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F 

 دقمة امل
 ااطددوين    احلمددم ر ِّ ا ااملددوملل الااوددسال الااىددسد وآدد   مددم ال ادد        

 الصشب  املنتذبل.

ضنالِّال ادتموويد    كند  ا غدتػنون ونيفدو ع ايدو ا سد ا         ان اامالا 
ابمايد  نن  نفىدي  اآندو   اابيدنوم الةد  ا     الذاك  ن اآمذتمو ا نىوني سودد  

اافند   كن  ان  نملتق ة  يذه ااػن زالم غن زال اجملتمدو ةيفمدو سدوال  ا نملتدو م     
الع يددذا  النذا الدددم اجملتمددو اننىددوني الدددمت ااملسمددوت ا دتموويدد  اململدقددمالم  

شناف ةو وآ  اجملتمو  نظم وسموت  تنظيمًو حيد   بيند    احلو   بم ة  أن   دم ن
بدل ا ردناد الااموودوتم ال دنظم اانيدو       البل ااتفنك بفملد  تودودد املودو     

 ا دتمووي ع ةيود ن  املختآف م ال ينع ة  اادق انل ةو  و ن ب  سدق   ا ردناد 
 وآ  اجملتمو الالادبوتيفم حن ه.

رطدددنالِّال اامالاددد  اآشطدددوِّال ا نىدددوني  اػدددنس اانظدددود اادددذو  ىدددتيفمف  
رملد  ردن    اا ص   نىل ااىملودال تم نه اامالا م اليذه اامالا   بم هلو ةد  مد ال دا  

الاانظدود   التنامب ااتنظيم ا دتمووي اليي ااىآط . الااىآط  يدي شدن  اانظدود   
متجآ  اامالا  رس غن  اآمذتمو ة  احلن ة  و  اامالاد  اادت تدمبن أةد ِّ ااندو       

 التبىط ااملم  الت ص  احلدق   نىل أيآيفو.

اانوشدد   ودد  ةبيملدد  ا دتمددوع   امالادد  مو مدد  تددوِّال اغددتذوب  اآطددنالِّال نن ا
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اانغوا  املدقمغ  أال تػزاليو  ِّال غوبدق  وآ  اانغوا  املدقمغ  ثم تبن اابينو بو 
اانغوا  التفنس سذتيفو وآييفوم الكن  ان تتخآد  اامالاد  ود  اانغدوا  املدقمغد       
نىل ِّغددوا  أىددن  أال نىل   شددين اليددذا ةددو  نطبددق وآدد  ايددو صدديؼ ااددمال       

 مَّااملآمونيد  ث د   اململنالر  وآ  ااتوِّ خ رمجًس اامال  ااػنبي  ختٍآت ود  املىديشي  نىل  
 نىل ااآيربااي .

التوِّال تتن ن وآ  أغو  ك نيفو تملدباًا ود  اانغدوا  املدقمغد  السوةآد  هلدو       
اجملتمددو ا غددسةي بوانىددب  نىل ةيددنالع    أنَّ الميميفددوم الااظددوين  الةطبدقدد  ملبود يفددو 

اامالا  ا غسةي  ة  يذا اادقبي م  ن  ايس املطآ   ع اجملتمو ا غدسةي ردند   
النمندو يد     سن ة  كيفمو اتفق اغتذوب  اطنالِّال ا دتموع اابينومانيون دالا  ال

ِّغددوا  ا غددسد ااماويدد  نىل احلددق     تشدقددق رييفددو  ىدديم انيددون دالادد  السن ةدد   
 الااملم  الاانمو  اابينو الااطوو  اآخواق تبوِّ  التملوىل.

أددد  اموةدد  دنبدد  ةن دقيدد    ة ضدد وي  الذاددك ةدد  روامالادد  اايددنوي  هلددو 
ع دالاد  كنكد    نايدك   ننغب ننوااآيفم ردقم الِّد ع املأث ِّ )ااملم  الاةوت  اا ِّم 

ةد  اادمووال نىل    رييفدو  تملز بيفو انغسد الأيآد  التدذ  بيفدو اانفدو  الأيآد  ال ملآندو      
 (.غبيآكالاادقودال نىل  ةووتك

 

 

 املمِّغ  امليفم   اام ني / اانذف ا شنف
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 هي: هذاف انذونة انتي تتىخاهاأ

 جتمعانهذف األول: إرساء انىظاو في انم

رفدددأل ا ةددد ا  الاحلدقددد   الاانفددد      بدددِ  اانظدددود ع اجملتمدددو  نِّغدددون نن
الا وناس الاادم   اادت يدي ةد  أيدم املدقوصدم اايدنوي  الاملودو  ااملدقس يد .          
روامالا  الغديآ  ضدنالِّ   حلفدأل ةودو  ااندو  السدقد ميفم داىد  اندتمدوع  دو          

رو الذادددك بدددوات اان بدددل املودددو  الاملندددو  ددد ة  اآندددو  وييددديفم الاغدددتدقناِّيم
 .(1)اايخوي  اافند  م البل املوو  الاملنورو الاحلدق   ا دتمووي  الاامووي 

ىدن  م  افند أال اوو  وآ  سىو  اآل َغْمَطرس اغتبماد ال  ر ض  ال  
أال ااملدقآدي و مدب بدقدمِّ ىنالدد  مىدب ةدو        الة  ىدنز ود  اادقدون ن اايدنوي    

 ادبدددوت  اا ل الاا دقتطدددي  ااملدقددد  الاايدددنع. المدددم ذدَّ اايدددوِّع ةددد  ضددديو املددد 
: ةآملد ن ةآملد ن   f مو  ِّغد   ار مو : ) _و  ابي وبم ار  الاحلدق   رمل 

: fالان  ىسف اانوو   اا ادب  سيح مو  ِّغ   ار  .(2)(  ْ مل َ  ْ َة َويََّض ْ َة
 .(3)(ةى ال  و  ِّويت  كآنم ِّاُع الكآنم)

 نهذف انثاوي: حفظ انعذلا

اامالاد م المدم د َّ وآد      ااملم  ة  أةيفوت اا ظو ف اادت تتنفآديفو   نموة نن 
دقد   ند  مد اد اانويد  الادو  ااد  ال المدم الِّد        دقد  الاان اامل الد ب  الاحلح وآيد  

 م اد  تملدوىل:   ع كمدو  ا ةن ب  ع اآ  ة  اآل وت ااننكد  الاانالا دوت اايدن ف م   

وا هُووَ أَْْوشَ ُ   اعْذِنُ] . الحن  م ا  تملوىل:(4)صوَإِرَا حَكًَْتُىْ بٍَََْ اننَّاطِ أٌَْ تَحْكًُُوا بِانْعَذْلِ]
                                                 

 

 .82ة  اات سيم نىل املمني /  انغسةي اامالا  ( 1)
 

