-1حق املرأة يف املرياث واحلياة الكرمية ودورها يف بناء الوطن

9معـممجادىماآلخرةم1341ػـممادلقاصؼم6112/4/11م م

أولًا :العناصر:
 -1عؽاغةمادلرأةميفماإلدالم.
 -6تؽرؼؿماإلدالممظؾؿرأةم(أعّام،موبـؿّام،مأخؿّام،موزوجة).
 -4حثماإلدالممسؾكمحؼماظؾـتميفماظرتبقةماظلقؼةمطاظقظدمدقاءمبلقاء.
 -3حؼمادلرأةميفمادلرياثم.
 -5دورمادلرأةميفمبـاءماظقرـ.
ثانيا :األدلة:
األدلة من القرآن الكريم :

ـ م َصٔإنِ م ُطـٖ مغِلَاءّ مصَ ِققَ ماثِـَؿَقِـٔم
اظؾفُ مصِل مأَوِظَادِطُؿِ مظِؾذٖطَرٔ معِـِؾُ محَظِّ ماْظأُغِـَقَ ِق ٔ
 -1ؼؼقل متعاىل{:ؼُقصِقؽُؿُ م َّ
ؽؾ ٚموَاحِدٍ معِـِفُؿَا ماظلٗدُسُ معِؿٖا متَرَكَم
صَؾَ ُفـٖ مثُؾُـَا معَا متَرَكَ موَإٔنِ مطَاغَتِ موَاحِدَةً مصَؾَفَا ماظـٚصِػُ موَِظأَبَقَ ِؼفِ مظِ ُ
ؽـِ مَظفُ موَظَدْ موَوَرَٔثفُ مأَبَقَاهُ مصَ ِؾأُ ٚعفِ ماظـٗؾُثُ م َصإٔنِ مطَانَ مَظفُ م ٔإخِقَةٌ مصَ ِؾأُ ٚعفِ ماظلٗدُسُم
إٔنِ مطَانَ مَظفُ موَظَدْ م َصإٔنِ مظَؿِ مؼَ ُ
ضةً م ِعـَم
ِعـِ مبَعِدِ موَصِ ٖقةٍ مؼُقصِل مبِفَا مأَوِ مدَ ِؼـٕ مآبَاؤُطُؿِ موَأَبِـَاؤُطُؿِ مظَا متَدِرُونَ مأَؼٗفُؿِ مأَضْرَبُ مظَؽُؿِ مغَػْعّا مصَرٔؼ َ
اظؾفَمطَانَمسَؾِقؿّا}[اظـلاء .]11:م
اظؾفِمإٔنٖم َّ
َّ
ؽـِ مظَ ُفـٖ موَظَدْ م َصٔإنِ مطَانَ مظَ ُفـٖ موَظَدْ مصَؾَؽُؿُم
 -6وؼؼقل متعاىل{:وَظَؽُؿِ مغِصِػُ معَا متَرَكَ مأَزِوَاجُؽُؿِ مإٔنِ مظَؿِ مؼَ ُ
ؽـِمظَؽُؿِموَظَدْم
اظرٗبُعُمعِؿٖامتَرَ ْطـَم ِعـِمبَعِدِموَصِ ٖقةٍمؼُقصِنيَمبِفَامأَوِمدَ ِؼـٕموَظَ ُفـٖماظرٗبُعُمعِؿٖامتَرَطْؿُؿِمإٔنِمظَؿِمؼَ ُ
َصإٔنِ مطَانَ مظَؽُؿِ موَظَدْ مصَؾَ ُفـٖ ماظـٗ ُؿـُ معِؿٖا متَرَطْؿُؿِ م ِعـِ مبَعِدِ موَصِ ٖقةٍ متُقصُقنَ مبِفَا مأَوِ مدَ ِؼـٕ موَإٔنِ مطَانَ مرَجُؾْم
ؽؾ ٚموَاحِدٍ معِـِفُؿَا ماظلٗدُسُ م َصإٔنِ مطَاغُقا مأَطْـَرَ م ِعـِ مذَظِؽَم
ؼُقرَثُ مطَؾَاَظةً مأَؤ ماعِرَأَةٌ موََظفُ م َأخْ مأَوِ مأُخِتْ مصَؾِ ُ
َاظؾفُ مسَؾِقؿْم
اظؾفِ مو َّ
ـ مشَقِرَ معُضَارٍّ موَصِ ٖقةً م ِعـَ م َّ
صَفُؿِ مذُرَطَاءُ مصِل ماظـٗؾُثِ معِـِ مبَعِدِ موَصِ ٖقةٍ مؼُقصَك مبِفَا مأَوِ مدَ ِؼ ٕ
حَؾِقؿْ}[اظـلاء.]16:م م
اظؾفَموَرَدُقَظفُمؼُدِخِ ْؾفُمجَـٖاتٍمتَفِرٔيم ِعـِمتَقِؿِفَاماْظأَغِفَارُم
اظؾفِموَ َعـِمؼُطِعٔم َّ
 -4وؼؼقلمتعاىل:م{تِؾْؽَمحُدُودُم َّ
اظؾفَ موَرَدُقَظفُ موَؼَؿَعَدٖ محُدُودَهُ مؼُدِخِ ْؾفُ مغَارّا مخَاظِدّام
خَاظِدِؼـَ مصِقفَا موَذَظِؽَ ماظْػَقِزُ ماظْعَظِقؿُ م*موَ َعـِ مؼَعِصٔ م َّ
صِقفَاموََظفُمسَذَابْمعُفٔنيْ}م[اظـلاء:م.]13-14مم م
 -3وؼؼقل متعاىل:م{ظِؾرٚجَالٔ مغَصِقبْ معِؿٖا متَرَكَ ماظْقَاظِدَانٔ موَاْظأَضْرَبُقنَ موَظِؾـٚلَاءِ مغَصِقبْ معِؿٖا متَرَكَ ماظْقَاظِدَانٔم
وَاْظأَضْرَبُقنَمعِؿٖام َضؾٖمعِ ِـفُمأَوِمطَـُرَمغَصِقؾّامعَػْرُوضّا}[اظـلاء:م .]1م

-6ػـٖ مظِؿَذِػَؾُقام
قؾٗ مظَؽُؿِ مأَنِ متَرٔثُقا ماظـٚلَاءَ مطَرِػّا موَظَا متَعِضُؾُق ُ
 -5وؼؼقل متعاىل{:ؼَاأَؼٗفَا ماظَّذِؼـَ مآعَـُقا مظَا مؼَ ِ
ػـٖ مصَعَلَكم
ػـٖ مبِاظْؿَعِرُوفِ م َصٔإنِ مطَرٔػِؿُؿُق ُ
ػـٖ مإٔظَّا مأَنِ مَؼأْتِنيَ مبِػَاحِ َشةٍ معُؾَقَٚـةٍ موَسَاذِرُو ُ
بِؾَعِضٔ معَا مآتَقِؿُؿُق ُ
اظؾفُمصِقفِمخَقِرّامطَـِريّا}[اظـلاء .]19:م
