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F 

 كم١َامل
ٚظٳرٳعٳ يف نتابه٘ ايههرِٜ َٓهاٖرٳ     اٱص٬حٚ ايص٬ح احلُم هلل ايذٟ دعا إػل

ِِ ٚايعٌُ امُلؿض١ٝ ٚايصه٠٬ ٚايصه٬ّ    إػل َهماجز ايصهعاد٠ َٚعهاجز ايؿه٬ح     ايعً
 ع٢ً َٔ ٖم٣ إػل ايصراط املصتكِٝ ٚع٢ً آي٘ اهلما٠ ايطٝبغل.

َٔ آؾ١ ايؿصاد  ٚاٍع ٫ ٜٳختًذ٘ ايرٻٜبٴ بإٔ ايعرام بات ٜعاْٞ نٌ ؾرد عراقٞ
املصهههتؿش١ً ٚاخلطهههر٠ يف ـلٝهههل َؿاصهههٌ ايمٚيههه١ ٚا تُهههل  ٜٚطايهههب   اٱداجٟ
ٌ  ايععب ايعراقٞ املعًهّٛ َهٔ ٖهذا ايهما٤     ذٚإْكاؼلعاجلت٘  ايٛبها٤ اخلطهر.   ٚ ايٛبٝه

ٕ  ٖٚذا أَر ٫ طلتًـ عًٝ٘ اثٓإ ؾهجري َٔ آثاج ايؿصاد ظهاٖر٠  ٚيهٛ   ٜكهِ    يًعٝها
 ايميٌٝ ايكاْْٛٞ عًٝٗا.

    ٛ ؾر ايب٦ٝه١  اٚمما ابتًٞ ب٘ ٖذا ايبًم ٚدٛد أنجر َٔ َضهٝـ هلهذا ايطؿًٝهٞ ٚ ه
إػل َها ٖٝأ ه٘ املرسًه١ املعًُه١ َهٔ سههِ ايٓعهاّ         إضهاؾ١ املٓاشب١ يُٓٛٙ ٚاْتعاجٙ  

ايمنتا ٛجٟ ايبا٥م َٔ أدٛا٤ ٚغذا٤ ٚعٛاٌَ َصهاعم٠ أرهر٣ نؿًٝه١ بهإٔ  عهٌ      
َٓهه٘ دا٤ َسَٓههاس ٫ شههبٌٝ يًخهه٬ف َٓهه٘  ؾؿههٞ املرسًهه١ املعًُهه١ نههإ اهلههِ ا٭ٍٚ  
يًُص٪ٚيغل ٖٛ )نِ شأضل يف دٝيب( ٫ نٝـ أرمّ ايهٛنٔ ٚاملهٛانٔ  ٚشهبب٘    

إػل غٝههاا ايرقٝههب ايٓسٜهه٘   إضههاؾ١ اٚقراجا ٗههاملصهه٪ٍٚ بايمٚيهه١  عههمّ ثكهه١ ذيههو 
ٍ  ٚاحلههرٜع عًهه٢ َصههًش١ ايههٛنٔ  ْٚتٝذهه١ ٖههذا     َؾعٳهه  املٛقههـ غههري املصهه٪ٚ

 بصهبب غٝهاا اٱسصهاط   ايتؿٓٔ يف اشتػ٬ٍ املٛانٔ   عمدت ٚشا٥ٌ ايرظ٠ٛ ٚ
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ٚعبجهاس ؼلُتًههات ايمٚيه١ ٚشهرق١      إُٖها٫  اؾرز مما ايٛنين ٚايمٜين يم٣ املٛظؿغل
 ٛاجد ايب٬د  ٚؽلرٜر َعاجٜل ايػر  َٓٗا ايٓٗب بمع٣ٛ ايبٓا٤ ٚايعُرإ.مل

يف َؿاصهٌ ٚأدٗهس٠ ايهمٚا٥ر     اٱداجْٟه٢ يف ذيو ٖٛ اشتعرا٤ ايؿصاد ٚا٭
  ؾٝصههبض ٖههذا املههر  اخلطههر ممهها عًهه٢ ايؿصههاد اٱداجٟاملصهه٪ٚي١ عًهه٢ ايكضهها٤ 

 اٱداجٟاد   ٖٚهذا ايؿصه ُأرتٗاٚنًُا درً  أ١َ يعٓ   ٜصعب ايصٝطر٠ عًٝ٘.
ٚذيههو َههٔ رهه٬ٍ  اٱداجٟاحلههرا عًهه٢ ايؿصههاد  أعًٓهه نًُهها دهها٤ت سهَٛهه١ 

ٚاملهايٞ يف   اٱداجٟٗها  ٚيههٔ اجلُٝهل َتؿكهٕٛ إ ايؿصهاد      ؾٝ  صرٜض املصه٪ٚيغل 
. ٚيٮشههـ ايعههمٜم نههإ ايهه٬زّ  ٛقههـ   دجدا هه٘ ايكصهه٣ٛ ايعههرام ٚصههٌ إػل  

زاد َههٔ  عههٔ ٖههذٙ ايؿضهها٥ض ايهه     اٱعهه٬ٕعٓههم سههمٸٙ قبههٌ    اٱداجٟايؿصههاد 
 أثريا ٗهها ايصههًب١ٝ بههاعكاف احلهَٛهه١  ٚايههذٜٔ سههاٚيٛا يف ايبماٜهه١ ٚقههـ ايؿصههاد  

يف  مٴبٵهه عرضههٛا ي٬غتٝهها٫ت ٚاخلطههـ ٚايتٗمٜههم  ٚرهه٬ٍ ايعههاَغل املاضههٝغل    ٳ
بهايرغِ َهٔ إعه٬ٕ ايعهعاجات ٚاقتبهاط اٯٜهات       أٟ  ػريات اصلاب١ٝ  ذنر  ا٭ؾل

 سٝطإ َٚها ب َ٪شصات ايمٚي١.ؽلٮ ايكرآ١ْٝ ايهرؿل١ اي  َا َؾت٦ ٵ 

اٱداجٟ َهٔ ره٬ٍ دٗهات     عًُاس أْٓا ٫ ْر٣ إٔ ٜهٕٛ ايكضا٤ ع٢ً ايؿصهاد 
قُعٝهه١ اشههتخباجا ١ٝ نُهها نههإ ٜؿعههٌ ايٓعههاّ ايبا٥ههم عًهه٢ نا٥ؿهه١ ٚؾ٦هه١ َههٔ    أَٓٝهه١

ا تُل دٕٚ غريٖا. ٚإؾلا ْرٜم ايّٝٛ دٚي١ ايكإْٛ ايهذٟ ٜتطًهب أ٫ٚس ٚقبهٌ نهٌ     
ايٓصٛف ٚسرَا ٗا ٚاسكاّ سرٜه١ اٱْصهإ ٚصهٝا١ْ    ظ٤ٞ ايٛقٛف عٓم سمٚد 

 ٚا٭قٛاٍ. ٫ بايععاجات بايتطبٝل ٚا٭ؾعاٍ نراَت٘

إ ايؿصهاد اٱداجٟ قهم ٜههٕٛ َهٔ ايعٛاَهٌ اير٥ٝصه١ يف        اٱظهاج٠ إػل ٚؿلهٔ 
ايهذٟ اشتعهر٣    اٱداجٟايمٚي١ ٚايتاجٜخ رري ظاٖم ع٢ً ذيو ؾايؿصاد  إشكاط

اٱَهاّ عًهٞ بهٔ     إٕجهٛج٠ عًٝه٘ ٚقتًه٘  نُها     يف زَٔ عجُإ بهٔ عؿهإ أد٣ إػل اي  
ٜكتًل ايعٓاصر ايؿاشم٠ َٔ ايٓعاّ ناْ  ايٓتٝذ١ قٝهاّ   إٔ أجادملا  _نايب  أبٞ
 َرات ٚاحلرٚا ناجلٌُ ٚصؿغل ٚايٓٗرٚإ ٚغريٖا.اامل٪



 177                                                        الفساد اإلداري يف املنظور اإلسالمي

يهٓ٘ ؾصهاد   اٱداجٟإ ا تُعات ايػرب١ٝ  ٛدم َعاٖر ٚسا٫ت َٔ ايؿصاد 
ٚيهٔ يهٝض ايٓعهاّ نًه٘ ؾاشهماس َهٔ أشاشه٘         ؾردٟ ٜتشًُ٘ َص٪ٍٚ َعين َج٬س 

ؾكهم سصههٌ بعههؤ املصه٪ٚيغل عًهه٢ اَتٝههازات اقتصهاد١ٜ ظخصهه١ٝ ضههُٔ عكههٛد    
يًعههرنات باشههتخماّ صهه٬سٝا ِٗ َٚصهه٪ٚيٝا ِٗ  ٚقههم أنههٝض بٗههِ ٚسٛشههبٛا   

 ٚغادجٚا ٚظا٥ؿِٗ َٚ٪شصا ِٗ ٚبكٞ ايٓعاّ قا٥ُاس.

ٚسهاٜا ه٘   اجٟاٱديكم  هًِ ايباسجٕٛ ٚنتبهٛا املكها٫ت عهٔ سذهِ ايؿصهاد      
    ِ ٚختهرط ا٭يصهٔ  ؾبكٝه      امل٪مل١  ٚيهٔ سُٝٓا ٜصٌ ا٭َهر ملعاجلته٘ صلهـ ايكًه

دٗهات   أْعهأت ل ٚأشايٝب َهاؾش١ ٖذٙ اٯؾ١ َهٔ دٕٚ دهمخ بٗها. ْعهِ      ا٥نر
جقاب١ٝ ملهاؾش١ ايؿصاد نُؿٛض١ٝ ايٓساٖه١ ايعاَه١  َٚها هب املؿتعهغل ايعُهَٛٝغل      

َٔ اجلٗات املص٪ٚي١ عهٔ ذيهو إ٫أ أْٗها    ٚإٕ ناْ  ٚدٜٛإ ايرقاب١ املاي١ٝ  ٖٚذٙ 
غري ناؾ١ٝ يًكضها٤ عًه٢ ٖهذٙ اٯؾه١  ؾههإ ٖهذا ايبشهح ذلاٚيه١ يتصهًٝ  ايضه٤ٛ           

 .ع٢ً ٚشا٥ٌ َهاؾش١ ايؿصاد اٱداجٟ

 إٔ _ٚيف اخلتاّ ْصأٍ اهلل  عاػل جباٙ َٔ يذْا جبٛاجٙ ٫َْٛها أَهري امله٪َٓغل    
عهِ  ْ٘ ايص٬ح ٚاٱص٬ح ؾإْ٘ صلعٌ ٖذا ايبًم آَٓاس ٜٚرزق٘ َٔ ايجُرات ٚإٔ ٜعُ

 املٛػل ٚا ٝب.
 

 

 

 

 

 املمجش١ املٗم١ٜ ايم١ٜٝٓ/ ايٓذـ ا٭ظرف
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 أٌمٕح انمال فٓ اإلسالو:

ملهها نههإ ايؿصههاد اٱداجٟ ٜكههل يف ا٭َههٛاٍ  ؾهه٬ بههم َههٔ بٝههإ أُٖٝهه١ املههاٍ يف 

يَاابحَِالاايَاْيَبَاَالْجَباِيَاابدََُالْمَااب َُاَالْجَوُاازََِسُِوَااخَُالْ ََ] اٱشهه٬ّ. قههاٍ اهلل  عههاػل يف نتابهه٘ ايعسٜههس  

 .( )[الصَّبلِ َبدَُخَيْزٌَعِوْيََرَثِّكََثَزَاثًبَاَخَيْزٌَأَمَالً

أررب اهلل شبشاْ٘ ٚ عاػل عٔ املاٍ بأْ٘ ز١ٜٓ احلٝا٠ ايمْٝا  ؾٗٛ ذلهٛج ايصهعاد٠   
َت٢ أرذ َٔ َصادجٙ املعرٚع١ ٚصرف يف َٛاضع٘ املطًٛب١ ظرعاس  َٚهٔ أنهرب   

ذا عهههمٍ بههه٘ عهههٔ ايصهههراط ايصهههٟٛ. ٖٚهههٛ َهههمعا٠ احلضهههاج٠ أشهههباا ايعهههكا٤ إ
ٚايعُههرإ  نُهها أْهه٘ دلًبهه١ ايههمَاج ٚاخلصههرإ. عًٝهه٘  ههسدسِ املطههاَل ٚبهه٘  ٓههاٍ   
املههبجا  ٚبُٝٓهها  ههمٙ َجههاج ايؿههعل َٚعههكى ايٓههساع إذ  ههراٙ ٜصههاجع ايضههػا٥ٔ         
ؾٝصرعٗا  ٜٚصتأصٌ ا٭سكاد َٔ َٓابتٗا ؾٝذتجٗها  يه٫ٛٙ ٫شهكاح ايكضها٠ َهٔ      

يكضهاٜا ٚ٭َهٔ َهٔ ايعطهب نهجري َهٔ ْؿهٛط ايرباٜها  يؿهغ ضه٦ٌٝ َٚعٓه٢            أنجر ا
نبري  بٓٝ  عًٝ٘ املعها٬َت ٚ ؿرعه  َٓه٘ أنجهر املخاصهُات. ٚقهم ذنهر ايكهرإٓ         

 .(2)ايهرِٜ يؿغ املاٍ شتاس ٚث٬ثغل َر٠

ٚقههم قههرٕ اٱشهه٬ّ سرَهه١ املههاٍ َههل سرَهه١ ايههٓؿض  ٚقههم اْصههب  َكاصههم     
 ايعكٌ ٚايٓؿض ٚاملاٍ ٚايعر .ايعرٜع١ اٱش١َٝ٬ ع٢ً سؿغ ايمٜٔ ٚ

ذعشٔف انفساد اإلداسْ
(3)

: 

٫ بههم َههٔ  عرٜههـ بعههؤ املصههطًشات يتٛضههٝض َصههطًض ايؿصههاد اٱداجٟ  
 َٚٓٗا:

ٖٛ دلُٛعه١ امل٪شصهات ايه  ؽلًهو ٚشها٥ٌ املعهرٚع ٚدتههر        ايٓعاّ اٱداجٟ:  -1
                                                 

 

 .46شٛج٠ ايهٗـ  آ١ٜ:  (1)
 

 .1 املاٍ املجًٞ ٚاملاٍ ايكُٝٞ يف ايؿك٘ اٱش٬َٞ/ (2)
 

 ّ.2005 /8 /10 درٜم٠ ايصباح/ د. دٛاد املٛشٟٛ (3)
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 ٚضل ايكٛاْغل ٚا٭ْع١ُ يتمبري ٖذٙ ايمٚا٥ر يف جقع١ دػراؾ١ٝ َع١ٓٝ. شًط١

ٖههٛ ايتػههٝري اجلههٖٛرٟ ايههذٟ ٜضههُٔ إدرههاٍ دصههٝٓات        اٱصهه٬ح اٱداجٟ: -2
أشاشهه١ٝ عًهه٢ اجلٗههاز اٱداجٟ َٚعاجلهه١ َعههه٬ ٘ بأشههًٛا عًُههٞ دقٝههل عًهه٢  
ايٛد٘ ايذٟ صلعهٌ ٖهذا اجلٗهاز قهادجاس عًه٢ ازلهاز َُٗا ه٘ بهؿها٠٤ أنهرب ٚبٛقه            
أشهههرع ٚبهًؿههه١ أقهههٌ ٚذيهههو يتشكٝهههل ا٭ٖهههماف ايعاَههه١ يًمٚيههه١ ٚبًهههٛؽ جضههها  

 ٛانٓغل.امل

ٚبعمَا عرؾ  َها املكصهٛد َهٔ ايٓعهاّ اٱداجٟ ٚاٱصه٬ح اٱداجٟ ؿلهٓٓها       
 اٯٕ  عرٜـ ايؿصاد اٱداجٟ.

