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ملسمة:
إن الٕسالم مهنج حِات ٌَفصذ وافلمتؽ ،واصلوةل وا ٔلمة  ،فِو رشًـة ػل ثـاىل ٌَخرشًة مجـاء  ،إر
فَِ ظالهحا يف اـلـاص واـلـاذ  ،فبٔحاكمَ وكواؿسٍ وملاظسٍ مجَـِا كامئة ؿىل كاؿست  " :خَة اـلعَحة
وذزء اـلفسست ؾن اًـحاذ "  ،يف مجَؽ جمالث اًدرشًؽ  ،اـلاذًة واـلـيوًة ،اًخـحسًة واًـاذًة  ،فبٔهؼمخَ
ثؤظص مٌايح اذلَات لكِا ،اًرتتوًة واًـَمَة ،والاكذعاذًة والاحامتؾَة واًس َاس َة وكريُا ،حبَر ل ًحلى
جمال من جمالث اذلَات ،ارلاظة واًـامة  ،إل ٔبظصثَ جرشًـاثَ اـلهناحِة  ،كال ثـاىل ٍّ ُ ًِ {:
ك َح َـَْيَا ِم ٌْ ُ ْنك
رشؿَ ًة َو ِم ْهنَا ًخا} ، 1وكال س ححاهَ َ {:ما فَ َّص ْظيَا ِيف ْاً ِىذَ ِاة ِم ْن َْ
َش ٍء }.2
ِْ
ومن ٔبهؼمة الٕسالم ومٌاُجَ  ،هؼامَ اـلايل  ،ومهنجَ الاكذعاذي  ،اطلي هيسف من ذالهل
إىل ثيؼمي اـلـامالث اـلاًَة والاكذعاذًة ،ثيؼامي حمىٌل ،جيـي مٌَ اكذعاذا مذيامِا معصاهَا  ،ورعل من
ذالل اًخوػَف اًاكمي واًخستري ادلَس ٌَموازذ اًخرشًة واـلاًَة واًعحَـَة  ،و اًخوسًؽ اًـاذل ٌضلدول
واًرثواث  ،واصلفؽ يف اجتاٍ اًخمنَة والاسدامثز ً ٔلموال واـلمخَاكث  ،ارلاظة واًـامة  ،فاـلال مال ػل
ثـاىل واًـحاذ مس خزَفون فَِ  ،حِر حـهل ػل ثـاىل وس َةل ٌَخساول تني اًياش  ،فاكن كوام الٕؾٌلل ،
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 - 2أ٤ؼبَ . 38 :
2

و ٔبساش اًـمصان اـلاذي واـلـيوي ٌَ ،فصذ وافلمتؽ واصلوةل ً ،خـُش ا ٔلمة يف هصامة وؾزت ،وكوت ومٌـة يف
اصلهَا  ،وسـاذت ٔبتسًة يف الٓدصت.
وًخحلِق ُشا اـللعس اًرشؾي ادلامؽ  ،حـَت اًرشًـة اذلفاع ؿىل اـلال من اـلعاحل اًلكَة اًيت
خاءث لٕكامهتا وظَاىهتا ،فبٔوًت جرشًـاهتا اـلال والاكذعاذ ؾياًة ابًلة ،فٌِل ؾٌلذ اًلوت اـلاذًة
واـلـيوًة،واًلوت معَة رشؾي ًخحلِق اًضِوذ اذلضازي اـليوظ ابـلسَمني .
فاصلازش ٌَلصبٓن اًىصمي جيس فَِ رهصا نثريا ٌٌَلل والاكذعاذ يف بٓايث نثريت ،فلس وزذ اـلال
ترصحي اٌَفغ س خا ومثاهني مصت ،وساذ ؿىل ُشا اًـسذ يف بٓايث اًحَؽ واًرشاء ،واًززاؿة واًعياؿة ،وحتصمي
ا ٕلزساف واًخلذري ،واًىزن واًصاب  ،وثعفِف اًىِي واـلزيان ،واـلوازًر واذلسوذ واًىفازاث وكريُا.
ومن ُاُيا فإن اًحاحر يف اًويح اًلصبٓن واًس ية اًحَان،جيس ٔبن الٕسالم مبحاذئَ وثوحهياثَ
و ٔبحاكمَ ،وكواؿسٍ وملاظسٍ ً ،لف حازسا ٌٌَلل ،حيفؼَ وًسفـَ ؾن اـلس هترتٍن واًلاظحني ،واطلٍن ل
ًلسزوهَ كسزٍ ،ونشعل اطلٍن ٌس خـحسضم اـلال فِعلهيم وحيمَِم ؿىل اىهتاك اقلصماث ًَ ،ؼي اـلال وس َةل
ٌَـمصان واًامنء واًـُش اًىصمي ،وًَىون وس َةل دلَة ارلري وذفؽ اًرش ؾن اًياش وٕاسـاذضم يف اصلازٍن.
وًوم اكن اـلسَمون ٔبفصاذا وجممتـا وذوةل و ٔبمةً،عحلون رشًـة ػل ثـاىل وهيخسون هبساايهتا،
وٌسَىون مهنجِا اًلومي،يف اـلال والاكذعاذ،هس حا وٕاهفاكا،حمنَة واسدامثزا،مجـا وثوسًـا ،حفػا ومعصاان،
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ٔبوزهثم ػل ثـاىل ثسخة رعل اسذُازا اكذعاذاي مع هفـَ اًياش ٔبمجـني ،ومىن هلم ذٍهنم اطلي ازثىض هلم ،
فاكهت ا ٔلمة الٕسالمِة من ٔبقىن و ٔبكوى ا ٔلدم  ،واكهت صـوهبا من ٔبقىن و ٔبكوى صـوة اًـاؾل .
فاًلصبٓن اًىصمي كصز كواؿس اٍمنو واًـمصان الاكذعاذي ،والاس خلصاز وا ٔلمن وا ٔلمان اـلاذي واـلـيوي
 ،ويه يف ٍلَِا كواؿس إمياهَة وسَوهَة ،اًلعس مهنا اس خلامة اًياش ؿىل ُساايث ػل اـلهناحِة يف اًخفىري
اًس َما ِء َوا َل ْز ِط
واًخـحري واًخستري  ،كال ثـاىل َ { :وً َ ْو َب َّن َب ُْ َي اًْ ُل َصى ب ٓ َمٌُوا َواث َّ َل ْوا ًَ َفذَ ْحيَا ؿَََ ْ ِهي ْم جَ َص َاك ٍث ِم َن َّ
ون} ، 3وكال س ححاهَ َ {:و َبً َّ ِو ْاس َخ َلا ُموا ؿَ َىل َّ
اضم َم ًاء
اًع ِصً َل ِة َل ْس َل ِْيَ ُ ْ
َوًَ ِى ْن َن َّشتُوا فَبَذ َْشانَ ُ ْضم ِت َما َاكهُوا ٍَ ْى ِس ُح َ
كَسَ كًا} ،4وكال س ححاهَ {:وؿس ػل اطلٍن بٓمٌوا مٌنك ومعَوا اًعاذلاث ًُ ،س خزَفهنم يف ا ٔلزط نٌل
اس خزَف اطلٍن من كدَِم  ،وٍميىنن هلم ذٍهنم اطلي ازثىض هلم  ،وًَحسٍهنم من تـس دوفِم ٔبمٌا ًـحسوهين
ل ٌرشهون يب صُئا ، 5}...فاؼل ثـاىل ًلصز يف ُشٍ الٓايث ويف كريُا ذما خاء يف س َاكِا لكَاث اـلعاحل
اًىربى و ٔبظوًِا ُ ،شٍ اـلعاحل اًيت يه حفغ اصلٍن واًيفس واًًسي واًـلي واـلال ،إرا ما مت ثثخِهتا
واقلافؼة ؿَهيا حتلق وؿس ؼل ًـحاذٍ ابٍمتىني يف ا ٔلزط والاس خزالف فهيا وؾٌلزهتا ،فاذلفاع ؿَهيا ٔبماهة
ثلذيض من ػل اًصؿاًة واًولًة  ،وٕاضاؾهتا دِاهة ثلذيض مٌَ ثـاىل اًخزًل والٕراًة  ،كال س ححاهَ ٔ { :بؾل
ٍصوا مك ٔبَُىٌا من كدَِم من كصن مىٌاضم يف ا ٔلزط ما ؾل منىن ًنك و ٔبزسَيا اًسٌلء ؿَهيم مسزازا وحـَيا
ا ٔلهناز جتصي من حتهتم ،فبَُٔىٌاضم تشهوهبم و ٔبوضبٔان من تـسضم كصان بٓدصٍن} ، 6طلا فلس ثددؽ اًـٌَلء هعوض
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اًويح واس خلصؤوُا  ،فاُخسوا إىل ٔبن مهنج اًلصبٓن يف اًـمصان ٌس خوحة ؿىل اـللكفني إكامة ُشٍ اـلعاحل
واذلفاع ؿَهيا،و ٔبن خماًفة رعل خماًفة ٔلمص ػل ومصاذٍ ثلذيض الُٕالك وارلصاة.
ومن ُشا اـليعَق فإهَ مىت اس خلام اـلسَون ؿىل مهناح ذٍهنم يف اذلَات لكِا  ،ومهنا اذلَات اـلاًَة
والاكذعاذًة مىٌوا متىِيا  ،وساذوا اصلهَا  ،واكهوا كاذت مذحوؿني  ،صِساء ؿىل اًياش ٔبمجـني  ،حيلون
اذلق وًحعَون اًحاظي.
طلا فإن ما ثـاهََ بٔمذيا اًَوم من ختَف وثحـَة ًلريُا من ا ٔلدم  ،مفصذٍ إىل ختَهيا ؾن مهناح زهبا،
وثحـَهتا ـلياشم كريُا  ،ذما حـَِا ثخرحط  ،وثـاين اًـسًس من اـلضالكث اـلاًَة والاكذعاذًة ،مثي :
اًخزَف واًخضرم واًلالء ،واًخحـَة اًلشائَة  ،واـلسًوهَاث واًفوائس اًصتوًة ،واًحعاةل ،ولك ظوز اًفساذ
والٕفساذ اـلايل والاكذعاذي  ،ذما ٔبثص ثضك هحري ؿىل ٔبمهنا الاحامتؾي ،وهَاهنا اصلاذًل  ،فساذ يف
ٔبوساظِا ارلوف تسل ا ٔلمن  ،واًخلَة تسل الاس خلصاز،واذلاخة واًفلص تسل اًىفاًة والاس خلياء ،
وادلِي تسل اًـؿل  ،واًخحـَة ًلريُا تسل اًلِاذت هلم واًس َاذت ؿَهيم .
وؿىل ُشا ا ٔلساش ،فإن ثعحَق اذلَول اـلس خوزذت من اًرشق ٔبو اًلصة ،يف تالذ اـلسَمنيُ،و
سخة احنعازضم ومعسز ختَفِم وثحـَهتم ًلريضمٔ ،لهنا حَول ثخـازط مؽ ؾلِسهتم و ٔبذالكِم ،وسَواكهتم
،ومهناح ذٍهنم اطلي ازثضاٍ ػل ثـاىل هلم  ،كال ثـاىل  { :فَا َّما ًَبِ ِثٌَُ َّ ُ ْنك ِم ِ ّين ُُسً ى فَ َم ِن اث َّ َح َؽ ُُسَ َاي فَال ً َ ِض ُّي
ّ
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رشث َِين
رش ٍُ ً َ ْو َم اًْ ِل َِا َم ِة َب ْ َمعى،كَا َل َز ِ ّة ًِ َم َح َ ْ
َول ٌ َْض َلىَ ،و َم ْن َبؾ َْص َط َؾ ْن ِر ْن ِصي فَا َّن َ ُهل َم ِـُضَ ًة ضَ ْي ًاك َو َ ْحن ُ ُ
ّ
َب ْ َمعى َوكَ ْس ُن ْي ُت ت َ ِع ًرياكَا َل َن َش ِ َعل َبثَ ْخ َم ب ٓ َايثُيَا فًَ َ ِسُهتَ َا َو َن َش ِ َعل اًْ ََ ْو َم ثًُ ْ ََس}. 7
ومن ُاُيا  ،فإهَ ل حي ً ٔلمة اًَوم خيصهجا ذما ثـاهََ ،من ختَف  ،وثحـَة ماًَة واكذعاذًة إل
ابذلي الٕسالسم  ،وابًخوتة اـلهناحِة اًيعوخ  ،ورعل ابًـوذت اذلضازًة اًضامةل ٌضلٍن اًلمي ،حتللا وختَلا،
يف هؼمَ ؿامة  ،ويف هؼامَ اـلايل والاكذعاذي ذاظة .
تي إن ما ثـاهََ مـؼم اًيؼم الاكذعاذًة اـلـادضت اًوضـَة اًَوم ،من مضالكث و ٔبسماث ماًَة
واكذعاذًة واحامتؾَة دعريت ،يف ُشا اًـرصٔ ،بذث إىل اهنَاز اًيؼام الاكذعاذي الاصرتايك واًض َوؾي،
وٕاىل مـاانت صسًست هتسذ ٔبزاكن اًيؼام الاكذعاذي اًص ٔبسٌليل  ،اطلي ًرتحن تني سىصاث اـلوث وتني
اًححر ؾن خمصح ًيلش اصلول واًضـوة  ،فؿل جيس تـغ مفىصًَ وؿٌَلء اكذعاذٍ إل اصلؾوت اًـَيَة
ٌَخزَط من اًصاب  ،واصلفؽ يف اجتاٍ الاس خفاذت من اـلهنج اـلايل والاكذعاذي الٕسالسم ،اًـاذل اـلخواسن ،
ارلايل من اًخـامالث اًصتوًة ،واطلي ًفسح افلال ٌَخـامالث اـلاًَة اًحسًةل اـلياس حة ٌَزمان واـلاكن
والٕوسان  ،يف وسعَة مًسجمة مؽ فعصت الٕوسان وحاخاثَ اـلاذًة واـلـيوًة،واًلامئ ؿىل خَة اـلعَحة
وذفؽ اـلفسست ؾن اًياش لك اًياش ،يف ٔبي سمان وماكن.
ًلول اجن نثري مدَيا ُشا اـلـىن ( :وـلا حـي ػل ُشٍ ا ٔلمة وسعا دعِا تبٔهكي اًرشائؽ و ٔبكوم
اـلياشم و ٔبوحض اـلشاُة  ...كال ثـاىل ُ{ :و احذحامك وما حـي ؿََنك يف اصلٍن من حصح مةل ٔبتَنك إجصاُمي
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ُو سٌلمك اـلسَمني من كدي ويف ُشا ًَىون اًصسول صَِسا ؿََنك وحىوهوا صِساء ؿىل اًياش ،9)}8ومن
رعل ٔبهَ ثـاىل دط ُشٍ ا ٔلمة تبٔهكي اًرشائؽ و ٔبكوم اـلياشم و ٔبوحض اـلشاُة يف اـلال والاكذعاذ واًـمصان
اًخرشي اـلاذي واـلـيوي ً ٔلزط.
من ُشا اـليعَق  ،اكن اًخفىري يف ُشٍ اصلزاسة اًـَمَة ،مذجِا حنو تَان مهنج الٕسالم وهؼامَ يف
اـلال والاكذعاذ،ورعل من حِر مفِومَ وبٔطمَخَ ودعائعَ وملوماثَ،ووػائفَ،ومؤسساثَ  ،وكواؿسٍ
وملاظسٍ و ٔبحاكمَ ولك ما ًخـَق تَ  ،جفاءث مىوانث اصلزاسة وؾيادض اًححر تياء ؿىل رعل  ،مىوهة
من ملسمة و فعَني ٔبساس َني ومَحق وذامتة .
فبٔما اًفعالن فٌِل نٌل ًًل :
اًفعي ا ٔلول ٔ :بساس َاث يف ذزاسة الاكذعاذ الٕسالسم  ،وفَِ مدحثان :
اـلححر ا ٔلول  :ملسماث مهنجَة وؿَمَة يف ذزاسة الاكذعاذ الٕسالسم
اـلححر اًثاين ٔ :بساس َاث يف الاكذعاذ الٕسالسم
اًفعي اًثاين :اًيؼام اـلايل والاكذعاذي يف الٕسالم ،ابؾخحازٍ ولًة ذًًِة ومؤسسة رشؾَة.
وتَاهَ يف مدحثني :
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اـلححر ا ٔلول  :ولًة اـلاًَة والاكذعاذ ابؾخحازُا دعة ذًًِة  ،ومؤسسة رشؾَة .
اـلححر اًثاين  :ولًة اًزاكت ابؾخحازُا دعة ذًًِة  ،ومؤسسة رشؾَة.
و ٔبما اـلَحق فضميخَ ٍلوؿة من اًيعوض اًفلَِة واًححوج اًـَمَة يف اـلال
والاكذعاذ،و ٔبما ارلامتة فلس ٔبوزذث فهيا ٔبضم اًيخاجئ اًـَمَة واـلهنجَة واًخعحَلِة،يف اـلال والاكذعاذ يف
اـلهنج الٕسالسم .
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اًفعي ا ٔلول
ٔبساس َاث يف ذزاسة الاكذعاذ
ا ٕلسالسم
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اـلصاذ اب ٔلساس َاث،اًلضااي اًـَمَة واـلهنجَة واـلععَحَة،اًيت ثحني اـلـاؾل وا ٔلسس،
واـليعَلاث والادذَازاث ،واًوػائف اًىربى،اًيت ًلوم ؿَهيا الاكذعاذ الٕسالسم ،ابؾخحازٍ ؿٌَل من اًـَوم
اًرشؾَة من هجة ،وابؾخحازٍ هؼاما من اًيؼم الٕسالمِة وولًة من اًولايث اصلًًِة وارلعط
اًرشؾَة،اـليوظ هبا حتلِق اًخمنَة اـلاًَة والاكذعاذًة،واًـمصان اـلاذي واـلـيوي،والاس خلصاز وا ٔلمن
اًيفيس ٌَفصذ وا ٔلزست وافلمتؽ واصلوةل .

وفَِ مدحثان ٌُل :
اـلححر ا ٔلول  :ملسماث مهنجَة وؿَمَة يف ذزاسة الاكذعاذ
الٕسالسم
اـلححر اًثاين  :ملوماث و ٔبسس الاكذعاذ الٕسالسم

وتَاهنٌل نٌل ًًل:
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اؾلؼؼؼحبر ا ٔلول

ملسماث مهنجَة وؿَمَة يف ذزاسة الاكذعاذ
الٕسالسم
وةيهَ يف زالزة معاًة :
ا

 اـلعَة ا ٔلول :ملسماث مهنجَة يف ذزاسة الاكذعاذ الٕسالسم
ويه ملسماث يف كاًة ا ٔلطمَة  ،رعل ٔبهنا مبثاتة اـلـَاز اطلي ثـاز تَ ا ٔلموز ،واـلزيان اطلي
ثوسن تَ كضااي ا ٔلموال وا ٔلؾٌلل الاكذعاذًة ،ثبٔسُسا وثبٔظَال وثلـَسا ،ثيؼريا واحهتاذا وثزنًال .
ومهنا اـللسماث اًخاًَة:

11

 اـللسمة ا ٔلوىل  :الاؾامتذ ؿىل اًويح اًلصبٓن واًس ية اًحَان واًسريت اًس ية ٔبو ما ٌسمى ابًسريت
اـلياشم
ورعل يف لك كضَة من كضااي الاكذعاذ والٕسالسم  ،وتَان رعل نٌل ًًل:
 - 1تَاانث اًصساةل اًلصبٓهَة يف ا ٔلموال وا ٔلؾٌلل الاكذعاذًة :
واـلصاذ هبا الٓايث اًلصبٓهَة اًيت ثخحسج ؾن اـلال واًـمي اـلايل والاكذعاذي تعفة
ؿامة،ونشعل اـللاظس واًلواؿس اًيت كصزهتا اًصساةل اًلصبٓهَة يف ُشا اًضبٔن ،حِر ًمت الاهعالق مهنا
وذزاس هتا ذزاسة ؿَمَة رشؾَة،متىن اصلازسني واًحاحثني من اس خزالض ٔبحاكرما وملاظسُا وُساايهتا
اـلهناحِة يف اًخفىري واًخـحري واًخستري اـلايل والاكذعاذي.
 - 2تَاانث اًس ية اًيحوًة يف ا ٔلموال وا ٔلؾٌلل الاكذعاذًة :
ورعل تَاان وثفسريا ،ختعَعا وثلَِسا  ،إوضاء وؾٌلل ،وكري رعل ذما ذًت ؿَََ اًس ية اًيحوًة
ؿىل ادذالف ٔبهواؾِا ومصاحهبا ،فامي هل ؿالكة تلضااي اـلال والاكذعاذ واًـمصان اـلاذي واـلـيوي ٌَحالذ
واًـحاذ.
واـلعَوة اًححر ؾهنا واس خلعاؤُا  ،مث ذزاس هتا تيفس اـلهنجَة اًيت ثسزش هبا ٔبايث اًصساةل
اًلصبٓهَة ٌَزَوض إىل هفس اًلصط .
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 -3تَاانث اًسريت اـلهناح اًخعحَلِة :
واـلصاذ هبا اًخعحَلاث اًـمََة ٌَويح ذالل ؾرص اًصساةل ،إر ثـخرب ثعحَلاث اًصسول من
ذالل سريثَ  ،اٍمنورح اًخرشي ا ٔلمثي اطلي ظسكَ اًلصبٓن و ٔبكصٍ  ،فعاز مهناخا ًؤظص ا ٔلؾٌلل اـلاًَة
والاكذعاذًة .
 اـللسمة اًثاهَة  :الاؾامتذ ؿىل سريت ارلَفاء اًصاصسٍن واًعحاتة زيض ػل ؾهنم ٔبمجـني
ورعل يف لك ما ًخـَق تلضااي الاكذعاذ واـلـامالث اـلاًَة :إثحاؿا ٌَويح كصبٓان وس ية وسريتٔ .بو
احهتاذا فامي اكن ًلذضََ الاحهتاذ  ،اكحهتاذاث اًعسًق يف كذال اـلصثسٍن وماهـي اًزاكت ،واحهتاذاث
اًفصوق اًىثريت يف حمنَة ا ٔلموال واسدامثزُا وثوسًـِا وحسن ثستريُا وؾٌلزت اًحالذ واًـحاذ .
واـلعَوة اًححر ؾن ُشٍ ا ٔلؾٌلل والاحهتاذاث ،مث ذزاس هتا واس خزالض ُساايهتا اًيافـة ٌَحالذ
واًـحاذ يف ا ٔلموال والاكذعاذ وا ٔلؾٌلل يف ُشا اًزمان.
وُشا ا ٔلمص ًلذيض مهنجَا ما ًًل :
ٔب  -تَان ٔبؾٌلهلم اًخعحَلِة ـلا وزذ يف اًويح ٔبو ذًت ؿَََ كواؿسٍ وملاظسٍ يف افلال اـلايل
والاكذعاذي.
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ة -اًوكوف ؿىل احهتاذاهتم وبٓزاهئم يف اًخفىري واًخـحري واًخستري اـلايل والاكذعاذي ،ومن رعل
اًيؼم اـلاًَة واًخمنوًة واًخاكفََة اًيت كصزُا ارلَفاء اًصاصسون يف ػي اصلوةل وولايهتا  ،وذاظة
الاحهتاذاث اًـمصًة اـلمتزيت يف ُشا اًضبٔن .
وكس ذوهت ثغل اًخلصٍصاث والاحهتاذاث نخة ا ٔلحاكم اًسَعاهَة ٌٌَ ،لوزذي و ٔبيب ًـىل ،
واجن ذضلون يف اـللسمة ونخة اًخازخي ؿامة واتزخي ارلَفاء ذاظة .
 اـللسمة اًثاًثة  :تَاانث اًفلِاء واحهتاذاهتم يف كضااي ا ٔلموال وا ٔلؾٌلل والاكذعاذ
واًحاحر يف ُشٍ الاحهتاذاث جيسُا نثريت ومذيوؿة  ،إر متثي ثصوت ؿَمَة ومهنجَة يف كاًة
ا ٔلطمَة  ،ثيؼريا وثلـَسا  ،جتسًسا واحهتاذا  ،ثزنًال وٕاؾٌلل ،فاًفلِاء جصؾوا نثريا يف ثفعَي ا ٔلحاكم
اًرشؾَة اـلخـَلة ابـلـامالث اـلاًَة  ،وابذللوق واًواحداث اـلرتثحة ؿَهيا ،وجصؾوا ٔبًضا يف تَان ظصق
مناهئا واسدامثزُا وثوسًـِا وتَان ا ٔلقصاط اًـمصاهَة ًِا  ،واصلازش ًىذهبم ومؤًفاهتم خيَط إىل ُشٍ
اًيخاجئ اًيت حنن اًَوم يف ٔبمس اذلاخة إىل إحِاهئا واس خزالض ُساايهتا اًيافـة ٌَياش يف ُشا اًـرص.
ومن ٔبضم اـلؤًفاث اًفلَِة يف ُشا افلال  ،نخة ا ٔلحاكم اًسَعاهَة  ،ونخاة ا ٔلموال ٔليب
ؾحَس ،وارلصاح ٔليب ًوسف،واـلخسوظ ٌَرسديس  ،وتسائؽ اًعيائؽ ٌَىساين ،واـللين لجن كسامة
اـللسيس ،وٕاؿالم اـلوكـني لجن كمي ادلوسًة  ،واًفصوق ٌَلصايف  ،وتساًة افلهتس لجن زصس  ،وكريُا
نثري .
واـلعَوة :
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ٔب  -اس خزالض الاحهتاذاث اًـَمَة اًصظَية اـلياس حة ٌَـرص  ،ثفىريا وثـحريا وثستريا وثزنًال .
ة  -اس خزالض مشاُهبم ومٌاصمِم الاحهتاذًة يف الاكذعاذ وا ٔلموال وا ٔلؾٌلل اًـمصاهَة ٌَحالذ
واًـحاذ مبا ًيفؽ اًياش وميىر يف ا ٔلزط  ،وًربس اـلهنج الٕسالسم يف اًيؼام الاكذعاذي .
ح -ذزاسة تـغ اًيعوض اًفلَِة اـلاًَة والاكذعاذًة اًيت متثي كمية ؿَمَة ومهنجَة احهتاذًة يف
ُشا افلال.
 اـللسمة اًصاتؽت  :الاؾامتذ ؿىل إؾٌللث فلِاء اًـرص واحهتاذاثَم يف جمال الاكذعاذ الٕسالسم:
ويه نثريت ومذيوؿة،ومؤًفاهتم يف ُشا افلال نثريت خسا  ،مهنا  :نخاة ٔبسس الاكذعاذ
الٕسالسم ٔليب ا ٔلؿىل اـلوذوذي ،واـلاًَة اًـامة الٕسالمِة ٌضلنخوز سهصاي َلس تَوسم ،واًضٌلن
الاحامتؾي يف الٕسالم ٌضلنخوز ؾحسٍ سـَس اٍميين ،واًزاكت ٔليب سُصت ،وفلَ اًزاكت ٌضلنخوز ًوسف
اًلصضاوي ،واًيؼم اـلاًَة يف الٕسالم ٌضلنخوز َلس ٔبمني اًلزايل ،ومشهصاث يف الاكذعاذ الٕسالسم
ٌضلنخوز َلس اًليجصي ،واًيفلاث اًـامة يف الٕسالم ٌضلنخوز ًوسف إجصاُمي ًوسف ،والاس خزسام
اًوػَفي ٌَزاكت يف اًفىص الاكذعاذي الٕسالسم ٌضلنخوز كاسي ؾياًة  ،وفلَ اـلـامالث اـلاًَة ٌَعاتوين
...اخل .
واـلعَوة :
ٔب -اًوكوف ؿىل ٔبحوذ الاحهتاذاث اًـَمَة اًخيغٍصًة واًخلـَسًة اـلـادضت يف جمال الاكذعاذ
الٕسالسم .
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ة -اًوكوف ؿىل ٔبحوذ الاحهتاذاث اًخعحَلِة اـلـادضت يف ُشا افلال.
ح -اًوكوف ؿىل تـغ هعوظِم وذزاس هتا.
 اـللسمة ارلامسة  :الاس خفاذت اًـَمَة واـلهنجَة من كري اـلسَمني
ورعل فامي جتوس الاس خفاذت مٌَ يف كضااي اـلال والاكذعاذ واًخمنَة والاسدامثز.
وضواتط رعل:
ٔب ٔ -بن حىون إهخاخاهتم يف ُشا افلال موافلة ٌَرشغ كواؿس وملاظس ل خماًف هل.
ة ٔ -بن حىون اذلاخة ماسة إٍهيا.
حٔ -بن حىون خاًحة ٌَمعَحة ذازئة ٌَمفسست.
ذٔ -بن ثلسز الاس خفاذت من رعل تلسزُا.

 اـلعَة اًثاين  :ملسماث ؿَمَة يف ذزاسة الاكذعاذ الٕسالسم
 اـللسمة ا ٔلوىل  :يف ٔبطمَة اًـؿل (،كِام لك َشء ؿىل اًـؿل ،اًـؿل إمام اًـمي).
 اـللسمة اًثاهَة :يف تَان اـلععَحاث اـلاًَة والاكذعاذًة
ورعل نٌل ًًل :
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ٔب  -اـلععَح مفذاخ اًـؿل.
ة  -اـلععَح مععَحان:
أصيل

/

دخيل

نص عليه الوحي
أنتجته الذات

مقبول إذا قبله

مرفوض إذا رفضه
ميزان الوحي

بميزان الوحي

ميزان الوحي

الميزان

 اـللسمة اًثاًثة :ضحط ا ٔلظول واحرتارما
ورعل معال مبلذىض كاؿست  " :من حفغ ا ٔلظول ٔبمن اًوظول " .
 اـللسمة اًصاتـة :الاحهتاذ واًخجسًس يف جمال اـلـامالث اـلاًَة واًخرصفاث الاكذعاذًة
ورعل ة :
ٔب  -جتسًس اصلٍن :فٌِل و ٔبحاكما وهؼٌل كواؿس وملاظس (يف ُشا افلال).
ة  -الاحهتاذ وفق كواؿس اًرشًـة وملاظسُا :يف لك ما حيخاح إىل احهتاذ ـلـادلة اًلضااي الاكذعاذًة
ومس خجساث اًـرص ثضبٔهنا( :الاحهتاذ اًخفسريي ،اًخزنًًل ،الٕوضايئ ،ادلزيئ ،اًلكي ،اـلؤسسايت.)...

17

 اـلعَة اًثاًر  :مهنجَة اًححر واًخسزٌس واًخلومي يف الاكذعاذ الٕسالسم :
اًضواتط اًـَمَة واـلهنجَة :
وُشا اـلعَة ًـخري من ٔبضم اـلعاًة اًـَمَة واـلهنجَة يف ذزاسة الاكذعاذ الٕسالسم ،فِو
ٔبساسِا ومعسهتا و ٔبذات اسدامثزُا وظصًلة ثوػَفِا،إر تَ ًمت اًخـصف ؿىل ُشا اًـؿل ٔبول وفِمَ واسدِـاتَ
اثهَا  ،واًصسود يف مٌاشم ٔبحصاتَ اثًثا  ،ومـصفة اـلخفق ؿَََ واكلخَف فَِ زاتـا  ،وٕاذزاك حواهة
اًلعوز وارلَي اًـَمي واـلهنجي وحواهة اًصصس واًيضج ذامسا،مث اًحياء ؿىل ما سَف ٌَلِام جصساةل
اًخجسًس والاحهتاذ يف جمال اـلـامالث اـلاًَة واًخرصفاث الاكذعاذًة ساذسا.
واًلصط من ُشا اًحَان ُو إجصاس كمية ُشٍ اـلاذت واًيخاجئ اـللعوذت من حتعََِا ،واًعصًلة اـلثىل
اًيت ثحَف ابًعاًة إىل اًخحعَي اـلعَوة ؿَمَا ومهنجَا .وُشا ُو اًلصط ا ٔلظًل ،وُياك قصط بٓدص
ثحـي ٍلهل ثوحَِ اًعاًة إىل اًرتنزي ؿىل ظصًلة اًخحعَي ومهنجَخَ ذون الاًخفاث إىل كريُا من ا ٔلموز
ادلزئَة إر الاص خلال هبا وحسُا ل ًفي ابـللعوذ ول حيلق اـلعَوة.
فاًـؿل ابـلهنج واٍمتىن مٌَ ُو ٔبساش اًـؿل ،إر ل ؿؿل تسون مهنج ،وؿىل ُشا ا ٔلساش فإهَ تلسز
فلِيا يف اـلهنج وزصسان فَِ ٍىون مس خوى اهعالكٌا اًـَمي نٌل وهَفا ،فٌِل واسدامثزا  ،جتسًسا واحهتاذا .
وحىت حتعي الاس خفاذت اـلخوذات ابٕرن ػل ثـاىل من ذزاسة الاكذعاذ الٕسالسم ابؾخحازٍ ؿٌَل وولًة
رشؾَة ومؤسسة كامئة تشاهتا،لتس من تَان ُشا اـلعَة يف ؾيرصٍن ازيني ٌُ ،ل:
18

 اًـيرص ا ٔلول  :مهنجَة ثسزٌس الاكذعاذ الٕسالسم
وثيلسم إىل زالزة كضااي :


اًلضَة ا ٔلوىل  :مهنجَة اًخسزٌس اًـامة
وثلوم ؿىل خاهحني:

 )1اـلصحىزاث اـلهنجَة اـلؤظصت ـلهنجَة اًخسزٌس :
ويه نٌل ًًل :
ٔب -الاؾامتذ ؿىل اـلعاذز ا ٔلظََة اـلـخربت يف فلَ الاكذعاذ الٕسالسم واـلـامالث اـلاًَة اًلسمية
واـلـادضت ،واظعفاء خنحة مهنا ثخعف ابًضمول والاسدِـاة ٔلضم مداحر ُشا اًـؿل.
ة  -حلكَف اًعَحة جهتييء ؾصوط وثَرَط نخة ومداحر يف اـلاذت ،وٕاجناس ثلازٍص حول اًيعوض
اـلاًَة والاكذعاذًة اـلخسازسة.
ح  -رشخ اـلععَحاث اـلخـَلة ابفلال  ،فاـلععَحاث يه اـلفذاخ اطلي تَ ًفذح اًفِم اًعحَح ًِشا
اًـؿل.
ذ  -متصٍن اًعَحة ؿىل مسازسة اًيعوض اًفلَِة اـلاًَة والاكذعاذًة اكلخازت،من معاذزٍ ا ٔلظََة
اـلـخربت،كعس اًوكوف ؿىل مٌاشم الاكذعاذ الٕسالسم وظصق اسدامثزُا وثزنًَِا وثعوٍصُا،وذلعول ُشا
اًلصط ادلََي فإهَ ل تس من مصاؿات ثيوغ اًيعوض اكلععة ٌَمسازسة ،ورعل تدٌوغ اـلياشم واًعصق صلى
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ٔبحصاهبا تلَة حمنَة اذلس اًيلسي وثلوًة اـليحى الاس خسليل واًربُاين ،واًلسزت ؿىل ا ٕلس خلصاءاث اًلكَة
وادلزئَة تلعس اٍمتىن من انظَة ُشا اًـؿل ،وٕاهساة اًعاًة اـلَىة اًـَمَة واـلهنجَةًُ،س خلمي يف ثفىريٍ
وثـحريٍ وثستريٍ وًحَف مزنةل اًلسزت ؿىل الاسدِـاة واًفِم ابٕرن ػل ثـاىل،وما رعل ؿىل ػل تـزٍز،إرا
اكهت اهلمم ؿاًَة واًـزامئ كوًة ،واًيوااي ذاًعة،وا ٔلؾٌلل كومية،واًلَوة مذحرصت تحعائص اًويح،واًـلول
مس خًريت هبساايثَ اـلهناحِة يف اًخفىري واًخـحري واًخستري.
وؿىل ُشا ا ٔلساش فلس مت ادذَاز هعوض مذيوؿة ُامة،ؾؼمية اًضبٔن واًفائست ،اذرتهتا من مؤًفاث
ٔبحصاهبا،فِيي هعوض صامةل مس خوؾحة ًلاًة مداحر الاكذعاذ الٕسالسم،وسوف هفصذ ًِا حععا
صلزاس هتا ومسازس هتا ،حسة ما ٌسمح تَ اًوكت ابٕرن ػل ثـاىل .
 )2اـلصحىزاث اًـَمَة واًـمََة :
وميىن ادذعازُا فامي ًًل:
ٔب  -اقلارضاث.
ة  -اذلواز واـلياكضة  ،وملذىض رعل  ،حتسًس موضوغ اـلياكش  ،وذزاس خَ من كدي اًعَحة يف
اًحُت .
ح -حبوج وثلازٍص اًعَحة ( :الٕجناس ،اًـصط ،اـلياكضة ،اًخلومي).
ذ -اـلسزاسة من ذالل اًوزصاث ،وٕاؿساذ ثلازٍص ومٌاكض هتا .
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ُؼ  -ذزاسة هط حمسذ ذزاسة حٌلؾَة ،وفق ارلعواث اـلهنجَة اًخاًَة :
 إؿساذ ثلصٍص ؿَمي ومهنجي ـلا متت ذزاس خَ و مٌاكض خَ . ثلسمي اًخلصٍص وؾصضَ. مٌاكض خَ وثلوميَ من كدي اًعَحة. اًخـََق ؿىل اًخلصٍص إجناسا ومٌاكضة وثلوميا من كدي ا ٔلس خار . اًلضَة اًثاهَة  :مهنجَة ثسازش اًيعوض اًفلَِة اـلاًَة والاكذعاذًة
ثـمتس ُشٍ اـلهنجَة ؿىل ا ٔلسس وا ٔلذواث اًخاًَة :
 - 1الادذَاز اـلس حق ٌَيعوض اًيت ثفي ابـللعوذ.
 - 2الاظالغ ؿىل اًيط وحماوةل فِمَ فٌِل حصَحا وسسًسا كدي اذلعة وٍىون رعل تلصاءثَ يف اـلزنل
واس خرصاح ٔبضم اًلضااي اًـَمَة واـلهنجَة اًيت ًـادلِا.
 - 3الاظالغ ازلاؾي ؿىل اًيط كصاءت وفٌِل وذزاسة ذاذي اًفعي ،وكس ًمت رعل يف إظاز وزصة هحريت
ٔبو وزص خني ٔبو ٔبنرث ًوسغ اًعَحة ؿَهيا ،مصاؿات ٌَمعَحة اـلمتثةل يف ٕارشاك مجَؽ اًعَحة وثُسري إفِارمم
وٕاذزاوِم ٌَملعوذ من اًيط ؿٌَل ومهنجا ،معال وٕاؾٌلل.
 - 4اًلصاءت حىون من واحس من ٔبفصاذ اًوزصة ،واًفِم ٍىون حبسة اسدِـاة لك فصذ ٌَيط ،و ٔبما
اصلزاسة فذىون مبضازنة ازلَؽ يف مٌاكضة اًيط وحتََهل واس خزالض ما ميىن اس خزالظَ مٌَ.
21

وثلوم ُشٍ اصلزاسة اًـَمَة ٌَيط ؿىل اًـيادض اًـَمَة واـلهنجَة اًخاًَة :
ٔب  -اس خرصاح اـلععَحاث اًفلَِة يف جمال اـلال واًـمي والاكذعاذ.
ة -تَان حسُا ًلة واظعالحا.
ح -ثعيَفِا موضوؿا وجمال ووػَفة.
ذ  -حتسًس اًِسف واًلصط مهنا ،ورعل تخحصٍص اـللعوذ ا ٔلساش من اـلسبٔةل حمي اصلزش .
ُؼ -الاس خسلل اًـَمي ؿىل لك ما حيخاح إىل اس خسلل.
و -زؿاًة ا ٔلظول اًرشؾَة واًلواؿس ا ٔلظوًَة واًفلَِة اـلـخربت ؾيس اًـٌَلء يف اصلزاسة واًخحََي.
ح -اًـَمَة واـلوضوؾَة يف اصلزاسة واًخحََي واـلياكضة واًخلومي.
خ -ؾصط بٓزاء اكلاًفني و ٔبذٍهتم ومٌاكض هتا وملازىهتا تبٓزاء ظاحة اًيط وادذَاز ا ٔلحق وا ٔلوخَ مهنا.
ظ -اًخحصز من اًخـعة ًص ٔبي ٔبو مشُة.
ك -إؾامتذ اًويح اًلصبٓن واًس ية اًحَان يف مٌاكضة اـلسائي وثبٔظَي اًلواؿس واًحياء ؿىل مزياهنٌل ووساهنٌل.
ل -اًخًدَ ٔلس حاة اًزٌي يف اًححر واصلزاسة.
م – اس خرصاح اـلهنج اًـَمي الاكذعاذي اـلـمتس ؾيس ظاحة اًيط وٕاجصاس مهنجَخَ يف الاس خسلل
والاسدامثز واًخبٔظَي واًخلـَس واًخلصٍص واًخزنًي ،وملازهة رعل ابلٓزاء اًـَمَة اكلاًفة وتَان ا ٔلزحج مهنا .
 -5إجناس ثلصٍص مفعي حول اصلزاسة ًضمن ٔبضم اًيخاجئ اًـَمَة واـلهنجَة اـلس خزَعة من اًيط.
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ُشٍ يه ٔبضم ا ٔلسس اـلـصفِة واًلواؿس الٕحصائَة اـلهنجَة اًيت س يـمتسُا ابٕرن ػل ثـاىل يف ذزاسة
ومسازسة الاكذعاذ الٕسالسم ابؾخحازٍ ؿٌَل مس خلال من اًـَوم الٕسالمِة  ،ورعل حسة اًوسؽ واًعاكة
واًوكت اـلخاخ صلًيا.
وحسخٌا ٔبن هلسم منارح خمخازت ،فلس ثفي ابـلصاذ ٔبو حاكذ  ،وػل ويل اًخوفِق واًسساذ .
 اًلضَة اًثاًثة  :اًخلومي اًـَمي واـلهنجي ٌَعاًة من ذالل ما ذزش
اذلضوز و
اًسَوك
%10

اـلضازنة و
اـلياكضة
%10

إجناس اًححوج ؾصط اًححوج اـلصاكدة اٍهنائَة
%15

%15

افلموغ

%50
%100

 اًـيرص اًثاين  :ملاظس مهنجَة ثسزٌس الاكذعاذ الٕسالسم:
وميىن ثَرَعِا فامي ًًل :
 - 1متىني اًعاًة من الٕحاظة مبرخَف مداحر اـلـامالث اـلاًَة والاكذعاذًة،اًيؼصًة مهنا
واًخعحَلِة ،مؽ اًرتنزي ؿىل ادلاهة اًـمًل حىت ٍمتىن اًعاًة من اـللازهة تني ظصق فلِاء الاكذعاذ
الٕسالسم يف مـصفة اس خًداظ ا ٔلحاكم واًلواؿس اًفلَِة واـللاظس اًرشؾَة اـلؤظصت هل.
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ً - 2خوىخ من ماذت الاكذعاذ الٕسالسم ؿامة ،ثوؾَة اًعاًة اب ٔلسس اـلـصفِة وا ٔلذواث اـلهنجَة
واًلواؿس ا ٔلظوًَة واًفلَِة واـللاظسًة ًفِم هعوض اًويح ارلاظة هبشا افلال،واندساة اصلزاًة اًالسمة
يف اًخـامي مـِا وهَفِة اسدامثزُا واس خزالض ُساايهتا اًـَمَة واـلهنجَة واًدرشًـَة ثفىريا وثـحريا وثستريا.
 - 3متىني اًعاًة من ازلؽ تني اًخحََي واًخسًَي واًخلـَس واـللازهة ،اهعالكا من فلَ اًلواؿس ا ٔلظوًَة
واًلواؿس اًرشؾَة واًلواؿس اًفلَِة وزتط رعل ابـلبٓلث اًرشؾَة واـللاظسًة،ورعل تلعس اندساة مَىة
ثزنًي اًويح ؿىل مس خجساث اذلَات وواكؽ اًياش ًَخحلق مصاذ ػل من وحَِ ؿامة ودعاتَ اًدرشًـي
ذاظة ،فِخحلق تشعل اًـمصان اًلصبٓين ً ٕالوسان والٔهوان واًسَعان .
 - 4زتط اًعاًة ؿَمَا ومهنجَا اب ٔلذةل اًرشؾَة ومصامهيا حىت ٍمتىن من ثلومي اصلًَي من حِر كوثَ
ٔبو ضـفَ.
 - 5متىني اًعاًة من مـصفة اًعةل اذلَة اـلحارشت ٌَرشًـة و ٔبحاكرما مبرخَف حواهة اذلَات ،و ٔبثص رعل
ؿىل اًفصذ وافلمتؽ واصلوةل وا ٔلمة واًـاؾل ٔبمجؽ .
 - 6زتط اًعاًة واًحاحر يف جمال اـلال وا ٔلؾٌلل والاكذعاذ مبعاذزٍ ا ٔلظََة اـلـخربت،وثسزًحَ ؿىل
هَفِة اًخـامي مـِا ؿَمَا ومهنجَا،لسدِـاة مضامِهنا ومٌاشم ٔبحصاهبا.
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اؾلؼؼؼحبر اًثاين

ٔبساس َاث يف الاكذعاذ الٕسالسم

وتَاهَ يف اـلعاًة اًخاًَة :
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 اـلعَة ا ٔلول  :مفِوم الاكذعاذ ابؾخحازٍ ؿٌَل ومهنجا
وتَاهَ يف ؾيرصٍن ٌُ ،ل :

 اًـيرص ا ٔلول  :اًخـصًف اًوضـي ًالكذعاذ
لكمة اكذعاذ (ٔ ، )Economicsبظَِا لثُين وثـين إذازت وثستري ص ئون اـلزنل .وكس ؾصف
اـلفىصون اًلصتَون الاكذعاذ ابؾخحازٍ ؿٌَل مس خلال تيفسَ ثـصًفاث ؿست مهنا:
 -1ثـصًف بٓذم مسَر حِر كال ُو  ":ذزاسة اًىِفِة اًيت متىن ا ٔلمة من سايذت ثصوهتا".
 –2وؾصفَ زوتزن تبٔهَ  ":ذزاسة اًسَوك الٕوساين ابؾخحازٍ حَلة اثعال تني ا ٔلُساف واذلاخاث
اـلخـسذت من هجة والٕماكانث اًياذزت راث الاس خزساماث اكلخَفة من هجة ٔبدصى ".
 –3وؾصفَ ساموًَسون تبٔهَ  " :ذزاسة اًىِفِة اًيت خيخاز هبا ا ٔلفصاذ وافلمتؽ ظصًلة إهخاح اًسَؽ وهَفِة
ثوسًـِا ؿىل ٔبفصاذ افلمتؽ ".
 -4ثـصًف ؿام  :اًـؿل اطلي هيمت جىِفِة إص حاغ حاخاث الٕوسان كري اقلسوذت من ذالل اس خلالل
واس خزسام اـلوازذ الاكذعاذًة اقلسوذت اس خزساما ٔبمثال.
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 -خسول زمق  : 1ثـصًفاث ٔبدصى
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 -خسول زمق : 2

.
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 -خسول زمق  : 3اًـيادض اـلضرتنة تني اًـصًفني اًساتلني :
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 اًـيرص اًثاين  :ثـصًف الاكذعاذًني اـلسَمني ًالكذعاذ
 الاكذعاذ يف اٌَلة  :مبٔدور من اًلعس وُو اس خلامة اًعصًق ،واًلعس يف اًيشء ذالف الٕفصاظ؛ وُو ما تني ا ٕلزساف واًخلذري وُو اًـسل واًوسط اصلال ؿىل ذري اًيشء و ٔبفضهل .
ٔبما يف الاظعالخ  :فلس ؾصفَ ؿٌَلء الاكذعاذ واًفلِاء تخـصًفاث ؿست مهنا :
 ٔب – الاكذعاذ الٕسالسم ُو  " :ا ٔلحاكم واًلواؿس اًرشؾَة اًيت ثيؼم هسة اـلال وٕاهفاكَ و ٔبوخَاسدامثزٍ وحمنَخَ وحتعَي ملاظسٍ " .
 ةٔ -بهَ ٍلوؿة اـلحاذئ وا ٔلظول الاكذعاذًة اًيت حتنك اًًضاظ الاكذعاذي ٌضلوةل الٕسالمِة ،اًيتوزذث يف هعوض اًلصبٓن واًس ية اًيحوًة ،واًيت ميىن ثعحَلِا مبا ًخالءم مؽ ػصوف اًزمان واـلاكن،
وًـاجل مضالك افلمتؽ الاكذعاذًة وفق اـليؼوز الٕسالسم ٌَحَات.
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 -خسول زمق : 1

–
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 -خسول زمق : 2

-

.

32

 -خسول زمق  : 3اًـيادض اـلضرتنة تني اًخـصًفني

.
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 اـلعَة اًثاين  :ادذَازاث الاكذعاذ الٕسالسم ومصحىزاثَ
وتَاهَ يف ؾيرصٍن ٌُل:
 اًـيرص ا ٔلول  :ادذَازاث الاكذعاذ الٕسالسم
 - 1الادذَاز اًيلًل (اًويح).
 - 2الادذَاز اًـَمي (اًـؿل إمام اًـمي.)...
 - 3الادذَاز اًـلًل.
 - 4الادذَاز ا ٔلدصوي.
 - 5الادذَاز اًرتتوي ا ٔلذاليق.
 - 6الادذَاز اًخـحسي.
 - 7الادذَاز اًوسعي.
 - 8الادذَاز اـلوضوؾي اًواكـي.
 اًـيرص اًثاين  :مصحىزاث الاكذعاذ الٕسالسم
 - 1مصحىز اًخمنَة والاسدامثز.
 - 2مصحىز اـلَىِة :مفِورمأ ،بهواؾِا ،الٕسالم واـلال واٍمتغل.
 - 3مصحىز حسن اًخستري واًخوسًؽ.
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 - 4مصحىز الٕوسان ،اًىون (ا ٔلزط) اصلوةل (اًيؼام)..

 اـلعَة اًثاًر  :دعائط الاكذعاذ الٕسالسم وملوماثَ ووػائف
وتَاهَ يف زالزة ؾيادض :
 اًـيرص ا ٔلول  :دعائط الاكذعاذ الٕسالسم
 - 1اًصابهَة :معسزا وجرشًـا ،وهجة ووس َةل ،حتللا وختَلا.
 - 2اًضمول يف اًصؤًة واـلهنج( :الٕوسان ،اًىون ،اذلَات).
 - 3اًخواسن.
 - 4اًواكـَة.
 - 5اًـساةل.
 - 6اـلسؤوًَة وا ٔلماهة (ا ٔلذالكِة).
 - 7اًىفاًة  اًوفصت.
 - 8اـللعسًة :اًلعس  الٕذالض ؼل ثـاىل ،اًخـحس ؼل ثـاىل تشعل  ،اًـمصان ٌَحالذ واًـحاذ.
 - 9اًدسزري الًِٕيي ٌَىون :خَة اـلعَحة وذزء اـلفسست ؾن اًياش ،حٌلًة اـلعاحل اًىربى اصلٍن،
اًيفس.)...
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 اًـيرص اًثاين  :ملوماث الاكذعاذ الٕسالسم
 - 1الٕميان :اكذعاذي إمياين ؾلائسي.
ٔ - 2بظَي ومس خلئ ،بظَي يف مداذئَٔ ،بظوهل ،دعائعَ و...
 - 3اكذعاذي ٔبذاليق ( مذزَق مباكزم ا ٔلذالق).
ملكية خاصة

 - 4اـلَىِة :اكذعاذ متَيك

الدولة

ملكية عامة

 - 5اذلصًة الاكذعاذًة( :ضواتط اذلصًة اـلعَوتة)

أ  -مراعاة الحالل .
ب -عدم إلحاق الضرر بالغير
ج  -القصد والتعبد

 - 6اكذعاذ ُمسَ جَّص :ثسذي اصلوةل (اًيؼام وحسن اًخستري :هس حا ،ومجـا وحفؼا وٕاهفاكا وثوسًـا،
واسدامثزا ،وحاكفال و...
 اًـيرص اًثاًر  :وػائف الاكذعاذ الٕسالسم
 - 1وػَفة اًخـحس ؼل ثـاىل ابـلال واًـمي و...
 - 2وػَفة الاس خزالف واٍمتىني يف ا ٔلزط ومسرصاث اًىون.
 - 3وػَفة اٍمتغل وما ٔبوذغ ػل يف ُشا اًىون من هـم.
 - 4وػَفة اًدسزري اًيافؽ.
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 - 5وػَفة اًخوسًؽ اـلخواسن ٌَرثواث.
 - 6وػَفة الاسدامثز (اجتصوا يف ٔبموال اًَخازم حىت.)...
 - 7وػَفة اًخمنَة( :حتلِق اًىفاًة ،اًوفصت.)...
 - 8وػَفة اًخضامن واًخـاون ؿىل ارلري.

