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 ًَدص ايبشح:

اييت الشَت اسبٝا٠ ايصٚد١ٝ يف نٌ ع١ٝ ، ايطالم ظاٖس٠ َٔ ايعٛاٖس االدتُا

شَإ َٚهإ، ٚناْت األَِ ايطابك١ يإلضالّ متازع ايطالم نٝؿُا اتؿل 

طساف املتأثس٠ ب٘،ٚيهٔ عٓدَا أت٢ اإلضالّ أْصٍ تػسٜعّا يف دٕٚ َساعا٠ يأل

، ٚؼبدد األسهاّ اشباص١ بُٗا ،  م ؼبؿغ سكٛم نٌ َٔ ايصٚدنيايطال

،  ٚبعد ْٚعِ هلِ سٝاتِٗ يف ظٌ ايٓصاع ايكا٥ِ يف األضس٠ ،نُا اٖتِ باألبٓا٤

ٚيهٔ ازبٌٗ بايكٛاعد ايػسع١ٝ ،ٚاُٖاٍ تطبٝكٗا ، أٚ ضٝاد٠   .دعٗا تص

عادات ٚايتكايٝد ٚاألعساف; ٖٞ َٔ ٚد١ٗ ْعس ايباسجني أِٖ األضباب اييت اي

ع بأضسٙ ٚباجملتُ بٌ دبعٌ َٔ ايطالم أش١َ ْؿط١ٝ ادتُاع١ٝ تعصـ باألضس٠

،طبًؿ١ عددّا َٔ اآلثاز ايٓؿط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ اييت ساٚيٓا يف ٖرا ايبشح 

   تٛضٝح أُٖٗا ٚاقرتاح بعض اسبًٍٛ هلا. 

  َكد١َ:

تكسازٙ ٚتكٓدَ٘، ٌ ظاٖس٠ ايطالم يف أٟ صبتُع خطسّا ٜٗٓدد اضتػهِّ    

م ٜٓعهظ ايطال ٚ .يٝظ مبٓأ٣ عٔ ٖرٙ ايعٛاٖس ايطًب١ٝ ؾاجملتُع ايطٛداْٞ

ٚعدّ  تؿهومما ٜؤدٟ ب٘ إىل اي ;َٚؤضطات٘ ضًبّا ع٢ً أؾساد اجملتُع

سادٙ، ٜٚصداد َعدٍ َٚٔ ثِ تٓتػس االعبساؾات ايطًٛن١ٝ بني أؾ .االضتكساز

ٚايطالم َٔ األَٛز املٓبٛذ٠ يد٣ اجملتُعات ع٢ً طبتًـ دٜاْاتٗا . منٛ ازبسمي١

ٚثكاؾاتٗا، ألْ٘ ٜعد َٔ أخطس األَساض االدتُاع١ٝ، ٚؼبٌُ يف طٝات٘ نجريّا 

 . َٔ األضساز اييت ربٝب آَاٍ اجملتُعات ٚتكدَٗا

  : َػه١ً ايبشح 

 : تتُجٌ َػه١ً ٖرا ايبشح يف األض١ً٦ ايتاي١ٝ

 ضباب  اييت تؤدٟ إىل ايطالم ؟َاٖٞ األ -
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 َا ٖٞ اآلثاز ايٓؿط١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ املرتتب١ عًٝ٘؟ -

 أٖداف ايبشح:

 َا ًٜٞ: َٔ إدسا٤ ٖرا ايبشح إىل إٗدف ايباسجٜٚ

  ايتعسف ع٢ً َؿّٗٛ ايطالم املطا١ُٖ يف -

 بايطالم.ايػسع١ٝ املتعًك١  سهاّع٢ً األ ايتعسف -

أؾساد األضس٠  ع٢ً  ايطالم ظاٖس٠ٚايتعسف ع٢ً إْعهاضات  -

 .ٚاجملتُع

ٚاييت  ،املطا١ُٖ يف ٚضع سًٍٛ يًُػهالت اييت تؤدٟ إىل ايطالم -

 .عاٖس٠ اي ٖرٙ ْتٛقع إٔ تطاعد يف اسبد َٔ اْتػاز

تٛقـ عٓد األضايٝب ايبالغ١ٝ اييت دا٤ت يف آٜات اي طع٢ إىل اي  -

 ٚدٚزٖا يف خد١َ املع٢ٓ. مايطال

 أ١ُٖٝ ايبشح:

يطالم ا ١ ايعاٖس٠ اييت ٜدزضٗا; ٚاملتُج١ً يفتأتٞ أ١ُٖٝ ايبشح َٔ أُٖٝ 

ٚاْعهاع ذيو  ،َٚا ي٘ َٔ أثاز ْؿط١ٝ ٚادتُاع١ٝ ع٢ً األشٚاز املطًكني

 ٓا٤ ٚع٢ً أطساف األضستني.ع٢ً األب

 سدٚد ايبشح:

 املٝالدٟ . 2009تتُجٌ يف ايعاّ   تتُجٌ سدٚد ايبشح يف اسبدٚد ايصَا١ْٝ 

تٛؾس َٔ أدبٝات ايبشح َٔ َصادز  دٚد املٛضٛع١ٝ  ؾتتُجٌ يف َااسبأَا 

 َٚسادع يف ازباْب ايؿكٗٞ ٚازباْب ايٓؿطٞ ٚاالدتُاعٞ.
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 َٓٗر ايبشح:

يبشح يف اضتددّ ايباسجإ املٓٗر ايٛصؿٞ ; ٚايرٟ ٜتٓاضب َع طبٝع١ ا 

ٚذبًًٝٗا ،ٚايتعسف ع٢ً اآلثاز  ٗا، ٚتكصٞ أضبابطسح ٚصـ ايعاٖس٠ 

 ايٓتا٥ر ٚذبًًٝٗا ٚتؿطريٖا.املرتتب١ ع٢ً سدٚخ ايطالم ،ٚصٛاّل إىل 

 ٖٝهٌ ايبشح:

 ٜتهٕٛ ايبشح َٔ َبشجني:

 املبشح األٍٚ : األسهاّ ايؿك١ٝٗ يًطالم، ٜٚتهٕٛ َٔ مخط١ َطايب ٖٚٞ: 

 َؿّٗٛ ٚ تعسٜـ ايطالم املطًب األٍٚ: 

 سهِ ايطالم ٚسه١ُ َػسٚعٝت٘املطًب ايجاْٞ: 

 أقطاّ ايطالماملطًب ايجايح: 

 ٜصح طالق٘غسٚط َٔ املطًب ايسابع: 

 سل ايتطًٝل  ؾٝٗا اسباالت ايت٢ ٜهٕٛ يًُسأ٠ املطًب اشباَظ: 

 املبشح ايجاْٞ بعٓٛإ ايطالم َٔ ٚد١ٗ ايٓعس ايٓؿط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ

 ٜٚتهٕٛ َٔ ثالث١ َطايب ٖٞ: 

 أضباب ايطالم املطًب األٍٚ: 

 ضٝهٛيٛد١ٝ ايطالم املطًب ايجاْٞ: 

 ماملػانٌ ايٓادب١ عٔ ايطالاملطًب ايجايح :

 َا ًٜٞ: نُا اغتٌُ ايبشح ع٢ً خامت١ سٛت

 َٚكرتسات ملػازٜع حبج١ٝ.،ٚايتٛصٝات ٚاسبًٍٛ ، أِٖ ايٓتا٥ر 
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 يًطالم اّ ايؿك١ٝٗهاألس املبشح األٍٚ

  -تعسٜـ ايطالم  : َؿّٗٛ ٚ املطًب األٍٚ:     

ٕ ايطالم ظاٖس٠ عا١َ َٚٛدٛد٠ يف نٌ اجملتُعات ٚبٓطب َتؿاٚت١ إ       

ؾت٘ ايبػس١ٜ َٔ قدِٜ ايصَإ، ٚناْت ي٘ طسم ٚأغهاٍ ربتًـ ٖٚٛ أَس عس

 ٌْ َٔ ب١٦ٝ إىل ب١٦ٝ، َٚٔ عصس إىل عصس، ٚقد أقست٘ مجٝع األدٜإ ن

ألْ٘ نإ غسٜع١ إبساِٖٝ ٚإمساعٌٝ  ;بطسٜكت٘، نُا عسؾت٘ عسب ازبا١ًٖٝ

عًٝ٘ –، ؾؿٞ سدٜح ايبدازٟ إٔ ضٝدْا إبساِٖٝ -عًُٝٗا ايطالّ–

: ٜػري عتب١  ٚيدٙ إمساعٌٝ اييت غهت ساي٘ قٛيٞ ي٘قاٍ يصٚد١  -ايطالّ

                                                           دازٙ، ؾؿِٗ إمساعٌٝ َٔ ذيو أْ٘ ٜٓصش٘ بطالقٗا، ؾطًكٗا. 

. 

 -عًٝ٘ ايطالّ  -ٔ إبساِٖٝنإ اَتدادّا يدٜ ايرٟ ٚعٓدَا دا٤ اإلضالّ

 نُا قاٍ اهلل تعاىل:

ِٖ َأ)  ُُِػٔسٔننَي(ُث َٔ اِي َٔ  َٕ ََا َنا َٚ َِ َسٓٔٝؿّا  ٖٝٔ ١ًََٖٔ ٔإِبَسا ٕٔ اٖتٔبِع  َِٝو َأ َٓا ٔإَي ِٝ ، (1)َِٚس

َساعّٝا يف ذيو اضتكساز األضس٠  ،ؾأقس اإلضالّ ايطالم ْٚعُ٘ تٓعُّٝا دقٝكّا

ٜكٍٛ  ٚيف ذيو .أنًُ٘ٚسؿغ نٝإ اجملتُع ايبػسٟ ب ،ٚضعادتٗا َٔ ْاس١ٝ

ٌٗ ايٖط):   اهلل تعاىل َٜٔش ََٚيا   ٕٕ ِٚ َتِطٔسْٜح ٔبٔإِسَطا َُِعُسٕٚف َأ ََِطاْى ٔب ٕٔ َؾٔإ ََٖسَتا ًَاُم 

 ِٕ ٘ٔ َؾٔإ َُا ُسُدَٚد ايًٖ ِٕ ََٜداَؾا َأٖيا ُٜٔكٝ ٦ِّٝا ٔإٖيا َأ ٖٔ َغ ُٖ ُُٛ ُِٝت ُٖا َآَت َٔ ِٕ َتِأُخُرٚا  ِِ َأ َيُه

٘ٔ َؾًَا ُدَٓاَح َعًَ َُا ُسُدَٚد ايًٖ ِِ َأٖيا ُٜٔكٝ ٘ٔ َؾًَا ٔخِؿُت ًَِو ُسُدُٚد ايًٖ ٘ٔ ٔت َُا اِؾَتَدِت ٔب َُا ٔؾٝ ٔٗ ِٝ

