي +: باهِػثٞ هٯخ٘ٝ ٗا٪خ٘اا ا٪ؾقا١ أٗ ٪ب

الكىاللىًة إًف اٍمريؤه هىلىيى لىٍيسى لىهي كلىده كلىهي أيٍخته فػىلىهىا ًنٍصفي مىا تػىرىؾى كهيوى يىرًثػيهىا إف لٍَّم يىكين 
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ٍيًن فػىلى  ةن رِّجىاَّ كًنسىا ن فىًللذَّكىًر ًمٍثلي لَّهىا كلىده فى ف كىانػىتىا اثٍػنىتػى هيمىا الثػوليثىاًف ًممَّا تػىرىؾى كإف كىانيوا إٍخوى
 .س176 اهِػا١:ص"حىظِّ األينثػىيػىٍيًن يػيبػىيِّني اللَّهي لىكيٍم أىف تىًضلووا كاللَّهي ًبكيلِّ  ىٍي و عىًليمه 

اهتلافى يف أٗه٘ٙٞ  ا٪ٗىل أْ اٮغ٩َ حعى هكوٞ اهطرٍ ٗكصهم تث، اهفقطٝ
أغاؽ اهثِا١ ا٨حتٌاعٛ، ٗاعتدلٓا أعٌق ٗأٍٓ اهطٗابط أُٔا ا٨حتٌاعٛ ٗ

اجملتٌعٚٞ اهيت تعٌى عوٟ متاغم اجملتٌع ٗاغتٌطاضٙتٕ، ٗٙسي عوٟ ٓصا ًا غثق 
 ًّ اهِك٘م اهؿطعٚٞ يف املازت، اهػابقت،.

عّ نطٗضٝ اٮبقا١ عوٟ قسض ًِاغب ًّ أٗاقط تتزسج  :* ٚايفكس٠ ايجا١ْٝ
ٗعسَ اهتِلط هكوٞ اهطرٍ ًٌٔا بوغت  ٘زٝ ٗرػّ اهكوٞ ٗاملعاؾطٝ باملعطٗا،امل

ٗزي عوٟ ٓصا أٙهٳا ًا غثق ًّ  أغثاب اهتِاظ  ٗاخت٩ا املصٓب ٗاملعتقس،،
 ًا ٙ تٛ ًّ اهِك٘م اهؿطعٚٞ: كٌا ٙسي عوٕٚ اهِك٘م يف املازت، اهػابقت،

يٍ +: تعاىلاهلل قاي  نىا اإلنسىافى ًبوىاًلدى ًه حىمىلىٍتهي أيموهي كٍهننا عىلىى كٍهنو كًفصىاليهي ًفي ككىصَّيػٍ
كإف جىاهىدىاؾى عىلىى أىف تيٍ ًرؾى ًبي مىا لىٍيسى لىيى  *عىامىٍيًن أىًف اٍ كيٍر ًلي كًلوىاًلدىٍييى إلىيَّ المىًصيري 

ًبيلى  نٍػيىا مىٍعريكفنا كاتًَّبٍع سى هيمىا ًفي الدو مىٍن أىنىابى إلىيَّ ثيمَّ إلىيَّ  ًبًه ًعٍلمه فىال تيًطٍعهيمىا كصىاًحبػٍ
.س15-14 هقٌاْ:ص"مىٍرًجعيكيٍم فىرينػىبِّئيكيم ًبمىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى 

ٍٲ  ،ٙا ضغ٘ي اهوچٕ»قاي:  أپْ ضح٩ځ  أبٛ ٓطٙطٝ ٗعّ ٔٱ ٞځ أپقٶوٿ ْٸ هٛ قپطاٰب إڄ
ٰٗ ٍٲ  ٔٱ ٍٱ عِ ٛٸ، ٗأپرٲوٿ ْٰ إڄه ٰٗٙٱػ٣ٚٱ٘ ٍڄ  ٔڄ ّٱ إڄهپٚٲ ٰٗأٿرػٶ ٛٸٰٰٗٙقڀٽپعٱُ٘ٛ،  ْٰ عوپ ، فقاي: «هڀٔوٿ٘

، فىكىرىنَّمىا تيًسفوهيمي المىلَّ، كَّ يػىزىاؿي معيى ًمنى اللًَّه ظًهيره عىلىٍيًهٍم ما دٍمتى » لىًئٍن كيٍنت كما قػيٍلتى
 (1).صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ًػوٍس«عىلىى ذىليى 

ٌٰا١ٰ بِٲتٶ أبٛ بلڀطڅ اهكټسټٙقڄ  ٛٸ قاهت: قپسٶًتٲ ع -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٗعّ أپغٲ و
                                       

ِ تة»ٗ( 1) ٗة ُّ »ٗ ،هػ، ٗتؿسٙس اهفـا١ٶ بهٍ اهتا١ٶ ٗكػطڄ ا: «ِطفُّ بفـتشڄ املـٍٚ ٗتؿـسٙس اهـ٩َ ٗٓـ٘      : «امَلق
ّٰ اٮڄثٍ بٶٌـا ٰٙوڀزـقٱ آكٶـٰى     ًٶ ٍٲ  ٕٴ هٶٌا ٙوڀٰزقٿٔ ٓٱ٘ ٰتؿثٶٚ ٍٲ اهطٸًاز اؿاضٸ ٗ ٔٱ ٌٱ ٌٰا تٱٽڀعٶ ٜٲ ك پُٸ اهطٸًاز اؿاضٹ: أپ

ٍڄ، ٨ٗ ؾ ّٰ اٮڄث ًٶ ّٲ ِٰٰٙـ    ١ٰٛاهطٸًازٶ  ٍٲ، هپلٶـ ٔڄ ّڄ إڄهپـٚٲ ٓٶٍ يف ٰرقٶـٕ،     عوٟ املٿزٲػٶ ٍٴ ٰبٰتقڀكـٚٶط ٍٴ ٰععپـٚ ٍٲ إڄثٲـ اشلٿ
ٕٶ، ٗاهوچٕ أعوٍ ٍٱ ا٪پٰش٠ ٰعوپٚٲ ٔڄ  .ٗإڄزٰخاهٶ
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ٔٲسٶ ضغ٘ي اهوچٕ  ًٱؿطكٞ يف ع ٓٶٛ  ًټٛ ٗ قوتٱ: × فپاغٲٰتفٰتٚٲتٱ ضغ٘ي اهوچٕ × أٿ
ٞڂ ًټٟ ٗٓٛ ضاغث ٛٸ أٿ ًټٛل قاي: (1)قپسٶًتٲ ٰعو صرسٙث «ًصلي أيمَّيً  ،نىعمٍ »، أپف پقٶىٱ أٿ

 .قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس

سى لىػيٍ »قـاي:  × عـّ اهـِيب     -ضنـٟ اهلل عٌِٔـا  –عّ عثس اهلل بّ عٌـطٗ  ٗ
ػػهي كصػػلىهىا ،اٍلواًصػػلي بًالميكػػافئ ضٗاٖ صرــسٙث قــزٚش، «كىلًكػػنَّ الواًصػػلى الَّػػذم ًإذا قىطىعػػٍت رىًحمي

 .ساهثداضٜ

*** 
  

                                       
ًٶعٞڂ عٶِسٶٜ ٰتػٲ پهٿين ٰؾ٣ٚٳ« زاِغب١ْ»ٗق٘شلا: ( 1)  .اأپٜ: طپا
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 لج ص  لجثلجث
 ةـــــــــاليفقـــــــــــ

 
ا ًّ ًعامل ا٪غطٝ ٌٳوپعٲًٰ اٙتزسج ٓصا اهفكى عّ أرلاَ اهِفقٞ باعتثاضٓ

، ثٍ ٙث، باعتثاضٓا أٍٓ ٗغا٢ى اهتلافى اهِفقٞ، فٚتزسج عّ اهلدل٠ٗ اهكغط٠
ُفقٞ اهعٗحٞ ٗا٪٨ٗز اهكغاض ًّٗ يف رلٌٍٔ، ٗكصا ُفقٞ اهفقطا١ اهقازضّٙ 
عوٟ اهلػب، ٗأٙهٳا ُفقٞ املطأٝ غرل املتعٗحٞ، ٗأخرلٳا ٙث، ُفقٞ اهفقطا١ غرل 

 اهقازضّٙ عوٟ اهلػب، ٗشهم ًّ خ٩ي مخؼ ً٘از.
 

 تهافنالٍلكٛ ةِي ٔضاٟن ال
يتميػػز اإلسػػالـ بوضػػع تنظػػيم دقيػػق لاللتػػزاـ بالنفقػػة بػػين بعػػض أفػػراد األسػػرة كبعضػػهم 
ػػا مػػن تنظػػيم التكافػػل اَّجتمػػاعي فػػي  ػػوِّفي جػػز نا مهمن اتخػػر كبػػين الفػػرد كالدكلػػة، بحيػػث ييكى

 اإلسالـ، كيتضافراف سوي ا في سدِّ حاجة الفقرا  كالضعفا  كذكم الحاجات الخاصة.
 

ٖ املازٝ عّ أٌٓٚٞ اهتلاًى يف اهتؿطٙعاا اٮغ٩ًٚٞ هتزقٚق تتزسج ٓص
اهتلافى يف اجملتٌع، فاهسٗهٞ ٗرسٓا ٨ تػتٽٚع ًّ اهِارٚٞ اه٘اقعٚٞ أْ تػس 
ارتٚاحاا اجملتٌع كوٕ ٗخاقٞ ًّ اهفقطا١ ٗاههعفا١ ٗشٜٗ اؿاحاا اـاقٞ، 

٘ٳا يف ا٪غطٝ -ٗهصا ٙدلظ ِٓا زٗض اهفطز   -دل٠اهلٗ اهكغط٠باعتثاضٖ عه
هٚتلاًى ًع اهسٗهٞ يف غس ارتٚاحاا اجملتٌع، ٗٓصا اهسٗض مل ٙذلن ٪ٓ٘ا١ ا٪فطاز 
ٌٳا زقٚقځا; هٶٚٱٰزقڊٰق  ٗأغطانٍٔ أٗ رػب ضغثتٍٔ اهؿدكٚٞ، بى ٓ٘ زٗض ًِعٍ تِعٚ
ًقك٘زٖ ًّ اهتلافى ا٨حتٌاعٛ يف اٮغ٩َ، ٗغٚتث، ٓصا ًّ خ٩ي امل٘از 

 .اهتاهٚٞ
*** 
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ِِّيٌلكٛ ال َِ يف ُسْهِى  صٔدٛ ٔاألٔالد الصػاز َٔو

كاف أك امرأة، صغيرنا أك كبيرنا، فنفقته في ماله   ال خع الموسر ذك الماؿ، رجالن  -ُ
علػػى زكجهػػا كلػػو   -بكػػل أنواعهػػا بمػػا فيهػػا العػػالج- ة فنفقتهػػاعػػدا الزكجػػة خاٌصػػ

 كانت موسرة.

ا، كيتػولى اإلنفػاؽ علػيهم األكَّد الصغار الفقرا  نفقتهم على أبيهم كلو كاف فقيرن  -ِ
أمهػػم الموسػػرة أك أقػػرب قريػػب موسػػر لهػػم كتكػػوف ديننػػا علػػى أبػػيهم علػػى تفصػػيل 
يرجػع لػػه فػي كتػػب الفقػه، ككػػذلي األكَّد الكبػار إذا كػػانوا عػاجزين عػػن الكسػػب 

قػل تحقيقة أك حكمنا، كتستمر نفقة البنت حتى تتزكج كتنتقل إلى بيػت زكجهػا فين
 .احقها في النفقة إلى زكجه

 
 تتزسج ٓصٖ املازٝ عّ بعض ا٪رلاَ املتعوقٞ باهِفقٞ: 

كاْ أٗ اًطأٝ،  أْ اهؿدل امل٘غط شا املاي، ضح٩ځ * ررنست ايفكس٠ األٚىل
 قغرلٳا أٗ كثرلٳا، فِفقتٕ يف ًاهٕ، ٗٙسي عوٕٚ ٓصٖ اهِك٘م اهؿطعٚٞ:

ٝپ ٓٱٰطٙٲٰط ّٲ أپبٶٛ  ٕٶ   ٰع عٶِٲسٶٜ »، قپاٰي ٰضحٱىٴ: «قيواتىصىدَّ »×: قپاٰي: قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ
تىصىدٍَّؽ ًبًه »، قپاٰي: «عٶِٲسٶٜ زٶِٰٙاضٴ آٰخطٱ»، قپاٰي: «تىصىدٍَّؽ ًبًه عىلىى نػىٍفًسي»، قپاٰي: «زٶِٰٙاضٴ

عٶِٲسٶٜ »، قپاٰي: «تىصىدٍَّؽ ًبًه عىلىى كىلىًدؾ»، قپاٰي: «عٶِٲسٶٜ زٶِٰٙاضٴ آٰخطٱ»، قپاٰي: «عىلىى زىٍكجىًتي
أىٍنتى »، قپاٰي: «عٶِٲسٶٜ زٶِٰٙاضٴ آٰخطٱ»، قپاٰي: «تىصىدٍَّؽ بًًه عىلىى خىاًدًمي»، قپاٰي: «زٶِٰٙاضٴ آٰخطٱ
ٞٶصرسٙث قزٚش، «أىٍبصىري ًبهً  ٗٲٰح ٰ٘هپٰس ٰعوپٟ اهعٸ َٰ اهڀ ٕٱ قپسٸ ٗٱز هپلٶِٸ ٖٱ أپبٱ٘ ٰزا ٰٗا ٰٰٗض ٛٹ،  ٰٗاهِٸٰػا٢ٶ ٌٰسٱ  ٖٱ أپرٲ ٰٗا  .سٰض

أٍ »×:  اهلل ضغ٘ي قاي: قاي -ٌٔاضنٛ اهلل عِ- اهلل عثس بّ حابطٗعّ   اٍبدى
هىا فػىتىصىدَّؽٍ  بًنػىٍفًسيى   فىًلًذم  ىٍي ه  أىٍهًليى  عىنٍ  فىضىلى  فىً فٍ  ،فىألىٍهًليى   ىٍي ه  فىضىلى  فىً فٍ  عىلىيػٍ
ا فػىهىكىذىا  ىٍي ه  قػىرىابىًتيى  ًذم عىنٍ  فىضىلى  فىً فٍ  ،قػىرىابىًتيى   .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ًػوٍس«كىهىكىذى

ْٸ ُفقتٔاٗاغتثِت اهف بلى أُ٘اعٔا - قطٝ ا٪ٗىل: اهعٗحٞ خاقٵٞ، ٗشكطا أ
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 (1)عوٟ ظٗحٔا ٗه٘ كاُت ً٘غطٝ، ٗقس غثق بٚاْ ًا ٙسي عوٕٚ. -جا فٚٔا اهع٩ذ

أْ ا٪٨ٗز اهكغاض اهفقطا١ ُفقتٍٔ عوٟ أبٍٚٔ ٗه٘  ٚذنست ايفكس٠ ايجا١ْٝ:* 
ٍ أًٍٔ امل٘غطٝ أٗ ٙت٘ىل اٮُفاق عوٚٔفنْ كاْ ٨ ٙػتٽٚع اٮُفاق كاْ فقرلٳا، 

أقطب قطٙب ً٘غط شلٍ، ٗتلْ٘ زِٙٳا عوٟ أبٍٚٔ عوٟ تفكٚى ٙطحع هٕ يف كتب 
٨ٗز اهكغاض رلٍ ا٪ ٍرلٌٔ اهفقٕ، كٌا شكطا اهفقطٝ اهثاُٚٞ أْ ا٪٨ٗز اهلثاض

ٌٳا، ٗتػتٌط ُفقٞ اهثِت  اهفقطا١ إشا كاُ٘ا عاحعّٙ عّ اهلػب رقٚقٞ أٗ رل
فِٚقى رقٔا يف اهِفقٞ عوٟ ظٗحٔا، ٗقس  اٗتِتقى إىل بٚت ظٗحٔ رتٟ تتعٗذ

 (2)غثق بٚاْ ًا ٙسي عوٟ ٓصا كوٕ.

ٗٙقكس باهعخع اؿقٚقٛ عّ اهلػب: ك ْ ٙلْ٘ اه٘هس قغرلٳا مل ٙثوغ رس 
اهلػب، أٗ كثرلٳا هلّ فٕٚ ًا ميِعٕ عّ اهلػب; ٬فٞ يف عقوٕ كاهعتٕ ٗاؾِْ٘، 

، أٗ بػثب املطض أٗ آفٞ يف حػٌٕ كاهعٌٟ ٗاهؿوى ٗقٽع اهٚسّٙ ٗاهطحو،
 املاُع هٕ ًّ ا٨كتػاب.

ٗٙقكس باهعخع اؿلٌٛ عّ اهلػب: ك ْ ٙلْ٘ بػثب طوثٕ اهعوٍ، أٗ 
 بػب اُتؿاض اهثٽاهٞ ٗعسَ تٚػط اهلػب هٕ.
*** 

 
 ٌلكٛ اللكساٞ الكادزَٖ عمٜ الهطب

سػب يلتػـز الرجل الفقير الذم َّ ماؿ له، أك له ماؿ َّ يكفيه إذا كاف قػادرنا علػى الك
فػػػي  بمسػػػاعدته الماليػػػة كمعاكنتػػػهبالبحػػػث عػػػن عمػػػل مناسػػػب يكفيػػػه، كيلتػػػـز كلػػػي األمػػػر 

 الحصوؿ على ما يناسبه من عمل.
 

                                       
 ( يف املثزث اهثاُٛ ًّ اهفكى اهطابع ًّ اهثاب اهثاهث.70( يف املازٝ )1)

 هث ًّ اهثاب اهطابع.( يف اهفكى اهثا107( يف املازٝ )2)
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 كيدؿ على مضموف هذُ المادة:
فى ذىا قيًضػيىًت الصَّػالةي فىانتىً ػريكا ًفػي األىٍرًض كابٍػتػىغيػوا ًمػن فىٍضػًل اللَّػًه +: ي اهوچٕ تعاىل٘ق
ًثيرن  كاذٍكيريكا قى كى  .س10 اؾٌعٞ:ص"ا لَّعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى الٌلٌ  ى

َڄ  ٘ٸا ّڄ اهع ٚٲطڄ ب ّٲ أبٛ عثسٶ اهوچٕ اهعٹٰب ألىٍف يىٍرخيػذى »: × قاٰي: قاٰي ضغ٘يٱ اهوچٕ ٗع
يىكيفَّ اللَّه بها أىحىديكيم أىحبػيلىهي ثيمَّ يىٍرًتيى الجىبىلى، فػىيىٍرًتيى بحيٍزمىةو ًمن حىطىبو عىلى ظىًهًرًُ فػىيىبيعىهىا، فػى 

، أىعطىٍوُي أىٍك مىنػىعيوُي  ره لىهي ًمٍن أىف يىسرىؿى النَّاسى يػٍ  .سضٗاٖ اهثداضٜصرسٙث قزٚش، «كىٍجهىهي، خى

ٓٱطٙطٝ  ألىٍف يحتىًطبى أىحىديكيم حيزمىةن على »: ×قاي: قاي ضغ٘يٱ اهوچٕ  ٗعّ أبٛ 
ره من أىٍف يىسرىؿ أىحىدن  يػٍ ، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثدـاضٜ ًٗػـوٍس  «نػىعىػهي ا، فػىيػيعيطيىه أىك يمظىهرًُ، خى

 ٕ ٛټ     ٗعِـ ّڄ اهِٸثٶـ صرــسٙث «َّ يىٍركيػل ًإََّّ ًمػن عىمػًل يىػًدًُ  كػاف دىاكيدي »قـاي:   ×عـ

ــزٚش، ضٗاٖ اهثدــاضٜس  ػػافى زىكىرًيَّػػا »قــاي:  ×أپْ ضغــ٘ي اهوچــٕ    ٗعِــٕ، ق  كى
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ ًػوٍس«انجَّارن 

ًٰعٲسٶ ٙلپ َڄ بّ  رن مىا أىكىلى أىحىده  ىعىامن »قاي:  ×عّ اهِيب  طٰب ٗعّ املٶقٰسا يػٍ ا ا خى
ًُ، كىًإفَّ نىبيَّ اللَّه دىاكيدى  صرسٙث «كاف يىٍركلي ًمن عىمىًل يىًدًُ   ×ًمن أىفى يىٍركيلى ًمن عمىًل يىًد

 .قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜس

 لً جي الرَّ  لي مى عى  بً سٍ كى الٍ  بي يى  ٍ أى »قاي:  ×أْ ضغ٘ي اهلل   ضافع بّ خسٙدٗعّ 
 .ٗاهٽدلاُٛس اؿاكٍ صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ«رو كٍ ري بػٍ مى  عو يٍ بػى  لو كي كى  ًُ دً يى بً 

ْٸ ٰضحٱ٩ځ ًٰاهٶمٷ أپ ّڄ  ّٲ أپُٰؼڄ بٲ ٛٸ  ٰع ّٲ ا٪پُٲٰكاضڄ أپٰتٟ اهِٸثٶ ٕٱ فپقپاٰي ×ًٶ أىمىا ًفي بػىٍيًتيى » :ٰٙػٲ پهٿ
ػٍي ه  ٕٱ :قپاٰي « ى ٕٱ ،ٰبوپٟ رٶوڀؼٴ ُٰوڀٰثؼٱ ٰبعٲٰه ٌٰا١ٶ ،ُٰٰٗثٲػٱطٿ ٰبعٲٰه ّٲ اهڀ ًٶ ٕٶ   ،ٰٗقپعٲبٴ ُٰؿٲٰطبٱ فٶٚ
ػا» :قپاٰي ٌٰا :قپاٰي «اٍئًتنًػي ًبًهمى ٔڄ ٖٱ بٶ ٕٶ     ،فپ پٰتا ٌٰا ٰضغٱـ٘يٱ اهوچـ ٓٱ ٰٗقپـايٰ   ×فپ پٰخـٰص ٖٶ  مىػٍن » :بٶٰٚـسٶ

ٍينً  ٍڅ :قپاٰي ٰضحٱىٴ ،«يىٍ تىًرم هىػذى ٰٓ ٌٰا بٶسٶضٲ ٓٱ ٍڅ    » :قپاٰي :أپُٰا آخٱصٱ ٰٓـ ّٲ ٰٙعڄٙـسٱ ٰعوپـٟ زٶضٲ -« ًٰـ
ٗٲ ٰث٩ثٳـا ًٰطٸ ّڄ أپ ٚٲ ّڄ    :قپـاٰي ٰضحٱـىٴ   -ٰت ٚٲ ٌٰ ٰٓ ٌٰا بٶـسٶضٲ ٓٱ ٖٱ   ،أپُٰـا آخٱـصٱ ٌٰـا إڄٙٸـا ٓٱ ٰٗأپٰخـٰص   ،فپ پعٲٽپا

ٜٸ   ٌٰـا ا٪پُٲٰكـاضڄ ٓٱ ٰٗأپعٲٽپا ّڄ  ٚٲ ٌٰ ٰٓ ُي ًإلىػى أىٍهًلػيى » :ٰٗقپـايٰ  ،اهسټضٲ ػًدًهمىا  ىعىامنػا فىاٍنبًػٍذ اٍ ػتىًر بًرىحى
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ٕٶ ،«ًبهً كىاٍ تىًر بًاتخىًر قىديكمنا فىٍرتًًني  ٖٱ بٶ ٕٶ  ،فپ پٰتا ٕٶ ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ٍٸ قپـاٰي   ×فپٰؿسٸ فٶٚ ٖٶ ثٱ عٱ٘زٳا بٶٰٚسٶ
ٕٱ ػرى يػىٍومنػا ،اٍذهىٍب فىاٍحتىًطػٍب كىبًػعٍ » :هپ ػةى عى ى ٰٰٓب اهطٸحٱـىٱ ٰٙزٲٰتٽٶـبٱ     ،«كىَّ أىرىيػىنَّػيى خىٍمسى فپـٰص

ٍٰ ،ٰٰٗٙثٶٚعٱ ٓٶ ٝپ ٰزٰضا ٰٗقپسٲ أپٰقاٰب ٰعؿٲٰط ٘ٲبٳافپاؾٲٰتٰط٠  ،فپٰخا١ٰ  ٰٔا ٰث ًٳـا   ،بٶٰثعٲهٶ ٰٔا طپٰعا  ،ٰٗبٶٰثعٲهٶـ
ٕٶ  ٍسػػرىلىةي نيٍكتىػػةن ًفػػي كىٍجًهػػيى يػىػػٍوـى » ×:فپقپــاٰي ٰضغٱــ٘يٱ اهوچــ ػػره لىػػيى ًمػػٍن أىٍف تىًجػػي ى اٍلمى يػٍ ػػذىا خى هى

ُي ًإَّ لًثىالثىةو  أىٍك لًػًذم دىـو  ،ٍفًظػعو أىٍك ًلًذم غيػٍرـو مي  ،ًلًذم فػىٍقرو ميٍدًقعو  :اٍلًقيىامىًة ًإفَّ اٍلمىٍسرىلىةى َّ تىٍصلي
 .صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أب٘زاٗز ٗابّ ًاحٞس«ميوًجعو 

*** 

 
 ٌلكــٛ املسةٚ غري املتصٔدــٛ

أك مػات عنهػا زكجهػا كانقضػت عػدتها، إذا   تٍ قىػلِّ  ي  التػيالمرأة غيػر المتزكجػة أك  -ُ
ا َّ مػػػاؿ لهػػػا فػػػال تلتػػػـز  ػػػرعن ذات مػػػاؿ فنفقتهػػػا فػػػي مالهػػػا، كإف كانػػػت كانػػػت 

بالبحث عن عمػل، كنفقتهػا علػى كليهػا، أك علػى ذكم قرابتهػا األقػرب فػاألقرب، 
دكا تعػدٌ  افتجب على ابنها أك أبيها أك على أخيها أك جدها أك عمهػا كهكػذا، كإذ

فػػي درجػػة كاحػػدة قسػػمت بيػػنهم حسػػب يسػػار كػػل مػػنهم أك بالسػػوية، كمػػا يػػتم 
فصػيل الػوارد فػي األحكػاـ ترتيب األكلويػات بػين المسػتحقين إذا تعػٌددكا علػى الت

 ال رعية.
 أما إذا تكٌسبت المرأة غير المتزكجة من عمل مناسب فنفقتها في كسبها. -ِ
فنفقتهػػا أك لهػػا كلكػػن َّ يكفيهػػا كَّ كسػػب كَّ مػػاؿ كإذا لػػم يكػػن للمػػرأة أقربػػا   -ّ

علػػػى كلػػػي األمػػر مػػػن بيػػػت مػػػاؿ  مػػػن أمػػواؿ الزكػػػاة كالصػػػدقات ثػػم بقػػدر كفايتهػػػا
 المسلمين.