الد   كفو   اامليو م اانوع/  أب ا ( ة  21(/ بو  )27816/ ح)543/ص21اا غو  / ز (2)
 .9ح /12/ ص4ز

 

 .3ح /129ص /1و ااي ااساي/ ز( 3)
 

 .58غ ِّال اانىونم    : ( 4)
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 .(2)صإٌَِّ انهَّهَ ٍَأْيُشُ بِانْعَذْلِ وَاإلِحْغَاٌِ] الم ا  تملوىل: (1)صنِهتَّقْوَى

 وددو  كدد  ذو سددق سدقدد .  ن ااملددم  يدد  الضددو كدد  شددين ة ضددمل  أال ن  ن 
رواملم  ة  ااػو وت اانفىي  اات  طآبيفو ك  انىون بوافطنالم الااىملي نىل ااملدم   

آ  سم غد انم الااملدم  ا دتمدووي يد  أن  ملوةد        طآبيفو اافند الاجملتمو و غو  
ك  رند ة  أرناد اجملتمو  و  ىتشدق  ال  ضو ع ة ضمل  ااذو  نبػدي ان   ضدو   

 ري .

  اافدندو يد  ان  فملد  ا نىدون ةدو ريد  غدملودت م ال تذندب ةدو ريدد          الااملدم  
وآدي   أةدا املد ةنل   انةدود ِّالو ود    م(3)ب غ  الشدقوالت  ري ثن ودقآ  وآد  يد اه  

 .(4)(أال  وما  نفي اهل   و  نفى ان  مو : ) _ب ب  ابي ةوا

المددم أةددن ا غددسد بواملددم  الا سىددون الرددن   بينيفمددو ةدد  نوسيدد  احلنددمم     
ا سىدون الد بد  ع اامآد  اليد  اوطدون املز دم ةد          مورواملم  الادب ةطآدقًو بين

و  اجملند ريمدو   احلق  دقتط  اانمح  الااملطف ريمو    طن مق اآلىنم الااملف 
املفد  غدببًو ادبطسن احلدق الا سىدون رد   اادقدون ن  ن اادقدون ن ردند             ن ن ا

أد  تيفم د   انوت. نةو ا سىون ريف  املناووال ة  سفأل احلدق   الاا ادبوت الاند
النجيدود ااىدسة  الاا  دود الا.بد . الاامالاد        ا ىدتسف بدوالسف ال  اا  امليدش ن 

نمحد  الاحلندون    آزةيفو ةناووال ذاك اتذملد  ةد  اادقدون ن الاسد  ىطدنان رفيفدو اا      
اليذا ةو   ددب تدق  د  اادنالابط بدل اامالاد  البدل        ذاك وآ  ا نىون الانملنو 

ا ةدد  ال دقددمد ا ةدد  نىل ا ةددود. رددس حيددق اآدقو ددم أال اادقوضددي أال احلددوكم تطبيددق    
دوةددمًام بدد  ان  تخآدد  ااتطبيددق اسىددون ع اامآدد م رونسىددون   اادقددون ن تطبيدقددًو

                                                 
 

 .9غ ِّال املو مالم    :  (1)
 

 .90غ ِّال اانش م    :  (2)
 

 .84اامالا  انغسةي  ة  اات سيم نىل املمني / ( 3)
 

 .87/ 140نيفر اابسغ   (4)
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 الادب ةوداد ينواك غبي  ناي .

 نةد  وآد  احلدوكم الاامالاد  ننيفدو       ُ َظد وظم الااَفٌ ظوَظف  انسىون َرنن خموا

فَبًَِوا سَحًَْو م يِوٍْ انهَّوهِ     ت دب انفطوس اانو  و  ا غسدم مو  غدبشون  التملدوىل: ط  

ََهِوَََ انَْقهْووضِ اَََْن حووا يِوٍْ َحوْنِوََ فَوواْعاُ عَونُُْىْ وَاعْوَت ْنِشْ نَ           َلوا   م(1)صُُووىْنِنْوََ نَُُوىْ وَنَووْ ُْنْووََ َف

رددواساد وآدد  اامالادد  تفيفددم اافددن  ادد س تدقددو ع االطددأ ع ااتطبيددق ستدد  تدقددو ع   
 ارنا  اادقون ن أال تفن ط ا غونال بزوم ا سىون.

 انمجتمع يةانهذف انثانث: رفاه

اآذميدو   ي تت ىويو اامالا  ت را اانروي أنأيم ااػو وت ااملدقس ي   نبػي  نن
ا ةد  بدقدمِّ    تنريد  ن و الااتنفيدذ الاادقطدون ة دبدًو    الاملناد بوانرويي  ان  ن ن ااتيد 

انةنون الان يدمف اامالاد  ان  تذد  حند  صدو  املد اة  الكد ن اامالاد  سوةيد           
حلدق   اانو  الذاك بملمد تملمو اآلىن   وآييفو غ ان كون املتملمو ة  االدوِّز  

 الغايددم. الان تناوددي الانِّيددوبيلكوامالادد  ا دنبيدد  أالةدد  ااددماى  كواىددنا  
ااىم   الاانالسي  الاافنن   الا دتموويد    اننىونغيوغوتيفو سودوت اامالا  ع 

روادقددون ن ةآددزد بتيفي دد  رددنص ااملمدد  اندد  ووةدد    بوادقيددو  نىل ممِّاتدد  اابمنيدد م
 النوطددونةددجًسم الدملدد  ا دددن كوريددًو اندد  ووةدد  ةددو رم ددم غددوووت ااملمدد        

م ادذاك املز دم ةد  املدنض الااىدآف      بإوطدون   أة ِّ اازالاز يهلمم التىيف ندواات
الغو   ااملسز الاامِّاغ  الااىديوس  الةدو أشدب  ذادك كفدتض املىتيدفيوت        التيىا

الاملددماِّ  الاملىت صددفوت الدالِّ ااملذددزال الاحلددما ق الاملخيمددوت الدالِّ اان وضدد   
 ا امليدوه ع املندوةق احلدوِّال اتآطيدف اهلد انم     جالتند  الاحلفوظ وآد  اابي د  بواتيدذا   

ا الغدو    جى ِّ الااطن  التنالت را املون الاانيفنبون ع اادقن  الا ِّ وف الةم اا
اآنظددن ع  ا بدد ا ةفت سدد  دالا ددن اامالادد  امل اصددست التنظدديم املددنالِّم الدملدد   

                                                 

 .159غ ِّال    ومنانم    :  (1)
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. كمددو جيددب وآدد  اامالادد  دوددم امل غىددوت املمنيدد   مطددو و املدد اةنل الاملددنادملل
الاحلدق مي  حلفأل تدقم د اجملتمو الاغتدقناِّه نموة  دالا  وون    ةند  ةد  ااف ضد     