َٕ ُُٛ ُِ ايٖعأي ُٖ ٘ٔ َؾُأَٚي٦َٔو  ََٜتَعٖد ُسُدَٚد ايًٖ  ِٔ ََ َٚ َٖا  ايطالم يػّٜٛا َع٢ٓ ٚ ،(2)(َتِعَتُدٚ

،ٍ،م( ٚزدت يف ،ٖٚرٙ املاد٠)طٔ اإلطالم ٖٚٛ اإلزضاٍ ٚايرتى،ََأخٛذ 

ٚطًكٗا ؾطًكت ، ْٚاق١  ايٓاق١  َٔ عكاهلا  ؾُٓٗا أطًكتايًػ١ مبعإ َتعدد٠ 

  (3)طًل أٟ ال عكاٍ عًٝٗا ، ٚأطًك٘ ؾٗٛ َطًل ٚطًٝل ضسس٘ ٚازبُع طًكا٤.
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ٚيف ايػسع ٜعين سٌ زابط١ ايصٚاز ٚإْٗا٤ ايعالق١ ايصٚد١ٝ. ٚايطالم يف 

نُا أصطًح ايؿكٗا٤  ،(4) اإلضالّ إدسا٤ َسؾٛض إال يف ساالت ايطسٚز٠

حبٌ ايعص١ُ املٓعكد٠ بني ايصٚدني ، ٚزؾع ايٓهاح يف ع٢ً تعسٜـ ايطالم 

اسباٍ أٚ يف املآٍ بًؿغ َػتل َٔ َاد٠ ايطالم أٚ َا يف َعٓاٖا ، ٚاملساد بسؾع 

ال قٝد ايٓهاح زؾع أسهاَ٘ ٚعدّ اضتُسازٙ ألٕ عكد ايصٚاز بعد ٚقٛع٘ 

ميهٔ زؾع٘ ، ٚزؾع ايكٝد يف اسباٍ ٜهٕٛ بايطالم ايبا٥ٔ  ٚ أَا زؾع٘ يف 

ٚ مما خدّ ٖرا املع٢ٓ بالغ١ ايكسإٓ يف قٛي٘  ، آٍ ؾطبًٝ٘ ايطالم ايسدعٞامل

ٖٚرا َا ال ذبًُ٘  ،تعاىل )ايطالم َستإ( أٟ أْ٘ َس٠ بعد َس٠ ال دؾع١ّ ٚاسد٠ 

ٚظبد  .  اييت ذبتٌُ إٔ طالقني ميهٔ إٔ ٜكعا يف َس٠ٔ ٚاسد٠ يؿع١) ثٓتإ( 

أد٣ يتٛضٝح املع٢ٓ ٚتكسٜب ايطبام بني )تطسٜح( ٚ )إَطاى( ٚأضًٛب ايطبام 

ايٛعٝد ع٢ً َٔ  يف ٜٚأتٞ قصس ايصؿ١ ع٢ً املٛصٛف تػدٜدّا.  (5)ايصٛز٠

ٚخدّ َع٢ٓ  .ٚذيو يف )ؾأٚي٦و ِٖ ايعاملٕٛ( َٓٗر ايدٜٔ يف ايطالمش ٜتذاٚ

اال اآل١ٜ أضًٛب االيتؿات اير٣ ٜدعٛيإلْتباٙ ملا ؾٝٗا َٔ أسهاّ يف قٛي٘)  

٤ نإ إٜكاظا يإلصػاإيٞ أضًٛب  ٔ َٔ أضًٛبكٌ َؽباؾا( ألٕ ايهالّ إذا ْ

 .(6)إيٝ٘ َٔ إدسا٥٘ ع٢ً أضًٛب ٚاسد

 سهِ ايطالم ٚسه١ُ َػسٚعٝت٘:املطًب ايجاْٞ: 

ايصٚاز ٚممازضت٘ ؾ٢ أ٣ ذ ٢ ٜؿطايتطًٝل ٖٛ زخص١ أعطٝت يًصٚز يه      

ٚال ٜصح َٓٗا طالم، ٚيٛ ٚقع  ، ،ٖٚٛ سل يًصٚز ؾكط دٕٚ شٚدت٘ ٚقت غا٤

ال متًو ايطالم ،  َٚٔ ذيو قٍٛ ايهاضاْٞ اسبٓؿٞ " ٚاملسأ٠ .٦اؾال ٜعد غٝ

 .(7)ٚإمنا ميًه٘ ايصٚز "
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 ،س َٓ٘ ألْ٘ ٜهٕٛ ضببّا ؾ٢ ٖدّ األضس ٚتػسٜد األبٓا٤ٚيهٔ اإلضالّ ّْؿ  

 اهلل إىل ابػض اسبالٍ َٔ غ٧ يٝظ اْ٘:) ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ قاٍ

 (8)عُس  ابٔ عٔ ضبازب عٔ ايٛصاؾ٢ يٝدايٛ بٔ اهلل عبٝد( زٚاٙ) (ايطالم َٔ

ٕ األصٌ ؾ٢ ايطالم ٖٛ أّ ؾ٢ غسح ايػدٜس ؾ٢ ؾك٘ اسبٓؿ١ٝ بٔ ُٖااٚذنس  

 قطع ايٓهاح اير٣ تعًكت ب٘ املصاحل ايد١ٜٝٓ ٚايد١ْٜٛٝ .اسبعس ملا ؾٝ٘ َٔ 

)األصٌ ؾ٢  ٚقاٍ أٜطّا األصٌ(ٕ ايطالم َهسٚٙ ؾ٢ )إبٔ ت١ُٝٝ اٚقاٍ  

ٚدا٤ ؾ٢ شاد املطتٓكع ؾ٢ ايؿك٘  َٓ٘ قدز اسباد١ ( بٝحايطالم اسبعس ٚإمنا أ

ب يًطسز ٜٚباح يًشاد١ ٜٚهسٙ يعدَٗا ٜٚطتش اسبٓبًٞ نتاب ايطالم :

 .(9)ٚػبب يإلٜال٤ ٚؼبسّ يًبدع١ (

َُِعُسٕٚف ٍ اهلل تعاىل ٛٚعدد َسات ايطالم ثالث١  ٜك  ََِطاْى ٔب ٕٔ َؾٔإ ََٖسَتا :) يٖطاَلُم 

ِٚ َتِطٔسْٜح ٔبٔإِسَط َٕٕأ تطًٝكتني ؾُٝطهٗا ٘ تأَساأ٣ إذا طًل ايسدٌ  (10)( ا

ٜٚتطح إٔ ايؿكٗا٤ قد (11)ٗا بإسطإ ؾال ٜعًُٗا سكٗا مبعسٚف أٚ ٜطسس

ؾبعطِٗ ٜس٣ إٔ األصٌ ؾٝ٘ املٓع ست٢  ،اختًؿٛا يف أصٌ َػسٚع١ٝ ايطالم

َُ ) ٛي٘ تعاىل:كتٛدد ساد١ أٚ ضسٚز٠ ي َٕ َع٢ًَ ايَِّطا٤ ٔب َُٛ ٖٛا ٍُ َق ٌَ ايسَِّدا ا َؾٖط

َْٔتاْت َسأؾَعاْت  ِِ َؾايٖصأيَشاُت َقا ٔٗ َٛأي َِ ِٔ َأ َٔ َُا َأَْؿُكِٛا  َٚٔب ِِ َع٢ًَ َبِعٕض  ُٗ ُ٘ َبِعَط ايًٓ

ٖٔ ٔؾٞ  ُٖ ُِٖذُسٚ َٚا  ٖٔ ُٖ ٖٔ َؾٔعُعٛ ُٖ َٕ ُُْػَٛش َٚاياٖلٔتٞ َتَداُؾٛ  ُ٘ َُا َسٔؿَغ ايًٓ ِٝٔب ٔب يًَِِّػ

ِٕ َأ ٖٔ َؾٔإ ُٖ َٚاِضٔسُبٛ ََُطأدٔع  ّٝٓا اِي َٕ َعًٔ َ٘ َنا ٕٖ ايًٓ ٖٔ َضٔبٝاّل ٔإ ٔٗ ِٝ ِِ َؾاَل َتِبُػِٛا َعًَ َطِعَُٓه

أٟ إذا اطاعت املسأ٠ شٚدٗا يف مجٝع َا ٜسٜدٙ َٓٗا مما اباس٘ ،(12)َنٔبريّا( 

ٚىل أَٚٔ باب  .ٚ ٖذساْٗاأ ضبٌٝ ي٘ عًٝٗا بعد ذيو يطسبٗا اهلل ي٘ َٓٗا ؾال

١ ايصٚاز.  َٚٔ ل ٚدشٛد بٓعُمح،ٚارباذٙ ضبٝال يًؿسام ظًِ ٚطالقٗا 

اٖل  :)يف ايطالم االباس١ ٚؼبتر بكٛي٘ تعاىلٕ االصٌ أىل إايؿكٗا٤ َٔ ٜرٖب 

ٖٔ َؾٔسَٜط١ّ  ُٗ ِٚ َتِؿٔسُضِٛا َي ٔٗ َأ ُٖ َُٗطٛ ِِ َت ََا َي ُِ ايَِّطا٤  ِِ ٔإٕ َطًِٖكُت ُِٝه ُدَٓاَح َعًَ
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ََٚع٢ًَ اِي  ُٙ ُُٛٔضٔع َقَدُز ٖٔ َع٢ًَ اِي ُٖ ََتُِّعٛ َُِعُسٚٔف َسٓكّا َع٢ًَ َٚ َََتاعّا ٔباِي  ُٙ ُُِكٔتٔس َقِدُز

ُُِشٔطٓٔنَي(  و ٜكتطٞ االباس١ ، نريو ْٚؿٞ ازبٓاح ٜعين ْؿٞ االثِ ٚذي،(13)اِي

ًكٕٛ ٚال ناْٛا ٜط (ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ )صشاب ايٓيبإٔ أؼبتذٕٛ ب

ٕ أاألصٌ يف ايطالم اسبعس ٚٚايسادح إٔ  .(14)ٜطأيٕٛ عٔ ٚد٘ اسباد١

م ال ٜٓؿٞ دٛاشٙ صٌ ايطالأٚاختالف ايؿكٗا٤ يف  .(15)باس١ َكٝد٠ بايطسٚز٠اال

صٌ ايتػسٜع يٝػٌُ ايسؤ٣ املدتًؿ١ ٚاجملاٍ ٖٓا ؾٝ٘ ؾسص١ أٚيهٓ٘ ٜٛضع يف 

 الدتٗاد ايعًُا٤ يًتٝطري ع٢ً املطًُني.