ٖٛ  اٚز املصًش١ ايعا١َ يػهر  َصهًش١ راصه١  ٚ تُٝهس      ايؿصاد اٱداجٟ: -3
ايمٚيهه١ ايٓاَٝهه١ بتؿعههٞ ظههاٖر٠ ايؿصههاد اٱداجٟ ْصههبٝاس أعًهه٢ َهها ٖههٛ َٛدههٛد يف   

دل ذيهو إػل اهل٦ٝهات امل٥٬ُه١ يُٓهٛٙ يف ا٭دٗهس٠ اٱداجٜه١       ايمٍٚ املتطٛج٠  ٜٚر
 يتًو ايمٚي١.

 أسثاب انفساد اإلداسْ:

ظرع١ٓ ٚشا٥ٌ ايؿصاد اٱداجٟ ٚنرق٘ نعمِّ ايرظ٠ٛ ٖم١ٜ مما ٜ٪دٟ إػل ٚصٍٛ  - 
 ا تُل إػل مماجش١ صٛج ايؿصاد عًٓاس.

ٛاٍ ايطا٥ًهه١ شهه٤ٛ اشههتػ٬ٍ املٓصههب ٚايٓؿههٛذ ؾكههم  أنههم إ عًُٝهه١ إٖههماج ا٭َهه -2
 درت يف ايؿك٠ املاض١ٝ ْتٝذ١ ش٤ٛ اشتػ٬ٍ املٓصب ٚعمّ ايععٛج باملص٪ٚي١ٝ.

 ٛشٌ بعؤ أؾراد ا تُل بايٛشا٥ٌ غري املعرٚع١ عًٓاس يف ايٛصٍٛ ملبتػاٙ ؾ٬  -3
ٜكدد ايهجريٕٚ َج٬س َٔ دؾل املاٍ جظ٠ٛ أٚ بايٛشان١ أٚ ايكراب١ يًشصٍٛ عًه٢  

 اّ  ٫ٚ صلم َجٌ ٖ٪٤٫ املؿصمٜٔ سرداس.ؾرص١  عٝغل يف ايكطاع ايع

عمّ احلرف ٚايتبذٜر ٚا٫رت٬ط يًُاٍ ايعاّ ٚذيو بايتسٜٚر ٭مسا٤ ُٖٚٝه١   -4
 يكٛا٥ِ جٚا ب ٚبأعماد غؿري٠ ٜ٪دٟ إػل ٖمج أَٛاٍ نا١ً٥.
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اٱداجٜههه١ ايههه  ٫ ٜصهههتشكْٛٗا ٚ    عهههٝغل ا٭قهههاجا ٚايفاشهههٝب يف املٓاصهههب -5
 ٜهْٛٛا َ٪ًٖغل.

يؿردٟ ايذٟ ٖٛ أشاط ايؿصاد اٱداجٟ املكرٕٚ دا٥ُهاس بايمنتا ٛجٜه١    احلهِ ا -6
ٚذيو باستهاج ايصًط١ ايذٟ ٜ٪دٟ إػل عمّ ايعماي١ ٚاحلرٜه١ ٚايتعمدٜه١ بهإداج٠    
ايمٚي١. ؾإٕ غٝهاا احلرٜهات َٚصهادج٠ احلكهٛم ٚايٛادبهات ٜه٪دٟ إػل ايؿصهاد        

 اٱداجٟ ستُاس.

صبب ٚدٛد عمد نبري َهٔ املهٛظؿغل يف   ٚدٛد ايبطاي١ املكٓع١ يف دٚا٥ر ايمٚي١ ب -7
دٚا٥هر يههٝض هلهها ٚظٝؿهه١ إ٫أ ايتُذٝهم بأظههخاف َعٝههٓغل أٚ يًُراقبهه١ ٚايتذصههض   

 ع٢ً ا تُل.

شٝطر٠ نا٥ؿ١ َع١ٓٝ َٔ ا تُل أٚ ؾ١٦ عٓصهر١ٜ َعٝٓه١ أٚ نٝهـ َهٔ أنٝاؾه٘ أٚ       -8 
ععري٠ أٚ سسا َهٔ ا٭سهساا عًه٢ إداج٠ ايمٚيه١ ٚاجلٗهاز اٱداجٟ ممها ٜٴصهبب        

ي١ عمّ ايتٛازٕ بغل ؾ٦ات ا تُل ٚبايتايٞ ٜٛيم ساي١ ايعهعٛج بهايػظل ٚايعًهِ    سا
 عٓم أغًب١ٝ ا تُل ٚايهرا١ٖٝ ؾُٝا بِٝٓٗ.

اجلعل ٚايطُل  اخلصًتإ ايًتإ إ ايتصهكتا بعخصه١ٝ إْصهإ ؾإُْٗها  كنهإ       -9
 أثراس ٚاضشاس ٚإُْٗا ٜبم٤إ َٔ ْكط١ ٫ٚ ٜٓتٗٝإ.

ب يف  ٓؿٝهذ املعهاجٜل يعهمّ  هٛاؾر ايرقابه١ ا٭ؾكٝه١ يههٌ        ايفصٛب١ٝ سٝح ايت٬عه  -10
املعههاجٜل إضههاؾ١ إػل َٛضههٛع املصههاٜرات ايصٝاشهه١ٝ يههبعؤ َرانههس ايكهه٣ٛ يف        
ا٭دٗس٠ ٚاٱداجات ٚايهٛزاجات ٚايعهرنات ٚايفصهٛبٝات ٖٚهذا َها دٳعٳهٌ نهٌ        

 ايعكٛد َعهٛناس يف صشتٗا بصبب عمّ دق١ املراقب١.

ؤ املههٛظؿغل ٚاملصهه٪ٚيغل يف َؿاصههٌ ايمٚيهه١ عههمّ ايعههعٛج ايههٛنين يههم٣ بعهه -11
 ٚعمّ  ٳعبټعِٗ باحلرف ع٢ً ا٭َٛاٍ ايعا١َ أٚ َاٍ ايمٚي١.

ٚمما ضلس يف ايٓؿٛط ٚضلري ا٭يباا إٔ أغًب١ٝ ايهذٜٔ قهمَٛا َهٔ اخلهاجز عٓهم      
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ٛٻ٩ا َٓاصههب قههم اعكؾههٛا بههإٔ ايعههرام أنجههر دٍٚ     شههكٛط ايههمنتا ٛج ٚايههذٜٔ  بهه
أدههازٚا ٭ْؿصههِٗ ايٓٗههب ٚايصههرق١ يػٝههاا ايرقٝههب    ايعهها  ؾصههاداس إداجٜههاس  ؾكههم 

 .  (1)ٚايؿٛض٢ يف ضب  ا٭َٛج املاي١ٝ يًمٚي١

يف دٚا٥ههر  ايههرٚ غل أٟ ؽلمٜههم ايعُههٌ ٱزلههازٙ بههأنجر َههٔ ايكههمج ايهه٬زّ  ؾُههج٬س  -12
ايمٚيهه١ ضلتههاز يعُههٌ إػل شههاع١ ستهه٢ ضلههٌ بُٝٓهها ْههر٣ إٔ احلههٌ ٫ ٜهههٕٛ إ٫ يف  

ٚايرٚ غل أسم أشباا  ربّ اجلُهاٖري ٚشٳهخٳطِٗ    ر٬ٍ ععر٠ أٜاّ َج٬س أٚ أنجر 
ع٢ً ايمٚي١  ٚ ٓعأ َعه١ً ايرٚ غل َٔ املرنس١ٜ ٚ عمد املراسٌ ٚاملرادهل يًبه    

 هاي١ٝ  ٚقم  ٓعأ َعه١ً ايرٚ غل ْتٝذ١ ٟ َٛضٛع ٚاي٬َبا٠٫ ٚايتصٝب ٚا٫يف أ
ٛظهـ   ضخِ املٛظؿغل يف ايما٥ر٠ ٖٚٛ عباج٠ عٔ ايبطاي١ املسدٚد١ أٚ قم ٜٗتِ امل

بعههٌ ايكههإْٛ أنجههر َههٔ َضههُْٛ٘ ٚذلتهٛاٙ  ؾبعضههِٗ ٜٗههتِ بصههٛج٠ ايكههإْٛ ٫   
 برٚس٘ َل ايعًِ إ اي٬زّ ايعٌُ برٚح ايكإْٛ ٫ باجلصم.

 انفساد اإلداسْ مؤشش سهثٓ فٓ انمجرمع:

إٕ ايؿصهههاد اٱداجٟ ٜهعهههـ عهههٔ َ٪ظهههرات شهههًب١ٝ َٛدهههٛد٠ يف ا تُهههل    
 ٚايمٚي١ َٓٗا:

٪ظر ع٢ً ضعـ ثكه١ ايعهعب باحلهَٛه١ ٚنُها إْه٘ طلًهل       إٕ ايؿصاد اٱداجٟ َ -1
ساي١  ذَر يم٣ املهٛانٓغل ٖٚهذا َ٪ظهر عًه٢ ضهعـ ايمٚيه١ ٚايٓعهاّ. ؾايؿصهاد         
ٕٻ ٖٓايههو َعاديهه١       اٱداجٟ َ٪ظههر عًهه٢ ايؿصههاد ايصٝاشههٞ ْٚعًههِ بايضههرٚج٠ أ
َٴطأههرد٠ َؾشٛاٖهها: إٔ ايؿصههاد ايصٝاشههٞ يف أدا٤ ايمٚيهه١ ٜٓههتر بايضههرٚج٠ ايؿصههاد   

 اٱداجٟ.

إٕ ايؿصاد اٱداجٟ َ٪ظر ع٢ً إٔ ايعٌُ اجلُاعٞ ٚايتٓعهِٝ اجلُهاعٞ َهازا٫     -2
 ضعٝؿغل يف ا تُل ٚدٚا٥ر ايمٚي١.
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ايؿصاد اٱداجٟ َ٪ظر عًه٢ عهمّ شهٝطر٠ احلهَٛه١ عًه٢ ايتُٜٛهٌ ا٭شاشهٞ         -3
ٚاْؿاق٘ ٚعمّ ٚدٛد آيٝات سٍٛ املهمر٫ٛت ٚا٫ْؿهام ٫ٚ ٜٛدهم دٜهٛإ جقابه١      

 ُات  دٚا٥ر ايمٚي١.أٚ ذلاشب١ ؿلاجط َٗ

ايؿصاد اٱداجٟ َ٪ظر ع٢ً غٝاا ايهؿا٠٤ اٱداج١ٜ ٚعهمّ اشهتكراج ا٫قتصهاد     -4
ٚايؿصاد ايصٝاشٞ ٚايبريٚقران١ٝ ٚايفصٛب١ٝ يف ايتٛظٝـ ٚايتؿضٌٝ ع٢ً أشهاط  

 ايكراب١ أٚ ا٫ْتُا٤ احلسبٞ.

ايؿصههاد اٱداجٟ َ٪ظههر عًهه٢ اصههطٝاد ايمٚيهه١ َههٔ قبههٌ ايعههرنات ايهه   ههمؾل  -5
اٟٚ يًُصهه٪ٚيغل يًتأظههري عًهه٢ صههٝاغ١ ايكههٛاْغل. ٚعًهه٢ ايعُهه٫ٛت غههري      جظهه

 ايعرع١ٝ ع٢ً ايصادجات ٚايٛاجدات.

 انفساد اإلداسْ َاإلسٌاب:

إٕ اشههتخماّ أدم ايٛشهها٥ٌ ٚاخلههربات يف درؿلهه١ ايؿصههاد اٱداجٟ  ٚنجههر٠    
أعماد املؿصمٜٔ اٱداجٜهغل أصهبض نايصهرنإ ٜٓتعهر بصهٛج٠ شهرٜع١. ٚأصهبشٓا        

تصههمٟ يًؿصههاد اٱداجٟ ٖههٛ َههٔ أصههعب ا٭َههٛج  ٚايعهها٥ل ا٭ٍٚ يف  ْكههرٸ إٔ اي
إعُاج عراقٓا اجلمٜم  بٌ أصبض ٖهٛ ايعٗهري ايكهٟٛ يٲجٖهاا. ؾٗٓايهو اج بهاط       
ٚثٝل بغل ايؿصاد اٱداجٟ ٚاٱجٖاا  ؾشُٝٓا ٜٓشرف املص٪ٍٚ أٚ املٛظهـ عهٔ   

 ٭عما٥٘. فلا١ٜ ٚنٓ٘ أٚ أدا٤ ٚادب٘ بتكبً٘ سؿ١ٓ َٔ املاٍ ؾبإَهاْ٘ بٝل ايٛنٔ

ؾايؿصههاد اٱداجٟ ؿلجههٌ اخلطههر ايجههاْٞ ايههذٟ ٜؿتههو ؼلؿاصههٌ ايمٚيهه١ بعههم         
اٱجٖاا بٌ ٖٛ ا٫ست٬ٍ اٯرهر ٚبطرٜكه١ أرهر٣  ؾها٫عكاف بٛدهٛد ايؿصهاد       
اٱداجٟ يٝض ناؾٝاس بٌ ٫بهم َهٔ اختهاذ رطهٛات ؾٛجٜه١ يًشهم َٓه٘ ٭ٕ  هأثريٙ ٫         

ايعرام ٚاْٗٝهاج ايمٚيه١    ٜكل ؾك  ضُٔ خترٜب ا٫قتصاد ايٛنين  ٚإعاق١ إعُاج
ٚ ٛقـ ايتطٛج ا٫دتُاعٞ ٚايصٝاشٞ ٚا٫قتصادٟ  بٌ ٜتعم٣ ذيو إػل  ػذٜه١  
ٚإداَهه١ ايعهههبهات اٱجٖابٝههه١ ايهه   عُهههٌ يف ايعهههرام. َٚجههاٍ يع٬قههه١ ايؿصهههاد    
اٱداجٟ ٚاٱجٖاا ٖٛ صرف اجلٛازات اي  ٜصتخمَٗا اٱجٖهابٕٝٛ يف دكٝهل   
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ٚ ٓٝهههم بصهههطا٤ ايعهههباا يف صهههؿٛف    َهههبجبِٗ اٱدراَٝههه١ يف عراقٓههها اجلمٜهههم  
 اٱجٖابٝغل.

