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املستشار بوزارة العدل، مجهورية مرص العربية


















                                       
 





 

 

 

 









































 










                                       
 





 

 

 
































































 

 

 




      ة ة العربی انیة، المملك ات اإلنس رأ للعالق اق
 .السعودیة

 جمعیة اإلصالح االجتماعي الخیریة، الیمن. 

 الشمالیة، أمریكا أمریكا في مياإلسال االتحاد.  اإلسالمیة، لبنان اإلصالح جمعیة. 
 اد المي االتح المي اإلس ات الع ة للمنظم  الطالبی

IIFSOتركیا ،. 
 االجتماعي، اإلمارات والتوجیھ اإلصالح جمعیة. 

 لعلماء المسلمین، قطر العالمي االتحاد.  اإلصالح، البحرین جمعیة. 
 اد المي االتح ات  الع ةال للجمعی المیة،   طبی اإلس

 .األردن
   الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي، المملكة العربیة

 .السعودیة
 اد المي االتح دارس الع ة للم المیة العربی  اإلس

 .الدولیة، المملكة العربیة السعودیة
 الخیریة، الكویت النوري اهللا عبد/ الشیخ جمعیة. 

  ع افي التجم المي الثق ي  اإلس ا  ف رب موریتانی  وغ
 .یا، موریتانیاأفریق

 ة ون جمعی ر الع ة المباش لمي لجن ا،  مس أفریقی
 .الكویت

 ة رعیة الجمعی یة الش اون الرئیس املین لتع  الع
 .المحمدیة، مصر والسنة بالكتاب

 بكة دعوة ش المیة ال وب اإلس وب   لجن ا، جن أفریقی
 .أفریقیا

 ة المیة اللجن ة اإلس وق العالمی ان،  لحق اإلنس
 .الكویت

 ان  العامة األمانة اعياالجتم اإلصالح جمعیة  للج
 .الخیریة، الكویت

 لإلغاثة، الكویت المشتركة الكویتیة اللجنة.  اإلسالمیة، مصر الھدایة جمعیة. 
 س المي المجل المي اإلس دعوة الع ة،  لل واإلغاث

 .مصر
 مصر أطباء بنقابة اإلنسانیة، اإلغاثة لجنة. 

 س دائم المجل ندوق ال امن لص المي التض  اإلس
ة  ؤتم بمنظم ة  رالم ة العربی المي، المملك اإلس
 .السعودیة

  ة ة  لجن اد  والطوارئ  اإلغاث اء  باتح العرب،   األطب
 .مصر

 اإلسالمي، المملكة العربیة السعودیة المنتدى.  واالستثمار، الكویت التمویل لجنة. 
 جمعیة اإلنقاذ اإلسالمیة، لبنان.  بأمریكا الشریعة فقھاء مجمع. 
 لمیة، الكویتالعا اإلسالمیة الخیریة الھیئة.  منظمة الدعوة اإلسالمیة، السودان. 
 والسنة،  القرآن في العلمي لإلعجاز العالمیة الھیئة

 .المملكة العربیة السعودیة
 األفریقي،  الجنوب اإلسالمیة، إقلیم  الدعوة منظمة

 .جنوب أفریقیا
 لإلغاثة، السودان الوطنیة الھیئة.  اإلسالمي، باكستان العالم مؤتمر. 
 ةالوكا المیة ل ة اإلس ة األفریقی راء (لإلغاث ، )إس

 .السودان
 ة       اإلسالمیة اإلغاثة ھیئة ة العربی ة، المملك العالمی

 .السعودیة
 الكویتي، الكویت الزكاة بیت.  اإلنسانیة، بریطانیا اإلغاثة مؤسسة. 
 جمعیة إحیاء التراث اإلسالمي، الكویت.  اإلسالمي، السودان واإلرشاد الدعوة ھیئة. 
 الوافد، مصر الطالب أصدقاء جمعیة.  اإلسالمیة، الكویت والشئون األوقاف وزارة. 
 لبنان الفتوى، دار.  
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     ًيثَاقاً غَِليظاذْنَ ِمنكُم مٍض وأَخعإلَى ب كُمضعى بأَفْض وقَد
        ِّا لاجوأَز أَنفُِسكُم لَكُم مِّن لَقاِتِه أَنْ خآي ِمنةً      ومحرةً ودوكُم منيلَ بعجا وهوا إلَيكُنست

إنَّ ِفي ذَِلك آلياٍت لِّقَوٍم يتفَكَّرونَ     
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   ِهنلَــيِمثْــلُ الَـِذي ع ـنولَه
ِبالْمعروِف          َونرـأْمـٍض يعـاُء بِليأَو مهضعب اتِمنؤونَ والْمِمنؤوالْم

ويِقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويِطيعونَ اللَّه ورسـولَه        ِبالْمعروِف وينهونَ عِن املُنكَِر     
     ِكيمح ِزيزع إنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس لَِئكأُو












                                       








 

 

 































                                       










 

 

 








































 

 

 






























                                       








 

 

 





































 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم












 

   ـِرِإلَى أُوِلـي اَألموِل وسِإلَى الر وهدر لَوو
ِمنهم لَعِلمه الَِّذين يستنِبطُونه ِمنهم ولَوال فَضلُ اللَِّه علَيكُم ورحمتـه التبعـتم الشـيطَانَ ِإال           

قَِليالً
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لسعي كَرم اهللا اإلنسان وفَضلَه على كثري من خلقه، واستخلفه يف األرض ِليعمرها با   

فيها لتلبية حاجاته البدنية والروحية، وإلقامة جمتمع إنساين تسوده الِقيم الْمثْلى من احلق             
واخلري والعدل، ولتحقيق معاين العبودية هللا واإلميان به وحده، وإفراده بالطاعة والعبادة            

 .دون أحد من خلقه على منهج أنبيائه ورسله





و           ـنم ماهقْنزِر ورحوالْب رِفي الب ماهلْنموح مِني آدا بنمكَر لَقَد
 ماهلْناِت وفَضبفِْضيالً     الطَّيا تلَقْنخ نملَى كَِثٍري مع 


 اِفيه كُمرمعتِض واساَألر نأَكُم مأَنش وه  ـامو

 الِْجن لَقْتونِ   خدبعِإالَّ ِلي ساِإلنو الَِّذي وه  لَ لَكُـمعج 
 فَامشوا ِفي مناِكِبها وكُلُوا ِمن ِرزِقِه وِإلَيِه النشور رض ذَلُوالً اَأل

    ُلباةَ ِلييالْحو توالْم لَقالَِّذي خـالً    ومع نسأَح كُمأَي كُم     ِزيـزالْع ـوهو 
فُورالْغ

         ـن ذَكَـٍراكُم ملَقْنا خإن اسا النها أَيي





 

 

 

  وبعش اكُملْنعوأُنثَى وج  اللَِّه أَت ِعند كُممفُوا إنَّ أَكْرارعاِئلَ ِلتا وقَب    ِلـيمع إنَّ اللَّـه قَـاكُم
ِبريخ

          نـيكُم بِض فَاحِليفَةً ِفي اَألرخ اكلْنعا جإن وداوا دي
ك عن سِبيِل اللَِّه إنَّ الَِذين يِضلُّونَ عن سِبيِل اللَِّه لَهم           الناِس ِبالْحق وال تتِبِع اهلَوى فَيِضلَّ     

وال تقْتلُوا النفْس الَِتي  عذَاب شِديد ِبما نسوا يوم الِْحسابِ     
يلُ علَـى الَـِذين      إنما السبِ   ِبالْحق حرم اللَّه إالّ  

           أَِلـيم ذَابع ملَه لَِئكأُو ِر احلَقيِض ِبغونَ ِفي اَألرغبوي اسونَ النظِْلمي
اركَانَ م لَوو قُل احلَق

ِم امن صـ أَ ٍةقَد حـ ِإ ب ـ  اِهللا ىلَ ـ  نِم  ِلوقَ
يا أَيها الَِذين قاحلَ

آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا اخلَير لَعلَّكُم تفِْلحونَ
   ِـرونَ إلَـى اخلَيعدةٌ يأُم نكُمكُن مولْت

   ِاترلَ اخلَيِفع ِهما إلَينيحوأَو
        َا وإذِلهاِت إلَى أَهانوا اَألمدؤأَن ت كُمرأْمي ـوا        إنَّ اللَّهكُمحـاِس أَن تالن نيم بتكَما ح

ِميعكَانَ س ِعظُكُم ِبِه إنَّ اللَّها يِنِعم ِل إنَّ اللَّهدِبالْعِصرياا ب َّإن
ـ            ِر والْبغـِي   اللَّه يأْمر ِبالْعدِل واإلحساِن وإيتاِء ِذي القُربى وينهى عِن الفَحشاِء والْمنكَ

يا أَيها الَِّذين َآمنوا كُونوا قَواِمني      يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  
    نِرمجال يِط واَء ِبالِْقسدهلَى أَالّ    ِللَِّه شٍم عَآنُ قَونش ى       كُمقْـوِللت بأَقْر وِدلُوا هِدلُوا اععت 

لُونَومعا تِبم ِبريخ ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهات



   اِجلن لَقْتا خوِنومدبعإال ِلي واإلنس

 وا إلَهدبعوا إال ِليا أُِمرومِركُونَا واِحدشا يمع هانحبس وإال ه ا ال إلَه
  فَاَء ونح ينالد لَه ِلِصنيخم وا اللَّهدبعوا إال ِليا أُِمرـوا  ومِقيمي





 

 

 

ِمن قَبِلك وما أَرسلْنا الصالةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَِلك ِدين القَيمةِ 
 أَنا فَاعبدوِنلَه ِإال ِإِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنه ال      




)٢(مــادة 


حتقيقًا لرسالة اإلنسان يف األرض، وهبه اهللا من القدرات العقلية والنفسية واجلسدية 
ما جيعله أهالً لتحقيق هذه الرسالة، وأرسل إليه الرسل هلدايته إىل أقوم سـبل الرشـد                

 .والفالح يف الدنيا واآلخرة



 اللَّهو

أَخرجكُم ِمن بطُوِن أُمهاِتكُم ال تعلَمونَ شيئًا وجعلَ لَكُم السمع واَألبصـار واَألفِْئـدةَ              
م تشكُرونَ لَعلَّكُ

            كُمرـوص نسفَأَح كُمروصاًء واَء ِبنمالسا وارقَر ضاَألر لَ لَكُمعالَِّذي ج اللَّه
رك اللَّه رب الْعـالَِمني    ورزقَكُم ِمن الطَّيباِت ذَِلكُم اللَّه ربكُم فَتبا      

  ىوفَس لَقالَِّذي خ  ِنسانَ ِفي أَحسا اِإلنلَقْنخ لَقَد
تقِْوٍمي




  وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبوالً أَِن اُعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدو
  ًالسر ِلكقَب ا ِمنلْنسأَر لَقَدوماُءوهفَج ِمِهماِت ِإلَى قَونيِبالْب 
قِديِن الْحى ودِبالْه ولَهسلَ رسالَِّذي أَر وه







 

 

 












)٣(مــادة 


خلق اهللا اإلنسان مفطورا على اإلميان به سبحانه وتعاىل، ومنحه العقـل واإلرادة الـذي               
 أو االرتقاء بقدراته حسب مكتسباته املعرفية، وملكاتـه         ،االحنراف عن فطرته  إما   :يستطيع ما 

وهذه اإلرادة هي مناط اجلزاء األخـروي ثوابـا أو          وهذا العقل   الروحية، وظروفه االجتماعية،    
 .عقابا








يِن حِللد كهجو ِديلَ فَأَِقمبا ال تهلَيع اسالن ةَ اللَِّه الَِّتي فَطَرِنيفًا ِفطْر

ِلخلِْق اللَِّه ذَِلك الدين الْقَيم ولَِكن أَكْثَر الناِس ال يعلَمونَ        
            وهي اهوِة؛ فَـأَبلَـى الِْفطْـرع ولَـدلُـوٍد ِإال يوم ا ِمنم   اِنِه أَوـرصني اِنـِه أَود

يمجساِنِه
   كُـمبر ِمن اِئرصب اَءكُمج قَد

يها وما أَنا علَيكُم ِبحِفيظٍ    فَمن أَبصر فَِلنفِْسِه ومن عِمي فَعلَ     





 

 

 

   كْفُراَء فَلْيش نمو ِمنؤاَء فَلْيش نفَم كُمبر ِمن ققُِل الْحو
 اا كَفُورِإما واِكرا شِبيلَ ِإمالس اهنيدا هِإن  لَـوو

رِض كُلُّهم جِميعا أَفَأَنت تكِْره الناس حتى يكُونوا مـؤِمِنني         من من ِفي األَ    ربك آلَ  َءشاَ
ِفعرالْقَلَمنعثَالٍَث ـنع ِـاِئمالن ـىتح

يعِقلَحتىالْمجنوِنوعنيحتِلمحتىيالصِبوعنيستيِقظَ


 
)٤(مــادة 

 
بعـا  خلق اهللا البشر مجيعا متساوين يف أصل اخللْق من نفٍْس واحدة، ويتسـاوون ت             

لذلك يف اخلصائص العامة، ومع ذلك اقتضت حكمة اهللا أن يتفاوتوا يف بعض اخلصائص       
 .كالقوة والضعف، ويف امللكات والقدرات النفسية والعقلية واجلسمية

وهذا التنوع البشري يف بعض اخلصائص هو قوام احليـاة بالتعـارف والتعـاون              
 .عداوة والتباغُضوالتكامل بني األفراد واتمعات، وليس مدعاة لل





ن نلَقَكُم مالَِذي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي لَقٍة وخفٍْس واِحد
     االً كَِثريا ِرجمهثَّ ِمنا وبهجوا زهاًء اِمنوِنس   ْاِتِه أَنآي ِمنو

خلَقَكُم مِّن تراٍب ثُم إذَا أَنتم بشر تنتِشـرونَ        
   مو آدنب مكُلُّه اساٍبالنرت ِمن ِلقخ مآدو ،










 

 

 

  اهللا الَـِذي
                 لُقخةً يبيشفًا وعٍة ضِد قُوعب لَ ِمنعج ةً ثُمٍف قُوعِد ضعب لَ ِمنعج ٍف ثُمعلَقَكُم مِّن ضخ

    القَِدير ِليمالع وهاُء وشا يم       كُملَـيع ـطَفَاهاص إنَّ اللَّـه 
           ُِلـيمع واِسع اُء واللَّهشن يم لْكَهِتي مؤي ِم واللَّهطَةً ِفي الِعلِْم والِْجسسب هادوز

     ِفـي اخلَلْـِق ب كُمادـ وز س        لَّكُـموا آالَء اللَّـِه لَعطَةً فَـاذْكُر
تفِْلحونَ




         وبعش اكُملْنعن ذَكٍَر وأُنثَى وجاكُم ملَقْنا خإن اسا النها أَيفُوا إنَّ    يارعاِئلَ ِلتا وقَب
وتعاونوا ند اللَِّه أَتقَاكُم إنَّ اللَّه عِليم خِبري      أَكْرمكُم عِ 

قُوا اللَّهاِن واتودلَى اإلثِْم والْعوا عناوعى وال تقْووالت لَى الِبرع
ُكِرحي بذْهلُوا وتفْشوا فَتعازنوال تاِبِرينالص عم وا إنَّ اللَّهِبرواص م 


)٥(مــادة 


ع وحدة اإلنسان يف أصل اخلَلِْق من نفٍْس واحدة، فقد خلق اهللا منها بقدرتـه زوجـني       م
ال بتالقيهما وتعاوما    إ اجلنس البشري ذكرا وأنثى، وال تستمر احلياة وتعمر األرض ويتكاثَر         

  .وتكاملهما، وتلك هي سنة اهللا يف مجيع الكائنات واألشياء الدنيوية
 .ومن الرابطة بني الرجل واملرأة تتكون األسرة، وهي النواة األوىل للمجتمع اإلنساين





      ٍطْفَةِمن ن اٍب ثُمرن تلَقَكُم مخ ـ    واللَّه اجوأَز لَكُمعج اثُم





 

 

 

       ىنمِنيٍّ ين مطْفَةً من كي أَلَم   ًلَقَةكَانَ ع ى      ثُمـوفَس لَقفَخ      ـهـلَ ِمنعفَج 
اوخلَقْناكُم أَزواجالزوجيِن الذَّكَر واُألنثَى




  ِنيجوا زلَقْنٍء خيكُلِّ ش ِمنو
لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

     ـنـلَ لَكُـم معج واللَّه
 اجوأَز اِطـِل          أَنفُِسكُماِت أَفَِبالْببالطَّي نقَكُم مزةً ورفَدوح ِننياِجكُم بوأَز نلَ لَكُم معا وج

قُوا ربكُم يا أَيها الناس اتيؤِمنونَ وِبِنعمِت اللَِّه هم يكْفُرونَ  
           ـاالً كَـِثريـا ِرجمهـثَّ ِمنـا وبهجوـا زهِمن لَقٍة وخفٍْس واِحدن نلَقَكُم ماالَِذي خ 

سبحانَ الَِذي خلَق اَألزواج كُلَّها ِمما تنِبت اَألرض وِنساًء
لَمعا ال يوِمم أَنفُِسِهم ونَوِمن










 

 

 












)٦(مــادة 

 
 :تقتضي املساواة بني الرجل واملرأة يف فطرة اخلَلْق الطبيعية أمرين

املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة يف األغلب األعم من شـئون احليـاة،             : أوهلما
جيـة  واعتبار كلٍّ منهما مكَمالً لآلخر ومتمما لرسالته، وشـريكًا لـه يف احليـاة الزو       

واالجتماعية عدا بعض اخلصوصيات املُميزة لكلٍّ منهما يف تكوينه البـدين والنفسـي             
ز فيهفيختصيمكلٌّ منهما مبا ت . 

اتساقًا مع هذا األصل، جاء اخلطاب الشرعي موحدا يتناول كال من الرجل            : الثاين
وامر والنـواهي، ويف احلـالل   واملرأة يف سائر األمور اليت يتساويان فيها كالتكليف باأل      

واحلرام والثواب والعقاب، ويف احلقوق والواجبات اإلنسانية العامـة، ويف الكرامـة            
.البشرية، كما جاء هذا اخلطاب خاصا بكلٍّ منهما يف األمور اخلاصة به











 

 

 

        ـاِت والْقَـاِنِتنيِمنؤوالْم ِمِننيؤاِت والْمِلمسوالْم ِلِمنيإنَّ املُس
 اِدِقنياِت والصاِت        والْقَاِنتاِشـعوالْخ اِشـِعنياِت والْخاِبروالص اِبِريناِدقَاِت والصوالص 

والْمتصدِقني والْمتصدقَاِت والصاِئِمني والصاِئماِت والْحاِفِظني فُـروجهم والْحاِفظَـاِت         
       م ملَه اللَّه داِت أَعا والذَّاِكركَِثري اللَّه ا  والذَّاِكِرينِظيما عرةً وأَجِفرغ

   َنـوهنوِف ويرعونَ ِبالْمرأْمٍض يعاُء بِليأَو مهضعب اتِمنؤونَ والْمِمنؤوالْم
النساَء شقَاِئق الرجالِ  عِن املُنكَرِ 


.


 نلَ لَكُم معج واللَّه

 اجوأَز اِطـِل          أَنفُِسكُماِت أَفَِبالْببالطَّي نقَكُم مزةً ورفَدوح ِننياِجكُم بوأَز نلَ لَكُم معا وج
ن آياِتِه أَنْ خلَق لَكُم وِميؤِمنونَ وِبِنعمِت اللَِّه هم يكْفُرونَ

مِّن أَنفُِسكُم أَزواجا لِّتسكُنوا إلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إنَّ ِفي ذَِلك آلياٍت لِّقَـوٍم         
ـ      يتفَكَّرونَ هلَ ِمنعٍة وجفٍْس واِحدن نلَقَكُم مالَِذي خ وا ه

زوجها ِليسكُن إلَيها


 ِبِه لَ اللَّها فَضا مونمتوال ت

    اِل نجٍض لِّلرعلَى بع كُمضعـأَلُوا         بواس نبسا اكْتمم ِصيباِء نسوا وِللنبسا اكْتمم ِصيب
 ِليمٍء عيكَانَ ِبكُلِّ ش ِلِه إنَّ اللَّهِمن فَض االلَّه  ُِمثْـل نلَهو

الرجالُ الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ  
            اِلِهموأَم ا أَنفَقُوا ِمنٍض وِبمعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضاِء ِبمسلَى النونَ عامقَو








 

 

 








 اإن اسا النها أَيي

 وبعش اكُملْنعن ذَكٍَر وأُنثَى وجاكُم ملَقْنخ ـارعاِئلَ ِلتاللَّـِه    ا وقَب ِعنـد كُممفُوا إنَّ أَكْـر
قَاكُمأَتاسالن




قْالتىو


         ِضاِعـلٌ ِفـي اَألرـي جالِئكَـِة إنِللْم ـكبإذْ قَـالَ رو
خِليفَةً


  ـاإن

ِجباِل فَأَبين أَن يحِملْنها وأَشفَقْن ِمنها وحملَها     عرضنا اَألمانةَ علَى السمواِت واَألرِض والْ     
   كَانَ ظَلُوم هانُ إنوال اإلنسها ج




                                       










 

 

 


ــاُء سالن ــقَاِئق ش 
الرجاِل




 اِنرأَج مِل :ثَالثَةٌ لَهأَه لٌ ِمنجر 
   ِه وِبيِبن ناِب آمـٍد   الِْكتمحِبم نآم








َأيه اسا الن

يِإِمن اِسن الن



)٧(مــادة 

 
إنَّ تمايز كلٍّ من الرجل واملرأة خبصائص وملكات وقدرات بدنية ونفسية معينة ال             
جتعل أحدمها أعلى شأنا من اآلخر؛ ولكنه منوطٌ بصالِحيِته ألداِء وظائف حياتيٍة وحيوية             

                                       









 

 

 

ة ال يستطيع اآلخر القيام ا، وهي سنة اهللا يف البشر كافَّة حىت بني الرجال وبعضهم          معين
 .والنساء وبعضهن

فاملرأة بعاطفتها ورقّتها وأنوثتها مصدر االستقرار والسكَن النفسي واالجتمـاعي          
للرجل واألسرة، وبفطرا وصربها غري احملدود على مشاق احلمل والوالدة واألمومـة،            
ترعى أطفاهلما وتعتين م رضاعة وتربية وتقوم على سائر شئوم، والرجل بقوته وجلَده        
وكَدحه املتواصل منوط به حتصيل الرزق وتلبية احتياجات أسرته، والقيام على رعايتها            

 .ومحايتها





      ِبِه لَ اللَّها فَضا مونمتوال ت
 بعضكُم علَى بعٍض


  ٍـضعلَـى بع كُمضعِبِه ب لَ اللَّها فَضا مونمتوال ت


و         نـبسا اكْتمم ِصيباِء نسوا وِللنبسا اكْتمم ِصيباِل نجلِّلر

         ِليمٍء عيكَانَ ِبكُلِّ ش ِلِه إنَّ اللَّهِمن فَض أَلُوا اللَّهاواس
 لَىونَ عامالُ قَوجالر

          اِلِهموأَم ا أَنفَقُوا ِمنٍض وِبمعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضاِء ِبمسالن





       ِبريخ ِليمع إنَّ اللَّه قَاكُماللَِّه أَت ِعند كُممإنَّ أَكْر
  اسا النها أَيي،       اِحدو اكُمِإنَّ أَبو اِحدو كُمبلَـى       ، أَال ِإنَّ رع ِبيرلَ ِلعأَال ال فَض 





 

 

 

ِميجأَع،    ِبيرلَى عع ِميجال ِلعو ،    دولَى أَسع رمال َألحِإال        ، و ـرملَـى أَحع دوال أَسو 
اِئبِليبلِّغْ الشاِهد الْغ  ِبالتقْوى




   لَقَكُمالَِّذي خ وه
من نفٍْس واِحدٍة وجعلَ ِمنها زوجها ِليسكُن ِإلَيها       







       أَنفُِسكُم نلَكُم م لَقاِتِه أَنْ خآي ِمنو
 سا لِّتاجوةً     أَزمحرةً ودوكُم منيلَ بعجا وهوا إلَيكُن نه

 نلَّه اسِلب موأَنت لَّكُم اسِلب






  ِهياِلدانَ ِبوا اإلنسنيصوو انسإح    هكُر هأُم هلَتمـا     ا حهكُر هتـعضا وو
   رهثَالثُونَ ش الُهوِفص لُهماوح   نِضـعري اتاِلـدالْوو

            لُوِد لَهوعلَى الْمةَ واعضالر ِتمأَن ي ادأَر نِن ِلمِن كَاِملَيلَيوح نهالَدأَو  نهتوِكسو نقُهِرز
نسانَ ِبواِلديِه حملَته أُمه وهنا علَى    ووصينا اإلِ ِبالْمعروِف

     ِصـريالْم ِإلَـي كياِلدِلوِلي و كُرِن أَِن اشيامِفي ع الُهِفصٍن وهو
                                       







 

 

 


      َّلجو زِبيِل اللَِّه عِل ِفي سى الْقَتِسو عبةُ سادهالش... - وذكر منـهم- 

  ٍعمِبج وتمأَةُ ترالْموٌةِهيدش









ُالجاءِ   الرسلَى النونَ عامقَو           ا أَنفَقُوا ِمـنٍض وِبمعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضِبم

اِلِهموأَم   ـنع لَكُم نلَةً فَإن ِطبِنح قَاِتِهنداَء صسوا النوآت
ِلينِفق ذُو سعٍة مـن  وا مِريئًا شيٍء منه نفْسا فَكُلُوه هِنيئً    

      ِمم نِفقفَلْي قُهِه ِرزلَيع ن قُِدرِتِه ومعـا               سـا إال مفْسن اللَّـه كَلِّـفال ي اللَّـه ـاها آت
ــا اهآت نهتــو وِكس ــنقُهِرز لُــوِد لَــهلَــى املَووع

ِبالْمعروِف
...  توِكسو نقُهِرز كُملَيع نلَهوِفورعِبالْم نه



)٨(مــادة 


إنَّ العدالة واملصلحة تستوجب مراعاة هذه اخلصائص الفطرية الطبيعية لكلٍّ مـن            

ف اليت يؤديهـا كـلٌّ منـهما يف      الرجل واملرأة يف توزيع املسئوليات والتبعات والوظائ      

                                       







 

 

 

ز املركز القانوين لكلٍّ مـن الرجـل   ي حتما إىل تما  احلاالت اليت تقتضيها؛ وهو ما يؤدي     
 .واملرأة يف نطاق هذه احلاالت دون غريها

واألسرة من أهم امليادين اليت تربز فيها تلك الفروق وامللكات واملُكَونات اِخللِْقيـة             
 .ل من الرجل واملرأةالبدنية والنفسية لك











    ٍءـيوِمن كُلِّ ش

خلَقْنا زوجيِن لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  
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)٩(مــادة 


وق واخلصائص غري جائز عقالً وطبعا وشرعا؛ ملا فيه من امتهان           إن التنكُّر هلذه الفر   

للفطرة وإنكار لظواهر طبيعية متجسدة واقعا وعمالً ومعلومة للكافة بـالعلم اليقـيين             
 .واملعملي

   ـ    كما ال جيوز شرع مدهـا خارج نطاق احلاالت ا التوسع يف إعمال هذه الفوارق ب
ا الفطرة ملا فيه من ظلم للمرأة وافتئات على أحكام          اليت تستوجبها الشريعة أو تشهد هل     

الشريعة، و ألن ِكال األمرين يؤدي إىل فساد كبري وخلل جمتمعي وقيمي يهدد بتـدمري               
 .اتمع ولو طال األمد

ومل يحظَ نظام اجتماعي بالعناية والتفصيل يف القرآن الكرمي مبثل ما حِظيـت بـه               
 .و الوارد تفصيالً يف األحكام الشرعيةاألسرة يف كل شئوا على النح


)٨(











 

 

 












َّا وإنكَِثري ِغي اخلُلَطَاِء ِمنبلَي مهضعلَى بٍض ععإال ب  ـوا  الَـِذيننِملُـوا  آموع 

هـم  ما وقَِليلٌ صاِلحاِتال




 








 

 

 












)١٠(مــادة 


رابطة شرعية حمكمة بني رجل وامرأة علـى وجـِه الـدوام            : مالزواج يف اإلسال  
 .واالستمرار، وتنعقد بالرضاء والقبول الكامل منهما وفْق األحكام املُفَصلة شرعا




ِمناِتـهِ  وأَنْ آي 
لَقلَكُم خ مِّن ا أَنفُِسكُماجووا أَزكُنسا لِّتهلَ إلَيعجكُم ونيةً بدوةً ممحرِفي إنَّ و  ذَِلـك 

 أَفْضـى  وقَد تأْخذُونه وكَيفيتفَكَّرونَ لِّقَوٍم آلياٍت
كُمضعٍض إلَى بعذْنَ بيثَاقًا ِمنكُم وأَخغَِليظًا م










 

 

 











       ِفـي لَكُـم ـتأَِذن تي كُنإن اسا النها أَيي

فَمن كَانَ ِعنده ِمنهن شيٌء , االسِتمتاِع ِمن النساِء وِإنَّ اللَّه قَد حرم ذَِلك إلَى يوِم الِْقيامةِ  
 فَلْيخلِّ سِبيلَه وال تأْخذُوا ِمما آتيتموهن شيئًا


 اي

أَيها الَِذين آمنوا ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل إال أَن تكُونَ ِتجـارةً عـن تـراٍض                 
نكُمم





َقَال  : ىتح الِْبكْر كَحنال ت

ِإذَا   ،نَ وال الثَّيب حتى تستأْمر    تستأْذَ
تكَتس

    ـقأَح بالثَّي
 والِْبكْر يستأِْذنها أَبوها ِفي نفِْسها وِإذْنها صماتها    ِبنفِْسها ِمن وِليها  







 

 

 













)١١ ( مادة


هو الوسيلة احملددة على سبيل احلصر إلباحة اقتران الرجل بامرأة          : الزواج الشرعي 

 .األساس الوحيد لبناء األسرةو
وقد حرم اإلسالم كافّة الصور األخرى للعالقة بني الرجل واملرأة ولو سميت زورا             

.اباسم الزواج، كما حرم كافّة الدواعي املؤدية إليه










                                       






 

 

 


١٠


)١٢(مادة 


 الـزواج فطـرةً   خلْق اإلنسان من ذكر وأنثى، يكشف عن اإلرادة اإلهلية يف جعلِ 
 .بشريةً وضرورةً اجتماعيةً ونظاما أساسيا لتكوين األسرة والترابط االجتماعي بني األسر

 اإلنسان عن بـاقي املخلوقـات            وقد تطو ِقيرت مظاهر الزواج ووسائله مبقدار ر
.وأصبح طريقًا لتزكية اجلوانب اجلنسية والسلوكية واالجتماعية يف اإلنسان



     اجوأَز أَنفُِسكُم نلَ لَكُم معج واللَّه     ـِننياِجكُم بوأَز نلَ لَكُم معا وج

ِه هم يكْفُرونَ  وحفَدةً ورزقَكُم من الطَّيباِت أَفَِبالْباِطِل يؤِمنونَ وِبِنعمِت اللَّ       
  ـاأَم

واللَِّه ِإني َألخشاكُم ِللَِّه وأَتقَاكُم لَه، لَِكني أَصوم وأُفِْطر، وأُصلِّي وأَرقُد، وأَتزوج النساَء، 
  ع ِغبر ني   فَمِمن سِتي فَلَينس ن

           ـااجوأَز ـمـا لَهلْنعوج ِلـكـن قَبال مسا رلْنسأَر ولَقَد
 وذُريةً







                                       







 

 

 





ِنـي  وا بنمكَر لَقَد
 ماهلْنموح ما            آدلَقْنخ نملَى كَِثٍري مع ماهلْناِت وفَضبالطَّي نم ماهقْنزِر ورحوالْب رِفي الب 

تفِْضيال






   كَّىزن تم أَفْلَح قَد
     اكَّاهن زم أَفْلَح قَد    ااهسن دم ابخ وقَد 







    َونِمناملُؤ أَفْلَح قَد       َوناِشعخ الِتِهمِفي ص مه الَِّذين   َونِرضعِو مِن اللَّغع مه والَِّذين 
  مه كَاِة فَاِعلُونَ     والَِّذينِللز       َاِفظُونح وِجِهمِلفُر مه والَِّذين      أَو اِجِهمولَى أَزإال ع 

        لُـوِمنيم رغَي مهفَإن مهانمأَي لَكَتا مم            ـمه لَِئـكفَأُو اَء ذَِلـكـى ورغتـِن ابفَم 
 أَحِدكُم صدقَةٌوِفي بضِعالعادونَ

       اٍمـرا ِفي حهعضو لَو متأَيأَر
   را ِوزِه ِفيهلَيا  ،أَكَانَ عرأَج الِل كَانَ لَها ِفي الْحهعضِإذَا و فَكَذَِلك 







 

 

 


           بقْراَء ِفي املَِحيِض وال تسِزلُوا النتأَذًى فَاع وِن املَِحيِض قُلْ هع كأَلُونسوي نوه

    اِبنيـوالت ِحـبي إنَّ اللَّه اللَّه كُمرثُ أَميح ِمن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإذَا ترطْهى يتح
 ِرينطَهاملُت ِحبوي


 أَذًى وِحيِض قُلْ هالْم نع كأَلُونسيو

فَاعتِزلُوا النساَء ِفي الْمِحيضِ   
اص    كَاحٍء ِإال النيوا كُلَّ شعن


 ثٌ لَّكُمرح كُماؤِنس

وا اللَّه واعلَموا أَنكُم مالقُوه وبشِر  فَأْتوا حرثَكُم أَنى ِشئْتم وقَدموا َألنفُِسكُم واتقُ      
ِمِننياملُؤ


 لَكَكا أَهمو


        ـىأَن ثَكُمـروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤِنس
مِشئْتَةضيالْحو ربِق الداتو ِبرأَدأَقِْبلْ و







                                       







 

 

 


   واكُنسا لِّتاجوأَز أَنفُِسكُم لَكُم مِّن لَقاِتِه أَنْ خآي ِمنو

م مودةً ورحمةً إنَّ ِفي ذَِلك آلياٍت لِّقَوٍم يتفَكَّرونَ إلَيها وجعلَ بينكُ  
          اهإلَي كُنسا ِليهجوا زهلَ ِمنعٍة وجفٍْس واِحدن نلَقَكُم مالَِذي خ وه
















  ،اٍعر ِتِه، واَألِمريرِعي مسئولٌ عن راٍع، وكُلُّكُم ِتـِه،   كُلُّكُميـِل بلُ راٍع علَى أَهجوالر 
واملرأَةُ راِعيةٌ على بيِت زوِجها وولَِدِه، فَكُلُّكُم راٍع، وكُلُّكُم مسئولٌ عن رِعيِتهِ           