 

، ٗقس اتفق ، ًٗا يف رلٌٔاتتزسج ٓصٖ املازٝ عّ ُفقٞ املطأٝ غرل املتعٗحٞ
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 (1)اهفقٔا١ عوٟ ًا ُكٸتٲ عوٕٚ املازٝ.
*** 

 
 ٌلكٛ اللكساٞ غري الكادزَٖ عمٜ الهطب

يناسػبه، كجبػت نفقتػه  عمػالن  الرجل الفقير غير القػادر علػى الكسػب أك لػم يجػد فعػالن 
لػه كػاألكَّد الموسػرين، أك مػن يلػيهم إذا لػم يكونػوا كػذلي، كإذا  على أقػرب قريػب موسػر

دكا فػػي درجػػة كاحػػدة قسػػمت بيػػنهم كفقنػػا للتفصػػيل الػػوارد فػػي األحكػػاـ ال ػػرعية، مػػع تعػػدٌ 
مراعػػاة حقػػه فػػي زكػػاة المػػاؿ المفركضػػة كفػػي الصػػدقة الطوعيػػة، فػػ ذا لػػم يىػػًف ذلػػي بقضػػا  

عليػه نفقتػه، انتقػل حقػه إلػى بيػت مػاؿ  حاجاته األساسية، كلم يوجد له قريب موسر يجب
المسلمين، ف ذا لم يكن فيه ما يكفػي حاجػات الفقػرا ، كػاف علػى كلػٌي أمػر المسػلمين أف 

 يوٌظف في أمواؿ األغنيا  ما يفي بحاجة الفقرا .
 

تتزسج ٓصٖ املازٝ عّ ُفقٞ اهفقطا١ غرل اهقازضّٙ عوٟ اهلػب أٗ مل هسٗا  
 ِٙاغثٍٔ. ع٩ٌځ فع٩ځ

عوٟ أقطب قطٙب ً٘غط شلٍ كا٪٨ٗز امل٘غطّٙ، أٗ ًّ  :* رٓفكتِٗ اٚاّل
ٙوٍٚٔ إشا مل ٙلُ٘٘ا كصهم، ٗإشا تعسزٗا يف زضحٞ ٗارسٝ قػٌت بٍِٚٔ ٗفقځا 
هوتفكٚى اه٘اضز يف ا٪رلاَ اهؿطعٚٞ، ًع ًطاعاٝ رقٕ يف ظكاٝ املاي املفطٗنٞ 

 ٗيف اهكسقٞ اهٽ٘عٚٞ، ٗٙسي عوٟ ٓصا:

(، ٗٙسي عوٟ ًطاعاٝ رقٕ يف ظكاٝ ُّٔٙث يف املازٝ )ًا غثق ًّ ا٪راز
 املاي املفطٗنٞ، ٗكصا غرلٓا ًّ املفطٗناا، ٗأٙهٳا يف اهكسقٞ اهٽ٘عٚٞ:

                                       
ُٗقى ُفؼ املعِـٟ عـّ أبـٟ رِٚفـٞ     ، 71م هودكٸاا اؿِفٛ كتاب اهِفقاا، 217ٗ، م4، ذاهقسٙط ٨بّ اشلٌاَفتش ( اُعط: 1)

، اهتاذ ٗاٮكوٚـى ؾـطح كتكـط خوٚـى    ، 378ٗ، م11، ذ٨بّ قساًٞ املغيناُعط: ٗ ،300، م18، ذقارب تلٌوٞ اجملٌ٘ 
ا٪ؾـثاٖ ٗاهِعـا٢ط   ، 501ٗ، م9ذ ،ٜاهثـاض  ٗفـتش ، 219، م7ٛ، ذ ؾطح املِٔـاذ هوطًوـ  ُٔاٙٞ ااتاذ إىل، 208ٗ، م 4ذ

 .102، م10، ذااوٟ ٨بّ رعَ، 413ٗٛ، مهوػٚ٘ط
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 املعاضذ:ص"لًلسَّاًئًل كاٍلمىٍحريكـً  كالًَّذينى ًفي أىٍموىاًلًهٍم حىقٌّ مٍَّعليوـه +ق٘ي اهلل تعاىل: 

هىا كاٍلميؤىلَّفىًة إنَّمىا الصَّدىقىا+ٗق٘هٕ تعاىل: ، س24-25 تي ًلٍلفيقىرىاً  كاٍلمىسىاًكيًن كاٍلعىاًمًلينى عىلىيػٍ
ًبيًل اللًَّه كاٍبًن السًَّبيًل فىرًيضىةن مِّنى اللًَّه كاللَّهي عىًليمه  قػيليوبػيهيٍم كًفي الرِّقىابً  كاٍلغىارًًمينى كًفي سى

 .س33 اهِ٘ض:ص"آتىاكيمٍ  ًه الىًذماللَّ  مِّن مَّاؿً  كآتيوهيم+ٗق٘هٕ تعاىل:، س60 اهت٘بٞ:ص"حىًكيمه 

ّڄ ٰعثٸاؽڅ ٗ ّٲ ابٲ ٕٶ  :قپاٰي -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٰع ّڄ × قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ٌٱٰعاشٶ بٲ هٶ
ّڄ ٌٰ ٕٱ إڄهپٟ اهڀٰٚ فىً ٍف هيٍم أى ىاعيوا لىيى ًبذىًليى فىرىٍخًبٍرهيٍم أىفَّ اللَّهى قىٍد فػىرىضى : »...ٰحٰثىڅ رٶٰ، ٰبٰعٰث

صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗاهثداضٜ ..«تػيٍؤخىذي ًمٍن أىٍغًنيىائًًهٍم فػىتػيرىدو عىلىى فػيقىرىائًًهمٍ  عىلىٍيًهٍم صىدىقىةن 

 .ًٗػوٍ ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞ ٗاهساضًٛ، ٗاهوفغ هوثداضٜس

ٌٰٰطٗ ّڄ عٱ ّٲ ابٲ ٕٶ  :قپاٰي -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٰع بيًنيى اإًلٍسالـي : »×قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ
ًإقىاـً الصَّالةً  ، ىهىادىًة أىٍف َّ ًإلىهى ًإَّ اللَّهي كىأىفَّ ميحىمَّدنا رىسيوؿي اللَّهً : خىٍمسو  عىلىى ًإيتىاً   ،كى كى
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍ ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛس«كىصىٍوـً رىمىضىافى  ،كىاٍلحىجِّ  ،الزَّكىاةً 

 .س29 اؿد:ص"هيمٍ كىٍلييوفيوا نيذيكرى +ق٘ي اهلل تعاىل:  ّ  اليرز:

َّ يػيؤىاًخذيكيمي اللَّهي بًاللٍَّغًو ًفي أىٍيمىاًنكيٍم كلىًكن +ق٘ي اهلل تعاىل:    الكفازات:ّ
ـي عى ىرىًة مىسىاًكينى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍهًليكي  ٍم يػيؤىاًخذيكيم ًبمىا عىقَّدتومي األىٍيمىافى فىكىفَّارىتيهي إٍ عىا

ـه +ٗق٘هٕ تعاىل: ، س89 املا٢سٝ:ص"أىٍك ًكٍسوىتػيهيمٍ  يىا أىيػوهىا الىًذينى آمىنيوا َّ تػىٍقتػيليوا الصٍَّيدى كأىنتيٍم حيري
اًلغى كمىن قػىتػىلىهي ًمنكيم موتػىعىمِّدنا فىجىزىا ه مٍِّثلي مىا قػىتىلى ًمنى النػَّعىًم يىٍحكيمي ًبًه ذىكىا عىٍدؿو مِّنكيٍم هىٍدينا بى 

ٍعبىًة أىٍك كىفَّارىةه  ـي مىسىاًكينى  الكى كالًَّذينى ييظىاًهريكفى ًمن نِّسىائًًهٍم +ٗق٘هٕ تعاىل: ، س95 املا٢سٝ:ص" ىعىا
ليوفى ثيمَّ يػىعيوديكفى ًلمىا قىاليوا فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو مِّن قػىٍبًل أىف يػىتىمىاسَّا ذىًلكيٍم تيوعىظيوفى ًبًه كاللَّهي ًبمىا تػىٍعمى 

ًبيره  ـي فىمىن لٍَّم يىًجٍد فىصً  *خى ـي  ىٍهرىٍيًن ميتىتىابًعىٍيًن ًمن قػىٍبًل أىف يػىتىمىاسَّا فىمىن لٍَّم يىٍستىًطٍع فى ٍ عىا يىا
ـي  +ٗق٘هٕ تعاىل: ، س4-3 اجملازهٞ:ص"اًستِّينى ًمٍسًكينن  يىا أىيػوهىا الىًذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي الصِّيىا

أىيَّامنا مٍَّعديكدىاتو فىمىن كىافى ًمنكيم مَّرًيضنا  *ٍم تػىتػَّقيوفى كىمىا كيًتبى عىلىى الىًذينى ًمن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكي 
ـي ًمٍسًكينو  -183 اهثقطٝ:ص"أىٍك عىلىى سىفىرو فىًعدَّةه مٍِّن أىيَّاـو أيخىرى كعىلىى الىًذينى ييًطيقيونىهي ًفٍديىةه  ىعىا

 .س184
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ٌٰٰط  ّ  ش اٗ الفطس: ّڄ عٱ ّڄ اٶبٲ ٕٶ قپاٰي: فپٰط -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٰع ٰض ٰضغٱ٘يٱ اپهوچ
ٰٗاهصٸكپطڄ،  × ٰٗاهڀزٱطټ،  ّٲ ٰؾعٶرلڅ ٰعوپٟ اپهڀٰعثٲسٶ  ًٶ ٗٲ ٰقاعٳا  ٌٲطڅ، أپ ّٲ ٰت ًٶ ٝپ اپهڀفٶٽڀطڄ، ٰقاعٳا  ٰظكپا

ْٲ تٱ٧ٰزٸ٠ قپثٲٰى خٱطٱٗذڄ اپهِٸاؽڄ  ٰٔا أپ ًٰٰط بٶ ٰٗأپ ٌٶٰ،،  ٌٱػٲوٶ ّٰ اپهڀ ًٶ ٰٗاهڀلپثٶرلڄ  ٰٗاهكٸغٶرلڄ  ٰٗا٪ٿُٲٰثٟ، 
اٍغنيوهيٍم عىًن اىلطَّوىاًؼ »ٗيف ضٗاٙٞ: ، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس صرسٙث قزٚش،.٩ٝٶإڄهپٟ اپهكٸ

ٍوـً  ا اىٍليػى   .صرسٙث نعٚف، ضٗاٖ اهساضقٽين ٗابّ عسٜس«ًفي هىذى
ّڄ ٰعثٸاؽڅ  ّڄ اٶبٲ ٕٶ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٰٰٗع ٰظكپاٝپ  ×قپاٰي: فپٰطٰض ٰضغٱ٘يٱ اپهوچ

ّٰ ًٶ ٍڄ  ٝځ هٶوكٸا٢ٶ ٔٲٰط ٰٓا قپثٲٰى  اپهڀفٶٽڀطڄ; طٿ ّٲ أپزٸا ٌٰ ٌٰٰػاكٶ،ڄ، فپ ٞځ هٶوڀ ٌٰ ٰٗطٿعٲ ٰٗاهطٸفپثٶ،  ٘ڄ،  اپهوچغٲ
 ّٰ ًٶ ٞڂ  ٰٛ ٰقٰسقپ ٔڄ ٰٓا ٰبعٲٰس اپهكٸ٩ٝٶ فپ ّٲ أپزٸا ًٰ ٰٗ ٞڂ،  ًٰقڀثٱ٘هپ ٰٛ ٰظكپاٝڂ  ٔڄ اپهكٸ٩ٝٶ فپ

ٗٱٰزصرسٙث قزٚش، اپهكٸٰسقپااٶ ٖٱ أپبٱ٘ ٰزا ٰٗا ٰٗاپهڀٰزاكٶٍ ٰض ّٱ ًاحٞ،   .، ٗقززٕسٰٗابٲ
ٝپ  ّ  الصدق٘ الطْعٔ٘: ٓٱٰطٙٲٰط ّٲ أپبٶٛ  ٛټ  ٰع ّڄ اپهِٸثٶ عىةه ييًظلوهيمي »قپاٰي:  ×ٰع بػٍ سى

ٕٶ: ، «....اىللَّهي ًفي ًظلًِّه يػىٍوـى َّ ًظلَّ ًإَّ ًظلوهي  ٰٗفٶٚ كىرىجيله تىصىدَّؽى ًبصىدىقىةو »فپٰصكپٰط اپهڀٰزسٶٰٙث 
 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«ٍنًفقي يىًمينيهي فىرىٍخفىاهىا حىتَّى َّ تػىٍعلىمى ً مىاليهي مىا تػي 

ًٶطڅ  ّڄ ٰعا ٞپ بٲ ّٲ عٱقڀٰث ٕٶ  ٰٰٗع ٌٶعٲتٱ ٰضغٱٰ٘ي اپهوچ كيلو ًاٍمًرئو ًفي »ٰٙقٿ٘يٱ:  ×قپاٰي: ٰغ
قىًتًه حىتَّى يػيٍفصىلى بػىٍينى اىلنَّاسً  ٍٱصرسٙث قزٚش، «ًظلِّ صىدى ٰٗاهڀٰزاكٶ  ْٰ ّٱ رٶثٸا ٖٱ اٶبٲ ٰٗا  .سٰض

 ظىٍهرو  فىٍضلي  مىعىهي  كىافى  مىنٍ »×: ضغ٘ي اهلل  قاي: قاي اـسضٜ  ٚسغع أبٛ عّ
، «لىهي  زىادى  َّى  مىنٍ  عىلىى بًهً  فػىٍليػىعيدٍ  زىادو  ًمنٍ  فىٍضله  لىهي  كىافى  كىمىنٍ  لىهي، ظىٍهرى  َّى  مىنٍ  عىلىى بًهً  فػىٍليػىعيدٍ 

ّٲ اؿسٙث: فپٰصكپٰط قپاٰي ضاٜٗ ٌٰايڄ أپقٲِٰااٶ ًٶ ٕٱ ٰضأپٙٲِٰا تٸٰٟر ٰشكپٰط ًٰا اهڀ  ٪پٰرسٷ ٰرقٸ ٨پ أپُٸ
 .سًػوٍ ضٗاٖرسٙث قزٚش، ص.فپهٲىڅ فٶٛ ًٶِٸا

تفٶ اهعكاٝ عوٟ بٚت ًاي املػوٌ،; ٗشهم إشا مل  * ثِ تهٕٛ ْفكتِٗ ثاًْٝا:
بقها١ راحاتٕ ا٪غاغٚٞ، ٗمل ٙ٘حس هٕ قطٙب  املفطٗنٞ ٗاهكسقاا اهٽ٘عٚٞ

 (1)(.ًَُّٗ اهِك٘م يف املازٝ ) ً٘غط هب عوٕٚ ُفقتٕ، ٗٙسي عوٕٚ ًا غثق

                                       
 ( يف اهفكى اهطابع ًّ اهثاب اهطابع.1)
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إشا مل ٙلّ يف بٚت املاي ًا ٙلفٛ راحاا اهفقطا١،  * ثِ تهٕٛ ْفكتِٗ ثايًجا:
ٛٵ أًط املػوٌ، أْ ٙ٘ظڃف يف أً٘اي ا٪غِٚا١ ًا ٙفٛ عاحٞ اهفقطا١،  كاْ عوٟ ٗه

 ٗٙسي عوٕٚ:
لمىٍ ًرًؽ كىالمىٍغًرًب كىلىًكنَّ الًبرَّ لىٍيسى اٍلًبرَّ أف تػيوىلووٍا كيجيوهىكيٍم ًقبىلى ا+ق٘ي اهلل تعاىل: 

ٍوـً اتًخًر كىالمىالًئكىًة كالًكتىاًب كىالنًَّبييَّنى كىآتىى المىاؿى عىلىى حيبًِّه ذىًكم القيٍربى  ى مىٍن آمىنى بًاللًَّه كىاليػى
ـى  الصَّالةى كىآتىى الزَّكىاةى  كىاليىتىامىى كىالمىسىاًكينى كىاٍبنى السًَّبيًل كىالسَّائًًلينى كىًفي الرِّقىاًب كىأقىا

كىالميوفيوفى ًبعىٍهًدًهٍم ًإذىا عىاهىديكٍا كىالصَّاًبرًينى ًفي البىرسىاً  كىالضَّرَّاً  كىًحينى البىرًس أيٍكلىًئيى الًَّذينى 
فقس حعوت ًّ أضكاْ اهدل ٗعِاقطٖ ، س177 اهثقطٝ:ص"صىدىقيوٍا كىأيٍكلىًئيى هيمي الميتػَّقيوفى 

ثٍ  ،خلإرثٕ شٜٗ اهقطبٟ ٗاهٚتاًٟ ٗاملػاك، ٗابّ اهػثٚى...  إٙتا١ املاي عوٟ
 -كٌا ٓ٘ ًعوَ٘-عٽفت عوٟ شهم إقاًٞ اهك٩ٝ ٗإٙتا١ اهعكاٝ، ٗاهعٽف 

 غرل إٙتا١ اهعكاٝ اهعاَ يف أٗي ا٬ٙٞ ٙقتهٛ املغاٙطٝ، فسي عوٟ أْ شهم اٮٙتا١
 .املفطٗنٞ ٗٙعٙس عوٚٔا

ٍيًن إٍحسىا+: ٗقاي غثزإُ ننا كىًبًذم القيٍربىى كىاليىتىامىى كىالمىسىاًكيًن كىاٍلجىاًر ًذم كىبًالوىاًلدى
; س36 اهِػا١:ص"القيٍربىى كىالجىاًر الجينيًب كىالصاًحًب بًاٍلجىنًب كىاٍبًن السًَّبيًل كىمىا مىٌلكىٍت أٍيمىانيكيمٍ 

تعاىل رق املػاك، ٗابّ اهػثٚى ًع رق شٜ اهقطبٟ، ٗافذلض اهلل ف ٗحب 
بّ٘ٙ ٗشٜ اهقطبٟ ٗاملػاك، ٗاؾاض ًٗا ًولت اهٌٚ،، اٮرػاْ إىل ا٪
 .غس راحٞ اهفقرل ٗاملػل،ٗاٮرػاْ ٙقتهٛ 

عّ اهعكاٝ  ×اهِيب  غ هتٲأُٔا  -ضنٛ اهلل عِٔا- عّ فاطٌٞ بِت قٚؼٗ
 لىٍيسى اٍلًبرَّ +: هثقطٝا، ثٍ ت٩ ٓصٖ ا٬ٙٞ اهيت يف «اةً كى ل الزَّ وى ا سً ق  حى لى  اؿً مى في الٍ  فَّ إً »فقاي: 

، ًٗعِاٖ صرسٙث نعٚف، ضٗاٖ اهذلًصٜ ٗابّ ًاحٞ ٗاهٽدلاُٛس.... ا٬ٙٞ"أف تػيوىلووٍا كيجيوهىكيمٍ 
 .قزٚش ٗتعهسٖ آٙٞ غ٘ضٝ اهثقطٝ ا٬ُف شكطٓا

 (1)(.َُٗٗٙسي عوٕٚ أٙهٳا ًا غثق ًّ اهِك٘م يف املازٝ )

                                       
 ( يف اهفكى اهطابع ًّ اهثاب اهطابع.1)
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ٛٵ بّ أبٛ طاهب ْٸ اهلل تعاىل فطض عوٟ ا٪غِٚا١ يف أً٘اشلٍ »:  ٗقاي عو إ
ا٪غِٚا١، ٗرقٴ عوٟ  عڄِٲٌٰثٶقسض ًا ٙلفٛ فقطا١ٍٓ، فنْ حاع٘ا أٗ عطٗا ٗحٔسٗا فپب

 .«اهلل تعاىل أْ واغثٍٔ َٙ٘ اهقٚاًٞ ٗٙعصبٍٔ عوٕٚ
 .«يف املاي رق غ٠٘ اهعكاٝ»إُٔ قاي:  -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٗعّ ابّ عٌط 

ٛٵ ٗابّ عٌط أٍُٔ )ضنٛ اهلل عٍِٔ(  ٗعّ عا٢ؿٞ أَ امل٧ًِ، ٗاؿػّ بّ عو
إْ كِت تػ ي يف زَ ً٘حع، أٗ غٿطَ ًفعع، أٗ فقط »قاه٘ا كؤٍ ملّ غ شلٍ: 
 .«ًسقع، فقس ٗحب رقم

: أْ ظازٍٓ فين، ٗقش عّ أبٛ عثٚسٝ بّ اؾطاح ٗث٩مثا٢ٞ ًّ اهكزابٞ 
ف ًطٍٓ أب٘ عثٚسٝ فخٌع٘ا أظٗازٍٓ يف ًعٗزّٙ، ٗحعى ٙق٘تٍٔ إٙآا عوٟ 

 اهػ٘ا١.
يف املاي رق »رلٍٓ، كؤٍ ٙق٘ي: ٗغ ؽٗطاٗٗٗقش عّ اهؿعيب ٗفآس 

 (1).«غ٠٘ اهعكاٝ
*** 

                                       
 ( ًّ ططٙقٕ، ٗقزٸٰش أغاُٚسٓا.452، م6( ٓصٖ اهطٗاٙاا ًّ ا٬ثاض ضٗآا ابّ رعَ كؤا يف ااوٟ )ذ1)
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 لج ص  لج للع
 الوالية على اليفص واتمـــال

 

املقكس  ّٰٚٸٰثٙتزسج ٓصا اهفكى عّ ًثسأ اه٨٘ٙٞ عوٟ اهِفؼ ٗاملاي; فپ
، كٌا بٚٸّ إحطا١اا تعٚ، ا٪ٗهٚا١ ٗا٪ٗقٚا١، ٗاه٘قاٙٞ اه٨ًّ٘ٙٞ  اهؿطعٛ

 ٗشهم ًّ خ٩ي ث٩ج ً٘از.

تـسبرل  اهلـثرل اهطاؾـس    أْ ٙتـ٘ىل : ٔابفتش اه٘اٗ ٗكػطٓا، ٗٙقكس ب ٨ٙٞٗاه٘
ؾ٣ْ٘ اهقاقط اهؿدكٚٞ ٗاملاهٚٞ، ٗاهقاقط: ًّ مل ٙػتلٌى أٓوٚـٞ ا٪زا١; غـ٘ا١   
كاْ فاقسٳا شلا ككيب غرل ممٚع ٗفِْ٘، أَ ُاقكـٔا ككـيب ممٚـع ًٗعتـٖ٘ ٗقخـ٘ض      

٨ٙٞ عوٟ ٨ٗٙٞ عوٟ املاي، ٗاه٘ٙٞ عوٟ اهِفؼ، ٨ٗٗاه٨٘ٙٞ ُ٘عاْ: ٗ عوٕٚ بػفٕ.
رفغ ٗت زٙـب  اهِفؼ: ٓٛ اٮؾطاا عوٟ ؾ٣ْ٘ اهقاقط اهؿدكٚٞ ًّ قٚاُٞ ٗ

٨ٙٞ عوٟ املاي: ٓٛ اٮؾطاا عوٟ ؾ٣ْ٘ اهقاقط املاهٚٞ ًّ ٗتعوٍٚ ٗتعٗٙد، ٗاه٘
 اغتثٌاض ٗتكطفاا كاهثٚع ٗاٮحاضٝ ٗاهطّٓ ٗغرلٓا.

 
 املكصــد الػــسع٘

علػػى الػػػنفس كالمػػاؿ كالوصػػاية كالقوامػػة حرصنػػػا علػػى مصػػلحة كمػػػاؿ   ػػرعت الوَّيػػة
 خع غير كامل الر ػد كالعقػله نتيجػة لًصػغىًر سػنه أك عػدـً اسػتقامة تصػرفاتًه فػي أموالػهه 

 أك َّنعداـ أهليته أك نقصهاه ألف الماؿ قواـ الحياة، كيجب  رعنا حفظه كتنميته.
 