ؾايطالم دا٥ص زغُّا عٔ اختالف ٚدٗات ايٓعس يف أصٌ َػسٚعٝت٘      

ْطإ َٔ َهْٛات يعًُ٘ ايطابل مبا ٚضع٘ يف ْؿظ اإل ،ٚاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل

ٚ ٜهسٙ إٔ االْطإ قد ؼبب أ ايبػس١ٜ ٚاييت قد تتُجٌ يف ذبدد ٚتٛد٘ املٍٝٛ

ٚقد ٜهٕٛ ٖرا  ،دٕٚ ٚدٛد ضبب ظاٖسٟ هلرا اسبب أٚ ايهسٙ ،غدصّا َا

ٚقد تصبح  ،ايػدص ايرٟ نسٖ٘ ٚمل ٜعد ؼبتٌُ ايعٝؼ َع٘ ٖٛ ايصٚز

 ،ٚغايبّاٚتصبح ضذٓإّ ٧ًَ باسبصٕ ٠ايتعاض١  ،ُّٝا ال ٜطاماسبٝا٠ بُٝٓٗا دش

ٚقد ٜػٌُ أضستٞ ايصٚدني َطببّا َػهالت ال  ‘ٜٓعهظ ذيو ع٢ً األبٓا٤

ٚإٕ اْتؿت املٛد٠ ٚايسمح١ اييت دعًٗا اهلل بني ايصٚدني شادّا سصس هلا ، 

عبٛز ؾٛم املػهالت اييت تكابًُٗا; ٚاي ،ٜعُٝٓٗا ع٢ً ذبٌُ صعٛبات اسبٝا٠

إذ أْ٘ ٜطع سدّا يًُػهالت ايكا١ُ٥ بني ;ٖٓا ٜصبح ايطالم غس ال بد َٓ٘ 

٘ بطسٜك١ نسمي١ ذبؿغ يهٌ طسف سكٛق٘ ٚتهسَ٘ نُا خًك ،ايصٚدني

ٕ أ ٚٚعد اهلل ايصٚدني اسباؾعني سبدٚدٙ يف االؾرتام .اهلل تعاىل َهسَّا 

ٔٔ ايًٓ) :يف قٛي٘ تعاىل ٜػُٓٝٗا َٔ ؾطً٘  ََٜتَؿٖسَقا ُِٜػ َٕ َٚٔإٕ  ََٚنا  ٔ٘ ِّٔ َضَعٔت ُ٘ ُنالًّ 

َٚأضعّا َسٔهُّٝا  ُ٘  (16)(ايًٓ
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 أقطاّ ايطالم:املطًب ايجايح: 

  ّ،ٚيهٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ايرٟ الٜعًِ أسدا ا عٔ اباس١ ايطالم زغُ      

أعط٢ ؾسص١ بعد ايطالم يًُطًك١ ٚيًُطًل يٝرتادعا ؾٝٗا ; ؾكد ٜهٕٛ 

ييت قد تصٍٚ إٕ َس عًٝٗا ايٛقت ، نُا ٚا ;ايطالم ْادبّا عٔ بعض ايعسٚف

إٔ املسأ٠ زمبا تهٕٛ ذبٌُ يف أسػا٥ٗا دّٓٝٓا ْتاز ٖرا ايصٚاز ايرٟ اْكطع 

ِٕ )قاٍ تعاىل بايطالم  ٖٔ َأ ُٗ ٌٗ َي ََٚيا َٜٔش ٖٔ َثًَاَث١َ ُقُس٤ٕٚ  ٔٗ ُِْؿٔط َٔ ٔبَأ ََٜتَسٖبِص َُُطًَٖكاُت  َٚاِي

ُ٘ ٔؾٞ َأِز ََا َخًََل ايًٖ  َٔ ُِ ٖٔ َِٜهُت ُٗ َُٚبُعَٛيُت ّٔ اِيَآٔخٔس  ِٛ َٝ َٚاِي  ٔ٘ ٖٔ ٔبايًٖ َٔ ٖٔ ُِٜؤ ِٕ ُن ٖٔ ٔإ ٔٗ َٔ َسا

َُِعُسٚٔف  ٖٔ ٔباِي ٔٗ ِٝ ٌُ اٖئرٟ َعًَ َِٔج  ٖٔ ُٗ ََٚي ِٕ َأَزاُدٚا ٔإِصًَاّسا  ٖٔ ٔؾٞ َذٔيَو ٔإ ٖٔ َأَسٗل ٔبَسدِّ

 ِْ ُ٘ َعٔصْٜص َسٔهٝ َٚايًٖ ٖٔ َدَزَد١ْ  ٔٗ ِٝ ٍٔ َعًَ بصؿشِٗ هلٔ عٔ بعض أ٣  (17)َٚٔيًسَِّدا

ب إٔ إضتٓعـ مجٝع سكٞ عًٝٗا ) َا أُس :بٔ عباع إهلِ عًٝٗٔ ٚقاٍ  ايٛادب

:) يًسداٍ عًٝٗٔ دزد١ ( ٜٚع٢ٓ ذيو ْدب ذنسٙ ؾ٢ قٛي٘ تعاىلاهلل ألٕ 

ٚتًو (18) ، ايسداٍ إىل األخر ع٢ً ايٓطا٤ بايؿطٌ يٝهٕٛ هلِ عًٝٗٔ دزد١ 

سداٍ ع٢ً ايٓطا٤ مبا ٚضع٘ يف ايدزد١ َٔ ٚذيو ايؿطٌ اعطاٙ اهلل يً

سف يف غدص١ٝ ايسدٌ َٔ ٌَٝ يًك٠ٛ ٚقدز٠ ع٢ً ايتشٌُ ٚسه١ُ يف ايتص

ٚسه١ُ دبعًٗا  اٙ اهلل يًُسأ٠ َٔ زق١ ٚيطـ عطأاملٛاقـ ايصعب١، َكابٌ َا 

ىل إٖٚرا االختالف ٖٛ ايرٟ ٜؤدٟ  .دبٝد ؾٕٓٛ ايتعاٌَ ايطٝب َع ايصٚز

نٌ سطب قدزات٘   دٚاز بُٝٓٗا األٚتٛشٜع  ىل اآلخسإاظبراب نٌ َُٓٗا 

ٚاالْطذاّ ٚتكدٜس نٌ ؾسد يآلخس ىل ايتؿاِٖ إٜؤدٟ مما ٚاَهاْات٘ 

ٕ اضتشاٍ االضتُساز ؾٝٗا ًٜذأ األشٚاز اىل إ، ٚاييت  ٚاضتكساز اسبٝا٠ ايصٚد١ٝ

ٌُ َع٢ٓ األَس، إذ ًْٚشغ يف )ٚاملطًكات ٜرتبصٔ (إٔ اشبرب ؼب .ايطالم

ٙ بصٝػ١ اشبرب أبًؼ َٔ صسٜح األَس ،إلغعازٙ بإٔ املع٢ٓ أَس بايرتبص،ٚإٜساد

ؾهأْٗٔ اَتجًٔ األَس ػبب املطازع١ إىل اإلتٝإ ب٘،املأَٛز ب٘ مما 
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ٜٚأتٞ يف خد١َ َع٢ٓ اآل١ٜ أضًٛب اإلػباش إذ  ؽبرب عٓ٘ َٛدٛدّا.بايؿعٌ،ؾاهلل 

٢ أشٚادٗٔ َٔ اسبكٛم َجٌ ايرٟ  )ٚهلٔ َجٌ ايرٟ عًٝٗٔ( ٚهلٔ  عًاملع٢ٓ يف

دٗٔ  عًٝٗٔ ؾاملع٢ٓ دا٤ َٛدصّا محٌ ايهجري َٔ املع٢ٓ يف قًٌٝ َٔ ألشٚا

    ايًؿغ.

 ْٛعني : ضالَٞ إىلٜٚٓكطِ ايطالم َٔ سٝح َٛاؾكت٘ يًٗدٟ اإل  

 األٍٚ طالم ايط١ٓ ٚايجاْٞ طالم ايبدع١.

ىل إٜٚٓكطِ  .اٖس ؾ٢ غري مجاع ٚبػاٖدٜٔ عدينيٚطالم ايط١ٓ طالم ط    

 :ايٓطا٤ صٓاف أزبع١ اقطاّ حبطب أ

 *طالم ايط١ٓ يرات ايكسؤ ٚاسبا٥ٌ :

ٕ ٜطًكٗا يف طٗس مل أٜٓبػٞ  ،ٖٚٞ ايصٚد١ اييت ذبٝض ٚيٝطت ْؿطا٤      

 ٚاذا داَعٗا ؾٝ٘ نإ طالقّا بدعّٝا ٖٚٛ َٓٗٞ عٓ٘. ،ػباَعٗا ؾٝ٘

 *طالم ايط١ٓ يًشاٌَ :

أْ٘ طًل اَسأت٘ ٖٚٞ سا٥ض ،ؾرنس ذيو –عٔ ابٔ عُس زضٞ اهلل عُٓٗا 

ٚيٝطًكٗا طاٖسّا أٚ ؾكاٍ : َسٙ ؾًريادعٗا  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ - يًٓيب

 ساَاّل.