أَنِمتَؽْرَػُقامذَقِؽّاموَؼَفِ َعؾَم َّ
ـ م ٔإحِلَاغّا مإٔعٖا مؼَؾِؾُ َغـٖ مسِـِدَكَ ماظْؽِؾَرَم
 -2وؼؼقل متعاىل م{:وَضَضَك مرَبٗؽَ مأَظَّا متَعِؾُدُوا مإٔظَّا مإٔؼٖاهُ موَبِاظْقَاظِدَ ِؼ ٔ
أَحَدُػُؿَا مأَوِ مطِؾَاػُؿَا مصَؾَا متَ ُؼؾِ مظَفُؿَا مأُفٍّ موَظَا متَـِفَرِػُؿَا موَ ُضؾِ مظَفُؿَا مضَقِظًا مطَرٔميّا م*موَاخِػِضِ مظَفُؿَا مجَـَاحَم
ذل ٚم ِعـَ ماظرٖحِ َؿةِ موَ ُضؾِ مرَب ٚمارِحَؿِفُؿَا مطَؿَا مرَبٖقَاغِل مصَغِريّا م*مرَبٗؽُؿِ مأَسِؾَؿُ مبِؿَا مصِل مغُػُقدِؽُؿِ مإٔنِم
اظ ٗ
تَؽُقغُقامصَاظِقِنيَم َصإٔ ٖغفُمطَانَمظِ ْؾأَوٖابِنيَمشَػُقرّا}[اإلدراء:م-64م .]65م
ـ موَصِصَا ُظفُ مصِل مسَاعَ ِقـٔ مأَنٔم
ػ ٕ
 -1وؼؼقل متعاىل :م{وَوَصٖقِـَا ماْظإٔغِلَانَ مبِقَاظِدَ ِؼفِ محَؿَؾَ ِؿفُ مأُعٗفُ موَػِـّا مسَؾَك موَ ِ
اذِؽُرِمظِلموَظِقَاظِدَؼِؽَمإٔظَلٖماظْؿَصِريُ}[ظؼؿان:م.]13م م
 -1وؼؼقل متعاىل{:وَوَصٖقِـَا ماْظإٔغِلَانَ مبِقَاظِدَ ِؼفِ مإٔحِلَاغّا محَؿَؾَ ِؿفُ مأُعٗفُ مطُرِػّا موَوَضَعَ ِؿفُ مطُرِػّا موَحَؿِ ُؾفُ موَصِصَاظُفُم
ثَؾَاثُقنَ مذَفِرّا محَؿٖك مإٔذَا مبَؾَغَ مأَذُدٖهُ موَبَؾَغَ مأَرِبَعِنيَ مدََـةً مضَالَ مرَب ٚمأَوِزٔسِـِل مأَنِ مأَذِؽُرَ مغِعِؿَؿَؽَ ماظَّؿِلم
أَغِعَؿِتَ مسَؾَلٖ موَسَؾَك موَاظِدَيٖ موَأَنِ مأَسِ َؿؾَ مصَاظِقّا متَرِضَاهُ موَأَصِِؾِّّ مظِل مصِل مذُرٚؼٖؿِل مإٔغٚل متُؾِتُ مإٔظَقِؽَم
وَإٔغٚلم ِعـَماظْؿُلِؾِؿِنيَ}م[اِّحؼاف:م.]15م م
األدلة من السنة واآلثار:م
اظؾفُمسَؾَ ِقفِموَدَؾَّؿَ)مصَؼَالَ:مم
اظؾفِم(صَؾَّكم َّ
جؾْمإٔظَكمرَدُقلٔم َّ
اظؾفُمسَ ِـفُ)مضَالَم:مجَاءَمرَ ُ
َ -1سـِمأَبِلمػُرَؼِرَةَم(رَضِلَم َّ
حؼٗ ماظـٖاسٔ مبِقُ ِلـٔ مصَقَابَؿِل؟ ممضَالَ م:م(أُعٗؽَ)مضَالَ:مثُؿٖ م َعـِ م؟ مضَالَ:م(ثُؿٖ مأُعٗؽَ)م
اظؾفِ م َعـِ مأَ َ
ؼَا مرَدُقلَ م َّ
ضَالَ:مثُؿٖم َعـِم؟مضَالَ:م(ثُؿٖمأُعٗؽَ)م،مضَالَ:مثُؿٖم َعـِ؟مضَالَم:م(ثُؿٖمأَبُقكَ)م(صققّّماظؾكاري) .م
 -2و َسـِمابـٔمسؾاسم(رضلماهللمسـفؿا)مضال:مضالمردقلُماهللم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ):م( َعـِمطَاغَتِمظَفُم
اظؾفُماظْفَ ٖـةَ)م(دــم
أُغِـَكمصَؾَؿِمؼَؽِدِػَاموَظَؿِمؼُفٔـِفَاموَظَؿِمؼُؤِثِرِموَظَدَهُمسَؾَقِفَام-مضَالَمؼَعِـِكماظذٗطُقرَم-مأَدِخَ َؾفُم َّ
أبلمداود).م م
اظؾفِ م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)م:م( َعـِ مطُـٖم
 -3و َسـِ مسَقِفِ مبِـٔ معَاظِؽٍ م(رضل ماهلل مسـف)مضَالَ م:مضَالَ مرَدُقلُ م َّ
اظؾفَ مصِق ٔفـٖ موَأَحِ َلـَ مإٔظَقِ ٔفـٖ محَؿٖك مؼَِؾـٖ مأَوِم
َظفُ مثَؾَاثُ مبَـَاتٍ مأَوِ مثَؾَاثُ مأَخَقَاتٍ مأَوِ مبِـِؿَانٔ مأَوِ مأُخِؿَانٔ ماتٖؼَك م َّ
ؼَؿُ ِؿـَم ُطـٖمَظفُمحِفَابّام ِعـِماظـٖارٔم)م(علـدمأمحد) .م
اظؾفِ م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)م
 -4وسـ مسُؼْؾَةَ م ِبـَ مسَاعِرٕ ماظْفُفَـِلٖ م(رضل ماهلل مسـف)مضال م:مدَؿِعِتُ مرَدُقلَ م َّ
ػـٖ موَطَلَاػُـٖم
دؼَا ُ
ؼَؼُقلُ مَ (:عـِ مطَاغَتِ موَضَالَ معَرٖةً م َعـِ مطَانَ مَظفُ مثَؾَاثُ مبَـَاتٍ مصَصَؾَرَ مسَؾَقِ ٔفـٖ م َصأَرْعَؿَ ُفـٖ موَ َ
ِعـِمجِدٖ ِتفِم ُطـٖمَظفُمحِفَابّام ِعـِماظـٖارٔ)م(علـدمأمحد).