نذ  -كدأرناد   -اجملتمدو   بدأرناد وآ  اامالا  ا يتمود  الااتأىن الا نيفزاد. الكذاك
   ىتيدملن ةدو تبنيد  اد  اامالاد  ةد         نن ي  ن يم اامووة  اادق  د  اآنظدود ردوافند   

غمالد الةنارق سيوتي  الةوونو أال تنرو ع شأن دالات  ووايًو بدل ا ةدم بدقدمِّ ةدو     
تدق د   تشىس ال يفتم ةو ت صآ  اامالا  ناييفم ة  دوم ةبوشن الةآم  . الونمةو

اامالا  ب ادبيفو وآد  ااودمليم اافدندو رإنيفدو ع اا امدو تطدم  مىدطًو كدباًا ةد           
ل تدقد د وآييفمدو   ل ِّ يَىد ااملود ردإن ينوادك أغوَغد    ميوةيفو بوا ادب وآ  ااومليم

 يي )ااتنور  الااتملود (. انغسةي غيوغ  اامالا  

 أواًل: انتكافم:

 ع اجملتمددو ال تودد ِّ ااتنوردد  ع ااتنوردد  اافددندو بددأن  ندد ن كدد  رددند       
ااطددنالِّ    ا غوغددي ضددوةنًو  ةددن   الادبددًو   ختٍآددف ريدد  احلودددوت  انغددسةي

 م  اد بمالنيفو. جملم  اجملتمو انغسةي الاات   كن  ان  تم

تددد را ا دتمدددووي ان تنددد ن اامالاددد  ضدددوةن  ا كمدددو ان املدددناد بواتنورددد  
أرط  احلدو ت   احلودوت ااملنري  اإلرناد ست   وآ ا نىل ةىت   ااػن  التأةل

 املمنن  اآشيوال ا دتمووي .

اافددندو الا دتمددووي يدد  ااطددمون امل كددم اندد  احلودددوت      ننَّ ااطددمون
  ةدد  ديفدد  الااطدمون ااطبيملددي اآشيددوال ااطبيمليد  اميددو ا رددناد ااددذ     ااطدنالِّ  

 مليي ن ع اجملتمو. رإن ضمون اامالا    خيتص بوملىآم ردقط بد   يدم  ضدمون    
 .(1)غا املىآمل

 :يًا: انتعادلثاو

اامالا  ع رو  ةىت   اململيي م الاملدقو د بواتملود  اديس   ي  ة  الادبوت
                                                 

 .108رمو دِّاغوت ا متوود ا غسةي ااجوني  (1)
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ااتملددود  احلددم و الااتىددوالو بددل ةىددت  وت اململييدد م النمنددو املددناد يدد  ااتدقددوِّ      
بل يدذه املىدت  وت. أو ان ينوادك سدم    ةىدٍآمل ملىدت  وت اململييد          ااطبيملي

 دن .شم أوآ  الااػن  كشم أاافند     كن   والايو اليمو انغناف ك

غددناف يدد  ا بتملددود اازا ددم ودد  احلددم ااطبيملددي اا غددط        الاملدقودد د بون
 اآممليي .

كمو ان املدقو د بواػن  ي  اةتس  يذا احلم ااطبيملي ااذو   كن  اآفدند  
املود   الااتيدن ملي    ة  ةمليي  ةت غط  ونرًو. رملآ  اامالا  ان تبذ  ك  اةنونوتيفو

ملندد و ع غددبي  ا ِّتفددوع  ىددت   ااطبدقددوت ا.نالةدد  ع      اادقون نيدد  النف ذيددو امل 
شددون اجملتمددو ااطبدقددي    ملددل االا  اافدد اِّ  بددل ةىددت  وت      ة نِ  نن ا اجملتمددو

اململييدد  كآي دد م بدد   ملددل ان اافدد اِّ  غدد ف تبدقدد  الاندد  وآدد  ةىددت   ردد اِّ   
اامِّد    وآ  ةىت   ر اِّ  ااطبدق  ان ومد اوطون اامالا  اانرويي  اآمذتمدو  

وَاَ تَبْخَغُوووا اننَّوواطَ  مددق اانددو  ال ىددًو حلدقدد ميفم مددو  ار تملددوىل: ط      ملددم ادشورددوً 

اتطدددييو ااجدددنالات  غدددناف ةددد  مبددد  اامالاددد  غدددببم كمدددو ان ان(1)صأَشْووََاهَهُىْ 

الاالداات. روا ادددب وآدد  اامالادد  ان رفدأل املدد اا   رمددجًس   جيشددف ااملوةدد    
حيددمخ  اايددن  بينمددو  سح بوددوسب ااملمدد  الا ِّس كمددو يدد  شددو و ع    فددالاا

ااملندددس ع ااػدددن سيدددح جيشدددف أصدددشو  ا ومدددو  الا ِّاضدددي بواملمدددو         
 الاافسسل.

نن وددمد ِّروييدد  اامالادد  اآيددملب  دد دو نىل اابػطددون الاملنورىدد  ااىددآبي        
الااوناع بل ارناد اجملتمو الازالد احلنز الااملىن ةو ان اآل وت الاانالا وت دااد   

 ِّ.وآ  ازالد اايىن الِّرو ااملىن الاحلنز الااطن

وَنَقَووذْ التىددمل  اامالادد  انغددسةي  بتدد را اانناةدد  اإلنىددون ادق ادد  تملددوىل: ط  
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م ةد   بد   الاآ ص   نىل رتمو ةتىوُد (2)صَْشَّيْنَا بَنٌِ آدَوَ وَحًََهْنَاهُىْ فٌِ انْبَشِّ وَانْبَحْوشِ 

 ردقق ا ة ِّ ااتواي :
 ااملم  وآ  ت را الغو   اامليش اانغم ة  املأك  الامليدن  الاملىدن    -1

الااوش  الغو ن احلودوت اململييي  املنوغب م الااتخطيط اإلكتفون اادذاتي  
 ة  اململوشي.ا  ع ااػذان الاامالان ممو   رن

اتدد را رددنص ااملمدد  اآنددو    تنددوُدىددملي حندد  بنددون امتوددود غددآيم الة  اا -2
 ايملًو ال وِّب  اافدقن الاحلود .

وآد  كد     ت را رنص اانم  ااملآمي ال   ا ةي  الذاك ببنون املماِّ  -3
املىددت  وت ا بتما يدد  الااجون  دد  الانيددون ااوةملددوتم التيددذيو اابشددح     

 ااملآمي الاابوسجل.