 ْٛاع:أايط١ٓ يػري ذات ايكسؤ ٖٚٔ ثالث١ *طالم 

ْكطع عٓٗا اسبٝض يهرب ااآلٜط١ ٖٚٞ اييت  – تبًؼ اسبٝض ايصػري٠ اييت مل

بٛ أبٛ سٓٝؿ١ ٚأٝض ٚاْكطع عٓٗا يدا٤ ؾٝٗا ، قاٍ ايبايػ١ اييت زأت اسب–ضٓٗا 

ٚيٛ عكب مجاع  ،ضـ ٚضبُد َٚرٖب َايو يف طالقٗٔ أْ٘ ٜكع يًط١ٜٓٛ

 .(19)ٝاضّا هلٔ ع٢ً اسباٌَٚذيو ق

 ىل:إنُا قطِ ايطالم حبطب ٚقٛع٘ 
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ٜصًٜ٘ بعد  منا  إاسبٌ ؾٛز ٚقٛع٘ ٚسدعٞ : ٖٚٛ ايرٟ ال ٜصٌٜ ايطالم اي*

 .(20) ؾايعد٠ ؾٝ٘ اَتدادّا يًشٝا٠ ايصٚد١ٕٝ تسادع ايصٚد١  إايعد٠ دٕٚ  اْكطا٤

١ َطًكت٘ ال *ايطالم ايبا٥ٔ ب١ْٛٓٝ صػس٣: ٖٚٛ َا ال ميًو ايصٚز ؾٝ٘ َسادع

ٜٚػٌُ ايطالم قبٌ ايدخٍٛ  .ال بعكد َٚٗس ددٜدٜٔإيف ايعد٠ ٚال بعدٖا 

٘ٔ َؾًَا اسبكٝكٞ . ٚايطالم ع٢ً َاٍ قاٍ تعاىل ) َُا ُسُدَٚد ايًٖ ِِ َأٖيا ُٜٔكٝ ِٕ ٔخِؿُت َؾٔإ

َُا ٔؾٝ ٔٗ ِٝ ٘ٔ ُدَٓاَح َعًَ ََٜتَعٖد ُسُدَٚد ايًٖ  ِٔ ََ َٚ َٖا  ٘ٔ َؾًَا َتِعَتُدٚ ًَِو ُسُدُٚد ايًٖ ٘ٔ ٔت َُا اِؾَتَدِت ٔب

َٕ ُُٛ ُِ ايٖعأي ُٖ   .(21)(َؾُأَٚي٦َٔو 

ٖٚٛ ايطالم ايرٟ ال ميًو ايصٚز َسادع١ *ايطالم ايبا٥ٔ ب١ْٛٓٝ نرب٣ 

يًجالخ  ال يف ايعد٠ ٚال بعدٖا ٖٚٛ ايطالم املهٌُ ،ايصٚد١ ؾٝ٘ ٚيٛ زضٝت

ٚؼبسّ ع٢ً ايصٚز إٔ  ،.ٚسهُ٘ أْ٘ ٜصٌٜ ًَو املتع١ بسؾع اسبٌ يف اسباٍ

ٜدخٌ عًٝٗا أٚ ٜٓعس ايٝٗا ٚعًٝ٘ إٔ ؽبسز َٔ ايبٝت إذا ضام بُٗا ٚإذا َات 

 .(22)ٚال ذبٌ ي٘ ست٢ تٓهح شٚدّا غريٙ أسدُٖا ال ٜسث٘ اآلخس

 غسٚط َٔ ٜصح طالق٘:املطًب ايسابع: 

 -بٔ عباعاعٔ تعاىل ال ػبٛش ايًعب ٚايًٗٛ ب٘، تػسٜع َٔ اهللايطالم  

ؾأْصٍ ، ٖٚٛ ًٜعب ٚال ٜسٜد طالم ت٘اَسا) طًل زدٌ  :قاٍ -اهلل عٓ٘ زضٞ

ُُٖصّٚااهلل تعاىل :)  ٔ٘ َٜأت ايًٓ َِٚا آ ؾأيصَ٘ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘  (23)(َٚاَل َتٖتٔدُر

 ٚضًِ ايطالم (.

بٌ ايدخٍٛ بٗا ٚإٕ نإ ؾ٢ ٖرا قبعد ايعكد ٚ ٚأباح اهلل تعاىل طالم املسأ٠

ٗا بػٞ تعطاٙ تتعاىل بإَتاعٗا ٚتعٜٛطٗا عُا ؾا ؾكد أَس اهلل ;إْهطاز يكًبٗا

٢ املٛضع قدزٙ ٚع٢ً املكرت قدزٙ ، ٚايطالم الٜكع َٔ شٚدٗا حبطب ساي٘ عً

 ٜعًِ َاٜكٛي٘اإل إذا نإ ايصٚز بهاٌَ عكً٘ ؾطالم ايطهسإ الٜكع ألْ٘ ال

ؿل ايعًُا٤ تإٚقد   ٚااملٛضٛع ٚنريو طالم املعتٖٛـ (24).ؿ٢ ايكصدتٚقد اْ
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ست٢ تصح تصسؾات٘ ٜٚعتد بٗا (25)إّّ ٜهٕٛ عاقاّل طبتازأإٔ َٔ ٜطًل ال بد 

ؾاجملٕٓٛ ٚاملعتٛٙ ٚاملػ٢ُ عًٝ٘ ٚايٓا٥ِ َٚٔ اختٌ يهرب أٚ َسض أٚ َصٝب١ 

 نريو(26)ٖؤال٤ ال ٜكع طالقِٗ  ;ؾادأت٘ أٚ دٖػ١ اعرتت٘ َٔ سٝا٤ أٚخٛف

املهسٙ ال ٜكع طالق٘ َٚا ٜصدز عٓ٘ ٜعد يػّٛا ملا زٟٚ عٔ ابٔ عباع زضٞ 

إٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قاٍ)إٕ اهلل دباٚش يٞ عٔ أَيت اهلل عُٓٗا 

 . (27)عًٝ٘ (اضتهسٖٛا ٚايٓطٝإ َٚا اشبطأ 

ضاف ايعًُا٤ غسط ايبًٛؽ .ٚػبب َع تٛؾسايعكٌ ٚايبًٛؽ إٔ ٜتًؿغ أنُا 

بدالي١ َا ٜتًؿغ ب٘ .ؾال ٜكع مبذسد ايعًِ  دٍ ع٢ً ايطالم َع ايسدٌ مبا ٜ

ؿغ أٚ َا ؼبٌ ضبً٘ نايهتاب١ ايٛاضش١ أٚ اإلغاز٠ ًاي١ٝٓ دٕٚ إٔ ٜعرب باي

 .(28)ايهالّ املؿ١َٛٗ ٚذيو عٓد ايعذص عٔ 

 -سل ايتطًٝل : ؾٝٗا اسباالت ايت٢ ٜهٕٛ يًُسأ٠ املطًب اشباَظ: 

أْ٘ بٔ زغد باايٓصع ٚغسعّا ايٓصع بعٛض ٚعسؾ٘  ٛع يػ١ّ ٖٚاشبً أٚاّل : اشبًع : 

 برٍ املسأ٠ ايعٛض ع٢ً طالقٗا.

ٚيهٔ قد تهسٙ املسأ٠ شٚدٗا أٚ قد  ،يكد أعط٢ اإلضالّ سل ايتطًٝل يًصٚز

ؾإذا ; أٚ تتطسز َٔ ايصٚد١ٝ ٚاضتُسازٖا تًك٢ َٓ٘ َا ٜػل عًٝٗا ذبًُ٘ 

شٚدٗا غ٧ٝ َٔ املاٍ سدخ ذيو أٚ بعط٘ ،ؾكد غسع اإلضالّ هلا إٔ تكدّ إىل 

 .ٚاشبًع طالم با٥ٔ إٕ ٣ْٛ ب٘ ثالخ طًكات(29)تؿتد٣ ب٘ ْؿطٗا 

ا ع٢ً إْٗا٤ زابط١ ُأٜطّا بأْ٘ إتؿام ايصٚدني أٚ َٔ ٜٓٛب عٓٗ اشبًع ٚعسف   

اشبًع ٖٛ  ٚديٌٝ َػسٚع١ٝ ،(30)ايصٚد١ايصٚد١ٝ َكابٌ عٛض ٜدؾع َٔ داْب 

ََِطقٛي٘ تعاىل ) ٕٔ َؾٔإ ََٖسَتا ِِ ايٖطًَاُم  ٌٗ َيُه َٜٔش ََٚيا   ٕٕ ِٚ َتِطٔسْٜح ٔبٔإِسَطا َُِعُسٕٚف َأ اْى ٔب

ِِ َأٖيا  ِٕ ٔخِؿُت ٘ٔ َؾٔإ َُا ُسُدَٚد ايًٖ ََٜداَؾا َأٖيا ُٜٔكٝ  ِٕ ٦ِّٝا ٔإٖيا َأ ٖٔ َغ ُٖ ُُٛ ُِٝت ُٖا َآَت َٔ ِٕ َتِأُخُرٚا  َأ
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َُا اِؾَتَدِت َُا ٔؾٝ ٔٗ ِٝ ٘ٔ َؾًَا ُدَٓاَح َعًَ َُا ُسُدَٚد ايًٖ َٖا  ُٜٔكٝ ٘ٔ َؾًَا َتِعَتُدٚ ًَِو ُسُدُٚد ايًٖ ٘ٔ ٔت ٔب

َٕ ُُٛ ُِ ايٖعأي ُٖ ٘ٔ َؾُأَٚي٦َٔو  ََٜتَعٖد ُسُدَٚد ايًٖ  ِٔ ََ َٚ)(31). 

 -غرتاط املسا٠ يٓؿطٗا سل ايطالم ؾ٢ عكد ايصٚاز:اثاّْٝا : 

. ٜٚٓص قإْٛ أداش بعض ايعًُا٤ اغرتاط املسأ٠ سل ايطالم يٓؿطٗا     

ٜكع ايطالم َٔ يطٛدا٢ْ ع٢ً ايتايٞ ؾ٢ أَس ايطالم : )األسٛاٍ ايػدص١ٝ ا

 ايصٚز أٚ َٔ ٚنًٝ٘ أٚ َٔ ايصٚد١ إٕ ًَهٗا ايصٚز أَس ْؿطٗا (.

 :جّا : طًب ايطالم َٔ ايكاضٞثاي

م ؾ٢ عكد ايٓهاح ٚمل تطتطٝع إقٓاع ط سل ايطالاايصٚد١ إغرت ؾات ا إذ   

ضتُساز َع شٚدٗا ع اإل١ ٚاسبصٍٛ ع٢ً ايطالم، ٚمل تطتطشٚدٗا باملدايع

يتدًص َٔ عكد اايػسٜع١ أتاست هلا طسٜك١  ؾإٕ ،ٚتطسزت َٔ ٖرا ايصٚاز

يًكاض٢ سذِ ايطسز  تجبتٕ إ ٚ .ايطالم عٔ طسٜل ايكطا٤ طًبب ايصٚاز 

 ايصٚاز ضٛا٤ّ نإ ايطسز َادّٜا أٚ َعّٜٓٛا ، ٚايطسز إضتُسازايٛاقع عًٝٗا َٔ 

ٕ َجٌ ايطسب بايٝد أٚ بآي١ أٚ املادٟ ٖٛ نٌ َا ًٜشل ايطسز ٚاألذ٣ بايبد

ايكا٤ املا٤ اسباز عًٝٗا أٚ غريٙ ٚايطسز املعٟٓٛ َجٌ ايطباب ٚايػتِ هلا 

ٚيٛايدٜٗا أٚ تػبٝٗا باسبٝٛاْات نايهًب ٚاسبُاز مما ٜعترب غتُّا ٚنريو 

دٕٚ ضبب ناملسض  () َعاغستٗا ؾساغٗا ٚتسى ٚط٦ٗا ؾ٢تسى املبٝت 

عبٛع ٚتكطٝب ازببني هلا نً٘ ٜعترب َٔ ٚنريو تسى ايهالّ َعٗا ٚاي

 .(32)عٟٓٛ ايطسز امل

 ايطالم َٔ ٚد١ٗ ايٓعس ايٓؿط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ  املبشح ايجاْٞ