 انجٍاخ انمعانجح نهفساد اإلداسْ:

ْعتكههم بههإٔ اٱصهه٬ح اٱداجٟ ٫ ٜههتِ ؾكهه  عههٔ نرٜههل اجلٗههات ايرمسٝهه١     
ملعاجلهه١ ايؿصههاد ٚذيههو َههٔ رهه٬ٍ َ٪شصههات أْعههأ ٗا ايكههٛاْغل ملهاؾشتهه٘ َههٔ       

ابهه١ املايٝهه١. َؿٛضهه١ٝ ايٓساٖهه١ ايعاَهه١ َٚها ههب املؿتعههغل ايعُههَٛٝغل ٚدٜههٛإ ايرق 
ؾٗٓايههو ٚشهها٥ٌ أنجههر ؾعايٝهه١ َههٔ ٚشهها٥ٌ ايههردع ايعههاّ بايعكٛبههات. ٚيهههٔ ٖههذٙ 
ايٛشا٥ٌ ٚإٕ نهإ  أثريٖها بط٦ٝهاس ٚ تطًهب زَٓهاس نه٬ٜٛس يتٴه٪ ٞ واجٖها  ٚيههٔ ٫          
رٝاج يف ذيو ؾ٬بهم أ٫ٚس َهٔ إصه٬ح ايٓؿهٛط ٚايتجكٝهـ دٜٓٝهاس يف سهب ايهٛنٔ         

اٱشهه٬ّ  ٚايتأنٝههم عًهه٢ إ   ٚاٱصهه٬ح ٚجؾههؤ ايؿصههاد َههٔ رهه٬ٍ َؿٗههّٛ      
َهاؾش١ ايؿصاد اٱداجٟ ١َُٗ د١ٜٝٓ أر٬ق١ٝ ٚن١ٝٓ ٭ْٗا  تعًل ؼلصهتكبٌ أدٝايٓها   

 باٱضاؾ١ إػل ساضرْا.

ٕٻ ٖٓايو نرٜكاس ٚاسماس ملعاجل١ ايؿصاد اٱداجٟ ٖٚٛ ٬َسكه١   ٚإٕ َٔ ٜعٔ أ
 املؿصههمٜٔ بايتههمقٝل ٚايتشكٝههل ٚايعكٛبههات ايرادعهه١ ؾٗههٛ رلطهه٧  ٭ٕ ايؿصههاد      

اٱداجٟ يف ايعههرام َههر  َصههتؿشٌ ٫ ؿلهههٔ أبههماس ع٬دهه٘ بامل٬سكهه١ ايؿردٜهه١     
ٕٵ  طٛهلههها أٜهههمٟ آ٫ف ايفككهههغل  ٚ٭ٕ    يًُؿصهههمٜٔ ٭ٕ أعهههمادِٖ أنهههرب َهههٔ أ
ٚشا٥ًِٗ ٚرربا ِٗ يف اجلرؿل١ ٚايؿصهاد اٱداجٟ أععهِ ٚأدم َهٔ إٔ  صهٌ إػل     

ايتشكٝكٝههه١  َصهههتٛاٖا أعتههه٢ امل٪شصهههات ايتشكٝكٝههه١. نُههها ْعتكهههم إ امل٬سكهههات
ٚايكضا١ٝ٥ ٚاجلسا١ٝ٥ يًُؿصمٜٔ ٫  ههٕٛ ناؾٝه١ يف ايكضها٤ عًه٢ املؿصهمٜٔ  ٚإٕ      

يًُ٪شصههات  إٕأسههماس ٫ ٜٓهههر َهها هلهها َههٔ دٚج ؾاعههٌ يًههردع اجلسا٥ههٞ  نُهها       
ايتشكٝك١ٝ ٚايرقابٝه١ ايهمٚج ايؿاعهٌ يف إٜكهاف اجلرؿله١ بعههٌ عهاّ شهٛا٤ أناْه           

 ًههو املعاجلهه١ يههٔ  ػههين  إْٕٓهها ْهه٪َٔ درؿلهه١ عادٜهه١ أّ درؿلهه١ ؾصههاد إداجٟ. إ٫أ أ
ٚسمٖا أبماس يف ايكضا٤ عًه٢ ايؿصهاد ٚاملؿصهمٜٔ  ٚيهٛ نهإ هلها أثهر َها يف ذيهو          
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% َهٔ استٝادهات َهاؾشه١ ايؿصهاد يف دلتُعٓها ايهذٟ       20ؾإْٓا ٫ ْكمجٙ بهأنجر َهٔ   
ٚصههٌ ا٭َههر ؾٝهه٘ أسٝاْههاس إػل ظههرع١ٓ ٚشهها٥ٌ ايؿصههاد ٚنرا٥كهه٘. بههٌ ْعتههرب إ         

ايعههه٬ز َهههٔ َهههر  ايؿصهههاد اٱداجٟ  هههمرٌ يف ٚظههها٥ـ  َصههه٪ٚي١ٝ ايٛقاٜههه١ ٚ
َُٚٗههات ـلٝههل ايصههًطات ٚاملصهه٪ٚيغل يف ايمٚيهه١ بهه٬ اشههتجٓا٤  ؾٗههٞ  عُههٌ يف   

نًهههِ جاٍع ) rقههاٍ جشههٍٛ اهلل  َٝههمإ َهاؾشهه١ ايؿصههاد َههٔ َٛقعٗهها ايههٛظٝؿٞ
 .(1)(ٚنًهِ َص٪ٍٚ عٔ جعٝت٘

 أٌمٕح انعامم انذٔىٓ:

يمٜٓٝه١ ٚا٭ر٬قٝه١ ايصها٥م٠ يف دلتُعه٘      إٕ ا تُل ايعراقٞ ٫ ٜتذاٌٖ قُٝ٘ ا
ٖٚذٙ ايكِٝ اي   صٛد ا تُل يٝص  دلرد ظ٤ٞ عابر غري َر ب  بصهًٛى ايؿهرد   
يف دلتُع٘ ؾٗٞ  مرٌ يف ايمٚي١ ٚ عٝغ ؾٝٗا عهٔ نرٜهل املهٛظؿغل. ٖٚهذٙ ايكهِٝ      
َُٗههه١ يًكضههها٤ عًههه٢ ايؿصهههاد اٱداجٟ  ٚيههههٔ صلهههب اشتشضهههاجٖا عٓهههم نهههٌ 

بٗهها عكا٥ههمٜاس َٚ٪َٓههاس بٗهها َههٔ رهه٬ٍ ايتجكٝههـ        َٛظههـ  ٚإٔ ٜهههٕٛ َتصههًشاس  
ٚايتٛع١ٝ. ٚيهٔ يٮشهـ نػه  املادٜه١ ايعُٝها٤ عًه٢ ايكهِٝ ايمٜٓٝه١ ٚا٭ر٬قٝه١         
يصههًٛى بعههؤ املههٛظؿغل بههٌ ا تُههل ممهها أد٣ إػل اسلراؾهه٘ عههٔ ايطرٜههل املصههتكِٝ  

 ٚششل سكٛم املٛانٓغل ٚاْتعاج ايؿصاد اٱداجٟ.

بغل املاد٠ ٚايهرٚح ُٖٚها دٓهاح اٱْصهإ     َٚعًّٛ إٕ اٱش٬ّ دا٤ بايٛشط١ٝ 
 يف ايتكمّ ٚا٫زدٖهاج  يهذا دعها إيٝٗها اٱشه٬ّ نهٌ سصهب َهٛجدٙ بكٛيه٘  عهاػل          

لَهُامَْاَصِايتٌَََاَمِوْهُمَْمَنََُْقُز َُرَثَّوَبَآرِوَبَفِيَاليَاْيَبَحَسَوَخًَاَفِيَاآلخِزَحَِحَسَوَخًَاَاِوَبَعَذَاةََالوَّبرَِأُاْلَئِكََ]

 .(2)[جُزامِمَّبَكَسَ

يهههٝض َٓٸههها َهههٔ  هههرى دْٝهههاٙ ٯرر ههه٘ ٫ٚ آرر ههه٘ ٚيف احلهههمٜح ايعهههرٜـ: )

                                                 

 .38/ 72( حباج ا٭ْٛاج 1)
 

 .201شٛج٠ ايبكر٠  آ١ٜ:  (2)
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ضلهب ٭رٝه٘ َها ضلهب       إٕ ايٛازع ايمٜين ٖٛ ايهذٟ ًٜهسّ ايؿهرد ٭ٕ )   (1)(يمْٝاٙ
( ٚاْ٘ َص٪ٍٚ أَاّ اهلل شبشاْ٘ ٚ عاػل عهٔ إشها٤ ٘   يٓؿص٘ ٜٚهرٙ ي٘ َا ٜهرٙ هلا

  ُ ٖٳٝ ٘ٹ املٛيٜٛه١   إػل ايعٌُ ٚإػل شا٥ر ايٓاط. ٖٚٛ ههه حُبههِ  ٜهسجع يف املٛظهـ    -ٓته
جٚح اٱٜجاج حبٝح ٫ ٜكهمّ َصهًشت٘ ايعخصه١ٝ عًه٢ املصهًش١ ايعاَه١  ٚايكهِٝ        

ـ      إ ٫  كتصههر عًهه٢ ايعبههادات    ايمٜٓٝهه١ ايهه  صلههب ْعههرٖا ٚ جكٝؿٗهها يًُٛظهه
ٚايؿههرٚ  بههٌ ٫بههم َههٔ ايكنٝههس عًهه٢ ؾكهه٘ ا تُههل نايههمٜٔ املعاًَهه١ ٚايههمٜٔ        

٭ؾراد  ٚبٝإ إ املاٍ يٝض ٖمؾاس بٌ ٖٛ ٚشه١ًٝ  ايٓصٝش١  ٫ٚ  كتصر ع٢ً ؾك٘ ا
 يطرم  هأَغل احلٝها٠ ايهرؿله١ َهٔ َصههٔ َٚأنهٌ ًَٚهبض ٚغريٖها  ٚيههٔ قٹصٵهُاس           
 َههههٔ ا٭ثرٜهههها٤ دعًههههٛٙ ٖههههمؾاس ٫ ٚشهههه١ًٝ ممهههها أد٣ إػل دطههههُِٝٗ بههههٌ دطههههِٝ  

 سههههب ايههههمْٝا يف قٛيهههه٘: ) _ا تُههههل  ٚإيٝهههه٘ أظههههاج اٱَههههاّ أَههههري املهههه٪َٓغل 
 . (2)(ايكًب عٔ مساع احله١ُ ٜؿصم ايعكٌ  ٜٚصِ

ٚإٕ اٱش٬ّ ٜر٣  (3)(سب ايمْٝا جأط نٌ رط١٦ٝنُا إ احلمٜح اٯرر )
إ املهههاٍ هلل شهههبشاْ٘ ٚ عهههاػل  ٚإؾلههها أعطهههاٙ يٲْصهههإ برشهههِ ا٭َاْههه١ يُٝهههتشٔ 

   ٚقٛيه٘  عهاػل:  (4)صاَلِلَّهَِخَاشَاِِنَُالسَّامَباَادَِاَارَرْ ََِ] اٱْصإ  ؾؿٞ ايكرإٓ ايهرِٜ

زََالَّذِيَجَعَلَكُمَْخاَلَِِفََارَرْ َِاَرَفَعََثَعْضَكُمَْفَزْقََثَعْضٍَدَرَجَبدٍَلِيَجْلُازَكُمََْاَهُ]

 .( )[فِيَمَبَآرَبكُمْ

يٝض يو َٔ َايهو إ٫أ َها أنًه  ؾأؾٓٝه  ٚيبصه       ٚيف احلمٜح ايعرٜـ: )

                                                 
 

 .22025  سمٜح: 28  باا: 17/76ٚشا٥ٌ ايعٝع١/ (1)
 

 .381 /1غرج احلهِ  (2)
 

 .309 /11ٚشا٥ٌ ايعٝع١  (3)
 

 .7ٕ  آ١ٜ: شٛج٠ املٓاؾكٛ (4)
 

 .165شٛج٠ آٍ عُرإ  آ١ٜ:  (5)
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 .(1)(ؾأبًٝ  ٚ صمق  ؾأبكٝ 

 انعامم انذٔىٓ نهقضاء عهّ انفساد اإلداسْ:

ٌٝ َهٔ ظهبٻ عًه٢ ظه٤ٞ ظهاا عًٝه٘ ٖٚهٛ صهشٝض إػل سهم َها إذا             يكم ق
ٜعههاع عكا٥ههمٜاس ؾُههٔ أدَههٔ عًهه٢ اج هههاا املٓهههر ٚاَتطهها٤ ايؿشعهها٤ يههٝض َههٔ     
ُٸا اعتاد مماجشت٘ يف سٝا ٘ ايَٝٛٝه١ إ٫أ عهٔ نرٜهٍل     ايصٗٛي١ إدباجٙ ع٢ً اٱق٬ع ع

 إص٬س٘ عكا٥مٜاس ٚع٬د٘ دذجٜاس.

َهٔ اَتصهاف دَها٤ ايٓهاط ٚا٫شهت٤٬ٝ      ٚيٝض أظم َٓهراس ٚأبػهؤ ؾشعها٤   
ع٢ً أجزاقِٗ ٚايت٬عب بٗا إذا َا عًُٓا شهابكاس إ ايطُهل ٚاجلعهل رصٝصهتإ     

 إٕ ايتصكتا بعخص١ٝ إْصإ ؾإُْٗا  كنإ أثراس ٚاضشاس عٓم ذلاٚي١ إزايتُٗا.

يكههم جأٜٓهها ٚقرأْهها ٚمسعٓهها بههإٔ أنجههر َههٔ ْٗبههٛا ٚشههرقٛا أَههٛاٍ ايعههرام          
ؿصهاد اٱداجٟ ٖهِ َهٔ نبكه١ املهجكؿغل ٚاملهتعًُغل ايهذٜٔ        ٚارتًصٖٛا ٚا ُٗٛا باي

ٚؾمٚا عًٝٓا َٔ ب٬د ايجكاؾ١ ٚايعًهِ نُها ٜكهاٍ ٖٚهٞ به٬د ايػهرا ٚممهٔ فلًهٛا         
ايعٗادات يف بعؤ ا٭سٝإ  ٚيهٔ أصٝبٛا ؼلر  اجلعل ٚايطُل بصبب عهمّ  
ايٛازع ايمٜين عٓمِٖ ؾًُا غاا ايكإْٛ عِٓٗ ٚ  ٜهْٛٛا د  نا٥ًه١ ايكهإْٛ   

مٸٸتٵ أٜههمِٜٗ إػل املههاٍ ايعههاّ. بُٝٓهها نعههؿ  يٓهها ا٭ٜههاّ إ بعههؤ املهه٪َٓغل َههٔ  َهه
أصههشاا املٗههٔ ايبصههٝط١ َجههٌ احلههراط ٚايصههٛام يف دٚا٥ههر ايمٚيهه١ ٚبعضههِٗ ٫ 
ٕٵ أدٸ٣ يف بعهؤ   ٜكر٤ٕٚ ٫ٚ ٜهتبٕٛ قم داؾعٛا عٔ أَٛاٍ ايمٚي١ ٚاملاٍ ايعاّ ٚإ

ين ٚايضهُري احلهٞ ايهذٟ    ا٭سٝإ إػل  عر  سٝا ِٗ يًخطر بصبب ايٛازع ايمٜ
 نإ َتٛقماس.