طٙع ًثسأ اه٨٘ٙٞ، فطغٍ ًا فٕٚ ًّ تث، ٓصٖ املازٝ املقكس اهؿطعٛ ًّ تؿ
ٰرخٲطڅ عوٟ تكطفاا ؾدل ٗرطٙتٕ يف اهتعاًى جاهٕ; إ٨ أْ ٓصٖ اه٨٘ٙٞ تقَ٘ 
باؿفاظ عوٟ ًاي شهم اهؿدل ًّ اههٚا  ٗاشل٩ن، بى تقَ٘ بتٌِٚٞ شهم املاي 
ٗاغتثٌاضٖ، فتعاضنت ِٓا ًفػستاْ; ا٪ٗىل: ًفػسٝ اهڀٰزخٲطڄ عوٟ رطٙٞ 
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ْٗ تكطفٕ يف ًاهٕ، ٗاهثاُٚٞ: ًفػسٝ ٩ٓن ًاي شهم اهؿدل ٗاؿٚو٘هٞ ز
ه٘ »ًاهٕ، ٗاهقاعسٝ اهؿطعٚٞ تقطض إُٔ:  يفاهؿدل ه٘ تطن طوٚق اهتكطا 

تعاضنت ًفػستاْ ُعط إىل أع٩ٌٓا نطضٳا ف ٌٓوت، ٗإىل أزٌُٗٔا نطضٳا 
، ٗقس تقطض ًّ ًقاقس اهؿطٙعٞ اهعاًٞ اههطٗضٙٞ رفغ املاي ٗتٌِٚتٕ، «ف قٌٚت
 اليىتىامىى كابٍػتػىليوا  كىَّ تػيٍؤتيوا السوفىهىا ى أىٍموىالىكيٍم الًَّتي جىعىلى اللَّهي لىكيٍم ًقيىامنا+عاىل: قاي اهلل ت

هيمٍ  آنىٍستيم فى فٍ  النِّكىاحى  بػىلىغيوا إذىا حىتَّى ا مِّنػٍ  ،س6-5 اهِػا١:ص"أىٍموىالىهيمٍ  إلىٍيًهمٍ  فىاٍدفػىعيوا ريٍ دن
اهفطقاْ: ص"ا أىنٍػفىقيوا لىٍم ييٍسرًفيوا كىلىٍم يػىٍقتػيريكا كىكىافى بػىٍينى ذىًليى قػىوىامناكىاىلًَّذينى إذى +ٗقاي تعاىل: 

ٍر تػىٍبًذيرنا+ٗقاي تعاىل: ، س67 ٓٱطٙٲطٝپ ٗ، س26 اٮغطا١:ص"كىَّ تػيبىذِّ ّٲ أبٛ  قپاٰي: قپاي  ٰع
ٕٶ  ا: فػىيىرضي لىكيٍم أٍف ثىالثن  ا، كىيىٍكرىُ لىكيمٍ إفَّ اللَّه تػىعىالى يىرضي لىكيٍم ثالثن »×: ٰضغٱ٘يٱ اهوچ

ٍيئن  ٍبًل اللًَّه جىًميعن تػىٍعبيدكُ، كىَّ تي ركيوا ًبًه  ى ا كىَّ تػىفىرَّقيوا، كيىٍكرُي لىكيٍم: ًقيلى ا، كىأٍف تػىٍعتىًصموا ًبحى
ثٍػرىةى السوؤاًؿ، كإضىاعىةى المىاؿً  ، كىكى ٖٶ ; ففٛ سضٗاٖ ًػوٍصرسٙث قزٚش، «كىقىاؿى  اهِك٘مٰٓصٶ

ٞڂ ٰع ٕٶٰز٨هپ ٰٰٗتهٲٚٶٚعٶ ٖٶ  ّٲ ٰتثٲصٶٙطڄ ٛڄ ٰع ٔٲ ٰٗاهِٸ ٌٰايڄ  ٗٱحٱ٘بٶ رٶفڀغٶ اهڀ ٞٿ  ًعِٟ، ٗوپٟ  إٰناٰع
ٌٰايڄ:  ٪ْ اهلل تعاىل حعى  ;ٗشهم ممِ٘  ،يف غرل ًكوزٞ زِٙٚٞ أٗ زُٚ٘ٙٞ قطفٕاهڀ

ًٳ ٗيف تثصٙطٓا تف٘ٙت هتوم املكاحل، إًا يف رق  ،ا ملكاحل اهعثازا٪ً٘اي قٚا
ٌٰطٱ ٙق٘ي، ٗيف تٌِٚٞ املاي ًهٚعٔا، أٗ يف رق غرلٖ ّٱ عٱ : ضنٛ اهلل عِٕ اهڀٰدٽچابٶ بٲ

ٰ٘ايڄ فٶٛ اتٸخٶطٱٗا» ًٲ ًٰٟ أپ ٰٔا ٨پ اهڀٰٰٚتا ٝٿ ٰت ڀكٿوٿ ; سٗاهثٚٔقٛ ًاهم ضٗاٖ قزٚش، صإغِازٖ«اهعٸكپا
ٛٵ  باه٘قاٙٞ عوٕٚ. (1)فثثت بٔصا أٗه٘ٙٞ ًطاعاٝ ًكوزٞ اؿفاظ عوٟ ًايڄ امل٘ه

ٙٞ ٗاه٘قاٙٞ تلْ٘ عوٟ ؾدل غرل كاًى اهطؾس كٌا بِٚت املازٝ أْ اه٨٘
ٗاهعقى; ُتٚخٞ هكغط غِٕ، أٗ عسَ اغتقاًٞ تكطفاتٕ يف أً٘اهٕ، أٗ ٨ُعساَ 

 أٓوٚتٕ أٗ ُقكٔا.

ٛٵ: ًّ هٕ  ،اهقانٛ جعطفًٞٗعِٟ اه٘قاٙٞ: اه٨٘ٙٞ عوٟ اهقاقط،  ٗاه٘ق

                                       
 ( امل٘هٛ: ٓ٘ ًّ متت اه٨٘ٙٞ ٗاه٘قاٙٞ عوٟ ًاهٕ.1)
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 (1)ٚٞ.اه٘قاٙٞ، غ٘ا١ كاْ ٗهٚٺا أٗ غرلٖ، ٗقس غثق بٚاْ ًعِٟ اهطؾس ٗا٪ٓو

٨ٗٙٞ ٙف٘نٔا اهقانٛ إىل ؾدل كثرل ضاؾس ب ْ  ِٓا:اهق٘اًٞ ًٗعِٟ 
ٓصا ٗٙػٌٛ  ،ُٕ٘ املاه٣ٞٚيف تسبرل ؾ ،(2)أٗ اهػفٕٚ ٙتكطا ملكوزٞ اهقاقط

 .ٍاهقٚټاهؿدل: 

*** 

 
 ٔالٕصاٖٛ الٕالٖٛ

 عايػةكر  ال خصػية، الرعاية الدكلة له تكفل أف ناقصها، أك األهلية معدي حق من -ُ
 الػػنفس، علػػى الوَّيػػة أحكػػاـ بتنظػػيم كذلػػي هكالماديػػة المعنويػػة كمصػػالحه حقوقػػه
 أحكػػاـ قكفٍػػ كغيرهػػا، القضػػائية، كالمسػػاعدة كالقوامػػة، كالوصػػاية، المػػاؿ، كعلػػى
 .اإلسالمية ال ريعة

 كعلػػػػػى كاألكصػػػػػيا  األكليػػػػػا  هػػػػػؤَّ  علػػػػػى الحػػػػػقٌ  ك ناقصػػػػػهاأهليػػػػػة ألكلعػػػػػديم ا -ِ
 كالمحافظػػػػة رعايتػػػػه سػػػػنواحٍ يي  أف كاَّجتماعيػػػػة ضػػػػائيةكالق الت ػػػػريعية المؤسسػػػات

 .الر د بلوغ عند مهالتسلٌ  تو ئة إدارتها على كتدريبه أمواله، إدارة كحسن عليه،
 

 أْ تلفى هٕ اهسٗهٞ يف عسٍٙ ا٪ٓوٚٞ أٗ ُاقكٔا ؿقټ تٲٰنتعطٵ: (1) ايفكس٠* 
تٕ اهؿدكٚٞ ٗضعاٙـٞ  ٗاهيت تٔسا هطعاٙ ٗاملاي، اهِفؼ عوٟ هو٨٘ٙٞ تِعٍٚ ٗح٘ز

رق٘قٕ ًٗكاؿٕ املازٙٞ، ٗقس غثق تعطٙف اه٨٘ٙٞ ٗاه٘قـاٙٞ ٗاهق٘اًـٞ يف املـازٝ    
اهػابقٞ، ًٗعِٟ املػاعسٝ اهقها٢ٚٞ: أْ ٙت٘ىل اهقانٛ تعٚ، ؾدل ضاؾس ٙػاعس 
أرس اهعاحعّٙ بسُٚٳا ًّ شٜٗ اهعآاا ٗاملع٘ق، ٗاهـصّٙ ٙتـ٘فط هـسٍٙٔ اهعقـى     

                                       
 ( يف اهفكى اهطابع ًّ اهثاب اهطابع.110( عِس اؿسٙث عوٟ املازٝ )1)

 ( اهػفٕٚ: ٓ٘ اهصٜ ٨ وػّ تسبرل املاي.2)
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ٛ ٨ ٙػتٽٚع قها١ ًكاؿٕ جفطزٖ كا٪عٌٟ ٗا٪قٍ ٗاهطؾس ٗهلِٕ هعخعٖ اهثسُ
 ٗا٪بلٍ ٗغرلٍٓ ٨ٗ ٙكش تكطفٕ إ٨ ج٘افقٞ املػاعس اهقها٢ٛ.

 اههٌاْ يف اؿق إىل اٗاغتِازٳ ،اٮغ٩ًٚٞ اهؿطٙعٞ أرلاَ يف إطاض كوٕ ٗشهم
 .(ِ( اهفقطٝ )َُٗ) املازٝ عوٟ اهتعوٚق يف املث، اهِز٘ عوٟ ا٨حتٌاعٛ

عوـٟ ا٪ٗهٚـا١ ًٗـّ يف رلٌٔـٍ ٗػـاٖ       ٔـا فٚ اهـ٘اضز  اؿـق : (1) ايفكس٠* 
امل٧غػاا اهطزلٚٞ املدتوفٞ عػّ ضعاٙتـٕ ٗرػـّ إزاضٝ أً٘اهـٕ ٗتسضٙثـٕ عوـٟ      

َ  ٗٓ٘ ٗا٪ٗقٚا١ ا٪ٗهٚا١ ت٘هٚٞ غثب ًّ عق٩ځ زفاًػتإزاضتٔا بِفػٕ   قـسضٝ  عـس
 ٍإزاضتٔـ  إرػاْ ٗعسَ ب ُفػٍٔ، ًكاؿٍٔ ضعاٙٞ عوٟ ٗفاقسٙٔا ا٪ٓوٚٞ ُاقكٛ

ْ  ٙلْ٘ أْ فتع، ٪ً٘اشلٍ، ٞ  ا٪ًـ٘اي  ٓـصٖ  إزاضٝ إرػـا  اؾـططځ  عوٚٔـا  ٗااافعـ
 .ٗا٪ٗقٚا١ ا٪ٗهٚا١ يف انطٗضٙٺ

 :ًِٔا، اهؿطعٚٞ اهِك٘م ًّ عسز ًّ اهؿطط ٓصا زتفاٙػ كٌا

هيمٍ  آنىٍسػتيم فىػػ فٍ  النِّكىػاحى  بػىلىغيػػوا إذىا حىتَّػى اليىتىػػامىى كابٍػتػىليػوا+ :تعــاىل اهلل قــ٘ي  دناريٍ ػػ مِّػػنػٍ
 .س6 :اهِػا١ص "أىٍموىالىهيمٍ  إلىٍيًهمٍ  فىاٍدفػىعيوا

ــنشا ــاْ ف ــاؽ ك ــٞ اهتكــطفاا يف- اهطؾــس إِٙ ــق املاهٚ ــٛ بٽطٙ ــس عٌو  ٧ًك
ْ  أْ فـ ٗىل  ٪قـزابٔا،  ا٪ًـ٘اي  زفـع  يف اؾـططځ  -كا٨ختثاض  اهطؾـس  ٓـصا  ٙلـ٘
  .ٗا٪ٗقٚا١ ا٪ٗهٚا١ يف ًت٘افطٳا

ّ  بوغـ٘ا  اهصّٙ اهٚتاًٟ اختثاض ٗغا٢ى أٍٓ ًّٗ ٍ  اهِلـاح،  غـ ٟ  تـسضٙثٔ  عوـ
ٍ  زفعـت  اهـثعض  ٓصا إزاضٝ أرػِ٘ا فنشا ،أً٘اشلٍ بعض إزاضٝ ٍ  غـا٢ط  شلـ  أًـ٘اشل

ػػػني  ًهػػػيى  بًػػػالًَّتي إَّ اليىتًػػػيمً  مىػػػاؿى  تػىٍقرىبيػػػوا كَّ+ :فٚقـــ٘ي اهلل عـــع ٗحـــى تَّػػػى أىٍحسى ليػػػغى  حى  يػىبػٍ
ُي  ػػػدَّ ــاَص"أى ي ــاىل: ،س152: ا٪ُعـ ــ٘ي تعـ ػػػمٍ  إٍصػػػالحه  لٍ قيػػػ اليىتىػػػامىى عىػػػنً  كيىٍسػػػرىليونىيى + ٗٙقـ  لَّهي
ره  يػٍ  .س220 :اهثقطٝص"خى

 مىػنٍ  أىَّى »×:  ضغـ٘ي قاي: قـاي   -ضنٛ اهلل عٌِٔا-عٌطٗ  بّ اهلل ٗعّ عثس
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ػػػا كىلًػػػيى  ريٍكػػػهي  كىَّى  ًفيػػػهً  فػىٍليىتًَّجػػػرٍ  مىػػػاؿه  لىػػػهي  يىًتيمن تَّػػػى يػىتػٍ  ضٗاٖ قـــزٚش، رـــسٙثص«الصَّػػػدىقىةي  تىٍركيلىػػػهي  حى

 .ساهذلًصٜ

ٌٰطٱ ٗٙق٘ي ّٱ عٱ ٰ٘ايڄ فٶٛ اتٸخٶطٱٗا»ابٶ: اهڀٰدٽچ بٲ ًٲ ًٰٟ أپ ٰٔا ٨پ اهڀٰٰٚتا ٝٿ ٰت ڀكٿوٿ  صإغِازٖ«اهعٸكپا

 .سٗاهثٚٔقٛ ًاهم ضٗاٖ قزٚش،

*** 

 
 تعٗني األٔلٗاٞ ٔاألٔصٗاٞ  إدساٞات

يراجع ما جػا  مػن أحكػاـ أهليػة الوجػوب كأهليػة األدا  فػي الفصػل الرابػع مػن البػاب 
الطفػل فػي اإلسػالـ، كيرجػع فػي تفصػيل إجػرا ات تنظػيم  بحقػوؽ ككاجبػاتالرابع الخاص 

الوَّيػػة علػػى الػػنفس كالمػػاؿ كحػػق عػػديم األهليػػة كناقصػػها تجػػاُ األكليػػا  كاألكصػػيا  إلػػى 
 أحكاـ ال ريعة اإلسالمية كالقوانين المستمدة منها.

 
أًطّٙ: أٗشلٌـا: أْ أرلـاَ أٓوٚـٞ ا٪زا١، ٗأٓوٚـٞ اه٘حـ٘ب      ؼسز ٓصٖ املازٝ 

ج٘حثٔا ٙتزسز اعتثاض اهؿدل كاًـى ا٪ٓوٚـٞ فٚتـ٘ىل ؾـ٣ُٕ٘ اهؿدكـٚٞ      ٗاهيت 
ٗاملاهٚٞ بِفػٕ، أٗ ُاقل ا٪ٓوٚٞ أٗ عسمئا فتفطض عوٕٚ اه٨٘ٙـٞ أٗ اه٘قـاٙٞ أٗ   
اهق٘اًٞ رػب ا٪ر٘اي، ٓصٖ ا٪رلاَ غثق بٚأُا يف اهفكى اهطابع ًـّ اهثـاب   

 (1)اهطابع اـام عق٘ق اهٽفى يف اٮغ٩َ.
ٛ: أْ تفك٩ٚا إحطا١اا تعٚ، ا٪ٗهٚا١ ٗا٪ٗقٚا١ ٗاهق٘اَ، ٓٛ ا٪ًط اهثاُ

إحطا١اا عٌوٚـٞ، ٗاملطحـع يف ؾـ ُٔا إىل املكـازض اهفقٔٚـٞ ٗإىل قـ٘اُ، ا٪غـطٝ        
 ٗا٪ر٘اي اهؿدكٚٞ املػتٌسٝ ًِٔا يف كى بوس إغ٩ًٛ.

***
                                       

 (.110( ٗ)109( ٗ)108( امل٘از: )1)
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 لج ص  لخللعس
 ــرياثــــــــــــاتمـــــــــ

 
هوع٩قٞ ب،  كٌعٔطرلاج يف اٮغ٩َ ٙتزسج ٓصا اهفكى عّ ُعاَ امل

ّٰ قٶ٘اَ ُٶعاَ املرلاج، اهلدل٠ٗ اهكغط٠ا٪غطٝ  ّٰ رلٌٕ اهؿطعٛ، كٌا ٰبٚٸ ; فثٚٸ
ٌٰٚٹعڄ ُعاَ  ٛٲ املرلاج ٗاهِفقٞ، ثٍ ٰتٰزسٸٰج عّ ٰت ًٰ ٗكصا اهت٘اظْ اهسقٚق ب، ُعا

ْٸ ٞٶ، ٗأ ٰٰ٘ضٰث ٞپ  املرلاج يف اٮغ٩َ، ٗأٙهٳا عّ ًعاٙرل اهت٘ظٙع ب، اه اهصك٘ضٝپ ٗا٪ُ٘ث
فا٪غاؽ اهعاَ يف اهِعاَ اٮغ٩ًٛ ٓ٘ املػاٗاٝ ب، ٨ تسخى يف ًعاٙرل اهت٘ظٙع، 

اهصكط ٗا٪ُثٟ فقس ٙتػا٠ٗ ك٩ځ ًّ اهصكط ٗا٪ُثٟ يف ا٨غتزقاق كى اهذلكٞ عِس 
ا٨ُفطاز فطزٳا أٗ ضزٳا، ٗيف بعض اؿا٨ا ، غٚلْ٘ ُكٚب ا٪ُثٟ فطزٳا ًثى 

ٗأخرلٳا ؼسٸج عّ  ،كثط كٌا غِطاٖ ًّ خ٩ي اهؿطح ٗاهتٽثٚقُكٚب اهصكط أٗ أ
ًٸٞ هوٌػاٗاٝ ب، اهطحى ٗاملطأٝ يف تٽثٚق ًعاٙرل اهت٘ظٙع، ٗشهم ًّ  اهقاعسٝ اهعا

 خ٩ي غثع ً٘از.
 

 سهىــْ الػــسع٘
الميػػراث فػػػي اإلسػػػالـ: نظػػػاـ إجبػػػارم فرضػػػه اهلل عػػػز كجػػػل بنصػػػوص صػػػريحة قطعيػػػة 

أكثػػػر مػػػن أم نظػػػاـ دنيػػػوم آخػػػر فػػػي ال ػػػريعة دقيقنػػػا  لػػػة، كمفصػػػلة تفصػػػيالن الثبػػػوت كالدَّ
 ، حتى أ لق عليه اسم علم الفرائض.اإلسالمية

 
 تث، ٓصٖ املازٝ رلٍ ُعاَ املرلاج يف اٮغ٩َ فثِٚت:

 إُٔ ُعاَ إحثاضٜ. -1

 إُٔ ثابت بِك٘م قطوٞ قٽعٚٞ اهثث٘ا ٗاهس٨هٞ. -2
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 زقٚقځا. ى تفك٩ٚځإُٔ ًفكٸ -3

 عوٟ ٓصا عسز ًّ اهِك٘م اهؿطعٚٞ: ٗٙسيٵ

ييوًصيكيمي اللَّهي ًفي أىٍكَّدًكيٍم لًلذَّكىًر ًمٍثلي حىظِّ األينثػىيػىٍيًن فى ف كينَّ ًنسىا ن +قاي اهلل تعاىل: 
ٍيًن فػىلىهينَّ ثػيليثىا مىا تػىرىؾى كإف كىانىٍت كاًحدىةن فػىلىهىا النٍِّصفي كألىبػىوىٍيًه ًلكيلِّ كاًحدو  هيمىا  فػىٍوؽى اثٍػنىتػى مِّنػٍ

ُي فىأليمًِّه الثػوليثي فى ف كىافى  لىهي السوديسي ًممَّا تػىرىؾى إف كىافى لىهي كلىده فى ف لٍَّم يىكين لَّهي كلىده ككىرًثىهي أىبػىوىا
ةه فىأليمًِّه السوديسي ًمٍن بػىٍعًد كًصيَّةو ييوًصي ًبهىا أىٍك دىٍينو آبىاؤيكيٍم كأىبٍػنىاؤيكيٍم َّ تىٍدريكفى  أىيػوهيٍم  إٍخوى

كلىكيٍم ًنٍصفي مىا تػىرىؾى أىٍزكىاجيكيٍم  *أىقٍػرىبي لىكيٍم نػىٍفعنا فىرًيضىةن مِّنى اللًَّه إفَّ اللَّهى كىافى عىًليمنا حىًكيمنا 
ًبهىا أىٍك  إف لٍَّم يىكين لَّهينَّ كلىده فى ف كىافى لىهينَّ كلىده فػىلىكيمي الروبيعي ًممَّا تػىرىٍكنى ًمٍن بػىٍعًد كًصيَّةو ييوًصينى 

رىٍكتيم دىٍينو كلىهينَّ الروبيعي ًممَّا تػىرىٍكتيٍم إف لٍَّم يىكين لَّكيٍم كلىده فى ف كىافى لىكيٍم كلىده فػىلىهينَّ الثوميني ًممَّا تػى 
أىٍك أيٍخته مٍِّن بػىٍعًد كًصيَّةو تيوصيوفى ًبهىا أىٍك دىٍينو كإف كىافى رىجيله ييورىثي كىاللىةن أىًك اٍمرىأىةه كلىهي أىخه 

هيمىا السوديسي فى ف كىانيوا أىٍكثػىرى ًمن ذىًليى فػىهيٍم  يرىكىا ي   فىًلكيلِّ كاًحدو مِّنػٍ
رى ميضىارٍّ كًصيَّةن مِّنى اللًَّه كاللَّهي عىًليمه   ًفي الثػوليًث ًمٍن بػىٍعًد كًصيَّةو ييوصىى ًبهىا أىٍك دىٍينو غىيػٍ

ًليمه   .س12-11 اهِػا١:ص"حى

يىٍستػىٍفتيونىيى قيًل اللَّهي يػيٍفًتيكيٍم ًفي الكىاللىًة إًف اٍمريؤه هىلىيى لىٍيسى لىهي كلىده +ٗقاي تعاىل: 
كلىهي أيٍخته فػىلىهىا ًنٍصفي مىا تػىرىؾى كهيوى يىرًثػيهىا إف لٍَّم يىكين لَّهىا كلىده فى ف كىانػىتىا اثٍػنىتػىٍيًن فػىلىهيمىا 

ةن رِّجىاَّ كًنسىا ن فىًللذَّكىًر ًمٍثلي حىظِّ األينثػىيػىٍيًن يػيبػىيِّني اللَّهي لىكيٍم أىف الثػوليثىاًف ًممَّا تػىرىؾى كإف كىانيوا إٍخوى 
 .س176 اهِػا١:ص"تىًضلووا كاللَّهي ًبكيلِّ  ىٍي و عىًليمه 

 كأيٍكليوا األىٍرحىاـً بػىٍعضيهيٍم أىٍكلىى بًبػىٍعضو ًفي ًكتىاًب اللًَّه إفَّ اللَّهى ًبكيلِّ  ىٍي و +ٗقاي تعاىل: 
 .س75 ا٪ُفاي:ص"عىًليمه 

ّڄ ٰعثٸاؽڅ  ّڄ ابٲ ٕٶ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٰع أىٍلًحقيوا »: ×قپاٰي: قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اپهوچ
  .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«اىٍلفىرىاًئضى بًرىٍهًلهىا، فىمىا بىًقيى فػىهيوى ألىٍكلىى رىجيلو ذىكىرو 

ًٰػٲعٱ٘زٷ  ّڄ  ّٲ اٶبٲ ٰٗبٶِٲتٶ ٰٰٗع ٰٗأٿخٲتٷ فٶٛ بٶِٲتٷ،  ّڅ،  ٛٹ  ،اٶبٲ ٞٶ  ×قپٰهٟ اپهِٸثٶ هٶ٩بٲِٰ
ّڄ اپهػٹسٱٰؽ  ٞٶ اپ٨بٲ ٨ٰٗبٲِٰ ّڄ-اپهِټكٲٰف،  ٚٲ ٞپ اپهثٹوٿٰث ٌٶوپ ٰٛ فپوٶ٫ٿخٲتٶ -ٰتلڀ ًٰا ٰبقٶ صرسٙث . ٰٗ

 .قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜس
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ّڄ ٰظٙٲسٷ  ٞپ بٲ ًٰ ّٲ أٿٰغا ٛٸ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٰٰٗع ْٸ اپهِٸثٶ ثي اىٍلميٍسًلمي َّ يىرً » قپاٰي: ×أپ
، كىَّ يىًرثي اىٍلكىاًفري اىٍلميٍسًلمى   .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«اىٍلكىاًفرى

ٌٲطڅٗ  ّڄ ٰع ٕٶ بٲ ّٲ ٰعثٲسٶ اپهوچ ٕٶ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٰٰٗع َّ »: ×قپاٰي: قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اپهوچ
ٍٱ ٰٗػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞ، صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ أ.س ٗأب٘ زاٗز ٗاهِ«يػىتػىوىارىثي أىٍهلي ًملَّتػىٍينً  ٕٱ اپهڀٰزاكٶ أپخٲٰطٰح