  أضباب ايطالم : املطًب األٍٚ: 

ؾٗٞ ربتًـ باختالف  ٖا ميهٔ سصسال تتعدد أضباب ايطالم ٚ       

 ؾُٝا ًٜٞ : ُٗا ايعسٚف ايب١ٝ٦ٝ ٚايٓؿط١ٝ ٚاإلدتُاعب١  ٚميهٔ ايتعسض ألٖ
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 بطببيف أٍٚ اسبٝا٠ ايصٚد١ٝ  أتٞٚايرٟ ٜتدٖٛز اسباي١ االقتصاد١ٜ  -1

ايصٚاز ٚ ضعـ ايدخٌ، عدّ اضتطاع١  َٓاضباتٚ اإلضساف ؾ٢ ايدٜٕٛ 

ٌُٓ تهايٝـ املعٝػ١، ٚعدّ ايكدز٠ ع٢ً تأَني ايطهٔ، ٚايٛؾا٤  ذب

مبطتًصَات األضس٠، ٚاضتكالٍ املسأ٠ بدخًٗا ايػٗسٟ، ْٚصٚهلا ملٝدإ ايعٌُ 

 .(33)ٚعدّ تبعٝتٗا يًصٚز

ٚاييت تتُجٌ يف بعد األشٚاز عٔ شٚداتِٗ ٚأبٓا٥ِٗ اإلغرتاب َٚػانً٘  -2

 انِ َػانٌ األبٓا٤ ع٢ً عاتل ايصٚد١.ٚتس

ٚايرٟ ٜعترب ٚاسد َٔ أضباب ايطالم إذا مت دٕٚ  ازبُاعٞؾػٌ ايصٚاز  -3

 (34)ربطٝط َطتكبًٞ دقٝل.

يف بعض األسٝإ ٜتِ اختٝاز األشٚاز  اإلختٝاز ٚعدّ ايهؿا٠٤ ٤ٛض -4

أٚ ازبُاٍ ؾكط ،يبعطِٗ بٓا٤ّ ع٢ً بعض املعاٖس اشبادع١ ناملاٍ ؾكط 

ي٘ سغ َٔ املاٍ ٚازبُاٍ ٚاشبًل  ;ايٓعس إىل اإلْطإ نهٌ َتهاٌَدٕٚ .

سأ٠ تؿٛق٘ يف َا٠ ايهؿا٠٤ ; ؾايسدٌ ايرٟ ٜتصٚز بايكِٜٛ ٚايدٜٔ َع َساعا

دتُاع١ٝ أٚ غريٖا ،قد ٜػعس بايد١ْٝٚ ٚقد ٜؿطس أٟ ايعًِ أٚ ايطبك١ اال

ىل تأشّ مما ٜؤدٟ إ ;َهاْت٘ ضًٛى تأتٞ ب٘ شٚدت٘ بأْ٘ ٜكصد ب٘ ايتكًٌٝ َٔ 

 . اسبٝا٠ ايصٚد١ٝ ٚسدٚخ املػهالت اييت قد تؤدٟ إىل ايطالم

ٚقد ٜهٕٛ ذيو بطبب ٚعدّ اإلْؿام  املطؤٚي١ٝتٗسب األشٚاز َٔ  -5

 قتصاد١ٜ .ايعسٚف اال

يف ساٍ إٔ ايصٚز الٜطتطٝع ايٛؾا٤ بإيتصاَات نٌ  تعدد ايصٚدات -6

 ايصٚدات.

 . طبب ؾٝ٘ٚخاص١ إذا ناْت ايصٚد١ ٖٞ ايعدّ اإلظباب  -7
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َٚا  ،ٚخاص١ عٓد سدٚخ محٌ ضسٜع ،تػري غدص١ٝ املسأ٠ بعد ايصٚاز -8

 ;ٜصشب٘ َٔ تػريات ؾطٝٛيٛد١ٝ قد ال ٜدزنٗا ايسدٌ سدٜح ايعٗد بايصٚاز

 ٚيتٛاؾل ضؤ ا إىل ٜؤدٟقد مما ٜٓعهظ ضًبّا ع٢ً ؾُٗ٘ يصٚدت٘ ٚظسٚؾٗا ٚ

 ايطالم.

ٛب١ ايكصري٠ أٚ نتػاف عدّ ايتٛاؾل ٚخاص١ ؾ٢ ساي١ ؾرت٠ اشبطا -9

 ايصا٥ؿ١ 

ؾايصٚدني ايتدخٌ َٔ أضس ايصٚدني ؾ٢ خصٛصٝات األضس٠ ازبدٜد٠  -10

قد ٜتعسضإ يبعض املػهالت ايبطٝط١ ،ٚيهٔ تدخٌ أؾساد األضستني قد 

 ٜؤدٟ إىل تطٛز املػهالت ايصػري٠ ٚإىل تؿاقُٗا مما قد ٜؤدٟ إىل ايطالم.

اإلَتالى ، ٖٚٞ غعٛز  : ايػري٠ ضًٛى غسٜصٟ ٜٓتر َٔ سبايػري٠  -11

ايؿسد بايطٝل عٓد املطاع مبا ٜعتكد أْ٘ ميًه٘ ،ٚايػري٠ يف اسبدٚد املعكٛي١ 

ٖتُاّ اآلخس ، ٚيهٔ ايػري٠ قد ا١ ؾٗٞ تػعس نٌ ٚاسد َٔ ايصٚدني بَطًٛب

إٕ متاد٣ ؾٝٗا ايصٚدإ ؾكد ٚ. تتشٍٛ إىل غو ٚتصبح َدَس٠ يًشٝا٠ ايصٚد١ٝ 

 تؤدٟ إىل ايطالم.

ؾرت٠ اييت تعكب  ع٢ً ايؿرت٠ :ٖٞ َصطًح ٜطتددّ يًدالي١ضٔ ايٝأع-12

ٚتصاسبٗا  ،ٚاييت تتصـ باْكطاع ايدٚز٠ ايػٗس١ٜ ،اشبصٛب١ يد٣ املسأ٠ 

ٚذيو َاقد ؽبًل خًاّل  ;تكٌ ايسغب١ يف املعاغس٠ ايصٚد١ٝ ٚ ،أعساض دطد١ٜ 

ٜٚؤدٟ إىل عدّ ايتٛاؾل بني  ;إذا نإ ايصٚز ٜتُتع بسغب١ دٓط١ٝ عاي١ٝ 

 . ني ٚقد ٜؤدٟ إىل ايطالمايصٚد

ي٘  إٔ اجملتُع ايطٛداْٞ تًو األضبابإضاؾ١  إي٣ إد ايباسجتكعٜٚ    

ؾ٢ صباٍ األضس٠ ٚايعالقات  خصٛص١ٝ يف غهٌ ايعالقات االدتُاع١ٝ 

األشٚاز ; إذ إٔ غهٌ ايعالق١ َب٢ٓ ع٢ً  بني أؾسادٖا ،ٚخاص١ ايعالق١ بني
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مما ٜؤد٣ إىل تعطس ٚدٛد ٚذيو  ;صٛز٠ ْصاع١ٝ ؾ٢ غهٌ سكٛم ٚٚادبات

سًٍٛ يًُػهالت ايصػري٠، إذ إٔ املسأ٠ تصن٢ ْاز ايػطب ؾ٢ ْؿطٗا 

ايٓطا٤ املكسبات َٓٗا ،ٚنريو ايسدٌ ٜصن٢ ايسداٍ ؾ٢ ْؿط٘ اسب١ُٝ 

ٜٚٓط٢ أْ٘ ضٝأخر دزد١ إذ تطاَح َع  ،ٓتصع َٓ٘ ايسمح١تايرنٛز١ٜ ؾ

ْٚصٌ ؾ٢ ظٌ .ؾٝػد عًٝٗا ست٢ تٓهطس ،سؾل بايكٛازٜسايٜٚٓط٢   ،شٚدت٘

  .ٖرٙ ايعالق١ إىل ايطالم ٚاإلْؿصاٍ

 -ضٝهٛيٛد١ٝ ايطالم : املطًب ايجاْٞ: 

،ٚاهلل تعاىل  ٚآخس َهتطب ،ٚزاثٞ اإلْطإ سص١ًٝ َهْٛني بٝٛيٛدٞ

ٚبعطٗا َهتطب بايتعًِ  ‘ٚصـ اإلْطإ بعد٠ صؿات بعطٗا ٔدبًٞ

ْطإ  إلٚا(35) ٚايتأثس ٚميهٔ تعدٌٜ أٚ تػٝري أٚ ضبٛ بعض ٖرٙ ايصؿات

َطؤٍ عٔ ضًٛن٘ ، ٚإٕ اختٝاز أٟ ْٛع َٔ ايطًٛى ٜكع ع٢ً ايؿسد ْؿط٘ 

ٚايطالم ضًٛى قد ٜهٕٛ ضبب٘ بعض أمناط  (36).ٚال ٜكع ع٢ً أسد غريٙ،

 ست٢ ٚإٕ مل تتٛادد ي٘ أضباب أخس٣. ;ايػدص١ٝ

ايكًل تصؿٕٛ بإزتؿاع َطت٣ٛ ٚطبكّا يسأٟ ضبًٝبريدس ؾإٕ األؾساد ايرٜٔ ٜ

ٚغايبّا َا ٜتشدثٕٛ يف غهٛاِٖ عٔ  ،دتُاع١ٝيعالقاتِٗ االٜٓعسٕٚ ضًبّا 

ٚظبد منط ايػدص١ٝ ايتذٓب١ٝ اييت تعاْٞ دزد١ َٓدؿط١ َٔ (37) تعاضتِٗ

دتُاع١ٝ ؾُجٌ ٖرٙ ٚترتدد يف ايدخٍٛ يف ايعالقات االتكدٜس ايرات 

ايػدص١ٝ تتشطظ َٔ أٟ خًٌ يف ضًٛى ايطسف اآلخس مما ٜؤد٣ إْٗا٤ 

ظبد أصشاب ايػدص١ٝ ايٓسدط١ٝ اإلضتػالي١ٝ ايعالق١ ب٘، ٚنريو 

ٚمساتِٗ تتُجٌ يف تؿدِٝ ٚاضتػالٍ اآلخسٜٔ دٕٚ إٔ ٜهْٛٛا َعطا٥ني، 

ايرٟ ميٌٝ يًُكا١َٚ غري  ;ايطًب١ٝ ايعدٚا١ْٝٚأٜطّا ظبد منط ايػدص١ٝ 

يف أمناط ايػدص١ٝ ٖرٙ  (38).املباغس٠ ملطايب اآلخسٜٔ يف ايبٝت ٚايعٌُ 
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سدٚخ  إىل ايصٚز أٚ ايصٚد١ ٚايرٟ قد ٜؤدٟظبد إٔ ايعٝب يف غدص١ٝ 