يهههذيو  ٴ٬سهههغ إ ايعاَهههٌ ايهههمٜين ٖهههٛ ا٭ٖهههِ يف ايكضههها٤ عًههه٢ ايؿصهههاد   
إػل بعهؤ   _اٱداجٟ  ٚرري َا ْصتعٗم ب٘ يف ٖذا ا اٍ َا نتب٘ اٱَهاّ عًهٞ   
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ِّ َههٔ دٓههٛدى أْصههشِٗ يف ْؿصههو هلل ٚيرشههٛي٘ ٚٱَاَههو عُايهه٘ بكٛيهه٘: ) ؾههٛ
ٔ ٜبط٧ عٔ ايػضب  ٜٚرأف بايضعؿا٤  ٜٚٓبٛ ٚأْكاِٖ دٝباس ٚأؾضًِٗ سًُاس مم

ع٢ً ا٭قٜٛا٤  ٚممٔ ٫ ٜجريٙ ايعٓـ  ٫ٚ ٜعكهم به٘ ايضهعـ  ثهِ أيصهل بهذٟٚ       
املر٤ٚات ٚا٭سصاا  ٚأٌٖ ايبٝٛ ات ايصاحل١  ٚايصٛابل احلص١ٓ  َٚٔ أٌٖ 
ايٓذم٠ ٚايعذاع١ ٚايصخا٤ ٚايصُاس١ ؾإِْٗ ـلاع َٔ ايههرّ  ثهِ  ؿكهم َهٔ     

يٛايهمإ َهٔ ٚيهمُٖا ثهِ ارهك يًشههِ بهغل ايٓهاط أؾضهٌ          أَٛجِٖ َا ٜتؿكهم ا 
جعٝتو يف ْؿصو ممٔ ٫  ضٝل به٘ ا٭َهٛج ٫ٚ ؽلشهه٘ اخلصهّٛ ٫ٚ ٜتُهاد٣ يف      
ايسي١ ٫ٚ  عرف ْؿص٘ عًه٢ ايطُهل  ٚأقًهِٗ  ربَهاس ؼلرادعه١ اخلصهِ  ٚممهٔ ٫        
ٜسدٖٝ٘ انرا٤ ٫ٚ ٜصتًُٝ٘ إغرا٤  ثِ أشبؼ ع٢ً عُايو ا٭جزام ؾإٕ ذيو ق٠ٛ 

ع٢ً اشتص٬ح أْؿصِٗ  ٚغٓه٢ هلهِ عهٔ  ٓهاٍٚ َها ده  أٜهمِٜٗ ٚسذه١         هلِ 
 .(1)(عًِٝٗ َٔ رايـ أَرى  أٚ ثًُٛا أَاْتو

ٖٚٓايههو بعههؤ املعاجلههات ايتعههرٜع١ٝ ٚايتٓعُٝٝهه١ ٚايكاْْٛٝهه١ يصههم َههمارٌ      
 ايؿصاد اٱداجٟ ٚرلاجد٘ يف نٌ َٝمإ ٜعٗر ؾٝ٘  َٓٗا:

 أَاًل: انفراَِ انششعٕح:

 عرذاء عهّ أمُال انذَنح.اإلفراء تحشمح اال -1

ٚإيٝو أٜٗا ايكاج٨ ايهرِٜ ؾتاٟٚ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم ايصٝصهتاْٞ  
 :(2)يف ذيو

 ٌٖ أرذ أَٛاٍ ايمٚي١ َٔ دٕٚ ٚد٘ سل س٬ٍ أٚ سراّ؟ ايص٪اٍ:

 ٫ صلٛز. اجلٛاا:

َا سهِ َٔ اشتأدر شٝاجات ايمٚي١ َٔ قبٌ أصشابٗا عًُاس إِْٗ  ايص٪اٍ:
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تخماَٗا ٭غراضِٗ ايعخص١ٝ َٚا سهِ ا٭َٛاٍ املمؾٛع١ ع٢ً غري رلٛيغل باش
 ن٬ ايطرؾغل؟

ٌٸ ا٭َٛاٍ. اجلٛاا:  ٫ صلٛز ٫ٚ د

َا سهِ شرق١ أَٛاٍ ايمٚي١ اي  ٫ دهِ بايعرٜع١ اٱش١َٝ٬ ٫ٚ  ايص٪اٍ:
  عطٞ ايععب سك٘؟

 ٫ صلٛز. اجلٛاا:

ٓادٌٜ ايٛجق١ٝ َا سهِ ا٭دٚات اي   أرذٖا َٔ املصتعؿ٢ َجٌ امل ايص٪اٍ:
ٚايكؿازات ٚا٭دٚات ايػاي١ٝ ايجُٔ اي  ٫ ع٬ق١ هلا بايمجاش١ )أٟ أدٚات 
ضلتاز إيٝٗا يف سٝا ٓا عٓم املر  َجٌ ايعهازات( ٚغريٖا َٔ دٕٚ إذٕ َٔ 

 املصتعؿ٢ َٚاذا صلب عًٞ  اٖٗا ٌٖٚ ؾٝٗا نؿاج٠؟

ٚصلب إجداعٗا  ٫ صلٛز إ٫أ بأذٕ املص٪ٚيغل يف املصتعؿ٢ أٚ ايه١ًٝ اجلٛاا:
 َل اٱَهإ ٚإ٫أ ؾتصمم ؼلبًػٗا إػل ايؿكري املتمٜٔ.

ايص٪اٍ: ٌٖ صلٛز اشتخماّ بعؤ ا٭دٗس٠ ناهلا ـ أٚ آي١ ايطابع١ يف ايمٚا٥ر 
 يػر  ظخصٞ ٚإٕ نإ يضرٚج٠؟

ٜتبل ايعرط يف عكم ايتٛظٝـ ؾإٕ نإ عمّ ا٫شتخماّ ظرناس يف  اجلٛاا:
 ؾ٬ صلٛز. ايعكم ايٛظٝؿٞ ٚيٛ بٓشٛ ايعُّٛ

إْٞ َٛانٔ عراقٞ ٫ ؿلًو قطع١ أج  شه١ٝٓ ٚيمٟ عا١ً٥ ٚأنؿاٍ  ايص٪اٍ:
ٚاشهٔ سايٝاس يف بٝ  َل أًٖٞ قمِٜ قُ  بايتذاٚز ع٢ً قطع١ أج  ؾاجغ١ 

 عا٥م٠ يًمٚي١ َا سهِ عًُٞ؟

مساس١ ايصٝم ٫ صلٝس إسٝا٤ ا٭ج  إ٫أ بإذٕ اجلٗات املص٪ٚي١ ذات  اجلٛاا:
 ايص٬س١ٝ.
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َا سهِ اشتخماّ ايكرناش١ٝ ٚاحلاشٛا ٚا٫ْكْ  يف املهتب ايص٪اٍ: 
 ايٛظٝؿٞ ايعاّ يبعؤ ا٭غرا  ايعخص١ٝ؟

صلٛز بإذٕ املص٪ٍٚ ٫ٚبم َٔ ايتٓصٝل َع٘ بايٓصب١ ملا َض٢ إٕ   اجلٛاا: 
 ٜهٔ بإذْ٘.

ٌٖ صلٛز أرذ ظت١ً )زجع( )ؾص١ًٝ( أٚ ايٛجد أٚ بذٚجٖا َٔ دٚا٥ر ايص٪اٍ: 
 سه١َٝٛ؟

 صلٛز َٔ دٕٚ إذٕ املص٪ٍٚ.٫ اجلٛاا: 

َا جأٟ مساستهِ يف إٔ ايبعؤ يف ايعرام قم أرذ َٔ ايمٚا٥ر  ايص٪اٍ:
احله١َٝٛ َهاْاس ي٘ ٜٚكّٛ جبُل اٱصلاجات ايتابع١ يًما٥ر٠ اي  ٜصهٕٓٛ ؾٝٗا 

 حبذ١ أْٗا  ابع١ هلِ؟

٫ صلٛز ايتصرف يف ممتًهات ايمٚي١ إ٫أ بإذٕ اجل١ٗ املص٪ٚي١ عٔ  اجلٛاا:
 حبصب ايكإْٛ.ذيو 

 اإلفراء تُجُب حفظ انىظاو َاحرشاو انقُاوٕـه انُضعٕح فٓ انذَنح. -2

 ٚإيٝهِ ْع اشتؿتا٤ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم عًٞ ايصٝصتاْٞ:

 ٌٖ صلٛز رلايؿ١ ايكٛاْغل ايٛضع١ٝ يف ايمٚي١؟ ايص٪اٍ:

 ٫ صلٛز رلايؿ١ ايكٛاْغل اي   عٌ ملصًش١ ايٓاط. اجلٛاا:

 ء تحشمح سشقح انُقد فٓ انُظٕفح.اإلفرا -3

 ٚإيٝهِ ْع اشتؿتا٤ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم عًٞ ايصٝصتاْٞ:

َا جأٜهِ باملٛظـ ايذٟ ٜعُهٌ يف دٚا٥هر ايمٚيه١ ٚطلهرز قبهٌ ايهمٚاّ        ايص٪اٍ:
ايفمد ي٘ بذجٜع١ اْ٘ ٫ عٌُ يمِٜٗ  عًُاس إ ايٛق  املتعاجف ايّٝٛ ٖٛ ٜبمأ َٔ 

 ٜٚٓتٗٞ بايجا١ْٝ ظٗراس؟ ايصاع١ ايجا١َٓ صباساس
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٫ صلههٛز رلايؿهه١ ايكههإْٛ نُهها ٫ صلههٛز رلايؿهه١ ايعكههم ٚظههرٚن٘ عٓههم      اجلههٛاا:
 ايتٛظٝـ.  

ٜصههرف ـلٝههل ٚقهه  ايههمٚاّ يف ايٛظٝؿهه١     إٔبههٌ ايٛادههب عًهه٢ املٛظههـ   
املطًٛا أدا٩ٖا  ؾ٬ صلٛز سته٢ ايٓهّٛ َهج٬س يف أثٓها٤ ٚقه  ايهمٚاّ يف ايٛظٝؿه١         

 ١ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم ايصٝصتاْٞ:ٚإيٝو ْع اشتؿتا٤ مساس١ آٜ

أْهها أعُههٌ يف ايًٝههٌ ٖههٌ صلههٛز إٔ أْههاّ بضههع١ شههاعات أثٓهها٤ ايههمٚاّ    ايصهه٪اٍ:
 ايرمسٞ  سٝح   ْأرذ ا٫شت٦ذإ َٔ املص٪ٍٚ املباظر ع٢ً ذيو؟

٫ صلٛز ايتخًـ عٔ ايكإْٛ املرعٞ يف ا هاٍ إ٫أ بهإذٕ املصه٪ٍٚ. بهٌ      اجلٛاا:
 ٘ يف أثٓا٤ ايمٚاّ ايرمسهٞ بهأٟ ذجٜعه١ سته٢ يهٛ      ٫ صلٛز يًُٛظـ إٔ ٜكى دا٥ر

نهإ ايكٝهاّ ؼلصهتشب َجهٌ زٜههاج٠ ا٭َهانٔ املكمشه١ أٚ زٜهاج٠ َهرٜؤ أٚ يصههُاع         
  نُا ٫ صلٛز ي٘ أٜضاس  رى دا٥ر ٘ أٚ ٚظٝؿته٘ يف  _دلًض  عس١ٜ يٲَاّ احلصغل 

أثٓا٤ ايمٚاّ يًشضهٛج إػل ادتُهاع أٚ إقاَه١ َٗردهإ أٚ استؿايٝه١. ٚإيٝهو ْهع        
 تا٤ ؾت٣ٛ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم ايصٝصتاْٞ.اشتؿ

َا جأٜهِ بايذٟ ٜهكى ايعُهٌ بذجٜعه١ أْه٘ طلهمّ املٓهرب احلصهٝين ٚأٜهاّ          ايص٪اٍ:
ظٗر جَضإ ٚأٜاّ ظٗر عاظٛجا٤ ٚصلب عًٝ٘ إٔ ضلضر ا ايض احلصه١ٝٓٝ عًُهاس   

 اْ٘   ٜأرذ إداز٠ ٚيهٔ  ر ٝب َل املص٪ٍٚ.

 إذا نإ املص٪ٍٚ دلازاس يف اٱذٕ َٔ قبٌ ج٥ٝض ٫ صلٛز دلرد ذيو إ٫أ اجلٛاا:
 اٱداج٠.

ْعِ  صلهٛز يًُٛظهـ أرهذ اٱدهاز٠ عهٔ ايهمٚاّ أٚ ٜهكى ايعُهٌ يف دا٥ر ه٘          
ٛٸ٫س    بأرذٙ باٱداز٠ َٔ َص٪ٚي٘ أٚ َمٜرٙ ؾُٝا إذا نإ ذيو املص٪ٍٚ ٚاملهمٜر رله

اهلل  باعطا٤ اٱدهاز٠ سصهب قهٛاْغل ايٛظٝؿه١. ٚإيٝهو ْهع اشهتؿتا٤ مساسه١ آٜه١         
 ايعع٢ُ ايصٝم ايصٝصتاْٞ.
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َا جأٜهِ بهاملٛظـ ايهذٟ ٜٓصهل عًُه٘ َهل املهمٜر أٚ أسهم ز٥٬َه٘ ٫ٚ          ايص٪اٍ:
 ٜماّٚ بذجٜع١ أْ٘ أرذ اٱذٕ َٔ املمٜر أٚ املص٪ٍٚ؟

 إذا نإ املمٜر ي٘ سل إعطا٤ اٱداز٠ صلٛز ا٫شت٦ذإ َٓ٘ ٚإ٫أ ؾ٬. اجلٛاا:

4-     ُ قااد اناازْ ذإااة انمُظااف عااه     اإلفراااء تحشمااح أألااز الجااشج عهااّ ان

َظٕفرً مه دَن إرن ممه نً انحا  فآ إعءااء اإلجااصجن َإن عاان عاذو       

 دَامً ال ٔؤثش فٓ سٕش انذائشج.

 ٚإيٝو ْع اشتؿتا٤ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم ايصٝصتاْٞ:

َا ٖٛ جأٜهِ يف ا صاع ظاٖر٠  رى ايعٌُ يف دٚا٥ر ايمٚي١ قبٌ ايهمٚاّ   ايص٪اٍ:
 رى ايعُهٌ ٫ ٜه٪ثر بصهٛج٠ ؾعًٝه١ يف ا هسإ ايهمٚاّ ايرمسهٞ        ايرمسٞ حبذ١ إ 

عًُههاس بههإٔ ٖٓههاى دٚا٥ههر دٚاَٗهها َٓاٚبهه١ ثٓا٥ٝهه١ ٚث٬ثٝهه١ ٚبههايرغِ َههٔ ذيههو ٜههكى   
 املٛظـ ايعٌُ.

 ٫ صلٛز ٫ٚ ٜصتشل ا٭در٠ يف ؾك٠ ايػٝاا. اجلٛاا:

ٚيذا ع٢ً املٛظـ إ ٜصكدل َٔ جا ب٘ بٓصهب١ َها ؾٛ ه٘ َهٔ ايهمٚاّ يف دا٥ر ه٘        
ؾإٔ أنً٘ هلذا املاٍ َٔ دٕٚ َكابٌ شهش   يعهمّ اشهتشكاق٘ إيٝه٘. ٚإيٝهو ْهع       

 اشتؿتا٤ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم ايصٝصتاْٞ:

ٚإذا نإ ايعٌُ ٫ صلٛز ؾٌٗ املر ب ايذٟ ٜأرهذٙ ؾٝه٘ أظههاٍ؟ ٖٚهٌ      ايص٪اٍ:
 ٜكطل َٓ٘ ظ٤ٞ يًشصابات يف ايما٥ر٠ ْؿصٗا ست٢  ربأ ذَت٘؟

 ب١ َا ؾٛ ٘ َٔ احلضٛج يف ايما٥ر٠ يف َؿرٚ  ايص٪اٍ.ٜكطل َٓ٘ بٓص اجلٛاا:

اإلفراء تحشمح ذصشف انمُظف فٓ أمُال دائشذً َأجٍضذٍا نألغشاض  -5

انشخصاإح أَ فاآ أغاااس غٕااش مساامُا تااً قاوُوااًان َإن عااان ال ٔااؤثش فاآ       

 انذائشج مادًٔا َإداسًٔا.