)١٣(مادة 


ة تقتصر على الزوجني واألوالد فقط، وإمنا متتـد إىل شـبك          األسرة يف اإلسالم ال     
ِوي القُرىب من األجداد واجلدات واألخوة واألخوات واألعمام والعمـات          واسعة من ذ  





 

 

 

واألخوال واخلاالت وغريهم ممن جتمعهم رابطة النسب أو املصاهرة أو الرضاع أينمـا             
 .كان مكام، وتتِسع حىت تشمل اتمع كله





   اجوأَز أَنفُِسكُم نلَ لَكُم معج واللَّه  ـِننياِجكُم بوأَز نلَ لَكُم معا وج

 ورزقَكُم من الطَّيباِت أَفَِبالْباِطِل يؤِمنونَ وِبِنعمِت اللَِّه هم يكْفُرونَ         وحفَدةً
      رشاملَاِء ب ِمن لَقالَِذي خ ووه      را وِصـهـبسن لَـهعا فَج     ـكبا وكَـانَ ر

اقَِدير ها أَيا    يإن اسا النن ذَكَـٍر وأُنثَـى   خاكُم ملَقْن
 وبعش اكُملْنعوج                ِلـيمع إنَّ اللَّـه قَـاكُماللَّـِه أَت ِعنـد كُممفُوا إنَّ أَكْرارعاِئلَ ِلتا وقَب

ِبريخ         ِمـن مـرحـا ياِع مضالر ِمن مرحي
سِبالن

  واـدباعو
مساِكِني والْجـاِر   تشِركُوا ِبِه شيئًا وِبالْواِلديِن ِإحسانا وِبِذي الْقُربى والْيتامى والْاللَّه وال 

             ِإنَّ اللَّه كُمانمأَي لَكَتا ممِبيِل وِن السابِب وناِحِب ِبالْجالصِب وناِر الْجالْجى وبِذي الْقُر
 فَخورا يِحب من كَانَ مختاالًال



)١٤(مــادة 


هي اللبنة األوىل والوحدة االجتماعيـة      : من ذكر وأنثى  رة كمجموع بشري    األس
األساسية للمجتمع، وتتجسد فيها أركان اتمع ومقوماته البنائية، ومهما صغر حجمها           
أو عدد أفرادها فإم يرتبطون بعالقات عاطفية واجتماعية ومالية وتـنظّمهم حقـوق             

                                       






 

 

 

 إدارة  هـي ، و قوامة الرجل :  وهي قيادة تدير شئوا  وواجبات، فال يستقيم أمرها دون      
 .خاضعة للضوابط واألحكام الشرعية يف كتاب اهللا وسنة رسوله 








  ًلَةِنح قَاِتِهنداَء صسوا النوآت

وذُو س نِفقِلي اللَّه اها آتِمم نِفقفَلْي قُهِه ِرزلَيع ن قُِدرِتِه ومعن سٍة مع
وعلَى املَولُوِد لَه ِرزقُهـن  ال يكَلِّف اللَّه نفْسا إال ما آتاها   

 ِمثْلُ الَِذي علَيِهن ِبالْمعروِف    ولَهنوِكسوتهن ِبالْمعروفِ 
     ِكيمح ِزيزع ةٌ واللَّهجرد ِهنلَياِل عجوِللر

 ... ِوفرعِبالْم نهتوِكسو نقُهِرز كُملَيع نلَهو
   من ذكر وأنثـى





الُالراءِ  جسلَى النونَ عامـا    قَوـٍض وِبمعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضِبم

  اِلِهموأَم أَنفَقُوا ِمن      ،ِتِهرِعي مسئولٌ عن راٍع، وكُلُّكُم كُلُّكُم
،  راِعيةٌ على بيِت زوِجهـا وولَـِدهِ  واَألِمري راٍع، والرجلُ راٍع علَى أَهِل بيِتِه، واملرأَةُ     

فَكُلُّكُم راٍع، وكُلُّكُم مسئولٌ عن رِعيِتهِ     

                                       






 

 

 



   اِلِهمـوأَم ا أَنفَقُوا ِمنٍض وِبمعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضِبم





















   ِاءسلَى النونَ عامالُ قَوجلَى   الرع مهضعب لَ اللَّها فَضِبم
    اِلِهموأَم ا أَنفَقُوا ِمنٍض وِبمعب


مهنيى بورش مهروأَم

                                       









 

 

 


  ِا فادا       فَإنْ أَرِهملَيع احنٍر فَال جاوشا وتمهناٍض مرن تاال عص

         َلعجئًا وييوا شهكْرى أَن تسفَع نوهمتوِف فَإن كَِرهرعِبالْم نوهاِشروع
اللَّه ِفيِه خيرا كَِثريا   






















)١٥(مــادة 


حرم اإلسالم زواج احملارم من النساء وهم الذين يرتبطون بدرجة معينة من قرابة النسب              
حرصا على حسن صلتها وعدم قطيعتها، ووقاية       وبة  أو املصاهرة أو الرضاعة، سموا ذه القرا      

 .هلا من أسباب اخلصومة والبغضاء








 

 

 







لَيع تمرح كُم
          كُماتهِت وأُماُألخ اتناَألِخ وب اتنوب كُماالتوخ كُماتموع كُماتووأَخ كُماتنوب كُماتهأُم
الالِتي أَرضعنكُم وأَخواتكُم من الرضاعِة وأُمهات ِنساِئكُم ورباِئبكُم الالِتي ِفي حجوِركُم 

كُم الالِتي دخلْتم ِبِهن فَإن لَّم تكُونوا دخلْتم ِبِهن فَال جناح علَـيكُم وحالِئـلُ      من نسائِ 
أَبناِئكُم الَِذين ِمن أَصالِبكُم وأَن تجمعواْ بين اُألختيِن إال ما قَد سلَف إنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا  

ِحيما رانصحا  والْموأُِحلَّ لَكُم م كُملَياللَِّه ع ابِكت كُمانمأَي لَكَتا ماِء إال مسالن ِمن ت
              نوهفَـآت نهم ِبِه ِمنتعتمتا اسفَم اِفِحنيسم رغَي ِصِننيحاِلكُم مووا ِبأَمغتبأَن ت اَء ذَِلكُمور

ح علَيكُم ِفيما تراضيتم ِبِه ِمن بعِد الفَِريضِة إنَّ اللَّه كَانَ عِليما            أُجورهن فَِريضةً وال جنا   
حِكيما







      ِبسالن ِمن مرحا ياِع مضالر ِمن مرحي














 

 

 





















 

 

 












)١٦(مــادة 


؛ اجلنس البشـري  د األول لألسرة يف الشريعة اإلسالمية هو حفظ النسل أو           ِصاملقْ
 لألجيال، وقد فطر اهللا الرغبة اجلنسـية يف األبـدان لكوـا        تعمريا لألرض، وتواصالً  

 . غاية يف ذااالوسيلة الطبيعية لإلجناب املشروع، وليست
وحتقيقًا هلذا املقِْصد قَصر اإلسالم الزواج املشروع على ما يكون بني ذكر وأنثـى،     

 خارج الزواج املشروع، كما حرم العالقات الشاذة اليت ال تؤدي اللقاءوحرم كل صور 
 .إىل اإلجناب، ومل يِجز تنظيم النسل إال مبوافقة الزوجني



  ـوه

يا أَيها الناس إنا خلَقْنـاكُم  أَنشأَكُم من اَألرِض واستعمركُم ِفيها    
ا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا إنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم إنَّ اللَّه عِلـيم             ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوب    من

ِبريخ       مـوي كَـاِثر ِبكُـمي ملُـود، فَـِإنود الْودوا الْوجوزت
الِْقيامة





 

 

 



















 ِفي الُهِفصو
عاميِن











  لُكَةهِإلَى الت ِديكُملْقُوا ِبأَيال تو  ْلُـواقْتالَ تو

 ِبكُم رِحيماأَنفُسكُم ِإنَّ اللّه كَانَ





 

 

 




   رسالْع ِبكُم ِريدال يو رسالْي ِبكُم اللَّه ِريدي اللَّه ِريدا يم
 ِليجعلَ علَيكُم ِمن حرٍج

 
    َـليا، فَِإنَّ الْغِسر كُمالدلُوا أَوقْتال ت  ِركـدي 

   هِثرعدفَي ِسهِ الْفَاِرسفَر نع
 :

     ِالِْغيلَة نى عهأَنْ أَن تممه لَقَد     ـ ضفَال ي ونَ ذَِلكعنصي فَاِرسو ومأَنَّ الر تى ذَكَرتح ر
مالدهأَو






)١٧(مــادة 


ـ                 نحىت ال تنحصر العالقة بني الزوجني يف صورة جسدية حبتة، فقد نبهت الشريعة أن ِم
 .مقاصد هذه العالقة أن يسكن كل من الزوجني إىل اآلخر، وأن تتحقق بينهما املودة والرمحة

ة مهـا املـود    لكل أفراد األسرة حياةً اجتماعيةً هانئةً وسعيدة قوا         الشريعة وبذلك تؤمن 
واحلب والتراحم والتعاون يف السراء والضراء وتحقِّق االستقرار والسكن النفسـي والثقـة             

 .املتبادلة
د أحكاما وآدابا للمعاشرة باملعروف بني الـزوجني،        ِصقْموشرعت لتحقيق هذا الْ   

                                       






 

 

 

 .، ومشاعر راقيةوغري ذلك من األحكام اليت توفِّر اجلو العائلي اململوء دفئًا وحنانا





 ِوفرعِبالْم نوهاِشرعو واملعروف هنا :
 َّأُِحل

            ـنلَه اسِلب متأَنو لَكُم اسِلب نه اِئكُمفَثُ ِإلَى ِنساِم الريلَةَ الصلَي لَكُم


          اِمـٍلـلَ عمع ي ال أُِضيعأَن مهبر ملَه ابجتفَاس
بعضكُم ِمـن  ِمنكُم ِمن ذَكٍَر أَو أُنثَى بعضكُم ِمن بعضٍ  

 بعٍض







)١٨(مــادة 


ونقاُءالشرعي   اإلنسان إىل أصله     انتساب  ه األنساب وصيانت    قِْصدا من االختالط، م
 .للشريعة مستقل عن مقِْصد حفظ النسل

وألجل حتقيق هذا املقصد حرم اإلسالم الزنا والتبني، وشِرعت األحكام اخلاصـة            
 .بالِعدِة، وعدِم كَتِم ما يف األرحام، وإثباِت النسب وجحِده، وغِري ذلك من األحكام








 

 

 












   رجاِهِر الْحِللْعاِش وِللِْفر لَدالْو










    أَِتكرِفي امو ِفيك قُِضي قَد







                                       










 

 

 

 ذَِلكُم اَءكُمنأَب اَءكُمِعيلَ أَدعا جوم
 ادعوهم آلباِئِهم هو أَقْسطُ ِعند      واِهكُم واللَّه يقُولُ احلَق وهو يهِدي السِبيلَ        قَولُكُم ِبأَفْ 

اللَِّه فَإن لَّم تعلَموا آباَءهم فَإخوانكُم ِفي الديِن ومواِليكُم ولَيس علَيكُم جنـاح ِفيمـا               
    عا تم ِبِه ولَِكن مطَأْتأَخ    غَفُور وكَانَ اللَّه كُمقُلُوب تدم ِحيماا ر

          امـرِه حلَيةُ عنفَالْج لَمعي وهِر أَِبيِه وى ِإلَى غَيعاد نم
ٍل ادجا رمـِر  أَيى ِإلَى غَيع

      قُوهتأَع اِليِه الَِّذينوم رلَّى غَيوت ِه أَوياِلدو  ،       ِعنيماِس أَجالنالِئكَِة والْمةَ اللَِّه ونِه لَعلَيفَِإنَّ ع
      فرص هلُ ِمنقْبِة ال يامِم الِْقيوِإلَى ي  ٌلدال عو 








)١٩(مــادة 


يوفر الزواج الشرعي صون العفاف وحيقق اإلحصان وحيفظ األعراض، ويسد ذرائع 
 .الفساد اجلنسي بالقضاء على فوضى اإلباحية واالحنالل





اِطِري  زوالْقَن ِننياِء والْبسالن اِت ِمنوهالش باِس حِللن ني
           ناِة الداحلَي اعتم ِث ذَِلكراِم والْحعِة واَألنموِل املُسيِة والْخِب والِْفضالذَّه ِة ِمنا املُقَنطَري

                                       







 

 

 

واللَّه ِعنده حسن املَآِب






 ِرصِللْب أَغَض ه؛ فَِإنجوزتاَءةَ فَلْيالْب طَاعتاس ناِب، مبالش رشعا مي

وأَحصن ِللْفَرِج







)٢٠(مــادة 


 القيم الدينيـة    األهم هو غرس  األسرة هي حمضن األفراد، ال برعاية أجسادهم فقط، بل          
حبسن اختيار كلّ   واخلُلُقية يف نفوسهم، وتبدأ مسئولية األسرة يف هذا اال قبل تكوين اجلنني             

من الزوجني لآلخر، وأولوية املعيار الديين واخللقي يف هذا االختيار، وتستمر هذه املسـئولية              
بتعليم العقيدة والعبادة واألخالق ألفراد األسرة وتدريبهم على ممارستها، ومتابعة ذلك حـىت            

 .تصرفامبلوغ األطفال رشدهم واستقالهلم باملسئولية الدينية والقانونية عن 














 

 

 


























)٢١(مــادة 


تقوم مسئولية األمة عن أفرادها يف اإلسالم على أساس ارتبـاط الكـلّ بـاجلزء،               
ال مترابطة ومتماسكة كاجلسد الواحد، األمة تتكون من أُسر    فوالكيان الواحد بأعضائه،    

 .عن طريق الزواجوال يتم ذلك إال من أفراد منفصلني، 
 بوضع اخلطط واملناهج الصاحلة لتشـجيع الـزواج         األمة الراشدة هي اليت تعىن    و


 

 

 





 

 

 

 .والتبكري به حرصا على ارتقائها وقوا الذاتية وسدا ألبواب الرذيلة



ِل اِهللابوا ِبحِصمتاعو اًء فَأَلَّفدأَع متِإذْ كُن كُملَياِهللا ع تموا ِنعاذْكُرقُوا وفَرالَ تا وِميعج 

 ا كَذَِلكهنم اِر فَأَنقَذَكُمالن نٍة مفْرفَا حلَى شع متكُنا وانوِتِه ِإخمِبِنع متحبفَأَص قُلُوِبكُم نيب
كُم آياِتِه لَعلَّكُم تهتدونَ   يبين اُهللا لَ  

 ىاعدت وضع هكَى ِمنتِد ِإذَا اشسثَلُ الْجم اطُِفِهمعتو ِمِهماحرتو ِهمادوِفي ت ِمِننيؤثَلُ الْمم
لَه ساِئر الْجسِد ِبالسهِر والْحمى


)٢٢(مــادة 


توجب الشريعة اإلسالمية على األمة تيسري سبل الزواج الشرعي وتذليل العقبات           

 :والصعاب الصارفة عنه ومن ذلك
تقـدمي   حلّ املشكالت املادية، وباألخص مشكلة البطالة، وأزمة املسـاكن، و          -١

 .املعونة املادية لراغيب الزواج
 االرتفاع بوعِي األمة بإدراك أمهية الزواج يف اإلسـالم، وِبحـق األفـراد يف        -٢

 .االرتباط بالزواج
 الدعوة والتأكيد على السلوك اإلسالمي املتوازن بااللتزام بالضوابط الشرعية          -٣

التضـييق   والتفـريط و   طلالختالط املباح شرعا، وأن يكون وسطًا بني اإلفرا       
 .واالنفالت

 التأكيد على عدم املغاالة يف املهور واإلسراف يف حفالت الـزواج، وحماربـة         -٤
العادات االجتماعية السيئة يف جمال الزواج، واختاذ كافة اإلجراءات الكفيلـة           

 .مبنع هذه املظاهر واحلَد منها






 

 

 
















      اِء ِمنكُماَألغِْني نيولَةً بكُونَ دال ي كَي نم موهـالِ  وآتم  
 اكُماللَِّه الَِذي آت

مهنولَى اللَِّه عع قِبيِل اللَِّه:ثَالثَةٌ حِفي س اِهدجالَِّذي ، الْم بكَاتالْمو 
ِريد الْعفَاف والناِكح الَِّذي ي  ،  يِريد اَألداءَ 








      ِانوـدلَى اإلثِْم والْعوا عناوعى وال تقْووالت لَى الِبروا عناوعوت




                                       






 

 

 

        لَـىع دـرفَت اِئِهمأَغِْني ذُ ِمنخؤقَةً تدص ِهملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهِبرفَأَخ
راِئِهمفُقَ











اِببالش رشعا مـاَءةَ  ،يالْب طَاعتاس نم 

 ومن لَم يستِطع فَعلَيِه ِبالصـوِم فَِإنـه لَـه           ، وأَحصن ِللْفَرجِ  فَلْيتزوج فَِإنه أَغَض ِللْبصرِ   
ِوجاٌء


   ـاهـا أَيي

   هالَتِرس تلَّغا بلْ فَمفْعت وإن لَّم كبِمن ر كا أُنِزلَ إلَيلِّغْ مولُ بسالر
فُذْ ان

    ِتِهماحِزلَ ِبسنى تتح ِلكلَى ِرسالِم،عِإلَى اِإلس مهعاد ثُم ، ِمن ِهملَيع ِجبا يِبم مهِبرأَخو 
 فَواللَِّه َألنْ يهِدي اللَّه ِبك رجال واِحدا خير لَك ِمن أَنْ يكُونَ لَك حمـر                ،حق اللَِّه ِفيهِ  

عِمالن











 

 

 












      ًةنؤم هرسكَةً أَيركَاِح بالن ظَمِإنَّ أَع

 
  ِسرييأَِة ترالْم نما يِتها  ، ِخطْباِقهدص ِسرييتو  













 
ُكُل        ِحـبال ي ـهـِرفُوا إنساِدِه وال تصح موي قَّهوا حوآت رِرِه إذَا أَثْموا ِمن ثَم

ِرِفنياملُس       ِّكُل ِعند كُمتذُوا ِزينخ مِني آدا بي
   املُس ِحبال ي هِرفُوا إنسوا وال تبرِجٍد وكُلُوا واشسمِرِفني





 

 

 

   ٍِخيلَةال ماٍف ورِر ِإسوا ِفي غَيسالْبقُوا ودصتكُلُوا و






)٢٣(مــادة 


حتثّ الشريعة اإلسالمية على التبكري بزواج الشباب؛ درًءا لدواعي االحنراف 

 .األخالقي واجلنسي





  ِاببالش رشعا مي،        أَغَـض ـهفَِإن جوزتاَءةَ فَلْيالْب طَاعتاس نم 
يِه ِبالصوِم فَِإنه لَه ِوجاٌء ومن لَم يستِطع فَعلَ،ِللْبصِر وأَحصن ِللْفَرجِ 


  َنـوضرت نم كُمِإلَي طَبِإذَا خ

  وفَز لُقَهخو هِدين        ِريضع ادفَسِض وةٌ ِفي اَألرنِفت كُنلُوا تفْعِإال ت وهج
  ِةـفَاعِل الشأَفْض ِمن

أَنْ يشفَّع بين االثْنيِن ِفي النكَاحِ 





 يِإنلَى ِديٍن وع موالْي كُمِإن
مكَاِثر ِبكُم اُألمم فَال تمشوا بعِدي الْقَهقَرى







 

 

 














)٢٤(مــادة 


 :تقوم هذه املسئولية على دعامتني

ا؛ ألن اإلسالم يقضي بأن األصل يف الزواج التأبيد         أا حتقق مقصدا شرعي   : األوىل
ويف األسرة البقاء والدوام، وإمتاما لواجب التشجيع على الزواج الـذي ال يسـتويف               

 .مقاصده الشرعية إال ببقاء األسرة بالذود عنها ورعايتها
يار والتفسخ إمنا حتمي نفسـها  أن األمة عندما حتمي األسرة من عوامل اال       : الثانية

 . وقيمها االجتماعية واألخالقية





  ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب






 

 

 





   مِإنْ ِخفْـتو

      كَمحِلِه وأَه نا مكَمثُواْ حعا فَابِنِهميب ِشقَاق     الَحا ِإصِريدا ِإن يِلهأَه نا    ا ممهنيب فِِّق اللّهوا ي
   ِليمكَانَ ع ِإنَّ اللّه ِبرياا خ





الَحا ِإصِريدِإن ي فِِّق اللّهوا ي
لَيس ِمنا مـن خبـب   بينهما

 سيِدِهامرأَةً علَى زوِجها أَو عبدا علَى







)٢٥(مــادة 


 بدقـة ووضـوح يف   الـزوجني استيفاء عقد الزواج بتحديد شروط كل من         زجيو
لعدالة والتوازن بني حقوق وواجبات     لمراعاة  األحوال اليت تسمح فيها الشريعة بذلك،       

 .حلماية احلياة األسرية وبقائهاو، كلٍّ منهما وفق األصول والضوابط الشرعية


                                       






 

 

 







٩






 ِطِهمورلَى شونَ عِلمسالْم
 اامرلَّ حأَح الال أَوح مرطًا حرإالَّ ش
















       ـاِلجِللروِف ورعِبـالْم ِهنلَيِمثْلُ الَِّذي ع نلَهو
علَيِهن درجةٌ 







 

 

 


)٢٦(مــادة 


توثيق عقد الزواج بطريق رمسي حيقق مصلحة شرعية واجتماعيـة؛ درًءا إلنكـار             

 .العالقة الزوجية وحفاظًا على حقوق الزوجة واألوالد
 

























 :َالررضَالو ارِضـر






 

 

 

)٢٧(مــادة 


 وعالمة  ،اشتراط الشريعة اإلشهاد على عقد الزواج، إشراك لألمة يف بناء األسرة          
ة بني الرجل واملرأة، واستحباب اإلعالن عنه إشهار فارقة بني املشروع واحملظور يف العالق  

 .للعقد وإقرار اجتماعي بقيام أسرة جديدة














 
 َّإال الَ ِنكَاح
ِبوِلي وَشاِهدي عدلٍ  






 أعلنـوا 

كَالناح فاِم الدرالْحالِل والْح نيا بلُ مفَص





 

 

 

توالصكَاحِ  ويف الن 







)٢٨(مــادة 

 
،  الشـرعيني  قيد املواليد لدى اجلهة املختصة يكفل انتساب كل طفل إىل أبويـه           

ويضمن قيام أسرة صحيحة وثابتة االنتماء، كما حيقق انتماَء الفرد إىل جمتمعه ووطنـه،              
 .ردواحترام اتمع والوطن حلقوق الف












)٢٩(مــادة 


 اخلُلُقية واالجتماعية الفاضلة وحماربة العالقات اجلنسية وأشـكال       محاية األمة للقيم  

غري املشروعة، حتمي األسرة من االيار، وحتقق هلا السعادة واالستقرار لتصبح           االقتران  
 .احملضن الصاحل للنشء اجلديد، كما تنمي اإلقبال على الزواج املشروع







 

 

 










  ـوابقْروال ت
وإذَا فَعلُوا فَاِحشـةً    الزنى إنه كَانَ فَاِحشةً وساَء سِبيال     

قَالُوا وجدنا علَيها آباَءنا واللَّه أَمرنا ِبها قُلْ إنَّ اللَّه ال يأْمر ِبالْفَحشاِء أَتقُولُونَ علَى اللَِّه ما 
سـاِئكُم  والالِتي يـأِْتني الفَاِحشـةَ ِمـن ن      ال تعلَمونَ 

            تاملَو نفَّاهوتى يتوِت حيِفي الب نِسكُوهوا فَأَمِهدفَإن ش نكُمةً معبأَر ِهنلَيوا عِهدشتفَاس
ا  والَّلذَاِن يأِْتياِنها ِمنكُم فَآذُوهما فَإن تابا وأَصلَحا فَأَعِرضـو         أَو يجعلَ اللَّه لَهن سِبيال      

 ابوكَانَ ت ا إنَّ اللَّهمهنعِحيماا رًِمِه ولُوطا إذْ قَالَ ِلقَو
أَِئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من دوِن النساِء بلْ أَنـتم        أَتأْتونَ الفَاِحشةَ وأَنتم تبِصرونَ     

قَوم تجهلُونَ
١٠١١


)٣٠(مــادة 


جيب على األمة التصدي لألفكار املنحرفة اليت جتعل العالقة بني الرجل واملرأة عالقة 

 رة الطرف اآلخـر،    خبسا طرفيهاصراع وتنافس، وشركة مادية يتحقق كسب كل من         
 .ونشر الوعي بأن العالقة بينهما عالقة تعاون وتكامل








 

 

 















)٣١(مــادة 


 علـى املـودة والرمحـة       ابقيمة العالقة الزوجية يف اإلسالم وقيامه     إشاعة الوعي   

 حيمي  ،واالستقرار النفسي واملشاركة يف حمل األعباء والتشاور يف أمور احلياة الزوجية          
 .األسرة من أسباب اخلالف والشقاق
















 

 

 












 








)٣٢(مــادة 

 
ار كل من الزوجني لآلخر على مبادئ الدين وقواعده،     قيام البناء األسري عند اختي    

 .ترسيخ هلذا البناء واستدامته





ـةٌ      وِمنؤةٌ مَألمو ِمنؤى يتِركَاِت حشواْ الْمنِكحالَ ت





 

 

 

خير من مشِركٍَة ولَو أَعجبتكُم والَ تنِكحواْ الْمِشِرِكني حتى يؤِمنواْ ولَعبد مؤِمن خير من              
 الناِر واللّه يدعو ِإلَى الْجنِة والْمغِفرِة ِبِإذِْنـِه         مشِرٍك ولَو أَعجبكُم أُولَـِئك يدعونَ ِإلَى     

ويبين آياِتِه ِللناِس لَعلَّهم يتذَكَّرونَ    
ُلخو هنَ ِدينوضرت نم كُمِإلَي طَبةٌ ِإذَا خنِفت كُنلُوا تفْعِإال ت وهجوفَز قَه

   ِريضع ادفَسِض وِفي اَألر
كَحنتُأَةرالْمٍعبألرااِلهِلماِبهسِلحو ـااِلهجلَمو
اوِلِديِنهفَاظْفَرِبذَاِتيِنالدتِربتاكدي


َالواجوزتاءسالنِنِهنسِلحىفَعس نهـنسحْأَن نهِديـريَالو

نوهجوزتاِلِهنوألمىسفَعنالُهوأَمْأَننهطِْغيتلَِكنونوهجوزتلَىع ِينالـد ٌـةألمو
أَفْضلُِديٍنذَاتسوداُءخرماُء




)٣٣(مــادة 


ألمهية األسرة يف بناء اتمع، جتعل الشريعة لعقد الزواج أمهية خاصـة وحتيطـه              
 .بضوابط تفصيلية وشروط أشد وأكثر من سائر العقود األخرى








                                       






 

 

 

 ميثاقًا غليظًا
  ٍجوكَانَ زٍج موالَ زدِتباس متدِإنْ أَرو   ناهـدإح متيوآت

ئً    ِقنطَاريش هذُوا ِمنأْخا فَال ت  انتهب هذُونأْخا أت ا وإثْم ا ما  ِبين      ـىأَفْض وقَد هذُونأْخت فوكَي 
 اا غَِليظًبعضكُم إلَى بعٍض وأَخذْنَ ِمنكُم ميثَاقً


)٣٤(مــادة 


تضييق أسباب الفرقة، وتبغيض الطالق والتنفري منه، وعلـى         على  حترص الشريعة   

 .لزوجني يف احلرص على البناء األسري بأقصى قدر من الصرب والتحملترغيب كل من ا
كما تفرض حلل اخلالف بني الزوجني آليات ووسائل متعددة تضمن عدم التسرع            

 .يف افتراقهما















     الَى الطَّالقعالِل ِإلَى اللَِّه تالْح ضغأَب








 

 

 




ِدِهيلَى سا عدبع ا أَوِجهولَى زأَةً عرام ببخ نا مِمن سلَي



       اهفَتحفِْرغَ صتسا ِلتِتهأُخ أَلُ طَالقسأٍَة ترِحلُّ المال ي،       رـا قُـدا ما لَهمفَِإن 
لَها


            ِةنةُ الْجاِئحا رهلَيع امرأٍْس فَحا بِر ما طَالقًا ِفي غَيهجوز أَلَتأٍَة سرا اممأَي




 نهوزشافُونَ نخوالالِتي ت
     ِبيال إنَّ اللَّهس ِهنلَيوا عغبفَال ت كُمنفَإنْ أَطَع نوهِرباِجِع واضِفي املَض نوهرجواه نفَِعظُوه

ا من أَهِلهـا إن  ا من أَهِلِه وحكَم وإنْ ِخفْتم ِشقَاق بيِنِهما فَابعثُوا حكَما  ا كَِبري عِليكَانَ  
الحا إصِريديِليمكَانَ ع ا إنَّ اللَّهمهنيب فِِّق اللَّهوا يِبرياا خ




عب ِمن افَتأَةٌ خرا وإِن امِله
وزشن  اضرإع ا أَو       لْحا صمهنيا بِلحصا أَن يِهملَيع احنا فَال ج     ِت اَألنفُسِضروأُح ريخ لْحا والص

      ِبريلُونَ خمعا تكَانَ ِبم قُوا فَإنَّ اللَّهتوا وتِسنحوإن ت حاالش



                                       







 

 

 

)٣٥(مــادة 


الشريعة اإلسالمية تعترب النسل من أهم مقاصد الزواج، ووجوده مدعاة لعدم إقدام    
 .أي من الزوجني على فَصم عرى الزوجية




١٦






هِحب؟أَت
فُالٍن نلَ ابا فَعم

      هتدجِة ِإال وناِب الْجوأَب ا ِمنابب أِْتيأَنْ ال ت ِحبا تأَم
كِظرتني  ْـلب
ِلكُلِّكُم









اِهمتاساماهست

                                       






 

 

 


 ا غُالمي،     ا ِشئْتِهمِد أَيذْ ِبيفَخ كِذِه أُمهو وكذَا أَبه




)٣٦(مــادة 


يتميز الوازع الديين عن الوازعني االجتماعي والسلطاين، بتأثريه البـالغ علـى    
الضمري اإلنساين واستشعار رقابة اهللا واجلزاء األخروي ثوابا وعقابا، فيكون عاصما           

حيث تعجز اإلجراءات العمليـة، ويف      وذلك  ؛  ة أو ظلم املرأ   من فَصم عرى الزواج   
 .احلاالت اليت ال يطَّلع عليها الناس










  كُمـاؤِنس
حرثٌ لَّكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى ِشئْتم وقَدموا َألنفُِسكُم واتقُوا اللَّه واعلَمـوا أَنكُـم              

  ِمِننيِر املُؤشوب القُوهم   ِبأَنفُِسـِهن ـنصبرتي طَلَّقَاتوالْم
وال يِحلُّ لَهن أَن يكْتمن ما خلَق اللَّه ِفي أَرحاِمِهن إن كُن يؤِمن ِباللَّـِه                ثَالثَةَ قُروءٍ 

وال تعِزموا عقْدةَ النكَاِح حتـى يبلُـغَ   والْيوِم اآلِخرِ 
ه يعلَم ما ِفي أَنفُِسكُم فَاحذَروه واعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور          الِكتاب أَجلَه واعلَموا أَنَّ اللَّ    





 

 

 

ِليمح        وٍف أَوـرعِبم نِسـكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغفَإذَا ب
       هوا الشوأَِقيم نكُمٍل مدع يوا ذَوِهدوٍف وأَشرعِبم نظُ ِبِه     فَاِرقُوهوعي ةَ ِللَِّه ذَِلكُماد

جرخم ل لَّهعجي ِق اللَّهتن يِم اآلِخِر وموِباللَِّه والْي ِمنؤن كَانَ يام

    ةُ اللَّـِهـرغَيو ،ارغالَى يعت ِإنَّ اللَّه
الْمرُء ما حرم اللَّه علَيهِ  أنْ يأِْتي    تعالَى
         ـِةامالِْقي مـوونَ يأْتِتي يأُم ا ِمنامأَقْو نلَمَألع

ه عز وجلَّ هباًء منثُوراِبحسناٍت أَمثَاِل ِجباِل ِتهامةَ ِبيضا فَيجعلُها اللَّ      


    ِتكُمِجلْد ِمنو كُمانوِإخ مها ِإنأَم،     أْخا تِل كَماللَّي ذُونَ ِمنأْخيذُونَ و،   امأَقْو مهلَِكنو 
ِإذَا خلَوا ِبمحاِرِم اللَِّه انتهكُوها   


   اهرت ككَأَن اللَّه دباع، كُنِبيلٍ        وس اِبرع أَو غَِريب كا كَأَنينِفي الد 









)٣٧(مــادة 


 .األسرة جزء من اتمع، وتتأثر حتما بالضوابط والقيم األخالقية السائدة يف اتمع







 

 

 











     الَكُموا ِرحِلحفَأَص اِنكُمولَى ِإخونَ عقَاِدم كُموا   ،ِإنِلحأَصو   ـكُماسِلب
 فَِإنَّ اللَّه ال يِحب الْفُحش وال الـتفَحش        ،حتى تكُونوا كَأَنكُم شامةٌ ِفي الناسِ     




)٣٨(مــادة 


 ومقدمات الزواج ومعـايري     العالقات األسرية السابقة على الزواج والناشئة عنه،      
الكفاءة بني الزوجني وعوامل جناح احلياة الزوجية، تتأثّر بالعادات والتقاليد السائدة يف            

 . وفْق الضوابط والقيم االجتماعية يف اإلسالمتتكوناتمع، وجيب أن 






  َوناِبـدع لَه نحةً ونغاللَِّه ِصب ِمن نسأَح نةَ اللَِّه ومغِصب
           وا ِفـيِجدال ي ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحى يتونَ حِمنؤال ي كبفَال ور

ِليمسوا تلِّمسوي تيا قَضما مجرح اأَنفُِسِهم





 

 

 

٣٢



)٣٩(مــادة 

 
يتدخل أهل الزوجني يف مشروع الزواج بقدر ما تفرضه تقاليد الواقع االجتماعي،            

إشـاعة  مـع   وينبغي احلد من هذا التدخل قدر املستطاع وفق الضـوابط الشـرعية،             
القة بني كل من الزوجني وأهل االستمساك بالقيم واألخالقيات اإلسالمية يف االرتقاء بالع

 .الطرف اآلخر












كَمحِلِه وأَه نا مكَمثُواْ حعا فَابِنِهميب ِشقَاق مِإنْ ِخفْتا وِلهأَه نا م

  الَحا ِإصِريدِإن ي       ِليمكَانَ ع ا ِإنَّ اللّهمهنيب فِِّق اللّهوا ي ِبرياا خ











 

 

 

)٤٠(مــادة 


 األسس االجتماعيـة السـائدة،      االعالقات االجتماعية بني األسر املتجاورة حتكمه     
ها، وبناء العالقـة مـع    يف وجود املشكالت األسرية ويف حلِّّ      اجلريان دورا فعاالً   يويؤد

 .اجلريان على املبادئ والقيم اإلسالمية يساعد على بقاء األسرة ومتاسكها






 الو وا اللَّهدباعئًا   وـيِركُوا ِبـِه ششت 

واِلديِن ِإحسانا وِبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساِكِني والْجاِر ِذي الْقُربى والْجاِر الْجنِب    وِبالْ
والصاِحِب ِبالْجنِب وابِن السِبيِل وما ملَكَت أَيمانكُم ِإنَّ اللَّه ال يِحب من كَانَ مختالًـا               

واِهللا الَ يؤِمن، واِهللا    فَخورا
    ِمنؤاِهللا الَ يو ،ِمنؤالَ ي!       هـارج نـأمالَّـِذي الَ ي

اِئقَهوب!َلُ اجلخدال ي نأمالَ ي نةَ من
 اِئقَهوب هارج

   ـريخـاِحِبِه، وِلص مهريالَى خعاهللا ت داِب ِعنحاَألص ريخ
ِهاِجلرياِن ِعند اهللا تعالَى خيرهم ِلجارِ    




                                       
١





 

 

 

)٤١(مــادة 
 

 .التكافل االجتماعي بني أفراد األسرة يؤدي دورا رئيسيا يف ترابطها ودوامها










١٠٩





)٤٢(ادة مــ


سـع هـذا الـدور ليشـمل        يتوللمؤسسات األهلية دور فعال يف أمور األسرة،        

 :مؤسسات
 . للتشجيع على الزواج وتيسريه-١
 للتوعية باألحكام الشرعية املتعلقة باألسرة وبالدراسات االجتماعية والنفسية         -٢

 .املتعلقة ا
املسنني والزوجات يف اخلالفات الزوجية ومشكالت  لرعاية األمومة والطفولة و-٣ 

 . واليت تعجز عنها األسرةالشباب مع اآلباء واألمهات





 

 

 

 . إلقامة جمالس الصلح بني أفراد األسرة-٤ 

 دور احلضانة واملدارس ووسائل اإلعالم واملساجد متثل التربية اخلارجية الـيت            -٥
هتمام ا ومتكينها من حسن     ، فينبغي اال   نفوسهم  أفراد األسرة من داخل    تكون

 .القيام بأدوارها التربوية الصحيحة اليت تالئم مبادئ اإلسالم























                                       









 

 

 
















  هذَكِّـر
فَاستِعن علَيِه من حولَك ِمن الْمسِلِمنيِباللَِّه

  ِلْطَانِه ِبالسلَيع ِعنتفَاس
             ـعنمت ِة أَواِء اآلِخـردـهش كُونَ ِمنى تتح اِلكونَ مقَاِتلْ د

الَكم    عـزِإنَّ اَهللا لَي
ِبالسلْطَاِن ما الَ يزع ِبالْقُرآنِ    








                                       






 

 

 

)٤٣(مــادة 


للعالقات الزوجية، رهن بنجاحها يف حل      الْمنظِّمة  معيار جناح التشريعات القانونية     
 يف   وواجباما املشكالت الزوجية، وبإقامة العدالة والتوازن بني حقوق كل من الزوجني         

 .إطار أحكام الشريعة اإلسالمية


















)٤٤(مــادة 


على الدولة تيسري سبل التقاضي وسرعة الفصل يف املنازعات الزوجية وضمان تنفيذ 

ـ ن العالقات بـني األُ سصدورها وبصورة الئقة وكرمية حرصا على ح   األحكام فور    ر س
رار باألوالدوعلى عدم اإلض. 








