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Summary 
 Praise be to Allah and peace and blessings on the Seal of the Prophets, 

the Messengers Muhammad and his companions pure and blessed and 

followed them in truth until the Day of Judgment, and after                           

        This research deals with definition of the concepts of right, and the 

state, and function, the public and the employee, because of their close 

relationship, a direct link to the subject of the search, then touch on the 

subject of the conditions that must be characterized by the individual 

Muslim to be able to assume public office who is the fittest it is the most 

important force and the Secretariat, as there are means may endorsed by 

Islamic law and called for commitment and action in order to ensure 

access to public service and to ensure that there is the right person in the 

right place for the safety of work and good performance, and ensure that 

those entitled are available in which efficiency, In conclusion stating the 

most important -edge findings and the most important recommendations on 

the subject                          

وشقد ادرشؾغ حمؿد وظذ آفف  ،احلؿد هلل رب افعودغ وافصالة وافسالم ظذ خوتؿ إكبقوء     

  :وبعد ،يقم افديـ إػوصحبف ادقومغ ومـ تبعفؿ بنحسون   إضفور

فام هلو مـ ظالؿي  ،وادقطػ افعوم ،وافقطقػي ،وافقٓيي ،يتـوول هذا افبحٌ افتعريػ بؿػوهقؿ احلؼ     

مقضقع افؼوط افتل جيى أن يتصػ هبو افػرد  إػثؿ يتطرق  ،وصؾي مبوذة بؿقضقع افبحٌ ،وثقؼي

ـام أن هـوك  ،وإموكيادسؾؿ ـل يتؿؽـ مـ تقيل افقطوئػ افعومي مـ هق أصؾح هلو  ومـ أمهفو افؼقة  

آفتزام وافعؿؾ هبو مـ أجؾ ضامن احلصقل ظذ افقطقػي  إػودظً  اإلشالمقي وشوئؾ ؿد أؿرهتو افؼيعي

افعومي وافتل تضؿـ وجقد افشخص ادـوشى ذم ادؽون ادـوشى مـ أجؾ شالمي افعؿؾ وحسـ إداء، 

تقصؾً إفقف مـ كتوئٍ وأهؿ  وذم اخلتوم ذـرت ؾقف أهؿ مو ،وضامن حصقل مـ يستحؼفو وتتقؾر ؾقف افؽػوءة

  .صقوت ادتعؾؼي بودقضقعافتق

 

  



 

   

 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

وافصالة وافسالم  ،احلؿد هلل افذي أكزل افؽتوب ظذ ظبده ورشقفف بوفؼسط ومل جيعؾ فف ظقجو

وأدى إموكي صوبرا  ،افذي صدع بوحلؼ ؾبؾغ افرشوفي ظذ شقد ادرشؾغ وإموم ادجوهديـ حمؿد 

حمتسبو ابتغوء مرضوة اهلل تعوػ  ؾصؾ افؾفؿ وشؾؿ ظؾقف وظذ آفف وصحبف ومـ شؾؽ ضريؼف ذم 

 .ؿافدظقة إػ اهلل تعوػ ظذ بصرة وهدي افؼرآن افؽريؿ وهنٍ افـبقة افؼقي

 :أمو بعد

إن ؾؾسػي افقطقػي ذم اإلشالم، ترـز ظذ مسموفقي افعومؾ ذم افقطقػي بعقـفو، ؾؽؾ صخص    

مسمول ظـ ظؿؾف وتكؾف، وادقطػ افعوم حورس وأمغ يبذل ؿصورى جفده ٕداء وطقػتف مراظقو 

 .مقاظقده دون احلوجي إػ رؿوبي مـ رؿقى، أو رئقس

ن ظذ أ ؼوئؿافادـفٍ اإلشالمل  ظذ  ترتؽز اإلشالمومي ذم فذا كجد إن ؾؽرة افقطقػي افع    

وجقد افرجؾ ادـوشى ذم ادؽون ادـوشى هق واجى ذظل وضومـًو فسالمي افعؿؾ وحسـ إداء، 

مع أيب ذر  واإلشالم يريب افػرد ظذ اإلحسون واإلتؼون، وٓ يسقد إمر إٓ ٕهؾف، ـام ؾعؾ افـبل  

 .(1)وأهنو يقم افؼقومي حرسة كدامي( ،إكؽ ضعقػ وإهنو أموكي)ظـدمو ضؾى مـف أن يقفقف ؾؼول فف: 

فؼد أفزم اإلشالم وٓة إمقر بوختقور إصؾح فشغؾ افقطقػي افعومي، ؾوفؼقاظد إشوشقي     

ور ذم افـظوم اإلشالمل ذم افـظوم اإلشالمل ترتؽز ظذ أن افصالحقي أشوس آختقور، وظؿؾقي آختق

هلو ضقابط حمؽؿي، إذ إهنو تعتؿد ظذ حتديد مفوم افقطقػي بؽؾ دؿي وتػصقؾ، ثؿ اختقور ادتـوؾسغ، 

ومـ ثؿ يؿؽـ افؼقل بلن اإلشالم ـون فف ؾضؾ افسبؼ ظذ اإلدارة ادعوسة ذم وضع افضقابط 

                                                           

)ط بال، دار  صحقح مسؾؿ، مسؾؿ بـ احلجوج أبق احلسغ افؼشري افـقسوبقري، حتؼقؼ: حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل، (1)

،ـتوب آمورة، بوب ـراهي آمورة بغر رضورة، حديٌ رؿؿ 3/1541 :(بروت –إحقوء افساث افعريب 

(1284. ) 



 

 

ن مـ بعده ظذ وخلؾػوء افراصدوا ،ٓختقور افعومؾغ فشغؾ افقطوئػ افعومي، ؾؼد حرص افرشقل ـ

 أٓ يؽؾػ صخص ؽر ـػء بعؿؾ ظوم وهـوك مـ هق أـػل مـف.

وهؽذا ظرؾً افقطقػي افعومي ذم اإلشالم بلهنو خدمي ظومي تستفدف إصبوع حوجوت     

 ادقاضـغ، ومل تؽـ افقطقػي ذم اإلشالم دـ يسلهلو، بؾ ـوكً دـ يستحؼفو وتتقاؾر ؾقف افؽػوءة.

 

تقصؾً افقف مـ  وهل اهؿ مو ،واصتؿؾً خطي افبحٌ ظذ مؼدمي وثالثي مبوحٌ وخومتي    

  :كتوئٍ وؿد ـوكً خطي افبحٌ ظذ افتػصقؾ أيت

  .وادقطػ افعوم ،وافقطقػي ،وافقٓيي ،مػوهقؿ احلؼ :إولادبحٌ 

 .تعريػ احلؼ فغي واصطالحوً  :إولادطؾى 

 .واصطالحوً تعريػ افقٓيي فغي  ادطؾى افثوين:

 .وادقطػ افعوم فغي واصطالحوً  ،تعريػ افقطقػي ادطؾى افثوفٌ:

 .ذوط تقيل افقطوئػ افعومي ذم آشالم ادبحٌ افثوين:

  .افؼقة :إولادطؾى 

 .آموكي :افثوينادطؾى 

 وحؼقق ادقطػ افعوم  ،افعومي افقشوئؾ ادؼوظي ذم احلصقل ظذ افقطوئػ ادبحٌ افثوفٌ:

 .افقشوئؾ ادؼوظي ذم احلصقل ظذ افقطوئػ افعومي ادطؾى آول:

 .حؼقق ادقطػ افعوم ذم آشالم ادطؾى افثوين:

 .اخلومتي

 

 

 

 



 

   

 

 

 :احلؼ فغيً 

احلؼ كؼقض افبوضؾ ومجعف حؼقق و حؼوق وفقس فف بـوء أدكك ظدد وذم حديٌ افتؾبقي فبقؽ     

و حؼ إمر حيؼ و حيؼ حؼو و حؼقؿو صور حؼو وثبً ؿول إزهري معـوه  ،حؼو حؼو أي ؽر بوضؾ

وجى جيى وجقبو و حؼ ظؾقف افؼقل و أحؼؼتف أكو وذم افتـزيؾ   ؿول افذيـ حؼ ظؾقفؿ افؼقل   أي 

بً وحؼ إمر حيؼف حؼو و أحؼف ـون مـف ظذ يؼغ تؼقل حؼؼً إمر و أحؼؼتف إذا ــً ظذ يؼغ ث

 .(1)مـف

واحلؼ مـ أشامء اهلل تعوػ أو مـ صػوتف وافؼرآن وضد افبوضؾ وإمر ادؼيض وافعدل    

واصؾ احلؼ  ،(8)وآشالم وافامل وادؾؽ وادقجقد افثوبً وافصدق وادقت واحلزم وواحد احلؼقق

 .(3)ادطوبؼي وادقاؾؼي ـؿطوبؼي رجؾ افبوب ذم حؼف فدوراكف ظذ اشتؼومي

 

                                                           

، مودة 53/ 11: بروت( –، دار صودر 1فسون افعرب، حمؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إؾريؼل ادكي، )ط  :يـظر (1)

جمؾدات،  اخلؾقؾ بـ أمحد افػراهقدي، حتؼقؼ: د مفدي ادخزومل / د إبراهقؿ  2ـتوب افعغ  و )حؼ(،

 وادحقط إظظؿ، بـ شقده:ادحؽؿ (،و، )بوب احلوء وافؼوف ومو ؿبؾفام3/6 :افسومرائل، ) دار ومؽتبي اهلالل(

 ، بوب احلوء وافؼوف ذم افثـوئل .8/518

 ،1/1183: بروت ( -افؼومقس ادحقط،  حمؿد بـ يعؼقب افػروزآبودي، )ط بال، ممشسي افرشوفي  :يـظر (8)

 )ؾصؾ احلوء( .