 ٚإيٝو ْع اشتؿتا٤ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم ايصٝصتاْٞ:



 حبوث ومقاالت                                                                                        192

 ٍ أْها َٛظؿه١ يف قصههِ احلصهابات ٜطًهب َههين ز٥٬َهٞ بعهؤ ا٭َههٛاٍ يف        :شه٪ا
ساد١ ًَش١  ٚأْا اشأهلِ إٔ  هٕٛ احلاد١ ًَش١ بصٛج٠ صهشٝش١  ؾٗهٌ صلهٛز    

 ذيو َٚا ٖٛ احلهِ؟

 إذا نإ طلايـ ايكٛاْغل املرع١ٝ يف ٖذا ا اٍ ؾ٬ صلٛز. اجلٛاا:

طابعه١ يف ايهمٚا٥ر   ش٪اٍ: ٌٖ صلٛز اشتخماّ بعؤ ا٭دٗس٠ ناهلا ـ أٚ آيه١ اي 
 يػر  ظخصٞ ٚإٕ نإ يضرٚج٠؟

 ٜتبل ذيو قإْٛ ايبًم ْٚعاّ اٱداج٠. اجلٛاا:

اإلفرااااء عهاااّ حشماااح دفاااع انششاااُج نهمُظاااف ماااه أجااام انرعٕٕاااـه فااآ   -6

انُظٕفحن َإن اوحصش انرعٕٕـه تذفعٍان أَ نرخهٕص انمعامهاح أَ نرساشٔعٍا   

 عما ٔحشو نهمُظف أألز رنك انمال.

 ٚإيٝو ْع اشتؿتا٤ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم ايصٝصتاْٞ:

ٖههٌ صلههٛز دؾههل جظهه٠ٛ َههٔ أدههٌ احلصههٍٛ عًهه٢ ٚظٝؿهه١ يف ايكطههاع         شهه٪اٍ:
 احلهَٛٞ ع٢ً أْ٘ ٫  ٛدم نرٜك١ أرر٣ يف ايٛق  احلاضر؟

 اجلٛاا: ٫ صلٛز.

أعٌُ يف دا٥ر٠ سه١َٝٛ ٚآرذ جا باس عًه٢ عًُهٞ َهٔ ايهما٥ر٠ ٚأشهتطٝل       ش٪اٍ:
عؤ املعا٬َت َكابٌ َاٍ َعغل َجهٌ اشهتخراز ؾٝهس٠ عُايه١ أنجهر َهٔ       ختًٝع ب

املصُٛح ب٘ عٓم ايمٚي١ ٖٚهذا بعؤ املعها٬َت يف ايهمٚا٥ر احلهَٛٝه١  ؾٗهٌ يف     
 أرذ ٖذٙ ا٭در٠ إظهاٍ َل ايعًِ إٔ غريٟ ٜعًُٗا بايٛشان١؟

 إذا نإ عًُو رلايؿاس يًكإْٛ ؾ٬ صلٛز. اجلٛاا:

داّ )١ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم عًهٞ ايصٝصهتاْٞ   ٚيكم صمج َٔ َهتب مساس١ آٜ
 اشتؿتا٤إ عٔ ايؿصاد اٱداجٟ ٚإيٝو ْصُٗا: (ظً٘
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 االسرفراء الَل:

 ققق

 .(داّ ظً٘)َهتب مساس١ املردل ا٭ع٢ً ايصٝم ايصٝصتاْٞ 

 ايص٬ّ عًٝهِ ٚجفل١ اهلل ٚبرنا ٘..

ٚبعهههم: يكهههم  ؿعههه٢ َههها ٜصههه٢ُ بهههه)ايؿصاد اٱداجٟ( يف أٚشهههاط املهههٛظؿغل  
 َٛٝغل حبم   ٜصبل ي٘ َجٌٝ  ٜٚتخذ أظها٫ رلتًؿ١:احله

َٓٗا ختًـ املٛظـ عٔ أدا٤ ٚادب٘ ايكاْْٛٞ  اٙ املرادل إ٫أ بعم أرهذ َبًهؼ   
 َٔ املاٍ.

َٚٓٗهها قٝههاّ املٛظههـ بايتذههاٚز عًهه٢ ايكههٛاْغل ٚايكههراجت ايرمسٝهه١ يصهها     
 املرادل إذا دؾل ي٘ ايرظ٠ٛ ع٢ً ذيو.

اجٜل اخلمَٝهه١ ٚغريٖهها ؼلبههايؼ  ؿههٛم بهههجري  َٚٓٗهها َههٓض املٛظههـ َكاٚيهه١ املعهه 
 َتطًبات ازلازٖا إػل َٔ ٜٛاؾل ع٢ً إعطا٥٘ دس٤اس َٔ َبًؼ املكاٚي١.

َٚٓٗا  ٛيٞ دلاَٝل َٔ املٛظؿغل ١َُٗ ايكٝهاّ ؼلعهرٚع َها ٜٚتكاضهٕٛ أَهٛا٫س      
نا٥ًهه١ عًٝهه٘ يف سههغل اْهه٘ َههٔ ضههُٔ ٚادبهها ِٗ ايٛظٝؿٝهه١ ايهه  ؿلٓشههٕٛ بإزا٥ٗهها    

ٖٓايههو ايهههجري َههٔ ا٭ظهههاٍ اُ٭رههر  ْردههٛ بٝههإ احلهههِ   ايرٚا ههب ايعههٗر١ٜ. ٚ
 ايعرعٞ يف ـلٝل ذيو أداّ اهلل  عاػل شٝمْا املردل ذرراس ٬َٚذاس.

 دلُٛع١ َٛانٓغل
 ٖه1426صؿر  10                                                                      

 بامسه تعاىل

    ٚ ادبها ِٗ ؼلكتضه٢ عكهٛد  هٛظٝؿِٗ     ضلرّ عًه٢ املهٛظؿغل ايتخًهـ عهٔ أدا٤ 
ايٓاؾذ٠ عًِٝٗ ظرعاس  نُها ضلهرّ عًهِٝٗ  هاٚز ايكهٛاْغل ٚايكهراجت ايرمسٝه١ ممها         
  ٜتعغل جعاٜتٗا ؼلٛدب ذيو  َٚا ٜأرهذٙ املٛظهـ َهٔ املهاٍ َهٔ املرادهل ٚغهريٙ        
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ؾٗٛ شهش  سهراّ  نُها إ إٖهماج املهاٍ ايعهاّ ٚا٫شهتشٛاذ          -ر٬ؾاس يًكإْٛ -
رف غري ايكاْْٛٞ ؾٝه٘ سهراّ ٜٚصهتٛدب ايضهُإ ٚاظهتػاٍ      عًٝ٘ بٌ َطًل ايتص

 ايذ١َ. ٚاهلل اهلادٟ.
 ٖه1426صؿر  15                

 َهتب ايصٝم ايصٝصتاْٞ يف ايٓذـ ا٭ظرف

 االسرفراء انثاوٓ:

  ققق

 .(داّ ظً٘)مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم عًٞ احلصٝين ايصٝصتاْٞ 

 ايص٬ّ عًٝهِ ٚجفل١ اهلل ٚبرنا ٘:

أرذ ايؿصاد اٱداجٟ َأرذٙ يف َ٪شصا ٓا احلهَٛٝه١ َهٔ ٖهمج ا٭َهٛاٍ      يكم
ايعا١َ د  عٓٛإ بٓا٤ املعاجٜل اخلم١َٝ ٚ صًٝض ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ  َٚهٓض ا٭َهٛاٍ   
حبذهه١ ا٭عُههاٍ اٱضههاؾ١ٝ يف سههغل ٜٛدههم ؾهها٥ؤ بههٓؿض ايههما٥ر٠ َههٔ املههٛظؿغل     

ِ ا٫عتٝادٜهه١  ٚايؿٓههٝغل ؾا٭دههمج اشههتخماَِٗ إ ناْهه  أعُههاٍ نههجري٠ ٚبههرٚا بٗ
ٚقٝههاّ بعههؤ املههٛظؿغل بتههأيٝـ دلُٛعهه١ َههِٓٗ يبٓهها٤ أٚ إصهه٬ح َعههرٚع ٚأرههذ    
أَٛاٍ نا١ً٥ ع٢ً ٖذا ايع٤ٞ يف سهغل ؿلههٔ ايكٝهاّ به٘ أثٓها٤ ٚادهبِٗ يف ايهمٚاّ        

 ايرمسٞ ِٖٚ ٜتكاضٕٛ جٚا ب ٫ بأط بٗا.

ؾُهها ٖههٛ َٛقؿٓهها َههٔ ٖههذٙ املعضهه١ً عًُههاس أْٓهها أبههمٜٓا اَتعاضههٓا ٚ  ْصههه     
ٓا أيصٓتٓا ضم ٖذا ايما٤ ؾٌٗ ٜهؿٞ أّ ًْذأ إػل أَٛج أرهر٣. َٚها املٛقهـ    ؾأنًك

 ايعرعٞ َٔ ٖ٪٤٫؟.

 .أؾتْٛا َأدٛجٜٔ ٚؾكهِ اهلل
 َكًمنِ/ أبٛ ذلُم

 ٖه1426/صؿر/14                                                                                  
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 بامسه تعاىل

  ٔ ٚادبهها ِٗ ؼلكتضهه٢ عكههم ايتٛظٝههـ سههراّ  َٚهها      إٕ ختًههـ املههٛظؿغل عهه
 ٜأرذْٚ٘ َٔ املاٍ شش . ٚاهلل اهلادٟ.

 َهتب ايصٝم ايصٝصتاْٞ يف ايٓذـ ا٭ظرف
 أدٛب١ املصا٥ٌ ايعرع١ٝ                                 

 ٖه1426/صؿر/15                                                    

 ٕح:ثاوًٕا: انُسائم انرششٔع

اشههتخماّ ايٓعههاّ اي٬َرنههسٟ يف ايعًُٝهه١ اٱداجٜهه١ ٚذيههو يٓذاسٗهها يف ايههمٍٚ    -1
املتطٛج٠ َمْٝاس ٚاقتصهادٜاس  ٭ٕ املرنسٜه١ يف اٱداج٠ َهٔ ا٭شهباا اير٥ٝصه١ هلهمج       
ايٛق   ؾإٕ احله١َٛ املرنس١ٜ ؼلع٢ٓ إ نٌ ظ٤ٞ َر ب  بٗا ممها ٜه٪دٟ إػل ٖهمج    

١ ٜردل ؾٝٗا َٔ أد٢ْ ايب٬د ٚأقاصٝٗا ايٛق   ؾإٕ نٌ َعا١ًَ أٚ نًب أٚ ٥٫ش
إػل املرنس  ٖٚذا ر٬ف سر١ٜ ايٓاط ٚغايباس َا  هٕٛ املرنسٜه١ دنتا ٛجٜه١  ؾهإٕ    
املرنسٜهه١ َعٓاٖهها عههمّ  ؿههٜٛؤ ايصههًط١  ممهها ٜهه٪دٟ إػل إ املرا ههب ايههمْٝا َههٔ     
ايمٚا٥ر  تٗرا إػل ايتصهٜٛـ ٚايتأدٝهٌ ٚايؿهراج َهٔ املصه٪ٚي١ٝ ٚايردهٛع دَٚهاس        

 ا٤ ٚذيو مما ٜصبب ٖمج ايٛق  أنجر ؾأنجر.إػل اير٩ش

 عرٜل قٛاْغل ايضهُإ ا٫دتُهاعٞ ايه   عهم َهٔ أٖهِ ايٛشها٥ٌ ايه  دصهٔ           -2
 املٛظـ َٔ ايؿصاد اٱداجٟ.

 هٜٛٔ ْعاّ اقتصادٟ َتطٛج ٚذٟ ؾلٛ َتصاعم مما صلعٌ َصت٣ٛ درٌ ايؿهرد   -3
٠ٛ ٚايفصهٛب١ٝ  دٝماس يٝهٕٛ ضُاْاس  اٙ نهٌ أَهرا  ايؿصهاد اٱداجٟ َجهٌ ايرظه     

 ٚاشتػ٬ٍ ايٓؿٛذ.

ٚضل دٚا٥ر جقاب١ ظمٜم٠  صاِٖ يف ايكضا٤ عًه٢ ايرظه٠ٛ ٚايؿصهاد إضهاؾ١ إػل      -4
ٚدههٛد برملههإ  عههرٜعٞ قههٟٛ ٚصههشاؾ١ سههر٠ صلعههٌ َههٔ ايصههعٛب١ ايتصههك عًهه٢    

 عًُٝات ايؿصاد اٱداجٟ.
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ٚضل قٛاْغل ٚإدرا٤ات َتعمد٠ حبل املؿصمٜٔ ؼلُتًههات املهٛانٓغل ٚايصها      -5
يعاّ  ٜٚتصا٤ٍ ايعراقٞ ملاذا ٜطرد َٛظهـ ٜعهتػٌ يف ايكطهاع اخلهاف أٚ املٗهٔ      ا

ا٭ًٖٝهه١ عٓههم انتعههاؾ٘ بايصههرق١ أٚ ايتكصههري بُٝٓهها ٜبكهه٢ املٛظههـ احلهههَٛٞ يف       
ٚظٝؿت٘ ست٢ يٛ ثب  عًٝه٘ ايتكصهري أٚ ايصهرق١ َهل ايعًهِ إ املهٛظؿغل يف دٚا٥هر        

 ايكطاع ا٭ًٖٞ. ايمٚي١ بعضِٗ ٜتصك ع٢ً اٯرر ٖٚذا عهض َا صلرٟ يف

 أيٝـ دلًض اخلم١َ ايعا١َ املختع بتعٝغل املٛظؿغل يف ـلٝهل دٚا٥هر ايمٚيه١      -6
ٚشًب  ًو ايص٬س١ٝ ممٔ شٛاٙ  ٜٚٓبػٞ هلهِ ايتشهرز يف ارتٝهاج َٓتصهيب ٖهذا      
ا ًض ٚٚضل ايتشرزات ايكا١ْْٝٛ ٚايرقاب١ٝ اي  ؽلٓل ايؿصاد ٚايتذاٚزات ؾٝه٘.  

