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 بصي اهلل الرمحَ الرحٗي
 

  وكــدوٛ
لذملةممسػملذملكمخذملممل ممممايؼملدمٓمربماظضملمملٌنيم،مواظزملذملةةمواظم

أغؾؿملمملئفموردػملفمدؿملدغمملمربؼملذملدمنذملـمسؾذملدمآم،موسػملذملكموظذملفمو ذملقؾفممممممم

موعـمتؾعمػداهمإظبمؼقمماظدؼـ.م

مونضملد:م

ماظؿققلماإلصبمملنلم صؿمللرغلمأنمأسدلمسـمدضملمملدتلمنؾملذا

واظضملػملؼمللمؼبمذكزملؿملهملماظضملدؼدمعـمذؾمملبمأئؼملهملموسػملؼملمملءماألوضمملف،م

اظذؼـمندءوامإظبمجمملغنملمسؼملػملؾملؿماظدسقيمؼبمتغملقؼـمأغظمللؾملؿم

ؼؽملـبمملمسػملؼملؿملهبمملمعؿؼملؿملزـبام،مدقاءمؼبماجملمملالتماظضملػملؼملؿملهملمواظـعملمملصؿملهملم،متغملق

ماألجؽملؾؿملهمل ماظػملطملمملت متضملػملؿ مذبمملل مؼب ماٌرملمملرطمملتممأم مؼب مأم ،

ماغضملغملسمسػملكم مممممل م، مواٌرئؿملهمل مواٌلؼملقسهمل ماٌعملروءة اإلسةعؿملهمل

م:م ماظدسقؼهمل مظػملعملسملمملؼممل مؼبمتؽملمملوشلؿ مواضقـبممل مأثره موندأ ذكزملؿملمملتؾملؿ

مدسقؼهبممل.خشملؾهملم،مأومغدوةم،مأومخمملررةم،مأومدردـبمملم
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طؼملمملماوفمنضملذملسملؾملذملؿمونعملذملقةمإظبماظؾقذملىملماظضملذملػملؼمللمصقزملذملذملؾم

مواوفم م، ماظدطؿقراه مأو ماٌمملجلؿرل مدرجهمل مسػملك معؽملؾملؿ اٌؽمملت

مإظبماظضملؼملؾم مدصضملؽملممل نضملسملؾملؿمإظبماظؿفملظؿملػمأوماٌرملمملرطهملمصؿملفم،مممممل

مؼبم مظػملؼملرملمملرطهمل معؽملؾملؿ مسدد مأطدل مأعمملم ماظشملرؼؼ مإصلمملح سػملك

مودصضمل م، مواظعملؿملمملدؼهمل مواظدسقؼهمل ماظضملػملؼملؿملهمل مإظبماألسؼملمملل مدصضملـبممل ين

م،م مواظغملؿنمل ماٌقدقسمملت معـ مذبؼملقسهمل مإخراج مسػملك ترملفؿملؾملؿ

مأرنضملهملم مؼب ماظضملزملرؼهمل ماًشملنمل معقدقسهمل معؽملؾملممل مضدعؽملممل مأن دؾؼ

أجزاءم،مودؽملرملرعمضرؼؾـبمملمنكملذنمآمتضملمملظبمؼبمغرملرماىزءماألولم

معـمعقدقسهملماظدروسماألخةضؿملهمل.

ماظغملؿمملبماظذيمغعملدعفماظؿملقممظػملعملمملرئمهوملمسؽملقانمم وػذا

مؼؿقدثمس ماإلدةم معـم" مغؿمملجموجؾملدمذبؼملقسهمل مػق ـمغظمللف"

ػقملالءماظرملؾمملبماظقاسدؼـماٌؿؼملؿملزؼـم،موثرتمأنمأذمملرطؾملؿمصؿملفم

م،م مجؾملهمل معـ مشلؿ مدسؼملـبممل مصؿملف ماألول مونمملٌقضقع ماظؿعملدعهمل نؾملذه

موتعملدؼرـبامىؾملقدػؿمعـمجؾملهملمأخرىم.م
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وإغلمألدفمللمآم)مسزموجؾ(مظلموشلؿماظلدادمواظؿقصؿملؼم

ملؾؽملمملموغضملؿماظقطؿملؾ.واظعملؾقلم،موآمعـموراءماظعملزملدم،موػقمح

ممم

 

 
 
 

 
 
 

 

 وربٔك أ.د / حمىد خمتار مجعٛ
 ٔزٖر األٔقاف

 عضٕ جمىع البخٕث باألزِر العرٖف
 رئٗض اجملمض األعمٜ لمعئُٕ اإلشالوٗٛٔ
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مم() اإلشالً ٖتخدث عَ ٌفصْ
م

معـمأن مذػنملمالمهؿمملجمأطـر مضشملضملهمل نػمللمعمملم اإلدةم

محؿكم مأو ماٌؿشملمملؼر ماظطملؾمملر منضملض معـ مسػملؿملؾملممل مران مأو منؾملممل سػملؼ

ماظضملشملنملمماٌذلاطؿم، موالمؼزملؿملؾؾملممل ألنماٌضملمملدنماظؽملظملؿمللهملمالمتزملدأ

مراطؼملمملتف.وتداسؿملمملتفموأحداثفموت عؾملؼملمملمطمملغوملمسقاعؾماظزعـ

معـ ماإلدةم م قرة مأ مملب مممممل ماظرشؿ جرقباءم صضملػملك

م،م مداسش مأعـمملل معـ ماٌؿشملرصهمل ماإلجراعؿملهمل اىؼملمملسمملت

م، مواظعملمملسدة م، منؿملوملممونقطقحرام موأسداء م، ماًذالن وجؾؾملهمل

مدسؿماًراب موعبمملسهمل م، ماظرملؿملشملمملن موجؽملد واظدعمملرم اٌعملدسم،

 اٌلؼملمملةمزورـبامونؾملؿمملغـبمملمواصذلاءمدسؿماظرملرسؿملهملم،متػملؽماىؼملمملسمملت

مصكملنماٌ مسػملكماظرشؿمعـمذظؽمطػملف م، فملجقرةمظزملمملحلمضقىماظرملر

ماٌؿكزملزملنيمضمملدرم اإلدةممنظملسملؾمأنؽملمملئف اٌكػملزملنيموسػملؼملمملئف

سػملكمربقموثمملرمذظؽمطػملفم،موأنمؼؿقدثمسـمغظمللفم،موأنمؼضملدلم

                                                           

عضملمملظلمأ.د/مربؼملدمزبؿمملرمعبضملهملموزؼرماألوضمملف.طؿؾفم(م 
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م،م ماظؽملعملؿملهمل ماإلغلمملغؿملهمل مايسملمملرؼهمل ماظلؼملقهمل ماظضملصملؿملؼملهمل محعملؿملعملؿف سـ

ماظعملمملئؼملهمل اٌؿلعملهمل م، ماظؽملمملسمسػملؿملؾملممل سػملكممععمصشملرةمآماظيتمصشملر

محؿملىملمتغملقنماٌزملػملقهمل مدؼـم أغف موسػملكمأغف مذرعمآم، صـؼملهمل

مؼعملقلم محؿملىمل م، مطػملف مظػملضملمملٕ مواظلةم مواألعمملن مواألعـ اظرغبهمل

مدؾقمملغف: مرؽبحؿبؼملؽبهمًل}ايؼ مإكبال مَأرؿبدؽبػمْلؽملؽبمملَك ػدقرةم{ظخملػمْلضملؽبمملَظؼمِلنيؽب وؽبعؽبممل

ؼم،موٕمؼعملؾمدؾقمملغف:مرغبهملمظػملؼمللػملؼملنيموحدػؿ،م107األغؾؿملمملءم:م

ؼملقحدؼـموحدػؿم،مإمنمملمظػملضملمملٌنيموحدػؿموالمظػمل والمظػملؼملقملعؽملني

وجؾ(ماإلغلمملنمسػملكمإرةقم طؾماظضملمملٌنيم،محؿملىملمطرممآم)سز

م.{رؽبحؿبؼملؽبهمًلمظخملػمْلضملؽبمملَظؼمِلنيؽب وؽبعؽبمملمَأرؿبدؽبػمْلؽملؽبمملَكمإكبال}إغلمملغؿملؿفم،مصعملممللمدؾقمملغفم:

مايعملؿملعمللمصؿملف مصمملٌلػملؿ مؼضملرفماألذىم، معـم دؼـمال ػق

مواٌقملعـمعـمأعؽملفماظؽملمملسمسػمل كمدػملؿماظؽملمملسمعـمظلمملغفموؼدهم،

وأسراضؾملؿموأعقاشلؿموأغظمللؾملؿم،موٌمملمدؽؾمغؾؿملؽملمملم) ػملكم دعمملئؾملؿ

ماعرأة مسـ مودػملؿ( مسػملؿملف متقملذيم آ مأغؾملممل مشرل مضقاعهمل  قاعهمل

وػقماظؽملمملر(م،م جرلاغؾملمملم،مضممللم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م)ػلمؼب

ؾب،:م)اظعملمملئؾم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( ؾبم،موؽباظػملَِّفماَلمؼؾبقملؿبِع موؽباظػملَِّفماَلمؼؾبقملؿبِع
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ؾب(موؽباظػملَِّفماَل ِٓم:ممؿملؾضمؼؾبقملؿبِع ؿـبمؼؽبمملمرؽبدؾبقلؽبما  ؟مصعملممللم) ػملكمآمسػملؿملفعؽب

ؾبمجؽبمملرؾبهؾبمنؽبقؽباِئعمَلفؾب(ودػملؿ(م:م) ،موؼعملقلم)رواهماظؾكمملري(مماظَِّذيماَلمؼؽبفمْلعؽب

ؿب ؾـبمِنمملظػملَِّفموؽباْظؿملؽبقؿبمكبماآلِخركبمَصةمم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م)عؽب َطمملنؽبمؼؾبقملؿبِع

 .م)رواهماظؾكمملري(مؼؾبقملِذمجؽبمملرؽبهؾب(

مضبظملظ مسـمدؼـ مصؿملؽملؾملك م، مطراعؿف م،م ظإلغلمملن اظطملؿملؾهمل

ماظصملـم مودقء م، مواالحؿعملمملر مواظؿؾمملشضم، مواظؿقمملددم، م، واظؽملؼملؿملؼملهمل

ؼؽبمملمَأؼنبؾملؽبمملم}سصملؿملؿم،موذظؽمحؿملىملمؼعملقلمايؼمدؾقمملغفم:م شلقمدؼـ

ؽـبموعؽبؽملؾبقامال ؼؽبلؿبكؽبرؿبمَضقمفبمعىبـمَضقؿبملبمسؽبلؽبكمَأنمؼؽبغمُلقغؾبقامخؽبؿملؿبرـبامعىبؽملؿبؾملؾبؿؿبم اظَِّذؼ

مغىبلؽب وؽبال معىبـ متؽبػمْلؼمِلزؾبواِغلؽبمملء موؽبال مب معىبؽملؿبؾملؾب مخؽبؿملؿبرًا مب مؼؽبغمُل مَأن مسؽبلؽبك  مملء

ماْظظمُللؾبققؾب ماْظكملكبميؽبمملنكبم َأغظمُللؽبغمُلؿؿبموؽبالمتؽبؽملؽبمملنؽبزؾبوامِنمملألْظعمَلمملِبمِنؽؿبسؽبمااِلدؿبؿؾب نؽبضملؿبدؽب

م* ماظصملَّمملِظؼملؾبقنؽب مػؾبؿؾب مَصفمُلوؿبَظِؽَؽ مؼؽبؿؾبنملؿب مظَّؿؿب موعؽبؽملؾبقام موؽبعؽبـ ؽب ماظَِّذؼ مَأؼنبؾملؽبممل ؼؽبممل

م ؽب معىب ىباجؿبؿؽبؽمِلؾؾبقامَطـِرلًا مإكبثؿبؿفبموؽبالمتؽبفؽبلمبلؾبقاموؽبالم اظصملَّ ىب منؽبضملؿبضؽبماظصملَّ إكبنمب

مَأؼؾبِقنملنبمَأحؽبدؾبُطؿؿبمَأنمؼؽبفمْلُطؾؽبمَظقؿبؿؽبمَأِخؿملِفمعؽبؿملؿبؿـبممل ؼؽبطملؿبؿؽبنملمنمبضملؿبسملؾبغمُلؿ  نؽبضملؿبسملممًل

ػدقرةمايفراتم{َصغمَلركبػؿبؿؾبؼملؾبقهؾبموؽباتمبعمُلقاماظػملَّفؽبمإكبنمبماظػملَّفؽبمتؽبقمبابفبمرمبِحؿملؿفب

متؽبؾؽبمملَشسملؾبقامموؼعملقلمغؾؿملؽملمملم) ػملكمآ ؼم،11-12: سػملؿملفمودػملؿ(م:م)َظممل
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موؽبَظممل وؽبَظممل مإكبخؿبقؽباغـبممل ماظػملَِّف مِسؾؽبمملدؽب موؽبُطقغؾبقا متؽبدؽبانؽبرؾبوا موؽبَظممل ؼؽبِقؾنبم تؽبقؽبمملدؽبدؾبوا

م)عؿظملؼمسػملؿملف(.م(ِظؼملؾبلؿبػمِلؿلبمَأنؿبمؼؽبؾملؿبفؾبرؽبمَأخؽبمملهؾبمَصقؿبقؽبمثؽبػمَلمملثؽبهمِلمَأؼمبمململب

وضبرممدمملئرم دؼـمميؽملعماظصملػملؿمواظطملشم،موظقمععمأسدائفم،

غملمملرؼهملمشلقمدؼـمسصملؿملؿم،موذظؽمحؿملىملمؼعملقلماٌؼملمملردمملتماالحؿ

م) ػملك مَظؿملؿبػمَلهمًلم غؾؿملؽملممل مَأرؿبنؽبضمِلنيؽب مَرضملؽبمملعـبممل ماحؿبؿؽبغمَلرؽب كب م)عؽب م: آمسػملؿملفمودػملؿ(

مسؽبرؿب ؽبهمٍل َصعمَلدؿب مَأػؿبؾكب موؽبَأؼنبؼملؽبممل مِعؽملؿبفؾب، ماظػملَّفؾب موؽبنؽبركبئؽب ماظػملَِّف ؽب مِع َأ ؿبؾؽبحؽبم نؽبركبئؽب

مِذعمبهمُل مِعؽملؿبؾملؾبؿؿب منؽبركبئؽبوملؿب مَصعمَلدؿب مجؽبمملِئعفب ماعؿبركبؤفب مأغبد(مظػملَِّف(امِصؿملؾملكبؿؾب ،مم)رواه

 خؽبمملِرلملفب( وحؿملىملمؼعملقلم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م)َظمملمؼؽبقؿبؿؽبغمِلرؾبمإكبظَّممل

ممم.)رواهمعلػملؿ(

مودػملؿ(: مسػملؿملف مآ م) ػملك مِعؽملمبممل(موؼعملقل مَصػمَلؿملؿبسؽب مَشرملمبؽملؽبممل ؿب م)عؽب

معلػملؿ( موؼبم)رواه م، م)عـمششمأعيتمصػملؿملسمعؽملممل( موؼبمرواؼهمل ،

ماظذلعذي مَصػمَلؿملؿبسؽب)مدؽملـ مَششمب ؿب محبِعؽملمبمملمعؽب مششم( معظملضملقل ذف

علػملؼملمملم ظؿملرملؼملؾمطؾمأظقانماظطملش،موؼؽملؾملكمسـمششمعبؿملعماظؾرملر

طمملنماٌطملرملقشمأممشرلمعلػملؿم،مإذمالمؼػملؿملؼمنمملٌلػملؿمنفملنمؼغملقنم

 م.شرملمملذـبممل
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مظإلغلذملمملن ماظرغبهمل مؼضملؼملذملؾمسػملكمهعملؿملذملؼ وايؿملذملقانم دؼـ

مواىؼملمملدمشلقمدؼـمسصملؿملؿم،موذظؽمحؿملىملمؼعملقلم) ػملكمآمسػملؿملفم

ماْظفؽب مػؽبذؽبا مرؽببنب ؿب م)عؽب م: مَصفؽبمملءؽبمودػملؿ( م، م( ماْظفؽبؼملؽبؾؾب؟ مػؽبذؽبا ؿب مِظؼملؽب ؼملؽبؾكب،

ؽـبماْظفمَلغؿبزملؽبمملركبمَصعمَلممللؽب:مِظلمؼؽبمملمرؽبدؾبقلؽبماظػملَِّفمَصعمَلممللؽبم) ػملكمآ َصؿـبك سػملؿملفم ِع

ماظَِّؿل ماْظؾؽبؾملكبؿملؼملؽبهمِل مِصلمػؽبِذِه متؽبؿمبعمِللماظػملَّفؽب م)َأَصػمَلممل م: ماظػملَّفؾبم ودػملؿ( عؽبػملَّغمَلَؽ

م)رواهمأنقمداود(م.موؽبتؾبدؿبِئؾؾبفؾب( فؾبإكبؼمبمملػؽبممل؟،مَصكملكبغمبفؾبمذؽبغمَلمملمإكبَظلمبمَأغمبَؽمتؾبِفؿملضملؾب

مواإلصلمملد ماظظمللمملد مأظقان مطؾ مسـ مؼؽملؾملك واظؿدعرلم دؼـ

مشلقمدؼـم موؼضملزملؿماألعقالمواألسراضمواألغظملسم، واظؿكرؼنملم،

مِصلم}حؿملىملمؼعملقلمايؼمدؾقمملغفم:م سصملؿملؿم،موذظؽ وؽباَلمتؾبظمْلِلدؾبوْا

منؽبضملؿبدؽب ؼم،موؼعملقلمايؼم:م56ػدقرةماألسرافم:{إكب ؿبَةِحؾملؽبممل اأَلرؿبضكب

ؽب} معؾبظمْلِلِدؼ مِصلماْظفمَلرؿبضكب متؽبضملؿبؽبقؿبا م60ػاظؾعملرة:{وؽبَظممل موحؿملىملمؼعملقلمؼ ،

م م: مؼؾبضملؿبِفؾؾبَؽ}دؾقمملغف معؽبـ ماظؽملمبمملسكب ؽب ماظدنبغؿبؿملؽبمملم وؽبِع مِصلماْظقؽبؿملؽبمملِة َضقؿبُظفؾب

مِصل مسؽبػمَلكمعؽبممل ماظػمّلفؽب متؽبقؽبظَّكم وؽبؼؾبرملؿبؾملكبدؾب موؽبإكبذؽبا م* ماْظِكزملؽبمملمكب مَأَظدنب موؽبػؾبقؽب َضػمْلِؾِف

 ِصؿمِلؾملؽبمملموؽبؼؾبؾملؿبػمِلَؽماْظقؽبرؿبثؽبموؽباظؽملمبلؿبؾؽبموؽباظػمّلفؾبماَلمِظؿملؾبظمْلِلدؽب دؽبضملؽبكمِصلماأَلرؿبضكب

مَأخؽبذؽبتؿبفؾب ماظػمّلفؽب ماتمبؼكب مَظفؾب مِضؿملؾؽب موؽبإكبذؽبا م* ماظظمَللؽبمملدؽب مِنمملإلكبثؿبؿكبم ؼؾبِقنملنب اْظضمِلزمبُة
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موؽبَظِؾؽؿب مجؽبؾملؽبؽملمبؿؾب ماْظؼمِلؾملؽبمملدؾبَصقؽبلؿبؾؾبفؾب م:{سؽب ماظؾعملرة م،م206-204ػدقرة ؼ

نـمجؾؾممغؾملكمغؾؿملؽملمملم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مدؿملدغمملمعضملمملذ وحؿملىمل

نفملعقالماٌلؿسملضملظملنيمأومأخذمطرائؿم سـمأيمزػملؿمأومإجقمملف

ؿبمَأػؿبؾكبماْظغمِلؿؽبمملِب،م أعقاشلؿمصعملممللمظفم:م)ؼمملمعضملمملذم:مإكبغمبَؽمتؽبفمْلِتك َضقؿبعـبمملمِع

،مَصكملكبنؿبممإكبَظفؽبمإكبالَّماظػملَّفؾبموؽبَأغىبكمرؽبدؾبقلؾبماظػملَِّف َصمملدؿبسؾبؾملؾبؿؿبمإكبَظكمذؽبؾملؽبمملدؽبِةمَأنؿبماَل

مَأَرمملسؾبقا مَصفمَل ػؾبؿؿب مخؽبؼملؿبسؽبِظذؽبِظَؽ مسؽبػمَلؿملؿبؾملكبؿؿب ماْصؿؽبرؽبضؽب ماظػملَّفؽب مَأنمب  سؿبػمِلؼملؿبؾملؾبؿؿب

مِظذؽبِظَؽ مَأَرمملسؾبقا مػؾبؿؿب مَصكملكبنؿب موؽبَظؿملؿبػمَلهمٍل، مؼؽبقؿبملب مِصلمُطؾىب َصفمَلسؿبػمِلؼملؿبؾملؾبؿؿبم  ؽبػمَلقؽباٍت

ؿب مِع متؾبقملؿبخؽبذؾب م ؽبدؽبَضهمًل مسؽبػمَلؿملؿبؾملكبؿؿب ماْصؿؽبرؽبضؽب ماظػملَّفؽب مِصلم َأنمب مَصؿؾبرؽبدنب َأْشؽمِلؿملؽبمملِئؾملكبؿؿب

،موؽباتمبؼكبممِظذؽبِظَؽمَصكملكبؼمبمملَكموؽبَطرؽباِئؿؽبمَأعؿبقؽباِظؾملكبؿؿب َرمملسؾبقا،مَصكملكبنؿبمػؾبؿؿبمَأمُصعمَلرؽباِئؾملكبؿؿب

مِحفؽبمملبفب( دؽبسؿبقؽبَة ماظػملَِّف ؽب موؽبنؽبؿملؿب منؽبؿملؿبؽملؽبؾملؽبممل مَظؿملؿبسؽب مَصكملكبغمبفؾب )رواهماْظؼملؽبصمْلػمُلقمكب

 م.علػملؿ(

سمملدظهملمودؼـم وأخرلـبامغلؿشملؿملعمأنمغعملقلمإنماإلدةممضسملؿملهمل

مصكملنماٌكػملزملنيم معـمأسدائف موإنمتضملرضمظػملؾملفقم موأغف سصملؿملؿ

ضمملدرونمنكملذنمآم)سزموجؾ(مسػملكموػملؿملهملماظطملؾمملرمسؽملفم نؽملمملئفعـمأ

معـ م قؿملقـبممل مسرضـبممل م،م وسرضف ماٌؾني ماظقاضح ماظؾةغ خةل
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موصعملف م، ماظقاضع موصعملف م، ماٌعملممل د مظظملعملف موصعملفم اظظملمملػؿ م، اٌؿمملح

ماظدؼـم منقاجنملمػذا مظػملقصمملء مؼقملػؾم مملحؾف مصؾملؼملـبممل األوظقؼمملتم،

اظلضملمملدةممبمملمضبؼملػملفمظزملمملحلماإلغلمملغؿملهملمعبضملمملءمعـمدؾؾم اظضملصملؿملؿ

مٌـ مضبؼملػملف موعممل ماظدغؿملمملم واظرضل ماظدارؼـ مخرل معـ منف ؼضملؼملؾ

م. واآلخرة
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)اإلشـالً دٖـَ األخـالم 


 (م

م

،ممإنماظدؼـماإلدةعلمػقمضقاممايؿملمملةماظشملؾؿملضملؿملهملموسؼملمملدػذملمملم

صممليؿملذملذملمملةمنذملذملةموازعمدؼذملذملينمحؿملذملذملمملةمنذملذملةمضذملذملؿملؿم،مونذملذملةمأخذملذملةقم،مألنممممم

،مصؼملمملممقموربمملدؽملؾملمملأدمملسمػذاماظدؼـماظضملصملؿملؿمػقمعغملمملرمماألخة

عـمطؿمملبمدسمملمإظبمعغملمملرمماألخةقمععمطؾماظؽملمملسمعـؾماظعملرونم

اظغملرؼؿم،موغؾؿملؽملمملم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(ماظذيمتؽملزلمسػملؿملفماظعملرونم

طمملنمأمنقذجـبمملمسؼملػملؿملهبمملمؼبماعؿـممللماألخذملةقماظعملروغؿملذملهملم،مصعملذملدمطذملمملنممممم

ًَػمْلؼمخؾبػمُلعمًلمملم،مألغفمطمملنم ،مأعبضملؾملؿمظػملعملرونمتشملؾؿملعمًلمملمواعؿـمملاًلأعبعما

سمملئرملذملذملهملم)رضذملذمللمآمسؽملؾملذملذملممل(محذملذملنيمماظلذملذملؿملدةموردمؼبمحذملذملدؼىملمطؼملذملذملمملم

ػرملمملممنـمسمملعرلبم)رضلمآمسؽملؾملؼملممل(مضممللم:مؼؽبمملمُأممبماْظؼملؾبقملؿبِعؽمِلنيؽب،ممدفملشلمملم

ؿبمخؾبػمُلؼكبمرؽبدؾبقلكبماظػملَِّفم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبذملِفموؽبدؽبذملػملَّؿؽب(مَضمملَظذملوملؿب:مممم حؽبدىبِثؿملؽمِللمسؽب

ِٓمممم)َأَظلؿبوملؽبمتؽبعمْلرؽبُأماْظعمُلرؿبونؽب؟(مُضػمْلوملؾب:منؽبػمَلذملك،مَضمملَظذملوملؿب:ممم )َصذملكملكبنمبمخؾبػمُلذملؼؽبمغؽبِؾذمللىبما

ُٓمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(مَطمملنؽبماْظعمُلرؿبونؽب(م)رواهمعلػملؿ(. م) ؽبػملَّكما

                                                           

عدؼرمسمملممحبقثماظدسقة.ممم–اظضملؿمللقيم(مد/مغقحمسؾدمايػملؿملؿم 
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عذملمملمتذملركممموعـمجقاغنملماظضملصملؼملهملمؼبماظذملدؼـماإلدذملةعلمأغذملفمممم

صسملؿملػملهملمعذملـماظظملسملذملمملئؾموالمخزملذملػملهملمعذملـمخزملذملممللماًذملرلمتعملرنؽملذملمملمعذملـممممممممم

وجؽملؿفمورضقاغفمإالموأعرغذملمملمنؾملذملمملمورشَّؾؽملذملمملممممم-سزموجؾمم-رغبهملمآم

وعمملمتركمخؾبػملعمًلمملمذعؿملؼملـبمملموالمخزملذملػملهملمعذملـمخزملذملممللماظرملذملرمتؾضملذملدغمملمممممممصؿملؾملمملم،

رغمملمعؽملؾملذملمملم،مصؾملذملقمممإالموغؾملمملغذملمملمسؽملؾملذملمملموحذملذمبمممم-تضملذملمملظبممم-سـمرغبذملهملمآمم

ٌُؾبذملؾماإلغلذملمملغؿملهملماظرائضملذملهملماظذمليتمولذملدممممممم دؼـمصبؼملعمننيماظعملذملؿملؿموا

ماظزملقرةماٌـػملكمظألخةقماظظملمملضػملهمل.م

صعملذملذملدمدسمملغذملذملمملمصمملإلدذملذملةممدؼذملذملـماظؿقػملذملذمللممبغملذملذملمملرمماألخذملذملةقم،مم

رؼؿمؼبمطذملذملذملـرلمعذملذملذملـموؼمملتذملذملذملفمإظبمعغملذملذملذملمملرمماألخذملذملذملةقممماظعملذملذملذملرونماظغملذملذملذملم

وعذملذملرـبامردذملذملقظفمم-وعذملذملـمذظذملذملؽمضقظذملذملفمدذملذملؾقمملغفموربمملدذملذملـماظضملذملذملمملداتم،م

كبم}:-) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م خؾبِذماْظضملؽبظمْلقؽبموؽبْأعؾبرؿبمِنمملْظضملؾبرؿبِفموؽبَأسؿبركبضؿبمسؽب

وؽبُضقُظذملذملقامِظػملؽملمبذملذملمملسكبمم}ؼ،موضقظذملذملفمتضملذملذملمملظب:م199ػاألسذملذملراف:م{اْظفؽبذملذملمملِػػمِلنيؽب

ؿبممممم}تضملذملذملمملظب:مؼ،موضقظذملذملف83ػاظؾعملذملذملرة:م{حؾبلؿبذملذملؽملـبممل َظذملذملمملمخؽبؿملؿبذملذملرؽبمِصذملذمللمَطذملذملـِرللبمِعذملذمل

ؽبماظؽملمبذملمملسممممممم ؿبمَأعؽبذملرؽبمِنزملؽبذملدؽبَضهمٍلمَأوؿبمعؽبضملؿبذملرؾبوٍفمَأوؿبمإكب ؿبذملػمَلمملحلبمنؽبذملؿملؿب غؽبفؿبقؽباػؾبؿؿبمإكبظَّمملمعؽب

ؿـبمؼؽبظمْل مرـبامذملذملذملِفمَأجؿبذملذملقؿبفؽبمغؾبقملؿبِتؿملذملذملمملِتماظػملَِّفمَصلؽبذملمملءؽبمعؽبرؿبضؽبذملذملؾؿبمذؽبِظَؽمانؿبِؿطملؽبذملضملؽبذملذملوؽبعؽب
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ماٌضملؽملكمطـرلةم.ؼم،مواآلؼمملتمؼبمػذام114ػاظؽمللمملء:م{سؽبصمِلؿملؼملـبممل

،مودضذملذملؼماظؽملصملذملذملرمصؿملؾملذملذملمملممماظغملذملذملرؼؿمموعذملذملـمتفملعذملذملؾموؼذملذملمملتماظعملذملذملرونمم

زؾملرتمظفموؼمملتمطذملـرلةمتذملدسقممإظبمعغملذملمملرمماألخذملةقم،مووجذملقبمممممم

،موعمملمذظؽمإالمظغملقنماألخةقمعؿملزاغـبمملمذذملرسؿملهبمملمؼؾملذملذىببمممماظؿقػملخمللمنؾملممل

غؿضملػملؿماظرغبهمل،مم،موؼرضكمنفمإظبمعدارجماظغملؼملممللم،مصؼملؽملفماإلغلمملن

،مواألعمملغذملذملهمل،مواظقصذملذملذملمملءمنمملظضملؾملذملذملذملدم،ممواظزملذملذملدق،مواظضملذملذملذملدل،مواظلذملذملذملؼملمملحهملم

واظغملرمم،مواإلؼـمملرم،موايؿملمملءم،مواظرملفمملسهملم،مواظؿقاضعم،مواظضملذملدلم،مم

واإلحلذملذملذملمملن،موضسملذملذملذملمملءمحذملذملذملقائيملماظؽملذملذملذملمملسم،موشذملذملذملضماظؾزملذملذملذملرم،موطذملذملذملػم

األذىم،موتقضرلماظغملؾرلم،مورةضهملماظقجفمورؿملنملماظغملةمم،موحلـم

اظصملَّذملذملـم،موعؾبراسذملذملمملةمعرملذملذملمملسرماآلخذملذملرؼـم،موشذملذملرلمذظذملذملؽمعذملذملـماألخذملذملةقمم

ةحماظؾةدمواظضملؾمملدم،موعـمثؿمبمصبنملمسػملكماٌلػملؿمأنماظيتمنؾملمملم 

مؼؿقػملكمنؾملممل،مصظمللمذظؽمدضملمملدتفمؼبماظدغؿملمملمواآلخرة.م

مطؼملمملمأطدتمغزملقصماظلؽملهملماظؽملؾقؼهملماٌشملؾملرةمسػملكمأػؼملؿملهملم

ماألخةقمؼبمحؿملمملةماإلغلمملنم،معؾؿملؽملهملماألجرؽبماظضملصملؿملؿمٌـمدبػملؼم

منمملألخةقماظظملمملضػملهملم،موعـمذظؽمضقظفم) ػملَّكمآمسػملؿملفمودػملَّؿ(م:م
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ؾـبماْظكؾبػمُلؼكب(م)رواهمعلػملؿ(. م)اْظِؾرنبمحؾبلؿب

وعـمثذملؿمبمؼؿسملذملحمأنمظألخذملةقمؼبماإلدذملةممعغملمملغذملهملمخممل ذملهملممممممم

وعؽملزظهملمسمملظؿملهملم،مصؾمللمظنملنبماظدؼـموجقػرهم،مصعملدمدؽؾم) ػملكمآم

سػملؿملفمودػملؿ(معمملماظدؼـ؟مضمملل:م)حلـماًػملؼ(م)رواهمعلذملػملؿ(م،منذملؾممم

إنماظؽمليبم) ذملػملكمآمسػملؿملذملفمودذملػملؿ(مأوالػذملمملمسؽملمملؼذملهملمصمملئعملذملهملم،محؿملذملىملمممممممم

أسػملذملذملـم) ذملذملػملكمآمسػملؿملذملذملفمودذملذملػملؿ(مأنماظطملمملؼذملذملهملماألوظبمعذملذملـمنضملـؿذملذملذملفممممممم

وردذملذملمملظؿفمإمنذملذملمملمػذملذمللمإاذملذملمملممعغملذملذملمملرمماألخذملذملةقم،مصعملذملذملممللم) ذملذملػملكمآمم

ؿبذملذملوملؾبمِظذملذملفمُلتؽبؼملىبؿؽبمعغملذملذملمملرمماأَلخؿبذملذملةقكب(م)األدبمممممم سػملؿملذملذملفمودذملذملػملؿ(:م)إكبغمبؼملؽبذملذملمملمنؾبضمِل

َضممللؽب:مَضممللؽبم(مسؽبؽملؿبفؾبماظػملَّفؾبمرؽبِضلؽب)ػؾبرؽبؼؿبرؽبَةماٌظملردمظػملؾكمملري(،موسـمأنلم

ؿبذملوملؾبمِظذملفمُلتؽبؼملىبؿؽبم ؽبذملمملِظحؽبممممممرؽبدؾبقلؾبماظ ُٓمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبذملػملَّؿؽب(:م)إكبغمبؼملؽبذملمملمنؾبضمِل ػملَِّفم) ؽبػملَّكما

مم.(أغبدمرواه)اْظفمَلخؿبػمَلمملقكب(م

م

 األخالم ٔالٍبٕات:

ظعملدمأردذملؾمآم)سذملزموجذملؾ(ماظردذملؾم)سػملذملؿملؾملؿماظلذملةم(ممبؾملذملمملممممممممم

:مػداؼهملماًػملؼمإظبمايؼم،موغرملذملرماظظملسملذملؿملػملهملمنذملنيمممممسصملؿملؼملهملمأػؼملؾملممل

تفملتلماألخذملةقم،موضذملدمعبذملعمآمممماظؽملمملسم،موسػملكمرأسماظظملسملمملئؾم
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)دذملذملذملؾقمملغفموتضملذملذملذملمملظب(مظردذملذملذملقظؽملمملم) ذملذملذملػملكمآمسػملؿملذملذملذملفمودذملذملذملػملؿ(معغملذملذملذملمملرممم

األخذملةقماظؾرملذملرؼهملم،مصؿفملّظعملذملوملمروحذملذملفماظشملذملمملػرةمنضملصملذملؿملؿماظرملؼملمملئذملذملؾمممممممم

ًِزملمملل،موحؿكمضؾؾماظردمملظهملمطذملمملنماظؽملذملمملسؾبمؼؾبلذملؼملنبقغؽبفمنمملظزملذملمملدقممممم وا

األعذملذملنيم،مطؿملذملذملػمالم؟موضذملذملدما ذملذملشملظملمملهمآمتضملذملذملمملظبمسػملذملذملكمنذملذملينمودمم،مم

ؿملمملءهم،موؼغملظملؿملفم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مذذملرًصمملمأنمآمموخؿؿمنفمأغؾ

)سذملذملزموجذملذملؾ(مٌذملذملمملمعدحذملذملفمؼبماظعملذملذملرونماظغملذملذملرؼؿمٕمميدحذملذملفمنرملذملذملرفمم

اظؽمللذملذملنملم،موالماؼملذملذملممللماًػملعملذملذملهملم،موالمنغملـذملذملرةماظضملؾذملذملمملدةمواظشملمملسذملذملهملم،ممممم

وإمنذملذملمملمعدحذملذملفموأثؽملذملذملكمسػملؿملذملذملفمنضملصملؼملذملذملهملماألخذملذملةقم،مصعملذملذملممللمتضملذملذملمملظب:ممممممم

مؼ.4ػاظعملػملؿ:م} وؽبإكبغمبَؽمَظضملؽبػملكمخؾبػمُلؼلبمسؽبصمِلؿملؿ{

) ذملذملػملكمآمسػملؿملذملذملفمودذملذملػملؿ(مطذملذملـرلـبامعذملذملمملمضبذملذملىملنبمسػملذملذملكممموضذملذملدمطذملذملمملنم

ُٓمسؽبػمَلؿملؿبذملذملِفممم عغملذملذملمملرمماألخذملذملةقموؼرشذملذملنملمصؿملؾملذملذملممل،مصؼملذملذملرةمؼعملذملذملقلم) ؽبذملذملػملَّكما

َأْطؼملؽبذملذملؾؾبماْظؼملؾبذملذملقملؿبِعؽمِلنيؽبمإكبميؽبمملغـبذملذملمملمَأحؿبلؽبذملذملؽملؾبؾملؾبؿؿبمخؾبػمُلعمًلذملذملمملم،موؽبِخؿملؽبذملذملمملرؾبُطؿؿبمممموؽبدؽبذملذملػملَّؿؽب(:م)

،مودذملذملؽؾم) ذملذملػملكمآمسػملؿملذملذملفممممِخؿملؽبذملذملمملرؾبُطؿؿبمِظؽمِللؽبذملذملمملِئغمُلؿؿب(م)علذملذملؽملدمأغبذملذملد(مم

اْظؼملؾبقملؿبِعؽمِلنيؽبمَأْصسملؽبؾؾب؟مَضممللؽب:م)َأحؿبلؽبؽملؾبؾملؾبؿؿبمخؾبػمُلعمًلممل(م)دؽملـمانـممودػملؿ(:مَأينب

ؿبمَأْطؽـبذملركبممم عمملجف(،موٌمملمدؾبِؽؾؽبمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مسؽبذمل
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ًُػمُلذملذملؼكب(مممم ؾـبما ِٓموؽبحؾبلؿبذملذمل عؽبذملذملمملمؼذملذملدخؾماظؽملذملذملمملسماىؽملذملذملهمل،مَضذملذملممللؽب:م)تؽبعمْلذملذملقؽبىما

مم)دؽملـماظذلعذي(.

 األخالم ٔالعبادات: 

صبذملدمأنمعبؿملذملعماظضملؾذملمملداتمممماٌؿفملعؾمؼبماظؽملزملقصماظرملذملرسؿملهملمم

هؼملؾمؼبمعسملمملعؿملؽملؾملمملمضؿملؼملـبمملموعضملذملمملغلؽبمأخةضؿملذملهملمدذملمملعؿملهملم،مذظذملؽمألنممممم

اإلدةممضدمرنشملؾملمملمعبؿملضملؾملذملمملممبغملذملمملرمماألخذملةقم،مصؼملذملمملمعذملـمسؾذملمملدةممممممم

ذرسؾملمملماإلدةممعـم ةةم،مو ؿملمملمموزطذملمملةم،موحذمليملم،مإالموشلذملمملمأثذملرممممم

ؼصملؾملرمسػملكمدػملقكماظظملردمؼبماظلؼملقماألخةضل،منؾمإنمػذاماألثرم

ماجملؿؼملعم،مصمملإلدةممظذملؿملسمرعملقدـبذملمملمجقصذملمملءمالممممؼؿضملدىماظظملردمإظب

سةضذملذملهملمشلذملذملمملمنذملذملمملظقاضع،موالمأثذملذملرمشلذملذملمملمؼبماظلذملذملػملقكم،مإذمالمؼضملعملذملذملؾمأنمممممم

طبرجماظضملمملندمعـمسؾمملدتفمظؿملطملؾبشمبمأومضبؿغملرم،مأومؼقملذيمجذملمملرهم،مأومم

ؼغملذملذملذبم،مأومطبذملذملقنم،مأومطبػملذملذملػماظضملؾملذملذملدمأوماظقسذملذملدم،مإمنذملذملمملمذذملذملرسوملم

نم،ماظضملؾذملذملمملداتمؼبمعبؿملذملذملعماألدؼذملذملمملنمظذلتعملذملذمللمنلذملذملػملقطؿملمملتماإلغلذملذملمملمممم

موتلؼملقمنفملخةضف.مم

مصظملرؼسملهملماظزملةةماظيتمترنطماظضملؾدمنرنفم،متؽملؾملكمسـماظظملقرملمملءم
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اتؿبذملؾؾبمعذملمملمُأوِحذمللؽبمإكبَظؿملؿبذملَؽممممم}،محؿملىملمؼعملذملقلمايذملؼمدذملؾقمملغف:ممممواٌؽملغملر

كـبماْظظمَلقؿبرملذملذملمملِءمممممممم ؽـبماْظغمِلؿذملذملمملِبموؽبَأِضذملذملؿكبماظزملمبذملذملةَةمإكبنمبماظزملمبذملذملةَةمتؽبؽملؿبؾملذملذملكمسؽبذملذمل ِعذملذمل

م{فؾبمؼؽبضملؿبػمَلذملذملذملذملؿؾبمعذملذملذملذملمملمتؽبزملؿبذملذملذملذملؽملؽبضملؾبقنموؽباْظؼملؾبؽملؿبغمَلذملذملذملذملركبموؽبَظذملذملذملذملِذْطرؾبماظػملَّذملذملذملذملِفمَأْطؾؽبذملذملذملذملرؾبموؽباظػملَّذملذملذملذملممم

ؼم،منؾمإنمضؾذملقلماظزملذملةةمعؿقضذملػمسػملذملكماظؿكػملذملؼمممممم45ػاظضملؽملغملؾقت:

نفملحلـماألخةقم،موضدمأطدمربماظضملزةم)دذملؾقمملغف(مػذملذاماٌضملؽملذملكمممم

كـبمسؽبؾمبذملمملسلبم)رؽبِضذمللماظػملَّذملفؾبمسؽبؽملؿبؾملؾبؼملؽبذملممل(مممممممم كـبمانؿبذمل ؼبمايدؼىملماظعملددذمللم،مصضملؽبذمل

ِٓم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملفموؽبدؽبػملَّؿ( َضممللؽبماظػملَّفؾبمتؽبؾؽبذملمملرؽبَكمم):ممَضممللؽب:مَضممللؽبمرؽبدؾبقلما

ؿبمتؽبقؽباضؽبذملعؽبممممموؽبتؽبضملؽبمملَظك ِنؾملؽبذملمملمِظضملؽبصمَلؼملؽبِؿذمللم،موؽبَظذملؿؿبممممم:مإكبغمبؼملؽبذملمملمَأتؽبعمَلؾمبذملؾؾبماظزملمبذملةَةمِعؼملمبذمل

ؼؽبلؿبؿؽبشمِلؾؿبمسؽبػمَلكمخؽبػمْلعمِللم،موؽبَظذملؿؿبمؼؽبِؾذملوملؿبمعؾبزمِلذملرهبامسؽبػمَلذملكمعؽبضملؿبزمِلذملؿملؽبِؿلم،موؽبَضشمَلذملعؽبممممممم

وؽباأَلرؿبعؽبػمَلذملهمَلم،مممغؽبؾملؽبمملرؽبهؾبمِصلمِذْطذملركبيم،موؽبرؽبِحذملؿؽبماْظؼمِللؿبذملغمِلنيؽبموؽبانذملـماظلمبذملِؾؿملؾكبممممم

مرواهماظؾزار(.)م(وؽبرؽبِحؿؽبماْظؼملؾبزملؽبمملبؽب

صمملظزملذملذملذملةةمإنمٕمتذملذملذملقملثرمؼبم ذملذملذملمملحؾؾملمملمواؽملضملذملذملذملفمسذملذملذملـماظظملقرملذملذملذملمملءم

واٌؽملغملرمصذملةمأثذملرمشلذملمملموالمٔذملرةم،منذملؾمإغؾملذملمملمضذملدمتغملذملقنمونذملمملاًلمسػملذملكممممممممممم

ؿـبمَظذملذملؿؿبمتؽبؽملؿبؾملؽبذملذملفؾبمم ُٓمسؽبػمَلؿملؿبذملذملِفموؽبدؽبذملذملػملَّؿؽب(م:م)عؽبذملذمل  ذملذملمملحؾؾملممل،مؼعملذملذملقلمغؾؿملؽملذملذملمملم) ؽبذملذملػملَّكما

كبماْظظمَلقؿب ِٓمإكبظَّذملمملمنؾبضملؿبذملدـبا(مم ؽبػمَلمملتؾبفؾبمسؽب ؽـبما وؼبمم،رملؽبمملِءموؽباْظؼملؾبؽملؿبغمَلركبم،مَظؿؿبمؼؽبزؿبدؽبدؿبمِع
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كـبماْظؼملؾبؽملؿبغمَلذملركبمَظذملؿؿبمممممممممم ؿـبمَظذملؿؿبمتؽبذملفمْلعؾبرؿبهؾبم ؽبذملػمَلمملتؾبفؾبمِنذملمملْظؼملؽبضملؿبرؾبوِفموؽبتؽبؽملؿبؾملؽبذملفؾبمسؽبذمل رواؼهمل:م)عؽبذمل

ِٓمإكبظَّمملمنؾبضملؿبدـبا(م)رواهماظشملدلاغلمنكملدؽملمملدم قؿملح(.م ؽـبما ممؼؽبزؿبدؽبدؿبمِع

اظذملؽملظملسماظؾرملذملرؼهمل،ممموطذظؽمصرؼسملهملماظزطمملةمتضملؼملؾمسػملذملكمتزطؿملذملهملممم

واالرتعملمملءمنؾملمملمإظبمعغملمملرمماألخذملةقم،مصؾملذمللمرؾملذملمملرةمظذملؽملظملسماظطملذملينمممممم

عـماظؾكؾمواظرملحمواألغمملغؿملهملم،مورؾملمملرةمظؽملظملسماظظملعملذملرلمعذملـمايعملذملدمممم

ؿبم}واظذملذملؾطملضموايلذملذملدم،مؼعملذملذملقلمايذملذملؼمدذملذملؾقمملغفموتضملذملذملمملظب:مم خؾبذملذملذؿبمِعذملذمل

 ؽبذملػمَلمملتؽبَؽمممَأعؿبقؽباِظؾملكبؿؿبم ؽبدؽبَضهمًلمتؾبشمَلؾملىبرؾبػؾبؿؿبموؽبتؾبزؽبطخملؿملؾملكبؿؿبمِنؾملؽبمملموؽب ؽبذملؾىبمسؽبػمَلذملؿملؿبؾملكبؿؿبمإكبنمبمم

فـبمَظؾملؾبؿؿبموؽباظػملَّفؾبمدؽبؼمِلؿملعفبمسؽبػمِلؿملؿفب م.ؼ103:ماظؿقنهملػ{دؽبغمَل

طذظؽمصرؼسملذملهملماظزملذملؿملمملمم،مصرضذملؾملمملمآمدذملؾقمملغفموتضملذملمملظبمسػملذملكممممممم

اظطملينمواظظملعملرلمتؾملذؼؾـبمملمظألخذملةقمواظلذملػملقكم،موهعملؿملعمًلذملمملمظؿعملذملقىمآممممم

ؽبم})سذملذملزموجذملذملؾ(م،مضذملذملممللمتضملذملذملمملظب:م وعؽبؽملؾبذملذملقامُطِؿذملذملنملؽبمسؽبػمَلذملذملؿملؿبغمُلؿؾبممؼؽبمملَأؼنبؾملؽبذملذملمملماظَّذملذملِذؼ

ؽبماظزملىبؿملؽبمملمؾب ؿبمَضؾؿبػمِلغمُلؿؿبمَظضملؽبػملَّغمُلؿؿبمتؽبؿمبعمُلقنؽبمَطؼملؽبمملمُطِؿنملؽبمسؽبػمَلكماظَِّذؼ ماظؾعملرةػ{ِع

صؼملـمخةلماظزملقممؼؿضملقدماٌلػملؿمسػملكمضذملؾطمأخةضذملفمممم،مؼ183م:

وشرائزهم،مونذظؽمؼؿقعملؼماشلدفماألزلكمعـماظزملؿملمملمم،مأعمملمإذام

تذملذملركمػذملذملذاماشلذملذملدفماظرصؿملذملذملعمصلذملذملؿملغملقنم ذملذملؿملمملعفمخمملظؿملذملذملمملمعذملذملـماظلذملذملؼملقمممم
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ظفمعـم ؿملمملعفمإالماىقعمواظضملشملذملشم،مماظروحلم،مصربم مملئؿمظؿملسم

صمملظزملقممايعملؿملعمللمػقماظذيمؼذلكمأثرـبامرؿملؾـبذملمملمؼبمدذملػملقكماٌلذملػملؿمممم

وأخةضفم،موػذامعمملمأطدمسػملؿملفمغؾؿملؽملمملم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(محنيم

ضذملذملمملل:م)...موؽباظزملىبذملذملؿملؽبمملمؾبمجؾبؽملمبذملذملهمٌلم،موؽبإكبذؽبامَطذملذملمملنؽبمؼؽبذملذملقؿبمؾبم ؽبذملذملقؿبمكبمَأحؽبذملذملِدُطؿؿبمَصذملذملَةممممم

مملنمبفؾبمَأحؽبذملدفبمَأوؿبمَضمملتؽبػمَلذملفؾبمَصػمْلؿملؽبعمُلذملؾؿبمإكبغىبذمللماعؿبذملرؾبؤفبممممممؼؽبرؿبُصىملؿبموؽباَلمؼؽبزملؿبكؽبنملؿبم،مَصكملكبنؿبمدؽبذملم

م.مم)رواهماظؾكمملري(م ؽبمملئؿفب...(

وطذملذملذظؽمصرؼسملذملذملهملمايذملذمليملم،مصؼملذملذملـمخةشلذملذملمملمؼذملذملؿضملػملؿماٌلذملذملػملؿؾبممممممم

اظظملسملمملئؾمواألخةقم،موؼؿدربمسػملكمتؾملذؼنملماظلػملقكماإلغلمملغلم،م

وؼذلنكمصؿملؾملمملمسػملكمتعملذملقىمآم)سذملزموجذملؾ(م،مواظشملؾملذملرم،مواظضملظملذملمملفم،مممممم

اظذملذملذملؽملظملسموذذملذملذملؾملقاتؾملمملم،مواظؿقػملذملذملذمللممبغملذملذملذملمملرمممواظذملذملذملؿقغملؿمؼبمشرائذملذملذملزم

األخةقم،مظؿملكرجمايمملجمعذملـمػذملذهماظظملرؼسملذملهملموضذملدمهعملعملذملوملمظذملفممممممم

عسملذملذملمملعؿملؽملؾملمملماألخةضؿملذملذملهملمواظلذملذملػملقطؿملهملم;مألجذملذملؾمذظذملذملؽمرنذملذملطماظعملذملذملرونممممم

اظغملذملذملرؼؿمنذملذملنيمأداءمايذملذمليملموادذملذملؿعملمملعهملماظلذملذملػملقكماإلغلذملذملمملغلم،مصعملذملذملممللممم

مبماْظقؽبذمليملمبممممم}دؾقمملغفم: ؿبمَصذملرؽبضؽبمِصذملؿملؾملكب َصػمَلذملمملممماْظقؽبيملنبمَأذؿبؾملؾبرفبمعؽبضملؿبػمُلقعؽبذملمملتفبمَصؼملؽبذمل

ؿبمخؽبؿملؿبرلبمؼؽبضملؿبػمَلؼملؿبفؾبمرؽبَصىملؽبموؽبَظمملمُصلؾبققؽبموؽبَظمملمِجدؽبالؽبمِصلماْظقؽبيملىب موؽبعؽبمملمتؽبظمْلضملؽبػمُلقامِع
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{ اظػملَّفؾبموؽبتؽبزؽبومبدؾبوامَصكملكبنمبمخؽبؿملؿبرؽبماظذملزمباِدماظؿمبعمْلذملقؽبىموؽباتمبعمُلذملقنكبمؼؽبذملمملُأوِظلماْظفمَلْظؾؽبذملمملبِممممم
ؿبمحؽبيملمبممؼ197:ماظؾعملرةػ ،موؼعملقلمغؾؿملؽملمملم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م)عؽب

  ؿؿبمؼؽبرؿبُصىملؿبموؽبَظؿؿبمؼؽبظمْللؾبؼؿبمرؽبجؽبعؽبمَطؿملؽبقؿبمكبموؽبَظدؽبتؿبفؾبمأعنبفؾب(م)عؿظملؼفبمسؽبػمَلؿملؿبِف(.َصػمَل
وعـمثؿمبمصمملظضملؾمملداتمؼبماإلدةممجقػرػمملماألخةقم،موالمندم

وأنمتذملذملذملذلكمأثذملذملذملرـبامإصبمملنؿملهبذملذملذملمملمسػملذملذملذملكماظظملذملذملذملردمحؿذملذملذملكمؼذملذملذملؽملضملغملسمسػملذملذملذملكممممم

،مأعذملذملمملمإذامٕمتذملذملقملثرمؼبمدذملذملػملقطؿملمملتم ذملذملمملحؾؾملمملموأخةضذملذملفممممؿؼملذملذملعاجمل

رةم،مإضذملمملصهملمإظبمأنمدذملقءماًػملذملؼمؼفملطذملؾمممممصؿزملؾحمنةمضؿملؼملهملموالمٔذملم

ؿبمَأِنذمللمػؾبرؽبؼؿبذملرؽبَةممممايلؽملمملتمطؼملمملمتفملطؾماظؽملذملمملرمايشملذملنملممم )رؽبِضذمللؽبمم،مصضملؽبذمل

َأنمبمرؽبدؾبقلؽبماظػملَِّفم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(مَضممللؽب:م)َأتؽبدؿبرؾبونؽبمماظػملَّفؾبمسؽبؽملؿبفؾب(

ٌُظمْلػمِلسؾبمِصؿملؽملؽبمملمؼؽبمملمرؽبدؾبقلؽبماظػملَِّفم كـبماْظؼملؾبظمْلػمِلسؾب(؟مَضمملُظقا:ما ؿـبمَظمملمِدرؿبػؽبؿؽبمَظفؾبمعؽب عؽب

ؿبم ؿبمُأعمبِؿلمعؽب ٌُظمْلػمِلسؾبمِع وؽبَظمملمعؽبؿؽبمملعؽبم،مَضممللؽبم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(:م)ا

ؼؽبفمْلِتلمؼؽبقؿبمؽبماظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِلمِنزملؽبػمَلمملِتِفموؽبِ ؿملؽبمملِعِفموؽبزؽبَطمملِتِف،موؽبؼؽبذملفمْلِتلمَضذملدؿبمذؽبذملؿؽبؿؽبمػؽبذملذؽباممممم

ػؽبذملذؽبا،موؽبضؽبذملرؽببؽبمػؽبذملذؽباممممموؽبَضذؽبفؽبمػؽبذؽبا،موؽبَأَطؾؽبمعؽبذملممللؽبمػؽبذملذؽبا،موؽبدؽبذملظمَلَؽمدؽبمؽبممم

ؿبمحؽبلؽبذملؽملؽبمملِتِفمَصذملكملكبنؿبمَصؽمِلؿملؽبذملوملؿبمممم ؿبمحؽبلؽبؽملؽبمملِتِف،موؽبػؽبذؽبامِع َصؿملؽبعمْلضملؾبدؾبمَصؿملؽبعمْلؿؽبصنبمػؽبذؽبامِع

ًَذملصقبمعؽبمملمسؽبػمَلؿملؿبذملؿؽبذملؾؽبمَأنؿبمؼؾبعمْلذملؾؿبذملذملذملمملتؾبفؾبمَضذملحؽبلؽبؽملؽب ؽبما ؿبمذملذملذملمملمُأِخذملمملؼؽبذملذملذملشمَلذملِفمِع مذؽبمِع
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م.(رواهماظذلعذي)ركب(مخؽبشمَلمملؼؽبمملػؾبؿؿبمَصشمُلركبحؽبمسؽبػمَلؿملؿبِفمثؾبؿمبمُرركبحؽبمِصلماظؽملمبممل

وٌمملمدؽؾم) ؽبػملَّكماظػملَّذملفؾبمسؽبػمَلؿملؿبذملِفموؽبدؽبذملػملَّؿؽب(م:مؼؽبذملمملمرؽبدؾبذملقلؽبماظػملَّذملِفم،مإكبنمبممممممم

ؿبمَطؿبرؽبِةم ؽبػمَلمملِتؾملؽبمملم،موؽبِ ؿملؽبمملِعؾملؽبمملموؽب ؽبدؽبَضِؿؾملؽبمملمَشؿملؿبرؽبمَأغمبؾملؽبمملمتؾبقملؿبِذيم ُصػمَلمملغؽبهمَلمؼؾبذؿبَطرؾبمِع

مملمرؽبدؾبقلؽبماظػملَِّفمَصكملكبنمبمِجرلؽباغؽبؾملؽبمملمِنػمِللؽبمملِغؾملؽبمملم،مَضممللؽب:م)ِػلؽبمِصلماظؽملمبمملركب(،مَضممللؽب:مؼؽب

ؿبمِضػملَّهمِلمِ ذملؿملؽبمملِعؾملؽبممل،موؽب ؽبذملدؽبَضِؿؾملؽبممل،موؽب ؽبذملػمَلمملِتؾملؽبممل،موؽبإكبغمبؾملؽبذملمملمتؽبزملؽبذملدمبقؾبمممممم ُصػمَلمملغؽبهمَلمؼؾبذؿبَطرؾبمِع

ؽبماْظفمَلِضِطم،موؽبَظمملمتؾبقملؿبِذيمِجرلؽباغؽبؾملؽبمملمِنػمِللؽبمملِغؾملؽبممل،مَضممللؽب:م)ِػلؽبمِصذمللمم ِنمملْظفمَلثؿبقؽباركبمِع

م.د(اْظفؽبؽملمبهمِل(م)رواهمأغب

مؼبمؼقضذملعممعذملمملممأثعملذملؾممػقػملؼمجدؼرمنمملظذطرمأنمحلـماًو

ؿبمم،ماظعملؿملمملعذملهملممؼذملقممماظضملؾدمعؿملزان (مسؽملؾملذملمملممآمرضذمللم)ماظذملدمبرؿبدؽباءِممُأمىبمصضملؽبذمل

ؿب ُٓم ؽبذملػملَّكم)ماظػملَّذملفِممرؽبدؾبذملقلؽبممَأنمب(مسؽملذملفممآمرضذمللم)ماظدمبرؿبدؽباِءمَأِنلمسؽب ما

ؿبمعؽبمملم:م)مَضممللؽب(موؽبدؽبػملَّؿؽبمسؽبػمَلؿملؿبِف ؿبمماْظؼمِلؿملذملزؽبانكبممِصذمللممَأثؿبعمَلؾؾبمذؽبلؿبٍءمِع مخؾبػمُلذملؼلبممِعذمل

لب ؿبم،(مأغبدمرواه)(محؽبلؽب مَأنمب(مسؽبؽملؿبذملفؾبمماظػملَّذملفؾبممرؽبِضلؽب)ماظدمبرؿبدؽباِءمَأِنلموسؽب

مِعؿملذملزؽبانكبممِصذمللممَأثؿبعمَلؾؾبمذؽبلؿبءفبمعؽبممل:م)مَضممللؽب(موؽبدؽبػملَّؿؽبمسؽبػمَلؿملؿبِفماظػملَّفؾبم ؽبػملَّك)ماظؽملمبِؾلمب

كب ٌُذملقملؿبِع ؿبمماظعمِلذملذملذملؿملؽبذملذملمملعؽبهملِممؼؽبذملذملقؿبمؽبمما لبممخؾبػمُلذملذملؼلبممِعذمل مَظؿملؾبؾؿبطمِلذملذملذملضؾبمماظػملَّذملفؽبمموؽبإكبنمبم،محؽبلؽبذمل

م(.اظذلعذيمرواه(م)ظؾؽبِذيءؽباماظظمَلمملِحشؽب
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ماظػملؿملذملؾممضذملمملئؿممععمؼؿلمملوىمحؿكم مملحؾفمدرجهملمؼرصعمأغفمطؼملممل

َضمملَظذملذملوملؿب:مدؽبذملذملؼمِلضملؿبوملؾبمم(سؽبؽملؿبؾملذملذملمملماظػملَّذملذملفؾبمرؽبِضذملذمللؽب)مسؽبمملِئرملؽبذملذملهمَلمصضملذملذملـماظؽملؾملذملذملمملر،مو ذملذملمملئؿ

ؽبمَظؿملؾبذملدؿبركبُكممم ُٓمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(مؼؽبعمُلقلؾب:م)إكبنمبماْظؼملؾبذملقملؿبِع رؽبدؾبقلؽبماظػملَِّفم) ؽبػملَّكما

كبمخؾبػمُلعمِلذملذملِفمدؽبرؽبم مأنذملذملقمرواه)جؽبذملذملمملِتمَضذملذملمملِئؿكبماظػملَّؿملؿبذملذملؾكبم ؽبذملذملمملِئؿكبماظؽملمبؾملؽبذملذملمملركب(ممممِنقؾبلؿبذملذمل

م.(داود

ـمماًػملذملؼمم ذملمملحنملممأنمإظبمإضمملصهمل مآمردذملقلممضبؾذملفممايلذمل

ممم،ماىؽملهملمؼبموصبمملوره(مودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك) مرؽبِضذمللؽبم)صضملـمجؽبذملمملِنرلب

مَأنمبمرؽبدؾبقلؽبماظػملَّذملِفم)م ؽبذملػملَّكماظػملَّذملفؾبمسؽبػمَلؿملؿبذملِفموؽبدؽبذملػملَّؿؽبم(مَضذملممللؽبم:م)إكبنمبممممممم(سؽبؽملؿبفؾبماظػملَّفؾب

ؿبمَأحؽبؾىبغمُلؿؿبمإكبَظلمبموؽبَأْضذملرؽبِنغمُلؿؿبمِعؽملىبذمللمعؽبفؿبػمِللـبذملمملمؼؽبذملقؿبمؽبماظعمِلؿملؽبمملعؽبذملهمِلمَأحؽبمملِدذملؽملؽبغمُلؿؿبممممممم ِع

َأخؿبػمَلمملًضمملم،موؽبإكبنمبمَأنؿبطملؽبسملؽبغمُلؿؿبمإكبَظلمبموؽبَأنؿبضملؽبذملدؽبُطؿؿبمِعؽملىبذمللمعؽبفؿبػمِللـبذملمملمؼؽبذملقؿبمؽبماظعمِلؿملؽبمملعؽبذملهمِلمممممم

ٌُؿؽبظمَلؿملؿبؾملكبعمُلقنؽب(،مَضمملُظقا:مؼؽبمملمرؽب ٌُؿؽبرملؽبدىبُضقنؽبموؽبا دؾبقلؽبماظػملَِّف،مَضدؿبماظمبرؿبثؽبمملرؾبونؽبموؽبا

ٌُؿؽبظمَلؿملؿبؾملكبعمُلذملذملذملذملقنؽب؟مَضذملذملذملذملممللؽب:مممم ٌُؿؽبرملؽبذملذملذملذملدىبُضقنؽبمَصؼملؽبذملذملذملذملمملما سؽبػمِلؼملؿبؽملؽبذملذملذملذملمملماظمبرؿبثؽبذملذملذملذملمملرؾبونؽبموؽبا

ٌُؿؽبغمَلؾىبرؾبونؽب( م(م.اظذلعذيمرواه)م)ا

 

 خصائص األخالم يف اإلشالً:

موإذامطمملنماٌزملػملققنمسػملكماخؿةفمسعملمملئدػؿموعذاػؾؾملؿ
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ممضدمدسذملقامإظبماظؿكػملذملؼمنذملمملألخةقمايلذملؽملهملمصذملكملنمدسذملقةماإلدذملةممممممم

ظػملؿكػملذملذملذملؼممبغملذملذملذملمملرمماألخذملذملذملةقمدبؿػملذملذملذملػمسذملذملذملـمدسذملذملذملقاتمػذملذملذملقملالءمممممم

اٌزملػملقنيم،مصمملألخةقمؼبماإلدذملةممشلذملمملمخزملذملمملئصموممؿملذملزاتم،ممممم

 عؽملؾملممل:

مةصػملذملؿمتعملؿزملذملرمسػملذملكمجمملغذملنملماظضملؾذملمملدممممممأٌّا ظـاومٛ ٔاحـخٛ:  

صعملطمنؾمسلػملوملمعبؿملعمجقاغنملماظدؼـمواظدغؿملمملم،ممصضملذملـمَأِنذمللمذؽبردملممم

ِفم) ؽبذملػملَّكماظػملَّذملفؾبمسؽبػمَلؿملؿبذملِفممممَضذملممللؽب:مَضذملممللؽبمِظذمللمرؽبدؾبذملقلؾبماظػملَّذملممممم(مسؽبؽملؿبذملفؾبمماظػملَّفؾبمرؽبِضلؽب)

وؽبدؽبػملَّؿؽب(م:م)اتمبؼكبماظػملَِّفمحؽبؿملؿبؾبؼملؽبمملمُطؽملؿبوملؽبم،موؽبَأتؿبِؾعكبماظلمبؿملىبؽؽبهمَلماَيلؽبؽملؽبهمَلمتؽبؼملؿبقؾبؾملؽبذملمملم،مم

لـبم(  (.اظذلعذيمرواه)موؽبخؽبمملِظؼكبماظؽملمبمملسؽبمِنكؾبػمُلؼلبمحؽبلؽب

 

م،مدورػمملموؼؽملؿؾمللمزعؽملؿملهملممبدةمهددمٕمأٌّا ثابتٛ الزوٛ:

ممماألرضمآمؼذملذملرثمأنمإظبمدؼـاظذملذملمنؾعملذملذملمملءمنمملضؿملذملذملهملمثمملنؿذملذملهملمػذملذمللمنذملذملؾ

مايغملذملذملؿملؿماظذملذملذطرمعذملذملـمونعملمملءػذملذملمملمثؾمملتؾملذملذملمملمادذملذملؿؼملدتم،مسػملؿملؾملذملذملمملموعذملذملـ

ؾبمإكبغمبمملم}:ممتضملمملظبمضممللم،مآمحبظملظماحملظملقز مموؽبإكبغمبمملماظذىبْطرؽبمغزْظؽملؽبمملمغؽبقؿب

 ؼ.مم9:ماْظِقفؿبركبػ{َظقؽبمملِصصمُلقنؽبمَظفؾب
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مأغؾملذملمملممتضملذملينمماإلدةممؼبماألخةقموودشملؿملهملمأٌّا ٔشطٗٛ :

م،معذملذعقعنيممنذملنيممممذملدوحمماإلدذملةعلممًػملؼامصدائؼملمملم،ماألحلـ

م،مواظؾكؾماإلدرافمعذعقعنيمننيمتقدطمممدوحمعـةمصمملىقد

م،مواىذملذملنماظؿؾملذملذملقرمعذملذملذعقعنيمنذملذملنيمتقدذملذملطمممذملذملدوحمواظرملذملذملفمملسهمل

 .نمملظقدشملؿملهملماؿمملزماإلدةممؼبماألخةقمطؾموػغملذا
 :عؽملؾملمملم،معؿضملددةم قرموشلمملأٌّا وتٍٕعٛ اجملاالت 

ماجملذملذملمملالتمكأسػملذملذملموذظذملذملؽم،مالعالقــٛ وــع اهلل عــس ٔ ــن

موإخذملذملذملةصموتضملذملذملذملمملظبمدذملذملذملؾقمملغفمآمنؿعملذملذملذملقىموؼؿقعملذملذملذملؼم،موأصسملذملذملذملػملؾملممل

مسػملؿملف،مواالسؿؼملمملدماظؿقطؾموحلـم،مدقاهمدونموحدهمظفماظضملؾمملدة

م ؽبذملػملَّكم)ماظػملَّذملفِممرؽبدؾبذملقلؾبممِظلمَضممللؽب:مَضممللؽب(مسؽبؽملؿبفؾبماظػملَّفؾبمرؽبِضلؽب)مذؽبردملمَأِنلمسـ

ماَيلؽبذملؽملؽبهملَمماظلمبذملؿملىبؽؽبهملَمموؽبَأتؿبِؾعكبمُطؽملؿبوملؽب،محؽبؿملؿبؾبؼملؽبمملماظػملَّفماتمبؼكب(:م)وؽبدؽبػملَّؿؽبمسؽبػمَلؿملؿبِفماظػملَّفؾب