 اـلعَة اًصاتؽ  :اًلضااي الاكذعاذًة
 -خسول زمق  : 1كضَة جمالث اصلزاسة الاكذعاذًة
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 خسول زمق : 2كضَة اـلضلكة الاكذعاذًةEconomic Problem

–

 -خسول زمق  : 3دعائط حاخاث الٕوسان

–

/
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 -خسول زمق ٔ : 4بكسام حاخاث الٕوسان :
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 -خسول زمق  : 5موكف الاكذعاذ الٕسالسم من اـلضلكة الاكذعاذًة






–

 -خسول زمق ٔ : 6بحاكم ااذلاخاث ووسهنا يف الاكذعاذ الٕسالسم :
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 -خسول زمق ٔ : 7بكسام ا ٔلموال يف الاكذعاذ الٕسالسم

 -خسول زمق  : 8مفِوم الٕهخاح
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 خسول زمق  : 9اـليافؽ الاكذعاذًةwww.drabid.net

 -خسول زمق : 10اتتؽ اـليافؽ الاكذعاذًة
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 -خسول زمق  : 11ؾيادض الٕهخاح

–

-

-

 -خسول زمق  : 12اتتؽ ؾيادض الاهخاح
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 -خسول زمق  : 13زؤًة الٕسالم ٌَـمي






 -خسول زمق  : 14اًخرعط وثلس مي اًـمي :





–

–
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 -خسول زمق  : 15مزااي اًخرعط









 -خسول زمق  : 16سَحَاث اًخرعط



–

–
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 -خسول زمق  : 17اًـيرص اًثاًر من ؾيادض الٕهخاح  /ز ٔبش اـلال

 -خسول زمق ٔ : 18بكسام ز ٔبش اـلال
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 -خسول زمق ٔ : 20بكسام ز ٔبش اـلال

 خسول زمق  : 20اًـيرص اًصابغ ً ٕالهخاحt

–



–
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–

 -خسول زمق  : 21ؾوامي كوى اًسوق

 خسول زمق  : 22كاهون اًعَةLaw of Demand
Theory of Demand

–
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 اـلعَة ارلامس ٔ :بحاكم الاكذعاذ الٕسالسم و ٔبزاكهَ
وتَاهَ يف ؾيرصٍن ٌُل :

 اًـيرصا ٔلول ٔ :بحاكم الاكذعاذ الٕسالسم
متخاس ٔبحاكم الاكذعاذ الٕسالسم جىوهنا إما اثتخة ٔبو مذلريت  ،ويه نٌل ًًل:
 -1ا ٔلحاكم اًثاتخة:
واـلصاذ هبا ا ٔلحاكم اًثاتخة تبٔذةل كعـَةٔ ،بو زاحـة إىل ٔبظي كعـي يف اًىذاة ٔبو
اًس ية ٔبو الٕحٌلغ وحصمة اًصاب واًلصز اًفاحش واًلٌلز واًلش واًخسًُس واًلنب والاحذاكز
،وكري رعل من ا ٔلحاكم اـلاًَة  ،اـلهنيي ؾهنا هنيي حتصمي ٔبو هصاُة ،ووحي اًحَؽ وكريٍ ،كال ثـاىل
اؽل اًْ َح َْ َؽ َو َح َّص َم ّ ِاًصاب } ، 10ووىون اًصخي هل مثي حغ ا ٔلهثُني من اـلرياج ًلوهل
َ { :و َب َح َّي َّ ُ
ثـاىل { ٌِ َّظل َن ِص ِمثْ ُي َحغِّ ا ٔلهْثََُ ْ ِني } ، 11وحصمة ذم ومال اـلسؿل ًلوهل ظىل ػل ؿَََ وسؿل ( :اي
ٔبهيا اًياش  ،اي ٔبهيا اًياش  ،اي ٔبهيا اًياش  ،إن ػل حصم ذماءمك و ٔبمواًنك وحصمة ُشا اًَوم ،
ووحصمة ُشا اًضِص من اًس ية  ،اٌَِم ُي تَلت ؟) ،12إىل كري رعل من وحوة اًواحداث ،
وحتصمي اقلصماث  ،و ٔبحاكم اذلسوذ واـللسزاث.
ومتخاس ُشٍ ا ٔلحاكم تبٔهنا :ل ثخلري ول ثددسل رمٌل ثلريث ا ٔلسمٌة وا ٔلمىٌة  ،نٌل ٔبهنا
 - 10اٌجمشح . 275 :
 - 11إٌغبء . 11 :
ِ - 12ؼشفخ اٌظسبثخ ٤ثٔ ٟؼ ُ١ا٤طجٙبٔ - ٟثبة اٌمبف  ،زذ٠ث. 5155:
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ثخعف تعفة اًـموم واـلصوهة ؛ ًخعحق ؿىل مجَؽ اًياش من كري ؾرس ول مضلة ،فِيي حاهكة
ًخرصفاث اًياش ل حمىومة هبم.
 - 2ا ٔلحاكم اـلخلريت:
ويه اًثاتخة اب ٔلذةل اًؼيَة يف س يسُا ٔبو يف ذلٍهتا واـلخلريت ثحـ ًا ـللذضَاث اـلعَحة .
وُشٍ ا ٔلحاكم كس ثخلري ابدذالف ٔبحوال اًيؼص فهيا  ،فِيي ذاضـة لحهتاذ اًـٌَلء ،وثلريُا
حبسة اـلعَحة خيخَف ٔبحِاان حبسة ا ٔلصزاض و ا ٔلسمان وا ٔلمىٌة  ،فِجوس ًويل ا ٔلمص
افلهتس ٔبو اًـٌَلء افلهتسٍن ٔبن خيخازوا من ا ٔلحاكم ما ٍصوهَ مٌاس ح ًا ـلس خجساث اذلَات وفق
ملاظس اًرشًـة اـلـخربت .
ومن ٔبمثَهتا :
ٔب -ثضمني ا ٔلخري اـلضرتك  ،نٌل فـي ؿًل جن ٔبىب ظاًة ،ما ؾل ثلم تٌُّة ؿىل ٔبهَ ؾل ًخـس وكس اكن
اذلنك كدي رعل تـسم ثضمَهنم ؛ ٔلن ًسضم ًس ٔبماهة وًس ا ٔلمان كري ضامٌة فٌَل خاء ؾِس ؿًل -
زيض ػل ؾيَ ّ -
مضهنم لدذالف ٔبحوال اًياش وضَاغ ا ٔلماهة تُهنم  ،فلس زوي  " :ؾن ؿًل
ٔبهَ اكن ًضمن اًعحاػ واًعائف وكال  " :ل ًعَح ٌَياش إل راك "". 13
ة -إًلاف معص جن ارلعاة زيض ػل ؾيَ دضف سِم اـلؤًفة كَوهبم من اًزاكتمـَ ًال رعل

 - 13اٌغٕٓ اٌىجشٌٍ ٜجٙ١م - ٟوزبة ا٦خبسح ،ثبة ِب خبء ف ٟرؼّ ٓ١ا٤خشاء  -زذ٠ث. 10896:
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تبٔن اًييب إمنا اكن ًـعهيم ًَخبًٔف كَوهبم و الٕسالم ضـَفٔ ،بما وكس ٔب ّؾز ػل ذًيَ فال
حاخة ًخبًَٔفِم  ،وكس ٔب ّكصٍ اًعحاتة ؿىل رعل فاكن إحٌلؿا .

 اًـيرص اًثاين ٔ :بزاكن الاكذعاذ الٕسالسم
ًلوم الاكذعاذ الٕسالسم ؿىل ٔبزتـة ٔبزاكن:
 اًصهن ا ٔلول  :اـلال مال ػل والٕوسان مس خزََف فَِ  :وتشعل فالٕوسان مسؤول ؾن ُشا اـلال،هس ح ًا وٕاهفاك ًأ ،بمام ػل يف الٓدصت ،و ٔبمام اًياش يف اصلهَا ،فال جيوس ٔبن ٍىدسة اـلال من مـعَة ٔبو ًيفلَ
يف حصام ،ول فامي ًرض اًياش،فاـلال يف الاكذعاذ الٕسالسم ٔبذات ًلِاش اًلمية ووس َةل ٌَخحاذل اًخجازي،
وًُس سَـة من اًسَؽ ،فال جيوس تَـَ ورشاؤٍ (زاب اًفضي) ول ثبٔذريٍ (زاب اًًسُئة).
 اًصهن اًثاين  :اـلَىِة اـلزذوخة:وهلعس هبا  :اـلَىِة ارلاظة اًيت خيخط اًفصذ جمتَىِا ذون كريٍ ،واـلَىِة اًـامة يه اـلغل اـلضاغ
ٔلفصاذ افلمتؽ ،والاكذعاذ الٕسالسم ًلوم ؿىل ثغل اـلَىِخني يف بٓن واحس ،وحيلق اًخواسن تني معَحة
اًفصذ ومعَحة ازلاؿة وًـرتف هباثني اـلعَحخني ظاـلا ؾل ٍىن مثة ثـازط تُهنٌل؛ واكن اًخوفِق تُهنٌل ذمىٌ ًا ،
ٔبما ًو حعي اًخـازط فإن الٕسالم ًلسم معَحة ازلاؿة ؿىل معَحة اًفصذ  ،ومن ا ٔلذةل ؿىل رعل :
 - 1كوهل ظىل ػل ؿَََ وسؿل  " :ل ثَلوا اًصهحان  ،ول ًحؽ حارض ًحاذ "  ،كال  :فلَت لجن ؾحاش  :ما
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كوهل " ل ًخِؽ حارض ًحاذ " كال  :ل ٍىون هل مسسازا" ،14فاـلخَلي سُضرتي ثسـص ٔبكي وس َخِؽ اًياش
ثسـص ٔبؿىل ذما ًو ابغ اًحاذي تيفسَ ،وُو فصذ كس حصم اًياش من اًرشاء من اًصهحان بٔهفسِم ثسـص ٔبكي.
ٔ - 2بخاس تـغ اًفلِاء إدصاح اًعـام من ًس حمخىصٍ كِص ًا وتَـَ ؿىل اًياش.
وًك من اـلَىِخني اًـامة وارلاظة جمالهتا و ٔبحاكرما اـلؤظصت ًِا  ،ومهنا ما ًًل :
 ٔبو ًل  :اـلَىِة اًـامة : - 1جمالث اـلَىِة اًـامة ومعاذزُا :
ٔب  -ا ٔلوكاف ارلريًة :
واًوكف مـياٍ  ":حتحُس ا ٔلظي وجسخِي اـليفـة "  ،وُشٍ اـليفـة ل خيخط فصذ مبَىِهتا تي يه
ؿامة ًك من ٌس خحق اًوكف  ،واصرتظ اًفلِاء ٔبن ٍىون ؿىل فـي مـصوف هحياء اـلساخس وزؿاًة اًـؿل
و ٔبُهل،ومعي اـلسدضفِاث ،واًيفلة ؿىل اقلخاخني وما ًيفؽ اًياش.
ة  -اسلى :
وُو ٔ :بن حيمي الٕمام حزء ًا من ا ٔلزط اـلواث اـلحاحة ـلعَحة اـلسَمني ذون ٔبن ختخط تفصذ مـني
مهنم  ،فاسلى ًيلي ا ٔلزط اـلواث ٔلن حىون مَاكً ٌَمسَمني ختسم معاذلِم  ،وذًَهل  :اًييب

 - 14طس١ر اٌجخبس - ٞوزبة اٌجٛ١ع  ،ثبة ٠ ً٘ :ج١غ زبػش ٌجبد ثغ١ش أخش  -زذ٠ث. 2068:
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محى

ٔبزط اًيلِؽ يف اـلسًية وحـَِا رلَي اـلسَمني  ،فـن اجن معص ٔ " ،بن اًييب ظىل ػل ؿَََ وسؿل محى
اًيلِؽ رلَي اـلسَمني". 15
ح  -اذلاخاث ا ٔلساس َة :
ويف ملسمهتا اـلبٔلك واـلرشة واًياز  ،فِشٍ ا ٔلموز ذمَونة زلَؽ اًياش ل جيوس ًفصذ ٔبن ميخَىِا
ذوهنم ٔ ،لهنا حاخاث رضوزًة وخسث ذون جمِوذ ًلسمَ اًفصذ لس خرصاهجا ،فال ٌس خبٔثص هبا ٔبحس ذون
الٓدصٍن ،فإرا ىزل اـلسَمون تبٔزط فَِم ٔبن ٍصؾوا ٔبهـارمم من اًيحاث اطلي ٔبدصخَ ػل ؾز وخي،ونشا
ٍصذوا اـلاء اطلي فَِ واطلي ل ذذي ً ٕالوسان يف اس خرصاخَ واًـمي ؿىل إوضائَ .
و ذًَي رعل ما زوي ؾن ٔبتَغ جن حٌلل ٔ ،بهَ وفس إىل زسول ػل ظىل ػل ؿَََ وسؿل فاس خلعـَ
فبٔكعـَ اـلَح  ،فٌَل ٔبذجص كال زخي  :اي زسول ػل ٔ ،بثسزي ما ٔبكعـخَ ؟ إمنا ٔبكعـخَ اـلاء اًـس  ،كال :
فصحؽ فَِ . 16
ذ  -اـلـاذن :
ويه ما ٔبوذؿَ ػل يف ُشٍ ا ٔلزط من مواذ جصًة وحبصًة  ،ػاُصت و ابظيةًًَ ،ذفؽ هبا اًياش من
حسًس وحناش وترتول ورُة وفضة ومَح وكري رعل  .ول ذالف تني اًفلِاء يف ٔبن اـلـاذن إرا ػِصث
يف ٔبزط ًُست ذمَونة ٔلحس حىون مَاكً ٌضلوةل حِر ثسذي يف مَىِة ا ٔلمة اًـامة.
وكس ًثاز ارلالف إرا ػِصث ُشٍ اـلـاذن يف ٔبزط ذمَونة مَىِة ذاظة  ،واًصاحج ما رُة إًََ
 - 15طس١ر اثٓ زجبْ  -وزبة اٌغ١ش  ،ثبة اٌسّ - ٝروش ِب ٠غزست ٌِ٧بَ أْ ٠سّ ٟثؼغ اٌّٛاػغ ٌّب ٠دذٔ ٞفؼٗ ،زذ٠ث. 4756:
 - 16طس١ر اثٓ زجبْ  -وزبة اٌغ١ش  ،ثبة ف ٟاٌخ٩فخ ٚاِ٦بسح  -روش ِب ٠غزست ٌ٥ئّخ اعزّبٌخ لٍٛة سػ١ز ُٙثئلطبع ا٤سػ ، ٌُٙ ٓ١زذ٠ث.4564:
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اـلاًىِة يف ٔبن ما ًـرث ؿَََ من مـسن ٍىون مَاكً ًحُت مال اصلوةل ثيفلَ ؿىل معاحل اـلسَمني كِاس ًا ؿىل
اـليافؽ اًـامة وحاخة مجَؽ اًياش إٍهيا .
ُؼ  -اًزاكت :
ويه ":حق اـلال اًواحة ًعائفة خمعوظة يف سمن خمعوض "،ويه من اـلعاذز ا ٔلساس َة
ٌَمَىِة اًـامة،حِر ٔبمص اًييب

تشعل فلال (:ثؤذش من بٔقيَاهئم وحصذ إىل فلصاهئم) 17فِو ًسذي يف

اًعسَ كَ ُ
اث ٌَِْ ُف َل َصا ِء
هعاق اـلَىِة اًـامة واب ٔلدط ٔلُي اذلاخاث اـليعوض رهصضم يف ا ٔلًة {:اه َّ َما َّ
ّ
ِِي َّ ِ
ِِي}.18
اًسخ ِ
َواًْ َم َسا ِننيِ َواًْ َـا ِم َِ َني ؿَََ ْهيَا َواًْ ُم َؤً َّ َف ِة كَُُوهبُ ُ ْم َو ِيف ّ ِاًصكَ ِاة َواًْل َِاز ِم َني َو ِيف َسخ ِ
اؽل َوا ْج ِن َّ
و – ادلزًة :
ويه ا ٔلموال اًيت ثؤذش من اًحاًلني من زخال ٔبُي اطلمة وافلوش ملاتي ما ٍمتخـون تَ من حلوق
 ،ويه يف ملاتي ؿسم ٔبذش اًزاكت من ماهلم  ،و ل جتة إل مصت يف اًس ية وٍصاؾى فهيا اًـسل واًصمحة وؿسم
حلكَفِم فوق ظاكهتم .
س  -ارلصاح :
وُو اـلال اطلي ُجيىب وًؤىت تَ ٔلوكاث حمسذت من ا ٔلزايض اًيت ػِص ؿَهيا اـلسَمون من اًىفاز ،
ٔبو حصهوُا يف ٔبًسهيم تـس معاذلِمت ؿَهيا  ،وا ٔلزايض اـلمَونة ًلري اـلسَمني ل ًؤذش مهنا ساكت فانخفي
ابرلصاح تس ًل من رعل .
 - 17طس١ر اٌجخبس - ٞوزبة اٌضوبح  ،ثبة ٚخٛة اٌضوبح  -زذ٠ث. 1342:
 - 18اٌزٛثخ . 60 :
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خ -مخس اًليامئ :
ًلسم ؿىل من يف
ثلسم ا ٔلموال اًيت ثلمن من اًىفاز إىل مخسة ٔبكسام  ،واحس من ُشٍ ا ٔلكسام ّ
َش ٍء فَبَ َّن ِ َّ ِؽل ُ ُمخ َس َُ َو ٌِ ََّص ُس ِ
ول َو ِ ِطلي اًْ ُل ْص َىب َواًْ ََ َخا َمى َواًْ َم َسا ِننيِ َوا ْج ِن
الًٓة َ { :وا ْؿََ ُموا َبه َّ َما قَ ِي ْم ُ ْمت ِم ْن َ ْ
ِِي } ، 19وُو ما ٌسمى خبمس اًليامئً ،سل ؿىل رعل ٔبن اًييب
اًسخ ِ
َّ

( ٔبذش ًوم حٌني وجصت من حٌة

تـري  ،مث كال  " :اي ٔبهيا اًياش  ،إهَ ل حيي يل ذما ٔبفاء ػل ؿََنك  ،كسز ُشٍ إل اشلس  ،واشلس مصذوذ
ؿََنك  ،فبٔذوا ارلَط  ،واكلَط  ،وٕاايمك واًلَول  ،فإهَ ؿاز ؿىل ٔبُهل ًوم اًلِامة  ،وؿََنك ابدلِاذ يف سخِي
ػل فإهَ ابة من ٔبتواة ادلية ًشُة ػل تَ اهلم واًلم " كال  :فاكن زسول ػل ظىل ػل ؿَََ وسؿل
ٍىصٍ ا ٔلهفال  ،وًلول ً " :ريذ كوي اـلؤمٌني ؿىل ضـَفِم ").20
ظ  -ا ٔلموال اًيت ل ماعل ًِا :
ويه ا ٔلموال اًيت ل ًـصف ٔبحصاهبا  ،نرتنة من ل وازج هل ٔ ،بو ل ٍصزَ إل ٔبحس اًزوخني ،فإن ما
ًددلى ٍىون ًحُت مال اـلسَمني ،ونشعل اًوذائؽ وا ٔلموال اًسائحة اًيت ل ًـصف ماًىِا،وًَحق هبا ٔبموال
اًصصوت فإهنا ختصح ؾن مغل اًصاَش وحصذ إىل تُت اـلال  ،ول ًبٔذشُا اـلصجيش نٌل فـي اًييب
اٌَخخِة فإهَ ؾل ًبٔمصٍ جصذ اًِسااي إىل ٔبَُِا

مؽ اجن

21

 - 19أ٤فبي . 41 :
 - 20طس١ر اثٓ زجبْ  -وزبة اٌغ١ش  ،ثبة اٌغٍٛي  -روش ا٦خجبس ثأْ اٌغبي ٠ى ْٛغٍ ٌٗٛف ٟاٌم١بِخ ػبسا ػٍ ، ٗ١زذ٠ث. 4932:
 - 21طس١ر اٌجخبس - ٞوزبة اٌضوبح  ،ثبة لٛي هللا رؼبٌٚ : ٝاٌؼبٍِ ٓ١ػٍٙ١ب ِٚسبعجخ اٌّظذلِ ٓ١غ اِ٦بَ  -زذ٠ثٚ ، 1439:طس١ر ِغٍُ  -وزبة
اِ٦بسح  ،ثبة رسش٘ ُ٠ذا٠ب اٌؼّبي  -زذ٠ث. 3501:
55

ي  -اًـضوز اـلبٔدورت من مال اقلازتني :
فإرا ذذي إًَيا اتحص حصيب تبٔمان ُبدَ ِِ َر مٌَ اً ُـرش ؾن لك مال ٌَخجازت ،وحـي يف تُت مال
اـلسَمني  ،وذًَهل ما زوي ؾن ٔبيب جمَز  ،ؾن سايذ جن حسٍص  ،كال  (:نخخت إىل معص يف ٔبانش من ٔبُي
اذلصة ًسذَون ٔبزضيا ٔبزط الٕسالم فِلميون كال  :فىذة إيل معص زيض ػل ؾيَ  :إن ٔبكاموا س خة
ٔبصِص خفش مهنم اًـرش  ،وٕان ٔبكاموا س ية خفش مهنم هعف اًـرش) ،22ونشعل ٔبُي مٌحج ـلا ٔبزاذوا ٔبن
ًسذَوا ٔبزط اًـصة ٌَخجازت نخحوا إىل معص ًـصضون ؿَََ اصلدول فضاوز اًعحاتة فبٔمجـوا ؿىل ٔبن ًبٔذشوا
مهنم اًـرش  ،فـن اجن حصجي كال  :كال معصو جن صـَة  ( :ونخة ٔبُي مٌحج ومن وزاء حبص ؿسن إىل
معص جن ارلعاة ًـصضون ؿَََ ٔبن ًسذَوا تخجازهتم ٔبزط اًـصة  ،وهلم اًـضوز مهنا  ،فضاوز معص يف
رعل ٔبحصاة اًييب ظىل ػل ؿَََ وسؿل  ،و ٔبمجـوا ؿىل رعل  ،فِو ٔبول من ٔبذش مهنم اًـضوز). 23
ٔ - 2بُساف اـلَىِة اًـامة :
ٌَمَىِة اًـامة ٔبُساف نثريت مهنا :
ٔب  -اس خحلاق مجَؽ اًياش اًرثوت اًـامة راث اـليافؽ اـلضرتنَ  ،اذلاحِة واًرضوزًة و كريُا  ،واًخوسـة
ؿىل ؿامة اـلسَمني  .فاـلاء واً ٔ
لك واًياز واـلَح من ا ٔلص َاء اًيت ثلوم حِات اًخرش ؿَهيا ،فإرا احذىصُا ٔبي
 - 22اٌغٕٓ اٌىجشٌٍ ٜجٙ١م - ٟوزبة اٌدض٠خ ،خّبع أثٛاة اٌششائؾ اٌز٠ ٟأخز٘ب اِ٦بَ ػٍ ٝأً٘ اٌزِخ ِٚ ,ب  -ثبة ِب ٠ؤخز ِٓ اٌزِ ٟإرا اردش ف ٟغ١ش
ثٍذٖ ،زذ٠ث. 17456:
ِ - 23ظٕف ػجذ اٌشصاق اٌظٕؼبٔ - ٟوزبة أً٘ اٌىزبة ،طذلخ أً٘ اٌىزبة  -زذ٠ث. 9826:
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ٔبحس اس خعاغ ٔبن ًخحنك يف معري اًياش .
ة  -ثبٔمني هفلاث اصلوةل  :فاصلوةل حصؾى اذللوق ،وثلوم ابًواحداث ،وجسس اًثلوز ،وجتِز ادلَوص وثلوم
مبا ٌسس حاخاث اًضـفاء واًَخازم واـلسانني ،ونشعل ا ٔلمن واًخـَمي واًـالح واكفة ارلسماث اًـامة ،ول
ميىن ٔبن ثلوم اصلوةل هبشٍ اًواحداث اًىربى ٕا ّل هبشٍ ا ٔلموال اًـامة.
ح -جضجَؽ ا ٔلؾٌلل ارلريًة واًخوسـة ؿىل اقلخاخني من اـلسَمني  ،فا ٔلوكاف واًزهواث ثـس إسِاماث
هحريت ً ،سس حاخاث افلمتؽ  ،ومتوًي ا ٔلؾٌلل ارلريًة اكـلساخس واـلسازش واـلىذحاث واـلسدضفِاث وكريٍ ا.
ذ -اس خلالل اًرثواث ؿىل ٔبحسن وخَ ًعاحل اًخرشًة  ،ول س امي اـلرشوؿاث اًيت ًـجز ا ٔلفصاذ ٔبو
اًرشاكث ؾن اًلِام هبا إما ًـسم حتلق الٕماكهَاث ٔبو حاكًَفِا اًحاُؼة  ،هحياء اـلوائن  ،وٕاكامة اـلسن
اًعياؾَة واس خلالل ا ٔلزايض اًضاسـة ٌَززاؿة وكريُا  ،وحيعي ُشا ؾيسما ٍىون ًحُت مال اصلوةل
معاذز ثرثًَ جتـهل كاذز ًا ؿىل اًلِام هبشٍ اـلضازًؽ اًـؼمية.
 اثهَ ًا  :اـلَىِة ارلاظة : - 1جمالث اـلَىِة ارلاظة ومعاذزُا:
ٔب  -اًحَؽ واًرشاء:
اؽل اًْ َح َْ َؽ }، 24وكوهلَ {:و َب ْصِِسُ وا ا َرا ثَ َحاً َ ْـ ُ ْمت } ، 25وكول اًييب
وا ٔلظي فَِ كوهل ثـاىل َ {:و َب َح َّي َّ ُ
ّ
 - 24اٌجمشح . 275 :
 - 25اٌجمشح . 282 :
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 ( :اًخاحص اًعسوق ا ٔلمني مؽ اًيحُني واًعسًلني واًضِساء).26
ة  -اًـمي تبٔحص ًلٓدصٍن:
وا ٔلظي يف رعل وزوذ هعوض نثريت حصقة يف اًـمي ارلاض واًىسة اـلحاخ نٌل يف كوهل
27
ما ٔبلك ٔبحس ظــام ًا ذري ًا من ٔبن ًبٔلك من معـي ًسٍ وٕان هيب ػل ذاوذ اكن ًبٔلك من معي ًسٍ )

(:

وذلسًر  ( :هنيى ؾن اسدئجاز ا ٔلخري حىت ًخخني هل ٔبحصٍ ).28
ح  -اًززاؿة:
ويه من معاذز اـلَىِة ارلاظة وكس زقة اًرشغ فهيا نٌل يف كوهل ثـاىل َُ ُ{ :و َّ ِاطلي َح َـ َي ًَ ُ ُنك
ْ َال ْز َط َرًُو ًل فَا ْم ُضوا ِيف َمٌَا ِنهبِ َا َو ُ ُلكوا ِم ْن ِز ْس ِك َِ َواًَ َْ َِ اًً ُّ ُض ُوز}.29
ّ
وكوهل  ( :ما من مسؿل ًلصش قصس ًا ٔبو ٍززغ سزؿ ًا ،فِبٔلك مٌَ ظري ٔبو إوسان ٔبو هبمية إل اكن هل تَ
ظسكة)  ،30وكوهل

ٔبًضا  ( :إن كامت اًساؿة ويف ًس ٔبحسمك فس َةل فََلصسِا) ،31كال الٕمام اـلاوزذي

ٔ " :بظول اـلاكسة اًززاؿة واًخجازت  ..وا ٔلزحؼح ؾيسي ٔبن ٔبظَهبا اًززاؿة " ًـموم هفـؼِا وحتلِلِا اًخولك
ؿىل ػل ).32

 - 26عٕٓ اٌذاسِ ِٓٚ - ٟوزبة اٌجٛ١ع  ،ثبة  :ف ٟاٌزبخش اٌظذٚق  -زذ٠ثٚ، 2496:اٌّغزذسن ػٍ ٝاٌظس١سٌٍ ٓ١سبوُ  -وزبة اٌجٛ١ع
ٚأِب زذ٠ث زج١ت ثٓ أث ٟثبثذ  -زذ٠ث. 2084:
 - 27طس١ر اٌجخبس - ٞوزبة اٌجٛ١ع ،ثبة وغت اٌشخً ٚػٍّٗ ث١ذٖ  -زذ٠ث. 1982 :
- 28
 - 29اٌٍّه . 15 :
 - 30طس١ر اٌجخبس - ٞوزبة اٌّضاسػخ  ،ثبة فؼً اٌضسع ٚاٌغشط إرا أوً ِٕٗ  -زذ٠ث. 2216:
 - 31ا٤دة اٌّفشد ٌٍجخبس - ٞثبة اططٕبع اٌّبي  ،زذ٠ث. 494:
 - 32اٌّبٚسد : ٞأدة اٌذٔ١ب ٚاٌذٚ ٓ٠ا٤زىبَ اٌغٍطبٔ١خ .
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ذ  -إحِاء اـلواث:
واـلصاذ ابـلواث ا ٔلزط اـلَخة اصلاثصت اـليفىة ؾن الادذعاظاث وؾن مغل مـعوم  ،وذًََِا حسًر
اًييب

 ( :من ٔبحِا ٔبزض ًا مِخة فِيي هل ). 33
ورشوظ إحِاء اـلواث :

ٔ ) 1بن لحىون ا ٔلزط مَاكً ٔلحس من اـلسَمني ٔبو كريضم .
ٔ ) 2بن لحىون ذاذي اًحضل.
ٔ ) 3بن لحىون من اـلصافق اًـامة اكـليزتُاث ٔبو اـلساًي .
ٔ ) 4بن ًخحلق فهيا إحِاء ا ٔلزط يف مسٍ ٔبكعاُا زالج س يني إما تـمي حائط مٌَؽ ٔبو إحصاء اـلاء ٔبو
قصش اًضجص .
ٔ ) 5بََُة اقلي تبٔن ٍىون كاذز ًا ؿىل إحِاء ا ٔلزط.
 ) 6إرن الٕمام ،وُشا رشظ ؾيس ٔبىب حٌَفة ،واصرتظَ ماعل إرا اكهت ا ٔلزط كصًحة من اًحضل .
ُؼ  -اًعياؿة والاحرتاف:
حر الٕسالم ؿىل اًعياؿة و ٔبذرب اًٌـيب
زسول ػل

ٔ ( :بن سنؼصاي اكن جناز ًا ) ، 34وكس زخت ٔبن ٔبحصاة

اكهوا ؾٌلل ٔبهفسِمٔ ،بي ٔبهنم ٔبُي حصفة ومعي .

 - 33اٌّطبٌت اٌؼبٌ١خ ٌٍسبفع اثٓ زدش اٌؼغم - ٟٔ٩وزبة اٌجٛ١ع  ،ثبة إز١بء اٌّٛاد  -زذ٠ث.1554:
ِ - 34ؼدُ اثٓ ا٤ػشاث ، ٟزذ٠ث. 1021:
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و  -الاحذعاة:
وُو لك ما ميىن حِاسثَ وًُس مَاكً ٔلحس ًلول اًييب ٔ ( :لن حيخعة ٔبحسمك حزمة ؿىل ػِصٍ
فِحَـِا فِىف ػل هبا وهجَ ذري هل من ٔبن ٌسبٔل اًياش ٔبؾعوٍ ٔبو مٌـوٍ).35
س – اًعَس :
ومـياٍ  (:اكذياض حِوان حالل مذوحش ظحـ ًا كري ذمَوك و ل ملسوز ؿَََ تبٓةل مـخربت تلعس
الاظعَاذ)،وًسل ؿىل إابحذَ كوهل ثـاىلُ {:ب ِح َّي ًَ ُ ْنك َظ َْسُ اًْ َح ْح ِص َو َظ َـا ُم َُ َمذَاؿ ًا ًَ ُ ْنك َو ٌِ ََّس ََّ َاز ِت}، 36
وكوهل ثـاىل َْ ٌ { :سبًَوه ََم َما َرا ُب ِح َّي ًَُِ ْم كُ ْي ُب ِح َّي ًَ ُ ُنك ا ًَّع ِ َّ َح ُ
اث َو َما ؿََ َّ ْم ُ ْمت ِم َن اًْ َج َو ِازخِ ُم َ ِلكّح َِني ثُ َـ َِ ّ ُموهنَ ُ َّن
اْس َّ ِ
اؽل ؿَََ َْ َِ }. 37
ِم َّما ؿََ َّ َم ُ ُنك َّ ُ
اؽل فَ ُ ُلكوا ِم َّما َب ْم َس ْى َن ؿَََ َْ ُ ْنك َو ْار ُن ُصوا ْ َ
خ  -إكعاغ اًسَعان وحوائزٍ.
ظ  -ادلـي ؿىل معي مـَوم .
ي  -كدول اًِحة واًـعَة واًِسًة.
ك  -اٌَلعة.
ل -اًوظااي والٕزج.
م  -اـلِص واًعساق.
 - 35طس١ر اٌجخبس - ٞوزبة اٌجٛ١ع  ،ثبة وغت اٌشخً ٚػٍّٗ ث١ذٖ  -زذ٠ث. 1984:
 - 36اٌّبئذح . 96 :
 - 37اٌّبئذح . 4 :
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ض  -ما ًبٔذشٍ اقلخاح من ٔبموال اًزاكت واًعسكة .
اصلٍ
غ  -ما ًؤذش من اًيفلة اًواحدة اكًزوخة ثبٔذش من سوهجا واًوصل من و .
ٔ - 2بُساف اـلَىِة ارلاظة :
ٌَمَىِة ارلاظة يف الاكذعاذ ٔبُساف ؿست مهنا :
ٔب  -إثصاء اًخـاون اصلويل ؾن ظصًق ا ٔلفصاذ واـلؤسساث كري اذلىومِة،ورعل تخـحئة ا ٔلفصاذ ٌَـمي ؿىل
حمنَة اًحالذ سزاؾَ ًا وظياؾَ ًا،وٕاصـازضم تسوزضم اـلِم يف ؾٌلزت ا ٔلزط.ويف رعل معاحل ؾؼمية ٌَفصذ وافلمتؽ.
ة  -حتلِق ارلري واًصفاَُة ً ٔلفصاذ واًيفؽ اًـام ٌَمجمتؽ ؾن ظصًق اـليافسة اًـاذةل تني اـليخجني .
ح  -ؿسم إصلال اصلوةل تبٔموز اهخاحِة ٍمتىن ا ٔلفصاذ من حتلِلِا .
ذ  -إص حاغ قصٍزت حة اـلال وثوػَفِا يف افلال اطلي فعصُا ػل ؿَََ .

 اًصهن اًثاًر  :اذلصًة الاكذعاذًة اـللِست
إن اـلصاذ تخلَِس اذلصًة الاكذعاذًة يف الٕسالم ُو اًخلِس ابًضواتط اًرشؾَة يف هسة اـلال
وٕاهفاكَ ًخحلِق اًىسة اذلالل واًيفؽ اًـام ٔلفصاذ افلمتؽ.
وذاًف اًيؼام الٕسالسم اًيؼام اًص ٔبسٌليل اطلي ٔبظَق حصًة اًىسة من كري كِوذ ٔبو ضواتط
وذاًف اًيؼام الاصرتايك اطلي ظاذز اذلصًة مفيؽ اًياش من اٍمتغلٔ .بما الٕسالم فلس حـي
ُياك حصًة اكذعاذًة وًىهنا مضحوظة ابًرشوظ الٓثَة :
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اًرشظ ا ٔلول ٔ :بن ٍىون اًًضاظ الاكذعاذي مرشوؿ ًا  ،واًلاؿست اًرشؾَة ٔ " :بن ا ٔلظي يف
ا ٔلص َاء الٕابحة إل ما وزذ اًيط تخحصميَ " ،مفساحة اذلالل يف الاكذعاذ واسـة ،وًىن
ثرشظ ٔبن ل ختصم هع ًا ًلذيض حصمة ُشا اًًضاظ الاكذعاذي ومهنا :
 - 1اًصاب :
ون ا َّل َ َىك ً َ ُلو ُم َّ ِاطلي
ون ّ ِاًصاب ل ً َ ُلو ُم َ
واًصاب حصام يف الٕسالم ًلوهل ثـاىل ِ َّ {:اطل ٍَن ًَبِ ُ ُلك َ
ّ
ً َ َخ َر َّح ُع َُ َّ
اؽل اًْ َح َْ َؽ َو َح َّص َم
اًض َْ َع ُان ِم َن اًْ َم ِ ّس َر ِ َعل ِتبَهنَّ ُ ْم كَاًُوا اه َّ َما اًْ َح َْ ُؽ ِمثْ ُي ّ ِاًصاب َو َب َح َّي َّ ُ
ّ

ّ ِاًصاب} ،38إىل كريُا من هعوض اًىذاة واًس ية وٕاحٌلغ اًـٌَلء ،و ُحصم نشعل يف لك اًرشائؽ
اًسٌلوًة  ،ـلا فَِ من ا ٔلرضاز الاكذعاذًة والاحامتؾَة  ،فا ٔلرضاز الاكذعاذًة حوكن يف ٔبن
اًصاب وس َةل كري سَمية ٌَىسة ـلا ًًل :

ٔب  -اًفائست اًيت حيعي ؿَهيا اـلصايب ل ثبٔيت هدِجة معي إهخايج تي اس خلعاغ من مال اًفصذ ٔ ،بو
من ثصوت ا ٔلمة ذون ٔبن ًًذج ما ًلاتهل.
ة -اًفائست اًصتوًة ثسفؽ فئة من ا ٔلمة إىل اًىسي واًحعاةلومتىهنم من سايذت ثصوهتم تسون هجس
ٔبو ؾياء.
ح  -اًصاب ًؤذي إىل ػاُصت اًخضرم يف افلمتؽ وًوسؽ اًِوت تني اًفلصاء وا ٔلقيَاء.
ذ  -إزلال اكُي اـللرتضني ؾيس اًـجز ؾن اًدسسًس ًخضاؾف سـص اًفائست اقلصمة رشؿ ًا.
 - 38اٌجمشح . 275 :
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و ٔبما ا ٔلرضاز الاحامتؾَة ٌَصاب  ،مفهنا :
ٔب  -اًصاب ٌس خلي حاخة اقلخاخني ؾيسما ًلرتضون  ،وًَحق هبم اًىثري من ا ٔلرضاز اًيفس َة
والاحامتؾَة واـلاًَة ذون ادذَاز مهنم.
ةٍ -منّي اًضلائن وا ٔلحلاذ تني اًياش ًـسم اكذيا غ اـللرتط مبا ٔبذش مٌَ رمٌل اكهت حاحذَ
وزقحخَ مٌَ .
حًَ -لي مـاين اًفضَةل واًخـاون واًخاكفي واًرتامح تني اًياش.
 ٔبهواغ اًصاب يف اًفلَ الٕسالسم: اًيوغ ا ٔلول :زاب اًًسُئة  :وُو زاب ادلاََُة  .وظوزثَ " ٔبن ًلرتط الٕوسان مدَل ًا مناـلال ؿىل ٔبن ًـَس تـس فرتت من اًزمن اـلحَف هفسَ وسايذت ؿَََ ملاتي اًخبٔحِي ولكٌل ثبٔدص ؾن
جسسًس اـلال ساذ ؿَََ اـلحَف ".
 اًيوغ اًثاين  :زاب اًفضي ً :ـين اًزايذت يف مداذةل مال مبال من خًسَ  ،و ظوزثَ "ٔبن ًخِؽ  100حصام من اطلُة اًلسمي ٌَعائف ملاتي  90حصام من اطلُة ادلسًس يف هفس
افلَس " .
ومن اـلـامالث اـلـادضت اًيت ًسذي فهيا اًصاب :
ٔب  -اًخبٔمني اًخجازي ُ :و من ؾلوذ اـلـازضاث اـلاًَة الاحامتًَة اـلض متةل ؿىل اًلصز اًفاحش
ٔلن اـلس خبٔمن ل ٌس خعَؽ ٔبن ًـصف وكت اًـلس ملساز ما ًـعي ٔبو ًبٔذش  ،فلس ًسفؽ كسع ًا ٔبو
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كسعني مث ثلؽ اًاكززة فُس خحق ما اًزتم تَ اـلؤمن ،وكس ل ثلؽ اًاكززة ٔبظ ًال فِسفؽ مجَؽ
ا ٔلكساظ ول ًبٔذش صُئ ًا ،ونشعل اـلؤمن ل ٌس خعَؽ ٔبن حيسذ ما ًـعي وما ًبٔذش ابًًس حة ًك
ؾلس مبفصذٍ  .وكس وزذ يف اذلسًر اًعحَح اٍهنيي ؾن تَؽ اًلصز.
وُشا اًـلس ٌض متي ؿىل زاب اًفضي واًًسُئة  .فإن اًرشنة إرا ذفـت ٌَمس خبٔمن ٔبو ًوززخَ ٔبو
ٌَمس خفِس ٔبنرث ذما ذفـَ من اًيلوذ ًِا فِو زاب فضي  ،واـلؤمن ( اًرشنة ) ًسفؽ رعل
ٌَمس خبٔمن تـس مسّت فِىون زاب وسُئة وٕارا ذفـت اًرشنة ٌَمس خبٔمن مثي ما ذفـَ ًِا ٍىون زاب
وسُئة فلط والكٌُل حمصم ابًيط والٕحٌلغ
ة  -تعاكة الئامتن  :يه اًحعاكة اًعاذزت من تيم ٔبو كريٍ ختول حامَِا اذلعول ؿىل حاحِاثَ
من اًسَؽ ٔبو ارلسماث ذًي ًا .
ًسذي اًصاب يف تعاكاث الئامتن حِامن ًفصط معسزُا قصاماث ماًَة ؿىل اًخبٔدص يف
اًسساذ ٔبو ؿىل ثبٔحِي ٔبو ثلس َط اـلسحوابث اـلس خحلة ؿىل اًحعاكة،وُشٍ اًلصاماث ثـخرب
من زاب اًًسُئة اقلصم.
ح  -اًوذائؽ اـلرصفِة :يه اًيلوذ اًيت ًـِس هبا ا ٔلفصاذ ٔبو اًَِئاث إىل اـلعازف ؿىل ٔبن ثخـِس
جصذُا ؾيس اًعَة ٔبو ابًرشوظ اـلخفق ؿَهيا .وحلِلة اًوذائؽ ٕاهٌّل يه كصوط ٌَمرصف ًخرصف
فهيا وٍصذ تسًِا ؾيس الاكذضاء فبٔي فوائس ماًَة ًبٔذشُا اـلوذغ من اًحيم ثـخرب زاب.
وُشا ما ٔبمجـت ؿَََ نثري من افلامؽ اًفلَِة يف اًـاؾل الٕسالسم.
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 - 2اًلصز:
وخاء اٍهنيي ؾيَ ذلسًر اًييب ٔبهَ (هنيى ؾن اًلصز) 39ومـياٍ :تَؽ اكلاظصت وُو
ادلِي ابٍمثن ٔبو اـلمثن ٔبو سالمذَ ٔبو ٔبخهل .مثي  :تَؽ اًامثز كدي ٔبن ثيضج  ،وتَؽ اًسمم يف
اـلاء واًعري يف اًِواء  ،ومحي اذلَوان كدي ٔبن ًوصل .
 - 3اًلٌلز واـلُرس :
اة
ْرس َو ْ َاله َْع ُ
وُو حمصم رشؿ ًا ًلوهل ثـاىل َ { :اي َبهيُّ َا َّ ِاطل ٍَن ب ٓ َمٌُوا اه َّ َما اًْ َر ْم ُص َواًْ َمُ ِ ُ
ّ
َو ْ َال ْسل ُم ِز ْح ٌس ِم ْن َ َمع ِي َّ
اًض َْ َع ِان فَا ْحذَ ِي ُحو ٍُ } ، 40و من ظوزٍ:
ٔب ٔ -بوزاق اًَاهعُة واًيت جضرتى مبحاًف ماًَة حمسذت من ٔبخي ثوكؽ اذلغ ابًفوس جبوائز ُشٍ
ا ٔلوزاق
ة  -اـلصاُية وُو ٔبن ٌضرتظ لك من اًفصًلني ؿىل الٓدص حـ ًال ٔبو مدَل ًا يف حاةل اًصحب ٔبو
ارلسازت
ح  -ا ٔلموال اًيت ثيفق ؿىل اًرشاء من مذجص ًُس تلصط اذلاخة ٌَرشاء وًىن تلعس اصلدول
ؿىل حسوابث حوائز وكريُا .
اًرشظ اًثاين ٔ :بن ثخسذي اصلوةل سلاًة اـلعاحل اًـامة وحصاس هتا ابذلس من حصايث ا ٔلفصاذ إرا
ٔبرضث ٔبو ٔبساءث ًحلِة افلمتؽ  ،ومثاًِا:
 - 39عٕٓ أث ٟداٚد  -وزبة اٌجٛ١ع  ،ثبة ف ٟث١غ اٌغشس  -زذ٠ث. 2949:
 - 40اٌّبئذح . 90 :
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ٔب  -ما فـهل اًييب

تفيء تين اًيضري ،فـن ماعل جن ٔبوش  ،ؾن معص  ،كال  ( :اكهت ٔبموال تين

اًيضري ذما ٔبفاء ػل ؿىل زسوهل  ،ذما ؾل ًوحف ؿَََ اـلسَمون خبَي ول زاكة  ،فاكهت ٌَييب ظىل ػل
ؿَََ وسؿل ذاظة  ،فاكن ًيفق ؿىل ٔبُهل هفلة س ية  ،وما تلي جيـهل يف اًىصاغ واًسالخ  ،ؿست يف سخِي
ػل ). 41
حني وسغ يفء تين اًيضري ؿىل اـلِاحصٍن وحسضم ذون ا ٔلهعاز إل زخَني فلريٍن ورعل ًيك ًلمي
اًخواسن تُهنم .
ة  -تَؽ معص اًسَؽ اقلخىصت خرب ًا من حمخىصهيا ثسـص اـلثي.
ح  -حتسًس ا ٔلسـاز مٌـ ًا لس خلالل اًياش وا ٕلرضاز هبم.
ُؼ  -ىزغ اـلَىِة ارلاظة ٌَميفـة اًـامة.
اًرشظ اًثاًر  :حصتَة اـلسؿل ؿىل ٔبن ل ًؤثص معَحخة ؿىل معَحة كريٍ فِخوكف ؾن لك ما حيلق هل
اًيفؽ وًرض الٓدصٍن ٌَ ،حسًر  ( :ل رضز ول رضاز ). 42
سخة ثلَِس الٕسالم ٌَحصًة الاكذعاذًة:
ٔ - 1بن اـلاعل اذللِلي ٌٌَلل ُوػل ؾز وخي  .وهل اذلق س ححاهَ ٔبن حيسذ ثرصفاهتم وفق ما ًـَمَ من
حاهلم وما ًعَح صؤوهنم.
 - 41طس١ر ِغٍُ  -وزبة اٌدٙبد ٚاٌغ١ش  ،ثبة زىُ اٌفٟء  -زذ٠ث. 3388:
ِٛ - 42ؽأ ِبٌه  -وزبة ا٤لؼ١خ  ،ثبة اٌمؼبء ف ٟاٌّشفك  -زذ٠ث.1427:
66

 - 2ؿسم ا ٕلرضاز حبلوق الٓدصٍن ٔبو اـلعَحة اًـامة.
 - 3حٌلًة معاحل تـغ اًفئاث اقلخاخة من مٌافسة اًلري هلم نٌل ُو اذلال يف معازف اًزاكت والًٕزام
ابًيفلة ؿىل ا ٔلكازة  ،واًرضائة ؾيس اذلاخة اـلاسة إٍهيا .