 

 

 











)٤٥(مــادة 


 :من مسئوليات الدولة

 .إقامة نظم التأمينات االجتماعية بأنواعها املختلفة -١
 ٢-           الرقابة الرشيدة على وسائل اإلعالم ومنع تقدمي النماذج السيئة اليت تِرصف 

الشباب عن التفكري يف الزواج واليت تشجع على الفساد واالحنالل وتؤدي إىل            
 .ر وايارهاتفكك األس

 الثقافـة   -كل حسب مستواه  -ضمن مناهج التعليم يف خمتلف املراحل       تتأن   -٣
العلمية الالزمة لتهيئة كل طالب وطالبة لتكوين أسرة وجناحها، وذلك وفـق            

 .الضوابط الشرعية





٤١






 

 

 

ونآم ةُ ِفي الَِذينالفَاِحش ِشيعونَ أَن تِحبي إنَّ الَِذين ذَابع ما لَه
أَِليم ِفي الدنيا واآلِخرِة واللَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ 

...شالْفُحو اكُمِإيال ،وو شالْفُح ِحبال ي فَِإنَّ اللَّه 
شفَحالت

  ِِدهياِنِه وِلس ونَ ِمنِلمسالْم ِلمس نم
ُاِنكولَى ِإخونَ عقَاِدم كُموا ِإنِلحأَصو الَكُموا ِرحِلحفَأَص م

 فَـِإنَّ اللَّـه ال يِحـب الْفُحـش وال           ،ِلباسكُم حتى تكُونوا كَأَنكُم شامةٌ ِفي النـاسِ       
شفَحالت



























 

 

 

 
 
 
 
 

















 


 

 

 





 

 

 










)٤٦(مــادة 


 وقبوهلا هي ووليها هلذه الرغبة، ،هي إبداء الرجل رغبته يف الزواج من املرأة: اِخلطبة
 .اعد على إبرام عقد الزواج مستقبالًوالتو













                ِتِها ِلِخطْبهِإلَي ظُرنا يما ِإذَا كَانَ ِإنهِإلَي ظُرنِه أَنْ يلَيع احنأَةً فَال جرام كُمدأَح طَبِإذَا خ
لَمعال ت تِإنْ كَانو







 

 

 

)٤٧(مــادة 

 زواج؛ وإمنا هي مواعدة على الزواج بـني رجـل           ةاخلطبة ليست زواجا وال شبه    

  وامرأة، ال ت ثبت حق  لُِّحا وال ت   ا، وال يألحدمها من اآلخر سوى النظر إليه عند   لُِّح حرام 
 . ينعقد العقداخلطبة، حتقيقًا للرضاء به، وتظل أجنبية عنه حىت








  ـاهِإلَي ظُران
فَِإنه أَحرى أَنْ يؤدم بينكُما    


                ـاِإلَـى ِنكَاِحه وهعـدا يِإلَى م ظُرنأَنْ ي طَاعتأَةَ فَِإنْ اسرالْم كُمدأَح طَبِإذَا خ

فَلْيفْعلْ





)٤٨(مــادة 


ال جيوز شرعا لرجل أن يتقدم خلطبة امرأة خمطوبة لغريه، وال أن يسعى حلَملـها أو             
 .حمل أهلها على فَسخ خطبة غريه ليخطبها لنفسه







 

 

 







...       كرتي أَو ِكحنى يتِة أَِخيِه حلَى ِخطْبلُ عجالر طُبخال يو

ِمِنؤو الْمأَخ ِمنؤلَى ،الْمع اعتبِمِن أَنْ يؤِحلُّ ِللْمفَال ي 

ب علَى ِخطْبِة أَِخيِه حتى يذَربيِع أَِخيِه وال يخطُ 













)٤٩(مــادة 


وز خطبة امرأة حيرم زواجها على الرجل حرمة مؤبدة بسبب النسب أو املصاهرة أو            ال جي 

الرضاع، أو حمرمة حرمة مؤقتة إال بعد زوال سبب التحرمي، وال خطبة امرأة يف عدة طـالق                 
رجعي ال تصرحيا وال تلميحا إال بعد انتهاء مدة العدة، وال خطبة امرأة يف عدة طالق بائن أو                  

 .مِلس، إال تلميحا ال تصرحيا، وال خطبة امرأة مشركة حىت تيف عدة الوفاة






 

 

 





 ِنكوال ت    ـا قَـداِء إال مسالن نكُم ماؤآب كَحا نوا مح

حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم      سلَف إنه كَانَ فَاِحشةً ومقْتا وساَء سِبيال        
ِتي أَرضعنكُم وأَخواتكُم   وعماتكُم وخاالتكُم وبنات اَألِخ وبنات اُألخِت وأُمهاتكُم الال       

من الرضاعِة وأُمهات ِنساِئكُم ورباِئبكُم الالِتي ِفي حجوِركُم من نساِئكُم الالِتي دخلْتم            
ن أَصـالِبكُم   ِبِهن فَإن لَّم تكُونوا دخلْتم ِبِهن فَال جناح علَيكُم وحالِئلُ أَبناِئكُم الَِذين مِ            

كَانَ غَفُور إنَّ اللَّه لَفس ا قَدِن إال ميتاُألخ نيواْ بعمجوأَن تِحيماا ر


 


  


 


 













 

 

 











١٥







 وأَن
          كَانَ غَفُور إنَّ اللَّه لَفس ا قَدِن إال ميتاُألخ نيواْ بعمجـ  ت ِحيماا ر









         االَِتهخأَِة ورالْم نيال با وِتهمعأَِة ورالْم نيب عمجقَالَ ال ي







 

 

 





ِم اتنصحاللَِّه والْم ابِكت كُمانمأَي لَكَتا ماِء إال مسالن ن

ِبـأَمواِلكُم محِصـِنني غَيـر     علَيكُم وأُِحلَّ لَكُم مـا وراَء ذَِلكُـم أَن تبتغـوا         
اِفِحنيسم




١٨



        ِركٍَة ولَوشن مم ريةٌ خِمنؤةٌ موَألم ِمنؤى يتِركَاِت حوا املُشنِكحال تو

              ـِرٍك ولَـوشن مم ريخ ِمنؤم دبوا ولَعِمنؤى يتح ِرِكنيوا املُشنِكحوال ت كُمتبجأَع
إلَى الناِر واللَّه يدعو إلَى اجلَنِة والْمغِفرِة ِبإذِْنِه ويبين آياِتِه          أَعجبكُم أُولَِئك يدعونَ    
وال تمِسـكُوا ِبِعصـِم   ِللناِس لَعلَّهم يتـذَكَّرونَ  

الكَواِفِر


 امطَعو اتبالطَّي أُِحلَّ لَكُم موالْي
الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب ِحلٌّ لَّكُم وطَعامكُم ِحلُّ لَّهم والْمحصنات ِمن الْمؤِمنـاِت            

و       ِصِننيحم نهورأُج نوهمتيِإذَا آت ِلكُمِمن قَب ابواْ الِْكتأُوت الَِّذين ِمن اتنصحالْم
غَير مساِفِحني والَ متِخِذي أَخداٍن ومن يكْفُر ِباِإلمياِن فَقَد حِبطَ عملُه وهو ِفـي              

  اِسِرينالْخ ِة ِمناآلِخر





 

 

 














       وٍف أَوـرعِبم ـاكساِن فَإمترم الطَّالق

فَإن طَلَّقَها فَال تِحلُّ لَه ِمن بعد حتـى تـنِكح زوجـا             ........تسِريح ِبإحسانٍ 
هرغَي








  ْأَن ِريِدينلَِّك تلَع
 وتذُوِقي عسيلَته   ال حتى يذُوق عسيلَتكِ    ،ترِجِعي ِإلَى ِرفَاعةَ  

                                       











 

 

 








      نَ ِمـنكُمفَّـووتي الَّـِذينو

ويذَرونَ أَزواجا يتربصن ِبأَنفُِسِهن أَربعةَ أَشهٍر وعشرا فَِإذَا بلَغن أَجلَهن فَالَ جناح علَيكُم ِفيما              
 والَ جناح علَيكُم ِفيما عرضتم ِبِه ِمـن    نفُِسِهن ِبالْمعروِف واللّه ِبما تعملُونَ خِبري       فَعلْن ِفي أَ  

ِخطْبِة النساء أَو أَكْننتم ِفي أَنفُِسكُم عِلم اللّه أَنكُم ستذْكُرونهن ولَـِكن الَّ تواِعدوهن ِسـرا               
أَن تقُولُواْ قَوال معروفًا والَ تعِزمواْ عقْدةَ النكَاِح حتى يبلُغَ الِْكتاب أَجلَه واعلَمواْ أَنَّ اللّـه                ِإالَّ  

ِليمح غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَماعو وهذَرفَاح ا ِفي أَنفُِسكُمم لَمعي












 معىن التصريح والتلميح








 

 

 

  لَلْت فَآِذِنيِنيِإذَا ح
فِْسكا ِبنِتينفَوال ت

فِْسِكِبِقيِني ِبنسال ت


 متضرا عاءِ    ِفيمسِة النِخطْب ِبِه ِمن 




        فُِسـكُمِفي أَن متنأَكْن اِء أَوسِة النِخطْب ِبِه ِمن متضرا عِفيم كُملَيع احنال جو

اعِلم اللَّه أَنكُم ستذْكُرونهن ولَِكن ال تواِعدوهن ِسرا ِإال أَنْ تقُولُوا قَوال معروفً    














                                       






 

 

 

)٥٠(مــادة 


يكره شرعا لكل من اخلاطب واملخطوبة العدول عن اخلطبة إال ملصلحة مشروعة،            
       قه أو اعوجاج مسلكه أو ألمـر نفسـي يصـعب          لُكنقص ظهر له يف دين اآلخر أو خ

 كل من الطرفني عنـد  تاحتماله، ويرجع إىل األحكام الشرعية لتحديد حقوق والتزاما     
 .عدول أحدمها







   ٌاِفِق ثَـالثنةُ الْمثَ    :آيـدِإذَا ح 

كَذَب، لَفأَخ دعِإذَا وانَ، وخ ِمنتِإذَا اؤو 
 عبأَر

ومن كَانت ِفيِه خصلَةٌ ِمنهن كَانت ِفيِه خصلَةٌ ِمن النفَاِق    ،  من كُن ِفيِه كَانَ مناِفقًا خاِلصا     
 وِإذَا خاصـم  ،ر وِإذَا عاهـد غَـد   ، وِإذَا حدثَ كَـذَب    ، ِإذَا اؤتِمن خانَ   :حتى يدعها 

رفَج
    هاِزحمال تو اكاِر أَخمال  ،ال تو 

  ِلفَهخةً فَتِعدوم هِعدت



اأنه يكرهشرع 







 

 

 


 ـ وا ِإذَا خطَب ِإلَيكُم من ترضونَ ِدينه وخلُقَه فَزوجوه ِإال تفْعلُ

ِريضع ادفَسِض وةٌ ِفي اَألرنِفت كُنت









 

 

 









 
)٥١(مــادة 


حددت الشريعة اإلسالمية معايري للزواج الناجح، ينبغي على كل مـن الـزوجني            

 .مراعاا مبا حيقق مصلحة األمة واألسرة عموما، واألطفال على وجه اخلصوص
التدين الصحيح، واخللق الكرمي، واملنشأ الطيب، وجيوز التماس        : ومن هذه املعايري  

 .صفات أخرى معها
ج مراعاة التكافؤ يف السن والثقافة والبيئة االجتماعية، ومنها ومن عوامل جناح الزوا

الزوجني من األمراض املنفرة أو املعدية أو الوراثية اخلطريةخلو . 





كَحنت ُأَةـرالْم ٍـعبألر ـااِلهِلم
يداكتِربتالديِنِبذَاِتفَاظْفَر،وِلِديِنهاوجلَماِلهاوِلحسِبها








 

 

 

َالواجوزتاءسالنِنِهنسِلحىسفَع نهـنسحْأَن نهِديـريَالو نـوهجوزت
اِلِهنوألمىسفَعنالُهوأَمْأَننهطِْغيتَلوِكننوهجوزتلَىعيِنالد ٌةألمواُءمرخ

أَفْضلُِديٍنذَاتسوداُء


ِإذَااكُمأَت ـنم ـ ضرنَتو
لُقَهخهِدينووهجوفَزِإاللُوافْعتكُنتٌةنِفتِفيِضاَألرادفَسو ـِريضع


واريختطَِفكُمِلنواأوِكحن
ِإلَيِهموأَنِكحوااءاَألكْفَ




١٢٣
٤







 )٥٢(مــادة 


الوجوب والندب واإلباحة والكراهة    :  على الزواج األحكام الشرعية اخلمسة     جتري





 

 

 

والتحرمي، وتعترب الشريعة اإلسالمية الزواج واجبا على من خيشى على نفسه الفتنة مـع    
 .قدرته على حمل أعبائه املادية



















  ـناِب، مبالش رشعا مي
استطَاع الْباَءةَ فَلْيتزوج؛ فَِإنه أَغَض ِللْبصِر وأَحصن ِللْفَرجِ       

 ِللَِّه اكُمشي َألخاللَِّه ِإنا وأَم
وأَتقَاكُم لَه، لَِكني أَصوم وأُفِْطر، وأُصلِّي وأَرقُد، وأَتزوج النساَء، فَمن رِغب عن سنِتي             

سيفَلَيِمن 




                                       






 

 

 

ديوس ورصاا وح












)٥٣(مــادة 


شترطُي  ِت أن يم الزواج حبضورِ   عقد    شاهدين، وأن يباشر  وجيوز   الزوجةِ  ويلُّ العقد ،
 ملن سبهلا الزواج أن تتولَّ   ق بنفِسى العقد ها إذا ثبت علُضقَها أو فَ وليدالويلَّت وي ،ندب 

 . عن الزواج بإقامة وليمة؛ احتفاالً به وإظهارا للفرح والسروراإلعالنُ









   َّإال الَ ِنكَاح
ِبوِلي وَشاِهدي عدلٍ  





 

 

 








   ر أو االستكتامنكاح الس








  اهِإلَي قْتس كَم

  ٍاةِبش لَوو ِلمأَو









 اي

 فَِإنَّ اَألنصار يعِجـبهم اللَّهـو      ، ما كَانَ معكُم لَهو    ،عاِئشةُ

                                       







 

 

 

  متيـدأَه
: بعثْتم معهم من يغنيِهم يقُولُفَهالَّالْجاِريةَ ِإلَى بيِتها

اكُمنيأَت اكُمنيأَت      اكُميحا نونيفَح 
فَصلُ مـا   فَِإنَّ اَألنصار قَوم ِفيِهم غَزلٌ    

    توالصو فاِم الدرالْحالِل والْح نيكَـاحِ   بيف الن 









         ا، وجواز تـويلاشتراط مباشرة الويل للعقد إذا كانت بكر

 الويلَّتدقَها أو فَ وليلُض عتبالثيب العقد بنفسها إذا ثَ









 







 

 

 









       اواضرِإذَا ت نهاجوأَز نِكحنأَنْ ي نلُوهضعفَال ت

 كَى لَكُمأَز ِم اَآلِخِر ذَِلكُموالْيِباللَِّه و ِمنؤي كُمكَانَ ِمن نظُ ِبِه موعي وِف ذَِلكرعِبالْم مهنيب
عي اللَّهو رأَطْهونَولَمعال ت متأَنو لَم















 

 

                                       






 

 

 


 

 
 


 


 اَءسالن موإذَا طَلَّقْت

            روِف ذَِلكعم ِبالْمهنيا بواضرإذَا ت نهاجوأَز ننِكحأَن ي نلُوهضعفَال ت نلَهأَج نلَغفَب
هر واللَّه يعلَم يوعظُ ِبِه من كَانَ ِمنكُم يؤِمن ِباللَِّه واليوِم اآلِخِر ذَِلكُم أَزكَى لَكُم وأَطْ       

وأَنتم ال تعلَمونَ  



  فَـال

نلُوهضعت



     ِليإالَّ ِبـو الَ ِنكَاح
وَشاِهدي عدلٍ 

 أٍَةرا اممأَي
فَِإنْ دخلَ ِبها ; فَِنكَاحها باِطلٌ, اِطلٌفَِنكَاحها ب, نكَحت ِبغيِر إذِْن وِليها فَِنكَاحها باِطلٌ

فَِإنْ اشتجرا فَالسلْطَانُ وِلي من ال وِلي لَه, فَلَها الْمهر ِبما استحلَّ ِمن فَرِجها






 

 

 

   َأَةرأَةُ الْمرالْم جوزا   , ال تهفْسأَةُ نرالْم جوزال تو

















)٥٤(مــادة 


جيوز للزوجة أن تشترط على زوجها عند عقد الزواج ما تراه أكفل لراحتها             

 حباجتها من املباحات اليت ال تنايف مقتضى عقد الزواج، فلـها مـثالً أن               وأوىف
تشترط تفويض الطالق إليها مع عدم اإلخالل حبق الرجل فيه، أو أال خيرجها من          
بلدها أو أال يتزوج عليها، أو تشترط أن تعمل خارج البيت، وهلا أن حتدد اجلزاء     

س احلق يف االشتراط، كأن يشترط      املترتب على خمالفة هذا الشرط، وللرجل نف      
 .أن تعيش معه يف بيت أهله، أو تسافر معه إىل حيث يعمل



                                       






 

 

 






































 

 

 




     ْوِط أَنـرالش ـقأَح
     وجِبِه الْفُر ملَلْتحتا اسوفُوا ِبِه مت













      اِتهأُخ أَلُ طَالقسأٍَة ترِحلُّ المال ي
 فَِإنما لَها ما قُدر لَهـا      ،ِلتستفِْرغَ صحفَتها 



















 

 

 

)٥٥(مــادة 


تنهى الشريعة اإلسالمية عن املغاالة يف املهور، وعن التشدد يف املسائل املادية الـيت    
تِحيل الزواج إىل مساومة مادية بط مبرتلة املرأة وبقيمة العالقة الزوجية باعتبارها رابطة         

 .قوم على السكن واملودة والتراحممعنوية ت




















 

 

 












)٥٦(مــادة 


األصل العام يف اإلسالم هو املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة، وهي مقررة شرعا             

ناء هو اختصاص كل منهما ببعض الوظـائف     يف األعم األغلب من أمور احلياة، واالستث      
 .اليت ال يستطيع اآلخر القيام ا، حبكم طبيعة تكوينه البدين والنفسي وخصائصه الذاتية

وليس مثة مانع شرعي من توزيع األعباء االجتماعية بني الرجل واملرأة مبـا حيقـق               
 .املصلحة العامة لألسرة واتمع




٤٥
٦٧٨٩








 

 

 

)٥٧(مــادة 
 

 تقوم العالقة الزوجية على عدد     ٥٦ الوارد يف املادة     ألصل العام استنادا إىل هذا ا   
 :من القيم املعنوية واألخالقية والضوابط الشرعية اآلتية

 . املودة والرمحة والثقة املتبادلة والتعاون على السراء والضراء-١
 . العشرة باملعروف واإلحسان واحترام الكرامة البشرية-٢
أمور احلياة الزوجية القائمة على التراضي والتشاور واعتبار         الشراكة التامة يف     -٣

 له ومتمما لرسالته يف احلياة الزوجية       كل من الزوجني جزًءا من اآلخر ومكَمالً      
 .واالجتماعية












     وا كَِثريِنبتوا اجنآم ا الَِذينها أَيي   ـنا م

الظَّن إنَّ بعض الظَّن إثْم وال تجسسوا    
 ِِديثالْح أَكْذَب فَِإنَّ الظَّن الظَّنو اكُمال،ِإيوا وسسجت واسسحال تو  الو 

تباغَضوا وكُونوا ِإخوانا
                                       








 

 

 

    لَى الِبـروا عناوعوت
ـ           ه إنَّ اللَّـه شـِديد      والتقْوى وال تعاونوا علَى اإلثِْم والْعـدواِن واتقُـوا اللَّ

الْمـؤِمن  الِعقَاِب
ِللْمؤِمِن كَالْبنياِن يشد بعضه بعضا    















  ـامهناٍض مرن تاال عا ِفصادفَإنْ أَر
وتشاوٍر فَال جناح علَيِهما   





 يأَن مهبر ملَه ابجتفَاس

ع ٍضال أُِضيععب ِمن كُمضعثَى بأُن ذَكٍَر أَو ِمن كُماِمٍل ِمنلَ عم
  ٍضعب ِمن كُمضعب 

     ا كُمبقُوا رات اسا النها أَيلَِذي ي





 

 

 

 اال كَِثريا ِرجمهثَّ ِمنا وبهجوا زهِمن لَقٍة وخفٍْس واِحدن نلَقَكُم ماًءاخِنسو 


 

)٥٨(مــادة 
 

 وبـاحترام  مية باألهلية الشرعية والقانونية الكاملـة تتمتع املرأة يف الشريعة اإلسال   
 . وباستقالل ِذمتها املالية، وباحتفاظها باسم أسراإرادا



















                                       
 







 

 

 

























  











 

 

 




 





















                                       
















 

 

 













 امم ِصيباِل نجٍض لِّلرعلَى بع كُمضعِبِه ب لَ اللَّها فَضا مونمتوال ت
فَضِلِه إنَّ اللَّه كَانَ ِبكُلِّ شـيٍء       اكْتسبوا وِللنساِء نِصيب مما اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه ِمن         

ِليماع
           وٍف وإنـرعكُم ِبمنيوا بِمروأْت نهورأُج نوهفَآت لَكُم نعضفَإنْ أَر

تعاسرتم فَسترِضع لَه أُخرى  




                                       




















 

 

 

   ِب وِصنيٍة يِد وِصيعب ـنٍ ِمنيد ا أَوه


 نيد أَو








َأِري وتاشقتأَع نالُء ِلما الْومِتِقي، فَِإنع


 

 ِتِقيأَعِري وتاش










                                       




 


 





 

 

 

   ـِك لَـوِإن
أَعطَيِتها أَخوالَِك كَانَ أَعظَم َألجِرِك







، 










)٥٩(مــادة 


   ة أفراد، والبد للرجل القوامة على األسرة، باعتبارها وحدة اجتماعية مكونة من عد
وإال فَسد أمرها وتبدد مشلها، والرجل مؤهل حبكم فطرته وتكوينه البـدين  هلا من رئاسة    

والنفسي حلمل تبعات هذه املسئولية ومشقَّاا، وهي ليست قوامة قَهر وتسلط، ولكنها            
مسئولية وجوب وتكليف لرعاية األسرة ومحايتها وصيانتها، وضمان مصاحلها املاديـة            

 .ل املالوكفالتها بالعمل والكسب وحتصي


                                       


 





 

 

 


١٤




)٦٠(مــادة 


كوينها البدين والنفسي،   يناسب طبيعتها وت  املسئولية  يقَرر اإلسالم للمرأة نوعا من      
ويعتربها راعية ومسئولة مع زوجها عما ترعاه من أمور البيت واألوالد، وهي مسئولية             
هلا مكانتها وخطرها على األسرة واتمع كله، وال تقلّ أمهية عن مسئولية الرجل، بـل            

 .أعظم منها يف التأثري املعنوي واألخالقي






















 

 

 

  ،راٍع كُلُّكُـم
واملرأَةُ راِعيةٌ على بيِت زوِجها وولَِدِه،     ...وكُلُّكُم مسئولٌ عن رِعيِتهِ   
















 

 

 











)٦١(مــادة 


ضرورة تثقيف الشباب من اجلنسني مببادئ اإلسالم وقيمه وآدابه وأصوله يف شأن 
.حةالزواج وأمور التعامل بني الزوجني، ووسائل تكوين حياة زوجية وأسرية صاحلة وناج








        ـِللُ راٍع علَى أَهجاٍع، والرر ِتِه، واَألِمريرِعي مسئولٌ عن راٍع، وكُلُّكُم كُلُّكُم

                مسـئولٌ عـن راٍع، وكُلُّكُـم ِجها وولَِدِه، فَكُلُّكُـموِت زأَةُ راِعيةٌ على بيِتِه، واملريب
رِعيِتِه











 

 

 



























)٦٢(مــادة 


على كلّ منهما واجب اإلخالص لآلخر والثقة به، والتناصح والتعاون على القيام            
 .مبسئوليات احلياة الزوجية ورعاية األبناء وتربيتهم يف كل الظروف واألحوال







 

 

 









)٦٣(مــادة 


   ي بالفوارق         حتثّ الشريعة اإلسالمية كالم طبيعة اآلخر، والوعمن الزوجني على فه 

سية لكلّ منهما، وبوجود قواسم ومسات مشتركة بينهما، كمـا          الفطرية والطبيعية والنف  
  على االهتمام بعوامل التوافق     -لنجاح احلياة الزوجية  - من الزوجني    حتثّ الشريعة كال 

واإلجيابيات يف شخصية الطرف اآلخر، وحصر أسباب االختالف، والبحث هلـا عـن             
 ،الغرية يف   اإلفراط و ،اإلثارة و ، نزغات العناد  :حلول وسط يتراضيان عليها، والبعد عن     

 .وحب التغلب على اآلخر











                                       









 

 

 

)٦٤(مــادة 


:على كل من الزوجني
 احترام اآلخر وتقدير متاعبه احلياتية ومراعاة مكانته يف األسرة، وإعانته   واجب -١

على حتمل أعبائه وعلى سائر شئونه، واحترام قرابته، واعتبارهم يف مكانة قرابتـه مـن            
 .النسب
٢-             مراعاة مشاعر اآلخر وجتنب كل ما جيرح كرامته وكرامة أسرته، سواء يف سر  

 .أو على مأل من الناس وخاصة أمام أحد من أهله أو أهلها






 


 











                                       







 

 

 




الَِني مدأَب اللَّه زلَّ عجا وريا خهِمن، قَد تنِإذْ ِبي آم ِبي كَفَر  ـاسالن، 
 وجلَّ عز للَّها ورزقَِني ،الناس حرمِني ِإذْ ِبماِلها وواستِني ،الناس كَذَّبِني ِإذْ وصدقَتِني

النساِء دأَوال حرمِني ِإذْ ولَدها
 




















                                       












 

 

 








 
       ،ُى ِفيها الِقرياطمسي ضر وِهي أَرونَ مـصستفْتح

  رِلها خيوا ِبأَهصوفَاست    ِذمة ورِحم ماا، فَِإنَّ لَه  ،موهـاحتفِإذا افْتت
اِذمةً وِصهراأَهِلها، فَِإنَّ هلُم ِذمةً ورِحمفَأَحِسنوا ِإىل 











           نم الِبر ِرِب ولَِكنغِرِق والْملَ املَشِقب كُموهلُّوا وجوأَن ت الِبر سلَي
لِْكتاِب والنِبيني وآتى املَالَ علَى حبِه ذَِوي القُربى       آمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر والْمالِئكَِة وا     

 :والْيتامى والْمساِكني وابن السِبيِل والساِئِلني وِفي الرقَابِ 
       انسِن إحياِلدئًا وِبالْويِركُوا ِبِه ششوال ت وا اللَّهدبى    ا وِبـِذي    واعـامتـى والْيبالقُر

والْمساِكِني والْجاِر ِذي القُربى والْجاِر اجلُنِب والصاِحِب ِبالْجنِب وابِن السِبيِل ومـا            
      ـوراال فَختخن كَانَ مم ِحبال ي إنَّ اللَّه كُمانمأَي لَكَتام

      ِباللَِّه والْيوم اآلِخر فَلْي ِمنؤكانَ ي نـ م لْ ِص
هِحمر





 

 

 

      ـِتقَام مهغَ ِمـنى ِإذَا فَرتح اخلَلْق لَقاىل خعِإنَّ اللَّه ت
 فَقَالَت ،ِحمالْ  : الر قَامالْقَِطيعِة، قال    هذا م ِمن اِئِذ ِبكع :معأَنْ أَِصلَ     ،ن ضنيرا تأَم 

بلَى، قال فذِلك: من وصلَِك، وأَقْطَع من قَطَعِك؟ قالت     
  ماقرءوا ِإنْ ِشئت قَطِّعِض وتوا ِفي اَألرفِْسدأَن ت متلَّيوإن ت متيسلْ عوا فَه

  كُمامحأَر         مهـارصـى أَبموأَع مهمفَأَص اللَّه مهنلَع الَِذين لَِئكأُو 










)٦٥(مــادة 


.كرهال جيوز للزوجني فيما بينهما استعمال الشتم والتقبيح وإمساع أحدمها اآلخر ما ي -١
ال جيوز يف حالة اخلالف بني الزوجني إعراض أحدمها عن كالم اآلخر أكثر من           -٢

ثالثة أيام وخريمها الذي يبدأ بالسالم، كما ال جيوز أليهما هجر اآلخر يف الفـراش إال                
.لسبب شرعي وبالشروط الواردة يف األحكام الشرعية

جـوء إىل اسـتعمال    الل-مهما بلغت درجة اخلالف بني الـزوجني -ال جيوز    -٣
جتاوزا للضوابط الشرعية املقررة، ومن خيالف هذا املنع يكون مسئوالً مـدنيا            الضرب  

.وجنائيا
ينبغي احلرص على إبقاء اخلالف حمصورا بينهما بعيدا عن األطفـال، وعـدم             -٤

إىل إشاعته بني األهل واملعارف، وحماولة حلّه بالتفاهم بينهما، فإن عجـزا فباالحتكـام              
                                       







 

 

 

.حكَمين عدلَين من أهله ومن أهلها
كتمان األسرار الزوجية؛ إذ يطَِّلع كلٌّ منهما على أَدق أسرار اآلخر، مبـا ال               -٥

يعلَمه أحد سوامها إال اهللا عز وجل، وإفشاُء هذه األسرار ولو بعد الطالق إمثٌ ومعصـيةٌ    
 .وخيانةٌ لألمانة


















 ـريوا خكُونى أَن يسٍم عن قَوم مقَو رخسوا ال ينآم ا الَِذينها أَيا ي
ريخ كُنى أَن يساٍء عسن ناٌء موال ِنس مهنمكُموا أَنفُسلِْمزوال ت نهنوا ِباَأللْقَاِب ا مزابنوال ت 

ِبئْس االسم الفُسوق بعد اإلمياِن ومن لَّم يتب فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ

  ارجقُولُوا هال ت


 هـانٍء ِإال شيِفي ش شا كَانَ الْفُحم، 
هانٍء ِإال زياُء ِفي شيا كَانَ الْحمو





 

 

 

 اِنِبالطَّع ِمنؤالْم سلَي
وال اللَّعاِن وال الْفَاِحِش وال الْبِذيِء

ُةاِئشا عال  ِإنَّ ا،ي للَّه
شفَحتالْم الْفَاِحش ِحبي














     ْـِلٍم أَنسِحلُّ ِلمال ي
يهجر أَخاه فَوق ثَالثَِة أَيامٍ    
















 

 

 







﴿ .... ــي ــروهن ِف جاهو
...الْمضاِجِع

     ـا ِإذَاهطِْعمأَنْ ت
تطَِعم،   تيسا ِإذَا اكْتهوكْستو  تبسأَو اكْت ،   هجالْو ِربضال تو ،  قَبال تو ح، 

وال تهجر ِإال ِفي الْبيتِ    









 ال تِرضوا إِ باهللاِ اَءم 


   طَـاف َقَد

  نهاجوكُونَ أَزشي اٌء كَِثريٍد ِنسمحِبآِل م:اِركُمِبِخي أُولَِئك سلَي 


                                       








 

 

 




لَوني ِرضِخب يكُارم
         ِفـي نوهـرجاهو نفَِعظُـوه نهوزشافُونَ نخالالَِّتي تو

الْمضاِجِع واضِربوهن فَِإنْ أَطَعنكُم فَـالَ تبغـوا علَـيِهن سـِبيالً ِإنَّ اَهللا كَـانَ عِليـا              
كَِبريا