لبمِنكؾبػمُلؼلبماظؽملمبمملسؽبموؽبخؽبمملِظؼكبمتؽبؼملؿبقؾبؾملؽبممل،  (..اظذلعذيمرواه(م)حؽبلؽب
مؼؿكػملذملذملؼمأنمصؿملؽملؾطملذملذمللم،مالعالقــٛ وــع األِــن ٔاألقــارب   

كبمم،موأضمملرنذملفممأػػملذملفممعذملعمماإلدةممنفملخةقماإلغلمملن كبممصضملؽبذمل مسؽبؾمبذملمملسلبممانؿبذمل

كب(ممملذملذملذملسؽملؾملؼملمآمرضل) ُٓم ؽبػملَّك)ماظؽملمبِؾلىبمسؽب م:مممللؽبذملذملَض(موؽبدؽبػملَّؿؽبمسؽبػمَلؿملؿبِفما
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م(.عمملجفمانـمرواه(م)ِظفمَلػؿبػمِللمخؽبؿملؿبرؾبُطؿؿبموؽبَأغؽبمملمِظفمَلػؿبػمِلِف،مخؽبؿملؿبرؾبُطؿؿبمخؽبؿملؿبرؾبُطؿؿب)

 م

إنمعغملمملرمماألخةقمترملؼملؾمطمملصهملم:مالعالقٛ وع غري املصمي

اٌكػملقضمملت،مصةمصذملرقمنذملنيمعلذملػملؿموشذملرله،مإمنذملمملماىؼملؿملذملعمأخذملقةمممممممم

وؽبَظعمَلدؿبمَطرمبعؿبؽملؽبمملمنؽبؽمِلذمللمم}ؼبماإلغلمملغؿملهمل،مصممليؼمدؾقمملغفموتضملمملظبمؼعملقل:م

ؽبماظشملَّؿملىبؾؽبذملذملذملمملِتمم ودؽبمؽبموؽبحؽبؼملؽبػمْلؽملؽبذملذملذملمملػؾبؿؿبمِصذملذملذمللماْظؾؽبذملذملذملرىبموؽباْظؾؽبقؿبذملذملذملركبموؽبرؽبزؽبْضؽملؽبذملذملذملمملػؾبؿؿبمِعذملذملذمل

ؿبمخؽبػمَلعمْلؽملؽبذملمملمتؽبظمْلسمِلذملؿملػمًلمملمم ؼ،موٌذملمملمم70ػاإلدذملراء:م{وؽبَصسملمبػمْلؽملؽبمملػؾبؿؿبمسؽبػمَلكمَطـِرللبمِعؼملمب

ُٓمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبذملػملَّؿؽب(مىؽملذملمملزةمعؽبذملرمبتؿبمِنذملفِمممم ،موؽبِضؿملذملؾؽبمَظذملفؾب:مممضمملمماظؽملمبِؾلمبم) ؽبػملَّكما

إكبغمبؾملؽبذملذملمملمِجؽملؽبذملذملمملزؽبُةمؼؽبؾملؾبذملذملقِديدمل،مَضذملذملممللؽب:م)َأَظؿملؿبلؽبذملذملوملؿبمغؽبظمْللـبذملذملممل؟()رواهماظؾكذملذملمملري(.مممم

ماٌلذملػملؿممشذملرلممعذملعمماظغملرميهملمنمملألخةقماٌلػملؿمؼؿقػملكمأنمصؿملؽملؾطملل

ماظػملقَبذملفؾبممؼؽبؽملؿبؾملؽبذملمملُطؿؾبممَظذملمملم}:متضملذملمملظبممضممللم،موودشملؿملؿفماظدؼـمزلمملحهملمإلزؾملمملر

كب ؽبمسؽب كبمِصلمؼؾبعمَلمملِتػمُلقُطؿؿبمَظؿؿبماظقَبِذؼ ؿبمؼؾبكؿبركبجؾبقُطؿؿبموؽبَظؿؿبماظدقِبؼ مِدؼؽبمملركبُطؿؿبمِع

م{اْظؼملؾبعمْلِلذملذملذملشمِلنيؽبمؼؾبِقذملذملذملنملؾبقبماظػملقَبذملذملذملفؽبمإكبنؽبقبمإكبَظذملذملذملؿملؿبؾملكبؿؿبموؽبتؾبعمْلِلذملذملذملشمُلقامتؽبؾؽبذملذملذملرؾبقبوػؾبؿؿبمَأنؿب

 ؼ.8:اٌؼملؿقؽملهملػ
صػملؿمتعملؿزملرمعغملمملرمماألخةقمسػملكمم،مالتعاون وع احلٕٗاُ

ممل،ماظؾرملرمصقلنمل،منؾمإنمدائذملرةماألخذملةقمترملذملؼملؾمايؿملذملقانمأؼسملـبذملممممم
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ؾمرجذملةماىؽملذملهملمنلذملؾنملمطػملذملنملمدذملعملمملهم،ممممممأدخذملم)سذملزموجذملؾ(مممصكملنمآم

ؿب ِٓمرؽبدؾبذملقلؽبممَأنمب(مسؽبؽملؿبذملفؾبمماظػملَّذملفؾبممرؽبِضذمللؽبم)مػؾبرؽبؼؿبذملرؽبةَممَأِنذمللممصضملؽب مآم ذملػملكم)ما

مَصؽملؽبزؽبلؽبماْظضملؽبشمَلشؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفمَصمملذؿبؿؽبدمبمؼؽبؼملؿبرمِللمرؽبجؾبؾفبمنؽبؿملؿبؽملؽبممل:م)ممَضممللؽب(مودػملؿمسػملؿملف

ماظمـبذملرؽبىممؼؽبفمْلُطذملؾؾبممىملؾبؼؽبػمْلؾملؽبذملممِنغمَلػمْلنمٍلمػؾبقؽبمَصكملكبذؽبام،مخؽبرؽبجؽبمثؾبؿمبمِعؽملؿبؾملؽبمملمَصرملؽبركببؽبمِنؽؿبرـبا

ؽب ؿبذملؾؾبممػؽبذملذؽباممنؽبػمَلذملغؽبممَظعمَلذملدؿبم:ممَصعمَلممللؽبم،ماْظضملؽبشمَلشكبمِع مَصؼملؽبذملألَممِنذمللممنؽبػمَلذملغؽبمماظَّذملِذيممِع

مَصطملؽبظمَلذملرؽبممَظذملفؾبمماظػملَّذملفؾبممَصرملؽبذملغمَلرؽبمماْظغمَلػمْلنملؽبمَصلؽبعمَلكمرؽبِضلؽبمثؾبؿمبمِنظمِلؿملِفمَأعؿبلؽبغمَلفؾبمثؾبؿمبمخؾبظملَّفؾب

ِٓمرؽبدؾبقلؽبمؼؽبممل:ممَضمملُظقا(مَظفؾب مِصذمللم:م)َضذملممللؽبممَأجؿبذملرـبا؟ممؾملؽبمملِئؿكباْظؾؽبمِصلمَظؽملؽبمملموؽبإكبنمب:ما

م(.ماظؾكمملريمرواه(م)َأجؿبرفبمرؽبْرؾؽبهمٍلمَطِؾٍدمُطؾىب

ؿبمسؽبؾؿبذملِدمممموؼبماٌعملمملنؾمدخػملوملماعرأةماظؽملمملرمن لؾنملمػذملرة،مصضملؽبذمل

ُٓمسؽبػمَلؿملؿبِفماظػملَِّفمن كبمسؾبؼملؽبرؽبم)رؽبِضلؽبماظػملَّفؾبمسؽبؽملؿبؾملؾبؼملؽبممل(مَأنمبمرؽبدؾبقلؽبماظػملَِّفم) ؽبػملَّكما

متؾبشمْلضمِلؼملؿبؾملؽبذملمملممَصػمَلذملؿؿبممرؽبنؽبشمَلؿؿبؾملؽبمملمِػرمبٍةمِصلماظؽملمبمملرؽبماعؿبرؽبَأٌةمدؽبخؽبػمَلومِلوؽبدؽبػملَّؿؽب(مَضممللؽبم:م)

ؿبمتؽبفمْلُطؾؾبمتؽبدؽبسؿبؾملؽبمملموؽبَظؿؿب م(.اظؾكمملريمرواه(م)اأَلرؿبضكبمِخرملؽبمملشكبمِع

م،ماىؽملذملهملممظدخقلمدؾؾـبمملمؼغملقنمايؿملقانمععماًػملؼمصقلـ

مذملذملماظؽملمملرمظقرودمدؾؾـبمملمؼغملقنمعضملفماًػملؼمدقءمصكملنم قؿملحمواظضملغملس

م.ممذملذملمنمملٓمواظضملؿملمملذ
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األعذملذملؿموتذملذملؽملؾملضموتؾعملذملذملكموثمملرػذملذملمملمخمملظذملذملدةم،ممصؾذملمملألخةقمهؿملذملذملمملم

ونزواشلمملمتؽملؾملمملرماألعؿموتلعملط،موتزملذملؾحمؼبمعذملقملخرةماألعذملؿم،مصغملذملؿممممم

عـمحسملمملراتماغؾملمملرتم،مالمنلؾنملماضؿزملمملدػممل،مأومضقتؾملمملماظضمللذملغملرؼهملمم

رغبذملفممم-،موإمنمملمنذملذلديمأخةضؾملذملمملم،موٓمدرنبمذذملقضلمممم-صقلنملم-

محؿملىملمضمملل:مم-آ

موؽبإكبغمبؼملؽبمملماأُلعؽبؿؾبماأَلخؿبةقؾبمعؽبمملمنؽبعمِلؿملؽبوملؿب

 َصكملكبنؿبمػؾبؿؾبمذؽبػؽبؾؽبوملؿبمَأخؿبةُضؾملؾبؿؿبمذؽبػؽبؾؾبقا
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)اإلشالً دَٖ اإلٌصاٌٗٛ 


) 

ماظدؼـم مصؾملق م، منفملرضكمعضملمملغؿملؾملممل مدؼـماإلغلمملغؿملهمل اإلدةممػق

م،م ماٌكػملقضمملت مدمملئر منني ماإلغلمملن مضؿملؼملهمل مظؿملضملػملل مجمملء اظذي

وؼؿفػملكمػذامؼبماػؿؼملمملمماإلدةمممبمملمضبظملظمظإلغلمملنمطراعؿفم

ماعؿمملزم اإلدةممننيمدمملئرماألدؼمملنمنمملظضملدؼدموؼلؼملقمنروحفم،مطؼملممل

معـمعصملمملػرمتغملرؼؿماإلغلمملنمواحملمملصصملهملمسػملؿملفم،موعـمذظؽم:

صعملذملدمم :( تّٗئٛ الهُٕ الشتكباه اإلٌصاُ قبن خمكـْ  1) 

ػؿملفملمآماظغملذملقنمطػملذملفمالدذملؿعملؾممللماإلغلذملمملنم،مصرصذملعماظلذملؼملمملءمونلذملطمممممممم

األرضموأجرىماألغؾملمملرموأغؾذملوملماظذملزرعمواظـؼملذملمملرمودذملكرماظرملذملؼملسمممممم

ؿملؾملؽملفملماإلغلمملنموؼؽملضملؿمنغملؾمعمملمػؿملفملهمآمظذملفمعذملـمممواظعملؼملرمواظؽملفقمم;مظ

اظػملَّذملذملفؾبماظَّذملذملِذيمخؽبػمَلذملذملؼؽبماظلمبذملذملؼملؽبمملوؽباِتممم}أدذملذملؾمملبمايؿملذملذملمملةم،مضذملذملممللمتضملذملذملمملظب:مم

ؽبماظمبؼملؽبذملرؽباِتمركبزؿبًضذملمملممممممم ؽبماظلمبؼملؽبمملِءمعؽبذملمملءـبمَصذملفمَلخؿبرؽبجؽبمِنذملِفمِعذمل وؽباْظفمَلرؿبضؽبموؽبَأغؿبزؽبلؽبمِع

مركبِهموؽبدؽبكمبرؽبمَظغمُلؿؾبمذملِنفمَلعؿبمركبذملذملركبيؽبمِصلماْظؾؽبقؿبذملذملَظغمُلؿؿبموؽبدؽبكمبرؽبمَظغمُلؿؾبماْظظمُلػمْلَؽمِظؿؽبفؿب

                                                           

منمملإلدارةماظضملمملعهملمظإلرذمملدماظدؼينم.نمملحىملمم-(مد/مربؼملدمسؾدمايؼملؿملدمخشملمملبم 
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كبموؽبدؽبذملكمبرؽبمَظغمُلذملؿؾبماظػملَّؿملؿبذملؾؽبممم ماْظفمَلغؿبؾملؽبمملرؽبم*موؽبدؽبكمبرؽبمَظغمُلؿؾبماظرملمبؼملؿبسؽبموؽباْظعمَلؼملؽبرؽبمدؽباِئؾؽبؿملؿب

ؿبمُطؾىبمعؽبمملمدؽبفمَلْظؿؾبؼملؾبقهؾبموؽبإكبنؿبمتؽبضملؾبدنبوامِغضملؿبؼملؽبذملوملؽبماظػملَّذملِفمَظذملمملمممم وؽباظؽملمبؾملؽبمملرؽبم*موؽبوتؽبمملُطؿؿبمِع

 ؼ.34م-32ػإنراػؿملؿ:{َطظملَّمملرفبمتؾبقؿبزملؾبقػؽبمملمإكبنمبماْظكملكبغؿبلؽبمملنؽبمَظصمَلػمُلقمفب

وتػملذملؽمم( تهرٖي اهلل لإلٌصاُ بالٍفذ فْٗ وَ رٔحـْ :  2)

أسػملذملذملكمعصملذملذملمملػرمتغملذملذملرؼؿمآمظإلغلذملذملمملنموأسػملذملذملكمعراضذملذمللمإغلذملذملمملغؿملؿفممممممم

وودعؿملؿفمودذملؿملمملدتفمسػملذملكمػذملذاماظغملذملقنمنذملفملنمغظملذمليمآمصؿملذملفماظذملروحممممممممم

وػلمعـماألدذملرارماظذمليتمالمؼضملػملؼملؾملذملمملمإالمآمربماظضملذملمملٌنيم،مضذملممللمممممم

ؿـبمِرذملنيلبم*ممممممممإكبذؿبمَضذملممللؽبمم}تضملمملظب: رؽبننبذملَؽمِظػمْلؼملؽبةِئغمَلذملهمِلمإكبغىبذمللمخؽبذملمملِظؼفبمنؽبرملؽبذملرـبامِعذمل

ؽبمممم ؿـبمرؾبوِحذمللمَصعمَلضملؾبذملقامَظذملفؾبمدؽبذملمملِجِدؼ ػص:م{َصكملكبذؽبامدؽبقمبؼؿبؿؾبفؾبموؽبغؽبظمَلكؿبوملؾبمِصؿملِفمِع

ؿبممم}ؼم.موضممللمتضملمملظب:72م-71 كبماظرنبوحكبمُضؾكبماظذملرنبوحؾبمِعذمل وؽبؼؽبلؿبفمَلظقغؽبَؽمسؽب

ؽـبماْظضمِلػمْلؿكبمإكبظَّ م.ؼ85ػاْظكملكبدؿبرؽباء:م{مملمَضػمِلؿملًةَأعؿبركبمرؽبنىبلموؽبعؽبمملمُأوِتؿملؿؾبؿؿبمِع

وتغملرميذملذملممًلمشلذملذملذهماظذملذملروحمحذملذملرمماإلدذملذملةمماظعملؿذملذملؾمنطملذملذملرلمحذملذملؼمممممم

واالسؿذملذملداءمسػملذملذملكماظذملذملؽملظملسماظؾرملذملذملرؼهملمألغذملذملفماسؿذملذملداءمسػملذملذملكمخػملذملذملؼمآم

...وؽبالمتؽبعمْلؿؾبػمُلذملقاماظذملؽملمبظمْلسؽبماظَِّؿذمللمحؽبذملرمبمؽبممممم}وزبمملظظملهملمألعرهم،مضممللمتضملمملظبم:م

غؾملذملذملكماإلدذملذملةممسذملذملـممطؼملذملذملمملؼم،م151ػاألغضملذملذملمملم:{اظػملَّذملذملفؾبمإكبالَّمِنذملذملمملْظقؽبؼىب.....
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اإلصلمملدمؼبماألرضمواظؾطمللمنطملرلمايذملؼموتروؼذملعماآلعذملؽملنيم،مضذملممللممممم

ؽـبممممممممم}تضملمملظب: ُضؾؿبمإكبغمبؼملؽبمملمحؽبذملرمبمؽبمرؽبنىبذمللؽبماْظظمَلذملقؽباِحشؽبمعؽبذملمملمَزؾملؽبذملرؽبمِعؽملؿبؾملؽبذملمملموؽبعؽبذملمملمنؽبشمَلذمل

ِٓمعؽبذملذملمملمَظذملذملؿؿبمؼؾبؽملؽبذملذملزىبلؿبمِنذملذملِفم وؽباإلكبثؿبذملذملؿؽبموؽباْظؾؽبطملؿبذملذمللؽبمِنطملؽبؿملؿبذملذملركبماْظقؽبذملذملؼىبموؽبَأنمتؾبرملؿبذملذملركبُطقْامِنذملذملممل

ِٓمعؽبذملذملمملماَلمتؽبضملؿبػمَلؼملؾبذملذملقنؽبدؾبذملذملػمْلشمَلمملغممًلموؽب مؼم،33ػاألسذملذملراف:م{َأنمتؽبعمُلقُظذملذملقْامسؽبػمَلذملذملكما

ؿبمَأجؿبؾمذؽبظَؽمَطؿؽبؾؿبؽملؽبمملمسؽبػملذملكمنؽبؽمِلذمللمإكبدؿبذملرائؿملؾمَأغمبذملفؾبممممم}وضممللمسزموجؾ: ِع

ؿبمَضؿؽبؾمغؽبظمْللممًلمِنطملؽبؿملؿبركبمغؽبظمْلسلبمَأوؿبمَصلؽبمملٍدمِصلماأَلرؿبضكبمَصغمَلفمَلغمبؼملؽبمملمَضؿؽبؾماظؽملمبمملسؽبم عؽب

ؿـبمَأحؿبؿملؽبمملػؽبمملمَصغمَلفمَلغمب م.مؼ32ػاٌمملئدة:{ؼملؽبمملمَأحؿبؿملؽبمملماظؽملمبمملسؽبمجؽبؼمِلؿملضملـبمملجؽبؼمِلؿملضملممًلموؽبعؽب

طؼملمملمحرمماإلدةممسػملكماٌلػملؿمأنمؼعملؿؾمأخذملمملهماٌلذملػملؿم،ممم

ؿبمؼؽبعمْلؿؾبذملؾؿبمعؾبقملؿبِعؽملـبذملمملمعؾبؿؽبضملؽبؼملىبذملدـبامَصفؽبذملزؽباؤؾبهؾبمجؽبؾملؽبذملؽملمبؿؾبمخؽبمملِظذملدـباممممممم}صعملممللمتضملمملظب: وؽبعؽب

اظؽمللذملمملء:ممػ{ِصؿملؾملؽبمملموؽبَشسمِلنملؽبماظػملَّذملفؾبمسؽبػمَلؿملؿبذملِفموؽبَظضملؽبؽملؽبذملفؾبموؽبَأسؽبذملدمبمَظذملفؾبمسؽبذملذؽبانـبمملمسؽبصمِلؿملؼملـبذملمملممممممم

،موػذهماآلؼمملتممبمملمهقؼفمعذملـمترملذملرؼضملمملتمإمنذملمملمتؾملذملدفمإظبممممممؼ93

ايظملمملزمسػملكماإلغلمملنمنمملسؿؾذملمملرهماٌكػملذملققماظذملذيمطرعذملفمآمسذملزمممممم

وؽبَظعمَلدؿبمَطرمبعؿبؽملؽبذملمملمنؽبؽمِلذمللمودؽبمؽبموؽبحؽبؼملؽبػمْلؽملؽبذملمملػؾبؿؿبمِصذمللماْظؾؽبذملرىبمممممم}وجؾم،مضممللمتضملمملظب:

ؽبماظشملَّؿملىبؾؽبذملذملمملِتموؽبَصسملمبذملذملػمْلؽملؽبمملػؾبؿؿبم ؿبممموؽباْظؾؽبقؿبذملذملركبموؽبرؽبزؽبْضؽملؽبذملذملمملػؾبؿؿبمِعذملذمل سؽبػمَلذملذملكمَطذملذملـِرللبمِعؼملمبذملذمل

مؼ.70ػاإلدراء:{خؽبػمَلعمْلؽملؽبمملمتؽبظمْلسمِلؿملًة
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( تعّد اهلل اإلٌصاٌٗٛ بإرشاه الرشن ٔإٌساه الهتب 3)

ــرٖي:  ــرلُ اله ــا الك صعملذملذملدمتضملؾملذملذملدمآماإلغلذملذملمملغؿملهملمسػملذملذملكمعذملذملرىبممممٔوٍّ

اظضملزملذملذملقرمنكملردذملذملممللماظردذملذملؾموإغذملذملزالماظغملؿذملذملنملمظؿملؾملؿذملذملديماظؽملذملذملمملسمإظبمم

جذملذملفماظذملذملذيمم ذملذملراطمآماٌلذملذملؿعملؿملؿم،موظؿملضملػملؼملذملذملقامذذملذملرعمآموعؽملؾملمملممم

ؼسملؼملـمشلؿماشلداؼهملمواإلرذمملدم،مواظذيمؼفملخذمنفملؼدؼؾملؿمعـماظطمللم

إظبماظرذمملدم،موعذملـماظسملذملةلمإظبماشلذملدىم،موعذملـماظصملػملؼملذملمملتمإظبمممممم

ؽبم}اظؽملذملذملقرم،موعذملذملـماظغملظملذملذملرمإظبماإلميذملذملمملنم،مضذملذملممللمتضملذملذملمملظب: رؾبدؾبذملذملػمًلمملمعؾبؾؽبرملىبذملذملركبؼ

ؽبمِظؽؽبػملَّمملمؼؽبغمُلقنؽبمِظػملؽملمبمملسكبمسؽبػمَلكماظػملَِّفمحؾبفمبذملهمٌلمنؽبضملؿبذملدؽبماظرنبدؾبذملممم ؾكبموؽبَطذملمملنؽبمموؽبعؾبؽملؿبِذركبؼ

ؿبمم}،موضذملممللمدذملؾقمملغف:ممؼ165:ػاظؽمللذملمملءم{ػملَّفؾبمسؽبزكبؼذملزـبامحؽبغمِلؿملؼملـبذملمملمماظ ..وؽبإكبنؿبمِعذمل

ؽبم}:تضملمملظبوضممللم،ممؼ24ػصمملرر:{ُأعمبهمٍلمإكبظَّمملمخؽبةمِصؿملؾملؽبمملمغؽبِذؼرفب ذؽبرؽبعؽبمَظغمُلؿؿبمِع

كـبمعؽبمملموؽب مبذملكمِنذملِفمغؾبقحـبذملمملموؽباظَّذملِذيمَأوؿبحؽبؿملؿبؽملؽبذملمملمإكبَظؿملؿبذملَؽموؽبعؽبذملمملموؽب مبذملؿملؿبؽملؽبمملمِنذملِفمممممممممم اظدىبؼ

ؽبموؽبَظمملمتؽبؿؽبظمَلرمبُضقامِصؿملِفمَطؾؾبذملرؽبممإكبنؿبرؽباِػؿملؿؽبموؽب عؾبقدؽبكموؽبِسؿمللؽبكمَأنؿبمَأِضؿملؼملؾبقاماظدىبؼ

ؿـبمؼؽبرملؽبذملمملءؾبمممممممممم سؽبػمَلكماْظؼملؾبرملؿبذملركبِطنيؽبمعؽبذملمملمتؽبذملدؿبسؾبقػؾبؿؿبمإكبَظؿملؿبذملِفماظػملَّذملفؾبمؼؽبفؿبؿؽبِؾذمللمإكبَظؿملؿبذملِفمعؽبذمل

ؿـبمؼؾبؽمِلؿملنملؾب مؼم.13ػاظرملقرى:{وؽبؼؽبؾملؿبِديمإكبَظؿملؿبِفمعؽب

مهملمؼماظغملراعذملذملرؼؿمعمملمضبعملذملذملرونماظغملذملذملمملتماظعملذملؼملؽملوملموؼذملوضدمتسمل
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ظػملؽملظملسماإلغلمملغؿملهملم،مواالرتعملذملمملءمنمملظلذملػملقكماإلغلذملمملغلمعذملـمخذملةلمعذملمملممممممم

تسملذملذملؼملؽملؿفمعذملذملـمترملذملذملرؼضملمملتموتقجؿملؾملذملذملمملتموحغملذملذملؿموعذملذملقاسظموضزملذملذملصمممم

متؾملديماإلغلمملنمإظلم راطمآماٌلؿعملؿملؿم.

 ( حمافظٛ اإلشالً عمٜ حكٕم اإلٌصاُ :4)

صعملدموضعماإلدةممعذملـماٌؾذملمملدئمواظؿرملذملرؼضملمملتمعذملمملمؼسملذملؼملـمممممم

ٌضملؽملقؼذملهملماظذمليتمعذملـمذذملفملغؾملمملمممممايظملمملزمسػملكمطؾمايعملققماٌمملدؼذملهملموام

االرتعملمملءمنمملإلغلمملنموتغملرميف،مموؼؿفػملكمذظؽمؼبماحملمملصصملهملمسػملكم

مايعملققماظيتمتسملؼملـمظفماظغملراعهملماإلغلمملغؿملهملم،موعؽملؾملمملم:

 حرٖٛ االعتكاد :

صعملدمضؼملـماإلدذملةممظػملؽملذملمملسمطمملّصذملهمًلمحرؼذملهملماالسؿعملذملمملدموحرؼذملهملممممممم

االخؿؿملمملرمننيماإلميمملنمواظغملظملرم،مصػملؿمؼغملرهمأحذملدـبامسػملذملكماظذملدخقلمممم

ؽـبمممممممم}تضملذملمملظبم:ممصؿملفم،مضممللم ؽـبماظرنبذؿبذملدؾبمِعذمل كـبمَضذملدؿبمتؽبؾؽبذملؿملمب المإكبْطذملرؽباهؽبمِصذمللماظذملدىبؼ

وؽبَظذملذملقؿبمذؽبذملذملمملءؽبم}وضذملذملممللمدذملذملؾقمملغفموتضملذملذملمملظبم:ممؼم،م256ػاظؾعملذملذملرة:م{اْظطملؽبذملذمللىبم...

ؿبمِصذمللماأَلرؿبضكبمُطػملهؾملؾبذملؿؿبمجؽبؼمِلؿملضملذملممًلمَأَصفمَلغؿبذملوملؽبمتؾبغمْلذملركبهؾبماظؽملمبذملمملسؽبممممممم ؽبمعؽب رؽبننبَؽمآلعؽب

هماآلؼذملمملتموشرلػذملمملممم،موػذملذممؼ99ػؼذملقغس:ممم{حؽبؿمبكمؼؽبغمُلقغؾبذملقامعؾبذملقملؿبِعؽمِلنيؽبمم
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طمملصؿملهملمؼبماظردمسػملكمطؾماالصذلاءاتمواٌظملمملػؿملؿماٌطملػملقرذملهملمسذملـممم

مزلمملحهملمػذاماظدؼـمواحذلاعفميرؼهملماإلغلمملنمواخؿؿملمملره.

 األخٕٚ اإلٌصاٌٗٛ 

ظظملوملماظعملرونماظغملرؼؿمأغصملمملرماظؽملمملسمإظبمأغؾملؿمعبؿملضملـبمملمإخذملقةمم

ؼؽبذملمملمم}ؼبماإلغلمملغؿملهملم،مصؾملؿمعبؿملضملـبمملمأنؽملمملءمودمموحقاءم،مضذملممللمتضملذملمملظبم:ممم

ؿبمذؽبَطذملذملرلبموؽبُأغؿبؽبذملذملكموؽبجؽبضملؽبػمْلؽملؽبذملذملمملُطؿؿبمذؾبذملذملضملؾبقنـبمملممممَأؼنبؾملؽبذملذمل مملماظؽملمبذملذملمملسؾبمإكبغمبذملذملمملمخؽبػمَلعمْلؽملؽبذملذملمملُطؿؿبمِعذملذمل

ػايفذملذملرات:م{وؽبَضؾؽبمملِئذملذملؾؽبمِظؿؽبضملؽبذملذملمملرؽبُصقامإكبنمبمَأْطذملذملرؽبعؽبغمُلؿؿبمِسؽملؿبذملذملدؽبماظػملَّذملذملِفمَأتؿبعمَلذملذملمملُطؿؿبمم

صعملذملذملذملدمدظَّذملذملذملوملماآلؼذملذملذملهملماظغملرميذملذملذملهملمسػملذملذملذملكمأنمآمخػملذملذملذملؼماظؽملذملذملذملمملسممؼ.13

ممإظبماظؿضملمملؼشمظؿملؿضملمملرصقاموؼؿـملظظملقام،موعـمػؽملمملمطمملغوملمدسقةماإلدة

اظلػملؼمللمننيماظؾرملرموضؾقلماٌلػملؿمظطملرلهمعؾملؼملذملمملماخؿػملذملػماظذملدؼـ،مممم

كبممم}ضممللمتضملمملظب: ؽبمَظؿؿبمؼؾبعمَلمملِتػمُلقُطؿؿبمِصذمللماظذملدىبؼ كبماظَِّذؼ المؼؽبؽملؿبؾملؽبمملُطؿؾبماظػملَّفؾبمسؽب

ؿبمِدؼؽبمملركبُطؿؿبمَأنؿبمتؽبؾؽبرنبوػؾبؿؿبموؽبتؾبعمْلِلشمُلقامإكبَظؿملؿبؾملكبؿؿبمإكبنمبماظػملَّفؽبم وؽبَظؿؿبمؼؾبكؿبركبجؾبقُطؿؿبمِع

م.مؼ8ػاٌؼملؿقؽملهمل:م{ؼملؾبعمْلِلشمِلنيؽبؼؾبِقنملنبماْظ

موجدم محنيمضدمماٌدؼؽملهمل مودػملؿ( م) ػملكمآمسػملؿملف وغؾؿملؽملممل

منؾملمملمنضملضماظشملقائػمعـماظؿملؾملقدمصضملمملعػملؾملؿم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م
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مععم مسعملد مضد مودػملؿ( م) ػملكمآمسػملؿملف مإغف منؾ م، أصسملؾمعضملمملعػملهمل

ماظطملممل ؾنيم مذر معـ ماٌدؼؽملهمل مسػملك مظػملقظملمملز معضملمملػدة اظؿملؾملقد

ماظقرـماظذيمؼضملؿمل م:منمملسؿؾمملرػممل شمصؿملفماىؼملؿملعم،مومممملمجمملءمصؿملؾملممل

)أغفمعـمتؾعماٌلػملؼملنيمعـماظؿملؾملقدمصكملنمظفماظؽملزملرمواألدقة،مشرلم

مععم مؼؽملظملعملقن ماظؿملؾملقد موإن م، مسػملؿملؾملؿ معؿؽملممل ر موال عصملػملقعني

مععم منؽملكمسقفمأعهمل موإنمؼؾملقد مربمملرننيم، مداعقا اٌقملعؽملنيمعممل

مجرىمععم موعممل موظػملؼمللػملؼملنيمدؼؽملؾملؿم، مظػملؿملؾملقدمدؼؽملؾملؿ، اٌقملعؽملني،

موتضملدمػذهمؼؾملقدمنؽملكمسقفمصب م، مضؾمملئؾماألغزملمملر( رىمععمنعملؿملهمل

اٌضملمملػدةمأولمددؿقرمعدغلمؼبماظؿمملرؼيمحمملصظمسػملكمعضملمملغلم

ماٌقارؽملهملم،مواألخقةماإلغلمملغؿملهمل.

مظقصدمم طذظؽمندمؼبمادؿعملؾمملظفم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(

غزملمملرىمنرانمؼبمعلفدهم،موإطراعفم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م

عضملؿعملدهمواظؿضملمملؼشمشلؿمدالظهملمواضقهملمسػملكمضؾقلماآلخرمواحذلامم

ماظلػملؼمللمعضملفموػذامجمملغنملمسصملؿملؿمعـمزلمملحهملماإلدةمموغيبم

ماإلدةمم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(.
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 وراعاٚ املعاعر اإلٌصاٌٗٛ :

صعملدمراسكماإلدةمماٌرملذملمملسرماإلغلذملمملغؿملهملمواظقصذملمملءمظزملذملمملحنملممممم

اٌضملذملذملروفموإنماخؿػملذملذملػماظذملذملدؼـمواٌضملؿعملذملذملدم،مصؾملذملذملذهمأزلذملذملمملءمنؽملذملذملوملمم

أعؾملذملمملموػذمللمراشؾذملهملمؼبمممممأنلمنغملرم)رضلمآمسؽملؾملؼملممل(مضدعوملمسػملؿملؾملممل

سػملؿملذملفمودذملػملؿ(مؼبمممأنمتزملػملؾملممل،مصمملدذملؿفملذغوملمردذملقلمآم) ذملػملكمآمممم

 ػملؿؾملمملم،محؿملىملمضمملظومل:ممَضِدعؽبوملمسػمللمبمأعلموػلمعرملذملرطهملمؼبمسؾملذملدممم

ضذملذملرؼشمإذمسمملػذملذملدػؿمصمملدذملذملؿظملؿؿملوملمردذملذملقلمآم) ذملذملػملكمآمسػملؿملذملذملفممممم

ودػملؿ(مصعملػملذملوملمؼذملمملمردذملقلمآم،مضذملدعوملمسػملذمللمبمأعذمللموػذمللمراشؾذملهملممممممممم

مؽ(م)عؿظملؼمسػملؿملف(.ممأصفمل ؾمأعلم؟مضممللم:م)مغضملؿم ػمللمأع

طذظؽمراسكماإلدةممعرملمملسرماألعقعهملمسؽملدماٌرأةمصفملوجدم

شلذملذملذملمملمحذملذملذملؼمحسملذملذملذملمملغهملماظشملظملذملذملذملؾمسؽملذملذملذملدمرةضؾملذملذملذملمملموػذملذملذملذامواضذملذملذملحمعذملذملذملـمممم

ضقظف) ذملذملػملكمآمسػملؿملذملذملفمودذملذملػملؿ(مظػملؼملذملذملرأةماظذملذمليتمجذملذملمملءتمتلذملذملفملظفمسذملذملـممم

ذظذملؽمصعملذملمملل:م)أغذملوملمأحذملؼمنذملذملفمعذملمملمٕمتؽملغملقذملل(م،مصضملذملـمسؼملذملرومنذملذملـممممممممم

رؽبَأًةمَضمملَظذملوملؿب:ممَأنمبماعؿبذملمذضملؿملنملمسـمأنؿملفمسـمجدهمسؾدمآمنذملـمسؼملذملروممم

ِٓم،مإكبنمبمانؿبؽمِللمػؽبذؽبامَطمملنؽبمنؽبشمْلؽمِللمَظذملفؾبموكبسؽبذملمملءـبم،موؽبثؽبذملدؿبِؼلمَظذملفؾبممممم ؼؽبمملمرؽبدؾبقلؽبما
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ِدعمَلمملءـبم،موؽبِحفؿبركبيمَظفؾبمِحقؽباءـبم،موؽبإكبنمبمَأنؽبمملهؾبمَرػملَّعمَلؽمِللم،موؽبَأرؽبادؽبمَأنؿبمؼؽبؽملؿبؿؽبزكبسؽبذملفؾبمم

ِٓم) ذملذملػملكمآمسػملؿملذملذملفمودذملذملػملؿ(م:م)مَأغؿبذملذملم ومِلمِعؽملىبذملذمللم،مَصعمَلذملذملممللؽبمَظؾملؽبذملذملمملمرؽبدؾبذملذملقلؾبما

م.)رواهمأنقمداودم(ممَأحؽبؼنبمِنِفمعؽبمملمَظؿؿبمتؽبؽملؿبغمِلِقل(

طذظؽمأعرماإلدةممأتؾمملسفممبراسمملةمحذملؼماىذملقارموإطذملراممممم

اظسملذملذملذملؿملػموغزملذملذملذملرةماٌصملػملذملذملذملقمموإشمملثذملذملذملهملماٌػملذملذملذملؾملقفموتذملذملذملركماظرملذملذملذملؼملمملتهملمم

نمملألسداءم،موطػملذملؾملمملمأعذملقرمهذملىملمسػملذملكمعراسذملمملةماٌرملذملمملسرماإلغلذملمملغؿملهملمممممممم

كمآموعغملمملرمماألخةقماظذمليتمدسذملمملمإظؿملؾملذملمملمردذملقلماإلغلذملمملغؿملهملم) ذملػملمممممم

اظذيمضممللمسـمغظمللفم:م)مإمنذملمملمنؾبضملـذملوملؾبمألتؽبؼملذملؿؽبمعؽبغملذملمملركبمؽبممممم سػملؿملفمودػملؿ(

ماألخةق(م)رواهماظؾكمملريمؼبماألدبماٌظملردم(.م

 

 احملافظٛ عمٜ حروٛ اإلٌصاُ حًّا ٔوًٗتا : 

صعملدمنؿملؽملوملماظرملرؼضملهملمأنمجلدماإلغلمملنمأعمملغهمٌلمظدؼِفمعذملـمآمم

ظعملقظذملفمممتضملمملظب،موعشملػملقبمعـماإلغلمملنمأنمضبمملصظمسػملؿملؾملمملم،معزملذملداًضمملم

إكبنمبماظلمبذملذملؼملؿبعؽبموؽباْظؾؽبزملؽبذملذملرؽبموؽباْظظمُلذملذملقملؽبادؽبمُطذملذملؾنبمُأوَظِؽذملذملَؽمَطذملذملمملنؽبمسؽبؽملؿبذملذملفؾبممممممم}تضملذملذملمملظب:م

طذملذملذظؽمراسذملذملوملماظرملذملذملرؼضملهملماإلدذملذملةعؿملهملممممؼم،م36ػاإلدذملذملراء:م{عؽبلؿبذملذملقملؾبوًظممل

حرعهملمجلدماإلغلمملنمنضملذملدممممملتذملفمصقرمبعذملوملماظضملؾذملىملمنذملفمنضملذملدموصذملمملةمممممممم
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 ذملذملمملحؾفموغؾملذملذملوملمسذملذملـماظؿؼملـؿملذملذملؾماـذملذملىملماٌذملذملقتكم،موظذملذملقمطذملذملمملغقامشذملذملرلم

ذمملرةمإظبمإسةءمضؿملؼملهملماإلغلمملنموعراسذملمملةماحذملذلاممممعلػملؼملنيم،مؼبمإ

ودعؿملؿفمحؿملهبمملموعؿملؿـبمملم،مصقرعهملماٌؿملذملوملمنضملذملدمعقتذملفمنمملضؿملذملهملمطؼملذملمملمطمملغذملوملممممممم

ؼبمحؿملمملتفم،محؿملىملمؼعملقلمغؾؿملؽملذملمملم) ذملػملكمآمسػملؿملذملفمودذملػملؿ(م:م)مطلذملرمممممم

سصملؿماٌؿملوملمطغمللرمهمحؿملهبممل(م)دؽملـمأنلمداودم(م،موسػملذملكمػذملذامصذملةمممم

عـمأغقاعممصبقزماظؿؼملـؿملؾماـهملماٌؿملوملمأوماظؿضملرضمشلمملمنفمليمغقع

ماألذىم.م

وػؽملمملكماظغملـرلمعـماألعـػملهملمواظؽملؼملمملذجماظيتمتدلمسػملذملكمأنممم

اإلدةممدؼـماإلغلمملغؿملهملم،مجمملءمظرلتعمللمنمملإلغلمملنمجلذملدـباموروحـبذملمملم،ممم

وؼػمليبمطؾمعؿشملػملؾمملتفموصؼمغصملمملممربغملؿمودضؿملذملؼمؼؿلذملؿمنمملظظملسملذملمملئؾمممم

وؼؽملذملفملىمسذملـماظرذائذملؾم،موػذملذامعذملمملمؼقملؼذملدهماظقاضذملعمؼبمطذملؾمزعذملمملنمممممممممم

ؿملهملماظرصؿملضملهملمإمنمملمػلماظعملقىماظذاتؿملهملموعغملمملنمعـمأنماظعملؿملؿماإلدةع

واظداصضملهملمظعملؾقلمػذاماظدؼـم;مألغفماظذملدؼـماظذملذيمؼقاصذملؼمصشملذملرةممممم

اإلغلمملنماظؽملعملؿملهملموؼؿظملؼمععمسعملػملفماظراجحموؼطملذيمعشملمملظذملنملماظذملروحممم

ماظضملةمواظظملةحم.موؼلؼملقمنمملإلغلمملنمإظبمعراضل
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)اإلشالً دَٖ التصاوح 


م(م

 

موثؿمل عمًلمملمالمذؽمأنمنؽملمملءماألعؿموايسملمملراتمؼرتؾطمارتؾمملًرممل

مصكملغفم محسملمملرة موأؼهمل مأعهمل مأي ماغؾملؿملمملر موطذظؽ ماألخةضل نمملظؾؽملمملء

مجمملءم موظعملد م، ماألخةضل منمملالغؾملؿملمملر موثؿملعمًلممل مارتؾمملًرممل مأؼسملـبممل ؼرتؾط

موتقملدسم مإظبماألخةقمواظعمِلؿملؽبؿ متدسق م، مدمملعؿملهمل منردمملظهمل اإلدةم

م،م متعملؿملهمل موضػملقب مزطؿملهمل، منؽملظملقس مؼؿلؿ م، معذلانط مغعملل جملؿؼملع

م مضؿملؿ ماظردمملظهمل مػذه موتقمل ؾ م، مغعملؿملقبهمل مواظرغبهملموصشملرة اينمل

ماألخةقم مػذه موعـ م، ماآلخر موضؾقل ماظؿضملمملؼش موصعملف واألظظملهمل

ماىمملعضملهملم)اظؿلمملعح(م.

معضملمملغلؽبم مندمأنمظف ًُػمُلؼماىمملععم، ما ونمملظؿفملعؾمؼبمػذا

وصرلةم;مصؾملقمصبؼملعمننيمثؽملمملؼمملهمذبؼملقسهملمعـماألخةقماظضملصملؿملؼملهملم،م

م،م ماٌعملدرة مسؽملد مواظضملظملق م، ماظزملدر مودضملهمل م، ماآلخر مضؾقل عـؾ:

سدمماظطملسملنملم،مواظػملنيم،مواظرغبهملم،مواظؿضملمملرػ،مموطصملؿماظطملؿملظم،مو

                                                           

)منمملإلدارةماظضملمملعهملمظؾققثماظدسقةنمملحىملمم-أدمملعهملمصكريماىؽملديد/مم. 
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وهعملؿملؼمثعملمملصهملماالخؿةفم،موصعملفمايقارم،مواظلةمم،مواظزملظملمملءم،م

 وشرلمذظؽممممملمضبؼملػملفماظؿلمملعحمعـمعضملمملنلبمأخةضؿملهملمرائضملهمل.م

موغؾذم م، مواٌقدة ماألظظملهمل مروح متؽملؼملؿملهمَل ماإلدةمؾب مأراد وظعملد

ماألحعملمملد معـ مودةعؿؾملممل ماظزملدور موتؽملعملؿملهمل ماظزملراسمملتمواًةصمملت

واظؾطملضمواظغملراػؿملهملم،موأداةمهعملؿملؼمذظؽ:ماظؿكػملؼمنمملظؿلمملعحم;م

ماظؽملظملسم ماالجؿؼملمملسلمو ؿملمملغهمل مصمملسؾمؼبماألعـ مدور معـ مظف ٌممل

اإلغلمملغؿملهملمسـمأيمأذىم)صغملريمأومعمملديمأومعضملؽملقيمأومغظمللل(م،م

مثعملمملصهملم متؿقعملؼ مونمملظؿلمملعح م، ماظظملرضهمل مال صؾمملظؿلمملعحمتؿقعملؼماألظظملهمل

تؿقعملؼمثعملمملصهملماظؿدنرلماالئؿةفمالمثعملمملصهملماالخؿةفم،مونمملظؿلمملعحم

م،م ماظؿرملدؼد مال ماظؿؿمللرل مثعملمملصهمل متؿقعملؼ مونمملظؿلمملعح م، ماظؿدلؼر ال

مونمملظؿلمملعحم م، ماظزملراع مال ماظؿداصع مثعملمملصهمل متؿقعملؼ ونمملظؿلمملعح

م،م مواالحؿدام ماظغملراػؿملهمل مضؿملؿ مال ماينملمواالحذلام مضؿملؿ تؿقعملؼ

مونمملظؿلمملعحمتؿضملؼملؼمضؿملؿماظرغبهملمالماظعمللقةم.

ؿملهملمرائضملهملمهعملؼمصؾمملظؿلمملعحمتلؼملقماظؽملظملسمإظبمعرتؾهملمأخةض

تػملؽماٌضملمملغلماظلمملنعملهملمععمشرلػمملم،مصؼملمملمأرؿملؾفمعـمخػملؼمطرؼؿم،م
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إذاماظؿزعوملمنفماظؽملظملقسماغضملغملسمذظؽمسػملكماجملؿؼملعم،مصؿملزملؾحم

 ذبؿؼملضملـبمملمغعملؿملهبمملم مملصؿملـبمملمعذلانشمًلمملمتلقدهمضؿملؿماظقحدةمنغملؾمعضملمملغؿملؾملممل.

وضدمجضملؾماإلدةمؾبماظؿلمملعحؽبمعـماٌؾمملدئماظرئؿمللهملمظفم;مإذم

ماظؽمل مععملممل د مسـ مؼضملؾقبر متضملمملظب:إغف مآ مضمملل م;حؿملىمل وعمملم}ؾقة

مظػملضملمملٌني مرغبهمل مإال م:{أردػملؽملمملك ماظؽمليبم107ػاألغؾؿملمملء مصردمملظهمل م، ؼ

 ) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مطػملؾملمملمرغبهملموظنيم.م
وعـم قرماظؿلمملعحمؼبماإلدةمم:م)اظؿضملمملؼشمععمأ قمملبم

َظمملمؼؽبؽملؿبؾملؽبمملُطؿؾبم}:متضملمملظبمضممللاألدؼمملنماألخرىموإطراعؾملؿمواظدلمنؾملؿ(م،م

ماظَِّذ كب مسؽب ؿبماظػملَّفؾب مِع مؼؾبكؿبركبجؾبقُطؿؿب موؽبَظؿؿب كب مِصلماظدىبؼ مؼؾبعمَلمملِتػمُلقُطؿؿب مَظؿؿب ؽب ؼ

م{ِدؼؽبمملركبُطؿؿبمَأنؿبمتؽبؾؽبرنبوػؾبؿؿبموؽبتؾبعمْلِلشمُلقامإكبَظؿملؿبؾملكبؿؿبمإكبنمبماظػملَّفؽبمؼؾبِقنملنبماْظؼملؾبعمْلِلشمِلنيؽب

محؾبلؿبؽملـبممل}:مأؼسملـبمملموضممللم،ؼ8:اٌؼملؿقؽملهملػ مِظػملؽملمبمملسكب ماظؾعملرةػ{وؽبُضقُظقا

محؿملىملمعـمحاظؿلمملعمتقملطدمشرلػمملمععماآلؼمملتمصؾملذهم،ؼ83:

ممممملم;معضملؾملؿمنمملٌضملروفمواٌضملمملعػملهملم،ماآلخرمععماظلػملؼمللماظؿضملمملؼش

م.ممظػملطملرلماظدوغؿملهملمواظؽملصملرةماظؿضملزملنملمغظمللمؼقملطد

مواغصملرمجؿملدـبامإظبمػذاماظؿشملؾؿملؼماظضملؼملػمللمؼبمسزملرماظؽملؾقةم



 

- 42- 

 

موادؿعملؾمملظفمظقصقدمغزملمملرىمنرانمنؿلمملعحمرائعم،م وضؾقظفمظمخر

إغمبؾملؿؿبمَطمملغقام)وأطرعؾملؿم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(منؽملظمللفموضممللم:منؾم

مأطمملِصؽؽبؾملؾبؿؿب مأنؿب مصكملغلمأحنملنب م، معؾبغمْلركبِعنيؽب ماظؾؿملؾملعمللمأل ؿبقؽبمملِنؽملؽبممل م)رواه )

مطمملنمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفممؼبمدالئؾماظؽملؾقة(. وػغملذا

م.مودػملؿ(معذلِجؼملـبمملمحعملؿملعملؿملهبمملمٌمملمجمملءمؼبماظؽملصماظعملروغلم

مػدؼهمًلمموطذظؽ َضؾِِؾمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(

ظعملؾطم،موػلماظلؿملدةمعمملرؼهملماظيتمأنؾوملمعـماٌعملقضسمسصملؿملؿما

موضػمصعملممللم) ػملكم م،مثؿمب موظدهم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( إنراػؿملؿؽب

مخؽبؿملؿبرـبامَصكملكبنمبمَظؾملؾبؿؿبمِذعمبهمًلموؽبرؽبِحؼملـبممل(.ادؿبؿؽبقؿب ؾبقامِنمملْظعمِلؾؿبِطمآمسػملؿملفمودػملؿ(:م)

وعـم قرماظؿلمملعحمأنماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مٌمملم

مَأ م)ؼؽبممل م: مَضممللؽب مصمملًهممل مَضممللؽب:مدخؾمعغملهمل مِنمملْظفمَلغؿبزملؽبمملركب(. ماػؿبِؿػؿب مػؾبرؽبؼؿبرؽبَة نؽبممل

مَأغؽبؼملؿبؿؾبؼملؾبقهؾب(.م مإكبظَّممل مَأحؽبدفب مَظغمُلؿؿب مب مؼؾبرملؿبركبَص مَصػمَلممل ماظشملَّركبؼؼؽب مػؽبذؽبا )ادؿبػمُلغمُلقا

ُٓم ِٓم) ؽبػملَّكما َصؽملؽبمملدؽبىمعؾبؽملؽبمملٍد:مَظمملمُضرؽبؼؿبشؽبمنؽبضملؿبدؽبماْظؿملؽبقؿبمكبم،مَصعمَلممللؽبمرؽبدؾبقلؾبما

ؿبمدؽبخؽبؾؽبمدؽبارـبا ؿبمَأْظعمَلكماظلىبػمَلمملحؽبمَصؾملؾبقؽبممسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(:م)عؽب فبم،موؽبعؽب َصؾملؾبقؽبموِع

م،م مِنؾملكبؿؿب مَصطملؾبصمب ماْظغمَلضملؿبؾؽبهمَل مَصدؽبخؽبػمُلقا مُضرؽبؼؿبشلب م ؽبؽملؽبمملِدؼدؾب موؽبسؽبؼملؽبدؽب م(. فب وِع
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ُٓمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(،موؽب ؽبػملَّكمخؽبػمْلػؽبماْظؼملؽبعمَلمملمكبم،مثؾبؿمبم وؽبَرمملفؽبماظؽملمبِؾلنبم) ؽبػملَّكما

مَص مَصكؽبرؽبجؾبقا ماْظؾؽبمملِب مِنفؽبؽملؿبؾؽبلكب مسؽبػمَلؿملؿبِفمَأخؽبذؽب ُٓ ما م) ؽبػملَّك ماظؽملمبِؾلمب ؾؽبمملؼؽبضملؾبقا

وؽبدؽبػملَّؿؽب(مسؽبػمَلكماْظكملكبدؿبػمَلمملمكبم...مَصعمَلممللؽبم:م)عؽبمملمتؽبعمُلقُظقنؽبموؽبعؽبمملمتؽبصمُلؽملنبقنؽب؟(مَضمملُظقا:م

ؾبمسؽبؿدملمحؽبػمِلؿملؿفبمرؽبِحؿملؿفب،مَضممللؽب:موؽبَضمملُظقامذؽبِظَؽمثؽبػمَلمملثـبمملم،م ؾبمَأخلبموؽبانؿب غؽبعمُلقلؾب:مانؿب

موؽبدؽبػملَّ مسؽبػمَلؿملؿبِف ُٓ ما م) ؽبػملَّك مؼؾبقدؾبػؾب:َصعمَلممللؽب مَضممللؽب مَطؼملؽبممل مَأُضقلؾب َظمملم}ؿؽب(:

ماظرمباِحؼمِلنيؽب مَأرؿبحؽبؿؾب موؽبػؾبقؽب مَظغمُلؿؿب ُٓ ما مؼؽبطملؿبظمِلرؾب ماْظؿملؽبقؿبمؽب مسؽبػمَلؿملؿبغمُلؿؾب م{تؽبؿبركبؼنملؽب

م مَصدؽبخؽبػمُلقام92ػؼقدػ: ماْظعمُلؾؾبقركب ؽب مِع مغؾبرمِلرؾبوا مَطفمَلغمبؼملؽبممل مَضممللؽب:مَصكؽبرؽبجؾبقا ؼ.

مِصلماْظكملكبدؿبػمَلمملمكب(م)رواهماظؾؿملؾملعملل(.

مضؿملؿماينملمإنماإلدةممجضملؾماظؿلمملعحم أ ًةمؼبمإردمملء

مواظذلانطم مععملذملمملنػملهملمواظضملظملق مسػملكمأنمررؼؼماظؿلمملعحمػق موأّطد ،

حنيمأشػملظماألسرانلمسػملكماإلدذملمملءةمنمملإلحلمملنم،موظؽملؽملصملرمنضملؼملؼم

معـم مذدؼدة مجذنهمل موجذنف مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك اظؽمليب

مطؿملػمضمملنؾماظؽمليبمػذهماظطملػملصملهملمؼبماظعملقلمواظظملضملؾمعـم ردائف،

حم؟معضملػمّلؼملـبمملمأعؿفمطؿملػمؼغملقنماظؿضملمملعؾماألسرانلمنمملظؿؾلؿمواظؿلمملع

ععماآلخرم،موطؿملػمغؿضملمملونمعضملفمؼبمأنمنؿىملمعؽملفمحظماظؽملظملسم
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م،م مواٌقدة ماٌزملمملصمملة مررؼؼ مإظب مغعملقده موطؿملػ م؟ واظرملؿملشملمملن

مضممللم مطؼملممل م؟ منمملإلحلمملنمإظؿملف مإظؿملؽملممل وطؿملػمغدصعمإدمملءةمعـمأدمملء

م: موسة مجؾ منؽبؿملؿب}رنؽملممل ماظَِّذي مَصكملكبذؽبا ؾب مَأحؿبلؽب مِػلؽب مِنمملظَِّؿل ؽملؽبَؽمادؿبَصعؿب

موؽبِظلوبمحؽبؼمِلؿملؿفب مَطفمَلغمبفؾب مسؽبدؽباوؽبٌة ،موسـمأغسمنـممؼ34ػصزملػملوملم:{وؽبنؽبؿملؿبؽملؽبفؾب

مآم مردقل معع مأعرملل م)طؽملومل مضمملل: مسؽملف( مآ م)رضل عمملظؽ

مشػملؿملظم م)سؾمملءة( منراغل منرد موسػملؿملف مودػملؿ( مسػملؿملف مآ ) ػملك

مأسرانلمصفؾذهمجؾذةم"مأيمجذنفمجذنهملم مصفملدرطف م، ايمملذؿملهمل

مردقلمآ مسؽملؼ محؿكمرأؼوملم ظملح م" مآمسػملؿملفمضقؼهمل م) ػملك

م)ترطوملم مجؾذتف مذدة معـ ماظدلد محمملذؿملهمل منؾملممل مأثؽبقبرت مضد ودػملؿ(

مؼمملمربؼملدمأسشملينم مصعملمملل: م، اىذنهملمسةعهملمسػملكمسؽملؼماظردقل(

مظفم مأعر مصسملقؽمثؿ مصمملظؿظملوملمإظؿملف م، عـمعممللمآماظذيمسؽملدك

ماظؽمليبم) ػملكمآم متلمملعح مطمملن موػغملذا مأغبد(، م)رواه نضملشملمملء(

 سػملؿملفمودػملؿ(.م

معحماظضملؼملؿملؼمعـمردقلمآم) ػملكموظؽملؽملصملرمإظبمػذاماظؿلممل

مآمسػملؿملفمودػملؿ(مععمدؿملدمأػؾماظؿملؼملمملعهملم)ٔمملعهملمنـمأثؾبمملل(ماظذيم
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طمملنمؼؿقسقبدمنعملؿؾماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م،موطمملنمؼلمملرعم

مأنمؼقملذيمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفم معـمذفملغف إظبمطؾمعممل

وأتقامنفمإظبماٌدؼؽملهملمودػملؿ(موأ قمملنفم،موضدمأدرهماٌلػملؼملقنم

م موذدقبوه معـمدقاريماٌلفد موإظبمدمملرؼهمٍل ماظؽمليبمخرجمٌممل،

مودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك) م،مصؿملفمنمملظدخقلموػؿمبماٌلفد،مإظب(

ممأل قمملنفمصعملممللماظلمملرؼهملمؼبمعرنقرممًلمٔمملعهملمرأى معـمأتدرون:

مضمملظقامأخذ ؟ مآمردقلمؼمملمال: مضمملل! مأثممللمنـمٔمملعهملمػذا:

(مػملؿودمسػمللمآم ػملك)ماظؽمليبقبمضقلمإظبمػؽملمملموظؽملؽملصملرم،مايؽملظملل

مودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك)مضؿػملفمأرادماظذيمايمملضدمشلذا محؿملؽملؼملممل(

ماٌلفد،مدقاريمعـمدمملرؼهمٍلمإظبمعرنقرممًلمأثممللمنـمٔمملعهملمرأى

مضمملل مأيؿبمإدمملرؽبه،مأحلؽملقا: موأعرمنؾماألدرل،مػذامإظبمأحلؽملقا:

منؿملؿفمعـماظشملضملمملممؼقملتكمنفملن(مودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك)مآمردقل

معممل:ممذظؽمنضملد(مودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك)ماظؽمليبمؼعملقلمثؿم،ممظـؼملمملعهمل

متعملؿؾمصكملنمخرل،مربؼملدمؼمملمسؽملدي:ممٔمملعهملمصعملممللم؟مٔمملعهملمؼمملمسؽملدك

مطؽملوملموإنمذمملطر،مسػملكمتؽملضملؿمنمملظضملظملقمسػمللمتؽملضملؿموإنم،مدممذامتعملؿؾ
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معممل:م)ضممللم،مثمملغؿملهمًلمجمملءهمثؿ (ذؽوملمعمملمعؽملفمتؾبضملَطمصلؽبؾؿبماٌممللمترؼد

مضممللم-مثمملغؿملهملمعرةم-مٔمملعهمل؟مؼمملمسؽملدك مُضػملوملمعمملمإالمسؽملديمظؿملس:

ممودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك)ماظؽمليبقبمصذلطف(مضؾؾمعـمظؽ مإذامحؿك(

م)صعملممللمجمملءهماظؿمملظل،ماظؿملقممؼبمطمملن :مضممللمٔمملعهمل؟مؼمملمسؽملدكمعممل:

متعملؿؾمتعملؿؾموإنمذمملطر،مسػملكمتؽملضملؿمتؽملضملؿمإن:مظؽمضػملوملمعمملمسؽملذملدي

مصمملظؿظملوملم،مترملمملءمعمملمعؽملفمأسشملؿملؿؽماٌمملل،مترؼدمطؽملوملموإنم،مدممذا

مودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك)ماظؽمليبقب موضممللمأ قمملنف،مإظب( مأرػمِلعملقا:

م)وأرػملعملقهموثمملضفموصغملهقام،مٔمملعهمل مسػملؿملفمعؿظملؼ( مػقمػذاموظضملؾم،(

ممنعملقظفمدؾقمملغفمايؼمنفمأعرماظذيماىؼملؿملؾماظزملظملح مَصممل ؿبظمَلحكب}:

مؼم.م85:مايفرػ{اْظفؽبؼمِلؿملؾؽبماظزملمبظمْلحؽب

مسػملؿملفمآم ػملك)مآمردقلمعلفدمٔمملعهملمشمملدرمثؿ

ماٌدؼؽملهمل،محقاذلمعـمشبًةمنػملغمإذامحؿكموعسملكم،(ودػملؿ

موعمملم،ماإلدةمموؼدخؾمظؿملؾمملؼضملفماظؽمليبمإظبموسمملدم،ماشؿلؾموسؽملدػممل

م.ممواظرغبهملمنمملظؿلمملعحمإالمػذامطمملن

ممردقلمعؽملؾمليملمسػملك(مسؽملؾملؿمآمرضل)ماظزملقمملنهملمدمملرموضد
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مرضل)ماًشملمملبمنـمسؼملرمػقمصؾملذام،(مودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك)مآ

مسؽملفمآ مممممممممعشملؾعمًلمملم،ماظؿلمملعحمؼبمسؼملػملؿملهبمملمأمنقذجـبمملمظؽملمملمؼسملرب(

مودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك)ماظؽمليبمؼدمسػملكمتضملػملؼملفمعممل مجمملءمصػملؼملمملم،(

موػق(مسؽملفمآمرضل)ماًشملمملبمنـمسؼملرمإظبمحزملـمنـمسؿملؿملؽملهمل

متضملشملؿملؽملمملمعمملموآم،ماًشملمملبمانـمؼممل:م)مصؿملعملقلم،معؾملمملنؿفمؼبمػقمعـ

(م.مسؽملفمآمرضل)مسؼملرمصطملسملنملمنمملظضملدل،مصؿملؽملمملمهغملؿموالماىزل،

:مؼعملقلمتضملمملظبمآمإنماٌقملعؽملني،مأعرلمؼممل:مايسملقرمنضملضمصعملمملل

كبموؽبَأسؿبركبضؿبمِنمملْظضملؾبرؿبِفموؽبْأعؾبرؿبماْظضملؽبظمْلقؽبمخؾبِذ} م{اْظفؽبمملِػػمِلنيؽبمسؽب

مسؽملدموضَّمملًصمملموطمملن)مسؼملرمجمملوزػمملمعمملمصقآم،مؼ199:األسرافػ

مضرأوامإمنمملمسمملتؾف،معمملماظضملؿمملبمحؿكمذؿملؽممًل،مظفمضممللمعمملم،(آمحدود

م(.مسؽملفمآمرضل)موجؾملفمؼبماظطملسملنمل

مندمصةم،منؿملؽملؽملمملماظؿلمملعحمهملضؿملؼملمسبعملؼمأنمغلؿشملؿملعموحؿك

مواظؾطملضموايلدمواظغملراػؿملهملماألحعملمملدمعـماظزملدورمدةعهملمعـ

مم،ماظؽملمملسمننيماظرغبهملمعضملمملغلمظؿؽملضملغملسمايؿملمملةمعؽملطملزملمملتموعبؿملع

م.مماظؿلمملعحمسػملكماألعهملمصؿؿفملدسمنؿملؽملؾملؿمواظرغبهملماظقدمصؿملغملقن
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مثقانـبمملماظؿلمملعحمخبػملؼمدبػملؼمعـمظغملؾماإلدةممجضملؾمظعملدو

م،مزػملؼملفمسؼملـموسظملمملمشؿملصملفمطصملؿمضدمربفنؿلمملمألغفم;موصرلـبامسصملؿملؼملـبممل

متضملمملظبمضمملل مسؽبرؿبضؾبؾملؽبمملم}: موؽبجؽبؽملمبهمٍل مرؽبنىبغمُلؿؿب ؿـب مِع معؽبطملؿبظمِلرؽبٍة مإكبَظك وؽبدؽبمملركبسؾبقا

مِصلم مؼؾبؽملؿبظمِلعمُلقنؽب ؽب ماظَِّذؼ م* مِظػمْلؼملؾبؿمبعمِلنيؽب مُأِسدمبتؿب موؽباْظفمَلرؿبضؾب اظلمبؼملؽبمملوؽباتؾب

كب مسؽب موؽباْظضملؽبمملِصنيؽب ماْظطملؽبؿملؿبَظ موؽباْظغمَلمملِزؼمِلنيؽب موؽباظسملمبرمباِء موؽباظػملَّفؾبمماظلمبرمباِء اظؽملمبمملسكب

مؼم.134-133ػمولمسؼملرانم:م{ؼؾبِقنملنبماْظؼملؾبقؿبِلؽمِلنيؽبم

مظػملؽملمبظملسم مَضؾملؿبر مألغمبف م; ماظغمَلصمْلؿ محؾبؼمِلد موإغمبؼملممل م) ضممللماظشملخملؿمليبم:

م مآ معدحؾملؿ موظذظؽ منمملظلنبقء، موجؾم-األعمبمملرة نعملقظف:مم-سز

كبموؽباْظضملؽبمملِصنيؽبماْظطملؽبؿملؿبَظموؽباْظغمَلمملِزؼمِلنيؽب} مؼ،134ػولمسؼملران:م{اظؽملمبمملسكبمسؽب

ماظضملنيم موايقر معفملواه ماىؽملمبهمل مصكملنمب وعـمغؾملكماظؽملمبظملسمسـمػقاه،

مترتمبنملم مإذا ماىزؼؾ مواىزاء ماىؼملؿملؾ، ماظمـبؽملمملء موػذا م، جزاؤه

مأومزادم ماظضملؽبظملقمإظؿملفم، ماغسملؽبؿمب سػملكمذبرمبدمَطصمْلؿماظطملؽبؿملؿبظ،مصغملؿملػمإذا

ماٌزملمملنؿملحم معرملغملمملة مذرح ماٌظملمملتؿملح م)عرضمملة مسػملؿملف( نمملإلحلمملن

مظػملعملمملري(.

ممسـم،مأنؿملفمسـماىؾملين،مأغسمنـمعضملمملذمنـمدؾملؾموسـ
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ؿـب:م)مضممللم(ودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك)ماظؽملمبيب مَضمملِدرفبموؽبػؾبقؽبمَشؿملصملممًلمَطصمَلؿؽبمعؽب

ُٓمدؽبسؽبمملهؾبم،مؼؾبؽملؿبظمِلذؽبهؾبمأنؿبمسؽبػمَلك ًَةِئؼكبمرؾبؤؾبوسكبمسؽبػمَلكموؽبجؽبؾمبمسؽبزمبما مؼؽبقمؽبما

مؼؾبكؽبؿملىبرؽبهؾبمحؽبؿمبكماظعمِلؿملمملعؽبهمِل ؿبم م)ذؽبمملءؽبماظضمِلنيكبماُيقركبمأيىبمِع مَأنقمرواه(

م  (م.وددا

م ػملك)ماظؽمليبقبمأخةقمنمملتؾمملعماظزملمملحلماشلديمأرؿملنملمصؼملممل

مودػملؿمسػملؿملفمآ مذبلدمواضعمإظبماألخةقمتػملؽموترعبهمل(

م.ممعرملمملػد

م
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)ماإلشالً دَٖ الرمحٛ


) 

ماظرمبغبهملم ؾب مدؼ مأغقبف ماظدؼـماإلدةعلموعبمملظف عـمطؼملمملل

نغملؾقبمجقاغؾؾملمملم،ممصؾمللم ظملهملمأخةضؿملهملماغظملردتموحدػمملمؼبماظعملرونم

ةم،مونظملمملرقمطؾرلمسـمأيم ظملهملمأخةضؿملهملمأخرى،ماظغملرؼؿمنمملظزملدار

مثةٔمملئهملموػبسمسرملرةم مضرانهمل صػملعملدمتغملررتماظرغبهملممبرملؿعملمملتؾملممل

م،مإنمبمػذامظؿملسمعزملمملدصهملمحبممللمعـماألحقال،مصغملؾمطػملؼملهملم عرًة

وطؾمحرفمؼبماظعملرونماظغملرؼؿمغزلمنعمَلدؽبرم،موعـمثؽبؿمبمصغملؾموثمملئؼم

حعملققماإلغلمملنمترجعمؼبمعزملمملدرػمملموأ قشلمملمإظبمعمملمأو كمنفم

 .اإلدةممعـمعؾمملدئموضؿملؿ

ماظقدشملؿملقبهملم ؾب مودؼ م، م قرػممل منغملؾقب ماظرمبغبهمل ؾب مدؼ صمملإلدةم

ماألعـمواألعمملنم،م ؾب ماظزملةحمواإل ةحم،مدؼ ؾب واالسؿدالم،مدؼ

مودػملؿ(م م) ػملكمآمسػملؿملف موغيبماإلدةم م، مواظلةم ماظلػملؿ ؾب دؼ

وؽبعؽبمملم}أردػملفمآمتضملمملظبمرغبهملمظػملضملمملعػملنيم،مضممللمآم)سزموجؾ(م:م

                                                           

)منمملإلدارةماظضملمملعهملمظؾققثماظدسقةنمملحىملمم–سػمللممد/مػرملمملممسؾداظضملزؼزم. 
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ؼ،موطؿمملنفم)سزموجؾ(م107ػاألغؾؿملمملء:{َكمإكبظقَبمملمرؽبحؿبؼملؽبهمًلمِظػمْلضملؽبمملَظؼمِلنيؽبَأرؿبدؽبػمْلؽملؽبممل

ؽب وؽبغؾبؽملؽبزكبقبلؾب}رغبهملمظػملضملمملٌنيم،مضممللمسزمعـمضمملئؾ:م اْظعمُلرؿبَونكبمعؽبمملمػؾبقؽبم ِع

مِظػمْلؼملؾبقملؿبِعؽمِلنيؽب ِذظمَلمملءفب مشبؿمملرم82ػاإلدراء:{وؽبرؽبحؿبؼملؽبهمٌل مأن مأردغممل موظق م، ؼ

ممم.ازلمملمشلذاماظدؼـموو ظملمملمظغملمملنمدؼـماظرغبهمل

مػ مضممللمواظرغبهمل م، ماألخةق مٌغملمملرم مجمملعضملهمل مطػملؼملهمل م: ل

مآ( م)رغبف ماظعملؿملؿ مانـ مننيمماظضملةعهمل مدؾنملموا ؾ ماظرقبغبهمل :

مأردؾمإظؿملؾملؿمردػملفم،موأغزلمم-سزقبموجؾقبم-اظػمّلف منؾملممل وننيمسؾمملده،

سػملؿملؾملؿمطؿؾفمونؾملمملمػداػؿم،مونؾملمملمؼلغملؽملؾملؿمدارمثقانف،مونؾملمملمرزضؾملؿم

مو م، مدؾنملماظضملؾقدؼقبهمل مونؿملؽملف مصؾؿملؽملؾملؿ م، مسػملؿملؾملؿ موأغضملؿ نؿملؽملفموسمملصمملػؿ

مونؿملؽملؾملؿمدؾنملماظرقبغبهمل.