-4اظؾفِ م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَ ِقفِ موَدَؾَّؿَ):م( َعـِ مضَطَعَ معِريَاثّا مصَرَضَفُم
 -5و َسـِ مسِؿِرَانَ م ِبـٔ مدُؾَقِؿٕ ،مضَالَ:مضَالَ مرَدُقلُ م َّ
اظؾفُمعِريَاَثفُمصِلماظْفَ ٖـةِ)م(دــمدعقدمبـمعـصقر).م
اظؾفُمضَطَعَم َّ
َّ
 -6وؼؼقل مأعري مادلؤعـني مسؿر مبـ ماخلطاب م(رضل ماهلل مسـف):م(طُـٖا مصِل ماظْفَاػِؾِ ٖقةِ مظَا مغَعُدٗ ماظـٚلَاءَ مذَقِؽّام
اظؾفُمرَأَؼِـَامظَ ُفـٖمبِذَظِؽَمسَؾَقِـَامحَؼٛا)م(صققّّماظؾكاري).
صَؾَؿٖامجَاءَماْظإٔدِؾَامُموَذَطَرَػُـٖم َّ
 -7وسـمابـمسؿر م(رضلماهللمسـفؿا)مأنماظـيبم(صؾكماهلل مسؾقفمودؾؿ)مضال:م(طُؾُّؽُؿِمرَاعٕ،موَطُؾُّؽُؿِم
ع مصِل مأَػِ ِؾفِ موَػُقَ معَلِؽُقلْ مسَـِم
جؾُ مرَا ٕ
عَلِؽُقلْ م َسـِ مرَسِقٖؿِف ،ماإلٔعَامُ مرَاعٕ موَعَلِؽُقلْ م َسـِ مرَسِقٖؿِف ،موَاظرٖ ُ
ع مصِل معَالٔ مدَقٚدِهِم
رَسِقٖؿِف ،موَادلَرِأَةُ مرَاسَِقةٌ مصِل مبَقِتِ مزَوِجِفَا موَعَلِؽُقَظةٌ م َسـِ مرَسِقٖؿِفَا ،موَاخلَادِمُ مرَا ٕ
جؾُمرَاعٕمصِلمعَالٔمأَبِقفِموَعَلِؽُقلْم
وَعَلِؽُقلْم َسـِمرَسِقٖ ِؿفِ)،مضَالَماظراوي:موَحَلِؾِتُمأَنِمضَدِمضال:م(وَاظرٖ ُ
َسـِمرَسِقٖؿِف،موَطُؾُّؽُؿِمرَاعٕموَعَلِؽُقلْم َسـِمرَسِقٖ ِؿفِ)(صققّّماظؾكاري).
 -8و َسـِمسَائِشَةَم(رضلماهللمسـفا)مأنماظـيبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)مضال:م(...ماظـٚلَاءُمذَؼَاِئؼُماظرٚجَالٔ)م
(رواهماظرتعذيموأبقمداود).م م
ثالثًا :املوضـــــــوعم:
ظؼدماػؿؿماإلدالممبادلرأةماػؿؿاعّامباظغّا،مصرصعمعؽاغؿفاموسظَّؿمعـزظؿفام،موجعؾفامعرصقسةماظرأسمساظقةم
اظؼدر م ،متؿؿؿع مبشكصقة محمرتعة موحؼقق معؼررة موواجؾات مععؿربة م ،موباجلؿؾة مأطرعفا مأميا مإطرام ،مصصانم
ذكصقؿفا موردٓ مسـفا مأظقاغّا معـ ماظظؾؿ متراطؿت مسؾقفا مسرب مضرونٕ مرقؼؾة م ،موبث مروح ماِّعؾ ميف مغػقسم
اظـلاء مصلاوى مبقـفـ موبني ماظرجال ميف ماظـقاب مواجلزاء مسؾك ماظعؿؾ ماظصاحل ،مؼؼقل متعاىل :م{صَادِؿَفَابَم
ظَفُؿِ مرَبٗفُؿِ مأَغٚل مظَا مأُضِقعُ مسَ َؿؾَ مسَا ِعؾٕ معِـِؽُؿِ معِـِ مذَطَرٕ مأَوِ مأُغِـَك مبَعِضُؽُؿِ م ِعـِ مبَعِضٕ}[آل مسؿران :م،]195م
وؼؼقلمدؾقاغفَ {:عـِمسَ ِؿؾَمصَاظِقّامعِـِمذَطَرٕمأَوِمأُغِـَكموَػُقَمعُ ِؤعِـْمصَؾَـُقِقِقَ ٖـفُمحَقَاةًمرَقَٚؾةًموَظَـَفِزٔؼَـٖفُؿِمأَجِرَػُؿِم
ِبأَحِ َلـٔمعَامطَاغُقامؼَعِؿَؾُقنَ}[اظـقؾ:م]79م .م
وظؼد مبؾغ معـ متؽرؼؿ ماإلدالم مظؾؿرأة مأن مخصص مهلا مدقرة معـ ماظؼرآن ممساػا م« مدقرة ماظـلاء م» م،م
صدلٖ مذظؽ مسؾك ماػؿؿام ماإلدالم مبادلرأة ماػؿؿاعاً مطؾرياً م ،مخبالف معا مطان مسؾقف مأعرػا ميف ماجلاػؾقة مضؾؾم
اإلدالم،مصؼدمزؾؿتمادلرأةميفماجلاػؾقةمزؾؿاًمذدؼداًم،مصؾؿامجاءماإلدالممرصعمعؽاغؿفام،موأسؾكمذأغفا،م
وأسزػا موأطرعفا م ،مؼؼقل مأعري مادلؤعـني مسؿر مبـ ماخلطاب م(رضل ماهلل مسـف):م(طُـٖا مصِل ماظْفَاػِؾِ ٖقةِ مظَا مغَعُدٗم
اظؾفُمرَأَؼِـَامظَ ُفـٖمبِذَظِؽَمسَؾَقِـَامحَؼٛا)م(صققّّماظؾكاري) .م
ػـٖم َّ
اظـٚلَاءَمذَقِؽّامصَؾَؿٖامجَاءَماْظإٔدِؾَامُموَذَطَرَ ُ