ا٥هر٠  إػل  عهٝغل َهٛظؿغل يهمٜٗا ؾتهتهب بهذيو إػل       ؾإذا استاد  أٜه١ ٚزاج٠ أٚ د 
دلًض اخلم١َ ايعاّ يٝتٛػل ْعهر إعه٬ٕ يهمع٠ٛ َهٔ  تهٛاؾر ؾٝه٘ ايعهرٚط يًتعهٝغل         
 طبٝكههاس ملبههمأ املصههاٚا٠ بههغل املههٛانٓغل يف  ههٛيٞ ايٛظهها٥ـ ايعاَهه١  ثههِ إرضههاع         
املتكههمَغل يًُٓاؾصهه١ أٚ ٫َتشاْههات درٜرٜهه١ أٚ ظههؿ١ٜٛ ضلههمدٖا املختصههٕٛ  أٚ     

ٚي١ٝ ملٔ ؿلًو اَتٝازات َع١ٓٝ ٜتؿل عًٝٗا أعضا٤ دلًض اخلم١َ ايعا١َ سصهب  ا٭
ايٛظٝؿه١ ٚاملٛظهـ. ٚضلصههٌ عًه٢ ايٛظٝؿهه١ ايعهاغر٠ َههٔ  ؿهٛم عًهه٢ غهريٙ َههٔ       
املتكههمَغل. ٚ ؿعٝههٌ ٖههذا املكههكح ٜتطًههب  ههمر٬س  عههرٜعٝاس َههٔ اجلُعٝهه١ ايٛنٓٝهه١   

 بإصماج قإْٛ بإْعا٤ أٚ إعاد٠  أيٝـ ا ًض املذنٛج.

 عههمد اجلٗههات ايهه  هلهها شههًط١ يف  عههٝغل ايههراغبغل بايٛظهها٥ـ نههايٛزجا٤   إٕ
 ٚامُلمٜرٜٔ ايعاَغل ٜ٪دٟ إػل عمّ اسكاّ ايكٛاعم ايكا١ْْٝٛ يف  عٝغل املٛظؿغل.

عمّ قبٍٛ ـلٝل ايتربٜرات ٚاحلذر ايٛا١ٖٝ اي  ٜتِ بٗا  عٝغل املهٛظؿغل دٕٚ   -7
 ا٭َين ٚغريٖا.مشٛهلِ بايضٻٛابٹ ٹ ايكا١ْْٝٛ نذجٜع١ ايٛضل 

ا٫عتُاد يف ايتٛظٝـ ع٢ً ايهٹؿاٜٳ١ٹ ٚا٭َا١ْ. قاٍ  عاػل يف ذلهِ نتاب٘ يف قصه١   -8

ٝٵبٺ َل ايٓيب َٛش٢  اَبلَاذَِِْحْايَاهُمَبََُبأَثَاذَِاَْازَرْجِزَََُِِِِّْخَيْازََمَانَََََََْ: ط_بٓات ايٓيب ظٴعٳ
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شهت٦ذاج ايهؿه٪ ٚا٭َهغل ٚؾصهرت     .  عري اٯٜه١ ايهرؿله١ با  (1)صاَْزَرْجَزْدََالْقَزِيََارَمِنيُ

ايكهه٠ٛ بايهؿاٜهه١. ٚسرَهه١ ايتٛظٝههـ عًهه٢ أشههاط ايفصههٛب١ٝ أٚ بايرظهه٠ٛ أٚ صهه١ً  
ايكراب١. ٚقم مسعٓا ٚظاٖمْا ٖٓايهو َهٔ  ٛظؿهٛا يف أَهانٔ سصاشه١ يف ايمٚيه١       

 ٚ صًُٛا املٓاصب اٱداج١ٜ دٕٚ نؿاٜٳتٹِٗ ؾٝٗا.  

ٝكٝهاس يًُؿصهمٜٔ َهٔ عهمّ     إيػا٤ ـلٝل ايكٛاْغل اي  َازايه   عههٌ غطها٤ٶ سك    -9
ٍٳ َههِٓٗ يف أثٓهها٤  أدٜهه١ ٚظٝؿههتِٗ ايرمسٝهه١ إ٫أ ؼلٛاؾكهه١  اشههتطاع١ ايكههإْٛ إ ٜٳُطههٛ
ايٛزٜر ايتابل ي٘ ؾإٕ ٖذا ٜههٕٛ يه٘ غطها٤ يف ؾصهاد املٛظهـ اٱداجٟ  ؾه٬ صلهٛز        
٭ٟ عٓههٛإ جمسههٞ أٚ شٝاشههٞ إٔ ؿلٓههل َههٔ دكٝههل َؿٛضهه١ٝ ايٓساٖهه١ أٚ دلًههض  

 كل َل املٛظـ ٚإٔ ضلٌٝ املٛظـ إػل جل١ٓ دكٝك١ٝ.اخلم١َ ايعا١َ َٔ إٔ ضل

٫ ٜتُتههل أٟ َصهه٪ٍٚ أٚ َٛظههـ يف احلهَٛهه١ ايعراقٝهه١ باحلصهها١ْ عههٔ أؾعههاٍ   -10 
دٓا١ٝ٥ ٜر هبٗا ر٬ٍ قٝاَ٘ بٛظٝؿته٘. ٜٚتُتهل ايكضها٤ بايصه٬س١ٝ ايتاَه١ سصهراس       

عهرٜع١ٝ  يتكرٜر برا٠٤ املتِٗ أٚ إداْت٘ ٚؾكهاس يًكهإْٛ َهٔ دٕٚ  همرٌ ايصهًطتغل ايت     
 أٚ ايتٓؿٝذ١ٜ.

إٔ  هههٕٛ ايكههٛاْغل ايهه   صههٔ يًكضهها٤ عًهه٢ ايؿصههاد اٱداجٟ َههٔ ايعههؿاؾ١ٝ      -11
ٚايٛضٛح ٚايمقه١ حبٝهح ٫ ٜصهتطٝل أسهم إٔ ٜتذهاٚز عًٝٗها أٚ ٜتخطاٖها بأ بهاع         
أشههايٝب ًَتٜٛهه١ غههري ظههؿاؾ١ ايهه   ههجري ايعههو ًٜٚتههـ رًؿٗهها َههٔ أدههٌ املٓؿعهه١   

 ايعخص١ٝ ع٢ً سصاا املٓؿع١ ايعا١َ.

ّٷ عًه٢ نهٌ َٛظهـ َهٔ َهمٜر عهاّ         -12 ايعٌُ ؼلبمأ َٔ أٜٔ يَو ٖذا؟ ٚذيهو ٫ز
ؾصاعماس يف إٔ ٜكهمّ نعهؿاس شهٜٓٛاس عهٔ أَٛايه٘ ٚأَهٛاٍ زٚدته٘ ٚأ٫ٚدٙ املعهًٝغل         
عٓم  عٝٝٓ٘ أٍٚ َر٠ يف املٓصهب املعهٍُٛ بتكهمِٜ ايتكرٜهر ٦ًَٚه٘ شهٜٓٛاس ٦ًَٚه٘ يف        

 داجٟ.رتاّ رمَت٘ ٚهلذا أ١ُٖٝ يف احلم َٔ ايؿصاد اٱ
                                                 

 

 .26 شٛج٠ ايكصع/ آ١ٜ: (1)
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إ  هٕٛ املٓاقصات ع١ًٝٓ َٚع١ًٓ َٔ قبٌ ٚشا٥ٌ اٱعه٬ّ ايفًٝه١  ٫ٚ صلهٛز     -13
إعطهها٤ املٓاقصههات ٚاملكهها٫ٚت َههٔ دٕٚ ايتٓههاؾض ايعًههين  ٚإ  هههٕٛ ايعكههٛد     
املرب١َ عًٝٗا ع١ًٝٓ  ٚاجل١ٗ املٓؿهذ٠ هلها نؿه٠٤ٛ ٚأَٝٓه١ َٚصه٪ٚي١  ٚيٮشهـ بهإٔ        

أبص  ايتعًُٝات  ٚقم  مؾل ق١ُٝ ايعكهم   نجرياس َٔ ايعكٛد اي  أبرَ  بعٝم٠ عٔ
 قبٌ إٔ ٜصٌ أٟ ظ٤ٞ يًعرام أٚ ٜهٌُ املعرٚع.

 ثانثًا: انُسائم انثقافٕح: 

٫بههم َههٔ ٚشهها٥ٌ ثكاؾٝهه١ ملعاجلهه١ ايؿصههاد اٱداجٟ سُٝٓهها ٜصههٌ ا تُههل إػل    
مماجش١ صهٛج ايؿصهاد عًٓهاس بهٌ ٚظهرعٓتٗا أسٝاْهاس ؾ٬بهم َهٔ إٔ رًه٬س ادتُاعٝهاس           

اا ضهُريٙ أٚ ضهُا٥ر دهس٤ نههبري َهٔ أؾهرادٙ  ٖٚهذا ايعههٌ َههٔ        ٚأر٬قٝهاس أصه  
 اخلًٌ ٜتطًب َا ًٜٞ:

ايعُههٌ اجلههاد عًهه٢ إعههاد٠ بٓهها٤ اٱْصههإ ٚ ٛعٝتهه٘ ٚإٜكههاظ ضههُريٙ ٚغههرز ٚزجع   -1
ايكِٝ احلُٝم٠ اي  صلب إ ٜتش٢ً بٗا اٱْصإ ٜٚتٓسٙ عٔ ايصؿات ايعها١ٓ٥ َهٔ   

َههٔ نبٝعتهه٘ ٚعاد هه٘.    رهه٬ٍ ب٦ٝتهه٘ ٚٚايمٜهه٘ َٚمجشههت٘ ٚداَعتهه٘ ستهه٢  صههبض    
 ٚإظاع١ قِٝ املص٪ٚي١ٝ ٚا٫شتكا١َ ٚاخلٛف َٔ اهلل.

ايتٛعٝهه١ اٱع٬َٝهه١ ٚايصههشؿ١ٝ ٚإصههماج ايهتههب ٚا هه٬ت ٚعكههم املهه٪ؽلرات        -2
ٚايٓههمٚات ٚايفاضههرات ٚإيكهها٤ اخلطههب ٚإصلههاد َٓههاٖر دجاشهه١ٝ ؽلذههم رًههل        

اد اٱداجٟ ايتعؿـ ٚايٓسا١ٖ ٚاسكاّ ايهذات ٚناعه١ ايكهٛاْغل ٚبٝهإ آثهاج ايؿصه      
 ٚاْعهاشا ٘.

ْعر ثكاؾ١ ايٓسا١ٖ ٚايعهؿاؾ١ٝ ٚاخلضهٛع ي٬شهتذٛاا ٚايرقابه١ ٚؾهل َها ْصه          -3
عًٝ٘ ايكٛاْغل ٚجب  ٖذٙ ايجكاؾ١ ؼلباد٨ ايمٜٔ ٚا٭ر٬م ٚايهتهب املكمشه١ َجهٌ    
أدا٤ ايعههٗاد٠ َٚهها ٜك ههب عًٝٗهها َههٔ ثههٛاا  ٚ ٛعٝهه١ ا تُههل عًهه٢ ٚدههٛا         

ٚإٕ املكصر ؾٝٗا َهأثّٛ ٖٚهٛ يف سههِ اخلها٥ٔ هلل      ايٓصٝش١ بايٓصب١ يبٓا٤ ا تُل 
  ؾإٕ ْصٝش١ املٛظـ بايٓصب١ ملٔ ٜصتعهريٙ  ههٕٛ ٚادبه١ ٭ْٗها ممها      fٚيرشٛي٘ 
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 تٛقـ عًٝٗا سكٛم ايٓاط ايعا١َ  ؾإٕ َا ٜتعًل با٭١َ ٚا تُل أرطر ظهأْاس ممها   
 ٜتعًل بايؿرد.

ٌٳ  كٓٝهه١ املعًَٛهها   -4 ت احلمٜجه١ َههٔ ايعههبه١  اشهتخماّ اجلٗههاز اٱداجٟ يًمٚيهه١ شٴهب
ايعامل١ٝ يًُعًَٛات )ا٫ْكْ ( ٚٚشا٥ٌ ا٫ صاٍ ا٭رهر٣ ايه   صهاِٖ بصهرع١     

 يف ْكٌ املعًَٛات ٚ ٛؾري اخلمَات ايضرٚج١ٜ يًُذتُل رٛؾاس َٔ ٖمج ايٛق .

بٓهها٤ َ٪شصههات ا تُههل املههمْٞ َههٔ َٓعُههات سكههٛم اٱْصههإ َٚٓعُههات ضههم  -5
تأٖٝهٌ ا٫دتُهاعٞ ايه   سٜهم َهٔ  ٛعٝه١       ايتُٝٝس ايعٓصرٟ ٚايطا٥ؿٞ َٚعاٖهم اي 

 ا تُل َمْٝاس ٚشٝاشٝاس ٚإداجٜا.

 ٛعٝهه١ اجلُههاٖري حبرَهه١ ا٫عتههما٤ عًهه٢ ا٭َههٛاٍ ايعاَهه١ ٚأَههٛاٍ ايمٚيهه١ ٚإٕ      -6
سرَتٗا أظم َٔ سر١َ ا٫عتما٤ ع٢ً ا٭َٛاٍ اخلاص١ أٟ أَٛاٍ ا٭ؾراد  ْٚعهر  

ٚإٕ عٓٛإ صهؿ١ اٱؿلهإ يًؿهرد    ثكاؾ١ ؾك٘ ا تُل ؼلصت٣ٛ ْعر ثكاؾ١ ؾك٘ ا٭ؾراد  
 هٕٛ َٓطبك١ عًٝ٘ عٓمَا  هٕٛ َعا٬َ ٘ صشٝش١ ٚيٝص  َتٛقؿ١ عًه٢ عبادا ه٘   

 .(1)ؾك  ؾإٕ ايمٜٔ املعا١ًَ ٚايمٜٔ ايٓصٝش١

ارتٝاج جلإ املعكٜات يمٚا٥ر ايمٚي١ بصٛج٠ دقٝك١ ٚؾاسص١ َٔ أٌٖ ايهؿاٜه١   -7
اٍ ايعهاّ ٖهٛ َها ٜكهل َهٔ      ٚا٭َا١ْ  ؾ٬ طلؿ٢ ع٢ً أسم إٔ أش٤ٛ صهٛج ٖهمج امله   

ْٗههب ٚشههرق١ َههٔ رهه٬ٍ جلههإ املعههكٜات  ؾ٬بههم َههٔ ٚضههل قههٛاْغل يًذههإ         
املعهههكٜات يصهههم ـلٝهههل ثػهههرات ايؿصهههاد اٱداجٟ  ٚإ  عههههٌ جلٓههه١ شههه١َ٬   
ايتصرف باملاٍ ايعاّ يف نٌ دا٥ر٠  راقب  صرؾات جلهإ املعهكٜات. ٚإٕ ٜههٕٛ    

جرياس َها  هأ ٞ َهٛاد إػل املخهازٕ ثهِ      َٛظؿٛ املخازٕ مما ٜٛثل بمٜٓ٘ ٚأَاْت٘ ؾهإٕ نه  
 خترز ٫ٚ ٜعًِ أٜٔ  ذٖب؟! ٫ٚ ٜعًِ  ٛزٜعٗا ٚنٝـ؟!.

نُا ع٢ً ايهمٚا٥ر إ  عًهٔ ايهعهـ عُها أرذ ه٘ َهٔ َهٓض أٚ َٝساْٝه١ ٚأٜهٔ          
                                                 

 

 نتاا ْعرْاٙ بعٓٛإ ايمٜٔ ايٓصٝش١ َٚكاي١ ايمٜٔ املعا١ًَ. (1)
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 صرؾتٗا َٚا ٖٞ املعاجٜل اي  قاَ  بٗا؟.

