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)اإلشالً دَٖ اإلتكاُ 


 (م

مدؼـماإلتعملمملن مؼؿؼملؿملزماإلدةم مونف م، مإظؿملف مؼدسق محؿملىملمم، ،

مصغملؾم موجؾ(، م)سز مإظبمآ ماظعملرب موجقه معـ ماإلدةم جضملػملف

سؼملؾمؼعملقممنفماٌلػملؿمإذامأخػملصمصؿملفمٓمتضملمملظبموأتعملؽملفموضزملدم

ؽملظملعمظطملرلهمصؾملقمعـمنمملبماظضملؾقدؼهملمواظشملمملسهملمٓم)سزموجؾ(،منفماظ

ماظدواصعم مأسصملؿ معـ متضملمملظب مٓ موضرنك مسؾمملدة ماظضملؼملؾ واسؿؾمملر

مظؾذلماىؾملدمؼبمإتعملمملغفموإخراجفمسػملكماظقجفماألطؼملؾ.

مأدؾمملبماظعملربمعـمآمسزم مطمملنماإلتعملمملنمعـمأػؿ وإذا

مأدؾمملبم مأػؿ معـ مطذظؽ مصؾملق م، ماآلخرة مؼب مواظعملؾقل وجؾ

دممؼبماظدغؿملمملم،موظقمغصملرغمملمإظبماظقاضعمظقجدغمملمأنماظؿظملققمواظؿعمل

مػقم مايؿملمملة مذبمملالت معـ مطـرل مؼب ماٌلػملؼملني متراجع دؾنمل

مؼبماظضملؼملؾ ماإلخةصمواإلتعملمملن مروح ممنػملؽممصعملدان مصؽملقـ ،

مأطـرمعمملمميػملغملفماظطملربمواظرملرقمعـمخرلاتمورمملضمملتموضدرات،م

                                                           

)م.مملإلدارةماظضملمملعهملمظؾققثماظدسقةنمملحىملمنم–مربؼملدمسؾداظطملظملمملرمسؼملرومد/م 
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موظغملؽملفماظؿظملرؼطمؼبماإلتعملمملنمواغؿرملمملرماظظملقضكمواظؿغملمملدؾم.

عـمأػؾماظضملػملؿمننيماإلحلمملنمواإلتعملمملن،مموضدمصرقمطـرل

ماٌشملػملقبموادؿظملراغم مإامملمماألرطمملنمسػملكماظقجف صمملإلتعملمملنمػق

ماظضملؼملؾموصؼمذروطماظضملؼملؾموأ قلماألداء،م اظقدعمؼبمإامملم

ماظؾمملسىملم مؼغملقن مأن موػق موزؼمملدة، مذظؽ مصؿملرملؼملؾ ماإلحلمملن أعممل

واظداصعماألدمملدلمسػملكمػذاماإلتعملمملنمعراضؾهملمآمسزموجؾمظف،م

مغصمل معـ مإظؿملفوايؿملمملء متضملمملظب مآ معؽملفمر ماألجر مورػملنمل مأعمملمم، ،

موظؿمللوملمػلماأل ؾمؼبماإلتعملمملنم مصؿفملتلمتؾضملـبممل اظظملقملائدماظدغؿملقؼهمل

واظؿفقؼد،مصمملإلحلمملنمسؽملدماٌلػملؿمػقماإلتعملمملنموزؼمملدةم،مأعمملمسؽملدم

مشرلماٌلػملؿمصؾملقماإلتعملمملنموحده.

موؽبأنم مؼؿعملـمسؽبؼملؽبػملف مأن مِعؽملفؾب ماظضملؽبمملِعؾمعؽبشملػمُلقبفب مصكملن مثؿ وعـ

مَر مَضدرؽب مِصؿملِف مخػملؼمآمضبلـ موظعملد م، موجؾ)مملَضِؿِف اًػملؼ،مم(سز

وجضملؾمعمملمسػملكماألرضمعـمزخمملرفماظدغؿملمملمعـمإغلمملنموحؿملقانم

مظؿملؾؿػملؿملؾملؿموطبؿدلػؿ،م موألػػملؾملممل، وغؾمملتموعؾمملػيملموعظملمملتـمزؼؽملهملمشلممل