وطؿا محرص ماإلدالم مسؾك محػظ مطراعة مادلرأة م ،مواحرتام مذكصقؿفا مادلعـقؼة م ،مأثؾت مهلا محؼفا ميفم
اظؿصرف موعؾاذرة ممجقع ماحلؼقق مطقؼ ماظؾقع م ،موحؼ ماظشراء موشري مذظؽ م ،مضال متعاىل م{:ظِؾرٚجَالٔ مغَصِقبْم
عِؿٖاماطْؿَلَؾُقاموَظِؾـٚلَاءِمغَصِقبْمعِؿٖاماطْؿَلَؾِـ}[اظـلاء]23:م،موػؽذامصادلرأةُميفمزؾمتعاظقؿماإلدالمماظؼقميةم

-3وتقجقفاتِف ماحلؽقؿة متعقش محقاةً مطرمية ميف مجمؿؿعفا مادللؾؿ م ،محقاةً معِؾؤػا ماحلػاوةُ مواظؿؽرؼؿ معـ مأوٖلم
ؼقممتؼدُممصقفمإىلمػذهماحلقاة،معُرورّامبؽؾمحالمعـمأحقالمحقاتفام،مأعاًمطاغتم،مأومبـؿاًم،مأومأخؿاَم،مأوم
زوجةم،مأوماعرأةمعـمدائرمأصرادماجملؿؿع.م م
أعا متؽرؼؿ ماإلدالم مظؾؿرأة مأع٘ا م ،مصؼد مدسا مإىل مإطراعفا مإطراعّا مخاص٘ا م ،مواإلحلان مإظقفا م ،موحثٖ مسؾكم
ـ مإٔحِلَاغّا مإٔعٖا مؼَؾِؾُ َغـٖ مسِـِدَكَ ماظْؽِؾَرَم
اظعـاؼة مبفا م ،مصؼال متعاىل{:وَضَضَك مرَبٗؽَ مأَظَّا متَعِؾُدُوا مإٔظَّا مإٔؼٖاهُ موَبِاظْقَاظِدَ ِؼ ٔ
ذلٚمعِـَم
أَحَدُػُؿَامأَوِمطِؾَاػُؿَامصَؾَامتَ ُؼؾِمظَفُؿَامأُفٍّموَظَامتَـِفَرِػُؿَاموَ ُضؾِمظَفُؿَامضَقِظًامطَرٔميّام*موَاخِػِضِمظَفُؿَامجَـَاحَماظ ٗ
اظرٖحِ َؿةِ موَ ُضؾِ مرَب ٚمارِحَؿِفُؿَا مطَؿَا مرَبٖقَاغِل مصَغِريّا}[اإلدراء ،]32-32:موضال مدؾقاغف :م{وَوَصٖقِـَا ماْظإٔغِلَانَم
ن ماذِؽُرِ مظِل موَظِقَاظِدَؼِؽَ مإٔظَلٖ ماظْؿَصِريُ}[ظؼؿان:م
ػـٕ موَصِصَا ُظفُ مصِل مسَاعَ ِقـٔ مأَ ٔ
بِقَاظِدَ ِؼفِ محَؿَؾَ ِؿفُ مأُ ٗعفُ موَػِـّا مسَؾَك موَ ِ
 .]42م
صأيمتؽرؼؿمأسظؿُمعـمأن مؼؼرنماهللمحؼفامحبؼفم،موجيعؾفامادلصطػكم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)مأحؼٖم
جؾْمإٔظَكمرَدُقلٔم
اظـاسمحبلـماظصقؾةموإدداءمادلعروف،مصعـمأَبِلمػُرَؼِرَةَم(رضلماهللمسـف)مضَالَم:مجَاءَمرَ ُ
ـمصَقَابَؿِل؟مضَالَ:م(أُعٗؽَ)مضَالَ:مثُؿٖمعَـِ؟م
حؼٗم ِبقُ ِل ٔ
اهللم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)مصَؼَالَ:مؼَامرَدُقلَماهلل!م َعـِمأَ َ
ضَالَ:م(أُعٗؽَ)مضَالَ:مثُؿٖم َعـِ؟مضَالَ:م(أُعٗؽَ)مضَالَ:مثُؿٖم َعـِ؟مضَالَم:م(ثُؿٖمأَبُقكَ)م(عؿػؼمسؾقف).م م
ِؾفِم
وأعامتؽرؼؿماإلدالمُمظؾؿرأةمبـؿاًم:مصرصعمذأغَفام،موسدٖػامغعؿةًمسظقؿةًموػِؾةًمطرميةم،مصؼالمتعاىلم:م{ظ َّ
عُؾْؽُ ماظلٖؿَاوَاتِ موَاْظأَرِضٔ مؼَكِ ُؾؼُ معَا مؼَشَاءُ مؼَفَبُ مظِ َؿـِ مؼَشَاءُ مإٔغَاثّا موَؼَفَبُ مظِ َؿـِ مؼَشَاءُ ماظذٗطُقرَ م*مأَوِ مؼُزَوٚجُفُؿِم
ذُطْرَاغّا موَإٔغَاثّا موَؼَفِ َعؾُ م َعـِ مؼَشَاءُ مسَؼِقؿّا مإٔ ٖغفُ مسَؾِقؿْ مضَدِؼرْ}[اظشقرى:م ]05-27م ،مثؿٖ مأعر ماهلل مبإطراعفا مرػؾةً م،م
وبنيمحؼفاميفماظرضاسةمطاظقظدمدقاءمبلقاءم،موحثٖمسؾكمرساؼؿفامواإلحلانمإظقفامعـذمغعقعةمأزػارػام،م
ػـٖ محَقِظَ ِقـٔ مطَاعِؾَ ِقـٔ مظِ َؿـِ مأَرَادَ مأَنِ مؼُؿِؿٖ ماظرٖضَا َسةَ موَسَؾَك ماظْؿَقِظُقدِ مظَفُم
ضال متعاىل{:وَاظْقَاظِدَاتُ مؼُرِضِ ِعـَ مأَوِظَادَ ُ
رٔزِضُ ُفـٖموَطِلِقَتُ ُفـٖمبِاظْؿَعِرُوفِمظَامتُؽَؾَّػُمغَػْسْمإٔظَّاموُدِعَفَامظَامتُضَا ٖرموَاظِدَةٌمبِقَظَدِػَاموَظَامعَقِظُقدْمَظفُمبِقَظَدِهِ}[اظؾؼرة:م