 .سقطٙب بٶوپفڀغٷ

ٕٶ  ٖٶ قپاٰي: قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اپهوچ ّٲ ٰحسټ ٕٶ ٰع ّٲ أپبٶٚ ّڄ ؾٱٰعٚٲبٷ ٰع ٌٲطڄٗ بٲ ّٲ ٰع لىٍيسى »: ×ٰٰٗع
ّٱ ٰعثٲسٶص«ًلٍلقىاًتًل ًمنى اٍلًميرىاًث  ىٍي ه  ٖٱ اٶبٲ ٘ٸا ٰٗقپ ٛٹ  ٰٗاپهسٸاٰضقٿٽڀِٶ ٛٹ  ٖٱ اهِٸٰػا٢ٶ ٰٗا ٛٹ ٰض ٕٱ اهِٸٰػا٢ٶ ٰٗأپٰعوچ  اپهڀٰثطټ 

ٕٱ ٰعوپٟ عٌطٰٗا ٰٗقڀفٿ ٰ٘ابٱ:   .سٗهكٸ

ٛټ  ّڄ رٱٰك،څ قپاٰي: ٰحا١ٰ ٰضحٱىٴ إڄهپٟ اپهِٸثٶ ْٰ بٲ ٌٲٰطا ّٲ عٶ ّٰ اٶبٲِٶٛ » فپقپاٰي: ×ٰٰٗع ْٸ اٶبٲ إڄ
ٕٶل ًٶرٰلاثٶ ّٲ  ًٶ ٌٰا هٶٛ  ٰٗهچٟ ٰز، «لىيى اىلسوديسي »فپقپاٰي:  «ًٰاٰا، فپ ٌٸا  ٖٱ، فپقپاٰي: فپوپ لىيى »ٰعا

ٰٗهچٟ ٰزٰعاٖٱ، «سيديسه آخىري  ٌٸا  ٰٗاٖٱ صرسٙث قزٚش، «ًإفَّ اىلسوديسى اىتخىرى  يٍعمىةه »فپقپاٰي: ، فپوپ ٰض

ٌٰسٱ   .ٗأب٘ زاٗز ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞسأپرٲ

ٛٸ  ْٸ اپهِٸثٶ ٕٶ أپ ّٲ أپبٶٚ ٝپ ٰع ّڄ بٱٰطٙٲٰس ّڄ ابٲ ٝٶ اپهػٹ ×ٰٰٗع ّٲ ٰحٰعٰى هٶوڀٰخسٸ ٍٲ ٰٙلٿ سٱٰؽ، إڄٰشا هپ
َٻ ٰٔا أٿ ّٱ رسٙث قزٚش، ص .زٱُٰٗ ٖٱ اٶبٲ ٘ٸا ٰٗقپ ّٱ اپهڀٰخاضٱٗزٶ  ٰٗابٲ ٞپ  ٌٰ ّٱ خٱٰعٙٲ ٕٱ اٶبٲ ٰٰٗقزٸٰز ٛٹ  ٰٗاهِٸٰػا٢ٶ ٗٱٰز  ٖٱ أپبٱ٘ ٰزا ٰٗا ٰض

ٜڋ  .سٰعسٶ

ًٰعٲسٶٜ كپطڄٰب  ّڄ  َڄ بٲ ٌٶقڀٰسا ّٲ اپهڀ ٕٶ  ٰٰٗع كىاًرثي  اىٍلخىاؿي »: ×قپاٰي: قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اپهوچ
ٞپ صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗأب٘ زاٗز ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞ«مىٍن َّ كىاًرثى لىهي  ٕٱ أپبٱ٘ ظٱضٲٰع ٰٰٗرػٸِٰ  ،

ٍٱ ٰٗاهڀٰزاكٶ  ،ْٰ ّٱ رٶثٸا ٕٱ اٶبٲ ٰٰٗقزٸٰز ٜٹ،   .ساپهطٸاظڄ

ٔٲىڅ قپاٰي: ّڄ ٰغ ٞپ بٲ ًٰ ًٰا ّٲ أپبٶٛ أٿ ٝپ  ٰٰٗع ٚٲٰس ٌٰطٱ إڄهپٟ أپبٶٛ عٱٰث ًٰعٶٛ عٱ ْٸ ٰضغٱٰ٘ي أپ كپٰتٰب 
ٕٶ  صرسٙث «اىللَّهي كىرىسيوليهي مىٍولىى مىٍن َّ مىٍولىى لىهي، كىاٍلخىاؿي كىاًرثي مىٍن َّ كىاًرثى لىهي »قپاٰي:  ×اپهوچ

ٌٰسٱ قزٚش،  ٖٱ أپرٲ ٰٗا ٕٱ ٗاهذلًصٜ ٗاهِػا٢ٛ ٗابّ ًاحٞ، ٰض ٰٰٗقزٸٰز ٜٹ،  ًٶصٶ ٕٱ اپهتټطٲ  ٰٰٗرػٸِٰ
ّٱ رٶثٸاْ  .ساٶبٲ
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ّٲ ٰحابٶطڅ  ٛټ  ٰٰٗع ّٲ اپهِٸثٶ صرسٙث قزٚش، «ًإذىا ًاٍستػىهىلَّ اىٍلمىٍوليودي كيرِّثى » قپاٰي: ×ٰع

ٰٗاٖٱ  ّٱ رٶثٸاْأب٘ زاٗز، ٰض ٕٱ اٶبٲ  .سٰٰٗقزٸٰز

ّڄ اپهڀٰدٽچابٶ  ٌٰٰط بٲ ّٲ عٱ ٕٶ  ٰٰٗع ٌٶعٲتٱ ٰضغٱٰ٘ي اپهوچ مىا أىٍحرىزى » ٰٙقٿ٘يٱ: ×قپاٰي: ٰغ
ّٱ ًاحٞ، صرسٙث قزٚش، «صىبىًتًه مىٍن كىافى اىٍلوىاًلدي أىٍك اىٍلوىلىدي فػىهيوى ًلعى  ٰٗابٲ ٛٹ  ٰٗاهِٸٰػا٢ٶ ٗٱٰز  ٖٱ أپبٱ٘ ٰزا ٰٗا ٰض

ّٱ ٰعثٲسٶ اپهڀٰثطټ ٰٗابٲ ٛټ،  ٌٰسٶِٙٶ ّٱ اپهڀ ٕٱ اٶبٲ  .سٰٰٗقزٸٰز

ٌٰٰط  ّڄ عٱ ٕٶ بٲ ّٲ ٰعثٲسٶ اپهوچ ٛٹ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٰٰٗع اىٍلوىَّ ي »: ×قپاٰي: قپاٰي اپهِٸثٶ
ٛټ، صرسٙث قزٚش، «ًة اىلنَّسىًب، َّ يػيبىاعي، كىَّ ييوهىبي ليٍحمىةه كىليٍحمى  ّٲ طپطڄٙقڄ اپهؿٸافٶعٶ ًٶ ٍٱ  ٖٱ اپهڀٰزاكٶ ٰٗا ٰض

ٛٹ ٰٔقٶ ٚٲ ٕٱ اپهڀٰث ٰٗأپٰعوچ  ،ْٰ ّٱ رٶثٸا ٕٱ اٶبٲ ٰٰٗقزٸٰز ّٲ أپبٶٛ ٙٱ٘غٱٰف،  ّڄ، ٰع ّڄ اپهڀٰزٰػ ٌٸسٶ بٲ ًٱٰز ّٲ   .سٰع

بعس غثزإُ ٗتعاىل فقاي ٗبِٚت املازٝ أْ ٓصا اهعوٍ زلٛ بعوٍ اهفطا٢ض; 
ٝپٰع، ٗكصا قاي اهِيب; ف"فىرًيضىةن مِّنى اللَّهً +اهقػٌٞ:  ٓٱٰطٙٲٰط قپاٰي: قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ   ّٲ أپبٶٛ 

ٕٶ  تػىعىلَّميوا اٍلفىرىاًئضى كىعىلِّميوهىا فىً نػَّهىا ًنٍصفي اٍلًعٍلًم، كىهيوى يػيٍنسىى، كىهيوى أىكَّؿي  ىٍي و »: ×اهوچ
زىعي ًمٍن أيمَّ  ٛٵصرسٙث قزٚش، «ًتييػينػٍ ٰٗاهسٸاٰضقٿٽڀِٶ ّٱ ًاحٞ  ٖٱ ابٲ ٰٗا ٌٲطڅٗ ،سٰض ّڄ ٰع ٕٶ بٲ ّٲ ٰعثٲسٶ اهوچ   ٰٰٗع

ٕٶ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا- ْٸ ٰضغٱٰ٘ي اهوچ اٍلًعٍلمي ثىالثىةه، كىمىا ًسوىل ذىًليى فىٍضله: آيىةه »قپاٰي:  ×أپ
ّٱ ًاحٞصرسٙث رػّ، «ميٍحكىمىةه، أىٍك سينَّةه قىائًمىةه، أىٍك فىرًيضىةه عىاًدلىةه  ٰٗابٲ ٗٱز  ٖٱ أپبٱ٘ ٰزا ٰٗا ّٲ ، ٗسٰض ٰع

ًٰػٲعٱ٘زٷ ّڄ  ٕٶ   ابٲ ، كىتػىعىلَّميوا »: ×قپاٰي: قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ تػىعىلَّميوا اٍلقيٍرآفى كىعىلِّميوُي النَّاسى
، كىاٍلًعٍلمي مىٍرفيوعه، كىييوً يي أىفٍ  يىٍختىًلفى اثٍػنىاًف ًفي  اٍلفىرىاًئضى كىعىلِّميوهىا، فىً نِّي اٍمريؤه مىٍقبيوضه

ا ييٍخًبريهيمىا اًف أىحىدن ٰٗاٖٱ صرسٙث رػّ، «اٍلفىرًيضىًة كىاٍلمىٍسرىلىًة فىال يىًجدى ّٲ أپُٰؼڅ، أ.سسٰض   ٰٰٗع
ٕٶ  ، »: ×قپاٰي: قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ أىٍرحىمي أيمًَّتي بًريمًَّتي أىبيو بىٍكرو، كىأى ىدوهىا ًفي ًديًن اللًَّه عيمىري

، كىأىقٍػرىؤيهىا ًلًكتىاًب اللًَّه عىزَّ كىأىٍصدى  قػيهىا حىيىا ن عيٍثمىافي، كىأىٍعلىميهىا بًاٍلحىالًؿ كىاٍلحىرىاـً ميعىاذي ٍبني جىبىلو
ًُ األيمًَّة أىبيو عيبػىيٍ  ،كىجىلَّ أيبىيٌّ، كىأىٍعلىميهىا بًاٍلفىرىاًئًض زىٍيدي ٍبني ثىاًبتو  دىةى كىًلكيلِّ أيمَّةو أىًمينه، كىأىًميني هىًذ

ٛٹصرسٙث قزٚش، «ٍبني اٍلجىرَّاحً  ٰٗاهِٸٰػا٢ٶ ٜٹ  ًٶصٶ ٰٗاهتټطٲ ّٱ ًاحٞ  ٰٗابٲ ٌٰسٱ  ٖٱ أپرٲ ٰٗا  .سٰض

*** 
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 قـٕاً ٌعــاً املـرياخ

يقػػـو نظػػاـ الميػػراث علػػى أف المػػوٌرث َّ سػػلطاف لػػه علػػى مالػػه بعػػد كفاتػػه إَّ فػػي  -ُ
ة سدادى مػا علػى المتػوفى مػن حدكد الثلث عن  ريق الوصية، كما تيوجب ال ريع

حقػػوؽ كديػػوف قبػػل التوزيػػع علػػى الورثػػة، كتحػػث ال ػػريعة علػػى أف تكػػوف الوصػػية 
 الثلث. برقل من

، كبعػػد الوصػػية إذا أكصػػى، إف مػػاؿ المتػػوفى البػػاقي بعػػد سػػداد الػػديوف كالحقػػوؽ -ِ
يعتبر تركة من حق كرثته، كقػد اسػترثر ال ػارع الحكػيم بتوزيعهػا بػين أفػراد أسػرته  

كاحد حسب درجة قرابته توزيعنا محدَّدنا ًبحىٍصر المستحقين كتحديد نصيب   كل
 كل منهم دكف أم تدخل إلرادة المورث أك كرثته في هذا التحديد.

ي تمل هذا النظاـ على عدد من القواعد كالضوابط التي تكفل المركنة كالعدالػة  -ّ
مثػػل:  ػػركط  ذلػػي يمواجهػػة التغيػػرات فػػي كػػل حالػػة تقتضػػكالتطبيػػق الصػػحيُ ك 

اإلرث كأسػػبابه كموانعػػه كقواعػػد الحجػػب كالحرمػػاف مػػن الميػػراث كالػػرٌد كالعىػػٍوؿ 
كالتخػػارج كغيػػر ذلػػي، كيرجػػع فػػي تفصػػيل بيانهػػا إلػػى أحكػػاـ ال ػػريعة اإلسػػالمية 

 كالقوانين المستمدة منها.
 

 تث، ٓصٖ املازٝ ًا ٙقَ٘ عوٕٚ ُعاَ اٮضج يف اٮغ٩َ:

 :أًطاْٖ اهفقطٝ تث، ٓص :(1) ايفكس٠* 

أْ امل٘ضٵج ٨ غوٽاْ هٕ عوٟ ًاهٕ بعس ٗفاتٕ إ٨ يف رسٗز اهثوث عّ  -1
 .، ٗؼث اهؿطٙعٞ عوٟ أْ تلْ٘ اه٘قٚٞ ب قى ًّ اهثوثططٙق اه٘قٚٞ

قثى  ًٗا أٗقٟ بٕ ٗح٘ب غساز ًا عوٟ املت٘فٟ ًّ رق٘ق ٗزْٙ٘ -2
 اهت٘ظٙع عوٟ اه٘ضثٞ.

 :ٗٙسي عوٟ ٓصٖ ا٪ً٘ض ًا ٙوٛ ًّ اهِك٘م
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ٗٙق٘ي تعاىل: ، س12 اهِػا١:ص"ًمٍن بػىٍعًد كًصيَّةو ييوًصينى ًبهىا أىٍك دىٍينو +ٙق٘ي اهلل تعاىل: 
 .س12 اهِػا١:ص"مٍِّن بػىٍعًد كًصيَّةو تيوصيوفى ًبهىا أىٍك دىٍينو +

ًٰعٲسٶٜ كپطڄٰب ٗ ّڄ  َڄ بٲ ٌٶقڀٰسا ّٲ اهڀ ٛټ  ٰع ّٲ اهِٸثٶ ًه، كىأىنىا فىًلوىرىثىتً  مىٍن تػىرىؾى مىاَّن »قپاٰي:  ×ٰع
ّٱ ًاحٞصرسٙث قزٚش،  «كىاًرثي مىٍن َّ كىاًرثى لىهي أىٍعًقلي عىٍنهي كىأىًرثي  ٰٗابٲ ٗٱز  ٰٗأپبٱ٘ ٰزا ٌٰسٱ  ٖٱ أپرٲ ٰٗا  .سٰض

ّڄ ٰحٰثىڅ  ًٱٰعاشٶ بٲ ّٲ  ٛٹ  ٰٰٗع ًإفَّ اىللَّهى تىصىدَّؽى عىلىٍيكيٍم بًثػيليًث »: ×قپاٰي: قپاٰي اپهِٸثٶ
ٛٹصرسٙث رػّ، «زًيىادىةن ًفي حىسىنىاًتكيمٍ  هًتكيمٍ أىٍموىاًلكيٍم ًعٍندى كىفىا ٖٱ اپهسٸاٰضقٿٽڀِٶ ٰٗا ٌٰسٱ ٰض  ٰٗاهڀٰثعٸاضٱ ٰٗأپرٲ

ّٱ ًاحٞ  .سٰٗابٲ

ٰٗقچامڅ  ّڄ أپبٶٛ  ّٲ ٰغعٲسٶ بٲ ٕٶ» قپاٰي: قٿوڀتٱ: ٰع ٨ٰٗ ٰٙطڄثٱِٶٛ أپُٰا ش ،ٰٙا ٰضغٱٰ٘ي اپهوچ ًٰايڅ،   ٗ
ٰٗارٶٰسٝڂ، أپفپ پٰتٰك ٞڂ هٶٛ  ًٰاهٶٛلإڄ٨ اٶبٲِٰ ٛٲ   «أپفپ پٰتٰكسٸقٱ بٶٰؿٽڀطڄٖٶل»قٿوڀتٱ: ، «َّ»قپاٰي:  «سٸقٱ بٶثٱوٿٰث

ٕٶل» قٿوڀتٱ:، «َّ»قپاٰي:  ، ًإنَّيى أىٍف تىذىرى كىرىثػىتىيى »قپاٰي:  ،«أپفپ پٰتٰكسٸقٱ بٶثٱوٿثٶ ، كىالثػوليثي كىًثيره اىلثػوليثي
ره ًمٍن أىٍف تىذىرىهيٍم عىالىةن يػىتىكىفَّ   .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«فيوفى اىلنَّاسى أىٍغًنيىا ى خىيػٍ

تث، أْ اهؿاض  اؿلٍٚ قس اغت ثط بت٘ظٙع اهذلكٞ ت٘ظٙعٳا ٗ :(1) ايفكس٠* 
قسزٳا عكط املػتزق، ُٗكٚب كى ًٍِٔ زْٗ أٜ تسخى ٮضازٝ امل٘ضج أٗ 

 ٙسي عوٟ ًا يف ٓصٖ اهفقطٝ ًا ٙوٛ:اه٘اضج، ٗ

كًصيَّةو ييوًصي ًبهىا أىٍك دىٍينو آبىاؤيكيٍم كأىبٍػنىاؤيكيٍم َّ تىٍدريكفى أىيػوهيٍم ًمٍن بػىٍعًد +ق٘ي اهلل تعاىل: 
 .س11 اهِػا١:ص"اأىقٍػرىبي لىكيٍم نػىٍفعنا فىرًيضىةن مِّنى اللًَّه إفَّ اللَّهى كىافى عىًليمنا حىًكيمن 

ًٰعٲسٶٜ كپطڄٰبٗغثق رسٙث  ّڄ  َڄ بٲ ٌٶقڀٰسا ّڄ ٰحٰثىڅ، ٗاهڀ  عٌِٔا.ضنٛ اهلل  ًٱٰعاشٶ بٲ

ٛڋ   ٗاهسّٙ ِٓا ًقسَ عوٟ اه٘قـٚٞ، ف  ّٲ ٰعوٶـ ْٰ   »ٕٱ قپـاٰي:  أپُـ  ٰعـ ٍٲ ٰتقڀـٰط١ٱٗ إُٸلٿـ
ٕٶ  ٔڄسٲا ٰضغٱٰ٘ي اهوچ ٰٗقپسٲ ٰؾ ّڄ،  ٞپ قپثٲٰى اهسٸٙٲ ٰ٘قٶٚٸ ٞٶ ×اهڀ ٰ٘قٶٚٸ ّڄ قپثٲٰى اهڀ صرسٙث  «ٰبٰسأپ بٶاهسٸٙٲ

ساضقٽين ٗاهثٚٔقـٛ يف غـٌِِٚٔا،   رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗاهذلًصٜ، ٗابّ ًاحٞ، ٗاؿاكٍ يف املػتسضن، ٗاهـ 
ــ٘   ــسٜ ٗأب ــ٘ زاٗز اهٽٚاهػــٛ ٗاؿٌٚ ــّ أبــٛ ؾــثٚٞ يف  ٙعوــٟ ٗأب ــس اهــطظاق ٗاب يف ًػــاُٚسٍٓ، ٗعث

ُٕ ٙثسأ باهسّٙ أٗقاي اهذلًصٜ: ٗاهعٌى عوٟ ٓصا عِس عاًٞ أٓى اهعوٍ ًكِفٌٚٔاس، 



 املٕاثٗل الدٔلٗٛ ٔةثسِا يف ِدً األضسٚ

 

111 

 396   أرـٌط

  (1)قثى اه٘قٚٞ.

ٗ  :اهسْٙ٘ ٗاؿق٘ق اه٘احب غسازٓا ًّ تطكٞ املٚـت ًّٗ  اؿقـ٘ق  اهـسْٙ٘ 
املتعوقٞ باهلل تعاىل كعكاٝ ٗاحثـٞ عوٚـٕ، ٗاهـسْٙ٘ ٗاؿقـ٘ق املتعوقـٞ بـا٬زًٚ،،       
ــسْٙ٘ ٗاؿقــ٘ق أٗىل باهتقــسٍٙ ٗأغــثاب ٓــصٖ    ٗاختوــف اهفقٔــا١ رــ٘ي أٜ اه

 ا٪ٗه٘ٙٞ، فرلحع إهٚٔا يف ًكازضٓا اهفقٔٚٞ.

ّٱ أْ هٯضج يف اٮغ٩َ ق٘اعس ٗن٘ابط ٗؾطٗطځ :(1) ايفكس٠*  ا ٗتٱٰثٚټ
ا ًٗ٘اُع ٗق٘اعس رخب ٗرطًاْ ؼلٍ ُعإً، هب ًطاعاتٔا عِس ابٳٗأغث

 ٗاهقاُُ٘ٚٞ. ، ٗتفكٚؤا يف ًعأُا اهفقٔٚٞاهت٘ظٙع

*** 
 

 التٕاشُ الدقٗل بني ٌعاو٘ املرياخ ٔالٍلكٛ
باسػػتقرا  أحكػػاـ الميػػراث فػػي اإلسػػالـ يتبػػين أف اهلل العلػػيم الخبيػػر قػػد كزَّعى تىرًكػػة  -ُ

ي دائػػػػرة أسػػػػرته َّ يخػػػػرج عنهػػػػا، كأف ترتيػػػػب المسػػػػتحقين كمقػػػػادير المتػػػػوفى فػػػػ
ػا  أنصبتهم ترتبط بقواعد النفقة بين األقارب، كأف كالن  من النظػامين ي ػكل أساسن

 متيننا للتكافل اَّجتماعي في اإلسالـ.
كمسػػئوليات  رتبػػت أحكػػاـ هػػذين النظػػامين علػػى أفػػراد األسػػرة كلهػػم حقوقنػػاكقػػد  -ِ

ال ارع الحكػيم للصػغير الفقيػر كللكبيػر الفقيػر العػاجز عػن متبادلة، فقد أكجب 
ا فػػي مػػاؿ قريبػػه الموسػػر األقػػرب فػػاألقرب، كهػػم غالبنػػا ممػػن يػػرث الكسػػب حقنػػ

بعضهم بعضنا، حتى إٌف بعض الفقها  ا ػترط فػيمن تجػب عليػه النفقػة أف يكػوف 
ين تئوؿ كارثنا، كيقابل هذا اَّلتزاـ أف أغلب هؤَّ  األقارب هم كرثة المتوفى الذ

 إليهم تركته.