 اًصهن اًصاتؽ  :اًخاكفي الاحامتؾي
من اذللائق اًثاتخة ٔبن ٔبفصاذ اًيوغ اًخرشي ًخفاوثون يف اًعفاث ادلسسًة واًيفس َة
واًفىصًة ،وتياء ؿىل ُشا اًخفاوث يف اـلواُة والٕماكهَاث وملساز اًخحمي واًحشل ؛فإن ُياك ثفاوث
س َىون يف إجياذ هوؾَة اًـمي ،وابًخايل ملساز اذلعول ؿىل اـلال  .وابًخايل س َىون ُياك ٔبفصاذ يف افلمتؽ
مـوسٍن  ،ل جيسون نفاٍهتم من اـلال اطلي ًيفلوهَ ؿىل حاحِاهتم اًرضوزًة  .وًِشا خاءث ؿست جرشًـاث
إسالمِة ًخحلِق اًخاكفي واًخـاون وسس اًيلط صلى ٔبُي الاحذَاح من ٔبفصاذ افلمتؽ مهنا :
 - 1اًزاكت ًسس حاخاث اـلـوسٍن.
 - 2إؾعاء تُت اـلال ٔلُي اذلاخاث.
 - 3الٕهفاق اًواحة ؿىل ا ٔلكازة ومن ثَزمَ هفلذَ .
 - 4اٍهنيي ؾن ا ٕلزساف واًحشد حتلِل ًا ٌَخواسن الاحامتؾي ومصاؿات ًيفوش اقلخاخني.
 - 5رشؾت اًىفازاث واًعسكاث واًلصوط واًِحاث وظسكة اًفعص وا ٔلضايح واًـلِلة وكريُا ًخحلِق
مدس ٔب اًخاكفي واًخـاون تني ٔبفصاذ افلمتؽ.
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 اـلعَة اًساذش  :اـلال واًـمي واًخمنَة والاسدامثز يف مهنجَة الاكذعاذ
الٕسالسم
وتَاهَ فامي ًًل:
 - 1اـلال :مفِومَ ،هؼصت اًرشًـة ٌٌَلل،اـلوازذ اـلاًَة  ،رشوظ اندساة اـلال ،جمالث إهفاق اـلال
وكواؿسٍ.
 ٔبظول اًخستري اـلايل يف الاكذعاذ الٕسالسم. وػائف اـلال وملاظسٍ( :ؾحاذت ػل ثـاىل تَ ،حتلِق اًىفاًة اـلاذًة يف الٔلك واًرشة واـلسىنواًخـؿل واًعحة وكري رعل ذما حيخاح إىل اـلال يف صؤون اذلَات حتلِق ا ٔلمن اًلشايئ اـلاذي وا ٔلمن
اًيفيس اـلـيوي ،اًخمنَة والاسدامثز  ،حتلِق اًـمصان اـلسين واذلضازي ) .
 -2اًـمي :مفِومَ ،مرشوؾَخَ ،بٔطمَخَ ،جمالثَ ،ضواتعَ اًرشؾَة ،ملاظسٍ ووػائفَ.
 -3مٌعَلاث ٔبساس َة ًالسدامثز واًخمنَة يف مهنجَة الاكذعاذ الٕسالسم :
اًخمنَة يف مهنجَة الاكذعاذ الٕسالسم ثلوم ؿىل ٔبسس ومٌعَلاث واحضة اـلـاؾل  ،من ٔبطمِا ما
ًًل :
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 ٔبو ًل  :الاؾامتذ ؿىل اطلاث :حتزض مداذئ الٕسالم وكواؿسٍ و ٔبحاكمَ ،ؿىل قصش اًضـوز ابـلسؤوًَة اًفصذًة يف هفس الٕوسان
 ،فاـلسؿل مسؤول ؾن ثوػَف ظاكاثَ  ،وحفغ حوازحَ ،وزؿاًة ؾَاهل وواًسـي يف حي مضالكثَ .
فالٕسالم رشًـة ومهناخا ًَلي اـلسؤوًَة ؿىل اـلسؿل  ،إر ؿَََ كدي ٔبن ًعَة مساؿست الٓدصٍن ٔبن
ٌسدٌفس ظاكذَ يف هفؽ هفسَ  ،وؿَََ كدي ٔبن حياسة الٓدصٍن ٔبن حياسة هفسَ  ،وكدي ٔبن ًلص ٔب اتزخي ا ٔلدم
ا ٔلدصى ٔبن ًلص ٔب اتزخي ٔبمذَ.
ُشٍ اًخـاًمي واًخوهجاث الٕسالمِة ساؿسث اـلسؿل ؿىل الٕكالغ حضاز ًاي مس خـَي ًا ؿىل رعل ابهامتئَ
اصلًين وظاكاثَ اطلاثَة .
إن من اـلؤسف حل ًا يف ؾعوزان ا ٔلذريت ثبٔسُس حمنَدٌا الاكذعاذًة ؿىل ثحـَة ا ٔلهؼمة الاكذعاذًة
اًرشكِة ٔبواًلصتَة ،و اـليش يف زاكة مضازًـِم اًخمنوًة اًيت جسدٌفش ذرياث اصلول اًفلريت واًضـَفة ملاتي
إؾعاهئا ارلرباث واذلَول الاكذعاذًة  .فدـس سلوظ اًض َوؾَة ونف اًلصة ؾن ثلسمي مساؿساثَ تس ٔبث
نثري من اصلول الٕسالمِة حصوت مذبٔدصت من ُول ظسمة اًواكؽ الاكذعاذي اطلي ثـُضَ.
ومن ٔبسس الاؾامتذ ؿىل اطلاث :
 - 1الاؾامتذ ؿىل اًىفاءاث اًوظيَة وحفغ ز ٔبش اـلال اًوظين من اًدرسة إىل الاسدامثزاث ارلازحِة
وٕاهلار ٔبنرب ؿسذ من اًياش من اًوكوغ يف اًـوس واذلاخة  ،من ذالل الاس خفاذت من اًـيادض اقلََة
اـلوحوذت واـلوازذ اـلخاحة يف تَئهتم ذون ىزؾِم مهنا إىل اـلسن وابًخايل حزذاذ اًِجصت إىل اـلسن  ،وحزذاذ مـِا
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ظـوتة اًـُش واذلعول ؿىل اًـمي.
ومن اًامنرح يف رعل :
 يف سريًالىاك كام جصانمج ؿام 1972م يمسى جماًس ثعوٍص ا ٔلحِاء ابلؾامتذ ؿىل اـلضازنة اًضـحَة ،منذالل ادذَاز ٔبنرث اـلرشوؿاث كسزت ؿىل حتلِق ٔبزابخ ،وٕاجياذ ٔبنرب ؿسذ من اًوػائف تبٔكي اًخاكًَف وكس
اس خعاغ ُشا اًربانمج ذالل  4س يواث ٔبن ًلسم  1882مرشوؿ ًا يف مجَؽ ٔبحناء سريلىاك وضبٔ ؾيَ 40
ٔبًف وػَفة ،وا ٔلزابخ اًـائست فاكت ٔبزتـة ٔبضـاف مذوسط الٕهخاح اذلىوسم.
 - 2ثسذي اصلوةل ارلسسم والٕزصاذي واًخيؼميي ؾيس اؾامتذُا ؿىل مضازنة ازلِوز يف حمنَة الاكذعاذ
ابلماكهَاث اـلخاحة .
ورعل من ذالل ما ًًل :
ٔب  -إوضاء مصانز مـَوماث ثخزش من ا ٔلزايف واًلصى ملص ًا ًِا وثلوم تـمََاث مسح صامةل ٌَلوى اًخرشًة
واـلوازذ اـلخاحة مؽ ثلسمي ارلرباث اًـَمَة واًخلٌَة .
ة  -إكامة اـلرشوؿاث اًعلريت تلصوط مُرست تـَس ًا ؾن اًصاب ذؾٌلً ٌَىواذز اًوظيَة وثلوًة ًالكذعاذ
اقلًل.
ح  -رشاء مٌخجاث اـلزازغ واـلعاهؽ من كدي اصلوةل ذؾٌلً ًِا ثرشظ مصاكدهتا ٌَجوذت اًـاًَة.
ذ  -اصلؾوت إىل الٕتساغ واـلاكفبٔت ؿىل رعل  ،مفزال يف تيجالذٌش مصم مزنل ملاوم ٌَمعص واًصحي حبوائط
ًخىون اًواحس مهنا من حعريٍن من ارلزيزان تُهنٌل ماذت اًحوًَثني اًلوًة اًخحمي ذالل ٔبزتـة ٔبايم.
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 - 3الاؾامتذ ؿىل اًخـَمي واًخسزًة ٌَض حاة :
وُو اًرس يف ثفوق نثري من اًضـوة اكذعاذايً .ففي اًَاابن اًرشاكث واـلعاهؽ ل جرسخ اـلوػفني
هدِجة ثلََط الٕهخاح وٕاكالق تـغ دعوظَ وًىهنا ثـَس ثبََُِٔم يف فصوغ إهخاح خسًست ،وُشا هدِجة
حوكة ثلول  (:إؾعاء اًفصذ مسىة واحست ًوفص هل اًلشاء مصت واحستٔ ،بما ثـَمي الٕوسان هَف ًععاذ
كشاء مذجسذ ًا وذامئ َا ).
اًسمم فإهَ ًؤمن هل ً
فِجة إصلال ٔبوكاث اًض حاة فامي ًفِس ارلعة اًخمنوًة ٌَحالذ إر يف اـلمَىة ٔبنرث من  %54من
اًساكن ضم من فئة اًض حاة ذون اًـرشٍن فلاتََهتم ٌَخسزًة واًخبَُٔي ؿاًَة خس ًا وذمىن ٔبن جسسّ هبم
اًثلصاث اًخمنوًة يف اًلعاؿاث ا ٔلدصى ذما ًؤذي إىل إصلال وكهتم وثفـَي ظاكاهتم ابـلفِس اًيافؽ ،وكس فـَت
رعل حىومة مرتان اًساتلة يف فصوسا ؾيسما ؾًَت وسٍص ًا ٌَوكت اًضائؽ ًـوذ ؿىل اًفصذ و اًحالذ ابًيفؽ
واًفائست.
 اثهَ ًا  :اًخعيَؽ ؾعة اًخمنَة اذلسًثة:إن ثوفري اصلدول ادلَسٍ ً ٔلفصاذ لٍىون تـَس ًا ؾن اًخعيَؽ  .واًخعيَؽ اـلؤثص ؿىل الاكذعاذ اقلًل
واصلويل ُو اًلامئ ؿىل اًخلٌَة اـلـادضت .
إن اًخلٌَة اًيت ىصًسُا يه :لك ثلٌَة جس خفِس إىل ٔبكىص ذزخة من اـلوازذ اًعحَـَة اـلخاحة ومن
اذلجم اـلياسة من ز ٔبش اـلال واًـٌلل واـلِازاث واًيت ثـزس ا ٔلُساف اًـََا واًوظيَة ً ٔلمة .
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ومن سٌلث اًخلٌَة اـلياس حة :
ٔب ٔ -بهنا ثَيب حاخاث اًياش وثوػف اًعاكاث والاماكهَاث ،ول ثعحح ًِا ثحـَة ثؤثص ؿىل ُشٍ اًسمة.
ة ٔ -بن اًخلٌَة اـلياس حة يه اًيت ثوػف ٔبنرب ؿسذ من ا ٔلًسي اًـامةل .
ح ٔ -بن اًخلٌَة اـلياس حة يه اًيت ثـمتس ؿىل اسدامثز اـلـعَاث اقلََة وثوػَف ارلرباث واًعاكاث اـلخوفصت
وًِشا ميىن ٔبن ثفصط اصلول ؿىل اًرشاكث اـلسدمثصت ما حيلق ُشٍ اًسٌلث فاًِيس مث ًال مٌـت اًرشاكث
اًىربى من إكامة مرشوؿاهتا يف اذلرض واـلسن اـلىذؼَ  .و ٔبًزمت اصلوائص اذلىومِة واـلؤسساث من رشاء
 241سَـة من اـلضازًؽ اًعلريٍ ذؾٌلً ًِا ملاتي ذدول اًرشاكث اًىربى ٌَحالذ .
 اثًثا  :اذلس من اًِسز وا ٕلزساف يف الاس هتالك :رسِف َني} ،43ونشعل وظفَ س ححاهَ ٌَمحشزٍن
رسفُوا اه َّ َُ ل ُ ِحي ُّة اًْ ُم ْ ِ
وُشا حتلِلا ًلوهل ثـاىل َ { :ول ج ُ ْ ِ
ّ
تبٔص يؽ ا ٔلوظاف فلال ثـاىل {:ا َّن اًْ ُم َح ِّش ِز ٍَن َاكهُوا اد َْو َان َّ
اًض ََا ِظنيِ }. 44
ّ
ّ
فافلمتؽ ًـُش مؼاُص من ا ٕلزساف واًخحشٍص مثي الٕهفاق ؿىل ا ٔلاثج واًصايص واًخحف وتياء
اـلساهن تعوزت فهيا ٕازساف فائغ ؾن اذلاخة ،ابلٕضافة إىل اـلحاًف اًيت ثيفق ؿىل اًس َاحة واًسفص تَلت
هفلاهتا يف ؿام واحس فلط من اًسـوذًة  25مََاز زايل،وُياك من ٌس خسٍن ابًصاب من ٔبخي رشاء س َازت
فادصت ٔبورشاء ظـام نثريً،عحخ ول ًؤلك يف نثري من مٌاس حاث ا ٔلفصاخ واٌَلاءاث الاحامتؾَة.

 - 43ا٤ػشاف . 31 :
 - 44ا٦عشاء . 27 :
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وُياك ذزاسة حمََة ثحني ٔبن اـلس هتغل اًسـوذي ًيفق  % 60 – 40ؿىل اًلشاء و%20 – 15
ؿىل اًىساء  ،و %20 – 15ؿىل اًرتفَِ و %10-5ؿىل اًخـَمي ومثَِا ؿىل اًسىن.
ومن مث ًفلس اـلس هتغل كسز هحري من ذذهل و ٔبمواهل ؿىل نٌلًَاث ثفِغ ؾن حاخاثَ وثُضَؽ مسدصاثَ،
هدِجة ًـاذاث ذاظئة ٔبو حمااكت ًلٓدصٍن من ذون اؾخحاز اًفصوكاث اـلاًَة والاحامتؾَة .
 ٔبس حاة ػاُصت ا ٕلزساف يف افلمتؽ اـلسؿل : - 1ضـف اًضـوز اصلًين صلى اـلسؿل حـهل ٌسدسؿل ٔلُوائَ وصِواثَ فِفصظ يف الٕهفاق ؿىل مذـَ
وطلاثَ .
 - 2فلص اذلَات اًثلافِة والاحامتؾَة حـي جمال اًخفاضي ُو هسة اـلال وٕاهفاكَ وُسزٍ .
 - 3ضـف اًوؾي تلمية اـلال وحاخة ا ٔلمة إًََ  ،فاـلال كس ًعحح ٔبكوى سالخ ً ٔلمة إرا خسص يف ذسمة
ٔبُساف اصلوةل وتياهئا اذلضازي.
 - 4الافذخان اب ٔلمنورح اًلصيب اًلين يف ظصًلة اًـُش واذلَات ،وحماوةل اًخلََس هلم يف اًـاذاث واًخعوزاث
ذما ساذ من وس حة اًيفلاث ؿىل اًىٌلًَاث اًحاُؼة ،فريمغ يف نثري من ا ٔلحِان روو ا اصلدول اقلسذت ؿىل
مضاؾفة اًـمي ٔبو الاكرتاط .
 - 5حىسٌس ا ٔلصاكل اًىثريت من اًحضائؽ يف ا ٔلسواق إىل خاهة اسدثازث اًياش إىل الاس هتالك من
ذالل اصلؿاايث و الٕؿالانث.
ومن ٔبخي ؿالح ُشٍ اًؼاُصت جية ٔبن ثخـاون ادلِاث اـلؤثصت يف افلمتؽ يف وضؽ اًخساتري اًالسمة
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ًخلَََِا واذلس من اهدضازُا  .من ذالل ما ًًل :
ٔب  -سايذت اًوؾي اصلًين والاحامتؾي ترضوزت حصص َس الاس هتالك والٕهفاق يف لك ا ٔلموز اذلَاثَة
ة  -رضوزت وحوذ منارح كِاذًة ًُلذسى هبا ًخَلف اًياش ثرصفاهتم اذلس ية نامنرح ٌَسَوك اًسوي
اًعحَح.
ح  -سايذت ؿسذ اـلضازًؽ الاكذعاذًة اًياحجة ًخسفؽ جصؤوش ا ٔلموال ٌَرصوح إىل ا ٔلسواق وؿسم
حىسش ُشٍ ا ٔلزظست صلى اًياش ذما ًسفـِم لس خزسارما يف مؼاُص ؿسًست ٌَرتف واًحشد .
 زاتـ ًا  :اًخرعَط اًضمويل اًخاكمًل ٌَخمنَة :وُشا اًخرعَط ُو اطلي ًيؼص إىل اًخمنَة من ٔبؿىل ابؾخحازُا لك ل ًخجز ٔب ذون كرص اًيؼص ؿىل
ارلعط ادلزئَة ٔبو اـلصحََة ٔبو اـلؤكذة فلط ٔ .بو اًخرعَط هدِجة زذت فـي مديَة ؿىل ٔبمص ظازئ ٔبو ذَي
ؿازط زمبا ٍزول وًيلعؽ  .و ل خيفى ؿىل ٔبحس ما ًعص ٔب ؿىل ثغل ارلعط من ثياكغ وثـازط ؾيس اًحسء
تبٔول دعوت حنو اًخيفِش  ،فاًخمنَة اًعحَحة لتس ٔبن جسري وفق خمعط مشويل ٌسـى إىل اًخاكمي يف اًحياء
وا ٔلؾٌلل  ،وؾيسُا ىىون كس كضَيا ؿىل اًيخوءاث واًفصوكاث اًيت ميىن ٔبن حتسج تـس رعل تني ذسماث
اـلصافق اـلخيوؿَ وكاتََهتا ٌَخعوٍص ٔبو اًزايذت اًساكهَة اـلخوكـة حِر ًخضاؾف ؿسذ ساكن اصلول واب ٔلدط
اصلول اًيامِة لك  15س ية .
 ذامس ًا  :اًخمنَة الاكذعاذًة اًعحَحة ل ثسمص اًحُئة:حسزت مؼاُص سُئة ؿىل اًحُئة هدِجة اٍهنوط الاكذعاذي اًىدري يف اًـلوذ ا ٔلذريت من ُشا اًلصن
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 ،واطلي ؾل ٍصاغ ٔبي اُامتم ثسالمة اًحُئة وحصهتا  ،ومن ا ٔلمثةل ؿىل ثغل اـلؼاُص :
ٔ – 1بهَ ذالل هعف كصن مىض فلط  ،درس اًـاؾل ُمخس اًرتتة اًعاذلة ٌَززاؿة ُ
ومخس كاابث اـلعص
واهلصاط الٓلف من ا ٔلحٌاش اًيحاثَة واذلَواهَة .
 - 2اهدضاز مواذ هاميئَة دعصت جس خزسم يف ٔبنرث ذول اًـاؾل جتص ؿَهيا ادذحازاث ساتلة و ٔباثزُا سُئة ثعي
إىل ٔبنرث من ٔ 80بًف ماذت.
 - 3ازثفاغ حصازت ا ٔلزط هدِجة ٔبخبصت وكاساث وؾواذم اًس َازاث وكريُا واًيت ٔبذث إىل ثلرياث مٌادِة
ساذث من دعص ا ٔلؿاظري اـلسمصت ٔبو ادلفاف ٔبو اًفِاضاانث.
وذلي ُشٍ اًؼاُصت لتس من ٔبموز :
ٔب  -ثسؾمي الٕميان يف كَوة اًياش وختفِف صَِة اًخفصذ ابلس هتالك حنو اـلخؽ اًيت حتلق معَحة ذاظة
وًىهنا ثفذح مفاسس ؿامة ومذـسذت .
ة -جضجَؽ اـلؤسساث ؿىل الاسدامثز يف اـلرشوؿاث اًواكِة واًعحَة ومـاكدة اـلرشوؿاث اًضازت .
ح  -إجياذ تسائي ٌَعاكاث اذلصازًة اًيت جس خرصح من اًحرتول ٔبو اًفحم وكري رعل إىل ما ُو ٔبكي رضز ًا
و ٔبهفؽ ٌَحُئة والٕوسان .
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 اًـمعَة اًساتؽ  :الٕهخاح واًخوسًؽ يف الاكذعاذ الٕسالسم
وتَاهَ يف ؾيرصٍنٌُ ،ل :

 اًـيرص ا ٔلول  :الٕهخاح يف مهنجَة الاكذعاذ الٕسالسم
وًمت ثياوهل يف اًيلط اًخاًَة :
ٔب  -مفِوم الٕهخاح.
ة  -جمالثَ.
ح  -وػائفَ وملاظسٍ .
ذ  -ضواتعَ و ٔبحاكمَ .

 اًـيرص اًثاين :اًخوسًؽ يف مهنجَة الاكذعاذ الٕسالسم
وًمت ثياوهل يف اًيلط اًخاًَة :
ٔب  -مفِوم اًخوسًؽ .
ة  -جمالثَ .
ح – وػائفَ وملاظسٍ .
ذ – ضواتعَ و ٔبحاكمَ .
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 اًـمعَة اًثامن  :كواؿس فلَِة ملاظسًة يف اـلال والاكذعاذ
وتَاهَ يف زالزة ؾيادض:

 اًـيرص ا ٔلول :كواؿس ؿامة يف اندساة اـلال :45
ون ِ َجت َاز ًت َؾ ْن حَ َص ٍاط ِمٌْ ُ ْنك َول
 – 1كاؿست ًَ {:بَهيُّ َا َّ ِاطل ٍَن ب ٓ َمٌُوا ل ثَبِ ُ ُلكوا َب ْم َواًَ ُ ْنك تٌََُْ ُ ْنك ِابًْ َحا ِظ ِي ال َب ْن حَ ُى َ
ّ
اؽل َاك َن ِج ُ ْنك َز ِحميًا}. 46
ثَ ْل ُذَُوا َبهْ ُف َس ُ ْنك ا َّن َّ َ
ّ
ٔب  ، -مؼان وزوذ اًلاؿست .
ة  -مفِوم اًلاؿست وفلِِا و كميهتا.
ح  -تـغ ٔبوخَ ثعحَلاهتا.
اؽل اًْ َح َْ َؽ َو َح َّص َم ّ ِاًص َاب }. 47
 -2كاؿستَ { :و َب َح َّي َّ ُ
ٔب  -مؼان وزوذ اًلاؿست.
ة  -مفِورما وفلِِا و كميهتا.
ح  -تـغ ٔبوخَ ثعحَلاهتا.

45

 -ساخغ وزبة لٛاػذ ف ٟاوزغبة اٌّبي ٚإٔفبلٗ ف ٟاٌمشآْ اٌىشٌٍ : ُ٠ذوزٛس داٚد اٌخّبس  ،ؽجؼخ ٌٛ 1صاسح اٚ٤لبف ٘1433ـ . َ2012ص ِٚ 29 :ب

ثؼذ٘ب .
 - 46إٌغبء . 29 :
 - 47اٌجمشح . 275 :
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 اًـيرص اًثاين  :كواؿس ؿامة يف إهفاق اـلال :48
1

 -كاؿست { :وما ٔبهفلمت من َشء فِو خيَفَ}( س حبٔ . )39 :

ٔب  -مؼان وزوذُا.
ة  -مفِورما وفلِِا وكميهتا.
ح  -ا ٔلوخَ اـلرشوؿة لٕهفاق اـلال.
2

كاؿست" :اًخوسط يف الٕهفاق ملعوذ رشؿا" ًلوهل ثـاىل{ :واطلٍن إرا ٔبهفلوا ؾل ٌُرسفوا وؾل ًلرتوا

واكن تني رعل كواما}( اًفصكان . )67 :
ٔب  -مؼان وزوذ اًلاؿست.
ة  -مفِورما وفلِِا وكميهتا.
ح ٔ -بوخَ ثعحَلِا.49

 - 48لٛاػذ ف ٟاوزغبة اٌّبي ٚإٔفبلٗ ِٚ 147 :ب ثؼذ٘ب .
 - 49ساخغ ف٘ ٟزٖ اٌمٛاػذ وزبة  " :ق

ف

كسب

إ قه ف

قرآن كر م" .د .داٚد اٌخّبس ،ؽجغ ٚصاسح اٚ٤لبف  ،ؽ .َ2012 / 1 :
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 اًـيرص اًثاًر  :كواؿس فلَِة ملاظسًة ذاظة يف اـلـامالث اـلاًَة واًخرصفاث
الاكذعاذًة:50
اـللاظس يه ا ٔلؾٌلل واًخرصفاث اـللعوذت طلاهتا ،واًيت جسـى اًيفوش إىل حتعََِا تعصق ص ىت ٔبو
حتمي ؿىل اًسـي إٍهيا امذثال ،و ٔبهنا ثيلسم إىل كسمني  :ملاظس ٌَضازغ ،وملاظس ٌَياش يف ثرصفاهتم.
واطلي هيميا يف ُشا اًفعي ،مـصفة اـللاظس اًرشؾَة اًيت ثسؾو اذلاخة إٍهيا من ؾلوذ ماًَة
وثرصفاث اكذعاذًة ،ويه اًىِفِاث اـللعوذت ٌَضازغ ًخحلِق ملاظس اًياش اًيافـة ٔبو ذلفغ معاذلِم
اًـامة يف ثرصفاهتم ارلاظة ،يك ل ًـوذ سـهيم يف معاذلِم ارلاظة ابٕتعال ما ٔبسس هلم من حتعَي
معاذلِم اًـامة ،إتعال ؾن قفةل ٔبو ؾن اسزتلل ُوى وابظي صِوت ،وًسذي يف رعل لك حوكة
زوؾَت يف جرشًؽ ٔبحاكم ثرصفاث ومـامالث اًياش اـلاًَة ،مثي كعس اًخوزق يف ؾلست اًصُن ،وٕاكامة
هؼام ا ٔلزست يف ؾلست اًياكخ ،وذفؽ اًرضز اـلس خسام يف مرشوؾَة اًعالق وكريُا.
وؿىل ُشا ا ٔلساش ،فإن اـلصاذ مبلاظس اًياش يف ثرصفاهتم ومـامالهتم  :اـلـاين اًيت ٔلخَِا ثـاكسوا
وثـاظوا وثلازموا وثلاضوا وثعاذلوا ،ويه كسٌلن :
 اًلسم ا ٔلول  :وُو ٔبهواغ اًخرصفاث اًيت اثفق ؿَهيا اًـلالء ٔبو مجِوزضم  ،ـلا وخسوُا مالمئة لهخؼامحِاهتم الاحامتؾَة والاكذعاذًة ،مثي اًحَؽ والٕخازت واًـازًة ،وما اكن من ٔبحاكم ثغل ا ٔلهواغ ملعوذا هبا
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طلاثَ ًىوهَ كوام ماَُهتا ،اكًخوسًؽ يف الٕخازت واًخبٔحِي يف اًسؿل ،واـليؽ من اًخفوًت يف اًخححُس،
وًـصف ُشا اًيوغ ابس خلصاء ٔبحوال اًخرش.51
 اًلسم اًثاين  :وُو اطلي ًلعسٍ فصًق من اًياش ٔبو بٓحاذ مهنم يف ثرصفاهتم ،ـلالمئة ذاظة مثياًـمصي واًـصًة وكريٌُل ذما ًخـصف ابلٕمازت واًلصًية واذلاخة اًعازئة .
وهبشا فإن ُشا اًفعيً ،ـخرب من ٔبضم ٔبتواة اًفلَ اًيت ثخـَق يف مضموهنا مبا هيم اذلَات اًَومِة
اًـمََة ٌَياش ،فاذلَات الاحامتؾَة واـلاًَة والاكذعاذًة ً ٔلمة اـلسَمة ذاظة  ،وً ٕالوساهَة ؿامة ل حىون
سَمية وؿاذةل ،إل إرا كامت اًـالكاث تني اًياش ،ؿىل ٔبساش ما حسذٍ اصلٍن ،من كواؿس ثضحط سري
اذلَات الاحامتؾَة والاكذعاذًة ،فذجـي مجَؽ ثرصفاهتم مصثحعة مبزيان اًرشغ وكواؿسٍ ،وكاٍهتم يف رعل لكَ
اتخلاء زضوان ػل ثـاىل ،وٕاكامة ذًيَ يف اذلَات .وًِشا اكذضت حوكة ػل ؾز وخي ٔبن جرشغ كواهني
و ٔبحاكم يف صك ٔبوامص وهوايه ومداحاث وزدط ،ختط خاهحا رمٌل من حواهة اذلَات اًخرشًة ،ويه
اـلخـَلة ابًـلوذ اـلاًَة واًخرصفاث الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًس َاس َة وكريُا ،اًيت ثلوم لكِا ؿىل ٔبساش
مصاؿات خَة اـلعَحة وذزء اـلفسست.
وًيك ًضحط ُشا ادلاهة ٔبنرث ،فلس معس فلِاء الٕسالم إىل ثوضَحَ وتَاهَ يف خاهخَِ اًيؼصي
واًخعحَلي ،مفهنم من حلكم ؾن ادلاهة ا ٔلول فسٌلٍ تيؼصًة اًـلس ،اكصلنخوز ؾحس اًصساق اًس هنوزي يف
نخاتَ " :هؼصًة اًـلس" ومهنم من حلكم ؾن ادلاهة اًـمًل ،وُو اًلاًة يف اًفلَ الٕسالسم ،إر إن اًىذاتة
 51اثٓ ػبشٛس ِمبطذ اٌشش٠ؼخ .155-154 :
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اًفلَِة ارلاظة ابًـلوذ حتخي حزيا هحريا ابًًس حة ًسائص ا ٔلتواة ا ٔلدصى ؛ فلس اُمتت ٔبنرث مبا ًخعي جك
ؾلس ؿىل حست من ٔبزاكهَ ورشوظَ ،ورشؾَخَ و ٔبذٍهتا اًيلََة واًـلََة ،واذلوكة اًيت من ٔبخَِا رشغُ ،شا
فضال ؾن تَان ٔبحاكمَ ومسائهل اًفلَِة ،إىل ذزخة ٔبن اًحاحر ٌس خعَؽ من ذالل لك رعل ٔبن خيصح
تعوزت واحضة ؾن اًـلس وحلِلذَ و ٔبهواؿَ.
واهعالكا من ُشٍ اًرثوت اـلـصفِة اًفلَِة اًيت دععِا اًفلِاء ٌَـلوذ ،ميىن ٔبن هـعي ٌَـلس ثـصًفا
اظعالحِا وُو  :زتط تني الكمني ٔبو ما ًلوم ملارمٌل ؿىل وخَ ًًضبٔ ؾيَ ٔبثصٍ اًرشؾي .52
ومن ذالل ُشا اًخـصًف اًفلِيي ٌَـلس ميىن حرص حلِلذَ يف زالزة ٔبزاكن :
ٔب  -اًـاكسان  :وٌُل اًعصفان اٌظلان ًًض ئان اًـلس.
ة  -اـلـلوذ ؿَََ  :وُو اًيشء اطلي ٍصذ ؿَََ اًـلس.
ح -اًعَلة  :وجضمي الٕجياة واًلدول ،وٌُل ًسلن ؿىل زضا اًعصفني و ٔبزاذهتٌل إوضاء اًـلس.
و ٔبضم ما ميىن اس خزالظَ يف جمال اًـلس ٔبهَ جمال زحة وواسؽ ًـرب ؾن سـة اًفلَ الٕسالسم
وكسزت اًـلََة الٕسالمِة ؿىل اًـعاء والاسدِـاة واًخيؼري ،وذري منورح ؿىل رعل ُو سَعان اًـٌَلء يف
نخاتَ "كواؿس ا ٔلحاكم" اـلًلء ابلحهتاذاث اًفلَِة يف جمال اًـلوذ واًخرصفاث اـلاًَة والاكذعاذًة وكريُا،
ونشعل الٕمام اًلصايف اـلاًيك يف نخاتَ " اًفصوق"  ،واجن زصس اًفلَِ اـلاًيك يف نخاتَ " تساًة افلهتس وهناًة
اـللذعس " ،و ٔبتو ًوسف اذليفي يف نخاتَ " ارلصاح "  ،و ٔبتو ؾحَس يف نخاتَ " ا ٔلموال"  ،والٕمام
 52لٛاػذ اٌفمٗ اٌّبٌى ِٓ ٟخ٩ي ا٤ششاف ٔ ،237 :م ٩ػٓ اٌفمٗ ا٦عِ : ِٟ٩سّذ ٛ٠عف ِٛع.322 : ٝ
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اـلاوزذي و ٔبتو ًوسف يف نخاجهيٌل "ا ٔلحاكم اًسَعاهَة " وكريُا من اًىذة اًفلَِة ،اًيت اُمت ٔبحصاهبا فهيا
هبشا افلال اًفلِيي ،فبٔظصوا كضااي اـلـامالث اـلاًَة واًخرصفاث الاكذعاذًة والاحامتؾَة وكريُا  ،يف
صك كواؿس فلَِة هحريت وظلريت ،جس خوؾة حزئَاث نثريت ذاظة هبشا اًحاة.
و ٔبضم ثغل اًلواؿس اًفلَِة اـللاظسًة اـلس خزَعة من حصاهثم اًفلِيي ؿامة ومن اًرتاج اًفلِيي اطلي
ذَفَ الٕمام اًـز جن ؾحس اًسالم ذاظة يف" كواؿسٍ "،يه ؿىل اًيحو اًخايل:
 .1ادذالف معاحل اًخرصفاث ًلذيض ادذالف ٔبحاكرما: 53
ومـىن رعل ٔبن ٔبحاكم اًخرصفاث ختخَف ابدذالف معاذلِا ،مفن حوكة ػل ثـاىل ٔبهَ رشغ يف لك
ثرصف ما حيعي ملاظسٍ ،وًوفص معاذلَ زمحة ابًـحاذ ،فإن معت اـلعَحة مجَؽ اًخرصفاث رشؾت ثغل
اـلعَحة يف لك ثرصف ،وٕان اكهت ذاظة رشؾت فامي ادذعت تَ ،وكس ٌضرتظ يف تـغ ا ٔلتواة ما
ٍىون مدعال يف كريٍ ،هؼصا إىل معَحة اًحاتني ،ومن ٔبمثةل رعل  :اصرتاظ اس خلعاء ٔبوظاف اقلىوم هل
واقلىوم ؿَََ إىل ٔبن ًًهتيي إىل ؾزت وحوذٍ يف ثغل ا ٔلوظاف ،يك ل ًلؽ اذلنك مهبٌل ،وًو وكؽ مثي رعل
يف اًسؿل ٔلفسسٍ ٔلهَ ًؤذي إىل ثـشز حتعَي ملعوذٍ ،ومهنا  :اصرتاظ اًخوكِت يف الٕخازت واـلزازؿة
واـلساكات ،55وًو وكؽ اًخوكِت يف اًياكخ ٔلفسسٍ ـليافاثَ ـللعوذٍ ،ونشعل ٔبن اًرشغ مٌؽ تَؽ اـلـسوم
وٕاخازثَ وُحخَ ـلا يف رعل من اًلصز وؿسم اذلاخة ،وحوس ؾلوذ اـليافؽ مؽ ؿسرما إر ل ًخعوز وحوذُا
 53لٛاػذ ا٤زىبَ .143/2 :
 54اٌّضاسػخ ٌغخ ِ :فبػٍخ ِٓ اٌضسع ٛ٘ٚ ،أ٦جبدٚ ،ف ٟاٌششع فمذ ػشفٙب اٌفمٙبء ثزؼش٠فبد وث١شح ِفبد٘ب أٔٙب اٌششوخ ف ٟاٌضسع ،ف١ذفغ ا٤سع
ِبٌىٙب إٌ٠ ِٓ ٝضسػٙب أ٠ ٚؼًّ ػٍٙ١بٚ ،اٌضسع ثّٕٙ١ب.
 55اٌّغبلبح ف ٟاٌششع ِ :ؼبلذح دفغ اٌشدش إٌ٠ ِٓ ٝؼًّ ف ٗ١أ٠ ٚظٍسٗ ثدضء ِؼٍ ِٓ َٛثّشٖ اٌزؼش٠فبد .271 :
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حال اًـلس ،ول حيعي مٌافـِا إل نشعل ،وكس حوس اًضافـي إخازت اـليافؽ ابـليافؽ ،وٕان اكهخا مـسومذني،
نٌل حوسث اًرشًـة ؾلس اًياكخ تخـَمي اًلصبٓن وُو ملاتةل مٌفـة اًخـَمي مبيفـة اًحضؽ.56
 .2لك ثرصف ثلاؿس ؾن حتعَي ملعوذٍ فِو ابظي: 57
ومـىن ُشٍ اًلاؿست ٔبن اًـلوذ واًخرصفاث اًيت ل حتلق اـللاظس اـلصثحة ؾهنا واـلعاحل اًيت رشؾت
دلَهبا فِيي ؾلوذ مَلات ـليافاهتا ؿةل جرشًـِا .ومن ٔبمثةل رعل ؿسم حصة تَؽ الٕوسان اذلص ،و ٔبم اًوصل ،ول
الٕخازت ؿىل معوم حمصم ،و ٔبمثال رعل.
ومن اـلسائي اـليسزخة حتت ُشٍ اًلاؿست اًيت ادذَف فهيا اًفلِاء رشظ هفي دِاز افلَس يف اًحَؽ،
مفن ٔبتعي اًـلس ٔبو اًرشظ هؼص إىل ملعوذ اًـلس ُو إزحاث ارلَاز ٌَصوي ،فاصرتاظ هفَِ خيي مبلعوذٍ،
ومن حصحَ هؼص إىل ٔبن ًزوم اًـلس ُو اـللعوذ ،وارلَاز ذدِي فَِ.58
 .3لك ما اكن ٔبكصة إىل حتعَي اـللعوذ من اًـلوذ اكن ٔبوىل ابدلواس: 59
ورعل ٔلان ٔلظي يف اًـلس اٌَزومٔ ،لهَ رشغ ًخحعَي اـللعوذ من اـلـلوذ تَ ٔبو ؿَََ ،ذفـا
ٌَحاخاث وحتعَال ٌَملعوذ.
ومن فصوغ ُشٍ اًلاؿست  :اًىذاتة ويه ذازخة ؾن اًلِاش ،فإهنا تَؽ مغل اًس َس وُو ًصكدة مبا
ميَىَ من اندساة اًـحسً ،ىن اًرشغ كسز الٕهساة ذازخة ؾن مغل اًس َس ،وحـي ا ٔلؾٌلل اًواكـة تٌَُ
 56لٛاػذ ا٤زىبَ .144-143/2 :
ٔ 57فغٗ .143/2 :
 58اٌغٛ١ؽ : ٟا٤شجبٖ ٚ ،285 :لذ ػجش اٌزبج اٌغجى ٟػٓ ٘زٖ اٌمبػذح ثظ١غخ "وً إٔشبء عذ رظشف اٌششع ف ٛٙثبؽً" ا٤شجبٖ .123/1 :
 59لٛاػذ ا٤زىبَ .191/2 :
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وتني اًس َس اكـلـامةل اًواكـة تني اًس َس وتني ا ٔلحٌيب حتعَال ـلعاحل اًـخق ،إل ٔبن اًضافـي ؾل جيز
اًىذاتة معَلا ،فرشظ فهيا اًخيجمي تيجمني ،فَو اكثحَ ؿىل مثن ذزضم و ٔبخهل مثال ثضِص ؾل ًعح ؾيسٍ مؽ
هوهَ ٔبكصة إىل حتعَي اًـخق ،وكس دوًف يف رعل ،ومٌؽ ٔبًضا من اًىذاتة اذلاةل مؽ هوهنا ملذضَة ًخـجَي
حتعَي اـللعوذ ،وكس ؿَي رعل تـجز اـلاكثة ؾن اًيجوم اذلاةل ،وؾلة ؿَََ اًـز تلوهل " :وُشا ل
ٌس خلمي ،فإهَ ًو اصرتى ما ٌساوي ذزٌُل واحسا مبائة ذزضم حاةل ،فإن اًحَؽ ًضح مؽ جعزٍ ؾن مـؼم
اٍمثن ،ونشعل ًو ثحاًؽ ازيان ؾَيا كائحة واـلضرتي مـرس ،وٌُل يف جصًة ومسافة تـَست فإن اـلضرتي ؿاحز
ؾن جسَمي اٍمثن يف اذلال ،واًحَؽ مؽ رعل حصَح".60
 .4لك من مجؽ فِا ًخرصف تني ما ًعح وما ل ًعح تعي ثرصفَ فامي ل ًعح: 61
ومفاذ ُشٍ اًلاؿست ٔبن من مجؽ يف ثرصف واحس تني ما جيوس رشؿا وما ل جيوس ،فإن ثرصفَ انفش
فامي جيوس ،كري انفش فامي ل جيوس.
وًـخرب ُشا من كدَي ما ذاًف اًلِاش يف اـلـاوضاث وكريُا من اًخرصفاث ،وكس رُة تـضِم
إىل اًلول تحعالن ثرصفَ معَلا حبَر ًحعي ثرصفَ فامي ل ًعح وفامي ًعح ٔبًضا ،واس خثىن من رعل
مسائي مهنا  :إرا ٔبوىص مبا ساذ ؿىل اًثَر وكَيا تحعالن وظَخَ فإهنا ثعح من اًثَر.
.5

ا ٔلظي يف اًـلوذ واًخرصفاث اًرتايض: 62
 60لٛاػذ ا٤زىبَ .191/2 :
ٔ 61فغٗ .181/2 :
ٔ 62فغٗ .175-174/2 :
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ومفاذ ُشٍ اًلاؿست ٔبن اًرتايض تني اًعصفني يف اًـلوذ واًخرصفاث رشظ يف حصهتا ً .لول اجن حميَة
يف ثلصٍص رعل وثبٔظَهل "...ا ٔلظي يف اًـلوذ ُو اًرتايض اـلشهوز يف كوهل ثـاىل { :إل ٔبن حىون جتازت ؾن
حصاط مٌنك} 63وكوهل { :فإن ظنب ًنك ؾن َشء مٌَ هفسا} ،64واـلـاين اًيت يف اًيفس ل ثيضحط إل
اب ٔلًفاع اًيت كس حـَت ٕلابهة ما يف اًلَةٌ ،65ضللةل ؿىل اًرتايض ،وُشا فامي ٌس خلي تَ الٕوسان من
اًخرصفاث اكًعالق واًـخاق واًـفو والٕجصاءٔ ،بما فامي ل ٌس خلي تَ اكًحَؽ والٕخازت فإن ؾل ًمت اًـصف ملام
اٌَفغً ،ـني اٌَفغ ،إل فمين دصش ًساهَ وثـشز تَاهَ ،فإن إصازثَ ثلوم ملام ًفؼَ ٌَحاخة إىل رعل،
ويف إكامة اًىذاتة ملام اٌَفغ يف حق اًياظق ادذالف ،وٕان حعي ؾصف ذال ؿىل ما ًسل ؿَََ اٌَفغ
اكـلـاظات ،واس خـٌلل اًعياغ ،وثلسمي اًعـام إىل اًضَوف ،ففي إكامة اًـصف ملام اٌَفغ ذالف،
لصرتاوٌِل يف اصللةل ؿىل اًصىض ؿىل اـللعوذ ،إل إرا حعي ؿؿل ٔبو اؾخلاذ ٔبو ػن كوي ٔبكمي رعل ملام
اٌَفغ ًلوت ذلةل اًـصف واظصاذٍ ،نٌل ُو اذلال يف ذدول اسلاماث واًلِاسري ،واقلامك اًلضائَة واـلسازش
وما صاتَ رعل يف ٔبوكاث مـصوفة ومـخاذت.
وٌس خثىن من ُشٍ اًلاؿست  :ظوزت ثـسذ زضا اـلخرصف واًـامي وزضا انئهبٌلٔ ،لن اذلامك ًخرصف
فامي ًزمَ من اًخرصفاث اًلاتةل ٌَيَاتة مؽ قَخذَ ٔبو امذياؿَ ؿىل هصٍ مهنم إًعال ٌَحق إىل ظاحدَ ،وهفـا
ٌَممخيؽ ترباءثَ من اذلق ،وكس فـي رعل معص زيض ػل ؾيَ تبٔس َفؽ هجَية.66
 63إٌغبء .29 :
 64إٌغبء .4 :
 65اٌفزب ٜٚاٌىجش.6-5/4 : ٜ
 66لٛاػذ ا٤زىبَ .174/2 :
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 .6لك ثرصف حص مفسست ٔبو ذفؽ معَحة فِو مهنيي ؾيَ: 67
ومفاذُا ٔبن ٔبي ثرصف خَة فساذا ٔبو ذز ٔب ظالحا ،فا ٔلظي فَِ اـليؽ ،وس يس ُشا اًيعوض
اًىثريت اًيت ثسل ؿىل اٍهنيي ؾن اًخرصفاث اـلفضَة إىل حص اـلفاسس وذفؽ اـلعاحل نلوهل ثـاىل { :ول ثبٔلكوا
ٔبمواًنك تٌُنك ابًحاظي وثسًوا هبا إىل اذلاكم} ، 68فبٔلك ا ٔلموال تلري حق ثرصف حصام ،والٕذلء هبا إىل
اذلاكم زصوت من ُشا اًلدَي ٔبًضا ،ونلوهل ثـاىل { :ول ثلصتوا مال اًَدمي إل ابًيت يه ٔبحسن} ،69وٕارا
اكن ُشا يف حلوق اًَخازم فبٔوىل ٔبن ًثخت يف حلوق ؿامة اـلسَمني ،فامي ًخرصف فَِ اذلاكم من ا ٔلموال
اًـامةٔ ،لن اؾخياء اًرشغ ابـلعاحل اًـامة ٔبوىل و ٔبوفص من اؾخيائَ ابـلعاحل ارلاظة ،ومن ُيا فإن اٍهنيي
ؾن ُشٍ اًخرصفاث و ٔبمثاًِا إمنا ـلا ًرتثة ؾهنا من ٔبرضاز ومفاسس ثَحق اًفصذ وافلمتؽ ،ورعل خماًف ًلعس
اًضازغ اًلامئ ؿىل مصاؿات معاحل اًـحاذ يف اـلـاص واـلـاذ .ومن فصوغ ُشٍ اًلاؿست  :اٍهنيي ؾن اًخحشٍص
وا ٕلزساف يف ا ٔلموال وكريُا ،كال ثـاىل { :ول ثحشز ثحشٍصا إن اـلحشزٍن اكهوا إدوان اًض َاظني} ،70إىل
كري رعل من اًخرصفاث الاحامتؾَة واـلاًَة والاكذعاذًة واًس َاس َة وكريُا ،اـليسزخة حتت ُشٍ اًلاؿست،
اًيت جتص ؿىل ا ٔلمة اًىثري من اـلفاسس سواء ظسزث من ا ٔلفصاذ ٔبو اًَِئاث ٔبو اـلؤسساث يف افلمتؽ.

ٔ 67فغٗ .89/2 :
 68اٌجمشح .187 :
 69أ٤ؼبَ .153 :
 70ا٦عشاء .27 :
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 .7متيؽ اـلـامةل جىرثت اذلصام وجتوس تلَحة اذلالل: 71
وكس ؿرب ؾهنا مـؼم اًفلِاء – ومهنم الٕمام اًس حيك - 72تلوهلم " :ما احمتؽ اذلالل واذلصام إل وكَة
اذلصام اذلالل" ،إل ٔبن اًعَاكة ا ٔلوىل ٔبفضي و ٔبوحض ٔلن احامتغ اذلالل واذلصام ل ًلذيض ذامئا كَحة
اذلصام ،وٕامنا كس ٍصحج اذلالل ًلَحخَ فذجوس اـلـامةل اسدٌاذا ًصحجان اذلالل ؿىل اذلصام ،وًـضس ُشا
اـلسغل ما زواٍ اجن ماخة واصلازكعين من حسًر اجن معص " :ل حيصم اذلصام اذلالل".73
وا ٔلظي يف ُشٍ اًلاؿست كوهل ثـاىل { :فاثلوا ػل ما اس خعـمت} وكريُا من اًيعوض اصلاةل ؿىل
حصك اذلصام واًض هباث والٕكدال ؿىل اذلالل ،و ٔبمثةل رعل نثريت مهنا  :إرا ٔبكص إوسان ٔبن يف ًسٍ ٔبًف ذًياز
لكِا حصام إل ذًيازا واحسا ،فإن مـامَخَ ل جتوس ًيسزت اًوكوغ يف اذلالل ،وٕان كَة اذلالل تبٔن ادذَط
ذزضم حصام تبًٔف ذزضم حالل خاسث اـلـامةل ،نٌل ًو ادذَعت ٔبدذَ من اًصضاغ تبًٔف امص ٔبت بٔحٌحَة ،فإن
اـلـامةل حصَحة خائزت ًيسزت اًوكوغ يف اذلصام .وتني ُاثني اًصثحدني من كةل اذلصام ونرثثَ مصاثة حمصمة
ومىصوُة ومداحة ،وضاتعِا ٔبن اًىصاُة جض خس جىرثت اذلصام ،وختف جىرثت اذلالل ،فاصدداٍ ٔبحس اصلزطمني
تبٓدص سخة حتصمي تني ،واصدداٍ ذزضم حالل تبًٔف ذزضم حصام سخة حتصمي تني ،وتُهنٌل ٔبموز مضدهباث
مديَة ؿىل كةل اذلصام ونرثثَ ابًًس حة إىل اذلالل ،فلكٌل نرث اذلصام ثبٔنسث اًض هبة ،ولكٌل كي دفت

 71لٛاػذ ا٤زىبَ .84/1 :
 72ا٤شجبٖ .117/1 :
 73عٕٓ اثٓ ِبخخ ،وزبة إٌىبذ ،ثبة ٠ ٨سشَ اٌسشاَ اٌس٩ي  ،649/1 :زذ٠ث ٚ ،2015 :اٌذاسلطٕ ،268/3 : ٟوزبة إٌىبذ ،ثبة اٌّٙش ،زذ٠ث :
.89
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اًض هبة ،إىل ٔبن ًخاكفبٔ ذًَي اًخحصمي وذًَي اًخحََي فدس خوي اًض هباث ،فِحصم ا ٔلكساز وؾل ًخزري ؿىل
ا ٔلحص" ،ومن حصك مثي ُشا فلس اس خرب ٔب صلًيَ وؾصضَ.74
 .8ما حيصم يف حق ا ٔلخاهة حيصم يف حق اًواصلٍن ،وما جية ً ٔلخاهة جية هلٌل: 75
ومـىن ُشٍ اًلاؿست ٔبن ما ل جيوس يف حق ا ٔلخاهة فـسم حواسٍ يف حق اًواصلٍن ٔبوىل ،وما جية
ٌَلري فوحوتَ هلٌل ٔبوىل نشعل وا ٔلظي يف ُشا كوهل ثـاىل { :وكىض زتم ٔبل ثـحسوا إل إايٍ وابًواصلٍن
إحساانً ،76}...لول اًلصايف " :ويف الًٓة فائساتن  :ا ٔلوىل ٔبن ا ٔلتوٍن جية جصٌُل وحيصم ؾلوكٌِل وٕان اكان
اكفصٍن ،فإهَ ل ًبٔمص ابًرشك إل اكفص ،ومؽ رعل فلس دضحت الًٓة توحوة جصٌُل ،اًثاهَة ٔ :بن خماًفهتٌل
واحدة يف ٔبمصٌُل ابـلـايص" .77وًسذي حتت ُشا ا ٔلساش إىل خاهة ظاؾهتٌل ومـامَهتٌل ابـلـصوف إرهنٌل
يف اًسفص وادلِاذ واًيفلة ؿَهيٌل ،ونشعل حصمة ؾلوكٌِل تسًَي كوهل ثـاىل { :فال ثلي هلٌل ٔبف ول
حهنصٌُل} ،78وٕارا حصم ُشا اًلول حصم ما فوكَ تعصًق ا ٔلوىل ،وكس جية هلٌل ما ل جية ً ٔلخاهة وضاتعَ
احذياة معَق ا ٔلرى إرا ؾل ٍىن فَِ رضز ؿىل الاجن.79
 .9اًخرصف يف مغل اًلري ل ًعح إل ٕابرهَ: 80
.10اًخرصف يف مٌافؽ اذلص تلري ادذَازٍ ل ًعح: 81
 ِٓ 74أساد اٌزٛعغ ف ٟرٌه فٍ١ؼذ إٌ ٝوزبة "لٛاػذ ا٤زىبَ" .110/2 ،85-84/1 :
 75لٛاػذ ا٤زىبَ .24/1 :
 76ا٦عشاء .23 :
 77اٌفشٚق .145/1 :
 78ا٦عشاء .23 :
 79اٌفشٚق .150 :
 80لٛاػذ ا٤زىبَ .169/2 :
ٔ 81فغٗ .193/2 :
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وُشان اًلاؿساتن مذاكمَخان ،مفاذٌُل ٔبن مجَؽ اًخرصفاث ارلاظة مبغل الٕوسان ومٌافـَ إرا اكهت
ٕابرهَ وٕازاذثَ وزضاٍ خاسث ،وٕارا اكهت ؿىل اًـىس من رعل ؾل جتز  .وا ٔلظي يف ثلـَسٌُل كوهل ثـاىل :
مٌنك ،82فاًخرصف يف
{اي ٔبهيا اطلٍن بٓمٌوا ل ثبٔلكوا ٔبمواًنك تٌُنك ابًحاظي إل ٔبن حىون جتازت ؾن حصاط }
مغل اًلري ومٌافـَ تلري ٕارهَ وزضاٍ ٔبلك ٔلمواهل وضَاغ ـليافـَ ابًحاظي ،وكس ثلسم ٔبن اًرتايض والادذَاز
رشظ يف مجَؽ اًـلوذ واًخرصفاث .واـلصاذ ابـلغل يف اًلاؿست اـلخسوظة ُ :و ازثحاظ رشؾي تني الٕوسان
واًيشء اـلمَوك جيـهل كاذزا ؿىل اًخرصف فَِ جصخَ الادذعاض ،وُو ل خيخط اب ٔلموال تي ٌضمي
اـليافؽ واذللوق ٔبًضا ،وٌُل ل ًـخربان ٔبموالا ؾيس اذليفِة ،فإرا ثـَق اـلغل اب ٔلموال مسي مَاك اتما ٔلهَ
جيـي ًعاحدَ حق اًخرصف اـلعَق فامي ميَىَ ،تال فصق تني ٔبن ٍىون اـلاعل خمخعا وحسٍ مبا ثرصف فَِ،
ٔبو رشٍاك ًلريٍ فَِ ما ذام هعَحَ مـَوم اـللساز ثرشظ ٔبل ًرض ثرشٍىَ ،ول تلريٍ ،وٕال مٌؽ ،فإن اكن
هعَحَ جمِول فال ًعح ثرصفَ دلِاةل ما ثرصف فَِ هجاةل فاحضة ثفيض إىل اًزناغ ،وا ٔلظي يف اًرشغ ٔبن
ما ٔبفىض إىل اًزناغ فِو فاسس .وٕارا ثـَق اـلغل ابـليافؽ ٔبو اذللوق مسي مَاك انكعأ ،لن ظاحدَ ًُس هل
حق اًخرصف اـلعَق فامي ميَىَ.83
واـلصاذ ابًخرصف يف مغل اًلري إما ٔبن ٍىون فـََا ٔبو كوًَا تعصًق اًخـاكس ،فبٔما اًفـًل فِىون
اب ٔلذشٔ ،بو الاس هتالك ٔبو اذلفص يف ا ٔلزط وحنو رعل ،فإن اكن ذون إرن فِو ثـس ،واـلخرصف يف حنك
اًلاظة ضامن ٌَرضز ،وٕان اكن ابٕرن فِو حصَح خائز .و ٔبما اًلويل فىدَؽ اًفضويل وُحخَ وٕاخازثَ
 82إٌغبء .29 :
 83أظش رٌه ثزفظ : ً١اٌّؼبِ٩د ف ٟاٌشش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ٚاٌمٛأ ٓ١اٌّظش٠خ .34-33/1 :
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وكريُا ،فإن ٔبؾلدَ اًدسَمي اكن كاظحا ًزمَ اًضٌلن وؾلسٍ موكوف ؿىل إخاست اـلغل ،وٕان اكن اًخرصف
كوًَا حمضا اكن فضول ،فِخوكف ؾلسٍ ؿىل إخاست اـلاعل ٔبًضا ،ول َشء ؿىل اـلخرصف ٔلهَ ؾل ًرتثة ؿىل
ثرصفَ رضز ٌٌَلعل.84
وكس ادذَف اًفلِاء يف حنك ُشا اًخرصف فشُة ٔبتو حٌَفة وماعل إىل ٔبهَ ًلف ؿىل الٕخاست،
وُو إحسى زواًخني ؾن ٔبمحس ،واًثاهَة ٔبهَ ل ًلف ،وُو ٔبصِص كويل اًضافـي ،وُشا يف اًياكخ واًحَؽ
والٕخاست.85
وٌس خثىن من ُشٍن اًلاؿسثني ٔبموز مهنا ٔ :بهَ جيوس ٌَوصل واًواصل رشاء ما حيخاح إًََ ا ٔلة ٔبو الاجن
اـلصًغ تال إرن إل يف اـلخاغ ،ومهنا ٔ :بهَ جيوس ٌَصفلة يف اًسفص إرا ماث ٔبحسضم ٔبو مصط ٔبو ٔبمغي ؿَََ
ٔبن ًيفلوا ؿَََ من ماهل.86
.11لك من ل ميغل ثرصفا ل ميغل الٕرن فَِ: 87
ورعل ٔلن فاكس اًيشء ل ًـعََ ،واًلاؿست اـللصزت ٔ " :بن اًخاتؽ اتتؽ" ،فالٕرن ابًخرصف اتتؽ ـلغل
اًخرصف ٔبول ،وٕارا سلط مغل اًخرصف سلط الٕرن فَِ.
ومن ٔبمثةل رعل ٔبن اًفضويل ل ميغل تَؽ مال كريٍ ٔبو إخازت مَىَ ٔبو ؾحخَ ٔل،ه ل ميغل اًخرصف
يف رعل اتخساء ،نٌل ل جيوس هل ٔبن ٍزوح موًَة اًلري تلري ٕارهَ.
 84اٌّذخً  ،1039-1038/2 :ششذ اٌمٛاػذ اٌفم١ٙخ ِٚ 393 :ب ثؼذ٘ب .
85إػ َ٩اٌّٛلؼ.35/2 : ٓ١
 86ششذ اٌمٛاػذ اٌفم١ٙخ .395 :
 87لٛاػذ ا٤زىبَ .183/2 :
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وخيصح ؾهنا اس خثٌاء مسائي مهنا ٔ :بن اـلص ٔبت وٕان اكهت ل متغل اًياكخ فإهنا متغل الٕرن تَ ،ونشعل
ا ٔلمعى ل ميغل اًحَؽ والٕخازت ؿىل اًـني وميغل الٕرن فهيٌل.
.12