 ]322م ،موضد محثّ ماظـيب م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)مسؾك متربقة ماظؾـت ميف مجق معـ ماظعؾادة ،موتعؾقؿفا مآدابم
اإلدالم م ،مواإلغػاق مسؾقفا م ،مووسد مسؾك مذظؽ مباظـقاب ماظعظقؿ م ،مصػل معلـد مأمحد معـ محدؼث مسُؼَْؾةَ مبِـٔم
اظؾفِ م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) مؼَؼُقلُ :م( َعـِ مطَاغَتِ-م
سَاعِرٕ ماظْفُفَـِل ٚم(رضل ماهلل مسـف) مضال :مدَؿِعِتُ مرَدُقلَ م َّ
ػـٖم ِعـِمجِدٖ ِتفِم ُطـٖمَظفُمحِفَابّام
ػـٖموَطَلَا ُ
وَضَالَمعَرٖةًم-م َعـِمطَانَمَظفُمثَؾَاثُمبَـَاتٍمصَصَؾَرَمسَؾَقِ ٔفـٖم َصأَرْعَؿَ ُفـٖموَدَؼَا ُ
ِعـِماظـٖارٔ) .م
وبعد مرساؼؿفا موتربقؿفا محـٖـا ماإلدالم مسؾك مععاعؾؿفا مباظعدل موسدم ماظؿػرضة مبقـفا موبني مإخقتفا معـم
اظذطقر مواإلغاث م ،مصعـ ماظـُٓعِؿَانٔ م ِبـٔ مبَشِري م(رضل ماهلل مسـفؿا)مؼَؼُقلُ م:مضَالَ مرَدُقلُ ماظ ٓؾَفِ م(صؾك ماهلل مسؾقفم
ودؾؿ)م:م(اسِدِظُقا مبَ ِقـَ مأَبِـَائِؽُؿِ ماسِدِظُقا مبَ ِقـَ مأَبِـَائِؽُؿِ ماسِدِظُقا مبَ ِقـَ مأَبِـَائِؽُؿِ مضاهلا مثالثاً)م(اظؾكاري موعلؾؿ)م،م

-5َّكماظؾفُمسَؾَ ِقفِموَدَؾَّؿَ)م،مصَفَاءَمبُـَلٙمَظفُم،م َصأَخَذَهُمصَؼَؾٖؾَفُموَأَجِؾَ َلفُم
َّ
ودلامطانمأحدماظـاسمجَاظِلّامعَعَماظـٖؾِلٚم(صَؾ
اظؾفُمسَؾَ ِقفِموَدَؾَّؿَ)م:م(صَؿَام
صِلمحِفِرٔهِم،مثُؿٖمجَاءَتِمبُـَ ٖقةٌمَظفُم،م َصأَخَذَػَاموَأَجِؾَلَفَامإٔظَكمجَـِ ِؾفِم،مصَؼَالَماظـٖؾِلٗم(صَؾَّكم َّ
سَدَظَتِمبَقِـَفُؿَا)م(ذعبماإلميان مظؾؾقفؼل)م ،مأيمأغفمطؿاموضعماظقظدمسؾكمصكذهمطانمؼـؾغلمأنمؼػعؾمععم
اظؾـتمصقفعؾفامسؾكمصكذهماآلخر.
أعامتؽرؼؿماإلدالممظؾؿرأةمأخؿّام،مصؼدمحثٓمسؾكمإطراعفامواإلحلانمإظقفام،ممووسدمعـمأحلـمتربقؿفام
باِّجر ماظعظقؿ م ،مصعـد ماظرتعذي معـ محدؼث مأَبِل مدَعِقدٍ ماخلُدِ ٔري ٚم(رضل ماهلل مسـف)مأَنٖ مرَدُقلَ ماهللِ م(صؾكم
خؾَ ماجلَ ٖـةَ)،م
اهلل مسؾقف مودؾؿ)مضَالَ:م(ظَا مؼَؽُقنُ مِظأَحَدِطُؿِ مثَؾَاثُ مبَـَاتٍ مأَوِ مثَؾَاثُ مأَخَقَاتٍ مصَقُقِ ِلـُ مإٔظَقِ ٔفـٖ مإٔظَّا مدَ َ
اظؾفِ م(صؾك ماهلل مسؾقفم
ويف معلـد مأمحد معـ محدؼث مسَقِفِ م ِبـٔ معَاظِؽٍ م(رضل ماهلل مسـف)مضَالَ م:مضَالَ مرَدُقلُ م َّ
اظؾفَ مصِق ٔفـٖ موَأَحِ َلـَ مإٔظَقِفٔـٖم
ن مأَوِ مأُخِؿَانٔ ماتٖؼَك م َّ
ودؾؿ)م:م(معَـِ م ُطـٖ مظَفُ مثَؾَاثُ مبَـَاتٍ مأَوِ مثَؾَاثُ مأَخَقَاتٍ مأَوِ مبِـِؿَا ٔ
حَؿٖكمؼَِؾـٖمأَوِمؼَؿُ ِؿـَم ُطـٖمَظفُمحِفَابّام ِعـِماظـٖارٔ).م م
وعـ متؽرؼؿ ماإلدالم مظؾؿرأة مزوجة :مأن محُػَّت مبلقاج مسظقؿ معـ ماظؿؽرؼؿ ،موادلؿأعؾ ميف مذرؼعةم
اإلدالم ماظلؿقة مجيد مأغفا مضد مأوجؾت مظؾؿرأة مسؾك مزوجفا محؼقضًا معادؼة م ،مطاظصداق مواظـػؼة م ،موشريم
ذظؽ،متؽرمياًمهلامورصعةمظشأغفام،مصؼالمتعاىل{:وَآتُقاماظـٚلَاءَمصَدُضَاتِ ٔفـٖمغِقِ َؾةًم َصإٔنِمرِ ِؾـَمظَؽُؿِم َسـِمذَلِءٍمعِ ِـفُم
غَػْلّا مصَؽُؾُقهُ مػَـِقؽّا معَرٔؼؽّا}[اظـلاء :م ،]2مصاآلؼة ماظؽرمية مسربت مسـ مادلفر مبأدؾقب مػق مشاؼة ميف متؽرؼؿم
