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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



 

- 8- 

 

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



 مجلس األعلى للشئون اإلسالميةلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