 
                                       

 .137، م29( ٗاُعط: اهػطخػٛ، املثػ٘ط، ذ1)
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ولى ف تتزسج ٓصٖ املازٝ عّ اهت٘اظْ ٗاهتلاًى ب، ُعاًٛ املرلاج ٗاهِفقٞ
ٗكى رق يف ُارٚٞ ٙقابوٕ ٗاحب ًػوٍ رقاْ: رق يف اهِفقٞ، ٗرق يف املرلاج، 

ًا هب يف املرلاج إ٨ يف ن١٘ فٍٔ  اهفطزميلّ فٍٔ رق  يف اهِارٚٞ ا٪خط٠، ف٩
 .وٟ غرلٖ ًّ ا٪قاضبعاٮُفاق  عوٕٚ ًّ

تث، بؿلى إمجاهٛ ا٨ضتثاط اه٘ثٚق ب، تطتٚب  األٚىل ٚايجا١ْٝ: رايفكس٠* 
إشا ٗحس  املػتزق، ًٗقازٙط أُكثتٍٔ، ٗب، ق٘اعس اهِفقٞ ب، ا٪قاضب، فٌث٩ځ

ؾدل كثرل فقرل ٨ ٙقسض عوٟ اهلػب، ٗكاْ هٕ أب غين ٗإخ٘ٝ أغِٚا١، فنْ 
ِٓا ٗاحثٞ عوٟ ا٪ب زْٗ اٮخ٘ٝ، ٗكصهم إشا  اهِفقٞ عوٟ ٓصا ا٨بّ اهفقرل

ٗكاْ هٕ أب ٗإخ٘ٝ فنْ اه٘اضج ِٓا ٙلْ٘  -ا كاْ أَ فقرلٳاغِٚٳ-ًاا ٓصا ا٨بّ 
ّڄ ٰعثٸاؽڅ ا٪ب زْٗ اٮخ٘ٝ; ٗشهم ٪ُٕ أقطب اهعكثاا إىل املٚت.. ف ّڄ ابٲ  ٰع

ٕٶ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا- رىاًئضى بًرىٍهًلهىا، فىمىا بىًقيى أىٍلًحقيوا اىٍلفى »: ×قپاٰي: قپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اپهوچ
٪ُٕ املتلفى ; ٗأٙهٳا صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«فػىهيوى ألىٍكلىى رىجيلو ذىكىرو 

املػتزق،  غا٢ط باٮُفاق عوٟ أبِا٢ٕ إْ كاُ٘ا فقطا١ قتاح،، ٗٓلصا يف تطتٚب
حا١ا  تطتثط بق٘اعس اهِفقٞ ب، ا٪قاضب، ٗعوٟ ٓصا ا٪غاؽ ًٗقازٙط أُكثتٍٔ

٨ٗ ىفٟ أْ ٓصا ٙلْ٘ عوٟ اه٘حٕ  «اٍلغيٍنمى بًاٍلغيٍرـً »اهقاعسٝ اهفقٔٚٞ ٰتِٱلٹ عوٟ أْ 
ع٩ٌځ اهعٌَ٘ ٗا٪غوب ف٩ ىطَ ٓصٖ اهقاعسٝ ه٘ ٰؾصٸاٲ بعض اؿا٨ا عِٔا 

ٕٱ» :اهيت تِلٵ عوٟ اْاهقاعسٝ اهفقٔٚٞ ب ٍٰ هپ ْٸ اهِٸازٶٰض ٨ رٱلڀ ٰٗأپ ٍٰ هٶ٫پغڀوپبٶ،   ،«اهڀزٱلڀ
ْٱٗبصا  ٘ټ  ٩ اهِعاً، أغاغٳا ًتِٚٳا هوتلافى ا٨حتٌاعٛ يف اٮغ٩َ.كٶ ٙٱلپ

*** 
 

 ٌعاً املرياخ يف اإلضالً ُصَُّىَت
القػػػائم علػػػى جعػػػل خالفػػػة المػػػوٌرث فػػػي مالػػػه لألسػػػرة -نظػػػاـ الميػػػراث فػػػي اإلسػػػالـ 

ا لمعػػػػايير قنػػػػمجتمعػػػة علػػػػى تفػػػاكت بيػػػػنهم، كأف يكػػػوف بعضػػػػهم أكلػػػى أك أكثػػػػر نصػػػيبنا،  ب
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يحقػػق تػػرابط األسػػرة كتوثيػػق العالقػػات بػػين أفرادهػػا  الػػذمهػػو الوسػػط العػػدؿ  -منضػػبطة
خالفنا للنظريات التي تمحو التوارث تمامنا أك التػي تجعػل للمتػوفى السػلطاف الكامػل علػى 

 وثػقتريتين َّ يحقػق مصػلحة األسػرة كَّ ماله بعد كفاته كما كاف في حاؿ حياته، ككال النظػ
 ين أفرادها.ب الصلة

 
ْ ٓصا اهِعاَ أتتزسج ٓصٖ املازٝ عّ طثٚعٞ ُعاَ اٮضج يف اٮغ٩َ; فتث، 

يف اهت٘ضٙث ٓ٘ اهِعاَ اهعازي املتِاغق ًع اهفٽطٝ ابتسا١ ًٗع ٗاقعٚاا اؿٚاٝ 
ا ر، ُ٘اظُٕ ب ٜ ُعاَ آخط ٙثسٗ ٓصا ٗانزٳٗ ،اهعا٢وٚٞ ٗاٮُػاُٚٞ يف كى راي

يف أٙٞ بقعٞ ًّ بقا  ا٪ضض عوٟ  ،أٗ اؿسٙث عطفتٕ اهثؿطٙٞ يف اهقسٍٙ
ٗٙ٘ظ  ا٪ُكثٞ عوٟ قسض  إُٕ ُعاَ ٙطاعٛ ًعِٟ اهتلافى اهعا٢وٛ كا٩ًځ ،اٮط٩ق

فعكثٞ املٚت ٍٓ أٗىل ًّ ٙطثٕ بعس  ،ٗاحب كى فطز يف ا٪غطٝ يف ٓصا اهتلافى
٪ٍُٔ ٍٓ كصهم أقطب ًّ ٙتلفى بٕ ًّٗ  ;كاه٘اهس ٗاه٘اهسٝ :أقزاب اهفطٗض

  .ٜ عِٕ يف اهسٙاا ٗاملغاض٧َٙز

ٗٓ٘ ُعاَ ٙطاعٛ أقى تلّ٘ٙ ا٪غطٝ اهثؿطٙٞ  ،فٔ٘ ُعاَ ًتِاغق ًٗتلاًى
٪ُٕ ًع  ;ا جملطز إُٔ اًطأٝ أٗ قغرلف٩ وطَ اًطأٝ ٨ٗ قغرلٳ ;ًّ ُفؼ ٗارسٝ

ف٩ ميٚع  ;كصهم ًثسأ اه٘رسٝ يف اهِفؼ اه٘ارسٝ ٛعاضعاٙتٕ هوٌكاحل اهعٌوٚٞ ٙط
 . بقسض أعثا٢ٕ يف اهتلافى اهعا٢وٛ ٗا٨حتٌاعٛا عوٟ حِؼ إ٨ حِػٳ

بكفٞ عاًٞ ٗفٽطٝ اٮُػاْ بكفٞ  فٽطٝ ا٪رٚا١ٗٓ٘ ُعاَ ٙطاعٛ طثٚعٞ 
٪ْ اؾٚى  ;فٚقسَ اهصضٙٞ يف اٮضج عوٟ ا٪ق٘ي ٗعوٟ بقٚٞ اهقطابٞ ;خاقٞ
فٔ٘ أٗىل باهطعاٙٞ ًّ ٗحٔٞ  ،اؾِؼ اهثؿطٜٓ٘ أزاٝ ا٨ًتساز ٗرفغ  ٤اهِاؾ

ا٪ق٘ي ٗمل وطَ بقٚٞ اهقطاباا بى  َٲطڄزٲًٗع ٓصا فوٍ ٰٙ ،هػوٌٚٞاُعط اهفٽطٝ 
 .ًّ اهذلكٞ ًع ًطاعاٝ زضحٞ اهقطابُٞكٚثٕ  ىڋحعى هل

ًع طثٚعٞ اهفٽطٝ كصهم يف توثٚٞ ضغثٞ اٮُػاْ يف أْ ُػوٕ  ٙت٘افقٗٓ٘ ُعاَ 
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مما ٙهٌّ  ،ًا ٙسعٖ٘ إىل ًهاعفٞ اؾٔسٗٓ٘  ،ٗحٔسٖٕ ًّ مثطٝ عٌو َٰٰطزٲهّ ٙٱ
ًٞ اهِفع ٗاهفا٢سٝ يف فٌ٘عٔا ًّ ٓصا اؾٔس املهاعف ًع عسَ اٮخ٩ي جثسأ ه٫

 .اهتلافى ا٨حتٌاعٛ اهعاَ اهكطٙش اهقٜ٘ يف ٓصا اهِعاَ

ٞ عوٟ ضأؽ كى حٚى ٰعٌټٰخٰتٌٱهڀاا فٔ٘ ُعاَ ٙهٌّ تفتٚت اهثطٗٝ ٗأخرلٳ
قوٚوٞ  أٙسٷٔا يف غٶهتهدٍ اهثطٗٝ ٗتلسٹ ف٩ ٙس  فا٨ځ ;ٗإعازٝ ت٘ظٙعٔا ًّ حسٙس

عسز ثابتٞ كٌا ٙقع يف ا٪ُعٌٞ اهيت ػعى املرلاج ٪كدل ٗهس شكط أٗ ؼكطٖ يف 
ٞٶ ًتخسزٝٿ ٗٓ٘ ًّ ٓصٖ اهِارٚٞ أزاٝڂ ،سزققوٚى  يف إعازٝ اهتِعٍٚ  اهفاعوٚ

 ،ٖ إىل ا٨عتساي زْٗ تسخى ًثاؾط ًّ اهػوٽااا٨قتكازٜ يف اؾٌاعٞ ٗضزټ
ف ًا ٓصا  ;ثؿطٙٞ ٨ٗ تطنٟ بٕ اهِفؼ اٮُػاًُٚٞع اهفٽطٝ اه -غاهثٳا–اهصٜ ٙتِافط 

 ;; فٚتٍ ٗاهِفؼ بٕ ضانٚٞٗفق اهؿط  اٮشلٛ اهتفتٚت املػتٌط ٗاهت٘ظٙع املتخسز
ٗٓصا ٓ٘ اهفاضق ا٪قٚى ب، تؿطٙع اهلل  ،فٽطتٔا ٗرطقٔا ٗؾزٔا ٢٩ٍٙ٪ُٕ 

 (1).ٗتؿطٙع اهِاؽ
*** 

 
 وعاٖري التٕشٖع بني الٕزثٛ

حكػػاـ الميػػراث، تبػػين أف معػػايير التوزيػػع بػػين الورثػػة تقػػـو علػػى اَّعتبػػارات باسػػتقرا  أ
 اتتية:
 درجة القرابةه فاألقرب يرخذ نصيبنا أكبر ذكرنا كاف أك أنثى. -ُ
اعتبػػار الػػوارث امتػػدادنا ل ػػخع المتػػوفى، كهػػم فركعػػه الػػذين يسػػتقبلوف الحيػػاة،  -ِ

كػاف نصػيب األكَّد أكثػر   نصيبهم أكبر من األجياؿ الماضػية كهػم أصػوله، كلػذا
حظنػػػا فػػػي الميػػػراث مػػػن اتبػػػا ، كينفػػػردكف بالتركػػػة فػػػي أغلػػػب األحيػػػاف، كمػػػا أف 

                                       
 ( عّ ًعاٙرل اهت٘ظٙع ب، اه٘ضثٞ.147( ٗٓصا اهتٌٚع بلى عِاقطٖ ٧ٙكسٖ ًا حا١ يف املازٝ )1)
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 اهما أنثى.تنصيب البنت أكبر من نصيب األـ ككل

اَّلتزاـ بتكػاليف ماليػة أكبػر كػاألكَّد الػذين فػي مسػتقبل حيػاتهم كَّ مػاؿ لهػم،  -ّ
 ف الحياة.رك با  الذين لهم ماؿ من كسبهم كيستدا لسبخالفن 

العػػدؿ بػػين الورثػػة ب قامػػة تػػوازف دقيػػق بػػين التزامػػات الػػوارث الماليػػة كنصػػيبه فػػي  -ْ
 .«ُْٖ» الميراث حسب الوارد في المادة

تفتيػػت الثػػركة كعػػدـ تركيزهػػا فػػي يػػد كارث كاحػػد، كلػػذا َّ يقتصػػر الميػػراث علػػى  -ٓ
ألخػػوات األصػػوؿ كالفػػركع، كإنمػػا ي ػػترؾ فيػػه أيضنػػا قرابػػة الحوا ػػي كػػاإلخوة كا

 .كاألعماـ كاإلخوة ألب كاإلخوة ألـ كذكم األرحاـ
 

ت٧كس تتزسج ٓصٖ املازٝ عّ ًعاٙرل اهت٘ظٙع ب، اه٘ضثٞ: ٗٓٛ ًعاٙرل زقٚقٞ 
( ًّ متٚع ُعاَ اٮضج يف اٮغ٩َ، ٗٓصٖ 146ًا غثق أْ شكطُاٖ يف املازٝ )

 (1)طُآا غابقځا.ًػتِثٽٞ ًّ اهِك٘م اهيت ؼلٍ ُعاَ املرلاج، ٗقس شكاملعاٙرل 

*** 

 
 الرنٕزٚ ٔاألٌٕثٛ ال تدخن يف وعاٖري التٕشٖع

قرَّرىٍت ال ريعة تحديد نصيب الذكر ضعف نصيب األنثى في بعض الحاَّت التي 
التساكم في حق الميراث،   -ظاهرنا-يتساكياف فيها في درجة كجهة القرابة مما يقتضي 

لعم كالعمة، كالزكج كالزكجة، كالحكمة من ذلي هي كاَّبن كاَّبنة، كاألخ كاألخت، كا
ا كبيرنا رغم تساكيهما في درجة تفاكت اَّلتزامات المالية بينهما في هذُ الحاَّت تفاكتن 

كجهة القرابة، فالمرأة في جميع الحاَّت تحتفظ بنصيبها في الميراث لنفسها كَّ تلتـز 
 رة جدنا كب رط أف تكوف غنية. رعنا ب نفاؽ  ي  منه على غيرها إَّ في حاَّت ناد

فػي حػػين أف الرجػػل يلتػػـز  ػرعنا باإلنفػػاؽ مػػن نصػػيبه بمػػا يجعػل المػػرأة أكفػػر حظنػػا فػػي 
                                       

 ( ًّ ٓصا اهفكى.146( ٗ)145( ٗ)144( ٗ)143( عِس اؿسٙث عوٟ املازٝ )1)
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 الميراث حتى في الحاَّت التي يرخذ فيها الرجل ضعف األنثى.
 

تتزسج ٓصٖ املازٝ عّ غثب تقطٙط اهؿطٙعٞ ؼسٙس ُكٚب اهصكط نعف 
ييوًصيكيمي اللَّهي ًفي أىٍكَّدًكيٍم ًللذَّكىًر +ي اهلل تعاىل: ُكٚب ا٪ُثٟ يف بعض اؿا٨ا، ٙق٘

ةن رِّجىاَّ كًنسىا ن فىًللذَّكىًر ًمٍثلي +ٗقاي تعاىل: ، س11 اهِػا١:ص"ًمٍثلي حىظِّ األينثػىيػىٍين كإف كىانيوا إٍخوى
ٍيًن يػيبػىيِّني اللَّهي لىكيٍم أىف تىًضلووا كاللَّهي ًبكيلِّ  ىٍي و  ز، ٨ ف; س176 اهِػا١:ص"عىًليمه حىظِّ األينثػىيػى

ٙلْ٘ هوٌٚت ٗاضج إ٨ شضٙتٕ ًّ شك٘ض ٗإُاج فنٍُٔ ٙ خصْٗ مجٚع اهذلكٞ عوٟ 
ٗهٚؼ ا٪ًط يف ٓصا أًط  ،ا ٗهوصكط ُكٚث، اثِ،ا ٗارسٳهوثِت ُكٚثٳ أغاؽ أْ

 إمنا ا٪ًط أًط ت٘اظْ ٗعسي ب، أعثا١ اهصكط ;قاباٝ ؾِؼ عوٟ رػاب حِؼ
 ;ُثٟ يف اهتلّ٘ٙ اهعا٢وٛ ٗيف اهِعاَ ا٨حتٌاعٛ اٮغ٩ًٛٗأعثا١ ا٪ املاهٚٞ

ف إعاهتٔا ٗإعاهٞ أبِا٢ٔا ًِٕ يف كى راهٞ ٗٓٛ ًعٕ وچلپفاهطحى ٙتعٗذ اًطأٝ ٗٙٱ
أًا ٓٛ فنًا أْ تقَ٘ بِفػٔا فقط ٗإًا أْ ٙقَ٘ بٔا ضحى قثى  ،ٗٓٛ ًٽوقٞ ًِٕ

أبِا١ يف أٜ أٗ ظٗذ ٨ٗ عوٟ  باٮُفاقٗهٚػت ًلوفٞ ، اهعٗاذ ٗبعسٖ غ٘ا١
فاهطحى ًلوف عوٟ ا٪قى نعف أعثا١ املطأٝ يف اهتلّ٘ٙ اهعا٢وٛ ٗيف  ،راي

ًّٗ ثٍ ٙثسٗ اهعسي كٌا ٙثسٗ اهتِاغق ب، اهغٍِ  ،اهِعاَ ا٨حتٌاعٛ اٮغ٩ًٛ
 .ٗاهغطَ يف ٓصا اهت٘ظٙع اؿلٍٚ

 *** 
 

 التٕشٖع الكاعدٚ العاوٛ املطأاٚ بني السدن ٔاملسةٚ يف تفبٗل وعاٖري
فػػػي غيػػػر الحػػػاَّت السػػػابقة َّ يوجػػػد أم فػػػرؽ بػػػين الػػػذكر كاألنثػػػى فػػػي تحديػػػد حػػػق 

 الميراث، حسبما يتضُ من الحاَّت اتتية على سبيل المثاؿ َّ الحصر:
األـٌ ترخػػػذ نصػػػف األب فػػػي حالػػػة إذا لػػػم يكػػػن َّبنهمػػػا المتػػػوفى فػػػرع كارث،  -ُ

 احد أك بنتاف.كتتساكل معه في حاَّت أخرل إذا كاف َّبنهما كلد ك 
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ألـ فػػػي اسػػػتحقاؽ السػػػدس لكػػػل منهمػػػا أك ي ػػػتركوف  األخ كاألخػػػتيتسػػػاكل  -ِ
: بػرف لػم يوجػد حالػة ميػراث الكاللػة كهػيذلػي  إذا زادكا عػن بالسوية في الثلػث

 .كذكر فرع كارث للميت كَّ أصل كارث
 : فرضنػا أكالتركػة عنػد اَّنفػراد يتساكل كل من الػذكر كاألنثػى فػي اسػتحقاؽ كػلٌ  -ّ

 .رد ا

 ا أك أكثر.ا مثل نصيب الذكر تعصيبن في بعض الحاَّت يكوف نصيب األنثى فرضن  -ْ
بالمقارنػػػػة بػػػػين المسػػػػتحقات مػػػػن النسػػػػا  كالمسػػػػتحقين مػػػػن الرجػػػػاؿ، يتبػػػػين أف  -ٓ

كَّ يػػػرث بػػػالفرض مػػػن بػػػالفرض  نى الوارثػػػات مػػػن النسػػػا  يػػػرثٍ األغلػػػب األعػػػم مػػػن 
تعصػػيبناه أم َّ يػػرث َّ يػػرث إَّ مػػن الرجػػاؿ فقػػط، كالبػػاقي  الرجػػاؿ سػػول نػػوعين

إَّ بعػػد اسػػتكماؿ توريػػث أصػػحاب الفػػركض كأغلػػبهم مػػن النسػػا ، كيتضػػُ مػػن 
ص التي تتاح لها أكثر بكثير مػن رى ذلي أف المرأة أكفر حظ ا في الميراثه ألف الفي 

 .الرجاؿ، كسبحاف العليم الخبير الذم كىًسعى كل  ي  رحمة كعدَّن 

 

اهقاعسٝ اهعاًٞ ٓٛ املػاٗاٝ ب، اهطحى ٗاملطأٝ يف تٽثٚق  تث، ٓصٖ املازٝ أْ
 ًعاٙرل اهت٘ظٙع، ٗشهم يف غرل اؿا٨ا اهػابقٞ.

َٵ ت خص ُكف ا٪ب يف راهٞ إشا مل ٙلّ ٨بٌِٔا املت٘فٟ  الفقسٗ األّىل:*  ا٪
فط  ٗاضج، ٗتتػا٠ٗ ًعٕ يف رـا٨ا أخـط٠ إشا كـاْ ٨بٌِٔـا ٗهـس ٗارـس أٗ       

ػا ... +ىل: بِتاْ، ٙق٘ي اهلل تعا هيمى كإف كىانىٍت كاًحدىةن فػىلىهىا النٍِّصفي كألىبػىوىيٍػًه ًلكيػلِّ كاًحػدو مِّنػٍ
ػافى  ُي فىأليمِّػًه الثػوليػثي فىػ ف كى لىػهي السوديسي ًممَّا تػىرىؾى إف كىافى لىهي كلىده فى ف لٍَّم يىكين لَّهي كلىده ككىرًثىهي أىبػىوىا

ةه فىأليمًِّه السوديسي  ّڄ ٰعثٸاؽڅ ٗ، س11اهِػا١: ص"إٍخوى ّڄ ابٲ قپـاٰي: قپـاٰي    -ضنٛ اهلل عٌِٔـا -ٰع
ٕٶ  ــ ــ٘يٱ اپهوچ ػػرو »: ×ٰضغٱ ػػا بىًقػػيى فػىهيػػوى ألىٍكلىػػى رىجيػػلو ذىكى ػػا، فىمى صرــسٙث «أىٍلًحقيػػوا اىٍلفىػػرىاًئضى بًرىٍهًلهى

 كاهتاهٛ: (1)، ٗبٚاْ ٓصٖ اؿا٨اقزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس
                                       

 .اُعط تفكٚى ٓصٖ اؿا٨ا يف: ز.ق٩ح غوٽاْ، ًرلاج املطأٝ، اهقآطٝ: ُٔهٞ ًكط( 1)
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 )أ(
 ابّ  أَ  أب
 اتعكٚثٳ اهثاقٛ  

 

 

 )ب(
 بِتاْ أَ أب

 

1 

 

1 

 

4 
 

 ،بى ِٓان راهٞ ٙتػـا٠ٗ فٚٔـا ا٪ب ٗا٪َ ًـع ٗحـ٘ز بِـت ٗارـسٝ       )حـ( 
 ٗشهم إشا ًاتت اًطأٝ عّ:

 بِت أَ أب ظٗذ
فٚٔا 
 (1)ع٘ي

 

3 

1 
6 

2 

 

2 

 

6 
 

    َ ٗٓـٛ   ،)ز( ِٓان را٨ا ت خص فٚٔا اؾسٝ ًثى ا٪ب ًـع كُ٘ٔـا حـسٝ ٪
 : (2)أبعس ًّ املٚت ًثى

 )ب(  )أ(
 بِتاْ أَ أَ أب  ابّ أَ أَ أب

 
1 

1 
6 

1 
 اتعكٚثٳ اهثاقٛ

4 
  

1 
 
1 

 
4 

                                       
يف رـ، أْ   12أقزاب اهفطا٢ض عوٟ اه٘ارس اهكزٚش ِٗٓا أقى اهقػٌٞ ًـّ   ( اهع٘ي ٓ٘ ظٙازٝ أغ2ٍٔ)

 .12ٗهٚؼ عوٟ  13، فتقػٍ اهذلكٞ عوٟ 13عسز أغٍٔ أقزاب اهفطٗض 
٪ُٔا تعٔط ًس٠ إكطاَ اٮغـ٩َ هوٌـطأٝ    ;زضحٞ اهقطابٞ ب، اهطحى ٗاملطأٝ يف ٜخطحت عّ ًعٚاض اهتػاٗ( 3)

 .٪ْ أَ ا٪َ أبعس ًّ ا٪ب ًٗع شهم ت خص ًثوٕ ;ٗضثت ًثوًٕع كُ٘ٔا أبعس قوٞ باملٚت ًّ اهطحى ٗ
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1 
6 
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6 
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ٙتػا٠ٗ ا٪ر ٗا٪خت ٪َ يف اغتزقاق اهػسؽ تث، إُٔ الفقسٗ الجاىٔ٘:  *
هلى ًٌِٔا أٗ ٙؿذلكْ٘ باهػ٘ٙٞ يف اهثوث إشا ظازٗا عّ شهم ٗٓٛ راهٞ ًرلاج 

، ٙق٘ي اهلل تعاىل: ٗشكط ٨ أقى ٗاضجاهل٩هٞ: ب ْ مل ٙ٘حس فط  ٗاضج هوٌٚت ٗ
هيمىا السوديسي فى ف  ..+ كإف كىافى رىجيله ييورىثي كىاللىةن أىًك اٍمرىأىةه كلىهي أىخه أىٍك أيٍخته فىًلكيلِّ كاًحدو مِّنػٍ

رى ميضىارٍّ  كىانيوا أىٍكثػىرى ًمن ذىًليى فػىهيٍم  يرىكىا ي ًفي الثػوليًث ًمٍن بػىٍعًد كًصيَّةو ييوصىى ًبهىا أىٍك دىٍينو  غىيػٍ
ًليمه   .س12 اهِػا١:ص"كًصيَّةن مِّنى اللًَّه كاللَّهي عىًليمه حى

تث، إُٔ ٙتػا٠ٗ كى ًّ اهصكط ٗا٪ُثٟ يف اغتزقاق كـى   الفقسٗ الجالجـ٘:  *
غـ٘ا١ أخـصٓا اهطحـى كعكـثٞ، أَ      ٗعسَ ٗح٘ز ٗاضج آخط اهذلكٞ عِس ا٨ُفطاز

  :ٔا ًثىا عوٚضزٺ ٛفطض ٗاهثاق أخصا املطأٝ رعٔا باي
 
 رعٔا ًّ اهذلكٞ اه٘اضثٞ رعٕ ًّ اهذلكٞ اه٘اضج 
 علي ا  اردً  الباقي+     أم  اكل الرتكة تعصيبً  أب )أ(

 علي ا  اردً  الباقي+     ب ت اكل الرتكة تعصيبً  ابن ب()

 علي ا  اردً  الباقي+     أخت اكل الرتكة تعصيبً  أخ ()ج
  (1) علي ا اردً  الباقي+     ةزوج عليه  اردً  الباقي+    زوج )د(

كل الرتكة ألنه هن  خال (ر)ه
 ذوى األرحام

 يكررررررررل الرتكررررررررة أل ررررررررا هررررررررن ذو  خالة
 األرحام

 يكررررررررل الرتكررررررررة أل ررررررررا هررررررررن ذو  عمة اكل الرتكة تعصيبً  ع  )و(
 األرحام

 

 ب، اهطحى ٗاملطأٝ. ٜاؿكط عوٟ اهتػاٗ ٓصٖ فطز أًثوٞ ٨ تعين

                                       
 ( يف راهٞ عسَ ٗح٘ز أرس ًّ اهعكثاا أٗ شٜٗ ا٪ضراَ أٗ ًّ شٜٗ اهفطٗض.1)
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ؿا٨ا ٙلْ٘ ُكٚب ا٪ُثٟ فطنٳا ًثى ُكٚب يف بعض ا الفقسٗ السابع٘:* 
 اهصكط تعكٚثٳا أٗ أكثط، ٗشهم ًثى اؿا٨ا اهتاهٚٞ:

 ا٪خت اهؿقٚقٞ ًع ا٪ر اهؿقٚق: ٜ)أ( تػاٗ 
 

(1) 

 أخت ف ظٗذ  أر ف ظٗذ
 

1 

 اتعكٚثٳ اهثاقٛ

1 

  

1 

 

1 
 

 

 

(2) 

 أخت ف بِت ظٗذ  أر ف بِت ظٗذ

 

1 

 

2 

 اهثاقٛ
 اتعكٚثٳ
1  

 

1 

 

2 

 اهثاقٛ باعتثاضٓا
عكثٞ ًع اهغرل 

 ًع اهثِت أٜ
 1 

 

  ا٪خت ٪َ ًع ا٪ر اهؿقٚق زْٗ ؾطٙم: ٜ)ب( تػاٗ

ِٓا تتػا٠ٗ ا٪خت ٪َ ٗٓٛ أبعس قطابٞ ًع ا٪ر اهؿقٚق ٗٓ٘ ا٪زُٟ قطابٞ 
 ًثى:
 

 أر ف أخت ٪َ أَ ظٗذ
 
3 

 
1 

 
1 

 اتعكٚثٳ اهثاقٛ
1 

 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
4 
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2 

1 
4 

1 
2 

1 
2 

1 
6 
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ٗفط رعڈا يف املـرلاج; ٪ْ اهفـطم اهـيت    تث، أْ املطأٝ أالفقسٗ اخلامط٘: * 
ٙقَ٘ ُعـاَ امل٘اضٙـث يف اهؿـطٙعٞ اٮغـ٩ًٚٞ     إش تتاح شلا أكثط بلثرل ًّ اهطحاي، 

 عوٟ ططٙقت، ض٢ٚػٚت، ٌٓا:

ًٗعِاٖ  (1)املرلاج باهفطض ٗٓ٘ اه٘اضز يف اهقطآْ اهلطٍٙ ٗاهػِٞ اهِث٘ٙٞ  -1
هثوـث أٗ  أْ ٙ خص قارب اهفـطض ًـا رـسزٖ اهـِل ًـّ اهثوـث، أٗ ا      

 اهػسؽ أٗ اهِكف أٗ اهطبع أٗ اهثٌّ.