ٚيف  املػهالت ٚايصساعات اييت تؤدٟ يف غايب األسٝإ إىل ٚقٛع ايطالم

ُٟ َٔ ايصٚدني ذبدٜد أضباب ايطالم   .أنجس ٖرٙ األسٝإ ال ٜطتطٝع أ

ايطالم ْٛعّا َٔ ايطًٛى ايعدٚاْٞ ايرٟ ٜعٍٛ ؾٝ٘ املٓعٛز  إعترب ايباسجٜٚ

داخ املتعًك١ بايتعصٜص ٚايعكٛب١ ، ٚخباص١ األس ،١٦ٝايطًٛنٞ ع٢ً دٚز ايب

ٚقد أغاز دٝؿسٟ إىل  إٔ ايطًٛى اإلدساَٞ ضًٛى إدسا٥ٞ ميهٔ إٔ 

  .(39)ٜتشصٌ َٓ٘ ع٢ً بعض املٓاؾع أٚ ايكطا٤ ع٢ً عدٚ 

ٚأسٝاّْا أخس٣ ال ٜهٕٛ اشبًٌ يف ايػدص١ٝ ٚيهٔ ؼبدخ ايطالم بطبب 

ا  ؼبدخ أٟ عا٥ل ؼبٍٛ دٕٚ إغباع ؾعٓدَ ،ايعسٚف ٚايب١٦ٝ احملٝط١ بايؿسد

ٜٚستؿع  ;ايصٚز سبادت٘   ازبٓط١ٝ  ؾإٕ ذيو ايؿػٌ ٜؤدٟ إىل اإلسباط 

ؾايسدٌ ايرٟ ٜطع٢ إلغباع  .َطت٣ٛ اإلسباط نًُا شادت أ١ُٖٝ اهلدف

بػض  ،ٚػبد زؾطّا أٚ عدّ اضتذاب١ َٔ ايصٚد١سادات٘ ازبٓط١ٝ املًش١ 

ٜٚطًو ضًٛنّا  ;ػعس باإلسباطؾإْ٘ ٜ ;ايٓعس عٔ األضباب املؤد١ٜ يريو

إذ إٔ ع١ًُٝ ايتهٝـ بني ايصٚدني .عدٚاّْٝا  غايبّا َا ٜهٕٛ ايطالم

ذبهُٗا عد٠ عٛاٌَ َٓٗا عاَالٕ ٖاَإ ُٖا اإلط٦ُٓإ ٚاإلنتؿا٤ 

ايت٢ تتدًٌ -ايػدص اير٣ الٜس٣ ساّل يألشَات  .ٚيهٔ(40)ازبٓطٞ

ظ بايػدص ايطٟٛ يٝ ;ْؿصاٍ ٚايطالماإل اال -طسٚز٠ اسبٝا٠ ايصٚد١ٝايب

ٕ ايطبب ايس٥ٝطٞ ٚازبٖٛسٟ اير٣ ػبعً٘ ٜؿهس ؾ٢ ايطالم ثِ ٜٗدد ب٘ إٚ

ٜٚع٢ٓ األضايٝب ايطًٛن١ٝ  .ضطساب عدّ ايٓطر ايعاطؿٞا ٖٛثِ ٜٓؿرٙ 

عٔ ذبكٝل  عادص٠ٚايت٢ ناْت  .ايت٢ إنتطبٗا عٓدَا نإ طؿاّل

صدقا٥٘ َع ٚايدٜ٘ ٚإخٛت٘ ٚأ،ايتهٝـ ايٓادح ؾ٢ َٝادٜٔ ْػاط٘ املدتًؿ١ 

ؾٗٛ ٜطتددّ ؾ٢ سٝات٘ ايصٚد١ٝ ْؿظ  ;َال٥٘ ؾ٢ املدزض١ ٚؾ٢ امل١ٓٗٚش
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ٛسٞ بٗا اد اضتدداَٗا َٔ قبٌ ٢ٖٚ أضايٝب تاألضايٝب اشباط١٦ ايت٢ إعت

ٚاشبٛف َٔ املطؤي١ٝ ٚسب ايتًُو  ،ٚعدّ ايجك١ بايٓؿظ، األْا١ْٝ ايصا٥د٠

ْٗا٤ اسبٝا٠ ٚنٌ ٖرٙ األضايٝب تؤد٣ إىل ايطالم ٚإ .ٚايطٝطس٠ ايصا٥ؿ١،

س احملاٚي١ ٚغَٝ ٚإٕ نسز ;ايصٚد١ٝ إذ إٔ ٖرا ايػدص الٜٓذح ؾ٢ ايصٚاز

يف   .ٚيهٓٗا ؾٝ٘ ٖٛ ْؿط٘،ألٕ املػه١ً يٝطت ؾ٢ ايصٚدات  ;ايصٚدات

ٖرٙ األسٛاٍ ػبب ع٢ً األٌٖ إٔ ٜٓتبٗٛا يطًٛى ٖرا ايػدص ايرٟ تعددت 

ايبا ؾكد ٜهٕٛ ذيو بطبب إضطساب يف غدصٝت٘ ، ٚغ  ،ساالت طالق٘

يتطاعدٙ ع٢ً تػٝري أضايٝب  ;َا ؼبتاز إىل دًطات َٔ اإلزغاد ايٓؿطٞ

 .طب٘ ْتٝذ١ ألضايٝب تسب١ٜٛ خاط١٦ ٚايرٟ انت،ضًٛن٘ غري املتٛاؾل 

ٜطاعدٙ اإلزغاد ٚايعالز ايٓؿطٞ يف ايتعدٌٜ َٔ ضًٛن٘ يٝتٛاؾل َع ْؿط٘ 

ؾساد ثِ ٜتٛاؾل بعد ذيو َع اآلخسٜٔ شٚد١ّ ٚأبٓا٤ ٚغريِٖ َٔ أ ،أٚاّل

تهٕٛ ٖٞ ايعاٌَ احملؿص األَس ال ٜكتصس ع٢ً ايسدٌ ؾاملسأ٠ قد  .اجملتُع

٘ ي٘ أدٚاز َتعدد٠ يف اسبٝا٠ ؾاإلْطإ بطبٝعت ;ضًٛنٗا  ٤ٛيًطالم بط

بّٓا ٚأخّا اا١َٓ ،ؾايسدٌ ٜهٕٛ شٚدّا ٚأبّا ٚدبتُع ٖرٙ األدٚاز ٚتهٕٛ َتص

هلا١َ يف اسبٝا٠ . ٚصدٜكّا ٚٚشٌَٝ عٌُ يسداٍ ْٚطا٤ ٚغريٖا َٔ األدٚاز ا

ؾإذا ناْت املسأ٠ ايصٚد١ هلرا ايسدٌ يدٜٗا عدّ ْطر يف ايػدص١ٝ 

تسٜد إٔ متتًو شٚدٗا هلا ؾكط  ،اثٌ غدصٝتٗا غدص١ٝ األطؿاٍمتٚاييت ،

مما ٜؤدٟ إىل  ;ٚٚادبات٘ دباٙ أؾساد آخسٜٔ ،، دٕٚ َساعا٠ ألدٚازٙ األخس٣

اؾل ايصٚدٞ سدٚخ َػهالت قد تُٓٛ ٚتتؿاقِ ٚتؤدٟ إىل ضؤ ايتٛ

ٚايرٟ قد ٜٓتٗٞ بايطالم.ٚعاد٠ َا تعتُد زدٚد ؾعٌ ايطالم ع٢ً  ;ٚاألضسٟ

ؾكد تهٕٛ ايعالق١  ;ايصٚد١ٝ اييت تطبك٘ طبٝع١ األسداخ ْٚٛع ايعالقات 

ايصٚد١ٝ يف تدٖٛز تدزػبٞ ٜهؿٞ سادخ صػري َجٌ اإلْتكاٍ يًعٌُ يف بًد٠ 
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قد ذبدخ  ثاْْٞٚٛع  .بٓت أخس٣ إىل ٚقٛع٘ بصٛز٠ ٖاد١٥ أٚ َػاشي١ ،أخس٣

 .ا ٚعاد٠ َا ٜكع ٖرا ايطالم ؾذأ٠ أٚ نًُٝٗصد١َ ألسد ايصٚدني  ؾٝ٘

ٜٚعًِ نال ،ٚايٓٛع ايجايح َٔ ايطالم ٜأخر غٗٛزّا أٚ ضٓٛات يٝكع 

ٚ عاد٠ َا  اَ٘.متٛع ٚيهٔ ٜٓتعسإ ٚقتّا طٜٛاّل إلايطسؾني بأْ٘ ٚغٝو ايٛق

داٍ إىل ايصٚاز أضسع َٔ سٚميٌٝ اي ،ٜتصٚز األؾساد املطًكني َس٠ أخس٣

ا١ْٝ عاد٠ َا ٜطتُسٕٚ يف ٚإٔ األغًب١ٝ َٔ ايرٜٔ ٜتصٚدٕٛ يًُس٠ ايج .ايٓطا٤ 

ٚقد تهٕٛ َٔ األضباب اإلضتؿاد٠ َٔ خرباتِٗ يف ايصٚاز ايطابل  .شٚادِٗ 

 ٚأٜطّا قد ػبدٕٚ ذٚاتِٗ ايٓادش١،يف ايعجٛز ع٢ً غسٜو أنجس َال١َ٤ 
ايصٛز ايسَص١ٜ يًدربات اييت تهٕٛ ٚسني ؼبدخ تطابل صادم بني ، (41)

ايرات ٚخربات ايها٥ٔ اسبٞ اسبكٝك١ٝ ،ٜهٕٛ ايػدص َتٛاؾكّا ْٚاضذّا 

ٚقا٥ُّا بٛظا٥ؿ٘ ع٢ً خري ساٍ ، ٖٚٛ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ٜؿهس بٛاقع١ٝ ٜٚتكبٌ 

ٖٚرا ايتطابل بني ايرات ،(42) خربات٘ نًٗا بدٕٚ غعٛز بايتٗدٜد أٚ ايكًل

ٖٛ ايرٟ ٜعطٞ ايؿسد ايػعٛز بٛسد٠ ايرات ;ايداخ١ًٝ ٚايرات اشبازد١ٝ 

 ،دتُاعٞ ٚايٓذاح يف اسبٝا٠ ايصٚد١ٝٚعدّ ايتػتت ٚايتٛاؾل ايراتٞ ٚاال

 ٚعدّ ايٛقٛع يف ايطالم.