إْعا٤ صٓمٚم ايعهاٟٚ أٚ َهتب ايعهاٟٚ يًُٛانٓغل  ٜٚعط٢ ي٘ ا٫ٖتُهاّ   -8
عرف عًٝ٘ َٔ قبٌ ج٥ٝض ايما٥ر٠ َٚمٜرٖا َباظر٠ سٝح  صهُل ؾٝه٘ ظههاٟٚ    ٜٚ

 املٛانٓغل َٚعه٬ ِٗ.

 انصفاخ انرٓ ٔرحهّ تٍا انمُظف:

إ امل٪شصات ايم١ٜٝٓ ٚا تُل املمْٞ ٚاجلاَعات  كّٛ بهمٚج  جكٝهـ ٚ عًهِٝ    
أؾراد ا تُل ايصؿات احلُٝم٠ ٚغرشٗا ؾٝ٘ ست٢  هٕٛ دس٤اس َٔ نٝاْ٘ ٚثكاؾته٘   
نُا إٕ ع٢ً عًُا٤ ايمٜٔ ٚأشا ذ٠ اجلاَعات ٚاملمجشغل ٚاملعًُغل املصه٪ٚي١ٝ يف  
اشتشضههاج ٖههذٙ ايصههؿات َههٔ رهه٬ٍ ايٓههمٚات ٚاملكهها٫ت ٚايًكهها٤ات ٚراصهه١   
عًُهها٤ ايههمٜٔ َههل املههٛظؿغل يف دٚا٥ههر ايمٚيهه١ يكنٝههس ايصههؿات احلُٝههم٠ خلًههل      

      ٗ ُ ً ا عًه٢ عا كه٘    َٛظـ َجايٞ ذلصٔ ذا ٝاس قهادج عًه٢ فلهٌ ا٭َاْه١ ايه   صه
 َٚٔ ٖذٙ ايصؿات ٖٞ:

إ ٜهٕٛ املٛظـ َتشًٝاس بصؿ١ ْؿهل املهرادعغل ٚقضها٤ سادها ِٗ ٚذلبهاس يًخهري        -1
َههٔ هلههِ  ؾًكههم ٚجد َصتؿٝضههاس يف ا٭سادٜههح ايعههرٜؿ١ عههٔ ا٭٥ُهه١ ا٭نٗههاج: )   

ٚإٕ رصهًتغل يهٝض ؾٛقُٗها ظه٤ٞ:       )(1)(أسب ايٓاط إػل اهلل أْؿعٗهِ يًٓهاط  
  ٚقاٍ شٝم ا٭ٚصٝا٤ أَري امل٪َٓغل عًٞ بٔ أبهٞ  (2)(رٛإاٱؿلإ باهلل ْٚؿل ا٭

يٝهٔ أسب ايٓاط إيٝو  ٚأسعاِٖ يمٜو أنجرِٖ شعٝاس يف َٓاؾل : )_نايب 
  ٚيف ٖذا احلمٜح ايعرٜـ ٚضل اٱَاّ عًٞ بٔ أبٞ نايهب ضهابطاس   (3)(ايٓاط

ٙٴ إٔ ٜهٕٛ َكماج ذلب١ ايٓاط ع٢ً أشاط َكماج َا ٜكمَ٘ يٰررٜٔ ٚيهٝض   َ٪دٸا
 ع٢ً أشاط َا ؿلًه٘ َٔ سطاّ ايمْٝا ٚايعٓاٜٚٔ اُ٭رر نُا يف زَآْا.

                                                 
 

 .7  باا ا٫ٖتُاّ بأَٛج املصًُغل  سمٜح:  164 /2 أصٍٛ ايهايف (1)
 
 

 .11(/ سمٜح: 22باا ) /403 /2 ع١َصتمجى ٚشا٥ٌ ايعٝ (2)
 

 .16(/ سمٜح: 22/ باا )403/ 2املصمج ْؿص٘  (3)
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إ اخلًل عٝاٍ اهلل  ؾأسب اخلًهل إػل اهلل  : )fٚقم ٚجد عٔ ْيب ايرفل١ 
 .(1)(َٔ ْؿل عٝاٍ اهلل

ـٻ اٱْصهإ بطٓه٘       -2 إ ٜهٕٛ املٛظـ عؿٝؿاس  ؾإٕ أؾضٌ ايعباد٠ عٓهم اهلل ؾُٝها عه
َها َهٔ عبهاد٠ أؾضهٌ عٓهم اهلل      اْه٘: )  eنٗاج ٚؾرد٘  ؾكم ٚجد عٔ ا٭١ُ٥ ا٭

أنجهر َهها  ًهر بهه٘ أَه  ايٓههاج    : )fٚقههاٍ جشهٍٛ اهلل   (2)(َهٔ عؿه١ بطههٔ ٚؾهرز   
  ؾع٢ً املٛظـ إ ٫ ٜهٕٛ َ٪دٜاس يًعبادات أبهماس   (3)(ا٭دٛؾإ ايبطٔ ٚايؿرز

بهٌ إ ٜههٕٛ عؿٝؿهاس عههٔ أَهٛاٍ ايمٚيه١ َصهتػٓٝاس عُهها يف أٜهمٟ املهرادعغل  ؾههإٕ         
َٴُاشٻهت٘ َباظهر٠ بهاملرادعغل ٚده  ٜهمٙ          ا٫َتشإ  عًٝه٘ عصهري ْتٝذه١ ارت٬نه٘ ٚ

ـٻ بطٓه٘ ٚؾرده٘ َٓسيته٘       _أَٛاٍ ايمٚي١. ٚيذيو دعٌ اٱَاّ ايصادم  َهٔ عه
َهٔ عؿ ه  بطٓه٘ ٚؾرده٘ نهإ يف اجلٓه١       : )_يف اجل١ٓ َٓسي١ املًو ايفبٛج بكٛيه٘  

 .(4)(ًَهاس ذلبٛجاس

يٝه٘ ؾُٝها إذا عؿ ه  بطههِْٛٗ    ظههٝعت٘ ٚا باعه٘ إ  _بهٌ ْصهب اٱَهاّ ايصهادم     
ٚؾرٚدِٗ  ؾايذٟ ٫ ٜعـ بطٓ٘ ٚؾرد٘ ؾًٝض َٔ ظٝع١ دعؿهر بهٔ ذلُهم بعه٤ٞ     

ـٻ بطٓ٘ ٚؾرد٘ ٚاظك دٗادٙ  ٚعٌُ خلايك٘ : )_بكٛي٘  إؾلا ظٝع١ دعؿر َٔ ع
 .(5)(ٚجدا ثٛاب٘ ٚراف عكاب٘  ؾإذا جأٜ  أٚي٦و ؾأٚي٦و ظٝع١ دعؿر

زقه٘ اهلل  ٚيهٝهٔ يف سصهبإ املٛظهـ اْه٘      إ ٜهٕٛ املٛظـ قٓٛعاس جاضٝاس ؼلها ج  -3
ؼلكماج َا ٜرض٢ ؼلا قصهُ٘ اهلل َهٔ ايهرزم ؾهإٕ اهلل شهبشاْ٘ ٚ عهاػل ٜرضه٢ َٓه٘         

 _ايعٌُ. َٚعًّٛ إٔ ايكٓاع١ َٔ َهاجّ ا٭ر٬م نُا أظهاج اٱَهاّ ايصهادم    

                                                 
 

 .193ا٭ظعجٝات أٚ اجلعؿرٜات/  (1)
 

 .7  باا ايعؿ١  سمٜح: 80/ 2 أصٍٛ ايهايف (2)
 

 .3  سمٜح: 22  باا: 301/ 2 َصتمجى ٚشا٥ٌ ايعٝع١ (3)
 

 .10  سمٜح: 22/ باا 199/ 11 ٚشا٥ٌ ايعٝع١( 4)
 

 .13  سمٜح: 22  باا 199/ 11 ملصمج ْؿص٘ا (5)
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إٔ َٔ قٓل ؼلا قصِ اهلل ي٘ ؾٗٛ أغ٢ٓ ايٓاط  ٚإٕ َٔ جضٞ َٔ اهلل ؾكم ٚجد: )
 .(1)(يرزم جضٞ اهلل َٓ٘ بايٝصري َٔ ايعٌُبايٝصري َٔ ا

 :(2)قاٍ ا٫شهٓمج ايرَٚٞ

 ٖٞ ايكٓاع١ ؾايسَٗا  عغ ًَهاس
 ٚاْعر ملٔ ًَو ايمْٝا بأـلعٗا

 

 يٛ   ٜهٔ َٓو إ٫أ جاس١ ايبمٕ 
 ٌٖ جاح َٓٗا بػري ايكطٔ ٚايهؿٔ

 

ل إ ٜهههٕٛ املٛظههـ دلتٓبههاس يًشههراّ  ٚاملههراد ٖٓهها إ  هههٕٛ َعا٬َ هه٘ عًهه٢ نبهه  -4
ايعرٜع١ اٱشه١َٝ٬ ؾه٬ ٜؿصهٌ َها بهغل ايهمٜٔ ٚاملعاًَه١  ٫ٚ ٜكصهر  مٜٓه٘ عًه٢           

إٕ قَٛاس صل٦ٕٝٛ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚهلِ َٔ : )fايعبادات  ؾكم ٚجد عٔ جشٍٛ اهلل 
احلصٓات أَجاٍ اجلباٍ ؾٝذعًٗا اهلل ٖبا٤اس َٓجٛجاس. ثِ ٜ٪َر بِٗ إػل ايٓاج  ؾكاٍ 

ٍ: إَهها اْٗههِ قههم نههاْٛا ٜصههَٕٛٛ ؟ ؾكههاfشههًُإ: صههؿِٗ يٓهها ٜهها جشههٍٛ اهلل 
ً ٕٛ ٜٚأرذٕٚ أٖب١ َٔ ايًٝهٌ  ٚيههِٓٗ نهاْٛا إذا عهر  هلهِ ظه٤ٞ َهٔ         ٜٚص

 .(3)(احلراّ ٚثبٛا عًٝ٘

إ ٜهههٕٛ املٛظههـ َٗتُههاس بههاملرادعغل ٚقاضههٝاس حلههٛا٥ذِٗ ٚنًبهها ِٗ املعههرٚع١   -5
ٚإ ٫ ٜؿرم بٝهِٓٗ يف  كهمِٜ اخلمَه١ هلهِ  ٚهلهذٙ ايٛظٝؿه١ أدهر ععهِٝ ٚؾضهٌ          

امل٪َٓههٕٛ أرهه٠ٛ  ٜكضههٞ بعضههِٗ   : )fؾكههم ٚجد عههٔ ايرشههٍٛ ايهههرِٜ    نههبري
َهٔ قضه٢ ٭رٝه٘ امله٪َٔ ساده١ نهإ نُهٔ عبهم اهلل           ٚإٕ )(4)(سٛا٥ر بعهؤ 

َٔ قض٢ ٭رٝ٘ امل٪َٔ ساد١ قضه٢ اهلل يه٘ ٜهّٛ ايكٝاَه١ َا٥ه١      . ٚإٕ )(5)(دٖرٙ

                                                 
 

/ باا َهاجّ ا٭ر٬م  سمٜح: 56/ 2  أصٍٛ ايهايف 22  سمٜح: 192ا٭َايٞ/ ايعٝخ املؿٝم  (1)
 .3/ باا ايكٓاع١/ سمٜح: 138/ 2   أصٍٛ ايهايف2

 

 / ساظ361.١ٝ/ 2 َرآ٠ ايهُاٍ/ املاَكاْٞ (2)
 

 .5سمٜح:  / باا ادتٓاا ايفاجّ/481/ 2أصٍٛ ايهايف  (3)
 

 .26َصادق١ ا٭رٛإ  (4)
 

 .11  سمٜح: 25/ باا: 579/ 11ٚشا٥ٌ ايعٝع١  (5)
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 .(1)(أيـ ساد١ َٔ ذيو أٚهلا اجل١ٓ

يف ؾضهٌ قضها٤ ساده١ امله٪َٔ      َٚكتض٢ إن٬م ـل١ً َهٔ ا٭ربهاج ايهٛاجد٠   
ٚايصعٞ ؾٝٗا شٛا٤ أناْه  قضهٝ  أّ ٫ ٖهٛ ٚدهٛا ايتهساّ املهً هـ بٗها ٚعهمّ         

 ايتؿرٜ  حبكٗا.

ٚع٢ً املٛظـ إ ٫ ٜصهتٗغل حبكهٛم ؾكهرا٤ ا٭َه١ ٚضٴهعؿا٥ٗا ٫ٚ ٜٴؿهرم بهغل        
ٕٻ ا٭١َ اي   صتٗغل حبكٛم ُؾكرا٥ٗا َصريٖا ْهسٍٚ ايعهذاا عًٝٗها      املرادعغل ؾإ

ا٭َهِ بٓهسٍٚ ايعهذاا عًٝٗها عٓهم اشهتٗاْتِٗ حبكهٛم ايؿكهرا٤  ؾكهم           ؾكم بعهرت 
َٚههها عهههذا اهلل أَههه١ إ٫أ عٓهههم اشهههتٗاْتِٗ حبكهههٛم ؾكهههرا٤     ٚجد يف ا٭ربهههاج )

 .(2)(إرٛاِْٗ

ٚقم ذنرت ا٭سادٜح ايعرٜؿ١ بإ قضا٤ سٛا٥ر املٓاؾكغل َٔ قبهٌ املهٛظؿغل   
إ َهٔ  اػل  ؾكهم ٚجد ) ٚا٫ٖتُاّ بايفصٛبغل ٚاجلعهعغل ؾهأؾلها عبهم غهري اهلل  عه     

 .(3)(قض٢ سل َٔ ٫ ٜكضٞ اهلل سك٘ ؾهأؾلا قم عبمٙ َٔ دٕٚ اهلل  عاػل

 انصفاخ انرٓ ٔرىضي عىٍا انمُظف:

ٖٓايو صؿات ع٢ً املٛظهـ إ ٜتٓهسٙ عٓٗها ملها ٚجد َهٔ ايٓٗهٞ ا٭نٝهم عٓٗها         
 ٚايذّ ايهجري ملٔ ابتًٞ بٗا; َٓٗا:

٘ أَهاّ املهرادعغل  ٫ٚ ٜٓعهر إػل    إ ٫ ٜهٕٛ املٛظـ ش٤ٞ اخلًل َهؿٗهر ايٛده   -1
: eاملرادل ي٘ ْعر٠ دْٚٝه١ ٜٚٓؿهرِٖ عٓه٘  ؾكهم ٚجد يف أربهاج ا٭٥ُه١ ا٭نٗهاج        

 .(4)(إ اخلًل ايص٤ٞ ٜؿصم ايعٌُ نُا ٜؿصم اخلٌ ايعصٌ)

إ ٫ ٜهٕٛ املٛظـ نُاعاس  ؾإٕ َٔ   ٜٓسٙ ْؿص٘ عٔ دْها٠٤ املطهاَل ؾكهم أذٍ     -2
                                                 

 

 .1/ باا قضا٤ ساد١ امل٪َٔ  سمٜح: 192/ 2أصٍٛ ايهايف ( 1)
 

 .11/ سمٜح: 27/ باا 408/ 2َصتمجى ٚشا٥ٌ ايعٝع١  (2)
 

 .243ا٫رتصاف  (3)
 