لك من مغل الٕوضاء مغل الٕكصاز: 88

وُشٍ اًلاؿست حوكي اًيت كدَِا ،ومـياُا ٔب ،اطلي مغل إوضاء ؾلس ما ،مغل ابًخحـَة الٕكصاز تَ.
وًرتثة ؾن ُشٍ اًلاؿست ،كاؿست خماًفة ويه ٔبن "من ل ميغل الٕوضاء ل ميغل الٕكصاز تَ" ،وٌُل مـا
مذاكمَخان ،مفن ٔبمثةل ا ٔلوىل ٔ :بن اًويل ميغل حزوجي موًَخَ جصضاُا فميغل تشعل الٕكصاز تَ ،ونشعل اًس َس
ميغل ؾخق ؾحسٍ فميغل الٕكصاز تَ .وذما ادذَف فَِ كدول إكصاز اذلامك اـلهتم ،فلس زذٍ ماعل وكدهل اًضافـي
ٔلهَ مغل إوضاء اذلنك مفغل الٕكصاز تَ ،وسخة ادذالفٌِل ٍصحؽ إىل اذلنك تـؿل اًلايض ُي جيوس ٔبم ل؟
فاًضافـي ٍصى حواسٍ وماعل مييـَ.
وٌس خثىن مٌاٍ ٔبموز مثي  :ؿسم متغل اـلص ٔبت إوضاء اًياكخ ومتَىِا الٕكصاز تَ ،ونشعل جمِول اذلصًة
فإهَ ل ميغل إوضاء اًصق وميغل الٕكصاز تَ ،ونشعل اًوهَي يف اًحَؽ وكدغ اٍمثن إرا ٔبكص تشعل ونشة
اـلولك ؾل ًلدي كول اًوهَي مؽ كسزثَ ؿىل الٕوضاء ،ول ًلدي إكصازٍ تَ ؿىل ا ٔلحص.89

ٔ 88فغٗ .37/2 :
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.13

خيخَف الٕكداط ابدذالف اـللدوط: 90

وُشٍ اًلاؿست ثفِس ٔبن اـلحَؽ خيخَف يف اًلدغ ابدذالف اـلحَـاث ،فإن اكن ؾلازا فذزََخَ من اٍمتىن
من ٔبذشٍ كدغ هل ،وٕان اكن هَال ٔبو موسوان فلدضَ جىِهل ٔبو وسهَ مث هلهل ،وٕان اكن كري مىِي ول
موسون فا ٔلحص ٔبن كدضَ تيلهل إىل موضؽ ؿام ٔبو ذاض ابـلضرتي ،وٌس خثىن من رعل اًامثز ؿىل اًضجص،
فا ٔلحص ٔبن كدضِا تخزََهتا ًَبٔلكِا اًياش زظحة.
.14

كس جيوس ابًخحـَة ما ل جيوس اب ٔلظاةل: 91

ومـياُا ٔبهَ كس جيوس يف اًخاتؽ ما ل جيوس يف اـلخحوغ ،ومن ٔبمثةل رعل  :حواس الٕخازت يف اذلال وؿىل
اذلول اًلاتئ ،لن اـليافؽ ل حىون يف حاةل اًـلس إل مـسومة ،ول فصق تني اـليافؽ اـلخـلدة اًـلس وتني
اـليافؽ اـلس خلدةل ،واًضافـي زمحَ ػل جيـي ُشٍ ا ٔلذريت يف اًـلس اـلخحس اتتـة ـلا ًخـلة اًـلس من اـليافؽ،
إر كس جيوس ف اًخاتؽ ما ل جيوس يف اـلخحوغٔ ،لن اًلََي ًددؽ اًىثري يف اًـلوذ ،ول جيوس ٔبن جيـي مـؼم
اـللعوذ اتتـا ٔلكهل ،ومن رعل ٔبًضا حواس اًيَاتة يف اذلج واًـمصت يف حق اًـاحزٍن ،وحواسُا يف زوـيت
اًعواف ٔلهنا اتتـة ًٌَسم ،فذجوس ابًخحـَة ل اب ٔلظاةل ،وُشا من مس خثٌَاث كاؿست "اًيَاتة ل ثعح يف
اًـحاذاث".92

 90لٛاػذ ا٤زىبَ .179/2 :
ٔ 91فغٗ .185/2 :
 92لٛاػذ ا٤زىبَ .172/2 :
92
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ا ٔلظي يف ا ٔلموال اًخحصمي ما ؾل ًخحلق اًسخة اـلحَح: 93

وكس ثلسم ٔبن اًخرصف يف مال اًلري ذون ٕارهَ وزضاٍ ل ًعح ،وكس كصز اًضافـي ُشا تلوهل :
"و ٔبظي مال اًصخي حمصم ؿىل كريٍ إل مبا ٔبتَح تَ ،ذما حيي " ،94وؿىل ُشا ا ٔلساش فإن من ٔبذش مال كريٍ
ذون سخة رشؾي ٌسوػ رعل اكن ضامٌا حىت ٍصذٍ ،وا ٔلظي فَِ كوهل ظىل ػل ؿَََ وسؿل ( :ؿىل اًَس
ما ٔبذشث حىت ثؤذًَ).95
واـلصاذ ابـلال يف اـلـىن اًرشؾي ُ :و ما ميىن اذذازٍ ًوكت اذلاخة ،ول فصق تني ٔبن ٍىون سمن
الاذذاز ظوًال نٌل يف ا ٔلمذـة وا ٔلؾَان اًيت ل ثخَف ابـلىرٔ ،بو كعريا نٌل يف ا ٔلص َاء اًيت ًدسازغ إٍهيا
اًفساذ ،و ٔبما يف اظعالخ اًلاهون فِو لك َشء انفؽ ً ٕالوسان ًعح ٔبن ٌس خبٔثص تَ رسط ذون كريٍ ،فِو
ٔبمع من اـلـىن اًرشؾي ؾيس اذليفِة ،وموافق هل ؾيس اًضافـَة واـلاًىِة لؾخحازضم اـليافؽ ٔبموالا.96
وًسذي حتت ُشٍ اًلاؿست حزئَاث نثريت مهنا  :وحوة زذ ما ذفـَ الٕوسان ؿىل ػن ٔبهَ مسٍن مث
ثحني ذالفَ ،ونشعل زذ تسل اًعَح 97إرا اؿرتف كاتضَ تـس اًعَح ٔبهَ ؾل ٍىن هل حق ،ومهنا ٔبًضا ٔبهَ ل
جيوس صلاذي اسلام ٔبن ًلمي فَِ ٔبنرث ذما حصث تَ اًـاذت ،ول ٔبن ٌس خـمي من اـلاء ٔبنرث ذما اؾخاذٍ اًياش،
إر ًُس فَِ إرن ًفؼي ول ؾصيف ،وٌس خثىن من رعل ٔبلك مال اًلري تلري ٕارهَ يف حاةل اًرضوزت اًيت
ثـخرب سخدا رشؾَا مدَحا طلعل.
ٔ 93فغٗ .132/2 :
 94اٌشعبٌخ .355 :
 95رمذَ رخش٠دٗ.
 96اٌّؼبِ٩د ف ٟاٌشش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ٚاٌمٛأ ٓ١اٌّظش٠خ .27/1 :
 97ثذي اٌظٍر ِ ٛ٘ :ب ٠زفك اٌّزظبٌسبْ ػٍ ٝأْ ٠ذفؼٗ أزذّ٘ب ٌ٣خش زغّب ٌٍٕضاع ف ٟاٌّزٕبصع ف ،ٗ١اٌّذخً .1041/2 :
93
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اًـلوذ ل حتعي إل ابًفـي: 98

ومـياُا ٔبن اًـلوذ ل ًمت إوضاؤُا إل مبحارشهتا ،فال ًلذرص فهيا ؿىل اًعَلة فلط تي لتس من اًفـي
اصلال ؿىل حعوًِا ،وُشا ًُس ؿىل إظالكَ تي فإن اًفلِاء كس ادذَفوا يف اًعفة اصلاةل ؿىل اًـلوذ ُي
يه اًلول ٔبم اًفـي ٔبم كريٌُل ؿىل زالزة مشاُة ،ويه: 99
 اـلشُة ا ٔلول ٔ :بن ا ٔلظي يف اًـلوذ ٔبهنا ل ثعح إل ابًعَلة  :ويه اًـحازاث اًيت كس خيعِا تـغاًفلِاء ابْس الٕجياة واًلدول ،وُشا ػاُص كول اًضافـي ،وُو كول يف مشُة ٔبمحس ،مث ُؤلء جيـَون
الٕصازت ملام اًـحازت ؾيس اًـجز ؾهنا ،نٌل يف إصازت ا ٔلدصش ،وجيـَون ٔبًضا اًىذاتة يف ملام اًـحازت ؾيس
اذلاخة ،وٌس خثٌون ٔبموزا ذًت اًيعوض ؿىل حواسُا إرا مست اذلاخة إٍهيا ،نٌل يف اًِسي إرا ؾعة
ذون حمهل ،فإهَ ًيحص ،ومن ٔبذشٍ مَىَ ،ونشعل اًِسًة ،وحنوُا .إل ٔبن ا ٔلظي ؾيسضم ُو اٌَفغٔ ،لن
ا ٔلفـال من اـلـاظات وحنوُا حتمتي وحوُا نثريت و ٔلن اًـلوذ من خًس ا ٔلكوال.
 اـلشُة اًثاين  :وُؤلء ٍصون ٔبن اًـلوذ ثعح اب ٔلفـال فامي نرث ؾلسٍ اب ٔلفـال،مثي اـلـاظات،واًوكف وتـغ ٔبهواغ الٕخازت هكن ذفؽ زوتَ إىل ظاحة معحية ،واًِسًة و ٔبمثاًِا ،فإن ُشٍ اًـلوذ ًو ؾل
ثيـلس اب ٔلفـال اصلاةل ؿَهيا ًفاثت معاحل نثريت ،و ٔلن اًياش مٌش ؾِس اًصساةل ،وٕاىل ًومٌا ماساًوا
ًخـاكسون يف مثي ُشٍ ا ٔلص َاء ابًفـي اصلال ؿىل اـللعوذ ،وُشا ُو اًلاًة ؿىل ٔبظول ٔبيب حٌَفة ،وُو
كول يف مشُة ٔبمحس ووخَ يف مشُة اًضافـي.
 98لٛاػذ ا٤زىبَ .193/2 :
 99ػشع ٘زٖ اٌّزا٘ت اثٓ ر١ّ١خ فِ ٟدّٛع اٌفزبِٚ 5/29 : ٜٚب ثؼذ٘ب.
94

 اـلشُة اًثاًر  :وُؤلء ٍصون ٔبهنا ثيـلس جك ما ًسل ؿىل ملعوذُا من كول ٔبو فـي ،فك ماؿسٍ اًياش تَـا ٔبو إخازت فِو نشعل ،وٕان ادذَف اظعالخ اًياش يف ا ٔلًفاع وا ٔلفـال ،اهـلس اًـلس ؾيس
لك كوم مبا ًفِموهَ تُهنم من اًعَف وا ٔلفـال ،إر ل جية ؿىل اًياش اًزتام هوغ مـني من الاظعالحاث
يف اـلـامالث ،إرا اكن ما ثـاكسوا تَ ذالا ؿىل ملعوذضم ،وُشا ُو اًلاًة ؿىل ٔبظول ماعل وػاُص
مشُة ٔبمحس ،وًِشا ًعح ؾيسٍ تَؽ اـلـاظات معَلا .وكس زحج اجن حميَة ُشا الاجتاٍ حِر كال " :فِشٍ
ا ٔلموز اًيت اؾخربُا اًضازغ يف اًىذاة واًس ية والٓاثز حوكهتا تٌُة ،فبٔما اًزتام ًفغ خمعوض فَُس فَِ
ٔبثص ول هؼص .وُشٍ اًلاؿست ادلامـة اًيت رهصانُا من ٔبن اًـلوذ ثعح جك ما ذل ؿىل ملعوذُا من كول
ٔبوفـي ،يه اًيت ثسل ؿَهيا ٔبظول اًرشًـة ،ويه اًيت ثـصفِا اًلَوة ،100"...وُشا ز ٔبي مذجَ يف
اؾخلاذي ٔلهَ ٍصاؾي ٔبظول اًرشًـة وملاظسُا اصلاةل ؿىل اًُرس وخَة اـلعاحل وذزء اـلفاسس ،إل ٔبن
ثعوز حِات اًياش واس خحساج ثلٌَاث مـادضت يف اًخوزَق وكريٍ ،كس ثفصط ؿََيا مصاؿات ٌَمعَحة
رضوزت وحوذ ظَلة ذاةل ؿىل اـللعوذ ،حىذة يف مَف اًخوزَق سسا لحامتل ٔبي إىاكز ٔبو حصاحؽ ٔبو كريٍ
ذما كس ًفيض إىل اًزناغ تني اـلخـاكسٍن.
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ل ًسذي يف ؾلس اًحَؽ إل ما ثياوهل الاْس: 101

ٔبي ٔبن ما ثياوهل اًـلس ُو اطلي ًيلي إىل اـلضرتي مبلذىض اْس اًحَؽ وظَلخَ اصلاةل ؿَََ ،واـلصاذ
ابًحَؽ يف اٌَلة معَق اـلحاذةل ،و ٔبما يف الاظعالخ اًفلِيي فِو مداذةل اـلال ابـلال ؿىل وخَ خمعوض ؿىل
ِ 100دّٛع اٌفزبٚ ،13/29 : ٜٚلذ اعزذي اثٓ ر١ّ١خ ػٍ ٝر
 101لٛاػذ ا٤زىبَ .179/2 :

ٌه ثؼذح آ٠بد.
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سخِي اًرتايضٔ ،بو هلي مغل تـوط ؿىل اًوخَ اـلبٔرون فَِ .102واـلصاذ ابـلحاذةل اـلـاوضة ،ويه ٔبن ًسفؽ
لك واحس من ادلاهحني ؾوضا ً ٔلدص ،فذرصح تشعل اًِحة ٔلهنا متََم تال ؾوط.
وُشٍ اًلاؿست جضمي مجَؽ ٔبهواغ اـلحَـاث ،ولك ؾلس تَؽ ل ًسذي فَِ إل ما ثياوهل الاْس ،وكس
ادذَف يف الاس خثٌاء من ُشٍ اًلاؿست ،نٌل ادذَف يف تَؽ اـلـاظاتُ 103ي ًلوم ملام اًعَلة اصلاةل ؿىل
اًحَؽ ٔبو ما ًلوم ملارما ٔبم ل؟ فشُة اًضافـَة إىل ٔبهَ ل ًعح يف كََي ول نثري ،وكاًوا  :إن اًحَؽ ل
ًيـلس إل ابًعَلة اًالكمِة ٔبو ما ًلوم ملارما من اًىذاة واًصسول وٕاصازت ا ٔلدصش اـلـَومة ،وكصًة من
ُشا ما رُة إًََ اجن حزم حِر كال " :ول جيوس اًحَؽ إل تَفغ اًحَؽ ٔبو تَفغ اًرشاء ٔبو تَفغ اًخجازت،
ٔبو تَفغ ًـرب تَ يف سائص اٌَلاث ؾن اًحَؽ" ،104يف حني رُة ٔبتو حٌَفة إىل اؾخحاز اـلـاظات تَـا و ٔبذللِا
ابلٕجياة واًلدول ٔلهنا ثسل ؿىل اًرتايض ،ورُة الٕمام اًلزايل واًىصيخ وكريٌُل إىل حواسُا يف
اقللصاث ذون كريُا ،نٌل ُو اذلال يف رشاء اًحلي وكََي اًفوانَ وارلزب وما صاتَ رعل ،ذما اؾخاذ فَِ
اًياش اًخـاظي واـلصاوضة ،تُامن ٔبظول مشُيب ماعل و ٔبمحس ثليض جبواس اـلـاظات معَلأ ،لن اًـلوذ
ؾيسٌُل ثعح جك ما ًسل ؿىل ملعوذٌُل من كول ٔبو فـي نٌل ثلسم.105
ومن ٔبمثةل ُشٍ اًلاؿست  :إرا كال  :تـت ُشٍ ا ٔلزطٔ ،بو ُشٍ اًساحة ٔبو زُيخىِا وفهيا تياء ٔبو
قصاش ،ففي ذدوهلٌل يف اًحَؽ واًصُن ادذالف ،واًلِاش ٔبن ل ذذال ٔلن الاْس ل ًدٌاوهلٌل ،ونشعل
 102فمٗ اٌغٕخ  ،126/3 :اٌدض٠ش : ٞاٌفمٗ ػٍ ٝاٌّزا٘ت ا٤سثؼخ .148/2:
 103اٌّؼبؽبح  ٟ٘ٚ :ا٤خز ٚا٦ػطبء ثذ ْٚو َ٩وأْ ٠شزش ٞش١ئب ثّٕٗ ِؼٍ ٌٗ َٛف١أخز ِٓ اٌجبئغ ٠ٚؼط ٗ١اٌثّٓ ٍّ٠ ٛ٘ٚه ثبٌمجغ .اٌفمٗ ػٍ ٝاٌّزا٘ت
ا٤سثؼخ .156/2 :
 104اٌّسٍ.232/7 : ٝ
 105رخش٠ح اٌفشٚع ػٍ ٝا٤طٛي  ،144-143 :إز١بء ػٍ َٛاٌذ.69/2 : ٓ٠
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مفذاخ اصلاز ويف ذدوهل يف اًحَؽ والٕخازت ادذالف ،ومهنا ما اكن مسفوان يف ا ٔلزط فإهَ ل ًسذي يف
اًحَؽ ،ومن وخس صُئا من رعل سَمَ إىل اصلافن ؾيس مـصفذَ ،فإن ؾل ًـصفَ وًئس مٌَ اكن اـلوحوذ مال
ضائـا ًرصفَ اًواخس يف اـلعاحل اًـامة إن ؾل جيس إماما ؿاذل وٕان وخسٍ دضفَ إًََ .106
.18

لك ما ؾؼمت مضلة احذياتَ يف اًـلوذ مسح اًرشغ يف حتمهل: 107

.19

لك ما دفت مضلة احذياتَ اكن ا ٔلوىل ؿسم احامتهل يف اًـلس: 108

وُشان اًلاؿساتن مذاكمَخان فامي تُهنٌل ،وٌُل ًسذالن يف ابة زفؽ اـلضلة ؾن اًياش ،واذلوكة يف
رعل يه زؿاًة معاذلِم وحاخاهتم ،إر ًول سٌلحة اًرشغ وٌرسٍ ـلا ثـعَت معاحل نثريت ثلوم ؿىل
ثرصفاث اًياش اًَومِة ،و ٔلفىض رعل إىل وكوؾِم يف اـلضلة واذلصح اـليافِني ـللاظس ُشٍ اًرشًـة.
وًيسزح حتهتٌل حزئَاث نثريت ،مهنا يف اًلاؿست ا ٔلوىل  :حواس تَؽ اًفاوِة يف كرشُا اكًفس خق
واًحعَخ واًصومان ونشعل اًحَغ ،و ٔبساش اصلاز اـلسفون يف ا ٔلزط وما صاتَ رعل ،وٍىذفي يف ُشٍ
ا ٔلموز ابًصضا فامي ؿَمَ اـللكف من ا ٔلوظاف ،وؾل ٌضرتظ اًصضا فامي وزاء رعل ـلا فَِ من اـلضلة .
ومن حزًئاث اًلاؿست اًثاهَة تَؽ اًامثز كدي تسو ظالهحا فِشا ل ًعح اًـلس مـَ إر ل ًـرس
احذياتَ ،فاكن ا ٔلوىل ؿسم احامتهل يف اًـلس لضعصاة اًصضا فَِ ،وطلعل ؿَخان  :إحساٌُل ٔبهَ ل زلة

 106لٛاػذ ا٤زىبَ .180-179/2 :
 107لٛاػذ ا٤زىبَ .177 ،90/2 :
ٔ 108فغٗ .178-177/2 :
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ثسالمذَ ًىرثت ادلواحئ ،واًثاهَة اقخشاؤٍ من مغل اًحائؽ مبا ميخعَ وجيخشتَ من دسصت إىل ٔبن ًحسو
ظالحَ.109
.20

حصة اـلـامةل ثلذيض اذلَول ،واس متصاز اًـلس يف اًـوضني ًلذيض اًلدغ: 110

وٌس خثىن من اًلاؿست اًلصط اًواكؽ يف ا ٔلموال اًصتوًة ٌَحاخة اـلاسة إًََٔ ،لن ا ٔلظي يف ُشٍ
اـلسبٔةل ٔبن "لك كصط حص هفـا فِو زاب" فاكن الاس خثٌاء ٌَرضوزتٔ ،لن اًلعس من ؾلس اًلصط اًصفق
ابًياش ومساؿسهتم ؿىل صؤون اًـُش ،وثُسري وسائي اذلَات ،وًُس ُو وس َةل من وسائي اًىسة
ول ٔبسَواب من ٔبساًَة الاس خلالل.
.21

إؾعاء اـلـسوم حنك اـلوحوذ ،واـلوحوذ حنك اـلـسوم ًلوم ؿىل اًخلسٍص: 111

وُشٍ اًلاؿست ثرتهة من كاؿسثني مذاكمَخني ومذساذَخني وجسمى ؾيس اًفلِاء تلاؿست اًخلسٍصاث
اًرشؾَة ،ويه ذالف ا ٔلظي ،وكس كصز اًلصايف ُشا اـلـىن حِر كال " :وُشٍ اًلاؿست ثـصف تلاؿست
اًخلسٍصاث ،وُو إؾعاء اـلوحوذ حنك اـلـسوم ،وٕاؾعاء اـلـسوم حنك اـلوحوذ ...ويه حيخاح إٍهيا إرا ذل
ذًَي ؿىل زحوث اذلنك مؽ ؿسم سخدَ ٔبو رشظَ ٔبو ماهـَ ،وٕارا ؾل ثسغ اًرضوزت إٍهيا ل جيوس اًخلسٍص
حِيئش ٔلهَ ذالف ا ٔلظي".112

ٔ 109فغٗ .178-177/2 :
ٔ 110فغٗ .182/2 :
 111لٛاػذ ا٤زىبَ .112-107/2 :
 112اٌفشٚق .27/2 :
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وا ٔلظي يف اكذحاش ُشٍ اًلاؿست كوهل ثـاىل { :اي ٔبهيا اطلٍن بٓمٌوا احذيحوا نثريا من اًؼن إن تـغ
اًؼن إمث} ،113ويف تَان مـىن الًٓة كال اًخاح اًس حيك " :فال خيفى ٔبهَ ٔبمص ابحذياة تـغ ما ًُس ابٕمث
دض َة من اًوكوغ فامي ُو إمث ،ورعل ُو الاحذَاظ وُو اس خًداظ حِس" ،114فبٔذللت اًلاؿست هبشا
اـلـىن.
وًيسزح حتهتا فصوغ نثريت ،مفن ٔبمثةل رعل يف إؾعاء اـلـسوم حنك اـلوحوذ :
 اـليافؽ اـلـلوذ ؿَهيا يف الٕخازت فإهنا جتـي اكـلوحوذ فريذ اًـلس ؿَهيا. ثلسٍص اًىفص يف ٔبولذ اًىفاز مؽ ٔبهنم ل ًخـَلون إمياان ول نفصا ،وجتصي ؿَهيم يف اصلهَا ٔبحاكم بٓابهئم. ازلاؿة إرا كذَت كذَال فإهنا ثلذي تَ ،و ٔكن لك واحس مهنم ابرش اًلذي إؾعاء ٌَمـسوم حنك اـلوحوذوابًـىس.
 اطلدم ويه ثلسٍص ٔبمص الٕوسان ًعَح ًالًزتام والًٕزام من كري حتلق هل.و ٔبما إؾعاء اـلوحوذ حنك اـلـسوم فِسذي حتخَ ٔبمثةل نثريت مهنا :
 وحوذ اـلىفص اًصكدة مؽ احذَاخَ إٍهيا واؾامتذٍ ؿَهيا ،فإهنا ثلسز مـسومة ًًَذلي إىل تسًِا .ونشعلاًلصز اًُسري يف اًحَؽ ًخـشز الاحرتاس مٌَ ،ولك ما ًـفى ؾيَ من اًيجاساث وا ٔلحساج وكريُا ،ونشعل
اًصذ ابًـَة فإهَ ؾلس واكؽ ًىن اًرشغ ًلسزٍ مـسوما فِـعََ حنك ؾلس ؾل ًوخس.115
 113اٌسدشاد .12 :
 114ا٤شجبٖ .110/1 :
 115لٛاػذ ا٤زىبَ  ،112 ،107/2 :اٌغجى : ٟا٤شجبٖ  ،111/1 :اٌفشٚق  27/2 :إ٠ؼبذ اٌّغبٌه .246 :
99

وذالظة ا ٔلمص ،فإن مسائي الاحذَاظ واًخلسٍصاث اًرشؾَة نثريت ًعي اس خلعاؤُا ،وٍصحؽ
حاظَِا إىل ٔبن الاحذَاظ واًخلسٍص ،كس ٍىون ًخحعَي اـليفـة اكٕجياة اًعالق ؿىل اـلخحريت ،مؽ احامتل
هوهنا حائضا ،وكس ٍىون صلفؽ اـلفسست نخحصمي وظهئا.
.22

إؾعاء اـلخبٔدص حنك اـلخلسم ًلوم ؿىل اًخلسٍص ل ؿىل اًخحلِق: 116

وُشٍ اًلاؿست ٔبًضا ثسذي مضن كواؿس اًخلسٍصاث اًرشؾَة ،ومـياُا ٔبن اـلخبٔدص ًبٔذش حنك اـلخلسم
ٔلهَ مرتثة ؾيَ،وُشا من كدَي ٔبن اًيدِجة ثـعى حنك اًسخة اـلفيض إٍهيا،ومن ٔبمثةل رعل:
 ٔبن من حفص ترئا يف ماكن ؿسواان فوكؽ فهيا إوسان تـس موثَ وحة ضٌلهَ ،فإن اكهت هل حصنة ظفتيف رعل ،فإن ٔبثَفِا اًوززة ًزرمم ضٌلهنا وثرصف و ثرصف يف رعل ،وٕان ؾل خيَف صُئا تلِت اًؼالمة إىل
ًوم اًلِامة.
 ٔبن من ٔبظَق زظاظا فبٔظاة رسعا جصًئا ٔبو ٔبفسس دسصا ٔبو سزؿا ٔبو كريٍ فإهَ ًَزمَ ضٌلهَ ثلسٍصالٕفساذٍ كدَي موثَ.
.23

إؾعاء الٓاثز واًعفاث حنك ا ٔلؾَان اـلوحوذاث من كدَي اًخلسٍص ل اًخحلِق: 117

وُشٍ اًلاؿست نشعل من كواؿس اًخلسٍصاث ،ويه جضمي مجَؽ اًـلوذ واـلـاوضاث ،إرا ل ًـصى
َشء مهنا من حواس إٍصاذٍ ؿىل مـسوم ،فاًحَؽ مثال كس ٍىون ملاتةل ؿني تـني ،وكس ٍىون ملاتةل ؿني
تسٍن ،وكس ًلاتي اصلٍن ابصلٍن مث ًلؽ اًخلاتغ يف افلَس والكٌُل ؾيس اًـلس مـسوم ،ونشعل الٕخازت فإن
 116لٛاػذ ا٤زىبَ .115/2 :
ٔ 117فغٗ .116/2 :
100

كوتَت اـليفـة مبيفـة اكن اًـوضان مـسومني ،وٕان كوتَت تـني اكهت اـليافؽ مـسومة ،و ٔبما اًسؿل مفلاتةل
مـسوم مبوحوذ إن اكن ز ٔبش اـلال ؾَيأ ،بو تسٍن ًلدغ يف افلَس إن اكن ز ٔبش اًسؿل ذًيا ،و ٔبما اًلصط
مفلاتةل موحوذ مبـسوم ،و ٔبما اًواكةل 118فإرن يف مـسوم ،و ٔبما ادلـاةل ،119فإن ؿني ادلـي اكن ملاتةل مَوم
مبـسوم ،وٕان ؾل ًـَيَ اكن ملاتةل مـسوم مبـسوم ،وُىشا سائصا اًـلوذ واـلـاوضاث فإهنا ل ثـصى من حواس
إٍصاذُا ؿىل مـسوم.120
.24

مدارشت اًـلس ل ثلذيض حصخَ: 121

ٔبي ٔبن الٕكسام ؿىل إوضاء ؾلس ما ل ًَزم مٌَ ٔبن ٍىون حصَحا ،ورعل ٔلن اًـلس مٌَ ما ُو
حصَح ،ومٌَ ما ُو فاسس ،ومٌَ ما ُو خمخَف يف فساذٍ وُو اًلاًة.
وًسذي حتت ُشٍ اًلاؿست مجَؽ ٔبهواغ اًـلوذٔ ،لهنا مـصضة ٌَفساذ لكٌل ادذي رشظ من رشوظِا ٔبو
زهن من ٔبزاكهنا ،ومن ُشٍ اًـلوذ اًفاسست ،ؾلوذ اًصاب ـلا فهيا من مفاسس احامتؾَة واكذعاذًة ،ونشعل
ىاكخ اًضلاز اطلي ًلاتي فَِ اًحضؽ ابًحضؽ ،ومن ٔبمثةل اًـلوذ اكلخَف يف فساذُا  :سواح اـلخـة ،فلس
مٌـَ مجِوز ٔبُي اًس ية و ٔبخاسٍ اًض َـة.

 118اٌٛوبٌخ ِ :ؼٕب٘ب اٌزف٠ٛغٚ ،اٌّشاد ثٙب اعزٕبثخ شخض غ١شٖ فّ١ب ٠مجً إٌ١بثخ .فمٗ اٌغٕخ .226/3 :
 119اٌدؼبٌخ  :ػمذ ػٍِٕ ٝفؼخ ٠ظٓ زظٌٙٛب .فمٗ اٌغٕخ .292/3 :
 120لٛاػذ ا٤زىبَ ِٚ 116/2 :ب ثؼذ٘ب.
ٔ 121فغٗ .94/2 :
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لك ؾلس ل ثمت معاذلَ وملاظسٍ إل تَزومَ فا ٔلظي فَِ اٌَزوم: 122

واٌَزوم ٔبظي يف مـؼم اًخرصفاث ،فِو ٌضمي مجَؽ اًـلوذ اـلاًَة اًعحَحة وكريُاً ،لول اًلصايف
يف ثلصٍص ُشٍ اًلاؿست " :اؿؿل ٔبن ا ٔلظي يف اًـلس اٌَزوم ٔلن اًـلس إمنا رشغ اًخحعَي اـللعوذ من اـلـلوذ
تَٔ ،بو اـلـلوذ ؿَََ وذفؽ اذلاخاث فِياسة رعل اٌَزوم ذفـا ٌَحاخة وحتعَال ٌَملعوذ" ،123ورعل ٔلن
اًخرصف اـللعوذ ابًـلس حيعي ؾلة اًـلس ،اكًحَؽ والٕخازت وا ٔلىىحة واًضٌلن واًِحاث وؾلوذ اًولايث
و ٔبمثال ُشٍ اًـلوذ ،كري ٔبن ُياك ظيفا بٓدص من اًـلوذ ل ٌس خَزم معَحخَ مؽ اٌَزوم تي مؽ ادلواس وؿسم
اٌَزوم اكًرشنة واًواكةل واًلصاط واًـوازي وادلـاةل واًوظَة واًوذائؽ .124
وذما ًيسزح حتت ُشٍ اًلاؿست  :ؾلس اًزواح ،مفلاظسٍ ل ثمت إل تَزومَ ،ول ًثخت فَِ دِاز جمَس
ول دِاز رشظ نٌل يف اًحَؽ ـلا يف رعل من اًرضز ؿىل اًزوخني يف ٔبن ٍصذ لك واحس مهنٌل زذ اًسَؽ ،مؽ
ٔبن اًلاًة يف اًياكخ ٔبن ل ًلؽ إل تـس اًححر وحصة اًصقحة ،ونشعل ا ٔلوكاف فال حيعي ملعوذُا اطلي
ُو حصاين ٔبحصُا يف اذلَات وتـس اـلٌلث إل تَزورما ،ونشعل اًِحاث فا ٔلظي فهيا اٌَزوم ًَحعي اـلهتة
ؿىل ملاظسُا ،اًيت ثلوم ؿىل ٔبساش اـلواسات تني ٔبفصاذ ا ٔلمة ارلاذمة ـلـىن ا ٔلدوت ،فِيي معَحة حاحِة
خََةل و ٔبثص ذَق إسالسم مجَي ،فهبا حتعي مضاؾفة اـلـوسٍن وٕاقياء اـللرتٍن وٕاكامة اًـسًس من معاحل
اـلسَمني اًيت زقة فهيا اًضازغ اذلىمي ،ولك رعل ل ًمت إل تَزورما.
ٔ 122فغٗ .148/2 :
 123اٌفشٚق .13/4 :
 124لٛاػذ ا٤زىبَ  ،149/2 :اٌفشٚق .13/4 :
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اًلصز يف اًحَوغ ل ًعح: 125

وُشٍ اًلاؿست من اًلواؿس اًفلَِة اًرشؾَة ،ويه ثفِس ٔبن ا ٔلظي يف تَوغ اًلصز ؿسم حواسُا إرا ل
ؾلس مؽ اًلصز ،وا ٔلظي يف رعل ٔ :بن ػل ثـاىل حصم يف نخاتَ ٔبلك ٔبموال اًياش ابًحاظي ،وُو ؿام
ٌضمي لك ما ًؤلك ابًحاظي يف اـلـاوضاث واًخربؿاث وما ًؤذش تلري زضا اـلس خحق والاس خحلاق ،كال
س ححاهَ { :اي ٔبهيا اطلٍن بٓمٌوا ل ثبٔلكوا ٔبمواًنك تٌُنك ابًحاظي} ،126وكال ٔبًضا { :إل ٔبن حىون جتازت ؾن
حصاط مٌنك} ،127فاًلصز من اًحاظي اقلصم رشؿا ،وُو تشعل مٌاف ٌَرتايض فامذيؽ تَ اًـلس ـلا ًرتثة ؿىل
رعل من اًؼؿل اـلفيض إىل اًـساوت واًحلضاء ،وثغل من ٔبزساز حوكة اٍهنيي ؾيَ .إىل كري رعل من
اًيعوض اذلسًثِة اصلاةل ؿىل اـليؽ يف ؾلوذ اًلصز ،نهنََ ظىل ػل ؿَََ وسؿل ؾن تَؽ حدي اذلحةل،
واـلالكِح ،واـلضامني ،واذلعات ،واـلالمسة وكريُا نثري حىت إهَ نرثت ا ٔلحاذًر اصلاةل ؿىل مٌؽ ؾلوذ
اًلصز كال الٕمام اًيووي " :اٍهنيي ؾن تَؽ اًلصز ٔبظي من ٔبظول اًحَؽ فِسذي حتخَ مسائي نثريت
خسا".128

 125لٛاػذ ا٤زىبَ .177/2 :
 126إٌغبء .29 :
 127إٌغبء .29 :
 128فزر اٌجبس.357/4 : ٞ
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واًلصز اـلهنيي ؾيَ زالزة ٔبهواغ : 129قصز مـسوم وححي اذلحةل ،وتَؽ اًس يني ،وقصز مـجوس ؾن
جسَميَ ،وقصز جمِول معَق ٔبو مـني جمِول معَق ٔبو مـني جمِول ادلًس ٔبو اًلسز ،نلوهل  :تـخم ما يف
اًخس خان.
واٍهنيي ؾن اًلصز ًُس ٔبظال معصذا يف مجَؽ ادلزئَاث تي إن اًرشغ زدط فامي ثسؾو إًََ اذلاخة
من اًلصز زفـا ٌَحصح واـلضلة ؾن اًياش ،ورعل ٔلن حتصميَ ٔبصس رضزا من رضز هوهَ قصزا مثي تَؽ
اًـلاز مجةل ،وٕان ؾل ًـؿل ذواذي اذلَعان وا ٔلساش ،ونشعل تَؽ اٍمثصت تـس تسو ظالهحا ،وُشا ما رُة
إًََ ازلِوز نٌلعل واًضافـي و ٔبمحس وٕان اكهت ا ٔلحزاء اًيت ٍوكي هبا اًعالخ ؾل ثوخس تـس ،إر إهَ جيوس مؽ
اًلصز اًُسري مضيا وثحـا ما ل جيوس من كريٍ.130
وذما ًًدَ إًََ يف ُشٍ اًلاؿست ٔبن اًـٌَلء اثفلوا ؿىل ٔبن ا ٔلظي يف ؾلس اًحَؽ ؿسم حواس اًلصز وادلِي
فَِ ،إل ٔبهنم ادذَفوا يف ثـممي رعل يف سائص اًخرصفاث ،وميىن حرص رعل يف مشُحني :
ا ٔلول  :مشُة اًخـممي واًدضسًس  :وميثهل اًضافـي زمحَ ػل مث يف اصلزخة ٔبتو حٌَفةٔ ،بما اًضافـي
فلس رُة إىل ثـمميَ يف لك اًخرصفاث ،مفيؽ ادلِاةل يف اًِحة واًعسكة والٕجصاء وارلَؽ واًعَح وكري رعل،
يف حني اس خثىن ٔبتو حٌَفة هجاةل اـلِص واؾخربُا وجِاةل رمص اـلثي ،وحوس تَؽ ا ٔلؾَان اًلائحة تال ظفة مؽ
ارلَاز.131
ِ 129دّٛع اٌفزب.25/29 : ٜٚ
ٔ 130فغٗ .26/29 :
 131اٌفشٚق  ،150/1 :اٌفزب ٜٚاٌىجش.22-21/4 : ٜ
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وذما ًؤنس ما رُة إًََ اًضافـي و ٔبتو حٌَفة ما ٔبوزذٍ اجن حميَة يف صبٔهنٌل حِر كال " :و ٔبما اًلصز
فبٔصس اًياش كول فَِ ٔبتو حٌَفة واًضافـي زيض ػل ؾهنٌل ،و ٔبما اًضافـي فإهَ ًسذي يف ُشا الاْس من
ا ٔلهواغ ما ل ًسذي كريٍ من اًفلِاء ،مثي اذلة ،واٍمثص يف كرشٍ ...اكًحلالء ،وادلوس ...فإن اًلول ادلسًس
ٔبن رعل ل جيوس ،و ٔبما ٔبتو حٌَفة فإهَ جيوس تَؽ اًحاكالء وحنوٍ يف اًلرش ،وجيوس إخازت ا ٔلخري تعـامَ
وهسوثَ".132
 اًثاين  :مشُة اًخُسري واًخفعَي  :وميثهل ماعل مث ٔبمحس زيض ػل ؾهنٌل وز ٔبي ماعل يف ُشا ا ٔلمصًلوم ؿىل اًخفعَي حبَر ٍصى احذياة اًلصز وادلِاةل يف ابة اـلٌلهساث واًخرصفاث اـلوحدة ًخمنَة ا ٔلموال
وما ًلعس هبا حتعََِأ ،بما ما ل ًلعس طلعل فال جية فَِ احذياة اًلصز وادلِاةل.
وحاظي رعل ؾيسٍ ٔبن اًخرصفاث يف ُشا اًحاة زالزة ٔبكسام: 133
ٔب  -ما جيخًة فَِ اًلصز وادلِاةل  :وُو لك مـاوضة دضفة إل ما ذؾت اًرضوزت إًََ .
ة  -ما جيوس فَِ اًلصز  :وُو لك إحسان دضف ل ًلعس تَ حمنَة اـلال اكًعسكة واًِحة والٕجصاءٔ ،لهَ ل
رضز فهيا ؿىل اقلسن إًََ ،فاكذضت حوكة اًرشغ اًخوسـة يف رعل جك ظصًق ابـلـَوم وافلِول ،إر يف
اـليؽ مٌَ وس َةل إىل ثلََهل.

 132اٌفزب ٜٚاٌىجش.22-21/4 : ٜ
 133أظش رفظ ً١رٌه ف ٟاٌفشٚق .151/1 :
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ح  -ما جيوس فَِ اًلصز اًُسري ًىوهَ تني اـلصثحدني ،اكًياكخ فلس ثوسط فَِ ماعل جفوس فَِ اًلصز اًلََي
ذون اًىثري ،وكريٍ من اًحَاؿاثً ،لول اًلايض ؾحس اًوُاة " :واًُسري مـفو ؾيَ يف اًحَاؿاث ...واًلصز
اًىثري ذميوغ مٌَ".134
وكس اؾخرب اجن حميَة مشُة ماعل يف ُشا اًحاة ٔبحسن اـلشاُة ،وًَََ الٕمام ٔبمحس ،حِر كال :
"و ٔبما ماعل مفشُحَ ٔبحسن اـلشاُة يف ُشا ،فِجوس تَؽ ُشٍ ا ٔلص َاء ومجَؽ ما ثسؾو إًََ اذلاخةٔ ،بو
ًلي قصزٍ حبَر حيمتي يف اًـلوذ ،حِر جيوس تَؽ اـللايث مجةل ،وتَؽ اـللَحاث يف ا ٔلزط اكدلزز،
واًفجي ،وحنو رعل ،و ٔبمحس كصًة مٌَ يف رعل ،فإهَ جيوس ُشٍ ا ٔلص َاء".135
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اـلـامةل ؿىل ما هجَت ٔبوظافَ ل جتوس لدذالف زثة ا ٔلوظاف يف ادلوذت وؿسرما: 136

.28

اًصضا ابفلِول والٕجصاء مٌَ يف اـلـاوضاث واًخرصفاث ل ًعحان: 137

وُشان اًلاؿساتن مذلازتخان ،فٌِل ًفِسان ٔبن ادلِاةل ثحعي اًـلس ،وٌُل ٔبًضا من اًلواؿس اـليسزخة
حتت اًلاؿست اًيت كدٌَِل ،فزيًساهنا تشعل ثفسريا وتَاان .وٌُل ٌضمالن مجَؽ اًخرصفاث اًيت فهيا قصز ثسخة
ادلِاةل ،ورعل هحَؽ اـلزاتية 138واقلاكةل 139واكلارضت.140

ٔ 134ظبئش اٌفمٗ ِ 29 :خطٛؽ عجك روشٖ.
 135اٌفزب ٜٚاٌىجش.22/4 : ٜ
 136لٛاػذ ا٤زىبَ .182-181/2 :
ٔ 137فغٗ .176/2 :
 138اٌّضاثٕخ  :ث١غ اٌزّش اٌ١بثظ ثّثٍٗ سؽجب.
 139اٌّسبلٍخ  :ث١غ اٌضسع ف ٟعٕجٍٗ ثّثٍٗ ٠بثغب.
 140اٌّخبػشح  :ث١غ اٌثّش لجً ثذ ٚط٩زٗ.
106

وٌس خثىن من كاؿست "اـلـامةل ؿىل ما هجَت ٔبوظافَ"  :تَؽ اًسؿل ـلسُس اذلاخة إًََ ،وحصك لك
وظف من ٔبوظافَ ؿىل ٔبذىن زثحَ ،وؾل ٌسمح ابًزايذت ؿىل ٔبذىن ا ٔلوظاف ،إر ل ضاتط ًِا ٔ .بما كاؿست
"اًصضا ابفلِول والٕجصاء مٌَ" فِيي ثسذي يف ابة ما ذاًف اًلِاش يف اـلـاوضاث وكريُا من اًخرصفاث،
ٔلن اًصضا ٔبظي يف حصة مجَؽ اًخرصفاث ،ومن ُيا ؿسم حصة اًصضا والٕجصاء مٌَ ابفلِولٔ ،لهَ ل ًخعوز
ثوخَ اًصضا والٕجصاء مؽ ادلِاةل تَ وابـلرب ٔب مٌَ ،ومن ٔبجص ٔب ذما ل ًـؿل خًسَ ٔبو كسزٍ جصيء اـلرب ٔب من اًلسز
اـلـَوم مٌَ ول ًرب ٔب من افلِول ؿىل ا ٔلحص ،ومن جص ٔب من افلِول اكن ُشا مس خثىن من كاؿست اًصضا.141
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اـلعي ابذللوق اـللسوز ؿَهيا حصام موحة ٌَـلاة: 142

ومـىن اـلعي  :اـلسافـة ،واـلصاذ ُيا ثبٔذري ما اس خحق ٔبذاؤٍ تلري ؿشز ،143وهبشا مففاذ ُشٍ اًلاؿست
ٔبن اـلٌلظةل يف ٔبذاء اذللوق إىل ٔبَُِا تلري ؿشز ذمن كسز ؿىل ا ٔلذاء فبٔدصٍ ،وًو اكن فلريا ثسذي يف
الٕساءت اًفـََة اـلوحدة ٌَـلاة .وس يس رعل كوهل ؿَََ اًسالم " :معي اًلين ػؿل ،وٕارا ٔبثحؽ ٔبحسمك ؿىل
مًلء فََددؽ" ،144مفعي اًلين ابذللوق اًيت ًلسز ؿَهيا ػؿل ،واًؼؿل مفسست حمصمة جس خوحة اًـلاة
واًخـزٍص.

 141لٛاػذ ا٤زىبَ .126/2 :
ٔ 142فغٗ .31/2 :
 143فزر اٌجبس.465/4 : ٞ
 144فزر اٌجبس ٞوزبة اٌسٛاٌخ ،ثبة اٌسٛاٌخ ٠ ً٘ٚشخغ ف ٟاٌسٛاٌخ  ،464/4 :زذ٠ث ِٚ ،2287 :غٍُ  1197/3 :ف ٟاٌّغبلبح ،ثبة رسشِ ُ٠طً اٌغٕ،ٟ
أث ٛداٚد ثبة  ِٓ 10اٌجٛ١ع ،اٌزشِز ،1309-1308 : ٞأزّذ ف ٟاٌّغٕذ ٚ 463/2 :غ١شُ٘.
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وُشا ٔبظي مذفق ؿَََ ،فك من فـي حمصمأ ،بو حصك واحدا اس خحق اًـلوتة ،وكس هط ؿىل ُشا
اًفلِاء من ٔبحصاة ماعل واًضافـي و ٔبمحس وكريضم ،نٌل رهص اجن حميَة زمحَ ػل وكال " :ول ٔبؿؿل فَِ
ذالفا".145
وهبشا جس متس ُشٍ اًلاؿست كميهتا اًـَمَة ـلاًِا من ٔبطمَة يف حِات اًياش ،فِيي جس خوؾة كضااي نربى
وحزئَاث نثريت ،وثضؽ حسا لٔلكة ٔبموال اًياش ابًحاظي ،نٌل حتس من ُضم حلوق اًصؾَة من كدي اذلاكم
وولت ا ٔلموز ،وهبشا فِيي كاؿست ثوحة حلوق اـلس خضـفني اًيت مياظي هبا ا ٔلقيَاء و ٔبحصاة اًيفور
وكريضم.
وذما ًسذي حتهتا من ا ٔلمثةل  :معي ا ٔلقيَاء ؾن ٔبذاء اًزاكت إىل مس خحلهيا ػؿل حيي ؾلوجهتم.
 ؿسم كِام اذلاكم وولت ا ٔلموز تواحداهتم جتاٍ اًصؾَة من إكصاز اًـساةل وٕاؾعاء اذللوق إىل روهياواًسِص ؿىل حٌلًة اـلؼَومني ،وكريُا من اـلعاحل اًـامة وارلاظة لك رعل ػؿل ًوحة ؾلاهبم وؾزهلم .
 ذماظةل اًزوخني يف اذللوق اًواحدة ؿىل لك واحس مهنٌل جتاٍ الٓدص مفسست حتي اًـلاة واًخـزٍص،فك ُؤلء و ٔبمثاهلم ػاـلون من حِر إهنم ؾعات ؼل جبحوذضم وٕاىاكزضم ومٌـِم اذلق من مس خحلَ،
فِجة ؿىل اذلامك سَوك ٔبكصة اًعصق يف ذفؽ ُشٍ اـلفسست ؾن اـلس خحق ،ولس امي إرا ثـَلت اصلؿاوى
ابلتضاغ ،وكريُا من اًرضوزايث ٔبو اذلاحِاث اًيت إرا ؾل حتلق وحيعي اـللعوذ مهنا ادذي هؼام اذلَات
اًـام وارلاض.
ِ 145دّٛع اٌفزب.279/28 : ٜٚ
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وٌس خثىن من رعل  :اًـاحز ؾن ا ٔلذاء فإهَ ل ًسذي يف اًؼؿل ،وُشا مس خفاذ من ظصًق اـلفِوم،
ٔلن ثـََق اذلنك تعفة من ظفاث اطلاث ًسل ؿىل هفي اذلنك ؾن اطلاث ؾيس اهخفاء ثغل اًعفة ،ومن ؾل
ًلي ابـلفِوم رُة إىل ٔبن اًـاحز ل ٌسمى ماظال .وٌس خثىن ٔبًضا اًلين اطلي ماهل كائة ؾيَ فِو ل
ًسذي يف اًؼؿل.146
وذما ٌس خًدط من اذلسًر اطلي اس خفِسث مٌَ اًلاؿست ٔ :بن اـلـرس ل حيخس ول ًعاًة حىت
ًوزس ،وكس هلي اجن جحص ؾن اًضافـي كوهل ً" :و خاسث مؤاذشثَ ًاكن ػاـلا ،واًفصط ٔبهَ ًُس تؼاؾل
ًـجزٍ .وفَِ إزصاذ هحوي إىل ٔبهَ إرا اكن اـلعي ػٌَل فإهَ ًًدلي كدول اذلواةل 147ؿىل اـلَئ ـلا يف كدوًِا من
ذفؽ اًؼؿل اذلاظي ابـلعي ،فإهَ كس حىون معاًحة اقلال ؿَََ سِةل ؿىل اقلخال ذون اقلَي ففي كدول
اذلواةل إؿاهة ؿىل نفَ ؾن اًؼؿل.148

 اًـمعَة اًخاسؽ  :ادلواهة اًخعحَلِة ًالكذعاذ الٕسالسم
وتَاهَ يف زالزة ؾيادض يه :

 146فزر اٌجبس.466-465/4 : ٞ
 147اٌسٛاٌخ ٌغخ  :أ٨زمبي ِٓ ل ٌُٙٛزبي ػٓ اٌؼٙذ إرا أزمً ػٕٗٚ ،ششػب  :ػمذ ٠مزؼٔ ٟمً د ِٓ ٓ٠رِخ إٌ ٝرِخ .ا٨ػزٕبء ف ٟاٌفشق ٚا٨عزثٕبء :
.551/1
 148فزر اٌجبس.466-465/4 : ٞ
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 اًـيرص ا ٔلول  :اًخعحَلاث اًفلَِة صلى فلِاء اـلشاُة اًفلَِة اـلضِوزت
ٔب  -اًـلوذ واًخرصفاث اـلاًَة:
 ؾلوذ اـلـاوضاث ،اًحَوغ ادلائزت واًحَوغ اكلخَف فهيا واًحَوغ اـلخفق ؿىل حصمهتا. ؾلوذ اًخربؿاث :اًوكف ،اًوظَة ،اًلصط اذلسن ،اًىفاةل ،اًِحة ،اًعسكة ادلازًة ،حق الازثفاق.ة – اًرشنة يف اًفلَ الٕسالسم .