بعس أقـزاب اهفـطٗض، فٔـٍ     ٛاملرلاج باهتعكٚب ٗٓ٘ أْ ٙطج ًا بق -2
اهعكثٞ باهِفؼ ًثى ا٨بـّ ٗابـّ ا٨بـّ ٗإْ     :اه٘اضثْ٘ بغرل تقسٙط ٍٗٓ

ٗ  ،ٗإْ عـ٩ )أب ا٪ب( ُعي، ٗا٪ب ٗاؾـس   ٪ب ا٪ر ٗا٪ر اهؿـقٚق 
، ٗغرلٍٓ ًّ اهعكـثاا  ٗإْ ُعه٘ا ٗأ٨ٗزٍٓ، ٗاهعٍ اهؿقٚق ٗأ٨ٗزٍٓ

 اه٘اضزٝ يف املطاحع اهفقٔٚٞ.

، ثـٍ  ُعاَ اهت٘ضٙث عوٟ أْ ٙ خص أقزاب اهفطٗض ًا فـطض شلـٍ أ٨ٗځ   ٜٗهط
 بعس أقزاب اهفطٗض أٗ كى اهذلكٞ إْ اُفطزٗا باهذلكٞ. ٛٙ خص شٗٗ اهعكثاا ًا بق

هفطض ٗقس ثثت با٨غتقطا١ أْ اهِػا١ ٙطثّ أكثـط بـاهفطض، ٗأْ إضثٔـّ بـا    
ًّ اؾسٗي  ٗٓصا ٙثسٗ أ٨ٗځ ،أرعٟ شلّ ًّ ًرلاثّٔ باهتعكٚب يف را٨ا كثرلٝ

  بعسٖ. اهتزوٚى، ثٍ ًّ ٛاهتاه

 

 

 

                                       
 رٚث ٗضزا بٕ اهػِٞ اهِث٘ٙٞ.  ;اهقطآْ اهلطٍٙ ًا عسا ًرلاج اؾسٝ ٗضزا كى اهفطٗض يف (1)
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 اللسٔض الٕازدٚ يف الكسآُ ٔالطٍٛ ٔوطتشكِٕا
         
          

 
  

     

 اهثِتاْ ف كثط-1

 بِتا ا٨بّ ف كثط-2

ا٪ختـــــاْ ف -3
 ف كثط

ا٪ختــــاْ ٪ب -4
  كثطف

 اهثِت اه٘ارسٝ -1

ــّ  -2 ــت ا٨بــ بِــ
 اه٘ارسٝ

ا٪خـــــــت ف -3
 اه٘ارسٝ

ــت ٪ب -4 ا٪خـــ
 اه٘ارسٝ

 ايصٚز -1

 ا٪َ-1

 ا٪خت ٪َ-2
 با٨ؾذلان

 األخ ألّ-1
 ىاباالغرت

 

 

 

 ا٪َ-1

 اؾسٝ-2

 بِت ا٨بّ  -3

ــت -4 ا٪خــــ
 ٪ب

 ا٪خت ٪َ -5

 األخ ألّ-1

 األ -1

 ادتد-1

 ايققققصٚز-1
عٓققد ٚدققٛ  

 اٚال 

 اهعٗحـــٞ-2
ــس  ــسَ عِـ عـ
 ا٪٨ٗز

ــٞ-1  اهعٗحـ
ــ٘ز  ــس ٗح عِ

 أ٨ٗز

 

 : ٜٞبدٚ َٔ ٖرا ايتكطِٝ َا ًٜ

أكدل اهفطٗض يف اهقطآْ اهلطٍٙ ٓ٘ اهثوثـاْ، ٨ٗ وعـٟ بـٕ ٗارـس ًـّ       -1
إشا اُفـطزْ ًـّ غـرل ضحـى ٙػـاّٗٙٔ يف       اهطحاي بى ٓـ٘ هوِػـا١ فقـط   

 .اهسضحٞ

اهِكف ٨ ٙ خصٖ ًّ اهطحاي إ٨ اهعٗذ عِـس عـسَ ٗحـ٘ز فـط  ٗاضج      -2
 ٗٓ٘ قوٚى اه٘ق٘  ٗٙثقٟ اهِكف ٪ضبع ًّ اهِػا١.

اهثوث ٙ خصٖ اثِتاْ ًّ اهِػا١ ٌٓا ا٪َ عِس عسَ ٗح٘ز فـط  ٗاضج أٗ   -3
  َ إشا مل  اثِتـاْ فـ كثط   عسَ ٗح٘ز ا٪خّ٘ٙ ف كثط، ٗت خـصٖ ا٪خـ٘اا ٪
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٨ٗ فط  ٗاضج بٌِٚا ٙ خـص اهثوـث اٮخـ٘ٝ ٪َ    ٗاضج شكط ٙ٘حس أقى 
ٗ بِفؼ اهؿطٗط أٗ ه٘ ٗحس أ املؿـاض إهٚـٕ    ٜر ٪َ ًع أخت ٪َ باهتػـا

 ا.غابقځ

 مخػٞ ًّ اهِػا١ ٗث٩ثٞ ًّ اهطحاي.: اهػسؽ ٙ خصٖ مثاُٚٞ -4

اهطبع ٙ خصٖ اهعٗذ إشا ٗحس فط  ٗاضج هوعٗحٞ، ٗت خصٖ اهعٗحٞ إشا مل  -5
 ٙ٘حس فط  ٗاضج هوعٗذ.

 اهثٌّ ت خصٖ اهعٗحٞ إشا ٗحس فط  ٗاضج هوعٗذ. -6
*** 
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 لج ص  لجسلطس
 ةـــــــــــــوصيـــــــــــال

 
هوع٩قٞ ب،  كٌعٔطٙتزسج ٓصا اهفكى عّ ُعاَ اه٘قٚٞ يف اٮغ٩َ 

ّٰ تعطٙفٔا، ٗرلٌٞ ًؿطٗعٚتٔا، ًٗلاُتٔا يف اهلدل٠ٗ اهكغط٠ا٪غطٝ  ; فثٚٸ
اٮغ٩َ، ًٗقساضٓا، ٗٓى ػ٘ظ اه٘قٚٞ ه٘اضجل ثٍ بٚٸّ ؾطٗطځا عاًٞ ٪ضكاْ 

 اه٘قٚٞ اه٘احثٞ، ٗشهم ًّ خ٩ي غثع ً٘از.ا ؼسج عّ اه٘قٚٞ، ثٍ أخرلٳ

 
 تعــــــــــــسٖف

الوصية: إحدل كسائل التكافل اَّجتماعي في اإلسالـ، كهي ميكمِّلػة لنظػاـ الميػراث 
لكونها تمليكنا من المورِّث مضافنا إلى ما بعد الموت تبروعنا، بجز  من التركة لمن ي ا  من 

 .غيرهم أك أهل مودته أك أقاربه
 

تث، ٓصٖ املازٝ تعطٙف اه٘قٚٞ ب ُٔا متوٚم ًّ امل٘ضټج ًهافځا إىل ًا بعس 
 .أٗ غرلٍٓ امل٘ا تدلٹعٳا، ظع١ ًّ اهذلكٞ ملّ ٙؿا١ ًّ أٓى ً٘زتٕ أٗ أقاضبٕ

*** 

 
 سهىــــٛ وػــسٔعٗتّا

كتحديػد نصػيب   اهلل عز كجل قواعػد الميػراث فرضنػا َّزمنػا بتحديػد المسػتحقين رع 
كل منهم دكف تدخل إلرادة المورث أك لورثته فػي ذلػي، كنظػرنا ألف المػورث هػو صػاحب 
المػػاؿ الػػذم جمعػػه بجهػػدُ ككسػػبه، فقػػد  ػػا ت حكمتػػه سػػبحانه كتعػػالى أف يجعػػل هػػذُ 
الفريضػػة متعلقػػة بثلثػػي التركػػة، كأف يتػػرؾ للمػػورث ثلػػث التركػػة يتصػػرؼ فيهػػا باختيػػاُر بػػرف 

، أك ليتػػدارؾ بػػه تقصػػيرنا فػػي أك غيػػرهم ي ػػا  ممػػن تربطػػه بػػه مػػودة أك قرابػػةإلػػى مػػن  هي يىػػدً هٍ يػي 
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 دنياُ، أك ليزداد به مثوبة عند اهلل بتوجيهه إلى جهة بر أك إلى تحقيق مصلحة لألمة.
 

 .س11 اهِػا١:ص"ًمٍن بػىٍعًد كًصيَّةو ييوًصي ًبهىا+ٗٙسي عوٟ ٓصٖ املازٝ ق٘ي اهلل تعاىل: 

ًٱٰعاشٶ بٲ ّٲ  ٛٹ  ّڄ ٰحٰثىڅ ٰٰٗع ًإفَّ اىللَّهى تىصىدَّؽى عىلىٍيكيٍم بًثػيليًث أىٍموىاًلكيٍم »: ×قپاٰي: قپاٰي اپهِٸثٶ
ٰٗاٖٱ صرسٙث رػّ، «زًيىادىةن ًفي حىسىنىاًتكيمٍ  هًعٍندى كىفىاًتكيمٍ  ٌٰسٱٰض ٛٹٗ أپرٲ ّٱ ًاحٞ ٰٗاهڀٰثعٸاضٱ اپهسٸاٰضقٿٽڀِٶ  .سٰٗابٲ

*** 
 

 إلضـــالًوــهاٌتّا يف ا
إذ تسػػبق فػػي التنفيػػذ حقػػوؽ رغَّبىػػٍت ال ػػريعة فػػي الوصػػية كجعلػػت لهػػا منزلػػة كبيػػرةه 

كذلػػي ألنهػػا تػػتم بػػ رادة المتػػوفى كليسػػت جبػػرنا عنػػه، فتكػػوف جػػز نا مػػن كسػػبه  هالميػػراث
 الدنيوم كمن صالُ أعماله التي يثاب عليها بعد كفاته.
 

عـس ػٔٚـعٖ   ب-٘ق املتعوقٞ بذلكـٞ املٚـت   يف اؿق يف املطتثٞ اهثاُٚٞاه٘قٚٞ  تٛ ت
اهفقٔـا١; ٪ْ اهـسّٙ    بنمجا ّٙ عوٟ اه٘قٚٞ ٗٙقسَ اهسٸ، أزا١ اهسْٙ٘ بعس -ٗزفِٕ

 ،قثـى اهتـدل    ٠ٙـ٧ز   ابتسا١، ٗاه٘احب هلّ اه٘قٚٞ تدلٹ ،ٗاحب ًّ أٗي ا٪ًط
ٛڋ ف ّٲ ٰعوٶ ٕٱ قپاٰي:  ٰع ٞپ قپثٲٰى اه»أپُٸ ٰ٘قٶٚٸ ْٰ اهڀ ٍٲ ٰتقڀٰط١ٱٗ ٔڄسٲا ٰضغٱـٰ٘ي    إُٸلٿ ٰٗقپـسٲ ٰؾـ ّڄ،  سٸٙٲ

ٕٶ  ٞٶ ×اهوچ ٰ٘قٶٚٸ ّڄ قپثٲٰى اهڀ صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أ.س ٗاهذلًصٜ، ٗابّ ًاحٞ، ٗاؿاكٍ  «ٰبٰسأپ بٶاهسٸٙٲ
ٟ  يف املػـتسضن، ٗاهـساضقٽين ٗاهثٚٔقــٛ يف غـٌِِٚٔا، ٗأبـ٘      يف  زاٗز اهٽٚاهػــٛ ٗاؿٌٚـسٜ ٗأبـ٘ ٙعوــ

ٗقاي اهذلًصٜ: ٗاهعٌى عوـٟ ٓـصا    ًكِفٌٚٔاس، ًػاُٚسٍٓ، ٗعثس اهطظاق ٗابّ أبٛ ؾثٚٞ يف
  (1)ُٕ ٙثسأ باهسّٙ قثى اه٘قٚٞ.أعِس عاًٞ أٓى اهعوٍ 

*** 

                                       
 .137، م29( اهػطخػٛ، املثػ٘ط، ذ1)
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 وــكدازِــــــا

األقصى للوصػية ثلػث التركػة، كيسػتحب  ػرعنا أف تكػوف برقػل مػن الثلػث إيثػارنا  الحدٌ 
ث التركة، إَّ ب جازة الورثة فيما جاكز لحق الورثة في التركة، كَّ تجوز الوصية بًرىٍزيىد من ثل

 الثلث، ف ف لم يجيزكا الزيادة كانت الوصية نافذة في حدكد الثلث.
 

ٰٗقچامڅ  ٗٙسي عوٟ ًا يف ٓصٖ املازٝ ًا ضٗاٖ ٰٙـا  » قپاٰي: قٿوڀتٱ: ٰغعٲس بٲّ أپبٶٛ 
ٕٶ ٞڂ هٶٛ  ،ٰضغٱٰ٘ي اپهوچ ٨ٰٗ ٰٙطڄثٱِٶٛ إڄ٨ اٶبٲِٰ ًٰايڅ،  ًٰـاهٶٛل  أپُٰا شٱٗ  ٛٲ   «ٰٗارٶٰسٝڂ، أپفپ پٰتٰكسٸقٱ بٶثٱوٿٰثـ

ٕٶل» قٿوڀتٱ:، «َّ»قپاٰي:  «أپفپ پٰتٰكسٸقٱ بٶٰؿٽڀطڄٖٶل»قٿوڀتٱ: ، «َّ»قپاٰي:  قپاٰي:  «أپفپ پٰتٰكسٸقٱ بٶثٱوٿثٶ
ػػره ًمػػٍن أىٍف تىػػذىرى » يػٍ ، ًإنَّػػيى أىٍف تىػػذىرى كىرىثػىتىػػيى أىٍغًنيىػػا ى خى ًثيػػره ، كىالثػوليػػثي كى هيٍم عىالىػػةن يػىتىكىفَّفيػػوفى اىلثػوليػػثي

 .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«اىلنَّاسى 

 فنْ ;امل٘قٛ إًا أْ ٙلْ٘ هٕ ٗاضج أٗ ٨فنْ  ،اه٘قٚٞ ب كثط ًّ اهثوثأًا 
كاْ هٕ ٗاضج فنُٕ ٨ ه٘ظ هٕ اه٘قٚٞ ب كثط ًّ اهثوث، فنْ أٗقٟ باهعٙازٝ عوٟ 

  .اهثوث فنْ ٗقٚتٕ ٨ تِفص إ٨ بنشْ اه٘ضثٞ

أٗ ٨ ه٘ظ هٕ شهمل هٕ أْ ٙعٙس عوٟ اهثوث  فٔى ه٘ظإْ مل ٙلّ هٕ ٗاضج ٗ
ا٪ًط قىٵ خ٩ا ب، اهفقٔا١، ُٗط٠ أْ ا٪ٗىل ٓ٘ إحاظٝ اهعٙازٝ يف ٓصٖ اؿاهٞ 
اغتِازٳا إىل اؿلٌٞ ًّ ؼطٍٙ اهعٙازٝ اهثابتٞ يف اهِك٘م اهؿطعٚٞ، ٗٓٛ ًِع 

 ع ًّ اهعٙازٝ إش ٨ إحزاا ب رس. اٮحزاا باه٘ضثٞ، فنشا مل ٙ٘حس ٗضثٞ ف٩ ًاُ
*** 

 
 الٕصـــــٗٛ لـٕازخ

َّ تجوز الوصية لوارث إَّ ب رط إجازة الورثة أك تحقيق العدؿ بين الورثة بمراعاة 
 حاجة م ركعة كحقيقية خاصة بالموصى له.
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كاُت يف رسٗز اهثوث  ٘ٓى ػ٘ظ، ٗهاختوف اهفقٔا١ يف اه٘قٚٞ هو٘اضج، 
، اختاض املٚثاق ٨ ػ٘ظ، ٗخطٗحٳا ًّ ٓصا اـ٩ا ٗؼقٚقځا هوعسي ب، اه٘ضثٞأٗ 

عسَ ح٘اظ اه٘قٚٞ ه٘اضج إ٨ بنحاظٝ اه٘ضثٞ أٗ كاْ اهغطض ًِٔا ًػاعسٝ 
ظطٗا خاقٞ بٕ تػت٘حب املػاعسٝ ككغط أٗ ًطض أٗ أٜ يف امل٘قٟ هٕ 

 راحٞ ًؿطٗعٞ ٗرقٚقٚٞ ِٙفطز بٔا زْٗ باقٛ اه٘ضثٞ.
اهؿطٙعٞ ًٗقاقسٓا اهِثٚوٞ اهػاًٚٞ إُٔ ٨ ه٘ظ إزخاي  ٧ٙٗخص ًّ ضٗح

اه٘رؿٞ عوٟ ا٪٨ٗز ٗغا٢ط ا٪قاضب بنٙثاض بعهٍٔ ٨ يف اؿٚاٝ ٨ٗ بعس املٌاا 
 .إ٨ إشا ٗحس غثب ٗحٕٚ ٙقطٖ اهؿط  ٗاهعقى ٮٙثاض بعهٍٔ عوٟ بعض

*** 
 

 غـــسٔط عاوـــٛ
، كتتػوافر لػه أهليػة التبػرع، كأف يكػوف  ي ترط في الموًصي أف يكوف مختارنا غير مكُر

 ى بػه مػاَّن ى له موجودنا، كأف يقبل الوصية إذا كاف  خصنا متعيننا، كأف يكوف الموصىػالموصى 
 لإلرث. مقومنا قابالن 

 
تث، ٓصٖ املازٝ ؾطٗطځا عاًٞ هوٌ٘قٛ ٗامل٘قٟ هٕ ٗامل٘قٟ بٕ; فاؾذلطت 

ٗتت٘افط هٕ أٓوٚٞ اهتدل ; ٗٓصا ٓ٘ ا٪قى  يف امل٘قٶٛ أْ ٙلْ٘ كتاضٳا غرل ًلطٖ،
ٌٳاٗاؾذلطت يف امل٘قٟ هٕ أْ ٙلْ٘ ً٘ح٘زٳا  يف اهتدلعاا. ، فنْ رقٚقٞ أٗ رل

مل ٙلّ ً٘ح٘زٳا مل تكش اه٘قٚٞ ٪ْ اه٘قٚٞ هوٌعسَٗ ٨ تكش; ٪ُٔا متوٚم، 
  ٗاهتٌوٚم ٨ ه٘ظ هوٌعسَٗ.

ؾدكٳا ًتعِٚٳا; ٪ْ ٗاؾذلطت يف امل٘قٟ هٕ أٙهٳا أْ ٙقثى اه٘قٚٞ إشا كاْ 
 ًّ ؾطط اُعقاز اه٘قٚٞ قث٘ي امل٘قٟ هٕ إشا كاْ ًتعِٚٳا، كػا٢ط عق٘ز اهتدلعاا.

ًٳا قاب٩ځ ٗاؾذلطت يف امل٘قٟ بٕ أْ ٙلْ٘ ًا٨ځ هٯضج; ٪ْ اه٘قٚٞ  ًق٘
 متوٚم ٨ٗ ميوم غرل املاي.
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 الٕصٗــٛ الٕادبــٛ

فػػي  ـ(ُْٔٗ)لسػػنة  (ّْ)ف المصػػرم رقػػم تقضػػي بعػػض القػػوانين الوضػػعية كمنهػػا القػػانو 
ا مػػن بعػػض المػػذاهب الفقهيػػة (ٕٔ)المػػادة  بوجػػوب الوصػػية  :بػػين األبنػػا  تحقيقنػػا للعدالػػة أخػػذن

لفرع كلدُ الذم مات في حياته إذا لم يكن الفرع كارثنا، كأف تكوف الوصية بمثل نصػيب اَّبػن 
كلػدُ رغػم تػوافر ال ػركط، اعتبػر  المتوفى ب رط أَّ يزيد عن الثلث، ف ذا لم يػوًص الجػد لفػرع

 الفرع كارثنا بمقتضى القانوف بمثل نصيب كالدُ، أك بمقدار الثلث أيهما أقل.
 

ٗٓ٘ احتٔاز ٙقَ٘ عوٟ تتزسج ٓصٖ املازٝ عّ اه٘قٚٞ اه٘احثٞ ٗأرلأًا، 
رطًاْ أ٨ٗز ا٨بّ املت٘فٟ يف رٚاٝ أبٕٚ ًّ باعتثاض أْ  ،املكوزٞ اهؿطعٚٞتطحٚش 

، ٨ٗ ًع ت١٩َ ًع ًقاقس اهؿطٙعٞ ًٗكاحل اهِاؽ٨ٙ  ج يف تطكٞ اؾساملرلا
خاقٞ ٗقس نعف ا٨هتعاَ اهسٙين يف ٓصا اهعكط، ٗأقثش ، اهعسي ب، ا٪بِا١

٘هْ٘ عّ ُفقٞ أ٨ٗز ٣ٍٗٓ ًػ- ا٪بِا١ ا٨رٚا١كٌا أْ  ،أكثط اهِاؽ ٨ ٙ٘قْ٘
 ;لاَ قها٢ٚٞأقثز٘ا ٙتٔطبْ٘ ًّ شهم رتٟ ه٘ قسضا بٕ أر -أخٍٚٔ املت٘فٟ

  اه٘قٚٞ اه٘احثٞ تطاعٛ كى ٓصٖ املثاز٥ ٗاملكاحل املؿطٗعٞ.ٗ
، ضاحزٳاا يف أكثط ًّ بوس إغ٩ًٛ، فقس أقثزت احتٔازٳ اهقاُْ٘ٗقس تثِآا 

 ٨ٗ رطذ عوٟ املػوٍ يف تِفٚصٓا. 
ٗٓ٘ اختٚاض فقٔٛ أًوتٕ اهعساهٞ; إش ه٘رغ ع٩ٌځ ٗفاٝ كثرل ًّ ا٪بِا١ اهلثاض 

رٚاٝ ٗاهسٍٙٔ، ٗكاُ٘ا قس غآٌ٘ا بقػط ٗافط يف مجع ثطٗٝ ا٪غطٝ، املتعٗح، يف 
 ثٍ ت٘ف٘ا تاضك، ٗضثٞ ٨ ُكٚب شلٍ يف ًرلاج حسٍٓ.

 ،يف ًثى ٓصٖ اؿاهٞ أْ ٙلتب ٗقٚتٕ اؾسٵ ِٙثغٛ عوٟٗيف مجٚع ا٪ر٘اي: 
; فنْ أعٽٟ أرفازٖ، فٚ خصْٗ ُكٚثٍٔ بِا١ عوٟ ٗقٚتٕ، ٗهٚؼ بِا١ عوٟ اهقاُْ٘

، هو٘ق٘ا أًاَ أب٘اب اااكٍ ًهٽطًّّٙ اههٚا ، ٗرتٟ ٨ ٙلُ٘٘ا  ا شلٍرفعځ
 .إشا حزس اه٘ضثٞ رقٍٔ يف تطكٞ حسٍٓ

*** 
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 لج ص  لجسللع
 ـفــــــــــــالوقـــــــــــ

 
هوع٩قٞ ب،  كٌعٔطٙتزسج ٓصا اهفكى عّ ُعاَ اه٘قف يف اٮغ٩َ 

٨حتٌاعٛ يف ٗأرس اه٘غا٢ى املٌٔٞ هوتلافى ا ;اهلدل٠ٗ اهكغط٠ا٪غطٝ 
ّٰ تعطٙفٕ، ٗأغاؽ ًؿطٗعٚتٕ، ٗؾطٗط اه٘قف ٗأرلإً، ًٗلاُتٕ  اٮغ٩َ فثٚٸ

اهعٌوٚٞ يف اٮغ٩َ، ٗا٪ٓساا اهيت ىسًٔا اه٘قف، ٗزٗض اه٘قف يف اهتقسٵَ 
ا ؼسج اؿهاضٜ اٮغ٩ًٛ، ٗٗح٘ب اهعِاٙٞ باه٘قف ٗتٚػرل أرلإً، ثٍ أخرلٳ

 از.عّ اه٘قف اهصضٜ، ٗشهم ًّ خ٩ي مثاْ ً٘
 

 التعسٖـــــــــف
الوقف: هو حبس الماؿ عن التداكؿ في حياة الواقف كبعد مماته، كالتصدؽ بثمراته 

 كمنافعه في سبيل اهلل على أم كجه من كجوُ الخير للناس كالنفع العاـ للمجتمع.
 

ِٗٙفق ًا  ًعضٗعٞ اتتزسج ٓصٖ املازٝ عّ تعطٙف اه٘قف، ك ْ ٙ٘قف أضنٳ
يف ٗحٖ٘ اـرل، ٗٓصا ٓ٘ رقٚقٞ اه٘قف: ؼثٚؼ ا٪قى ٗٓ٘ املاي،  ذ ًِٔاىط

 ٗتػثٚى املِفعٞ.