م ماٌظمللد معـ مسؼملػملف مؼب ماحمللـ ماٌؿعملـ مماٌللءظؿملصملؾملر
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مضممللمتضملمملظب: مواٌللءمنمملظضملعملمملبم، مصؿملفمملزيماحمللـمنمملظـقابم،

مجؽب} ؾبمإكبغمبممل مَأحؿبلؽب مَأؼنبؾملؾبؿؿب مِظؽملؽبؾؿبػمُلقؽبػؾبؿؿب مَظؾملؽبممل مزكبؼؽملؽبهمًل ماْظفمَلرؿبضكب مسؽبػمَلك معؽبممل ضملؽبػمْلؽملؽبممل

مؼ.7ػاظغملؾملػ:م{سؽبؼملؽبػمًلممل

ماظدغؿملمملم منمملظضملؼملؾمؼبمأعقر مسؾمملده موجؾ( مآم)سز وضدمأعر

مضممللمتضملمملظب: موأسػمَلؼملؾملؿمأنمسؼملػملؾملؿمدقفمؼؾبرىم، وؽبُضؾكبم}واظدؼـ،

ْظؼملؾبقملؿبِعؽملؾبقنؽبموؽبدؽبؿؾبرؽبدنبونؽبمإكبَظكماسؿبؼملؽبػمُلقامَصلؽبؿملؽبرؽبىماظػملَّفؾبمسؽبؼملؽبػمَلغمُلؿؿبموؽبرؽبدؾبقُظفؾبموؽبا

متؽبضملؿبؼملؽبػمُلقنؽب مُطؽملؿبؿؾبؿؿب مِنؼملؽبممل مَصؿملؾبؽملؽبؾىبؽؾبغمُلؿؿب موؽباظرملمبؾملؽبمملدؽبِة ماْظطملؽبؿملؿبنمِل ػاظؿقنهمل:م{سؽبمملِظؿكب

ؼ،مصظملؿملفمهذؼرمعـماظؿعملزملرلموتركماإلتعملمملنمألنمطقنمسؼملػملؾملؿم105

مواظؿقلنيم ماإلتعملمملن مسػملك مذظؽ مؼؾضملىمل مإمنممل مآ معـ مبرأى

متضملمملظب مآ منمملرةع مشلؿ متذطرل معبؿملعمموذظؽ مسػملك نضملػملؼملف

مؼبم مودػملؿ( ماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملف مأطدقبه معممل موػذا اظغملمملئؽملمملت،

مَظؿؿبم مصكملنؿب متؽبرؽباهؾب مَطفملغمبَؽ َٓ ما متؽبضملؿبؾؾبدؽب م)أنؿب محؿملىملمَضممللؽب: نؿملمملنماإلحؿبلؽبمملنكب

ؿـبمتؽبرؽباهؾبمصكملغمبفؾبمؼؽبرؽباَك(م)عؿظملؼمسػملؿملف(. متؽبغمُل

موػقمدؾقمملغفم واإلتعملمملنم ظملهملمعـم ظملمملتمآم)سزموجؾ(،

نرمللءمعـم ظملمملتفم،مضممللمانـماظعملؿملؿممضبنملمعـمخػملعملفمعـمؼؿقػملك
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ؼبمسدةماظزملمملنرؼـ:موآمتضملمملظبمضبنملنبمأزلمملءهمو ظملمملتف،موضبنملم

مصكملغفمعبؿملؾمضبنملم مسػملكماظضملؾد، موثمملرػممل موزؾملقر ععملؿسملكم ظملمملتف،

اىؼملمملل،مسظملقفبمضبنملمأػؾماظضملظملق،مطرؼؿفبمضبنملمأػؾماظغملرم،مسػملؿملؿفبم

ماظعملقيم مواٌقملعـ مضقي م، مضبنملماظقتر موكبتؿبرفب ماظضملػملؿ، ضبنملمأػؾ

م معـ مإظؿملف ماظسملضملؿملػأحنمل ماظزملمملنرؼـ،مماٌقملعـ مضبنمل م ؾقرفب ،

مطمملنم مصكملذا مضبنملماظرملمملطرؼـ. مذغملقرفب ربلـمضبنملماحمللؽملني،

محبلنملم معضملؾملؿ مصؾملق م ظملمملتف منـملثمملر ماٌؿزملظملني مضبنملنب )دؾقمملغف(

مغزملؿملؾؾملؿمعـمػذاماالتزملمملف.