ااتنوةدد  اانالسدددي التىدددوةي اادقددديم اململن  ددد  يدددمف ِّ ددديس اإلنىدددون   -4
 غدسةي م الةد  يندو كدون ااميدو ة نآفدلَ      الاامالاد  ا   الاآمذتمو املىآم

 اتشدقيق اهلمف.بت را أمو  ا ةنونوت 

م ة  ا يماف ا غوغي  اآمذتمدو املىدآم الةد  الغدو آ      تنوة  ااى -5
ااوددش  اا مو يدد  الةنددو ةددو  طددن اانددو م النيددن ااتملددوايم ااوددشيش  ع   
اجملتموم التنبي  اانو  وآ  ااملودات احلىدن  الةنيفدو اان وضد  اادت  بدم      
اآمالادد  ةدد  تيددذيمليفو  ددو  تنوغددب الايددماريفو ااىددوةي  ع أةددوِّ اادقدديم      

 اام ني .

يم  ةد  ايدماف اجملتمدو املىدآم الةد  ةىد الايوت اامالاد         ااجدقور  ااىدآ  -6
اتنميدد  التطدد  ن النيددن ااجدقوردد  وددرب كدد  اا غددو   املتوسدد          الااتخطدديط

كو ذاو  الااتآفدوا الدالِّ اانيدن الدالِّ ااىدينمو الاملىدنح الغدو ن اافند ن       
                                                 

 .70م    : انغنانغ ِّال  (2)
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اانورملدد م التيددذيو ااملددوةآل رييفددو الاملبددمول ع سدق هلددو املختآفدد م كدد     
اتدق   الاادنالح احلطدوِّ  م التتمجد  ااجدقورد      ذاك بيفمف نين اافطيآ  الا

ااىآيم  ع ا رنوِّ اات تىت سي ة  ااينع اادقيم املجآد م الةد  ااملدقد     
 احليوال الةنيفو احلدقو ق ااتواي : تطبيق تآك اادقيم وآ  سدقو ق

 اات ت اد  ا ة  الكيفي  ااتملوة  ةمليفو. وِت مِ َشااتَّ م يْفَر -أ

ااملومل الةو رييفدو ةد  اانفدو أال     ح ملنر  ااتيوِّات اافنن   اات  توة - 
 ااطنِّ متيفيمًا اآتملوة  ااىآيم ةمليفو.

اتشدقيدق يدمف ااتنوةد      بو ة  التفذا ةوموتيفو اانوةن  س اانيف  -دد
 نىل االاات. الاملىوِّو 

وسد ااىآيم خيمد أيماف ا ة  الةنيفدو ا يدماف ااجدقوريد  ال بدم     ان -7
 جآ .ا ة  امُلة  تنمي  ا وسد الكفوا  سن ت  ع اةوِّ ميم 

 في انتشريع اإلوساننرابع: رعاية انهذف ا

يدد  ا صدد  ع تيددن ملوت اامالادد م السدق مدد  يددي ةىددتدق  اادقددون ن  اننىددون
أال اادددمال  اامكدقناةيددد  الغايمدددوم نةدددو اادددمال    انغدددسةيغددد ان ع اادقدددون ن 

 .كتوت ِّ   رمىتدق  اادقون ن ريمو ي  ِّأو اامكتوت ِّماا

ااػو   ةد  ااتيدن و كمدو     ااملومل كمو دملآ  نن ا غسد دمل  ا نىون   ِّ

ٍْ انغَّوًَاِه يَواهخ فَوأَخْشَ َ بِوهِ يِوٍْ          ع حن  م ا  تملوىل: ط ََ انغَّوًَاوَاِ  وَاَرسَْ  وَأََوَضَل يِو انهَُّه انَّزًِ َخهَو

 شَ نَكُوىْ ارَََواسَ  عَوخَّ انثًََّشَا ِ سِصًْْا نَكُىْ وَعَخَّشَ نَكُىْ انْنُهََْ نِتَجْشًَِ فٌِ انْبَحْشِ بِوأَيْشِِِ وَ 

وَآتَوواُْىْ يِوٍْ ُْووم  يَووا  ىْ انهََّْومَ وَاننََُّوواسَ  وَعَوخَّشَ نَكُووىْ انَّْوًْظَ وَانْقًََووشَ دَانِبَووٍَِْ وَعَوخَّشَ نَكُوو   

 .(1)صعَأَنْتًُُوُِ وَإٌِْ تَعُذُّوا َِعًَْ َ انهَّهِ اَ تُحْصُوهَا إٌَِّ اإلَِغَاٌَ نَََهُووٌ َْنَّاسٌ
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 دآدكم   ا شديون ىآدقدت  ادقمغدي اادت تطدورن ةطدم ن : )    الع احلم ح ا
الةملن  اامآ  ااجوني  ع احلدم ح يد  تفىدا ادق اد  غدبشون        (1)(ىآدقتك  دآيال

 .(2)صوَأٌََّ إِنَي سَبََِّ انًُْنْتََُيالتملوىل: ط

روادقون ن ا غسةي الضو  د  ا نىون روادقوغم امليرت  ع ك  اادقد انل  
وود   الااملبود د  الاازا يد  الاايخودي  الا دتموويد      الا مت ا غسةي  ااىيوغي 

 ي  رو مال ا نىون بدقون الامنون.
سن د  ا نىدون   الوآي  رإن ك  مون ن أال مناِّ أال ادنان تتخذه اامالا   نبت 

سدوكم ةتذددوالا ال ددب  يدد  ااددذو  نبدت سن دد  ا نىدون    يد  بوةدد  الان احلدوكم  
احلن د م ردإذا أصدبض    اسنىون أصد  الاحلدوكم نودب حلمو د       تنشيت م  ن احلن  

الكواتد  ود  ااندو  التبطد  شدنوي        احلوكم ةتملم ًو الةتذوالاًا وآ  احلن د  تىددقط  
 سنم .

 انهذف انخامس: تطبيق انقاوىن

نن الد د اادقون ن املمال ن    نفي نصسح اجملتموم الاني  وبض اادقدون ن  
ار  رإند  حيتدوز نىل غدآط  تنفيذ د م ادذا أمدنَّ       النغدملوديو نصسح اابين    أغوغًو

 الانداِّ دد  نىل دونددب نِّغددو  اادقددون ن أو   تملددوىل احلن ةدد  الااىددآط  ااتنفيذ دد   
نفيذ دد  تاا وآدد  ِّأ  ااتيددنيست f ا كددند أسنددود اايددنعم الكددون اانغدد   

 .(3)الانداِّ   اآمذتمو انغسةي
نن احلوكم يد  ِّاُع الاايدملب يد  ِّويد  ع احلطدوِّات اادقمكد   دقد د وآد          

أصدبض ملطدم ن ااناودي     ردقدم  م. نةدو ع انغدسد  من ذز ااناوي ااذو  نو  ااػن
أ  كآنددم ِّاُع ةملندد   ىددن الذاددك ةدد  ىددس  احلددم ح اانبدد و اايدديفا اادقو دد : )

