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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



 مجلس األعلى للشئون اإلسالميةلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 73- 

 

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
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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
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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