ادػردات ذم ؽريى افؼرآن، أبق افؼوشؿ احلسغ بـ حمؿد، حتؼقؼ: حمؿد شقد ـقالين، )دار افـؼ: دار ادعرؾي  :يـظر (3)

 .1/184 :فبـون ( –



 

 

وافقء احلؼ أي افثوبً حؼقؼي ويستعؿؾ ذم افصدق وافصقاب أيضو يؼول ؿقل حؼ    

 .(1)وصقاب وذم افؾغي هق افثوبً افذي ٓ يسقغ إكؽوره(

 :احلؼ  اصطالحوً 

ظذ افرؽؿ مـ ـثرة اشتخدام فؽؾؿي احلؼ ذم ـتوبوهتؿ إٓ أهنؿ مل يذـروا تعريػًو أصطالحقًو    

 ؾذهى ،فؾحؼ ذم ـتى افػؼف وافتػسر، ؾؽون ذم تعريػوهتؿ كقع مـ آمجول أو بقون فألؿسوم واضحًو 

ذي هق ظغ ظبودتف ؾحؼ اهلل أمره وهنقف اف)):ومـفؿ آموم افؼراذم اػ تعريػ احلؼ بؼقفف إصقفقغ

 :وؿقل رشقل اهلل  ، (8)چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ مصوحلف فؼقفف تعوػ وحؼ افعبد 

ؾقؼتيض أن حؼ اهلل تعوػ ظذ افعبود كػس  ، (3)ظذ افعبود أن يعبدوه وٓ يؼـقا بف صقئو( )حؼ اهلل 

 .(4))احلؼ مو يستحؼف افرجؾ( :وؿول ابـ ظوبديـ ،(5)((إمر بف افػعؾ ٓ 

 ،وؾرق آموم افشقـوين بغ احلؼ وادؾؽ ظـد ذحف فؾبوبغ 4 بوب افـفل ظـ مـع ؾضؾ افامء   

ـوٕهنور ؽر ادستخرجي  ،حؼ إمجوظوً  :وافامء ظذ أرضب)ؾؼول:  ،وبوب افـوس ذـوء ذم ثالث

                                                           

 -، دار   افؽتوب افعريب 1افتعريػوت، ظع بـ حمؿد بـ ظع اجلرجوين، حتؼقؼ: إبراهقؿ إبقوري، )ط  :يـظر (1)

 تعريػوت إفػوظ ادتداوفي بغ افػؼفوء، ؿوشؿ بـ ظبد اهلل بـ أمر ،و أكقس افػؼفوء ذم181 :(1514 –بروت 

 . 1/816هـ(: 1516 –جدة  -، دار افقؾوء 1ظع افؼقكقي، حتؼقؼ: د. أمحد بـ ظبد افرزاق افؽبقز، )ط

 . 46 :شقرة افذاريوت، أيي (8)

اجلومع افصحقح ادختك: حمؿد بـ إشامظقؾ أبق ظبدافؾف افبخوري اجلعػل، حتؼقؼ: د. مصطػك ديى افبغو،)  (3)

، ـتوب افرؿوق، َبوب مـ جوَهد َكػَسف ذم 4/8325 :م(1321 -هـ 1511 -بروت  -،دار ابـ ـثر، افقاممي 3ط

، حديٌ رؿؿ ) وب افدفقؾ ظذ أن مـ موت ظذ ، ـتوب آيامن، ب1/42:(،و صحقح مسؾؿ6134ضوَظي اَّلله

 ( .31افتقحقد دخؾ اجلـي ؿطعًو، حديٌ رؿؿ )

أبق افعبوس أمحد بـ إدريس افصـفوجل افؼراذم، حتؼقؼ:  :افػروق أو أكقار افزوق ذم أكقاء افػروق )مع اهلقامش ( (5)

 .842-1/846:م(1332 -هـ 1512 -بروت  -، دار افؽتى افعؾؿقي 1خؾقؾ ادـصقر، )ط

، دار 8)ط حمؿد أمغ بـ ظؿر ادعروف بوبـ افعوبديـ، وصقي رد ادحتور ظذ افدر ادختور ذح تـقير إبصور،ح (4)

 .6/152:،و افبحر افرائؼ4/121 :م(8111هـ/1581 فبـون، –بروت  -افػؽر فؾطبوظي وافـؼ 



 

   

 

 

ـامء أبور وافعققن  :وخمتؾػ ؾقف ،ومؾؽ خوصي ومؾؽ إمجوظًو ـامء حيرز ذم اجلرار وكحقهو ،وافسققل

 ،ومـ هذا يتضح ان آموم افشقـوين ؿد يستخدم احلؼ بؿعـك ادؾؽ (1)(وافؼـوة ادحتػرة ذم ادؾؽ

 .ـون خوصًو بلحد افـوس أو ؾئي مـف وادؾؽ مو ،ؾوحلؼ موـون مشسـًو مبوحًو فؽؾ افـوس

ال وافعؼوئد وإديون )هق احلؽؿ ادطوبؼ فؾقاؿع يطؾؼ ظذ إؿق :وظرؾف اجلرجوين بؼقفف   

 .(8)وادذاهى بوظتبور اصتامهلو ظذ ذفؽ ويؼوبؾف افبوضؾ(

وهـوك مـ افػؼفوء ادعوسيـ ممـ اجتفد ذم تعريػ احلؼ اصطالحًو فؼـوظتفؿ برضورة    

)اختصوص يؼر بف  :ؾعرؾف مصطػك افزرؿو بلكف ،وجقد تعريػ حمدد فؾحؼ حتك يتؿقز ظـ ؽره

اختصوص يؼر بف افؼع شؾطي ظذ ) :. وظرؾف افدـتقر ؾتحل افدريـل بلكف(3)(افؼع شؾطًي أو تؽؾقػوً 

 .(5)(أو اؿتضوء اداء مـ آخر حتؼقؼًو دصؾحي معقـي ،رء

 :افقٓيي فغيً 

وافقيل آشؿ مـف وادحى  ،(4)افقيل بػتح ؾسؽقن افالم افؼرب وافدكق يؼول تبوظد بعد ويل   

مورة اإلوافصديؼ وافـصر وويل افقء و ظؾقف وٓيي ووٓيي أو هل ادصدر وبوفؽرس اخلطي و

                                                           

كقؾ إوضور مـ أحوديٌ شقد إخقور ذح مـتؼك إخبور: حمؿد بـ ظع بـ حمؿد افشقـوين، )ط بال، دار  (1)

 . 6/51:م(1313 –بروت  -افـؼ: دار اجلقؾ 

 . 1/816 :،و أكقس افػؼفوء، فؾؼقكقي1/181:افتعريػوت (8)

مصطػك بـ أمحد افزرؿو، )ط بال، مطبعي ضربغ دمشؼ،  :اددخؾ افػؼفل افعوم )افػؼف آشالمل ذم ثقبف اجلديد( (3)

 . 3/3م (: 1362مطبعي أفػ بوء، 

، ممشسي افرشوفي فؾطبوظي وافـؼ، 3احلؼ ومدى شؾطون افدوفي ذم تؼققدة، د. ؾتحل افدريـل )ط  (5)

 ومو بعدهو . 133م(: 1325هـ/1515بروت،

توج افعروس مـ جقاهر افؼومقس، حمؿد مرته احلسقـل افزبقدي، حتؼقؼ: جمؿقظي مـ ادحؼؼغ، )ط  :يـظر (4)

،مودة)ويل(،و خمتور افصحوح، حمؿد بـ أيب بؽر بـ ظبدافؼودر افرازي، حتؼقؼ: حمؿقد 51/851بال، دار اهلدايي (:

 مودة)و ل ي( .1/316:م(1334 -هـ 1514 –بروت  -خوضر،) ضبعي جديدة، مؽتبي فبـون كوذون 



 

 

وتؼقل ؾالن ويل و ويل ظؾقف ـام تؼقل شوس  ،وافقٓيي افـكة وافسؾطون وأوفقتف إمر وفقتف إيوه

 . (1)ؾ أي تؼؾدووٓهو ٕمر ظؿؾ ـذا ووٓه بقع افقء وتقػ افعؿ ،وشقس ظؾقف

 :افقٓيي أصطالحوً 

، ؾقؽقن افقيّل مـ فف حؼ افؼقل ظذ (8)تـػقذ افؼقل ظذ افغر()ظرف افػؼفوء افقٓيي بوهنو            

وهذا افتعريػ ؽر شديد 4 ٕكف ) :إذ ؿول ،وؿد اكتؼد افدـتقر مصطػك افزرؿو هذا افتعريػ. افغر

واختور أن يؽقن افتعريػ هق:)ؿقوم صخص ـبر  ، (3)(حؼقؼتفوافقٓيي ببقون حؽؿفو ٓ بؼح  يعرف

 .(5)راصد ظذ صخص ؿوس ذم تدبر صئقكف افشخصقي وافامفقي(

 ومـ فف افقٓيي ويل أيضًو هل تـػقذ افؼقل ظذ افغر صوء افغر أو ٓ) :وظرؾً افقٓيي بؼقهلؿ  

 .(4)(ظذ افبالد افتل يتسؾط ظؾقفو افقايل يطؾؼ

افسؾطي ادؾزمي ذم صون مـ صمون اجلامظي ـقٓيي احلؽؿ وشـ )وظرؾفو افزكداين بؼقفف:     

وهق مو يؿقزهو ظـ  ،افؼقاكغ، وافػصؾ ذم اخلصقموت، وتـػقذ آحؽوم واهلقؿـي ظذ افؼوئؿغ بذفؽ

 ،افقٓيي اخلوصي افتل هل شؾطي يؿؾؽ هبو صوحبفو تكف ذم صون مـ افشمون اخلوصي بغره

)شؾطي ذظقي ظومي  :وظرؾفو أيضًو بلهنو،(وآوؿوف وؽرهو ،قٓيي ظذ افصغور، وآمقالـوف

                                                           

 ؾصؾ )افقاو(. ،1/1138:،مودة )وػ(،و افؼومقس ادحقط14/511:فسون افعرب :يـظر (1)

،و افبحر افرائؼ ذح ــز افدؿوئؼ،  3/44هـ(:1326 –بروت  -، دار افػؽر 8افدر ادختور: احلصػؽل، )ط (8)

ئع افصـوئع ذم ترتقى افؼائع، ظالء ،و بدا3/111:بروت( –، دار ادعرؾي 8زيـ افديـ ابـ كجقؿ احلـػل، )ط

 .8/843:م (1328 –بروت -، دار افؽتوب افعريب 8افديـ افؽوشوين، )ط

 .  8/254 :اددخؾ افػؼفل افعوم (3)

 .  8/253 :ادصدر كػسف (5)

 :م(1326 –هـ1511ـراتق، -، افصدف ببؾؼز1)ط ؿقاظد افػؼف، حمؿد ظؿقؿ اإلحسون ادجددي افزـتل، (4)

، 1حمؿد ظبد افرؤوف ادـووي، حتؼقؼ: د. حمؿد رضقان افدايي، )ط :،و افتقؿقػ ظذ مفامت افتعوريػ1/451

 .1/135:هـ ( 1511 –بروت، دمشؼ  -دار افػؽر ادعوس، دار افػؽر 



 

   

 

 

أو مـ يؼقم مؼومف ختقل  ،إمرأو تعقغ خوص مـ ويل  ،أو بقعي ظومي ،مستؿدة مـ اختقور ظوم

 .(1)(ظذ إمي جزًا ذم صون مصوحلفو افعومي ذم ضقء اختصوصف أرادتفصوحبفو تـػقذ 

جوء اإلشالم بؿـفٍ ـومؾ فؾحقوة اإلكسوكقي ذم خمتؾػ ادجوٓت، وتؽػؾً أحؽومف بنشعود       

افبؼيي، واصتؿؾً أحؽوم افػؼف اإلشالمل ظذ ضرق ظديدة 4 مـفو أحؽوم افقطقػي، وهل تؼقم ظذ 

ؿوبي ظذ مبدأ تؽوؾم افػرص واحلؼقق ادتسوويي جلؿقع ادقطػغ دون متققز، وتؽػؾ افدوفي وشوئؾ افر