ادلرأة،مصفعؾؿفمحؼًامثابؿّامهلام،موملمجتعؾفممثـّامظؾؿؿؿعمبفام،موعـمثؿٖمالمجيقزمِّحدمأطْؾمصداقمادلرأةمأوم
اظؿصرفمصقفمبغريمإذغفامورضاػاماحلؼقؼل.م م
وطذظؽمسؾكماظزوجمأنمؼـػؼمسؾكمزوجف،مواظـػؼةمتشؿؾماظطعاممواظشرابموادلؾؾسموادللؽـ،موعام
حتؿاج مإظقف ماظزوجة مظؼقام محقاتفا م ،مظؼقظف متعاىل:م{ظِقُـِ ِػؼِ مذُو مدَ َعةٍ معِـِ مدَعَ ِؿفِ موَ َعـِ مضُدِرَ مسَؾَ ِقفِ مرٔزِ ُضفُ مصَؾْقُـِػِؼِم
اظؾفُ}[اظطالق .]9:م
عِؿٖامآتَاهُم َّ
طؿامأوجؾتماظشرؼعةماإلدالعقةمظؾؿرأةمحؼقضاًمععـقؼةمسظقؿةً،معـمادلعاذرةمبادلعروفم،مواإلحلان،م
واظرصؼم،مواإلطرامم،مدلامتؼقممبفمعـمسؿؾمسظقؿميفمبقؿفام،معـمتربقةمأوالدػام،موعلؽقظقؿفامجتاهمزوجفا،م
ػـٖ مبِاظْؿَعِرُوفِ م َصإٔنِم
وشري مذظؽ معـ ماِّعقر ماظيت متؼقم مبفا مادلرأة مجتاه مأدرتفا م ،مضال مدؾقاغف:م{وَسَاذِرُو ُ
اظؾفُ مصِقفِ مخَقِرّا مطَـِريّا}[اظـلاء:م]47م ،موضال متعاىل:م{ َصإٔعِلَاكٌم
ػـٖ مصَعَلَك مأَنِ متَؽْرَػُقا مذَقِؽّا موَؼَفِ َعؾَ م َّ
طَرٔػِؿُؿُق ُ
بِؿَعِرُوفٍمأَوِمتَلِرٔؼّّْم ِبإٔحِلَانٕ}[اظؾؼرة]337:م،موػذامعاموصكمبفماظـيبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)ميفمخطؾؿفم
ػـٖ م ِبأَعَاَغةِ ماهللِ،م
يف محفة ماظقداع م ،محقث مضال:م(اتٖؼُقا ماهللَ مصِل ماظـٚلَاءِ م ،م َصإٔغٖ ُفـٖ مسَقَانْ مسِـِدَطُؿُ ،ماتٖكَذِتُؿُق ُ
وَادِؿَقِؾَؾْؿُؿِ مصُرُوجَ ُفـٖ مبِؽَؾِ َؿةِ ماهللِ)م(ذعب ماإلميان) ،موسـ مأَبِل مػُرَؼِرَةَ م(رضل ماهلل مسـف)م َسـٔ ماظـٖؾِل م(صؾكم
اهلل مسؾقف مودؾؿ)مضَالَ:م(عَـِ مطَانَ مؼُؤِ ِعـُ مبِاهللِ موَاظْقَقِمٔ ماآلخِرٔ مصَالَ مؼُؤِذِ مجَارَهُ ،موَادِؿَقِصُقا مبِاظـٚلَاءِ مخَقِرّا م َصإٔغٖفُـٖم

-2ن مذَػَؾِتَ متُؼِق ُؿفُ مطَلَرَِتفُ ،موَإٔنِ متَرَطَْؿفُ مظَؿِ مؼَزَلِم
خُؾِ ْؼـَ م ِعـِ مضِؾَعٕ ،موَإٔنٖ مأسِ َقجَ مذَلِءٍ مصِل ماظضٚؾَعٔ مأسِالَهُ ،م َصإٔ ِ
أَسِ َقجَ،مصَادِؿَقِصُقامبِاظـٚلَاءِمخَقِرّا)م(صققّّماظؾكاري) .م
م

ويفمذأنمادلرأةمبصػةمساعةمأع٘امطاغتمأومأخؿّامأومزوجّةمأومابـّةمأومشريمذظؽم،مصؼدمغفكمدؼــام

سـ مسضؾفـ موزؾؿفـ موخبلفـ محؼقضفـ ،مبؾ مجعؾ ماظعدل مععفـ موسدم ماظؿػرضة مبني ماظؾـت مواالبـم
سم(رضلماهلل مسـفؿا)مضَالَم:مضَالَمرَدُقلُم
دؾقالًموادعّامدلرضاةماهللموررؼؼًامظرضقاغفموجـؿفم،مص َعـٔما ِبـٔمسَؾٖا ٕ
اظؾفِم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م( َعـِمطَاغَتِمَظفُمأُغِـَكمصَؾَؿِمؼَؽِدِػَاموَظَؿِمؼُفٔـِفَاموَظَؿِمؼُؤِثِرِموَظَدَهُمسَؾَقِفَام-مضَالَمؼَعِـِكم
َّ
اظؾفُماظْفَ ٖـةَ)م(رواهمأبقمداود)م،مصػلمػذاماحلدؼثمععانمراضقةموبالشةمساظقةم،محقثمسربم
اظذٗطُقرَم-مأَدِخَ َؾفُم َّ
اظـيب (صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)ميفمصدرماحلدؼثمباالدؿمادلقصقلم( َعـِ)ماظذيمؼػقدماظعؿقممواظشؿقل،م
وسربمبؾػظماِّغـكمدونماظؾـتم،مِّغفمأسؿم،مصؾػظماِّغـكمؼشؿؾمطؾمأغـكمدقاءمأطاغتمبـؿّام ،مأممأخؿّام،م
أممبـتمابـم،مأممبـتمبـتم،مأممشريمذظؽ .م
ممموإضاصةمإىلمػذهماحلؼققماظيتمأضرػاماإلدالممظؾؿرأةمصؼدمجعؾمهلامحؼٛاميفمادلرياثمععماظرجؾم