و  ِّويت م رونةود ااذو وآ  اانو  ِّاُعم الي  ةىد ال  ود     الكآنم ةى ال 
                                                 

 .364/ 1 دِِّّ ااف ا م ;139ةيوِّ  أن اِّ اايدقل  (1)

 .42غ ِّال اانذمم    :  (2)

 .82 ة  اات سيم نىل املمني  انغسةي اامالا   (3)
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ِّويت م الااند  ِّاُع وآ  أي  بيت م اليد  ةىد ال  ود  ِّويتد م الاملدنأال ِّاويد        
الوبدم ااندد  ِّاُع نىل ةدو      ودنيفم  الالامه اليي ةى الا االديفو  وآ  أي  بيت

 .(1)(غيمه الي  ةى ال  ون م أ  كآنم ِّاُع الكآنم ةى ال  و  ِّويت 

اليي ايىدت   نن اانوو   ينو تملل سفأل ا ةون  الرم  املى الاي م الالاضض
ة  اىتووص شخص  فندهم ب  يي ة او  ع دىدم اجملتمدو كآد  ةد  أوآد       

  ااىيوغدي  تنظد و وآييفدو يدذا املبدمأ يد  أند   دنص         اانو  نىل ادنويمم الا يميد 
رس اغت جوِّ بيفو ال  اغتبماد. روادقون ن  طبدق وآد  ااميدو     وآ  ت ا و املى الاي 

 وآ  اامالا  ان تطبق نود ص اادقدون ن وآد     رم  بو  أالىل الةى الاي  ااميوم
ا ة  ال  ريم ونيفو اِّضون اف   أال سوكم بس رن  ع ذاك بل اامالا  ا غدسةي   
البل غايوم رفدي ا غدسد جيدب وآد  اامالاد  تطبيدق اادقد انل ا غدسةي  وآد           
ااميددو الان مل  فيفددم احلددوكم الددد  اادقددون نم نذ ااددساد ان   حييددم احلددوكم ودد  

نىل اادقون ن ااجون و ااينويم ردقم  ند ن دايد    ضدنِّ أال   سدنز أال      ِ ذاك ن
مددون ن ا يددم الامليفددم أال غددا ذاددك ةدد  اادقدد انل ااجون  دد  ةنطبدقدد  وآدد  املدد اِّد     

 ن  سين ٍذ و  احلنم ا الاي.جريىت

غدسةي  ريذدب تنفيدذ اادقدون ن  دقتطد  احلندم ااملدقآدي        ناامالاد  غدا ا   أةو
ادقون ن    نودف املد اة  ال   دقد د وآد  اغدو  ةد        الااملدقس ي ست  نذا كون ا

ااملماا  ال   ند احلدق   نىل اِّبوبيفو نذا داِّ بين  البل ومد تطبيدق اادقدون ن ةطآدقدًو    
ا كجددنم النن كددون ااددساد  نز الااظآددم ا كددرب الااتملددموز الامَلددْنالذاددك درملددًو اآدديَف

ا   ااملماا م ااىملي اتػيا اادقون ن التبم آ  نىل اادقون ن ااوو  ااذو  ناوي ة ا
ظآدد د غيد د ىددا ةد  رتندد    : )_ود وآدي بدد  ابدي ةوادب    ردقدم ِّالو ود  ا ةدد  

سيدح ان ااف ضد  اادت     الاىتس  اانظود نْزالامَل نْزن اافتن  رييفو اهَل  (2)(تمالد
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الجيدب   ترتتب وآ  ومد ةناووال اادقون ن أضن ة  ذيدو  سدق بملدمل املد اةنل.    
  التطبيدقد  وآد  اادمالا ن اان يد      وآ  اامالا  ةناووال اانظودم رون اادقون ن ااملود

امل اةنل ب  اادساد   الغايو    نفي ع غا اانظود وآ  ةو  ناد ال نو  سدق  
 .ديفوا املنامب  الااتنىيق الاانفو   سى  ااتمبا ع ا داِّال الصنو

 :اإلسالوانهذف انسادس: انسعي نعهى 

 ةد  اىتووصدوت اامالاد م اليدي املىد الا  ود        انغدسةي اام    نموة نن 
ذا  ااددم   اانوةدد  ااددذو  ندد ن ةدق ةددو اميددو ةفوصدد  اامالادد  السيددوال اجملتمددو  

اليددد  اادددم    مانهليددد  نددد ن ااميدددو  ملمددد  ريددد  اتشدقيدددق ااملب د ددد    الاادددذو 
اجملتمددو ااددم    النسيددونةىدد الا  ودد  نموةدد  د دد  اات سيددمم  اات سيددمو. روامالادد 

   .(1)امل سم

وةد  ع تيدن ملوتيفو   الأسن انغسدكمو جيب وآ  اامالا  ان تت ى   أيماف 
الاند    ا د دون الأند  أكمد     انغدسد التطبيدقوتيفو  ن ا دٍا  دٍات وآ  دالاد سنم 

ىط ال رخط ال اىل ا غتدقوة  الاىل ةووحل . يذا ةطدورًو نىل د اد     اننىون دق د 
ان ار غدبشون  التملدوىل أوآدم     ادزالد اتبدوع أسندود اايدن مل  بَطدْمَيم ِ     ااملدق  وآ  

اودسح   ا سندود الاملي  م ريفد  أسدق    ا ي انو  ة   وو  ااملبودم السنم  ى
ا وتمدود وآد     نةندون ومد  نىل نضور اابين الغملودتيفم ع اامنيو الاآلىنال. يذا 

 ِّان اابيدددن الاىدددتسف تفىدددااتيفم اآدقطدددو و     ىدددتسفسندددم ااملدقددد  دا مدددًو   
اتزةنو  و حيندم بد  ااملدقد  اجملدند ع كد       رآ  تنكنو أسنود ااين مل  الا الا سماخ

الاهلدنز الاملدنز    الااف ضد   اانظدود  ةنون ازد ا ىتسف ااما م الاىتس الاةون 
 نىل غا ذاك ة  اات ااي اافوغمال.  

كمو ان وآ  اامالا  ااىملي اتطبيدق اادقد انل انغدسةي م الىو صدًو تآدك      
في غبي  اانفوِّ ونيفمم ال تشدقق وآ  ا غسد بدو ى ال  امل دب  املزال املىآمل الن

                                                 
 

 .101املم ن   نىلة  اات سيم  انغسةي مالا  اا( 1)
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رددس رطدد   (1)صإًَََِّووا انًُْمْيِنُوووٌَ إِخْوووَ ٌ بشون  التملددوىل: طانغددسةي  سيددح  دقدد   ار غدد 

  سميم وآ  اآلىن نِ  بواتدق  .