   .تطبقؼ هذا ادبدأ 4 فذفؽ ـوكً حتتوج إػ بقون

 :فغي أوًٓ: تعريػ افقطقػي

وافقطقػي مـ ـؾ رء مو يؼدر فف ذم ـؾ يقم مـ رزق أو ضعوم أو  ،افقطوئػ مجع افقطقػي   

ظؾػ أو ذاب ومجعفو افقطوئػ و افقطػ و وطػ افقء ظذ كػسف و وطػف تقطقػو أفزمفو إيوه 

 فف تقطقػو ظذ افصبل ـؾ يقم حػظ آيوت مـ ـتوب اهلل ظز وجؾوؿد وطػً 

 أبؼً فـو وؿعوت افدهر مؽرمي            مو هبً افريح وافدكقو هلو وطػ    :ؿول

 أي دول أو هل صبف افدول مرة هلمٓء ومرة هلمٓء مجع افقطقػي. :وطػ

افقطقػي ـسػقـي مو يؼدر فؽ ذم افققم وـذا ذم افسـي وافزمون ادعغ مـ ضعوم او رزق وكحقه   

وافقطقػي افعفد  ،ـؼاب أو ظؾػ فؾدابي يؼول فف وطقػي مـ رزق وظؾقف ـؾ يقم وطقػي مـ ظؿؾ

 مو يؼدر فف ذم ـؾ يقم مـ رزق، أن افقطقػي هل بؿعـك تعقغ :وافؼط، يظفر أن ادراد مـ ؿقفف

 .(8)افعؿؾ، وتؼدير إجر فف

 

 

                                                           

افتقزيع، ، مؽتبي افريون فؾطبوظي وافـؼ و1د. ظبد ادجقد افزكداين،) ط  :ادرأة وحؼقؿفو افسقوشقي ذم آشالم (1)

 ومو بعدهو . 14م (: 8111هـ/1581

 ، بوب )افظوء وافػوء معفام و ظ ف ف(.111-2/163:،مودة)وطػ(،و افعغ3/342:يـظر: فسون افعرب (8)



 

 

 :ظرؾفو افػؼفوء بتعريػوت ظديدة مـفو :اصطالحوً 

أي هل ـؾ ظؿؾ  ،(1)(ـلذان، أو إمومي، أو ؿراءة بؿؽون خمصقص):بلهنوـ مو ظرؾف افامفؽقي:  1

 .يؼقم بف افشخص حيؼؼ بف مصؾحي فؾؿسؾؿغ 4 حقٌ إن إذان، واإلمومي مـ مصوفح ادسؾؿغ

ويلخذ ظذ تعريػ افامفؽقي بلكف ؽر جومع جلؿقع أؾراد ادعرف 4 ٕكف مل يتطرق إػ إجرة      

 .مؼوبؾ افقطقػي، بؾ اؿتك ظذ ادصوفح افعومي فؾؿسؾؿغ

مو يؼدر ظؾقف اإلكسون ذم ـؾ يقم وكحقه، وـذا تقابعفو ممو جرت ):بلهنوـ مو ظرؾف افشوؾعقي: 8

ظذ تعريػ افشوؾعقي  ويلخذ ،ظرؾقا افقطقػي بام يستى ظؾقفو مـ أجر . ؾوفشوؾعقي(8)(افعودة ظؾقف

ؽر جومع، حقٌ تطرق إػ ذـر إجر مؼوبؾ افقطقػي، ومل يذـر ادصؾحي ادرجقة مـ  أيضًو بلكف

 .ورائفو افتل يـتػع هبو ادسؾؿغ

ؾفؿ يتػؼقن مع وبذفؽ ،(3)(إمومي، أو خطوبي، أو تدريس، وكحقه):بلهنوظرؾف احلـوبؾي:  ـ مو3

ومو أخذ ظذ تعريػ افامفؽقي يؿؽـ افؼقل ، افامفؽقي، ذم أن افقطقػي هل افؼقوم ظذ مصوفح ادسؾؿغ

 .بف هـو ظذ تعريػ احلـوبؾي

 :افتعريػ ادختور

يظفر أن مجقع افػؼفوء متػؼقن بوجلؿؾي ظذ أن  ،بعد دراشي تعريػوت افػؼفوء فؾقطقػي     

افقطقػي تؼقم ظذ مصوفح ادسؾؿغ شقاء ـوكً صغرة، أو ـبرة، وكجد أن افامفؽقي، واحلـوبؾي 

تؽؾقػ ويل إمر  )) :خوفػقا افشوؾعقي ذم تعريػ افقطقػي، ويؽقن افتعريػ ادـوشى فؾقطقػي أهنو

                                                           

بروت(:   –حوصقي افدشقؿل ظذ افؼح افؽبر،  حمؿد ظرؾف افدشقؿل، حتؼقؼ: حمؿد ظؾقش، )ط بال، دار افػؽر  (1)

3/312 . 

 :بروت( –مغـل ادحتوج إػ معرؾي معوين أفػوظ ادـفوج،  حمؿد اخلطقى افؼبقـل، )ط بال، دار افػؽر  (8)

 –،و حقار افؼواين ظذ حتػي ادحتوج بؼح ادـفوج،  ظبد احلؿقد افؼواين، ) ط بال دار افػؽر 8/311

 .26/  6 :بروت (

ـ إدريس افبفقيت، حتؼقؼ: هالل مصقؾحل مصطػك هالل، ـشوف افؼـوع ظـ متـ اإلؿـوع: مـصقر بـ يقكس ب (3)

 . 5/133هـ(: 1518 –بروت  -)ط بال، دار افػؽر 



 

   

 

 

وبذفؽ كؽقن ؿد مجعـو بودؼصقد مـ افقطقػي أيًو  ،معؾقم(( أهالً بعؿؾ مـ أظامل افدوفي مؼوبؾ أجر

 .(1)ـون كقظفو، وهل بذاهتو مصؾحي مـ مصوفح ادسؾؿغ، وتؽقن مؼوبؾ أجر معؾقم

 :تعريػ ادقطػ افعوم فغيً  :وكقوً ث

افتقطقػ تعقغ افقطقػي، يؼول: وطػً ظذ افصبل ـؾ يقم حػظ آيوت مـ ـتوب اهلل ظز      

وادقاطػي  ،ووطػ فف افرزق وفدابتف افعؾػ ،ظؾقف افعؿؾ وهق مقطػ ظؾقف ويؼول وطػ ،وجؾ

واشتقطػف:  ،واطػً ؾالكًو إػ افؼويض إذا ٓزمتف ظـده :يؼول ،مثؾ ادقاؾؼي وادقازرة وادالزمي

 .(8)اشتقظبف

 :صطالحوً ا

ـؾ صخص يعفد إفقف بعؿؾ دائؿ ذم خدمي مرؾؼ ظوم تديره افدوفي أو أحد ) :ؾراد بف    

 . (3)اصخوص افؼوكقن افعوم

  

                                                           

 .18م(:  1313فبـون،-، مـشقرات ظقيدات،بروت1أكطقان ظبده،)ط :فقران بالن، ترمجي :افقطقػي افعومي (1)

اهقؿ مصطػك / أمحد افزيوت / (: إبر8+1)و ظ ف (،و ادعجؿ افقشقط ) 564-85/565:توج افعروس :يـظر (8)

 ،مودة )وطػ(،8/1158:حومد ظبد افؼودر / حمؿد افـجور، حتؼقؼ: جمؿع افؾغي افعربقي، )ط بال، دار افدظقة(

 -أبق افؼوشؿ حمؿقد بـ ظؿر بـ حمؿد بـ ظؿر اخلقارزمل افزخمؼي، )ط بال، دار افػؽر  :أشوس افبالؽيو

 ، بوب )افقاو(.1/621 :م (1313هـ 1333

فبـون  -، دار افػؽر احلديٌ فؾطبع وافـؼ، بروت 1حمؿد حومد اجلؿؾ، )ط  :ادقطػ افعوم ؾؼفًو وؿضوءاً  (3)

 . 44 :م (1342



 

 

 

إن افقطقػي افعومي ذم اإلشالم هل مصؾحي مـ مصوفح ادسؾؿغ، ومعؾقم أكف ٓ جيقز      

، مـ أجؾ ذفؽ (1)()ٓ رضر وٓ رضار :إحلوق افرضر بودسؾؿغ بلي حول مـ إحقال 4 فؼقفف 

جيى  ؾنن متقيل هذه افقطقػي جيى أن تتقاؾر ؾقف جمؿقظي مـ افؼوط اخلوصي افتل دمعؾف أهالً هلو 4 فذا

)مـ اشتعؿؾ اختقور ادقطػ حسى ذوط معقـي، وؾؼ اظتبورات ادػوضؾي بقـف وبغ ؽره، فؼقفف 

ظومال مـ ادسؾؿغ وهق يعؾؿ أن ؾقفؿ أوػ بذفؽ مـف وأظؾؿ بؽتوب اهلل وشـي كبقف ؾؼد خون اهلل 

، وفام يثبً متقزه مـ ـػوءة، وؿدرة، وأموكي، حمؼؼًو بذفؽ ادصوفح (8)ورشقفف ومجقع ادسؾؿغ(

ڄ    چ: افؼظقي ذم ظؿؾف، وهذا ـؾف يتطؾى احلػظ، وافعؾؿ، فؼقفف تعوػ ظذ فسون يقشػ 

فام وفقً، وذو ظؾؿ وبك بام يتقٓه إذ احلػظ  ، حػقظ(3)چچ     چ  چ    ڃڄ  ڃ   ڃ  ڃ

 .(5)افعؾؿ، دال ظذ ادعرؾي بؿستؾزموت افقطقػي، ومو يتعؾؼ هبودال ظذ افؼدرة ذم أداء افعؿؾ، و

                                                           

أمحد بـ احلسغ بـ ظع بـ مقشك أبق بؽر افبقفؼل، حتؼقؼ: حمؿد ظبد افؼودر ظطو ) ط بال،  :شــ افبقفؼل افؽزى (1)

، ـتوب افصؾح، بوب اإلرضار 6/36م (، 1335 –ه 1515 –رمي مؽي ادؽ -دار افـؼ: مؽتبي دار افبوز 

 ( .8354، رؿؿ ) 8/66(،و ادستدرك ظذ افصحقحغ، 11166وافرضر، رؿؿ ) 

ادستدرك ظذ افصحقحغ، تلفقػ: حمؿد بـ ظبدافؾف أبق ظبدافؾف احلوـؿ افـقسوبقري، حتؼقؼ: مصطػك ظبد افؼودر  (8)

(، و شــ 1183، حديٌ رؿؿ) 5/115 :م (1331 -هـ 1511 -روت ب -، دار افؽتى افعؾؿقي 1ظطو ، )ط

(،:و 81141، حديٌ رؿؿ) 11/121 :افبقفؼل افؽزى، ـتوب آداب افؼويض، بوب ٓ يقػ افقايل امرأة