وغؾؿملؽملمملماظغملرؼؿم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مأضمملممدوظهملماإلدةمم

مضممللمتضملمملظب:م م، مػلمأخصمخزملمملئزملف موطمملغوملماظرغبهمل نمملظرغبهمل

مِظػمْلضملؽبمملَظؼمِلنيؽب} مرؽبحؿبؼملؽبهمًل مإكبالَّ مَأرؿبدؽبػمْلؽملؽبمملَك مظعملدم107ػاألغؾؿملمملء:{وؽبعؽبممل منؾ م، ؼ

مآم م) ػملك ماظردقل مؼبمحؼ معؿؽملمملػؿملهمل مدرجهمل ماظرغبهمل نػملطملومل

دػملؿ(محؿكمذطرمآم)سزموجؾ(مأغفمأوظبمنمملٌقملعؽملنيمعـمسػملؿملفمو
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م متضملمملظب: مضمملل مَأغؿبظمُلِلؾملكبؿؿب..}أغظمللؾملؿ ؿب مِع مِنمملْظؼملؾبقملؿبِعؽمِلنيؽب مَأوؿبَظك م{اظؽملمبِؾلنب

م مػذام6ػاألحزاب: مودػملؿ( م) ػملكمآمسػملؿملف مغؾؿملؽملممل مذطر موضد م، ؼ

لبمإكبظَّمملموؽبَأغؽبمملمَأوؿبَظكمِنِفمِصلم ؿبمعؾبقملؿبِع اٌضملؽملكم رضًبمملممؼبمضقظفم:م)معؽبمملمِع

م مِذؽؿبؿؾبؿؿب مإكبنؿب ماْضرؽبءؾبوا موؽباْظـملِخرؽبِة ؿبم}اظدنبغؿبؿملؽبممل مِع مَأوؿبَظكمِنمملْظؼملؾبقملؿبِعؽمِلنيؽب اظؽملمبِؾلنب

ؿبمَطمملغؾبقا،مم{َأغؿبظمُلِلؾملكبؿؿب لبمعؽبمملتؽبموؽبتؽبرؽبَكمعؽبمملًظمملمَصػمْلؿملؽبركبثؿبفؾبمسؽبزملؽبؾؽبؿؾبفؾبمعؽب َصفمَلؼنبؼملؽبمملمعؾبقملؿبِع

ؿـبمتؽبرؽبَكمدؽبؼؿبؽملـبمملمَأوؿبمضؽبؿملؽبمملسـبمملمَصػمْلؿملؽبفمْلِتؽمِللمَصفمَلغؽبمملمعؽبقؿبَظمملهؾب(م)عؿ  ظملؼمسػملؿملف(.وؽبعؽب

وظعملدمضربماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مظإلغلمملغؿملهملمأروعم

م،م مواىؼملمملد مواظؽملؾمملت موايؿملقان منمملإلغلمملن مرغبؿف مؼب األعـػملهمل

مظفم محؿكماًمملدم مودضملوملمطؾماٌكػملقضمملتم، مسمملعهمل صؾمللمرغبهمل

مصضملـمَأغؽبسم)رؽبِضلؽبم غزملؿملنملمعـمرغبؿفم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(،

ماظؽملمبِؾ م)خؽبدؽبعؿبوملؾب مَضممللؽب: مسؽبؽملؿبفؾب( مسؽبرملؿبرؽبماظػملَّفؾب مودػملؿ( م) ػملكمآمسػملؿملف لمب

م)عؿظملؼم مَأالم ؽبؽملؽبضملؿبوملؽب( موؽبَظممل م ؽبؽملؽبضملؿبوملؽب مِظؿؽب موؽبَظممل مِظلمُأفدمل مَضممللؽب مَصؼملؽبممل ِدؽمِلنيؽب

مرؽبدؾبقلؾبم مضؽبرؽببؽب م)عؽبممل مَضمملَظوملؿب: م)رضلمآمسؽملؾملممل( مسؽبمملِئرملؽبهمَل ؿب موسؽب سػملؿملف(،

عـبمملماظػملَِّفم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مذؽبؿملؿبؽـبمملمَضطهمِنؿملؽبِدِهموؽبَظمملماعؿبرؽبَأًةموؽبَظمملمخؽبمملِد

مَصؿملؽبؽملؿبؿؽبعمِلؿؽبم مَضطه مذؽبلؿبءفب مِعؽملؿبفؾب مِغؿملؾؽب موؽبعؽبممل ماظػملَِّف، مِصلمدؽبِؾؿملؾكب مؼؾبفؽبمملِػدؽب مَأنؿب إكبظَّممل
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ؿبمعؽبقؽبمملركبمكبماظػملَِّفمَصؿملؽبؽملؿبؿؽبعمِلؿؽبمِظػملَِّفمسؽبزمبم ؿبم ؽبمملِحِؾِفمإكبظَّمملمَأنؿبمؼؾبؽملؿبؿؽبؾملؽبَؽمذؽبلؿبءفبمِع ِع

موؽبجؽبؾمب(م)عؿظملؼمسػملؿملف(.

غزملؿملنملمعـمرغبؿفم) ػملكمآمم-أؼسملـبمملم-وضدمطمملنمظػملشملظملؾ

م)َضؾمبؾؽبمس مَضممللؽب: مسؽبؽملؿبفؾب( ماظػملَّفؾب م)رؽبِضلؽب مػؾبرؽبؼؿبرؽبَة مَأنل مصضملـ مودػملؿ(، ػملؿملف

موؽبِسؽملؿبدؽبهؾبم مسؽبػمِللدمل ؽب منؿب ؽب ماْظقؽبلؽب مودػملؿ( م) ػملكمآمسػملؿملف ماظػملَِّف رؽبدؾبقلؾب

ؾبمحؽبمملِنسلبماظؿمبؼمِلؿملؼمِللنبمجؽبمملِظلـبمملم،مَصعمَلممللؽبماْظفمَلْضرؽبعؾب:مإكبنمبمِظلمسؽبرملؽبرؽبًةم اْظفمَلْضرؽبعؾبمنؿب

مَضؾمب ماْظقؽبَظِدمعؽبممل ؿب ماظػملَِّفم) ؽبػملَّكمِع مرؽبدؾبقلؾب مإكبَظؿملؿبِف مَأحؽبدـبام،مَصؽملؽبصمَلرؽب مِعؽملؿبؾملؾبؿؿب ػمْلوملؾب

مَظمملمؼؾبرؿبحؽبؿؾب(م)عؿظملؼمسػملؿملف(،م مَظمملمؼؽبرؿبحؽبؿؾب ؿب اظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(مثؾبؿمبمَضممللؽب:معؽب

مَأحؽبدـبام مرؽبَأؼؿبوملؾب م)عؽبممل مَضممللؽب: م( معؽبمملِظٍؽم)رضلمآمسؽملف كب منؿب مَأغؽبسكب ؿب وسؽب

م ؿب مِع مِنمملْظضمِلؿملؽبممللكب مَأرؿبحؽبؿؽب موؽبدؽبػملَّؿؽب(،مَطمملنؽب مسؽبػمَلؿملؿبِف م) ؽبػملَّكماظػملَّفؾب ماظػملَِّف رؽبدؾبقلكب

َطمملنؽبمإكبنؿبرؽباِػؿملؿؾبمعؾبلؿبؿؽبرؿبضؽبضملـبمملمَظفؾبمِصلمسؽبقؽباِظلماْظؼملؽبِدؼؽملؽبهمِلم،موؽبَطمملنؽبمِزؽؿبرؾبهؾبمَضؿملؿبؽملـبمملم

ؾبمَصؿملؽبفمْلخؾبذؾبهؾبمَصؿملؾبعمَلؾىبػمُلفؾب(م)رواهمعلػملؿ(. مَصغمَلمملنؽبمؼؽبفمْلِتؿملِفموؽبإكبنمبماْظؾؽبؿملؿبوملؽبمَظؿملؾبدمبخؽب

مسػملكمسلقلماظر مظغملؾماًػملؼمأنمآموعـماألدظهمل غبهمل

ماظؿملؿمملعك مسػملك مؼعملقم معـ مجضملؾ مواظغملظملمملظهملمم-دؾقمملغف نمملإلغظملمملق

مإظؿملؾملممل ماظيتمضبؿمملجقن مآمم-واظرسمملؼهمل مظردقل ماٌراصعملني عـ
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ؿبمدؽبؾملؿبؾلبم)رضلمآمسؽملف(م ) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼبماىؽملهملم،مصضملؽب

موؽبَطمملِصؾؾبم م)َأغؽبممل م: مودػملؿ( مآمسػملؿملف م) ػملك ماظػملَِّف مرؽبدؾبقلؾب مَضممللؽب ضمملل:

موؽبَصرمبجؽبماْظؿملؽب م، موؽباْظقؾبدؿبشمَلك مِنمملظلمبؾمبمملنؽبهمِل موؽبَأذؽبمملرؽب م، مػؽبغمَلذؽبا مؼبماْظفؽبؽملمبهمِل ِؿؿملؿكب

م،موؼلؿقيمؼبمػذهماٌؽملزظهملمعـم م)رواهماظؾكمملري( نؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾبؼملؽبمملمذؽبؿملؿبؽـبممل(

ؿبمَأِنكمػؾبرؽبؼؿبرؽبَةم)رضلم طظملؾمؼؿؿملؼملمملمعـمأضمملرنفمأومعـمشرلػؿم،مصضملؽب

سػملؿملفمودػملؿ(:م)َطمملِصؾؾبممآمسؽملف(مَضممللؽبم:مَضممللؽبمرؽبدؾبقلؾبماظػملَِّفم) ػملكمآ

معؽبمملِظٌؽم موؽبَأذؽبمملرؽب ماْظفؽبؽملمبهمِل مؼب كب مَطؾملؽبمملتؽبؿملؿب موؽبػؾبقؽب مَأغؽبممل مِظطملؽبؿملؿبركبِه مَأوؿب مَظفؾب اْظؿملؽبِؿؿملؿكب

مِنمملظلمبؾمبمملنؽبهمِلموؽباْظقؾبدؿبشمَلك(م)رواهمعلػملؿ(.

م) ػملكمآمسػملؿملفم مغزملؿملنملمعـمرغبؿف مظف وايؿملقانمأؼسملـبممل

مأنماظؽمليبم م)رضلمآمسؽملؾملؼملممل( مصضملـمسؾدمآمنـمجضملظملر ودػملؿ(،

 ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مدخؾمحمملئشمًلمملمظرجؾمعـماألغزملمملرم،مصكملذام)

قبم مح مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك ماظؽمليب مرأى مصػملؼملممل م، معبؾ نف

مذصراهم مصؼمللح مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك مصفملتممله مسؿملؽملممله وذرصومل

)سؿملؽملممله(مصلغملوملم،مصعملممللم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م)عـمربمػذام

ظلماىؼملؾ؟مٌـمػذاماىؼملؾ؟(مصفمملءمصؿكمعـماألغزملمملرمصعملمملل:م
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ؼمملمردقلمآ،مصعملممللمظف:م)مَأَصػمَلمملمتؽبؿمبعمِللماظػملَّفؽبمِصلمػؽبِذِهماْظؾؽبؾملكبؿملؼملؽبهمِلماظَِّؿلم

وؽبتؾبدؿبِئؾؾبفؾب(م)رواهمأنقمممعؽبػملَّغمَلَؽماظػملَّفؾبمإكبؼمبمملػؽبمملمَصكملكبغمبفؾبمذؽبغمَلمملمإكبَظلمبمَأغمبَؽمتؾبِفؿملضملؾبفؾبم

كبمسؾبؼملؽبرؽبم)رؽبِضلؽبماظػملَّفؾبمسؽبؽملؿبؾملؾبؼملؽبممل(م ؿبمسؽبؾؿبِدماظػملَِّفمنؿب َأنمبمداودمؼبمدؽملؽملف(،موسؽب

مِصلم م)سؾبذىبنؽبوملماعؿبرؽبَأٌة مَضممللؽب: مودػملؿ( م) ػملكمآمسػملؿملف ماظػملَِّف رؽبدؾبقلؽب

ِػرمبٍةمدؽبفؽبؽملؽبؿؿبؾملؽبمملمحؽبؿمبكمعؽبمملتؽبوملؿبمَصدؽبخؽبػمَلوملؿبمِصؿملؾملؽبمملماظؽملمبمملرؽبم،مَظمملمِػلؽبمَأْرضملؽبؼملؽبؿؿبؾملؽبمملم

ؿبمخؽبرملؽبمملشكبماْظفمَلرؿبضكب(م وؽبَظمملمدؽبعمَلؿؿبؾملؽبمملمإكبذؿبمحؽبؾؽبلؽبؿؿبؾملؽبممل،موؽبَظمملمِػلؽبمتؽبرؽبَطؿؿبؾملؽبمملمتؽبفمْلُطؾؾبمِع

مسػملؿملف(.م)عؿظملؼ

مسػملؿملفم مآ م) ػملك ماظؽمليب مسػملؿملؾملممل محؽبمـبؽملممل ماظيت ماظرغبهمل إغؾملممل

م،مصضملـمسؾدمآم مأنمآمتضملمملظبمؼرحؿمأ قمملنؾملممل ودػملؿ(موأخدلغممل

نـمسؼملروم)رضلمآمسؽملؾملؼملممل(مضمملل:مضممللمردقلمآم) ػملكمآم

ؿبمِصلم ؾبم،مارؿبحؽبؼملؾبقامعؽب سػملؿملفمودػملؿ(م:م)اظرمباِحؼملؾبقنؽبمؼؽبرؿبحؽبؼملؾبؾملؾبؿؾبماظرمبحؿبؼملؽب

كب،ماأَلرؿبضكبمؼؽبرؿب ؽبماظرمبحؿبؼملؽب ؿبمِصلماظلمبؼملؽبمملِءم،ماظرمبِحؿؾبمذؾبفؿبؽملؽبهمٌلمِع حؽبؼملؿبغمُلؿؿبمعؽب

ؿبمَضشمَلضملؽبؾملؽبمملمَضشمَلضملؽبفؾبماظػملَّفؾب()دؽملـماظذلعذي(. ؿبموؽب ؽبػمَلؾملؽبمملموؽب ؽبػمَلفؾبماظػملَّفؾبموؽبعؽب مَصؼملؽب

ماإلدةعلم مؼبماظؿرملرؼع ماٌؿضملددة ماظرغبهمل وعـمعصملمملػر

م مضممللمتضملمملظب: مواٌرضكم، مرصعمايرجمسـماظسملضملظملمملء َظؿملؿبسؽبم}أغف
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موؽبالمسؽبػمَلكماْظؼملؽبركبؼضكبمسؽبػمَل موؽبالمسؽبػمَلكماأَلسؿبرؽبجكبمحؽبرؽبجفب كماأَلسؿبؼملؽبكمحؽبرؽبجفب

حؽبرؽبجفبموؽبعؽبـمؼؾبشمِلعكبماظػملَّفؽبموؽبرؽبدؾبقَظفؾبمؼؾبدؿبِخػمْلفؾبمجؽبؽملمبمملٍتمتؽبفؿبركبيمِعـمتؽبقؿبِؿؾملؽبمملم

مَأِظؿملؼملـبممل مؼؾبضملؽبذىبنؿبفؾبمسؽبذؽبانـبممل ؼ.موشرلمذظؽم17ػاظظملؿح:{اأَلغؿبؾملؽبمملرؾبموؽبعؽبـمؼؽبؿؽبقؽبلمب

ماظر غبهملمؼبماظؿرملرؼعماإلدةعلماظيتماظغملـرلمواظغملـرلمعـم قر

تدلمدالظهملمواضقهملمسػملكمأنماإلدةممؼبمعصملؾملرهموجقػرهمػقم

دؼـماظرغبهملمواظؿمللرموعراسمملةمعزملمملحلماظضملؾمملدم،مصمملظؿرملددمواظؿشملرفم

واظعمللقةمواظطملػملصملهملمظؿمللقامعـمعؾمملدئماإلدةمم،مصؾمللمأعقرمتؿؽملمملصكم

م)رضلمآم مسؽبمملِئرملؽبهمَل ؿب مصضملؽب م، ماظلؼملقهمل متضملمملظؿملؼملف موتظملزملؿملةمعع عبػملهمل

ؽبمسؽملؾملممل كبماظؽملمبِؾلىبم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(مَضممللؽب:م)إكبنمبمػؽبذؽباماظدىبؼ (مسؽب

مَصكملكبنمبم مإكبَظكمِسؾؽبمملِدِه ِٓ ما مِسؾؽبمملدؽبَة متؾبغمَلرىبهؿب موؽبَظممل مِنركبْصؼلب، مِصؿملِف مَصفمَلوؿبِشؾؿب عؽبِؿنيفب

م)اظؾؿملؾملعمللمؼبمذضملنملم مؼؽبلؿبؿؽبؾؿبعمِللمَزؾملؿبرـبا( موؽبَظممل مدؽبظمَلرـبا مؼؽبعمْلشمَلعؾب مَظممل اْظؼملؾبؽملؿبؾؽبوملمب

ممملنموأخرجفمأغبدمزبؿزملرـباموػقمحلـمنرملقاػده(.اإلمي

إغؾملمملماظرغبهملماجملردةمامملعـبمملمسـمأيمػقى،مواظيتمظؿملسم

مظعملدمنػملطملوملمرغبهملم مغظملعفبمدغؿملقيوب،موالمػدففبمذكزمللوب، عـمورائؾملممل

اظردقلم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(منفملعؿفمحدهبامؼظملققمطؾمتزملقراتم
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محؿكمإنماألعرمو ؾمإظبمخقصفمسػملؿملؾملؿمعـماظطملػملقمؼبم اظضملعملؾ،

ةماظيتمتضملينماظؿعملربمإظبمآمواظؿؾؿؾمإظؿملف،مظغملؽملفم) ػملكماظضملؾمملد

آمسػملؿملفمودػملؿ(مطمملنمطبرملكمسػملكمأعؿفمعـماٌؾمملظطملهملمؼبماألعرم

صؿظملعملدماألعهملماظؿقازنماٌشملػملقبمؼبمحؿملمملةمأصرادػمملم،مصؿملزملؾمنؾملؿم

معشملػملقبم مػل ماظيت ماظضملؾمملدة معـ مواظغمللؾ ٌَػملؾ ما مإظب األعر

اظزائدمسـماًمملظؼمعـمخػملعملفم،مأومؼزملؾمنؾملؿمايدمإظبماإلرػمملقم

معمملم رمملضهملماإلغلمملنم،مظذظؽمرأؼؽملمملهم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مطـرلـبا

ؼذلكماألسؼملممللماٌعملرنهملمإظبمضػملؾفماحملؾؾهملمإظبمغظمللفم،مالمظرمللءم

إالمًقصفمأنمؼؾبظملرؽبضمسػملكمأعؿفمصؿملضملؽملؿؾملؿموؼرملؼمسػملؿملؾملؿ،متعملقلمأمم

اٌقملعؽملنيمسمملئرملهملم)رضلمآمسؽملؾملممل(م:م)إكبنؿبمَطمملنؽبمرؽبدؾبقلؾبماظػملَِّفم) ػملكم

مخؽبرملؿبؿملؽبهمَلمآمسػملؿمل مِنِف مؼؽبضملؿبؼملؽبؾؽب مَأنؿب مؼؾبِقنملنب موؽبػؾبقؽب ماْظضملؽبؼملؽبؾؽب مَظؿملؽبدؽبعؾب فمودػملؿ(

مَأنؿبمؼؽبضملؿبؼملؽبؾؽبمِنِفماظؽملمبمملسؾبمَصؿملؾبظمْلرؽبضؽبمسؽبػمَلؿملؿبؾملكبؿؿب(م)عؿظملؼمسػملؿملف(م.

ماٌلػملؼملنيمؼبم محؿملمملة مسػملك ماظؽملؾقؼهمل ماظرغبهمل متعملؿزملر وٕ

ذظؽمإظبمودابمايربمؼبم اجملؿؼملعماإلدةعلمنؾمتضملدت

رمملنعمايربمؼبماإلدةممعـممأوضمملتماظعملؿممللمظؿؽملؾفموتقملطدمسػملك
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موإظبم متؾملدفمإظبماظؾؽملمملءمالماشلدمم، مدصمملسؿملهمل محرنممل حؿملىملمطقغؾملممل

ماظؿكرؼنمل، مال موؼؾدوم اظؿضملؼملرل م، ماالخؿؿملمملر محرؼهمل مإلتمملحهمل وتلضملك

خػملؼماظرغبهملماظؽملؾقؼهملمواضقـبمملمؼبمايربمحؿملىملمؼق لماظؽمليبم

مضؿؾم موسدم مصعملط ماحملمملرنني منعملؿمملل مودػملؿ( مسػملؿملف مآ ) ػملك

مظػملضملؾمملدةموسدممحرقماألرظملممللمواظرملؿملقخمواظضملؾمب مملدماظذؼـمتظملرشقا

ماألذفمملرمواٌؼملؿػملغملمملتمواغؿؾملمملكماألسراض.

نؾمندمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼطملسملنملمحنيم

ؿبمحؽبؽملؿبصمَلػمَلهمَلماْظغمَلمملِتنمِل،م وجدماعرأةمععملؿقظهملمؼبمإحدىماظطملزواتم، صضملؽب

َشزؽباٍة،مَصؼملؽبرمبمم ؽبػملَّكماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(مِصل)َضممللؽب:مُطؽملمبمملمعؽبعؽبمرؽبدؾبقلكبماظػملَِّفم

مِظؿؾبعمَلمملِتؾؽب،م مػؽبِذِه مَطمملغؽبوملؿب م)عؽبممل مَصعمَلممللؽب: مسؽبػمَلؿملؿبؾملؽبممل، موؽباظؽملمبمملسؾب معؽبعمْلؿؾبقَظهمٍل ِنمملعؿبرؽبَأٍة

م)رواهمأغبدم مسؽبِلؿملظمًلممل( موؽبَظممل م مذؾبرىبؼمبهمًل متؽبعمْلؿؾبؾؿب مَظممل مَظفؾب: مَصعمُلؾؿب مخؽبمملِظدـبا، َأدؿبركبْك

موأنقمداودموانـمحؾمملن(.م

مأتؾمملسفمنفملنمالمؼصملػمل مشرلموعـمرغبهملماإلدةممأغفمؼفملعر ؼملقا

كبمم،اٌلػملؼملنيم ؾبمحؽبغمِلؿملؿكبمنؿب ؿبمَأِنؿملِفمَضممللؽبم:معؽبرمبمِػرملؽبمملمؾبمنؿب ؿبمِػرملؽبمململبمسؽب صضملؽب

مؼبماظرملمبؼملؿبسكبم مُأِضؿملؼملؾبقا مَضدؿب مِنمملظرملمبمملمكب ماأَلغؿبؾؽبمملِط ؽب مِع مسؽبػمَلكمُأغؽبمملسلب ِحزؽباملب
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مَأذؿبؾملؽبدؾبم م: مِػرملؽبمملمفب مَصعمَلممللؽب محؾبِؾلؾبقامؼبماْظِفزؿبؼؽبهمِل. مَضمملُظقا مذؽبفمْلغؾبؾملؾبؿؿب معؽبممل َصعمَلممللؽب

ماظػملَّفؽبممَظلؽبؼمِلضملؿبوملؾب م)إكبنمب م: مؼؽبعمُلقلؾب مودػملؿ( م) ػملكمآمسػملؿملف ماظػملَِّف رؽبدؾبقلؽب

ؽـبمؼؾبضملؽبذىبنؾبقنؽبماظؽملمبمملسؽبمؼبماظدنبغؿبؿملؽبممل(م)رواهمعلػملؿ(. مؼؾبضملؽبذىببؾبماظَِّذؼ

مأعقبؽملفم معـ مسػملك ماالسؿداء ماإلدةم محرقبم وطذظؽ

مصعملممللم) ػملكمآمسػملؿملفم م، مواظضملؾملقد ماظذقبعقبهمل اٌلػملؼملقنمعـمأػؾ

مٕ م)عـمضؿؾمعضملمملػؽبدـبا م: مرضَبؾملمملممودػملؿ( موإنمب ماىؽملمبهمل، مرائقهمَل ؼرؽبحؿب

مظؿملقجدمعـمعلرلِةمأرنضملنيمسمملعـبممل(م)رواهماظؾكمملري(.

ماظؽمليبماظغملرؼؿم مؼبمحؿملمملة مظػملرغبهمل ماظضملصملؿملؼملهمل ماظزملقر ػذه

) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(متضملدلمسـماظرغبهملماظيتمأدغملؽملؾملمملمآمضػملؾفم

اظرملرؼػم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م،مصظملرجمآمندلطؿؾملمملماظغملـرلمعـم

مضممللماشلؼملقممسـمأ  مأنقابماًرلمواظدلطهملم، موصؿحمنؾملممل م، قمملنؾملممل

م مَشػمِلؿملَظمم}تضملمملظب: مَصصمليبممل مُطؽملؿبوملؽب موؽبَظقؿب مَظؾملؾبؿؿب مِظؽملؿبوملؽب ماظػملَِّف ؽب مِع مرؽبحؿبؼملؽبهمٍل صؾؼملممل

مَظؾملؾبؿؿبممم موؽبادؿبؿؽبطملؿبظمِلرؿب مسؽبؽملؿبؾملؾبؿؿب مَصمملسؿبػؾب محؽبقؿبِظَؽ ؿب مِع مَظمملغؿبظمَلسملنبقا اْظعمَلػمْلنمِل

مسؽب مَصؿؽبقؽبطَّؾؿب مسؽبزؽبعؿبوملؽب مَصكملكبذا ماْظفمَلعؿبركب مِصل ماظػملَّفؽبموؽبذمملوكبرؿبػؾبؿؿب مإكبنمب ماظػملَِّف ػمَلك

ماْظؼملؾبؿؽبقؽبطخملػمِلنيؽب مم{ؼؾبِقنملنب ماإلدةممػلمم،ؼ159ػولمسؼملران: صرملرؼضملهمل
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م مضممللمتضملمملظب: م، مواظؿؿمللرل ماظرغبهمل مؼؾبكؽبظملخملػؽبم}ذرؼضملهمل مَأنؿب ماظػملَّفؾب ؼؾبركبؼدؾب

مؼ.م28ػاظؽمللمملء:م{سؽبؽملؿبغمُلؿؿبموؽبخؾبػمِلؼؽبماْظكملكبغؿبلؽبمملنؾبمضؽبضمِلؿملظمًلممل

مواظؿلمملعحم مواظضملشملػ مواظرصؼ ماظرغبهمل مدؼـ ماإلدةم إن

اظؿمللرم،مصؼملـمؼفملخذمنؿملدكمإظبماظرغبهملمواظؿلمملعحمؼفملخذمنؿملدكمو

مإظبماظضملؽملػمواظعملؿؾم منؿملدك مؼفملخذ موعـ م، ماإلدةم إظبم قؿملح

منضملىملم موجؾ( مآم)سز مذظؽمأن م، ماشلةك مإظبمررؼؼ ؼفملخذك

مدؿملدغمملمربؼملدـبام) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مرغبهملمظػملضملمملٌني.ممم

واٌؿفملعؾمؼبمواضعماظؾرملرؼهملمصبدمأغؾملمملمؼبمأعسمايمملجهملم

موإحؿملمملءمظػملؿكػمل ماًػملؼماىػملؿملؾم، موػذا ماىػملؿملػملهمل ماظزملظملهمل ؼمنؾملذه

ماألعؿم موهسملر مثعملمملصهمل مسػملك متدل ماظيت ماظطملمملظؿملهمل ماظعملؿملؼملهمل ػذه

وتعملدعؾملممل،مصؼملفؿؼملعمالمؼضملرفماظرغبهملمؼبمضقاغؿملؽملفموتضملمملعةتفمععم

ماظؿقسملرم مادسك موإن معؿكػملػ مذبؿؼملع مػق مواإلغلمملغؿملهمل اظؾرملرؼهمل

مواظؿعملدممواظرضل.

م

م
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)اإلشالً دَٖ الٗصر 


م(م

م

مدؼـمايػملؿمواظضملظملقم،مدؼـمدؼؽملؽملمملمدؼـما ظؿمللرمواظلؼملمملحهملم،

ماظظملشملرةم مدؼـ م، مواظغملرم ماظظملسملؾ مدؼـ م، مواٌقدة اظلؾملقظهمل

اإلغلمملغؿملهملماظلػملؿملؼملهملم،مدؼـمتؿعملؾػملفماظؽملظملسماظؾرملرؼهملمدونمتغملػملػمأوم

ماظدؼـمأغفمؼؿزملػمنمملظؿمللرم موعـمخزملمملئصمػذا سؽملوملمأومعرملعملهملم،

معضملؽملممله:م ماإلدةعؿملهمل مواظؿمللرمؼبماظرملرؼضملهمل م، ؼبمطؾمذؽقنمايؿملمملة

مصةمتشملؾؿملؼمأ معـمشرلمترملددمأومشػملقمأومذشملطم، حغملمملمماإلدةمم

مؼدسقمإظبمهرؼؿمحةلم،موالمهػملؿملؾمحرامم.

ماؼملؿملعم م، مطمملصهمل ماظؽملمملس مطبمملرنمل مجمملء ماظدؼـ مػذا إن

م،م ماظضملمملٕ مؼب منعملضملهمل مطؾ مؼب موعذاػؾؾملؿ موأرؿملمملصؾملؿ أسراضؾملؿ

مصفمملءم م، مرؾعملمملتؾملؿ ماخؿةف معع ماظؽملمملس مأحقال معع وؼؿؽملمملدنمل

واظلضملهملم،مصةمدبػملقمصرؼسملهملممضبؼملؾمؼبمأحغملمملعفموترملرؼضملمملتفماظؿؿمللرل

عـماظظملرائضمإالموجضملؾمصؿملؾملمملمعـماظؿمللرمعمملمصبضملؾماإلغلمملنمضمملدرـبام

                                                           

)نقزارةماألوضمملف.ممدؼرمسمملممعمم-عقدكمأذرفمصؾملؼمللمربؼملقدد/مم 
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مالمؼغملػملػماظؽملظملسمصققمرمملضؿؾملمملم موجؾ( م)سز مألغف م، سػملكمتشملؾؿملعملؾملممل

مَطلؽبؾؽبوملؿبم}مأندـبامضممللمتضملمملظبم: معؽبممل مَظؾملؽبممل موؾبدؿبضملؽبؾملؽبممل مإكبظَّممل مغؽبظمْللممًل ماظػملَّفؾب المؼؾبغمَلػملخملػؾب

م.ممؼ286ػاظؾعملرة:م{وؽبسؽبػمَلؿملؿبؾملؽبمملمعؽبمملماْطؿؽبلؽبؾؽبوملؿب

مصظمللم م، ماألعهمل مؼبمػذه مظضملؾمملده مآ معراد مػق ماظؿمللر إن

ؼؾبركبؼدؾبمم}دالظهملمواضقهملمظؿملسمصؿملؾملمملماحؿؼملمملالتممؼعملقلمآمسزموجؾ:م

،موصؿملؾملمملمؼعملقلمؼ185ػاظؾعملرة:مم{اظػملَّفؾبمِنغمُلؿؾبماْظؿملؾبلؿبرؽبموؽبَظمملمؼؾبركبؼدؾبمِنغمُلؿؾبماْظضملؾبلؿبرؽب

مظػملؼمللمملصرم ماظظملشملر موػلمإنمملحهمل ماظؿلؾملؿملؾم، مؼرؼد مأي: اٌظمللرونم:

رؼضم،موالمؼرؼدمنغملؿماظضمللرمأيموضدمغظملكمسؽملغملؿمايرجمؼبمواٌ

أعقرماظدؼـم،مظذظؽمرصعمآم)سزموجؾ(مسـماألعهملماإلدةعؿملهملم

وؽبعؽبمملم}اظغملـرلمعـماظؿغملمملظؿملػماظرملمملضهملمواظسملؿملؼموايرجمضممللمتضملمملظبم:م

ؿبمحؽبرؽبجلب كبمِع ،موضممللمأؼسملـبمملم:ممؼ78ػاييمل:مم{جؽبضملؽبؾؽبمسؽبػمَلؿملؿبغمُلؿؿبمِصلماظدىبؼ

،موآمؼرؼدمنمملألعهملمؼ7ػاظشملةق:م{غؽبظمْللـبمملمإكبظَّمملمعؽبمملموتؽبمملػؽبمملمَظمملمؼؾبغمَلػملخملػؾبماظػملَّفؾب}

متضملمملظب: مضمملل م، مسؽبؽملؿبغمُلؿؿبم}ماظؿكظملؿملػمواظؿمللر مؼؾبكؽبظملخملػؽب مَأنؿب ماظػملَّفؾب ؼؾبركبؼدؾب

،مأي:مؼرؼدمآمأنمطبظملػمؼم28ػاظؽمللمملء:مم{وؽبخؾبػمِلؼؽبماْظكملكبغؿبلؽبمملنؾبمضؽبضمِلؿملظمًلممل

مسؽملغملؿمؼبماظؿغملمملظؿملػمسؼملقعـبمملم،موؼعملقلماألظقدلم)رغبفمآ(م:م
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مخظملػمآمتضملمملظبمسـمػذهماألعهملمعمملٕمطبظملػمسـمشرلػممل.ظعملدم

وضدموؾب ػماظدؼـماإلدةعلمنفملغفمدؼـمايؽملؿملظملؿملهملماظلؼملقهملم

مصؿملفمعـماظلؾملقظهملمواظؿمللرمؼبمطمملصهملماألعقرم،مصضملـمأنلمأعمملعهملم ٌممل

)إكبغمبؼملؽبمملم)رضلمآمسؽملف(مأنماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مضممللم:م

ماظلمبؼملؿبقؽبهمِل( مِنمملْظقؽبؽمِلؿملظمِلؿملمبهمِل م)منؾبضمِلؿبوملؾب م، مأغبد( ماإلعمملم م رقبحمرواه وضد

غؾؿملؽملمملم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(منفملنمدؼؽملؽملمملمدؼـماظؿمللرمالماظؿرملددم،م

ممحؿملىمل مَشػمَلؾؽبفؾبمضمملل: مإكبالَّ مَأحؽبدفب ؽب ماظدىبؼ مؼؾبرملؽبمملدمب ؿب موؽبَظ مؼؾبلؿبرفب ؽب ماظدىبؼ )إكبنمب

موؽبذؽبلؿبٍء موؽباظرمبوؿبحؽبهمِل مِنمملْظطملؽبدؿبوؽبِة موؽبادؿبؿؽبضمِلؿملؽملؾبقا موؽبَأنؿبرمِلرؾبوا موؽبَضمملركبنؾبقا مَصلؽبدىبدؾبوا

ؽبماظدنبْظفؽبهمِل( م.م)رواهماظؾكمملري(مِع

وضدمغؾؾملؽملمملمغؾؿملؽملمملم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(ممإظبمػدفمجػملؿملؾم

ؿبمنؽبضملؽبؽبؽمِللمضمملل:م)محؿملىملعـمنضملـؿفم،م إكبنمبماظػملَّفؽبمَظؿؿبمؼؽبؾؿبضملؽبؿبؽمِللمعؾبضملؽبؽملىبظمًلمملم،موؽبَظغمِل

مَأ مإكبظَّممل ماخؿبؿؽبرؿبِت مسؽبؼملمبممل مب مِعؽملؿبؾملؾب متؽبلؿبفمَلُظؽمِللماعؿبرؽبَأٌة مَظممل معؾبؿملؽبلىبرـبا، (مخؿبؾؽبرؿبتؾبؾملؽبمملعؾبضملؽبػملخملؼملـبممل

م مأغبد( ماإلعمملم ماظردقلم) ػملكمآم)رواه مطمملغوملمو ؿملهمل موضد ،

مآم م)رضل ماألذضملري معقدك موأنل معضملمملذ مظلؿملدغممل مودػملؿ( سػملؿملف

منمملألعرم مصكمملرؾؾملؼملممل ماظؿملؼملـ مإظب منضملـؾملؼملممل محني منمملظؿؿمللرل سؽملؾملؼملممل(
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متؾبؽملؽبظملخملرؽبا(:م)ماظزملرؼحمضمملئًة متؾبضملؽبلىبرؽبا;موؽبنؽبرملىبرؽباموؽبَظممل ،م)عؿظملؼمسػملؿملف(مؼؽبلىبرؽباموؽبَظممل

ٕمؼغملؿػمنمملألعرماظزملرؼحمنؾمأطدهمنمملظؽملؾمللمسـماظؿضمللرلمظؿملغملقنمو

مأعرـبامالمظؾسمصؿملف.م

معصملمملػرمممالٗصر ٔالصىاحٛ يف العبادات مأػؿ موعـ ،

ماظضملؾمملدات مؼب مصعملدمماظؿؿمللرل م، مظضملؾمملده معؽملقؾملممل ماظيت ماظرخزملهمل :

أنمملحؾملمملمظؿملكظملػمسؽملؾملؿمعرملعملهملمنضملضماظؿغملمملظؿملػم،محؿملىملمأنمملحماظظملشملرم

إكبنمبمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م)مظػملؼمللمملصرمواٌرؼضم،مؼعملقلماظؽمليبم) ػملك

)رواهمم(اظػملَّفؽبمؼؾبِقنملنبمَأنؿبمتؾبقملؿبتؽبكمرؾبخؽبزملؾبفؾبمَطؼملؽبمملمؼؽبغمْلرؽبهؾبمَأنؿبمتؾبقملؿبتؽبكمعؽبضملؿبزمِلؿملؽبؿؾبفؾب

.مواظرخزملهملمنمملظؽمللؾهملمظػملؼملرأةمؼبمايؿملضمواظؽملظملمملسم،ماإلعمملممأغبد(

موػؼملمملمسذرانمظذلكماظزملةةمواظزملؿملمملمموعسقبماٌزملقػم.

عمملءمموعـماظؿمللرمؼبمػذاماظدؼـمأنماٌلػملؿمإذامٕمصبد

مؼؿقضفملم مأن مؼلؿشملؿملع مال مجرح معرضمأو منف مطمملن مأو منف ظؿملؿقضفمل

نمملٌمملءم،مرخصمظفمأنمؼؿؿملؼملؿمنمملظذلابم،متؿمللرلـبامظفم،مظعملقظفمتضملمملظبم:م

ؽبماْظطملؽبمملِئِطم} وؽبإكبنؿبمُطؽملؿبؿؾبؿؿبمعؽبرؿبضؽبكمَأوؿبمسؽبػمَلكمدؽبظمَلرلبمَأوؿبمجؽبمملءؽبمَأحؽبدفبمِعؽملؿبغمُلؿؿبمِع

ؿملؽبؼملمبؼملؾبقام ؽبضمِلؿملدـبامَرؿملىبؾـبمملمَصمملعؿبلؽبقؾبقامَأوؿبمَظمملعؽبلؿبؿؾبؿؾبماظؽملىبلؽبمملءؽبمَصػمَلؿؿبمتؽبِفدؾبوامعؽبمملءـبمَصؿؽب
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ؿبمحؽبرؽبجلبم ِنقؾبجؾبقِػغمُلؿؿبموؽبَأؼؿبِدؼغمُلؿؿبمِعؽملؿبفؾبمعؽبمملمؼؾبركبؼدؾبماظػملَّفؾبمِظؿملؽبفؿبضملؽبؾؽبمسؽبػمَلؿملؿبغمُلؿؿبمِع

متؽبرملؿبغمُلرؾبونؽب مَظضملؽبػملَّغمُلؿؿب مسؽبػمَلؿملؿبغمُلؿؿب مِغضملؿبؼملؽبؿؽبفؾب موؽبِظؿملؾبِؿؿمب مِظؿملؾبشمَلؾملىبرؽبُطؿؿب مؼؾبركبؼدؾب ؿب م{وؽبَظغمِل

مواظعملؼ6:مملئدةٌاػ موطذظؽمذؾبرعماىؼملع مأثؽملمملءم، مؼبماظزملةة زملر

اظلظملرمأوماٌشملرمأوماٌرضمإذاممضؾمبماٌمملءم،مأوماظدلد،مأوماًقفم

م،م مواظعملزملر ماىؼملع مظف مصفملجمملز ماٌرضم، مزؼمملدة مأو عـماظشملرؼؼم،

محؿملىملمضزملرتماظزملػملقاتماظرنمملسؿملهملمإظبمرطضملؿنيمصعملطم.

وعـم قرماظلؼملمملحهملمؼبماييملمأغفمالمصبنملمإالمسػملكمعـمم

وؽبِظػملَِّفمسؽبػمَلكماظؽملمبمملسكبمِحيملنبم}م:مميػملؽمماظزادمواظراحػملهملم،مظعملقظفمتضملمملظب

كبم مسؽب مَشؽمِللوب ماظػملَّفؽب مَصكملكبنمب مَطظمَلرؽب ؿب موؽبعؽب مدؽبِؾؿملػمًلممل مإكبَظؿملؿبِف مادؿبؿؽبشمَلمملعؽب كب معؽب اْظؾؽبؿملؿبومِل

م.ؼ97ػولمسؼملران:مم{اْظضملؽبمملَظؼمِلنيؽب

م،م مواحدة معرة مؼبماظضملؼملر وعـماظؿؿمللرلمؼبماييملمصرضف

رصضملـبمملممظػملؼملرملعملهملم،مألغفمؼزملضملنملمسػملكماٌلػملؿممأنمؼقملدؼفمطؾمسمملمم،م

ؿـبمَأِنكمػؾبرؽبؼؿبرؽبَةمَضممللؽبمخؽبشمَلؾؽبؽملؽبمملمرؽبدؾبقلؾبماظػملَِّفم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م صضملؽب

َصعمَلممللؽب:م)مَأؼنبؾملؽبمملماظؽملمبمملسؾبمَضدؿبمَصرؽبضؽبماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبغمُلؿؾبماْظقؽبيملمبمَصقؾبفنبقا(م،مَصعمَلممللؽبم

رؽبجؾبؾفب:مَأُطؾمبمسؽبمململبمؼؽبمملمرؽبدؾبقلؽبماظػملَِّفمَصلؽبغمَلوملؽبم،محؽبؿمبكمَضمملَظؾملؽبمملمثؽبَةثـبمملم،مَصعمَلممللؽبم
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قؽبجؽبؾؽبوملؿبموؽبَظؼملؽبمملمدؾبقلؾبماظػملَِّفم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(:م)َظقؿبمُضػمْلوملؾبمغؽبضملؽبؿؿبمَظرؽب

مَطمملنؽبمادؿبؿؽبشمَلضملؿبؿؾبؿؿب ؿب معؽب مػؽبػمَلَؽ مَصكملكبغمبؼملؽبممل متؽبرؽبْطؿؾبغمُلؿؿب م)ذؽبرؾبوِغلمعؽبممل مَضممللؽب: مثؾبؿمب )

مَأعؽبرؿبتؾبغمُلؿؿبم مَصكملكبذؽبا مَأغؿبِؾؿملؽبمملِئؾملكبؿؿب مسؽبػمَلك موؽباخؿبِؿَةِصؾملكبؿؿب مدؾبقملؽباِظؾملكبؿؿب مِنغمَلؿبرؽبِة َضؾؿبػمَلغمُلؿؿب

مذلءمَصدؽبسؾبقهؾب(نرملل ؿب مسؽب مغؽبؾملؽبؿملؿبؿؾبغمُلؿؿب موؽبإكبذؽبا مادؿبؿؽبشمَلضملؿبؿؾبؿؿب معؽبممل مِعؽملؿبفؾب مَصفمْلتؾبقا مء

م.)رواهمعلػملؿ(

وعـمؼلرماإلدةممأغفمغؾملكمسـماظطملػملقمؼبماظضملؾمملداتم،مطؼملمملم

مإظبمنؿملوملمردقلمآم) ػملكم حدثمععماظرػطماظذؼـمذػؾقا

م م: مصضملـمأغسم)رضلمآمسؽملف( م، مودػملؿ( ؿبمآمسػملؿملف مِع مغؽبظمَلرـبا َأنمب

ماظؽملمبِؾلىبمَأ ؿبقؽب مَأزؿبوؽباجؽب مدؽبفمَلُظقا مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك ماظؽملمبِؾلىب مملِب

ماَلم منؽبضملؿبسملؾبؾملؾبؿؿب مَصعمَلممللؽب مؼبماظلىبرىب مسؽبؼملؽبػمِلِف ؿب مسؽب مودػملؿ( مآمسػملؿملف ) ػملك

ماَلم منؽبضملؿبسملؾبؾملؾبؿؿب موؽبَضممللؽب ماظػملَّقؿبؿؽب. موُطؾؾب ماَل منؽبضملؿبسملؾبؾملؾبؿؿب موؽبَضممللؽب ماظؽملىبلؽبمملءؽب. َأتؽبزؽبومبجؾب

م مَصقؽبؼمِلدؽب مِصرؽباشلب. مسؽبػمَلك منؽبممللؾبمَأغؽبمملمؾب معؽبممل م) مَصعمَلممللؽب: مسؽبػمَلؿملؿبِف. موؽبَأثؿبؽملؽبك اظػملَّفؽب

موؽبُأْصشمِلرؾبم موؽبَأ ؾبقمؾب موؽبَأغؽبمملمؾب مُأ ؽبػملخملك مَظغمِلؽملىبك موؽبَطذؽبا مَطذؽبا مَضمملُظقا َأْضقؽباملب

مِعؽملىبك مَصػمَلؿملؿبسؽب مدؾبؽملمبِؿل ؿب مسؽب مرؽبِشنملؽب ؿب مَصؼملؽب ماظؽملىبلؽبمملءؽب )عؿظملؼمم(وؽبَأتؽبزؽبومبجؾب

م.مممسػملؿملف(
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رضلمآم،مصضملـمجمملنرم)مالٗصر ٔالصىاحٛ يف املعاوالت

)رؽبِحؿؽبماظػملَّفؾبمرؽبجؾبًةمسؽملف(مأنماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مضممللم:م

،م)رواهماظؾكمملري(م،موؽبإكبذؽباماْضؿؽبسملؽبك(موؽبإكبذؽباماذؿبؿؽبرؽبى،مدؽبؼملؿبقـبمملمإكبذؽبامنؽبمملعؽبم

مواظلؼملمملحهملم مؼبمنمملبماظلؾملقظهمل مآ( ماظؾكمملريم)رغبف مذطر وضد

مؼبماظؾؿملعمضمملئةم:موعـمرػملنملمحعمًلمملمصػملؿملشملػملؾفمؼبمسظملمملفم.م

ؿمللرمواظلؼملمملحهملمإعؾملممللماٌضمللرمإظبمحنيمعؿمللرةم،موعـماظ

ممادؿفمملنهملمألعرمآ مَطمملنؽبمذؾبومسؾبلؿبرؽبٍةم}سزموجؾمحؿملىملمضممللم: وؽبإكبنؿب

متؽبضملؿبػمَلؼملؾبقنؽب مُطؽملؿبؿؾبؿؿب مإكبنؿب مَظغمُلؿؿب مخؽبؿملؿبرفب متؽبزملؽبدمبُضقا موؽبَأنؿب مإكبَظكمعؽبؿملؿبلؽبرؽبٍة م{َصؽملؽبصمِلرؽبٌة

م280ػاظؾعملرة: ماظظملمملضؾمؼ ماظضملؼملؾ مؼبمػذا مرشنملماإلدةم موضد ،

ًرل،مصضملـمأنلمػرؼرةم)رضلمآمسؽملفم(مضممللم:مووسدم مملحؾفمنممل

م م: م( مودػملؿ مَظفؾبمضممللم) ػملكمآمسػملؿملف موؽبضؽبعؽب مَأوؿب معؾبضملؿبِلرـبا مَأغؿبصمَلرؽب ؿب )عؽب

ُٓمِصلمِزػملخملِفمؼؽبقؿبمؽبمَظمملمِزؾمبمإكبظَّمملمِزػملهفؾب( مممم.)رواهمعلػملؿ(مَأَزػملَّفؾبما

محرمم مأغف مؼبماٌضملمملعةت مواظلؼملمملحهمل ماظؿؿمللرل م قر وعـ

مصؿملقضعماظسملررماحؿغملمملرماظشملضملمملممواظلػملعم واحؿفمملزػمملمظرلتظملعمٔؽملؾملممل

منمملظؽملمملسم،مصمملحملؿغملرمؼعملعمؼبمخشملؿملؽهملمطؼملمملمضممللماظؽمليبم) ػملكمآم
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مم.)رواهمعلػملؿ(م()َظمملمضْبؿؽبغمِلرؾبمإكبظَّمملمخؽبمملِرلملفبسػملؿملفمودػملؿم(م:م

وؼبماظؾؿملعمأجمملزماإلدةممظػملؼملؿؾمملؼضملنيماًؿملمملرمرصضملمملمظػملقرجم

ماظذيمضدمؼعملعمصؿملفمأحدػؼملمملم،مألغفمرمبمملمضبزملؾمضررمطؾرلمإذام 

:م)اْظؾؽبؿملىبضملؽبمملنكبمِنمملْظِكؿملؽبمملركبمعؽبمملم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(ػذاماظضملعملدم،مؼعملقلم

مَطذؽبنؽبمملم موؽبإكبنؿب منؽبؿملؿبضمِلؾملكبؼملؽبممل مِصل مَظؾملؾبؼملؽبممل منؾبقركبَك موؽبنؽبؿملمبؽملؽبممل م ؽبدؽبَضممل مَصكملكبنؿب مؼؽبؿؽبظمَلرمبَضممل َظؿؿب

م) منؽبؿملؿبضمِلؾملكبؼملؽبممل( منؽبرؽبَطهمُل معؾبِقعمَلوملؿب ماظؽمليبممرواهوؽبَطؿؽبؼملؽبممل موطمملن م، اظؾكمملري(

زلمإظبماألدقاقمصرلذدماظؽملمملسمإظبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼؽمل

األعمملغهمل،موؼؽملؾملمملػؿمسـماظغملذبمواظؿدظؿملسمواًداعمواظطملشمؼبم

ماٌضملمملعةتم.م

مأطدممسػملكممالٗصر ٔالصىاحٛ وع غري املصمىني ،مصعملدم

حلـمعضملمملعػملهملمشرلماٌلػملؼملنيمونرػؿمؼبماظعملرونماظغملرؼؿم،مصعملممللم

م موجؾ: مؼؾب}آمسز مَظؿؿب ؽب ماظَِّذؼ كب مسؽب ماظػملَّفؾب مؼؽبؽملؿبؾملؽبمملُطؿؾب مِصلمَظممل عمَلمملِتػمُلقُطؿؿب

ؿبمِدؼؽبمملركبُطؿؿبمَأنؿبمتؽبؾؽبرنبوػؾبؿؿبموؽبتؾبعمْلِلشمُلقامإكبَظؿملؿبؾملكبؿؿبم كبموؽبَظؿؿبمؼؾبكؿبركبجؾبقُطؿؿبمِع اظدىبؼ

م مؼؾبِقنملنب ماظػملَّفؽب م{اْظؼملؾبعمْلِلشمِلنيؽبإكبنمب م8ػاٌؼملؿقؽملهمل: موضممللمردقلمآمؼ ،

م) م: مودػملؿ( مأوم) ػملكمآمسػملؿملف ماغؿؽبعملزملؽبفؾب مأو أالمعؽبـمَزػملؿمعؾبضملمملِػدًا
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مرمملَض مصققؽب مصفملغمملمطػملَّظمَلفؾب مغؽبظملسكب مِرؿملنمِل مِنطملرلكب مذؿملؽممًل معؽملفؾب مأخؽبذ مأو ِؿف

م.ممم)رواهمأنقمداود(م(حؽبِفؿملفؾبفؾبمؼقمماظعملؿملمملعهمِل

وػمملمػقم)سؼملرمنـماًشملمملب(م)رضلمآمسؽملف(محؿملؽملؼملمملمصؿحم

موث مووضَّعؽب ماٌعملدس، مطؿنملمنؿملومل ماظؾػملدة مدغملمملن مونني منؿملؽملف ؿملعملهمل

نلؿمآماظرغبـماظرحؿملؿم،مػذامعمملمأسشملكمسؾدمآمسؼملرمأعرلم)

م مأعمملغـبمأػؾاٌقملعؽملني مأسشملمملػؿ ماألعمملن، معـ ألغظمللؾملؿمممملإؼػملؿملمملء

وأعقاشلؿ،موظغملؽملمملئلؾملؿمو ػملؾمملغؾملؿ،مودعملؿملؼملؾملمملمونرؼؽؾملمملمودمملئرمعػملؿؾملممل،م

أغفمالمتلغملـمطؽملمملئلؾملؿموالمتؾبؾملدم،موالمؼؽملؿعملصمعؽملؾملمملموالمعـمحؿملقبزػمملم

والمعـم ػملؿملؾؾملؿ،موالمعـمذلءمعـمأعقاشلؿ،موالمؼؾبغملرػقنمسػملكم

ماظسمل مػق مػذا م، معؽملؾملؿ( مأحد مؼؾبسملمملرقب موال ماظذىمعؾبؽملحمدؼؽملؾملؿ ؼملمملن

مونسملمملئضملؾملؿ،م مأذكممل ؾملؿ، مسػملك مؼؾبقملؽبعؽملؾبؾملؿ مصؾملق مإؼػملؿملمملء" م" ظلغملمملن

وطؽملمملئلؾملؿ،مو ػملؾمملغؾملؿم،موسػملكمسؾمملدتؾملؿمنزملظملهملمسمملعهملم،موظـمتؾبزملمملدرم

موظـمتؾبظملرضمسػملؿملؾملؿمأيمضؿملقدمؼبمعقضقعم م، متؾبدعر طؽملمملئلؾملؿمأو

ماظدؼـ،موظـمؼؿضملرضمأحدمعؽملؾملؿمظػملؼملسملمملؼعملهملم.م

مؿم،مؼؾبضملؽملكمذملةممعؽملؾمليملمسصملؿملذملذملؼملمملحهملمؼبماإلدذملذملإنماظؿمللرمواظل
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م،موظفموثمملرمطرميهملمتضملقدمسػملكماظظملردممنممليؿملمملةمعـمعبؿملع جقاغؾؾملممل

موضدمأذمملرم م، مواٌػملؾمواظسملفر مإنضملمملدماظلـملعهمل م: معؽملؾملممل واجملؿؼملعم،

م م: مإظبمذظؽمنعملقظف مودػملؿ( ؽبماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملف مِع )خؾبذؾبوا

محؽبؿمبكمتؽبؼملؽبػملهقا مؼؽبؼملؽبؾنب ماَل ماظػملَّفؽب مَصكملكبنمب م، متؾبشمِلؿملعمُلقنؽب معؽبممل م)عاأَلسؿبؼملؽبممللكب ؿظملؼم(

سػملؿملف(م،مصؿملعملؾؾماٌلػملؿمسػمللماظضملؾمملدةمحبنملدملم،مصةمؼقضظملفمسؽملؾملمملمعػملؾم

م:مأومدفملممؼبمأدائؾملممل،موؼبمػذ مؼعملقلماظرملمملريبم)مرغبفمآ( ا

مدؾملػملهملم" مزلقهمل محؽملؿملظملؿملهمل ماٌؾمملرطهمل ماظرملرؼضملهمل مػذه موضع مآ إن

،حظملظمصؿملؾملمملمسػملكماًػملؼمضػملقنؾملؿ،موحؾؾؾملمملمشلؿمنذظؽ،مصػملقمسؼملػملقام

ؿملؾملؿمصؿملؼملمملمطػملظملقامنفمعمملمالمسػملكمخةفماظلؼملمملحمواظلؾملقظهملمظدخؾمسػمل

مدبػملصمنفمأسؼملمملشلؿ"م.

وعؽملؾملممل:مضؼملمملنماالدؿؼملرارمواٌداوعهملمم:مصمملٌداوعهملممسػملكممم

ماألسؼملممللماظزملممليهملمععملزملدمجػملؿملؾمعـمععملممل دماظرملرؼضملهملم.مم
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)مالفطرٚ دَٖ اإلشالً


 (م

 

عـمأػؿمخزملمملئصموممؿملزاتماظدؼـماإلدةعلمايؽملؿملػم

،ماظؽملمملسمسػملؿملؾملممل)سزموجؾ(مأغفمدؼـماظظملشملرةماظلقؼهملماظيتمصشملرمآم

كبمحؽبؽمِلؿملظمًلمملمِصشمْلرؽبتؽبماظػملَِّفماظَِّؿلمَصشمَلرؽبم}ضممللمتضملمملظب:م َصفمَلِضؿؿبموؽبجؿبؾملؽبَؽمِظػملدىبؼ

مبمَأْطؽبرؽبم ؾبماْظعمَلؿملىبؿؾبموؽبَظغمِل اظؽملمبمملسؽبمسؽبػمَلؿملؿبؾملؽبمملمَظمملمتؽبؾؿبِدؼؾؽبمِظكؽبػمْلؼكبماظػملَِّفمذؽبِظَؽماظدىبؼ

مؼؽبضملؿبػمَلؼملؾبقنؽب مَظممل ماظرملرؼػمعمملم30ػاظروم:م{اظؽملمبمملسكب موؼبمايدؼىمل م، ؼ

مس مردقلمؼقملطد مؼؽبعمُلقلؾب ماظلقؼهمل ماإلغلمملنمسػملكماظظملشملرة ػملكموالدة

مسؽبػمَلكم مؼؾبقَظدؾب مإكبالَّ معؽبقؿبُظقٍد ؿب مِع معؽبممل م) مودػملؿم(: م ػملكمآمسػملؿملف آم)

ماْظظمِلشمْلرؽبِةمَصفمَلنؽبقؽباهؾبمؼؾبؾملؽبقىبدؽباِغِفموؽبؼؾبؽملؽبزملىبرؽباِغِفموؽبؼؾبؼملؽبفىبلؽبمملِغِف...(م)مرواهمعلػملؿم(

ٓم)سزمواٌرادمنظملشملرةمآم)متضملمملظب(مػلماظؿقحؿملدم،مصكملنما

مع ماظؾرملر مخػملؼ موجؾوجؾ( مآم)سز منقجقد مععملرؼـ (مقحدؼـ

ؿبمنؽبؽمِلل}وػؿمؼبمسمملٕماظذر،مضممللمتضملمملظب:م مودؽبمؽبموؽبإكبذؿبمَأخؽبذؽبمرؽبننبَؽمِع

ؿب مِنرؽبنىبغمُلؿؿبمَأَظلؿبوملؾبمَأغؿبظمُلِلؾملكبؿؿبمسؽبػمَلكموؽبَأذؿبؾملؽبدؽبػؾبؿؿبمذؾبرىبؼمبؿؽبؾملؾبؿؿبمُزؾملؾبقركبِػؿؿبمِع

                                                           

)منمملإلدارةماظضملمملعهملمظؾققثماظدسقةنمملحىملمم–ؼمملدرمعضملروفمخػملؿملؾمم/دم. 
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ؿبمُطؽملمبمملمإكبغمبمملماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِلمؼؽبقؿبمؽبمتؽبعمُلقُظقامَأنؿبمذؽبؾملكبدؿبغؽبمملمنؽبػمَلكمَضمملُظقا مَشمملِصػمِلنيؽبمػؽبذؽبامسؽب

ؿبمونؽبمملؤؾبغؽبمملمَأذؿبرؽبَكمإكبغمبؼملؽبمملمتؽبعمُلقُظقامَأوؿب*م ؿبمذؾبرىبؼمبهمًلموؽبُطؽملمبمملمَضؾؿبؾؾبمِع منؽبضملؿبِدِػؿؿبمِع

م.ؼ173م-172:ماألسرافػ{اْظؼملؾبؾؿبشمِلػمُلقنؽبمَصضملؽبؾؽبمِنؼملؽبمملمَأَصؿؾبؾملؿبػمِلغمُلؽملؽبممل

ئرهمالموعضملؽملكمأنماإلدةممدؼـماظظملشملرةم:مأنمذرائضملفموذضملمملممم

تؿضملمملرضموالمتزملشملدممععماٌؽملشملؼماظعملقؼؿمواظضملعملؾماظلػملؿملؿمواظظملشملرم

معلػملؼملنيم-اٌلؿعملؿملؼملهمل مأ قمملنؾملممل مؼغملـ مٕ مواظلؾنملمؼبم -وظق ،

سدمموجقدمتضملمملرضمننيماظدؼـمواظضملعملؾماظلػملؿملؿمػقمأنم مملحنملم

اظرملرعموخمملظؼماظضملعملؾمواحدم،موػقمآمربماظضملمملٌنيم،موالمأدلم

) ػملكمآمسػملؿملفممسػملكمطقنماإلدةممدؼـماظظملشملرةمعـمأنماظؽمليب

ودػملؿ(مجضملؾماٌضملؿملمملرمؼبماظؿضملرفمسػملكماإلثؿمواًرلمػقماغرملراحم

ماغرملرحوملمظفماظؽملظملسموٕمؼغملرهم مملحؾفم مصؼملممل ماغعملؾمملضف، مأو اظزملدر

،موعمملمترددتمصؿملفممأنمؼشملػملعمسػملؿملفماظؽملمملسمدلمذظؽمسػملكمحلؽملف

مضؾقف مسػملك مدل مسػملؿملف ماظؽملمملس مارةع م مملحؾف ؿبمموطره مصضملؽب مممم،

كبمدؽبؼملضملؽبمملنماْظ (مأغمبفؾبمدؽبفمَللؽبمردقلؽبممملركبيىبم)رضلمآمسؽملففمَلغؿبزملؽبغؽبقمباسمنؿب

ُٓمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(مسؽب ؾبمـماظؾىبرمواإلثؿبؿكب؟مَضممللؽب:م)اظدلنباظػملَِّفم) ؽبػملَّكما :محؾبلؿب
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مسؽبػملؿملِفم مؼؽبشملَّػمِلعؽب مَأنؿب موَطركبػوملؽب مغؽبظمْلِلَؽ مِصل محؽبؽَّ معؽبممل مواإلثؿبؿؾب ًُػمُلؼ، ا

ماظؽملمبمملسؽب(م)رواهماظؾكمملريمؼبماألدبماٌظملردم(.

مؼزملػملقؾملؿموؼؽملظملضملؾملؿ،موضدموجفماإلد ةمماٌلػملؼملنيمإظبمعممل

منغملؾمعمملم متفملعر مصفؼملؿملعمترملرؼضملمملتف م، وؼؽمللفؿمععمصشملرتؾملؿماظؾرملرؼهمل

مأعرم مسـمطؾ موتؽملؾملكماٌلػملؿ م، مودغؿملممله ماٌلػملؿمؼبمدؼؽملف ؼؽملظملع

مؼقديمنمملٌلػملؿمإظبماشلػملغملهملمؼبمدؼؽملفمأومدغؿملمملهم.

وٌمملمطمملغوملماظضملربمأعهملمأعؿملهملمنضملىملمصؿملؾملؿمردقالمعؽملؾملؿمضممللم

ماظَِّذيمنؽب}تضملمملظل: مسؽبػمَلؿملؿبؾملكبؿؿبمػؾبقؽب مؼؽبؿؿبػمُلق مِعؽملؿبؾملؾبؿؿب مرؽبدؾبقًظممل ماْظفمُلعىبؿملىبنيؽب مِصل ضملؽبىملؽب

مَضؾؿبؾؾبم ؿب مِع مَطمملغؾبقا موؽبإكبنؿب موؽباْظِقغمْلؼملؽبهمَل ماْظغمِلؿؽبمملبؽب موؽبؼؾبضملؽبػملخملؼملؾبؾملؾبؿؾب موؽبؼؾبزؽبطخملؿملؾملكبؿؿب وؼؽبمملِتِف

معؾبِؾنيلب م{َظظمِللمضؽبػمَلمملللب موتػملؽم2ػاىؼملضملهمل: ماظؿضملػملؿملؿ مػذا منضملد مثؿ م، ؼ

شملرةمؼبمعبؿملعماظؿزطؿملهملمؼؾضملـقنمظػملضملمملٕمطػملفمداسنيمإظبمدؼـماظظمل

ُطؽملؿبؿؾبؿؿبمخؽبؿملؿبرؽبمُأعمبهمٍلمُأخؿبركبجؽبوملؿبمِظػملؽملمبمملسكبم}أسبمملءماٌضملؼملقرةم،مضممللمتضملمملظب:

ؽبم كبماْظؼملؾبؽملؿبغمَلركبموؽبتؾبقملؿبِعؽملؾبقنؽبمِنمملظػملَِّفموؽبَظقؿبموعؽب تؽبفمْلعؾبرؾبونؽبمِنمملْظؼملؽبضملؿبرؾبوِفموؽبتؽبؽملؿبؾملؽبقؿبنؽبمسؽب

موؽبَأْطؽبرؾبػؾب ماْظؼملؾبقملؿبِعؽملؾبقنؽب مِعؽملؿبؾملؾبؿؾب مَظؾملؾبؿؿب مخؽبؿملؿبرـبا مَظغمَلمملنؽب ماْظغمِلؿؽبمملِب ؿؾبمَأػؿبؾؾب

مسؼملران:{اْظظمَلمملِدعمُلقنؽب مردمملظهملم110ػول م مملحؾهمل ماألعهمل مصؾملذه ؼ،
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سصملؿملؼملهملمظػملؽملمملسمطمملصهملم،متفملعرمنمملٌضملروفموتؽملؾملكمسـماٌؽملغملرموتقملعـم

مػلم منمملظيت موجؾ( م)سز مآ مدؼـ مغرملر مسػملك موتضملؼملؾ م، نرنؾملممل

مأحلـ.م

ماظظملشملرةم معع معبؿملضملؾملممل منظملرائضمتؿقاصؼ ماإلدةم مجمملء ثؿ

ماإل م)تضملمملظب( مآ مخػملؼ ماظيت ماظيت مواٌؾملؼملهمل معـمغلمملن خػملؼ

مصفمملءتمأجػملؾملممل ماألرض مؼب موجؾ( م)سز مآ مخةصهمل موػل ،

ترملرؼضملمملتفمتقضؿملقـبمملمظشملرضف،مصظملرؼسملهملماظزملةةمذرعمشلمملمعـماألحغملمملمم

مواظضملمملعؾم مصمملظظملةحمؼبمعزرسؿف، م، مسػملكماٌلػملؿمأداءػممل متؾبؿملؽبلىبر عممل

ؼبمعزملؽملضملفم،مواٌقزػمؼبمعزملػملقؿف،مواٌدرسمؼبمعدردؿفم،م

م معقضضملف مؼب مواٌؾملؽملدس مسؿملمملدتف، مؼب مؼبمواظشملؾؿملنمل مواظضملمملٕ ،

ماظزملةةم ماىؼملؿملع مأدرك مإذا مواظغملؿملؼملؿملمملئلمؼبمعضملؼملػملف، م، ربرانف

 ػملكمطؾمواحدمعؽملؾملؿمؼبمعغملمملغفم،مإنمٕمؼؿؼملغملـمعـماظذػمملبم

كبم منؿب مجؽبمملِنركب ؿب مصضملؽب مصػملؿملزملؾم، ماظزملةة مأدرطؿف م،صفملؼؽملؼملممل إظبماٌلفد

ُٓم)(م،مَضممللؽب:مَضممللؽبمرؽبدؾبقلؾبماظػملَِّفمرضلمآمسؽملؾملؼملمملسؽبؾؿبِدماظػملَِّفم)  ؽبػملَّكما

موؽبدؽبػملَّؿؽبسؽبػمَل م(ؿملؿبِف م...م): مَضؾؿبػمِلل: مَأحؽبدفب مب مؼؾبضملؿبشمَلؾملؾب مَظؿؿب مخؽبؼملؿبلـبممل ُأسؿبشمِلؿملوملؾب



 مجلس األعلى للشئون اإلسالميةلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 75- 

 

موؽبعؽبلؿبِفدـبا مَرؾملؾبقرـبا ماْظفمَلرؿبضؾب مِظل مَأدؿبرؽبَطؿؿبفؾبمموؽبجؾبضمِلػمَلوملؿب مرؽبجؾبؾلب مَصفمَلؼنبؼملؽبممل ،

م)رواهمأغبد(م.م(َصػمْلؿملؾبزملؽبؾىبمحؽبؿملؿبىملؾبمَأدؿبرؽبَطؿؿبفؾباظزملمبػمَلمملُة،م

مننيمم ماىؼملع موأنؿملح م، ماظرنمملسؿملهمل ماظزملةة مخظملظملومل طؼملممل

 ةتلماظصملؾملرمواظضملزملرم،موننيماٌطملربمواظضملرملمملءمعبعمتعملدؼؿمأوم

مراسكماإلدةمم تفملخرلمؼبماظلظملرمعراسمملةمظصملروفماإلغلمملنم،مطؼملممل

حممللماٌلػملؿمؼبماٌرضم،مصعملدمالمؼلؿشملؿملعماظعملؿملمملممظػملزملةةم،أومالم

م،مصؿمللعملطمسؽملفماظعملؿملمملممأوماىػملقسم،موطذام ؼلؿشملؿملعماىػملقسمشلممل

مبمظفمترملرؼضملمملتمه ادؿؾعملمملءمممملصظمسػملكؼبمايربموؼبماًقفمد

حؿملمملتف،موػذاماظؿؿمللرلمواظؿكظملؿملػمعـمضزملرمظػملزملةةمواىؼملعمأثؽملمملءم

مععم مؼؿقاصؼ م، ماٌرض مأثؽملمملء ماظزملةة مؼب مواىػملقس م، اظلظملر

ماظظملشملرةماظلػملؿملؼملهملمععمعراسمملةمحممللماٌلػملؿ.

