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ِِ نجَح في التيسير على الناس ورفعِ الحرج عنن هم، وتحقين
الح التننننوازَن الدن ننننوَد بننننين الد ننننالح ال ردينننن  والد نننن
ادي  الجداعينن  فنني الدولنن  باإلنناف  ملننى التندينن  ا  ت نن

العالي 



أ نِل  ندٍر دنن وذلك بتن يذ سياسٍ   رعيٍ  في مدارة الدول  ب
ارال األنظدنن  والتنظيدننال والسياسننال والتعليدننال والقننر

ِ التي دن  أنها التدخُل فني د نالحِ النناس أو تقي ينِداا بنأِّ 
. كٍل دن األ كال



واكبننننننِ  تتوسننننننُع الت ننننننريعاُل ال قهينننننن ُ بت نننننناعد  لد•
ح  الدسنننتجدال علنننى األرا بأحكننناٍم فرعينننٍ  فننني د نننل

.الرعي 

ن تخل نننلن أنظدننن ُ الك ينننر دنننن الننندول والدجتدعنننال عننن•
.يعال ال قهي دواكبِ  و ائعِ الع ر واللحاِق بركِب الت ر



الو ةِ دنت رف  أنهوالقوانيناألنظد ِ سن  فيفاأل ل•
. ائد  ريع   تقتليهاألحكامٍ دبـيـن  الرعي ،على

الد لح ،بدنوط  أنهالرعي علىت رفٍ كل ِ فيواأل لُ •
لتيسيرِ واعنهمالحرجِ رفعِ بحسبِ الرعي ،حالَ فيهيراعى
.عليهم



.ت رف  في أ وٍل وأدواٍل خيري ٍ •

.ت رف  على الغير•

.الدسؤولي ُ وليس ال الحي •



تترَك دنُع دخوِل األنظدِ  على د الحِ األو اف، وأن•
.دطلق ً دوَن أنن تقيد

وا  ت نننناُر علننننى مدخنننناِل األنظدننننِ  علننننى د سنننندالِ •
ئها أو رفعها وتقييدِ  .ااد الحِ األو اِف لَدرن



.تقييد الد الح باألنظد ، خالف األ ل•

.الد الحعلىالدخولعدمُ األنظد ِ فياأل لُ •



.تقييد الد اسد باألنظد ، وفِ األ ل•

.الد اسدعلىالدخولاألنظد ِ فيفاأل لُ لذا•



.ابتداءاألو افد الحعلىاألنظد ُ تدخلُ فال•

حِ د الد سدالِ علىابتناءً األنظد ُ تدخلومندا•
.التقليلأوالرفعأوللَدرءِ األو اف



.راجح د سدةٍ ملىتؤولُ د لح   :األولالنوع•

ُِ  طعد لح   :ال انيالنوع• .تح يلهاطري



لىمالدؤدِّاألدان يدِ أدوارِ وتلاربُ تلادُ :د ال•
.األو افد الحتطارح

علىاألدان يدِ وأدوارُ وظائفُ تدايزلالع راذافي•
نقصوتتزيدك يرةأفرعملىالخيري واأل ولاألدوال
العدلدتطلبالوعلو ِ تعقيدِ درج حسب



.وت دل التدبيَر واإدارةَ والت دير: على األداء•

. وت دل اإ راَف والحوكد َ والحداي : على الرقابة•

اير وت دل الدطابق  الدالي  واإداري َ للدع: على التدقيق•
.والدوا  ال



األدان  على تدايُز األدواِر والوظائِف يجعُل دن اجتداع يد ِ 
ُل في األداء والر اب  والتد يِ في جهٍ  أو يٍد واحدة  يؤو
.الغالب ملى تلاِد وتلارِب الد الح وتطارحها



على أِّ دور فال ي لُح أن تكوَن جه ُ مدارةِ الو ِف د رف ً 
دنننن أدوار الجهنننال الر ابيننن  الرسننندي  أو جهنننال التننند يِ 

.الدهني 

ِِ أِّ دهننننامٍ  أو أن يكننننون لنننندا جهنننناِل الر ابننننِ  أو التنننند ي
ؤدِّ مدارينن   لدننا يترتننُب علننى ذلننك دننن دخنناطرةٍ أخال يننٍ  تنن

.ملى تلارِب الد الح وتطارحها



ُِ في األنظدِ  الولعيِ  يغلنبُ   عليهنا الجاننُب الر اب ُ والتد ي
.ال كلي

لجانننب بيندننا انني فنني الت ننريعال ال قهينن  د ننتدل   علننى ا
.الدولوعي



والنظنام أِّ تعارٍا أو دجرَد اختالٍف بين الد هنوم ال قهني
:سيؤدِّ   دحال َ ملى( دظن  التهد )الولعي 

ا الغنننرِر زينننادةِ أعبننناِء الر ابنننِ  والتننند يِ وارت ننناعِ دسنننتو
.ةوالغبن  األدر الذِّ ي وُل أو يعطُل د الح ك ير