ٚيهٔ َُٗا ناْت أضباب ايطالم َٚربزات٘ ؾإْ٘  ؼبدخ يف سبع١  

ساب ضًٛنٞ ٜٓتر عٓ٘ آثاز ْؿط١ٝ ٜهٕٛ ؾٝٗا ايؿسد يف ساي١ إضط

 ١.دتُاع١ٝ ضايباٚ

  -املػانٌ ايٓادب١ عٔ ايطالم :املطًب ايجايح : 

ؾإْ٘ ٜعرب عٔ دزد١ ;اجملتُعات  ع٢ً ايسغِ َٔ غٝٛع ايطالم يف نجري َٔ 

 .ٚذبطِٝ يًسٚابط اييت ٚددت َّٜٛا َا بني أضستني،َٔ ايعدا٤ بني ايصٚدني 

ٚايطالم  .خالٍ شٚاز أبٓا٥ٗا  َٔ ;تهٕٛ بني قبًٝتني أٚ بني دٚيتني ٚقد
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يػني ، ايرٜٔ ٜعِٓٝٗ أَس إىل َػهالت تهٝـ خطري٠ يألطؿاٍ ٚيًباٜؤدٟ 

ٜٚتبع ذيو أْ٘ ست٢ يف تًو اجملتُعات اييت تػٗد َعدالت طالم  .ايطالم 

ٚبداّل َٔ ذيو ؾإْ٘  ،ٛدد قدز نبري َٔ ايسضا عٔ ايطالمؾإْ٘ ال ٜ ;عاي١ٝ

ددّ حبٝح تكًٌ َٔ تطت ٢تٛدد عدد َٔ اإلدسا٤ات ٚاملٝهاْٝصَات ايت

 ،إىل دزدات خطري٠ٚيٛ الٖا الزتؿعت ٖرٙ املعدالت  دالت ايطالم َع

ٜٚتٛقـ ع٢ً ٖرٙ املٝهٓٝصَات ازتؿاع أٚ اغبؿاض ْطب١ ايطالم يف 

ٜتُجٌ أُٖٗا  دتُاع١ٝ االػانٌ ايٓؿط١ٝ ٚاملَٚا ٜٓتر عٓ٘ َٔ   (43).اجملتُع

 -:ؾُٝا ًٜٞ

ًُسأ٠ ؾ٢ ٚخاص١ ي ،ٜعترب ايطالم أش١َ ْؿط١ٝ ساد٠ بايٓطب١ يًصٚدني-1

ٚتهٕٛ ضبٌ ايًّٛ  .ع ايًّٛ دا٥ُّا ٚاشبطأ ع٢ً املسأ٠ ٜط ،ُع ذنٛزٟصبت

دتُاعٞ هظ ضًبُا ع٢ً تٛاؾكٗا ايٓؿطٞ ٚاالمما ٜٓع ;ٚايعتاب ٚايتأْٝب

ٔ َٚا ٜؿسض٘ عًٝٗا َ ،بطبب َا ٜبدٜ٘ اجملتُع َٔ زؾض يًُسأ٠ املطًك١

 .ٚاز َس٠ أخس٣ٚقد ٜتطبب طالقٗا يف ؾكداْٗا يؿسص١ ايص .ايطػٛط ٚاسبصاز

 .دتُاع١ٝ تًصَٗا ٚتكًٌ َٔ غأْٗا أُٜٓا ذٖبتاٜٚصبح ايطالم ٚص١ُ 

هٕٛ ٖٓاى عددّا َٔ عالَات تإذ ;إضتٗذإ اجملتُع يًُطًكني  -2

ٜٚصعب تصٚز املطًل َس٠ أخس٣ ٚخاص١  ،اإلضتؿٗاّ سٍٛ أضباب ايطالم

 ايٓطا٤ .

ٚقد ذبدخ َػانٌ  ،تؿهو زباط األضس٠ٜ ضس٣ إذاألتؿهو اي -3

 ٚؾكدإ .ٚاشبٛف ،يًُذتُعٚايطًٛى املطاد  ،ايعدٚإ :يألطؿاٍ َجٌ ْؿط١ٝ

 ٚاالنت٦اب . ،ٚايكًل ،ايجك١ ؾ٢ اآلخسٜٔ
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بتعاط٢  ،اإلعبساف ايطًٛنٞٚقد ٜٓتر عٓ٘  ،تػسد األطؿاٍ  -4

أٚ غريٖا َٔ املػهالت ايطًٛن١ٝ ، املددزات أٚ اإلعبساف ازبٓطٞ

 .ٚايٓؿط١ٝ

ايطالم باألضايٝب ايطا٥د٠  ايطالم أضًٛب عٓـ ضد املسأ٠، ممازض١ -5

عتربٙ ٜتُعات يف بعض ايبًدإ اإلضال١َٝ ٚبعض اجمل ،تُعات ايعسب١ٝيف اجمل

إذ تطسد املسأ٠ َٔ ;ٚضد األطؿاٍ  ،يٝب ايعٓـ ضد املسأ٠اأسد أض إايباسج

بٝت ايصٚد١ٝ َباغس٠ بعد ايٓطل بًؿغ ايطالم ٚقد ذبسّ َٔ زعا١ٜ أطؿاهلا 

 ٚتسبٝتِٗ .

 اشبامت١ :

، ٚاسبُد ي٘ يٛ ال إٕ ٖداْا اهلل يٓٗتدٟ هلل ايرٟ ٖداْا  َٚا نٓا اسبُد

محدّا نجريّا ملا غسع يٓا َٔ االسهاّ َا ٜطس يٓا سٝاتٓا ، ٚاخسدٓا َٔ 

اسبسز سني تطٝل بٓا اسبٝا٠ ، ٜٚصعب االضتُساز يف اسبٝا٠ ايصٚد١ٝ ؾتح يٓا 

ؿصاٍ . ،بعد االْباب اشبسٚز َٓٗا بكٛاْني تٓعُ٘ ٚذبؿغ يهٌ طسف سك٘

 َٔ يف ختاّ ٖرا ايبشح ْٛد إٔ ْٛزد باختصاز َا تٛصًٓا إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر ،َٚا َ

   اهلل ب٘ عًٝٓا َٔ تٛصٝات َٚكرتسات ٚسًٍٛ تتعًل مبٛضٛع ايطالم. 

  ْتا٥ر ايبشح:أٚاّل :

 ايبشح إىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: ٖرا بعد اضتعساض أدبٝات إتٛصٌ ايباسج

اٖا يعبادٙ يٝعُسٚا األزض، ٚضع هلا يٛا٥ح / ايصٚاز غسٜع١ اهلل اييت ازتط1

 ٚقٛاْني تٓعُٗا يف ساٍ اضتُسازٖا أٚ يف ساٍ اْؿصاهلا .

ٖٚٛ أبػض اسبالٍ عٓد  ،/ ايطالم ٖٛ آي١ٝ قطع َػٛاز اسبٝا٠ ايصٚد2١ٝ

اييت اضتعصت ،ٚيهٓ٘ ٜعترب ساّل يبعض َػهالت اسبٝا٠ ايصٚد١ٝ  ;اهلل

 ع٢ً ايٛضا٥ٌ ٚايطسم األخس٣.
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ٚيهٓٗا يف صبًُٗا تبدأ صػري٠ ٚميهٔ َعازبتٗا ;أضباب ايطالم / تتعدد 3

 يف أٚهلا.

باضتجُاز ؾرت٠ اشبطٛب١ بصٛز٠ َجاي١ٝ  ;ميهٔ ايتكًٌٝ َٔ ساالت ايطالم/ 4

 يف ايتعازف بصٛز٠ اػباب١ٝ سبُا١ٜ ايصٚاز َٔ اإلْٗٝاز.

ايتٛاؾل ايٓؿطٞ  ٤ٜٛهٕٛ ضببّا يف نجري َٔ َػهالت ض طالم/ اي5

 يألشٚاز املطًكني.دتُاعٞ ٚاال

ٚاعبساف األطؿاٍ  ‘/ ايطالم ٜهٕٛ ضببّا يف َػهالت ايتؿهو األضس6ٟ

 عدد َٔ ايطًٛنٝات املطاد٠ يًُذتُع. ٤ْٛٚػ

بايعًِ ٚاملعسؾ١ حبكٛم ٚٚادبات اسبٝا٠ ;/ ميهٔ تؿادٟ ايٛقٛع يف ايطالم 7

َٚساعا٠ َػاعس ايطسف  ‘ايصٚد١ٝ ٚسسص نٌ شٚز ع٢ً اإلٜؿا٤ بٛادبت٘

 قبٌ ايبشح عٔ سكٛق٘. ،اآلخس

ٚمتت َساعا٠  ;/ ايطالم إذا مت ع٢ً ٚؾل ايكٛاْني ٚايٓعِ ايػسع8١ٝ

ايطٛابط  ٚايػسٚط ايػسع١ٝ  ؾٝ٘ ، ال ميهٔ إٔ ٜعترب عٓؿّا ضد املسأ٠ 

 بٌ قد ٜهٕٛ يف بعض األسٝإ ساّل ملػهالت املسأ٠. ;ٚاألضس٠

شٚاز َٔ خطس ميهٔ إٔ ؼبُٞ األ،/ اإلزغاد ايٓؿطٞ قبٌ ٚأثٓا٤ ايصٚاز 9

 ايٛقٛع يف املػهالت َٚٔ ثِ ايطالم.

 -ايٓادب١ عٔ ايطالم : يًُػهالت بعض ايتٛصٝات ٚاسبًٍٛ ثاّْٝا:

د إٔ ٖٓاى غب٘ ظب ،بعد إٔ متت َٓاقػ١ أضباب ايطالم ٚاآلثاز ايٓادب١ 

نبري بني ايطًٛى اإلدساَٞ ٚبني ايطالم ; ؾاجملسّ سني ٜكرتف دسَ٘ ال 

ٚنريو املطًل الٜساعٞ ظسٚف ايصٚد١ اييت  ،ٜٝ٘ساعٞ ظسف املعتد٣ عً

ٚال ظسف أبٓا٥٘ ٚنٌ َا ٜؿهس ؾٝ٘ ٖٛ ايٌٓٝ َٔ  ،ضٛف ٜعتدٟ عًٝٗا
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بعض ايتٛصٝات ٚاسبًٍٛ ايصٚد١ ايعدٚ . ٚمبا إٔ ايطالم َٛدٛد اضتدًص 

 .نُا ْتكدّ ببعض املكرتسات  يًُػانٌ  ايٓادب١ عٔ ايطالم نُا

 ايطالم:أٚاّل: ايتٛصٝات ٚاسبًٍٛ ملػهالت 

 ػا٤ َسانص ْبإ أٚص٢  ;٠ ٚايسدٌْطب١ يٛدٛد عالق١ ْصاع١ٝ بني املسأ -1

 ٚيف َساسٌ ايصٚاز املدتًؿ١ يًُكدَني ع٢ً ايصٚاز ، صٚادٞايٓؿطٞ ايزغاد يإل

. 