افسؽقى وافسهقى مـ احلديٌ افؼيػ، تلفقػ: ظبد افعظقؿ بـ ظبد افؼقي ادـذري أبق حمؿد، حتؼقؼ: إبراهقؿ 

 (.1351، حديٌ رؿؿ ) 8/51هـ(، 1511 –بروت  -، دار افؽتى افعؾؿقي 1صؿس افديـ، )ط

 . 44شقرة يقشػ، أيي  (3)

حمؿد بـ جرير بـ يزيد بـ خوفد افطزي أبق جعػر، )ط بال، دار افػؽر  :يـظر: جومع افبقون ظـ تلويؾ آي افؼرآن (5)

إشامظقؾ بـ ظؿر بـ ـثر افدمشؼل أبق افػداء، )ط بال،  :، تػسر افؼرآن افعظقؿ6/153ه(: 1514 –بروت  -

 .5/334 :ه (1511 –بروت  -دار افػؽر 



 

   

 

 

           :ويتػرع ظـفو ظدة أمقر مـفو

  :إمر إول: ؿقة اإليامن

ؾوإليامن بؿػفقمف اإلشالمل، ظؼقدة وظؿؾ، أي يؼغ يسـده شؾقك يقاؾؼف، ؾال يـػؽ     

  (1)(اظتؼود بوجلـون وكطؼ بوفؾسون وظؿؾ بوجلقارح)افشـؼقطل:أحدمهو ظـ أخر وهق ـام وصػف 

ؾال بد أن يؽقن ادقطػ افعوم ذم افدوفي اإلشالمقي مممـًو بعؼقدة اإلشالم افشومؾي، ومو يـبثؼ 

، فقعؿؾ ظذ حتؼقؼفو مـ خالل ظـفو، وبلهداف ادجتؿع ادؽؾػ، ادقصقف بودسموفقي، وافرشوفقي

إّٓ ذم بعض وٓيوت افتـػقذ، افتل ٓ تتؿقز ،وطقػتف، بقصػف ؿدوة ومظفًرا ظوًمو فسؾطي افدوفي

بودظفر افديـل ادبوذ، ؾؼد رأى بعض افػؼفوء جقاز تقفقي أهؾ افذمي وافعفد، مراظوة فتخصصفؿ 

 .(8)ؾقفو وحذؿفؿ هلو

 :دفورات افػؽرييإمر افثوين: افؼدرات افعؼؾقي وا

ـ صوحبفو مـ إدراك حؼوئؼ إصقوء، وافقؿوئع ادختؾػي،      وكؼصد هبو "اَدَؾَؽي" افتل متؽِّ

وافربط بقـفام، ربًطو يتامصك مع مـطؼ اإلشالم، ومـفجف. وهذه "ادؾؽي" مقهبي واشتعداد يؿؽـ 

افسؾقؿي، حتك تصؾ إػ أرؾع  تـؿقتف، وهتذيبف، بقشوضي: افتقجقف، وافتدريى، وافتعؾُّؿ، وادامرشي

ادستقيوت، ـام حتؼؼ ذفؽ ذم زمـ ؿقود ذم دوفي صدر اإلشالم، إذا ختّرج ذم مدرشي افـبل ظؾقف 

 .افصالة وأتؿ افتسؾقؿ، وخؾػوئف، صػقة مـ رجول احلؽؿ، واإلدارة ظذ أرؾع مستقى مـ افؽػويي

ل مو كزل مـ ؿرآن، إذا أصور إػ أدوات ومعؾقم أّن اإلشالم، ؿد دظو إػ افعؾؿ، وافتعؾؿ ذم أو    

"افعؾؿ، وافتعؾؿ" مـ افؼؾؿ، وافؼراءة، ـام أصور إػ ؽر ذفؽ مـ أدوات ذم آيوت أخرى: 

                                                           

حمؿد إمغ بـ حمؿد بـ ادختور اجلؽـل افشـؼقطل، حتؼقؼ: مؽتى  :أضقاء افبقون ذم إيضوح افؼرآن بوفؼرآن (1)

 .3/33:م (1334 -ـ ه1514 -بروت  -افبحقث وافدراشوت، )ط بال، دار افػؽر فؾطبوظي وافـؼ 

أبق احلسـ ظع بـ حمؿد بـ حبقى افبكي افبغدادي افاموردي،  :إحؽوم افسؾطوكقي وافقٓيوت افديـقي :يـظر (8)

، و رس افعودغ وـشػ مو ذم افداريـ: 1/82:م (1324 -هـ1514 -بروت  -)ط بال، دار افؽتى افعؾؿقي 

 . 88 :م (1313اإلموم افغزايل، ) ط بال، افؼوهرة، 



 

 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  چؿول تعوػ  ،..افخ.ـوفؼرضوس، وافدواة، وافؽتوب

(1) چې  ې       ې   ې  ى ى  ائ
ـام ٓ  ،(8) چڎ   ڈ    ژ  ژ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ   ڎچ،

آيوت افؼرآن افؽريؿ تـّقه وتشقد بوفذيـ "يعؾؿقن، ويعؼؾقن، ويتػؽرون، ويتدّبرون، مـ أويل    تػتل 

 ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ ۆئچدرجوهتؿ  إفبوب ويشقد بػضؾفؿ، وظؾق مؽوكتفؿ وتسومل

ؾؾـ تؽقن اخلشقي احلؼقؼقي هلل، إّٓ مـ افعؾامء مـ  (5) چ   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ، (3) چ

ظبوده، ظذ شبقؾ احلك، ؾوفعؾؿ، واـتسوب ادفورة افػؽريي، فقس أمًرا ثوكقًيو، ذم كظر اإلشالم، بؾ 

يب  جت     حت     خت   مت   چـون مـ افقاجبوت ادضّؿـي ذم صؾى افعؼقدة ظذ ـؾ ذوي إهؾقي وافعؼؾقي 

   ،وأّن ضؾى افعؾؿ ؾريضي ظذ ـؾ مسؾؿ ومسؾؿي (4) چىت  
ِ

)ضؾى افعؾؿ ؾريضي :ؿول رشقل اَّلله

  .  (6)ظذ ـؾ مسؾؿ وواضع افعؾؿ ظـد ؽر اهؾف ـؿؼؾد اخلـوزير اجلقهر وافؾمفم(

 :إمر افثوفٌ: ؿقة افبدن وشالمتف

يي، تعتز أيًضو مـ وادراد بف، ؿقة افبدن وشالمتف، مـ ـؾ مو يعقق ظـ افـفقض بلظبوء افقٓ   

فقازم افؼقة وافؽػويي، فذفؽ أوردهو افػؼفوء ضؿـ ذوط "افصالحقي"، ؾوهتؿقا هبو وأؾوضقا ذم 

وط افؼ تؼسقؿ ذم اجتفدوا ـام – افدوفي رئوشي دـصى يرصح ؾقؿـ خوصي –بحثفو، واشتؼصوئفو 

ظذ أّن ادعتؿد ذم ـؾ  (1)واشتدامتفوادتصؾي هبو، إػ مو يؿـع ظؼد افقٓيي ابتداء، ومو يؿـع ظؼدهو 

                                                           

 .1 :شقرة إكعوم، أيي (1)

 .4-3 :شقرة افعؾؼ، أيوت (8)

 . 3 :شقرة افزمر، مـ أيي (3)

 . 82 :شقرة ؾوضر، مـ أيي (5)

 . 13 :شقرة حمؿد، مـ أيي (4)

 -حمؿد بـ يزيد أبق ظبدافؾف افؼزويـل، حتؼقؼ: حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل، ) ط بال، دار افػؽر  :شــ ابـ موجف (6)

 ( .885، بوب ؾضؾ افعؾامء واحلٌ ظذ ضؾى افعؾؿ، رؿؿ احلديٌ )1/21:بروت، فبـون (

 .81-13 :إحؽوم افسؾطوكقي  :يـظر (1)



 

   

 

 

ّٓ تؽقن اإلصوبي، أو افعؾي ممو يمثر ذم افرأي وافتدبر، أو يمّدي إػ افعجز ظـ افؼقوم بام يؾزم  ذفؽ أ

 .(1)افـفقض بوٕظامل  مـ حؼقق إمي ذم

 :إمر افرابع: افؽػويي

وفعؾفو تؼوبؾ مو اصطؾح ظؾقف ظؾامء اإلدارة ادعوسون بوشؿ "ادفورة افعومي، إذا فقس ـؾ     

صخص يصؾح هلو، ؾال يصؾح هلو شقى ذوي اخلزات افػـقي وادفورات افـقظقي ادتؿقزة، وافؼدرات 

ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲   چ: تعوػ ؿقفف – ؿدمـو ـام –وادقاهى افعوفقي وافدفقؾ ظذ ذفؽ 

 .(8) چ ﮳   

ؾقػفؿ مـ هذا أّن ؽر افؼقي، وؽر إمغ فقس ؾقفام خر يمهؾفام فقٓيي صمون خر أمي     

)ادممـ افؼقي خٌر وأحى إػ اهلل مـ ادممـ  :أخرجً فؾـوس، أو تدبر مصوحلفو، وـذفؽ ؿقفف 

أصوبؽ رٌء ؾال تؼؾ فق  افضعقػ وذم ـؾ خر احرص ظذ مو يـػعؽ واشتعـ بوهلل وٓ تعجز وإن

، ثؿ تكؾف (3)ـذا ـون وـذا وفؽـ ؿؾ ؿدر اهلل ومو صوء ؾعؾ ؾنن فق تػتح ظؿؾ افشقطون( أين ؾعؾً

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مع صوحبف )أيب ذر( ظـدمو ضؾى افقٓيي هذا بوفرؽؿ مـ صالحف وتؼقاه وأكف 

ادمهالت افتل دمعؾف ذم رأي مـ يؿؾؽ مـ افسوبؼغ إوفغ ذم اإلشالم، ومع ذفؽ فام مل تؽقن فديف 

شؾطي افتعقغ، صوحلًو فقٓيي افقطوئػ افعومي، مل جيبف إػ ضؾبف وٓ يؼدح هذا ذم رء مـ مؽوكتف، 

ـون خيتور ظامفف، ووٓتف مـ افصوحلغ  وصالحقتف ٕمقر أخرى شقى افقٓيي افعومي، ثؿ إّن افـبل 

طقػي مـ واؿع معرؾتف فؼدراهتؿ وإمؽوكوهتؿ، ؾتحؼؼ ذم هلو مـ أصحوبف، بحسى مو يؼتضقف حول ـؾ و

                                                           

(:  1325 –بروت  -، دار افؼؾؿ 4حلرضمل، )طظبد افرمحـ بـ حمؿد بـ خؾدون ا :مؼدمي ابـ خؾدون :يـظر (1)

1 /312 . 