ـ و ـ  ي نلَ ِرضب 
مكُاريِخ





و  لَـن   ـِربضي 

كُمارِخي



لَن ِربضي كُمارِخي


لَن ِربضي كُمارِخي

                                       









 

 

 














 ـ ساكْت أَو تيسا ِإذَا اكْتهوكْستو تا ِإذَا طَِعمهطِْعمأَنْ تتال ،بو 

 هجالْو ِربضت،  حقَبال تتِ     ، ويِإال ِفي الْب رجهال تو 


...    ورجاهو نفَِعظُوه نهوزشن مفَِإنْ ِخفْت      را غَيبرض نوهِرباضاِجِع وضِفي الْم نه
مبرٍح




لَوني ِرضِخب يكُارم





                                       







 

 

 















لَون ي ِرضخِ ب يكُارم















                                       







 

 

 








  وِفرعِبـالْم نوهاِشروع

    كْرى أَن تسفَع نوهمتفَإن كَِره  ريِفيِه خ لَ اللَّهعجئًا وييوا شهاا كَِثري





 احلـب























 

 

 


َِشق موإنْ ِخفْتكَمثُوا حعا فَابِنِهميب اقكَمِلِه وحأَه نا م نا م

الحا إصِريدا إن يِلهأَهِليمكَانَ ع ا إنَّ اللَّهمهنيب فِِّق اللَّهوا يِبرياا خ


  كُمرـأْمي إنَّ اللَّه

يا أَيها الَِذين آمنوا ال تخونوا أَن تؤدوا اَألماناِت إلَى أَهِلها   
مونَاللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناِتكُم وأَنتم تعلَ

  ـاِسالن رأَش ِإنَّ ِمن
ِعند اللَِّه منِزلَةً يوم الِْقيامِة الرجل يفِْضي ِإلَى امرأَِتِه وتفِْضي ِإلَيِه ثُم ينشر ِسرها             


 ًالجلَّ رلُ   لَعفْعا يقُولُ مي 

زوِجها ولَعلَّ امرأَةً تخِبر ِبما فَعلَت مع      ،ِبأَهِلِه
   طَاِنيِمثْلُ الش ا ذَِلكملُوا فَِإنفْعفَال ت

      ظُرني اسالنا وهِشيةً ِفي طَِريٍق فَغطَانيش ونَلَِقي
  فَـتالْت ِديثَ ثُملُ الْحجثَ الردِإذَا ح
فَِهي أَمانةٌ



                                       






 

 

 

)٦٦(مــادة 


 :جيب على كل من الزوجني
 كلٌّ منهما اآلخر على التزام طاعة اهللا والتحلّي مبكـارم األخـالق،             ثَّ أن حي  -١

خـذه  أأن يأخذه بأداء حقوق اهللا كما يومراقبة اهللا وخشيته يف السر والعلن، و    
 .شأنحبقوقه أو أشد، وأن يكون كلٌّ منهما قدوة لآلخر ولألبناء يف هذا ال

 أن يعلِّم كلٌّ منهما اآلخر، أو ييسر له تعلُّم كل ما حيتاج إليه يف إحسان حياته                 -٢
 .الدنيوية واألخروية

 التزام كل منهما بالنظام والنظافة والتطهر يف كل شئوما، ليس فقط نظافـة              -٣
املكان واجلسم والثياب، ولكن من باب أوىل نظافة النفس وطهارا ونظافـة            

 .لقلب واليد واللسان من مجيع احملرمات واآلثاما
 احلرص على االلتزام باحلالل الطيب، والكسب احلالل وجتنب احلرام مهمـا            -٤

كانت مغرياته، واالقتصاد واالعتدال يف اإلنفاق دون إسراف وال تقتري، والبعد       
 .عن املظاهر والشكليات والتقليد األعمى لآلخرين








   َلع طَِبرالِة واصِبالص لَكأَه روأْم قُكزرن نحقًا نِرز أَلُكسا ال نهي

وكَانَ يأْمر أَهلَه والْعاِقبةُ ِللتقْوى 
  ِضيرِه مبر ندكَاِة وكَانَ عالِة والزاِبالص ا الَـِذينها أَيي 

    ارن ِليكُموأَه كُموا قُوا أَنفُسنال         آم الِئكَةٌ ِغالظٌ ِشدادا مهلَيةُ عاروالِْحج اسا النها وقُود





 

 

 

قُوا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ      
  ارن ِليكُموأَه كُماأَنفُس





     ِسننياملُح ِحباُهللا ياِس وِن النع اِفنيالعظَ ويالغ الكَاِظِمنيو

  رأْمو فْوِذ الْعخ      ـِن اجلَـاِهلنيع ِرضأعِف ورِبالع 
     ـهنيبو كنيفَإذَا الَِّذي ب نسأح ِبالَِّتي ِهي فَعئَةُ اديالَ السةُ ونسِوي الْحتسالَ تو

ـ            ص ـا ِإالَّ الَّـِذينلَقَّاها يمو ِميمح ِليو هةٌ كَأناودـظٍّ         عـا ِإالَّ ذُو حلَقَّاهـا يموا ورب
ولَمن صبر وغَفَر إنَّ ذَِلـك لَِمـن عـزِم     عِظيٍم
فَاصفَِح الصفْح الْجِميلَ  اُألموِر
فَحصلْيفُوا وعلْيواُهللا لَكُم ِفرغونَ أنْ يِحبوا أالَ ت

ًالجر اللَّه ِحمـِل  راللَّي ِمن قَام 
  هأَترقَظَ امأَيلَّى واءَ  ،فَصا الْمِههجِفي و حضن تأَةً قَا، فَِإنْ أَبرام اللَّه ِحمـِل   راللَّي ِمن تم

 فَِإنْ أَبى نضحت ِفي وجِهِه الْماءَ      ،فَصلَّت وأَيقَظَت زوجها  


 اِإلمثُ ما حاكاخلُلُِق و سنح الرب

ع علَيِه الناسيف نفِْسك، وكَِرهت أَنْ يطَّلَ   












 

 

 


     ِةض اجلَنيٍت يف رببب ِعيما ز١(أن(  كرت نِلم    ِحقإنْ كَانَ ماَء، وِط ا اِملرسٍت يف ويِببو ،

  كرت نِة ِلماجلَن    اِزحإنْ كَانَ مو ،ِةا الكَِذبٍت يف أعلَى اجلَنيِببو ،لُقُهخ نسح نِلم 
  ُـلأكْم

      اِئِهمِلِنس كُمارِخي كُمارِخيلُقاً، وخ مهناناً أحسإمي املُؤمنني



         لـه رسيعلِّم كلٌّ منهما اآلخر، أو يأن ي

، و تعلُّم كل ما حيتاج إليه يف إحسان حياته الدنيوية واألخروية         


  ،



 

       كِّيكُمـزا وياِتنآي كُملَيلُو عتي نكُموال مسر ا ِفيكُملْنسا أَركَم
ويعلِّمكُم الِكتاب والِْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ       


النفس تزكية       ـاكَّاهن زم أَفْلَح قَد 

إنَّ اللَّه يِحب التواِبني ويِحـب  وقَد خاب من دساها  
طَهاملُتِرين        لَِئـكاِت فَأُواِلحِملَ الصع ا قَدِمنؤأِْتِه من يوم

 جنات عدٍن تجِري ِمن تحِتها اَألنهار خاِلِدين ِفيها وذَِلك جزاُء           لَهم الدرجات العلَى    

                                       
 





 

 

 

زكَّى فَإنما يتزكَّى ِلنفِْسِه وإلَـى اللَّـِه        ومن ت تزكَّى من
املَِصري 
   ـطْرش ـورالطُّه
اِإلمياِن
     ِِدهياِنِه وِلس ونَ ِمنِلمسالْم ِلمس نم ِلمسالْم، اِجرهالْمو 

     هنع ى اللَّهها نم رجه نم
–

 ًةغضِد مسِإنَّ ِفي الْجأَال و:كُلُّه دسالْج لَحص تلَحِإذَا ص ، تدِإذَا فَسو 
  كُلُّه دسالْج دفَس،   الْقَلْب ِهيأَال و 








َِّإن اللَّه بطَي ِحبي بالطَّي ِظيفن ِحبظَ يافَةَالن 

كَِرمي ِحبي مالْكَر ادوج ِحبي ودظِّفُوا الْجفَن كُمتال أَفِْنيوا  وهـبشودِ  تهِبـالْي
  ِبـاِهللا ِمنؤكَانَ ي نم

     ِلي راً أَويقُلْ خِم اآلِخِر فَلْيواليوتمص
   ـِلمس ـنم

املُسِلمونَ ِمن ِلساِنِه ويِدهِ   
م    لَـه نمِه أَضلَيِرج نيا بمِه وييلَح نيا بِلي م نمضي ن

اجلَنةَ
            راالً يا بلِْقي لَها يالَى معاِن اهللا توِرض ِة ِمنِبالكَِلم كَلَّمتلَي دبجاٍت،    إنَّ العرا داُهللا ِبه هفَع

وإنَّ العبد لَيتكَلَّم ِبالكَلَمِة ِمن سخِط اِهللا تعالَى ال يلِْقـي لَهـا بـاالً يهـِوي ِبهـا يف                    





 

 

 

منهج



 


             ذَِلـك نـيوا وكَـانَ برقْتي ِرفُوا ولَمسي إذَا أَنفَقُوا لَم والَِّذين

اماقَو   خ مِني َآدا بِجدٍ    يسكُلِّ م دِعن كُمتكُلُـوا   ذُوا ِزينو
      ِرِفنيسالْم ِحبال ي هِرفُوا ِإنسال توا وبراشو  ـذِّربال تو

را ِإنَّ الْمبذِِّرين كَانوا ِإخوانَ الشياِطِني وكَانَ الشيطَانُ ِلربِه كَفُو         تبِذيرا  
          أْكُلُواكَّاِم ِلتا ِإلَى الْحلُوا ِبهدتاِطِل وِبالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَمال تو

وأَصـحاب  فَِريقًا ِمن أَمواِل الناِس ِبالِْإثِْم وأَنتم تعلَمونَ 
 اِل مماِل   الشمالش ابحا أَص ِميٍمحوٍم ومِفي س   ـوٍممحي ِظلٍّ ِمنو   الـاِرٍد وال ب 

 ِإنهم كَانوا قَبلَ ذَِلك مترِفني  كَِرٍمي  
الـلْ   وعجت 

يدك مغلُولَةً ِإلَى عنِقك وال تبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتقْعد ملُوما محسورا
  َال ـبإنَّ اَهللا طَي ،اسا النهأي

يا أَيها الرسلُ كُلُوا :فقالَ تعاىل. ِنني ِبما أَمر ِبِه املُرسِلنييقْبلُ إالَّ طَيباً، وإنَّ اَهللا أَمر املُؤِم
يا أيها الَِّذين آمنوا كُلُـوا     :وقال تعاىل ِمن الطَّيباِت واعملُوا صاِلحاً   

   اكُمقْنزا راِت مبطَي ِمن  الر ذَكَر ثُم       ـدمي رعثَ أغْبأش فَرِطيلُ السلَ يج
يا رب يا رب، ومطْعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِّي           : يديِه إلَى السماءِ  

بالْحراِم، فَأَنى يستجاب ِلذَِلك؟
...      ِنِه اللَّهغن يتغسي ناللَّه، وم عفُّهي ففتعسي نوم







 

 

 

 َّوِإن ،نيهمـا    ِإنَّ احلَالَلَ بنيبو ،نـيب احلَـرام 
       ـنمِضِه، وأَ ِلِديِنِه وِعرربتهاِت، اسبقى الشن اتاِس، فَمالن ِمن كَِثري نهلَمعالَ ي ِبهاتتشم
وقَع يف الشبهاِت، وقَع يف احلَراِم، كالراعي يرعى حولَ اِحلمى يوِشك أَنْ يرتع ِفيـِه، أَالَ    

ِإنَّ ِلكُلِّ مِلٍك ِحمى، أَالَ وِإنَّ ِحمى اللَِّه محاِرمه  و
 اخلُلُِق سنح الرب

سواِإلمثُ ما حاك يف نفِْسك، وكَِرهت أَنْ يطَّلَع علَيِه النـا          






)٦٧(مــادة 

 
 :ينبغي على كل من الزوجني

 .خرين واستقباهلم وخمالطتهم احلرص على اآلداب الشرعية يف زيارة اآل-١

 احلرص على إحسان الصلة بالناس وخاصة اجلريان واألقارب وذوي األرحام            -٢
 .واعتبار قرابة كل منهما يف درجة قرابة النسب لآلخر

 . عدم اإلزعاج لآلخرين خاصة اجلريان بأي وجه من أوجه اإلزعاج والضوضاء-٣

ة السيئة، واحلرص على اسـتخدام       العناية بالصحة واجتناب العادات الغذائي     -٤
 .املنتجات الوطنية ومقاطعة منتجات األعداء




                                       






 

 

 

     






 قَىِن اتم الِبر ا ولَِكنوِرهِمن ظُه وتيوا البأْتِبأَن ت الِبر سولَي

ونَوأْتفِْلحت لَّكُملَع قُوا اللَّها واتاِبهوأَب ِمن وتيوا الب اها أَيي
 ريخ ا ذَِلكُمِلهلَى أَهوا علِّمسوا وتأِْنستسى تتح وِتكُميب را غَيوتيلُوا بخدوا ال تنآم الَِذين

 فَإن لَّم تِجدوا ِفيها أَحدا فَال تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وإن ِقيلَ كُم تذَكَّرونَ لَّكُم لَعلَّ
 ِليملُونَ عمعا تِبم واللَّه كَى لَكُمأَز ووا هِجعوا فَارِجعار لَكُم أَن احنج كُملَيع سلَي 

نٍة ِفيها متاع لَّكُم واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَتدخلُوا بيوتا غَير مسكُو

 ًكَةاربِعنِد اللَِّه م نةً مِحيت لَى أَنفُِسكُموا علِّما فَسوتيم بلْتخفَإذَا د
وإذَا بلَغَ  لَعلَّكُم تعِقلُونَطَيبةً كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم اآلياِت

اَألطْفَالُ ِمنكُم احلُلُم فَلْيستأِْذنوا كَما استأْذَنَ الَِذين ِمن قَبِلِهم كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم آياِتِه 
ِكيمح ِليمع واللَّه

    ْاالسِتئْذاُن ثَالَثٌ، فَـِإن
أُِذنَ لَك وإالَّ فَارِجع   

  ُِعلَ االستئذانا جمـر     إنصـِل البأَج من 


ج إىل  اـرخ
   هلِّمقُل   االستئذانهذا فَع لُ  :  فَقُل لَهخلَيكُم، أأدع المالس








 

 

 

ُخللَيكُم أَأَدع المفَقُلْ الس ـِع ارج



   




َنأِْخرتاس هفَِإن سلَي أَنْ لَكُن قُقْنحت الطَِّريق كُنلَيافَّاِت عالطَِّريِق ِبح








    اِءسلَى النولَ عخالدو اكُمإي  
   تاملَو واحلَم  وحلَم

           
ربام دكُملُونَّ أَحخٍمالَ يرحِذي م عأٍَة ِإالَّ م


     


                                       







 

 

 




     ًئيِركُوا ِبِه ششوال ت وا اللَّهدبواع  انسِن إحياِلدـى    ا وِبالْوبا وِبِذي القُر
والْيتامى والْمساِكِني والْجاِر ِذي القُربى والْجاِر اجلُنِب والصاِحِب ِبالْجنِب وابِن السِبيِل           

ايِحب من كَانَ مختاال فَخـور     وما ملَكَت أَيمانكُم إنَّ اللَّه ال       
       ِقيبر كُملَيكَانَ ع إنَّ اللَّه امحاَءلُونَ ِبِه واَألرسالَِّذي ت قُوا اللَّهاوات

     َنوشخلَ ويوصِبِه أَن ي اللَّه را أَمِصلُونَ مي وَء والَِّذينافُونَ سخوي مهبر 
 اِحلساِب

  ـام
       ثُهروسي هأَن نتى ظَنوِصيِني ِباجلاِر حتِريلُ يالَ ِجبز

  ا ذرا أَبي،       قَـةً، فَـأَكِْثررم تخِإذا طَب 
  كانِجري داهعتاَءها، وم 

  ًقرم تِإذا طبخاَءهم ا فَأَكِْثر،  ٍت ِمـنيلَ بأَه ظُران ثُم 
وفٍ  فَ ِجرياِنكرا ِبمعهِمن مهأَِصب
     ِمنؤواللَِّه ال ي ،ِمنؤواللَِّه ال ي

    اِئقَهوب هجار الَّذي ال يأْمن
  ِاتاَء املُسِلما ِنسي،          ـنسِفر لَـوـا وةٌ جلارِتهنَّ جـارِقرح٢(  ال ت( 

من كَـانَ  شاٍة
اللَِّه والْيوِم اآلخِر فَلْيكِرم ضيفه، يؤِمن باللَِّه والْيوِم اآلِخِر فَال يؤِذ جاره، ومن كَان يؤِمن ِب

         كُتسِلي ا أَوريقُلْ خالْيوِم اآلِخِر فَلْيِباللَِّه و منؤكَانَ ي نمو


                                       







 

 

 

   ك بابِما ِمناإىل أَقْر
  ـريخ

          مهـراللَّـه تعـاىل خي داجلريان ِعن ريلصـاِحِبِه، وخ مهرياللَِّه تعاىل خ داَألصحاب ِعن
جلاِرِه

ِمنؤالَِّذي الْم 
 يصِبر وال الناس يخاِلطُ ال الَِّذي الْمؤِمِن ِمن أَجرا أَعظَم أَذَاهم علَى ويصِبر الناس يخاِلطُ

أَذَاهم علَى












البدن

 ِمنؤالْم
 وِفي كُلٍّ خير   ،الْقَِوي خير وأَحب ِإلَى اللَِّه ِمن الْمؤِمِن الضِعيفِ       

اِفع ماِفِني ِفي اللَّهع مِني اللَّهدِني ِفي ب
سمِعي اللَّهم عاِفِني ِفي بصِري   








 

 

 


 





ما

 فَـِإنْ كَـانَ ال   ، ِبحسِب ابِن آدم أُكُالت يِقمن صـلْبه ،مَأل آدِمي ِوعاًء شرا ِمن بطْنٍ  
 وثُلُثٌ ِلنفَِسهِ  ، وثُلُثٌ ِلشراِبهِ  ، فَثُلُثٌ ِلطَعاِمهِ  :محالَةَ

اجتناب العادات الغذائية السيئة 

 


 


اي ادا اللَِّه ِعبواودفَِإنَّ ت اللَّه لَم عضاًء يِإال د عضو  لَـه 
واِحدا داًء ِإال -دواًء قَالَ أَو- ِشفَاًء

مرالْه
  













 

 

 










لَيع ِجكوِإنَّ ِلزوقح اك
)٦٨(مــادة 


تفرض الشريعة اإلسالمية على الزوج وحده، نفقات الزواج ومهر زوجته وتأثيث           
بيت الزوجية، وال تتكلف الزوجة شيئًا من ذلك إال برضائها وطيب نفسها ومع حفـظ   

 .حقها فيما تساهم به












٥٣








 

 

 






        ـ فْسن هنٍء مين شع لَكُم نلَةً فَإن ِطبِنح قَاِتِهنداَء صسوا النا وآت

فَما استمتعتم ِبـِه ِمـنهن      اا مِريئً فَكُلُوه هِنيئً 
نوهــةًفَــآتفَِريض نهــورأُج  نهــورأُج نــوهوآت
قَد عِلمنـا مـا     ِبالْمعروِف

  اِجِهموِفي أَز ِهملَيا عنضفَر


  ِمـن اتنصحوالْم
                 نـوهمتيإذَا آت ِلكُمِمـن قَـب ـابـوا الِكتأُوت الَـِذين ِمـن اتنصحاِت والْمِمناملُؤ

نهورأُج



ا    هِدقُهصٍء تيش ِمن كد؟لْ ِعن

   ئًايش ِمسفَالْت لَك ارال ِإز تلَسج اها ِإيهتطَيِإنْ أَع
    ٍِديدح ا ِمنماتخ لَوو ِمسالْت    ٌءـيآِن شالْقُر ِمن كع؟أَم
   ِمـن ـكعا ما ِبماكَهنجوز قَد

الْقُرآِن









 

 

 


     ـ ِمـن قَب نوهمِل أَن  وإن طَلَّقْت

       متضا فَرم فةً فَِنصفَِريض نلَه متضفَر وقَد نوهسمت








 







  لَىونَ عامالُ قَوجاءِ الرسالن       ـا أَنفَقُـوا ِمـنـٍض وِبمعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضِبم
اِلِهموأَم







    مإن طَلَّقْـت كُملَـيع احنال ج
  وا لَهفِْرضت أَو نوهسمت ا لَماَء مسةًالنفَِريض ن








 

 

 
















﴿ اَءرا وأُِحلَّ لَكُم مو
﴾ذَِلكُم أَن تبتغوا ِبأَمواِلكُم  

َأِطعه لَا ووخ ا ِماتمنِد حٍدي
﴿   الَ زدِتباس متدِإنْ أَرو             ـهـذُوا ِمنأْخا فَـالَ تطَـارِقن ناهدِإح متيآتٍج ووكَانَ زٍج مو

﴾شيئًا






 

                                       








 

 

 










 ح ِمن نوهِكنأَس نوهـارضوال ت ِدكُمن وجم مكَنتثُ سقُوا   يـيضِلت
ِهنلَيع


 

















                                       








 

 

 




























)٦٩(مــادة 


سالمية على الزوج أن يعامل زوجتـه بـاملعروف واإلحسـان          توجب الشريعة اإل  

 : ويتحقق ذلك مبا يلي





 

 

 

 مراعاة فطرا واختالف نشأا ونظرا لبعض األمور ومعاملتها باللني والرفق           -١
 .يف حلم وهوادة، وأن يهيئ هلا املسرات الربيئة

ـ    عدم منعها من زيارة والديها وحمارمها      -٢ رب شـرعا   إال يف حالة ثبوت ضرر معت
  .وبقدر تاليف الضرر

 . االعتدال يف الغرية عليها دون إفراط وال تفريط-٣



 ِوفرعِبالْم نوهاِشروع









 







  ارياِء خسوا ِبالنصوتاس

                                       







 

 

 


   مهنسا أَحانِإمي ِمِننيؤلُ الْمأَكْم

قًا وِخياركُم ِخياركُم ِلِنساِئِهم خلُ    ،خلُقًا


     ِدبجلْد الْع هرأَتام ِلدفيج دكُمأَح ِمدآِخر يوِمـهِ      ،يع ا ِمنهضاجعي فلَعلَّه 


     ِليَأله كُمريا خأَنِلِه وَأله كُمريخ كُمريخ






  اهتنا ابأَم

دا    فَنهنا عهِنيغأَنْ ي و اللَّهةِ      ،عريِبـالْغ بذْهأَنْ ي و اللَّهعأَدو 


   ًةِديدةً شريلَغ ِإنَّ ِفيِهم
 ًةاِضيي رنِت عِإذَا كُن لَمي َألعِإن

أَمـا ِإذَا   وِإذَا كُنِت علَي غَضبى   
كُن    قُوِلنيِك تةً فَِإناِضيي رندٍ   :ِت عمحم برى قُلْتِ     ، ال وبغَض لَيِت عِإذَا كُنو :   برال و 

اِهيمرِإب


  ِِكيـكبـا ي؟م

                                       






 

 

 

ُةنِك البِإنِبيِإنَّ ، نو 
 ِبيِك لَنمكِ     ،علَيع رفْخت فَِفيم ِبين تحِك لَتِإنو ُةفْصا حي ِقي اللَّهات

  ـواصوتاس
 فَِإنْ ذَهبت تِقيمه ، وِإنَّ أَعوج شيٍء ِفي الضلَِع أَعاله،مرأَةَ خِلقَت ِمن ِضلٍَعِبالنساِء فَِإنَّ الْ

هتركَس،  هكْترِإنْ ت١( و( جولْ أَعزي اِء، لَمسوا ِبالنصوتفَاس 
    ِضـلٍَع لَـن ِمن ِلقَتأَةَ خرِإنَّ الْم

 وِإنْ ذَهبت تِقيمها    ، فَِإنْ استمتعت ِبها استمتعت ِبها وِبها ِعوج       ،تستِقيم لَك علَى طَِريقَةٍ   
كَسرتها وكَسرها طَالقُها  

      ٍةاِحدِليقٍَة ولَى خأَةُ عرالْم لَك ِقيمتسا ؛ال تهِقملَِع ِإنْ تكَالض ا ِهيمِإن 
 وِإنْ تتركْها تستمِتع ِبها وِفيها ِعوج   ،تكِْسرها
إ        ـِردِإنْ ت كِإنِضلٍْع و ِمن ِلقَتأَةَ خرنَّ الْم

 فَداِرها تِعش ِبها،ِإقَامةَ الضلِْع تكِْسرها





ِتِفسأَن



 اِئشا عي،  ـالمقِْرئُِك السِريلُ يذَا ِجبه 




                                       






 

 

 

 كفْرال ي ةً  مِمنؤم ِمن؛ؤ       را آخهِمن ِضيلُقًا را خهِمن ِإنْ كَِره 












كٍْرا با أَبا  ،يٍم ِعيـدِإنَّ ِلكُلِّ قَو 

وهذَا ِعيدنا 


وامقَدتاِبقَِكى أُستح الَيعت


وامقَدت   ِـاِبقَكى أُستح الَيعت
ِذِه ِبِتلْكه






                                       











 

 

 


  كَذَاقُوِلي هال ت،    قُوِلنيِت تا كُنقُوِلي مو 







 













  ىمسي ضر وِهي أَرونَ مـصستفْتح
    رِلها خيوا ِبأَهصوِذمـة      ِفيها الِقرياطُ، فَاست مـ ا، فَِإنَّ لَه اورِحم  فـِإذا

       ةً ورِحما، فَِإنَّ هلُم ِذمِلهوا ِإىل أَهِسنموها، فَأَححتاافْتت ةً وِصهراِذم



                                       









 

 

 






 





    رأْمي اِء        إنَّ اللَّهشِن الفَحى عهنى ويباِء ِذي القُراِن وإيتسِل واإلحدِبالْع

والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ    





      اللَّه هكْرا يا مهِمنو اللَّه ِحبا يِة مريالْغ فَالْ، ِمن ِحبا يا مةُ ِفي فَأَمريغ
 وأَما ما يكْره فَالْغيرةُ ِفي غَيِر ِريبةٍ  ،الريبِة





َأرب قَد ِإنَّ اللَّهذَِلك ا ِمنه

   ٍـةِغيبلَى مذَا عِمي هوي دعلٌ بجر لَنخدال ي ِإال 
ومعه رجلٌ أَو اثْنانِ   

                                       







 

 

 

ارغي ِمنؤا   ،الْمـرغَي ـدأَش اللَّـهو 






 ِـةامالِْقي موي ِهملَّ ِإلَيجو زع اللَّه ظُرنثَالثَةٌ ال ي، 

 والديوثُ ، والْمرأَةُ الْمترجلَةُ  ،الْعاق ِلواِلديهِ 
       َةنالْج ِهملَيالَى ععتو كاربت اللَّه مرح ـرِ   :ثَالثَةٌ قَدمالْخ ِمندم ،  ـاقالْعو ، 

والديوثُ الَِّذي يِقر ِفي أَهِلِه الْخبثَ


)٧٠(مــادة 


 احلق يف اإلنفاق عليها مبا يكفيها للطعام والشراب  -ولو كانت ذات مال   -للزوجة  
واملسكن وامللبس والعالج من األمراض بقدر استطاعته يسرا وعسرا يف غري إسراف وال     

 . يف األحكام الشرعيةتقتري، على النحو الوارد تفصيالً






و

                                       






 

 

 



    ِاءسلَى النونَ عامالُ قَوجالر      ـلَ اللَّـها فَضِبم

  اِلِهمـوأَم ا أَنفَقُوا ِمنٍض وِبمعلَى بع مهضعب  علَـىو
   نهتوِكسو نقُهِرز لُوِد لَهوةٌ            الْماِلـدو ـآرضا الَ تهعسِإالَّ و فْسن كَلَّفوِف الَ ترعِبالْم 

ِبولَِدها والَ مولُود لَّه ِبولَِدِه وعلَى الْواِرِث ِمثْلُ ذَِلك فَِإنْ أَرادا ِفصاال عن تراٍض منهمـا              
وتشاوٍر فَالَ جناح علَيِهما   




   ـ م مـكَنتثُ سيح ِمن نوهِكنن أَس
             نعضى يتح ِهنلَيٍل فَأَنِفقُوا عمالِت حأُو وإن كُن ِهنلَيقُوا عيضِلت نوهارضوال ت ِدكُموج
              متـراسعوٍف وإن تـرعكُم ِبمـنيوا بِمروأْت نهورأُج نوهفَآت لَكُم نعضفَإنْ أَر نلَهمح

   لَه ِضعرتىفَسرأُخ



  ِوفرعِبالْم نهتوِكسو نقُهِرز كُملَيع نلَهو






                                       












 

 

 

 َلَى ِإذفَقَةً عن ِلمسالْم فَقا أَن
أَهِلِه وهو يحتِسبها كَانت لَه صدقَةً     







    ِوفرِك باملعلَدِذي ما يكِْفيِك ووخ




 


٧١









                                       












 

 

 














   تا ِإذَا طَِعمهطِْعمأَنْ ت، 

  تيسا ِإذَا اكْتهوكْستو


        ـنم مـكَنتـثُ سيح ِمن نوهِكنأَس
ِدكُموج


 ــنقُهِرز لُــوِد لَــهوعلَــى الْمو

نهتوِكسو






                                       







 

 

 










      ٍمـاٍت لِّقَـوآلي ةً إنَّ ِفـي ذَِلـكمحرةً ودوكُم منيلَ بعجو
يتفَكَّرونَ





)٧١(مــادة 


، وهو ليس غاية يف ذاتـه،       عمل املرأة خارج بيتها يف نظر اإلسالم أمر مباح أصالً         

ولكنه وسيلة لتحقيق مصلحة األسرة واتمع، وتطرأ عليه أحكام الوجوب والنـدب            
 :ق الظروف واألحوال، ويف كل احلاالت خيضع للضوابط اآلتيةواحلظر وفْ

 .، ومتفقًا مع مصلحة اجلماعة وفطرة املرأة أن يكون العمل مباحا شرعا-١
 التفاهم والتراضي بني الزوجني يف حدود مصلحة األسـرة دون تكلّـف وال              -٢

 .٧٦املادة ، مع حتديد العالقة املالية بني الزوجني على النحو املبني يف إفراط
 أولوية مصلحة األطفال يف التربية والرعاية الصاحلة باعتبارهم عمـاد األمـة             -٣

 .وجيل املستقبل

                                       






 

 

 

 . االلتزام بالضوابط األخالقية اإلسالمية للرجل واملرأة-٤




 خارج بيتـها

      وسيلة لتحقيق مصـلحة معينـة
مباحلألسرة واتمع


 ًةِه أُملَيع دجو نيداء مم درا ولَمو

ما خطْبكُما قَالَتا ال نسِقي حتى      من الناِس يسقُونَ ووجد ِمن دوِنِهم امرأتيِن تذُوداِن قَالَ          
      كَِبري خيا شونأَباء وعالر ِدرصي             ـاـي ِلمِإن بلَّى ِإلَى الظِّلِّ فَقَالَ روت ا ثُممقَى لَهفَس 

      ٍر فَِقرييخ ِمن ِإلَي لْتأَنز اء قَايِتحلَى اسِشي عما تماهدِإح هاءتفَج   وكعـدِإنَّ أَِبي ي لَت
ِليجِزيك أَجر ما سقَيت لَنا







          ـنم عـيضـا أَنْ يِء ِإثْمركَفَى ِبـالْم
قُوتي











 

 

 





لَِك فَِإنخي ندلَى فَجِقيبدصى أَنْ تسِك ع ِليفْعت أَو 

معروفًا























                                       








 

 

 


  اوِني معد

          ـاِئِهمِبيلَى أَنع ِتالِفِهماخو اِلِهمؤِبس لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همِإن كُمكْترفَـِإذَا   ،ت 
   وهِنبتٍء فَاجيش نع كُمتيهن،        متطَعـتا اسم هوا ِمنٍر فَأْتِبأَم كُمترِإذَا أَمو 








         َونرـأْمـٍض يعـاُء بِليأَو مهضعب اتِمنؤونَ والْمِمنؤوالْم
وتعاونواْ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن املُنكَرِ   

وى والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه شـِديد            علَى الْرب والتقْ  
الِْعقَاِب

متفقًامع مصلحة اجلماعة وفطرة املرأة








ِة اُألولَىاِهِليالْج جربت نجربال تو وِتكُنينَ ِفي بقَرو

    ِِل إِباللَّي كُماؤِنس كُمأْذَنتِإذَا اس  ـنوا لَهِجِد فَـأْذَنسلَى الْم







 

 

 




ِمونح قالز ِجوـ  ع ى لَ
الزونْ أَ ِةج  ال ت خج مِ رن ب ِتيِهِنذِْإ بِ الَّا إِ ه َفَ نِْإ ف لَعلَ ت عنـ ت ه ـ الِئا م ـ  ةُكَ الس اِءم 
وةُكَالِئم الر حِةم و ةُكَالِئم اِبذَ الع ح ت ى تـ ر عِج














 









     حتديد العالقـة املاليـة بـني 

                                       






 

 

 

٧٦الزوجني على النحو املبني يف املادة    














 




       ِِجهـا وولَـِدهوِت زأَةُ راِعيةٌ على بيواملر
 

 















 

 

 

)٧٢(مــادة 


يعينـها وأن   إذا اقتضت الظروف أن تعمل الزوجة خارج البيت، فعلى زوجها أن            
 .يهيئ هلا سبل أداء عملها وإحسانه كما يعينها على أداء األعمال املرتلية ورعاية األطفال












           اِنوـدلَى اإلثْـِم والْعوا عناوعى وال تقْووالت لَى الِبروا عناوعوت

واتقُوا اللَّه إنَّ اللَّه شِديد الِعقَابِ    










                                       






 

 

 






















)٧٣(مــادة 


للزوج على زوجته أن تطيعه يف املعروف، وهو كل أمر مباح شرعا وال يصيبها منه               
 .ضرر أو إيذاء


                                       












 

 

 







   ِاءسلَى النونَ عامالُ قَوجالر     ـلَ اللَّـها فَضِبم 
     اِلِهموأَم ا أَنفَقُوا ِمنٍض وِبمعلَى بع مهضعب