 اًـيرص اًثاين  :اًحيوك الٕسالمِة
ٔب  -مفِورما ومرشوؾَهتا و ٔبطمَهتا ،وضبٔهتا وثعوزُأ ،بهواؾِا و ٔبظيافِا.
ة  -اًحيوك الٕسالمِة تني اًعَف اًفلَِة واًلاهوهَة.
حَُ -ئاث اًصكاتة ؿىل اًحيوك الٕسالمِة.
ذ -هَفِة اس خـٌلل اـلوازذ وثوسًؽ ا ٔلزابخ.
ُؼ -ظَف اٍمتوًي يف اًحيوك الٕسالمِة :اـلصاحبة ،اًلصط ،اـلضازتة ،الٕخازت ،اًسؿل ،الاس خعياغ....
و -اـلعازف الٕسالمِة واًخحسايث اًيت ثواهجِا وس حي جتاوسُا.
س -اًرشاكث الٕسالمِة اـلـادضت  :مفِورمأ ،بهواؾِا ،ظَلِا اًفلَِة واًلاهوهَة ،اًضواتط اًرشؾَة ،ظصق
الاسدامثز فهيا....
خ -فلَ اًخوسًؽ اـلايل من ذالل اـللين لجن كسامة اذليحًل ( :نخاة يف اًفلَ اـللازن).
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 اًـيرص اًثاًر  :حبوج وذزاساث ؿَمَة يف الاكذعاذ الٕسالسم
 - 1مفِوم اًخمنَة واًخوسًؽ يف الاكذعاذ الٕسالسم  ،اـلصحؽ " نخاة اًزاكت ،ا ٔلسس اًرشؾَة واصلوز
الٕمنايئ واًخوسًـي" ذ .هـمت ؾحس اٌَعَف مضِوز.
 - 2ا ٔلثص الٕمنايئ ٌَزاكت  :اًحاة اًثاين من اًىذاة ٔبؿالٍ ،فعول اًحاة :ف :1اًزاكت ومعاذز اٍمتوًي
.ف :2الٓاثز اـلحارشت ٌَزاكت يف اًًضاظ الاكذعاذي  .ف :3الٓاثز الٕمنائَة كري اـلحارشت ٌَزاكت يف اًًضاظ
الاكذعاذي.
 -3حبوج ذ .زفـت اًس َس اًـويض :نخاة ا ٔلمة ؿسذ ( 24يف الاكذعاذ الٕسالسم :اـلصحىزاث،
اًخوسًؽ ،الاسدامثز ،اًيؼام اـلايل)،اًفعي اًثاين :ثوسًؽ اًرثواث واصلدول يف الاكذعاذ الٕسالسم
ض ،...47من ذالل نخاة :اـللين لجن كسامة اـللسيس اذليحًل.
 -4ا ٔلثص اًخوسًـي ٌَزاكت /اًحاة اًثاًر اًىذاة اًساتق :
ف -1اًزاكت وثوفري حس اًىفاًة.
ف -2اًزاكت وحتلِق اًخاكفي الاحامتؾي.
 - 5ومن اًححوج اًِامة ٌضلنخوز زفـت اًـويض يف نخاة ا ٔلمة اـلشهوزاًححوج اًخاًَة :
ٔب -موضوغ :ثوسًؽ اًرثوت يف الاكذعاذ الٕسالسم.
ة -موضوغ :اًضواتط اًرشؾَة ًالسدامثز يف الاكذعاذ الٕسالسم.
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ح -موضوغ :اًيؼام اـلايل يف الاكذعاذ الٕسالسم :اـلفِوم والٍٕصاذاث واًوػائف والٕحصاءاث.
 -6ا ٔلظول اًرشؾَة واًفىصًة ًالكذعاذ الٕسالسم /زاحؽ  :نخاة ٔبساس َاث الاكذعاذ الٕسالسم
وثعحَلاثَ اـلـادضت  :ذَ .لس اًوزذي.
 -7اًيعوض اذلاهكة ٌَمـامالث اـلاًَة :زاحؽ  :نخاة  :اًحيوك الٕسالمِة تني اذلصًة واًخيؼمي،
اًخلََس والاحهتاذ ،اًيؼصًة واًخعحَق  ،نخاة ا ٔلمة غ /13ذ .حٌلل اصلٍن ؾعَة.
 -8حبوج :ذَ .لس اًخاوًي حول اًصاب /نخاتَ  :و ٔبذريا وكـت اًواكـة و ٔبتَح اًصاب)  ،زاحؽ ٔبًضا :
حصًست اقلجة غ  268ض ،11افلضل  ،14واقلجة غ  269و  270افلضل .14
 -9حبوج :ر.مععفى ظاذق /حصًست اقلجة افلضل .14
 -10حبر :اًحيوك الٕسالمِة :تيوك جتازًة ل زتوًة ذاضـة ٌَصكاتة اًرشؾَة،اقلجة،غ 269 :و .270
 -11حبر:اٍمتوًي ابـلضازنة :اًحسًي ٌَلصط اًصتوي :اقلجة ،غ  271ض.14 ،15
 -12حبر :اٍمتوًي ابـلصاحبة :اًحسًي ٌَلصط اًصتوي :اقلجة ،غ .272
 -13حبرٔ :بساس َاث رضوزًة ٌَمتوًي الٕسالسم :اقلجة ،غ 273م.14
 -14حبر :ادلواهة اًرشؾَة واًخعحَلِة ٌَمتوًي ابلٕخازت :غ 277م.14
 -15حبر :اٍمتوًي الٕسالسم ابـللصة:ظَف ورشوظ اًخعحَق :اقلجة،غ 283م.14
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 -16حبر :اٍمتوًي اًحييك تعَف اـلضازتة :اقلجة ،غ 285م.14
 -17حبر:اـلصاحبة اًـلازًة ابًحيوك اـللصتَة تني اًواكؽ واـلعَوة:اقلجة،غ ،286م.14
 -18حبر :اٍمتوًي اًحييك تعَلة اًسؿل :اقلجة،غ 287م.14
 -19حبر:دعاة اًضٌلن اًحييك(اًىفاةل) ابـللصة:اًواكؽ واًحسًي،اقلجة،غ،288م.14
 -20حبوج :ر .ؿالل اًفايس زمحَ ػل من ذالل نخاتَ :ذفاغ ؾن اًرشًـة:
 -21موضوغ :مَىِة ا ٔلخاهة ً ٔلزط يف اـللصة ،ضً( 229 :خضمن إًلاء مدس ٔب الاس خحلاق –
اًلنب -اًصاب.)...
 -22حبوج رٔ .بتو ا ٔلؿىل اـلوذوذي من ذالل نخاتَ :هؼام اذلَات يف الٕسالم.ومهنا  :موضوغ :
اًيؼام الاكذعاذي ض.51
 –23حبوج  ،ذ  .حسو تيادض من ذالل نخاتَ  :ؾلوذ اًخربؿاث وذوزُا يف حتلِق اًخاكفي
الاحامتؾي (اًوكف ،اًعسكة ،اًوظَة ،اًلصط ،اًىفاةل اًخحـَة ،اًـازًة ،حق الازثفاق).
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اًفعي اًثاين
اًيؼام اـلايل والاكذعاذي يف
ا ٕلسالم ابؾخحازٍ ولًة ذًًِة
ومؤسسة رشؾَة
114

وتَاهَ يف مدحثني :
اـلححر ا ٔلول  :ولًة اـلاًَة والٕكذعاذ ابؾخحازُا دعة
ذًًِة ومؤسسة رشؾَة

اـلححر اًثاين :ولًة اًزاكت ابؾخحازُا دعة ذًًِة ومؤسسة رشؾَة
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مؼكسمة :
ًـخرب اًيؼام اـلايل والاكذعاذي يف الٕسالم من اًيؼم الٕذازًة اًولايثَة اًيت ؾصفت ابًخيؼمي
اقلنك واًخستري اذلسن ،ومسَت ولًخَ تولًة تُت مال اـلسَمني ،وجسمى يف ؾرصان تولًة " وسازت اـلاًَة
والاكذعاذ" .
نٌل ًـخرب اًيؼام اـلايل والاكذعاذي الٕسالسم من ٔبنرث ا ٔلهؼمة اس خلال ًل ،وبٔهحَِا كاًة ،وكس كصز
ون ذ َ ً
ُوةل ت َ ْ َني ا َل ْق ِي ََا ِء ِمٌْ ُ ْنك} ، 149فالًٓة ثثخت ملعسا
اًلصبٓن اًىصمي ُشٍ اًلضَة يف كوهل ثـاىل ْ َ {:يك َل ٍَ ُى َ
من ملاظس اًيؼام اـلايل يف اًرشًـة الٕسالمِة  ،وُو وحوة ثساول ا ٔلموال تني اًياش مجَ ًـا ،وؿسم
اكذعاز رعل ؿىل فئة ا ٔلقيَاء؛ ًَخحلق مصاذ ػل ثـاىل يف اًخساول اـلايل تني فئاث افلمتؽ ،واذلس من
اًفوازق اًعحلِة اًفاحضة اًيت ثـًل من صبٔن ظحلة تـَهنا ذون وخَ حق.
وًِشا اًلصط رشؾت اًرشًـة الٕسالمِة ٔبحاكما وجرشًـاث  ،مهنا ٔبحاكم ٔبموال اًزهواث ،
و ٔبحاكم اـلـامالث اـلاًَة تني اًياش  ،و ٔبحاكم اًخمنَة والاسدامثز  ،و ٔبحاكم اًىسة والٕهفاق وكري رعل ،
فاـلال كوام ا ٔلؾٌلل و ٔبساش اًحياء واًـمصان وا ٔلمن وا ٔلمان يف افلمتؽ اًخرشي  ،طلا زاؾخَ اًرشًـة ٔبطمَة
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ابًلة جفـَخَ ملعسا من اـللاظس اًلكَة اًيت خاءث اًرشًـة ًعَاىهتا وحٌلٍهتاًَ ،حعي مٌَ مصاذ اًضازغ يف
حتلِق الاس خزالف .
ومن ُاُيا اكهت اًولًة ؿىل اـلال والاكذعاذ ،من ٔبؾؼم اًولايث اصلًًِة و ٔبمعِا معَحة وهفـا
ٌَحالذ واًـحاذ ،وكس وخسث يف ؾِس اًصسول ظىل ػل ؿَََ وسؿل و ٔبيب جىص ابـلـىن اًـام وُو ادلِة،
وثعوزث يف ؾِس معص ،فبٔظححت مؤسسة مٌؼمة ًِا ٔبظصُا وموػفوُا و ٔبمانهنا وجسالهتا ارلاظة هبا .
واـلَحوع ٔبن اًفازوق زيض ػل ؾيَ ساز يف ٔبول ذالفذَ ؿىل ما اكن ؿَََ ا ٔلمص يف ؾِس اًيحوت
وذالفة اًعسًق ،حِر اكهت ا ٔلموال جتمؽ يف اـلسجس يف مـؼم ا ٔلحِان ،وًمت ثوسًـِا ؿىل مس خحلهيا،
إل ٔبن ثسفق ا ٔلموال ونرثهتا ذفؽ معص إىل اًـمي ؿىل اًخفىري يف ثيؼميِا ،فلس ػِصث موازذ خسًست مثي
ارلصاح ،وؾضوز اًخجازت من ٔبُي اذلصة،إىل خاهة ثضاؾف ا ٔلدٌلش واًليامئ وادلزًة ،فاس خلص ا ٔلمص
تـس ُشا اًخاكثص ـلساذي اصلوةل وموازذُا اـلاًَة ،ؿىل إوضاء تُت مال مٌؼم جتمؽ فَِ ا ٔلموال مث ثوسغ تـس
رعل ثضك ذكِق.150
فلس زوى اجن سـس يف ظحلاثَ ٔبن ٔباب ُصٍصت كسم ؿىل معص جن ارلعاة(ط) من اًححصٍن فَلَِ يف
ظالت اًـضاء الٓدصت ،فسؿل ؿَََ ،مث سبٔهل ؾن اًياش ،مث كال ٔليب ُصٍصت :مارا حئت تَ؟ ،كَت :حئت
مخسا ،فلال
خبمسٌلئة ٔبًف ذزضم ،كال :مارا ثلول؟ ،كَت :مئة ٔبًف ،مئة ٔبًف ،مئة ٔبًف حىت ؿسذث ً
) ) 150

أٔظش أ٠ٌٛٚبد اٌفبسٚق اٌغ١بع١خ ٚ .342 :خ٩ف  :اٌغ١بعخ اٌششػ١خ ِٚ 139 :ب ثؼذ٘ب.
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معص ،إهم انؾس فازحؽ إىل ٔبُغل فمن ،فإرا ٔبظححت فبٔثين  .كال ٔبتو ُصٍصت :فلسوث إًََ فلال :مارا
حئت تَ؟ كَت :حئت خبمسٌلئة ٔبًف ذزضم ... ،فلال معص ٌَياش :إهَ كس كسم ؿََيا مال نثري ،فإن صئمت
ٔبن هـسٍ ًنك ؿسً ا ،وٕان صئمت ٔبن ىىِهل ًنك هَ ًال،فاكن رعل سخدا يف ثفىري ٔبمري اـلؤمٌني معص يف إجياذ
مؤسسة جتمؽ فهيا ا ٔلموال كدي دضفِا يف وحوُِا حصظا مٌَ زيض ػل ؾيَ ؿىل ظَاىهتا ووضـِا يف
حمَِا.
وًخحلِق ُشا اًلصط " مجؽ معص (ط) هحاز اًعحاتة فلال  :ما حصون فإين ٔبزى ٔبن ٔبحـي ؾعاء
اًياش يف لك س ية ،و ٔبمجؽ اـلال فإهَ ٔبؾؼم ٌَربنة ،كاًوا اظيؽ ما ز ٔبًت ،فإهم  -إن صاء ػل -موفق"،151
فمت مبلذىض ُشا الثفاق تني ارلََفة و ٔبُي صوزاٍ ،حىوٍن تُت ذاض اب ٔلموال ،واكن رعل س ية ؾرشٍن
ٔبو واحس وؾرشٍن صمصًة ،ووىل ؿَهيا ؾحس ػل جن مسـوذ  .152و ٔبوضبٔ تُت اـلال اًفصؾي يف لك ولًة ٍىون
ذاظا مبوازذ ومعازف ثغل اًولًة ،وما ٍزًس ٍُ َص ُّذ ؿىل ولًة تُت اـلال اًـام ابـلصنز اًصئُس ابـلسًية .
ً
وكس حتسج اًفلِاء ؾن ٔبحاكم ُشٍ اًولًة اـلاًَة ،فدَيوا موازذُا ومعازفِا وضواتط اًخرصف فهيا
وكري رعل ،وكس دععت ُشا اًفعي ًحَان ٔبضم ما ًخـَق هبا ،ابؾخحازُا ولًة ذًًِة ومؤسسة رشؾَةًِ ،ا
وػائفِا وملاظسُا وولهتا ورشوظ ثوٍهيا وهَفِة ثستريُا واًخرصف فهيا ،وكسمخَ إىل مدحثني ٌُ ،ل :

) ) 151
) ) 152

أثٛ٠ ٛعف  :اٌخشاج .47 :
اٌخشاج ٚ .51 :اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ ٚ .105/7 :ربس٠خ اٚ ُِ٤اٌٍّٛن ٚ . 534 -516 /2 :اثٓ سخت اٌسٕجٍ : ٟا٨عزخشاج ٤زىبَ اٌخشاج .16:
118

اـلححر ا ٔلول  :ولًة اـلاًَة والٕكذعاذ ابؾخحازُا دعة ذًًِة
ومؤسسة رشؾَة

اـلححر اًثاين  :ولًة اًزاكت ابؾخحازُا دعة ذًًِة ومؤسسة رشؾَة
وتَاهنٌل فامي ًًل:
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اؾلؼؼحبر ا ٔلول

ولًة اـلاًَة والاكذعاذ ابؾخحازُا دعة ذًًِة
و مؤسسة رشؾَة
و فَِ مخسة معاًة :
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 اـلعَة ا ٔلول :اـلصاذ تولًة تُت اـلال وا ٔلظي يف مرشوؾَهتا
وتَاهَ يف ؾيرصٍن :
 اًـيرص ا ٔلول :اـلصاذ تولًة تُت اـلال
ذاظ ًا اكن ٔبو ؿا ّم ًا  .و ٔب ّما يف
ًعَق تُت اـلال يف اٌَلة ؿىل اـلاكن اـلـسّ ذلفغ اـلالّ ،
الاظعالخ  :فلس اس خـمي ًفغ " تُت مال اـلسَمنئ ،بو " تُت مال ّاؽل " يف ظسز الٕسالم ٌّضللةل
ؿىل اـلحىن واـلاكن ّاطلي حتفغ فَِ ا ٔلموال اًـا ّمة ٌّضلوةل الٕسالمِّة من اـليلولث ،اكًفيء ومخس اًليامئ
وحنوُا ،إىل ٔبن ثرصف يف وحوُِاّ .مث انخفي جلكمة " تُت اـلال " ٌّضللةل ؿىل رعلّ ،
حىت ٔبظحح ؾيس
ثعوز ًفغ " تُت اـلال " يف اًـعوز الٕسالمِّة ّاًالحلة إىل ٔبن ٔبظحح ًعَق
الٕظالق ًيرصف إًََ .و ّ
ؿىل ادلِة اًّيت متغل اـلال اًـا ّم ٌَمسَمني ،من اًيّلوذ واًـصوط وا ٔلزايض الٕسالمِّة وكريُا .واـلال اًـا ّم
لك مالٍ زحدت ؿَََ اًَس يف تالذ اـلسَمني ،وؾل ّ
ُياُ :و ّ
ًخـني ماًىَ ،تي ُو هلم مجَـ ًا .كال اًلايض
لك مالٍ اس خحلَّ اـلسَمون ،وؾل ّ
اـلاوزذي واًلايض ٔبتو ًـىلّ :
ًخـني ماًىَ مهنم ،فِو من حلوق تُت
ّ
اـلالّ .مث كال :وتُت اـلال ؾحازت ؾن ادلِة ل ؾن اـلاكن.»....
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ذالظة ا ٔلمص ٔبن تُت اـلال ُو اـلؤسسة اًيت جُرشف ؿىل ما ٍَ ِص ُذ من ا ٔلموال وما خيصح مهنا يف
ٔبوخَ اًيفلاث اكلخَفة؛ ًخىون حتت ًس ارلََفة ٔبو اًوايلً ،ضـِا فامي ٔبمص ػل تَ ٔبن ثُوضؽ مبا ًُعَح ص ئون
ا ٔلمة يف اًسؿل واذلصة.153

 اًـيرص اًثاين  :ا ٔلظي يف مرشوؾَة مؤسسة ولًة اـلاًَة والاكذعاذ
جس متس ُشٍ اًولًة اـلؤسس َة مرشوؾَهتا من معي اًصسول (ض) ،فلس اكن ًويل ؿىل ا ٔلموال من
ًلوم جبَهبا ومجـِا وثوسًـِا وٕاذازت صبٔهنا.
ويف ٔبمص ػل ثـاىل ٌَييب ظىل ػل ؿَََ وسؿل تبٔذش ٔبموال اًعسكة ،ذلةل ؿىل وحوة إحساج
ولًة مؤسس َة ًِا ،وًلاش ؿَهيا اـلوازذ ا ٔلدصى اًيت اكن اًصسول ؿَََ اًسالم ٌرشف ؿىل ثوسًـِا تـس
حتعََِا ؿىل مس خحلهيا ،جفمـِا ًلذيض وضـِا يف ماكن بٓمن ،وُو ما مسي تحُت اـلال ،وكس رهصث تـغ
اًىذة ٔبن اًصسول (ض) وىل ؿَهيا ٔباب ؾحَست جن ادلصاخ ٌَلِام ابٕذازت صبٔهنا .154و ٔبظححت ثخعوز وحمنو
ثسزجيَا حبسة منو اـلوازذ اـلاًَة ٌضلوةل وجضـة وحوٍ اهفاكِا ،إر ميىن اًلول ٔبن ُشٍ الٕذازت اكهت
حمسوذت اذلجم كدي جرشًؽ اًزاكت ًلةل اـلوازذ وؿسم اهخؼارما ،إل ٔبهنا اسذاذث ثيؼامي وثوسًـا  ،155حِر وىل

(١ِٕ - ) 153ش زغٓ ػجذ اٌمبدسِ :ؤعغخ ث١ذ اٌّبي ف ٟطذس ا٦ع َ٩ص.47
)  ) 154اٌزشار١ت ا٦داس٠خ . 265 – 264 – 5 - 4/1 :
) ٔ ) 155ظبَ اٌسىُ ٚا٦داسح ف ٟا٦ع.568-567 : َ٩
122

ؿَََ اًسالم ؿىل لك موزذ من موازذ اصلوةل اـلاًَة وًَا ،فوىل ؿىل ادلزًة ٔباب ؾحَست جن ادلصاخ ،و ٔبزسهل
إىل اًححصٍن ًِشا اًلصط وثوىل ٔبمصُا مـار جن حدي ـلا تـثَ اًييب (ض) إىل اٍمين. 156
ووىل ؿىل اًليامئ يف قزوت تسز اًىربى ؾحس ػل جن وـة ًَخوىل مجـِا وحفؼِا يف ماكن مـني،
مث ثوىل اًييب ثوسًـِا ؿىل افلاُسٍن تـس اىهتاء اـلـصنة ،157ووىل ظىل ػل ؿَََ وسؿل مـَلة جن ٔبيب
فاظمة اصلويس مسؤول مصنزاي ًدسجَي اًليامئ وضحعِا يف جسالث ذاظة  ،158نٌل وىل ؿىل ٔبدٌلش
اًليامئ ؾحس ػل جن وـة وَلَة جن حزء اًزتَسي وكريٌُل ٌَلِام توػَفة اًدسجَي واذلفغٔ ،لن ا ٔلدٌلش
ل ثيفق فوزا ،وٕامنا ثيفق حبسة حاخة اصلوةل إىل الٕهفاق ،159ووىل ٔبًضا سواذ جن قزًة ا ٔلهعازي
ؿىل دصاح ددري.160
ومن ذالل ثوسًؽ اًصسول ٔبحصاتَ ؿىل وػائف ُشٍ اًولًة ،ميىٌيا اًلول ٔبهَ هون هجاسا إذازاي
هيمت تخستري اـلوازذ اـلاًَة ٌضلوةل ،مجـا وحفؼا ونخحا وثوسًـا ،ويف ُشا ٔبكوى ذلةل ؿىل مرشوؾَة مؤسسة
ولًة ا ٔلموال.

)  ) 156ربس٠خ اٚ ُِ٤اٌٍّٛن ٚ .247/2 :اٌشٛوبٔ ً١ٔ : ٟاٚ٤ؽبس  .234/8 :ثبة اٌدض٠خ أْ إٌج  ٟثؼث أثب ػج١ذح ثٓ اٌدشاذ إٌ ٝاٌجسش٠ ٓ٠أرٟ
أ ٞثدض٠خ أٍ٘ٙبٚ ،وبْ اٌغبٌت أٔ ُٙإر ران ِدٛط.
ثدض٠زٙب،
)  ) 157ا٦طبثخ ف ٟرّ١١ض اٌظسبثخ ٚ .218 - 99/4 :ربس٠خ اٚ ُِ٤اٌٍّٛن .38/2 :
)  ) 158ا٦طبثخ  .193/6 :اٌؼمذ اٌفش٠ذ .144/2 :
)  ) 159ا٦طبثخ ٚ .44/6 :اٌدظبص  :أزىبَ اٌمشآْ ٔٚ .247/4 :ظت اٌشا٠خ ٚ .403/2 :ششذ فزر اٌمذ٠ش .273/2 :
) ) 160ا٦طبثخ .218 - 217/3 :
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 اـلعَة اًثاين  :وػائف مؤسسة ولًة اـلاًَة والاكذعاذ
و ٔبؾضاؤُا
وتَاهَ يف ؾيرصٍن :
 اًـيرص ا ٔلول  :وػائف مؤسسة ولًة اـلاًَة والاكذعاذ
ثـس مؤسسة اًولًة ؿىل ا ٔلموال يف اصلوةل الٕسالمِة من اًيؼم الٕذازًة اًيت ًِا وػائف حمسذت،
اًلعس مهنا زؿاًة اـلال اًـام وحسن ثستريٍ واسدامثزٍ ودضفَ حِر جية ٔبن ًرصف .
وميىن حرص ٔبضم ثغل اًوػائف فامي ًًل: 161
ٔب  -ا ٕلرشاف اًـام ؿىل ا ٔلموال اًـامة وذمخَاكث اصلوةل.
ة  -جسجَي ُشٍ ا ٔلموال واـلمخَاكث وٕاحعاؤُا إحعاء ذكِلا يف جسالث ذاظة.
ح -مجؽ ا ٔلموال اًيت جس خحلِا اصلوةل وضحعِا.
)  ) 161زظش أث٠ ٛؼٍ ٝاٌٛظبئف إٌّٛؽخ ث٨ٛح ٘زٖ اٌ٠٨ٛخ ف ٟعزخ ٚظبئف ٘: ٟ
أ  -زفع اٌمٛأ ٓ١ػٍ ٝاٌشع َٛاٌؼبدٌخ ِٓ غ١ش ص٠بدح رزس١ف ثٙب اٌشػ١خ ،أٔ ٚمظبْ ٠ثٍُ ثٗ زك ث١ذ اٌّبي.
ة  -اعز١فبء اٌسمٛق ِّٓ ٚخجذ ػٍ ِٓ ٗ١اٌؼبٍِ ٓ١أٚ ِّٓ ٚخجذ ٌٗ ِٓ اٌمبثؼٌٙ ٓ١ب ِٓ اٌؼّبي.
ج  -إثجبد اٌشلٛع ٟ٘ٚ :إِب سلٛع ِغبزخ أ ٚسلٛع لجغ ٚاعز١فبء أ ٚسلٛع خشج ٔٚفمخ.
دِ -سبعجخ اٌؼّبيٚ ،رخزٍف ثبخز٩ف ِب رمٍذ.ٖٚ
٘ـ -إخشاج اِٛ٤اي ٚطشفٙب فِ ٟغزسمبرٙب ػٍِ ٝب ثجذ ِٓ لٛأ ٓ١ششػ١خ ػبدٌخ ٚزمٛق ثبثزخ.
 -ٚرظفر اٌظِ٩بد٠ٚ ،خزٍف ثبخز٩ف اٌّزظٍُٚ ،لذ ٠ى ْٛاٌّزظٍُ ِٓ اٌشػ١خ أ ِٓ ٚاٌؼّبي :ا٤زىبَ اٌغٍطبٔ١خ ِٚ 264 :ب ثؼذ٘ب .أظش أ٠ؼب ٘زٖ
اٌٛظبئف ػٕذ اٌّبٚسد ٞف ٟا٤زىبَ ِٚ 268 :ب ثؼذ٘ب.
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ذ -ظَاىهتا من اًضَاغ والٕثالف ،وحفؼِا من اًـحر هبا ٔبو زسكهتا.
ُؼ -دضف ما جية ٔبن ًرصف مهنا يف وحوَُ اـلرشوؿة دضفا ؿاذل .
و -وضؽ ارلعط الٓهَة واـلس خلدََة ًخمنَة واسدامثز اكذعاذ اصلوةل و ٔبمواًِا.
س -مصاكدة وثفذُش ؾٌلل ُشٍ اًولًة واًلعاؿاث اـلاًَة اًخاتـة ًِا.
خ -اًـمي ؿىل حتلِق اًىفاًة اـلاًَة والاكذعاذًة ٌَمجمتؽ.
إىل كري رعل من اًوػائف اًيت ًِا ؿالكة هبشٍ اًولًة اًوسازًة ،ميىن ٔبن جسِم إما يف مجؽ ٔبموال
اصلوةل ٔبو حفؼِا ٔبو جسجََِا ٔبو حمنَهتا ٔبو دضفِا ٔبو كري رعل.

 اًـيرص اًثاين ٔ :بؾضاء مؤسسة ولًة اـلاًَة والاكذعاذ
ثخىون ُشٍ اًولًة اـلؤسس َة من ا ٔلؾضاء الٓثَة ٔبسٌلؤضم:
ٔب  -وايل اًولًة  :وُو من ًخوىل زئاسة ُشٍ اـلؤسسة ،وٌسمى ؾيس اًفلِاء ة " وهَي تُت اـلال"،162
وٌسمى يف اًيؼم الٕذازًة اـلاًَة اـلـادضت ة " وسٍص اـلاًَة ٔبو وسٍص الاكذعاذ واـلاًَة" .

) ) 162

ِؼ١ذ إٌؼُ .65 :
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ة -اًفلِاء ،اـلخرععون يف فلَ اًرشًـة ؿامة ويف فلَ ا ٔلموال ذاظة ،ووػَفهتم تَان حنك اًرشغ يف
لك ما ثلوم تَ ُشٍ اًولًة من ٔبؾٌلل حمنوًة واسدامثزًة وكريُا.
حٔ -بُي ارلربت واًخجصتة يف اًيؼم اـلاًَة والاكذعاذًة ،ووسائي اًخمنَة والاسدامثز اـلـادضت.
ذ -اًىذاة ،اطلٍن ًلومون توػَفة جسجَي ونخاتة وضحط موازذ اصلوةل ومعازفِا اـلاًَة.
ُؼ -اـلفدضون واـلصاكدون ،وًخوًون وػَفة اـلصاكدة واًخفذُش زلَؽ اًلعاؿاث واـلؤسساث اًيت هتمت ابـلال
والاكذعاذ ،حمنَة واسدامثزا ومجـا ودضفا ،حىت ل ختي ابًلواهني واًيؼم اـلاًَة والاكذعاذًة اًرشؾَةٔ ،بو
حىت ثؤذي ما ؿَهيا ٌضلوةل ،وثبٔذش حلوكِا مهنا يف إظاز كاؿست اًـسل و ٔبذاء اًواحة ٔبول ،و ٔبذش اذلق
اثهَا.

 اـلعَة اًثاًر  :رشوظ وظفاث ٔبؾضاء مؤسساث ولًة اـلاًَة والاكذعاذ
اـلصاذ ابًرشوظ واًعفاث ُاُيا ،اًرشوظ واًعفاث اًواحة ثوفصُا فمين ًخوىل ُشٍ اًولًة،
ويه نٌل ًًل: 163

) ) 163زظش أث٠ ٛؼٍ ٝششٚؽ ِز٘ ٌٟٛزٖ اٌ٠٨ٛخ ف ٟششؽّ٘ ٓ١ب  :اٌؼذاٌخ ٚاٌىفب٠خ .فأِب اٌؼذاٌخ فِ ٗٔ٥ؤرّٓ ػٍ ٝزك ث١ذ اٌّبي ٚاٌشػ١خ ،فبلزؼ ٝأْ
٠ى ْٛف ٟاٌؼذاٌخ ٚاِ٤بٔخ ػٍ ٝطفبد اٌّؤرّٕٚ ،ٓ١أِب اٌىفب٠خ فِ ٗٔ٥جبشش ٌؼًّ ٠مزؼ ٟأْ ٠ى ْٛف ٟاٌم١بَ ثٗ ِغزم ٩ثىفب٠خ اٌّجبشش :ٓ٠ا٤زىبَ اٌغٍطبٔ١خ :
ٚ .264لذ اشزشؽٙب أ٠ؼب اٌّبٚسد ٞف ٟا٤زىبَ .268 :
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ٔب  -اًـؿل تبٔحاكم اًرشًـة الٕسالمِة إىل ذزخة الٕحهتاذ فهيا ،وُشا اًرشظ ذاض توايل ُشٍ اًولًة ومبن
ًخوىل اًيَاتة ؾيَ ،وتعيف اًفلِاء ،إر ل جيوس ٔبن ٍىون ُؤلء إل من ٔبُي الاحهتاذ وذاظة يف فلَ
ا ٔلموال والاكذعاذ ،حىت ميىهنم حي اًلضااي اـلاًَة والاحهتاذ فهيا.
و ٔبما حس اًـؿل ؾيس ابيق ا ٔلؾضاء ،فِو اًـؿل تبٔحاكم اًوػَفة اـليوظة تَ يف ُشٍ اًولًة ،إر ل جيوس ٔبن
جس يس وػَفة من وػائف ُشٍ اـلؤسسة اـلاًَة إل ـلن ًـؿل ابذلس ا ٔلذىن من ٔبحاكرما وملاظسُا
ومذعَحاهتا.
ة  -ا ٔلماهة ،ويه رشظ ؿام يف مجَؽ ٔبؾضاء ُشٍ اًولًة ،إل ٔبن ذزحهتا ثخفاوث ،فِيي يف حق اًولت
واًيواة واًفلِاء جية ٔبن حىون ٔبؿىل ،ويف حق كريضم لك حبسة ما ثلذضََ وػَفذَ ،فا ٔلموال اًـامة
حتخاح إىل ا ٔلمٌاء اطلٍن حيصظون ؿىل حفغ ٔبموال اصلوةل وافلمتؽ من اًضَاغ والٕثالف ،حفؼا ٔبنرب من
حفغ ٔبمواهلم ارلاظة ،اًرشؾَة اًـامة.
ح -ارلربت واًخجصتة ،ورعل حىت ٍىون ولت ُشٍ اًولًة ؿىل ذزخة ؿاًَة من اًـؿل تفن إذازت ا ٔلموال
وثستري صؤوهنا ثستريا حِسا ،وجىِفِة اسدامثزُا وحمنَهتا ،حىت ًخحلق اًصذاء الاكذعاذي ٌضلوةل اـلسَمة،
وحىون منورخا ؿاـلَا يف اًلوت اـلاذًة والاكذعاذًة ،فِحعي ًِا تشعل ا ٔلمن اًلشايئ ،وًـم ذريُا اًـاؾل
لكَ ،فاـلال يف ُشا اًزمان ُو كوام ا ٔلؾٌلل و ٔبساش اًخلسم اًـَمي واًخىٌوًويج وكريٍ ،واصلوةل اـلسَمة
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جية ؿَهيا ٔبن حىون كوًة ،تي ًِا اًعسازت يف اًلوت والٕمامةٔ ،لهنا ذوةل ذري ٔبمة ٔبدصحت ٌَياش ،فال
جيوس ًِا ٔبن حىون مذزَفة ٔبو ؿاةل ؿىل كريُا.
ذ -اًوزغ واًزُس ،إر هبشٍن اًعفذني ٍىون ٔبؾضاء ُشٍ اًولًة زاقحني حلا فامي ؾيس ػل ثـاىل من ٔبحص
وزواة ،ل فامي ؾيس اًياش من مال وكريٍ ،فاًوزغ واًزُس ٌُل سخِي حفغ ٔبموال ا ٔلمة وؿسم اًسعو ؿَهيا
وزسكهتا تلري حق.
ُؼ -اًعسق والٕذالض ؼل يف اًـمي ،فٌِل سخِي ثفاين ولت وؾٌلل وموػفي ُشٍ اًولًة يف ٔبؾٌلهلم
وواحداهتم ،فداًعسق ًعسكون مؽ ػل ثـاىل ،ومؽ اصلوةل وافلمتؽ ،وابلٕذالض ًيعحون ؼل وٌضلوةل
واًصؾَة ،فامي جية ؿَهيم يف حق ػل وحق ا ٔلمة من حفغ ا ٔلموال واًخرصف فهيا ابـلعَحة.
ُشا فامي خيط اًرشوظ واًعفاث اًيت جية ثوفصُا فمين ًخوىل ُشٍ اًولًة.

 اـلعَة اًصاتؽ  :موازذ ولًة اـلاًَة والاكذعاذ يف اصلوةل الٕسالمِة
ٔبما خبعوض موازذ تُت مال اـلسَمني  :فِيي نثريت  ،ومذيوؿة  ،كسميا وحسًثا .خاء يف "
اـلوسوؿة اًفلَِة اًىوًدِة " : 164

 - 164اٌّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ  . 248 – 245 / 8 :ساخغ أ٠ؼب فِٛ ٟاسد اٌذٌٚخ  ،اٌّبٚسد : ٞا٤زىبَ اٌغٍطبٔ١خ .
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 َم َوا ِز ُذ تَُْ ِت اًْ َمال :ٔب .اًزاكت تبٔهواؾِا  ،اًيت ًبٔذشُا الٕمام سواء ٔباكهت ساكت ٔبموال ػاُصت ٔ ،بم ابظية  ،من اًسوامئ  ،واًززوغ
 ،واًيلوذ  ،واًـصوط. 165
ةُ .مخس اًليامئ اـليلوةل  ،واًليمية  :يه لك مال ُبذش من اًىفاز ابًلذال  ،ما ؿسا ا ٔلزايض واًـلازاث
َش ٍء فَبَ َّن
 ،فِوزذ ُمخسِا ًحُت اـلال ًَ ،رصف يف معازفَ  ،كال ػل ثـاىل َ ( :وا ْؿََ ُموا َبه َّ َما قَ ِي ْم ُ ْمت ِم ْن َ ْ
ِ َّ ِؽل ُ ُمخ َس َُ َو ٌِ ََّص ُس ِ
ِِي ا ْن ُن ْي ُ ْمت ب ٓ َم ٌْ ُ ْمت ِاب َّ ِؽل َو َما َب ْى َزًْيَا ؿَ َىل
ول َو ِ ِطلي اًْ ُل ْص َىب َواًْ ََ َخا َمى َواًْ َم َسا ِننيِ َوا ْج ِن
اًسخ ِ
َّ
ّ
اؽل ؿَ َىل ُ ِ ّ
َش ٍء كَ ِس ٌٍص)(ا ٔلهفال .)41 :
َؾ ْح ِسانَ ً َ ْو َم اًْ ُف ْصكَ ِان ً َ ْو َم اًْ َخ َلى اًْ َج ْم َـ ِان َو َّ ُ
لك َ ْ
حُ .مخس ارلازح من ا ٔلزط من اـلـاذن  ،من اطلُة  ،واًفضة  ،واذلسًس  ،وكريُا  ،وكِي  :مثَِا
اـلس خرصح من اًححص من ًؤًؤ  ،وؾيرب  ،وسواٌُل.
ذُ .مخس اًصاكس (اًىٌوس)  ،وُو لك مال ذُفن يف ا ٔلزط تفـي الٕوسان  ،واـلصاذ ُيا  :نيوس ٔبُي
ادلاََُة  ،واًىفص  ،إرا وخسٍ مسؿل ُ :خفمسَ ًحُت اـلال  ،وابكَِ تـس ارلُمس ًواخسٍ.
ُؼ .اًفيء  :وُو لك مال مٌلول ُبذش من اًىفاز تلري كذال  ،وتال إجياف دِي ول زاكة.
واًفيء ٔبهواغ ،يه:

165

 -أِٛاي اٌضوٛاد أِٛاي خبطخ ثّظبسف خبطخ ٚ ،اٌششع زذد ٌٙب ٠٨ٚخ ِغزمٍخ ثٙب  ُ٘ٚاٌؼبٍِ ْٛػٍٙ١ب ٚ ،ث١بْ أزىبِٙب ٚلؼب٠ب٘ب ف ٟاٌّجسث

اٌثبٔ. ٟ
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 -1ما خال ؾيَ اًىفاز دوف ًا من اـلسَمني من ا ٔلزايض،واًـلازاث،ويه ثُوكف اك ٔلزايض اـلليومة ابًلذال
 ،وثُلسم كالهتا لك س يَة َّ ،هط ؿَََ اًضافـَة  ،ويف رعل ذالف.
 -. 2ما حصهوٍ وخَُوا ؾيَ من اـليلولث  ،وُو ًُلسم يف اذلال  ،ول ًوكف.
 - 3ما ُبذش ِمن اًىفاز من َدصاح ٔ ،بو ٔبحصت ؾن ا ٔلزايض اًيت مَىِا اـلسَمون  ،وذفـت ابلٕخازت ـلسؿل
ٔ ،بو رسم ٔ ،بو ؾن ا ٔلزايض اًيت ُبكصث تبًٔسي ٔبحصاهبا من ٔبُي اطل َّمة  ،ظَح ًا ٔ ،بو ؾيوت ؿىل ٔبهنا هلم ،
وًيا ؿَهيا ارلصاح.
 -4ادلزًة  ،ويه  :ما ًُرضة ؿىل زكاة اًىفاز لٕكامهتم يف تالذ اـلسَمني  ،فِفصط ؿىل لك ز ٔبش من
اًصخال اًحاًلني اًلاذزٍن مدَف من اـلال ٔ ،بو ًرضة ؿىل اًحضل لكِا ٔبن ثؤذي مدَل ًا مـَوم ًا  ،وًو ٔبذاُا من
ل جتة ؿَََ  :اكهت ُح ًة  ،ل حزًة.
 - 5ؾضوز ٔبُي اطلمة  ،ويه  :رضًحة ثؤذش مهنم ؾن ٔبمواهلم اًيت ًرتذذون هبا مذاحصٍن إىل ذاز اذلصة
ٔ ،بو ًسذَون هبا من ذاز اذلصة إىل ذاز الٕسالم ٔ ،بو ًًذلَون هبا من تضل يف ذاز الٕسالم إىل تضل بٓدص
 ،ثؤذش مهنم يف اًس يَة َّمصت  ،ما ؾل خيصحوا من ذاز الٕسالم  ،مث ًـوذوا إٍهيا.
ومثَِا  :ؾضوز ٔبُي اذلصة من اًخجاز نشعل  ،إرا ذذَوا تخجازهتم إًَيا مس خبٔمٌني.
 -6ما ظوحل ؿَََ اذلصتَون من مال ًؤذوهَ إىل اـلسَمني.
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 -7مال اـلصثس إن كُذي ٔ ،بو ماث  ،ومال اًزهسًق إن كذي ٔبو ماث  ،فال ًوزج ماهلٌل  ،تي ُو يفء ،
وؾيس اذليفِة يف مال اـلصثس ثفعَي.
 - 8مال اطلسم إن ماث ول وازج هل  ،وما فضي من ماهل ؾن واززَ  :فِو يفء نشعل.
 - 9ا ٔلزايض اـلليومة ابًلذال  ،ويه ا ٔلزايض اًززاؾَة  ،ؾيس من ٍصى ؿسم ثلس ميِا تني اًلامنني.
و .ك َّالث ٔبزايض تُت اـلال  ،و ٔبمالنَ  ،وهخاح اـلخاحصت  ،واـلـامةل.
س .اًِحاث  ،واًخربؿاث  ،واًوظااي  ،اًيت ثُلسم ًحُت اـلال ٌَجِاذ ٔ ،بو كريٍ  ،من اـلعاحل اًـامة.
خ .اًِسااي اًيت ثلسم إىل اًلضات ذمن ؾل ٍىن هيُ سي هلم كدي اًولًة ٔ ،بو اكن هيُ سي هلم ًىن هل ؾيس اًلايض
دعومة  ،فإهنا إن ؾل حصذ إىل ُمِسهيا حصذ إىل تُت اـلال ؛ ٔلن اًييب ظىل ػل ؿَََ وسؿل ٔبذش من " اجن
اٌَخخِة " ما ُبُسي إًََ.
ونشعل اًِسااي اًيت ثلسم إىل الٕمام من ٔبُي اذلصة  ،واًِسااي اًيت ثلسم إىل ؾٌلل اصلوةل  ،وُشا
إن ؾل ًـط الٓذش ملاتَِا من ماهل ارلاض.
ظ .اًرضائة اـلوػفة ؿىل اًصؾَة ـلعَحهتم  ،سواء ٔباكن رعل ٌَجِاذ ٔ ،بم ًلريٍ  ،ول ثرضة ؿَهيم إل
إرا ؾل ٍىن يف تُت اـلال ما ٍىفي طلعل  ،واكن ًرضوزت  ،وٕال اكهت موزذ ًا كري رشؾي.
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ي .ا ٔلموال اًضائـة  ،ويه مال وخس وؾل ميىن مـصفة ظاحدَ  ،من ًُ َلعة ٔ ،بو وذًـة ٔ ،بو زُن  ،ومٌَ :
ما ًوخس مؽ اٌَعوض  ،وحنوضم ذما ل ظاًة هل  ،فِوزذ إىل تُت اـلال.
ك .موازًر َمن ماث ِمن اـلسَمني تال وازج ٔ ،بو هل وازج ل ٍصج لك اـلال  -ؾيس من ل ٍصى اًصذ -
و َمن كذي واكن تال وازج  :فإن ذًخَ ثوزذ إىل تُت اـلال  ،وًرصف ُشا يف معازف اًفيء.
وحق تُت اـلال يف ُشا اًيوغ ُو ؿىل سخِي اـلرياج ؾيس اًضافـَة واـلاًىِةٔ ،بي :ؿىل سخِي
اًـعوتة ،وكال اذلياتةل واذليفِة ٍ :صذ إىل تُت اـلال فِئ ًا ،ل إز ًاث.
ل .اًلصاماث  ،واـلعاذزاث  :وكس وزذ يف اًس يَّة ثلصمي ماهؽ اًزاكت تبٔذش صعص ماهل  ،وهبشا ًلول إحساق
جن زاُوًَ  ،و ٔبتو جىص ؾحس اًـزٍز  ،ووزذ ثلصمي َمن ٔبذش من اٍمثص اـلـََّق ودصح تَ ضـف كميخَ  ،وهبشا
ًلول اذلياتةل  ،وٕاحساق جن زاُوًَ  :واًؼاُص ٔبن مثي ُشٍ اًلصاماث إرا ُبذشث  :ثيفق يف اـلعاحل اًـامة
 ،فذىون تشعل من حلوق تُت اـلال.
ووزذ ٔبن معص زيض ػل ؾيَ ظاذز صعص ٔبموال تـغ اًولت ؛ ـلَّا ػِص ؿَهيم الٕثصاء ثسخة ٔبؾٌلهلم
 ،فريحؽ مثي رعل إىل تُت اـلال ٔبًض ًا" اىهتيى خمخرصا.
و ِمن موازذ تُت مال اـلسَمني يف اًـرص اذلسًر  :اـلوازذ اًعحَـَة اـلىدضفة يف ٔبزايض اصلوةل  ,من
هفط  ،وكاس ظحَـي  ،ومـاذن  ...إخل  ،وك َّي من ذوةل إل وفهيا مثي ُشٍ اـلوازذ.
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وًضاف إىل ُشٍ اـلوازذ ٔبًض ًا  :ما ثبٔذشٍ اصلوةل ملاتي ما ثلوم تَ من مرشوؿاث سزاؾَة ٔبو ظياؾَة ٔبو
جتازًة ٔبو ذسماث ثلسرما ٌَياش  ،اكًىِصابء واًِاثف واـلَاٍ  ،ومسادِي اًخبٔمِياث اكلخَفة ،ونشعل
مسدِي ثعاممي اًحياء واًدسجَي واًخحفيع اًـلازي واًرضائة اـلفصوضة ؿىل اًـٌلل واـلوعفني واًـلازاث
 ،إىل كري رعل من ا ٔلموال اًيت ثسذي إىل وسازت اـلاًَة يف ُشا اًـرص.
وهبشا ًخخني ٔبن اـلوازذ اـلاًَة ًحُت مال اـلسَمني نثريت خس ًا ومذيوؿة .

 اـلعَة ارلامس :كواؿس وضواتط رشؾَة يف ثستري ٔبموال اصلوةل
واسدامثزُا وهَفِة اًخرصف فهيا
ثلوم س َاسة الٕسالم يف ثستري ٔبموال اصلوةل ؿىل كاؿست  ":اًخرصف يف ا ٔلموال اًـامة مٌوظ
ابـلعَحة اًرشؾَة اًـامة " ،وؿىل ُشا فاًواحة ؿىل مؤسسة ولًة اـلال والاكذعاذ مصاؿات ُشٍ اًلاؿست
يف ثستري ٔبموال اصلوةل من حِر موازذُا ومعازفِا ،166واسدامثزُا وحمنَهتا ،ول ًخحلق رعل إل إرا معَت
ُشٍ اًولًة مبلذىض اًلواؿس واًضواتط اًخاًَة :

) ) 166أٔظش ف ٟث١بْ ِٛاسد اٌذٌٚخ اٌّبٌ١خ ِٚظبسفٙب  :اٌّبٚسد ٞف ٟا٤زىبَ اٌغٍطبٔ١خ ِٚ 266 :ب ثؼذ٘بٚ .أث٠ ٛؼٍ ٝف ٟا٤زىبَ ِٚ 261 :ب ثؼذ٘بٚ .لذ
لؼذ اٌّبٚسد ٞلبػذح خبِؼخ رؤؽش ِذاخً ث١ذ اٌّبي ِٚخبسخٙب ِٚفبد٘ب أْ " :وً ِبي اعزسمٗ اٌّغٍّ٠ ٌُٚ ْٛزؼِ ٓ١بٌىٗ ِٕ ُٙف ِٓ ٛٙزمٛق ث١ذ اٌّبي فئرا
لجغ طبس ثبٌمجغ ِؼبفب إٌ ٝزمٛق ث١ذ اٌّبي عٛاء أدخً إٌ ٝزشصٖ أ٠ ٌُ ٚذخً ْ٤ ،ث١ذ اٌّبي ػجبسح ػٓ اٌدٙخ  ٨ػٓ اٌّىبْٚ ،وً زك ٚخت طشفٗ
فِ ٟظبٌر اٌّغٍّ ٓ١ف ٛٙزك ػٍ ٝث١ذ اٌّبي ،فئرا طشف ف ٟخٙزٗ طبس ِؼبفب إٌ ٝاٌخشاج ِٓ ث١ذ اٌّبي ،عٛاء خشج ِٓ زشصٖ أ٠ ٌُٚخشج ِ ْ٤ب طبس
إٌ ٝػّبي اٌّغٍّ ٓ١أ ٚخشج ِٓ أ٠ذ ُٙ٠فسىُ ث١ذ اٌّبي خبس ػٍ ٗ١ف ٟدخٍٗ إٌٚ ٗ١خشخٗ" .ص . 266 :
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 - 1مصاؿات اًـسل يف اذلعول ؿىل الٍٕصاذ ،حبَر ل ًعاًة فصذ تلري ما ًفصضَ كاهون اًرشًـة ؿَََ ،ول
ًفصط ؿىل ٔبحس ٔبنرث ذما حتمتهل ظاكذَ وثلذضََ اًرضوزت واـلعَحة اًـامة .167
ٔ - 2بن ٍصاؾى يف دضف ا ٔلموال مجَؽ معاحل اصلوةل وافلمتؽ ؿىل كسز ٔبطمَهتا ،حبَر ل حصاؾى معَحة
ذون ٔبدصى ول ٍىون هعُة اـلِم ٔبوفص من هعُة ا ٔلضم.168
 - 3اسدامثز اًفائغ من ٔبموال اصلوةل ،فاًواحة ؿىل مؤسسة ولًة اـلال والاكذعاذ اصلفؽ يف اجتاٍ
اسدامثز ُشٍ ا ٔلموال يف افلالث اـلرشوؿة واًيافـة ،ابًلسز اطلي ًضمن ًِا اًىفاًة اـلس متصت ،وحيلق ًِا
ا ٔلمن اًلشايئ واًخواسن الاكذعاذي.
ٔ - 4بن ٍصاؾى يف حمنَة واسدامثز ا ٔلموال واًرثواث الاكذعاذًة ٔبحاكم اًرشًـة وكواؿسُا ،فال جيوس حمنَهتا
تعصق ل جتوس رشؿا اكًصابٔ ،بو اس خـٌلل اذلَي اـلميوؿة اكًلش واًلصز وكري رعل .
ٔ - 5بن ًياظ اًخرصف يف ٔبموال اصلوةل ابـلعَحة ،و ٔبي ثرصف خيصح ؾن حسوذ اـلعَحة اـليوظة رشؿا
هبشٍ اًولًة ،فِو ثرصف ابظي كري انفش ،حياسة ؿَََ اـلخرصف سواء ٔباكن فصذا اكًوهَي ٔبو اًوسٍصٔ ،بو
مؤسسةٔ ،كن ًخلصز اًخرصف من جمَس مؤسسة ولًة اـلاًَة ،وكس ًؤذي رعل إىل ؾزل اـلخرصف ٔبو
ؾلاتَ ٔبو ٌُل مـا.

