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 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



 

- 152- 

 

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.