بنن  اننذا ا خننتالف يحنندُح دسنناح ً سننوداَء تجعننل دننن  الر ا
فني والتد يِ داخل اذه الدساح  دوجودين  نكالً ودعطلنين

.حقيق  األدر على الوا ع



 ً فالننذِّ ي بننل داخننل اننذه الدسنناح  السننوداء، أن فيننه دخال نن
.للحوكد  ال قهي ، ت بل الحوكد  الولعي  سالدته

األدنر النذِّ وتتطارح النتيجتان وتتعطل الر اب  والتند يِ 
. يحدح د اسد راجح  وي ول د الح دعتبرة



تلننارِب التندخُل فقنط لرفننعِ د سندةِ -والحناُل اننذه-لألنظدن  
 نالحِ أدواِر ووظائِف يِد األدان  النذِّ أدا ملنى تطنارحِ الد

.وتلييعها



توجننند د نننالح لألو ننناف سنننكل عنهنننا النظنننام و  يدكنننن 
.الو ول مليها، دونه

األدننننر الننننذِّ أدا ملننننى عنننندم مدكانينننن  تح ننننيل د ننننلح  
.األو اف، دنها



ع طريِ التدخُل فقط لرفع د سدة  ط-والحاُل اذه-لألنظد  
.د لح  الو ف



قنال الوا عين  مندا، تعيد ترتينب العال ن  القانونين  بنين التطبي
.على األرا

لننذا تجننداا دحدلنن  بننأوزار تجننارب انتهننى و تهننا، تلننعف
.ا ست ادة دن فرص حان و تها



مندننا تنطلننِ دننن أ ننل د ننروعي  الت ننرف فنني د ننالح 
األو نناف  أنهننا دننن جنننس ت ننرفال األدننين وأن الينند علننى

.األو اف يد أدان 

تاح  فني لذا تجداا تست يد دن أفلل الدعارف والوسائل الد
. كل الع ر لسياس  يد األدان  على األو اف



ل أغلننب دننا ي نندر دننن  ننوانين وأنظدنن  وسياسننال وتعليدننا
يس ألغراا اإدارة، مندا يق ند بهنا النتحكم والسنيطرة ولن
ريعال التدكننين ورفننع الد ننق  والتيسننير كدننا انني حننال الت نن

ال قهي 



لنهنائي، دؤ رال األداء الرئيسي    تخندم دن عن  الدسنت يد ا
ع فهنني تقننيس دننا ينندور داخننل الجهننال الو  ينن ، بيندننا جدينن

ن توجنند فنني دقنندار انت نناع الدو ننوف لننه دنندقا نند األو نناف
.الو ف



ندننا اتخنناذ القننرار بعينند عننن دكننان وزدننان تن يننذ القننرار، بي
جننودة وسننرع  األداء تتطلننب عنندم الدركزينن  بحيننح يكننون
اتخننناذ القنننرار والتن ينننذ، أ نننرب ملنننى دكنننان وزدنننان انت ننناع

.الدست يد النهائي الدق ود



ٍ  التحننندِّ القنننادُم لنجننناحِ األدننن  اإسنننالدي  فننني الدائننن  سنننن
لدولن  القادد ، يعتدد بالدرجن  األولني ملنى  ندرةِ دؤسسناِل ا
نظد  بخا  ، والدجتدعال بعاد  على تطوير القوانين واأل

قهي الولعي  لتكون  ادرة على دواكب  الت ريعال ال 



لننُك اننذا التحنندِّ اننو ن سننه الننذِّ رسننم سياسننته ال ننرعي  الد
فني  ناينا -يرحدنه ه-الدؤسُس عبُد العزيز بن عبدالرحدن

الكلدننن  التننني وجههنننا ملنننى دجلنننس ال نننورا فننني جلسنننته 
:اـ، التي جاء فيها1349ا فتتاحي  للعام 



ومنكنننم تعلدنننوَن أن أسننناَس أحكادننننا ونظدننننا انننو ال نننرعُ " 
ل ِ نظنام اإسالدي، وأنتم في تلنك الندائرةِ أحنرار فني سنن  كن
ى  نرِط ،وم راِر العدل الذِّ ترونه دوافقا ل الح البالد عل

 الننذِّ أن   يكننوَن دخال ننا لل ننريعِ  اإسننالدي   ألن العدننلَ 
ل اللنرِر يخالف ال رَع لن يكوَن د ينداً ألحند، فاللنرر كن
ننا دحدند  او في السير على غيِر األساِس الذِّ جاء بنه نبي

 ."



"دائرة الشريعة المحمدية"

لتي رسدها   تزال الدحافظ ُ على البقاء داخَل تلك الدائرةِ ا
يرحدنه -دنللدول  الدلُك الدؤسُس عبُد العزيز بن عبند النرح

والدسننلدين انني التحنندِّ األكبننُر لكننل ِ النندوِل اإسننالدي ِ -ه
.أجدع