ماظعملمملدرم مسػملك موجؾ( م)سز مآ مصرضف ماظزملؿملمملم وطذظؽ

ماٌلؿشملؿملعموؼلعملطمسـماٌرؼضمعرضـبمملمالمؼلؿشملؿملعمعضملفماظزملؿملمملمم،

مورخصم م، مسػملكماظزملؿملمملم ماظعملدرة ماغضملدام مسؽملد ماظظملدؼهمل مظف وذرع

م)رضلمآمسؽملؾملؼملممل(م مسؾبؼملؽبرؽب كب مانؿب ؿب مصضملؽب م، ماظلظملر مأثؽملمملء مظػملعملمملدر اظظملشملر
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ؿبماْظِؾرىبم َضممللؽب:مَضممللؽبمرؽبدؾبقلؾبماظػملَِّفم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(م:مم)َظؿملؿبسؽبمِع

م،مصق ػمعـ م)رواهمانـمعمملجف( مِصلماظلمبظمَلركب( المؼلؿضملؼملؾمماظزملىبؿملؽبمملمؾب

رخزملهملماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼبماظلظملرمععموجقدمعرملعملهملم

نمملظطملهملمنفملنمػذاماظضملؼملؾمظؿملسمعـماظدل،مألنماإلدةممرخصمظفمؼبم

متضملمملظب: مضمملل مدؽبظمَلرلبم}اظظملشملر مسؽبػمَلك مَأوؿب معؽبركبؼسملـبممل مِعؽملؿبغمُلؿؿب مَطمملنؽب ؿب مَصؼملؽب ...

ؿبمَأؼمبمململبمُأخؽبرؽبم... ضملزميهملمؼم،مأعمملمعـمؼفملخذمنمملظ184ػاظؾعملرة:م{َصضمِلدمبٌةمِع

وؼلؿشملؿملعماظزملدلمسػملكماظزملؿملمملممؼبماظلظملرم،مأومالمصبدمعرملعملهملمصؾملقمعمملم

م مُطؽملؿبؿؾبؿؿبم}سؽملمملهماظعملرونماظغملرؼؿمنعملقظفم: مإكبنؿب مَظغمُلؿؿب متؽبزملؾبقعؾبقامخؽبؿملؿبرفب وؽبَأنؿب

ماظزملؿملمملمم184ػاظؾعملرة:{تؽبضملؿبػمَلؼملؾبقنؽب مؼب ماظؿؿمللرلات مػذه مطؾ م، ؼ

هظملظمسػملكماٌلػملؿمدؼؽملفموغظمللفم،موتؿقاصؼمععماظظملشملرةماظلػملؿملؼملهملم

مٓم)مسزموجؾ(مسػملؿملؾملمملماظؽملمملسم.اظيتمصشملرما

ماٌلؿشملؿملعم مسػملك موجؾ( م)سز مآ مصرضف ماييمل وطذظؽ

كبمادؿبؿؽبشمَلمملعؽبم}صعملطم،مضممللمتضملمملظب: ماْظؾؽبؿملؿبومِلمعؽب وؽبِظػملَِّفمسؽبػمَلكماظؽملمبمملسكبمِحيملنب

كبماْظضملؽبمملَظؼمِلنيؽب ؿبمَطظمَلرؽبمَصكملكبنمبماظػملَّفؽبمَشؽمِللوبمسؽب ػولمسؼملران:مم{إكبَظؿملؿبِفمدؽبِؾؿملػمًلمملموؽبعؽب

اصضملؾموالمم)طملمملظؾهملمظغملؾمأصضملممللماييملمؼم،مطؼملمملمطمملغوملماظلؼملهملماظم97



 مجلس األعلى للشئون اإلسالميةلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 77- 

 

تؿمللرلـبامظألداءم،منؾمرخصمآم)سزموجؾ(ماظؿقطؿملؾمؼبمم(حرجم

معـم مؼؿؼملغملـ مٕ مإذا مؼبمنضملسملؾملممل مأو م، مطػملؾملممل ماظظملرؼسملهمل مػذه أداء

منضملضماٌؽملمملدؽمطرعلماىؼملمملرموسبقه.

وعـمثؿمصكملنمذرؼضملهملماإلدةمماظلؼملقهملمتعملدرمأحقالماظؾرملرم

ؿؾملؿموالمتؾبغمَلػملخملظمُلؾملؾبؿمعـمحلنملمصشملرتؾملؿماظيتمخػملعملقامسػملؿملؾملمملم،مصةمتضملؽمل

أعركبػؿمسؾبلرـبا،منؾمتؽبؽملفملىمنؾملؿمسـماٌرملؽبعملَّهملمواظضملؾبلؿبرمإظبماظؿكظملؿملػم

م، مواالصؿضملمملل ماظؿغملػملػ موترصض مايؿملمملةممواظؿملؾبلؿبر، مذؽقن وتضملمملجل

متضملمملظب:طػملؾملممل مضمملل ماْظضملؾبلؿبرؽبم}، مِنغمُلؿؾب مؼؾبركبؼدؾب موؽبَظممل ماْظؿملؾبلؿبرؽب مِنغمُلؿؾب ماظػملَّفؾب ؼؾبركبؼدؾب

موؽبِظؿؾبغمَلؾىب ماْظضمِلدمبَة موؽبَظضملؽبػملَّغمُلؿؿبموؽبِظؿؾبغمْلؼمِلػمُلقا مػؽبدؽباُطؿؿب معؽبممل مسؽبػمَلك ماظػملَّفؽب رؾبوا

َظمملمؼؾبغمَلػملخملػؾبماظػملَّفؾبمغؽبظمْللـبمملمإكبظَّمملم}ؼم،موضممللمدؾقمملغف:م185ػاظؾعملرة:{تؽبرملؿبغمُلرؾبونؽب

..وؽبعؽبمملمجؽبضملؽبؾؽبمسؽبػمَلؿملؿبغمُلؿؿبمِصلم}ؼم،موضممللمسزموجؾ:286ػاظؾعملرة:م{وؾبدؿبضملؽبؾملؽبممل

ؿبمحؽبرؽبجلبمِعػملَّهمَلمَأِنؿملغمُلؿؿبمإكبنؿبرؽباِػؿملؿؽبمػؾبقؽبمدؽبؼملمب كبمِع ؿبماظدىبؼ مملُطؿؾبماْظؼملؾبلؿبػمِلؼمِلنيؽبمِع

َظمملمؼؾبغمَلػملخملػؾبماظػملَّفؾبمغؽبظمْللـبمملمإكبظَّمملمعؽبمملم}ؼ،موضممللمدؾقمملغف:م78ػاييمل:م{َضؾؿبؾؾبم..

مؼ.7ػاظشملةق:مم{وتؽبمملػؽبمملم
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ماظظملشملرةمو مواصعملومل مضد ماإلدةم مذرؼضملهمل مأن منمملظذطر جدؼر

طؾمعمملمتؿشملػملؾفمعـمدرورموصرحموظؾمملسلبموزؼؽملهمل،موعؿعم اظلػملؿملؼملهملمؼب

مآم)س ماظيتمأخرجؾملممل منلؿملمملجمايؿملمملة مظإلغلمملنمربمملرهمل موجؾ( ز

ؼؽبمملمنؽبؽمِللمودؽبمؽبمخؾبذؾبوامزكبؼؽملؽبؿؽبغمُلؿؿبمِسؽملؿبدؽبم}عـماألدبماظرصؿملع،مضممللمتضملمملظب:

ُطؾىبمعؽبلؿبِفٍدموؽبُطػمُلقاموؽباذؿبرؽبنؾبقاموؽبَظمملمتؾبلؿبركبُصقامإكبغمبفؾبمَظمملمؼؾبِقنملنبماْظؼملؾبلؿبركبِصنيؽبم*م

ؿبمحؽبرمبمؽبمزكبؼؽملؽبهمَلماظػملَِّفماظَِّؿلمَأخؿبرؽبجؽبمِظضمِلؾؽبمملِدِهموؽباظشملَّ ؽبماظرىبزؿبقكبمُضؾؿبمعؽب ؿملىبؾؽبمملِتمِع

ماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِلم مؼؽبقؿبمؽب مخؽبمملِظزملؽبهمًل ماظدنبغؿبؿملؽبممل ماْظقؽبؿملؽبمملِة مِصل موعؽبؽملؾبقا ؽب مِظػملَِّذؼ مِػلؽب ُضؾؿب

مرؽبنىبلؽبم محؽبرمبمؽب مإكبغمبؼملؽبممل مُضؾؿب م* مؼؽبضملؿبػمَلؼملؾبقنؽب مِظعمَلقؿبملب ماْظـملؼؽبمملِت مغؾبظمَلزملىبؾؾب َطذؽبِظَؽ

ؽبموؽباْظكملكبثؿبؿؽبموؽباْظؾؽب طملؿبلؽبمِنطملؽبؿملؿبركبماْظقؽبؼىبموؽبَأنؿبماْظظمَلقؽباِحشؽبمعؽبمملمَزؾملؽبرؽبمِعؽملؿبؾملؽبمملموؽبعؽبمملمنؽبشمَل

تؾبرملؿبركبُطقامِنمملظػملَِّفمعؽبمملمَظؿؿبمؼؾبؽملؽبزىبلؿبمِنِفمدؾبػمْلشمَلمملغـبمملموؽبَأنؿبمتؽبعمُلقُظقامسؽبػمَلكماظػملَِّفمعؽبمملمَظمملم

ؼممصػملؿمؼعملررماإلدةممظإلغلمملنمغقسـبمملم33م-م31ػاألسراف:م{تؽبضملؿبػمَلؼملؾبقنؽب

مداممضدمتشملقرم معممل مظػملؼملضملؿملرملهمل، مخممل ـبممل معـماظػملؾمملسمأومأدػملقنـبممل خممل ـبممل

ٓمسػملؿملفمبمصشملريمدػملؿملؿم،منؾمإنماظؽمليبم) ػملكماوترضكمنفملدػملق

سزموجؾم(مضبنملمأنمؼرىمأثرمغضملؼملفمسػملكمودػملؿ(مأخدلغمملمأنمآم)

مسؾمملدهم.
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وعـماظظملشملرةماظيتمخؾبػمِلؼؽبمسػملؿملؾملمملماإلغلمملن:مرشؾؿفمؼبمضسملمملءم

ذؾملقتف،مصرملرعمظفماإلدةمماظؽملغملمملحمطشملرؼؼمذرسلم قؿملحم،موٕم

ذدهمؼذلطفمسرضهملمالرتغملمملبماظظملقاحشموضؿملمملعماألغلمملبم،منؾمأر

ماظزواجماظذيم مصفملحؾمظف م، إظبمتغملقؼـمأدرةمرمملػرةمعـمغلػملف

مضممللم م، مواظرغبهمل ماٌقدة مصؿملف مصبد مدغملؽملـبممل ماظغملرؼؿ ماظعملرون زلممله

ؿبمَأغؿبظمُلِلغمُلؿؿبمَأزؿبوؽباجـبمملمِظؿؽبلؿبغمُلؽملؾبقام}تضملمملظب:م ؿبموؼؽبمملِتِفمَأنؿبمخؽبػمَلؼؽبمَظغمُلؿؿبمِع وؽبِع

مذؽب مِصل مإكبنمب موؽبرؽبحؿبؼملؽبهمًل معؽبقؽبدمبًة منؽبؿملؿبؽملؽبغمُلؿؿب موؽبجؽبضملؽبؾؽب مِظعمَلقؿبملبمإكبَظؿملؿبؾملؽبممل مَظـملؼؽبمملٍت ِظَؽ

معـم21ػاظروم:{ؼؽبؿؽبظمَلغملَّرؾبونؽب مظػملؾرملر ممبممل مؼضملذلف مدؼـ مصمملإلدةم م، ؼ

معمملم مؼبمإرمملر مإغلمملغؿملهمل، مورؾمملئع مغظمللؿملهمل، موحصملقز مضػملؾؿملهمل، أذقاقلب

مذرعمآم)مسزموجؾ(.

مسػملكمغصملمملصهملماىلدمورؾملمملرتفموجضملػملؾملمملم ماإلدةمؾب طؼملمملمحضمب

معـم م قؿف موطؼملمملل مدةعؿف مسػملك متلمملسد ماظيت ماظظملشملرة عـ

موؽبدؽبػملَّؿؽب(:ماأل مسؽبػمَلؿملؿبِف م) ؽبػملَّكماظػملَّفؾب مواألعراضمحؿملىملمؼعملقلمغؾؿملؽملممل ونؽهمل

موؽبتؽبعمْلػمِلؿملؿؾبم ماْظكملكبِنِط، موؽبغؽبؿؿبػؾب ماظرملمبمملركبِب، مَضصنب ماْظظمِلشمْلرؽبِة: ؽب مِع )خؽبؼملؿبسفب

مصقاصؼم م، محؾمملن( مانـ م)رواه موؽباْظِكؿؽبمملنؾب( موؽباِظمملدؿبِؿقؿبدؽبادؾب اْظفمَلَزمملِصركب،
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قػمملمظلةعهملماإلدةمماظظملشملرةماظلقؼهملمؼبمتعملرؼرمػذهماألعقرموسب

مو قهملمجلدماإلغلمملنم.

مظػملعملقةم مؼبمحؾف ماإلغلمملن مصشملرة مسػملك ماإلدةم مأطد طؼملممل

مصعملدم مشلذهماظظملشملرةم، محدودـبا مؼؽملظملضملفموظغملؽملفمحدمب وحر فمسػملكمعممل

نقمببماإلعمملممعلػملؿم)رغبفمآ(منمملنـبمملمؼبم قؿملقفمهوملمسؽملقانم:م

)نمملبماألعرمنمملظعملقةموتركماظضملفز(مأوردمصؿملفمحدؼــبمملمسـمَأِنكمػؾبرؽبؼؿبرؽبَةم

رضلمآمسؽملف(مَضممللؽب:مَضممللؽبمرؽبدؾبقلؾبماظػملَِّفم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م)

ماظسملمبضمِلؿملِػم كب ماْظؼملؾبقملؿبِع ؽب مِع مإكبَظكماظػملَِّف موؽبَأحؽبنملنب مخؽبؿملؿبرفب ماْظعمَلقكبىنب ؾب )اْظؼملؾبقملؿبِع

ؿبمِنمملظػملَِّفموؽباَلمتؽبضملؿبِفزؿبم وؽبِصكمُطؾدملمخؽبؿملؿبرفبم،ماحؿبركبصؿبمسؽبػمَلكمعؽبمملمؼؽبؽملؿبظمَلضملؾبَؽموؽبادؿبؿؽبضمِل

مذؽبكؿبءفب مَأ ؽبمملنؽبَؽ موؽبَطذؽبا.مموؽبإكبنؿب مَطذؽبا مَطمملنؽب مَصضملؽبػمْلوملؾب مَأغىبل مَظقؿب متؽبعمُلؾؿب َصَة

ؿبمُضؾؿبمَضدؽبرؾبماظػملَِّفموؽبعؽبمملمذؽبمملءؽبمَصضملؽبؾؽبمَصكملكبنمبمَظقؿبمتؽبظمْلؿؽبحؾبمسؽبؼملؽبؾؽبماظرملمبؿملؿبشمَلمملنكب(م وؽبَظغمِل

)رواهمعلػملؿ(،مصعملدمأذمملدماظؽمليبم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(منمملٌقملعـم

مُضقمبٍةموؽبَأِسدنبو}اظعملقيمسؼملةمنعملقظفمتضملمملظبم:م ؿب مِع معؽبمملمادؿبؿؽبشمَلضملؿبؿؾبؿؿب امَظؾملؾبؿؿب

م.. موؽبسؽبدؾبومبُطؿؿب ماظػملَِّف مسؽبدؾبومب مِنِف متؾبرؿبِػؾؾبقنؽب ماْظكؽبؿملؿبؾكب مركبنؽبمملِط ؿب م{وؽبِع

مؼ.60ػاألغظملمملل:
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ماظلقؼهملم ماظظملشملرة مذؾملدت معضملروف مطؾمب ماإلدةم مأضر وظعملد

حبلؽملفم،موأغغملرمطذظؽمطؾمعؽملغملرمذؾملدتماظظملشملرةماظلقؼهملمنعملؾقف،م

م) ػمل ماظؽمليب منف موؾبِ ػؽب معممل مضقظفموػق مؼب مودػملؿ( مسػملؿملف مآ ك

مؼؽبِفدؾبوغؽبفؾبم}تضملمملظب: ماظَِّذي ماْظفمُلعىبلمب ماظؽملمبِؾلمب ماظرمبدؾبقلؽب مؼؽبؿمبِؾضملؾبقنؽب ؽب اظَِّذؼ

مِنمملْظؼملؽبضملؿبرؾبوِفم مؼؽبفمْلعؾبرؾبػؾبؿؿب موؽباْظكملكبغؿبِفؿملؾكب ماظؿمبقؿبرؽباِة مِصل مِسؽملؿبدؽبػؾبؿؿب عؽبغمْلؿؾبقنـبممل

موؽب ماظشملَّؿملىبؾؽبمملِت مَظؾملؾبؿؾب موؽبؼؾبِقؾنب ماْظؼملؾبؽملؿبغمَلركب كب مسؽب مسؽبػمَلؿملؿبؾملكبؿؾبموؽبؼؽبؽملؿبؾملؽبمملػؾبؿؿب ؼؾبقؽبرىبمؾب

مسؽبػمَلؿملؿبؾملكبؿؿبم مَطمملغؽبوملؿب ماظَِّؿل موؽباْظفمَلْشػمَلممللؽب مإكب ؿبرؽبػؾبؿؿب مسؽبؽملؿبؾملؾبؿؿب موؽبؼؽبسملؽبعؾب اْظكؽبؾؽبمملِئىملؽب

ؽبمَوعؽبؽملؾبقامِنِفموؽبسؽبزمبرؾبوهؾبموؽبغؽبزملؽبرؾبوهؾبموؽباتمبؾؽبضملؾبقاماظؽملنبقرؽبماظَِّذيمُأغؿبزكبلؽبمعؽبضملؽبفؾبم َصمملظَِّذؼ

ػذاماظدؼـممؼم،موظقالمأن157ػاألسراف:{ُأوَظِؽَؽمػؾبؿؾبماْظؼملؾبظمْلػمِلقؾبقنؽب

موترملرؼضملمملتفموأخةضؿملمملتفموحسملمملرتفم منضملؾمملداتف ماظلقؼهمل ؼقاصؼماظظملشملر

مدائؼملمملم مؼقملطد موظغملـ م، مأصقاجـبممل مآ ماظؽملمملسمؼبمدؼـ مدخؾ عممل

نظملشملرتفموسمملٌؿملؿفمسػملكمإ ةحفمظغملؾمذؽقنماجملؿؼملعماإلغلمملغلم

ماظيتمطمملغوملمعـمأػؿم ماظؾرملر مظشملؾؿملضملهمل موعقاصعملؿف م، موروحـبممل جلدـبا

مة.أدؾمملبماغؿرملمملرهمؼبمأرجمملءماٌضملؼملقر
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 ()م الصـالً دٖـَ اإلشـالً
 

مواألعمملن،م مواألعـ م، مواظلةم ماظلػملؿ ؾب مدؼ ماإلدةم إن

اظضملؽملػمماغؿرملرمنمملظلؼملمملحهملمواظؿمللرموٕمؼضملرفماظؿشملرفمأوماظؿرملددمأو

مواظؿمملرؼيموذؾملمملداتماٌؽملزملظملنيمخرلم واظضملدوانمسػملكماآلخرؼـ،

مسػملكمأعقاشلؿم مدؼـمؼفملعـماظؽملمملسمصؿملف مصؾملق ذمملػدمسػملكمذظؽم،

موأغظمللؾملؿموطراعؿؾملؿماإلغلمملغؿملهمل.موأسراضؾملؿمودعمملئؾملؿ

صمملظلةممػدفمعـمأػدافماإلدةمماظلمملعؿملهمل،مالمؼعملؿملؼملفمإالم

موالمؼظملرمبطمصؿملفمإالم مملحنملماظؿدؼـماٌطملرملقشم،م اٌلػملؿمايؼ،

دسمملمإظؿملفماإلدةمم،محؿكمؼؽملضملؿماجملؿؼملعمنمملألعـم،موؼؿففمأصرادهم

موؼضملؿماظؿلمملعحمواظؿضملمملونم إظبماظضملؼملؾمواظؾؽملمملءمواإلغؿمملجمواظرخمملء،

مواظرملقؽملمملءمواإلخممل ماظؽملزاع ماظؽملمملسمأدؾمملب محؿملمملة معـ موتزول م، ء

ماجملؿؼملعم مأصراد معـ مصرد مطؾ موؼزملؾح م، مواًزملمملم واظضملداوة

 داسؿملـبمملمإظبماًرل،مسمملعػمًلمملمسػملكمإردمملءمضؿملؼملفموتقضؿملحمدؾػملف.م

                                                           

)ممملإلدارةماظضملمملعهملمظؾققثماظدسقةنمملحىملمنم–د/معذملقؼملذملدمإنذملراػؿملذملؿمحذملمملعدم. 
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مهؿملهملم مآ مجضملػملف م; ماإلدةم مذضملمملئر معـ مذضملرلة واظلةم

ماظلةمم معضملمملغل مواغملني مظؿشملؾؿملؼ منؿملؽملؾملؿ مصؿملؼملممل ممممممممممماٌلػملؼملني

معضملمملذؾملؿؼب موذؽقن مآمتضملمملظبمممأحقالمحؿملمملتؾملؿ محؿملىملمأعر ،

مصراضؾملؿ.م موسؽملد مظعملمملئؾملؿ مسؽملد مشلؿ مهؿملهمًل مؼؿكذوه اٌقملعؽملنيمنفملن

ؿبم}ضممللمتضملمملظب:م َصكملكبذؽبامدؽبخؽبػمْلؿؾبؿؿبمنؾبؿملؾبقتـبمملمَصلؽبػملخملؼملؾبقامسؽبػمَلكمَأغؿبظمُلِلغمُلؿؿبمتؽبِقؿملمبهمًلمِع

م ؼ.61ػاظؽملقر:م{ِسؽملؿبِدماظػملَِّفمعؾبؾؽبمملرؽبَطهمًلمَرؿملىبؾؽبهمًل

مواظلة معـمواظلىبػمْلؿ ماٌؽملؾـؼ ماألعـ مػق مواحد، مذلءفب م

اإلميمملنمنمملٓم)سزموجؾ(،مواظشملؼملفملغؿملؽملهملماظؽملمملنضملهملمعـماتؾمملعمتضملمملظؿملؼملفم

موتضملمملظبم مدؾقمملغف مآ مجضملػملؾملممل ماظيت ماظضملمملدظهمل موأحغملمملعف اظلؼملقهمل

مضممللم م، ماظلغملؿملؽملهملمىؼملؿملعمسؾمملده موضؼملـمعـمخةشلممل م، مدؼؽملف ذضملمملر

ؽبمِسؽملؿبدؽبماظػملَِّفماْظكملكبدؿبػمَلمملمؾب}تضملمملظب: ؼ،موٕمالم؟م19ان:ػولمسؼملر{إكبنمبماظدىبؼ

ماظلةممظؾينماإلغلمملنمواظذيمطظملؾم وػقماظدؼـماحملعملؼمٌؾدِأ

ماظدارؼـ مؼب مظؿملؾملؽملفمل مودضملمملدتف مواآلخرةم-دةعؿف ضممللمم-اظدغؿملممل

مِغضملؿبؼملؽبِؿلم}تضملمملظب: مسؽبػمَلؿملؿبغمُلؿؿب موؽبَأتؿبؼملؽبؼملؿبوملؾب مِدؼؽملؽبغمُلؿؿب مَظغمُلؿؿب مَأْطؼملؽبػمْلوملؾب اْظؿملؽبقؿبمؽب

مؼ.3ػاٌمملئدة:م{وؽبرؽبِضؿملوملؾبمَظغمُلؿؾبماْظكملكبدؿبػمَلمملمؽبمِدؼؽملـبممل
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مؼبماألرضمننيماظؽملمملس،موت ماظلةم معؾدأ مظؿقعملؿملؼ فملطؿملدًا

صعملدمطمملصفملمآماظلمملسنيمصؿملفمواٌشملؾعملنيمظفمسؼملػملؿملمملمنمملىؽملهمل،موجضملؾم

متضملمملظب: مضمملل ماظلةم، مصؿملؾملممل مَأنؿبم}هؿملؿؾملؿ ماْظفؽبؽملمبهمِل مَأ ؿبقؽبمملبؽب وؽبغؽبمملدؽبوؿبا

ؼ،وضممللم46ػاألسراف:{دؽبػمَلمملمفبمسؽبػمَلؿملؿبغمُلؿؿبمَظؿؿبمؼؽبدؿبخؾبػمُلقػؽبمملموؽبػؾبؿؿبمؼؽبشمْلؼملؽبضملؾبقنؽب

م مدؽبػمَلمملمفبخؽب}تضملمملظب: مِصؿملؾملؽبممل متؽبِقؿملمبؿؾبؾملؾبؿؿب مرؽبنىبؾملكبؿؿب مِنكملكبذؿبنكب مِصؿملؾملؽبممل ؽب م{مملِظِدؼ

مؼ.23ػإنراػؿملؿ:م

 الصالً وَ أمساء اهلل احلصٍٜ:

م م: مضممللمدؾقمملغف م متضملمملظبم، معـمازلمملئف ػؾبقؽبم}واظلةممادؿفب

ؾبم ماْظؼملؾبقملؿبِع ماظلمبػمَلمملمؾب ماْظعمُلدنبوسؾب ماْظؼملؽبػمِلُؽ مػؾبقؽب مإكبظَّممل مإكبَظفؽب مَظممل ماظَِّذي اظػملَّفؾب

ؾب مؼؾبرملؿبركبُطقنؽبماْظؼملؾبؾملؽبؿملؿبؼمِل مسؽبؼملمبممل ماظػملَِّف مدؾبؾؿبقؽبمملنؽب ماْظؼملؾبؿؽبغمَلؾىبرؾب ماْظفؽبؾمبمملرؾب م{اْظضملؽبزكبؼزؾب

مد23ػايرملر: مأغف موعضملؽملممله: ماظلةممؼ، معزملدر موتضملمملظب ؾقمملغف

مصػملـمواألعـ مدؾقمملغف مشرله مسؽملد ماظلةعهمل مانؿطملك معـ موطؾ ،

صبدػمملم،موطمملنمعـمدسمملءماظؽمليبماظغملرؼؿم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م

م)مسعملنملمطؾم ةة متؽبؾؽبمملرؽبْطوملؽبمماظػملَّؾملؾبؿمبم: موؽبِعؽملؿبَؽماظلمبَةمؾب ماظلمبَةمؾب َأغؿبوملؽب

ممملمعضملؽملكمذملمملظفمصؿملؾملذملذؽباماْظفؽبَةلكبموؽباإلكبْطرؽبامكب(م)رواهمعلػملؿ(م،موألنمأصضمل
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ماظلةعهملموصؼمحغملؼملؿفموضدرتفموإرادتفم.

وضدموػملكمرنؽملمملمنمملظلةممسػملكمعـمؼرملمملءمعـمسؾمملدهم،مصؾملذام

َةملبمعىبؽملمبمملموؽبنؽبرَطمملٍتمؼؽبمملمغؾبقحؾبماػؿبِؾْطمِنلؽب}غقحم)سػملؿملفماظلةم(مضممللمظف:م

ؼ،موضممللمسـمإنراػؿملؿم48ػػقد:{سؽبػمَلؿملؿبَؽموؽبسؽبػمَلكمُأعؽبؿلبمعىبؼملمبـمعمبضملؽبَؽ.

مسؽبػمَلكمإكبنؿبرؽباِػؿملؿؽب})سػملؿملفماظلةم(: مم{دؽبةمفب موضممللم109ػاظزملمملصمملت: ؼ،

م م: ماظلةم( م)سػملؿملؾملؼملممل موػمملرون معقدك معؾبقدؽبكم}سـ مسؽبػمَلك دؽبةمفب

ما120ػاظزملمملصمملت:{وؽبػؽبمملرؾبونؽب مإظؿملمملسم)سػملؿملف مسـ موضمملل م:مؼ، ظلةم(

مؼؽبمملِدنيؽب} مإكبلؿب مسؽبػمَلك م{دؽبةمفب مسـمضبؿملكم130ػاظزملمملصمملت: موضمملل ؼ،

وؽبدؽبَةمفبمسؽبػمَلؿملؿبِفمؼؽبقؿبمؽبموؾبِظدؽبموؽبؼؽبقؿبمؽبمؼؽبؼملؾبقتؾبموؽبؼؽبقؿبمؽبمؼؾبؾؿبضملؽبىملؾبم})سػملؿملفماظلةم(:م

:مؾقمملغفمسػملكمظلمملنمسؿمللكمسػملؿملفماظلةمؼ.موضممللمد15ػعرؼؿ:م{حؽبؿملهبممل

مَأ} موؽبؼؽبقؿبمؽب موؾبِظدؿبتؾب مؼؽبقؿبمؽب مسؽبػمَللمب محؽبؿملهبمملوؽباظلمبػمَلمملمؾب مُأنؿبضملؽبىملؾب موؽبؼؽبقؿبمؽب م{عؾبقتؾب

مؼ.33ػعرؼؿ:م

 الصالً يف الكرلُ الهرٖي:

وألنماظلةممػقمذضملمملرماإلدةممصعملدماخؿمملرهمآمسزموجؾمم

مضممللمتضملمملظب:م ماظعملرونماظغملرؼؿم، ماظيتمغزلمصؿملؾملممل مظػملؿملػملهملماظعملدر و ظملممًل
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ماظظمَلفؿبركب} مِػلؽبمحؽبؿمبكمعؽبشمْلػملعكب مػم{دؽبةمفب ،موجضملػملفمآم)سزممؼ5اظعملدر:

مازلممل مضممللمتضملمملظب:مموجؾ( م، ماظعملؿملمملعهمل مواظظملسملؾمؼقم ماظغملراعهمل ظدار

مِسؽملؿبدؽبمرؽبنىبؾملكبؿؿب} ماظلمبػمَلمملمكب م{َظؾملؾبؿؿبمدؽبارؾب ؼ،موجضملػملفمآمهؿملهملم127ػاألغضملمملم:

متضملمملظب: مصعملمملل ماىؽملهمل، مدؽبػمَلمملمفبم}أػؾ مَأنؿب ماْظفؽبؽملمبهمِل مَأ ؿبقؽبمملبؽب وؽبغؽبمملدؽبوؿبا

ؾمؼ،موضممللمج46ػاألسراف:{سؽبػمَلؿملؿبغمُلؿؿبمَظؿؿبمؼؽبدؿبخؾبػمُلقػؽبمملموؽبػؾبؿؿبمؼؽبشمْلؼملؽبضملؾبقنؽب

ماظزملمبمملِظقؽبمملِتمجؽبؽملمبمملٍتمتؽبفؿبركبيم}ذفملغف: موعؽبؽملؾبقاموؽبسؽبؼمِلػمُلقا ؽب ماظَِّذؼ وؽبُأدؿبِخؾؽب

ؽبمِصؿملؾملؽبمملمِنكملكبذؿبنكبمرؽبنىبؾملكبؿؿبمتؽبِقؿملمبؿؾبؾملؾبؿؿبمِصؿملؾملؽبمملمدؽبةمفب ؿبمتؽبقؿبِؿؾملؽبمملماألغؿبؾملؽبمملرؾبمخؽبمملِظِدؼ م{ِع

م موضممللمدؾقمملغفمؼ23ػإكبنؿبرؽباِػؿملؿؽب: موؽبدؽبػمَلمملعـبممل}م:م، متؽبِقؿملمبهمًل مِصؿملؾملؽبممل م{وؽبؼؾبػمَلعملَّقؿبنؽب

ؿبم}ؼ،موضممللمسزموجؾ:75مملن:ػاظظملرض وؽباْظؼملؽبةِئغمَلهمُلمؼؽبدؿبخؾبػمُلقنؽبمسؽبػمَلؿملؿبؾملكبؿؿبمِع

ػاظرمبسؿبِد:م{ُطؾىبمنؽبمملٍبم*مدؽبةمفبمسؽبػمَلؿملؿبغمُلؿؿبمِنؼملؽبمملم ؽبؾؽبرؿبتؾبؿؿبمَصؽمِلضملؿبؿؽبمسؾبعمْلؾؽبكماظدمباركب

 ؼم.23-24
مالصالً طرٖل اجلٍٛ:    

ماٌلػملؿم مشمملؼمملت معـ مشمملؼهمل ماىؽملهمل مدخقل مأن مذؽ ال

زملؿملػملؾملممل،موظذظؽمردؿمضبرصمسػملؿملؾملمملموؼضملؼملؾمجمملػدامعـمأجؾمه

معـم موجضملؾ مإظؿملؾملممل ماظشملرؼؼ مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك اظردقل
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م،م مننيماظؽملمملسمعبؿملضملممل محؿكمتضملؿماحملؾهمل ماظلةم مإصرملمملء أدؾمملنؾملممل

ؿبمَأِنكمػؾبرؽبؼؿبرؽبَةم)رضلمآمسؽملف(مَضممللؽب:ممَضممللؽبمرؽبدؾبقلؾبماظػملَِّفم) ػملكم صضملؽب

محؽبؿمبكمتؾبقملؿبِعؽملؾبقا ماْظفؽبؽملمبهمَل متؽبدؿبخؾبػمُلقنؽب م)اَل متؾبقملؿبِعؽملؾبقاممآمسػملؿملفمودػملؿ(: وؽباَل

م مسؽبػمَلك مَأدؾبظهغمُلؿؿب مَأوؽباَل متؽبقؽبمملننبقا متؽبقؽبمملنؽبؾؿبؿؾبؿؿبممذلءحؽبؿمبك مَصضملؽبػمْلؿؾبؼملؾبقهؾب إكبذؽبا

َأْصرملؾبقاماظلمبَةمؽبمنؽبؿملؿبؽملؽبغمُلؿؿب(م)رواهمعلػملؿ(،مصكملصرملمملءماظلةممعـمذفملغفمأنم

ماضذلغوملم مإذا موخممل همل مننيماٌلػملؼملنيم ضبعملؼماٌقدةمواحملؾهمل

ماظقجفمورةضؿفم،مصؿملؿقعملؼما ظؿقمملننملماظذيمػقمعـمعضملفمنرملمملذهمُل

مامملمماإلميمملن.

وإصرملمملءماظلةمماٌفملعقرمنفمذرسـبمملمالمؼضملينماظذلدؼدمنمملظػملظملظم

مثعملمملصهملم مغرملر مؼضملينم: مصؾملق مأودعمعـمذظؽم، منؾمعضملؽملممله صقلنملم،

مصمملٌلػملؿمايؼمػقم مضقالموصضملةمننيمطؾماٌكػملقضمملتم، اظلةم

مطؾماظؽملمملسمسػملكماخؿةفمدؼؽملؾملؿموعذػؾؾملؿم عـمدػملؿماظؽملمملسمذملذمل

ؿبموجؽمللؿملمملتؾملؿموأظقاغ ؾملؿمذملذملمعـمذرىبمدشملقةمظلمملغفمونشملشمؼدهم،مصضملؽب

مسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(ممَأِنلمػؾبرؽبؼؿبرؽبَة ُٓ )رضلمآمسؽملف(مأنماظؽملمبِؾلىبم) ؽبػملَّكما

ؿبم ؾبمعؽب ؿـبمِظلؽبمملِغِفموؽبؼؽبِدِه،موؽباْظؼملؾبقملؿبِع ؿـبمدؽبػمِلؿؽبماظؽملمبمملسؾبمِع مَضممللؽب:م)اْظؼملؾبلؿبػمِلؿؾبمعؽب
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م)رواهمأغبد(.مؿؿب(أِعؽملؽبفؾبماظؽملمبمملسؾبمسؽبػمَلكمِدعؽبمملِئؾملكبؿؿبموؽبَأعؿبقؽباِظؾملكب

مإظؿملفماإلدةممورؾعملفم ماظلةممايؼماظذيمدسممل مػق وػذا

ماظغملرامم مو قمملنؿف مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك ماظغملرؼؿ اظردقل

 )رضقانمآمسػملؿملؾملؿ(متشملؾؿملعمًلمملمسؼملػملؿملهبمملم.
 

 الصالً وع اآلخر:

ظعملدمضؼملـماإلدةممظغملؾمعـمؼضملؿملشمسػملكمأرضفمعـمشرلم

قموعـمسػملكمغظمللفمأتؾمملسفماألعـمواظلةمممبظملؾملقعؾملؼملمملماظقادعم،مصؾمل

م مضممللمتضملمملظب: م، موعضملؿعملده موسرضف موعمملظف موأػػملف مإكبْطرؽباهؽبم}ووظده اَل

ؽبماْظطملؽبلىب ؽبماظرنبذؿبدؾبمِع كبمَضدمتمبؾؽبؿملمب وؽبَظقؿبمذؽبمملءؽبم}ؼ،256ػاظؾعملرة:م{ِصلماظدىبؼ

معؾبكؿبؿؽبػمِل مؼؽبزؽباُظقنؽب موؽبَظممل موؽباِحدؽبًة مُأعؽبقبهمًل ماظؽملؽبقبمملسؽب مَظفؽبضملؽبؾؽب م{ظمِلنيؽبرؽبنؾبقبَؽ

متضملمملظب:118ػؼقغس: موضمملل مَظؿؿبمالَّ}ؼ، ماظذؼـ كب مسؽب مآ مؼؽبؽملؿبؾملؽبمملُطؿؾب

متؽبؾؽبرنبوػؾبؿؿبم مَأنؿب معىبـمِدؼؽبمملركبُطؿؿب مؼؾبكؿبركبجؾبقُطؿؿب مِصلماظدؼـموؽبَظؿؿب ؼؾبعمَلمملِتػمُلقُطؿؿب

ماْظؼملؾبعمْلِلشمِلنيؽب مؼؾبِقنملنب ماظػملَّفؽب مإكبنمب مإكبَظؿملؿبؾملكبؿؿب ماظػملَّفؾبمموؽبتؾبعمْلِلشمُلقا مؼؽبؽملؿبؾملؽبمملُطؿؾب مإكبغمبؼملؽبممل *

موؽبَأخؿب كب ماظدىبؼ مِصل مَضمملتؽبػمُلقُطؿؿب ؽب ماظَِّذؼ كب مِدؼؽبمملركبُطؿؿبمسؽب ؿب مِع رؽبجؾبقُطؿؿب

ؿـبمؼؽبؿؽبقؽبظَّؾملؾبؿؿبمَصفمُلوَظِؽَؽمػؾبؿؾبم موؽبَزمملػؽبرؾبوامسؽبػمَلكمإكبخؿبرؽباِجغمُلؿؿبمَأنؿبمتؽبقؽبظَّقؿبػؾبؿؿبموؽبعؽب
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مؼ.م9-8ػاٌؼملؿقؽملهمل:م{اظصملَّمملِظؼملؾبقنؽب

ماآلخرمم مسػملكمطراعهمل منمملحملمملصصملهمل مأتؾمملسف ماإلدةم مأعر وضد

مضممللم ماىدل، مأو مايقار مؼبمعقرـ محؿك معرملمملسره وعراسمملة

م مإكبظَّمملم}تضملمملظب: ؾب مَأحؿبلؽب مِنمملظَِّؿلمِػلؽب مإكبظَّممل ماْظغمِلؿؽبمملِب مَأػؿبؾؽب متؾبفؽبمملِدُظقا وؽبَظممل

ؽبمَزػمَلؼملؾبقامِعؽملؿبؾملؾبؿؿبموؽبُضقُظقاموعؽبؽملمبمملمِنمملظَِّذيمُأغؿبزكبلؽبمإكبَظؿملؿبؽملؽبمملموؽبُأغؿبزكبلؽبمإكبَظؿملؿبغمُلؿؿبم اظَِّذؼ

ؾـبمَظفؾبمعؾبلؿبػمِلؼملؾبقنؽب  ؼ.46ػاظضملؽملغملؾقت:{وؽبإكبَظؾملؾبؽملؽبمملموؽبإكبَظؾملؾبغمُلؿؿبموؽباِحدفبموؽبغؽبقؿب

ظضملةضهملمننيماظؽملمملسمػقماظؿضملمملرفمواظؿـملظػم،موجضملؾمأدمملسما

م متضملمملظب: موؽبُأغؿبؽبكم}ضمملل مذؽبَطرلب ؿب مِع مخؽبػمَلعمْلؽملؽبمملُطؿؿب مإكبغمبممل ماظؽملمبمملسؾب مَأؼنبؾملؽبممل ؼؽبممل

مَأتؿبعمَلمملُطؿؿبم وؽبجؽبضملؽبػمْلؽملؽبمملُطؿؿبمذؾبضملؾبقنـبمملموؽبَضؾؽبمملِئؾؽبمِظؿؽبضملؽبمملرؽبُصقامإكبنمبمَأْطرؽبعؽبغمُلؿؿبمِسؽملؿبدؽبماظػملَِّف

م.ؼم13ػايفرات:م{إكبنمبماظػملَّفؽبمسؽبػمِلؿملؿفبمخؽبِؾرلفب

مإظبم مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك ماظلةم مغيب مػمملجر وٌممل

معؿضملددماظـعملمملصمملتمواٌضملؿعملداتم،م اٌدؼؽملهملماٌؽملقرةموجدمذبؿؼملضملممل

صػملؿمصبدلػؿمسػملكمتطملؿملرلمسعملؿملدتؾملؿمم،منؾمضؾؾموجقدماٌكمملظظملنيم

ماظلػملؼملل مظػملؿضملمملؼش معضملمملػدة معضملؾملؿ موسعملد م، ماٌضملؿعملد مؼب مممممم،ممظف

مؿقعملؼماظلػملؿم،موألولمعرةمؼبماظؿمملرؼيمؼمشلؿمدؼؽملؾملؿموظفمدؼؽملف
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ماجملؿؼملضمللمؼبمرحمملبماإلدةمم.

 

 فرٖٛ اٌتعار اإلشالً بالصٗف:   

ظعملدمترددتماظدسمملوىماٌزؼظملهملماظيتمتزسؿمأنماإلدةممضدم

اغؿرملرمحبدماظلؿملػم;مرشؿمأنمطػملؼملهملم)دؿملػ(مٕمتذطرمؼبماظعملرونم

مواحدة معرة موال مػذهمماظغملرؼؿ متدحض ماظؿمملرؼي موحعملمملئؼ ،

روبمؼبماإلدةممطمملغوملماظدسمملوىمواالصذلاءاتماظغملمملذنهملم،مصمملي

ماظؿمملرؼيمحمملظهملم موٕمؼلفؾ ماظؽملظملسم، مسـ مودصمملسممًل مظػملضملدوان ردـبا

مواحدةمطمملنماإلدةممصؿملؾملمملمػقماظؾمملشلمسػملكماآلخرؼـ.

 ػملَّكمآمسػملؿملفمودػملَّؿ(ممبغملَّهملمثةثهملمظعملدمزؾمغؾؿملؽملمملمربؼملدم)

سرملرمسمملعـبمملمؼدؿبسقمنممليغملؼملهملمواٌقسصملهملمايلؽملهملمنةمضؿممللمأومإراضهملم

آمسػملؿملؿبفمودػملَّؿ(موأ قمملنؾبفمعلؿسملضملظملنيمغعملشملهملمدمم،موطمملنم) ػملَّكم

ؼضملذنقنموؼؽملغملؾمنؾملؿمظرلجضملقامسـمدؼؽمِلؾملؿ،مصؼملمملم رصؾملؿمػذامسـم

مسػملكم مظػملقظملمملز منمملشلفرة مآمتضملمملظبمشلؿ محؿكمأذن م، إدةعؾملؿ

مصغملمملنم معـمنشملشماٌرملرطنيم، موععمذظؽمٕمؼلػملؼملقا اظدؼـم،

متضملمملظب: مضمملل ماظؽملظملسم، مسـ منممليربمظػملدصمملع ماظلؼملمملح معـ مالند
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مِظػملَِّذ} مغؽبزملؿبركبِػؿؿبمُأِذنؽب مسؽبػمَلك ماظػملَّفؽب موؽبإكبنمب مُزػمِلؼملؾبقْا مِنفمَلغمبؾملؾبؿؿب مؼؾبعمَلمملتؽبػمُلقنؽب ؽب ؼ

مؼؽبعمُلقُظقام مَأنؿب مإكبظَّممل محؽبؼدمل مِنطملؽبؿملؿبركب مِدؼؽبمملركبِػؿؿب ؿب مِع مُأخؿبركبجؾبقا ؽب ماظَِّذؼ م* َظعمَلِدؼرفب

مؼ.م40-39ػاييمل:م{رؽبننبؽملؽبمملماظػملَّفؾبم.....

ماإلدةممأغفم مضرر مواظعملؿممللكب; نؾمحؿكمؼبمعؿملدانمايرِب

اظضملدونبماظلةمموجنملؽبماظغملػنبمسؽملفمواسؿؾمملرؾبهمعؾبلػملؼملـبمملمعؾبؿؼملؿىبضملـبمملممإذامأظعملك

م متضملمملظب: منعملقظف مسؼملًة مضؽبرؽبنؿبؿؾبؿؿبم}نمملظلةم; مإكبذؽبا موعؽبؽملؾبقا ؽب ماظَِّذؼ مَأؼنبؾملؽبممل ؼؽبممل

ؿبمَأْظعمَلكمإكبَظؿملؿبغمُلؿؾبماظلمبػمَلمملمؽبمَظلؿبوملؽبم ِصلمدؽبِؾؿملؾكبماظػملَِّفمَصؿؽبؾؽبؿملمبؽملؾبقاموؽبَظمملمتؽبعمُلقُظقامِظؼملؽب

مسؽب متؽبؾؿبؿؽبطملؾبقنؽب مَطـِرلؽبٌةمعؾبقملؿبِعؽملـبممل معؽبطملؽبمملِغؿؾب ماظػملَِّف مَصضمِلؽملؿبدؽب ماظدنبغؿبؿملؽبممل ماْظقؽبؿملؽبمملِة رؽبضؽب

مبماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبغمُلؿؿبمَصؿؽبؾؽبؿملمبؽملؾبقامإكبنمبماظػملَّفؽبمَطمملنؽبمِنؼملؽبمملم ؿبمَضؾؿبؾؾبمَصؼملؽب َطذؽبِظَؽمُطؽملؿبؿؾبؿؿبمِع

مؼم.94ػاظؽمللمملء:م{تؽبضملؿبؼملؽبػمُلقنؽبمخؽبِؾرلـبا

واإلدةممؼؽملصملرمإظبماظلةممسػملكمأغفماأل ؾمؼبماظضملةضمملتم

وؼبمسةضهملماظؽملمملسمنضملسملؾملؿمنؾضملض،موأنمايروبمضرورةماظدوظؿملهملم

موادؿـؽملمملء.

وسػملؿملفمصمملظلةممػقم ؼملمملمماألعمملنمؼبماجملؿؼملضملمملت،مترتظملعم

مدسمملئؼملف مراؼؿفمنف موتضملػملق موؼضملؿملشمأنؽملمملؤهمؼبمأعـموادؿعملرار،مم، ،
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وؼزدػرمشلؿمنفموجفمايؿملمملةمصؿملعملقىماضؿزملمملدػؿم،موؼضملؿملرملقنمؼبم

مدضملهملمعـماظضملؿملشمورشدمورصمملػؿملهمل.

ما مؼضملػملؼملؽملممل ماظلةمموعـمػؽملممل موتضملمملظبمأنمغؽملرملر يؼمدؾقمملغف

ننيمأوالدغمملموأػػملؿملؽملمملمطػملؼملمملموىؽملمملماظؾؿملقتمواٌؽملمملزل،مضممللمتضملمملظب:م

ماظػملَِّفم} مِسؽملؿبِد ؿب مِع متؽبِقؿملمبهمًل مسؽبػمَلكمَأغؿبظمُلِلغمُلؿؿب مَصلؽبػملخملؼملؾبقا منؾبؿملؾبقتـبممل مدؽبخؽبػمْلؿؾبؿؿب صكملكبذؽبا

مَظضملؽبػملَّغمُل ماْظـملؼؽبمملِت مَظغمُلؿؾب ماظػملَّفؾب ؾب مؼؾبؾؽبؿملىب مَطذؽبِظَؽ مَرؿملىبؾؽبهمًل متؽبضملؿبعمِلػمُلقنؽبعؾبؾؽبمملرؽبَطهمًل م{ؿؿب

مؼ.م61ػاظؽملقر:م

ماظلةمم مإذمملسهمل ماإلدةعل ماظؿرملرؼع مظؽملممل مطظملؾ ممممممموػغملذا

موتظملؿملضم ماًرل ماألعـموؼغملـر محؿكمؼضملؿ ؼبمجؽملؾمملتماجملؿؼملع

م.اظدلطهملم

م

م

م
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)اإلشالً دَٖ اإلخالص 


 (م

 

مال مننيماظضملؾدمورنف، معػملؽممإنماإلخةصمدر ؼشملػملعمسػملؿملف

مصؿملظمللده مذؿملشملمملن موال ماظشملمصؿملغملؿؾف، مروحؾب موػق موجقػرؾبم، مملسمملِت،

مجضملػملفمآمدؾقمملغفموتضملمملظبم مالمتعملؾؾمندوِغِف مصمملظشملمملسهمُل م، اظضملؾمملداِت

ماظزملممليهمل ماألسؼملمملل معبؿملع مظعملؾقل ظؿملسمؼبماظضملؾمملداتم ،مذررممل

 صعملط،منؾمؼبمعبؿملعماألسؼملممللمواألضقال.

مواالنؿضملمملدم مسػملكماإلخةص، مأتؾمملسف مدؼـمضبىملقب واإلدةم

:مضملؽملمملهاظؽملظملسمواظرملؾملرةم،مواإلخةصمعمسـماظرؼمملءمواظلؼملضملهمل،موحنمل

موحبرطمملتفمودغملؽملمملتفموجفمآم أنمؼعملزملدماإلغلمملنمنعملقظفموسؼملػملف،

تضملمملظبموانؿطملمملءمعرضمملتف،معـمشرلمغصملرمإظبمعطملؽملؿمأومجمملهمأومعصملؾملرم

أومذؾملرةمأوماطؿلمملبمربؼملدةمسؽملدماظؽملمملسم،مأومربؾهملمأومعدحمعـم

ماًػملؼ.

مصةمم،أيا اإلخالص هلل واإلخةصمؼغملقنمٓم،موظػملقرـ:م

                                                           

)ممملإلدارةماظضملمملعهملمظؾققثماظدسقةنمملحىملمنم–علضملدمأغبدماظرملمملؼنملمد/م. 
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اممملظضملؾمملدةمإالمظفم،مصةمغرملركمعضملفمأحدـبغضملؾدمإالمإؼممله،موالمغؿقجفمن

مغؾؿطمللم موإمنممل موعؾمملػمملة; موالمصكرا موالمغقملدؼؾملمملمزلضملهملمورؼمملء، صؿملؾملممل،

مؼعملقل: مصمملظعملرون موتضملمملظب، مدؾقمملغف موجؾملف م ؽبػمَلمملِتلم}نؾملممل مإكبنمب ُضؾؿب

مَظفؾبم مذؽبركبؼَؽ مَظممل ماْظضملؽبمملَظؼمِلنيؽب* مرؽببىب مِظػملَِّف موؽبعؽبؼملؽبمملِتل موؽبعؽبقؿبؿملؽبممليؽب وؽبغؾبلؾبغمِلل

موؽبَأ مُأِعرؿبتؾب ماْظؼملؾبلؿبػمِلؼمِلنيؽبوؽبِنذؽبِظَؽ مَأومبلؾب م{غؽبممل م،م163،162ػاألغضملمملم: ؼ

مأؼسملممل: ؽبم}وؼعملقل ماظدىبؼ مَظفؾب معؾبكؿبػمِلزمِلنيؽب ماظػملَّفؽب مِظؿملؽبضملؿبؾؾبدؾبوا مإكبظَّممل مُأِعرؾبوا وؽبعؽبممل

مؼ.5ػاظؾؿملؽملهمل:{حؾبؽملؽبظمَلمملءؽب

مرجؾمسـم مدفملظف محؿملؽملؼملممل مودػملؿ( واظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملف

منرملفمملسؿف(م م)اظؿقدث مواظذطر ماألجر منعملزملد مظػملفؾملمملد اًروج

ؿبماْظضملؽبؼملؽبؾكبمإكبظَّمملمعؽبمملمَطمملنؽبمَظفؾبمخؽبمملِظزملـبمملموؽبانؿبؿؾبطمِللؽبممضمملل:م)إكبنمب اظػملَّفؽبمَظمملمؼؽبعمْلؾؽبؾؾبمِع

ِنِفموؽبجؿبؾملؾبفؾب(م)رواهماظؽمللمملئل(،موؼعملقلم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مأؼسملمملم

مدؾقمملغفم ماظضملزة مربقب مسـ مرواه ماظذي ماظعملددل مايدؼىمل ؼب

كبماظرملىبرؿبِكموتضملمملظب:م)َضممللؽبماظػملَّفؾبمتؽبؾؽبمملرؽبَكموؽبتؽبضملؽبمملَظك:مَأغؽبمملمَأْشؽملؽبكماظرملنبرؽب َطمملِءمسؽب

معؽبضمِل مِصؿملِف مَأذؿبرؽبَك مسؽبؼملؽبًة مسؽبؼمِلؾؽب ؿب م)رواهمملعؽب موؽبِذرؿبَطفؾب( متؽبرؽبْطؿؾبفؾب َشؿملؿبركبى

معلػملؿ(.
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،مصةمغضملؼملؾمإالمظرصضملؿفموتعملدعفم،موالمأيا اإلخالص نهىطن 

مأحدـب مغلمملسد موال مإظؿملف، مإال موالمغؽملؿؼملل موطلره، مػزميؿف مسػملك ا

مخ موغلرل مأػػملف، موسبنمل مأرضف معـ مرعؾ مذرة مؼب ػملػمغظملرط

موذضملؾفممضؿملمملدتف مأرضف، محنمل مؼلؿػملزم مظػملقرـ مصمملإلخةص ،

،موحنملماظقرـمعـمطؼملممللماإلميمملنمطؼملمملمسػمّلؼملؽملمملم) ػملكمموحغملقعؿف

مػقم مودػملؿ( مآمسػملؿملف م) ػملك مػمملجر مصقؿملؽملؼملممل مودػملؿ(، آمسػملؿملف

و قمملنؿفمعـمعغملهملمإظبماٌدؼؽملهملمذملمورؽملؾملؿماىدؼدمذملموطمملغوملمنؾملمملم

ذملممغبكمذدؼدةم،موطمملغوملمضػملقبماظزملقمملنهملمعمملزاظوملمعضملػملعملهملممبغملهمل

ورؽملؾملؿماظعملدؼؿمذملمإذمنمملظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼدسقمرنقبفمأنم

،موأنم)اٌدؼؽملهملماٌؽملقرة(ممضبؾنملمإظبم قمملنؿفمورؽملؾملؿماىدؼد

مؼزملققؾملمملم موأن موعغملؿملمملشلممل، مؤمملرػممل مزروسؾملممل مؼب مشلؿ ؼؾمملرك

م مونمملءػممل موؼذػنملمسؽملؾملممل م)، ماْظؼملؽبِدؼؽملؽبهمَلممصؿملعملقل: مإكبَظؿملؿبؽملؽبممل محؽبؾىبنملؿب اظػملؾملؾبؿمب

مَأوؿب معؽبغملَّهمَل ممَطقؾبؾىبؽملؽبممل مَأذؽبدمب معؾبدىبغؽبمملم، موؽبِصل م ؽبمملِسؽملؽبممل مِصل مَظؽملؽبممل منؽبمملركبْك اظػملؾملؾبؿمب

م)رواهماظؾكمملري(.موؽب ؽبقىبقؿبؾملؽبمملمَظؽملؽبمملموؽباغؿبعمُلؾؿبمحؾبؼملمبمملػؽبمملمإكبَظكماْظفؾبقؿبظمَلهمِل(

موٕمضبىملنبماإلدةممسػملكماإلخةصمٓموظػملقرـمصقلنملم،م
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مدسمملم مصعملد م، مإظبماإلخةصمؼبمطمملصهملمذبمملالتمايؿملمملة نؾمدسممل

ماظضملؼملؾ ماإلخةصمؼب مإتعملمملغفممإظب ممبضملؽملك م، مواظؾؽملمملء واإلغؿمملج

مصؿملعملقل: مذظؽ مإظب مؼدسق مواظعملرون ماسؿبؼملؽبػمُلقام}وإحلمملغف، وؽبُضؾكب

مإكبَظكمسؽبمملِظؿكبم موؽبدؽبؿؾبرؽبدنبونؽب موؽباْظؼملؾبقملؿبِعؽملؾبقنؽب موؽبرؽبدؾبقُظفؾب مسؽبؼملؽبػمَلغمُلؿؿب َصلؽبؿملؽبرؽبىماظػملَّفؾب

متؽبضملؿبؼملؽبػمُلقنؽب مُطؽملؿبؿؾبؿؿب مِنؼملؽبممل مَصؿملؾبؽملؽبؾىبؽؾبغمُلؿؿب موؽباظرملمبؾملؽبمملدؽبِة ؼ،م105ػاظؿقنهمل:{اْظطملؽبؿملؿبنمِل

)إكبنمبماظػملَّفؽبمؼؾبِقنملنبمإكبذؽبامسؽبؼمِلؾؽبممواظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼعملقل:

 (.واظشملدلاغلم(م)رواهمأنقمؼضملػملكَأحؽبدؾبُطؿؿبمسؽبؼملؽبًةمَأنؿبمؼؾبؿؿبعمِلؽملؽبفؾب

مو مواظؿضملمملعؾمضد مإظبماإلخةصمؼبماحملؾهمل ماإلدةم دسممل

مٓم)سزقبم مخمملظزملهمل موعضملمملعػملؿؾملؿ مربؾؿؾملؿ متغملقن ماٌقملعؽملنيمنفملن عع

وعـماإلخةصمؼبم،مٌزملػملقهملمذكزملؿملهملموجؾقب(مالمظطملرضمعمملم،موالم

ماًقالغل:م معلػملؿ مأنل مصضملـ م، مشلؿ ماظؽملزملح مواظؿضملمملعؾ احملؾهمل

ؿبم مِع مُطؾملؾبقلفب مِصؿملؾملؽبممل محؽبػمْلعمَلهمٌل مَصكملكبذؽبا مِدعؽبرملؿبؼؽب، مَأػؿبؾكب معؽبلؿبِفدؽب م)َأتؽبؿملؿبوملؾب َضممللؽب:

َأ ؿبقؽبمملِبماظؽملمبِؾلىبم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(،موؽبإكبذؽبامذؽبمملبوبمِصؿملؾملكبؿؿبمَأْطقؽبؾؾبم

مإكبَظكماْظظمَلؿؽبك،ماْظضملؽب مرؽبدنبوهؾب مِصلمذؽبلؿبٍء ماخؿبؿؽبػمَلظمُلقا مُطػملَّؼملؽبممل ماظمبؽملؽبمملؼؽبممل منؽبرمباقؾب كب ؿملؿب

مػؽبذؽبا مَضممللؽب: مػؽبذؽبا؟ ؿب معؽب مِظل: مِظفؽبػمِلؿملسلب مُضػمْلوملؾب مَضممللؽب: مذؽبمملبوب، مممممَصؿـبك
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مَضممللؽب:م مؼؽبقؿبسملؾبرؾبوا. مَصػمَلؿؿب ماْظضملؽبرمِللىب ؽب مِع مَصِفؽؿبوملؾب مَضممللؽب: مجؽبؾؽبؾلب ؾب منؿب عؾبضملؽبمملذؾب

ماْظطملؽبِد ؽب مِع مِنمملظرملمبمملبىبمَصطملؽبدؽبوؿبتؾب مَأغؽبممل مَصكملكبذؽبا مَصرؾبحؿبوملؾب مؼؽبِفؿملؽؾبقا مَصػمَلؿؿب مَضممللؽب: .

مَصلؽبػملَّؿؽبم مَضممللؽب: مإكبَظؿملؿبِف. متؽبقؽبقمبْظوملؾب مثؾبؿمب مَصرؽبَطضملؿبوملؾب، مدؽبمملركبؼؽبهمٍل، مإكبَظك ؼؾبزملؽبػملخملل

ِٓ.مَضممللؽبم:مَصؼملؽبدمبِغلمإكبَظؿملؿبِف.م َصدؽبغؽبقؿبتؾبمِعؽملؿبفؾبمَصعمُلػمْلوملؾب:مإكبغىبلمأُلِحؾنبَؽمِصلما

مُضػمْل مُضػمْلوملؽب؟ مَطؿملؿبػؽب مدؽبؼمِلضملؿبوملؾبمَضممللؽب: مَضممللؽب: .ِٓ مِصلما مإكبغىبلمأُلِحؾنبَؽ وملؾب:

ِٓم ِٓم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(مؼؽبعمُلقلؾب:ماْظؼملؾبؿؽبقؽبمملننبقنؽبمِصلما رؽبدؾبقلؽبما

ؿبمغؾبقرلبمِصلمِزؾىبماْظضملؽبرؿبشكبمؼؽبقؿبمؽبماَلمِزؾمبمإكبالَّمِزػملهفؾب.مَضممللؽب:م سؽبػمَلكمعؽبؽملؽبمملِنرؽبمِع

مسؾبؾؽبمملدؽبَة محؽبؿمبكمَظعمِلؿملوملؾب محؽبِدؼىملؽبممَصكؽبرؽبجؿبوملؾب مَظفؾب ماظزملمبمملِعومِلمَصذؽبَطرؿبتؾب ؽب نؿب

مسؽبػمَلؿملؿبِفم ماظػملَّفؾب م) ؽبػملَّك ِٓ ما مرؽبدؾبقلؽب مدؽبؼمِلضملؿبوملؾب مَصعمَلممللؽب: مجؽبؾؽبؾلب كب منؿب عؾبضملؽبمملِذ

مِصلمب،م معؽبقؽبؾمبِؿلمِظػمْلؼملؾبؿؽبقؽبمملنىبنيؽب مؼؽبعمُلقلؾب:محؽبعملَّوملؿب مرؽبنىبِف ؿب مؼؽبقؿبغمِللمسؽب وؽبدؽبػملَّؿؽب(

موؽبحؽبعملَّ مِصلمب، مِظػمْلؼملؾبؿؽبؾؽبمملِذِظنيؽب معؽبقؽبؾمبِؿل ؽبموؽبحؽبعملَّوملؿب مِظػمْلؼملؾبؿؽبزؽباوكبركبؼ معؽبقؽبؾمبِؿل وملؿب

ؿبمغؾبقرلبمِصلمِزؾىبماْظضملؽبرؿبشكبم ِٓمسؽبػمَلكمعؽبؽملؽبمملِنرؽبمِع ِصلمب،موؽباْظؼملؾبؿؽبقؽبمملننبقنؽبمِصلما

مِزػملهفؾب( مإكبالَّ مِزؾمب ماَل م) ػملكمآمسػملؿملفممؼؽبقؿبمؽب موؼعملقل: مأغبد( )رواه

موؽبِظغمِلؿؽبمملِنِف م)ِظػملَِّف مضمملل: مٌـ؟. مضػملؽملممل: ماظؽملمبزمِلؿملقؽبهمُل(. ؾب م)اظدىبؼ ،مودػملؿ(:

م.وؽبِظرؽبدؾبقِظِف،موؽبأَلِئؼملمبهمِلماْظؼملؾبلؿبػمِلؼمِلنيؽب،موؽبسؽبمملعمبِؿؾملكبؿؿب(م)رواهمعلػملؿ(
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ماظضملػملؿم مرػملنمل ماإلخةصمؼب مإظب مأتؾمملسف ماإلدةم ودسممل

الممؼؿضملػملؼملقغفمظػملؿغملدلموالمظػملؿفدل،مودقاءمأطمملنمدؼؽملؿملمملمأممدغؿملقؼممل،مصة

موالمم ماظضملػملؼملمملء، منف مظؿملؼملمملروا موال مواظلػملشملمملن، مواىممله ظشملػملنملماٌمملل

مجملمملدظهمل مودػملؿ(ممؼؿضملػملؼملقغف مسػملؿملف مآ م) ػملك مصمملظؽمليب اظلظملؾملمملء،

مَظمملم موؽبجؽبؾمب مسؽبزمب ماظػملَِّف موؽبجؿبفؾب مِنِف مؼؾبؾؿبؿؽبطملؽبك مِعؼملمبممل مِسػمْلؼملـبممل متؽبضملؽبػملَّؿؽب ؿب ؼعملقل:)عؽب

ماْظفؽبؽملمبهمِلم مسؽبرؿبفؽب مؼؽبِفدؿب مَظؿؿب ماظدنبغؿبؿملؽبممل، ؽب مِع مسؽبرؽبضـبممل مِنِف مِظؿملؾبزمِلؿملنملؽب مإكبظَّممل ؼؽبؿؽبضملؽبػملَّؼملؾبفؾب

م)رواه مؼؽبضملؿبؽمِللمركبضَبؾملؽبممل ماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِل( أنقمداود(،موؼعملقلم) ػملكمآممؼؽبقؿبمؽب

مَأوؿبم ماظضملؾبػمَلؼملؽبمملءؽب مِنِف مِظؿملؾبفؽبمملركبيؽب ماظضمِلػمْلؿؽب مَرػمَلنملؽب ؿب م)عؽب مأؼسملممل: مودػملؿ( سػملؿملف

ِظؿملؾبؼملؽبمملركبيؽبمِنِفماظلنبظمَلؾملؽبمملءؽب،مَأوؿبمؼؽبزملؿبركبفؽبمِنِفموؾبجؾبقهؽبماظؽملمبمملسكبمإكبَظؿملؿبِفمَأدؿبخؽبػمَلفؾبماظػملَّفؾبم

 اظؽملمبمملرؽب(م)رواهماظذلعذي(م.