مواإلتعملمملنمزمملػرمؼبمعبؿملعمزبػملقضمملتمآم)سزموجؾ(،مضمملل

موؽب}:تضملمملظب مجؽبمملِعدؽبًة متؽبقؿبلؽبؾؾبؾملؽبممل ماظلمبقؽبمملِبموؽبتؽبرؽبىماْظِفؾؽبممللؽب معؽبرمب متؽبؼملؾبرنب ِػلؽب

متؽبظمْلضملؽبػمُلقنؽب مِنؼملؽبممل مخؽبِؾرلفب مإكبغمبفؾب مذؽبلؿبٍء مُطؾمب ؽب مَأتؿبعمَل ماظَِّذي ماظػملَِّف م{ ؾبؽملؿبعؽب

موػلمتلرلممؼ،88ػاظؽملؼملؾ: معلؿعملرة، مواضظملهمل وترىماىؾممللمتصملؽملؾملممل

درلـبامحـؿملــبمملمطلرلماظلقمملبماظذيمتلؿملىبرهماظرؼمملح،موػذامِعـم ؽملعم

موأتعملؽملف. مخػملعملف إنمآمخؾرلممبمملممآماظذيمأحلـمطؾمذلء

مؼظملضملؾمسؾمملدهمعـمخرلموذر،مودؿملفمملزؼؾملؿمسػملكمذظؽ.
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مخػملؼم مؼب موإنداسف مإتعملمملغف مسـ معؿقدثـبممل متضملمملظب وضمملل

ماْظكملكبغؿبلؽبمملنكبم}اإلغلمملن: مخؽبػمْلؼؽب موؽبنؽبدؽبَأ مخؽبػمَلعمَلفؾب مذؽبلؿبٍء مُطؾمب ؽب اظَِّذيمَأحؿبلؽب

ؿبمِرنيلب م{ِع مملمؼمصفملحلؽملفموجققبدهموأتعملؽملف،موجضملػملفمندؼضملـب7ػاظلفدة:

م مووزؿملظملؿف مدؾقمملغفمؼبمػؿملؽؿف محغملؼملؿف متعملؿسملؿملف معممل محلنمل سػملك

مواألرض،م ماظلؼملقات معػملغملقت مؼب مايمملل موطذظؽ وتضملمملظب،

ؼؿفػملكمصؿملؾملمملمإتعملمملنمآم)سزموجؾ(مصػملقمحبىملماظؾمملحىملماٌدضؼم

ؿبمتؽبظمَلمملوؾبٍت}سـمخػملؾمصؿملؾملمملمعمملموجد كبمِع م{عؽبمملمتؽبرؽبىمِصلمخؽبػمْلؼكبماظرمبحؿبؼملؽب

م.ؼ3ػاٌػملؽ:م

أحنملمضدمأعرمآمتضملمملظبمسؾمملدهمنمملإلحلمملنمؼبمأسؼملمملشلؿ،موو

م{وؽبَأحؿبِلؽملؾبقامإكبنمبماظػملَّفؽبمؼؾبِقنملنبماْظؼملؾبقؿبِلؽمِلنيؽب}:تضملمملظبذظؽمعؽملؾملؿ،مصعملممللم

مؼ،ػذاماإلحلمملنمػقماإلتعملمملنمواإلحغملمملم.195ػاظؾعملرة

وجمملءتمتقجؿملؾملمملتماظؽمليبماظغملرؼؿم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م

ؿبمسؽبمملِئرملؽبهمَل )رضكمآممألعؿفمنمملإلتعملمملنمؼبمطؾمعؽملمملحلمايؿملمملة،مصضملؽب

م)  ماظؽملمبِؾلمب مَأنقب مَضممللؽب:سؽملؾملممل(، مؼؾبِقنملنبممػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( ماظػملَّفؽب )إكبنمب

عملقظفم)سؽبؼملؽبًةمصم)دؽملـماظؾؿملؾملعملل(،مإكبذؽبامسؽبؼمِلؾؽبمَأحؽبدؾبُطؿؿبمسؽبؼملؽبةمَأنؿبمؼؾبؿؿبعمِلؽملؽبفؾب(
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َأنؿبمؼؾبؿؿبعمِلؽملؽبفؾب(ماظؽملغملرةمؼبمدؿملمملقماظرملرطمتظملؿملدماظضملؼملقم،مصمملٓم)دؾقمملغفم

موتضملمملظب(مضبنملماٌقملعـماٌؿعملـمؼبمعبؿملعمأحقاظفموأسؼملمملظف.