جـؾّا مإىل مجـب م ،مصؼال متعاىل:م{ظِؾرٚجَالٔ مغَصِقبْ معِؿٖا متَرَكَ ماظْقَاظِدَانٔ موَاْظأَضْرَبُقنَ موَظِؾـٚلَاءِ مغَصِقبْ معِؿٖا متَرَكَم
اظْقَاظِدَانٔ موَاْظأَضْرَبُقنَ معِؿٖا م َضؾٖ معِ ِـفُ مأَوِ مطَـُرَ مغَصِقؾّا معَػْرُوضّا}[اظـلاء :م ،]1مصؼضقة مادلرياث متعد مواحدة معـم
أػؿماظؼضاؼاماظيتمأطدمسؾقفامدقدغامردقلماهللم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)ميفمخطؾؿفماجلاععةميفمحفةم
َؼفُم،مأَظَامظَاموَصِ ٖقةَمظِقَارٔثٍ)م(دــمابـم
ٖماظؾفَمسزموجؾمضَدِمأَسِطَكم ُطؾٖمذِيمحَؼٍّمح َّ
اظقداعمحقثمضالم:م(إٔن َّ
عاجة)م .م
وضدمحددماحلؼمدؾقاغفموتعاىلمبـػلفمأغصؾةماظقارثنيموملمؼرتطفامِّحدمعـمخؾؼفم،محقثمؼؼقلم
اظؾفُمصِلمأَوِظَادِطُؿِمظِؾذٖطَرٔمعِ ِـؾُمحَظِّماْظأُغِـَقَ ِقـٔم َصإٔنِم ُطـٖمغِلَاءّمصَ ِققَماثِـَؿَ ِقـٔمصَؾَفُـٖم
دؾقاغفموتعاىلم:م{ؼُقصِقؽُؿُم َّ
ؽؾ ٚموَاحِدٍ معِـِفُؿَا ماظلٗدُسُ معِؿٖا متَرَكَ مإٔنِ مطَانَ مَظفُ موَظَدْم
ثُؾُـَا معَا متَرَكَ موَإٔنِ مطَاغَتِ موَاحِدَةً مصَؾَفَا ماظـٚصِػُ موَظِأَبَقَ ِؼفِ مظِ ُ
ؽـِمَظفُموَظَدْموَوَرَٔثفُمأَبَقَاهُمصَ ِؾأُ ٚعفِماظـٗؾُثُم َصإٔنِمطَانَمَظفُمإٔخِقَةٌمصَ ِؾأُعٚفِماظلٗدُسُم ِعـِمبَعِدِم َوصِ ٖقةٍمؼُقصِلمبِفَام
َصإٔنِمظَؿِمؼَ ُ
اظؾفَ مطَانَ مسَؾِقؿّام
اظؾفِ م ٔإنٖ م َّ
ضةً معِـَ م َّ
أَوِ مدَ ِؼـٕ مآبَاؤُطُؿِ موَأَبِـَاؤُطُؿِ مظَا متَدِرُونَ مأَؼٗفُؿِ مأَضْرَبُ مظَؽُؿِ مغَػْعّا مصَرٔؼ َ
حَؽِقؿّا}[اظـلاء ]11:م ،موبفذا مادلقزان ماإلدالعل ماظدضقؼ مطان مغصقب مادلرأة ميف مبعض مأحقال مادلرياثم
غصػمغصقبماظرجؾ،موذظؽمِّغفامالمتؿقؿؾمعـماِّسؾاءمادلادؼةمعامؼؿقؿؾفماظرجؾ.م م
ومل مؼؼػ ماِّعر مسـد محد محتدؼد ماِّغصؾة م ،موإمنا مرتب ماظؼرآن ماظؽرؼؿ ماظقسقد ماظشدؼد مظؽؾ معـم
تلقلمظفمغػلفماالسؿداءمسؾكمػذهماحلؼققم،مصؼالمدؾقاغفميفمخؿامماحلدؼثمسـمحتدؼدماِّغصؾة:م
اظؾفَ موَرَدُقَظفُ مؼُدِخِ ْؾفُ مجَـٖاتٍ متَفِرٔي م ِعـِ متَقِؿِفَا ماْظأَغِفَارُ مخَاظِدِؼـَ مصِقفَا موَذَظِؽَم
اظؾفِ موَ َعـِ مؼُطِعٔ م َّ
{تِؾْؽَ محُدُودُ م َّ
اظؾفَ موَرَدُقَظفُ موَؼَؿَعَدٖ محُدُودَهُ مؼُدِخِ ْؾفُ مغَارّا مخَاظِدّا مصِقفَا موََظفُ مسَذَابْ معُفٔنيْ}م
اظْػَقِزُ ماظْعَظِقؿُ م* موَ َعـِ مؼَعِصٔ م َّ

-1[اظـلاء :م ]13-14م ،موذظؽ مظقعؾؿ مطؾ معـ مجيرتئ موؼؼرتب معـ محدود ماهلل موؼأطؾ مادلرياث مأو مؼعؾثم
باِّغصؾة مإمنا مؼؼرتب معـ ماظـار ،مبؾ مؼأطؾ ماظـار موؼؿعاراػا مبقدؼف ،مصؽقػ مبف محني مؼُفاء مجبفـؿ؟!!م
{...وََتأْطُؾُقنَماظؿٗرَاثَمأَطْؾًامظَؿ٘ام*موَتُقِؾٗقنَماظْؿَالَمحُؾ٘امجَؿ٘ام*مطَؾَّام ٔإذَامدُطَّتِماْظأَرِضُمدَطٛامدَطٛام*موَجَاءَمرَبٗؽَم
وَاظْؿَؾَؽُمصَػٛامصَػٛام*موَجِلءَمؼَقِعَؽِذٍمبِفَفَـٖؿَمؼَقِعَؽِذٍمؼَؿَذَطَّرُماْظإٔغِلَانُموَأَغٖكمَظفُماظذٚطْرَى}[اظػفر-19:م.]64م م
إنمعـمأسظؿمعؽؿلؾاتمادلرأةميفماإلدالممإغصاصفاميفمضضقةمادلرياثم،مصؾؼدمطانمأػؾماجلاػؾقةم
ال مؼرون مهلا محؼًا ميف مادلرياث م ،مبؾ مطاغقا مؼعؿربوغفا مغػلفا معرياثّا مؼؿداوظقغف مخؾػًا مسـ مدؾػ م ،مصفاءم