ماظدسمملء،مصققبؾملؿمودسمملماإلدةممأتؾمملسفمإظبماإلخةصمؼب

موالمشمملصؾ،م موالمدمملٍه مشرلمالٍه سػملكماظدسمملءمنعملػملنملمحمملضرمخمملذع،

مَأوؿبِسؿملؽبهمٌل،موؽبنؽبضملؿبسملؾبؾملؽبمملم صمملظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼعملقل:م)اْظعمُلػمُلقبؾب

ماظؽملمبمملسؾب،م مَأؼنبؾملؽبممل موؽبجؽبؾمب، مسؽبزمب َٓ ما مدؽبفمَلْظؿؾبؿؾب مَصكملكبذؽبا منؽبضملؿبضلب، ؿب مِع َأوؿبسؽبك

معؾبقِضؽملؾبقنؽب موؽبَأغؿبؿؾبؿؿب مِظضملؽبؾؿبٍدممَصمملدؿبفمَلُظقهؾب مؼؽبلؿبؿؽبِفؿملنملؾب مَظممل َٓ ما مَصكملكبنمب ِنمملْظكملكبجؽبمملنؽبهمِل،
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مَضػمْلنمٍلمَشمملِصؾلب( مَزؾملؿبركب ؿب مسؽب موؼعملقلم) ػملكمآممدؽبسؽبمملهؾب )رواهمأغبد(،

مَظفؾبم مَصفمَلخؿبػمِلزملؾبقا ماْظؼملؽبؿملىبومِل مسؽبػمَلك م ؽبػملَّؿملؿبؿؾبؿؿب م)إكبذؽبا مأؼسملممل: مودػملؿ( سػملؿملف

 .اظدنبسؽبمملِء(م)رواهمأنقمداودموانـمعمملجف(

ؼبماظؿقطؾمسػملكمآم)سزقبمودسمملماإلدةممإظبماإلخةصم

قبموالمرجمملءمعـمتقطؾمسػملؿملف،مصمملظؽمليبقبم وجؾقب(موأغفمظـمطبؿملنملمز

مسؽبؾؿبِديم ىب مَز مِسؽملؿبدؽب م)َأغؽبممل مؼعملقلمسـمرنف: مودػملؿ( ) ػملكمآمسػملؿملف

مِصلم مذؽبَطرؿبتؾبفؾب مذؽبَطرؽبِغلمِصلمغؽبظمْلِلِف مَصكملكبنؿب مذؽبَطرؽبِغل، مإكبذؽبا معؽبضملؽبفؾب موؽبَأغؽبممل ِنل،

معؽبػمَل مِصل مذؽبَطرؽبِغل موؽبإكبنؿب موؽبإكبنؿبمغؽبظمْلِلل، مِعؽملؿبؾملؾبؿؿب مخؽبؿملؿبرلب معؽبػمَلكمللب مِصل مذؽبَطرؿبتؾبفؾب كمللب

مِذرؽباسـبمملم مإكبَظلمب متؽبعمَلرمببؽب موؽبإكبنؿب مِذرؽباسـبممل، مإكبَظؿملؿبِف متؽبعمَلرمبنؿبوملؾب مِنرمِلؾؿبرلب مإكبَظلمب تؽبعمَلرمببؽب

تؽبعمَلرمبنؿبوملؾبمإكبَظؿملؿبِفمنؽبمملسـبمملموؽبإكبنؿبمَأتؽبمملِغلمؼؽبؼملؿبرمِللمَأتؽبؿملؿبؿؾبفؾبمػؽبرؿبوؽبَظهمًل(.م)عؿظملؼمسػملؿملف(،م

مودػملؿ( م) ػملكمآمسػملؿملف منؽبؽمِللمموؼعملقل: ؿب مِع مرؽبجؾبػمًلممل م)...أن أؼسملممل:

مِدؼؽملؽبمملرلب،م مَأْظػؽب مؼؾبلؿبػمِلظمَلفؾب مَأنؿب مإكبدؿبرؽباِئؿملؾؽب منؽبؽمِلل منؽبضملؿبضؽب مدؽبفمَللؽب إكبدؿبرؽباِئؿملؾؽب،

َصعمَلممللؽب:مائؿبِؿؽمِللمِنمملظرملنبؾملؽبدؽباِءمُأذؿبؾملكبدؾبػؾبؿؿبمَصعمَلممللؽب:مَطظمَلكمِنمملظػملَِّفمذؽبؾملكبؿملدـبا،مَضممللؽب:م

مَطظمِلؿملػمًلممل، مَطظمَلكمِنمملظػملَِّف مَضممللؽب: مَصدؽبَصضملؽبؾملؽبمملممَصفمْلِتؽمِللمِنمملظغمَلظمِلؿملؾكب، َضممللؽب:م ؽبدؽبْضوملؽب،

مثؾبؿمبم مَصعمَلسملؽبكمحؽبمملجؽبؿؽبفؾب ماظؾؽبقؿبركب مِصل مَصكؽبرؽبجؽب معؾبلؽبؼملهبك، مَأجؽبؾلب مإكبَظك إكبَظؿملؿبِف
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اظؿؽبؼملؽبسؽبمعؽبرؿبَطؾـبمملمؼؽبرؿبَطؾؾبؾملؽبمملمؼؽبعمْلدؽبمؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفمِظػمْلفمَلجؽبؾكبماظَِّذيمَأجمبػمَلفؾب،مَصػمَلؿؿبمؼؽبِفدؿبم

مِص مَصفمَلدؿبخؽبؾؽب مَصؽملؽبعمَلرؽبػؽبممل، مخؽبرملؽبؾؽبهمًل مَصفمَلخؽبذؽب موؽب ؽبِقؿملظمَلهمًلمعؽبرؿبَطؾـبممل، مِدؼؽملؽبمملرلب مَأْظػؽب ؿملؾملؽبممل

مإكبَظكماظؾؽبقؿبركب،م مَأتؽبكمِنؾملؽبممل مثؾبؿمب معؽبقؿبِضضملؽبؾملؽبممل، مزؽبجمبيملؽب مثؾبؿمب مإكبَظكم ؽبمملِحِؾِف، ِعؽملؿبفؾب

مِدؼؽملؽبمملرلب،م مَأْظػؽب مُصَةغـبممل متؽبلؽبػملَّظمْلوملؾب مُطؽملؿبوملؾب مَأغىبل متؽبضملؿبػمَلؿؾب مإكبغمبَؽ ماظػملَّؾملؾبؿمب َصعمَلممللؽب:

مَط مَطظمَلكمِنمملظػملَِّف مَصعمُلػمْلوملؾب: موؽبدؽبفمَلَظؽمِللمَصلؽبفمَلَظؽمِللمَطظمِلؿملَة، م مِنَؽ مَصرؽبِضلؽب ظمِلؿملػمًلممل،

موؽبَأغىبلمجؽبؾملؽبدؿبتؾبم مِنَؽ، مَصرؽبِضلؽب مذؽبؾملكبؿملدـبا، مَطظمَلكمِنمملظػملَِّف مَصعمُلػمْلوملؾب: ذؽبؾملكبؿملدـبا،

موؽبإكبغىبلم مَأْضِدرؿب، مَصػمَلؿؿب مَظفؾب ماظَِّذي مإكبَظؿملؿبِف مَأنؿبضملؽبىملؾب معؽبرؿبَطؾـبممل مَأِجدؽب َأنؿب

ِصؿملِف،مثؾبؿمبماغؿبزملؽبرؽبفؽبمَأدؿبؿؽبقؿبِدسؾبغمَلؾملؽبممل،مَصرؽبعؽبكمِنؾملؽبمملمِصلماظؾؽبقؿبركبمحؽبؿمبكموؽبَظفؽبوملؿبم

وؽبػؾبقؽبمِصلمذؽبِظَؽمؼؽبػمْلؿؽبؼمِلسؾبمعؽبرؿبَطؾـبمملمؼؽبكؿبرؾبجؾبمإكبَظكمنؽبػمَلِدِه،مَصكؽبرؽبجؽبماظرمبجؾبؾؾبم

ًَرملؽبؾؽبهمِلم اظَِّذيمَطمملنؽبمَأدؿبػمَلظمَلفؾب،مؼؽبؽملؿبصمُلرؾبمَظضملؽبؾمبمعؽبرؿبَطؾـبمملمَضدؿبمجؽبمملءؽبمِنؼملؽبمملِظِفمَصكملكبذؽبامِنممل

محؽبشمَلؾـبممل، مِظفمَلػؿبػمِلِف مَصفمَلخؽبذؽبػؽبممل ٌَممللؾب، ما مِصؿملؾملؽبممل موؽبجؽبدؽبمماظَِّؿل مغؽبرملؽبرؽبػؽبممل َصػمَلؼملمبممل

مِنمملأَلْظِػم مَصفمَلتؽبك مَأدؿبػمَلظمَلفؾب، مَطمملنؽب ماظَِّذي مَضِدمؽب مثؾبؿمب موؽباظزملمبِقؿملظمَلهمَل، ٌَممللؽب ا

مِظـملِتؿملؽبَؽم معؽبرؿبَطنمٍل مِصلمَرػمَلنمِل مجؽبمملِػدـبا مزكبْظوملؾب معؽبممل موؽباظػملَِّف مَصعمَلممللؽب: ِدؼؽملؽبمملرلب،

مَض مِصؿملِف، ماظَِّذيمَأتؽبؿملؿبوملؾب مَضؾؿبؾؽب معؽبرؿبَطؾـبممل موؽبجؽبدؿبتؾب مَصؼملؽبممل مػؽبؾؿبمِنؼملؽبمملِظَؽ، ممللؽب:

ُطؽملؿبوملؽبمنؽبضملؽبؿبوملؽبمإكبَظلمبمِنرملؽبلؿبٍء؟مَضممللؽب:مُأخؿبِؾرؾبَكمَأغىبلمَظؿؿبمَأِجدؿبمعؽبرؿبَطؾـبمملمَضؾؿبؾؽبم
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ماظَِّذيمنؽبضملؽبؿبوملؽبم مَأدمبىمسؽبؽملؿبَؽ مَضدؿب ماظػملَّفؽب مَصكملكبنمب مَضممللؽب: مِصؿملِف، اظَِّذيمِجؽؿبوملؾب

ًَرملؽبؾؽبهمِل،مَصمملغؿبزملؽبركبفؿبمِنمملأَلْظِػماظدىبؼؽملؽبمملركبمرؽباِذدـبا(م)رواهماظؾكمملري(. مِصلما

 أيا عن عاليـــاث اإلخـــالص فكثرية ويتعددة:
 عؽملؾملمملم:مسدمماغؿصملمملرماظـؽملمملء،موايؼملدمعـمأحد،مصمملظؽمليبم

مؼؾبعمْلسملؽبكمؼؽبقؿبمؽبم ماظؽملمبمملسكب مَأومبلؽب م)إكبنمب مؼعملقل: مودػملؿ( ) ػملكمآمسػملؿملف

اْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِلمسؽبػمَلؿملؿبِفمرؽبجؾبؾفبمادؿبؿؾبرملؿبؾملكبدؽبمَصفمُلِتكؽبمِنِفمَصضملؽبرمبَصفؾبمِغضملؽبؼملؽبفؾبمَصضملؽبرؽبَصؾملؽبممل.مَضممللؽب:م

مادؿبؿؾبرملؿبؾملكبدؿبتؾب.مَص محؽبؿمبك مِصؿملَؽ مَضمملتؽبػمْلوملؾب مَضممللؽب: مِصؿملؾملؽبممل. مسؽبؼمِلػمْلوملؽب ؼملؽبممل

َضممللؽب:َطذؽبنؿبوملؽب،موؽبَظغمِلؽملمبَؽمَضمملتؽبػمْلوملؽبمأَلنؿبمؼؾبعمَلممللؽب:مجؽبركبىءفب;مَصعمَلدؿبمِضؿملؾؽب.ثؾبؿمبم

ُأِعرؽبمِنِفمَصلؾبِقنملؽبمسؽبػمَلكموؽبجؿبؾملكبِفمحؽبؿمبكمُأْظعمِلكؽبمِصكماظؽملمبمملركبم،موؽبرؽبجؾبؾفبمتؽبضملؽبػملَّؿؽبم

م موؽبسؽبػملَّؼملؽبفؾب مَضممللؽب:ماْظضمِلػمْلؿؽب مَصضملؽبرؽبَصؾملؽبممل. مِغضملؽبؼملؽبفؾب مَصضملؽبرمبَصفؾب مِنِف مَصفمُلِتكؽب ماْظعمُلرؿبونؽب وؽبَضرؽبَأ

مِصؿملَؽم موؽبَضرؽبْأتؾب موؽبسؽبػملَّؼملؿبؿؾبفؾب ماْظضمِلػمْلؿؽب متؽبضملؽبػملَّؼملؿبوملؾب مَضممللؽب: مِصؿملؾملؽبممل. مسؽبؼمِلػمْلوملؽب َصؼملؽبممل

مَطذؽب مَضممللؽب: مسؽبمملِظؿفب.ماْظعمُلرؿبونؽب. مِظؿملؾبعمَلممللؽب: ماْظضمِلػمْلؿؽب متؽبضملؽبػملَّؼملؿبوملؽب موؽبَظغمِلؽملمبَؽ نؿبوملؽب،

وؽبَضرؽبْأتؽبماْظعمُلرؿبونؽبمِظؿملؾبعمَلممللؽب:مػؾبقؽبمَضمملركبئفب.مَصعمَلدؿبمِضؿملؾؽب.مثؾبؿمبمُأِعرؽبمِنِفمَصلؾبِقنملؽبم

مسؽبػمَلؿملؿبِفم ماظػملَّفؾب موؽبدمبعؽب موؽبرؽبجؾبؾفب ماظؽملمبمملركب. مِصك مُأْظعمِلكؽب محؽبؿمبك موؽبجؿبؾملكبِف سؽبػمَلك

مَأ ؿبؽملؽبمملِفما ؿب مِع مَصضملؽبرؽبَصؾملؽبممل.موؽبَأسؿبشمَلمملهؾب مِغضملؽبؼملؽبفؾب مَصضملؽبرمبَصفؾب مِنِف مَصفمُلِتكؽب مُطػملخملِف ْظؼملؽبممللكب
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مَأنؿبم متؾبِقنملنب مدؽبِؾؿملؾلب ؿب مِع متؽبرؽبْطوملؾب معؽبممل مَضممللؽب: مِصؿملؾملؽبممل. مسؽبؼمِلػمْلوملؽب مَصؼملؽبممل َضممللؽب:

مَصضملؽبػمْلوملؽبم موؽبَظغمِلؽملمبَؽ مَطذؽبنؿبوملؽب مَضممللؽب: مَظَؽ. مِصؿملؾملؽبممل مَأغؿبظمَلعمْلوملؾب مإكبالَّ مِصؿملؾملؽبممل ؼؾبؽملؿبظمَلؼؽب

ؿملؾؽب.مثؾبؿمبمُأِعرؽبمِنِفمَصلؾبِقنملؽبمسؽبػمَلكموؽبجؿبؾملكبِفمثؾبؿمبمِظؿملؾبعمَلممللؽبمػؾبقؽبمجؽبقؽبادفب.مَصعمَلدؿبمِض

 ُأْظعمِلكؽبمِصكماظؽملمبمملركب(م)رواهمعلػملؿ(م.

 مصمملظعملرونمؼـينمسػملكم مواظشملمملسهمل، ماظضملؾمملدة مإخظملمملء وعؽملؾملممل:

غيبمآمزطرؼمملم)سػملؿملفماظلةم(مألغفمدسمملمآمؼبماًظملمملءمواظلرقبم

مزؽبَطركبؼمبممل}صعملمملل: مسؽبؾؿبدؽبهؾب مرؽبنىبَؽ مرؽبحؿبؼملؽبومِل مغؽبمملدؽبىمم*مطؾملؿملضملص*ِذْطرؾب إكبذؿب

مخؽبظمِلؿملهبممل مِغدؽباءـب م{رؽبنمبفؾب م1ػعرؼؿ: موتضملمملظبم3ذمل مدؾقمملغف مايؼ مودسممل ؼ،

مصعملمملل: ماظضملؾمملدةمواظشملمملسهمل، ادؿبسؾبقام}سؾمملدهماٌقملعؽملنيمإظبمإخظملمملء

ؽب ماْظؼملؾبضملؿبؿؽبِدؼ مؼؾبِقنملنب مَظممل مإكبغمبفؾب موؽبخؾبظمْلؿملؽبهمًل متؽبسملؽبرنبسـبممل ؼ،م55ػاألسراف:{رؽبنمبغمُلؿؿب

ماظل مؼبمحدؼىمل مؼعملقل مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك ؾضملهملمواظؽمليب

م)...وؽبرؽبجؾبؾفبم مزػملف: مإال مزؾ مال مؼقم منصملػملف مآ مؼصملػملؾملؿ اظذؼـ

متؾبؽملؿبظمِلؼؾبم معؽبممل مِذؼملؽبمملُظفؾب متؽبضملؿبػمَلؿؽب ماَل محؽبؿمبك مَصفمَلخؿبظمَلمملػؽبممل مِنزملؽبدؽبَضهمٍل تؽبزملؽبدمبقؽب

ماظرمبجؾبؾؾبم مَطمملنؽب م)إكبنؿب ماظؿؿملمملح: مأنق موضمملل مسػملؿملف(، م)عؿظملؼ ؼؽبؼمِلؿملؽملؾبفؾب...(

ؽبمدؽبؽملؽبهمًلموؽبعؽبمملمؼؽبضملؿبػمَلؿؾبمِنِفمجؽبمملرؾبهؾب (.م)اإلخةصمواظؽملؿملهملمالنـمؼؽبؿؽبضملؽبؾمبدؾبمِسرملؿبركبؼ
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م)إكبذؽبام مضمملل: موسـمسؿمللكمنـمعرؼؿم)سػملؿملفماظلةم( أنلماظدغؿملممل(،

ؿبمِظقؿبؿملؽبؿؽبفؾب،موؽبَظؿملؽبؼملؿبلؽبحؿبمذؽبظمَلؿؽبؿملؿبِفمحؽبؿمبكم َطمملنؽبمؼؽبقؿبمؾبم ؽبقؿبمكبمَأحؽبِدُطؿؿبمَصػمْلؿملؾبدؿبِػ

ؼؽبكؿبرؾبجؽبمإكبَظكماظؽملمبمملسكبمَصؿملؽبعمُلقُظقا:مَظؿملؿبسؽبمِنزملؽبمملِئؿلب،موؽبإكبذؽبام ؽبػملَّكمَأحؽبدؾبُطؿؿبم

نكبمسؽبػمَلؿملؿبِفمِدؿؿبرؽبمنؽبمملِنِف،مَصكملكبنمبماظػملَّفؽبمؼؽبعمْلِلؿؾبماظمبؽملؽبمملءؽبمَطؼملؽبمملمؼؽبعمْلِلؿؾبماظرمبزؿبقؽب،مَصػمْلؿملؾبدؿب

مِذؼملؽبمملِظِف(م ؿب مِع موؽبْظؿملؾبكؿبِػ مِنؿملؽبؼمِلؿملؽمِلِف، مَصػمْلؿملؾبضملؿبِط مَأحؽبدؾبُطؿؿب مَأسؿبشمَلك وؽبإكبذؽبا

 )ذضملنملماإلميمملن(.م

 مضؾقلم مسدم معـ ماظعملػملنمل مووجؾ ماًقف وعؽملؾملممل:

مؼعملقل: مصمملظعملرون ؽب}اظضملؼملؾ، ماظَِّذؼ مرؽبنىبؾملكبؿؿبممإكبنمب مخؽبرملؿبؿملؽبهمِل ؿب مِع ػؾبؿؿب

مػؾبؿؿبم ؽب موؽباظَِّذؼ م* مؼؾبقملؿبِعؽملؾبقنؽب مرؽبنىبؾملكبؿؿب مِنـملؼؽبمملِت مػؾبؿؿب ؽب موؽباظَِّذؼ عؾبرملؿبظمِلعمُلقنؽب*

ؽبمؼؾبقملؿبتؾبقنؽبمعؽبمملموتؽبقؿباموؽبُضػمُلقنؾبؾملؾبؿؿبموؽبِجػمَلهمٌلمَأغمبؾملؾبؿؿبم ِنرؽبنىبؾملكبؿؿبمَظمملمؼؾبرملؿبركبُطقنؽب*وؽباظَِّذؼ

ِصلماْظكؽبؿملؿبرؽباِتموؽبػؾبؿؿبمَظؾملؽبمملممإكبَظكمرؽبنىبؾملكبؿؿبمرؽباِجضملؾبقنؽبم*مُأوَظِؽَؽمؼؾبلؽبمملركبسؾبقنؽب

ؼ،مودفملظوملماظلؿملدةمسمملئرملهملم)رضلم61ذملم57ػاٌقعؽملقن:م{دؽبمملِنعمُلقنؽب

مآ م) ػملك ماظؽمليبقب مسؽملؾملممل( ماآلؼهملمآ متػملؽ مسـ مودػملؿ( مسػملؿملف

مؼؽبمملمصعملمملظومل م)َظممل مضمملل: موؼلرضقن؟ ماًؼملر مؼرملرنقن ماظذؼـ مأػؿ :

ؽـبمؼؽبزملؾبقعؾبقنؽبموؽبؼؾبزملؽبػملهق  نؽبموؽبؼؽبؿؽبزملؽبدمبُضقنؽب،مِنؽملؿبوملؽبماظزملىبدىبؼؼكب،موؽبَظغمِلؽملمبؾملؾبؿؾبماظَِّذؼ
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 وؽبػؾبؿؿبمؼؽبكؽبمملُصقنؽبمَأنؿبمَظمملمتؾبعمْلؾؽبؾؽبمِعؽملؿبؾملؾبؿؿب(م)رواهماظذلعذي(م.

 منمملظشملمملسهملم ماشذلارػممل موسدم ماظؽملظملس، ماحؿعملمملر وعؽملؾملممل:

مَأْطؿملؽبمملسؽبم مَأَضؾمب م)عؽبممل مضمملل: معؾملران منـ معؿملؼملقن مصضملـ واظضملؾمملدة،

،موؽبإكبَظكمعؽبمملماظؽملمبمملسكب،مَظمملمؼؾبؾؿبزمِلرؾبماظرمبجؾبؾؾبمَأعؿبرؽبهؾبمحؽبؿمبكمؼؽبؽملؿبصمُلرؽبمإكبَظكماظؽملمبمملسكب

ؽبماظدنبغؿبؿملؽبمملمَصؿملؽبعمُلقلؾب:معؽبمملمػؽبقملؾبَظمملِءم ُأِعرؾبوامِنِف،موؽبإكبَظكمعؽبمملمَضدؿبمَأَطؾنبقامسؽبػمَلؿملؿبِفمِع

مِصلمَأجؿبقؽباِصؾملؽبمملم متؽبفؿبضملؽبؾؾب معؽبممل مإكبظَّممل مَظؾملؽبممل مػؽبؿمب ماظَِّؿلمَظممل ماْظفمَلنؽبمملِسركب مَأعؿبؽبممللؾب إكبظَّممل

مَص مغؽبظمْلِلِف مإكبَظك مغؽبصمَلرؽب مَشظمْلػمَلؿؽبؾملؾبؿؿب مَأنؿبزملؽبرؽب مإكبذؽبا مإكبغىبلمحؽبؿمبك ِٓ موؽبا عمَلممللؽب:

ؿبمذؽبرىبِػؿؿبمنؽبضمِلرلـباموؽباِحدـبا(م)حػملؿملهملماألوظؿملمملءموانـماٌؾمملركم َظفمَلرؽباِغلمِع

مؼبماظزػد(.
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)اإلشالً دَٖ اإلٌتاج 


) 

 

ظعملدمجمملءماإلدةممظؿملقملدسماألعهملمسػملكمأنمؼغملقنمطؾمسسملقم

عؽملؾملمملمصمملسػمًلمملمؼبمذبؿؼملضملفمعؽملِؿفـبمملمالمعلؿؾملػملغمًلمملمصعملطم،منؾمؼغملقنمأداًةم

صضملصمّلؿمعـمذفملنماظضملؼملؾم،مسهملماىؼملممللمؼبماظغملقنمعـمأدواتم ؽملممل

،مواٌرملمملرطهملمؼبمإسؼملمملرماألرضموتؽملؼملؿملؿؾملمملمموأعرمنمملظغمللنملماظشملؿملنمل

،موإضمملعهملماظرملرطمملتممنمملظزراسهملمواظؿفمملرةمواظزملؽملمملسهملمونؽملمملءماٌزملمملغع

اٌؽملِؿفهملماظيتمتػمليبمحمملجؿملمملتماظؽملمملسموضرورؼمملتؾملمملموؼبماظقضوملم

م ماإلغلمملن مؼغملقن مال منفملن مؼؽملؾقبف معؿلقًظغظمللف مراطدـبا مظطملرلمطلقًظممل ممل

ماظضملؼملؾحمملجهمل مأػؼملؿملهمل مسػملك ماجملؿملد ماظعملرون مغؾقبف موضد مصعملممللمم، ،

م{وؽبُضؾكبماسؿبؼملؽبػمُلقامَصلؽبؿملؽبرؽبىماظػملقَبفؾبمسؽبؼملؽبػمَلغمُلؿؿبموؽبرؽبدؾبقُظفؾبموؽباْظؼملؾبقملؿبِعؽملؾبقنؽب}تضملمملظب:م

مؼ.105ػاظؿقنهمل:

موادؿـؼملمملرم مؼقملطدماإلدةممسػملكماظضملؼملؾمواظلضمللم، عـمػؽملممل

معـمآم موجؾ)اظشملمملضمملتمواظعملدراتماٌقػقنهمل ؼبمرػملنملمم(سز

                                                           

)ظؾققثماظدسقة.ممملإلدارةماظضملمملعهملنمنمملحىملم–أدمملعهملمصكريماىؽملديد/مم 
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موذرٍفا مػقماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمدػملؿ(ممألرزاقمنضملزٍة مصؾملذا ،

ؼؾبؽملؾقبفمأعؿفمظذظؽم،مصؿملعملقلم:م)مَظفمَلنؿبمؼؽبقؿبؿؽبشمِلنملؽبمَأحؽبدؾبُطؿؿبمحؾبزؿبعؽبهمًلمسؽبػمَلكم

مؼؽبؼملؿبؽملؽبضملؽبفؾب( مَأوؿب مَصؿملؾبضملؿبشمِلؿملؽبفؾب مَأحؽبدـبا مؼؽبلؿبفمَللؽب مَأنؿب ؿب مِع مَظفؾب مخؽبؿملؿبرفب م.َزؾملؿبركبِه

مايشملنمل،م واٌضملؽملك: مصؿملعملشملع ماظطملمملنهمل مإظب ماظرجؾ مؼذػنمل ألن

صبؼملضملفموضبؼملػملفمسػملكمزؾملره،مثؿمؼفملتلماظلققمصؿملؾؿملضملف،مأذرفؾبمظفمو

مصعملدم مصكملنمعؽملضملف معؽملضملف، مأو مأسشملممله مدقاء مظطملرله، مؼده عـمأنمميدمب

مبمسػملؿملف. مأػمملغف،موإنمأسشملمملهمصعملدمع

ماظؽملظملسم مسزؼز مؼغملقن مأن مإغلمملن مطؾ مؼدسق ماإلدةم إن

م،م موجػملنملماألرزاق منمملظضملؼملؾ ماظلقملال مسـ موؼضملظمّلف مَطراعؽبؿؽبف ؼؾبقؽبعملخملؼؾب

نمؼؿغملمملدؾمسـماظضملؼملؾموميدمبمؼدؽبهمظػملؽملمملسمدمملئػمًلمملمعؽملؾملؿمصؾدًظمملمعـمأ

اٌممللمصػملؿملضملؼملؾمظؿملؿغمللنمل،مصروىماظؾكمملريموعلػملؿمسـمانـمسؼملرم

متزالماٌلفملظهملم م)ال مضممللمردقلمآم: مضمملل: )رضلمآمسؽملؾملؼملممل(

مضممللم ميؿ( معزسهمل مآموظؿملسمؼبموجؾملف مؼػملعملك محؿك نفملحدطؿ

مذظؿمل ماظعملؿملمملعهمل مؼقم مؼفملتل معضملؽملممله: مآ(: م)رغبف ماظؽملقوي ػمًلمملماإلعمملم

مآ، مسؽملد مظف مالموجف مصؿملؾبقرملؽبرم دمملضشمًلممل، مسػملكمزمملػره، مػق وضؿملؾ:



 مجلس األعلى للشئون اإلسالميةلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 107- 

 

محنيم منذغؾف مظف موسةعهمًل مظف، مسعملقنهمًل مسػملؿملف; مسصملؿمالميؿ ووجؾملف

وػذامصؿملؼملـمدفمللمظطملرلمضرورةمدقملاًظمملمعؽملؾملؿملهبمملم رػملنملمودفمللمنقجؾملف،

 (.علػملؿمنرملرحماظؽملقوي)سؽملفموأطؽبرؽبمعؽملف.م

هملمجدؼرمنمملظذطرمأنماإلدةممؼؽملصملرمإظبماظضملؼملؾمغصملرةمسؼملؿملعملو

مؼعملقلمت م، ماألرضموعضملمملؼرملؾملممل مإظبمادؿكراجمطؽملقز ضملمملظب:موؼدسق

معؽبمملم} مَضػمِلؿملػمًلممل معؽبضملؽبمملِؼشؽب مِصؿملؾملؽبممل مَظغمُلؿؿب موؽبجؽبضملؽبػمْلؽملؽبممل ماْظفمَلرؿبضكب مِصل معؽبغملَّؽملمبمملُطؿؿب وؽبَظعمَلدؿب

مظشملػملنملم10ػاألسراف:{تؽبرملؿبغمُلرؾبونؽب محعملؿملعملؿملهبممل مؼؿشملػملنملمدضملؿملـبممل موػذا م، ؼ

مو ؽملمملسهملماألدواتم م، موعضملمملدغؾملممل موادؿكراجمطؽملقزػممل األرزاقمصؿملؾملممل

آلظؿملمملتماظيتمتؾبؼملؽبغملخملـمعـمذظؽمإذامأردغمملمنؽملمملءـبماضؿزملمملدؼهبمملمحعملؿملعملؿملهبمملموا

مظألعهملم.

ػغملذامطمملغوملمودؿصملؾمدسقةماإلدةممإظبمتقجؿملفماظشملمملضمملتم

سبقماظضملؼملؾمواإلغؿمملجم،موذظؽمنمملدؿكدامماىقارحمواٌقاػنملم

موتقجؿملؾملؾملمملم مظإلغلمملن مآ موػؾؾملممل ماظيت مواإلعغملمملغمملت واظعملدرات

مسػملكمع ماظعملسملمملء موعـمثؿ ماظؿلققبلمواظظملعملر،ممظشملػملنملماظرزقم، صملمملػر

ػؾبقؽبماظقَبِذيمجؽبضملؽبؾؽبمَظغمُلؿؾبماْظفمَلرؿبضؽبمذؽبُظقًظمملمَصمملعؿبرملؾبقامِصلمم}ؼعملقلمتضملمملظبم:م
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ؼ،موضدمأخرجم15ػاٌػملؽ:{ركبقبزؿبِضِفموؽبإكبَظؿملؿبِفماظؽملؾبقبرملؾبقرؾبعؽبؽملؽبمملِطِؾؾملؽبمملموؽبُطػمُلقامِعـم

ؿبمَطضملؿبنمِلمنـمسؾبفؿبرؽبَةم)رضلمآمسؽملف(مَضممللؽب:معؽبرمبمسؽبػمَلكم اظشملدلاغلمسؽب

م) ؽب مرؽبدؾبقلكبماظؽملمبِؾلىب مَأ ؿبقؽبمملبؾب مَصرؽبَأى مرؽبجؾبؾفب، موؽبدؽبػملَّؿؽب( مسؽبػمَلؿملؿبِف ماظػملَّفؾب ػملَّك

مؼؽبمملم مَصعمَلمملُظقا: موؽبغؽبرملؽبمملِرِف، مِجػمْلِدِه ؿب مِع موؽبدؽبػملَّؿؽب( مسؽبػمَلؿملؿبِف ماظػملَّفؾب م) ؽبػملَّك اظػملَِّف

ماظػملَِّفم مرؽبدؾبقلؾب مَصعمَلممللؽب ماظػملَِّف؟، مِصلمدؽبِؾؿملؾكب مػؽبذؽبا مَطمملنؽب مَظقؿب ماظػملَِّف: رؽبدؾبقلؽب

مسؽبػمَلؿملؿب ماظػملَّفؾب موؽبدؽبػملَّؿؽب() ؽبػملَّك مِف موؽبَظِدِهم: مسؽبػمَلك مؼؽبلؿبضملؽبك مخؽبرؽبجؽب مَطمملنؽب )إكبنؿب

كبم مَطمملنؽبمخؽبرؽبجؽبمؼؽبلؿبضملؽبكمسؽبػمَلكمَأنؽبقؽبؼؿب ماظػملَِّف،موؽبإكبنؿب ِ طملؽبمملرـبامَصؾملؾبقؽبمِصلمدؽبِؾؿملؾكب

مسؽبػمَلكم مؼؽبلؿبضملؽبك مَطمملنؽب موؽبإكبنؿب ماظػملَِّف، مدؽبِؾؿملؾكب مِصل مَصؾملؾبقؽب كب مَطِؾرلؽبؼؿب كب ذؽبؿملؿبكؽبؿملؿب

ماظػملَِّف(.غؽبظمْلِلِفمؼؾبضمِلظملهؾملؽبمملمَصؾملؾبقؽبمِصلمدؽبِؾؿملؾكبم

موطؿملػمأنم وظؽملؽملصملرمإظبم قمملنهملماظؽمليبم)رضلمآمسؽملؾملؿ(

ردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مسػمّلؼملؾملؿمنفملنمؼغملقغقامعؽملؿفنيم

مصعملدمأخرجم غمملصضملنيمألعؿؾملؿمشرلمطلمملظبموالمسمملظهملمسػملكمشرلػؿم،

ؿبمَأغؽبسلبم)رضكمآمسؽملف(مَضممللؽبمَضِدمؽبمسؽبؾؿبدؾبم اظؾكمملريمؼبم قؿملقفمسؽب

ؾبمسؽبقؿبٍفم، كبمنؿب ) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(منؽبؿملؿبؽملؽبفؾبمماظؽمليبَصـملخؽبكمماظرؽبقبحؿبؼملؽب

كبماظرؽبقبِنؿملعكبماأَلغؿبزملؽبمملركب ؽبمدؽبضملؿبِدمنؿب ،مَصضملؽبرؽبضؽبمسؽبػمَلؿملؿبِفمَأنؿبمؼؾبؽملؽبمملِ ظمَلفؾبمَأػؿبػمَلفؾبمميكبقبوؽبنؽبؿملؿب
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مَظَؽمِص كبمنؽبمملرؽبَكماظػملقَبفؾب َأػؿبػمِلَؽموؽبعؽبمملِظَؽم،مملوؽبعؽبمملَظفؾبم،مَصعمَلممللؽبمسؽبؾؿبدؾبماظرؽبقبحؿبؼملؽب

مسؽبػمَلكماظلؾبقبققم.مملدؾبظقَبؽمِل

مؼذل مآموػغملذا منـمسقفم)رضل ماظرغبـ مسؾد مظؽملممل جؿ

مظفموظػملزملقمملنهملمعبؿملضملمملم مترنقبؿملهملماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( سؽملف(

معؽملؿفنيمغمملصضملنيم موأنمؼغملقغقا سػملكماظؿداصعمواظضملؼملؾمواظلضمللم،

مورػملنملم مؼبماظؿفمملرة مصؿملذػنملمإظبماظلققموؼؾدأ م، جملؿؼملضملؾملؿ

ماألرزاق.

ماألرضمثقانـبمملم مظغملؾمعـمدضملكموسؼملقبر وظعملدمجضملؾماإلدةم

مثقابماظزملدضهملموصرلـب موعضملػملقمفب م، م دضهمٌل مزؽبرؽبسؽبؾملممل منغملؾمأرضلب مصػملف م، ا

معـم مواحدـبا م مملحؾؾملممل موجضملؾ مظألعراضم، معداواٍة معـ مصؿملؾملممل وعممل

اظلؾضملهملماظذؼـمؼصملػملؾملؿمآمؼبمزػملفمؼقممالمزؾمإالمزػملفم،موشرلم

ذظؽممممملموردمؼبماظعملرونماظغملرؼؿمواظلؽملهملماٌرملرصهمل،ممصعملدمأخرجم

م مَأغؽبسلب ؿب مس مؼبم قؿملقؿملؾملؼملممل موعلػملؿؾب مآمسؽملف(ماظؾكمملريؾب )رضل

م) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( ماظػملقَبِف مرؽبدؾبقلؾب مَضممللؽب معؾبلؿبػمِلؿلبممَضممللؽب: ؿب مِع م)عؽبممل :

مؼؽبطملؿبركبسؾبمَشرؿبدـبمملمَأوؿبمؼؽبزؿبرؽبعؾبمزؽبرؿبسـبممل،مَصؿملؽبفمْلُطؾؾبمِعؽملؿبفؾبمَرؿملؿبرفبمَأوؿبمإكبغؿبلؽبمملنفبمَأوؿبمنؽبؾملكبؿملؼملؽبهمٌل،م
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نؾمحىملمبماإلدةممسػملكماظضملؼملؾمحؿكموخرمم.إكبالقَبمَطمملنؽبمَظفؾبمِنِفم ؽبدؽبَضهمٌل(

محؿملمملةماإلغلمملنموظقمأدرطؿفماظلمملسهملم،مصعملدمأخرجماإلعمملممغظملسمؼب

كبم كبمعؽبمملِظٍؽم)رضلمآمسؽملف(،مسؽب ؿبمَأغؽبسكبمنؿب أغبدمؼبمعلؽملدهم،مسؽب

ُٓمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(مَضممللؽب:م)مإكبنؿبمَضمملعؽبومِلماظلمبمملسؽبهمُلموؽبِصلمؼؽبِدم اظؽملمبِؾلىبم) ؽبػملَّكما

متؽبعمُلق مَظممل مَأنؿب مادؿبؿؽبشمَلمملعؽب مَصكملكبنكب مَصِلؿملػمَلهمٌل، مؼؽبطملؿبركبدؽبؾملؽبمملمَأحؽبِدُطؿؿب محؽبؿمبك مؽب

مَصػمْلؿملؽبطملؿبركبدؿبؾملؽبممل(م.

ماٌؼملمملتم،م ماظؾمملضلمحؿكمنضملد ماظضملؼملؾموأثره وظظملسملؾمػذا

أخرجماإلعمملممعلػملؿمؼبم قؿملقفم،مسـمَأنلمػرؼرةم)رضلمآم

ؾبم مانؿب معؽبمملتؽب م)إكبذؽبا مضممللم: مودػملؿ( مأنماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملف سؽملف(

ؿبمثؽبةٍثم:م ؽبدؽبَضهمٍلمجؽب مِع مملركبؼؽبهمٍلم،مَأوؿبمِسػمْلؿلبمؼؾبؽملؿبؿؽبظمَلعؾبمودؽبمؽبماغؿبعمَلشمَلعؽبمسؽبؼملؽبػمُلفؾبمإكبالَّ

مِنِفم،مَأوؿبموؽبَظٍدم ؽبمملِظحلبمؼؽبدؿبسؾبقمَظفؾب(م.

سػملكمأنماإلدةممأؼسملـبمملمؼرصضماظؾشملمملظهملماٌعملؽملقبضملهمل،مألغؾملمملمأحدم

موضبىملماإلدةممطؾم ماضؿزملمملدؼهبممل، ماظؾةد مظؿفملخر األدؾمملبماظرئؿمللهمل

مصؿؿلمملرعم م; ماٌضملشمّلػملهمل ماألسؼملمملل مضبرقبك مأن مسؼملػملف مؼب سمملعؾ

مصؿملغملق مؼغملظمللمحمملجؿملمملتماظؽملمملسم،ماألسؼملممللمصؿؾبؽملفؽبز نمػؽملمملكمإغؿمملجفب
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ورمبمملمؼغملقنمػؽملمملكمصمملئضفبمصؿملؿؿمتزملدؼرهم،موػذامعضملؽملمملهمأنمؼغملقنم

ػؽملمملكمدؽبخؿبؾفبمنمملظضملؼملػملهملماظزملضملؾهملم،مونمملظؿمملظلمؼغملقنمذظؽمدصضملـبمملمظضملفػملهملم

مصؾملذهم م، ماىؼملؿملع مسػملك منمملًرل مصؿملضملقد م; ماظدوظهمل مؼب االضؿزملمملد

ماإلغؿمملجم مؼبمزؼمملدة مأنمميسمللمضدعـبممل ماإلدةممٌـمأراد ردمملظهمل

مقصرله.وت

م)سػملؿملؾملؿم مواظردؾ" م"األغؾؿملمملء ماًػملؼ م ظملقة مإظب وظؽملؽملصملر

اظلةم(موغؿكذمعؽملؾملؿماظعملدوةمواألدقةم،مصؾملؿمأذرفماًػملؼموععم

م،م ماظرزق مظؿقزملؿملؾ موؼلضملقن موصبدقبون مؼضملؼملػملقن مطمملغقا ذظؽ

صردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مطمملنمؼضملؼملؾمنمملظؿفمملرةمسؽملدم

ػملكمآماظلؿملدةمخدصبهملم)رضلمآمسؽملؾملممل(م،موضؾؾمذظؽمطمملنم) 

مأخرجفم ماظذي مايدؼىمل موؼب م، ماظطملؽملؿ مؼرسك مودػملؿ( سػملؿملف

ؿبماظؽملؽبقبِؾلكبقبم) ؽبػملقَبكم،ماظؾكمملريم سـمَأِنلمػؾبرؽبؼؿبرؽبَةم)رؽبِضلؽبماظػملقَبفؾبمسؽبؽملؿبفؾب(مسؽب

مَصعمَلممللؽبم مرؽبسؽبكماْظطملؽبؽملؽبؿؽب مإكبظقَبممل مغؽبِؾؿملـبقبممل ماظػملقَبفؾب منؽبضملؽبىملؽب م)عؽبممل مَضممللؽب: موؽبدؽبػملقَبؿؽب( مسؽبػمَلؿملؿبِف اظػملقَبفؾب

م:موؽبَأغؿبوملؽب؟مَصعمَلممل مَأرؿبسؽبمملػؽبمملمسؽبػمَلكمَضرؽباركبؼَطمِظفمَلػؿبؾكبمَأ ؿبقؽبمملنؾبفؾب مُطؽملؿبوملؾب لؽب:مغؽبضملؽبؿؿب

م.عؽبغملقَبهمَل(
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م ؽملضملهملم مآ مسػمّلؼملف ماظلةم( م)سػملؿملف مداود مدؿملدغممل مػق وػذا

اظدروع،مصغملمملنمصبؿملدماِيدادَة،مو ؽملمملسهملماظدروعمايرنؿملهمل،مضممللم

مَظغمُلؿؿب}تضملمملظب: مَظؾؾبقسلب م ؽبؽملؿبضملؽبهمَل مواٌرادم80ػاألغؾؿملمملء:{وؽبسؽبػملقَبؼملؿبؽملؽبمملهؾب ؼ،

ماظدروع م"ػذهمم.نمملظػملؾقس: مآ: ماظعملرريبمرغبف ؼعملقلماإلعمملم

مأػؾكبم مضقل موػق مواألدؾمملب، ماظزملؽملمملئع مادبمملذ مؼب مأ ؾ اآلؼهمل

اظضملعملقلمواألظؾمملب...موأخدلمآمتضملمملظبمسؽملفمأؼسملـبمملمأغفمطمملنمؼزملؽملعم

مؼعملقلم) ػملكم موطمملنمؼفملطؾمعـمسؼملؾمؼده، اظدروعمواًقص،

ؿبم مَأَطؾؽبمَأحؽبدفبمَرضملؽبمملعـبمملمَضطهمخؽبؿملؿبرـبامِع مؼؽبفمْلُطؾؽبمآمسػملؿملفمودػملؿ(:م)عؽبممل َأنؿب

ؿبم ِٓمدؽباوؾبدؽبم)سؽبػمَلؿملؿبِفماظلمبَةمؾب(مَطمملنؽبمؼؽبفمْلُطؾؾبمِع ؿبمسؽبؼملؽبؾكبمؼؽبِدِهموؽبإكبنمبمغؽبِؾلمبما ِع

مسؽبؼملؽبؾكبمؼؽبِدِه(.

ماظلةم(م م)سػملؿملف موغقحؾب محؽبرقباثـبممل، ماظلةم( م)سػملؿملف مودمؾب وطمملن

مصمملظزملؽملضملهملم مدعمّلمملء، موضؿملؾ: مدنمملًشممل، مورمملظقتؾب موظعملؼملمملنمخؿملمملًرممل، نمملرـبا،

سـماظؽملمملس(،موضدموردمؼبم قؿملحمعلػملؿممؼغملػمِنؾملمملماإلغلمملنمغظمللف

مردقلمآم) ػملكمآم مأن م)رضلمآمسؽملف( مأنلمػرؼرة سـ

م. سػملؿملفمودػملؿ(مضمملل:م)طمملنمزطرؼمملمنمملرـبا(
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وػذامعقدكم)سػملؿملفماظلةم(مسؼملؾمؼبمرسلماظطملؽملؿمٔمملغلم

مانؽمليتماظرجؾماظزملمملحلمععملمملنؾم معع موردمؼبمضزملؿف دؽملقاتمطؼملممل

غقبلمُأركبؼدؾبمَأنؿبمُأغغمِلقؽبَؽمَضممللؽبمإكبم}غغملمملحمإحدىمانؽملؿؿملف،مضممللمتضملمملظب:م

مَصكملكبنؿبم مِحفؽبيمللب مثؽبؼملؽبمملِغلؽب متؽبفمْلجؾبرؽبِغل مَأن مسؽبػمَلك كب مػؽبمملتؽبؿملؿب مانؿبؽملؽبؿؽبلؽبقب إكبحؿبدؽبى

مسؽبػمَلؿملؿبَؽمدؽبؿؽبِفدؾبِغلم مَأذؾبؼؽبقب مَأنؿب مُأركبؼدؾب مِسؽملِدَكموؽبعؽبممل ؿب مَصؼمِل َأتؿبؼملؽبؼملؿبوملؽبمسؽبرملؿبرًا

ماظزملؽبقبمملِظِقنيؽب ؽب مِع ماظػملقَبفؾب مذؽبمملء ممإكبن موؽبنؽبؿملؿبؽملؽبَؽ منؽبؿملؿبؽمِلل مذؽبِظَؽ مَضممللؽب َأؼؽبقبؼملؽبمملم*

موؽبِطؿملؾفب مغؽبعمُلقلؾب مسؽبػمَلكمعؽبممل موؽباظػملقَبفؾب مسؽبػمَللؽبقب مسؾبدؿبوؽبانؽب مَصػمَلممل مَضسملؽبؿملؿبوملؾب كب م{اْظفمَلجؽبػمَلؿملؿب

مؼم.28-27ػاظعملزملصم:

إنماإلدةمممبمملمؼؿلؿمنفمعـمسلقظؿملهملمؼدسقمإظبماظؿؽملؼملؿملهملم،م

واظؿعملدمممواظؽملؼملق،مونؽملمملءمطؿملمملنماضؿزملمملديمظألعهملم;مظؿقاجفمنفمطؾم

م، موتػمليبمعـمخةظفمطؾمحمملجؿملمملتؾملممل ظعملدمضممللمتضملمملظبم:مماظزملضملمملبم،

معؽبمملم} مَضػمِلؿملػمًلممل معؽبضملؽبمملِؼشؽب مِصؿملؾملؽبممل مَظغمُلؿؿب موؽبجؽبضملؽبػمْلؽملؽبممل ماْظفمَلرؿبضكب مِصل معؽبغملَّؽملمبمملُطؿؿب وؽبَظعمَلدؿب

مؼ10ػاألسرافم:{تؽبرملؿبغمُلرؾبونؽب

اٌقملعـماظذطلمالمميرمذبردمعرورمسػملكماآلؼمملتماظعملروغؿملهملمو

منمملظعملرونم مدونمأنمتؿرملغملؾمذكزملؿملؿف ماٌرملرصهمل صؿملؽملظملضملؾمظمؼمملتم،
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تشملؾؿملعملؿملهملم،مصةمندمعـمادؿكراجمموضبقشلمملمًشملطمسؼملؾمونراعيمل

ػذهماٌضملمملؼشماظيتمأخدلغمملمسؽملؾملمملمرنؽملمملمجؾموسةم،موػذامضبؿمملجم

إظبمذبؿؼملعمؼضملؼملؾمنغملؾمرمملضمملتفمظؿمللؿكرجمػذهماٌضملمملؼشمعـم

مسػملكم مغظملضملؾملممل مصؿملضملقد م، ماظقاضع مؼب موجقدػممل موضبعملؼ األرض

اجملؿؼملعمطػملفم.موػذامػقمعضملؽملكماظؿؽملؼملؿملهملماالضؿزملمملدؼهملماظيتمعـم

مع مأجؿملمملظؽملممل مغضملػمّلؿ مظؿملغملقغقامخةشلممل معؿؽملقسهمل موحرًصممل مو ؽملمملسمملٍت ؾملؽملممل

مإالم مذظؽ مؼؿفملتك موظـ ماالضؿزملمملدؼهمل، مظػملؿؽملؼملؿملهمل محعملؿملعملؿملهمل أدوات

ماظذيمؼؽملؾطمللمأنم مظؽملغملقنمؼبمعغملمملغؽملممل ماإلغؿمملجم; نمملظضملؼملؾموزؼمملدة

مغغملقنمسػملؿملف.

والمؼدسقماإلدةممظػملضملؼملؾمدونمإتعملمملنم،منؾمإنماأل ؾمػقم

موذظؽم م; مؼبماظضملؼملؾ ماإلتعملمملن مضؿملؼملهمل معضملف مؼزملمملحنملماإلغلمملن أن

مت ماظزملؽملمملسمملتحؿك ماظؽملمملسممؿؼملمملؼز مصبفملر مأؼـ مصؼملـ موإال ،

نمملظرملغملقى؟!!مإالمنلؾنملمسدمماإلتعملمملن،مصػملؿملؼملؿـؾمطؾمسمملعؾمضؿملؼملهملم

مامملؼزتم م، مظمخر مصغملؾمسمملعؾمإنمأحلـمؼبم ؽملضملؿف اإلتعملمملنم،

وتضملمملوغوملماظزملؽملمملسمملتموالمتؿضملمملغدم،موندمظؽملمملمعغملمملغـبمملمننيماظزملؽملمملسمملتم
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ؿبمَطؼملؽب}اٌؿعملؽملهملماٌؿعملدعهملم.مضممللمآمتضملمملظبم:م ؽبماظػملَّفؾبموؽبَأحؿبِل مملمَأحؿبلؽب

م;م77ػاظعملزملص:{إكبَظؿملؿبَؽ مذلء مطؾ مؼب ماإلحلمملن مصػملؽملؿكذ م، ؼ

مردقلمآم مأّطده معممل موػذا ماإلتعملمملنمؼبماظضملؼملؾم، ظؿؿفملطدمضؿملؼملهمل

مؼؾبِقنملنبم ماظػملَّفؽبمسؽبزمبموؽبجؽبؾمب ) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م،محنيمضممللؽب:م)إكبنمب

 غل(.إكبذؽبامسؽبؼمِلؾؽبمَأحؽبدؾبُطؿؿبمسؽبؼملؽبػمًلمملمَأنؿبمؼؾبؿؿبعمِلؽملؽبفؾب(م)أخرجفماظشملدلا

مصةم مؼبماظضملؼملؾم، ماألعمملغهمل مسػملكماظؿزام ماإلدةم مأطد طؼملممل

مظؿمللوملم مصمملظضملؾمملدات م، محؿملػملهمل موال متزؼؿملػ موال مخداع موال شش

متزملحم موال م، موتضملمملعػملؿملهمل مذضملمملئرؼهمل ماظضملؾمملدات منؾ م، مصعملط ذضملمملئرؼهمل

م ماظؿضملمملعػملؿملهمل مندون ماظضملؾمملداتماظرملضملمملئرؼهمل م،م، مأعؿملؽملـبممل ماإلغلمملن صػملؿملغملـ

مإظبمشرلمذظؽمعـماألخةق م، م مملدًضممل م، مؼبممعؿعمِلؽملـبممل احملؼملقدة

ماظضملؼملؾم;مظؽملفدمإغؿمملجـبمملمضقؼهبمملمثرؼهبمملمؼدصعمسفػملهملماالضؿزملمملدم.

متضملمملظبمم مآ مرصضملف مؼبمسؼملػملف ماألخةق متػملؽ ماظؿزم صؼملـ

كبم مانؿب كب مصضملؽب درجمملتمسمملظؿملهملموعقصقرةمتزملؾمإظبمدرجهملماظرملؾملداءم،

سؾبؼملؽبرؽبم)رضلمآمسؽملؾملؼملممل(مَضممللؽب:مَضممللؽبمرؽبدؾبقلؾبماظػملَِّفم) ػملكمآمسػملؿملفم

مػمِلؿؾبمعؽبعؽبماظرملنبؾملؽبدؽباِءمؼؽبقؿبمؽبمذملذملدؾبوقؾبماأَلِعنيؾبماْظؼملؾبلؿبذملذملرؾبماظزملمبذمل:م)اظؿمبمملِجمودػملؿ(
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ماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِلم(م)أخرجفماظذلعذيمواظؾؿملؾملعملل(.

ػذامػقماإلدةممؼدسقممإظبمماظضملؼملؾمواإلغؿمملجم،موادؿـؼملمملرم

مصمملأل ؾماظؿغملمملعؾم اظشملمملضمملتمظؾؽملمملءمطؿملمملنماضؿزملمملديمضقيمظألعهملم،

مو م، ماٌكؿػملظملهمل موايرف مواظزملؽملمملسمملت ماٌؾملـ مؼبموتضملػملؿملؿ ظؿملس

ماإلدةممعؾملؽملهمٌلمحعملرلٌةمإالمعمملمحؾبرقبممؼبمغزملقصماظغملؿمملبمواظلؽملهمل.

م

م

م

م

م

م

م

م
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)اإلشالً دَٖ اإلتكاُ 


 (م

مدؼـماإلتعملمملن مؼؿؼملؿملزماإلدةم مونف م، مإظؿملف مؼدسق محؿملىملمم، ،

مصغملؾم موجؾ(، م)سز مإظبمآ ماظعملرب موجقه معـ ماإلدةم جضملػملف

سؼملؾمؼعملقممنفماٌلػملؿمإذامأخػملصمصؿملفمٓمتضملمملظبموأتعملؽملفموضزملدم

ؽملظملعمظطملرلهمصؾملقمعـمنمملبماظضملؾقدؼهملمواظشملمملسهملمٓم)سزموجؾ(،منفماظ

ماظدواصعم مأسصملؿ معـ متضملمملظب مٓ موضرنك مسؾمملدة ماظضملؼملؾ واسؿؾمملر

مظؾذلماىؾملدمؼبمإتعملمملغفموإخراجفمسػملكماظقجفماألطؼملؾ.

مأدؾمملبماظعملربمعـمآمسزم مطمملنماإلتعملمملنمعـمأػؿ وإذا

مأدؾمملبم مأػؿ معـ مطذظؽ مصؾملق م، ماآلخرة مؼب مواظعملؾقل وجؾ

دممؼبماظدغؿملمملم،موظقمغصملرغمملمإظبماظقاضعمظقجدغمملمأنماظؿظملققمواظؿعمل

مػقم مايؿملمملة مذبمملالت معـ مطـرل مؼب ماٌلػملؼملني متراجع دؾنمل

مؼبماظضملؼملؾ ماإلخةصمواإلتعملمملن مروح ممنػملؽممصعملدان مصؽملقـ ،

مأطـرمعمملمميػملغملفماظطملربمواظرملرقمعـمخرلاتمورمملضمملتموضدرات،م

                                                           

)م.مملإلدارةماظضملمملعهملمظؾققثماظدسقةنمملحىملمنم–مربؼملدمسؾداظطملظملمملرمسؼملرومد/م 
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موظغملؽملفماظؿظملرؼطمؼبماإلتعملمملنمواغؿرملمملرماظظملقضكمواظؿغملمملدؾم.

عـمأػؾماظضملػملؿمننيماإلحلمملنمواإلتعملمملن،مموضدمصرقمطـرل

ماٌشملػملقبموادؿظملراغم مإامملمماألرطمملنمسػملكماظقجف صمملإلتعملمملنمػق

ماظضملؼملؾموصؼمذروطماظضملؼملؾموأ قلماألداء،م اظقدعمؼبمإامملم

ماظؾمملسىملم مؼغملقن مأن موػق موزؼمملدة، مذظؽ مصؿملرملؼملؾ ماإلحلمملن أعممل

واظداصعماألدمملدلمسػملكمػذاماإلتعملمملنمعراضؾهملمآمسزموجؾمظف،م

مغصمل معـ مإظؿملفوايؿملمملء متضملمملظب مآ معؽملفمر ماألجر مورػملنمل مأعمملمم، ،

موظؿمللوملمػلماأل ؾمؼبماإلتعملمملنم مصؿفملتلمتؾضملـبممل اظظملقملائدماظدغؿملقؼهمل

واظؿفقؼد،مصمملإلحلمملنمسؽملدماٌلػملؿمػقماإلتعملمملنموزؼمملدةم،مأعمملمسؽملدم

مشرلماٌلػملؿمصؾملقماإلتعملمملنموحده.

موؽبأنم مؼؿعملـمسؽبؼملؽبػملف مأن مِعؽملفؾب ماظضملؽبمملِعؾمعؽبشملػمُلقبفب مصكملن مثؿ وعـ

مَر مَضدرؽب مِصؿملِف مخػملؼمآمضبلـ موظعملد م، موجؾ)مملَضِؿِف اًػملؼ،مم(سز

وجضملؾمعمملمسػملكماألرضمعـمزخمملرفماظدغؿملمملمعـمإغلمملنموحؿملقانم

مظؿملؾؿػملؿملؾملؿموطبؿدلػؿ،م موألػػملؾملممل، وغؾمملتموعؾمملػيملموعظملمملتـمزؼؽملهملمشلممل

م ماٌظمللد معـ مسؼملػملف مؼب ماحمللـ ماٌؿعملـ مماٌللءظؿملصملؾملر
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مضممللمتضملمملظب: مواٌللءمنمملظضملعملمملبم، مصؿملفمملزيماحمللـمنمملظـقابم،

مجؽب} ؾبمإكبغمبممل مَأحؿبلؽب مَأؼنبؾملؾبؿؿب مِظؽملؽبؾؿبػمُلقؽبػؾبؿؿب مَظؾملؽبممل مزكبؼؽملؽبهمًل ماْظفمَلرؿبضكب مسؽبػمَلك معؽبممل ضملؽبػمْلؽملؽبممل

مؼ.7ػاظغملؾملػ:م{سؽبؼملؽبػمًلممل

ماظدغؿملمملم منمملظضملؼملؾمؼبمأعقر مسؾمملده موجؾ( مآم)سز وضدمأعر

مضممللمتضملمملظب: موأسػمَلؼملؾملؿمأنمسؼملػملؾملؿمدقفمؼؾبرىم، وؽبُضؾكبم}واظدؼـ،

ْظؼملؾبقملؿبِعؽملؾبقنؽبموؽبدؽبؿؾبرؽبدنبونؽبمإكبَظكماسؿبؼملؽبػمُلقامَصلؽبؿملؽبرؽبىماظػملَّفؾبمسؽبؼملؽبػمَلغمُلؿؿبموؽبرؽبدؾبقُظفؾبموؽبا

متؽبضملؿبؼملؽبػمُلقنؽب مُطؽملؿبؿؾبؿؿب مِنؼملؽبممل مَصؿملؾبؽملؽبؾىبؽؾبغمُلؿؿب موؽباظرملمبؾملؽبمملدؽبِة ماْظطملؽبؿملؿبنمِل ػاظؿقنهمل:م{سؽبمملِظؿكب

ؼ،مصظملؿملفمهذؼرمعـماظؿعملزملرلموتركماإلتعملمملنمألنمطقنمسؼملػملؾملؿم105

مواظؿقلنيم ماإلتعملمملن مسػملك مذظؽ مؼؾضملىمل مإمنممل مآ معـ مبرأى

متضملمملظب مآ منمملرةع مشلؿ متذطرل معبؿملعمموذظؽ مسػملك نضملػملؼملف

مؼبم مودػملؿ( ماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملف مأطدقبه معممل موػذا اظغملمملئؽملمملت،

مَظؿؿبم مصكملنؿب متؽبرؽباهؾب مَطفملغمبَؽ َٓ ما متؽبضملؿبؾؾبدؽب م)أنؿب محؿملىملمَضممللؽب: نؿملمملنماإلحؿبلؽبمملنكب

ؿـبمتؽبرؽباهؾبمصكملغمبفؾبمؼؽبرؽباَك(م)عؿظملؼمسػملؿملف(. متؽبغمُل

موػقمدؾقمملغفم واإلتعملمملنم ظملهملمعـم ظملمملتمآم)سزموجؾ(،

نرمللءمعـم ظملمملتفم،مضممللمانـماظعملؿملؿممضبنملمعـمخػملعملفمعـمؼؿقػملك
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ؼبمسدةماظزملمملنرؼـ:موآمتضملمملظبمضبنملنبمأزلمملءهمو ظملمملتف،موضبنملم

مصكملغفمعبؿملؾمضبنملم مسػملكماظضملؾد، موثمملرػممل موزؾملقر ععملؿسملكم ظملمملتف،

اىؼملمملل،مسظملقفبمضبنملمأػؾماظضملظملق،مطرؼؿفبمضبنملمأػؾماظغملرم،مسػملؿملؿفبم

ماظعملقيم مواٌقملعـ مضقي م، مضبنملماظقتر موكبتؿبرفب ماظضملػملؿ، ضبنملمأػؾ

م معـ مإظؿملف ماظسملضملؿملػأحنمل ماظزملمملنرؼـ،مماٌقملعـ مضبنمل م ؾقرفب ،

مطمملنم مصكملذا مضبنملماظرملمملطرؼـ. مذغملقرفب ربلـمضبنملماحمللؽملني،

محبلنملم معضملؾملؿ مصؾملق م ظملمملتف منـملثمملر ماٌؿزملظملني مضبنملنب )دؾقمملغف(

مغزملؿملؾؾملؿمعـمػذاماالتزملمملف.

مواإلتعملمملنمزمملػرمؼبمعبؿملعمزبػملقضمملتمآم)سزموجؾ(،مضمملل

موؽب}:تضملمملظب مجؽبمملِعدؽبًة متؽبقؿبلؽبؾؾبؾملؽبممل ماظلمبقؽبمملِبموؽبتؽبرؽبىماْظِفؾؽبممللؽب معؽبرمب متؽبؼملؾبرنب ِػلؽب

متؽبظمْلضملؽبػمُلقنؽب مِنؼملؽبممل مخؽبِؾرلفب مإكبغمبفؾب مذؽبلؿبٍء مُطؾمب ؽب مَأتؿبعمَل ماظَِّذي ماظػملَِّف م{ ؾبؽملؿبعؽب

موػلمتلرلممؼ،88ػاظؽملؼملؾ: معلؿعملرة، مواضظملهمل وترىماىؾممللمتصملؽملؾملممل

درلـبامحـؿملــبمملمطلرلماظلقمملبماظذيمتلؿملىبرهماظرؼمملح،موػذامِعـم ؽملعم

موأتعملؽملف. مخػملعملف إنمآمخؾرلممبمملممآماظذيمأحلـمطؾمذلء

مؼظملضملؾمسؾمملدهمعـمخرلموذر،مودؿملفمملزؼؾملؿمسػملكمذظؽ.
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مخػملؼم مؼب موإنداسف مإتعملمملغف مسـ معؿقدثـبممل متضملمملظب وضمملل

ماْظكملكبغؿبلؽبمملنكبم}اإلغلمملن: مخؽبػمْلؼؽب موؽبنؽبدؽبَأ مخؽبػمَلعمَلفؾب مذؽبلؿبٍء مُطؾمب ؽب اظَِّذيمَأحؿبلؽب

ؿبمِرنيلب م{ِع مملمؼمصفملحلؽملفموجققبدهموأتعملؽملف،موجضملػملفمندؼضملـب7ػاظلفدة:

م مووزؿملظملؿف مدؾقمملغفمؼبمػؿملؽؿف محغملؼملؿف متعملؿسملؿملف معممل محلنمل سػملك

مواألرض،م ماظلؼملقات معػملغملقت مؼب مايمملل موطذظؽ وتضملمملظب،

ؼؿفػملكمصؿملؾملمملمإتعملمملنمآم)سزموجؾ(مصػملقمحبىملماظؾمملحىملماٌدضؼم

ؿبمتؽبظمَلمملوؾبٍت}سـمخػملؾمصؿملؾملمملمعمملموجد كبمِع م{عؽبمملمتؽبرؽبىمِصلمخؽبػمْلؼكبماظرمبحؿبؼملؽب

م.ؼ3ػاٌػملؽ:م

أحنملمضدمأعرمآمتضملمملظبمسؾمملدهمنمملإلحلمملنمؼبمأسؼملمملشلؿ،موو

م{وؽبَأحؿبِلؽملؾبقامإكبنمبماظػملَّفؽبمؼؾبِقنملنبماْظؼملؾبقؿبِلؽمِلنيؽب}:تضملمملظبذظؽمعؽملؾملؿ،مصعملممللم

مؼ،ػذاماإلحلمملنمػقماإلتعملمملنمواإلحغملمملم.195ػاظؾعملرة

وجمملءتمتقجؿملؾملمملتماظؽمليبماظغملرؼؿم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م

ؿبمسؽبمملِئرملؽبهمَل )رضكمآممألعؿفمنمملإلتعملمملنمؼبمطؾمعؽملمملحلمايؿملمملة،مصضملؽب

م)  ماظؽملمبِؾلمب مَأنقب مَضممللؽب:سؽملؾملممل(، مؼؾبِقنملنبممػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( ماظػملَّفؽب )إكبنمب

عملقظفم)سؽبؼملؽبًةمصم)دؽملـماظؾؿملؾملعملل(،مإكبذؽبامسؽبؼمِلؾؽبمَأحؽبدؾبُطؿؿبمسؽبؼملؽبةمَأنؿبمؼؾبؿؿبعمِلؽملؽبفؾب(
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َأنؿبمؼؾبؿؿبعمِلؽملؽبفؾب(ماظؽملغملرةمؼبمدؿملمملقماظرملرطمتظملؿملدماظضملؼملقم،مصمملٓم)دؾقمملغفم

موتضملمملظب(مضبنملماٌقملعـماٌؿعملـمؼبمعبؿملعمأحقاظفموأسؼملمملظف.