اجهوز
      ْأَةَ أَنرالْم ترٍد َألمَألح دجسا أَنْ يدا أَحآِمر تكُن لَو

تسجد ِلزوِجها 
الَِّذي نـى   وتـا حهبر قأَةُ حري الْمدؤِدِه ال تٍد ِبيمحم فْس

          هعنمت ٍب لَملَى قَتع ِهيا وهفْسا نأَلَهس لَوا وِجهوز قح يدؤت


 ِـتٍج أَنوز أَذَات
 ِت لَهأَن فكَي  ـنظُِري أَيفَان

   وا همفَِإن هِت ِمنكِ  أَنارنِك وتنج 
    لَـتخاٍض دـا رهنا عهجوزو تاتأٍَة مرا اممأَي
الْجنةَ

   ا، ال كل مباحشرع
يصيبها منه ضرر أو إيذاء    

   ِوفرعةُ ِفي الْما الطَّاعمِإن

                                       






 

 

 

 زِة اللَِّه عِصيعلُوٍق ِفي مخةَ ِلمال طَاع
وجلَّ


 َالررضَالوارِضر







)٧٤(مــادة 
 

ن تنفق منه بقدر حاجتها وحاجة أوالدها حبكمـة  جيب عليها أن تتقي اهللا يف ماله وأ 
وتبصر دون إسراف وال تبذير، وأال تتصرف يف شيء منه إال بإذنه، أو فيما جيري بـه                 

 .العرف والعادة






       ِفظَ اللَّـها حِب ِبميلِّلْغ اِفظَاتح اتقَاِنت اتاِلحفَالص


     ىقْوت دعب ِمنؤالْم فَادتا اسم

        هتا أَطَاعهرٍة ِإنْ أَماِلحٍة صجوز ِمن ا لَهرياللَِّه خ،    هترا سهِإلَي ظَرِإنْ نا    ، وهلَيع مِإنْ أَقْسو 
هترأَب،ِإنْ غَابو هتحصا نهنع اِلِهما وفِْسهِفي ن 

                                       






 

 

 










وِفرِك باملعلَدِذي ما يكِْفيِك ووخ
 
















 ُأَةرالْم قَتدصِإذَا ت
          با كَسا ِبمِجهوِلزا وهرا أَجٍة كَانَ لَهفِْسدم را غَيِجهواِم زطَع ِمن


                                       







 

 

 

      ِـِرهأَج فِنص ِرِه فَلَهِر أَمغَي نا عِجهوِب زكَس أَةُ ِمنرالْم فَقَتِإذَا أَن



طْبالر 

هِدينهتو هأْكُلْنت


       اِجهوا ِإال ِبِإذِْن زِجهوِت زيب ئًا ِمنيأَةٌ شرام ِفقنال ت
  َلُ أأَفْض اذَاكاِلنوم

 












  ٍةفِْسدم را غَيِجهواِم زطَع أَةُ ِمنرالْم قَتدصِإذَا ت 

 


                                       







 

 

 










)٧٥(مــادة 


 على الزوجة أن تكون صاحلة قانتة متأدبة بآداب الـدين، ملتزمـة باللبـاس          -١
 .د يف زينتها وكلّ أعماهلاالشرعي، واحلشمة والوقار واجل

من كل ما ميكن أن يؤدي إىل ارتكاب املنكـرات           من حق الزوج منع زوجته       -٢
، ويف غري هذه األماكن يتم التفاهم بينهما    ارتياد أماكن اللهو العابث   والرذائل و 

 .وفق الضوابط الشرعية






       ِفظَ اللَّـها حِب ِبميلِّلْغ اِفظَاتح اتقَاِنت اتاِلحفَالص


    ِْإن ـهبى رسع

طَلَّقَكُن أَنْ يبِدلَه أَزواجا خيرا ِمنكُن مسِلماٍت مؤِمناٍت قَاِنتاٍت تاِئباٍت عاِبداٍت ساِئحاٍت            
ثَيباٍت وأَبكَارا

     ىقْوت دعب ِمنؤالْم فَادتا اسم





 

 

 

        هتا أَطَاعهرٍة ِإنْ أَماِلحٍة صجوز ِمن ا لَهرياللَِّه خ،    هترا سهِإلَي ظَرِإنْ نا    ، وهلَيع مِإنْ أَقْسو 
رأَبهت،    هتحصا نهنع ِإنْ غَابو   ِاِلهما وفِْسهِفي ن 

اهسمأَةُ خرالْم لَّتِإذَا ص، 
 ادخِلي الْجنـةَ ِمـن أَي       : ِقيلَ لَها  ، زوجها  وأَطَاعت ، وحِفظَت فَرجها  ،وصامت شهرها 

أَبواِب الْجنِة ِشئْتِ 






 اِت يِمنؤوقُل لِّلْم نهوجفَر فَظْنحوي اِرِهنصأَب ِمن نضضغ
وال يبِدين ِزينتهن إال ما ظَهر ِمنها ولْيضِربن ِبخمِرِهن علَى جيوِبِهن وال يبِدين ِزينتهن إال          

ِهن أَو أَبناِء بعولَِتِهن أَو إخـواِنِهن أَو بِنـي          ِلبعولَِتِهن أَو آباِئِهن أَو آباِء بعولَِتِهن أَو أَبنائِ       
 ِة ِمنبِلي اإلرِر أُوغَي اِبِعنيأَِو الت نهانمأَي لَكَتا مم أَو اِئِهنِنس أَو اِتِهنوِني أَخب أَو اِنِهنوإخ

عوراِت النساِء وال يضِربن ِبأَرجِلِهن ِليعلَم مـا         ا علَى الرجاِل أَِو الطِّفِْل الَِذين لَم يظْهرو     
      ِميعوا إلَى اللَِّه جوبوت ِتِهنِمن ِزين ِفنيخـونَ     يفِْلحت لَّكُمونَ لَعِمنا املُؤها أَي

   الَِذي عطْمِل فَيِبالْقَو نعضخال     فَال تقَـو وقُلْـن ضـرِفي قَلِْبـِه م 
يا أَيها النِبي قُل َألزواِجك وبناِتـك وِنسـاِء        امعروفً

ـ       ا وراملُؤِمِنني يدِنني علَيِهن ِمن جالِبيِبِهن ذَِلك أَدنى أَن يعرفْن فَال يؤذَين وكَانَ اللَّـه غَفُ
ِحيمار


اُءما أَسِإنَّ ،ي 

لْمِحيض لَم تصلُح أَنْ يرى ِمنها ِإال هذَا وهذَا الْمرأَةَ ِإذَا بلَغت ا   

                                       






 

 

 


 فَاِن ِمناِصنمهأَر اِر لَمِل النأَه: مقَو 

      اسا النونَ ِبهِربضقَِر ياِب الْباطٌ كَأَذْنِسي مهعم،   اتاِريع اتاٌء كَاِسيِنسو ،  ِمـيالتم  
اِئالتم،  ِةِنمكَأَس نهُءوسر  ِتخالْب  ِاِئلَةجِ    ، الْمال يةَ ونالْج لْنخدـا  ال يهنَ ِرحيد، 

وِإنَّ ِرحيها لَيوجد ِمن مِسريِة كَذَا وكَذَا     
   تـرفَم تطَرعـتأَةُ ِإذَا اسرالْمةٌ واِنيٍن زيكُلُّ ع

يعِني زاِنيةًِبالْمجِلِس فَِهي كَذَا وكَذَا   

     سِإلَى الْم تجرخ ثُم تبطَيأٍَة ترا اممالةٌ أَيا صلْ لَهقْبت ِجِد لَم
حتى تغتِسلَ

     ِة اُألولَـىاجلَاِهِلي جربت نجربوال ت


       ـِةاجلَاِهِلي جـربت نجـربوال ت
اُألولَى


 







                                       









 

 

 





 نوا لَهِجِد فَأْذَنسِل ِإلَى الْمِباللَّي كُماؤِنس كُمأْذَنتِإذَا اس





ِمون ح ق الز ِجو لَ ع ى الزونْ أَ ِةج  ال ت خج مِ رن ب ِتيِهِنذِْإ ِبالَّا إِ ه ـ ـ ع فَنِْإ فَ  تلَ

عِجرى ت ت ح اِبذَ الع ةُكَالِئم و ِةمح الر ةُكَالِئم و اِءم الس ةُكَالِئا م هتنعلَ











  يف غري هذه األماكن يتم التفاهم بينهما وفق الضـوابط
الشرعية




                                       









 

 

 

)٧٦(مــادة 
 

 على الزوجة القيام بشئون بيت الزوجية واألوالد على الوجه املالئم ألمثاهلما،            -١
 والتعاون على مـا فيـه       وهو واجب عليها ديانة وحبكم روابط املودة والرمحة       
 تعمل خارج املرتل، فعليها     سعادما، ولكنها ال تجرب عليه قضاء، وإذا كانت       

هم يف نفقات البيت بالقدر املناسب حلاهلما وحسبما يتفقان عليه رضاء،           أن تس 
 .أو بتقدير حكَم عدل بني الطرفني

على األوالد   إذا كانت ذات مال وأعسر زوجها، وجب عليها اإلنفاق عليه و           -٢
 .وترجع على الزوج مبا أنفقته إذا أيسر وفْق الضوابط ويف احلدود املقررة شرعا
























 

 

 
























                                       



















 

 

 

اِبرا جي تجوزت
ْاِبكبثَي ا أَمر  ـاهالِعبةً تاِريال جفَه

اِحكُكضتا واِحكُهضتو كالِعبتو


   اريقَالَ خ أَو لَك اللَّه كارب
























                                       






 

 

 



























    ال ِرِب ولَِكنغِرِق والْملَ املَشِقب كُموهلُّوا وجوأَن ت الِبر سِباللَّـِه  لَي نآم نم ِبر
والْيوِم اآلِخِر والْمالِئكَِة والِْكتاِب والنِبيني وآتى املَالَ علَى حبِه ذَِوي القُربى والْيتـامى             
 والْمساِكني وابن السِبيِل والساِئِلني وِفي الرقَاِب وأَقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُـونَ           
ِبعهِدِهم إذَا عاهدوا والصاِبِرين ِفي البأْساِء والضراِء وِحني البأِْس أُولَِئك الَِذين صـدقُوا            

واعبدوا اللَّه وال تشِركُوا ِبِه شـيئًا   وأُولَِئك هم املُتقُونَ  
 انسِن إحياِلدِب         ا وِبذِ وِبالْواِر اجلُنى والْجباِر ِذي القُراِكِني والْجسى والْمامتى والْيبي القُر





 

 

 

والصاِحِب ِبالْجنِب وابِن السِبيِل وما ملَكَت أَيمانكُم إنَّ اللَّه ال يِحب من كَانَ مختـاال          
ورافَخ








دودٍ  صعسم ناب ق،        ِهملَـيقِْت ِبِه عدصت نم قِك أَحلَدوِك وجوز 




 ِهملَيِفِقي عأَن،      ِهملَـيفَقِْت عا أَنم رفَلَِك أَج 


      ِبِبـاَألقْر وِصـيكُمـلَّ يجو ـزع ِإنَّ اللَّـه
فَاَألقْرِب









                                       






 

 

 





 )٧٧(مــادة 


الرمحة، الترابط والود و الرب ويقيم اإلسالم عالقة األبوة والبنوة على أساس متني من  

وجعل لكل من الطرفني حقوقًا وعليهما واجبات متبادلة، وسيأيت بيان حقوق األبناء على 
 . الباب الرابع اخلاص حبقوق وواجبات الطفل يف اإلسالم الفصل اخلامس مناآلباء يف


)٧٨(مــادة 


-به صحبتهما باملعروف ولو كانا على غري دينه أو مذه. 

 . اإلحسان إليهما وإكرامهما والقيام حبقوقهما ورعاية شيخوختهما وخاصة أمه-٢

 . أال يرفع صوته عليهما وال ينهرمها وال يؤذيهما أدىن إيذاء ولو باإلشارة-٣

  ووصيتهما  رعاية حقوقهما بعد وفاما بالدعاء واالستغفار هلما وإنفاذ عهدمها         -٤
 .وإكرام صديقهما وصلة رمحهما





 

 

                                       






 

 

 










)٧٩(مــادة 


يباح تعدد الزوجات يف  احلدود املقررة شرعا، حتقيقًا ملصلحة شرعية أو اجتماعية،             
ـ       ة بينـهم  وبشرط القدرة على تبعات اإلنفاق على الزوجات واألبناء، وحتقيـق العدال

 .باملساواة التامة يف املسكن واملأكل وامللبس واملبيت وكلّ شئون احلياة





 قِْسأَال ت موإنْ ِخفْت ا طَابوا مى فَانِكحامتطُوا ِفي الي
 ذَِلك كُمانمأَي لَكَتا مم ةً أَواِحدِدلُوا فَوعأَال ت مفَإنْ ِخفْت اعبى وثُالثَ ورثْناِء مسالن نلَكُم م

أَدنى أَال تعولُوا 
            




                                       









 

 

 

    
   

         




            









         

 هفَِإن جوزتاَءةَ فَلْيالْب طَاعتاس ناِب، مبالش رشعا مي
ض ِللْبصِر وأَحصن ِللْفَرِجأَغَ       


قُوتي نم عيضا أَنْ يِء ِإثْمركَفَى ِبالْم


     



                                       






 

 

 


  

 ِشقُّهِة وامالِْقي مواَء يا جمهنيِدلْ بعي اِن فَلَمأَترِل امجالر دِإذَا كَانَ ِعن
ساِقطٌ      الَ ِإلَىاِن فَمأَترام لَه تكَان نم

ِإحداهما جاَء يوم الِْقيامِة وِشقُّه ماِئلٌ      
           





)٨٠(مــادة 

 
حتثّ الشريعة على التوازن النفسي بعدم املبالغة يف إظهار احلب وامليل القليب إلحدى 

 .الزوجات






ذَاه ماللَّهِلكا أَمِمي ِفيمقَس ،ِلكال أَمو ِلكما تِني ِفيملُمفَال ت 







                                       






 

 

 







)٨١(مــادة 


جيوز للزوجة أن تشترط يف عقد الزواج أال يتزوج عليها زوجها، وأن حتدد اجلزاء              
 .املترتب على خمالفة هذا الشرط








)٨٢(مــادة 


إذا مل يراِع الزوج الشروط الشرعية للتعدد، وترتب على ذلك ضرر للزوجة كان             

 .من حقها طلب الطالق، فإذا مل يستِجب الزوج طَلَبت من القاضي تطليقَها منه


  
       





                                       







 

 

 















       

  


)٨٣(مــادة 


هو انفصام رابطة الزواج بإرادة الزوج املنفردة، وهـو مـن املباحـات             : الطالق
سالم بل أبغض احلالل إىل اهللا، وقد شِرع للتخلُِّص من زواٍج مل يتحقـق           الْمبغضة يف اإل  

مقصوده الشرعي، حينما يستحِكم اخلالف بني الزوجني ويتأكد اسـتحالةُ اسـتمراِر            
 .الزواج











 

 

 


 لَ ِنكَاٍحالقَب طَالق








     ِالطَّالق ِه ِمنِإلَي ضغئًا أَبيش لَّ اللَّها أَحم


   ِالِل ِإلَى اللَّهالْح ضغالَىأَبعت الطَّالق 

















                                       








 

 

 





 ه الشـرعيلُِّص من زواٍج مل يتحقق مقصودخللت ِرعقد ش ،

حينما يستحِكم اخلالف بني الزوجني ويتأكد اسـتحالةُ اسـتمراِر الـزواج        
ِرعش











)٨٤(مــادة 


توِجب الشريعة اإلسالمية على كلٍّ من الزوجني الصرب على شريك حياته واحتماله            

 .إىل أبعد مدى مستطاع


       
   

         

                                       







 

 

 


ِإِملُوا وعوا ونَآم ٍض ِإال الَِّذينعلَى بع مهضعِغي ببلَطَاِء لَيالْخ ا ِمننَّ كَِثري

ما هقَِليلٌ ماِت واِلحالص
   

         



   
       



)٨٥(مــادة 


تعمل الشريعة اإلسالمية على تضييق سبل إيقاع الطالق، وتعقيد إجراءاته وتعددها، 

استحكام اخلالف بني الزوجني، وأوردت لتحقيق      وحترص على استدامة الزواج وجتنب      
 .هذا اهلدف آليات ووسائل متعددة مبسوطة يف األحكام الشرعية







                                       







 

 

 








 





 






















 

 

 










  

       





)٨٦(مــادة 


المية على إعطاء الزوجة املطلّقة عطاًءا ماديا يسمى املتعة بقـدر  حتثّ الشريعة اإلس  

 .يسار الزوج ومدة الزواج تطييبا لنفسها وجربا ملا أصاا من ضرٍر بسبب الطالق


          


        




                                       






 

 

 




  اَءسالن مإن طَلَّقْت كُملَيع احنال ج
هن علَى املُوِسِع قَدره وعلَى املُقِْتِر قَدره ما لَم تمسوهن أَو تفِْرضوا لَهن فَِريضةً ومتعو

قوِف حرعا ِبالْماعتمِسِننيلَى املُحا ع



ِقنيلَى املُتقًا عوِف حرعِبالْم اعتطَلَّقَاِت موِللْم   


     حتثّ الشريعة اإلسالمية


 

         وِفرعا ِبالْماعتم هرلَى املُقِْتِر قَدوع هرلَى املُوِسِع قَدع نوهعتوم
قح  ِسِننيلَى املُحا ع










      


        





 

 

 

        


  


     
          




)٨٧(مــادة 


إذا وقع على الزوجة ضرر من زوجها، يتعذّر معه دوام العشرة بني أمثاهلما كان هلا               
القها رفعت أمرها إىل القاضي، فإذا ثبت احلق يف طلب الطالق، فإذا امتنع زوجها عن ط      

الضرر قضى هلا بالتطليق من زوجها، والتطليق للضرر يقع بائنا بينونة صغرى، فال حتلّ              
 . للثالثلزوجها إال بعقد ومهر جديدين إذا مل يكن الطالق مكمالً




















 

 

 





   





 يف طلب الطالق، فإذا امتنع إذا حتقّق هذا الضرر كان هلا احلق

 ثبت الضرر قضى هلا بالتطليق من زوجها عن طالقها رفعت أمرها إىل القاضي، فإذا
زوجها

 ا بينونة صغرى، فال حتلّ لزوجهايقع بائن
 للثالثإال بعقد ومهر جديدين إذا مل يكن الطالق مكمالً

            



           

 َالررضَالوارِضر 








 

 

 

)٨٨(مــادة 


للزوجة حق طلب الطالق إذا امتنع زوجها عن اإلنفاق عليها، أو غاب عنها غَيبة              
، ومل يكن له مال ظاهر تنفق منه، أو مدة طويلة بعيدة منقطعة أو كان مفقودا أو مسجونا

مال ولكنها تضررت من بعِده عنها، وذلك وفْق الضوابط والشـروط الـواردة يف              له  
 .األحكام الشرعية




بة املنقطعةيالتطليق لعدم اإلنفاق أو للغ






  ِهنلَيقُوا عيضِلت نوهارضوا .... وال تِمروأْت
الطَّالق مرتاِن فَإمسـاك ِبمعـروٍف أَو   بينكُم ِبمعروفٍ 
تسِريح ِبإحسانٍ 







 






 

 

 














     

          
      


         



    













 

 

 
































                                       






 

 

 












)٨٩(مــادة 


به موِجب  إذا أبغضت املرأة زوجها وأصاا النفور منه دون سبب من جانبه يتوافر             

الطالق للضرر، ومل تِطق صربا على اإلقامة معه، كان هلا احلق يف طلب الطالق مقابـل                
 . التنازل عن حقوقها املالية املترتبة على الطالق وأن ترد إليه ما قدمه هلا من مهر وهدايا

هذا النوع من الطالق يعرف باخللع، وهو يتم يف األصل باالتفاق بني الطرفني، فإذا        
مل يتفقا أو مل يستجب الزوج تعسفًا، رفعت الزوجة أمرها إىل القاضي ليحكم بتطليقهـا       

 .من زوجها طالقًا بائنا







                                       






 

 

 







ِريست وٍف أَورعِبم اكساِن فَإمترم ِحـلُّ  الطَّالقاٍن وال يسِبإح ح
لَكُم أَن تأْخذُوا ِمما آتيتموهن شيئًا إال أَن يخافَا أَال يِقيما حدود اللَِّه فَإنْ ِخفْتم أَال يِقيما              

حدود اللَِّه فَال جناح علَيِهما ِفيما افْتدت ِبه       






هِديقَتِه حلَيع يندرأَت
    ًطِْليقَةا تطَلِّقْهِديقَةَ ولْ الْحاقْب  

  


     
















 

 

 




        









 


     




   
        






   

                                       






 

 

 

    


 

)٩٠(مــادة 


اآلخـر عيبـا    يف  ق بينهما، إذا وجـد      لكلٍّ من الزوج والزوجة حق طلب التفري      
   ا ال ميكن البمستحكمء منه، أو ميكن بعد زمن طويل، وال ميكن العيش معه إال بضرر،             ر

وذلك بشرط عدم العلم بالعيب إذا كان قائما قبل العقد، وعدم الرضاء به صراحة أو               
 .ضمنا إذا وقع العلم أو حدث املرض بعد العقد

 حتديد العيوب املوجبة للتفريق، وتعترب الفرقة فسخا لعقد         ويستعان بأهل اخلربة يف   
 .الزواج ال طالقًا







         
          





                                       









 

 

 













 ـأَلُوافَاس َـلأَه

ــذِّكِْر ــتمإنال ــونَالكُن لَمعت
الوئُكبني

خِبٍريِمثْلُ






 

 

 






        


          

  






    

      
       







                                       



 

 

 





 

 

 














 

 

 








     


)٩١( ادةــم

 
١-الطفلٌنعمة،إهليةومطلبٌّإنساينفطري. 

٢-غِّبروتالشريعةاإلسالميةيفطلباألوالدحفظًاللجنسيالبشر. 

٣-ولذلكحرالشريعة متتعقيمالرجالوالنساءواستئصالواإلجهاض األرحام
 .البشريةمسريةاستمراردونحتولاليتالطرقمتحركماطبية،ةضروربغري

٤-منحقالطفلأنيأيتإىلاحلياةعنطريقالزواجالشرعيبنيرجٍلوامرأة. 







ِللَِّهلْكماِتومالسِضواَألرلُقخياماُءشيبهي ـنِلم ُـاءشي اثًـاإن ـبهوي

عِلـيم إنـه عِقيمـا يشـاءُ مـن ويجعلُوإناثًاكْراناذُيزوجهمأَوالذُّكُوريشاُءِلمن
قَِدير





 

 

 

ُاملَالَوننوالْبُةِزيناِةاحلَياينالداتاِقيوالْباتاِلحالصريخِعندكبراباثَو ـريوخ
أَمال





ــوهــأَكُمأَنشــنمِضاَألر

كُمرمعتواساِفيه





َال
واجوزتوددالْولُودالْو يفَـِإن كَـاِثرم ِبكُـم
ماُألم


واجوزتوددالْولُودالْويِإنكَاِثرماءِبياَألنموي
الِْقيامِة






                                       






 

 

 





 





























 

 

 

)٩٢( ادةــم
 

١-تشملرعايةالشريعةاإلسالميةللطفلاملراحلالتالية: 
 .لآلخرالزوجنيمنكلاختيار-أ

 .والوالدةاحلملفترة-ب
 ).املميزغريالطفلمرحلة(التمييزحىتالوالدةمن-ج
 ).املميزالطفلمرحلة(البلوغحىتالتمييزمن-د

٢-وتنشأللطفليفكلمنهذهاملراحلحقوقتالئمها. 








١


)٩٣( ادةــم


األوىلاملدرسـة وهيوتربيته،لرعايتهالالزمةِعيةيالطبوبيئتهالطفلحمِضناألسرة
 .والدينيةوالروحيةواألخالقيةاإلنسانيةالقيمعلىفيهاالطفلينشأاليت




اياهأَياسالنقُوااتكُمبرالَِذيلَقَكُمخنمفٍْسنٍةواِحدلَقوخاهِمن ـاهجوز





 

 

 

كَـانَ اللَّـه إنَّواَألرحامِبِهتساءلُونَالَِّذياللَّهواتقُواوِنساًءكَِثرياِرجاالِمنهماوبثَّ
كُملَيعِقيبار ووهالَِّذيلَقخِمن ِاملَـاء اـرشب
لَهعفَجابسناروِصهَوكَانكبراقَِدير

امِمنلُوٍدومَِإالولَديلَىعِةالِْفطْر
اهوفَأَباِنِهدوهيأَواِنِهرصنيأَواِنِهسجمي














٩١١



 





 

 

 

)٩٤( ادةــم


 وأن يلتـزم مبعـايري      اآلخر، اختيار منهما كلّ سنحي أن أبويه على الطفل حق من
 من هذا   ٥١الزواج الناجح اليت حددا الشريعة اإلسالمية واملنصوص عليها يف املادة           

 .امليثاق













٥١














 

 

 








    

     


)٩٥( ادةــم
 

١-لكلطفلمنذختلقهاجنينحقٌأصيليف،احلياة،والبقاءوالنماء. 
٢-حيرمإجهاضاجلننيإالإذاتعرضتحياةاألمخلطرحمققالميكن تالفيـهإال

 .باإلجهاض
٣-منحقاجلننياحلصولعلىالرعايةالصحيةوالتغذيةاملالئمةمنخاللرعاية

 .احلاملهأم
٤- يحوقد نظمت الشريعة اإلسالمية اجلزاء املدين       باجلنني، اإلضرار عام بوجه مر

 .والعقايب ملن خيالف ذلك












 

 

 







وإنكُنالِتأُوٍلمحفَأَنِفقُواِهنلَيع ـىتح نـعضي
نلَهمحْفَإننعضأَرلَكُمنوهفَآتنهورأُجواِمروأْت كُمـنيب ٍوفـرعِبموإن متـراسعت

ِضعرتفَسلَهىرأُخ



واللُواقْتتفْسالنالَِتيمرح اللَّـهإال قِبـالْح

وإذَاُةُءوداملَوِئلَتسِبأَيٍبذَنقُِتلَت


إالام متـطُِرراض ِـهإلَي

الارضتٌةواِلدالَِدهِبوواللُودوملَّهلَِدِهِبو





َِّإناللَّهالَىعتعضونعاِفِرسالْمالصموطْرشو،الَِةالص ـنعو ِاِمـلالْحأَو
الصيامأَوالصومالْمرِضِع



                                       






 

 

 

 

ِسنا أَحهفَِإذَا, إلَي تعضفَأِْتِني و

لَقَد تابةً تبوت لَو  تـمقُس  نـيب 

ِللَِّه ِبنفِْسها جادت أَنْ ِمن أَفْضلَ وجدت وهلْ, لَوِسعتهم الْمِدينِة أَهِل ِمن نيسبِع






وال ـِزرتٌةواِزرروز

أُخرى







)٩٦( ادةــم
 

مبقدمه،ىرشوالبالسروروإبداءتسميته،إحسانوالدتهعندالطفلحقمن
يفوالبناتالبننيبنيبالتسويةاإلسالميةالشريعةوتأمرمبولده،واالحتفالبهوالتهنئة

 .يؤذيهنشيءأيفعلأوبالبنات،التسخطوتحرماألمور،هذهكل









 

 

 







نَِّإِمنحقْالِدلَوىلَعْالِداِلوَنْأيـ ح ـ نِس اسمهنْأَويـ ح نِس
هبدأَ

كُمِإنَنوعدتموي ِـةامالِْقي اِئكُمـمِبأَس
أَسـماءكُم فَأَحِسنواآباِئـكُموأَسماِء  


٥





ْالالَمغنهترمِقيقَِتِهِبعحذْبيهنعموياِبِعالسىمسيولَقحيوهأْسر 




وإذَارشبمهدأَحِباُألنثَىَّظَلههوجادوسمووه كَِظـيم
ماساءأَالالتراِبِفييدسهأَمهوٍنعلَىأَيمِسكُهِبِهبشرماسوِءِمنالقَوِمِمنيتوارى

مونَيحكُ








 

 

 

)٩٧( ادةــم
 

العائليـة، وِصالتهوجنسيته،امسه،ذلكيفمباهويته،علىاحلفاظيفاحلقللطفل
 .واحلضاريالديينانتمائهوعلىوثقافته،لغته،وكذلك







 ـاي
ِلتعارفُواوقَباِئلَشعوباوجعلْناكُموأُنثَىذَكٍَرمنخلَقْناكُمإناالناسأَيها

ولَواَءشكبرَلعلَجاسالنًةأُمًةواِحدوالَالُونزيِلِفنيتخمإالنمِحمر
كبروِلذَِلكملَقَهخاياهأَيالَِّذينوانآمال رـخسي
مقَونمٍمقَوىسعأَنواكُونياريخمهنموالاٌءِنسنماٍءسن ـىسعأَن كُـني اـريخ

نهنم




٧٨



٧








 

 

 

)٩٨( ادةــم
 

محرتلشريعةااإلسالميةأينوعمنأنواعالتفرقةأوالتمييزبنياألطفال ٌسـواء
جنسهمأولومأوعليه،القانوينالوصيأووالديهأوالطفلعنصربسببالتمييزأكان

أوالعرقـي أوالقـومي أصلهمأوالسياسي،رأيهمأودينهمأولغتهمأوجنسيتهمأو
خاللهمنيبدوآخروضعأيأومولدهم،مكانأو،عجزهمأوثرومأواالجتماعي،

 . خالفًا لألحكام الشرعيةالتمييزهذا


 







ولَقَدانمكَرِنيبمآدماهلْنموحِفيرالبِرحوالْبماهقْنزور ـنم ِـاتبالطَّي
ماهلْنوفَضلَىعكَِثٍرينممالَقْنخفِْضيالتاياهأَي ـاسالن

كَـِثريا ِرجاالِمنهماوبثَّزوجهاِمنهاوخلَقواِحدٍةنفٍْسمنخلَقَكُمالَِّذيربكُماتقُوا
وِنساًء

:اياهأَياسالنَأَالَِّإنكُمبر اِحـدوَِّإنو
اكُمأَباِحدوَأَالَالَلفَضِبيرِلعلَىعِميجأَعَالوِميجِلعلَىعِبيرعَالو ـرمألَِح لَـىع
دوأَسَالودوأَسلَىعرمأَحَِإالىقْوِبالت


:

تسأَلَيافْسن





 

 

 





والكُمنِرمجيُآننشٍمقَولَىعأَالِدلُواعتِدلُوااعوه
بأَقْرىقْوِللت




 ٢




)٩٩( ادةــم
 

مؤسساتاستخدامحقولهبلوغه،ميكنصحيمستوىبأعلىالتمتعحقللطفل
 .التأهيلوإعادةوالعالجالوقاية











..َِّإنكبِلركلَيع ،ـاقح





 

 

 

فِْسكِلنوكلَيعاقحِلكَألهوكلَيعاقحِطفَأَعَّكُلِذيقحقَّهح
ِمنؤالْم الْقَـِوي ـريخ
بأَحوِإلَىاللَِّهِمنِمِنؤالْمِفِعيالض

ماللَّهاِفِنيعِفي،ِنيدبماللَّهاِفِنيعِفي،ِعيمسماللَّهاِفِنيعِفي ـِريصبَال ِإلَـهَِإال
تأَن


 الطـب 

النبوي






ِرصاحلَىعامكفَعنيِعنتاسوِباللَِّهَالوزجعت


َِّإناللَّهبطَيِحبي،بالطِّيِظيفنِحبيَظَافَةالن


َالَّنوِرديِرضمملَىعِصحم
امَلزأَناللَّهاًءدَِإالَلزأَنلَهِشفَاًء
ِإذَامتِمعسوِنِبالطَّاعٍضِبأَرَفَالالُوهخدتِإذَاوقَعوٍضِبأَر مـتأَنو ـاِبه َفَـال

ِمنهاتخرجوا






 

 

 

)١٠٠( ادةــم
 

 .ملصلحتهقةاحملقِّالعادلةاحلانيةاملعاملةغريمهاومنوالديهمنيلقىأنيفاحلقللطفل

















هِإننمَالمحريَالمحري
َالواعدت

علَـى تـدعوا والَ،خدِمكُمعلَىتدعواوالَ،أَوالَِدكُمعلَىتدعواوالَ،أَنفُِسكُمعلَى
اِلكُموأَمَالاِفقُواوتِمناللَِّهكاربتالَىعتوَةاعسٍليناِفيهطَاٌءعِجيبتسفَيلَكُم








 

 

 

 
لْتأَفَعذَاهلَِدكِبوكُلِِّهم قُوااتاللَّهِدلُواعاو
أَوالَِدكُمِفي




)١٠١( ادةــم
 

قـت بوواالسـتمتاع الراحة،يفحقهسلبيفالبطفولته،االستمتاعحقللطفل
مبـا والفنيـة الثقافيةاحلياةيفحبريةواملشاركةواالستجماماأللعابومزاولةالفراغ،
 .مع إبعاده عن وسائل اللهو احملرم شرعا وقانونا، هويتهوحيفظسنهمعيتناسب





  




من
هلَابصتيلْفَيِبصهلَانَكَ

 


ِنعملُاجلم،لُكُمامجمِنعوالنالِعدَأنتام 


ُةامرعِبالصييِفِصِهِرغزيةٌادِفيِهِلقْعِفيِكهِرب





 

 

 



 ايغُالَمباذْهبالْع










  اا وقانونإبعاد الطفل عن وسائل اللهو احملرم شرع





ارن ِليكُموأَه كُموا قُوا أَنفُسنآم ا الَِذينها أَيا ي   ـاسـا النهوقُود
والِْحجارةُ علَيها مالِئكَةٌ ِغالظٌ ِشداد ال يعصـونَ اللَّـه مـا أَمـرهم ويفْعلُـونَ مـا           

اقُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم نـار    يؤمرونَ












 

 

 

)١٠٢( ادةــم


 ،دانجوالو الفكر حرية يف احلق والقانونية الشرعية الضوابط حدود يف للطفل -١
 .يف رعاية فطرته اليت ولد عليها احلق وله

 يف واجبـات  وعلـيهم  حقوق اقانونشرعا و  رعايته عن واملسئولني وللوالدين -٢
 ومصـاحله  املتطـورة  قدراتـه  مع تنسجم بطريقة حقه ملمارسة الطفل توجيه

 .احلقيقية











الاهإكْرِفييِنالدقَدنيبتدشالرِمنيالغ

ولَواَءشركبنآلمنمِفيِضاَألرمكُلُّهاِميعجأَفَأَنتكِْرهت ـاسالن ـىتح
مؤِمِننييكُونوا

نفَماَءشِمنؤفَلْينوماَءشكْفُرفَلْي




ولَواَءشكبرَلعلَجاسالنًةأُمًةواِحدوالَالُونزيِلِفنيتخمإالنمِحمركبر
وِلذَِلكملَقَهخ





 

 

 

اومَكَاناسالنإالًةأُمًةواِحدلَفُواتفَاخالولَوٌةكَِلمقَتبسِمنكبر لَقُِضـي
مهنيباِفيمِفيِهَِلفُونتخي

ِمنواِتِهآيلْقخ ِاتوـمالسِضاَألرو ـِتالفاخو ِتكُمأَلِْسـن اِنكُمأَلْـوو




























 

 

 

)١٠٣( ادةــم
 

١-للطفلاحلقيفحريةمبا ال يتناىف مع تعاليم اإلسالم وآدابهالتعبري ،. 
٢-ويشملهذاحلقاحريةطلبمجيعأنواعاملعلوماتواألفكارالقومية الـيتال

بالقولسواءوإذاعتهاتلقيهاوحريةوالوطنية،والديناألخالقمبادئمعتتناىف
 .الذهنيةوقدراتهلظروفهمناسبةأخرىوسيلةبأيةأوبالفنأوبالكتابة،أو

٣-وللطفلالقادرعلىتكوينآرائهاخلاصةحقريالتعبحبريةعنتلك،اآلراءيف
الطفل،لسنوفقًاالواجباالعتبارالطفلآراُءوتولَىختصه،اليتاملسائلمجيع

 .احلقيقيةوملصاحلهونضجه،
٤-والحيدمنهذهاحلريةسوىاحترامحقوق،الغريأو،مسعتهمأومحايةاألمن

 .العامةباآلداأوالعامة،الصحةأوالعامالنظامأوالوطين،





















 

 

 







   
 

)١٠٤( ادةــم
 

١-للطفلاحلقيفاالنتسابإىلأبيهوأمهالشرعيني. 
٢-وتحرم-بناءعلىذلك-املمارساتاليتتشككيفانتسابالطفلإىل،أبويه

 .وحنوهاألرحامكاستئجار
٣-عبتوتيفثبوتالنسبأحكامالشريعِةميةاإلسال. 




