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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