مملظبمطؿنملماإلحلمملنمؼبمطؾمذلءم،مصفملعرمآمتضملطؼملمملمأنم

نفمؼبمذنحماظؾؾملمملئؿمععمأغفمضدمؼؾدومسؼملًةمسمملدؼممًلمؼؽملؿؾمللممبفردم

م)رضلمآم منـمأوسلب مَأنلمؼضملػملكمذؽبدمباد مصضملـ عقتمايؿملقان،

مآم مَضممللؽب:)إنمب مودػملؿ(، مسـمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملف سؽملف(،

م مَضؿؽبػمْلؿؾبؿ مَصكملذؽبا مذؽبلؿبٍء مُطؾىب مسؽبػمَلك ماإلحؿبلؽبمملنؽب ماظعمِلؿؿبػمَلهمل،مَطؿؽبنملؽب َصفملحؿبِلؽملؾبقا

موؽبْظؿملؾبركبحم مذؽبظمْلرؽبتؽبف، مَأحؽبدؾبُطؿؿب موؽبظؿملؾبِقدمب ماظذىبنؿبقؽبهمَل، مَصفملحؿبِلؽملؾبقا مذؽبنؽبقؿبؿؾبؿؿب وؽبإكبذؽبا

ماإلحلمملنمواإلتعملمملنم معلػملؿ(.ؼضملينمأوجنملمسػملؿملغملؿ ذؽبِنؿملقؽبؿؽبفؾب()رواه

مسػملكم مؼدل مايدؼىمل موػذا مأسؼملمملظغملؿ، معـ مذلء مطؾ ؼب

موجقبماإلحلمملنمؼبمطؾمذلءمحبلؾفم.م

اظؽمليبممإلتعملمملنمؼبمتغملظملنيماٌقتكمؼعملقلوطؿنملماإلحلمملنموا

مودػملؿ( مآمسػملؿملف م)م) ػملك ؿبم: مَصػمْلؿملؾبقؽبلىب مَأخؽبمملهؾب مَأحؽبدؾبُطؿؿب ؽب مَطظملَّ إكبذؽبا

موأجقدػمملممَطظمَلؽملؽبفؾب( ماظـؿملمملب مأغصملػ مظؿملكذل موؼضملشملره مؼؽملصملظملف م: أي

م ماإلتعملمملن مععملؿسملؿملمملت معـ مطػملف موػذا مودصـم، ماظعملدل محظملر وؼب
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منمملإلتعملمملن مودػملؿ( مسػملؿملف مآ ماظؽمليبم) ػملك مؼفملعر صضملـمم،ماٌقتك

سممل ؿمنـمطػملؿملنملمسـمأنؿملفمضمملل:مذؽبؾملدتمعؽبعؽبمَأِنلمجؽبؽملؽبمملزؽبةمذؽبؾملكبدؽبػؽبمملم

موؽبَأْصؾملؽبؿؾب،م مَأسؿبعمِلؾؾب مُشَةمفب موؽبَأغؽبممل مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك ِٓ ما رؽبدؾبقؿبلؾب

َصمملغؿؾبؾمللمِنمملْظفؽبؽملؽبمملزؽبِةمإكبَظكماْظعمَلؾؿبركبموؽبَظؿؿبمميغملَّـمَظؾملؽبمملم،مَضممللؽب:مَصفؽبضملؽبؾؽبمرؽبدؾبقؿبلؾبم

ِٓم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼؽب مبممعمُلقلؾب:ا )دؽبققبوامَظقؿبدؽبمػؽبذؽبا(.حؽبؿمبكمَز

مؼؽبؽملؿبظمَلعؾبم ماَل مػؽبذؽبا مإكبنمب مَصعمَلممللؽب:)َأعؽبممل مإكبَظؿملؿبؾملكبؿ مَصمملْظؿؽبظمَلوملؽب مدؾبؽملمبهمل، مَأغمبفؾب اظؽملمبمملسؾب

مَأنؿبم مسؽبؼمِلؾؽب مإكبذؽبا ماْظضملؽبمملِعؾكب ؽـب مِع مؼؾبِقنملنب َٓ ما مب موؽبَظغمِل مؼؽبسملؾبرنبهؾب، موؽباَل اْظؼملؽبؿملىبوملؽب

مؼؾبقؿبِلـ(م)دؽملـماظؾؿملؾملعملل(.

منفملغ ماظضملؾمملدات ماظغملرؼؿموؼب ماظؽملؾقي ماألعر مجمملء قاسؾملممل

ماإلتعملمملنم مؼؿفػملك ماألذان معرملروسؿملهمل مصظملل موإامملعؾملممل، نكملتعملمملغؾملممل

ماظغملظملمملءات متعملدؼؿ مؼب موأثره ماظرجؾممواإلحلمملن موإضمملعهمل ،

كبمزؽبؼٍدم ِٓمن اٌؽملمملدنملمصؿملؼملمملمؼؽملمملدؾف،مصعملدمطمملنماألذانمرؾبؤؼؽبمملمظضملؽبؾِدما

األغزملمملريمثؿموّطؾماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿم(منةاًلمنفمٌمملم

مملنمؼؿؼملؿعمنفمعـمععملقعمملتموضملؾموذاغفمأتعملـموأجقد،مصعمَلممللؽبمَظفؾبمط

مم ِٓ  ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(:م)َصعمُلؿؿبمعؽبعؽبمِنةللبمَصفمَلْظؼكبمسؽبػمَلؿملِفم)رؽبدؾبقلؾبما
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مَصكملكبغؽبقبفؾبمَأغدؽبىم ؽبقتـبمملمِعؽملَؽ()رؽبوؽباهؾبمَأنؾبقمدؽباوؾبدؽب(.م مِنِف عؽبمملمرؽبَأؼوملؽب;مَصػمْلؿملؾبقملؽبذقبنؿب

ؿبمتؽبقؽبضمبفمَلم) ػملكمآمسػملؿملفموموؼبماظقضقءمؼعملقلماظؽمليب دػملؿ(م:م)عؽب

ؿبمجؽبلؽبِدِه(م)رواهمعلػملؿ(.م ؽـبماْظقؾبضؾبقءؽبمخؽبرؽبجؽبوملؿبمخؽبشمَلمملؼؽبمملهؾبمِع مَصفمَلحؿبلؽب

مؼعملقلم ماىؼملضملهمل مؼقم ماٌؽملدونهمل مواظؽملصملمملصهمل ماظشملؾملمملرة وؼب

ماْظفؾبؼملؾبضملؽبهمِلمماظؽمليب مؼؽبقؿبمؽب ماْشؿؽبلؽبؾؽب ؿب م)عؽب مودػملؿ(: مسػملؿملف مآ ) ػملك

م مُرؾملؾبقرؽبهؾب ؽب مَصفمَلحؿبلؽب موؽبتؽبشمَلؾملمبرؽب مُشلؿبػمَلفؾب ؽب مِثؿملؽبمملِنِفمَصفمَلحؿبلؽب كب مَأحؿبلؽب ؿب مِع وؽبَظِؾسؽب

ؿبمِرؿملنمِلمَأػؿبػمِلِفمثؾبؿمبمَأتؽبكماْظفؾبؼملؾبضملؽبهمَلموؽبَظؿؿبمؼؽبػمْلغؾبم وؽبعؽبسمبمعؽبمملمَطؿؽبنملؽبماظػملَّفؾبمَظفؾبمِع

ماْظفمُلخؿبرؽبى( ماْظفؾبؼملؾبضملؽبهمِل ؽب موؽبنؽبؿملؿب منؽبؿملؿبؽملؽبفؾب معؽبممل مَظفؾب مُشظمِلرؽب كب ماثؿبؽملؽبؿملؿب ؽب منؽبؿملؿب مؼؾبظمَلرىبقؿب موؽبَظؿؿب

ما مواظـقاب ماىزؼؾ ماألجر مصذلتنمل مسػملؿملف(، مسػملكم)عؿظملؼ ظضملصملؿملؿ

ماإلتعملمملنمواإلحلمملنموظؿملسمسػملكمعشملػملؼماظضملؼملؾ.

متضملمملظب: مؼعملقل موإتعملمملغؾملممل ماظزملةة ماظزملمبةَة}وؼب م{وؽبَأِضؿملؼملؾبقا

م: مؼؿسملؼملـم43ػاظؾعملرة مألغف م; ماألداء مدون ماإلضمملعهمل منػملظملظ مصضملدل ؼ

ماظزملظملهملم منؾملذه موسػملكمػذهماإلضمملعهمل اإلتعملمملنمواإلحلمملنمواإلامملم،

موؼؿقزملؾماٌلػملؿمسػملكمٔرات اظزملةةممؼذلتنملماألجرماىزؼؾ،

ماٌرجقةمعؽملؾملمملمحبقلمآ.م
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ماظؿعملدؼؿم معؽملمملط مػق ماإلتعملمملن مصكملن ماظعملرون محظملظ أعممل

،مصغملػملؼملمملمطمملنماٌلػملؿمعؿعملؽملممًلمؼبمػذاماظؾمملبمطمملنمأسػملكممواظؿظملسملؿملؾ

)اْظؼملؽبمملِػرؾبمِنمملْظعمُلرؿبونكبمعؽبعؽبممععملمملعممًل،مضممللماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(:

اْظعمُلرؿبونؽبموؽبؼؽبؿؽبؿؽبضملؿبؿؽبعؾبمِصؿملِفموؽبػؾبقؽبمسؽبػمَلؿملؿبِفمماظلمبظمَلرؽبِةماْظغمِلرؽبامكبماْظؾؽبرؽبرؽبِةموؽباظَِّذيمؼؽبعمْلرؽبُأ

م)عؿظملؼمسػملؿملف(.مذؽبمملقوبمَظفؾبمَأجؿبرؽبانكب(

مؼبمثؽملمملؼمملم مزمملػر مصؾملق ماظدغؿملقؼهمل ماإلتعملمملنمؼبماألسؼملمملل أعممل

ماألرضمواظلضمللمصؿملؾملمملم ماظيتماػؿؼملوملمنضملؼملمملرة اظؽملزملقصماظرملرسؿملهمل

مظؿملسم ماإلدةم مؼب مصمملإلتعملمملن مجؽملؾمملتؾملممل، منني معـ ماًرل ورػملنمل

ضملؾدؼهمل،موالمنمملظضملػملقمماظرملرسؿملهمل،موإمنمملمأؼسملممًلمميؿدمخممل هبمملمنمملظرملضملمملئرماظؿ

مؼعملقم،م منؾملممل ماظدؼـ مألن ماظدغؿملقؼهمل، مواظضملػملقم ماألسؼملمملل ظؿملرملؼملؾ

موسػملؿملؾملمملمؼقملدس.

عـمذبمملالتماإلتعملمملنماظدغؿملقؼهمل:ماإلتعملمملنمؼبماظؾؽملمملء،موضدمو

ذطرمآم)سزموجؾ(مأسصملؿمنؽملمملءمسػملكموجفماألرضم)ددمؼفملجقجم

ماإلوعفملجقج معـ ماظطملمملؼهمل مامملم مؼب مطمملن مأغف حغملمملمم(،وطؿملػ

واإلتعملمملنماظذيمترتنملمسػملؿملفمحظملظماظؾرملرؼهملمعـموؼةتمؼفملجقجم
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مضممللمتضملمملظل:وعفملجقج مدؽبمملوؽبىمم}م، ماْظقؽبِدؼِدمحؽبؿمبكمإكبذؽبا وتؾبقِغلمزؾبنؽبرؽب

موتؾب مَضممللؽب مغؽبمملرـبا مجؽبضملؽبػمَلفؾب محؽبؿمبكمإكبذؽبا ماغؿبظمُلكؾبقا مَضممللؽب كب ماظزملمبدؽبَصؿملؿب ؽب قِغلمنؽبؿملؿب

مِضشمْلرـبا مسؽبػمَلؿملؿبِف م96م:ػاظغملؾملػ{ُأْصركبغؿب ضشملعمم{اْظقؽبِدؼِدموتؾبقِغلمزؾبنؽبرؽب}ؼ،

ؽبم}،مثؿماجضملػملقامنضملسملؾملمملمصققمنضملضمايدؼد حؽبؿمبكمإكبذؽبامدؽبمملوؽبىمنؽبؿملؿب

كب ماىؾػملنيم{اظزملمبدؽبَصؿملؿب ماغؿبظمُلكؾبقا}منني ماظؽملرلانمم{َضممللؽب وأوضدوا

ماٌؽملمملصي ماظعملشملعمموػمملتقا مػذه مظؿزملؾملر مغمملرًا مجضملػملف مإذا محؿك ،

مَضممللؽبموتؾبقِغلمُأْصركبغؿبمسؽبػمَلؿملؿبِف}اٌؽملظملزملػملهمل،مصؿػملؿقؿموتزملرلمضشملضملهملمواحدة

مايدؼدم{ِضشمْلرـبا معـ مدؾؿملغملهمل مظؿغملقن ماٌذاب، ماظؽملقمملس أي:

ماألرضم مؼضملرفمسػملكموجف مصة مظةخذلاق، مضمملنػملهمل واظؽملقمملسمشرل

نؽملمملءمأجؾمعؽملفموالمأغظملعمظػملكػملؼمعؽملفمؼبمأعرمدغؿملمملػؿ.مصػملقمضؿملؾمعمملم

ػقمأغظملعمنؽملؿملمملنمؼبماظضملمملٕ،مطمملنماىقابمػقمددمذيماظعملرغني،م

ملدواماظدغؿملممل.ألغفمظقمٕمؼغملـمعقجقدًامًرجقامسػملكماظؽملمملسموأص

وظعملدماػؿؿماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(ممبلفملظهملماإلتعملمملنم

ؼبمنؽملمملءماٌلفدماظؽملؾقيمطؼملمملمجمملءمؼبمحدؼىملمرػملؼمنـمسػمللم

)رضلمآمسؽملف(مضمملل:مِجؽؿبوملؾبمإكبَظكماظؽملمبِؾلىبم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(م
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فؾبمسؽبؼملؽبػمُلؾملؾبؿؿب،مَصػمَلؼملمبمملمرؽبَأؼؿبوملؾبموؽبَأ ؿبقؽبمملنؾبفؾبمؼؽبؾؿبؽملؾبقنؽبماْظؼملؽبلؿبِفدؽب،مَصغمَلفمَلغمبفؾبمَظؿؿبمؼؾبضملؿبِفؾؿب

سؽبؼملؽبػمَلؾملؾبؿؿبمَأخؽبذؿبتؾبمُأحؿبِذقؾبماْظؼمِللؿبقؽبمملَةم)اظظملفملس(مَصكؽبػمَلشمْلوملؾبمِنؾملؽبمملماظشملخملنيؽب،م

ماْظقؽبؽملؽبظمِللمبم مَصعمَلممللؽب:)دؽبسؾبقا موؽبسؽبؼملؽبػمِلل، مَأخؿبِذيماْظؼمِللؿبقؽبمملَة مَأسؿبفؽبؾؽبفؾب َصغمَلفمَلغمبفؾب

مموؽباظشملخملنيؽب،مَصكملكبغمبفؾبمَأضؿبؾؽبشمُلغمُلؿؿبمِظػملشملخملنيكب(م)رواهمانـمحؾمملن(.

جدؼرمنمملظذطرمأنماظضملؼملؾمنةمإتعملمملنمعردودمسػملكم مملحؾف،مو

صةمأجرمظفمؼبماظدغؿملمملمؼلؿقعملفمسػملكمسؼملػملفمشرلماٌؿعملـ،موالمضؾقلم

،مصضملـمَأنلمػرؼرةم)رضلمآمسؽملف(مؼبم(وجؾمسز)ظفمسؽملدمآم

مإكبَظكماظؽملمبيبىبمماٌللءحدؼىمِلم مجؽبمملءؽب مثؾبؿمب مَصزملؽبػملَّك، مأغقبفمجؽبمملءؽب  ةتف:

مَص مودػملؿ(، مَصعمَلممللؽب:) ػملكمآمسػملؿملف ماظلمبَةمؽب مسؽبػمَلؿملؿبِف مَصرؽبدمب مسؽبػمَلؿملؿبِف، ملؽبػملَّؿؽب

(مَصرؽبجؽبعؽبمَصزملؽبػملَّك،مثؾبؿمبمجؽبمملءؽبمَصلؽبػملَّؿؽبمسؽبػمَلكمَصزملؽبؾىبمَصكملغمبَؽمَظؿؿبمتؾبزملؽبؾىبم)ارؿبِجعؿب

معؽبرمباٍت(م مذؽبِظَؽمثؽبةثؽب محؽبؿمبكمَصضملؽبؾؽب م) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(، اظؽملمبيبىب

م)عؿظملؼفبمسؽبػمَلؿملؿبِف(.

مشرلماٌؿعملـمعمملمأصلدهم،موجمملءتمذرؼضملهملماإلدةممنؿسملؼملني

ذظؽمظؿملضملػمِلؿماٌلػملؼملقنمأنماإلتعملمملنمحؿكمؼبماٌؾملـمواِيرؽبفم،م

ماٌؿعملـم مصطملرل مواظؾؽملمملء، مواٌزملؽملقسمملت وظؿملسمصعملطمؼبماألسؼملمملل
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مسدمم ماٌذلتنملمسػملك موجؾملػملف منؿضملدؼف موأصلده مأتػملظملف معممل ؼسملؼملـ

مودػملؿ(: مصعملممللماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملف موؽبَظؿؿبممإتعملمملغف، متؽبشمَلؾمبنملؽب ؿب )عؽب

مِع مداود(.وَضممللؽبمؼؾبضملؿبػمَلؿؿب مأنق م)رواه فب( مضؽبمملِع مَصؾملؾبقؽب مذؽبِظَؽ مَضؾؿبؾؽب مِرنملوب ؽملؿبفؾب

ماْظؼملؾبؽملؿبِذركب: ؾب مَظؿؿبممانؿب مؼؽبؿؽبضملؽبدمب مَظؿؿب مإذؽبا ماظشملَِّؾؿملنملؽب مَأنمب مسؽبػمَلك وؽبَأجؿبؼملؽبضملؾبقا

ؿبمَأػؿبؾكبماْظِقذؿبقكبمِصلم ؽبؽملؿبضملؽبِؿِفم)ح ؿب،مِنفمَلنؿبمَطمملنؽبمِع قاذلمهظملهملمؼؽبسملؿبؼملؽب

موؽبم(.اٌؽملؾملمملجمنرملرحماٌؽملؾملمملج مسؽبػمَلكموضممللمانـمضداعهمل: مضؽبؼملؽبمملنؽب َظممل

ماظزملمبؽملؿبضملؽبهمِل،م مِحذؿبقؾب مِعؽملؿبؾملؾبؿؿب مسؾبركبفؽب معؾبؿؽبشمَلؾىبنمٍلمإذؽبا موؽبَظممل مخؽبؿمبمملنلب، موؽبَظممل حؽبفمبمململب،

كبمَأؼؿبِدؼؾملؿؿبم)ؼضملينمٕمؼؿضملدوا(م)اٌطملين(.مأعمملمعـمٕمؼضملرفم وؽبَظؿؿبمتؽبفؿب

منكملتعملمملغفمصضملػملؿملفماظسملؼملمملنمٌمملمأتػملظملفمنضملدمماغملؽملفمعـمحرصؿف.م

حظملمملزممًلمسػملكمذروطممصكملذامطمملنمشرلماٌلػملؿمؼلضمللمظإلتعملمملن

مأنم منمملٌلػملؿ مصقري ماظضملؼملؿملؾ، موثعملهمل موأخةضؿملمملتماٌؾملؽملهمل اظضملؼملؾ

موعـمضؾؾمذظؽمالرةعمآم)سزم مدؾؼم، مظغملؾمعممل ؼؿعملـمسؼملػملف

،موإنمطمملغوملمموجؾ(مسػملؿملفموذبمملزاتفمسػملكمأسؼملمملظفمإنمخرلًامصكرل

ماألخرىمصؽمللفمللمآمتضملمملظبماظلذلمواظضملمملصؿملهملم.م

مم
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 (م) اإلشالً دَٖ احلضارٚ 

ػقمدؼـمايسملمملرةم،مؼدسقمأتؾمملسفمإظبماظضملؼملؾمماإلدةممممم

مؼعملقلم مواظرخمملء، ماظؿؽملؼملؿملهمل منفملدؾمملب مواألخذ مواظؾؽملمملء، واإلغؿمملج

مَأحؽبِدُطؿؿبم موؽبِنؿملؽبِد ماظلمبمملسؽبهمُل مَضمملعؽبومِل م)إكبنؿب مودػملؿ(: مسػملؿملف مآ ) ػملك

م)رواهم مَصػمْلؿملؽبظمْلضملؽبؾؿب( محؽبؿمبكمؼؽبطملؿبركبدؽبؾملؽبممل مؼؽبعمُلقمؽب مَظممل مَأنؿب مادؿبؿؽبشمَلمملعؽب مَصكملكبنؿب َصِلؿملػمَلهمٌل،

مصمملإل مضممللمتضملمملظب:أغبد(، موالمطلة، وؽبُضؾكبم}دةممالمؼضملرفمنشملمملظهمل

موؽباْظؼملؾبقملؿبِعؽملؾبقنؽب موؽبرؽبدؾبقُظفؾب مسؽبؼملؽبػمَلغمُلؿؿب ماظػملقَبفؾب مَصلؽبؿملؽبرؽبى ػاظؿقنهمل:مم{اسؿبؼملؽبػمُلقا

ؼ،موؼعملقلمانـمعلضملقدم)رضلمآمسؽملف(:م)...وؽبإكبغىبلمَأْطرؽبهؾبمَأنؿبم105

مدؾبغؿبؿملؽب موؽبَظممل موِخرؽبٍة، مسؽبؼملؽبؾكب مِصل مَظؿملؿبسؽب مَصمملركبًشممل، ماظرمبجؾبؾؽب م)اظزػدمَأرؽبى ممل(

مالنـماٌؾمملرك(.

موغظملعم ماظغملقن، مسؼملمملرة مإظب مؼدسق ماإلدةم مأن طؼملممل

معضملؿعملداتؾملؿ مسـ ماظؽملصملر منطملض معبضملمملء موأظقاغؾملؿ،مماإلغلمملغؿملهمل ،

وأجؽملمملدؾملؿ،مصعملدمدؽؾماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(:مؼمملمردقلم

                                                           

)ممملإلدارةماظضملمملعهملمظؾققثماظدسقةمنمملحىملمنم–اظرملمملؼنملعلضملدمأغبدممد/م. 
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مإكبَظكماظػملَِّفم ماظؽملمبمملسكب م)َأحؽبنملنب آمعـمأحنملماظؽملمملسمإظبمآ؟مضمملل:

مِظػملؽملمب مضبددمَأغؿبظمَلضملؾبؾملؾبؿؿب مصػملؿ مظػملشملدلاغل(، ماألودط م)اٌضملفؿ مملسكب...(

ماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مجؽمللممل،موالمظقغممل،موالمدؼؽملممل.

طؼملمملمأنماإلدةممدسمملمإظبماظؿضملمملرفمواظؿـملظػ،موذطرماظؽملمملسم

أعبعمنفمل ػملؾملؿماظقاحدمذملموػذامعـمأسصملؿماألدظهملمسػملكمحسملمملرتف،م

متضملمملظب: ؿب}ضمملل مِع مخؽبػمَلعمْلؽملؽبمملُطؿؿب مإكبغمبممل ماظؽملمبمملسؾب موؽبُأغؿبؽبكممؼؽبمملَأؼنبؾملؽبممل ذؽبَطرلب

وؽبجؽبضملؽبػمْلؽملؽبمملُطؿؿبمذؾبضملؾبقنـبمملموؽبَضؾؽبمملِئؾؽبمِظؿؽبضملؽبمملرؽبُصقامإكبنمبمَأْطرؽبعؽبغمُلؿؿبمِسؽملؿبدؽبماظػملَِّفمَأتؿبعمَلمملُطؿؿبم

مؼ.12ػايفرات:{إكبنمبماظػملَّفؽبمسؽبػمِلؿملؿفبمخؽبِؾرلفب

مٌمملم ماظيتماعؿدت ماإلدةم ميسملمملرة ماظؿمملرؼي مذؾملد وظعملد

مسمملم ماألظػ مسـ مؼبممؼزؼد ماقج مأورونممل مطمملغومل موضومل مؼب ،

متفملخرمشؿمل معـ مونمملظرشؿ ماظؿكػملػ، موزػملؼملمملت ماىؾملؾ، مملػنمل

مإالمأنماٌؽملزملظملنيمعـم اٌلػملؼملنيماظؿملقمم،مؼبمعؿملمملدؼـمسدؼدة;

مال مٌؽمملتممشرلػؿ ماعؿدت مضد ماإلدةم محسملمملرة مأن ؼؽملغملرون

ماظلؽملني،موطمملنمشلمملمصسملؾمسػملكماظؾرملرؼهملمعبضملمملء.م
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مػقغغملف مزؼطملرؼد ماألٌمملغؿملهمل م)وٕمؼغملـممتعملقلماٌلؿرملرضهمل :

اػؿؼملمملم،ممأيمملمضؾؾماظعملرونماظقدشملكمػؽملمملكمأحدمظؿملؼملؽملحمأورونمملمع

أومظؿملؼملؽملحماألحداثماظيتمجرتمؼبماظضملمملٕمخةلمتػملؽماظضملزملقرم

مضرؼنملمشلممل،ممأي مأنمؼغملقنماظضملربمؼبمجقار موأعممل مأؼسملممل، أػؼملؿملهمل

معـماظرملضملقبمؼبمأسبمملءم مظطملرله ماظرملضملنملمرائدـبا وأنمؼغملقنمػذا

اظدغؿملمملمؼبمشسملقنمدؾضملؼملمملئهملموػبلنيمسمملعمملمحمملعًةمعرملضملؾماظـعملمملصهملم

مر م)زعؽملممل مجمملوزمسزملرماإلشرؼؼماظذػيبمنسملضملظملؿملفمأطـرمركبدؿبحـبممل قؼة(

مؼؿقدثم ؿب موعؽب منف؟ مؼضملػملؿ ؿب معؽب مأعرفب مصؾملذا م.. عـمأيمذضملنملموخر

مسؽملف؟(م)سلسماظضملربمتلشملعمسػملكماظطملرب(.

مواظرضلم مؼضملؽملكماظؿعملدم مضدميممل مطمملنمعظملؾملقممايسملمملرة وإذا

اظـعملمملؼبمواظظملغملري،مواظؿشملقرماٌدغلمواظضملؼملراغل،مواظضملػملؼمللمؼبم

ماظيتمتعملقممسػملكماظؿف مضدماظضملػملقم مصكملنماإلدةم مواٌةحصملهمل رنهمل

 وضعمأدسمػذاماظؿعملدممطمملآلتل:ذملم
معـممففي انتقدو انثقايف: ممبفؼملقسهمل ماإلدةم جمملء

ماظؽملصملؿمواظعملقاغنيماظيتمتغملظملؾمايعملققماظلؿملمملدؿملهمل،مواالجؿؼملمملسؿملهملم
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ىؼملؿملعماظشملقائػمواألجؽملمملسمواألظقانماظيتمتضملؿملشمهوملمطؽملظملف،م

رل،مأومدؿملدمطؾرلمو طملمالمصرقمننيمشينموصعملرل،مأومذطرموأغـك،مأو

مغصملرلمؼبمايسملمملراتم مإخلمؼبمعلمملواةمالمؼضملرفمشلممل وخمملدمم...

اظعملدميهملموايدؼـهمل،متػملؽماظؽملصملؿماظيتمتؽملصملؿماظضملةضهملمننيماظغملؾقبم

ماألعؿم معـ مشرلػؿ مونني منؿملؽملؾملؿ ماظضملةضهمل موتؽملصملؿ مراؼؿف، هومل

ؼؽبمملَأؼنبؾملؽبمملم}ماألخرى،منؾمتؽملصملؿمشلؿمسةضؿؾملؿمنرنؾملؿ،مؼعملقلمدؾقمملغف:

ؽبموعؽبؽملؾبقامَظمملمؼؽب ؿبمَضقؿبملبمسؽبلؽبكمَأنؿبمؼؽبغمُلقغؾبقامخؽبؿملؿبرـبامِعؽملؿبؾملؾبؿؿبماظَِّذؼ لؿبكؽبرؿبمَضقؿبمفبمِع

مبموؽبَظمملمتؽبػمْلؼمِلزؾبوامَأغؿبظمُللؽبغمُلؿؿبم مبمخؽبؿملؿبرـبامِعؽملؿبؾملؾب ؿبمِغلؽبمملٍءمسؽبلؽبكمَأنؿبمؼؽبغمُل وؽبَظمملمِغلؽبمملءفبمِع

مَظؿؿبم ؿب موؽبعؽب ماْظكملكبميؽبمملنكب منؽبضملؿبدؽب ماْظظمُللؾبققؾب ماِظمملدؿبؿؾب مِنؽؿبسؽب مِنمملْظفمَلْظعمَلمملِب متؽبؽملؽبمملنؽبزؾبوا وؽبَظممل

م ماظصملَّمملِظؼملؾبقنؽبؼؽبؿؾبنملؿب مػؾبؿؾب ماجؿبؿؽبؽمِلؾؾبقامم*مَصفمُلوَظِؽَؽ موعؽبؽملؾبقا ؽب ماظَِّذؼ ؼؽبمملَأؼنبؾملؽبممل

مؼؽبطملؿبؿؽبنملؿبم موؽبَظممل متؽبفؽبلمبلؾبقا موؽبَظممل مإكبثؿبؿفب ىب ماظصملَّ منؽبضملؿبضؽب مإكبنمب ىب ماظصملَّ ؽب مِع َطـِرلـبا

معؽبؿملؿبؿـبمملم مَأِخؿملِف مَظقؿبؿؽب مؼؽبفمْلُطؾؽب مَأنؿب مَأحؽبدؾبُطؿؿب مَأؼؾبِقنملنب منؽبضملؿبسملـبممل نؽبضملؿبسملؾبغمُلؿؿب

ؼؽبمملَأؼنبؾملؽبمملماظؽملمبمملسؾبمإكبغمبمملمم*متمبعمُلقاماظػملَّفؽبمإكبنمبماظػملَّفؽبمتؽبقمبابفبمرؽبِحؿملؿفبَصغمَلركبػؿبؿؾبؼملؾبقهؾبموؽبا

ؿبمذؽبَطرلبموؽبُأغؿبؽبكموؽبجؽبضملؽبػمْلؽملؽبمملُطؿؿبمذؾبضملؾبقنـبمملموؽبَضؾؽبمملِئؾؽبمِظؿؽبضملؽبمملرؽبُصقامإكبنمبم خؽبػمَلعمْلؽملؽبمملُطؿؿبمِع

مخؽبِؾرلفب مسؽبػمِلؿملؿفب ماظػملَّفؽب مإكبنمب مَأتؿبعمَلمملُطؿؿب ماظػملَِّف مِسؽملؿبدؽب مػايفرات{َأْطرؽبعؽبغمُلؿؿب
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م:ؼ13ذمل11: مأؼسملممل موؼعملقل مذؽبؿملؿبؽـبمملم}، مِنِف متؾبرملؿبركبُطقا موؽبَظممل ماظػملَّفؽب وؽباسؿبؾؾبدؾبوا

كبمإكبحؿبلؽبمملغـبمملموؽبِنِذيماْظعمُلرؿبنؽبكموؽباْظؿملؽبؿؽبمملعؽبكموؽباْظؼملؽبلؽبمملِطنيكبموؽباْظفؽبمملركبم وؽبِنمملْظقؽباِظدؽبؼؿب

ماظلمبِؾؿملؾكبم كب ماْظفؾبؽملؾبنمِلموؽباظزملمبمملِحنمِلمِنمملْظفؽبؽملؿبنمِلموؽبانؿب ِذيماْظعمُلرؿبنؽبكموؽباْظفؽبمملركب

مَأؼؿبؼملؽب معؽبػمَلغمَلوملؿب معؾبكؿبؿؽبمملًظمملموؽبعؽبممل مَطمملنؽب ؿب معؽب مؼؾبِقنملنب مَظممل ماظػملَّفؽب مإكبنمب مملغؾبغمُلؿؿب

م36ػاظؽمللمملء:{َصكؾبقرـبا موؼعملقلمأؼسملممل: ؿبم}ؼ، مِع مِصلماْظغمِلؿؽبمملِب مَصرمبْرؽملؽبممل عؽبممل

مؼ.م38ػاألغضملمملم:{ذؽبلؿبٍء

مايؼم منضملـف مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك ماظؽمليب مأن طؼملممل

دؾقمملغفموتضملمملظبمظؿملؿؼملؿماظؾؽملمملءماألخةضلماظذيمجمملءمنفماألغؾؿملمملءم

مصعملممللمؼبمواٌردػمل موزؿملظملؿف، مذظؽمعـ موجضملؾ مضؾػملف، معـ قن

ػؾبقؽبماظَِّذيمنؽبضملؽبىملؽبمِصلماْظفمُلعىبؿملىبنيؽبمرؽبدؾبقًظمملمِعؽملؿبؾملؾبؿؿبمؼؽبؿؿبػمُلقمسؽبػمَلؿملؿبؾملكبؿؿبم}اظعملرون:

ؿبمَضؾؿبؾؾبم وؼؽبمملِتِفموؽبؼؾبزؽبطخملؿملؾملكبؿؿبموؽبؼؾبضملؽبػملخملؼملؾبؾملؾبؿؾبماْظغمِلؿؽبمملبؽبموؽباْظِقغمْلؼملؽبهمَلموؽبإكبنؿبمَطمملغؾبقامِع

 ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(:مؼ،موضممللم)2ػاىؼملضملهمل:{َظظمِللمضؽبػمَلمملللبمعؾبِؾنيلب

م)إكبغمبؼملؽبمملمنؾبضمِلؿبوملؾبمأُلتؽبؼملىبؿؽبم ؽبمملِظحؽبماأَلخؿبَةقكب(م)رواهمأغبد(.

 

 أوا يف التكدً املدٌ٘ فكد  اء اإلشالً باآلت٘:

 أعرمأتؾمملسفمنمملظضملؼملؾ،مواإلغؿمملج،مواظؾؽملمملءمنؾملدفمسؼملمملرةمم .1
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ممل دماظغملقن،موإشؽملمملءماظؽملظملسمواألػؾم،موجضملؾمذظؽمأحدماٌعمل

وؽبإكبَظكمثؽبؼملؾبقدؽبمَأخؽبمملػؾبؿؿبم ؽبمملِظقـبمملم}:فلمدؾقمملغمملعـمخػملؼماإلغلمملن،مض

ؽبم ؿبمإكبَظٍفمَشؿملؿبرؾبهؾبمػؾبقؽبمَأغؿبرملؽبفمَلُطؿؿبمِع َضممللؽبمؼؽبمملمَضقؿبمكبماسؿبؾؾبدؾبواماظػملَّفؽبمعؽبمملمَظغمُلؿؿبمِع

مرؽبنىبلم مإكبنمب مإكبَظؿملؿبِف متؾبقنؾبقا مثؾبؿمب مَصمملدؿبؿؽبطملؿبظمِلرؾبوهؾب مِصؿملؾملؽبممل موؽبادؿبؿؽبضملؿبؼملؽبرؽبُطؿؿب اْظفمَلرؿبضكب

اظَِّذيمجؽبضملؽبؾؽبمَظغمُلؿؾبممػؾبقؽب}ؼ،موضممللمأؼسملممل:61ػػقد:{َضركبؼنملفبمعؾبِفؿملنملفب

موؽبإكبَظؿملؿبِفم مركبزؿبِضِف ؿب مِع موؽبُطػمُلقا معؽبؽملؽبمملِطِؾؾملؽبممل مِصل مَصمملعؿبرملؾبقا مذؽبُظقًظممل اْظفمَلرؿبضؽب

مؼقضحم15ػاٌػملؽ:{اظؽملنبرملؾبقرؾب مواظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( ؼ،

أل قمملنفم)رضلمآمسؽملؾملؿ(مأنماظضملؼملؾمواظلضمللمسػملكماظؽملظملس،م

مغقعمعـمأغقاعماىؾملمملدمؼبمدؾؿملؾم مواألوالد ،مآمواألػؾ،

م)رضلمآم موتضملفنملماظزملقمملنهمل مسػملؿملؾملؿمرجؾمضقيقب، معرقب حؿملؽملؼملممل

سؽملؾملؿ(معـمضقتفموغرملمملرف،مواؽملقامأنمظقمطمملنمذظؽمؼبمدؾؿملؾم

مؼؽبلؿبضملؽبكم مخؽبرؽبجؽب مَطمملنؽب م)إكبنؿب مودػملؿ(: مآمسػملؿملف م) ػملك مصعملمملل آ،

سؽبػمَلكموؽبَظِدِهمِ طملؽبمملرـبامَصؾملؾبقؽبمِصلمدؽبِؾؿملؾكبماظػملَِّف،موؽبإكبنؿبمَطمملنؽبمخؽبرؽبجؽبمؼؽبلؿبضملؽبكم

مَطمملنؽبمسؽبػمَلكمَأ موؽبإكبنؿب ماظػملَِّف، مِصلمدؽبِؾؿملؾكب مَصؾملؾبقؽب كب مَطِؾرلؽبؼؿب كب مذؽبؿملؿبكؽبؿملؿب كب نؽبقؽبؼؿب

مخؽبرؽبجؽبم مَطمملنؽب موؽبإكبنؿب ماظػملَِّف، مِصلمدؽبِؾؿملؾكب مَصؾملؾبقؽب مؼؾبضمِلظملهؾملؽبممل ؼؽبلؿبضملؽبكمسؽبػمَلكمغؽبظمْلِلِف
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ماظغملؾرلم م)اٌضملفؿ ماظرملمبؿملؿبشمَلمملنكب(. مدؽبِؾؿملؾكب مِصل مَصؾملؾبقؽب موؽبعؾبظمَلمملخؽبرؽبًة ركبؼؽبمملءـب

 واألودطمظػملشملدلاغل(.

ماإلدةم .2 ماظيتمتعملقمممدسممل ماٌدغؿملهمل ماظضملػملقم إظبمتضملػملؿ

سػملكماظؿفرنهملمواٌةحصملهمل،مصمملظعملرونمضبؼملؾماظغملـرلمواظغملـرلمعـم

اظضملػملؼملؿملهملماظيتمتػملظملوملماألغصملمملرمإظبمتػملؽماظضملػملقممطعملقظفممتاإلذمملرا

ؽبم}تضملمملظب: مؼؽبؿؽبؾؽبؿملمب محؽبؿمبك مَأغؿبظمُلِلؾملكبؿؿب موؽبِصل ماْظـملَصمملقكب مِصل موؼؽبمملِتؽملؽبممل دؽبؽملؾبركبؼؾملكبؿؿب

مَأوؽبَظ ماْظقؽبؼنب مَأغمبفؾب مذؽبؾملكبؿملدفبَظؾملؾبؿؿب مسؽبػمَلكمُطؾىبمذؽبلؿبٍء مؼؽبغمْلِػمِنرؽبنىبَؽمَأغمبفؾب م{ؿؿب

متضملمملظب:53ػصزملػملومل: موطعملقظف معؽبػمَلغمُلقِتم}ؼ، مِصل مؼؽبؽملؿبصمُلرؾبوا َأوؽبَظؿؿب

مسؽبلؽبكمَأنؿبم موؽبَأنؿب مذؽبلؿبٍء ؿب مِع ماظػملَّفؾب مخؽبػمَلؼؽب موؽبعؽبممل موؽباْظفمَلرؿبضكب اظلمبؼملؽبمملوؽباِت

مؼؾبقملؿب منؽبضملؿبدؽبهؾب محؽبِدؼىمٍل مَصِؾفمَليىب مَأجؽبػمُلؾملؾبؿؿب ماْضؿؽبرؽببؽب مَضِد م{ِعؽملؾبقنؽبؼؽبغمُلقنؽب

ممموؽبِصلماْظفمَلرؿبضكبموؼؽبمملتفبمِظػمْلؼملؾبقِضؽمِلنيؽب}ؼ،وطعملقظفمتضملمملظب:185ػاألسراف:

متؾبؾؿبزمِلرؾبونؽب مَأَصػمَلممل مَأغؿبظمُلِلغمُلؿؿب موؽبِصل موؼعملقلم21،20ػاظذقبارؼمملت:{* ؼ،

اظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م)َرػمَلنملؾبماْظضمِلػمْلؿكبمَصركبؼسملؽبهمٌلمسؽبػمَلكمُطؾىبم

 عؾبلؿبػمِلؿلب(م)اٌضملفؿماظغملؾرلمظػملشملدلاغل(.

ماظغملـرلمعـمأنؽملمملءماإلدةممؼبماظضملدؼدمعـماظضملػملقممموضدمنرع
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مسػملكم موطمملنمشلؿمصسملؾمصؿملؾملممل اٌدغؿملهملمؼبمزبؿػملػماجملمملالتم،

معؽملؾملؿ: مطػملؾملممل: مدؿملؽملممل اظؾرملرؼهمل مأّظػ427ت) انـ محؿملىمل طؿمملبم ػذمل(

ماظشملنمل) مؼب معرجضملـب (اظعملمملغقن مأ ؾح مظشملنملا ؼبممملأدمملدـبممملاظذي

مت ماظؽملظملؿملس موانـ مرقؼػملهمل، ماظدورةم687)مظظملذلات معغملؿرملػ ػذمل(

مو مأولم808تم) انـمخػملدوناظدعقؼهملمضؾؾموؼػملؿملمملممػمملرؼب، ػذمل(

سػملؿم اظؾرملري،موؼضملؿدلمنذظؽمعقملدس سػملؿماظضملؼملران عـمتغملػملؿمسـ

م ايدؼىملم،موذظؽمؼبمطؿمملنفم)اٌعملدعهمل(.ماالجؿؼملمملع

ماشلؿملـؿ أعممل م)مانـ مظضملػملؿ ػذمل(430ت ماألول ماٌقملدس  صؿملضملؿدل

م واظؾزملرؼمملتماٌؽملمملزر  مرواد ماظضملػملؼمللوعـ ،مايدؼىملماٌؽملؾمليمل

م) مت مض440واظؾرلوغل معـ مأول مػق ماألرضمػذمل( مندوران مملل

موجطملراصؿملـبمملم موصػملغملؿملـبممل موصؿملػمللقًصممل مرحقبمملظهمًل موطمملن مربقرػممل، حقل

موعذلعًبمملم موعقملرخـبممل مو ؿملدظؿملـبممل موصؿملزؼمملئؿملممًل مورؼمملضؿملممل وجؿملقظقجؿملـبممل

 ظـعملمملصمملتماشلؽملد.م
 تطٕر وعٍٜ احلضارٚ ٔودلٕهلا، ٔشبل اإلشالً بّا:

متشملقرمعدظقلمايسملمملرةمذملمذفملغفمذفملنمنعملؿملهملماألذؿملمملءمذملمععم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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ما معضملؽملك مسـ ماظقضومل م،معرور ماظـعملمملؼبمواظظملغملري مواظرضل ظؿعملدم

موخرم معدظقاًل مظؿملفملخذ م، مواظضملػملؼملل مواظضملؼملراغل، ماٌدغل واظؿشملقر

جدؼدـباموادضملـبممل.مصعملدمأ ؾقوملمطػملؼملهملمحسملمملرةمتشملػملؼمسػملكمطؾىبمعمملم

متراثموخزملمملئصم معـ مواألعؿ م، ماظرملضملقبمواجملؿؼملضملمملت اػملغملف

موتعملدعفم ماجملؿؼملضملمملت، معـ مشرلػممل مسـ منؾملممل متؿؼملؿملز وإنداسمملت

ماٌزمل مطممليسملمملرة ماظؿملقغمملغؿملهملظػملؾرملرؼهمل موايسملمملرة ماظعملدميهمل، مرؼهمل

م...اخل.

ماألعؿم معـ مشرله مسـ مميؿملزه ممبممل ماإلدةم مجمملء وضد

مدؼـمسمملٌلم مملحلمظغملؾم موذظؽمألغف واجملؿؼملضملمملتماألخرىمذمل

مزعمملنموعغملمملنموخؿؼملوملمنفماظردمملالتماظلؼملمملوؼهملمذملمطمملآلتل:ذمل

،موتردؿمليمضؿملؼملفمالدعٕٚ إىل الصمي اجملتىع٘، ٔالعامل٘

ماإل متضملمملظؿملؿ مصػملؿملسمعـ موتروؼعموعؾمملدئف: ماظلػملنملمواظؽملؾملنمل، دةم

موٕم مأػػملف، مشرل معـ مطمملغقا موظق محؿك مسػملؿملؾملؿ اآلعؽملنيمواإلشمملرة

ؼرملرعماىؾملمملدمإالمدصمملسؽبمملمسـماألورمملنموايرعمملتمواٌعملددمملت،م

مؼدسقنم مطؼملممل ماظلؿملػ محبد مؼؽملؿرملر موٕ متؽملؿؾملؽ، واألسراضمأن



 

- 138- 

 

موتضملمملظب: مدؾقمملغف مؼعملقل ماصذلاء، ماظػملَِّفم}سػملؿملف مدؽبِؾؿملؾكب مِصل وؽبَضمملِتػمُلقا

ؽباظَِّذؼ ماْظؼملؾبضملؿبؿؽبِدؼ مؼؾبِقنملنب مَظممل ماظػملَّفؽب مإكبنمب متؽبضملؿبؿؽبدؾبوا موؽبَظممل مؼؾبعمَلمملِتػمُلقغؽبغمُلؿؿب م{ؽب

موجؾقب(:190ػاظؾعملرة: م)سزقب موؼعملقل ماظؽملمبمملسؽبم}ؼ، ماظػملَِّف مدؽبْصعؾب ...وؽبَظقؿبَظممل

مؼؾبذؿبَطرؾبم موؽبعؽبلؽبمملِجدؾب موؽب ؽبػمَلقؽباتفب موؽبِنؿملؽبعفب م ؽبقؽباِععؾب مَظؾملؾبدىبعؽبوملؿب مِنؾؽبضملؿبضلب نؽبضملؿبسملؽبؾملؾبؿؿب

مَطـِ ماظػملَِّف مادؿبؿؾب مَظعمَلقكبيوبمِصؿملؾملؽبممل ماظػملَّفؽب مإكبنمب مؼؽبؽملؿبزملؾبرؾبهؾب ؿب معؽب ماظػملَّفؾب موؽبَظؿملؽبؽملؿبزملؾبرؽبنمب رلـبا

م.ؼ40ػاييمل:{سؽبزكبؼزفب

ماآلخرؼـم معع منلؼملمملحهمل ماظؿضملمملعؾ مضقاسد ماإلدةم وأردك

مؼعملقلمدؾقمملغفموتضملمملظب: مأغؾملؿمالمؼقملظؾقنمسػملكمأػػملفمذرـبا، مرمملٌممل

ماظػملَّ} مسؽبػمَلك موؽبتؽبقؽبطَّؾؿب مَظؾملؽبممل مَصمملجؿبؽملؽبحؿب مِظػمللمبػمْلؿكب مجؽبؽملؽبقؾبقا مػؾبقؽبموؽبإكبنؿب مإكبغمبفؾب ِف

ماْظضملؽبػمِلؿملؿؾب موجؾقب(:61ػاألغظملمملل:م{اظلمبؼمِلؿملعؾب موؼعملقلم)سزقب مؼؽبؽملؿبؾملؽبمملُطؿؾبم}ؼ، َظممل

ؿبم مِع مؼؾبكؿبركبجؾبقُطؿؿب موؽبَظؿؿب كب مِصلماظدىبؼ مؼؾبعمَلمملِتػمُلقُطؿؿب مَظؿؿب ؽب ماظَِّذؼ كب مسؽب اظػملَّفؾب

شمِلنيؽبم*مِدؼؽبمملركبُطؿؿبمَأنؿبمتؽبؾؽبرنبوػؾبؿؿبموؽبتؾبعمْلِلشمُلقامإكبَظؿملؿبؾملكبؿؿبمإكبنمبماظػملَّفؽبمؼؾبِقنملنبماْظؼملؾبعمْلِل

موؽبَأخؿبرؽبجؾبقُطؿؿبم كب مِصلماظدىبؼ مَضمملتؽبػمُلقُطؿؿب ؽب ماظَِّذؼ كب مسؽب ماظػملَّفؾب مؼؽبؽملؿبؾملؽبمملُطؿؾب إكبغمبؼملؽبممل

ؿبمؼؽبؿؽبقؽبظَّؾملؾبؿؿبم ؿبمِدؼؽبمملركبُطؿؿبموؽبَزمملػؽبرؾبوامسؽبػمَلكمإكبخؿبرؽباِجغمُلؿؿبمَأنؿبمتؽبقؽبظَّقؿبػؾبؿؿبموؽبعؽب ِع

ماظصملَّمملِظؼملؾبقنؽب ؼ،موؼعملقلماظؽمليبم) ػملكم9،8ػاٌؼملؿقؽملهمل:{َصفمُلوَظِؽَؽمػؾبؿؾب
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ودػملؿ(:م)َأؼنبؾملؽبمملماظؽملمبمملسؾب،ماَلمتؽبؼملؽبؽملمبقؿبامِظعمَلمملءؽبماظضملؽبدؾبوىب،موؽبدؽبػمُلقاماظػملَّفؽبممآمسػملؿملف

متؽبقؿبوملؽبم ماَىؽملمبهمَل مَأنمب موؽباسؿبػمَلؼملؾبقا مَصممل ؿبِؾرؾبوا، مَظعمِلؿملؿؾبؼملؾبقػؾبؿؿب مَصكملكبذؽبا اظضملؽبمملِصؿملؽبهمَل،

ِزَةلكبماظلنبؿملؾبقِف(م)رواهماظؾكمملري(،موؼعملقلمأؼسملممل:م)ِنقؽبلؿبنمِلماعؿبركبئلبم

مؼؽبقؿبعمِلرؽب مَأنؿب ماظرملمبرىب ؽب مسؽبػمَلكماْظؼملؾبلؿبػمِلؿكبممِع ماْظؼملؾبلؿبػمِلؿكب مُطؾنب م، ماْظؼملؾبلؿبػمِلؿؽب َأخؽبمملهؾب

م.حؽبرؽبامفب،مدؽبعؾبفؾب،موؽبعؽبمملُظفؾب،موؽبِسرؿبضؾبفؾب(م)رواهمعلػملؿ(

ماٌلػملؿمم مشرل موعمملل مروح مسػملل محمملصظ ماإلدةم مأن طؼملممل

مصمملظؽمليبم) ػملكم موحرمماغؿعملممل فموزػملؼملف، اظذيمؼضملؿملشمععمأػػملف،

مَظ معؾبضملؽبمملػؽبدـبا مَضؿؽبؾؽب ؿب م)عؽب مؼعملقل: مودػملؿ( مسػملؿملف مرؽباِئقؽبهمَلمآ مؼؽبركبحؿب ؿؿب

م)رواهم مسؽبمملعـبممل( مَأرؿبنؽبضمِلنيؽب معؽبِلرلؽبِة ؿب مِع متؾبقجؽبدؾب مركبضَبؾملؽبممل موؽبإكبنمب اَىؽملمبهمِل،

مَأوؿبم ماغؿبؿؽبعمَلزملؽبفؾب، مَأوكب معؾبضملؽبمملِػدـبا، مَزػمَلؿؽب ؿب معؽب م)َأَظممل موؼعملقلمأؼسملممل: اظؾكمملري(،

مَصفمَلغؽب مغؽبظمْلسلب، مِرؿملنمِل مِنطملؽبؿملؿبركب مذؽبؿملؿبؽـبممل مِعؽملؿبفؾب مَأخؽبذؽب مَأوؿب مَرمملَضِؿِف، مَصقؿبقؽب مملمَطػملَّظمَلفؾب

محؽبِفؿملفؾبفؾبمؼؽبقؿبمؽبماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِل(.م)رواهمأنقمداود(.

صمملظرػؾؽملهملم)اظؿكػمّللمماملىزانت بني يطانب انروح واجلسد:

سـمأذطملممللماظدنبغؿملممل،موتركمعةذقبػممل،مواظضملزظهملمسـمأػػملؾملممل(مظؿمللوملمعـم

مؼبم ماالغطملؼملمملس متغملمملظؿملظملف معـ مظؿملس مأغف مطؼملممل م، ماإلدةم تضملمملظؿملؿ
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مننيم منمملٌقازغهمل ماإلدةم مجمملء موإمنممل عشملمملظنملماظروحماظرملؾملقاتم،

ثؾبؿمبمَضظملَّؿملؿبؽملؽبمملمسؽبػمَلكم}واىلدم،مصةمإصراطموالمتظملرؼطم،مصمملظعملرونمؼعملقل:

كبمعؽبرؿبؼؽبؿؽبموؽبوتؽبؿملؿبؽملؽبمملهؾبماْظكملكبغؿبِفؿملؾؽبموؽبجؽبضملؽبػمْلؽملؽبمملم وثؽبمملركبِػؿؿبمِنرؾبدؾبػمِلؽملؽبمملموؽبَضظملَّؿملؿبؽملؽبمملمِنضمِلؿمللؽبكمانؿب

مانؿبؿؽبدؽب موؽبرؽبػؿبؾؽبمملِغؿملمبهمًل موؽبرؽبحؿبؼملؽبهمًل مرؽبْأَصهمًل ماتمبؾؽبضملؾبقهؾب ؽب ماظَِّذؼ معؽبمملمِصلمُضػمُلقِب سؾبقػؽبممل

مركبسؽبمملؼؽبِؿؾملؽبمملم محؽبؼمب مرؽبسؽبقؿبػؽبممل مَصؼملؽبممل ماظػملَِّف مركبضؿبقؽبانكب مانؿبِؿطملؽبمملءؽب مإكبظَّممل مسؽبػمَلؿملؿبؾملكبؿؿب َطؿؽبؾؿبؽملؽبمملػؽبممل

مَصمملِدعمُلقنؽب مِعؽملؿبؾملؾبؿؿب موؽبَطـِرلفب مَأجؿبرؽبػؾبؿؿب مِعؽملؿبؾملؾبؿؿب موعؽبؽملؾبقا ؽب ماظَِّذؼ م{َصـملتؽبؿملؿبؽملؽبممل

م.ؼ،27ػايدؼد:

وؼعملقلمأغسمنـمعمملظؽم)رضلمآمسؽملف(:مجمملءمثةثهملمرػطم

مؼلفملظقنمسـممإظبمنؿملقت أزواجماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(،

مطفملغؾملؿم مأخدلوا مصػملؼملممل مودػملؿ(، مسػملؿملف مآ م) ػملك ماظؽمليب سؾمملدة

تعملمملظقػممل،مصعملمملظقا:موأؼـمسبـمعـماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(؟م

مأغمملم مأعممل مضممللمأحدػؿ: متفملخر، موعممل متعملدممعـمذغؾف معممل مظف ضدمشظملر

والمأصشملر،مصكملغلمأ ػمللماظػملؿملؾمأندا،موضممللموخر:مأغمملمأ قمماظدػرم

وضممللموخر:مأغمملمأسؿزلماظؽمللمملءمصةمأتزوجمأندا،مصفمملءمردقلمآم

مسػملؿملفم مآ م) ػملك ماظؽمليب مصعملمملل مإظؿملؾملؿ، مودػملؿ مسػملؿملف مآ  ػملك
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ؽبمُضػمْلؿؾبؿؿبمَطذؽباموؽبَطذؽبا،مَأعؽبمملموؽباظػملَِّفمإكبغىبلمَظفمَلخؿبرملؽبمملُطؿؿبم ودػملؿ(م:م)َأغؿبؿؾبؿؾبماظَِّذؼ

موؽب مَظغمِلؽملىبلمَأ ؾبقمؾب مَظفؾب، موؽبَأتؿبعمَلمملُطؿؿب موؽبَأتؽبزؽبومبجؾبمِظػملَِّف موؽبُأ ؽبػملخمللموؽبَأرؿبُضدؾب، ُأْصشمِلرؾب،

ؿـبمدؾبؽملمبِؿلمَصػمَلؿملؿبسؽبمِعؽملىبل(م)رواهماظؾكمملري(.م ؿـبمرؽبِشنملؽبمسؽب ماظؽملىبلؽبمملءؽب،مَصؼملؽب

ؽبمدؽبػمْلؼملؽبمملنؽب،م ُٓمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(منؽبؿملؿب وسؽملدعمملموخؽبكماظؽمليبم) ؽبػملَّكما

ماظدمب مَأنؽبممل مدؽبػمْلؼملؽبمملنؾب مَصزؽبارؽب مآمسؽملؾملؼملممل( م)رضل ماظدمبرؿبدؽباِء رؿبدؽباِء،موؽبَأِنل

مَأخؾبقَكم مَضمملَظوملؿب: مذؽبفمْلغؾبِؽ؟ معؽبممل مَظؾملؽبممل: مَصعمَلممللؽب معؾبؿؽبؾؽبذىبَظهمًل، ماظدمبرؿبدؽباِء َصرؽبَأىمُأممب

ماظدمبرؿبدؽباِءم مَأنؾبق مَصفؽبمملءؽب ماظدنبغؿبؿملؽبممل، مِصل محؽبمملجؽبهمٌل مَظفؾب مَظؿملؿبسؽب ماظدمبرؿبدؽباِء َأنؾبق

م معؽبممل مَضممللؽب: م ؽبمملِئؿفب، مَصكملكبغىبل مَضممللؽب: مُطؾؿب؟ مَصعمَلممللؽب: مَرضملؽبمملعـبممل، مَظفؾب َأغؽبمملمَصزملؽبؽملؽبعؽب

مَأنؾبقم مذؽبػؽبنملؽب ماظػملَّؿملؿبؾؾب مَطمملنؽب مَصػمَلؼملمبممل مَصفمَلَطؾؽب، مَضممللؽب: متؽبفمْلُطؾؽب، محؽبؿمبك ِنـملِطؾلب

اظدمبرؿبدؽباِءمؼؽبعمُلقمؾب،مَضممللؽب:مغؽبؿؿب،مَصؽملؽبمملمؽب،مثؾبؿمبمذؽبػؽبنملؽبمؼؽبعمُلقمؾبمَصعمَلممللؽب:مغؽبؿؿب،مَصػمَلؼملمبمملم

مَظفؾبم مَصعمَلممللؽب مَصزملؽبػملَّؿملؽبممل ماآلنؽب، مُضؿكب مدؽبػمْلؼملؽبمملنؾب مَضممللؽب: ماظػملَّؿملؿبؾكب موِخركب ؿب مِع َطمملنؽب

موؽبِظفمَلػؿبػمِلَؽمدؽب محؽبعمليبممل، مسؽبػمَلؿملؿبَؽ موؽبِظؽملؽبظمْلِلَؽ مسؽبػمَلؿملؿبَؽمحؽبعمليبممل، مِظرؽبنىبَؽ مإكبنمب ػمْلؼملؽبمملنؾب:

ُٓم سؽبػمَلؿملؿبَؽمحؽبعمليبممل،مَصفمَلسؿبِطمُطؾمبمِذيمحؽبؼدملمحؽبعملَّفؾب،مَصفمَلتؽبكماظؽمليبم) ؽبػملَّكما

مسؽبػمَلؿملؿبِفم ُٓ ما م) ؽبػملَّك ماظؽمليب مَصعمَلممللؽب مَظفؾب، مذؽبِظَؽ مَصذؽبَطرؽب موؽبدؽبػملَّؿؽب(، سؽبػمَلؿملؿبِف

م) ؽبدؽبقؽبمدؽبػمْلؼملؽبمملنؾب(م)رواهماظؾكمملري(.مموؽبدؽبػملَّؿؽب(:
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صمملظضملؼملؾمواظغمللنملمم:ماملىزانت بني عًم اندنيا واآلخرة

مسؾمملدة،م مؼبماإلدةم مايؿملمملتؿملهمل ماٌضملؿملرملؿملهمل ماألعقر مسػملك واظلضملل

منؾم موحلنملم; ماٌلمملجد مسؼملمملرة مأتؾمملسف معـ مؼرؼد مال واإلدةم

ؼرؼدمعؽملؾملؿمأؼسملمملمسؼملمملرةماألرضمطضملؼملمملرةماٌلمملجدموأذدقب،مؼعملقلم

موتضملمملظب متؽبؽملؿبسؽبم}:دؾقمملغف موؽبَظممل ماْظـملِخرؽبَة ماظدمبارؽب ماظػملَّفؾب موتؽبمملَك مِصؿملؼملؽبممل وؽبانؿبؿؽبغكب

متؽبؾؿبغكبم موؽبَظممل مإكبَظؿملؿبَؽ ماظػملَّفؾب ؽب مَأحؿبلؽب مَطؼملؽبممل ؿب موؽبَأحؿبِل ماظدنبغؿبؿملؽبممل ؽب مِع غؽبزمِلؿملؾؽبَؽ

ؽب ؼ،م77ػاظعملزملص:{اْظظمَللؽبمملدؽبمِصلماْظفمَلرؿبضكبمإكبنمبماظػملَّفؽبمَظمملمؼؾبِقنملنبماْظؼملؾبظمْلِلِدؼ

مو مَرضملؽبمملعـبمملموؼعملقلماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملف مَأحؽبدفب مَأَطؾؽب م)عؽبممل م: دػملؿ(

مدؽباوؾبدؽبم مغيبماظػملَِّف موؽبإكبنمب م، مؼؽبِدِه مسؽبؼملؽبؾكب ؿب مِع مؼؽبفمْلُطؾؽب مَأنؿب ؿب مِع َضطه،مخؽبؿملؿبرـبا

ؿبمسؽبؼملؽبؾكبمؼؽبِدِه(م)رواهماظؾكمملري(.م م)سؽبػمَلؿملؿبِفماظلمبَةمؾب(مَطمملنؽبمؼؽبفمْلُطؾؾبمِع

محتقيق انعدانت واملساواة بني مجيع انناش نضملغملسم:

خرىماظيتمضلؼملوملماظؽملمملسمإظبمرؾعملمملتمواألعؿماألمتايسملمملرا

منؾم مرؾعملمملتمسػملكمحلمملبمرؾعملمملتم، موضمملعوملمنؿؼملؿملؿملز م، ذبؿؼملضملؿملهمل

ضمملعوملمنمملظؿؼملؿملؿملزمننيماظؽملمملسمحبلنملماظػملقنمواظضمِلرق،منؾموحبلنملم

ؼؽبمملَأؼنبؾملؽبمملماظؽملمبمملسؾبمإكبغمبمملمخؽبػمَلعمْلؽملؽبمملُطؿؿبم}اظؽملقعمأؼسملـبمملم،مؼعملقلمدؾقمملغفموتضملمملظب:
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موؽب مذؾبضملؾبقنـبممل موؽبُأغؿبؽبكموؽبجؽبضملؽبػمْلؽملؽبمملُطؿؿب مذؽبَطرلب ؿب مَأْطرؽبعؽبغمُلؿؿبمِع مإكبنمب مِظؿؽبضملؽبمملرؽبُصقا َضؾؽبمملِئؾؽب

مخؽبِؾرلفب مسؽبػمِلؿملؿفب ماظػملَّفؽب مإكبنمب مَأتؿبعمَلمملُطؿؿب ماظػملَِّف موؼعملقلم13ػايفرات:{ِسؽملؿبدؽب ؼ،

موجؾقب(: مَأػؿبػمِلؾملؽبمملم})سزقب مإكبَظك ماْظفمَلعؽبمملغؽبمملِت متؾبقملؽبدنبوا مَأنؿب مؼؽبفمْلعؾبرؾبُطؿؿب ماظػملَّفؽب إكبنمب

م متؽبقؿبغمُلؼملؾبقا مَأنؿب ماظؽملمبمملسكب ؽب منؽبؿملؿب محؽبغمَلؼملؿبؿؾبؿؿب مِغضمِلؼملمبمملموؽبإكبذؽبا ماظػملَّفؽب مإكبنمب ِنمملْظضملؽبدؿبلكب

منؽبزمِلرلـبا مدؽبؼمِلؿملضملـبممل مَطمملنؽب ماظػملَّفؽب مإكبنمب مِنِف موؼعملقلم58ػاظؽمللمملء:{ؼؽبضمِلصمُلغمُلؿؿب ؼ،

مرؽبنمبغمُلؿؿبم مإكبنمب مَأَظممل م، ماظؽملمبمملسؾب مَأؼنبؾملؽبممل م)ؼؽبممل م: اظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(

فؽبؼمِللدملم،موؽبَظمملموؽباِحدفب،موؽبإكبنمبمَأنؽبمملُطؿؿبموؽباِحدفب،مَأَظمملمَظمملمَصسملؿبؾؽبمِظضملؽبرؽبِنلدملمسؽبػمَلكمسؽب

مسؽبػمَلكم مَأدؿبقؽبدؽب موؽبَظممل مَأدؿبقؽبدؽب، مسؽبػمَلك مَأحؿبؼملؽبرؽب موؽبَظممل مسؽبرؽبِنلدمل، مسؽبػمَلك ِظضملؽبفؽبؼمِللدمل

مَأحؿبؼملؽبرؽبمإكبظَّمملمِنمملظؿمبعمْلقؽبى...(م)رواهمأغبد(.

وػذاممممملماؿملزمنفماإلدةم،مم:االهتًاو بانىقج وقيًته

مإظلمذظؽمؼبم موتضملمملظبموغؾف مصعملدمأضلؿمايؼمدؾقمملغف اظعملرون،

اظقحداتماظزعمملغؿملهملمؼبمػبسمدقرمزلؿملوملمنمملدؿممنمملظضملدؼدمعـ

م) ماظظملفر.م)2(ماىؼملضملهمل.م)1تػملؽماظقحداتمػل: ماظػملؿملؾ.م)3( (م4(

م) موسػملكم5اظسملقك. ماظزعـ، مأػؼملؿملهمل مسػملك مدظؿملؾ مصؾملذا ماظضملزملر. )

مآمسػملؿملفم مصمملظؽمليبم) ػملك ماألعـؾ، ماالدؿطملةل مادؿطملةظف ضرورة
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ما ؽب مِع مَطـِرلفب مِصؿملؾملكبؼملؽبممل معؽبطملؿبؾؾبقنفب م)ِغضملؿبؼملؽبؿؽبمملنكب مؼعملقل: ماظزملىبقمبهمُلمودػملؿ( ظؽملمبمملسكب:

مسؽبؾؿبٍدم مَضِدعؽبممل متؽبزؾبولؾب م)َظممل مأؼسملممل: موؼعملقل ماظؾكمملري(، م)رواه وؽباظظمَلرؽباغؾب(

مِصؿملؼملؽبمملم مسؾبؼملؾبرؾبِه ؿب مسؽب مِخزملؽبمملللب: مَأرؿبنؽبعكب ؿب مسؽب مؼؾبلؿبفمَللؽب محؽبؿمبك ماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِل ؼؽبقؿبمؽب

ؽبماْطؿؽبلؽبؾؽبفؾبموؽب ؿبمَأؼؿب ؿبمعؽبمملِظِفمِع ؿبمذؽبؾؽبمملِنِفمِصؿملؼملؽبمملمَأنؿبػمَلمملهؾب؟موؽبسؽب ِصؿملؼملؽبمملمَأْصؽملؽبمملهؾب؟موؽبسؽب

ؿبمسؽبػمِلؼملِفمعؽبمملذؽبامسؽبؼمِلؾؽبمِصؿملِف؟(.)اٌضملفؿماظغملؾرلمظػملشملدلاغل( م.َأغؿبظمَلعمَلفؾب؟موؽبسؽب

م

 
 



 مجلس األعلى للشئون اإلسالميةلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 145- 

 

 م(م) اإلشالً دَٖ احلـــرٖـٛ 
مممممممم

مإظؿملؾملمملم معـماٌؾمملدئماألدمملدؿملهملماظيتمدسممل إنمايرؼهملمعؾدأ

مننيم معرملذلك موضمملدؿ م، محسملمملرتف منداؼهمل معؽملذ موسؾبرفمنؾملممل اإلدةم

جؾبِؾػملوملؿبمسػملؿملؾملمملماظؽملظملسماظؾرملرؼهملم،ممردمملالتماظلؼملمملءم،مطؼملمملمأغؾملمملمصشملرة

واؿملزتمنؾملمملمسـمدمملئرماٌكػملقضمملتمموػلمتضملينم:محؼماظظملردمؼبم

موصؼم مرصسملف مأو معممل مسػملكمضؾقلمتزملقر موضدرتف ماظذلكم، اظظملضملؾمأو

مدقءم منؾملممل مصةمؼعملزملد منمملآلخرؼـم، مؼسملر منرملرطمأّظممل عؽملؾمليملماإلدةم

،موإمنمملمؼعملزملدمنؾملمملمعراسمملةمايعملققمم،موالمدؿمللملماألسؼملممللماظؿزملرف

واحملمملصصملهملمسػملؿملؾملمملم،مصؾمللمعؽملؾمليملمطظملػملفماإلدةممظلمملئرمواظقاجؾمملتم

اظؾرملرم،محرصماإلدةممسػملكمتشملؾؿملعملؾملمملمنرملروطماؿملزػمملمسـمشرلػمملم

 أػؼملؾملمملم:مم

م معـممأُ تكًٕ احلرٖٛ عمٜ أشض دٍٖٗٛ* خمملظؿملهمل

مقممسػملكمذملذمل،موسدمماشلفممملنذملذملمملماحذلامماألدؼذملذملسؼملمملدػ،ماظؿضملزملنملم

                                                           

اظدسقة.مممملإلدارةماظضملمملعهملمظؾققثنمملحىملمنم–(مد/مرعسملمملنمسؾداظلؼملؿملعمإنراػؿملؿ 
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ماظرملرائعمأوماإلدمملءةمإظبماٌعملددمملت.م

م اآلخرؼـمماط احرتاً حرٖاتأُ تكًٕ عمٜ أش*

مواظـعملمملصؿملهملم ماظضملػملؼملؿملهمل منمملٌعملدرة موارتؾمملرؾملممل موغبمملؼؿؾملممل، وممؿػملغملمملتؾملؿ

مؼبماظعملقلمواظظملضملؾم.

م ماظؽملصملمملمممأُ تكًٕ عمٜ احرتاً الدشتٕر* موغبمملؼهمل ،

ماظضملمملممحظملمملًزمملمسػملكمطؿملمملغؾملممل.