موهعاداِئِهمآلبوهُطأَقْسِعنداللَِّهفَإنلَّم ـوالَمعت مـاءهآب
كُمانوفَإخِفييِنالداِليكُموومسولَيُكلَيعماحنجاِفيممطَأْتأَخِبِهولَِكنام تـدمعت

كُمقُلُوبَوكَاناللَّهاغَفُورِحيمار




نمىعادِإلَىِرغَي ِأَِبيـه

وهولَمعيهأَنرغَيأَِبيِهُةنفَالْجِهلَيعامرح








 

 

 

)١٠٥( ادةــم
 

أوالرضـيع، مصلحةذلكمنمنعإذاإالأمه،ترضعهأنيفاحلقالرضيعللطفل
 .لألمالصحيةاملصلحة

 



اتاِلدوالْونِضعرينهالدأَوِنلَيوح ِنكَـاِملَي
نِلمادأَرأَنِتميَةاعضالر







)١٠٦( ادةــم
 

١-للطفلاحلقيفأنيكونلهمنقوميأي- حبضانتههضم-والقيامعلى،تنشئته
  مث من تليها   طفلهاحبضانةحقأواألموالنفسية،احليويةحاجاتهوقضاءوتربيته،

 .اإلسالميةالشريعةألحكام وفقًا
٢-ويشملنظاماحلضانةاألطفال،األيتام،واللقطاءوذوياالحتياجات،اخلاصة

واملقهـورين العائليـة، بيئتهممندائمةوأمؤقتةبصفةواحملرومنيوالالجئني،
 .وحنوهبالطرد

٣-والجتيزالشريعةاإلسالميةنظامي،التبن ولكنـها تكفـل حقـوق الرعايـة
 . أيا كان انتماؤهملألطفال صورهابكافةاالجتماعية





 

 

 

٤-وتقوممؤسساتتمعاكافة ومنهاالدولةبتوفريالدعمواخلدماتالالزمة
 .بواجبانالقيامعلىحلاضناتاملعاونة

٥-الوالدانصاحبااحلضانة،اأساسوالميكنفصلالطفلعنهماأوعنأحدمها
 .بقدرهاتقدروالضرورةراجحة،لضرورةإال

٦-الوالدانمسئوالنبالتشاوربينهماعنرعاية ،الطفـل ،ومصـاحله وكيفيـة
عنـد القضاءأواملختصةعيةاالجتماالرعايةجبهةيستعيناأنوميكن،معيشته
 .املصلحةوهذهالرعاية،تلكلتحقيقاحلاجة

٧-ومصلحةالطفليقدرهاأهلاخلربةواالختصاصالقضائيواالجتماعيوالطيب
 .حدةعلىطفلبكلاحمليطةالظروفوفق





 


















 

 

 








تأَيأَرالَِّذيكَذِّبييِنِبالدفَذَِلكالَِّذيعديِتيماليوال
ضحيلَىعاِمطَعِكِنياِملس  فَآِتذَا
السِبيِلوابنوالِْمسِكنيحقَّهالقُربى  ِنياِلدوِبالْو
والصاِحِباجلُنِبِروالْجاالقُربىِذيوالْجاِروالْمساِكِنيوالْيتامىالقُربىوِبِذيإحسانا
أَيمانكُمملَكَتوماالسِبيِلوابِنِبالْجنِب

َأان
لُاِفكَوْالِتيِمياذَكَه

 
وِنيغاب فَاَءكُمعا ضمقُونَ فَِإنزرونَ ترصنتو فَاِئكُمعِبض  


نمَالمحرياسالنَالهمحري

اللَّهزعَّلجو
سلَياِمننملَممحريانِغريصقِّرويوانكَِبري





                                       

 





 

 

 














ْفَإناادأَراالِفصنعاٍضرتامهنمٍراوشوتفَالاحنج
علَيِهما


ُكُلُّكم

راٍعأَهِلِهِفيوالرجلُرِعيِتِهعنمسئُولٌوهوراٍعفَاإلمامرِعيِتِهعنومسئُولٌراٍع
وهوٌئُولسمنعِتِهِعير ُأَةرالْموِفيِتيباِجهوزٌةاِعيرِهيوٌئُولَةسمنعاِتهِعير

اِدمالْخوِفياِلمِدِهيساٍعروهوٌئُولسمنعِتِهِعير



ِبيالنلَىأَوِمِننيؤِبالْمِمنأَنفُِسِهم


:امِمنِمٍنؤمَِإالاأَنولَىأَوِبِهِفياينالدِةاآلِخروُءوااقْرِْإن مِشـئْت

                                       






 

 

 

ِبيالنلَىأَوِمِننيؤِبالْمِمنفُِسِهمأَن  امفَأَيِمؤٍنمـماتكرتواالمِرثْهفَلْيهتبصعنم 
موالَهفَأَنافَلْيأِْتِنيضياعاأَوديناتركومنكَانوا


أَلُوافَاسَلأَهلذِّكِْراإن

مكُنتالَونلَمعت
الوئُكبنيُِمثْلِبٍريخ

١١-٩٢٣-٢٠





)١٠٧( ادةــم
 

١-لكلطفلاحلقيفمستوىمعيشيمالئملنموه،البدين ،والعقلـي ،والـديين
 .واالجتماعي

٢-ويثبتهذااحلقللطفل-الذيالمالله-على،أبيهمثعلىهغريمنأقاربه
 .اإلسالميةالشريعةألحكاموفقًااملوسرين،

٣-وميتدهذااحلقللولدحىتيصبحاقادرعلىالكسبوتتاحلهفرصة ،عمـل
 .بكسبهاتستغينأو، وتنتقل إىل بيت زوجهاتتزوجحىتوللبنت

٤-وعلىمؤسساتتمعاكافةومنهاالدولةمساعدة،الوالدين وغريمهـا مـن
 .لنموهالالزمةاملعيشةظروفتأمنييفالطفل،عناملسئولنيصاألشخا


                                       







 

 

 



 





لَىوعلُوِداملَولَهنقُهِرزنهتووِكسوِفرعِبالْم

 ْفَإننعضأَرلَكُمنوهفَآتنهورأُجواِمروأْتكُمنيبوٍفرعِبموإن
متراسعتِضعرتفَسلَهىرأُخنِفقِليذُوٍةعسنمِتِهعسنومقُِدرِهلَيعقُهِرزنِفقفَلْي

هاللَّآتاهِمما



ِذيخامكِْفيِكيِكلَدوووِفرعِبالْم







وادبواعاللَّهوالِركُواشتِبِهئًايشِنياِلدوِبالْواانسإحوِبِذيىبالقُر

وآِتذَاىبالقُرقَّهح

ْأداب
فِْسكِبنقدصفَتاهلَيعْفَِإنَلفَضٌءيشِلكفََألهْفَِإنَلفَضنعِلكأَهٌءيشفَِلِذي
ِتكابقَرْفَِإنَلفَضنعِذيِتكابقَرٌءيشكَذَافَهكَذَاهو  





 

 

 


ديِطيعالْم،الْيالْعْأدابونِبمُولعتكأُماكأَبوكتأُخو
،اكأَخوثُماكنأَداكنأَد  



  

 




 
ْلهكرتِنِهيِلدًالفَض
لُّولَى اصع اِحِبكُمص
اأَنلَىأَوِمِننيؤِبالْمِمنفُِسِهمأَننفَمفِّيوتِمنِمِننيؤالْمكرفَتانيد
لَيفَعهاؤقَضنموكرتاالمثَِتِهرفَِلو


٢٧



                                       






 

 

 










)١٠٨( ادةــم
 

 الشريعة له تقررها اليت املالية للحقوق حمدودة وجوب بأهلية اجلنني يتمتع
 أو الوالدين من واهلبة والوقف، والوصية، املرياث، يف حبصته له فيحتفظ اإلسالمية،

، على أن تكون معلقة مبيالده حياالغري أو األقرباء











)١٠٩( ادةــم
 

١-يتمتعالطفلمنذوالدتهاحيبأهليةوجوبكاملةفيكونلهبذلكحقوقيف
                                       

 





 

 

 

 .هاوغريواهلبةوالوقفوالوصيةاملرياث
٢-يبدأحقالطفليفاالنتفاعمنالضماناالجتماعي مبـايف ذلـك التـأمني

 .والدتهمنذوغريهاواإلعاناتاالجتماعي







ِإذَاَّلهتاسلُودوالْمَثرو

َالُِرثيِبيالصىتحَِّهلتسيااِرخص














 



                                       
 





 

 

 






ِمنؤونَوالْماتِمنؤوالْممهضعباُءِليأَوٍضعبَونرأْميوِفرعِبالْمَنوهنويِنع

سيرحمهمأُولَِئكورسولَهاللَّهويِطيعونَالزكَاةَويؤتونَالصالةَويِقيمونَاملُنكَِر
اللَّهَّإناللَّهِزيزعِكيمح

واناوعوتلَىعالِبرىقْووالتوالواناوعتلَىعاإلثِْماِنودوالْع

والَِّذينِفياِلِهموأَمقحلُومعماِئِلِللسوِمرحوالْم


ِمنؤالْمِمِنؤِللْماِنينكَالْب

دشيهضعباضعبِ
ُثَلم

ِمِننيؤالْمِفيِهمادوتِمِهماحرتواطُِفِهعتومُثَلمِدسالْجِإذَاكَىتاشهِمنوضعىاعدتلَه
اِئرسِدسالْجِرهِبالسىمالْحو

امآمنمنباتشبانَعلَوهجاراِئجع


َِّإننيِريعاَألشِإذَا
ثُمواِحٍدثَوٍبِفيِعندهمكَانَماجمعواِبالْمِدينِةِعياِلِهمطَعامقَلَّأَوالْغزِوِفيأَرملُوا

وهمساقْتمهنيبِفياٍءِإناِحٍدوِةِباِويلسمفَهيِمناأَنومهِمن






 

 

 

نمَكَانهعمُلفَضٍرظَهدعفَلْيِبِه
لَهادزالَمنعلَىِبِهفَلْيعدزاٍدِمنفَضلٌلَهكَانَومنلَه،ظَهرالَمنعلَى

 

   امِمنِمٍنؤمَِإالاأَنولَىأَوِبِهِفياينالد
وتركماتمؤِمٍن فَأَيماأَنفُِسِهمِمنِبالْمؤِمِننيأَولَىالنِبيِشئْتمِإنْاقْرُءوارِةواآلِخ

موالَهفَأَنافَلْيأِْتِنيضياعاأَوديناتركومنكَانوا،منعصبتهفَلْيِرثْهماال
 

نموكرتانيدأَوااعيضفَِإلَيلَيعو









 





   









 

 

 















٢٦



)١١٠( ادةــم
 

العقلي،الرشدمناطها-وأموالهحقوقهيفللتصرفالطفلأهليةيه-األداءأهلية
العمريـة، املراحلحسبالعقليالتمييزويتدرجالضارمنالنافعمعرفةعلىبالقدرة
 .هاصِقنتأوهامِدعتقداليتيةاألهلوبعوارضبالسن،ويتأثر






                                       






 

 

 




والواتؤتاَءفَهالسالَكُموأَمالَِّتيَلعجاللَّهلَكُماامِقي

لُواتوابىامتاليىتحإذَاوالَغبكَاحالنْْفَإنمتسآنمهنمادشروافَعفَادِهمإلَي
مالَهوأَم

فَإنَكَانالَِّذيِهلَيعاحلَقاِفيهسأَوِعيفًاضأَوالِطيعتسيأَنَِّمليوهِْللمفَلْي
هوِليِلدِبالْع










 


 












 

 

 














وارمكُمانيِصبالَِةِبالصِإذَاوالَغباعبس







)١١١( ادةــم

 
 جنائيا، مسئول غري يكون ،الشرع حيددها اليت التمييز سن يبلغ مل الذي الطفل -١

 .قانونا ررةاملق الرعاية تدابري ألحد خيضع أن وجيوز
، الشرع حيددها اليت البلوغ سن إىل يصل ومل التمييز سن جتاوز الذي الطفل -٢

 أو اإلصالح تدابري ألحد أو الرعاية تدابري ألحد بإخضاعه إما معاملته تتدرج
 .خمففة لعقوبة

٣-يفكلاألحوالللطفلاحلقيف: 





 

 

 

 .ارتكبهالذيوالفعلوظروفه،وحالته،سنه،مراعاة-أ
احترامزوتعزره،وقدبكرامته،وإحساسهتتفقبطريقةمعاملتهتتمأن-ب

 .كامالًاحتراماالقانونية،والضمانات األساسية،وحرياتهاإلنسانية،حقوقه
 .اتمعيفبناءبدوروقيامهاندماجهإعادةتشجيع-ج
وجهعلىاهدعويفتفصلونزيهةومستقلةخمتصةقضائيةهيئةأمامحماكمِته-د

أووالديهوحبضوروقانونيون،اجتماعيونخرباُءويساعدها،السرعة
 .الطفلمصلحةغرييفذلكيكنملماقانونارعايتهعناملسئولني

 .ضدهالصادرالقراريفالنظرإلعادةأعلىقضائيةسلطةقيامتأمني-هـ














وإذَاَلَغبُاَألطْفَالِمنكُماحلُلُمْوافَلأِْذنتسياكَمَأْذَنتاس
الَِّذينِمنِلِهمقَب

ِفعرالْقَلَمنعثَالٍَثنعاِئِمالنىتحَِقظيتسينعوِبيالص
يعِقلَحتىالْمجنوِنوعنيحتِلمحتى








 

 

 
















٣ 
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)١١٢( ادةــم
 

 :للطفل وفق الضوابط الشرعية
قوميةتربيةتربيتهإحسانعناملشتركةمبسئوليتهمايقوماأنوالديهجتاهاحلق -١

حمـل حيلّمنكلإىلاحلقهذاوينصرفوالبدين،العقليمنوهوعنومتوازنة،
الطفلمصاحلوتكونمصاحله،علىوالقيامرعايتهعناملسئولنيمنالوالدين

 .األساسياهتمامهماموضع
اهللا،عبادةعلىوتدريبهاإلميان،قواعدتعليمهاألساسيةالتربيةأولوياتومن -٢

اجتنـاب علـى وتعويدهاألخالق،ومكارماإلسالم،بآدابوتأديبهوطاعته،
قرنـاء عـن والبعدوالضارة،السيئةوالعاداتالسلوكياتئروسااحملرمات،

أوالوالدانيكونوأنالنافعة،والقراءةاملفيدة،الرياضةإىلوتوجيههالسوء،
 .ذلككليفلهصاحلةعمليةقدوةرعايتهعناملسئولون

مبـا العمري،لتطورهوفقًااحلرية،منهامشامنحهيفالتدرجمراعاةوعليهم -٣
السـن بلوغـه عندالكاملةاملسئوليةلتحملهمتهيدا؛باملسئوليةشعورهعمقي

 الشرعية

اجلنسية،الغرائزاستثارةمناملراهقةسنيفوخاصةالطفلمحايةالضروريمن -٤





 

 

 

 :األحوالمجيعيفوجيباجلنسية،التوعيةعندالعاطفيواالنفعال
منومراحلمنمرحلةلكلالئمواملالتعبري،يفاألمثلاألسلوباستخدام-أ

 .والوجداينالعقليالطفل
العلوممواديفملرحلته العمرية مالئمةبصورةاجلنسيةاملعلوماتإدماج-ب

الصحيةوالعلوماألحياء،كعلمهلااملناسبة والعباداتواألحوال
.الدينيةوالتربية الشخصية،

اإلسالميةالسلوكيةآلدابابتعميقاجلنسيةالتوعيةموادعرضاقتران-ج
السلوكاحنرافوخماطراحلرام،مناحلاللوبيانالناحية،ذهاملتصلة
 .الساميةاإلسالميةالتعاليمعناجلنسي

٥-ويفمجيع،األحوالجيبالعملعلىوقايةاملراهقنيمناملمارساتاليتتشجع
ولقيمالدينيةلتعاليملاملخالفةالدنياالغرائزإثارةعلىأواالحنراف،على

مدرباتوتعينيالرياضية،والنوادياملدارس،يفاالختالطمبنعوذلكاتمع،
العابث، اللهو الفسادألماكناجلنسنيمناملراهقنيارتيادومنعا،للفتيات
 .ذلكخمالفةحالةيفاألماكنتلكعنللمسئولنيرادعةعقوباتوتقرير







١٨ 
١







 

 

 


 اياهأَيالَِذينوانآمقُواكُمأَنفُسِليكُموأَهارانهاوقُوداسالن
والِْحجارةُ  وقُلبرامهمحاراكَماِنييبرِغرياص


 كُلُّكُماٍعر

كُلُّكُموٌئُولسمنعِتِهِعيرامفاإلماٍعرٌئُولسمونعِتِهِعيرُلجالرواٍعرِفيِلِهأَهوهو
ِفيراٍعوالْخاِدم،رِعيِتهاعنومسئُولَةٌزوِجهابيِتِفيراِعيةٌوالْمرأَةُرِعيِتِهعنمسئُولٌ

أَِبيِهماِلِفيراٍعوالرجلُرِعيِتِهعنومسئُولٌسيِدِهماِل
رِعيِتِهعنومسئُولٌراٍعوكُلُّكُمرِعيِتِهعنومسئُولٌ


نمِلييِمنِذِههاِتنالْبئًايشنسفَأَحِهنِإلَيكُنلَهارِستِمناِرالن

  َأَففَنقلَعِهينوزوجهن
أَوحسنَأدبهن يؤدبهنويرحمهنوفُكْيلهن
   نسفَأَح

ِهنِإلَي
امَلحناِلدوهلَدوالحنَلأَفْضِمنٍبأَدٍنسح

حقْالِدلَوىلَعِهِداِلوَنْأيلِّعمهِكتاباِهللاعزولَّج
والسبةَاحوالرمي  

حقْالِدلَوىلَعِهِداِلوَنْأيِسحناسمهويلِّعمهِْكالتابويزوجهاذَِإَأدرك


واأَكِْرمكُمالَدأَوواِسنأَحومهبأَد






 

 

 














ْوإذَقَالُانلُقْمِنِهالبووهِعظُهيايينب

علَىوهناأُمهحملَتهِبواِلديِهاإلنسانَووصينا عِظيملَظُلْمالشركإنَِّباللَِّهتشِركال
أَنعلَىجاهداكوإناملَِصريإلَيوِلواِلديكِلياشكُرأَِنعاميِنِفيوِفصالُهوهٍن

ِركشتِبيامسلَيلَكِبِهِعلْمفَالامهِطعتامهاِحبوصِفياينالدوفًارعمِبعواتَِبيلسنم
ابأَنإلَيثُمإلَيكُمِجعرمئُكُمبفَأُناِبممكُنتَلُونمعتايينباهإنإنكتَِمثْقَالٍةبح

نمٍلدرخُكنفَتِفيٍةرخصأَوِفياِتومالسأَوِفيِضاَألرأِْتياِبهاللَّهَّإناللَّهلَِطيف
ِبريخايينبأَِقِمَالةالصروأْموِفرعِبالْمهوانِنعاملُنكَِرِبرواصلَىعامكابأَصَّإن
ذَِلكِمنِمزعوِراُألم والعصتركدخاِسِللنوالِشمتِفيِضاَألراحرمَّإناللَّهال
ِحبيَّكُلاٍلتخموٍرفَخواقِْصدِفيِيكشمضواغْضِمنِتكوصَّإنأَنكَراِتواَألص

تولَصاحلَِمِري

نحنقُصنكلَيعَأبمنهقِبالْحمهإنٌةيِفتوانآمِهمبِبرماهنوِزد
ِمنندعولَنواَألرِضالسمواِتربربنافَقَالُواقَامواإذْقُلُوِبِهمعلَىوربطْنا  هدى
شطَطًاإذًاقُلْنالَّقَدإلَهادوِنِه





 

 

 


  ايغُالَميِإنكلِّمأُعاٍتكَِلم 

استعنتاوِإذَاللَّه،فَاسأَلْسأَلْتِإذَاتجاهك،تِجدهاللَّهاحفَظْيحفَظْك،اللَّهاحفَظْ
ِعنتفَاس،ِباللَِّهلَماعوَّأَنَةاُألملَوتعمتاجلَىعْأَنوكفَعنيٍءيِبشلَموكفَعنيَِإالٍءيِبش

قَدهبكَتاللَّه،لَكلَووواعمتاجلَىعْأَنوكرضيٍءيِبشلَموكرضيَِإالٍءيِبشقَدهبكَت
اللَّه،كلَيعتِفعراَألقْالَمفَّتجوفحالص  

ْفَظاحاللَّه،فَظْكحيْفَظاحاللَّههِجدت،كامأَمفرعتِهِإلَيِفياِءخالرِرفْكعيِفي
كَاِئن،هوِبماالْقَلَمجفقَدِباللَِّه،فَاستِعناستعنتوِإذَااللَّه،فَاسأَلْسأَلْتوِإذَاالشدِة،

فَلَوَّأَنلْقالْخمكُلَّهاِميعجواادأَرْأَنوكفَعنيٍءيِبشلَمهبكْتياللَّهكلَيعلَمواقِْدري،ِهلَيع
الصبِرِفيأَنَّواعلَمعلَيِه،يقِْدروالَمعلَيكاللَّهيكْتبهلَمِبشيٍءيضروكأَنْأَرادواوِإنْ
الْعسِرمعوأَنَّالْكَرِب،معالْفَرجوأَنَّالصبِر،معالنصروأَنَّكَِثريا،خيراتكْرهماعلَى
يسرا


والِّمعِبيالصَالَةالصنابِعبسِسِننيوهِرباضواهلَيعنابٍرشع
 




وارماءكُمنأَبالَِةِبالصِعبِلسِسِنني،موهِرباضواهلَيعِرشِلعِسِننيقُوافَرومهنيبِفي
الْمضاِجِع

لَّعوام
بِجأَفَاكوبأَاكعداذَِإو،زلغالِْةنِمؤاملُلَهوموِنع، ةَايمالروةَاحبالسمكُالَدوأَ
كمأُ     







 

 

 




































 

 

 

)١١٣( ادةــم
 

 الطيبة، االجتماعية العادات اكتساب على البداية منذ ينشأ أن الطفل حق من
 األسرة أفراد بني والتراحم بالتواد واالجتماعي، ياألسر التماسك على باحلرص وخاصة

 ما، والرب املعروف، يف وطاعتهما الوالدين، إىل واإلحسان األرحام، وصلة واألقرباء،
 املقررة حقوقهما سائر وأداء عوز، أو لِكبر احلاجة عند ورعايتهما عليهما، واإلنفاق

 الرب على والتعاون للناس، اخلري وحب بالصغري، والرمحة الكبري، توقري وعلى شرعا،
 .والتقوى

















ىوقَضكبرأَالوادبعتإالاهإيِنياِلدوِبالْوانساإحاإمنلُغبيكِعندرالِكب

اكَِرميقَواللَّهماوقُلتنهرهماوالأُفٍّلَّهماتقُلفَالِكالهماأَوأَحدهما
ِفضواخاملَهاحنجِّالذُّلِمنِةمحالروقُلبرامهمحاراكَماِنييبر





 

 

 

ِغرياص

وادبواعاللَّهوالِركُواشتِبِهئًايشِنياِلدوِبالْواانسإحوِبِذيىبالقُر ـ تىوالْيام
وابـنِ ِبالْجنـبِ والصـاِحبِ اجلُنِبوالْجاِرالقُربىِذيوالْجاِروالْمساِكِني

..السِبيِل

وإناكداهجلَىعأَنِركشتِبيامسلَيلَكِبِهِعلْمفَالامهِطعتامهاِحبوصِفي
إلَيأَنابمنسِبيلَواتِبعمعروفًاالدنيا

لُواوأُواِمحاَألرمهضعبلَىأَوٍضعِببِفياِبِكتاللَِّهَّإناللَّهِِّبكُلٍءيش
ِليمع


َأَال

ئُكُمبأُنِرِبأَكْباِئِر؟الْكَب    :اكراإلشِباللَِّه،قُوقعو
الزوِرولُوقَأَالَ،الزوِروشهادةُالزوِروقَولُأَالَالْواِلديِن
الزوِروشهادةُ   




ُالَةالصلَىعااِقيِتهومِبر
اللَِّهسِبيِلِفيالِْجهادالْواِلديِن




   كأُم   
كأُم    كأُم   وكأَب







 

 

 



معالَةُ، نالصاِهملَيعاالوفَارِتغساملَهُفَاذِإنو

بعِدِهماِمنعهِدِهما ُِصلَةوِحِمالرالَِّتيَالُلوصتَِإالاِبِهم امِإكْروِداصيِقِهم


رأَبالِْبرْأَن
أَِبيِهودالرجلُيِصلَ


تأَنالُكموألِبيك
َِّإنكُمالَدأَوِمنِبأَطْيكَسِبكُمفَكُلُوا
ِمناِلِهموأَم

سلَي
كَِبِرينا قحكَِبِريناشرفويعِرفصِغرينايرحملَممنِمنا


سلَياِمننم

لَممحريانِغريص،قِّرويوانكَِبري،رأْميووِفرعِبالْمهنيونعكَِرنالْم


وناأَِعيَأوكُالَدمىلَعِْبالرَفمن
اَءش استخرجْالقُعوقِلِهِدلَو

َنَّإْالوديتوثار








 

 

 

)١١٤( ادةــم
 

 إىليهدفتعليمعلىاحلصولللطفلحيق يف إطار الضوابط الشرعية -١

مسخر،وكوٍنمدبر،خالٍقِمن:الكربىالوجودحبقائقالطفلوعيتنمية-أ
 .اآلخرةيفجزاٍءحلياِةمتهيداالدنيايفابتالٍءوحياِةرسالة،ذيوإنساٍن

أقصىإىلوالبدنيةالعقلية،وقدراتهومواهبه،الطفل،شخصيةتنمية-ب
 .احلياةيفرسالتهأداءمنميكِّنهمباإمكاناا

اصةاخلبواجباتهوتوعيتهاألساسية،وحرياتهاإلنسان،حقوقاحترامتنمية-ج
 .والعامة

 . بدينه ووطنهاخلاصةوقيمهولغتهالثقافيةوهويتهالطفلذاتاحترامتنمية-د
علىاحلفاظينشدحر،جمتمعيفاملسئوليةتستشعرحلياةالطفلإعداد-هـ

التفاهم،منبروحالعليامثلهمنواالقتراب،الدينية واإلنسانية قيمه
والتعارف،يف الكرامة اإلنسانية اجلنسنيبنيواملساواةوالتسامح،والسلم،

 .والدينيةوالوطنيةالعرقيةواجلماعاتالشعوبمجيعبني
لإلنسان،الكونبتسخريالوعيسياقيفالطبيعية،البيئةاحترامتنمية-و

 .األرض   إعماريف خليفةً احلياة، يفرسالتهأداءمنلتمكينه
٢-ويفسبيلذلكينبغي: 

املعارفعلىومشتمالللجميع،جماناومتاحاإلزاميااألساسيلتعليماجعل-أ
 .وعقلهالطفلشخصيةلتكوينالالزمةاألساسية

لتغطيةاملهين،أوالعامسواءالثانوي،التعليمأشكالمجيعوتطويرتشجيع-ب
احملققةالكفاية،فروضحتقيقعلىالقادرةالعمالةمناتمعاحتياجات

املناسبةالتدابريواختاذاألطفال،جلميعوإتاحتهاوتوفريهااتمع،هدافأل
 .إليهااحلاجةعنداملالية،املساعدةوتقدميالتعليمجمانيةمثل





 

 

 

أساسعلىللجميعمتاحااملناسبةالوسائلجبميعاملزودالعايلالتعليمجعل-ج
 .والنفسيالبدينواالستعدادالعقليةالقدرات
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 ْاقْرأِمِباسكبرالَِذيلَقخ لَقخَاناإلنسِمنلٍَقعْأاقْركبورماَألكْر

 الَِّذيلَّمعِبالْقَلَِم لَّمعَاناإلنساملَملَمعي

 نوالْقَلَِماومَونطُرسي

 نمحالرلَّمعَآنالقُر  لَقخَاناإلنس هلَّمعَانيالب

 ْقُلْلهِويتسيالَِذينَونلَمعيوالَِّذينالَونلَمعي

 فَِعرياللَّهالَِذينوانآمِمنكُموالَِّذينواأُوتالِعلْماٍتجرد

 وقُلبرِنيِزداِعلْم

 ُثَلمالَِذينلُوامحَاةروالتثُملَمِملُوهحايثَِلكَماِراِحلمُِملحي
أَسفَارا

 َقَالَّإناللَّهطَفَاهاصكُملَيعهادوزًطَةسبِفيالِعلِْمِموالِْجسواللَّهِتيؤيلْكَهم
عِليمواِسعواللَّهيشاُءمن

 ِهدشاللَّههأَنالإلَهإالوهُالِئكَةوالْملُواوأُوالِعلِْماقَاِئمِطِبالِْقسالإلَهإال
وهِزيزالعاحلَِكيم

 ولَووهدرإلَىوِلسالروإلَىِليأُوِراَألممهِمنهِلملَعالَِذينهنِبطُونتسي
مهِمن

 اومِبعتيَأَكْثمهرإالاظَنَّإنالظَّنالِنيغيِمناحلَقئًايش

طَلَبالِْعلِْمٌةفَِريض





 

 

 

مسِلٍمكُلِّعلَى



 نمِردياللَّهِبِهاريخهفَقِّهيِفييِنالد


نمجرخِفيطَلَِبالِْعلِْمَكَان

يرِجعحتىاللَِّهسِبيِلِفي


  


 نملَكس
لَتضعالْمالَِئكَةَالْجنِة، وِإنَِّإلَىطَِريقًاِبِهاللَّهسلَكِعلْماِفيِهيطْلُبطَِريقًا

اأَجهتِنحاِرضِلطَاِلِبالِْعلِْمهِإنو ِفرغتسلَياِلِمِللْعنمِفياِتومالسِضاَألرو
ساِئِرعلَىالْقَمِركَفَضِلالْعاِبِدعلَىالْعاِلِموفَضلُالْماِء،ِفيالِْحيتانُحتى

وِرثُواوِإنماِدرهماوالَِدينارايِرثُوالَماَألنِبياِء،ورثَةُهمالْعلَماَءِإنَّ. الْكَواِكِب
الِْعلْمنفَم ذَهأَخَذأَخٍّظِبحاِفٍرو
 

 
 

   









 

 

 



























أَلَمرتَّأَناللَّهَلأَنزِمناِءمالساًءمانجرفَأَخِبِهاٍترثَمِلفًاتخماهانأَلْو
وِمناِلاِجلبددجِبيضرموحِلفتخماهانأَلْواِبيبوغَرودسوِمناِسالنابووالد

عِزيزاللَّهإنَّالعلَماُءِعباِدِهِمناللَّهيخشىإنماكَذَِلكأَلْوانهِلفمختواَألنعاِم
غَفُور





 

 

 








ِريِهمنسااِتنآيِفياآلفَاِقوِفيَأنفُِسِهمىتحنيبتيملَههأَناحلَق




١



ج  




٢ 





)١١٥( ادةــم
 

١-للطفلاحلقيفاحلصولعلىاملعلوماتواملواداليتتبثهاوسائل،اإلعالم
صحتهومحايةالدينية،ثقافتهوتعميقاالجتماعية،رفاهيتهتعزيزوتستهدف





 

 

 

النواحيهذهيفبهالضارةواملواداملعلوماتمنوالوقايةة،والعقلياجلسدية
 .مجيعا

 ونشر وتبادل إنتاج تشجيع الدولة ومنها كافة اتمع مؤسسات وعلى -٢
 واالجتماعية، والدينية، واخللقية، الثقافية، املنفعة ذات واملواد املعلومات،

 هذه يف باألطفال ضارةال املعلومات ونشر إنتاج ومنع لألطفال، وصوهلا وتيسري
 .مجيعها اجلوانب





 َّإنعمالسرصوالْبادوالْفُؤُّكُلأُولَِئكَكَانهنع

مسؤوال  
لُواساللَّهاِعلْمااِفعنذُواوعتوِباللَِّهِمنِعلٍْمَالفَعني



١٧






 

 

 










)١١٦( ادةــم
 

١-أو الضرر أو ،اإليذاء أشكال كافة من محايته يف احلق للطفل أي ومن ،فتعس 
 بالكرامة ةماس معاملة أية أو اإلمهال ومن ا،نفسي أو اعقلي أو ابدني معاملته إساءة

 .برعايته يقوم أو الطفل يتعهد شخص أي من
٢-والّخيلهذااحلقمبقتضياتالتأديبوالتهذيبالالزم،للطفلومايتطلبهذلك

واإلقناعاإلفهاموسائلبنيوتوازنحبكمةجتمعتربويا،مقبولةجزاءاتمن
والقانونيةالشرعيةبضوابطهوالعقابالترهيبووسائلوالتشجيع،والترغيب
 .والنفسية

٣-وعلىمؤسساتتمعاكافةومنهادولةالتقدمياملساعدةاملالئمةللوالدين مث
تربيةمبسئولياتاالضطالعيفالطفل،عنالقانونينياملسئولنيمنلغريهم
الالزمةوالثقافيةواإلعالميةوالتشريعية،االجتماعيةالتدابريمجيعواختاذالطفل
اداتوالعاملوبقاتينبذفاضل،جمتمعوإقامةاإلميانية،التربيةمبادئلغرس

.السلوكياتوأحسناألخالقبأقومويتخلقاملنكرة،









 

 

 




٢





١٠٠١٠٦١٠٩










١٦١٩
١٢

١٩١ 












 

 

 

)١١٧( ادةــم
 

١-للطفلاحلقيفاحلمايةمنمجيعأشكال،االستغاللأواالنتهاك،اجلنسيأوأي
 .مسعتهأوبشرفهقانوينغريمساس

٢-ولهحقاحلمايةمناستخداماملواد،رةاملخدواملواداملؤثرةعلى،العقل
 .وحنوهاوالتدخنيالكحوليةواملشروبات

٣-ولهحقاحلمايةمناالختطاف،،والبيعواالجتارفيه. 
٤-وعلىالوالدينواملسئولنيعنارعايتهاو  شرعقانونتوعيةلالطف،هوإبعادعن

ومساعالباطلاللهوكمجالسالسيئة،املؤثراتكافةوعنالسوء،قرناء
 .محايتهعلىتعنياليتالصاحلةوالصحبةاحلسنة،القدوةوتقدميالفحش،

الالزمةالوقائيةالتدابرياختاذواجبالدولةومنهاكافةعاتممؤسساتوعلى -٥
الطفلاحنرافعلىيساعدأويشجع،أويؤثر،ماكلمناإلعالموسائللتنقية
 .ذلكحتققاليتوالتربويةواالجتماعيةالتشريعيةالتدابريواختاذ

 





  





 





 

 

 




َّإنالَِّذينَونِحبيأَنِشيعتُةالفَاِحشِفيالَِّذينوانآمملَه
ذَابعأَِليمِفياينالدِةواآلِخرواللَّهلَمعيموأَنتالَونلَمعت

١٦٣٣٣٤٣٥  


١٣٤


١١٦



٢٣٣




٣٣٥
٤ 
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)١١٨( ادةــم
 

ينطويعملأيأداءومناالقتصادي،االستغاللمناحلمايةيفاحلقللطفل -١
يكونأواإللزامي،األساسيمالتعلييفاالنتظامعنيعوقهأوخطورة،على
أواملعنوي،أوالديين،أوالعقلي،أوالبدين،بنموهأوبصحته،ضارا

 .االجتماعي
املختلفة،باألعمالاألطفالالتحاقلسنأدىنحدحتديدذلكيفويدخل -٢

 .وظروفهالعمللساعاتمناسبنظامووضع



 :َالررضَالو
ارِضر

  َِّإنكبِلركلَيعقا،ح
فِْسكِلنوكلَيع،اقحِلكَألهوكلَيع،اقحِطفَأَعَّكُلِذيقحقَّهح








٣٢






 

 

 

)١١٩( ادةــم
 

١-اليشتركالطفلقبلوغهبلالسناملقررة ااشتراكًاشرعامباشريفاحلرب. 