مملظبمطؿنملماإلحلمملنمؼبمطؾمذلءم،مصفملعرمآمتضملطؼملمملمأنم

نفمؼبمذنحماظؾؾملمملئؿمععمأغفمضدمؼؾدومسؼملًةمسمملدؼممًلمؼؽملؿؾمللممبفردم

م)رضلمآم منـمأوسلب مَأنلمؼضملػملكمذؽبدمباد مصضملـ عقتمايؿملقان،

مآم مَضممللؽب:)إنمب مودػملؿ(، مسـمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملف سؽملف(،

م مَضؿؽبػمْلؿؾبؿ مَصكملذؽبا مذؽبلؿبٍء مُطؾىب مسؽبػمَلك ماإلحؿبلؽبمملنؽب ماظعمِلؿؿبػمَلهمل،مَطؿؽبنملؽب َصفملحؿبِلؽملؾبقا

موؽبْظؿملؾبركبحم مذؽبظمْلرؽبتؽبف، مَأحؽبدؾبُطؿؿب موؽبظؿملؾبِقدمب ماظذىبنؿبقؽبهمَل، مَصفملحؿبِلؽملؾبقا مذؽبنؽبقؿبؿؾبؿؿب وؽبإكبذؽبا

ماإلحلمملنمواإلتعملمملنم معلػملؿ(.ؼضملينمأوجنملمسػملؿملغملؿ ذؽبِنؿملقؽبؿؽبفؾب()رواه

مسػملكم مؼدل مايدؼىمل موػذا مأسؼملمملظغملؿ، معـ مذلء مطؾ ؼب

موجقبماإلحلمملنمؼبمطؾمذلءمحبلؾفم.م

اظؽمليبممإلتعملمملنمؼبمتغملظملنيماٌقتكمؼعملقلوطؿنملماإلحلمملنموا

مودػملؿ( مآمسػملؿملف م)م) ػملك ؿبم: مَصػمْلؿملؾبقؽبلىب مَأخؽبمملهؾب مَأحؽبدؾبُطؿؿب ؽب مَطظملَّ إكبذؽبا

موأجقدػمملممَطظمَلؽملؽبفؾب( ماظـؿملمملب مأغصملػ مظؿملكذل موؼضملشملره مؼؽملصملظملف م: أي

م ماإلتعملمملن مععملؿسملؿملمملت معـ مطػملف موػذا مودصـم، ماظعملدل محظملر وؼب
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منمملإلتعملمملن مودػملؿ( مسػملؿملف مآ ماظؽمليبم) ػملك مؼفملعر صضملـمم،ماٌقتك

سممل ؿمنـمطػملؿملنملمسـمأنؿملفمضمملل:مذؽبؾملدتمعؽبعؽبمَأِنلمجؽبؽملؽبمملزؽبةمذؽبؾملكبدؽبػؽبمملم

موؽبَأْصؾملؽبؿؾب،م مَأسؿبعمِلؾؾب مُشَةمفب موؽبَأغؽبممل مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك ِٓ ما رؽبدؾبقؿبلؾب

َصمملغؿؾبؾمللمِنمملْظفؽبؽملؽبمملزؽبِةمإكبَظكماْظعمَلؾؿبركبموؽبَظؿؿبمميغملَّـمَظؾملؽبمملم،مَضممللؽب:مَصفؽبضملؽبؾؽبمرؽبدؾبقؿبلؾبم

ِٓم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼؽب مبممعمُلقلؾب:ا )دؽبققبوامَظقؿبدؽبمػؽبذؽبا(.حؽبؿمبكمَز

مؼؽبؽملؿبظمَلعؾبم ماَل مػؽبذؽبا مإكبنمب مَصعمَلممللؽب:)َأعؽبممل مإكبَظؿملؿبؾملكبؿ مَصمملْظؿؽبظمَلوملؽب مدؾبؽملمبهمل، مَأغمبفؾب اظؽملمبمملسؾب

مَأنؿبم مسؽبؼمِلؾؽب مإكبذؽبا ماْظضملؽبمملِعؾكب ؽـب مِع مؼؾبِقنملنب َٓ ما مب موؽبَظغمِل مؼؽبسملؾبرنبهؾب، موؽباَل اْظؼملؽبؿملىبوملؽب

مؼؾبقؿبِلـ(م)دؽملـماظؾؿملؾملعملل(.