الة  اململآ د ان ا غسد د   ااىسد الشملوِّه ااىسدم الة  أ ون االدواق  
ةدو بملطديفم    تبوِّ  التملوىل ااىسدم الة  ادزان ااوسال ااىسدم ب  ريد  ااندو   

  التملددوىل ع ان تندد ن اململوةآدد  ةددو اانفددوِّ   م ال  كددم املدد ىل غددبشون يدد  ااىددسد

وَإٌِْ جَنَحُووا نِهغَّوهْىِ فَواجْنَ ْ    سيدح  دقد   غدبشون  التملدوىل: ط     الا ومان بواىسد أ طًوم

 مو  ك  اانو  نىل اامى   ع ااىسد سيح  دق   غدبشون    انغسدب   (2)صنََُا

 (3)صىِ َْافَّ ً وَاَ تَتَّبِعُوا خُطُووَا ِ انَّْوَْطَاٌِ  ٍَاأٍََُُّا انَّزٍٍَِ آيَنُوا ادْخُهُوا فٌِ انغِّهْغبشون  التملوىل: ط

الكيددف كددونم رددإن ااىددسد ع اجملتمددو املىددآم ةدد  شددأن  أن  ز ددمه متوغددنًو المدد ال   
ود وآدي بد    ةد ال نف  سدق م . المدم ددون ع ىطبد  ان    التنوصنًا ريمرو ون  ااطيم

د احلمم ر اادذو شدنع ا غدس   : )_بدق ا   انغسدع الْصف  _ابي ةواب 
رىيف   شنا مل  مل  الِّدهم الأوزَّ اِّكون  وآ  َةْ  غواب م رذملآد  أةندًو ملد  ودقآد م     
الغدآمًو ملدد  دىآدد م البنيوندًو ملدد  تنآددم بد م شددويمًا ملدد  ىودم بدد م الندد ًِّا ملدد      

ال    مل  ت غ دمم التبودنال ملد  ودزد      اغتطون ب م الريفمًو مل  ودق  الابًو مل  تمبنم
 .(4)(مل  ت ك  الوربال مل  أتملألم الجنوال مل  صم  م الثدق 

نن احلن ةوت اات تدق د وآ  اغو  اانظنال اان نيد  املود د   ند ن يدمريفو     
ااىددآط  الردقيددق اددذال أكددرب الا ددودال    اتىددآط الا غددتنبوِّ الاِّضددون غن ددزال س ددبَّ  ا

  ضض سن ة  رنو ن الا ص   ااملوةد  اىيوغدت  كمدو     اافىود. الاادقن ن اانن م

                                                 
 

 .10   :  مغ ِّال ااملننب ت (1)
 

 61غ ِّال ا نفو م    :  (2)
 

 

 .208غ ِّال اابدقنالم    :  (3)
 

 .171/ 7 شنح نيفر اابسغ  (4)
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جَعَوومَ أَهْهََُووا شِووََعخا ٍَغْتَ ْووعِاُ ًَانِنَوو ً يِوونُُْىْ ٍُووزَبِّ ُ أَبْنَوواهَهُىْ     إٌَِّ فِشْعَوووٌَْ عَووَِ فِووٌ ارَسْ ِ وَ  آددي ط

 .(1)صوٍََغْتَحٌِْ َِغَاهَهُىْ إََِّهُ َْاٌَ يٍِْ انًُْنْغِذٍٍَِ

نن احلن ةوت اات تند ن أيدماريفو ةود د  مدم اتىدملت تبملدًو  اد دود أردناد         
بآمان الانتيوِّ ا رندوِّ  او ااابين الالغو   ا نتوز السو   ااتط ِّ املودو الت غ

ع ااملدومل أصدبشت أكجدن ظآمدًو ممدو كوندت        ان ااىيوغد  اانايند    املود   نىل دِّد 
الةودودميفو مد ات ا سدتس      (2)وآي  ع وون اافناون  نتيذد  ا غدتنبوِّ ااملدوملي   

 ع ااملنا  ةجًس.
اادق انل املخوافد  اإلغدسد تطدو اغدسً  اتنبيد        نن احلن ةوت اات تينع

ع ىطبتدد   _بدد  وآددي بدد  ابددي ةواددب  ىددآمل المددم أالضددض ا ةددود احلىددل امل
ااآدديفم اندك تملآددم اند  مل  ندد  ةدو كددون ةن ددو    : )_املآد  ا غددسد بدق اد    ااىدملي  

تنورىًو ع غآطون أال ناتموغًو ة  رط   احلطود الان  اننو اململدومل ةد  د ندك    
 النظيفددن ااوددسح ع بددسد  ال ددأة  املظآ ةدد ن ةدد  وبددود  ال ملمدد  بفنا طددك  

و م و ااظآم  وآينم الومآ ا ع أةفون الغننك الأسنوةك رإننم نن   تنونالن
 .(3)(ن ِّ نبينم

 انهذف انسابع: انتقذو بانمجتمع:

ريد  ااملدقدسن يد  ااتدقدمد بدوجملتمو نىل      ان ةدقتط  ا ِّتندوا ااملدقس دي ع يم  
م (4)(ندقوون ع ة  مل  ملنف ا ودال ع نفى  ريف ااين ف  ) م الع اانالا وتانةود

رواملدقدد   أةننددو بو الا  دد    (5)(ةدد  اغددت     ةددوه ريفدد  ةػبدد ن   الم )(4)(ندقوددون
ع غددبيآ م ال  خيفدد  ان اايخوددي    اادقطمليدد  وآدد  اددزالد ااتدقددم د البددذ  اا غددو  

                                                 
 

 .4   :  مغ ِّال اادقوص( 1)
 

 .225/ انغسةياانظود ااىيوغي ع اادقن ن/ ةدقو ت امل متن ااجوني اآفنن  (2)
 

 

 /  بو  الد   ا ةن بوململنالف الاانيفي و  املننن.37ح/ 79/ ص97زموِّ ا ن اِّ/ ( 3)
 
 

 السنم . a ة اوأل ة غ  ب  دملفن 25/ بو  327/ ص75/ زاملومِّ نفى ( 4)
 

 .21073/ ح94/ ص16الغو   ااييمل / ز (5)
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احلدق مي  اآمالا  منِّيو اام   الااملدقد  الاملنطدق الةدو  يدا نىل ذادك م اد  تملدوىل:        

ساد وآددد  اامالاددد  ردددنو الحن يدددو ردددوا (1)صوَاَ تُنْغِوووذُوا فِوووٌ ارَسْ ِ بَعْوووذَ إِ ْوووَِحَُِاط

م الدملدد  اادقدد ال انةددودااػددنس ااوددو  حلفددأل ةوددو  ا ةدد  الااتدقددمد بيفددو نىل   
الغيآ  اآملم  الاملىوالاال ع ة اا نيفو ااملودا  الذاك بتيفي   الغو   ا نيفون الااتدقدمد  