١ ٝايػسٜعايطٛابط  ٚؾلقبٌ ايصٚاز  ،تطٌٗٝ ؾسص ايتعازف بني ايػباب -2

  ٚاالدتُاع١ٝ.

ٚعدّ ايتدخٌ ؾ٢ َع أبٓا٥ِٗ تٛع١ٝ أؾساد األضس٠ عٔ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ  -3

 . ٕٚ األضس٠ اي١ٜٚٛٓؤغ

ٚعدّ إزٖام األشٚاز اسبدٜجني بايطًبات ايت٢  ،تطٌٗٝ إدسا٤ت ايصٚاز -4

 ٚتؤد٣ إىل أشَات إقتصاد١ٜ .;تسٖكِٗ َادّٜا 

 إٔ ٜهٕٛ إختٝاز األشٚاز سطب ايهؿا٠٤  -5

 ٜٓصح ايصٚدات ٚاألشٚاز اإلٖتُاّ مبعٗسِٖ ٚشٜٓتِٗ بعد ايصٚاز . -6

 ايصساس١ ،بني األشٚاز هالت ايصػري٠ قبٌ إٔ تطتؿشٌاملػ سٌ -7

 .ٚايػؿاؾ١ٝ ؾ٢ ايتعاٌَ

ٚايتٛع١ٝ بهٝؿ١ٝ ايعالقات ازبٓط١ٝ ،ْػس ايجكاؾ١ ازبٓط١ٝ اإلضال١َٝ  -8

 ٚأُٖٝتٗا يف اسبٝا٠ ايصٚد١ٝ.

 ّٝا : املؿرتسات:ثاي

 ْكرتح بعض املٛضٛعات يًبشح َجٌ:

 ٚد١ٝ.أثس اإلضساف يف َساضِٝ ايصٚاز عًٞ اسبٝا٠ ايص -1

 ؾرت٠ اشبطٛب١ ٚأثسٖا ع٢ً ايتٛاؾل ايصٚادٞ -2
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 تأخس اإلظباب ٚأثسٙ ع٢ً ايتٛاؾل ايصٚادٞ -3

 أقازب ايصٚدني ٚأثسٙ ع٢ً ايتٛاؾل ايصٚادٞ تدخٌ  -4
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   ٖٛاَؼ ايبشح

                                                 

(1)
 ( 123)انُذم :  - 

(2)
 (229)انثقرج - 

(3)
 (100ص  2نساٌ انؼرب،جاتٍ يُظىر، ) - 

(4)
 )يذًذ انًال،يتاح ػثر انًىقغ انسىري نالستشاراخ وانذراساخ انقاَىَيح( - 

(5)
 (371،ص2006‘)يطهىب - 

(6)
 ( 11ص 1ج 1951)انسيخشري، - 

(7)
 و(2009( في فياض،2/326) تذائغ انصُائغ:  - 

(8)
 (322ص7،جثيهقي)ان - 

(9)
 (خ.د)،انذجاوي تى انُجاأ) - 

(10)
 (229)انثقرج  - 

(11)
 و(2000.) انطثري، - 

(12)
 (( 34)انُساء :  - 

(13)
 ( 236)انثقرج :  - 

(14)
 (284تى زهرج ص أ) - 

(15)
 (161ص2005)دًسج، - 

(16)
 (130)انُساء - 

(17)
 (228)انثقرج - 

(18)
 (88ص3.ج انكسائي)- 

(19)
 (30ص3ج  انشىكاَي،)د.خ() - 

(20)
 (271ص  1( )اتٍ كثير ج112)يٍ قضايا األسرج في انتشريغ االساليي ص - 

(21)
 انثقرج( 229) - 

(22)
 (247ص  3جانقرطثي،)د.خ( ) - 

(23)
 (231)انثقرج  - 

(24)
 (705،ص1)انشىكاَي،د.خ ،ج - 

(25)
 (98ص 3ج  ،) انكسائي - 

(26)
 (2005ي دًسج،ف67،ص )دسة اهلل - 

(27)
 (12902ص1ج انسيىطي،) - 

(28)
 (167ص2005)دًسج، - 

(29)
 و( 2003)انصىاف وقتيثح، - 

(30)
 و  ( 2005)طه، - 
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(31)
 (229انثقرج - 

(32)
 و  (2005)طه، - 

(33)
 و ص (2009)انؼُسي، - 

(34)
 و(2004)جًؼيح تاتكر تذري، - 

(35)
 و(1997)ػشىي، - 

(36)
 و(1997)انطارق، - 

(37)
 و(1998) صانخ وانطارق، - 

(38)
 و(1998)صانخ وانطارق، - 

(39)
 و(1998)صانخ وانطارق  - 

(40)
 و(2001)انرفاػي، - 

(41)
 و(.1998) األشىل، - 

(42)
 و(1981)انشًاع، - 

(43)
   و(1980)ػثذ انثاقي،  - 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
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 املسادع :

 ايكسإٓ ايهسِٜ

ضات ايٓط١ٜٛ ، ايعٓـ ضد املسأ٠ ؾ٢ بعض ٣ يًدزازع١ بابهس بدٝمج  -1

 . 2004اشبسطّٛ   ،ايكٛاْني ايطٛدا١ْٝ 

محص٠،عُس ٜٛضـ،ؾك٘ األضس٠،داز داَع١ ايطٛدإ املؿتٛس١  -2

 2005ّيًطباع١

 2001ّداَع١ دَػل   8 ايسؾاعٞ،ْعِٝ ،ايصش١ ايٓؿط١ٝ ،ط -3

 -ايكاٖس٠  2ط–ايهػاف  -ايصطبػس٣،داز اهلل ايصطبػسٟ -4

 1953ّ-ٖـ1373

    www.Atafsir.comhttp://  

 ،اسبدٜح أٌٖ ًَتك٢ َٛقع ،ايهبري ازباَع ، ايدٜٔ دالٍ،ايطٝٛطٞ -5

http://www.ahlalhdeeth.com 

 َٛقع ايتؿاضري                  – )د.ت(دٜسكايػٛنا٢ْ ، ضبُد بٔ ع٢ً ، ؾتح اي  -6

 www.Atafsir.comhttp://  

صاحل، قاضِ سطني ٚعًٞ ايطازم، االضطسابات ايٓؿط١ٝ ٚايعك١ًٝ  -7

َهتب١ ازبٌٝ ازبدٜد  1ٚايطًٛن١ٝ َٔ َٓعٛزاتٗا ايٓؿط١ٝٝ ٚاإلضال١َٝ،ط

1998ّ 

ٚقتٝب١ ازببًٞ ،ايصش١ ايٓؿط١ٝ يًُسأ٠ ايعسب١ٝ تكدِٜ ٢ٓ ايصٛاف،َ -8

 ،َؤضط١ سٛزع ايدٚي١ٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع، اإلضهٓدز١ٜ، عادٍ ايصادم 

ايطازم، عًٞ ضعٝد ، ضٝهٛيٛد١ٝ ايكٝاد٠،دزاض١ تطبٝك١ٝ يف ايُٝٔ،  -9

 1997ّ،َسنص عبادٟ يًدزاضات ٚايٓػس1ط

http://www.atafsir.com/
http://www.atafsir.com/
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احملكل  ،، داَع ايبٝإ ؾ٢ تأٌٜٚ ايكسإٓ ايطرب٣ ، ضبُد بٔ دسٜس ، -10

 ّ . 2000أمحد ضبُد ،  ايطبع١ األٚىل َؤضط١ ايسضاي١ 

ط٘، َٗٝب َصطؿ٢ ، سكٛم املسأ٠ بني املطاٚا٠ ٚايعداي١ ، ١٦ٖٝ   -11

 . 2005اشبسطّٛ  –األعُاٍ ايؿهس١ٜ 

 –عادٍ ، أمئ ضبُد ، ايطبٝع١ ايٓؿط١ٝ يًُسأ٠ ، َهتب١ ايٓاؾر٠   -12

 . 2006ايكاٖس٠ 

عػٟٛ،َصطؿ٢،اإلْطإ املتهاٌَ يف ايكسإٓ ايهسِٜ، حبح َكدّ  -13

دٚيٞ يًعالز ٚاإلزغاد ايٓؿطٞ َٔ َٓعٛز إضالَٞ،ازباَع١ يف املؤمتس اي

 1997َّايٝصٜا، اإلضال١َٝ ايعامل١ٝ 

ضبٌ عالد٘(  -آثازٙ-ايعٓصٟ،إبساِٖٝ بٔ ٖالٍ،ايطالم )أضباب٘ -14

 10/4/2009ّدسٜد٠ ازبصٜس٠ ،

ؾٝاض ،عط١ٝ،املسأ٠ ٚسل ايطالم يف َٝصإ ايػسع ٚايعكٌ،َؤضط١  -15

 2009ّاإلضالّ ايّٝٛ،

 : ايهتاب َصدز، ألسهاّ ايكسإٓازباَع  ايدٜٔ مشظايكسطيب ،  -16

 ايتؿاضري َٛقع

http://www.altafsir.org  

 .بٔ نجري، أبٛ ايؿدا٤ إمساعٌٝ بٔ عُس ، تؿطري ايكسإٓ ايهسِٜ ا -17

http:// www.Atafsir.com 

 َٛقع : ايهتاب َصدز ايػسا٥ع بتستٝ يف ايصٓا٥ع بد٥عيهطا٥ٞ، -18

  اإلضالّ

 islam.com-http://www.al   

http://www.altafsir.org/
http://www.altafsir.org/
http://www.al-islam.com/
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ضبُد املال،ايطالم أضباب٘ ٚآثازٙ،املٛقع ايطٛزٟ يإلضتػازات  -19

 2009ّٚايدزاضات ايكا١ْْٝٛ

َهتب١ -َعذِ املصطًشات ايبالغ١ٝ ٚتطٛزٖا–َطًٛب، أمحد  -20

 .371ص- 2006ط –يبٓإ 

 شاد :، َٛض٢ بٔ أمحد بٔ َٛض٢ ايدٜٔ غسف ،اسبذاٟٚ أبٛ ايٓذا -21

 ضبُد بٔ عًٞ بٔ ايسمحٔ عبد احملكل، ،املكٓع اختصاز يف املطتكٓع

 ايسٜاض - يًٓػس ايٛطٔ داز)د.ط( ،)د.ت(ايعٓطهس

 ايسق١ُٝ املد١ٜٓ َهتب١ َٛقع : ايهتاب َصدز

http://www.raqamiya.org 
 

 