 . 86 :شقرة افؼصص، مـ أيي (8)

،ـتوب افؼدر، بوب ذم آمر بوفؼقة وترك افعجز وآشتعوكي بوهلل، رؿؿ احلديٌ 5/8148:صحقح مسؾؿ (3)

(8665. ) 



 

 

ظفده تطبقؼ مبدأ )وضع افرجؾ ادـوشى ذم ادؽون ادـوشى( ويشفد ظذ ذفؽ ـتى افسرة، 

 .(1)وافتوريخ، وافساتقى اإلداريي

 

وخصوئص ظدة ذات أمهقي َبوفِغي فػوظؾقي افقطقػي  يتػرع ظـ هذه افصػي اجلومعي، صػوت       

 :وادقطػ افعوم ذم افدوفي اإلشالمقي. وؿد تـووهلو افػؼفوء بؽثر مـ افدراشي وافبقون مـفو

 أ. افعدافي:

)بلهنو مؾؽي أي هقئي  :ظرؾف ؾؼفوء افشوؾعقي بؼقهلؿ مو ـفوبتعريػوت ظديدة مافػؼفوء  فوظّرؾ   

، وؿول  (8)اؿساف ـبرة أو صغرة دافي ظذ اخلسي أو مبوح خيؾ بودروءة(راشخي ذم افـػس متـع مـ 

  :ادـووي هل

ثؿ أوفقهو ظـويي ـبرة،  ، (3)آشتؼومي ذم ضريؼ احلؼ بتجـى مو هق حمظقر ذم ديـف()

واصسضقهو ذم ـؾ مـ يتصدى فتقيّل افقطوئػ افعومي، أو اإلدٓء بوفشفودات، اصسضقهو فتؽقن 

وازًظو مـ اخلقوكي، أو آكحراف، أو افتؼصر، أو اجلـقح بوفقٓيوت، وحؼقق افـوس، ظـ أهداؾفو، 

ـوكً دون ذفؽ حتك مرتبي شقاء تعوطؿ صلن تؾؽ افقٓيوت حتك بؾغً مـصى رأس افدوفي، أم 

افخ، إذ )افػوشؼ( افذي تـؼصف صػي افعدافي فقس جديًرا بوفتؼديؿ .افشفودة، وافروايي، وافػتقى..

                                                           

فبـون  –بروت  –ٕيب جعػر حمؿد بـ جرير افطزي، ) ط بال، دار افؽتى افعؾؿقي  :توريخ افطزي :يـظر (1)

أبق احلسـ ظع بـ أيب افؽرم حمؿد بـ حمؿد بـ ظبد افؽريؿ افشقبوين، حتؼقؼ:  :،و افؽومؾ ذم افتوريخ8/531:(

 .8/518:هـ(1514 -بروت  -، دار افؽتى افعؾؿقي 8ظبد اهلل افؼويض )ط

 :هـ(1513 –بروت  -، دار افؽتى افعؾؿقي 1وئر: ظبد افرمحـ بـ أيب بؽر افسققضل،)طإصبوه وافـظ (8)

ابـ  حوصقي إظوكي افطوفبغ ظذ حؾ أفػوظ ؾتح ادعغ فؼح ؿرة افعغ بؿفامت افديـ: أيب بؽر :،ويـظر1/325

 :،و اإلؿـوع، فؾؼبقـل3/833بروت(: –دار افػؽر فؾطبوظي وافـؼ وافتقزيع افسقد حمؿد صطو افدمقوضل، )

8/513. 

 1/414:افتقؿقػ ظذ مفامت افتعوريػ، فؾؿـووي (3)



 

   

 

 

وافتقفقي، فػؼداكف مو يعصؿف ظـ ارتؽوب أثوم، وآشتفتور بحؼقق افـوس، ومصوحلفؿ، خلؾقه مـ 

 .(1)افقازع افديـل

 :افعدل ب. 

ادسؾؿقن ملمقرون بوفعدل ديـًو، ومـفققن ظـ افظؾؿ وافتظومل، وفعؾ افعدل هق ادزر       

إشوس إلؿومي افقطوئػ افعومي ذم ادجتؿع، فؾػصؾ ذم صمون افـوس وؿضويوهؿ، وهق افذي ظؾقف 

مدار افصالحقي ذم افقٓيوت افعومي، ابتداء وديؿقمي، وفعؾ مـ أؿقى افشقاهد ظذ أمهقي صػي افعدل 

 افقطوئػ افعومي، مو جوء ذم ؿصي شقدكو إبراهقؿ ظؾقف افسالم إذ بعد اختقوره فؾـوس إموًمو، بسبى ذم

ھ  ھ    ے  ے    ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ چصالحقتف، واجتقوزه آبتالء، ؿول تعوػ 

 ؾؽوكً اإلجوبي احلوشؿي مـ رب افعزة: ،(3) چڭڭ ڭ  ڭ چضؾى افقٓيي فذريتف  ،(8) چۓ

، وهذه أيي متـع تقريٌ افقٓيوت افعومي، ـوبًرا ظـ ـوبر، حتك (5) چۇ   ۆ  ۆ  ۈ ۇچ

 ،(4) چڑ   ڑ  ک  کچافضعػوء أو افظؾؿي، ؾقـتؼ افػسود ذم افز وافبحر،  ٓ تمول بذفؽ إػ 

وإكام تؼقم افقٓيي ظذ آختقور وآصطػوء ادستـد ظذ افصالحقي افػعؾقي افتل يؽشػ ظـفو 

... ؾؼد وؿع آختبور ؿبؾ چۀ  ہ   ہ ہچهذه أيي  آختبور ادقضقظل ـام وضح ذم صدر

أن آختقور، وافتخؾقي ؿبؾ افتحؾقي ؾؽون افـجوح افذي أهؾف فقؽقن إموًمو فؾـوس، وهؽذا ؾال يـبغل 

ّٓ ٕهؾفو وؾؼ هذه ادعوير ادـضبط ذم أول  وفعؾ مو شجؾف افصديؼ أبقبؽر ي، تستـد افقٓيوت إ

)افؼقي ظـدي ضعقػ   :خطوب وجفف إػ آمي بعد اختقوره فؾخالؾي، ُمعؾـًو بذفؽ شقوشتف افعودفي

                                                           

 -د. إبراهقؿ ظبد افصودق:، دراشي مؼوركي، )ط بال، مك  :آختقور فؾقطقػي افعومي ذم افـظوم اإلشالمل :يـظر (1)

 .181م (: 1323افؼوهرة، 

 . 185 :شقرة افبؼرة، مـ أيي (8)

 . 185 :رة افبؼرة، مـ أييشق (3)

 . 185 :شقرة افبؼرة، مـ أيي (5)

 . 814 :شقرة افبؼرة، مـ أيي (4)



 

 

مو صفد بف ، ويعزز هذا آدموه  (1)(حتك آخذ مـف احلؼ وافضعقػ ظـدي ؿقي حتك آخذ فف احلؼ

ؾقجده يـوم حتً صجرة وهق  رشقل ؿقك افروم ظـدمو جوء إػ ادديـي ادـقرة، ؾسلل ظـ ظؿر

هذا واهلل ادؾؽ اهلـلء ظدفً ؾلمـً ؾـؿً واهلل )يتقشد ِدّرتف، ؾؼول رشقل ؿقك، ؿقفتف ادشفقرة: 

ل فصوحى هذه إين ؿد خدمً أربعي مـ مؾقك إـورسة أصحوب افتقجون ؾام هبً أحد مـفؿ هقبت

 .(8)افدرة(

 

  

                                                           

،ـتوب ؿسؿ افػلء وافغـقؿي، بوب مو يؽقن فؾقايل إظظؿ ووايل اإلؿؾقؿ مـ مول 6/343 :شــ افبقفؼل افؽزى (1)

 ( .18122اهلل ومو جوء ذم رزق افؼضوة وأجر شوئر افقٓة، رؿؿ )

 –كظوم احلؽقمي افـبقيي ادسؿك افساتقى اإلدرايي: افشقخ ظبد احلل افؽتوين، )دار افؽتوب افعريب  (8)

وثامر افؼؾقب ذم ادضوف وادـسقب: أيب مـصقر ظبد ادؾؽ بـ حمؿد بـ إشامظقؾ افثعوفبل،)  ،8/316بروت(:

 26افؼوهرة(: –دار ادعورف 

 



 

   

 

 

 :ؾقام يع أبرز افطرق وافقشوئؾ ادتبعي ذم اختقور ادقطػ افعوم

 :آختقور، أو افتعقغ :أوٓ

ويؼقم بعؿؾقي آختقور مـ فف شؾطي ذم تعقغ مقطػغ ذم وطوئػ ظومي، بوظتبور أن همٓء       

تعقغ افقزراء،  :ادقطػغ فدهيؿ مـ افؽػوءة، واخلزة، وافؼدرة ظذ إدارة هذه افقطقػي، مثؾ

ػغ هلو، وادحوؾظغ واددراء افعومقن، ووـالء افقزارات، وؽرهو مـ افقطوئػ افتل يتؿ تعقغ مقط

وهذه افطريؼي  ،وبذفؽ تؽقن اجلفي ادعقـي هل افتل تتحؿؾ ـومؾ ادسموفقي ظـ تؾؽ افتعققـوت

ؾؼد  ،يعغ وٓتف وظامفف بـػسف ؾؼد ـون  ،وخؾػوئف مـ بعده ،ـوكً متبعي ذم زمـ افرشقل 

واشتخؾػ  ،(1)وشعد بـ معوذ ذم ؽزوة بقاط ،اشتخؾػ شعد بـ ظبودة ظذ ادديـي ذم ؽزوة إبقاء

اهلل  مـ ؽزوة بدر جعؾ أمر مجع افغـوئؿ اػ ظبد وفام ظود  ،(8)ظذ مؽي بعد معرـي حـغ ابو بؽر 

 إمراء وافعامل ظذ افصدؿوت  ظذ ـؾ مو أوضل اإلشالم مـ ـام بعٌ  ،(3)بـ ـعى
 

                                                           

 . 8/2 :(بروت -، )ط بال، دار صودر حمؿد بـ شعد بـ مـقع أبق ظبدافؾف افبكي  :افطبؼوت افؽزى :يـظر (1)

 . 162/ 8 :ادصدر كػسف :يـظر (8)

صؿس افديـ حمؿد بـ أمحد بـ ظثامن  :،و توريخ اإلشالم ووؾقوت ادشوهر وإظالم3/18:افؽومؾ ذم افتوريخ (3)

 :م(1321 -هـ 1511 -بروت فبـون/ -افؽتوب افعريب ، دار1م تدمرى، )طافذهبل، حتؼقؼ: د. ظؿر ظبد افسال

،و شؿط افـجقم افعقايل ذم أكبوء إوائؾ وافتقايل، تلفقػ: ظبد ادؾؽ بـ حسغ بـ ظبد ادؾؽ افشوؾعل 3/334

 -بروت  -ظع حمؿد معقض،)ط بال، دار افؽتى افعؾؿقي  -افعوصؿل ادؽل، حتؼقؼ: ظودل أمحد ظبد ادقجقد

، 1آموم صؿس افديـ افسخووي، )ط :،و افتحػي افؾطقػي ذم توريخ ادديـي افؼيػي8/18:(م 1332 -هـ1513

،و تؾؼقح ؾفقم أهؾ إثر ذم ظققن افتوريخ وافسر: 8/13م(:1333هـ/ 1515 -بروت  -دار افؽتى افعؾؿقي 

م( 1331 –بروت  -، ذـي دار إرؿؿ بـ أيب إرؿؿ 1مجول افديـ أيب افػرج ظبد افرمحـ ابـ اجلقزي، )ط

:1/314. 