احلمايةأولويةاملسلحةواملنازعاتوالكوارثالطوارئحاالتيفوللطفل -٢
 ه،ِرسأََأوإيذائهأوجرحهأوقتلهجوازعدمحيثُمنباملدنينياخلاصةوالرعاية

 .واإلغاثيةحيةالصوالرعايةوالغذاءاملأوىوله أولوية الوفاء حبقوقه يف 





الكَلِّفياللَّهافْسنإالاهعوسالَهام
تبكَساهلَيوعامتبساكْتانبرالااِخذْنؤتإنانِسينأَواطَأْنأَخانبروالِْملحتانلَيع

واغِْفرعناواعفِبِهلَناطَاقَةَالماتحملْناوالربناقَبِلناِمنالَِّذينعلَىحملْتهكَماإصرا
ينالكَاِفِرالقَوِمعلَىفَانصرناموالناأَنتوارحمنالَنا 










طَِلقُواانِمِباساللَِّهِباللَِّهولَىعوِملَِّة
وأَصِلحوا...... امرأَةًوالَصِغرياوالَِطفْالوالَفَاِنيا،خاشيتقْتلُواوالَاللَِّهرسوِل

الْمحِسِننييِحباللَّهِإنَّوأَحِسنوا





 

 

 

 :َالتوالُّغالَوتغدوارالَوقْتوالُتِلويادَالواخيشاركَِبي
 

 


٣٨

٣٨








 

 

 







    



)١٢٠( ادةــم
 

إعالنيفعليهاملنصوصااإلنسانحقوقمنبأيالباب الرابعهذاأحكامختلُّال
اإلسالمياملؤمترملنظمةالقمةمؤمترعنالصادراإلسالميفاإلنسانحقوقحولالقاهرة

أيمعوال، متكاملةوحدةًامليثاقهذامعيعدوالذي،)م١٩٩٠أغسطس/٥يف
 اإلسالميةالشريعةأحكاممعال يتعارضدويلإعالن


 




)١٢١( ادةــم
 

 املقررة احلقوق إلعمال املالئمةَ التدابري الدولة ومنها كافة اتمع مؤسسات تتخذ
 ممارسته عند املتطورة لقدراته املالئمني واإلرشاد التوجيه للطفل وتوفر ،الباب هذا يف

                                       








 

 

 

 من غريهم أو األوصياء، أو األقرباء، أو الوالدين، مسئوليات احترام مع احلقوق، هذه
 . وواجبام حقوقهم واحترام الطفل، عن قانوناو  شرعااملسئولني األشخاص





٤٥


)١٢٢( ادةــم

 
أوالتشريعيةاهليئاتاقامتسواءباألطفال،تتعلقاليتاإلجراءاتمجيعيف

االعتباريكوناخلاصة،أوالعامةاالجتماعيةالرعايةمؤسساتأواإلدارية،أوالقضائية
األفرادمنغريهمأوأوصيائهأووالديهحقوقمراعاةمعالطفل،ملصاحلاألول

 .وواجبامعنهقانوناو شرعا املسئولني





٣






 

 

 









  
      


    

     
١٣اجوأَز أَنفُِسكُم نلَ لَكُم معج ا واللَّه

كُم من الطَّيباِت أَفَِبالْباِطِل يؤِمنونَ وِبِنعمِت وجعلَ لَكُم من أَزواِجكُم بِنني وحفَدةً ورزقَ
ا فَجعلَه نسبا وهو الَِذي خلَق ِمن املَاِء بشراللَِّه هم يكْفُرونَ

روِصهقَِدير كباا وكَانَ راا النها أَييا ،سإن اكُم خلَقْن
وبعش اكُملْنعن ذَكٍَر وأُنثَى وجم إنَّ اللَّه قَاكُماللَِّه أَت ِعند كُممفُوا إنَّ أَكْرارعاِئلَ ِلتا وقَب

ِبريخ ِليمع       







 
 



                                       


 



 

 

 





 

 

 





          

         





      



)١٢٣(مــادة 


 من أهم املقاصد العامة، واألهداف األساسية يف اإلسالم، املايل واالجتماعيالتكافل 

يني حييطهما اإلسالم ، ويقوم على مبدأين أساس اإلسالمي حتقيقه يف اتمعجيبوالذي 
 األخوة ومتاسكها، و ووحدامصلحة اجلماعة: بأقصى درجات الرعاية واالهتمام ومها

 .اإلنسانية الشاملة


:التكافل
  

                                       
 





 

 

 








 

    


    


 
       ١٠٩    


          







                                       
 






 

 

 

)١٢٤(مــادة 


تتسع فكرة التكافل يف اإلسالم يف دوائر متماسكة احللقات حىت تستوعب اتمع 
املايل واملعنوي واالجتماعي بكل صوره بني أفراد األسرة الواحدة شمل التكافل تكله، ف

وبني األسر وبعضها، وبني اجلماعة وأويل األمر، وله آليات عديدة لتحقيقه ما بني فردية 
 .ومجاعية، وما بني تطوعية وإلزامية

ونقتصر هنا على بيان صور وجماالت التكافل يف ميدان األسرة، وهي النواة 
 . سائر أحوالهيصلحاسية للمجتمع وبصالحها األس


         




        
   

        









   







 

 

 


)١٢٥(مــادة 


اإلنسان كائن اجتماعي مفطور على العيش يف مجاعة، وال يستطيع أن حييا منفردا،             

تكافل بني األغنياء والفقراء، وإعانة بعضهم بعضا يف الضراء واملشاركة يف           ولذا كان ال  
السراء من أهم القواعد األساسية لبناء التضامن االجتماعي وحتقيق الوحدة واألخـوة            

 .اإلنسانية بني البشر


١٠٩
















                                       







 

 

 

)١٢٦(مــادة 


التكافل االجتماعي يف اإلسالم يضمن للفرد توفري حاجاته األساسية من الضروريات 
القدر الكـايف   ب والتعليمواحلاجيات والتحسينيات، يف املسكن واملأكل وامللبس والعالج  

 .حلاجة الشخص املعتاد من أواسط الناس ليس بأدناهم وال أعالهم





 
         

        
جوزتأَة فَلْيرام لَه كُنت ئًا فَلَميا شلَن ِليو نأَةً، مرام 

 لَم نما، وكَبرِخذْ متفَلْي كَبرم لَه كُني لَم نما، وكَنسِخذْ متفَلْي كَنسم لَه كُني لَم نمو
و  أَفَمن اتخذَ ِسوى ذَِلك كَنزا جاَء يوم الِْقيامِة غاالً... يكُن لَه خاِدم فَلْيتِخذْ خاِدما

ساِرقًا


)١٢٧(مــادة 


أقام اإلسالم اتمع اإلسالمي على التعاون على الرب والتقوى، والتكافل االجتماعي   
من أهم صور الرب؛ إذ حيقق مصلحة لألمة مبا يشيعه من ترابط بني أفراد اتمع ومبا يوفره 

 .ن دعم قدرة األفراد على الزواج وبناء األسرم






 

 

 








)١٢٨(مــادة 


    وهـا أو  التكافل يف اإلسالم ليس صدقة طوعية متروكة إلرادة األفراد إن شاءوا أد

ا يف مال األغنياء واجب األداء إىل مستحقيه دون من وال           منعوها، بل جعله اإلسالم حقً    
يهم نظاما دقيقًا جيمع بني مسئولية األغنياء ومسئولية ويلّ         أذى، وشرع لضمان وصوله إل    

 .األمر


     
      

        





قَةً تدص اِلِهموأَم ذْ ِمناخكِّيِهم ِبهزوت مهرطَه
 وِفي مهلَّفَِة قُلُوبؤا والْمهلَيع اِمِلنياِكِني والْعساِء والْمِللْفُقَر قَاتدا الصمإن

 واللَّه عِليم حِكيموالْغاِرِمني وِفي سِبيِل اللَِّه وابِن السِبيِل فَِريضةً من اللَِّه الرقَاِب

                                       
 
 





 

 

 

اِلن مم موهوآت اكُماللَِّه الَِذي آت

       
أَطَاع مفَِإنْ ه ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهِبرفَأَخ ِبذَِلك وا لَك

اِئِهملَى فُقَرع درفَت اِئِهمأَغِْني ذُ ِمنخؤقَةً تدص ِهملَيع


ٍسملَى خع الماِإلس ِنيِة أَنْ  :بادهش
 وصوِم ، والْحج، وِإيتاِء الزكَاِة، وِإقَاِم الصالِة،ال ِإلَه ِإال اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَِّه

رمضانَ


)١٢٩(مــادة 


املستحقون للتكافل يف اإلسالم هم كافة فئات اتمع غري القادرة علـى الوفـاء              
باحتياجاا األساسية، املقيمون يف الدولة اإلسالمية بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة طارئـة،   

املساكني ومن أصابتهم الكوارث، أو حتملوا أية ديون يف من اليتامى والضعفاء والفقراء و
 .مصاحل مشروعة وال يستطيعون سدادها، سواء كانوا مسلمني أو غري مسلمني


           


   ْاِء والِللْفُقَر قَاتدا الصملَّفَِة إنؤا والْمهلَيع اِمِلنياِكِني والْعسم
والْغاِرِمني وِفي سِبيِل اللَِّه وابِن السِبيِل فَِريضةً من اللَِّه واللَّه عِليم  قُلُوبهم وِفي الرقَاِب

ِكيمح

      





 

 

 

مهِبرفَأَخ ِبذَِلك وا لَكأَطَاع مفَِإنْ ه: ضفَر قَد أَنَّ اللَّه 
اِئِهملَى فُقَرع درفَت اِئِهمأَغِْني ذُ ِمنخؤقَةً تدص ِهملَيع




)١٣٠(مــادة 


 لكثري من التشريعات والنظم اليت      املهمةالتكافل يف اإلسالم أحد املقاصد الشرعية       
ات املالية كالزكاة والنفقات بـني ذوي  يقوم عليها اتمع اإلسالمي واليت تعرف بالعباد    

القرىب، واألمر بصلة الرحم، ونظام العاقلة وهي مشاركة أقارب اجلاين من العصبات يف             
حتمل دية القتل اخلطأ، واألمر بعدالة توزيع الدخل القومي بني األغنياء والفقراء والقرض 

 .الَحسن والكفَّارات والنذور وغريها


          
         








)١٣١(مــادة 


تتدرج األحكام الشرعية لاللتزام التكافلي بني الوجوب والندب، كما تتنوع دوائر        
رابة بني صاحب املـال واملسـتحق،     درجة الق : االستحقاق، وذلك من وجوه عدة منها     





 

 

 

ونوع التكليف الشرعي على املال إن كان زكاة مفروضة أو نفقة واجبـة أو صـدقة                
تطوعية، وحبسب نوع حاجة املستحق إن كانت ضرورية أو حاجية أو حتسينية، وحبسب            
السبب الناشئ عنه هذه احلاجة إن كان مصلحة مشروعة أو قوة قاهرة، أو تصرفات غري 

وعة، وتتسع هذه الدوائر حىت تشمل اتمع كله بنظام دقيق ليس له نظري حـىت                مشر
ويرجع يف ذلك كله    أطلق على اإلسالم حبق أنه دين أنزل لرعاية الفقراء واملستضعفني،           

 . أحكامه التفصيلية يف كتب الفقه اإلسالميإىل


    










 

 

 





          


)١٣٢(مــادة 


مستقر خلق اإلنسان واكتمال تكوينه يف بطن       : م يف أصل الوضع اللغوي     الرح -١

 . أو ذوي نسبرحمذوو القرىب، سواء كانوا ذوي : أمه، واملقصود ا هنا

 وصلة األرحام هي إسداء الرب واخلري واملعروف وأداء احلقـوق والواجبـات             -٢
 .واملندوبات لذوي القرىب قبل غريهم من سائر الناس

حكم هذه الصلة بني الفرض والواجب واملندوب حبسب قوة القرابة أو  ويتنوع -٣
بعدها، األقرب فاألقرب حىت ترتفع إىل درجة اإليثار للوالدين ألمـا سـبب      

 .الوجود، وتتقدم األم على األب يف سائر النصوص والتعاليم اإلسالمية












           





 

 

 

 
        دلَ وِل أَهجِصلةُ الر الِبر ِإنَّ أَبر

أَِبيِه
  

 هي إسداء الرب واخلري واملعروف
صلة وأداء احلقوق والواجبات واملندوبات لذوي القرىب قبل غريهم من سائر الناس

الرحم


 ِإنَّ اللَّه
فَقَالَت ِحمِت الرقَام مهغَ ِمنى ِإذَا فَرتح اخلَلْق لَقاىل خعا: تالْع قَامهذا م ِمن ِئِذ ِبك

بلَى، قال : نعم أَما ترضني أَنْ أَِصلَ من وصلَِك، وأَقْطَع من قَطَعِك؟ قالت: الْقَِطيعِة، قال
فذِلك      ماقرءوا ِإنْ ِشئت ْم أَنولَّيتِإن ت تميسِل عفه

كُم أُولَِئك الذين لَعنهم اللَّه فأَصمهم وأَعمى تفِسدوا يف اَألرِض وتقطِّعوا أَرحام
مهارصأَب
   


  
    


         
        
وفًارعا مينا ِفي الدمهاِحبوص

         





 

 

 

   


         


            






 


     ًئيِركُوا ِبِه ششوال ت وا اللَّهدبواع   ـانسِن إحياِلدا وِبـِذي   ا وِبالْو

لْجاِر ِذي القُربى والْجاِر اجلُنِب والصاِحِب ِبالْجنِب وابِن        القُربى والْيتامى والْمساِكِني وا   
          وراال فَختخن كَانَ مم ِحبال ي إنَّ اللَّه كُمانمأَي لَكَتا مِبيِل وماالس

     َّإنَّ الل امحاَءلُونَ ِبِه واَألرسالَِّذي ت قُوا اللَّهواتِقيبر كُملَيكَانَ ع اه
      وَءافُونَ سخوي مهبنَ روشخلَ ويوصِبِه أَن ي اللَّه را أَمِصلُونَ مي والَِّذين

اووصينا اإلنسانَ ِبواِلديِه حسن  اِحلساِب
            رالِكب كِعند نلُغبا يا إمانسِن إحياِلدوِبالْو اهوا إال إيدبعأَال ت كبى روقَض

            ال كَِرميا قَوما وقُل لَّهمهرهنا أُفٍّ وال تمقُل لَّها فَال تمِكاله ا أَومهدا   *ا  أَحملَه ِفضواخ 
 ربكُم أَعلَم ِبمـا ِفـي       *ا  رحمِة وقُل رب ارحمهما كَما ربياِني صِغري      جناح الذُّلِّ ِمن ال   

       غَفُور اِبنيكَانَ ِلَألو هفَإن اِلِحنيوا صكُونإن ت فُوِسكُما  ن*  ِكنيوالِْمس قَّهى حبوآِت ذَا القُر 
وابن السِبيِل







 

 

 

  االةُ على وقِْتهالص ِناِلديالْو ِبر
يف سِبِيل اللَِّه ادِجله

  ْا ِإالَّ أَنواِلـد ِزي ولَدجال ي
ِتقَهعفَي ،هِريتشمملُوكًا، فَي هِجدي

      ،ِم اآلِخـِرِباللَِّه والْيـو ِمنؤكَانَ ي نم
  مو ،فَهيض كِْرمِباللَّه            فَلْي ِمنؤكَانَ ي نمو ،هِحمِباللَِّه والْيوم اآلِخر، فَلْيصلْ ر ِمنؤكانَ ي ن

تصمِلي ا أَوِم اآلِخِر، فلْيقُلْ خريالْيوو


كأُمكأُم
كأُم ـوكأَب


ِغم أَنر ثُم ،فثُم رِغم أَن ،فرِغم أَن  ـنف م

أَدرك أَبويِه ِعند الِْكِرب، أَحدهما أَو ِكالهما، فَلم يدخِل اجلَنةَ
          ،ـطَ لـه يف ِرزِقـِهسبأَنْ ي أَحب نم

 لَه يف أَثِرِه، فَلْيِصلْ رِحمهوينسأَ



      اِفقُوا ِممنى تتح الُوا الِْبرنت لَن

تِحبونَ
 َـونِحبا تِفقُوا ِممنى تتح الُوا الِْبرنت لَن 

                                       






 

 

 


   ٌمـال ٍخ، ذِلـكب

           جي أَرى أَنْ توِإن ،ما قُلت تِمعس وقَد ،مالٌ رابح ذِلك ،ا يف اَألقْرِبني  رابحلَهع






    يح أَحد كوالِدي لْ ِمنفه   ِمن رِغي اَألجتبفَت

فَارجع ِإىل والِديك، فَأَحِسن صحبتهمااللَّه تعاىل
 

واِلداك أَحيفِفيِهما فَجاِهد
   ٌلَّقَـةعم حمالر

 وصلين وصلَه اللَّه، ومن قَطَعين قَطَعـه اللَّـه         من: ِبالعرِش تقُولُ 





 ِفَعلْت أَو     ـِك لـوأَما ِإن
أَعطَيِتها أَخوالَِك كان أَعظَم ألجِرِك


      كُنِلياِء ولَو ِمن حسالن رشعيا م قنصدت








 

 

 







 ِرانا أَجملَه : رأَج
وأَجر الصدقَِةالقرابِة 




 ِرشوال ت ،هحدو وا اللَّهدبـالِة،  اعا بالصنرويأْم ،كمكُوا ما يقُولُ آباؤرئًا، واتيكُوا ِبِه ش
والصدِق، والعفَاِف، والصلَِة

    ضر وِهـي أَرونَ مــصستفْتح
فـِإذا  اا، فَِإنَّ لَهم ِذمة ورِحمها خيريسمى ِفيها الِقرياطُ، فَاستوصوا ِبأَهلِ   

       ةً ورِحما، فَِإنَّ هلُم ِذمِلهوا ِإىل أَهِسنموها، فَأَححتاافْتت ةً وِصهراِذم




  اللَّه وال دتعب  ِركشت 

ِبِه شيئًا، وتِقيم الصالَةَ، وتؤيت الزكاةَ، وتِصلُ الرِحم
  ،ٌلَى اِملسِكِني صـدقَةدقَةُ عالص

صدقَةٌ وِصلَةٌ: وعلَى ذي الرِحِم ِثنتاِن
  ِزلَةناخلَالَةُ ِبم

اُألم





 

 

 

)١٣٣ (ادةــم


 يويل اإلسالم أمهية بالغة لصلة الرحم وإحسان هذه الصلة والتحذير الشـديد      -١
 .من قطعها

 األذهان إىل اعتبار رحم األم حمـل        ينبهقرابة بصلة الرحم،     التعبري عن صلة ال    -٢
خ ؛ وهو ما يرس   هللا عز وجل على خلق اإلنسان من عدمٍ       ااإلعجاز اإلهلي وقدرة    

 .الوازع الديين والوفاء حبقوق ذوي القرىب









   متلَّيوإن ت متيسلْ عفَه     كُمامحوا أَرقَطِّعِض وتوا ِفي اَألرفِْسدأَن ت 

*مهارصى أَبموأَع مهمفَأَص اللَّه مهنلَع الَِذين لَِئكأُو 

     ِب اللَّه را أَمونَ مقْطَعِد ِميثَاِقِه ويعب اللَِّه ِمن دهونَ عنقُضي ِه أَن والَِّذين
يوصلَ ويفِْسدونَ ِفي اَألرِض أُولَِئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء الداِر

  ـئُكمبأَال أُن
شـراك ِباللَّـِه، وعقُـوق      اِإلِبأكْبِر الْكَباِئرِ 

أَال وقولُ الزوِر وشهادة الـزورِ     الْواِلدين



الْكبائر :              فِْس، والْـيِمنيـلُ الـنِن، وقَتِباللَّـه، وعقُـوق الْواِلـدي ـراكاِإلش 





 

 

 

الْغموس
      ِـهيجـِل واِلدالر مالْكباِئِر شت ِمن

     ،ـِلجأَبا الر بسي ،عمن
هأُم بفَيس ،هأُم بأَباه، ويس بفيس

  َـةلُ اجلَنخدال ي
قَاِطع

     مـرتعاىل ح ِإنَّ اللَّه
علَيكُم عقُوق اُألمهاِت، ومنعا وهات، ووأْد البناِت، وكَره لكُم ِقيل وقـالَ، وكثـرة              

السؤاِل، وِإضاعة املاِل







                                       
 







 





 

 

 

)١٣٤( ادةــم


د املرياث، وأولوية التكافل االجتماعي وأسـاس        جعلها اإلسالم أساسا لقواع    -١
البناء االجتماعي، واعتربها أعمق وأهم الروابط اتمعية اليت تعمل على متاسك    

 .اتمع واستمراريته
 اإلسالم على ضرورة اإلبقاء على قدر مناسب من أواصر املودة وحسن            ثّحي -٢

 مهما بلغـت أسـباب      الصلة واملعاشرة باملعروف، وعدم التنكر لصلة الرحم      
 .التنازع واختالف املذهب واملعتقد

 . احلرص على التناصح والتناصر ومراعاة األولويات بني ذوي القرىب-٣


  


        
  ِن فَإنيظِّ اُألنثَيِللذَّكَِر ِمثْلُ ح الِدكُمِفي أَو اللَّه وِصيكُمي

كُن ِنساًء فَوق اثْنتيِن فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وإن كَانت واِحدةً فَلَها النصف وَألبويِه ِلكُلِّ 
ا السمهنِه واِحٍد مفَُألم اهوأَب ِرثَهوو ولَد كُن لَّهي فَإن لَّم ولَد إن كَانَ لَه كرا تِمم سد

 كُماؤٍن آبيد ا أَووِصي ِبهٍة يِد وِصيعب ِمن سدِه السةٌ فَُألموإخ الثُّلُثُ فَإن كَانَ لَه
أَقْر مهونَ أَيردال ت كُماؤنا وأَبِكيما حِليمكَانَ ع اللَِّه إنَّ اللَّه نةً ما فَِريضفْعن لَكُم ب* 

..... سدا السمهنفَِلكُلِّ واِحٍد م تأُخ أَو أَخ أَةٌ ولَهرثُ كَاللَةً أَِو امورلٌ يجوإن كَانَ ر
ِث ِمن بعِد وِصيٍة يوصى ِبها أَو ديٍن غَير فَإن كَانوا أَكْثَر ِمن ذَِلك فَهم شركَاُء ِفي الثُّلُ

ِليمح ِليمع اللَِّه واللَّه نةً مارٍّ وِصيضم
 قُِل اللَّه كونفْتتسي

 الكَاللَِة إِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَها ِنصف ما ترك وهو يِرثُها يفِْتيكُم ِفي





 

 

 

إن لَّم يكُن لَّها ولَد فَإن كَانتا اثْنتيِن فَلَهما الثُّلُثَاِن ِمما ترك وإن كَانوا إخوةً رجاال وِنساًء 
 اُألنثَييِن يبين اللَّه لَكُم أَن تِضلُّوا واللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليمفَِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ


        

   





    


 ِفي الُهٍن وِفصلَى وها عنوه هأُم هلَتمِه حياِلدانَ ِبوا اإلنسنيصوو
ياِلدِلي وِلو كُرِن أَِن اشيامع املَِصري إلَي ك* لَك سا لَيِبي م ِركشلَى أَن تع اكداهوإن ج 

 إلَي ثُم إلَي ابأَن نِبيلَ مس ِبعوفًا واترعا مينا ِفي الدمهاِحبا وصمهِطعفَال ت ِبِه ِعلْم
مرِجعكُم فَأُنبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ

     
         

ازاملَلَّ، وال ي مِسفُّها تمفَكَأَن ،ت كما قُلْتكُن لَِئن تما دم ِهملَيع اللَِّه ظِهري ِمن لُ معك
لَى ذَلكع 


                                       





 





 

 

 

           
       عمِك،نِصلي أُم 


–  سلَـي

 ولِكن الواِصلَ الَّذي ِإذا قَطَعت رِحمه وصـلَها ،الْواِصلُ ِباملُكافئ 





                                       






 

 

 





       


        

          


)١٣٥(مــادة 


يتميز اإلسالم بوضع تنظيم دقيق لاللتزام بالنفقة بني بعض أفراد األسرة وبعضـهم      
رد والدولة، حبيث يكَونُ جزًءا مهما من تنظيم التكافـل االجتمـاعي يف   اآلخر وبني الف  

 .اإلسالم، ويتضافران سويا يف سد حاجة الفقراء والضعفاء وذوي احلاجات اخلاصة


         
           


         




         








 

 

 

)١٣٦ (ادةــم


و كبريا، فنفقته يف ماله   كان أو امرأة، صغريا أ      الشخص املوسر ذو املال، رجالً     -١
  على زوجها ولـو     -بكل أنواعها مبا فيها العالج    - ة فنفقتها عدا الزوجة خاص 

 .كانت موسرة

األوالد الصغار الفقراء نفقتهم على أبيهم ولو كان فقريا، ويتـوىل اإلنفـاق              -٢
عليهم أمهم املوسرة أو أقرب قريب موسر هلم وتكون دينا على أبـيهم علـى       

ع له يف كتب الفقه، وكذلك األوالد الكبار إذا كانوا عاجزين عن            تفصيل يرج 
الكسب حقيقة أو حكما، وتستمر نفقة البنت حىت تتزوج وتنتقـل إىل بيـت          

 .قل حقها يف النفقة إىل زوجهاتزوجها فين






قُوادصت

فِْسكلَى نِبِه ع قدصت ِبِه قدصت
علَى زوجِتك      لَِدكلَى وِبِه ع قدصت 

   اِدِمكلَى خِبِه ع قدصت   
أَب تِبِهأَن رص


ْأداب

فِْسكِبنقدصفَتاهلَيعْفَِإنَلفَضٌءيشفََألِلكهْفَِإنَلفَضنعِلكأَهٌءيشفَِلِذي
ِتكابقَرْفَِإنَلفَضنعِذيِتكابقَرٌءيشكَذَافَهكَذَاهو 

   





 

 

 




  



        

   


 

         


        



)١٣٧( ادةــم


الرجل الفقري الذي ال مال له، أو له مال ال يكفيه إذا كان قادرا على الكسب يلتزم 
 يف احلصول   مبساعدته املالية ومعاونته  بالبحث عن عمل مناسب يكفيه، ويلتزم ويل األمر         

 . يناسبه من عملعلى ما


                                       
 






 

 

 

 :ويدل على مضمون هذه املادة
          ِل اللَِّهوا ِمن فَضغتِض وابوا ِفي اَألرِشرالةُ فَانتِت الصفَإذَا قُِضي

كَِثري وا اللَّّهونَواذْكُرفِْلحت لَّكُما لَّع

  َذأْخَألنْ ي
أَحدكُم أَحبلَه ثُم يأِْتي اجلَبلَ، فَيأِْتي حبزمٍة ِمن حطٍَب على ظَِهِرِه فَيبيعها، فَيكُف اللَّه ا               

وهعنم أَو هأَعطَو ،اسسأَلَ النأَن ي ِمن لَه ريخ ،ههجو
 ةً علىزمكُم حدأَح ِطبَألنْ حيت

 دسأَل أَحمن أَنْ ي ريظَهِره، خهعه أَو مينطيعا، فَي
 داوكان د أْكُلـِدهِ   ال يمـِل يِإالَّ ِمن ع

   ـاكَِريكَـانَ ز 
اجنَّار

امطَع دا أَكَلَ أَحمريا ا خ
 كان يأْكلُ ِمن عمِل يِدِهوِإنَّ نيب اللَّه داود ِمن أَنَ يأْكُلَ ِمن عمِل يِدِه، 


َطْأيكَ الْبِبسع لُمالر ِلج 

ٍرورب مٍعي بلُّكُ وِهِديِب
  ِتكيا ِفي بأَم

 شيٌء
  اائِْتِني ِبِهم    ـنم

يشتِري هذَينِ 


        ِلـكِإلَـى أَه ِبذْها فَاناما طَعِدِهمِر ِبأَحتاش





 

 

 

واشتِر ِباآلخِر قَدوما فَأِْتِني ِبهِ 
اذْه  ِبعو ِطبتفَاح ا ،بموي رشةَ عسمخ كنيال أَرو 


    ِمن لَك ريذَا خه          مـوي ِهـكجةً ِفي وكْتأَلَةُ نسِجيَء الْمأَنْ ت 

 أَو ِلِذي دٍم ، أَو ِلِذي غُرٍم مفِْظٍع، ِلِذي فَقٍْر مدِقعٍ   :الِْقيامِة ِإنَّ الْمسأَلَةَ ال تصلُح ِإال ِلثَالثَةٍ      
موِجٍع



)١٣٨( ادةــم


 أو مات عنها زوجها وانقضت عـدا، إذا         تقَلِّ طُ اليت املرأة غري املتزوجة أو      -١
ال مال هلا فال تلتزم شرعا بالبحث ذات مال فنفقتها يف ماهلا، وإن كانت        كانت  

عن عمل، ونفقتها على وليها، أو على ذوي قرابتها األقرب فاألقرب، فتجب             
دوا يف   تعـد  ا أو على أخيها أو جدها أو عمها وهكذا، وإذ         على ابنها أو أبيها   

درجة واحدة قسمت بينهم حسب يسار كل منهم أو بالسوية، كما يتم ترتيب             
 .األولويات بني املستحقني إذا تعددوا على التفصيل الوارد يف األحكام الشرعية

 .سبها أما إذا تكسبت املرأة غري املتزوجة من عمل مناسب فنفقتها يف ك-٢
فنفقتـها  أو هلا ولكن ال يكفيها   وال كسب   وال مال    وإذا مل يكن للمرأة أقرباء       -٣

 على ويل األمر من بيـت مـال          من أموال الزكاة والصدقات مث     بقدر كفايتها 
 .املسلمني








 

 

 




)١٣٩(مــادة 


 يناسبه، وجبت نفقتـه      عمالً الرجل الفقري غري القادر على الكسب أو مل جيد فعالً         
على أقرب قريب موسر له كاألوالد املوسرين، أو من يليهم إذا مل يكونوا كذلك، وإذا               

قًا للتفصيل الوارد يف األحكام الشرعية، مـع        دوا يف درجة واحدة قسمت بينهم وف      تعد
مراعاة حقه يف زكاة املال املفروضة ويف الصدقة الطوعية، فإذا مل يِف ذلك بقضاء حاجاته 
األساسية، ومل يوجد له قريب موسر جيب عليه نفقته، انتقل حقه إىل بيت مال املسلمني،               

 أمر املسـلمني أن يوظّـف يف        فإذا مل يكن فيه ما يكفي حاجات الفقراء، كان على ويلّ          
 .أموال األغنياء ما يفي حباجة الفقراء





 

         
    


  ١٣٦  



                                       





 





 

 

 

 لُومعم قح اِلِهموِفي أَم والَِّذينوِمرحاِئِل والْمِللس 

 لَّفَِةؤا والْمهلَيع اِمِلنياِكِني والْعساِء والْمِللْفُقَر قَاتدا الصمإن
وِفي الر مهقَاِبقُلُوب  ِليمع اللَِّه واللَّه نةً مِبيِل فَِريضِن السِبيِل اللَِّه وابوِفي س اِرِمنيوالْغ

ِكيمحموهاِل وآتن ماللَِّه الَِذي م اكُمآت
       

 ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهِبرفَأَخ ِبذَِلك وا لَكأَطَاع مفَِإنْ ه
اِئِهملَى فُقَرع درفَت اِئِهمأَغِْني ذُ ِمنخؤقَةً تدص ِهملَيع


    الماِإلس ِنيب

 وِإيتاِء ،صالِة وِإقَاِم ال،شهادِة أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَِّه: علَى خمٍس
 وصوِم رمضانَ، والْحج،الزكَاِة

مهذُوروفُوا نلْيو

    مِو ِفي أَيِباللَّغ اللَّه اِخذُكُمؤولَِكن ال ي اِنكُم
يؤاِخذُكُم ِبما عقَّدتم اَأليمانَ فَكَفَّارته إطْعام عشرِة مساِكني ِمن أَوسِط ما تطِْعمونَ 

مهتوِكس أَو ِليكُمأَه ديلُوا الصقْتوا ال تنآم ا الَِذينها أَيي
ح موأَنت نكُمٍل مدا عِبِه ذَو كُمحِم يعالن لَ ِمنا قَتثْلُ ماٌء مزا فَجدمعتِمنكُم م لَهن قَتوم مر

اِكنيسم امةٌ طَعكَفَّار ِة أَوباِلغَ الكَعا بيده َونظَاِهري والَِّذين
ثُم اِئِهمسِمن ن ظُونَ ِبِه واللَّهوعت ا ذَِلكُماسمتِل أَن ين قَبٍة مقَبر ِريرحا قَالُوا فَتونَ ِلمودعي 