ع سنمد    _ةوادب   أبدي وآدي بد     انةدود  و  نف  اانيف س ب . ردقم الِّد و  
: f الملددو ِّالو ودد  ِّغدد   ار  (2)(   ااملدقدد  ايددجاالا هلددم درددو) ا نبيددونبملجدد  

يد    انغدسد ردإن ااظدوين ان املدناد ةد  وآد        (3)( ملآ  ال   ملآ  وآي  انغسد)
رييم  ومد اِّتفوع سذ  غاه وآي م الازالد تنريو ةو  دنتبط بد  ةد      ااملآ  بطبمل 

 تدقمد اجملتمو جبميو رو ت  وآ  غاه.
  ااتدقددمد اليددي ااملآددم ْ  اَاَمددةدد  يددمف اامالادد  ا ىددذ بِ  ان  ندد ن رسبددم

الا ىددس  الااددم    ن ذاددك غددبي  ااملددزال الاانناةدد  الااملآدد  الاابنددون الااتنميدد       
هَمْ ٍَغْوتَوًِ انَّوزٍٍَِ ٍَعْهًَُووٌَ وَانَّوزٍٍَِ     الغايو ة  ااملنوال   اا ادب  مو  ار غبشون  التملوىل: ط

 .(4)صاَ ٍَعْهًَُوٌَ

ن طدد  وآدد  كدد  ةىددآم ةآددب ااملآددم ر: )fودد  ااددنك ا كددند  نِثددالةددو ُأ
 .(6)(نمنو بملجت  متم ةنوِّد ا ىس ال) (5)(الةىآم 

 انهذف انثامه: حسه انتذبير

جيدب وآد  اامالادد  ان تناودي سىدد  ااتدمبا ع اايدد الن ااملوةد  الاالوصدد       

                                                 
 

 .56غ ِّال ا ونافم    : ( 1)
 

 .70/ ح60/ ص11موِّ ا ن اِّ/ ز (2)
 

 ة  أب ا  ة انو انِّخ ة  اانفن الاادقت  الاان . 1/ بو  32383ح /14ص /26ز /اا غو  ( 3)
 

 .9غ ِّال اازةنم    :  (4)
 

 .20ح /32ص /1ز اابشوِّ/ ;1ح /22 بوو ن اامِّدوت (5)
 

 

 .192 /1 ااىن  اانرب  (6)
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الحيند وآييفو ااتخآف وند  أال ااتدقودا ريد . أةدو اا دد   رنند  ةد  بدو  سفدأل          
اد  الااجدقد  اادت ةنشيفدو ااندو  هلدو أال       الِّوو تيفو  صشوبيفو ملدقتطد  اا كو  احلدق  

ة  ديف  ا ةون . الأةو احلنة  رنن ومد ةناووال سى  ااتدمبا   ددب ااف ضد     
الاىتس  اانظود التطييو احلدق  م ب    ددب ااملىدن الاحلدنز الااطدنِّ اآندو .      

الغددو   سىدد  ااتددمبا بواىدديفن وآدد  ةوددو   الوآيدد  رددإن وآدد  اامالادد  ان تيفددين
ع سودوتيفدو ىو صدًو ع احلدو ت     النغدملوريفو وابيفدو  ةط نجندوح ا ة  التبودِّ وآد   

نذ  الانِّيددو احلنددد  كواىددي   الااددز ا  الِّرددو ا ةيدد  الةنورشدد  ا ةددناس    
 اامالا  ايىت نِ  ىودة  ا ة  أال الكيآ  هلو أال أةين .

داِّ ددد  ع دالا نيدددو ان انددددناناتوآددد  اامالاددد  ان تىددديف   كمدددو جيدددب 
يوندد  املدد اة  الاِّيومدد . امل دبدد  ن الة غىددوتيفو الحيددند وآييفددو اختددوذ ا دددنانات

رملآدد  امل ظددف ان  يفددين ا ددد ان املس مدد  ع دا نتدد  غدد ان ا ددد ان ااملمآيدد  أال  
املنوىي م رس حيق ا  تطييو االموت املنادملل الاِّيو  اوووبيفم. كمدو ان اادساد   
وآدد  اامالادد  ان تندد ن غيوغددتيفو بددنيفر تيددملن املدد اة  رددت ا ا يفددو بواناسدد         

   بوادقآق الااملذا . ااىم   الاافنن  

ع  ايددِ اامل ددد  نىل ال _ود وآددي بدد  أبددي ةواددب المددم أالضددض كتددو  ا ةدد
ثددم اىددرت اآشندم بددل اانددو   دددون ريد : )  نْذ ةودن ةواددك ا شدرت سىدد  ااتدمبا   

أرطدد  ِّويتددك ع نفىددك ممدد    تطدديق بدد  ا ةدد ِّ ال  متشندد  االودد دم ال   
ال  تينف نفى  وآ   ونر م تمود  ع اازا  ال  حيون ة  اافين نىل احلق نذا 

ريفددم دالن أموددوهم الاالمفيفددم ع اايددبيفوتم ال ىددذيم  بددأدن ةبددوم ال   نتفددي 
بدوحلذرم الأمآديفم تربسدًو  نادملد  االودمم الأصدربيم وآد  تنيدف ا ةد ِّم          

ال   ىددتميآ  نغددنانم  ممدد     زدييدد  نةددنانم  الأصددنةيفم ونددم اتطددوح احلنددم 
 الاالا ك مآي . 
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ع اابذ  ةو  ز   وآت م التدق  ةمل  سودت   ثم أكجن تملويم مطو   الارىض ا 
ثم انظن ع أة ِّ ومواك روغتملمآيفم اىتبوًِّا ال  : _نىل ان مو   نو ...نىل اا

ت هلم  وبوال النثنال رإنيفمو اوع ة  شملب ااد ِّ الااليوند م التد َم ةدنيفم أيد       
ااتذنب  الاحليون ة  أي  اابي توت ااووحل م الاادقمد ع ا غسد املتدقمة م رإنيفم 

م الأم  ع املطوةو اشنامًو الأبآؼ ع و امب ا ة ِّ أ كند أىسمًو الاصض اوناضًو
وآييفم ا ِّاا م رإن ذاك م ال هلدم وآد  اغتودسح أنفىديفمم      ثم أغبؼم نظنًا

م أال ثآم ا الغن  هلم و  تنوال  ةو رت ا م يفمم السذ  وآييفم ان ىواف ا أةن 
الاا رون وآييفمم رإن  أةونتكم ثم تفدقم أوموهلم الابملح ااملي ن ة  أي  ااوم 

تملويدددم  ع ااىدددن  ةددد ِّيم سدددمالال هلدددم وآددد  اغدددتملمو  ا ةونددد  الاانردددق   
 .(1)(بوانوي 

 انهذف انتاسع: إوقار انمظهىميه

ظد  ااظآدم   املظآد ةل ااد امملل ردت     نندقدوذ  أدد َ وآ  اامالا  ااملمد  ةد    

اتِهُوٌَ وَيَا نَكُوىْ اَ تُقَو  الا غتطملوف ال م  وآ  ذاك اانتو  ااملز ز م ا  تملوىل: ط