اإلدالم مباظـفل مسـ مذظؽ مواظؿقذؼر معـف ،موغعك مسؾك مأػؾ ماجلاػؾقة مأطؾفؿ محؼقق مبعض ماظقرثة مبغريم
ػـٖ مظِؿَذِػَؾُقام
قؾٗ مظَؽُؿِ مأَنِ متَرٔثُقا ماظـٚلَاءَ مطَرِػّا موَظَا متَعِضُؾُق ُ
حؼ م ،مصؼال مدؾقاغف:م{ؼَا مأَؼٗفَا ماظَّذِؼـَ مآعَـُقا مظَا مؼَ ِ
ػـٖ مصَعَلَك مأَنِم
ػـٖ مبِاظْؿَعِرُوفِ م َصٔإنِ مطَرٔػِؿُؿُق ُ
ػـٖ مإٔظَّا مأَنِ مَؼأْتِنيَ مبِػَاحِ َشةٍ معُؾَقَٚـةٍ موَسَاذِرُو ُ
بِؾَعِضٔ معَا مآتَقِؿُؿُق ُ
اظؾفُ مصِقفِ مخَقِرّا مطَـِريّا}[اظـلاء ،]19:موػذا معا مأطده ماظـيب م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)م
تَؽْرَػُقا مذَقِؽّا موَؼَفِ َعؾَ م َّ
اظؾفِ م(صَؾَّكم
حقث مرػٖب معـ معـع مادلرأة محؼفا ميف مادلرياث م ،مص َعـِ مسِؿِرَانَ م ِبـٔ مدُؾَقِؿٕ ،مضَالَ:مضَالَ مرَدُقلُ م َّ
اظؾفُمضَطَعَماظؾَّفُمعِريَاَثفُمصِلماظْفَ ٖـةِ)م(دــمدعقدمبـمعـصقر)م،مويفم
ضفُم َّ
اهللُمسَؾَ ِقفِموَدَؾَّؿَ):م( َعـِمضَطَعَمعِريَاثّامصَرَ َ
ضفُماهللُموَرَدُق ُظفُمضَطَعَماهللُمِبفِمعِريَاثّام ِعـَماظْفَ ٖـةِ)م(ذعبماإلميانمظؾؾقفؼل)م.م م
رواؼةم:م( َعـِمضَطَعَمعِريَاثّامصَرَ َ
ثؿ مإن محرعان ماظـلاء معـ مادلرياث مؼؽقن مظعؾؾ مواػقة مأو مسادات موتؼاظقد مباظقة مال مأصؾ مهلا ميفم
اظشرعم،موطأنماظذيمؼعؾث مبادلرياث مصققرممذكصاموؼؤثرمآخرموصؼ معا مؼؼؿضقف مػقاه مؼظـمغػلفمأسؾؿم
بادلصاحلم،موأسؾؿ ممبـ مؼلؿقؼموعـمالمؼلؿقؼمعـمربماظعادلنيموأحؽؿماحلاطؿنيم،مخاظؼماخلؾؼم
وعاظؽمادلؾؽم،موطأنمظلانمحالمػذامادلػؿؽتمسؾكماهللم(سزموجؾ)ميفمتشرؼعفمؼؼقلم:متؼلقؿماهللمالم
ؼعفؾين ،مأومطأغفمؼؼقل:مأغامأضلٓؿمتؼلقؿامأحلـمعـمتؼلقؿماهلل-مواظعقاذمباهللم-م ،مإذمظقمطانمعؤعـامبأنم
تؼلقؿماهللميفمطؿابفماظعزؼزمػقماِّصضؾمواِّعـؾ،مدلامتدخؾمبإؼـارمػذاموحرعانمذاك .م
ظؼد مأوصك ماظؼرآن ماظؽرؼؿ ممبعاعؾة ماظـلاء مبصػة مساعة ،مواإلحلان مإظقفـ موعالرػؿفـ موعؤاغلؿفـم
ػـٖ مبِاظْؿَعِرُوفِ}أيم
وتطققب ماظؼقل مهلـ ،مبعقداً مسـ ماظلٖب مواظضرب مواإلػاغة ،مضال متعاىل{:وَسَاذِرُو ُ
صاحؾقػـممبامأعرطؿماهللمبفمعـمرقبماظؼقلموادلعاعؾةمباإلٔحلان.ممم م
جدؼر مباظذطر مأن مادلرأة مهلا مدور مسظقؿ مال مؼؼؾ مأػؿقة مسـ مدور ماظرجؾ ميف مبـاء ماظقرـ مورضقفم
واظدصاع مسـف م ،محقث مإن موجقدػا مبارزْ موواضّّْ ميفمطؾ مجماالت ماحلقاة م ،مصفل مادلربقة ماظيت متغرسميفم
غػقس مأبـائفا محب ماظقرـ مواالغؿؿاء مإظقف ،مظقؽقغقا مسـاصر مإجيابقة مضقؼة موصعاظة ميف ماجملؿؿع م ،موػلم
اظطؾقؾةم،موػلمادلعؾؿةم،موػلماظصاغعة،موػلمادلػؽرةموادلؾدسةمواظلقادقة،موصاحؾةماظدورماظذيمالم
ؼـؽرميفماظؾـاءماظقرينماحلدؼث .م

-1وػل ماظيت مأدفؿت ميف مبـاء ماظقرـ مإدفاعاً مواضقاً معـ مخالل مأدوارػا مادلكؿؾػة م ،موعشارطؿفاممممم
يفمعقادؼـماحلقاةماظعاعة،موإدفاعاتفاماظػعاظةميفمحرطةماجملؿؿعمويفماحلػازمسؾقفمواظرضلمبف،مشريمأنم
اظقرـمعازالميفمحاجةمإىلمجفدمأطربمعـممجقعمأبـائفمرجاالًموغلاءّ،مذققخّاموذؾابّا،محؿكمغرضكمبفم
إىلمادلؽاغةماظيتمؼلؿقؼفامبنيماِّعؿم،مومبامقحؼؼمصاحلماجلؿقعميفمحلؿةمورـقةمالمتعرفماظؿػرضةم
سؾكمأداسماظدؼـمأوماظؾقنمأوماجلـس.م م