*** 

 ةضــاع وػــسٔعٗتْ
الوسػػػائل  لحػػػدإالوقػػػف صػػػدقة جاريػػػة أصػػػلها ثابػػػت كأجرهػػػا دائػػػم، كعبػػػادة ماليػػػة، ك 

 ، سػػػنة قوليػػػة×للتكافػػػل اَّجتمػػػاعي فػػػي اإلسػػػالـ، كهػػػو سػػػنة مؤكػػػدة للرسػػػوؿ  المهمػػػة
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كعمليػػة، فقػػد كػػاف أكؿ مػػن أكقػػف كقفنػػا فػػي اإلسػػالـ كأكؿ مػػن أمػػر المتصػػدقين بتحويػػل 
عليػػه إجمػػاع  انعقػػدتبرعػػاتهم إلػػى كقػػف بحػػبس أصػػلها كإنفػػاؽ ثمرتهػػا فػػي سػػبيل اهلل، كمػػا 

 الصحابة رضي اهلل عنهم، كاألمة اإلسالمية من بعدهم.
 

اهِك٘م بِٚت ٓصٖ املازٝ أغاؽ ًؿطٗعٚٞ اه٘قف ًّ خ٩ي بعض 
 ٗا٬ثاض:

ٝپ  ٓٱٰطٙٲٰط ّٲ أپبٶٛ  ٕٶ  ٰع ْٸ ٰضغٱٰ٘ي اپهوچ ًإذىا مىاتى اىإًلٍنسىافي ًانٍػقىطىعى عىٍنهي عىمىليهي » قپاٰي: ×أپ
ُو يىٍدعيو لىهي  : صىدىقىةو جىارًيىةو، أىٍك ًعٍلمو يػيٍنتػىفىعي ًبًه، أىٍك كىلىدو صىالى صرسٙث قزٚش، «ًإَّ ًمٍن ثىالثو

ًٱػٲوٶٍ ٴ ٰٗاٖٱ   .سٰض

ّڄ اپهڀٰزاضڄجٶ ٌٲطڄٗ بٲ ّٲ ٰع ًٶِٶٰ، - ٰٰٗع ٌٱ٧ٲ َټ اپهڀ ٞپ أٿ ٰ٘ٙٲطڄٰٙ  قپاٰي: -ضنٛ اهلل عٌِٔاأپخٶٛ حٱ
ٕٶ  ٨ٰٗ  ×ًٰا ٰتٰطنپ ٰضغٱ٘يٱ اپهوچ ٞځ،  ًٰ ٨ٰٗ أپ ٨ٰٗ ٰعثٲسٳا،  ٨ٰٗ زٶِٰٙاضٳا،  ٌٳا،  ٰٓ ٕٶ زٶضٲ ٘ٲتٶ ًٰ عٶِٲٰس 

ٰٗ ٕٱ،  ٰٗغٶ٩ٰر ٚٲٰها١ٰ،  ٕٱ اپهڀٰث ٞځٰؾٚٲ٣ٳا، إڄ٨ ٰبغٲوپٰت ٰٔا ٰقٰسقپ صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ «أپضٲنٳا ٰحٰعوپ

 .اهثداضٜس

ٌٰٰط  ّڄ عٱ ّٲ اٶبٲ ٌٰطٱ أپضٲنٳا بٶٰدٚٲٰثٰط، فپ پٰتٟ  قپاٰي: -ضنٛ اهلل عٌِٔا-ٰٰٗع أپٰقاٰب عٱ
ٛٸ  ٰٔا، فپقپاٰي:  ×اپهِٸثٶ ٖٱ فٶٚ ًٶطٱ ٕٶ»ٰٙػٲٰت ڀ ٍٲ أٿقٶ ،ٰٙا ٰضغٱٰ٘ي اپهوچ بٲ إڄُټٛ أپٰقثٲتٱ أپضٲنٳا بٶٰدٚٲٰثٰط هپ

ًٶِٲٕ ٰ٘ أپُٲفپؼٱ عٶِٲسٶٜ  ٓٱ ، «ًإٍف ً ٍئتى حىبىٍستى أىٍصلىهىا، كىتىصىدٍَّقتى ًبهىا»قپاٰي: ، «ًٰا٨ قپطڇ 
ٌٰطٱ،»قپاٰي:  ٰٔا عٱ ٰٓبٱ، فپٰتٰكسٸٰق أپُغپٚٲٰط  فپٰتٰكسٸٰق بٶ ٨ٰٗ ٙٱ٘ ٨ٰٗ ٙٱٰ٘ضجٱ،  ٰٔا،  ٕٱ ٨ ٙٱٰثا ٱ أپقٲوٿ

ٰٗفٶٛ اپهڀقٿطٲٰب ٰٔا فٶٛ اپهڀفٿقپٰطا١ٶ،  ّڄ اپهػٸثٶٚىڄ، بٶ ٰٗابٲ ٕٶ،  ٰٗفٶٛ ٰغثٶٚىڄ اپهوچ ٰٗفٶٛ اپهطټقپابٶ،   ،ٟ
 ٍٰ ٰٗٙٱٽڀعٶ ٌٰعٲطٱٗاٶ،  ٰٔا بٶاهڀ ِٲ ًٶ ْٲ ٰٙ ڀكٿٰى  ٰٔا أپ ٰٗهٶٰٚ ّٲ  ًٰ ٰٗاههٸٚٲفٶ، ٨ حٱِٰاٰح ٰعوپٟ 

ٍڅصرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍ، «اٰقسٶٙقځ ٌٱػٲوٶ  .سٰٗاهوچفڀغٿ هٶ

ٝپ  ٓٱٰطٙٲٰط ّٲ أپبٶٛ  ٕٶ  :-يف رسٙث ط٘ٙى- اٰيقپ ٰٰٗع ٌٰٰط  ×ٰبٰعٰث ٰضغٱ٘يٱ اپهوچ عٱ
ٞٶ ٕٶ: ٗحا١ .. ٰعوپٟ اپهكٸٰسقپ ٖٱ فٶٛ ٰغثٶٚىڄ »فٶٚ ٰٗأپعٲٰتاٰز ٕٱ  ًٸا ٰخاهٶسٴ فپقپسٲ اٶرٲٰتٰثٰؼ أپزٲٰضاٰع ٰٗأپ

ٕٶ  .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«اپهوچ
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 ْٰ ٌٰا ّٲ عٱثٲ ٛٸ  ٰٰٗع ْٸ اهِٸثٶ ٌٰسٶِٰٙ ×أپ َٰ اهڀ ًٰا١ٴ ٙٱػٲٰتعٲٰصبٱ غپٚٲٰط بٶ٣ٲطڄ قپسٶ ٰٔا  ٰٗهپٚٲٰؼ بٶ ٞپ 
ٞپ، فپقپاٰي:  ًٰ هىا »ضٱٗ ُي مىعى ًدًَّ  اٍلميٍسًلًمينى ًبخىٍيرو لىهي ًمنػٍ رى ريكمىةى فػىيىٍجعىلى ًفيهىا دىٍلوى مىٍن يىٍ تىًرم بًئػٍ

ًٰاهٶٛ، «لًفي اٍلجىنَّةً  ّٲ قٱوڀبٶ  ًٶ ٰٔا  ٖٱ اهِٸٰػصرسٙث رػّ، .فپاؾٲٰتٰطٙٲتٱ ٰٗا ٜٵٰض ًٶصٶ ٰٗاهتټطٲ ٛٵ   .سا٢ٶ
ًٰا٨ځ ٗعّ أُؼ  ٞٶ  ّٲ ُٰدٲىڅ،  قاي: كاْ أپبٱ٘ طپوڀٰزٞ أپكڀٰثط ا٪پُكاض بٶاملپسِٰٙ ًٶ

ًٱػٲتقڀثٶوپٞ املپػٲخٶسٶ، ٗكپاْ ضغ٘يٱ اهوچٕ  ٕٶ بٶرلٲٰرا١ٰ، ٗكپاُتٲ  ٰ٘اهٶ ًٲ × ٗكاْ أپربٹ ٵأپ
ٌٸا ُٰٰع ّٲ ًا١ٷ فٚٔا طپٚټبٷ، فپو ًٶ ٰٰٗٙؿٲٰطب  ٰٔا،  ٞٿ:ٙسٲخٱوٿ لىٍن تػىنىاليوا اٍلًبرَّ حىتَّى + هتٲ ٓصٶٖٶ ا٬ٙ

ٙا »فقاي: × قاَ أپبٱ٘ طپوڀزٞ إىل ضغ٘ي اهوچٕ ، س92صآي عٌطاْ: "تػيٍنًفقيوا ًممَّا تيًحبووفى 
ْٸ اهوچٕ ٰتٰثاٰضن ٗتعاىل ٙق٘ي:  ،ضغٰ٘ي اهوچٕ لىٍن تػىنىاليوا اٍلًبرَّ حىتَّى تػيٍنًفقيوا ًممَّا +إڄ

ٰٓا  ْٛٸ أپرب ًاهٰٗإڄ ،"تيًحبووفى  ٕٶ تعاىل، أپضحٱ٘ بٶطٸ ٞڂ هوچ ٰٔا ٰقسقپ ٛٸ بٶٰٚطٲٰرا١ٰ، ٗإڄُٸ إڄه
ٰٔا ٙا ضغ٘ي اهوچٕ رٚثٱ أپضانپ اهوچٕ ٰٓا عٶِٲس اهوچٕ تعاىل، فپٰهعٲ فقاي ضغ٘يٱ اهوچٕ  ،«ٗشٱخٲط

، كًإنَّي ×: » ُه، كقىٍد سىًمٍعتي ما قيلتى ُه، ذًليى ماؿه راب ، ذًليى ماؿه راب أىرل أىٍف تىٍجعىلىهىا بىخو
ٕٶ »فقاي أپبٱ٘ طپوڀزٞ: ، «في األىٍقربًين ٰٔا أپبٱ٘ طپوڀزٞ يف أپقاضڄبٶ أپفعىٱ ٙا ضغ٘ي اهوچٕ، فپقپٰػٌ
ٕٶ ٌټ  .صرسٙث قزٚش، ضٗاٖ اهثداضٜ ًٗػوٍس«ٗبين ع

ٛټ  ًٰعٲقٶىڅ ٰحا١ٰاٲ إهپٟ اهِٸثٶ َٸ  ْٸ أٿ ٰٜ أپ ٗڄ ْٸ :فپقپاهپتٲ× ٰٗضٱ ٕٶ، إ أپٰبا  ٰٙا ٰضغٱٰ٘ي اهوچ
ٕٶ  ٕٱل فپقپاٰي ٰضغٱ٘يٱ اهوچ ٰٗإڄُټٛ أٿضڄٙسٱ اهڀٰزدٸ، أپفپ پضٲكپثٱ ٕٶ،  ٕٱ فٶٛ ٰغثٶٚىڄ اهوچ ًٰعٲقٶىڅ ٰحٰعٰى ُٰانٶٰز

ًبيهً » :× صرسٙث رػّ، ضٗاٖ أب٘ ُعٍٚ يف ًعطفٞ «فىً فَّ اٍلحىجَّ كىاٍلعيٍمرىةى ًمٍن سىًبيًل اللَّهً  ،ارٍكى

 (1).اهكزابٞس
*** 

 
 سٔط الٕقف ٔةسـهاوْغـ

فصَّلى الفقها  في أحكاـ الوقف تفصيالن دقيقنا ألهميته، كبعػض الفقهػا  كضػع  ػرك نا 
لصػحته كا ػػتراط أف يكػػوف الموقػػوؼ عقػػارنا كمفػػرزنا كلجهػة مؤبػػدة كغيػػر ذلػػي مػػن  ػػركط، 

                                       
 .376، م5اهطٗاٙٞ يف املغين ٨بّ قساًٞ، ذ( ٗاُعط  ٓصٖ 1)
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ا مػػن ذلػػي، كهػػو الػػرأم الػػراجُ عمػػالن بهػػدم كالػػبعض اتخػػر مػػن الفقهػػا  لػػم ي ػػترط  ػػيئن 
كترغيبنػا للنػاس فػػي الوقػف، كتحصػيالن لمػا فيػػه مػن تحقيػق مصػالُ المسػػلمين  ×الرسػوؿ 

فيجوز كقف الم اع كالمنقوؿ كالعقار كغيرها مؤبدنا كمؤقتنا، كاألصل فػي الوقػف هػو عػدـ 
 اللزـك إَّ في بعض الحاَّت التي تفيد التربيد كوقف أرض إلقامة مسجد عليها.

 
ٗاخت٩ا اهفقٔا١ فٕٚ، ٗاختاض املٚثاق  تتزسج ٓصٖ املازٝ عّ ؾطٗط اه٘قف

اهچصٶٜ ٰٙخٱ٘ظٱ اٮط٩ق يف قزٞ اه٘قف ب ٜ ؾ١ٛ، هلّ ًع ؾطط عاَ; ٗٓ٘ أْ 
ٕٱ ٕٶ ٓ٘ ٰٗقڀفٿ ًٰٰع ٰبقپا١ٶ ٰعٚٲِٶ ٕٶ  ٰٰٗحاٰظ ا٨ُٲتٶفپا ٱ بٶ ٕٱ،   .ًٰا ٰحاٰظ ٰبٚٲعٱ

*** 
 

 وهاٌتْ العىمٗٛ يف اإلضالً
كالخيػػػر، ككػػػل مػػػا يػػػؤدم إلػػػى تكافػػػل المجتمػػػع  رٌ يجػػػوز الوقػػػف فػػػي كػػػل أعمػػػاؿ البػػػ

كتساندُ، كي يع فيه المودة كالرحمة كيربط األمة بركاصر األخػوة اإلنسػانية كالتكافػل، كَّ 
يقتصػػر الوقػػف علػػى مجػػاؿ معػػين، بػػل ي ػػمل كافػػة أنػػواع الحيػػاة اإلنسػػانية كعلػػى المرافػػق 

 كالخدمات العامة ككافة صور التقدـ الحضارم.
 

ٗزٗضٖ اهعٌوٚٞ يف اٮغ٩َ  تًٕلآُصٖ املازٝ عّ زٗض اه٘قف ٗتتزسج 
راحاا اجملتٌع ا٪ٓوٚٞ  مت٘ٙى كتوف ٧ًغػاا اجملتٌع املسُٛ ٗغسٵ ا٪غاغٛ يف

 ٗاـرلٙٞ.
*** 

 
 األِداف اليت خيدوّا الٕقف

 تية:تنافس المسلموف حكامنا كمحكومين في كقف أموالهم لإلنفاؽ منها على األغراض ات
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النواحي اإلنسانية كسد حاجة الفقرا  كالمعدمين، بالوقف على اللقطا  كاليتػامى  -ُ
كالمقعدين كالعجزة كالعمياف كالمجذكمين، كتػزكيج ال ػباب كال ػابات كمػا يقػدـ 
مػػن حليػػب كسػػكر لأل فػػاؿ الرضػػع، كعلػػى السػػقايات كالمطػػاعم ال ػػعبية لتوزيػػع 

علػػى المقػػابر كعلػػى القػػرض الحسػػن  الطعػػاـ علػػى الفقػػرا  كالمحتػػاجين، كالوقػػف
كعلى البيوت ليسكنها الفقرا  كالمحتػاجوف غيػر القػادرين علػى امػتالؾ أك تػرجير 

 ،كعلػػى الحمامػات العامػػة للنظافػػة ككقػف البيػػوت بمكػة إلقامػػة الحجػػاج ،مسػكن
.كالوقف على الحيوانات

لجسػػور المرافػػق العامػػة لتيسػػير أمػػور الحيػػاة، كػػالوقف علػػى إصػػالح القنػػا ر كا -ِ
ككقف اتبار في الفلوات لسقاية المسافرين كالزركع كالما ية.

الجهػػاد فػػي سػػبيل اهلل، كعلػػى أدكات الحػػرب كالخيػػوؿ كالكػػراع كاإلنفػػاؽ علػػى  -ّ
 المجاهدين كأسرهم.

الوقوؼ على ذرِّيَّة الواًقف خ يةى تبديػًد األمػواؿ، كًلضىػماف عائػدو دائػمو للموقػوؼ  -ْ
 عليهم.

 
ٖ املازٝ عّ ا٪ٓساا اهيت ىسًٔا اه٘قف، ٗٓٛ غِٚٞ عّ تتزسج ٓص

 اٮٙهاح.

*** 
 

 دٔز الٕقف يف التكّدً اذتطازٙ اإلضالو٘
كاف للوقف دكر أساسي في أغلب اإلنجازات العلمية كالحضارية في بالد اإلسالـ 

كقت أف كانت أكربا كأغلب بالد العالم تعيش في عصر الظلمات كمن ذلي:

 ػػػػر العلػػػػم كالمعرفػػػػة بػػػػالوقف علػػػػى المػػػػدارس كالمسػػػػاجد كالمكتبػػػػات العامػػػػة ن -ُ
 كالكتاتيب لتحفيظ القرآف الكريم كعلى  لبة العلم من غذا  كمسكن كغيرها.
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ة كالمست فيات التعليمية لتعليم مى كٍ حً الوقف على المراصد الفلكية كدكر الٍ  -ِ
نبات.الطب كالتمريض كتطوير علم الصيدلة كالكيميا  كعلم ال

ساهم الوقف مساهمة فعالة في حفظ مبادئ اإلسالـ كرقي المجتمع اإلسالمي  -ّ
كتقدمه كعلى ن ر اإلسالـ كالدعوة إليه، كمقاكمة عمليات التب ير كالهدـ 

 الفكرم كالنفسي الموجه إلى بالد اإلسالـ من أعدائها.
 

ًٛ، ٗٓٛ تتزسج ٓصٖ املازٝ عّ زٗض اه٘قف يف اهتقسٵَ اؿهاضٜ اٮغ٩
 أٙها غِٚٞ عّ اٮٙهاح ٗاهثٚاْ.

*** 

 
 ٔدٕب العٍاٖٛ بالٕقف ٔتٗطري ةسهاوْ

في نهاية القرف التاسع ع ر كمػا بعػدُ، ابتلػي المسػلموف بػاحتالؿ أراضػيهم، كغزكهػا 
ا، كأدرؾ هػػؤَّ  األعػػدا  أهميػػة الوقػػف فػػي مقاكمػػة مخططػػاتهم، ا كعسػػكرين فكريػػا كاقتصػػادين 
ا علػػػى لقضػػػا  علػػػى فكػػػرة الوقػػػف كسػػػلب أموالػػػه، كاعتمػػػاد المجتمػػػع كلينػػػفعملػػػوا علػػػى ا

بػػبعض السػػلبيات التػػي يمكػػن تصػػويبها صػػدرت القػػوانين  الحكومػػات المواليػػة لهػػم كتعلػػالن 
الوضعية في العديد من الػبالد اإلسػالمية بالتضػييق علػى الػواقفين ككضػع القيػود كالعقبػات 

فػي  ـ(ُْٔٗ)لسػنة  (ْٖ)ف كالقػانوف رقػم أمامهم كسلبهم النظارة كاإل راؼ على الوقػ
مصػػر كمػػا تبعػػه مػػن قػػوانين أخػػرل، فانصػػرؼ النػػاس عػػن الوقػػف حتػػى كػػاد أف ينػػدثر، كآف 
األكاف لكي يعود للوقػف مكانتػه السػابقة فػي خدمػة المسػلمين كالمجتمػع اإلسػالمي، كأف 

 تقـو بالدعوة إلى هذُ الفكرة فئة من المسلمين حسبة لوجه اهلل تعالى.
 

بـٕ اه٘قـف خـ٩ي اهقـطْ اهتاغـع       تتزسج ٓصٖ املازٝ عّ اهتاضٙذ اهصٜ ًـطٸ 
 عؿط، ٗعٌا ِٙثغٛ أْ ٙلْ٘ عوٕٚ ا٬ْ.

*** 
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 الــٕقف عمٜ الرزٖٛ )األِم٘(

اٌتجهت بعض الدكؿ اإلسالمية أخيرنا إلى مىٍنع الوقف على ذرٌية الواقف، كهو ما 
على المدل الطويل إلى حىٍبس كثير من الثركات عن ييطلق عليه الوقف األهليه إذ أدل 

اإلضرار باَّقتصاد القومي كإعاقة التنمية، فضالن عن تكاثر  تسٌبب فيالتداكؿه كهو ما 
الذرية كضآلة العائد على المستحقين، كاستنفاد معظم إيرادات الوقف في نفقات 

 كمصاريف اإلدارة.
لػى الذريػة )األهلػي( عمػالن بالنصػوص كاألصوب  ػرعنا كأصػلُ عمػالن: إبقػا  الوقػف ع

ال رعية مع إحا ته بضوابط ك ركط تجيز التصػرؼ فػي الوقػف كتوزيعػه علػى المسػتحقين 
 إذا أضحى قاصرنا عن تحقيق مقصدُ ال رعي.

 
: ٗٓـ٘ ًـا كـاْ خـرلٖ ُٗتاحـٕ      ٞاهصضٙـ عوـٟ  تتزسج ٓصٖ املازٝ عّ اه٘قف 

ختـاض املٚثـاق إٙثـاضٳا هوٌكـوزٞ     ا بصضٙٞ املت٘فٟ ًـّ أ٨ٗز ٗأقطبـا١، ٗقـس ا   خاقٳ
باهِك٘م اهؿطعٚٞ ًـع إراطتـٕ    ع٩ٌځ ٞاهصضٙ عوٟ اهؿطعٚٞ اٮبقا١ عوٟ اه٘قف

به٘ابط ٗؾطٗط ػٚع اهتكطا يف اه٘قف ٗت٘ظٙعٕ عوـٟ املػـتزق، إشا أقـثش    
 قاقطٳا عّ ؼقٚق ًقكسٖ اهؿطعٛ.

* * * 
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 املصادز ٔاملسادع
 أّاًل: القسآٌ الكسٓه

 ثاىٔا: اللػ٘ 

 ملكثاح املِرل، هوفًٚ٘ٛا -

 ، اهقآطٝفٌع اهوغٞ اهعطبٚٞ، املعخٍ اه٘غٚط -
 ًعخٍ هغٞ اهفقٔا١، ز. قٌس ضٗاؽ قوعٕ حٛ، ٗز.راًس قازق  -

 ثالّجا: التفطري

 تفػرل ابّ أبٛ رامت -
 تفػرل اهٽدلٜ -
 وخكام، هأرلاَ اهقطآْ -
 أرلاَ اهقطآْ، ٨بّ اهعطبٛ -
 يبوقطط، هرلاَ اهقطآْاؾاًع ٪ -
 تفػرل اهطاظٜ -
 تفػرل ابّ كثرل -
 تفػرل اؾ٩ه، عاؾٚٞ اهكاٜٗ -
 تفػرل اهٽآط بّ عاؾ٘ض -
 تفػرل املِاض، قٌس ضؾٚس ضنا -

 زابّعا: الطي٘ ّعلْمَا

 قزٚش اهثداضٜ -
 قزٚش ًػوٍ -
 غِّ أبٛ زاٗز -
 غِّ اهذلًصٜ -
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 غِّ اهِػا٢ٛ -
 غِّ ابّ ًاحٞ -
 غِّ اهساضًٛ -
 غِّ اهساض قٽين -
 غِّ اهثٚٔقٛ -
 غِّ غعٚس بّ ًِك٘ض -
 قزٚش ابّ خعميٞ -
 قزٚش ابّ رثاْ -
 ً٘ط  ًاهم -
 ًػِس اهؿافعٛ  -
 ًػِس أ.س -
 ًػِس اهثعاض -
 ًػِس أبٛ زاٗز اهٽٚاهػٛ -
 ًػِس عثس بّ .ٚس -
 ًػِس أبٛ ٙعوٟ  -
 ًػتسضن اؿاكٍ -
 املكِف، هعثس اهطظاق اهكِعاُٛ -
 املكِف، ٨بّ أبٛ ؾٚثٞ -
 ا٪زب املفطز، هوثداضٜ -
 اهقاغٍ بّ غ٩َ ا٪ً٘اي، ٪بٛ عثٚس -
 ًعاحٍ اهٽدلاُٛ اهث٩ثٞ -
 ؾطح اهػِٞ، هوثغٜ٘ -
 ؾعب اٮمياْ، هوثٚٔقٛ -
 ًعطفٞ اهكزابٞ، ٪بٛ ُعٍٚ -
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 املطاغٚى، ٪بٛ زاٗز -
 اهعٚاي، ٨بّ أبٛ اهسُٚا  -
 فتش اهثاضٜ، ٨بّ رخط اهعػق٩ُٛ -
 قٌس بّ أ.س اهعٚين، ٜٚش اهثداضؾطح قز ٜعٌسٝ اهقاض -
 ؾطح قزٚش ًػوٍ، هوِٜ٘ٗ -
 ًعامل اهػِّ، هودٽابٛ -
 ؼفٞ ا٪ر٘شٜ ؾطح غِّ اهذلًصٜ، هوٌثاضكف٘ضٜ -
 راؾٚٞ اهػِسٜ عوٟ اهِػا٢ٛ، هوػِسٜ -
 ططح اهتثطٙب يف ؾطح اهتقطٙب، ٪بٛ ظضعٞ اهطاظٜ -
 ُٚى ا٪ٗطاض، هوؿ٘كاُٛ -
 غثى اهػ٩َ، هوكِعاُٛ -
 ُٛ٘ض اهسّٙ اشلٚثٌ، ٌع اهعٗا٢س ًِٗثع اهف٘ا٢سف -
 اؾاًع اهكغرل، هوػٚ٘طٛ -
 فٚض اهقسٙط، هوٌِاٜٗ -
 اهتودٚل اؿثرل ،٨بّ رخط اهعػق٩ُٛ -
 ، ٪بٛ رامتعوى اؿسٙث -