 

 

 .(1)افبؾدان 

وافؼضوة، وافؽتوب  ،ظذ كػس ادـفٍ ذم تعقغ افقٓة وافعامل وؿد شور اخلؾػوء افراصدون 

 .(8)فؽؾ مـ اخلؾػوء 

، كجد أن ظؿؾقي افتعغ يعسهيو ـثر مـ افسؾبقوت 4 حقٌ إهنو تػتح وبوفـظر ذم واؿعـو احلورض   

  افبوب أموم حتؽؿ إهقاء، وآظتبورات افشخصقي، إذ يتؿ آختقور ظذ أشوس مـ افصالت اخلوصي 

افشخصقي، أو إرسيي، أو احلزبقي، أو ظـ ضريؼ افرصقة، وهذه مػوشد ظظقؿي، إمر افذي يستى 

أ اجلدارة وافؽػوءة، وتقفقي إصؾح، إذ ادػروض أن يؽقن اهلدف افرئقس اختقور ظؾقف ادسوس بؿبد

إصؾح فشغؾ افقطوئػ، بوظتبور أن هذا ادقطػ معقل ظؾقف إؿومي افديـ، وجؾى ادصوفح فؾعبود، 

 ودرء ادػوشد ظـفؿ.

 :ثوكقًو: آختبور

وافتل تؼتيض أجراء امتحون  ،وهذه افطريؼي مـ أصفر افطرق ذم افقؿً احلورض          

فؼد اكتؼت هذه افطريؼي ذم أؽؾى بؾدان افعومل ٕهنو  ،فؾؿتؼدمغ وتعققـفؿ بحسى ترتقى افـجوح

وٓ يعسهيو مو يعسي افطرق آخرى مـ  ،وتؽوؾم افػرص بغ ادتؼدمغ ،أؿرب اػ حتؼقؼ ادسوواة

ظـ آصؾح، ـام أن بعض  وظققب ظذ افرؽؿ مـ أن هذه آمتحوكوت ؿد ٓ تؽشػ ،مآخذ

                                                           

ظبد افرمحـ بـ ظع بـ  :،و ادـتظؿ ذم توريخ ادؾقك وإمؿ8/815:توريخ افطزي :دزيد مـ افتػصقؾ يـظر (1)

أمحد بـ  :،و توريخ افقعؼقيب11 -5/11هـ (:1342 –بروت  -، دار صودر 1حمؿد بـ اجلقزي أبق افػرج، )ط

،و توريخ 8/16:فبـون ( -بروت –أيب يعؼقب بـ جعػر بـ وهى بـ واضح افقعؼقيب، )ط بال، دار صودر 

، دار افؼؾؿ، 8خؾقػي بـ خقوط افؾقثل افعصػري أبق ظؿر، حتؼقؼ: د. أـرم ضقوء افعؿري،) ط :خؾقػي بـ خقوط

 .1/32:هـ(1331 –دمشؼ، بروت  -ممشسي افرشوفي 

 8/421:ظذ افصدؿوت(،توريخ افطزي ) أشامء ؿضوة وـتوب وظامل أبق بؽر8/341:افطزيتوريخ  :يـظر (8)

 :ظذ افبؾدان(،توريخ افطزي  ) أشامء ظامل ظثامن 8/633:توريخ افطزي ظذ إمصور(،)ظامل ظؿر 

 (. ) وٓة ظع  3/163



 

   

 

 

وفؽـ تبؼك هذه افطريؼي هل إجدر  ،افقطوئػ حيتوج إػ صػوت صخصقي ٓ يؿؽـ افؽشػ ظـفو

ًٓ فؾؿحوبوة ،بوٓتبوع  .(1)وادحسقبقي وكحقهو مـ افتدخؾ ذم جمول افقطقػي افعومي ،ٕهنو ٓتدع جمو

ف إجيود إصؾح فؽؾ ٕن افغرض مـ ،أن هذا آشؾقب ٓ يتعورض مع مبودئ آشالم   

مبدأ امتحون افعامل واختبورهؿ، ؿبؾ أن تعرؾف افؼقاكغ  وطقػي بام يـوشبفو، ؾؼد أرشك رشقل اهلل 

افقضعقي احلديثي، ؾال يشغؾ ادسؾؿ افقطقػي ؿبؾ أن تثبً صالحقتف بوٓختبور، فام روى أن رشقل 

يو معوذ ـقػ ) :ؿول فف  ،إػ افقؿـ ظـدمو أراد أن يبعٌ معوذ بـ جبؾ ريض اهلل ظـف ؿوضقوً  اهلل 

ؾبسـي  :ؿول ؾنن مل دمد ذم ـتوب اهلل(،):اؿيض بؽتوب اهلل، ؿول فف :ؿول، (؟تؼيض إذا ظرض فؽ ؿضوء

، ؿول اجتفد رأيل وٓ آفق، ؾرضب ؾنن مل دمد ذم شـي رشقل اهلل، وٓ ذم ـتوب اهلل():رشقل اهلل، ؿول

 .(8)(احلؿد هلل افذي وؾؼ رشقل رشقل اهلل فام يرىض رشقل اهلل):صدره وؿول رشقل اهلل 

ؿد امتحـ معوذ بـ جبؾ ؿبؾ أن يبعثف ؿوضقًو ظذ افقؿـ فقتعرف ظذ مدى  أن رشقل اهلل   

ؿدرتف ظذ افؼضوء بغ افـوس، ومعرؾتف مصدر إحؽوم، وـون آمتحون ظبورة ظـ شمل افـبل صذ 

بام تؼيض يو معوذ إن ظرض ظؾقؽ ) :تف ذم افؼضوء 4 حقٌ ؿول ففاهلل ظؾقف وشؾؿ دعوذ ظـ وشقؾ

وـذفؽ ؾعؾ ، يدل ظذ مؼوظقي امتحون مـ يتؼؾد وطقػي مو ، ؾفذا افػعؾ مـ افـبل (ؿضوء

إشس افصحقحي دعرؾي افرجول، وإطفور معدهنؿ،  ؾؼد وضع ظؿر بـ اخلطوب    ،افصحوبي 

ؾؼد ضؾى مـ رجؾ إحضور صوهد يشفد معف ذم ؿضقي ظرضً ظؾقف، وفام جوء بف إػ ظؿر، امتحـف 

                                                           

 فبـون، –، دار افػؽر افعريب، بروت 2،) طشؾقامن حمؿد افطاموي :مبودئ واحؽوم افؼوكقن آداري :يـظر (1)

 . 831م (: 1366

حمؿد بـ ظقسك أبق ظقسك افسمذي افسؾؿل، حتؼقؼ: أمحد حمؿد صوـر  :اجلومع افصحقح شــ افسمذي (8)

،ـتوب إحؽوم، َبوب مو جوء ذم اْفَؼويِض 3/616:فبـون ( –بروت  -وآخرون،) ط بال،دار إحقوء افساث افعريب 

قَْػ  ،ـتوب آؿضقي، بوب اجتفود افرأي ذم افؼضوء، 3/313:شــ أيب داود(،و1381َيْؼيِض، رؿؿ احلديٌ )ـَ

أمحد بـ احلسغ بـ ظع افبقفؼل أبق بؽر، حتؼقؼ: د. حمؿد ضقوء  :(،و افســ افصغرى3438رؿؿ احلديٌ )

،ـتوب أدب 35 -3/33م(:1323 –هـ 1511 –ادديـي ادـقرة  -، مؽتبي افدار 1افرمحـ إظظؿل،)ط

 (.5163افؼويض، رؿؿ احلديٌ )



 

 

هؾ أكً جوره افذي يعؾؿ مدخؾف وخمرجف ؟  :كعؿ، ؿول :ؾسلفف: أتعرف هذا افرجؾ ؟ ؿول  ،ظؿر 

هؾ ظومؾتف  :ٓ، ؿول :ف مؽورم إخالق ؟ ؿولهؾ صوحبتف ذم افسػر افذي تعرف ب :ٓ، ؿول :ؿول

فعؾؽ رأيتف ؿوئام ؿوظدًا  :ٓ، ؾصوح بف ظؿر :بوفدراهؿ وافدكوكر افذي يعرف بف ورع افرجول ؟ ؾلجوب

اذهى ؾنكؽ ٓ  :يصع ذم ادسجد، يرؾع رأشف تورة وخيػض أخرى ؟ ؾرد افرجؾ كعؿ، ؾؼول ظؿر

 .(1)بؿـ يعرؾؽائتـل  :تعرؾف، وافتػً إػ افرجؾ وؿول فف

امتحـ افرجؾ ذم معرؾي مـ جوء يزـقف و جعؾ جمرد افرؤيي ذم  مـ هذا يظفر إن ظؿر     

ادسجد ؽر ـوؾقي دعرؾي صالحقي افرجول، وفؽـ جيى أن يؽقن بقـفؿ معومؾي ذم شػر، أو جموورة، أو 

 .معومؾي بوفدراهؿ وافدكوكر

رت ؾقف افؼوط أفالزمي فالفتحوق بوفقطقػي يظفر مـ افؼوط افسوبؼي أكف فقس ـؾ مـ تقاؾ   

تؽػل ٕن يصبح مقطػًو ظومًو 4 بؾ ٓ بد وأن يؿر ظز آمتحون افذي يتؿ مـ خالفف ادػوضؾي بغ 

 .ادتؼدمغ فشغؾ افقطوئػ، واختقور أـثرهؿ ـػوءة فؾقطقػي

أن مـ أهداف افقطقػي افعومي إجيود ادجتؿع ادستؼر افذي حيؼؼ فؾـوس مصوحلفؿ      

وأن أدائفو بوفشؽؾ ادطؾقب ٓيتلتك  ،وفام ـون حتؼقؼ هذا اهلدف إٓ بلداء اخلدموت افعومي ،ادؼوظي

ي افعومي وادعـقيي افتل تؼدمفو افقطقػ ،إٓ بخؾؼ آشتؼرار افـػز افؼوئؿ ظذ افضامكوت افامديي

وفام ـون ادقطػقن هؿ إداة افبؼيي فسر افتـظقؿ آداري وافقطقػل ؾال بد أن يؼوبؾ  ،فؾؼوئؿغ هبو

 ؾام هل هذه احلؼقق ؟ ،ذفؽ حؼقق فؾؼوئؿغ ظؾقفو

ومقاضـ افشبفي ادتؿثؾي  ،فؼد حرص آشالم ظذ أبعود إؾراد ظـ مقاؿػ افضعػ    

ؾراد ظذ واظتز افسبقؾ اػ ذفؽ مـقضًو بسبقي إ ،ٕكسون ادؾحي إفقفوبودغريوت ادتوحي أموم حوجي ا

