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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



 مجلس األعلى للشئون اإلسالميةلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 87- 

 

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



 

- 88- 

 

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، ،



 

- 92- 

 

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
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