 ِبريلُونَ خمعا تِبم* ن لَّما فَماسمتِل أَن يِن ِمن قَبياِبعتتِن ميرهش امفَِصي ِجدي ن لَّمفَم 
يا أَيها الَِذين آمنوا كُِتب اتني ِمسِكينيستِطع فَإطْعام ِس

 أَياما معدوداٍت فَمن كَانَ *علَيكُم الصيام كَما كُِتب علَى الَِذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 
 من أَياٍم أُخر وعلَى الَِذين يِطيقُونه ِفديةٌ طَعام ِمنكُم مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ

ِمسِكٍني





 

 

 





   اِفِن اَلطَّوع موهاغْن

ذَا اَلْيِمِفي هو
         

          
         


 مِظلُّهةٌ يعبس

لَّه ِفي ِظلِِّه يوم ال ِظلَّ ِإال ِظلُّهاَل     قٍَةدِبص قدصلٌ تجرو
هِميني ِفقنا تم الُهِشم لَمعى ال تتا حفَاهفَأَخ

 ِرٍئ ِفيكُلُّ ِام
ِظلِّ صدقَِتِه حتى يفْصلَ بين اَلناِس

نمَكَانهعمُلفَضٍرظَه
دعفَلْيِبِهلَىعنمَالرظَه،لَهنموَكَانلَهٌلفَضِمناٍدزدعفَلْيِبِهلَىعنمَالادزلَه





       

١٠٩

                                       






 

 

 

 



 نم الِبر لَِكنِرِب واملَغِرِق ولَ املَشِقب كُموهجلُّواْ ووأن ت الِْبر سلَي

 والِكتاِب والنِبيين وآتى املَالَ علَى حبِه ذَِوي القُربى آمن ِباللَِّه واليوِم اآلِخِر واملَالِئكَِة
واليتامى واملَساِكني وابن السِبيِل والساِئِلني وِفي الرقَاِب وأقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ 

ِفي الب اِبِرينالصواْ وداهِإذَا ع ِدِهمهاملُوفُونَ ِبعو الَِّذين لَِئكأِس أُوالب ِحنياِء ورالضاِء وأس
صدقُواْ وأُولَِئك هم املُتقُونَ


         




 اِر ِذيالْجاِكِني واملَسى وامتاليى وبِبِذي القُرا وانسِن إحياِلدِبالوو
ِب واجلَاِر اجلُنى وبالقُركُمانمأي لّكَتا ممِبيِل وِن السابنِب والصاِحِب ِبالْج

          
         



 يف الْنَِّإ لَاِلم حا ِسقواِةكَى الز    سلَي

كُموهجلُّواْ ووأن ت الِْبر     


١٠٩

                                       






 

 

 








          

 


          


  




                                       
 





 

 

 






         
     













)١٤٠(مــادة 


شرعت الوالية على النفس واملال والوصاية والقوامة حرصا على مصلحة ومـال            
      ِر سنه أو عدِم استقامة تصرفاِته يف أمواله؛        شخص غري كامل الرشد والعقل؛ نتيجة لِصغ

 .أو النعدام أهليته أو نقصها؛ ألن املال قوام احلياة، وجيب شرعا حفظه وتنميته


     








 

 

 

        
          

          
         


اامِقي لَكُم لَ اللَّهعالَِّتي ج الَكُمواَء أَمفَهوا الستؤال تو  تى لُواوابامتالي 

أَموالَهم إلَيِهم فَادفَعوا رشدا منهم آنستم فَإنْ النكَاح بلَغوا إذَا حتى
اامقَو ذَِلك نيكَانَ بوا ورقْتي لَمِرفُوا وسي فَقُوا لَمإذَا أَن اَلَِّذينو

اِذيربت ذِّربال تو 
  ًثالث رضي لَكُماىل يعثَالثًإنَّ اللَّه ت ه لَكُمكْريأنْ : اا، و رضي لَكُمفَي

: ا وال تفَرقُوا، ويكْره لَكُم اللَِّه جِميعا، وأنْ تعتِصموا ِبحبِلتعبدوه، وال تشركُوا ِبِه شيئً
ِقيلَ وقَالَ، وكَثْرةَ السؤاِل، وإضاعةَ املَاِل     




    


 



 

           

                                       
 





 

 

 


       



         
       




                                       
 
 





 

 

 

)١٤١( ادةــم


 ورعاية الشخصية، الرعاية الدولة له تكفل أن ناقصها، أو األهلية عدمي حق من -١
 الـنفس،  على الوالية أحكام بتنظيم وذلك ؛واملادية املعنوية ومصاحله حقوقه
 أحكـام  قوفْ وغريها، القضائية، واملساعدة والقوامة، ة،والوصاي املال، وعلى

 .اإلسالمية الشريعة
 املؤسسات وعلى واألوصياء األولياء هؤالء على احلق و ناقصهاأهلية ألولعدمي ا -٢

 وحسـن  عليه، واحملافظة رعايته سنواحي أن واالجتماعية والقضائية التشريعية
 .الرشد بلوغ عند مهالتسلّ طئةتو إدارا على وتدريبه أمواله، إدارة













١٠٩٢










 

 

 





 

لُواتى وابامتى اليتوا إذَا حلَغب كَاحم فَإنْ النتسآن مهنا  مـدشر 
أَموالَهم إلَيِهم فَادفَعوا








وا والبقْرالَ تِتيِم مِبالَِّتي إال الي  ِهـي  ـنسـى  أَحتلُـغَ  حبي 
هدأَشكأَلُونسِن ويى  عـامتقُـلْ  الي  ـالحإص  ـملَّه 
ريخ

َأَال نم 
ِليا وِتيمي الٌ لَهم ِجرتالَ ِفيِه فَلْيو كْهرتـى  يتح  أْكُلَـهقَةُ  تـدالص











 

 

 

)١٤٢ (ادةــم


يراجع ما جاء من أحكام أهلية الوجوب وأهلية األداء يف الفصل الرابع من الباب              
 الطفل يف اإلسالم، ويرجع يف تفصيل إجراءات تنظـيم          حبقوق وواجبات الرابع اخلاص   

قصها جتاه األولياء واألوصياء إىل أحكام الوالية على النفس واملال وحق عدمي األهلية ونا       
 .الشريعة اإلسالمية والقوانني املستمدة منها

















                                       
 





 

 

 





         

       
           




        





)١٤٣(مــادة 


نظام إجباري فرضه اهللا عز وجل بنصوص صرحية قطعية الثبوت : املرياث يف اإلسالم

، أكثر من أي نظام دنيوي آخر يف الشريعة اإلسـالمية      دقيقًا   والداللة، ومفصلة تفصيالً  
 .م علم الفرائضحىت أطلق عليه اس




 
  





 

 

 

  


َِّللذ الِدكُمِفي أَو اللَّه وِصيكُماًء يِنس ِن فَإن كُنيظِّ اُألنثَيكَِر ِمثْلُ ح

فَوق اثْنتيِن فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وإن كَانت واِحدةً فَلَها النصف وَألبويِه ِلكُلِّ واِحٍد منهما 
ثَه أَبواه فَُألمِه الثُّلُثُ فَإن كَانَ السدس ِمما ترك إن كَانَ لَه ولَد فَإن لَّم يكُن لَّه ولَد ووِر

 مهونَ أَيردال ت كُماؤنوأَب كُماؤٍن آبيد ا أَووِصي ِبهٍة يِد وِصيعب ِمن سدِه السةٌ فَُألموإخ لَه
 ولَكُم ِنصف ما ترك *يما أَقْرب لَكُم نفْعا فَِريضةً من اللَِّه إنَّ اللَّه كَانَ عِليما حِك

أَزواجكُم إن لَّم يكُن لَّهن ولَد فَإن كَانَ لَهن ولَد فَلَكُم الربع ِمما تركْن ِمن بعِد وِصيٍة 
كَانَ لَكُم ولَد فَلَهن يوِصني ِبها أَو ديٍن ولَهن الربع ِمما تركْتم إن لَّم يكُن لَّكُم ولَد فَإن 

الثُّمن ِمما تركْتم من بعِد وِصيٍة توصونَ ِبها أَو ديٍن وإن كَانَ رجلٌ يورثُ كَاللَةً أَِو امرأَةٌ 
ش مفَه ِمن ذَِلك وا أَكْثَرفَإن كَان سدا السمهنفَِلكُلِّ واِحٍد م تأُخ أَو أَخ كَاُء ولَهر 

 ِليمع اللَِّه واللَّه نةً مارٍّ وِصيضم رٍن غَييد ا أَوى ِبهوصٍة يِد وِصيعب ِفي الثُّلُِث ِمن 
ِليمح

ولَد لَه سلَي لَكه ؤرِفي الكَاللَِة إِن ام فِْتيكُمي قُِل اللَّه كونفْتتسي 
ولَه أُخت فَلَها ِنصف ما ترك وهو يِرثُها إن لَّم يكُن لَّها ولَد فَإن كَانتا اثْنتيِن فَلَهما 
 لَكُم اللَّه نيبِن ييظِّ اُألنثَياًء فَِللذَّكَِر ِمثْلُ حاال وِنسجةً رووا إخوإن كَان كرا تالثُّلُثَاِن ِمم

أَن تِليمٍء عيِبكُلِّ ش ِضلُّوا واللَّه

   ِِّبكُل اِب اللَِّه إنَّ اللَّهٍض ِفي ِكتعلَى ِببأَو مهضعاِم بحلُوا اَألروأُو
ِليمٍء عيش

          أَلِْحقُوا
اَلْفَراِئض ِبأَهِلها، فَما بِقي فَهو َألولَى رجٍل ذَكٍَر

   
        





 

 

 


 ِلمسِرثُ اَلْمال ي

ِلمساَلْم ِرثُ اَلْكَاِفرال يو ،اَلْكَاِفر
 ال

يتوارثُ أَهلُ ِملَّتيِن


      سلَي
ِللْقَاِتِل ِمن الِْمرياِث شيٌء        




    سداَلس لَك     لَك
رآخ سدسَا سدةٌِإنَّ اَلسمطُع رآلخ 


            




 ُاِرثالُ واَلْخ
اِرثَ لَهال و نم        




  ُالالْخو ،لَى لَهوال م نلَى موم ولُهسرو اِرثَ اَللَّهال و ناِرثُ مو 
لَه          





 

 

 


   َثرو لُودولَّ اَلْمهتِإذَا ِاس


         زرا أَحم

اَلْواِلد أَو اَلْولَد فَهو ِلعصبِتِه من كَانَ      


          الُءاَلْو
بوهال يو ،اعبِب، ال يسِة اَلنمةٌ كَلُحملُح


 

اللَِّه نةً مفَِريض
  ٍءيلُ شأَو وهى، وسني وهالِْعلِْم، و فا ِنصها فَِإنوهلِّمعو اِئضوا الْفَرلَّمعت

ينزع ِمن أُمِتي        
 ٌلفَض ى ذَِلكا ِسومثَالثَةٌ، و الِْعلْم :

آيةٌ محكَمةٌ، أَو سنةٌ قَاِئمةٌ، أَو فَِريضةٌ عاِدلَةٌ     
      ،اسالن وهلِّمعآنَ ووا الْقُرلَّمعت

 ِلفتخأَنْ ي وِشكيو ،فُوعرم الِْعلْمو ،وضقْبم ؤري اما، فَِإنوهلِّمعو اِئضوا الْفَرلَّمعتو
اثْناِن ِفي الْفَِريضِة والْمسأَلَِة فَال يِجداِن أَحدا يخِبرهما  

 ا ِفي ِديِن اللَِّههدأَشكٍْر، وو بِتي أَبِتي ِبأُمأُم محأَر
رؤها ِلِكتاِب عمر، وأَصدقُها حياًء عثْمانُ، وأَعلَمها ِبالْحالِل والْحراِم معاذُ بن جبٍل، وأَقْ

وِلكُلِّ أُمٍة أَِمني، وأَِمني هِذِه اُألمِة أَبو  ،اللَِّه عز وجلَّ أُبي، وأَعلَمها ِبالْفَراِئِض زيد بن ثَاِبٍت
عبيدةَ بن الْجراِح





 

 

 

)١٤٤(مــادة 


 يقوم نظام املرياث على أن املورث ال سلطان له على ماله بعـد وفاتـه إال يف                 -١
حدود الثلث عن طريق الوصية، كما توجب الشريعة سداد ما على املتوىف من             
حقوق وديون قبل التوزيع على الورثة، وحتث الشريعة على أن تكون الوصية            

 . الثلثقل منبأ
، وبعد الوصية إذا أوصـى    ،   إن مال املتوىف الباقي بعد سداد الديون واحلقوق        -٢

يعترب تركة من حق ورثته، وقد استأثر الشارع احلكيم بتوزيعها بني أفراد أسرته 
كل واحد حسب درجة قرابته توزيعا حمددا ِبحصر املستحقني وحتديد نصيب           

 . املورث أو ورثته يف هذا التحديدكل منهم دون أي تدخل إلرادة

 يشتمل هذا النظام على عدد من القواعد والضوابط اليت تكفل املرونة والعدالة -٣
شروط :  ذلك مثل  يمواجهة التغريات يف كل حالة تقتض     والتطبيق الصحيح و  

اإلرث وأسبابه وموانعه وقواعد احلجب واحلرمان من املرياث والرد والعـول           
 ذلك، ويرجع يف تفصيل بياا إىل أحكام الشريعة اإلسـالمية          والتخارج وغري 

 .والقوانني املستمدة منها








   








 

 

 

ٍنيد ا أَوِبه وِصنيٍة يِد وِصيعب ِمن
ٍنيد ا أَوونَ ِبهوصٍة تِد وِصيعب نم

ًاالم كرت نا مأَنثَِتِه، ورفَِلو 
واِرثُ من ال واِرثَ لَه أَعِقلُ عنه وأَِرثُ

         ِبثُلُِث كُملَيع قدصت ِإنَّ اَللَّه
فَاِتكُمو دِعن اِلكُمو؛أَماِتكُمنسةً ِفي حادِزي   




   ال 
ال  كثَترو ذَرأَنْ ت كِإن ،الثُّلُثُ كَِثرياَلثُّلُثُ، و

اسكَفَّفُونَ اَلنتالَةً يع مهذَرأَنْ ت ِمن رياَء خأَغِْني
        

        


  َونردال ت كُماؤنوأَب كُماؤٍن آبيد ا أَووِصي ِبهٍة يِد وِصيعب ِمن
ام نفْعا فَِريضةً من اللَِّه إنَّ اللَّه كَانَ عِليما حِكيمأَيهم أَقْرب لَكُ














 

 

 








        
         



)١٤٥(مــادة 


 باستقراء أحكام املرياث يف اإلسالم يتبني أن اهللا العليم اخلبري قد وزع تِركـة               -١

املتوىف يف دائرة أسرته ال خيرج عنها، وأن ترتيب املستحقني ومقادير أنصبتهم            
 من النظامني يشكل أساسا متينـا       ، وأن كالً  ترتبط بقواعد النفقة بني األقارب    

 .للتكافل االجتماعي يف اإلسالم
 ومسـئوليات  رتبت أحكام هذين النظامني على أفراد األسرة وهلم حقوقًا       وقد   -٢

متبادلة، فقد أوجب الشارع احلكيم للصغري الفقري وللكبري الفقري العاجز عن           
قرب، وهم غالبا ممـن يـرث       ا يف مال قريبه املوسر األقرب فاأل      الكسب حقً 

بعضهم بعضا، حىت إنّ بعض الفقهاء اشترط فيمن جتب عليه النفقة أن يكون             
وارثًا، ويقابل هذا االلتزام أن أغلب هؤالء األقارب هم ورثة املتوىف الـذين             

 .تئول إليهم تركته


                                       







 

 

 






  

      

     


       

   ِقيا با، فَمِلهِبأَه اِئضأَلِْحقُوا اَلْفَر
فَهو َألولَى رجٍل ذَكٍَر       

 


ِمرِبالْغ منالْغ
       





)١٤٦(مــادة 

القائم على جعل خالفة املورث يف ماله لألسرة جمتمعـة          -نظام املرياث يف اإلسالم     





 

 

 

 هـو   -ا ملعايري منضبطة  على تفاوت بينهم، وأن يكون بعضهم أوىل أو أكثر نصيبا، طبقً          
نظريـات   حيقق ترابط األسرة وتوثيق العالقات بني أفرادها خالفًا لل       الذيالوسط العدل   

اليت متحو التوارث متاما أو اليت جتعل للمتوىف السلطان الكامل على ماله بعد وفاته كما               
 . بني أفرادها الصلةوثقتريتني ال حيقق مصلحة األسرة وال كان يف حال حياته، وكال النظ
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)١٤٧(مــادة 


باستقراء أحكام املرياث، تبني أن معايري التوزيع بني الورثة تقوم على االعتبـارات             
 :اآلتية

 .ألقرب يأخذ نصيبا أكرب ذكرا كان أو أنثى درجة القرابة؛ فا-١
 اعتبار الوارث امتدادا لشخص املتوىف، وهم فروعه الذين يستقبلون احليـاة،            -٢

نصيبهم أكرب من األجيال املاضية وهم أصوله، ولذا كان نصيب األوالد أكثر            
حظًا يف املرياث من اآلباء، وينفردون بالتركة يف أغلب األحيـان، كمـا أن              

                                       






 

 

 

 .امها أنثىت البنت أكرب من نصيب األم وكلنصيب

 االلتزام بتكاليف مالية أكرب كاألوالد الذين يف مستقبل حيام وال مال هلـم،              -٣
 .رون احلياةباء الذين هلم مال من كسبهم ويستدا لآلبخالفً

العدل بني الورثة بإقامة توازن دقيق بني التزامات الوارث املالية ونصـيبه يف              -٤
 .١٤٨ سب الوارد يف املادةاملرياث ح

تفتيت الثروة وعدم تركيزها يف يد وارث واحد، ولذا ال يقتصر املرياث على              -٥
األصول والفروع، وإمنا يشترك فيه أيضا قرابة احلواشي كاإلخوة واألخوات          

 .واألعمام واإلخوة ألب واإلخوة ألم وذوي األرحام



           




)١٤٨ (ادةــم


ديد نصيب الذكر ضعف نصيب األنثى يف بعض احلاالت اليت قررت الشريعة حت
التساوي يف حق املرياث،  -ظاهرا-يتساويان فيها يف درجة وجهة القرابة مما يقتضي 

كاالبن واالبنة، واألخ واألخت، والعم والعمة، والزوج والزوجة، واحلكمة من ذلك هي 
ا كبريا رغم تساويهما يف درجة اوتتفاوت االلتزامات املالية بينهما يف هذه احلاالت تف

وجهة القرابة، فاملرأة يف مجيع احلاالت حتتفظ بنصيبها يف املرياث لنفسها وال تلتزم شرعا 
 .بإنفاق شيء منه على غريها إال يف حاالت نادرة جدا وبشرط أن تكون غنية

حظًـا يف   يف حني أن الرجل يلتزم شرعا باإلنفاق من نصيبه مبا جيعل املرأة أوفـر               
                                       







 

 

 

 .املرياث حىت يف احلاالت اليت يأخذ فيها الرجل ضعف األنثى


       
    الِدكُمِفي أَو اللَّه وِصيكُمي

ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ اُألنثَيين   اًءاال وِنسجةً رووا إخوإن كَان
ِليمٍء عيِبكُلِّ ش ِضلُّوا واللَّهأَن ت لَكُم اللَّه نيبِن ييظِّ اُألنثَيفَِللذَّكَِر ِمثْلُ ح

  
 




   


         
   





)١٤٩ (ادةــم


يف غري احلاالت السابقة ال يوجد أي فرق بني الذكر واألنثى يف حتديد حق املرياث،             

 :ح من احلاالت اآلتية على سبيل املثال ال احلصرحسبما يتض
 األم تأخذ نصف األب يف حالة إذا مل يكن البنـهما املتـوىف فـرع وارث،                 -١

 .وتتساوى معه يف حاالت أخرى إذا كان البنهما ولد واحد أو بنتان





 

 

 

 ألم يف استحقاق السدس لكل منـهما أو يشـتركون       األخ واألخت  يتساوى   -٢
بأن مل يوجـد  :  حالة مرياث الكاللة   وهي ذلك   إذا زادوا عن   بالسوية يف الثلث  

 . وذكرفرع وارث للميت وال أصل وارث
فرضا :  التركة عند االنفراد    يتساوى كل من الذكر واألنثى يف استحقاق كلّ        -٣

 .أو ردا

٤-يف بعض احلاالت يكون نصيب األنثى فرض ا أو أكثرا مثل نصيب الذكر تعصيب. 
األغلب ني املستحقات من النساء واملستحقني من الرجال، يتبني أن           باملقارنة ب  -٥

وال يرث بالفرض مـن الرجـال    بالفرض  نالوارثات من النساء يرثْ   األعم من   
تعصيبا؛ أي ال يرث إال بعد      من الرجال ال يرث إال       فقط، والباقي    سوى نوعني 

ك أن  استكمال توريث أصحاب الفروض وأغلبهم من النساء، ويتضح من ذل         
ص اليت تتاح هلا أكثر بكثري من الرجـال،        راملرأة أوفر حظا يف املرياث؛ ألن الفُ      

 .وسبحان العليم اخلبري الذي وِسع كل شيء رمحة وعدالً








 ... امهنِه ِلكُلِّ واِحٍد ميووَألب فصا النةً فَلَهواِحد توإن كَان

سدِه الثُّلُثُ فَإن كَانَ                  السفَُألم اهوأَب ِرثَهوو ولَد كُن لَّهي فَإن لَّم ولَد إن كَانَ لَه كرا تِمم 
   سدِه السةٌ فَُألموإخ لَه

ـٍل ذَكَـرٍ  أَلِْحقُوا اَلْفَرجلَى رَألو وفَه ِقيا با، فَمِلهِبأَه اِئض





 

 

 




   
   




   

 
 


 









    


 




 


 


 


 







                                       




































 

 

 

  
       


 




 


 
 

 


 









..َأ أَةٌ ولَهرثُ كَاللَةً أَِو امورلٌ يجوإن كَانَ ر سدا السمهنفَِلكُلِّ واِحٍد م تأُخ أَو خ

 رٍن غَييد ا أَوى ِبهوصٍة يِد وِصيعب كَاُء ِفي الثُّلُِث ِمنرش مفَه ِمن ذَِلك وا أَكْثَرفَإن كَان
ِليمح ِليمع اللَِّه واللَّه نةً مارٍّ وِصيضم





  

 
     

 عليها ا ردباقيال+     أم  اكل التركة تعصيب أب )أ(
 عليها ا ردالباقي+     بنت اكل التركة تعصيب ابن )ب(
 عليها ا ردالباقي+     أخت اكل التركة تعصيب أخ )ج(
  )١(  عليهاا ردالباقي+     زوجة عليه ا ردالباقي+    زوج )د(

                                       

































 

 

 

كل التركة ألنه من  خال )ـه(
 ذوى األرحام

ـ     خالة  ين ذوكل التركة ألـا م
 األرحام

 يكل التركة ألـا مـن ذو     عمة اكل التركة تعصيب عم )و(
 األرحام
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)١٥٠(مــادة 


ل االجتماعي يف اإلسالم، وهي مكملة لنظام املرياث        إحدى وسائل التكاف  : الوصية
لكوا متليكًا من املورث مضافًا إىل ما بعد املوت تربعا، جبزء من التركة ملن يشاء من أهل 

 . أو غريهممودته أو أقاربه


      




)١٥١(مــادة 


اهللا عز وجل قواعد املرياث فرضا الزما بتحديد املستحقني وحتديد نصيب كل شرع 
منهم دون تدخل إلرادة املورث أو لورثته يف ذلك، ونظرا ألن املورث هو صاحب املال               

لذي مجعه جبهده وكسبه، فقد شاءت حكمته سبحانه وتعاىل أن جيعل هـذه الفريضـة        ا
متعلقة بثلثي التركة، وأن يترك للمورث ثلث التركة يتصرف فيها باختياره بأن يِدهيإىل ه 

، أو ليتدارك به تقصريا يف دنياه، أو ليزداد  أو غريهممن يشاء ممن تربطه به مودة أو قرابة





 

 

 

 .د اهللا بتوجيهه إىل جهة بر أو إىل حتقيق مصلحة لألمةبه مثوبة عن


اوِصي ِبهٍة يِد وِصيعب ِمن

اِلوِبثُلُِث أَم كُملَيع قدصت ِإنَّ اَللَّه كُم
فَاِتكُمو د؛ِعناِتكُمنسةً ِفي حادِزي 


)١٥٢(مــادة 


إذ تسبق يف التنفيـذ حقـوق       رغَّبت الشريعة يف الوصية وجعلت هلا مرتلة كبرية؛         

لك ألا تتم بإرادة املتوىف وليست جربا عنه، فتكون جـزًءا مـن كسـبه                وذ ؛املرياث
 .الدنيوي ومن صاحل أعماله اليت يثاب عليها بعد وفاته
















                                       






 

 

 

)١٥٣(مــادة 


ا             احلدا أن تكون بأقل من الثلث إيثاراألقصى للوصية ثلث التركة، ويستحب شرع 
حلق الورثة يف التركة، وال جتوز الوصية ِبأَزيد من ثلث التركة، إال بإجازة الورثة فيمـا                

 .ثلثجاوز الثلث، فإن مل جييزوا الزيادة كانت الوصية نافذة يف حدود ال





الال
         َكَفَّفُـونتالَـةً يع مهذَرأَنْ ت ِمن رياَء خأَغِْني كثَترو ذَرأَنْ ت كِإن ،الثُّلُثُ كَِثرياَلثُّلُثُ، و

اساَلن








       



)١٥٤(مــادة 


رط إجازة الورثة أو حتقيق العدل بني الورثة مبراعاة ال جتوز الوصية لوارث إال بش

 .حاجة مشروعة وحقيقية خاصة باملوصى له






 

 

 




           
         


          





)١٥٥(مــادة 


يشترط يف املوِصي أن يكون خمتارا غري مكره، وتتوافر له أهلية التربع، وأن يكون              

ا متعي         املوصا، وأن يقبل الوصية إذا كان شخصى له موجودا، وأن يكون املوصى به ماالًن 
 . لإلرثمقوما قابالً






  





   






 

 

 

)١٥٦(مــادة 


 يف  )م١٩٤٦( لسـنة    )٤٣(تقضي بعض القوانني الوضعية ومنها القانون املصري رقم         
 بوجوب الوصية لفرع    :األبناء بني    حتقيقًا للعدالة   أخذًا من بعض املذاهب الفقهية     )٧٦(املادة  

ولده الذي مات يف حياته إذا مل يكن الفرع وارثًا، وأن تكون الوصية مبثل نصيب االبن املتوىف               
بشرط أال يزيد عن الثلث، فإذا مل يوِص اجلد لفرع ولده رغم توافر الشروط، اعترب الفـرع                 

 .ا أقلوارثًا مبقتضى القانون مبثل نصيب والده، أو مبقدار الثلث أيهم





      
     


















 





 

 

 





         

      
    

        



)١٥٧(مــادة 


تصدق بثمراته هو حبس املال عن التداول يف حياة الواقف وبعد مماته، وال: الوقف

 .ومنافعه يف سبيل اهللا على أي وجه من وجوه اخلري للناس والنفع العام للمجتمع








 )١٥٨(مــادة 


 الوسـائل   ىحدإالوقف صدقة جارية أصلها ثابت وأجرها دائم، وعبادة مالية، و         
، سـنة قوليـة      للتكافل االجتماعي يف اإلسالم، وهو سنة مؤكدة للرسـول           املهمة





 

 

 

وعملية، فقد كان أول من أوقف وقفًا يف اإلسالم وأول من أمر املتصـدقني بتحويـل                
 عليـه إمجـاع     انعقـد س أصلها وإنفاق مثرا يف سبيل اهللا، كما         تربعام إىل وقف حبب   

 .الصحابة رضي اهللا عنهم، واألمة اإلسالمية من بعدهم


         


اساَِإلن اتِإذَا م لُهمع هنع قَطَعنُ ِان
صدقٍَة جاِريٍة، أَو ِعلٍْم ينتفَع ِبِه، أَو ولٍَد صالٍَح يدعو لَه: ِإال ِمن ثَالٍث




      
         


       


     ْقدصتا، ولَهأَص تسبح اِإنْ ِشئْتِبه ت


           

          


     
          







 

 

 


ر ِري ِبئْرتشي نا مهِمن ٍر لَهيِبخ ِلِمنيسِدالِء الْم عم هلْوا دلَ ِفيهعجةَ فَيوم

ِفي الْجنِة
        

          
 ىتح الُوا الِْبرنت لَن

تنِفقُوا ِمما تِحبونَ        
       اِفقُوا ِممنى تتح الُوا الِْبرنت لَن

 تِحبونَ         


 الَهعجي أَرى أَنْ توِإن ،ما قُلت تِمعس وقَد ،مالٌ رابح ذِلك ،مالٌ رابح ٍخ، ذِلكب
يف اَألقْرِبني


           


كَِبيِهِبيِل اللَِّه،ارس ةَ ِمنرمالْعو جفَِإنَّ الْح     



)١٥٩(مــادة 


ا فصلَ الفقهاء يف أحكام الوقف تفصيالً دقيقًا ألمهيته، وبعض الفقهاء وضع شروطً           

لصحته كاشتراط أن يكون املوقوف عقارا ومفرزا وجلهة مؤبدة وغري ذلك من شروط،             

                                       






 

 

 

ا من ذلك، وهو الرأي الراجح عمـالً ـدي   والبعض اآلخر من الفقهاء مل يشترط شيئً      
 وترغيبا للناس يف الوقف، وحتصيالً ملا فيه من حتقيق مصاحل املسلمني فيجوز          الرسول  

عقار وغريها مؤبدا ومؤقتا، واألصل يف الوقف هو عدم اللزوم          وقف املشاع واملنقول وال   
 .إال يف بعض احلاالت اليت تفيد التأبيد كوقف أرض إلقامة مسجد عليها








)١٦٠(مــادة 


     تمع وتسانده،         جيوز الوقف يف كل أعمال الربواخلري، وكل ما يؤدي إىل تكافل ا 

ألخوة اإلنسانية والتكافل، وال يقتصـر      ويشيع فيه املودة والرمحة ويربط األمة بأواصر ا       
الوقف على جمال معني، بل يشمل كافة أنواع احلياة اإلنسانية وعلى املرافق واخلدمات              

 .العامة وكافة صور التقدم احلضاري


         





)١٦١(مــادة 


 :تنافس املسلمون حكاما وحمكومني يف وقف أمواهلم لإلنفاق منها على األغراض اآلتية





 

 

 

 النواحي اإلنسانية وسد حاجة الفقراء واملعدمني، بالوقف على اللقطاء واليتامى -١
عجزة والعميان واذومني، وتزويج الشباب والشابات وما يقدم        واملقعدين وال 

من حليب وسكر لألطفال الرضع، وعلى السقايات واملطاعم الشعبية لتوزيـع         
الطعام على الفقراء واحملتاجني، والوقف على املقابر وعلى القرض احلسن وعلى        

 ، تأجري مسكنالبيوت ليسكنها الفقراء واحملتاجون غري القادرين على امتالك أو      
 والوقـف   ،وعلى احلمامات العامة للنظافة ووقف البيوت مبكة إلقامة احلجاج        

.على احليوانات
 املرافق العامة لتيسري أمور احلياة، كالوقف على إصالح القنـاطر واجلسـور             -٢

.ووقف اآلبار يف الفلوات لسقاية املسافرين والزروع واملاشية
وات احلرب واخليول والكراع واإلنفاق علـى        اجلهاد يف سبيل اهللا، وعلى أد      -٣

 .ااهدين وأسرهم
 الوقوف على ذرية الواِقف خشيةَ تبديِد األموال، وِلضمان عائٍد دائٍم للموقوف -٤

 .عليهم


          



)١٦٢(مــادة 


كان للوقف دور أساسي يف أغلب اإلجنازات العلمية واحلضارية يف بالد اإلسالم 
:وقت أن كانت أوربا وأغلب بالد العامل تعيش يف عصر الظلمات ومن ذلك

نشر العلم واملعرفة بالوقف على املدارس واملساجد واملكتبات العامة والكتاتيب  -١
 .على طلبة العلم من غذاء ومسكن وغريهالتحفيظ القرآن الكرمي و





 

 

 

ة واملستشفيات التعليمية لتعليم مكِْح الوقف على املراصد الفلكية ودور الْ-٢
.الطب والتمريض وتطوير علم الصيدلة والكيمياء وعلم النبات

 ساهم الوقف مسامهة فعالة يف حفظ مبادئ اإلسالم ورقي اتمع اإلسالمي -٣
سالم والدعوة إليه، ومقاومة عمليات التبشري واهلدم وتقدمه وعلى نشر اإل

.الفكري والنفسي املوجه إىل بالد اإلسالم من أعدائها


     




)١٦٣(مــادة 


  اية القرن التاسع عشر وما بعده، ابتلي املسلمون باحتالل أراضيهم، وغزوهـا   يف
 فكريا واقتصادي م،          ا وعسكريا، وأدرك هؤالء األعداء أمهية الوقف يف مقاومة خمططـا

ـ             تمـع كليا علـى   فعملوا على القضاء على فكرة الوقف وسلب أمواله، واعتماد ا
السلبيات اليت ميكن تصويبها صـدرت القـوانني         ببعض   احلكومات املوالية هلم وتعلالً   

الوضعية يف العديد من البالد اإلسالمية بالتضييق على الواقفني ووضع القيود والعقبات            
 يف )م١٩٤٦( لسنة )٤٨(أمامهم وسلبهم النظارة واإلشراف على الوقف كالقانون رقم 

أن ينـدثر، وآن    مصر وما تبعه من قوانني أخرى، فانصرف الناس عن الوقف حىت كاد             
األوان لكي يعود للوقف مكانته السابقة يف خدمة املسلمني واتمع اإلسالمي، وأن تقوم 

 .بالدعوة إىل هذه الفكرة فئة من املسلمني حسبة لوجه اهللا تعاىل











 

 

 

)١٦٤(مــادة  


اتجهت بعض الدول اإلسالمية أخريا إىل منع الوقف على ذرية الواقف، وهو ما 
يطلق عليه الوقف األهلي؛ إذ أدى على املدى الطويل إىل حبس كثري من الثروات عن 

 وإعاقة التنمية، فضالً عن تكاثر  اإلضرار باالقتصاد القوميتسبب يفالتداول؛ وهو ما 
الذرية وضآلة العائد على املستحقني، واستنفاد معظم إيرادات الوقف يف نفقات 

 .ومصاريف اإلدارة
عمالً بالنصوص  ) األهلي(إبقاء الوقف على الذرية     : واألصوب شرعا وأصلح عمالً   

ى املستحقني  الشرعية مع إحاطته بضوابط وشروط جتيز التصرف يف الوقف وتوزيعه عل          
 .إذا أضحى قاصرا عن حتقيق مقصده الشرعي
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