) ) 167
) ) 168

خ٩ف  :اٌغ١بعخ اٌششػ١خ .100 :
ٔفغٗ .100 :
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وٌضرتظ يف اـلعاحل اًيت ًياظ هبا اًخرصف ٔبن حىون مـخربت رشؿا ،ذزءا ٌَمعاحل اـلوُومة ٔبو
اًلامئة ؿىل مٌاكضة اًرشغ وخماًفة ٔبحاكمَ ،نخوػَفِا يف اـلعاحل ارلاظةٔ ،بو اسدامثزُا فامي ل جيوس رشؿا
اكشلوز واكلسزاثٔ ،بو يف حصتَة ما ل حيي اكرلياسٍص ؿىل قصاز ما ثفـهل اصلول اًلصتَةٔ ،بو يف دضفِا ؿىل
اًربامج واـلياشم اًرتتوًة والٕؿالمِة اًفاسستٔ ،بو يف كري رعل من اًخرصفاث اًيت ل جتوس يف مـَاز اًرشغ.
وًسذي يف ُشا الٕظاز ،ؿسم حواس تَؽ ٔبمالك اصلوةل إل ـلعَحة ٔبو رضوزت ٔبو حاخةً ،لول
اًس حيك يف ُشا اـلـىن  " :مفن حلَ ٔبل ًخِؽ من ٔبمالك تُت اـلال ما اـلعَحة يف تلائَ ،ول ًخِؽ إل تلحعة
ػاُصت ٔبو حاخة ،نٌل يف اًحَؽ ؿىل اًَخازم" ،169وٌضرتظ يف حال حواس تَؽ ٔبمالك اصلوةل ٔبن ٍىون اًحَؽ
ملسزا تلسز اذلاخة واـلعَحة.
 - 6اسدِفاء اذللوق اـلاًَة إىل مس خحلهيا ،مٌوظ تولت ُشٍ اًولًة ،ول جيوس هلم الٕذالل هبا ،اكـلٌلظةل
يف ٔبذاهئا ٔبو ارلعم مهنا ذون حقً ،لول معص

مدَيا هَفِة اًـمي اًواحة ؿَََ يف حق اـلس خحلني

ٌٌَلل اًـام  " :واطلي ل إهل إل ُو  -زالاث -ما من اًياش ٔبحس إل هل يف ُشا اـلال حقٔ ،بؾعََ ٔبو مٌـَ،
وما ٔبحس تبٔحق تَ من ٔبحس إل ؾحس ذمَوك وما ٔبان فَِ إل ٔكحسضم ،وًىٌا ؿىل مٌاسًيا من نخاة ػل وكسميا
من زسول ػل  ،فاًصخي وتالؤٍ يف الٕسالم ،واًصخي وكسمَ يف الٕسالم ،واًصخي وقياؤٍ يف
الٕسالم ،واًصخي وحاحذَ ،وػل ًنئ تلِت ًَبٔثني اًصاؾي جبحي ظيـاء حؼَ من ُشا اـلال وُو
) ) 169

ِؼ١ذ إٌؼُ .65 :
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ماكهَ" ،170فاًفازوق

حيسذ اًس َاسة اًـامة يف اس خحلاق اـلال اًـام ،وًحني ٔبن اذلامك  -زاؾي ا ٔلمة-

إمنا ُو هحايق ٔبفصاذ اًصؾَة يف اس خحلاق ُشٍ ا ٔلموال ،إر ل فضي ًـَ ؿىل كريٍ يف ثلسمي ول ثوفري هعُة،
مفا ٔبحوح ٔبحصاة اًولًة ؿىل ٔبموال اصلوةل يف بٔمذيا إىل اًـمي مبلذىض ُشٍ اًخوحهياث اًـمصًة يف ثستري
ا ٔلموال اًـامة واًخرصف فهيا.
 " - 7إحعاء ٔبموال اًوسزاء واًولت واًـٌلل وكاذت ادلُش ومجَؽ ٔبحصاة اًولايث اًـامة ؾيس ثوًَهتم
وؾيس ؾزهلم ،واًححر ؾن ٔبس حاة ثصاهئم وحماسخهتم وملامسهتم ٔبمواهلم إرا زخت قضِم" ،171وُشٍ كاؿست
معصًة معي اًفازوق

مبلذضاُا حصظا مٌَ ؿىل ظَاهة ٔبموال اصلوةل وؿسم ٔبلكِا ابًحاظي ،فـمص توضـَ

ًِشٍ اًلاؿست ٍصيس مهنج اقلاس حة واـلصاكدة ٌَـٌلل وروي اـلسؤوًَاث يف اصلوةل ،حىت ل ثخـصط ا ٔلموال
اًـامة ًالدذالش واًفساذ ،وًعحح اذلاكم ٔبثصايء واقلىومون فلصاء ،فاكن

ل ًويل إل ا ٔلكوايء

ا ٔلمٌاء ،ومؽ رعل فلس اكن مصاكدا هلم مذاتـا ٔلؾٌلهلم ،حمعَا ٔلمواهلم وذمخَاكهتم ؾيس الاهخعاة وؾيس اًـزل
ًدسِي رممة اقلاس حة ،وًخىون اذلجة كامئة ؿىل لك من ٔبظحح ثصاي تسون وخَ حق .

)  ) 170أث ٛداٚد ف ٟعٕٕٗ  .136/3 :ثبة فّ١ب ٍ٠ضَ اِ٦بَ ِٓ أِش اٌشػ١خ سلُ ٚ .2950 :اٌشٛوبٔ ٟف ً١ٔ ٟاٚ٤ؽبس  .234/8 :ثبة اٌدض٠خ.
) ) 171ا٤طً فِ ٟسبعجخ اٌؼّبي ِٚؼشفخ أِٛاٌ ُٙفؼً اٌشعٛي  فمذ أٚسد اٌجخبس ٞف ٟطس١سٗ لظخ ِسبعجزٗ  اثٓ اٌٍزج١خ ٚوبْ ػبٍِٗ ػٍ ٝطذلبد
ثٕ ٟعٍ :ُ١اٌظس١ر  .2632/6 :ثبة ِسبعجخ اِ٦بَ ػّبٌٗ سلُ ٚ .6772 :ف ٟرٌه دٌ ً١ػٍ ٝأْ لجٛي اٌؼّبي ٚاٌ٨ٛح اٌٙذا٠ب ٠ ٨دٛص ٌّب ف ِٓ ٗ١شجٙخٌ ،م ٌٗٛ
٘ " :ذا٠ب اِ٤شاء غٍٛي" ٚل ِٓ " : ٌٗٛاعزؼٍّٕبٖ ػٍ ٝػًّ فشصلٕبٖ سصلب فّب أخز ثؼذ رٌه ف ٛٙغٍٛي " .رمذَ رخش٠دّٙب.
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وثعحَلا ًِشٍ اًلاؿست ،فلس حاسة اًفازوق نثريا من هحاز كاذثَ وؾٌلل ذوًخَ ،وكامسِم ٔبمواهلم،
نٌل فـي مؽ سـس جن ٔبيب وكاض ،وذاصل جن اًوًَس ،ومعصو جن اًـاض ،و ٔبيب ُصٍصت ،حصس َزا مٌَ ـلهنج
اقلاس حة ابًـسل واًرصامة مؽ ولت ا ٔلمص من كاذت وؾٌلل وولت وكريضم . 172
 - 8ومن اًلواؿس اًيت ثؤظص ٔبذش اذلاكم من اـلال اًـام ،اًلاؿست اًيت كصزُا معص تلوًـَ  " :إين ٔبىزًت
هفيس من مال ػل مزنةل مال اًَدمي ،إن اس خليُت اس خـففت ،وٕان افذلصث ٔبلكت ابـلـصوف" ،173فِشٍ
اًلاؿست ثضحط ٔبذش اذلاكم من اـلال اًـام تضاتعني ٌُل :
ٔب -ضاتط " ا ٕلس خـفاف ؾيس ا ٕلس خلياء " ،واـلصاذ ٔبهَ

اكن ٌس خـف ؾن ا ٔلذش من مال اصلوةل إرا

ؾل ٍىن يف حاخة إًََ ،فا ٔلذش مهنا ملِس ابذلاخة وملسز تلسزُا.
ة -ضاتط " الٔلك ابـلـصوف ؾيس اذلاخة والافذلاز " ،واـلصاذ ٔبن ا ٔلذش من اـلال اًـام ؾيس اذلاخة
إًََ ،جية ٔبن ٍىون ملِسا ابـلـصوف ،فال إفصاظ ول ثفصًط ول رضز ول رضاز.
هبشٍ اـلـاًري الٕمياهَة ،اكن معص ً خرصف يف ٔبموال ا ٔلمة ٔبذشا وحصاك ،فبٍٔن حاكم اـلسَمني اًَوم
من ُشٍ اـلـاًري يف ثرصفِم يف مال صـوهبم وزؾَهتم.

) ) 172اثٓ عؼذ  :اٌطجمبد اٌىجشٚ ،308 - 307/3 : ٜف : ٗ١وبْ ػّش إرا اعزؼًّ ػبِ ٩وزت ِبٌٗٚ ،أٔٗ فؼً رٌه ِغ عؼذ ثٓ أثٚ ٟلبصٚ ،أٔٗ وبْ
٠شبؽشُ٘ أِٛاٌٚ .ُٙأث ٛػج١ذ  :اِٛ٤اي ( 343 - 342 :ؽ  - 2 :رسم١ك ِسّذ خٍ٘ ً١شاط)ٚ .اثٓ ر١ّ١خ  :اٌغ١بعخ اٌششػ١خ ٚ .43 :اثٓ وث١ش  :اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ
.27/8 :
)  ) 173اٌطجمبد اٌىجشٚ .276/3 : ٜا٦طبثخ .696/6 :
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 - 9اًخوسـة ؿىل اقلخاخني واـلس خحلني تلسز اًوفصت يف مال اصلوةل وحاحهتم إٍهيا ،ـلا يف رعل من ذري
وظالخ ًـم اًحالذ واًـحاذ ،وجيَة ا ٔلمن والاس خلصاز ،وٍىون سخدا يف ظالخ اًصؾَة ونرثت اًيـم . 174
 " - 10لك ما ٍصذ من موازذ اصلوةل اـلاًَة فِو حق ً ٔلمة ل ًرصف إل يف معاذلِا اًـامة".175
فِشٍ اًلاؿست حتسذ اـلعازف اًيت ثرصف فهيا ٔبو ؿَهيا ٔبموال اصلوةل ؿىل ادذالف ٔبهواؾِا
وملاذزُا ،فاؼل ثـاىل تني معازف موزذٍن من موازذ ولًة تُت اـلال ،وٌُل  :موازذ اًزهواث ؿىل ز ٔبي
من ًـخربُا من ٔبموال تُت اـلال ،وموازذ مخس اًليامئ ،وسىت ؾن ابيق اـلوازذ ا ٔلدصى ،وفذح الٕحهتاذ
فهيا ًولت ا ٔلموز اـلاًَةًَ ،ىوهوا يف سـة من دضفِا يف سائص اـلعاحل اًـامة ٌضلوةل وافلمتؽ ،حبسة مزيان
ا ٔلوًوايث اًرشؾَة.
ومجةل اًلول ،فإن موازذ مؤسسة ولًة اـلاًَة من حِر معازفِا زالزة ٔبكسام : 176
ٔب  -كسم ًرصف إٍصاذٍ يف معازف اًعسكاث اًامثهَة ،وًسذي فَِ اًزهواث وؾضوز ا ٔلزط اًـرشًة اًيت
ثؤذش من اـلسَمني ،وما ًؤذش من جتاز اـلسَمني إرا مصوا ابًـارش.
ة  -وكسم ًرصف إٍصاذٍ يف معازف مخس اًليمية اـلحٌُة يف سوزت ا ٔلهفال ،وُو مخس اًليامئ ،ومخس
اـلـاذن واًصاكس.
) ) 174
) ) 175
) ) 176

أٔظش ٚط١خ أث ٟاٌط١ت ؽب٘ش ٨ثٕٗ ػٕذ اثٓ خٍذ ْٚف ٟاٌّمذِخ .330/1 :
خ٩ف  :اٌغ١بعخ اٌششػ١خ .125 :
ٔفغٗ .331 :
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ح -وكسم ًرصف يف سائص معاحل اصلوةل اًـامة ،وُو إٍصاذ سائص موازذُا اـلاًَة ا ٔلدصى .
 " - 11لك مال اكن تُت اـلال فَِ حصسا فاس خحلاكَ ودضفَ يف هجاثَ مـخرب ابًوحوذ".
ومـىن ُشٍ اًلاؿست ٔبن اـلال إرا اكن موحوذا يف تُت اـلال اكن دضفَ ؿىل مس خحلَِ واحدا،
وٕان اكن مٌـسما سلط اس خحلاكَ ،ومن رعل سِم اًَخازم واـلسانني واجن اًسخِي اًيت ًلوم تُت اـلال
تعَاىهتا وحفؼِا هلم ،فإن وخسوا ووخس اـلال اطلي ُو حلِم ذفؽ إٍهيم . 177
 " – 12لك مال اكن تُت اـلال مس خحلا ًـَ فِو إما من اذللوق اًالسمة مؽ اًوحوذ واًـسم ،وٕاما من
اذللوق اًالسمة مؽ اًوحوذ ذون اًـسم ".
فِشٍ اًلاؿست ثحني يف صلِا ا ٔلولٔ ،بن لك مرصف اكن مس خحلا ٌٌَلل ؿىل وخَ اًحسل اكًصواثة
اًضِصًة ـلوػفي اصلوةل وؾٌلًِا وولهتا يف لك اًلعاؿاث واًولايث واـلؤسساث اًخاتـة ًِا ،فاس خحلاق
ُؤلء ـلصثحاهتم كري مـخرب ابًوحوذ ٔبو ؿسمَ ،فِو حق لسم فهيٌل مـاً ،ـجي ذفـَ مؽ اًوحوذ واًُساز،
وًؤخي مؽ اًـسم والٕؾساز ،وًحلى ذًيا مس خحلا ؿىل ولًة ماًَة اصلوةل .178
وثحني يف اًضق اًثاين مهنأ ،بن لك مرصف اكن مس خحلا ٌٌَلل ؿىل وخَ اـلعَحة وا ٔلزفاق ذون
اًحسل هحياء اـلًضبٓث اًـامة اًالسمة يف حق اصلوةل جتاٍ اًصؾَة اكـلسازش واـلسدضفِاث ،وثوفري حاحِاث
) ) 177
)) 178

اٌّبٚسد : ٞا٤زىبَ اٌغٍطبٔ١خ .267 :
ِٓ اٌمٛاػذ اٌّبٌ١خ اٌز ٟرؤؽش ٘زا اٌزظشف لبػذح ِفبد٘ب  " :إذ ج ع
ه " ا٤زىبَ اٌغٍطبٔ١خ .267 :
139
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اًضـة ورضوزاثَ اًـامة اكـلاء واًعصكاث ،وما إىل رعل من اـلعاحل اًـامة اًيت ًـم هفـِا اًحالذ واًـحاذ،
فاس خحلاق اـلال يف مثي ُشٍ اـلعاحل اًـامة مـخرب ابًوحوذ ذون اًـسم ،فإن وخس اـلال وحة دضفَ فهيا
حسة ا ٔلوًوًة اـللسزت حبجم اـلعَحة افلَوتة واـلفسست اـلسزوءت ؾن اًصؾَة ،وٕان ؾل ًوخس اـلال سلط
اًوحوة ،وًيؼص يف هجة اًرصف ،فإن اكن من اـلعاحل اًيت ًـم رضزُا ٔبظحح الٕهفاق ؿَهيا من فصوط
اًىفاًة ؿىل اكفة اـلسَمني حىت ًلوم تَ مهنم من فَِ نفاًة ،وًسذي يف ُشا اـلـىن اًيفلاث ؿىل ادلِاذ
واًخـَمي ،وكريُا ذما ٍىون من اًرضوزايث اًـامة.
وٕان اكن ذما ل ًـم رضزٍ هوؾوزت ظصًق جيس اًياش تسًال ؾيَ مبضلة حممتةل اكًحـسٔ ،بو اكهلعاغ
رشة ٔبو وِصابء جيس اًياش تسًال ؾهنٌل ،فإهَ ٌسلط وحوتَ ؾن تُت اـلال ابًـسم ،وؿىل اـلسَمني ًوحوذ
اًحسل. 179
وذالظة ا ٔلمص ُاُيا ،فإن اًـمي مبلذىض ُشٍ اًلواؿس واًضواتط اًرشؾَة اًيت ثؤظص مؤسسة
ولًة اـلاًَة والاكذعاذ ،من حِر ضحط موازذُا ومعازفِا ،وهَفِة ثستريُا واذلفاع ؿَهيا واسدامثزُا
وحسوذ اًخرصف فهيا من صبٔهَ ٔبن ًضحط سريُا ،وًيؼم ٔبمصُا وحيمي موازذُا وذمخَاكهتا من اًضَاغ،
وًلِس اًخرصف فهيا وٍمني ثصواهتا وحيلق معاذلِا.

) ) 179

اٌّبٚسد : ٞا٤زىبَ اٌغٍطبٔ١خ .267 :
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فاًـمي هبشٍ اًلواؿس واًضواتط ،معي ثس َاسة الٕسالم اًـاذةل يف ثيؼمي ٔبموال اصلوةل وثستريُا،
ويف ضحط ثرصفاث اًلامئني ؿَهيا ،وًِشا فإن اًـمي هبا ُو ٔبساش اًصذاء والاسذُاز واس خلامة ا ٔلحوال
وحتلق اـلعاحل اًـامةً ،لول ذالف يف ُشا اـلصاذ  " :واًياػص إىل اصلوةل الٕسالمِة يف مصبٓت اًخازخي ًخخني
ًـَ ٔبهَ لكٌل اس خلام ٔبمص اصلوةل ،وساز ؿىل هنج اصلٍن اؾخسل مزياهنا اـلايل ،وؾل ٌضـص ٔبفصاذُا تـسف ول
إزُاق ،وؾل هتمي معَحة من معاذلِا ،ولكٌل اؾوح ٔبمص ا ٔلمة ،وحاذث ؾن سخِي اصلٍن ادذي فهيا
اًخواسن اـلايل ،وساذث ٔبؾحاء ا ٔلفصاذ ،وضاؾت اـلعاحل اًـامة ".180
فاس خلامة اصلوةل وولايهتا وولهتا ؿىل هنج الٕسالمُ ،و ٔبساش ارلري واًعالخ وسايذت اًيـم،
كال ثـاىل { :وًو ٔبن ٔبُي اًلصى بٓمٌوا واثلوا ًفذحيا ؿَهيم جصاكث من اًسٌلء}.181
وذالظة ا ٔلمص ُاُيا ٔبن الٕسالم ابؾخحازٍ مهناح حِات صامي ومذاكمي ًفصط ؿىل ا ٔلمة اًَوم
رضوزت الٕؿساذ اًضامي ٌَلوت ؿامة ومهنا اًلوت اـلاذًة اـلاًَة والاكذعاذًة  ،وٕان نثري ًا من اصلول الٕسالمِة
كوًة يف موازذُاً ،ىن ثغل اـلوازذ حباخة إىل حٌلًة وٕاحِاء واسدامثز حِس وحسن ثستري.
وُشا ًلذيض ما ًًل :
 ثلسمي ذس خوز مايل إسالسم من هجة اـلوازذ جيمؽ تني اـلايض واذلارض يف ذول اًـاؾل الٕسالسم .-

تَان وثوضَح حاخة اصلول الٕسالمِة ًحـضِا والاس خـاهة مبوازذ اـلسَمني بٔهفسِم.
) ) 180
) ) 181

اٌغ١بعخ اٌششػ١خ . 139 - 138 :
ا٤ػشاف .95 :
141

 اًححر ؾن حَول رشؾَة حهنغ مبوازذ ا ٔلمة  ،إر إن ٔبنرث مواسانث اصلول اـلـادضت ثـاين ذَ ًال هحري ًا،وفساذا ؾصًضا  ،ذما ٔبثص ؿىل ثلسرما وهنضهتا اذلضازًة يف ُشا اًزمان وحـَِا من ا ٔلدم واًضـوة اـلخزَفة
اًخاتـة ًلريُا  ،مؽ ما صلهيا من كسزاث وٕاماكهَاث ثرشًة وماذًة وماكهَة ُامة خسا ثؤَُِا ًلِاذت اًـاؾل
وحتلِق اًضِوذ اذلضازي اـلًضوذ  ،إرا ما ٔبحسن اًخستري واًخوحَِ واًرتص َس .

142

اـلححر اًثاين

ولًة اًزاكت ابؾخحازُا دعة ذًًِة
ومؤسسة رشؾَة
ثـخرب اًولًة ؿىل ٔبموال اًزاكت من اًولايث اصلًًِة ،اًيت اؾخىن هبا الٕسالم ؾياًة ذاظة ،ـلا ًِا
من فضي ًـم هفـَ افلمتؽ لكَ ،فلس حسذث اًرشًـة ٔبحاكرما تسكة ،حِر تًَت ا ٔلموال اًيت حزىك،
وملاذٍص اًزاكت فهيا ،وا ٔلظياف اًيت ثرصف ًِا ،وحـَت ٌَلِام تبٔمصُا ولًة مس خلةل ومؤسسة ذاظة،
خيخط ولهتا ابًيؼص يف ٔبحاكرما وثستريُا من حِر حداًة ٔبمواًِا ،وجسجََِا وحفؼِا ،وثوسًـِا ؿىل
مس خحلهيا ،فاكن رعل مهنجا كوميا يف كاًة اًخيؼمي واًضحط يف مجؽ اًزهواث ونخهبا وكسمِا ،حىت ل ًرتك
143

ٔبمصُا ٌَـاتثني فِضَؽ اًلعس مهنا واذلوكة من جرشًـِا ،وكس دععت ُشا اـلححر ًحَان ٔبضم ٔبحاكم اًزاكت
ابؾخحازُا ولًة ذًًِة ،ومؤسسة رشؾَة ًِا وػائفِا وملاظسُا و ٔبؾضاؤُا واًرشوظ اًيت جية ثوفصُا
فهيم ،وتَان ُشٍ ا ٔلموز يف ٔبزتـة معاًة :

 اـلعَة ا ٔلول :مـىن اًزاكت وا ٔلظي يف مرشوؾَهتا ابؾخحازُا ولًة
ذًًِة ومؤسسة رشؾَة
وتَاهَ يف ؾيرصٍن :
 اًـيرص ا ٔلول :مـىن اًزاكت ًلة ورشؿا
فبٔما مـياُا يف اٌَلة : 182اًزايذت واًامنء ،ويه مبٔدورت من ساك اًيشء إرا منا وساذً ،لال  :ساك
اًززغ واـلال ٍزهو إرا نرث وساذ ،وزخي سيك ٔبي سائس ارلري ،وفالن ساك إرا ظَح وظِص ،كال ثـاىل  { :كس
ٔبفَح من ساكُا}ٔ ،183بي ظِصُا.

) )182أٔظش ف٘ ٟزٖ اٌّؼبٔ : ٟصاد اٌّغ١ش ٚ .74/1 :فزر اٌمذ٠ش ٚ .76/1 :اٌّدّٛع ٚ .588/5 :اٌششث ٟٕ١ف ٟا٦لٕبع ِٚ .211/1 :غٕ ٟاٌّسزبج :
ٚ .368/1اٌغشخغ : ٟاٌّجغٛؽ ِٛٚ .149/2 :ا٘ت اٌدٍ.255/2 : ً١
)  ) 183اٌشّظ . 9 :
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فِيي مبـىن اًربنة واًامنء واًعِازت واًعالخ ،ومسَت ساكت ٔلهنا حزًس يف اـلال اطلي ختصح مٌَ وثوفصٍ
وثلَِ من الٓفاث ،و ٔلهنا حزيك هفس ظاحهبا وثعِصُا من الٕمث واًضح ،و ٔلهنا حتلق ا ٔلًفة تني اًياش
وثعِص افلمتؽ من اذللس واًحلغ وبٓفة اًفلص والٕؾواس.
وكس تني اًعربي مـىن اًزاكت فلال  " :و ٔبظي اًزاكت مناء اـلال وحمثريٍ وسايذثَ ،ومن رعل كِي  :ساك
اًززغ إرا نرث ما ٔبدصح ػل مٌَ ...وكِي ساك اًفصذ إرا ظاز سوخا جزايذت اًزائس ؿَََ حىت ظاز تَ صفـا ...
وٕامنا كِي ٌَزاكت ساكت ويه مال خيصح من مال ًخمثري ػل ابٕدصاهجا ذما ٔبدصحت مٌَ ما تلي ؾيس زة اـلال
من ماهل ،وكس حيمتي ٔبن حىون مسَت ساكت ٔلهنا ثعِري ـلا تلي من مال اًصخي وختََط هل من ٔبن حىون
فَِ مؼَمة ٔلُي اًسٌِلن".184
وكِي ٔ :بظَِا اًثياء ازلَي ،ومٌَ سىك اًلايض اًضاُس ،فكٔن من خيصح اًزاكت حيعي ًيفسَ اًثياء
ازلَي.185
ُشا يف اٌَلة و ٔبما يف الاظعالخ اًرشؾي ،فلس ؾصفِا اًفلِاء تخـصًفاث ؿست مهنا كول ٔبيب جىص جن
اًـصيب  " :ثعَق اًزاكت ؿىل اًعسكة اًواحدة واـليسوتة واًيفلة واًـفو واذلق" ،186وؾصفِا اًضواكين تبٔهنا :
" إؾعاء حزء من اًيعاة إىل فلري وحنوٍ كري مذعف مباهؽ رشؾي ،مييؽ من اًرصف إًََ" ،187وؾصفِا
) ) 184
) ) 185
) ) 186
) ) 187

خبِغ اٌج١بْ .257/1 :
اٌدبِغ ٤زىبَ اٌمشآْ ٚ .322/1 :لذ ث ٓ١اٌمشؽج ٟأطً اٌـضوـبح ف ٟاٌٍغــخ ٚاٌّؼـبٔ ٟاٌز ٟرـذي ػٍ١ـٙـب فــ ٟرفغ١شٖ ،أٔظش .322 - 321/1 :
ٔ ً١اٚ٤ؽبس  .169/4 :أٔظش أ٠ؼب رؼش٠ف اثٓ ػشفخ ٌٍضوبح فِٛ ٟا٘ت اٌدٍ.255/2 : ً١
ٔ ً١اٚ٤ؽبس . 169/4 :
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تـضِم تلوهل  " :اًزاكت يف اًرشغ اْس ٔلذش َشء خمعوض ؿىل ٔبوظاف خمعوظة ًعائفة خمعوظة
".188

 اًـيرص اًثاين :ا ٔلظي يف مرشوؾَة اًزاكت ابؾخحازُا ولًة ذًًِة ومؤسسة
رشؾَة
ا ٔلظي يف حداًة ٔبموال اًزهواث ذمن وحدت ؿَهيم ،وثوسًـِا ؿىل مس خحلهيا ٔبن ثلوم تَ اصلوةل
اـلسَمة ،وٌرشف ؿَهيا زئُسِا نٌل اكن ًفـي اًصسول (ض) وذَفاؤٍ من تـسٍ ،فسل رعل ؿىل ٔبن اًزاكت
ابؾخحازُا فصًضة وزنيا من ٔبزاكن الٕسالم اشلسةًُ ،ست موهوةل ً ٔلفصاذ ذمن جتة ؿَهيم ًؤذهيا مهنم من
صاء هَف ٌضاء ،وًرتوِا مهنم من صاء ،وٕامنا يه ولًة ذًًِة وثيؼمي احامتؾي جرشف ؿَََ اصلوةل ،وثخولٍ
مؤسسة مٌؼمة ثلوم ابٕذازت صؤون ولًخَ ،من حِر حداًة ٔبمواًِا ومجـِا وٕاحعاهئا وجسجََِا ،مث
ثوسًـِا ؿىل ٔبظيافِا.
وجسدٌس ُشٍ اًولًة اـلؤسس َة اًيت ثخوىل ٔبمص اًزاكت يف مرشوؾَهتا ،إىل ؿست ٔبذةل مهنا:

)  ) 188اٌّدّٛع  . 588/5 :أٔظش لش٠جب ِٓ ٘زا اٌزؼش٠ف ِ :غٕ ٟاٌّسزبج  ٚ .368/1 :أثــ ٛػـجـذ هللا اٌجؼـٍـ ٟفــ ٟاٌّطٍغ ػٍ ٝأثٛاة اٌفمٗ ،122/1 :
وزبة اٌضوبح .
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ٔب  -اصلًَي من اًلصبٓن :فلس ٔبزصس اًلصبٓن اًىصمي إىل ُشٍ اًولًة اـلؤسس َة ،ومسى ٔبحصاهبا {:اًـامَني
ؿَهيا} ،189وحـَِم من ا ٔلظياف اًامثهَة اـلس خحلة ٌَزاكت ،ملاتي كِارمم ابًوػائف اـليوظة تولٍهتم ،فِم
اطلٍن ًخوًون إذازهتا ومجؽ ٔبمواًِا وظَاىهتا ودضفِا إىل ٔبَُِا ولك ما ًخـَق تبٔمصُا.
وًسل ؿَهيا ٔبًضا كوهل ثـاىل  { :ذش من ٔبمواهلم ظسكة ثعِصضم وحزههيم هبا} ،190فاؼل ثـاىل ٔبمص
هخَِ ؿَََ وسؿل تبٔذش اًعسكة ذمن وحدت ؿَهيم ،وًَحق تَ

لك من ًيوة ؾيَ يف ذالفة اـلسَمني،

فِىون من اًواحة ؿىل زئُس اصلوةل اـلسَمة ٔبن ًخوىل ُشٍ اًولًة اـلاًَة ،فِويل ؿَهيا من ًلوم ابٕذازهتا
وثيؼميِا و ٔبذاء وػائفِا نٌل فـي اًصسول ظىل ػل ؿَََ وسؿل وذَفاؤًٍ ،لول اًضرياسي يف ُشا اـلـىن " :
وجية ؿىل الٕمام ٔبن ًحـر اًسـات ٔلذش اًعسكة ٔلن اًييب وارلَفاء من تـسٍ اكهوا ًحـثون اًسـات...
ول ًحـر إل حصا ؿسل زلةٔ ،لن ُشٍ ولًة و ٔبماهة ،واًـحس واًفاسق ًُس من ٔبُي ا ٔلماهة واًولًة ".191
ة  -اصلًَي من اًس ية  :وًسل ؿىل مرشوؾَة ُشٍ اًولًة من اًس ية كوهل

ـلـار جن حدي ـلا تـثَ

إىل اٍمين  (:إهم ثبٔيت كوما من ٔبُي اًىذاة فاذؾِم إىل صِاذت ٔبن ل إهل إل ػل و ٔبين زسول ػل ...فإن
ضم ٔبظاؾوك طلعل فبٔؿَمِم ٔبن ػل افرتط ؿَهيم ظسكة ثؤذش من بٔقيَاهئم فرتذ ؿىل فلصاهئم. 192 ) ...
فلوًـَ ؿَََ اًسالم  ( :ثؤذش من بٔقيَاهئم فرتذ ؿىل فلصاهئم ) فَِ ذًَي ؿىل ٔبن اًعسكة ًبٔذشُا بٓذش
)  ) 189اٌزٛثخ .60 :
)  ) 190اٌزٛثخ .104 :
)  ) 191اٌّٙزة ف ٟفمٗ اِ٦بَ اٌشبفؼ.168/1 : ٟ
)  ) 192اٌجٙ١م : ٟاٌغٕٓ اٌىجش 8/7 : ٜسلُ ٚ .12915 :اٌذاسلطٕ ٟف ٟعٕٕٗ  135/2 :ثبة اٌسث ػٍ ٝإخشاج اٌظذلخ سلُ ٚ .4إٌغبئ : ٟاٌغٕٓ اٌىجش: ٜ
 30/2سلُ .2301 :
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وٍصذُا زاذ ،ل ٔبن ثرتك لدذَاز من وحدت ؿَََ ًعيؽ هبا ما ٌضاء ،وكس اس خسل اًـٌَلء هبشا اذلسًر ؿىل
ٔبن الٕمام ُو اطلي ًخوىل ولًة كدغ اًزاكت ودضفِا ،إما تيفسَ وٕاما تيائحَ ،مفن امذيؽ مهنم ٔبذشث مٌَ
كِصا. 193
ُشا يف اًس ية اًلوًَة ،وكس ٔبنسثَ اًس ية اًـَمَة يف ؾرص اًصساةل وارلالفة اًصاصست ،فلس زخت ٔبن
اًصسول

اكن ًويل ؿىل اًعسكة من ًخوىل خَهبا وًحـر اًسـات ٔلذشُا ،و ٔبن ارلَفاء من تـسٍ فـَوا

مثهل فوًوا ؿىل ُشٍ اًولًة من ًخوىل ٔبمصُأ ،لن يف اًياش من ميغل اـلال ول ًـصف ما جية ؿَََ ،وفهيم
من ًحزي فوحة ؿىل الٕمام ٔبن ًحـر من ًبٔذش اًزاكت وًخوىل صبٔهنا ،194فسل ُشا لكَ ؿىل ٔبن اًزاكت
ولًة ذًًِة ومؤسسة رشؾَة ثخوىل اصلوةل اـلسؤوًَة ؿَهيا.
ح -وًسل ؿَهيا ٔبن ػل ثـاىل ٔبانظ هبا حتلِق معاحل ؿامة ٌضلوةل وافلمتؽ ،فإرا حصك ٔبمصُا ً ٔلفصاذ ذون
ثيؼمي وثستري ًن حتلق ثغل اـلعاحل اًيت يه من ادذعاظاث اصلوةل ،وًِشا حـي ػل ثـاىل من ا ٔلظياف
اًيت جس خحق اًزاكت ٔبظيافا ،اًلعس من إؾعاهئا إكامة اصلٍن وثلوًخَ واصلفاغ ؾيَ،وخَة اـلعَحة اًـامة
ٌَياش،ومهنا:
 ظيف اـلؤًفة كَوهبم ،ول ًلسز ؿىل ثستري ٔبمص ُشا اًعيف ،إل اصلوةل اًيت حلكف من ًلوم تخلسٍصاـلعَحة يف إؾعاء ُشا اًعيف وكسز ما ًـعى وحصثُة ا ٔلوىل فا ٔلوىل يف اًـعاء ذمن ًسذي فَِ ،سواء
) ) 193
) ) 194

ٔ ً١اٚ٤ؽبس .171/4 :
اٌّدّٛع ٚ .150/6 :اٌّٙزة ف ٟفمٗ اٌشبفؼ.168/1 : ٟ
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اكن حسًر الٕسالم ٔبو لسال ؾل ٌسؿل وٍصىج ابٕؾعائَ ذدوهل إىل الٕسالم ٔبو نف ٔبراٍ ؾن اـلسَمني،
ًلول اـلاوزذي يف ُشا اـلـىن  " :اـلؤًفة كَوهبمٔ ...بزتـة ٔبظياف  :ظيف ًخبًٔفِم ـلـوهة اـلسَمني ،وظيف
ًخبًٔفِم ٌَىف ؾن اـلسَمني ،وظيف ًخبًٔفِم ًصقحهتم يف الٕسالم ،وظيف ًرتقَة كورمم وؾضائصضم يف
الٕسالم" .195فِجوس ٔبن ًـعى لك واحس من ُشٍ ا ٔلظياف من سِم اـلؤًفة ،مسٌَل اكن ٔبو مرشاك ،196
وًلول اًلصظيب  " :واـلرشهون زالزة ٔبظياف  :ظيف ٍصحؽ ابٕكامة اًربُان ،وظيف ابًلِص ،وظيف
ابلٕحسان ،والٕمام اًياػص ٌَمسَمني ٌس خـمي مؽ لك ظيف ما ٍصاٍ سخدا ًيجاثَ وختََعَ من اًىفص"،197
فاًيؼص يف ُشٍ ا ٔلظياف ومـصفة ما ًعَح ًك مهنا وجحم اـلعَحة اـلرتثحة ؾن إؾعاهئا ل ٍمتىن مٌَ إل
ٔبُي اًـؿل واًس َاسة واًخستري من ولت مؤسسة ولًة اًزاكت.
 ظيف يف سخِي ػل ،ففي إؾعاء ُشا اًعيف ثبٔظَي ـلرشوؾَة ادلِاذ ومعوم معَحخَ ووحوة إكامذَواس متصاز تلائَ إىل ًوم اصلٍنً ،يرصت الٕسالم وٕاؾزاس ٔبُهل وحٌلًة اصلوةل من هَس ا ٔلؿساء ،وُشٍ معَحة
نربى ًـم هفـِا اـلسَمني مجَـا ،ويه من اـلعاحل اًس َاس َة ً ٕالسالم و ٔبُهل ،وثلسٍصُا وثلسٍص ملساز
الٕهفاق ؿَهيا من ٔبموال اًزاكت ل ًلسز ؿَََ إل ولت ٔبمص اصلوةل الٕسالمِةٔ ،بومن ًلوم تخستري ٔبمص ولًة
مؤسسة ٔبموال اًعسكاث .

) ) 195
) ) 196
) ( 197

ا٤زىبَ اٌغٍطبٔ١خ .157 :
أث٠ ٛؼٍ : ٝا٤زىبَ اٌغٍطبٔ١خ .145 :
اٌدبِغ ٤زىبَ اٌمشآْ .106/8 :
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ًلول اًلصظيب يف ُشا اًعيف  " :وضم اًلزات وموضؽ اًصابظً ،ـعون ما ًيفلون يف قزوضم اكهوا
بٔقيَاء ٔبو فلصاء ...وكال َلس جن ؾحس اذلنك  :وًـعى من اًعسكة يف اًىصاغ واًسالخ وما حيخاح إًََ من
بٓلث اذلصة ،ونف اًـسو ؾن اذلوستٔ ،لهَ لكَ يف سخِي اًلزو ومٌفـخَ " ،198وًلول اًيووي  " :و ٔبمـا
اًلــاسي فِـؼعؼى اًيفلـة واًىسؼوت مست اطلُاة واًصحوغ ومسثَ ابًثلؼص وٕان ظـال ...وًـؼعى  ...ما
ٌضــذؼصي تـَ اًسـالخ وبٓلث اًلذال".199
فاًيؼص يف معَحة ادلِاذ وثلسٍص احذَاخاث الٕؿساذ ًـَ ؿست وؿسذأ ،بمص ل ًخبٔىت إل ٔلُي اًـؿل
من ولت ا ٔلموز ،وُشا ًلذيض ٔبن جرشف اصلوةل ؿىل ولًة اًزاكت ،وجتـي ًِا مؤسسة ختخط توػائفِا
وثستري ٔبموزُا.
 ظيف اًـامَني ؿَهيا ،وضم اطلٍن ًخوًون إذازت مؤسسة ولًة اًزاكت  .واًيفلة ؿَهيم من ٔبموال اًعسكةحتخاح إىل هؼص وثستري حتلِلا ًس َاسة اًـسل ،ابؾخحازُا من اًيفلاث اًس َاذًة اـلصثحعة توػائف اصلوةل،
فِيي ثدٌاول هفلة ادليب واًخحعَي ،والٕذازت واًخستري ،واًخلسٍص والٕحعاء ،والٕهفاق واًخوسًؽ وكريُا،
وضحط ُشٍ افلالث واًـياًة هبا ًلذيض ثيؼامي حمىٌل وٕاذازت ملذسزت مؤُةل ٌَلِام هبشٍ اًوػائفً ،لول
اًيووي مدَيا ُشٍ اـلسبٔةل ًً " :دلي ً ٕالمام،واًساؾي ولك من ًفوط إًََ ٔبمص ثفصًق اًعسكاثٔ ،بن ًـخين

) ) 198
) ) 199

اٌدبِغ ٤زىبَ اٌمشآْ . 112 - 111/8 :
سٚػخ اٌطبٌج. 326/2 : ٓ١
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تضحط اـلس خحلني ،ومـصفة ٔبؿساذضم ،و ٔبكساز حاخاهتم ،حبَر ًلؽ اًفصاػ من مجَؽ اًعسكاث تـس مـصفهتم
ٔبو مـِاًَ ،خـجي حلوكِم ،وًَبٔمن ُالك اـلال ؾيسٍ ". 200
ومجةل اًلول ُاُيا ،فإن الٕهفاق ؿىل ُشٍ ا ٔلظياف اًثالزة ذاظة ،وؿىل ابيق ا ٔلظياف اًامثهَة
ؿامة ،من ٔبموال اًزهواث حيخاح إىل هؼص وثستري ،وُو ٔبمص ل ًخحلق ابًىِفِة اـلعَوتة رشؿا ،إل إرا ثوًت
اصلوةل ٔبمص اًزاكت و ٔبوضبٔث ٌَلِام تبٔمصُا مؤسسة ثسٍص صبٔهنا وثؤذي وػائفِا ،ويف ُشا ما ٍصصس إىل
وحوة إكامة ُشٍ اـلؤسسة اًولئَة ارلاظة تبٔموال اًزهواث .
ذ -وًسل ؿَهيا ٔبًضا اثفاق اًفلِاء ،ؿىل ٔبن اًلِام جبمؽ ٔبموال اًزهواث وٕاحعاهئا ،وثستري ٔبمصُا وثوسًـِا
وكري رعل معي من ٔبؾٌلل اصلوةل ،201فِيي اـللكفة ابٕوضاء ُشٍ اًولًة نٌل ثحني رعل من ذالل ا ٔلذةل
اًساًفة .
وكس ٔبنس ُشا اـلسغل ؿسذ من اًـٌَلء اـلـادضٍن،ويف ُشا الٕظاز ًلول سـَس حوى":وؿىل ُشا
فاًوضؽ اًـاذي يف ذوةل إسالمِةٔ ،بن ثًضئ ُشٍ اصلوةل مؤسسة مس خلةل،رممة ُشٍ اـلؤسسة حداًة
اًزهواث وثوسًـِا".202

) ) 200
) ) 201
) ) 202

ٔفغٗ . 337/2 :
غبص ٞػٕب٠خ  :ا٦عزخذاَ اٌٛظ١فٌٍ ٟضوبح ٚ .93 :لذ ٔمً ف٘ ٟزا اٌّؼٕ ٝوِ٩ب ٌٍش١خ ِ :سّذ أث ٛص٘شح .
ا٦ع.118 : َ٩
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وًلول اصلنخوز ٔبمحس اًحوص َري  ... " :وًًدلي ٔبن ثًضبٔ يف اصلوةل مؤسسة ذاظة مس خلةل
ً ٕالرشاف ؿىل ثستري صؤون اًزاكت إحعاء وثيؼامي وحداًة ودضفا ". 203
ُؼ -وًسل ؿَهيا ٔبن اًرشًـة ٔبكصث مدس ٔب مـاكدة ماهـي اًزاكت ،ول ًخعوز ٔبن ثمت مـاكدهتم من كدي معوم
اًياش ،إر ًو حصك رعل إٍهيم ٔلذى إىل حسوج فنت هحريت وثؼاؾل تني اًياش ،وًِشا ٔبانظت اًرشًـة ُشٍ
اًوػَفة تولت ا ٔلمص يف اصلوةل ،فبٔؾعهتم اذلق يف حمازجهتم وكذاهلم إرا اكهوا فئة كوًة ،وُو ما فـهل ٔبتو جىص
مؽ اـلصثسٍن ،حِر كال كوًخَ اـلضِوزت  " :وػل ًو مٌـوين ؾلال اكهوا ًؤذوهَ إىل زسول ػل
ًلاثَهتم ؿَََ ".204
وكس هلي اجن حميَة اثفاق اًعحاتة وا ٔلمئة تـسضم ؿىل كذال ماهـي اًزاكتٔ ،لهنم امذيـوا من كدول فصضِا
ومن ٔبذاهئا.205
إىل خاهة ُشا ،فلس ٔبؾعى الٕسالم اصلوةل حق معاذزت حزء من مال ماهؽ اًزاكت ،فضال ؾن
ٔبذش ما وحة ؿَََ مهنا خربا ،وٕارا امذيؽ اس خدِة زالاث فإن اتة وٕال كذي ؾيس تـضِم ذالفا ًص ٔبي
ازلِوز لؾخلاذٍ توحوهبا. 206

)  ) 203خش٠ذح اٌزدذ٠ذ اٌّغشث١خ  :ػذد ِ 14 - 65سشَ .1421
)  ) 204اثٓ وث١ش ف ٟرفغ١شٖ ٚ .387/2 :اٌطجش ٞف ٟرفغ١شٖ ٚ .93/24 :اٌدظبص ف ٟأزىبَ اٌمشآْ ٚ .193/2 :لذ ٔمً ارفبق اٌظسبثخ ِغ اٌظذ٠ك ػٍٝ
لزبي ِبٔؼ ٟاٌضوبحٚ .اٌّغٕٚ .228/2 :ٟاٌشبفؼ ٟف ٟاٚ .82/2 : َ٤اٌّدّٛع .371/5 :
) ِ ) 205دّٛع اٌفزبٚ . 519 – 518/28 : ٞٚاٌدظبص  :أزىبَ اٌمشآْ .193/2 :
)  ) 206اثٓ اٌدٛص : ٞاٌزسم١ك ف ٟأزبد٠ث اٌخ٩ف .57/2 :
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وا ٔلظي يف ُشا اًـلاة ،كوهل ظىل ػل ؿَََ وسؿل( :من ٔبؾعاُا مؤجتصا فهل ٔبحصُا ومن ٔبىب فإان
بٓذشوُا وصعص إتهل ؾزمة من ؾزماث زتيا ل حيي لٓل َلس مهنا َشء). 207
وذالظة ا ٔلمص ُاُيا ،فإن ُشٍ ا ٔلذةل ،ثثخت ٔبن ا ٔلظي يف مرشوؾَة اًزاكتُ ،و ٔبهنا ولًة
ذًًِة ثياظ ابصلوةل ،و ٔبن اًلِام توػائفِا ًلذيض إجياذ مؤسسة مس خلةل ؾن مؤسسة ولًة تُت اـلال
والٕكذعاذ ،جرشف ؿىل إذازهتا وثيؼمي ٔبمصُا ثيؼامي حِسا ،حىت جسِم يف إكامة اصلٍن ،وحتلِق ما ٔبهَط هبا
من معاحل وملاظس ؾؼمية ،احامتؾَة وس َاس َة وكريُا.

 اـلعَة اًثاين :ادذعاظاث مؤسسة ولًة اًزاكت وملاظسُا
وتَاهَ يف ؾيرصٍن :
 اًـيرص ا ٔلول :ادذعاظاهتا ووػائفِا
ختخط مؤسسة ولًة اًزاكت تـست وػائف ،ميىن حرصُا فامي ًًل :
ٔب  -اًيؼص يف ا ٔلموال اـلزاكت ،مبـصفهتا وضحعِا وٕاحعاهئا وحتسًس ملساز اًواحة يف لك هوغ مهنا.

)  ) 207إٌغبئ : ٟاٌغٕٓ اٌىجش 8/2 : ٜسلُ  ً١ٔٚ ،2224 :اٚ٤ؽبس ٚ .179/4 :ػجذ اٌشصاق  :اٌّظٕف  ،18/4 :ثبة ِٓ وزُ طذلزٗ سلُ ٚ .6824 :اثٓ
أث ٟش١جخ فِ ٟظٕفٗ  359/2 :سلُ .9892 :
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ة -حداًة ٔبموال اًزهواث وٕاحعاؤُا وجسجََِا وحفؼِا ،وٌضمي رعل حداًة ملاذٍص ا ٔلهعحة من ٔبزابهبا
يف مجَؽ ا ٔلموال من رُة وفضة و ٔبوزاق ماًَة ،وؾصوط جتازت ،وؾلاز ،وماص َة ،وثصوت سزاؾَة
وفالحِة ،ومـاذن وترتول وكاس ظحَـي وزاكس ،وكريُا من مجَؽ ا ٔلموال اـلس خجست .
ح -اًيؼص يف ٔبحاكم دضف ٔبموال اًزهواث وثوسًـِا ؿىل ٔبظيافِا اًامثهَة ،208واًيؼص ُيا ًلذيض وضؽ
س َاسة ؿاذةل يف ثوسًؽ موازذ اًزاكت ثلوم ؿىل كواؿس اًـسل واـلعَحة وا ٔلوًوًة ،وحصاؾي اًرضوزت واذلاخة
كعس سسُا كسز اـلس خعاغ ،ولك رعل كامئ ؿىل الاحهتاذ ،وًلذيض ٔبًضا حتسًس ملساز اًـعاء ،وُي
ًـعى اًفلري واـلسىني كسز اًىفاًة اًـمصًة ٔبو كسز نفاًة اًس ية ٔبو اًضِصٔ ،بو ازلؽ تُهنا حسة ٔبحوال
اقلخاخني وػصوفِم .
ذ -اًيؼص يف هَفِة اسدامثز ٔبموال اًزهواث وحمنَهتا إرا اكذضت اـلعَحة رعل ،وكس ٔبخاس تـغ اًفلِاء ُشٍ
اًوػَفة ،وهط ؿَهيا كاهون اًزاكت اًسوذاين ،حِر ٔبؾعى اًعالحِة صلًوان اًزاكت يف اسدامثز اًفائغ مهنا
ؿىل اًوخَ اطلي خيسم ٔبقصاضِا ،وهط ؿَهيا ٔبًضا اًلاهون اـلسجص ًحُت اًزاكت اًىوًيت .209
ُؼ -وؾغ وٕازصاذ اـلاًىني ذمن وحدت اًزاكت ؿَهيم ،وثوؾَهتم تبٔحاكرما ورضوزت إدصاهجا ،ودعوزت ما
ًرتثة ؿىل مٌـِا من إمث وؾلاة يف اصلهَا والٓدصت .

صق
)  ٟ٘ٚ ) 208اٌٛاسدح ف ٟل ٌٗٛرؼبٌ  : ٝإ
س فر ض ن هللا هللا م حك م " ،اٌزٛثخ ." 60 :
)  ) 209أٔظش ِدٍخ شؤ ْٚاٌضوبح  :ع  2ج  2ص . 20
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و -مـاكدة وثـزٍص من كي ٔبو امذيؽ ؾن ذفؽ اًزاكت .

 اًـيرص اًثاين :ملاظسُا ومعاذلِا
ٔبانظت اًرشًـة هبشٍ اًولًة اـلاًَة ،ملاظس ومعاحل ؿامة ؾؼمية اًضبٔن يه اًلعس من جرشًـِا
وفصضَهتا ،من ٔبطمِا ما ًًل :
ٔب  -سس حاخة روي اذلاخاث من اًفلصاء واـلسانني وا ٔلزكاء واًلازمني و ٔبتياء اًسخِي ،وُشٍ معَحة
احامتؾَة ثثخت ٔبن اًزاكت مرشوغ احامتؾي ،ذًت اًخجصتة اًخازخيَة ً ٔلمة الٕسالمِة يف ؾعوز اًخفاؿي
الٕجيايب مؽ اًويح ،ؿىل ٔبن ا ٔلموال اقلعةل من ا ٔلوؾَة اـلزاكت ،كاذزت ؿىل مـادلة مضلكة اًفلص واًفاكة يف
افلمتؽ الٕسالسم ،وحتلِق اًخاكفي الٕحامتؾي ابؾخحازٍ ملعسا من ملاظس فصًضة اًزاكت ،ورعل ٔبن اصلوةل
الٕسالمِة ذمثةل يف مؤسسة ولًة اًزاكت ،اكهت حتعي اـللساز اًواحة حتعَهل تامتمَ ،وثرصفَ ؿىل
مس خحلَِ ،فاس خعاؾت تشعل ٔبن حتلق اًـالح اذللِلي ـلضلكة اًفلص يف لك ذاز الٕسالم.210
وًؤنس ُشا ا ٔلمص ،إىاكز معص جن ارلعاة ؿىل مـار جن حدي ـلا تـر إًََ تثَر ظسكة ٔبُي
ادليس ابٍمين ،فلال ًـَ  :ؾل ٔبتـثم خاتَا ول بٓذش حزًة ،وًىن تـثخم ًخبٔذش من بٔقيَاء اًياش فرتذُا ؿىل
فلصاهئم ،فصذ ؿَََ مـار كائال  :ما تـثت إًَم ثيشء و ٔبان ٔبخس ٔبحسا ًبٔذشٍ مين ،فٌَل اكن اًـام اًثاين تـر

) ) 210

ِدٍخ شؤ ْٚاٌضوبح  :ع  2ج  2ص ِٚ 24ب ثؼذ٘ب.
155

مـار إًََ صعص اًعسكة ،ويف اًـام اًثاًر تـر إًََ ابًعسكة لكِا ،واكهت جحة مـار ذامئا ما وخسث ٔبحسا
ًبٔذش مين صُئا. 211
وزخت ٔبن ٔبموال اًزهواث يف ؾِس ارلََفة معص جن ؾحس اًـزٍز نرثث موازذُا فبٔقيت اًياش زمغ
اجساغ ذاز الٕسالم يف سمٌَ ،فلس زوى اًحهيلي ٔبن معص جن ؾحس اًـزٍز ٔبقىن اًياش حىت ؾل جيس مهنم من
ًبٔذش ٔبموال اًعسكة ،212وصِس هبشا حيىي جن سـَس تلوهل  " :تـثين معص جن ؾحس اًـزٍز ؿىل ظسكاث
إفصًلِة جفمـهتا وظَحت اًفلصاء ٔبؾعهيا هلم ،فؿل ٔبخس فلريا ًلدي ٔبن ًبٔذش مين ظسكة تُت اـلال ..فاصرتًت
هبا زكااب و ٔبؾخلهتم تـس ٔبن حـَت ولءضم ٌَمسَمني " ،213فسل رعل ؿىل ٔبن اًزاكت كضت ؿىل اًفلص
فاس خلىن اًفلصاء واـلسانني ،ذما ذفؽ اًـامَني ؿَهيا إىل الاُامتم تلضاء ذٍن اًلازمني وًو اكن ٔلحسضم
مسىن و ٔباثج وذاذم وفصش ،وتفم اًصكاة وؾخلِا وحزوجي ا ٔلجاكز ورشاء اـلسىن واـلصهة ـلن حيخاح
إٍهيٌل. 214
ة -ثبًَٔس اصلٍن وٕاؾزاسٍ ابدلِاذ يف سخِهل وثبًَٔف اًلَوة إًََ.
ح  -ظون ٔبموال اًزاكت من ٔبظٌلغ اًـامَني ؿَهيا ،ابٕؾعاهئم هعَهبم مهنا حزاء ٔبؾٌلهلم.