 .1/ باا ش٤ٛ اخلًل: سمٜح: 321/ 2أصٍٛ ايهايف  (4)
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ٚطلههرز املٛظههـ َههٔ اٱؿلههإ ٚصلعًهه٘ أشههرياس  ْؿصهه٘  ٚإٕ ايطُههل ايؿكههر احلاضههر 
إذا أسببه  إ  ُهل رهري    : )_يطُع٘. قاٍ أَري امل٪َٓغل عًٞ بٔ أبهٞ نايهب   

ُٸا يف أٜمٟ ايٓاط  .(1)(ايمْٝا ٚاٯرر٠ ؾأقطل نُعو ع
َٴصاباس بصهؿ١ ايهصهٌ ٚايضهذر  ؾكهم ٚجد يف ا٭سادٜهح       -3 إٔ ٫ ٜهٕٛ املٛظـ 

َهٔ ايهمْٝا ٚاٯرهر٠. ٚإٕ املٛظهـ املصهاا      ايعرٜؿ١ إُْٗا ؿلٓعإ سغ صاسبُٗا 
بما٤ ايضذر ٚايهصٌ   ٜصرب ع٢ً سل ٚ  ٜ٪دٙ ؾٝهٕٛ َؿرنهاس يف سهل ْؿصه٘    
دلشؿاس يف سكٛم املرادعغل  ٚجسً  عٓ٘ ايراس١. ٚإٕ يًهصٌ ع٬َهات ٜتهٛا٢ْ   
ستهه٢ ٜؿههرٸط  ٜٚؿههرٸط ستهه٢ ٜضههٝل  ٜٚضههٝل ستهه٢ ٜههأثِ ٜٚضههذر  ٚإٕ ايتههٛاْٞ   

 .(2)رر٠ سصر٠إضاع١ يف ايمْٝا ٚيف اٯ
إ ٫ ٜهٕٛ املٛظـ َر عٝاس  ٚإٕ املٛظـ املر عهٞ ٜر ههب نهبري٠ َهٔ ايهبها٥ر       -4

عٓههم أرههذٙ يًرظهه٠ٛ َٚههٔ أرههذٖا ؾكههم نؿههر بههاهلل ايععههِٝ ٖههذا َهها صههرس  بهه٘    
ايرٚاٜات ايعرٜؿ١  َٚاٍ ايرظ٠ٛ شش  ٖٚهٛ َهاٍ سهراّ ٚأرهذٙ ًَعهٕٛ عًه٢       

ٞ ٚاملر عٞ َٚا بُٝٓٗا يعٔ اهلل ايراظ: )f  جٟٚ عٔ ايٓيب fيصإ ايرشٍٛ 
 .(3)(ؿلعٞ

إ ٫ ٜهٕٛ املٛظـ غاظاس يف ـلٝل املُٗات املهًـ بٗا يف ٚظٝؿت٘. ؾًهٛ غهغٻ    -5
َج٬س يف عكم َٔ ايعكهٛد ايه  ٜربَٗها َهل ظهرن١ َها أٚ َ٪شصه١ أٚ دٗه١ َها ؾكهم           
ررز َٔ ذ١َ اٱش٬ّ ٚبا٤ بصخ  َٔ اهلل  ْٚهسع اهلل برنه١ جزقه٘ ٚأؾصهم عًٝه٘      

إٕ َهٔ  ا أظاجت إيٝ٘ ا٭رباج املر١ٜٚ عهٔ ا٭٥ُه١ ا٭نٗهاج َٓٗها: )    عٝع٘. ٖٚذا َ
إٕ َٔ غهغٻ أرهاٙ املصهًِ ْهسع اهلل برنه١ جزقه٘         ٚ)(4)(غغٻ ايٓاط ؾًٝض ؼلصًِ

                                                 
 

 .830  سمٜح: 176/ باا: 280/ 4ايؿكٝ٘/ ايصمٚم  (1)
 

/ سمٜح: 176/ باا: 256/ 4  ايؿكٝ٘ 2  سمٜح: 66/ باا: 336/ 20َصتمجى ٚشا٥ٌ ايعٝع١  (2)
 .2/ باا نرا١ٖٝ ايهصٌ  سمٜح: 85/ 5  ايهايف 821

 

 .8  سمٜح: 8/ باا: 196/ 3َصتمجى ٚشا٥ٌ ايعٝع١  (3)
 

 .198عٕٝٛ أرباج ايرضا  (4)
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  ٘ ؾهٝهـ إذا غهغٻ املصهًُغل ناؾه١ ره٬ٍ       (1)(ٚأؾصم عًٝ٘ َعٝعت٘ ٚٚنًه٘ إػل ْؿصه
  ٚ ات املطًٛبه١ أٚ  يٝصه  عًه٢ املٛاصهؿ    عكٛد َسٚج٠ أٚ رل١ً بايعهرٚط املطًٛبه١ أ

 إعطا٤ ايعكٛد إػل َٔ ٫ ٜصتشكٗا َٔ أدٌ سؿ١ٓ َٔ ايٓكٛد.

إٔ ٫ ٜهههٕٛ املٛظههـ سرٜصههاس عًهه٢ دْٝههاٙ  ؾُههٔ نههإ سرٜصههاس سههرّ ايكٓاعهه١      -6
ٚاؾتكههم ايراسهه١ ٚسههرّ ايرضهها ٚاؾتكههم ايههٝكغل  ٚاملٛظههـ احلههرٜع عًهه٢ ايههمْٝا    

ايٓصهب ٚداِع  ٜصاا بايذٍ ٚايعٓا٤ ٚايؿكر  ٭ٕ احلهرف َؿتهاح ايتعهب َٚطٝه١     
ري ايههذْٛا ٚع٬َهه١ ا٭ظههكٝا٤ ٜٚهههسجٟ    إػل ايههتكشِ يف ايههذْٛا ٚاملٛقههل يف نههب    

 .(2)يف جزق٘ باملر٠٤ٚ ٜٚٓكع قمج املٛظـ ٫ٚ ٜسٜم

ِٸ ٫   ٚاملٛظـ احلرٜع بغل شبل آؾات صعب١  ؾهر ٜضر بمْ٘ ٫ٚ ٜٓؿع٘  ٖٚه
إ٫ ايٛقهٛع  ٜتِ ي٘ أقصاٙ  ٚ عب ٫ ٜصكٜض َٓ٘ إ٫أ عٓم املٛت  ٚرٛف ٫ ٜٛجٸث٘ 

ؾٝ٘  ٚسسٕ قم نمج عًٝ٘ عٝعه٘ به٬ ؾا٥هم٠  ٚسصهاا ٫ طلًصه٘ َهٔ عهذاا اهلل        
  ٚشلهتِ ايهه٬ّ باحلُهم هلل    (3)إ٫أ إ ٜعؿٛ اهلل عٓ٘  ٚعكاا ٫ َؿرٻ َٓ٘ ٫ٚ س١ًٝ

 أ٫ٚس ٚآرراس.

                                                 
 

 / باا صلُل عكٛبات ا٭عُاٍ.334عكاا ا٭عُاٍ  (1)
 

/ باا: 336/ 2  َصتمجى ٚشا٥ٌ ايعٝع١ 4/ باا َع٢ٓ ايػاٜات  سمٜح: 197َعاْٞ ا٭رباج  (2)
 .10  سمٜح: 64

 

 .9  سمٜح: 64/ باا: 335/ 2َصتمجى ٚشا٥ٌ ايعٝع١  (3)
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 املصادج
 أَاًل : انكرة

 ايكرإٓ ايهرِٜ. -1
 ٖه.1413ايعٝخ املؿٝم/ قِ/  ٖه(/ امل٪ؽلر413ا٫رتصاف/ ايعٝخ املؿٝم )ت  -2
 ٖه.1414ٖه(/ داج ايجكاؾ١ ٚايٓعر/ قِ/ 460ا٭َايٞ/ ايعٝخ ايطٛشٞ )ت  -3
اجلعؿرٜههات )ا٫ظههعجٝات(/ ذلُههم بههٔ ذلُههم ا٫ظههعح ايهههٛيف/ َهتبهه١ ْٝٓهه٣ٛ    -4

 احلمٜج١/ نٗرإ.
٭سٝههها٤ ايهههكاخ/   eظهههبه١ جاؾهههم يًتُٓٝههه١ ايجكاؾٝههه١/ َ٪شصههه١ آٍ ايبٝههه        -5

 .(داّ ظً٘)آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم عًٞ ايصٝصتاْٞ اشتؿتا٤ات مساس١ 
 ٖه(/ داج ايعا  يًٓعر/ 381عٕٝٛ أرباج ايرضا/ ايعٝخ ايصمٚم )ت  -6

 ٖه.1378

 يف ظ٬ٍ ايكرإٓ/ شٝم قطب/ ايطبع١ ا٭ٚػل/ عٝص٢ ايبابٞ احلًيب ٚظرناٙ. -7
 -ٖهه  1410ايؿك٘/ آ١ٜ اهلل ايصٝم ذلُم احلصٝين ايعريازٟ/ داج ايعًّٛ/ يبٓهإ/   -8

1989.ّ 

/ نٗهرإ/  اٱشه١َٝ٬ ٖه(/ داج ايهتهب  329ايهايف/ ثك١ اٱش٬ّ ايهًٝين )ت  -9
 ٖه.1365

املههاٍ املجًههٞ ٚاملههاٍ ايكُٝههٞ يف ايؿكهه٘ اٱشهه٬َٞ دجاشهه١ َكاجْهه١ َههل ايكههإْٛ       -10
ايعراقههٞ/ ايههمنتٛج ايعههٝخ عبههاط ناظههـ ايػطهها٤/ جشههاي١ دنتههٛجاٙ/ داَعهه١     

 بػماد.
جاّ دجى َصا  ا٭عُاٍ/ آ١ٜ اهلل ايععُه٢ ايعهٝخ عبهم اهلل    َرآ٠ ايهُاٍ ملٔ  -11

املاَكههاْٞ/ دكٝههل: زلًهه٘ ايعههٝخ ذلههٞ ايههمٜٔ املاَكههاْٞ/ ايطبعهه١ ايجاْٝهه١/ قههِ/        
 ٖه.1413

ٖه(/ َ٪شص١ آٍ ايبٝه /  1320َصتمجى ٚشا٥ٌ ايعٝع١/ ايفمخ ايٓٛجٟ )ت  -12
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 ٖه.1408قِ/ 
(/ َطبعه١ ايهرَهاْٞ/ قهِ/    ٖهه 381َٴصادٳَق١ُ اٱرٛإ/ ايعهٝخ ايصهمٚم )ت    -13

 ٖه.1403
ٖهه(/ َ٪شصه١ ايٓعهر اٱشه٬َٞ/     381َعاْٞ ا٭رباج/ ايعٝخ ايصهمٚم )ت   -14

 ٖه.1403قِ/ 
ٖهههه(/ َ٪شصههه١ ايٓعهههر  381َهههٔ ٫ ضلضهههرٙ ايؿكٝههه٘/ ايعهههٝخ ايصهههمٚم )ت    -15

 ٖه.1413اٱش٬َٞ/ قِ/ 
صهٔ  ٚشا٥ٌ ايعٝع١ إػل َعرؾ١ دصٌٝ َصا٥ٌ ايعرٜع١/ ايفهمخ ذلُهم بهٔ احل    -16

 ٖه.1409ٖه(/ َ٪شص١ آٍ ايبٝ / قِ/ 1104احلر ايعاًَٞ )ت 

 ثاوًٕا: انمقاالخ

ا٭َهٔ أبهرز َها ٜعٝهل إعهاد٠ اٱعُههاج/ نُهاٍ نه٘/ بػهماد/ ايربملهإ ايعراقههٞ           -17
 ٜرٜم درٜو ًَؿات ايؿصاد اٱداجٟ ٚاملايٞ.

٥ُه١  بصبب ايػاّ ايؿصاد اٱداجٟ اي  غرشٗا ايٓعاّ املباد: ايعرام ٜتصمج قا -18
ايمٍٚ ا٭نجر ؾصاداس.. ؾُا ايعٌُ؟/ د٬ٍ سصٔ/ درٜهم٠ اهلهم٣/  صهمج عهٔ     

 ّ.2005-8-14َ٪شص١ املم٣ يٲع٬ّ ٚايجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ/ 
 ٗمٜم ايعٗٛد بايكتٌ ٜعرقهٌ ايتشكٝهل يف ؾصهاد ايهٛزجا٤/ د. أشها١َ َٗهمٟ/        -19

 ّ.2005-8-14(/ 1545إ٬ٜف/ ايعمد )
 ّ.2005 -6-18ربملإ ايجكايف/ إصماج ايؿصاد اٱداجٟ/ شعم ايعُرٟ/ اي -20
ايؿصاد اٱداجٟ آؾ١ َصتعر١ٜ يف دٚا٥ر ايمٚي١/ سٛاج درٜم٠ نٌ ايعهرام َهل    -21

(/ ا٭جبعها٤  160ايًٛا٤ ْٛجٟ ايٓٛجٟ املؿتغ ايعهاّ يف ٚزاج٠ ايمارًٝه١/ ايعهمد )   
 ٖه.1426جدب  4ّ املٛاؾل 2005  8 -10

إصهه٬س٘/ د. دههٛاد املٛشههٟٛ/ ايؿصههاد اٱداجٟ يف ايعههرام َعههاٖرٙ ٚشههبٌ  -22
 ّ.2005-8-110درٜم٠ ايصباح/ 

ايكضا٤ ع٢ً ايؿصهاد اٱداجٟ بهغل ايٛاقهل ٚاحلًهِ/ احلهٛاج املتُهمٕ/ ايعهمد         -23
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(1195 /)12- 5- 2005.ّ 
جل١ٓ دكٝل عهٔ ايؿصهاد اٱداجٟ يف ايمارًٝه١/ صهشٝؿ١ املهم٣/ ايعهمد        332 -24
 ّ.2005-7-30ٖه املصادف 1426ـلادٟ ايجاْٞ  24(/ 22)
ٌٖ  صتطٝل احله١َٛ ايًبٓا١ْٝ اجلمٜم٠ ايبم٤ بعًُٝه١ اٱصه٬ح؟/ سصهغل عبهم      -25

ٖههه 1426جدههب  7اهلل/ ْعههر٠ بٝٸٓههات/ َٛقههل ايصههٝم ذلُههم سصههغل ؾضههٌ اهلل/    
 ّ.2005 -8-2املٛاؾل 

َعض١ً ا٭َٔ بغل ايع١ًُٝ ايصٝاش١ٝ ٚايؿصاد اٱداجٟ/ ع٤٬ غسايه١/ درٜهم٠    -26
 ّ.2005اغصطض  10ا٭جبعا٤  (/1541اٱ٬ٜف/ ايعمد )

ٚزاج٠ ايهٗربا٤ عكٛد نتب ْصٛصهٗا جدهاٍ أعُهاٍ ٚ هاج/ درٜهم٠ امله٪ؽلر        -27
 ايٛنين ايعراقٞ  بمأ بٓعر ًَـ ايؿصاد اٱداجٟ يف ايٛزاجات ايعراق١ٝ.

ٚشهها٥ٌ ٚشههبٌ َهاؾشهه١ ايؿصههاد اٱداجٟ/ ايكاضههٞ جسههِٝ سصههٔ ايعهًٝههٞ    -28
 ّ.2005 -8 -10ٜم٠ ايصباح/ ْا٥ب ج٥ٝض َؿٛض١ٝ ايٓسا١ٖ ايعا١َ/ در

 