مذبمملالتؾمل ٔلمخرٖٛ إٌٔاع وتعددٚ م:منؿضملدد مصؼملؽملؾملممل م، ممل

مملدؼهملموشرلػمملم،مصؾمللمواظلؿملمملدؿملهملم،مواالضؿزملم،اظرملكزملؿملهملم،مواظدؼؽملؿملهملم

ماإلغلمملن محبؿملمملة مؼؿضملػملؼ معممل مطؾ موعؽملهملممترملؼملؾ محؿملمملة مظف موتؾملؿمللمل ،

معشملؼملؽؽملهملمتزملمملنمعـمخةشلمملمايعملققمواظقاجؾمملتم.

:مأوجؾؾملمملماإلدةممظػملؽملمملسمعبؿملضملـبمملمماحلرٖٛ العدصٗٛ :أٔال 

معـمحؿملىملمطقغؾبفم م، ماإلغلمملنمسـمشرله ماظيتماؿملز صؾمللمايرؼهمل

منكملر مال منكملرادتف مأصضملمملظف مؼزملدر مسمملضًة مضممللمعقجقدـبا م، مشرله ادة

منؽبزمِلرلؽبٌة}تضملمملظب: مسؽبػمَلكمغؽبظمْلِلِف ماْظكملكبغؿبلؽبمملنؾب م{نؽبؾكب م: مرؾعملؾملمملم14ػاظعملؿملمملعهمل ؼ،

اظظملمملروقمسؼملرمنـماًشملمملبم)رضلمآمسؽملف(مؼبمخةصؿفمسؽملدعمملم
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مادؿضملؾد م م)عؿك م: مسؽملف( مآ م)رضل ماظضملمملص منـ مظضملؼملرو ضمملل

ماظؽملمملسموضدموظدتؾملؿمأعؾملمملتؾملؿمأحرارـبام؟م(.م

الصٍٛ وظاِر عدٖدٚ ٔلمخرٖٛ العدصٗٛ يف الكرلُ ٔ
 أِىّا : 

:موػلمأنمؼغملقنماإلغلمملنمحرهبامؼبماظؿؽملعملؾمحرٖٛ التٍكن

م،م ماظسملقانط مرسمملؼهمل معع م، مذمملء معؿك موخمملرجؾملممل منةده داخؾ

م،م موادؿؿملظملمملئؾملممل ماظؿؽملعملؾ محمملظهمل مسػملؿملؾملممل ماٌضملؿمملد ماظلؿملمملدؿملهمل واظعملقاغني

مأذمملرمإظؿملفمضقظفمتضملمملظب:م ماْظفمَلرؿبضؽبم}وػذامعممل مَظغمُلؿؾب ماظَِّذيمجؽبضملؽبؾؽب ػؾبقؽب

ؼم،موغزملوملمسػملؿملؾملمملم قؿملظملهملم15ػاٌػملؽ:{مملمَصمملعؿبرملؾبقامِصلمعؽبؽملؽبمملِطِؾؾملؽبمملقًظذؽبُظ

اٌدؼؽملهملمؼبمضقظفم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م)...موأغفمعـمخرجم

م)ذبؼملقسهملمم،وعـم مإالمعـمزػملؿموأثؿ( وعـمضضملدموعـمنمملٌدؼؽملهمل

صعملررتمػذهماظقثؿملعملهملمحرؼهملماالغؿعملممللمداخؾمم،اظقثمملئؼماظلؿملمملدؿملهمل(م

مصةمؼؾبفدلمإغلمملنمسػملكمتر م، موسؽملدعمملماظدوظهمل م، منػملده مأو كمعلغملؽملف

محرؼهملمصؿحمسؼملرومنـماظضملمملصم)رضلمآمسؽملف مضررمألػػملؾملممل معزملر )

معـم مطبرج مأن م)سػملك معطملمملدراتؾملممل مأو منةدػؿ مداخؾ االغؿعملمملل
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مأحنملماٌعملمملم(م معـ منؾملممل موؼعملؿملؿ ماًروج مأراد معـ اإلدغملؽملدرؼهمل

مسـمورؽملفمأوم مصمملإلدةممالمؼؽملظمللمأحدـبا )صؿقحمعزملرموأخؾمملرػممل(،

منهملمصؿملؾملمملمتضملٍدمسػملكماجملؿؼملع.مؼؾضملدهمسـمدغملؽملفمإالمظضملعملق

مموضؿملدػمملمنضملدمماإلدمملءةم:مصعملدمذرسؾملمملماإلدةحرٖٛ الكٕه

ماظعملقلمم،مظمخرؼـ مإظب متدسق ماظغملرؼؿ ماظعملرون موؼمملت صفمملءت

ماجملممل مؼب مطمملعػملهمل محبرؼهمل معؾؿملؽملهملمايلـ مواظضملمملعهمل ماًممل همل الت

مضممللمتضملمملظبأثره ماظػملَّ}:م، ماتمبعمُلقا موعؽبؽملؾبقا ؽب ماظَِّذؼ مَضقؿبؼؽبمملَأؼنبؾملؽبممل موؽبُضقُظقا ًظمملمفؽب

ؼم،مواظعملقلماظلدؼدم:مػقماظعملقلماظزملدقمم70ػاألحزاب:{دؽبِدؼدـبا

م مواظضملؼملؾ ماظضملدل موإضمملعهمل مايؼ مإزؾملمملر منف مؼراد منةماظذي م، نف

مؼبماإلدةممونؿملمملغممًلمظلؼملمملحؿف.ممملتظملرضهملمننيماظؽملمملسمترشؿملؾـب

ماإلدةمم ماظيتمطظملػملؾملممل وضدمؼصملـمنضملضماظؽملمملسمأنمايرؼهمل

مح مسػملك مطمملغومل موظق محؿك م، مشرائزػؿ مإذؾمملع مشلؿ لمملبمتؾؿملح

صقضكمتعملسمللمشرلػؿ،مصؾملذهمظؿمللوملمحرؼهمل،موإمنمملمػلمإنمملحؿملهملمو

ماظؾطملضم موتؽملرملر مودةعؿف، موادؿعملراره ماجملؿؼملع مأعـ سػملك

م،م ماظلقء مسػملك مؼرملؿؼملؾ ماظذي مصمملظعملقل مننيماظؽملمملس، واظغملراػؿملهمل
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َظمملمؼؾبِقنملنبماظػملَّفؾبماْظفؽبؾملؿبرؽبمم}واظلنملمواألذىمالمضبؾفمآ،مضممللمتضملمملظب:

ؽـبماْظعمَلقؿبلكبمإكبظَّمملمعؽب مؼ.148ػاظؽمللمملءم:م{ؿبمُزػمِلؿؽبِنمملظلنبقِءمِع

ممصممليرؼهملمؼبماٌؽملصملقرماإلدةعلمالمتؾؿملحمارتغملمملبماٌؽملغملرات

موإذؾمملعم م، ماحملمملرم مادؿؾمملحهمل موال م، ماظضملقرات مإظب ماظؿشملػملع وال

ماظطملرائزمواظرملؾملقاتم.

مسـمحرٖٛ املصهَ مظػملفؼملؿملعمنطملضماظؽملصملر ماإلدةم مطظملػملؾملممل :

وماظضملعملؿملدةمصفمل ؾحماإلغلمملنمحرهبامؼبماخؿؿملمملرمعلغملؽملفموادؿضملؼملمملظف،مأ

ادؿؾداظفمعؿكمذمملءمحلنملمرشؾؿفم،موعطملمملدرةماظؾةدمأومؼضملقدمإظؿملؾملمملم

موصؼماظػملقائحمواظعملقاغني.م

صبنملمأنمتزملمملنمممملجضملؾماإلدةممظػملؾؿملقتمحرعهمًلموودانـبوظعملدم

ؽبموعؽبؽملؾبقامَظمملمم}وغمملءماظػملؿملؾموأررافماظؽملؾملمملرم،مضممللمتضملمملظب: ؼؽبمملَأؼنبؾملؽبمملماظَِّذؼ

منؾبؿملؾبقِتغمُلؿؿبمحؽبؿمبكمتؽبلؿب مَشؿملؿبرؽب ؿؽبفمْلِغلؾبقاموؽبتؾبلؽبػملخملؼملؾبقامسؽبػمَلكمَأػؿبػمِلؾملؽبمملمتؽبدؿبخؾبػمُلقامنؾبؿملؾبقتـبممل

ذؽبِظغمُلؿؿبمخؽبؿملؿبرفبمَظغمُلؿؿبمَظضملؽبػملَّغمُلؿؿبمتؽبذؽبطَّرؾبونؽبم*مَصكملكبنؿبمَظؿؿبمتؽبِفدؾبوامِصؿملؾملؽبمملمَأحؽبدـبامَصػمَلمملم

تؽبدؿبخؾبػمُلقػؽبمملمحؽبؿمبكمؼؾبقملؿبذؽبنؽبمَظغمُلؿؿبموؽبإكبنؿبمِضؿملؾؽبمَظغمُلؿؾبمارؿبِجضملؾبقامَصمملرؿبِجضملؾبقامػؾبقؽبم

متؽبضملؿبؼملؽبػمُل مِنؼملؽبممل موؽباظػملَّفؾب مسؽبػمِلؿملؿفبَأزؿبَطكمَظغمُلؿؿب موسـم28م-27:مػاظؽملقر{قنؽب م، ؼ
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مآمسؽملف ماًدريم)رضل مدضملؿملد ماظأنك مسـ مآم( ؽمليبم) ػملك

م) مضمملل: مودػملؿ( مَظفؾبمسػملؿملف مؼؾبقملؿبذؽبنؿب مَصػمَلؿؿب مثؽبَةثـبممل مَأحؽبدؾبُطؿؿب مادؿبؿؽبفمْلذؽبنؽب إكبذؽبا

م)َصػمْلؿملؽبرؿبِجعؿب ماظؽملظمللم( مسعملقنهمل ماإلدةم مؼؾبرملقبرع موٕ ماظؾكمملري(، رواه

غلمملنمسػملكمحدودمآم،مواإلنضملمملدمسـماٌلغملـمإالمإذامتضملدىماإل

م مضممللمتضملمملظب: موأصلدمؼبماألرض، م، إكبغمبؼملؽبمملم}وحمملربمآموردقظف

ؽبمؼؾبقؽبمملركبنؾبقنؽبماظػملَّفؽبموؽبرؽبدؾبقَظفؾبموؽبؼؽبلؿبضملؽبقؿبنؽبمِصلماْظفمَلرؿبضكبمَصلؽبمملدـبام جؽبزؽباءؾبماظَِّذؼ

مِخػمَلمملٍفم ؿب مِع موؽبَأرؿبجؾبػمُلؾملؾبؿؿب مَأؼؿبِدؼؾملكبؿؿب متؾبعمَلشملَّعؽب مَأوؿب مؼؾبزملؽبػملَّؾؾبقا مَأوؿب مؼؾبعمَلؿمبػمُلقا َأوؿبمَأنؿب

ؽـبماْظفمَلرؿبضكب مؼ.33ػاٌمملئدةم:م{ؼؾبؽملؿبظمَلقؿبامِع

:موػلمايرؼهملماظيتمؼطملػملنملمسػملؿملؾملمملماظشملمملنعمماحلرٖٛ الفهرٖٛ

اظظملغملريمؼبماخؿؿملمملرماإلغلمملنمثعملمملصؿفموعذػؾفماظظملعملؾمللم،موخسملقعم

مآم)سزم مألعر موأضقاظفميغملؿماظضملعملؾمتؽملظملؿملذـبا اإلغلمملنمؼبمأصضملمملظف

مملغؿبصمُلرؾبوامَطؿملؿبػؽبمنؽبدؽبَأمُضؾؿبمِدرلؾبوامِصلماْظفمَلرؿبضكبمَصم}وجؾ(مضممللمتضملمملظب:م

متضملمملظب:20ػاظضملؽملغملؾقتم:{اْظكؽبػمْلؼؽب موضقظف مِصلم}ؼ، معؽبمملذؽبا ماغؿبصمُلرؾبوا ُضؾكب

ؼم،مصمملآلؼمملتمتدسقمإظبمإسؼملممللم101:مسػؼقغ{اظلمبؼملؽبمملوؽباِتموؽباْظفمَلرؿبضكب

متضملمملظبمواظؽملصملرم مآ مؼبمزبػملقضمملت منمملظؿظملغملر موايسمعضملـبممل اظضملعملؾ
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موأرػملعملوملمظفمايرؼهمل م، مسمملظؿملهمل موجضملػملوملمظػملضملعملؾمعؽملزظهمل م، اظيتممإظؿملؾملممل

مالم مودابمسمملعهمل مؼبمحدود مظػملؽملمملسمعبؿملضملـبممل محعملممًل ماإلدةم جضملػملؾملممل

دبمملظػمغزملهبمملمضشملضملؿملهبمملم،موضدمؼظملؾملؿمنضملضماظؽملمملسمأنمايرؼهملماظظملغملرؼهملم

تضملينماإلدمملءةمإظبماألذكمملصمأوماظدولمأوماظضملعملمملئدمواظرملرائع،م

م محرؼهمل مػلمإنمملحؿملهملم،صػملؿمللوملمػذه مصرمبموإمنممل مصمملإلدةم قمننيم،

مايرؼهملمواإلنمملحؿملهملم.م

مهعملؿملعمًلم:حرٖٛ الرأٙ موطظملػملؾملممل ماإلدةم مٌؾدأمذرسؾملممل ممل

مضقاعفم معؿضملمملون موتغملقؼـمذبؿؼملع مواظؿعملقىم، مسػملكماظدل اظؿضملمملون

ماإلدةمم مجضملػملؾملممل مطؼملممل م، ماجملؿؼملع موغبمملؼهمل مواٌلمملواة اٌرملمملرطهمل

ماظظملردم مضدرة موعضملؽملمملػممل مذمل ماظظملغملرؼهمل موػلمايرؼهمل مذمل مظلمملنعملؿؾملممل عغملؼملػملهمل

معـمأصغملمملرم منذػؽملف مؼدور موعممل م، ماظػملظملصمللمسـمورائف سػملكماظؿضملؾرل

مصؿملزملؾحماإلغلمملنمحرهبامؼبمتغملقؼـمذكزملؿملؿفمدونمحب رؼهملمتمملعهملم،

،معمملمؼدورمنداخػملفمدونمإطراهمأومضطملطخقفمعـمإسةنمرأؼفم،مو

موأنمؼغملقنمضمملدرًامسػملكماظؿزملرفمؼبمذؽقغفماًممل هملم.

مصمملظرملرؼضملهملماإلدةعؿملهملمأسشملوملمظػملرأيمواظظملغملرمعلمملحهملموادضملهملم
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عـمايرؼمملتم،مصغملظملػملوملمظػملفؼملؿملعمايرؼهملمؼبمإنداءمورائؾملؿمؼبم

رماظدغؿملممل،مواظؿضملؾرلمسؽملؾملمملموصؼمضقانطمثمملنؿهملم،مطؼملمملمطظملػملوملمٌـمأعق

متؿقاصرمصؿملفمذروطماالجؿؾملمملدمأنمصبؿؾملدمؼبمدمملئرماألعقرم.م

سػملكمأنماإلدةممضؿملدمحرؼهملماظرأيمنضملدممإؼذاءماآلخرؼـم

مػؽملمملكم مؼغملقن موأن م، ماجملؿؼملع موأعـ م، ممبزملممليؾملؿ واإلضرار

ماظؿزاممنمملٌؾمملدئمواألخةقماإلدةعؿملهملم.مم

صؼملعمأنماإلدةممغصقبمسػمللمصرضؿملهملماظؿضملػملؿمم:حرٖٛ التعمي 

ماْظضمِلػمْلؿكبم م)َرػمَلنملؾب م: مودػملؿ( م) ػملكمآمسػملؿملف ِٓ ما مرؽبدؾبقلؾب مَضممللؽب طؼملممل

مَطؼملؾبعمَلػملخملِدم مَأػؿبػمِلِف مَشؿملؿبركب مِسؽملؿبدؽب ماْظضمِلػمْلؿكب موؽبوؽباِضعؾب م، معؾبلؿبػمِلؿلب مسؽبػمَلكمُطؾىب َصركبؼسملؽبهمٌل

مجهمل(.ماْظكؽبؽملؽبمملزكبؼركبماْظفؽبقؿبػؽبرؽبموؽباظػملهقملؿبُظقملؽبموؽباظذمبػؽبنملؽب(م)رواهمانـمعممل

لمملواةمنؿملؽملؾملؼملمملم،مطؼملمملمضممللماٌمنؽملظمللوعؿملزمننيماٌؿضملػملؿموشرلهم

مؼؽبضملؿبػمَلؼملؾبقنؽبم}دؾقمملغف: مَظممل ؽب موؽباظَِّذؼ مؼؽبضملؿبػمَلؼملؾبقنؽب ؽب مؼؽبلؿبؿؽبقكبيماظَِّذؼ مػؽبؾؿب ُضؾؿب

ؼم،مإالمأنماإلدةممٕمضبددم9ػاظزعرم:م{إكبغمبؼملؽبمملمؼؽبؿؽبذؽبطَّرؾبمُأوُظقماْظفمَلْظؾؽبمملِبم

ما إلغلمملنم;منؾمجضملؾمأغقاسـبمملمعـماظضملػملقمماظيتمصبنملمأنمؼؿضملػملؼملؾملممل

ظفمايرؼهملمؼبماخؿؿملمملرمعمملمؼرملمملءمعـماظضملػملقممواظظملؽملقنممبمملمؼؿؽملمملدنملم
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ماظؿكزملصم موأنمطبؿمملر مواٌمملظؿملهمل، مواظؾدغؿملهمل ماظذػؽملؿملهمل مضدراتف عع

اظذيمؼؿؼملمملذكمععمسعملػملفموضدرتفم،موؼؿظملؼمععمعؿملقظفم،موأنمؼغملقنم

متػملعملمملهموتػملعملؿملؽملفمظطملرلهمنمملظقدمملئؾماٌؿظملعملهملمععم ظفمايؼمؼبمغرملرمعممل

م ماظذػؽملؿملهمل مؼبماظعملدرات ماجملؿؼملع مؼظملؿملد مسػملؿ مصغملؾ ظػملؼملؿػملعملل،

ماظدغؿملمملمواآلخرةمدسؽبمملمإظؿملفماإلدةم.م

ومممملمؼدلمسػملكمحرؼهملماظؿضملػملؿ:مإٌمملممنضملضماٌظملغملرؼـمعـم

صمملإلعمملمماظرملمملصضمللمطمملنمماٌلػملؼملنيمنمملظؿقراةمواإلنؿملؾمودرادؿؾملمملم)

مواإلنؿملؾ ماظؿقراة منرملروح ًٌممل مؼعملرأونممسممل ماظذعهمل مأػؾ موطمملن ،

موؼرملذملؿملذملسػمل مشلذملف مػذملرح ماظغملؿذملؿ )وصؿملمملتممممل(ذملواصؿملـبممملذملرحـبذملذملمملننيمذذملذملذؼـ

ماألسؿملمملن(.

ًٗا مايؼمماحلرٖٛ الدٍٖٗٛ :مثاٌ ماظيتمأسشملوملمظإلغلمملن :

ؼبماسؿؽملمملقمعمملمؼرملمملءمعـماألدؼمملنم،مومممملردهملماظرملضملمملئرمواظضملؾمملداتم

مهعملؿملعملمملم متشملؾؿملعملؾملممل مسػملك محرصماإلدةم م، مإطراه مأو مإجؾمملر دون

مظغملراعهملماإلغلمملنم.

مصمملإلدةممػقمماظدؼـماظقحؿملدماظذيمسػملَّؿماظؾرملرؼهملمحرؼهملم
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منضمل موضبغمللماظؿدؼـ م، ماظلمملنعملهمل ماألعؿ مسـ مشمملئؾهمل مطمملغومل مأن د

اظؿمملرؼيمأنماظعملرونماألوظبمضؾؾماإلدةممضمملدوملمايرعمملنمعـم

مسػملكم مواإلطراه ماىدلوت معرارات موتفملٌومل م، مايرؼهمل ػذه

ماظضملعملمملئدم.

ماظدؼـمو ماخؿؿملمملر محرؼهمل مإغلمملن مظغملؾ ماإلدةم مأسشملك ظعملد

موأدمملسمػذهم اظذيمؼضملؿعملدهموؼقملعـمنف،مدونمإطراهمأومضطملط،

مض متضملمملظب:ايرؼهمل مِصل}قظف مإكبْطرؽباهؽب ؽبممَظممل مِع ماظرنبذؿبدؾب ؽب متؽبؾؽبؿملمب مَضدؿب كب اظدىبؼ

متضملمملظب:256اظؾعملرة:ػ{..اْظطملؽبلىب موضقظف م}ؼ، ماْظقؽبؼنب مرؽبنىبغمُلؿؿبموؽبُضؾكب ؿب ِع

ؿـبمذؽبمملءؽب ؿـبمذؽبمملءؽبمَصػمْلؿملؽبغمْلظمُلرؿبمَصؼملؽب ؿبموؽبعؽب  .مؼ29اظغملؾملػ:مػ{َصػمْلؿملؾبقملؿبِع

مودؿملػملهملم مواظضملؽملػمواإلطراه ماظعملؾملر مؼؿكذ ماظذي ماظدؼـ إن

متعملؾػملفممإلرشمملم ماظؽملظملقسموال مإظؿملف متشملؼملؽـ مال مضؾقظف اظؽملمملسمسػملك

) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مأغفمماظعملػملقبم،موضدمأخدلمآمتضملمملظبمغؾؿملف

متضملمملظب: مضمملل ماظؽملمملسمسػملكماإلدةم مإطراه َظلؿبوملؽبمم}ظؿملسمنكملعغملمملغف

م مِنؼملؾبزملؽبؿملؿبشمِلرلب ؼ،مونؿملمبـمعؾملؼملؿفم) ػملكمآمسػملؿملفم22ػاظطملمملذؿملهملم:{سؽبػمَلؿملؿبؾملكبؿؿب

متضملمملظب مؼبمضقظف موحزملرػممل مَأرؿبدؽبػمْلؽملؽبمملَكمم}:ودػملؿ( مَصؼملؽبممل مَأسؿبرؽبضؾبقا َصكملكبنؿب
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ماْظؾؽبػمَلمملغؾب.. مإكبظَّممل مسؽبػمَلؿملؿبَؽ مإكبنؿب محؽبظمِلؿملصمًلممل م{سؽبػمَلؿملؿبؾملكبؿؿب موتركمم48ػاظرملقرىم: ؼ،

ظغملؾمإغلمملنمايرؼهملمؼبمتغملقؼـمسعملؿملدتفمنؽملمملءمسػملكمغصملرهموتفملعػملفم،م

وذرعمحرؼهملماالسؿعملمملدمسػملكمأدسموعؾمملدئمزلقهملمػلمأزللم

معمملمميغملـمأنمؼزملؾمإظؿملؾملمملمترملرؼع.

مغصملرغ ميرؼهملموإذا ماإلدةم مؼب ماظضملؼملػملل ماظؿشملؾؿملؼ مإظب ممل

اظضملعملؿملدةموجدغمملم قؿملظملهملماٌدؼؽملهملماظيتمأسشملكمصؿملؾملمملماظؽمليبم) ػملكم

م) مظطملرلماٌلػملؼملنيمحرؼهملماالسؿعملمملدمصعملمملل: ِظػمْلؿملؽبؾملؾبقِدمآمسػملؿملفمودػملؿ(

مَزػمَلؿؽبم ؿب معؽب مإظَّممل م، موؽبَأغؿبظمُللؾبؾملؾبؿؿب معؽبقؽباِظؿملؾملكبؿؿب مِدؼؽملؾبؾملؾبؿؿب كب موؽبِظػمْلؼملؾبلؿبػمِلؼملؽبؿملؿب ِدؼؽملؾبؾملؾبؿؿب،

مَصكملكب منؽبؿملؿبِؿِفوؽبَأِثؿؽب، موؽبَأػؿبؾؽب مغؽبظمْللؽبفؾب، مإظَّممل مؼؾبقِتغؾب مَظممل م)غمبفؾب ماظقثمملئؼم( ذبؼملقسهمل

م(.اظلؿملمملدؿملهمل

منرانم مألػؾ مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك مسؾملده وؼب

م).. ماالسؿعملمملدمصعملمملل: مشلؿمِنؿملضملؽبهمُل،مأسشملمملػؿمحرؼهمل سػملكمأنمالمتؾبؾملؿبدؽبمؽب

والمؼؾبكؿبرؽبجمشلؿمَضسفب،موالمؼؾبظملؿؽبؽملقامسـمدؼؽملؾملؿمعمملمٕمؼؾبقِدثقامحؽبدؽبثممًلم

م(م)رواهمأنقمداود(.طػملقاماظرنمملأومؼفمل

موٕمضبدثمؼبماظؿمملرؼيمسػملكمعرىبماظضملزملقرمأنماٌلػملؼملنيم
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مسػملكمسدمم مأطرػقه مأو مدؼؽملف مترك مسػملك مشرله مأو مذعؿملهبممل أطرػقا

موذؾملدمنذظؽماٌؽملزملظملقنمعـمأػؾماظغملؿمملبم،م م، مذضملمملئره عزاوظهمل

م)إنماظضملربم مؼرملقعمؼمملفماظـمملظىمل": ؼعملقلماظؾشملرؼؼماظؽمللشملقري"

اظدغؿملمملمؼرملمملػدونمعمملمأغؿؿمسػملؿملف،موػؿماظذؼـمعؽملقؾملؿمآمدػملشملمملنم

مالم مصؾملؿ مذظؽ موعع م، ماظضملػملؿ محؼ مذظؽ متضملػملؼملقن مطؼملممل نؿملؽملغملؿ

مسػملكم ماظضملغملسمؼضملشملظملقن مسػملك منؾ ماٌلؿملقؿملهمل ماظضملعملؿملدة ضبمملرنقن

دؼؽملؽملممل،موؼغملرعقنمضللؽملمملموضدؼللماظربموصبقدونمنمملظظملسملؾمسػملكم

م(.اظدسقةمإظبماإلدةم.متقعمملسمأرغقظداظغملؽملمملئسمواألدؼمملن(م)

م ماظؿدؼـمػلمأنرز مظإلغلمملنصقرؼهمل ممأغقاعمايرؼهمل عـمو;

مأػؿمعصملمملػرػممل:م

:موػذامحؼممحرٖٛ العبادٚ ٔممارشٛ الععائر الدٍٖٗٛ

مؼبممممملردهملم محرهبا ماإلغلمملن مصؿملغملقن م، ماالسؿعملمملد معـمحرؼهمل ؼؽملؾع

اظضملؾمملداتماظدؼؽملؿملهملمؼبماألوضمملتماحملددةم،مونمملظشملرقماٌضملذلفم

مممنؾملمملمداخؾمذبؿؼملضملفم،موصعمًلمملمظدؼمملغؿفمدونمإطراهمأوماضشملؾملمملد.م
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وضدمأسشملكماإلدةممايرؼهملمظطملرلماٌلػملؼملنيمؼبممممملردهملم

ذضملمملئرػؿماظدؼؽملؿملهملمورعملقسمسعملمملئدػؿموسؾمملداتؾملؿم،مطؼملمملمأسشملمملػؿم

ايؼمؼبمإسدادماٌضملمملندم،مودورماظضملؾمملدةمإلضمملعهملمدؼؽملؾملؿ،مواألدظهملم

سػملكمذظؽمطـرلةم،مصمملظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مٕمميؽملعموصدم

مداخ مدؼؽملؾملؿ مذضملمملئر ممممملردهمل معـ منران م،مغزملمملرى معلفده ؾ

ماظؽملؾقيمدخػملقام ماٌلفد مدخػملقا مٌممل مأغؾملؿ مانـمإدقمملق صذطر

مصعملمملعقام م، ماظضملزملر موضدمحمملغوملم ةة ؼبموؼملؾموثؿملمملبمحلمملنم،

مآم م) ػملك مآ مردقل مأ قمملب مصفملراد مإظبماٌرملرق ؼزملػملقن

مآم) ػملكمآم مردقل مصعملممللمشلؿ مميؽملضملقػؿ، مأن مودػملؿ( سػملؿملف

مسػملؿملفمودػملؿ(م:م)دسقػؿ(م)اظؾداؼهملمواظؽملؾملمملؼهمل(.

) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مألػؾمنرانمطؿمملبم ػملحمموطؿنمل

ماظؽمليبقب مربؼملد مآموذعهمُل مجقارؾب م)وظؽملفرانموحمملذؿملؿؾملممل مصؿملف: مجمملء

موأغظمللؾملؿم م، مسػملكمأعقاشلؿ مودػملؿ( ردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملف

وعػملؿؾملؿموشمملئؾؾملؿموذمملػدػؿموسرملرلتؾملؿمونؿملضملؾملؿم،موطؾمعمملمهوملم

مأدعملػمعـمأدعملظملؿملؿفم موالمؼؾبطملؿملمبرؾب موالمأؼدؼؾملؿمعـمضػملؿملؾمأومطـرلم، ،
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ذبؼملقسهملماظقثمملئؼمراػنملمعـمرػؾمملغؿملؿفم،موالمطمملػـمعـمطؾملؽملؿف(م)

م(.اظلؿملمملدؿملهمل..

ماٌلػملؼملنيمؼبمإسةنم مظطملرل مايرؼهمل ماإلدةم مطظملؾ وطؼملممل

ذضملمملئرػؿماذذلطمأنمؼراسقامعرملمملسرماٌلػملؼملنيموحرعهملمدؼؽملؾملؿم،م

صعملدم مملحلمخمملظدمنـماظقظؿملدمأػؾمسمملغمملتمم)سؽبػمَلكمَأنؿبمَظمملمؼؽبؾملؿبِدمؽبمَظؾملؾبؿؿبم

مَط موؽبال مدؽبمملسؽبهمٍلمنؽبؿملؿبضملؽبهمًل مَأيىب مِصل مغؽبقؽباِضؿمللؽبؾملؾبؿؿب مؼؽبسملؿبركبنؾبقا مَأن موؽبسؽبػمَلك ؽمِلؿمللؽبهمًل

مَأنم موؽبسؽبػمَلك ماظزملمبػمَلقؽباِت مَأوؿبَضمملِت مِصل مإكبال مغؽبؾملؽبمملرلب مَأوؿب مَظؿملؿبؾلب ؿب مِع ذؽبمملءؾبوا

م(.ؼؾبكرجؾبقاماظزملػملؾمملنمِصلمَأؼمبمملمكبمِسؿملِدِػؿؿبم(م)اًراجمألنلمؼقدػ

مصعملدمحرٖٛ تدَٖٔ عكائدِي ٔوكارٌتّا بػريِا   ،

سشملكماإلدةممشرلماٌلػملؼملنيمايرؼهملمؼبمتدوؼـمطؾمذلءمأ

سـمسعملمملئدػؿم،موعمملمهقؼفمعـمأعرموغؾملل،مواٌعملمملرغهملمنؿملؽملؾملمملموننيم

موسدمم م، ماألدؼمملن ماحذلام م: مأػؼملؾملممل موأدس منسملقانط شرلػممل

اإلدمملءةمإظؿملؾملمملمأومأليمغصدملمثمملنوملمنؾملمملم،مأوماالسذلاضمسػملكمغصدملم

،مواظقاضعمؼقملطدمثمملنوملمصؿملؾملمملم،مأوماظؿؾملغملؿمأوماظلكرؼهملمضقاًلمومسؼملًة

مةعؿملهملمذملمملكمأالفمعـماظغملؿنملمشرلماإلدذملرؼهملم،مصؾملؽملذملذهمايذملسػملكمػ
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 .ؿموسؾمملداتؾملؿموسمملداتؾملؿدفمبؾمصؿملؾملمملمأ قمملنؾملمملمسعملمملئدػ

معـممحرٖٛ تطبٗل ظرٖعتّي : معؾمملح مػق معممل وصضملؾ

األرضملؼملهملمواألذرنهملمواظضملمملداتمواظؿعملمملظؿملدموطمملصهملماألعقرماظدؼؽملؿملهملموعمملم

األحقالماظرملكزملؿملهملمعـممهقؼفمعـمأ قلموصروعم،مخممل هملمؼب

مألنماإلدةممضبذلمم مواظؽملظملعملهملموشرلػممل; ماظزواجمواظشملةقم، ضسملمملؼممل

  حرؼهملماإلغلمملنموطراعؿفم.

مموكٗـدات حـرٖٛ االعتكاد: مطمملنماإلدةم طظملؾمضدموإذا

حرؼهملماالسؿعملمملدمألنؽملمملءماظقرـماظقاحدم،مصعملدمضؿملدػمملمنعملؿملقدمثمملنؿهملم;م

مواظضملؾ مظػملضملعملمملئد ماإلدمملءة موسدم م، ماألدؼمملن ماحذلام مملداتمسؼملمملدػممل

مواظقاجؾمملتم مواظؿضملديمسػملكمايعملقق واالرةعمواٌعملددمملتم،

سػملكماظضملقراتم،مواغؿؾملمملكماألسراض،مصمملإلدةممضؿملدػمملممبمملمؼزملقغؾملمملم

وضبمملصظمسػملؿملؾملمملمعـمإدمملءةماالدؿضملؼملممللم،مواشلدفمعـمذظؽمػقم

متضملمملظب مآ مذرع متشملؾؿملؼ ماجملؿؼملعممضؼملمملن مأعـ موهعملؿملؼ ،

موادؿعملرارهموغبمملؼهملماظضملعملمملئدمواٌعملددمملتمواألورمملنم.
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ظبّٛ ادعاء اإلنرآ عمٜ الدخٕه يف اإلشالً ٔغٗاب 
ماحلرٖات : 

ؼدسلمنضملضماٌلؿرملرضنيمأنماإلدةمماغؿرملرمحبدماظلؿملػم،م

مصعملدمأعبعم مواظؿمملرؼيم، ماظغملؿمملبمواظلؽملهمل مؼغملذنؾملممل ماظدسقة وػذه

سػملؼملمملءماإلدةممسػملكمأغفمالمصبقزمإطراهمأحدمسػملكماظدخقلمؼبم

ؿبمذؽبمملءؽبموؽبُضؾكبماْظقؽب}اإلدةممادؿؽملمملدـبامظعملقظفمتضملمملظب: ؿبمرؽبنىبغمُلؿؿبمَصؼملؽب ؼنبمِع

مَصػمْلؿملؽبغمْلظمُلرؿب مذؽبمملءؽب ؿب موؽبعؽب ؿب متضملمملظب:29ػاظغملؾملػ:{..َصػمْلؿملؾبقملؿبِع موضقظف َظمملمم}ؼ،

ؽبماْظطملؽبلىب... ؽبماظرنبذؿبدؾبمِع كبمَضدؿبمتؽبؾؽبؿملمب ؼ،م256ػاظؾعملرةم:{إكبْطرؽباهؽبمِصلماظدىبؼ

 ومممملمؼدلمسػملكمأغفمالمإطراهمؼبماظدؼـم:

ً  م ٍٖتعر ظّادٚ املٍصفني وَ الػرب بأُ اإلشال *

ماظضملربم"محبد الصٗف محسملمملرة محؿملىملمؼعملقلم مملحنملمطؿمملبم" ،

مأنم ماظؿمملرؼي مأثؾومل م)ضد م: ماإلدةم ماغؿرملمملر مدر مإظب مؼرملرل وػق

منؾم موٕمؼؽملؿرملرماإلدةممنمملظلؿملػم، األدؼمملنمالمتظملرضمنمملظعملقةم...

ماظرملضملقبم ماسؿؽملعملؿف موحدػممل مونمملظدسقة م، موحدػممل منمملظدسقة اغؿرملر

طملقلم،مونػملغماظعملرونمعـماظيتمضؾملرتماظضملربمعقملخرـبام،مطمملظذلكمواٌ
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االغؿرملمملرمؼبماشلؽملدماظيتمٕمؼغملـماظضملربمصؿملؾملمملمشرلمسمملنريمدؾؿملؾم

مزادمعضملفمسددماٌلػملؼملنيمسػملكمػبلنيمعػملؿملقنمغظملسمصؿملؾملممل...م عممل

وٕمؼغملـماظعملرونمأضؾماغؿرملمملرـبامؼبماظزملنيماظيتمٕمؼظملؿحماظضملربم

أيمجزءمعؽملؾملمملمضطم...موؼزؼدمسددمعلػملؼملؿملؾملمملمسػملكمسرملرؼـمعػملؿملقغممًلم

(،مصػملقمطمملنمػذاماظدؼـماغؿرملرمهوملمضطملطمؼبماظقضوملمايمملضرم

ماظظملؿقحمملتم منمملغؿؾملمملء ماغؿرملمملره مظؿقضػ مواإلجؾمملر منمملظضملؽملػ اظلؿملػ

اإلدةعؿملهملمضدميـبممل،موؼبمسزملرماظعملقةمواظظملسملمملءمحدؼــبممل،مظغملـماظقاضعم

ؼقملطدمسػملكمدرسهملماغؿرملمملرهموتقشػملفمؼبماظؾةدماظعملقؼهملماٌلؿملشملرةم

ماظؾةدمدظؿملؾمسػملكم ماٌضملؿؽملعملنيمظفمعـمػذه موطـرة سػملكماظضملمملٕ،

مسدمماإلطراهمؼبماظدؼـ.م

موعضملمملؼرملهملماٌلػملؼملنيم *منعملمملءمشرلماٌلػملؼملنيمسػملكمدؼؽملؾملؿم،

،موتقظلماٌؽملممل نملم،موعرملمملرطؿؾملؿمظػملؼمللػملؼملنيمؼبمإدارةماظؾةدشلؿ

اظعملؿملمملدؼهملمو ؽملمملسهملماظعملرارموغبمملؼهملماظؾةدم،موسدممإطراػؾملؿمسػملكم

ماإلدةممحؿكماآلنم.
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أنماإلدةممٕمؼؽملؿرملرمأثؾوملماظؿمملرؼيم*موؼبمعزملرمخممل هملم

م مخؽبحبد موإمنممل ماظضملمملصم)رضلمآمسؽملف(مؿملمباظلؿملػم، منـ مسؼملرو ر

ماظؾعملمملءمسػملكماألضؾمملطمنضملدماظظملؿحم مأو ننيماظدخقلمؼبماإلدةم

ظؿملسمنؿملينمونؿملؽملغملؿم (طؼملمملمجمملءمؼبمطؿمملنفمظػملؼملعملقضسمضمملئةم:دؼؽملؾملؿم

موإعمملم م، ماإلدةم مؼب ماظدخقل مإعممل مخزملمملل مثةث مإحدى إاّل

م موػق منؿملؽملؽملممل مآ مضبغملؿ محؿك م; ماىؾملمملد موإعممل م، خرلماىزؼهمل

م.ايمملطؼملني(م)صؿقحمعزملرموأخؾمملرػممل(

صػملقمطمملنمشرلماٌلػملؼملنيمدخػملقاماإلدةممطؼملمملمؼؾبزسؿمهوملم

ضطملطماظؿؾملدؼدمواإلطراهمؼبمصذلةمضقؼوملمصؿملؾملمملمذقطهملماٌلػملؼملني،م

مضضملػم مصعملدمجمملءتمصذلاتمزعؽملؿملهمل مشرلػؿ، مذقطهمل وضضملظملوملمصؿملؾملممل

مؼرتدم مٕ مصػملؼملمملذا م، مشرله مؼبمعقاجؾملهمل ماإلدةعل مايغملؿ صؿملؾملممل

ماسؿؽملعملق ماظذؼـ ماظيتمػقملالء مإظبمدؼمملغؿؾملؿ مثمملغؿملهمل معرة ماإلدةم ا

م.طمملغقامسػملؿملؾملمملم

مأصرادمم،احلرٖٛ الصٗاشٗٛ  :ماًجلثا مميمملرس مأن وػل

اجملؿؼملعمحعملقضؾملؿماظلؿملمملدؿملهملمحبرؼهملم،موأنمؼلؾملؼملقامؼبممممملردهملم
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مسـم ماظؿضملؾرل محؼ مشلؿ مؼغملقن موأن م، موايغملؿ ماظدوظهمل ذؽقن

،ممملرماظرئؿملسمدونمخقفمأومتؾملدؼدمنفملذىأغظمللؾملؿمحبرؼهملمؼبماخؿؿمل

رمعـمؼؽملقبمسؽملف،موػذهمايرؼهملمؼعملررػمملماإلدةمموؼعملؿملدػمملمواخؿؿملممل

مؼغملقنم مأن مصبقز مصة ماإلغلمملغؿملهمل، ماظعملؿملؿ محدود ماإلغلمملن نمملظؿزام

اظرأيماظذيمؼؿؾؽملمملهماإلغلمملنمرضملؽملممًلمؼبماظدؼـم،مأومخروجـبمملمسػملكم

اظعملؿملؿماإلدةعؿملهملماٌؿظملؼمسػملؿملؾملمملم،موشلذهمايرؼهملممعصملمملػرمسدؼدةم

مأػؼملؾملمملم:

،ممظؿزملقؼوملمؼبماالدؿظملؿمملءاتحرؼهملماالغؿكمملنمملتم،ماظذلذؿملحم،ما

مايرؼهملم مصؽملقر معـمايرؼمملتم) منطملرلػممل معؽملقرهمل ماظلؿملمملدؿملهمل وايرؼهمل

م،م مواحدة مؼؽملؾضملمملنمعـمعرملغملمملة ماظظملغملرؼهمل مايرؼهمل موغقر م، اظلؿملمملدؿملهمل

وظـمترىمعؽملمملضًةمدؿملمملدؿملممًلم مملدقماظقرؽملؿملهملمإالموػقمغزملرلمظػملقرؼهملم

مسدوم موػق مإال ماير ماظرأي مسـ معداصضملممًل مود موظـ م، اظظملغملرؼهمل

ماظل مننيمظةدؿؾداد م)األزػر ماالدؿضملؼملمملري( مواظشملطملؿملمملن م، ؿملمملدل

ماظلؿملمملدهملموحرؼهملماظظملغملرم(.

مطمملصهملوػلمأنمميمملرسماإلغلمملنم ،احلرٖٛ االقتصادٖٛ  :رابًعا
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،موأنمرملروسهملمواٌؾمملحهملمؼبماظدوظهملمحبرؼهملذبمملالتماالضؿزملمملدماٌ

ؼلؾملؿمؼبمنؽملمملءماالضؿزملمملدماظعملقعلمظػملؾةدمنرملرطمأاّلمطبؾمنمملضؿزملمملدم

م. ماإلدةممو شرله موحرصموضدمأضرػممل مألصرادماجملؿؼملعم، طظملػملؾملممل

مننيمأصراد ماظضملةضمملتماالضؿزملمملدؼهمل سػملكمأدمملسممهسػملكمأنمتعملقم

ممكماىمملغنملماظلػملقطلمؼبمسؼملػملؿملهملماظغمللنملعـمايرؼهملم،موحىملمسػمل

م،م ماالضؿزملمملدؼهمل مايؿملمملة مؼب ماٌرملمملرطهمل ماٌلػملؼملني مظطملرل وأتمملح

ماٌلػملؼملنيممبمملم مطرملفملن مطبؿمملرونمعـماٌؾملـمذفملغؾملؿ معممل وعزاوظهمل

من م، محرؼمملت معـ مشلؿ ماظيتمتشملػملؼمطظملػملف ماظقضضملؿملهمل ضملغملسماظؽملصملؿ

مضررمم مذظؽ مسػملك مترتنمل موإن م، متعملؿملؿملد مندون ماظضملؽملمملن ظإلغلمملن

منمملآلخر.

وشلذهمايرؼهملماالضؿزملمملدؼهملمعصملمملػرمسدؼدةمأضرػمملماإلدةمم

مواظضملؼملؾ.موشرلػممل.م،واظزملؽملمملسهملم،وحرؼهملماظؿفمملرة،مطقرؼهملماظؿؼملػملؽ

صػملغملؾمصردمأنمؼؿؼملػملؽمعمملمذمملءممممملمأحػملؿفماظرملرؼضملهملماإلدةعؿملهملمعـم

مممملمؼدلم،مممملرةمورػـموذظملضملهملموضرضم...موشرلمذظؽنؿملعم،موإج

مسػملكمحرؼهملماظؿزملرفمؼبمايؿملمملةماالضؿزملمملدؼهمل.
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 () الصمى٘ اإلشالً دَٖ التعاٖغ

متؽملصملؿملؼملـبمملم موشرله ماٌلػملؿ منني مايؿملمملة ماإلدةم مغصملؿ ظعملد

مظػملؿضملمملؼشماظلػملؼمللمننيمزبؿػملظمللماظضملعملمملئدم مَصفمَلدمبسؽب مواضقـبممل ربغملؼملـبممل

م منؿملؽملؾملممل مإظبماظؿقا ؾ مودسممل م، مواظؿؿملمملرات م،مواظـعملمملصمملت اجؿؼملمملسؿملـبممل

م.زملمملدؼهبمملم،مودؿملمملدؿملهبمملم،موثعملمملصؿملهبمملواضؿ

مننيم ماإلصبمملنل ماظؿظملمملسؾ ماظلػملؼملل: منمملظؿضملمملؼش واٌعملزملقد

معؽملؾملمملم مطؾ مواظؿقمملم م، مواظؿؿملمملرات مواظـعملمملصمملت ماظضملعملمملئد زبؿػملػ

معبؿملعم موؼب م، مواظضمللر مواظؿمللر مواظرملدة، ماظرخمملء مؼب نمملآلخر

مواظضملؿملشمعضملـب م، مرسمملؼهملمذبمملالتمايؿملمملة معع موصؼمعؽملؾمليملماإلدةم ممل

متمملعهمل،ممعبؿملع مرسمملؼهمل مواٌدغؿملهمل ماظدؼؽملؿملهمل مواظقاجؾمملت ايعملقق

مأنم مذظؽ معضملؽملك موظؿملس م، منؿملؽملؾملممل ماٌرملذلطهمل ماٌزملمملحل ورسمملؼهمل

ماظضملعملمملئدم معـ مسػملؿملف مػؿ معممل مسػملك ماٌلػملؼملني مشرل مؼعملر اإلدةم

واظضملؾمملداتمأومؼفملعرممبقاالتؾملؿم،مإمنمملمػقمإضرارمنقجقدماالخؿةفم

                                                           

عهملمظؾققثماظدسقةإلدارةماظضملمملنمملحىملمنمملم–(مد/مرعسملمملنمسؾداظلؼملؿملعمإنراػؿملؿ. 
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قؿبمذؽبمملءؽبموؽبَظ}اظذيمجضملػملفمآم)سزموجؾ(مدؽملهملمطقغؿملهملم،مضممللمتضملمملظب:

معؾبكؿبؿؽبػمِلظمِلنيؽب مؼؽبزؽباُظقنؽب موؽبَظممل موؽباِحدؽبًة مُأعؽبقبهمًل ماظؽملؽبقبمملسؽب ػؼقغس:م{رؽبنؾبقبَؽمَظفؽبضملؽبؾؽب

ممؼ.118

ماإلدمملءةم منضملدم معرملروط مؼبماإلدةم ماظلػملؼملل صمملظؿضملمملؼش

ظػملدؼـمواٌضملؿعملداتمواظرملرائع،مصؿمللؿقؿملؾماظؿضملمملؼشمععماالسؿداءم

مسػملكماظدؼـمأوماٌعملددمملتمأوماظؽملؿملؾمعـماٌضملؿعملداتمواظرملرائع.م

مؼبماملكصٕد باآلخر ٔ مؼضملؿملرملقن ماٌلػملؼملنيماظذؼـ مشرل :

مدوظهملماإلدةمموؼعملرونمنلؿملمملدؿؾملمملموضبؿغملؼملقنمإظبمددؿقرػمملم.م

ماظدؼؽملؿملهملمٔوعٍٜ قبٕه اآلخر  موواجؾمملتف محعملقضف مرسمملؼهمل :

مواٌدغؿملهملممواالدؿضملمملغهملمنفمؼبمنؽملمملءماجملؿؼملعمواظدوظهملم.م

معـم موعصملؾملر م، ماإلدةم مأدلف إنماظؿضملمملؼشماظلػملؼمللمعؾدأ

فم،مصؾملقمرطؿملزةمأدمملدؿملهملمؼبمنؽملمملءمدوظهملمعدغؿملهملمضقؼهملمعصملمملػرمزلمملحؿ

وذبؿؼملعمعؿؼملمملدؽمضمملدرمسػملكمهؼملؾماٌلقملوظؿملهملموغبمملؼهملماظؾةدم

م،م ماظقرؽملؿملهمل مظػملقحدة مسؼملػملل موتردؿملي م، مواظشملمملئظملؿملهمل ماظظملنت عـ

مواٌرملمملرطهملماجملؿؼملضملؿملهملم،مورسمملؼهملمايعملققمواظقاجؾمملتم،مطؼملمملمأغفم
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معمذملذملذملاضهملموذبؿؼملضملؿملهملمؼظملرضؾملمملماظقذملذملهملم،موضرورةمورؽملؿملذملذملهملمتمملرطبؿملذملحعملؿملعمل

ماظذيمؼضملؿملرملفماإلغلمملن.م

م:ممأهداف انتعايش انسهًي

م مواآلخرمظعملد ماإلدةم منني ماظؿضملمملؼش مأػداف تضملددت

موؼرجعمأػؼملؾملمملمإظبم:

منممليغملؼملهملمأوالً  ماآلخر مودسقة م، ماإلدةم منؿملمملنمربمملدـ :

مواٌقسصملهملمايلؽملهملم.

ا
ً
:مترنؿملهملماٌلػملؼملنيمسػملكمعؾمملدئماإلدةممومتضملمملظؿملؼملفم،مثاني

ماآلخ متعملؾؾ معؾدأ م: مايعملققموعؽملؾملممل مسػملك ماظؿضملدي موسدم م، ر

مواحذلامماظقاجؾمملتم،مواالسؿزازمنمملظدؼـم،موحنملماظقرـ.

ا 
ً
ماظقاحدمثانث متغملمملتػمأ قمملبماظضملعملمملئدمؼبماجملؿؼملع :

مسػمللم ماٌؿقضع ماًشملر مودرء م، مواظضملدوان ماظظمللمملد ؼبمعقاجؾملهمل

اظؾةدم،موالمؼؿفملتكمذظؽمإالمنمملظؿضملمملؼشماظلػملؼمللمننيمأنؽملمملءماظقرـم

مؽملؾملؿم.اظقاحدمواظؿضملمملونمصؿملؼملمملمنؿمل

م:متزملقؼرماظقرـموإزؾملمملرهمؼبماحملمملصؾماظدوظؿملهملمرابعًا 
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مدسقىم موغظملل م، م قرة مأنؾملك مؼب مايعملؿملعملؿملهمل م قرتف سػملك

مسػملكم مواظؿفملطؿملد م، مواظشملمملئظملؿملهمل ماظدؼين مواظؿضملزملنمل االضشملؾملمملد

م ماظضملعملمملئد مأ قمملب منزملظملهملممممملردهمل محعملقضؾملؿ مىؼملؿملع اٌكؿػملظملهمل

موعرملمملرطسمملعهمل م، مخممل همل موايرؼمملتمنزملظملهمل ماجملؿؼملعمؼبم، مأنؽملمملء همل

م"ماضؿزملمملدؼهبمملم،مودؿملمملدؿملهبمملم،موثعملمملصؿملهبمملم"م.مظهملمنؽملمملءماظدو

طؾمػذهماألػدافمأردمملػمملمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفم

محؿملىملمتضملمملؼشم) ػملكمآمسػملؿملفم م، ماٌدؼؽملهمل مؼبم قؿملظملهمل ودػملؿ(

مودػملؿ(مععمأػؾماظغملؿمملبمؼبماٌدؼؽملهملمتشملؾؿملعمًلمملمٌؽملؾمليملماإلدةمم.م

صقنيمػمملجرماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مإظبماٌدؼؽملهملم

مع منؾملممل مووثؽملؿملنيموجد مؼؾملقدـبا منؾملممل مصقجد م، معؿؽملقسممًل مإغلمملغؿملهبممل زصًبممل

وعرملرطنيم،مصػملؿمؼؿففمصغملرهم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مإظبمسزشلؿم

سـماجملؿؼملعمأومإضزملمملئؾملؿمأوماٌزملمملدرةممسػملكمسعملقشلؿم،موإمنمملم

دسمملػؿمإظبماإلدةممصؼملـمأنكمتضملمملؼشمعضملؾملؿم،موسمملػدػؿمسػملكم

ماٌرملذلك مواظدصمملع م، مواألعمملن مواألعـ ماالسؿعملمملد سـممحرؼهمل

،مووضعم قؿملظملهملماٌدؼؽملهملماظيتمتضملدمأصسملؾمأمنقذجمؼبماظقرـ
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م) ػملكمآم مترملؾملدمحبغملؼملؿف موػلموثؿملعملهمل ماظؿضملمملؼشماظلػملؼملل، صعملف

موهدؼدم منؽملقدػممل م ؿملمملشهمل مؼب مضؿملمملدتف موحلـ مودػملؿ(، سػملؿملف

موتضملفز م، ماظقاحد ماظقرـ مأنؽملمملء منني مسـمماظضملةضمملت اظضملعملقل

هملمعؽملمملػسملؿؾملمملمأوماإلتؿملمملنمنفملصسملؾمعؽملؾملمملم،موضدمسمملىوملمػذهماظزملقؿملظمل

،مواذؿؼملػملوملمهملمواالجؿؼملمملسؿملهملمواالضؿزملمملدؼهملموغذاكاألوضمملعماظلؿملمملدؿمل

سػملكمضقاسدمنؽملمملءماجملؿؼملعمواظدوظهملموايسملمملرةم،موعؾمملدئمهعملؼم

ماظضملداظهملمواألعـمواظلةم،موايرؼمملتمنفملغقاسؾملممل.

مصؿملؾملمملم مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك مآ مردقل مأردك طؼملممل

ماظدوظهملم مغرملفملة معؽملذ ماجملؿؼملع مرقائػ منني ماظؿضملمملؼش عؾمملدئ

هملمؼبماٌدؼؽملهملماٌؽملقرةم;محؿملىملمجضملؾمظطملرلماٌلػملؼملنيمعمملماإلدةعؿمل

 جضملػملفمظػملؼمللػملؼملنيمعـمايعملققمواظقاجؾمملتم.
منؽبؽمِللمسؽبقؿبٍفم مؼؽبؾملؾبقدؽب وضذملدماذؿؼملػملوملمػذهماظقثؿملعملذملذملهملمسػملكم)َأنمب

ُأعمبذملهمٌلمعؽبعؽبماْظؼملؾبقملؿبِعؽمِلنيؽبم،مِظػمْلؿملؽبؾملؾبقِدمِدؼؽملؾبؾملؾبؿؿبموؽبِظػمْلؼملؾبلؿبػمِلؼمِلنيؽبمِدؼؽملؾبؾملؾبؿؿب،معؽبقؽباِظؿملؾملؾبؿؿبم

ؿبمَزػمَلؿؽبمَأوؿبمَأِثؿؽبمَصكملكبغمبفؾبمَظمملمؼؾبقِتغؾبم)َأيؿب:مؼؾبؾملؿبػمِلُؽ(مإكبظَّمملمغؽبظمْللؽبفؾبموؽبَأغؿبظمُللؾبؾملؾبؿؿب،مإكبظَّ مملمعؽب

موؽبَأػؿبؾؽبمنؽبؿملؿبِؿِف(م)ذبؼملقسهملماظقثمملئؼماظلؿملمملدؿملهمل..(.



 

- 170- 

 

منؾملمملم مواٌقاثؿملؼمواٌغملمملتؾمملتماظيتمسؾملد ماظضملؾملقد سػملكمأن

) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مإظبماظرؤدمملءمواٌػملقكمأ ػملوملمظػملؿضملمملؼشم

مو معؾمملدئ مظف مووضضملومل ماظلػملؼملل م، مؼبمطؿمملنفمضقانط مجمملء صعملد

نلؿمآماظرغبـممسػملؿملفمودػملؿ(مإظبمغزملمملرىمنران:م)) ػملكمآ

مآم مآم) ػملك ماظؽمليبمردقل مطؿنملمربؼملد معممل مػذا اظرحؿملؿ.

مآم مجقار موظؽملفرانموحمملذؿملؿؾملممل مألػؾمنرانم.... مودػملؿ( سػملؿملف

وذعهملمربؼملدماظؽمليبمردقلمآمسػملكمأعقاشلؿموأغظمللؾملؿموعػملؿؾملؿم،م

وسرملرلتؾملؿمونؿملضملؾملؿم،موطؾمعمملمهوملمأؼدؼؾملؿموشمملئؾؾملؿموذمملػدػؿم

عـمضػملؿملؾمأومطـرلمموالمؼطملرلمأدعملػمعـمأدعملظملؿملؿفم،موالمراػنملمعـم

م مطؾملؽملؿف معـ مطمملػـ موال مدممم،رػؾمملغؿملؿف موال مرؾبنؽبقبؿملقبهمل مسػملؿملؾملؿ وظؿملس

مجؿملشم،م مأرضؾملؿ مؼشملفمل موال م، مؼضملرملرون موال مضبرملرون موال جمملػػملؿملهمل

موالم مزمملٌني مشرل ماظؽملزملػ مصؾؿملؽملؾملؿ محعمليبممل معؽملؾملؿ مدفملل وعـ

مذبؼملقسهملماظقثمملئؼماظلؿملمملدؿملهمل(م.)معصملػملقعني(

موطؿنملمشلؿمأنقمنغملرماظزملدؼؼم،موسؼملرمنـماًشملمملبم)رضلم

مآمسؽملؾملؼملممل(مطؾمؼبمخةصؿفمطؿمملنمملم،مأضرمصؿملفمطؾمعؽملؾملؼملمملمعمملمأضرهم
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ماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مشلؿمعـمايعملققمواظقاجؾمملتم.

موحذرم م، معبؿملضملـبممل مظػملؾرملر ماالسؿعملمملد مطظملؾمحرؼهمل ماإلدةم إن

كبم}اسفمصعملممللؽبمتضملمملظب:عـمماإلطراهماؼملؿملعمأغق المإكبْطرؽباهؽبمِصلماظدىبؼ

ماْظطملؽبلىب ؽب مِع ماظرنبذؿبدؾب ؽب متؽبؾؽبؿملمب م{َضدؿب ماظؽملمبيبنبم256ػاظؾعملرة: مرؾمبؼؽب موضد م، ؼ

مسؼملػملؿملهبممل،م متشملؾؿملعملممًل ماألدمملسؽب مػذؽبا موأ قمملنؾبفؾب ) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(

كبماظضملصملؿملؿكب،موَظؿؿبم صػملؿؿبمؼؾبغملرػؾبقامأحدًامسػمَلكماظدنبخقلكبمِصلمػذؽباماظدىبؼ

ألحِدمطؽملؿمللهمًلمأوؿبم قعضملهمًلمأوؿبمأيمبمعغملمملنلبمظػملضملؾمملدِةممنؽبؾؿبمطمملغؽبوملؿبمؼؾملدعؾبقام

مصمملحذلامم ماٌلػملؼملنيؽب، مسؽملدؽب معؾبزملمملغؽبهمًل مربذلعهمًل ماظضملؾمملدِة أعغملؽملهمُل

ماظقرـم مأنؽملمملء منني مواظضملةضمملت ماظروانط متعملقي اٌضملؿعملدات

ماظقاحد.

وضدمأوجنملماإلدةمماإلميمملنماؼملؿملعماألغؾؿملمملءمواظردؾم،م

مِنؼملؽب}ضممللمتضملمملظب:م ماظرمبدؾبقلؾب ؽب موؽباْظؼملؾبقملؿبِعؽملؾبقنؽبموعؽب مرؽبنىبِف ؿب مِع مإكبَظؿملؿبِف مُأغؿبزكبلؽب ممل

ؿبم مِع مَأحؽبٍد ؽب منؽبؿملؿب مغؾبظمَلرىبقؾب مَظممل موؽبرؾبدؾبػمِلِف موؽبُطؿؾبِؾِف موؽبعؽبػمَلمملِئغمَلِؿِف مِنمملظػملَِّف ؽب موعؽب ُطؾوب

م{رؾبدؾبػمِلِف.. ماظؿضملرضم285ػاظؾعملرة: مأو ماآلشلهمل مدنمل معـ موحذر ؼ،

مأل قمملبماظدؼمملغمملتممبمملمؼلؿمللملمشلؿمأومٌضملؿعملدػؿ،مصعملممللمتضملمملظب:
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ؿبمدؾبونكبماظػملَِّفمَصؿملؽبلؾبؾنبقاماظػملَّفؽبمسؽبدؿبوـبامِنطملؽبؿملؿبركبموؽبَظ} ؽبمؼؽبدؿبسؾبقنؽبمِع مملمتؽبلؾبؾنبقاماظَِّذؼ

مؼ.مم108ػاألغضملمملم:م{ِسػمْلؿلب

منؾم مواحد مظقن مذي مؼقملدسمجملؿؼملع مٕ ماإلدةم إن

مأتؾمملسفم مِصلمغظملقسكب موردمبكؽبؾملممل م، ماظؿضملمملؼشمععماآلخر أرػملؼمصغملرة

مو ماظِؾرىب معـ مسػملؿملؾملممل ماألدسماظيتمؼعملقم مأػؿ ماىقاركبمعؾؿملؽملـبممل كب حؾبل

،مخرؼـمموعراسمملةمحعملقضؾملؿموواجؾمملتؾملؿواظزملػملهملمواإلحلمملنمإظبماآل

م قرؽبهؾبم موتؾبقضىبحؾب م ماألدمملسؽب مػذؽبا متقملطد ماظؽملنبزملقصؾب صفمملءِت

متضملمملظب: منعملقظف ماجملؿؼملعكب مِصل كبم}اظؿمبشملؾؿملعملؿملمبهمَل مسؽب ماظػملَّفؾب مؼؽبؽملؿبؾملؽبمملُطؿؾب َظممل

كبموؽبَظؿؿبمؼؾبكؿبركبجؾبقُطؿؿبم ؽبمَظؿؿبمؼؾبعمَلمملِتػمُلقُطؿؿبمِصلماظدىبؼ ؿبمِدؼؽبمملركبُطؿؿبمَأنؿبماظَِّذؼ ِع

ػاٌؼملؿقؽملهملم:م{تؽبؾؽبرنبوػؾبؿؿبموؽبتؾبعمْلِلشمُلقامإكبَظؿملؿبؾملكبؿؿبمإكبنمبماظػملَّفؽبمؼؾبِقنملنبماْظؼملؾبعمْلِلشمِلنيؽب

م8 مطـرلؼ. مانـ متؽبؾؽبرنبوػؾبؿؿب}م:مضمملل مإكبَظؿملؿبؾملكبؿؿبممَأيؿبم{َأنؿب متؾبقؿبِلؽملؾبقا :

مإكبَظؿملؿبؾملكبؿؿب} متلؿعملؿملؿؽبممَأيؿبم{وؽبتؾبعمْلِلشمُلقا مأنؿب ؾب مصَةمميغمل معضملؾملؿم، متؽبضملؿبِدُظقا :

متضملمملؼشلبممايؿملمملُة مندونكب مواألعـ مواالدؿعملرار ماظرخمملء موؼؿقعملؼ ،

ؽـبمأنؽملمملِءماجملؿؼملعكبم.م مدػملؼمِللدملموتضملمملونلبمنؽبؽملمبمملٍءمنؿملؿب
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ماخؿةِفم مرْشؿكب مإَظكماظدلموحلـماٌضملمملعػملهمل مؼدسؾبق صمملإلدةمؾب

ماظؿضملمملؼشماظلػملؼمللم مواظدلمواظعمللطمعصملؾملرانمعـمعصملمملػر م، كب اظدىبؼ

ؾملؼملمملمنزملظملهملمعضملؾملؿم;مظذامأعرماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(منؿقعملؿملعمل

م،م مسعملمملئدػؿ ماخؿػملظملومل موإن ماجملؿؼملع مأنؽملمملء معبؿملع معع سمملعهمل

ؿبمَأدؿبؼملؽبمملءؽبمِنؽملؿبومِلم ونزملظملهملمخممل هملمععماآلنمملءموإنمطمملغقاممعرملرطنيم،مصضملؽب

موؽبِػلؽبم مُأعىبل مسؽبػمَللمب مَضِدعؽبوملؿب مَضمملَظوملؿب: مسؽملؿبؾملؼملممل( ُٓ ما م)رضلؽب منؽبغمْلرلب َأِنل

مَصمملدؿبؿؽبظمْلؿؽبؿملؿبوملؾب مسؽبمملػؽبدؽبػؾبؿؿب مإكبذؿب مُضرؽبؼؿبشلب مسؽبؾملؿبِد مِصل ماظػملَِّفممعؾبرملؿبركبَطهمٌل رؽبدؾبقلؽب

) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مَصعمُلػمْلوملؾب:مؼؽبمملمرؽبدؾبقلؽبماظػملَِّفمَضِدعؽبوملؿبمسؽبػمَللمبمُأعىبلم

م)عؿظملؼم مُأعمبِؽ( مِ ػمِلل م)غؽبضملؽبؿؿب مَضممللؽب: مُأعىبل؟ مَأَصفمَلِ ؾؾب مرؽباِشؾؽبهمٌل، وؽبِػلؽب

مسػملؿملف(.

منمملىمملرم مصعملدمأو لماإلدةم مجقارػؿم، كب وعـماظدلمحؾبلؿب

متضملمملظب مصعملمملل معلػملؿ، مشرل مأو معلػملؼملـبممل موؽبَظمملم}:سمملعهمل ماظػملَّفؽب وؽباسؿبؾؾبدؾبوا

موؽباْظؿملؽبؿؽبمملعؽبكم ماْظعمُلرؿبنؽبك موؽبِنِذي مإكبحؿبلؽبمملغـبممل كب موؽبِنمملْظقؽباِظدؽبؼؿب مذؽبؿملؿبؽـبممل مِنِف تؾبرملؿبركبُطقا

ؼ،م36ػاظؽمللمملء:مم{ْظعمُلرؿبنؽبكموؽباْظفؽبمملركبماْظفؾبؽملؾبنمِلوؽباْظؼملؽبلؽبمملِطنيكبموؽباْظفؽبمملركبمِذيما

مصمملىمملرمذيماظعملرنكمػقم:ماىمملرماٌلػملؿم،ممواىمملرماىؽملنملمػق:م
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ماظؿملؾملقديمواظؽملزملراغلم.اىمملرم

محبلـم مودػملؿ( مسػملؿملف مآ ماظؽمليبم) ػملك مأو ك وطذظؽ

ؿبمَأِنكمذؽبردملم)رضلمآمسؽملف(مَضممللؽب:مَضممللؽبم جقارمشرلماٌلػملؼملني،مصضملؽب

مِعزملؿبرؽبم مدؽبؿؽبظمْلؿؽبقؾبقنؽب م)إكبغمبغمُلؿؿب مودػملؿ(: مسػملؿملف مآ م) ػملك ماظػملَِّف رؽبدؾبقلؾب

ؼملؾبقػؽبمملمَصفمَلحؿبِلؽملؾبقامإكبَظكموؽبِػكؽبمَأرؿبضفبمؼؾبلؽبؼملمبكمِصؿملؾملؽبمملماْظعمِلرلؽباُط،مَصكملكبذؽبامَصؿؽبقؿبؿؾب

موؽبرؽبِحؼملـبممل( مِذعمبهمًل مَظؾملؾبؿؿب مَصكملكبنمب موؼبمرواؼهملمسـمأمممَأػؿبػمِلؾملؽبممل )رواهمعلػملؿ(،

مودػملؿ(م مسػملؿملف مآ م) ػملك ماظؽمليب مأن مسؽملؾملممل( مآ م)رضل دػملؼملهمل

مصكملغغملؿم م، معزملر مضؾط مؼب مآ مآ مصعملمملل: موصمملتف مسؽملد أو ك

دؿصملؾملرونمسػملؿملؾملؿ،موؼغملقغقنمظغملؿمسدةمموأسقاغممًلمؼبمدؾؿملؾمآ(م

)رواهماظشملدلاغلمؼبماٌضملفؿماظغملؾرل(م،موسـمسؾدمآمنـمؼزؼدم

مضمملل:م مأنمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( )رضلمآمسؽملف(

منؾملؿ،م مصمملدؿق قا م، مرؤودؾملؿ مجضملد مضقم مسػملك مدؿعملدعقن إغغملؿ

صكملغؾملؿمضقةمظغملؿمونةغمإظبمسدوطؿمنكملذنمآمؼضملينمضؾطمعزملر(م

منـماظضملمملصم)رضلمآ موطمملنمسؼملرو م، مانـمحؾمملن( مسؽملف(م)رواه

مؼق لماظظملمملهنيمنمملألضؾمملطمضمملئًة:م)...ادؿق قاممبـمجمملوراقه
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م)صؿقحمعزملرموأخؾمملرػممل(.معـماظعملؾطمخرلًا(م

ماىقاركب،م كب موحؾبلؿب ماظدل منزملؾبقؽبركب ماظؽملمبؾقؼمبهمُل ماظلرلُة محظمِلػمَلومِل وضدؿب

مععمجرلاغفم مودػملؿ( م) ػملكمآمسػملؿملف ماظغملرؼؿ وتضملمملؼشماظردقل

مَأغؽبسكبمماهىعيادة يرضعـمشؿملؿبركبماٌلػملؼملنيؽبمعـمخةلم:م ؿب ،مصضملؽب

مؼؽبكؿبدؾبمؾبم مؼؽبؾملؾبقِديوب مُشةمفب مَطمملنؽب مَضممللؽب: مسؽبؽملؿبفؾب( ماظػملَّفؾب م)رؽبِضلؽب معمملظٍؽ كب ن

ماظؽملمبِؾلنبم) ػملكمآم مَصفمَلتؽبمملهؾب اظؽملمبِؾلمبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مَصؼملؽبركبضؽب،

م)َأدؿبػمِلؿؿب(.َصؽملؽبصمَلرؽبم مَظفؾب: مَصعمَلممللؽب مرؽبْأِدِف، مِسؽملؿبدؽب مَصعمَلضملؽبدؽب مؼؽبضملؾبقدؾبهؾب، مودػملؿ( سػملؿملف

ِنؿملِفموؽبػؾبقؽبمِسؽملؿبدؽبهؾبمَصعمَلممللؽبمَظفؾب:مَأِرعؿبمَأنؽبمملماْظعمَلمملِدؿكبم) ػملكمآمسػملؿملفمإكبَظكمَأ

موؽبػؾبقؽبم مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك ماظؽملمبِؾلنب مَصكؽبرؽبجؽب مَصفمَلدؿبػمَلؿؽب، ودػملؿ(

م،م ماظؾكمملري( م)رواه ماظؽملمبمملركب( ؿب مِع ماظَِّذيمَأغؿبعمَلذؽبهؾب مِظػملَِّف م)اْظقؽبؼملؿبدؾب ؼؽبعمُلقلؾب:

مغضملقدمنينما ظؽملزملمملرىموإنمٕموطمملنمدػملؿملؼملمملنمنـمعقدكمؼعملقل:

متغملـمنؿملؽملؽملمملمونؿملؽملؾملؿمضرانهملم(م)رواهمسؾدماظرازقمؼبمعزملؽملظملف(.م

صؾمللمعصملؾملرمعـمعصملمملػرماظدلمٌمملمشلمملمعـمموقبىل هديتهى:

ماألعـمؼبماجملؿؼملع،م موهعملؼ مؼبمتفملظؿملػماظعملػملقب، مرؿملؾهمل وثمملر

منمملظؿؾملمملديم مودػملؿ( م) ػملكمآمسػملؿملف محؿملىملمأعر وتزؼؾماظرملعملمملقم،
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ماظؾكمملري( م)رواه مهمملنقا( م)تؾملمملدوا م)تؾملمملدوامصعملمملل: موؼبمرواؼهمل ،

مصكملنماشلدؼهملمتذػنملموحرماظزملدر..(م)رواهماظذلعذي(.

وظعملدمضربماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(ماٌـؾماألسػملكم

ماٌعملقضسمسصملؿملؿم مأػدى مصعملد م، ماآلخر معـ ماشلدؼهمل ؼبمضؾقل

معمملرؼهملمأمم اظعملؾطمإظبماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مجمملرؼؿنيم)

ؾؾملمملميلمملنمنـمثمملنومل(مإنراػؿملؿم)سػملؿملفماظلةم(م،مودرلؼـماظيتموػ

ونطملػملهملم،محؿملىملمذطرمذظؽمؼبمردمملظؿفماظيتمأردػملؾملمملمظػملؽمليبم) ػملكم

آمسػملؿملفمودػملؿ(مضمملئًةم:م)..موضدمأطرعوملمردقظؽمونضملـوملمإظؿملؽم

موأػدؼوملم م، مونغمللقة معغملمملنمؼبماظعملؾطمسصملؿملؿم، امملرؼؿنيمشلؼملممل

مصعملؾؾماظؽمليبمػدؼؿفمععمأغفم م، م)زادماٌضملمملد( إظؿملؽمنطملػملهملمظذلطؾؾملممل(

مطمملنمسػملكمغزملراغؿملؿفم.

م)نطملػملهملم مودػملؿ( مظػملؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملف وأػدىمعػملؽمإؼػملف

منؿملسملمملءم،موطلمملءمنردمموطؿنملمإظؿملفمنؾقرػؿ(م)رواهماظؾكمملري(م.

مشؿملؿبركبم معع مواظؿضملمملؼش م، ماىقاركب كب موحؾبلؿب ماظدل م ؾبقؽبركب وعـ

م ماظؿضملمملؼشممحضىر والئًهى:اٌلػملؼملنيؽب: معـمعصملمملػر معصملؾملر صؾملق
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سؽملف(ماظلػملؼمللمننيمأنؽملمملءماظقرـماظقاحدم،مصضملـمجمملنرم)رضلمآم

مدسلم م)إذا م: مودػملؿ( مآمسػملؿملف مآم) ػملك مردقل مضمملل: ضمملل:

أحدطؿمإظبمرضملمملممصػملؿملفنملمصكملنمذمملءمرضملؿ،موإنمذمملءمترك(م)رواهم

مضممللم مضمملل: م)رضلمآمسؽملؾملؼملممل( موسـمسؾدمآمنـمسؼملر علػملؿ(،

مردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(:م)مإئؿقاماظدسقةمإذامدسؿملؿؿ(

مسقةماٌلػملؿموشرله.مم)رواهمعلػملؿ(،مواألعرمنمملإلجمملنهملمؼرملؼملؾمد

،مصعملدمثؾوملمأغفم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(موحضىر جنائسهى

مصضملـمضؿملسمنـمدضملدم،م م، طمملنمؼرملؿملعمجؽملمملئزمشرلماٌلػملؼملنيمواضظمًلممل

مصعملمملعممل،م مجؽملمملزة منؾملؼملممل مصؼملرت منمملظعملمملددؿملهمل مطمملغممل محؽملؿملػ منـ ودؾملؾ

معرتمنفمجؽملمملزةم مإنمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( وضمملالم:

مم:مأظؿمللوملمغظمللممًلم؟م(م)رواهمعلػملؿ(.صعملمملمم،مصعملؿملؾمإغفمؼؾملقديم،مصعملمملل

وضدمننيم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مأنمعـمحؼماىمملرمسػملكم

مدؽؾمؼؽبمملم مصػملؼملممل م، مترملؿملؿملعمجؽملمملزتف مشرلمعلػملؿ مطمملنمأو معلػملؼملـبممل جمملره

ِٓ،معؽبمملمحؽبؼنبمجؽبمملركبيمسؽبػمَللمب؟،مَضممللؽب:م)مإكبنؿبمعؽبركبضؽبمسؾبدؿبتؽبفؾب،موؽبإكبنمبم رؽبدؾبقلؽبما

مادؿبؿؽبعمْلرؽبضؽبَؽ موؽبإكبنكب مذؽبؿملمبضملؿبؿؽبفؾب، موؽبإكبنؿبممعؽبمملتؽب مدؽبؿؽبرؿبتؽبفؾب، مسؾبرىبيؽب موؽبإكبنؿب َأْضرؽبضؿبؿؽبفؾب
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مِنؽملؽبمملءؽبَكم متؽبرؿبَصعؿب موؽبَظممل مسؽبزمبؼؿبؿؽبفؾب، معؾبزمِلؿملؾؽبهمٌل مَأ ؽبمملنؽبؿؿبفؾب موؽبإكبنؿب مػؽبؽملمبفمْلتؽبفؾب، مخؽبؿملؿبرفب َأ ؽبمملنؽبفؾب

َصقؿبقؽبمِنؽملؽبمملِئِفمَصؿؽبلؾبدمبمسؽبػمَلؿملؿبِفماظرىبؼحؽب،موؽبَظمملمتؾبقملؿبِذِهمِنركبؼحكبمِضدؿبركبَك،موؽبَظمملمتؽبطملؿبركبفؿبمَظفؾبم

م()رو اهماظشملدلاغل(،موطمملنمأ قمملبمردقلمآم) ػملكمآمِعؽملؿبؾملؽبممل

مصضملـماظـقريمضمملل:م مأػؾماظغملؿمملب، مؼرملؿملضملقنمجؽملمملئز مودػملؿ( سػملؿملف

مأ قمملبمربؼملدم مصرملؿملضملؾملممل موطمملغوملمغزملراغؿملهمل، مايمملرثم، عمملتوملمأم

ماظـقريمؼبمنضملضمايدؼىملمأغفم مضمملل: ) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(

ممطمملنمؼقملعرمأنمميرمللمأعمملعؾملممل(م)رواهمسؾدماظرازقمؼبماٌزملؽملػ(.

:مصؾملقم قرةمعـم قرماظدلمنؾملؿممؤهى يف يصيبتهىعسا

وعصملؾملرمعـمعصملمملػرماظؿضملمملؼشماظلػملؼمللم،موضدموضعماظضملػملؼملمملءم ؿملطملهملم

سزاءمؼقادلمنؾملمملماٌلػملؿمشرلهمؼبمعزملؿملؾؿفم،مضممللمايلـ:م)إذام

سزؼوملماظذعلمصعملؾمالمؼزملؿملؾؽمإالمخرلا،موضممللمشرله:مإذامأردتم

كمأنمتضملزيمرجةمعـمأػؾماظغملؿمملبمصعملؾ:مأطـرمآمعمملظؽ،مووظد

موأرممللمحؿملمملتؽمأومسؼملرك(م)أحغملمملممأػؾماظذعهمل(.

ماظؿضملمملؼشم مسػملؿملؾملممل مؼعملقم ماظيت ماألدس مأػؿ معـ طذظؽ

ماجملؿؼملع مأصراد منني مانعدل واإلنصاف :اظلػملؼملل وعدو ،
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مواظعملسملمملءمانتفريق ماٌضملمملعػملهمل محعملققؽبممؼب محظملَظ مصمملإلدةمؽب ،

مو مملغؽبؾملؽبممل ؽب موإنمماآلخرؼ محؿك ماىؼملؿملع معع منمملظضملدل موأعر ،

متضملمملظب مضمملل مسعملمملئدػؿ، مُطقغؾبقام}:اخؿػملظملومل موعؽبؽملؾبقا ؽب ماظقَبِذؼ مَأؼؾبقبؾملؽبممل ؼؽبممل

مسؽبػمَلكمَأظقَبمملم مَضقؿبملب مذؽبؽملؽبـملنؾب موؽبالمؼؽبفؿبركبعؽبؽملؽبقبغمُلؿؿب مِنمملْظعمِللؿبِط مذؾبؾملؽبدؽباءؽب مِظػملقَبِف َضقؽبقباِعنيؽب

مؼم.8ػاٌمملئدة:م{تؽبضملؿبِدُظقاماسؿبِدُظقامػؾبقؽبمَأْضرؽببؾبمِظػملؿؽبقبعمْلقؽبى

وضدمأطدماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مسػملكمسدممزػملؿم

ؿبمَزػمَلؿؽبمعؾبضملؽبمملِػدـبا،مَأوكبماغؿبؿؽبعمَلزملؽبفؾب،مَأوؿبمَطػملَّظمَلفؾبمشرلماٌلػملؼملنيمنعمل قظف:م)َأَظمملمعؽب

محؽبِفؿملفؾبفؾبم مَصفمَلغؽبممل مِرؿملنمِلمغؽبظمْلسلب، مِنطملؽبؿملؿبركب مذؽبؿملؿبؽـبممل مِعؽملؿبفؾب مَأخؽبذؽب مَأوؿب مَرمملَضِؿِف، َصقؿبقؽب

مغؾؿملفم موجؾ( م)سز مآ موسمملتنمل مداود(، مأنق ماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِل()رواه ؼؽبقؿبمؽب

نمملظلرضهمل،موٕمتعملؿم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼبمذفملنمؼؾملقديماتؾملؿم

سػملؿملفمايفهمل،موطمملدمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مأنمؼظملرقم

موغظملكم ماظعملرونماظغملرؼؿ مصدلأه م، موننيماٌلػملؿمؼبماٌضملمملعػملهمل نؿملؽملف

مظؽملؾؿملفم) ػملكم موتقجؿملؾملممل موأغزلمآمتضملمملظبمسؿمملنممًل ماتنبؾملكبؿمنف، معممل سؽملف

مملبؽبمِنمملْظقؽبؼىبمإكبغمبمملمَأغؿبزؽبْظؽملؽبمملمإكبَظؿملؿبَؽماْظغمِلؿؽب}آمسػملؿملفمودػملؿ(مصعملممللمدؾقمملغفم:

ؿبمِظػمْلكؽبمملِئؽمِلنيؽبمخؽبزمِلؿملؼملـبمملم*م ؽبماظؽملمبمملسكبمِنؼملؽبمملمَأرؽباَكماظػملَّفؾبموؽبَظمملمتؽبغمُل ِظؿؽبقؿبغمُلؿؽبمنؽبؿملؿب
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ماظػملَِّفم مَصسملؿبؾؾب م*....وؽبَظقؿبَظممل مرؽبِحؿملؼملـبممل مَشظمُلقرـبا مَطمملنؽب ماظػملَّفؽب مإكبنمب ماظػملَّفؽب وؽبادؿبؿؽبطملؿبظمِلركب

مؼؾبسمِلػمله مَأنؿب مِعؽملؿبؾملؾبؿؿب مَرمملِئظمَلهمٌل مَظؾملؽبؼملمبوملؿب مإكبظَّمملمسؽبػمَلؿملؿبَؽموؽبرؽبحؿبؼملؽبؿؾبفؾب مؼؾبسمِلػملهقنؽب موؽبعؽبممل قَك

ماْظغمِلؿؽبمملبؽبم مسؽبػمَلؿملؿبَؽ ماظػملَّفؾب موؽبَأغؿبزؽبلؽب مذؽبلؿبٍء ؿب مِع مؼؽبسملؾبرنبوغؽبَؽ موؽبعؽبممل َأغؿبظمُللؽبؾملؾبؿؿب

مسؽبػمَلؿملؿبَؽم ماظػملَِّف مَصسملؿبؾؾب موؽبَطمملنؽب متؽبضملؿبػمَلؿؾب ؿب متؽبغمُل مَظؿؿب معؽبممل موؽبسؽبػملَّؼملؽبَؽ وؽباْظِقغمْلؼملؽبهمَل

مؼ.113م-105ػاظؽمللمملءم:م{سؽبصمِلؿملؼملـبممل

مأنلمرمملظنملم)رضلمآ مسػمللمنـ مصعملد مدرسفموٌممل مسؽملف(

وجدػمملمسؽملدمرجؾمغزملراغلم،مأضؾؾمؼعملمملضؿملفمإظبمذرؼحماظعملمملضل،م

ماظرجؾم مذرؼح مصلفملل مأػنمل، موٕ مأنع موٕ مدرسل مإغؾملممل وضمملل:

اظؽملزملراغلم:معمملمتعملقلمصؿملؼملمملمؼعملقلمأعرلماٌقملعؽملني؟مضمملل:معمملماظدرعم

مصمملظؿظملوملمذرؼحم مأعرلماٌقملعؽملنيمسؽملديمنغملمملذب، موعممل إالمدرسل،

نيمػؾمعـمنؿملقبؽملهملم؟مصسملقؽمسػمللممإظبمسؽبػمِللقبمؼلفملظف:مؼمملمأعرلماٌقملعؽمل

وضمملل:مأ مملبمذرؼحمعمملظلمنؽبؿملىبؽملهملم،مصعملسملكمنمملظدرعمظػملؽملزملراغلم،مإالم

مأغمملم مأعممل م: مؼعملقل مسمملد محؿك مخشملقات مطبط مٕ ماظؽملزملراغل أن

مأعرلماٌقملعؽملنيمؼدؼؽملينمإظبم م، مأغؾؿملمملء مأحغملمملم مأنمػذه صفملذؾملد

مأنم موأذؾملد مآ، مإال مإظف مال مأن مأذؾملد مسػملؿملف، مصؿملعملسملل ضمملضؿملف
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،ماظدرعمدرسؽمؼمملمأعرلماٌقملعؽملنيماتؾضملوملممربؼملدًامسؾدهموردقظف

منضملرلكم معـ مصلعملشملومل م ظملني مإظب معؽملشملػملؼ موأغومل م، اىؿملش

عمملمدعوملمضدمأدػملؼملوملمصؾمللمظؽ(م)األورق،مصمملظؿعملشملؿؾملمملمصعملممللمسػمللم:م

ماألوظؿملمملء( مؼبمم،)حػملؿملهمل ماإلدةم مزلمملحهمل مأن مؼؿسملح مثؿمب وعـ

اظؿضملمملؼشمععماآلخرمٕمتقجدمؼبمأيمسعملؿملدةمأومذرؼضملهملمأومدؼـم

مأومعػملهملمأخرى.م

ماظؿضملمملؼشماظلػملؼمللمؼبماإلدةم:موطذظؽ أُ  عـمعصملمملػر

محؿملىملمأنمملحماهلل تعاىل أباح طعاوّي ٔظرابّي ٌٔصاءِي  ،

ماجؿؼملمملسؿملهبممل،م مايؿملمملة مذبمملالت معبؿملع مؼب ماآلخر معع اظؿضملمملعؾ

موعزملمملػرتؾملؿم م، مرضملمملعؾملؿ موأجمملز م، موصغملرؼهبممل مودؿملمملدؿملهبممل، واضؿزملمملدؼهبممل،

مضممللم موجضملؾمذظؽمعـمودمملئؾماظدلمنؾملؿ، وصؼمعؽملؾمليملماإلدةمم،

ؽبمُأوتؾبقاماْظغمِلؿؽبمملبؽبمم}:تضملمملظب اْظؿملؽبقؿبمؽبمُأِحؾمبمَظغمُلؿؾبماظشملَّؿملىبؾؽبمملتؾبموؽبَرضملؽبمملمؾبماظَِّذؼ

ماْظؼملؾبقملؿبِعؽملؽبمملِتم ؽب مِع موؽباْظؼملؾبقؿبزملؽبؽملؽبمملتؾب مَظؾملؾبؿؿب مِحؾوب موؽبَرضملؽبمملعؾبغمُلؿؿب مَظغمُلؿؿب ِحؾوب

مإكبذؽبام مَضؾؿبػمِلغمُلؿؿب ؿب مِع ماْظغمِلؿؽبمملبؽب مُأوتؾبقا ؽب ماظَِّذؼ ؽب مِع وؽباْظؼملؾبقؿبزملؽبؽملؽبمملتؾب

مُأجؾبقرؽبػؾب مب معؾبؿمبِكِذيموتؽبؿملؿبؿؾبؼملؾبقػؾب موؽبَظممل معؾبلؽبمملِصِقنيؽب مَشؿملؿبرؽب معؾبقؿبزمِلؽمِلنيؽب مب
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ؼ;منؾمرنطمآم)سزومجؾ(منؿملؽملؾملؿمنروانطم5ػاٌمملئدةم:{َأخؿبدؽبانلب

موتؽملرمللملمنؿملؽملؾملؿماحملؾهملم،مووضملؾمؼبمضػملقنؾملؿم و ةتموؼملضملؾملؿ،

اٌقدةمواظرغبهمل،موترصعمسؽملؾملؿمسؽملوملمايؿملمملةموعرملعملؿؾملممل،مووضملػملؾملؿم

مسػملكمصضماٌ مضمملدرؼـ م، منؿملؽملؾملؿ ؽملمملزسمملتموتركمعؿظملمملػؼملنيمصؿملؼملممل

اظضملداءات،مصفضملؾماظزوجهملمشرلماٌلػملؼملهملمدغملؽملـبمملمظزوجؾملمملماٌلػملؿ،م

مؼبم مؼرملذلطمملن مواحدة مذاتممل مطفملغؾملؼملممل معقدة موؼؾمملدشلممل محؾـبممل تؾمملدظف

متضملمملظب: مضمملل مطؼملممل م، مِظؾؽبمملسفبم}ظؾمملسمواحد موؽبَأغؿبؿؾبؿؿب مَظغمُلؿؿب مِظؾؽبمملسفب مب ػؾب

مبم مؼ.م187ػاظؾعملرةم:م{َظؾملؾب

مرائقهملماى ؽملهملمسػملكموحرمماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(

طؾمعـمؼلؾنملمضررـبامأومزػملؼملـبمملمظمخرموالمؼعملرماظؿضملمملؼشمعضملف،مصضملـم

مسـماظؽمليبم) ػملكمآم م)رضلمآمسؽملؾملؼملممل( مآمنـمسؼملرو سؾد

ؿبمَضؿؽبؾؽبمعؾبضملؽبمملػؽبدـبامَظؿؿبمؼؽبركبحؿبمرؽباِئقؽبهمَلماَىؽملمبهمِل،موؽبإكبنمبم سػملؿملفمودػملؿ(مضمملل:م)عؽب

ؿبمعؽبِلرلؽبِةمَأرؿبنؽبضمِلنيؽبمسؽبمملعـبممل(م)رواه ماظؾكمملري(م.مركبضَبؾملؽبمملمتؾبقجؽبدؾبمِع

مإظبماظؿضملمملؼشمععم ماظذيمؼدسق ماإلدةم معؽملؾمليمل مػق ػذا

مؼؾملددمأعؽملفموِدػمْلؼملؽبف،موطبػملؼمجقهبام موتفملعنيماجملؿؼملعمممممل اآلخر،
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عـماظؿلمملعحمواظؿضملمملونماظذيمػقمأحقجمعمملمتغملقنماظؾرملرؼهملمإظؿملفم

ماآلن.م

مننيماٌلػملؼملنيموزبؿػملػماظضملعملمملئدم ماظؿضملمملؼشماظلػملؼملل إن

ماٌ ماظقاضع مسػملؿملؾملممل مدل محعملؿملعملهمل ماظؾةد،مواظـعملمملصمملت مؼب رملمملػد

م،م مواالضؿزملمملدؼهمل م، ماظلؿملمملدؿملهمل صؽملفمملحمشرلماٌلػملؼملنيمؼبمحؿملمملتؾملؿ

موعبؿملعم ماظؾةد مؼب ماظعملؿملمملدؼهمل ماٌؽملممل نمل موتقظؿملؾملؿ واظـعملمملصؿملهمل،

األسؼملممللماإلدارؼهملم،موجضملػملؾملؿمعـمأػؾماظرملقرى،موإسشملمملئؾملؿمحؼم

مؼبم مواٌرملمملرطهمل ماظغملؽملمملئسم، مواظؿزملرؼحمنؾؽملمملء اظذلذحمظػملدلٌمملن،

ماظ مؼب ماشلمملعهمل ماظعملسملمملؼممل محلـمطمملصهمل مسػملك مواضح مدظؿملؾ ؾةد

اظؿضملمملؼشمنؿملؽملؾملؿموننيماٌلػملؼملنيمألنماظؽملفمملحمواظؿعملدممعرملرورمملنم

نمملشلدوءمواألعـمواالدؿعملرارمورؼملفملغؿملؽملهملماظؽملظملسموطؾمذظؽمعؿقصرم

مواظقاضعم مواظؿمملرؼي متظملرضهمل، مأدغك مدون ماظؾةد مداخؾ شلؿ

ؼقملطدانمأنماٌلػملؼملنيمؼبمعزملرمأحلؽملقاماىقارمواظؿضملمملؼشمععم

مآ مألعر متؽملظملؿملذـبا م) ػملكمآمسػملؿملفمشرلػؿ موو ؿملؿف موجؾ(، م)سز

ِٓم ما مرؽبدؾبقلؾب مَضممللؽب مَضممللؽب: م)رضلمآمسؽملف( مَأِنلمذؽبردمل ؿب مصضملؽب ودػملؿ(،
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مَأرؿبضفبم موؽبِػلؽب مِعزملؿبرؽب مدؽبؿؽبظمْلؿؽبقؾبقنؽب م)إكبغمبغمُلؿؿب موؽبدؽبػملَّؿؽب(: مسؽبػمَلؿملؿبِف ُٓ ما ) ؽبػملَّك

ػمِلؾملؽبممل،مَصكملكبنمبمؼؾبلؽبؼملمبكمِصؿملؾملؽبمملماْظعمِلرلؽباُط،مَصكملكبذؽبامَصؿؽبقؿبؿؾبؼملؾبقػؽبمملمَصفمَلحؿبِلؽملؾبقامإكبَظكمَأػؿب

م.َظؾملؾبؿؿبمِذعمبهمًلموؽبرؽبِحؼملـبممل(مَأوؿبمَضممللؽب:م)ِذعمبهمًلموؽبِ ؾملؿبرـبا...(م)رواهمعلػملؿ(

مذؾملدمشرلماٌلػملؼملنيمنمملظؿضملمملؼشماظلػملؼمللمنؿملؽملؾملؿموننيم طؼملممل

ماظقرـم مػل م)عزملر مذؽملقدة ماظؾمملنممل مصعملمملل معزملر مؼب اٌلػملؼملني

....وطؾمذضملؾؾملمملمػؿماألعؾمواأل دضمملءم...مغضملؿملشمعضملـبمملمموغفملطؾمعضملـبمملم

م)األضؾمملطمؼبم....وغرملمملركم منضملسملـبمملمؼبماألحزانمواألصراحم( نضملسملؽملممل

م.معزملرمواٌؾملفر(

 

م

م
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)ماإلشالً دَٖ احلفاظ عمٜ الدواء ٔاألوٕاه ٔاألعراض


) 

م

سملػملفمسػملكمطؾماألدؼمملنم،مضممللماإلدةممدؼـماخؿمملرهمآموص

ماْظكملكبدؿبػمَلمملمؾب...}تضملمملظب: ماظػملَِّف مِسؽملؿبدؽب ؽب ماظدىبؼ م{إكبنمب مسؼملران: م،م19ػول ؼ

مِعؽملؿبفؾبموؽبػؾبقؽبموؽبعؽب}وضممللمتضملمملظبم: مؼؾبعمْلؾؽبؾؽب ؿب مَصػمَل مِدؼؽملـبممل ماْظكملكبدؿبػمَلمملمكب مؼؽبؾؿبؿؽبغكبمَشؿملؿبرؽب ؿب

ؽب ؽـبماْظكؽبمملِدركبؼ مؼ.85ػولمسؼملران:مم{ِصلماْظـملِخرؽبِةمِع

ماظدعمملءم ماظدؼـمأغفمضبمملصظمسػملكمحرعهمل وعـمسصملؼملهملمػذا

مواألسراض مصؾمللمعـممواألعقال م، مسصملؿملؼملهمل معؽملزظهمل معـ مشلممل مٌممل ،

مسػملؿملؾملممل ماحملمملصصملهمل مصبنمل ماظيت ماًؼملس مماظسملرورات وػلم،

م)ايظملمملزمسػملكم:ماظؽملظملسم،ماظدؼـم،ماظضملعملؾم،ماظضملرضم،ماٌمملل(.م

صعملدموردماظؽملؾمللمؼبماظعملرونماظغملرؼؿممأوا عَ حفظ الدواء

سـمضؿؾماظؽملظملسمواظؿقذؼرمعـمإراضهملماظدعمملءمنطملرلمحؼممؼبمأطـرم

مضممللمتضملمملظب: ماظؽملؽبقبظمْلسؽبم}عـمعقضعمؼبماظعملرونماظغملرؼؿ، متؽبعمْلؿؾبػمُلقْا وؽباَل

وؽباَلم}ؼم،موضممللمتضملمملظبم:م14ػاألغضملمملم:{مِنمملْظقؽبؼكبقب...اظقَبِؿلمحؽبرؽبقبمؽبماظػمّلفؾبمإكبالقَب

                                                           

إلدارةماظضملمملعهملمظؾققثماظدسقة.منمملحىملمنممل–(ماظرملؿمليم/مؼقدػمعزملشملظملكمأغبد 
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مِنمملْظقؽبؼكبقب... مإكبالقَب ماظػملقَبفؾب ماظقَبِؿلمحؽبرؽبقبمؽب ماظؽملؽبقبظمْلسؽب م{تؽبعمْلؿؾبػمُلقا م،م33ػاإلدراء: ؼ

ونؿملؽملوملماظلؽملهملماظؽملؾقؼهملمأنماٌقملعـمالمؼزالمؼبمصلقهملمعـمدؼؽملفم

ؿبمسؽبؾؿبِدم عمملٕمؼزملنملمدعممًلمحراعممًلموإالموضعممؼبموررمملتماألعقرم،مصضملؽب

ؿبموؽبرؿبَرمملِتماأُلعؾبقركبماظػملَّ كبمسؾبؼملؽبرؽبم)رضلمآمسؽملؾملؼملممل(مَضممللؽبم:م)إكبنمبمِع ِفمنؿب

ؿبمَأوؿبَضعؽبمغؽبظمْللؽبفؾبمِصؿملؾملؽبمملم،مدؽبظمْلَؽماظدمبمكبماْظقؽبرؽبامكبمِنطملؽبؿملؿبركبم اظَِّؿكماَلمعؽبكؿبرؽبجؽبمِظؼملؽب

ِحػملخملِف(م)رواهماظؾكمملري(،موسـمانـمسؼملرم)رضلمآمسؽملؾملؼملممل(مضممللم:م

م) ؽبػملَّكماظػملَّ ماظػملَِّف مرؽبدؾبقلؾب ؾبمَضممللؽب ماْظؼملؾبقملؿبِع مؼؽبزؽبالؽب ؿب م)َظ م: موؽبدؽبػملَّؿؽب( مسؽبػمَلؿملؿبِف فؾب

ؿبمِدؼؽمِلِفمعؽبمملمَظؿؿبمؼؾبزمِلنملؿبمدؽبعـبمملمحؽبرؽباعـبمملم(م)رواهماظؾكمملري(.مم مِصلمُصلؿبقؽبهمٍلمِع

مػرؼرةم مَأنل مصضملـ م، ماٌؾملػملغملمملت معـ مظؿملضملد مذظؽ مإن نؾ

ماظؽمليبىب مسـ مسؽملف( مآ م:مم)رضل مَضممللؽب مودػملؿ( مسػملؿملف مآ ) ػملك

ٌُق) مبم؟ماجؿبؿؽبؽمِلؾؾبقاماظلمبؾؿبعؽبما م،موؽبعؽبمملمػؾب ِٓ ِنعمَلمملِتم!ممضمملُظقام:مؼؽبمملمرؽبدؾبقلؽبما

مإكبالَّم ُٓ م،مواظلىبقؿبرؾبم،موؽبَضؿؿبؾؾبماظؽملمبظمْلسكبماظَّيتمحؽبرمبمؽبما ِٓ َضممللؽبم:ماظرملىبرؿبُكمنممل

نمملَيؼىبم،موأطؾؾبماظرىبنؽبمملم،موأْطؾؾبمعؽبممللكبماظؿملؽبِؿؿملؿكبم،مواظؿمبقؽبظخمللمؼؽبقؿبمؽبماظزمبحؿبِػم

ٌُقملؿبِعؽملؽب ٌُقؿبزملؽبؽملؽبمملِتما ممملِتماظطملؽبمملِصَةِت(م)عؿظملؼمسؽبػمَلؿملؿبِف(.موَضذؿبفؾبما
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مػذهم مسػملكمِسصمَلؿ مودػملؿ( ماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملف وؼقملطقبد

م،مصضملـم م،مونؿملمملغممًلمًشملقرتؾملممل اىرميهملمتؽملظملرلـبامظػملؽملظملقسمعـمارتغملمملنؾملممل

مأنمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفم م)رضلمآمسؽملف( أنلمػرؼرة

ضكبماذؿبؿؽبرؽبُطقامِصلمودػملؿم(مضمملل:م)مَظقؿبمَأنؽبقبمَأػؿبؾؽبماظلؽبقبؼملؽبمملِءموؽبَأػؿبؾؽبماأَلرؿب

لبمأَلَطؾؽبقبؾملؾبؿؾبماظػملقَبفؾبمِصلماظؽملؽبقبمملركب(م)رواهماظذلعذي(. مدؽبمكبمعؾبقملؿبِع

محرعهملم مسػملك مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك ماظؽمليب مأطد وضد

اظدعمملءمؼبمخشملؾهملماظقداعم،مصضملـمَأنلمنؽبغمْلرةم)رضلمآمسؽملف(مأنمبم

ركبمرؽبدؾبقلؽبمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مَضممللؽبمؼبمخؾبشمْلؾؽبِؿِفمؼؽبقؿبمؽبماظؽملمبقؿب

ِنؼمِلؽملـبكمؼبمحؽبفمبهمِلماظقؽبدؽباعكب:م)إنمبمِدعمملءُطؿؿبم،موؽبأعؿبقؽباَظغمُلؿؿبم،موأسؿبرؽباضؽبغمُلؿؿبم

مؼبم مػؽبذؽبا، مذؽبؾملؿبركبُطؿؿب مؼب مػؽبذؽبا، مؼؽبقؿبِعغمُلؿؿب مَطقؾبرؿبعؽبهمِل مسؽبػمَلؿملؿبغمُلؿؿب حؽبرؽبامفب

منؽبػمَلِدُطؿؿبمػؽبذؽبا،مأالمػؽبؾؿبمنؽبػملَّطملؿبوملؾب(م)عؿظملؼمسؽبػمَلؿملؿبِف(.

ؼبمطؼملمملمأطدماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مسػملكمحرعؿؾملمملمم

أحمملدؼىملمأخرىم،معؽملؾملمملم:معمملمرواهمأنقمػرؼرةم)رضلمآمسؽملف(مأنم

اظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مضمملل:م)ُطؾنبماْظؼملؾبلؿبػمِلؿكبمسؽبػمَلكماْظؼملؾبلؿبػمِلؿكبم

معقضػم مؼغملـ موٕ معلػملؿ(، م)رواه موؽبِسرؿبضؾبفؾب( موؽبعؽبمملُظفؾب مدؽبعؾبفؾب حؽبرؽبامفب
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اإلدةممؼبمايظملمملزمسػملكماظدعمملءمضمملئؼملممًلمسػملكمهزملنيماجملؿؼملعم

ػملؿملهبمملمصعملطم،منؾماعؿدؽبقبتمغصملرتفمظؿرملؼملؾماظضملةضمملتمننيماٌلػملؿمداخ

مصؿفدمأنمردقلمآم) ػملكمآم اٌلػملؼملنيموشرلماٌلػملؼملنيم،

ؼؾقىملمسـماظشملرقماظلػملؼملؿملؽبقبهملمم-ؼبمعضملصملؿمأحقاظفم-سػملؿملفمودػملؿ(

واشلمملدئهملمظػملؿضملمملعؾمععماٌكمملظظملنيمظفم،محؿكموإنمطمملغقامؼبمحمملظهملم

متؽبعمْلؿؾبػمُلقاممحربمعضملفم،مصغملمملنمعـمعبػملهملمو مملؼمملهمظعملقؽبقبادهمدائؼملـبممل: )اَل

مذؽبؿملؿبكـبمملمَصمملِغؿملـبممل،موؽباَلمِرظمْلًة،موؽباَلم ؽبطمِلرلـبا،موؽباَلماعؿبرؽبَأًة(م)رواهمأنقمداود(.م

مطذظؽمسػملكممم مودػملؿ( مآمسػملؿملف وضبرصماظؽمليبم) ػملك

مادؿشملمملعمإظبمذظؽمدؾؿملًةم،مومممملمؼدلمسػملكم وؽملؾبقبنملمايربمعممل

ذظؽمضقظفم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مظلؿملدغمملمسػمللكبقبمنـمأنلمرمملظنملم

م)اغؿبظمُلذؿبم)رض مخؿملدل: مؼبمشزوة ماظراؼهمل مأسشملممله مسؽملدعممل مآمسؽملف( ل

م،م مإكبَظكماإلكبدؿبَةمكب مادؿبسؾبؾملؾبؿؿب مثؾبؿؽبقب م، مِنلؽبمملحؽبِؿؾملكبؿؿب سؽبػمَلكمركبدؿبػمِلَؽمحؽبؿؽبقبكمتؽبؽملؿبزكبلؽب

مِنَؽمرؽبجؾبًةم ماظػملقَبفؾب مؼؽبؾملؿبِديؽب مأَلنؿب مَصقؽباظػملقَبِف مسؽبػمَلؿملؿبؾملكبؿؿب، مؼؽبِفنملؾب مِنؼملؽبممل وؽبَأخؿبِؾرؿبػؾبؿؿب

ؿـبمَأنؿبمؼؽبغمُلقنؽبمَظ مَؽمحؾبؼملؿبرؾبماظؽملؽبقبضملؽبؿكب()رواهماظؾكمملري(.خؽبؿملؿبرفبمَظَؽمِع

موظؿملسمػذامصقلنملمنؾمإنمتروؼعماٌلػملؿمؼبماإلدةمم



 مجلس األعلى للشئون اإلسالميةلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 189- 

 

مَأنلم مصضملـ ماظظملغملمملػهمل، مأو مطمملنمعـمنمملبماظدسمملنهمل موظق عؽملؾمللمسؽملف

مَأنؾبقماْظعمَلمملِدؿكبم) ػملكمآمسػملؿملفم ػؾبرؽبؼؿبرؽبةم)رضلمآمسؽملف(مضمملل:مَضممللؽب

ؿبمَأذؽبمملرؽبمإكبَظكمَأِخؿملِفمِنقؽبِدؼدؽبٍةمَصكملكبنمبمودػملؿ: اْظؼملؽبَةِئغمَلهمَلمتؽبػمْلضملؽبؽملؾبفؾبمحؽبؿمبكمم)عؽب

موؽبإكبنؿبمَطمملنؽبمَأخؽبمملهؾبمأَلِنؿملِفموؽبُأعىبِف()رواهمعلػملؿ(.م

مواظؿقرؼؿ ماظؽملؾملل مػذا مأن موشرلممسػملك ماٌلػملؿ ؼرملؼملؾ

اٌلػملؿم،مودرلةماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مخرلمذمملػدمسػملكم

مإظبم مؼفملتل ماظؿملؾملقدي مايدل مدؾبضملؿبؽملؽبهمل منـ مزؼد مذا مػق مصؾملممل ذظؽم،

مصؿملفملخذماظؽمليبم) ػملكمآم م، مسؽملده مظف مظؿملشملػملنملمدؽبؼؿبؽملـبممل مودػملؿ( سػملؿملف

زؼدفبممبفمملععمضؼملؿملزملفم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م،موؼؽملصملرمإظؿملفمنقجفم

مأالم م: مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك مآ مظردقل موؼعملقل م، شػملؿملظ

مم-تعملسملؿملينم مربؼملد مإغغملؿم-ؼممل مآ مصق منينمسؾدمم-حعملقِبل؟ ؼممل

ضقممعؾبشمْلؾفب،موظعملدمطمملنمظلممبكمملظشملؿغملؿمسػملؿم،مصؿملعملقلمم-اٌشملػملنمل

مإظبمسؼملرمنـماًشملمملبموسؿملؽملمملهمتدورانمزؼ مغصملرتؾب دمنـمدؾبضملؿبؽملؽبهملم:

مأيم موضمملل: م، مثؿمرعمملغلمنؾزملره م، مطمملظظملػملؽماٌلؿدؼر ؼبموجؾملف

سؽبدؾبوؽبقبمآم،مأتعملقلمظردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(معمملمأزلع،م
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وتظملضملؾمنفمعمملمأرى؟مصقماظذيمنضملـفمنممليؼكبقبم،مظقالمعمملمُأحمملذرمَصقؿبتؽبفؾبم

مو مسؽملعملَؽ. مػذا منلؿملظملل مسػملؿملفمظسملرنوملؾب مآ م) ػملك مآ ردقل

مُطؽملؽبقبمملم م)إغؽبقبممل مثؿمضممللم: م، مإظبمسؼملرمؼبمدغملقنموتؾبقملؽبدة مؼؽملصملر ودػملؿ(

ماأَلدؽباِءمم كب متؽبفمْلعؾبرؽبِغلمِنقؾبلؿب مَأنؿب مسؾبؼملؽبرؾب، مِعؽملؿبَؽمؼؽبممل مػؽبذؽبا مإكبَظكمَشؿملؿبركب َأحؿبقؽبجؽب

م مِنِف ماذؿبػؽبنملؿب م، ماظؿقبؾؽبمملسؽبهمِل كب مِنقؾبلؿب مم-وؽبتؽبفمْلعؾبرؽبهؾب مسؾبؼملؽبرؾب محؽبعملقَبفؾب،مم-ؼؽبممل َصمملْضسمِلِف

ؿـبمتؽبؼملؿبرلبمعؽبغمَلمملنؽبمعؽبمملمرؾبسؿبؿؽبفؾب(م)رواهمانـمحؾمملن(.وؽبزكب ؽبم ؽبمملسـبمملمِع مدؿبهؾبمِسرملؿبركبؼ

 

ٔنىا حافظ اإلشالً عمٜ الدواء حافظ أٖضا عمٜ األوٕاه 

م(م مأومخممل ممًل صممليظملمملزمسػملكماٌممللمؼبماإلدةمم)دقاءمطمملنمسمملعممًل

موؼضملؿدلم م، مواظضملؾمملد ماظؾةد مذؽقن متدار منف مألن مذرسؿملهمل، ضرورة

مألنمماالسؿداءمسػملؿملفماسؿداءـب سػملكمذبؼملقعماألصرادمواجملؿؼملع،

اظذيمؼلرقمعـماٌممللماظضملمملممصكملغفمؼلرقمعـماألعهملمطػملؾملمملم،موسػملؿملفم

إثؿمطؾمعـمظفمحؼمؼبمػذاماٌممللم،مصضملـمأنلمػرؼرةم)رضلم

آمسؽملف(مضممللم:مخرجؽملمملمععماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مإظبم

ماٌؿمملعم مشؽملؼملؽملممل م، موالمورضممل مصػملؿمغطملؽملؿمذػؾممل خؿملدلمصظملؿحمآمسػملؿملؽملممل

مآم مردقل موعع ماظقادي مإظب ماغشملػملعملؽملممل مثؿ مواظـؿملمملب، واظشملضملمملم
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) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مسؾدمظفموػؾفمظفمرجؾمعـمجذاممؼدسكم

صػملؼملمملمغزظؽملمملماظقاديمضمملممسؾدم،مرصمملسهملمنـمزؼدمعـمنينماظسملؾؿملنملم

مصرعلمنلؾملؿم مرحػملف مضبؾ مودػملؿ( مآم) ػملكمآمسػملؿملف ردقل

مردقل مؼممل ماظرملؾملمملدة مظف مػؽملؿملؽممل مصعملػملؽملممل محؿظملف، مضممللممصغملمملنمصؿملف آم،

ردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م)طةمواظذيمغظملسمربؼملدم

مؼقمم ماظطملؽملمملئؿ معـ مأخذػممل مغمملرـبا مظؿػملؿؾملنملمسػملؿملف ماظرملؼملػملهمل مإن نؿملده

خؿملدلمٕمتزملؾؾملمملماٌعملمملدؿ(،مضمملل:مصظملزعماظؽملمملسمصفمملءمرجؾمنرملراكم

أومذراطنيمصعملممللمؼمملمردقلمآمأ ؾوملمؼقممخؿملدلم،مصعملممللمردقلم

راكمعـمغمملرمأومذراطمملنمعـمغمملر(مآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(:مذ

م)رواهمعلػملؿ(.

متطملؿملمبرتم فب مسممل مؼرىمأغف مؼبمسمملٕماظؽملمملسماظؿملقم واٌؿفملعىبؾؾب

ماٌظملمملػؿملؿؾبم مصؿملف موتؾدمبظومل ماظزملقبقؿملقهمل، ماظعمِلؿملؽبؿ معـ مطـرلفب صؿملف

معـم مطـرل مسػملكمغظملقسكب ماٌمملدة مدؽبؿملؿبشمَلرؽبتمصؿملف فب مسممل م، اٌلؿعملؿملؼملهمل

مصراحق مُضػملقِنؾملؿ مسػملك مػؽبؿملؿبؼملؽبـ ماٌممللكب موإؼـمملرؾب مصبؼملضملقنماظؽملمملسم، ا

منفمليىبمدؾؿملؾ،موتلمملػػملقامؼبم اظدقبغؿملمملمنغملؾىبمررؼؼموؼلؿغملـِرونمعؽملؾملممل
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عبعماألعقال،مالمؼؾملؼملؾملؿمحةلمأممحرامم،محؿكم دؽبقمصؿملؾملؿم

م)ؼؽبفمْلِتلمسؽبػمَلكماظؽملمبمملسكبم م: مودػملؿ( ضقلماٌزملشملظمللم) ػملكمآمسػملؿملف

ؿبما ؽبماْظقؽبَةلكبمَأمؿبمِع ْظقؽبرؽبامكب(مزؽبعؽبمملنفبماَلمؼؾبؾؽبمملِظلماْظؼملؽبرؿبءؾبمعؽبمملمَأخؽبذؽبمِعؽملؿبفؾبمَأِع

م) قؿملحماظؾكمملري(.

وعـم قرماالسؿداءمسػملكماٌممللماظضملمملمم:ماظلرضهملم،مواالخؿةسمم

ماظضملمملمم ماٌمملل مادؿطملةل مأو م، ماظقزؿملظملهمل معـ مواظذلننبحؾب م، واظرىبذقة

ألشراضمدؿملمملدؿملهملمحزنؿملهملمصؽقؼهملم،موشرلمذظؽمعـم قرماالسؿداءم،م

متضملمملظب:م مصعملمملل مذظؽ مسػملك ماظضملعملقنهمل موجؾقب( م)سزقب مآ مذؽبرؽبع صعملد

ؽبموؽباظلمب} مملركبقؾبموؽباظلمبمملركبَضهمُلمَصمملْضشمَلضملؾبقامَأؼؿبِدؼؽبؾملؾبؼملؽبمملمجؽبزؽباءـبمِنؼملؽبمملمَطلؽبؾؽبمملمغؽبغمَلمملاًلمِع

محؽبغمِلؿملؿفب مسؽبزكبؼزفب موؽباظػملَّفؾب مايرانهملم38ػاٌمملئدة:{اظػملَِّف منؾمذرعمحد ؼ،

م مشزملؾـبممل مسػملؿملف مؼلشملق مٌـ ممصعملمملل، ؽبم}:دؾقمملغف ماظَِّذؼ مجؽبزؽباءؾب إكبغمبؼملؽبممل

فمَلرؿبضكبمَصلؽبمملدـبامَأنؿبمؼؾبعمَلؿمبػمُلقامَأوؿبمؼؾبقؽبمملركبنؾبقنؽبماظػملَّفؽبموؽبرؽبدؾبقَظفؾبموؽبؼؽبلؿبضملؽبقؿبنؽبمِصلماْظ

ؽبم مِع مؼؾبؽملؿبظمَلقؿبا مَأوؿب مِخػمَلمملٍف ؿـب مِع موؽبَأرؿبجؾبػمُلؾملؾبؿؿب مَأؼؿبِدؼؾملكبؿؿب متؾبعمَلشملَّعؽب مَأوؿب ؼؾبزملؽبػملَّؾؾبقا

مسؽبذؽبابفبم ماْظـملِخرؽبِة مِصل موؽبَظؾملؾبؿؿب ماظدنبغؿبؿملؽبممل مِصل مِخزؿبيفب مَظؾملؾبؿؿب مذؽبِظَؽ اْظفمَلرؿبضكب

مؼ.م33ػاٌمملئدة:م{سؽبصمِلؿملؿفب
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ظضملمملممطذظؽم:ماشؿزملمملبموعـم قرماالسؿداءمسػملكماٌممللما

األرضمنقضعماظؿملدمسػملؿملؾملمملمزػملؼملـبممل،مأوماالسؿداءمسػملكمأعةكماظدوظهملم

واألوضمملفم،مصضملـمسؽبمملِئرملؽبهمَلم)رضلمآمسؽملؾملممل(مسـمرؽبدؾبقلكبماظػملَِّفم) ػملكم

ؿبم ؽبماأَلرؿبضكبمُرقىبَضفؾبمِع ؿبمَزػمَلؿؽبمِضؿملدؽبمِذؾؿبرلبمِع آمسػملؿملفمودػملؿ(مَضممللؽب:م)عؽب

مدؽبؾؿبعكبمَأرؽبِضنيؽب(م)عؿظملؼمسػملؿملف(.

ماٌ مهوملمؼدهمإن مؼغملقن معـ مطؾ مسؽملد مأعمملغهمل ماظضملمملم مملل

موأنم متػملؽماألعمملغهمل، مضبمملصظمسػملك مأن مصؿملفنملمسػملؿملف معؽملف، ذلء

إكبنمبماظػملَّفؽبم}ؼرسمملػمملم،موأنمؼردػمملمطمملعػملهملمشرلمعؽملعملق همل،مضممللمتضملمملظب:م

ؽبماظؽملمبمملسكبم ؼؽبفمْلعؾبرؾبُطؿؿبمَأنمتؾبقملؽبدنبواماأَلعؽبمملغؽبمملِتمإكبَظكمَأػؿبػمِلؾملؽبمملموؽبإكبذؽبامحؽبغمَلؼملؿبؿؾبؿمنؽبؿملؿب

م متؽبقؿبغمُلؼملؾبقا مَطمملنؽبمَأن ماظػملَّفؽب مإكبنمب مِنِف مؼؽبضمِلصمُلغمُلؿ مِغضمِلؼملمبممل ماظػملَّفؽب مإكبنمب ِنمملْظضملؽبدؿبلكب

مؼ.58ػاظؽمللمملء:م{دؽبؼمِلؿملضملممًلمنؽبزمِلرلًا

مؼبم مجمملء معممل ماظضملمملم ماٌمملل محرعهمل مسصملؿ مسػملك مؼدل وممممل

اظزملقؿملقنيمعـمحدؼىملمَأِنلمحؾبؼملؽبؿملؿبٍدماظلمبمملِسِديىبم)رضلمآمسؽملف(م

مرؽبجؾبًة مادؿبؿؽبضملؿبؼملؽبؾؽب مودػملؿ( مسػملؿملف مآ ماظؽمليبم) ػملك ماأَلزؿبِدممأن ؽب ِع

مَظغمُلؿؿبم مػؽبذؽبا مَضممللؽب مَضِدمؽب مَصػمَلؼملمبممل ماظزملمبدؽبَضهمِل مسؽبػمَلك ماظػملهؿؿبِؾؿملمبهمِل ؾب مانؿب مَظفؾب ؼؾبعمَلممللؾب
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وؽبػؽبذؽبامُأػؿبِديؽبمِظلمَضممللؽبمَصؾملؽبةَّمجؽبػمَلسؽبمِصلمنؽبؿملؿبومِلمَأِنؿملِفم،مَأوؿبمنؽبؿملؿبومِلمُأعىبِفم

مؼؽبفمْلخؾب ماَل موؽباظَِّذيمغؽبظمْلِللمِنؿملؽبِدِه ماَل مَأمؿب مؼؾبؾملؿبدؽبىمَظفؾب مِعؽملؿبفؾبمَصؿملؽبؽملؿبصمُلرؽب مَأحؽبدفب ذؾب

ذؽبؿملؿبؽـبمملمإكبالَّمجؽبمملءؽبمِنِفمؼؽبقؿبمؽبماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِلمؼؽبقؿبؼمِلػمُلفؾبمسؽبػمَلكمرؽبَضؾؽبِؿِفمإكبنؿبمَطمملنؽبمنؽبضمِلرلـبامَظفؾبم

رؾبَشمملءفب،مَأوؿبمنؽبعمَلرؽبًةمَظؾملؽبمملمخؾبقؽبارفب،مَأوؿبمذؽبمملًةمتؽبؿملؿبضملؽبرؾب،مثؾبؿمبمرؽبَصعؽبمِنؿملؽبِدِهمحؽبؿمبكمرؽبَأؼؿبؽملؽبمملم

مإكبنؿبشمَلؿملؿبِف منؽبػملَّم-سؾبظمْلرؽبَة مػؽبؾؿب م)عؿظملؼماظػملَّؾملؾبؿمب مثؽبَةثـبممل( منؽبػملَّطملؿبوملؾب مػؽبؾؿب ماظػملَّؾملؾبؿمب طملؿبوملؾب

ؿبمَأِنلمػؾبرؽبؼؿبرؽبَةم)رؽبِضلؽبماظػملَّفؾبمسؽبؽملؿبفؾب(مسؽبـماظؽملمبِؾلىبم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبم سػملؿملف(م،موسؽب

ؿبمَأخؽبذؽبمَأعؿبقؽبالؽبماظؽملمبمملسكبمؼؾبركبؼدؾبمَأدؽباءؽبػؽبمملمَأدمبىم سؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(مَضممللؽبم:م)عؽب

ؿـبمَأخؽبذؽبمؼؾبركبؼدؾب مإكبتؿبػمَلمملَصؾملؽبمملمَأتؿبػمَلظمَلفؾبماظػملَّفؾب(م)رواهماظؾكمملري(.ماظػملَّفؾبمسؽبؽملؿبفؾبم،موؽبعؽب

وظعملدمترنكمأ قمملبمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م

مػقم مصؾملممل م، محرعؿف موعراسمملة ماظضملمملم ماٌمملل مسػملك مايظملمملز سػملك

اظزملدؼؼم)رضلمآمسؽملف(مٌمملمتقظبماًةصهملمؼبم ؾؿملقهملموالؼؿفم

ماظلققم مإظب مذاػؾـبممل مسمملتعملف مسػملك محؾػملف مواضضملـبممل منؿملؿف معـ طبرج

مع مصؿملؽملمملديمسػملؿملف مظؿملضملؿملشمعـمطلنملمؼده، مؿمملجرـبا منـمدؿملدغممل سؼملر

:مؼمملمأنمملمنغملرمضدمطظملؿملؽملمملكماجػملسمماًشملمملبم)رضلمآمسؽملف(مضمملئًة

ٌزملمملحلماٌلػملؼملني،مثؿمؼؽملمملديمسؼملرم)رضلمآمسؽملف(مسػملكمأنكم
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مأنمملم مؼممل سؾؿملدةمنـماىراحم)رضلمآمسؽملف(مأعنيماألعهملموؼعملقل:

منم،مسؾؿملدة معـ موأػػملف مؼغملظملؿملف معممل منغملر مألنك ؿملوملماٌمملل،ماجضملؾ

صؿملعملقلمأنقمسؾؿملدة:مظفمععملدارمذمملةمؼبمطؾمؼقمموظؿملػملهمل،موظفمثقبم

مالمؼفملخذمثقبماظزملؿملػمإالمإذام ؼبماظزملؿملػموثقبمؼبماظرملؿمملء،

دػملؿمثقبماظرملؿمملء،موؼلؿؼملرمأنقمنغملرمسػملكمػذامعراسؿملـبمملمحؼمبماألعهملم

كبم منؿب كب ماْظقؽبلؽب كب مصضملؽب ماظضملمملممحؿكمغؾملمملؼهملمحؿملمملتفم، مسػملكمعمملشلممل حرؼزملـبممل

م)رضلمآمسؽمل م)رضلمآمسؽبػمِللدمل مَأنؾبقمنؽبغمْلرلب ماحؿبؿؾبسمِلرؽب مَظؼملمبممل مَضممللؽب: ؾملؼملممل(

مَظؾؽبؽمِلؾملؽبممل،م ؿب مِع ماظَِّؿلمُطؽملمبمملمغؽبرملؿبرؽببؾب ماغؿبصمُلركبيماظػملخملعمْلقؽبهمَل سؽملف(مَضممللؽب:مؼؽبمملمسؽبمملِئرملؽبهمُل

وؽباْظفؽبظمْلؽملؽبهمَلماظَِّؿلمُطؽملمبمملمغؽبزملؿبشمَلِؾحؾبمِصؿملؾملؽبمملم،موؽباْظعمَلشمِلؿملظمَلهمَلماظَِّؿلمُطؽملمبمملمغؽبػمْلؾؽبلؾبؾملؽبممل،مَصكملكبغمبمملم

مغؽبؽملؿبؿؽبظمِلعؾب مِعوملنبممُطؽملمبممل مَصكملكبذؽبا ماْظؼملؾبلؿبػمِلؼمِلنيؽب، مَأعؿبرؽب مغؽبػمِلل مُطؽملمبممل مِحنيؽب ِنذؽبِظَؽ

مإكبَظكمسؾبؼملؽبرؽب،م مِنِف مَأرؿبدؽبػمَلوملؿب منؽبغمْلرلب مَأنؾبق معؽبمملتؽب مَصػمَلؼملمبممل م، مإكبَظكمسؾبؼملؽبرؽب َصمملرؿبدؾبِدؼِف

م)ذبؼملعم منؽبضملؿبدؽبَك( مجؽبمملءؽب ؿب معؽب مَأتؿبضملؽبؾؿبوملؽب مَظعمَلدؿب ماظػملَّفؾب مرؽبِحؼملؽبَؽ مسؾبؼملؽبرؾب: َصعمَلممللؽب

ماظزوائد(.

متقظبماًة منـماًشملمملبم)رضلمآمسؽملف(موٌممل مسؼملر صهمل

ماٌممللم محرعهمل معراسؿملـبممل موألعقاشلؿ مشلؿ محمملصصمًلممل منمملٌلػملؼملني دمملر
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مػذهم مٌـ مصعملمملل مزلمملغـبممل مإنػمًلممل مصرأى مؼقعممل مدمملر مإغف محؿك اظضملمملم

مصعملممللم)رضلمآم م، مظضملؾدمآمنـمسؼملر مإغؾملممل مظف: مصعملمملظقا اإلنؾ؟،

سؽملف(م:مضؼملقػمملمإظبمنؿملوملماٌممللمصقآمعمملمزلؽملوملمإالمنمملدؿمأعرلم

مؽملمملكمضمملظقام:مدسقػمملمإغؾملمملمإنؾمانـقملعؽملنيم،مإذامرسوملمػؽملمملمأومػاٌ

مأعرلماٌقملعؽملني،مثؿمضمملل:مردوػمملمإظبمنؿملوملماٌممللم.

وػمملمػقماًػملؿملظملهملماظراذدمسؼملرمنـمسؾدماظضملزؼزم)رضلمآم

مأعرلم موؼقضد مرسؿملؿف مسـ مظؿملقمملدؾف مسؼملمملظف مأحد مؼلؿدسك سؽملف(

ماغؿؾملكم موٌممل م، مضقئف مؼب مايلمملب مظؿملؿؿ معزملؾمملحـبممل اٌقملعؽملني

ماظضملزؼزمحلمملبم منـمسؾد مؼلفمللمأعرلماٌقملعؽملنيمسؼملر اظرجؾمندأ

مإظبم ماظضملزؼز مسؾد منـ مسؼملر مصؿملعملقم م، مأوالده موسـ م قؿف سـ

مصؿمللفمللماظرجؾمأعرلم م، موخر مثؿمؼقضدمعزملؾمملحـبممل اٌزملؾمملحمصؿملشملظملؽف

مسؽملدعمملم م: مصؿملعملقلم)رضلمآمسؽملف( اٌقملعؽملنيمسـمذظؽماظضملؼملؾ

طؽملوملمأحمملدؾؽمسـماظرسؿملهملمطؽملمملمغلؿسمللءممبزملؾمملحمؼقضدمنزؼوملم

موضدماغؿعملؾمايدؼىملمواظلقملالممعـمنؿملومل مأعممل عممللماٌلػملؼملنيم،

مالم ماًمملصمألغف معمملظل معـ مشرله مأوضدت مأوالدي موسـ سؽملك
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منزؼوملمعـمعممللم ممبزملؾمملحمؼقضد مأنمغلؿسمللء مسؽملدئذ ضبؾمظؽملممل

ماٌلػملؼملني.

مظظمِلؽؽبهملم موظؿملسمِعػمْلغمًلممل م، مظػملؼمللػملؼملنيمعبؿملضملـبممل مِعػمْلٌؽ صمملٌممللماظضملمملم

مُأعؽب مػؿ مإغمبؼملممل مواظعملمملئؼملقنمسػملؿملف معـماظؽملمملس، مؼبمِحظمْلصملفمعضملؿملمبؽملهمل ؽملمملء

وهزملؿملػملفم،مو ؽبرؿبصفمألػؿبػملفممصةمضبؾنبمألحٍدمأنمؼضملؿديؽبمسػملؿملف،مأوم

ؼفملخؾبذؽبمعؽملفمعمملمالمؼلؿقؼنبم،مألنمذظؽمؼضملدمخؿملمملغهملموُزػملؼملـبمملمواسؿداءـبم

مسػملكماٌلػملؼملنيمعبؿملضملـبممل.

،مؽملهملمؼؿضملرضماٌممللماظضملمملممظةسؿداءاتوسػملكمعرماظضملزملقرمواألزعمم

م أنمعسملؼملقغؾملمملموإنمتطملرلتمؼبماظرملغملؾمواظشملرؼعملهملمواألدػملقبمإاّل

واحدم،موؼؿؼملـؾمذظؽمؼبمادؿؽـمملرمأحدماألصرادمنفموحدهمندونم

حؼم،مأوماغؿزاعمعػملغملؿملؿفمعـمذبؼملقعماظؽملمملسمإظؿملفمندونمحؼم،م

مأومدقءمادؿكداعفمأومإتةصفم.

محرمماإلدةمماالسؿداءمسػملكماٌممللماظضملمملمم،طذظؽم وطؼملممل

حرمماالسؿداءمسػملكماٌممللماًمملصموجضملػملفمربرعـبمملمسػملكماظطملرلم،م

مأنماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمصضملـمأنلمػ م)رضلمآمسؽملف( رؼرة
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موؽبعؽبمملُظفؾبم مدؽبعؾبفؾب محؽبرؽبامفب ماْظؼملؾبلؿبػمِلؿكب مسؽبػمَلك ماْظؼملؾبلؿبػمِلؿكب م)ُطؾنب مضمملل: ودػملؿ(

موؽبِسرؿبضؾبفؾب(م)رواهمعلػملؿ(.

ٔنىا حافظ اإلشالً عمٜ الدواء ٔاألوٕاه حافظ أٖضا 

م،معمٜ األعراض ماإلدةم معؾمملدئ مأػؿ معـ مسػملؿملؾملممل مصممليمملصظ ،

م،ممحؿملىملمحرمماالسؿداء ماظلكرؼهمل مأو م، ماظؽملصملر مأو منمملإلؼذاء سػملؿملؾملممل

مؼؿفملذىمعؽملفم موشرلمذظؽمممممل م، مواظؽملؼملؿملؼملهمل م، ماظطملؿملؾهمل وطذظؽمحرم

ؿبمَضقؿبملبم}اٌلػملؿم،مضممللمتضملمملظب:م ؽـبموعؽبؽملؾبقامَظمملمؼؽبلؿبكؽبرؿبمَضقؿبمفبمِع ؼؽبمملَأؼنبؾملؽبمملماظَِّذؼ

ؿبمِغلؽبمملٍءمسؽبلؽبكمَأنؿبمؼؽبغمُل مبمسؽبلؽبكمَأنؿبمؼؽبغمُلقغؾبقامخؽبؿملؿبرـبامِعؽملؿبؾملؾبؿؿبموؽبَظمملمِغلؽبمملءفبمِع

مبموؽبَظمملمتؽبػمْلؼمِلزؾبوامَأغؿبظمُللؽبغمُلؿؿبموؽبَظمملمتؽبؽملؽبمملنؽبزؾبوامِنمملْظفمَلْظعمَلمملِبمِنؽؿبسؽبماِظمملدؿبؿؾبم خؽبؿملؿبرـبامِعؽملؿبؾملؾب

م*م ماظصملَّمملِظؼملؾبقنؽب مػؾبؿؾب مَصفمُلوَظِؽَؽ مؼؽبؿؾبنملؿب مَظؿؿب ؿب موؽبعؽب ماْظكملكبميؽبمملنكب منؽبضملؿبدؽب اْظظمُللؾبققؾب

منؽب مإكبنمب ىب ماظصملَّ ؽب مِع مَطـِرلـبا ماجؿبؿؽبؽمِلؾؾبقا موعؽبؽملؾبقا ؽب ماظَِّذؼ ىبمؼؽبمملَأؼنبؾملؽبممل ماظصملَّ ضملؿبضؽب

مَأنؿبم مَأحؽبدؾبُطؿؿب مَأؼؾبِقنملنب منؽبضملؿبسملـبممل منؽبضملؿبسملؾبغمُلؿؿب مؼؽبطملؿبؿؽبنملؿب موؽبَظممل متؽبفؽبلمبلؾبقا موؽبَظممل إكبثؿبؿفب

متؽبقمبابفبم ماظػملَّفؽب مإكبنمب ماظػملَّفؽب موؽباتمبعمُلقا مَصغمَلركبػؿبؿؾبؼملؾبقهؾب معؽبؿملؿبؿـبممل مَأِخؿملِف مَظقؿبؿؽب ؼؽبفمْلُطؾؽب

مسػملكم12،11ػايفرات:{رؽبِحؿملؿفب مؼبمذظؽمصؾملق موضع مصؼملـ م، ؼ

مسصملؿملؿمإنمٕمؼؿق مَأِنلمخشملر ؿب مصضملؽب م، ػملؾمعؽملفم مملحؾفمضؾؾمعقتف
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ػؾبرؽبؼؿبرؽبَةم)رؽبِضلؽبماظػملَّفؾبمسؽبؽملؿبفؾب(مَضممللؽبم:مَضممللؽبمرؽبدؾبقلؾبماظػملَِّفم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفم

مذؽبلؿبٍءم مَأوؿب مِسرؿبِضِف ؿب مِع مِظفمَلِخؿملِف معؽبصمْلػمَلؼملؽبهمٌل مَظفؾب مَطمملغؽبوملؿب ؿب م)عؽب م: وؽبدؽبػملَّؿؽب(

مَظمملم مِعؽملؿبفؾبماْظؿملؽبقؿبمؽبمَضؾؿبؾؽبمَأنؿب مَطمملنؽبمَصػمْلؿملؽبؿؽبقؽبػملَّػمْلفؾب ؼؽبغمُلقنؽبمِدؼؽملؽبمملرفبموؽبَظمملمِدرؿبػؽبؿفبمإكبنؿب

ؿبمَظفؾبمحؽبلؽبؽملؽبمملتفبم َظفؾبمسؽبؼملؽبؾفبم ؽبمملِظحفبمُأِخذؽبمِعؽملؿبفؾبمِنعمَلدؿبركبمعؽبصمْلػمَلؼملؽبِؿِفموؽبإكبنؿبمَظؿؿبمتؽبغمُل

ؿـبمدؽبؿملىبؽؽبمملِتم ؽبمملِحِؾِفمَصقؾبؼمِلؾؽبمسؽبػمَلؿملؿبِف(م)رواهماظؾكمملري(. مُأِخذؽبمِع

معمملم موػذا م، مذعؿملؿ مخػملؼ موؼؾطملضمطؾ مؼغملره ماإلدةم إن

ماظؽمليبم مصضملـمأنلموضقف م، موأطدمسػملؿملف ) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿم(

ػؾبرؼرَةم)رضلمآمسؽملف(مأنمبمردقلؽبمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿم(م

مالم ؿب معؽب مِصؿملؽملؽبممل ماٌظمْلػملسؾب م: مضمملظقا م م؟ ٌُظمْلػمِلسؾب ما كب معؽب م)أتدرونؽب م: َضممللؽب

مؼفملتلم ؿب مُأعمبيتمعؽب ؿب مِع ٌُظمْلػملسؽب ما مإنمب م: مَصعمَلممللؽب موالمعؽبؿؽبمملعم، مَظفؾب ِدرػؽبؿؽب

ماظعملؿملممل م،مؼؽبقمؽب مػؽبذؽبا مذؽبؿؽبؿؽب موَضدؿب موؼفملتل م م موزؽبطمملٍة مو ؿملمململب منزملةٍة عؽبهمِل

وَضذؽبفؽبمػؽبذؽبام،موؽبَأَطؾؽبمعممللؽبمػؽبذؽبام،مودؽبظمَلَؽمدؽبمؽبمػؽبذؽبامموؽبضؽبرؽببؽبمػؽبذؽبام،م

مَصؽمِلؿملؽبوملؿبم مصكملنؿب م، محؽبلؽملمملتِف ؿب مِع موػؽبذؽبا م، محؽبلؽبؽملؽبمملِتِف ؿب مِع مػؽبذؽبا صؿملؾبضملؿبشمَلك

ؿبمخؽبشمَل مملؼمملػؾبؿمَصشمُلركبحؽبوملؿبمحؽبلؽبؽملمملتؾبفمَضؾؿبؾمأنؿبمؼؾبعملسملكمعؽبمملمسؽبػمَلؿملِفم،مُأِخذؽبمع

مسؽبػمَلؿملِفم،مثؾبؿمبمُرركبحؽبمؼبماظؽملمبمملركب(م)رواهمعؾبلػملؿ(.
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