منفملغ ماظضملؾمملدات ماظغملرؼؿموؼب ماظؽملؾقي ماألعر مجمملء قاسؾملممل

ماإلتعملمملنم مؼؿفػملك ماألذان معرملروسؿملهمل مصظملل موإامملعؾملممل، نكملتعملمملغؾملممل

ماظغملظملمملءات متعملدؼؿ مؼب موأثره ماظرجؾممواإلحلمملن موإضمملعهمل ،

كبمزؽبؼٍدم ِٓمن اٌؽملمملدنملمصؿملؼملمملمؼؽملمملدؾف،مصعملدمطمملنماألذانمرؾبؤؼؽبمملمظضملؽبؾِدما

األغزملمملريمثؿموّطؾماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿم(منةاًلمنفمٌمملم

مملنمؼؿؼملؿعمنفمعـمععملقعمملتموضملؾموذاغفمأتعملـموأجقد،مصعمَلممللؽبمَظفؾبمط

مم ِٓ  ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(:م)َصعمُلؿؿبمعؽبعؽبمِنةللبمَصفمَلْظؼكبمسؽبػمَلؿملِفم)رؽبدؾبقلؾبما
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مَصكملكبغؽبقبفؾبمَأغدؽبىم ؽبقتـبمملمِعؽملَؽ()رؽبوؽباهؾبمَأنؾبقمدؽباوؾبدؽب(.م مِنِف عؽبمملمرؽبَأؼوملؽب;مَصػمْلؿملؾبقملؽبذقبنؿب

ؿبمتؽبقؽبضمبفمَلم) ػملكمآمسػملؿملفموموؼبماظقضقءمؼعملقلماظؽمليب دػملؿ(م:م)عؽب

ؿبمجؽبلؽبِدِه(م)رواهمعلػملؿ(.م ؽـبماْظقؾبضؾبقءؽبمخؽبرؽبجؽبوملؿبمخؽبشمَلمملؼؽبمملهؾبمِع مَصفمَلحؿبلؽب

مؼعملقلم ماىؼملضملهمل مؼقم ماٌؽملدونهمل مواظؽملصملمملصهمل ماظشملؾملمملرة وؼب

ماْظفؾبؼملؾبضملؽبهمِلمماظؽمليب مؼؽبقؿبمؽب ماْشؿؽبلؽبؾؽب ؿب م)عؽب مودػملؿ(: مسػملؿملف مآ ) ػملك

م مُرؾملؾبقرؽبهؾب ؽب مَصفمَلحؿبلؽب موؽبتؽبشمَلؾملمبرؽب مُشلؿبػمَلفؾب ؽب مِثؿملؽبمملِنِفمَصفمَلحؿبلؽب كب مَأحؿبلؽب ؿب مِع وؽبَظِؾسؽب

ؿبمِرؿملنمِلمَأػؿبػمِلِفمثؾبؿمبمَأتؽبكماْظفؾبؼملؾبضملؽبهمَلموؽبَظؿؿبمؼؽبػمْلغؾبم وؽبعؽبسمبمعؽبمملمَطؿؽبنملؽبماظػملَّفؾبمَظفؾبمِع

ماْظفمُلخؿبرؽبى( ماْظفؾبؼملؾبضملؽبهمِل ؽب موؽبنؽبؿملؿب منؽبؿملؿبؽملؽبفؾب معؽبممل مَظفؾب مُشظمِلرؽب كب ماثؿبؽملؽبؿملؿب ؽب منؽبؿملؿب مؼؾبظمَلرىبقؿب موؽبَظؿؿب

ما مواظـقاب ماىزؼؾ ماألجر مصذلتنمل مسػملؿملف(، مسػملكم)عؿظملؼ ظضملصملؿملؿ

ماإلتعملمملنمواإلحلمملنموظؿملسمسػملكمعشملػملؼماظضملؼملؾ.