وَانًُْمْيِنُووٌَ وَانًُْمْيِنَوا ُ بَعْ ُوُُىْ أَوْنََِواهُ     م الحند  م اد  تملدوىل: ط   (2)صفٌِ عَوبَِمِ انهَّوهِ وَانًُْغْتَ ْوعَنِ َ   

اانيفد س ادندع ااظآدم    املظآ ةل  تم بتدقد كيفم التد را الغدو       النندقوذ. (3)صبَعْو   

 موويًو.الِّرمل  ة  ىس  تنظيميفم غيوغيًو الامتوود و الثدقوريو الادت

ااآيفم انك تملآم ان  مل  ن  ااذو كدون ةن دو ةنورىد  ع    الع نيفر اابسغ : )
غآطون ال  ااتمو  شين ة  رط   احلطدودم الاند  اندند ةملدومل ةد  د ندكم       

ال دقدود اململطآد  ةد      النظيفن انصسح ع بسد م ريأة  املظآ ةد ن ةد  وبدود م   
                                                 

 

/ 159/ ص27اا غو  / ز ;360/ ص1/ زانغسددوو م  ;53/ اانتو  434نيفر اابسغ / ص (1)
 / ة  أب ا  ةبدقوت اادقوضي.12/ بو 33481ح

 

 
 

 .75غ ِّال اانىونم    : ( 2)
 

 .71غ ِّال اات ب م    :  (3)
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 .(1)(سمالد 

 انهذف انعاشر: انتخهص مه انهيمىة األجىبية

املىددآمل الاندقددوذيم ةدد  ييمندد  ا غددتملموِّ ا دددنك   نىددنازوآدد  اامالادد  
غدد ان أكددون اغددتملموًِّا وىددنن ًو أد رنن ددًو ستدد    تدقددو ااددبسد أامل بدد  بأ ددمو       

 املىتملمن   ممو   دب غآب احلدق   الانتيفو  احلنةوت الغفك اامةون.
اهليمن  ا دنبي  ي  ااػزال اافننو اادذو  ىدم  اايد د     الة  اىطن أدالات

 بوامل مل  اليذا  تطآدب ةد  ااملآمدون اادم نيل الا غدوتذال ا كدودكيل ةدم ااىد ِّ        
 و  س دم اايدن مل    بينيفم اآتفويم حل  ةينست ااملون الة اديف  ااػزال اافننو 

التيفددين هلددم  ذالو اانفددوناتالةتطآبددوت ااملوددن. كمددو وآدد  اامالادد  ان رتطدد   
خمتآددف رددو ت   ا ددد ان ااوددوحل  اآددتفنا الاآتخطدديط الااتنفيددذ ااوددشيض ع    

احليددوالم ات مددف يذددنال ودقدد   املىددآمل الكفددوناتيفم نىل ااػددن . الاِّدددوع اةتدد     

 (2)صإٌَِّ هَوزِِِ أُيَّوتُكُىْ أُيَّو ً وَاحِوذَ خ    ا غسد اةد  الاسدمال كمدو مدو  غدبشون  التملدوىل: ط      

الوددمد اانكدد ن نىل غددا املىددآمل ااددذ    نوددب ن ااملددماالال اإلغددسدم رددإن اةدد     
بملدم انيفيدوِّ ا ةد  ا غدسةي  التدقطيدو بسديدم النذ هلدم        ا غسد اصدبشت نيفبدًو   

 .(3)التأىايم النيفب ىااتيفم

الوىددنن ًو التوددنيملًو ةيفددم اتشدقيددق ا ةددن ا هلددي    نن بنددون اامالادد  غيوغدديوً 

الا.ورظ  وآ  املد اة  املىدآم املد ة  بمالاتد       (4)صوَأَعِذُّوا نَُُىْ يَا اعْتَطَعْتُىْ يٍِْ ُْووَّ م ط

ِّيدو  ااملدمال بد     اادقد ال ن  نومادملتدقم بوش  ةن دقيفو دزن ة  الاملمارو ونيفو الامل
 املآ  ة  أيم ة  بدقي  املنوسي.

                                                 
 

 .263/ 8 شنح نيفر اابسغ ( 1)
 
 

 .92( غ ِّال ا نبيونم    : 2)
 

 .13/ 101  انغسةي ( اافدق / كتو  اامالا  3)
 

 .60( غ ِّال ا نفو م    : 4)



 437                                                                           أهداف الدولة القانونية

 املوودِّ
 ا غسد  دق د احليوال/ ااىيم  مم ااومِّ. -1

 يد/ مم.1422م خ ع اافدق  اململوصن/ سى  اا اينو/ ااطبمل  ا الىل/  -2
وويدد / احلن ةدد  ااىيوغدد  ع ا غددسد/ ةددوِّ  ا وويدد  الدددوكآل ا   -25

تنادد  غددديم سىددون/ ااطبملددد  ا الىل/ ةنكددز احلطدددوِّال ااملنبيدد / ديدددزال/     
 د.1990

اامالا  ا غسةي  ة  اات سيم نىل املمنيد / ندزاِّ ويدماني/ ااطبملد  ا الىل/      -3
 يد/ مم.1381ةطبمل  الاصف/ 

ااددم   الاامالادد  التطبيددق اايددن مل / ااددمكت ِّ  مددم ووبددم ااددوبنو/ ةنكددز    -4
 د.1996ااطبمل  ا الىل/ ابنون/ دِّاغوت اا سمال ااملنبي / 

ااىيوغ  الاحلنم / اايديخ  مدم سىدل    كوشدف ااػطدون/ داِّ اات ديد         -5
 د/ باالت.1981 -يد 1401ا غسةي/ ااطبمل  ا الىل/ 

اافدقدد / كتددو  اامالادد  ا غددسةي / ااىدديم  مددم احلىدديل اايدداااو/ داِّ   -6
 د.1989 -يد 1410ااملآ د/ ااطبمل  ا الىل/ 

ةيديفم/   وبو  وآي ااملميم/ااطبملد  ا الىل/  اامالاي ع انغسد/ اادقون ن -7
 يد.1417

رمو دِّاغوت ا متوود ا غدسةي/ ا غدتوذ  مدم الاودأل ااده/ ااطبملد        -8
 يد.1415ا الىل/ 

يدد  1406ةدقو ت امل متن ااجوني اآفنن ا غسةي ع ةيفنان/ ااطبملد  ا الىل/   -9
 د.1986 -

غددسد/ اايدديخ  مددم ةيفددمو  ددس ااددم  /  نظددود احلنددم الا داِّال ع ا  -10
 .1992 -يد 1412داِّ ااجدقور / ااطبمل  ااجواج / 
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