) ) 211
) ) 212
) ) 213
)) 214

اٌّغٕٚ .283/2 : ٟوشبف اٌمٕبع .264/2 :
اٌجٙ١م : ٟد٨ئً إٌجٛح .193/6 :
لطت إثشاِ٘ ُ١سّذ  :اٌغ١بعخ اٌّبٌ١خ ٌؼّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض .234 :
أث ٛػج١ذ  :اِٛ٤اي .495 :
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وُشٍ اـللاظس اًثالزة  " :من ٔبحق اـلعاحل اًـامة ابًصؿاًة ٔلن روي اذلاخاث إرا ؾل ثسجص صؤوهنم
وحصهوا حتت ؾةء حاخاهتم درسهتم ا ٔلمة ،واكهوا دعصا ؿىل ٔبمهنا  ...ونشعل ثبًَٔس ذٍن اصلوةل وٕاؾزاسٍ من
ٔبضم معاذلِا اًـامة ،وماكفبٔت اًـامَني ؿىل ما معَوا فهيا حتلِق معاحل ا ٔلؾٌلل واًـٌلل ". 215
ُؼ -اذلس من اًحعاةل ،حِر ًمت ثوػَف ؿسذ هحري من اًـٌَلء واقلاس حني واًسـات واذلصاش وا ٔلمٌاء
واًىذاة واـلوسؿني يف مؤسسة ولًة اًزاكت ،ذون ٔبن ٍلكف رعل مزياهَة اصلوةل اًـامة صُئا ،فِؤلء
ًخلاضون ٔبحوز ٔبمثاهلم وزواحهبم ؿىل كسز ٔبؾٌلهلم من ظيسوق مؤسسة ولًة اًزاكت ،نٌل ٔبهنا جضجؽ ؿىل
اًـمي واًىسة ،إر ًـعى من ٔبموال اًزهواث لك من ًـَ حصفة ،ما ًلمي تَ حصفذَ اكًعاهؽ واًخاحص
واًفالخ واًعحُة ،فُضرتى ًك واحس من ُؤلء ما حتخاخَ حصفذَ من ٔبذواث وبٓلث وكريُا ،فِعحح
ؿامال تـس ٔبن اكن تعال ،وهبشا جسِم اًزاكت يف حي مضلكة اًحعاةل اًيت ٔبظححت من ٔبدعص اـلضالك
الٕحامتؾَة ،اًيت هتسذ اس خلصاز و ٔبمن افلمتـاث اـلـادضت ،وثلف يف وخَ اًخمنَة الٕكذعاذًة والٕحامتؾَة يف
ُشٍ افلمتـاث.
و -ثعِري هفوش ا ٔلقيَاء و ٔبزابة ا ٔلموال من اًضح والٕمث ،وُشا ملعس حصتوي ؾؼمي ُو ا ٔلساش من
جرشًؽ اًزاكت ،كال ثـاىل { :ذش من ٔبمواهلم ظسكة ثعِصضم وحزههيم هبا} ،216فاًعسكة ظِازت ٌَمزيك من
اطلهوة واـلـايص ،ومن حش ا ٔلهفس كال ثـاىل { :ومن ًوق حش هفسَ فبٔوًئم ضم اـلفَحون}.217
) ) 215
) ) 216
) ) 217

خ٩ف  :اٌغ١بعخ اٌششػ١خ . 128 - 127 :
اٌزٛثخ .104 :
اٌسشش . 9 :
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س -حمنَة ا ٔلموال وحمثريُا وحـي اًربنة فهيا ،وكس تني اجن اًلمي مـؼم ُشٍ اـللاظس اًيت ٔبانظِا ػل تولًة
اًزاكت ،حِر كال  " :زاؾى  -اًضازغ -فهيا معَحة ٔبزابة ا ٔلموال ،ومعَحة اـلسانني ،وحـَِا ػل
س ححاهَ وثـاىل ظِازت ٌٌَلل وًعاحدَ ،وكِس اًيـمة هبا ؿىل ا ٔلقيَاء ،مفا ساًت اًيـمة ابـلال ؿىل من ٔبذى
ساكثَ ،تي حيفؼَ ؿَََ وٍمنََ ًـَ ،وًسفؽ ؾيَ هبا الٓفاث ،وجيـَِا ...حعيا هل وحازسا هل " ،218وتني
اـلاوزذي تـضِا فلال  " :مث فصط ػل سهواث ا ٔلموال ...فاكن يف إجياهبا مواسات ٌَفلصاء ،ومـوهة طلوي
اذلاخاث ،حىفِم ؾن اًحلضاء ومتيـِم من اًخلاظؽ ،وثحـهثم ؿىل اًخواظيُ ..شا مؽ ما يف ٔبذاء اًزاكت من
متصٍن اًيفس ؿىل اًسٌلحة اقلموذت وجماهحة اًضح اـلشمومٔ ،لن اًسٌلحة ثحـر ؿىل ٔبذاء اذللوق واًضح
ًعس ؾهنا ،وما ًحـر ؿىل ٔبذاء اذللوق فبٔخسز تَ محسا ،وما ظس ؾهنا فبٔذَق تَ رما "

219

.

ُشٍ يه ٔبضم اـللاظس اـليوظة تفصًضة اًزاكت ابؾخحازُا ولًة ذًًِة ومؤسسة رشؾَة .

) ) 218
) ) 219

صاد اٌّؼبد .306/1 :
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 اـلعَة اًثاًرٔ :بؾضاء مؤسسة ولًة اًزاكت واًرشوظ اًواحدة
فهيم
وتَاهَ يف ؾيرصٍن :
 اًـيرص ا ٔلولٔ :بؾضاء مؤسسة ولًة اًزاكت
اكن ًدرشًؽ اًزاكت وفصضَهتا يف اًـِس اـلسين تلوهل ثـاىل  { :ذش من ٔبمواهلم ظسكة ثعِصضم وحزههيم
هبا} ،220ذوز هحري يف إزساء ذؿامئ اًولًة ارلاظة ابٕذازت ا ٔلموال اًـامة ٌضلوةل ،واًولًة ارلاظة ابٕذازت
ٔبموال اًعسكة ،حِر اس خجاة اًصسول ٔ لمص زتَ ،فاُمت ابٕزساء اصلؿامئ الٕذازًة واًخيؼميَة ًولًة
اًزاكت ،فىون هجاسا إذازاي ًخوىل اًلِام ابًوػائف اـليوظة هبشٍ اًولًة ،وُو " مؤسسة اًـامَني ؿَهيا "،
" وضم ظيفان ٔ :بحسٌُل اـللميون تبٔذشُا وحداٍهتا ،واًثاين اـللميون تلسمهتا وثفصًلِا من ٔبمني ومدارش مذحوغ
واتتؽ". 221
وتَان ٔبؾضاء ُشا ادلِاس اـلؤسيس ؿىل اًخفعَي يه نٌل ًًل :

) ) 220
) ) 221

اٌزٛثخ .104 :
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ٔب  -وايل مؤسسة ولًة اًزاكت ،وُو زئُسِا اطلي ًخوىل إذازت ٔبصلاًِا و ٔبؾٌلًِا الٕذازًة ،وٌسِص ؿىل ثيفِش
وػائفِا واًلصازاث اًيت ثخزشُا فامي ًخـَق تبٔموز اًزهواث و ٔبظياف اًـامَني ؿَهيا ،ولك ما ًخـَق تبٔمواًِا
مجـا وحفؼا وثوسًـا واسدامثزا .
ة  -اًفلِاء ،فا ٔلظي يف ُشٍ اًولًة ٔبن ٍىون اًـامي ؿَهيا ؿاـلا تبٔحاكم اًرشًـة ؿامة ،وتفلَ ساكت
ا ٔلموال ذاظة ،وًِشا اكن اًصسولً حـر اًولت ؿىل اًزهواث من ٔبُي اًـؿل ،فدـر ٔبؿؿل اًياش ابذلالل
واذلصام مـار جن حدي إىل اٍمين ،وؿىل ُشا فاـلعَوة ٔبن ٍىون ظيف اًفلِاء من ا ٔلؾضاء ا ٔلساس َني
ًِشٍ اًولًةًَ ،حٌُوا ٔبحاكم ساكت ا ٔلموال وكريُا من ا ٔلحاكم اًيت ثخـَق مبؤسسة ولًة اًزاكت ؿامة .
ح -ادلحات ،ووػَفهتم حداًة ٔبموال اًعسكاث من ٔبزابهبا ،فلس زخت ٔبن اًصسول  ؿني ؿسذا من
اـلسؤوًني ًِشٍ اًوػَفة ،وتـر تـضِم إىل اًلدائي واذلوارض يف مٌاظق اصلوةل الٕسالمِة .
ذ -ارلازظون ،وضم ظيف من اًياش هلم ذربت يف ثلسٍص اًامثز واًلالث واًرثواث اًيت جتة فهيا اًزاكت،
كعس مـصفة هعاهبا اًزهوي وملساز اًواحة فهيا ،وكس زخت ٔبن اًييب  ؿني ؿىل دصض اًامثز ؾٌلل وكال
هلم ( :دففوا ارلصض 222فإن يف اـلال اًوظَة ،واًـصًة ،واًواظئة ،واًيائحة) ،223فدـر ؾحس ػل جن زواحة

)  ) 222اٌخشص ثّؼٕ ٝاٌزمذ٠شٚ ،أطٍٗ اٌمطغ ِٕٗٚ ،خشص إٌخً ٠خشص إرا زضسٖ ٌ١أخز ِٕٗ اٌضوبح .فزر اٌمذ٠ش .155/2 :
)  ) 223أٔظش اثٓ زدش  :رٍخ١ض اٌسج١ش ٚ .172/2 :اٌّبٚسد : ٞا٤زىبَ اٌغٍطبٔ١خ ٚ .150 :اثٓ لذاِخ  :اٌىبفٚ .306/1 : ٟاٌّغٕٚ .303/2 : ٟاٌىغبٟٔ
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إىل سفص ددري ًَرصض ؿَهيم اًيزي حني ًعَة كدي ٔبن ًؤلك مٌَ ،و ٔبمص ؾخاة جن ٔبس َس خبصض اًـية،
ووىل سِي جن ٔبيب حمثة ؿىل دصض اًيزي . 224
ُؼ -اًىذاة ،وًخوًون رممة ضحط اًزاكت من حِر هوغ اًـني اًزهوًة ،وظيفِا ،وملسازُا ،وجسجَي
ملاذٍصُا ومعاذزُا ،وما ًرصف مهنا و ٔبٍن ًرصف ،وكري رعل .
واكن ذمن ثوىل ُشٍ اًوػَفة يف سمن اًيحوت اًزتري جن اًـوام ،وهجمي جن اًعَت ،225ويف ُشا ذلةل
ؿىل ضحط ا ٔلموز اـلاًَة مٌش ؾرص اًصساةل ابًىذاتة واًدسجَي وكريُا .
و -ا ٔلمٌاء واذلصاش ،وضم اطلٍن ًخوًون حصاسة ٔبموال اًزهواث وحفؼِا يف ٔبماهن ذاظة هبا كدي كسمِا
وثوسًـِا ؿىل مس خحلهيا .
س -اـلفصكون ،وضم اطلٍن ًحارشون ثوسًؽ ٔبموال اًزهواث تـس حدهيا ومجـِا وٕاحعاهئا وجسجََِا .
خ -اًلضات واذلاكم ،وًخوًون رممة اًفعي يف اـلياسؿاث اًيت حتسج تني ٔبزابة ا ٔلموال وادلحات
وارلازظنئ ،بو تني اـلوسؿني ٌَزاكت واـلس خحلني ًِأ ،بو اذلنك ؿىل من امذيؽ ؾن ٔبذاء اًعسكة .
ُشٍ يه ٔبضم اًـيادض اًيت ثخىون مهنا مؤسسة ولًة اًزاكت ،ويه ؾيادض لتس مهنا ٌَلِام
ابًوػائف اـليوظة هبشٍ اًولًة كِاما مذلٌا.
) ) 224
) ) 225
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 اًـيرص اًثاين :رشوظ وظفاث ٔبؾضاء مؤسسة ولًة اًزاكت
اصرتظ اًفلِاء رشوظا وظفاث ،جية ثوفصُا فمين ًخوىل اًولًة ؿىل ٔبموال اًزاكت ،وُشٍ
اًرشوظ حصحؽ لكِا إىل ظفذني ٌُل :اًلوت وا ٔلماهة ،فاـلصاذ ابًلوت لك ما لتس مٌَ يف حتلِق اًىفاًة اـلعَوتة
يف مجؽ اـلال وحفؼَ وثوسًـَ ؿىل مس خحلَِ واًـؿل تبٔحاكم رعل لكَ ،واـلصاذ اب ٔلماهة ٔبن ٍىون ٔبؾضاء
ُشٍ اًولًة ٔبمٌاء ؿىل حلوق ٔبموال اًزهواث ومعاذلِا.
ُشا ؿىل ازلةل و ٔبما ؿىل اًخفعَي فُضرتظ فهيم ما ًًل: 226
ٔب  -اًخلكَف ،فال ًوىل ؿىل ُشٍ اًولًة من ًُس ملكفأ ،لن كري اـللكف ل ًـخس تولًخَ ًلعوز ؾلهل
وحسمَ .
ة  -اذلصًة ،فال ًوىل ؿىل ٔبموال اًزاكت ؾحس ٔلهنا ٔبماهة وولًة ،واًـحس ًُس من ٔبُي اًولًة .
ح -اًـساةل وا ٔلماهةٔ ،لن اـلوىل مؤمتن ؿىل حق مؤسسة ولًة اًزاكت ،فاكذىض ٔبن ٍىون يف اًـساةل
وا ٔلماهة ،ؿىل ظفاث اـلؤمتينيً ،لول اجن حميَة  " :وا ٔلماهة اذلاخة إٍهيا ٔبصس يف حفغ ا ٔلموال ،فِوىل ؿَهيا
اكثة ٔبمني حيفؼِا خبربثَ و ٔبماهخَ " ،227و ٔلن اًفاسق ًُس من ٔبُي ا ٔلماهة واًولًة .

) ) 226
) )227
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ذ -اًـؿل ،فال ًوىل ؿىل ُشٍ اًولًة إل اًفلِاء ،فِم اطلٍن ًـصفون ما ثؤذش مٌَ اًعسكة وما ل ثؤذش
مٌَ ،وجيهتسون يف مـصفة ا ٔلحاكم اًرشؾَة يف لك ما ًـصط ؿىل مؤسسة ولًة اًزاكت من مسائي
ومس خجساث.228
ُشا ؿىل ازلةل ،إل ٔبن تَوػ ُشٍ اـلصثحة يف اًـؿل ًُست رشظا يف مجَؽ ٔبؾضاء مؤسسة اًزاكت،
فِيي إن اكهت رشظا يف حق وايل اًولًة وانئحَ واًفلِاء ،واًلضات ،فإن اًواحة يف حق ابيق ا ٔلؾضاء
اًـؿل تبٔحاكم ما ٔبهَط هبم فلط وٕان ساذوا ؿَََ فِو فضي .
ُؼ -ارلربت واًخجصتة ،وُشا اًرشظ خيخَف ابدذالف ما ٔبهَط جك ؾضو من ٔبؾضاء ُشٍ اـلؤسسة ،فِو
رشظ مثال يف ارلازض ،ورعل تبٔن ٍىون ددريا جىِفِة ارلصض و ٔبهواغ اًامثز واًلالث،وملاذٍصُا وكري
رعل،كال اجن مفَح " :وًـخرب  -يف ارلازض -هوهَ مسٌَل بٔمِيا ...ددريا " ،229نٌل ٔبهَ رشظ يف كريٍ حبسة
وػَفذَ .
و -اًلسزت ؿىل اًلِام ابًوػائف اـليوظة هبشٍ اًولًة ،ويه ختخَف حبسة رممة لك ؾضو مهنا ،فاًوايل
لتس ٔبن ٍىون كاذزا ؿىل الٕذازت واًدس َري وا ٕلرشاف ،واًلايض لتس ٔبن ٍىون كاذزا ؿىل ثيفِش اذلنك،
وادلايب لتس ٔبن ٍىون كاذزا ؿىل ادليب وُىشا .
س -اًـفة واًزُس ،حىت ل ًعمـوا فامي ًُس هلم من ٔبموال اًزاكت .
) ) 228
) ) 229

اٌّٙزة .168/1 :
اٌّجذع ٚ . 350/2 :اٌفشٚع . 326/2 :
163

 اـلعَة اًصاتؽ :رشوظ وضواتط ٕاجناخ مؤسسة ولًة اًزاكت
ٌضرتظ يف إجناخ مؤسسة ولًة اًزاكت وكِارما توػائفِا وواحداهتا ؿىل ٔبحسن وخٍَ ،لوؿة من
اًرشوظ واًضواتط اًيت حىفي ًِا اًيجاخ وجتـي مهنا ٔبكوى مؤسسة ماًَة ،جسِم ثضك هحري يف ثبَُٔي
افلمتؽ وحمنَخَ ،وحتلِق حاحِاثَ ،وذمج ٔبفصاذٍ اقلخاخني حىت ًعححوا مٌخجني ،فضال ؾن إسِارما يف
حتلِق ٔبمٌَ وحٌلًة ذًيَ.
ومن ٔبضم ثغل اًرشوظ واًضواتط ما ًًل: 230
 - 1جتسًس اًوؾي وقصش اًفِم اًرشؾي اًعحَح ؾيس اـلسَمني ،تبٔطمَة اًزاكت وفضَِا ومعاذلِا وًزورما
ومجَؽ ٔبحاكرما ،وُاُيا لتس من ثضافص هجوذ نثريت يف ثوؾَة اًياش هبشٍ ا ٔلموز :هجوذ إؿالمِة يف ص ىت
وسائي الٕؿالم ابًلسز اطلي حيلق اـلصاذ ،وهجوذ ثـَميَة يف مؤسساث اًرتتَة واًخـَمي ،وهجوذ مساخسًة
يف دعة ازلـة وذزوش اًوؾغ والٕزصاذ ،وهجوذ مجـوًة ثلوم هبا اًَِئاث اصلؾوًة واًثلافِة والاحامتؾَة
ارلريت يف لك ماكن ،ابصلؾوت واذلر واًيعح واًخفِمي واًرتتَة ،حىت ثـوذ ا ٔلمة من خسًس إىل ثبٔذًة ُشٍ
اًفصًضة ثبٔذًة اكمةل.

) ) 230
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ٔ -2بن ًخوىل إذازت مؤسسة ولًة اًزاكت ؿٌَلء وذرباء ظاذلني ،هلم مسـة ظَحة ؾيس اًياش حىت حتعي
اًثلة هبم ،ـلاكىهتم اًـَمَة ،وـلا ًخعفون تَ من ٔبماهة وظسق واس خلامة ودوف من ػل ثـاىل.
 -3ثوس َؽ ذائصت ا ٔلوؾَة اـلاًَة اًيت ثؤذش مهنا اًزاكت ،معال تـموم كوهل ثـاىل{ :ذش من ٔبمواهلم
ظسكة} ،231وابًلاؿست اًفلَِة  " :اًزاكت واحدة يف لك مال انم "ً ،دضمي اًززوغ واًامثز واًفوانَ لكِا،
فذجة اًزاكت يف مزازغ اًربثلال واًخفاخ واـلوس واًضاي واًلِوت واًنب وكريُا ،ذالفا ـلا رُة إًََ اًضافـي
ومعال مبلذىض ما رُة إًََ ٔبتو حٌَفة 232ونثري من ؿٌَلء ؾرصان ،233حِر اؾخربوا اًامنء يف اـلال ؿةل
ًوحوة اًعسكة فَِ ،مصاؿات ٌَمعَحة اًـامة ،إر إن ُياك اًىثري من ا ٔلموال اـلس خجست يف جمال اًفالحة
واًززاؿة وكريُا ،اًيت ثسز ٔبزابحا هحريت خسا ؿىل ماًىهيا ،وٕارا ؾل ثؤذش مهنا اًزاكت ظازوا بٔقيَاء واًياش
من حوهلم فلصاء ،وكس ٔبذشث تـغ اصلول الٕسالمِة هبشا اـلسغل فوسـت ٔبوؾَة ا ٔلموال اـلزاكت ،مهنا :
اًسوذان وابهس خان وماًزياي واٍمين ،حِر مشَت اًزاكت ؾيسُا يف افلال اًفاليح ،اًززوغ واًامثز جبمَؽ
ٔبهواؾِا.
و ٔبذشث اًسـوذًة واًسوذان وتُت اًزاكت اًىوًيت توحوة اًزاكت يف اـلس خلالث من ؾلازاث
ومعاهؽ ووسائي هلي ،ومعَت تبٔذشُا ٔبًضا يف اـلصثحاث اًوػَفِة واـلِن اذلصت ماًزياي واًسـوذًة
واًسوذان ،ومعي اًلاهون اٍميين توحوة اًزاكت يف اًرشاكث واـلؤسساث اًخجازًة اًـامة واكلخَعة ،ومعَت
)  ) 231اٌزٛثخ .104 :
)  ) 232اٌّبٚسد : ٞا٤زىبَ .151 :
)  ِٓ ) 233فمٙبء اٌؼظش اٌمبئٍ ٓ١ثزٛع١غ ِٛاسد ٚأٚػ١خ اِٛ٤اي اٌّضوبح اٌش١خ أث ٛص٘شح ٚػجذ اٌ٘ٛبة خ٩ف ِٚسّذ اٌغضاٌِٚ ٟظطف ٝاٌضسلبء
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اًسوذان واًىوًت تبٔذش ساكت مٌخجاث اًرثوت اذلَواهَة اـلخـسذت ،وثبٔذش ابهس خان اًزاكت من اًوذائؽ اـلؤخةل
وحساابث اًخوفري واًس يساث وا ٔلسِم الٕسدامثزًة يف اًحيوك واًرشاكث.234
ٔ -4بن ثبٔذش مؤسسة ولًة اًزاكت اًواحة اًزهوي من ا ٔلموال ؿامة ػاُصت وابظية ،فاـلال اًؼاُص مثي
اًحلص والٕتي واًلمن واذلحوة واًامثز ،واًحاظن مثي اًخجازت واطلُة واًفضة.
 -5اًلسزت ؿىل اًخحعَي ادلَس ٌَزاكت ،تدضلَي ٔبظص خاذت وكوًة ل ثخواىن يف حداًة ٔبموال اًعسكاث.
ٔ -6بن جس خجمؽ إذازت مؤسسة اًزاكت كواؿس وفٌون الٕذازت اًِاذفة ،فذحسن اًخستري واًدس َري ،وثضؽ
الٕوسان اـلياسة يف اـلاكن اـلياسة ،وحصْس دععا واكـَة ،و ٔبُسافا حمسذت مديَة ؿىل اًخسزح وا ٔلوًوًة .
فالٕذازت اًِاذفة ،واًخيؼمي ادلَس ،واًـمي اصلؤوة اـلخلنٔ ،بموز لتس مهنا يف إجناخ ٔبي معي،
وذاظة ا ٔلؾٌلل اـلؤسس َة .
 -7ثُسري ٔبذش اًواحة اًزهوي ،معال جص ٔبي اًلائَني تبٔذش اًلمية تسل اًـني ،نلمية الٕتي واًحلص واًلمن
وكريُا تسل ٔبؾَاهنا ذون إًزام ماًىهيا تشعل ،فِشا اـلسغل كس ًوفص ؿىل ولًة اًزاكت هجوذا و ٔبموالا هحريت،
اكن ميىن جسزريُا يف تياء ٔبماهن لًٕواء ا ٔلؾَان اًزهوًة وؿَفِا واًسِص ؿىل سالمة حصهتا كدي ثوسًـِا،

) ) 234
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فبٔؾفِت مهنا تبٔذش اًلمية تسل ا ٔلؾَان ،وُشٍ معَحة ثـوذ ابًيفؽ ؿىل اـلعاحل اًيت ثيفق فهيا ٔبموال
اًزهواث. 235
ٔ - 8بن جسغل مؤسسة اًزاكت س َاسة زاصست يف ثوسًؽ اًزهواث ،ورعل تبٔن ًمت اًخوسًؽ حبسة
اـلـاًري اًخاًَة :
ٔبٔ -بن ثرصف اًزاكت يف اًحضل اطلي مجـت فَِ ؿىل مس خحلهيا ٔلهنم ٔبوىل هبا من كريضم ذلصمة ادلواز،
ومعال تلوهل  ـلـار حني تـثَ إىل اٍمين ( :اؿَمِم ٔبن ػل كس افرتط ؿَهيم ظسكة ثؤذش من بٔقيَاهئم فرتذ
ؿىل فلصاهئم) ،236إل ًرضوزت ٔبو معَحة ثلسزُا مؤسسة ولًة اًزاكتً ،لول حسيون يف ُشا اـلـىن  " :وًو
تَف الٕمام ٔبن تحـغ اًحالذ حاخة صسًست خاس ًـَ هلي تـغ اًعسكة اـلس خحلة ًلريٍ إًََ ،فإن اذلاخة إرا
ىزًت وحة ثلسميِا ؿىل من ًُس مبحخاح "ٔ ،237بو ٔبكي حاخة ،وٍصاؾى يف هلَِا ا ٔلكصة فا ٔلكصة ،سواء
ثـَق ا ٔلمص تيلَِا ًرضوزت ٔبو تـس اقخياء ٔبُي اًحضل ؾهنا.
ة -إؾعاء اًفلري واقلخاح حىت ًلخين ،فِعري تشعل كري حمخاح ًِا مصت ٔبدصى ،معال تلول معص جن
ارلعاة  " :إرا ٔبؾعَمت فبٔقيوا ". 238
)٠ ) 235غزذي ػٍ٘ ٝزا اٌّغٍه ثمٛي ِؼبر  ً٘٤اٌ ّٓ١إ٠ز ٟٔٛثخّ١ظ أ ٚي ثٟط آخزٖ ِٕىُ ثذي اٌزسح ٚاٌشؼ١ش ف ٟاٌظذلخ فئٔٗ أ٠غش ػٍ١ىُ ٚأٔفغ
ٌٍّٙبخش ٓ٠ثبٌّذٕ٠خٚ .لذ أخز ثٙزا اٌشأ ٞأث ٛزٕ١فخ .أٔظش  :اٌمشؽج : ٟاٌدبِغ ٤زىبَ اٌمشآْ .103 -102/8 :
)  ) 236رمذَ رخش٠دٗ.
)  ) 237اٌدبِغ ٤زىبَ اٌمشآْ .102/8 :
) ) 238اثٓ أث ٟش١جخ  :اٌّظٕف  403/2 :سلُ ٚ .10425 :ػجذ اٌشصاق فِ ٟظٕفٗ  150/4 :ثبة لغُ اٌّبي سلُ ٚ .7286 :اٌجٙ١م ٟف ٟعٕٕٗ اٌىجش: ٜ
.23/7
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وكس سغل ُشا اـلسغل الٕمام اًضافـي و ٔبمحس ،كال اًيووي مدَيا كسز اـلرصوف اطلي ًـعى
ٌَفلصاء واـلسانني  " :كال ٔبحصاتياً ...ـعَان ما خيصهجٌل من اذلاخة إىل اًلىن ،وُو ما حتعي تَ اًىفاًة
ؿىل اصلوام ،وُشا ُو هط اًضافـي زمحَ ػل " ،239و ٔبخاس الٕمام ٔبمحس ٔبن ًـعى اًفلري متام نفاًخَ ذامئا،
ومـىن ُشا ٔبن من حيسن اًىسة حبصفة فإهَ ًـعى من اًزاكت ما ٌضرتي تَ بٓلهتا ،فِـعى اًيجاز ٔبذواث
اًيجازت وحمَِا ،وًـعى اًعحُة ٔبذواث اًخعحُة وماكن اًـَاذت ،وًـعى اًخاحص ما ًلمي تَ جتازثَ ،وًـعى
اـلاكثة واًلازم ما جعزا ؾهنٌل من وفاء ذٍهنٌل ،وًـعى اجن اًسخِي ما ًوظهل ملعسٍ ،وًـعى افلاُس حاحذَ
يف هجاذٍ رُااب وٕااياب وٕاكامة هل وًـَاهل .240
فاـلـَاز يف اًـعاء ُو ملساز اًىفاًة اًـمصًة ،وُشا ما كصزٍ مجِوز اًضافـَة و ٔبمحس وبٓدصون،
ًلول اـلاوزذي ُاُيا  " :ثلسٍص اًـعاء مـخرب ابًىفاًة " ،241وكس حسذ اًيووي تبٔن اـلـخرب يف اًىفاًة " :
اـلعـم واـلَخس واـلسىن وسائص ما لتس مٌَ ،ؿىل ما ًََق حباهل تلري ٕازساف ول إكذاز ًيفس اًضرط
وـلن ُو يف هفلذَ " ،242وكس ختخَف اًىفاًة حبسة ٔبحوال اًياش و ٔبسمٌهتمً ،لول الٕمام اًضاظيب ملصزا
ُشٍ اًلاؿست  " :اًىفاًة ختخَف ابدذالف اًساؿاث واذلالث ".243

) )239
) )240
) ) 241
) ) 242
) ) 243

اٌّدّٛع .180/6 :
ا٦لٕبع ٚ .231/1 :اٌّدّٛع .181/6 :
ا٤زىبَ اٌغٍطبٔ١خ .122 :
اٌّدّٛع .178/6 :
اٌّٛافمبد .104/1 :
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وهبشا ا ٔلسَوة يف اًخوسًؽ ثعري ٔبموال اًزاكت كسٌلن  :كسم ًالس هتالك وكسم ً ٕالهخاح
والاسدامثز ،معال مبا فـهل اًصسول
كال حَس وكـة ،فداؾٌِل

مؽ اًصخي اطلي خاءٍ سائال حاحذَ ،فلال ًـَ ٔبما يف تُذم َشء

تسزطمني ،فبٔؾعاٍ ذزٌُل وكال ًـَ ٔبهفق مٌَ ؿىل ؾَاعل ،و ٔبؾعاٍ اًثاين

وكال هل اصرتي تَ كسوما وارُة فاحذعة وتؽ ،جفاءٍ تـس مخسة ؾرش ًوما وكس ٔبظاة ؾرشت ذزاضم وؾل
ًـس حمخاخا.244
فاثحاغ ُشٍ اًس َاسة من صبٔهَ ٔبن جيـي من اًفلصاء يف ُشٍ اًس ية بٔقيَاء يف اًس ية اًلاذمة،
خيصحون ساكت ٔبمواهلمٔ ،بو ًُسوا يف حاخة إىل ٔبموال اًزهواث ؿىل ا ٔلكي .
ح ٔ -بن ٍصاؾى يف ثوسًؽ ا ٔلموال جحم اذلاخة واـلعَحة وا ٔلوًوًة ،فال ًيفق ؿىل ما معَحخَ ٔبكي مؽ
وحوذ اذلاخة إىل الٕهفاق فامي معَحخَ ٔبنرب و ٔبمع .
ٔ - 9بن ٍىون اًـمي تفصًضة اًزاكت حزءا من لك ،فاًزاكت حزء من هؼام الٕسالم اًضامي اـلخاكمي ،إر ل
جيوس اًفعي تني اًزاكت وتني اًيؼام اـلايل اًـام ،ول تُهنٌل وتني وحوة س َاسة ا ٔلمة مبلذىض اًـسل
وحسن اًخستري وٕاكامة اًضـائص اصلًًِة واًيؼم واـلؤسساث اًرشؾَة ،كال ثـاىل { :اطلٍن إن مىٌاضم يف
موز ،245فال جيوس
الازط ٔبكاموا اًعالت وبٓثوا اًزاكت و ٔبمصوا ابـلـصوف وهنوا ؾن اـليىص وؼل ؿاكدة ا ٔل }
رشؿا ٔبن هبٔذش تيؼام اًزاكت وهرتك اًيؼم الٕسالمِة ا ٔلدصى ،ـلا تُهنا من حاكمي وحصاتط وجساهس .
)ٔ ) 244ظت اٌشا٠خ ٚ .22/4 :ػ ْٛاٌّؼجٛد ٚ .37/5 :اٌزّ١ٙذ .328/18 :
)  ) 245اٌسح .39 :
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 - 10رضوزت الًٕزام اًلاهوين ًك من وحدت يف حلَ اًعسكة ابٕدصاهجا وذفـِا ـلؤسسة ولًة اًزاكت ،مفا
ذام اًرشغ ًَزم ٔبزابة ا ٔلموال اًحاًلة اًيعاة ابٕدصاح اًزاكت مهنا ،فإن الًٕزام اًلاهوين إحسى ضٌلانث
ُشا الٕدصاح. 246
 - 11اًخـامي ترصامة وكوت يف حق ماهـي اًزاكت ،فال جيوس رشؿا حصوِم ذون ؾلاة ،وكس ثلسم تَان
اـلهنج اطلي ٔبكصثَ اًرشًـة يف مـاكدهتم .
اكت حفاػا
ٔ - 12بن ثلوم اصلوةل مبِمة اـلصاكدة اًعازمة واـلخاتـة اصلكِلة واقلاس حة اًـاذةل ـلؤسسة ولًة اًز ،
ؿىل ٔبموال اًعسكاث من اًخالؾة هبا ٔبو ادذالسِا ٔبو اًخفصًط يف مجـِا وحسن ثوسًـِا وثستري صبٔهنا،
فذـاكة لك من ٔبذي تواحدَ ٔبو ذان ٔبماهخَ ،من ولت و ٔبؾضاء ُشٍ اـلؤسسة حبسة ما ثلذضََ ٔبحاكم
اًـلوابث واًخـزٍصاث اًرشؾَة .
 - 13ا ٕلس خفاذت من اًخجازة اًلسمية ٌضلوةل الٕسالمِة ،وجتازة تـغ اصلول اـلسَمة اـلـادضت يف جمال
إذازت وثعحَق هؼام اًزاكت.
 - 14اصلفؽ يف اجتاٍ اسدامثز حزء من ٔبموال اًزهواث ،يف مضازًؽ راث زًؽ تال متََم ٌَمس خحلني ،وكس
ٔبفىت ٍلؽ اًفلَ الٕسالسم يف ذوزثَ اًثاًثة س ية ُ 1408ؼ جبواس رعل ،رشظ ٔبن ٍىون الاسدامثز تـس
ثَحَة اذلاخة اـلاسة اًفوزًة ٌَمس خحلني ،و ٔبن ثخوافص اًضٌلانث اًاكفِة ٌَحـس ؾن ارلسائص.247
) ) 246عٍىذ ثؼغ اٌذٚي ا٦ع١ِ٩خ ِغٍه اٌ٦ضاَ اٌمبٔ ٟٔٛف ٟخّغ اٌضوٛاد ِٕٙب  :ثبوغزبِْٚ ،بٌ١ض٠بٚ ،اٌغؼٛد٠خٚ ،اٌٚ ّٓ١اٌغٛداْ ،إ ٨أْ زدُ
اٌ٦ضاَ ٚػّ١ِٛزٗ ٌ١شًّ خّ١غ اِٛ٤اي ٚأٔٛاع اٌضوبح٠ ،خزٍف ِٓ دٌٚخ إٌ ٝأخش . ٜأٔظش ِدٍخ شؤ ْٚاٌضوبح ،ع  2ج  2ص .19 :
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و ٔبخاس اًض َخ اًلصضاوي ٌضلوةل ٔبن ثًضئ تبٔموال اًزاكت معاهؽ وؾلازاث ومؤسساث جتازًة
وحنوُا ،رشظ متََىِا ٌَفلصاء واـلسانني الك ٔبو تـضا ًخسز ؿَهيم ذذال ًلوم جىفاٍهتم ،واس خسل ؿىل حواس
رعل مبشُة اًلائَني ابٕؾعاء اًفلري حىت ًلخين وثخحلق ًـَ اًىفاًة اًـمصًة ،وكِس ُشا ادلواس تـسم إؾعاء
ماًيك ُشٍ ا ٔلموال اذلق يف تَـِا وهلي مَىِهتا ًخؼي موكوفة ؿَهيم.248
وكس اؾمتسث تـغ مؤسساث اًزاكت ُشٍ اًفذوى ،فبٔظححت جسدمثص تـغ ٔبموال اًزهواث.249
ٔ - 15بن ٍىون كعس اصلوةل من إحِاء فصًضة اًزاكت ،وٕاجياذ مؤسسة ذاظة هبا ،ثخوىل ٔبمص مجـِا
وٕاحعاهئا وحفؼِا وثوسًـِا واسدامثزُا وثستري صبٔهناُ ،و ٔبذاء واحة اًخـحس ؼل ثـاىل اس خجاتة ٔلمصٍ
وظَحا ًصضواهَ ،فاؼل ثـاىل ًوفق لك معي وًحازك فَِ ،وحيلق ملاظسٍ إرا اكن اًِسف مٌَ ؾحاذت ػل
وحسٍ واتخلاء مصضاثَ.
ومجةل اًلول ُاُيا ،فإن اًـمي مبلذىض ُشٍ اًرشوظ واًضواتطُ ،و ٔبساش جناخ مؤسسة ولًة
اًزاكت ،فاًواحة ؿَهيا مصاؿاهتا واذلصض ؿىل ثعحَلِا ،حىت ًخبٔىت ًِا ٔبذاء وػائفِا وواحداهتا ،وحتلِق
معاذلِا اًرتتوًة والاحامتؾَة واًس َاس َة والاكذعاذًة وكريُا ،فدسِم تشعل يف إكامة اصلٍن واس خلامة
اصلهَا وظالخ ٔبحوال اًياش اـلاذًة واـلـيوًة فهيا وؾٌلزت اًحالذ مبا ًيفؽ اًياش وميىر يف ا ٔلزط.
) ِ ) 247دٍخ شؤ ْٚاٌضوبح .10 :
) ٔ ) 248فغٗ .20 :
) ٔ ) 249فغٗ  ِٓ ،19 :اٌّؤعغبد اٌضو٠ٛخ اٌز ٟرؼًّ ثفز ٜٛخٛاص اعزثّبس أِٛاي اٌضوبح ِٓ ز١ث اٌّجذأ ِ :ؤعغخ ث١ذ اٌضوبح اٌى٠ٛزٚ ،ٟثٕه ٔبطش
ا٦خزّبػٚ ،ٟدٛ٠اْ اٌضوبح اٌغٛدأ.ٟ
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 مَحق  :هعوض حصازَة فلَِة يف اـلال والاكذعاذ الٕسالسم :اـلصاذ ابًيعوض اًفلَِةُ ،و احهتاذاث اًفلِاء اًفلَِة يف كضااي ا ٔلموال والاكذعاذ ،ويه نثريت ذوهنا
اًفلِاء يف مؤًفاهتم ،مقيا ابظعفاء ؿسذ مهنا ،تلصط ذزاس هتا ٔبو مسازس هتا واس خزالض مٌاشم اًفلِاء يف
الاحهتاذ واًخلـَس وتَان ا ٔلحاكم اـلخـَلة ابـلـامالث اـلاًَة واًخرصفاث الاكذعاذًة من ذالًِا.
ومهنا اًيعوض اًخاًَة :
 ٔبول  :هعوض فلَِة يف اًـمصان واًيعح ٌَسَعان وحسن ثستري ا ٔلمو :ال - 1هط يف اًس َاسة اًـامة يف اس خحلاق اـلال اًـام ً ،لول معص جن ارلعاة

مدَيا هَفِة اًـمي

اًواحة ؿَََ يف حق اـلس خحلني ٌٌَلل اًـام  " :واطلي ل إهل إل ُو  -زالاث -ما من اًياش ٔبحس إل هل
يف ُشا اـلال حقٔ ،بؾعََ ٔبو مٌـَ ،وما ٔبحس تبٔحق تَ من ٔبحس إل ؾحس ذمَوك وما ٔبان فَِ إل ٔكحسضم،
وًىٌا ؿىل مٌاسًيا من نخاة ػل وكسميا من زسول ػل  ،فاًصخي وتالؤٍ يف الٕسالم ،واًصخي
وكسمَ يف الٕسالم ،واًصخي وقياؤٍ يف الٕسالم ،واًصخي وحاحذَ ،وػل ًنئ تلِت ًَبٔثني اًصاؾي جبحي
ظيـاء حؼَ من ُشا اـلال وُو ماكهَ". 250
 – 2هط يف تَان ٔبن الاس خلامة واًـسل سخِي اًيـم وا ٔلمن اـلايل ً ،لول ذالف يف ُشا اـلصاذ " :
واًياػص إىل اصلوةل الٕسالمِة يف مصبٓت اًخازخي ًخخني ًـَ ٔبهَ لكٌل اس خلام ٔبمص اصلوةل ،وساز ؿىل هنج اصلٍن
) ) 250

أث ٛداٚد ف ٟعٕٕٗ  .136/3 :ثبة فّ١ب ٍ٠ضَ اِ٦بَ ِٓ أِش اٌشػ١خ سلُ ٚ .2950 :اٌشٛوبٔ ٟف ً١ٔ ٟاٚ٤ؽبس  .234/8 :ثبة اٌدض٠خ.
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اؾخسل مزياهنا اـلايل ،وؾل ٌضـص ٔبفصاذُا تـسف ول إزُاق ،وؾل هتمي معَحة من معاذلِا ،ولكٌل اؾوح
ٔبمص ا ٔلمة ،وحاذث ؾن سخِي اصلٍن ادذي فهيا اًخواسن اـلايل ،وساذث ٔبؾحاء ا ٔلفصاذ ،وضاؾت اـلعاحل
اًـامة ".251
 - 3هط يف اًخمنَة والاسدامثز واًـمصان  :نخة الٕمام ؿًل جن ٔبيب ظاًة إىل واًََ مرص« :وًَىن
هؼصك يف ؾٌلزت ا ٔلزط ٔبتَف من هؼصك يف اس خجالة ارلصاحٔ ،لن رعل ل ًسزك إل ابًـٌلزت ،ومن ظَة
ارلصاح من كري ؾٌلزت ٔبظصة اًحالذ و ٔبُغل اًـحاذ» (هنج اًحالكةٌَ :رشًف اًصىض.)96/3 :
 - 4هط يف هعاحئ اًـٌَلء ٌَحاكم يف حسن ثستري ا ٔلموال :
ومن ٔبحسن ما نخة يف رعل نخاة ظاُص جن اذلسني لتيَ ؾحس ػل جن ظاُص ـلا ولٍ اـلبٔمون
اًصكة ومرص وما تُهنٌل،فىذة إًََ ٔبتوٍ ظاُص نخاتَ اـلضِوز  ،ؾِس إًََ فَِ ووظاٍ جبمَؽ ما حيخاح إًََ
يف ذوًخَ وسَعاهَ من الٓذاة اصلًًِة وارلَلِة واًس َاسة اًرشؾَة واـلَوهَة  ،وحثَ ؿىل ماكزم ا ٔلذالق
وحماسن اًض مي مبا ل ٌس خلين ؾيَ مغل ول سوكة  ،وهط اًىذاة ثسم ػل اًصمحن اًصحمي ٔ ،بما تـس ،
فـََم تخلوى ػل وحسٍ ل رشًم هل ودضُذَ ومصاكدخَ ؾز وخي ومزاًةل خسعَ  ،واحفغ زؾَخم يف
اٌََي واٍهناز ،واًزم ما بًٔخسم ػل من اًـافِة ابطلهص ـلـاذك وما ٔبهت ظائص إًََ وموكوف ؿَََ ومس ئول
ؾيَ  ،واًـمي يف رعل لكَ مبا ًـعمم ػل ؾز وخي وًيجَم ًوم اًلِامة من ؾلاتَ و ٔبًمي ؿشاتَ....