متضملمملظب: مؼعملقل موإتعملمملغؾملممل ماظزملةة ماظزملمبةَة}وؼب م{وؽبَأِضؿملؼملؾبقا

م: مؼؿسملؼملـم43ػاظؾعملرة مألغف م; ماألداء مدون ماإلضمملعهمل منػملظملظ مصضملدل ؼ

ماظزملظملهملم منؾملذه موسػملكمػذهماإلضمملعهمل اإلتعملمملنمواإلحلمملنمواإلامملم،

موؼؿقزملؾماٌلػملؿمسػملكمٔرات اظزملةةممؼذلتنملماألجرماىزؼؾ،

ماٌرجقةمعؽملؾملمملمحبقلمآ.م
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ماظؿعملدؼؿم معؽملمملط مػق ماإلتعملمملن مصكملن ماظعملرون محظملظ أعممل

،مصغملػملؼملمملمطمملنماٌلػملؿمعؿعملؽملممًلمؼبمػذاماظؾمملبمطمملنمأسػملكممواظؿظملسملؿملؾ

)اْظؼملؽبمملِػرؾبمِنمملْظعمُلرؿبونكبمعؽبعؽبممععملمملعممًل،مضممللماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(:

اْظعمُلرؿبونؽبموؽبؼؽبؿؽبؿؽبضملؿبؿؽبعؾبمِصؿملِفموؽبػؾبقؽبمسؽبػمَلؿملؿبِفمماظلمبظمَلرؽبِةماْظغمِلرؽبامكبماْظؾؽبرؽبرؽبِةموؽباظَِّذيمؼؽبعمْلرؽبُأ

م)عؿظملؼمسػملؿملف(.مذؽبمملقوبمَظفؾبمَأجؿبرؽبانكب(

مؼبمثؽملمملؼمملم مزمملػر مصؾملق ماظدغؿملقؼهمل ماإلتعملمملنمؼبماألسؼملمملل أعممل

ماألرضمواظلضمللمصؿملؾملمملم ماظيتماػؿؼملوملمنضملؼملمملرة اظؽملزملقصماظرملرسؿملهمل

مظؿملسم ماإلدةم مؼب مصمملإلتعملمملن مجؽملؾمملتؾملممل، منني معـ ماًرل ورػملنمل

ضملؾدؼهمل،موالمنمملظضملػملقمماظرملرسؿملهمل،موإمنمملمأؼسملممًلمميؿدمخممل هبمملمنمملظرملضملمملئرماظؿ

مؼعملقم،م منؾملممل ماظدؼـ مألن ماظدغؿملقؼهمل، مواظضملػملقم ماألسؼملمملل ظؿملرملؼملؾ

موسػملؿملؾملمملمؼقملدس.

عـمذبمملالتماإلتعملمملنماظدغؿملقؼهمل:ماإلتعملمملنمؼبماظؾؽملمملء،موضدمو

ذطرمآم)سزموجؾ(مأسصملؿمنؽملمملءمسػملكموجفماألرضم)ددمؼفملجقجم

ماإلوعفملجقج معـ ماظطملمملؼهمل مامملم مؼب مطمملن مأغف حغملمملمم(،وطؿملػ

واإلتعملمملنماظذيمترتنملمسػملؿملفمحظملظماظؾرملرؼهملمعـموؼةتمؼفملجقجم
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مضممللمتضملمملظل:وعفملجقج مدؽبمملوؽبىمم}م، ماْظقؽبِدؼِدمحؽبؿمبكمإكبذؽبا وتؾبقِغلمزؾبنؽبرؽب

موتؾب مَضممللؽب مغؽبمملرـبا مجؽبضملؽبػمَلفؾب محؽبؿمبكمإكبذؽبا ماغؿبظمُلكؾبقا مَضممللؽب كب ماظزملمبدؽبَصؿملؿب ؽب قِغلمنؽبؿملؿب

مِضشمْلرـبا مسؽبػمَلؿملؿبِف م96م:ػاظغملؾملػ{ُأْصركبغؿب ضشملعمم{اْظقؽبِدؼِدموتؾبقِغلمزؾبنؽبرؽب}ؼ،