)مـ ـون فـو ظومال  :ؾؼول  ،وشد حوجتف بحقٌ ٓ يـظر إػ مو ذم يد ؽره ،واإلخالص ،إموكي

                                                           
شقريـو،  -دمشؼ -، مطوبع دار افػؽر1افطـطوويون، ظع، كوجل: )ط :أخبـور ظؿر، وأخبـور ظبد اهلل بـ ظؿريـظر:  (1)

 . 818-811: م(1343هـ/131



 

   

 

 

مـ  ،ؾؾقؽتسى زوجي وإن مل يؽـ فف خودم ؾؾقؽتسى خودمو ومـ مل يؽـ فف مسؽـ ؾؾقؽتسى مسؽـو

 .(1)اختذ ؽر ذفؽ ؾفق ؽول أو شورق(

ؿول اخلطويب: )هذا يتلول ظذ وجفغ أحدمهو أكف إكام أبوح اـتسوب اخلودم وادسؽـ مـ    

ظامفتف افتل هل أجرة مثؾف وفقس فف أن يرتػؼ بقء شقاهو وافقجف أخر أن فؾعومؾ افسؽـل 

مف ؾقؽػقف مفـي مثؾف ويؽسي فف مسؽـ واخلدمي ؾنن مل يؽـ فف مسؽـ وٓ خودم اشتمجر فف مـ خيد

 .(8)(يسؽـف مدة مؼومف ذم ظؿؾف

ؿد حرص ظذ تقؾر افرضوريوت آشوشقي حلقوة  أن ادتؿعـ ذم هذا احلديٌ جيد أكف    

ادقطػ افتل هتلء فف أشبوب افعقش افؽريؿ مـ آشتؼرار، وافراحي، وافطؿلكقـي ادتؿثؾي بوفزوجي، 

ومو يؽػقف فغض بكه ظام فقس ذم يده شقاء ـون فدى افدوفي أو فدى  ،وافسؽـ، وواشطي افـؼؾ

 .إؾراد

أن افـوطر فام مـحف آشالم فؾؿقطػ مـ حؼقق جيد أهنو تعؽس أموين ٓ يؿؽـ حتؼقؼفو      

ٕؽؾى ادقطػغ ذم افقؿً احلورض، ؾـجدهؿ حيوفقن ظذ افتؼوظد بعد أن أؾـقا حقوهتؿ ذم تؼديؿ 

أن يتؿؽـقا مـ حتؼقؼ وفقا افؼدر افقسر مـ احلؼقق افتل تممـ هلؿ احلقوة  خدمي فقضـفؿ دون

 .افؽريؿي هلؿ وٕؾراد أرسهؿ

أن ؽويي آشالم مـ مـح هذه احلؼقق فؾؿقطػ افؼصد مـفو أحوضتف بسقوج مـقع حيقل دون    

واظتز شورؿًو تقظده آشالم  ،واختصوص كػسف بحؼ فقس فف ،كزوظف إػ خقوكي إموكي ادقـؾي إفقف

ُ  ،بوإلضوؾي اػ افعؼقبي افدكققيي افتل تتـوشى وضبقعي افذكى ادرتؽى بوفعؼقبي أخرويي ؾؼول اَّلله

                                                           
اإلؿؾقؿ مـ مول ، ـتوب ؿسؿ افػلء وافغـقؿي، بوب مو يؽقن فؾقايل إظظؿ ووايل 6/344:شــ افبقفؼل افؽزى (1)

حمؿد بـ  :(، و صحقح ابـ خزيؿي18131اهلل ومو  جوء ذم رزق افؼضوة وأجر شوئر افقٓة، رؿؿ احلديٌ )

ادؽتى اإلشالمل  إشحوق بـ خزيؿي أبق بؽر افسؾؿل افـقسوبقري، حتؼقؼ: د. حمؿد مصطػك إظظؿل،)ط بال،

 إلموم.بوب إذن ا ،ـتوب افزـوة،5/11:م( 1311 -هـ 1331 –بروت  -

 -بروت  -، دار افؽتى افعؾؿقي 8حمؿد صؿس احلؼ افعظقؿ آبودي، )ط :ظقن ادعبقد ذح شــ أيب داود (8)

حمؿد زهر  -احلسغ بـ مسعقد افبغقي، حتؼقؼ: صعقى إركوؤوط  :،و ذح افسـي2/114 :م(1334

 . 11/26:م(1323 -هـ 1513 -دمشؼ _ بروت  -،ادؽتى اإلشالمل 8افشوويش،)ط



 

 

)مـ اشتعؿؾـوه ظذ ظؿؾ ورزؿـوه رزؿو  :وؿول  ، (1)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچَتَعوَػ 

)وؾقف دفقؾ ظذ أكف ٓ حيؾ فؾعومؾ زيودة ظذ مو  :ؿول افشقـوين ، (8)ؾام أخذ بعد ذفؽ ؾفق ؽؾقل(

وافرس ذم ذفؽ أكف يـوذم ادصؾحي  ، (3)ؾرض فف مـ اشتعؿؾف وأن مو أخذه بعد ذفؽ ؾفق مـ افغؾقل(

ظـ ظؿر بـ اخلطوب ؿول فام ـون يقم خقز أؿبؾ كػر مـ صحوبي  ،(5)ادؼصقدة ويػتح بوب ادػوشد

قد حتك مروا ظذ رجؾ، ؾؼوفقا: ؾالن صفقد ؾؼول رشقل اهلل  ؾؼوفقا: ؾالن صفقد ؾالن صف،افـبل 

:   ـال إين رأيتف ذم افـور ذم بردة ؽؾفو أو ظبوءة، ثؿ ؿول رشقل اهلل(:  يو بـ اخلطوب اذهى ؾـود

 .(4)ذم افـوس أكف ٓ يدخؾ اجلـي إٓ ادممـقن(

أن صعقبي تقؾر هذه ادتطؾبوت مـ ؿبؾ افدوفي ٓ يعـل إظػوءهو مـ هذه ادسموفقي ادؾؼوة    

ؾؿـ واجبوهتو إشوشقي بؾ وادؾحي أيضًو افعؿؾ ظذ تقؾر  ،ظذ ظوتؼفو أدموه هذه افػئف مـ مقاضـقفو

 ،حلقاؾزوا ،وادخصصوت ،أشبوب احلقوة احلرة افؽريؿي ظـ ضريؼ إظطوءهؿ افرواتى ادـوشبي

 .وكحقهو ،وادؽوؾآت

                                                           
 . 161 :شقرة آل ظؿران، مـ أيي (1)

، ـتوب ؿسؿ افػلء وافغـقؿي، بوب مو يؽقن فؾقايل إظظؿ ووايل اإلؿؾقؿ مـ مول 6/344:شــ افبقفؼل افؽزى (8)

شؾقامن بـ إصعٌ  :(،و شــ أيب داود18133اهلل ومو جوء ذم رزق افؼضوة وأجر شوئر افقٓة، رؿؿ احلديٌ )

 فبـون (: –بروت  -زدي، حتؼقؼ: حمؿد حمقل افديـ ظبد احلؿقد،)ط بال، دار افػؽرأبق داود افسجستوين إ

ِل، رؿؿ احلديٌ )3/135 (،و صحقح ابـ 8353،ـتوب اخلراج وآمورة وافػلء، َبوب ذم َأْرَزاِق اْفُعامه

(،و 8363، ـتوب افزـوة، بوب ؾرض اإلموم فؾعومؾ ظذ افصدؿي رزؿو معؾقمو، رؿؿ احلديٌ )5/11:خزيؿي

(، وؿول هذا حديٌ صحقح ظذ ذط 1518، ـتوب افزـوة، رؿؿ احلديٌ )1/463:ادستدرك ظذ افصحقحغ

 افشقخغ ومل خيرجوه.

 .5/833:كقؾ إوضور (3)
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 أهؿ مو تقصؾً إفقف مـ كتوئٍ وتقصقوت

بعد افتطرق اػ تعريػ احلؼ ذم افؾغي وآصطالح تبغ أن افػؼفوء ؿدياًم وحديثًو ؿد أضؾؼقا  .1

 .ظؾقف ظدة تعريػوت

يظفر أن مجقع افػؼفوء متػؼقن بوجلؿؾي ظذ أن افقطقػي  ،بعد دراشي تعريػوت افػؼفوء فؾقطقػي .8

 )تؼقم ظذ مصوفح ادسؾؿغ شقاء ـوكً صغرة، أو ـبرة، فقؽقن افتعريػ ادـوشى هلو: )

 .تؽؾقػ ويل إمر أهالً بعؿؾ مـ أظامل افدوفي مؼوبؾ أجر معؾقم((

 ،فعومي أيًو ـون كظومفؿ آشودجمؿؾ افعومؾغ ذم آدارات ا)ؾقؽقن ادراد بوفقطقػي افعومي:    

وشقاء اكتؿقا إػ مصؾحي أو دائرة ذم افدوفي أو إػ وحدة تعووكقي حمؾقي أو ـوكقا يـتؿقن إػ ممشسي 

ـؾ صخص يعفد إفقف بعؿؾ دائؿ ذم خدمي ) :أمو ادقطػ افعوم ؾراد بف ،ظومي ذات صػي اداريي(

 (.افؼوكقن افعوم مرؾؼ ظوم تديره افدوفي أو أحد اصخوص

 .أن ؾؾسػي افقطقػي ذم آشالم تؼقم ظذ أشوس أهنو تؽؾقػ وفقسً حؼًو فألؾراد .3

إول يتعؾؼ بلويل إمر ورضورة افبحٌ ظـ  ،أن تؼؾد افقطقػي افعومي أموكي تتعؾؼ بجوكبغ .5

وافتل تبغ فـو مـ  ،وإخالص ،وافثوين يتعؾؼ بودقطػ ووجقب أداء ظؿؾف بدؿي ،آصؾح

ظرض ٔراء افػؼفوء أهنو متثؾ ادقاد آشوشقي ذم افؼوكقن آداري ـام أصور افقفو ابـ  خالل

 تقؿقي ذم افسقوشي افؼظقي.