) ) 251

اٌغ١بعخ اٌششػ١خ . 139 - 138 :
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واؿؿل ٔبن اـلغل ؼل س ححاهَ وثـاىل ًؤثََ من ٌضاء وًزنؿَ ذمن ٌضاء ،وًن جتس ثلري اًيـمة وحَول
اًيلمة ؿىل ٔبحس ٔبزسغ مٌَ إىل محةل اًيـمة من ٔبحصاة اًسَعان  ،واـلخسوظ هلم يف اصلوةل إرا نفصوا
هـم ػل وٕاحساهَ واس خعاًوا مبا ٔبؾعاضم ػل ؾز وخي من فضهل ،وذغ ؾيم رشٍ هفسم ،وًخىن
رذائصك ونيوسك اًيت ثسدص وحىزن اًرب واًخلوى واس خعالخ اًصؾَة وؾٌلزت تالذضم  ،واًخفلس ٔلموزضم
واذلفغ صلماهئم والٕكازة ـلَِوفِم .
واؿؿل ٔبن ا ٔلموال إرا انخزنث واذدصث يف ارلزائن ل حمنو  ،وٕارا اكهت يف ظالخ اًصؾَة وٕاؾعاء
حلوكِم ونف ا ٔلرًة ؾهنم منت وسهت وظَحت هبا اًـامة وحصثخت هبا اًولًة ،وظاة هبا اًزمان،
واؾخلس فهيا اًـز واـليفـة فََىن نزن دزائيم ثفصًق ا ٔلموال يف ؾٌلزت الٕسالم و ٔبُهل ،ووفص مٌَ ؿىل
ٔبوًَاء ٔبمري اـلؤمٌني كدغل حلوكِم ،و ٔبوف من رعل حععِم ،وثـِس ما ًعَح ٔبموزضم ومـاصِم  ،فإهم
إرا فـَت رعل كصث اًيـمة ؿََم واس خوحدت اـلزًس من ػل ثـاىل ونيت تشعل ؿىل حداًة دصاخم
ومجؽ ٔبموال زؾَخم ومعغل ٔبكسز ،واكن ازلَؽ ـلا مشَِم من ؿسعل وٕاحساهم ٔبسَس ًعاؾخم ،و ٔبظَة
ٔبهفسا جك ما ٔبزذث ،و ٔبهجس هفسم فامي حسذث عل يف ُشا اًحاة ،وًَـؼم حلم فَِ ،وٕامنا ًحلى من
اـلال ما ٔبهفق يف سخِي ػل ،واؾصف ٌَضاهصٍن حلِم ،و ٔبثهبم ؿَََ.
وٕاايك ٔبن ثًس َم اصلهَا وقصوزُا ُول الٓدصت فذهتاون مبا حيق ؿََم،فإن اٍهتاون ًوزج اًخفصًط،
واًخفصًط ًوزج اًحواز،وًَىن معغل ؼل ؾز وخي،وازح اًثواة فَِ فإن ػل س ححاهَ كس ٔبس حف ؿََم
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فضهل،واؾخعم ابًضىص،وؿَََ فاؾمتس ٍزذك ػل ذريا وٕاحساان ،فإن ػل ؾز وخي ًثُة تلسز صىص
اًضاهصٍن وٕاحسان اقلس يني ( .زاحؽ اًيط ملسمة اجن ذضلون .) 311 - 304 / 1 :
 - 5هط لجن ذضلون يف اًـمصان ؿىل مزيان اًلصبٓن :
( اًفعي ا ٔلول من اًىذاة ا ٔلول يف اًـمصان اًخرشي ؿىل ازلةل وفَِ ملسماث ا ٔلوىل يف ٔبن
الاحامتغ الٕوساين رضوزي وًـرب اذلىٌلء ؾن ُشا تلوهلم الٕوسان مسين ابًعحؽ ٔبي ل تس هل من الاحامتغ
اطلي ُو اـلسًية يف اظعالهحم وُو مـىن اًـمصان وتَاهَ ٔبن ػل س ححاهَ ذَق الٕوسان وزهحَ ؿىل ظوزت
ل ًعح حِاهتا وتلاؤُا إل ابًلشاء وُساٍ إىل اًامتسَ تفعصثَ ومبا زهة فَِ من اًلسزت ؿىل حتعَهل إل ٔبن
كسزت اًواحس من اًخرش كادضت ؾن حتعَي حاحذَ من رعل اًلشاء كري موفِة هل مباذت وحِاثَ مٌَ وًو
فصضيا مٌَ ٔبكي ما ميىن فصضَ وُو كوث ًوم من اذليعة مثال فال حيعي إل تـالح نثري من اًعحن
واًـجن واًعحخ ولك واحس من ُشٍ ا ٔلؾٌلل اًثالزة حيخاح إىل مواؿني وبٓلث ل ثمت إل تعياؿاث مذـسذت
من حساذ وجناز وفادوزي وُة ٔبهَ ًبٔلكَ حدا من كري ؿالح فِو ٔبًضا حيخاح يف حتعَهل ٔبًضا حدا إىل
ٔبؾٌلل ٔبدصى ٔبنرث من ُشٍ من اًززاؿة واذلعاذ واصلزاش اطلي خيصح اذلة من كالف اًسًدي وحيخاح
لك واحس من ُشٍ بٓلث مذـسذت وظيائؽ نثريت ٔبنرث من ا ٔلوىل جىثري وٌس خحَي ٔبن ثفي تشعل لكَ ٔبو
تحـضَ كسزت اًواحس فال تس من احامتغ اًلسز اًىثري من ٔبتياء خًسَ ًَحعي اًلوث هل وهلم فِحعي
ابًخـاون كسز اًىفاًة من اذلاخة لٔنرث مهنم تبٔضـاف ....
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فإرن ُشا الاحامتغ رضوزي ٌَيوغ الٕوساين وٕال ؾل ٍوكي وحوذضم وما ٔبزاذٍ ػل من اؾامتز
اًـاؾل هبم واس خزالفَ إايضم وُشا ُو مـىن اًـمصان اطلي حـَياٍ موضوؿا ًِشا اًـؿل)
( ملسمة اجن ذضلون . 43، 42 ، 41 / 1
 ثـََق ؿىل هط اجن ذضلون  :إن مفِوم اًـمصان ؾيس اجن ذضلون ًيعَق من اًلصبٓن  ،اطليحيسذ اًـمصان يف إوضاء ػل ثـاىل ًحين بٓذم من ا ٔلزط واس خـٌلزٍ س ححاهَ هلم فهيا ُ{ ،و ٔبوضبٔمك من ا ٔلزط
واس خـمصمك فهيا}( ُوذ ،)61:وظصًق رعل الاحامتغ اًرضوزي ٌَيوغ اًخرشي ابـلفِوم اًلصبٓين ًَخحلق هلم ما
ٔبزاذٍ ػل ثـاىل من إنٌلل وحوذضم واؾامتز اًـاؾل هبم وكِارمم اذلق توػَفة الاس خزالف يف ا ٔلزط ،اًيت
ٔبانظِا اذلق ؾز وخي هبم تلوهل{:وٕار كال زتم ٌَمالئىة إين خاؿي يف ا ٔلزط ذََفة}(اًحلصت، )30 :كال
اجن نثري يف مـىن كوهل ثـاىل{( :إين خاؿي يف ا ٔلزط ذََفة} ٔبي كوما خيَف تـضِم تـضا كصان تـس كصن
وحِال تـس حِي ،نٌل كال ثـاىلُ{ :و اطلي حـَنك ذالئف ا ٔلزط}(ا ٔلهـام ،)165وكال{:وجيـَنك ذَفاء
ا ٔلزط}(اٍمني  ، 252)62:وفق مزيان رشًـخَ ومهنجَ اًفعصي يف اًـحاذت واًـٌلزت مـا  ،ؾحاذت ؼل ثـاىل
وحسٍ ،وؾٌلزت ً ٕالوسان كَحا وكاًحا جصوخ اًلصبٓن ،وؾٌلزت ً ٔلزط مبا حيخاخَ اًخرش من اـلبٓلك واـلرشة
واـلسىن واـلصهة واًيؼام واًخـاون واًخبٓسز واًخاكمي  ،وكري رعل من اـلعاحل اـلاذًة واـلـيوًة اًيت ًخحلق
هبا نٌلل اًـمصان وثخحلق هبا اًسـاذت يف اـلـاص واـلـاذ .وكس كصز اجن ذضلون ُشا اـلفِوم مصاث ؿست مهنا
كوهل (:ـلا ثحني ٔبن حلِلة ارلالفة هَاتة ؾن ظاحة اًرشغ يف حفغ اصلٍن وس َاسة اصلهَا فعاحة اًرشغ
 - 252اثٓ وث١ش ف ٟرفغ١شٖ . 70 / 1 :
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مذرصف يف ا ٔلمصٍنٔ ،بما يف اصلٍن فمبلذىض اًخاكًَف اًرشؾَة اطلي ُو مبٔموز تددََلِا ومحي اًياش
ؿَهيا،و ٔبما س َاسة اصلهَا فمبلذىض زؿاًخَ ـلعاذلِم يف اًـمصان اًخرشي).253
 - 6هط ٌَزََفة معص جن ؾحس اًـزٍز يف حتعني اًحالذ ابًـسل :
(نخة تـغ ؾٌلل معص جن ؾحس اًـزٍز إًََ إن مسًيدٌا كس دصتت فإن ز ٔبى ٔبمري اـلؤمٌني ٔبن ًلعؽ
ًيا مال ىصرما تَ  ، ...فىذة إًََ معص إرا كص ٔبث نخايب ُشا حفعهنا ابًـسل وهق ظصكِا من اًؼؿل فإهَ مصمهتا
واًسالم ). 254
 - 7هط يف ٔبن اًؼؿل مؤرن خبصاة اًـمصان ( :فذفِم من ُشٍ اذلاكًة ٔبن اًؼؿل خمصة ٌَـمصان و ٔبن
ؿائست ارلصاة يف اًـمصان ؿىل اصلوةل ابًفساذ والاهخلاط  ،ول ثيؼص يف رعل إىل ٔبن الاؾخساء كس ًوخس
اب ٔلمعاز اًـؼمية من اصلول اًيت هبا وؾل ًلؽ فهيا دصاة  ،واؿؿل ٔبن رعل إمنا خاء من كدي اـلياس حة تني
الاؾخساء و ٔبحوال ٔبُي اـلرص فٌَل اكن اـلرص هحريا ومعصاهَ نثريا و ٔبحواهل مدسـة مبا ل ًيحرص اكن وكوغ
اًيلط فَِ ابلؾخساء واًؼؿل ٌسريا ٔلن اًيلط إمنا ًلؽ ابًخسزجي ،فإرا دفي جىرثت ا ٔلحوال واجساغ ا ٔلؾٌلل
يف اـلرص ؾل ًؼِص ٔبثصٍ إل تـس حني  ،وكس ثشُة ثغل اصلوةل اـلـخسًة من ٔبظَِا كدي دصاة اـلرص
،وجتيء اصلوةل ا ٔلدصى فرتكـَ جبسهتا ،وجترب اًيلط اطلي اكن دفِا فَِ فال ٍاكذ ٌضـص تَ إل ٔبن رعل يف
ا ٔلكي اًياذز  ،واـلصاذ من ُشا ٔبن حعول اًيلط يف اًـمصان ؾن اًؼؿل واًـسوان ٔبمص واكؽ ل تس مٌَ  ،ـلا
كسمٌاٍ  ،ووابهل ؿائس ؿىل اصلول  ،ول حتسنب اًؼؿل إمنا ُو ٔبذش اـلال ٔبو اـلغل من ًس ماًىَ من كري
 - 253اٌّمذِخ  ، 218 / 1 :اٌفظً اٌسبدٚ ٞاٌث٩ث ْٛف ٟاٌخطؾ اٌذ١ٕ٠خ اٌخ٩ف١خ .
 - 254ربس٠خ اٌخٍفبء 232 / 1
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ؾوط ول سخة نٌل ُو اـلضِوز  ،تي اًؼؿل ٔبمع من رعل ولك من ٔبذش مغل ٔبحس ٔبو قعحَ يف معهل ٔبو
ظاًحَ تلري حق ٔبو فصط ؿَََ حلا ؾل ًفصضَ اًرشغ فلس ػَمَ  ،جفحات ا ٔلموال تلري حلِا ػَمة
،واـلـخسون ؿَهيا ػَمة ،واـليهتحون ًِا ػَمة ،واـلاهـون ذللوق اًياش ػَمة ،ودعاة ا ٔلمالك ؿىل
اًـموم ػَمة،ووابل رعل لكَ ؿائس ؿىل اصلوةل خبصاة اًـمصان اطلى ُو ماذهتا لٕرُاتَ الٓمال من ٔبُهل،
واؿؿل ٔبن ُشٍ يه اذلوكة اـللعوذت ٌَضازغ يف حتصمي اًؼؿل وُو ما ًًضبٔ ؾيَ من فساذ اًـمصان ودصاتَ ،
ورعل مؤرن ابهلعاغ اًيوغ اًخرشي ويه اذلوكة اًـامة اـلصاؾَة ٌَرشغ يف مجَؽ ملاظسٍ اًرضوزًة اشلسة
من حفغ اصلٍن واًيفس واًـلي واًًسي واـلال  ،فٌَل اكن اًؼؿل نٌل ز ٔبًت مؤران ابهلعاغ اًيوغ ـلا ٔبذى إًََ
من ختصًة اًـمصان ،اكهت حوكة ارلعص فَِ موحوذت ،فاكن حتصميَ رمٌل وٕاحاًخَ من اًلصبٓن واًس ية نثريت
ٔبنرث من ٔبن ًبٔذشُا كاهون اًضحط واذلرص ) اـللسمة . 288 /1 :
 - 8هط يف الاحامتغ مهنج يف اًـمصان اًخرشي ؿىل وسان اًلصبٓن :
ًلول ؾحس اًصحٌلن جن حسن ادلربيت( :اؿؿل إن ػل ثـاىل ـلا ذَق ا ٔلزط وذحاُا و ٔبدصح مهنا ماءُا
ومصؿاُا وتر فهيا من لك ذاتة وكسز ٔبكواهتا ٔبحوح تـغ اًياش إىل تـغ يف حصثُة مـاٌضِم ومبٓلكِم
وحتعَي مالثسِم ومسانهنم ٔلهنم ًُسوا هسائص اذلَواانث اًيت حتعي ما حتخاح إًََ تلري ظيـة  ،فإن ػل
ثـاىل ذَق الٕوسان ضـَفا ل ٌس خلي وحسٍ تبٔمص مـاصَ لحذَاخَ إىل كشاء ومسىن وًحاش وسالخ
جفـَِم ػل ثـاىل ًخـاضسون وًخـاوهون يف حتعََِا وحصثُهبا  ،تبٔن ٍززغ ُشا طلاك وخيزب راك ًِشا  ،وؿىل
ُشا اًلِاش ثمت سائص ٔبموزضم ومعاذلِم وزنز يف هفوسِم اًؼؿل واًـسل  ،مث مست اذلاخة تُهنم مزياان
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ٌَـساةل وكاهوان ٌَس َاسة ثوسن تَ حصاكهتم وسىٌاهتم وحصحؽ إًََ ظاؿاهتم ومـامالهتم ،فبٔىزل ػل نخاتَ
ابذلق ومزياهَ ابًـسل نٌل كال ثـاىل  {:ػل اطلي ٔبىزل اًىذاة ابذلق واـلزيان }  ،كال ؿٌَلء اًخفسري اـلصاذ
ابًىذاة واـلزيان اًـؿل واًـسل ،واكهت مدارشت ُشا ا ٔلمص من ػل تيفسَ من كري واسعة وسخة ؿىل
ذالف حصثُة اـلمَىة وكاهون اذلوكة فاس خزَف فهيا من الٓذمِني ذالئف ووضؽ يف كَوهبم اًـؿل واًـسل
ًَحوكوا هبٌل تني اًياش ،حىت ًعسز ثستريضم ؾن ذٍن مرشوغ وجتمتؽ لكمهتم ؿىل ز ٔبي مذحوغ وًو ثياسؾوا
يف وضؽ اًرشًـة ًفسس هؼارمم وادذي مـاصِم ). 255
 اثهَا  :هعوض يف تَان ذوز اًزاكت يف الاسدامثز اـلايل واًخمنَة الاكذعاذًة واًخاكفي الاحامتؾي:ٔب – ًلول ا ٔلمام ٔبتو َلس جن حزم ا ٔلهسًيس  " :وفصط ؿىل ا ٔلقيَاء من ٔبُي لك تضل ان ًلوموا
تفلصاهئم  ،وجيربضم اًسَعان ؿىل رعل إن ؾل ثلم اًزهواث هبم،ول يف سائص ٔبموال اـلسَمني هبم ،فِلام هلم
مبا ًبٔلكون من اًلوث اطلي لتس مٌَ ،ومن اٌَحاش ٌَض خاء واًعَف،مبثي رعل  ،وثسىن ٍىفِم من اـلعص
واًعَف ،واًضمش وؾَون اـلازت ". 256
ة – زوى الٕمام اًعربي ؾن اجن سًس كوهل  " :اجن اًسخِي اـلسافص  ،اكن قيَا ٔبو فلريا ،إرا بٔظَخت
هفلذَٔ ،بو فلسث ٔبو ٔبظاهبا َشء ٔ ،بو ؾل ٍىن مـَ َشء ،حفلَ واحة ". 257وزوى اجن سـس ٔ ":بن معص
اجن ارلعاة زيض ػل ؾيَ اختش يف ؾِسٍ ذازا ذاظة ٔبظَق ؿَهيا  :ذاز اصلكِق  ،وضؽ فهيا اصلكِق ،
ِ - 255مذِخ وزبة :ربس٠خ ػدبئت ا٤ثبس ف ٟاٌزشاخُ ٚا٤خجبس ٌؼجذ اٌشزّبْ ثٓ زغٓ اٌدجشر13 /1 : ٟ
 - 256اثٓ زضَ  :اٌّسٍ ،156/6 : ٝاٌطجؼخ ا ، ٌٝٚ٤اٌّطجؼخ إٌّ١ش٠خ.
 - 257رفغ١ش اٌطجش. 320 /4 : ٞ
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واًزتُة  ،واٍمتص ،...،وما حيخاح إًََ ً ،ـني اـليلعؽ  ، ...،ووضؽ معص زيض ػل يف ظصًق اًس َي ما تني
مىة واـلسًية ما ًعَح ما ًيلعؽ تَ  ،وحيمي من ماء إىل ماء". 258
ح – كصز ٔبتو ًـىل اـلوذوذي مدس ٔب ذوز اًزاكت يف ضٌلن اكلاظص حِر كال " :ؾن اًزاكت – اًضٌلن
الاحامتؾي ُ :شٍ يه مجـَة اـلسَمني ٌَخـاون الاحامتؾي  ،وُشا ُو ماهلم الاحذَاظي ُ ،شٍ يه اًرثوت
اًاكفةل ٌَـاظَني مهنم  ،وُشٍ يه اًوس َةل لٕؿاهة جعزضم  ،ومصضاضم  ،وًخاماضم ،ومؤاساهتم  ،وثـِس ٔبمواهلم
فوق لك رعل  ،يه اًيشء اطلي ًلين اـلسؿل ؾن اًخفىري يف كسٍ ...فَُس عل ٔبن جضلي ابعل ابًخفىري
يف ما ٍىون ؿَََ حاعل ٔ ،بظححت فلريا ٔ ،بو حال سوخم و ٔبولذك إرا اقخاًخم اـليَة  ...وهَف ثيجو من
اـلعائة ٔبرا ىزًت تم انسةل ٔ ،بو ٔبظخت حبصًقٔ ،بو اًفِضان  ، ...وما ثفـي إن نيت ؿىل سفص  ،وًُس
ؾيسك َشء من اـلال ،فاًزاكت يه اًيت ثيجَم وثليَم ؾن اًخفىري يف مثي ُشٍ ا ٔلموز إىل ٔبتس الٓابذ ...
". 259
 اثًثا  :هعوض يف اـلوضوؿاث اًيت ثسذي يف فلَ ثوسًؽ اًرثواث واصلدول وٕاؿاذت اًخوسًؽ :  - 1هعوض وفق ثددؽ نخاة اـللين لجن كسامة اـللسيس اذليحًل (ثُ620ؼ )  ،واـلوضوؿاث يه: اًزاكت  :وثفِس يف إؿاذت اًخوسًؽ واًضٌلن الاحامتؾي . ظسكة اًخعوغ  :وثفِس إؿاذت اًخوسًؽ واًضٌلن الاحامتؾي . - 258دٛ٠ .عف اٌمشػب : ٞٚفمٗ اٌضوبح . 675 :
 - 259أث ٛا٤ػٍ ٝاٌّٛدٚد : ٞأعظ ا٨لزظبد ا٦ع ِٟ٩ف ٟا٦ع ،130 : َ٩اٌّطجؼخ اٌٙبشّ١خ  ،دِشك .
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 اًعوم ( اًفسًة و ساكت اًفعص)  :وثفِس يف إؿاذت اًخوسًؽ واًضٌلن الاحامتؾي . اذلج ( اًفسًة واًِسي)  :وثفِس يف إؿاذت اًخوسًؽ واًضٌلن الاحامتؾي . اًحَؽ  :وًفِس يف حسن ثستري ا ٔلسواق وحتسًس ا ٔلمثان . اًصاب واًرصف  :وًفِس يف ذزاسة ذدول ؾوامي الٕهخاح ( ز ٔبش اـلال) . اًلصط ( اًلصط اذلسن) وًفِس يف اًضٌلن الاحامتؾي . اًسؿل  :وًفِس يف ذزاسة ذدول ؾوامي الٕهخاح ( ز ٔبش اـلال) . اًصُن واذلواةل واًضٌلن  ،وثفِس يف حصثُة وحسن ثستري ٔبسواق ؾوامي الٕهخاح اـلساكات واـلزازؿة والٕخازت  :وثفِس يف ذزاسة ذدول ؾوامي الٕهخاح (ثوسًؽ اصلدول ؿىل اًـميوز ٔبش اـلال وا ٔلزط) .
 اًرشنة  :وثفِس يف ذزاسة ذدول ؾوامي الٕهخاح (ثوسًؽ اصلذي) . اًواكةل  :وثفِس يف ذزاسة ذدول ؾوامي الٕهخاح ( اًـمي) . الٕخازاث  :وثفِس يف ذزاسة ذدول ؾوامي الٕهخاح (ثوسًؽ اصلذي) . إحِاء اـلواث  :وثفِس يف ذزاسة اـلَىِة ( ثوسًؽ اًرثواث ). اًوكف واًِحة واًـعَة  :وثفِس يف ذزاسة إؿاذت اًخوسًؽ واًضٌلن الاحامتؾي .181

 اـلرياج واًوظَة  :وثفِس يف ذزاسة اـللكىِة وثوسًؽ اًرثواث  ،نٌل ثفِس يف إؿاذت اًخوسًؽ واًضٌلنالاحامتؾي .
 اًيفلة  :وثفِس يف ذزاسة إؿاذت اًخوسًؽ واًضٌلن الاحامتؾي ( ،اًيفلة ؿىل ا ٔلكازة واًزوخة وا ٔلتياءوا ٔلابء -اًخاكفي ا ٔلزسي.)-
 -2نخاة اًلصاط ،اجن زصس ،تساًة افلهتس 187/2 :ذاز اًفىص (اًفلصت ا ٔلوىل).
 -3نخاة اًرشنة (تساًة افلهتسٔ ( 189/2 :بهواغ اًرشنة و ٔبحاكم اًرشنة اًعحَحة.)...
اقلصمة اًحَؽ ،و اًحاة
 -4نخاة اًحَوغ :تساًة افلهتس( 93/2 :ملسمة اًحاة و اًحاة ا ٔلول :ا ٔلؾَان َّ
اًثاين :يف تَوغ اًصاب ،و اًفعي  1و  2من ُشا اًحاة.
 -5نخاة اًحَوغ :اًخَلني يف اًفلَ اـلاًيك ٌَلايض ؾحس اًوُاة اًحلساذي اـلاًيك (ث ُ422ؼ) ،ظحـة
وسازت ا ٔلوكاف ،ض/106 :ملسمة اًىذاة  +ف 1و  2و 3.
 -6نخاة الٕخازت :اًخَلني :ض .118 :وابة اًلصاط :ض ، 121-120 :وابة اًرشنة، 122 :
ونخاة اًصُون123. :
 - 7كواؿس اًحَوغ 103/2 :وما تـسُا ،و كواؿس الٕخازت ،171/2 :وكواؿس اًضٌلن ، 188/2 :وكواؿس:
اًلصاط ،والٕحِاء 204/2 :وما تـسُا ،من ذالل نخاة  ":حصثُة اًفصوق وادذعازُا " ،قلمس جن
إجصاُمي اًحلوزي ،حتلِق معص اجن ؾ َّحاذ ض 1996 :وسازت ا ٔلوكاف( ،ث. )707
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 زاتـا  :هط ٌَمؤزد الٕسالسم اصلنخوز زاقة اًرسخاين :ٔبطمَة تُت اـلال ووازذاثَ :
ٔب  ( -تُت اـلال ُو اـلؤسسة اًيت جُرشف ؿىل ما ٍَ ِص ُذ من ا ٔلموال وما خيصح مهنا يف ٔبوخَ اًيفلاث
اكلخَفة؛ ًخىون حتت ًس ارلََفة ٔبو اًوايلً ،ضـِا فامي ٔبمص ػل تَ ٔبن ثُوضؽ مبا ًُعَح ص ئون ا ٔلمة يف
اًسؿل واذلصة. 260
و ٔبضم وازذاث تُت اـلال :اًزاكت ،وارلصاح ،وادلزًة ،واًليمية ،واًفيء ،وا ٔلوكاف ،وفهيا مجَ ًـا -
ابس خثٌاء ا ٔلوكاف -مـىن اًرضًحة ؿىل اًرثوت وا ٔلزط وا ٔلهفس. 261
و ٔبما ادذعاظاث تُت اـلال فك مالٍ اس خحلََّ اـلسَمون ،وؾل َّ
ًخـني ماًىَ مهنم فِو من حلوق
تُت اـلال ،و ُّ
حق ؿىل تُت اـلال. 262
حق وحة دضفَ يف معاحل اـلسَمني فِو ٌّ
لك ّ ٍ
وتياء ؿىل ُشا اًخـصًف فإن تُت اـلال من ٔبضم اـلؤسساث اذلضازًة الٕسالمِة ،فِو ادلِة
اًوحِست اكلوةل ٌَرصف ؿىل معاحل اـلسَمني اـلخفاوثة؛ وطلعل فِو جيمؽ ادذعاظاث وسازت اـلاًَة
واًحيم اـلصنزي يف ؾرصان اذلارض).

١ِٕ - 260ش زغٓ ػجذ اٌمبدسِ :ؤعغخ ث١ذ اٌّبي ف ٟطذس ا٦ع َ٩ص.47
 - 261شٛل ٟأث ٛخٍ :ً١اٌسؼبسح اٌؼشث١خ ا٦ع١ِ٩خ ص. .331
 - 262اٌّبٚسد :ٞا٤زىبَ اٌغٍطبٔ١خ ص.278
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ة  -تُت اـلال يف ؾِس اًييب :
( وكس ٔب َّسس اـلسَمون تُت اـلال مٌش ؾِس اًييب ؛ فلس اكن اًييب

ًُـني ٔبمصاء

وؾٌلل ا ٔلكاًمي ،واكهت رممة لك ٔبمري ٔبن ًلوم جبمؽ اًعسكاث وادلزًة و ٔبدٌلش اًليامئ وارلصاح ،و ٔبحِاانً
اكن زسول ػل

خمخعا ابًيوايح اـلاًَة ،ثيحرص رممخَ جبمؽ مس خحلاث اصلوةل من
ٍُصسي ؿام ًال ًّ

ا ٔلموال (ارلصاح ،وادلزًة ،واًـضوز ،واًعسكاث) وًسفـِا إىل تُت مال اـلسَمني ،نٌل فـي زسول
مؽ مـار جن حدي  ،حِامن تـثَ إىل اٍمين ًلدغ اًعسكاث من ؾٌلًِا ،ومؽ ٔبيب ؾحَست جن

ػل
ادلصاخ

حِامن ٔبزسهل إىل اًححصٍن ًَبٔثََ جبزٍهتا.263

إن ثبٔسُس تُت مال اـلسَمني مٌش ؾِس اًييب

ًُسٌي ؿىل ذكة اًيؼم اـلاًَة الٕسالمِة مٌش ُشا

اًـِس اـلحىص؛وطلعل اكن من اًعحَـي ٔبن ثخلسم مؤسسة تُت اـلال وثخعوز ثح ًـا ٌَـعوز اكلخَفة).
ح  -تُت اـلال يف ؾِس معص جن ارلعاة :
( وحِامن اجسـت فذوحاث اصلوةل الٕسالمِة يف ؾِس ارلالفة اًصاصست ،وذاظة يف ؾِسي معص
جن ارلعاة

وؾامثن جن ؾفان  ،حِر فذحت اًضام واًـصاق ومرص وادلزٍصت وادلحي و ٔبزمِيَا

واًصي و ٔبرزتَجان و ٔبظهبان يف ؾِس معص جن ارلعاة  ،وفُذحت هصمان ،وجسس خان ،وهُساتوز،

 - 263أث ٛػج١ذ :اِٛ٤اي ص.41
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وفازش ،وظربس خان ،وُصات ،وتلِة ٔبؾٌلل دصاسان وٕافصًلِة يف ؾِس ؾامثن  ،اكن من اًعحَـي ٔبن
ثفس ا ٔلموال تعوزُا اكلخَفة إىل ملص ارلالفة الٕسالمِة يف اـلسًية اًيحوًة.264
وكس ْ
حـَت نرثت ُشٍ ا ٔلموال اًفازوق معص

ًحيك وُو ٌ ُضاُس اًليامئ ثخوازذ ثرتى إىل اـلسًية،

َلةل جىٌوس اطلُة واًفضة واذلجازت اًىصمية ،ومالًني اصلزاضم واصلانهري ،واًـحَس وا ٔلمقضة ...وكريُا
من اًرثواث ،ومن مث ٔبمص معص ؿىل اًفوز توضؽ هؼام اصلًوان ،فصث ّة ًصؾَخَ ،وفصط ً ٔلحٌاذ ،نٌل
رهصان من كدي يف ذًوان اًـعاء.265
واكهت س َاسة ٔبمري اـلؤمٌني معص جن ارلعاة

ثلوم ؿىل ؿسم ا ِذّذاز ا ٔلموال يف تُت اـلال

ٌَيوائة؛ تي اكن جيصي ثوسًـِا ـلس خحلهيا ٔبو ًل تبٔول ،فِشهص اجن ادلوسي ٔبن معص"

اكن ًبٔمص

جىسح 266تُت اـلال مصت يف اًس ية، " 267ورعل ٔبهَ اكن ًُفص ُػ تُت اـلال ذما فًَِ ،خوسًـَ ؿىل
مس خحلَِ لك ؿام ،ول قصو ٔبن ُشا اًـمي من ا ٔلؾٌلل ادلََةل اًيت كامت هبا اذلضازت الٕسالمِة؛
فلس حصظت مؤسسة ارلالفة مٌش فرتت مدىصت ؿىل ٕارشاك اًصؾَة يف ٔبذش ٔبهعحهتا اًيت كسمهتا اصلوةل
فامي تُهنم ،يف وكت مـَوم من لك ؿام ذون ثبٔذري ٔبو ثَىؤ ،وراك هوغ من ٔبهواغ اًخاكفي واًيؼام
اـلمهنج تني اًصاؾي واًصؾَة ).
 - 264أظش :اٌمٍمشٕذ :ٞطجر ا٤ػش.285/3 ٝ
 - 265اٌطجش :ٞربس٠خ اٚ ُِ٤اٌٍّٛن .519/2
٠ - 266ىغر٠ :ىٕظ .اثٓ ِٕظٛسٌ :غبْ اٌؼشةِ ،بدح وغر .571/2
 - 267اثٓ اٌدٛصِٕ :ٞبلت أِ١ش اٌّؤِٕ ٓ١ػّش ثٓ اٌخطبة ص.79
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ذ  -يف ؾِس ؿًل جن ٔبيب ظاًة :
اكن ٔبمري اـلؤمٌني ؿًل جن ٔبيب ظاًة َ ًُ tل ِ ّسم ٔبموال تُت اـلال لك مجـة؛ "حىت ل ًُحلي فَِ
صُئًا " ، 268دوفًا من فذية اـلال ؿىل اًصاؾي واًصؾَة ،وطلعل ذذي تُت اـلال راث مصت" :فوخس
اطلُة واًفضة ،فلال :اي ظفصاء اظفصي ،واي تَضاء اتَيض ،وقُ ّ ِصي كريي ،ل حاخة يل فِم ". 269
واًالفت ٌَيؼص ٔبن ارلَفاء كس اثحـوا س َاسة ثليض ابًفعي تني الٕذازثني اًس َاس َة واـلاًَة؛ مٌ ًـا
ثفاذاي ٌَمضالكث ،وفع ًال ٌَسَُعاث؛ فلس ؿني معص جن ارلعاة
ٌَخس ،و ً
إمازت اًىوفة ،وتـر مـَ ؾحس ػل جن مسـوذ

268

ؾٌلز جن ايزس

ؿىل تُت اـلال ،وحـهل " ُمـ َِ ّ ًما ووس ًٍصا ). 270

 -أث ٛاٌؼجبط إٌبطش :ٞا٨عزمظب .112/1

 - 269اثٓ اٌٛسد :ٞربس٠خ اثٓ اٌٛسد.157/1 ٞ
 - 270اثٓ عؼذ :اٌطجمبد اٌىجش.255/3 ٜ
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ؿىل

ارلؼؼؼؼؼؼامتـة:
إن ُشٍ اصلزاسة اًـَمَة تًَت اـلـاؾل اًىربى ٌَمهنج الٕسالسم يف اـلال والاكذعاذ ،ابؾخحازٍ ولًة
ذًًِة ودعة رشؾَة مس خلةل ،ثؤنس ٔبن رشًـة الٕسالم تلواؿسُا و ٔبحاكرما وملاظسُا،ثؤظص اًيؼام اـلايل
والاكذعاذي ثبٔظريا ممتزياً ،ؤُهل ًـٌلزت اًحالذ واًـحاذ مبا ًيفؽ اًياش وميىر يف ا ٔلزط ،وجتـي مٌَ ولًة
رشؾَة مؤسس َة ،ثـمي ؿىل جنات وذالض اًخرش من ا ٔلسماث اـلاًَة اـلضعصتة  ،اًيت حـَت اًـاؾل م ِىّد ًا
ؿىل وهجَ ٌس خلَر وٌس خرصد من اهنَاز اكذعاذٍ.
وكس ذَعت يف ُشٍ اصلزاسة إىل مجةل من اًيخاجئ اًـَمَة واـلهنجَة واًخعحَلِة اـلخـَلة ابـلال
والاكذعاذ الٕسالسم ،مهنا ما ًًل:
 ٔبو ًل :من اًياحِة اًـامة ٌَموازذ اـلاًَةً -1لسم اـلال ٔلكسام ؿست ؾيس اًفلِاء اكـلال اـلخلوم وكري اـلخلوم ،اـليلول وكري اـليلول،واـلال ارلاض
واًـام وكري رعل.
 - 2إن وحوذ تُت اـلال ُو ٔبمص مرشوغ يف اًىذاة واًس ية والٕحٌلغ واًلِاش.
 - 3إن تُت اـلال هل ٔبكسام ؿست وًك كسم مهنا حلوق ذاظة.
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ٌَ - 4موازذ اـلاًَة دعائط ؿست فِيي ثخىون من ٔبذواث اثتخة ومذلريت ،وحصحىز ؿىل فصائغ ماًَة
مدارشت ًخحعَي اـلال.
 - 5اؾخىن الٕسالم ابـلَىِة اًـامة ـلساطمهتا اًف ّـاةل يف اـلوازذ اـلاًَة.
 اثهَ ًا :فامي ًخـَق ابـلوازذ اـلاًَة يف اًخبٔظَي اًخازخيي - 1ثخَرط موازذ اصلوةل الٕسالمِة يف ؾرص اًصسول ظىل ػل ؿَََ وسؿل يف اًخربؿاث ،واًليامئ،
واًفيء وارلصاح واًوكف والاس خلصاط واًعسكاث اًعوؾَة وادلزًة واًربنة واـلـجزاث واـلوازذ كري
اـلحارشت.
 - 2مت ّزي اًـرص اًصاصسي يف جرشًؽ موازذٍ اـلاًَة ابلؾامتذ ؿىل اًىذاة واًس يّة واحهتاذ اًـٌَلء اًصابهَني
ومن ٔبضم سٌلهتا اًـساةل وزؿاًة اًضـفاء وتـس اًيؼص.
ٔ - 3بما اًـرص ا ٔلموي فاؾمتس ؿىل موازذ ا ٔلزط إحِاء واسدامثز ًا ،وادذَفت تـغ اـلوازذ ثحـ ًا لٓزاء
ارلَفاء وولهتم.
 - 4ويف اًـرص اًـحايس اس متص الاؾامتذ ؿىل ارلصاح حِر ه ُؼمت ادلحاًة ،وجصس الاُامتم تيؼام اقلاس حة،
وػِصث ٔبساًَة خسًست يف مجؽ موازذ ٌضلوةل اكًضٌلن ،ومت ثفـَي الاس خلصاط.
 اثًث ًا :فامي ًخـَق ابـلوازذ اـلاًَة يف الاكذعاذ الٕسالسم:188

 - 1فصًضة اًزاكت موزذ خضم مساؿس ًحُت اـلال اًـام ورعل مضن إظاز ختعَعِا اًلصبٓين  ،وًِا ذوز
هحري يف اًلضاء اًفلص واًخمنَة الاكذعاذًة ،وٕاؿاذت ثوسًؽ اًرثواث وحتلِق اًخاكفي الاحامتؾي وا ٔلمن
والاس خلصاز.
 - 2ادلزًة موزذ مايل مدارش ًفصضَ تُت اـلال توكت مـني ؿىل ٔبُي اًـِس حسة ظاكاهتم.
 - 3اًـضوز موزذ مايل ًفصط ؿىل جتاز ٔبُي اذلصة و ٔبما زؿااي اصلوةل اـلسَمة فَِم مـامةل ٔبدصى .
ً - 4وضؽ اًفيء يف تُت اـلال ثضك اكمي ابثفاق اًفلِاء ،وً ٕالمام اذلق يف مرصفَ ـلعاحل ا ٔلمة.وًلس
ٔبذلق الاكذعاذ الٕسالسم ٔبموا ًل حبنك اًفيء اك ٔلموال اًيت ًُس ًِا ماعل.
ُ -5ياك موازذ ماًَة ثدضاتَ فهيا حعة تُت اـلال اكًليامئ واـلس خرصح من اًححاز واـلـاذن.
 -6إن ارلصاح اـلس خحق ًحُت اـلال ٍىون ؿىل اـلَىِة اًـامة ،وميىن ً ٕالمام ٔبن ًبٔيت مهنا ابٍٕصاذاث ماًَة
إما ابسدامثزُأ ،بومن ذالل ثبٔخريُا وٕاكعاؾِا.
 زاتـ ًأ :بما ما ًخـَق ابًخعحَلاث اـلـادضت - 1ثلوم مؤسساث ولًة اًزاكت اكلخعة تسوز تُت مال اًزاكت جبمؽ اًزاكت تلوت اًلاهون ،وجبمـِا ظواؾَة .
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 - 2رُة تـغ اًفلِاء إىل ؿسم حواس اـلىوش ـلا فهيا من ػؿل ،يف حني ٍصى تـضِم حواسُا  ،وًلس
ذذي ُشا اـلوزذ إىل تَوث ٔبموال ذول إسالمِة نثريت ابْس اًرضائة!ً .ىن الاكذعاذ الٕسالسم ٔبؾعى
تسائي ؿسًست نزايذت الاسدامثز يف ٔبمالك اصلوةل ،واًخوػَف اـلايل ؿىل بٔقيَاء اـلسَمني تـس ٔبذاء ساكهتم.
ً - 3ـخرب الاسدامثز موزذ ًا ماًَ ًا ٔبساس ًا ووسائهل اـلـادضت نثريت ،مهنا اًعىوك اًيت ابثت واحست من
ٔبزسغ ا ٔلذواث اـلاًَة منو ًا يف اًـاؾل.
 - 4ظيّف الاكذعاذ الٕسالسم ا ٔلوكاف ؿىل ٔبهنا مؤسسة مس خلةل كامت ؿرب اًـعوز الٕسالمِة تبٔذواز
ؾؼمية ،ثسذي يف رمام تُت اـلال اًـام ،ومعَت ؿىل ختفِف مسؤوًَاث نربى ثلؽ ؿىل ؿاثق تُت اـلال
اًـام.
حصتت
ُ– 5شٍ اًيخاجئ ثربس حِوًة اًدرشًؽ الٕسالسم ،وكسزثَ ؿىل اسدِـاة مس خجساث اًـرص ،فلس ّ
ذول إسالمِة نثريت يف اًخازخي اـلـادض جرشًـاث ماًَة وضـَة وابءث ابًفضي،ومن رعل اـلـاانث ارلعريت
اًيت ًـاين مهنا الاكذعاذ اًـاـلي اـلـادض  ،ويه مـاانث هتسذ ٔبزاكهَ .
ومن ُاُيا فإن الاكذعاذ الٕسالسم ابؾخحازٍ جرشًـا زابهَا ًـخرب ُو اًحسًي ا ٔلسؿل لٕدصاح
اكذعاذايث اًـاؾل اًَوم من اًصهوذ واًفضي واًرتاحؽ واًىساذ .
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ودذام ًا فإن ُشٍ اصلزاسة اًـَمَة اـلخواضـة  ،ثحني جحم اـلسؤوًَة اـليوظة تولت ا ٔلمص جتاٍ موازذ
ا ٔلمة ًَ،خحمَوا مسؤوًَهتم ٔبمام ػل ثـاىل  ،مث ٔبمام ٔبمهتم اًيت يه ذري ٔبمة ٔبدصحت ٌَياش  ،نٌل ثَنب
جحم ا ٔلماهة اًـَمَة اـليوظة ابًفلِاء و ٔبُي اًـؿل واًفىص وارلربت واًخجصتة من ُشٍ ا ٔلمة  ،ورعل تخِان رشغ
ػل ثـاىل ٌَياش تَاان مٌاس حا  ،والاحهتاذ يف حي مـضالث اًـرص اـلاًَة والاكذعاذًة  ،وثلسمي اًحسًي
الٕسالسم ٌَـاؾل ثلسميا مٌاس حا ٌَزمان ،واـلاكن  ،والٕوسان ،حتلِلا ـلصاذ ػل ثـاىل يف إكامة اًضِوذ
اذلضازي ً ٔلمة ؿىل ا ٔلدم لكِا هرصت ٌَحق وٕاكامة ٌضلٍن اًلمي  ،وؾٌلزت اًحالذ واًـحاذ  ،معصاان إمياهَا
واكذعاذاي ًيفؽ اًياش وميىر يف ا ٔلزط.
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اؾلؼؼؼظاذز و اؾلؼؼزاحؽ
 ٔبول  :معسزًة اًويح : -1اًلصبٓن اًىصمي وثفاسريٍ.
 -2اًسنن واًعحاخ .
 اثهَا  :معاذز ومصاحؽ : -1اًخَلني يف اًفلَ اـلَيك ٌَلايض ؾحس اًوُاة.
 -2حصثُة اًفصوق وادذعازُاَ ،لس جن إجصاُمي اًحلوزي.
 -3اـللسمة ،اجن ذضلون ،مؤسسة اًىذة اًثلافِة ،ظُ1426 ،4ؼ2005-م.
 -4ا ٕلس خرصاح ٔلحاكم ارلصاح ً ٕالمام اذلافغ ٔبيب اًفصح جن زحة اذليحًل ،ذاز اذلسازة ٌَعحاؿة واًًرش،
تريوث ،ظ1982. ،1
 -5تساًة افلهتس وهناًة اـللذعس ،لجن زصس.
 -6اـلَىِة وهؼصًة اًـلس يف اًرشًـة الٕسالمِة :الٕمام َلس ٔبتو سُصت ،ورش ذاز اًفىص اًـصيب اًلاُصت
س ية .1996
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 -7الاس خزسام اًوػَفي ٌَزاكت يف اًفىص الاكذعاذي الٕسالسم :ذ .كاسي ؾياتة ،ذاز ادلَي ،تريوث،
ظُ1409 :1ؼ.1989 -
ٔ –8بتو ا ٔلؿىل اـلوذوذىٔ " ،بسس الاكذعاذ تني الٕسالم واًيؼم اـلـادضت" ،معحـة ا ٔلمان ،
تريوث.1971 ،
 –9ذ/إجصاُمي ٔبابػة" ،الاكذعاذ الٕسالسم  :ملوماث ومهناخَ" الاحتاذ اصلويل ٌَحيوك الٕسالمِة.
 –10ذٔ /بمحس اًـسال "،اًيؼام الاكذعاذي الٕسالسم" ،نخحة وُحة اًلاُصت1997م
 –11ذ/حسني حسني ذساثَ" ،مضلكخا ادلوغ وارلوف وهَف ؿادلٌِل الٕسالم" ذاز اًوفاء 1410
 –12ذ/حسني حسني ذساثَ" ،حماس حة ساكت اـلال" ،ذاز اًًرش واًخوسًؽ الٕسالمِة ُ1407ؼ /
1987م .
 –13ذ/حسني حسني ذساثَ " ،اـلهنج الٕسالسم ً ٔلمن واًخمنَة" ،ذاز اًوفاء ابـليعوزت ُ1410ؼ
1990 /م .
 –14محزت ازلَـى" ،ؾوامي الٕهخاح يف الاكذعاذ الٕسالسم" ،ذاز اًخوسًؽ واًًرش الٕسالمِة
1985م .
 –15ظاُص ؾحس اقلسن" ،هؼصت الٕسالم إيل اـلضلكة الاكذعاذًة" ,مىذحة وُحة1976م .
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 –16ذ /ؾحس اًس خاز فذح ػل اًسـَس "،اـلـامالث يف الٕسالم" ذاز اًخوسًؽ واًًرش الٕسالمِة
ُ1408ؼ 1986 /م.
 -17ذ .ؾحس اسلَس اًلزايل " ،حول اـلهنج الٕسالسم يف اًخمنَة الاكذعاذًة" ذاز اًوفاء ٌَعحاؿة
واًًرش ُ1408 ،ؼ 1988 /م .
 –18ؾحس اًسمَؽ اـلرصي" ،هؼصاث يف الاكذعاذ الٕسالسم" ،ذاز اًعحاؿة واًًرش الٕسالمِة
1986م .
- 19ؾز اًـصة فؤاذ" ،اًصاب تني الاكذعاذ واصلٍن" ،ذاز اًخوسًؽ واًًرش الٕسالمِة.1987 ،
َ –20لس اـلحازك" ،اًيؼام الٕسالسم الاكذعاذي" ،ذاز اًفىص ،تريوث 1972
 –21ذَ/لوذ ٔبتو اًسـوذ" ،دعوظ زئُس َة يف الاكذعاذ الٕسالسم" ،مىذحة اـلياز الٕسالمِة
اًىوًت. 1986 ،
 –22ذ/مٌشز اًلحف" ،الاكذعاذ الٕسالسم" ،ذاز اًلؿل ,اًىوًت1979 ,م .
 –23ذً/وسف اًلصضاوي ،مضلكة اًفلص وهَف ؿادلِا الٕسالم" ،مىذحة وُحة ،اًلاُصت،
1977م.
 –24ذً/وسف اًلصضاوي" ،اسرتاثَجَة وحىذَم اًخمنَة الاكذعاذًة يف الٕسالم" من معحوؿاث
الاحتاذ اصلويل ٌَحيوك الٕسالمِة ،اًلاُصت1981 ،م .
ً –25وسف نٌلل" ،الٕسالم واـلشاُة الاكذعاذًة اـلـادضت" ،ذاز اًوفاء ابـليعوزت 1985م .
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ً –26وسف نٌلل" ،فلَ الاكذعاذ الٕسالسم" ،ذاز اًلؿل ،اًىوًتُ1408 ،ؼ 1988 /م .
ً –27وسف نٌلل"،فلَ الاكذعاذ الٕسالسم" ،ذاز اًلؿل  /اًىوًت اًلاُصت ُ 1411ؼ 1990 /م.
 -28إجصاُمي تم  " :اـلـامالث اًرشؾَة اـلاًَة "  ،ذاز ا ٔلهعاز .
 -29ذ .ؿىل اًساًوش  " :اـلـامالث اـلاًَة اـلـادضت ىف مزيان اًفلَ الٕسالزم "  ،مىذحة وُحة .
 -30حسن ٔبًوة  " :فلَ اـلـامالث اـلاًَة ىف مزيان اًفلَ الٕسالزم "  ،ذاز اًخوسًؽ واًًرش
الٕسالمِة .
 -31ؾحس اًىصمي ارلعَة  " :اًس َاسة اـلاًَة ىف الٕسالم "  ،ذاز اًوفاء ٌَعحاؿة .
 -32ذ .حسني حسني ذساثة  " :الاًزتام ابًضواتط اًرشؾَة ىف اـلـامالث اـلاًَة  " ،ذاز اًخوسًؽ
واًًرش الٕسالمِة.
-33ؾحس اًفذاخ َلس ٔبتو اًـَيني  " :فلَ اـلـامالث ىف الٕسالم "  ،اًيارش اـلؤًف.
 -34ذفاغ ؾن اًرشًـة :ر .ؿالل اًفايس ،معحـة اصلاز اًحَضاء ،ظ.1999 ،3
 -35يف اـلشاُة الاكذعاذًة ،ؿالل اًفايس ،معحـة اًصساةل.
 -36اذلصًة ،ر .ؿالل اًفايس ،معحـة اًصحاةل.
 -37ؾلوذ اًخربؿاث وذوزُا يف حتلِق اًخاكفي الاحامتؾي :ذ .حسو مزاين تيادض ،معحـة ٔبهفو-جصاهت،
فاش .2005
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 -38و ٔبذريا وكـت اًواكـة و ٔبتَح اًصاب :اًفوائس اًحيىِة !! ،ذَ .لس اًخاوًي ،معحؽ بٓهفو-جصاهت ،فاش،
.2008
 -39الاكذعاذ الٕسالسم :ذ .ؿالل ارلَازي ،ظحؽ رشنة اًًرش واًخوسًؽ اـلسازش اصلاز اًحَضاء.1998 ،
 -40كواؿس يف اندساة اـلال وٕاهفاكَ يف اًلصبٓن اًىصمي من ذالل اًخفاسري اًفلَِة اـلاًىِة يف اًلصة
الٕسالسم ،ر .ذاوذ اشلاز ،ظحؽ ذاز ٔبيب زكصاق حسان ،ظ.2012 ،1
ٔ -41بساس َاث الاكذعاذ الٕسالسم وثعحَلاثَ اـلـادضت ،ذَ .لس اًوزذي ،معحـة ظوة جصٌس -اًصابظ،
ظ.2011 ،1
 -42فلَ ٔبحاذًر اًحَوغ :ذ .اذلسني اًـمصٌش ،بٓهفو-جصاهت ،ظ.2004 ،1
 -43هـمة ا ٔلمن يف الٕسالم ،رٔ .بمحس جن احساٍن اًوزذي ،معحـة ٔبممية ،ظ.2009 ،1
ٔ -44بحاكم اًزاكت ؿىل ضوء اـلشاُة ا ٔلزتـة ،ؾحس ػل انحص ؿَوان ،ذاز اًسالم ،ظ .2002 ،7
 -45موكؽ اًزاكت من اًرضًحة يف الاكذعاذ الٕسالسم ،ذ .كاسي ؾياًة ،ذاز اجن حزم ،ظ.1993 ،1
 -46هؼام اذلَات يف الٕسالمٔ ،بتو ا ٔلؿىل اـلوذوذي ،ذاز اًـَوم ٌَعحاؿة.
 -47زؤًة إسالمِة يف كضااي مـادضت ،ذ .ؾٌلذ اصلٍن ذََي ،نخاة ا ٔلمة ،ظ.1995-1416 ،1
ٔ -48بضواء ؿىل مضلكة اًلشاء ابـليعلة اًـصتَة الٕسالمِة ،ؾحس اًلاذز اًعصاتَيس ،نخاة ا ٔلمة ،ظ،1
ُ1419ؼ1999-م.
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 -49إحِاء اًفصوط اًىفائَة سخِي حمنَة افلمتؽ ،ذ .ؾحس اًحايق ؾحس اًىدري ،نخاة ا ٔلمة ،ظ،1
ُ1426ؼ2009-م.
 -50يف الاكذعاذ الٕسالسم اـلصحىزاث ،اًخوسًؽ ،الاسدامثز ،اًيؼام اـلايل ،ذ .زفـت اًس َس اًـويض،
نخاة ا ٔلمة :ظ ،1سربٌس-اـللصة.
 -51كمي افلمتؽ الٕسالسم من مٌؼوز اتزخيي ،ح 1و ح ،2ذ .انزنا ضَاء اًـمصي ،نخاة ا ٔلمة ،ظ،1
ُ1414ؼ.
 -52اًخمنَة الاكذعاذًة يف اـلهنج الٕسالسم ،ؾحس اذلق اًضىريي ،نخاة ا ٔلمة ،ظُ1408 ،1ؼ.
 -53اًحيوك الٕسالمِة تني اذلصًة واًخيؼمي -اًخلََس والاحهتاذ -اًيؼصًة واًخعحَق ،ذ .حٌلل اصلٍن ؾعَة،
نخاة ا ٔلمة ،ظُ1407 ،1ؼ.
ٔ -54بسمذيا اذلضازًة يف ضوء س ية ػل يف ارلَق ،ذٔ .بمحس َلس نيـان ،نخاة ا ٔلمة ،ظ .1990 ،1
 -55اًخبٔظَي الٕسالسم ًيؼصايث اجن ذضلون ،ذ .ؾحس اذلَمي ؾوٌس ،نخاة ا ٔلمة ،ظ.1996 ،1
 -56الاحهتاذ ازلاؾي يف اًدرشًؽ الٕسالسم ،ذ .ؾحس افلَس اًسوسوٍ اًرشيف ،نخاة ا ٔلمة ،ظ،1
.1998
 -57اذلصمان واًخزَف يف ذايز اـلسَمني ،ذ .هخِي ظححي اًعوًي ،نخاة ا ٔلمة ،ظ.1984 ،1
 -58ذزاسة يف اًحياء اذلضازي ،ذَ .لوذ َلس سفص ،ظ.1989 ،1
 -59اًخمنَة حصًة ٔبمازثَا ظن ،حصمجة صويق خالل ،ؿاؾل اـلـصفة2004 ،م.
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 -60اًصدط اًرشؾَةٔ ،بحاكرما ،ضواتعِا ،ذ .وُحة اًزحًِل ،ذاز ادلَي ،ظ.1993 ،1
 -61ؾوامي اًسـة واـلصوهة يف اًرشًـة الٕسالمِة ،ذ .اًلصضاوي ،ذون ظحؽ.
ٔ -62بزتـون حسًثا يف اظعياغ اـلـصوفٌَ ،حافغ اـليشزي (ثُ656ؼ) ،فضاةل-اقلمسًة .1989
 -63موحز اتزخي جتسًس اصلٍن وٕاحِائَٔ ،بتو ا ٔلؿىل اـلوذوذي ،اصلاز اًسـوذًة.1985 ،
 -64وػَفة اصلٍن يف اذلَات ،ذَ .لس اًزحًِل ،ظحـة مجـَة اصلؾوت اًـاـلَة .1992
ٔ -65بهؼمة افلمتؽ واصلوةل يف الٕسالم ،ذَ .لوذ ؾحس اـلوىل ،اصلاز اًـصتَة ٌَىذاة.
 -66كضااي اًخمنَة والاس خلالل يف اًرصاغ اذلضازي ،مٌري صفِق ،ظ.1992 ،2
 -67جمةل اًيؼام اـلـصيف الٕسالسم هؼام ثـاوين /اًحيوك الٕسالمِة دِاز ؾلائسي واكذعاذي ،اًـسذ -96
.1989
 -68يف الاكذعاذ واًحواؾر الٕمياهَة واًضواتط اًرشؾَة ،ر .ؾحس اًسالم ايسني ،معحوؿاث ا ٔلفق،
اًحَضاء ،ظ.1999 ،1
 -69اًلواؿس اًفلَِة من ذالل نخاة :كواؿس ا ٔلحاكم يف معاحل الٓانمً ،سَعان اًـٌَلء اًـز جن ؾحس
اًسالم ،ذَ .لس ا ٔلهعازي ،ذاز اًسالم ،ظ.2012 ،1
ٔ -70بحاكم ولًة اًـؿل واًـٌَلء جتاٍ اصلوةل وافلمتؽ ،ذَ .لس ا ٔلهعازي ،ذاز اًسالم ،ظ.2012 ،1
 -71ويف سخِي ػل اـلرصف اًساتؽ من معازف اًزاكت ،ذَ .لس ٔبتَاظٔ ،بهفو-جصاهت.2004 ،

198

 -72اًوذائؽ اـلرصفِة اًيلسًة واسدامثزُا يف الٕسالم ،ذ .حسن ؾحس ػل ا ٔلمني ،ذاز اًرشوق -خست-
ظُ1403 ،1ؼ1983-م.
 -73الاسدامثز واًصكاتة اًرشؾَة :ذ .ؾحس اسلَس َلوذ اًحـًل ،مىذحة وُحة ،اًلاُصت ،ظ -1411 ،1
.1991
 -74مضلكة اًفلص اًوكاًة واًـالح يف اـليؼوز الٕسالسم :ذ َلس اًخاوًي.
 -75اًفلَ الٕسالسم و ٔبذًخَ :ذ .وُحة اًزحًِل.
 -76تَؽ اـلصاحبة يف اـلعازف الٕسالمِة ،فِاط ؾحس اـليـم حس يني ،مًضوزاث اـلـِس اًـاـلي ٌَفىص
الٕسالسم ،ظُ1417 ،1ؼ1996-م.
 -77كاؿست اـلثًل واًلميي يف اًفلَ الٕسالسم و ٔبثصُا يف اذللوق والًٕزتاماث ،ذ .ؿًل حميي اصلٍن اًلصٍ
ذاقي ،ذاز الاؾخعام.
 -78اًصكاتة اًرشؾَة ؿىل اـلعازًف الٕسالمِة :ذ .حسن ًوسف ذاوذ ،اـلـِس اًـاـلي ٌَفىص الٕسالسم،
ظ1996 ،1م.
 -79ذزاساث يف اٍمتوًي الٕسالسم ،ذٔ .برشف َلس ذواتَ ،ذاز اًسالم ،ظ.2007 ،1
 -80اكذعاذانَ :لس ابيق اًعسز ،ذاز اًخـازف ٌَمعحوؿاث ،تريوث.
 -81اًحيوك الٕسالمِة ،اـلهنج واًخعحَق ،ذ .مععفى نٌلل اًس َس ظاًي ،ذاز اًوفاء1988 ،م.
 -82فلَ اًزاكت :ذً .وسف اًلصضاوي ،مىذحة وُحة ،ظ ُ1427 ،25ؼ2006-م.
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 -83تَؽ اـلصاحبة ً ٔلمص ابًرشاء نٌل جتصًَ اـلعازف الٕسالمِة ،ذ .اًلصضاوي ،مىذحة وُحة ،ظ ،2
1987م.
 -84فوائس اًحيوك يه اًصاب اذلصام ذزاسة فلَِة :ذ .اًلصضاوي ،اـلىذة الٕسالسم ،ظ1995 ،2م.
 -85ذوز اًلمي وا ٔلذالق يف الاكذعاذ الٕسالسم :ذ .اًلصضاوي ،مؤسسة اًصساةل ،ظ1996 ،1م.
 -86مضلكة اًفلص وهَف ؿادلِا الٕسالم :ذ .اًلصضاوي ،مىذحة وُحة ،ظ 2008 ،8م.
 -87اًـساةل الاحامتؾَة يف الٕسالم :س َس كعة ،ذاز اًرشوق ،ظ2002 ،15م.
 -88الاسدامثز يف الاكذعاذ الٕسالسم :ذ .ؾحس اٌَعَف مضِوز ،مىذحة مستويل ،ظ1991 ،1م.
 -89الاكذعاذ الٕسالسم :ملوماثَ ومهنجَ :ذ .إجصاُمي ذسويق ٔبابػة ،ذاز اًضـة تسون ث.
 -90اًصابٔ :بتو ا ٔلؿىل اـلوذوذي ،مؤسسة اًصساةل1979 ،م.
 -91ا ٔلموالٔ :بتو ؾحَس (ث ُ224ؼ) اًلاْس جن سالم اًحلساذي ،فلَِ حمسج ،كايض ظصظوش ،هل
مؤًفاث نثريت ،ذاز اًفىص ،ظ1975 ،2م.
 -92جمةل الاكذعاذ الٕسالسمً :عسزُا تيم ذيب الٕسالسم /الٕمازاث.
 -93جمةل اكذعاذان :ثعسزُا ازلـَة اـللصتَة ٌضلزاساث واًححوج يف الاكذعاذ الٕسالسم.
 -94نخاة اًزاكت :ا ٔلسس اًرشؾَة واصلوز الٕمنايئ واًخوسًـي :ذ .هـمت ؾحس اٌَعَف مضِوز ،ظحؽ:
اـلـِس اًـاـلي ٌَفىص الٕسالسم ،ظ.1993 ،1
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ؼؼ
اًعفحة
1

اـلوضوؿاث
ملسمة
اًفعي ا ٔلول ٔ :بساس َاث يف ذزاسة الاكذعاذ الٕسالسم :

7

اـلححر ا ٔلول  :ملسماث مهنجَة وؿَمَة يف ذزاسة الاكذعاذ

8

الٕسالسم :

8

اـلعَة ا ٔلول :ملسماث مهنجَة يف ذزاسة الاكذعاذ الٕسالسم :
12

 اـلعَة اًثاين  :ملسماث ؿَمَة يف ذزاسة الاكذعاذ الٕسالسم :
 اـلعَة اًثاًر  :مهنجَة اًححر واًخسزٌس واًخلومي يف الاكذعاذ 13
الٕسالسم  ،اًضواتط اًـَمَة واـلهنجَة :
اًـيرص ا ٔلول  :مهنجَة ثسزٌس الاكذعاذ الٕسالسم:
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24
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24
24

اًـيرص ا ٔلول  :دعائط الاكذعاذ الٕسالسم :
اًـيرص اًثاين  :ملوماث الاكذعاذ الٕسالسم:

25
25

 -اًـيرص اًثاًر  :وػائف الاكذعاذ الٕسالسم :

26
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اًـيرصا ٔلول ٔ :بحاكم الٕكذعاذ الٕسالسم :
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اًـيرص اًثاين ٔ :بزاكن الاكذعاذ الٕسالسم :
50
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57
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 اـلححر اًثاين  :ولًة اًزاكت ابؾومؤسسة
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 زاتـا  :هط ٌَمؤزد الٕسالسم اصلنخوز زاقة اًرسخاين : ارلامتة : اـلعاذز واـلصاحؽ : اًفِصش اًـام :207

مت حبمس ػل وؾوهَ وثوفِلَ
حصز مبىٌاسة اًزًخون
ورعل ًومَ  14زتَؽ اًثاين ٌَِ1435جصت
اـلوافق  14فرباٍص ٌَ 2014مَالذ

208