ؽبم}،مثؿماجضملػملقامنضملسملؾملمملمصققمنضملضمايدؼد حؽبؿمبكمإكبذؽبامدؽبمملوؽبىمنؽبؿملؿب

كب ماىؾػملنيم{اظزملمبدؽبَصؿملؿب ماغؿبظمُلكؾبقا}منني ماظؽملرلانمم{َضممللؽب وأوضدوا

ماٌؽملمملصي ماظعملشملعمموػمملتقا مػذه مظؿزملؾملر مغمملرًا مجضملػملف مإذا محؿك ،

مَضممللؽبموتؾبقِغلمُأْصركبغؿبمسؽبػمَلؿملؿبِف}اٌؽملظملزملػملهمل،مصؿػملؿقؿموتزملرلمضشملضملهملمواحدة

مايدؼدم{ِضشمْلرـبا معـ مدؾؿملغملهمل مظؿغملقن ماٌذاب، ماظؽملقمملس أي:

ماألرضم مؼضملرفمسػملكموجف مصة مظةخذلاق، مضمملنػملهمل واظؽملقمملسمشرل

نؽملمملءمأجؾمعؽملفموالمأغظملعمظػملكػملؼمعؽملفمؼبمأعرمدغؿملمملػؿ.مصػملقمضؿملؾمعمملم

ػقمأغظملعمنؽملؿملمملنمؼبماظضملمملٕ،مطمملنماىقابمػقمددمذيماظعملرغني،م

ملدواماظدغؿملممل.ألغفمظقمٕمؼغملـمعقجقدًامًرجقامسػملكماظؽملمملسموأص

وظعملدماػؿؿماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(ممبلفملظهملماإلتعملمملنم

ؼبمنؽملمملءماٌلفدماظؽملؾقيمطؼملمملمجمملءمؼبمحدؼىملمرػملؼمنـمسػمللم

)رضلمآمسؽملف(مضمملل:مِجؽؿبوملؾبمإكبَظكماظؽملمبِؾلىبم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(م



 مجلس األعلى للشئون اإلسالميةلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 127- 

 

فؾبمسؽبؼملؽبػمُلؾملؾبؿؿب،مَصػمَلؼملمبمملمرؽبَأؼؿبوملؾبموؽبَأ ؿبقؽبمملنؾبفؾبمؼؽبؾؿبؽملؾبقنؽبماْظؼملؽبلؿبِفدؽب،مَصغمَلفمَلغمبفؾبمَظؿؿبمؼؾبضملؿبِفؾؿب

سؽبؼملؽبػمَلؾملؾبؿؿبمَأخؽبذؿبتؾبمُأحؿبِذقؾبماْظؼمِللؿبقؽبمملَةم)اظظملفملس(مَصكؽبػمَلشمْلوملؾبمِنؾملؽبمملماظشملخملنيؽب،م

ماْظقؽبؽملؽبظمِللمبم مَصعمَلممللؽب:)دؽبسؾبقا موؽبسؽبؼملؽبػمِلل، مَأخؿبِذيماْظؼمِللؿبقؽبمملَة مَأسؿبفؽبؾؽبفؾب َصغمَلفمَلغمبفؾب

مموؽباظشملخملنيؽب،مَصكملكبغمبفؾبمَأضؿبؾؽبشمُلغمُلؿؿبمِظػملشملخملنيكب(م)رواهمانـمحؾمملن(.

جدؼرمنمملظذطرمأنماظضملؼملؾمنةمإتعملمملنمعردودمسػملكم مملحؾف،مو

صةمأجرمظفمؼبماظدغؿملمملمؼلؿقعملفمسػملكمسؼملػملفمشرلماٌؿعملـ،موالمضؾقلم

،مصضملـمَأنلمػرؼرةم)رضلمآمسؽملف(مؼبم(وجؾمسز)ظفمسؽملدمآم

مإكبَظكماظؽملمبيبىبمماٌللءحدؼىمِلم مجؽبمملءؽب مثؾبؿمب مَصزملؽبػملَّك، مأغقبفمجؽبمملءؽب  ةتف:

مَص مودػملؿ(، مَصعمَلممللؽب:) ػملكمآمسػملؿملف ماظلمبَةمؽب مسؽبػمَلؿملؿبِف مَصرؽبدمب مسؽبػمَلؿملؿبِف، ملؽبػملَّؿؽب

(مَصرؽبجؽبعؽبمَصزملؽبػملَّك،مثؾبؿمبمجؽبمملءؽبمَصلؽبػملَّؿؽبمسؽبػمَلكمَصزملؽبؾىبمَصكملغمبَؽمَظؿؿبمتؾبزملؽبؾىبم)ارؿبِجعؿب

معؽبرمباٍت(م مذؽبِظَؽمثؽبةثؽب محؽبؿمبكمَصضملؽبؾؽب م) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(، اظؽملمبيبىب

م)عؿظملؼفبمسؽبػمَلؿملؿبِف(.

مشرلماٌؿعملـمعمملمأصلدهم،موجمملءتمذرؼضملهملماإلدةممنؿسملؼملني

ذظؽمظؿملضملػمِلؿماٌلػملؼملقنمأنماإلتعملمملنمحؿكمؼبماٌؾملـمواِيرؽبفم،م

ماٌؿعملـم مصطملرل مواظؾؽملمملء، مواٌزملؽملقسمملت وظؿملسمصعملطمؼبماألسؼملمملل
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مسدمم ماٌذلتنملمسػملك موجؾملػملف منؿضملدؼف موأصلده مأتػملظملف معممل ؼسملؼملـ

مودػملؿ(: مصعملممللماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملف موؽبَظؿؿبممإتعملمملغف، متؽبشمَلؾمبنملؽب ؿب )عؽب

مِع مداود(.وَضممللؽبمؼؾبضملؿبػمَلؿؿب مأنق م)رواه فب( مضؽبمملِع مَصؾملؾبقؽب مذؽبِظَؽ مَضؾؿبؾؽب مِرنملوب ؽملؿبفؾب

ماْظؼملؾبؽملؿبِذركب: ؾب مَظؿؿبممانؿب مؼؽبؿؽبضملؽبدمب مَظؿؿب مإذؽبا ماظشملَِّؾؿملنملؽب مَأنمب مسؽبػمَلك وؽبَأجؿبؼملؽبضملؾبقا

ؿبمَأػؿبؾكبماْظِقذؿبقكبمِصلم ؽبؽملؿبضملؽبِؿِفم)ح ؿب،مِنفمَلنؿبمَطمملنؽبمِع قاذلمهظملهملمؼؽبسملؿبؼملؽب

موؽبم(.اٌؽملؾملمملجمنرملرحماٌؽملؾملمملج مسؽبػمَلكموضممللمانـمضداعهمل: مضؽبؼملؽبمملنؽب َظممل

ماظزملمبؽملؿبضملؽبهمِل،م مِحذؿبقؾب مِعؽملؿبؾملؾبؿؿب مسؾبركبفؽب معؾبؿؽبشمَلؾىبنمٍلمإذؽبا موؽبَظممل مخؽبؿمبمملنلب، موؽبَظممل حؽبفمبمململب،

كبمَأؼؿبِدؼؾملؿؿبم)ؼضملينمٕمؼؿضملدوا(م)اٌطملين(.مأعمملمعـمٕمؼضملرفم وؽبَظؿؿبمتؽبفؿب

منكملتعملمملغفمصضملػملؿملفماظسملؼملمملنمٌمملمأتػملظملفمنضملدمماغملؽملفمعـمحرصؿف.م

حظملمملزممًلمسػملكمذروطممصكملذامطمملنمشرلماٌلػملؿمؼلضمللمظإلتعملمملن

مأنم منمملٌلػملؿ مصقري ماظضملؼملؿملؾ، موثعملهمل موأخةضؿملمملتماٌؾملؽملهمل اظضملؼملؾ

موعـمضؾؾمذظؽمالرةعمآم)سزم مدؾؼم، مظغملؾمعممل ؼؿعملـمسؼملػملف

،موإنمطمملغوملمموجؾ(مسػملؿملفموذبمملزاتفمسػملكمأسؼملمملظفمإنمخرلًامصكرل

ماألخرىمصؽمللفمللمآمتضملمملظبماظلذلمواظضملمملصؿملهملم.م

مم