ومهو  ،أهنو تؼقم ظذ رــغ أشوشقغ وذم جمول ذوط تؼؾد افقطوئػ افعومي ذم آشالم تبغ .4

 .ام يستغرؿون مجقع افؼوطوبؿؼوركتفو مع افؼقاكغ آداريي احلديثي كجد أهن ،وآموكي ،افؼقة

أن افؼقاكغ آداريي احلديثي ظجزت ظـ آرتؼوء اػ مستقى ذط آموكي افذي دظً افقف  .6

ؾـجد أن تؼؾد افقطوئػ ؽوفبًو مو يتؿ  ،افؼيعي آشالمقي ظـد أشـود افقطوئػ اػ مستحؼقفو

أخرى ترتى ظؾقفو  ؿ وؾؼ اظتبوراتتؾق ،بعقدًا ظـ افضقابط افؼظقي افتل أؿرهو آشالم

 .وـػوءة ،وصالحقي ،إضوظي افؽثر مـ حؼقق آؾراد ممـ هؿ أـثر أهؾقي



 

 

وضع حد جلؿقع آحزاب وافؽتؾ بعدم افتدخؾ ذم صمون افدوفي فؽقن احلؽقمي ادـتخبي  .1

 ،مـ ؿبؾ افشعى جوءت بـوءًا ظذ برامٍ وفغرض متثقؾ افشعى ٓ حيؼ جلؿقع آحزاب

وافؽتؾ بوفتدخؾ مـ خالل ادحوصصي وادحسقبقي ممو يقدي اػ اشتغالفف واخلروج ظذ 

افؼوكقن وهذه احلوفي تمثر ظذ ظؿؾ احلؽقمي فقجقد ازدواجقي ذم آجراءات ممو ادى اػ 

  .خؾؼ ؾسود ذم مجقع ادعومالت

 مجقع افتدخالت اظودة افعؿؾ بؼوكقن اخلدمي اددكقي افعومي ذم افتعققـوت فغرض افسقطرة ظذ .2

افغر افؼظقي مع اخذ كظر اظتبور افؽػوءات افعؾؿقي وتعقـفؿ ضؿـ ادقاؿع ادـوشبي وافذي 

  .يستحؼقهنو اكطالؿو مـ مبدا افرجؾ ادـوشى ذم ادؽون ادـوشى

إن اإلدارة احلديثي ذم ادـشآت احلؽقمقي أصبحً تعؿؾ وؾؼ ؿوظدة اختقور ادقطػغ  .3

فذفؽ ؾفل دمري ادسوبؼوت  ،ذ افطرق وآشوفقى احلديثيبوٓظتامد ظ ،إـػوء

  .وآختبورات ٓختقور إـػل وإؾضؾ

إن ـؾ افعومؾغ ذم ادـشآت اخلوصي مسموفقن أموم مجقع ذائح ادجتؿع  .11

وافتػوين ذم  ،وآخالص ،مـ حقٌ تقخل افدؿي ،مثؾفؿ مثؾ افعومؾغ ذم ادـشآت احلؽقمقي

 .ع آداريافعؿؾ فالرتؼوء بوفقاؿ

أن افعـك افبؼي )ادقطػ( هق إشوس ذم تؼدم اإلدارة أو تلخرهو، ـقكف يؿثؾ ادرؾؼ  .11

افعوم، وهذا إخر هق ظبورة ظـ صخص معـقي ؾؼط. و فذفؽ ٓبد مـ آهتامم افؽبر 

واجلدي بودقطػ افعوم مـ مجقع اجلقاكى، حتك خيدم اإلدارة بنخالص وتػوٍن، وتظفر 

ل إظامل افتل يؼدمفو هذا ادقطػ بؿظفر ٓئؼ، يستقجى احسام افـوس افدوفي مـ خال

    هلو.

أن افدوفي مسموفي بشؽؾ مبوذ ظـ تقؾر مجقع إشبوب افتل تؽػؾ فؾؿقطػ احلقوة  .18

ودظؿفو ،وادستؼرة مـ خالل إظطوءهؿ مو يستحؼقن مـ افرواتى ،افؽريؿي، اهلوكئي

قاؾز ـقهنو مـ افعقامؾ ادفؿي افتل تسوهؿ ذم بودخصصوت، وادؽوؾآت افتشجقعقي، واحل



 

   

 

 

بوإلضوؾي اػ مو حتؼؼف مـ صقوكي  ،أبداع ادقطػ وبوفتويل حتؼقؼ افتؼدم وافتطقر فؾدوفي

فؾؿقطػ ومـعف مـ آكسقوق وراء رؽبوتف وصفقاتف وبوفتويل حدوث افػسود آداري افذي 

   .وضقوع هقبتفو  ،يعد مـ أهؿ أشبوب تلخر افدول

وظؾقه ظذ ؽره  ،فـو مـ خالل اشتعراض حؼقق ادقطػغ شؿق افتؼيع آشالملتبغ  .13

وافقهـ ذم افـػس آكسوكقي ،مـ خالل شد مـوؾذ افضعػ ،مـ افؼقاكغ وإكظؿي افقضعقي

وشد حوجي  ،وتـؿقي آخالق احلؿقدة ذم ادجتؿع آشالمل مـ جوكى،ظـ ضريؼ ؽرس

  .تقؾر متطؾبوت افعقش افؽريؿ مـ كوحقي أخرى ادقطػ بوفشؽؾ افذي يمدي اػ

 

  



 

 

 افؼرآن افؽريؿ

أبق احلسـ ظع بـ حمؿد بـ حبقى افبكي افبغدادي افاموردي،  :إحؽوم افسؾطوكقي وافقٓيوت افديـقي .1

 (.م1324 -هـ1514 -بروت  -دار افؽتى افعؾؿقي  ،)ط بال

 -مك  ،دراشي مؼوركي، )ط بال ،د. إبراهقؿ ظبد افصودق: :اإلشالمل آختقور فؾقطقػي افعومي ذم افـظوم .8

 .(م1323افؼوهرة، 

شقريـو،  -دمشؼ -، مطوبع دار افػؽر1افطـطوويون، ظع، كوجل: )ط :أخبـور ظؿر، وأخبـور ظبد اهلل بـ ظؿر .3

 م(.1343هـ/1313

 -دار افػؽر  ،زخمؼي، )ط بالأبق افؼوشؿ حمؿقد بـ ظؿر بـ حمؿد بـ ظؿر اخلقارزمل اف :أشوس افبالؽي .5

 (.م1313هـ 1333

 (.هـ1513 –بروت  -، دار افؽتى افعؾؿقي 1إصبوه وافـظوئر:ظبد افرمحـ بـ أيب بؽر افسققضل،)ط .4

حتؼقؼ: مؽتى  ،حمؿد إمغ بـ حمؿد بـ ادختور اجلؽـل افشـؼقطل :أضقاء افبقون ذم إيضوح افؼرآن بوفؼرآن .6

  (م1334 -هـ 1514 -بروت  -دار افػؽر فؾطبوظي وافـؼ  ،)ط بال ،افبحقث وافدراشوت

أكقس افػؼفوء ذم تعريػوت إفػوظ ادتداوفي بغ افػؼفوء، ؿوشؿ بـ ظبد اهلل بـ أمر ظع افؼقكقي، حتؼقؼ: د.  .1

 (. هـ1516 –جدة  -، دار افقؾوء 1)ط ،أمحد بـ ظبد افرزاق افؽبقز

 .(بروت –، دار ادعرؾي 8افبحر افرائؼ ذح ــز افدؿوئؼ،  زيـ افديـ ابـ كجقؿ احلـػل، )ط .2

  (م1328 –بروت -افعريب ، دار افؽتوب8ظالء افديـ افؽوشوين،)ط بدائع افصـوئع ذم ترتقى افؼائع، .3

 ،)ط بال ،غتوج افعروس مـ جقاهر افؼومقس، حمؿد مرته احلسقـل افزبقدي، حتؼقؼ: جمؿقظي مـ ادحؼؼ .11

 (.دار اهلدايي

صؿس افديـ حمؿد بـ أمحد بـ ظثامن افذهبل، حتؼقؼ: د. ظؿر  :توريخ اإلشالم ووؾقوت ادشوهر وإظالم .11

 .م(1321 -هـ 1511 -فبـون/ بروت  -، دار افؽتوب افعريب 1)ط ،ظبد افسالم تدمرى

  (فبـون – بروت –ى افعؾؿقي دار افؽت ،ط بال)ٕيب جعػر حمؿد بـ جرير افطزي،  :توريخ افطزي .18

 –دار صودر  ،أمحد بـ أيب يعؼقب بـ جعػر بـ وهى بـ واضح افقعؼقيب، )ط بال :توريخ افقعؼقيب .13

 (.فبـون -بروت



 

   

 

 

، 8ط،)خؾقػي بـ خقوط افؾقثل افعصػري أبق ظؿر، حتؼقؼ: د. أـرم ضقوء افعؿري :توريخ خؾقػي بـ خقوط .15

 ( هـ1331 –بروت  ،دمشؼ -ممشسي افرشوفي  ،دار افؼؾؿ

 -، دار افؽتى افعؾؿقي 1آموم صؿس افديـ افسخووي، )ط :افتحػي افؾطقػي ذم توريخ ادديـي افؼيػي .14

 م(.1333هـ/ 1515 -بروت 

افسؽقى وافسهقى مـ احلديٌ افؼيػ، تلفقػ: ظبد افعظقؿ بـ ظبد افؼقي ادـذري أبق حمؿد، حتؼقؼ:  .16

 .ـ(ه1511 –بروت  -تى افعؾؿقي ، دار افؽ1)ط ،إبراهقؿ صؿس افديـ

بروت  -، دار   افؽتوب افعريب 1)ط  ،افتعريػوت، ظع بـ حمؿد بـ ظع اجلرجوين، حتؼقؼ: إبراهقؿ إبقوري .11

– 1514). 

 –بروت  -دار افػؽر  ،إشامظقؾ بـ ظؿر بـ ـثر افدمشؼل أبق افػداء، )ط بال :تػسر افؼرآن افعظقؿ .12
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، 1ثر ذم ظققن افتوريخ وافسر: مجول افديـ أيب افػرج ظبد افرمحـ ابـ اجلقزي، )طتؾؼقح ؾفقم أهؾ إ .13

 .(م1331 –بروت  -ذـي دار إرؿؿ بـ أيب إرؿؿ 

، دار 1)ط ،حمؿد ظبد افرؤوف ادـووي، حتؼقؼ: د. حمؿد رضقان افدايي :افتقؿقػ ظذ مفامت افتعوريػ .81

 (.هـ1511 –دمشؼ  ،بروت -دار افػؽر  ،افػؽر ادعوس

دار  ،أيب مـصقر ظبد ادؾؽ بـ حمؿد بـ إشامظقؾ افثعوفبل، )ط بال :ثامر افؼؾقب ذم ادضوف وادـسقب .81
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دار افػؽر  ،حمؿد بـ جرير بـ يزيد بـ خوفد افطزي أبق جعػر، )ط بال :جومع افبقون ظـ تلويؾ آي افؼرآن .88

  .(ه1514 –بروت  -

 ،تك، حمؿد بـ إشامظقؾ أبق ظبدافؾف افبخوري اجلعػل، حتؼقؼ: د. مصطػك ديى افبغواجلومع افصحقح ادخ .83

 .(م1321 - هـ1511 –بروت  -افقاممي  ،، دار ابـ ـثر3)ط
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 (.فبـون –بروت  -إحقوء افساث افعريب  دار،ط بال،)وآخرون
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 م(.1325ه/1515وافـؼ،بروت،
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 م(.8111هـ/1581 ،فبـون –بروت  -دار افػؽر فؾطبوظي وافـؼ 
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