 خامّطا: الفقُ

 ( املرٖب اذتٓف1ٞ)
 املثػ٘ط، هوػطخػٛ -
 كٌاي اهسّٙ بّ اشلٌاَ ،فتش اهقسٙط -
 ، ٨بّ عابسّٙراؾٚٞ ابّ عابسّٙ -
 اهفتا٠ٗ اشلِسٙٞ -
 ، هودكٸاا اؿِفٛكتاب اهِفقاا -
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 ( املرٖب املايه1ٞ)
 ً٘آب اؾوٚى هؿطح كتكط خوٚى، هوزٽاب -
 وٌ٘اق، هاهتاذ ٗاٮكوٚى ملدتكط خوٚى -
 أ.س اهسضزٙط، اهؿطح اهلثرل -

 ( املرٖب ايػارع1ٞ)
 ا٪َ، هوؿافعٛ -
ٗ  وٟٚ بـّ ؾـطا   ،اجملٌ٘  ؾطح املٔصب - رققـٕ ٗأكٌوـٕ: قٌـس    ، ٜٗاهِـ٘

 ٛعٚلٚب املٽ
 ٛهوطًو ،ُٔاٙٞ ااتاذ إىل ؾطح املِٔاذ -

 ( املرٖب اذتٓب1ًٞ)
 ابّ قساًٞاملغين،  -
 ابّ قٍٚ اؾ٘ظٙٞ، خرل اهعثاز ٜٓس املعاز يف زاظ -
 ارلاَ أٓى اهصًٞ، ابّ قٍٚ اؾ٘ظٙٞ -

 ( املرٖب ايظاٖس1ٟ)
 ٨بّ رعَ ،ااوٟ -

 يفك١ٝٗ( املٛضٛعات ا1)
 ، اهل٘ٙتٗظاضٝ ا٪ٗقاا ٗاهؿ٣ْ٘ اٮغ٩ًٚٞ ،امل٘غ٘عٞ اهفقٔٚٞ -
 ٗٓثٞ اهعرٚوٛ.اهفقٕ اٮغ٩ًٛ ٗأزهتٕ، ز -
 املفكى يف أرلاَ املطأٝ ٗاهثٚت املػوٍ، ز.عثس اهلطٍٙ ظٙساْ -

 ( َتفسقات رك1١ٝٗ)
 قٌس أب٘ ظٓطٝ، ا٪ر٘اي اهؿدكٚٞ -
 قطناٜٗ.٩ي ٗاؿطاَ يف اٮغ٩َ، ز. ٙ٘غف اهاؿ -
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 رػب اهلل ٛوؿٚذ عو، هاهعٗاذ يف اهؿطٙعٞ اٮغ٩ًٚٞ -
 ز.ق٩ح غوٽاْ، ًرلاج املطأٝ -

 ضادّضا: أصْل الفقُ ّقْاعدِ

 ا٬ًسٜ، غٚف اهسّٙ ا٪رلاَ أق٘ي يف رلاَاٮ -
 ّ اهعضكؿٛٙاهثزط ااٚط، بسض اهس -
 ٛح٩ي اهسّٙ عثس اهط.ّ اهػٚ٘ط، ٗاهِعا٢ط ا٪ؾثاٖ -

 ٌضابّعا: القاىْ

 ٘ضٜٔاهػِ اهطظاق عثس.ز، املسُٛ اهقاُْ٘ ؾطح يف اه٘حٚع -
 ع٘زٝ اهقازض عثس ،اٮغ٩َ يف اؾِا٢ٛ اهتؿطٙع -
 ًكٽفٟ أ.س اهعضقا، اهعاَ ٛاملسخى اهفقٔ -
 قاُْ٘ ا٪ر٘اي اهؿدكٚٞ ظٌٔ٘ضٙٞ ًكط اهعطبٚٞ -

 ضابّعا: التازٓذ ّالرتاده

 طثقاا ابّ غعس -
 ٛأ.س بّ عوٟ بّ رخط اهعػق٩ُ ،متٚٚع اهكزابٞ اٮقابٞ يف -
 روٚٞ ا٪ٗهٚا١، ٪بٛ ُعٍٚ -
 تاضٙذ بغساز، هودٽٚب اهثغسازٜ -
 اهلاًى، ٨بّ عسٜ -
 اهثساٙٞ ٗاهِٔاٙٞ، ٨بّ كثرل -

* * *
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 121 .................................. ( ؼطٍٙ ا٨قذلاْ غرل اهؿطع11ٛـازٝ )ًـ

ٛٵ اٮُػا12ًْــازٝ )  122 ........................... ( تٽ٘ض ًعآط اهعٗاذ بٶطٱقٶ

 125 ................................................. ( ُٽاق ا٪غط13ًٝــازٝ )

 126 ...................... ( أٌٓٚٞ ا٪غطٝ ٗنطٗضٝ ٗح٘ز ض٢ٚؼ شلا14ًــازٝ )

 129 .................................... اضَ( رلٌٞ ؼطٍٙ ظٗاذ اا15ًــازٝ )

 132 ...................................... مقاصـد األضـسٗ :الفصل اخلامظ

 132 ..............................  (اؾِؼ اهثؿطٜ( رفغ اهِػى )16ًــازٝ )

 134 ................................ ( ؼقٚق اهػلّ ٗامل٘زٝ ٗاهط.17ًٞــازٝ )

 135 ............................................... ( رفـغ اهِػـب18ًــازٝ )

 137 ................................................... ( اٮركـا19ًْــازٝ )

 138 ...................................... ( رفغ اهتسّٙ يف ا٪غط20ًٝــازٝ )

 139 ............. ألضسٗ ّمحآتَامطْٝلٔ٘ األم٘ عً تكًْٓ ا :الباب الجاىٕ

 139 ...................... مطْٝلٔ٘ األم٘ عً تػذٔع الصّاز :الفصل األّل
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 139 ........................................ أغـاؽ ٓصٖ املػ٣٘هٚٞ (21ًــازٝ )
 140 .................................. تٚػرل غثى اهعٗاذ اهؿطعٛ (22ًــازٝ )

 144 ................................... ( اؿثٵ عوٟ تعٗٙد اهؿثاب23ًــازٝ )

 145 ........... الفصل الجاىٕ: مطْٝلٔ٘ األم٘ عً محآ٘ األضسٗ ّزعآتَا

 145 ......................................... صٖ املػ٣٘هٚٞ( أغاؽ 24ًٓــازٝ )

 146 .............................. ( اهت٘اظْ ب، اؿق٘ق ٗاه٘احثاا25ًــازٝ )

 148 ........................................... ( ت٘ثٚق عقس اهعٗاذ26ًــازٝ )

 149 ........................... ( اٮؾٔاز عوٟ عقس اهعٗاذ ٗإع27ُٕ٩ًــازٝ )

 150 ............................................... ( قــٚس امل٘اهــٚس28ًــازٝ )

 150 .......................ه٩قذلاْ( قاضبٞ ا٪ؾلاي غرل املؿطٗعٞ 29ًــازٝ )

 151 .................................... ملِزطفٞ( اهتكسٜ ه٫فلاض ا30ًــازٝ )

 152 ................. ا( إؾاعٞ اه٘عٛ بقٌٚٞ اهع٩قٞ اهعٗحٚٞ ٗآزاب31ًٔــازٝ )

 153 .................................. ّضــاٜل محآ٘ األضـسٗ :الفصل الجالح

 153 ............................................ املبشح األّل: الْاشع الدٓيـٕ

 153 ................................ ( بِا١ ا٪غطٝ عوٟ ًثاز٥ اهس32ًّٙــازٝ )

 154 ................................. ( آتٌاَ اهؿطٙعٞ بعقس اهعٗاذ33ًــازٝ )

 155 ...................... تهٚٚق أغثاب اهفطقٞ( تثغٚض اهٽ٩ق 34ًٗــازٝ )

 157 ................................ ( أٌٓٚٞ اهِػى يف تثثٚت اهعٗاذ35ًــازٝ )

 158 ............................( ضقابٞ اههٌرل ٗاغتؿعاض ضقابٞ اهلل36ًــازٝ )

 159 ....................................... الـْاشع االدتناعٕ املبشح الجاىٕ:
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 159 .......................................... ( ت ثط ا٪غطٝ باجملتٌع37ًــازٝ )

 160 ..................... ( ت ثٹط إحطا١اا اهعٗاذ باهعازاا ٗاهتقاهٚس38ًــازٝ )
 161 .............................. ( تسخٹى أٓى اهعٗح، يف اهعٗاذ39ًــازٝ )
 162 ....................................... اؾرلاْ ًٗس٠ ت ثرلٍٓ (40ًــازٝ )
 163 ............................... يف ا٪غطٝ ( اهتلافى ا٨حتٌاع41ًٛــازٝ )
 163 ..................................... أٌٓٚٞ امل٧غػاا ا٪ٓوٚٞ (42ًــازٝ )

 165 ...................................... الـــْاشع الطــلطاىٕ :املبشح الجالح
 166 .............................. ( ًعٚاض لاح اهتؿطٙعاا اهقا43ًُُٞٚ٘ــازٝ )
 166 ........................ ٚػرل غثى اهتقانٛ ٗرىٵ املِاظعاا( ت44ًــازٝ )
 167 .................... ( ًػ٣٘هٚٞ اهسٗهٞ عّ لاح اهذلابط ا٪غط45ًٜــازٝ )

 169 .............................................. بني الصّدني :الباب الجالح

 170 ......................................... الفصل األّل: مــقدمات الــصّاز
ـٶٽث46ًٞــازٝ )  170 ............................................... ( تعطٙف ا
 171 ................................................... ( آثاض اـٽث47ًٞــازٝ )
 171 ............................. ( عسَ ح٘اظ خٽثٞ املطأٝ املدٽ٘ب48ًٞــازٝ )
 172 ........................ ( عسَ ح٘اظ خٽثٞ ااطًاا ًّ اهِػا49١ًــازٝ )
 180 .................................... ( اهعسٗي عّ اـٽثٞ ٗآثاض50ًٖــازٝ )

 182 ............................................. الفصل الجاىٕ: عقـد الـصّاز
 182 ..........................................( ع٘اًى لاح ا٪غط51ًٝــازٝ )
 183 ..................................... ( ًتٟ ٙلْ٘ اهعٗاذ ٗاحثٳا52ًــازٝ )
 185 ........................................ ( ؾطٗط قزٞ اهعٗاذ53ًــازٝ )
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 190 .............................. عقس اهعٗاذ ( رقٵ ا٨ؾذلاط عِس54ًــازٝ )
 193 ................................... ( اهتٚػرل يف تلاهٚف اهعٗاذ55ًــازٝ )

 194 ......................... الفصل الجالح: ضْابط العالق٘ بني الصّدــني
 194 ....................... ( املػاٗاٝ ب، اهعٗح، إ٨ فٌٚا خٱكټل56ًــازٝ )
 195 ................................. ( اهقٚــٍ املعِ٘ٙٞ ٗا٪خ٩قٚــ57ًٞــازٝ )
 197 ..................... ( ت٘افط ا٪ٓوٚٞ ٗاهؿدكٚٞ املػتقوٞ هوٌطأ58ًٝــازٝ )
 202 .................................. ( ًػ٣٘هٚٞ اهطحى عّ ا٪غط59ًٝــازٝ )
 203 ........................................ ( ًػ٣٘هٚٞ املطأٝ يف بٚتٔا60ًــازٝ )

 205 .................. الفصل السابع: احلقْ  ّالْادبات الصّدٔ٘ املتبادل٘
 205 .................... ( تثقٚف اهؿثاب جثاز٥ اٮغ٩َ يف اهعٗاذ61ًــازٝ )

 206 ........................... املبشح األّل: احلقْ  ّالْادبات املػرت ٘
 206 ............................. ملػ٣٘هٚاا اهعٗحٚٞ(اهتعاْٗ عوٟ ا62ًــازٝ )
 207 .......................... ( اؿطم عوٟ اهتفآٍ ٗعسَ اهتِاظ 63ًــازٝ )
 207 ............................................. ( ا٨رذلاَ املتثازي64ًــازٝ )
 211 ................................ ( ن٘ابط اـ٩ا ب، اهعٗح،65ًــازٝ )
 220 .......................... ( اهتعاَ كى ًٌِٔا با٬زاب اٮغ66ًٞٚ٩ًــازٝ )
 225 .............. ( رػّ اهكوٞ باهِاؽ ٗخاقٞ اؾرلاْ ٗا٪قاضب67ًــازٝ )

 231 .................. الجاىٕ: احلقْ  اخلاّص٘ للصّد٘ علٙ شّدَا املبشح
 231 ..................................... ( ا٨هتعاَ بتلاهٚف اهعٗاذ68ًــازٝ )
 236 ................................. ( املعاًوٞ باملعطٗا ٗاٮرػا69ًْــازٝ )
 243 ............................................... ( رــق اهِفقــ70ًٞــازٝ )
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 247 ......................................( عٌى املطأٝ خاضذ اهثٚت71ًــازٝ )
 253 ........................................ ( إعاُتٔا يف عٌى املِعي72ًــازٝ )

 254 ....................... ّز اخلاص٘ علٙ شّدتُاملبشح الجالح سقْ  الص
 254 ........................................... ( طاعتٕ يف املعطٗا73ًــازٝ )

 256 .................................... ( عسَ اٮغطاا يف اٮُفاق74ًــازٝ )

 259 ................................. باهسّٙبآزاب ( رــقٵ ا٨هتعاَ 75ًــازٝ )

 263 ........................................ ( ًػــ٣٘هٚتٔا عّ بٚتٔا76ًــازٝ )

 268 ................ الفصل اخلامظ: احلقْ  املتبادل٘ بني اآلباٛ ّاألبياٛ 

 268 ............................ ٞ ب، ا٬با١ ٗأبِا٢ٍٔأغاؽ اهع٩ق (77ًــازٝ )

 268 .................................... رق٘ق ا٬با١ عوٟ أبِا٢ٍٔ (78ًــازٝ )

 269 .................................... الفصل الطادع: فـٕ تعـدد الصّدات

 269 .......................................... ( ن٘ابـــط اهتعــسٵز79ًــازٝ )

 271 .......................... ( عسَ إظٔاض املٚى ٮرس٠ اهعٗحاا80ًــازٝ )

 272 .......................................... ( اؾذلاط عسَ اهتعسٵز81ًــازٝ )

 272 .............................. ٩ق( ًتٟ ٙلْ٘ اهتعسٵز غثثٳا هوٽ82ًــازٝ )

 273 ............................................. الفصل الطابع: فـٕ الفسقـ٘

 273 ................................................... املبشح األّل: الطال 

 273 .................................... ( ًآٚتٕ ٗاؿلٌٞ ًّ ٗضا83ٕ٢ًــازٝ )

 275 ................................... ( نطٗضٝ اهكدل ٗا٨رتٌاي84ًــازٝ )

 276 ...................................... اهٽ٩ق تهٚٚق أغثاب ( 85ًــازٝ )

 278 ........................................... ( ًـــتعٞ اهٽـــ٩ق86ًــازٝ )
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 279 ................................................ املبشح الجاىٕ:  التطلٔق

 280 ........................................... ــٚق هوهــطض( اهتٽو87ًــازٝ )

 282 ...................... ( اهتٽوٚق هعسَ اٮُفاق أٗ هوٰغٚٲثٞ املِقٽع88ًٞــازٝ )

 285 ...................................................... ( اـوــع89ًــازٝ )

 287 ....................................... املبشح الجالح: فطـذ عقـد الصّاز

 288 ............................................... ( غـثب اهفػـذ90ًــازٝ )

 290 ....................... الباب السابع: سقْ  ّّادبات الطفل   اإلضالو

 292 ................. ضسٗالفصل األّل: العيآ٘ بالطفل مير بدٛ تكًْٓ األ

 292 .......................... هوخِؼ اهثؿطٜ(  طوب اه٘هس رفعځا 91) ازٝــً

 295 ............................ اهعٗاذ بس١ ًِص املتلاًوٞ اهطعاٙٞ(  92) ازٝــً

 295 ............................... اٮُػاُٚٞ اهقٍٚ ًكسض ا٪غطٝ(  93) ازٝــً

 297 ............................... اهِاحش اهعٗاذ عاٙرل( ا٨هتعاَ ج94) ازٝــً

 298 .................. العام٘ اإلىطاىٔ٘ ّاحلقْ  سٓاتـــاحل: الجاىٕ فصلال

 298 .................................... ٗاهٌِا١ ٗاهثقا١ اؿٚاٝ رق( 95) ازٝــً

 300 ........................................ اهٽفى جقسَ ا٨رتفا١( 96) ازٝــً

 302 ...........................................اشل٘ٙٞ عوٟ اؿفاظ(  97) ازٝــً

 303 ................................... ا٪طفاي ب، اهتٌٚٚع ؼطٍٙ(  98) ازٝــً

 304 ............................................ٞ ٚـاهكز اهطعاٙٞ(  99) ازٝــً

 306 ...........................................ٞ ـاؿاُٚ وٞـاملعاً(  100) ازٝــً

 307 ................................... اهفطاغ ب٘قت ا٨غتٌتا (  101) ازٝــً
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٘ٱحٲساْ اهفلط رطٙٞ(  102) ازٝــً  309 .................................... ٗاه

 311 ............................................. رلـاهتعث ٞـرطٙ( 103) ازٝــً

 312 ............................ الػدصٔ٘ األسْال ْ ـــسق: الجالح الفصل
 312 .................................................... بـاهِػ( 104) ازٝــً
 313 ................................................... ا ـاهطن( 105) ازٝــً
 313 ................................................... اُٞـاؿه( 106) ازٝــً
 317 .....................................................ٞ ـاهِفق( 107) ازٝــً

 320 ........................... ٘يأٜاجل ّاملطْٝلٔ٘ــ٘ األٍلٔالفصل السابع: 
 320 .................................... هوخِ، ااسٗزٝ ا٪ٓوٚٞ( 108) ازٝــً
 320 ..................................... هوٽفى اه٘ح٘ب أٓوٚٞ( 109) ازٝــً
 324 ............................................... ا٪زا١ ٞـأٓوٚ( 110) ازٝــً
 326 .................... اـاقٞ ٗاملعاًوٞ اؾِا٢ٚٞ املػ٣٘هٚٞ تسضذ( 111) ازٝــً

 329 ....................... ّتعلٔنُ الطفل تسبٔ٘ اٌـإسط: اخلامظ الفصل

 329 ........................... هوٽفى لاًوٞٗاملت اهفانوٞ اهذلبٚٞ( 112) ازٝــً
 335 ................................. اهٽٚثٞ ا٨حتٌاعٚٞ اهعازاا( 113) ازٝــً
 338 ........................... هوٽفى ٗاملت٘اظْ املتلاًى اهتعوٍٚ( 114) ازٝــً
 343 ............................ اهِافعٞ املعوً٘اا عوٟ اؿك٘ي( 115) ازٝــً

 345 .................................... امل٘ـتكـامل آ٘ـاحلن: الطادعالفصل 
 345 ............................... ٗاٮغا١ٝ اٮٙصا١ ًّ اؿٌاٙٞ( 116) ازٝــً
 347 ...................... ٗاهػٌعٞ باهؿطا املػاؽ ًّ اٙٞاؿٌ( 117) ازٝــً
 349 .........................ا٨قتكازٜ ا٨غتغ٩ي ًّ اؿٌاٙٞ(  118) ازٝــً
 350 .......................................... ٗاهٽ٘اض٥ اؿطب( 119) ازٝــً
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 352 ................................. لطفلا مصاحل مساعاٗ: الطابع الفصل
 352 ..................... اٮُػاْ رق٘ق إع٩ُاا ًّ ا٨غتفازٝ( 120) ازٝــً
 352 ........................... اهٽفى رق٘ق إعٌاي تسابرل اؽاش( 121) ازٝــً
 353 ............ با٪طفاي ٙتعوق ًا كى يف اهٽفى ًكاحل ًطاعاٝ( 122) ازٝــً

 354 ............... الباب اخلامظ: مً األضسٗ الصػسٚ إىل األضسٗ الكعٚ

 355 ..................................... الفصل األّل: التكافـل االدتناعٕ

 355 ................................ املبشح األّل: مكاى٘ التكافل   اإلضالو
 355 ................................. ( ًثسأ اهتلافى ٗأغاؽ قٚا123ًًٕــازٝ )
 357 .................................. اٮغ٩َ ( زٗا٢ط اهتلافى يف124ًــازٝ )

 357 ............................................. املبشح الجاىٕ: أسكاو عام٘
 358 ......................... ( اهفٽطٝ ا٨حتٌاعٚٞ تقتهٛ اهتلافى125ًــازٝ )
 359 ............................................ ( رـسٗز اهتلافى126ًــازٝ )
 359 .................................... ( تعاْٗ اجملتٌع اٮغ127ًٛ٩ًــازٝ )
 360 ................................... ( اهتلافـــى رـق ٗٗاحب128ًــازٝ )
 361 ........................................ ( املػتزقْ٘ هوتلافى129ًــازٝ )
 362 ................. يف اٮغ٩َ أغاؽ اهعثازاا املاهٚٞ ( اهتلافى130ًــازٝ )

 362 ............................................................ املبشح الجالح
 362 .............................. ( ا٪رـلاَ اهتفكٚوٚٞ هوتلافـى131ًــازٝ )

 364 ............................................. الفصل الجاىٕ: صـل٘ السسه
 364 ................................. ( تعطٙف ٗؼسٙــس املفٔــ132ًَ٘ــازٝ )

 370 ........................................ ( أٌٓٚٞ قـوٞ اهطر133ٍ) ازٝــً
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 372 ............................... ( ٗغا٢ى ٗآهٚاا قـوٞ اهطر134ٍ) ازٝــً

 375 .................................................. الح: اليفقـ٘الفصل الج
 375 ................................. اهِفقٞ أٍٓ ٗغا٢ى اهتلافى( 135ًــازٝ )

ٍٲ136) ازٝــً ٔڄ ٌٶ ّٲ يف رٱلڀ ًٰ  376 ............ ( ُفقٞ اهعٗحٞ ٗا٪٨ٗز اهكغاض ٗ
 377 ........................ ( ُفقٞ اهفقطا١ اهقازضّٙ عوٟ اهلػب137) ازٝــً
 379 ................................. ( ُفقــٞ املطأٝ غرل املتعٗحــ138ٞ) ازٝــً

 380 .................... ّ عوٟ اهلػب( ُفقٞ اهفقطا١ غرل اهقازض139ًٙــازٝ )

 385 .............................. الْالٓ٘ علٙ اليفظ ّاملال :الفصل السابع
 385 ........................................ ( املقكــس اهؿــطع140ًٛــازٝ )

 387 ........................................... ٗاه٘قاٙٞ اه٨٘ٙٞ( 141) ازٝــً
 389 ........................ ( إحطا١اا تعٚ، ا٪ٗهٚا١ ٗا٪ٗقٚا142١) ازٝــً

 390 ................................................ املـرياخ :الفصل اخلامظ
 390 ............................................ ( رلٌٕ اهؿطع143ًٛــازٝ )
 393 ...................................... ـاَ املـرلاج( قـ٘اَ ُعـ144ًــازٝ )
 396 .................. ( اهت٘اظْ اهسقٚق ب، ُعاًٛ املرلاج ٗاهِفق145ًٞــازٝ )
 397 ............................... ( متٚع ُعاَ املرلاج يف اٮغ146َ٩ًــازٝ )
 399 .................................. ( ًعاٙرل اهت٘ظٙع ب، اه٘ضث147ًٞــازٝ )

 400 ............... ( اهصك٘ضٝ ٗا٪ُ٘ثٞ ٨ تسخى يف ًعاٙرل اهت٘ظٙع148) ازٝــً
 401 ...... اٗاٝ ب، اهطحى ٗاملطأٝ يف تٽثٚق ًعاٙرل اهت٘ظٙع( اهقاعسٝ اهعاًٞ املػ149) ازٝــً

 409 ............................................... الفصل الطادع: الْصٔـ٘
 409 .................................................... ( تعـطٙف150ًــازٝ )
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 439   أرـٌط

 409 ..........................................( رلٌٞ ًؿطٗعٚتٔا151ًــازٝ )
 410 ....................................... ( ًـلاُتٔا يف اٮغـ152َ٩ًــازٝ )
 411 ................................................... ( ًقساضٓـا153ًــازٝ )
 411 ............................................. ( اه٘قٚٞ ه٘اضج154ًــازٝ )
 412 ............................................. ( ؾـطٗط عاًـ155ًٞــازٝ )
 413 ........................................... ( اه٘قٚٞ اه٘احثـ156ًٞــازٝ )

 414 .................................................. الفصل الطابع: الْقـف
 414 .................................................. ( اهتعطٙـف157ًــازٝ )
 414 ........................................ ( أغـاؽ ًؿـطٗعٚت158ًٕــازٝ )
 416 ................................. ( ؾـطٗط اه٘قف ٗأرـلا159ًًٕــازٝ )
 417 .................................. ( ًلاُتٕ اهعٌوٚٞ يف اٮغ160َ٩ًــازٝ )
 417 ............................... ( ا٪ٓساا اهيت ىسًٔا اه٘قف161ًــازٝ )
 418 ................. ض اه٘قف يف اهتقسٵَ اؿهاضٜ اٮغ٩ًٛ( ز162ًٗــازٝ )
 419 .................... ( ٗح٘ب اهعِاٙٞ باه٘قف ٗتٚػرل أرلا163ًًٕــازٝ )
 420 ............................  ( اهــ٘قف عوٟ اهصضٙٞ )ا٪ٓوٛ(164ًــازٝ )

 421 ......................................................... املكازض ٗاملطاحع 
 427 ..................................................................  اهفٔطؽ

* * * 

 

 

 


