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 ةوث الخل اقح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال

 عنَی بالبحوث العربیة والدراسات القامئة علیها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمیة ،دورية

ة ذات الصلة ة األصیلالعلميتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم هي 

والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، 

 ا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.فيوالجغرا
 

 المشرف علی التحریر: األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
 رئیس التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوري

 الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیمالتنضید الفني واإلخراج: 
 المستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

 مساشد التحرير
 مأمون شلي خلف هللا حسن، املةيا، مصر األنتاذ الدکتور

 لبةان، بريوت، دخيل يزهراء شلنيدة  ةالدکتور  ةاألنتاذ
 أفغانستان، ، جامعة بلتخةيكنظام الدين كاملاألنتاذ الدکتور 

 ، أندونيزياةاملفتوح ، جامعـة أندونيزياصديقالدکتور هري  فورانتو 
 

يف أعدادها وإمنا فقط تقع  ةإدارة املجلة غري مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث املنشور 

 یة.مسؤوليتها يف التحكيم العلمي والضوابط األكادمي

غ البحوث یخضاألفکار الواردة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجمعیة واملجلة، وترتیب  ۞

 العتبارات فنیة، وال عالقة مبکانة کاتب املقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعيار  اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعيار  للطباشة )ردمد( 

 کالتالي: هاإلىرجاع املصدر واإل  إلىعن املجلة بشرط اإلشارة  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النرش ومثن النسخة يف آخر املجلة.
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  ئة التحرير املستراريةهي
 

 األستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 مصر ، قاهرةالجامعة خاتم المرسلین العالمیة،،أحمد محمد ربیع حسن سلیماألستاذ الدکتور 

 الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ 

 األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي، جامعة عالمة إقبال المفتوحة، باکستان

 ني، قسم اللغة العربیة، جامعة التعلیم والتربیة، أفغانستاناألفغا هياألستاذة الدکتورة ن

 األستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقانون، جامعة ننجرهار، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 إنغاال، نیجریا، ز جامعي للدراسات العربیةمرک، صالح محمد کبیراألستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف، أستاذ کلیة الشریعة، جامعة تخار، أفغانستان

 ، جامعة تخار، أفغانستانواآلدابلغات ، أستاذ کلیة الستاذ المساعد شریف الل  ففورياأل
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 هيئة التحرير العاملية
 

 جامعة األزهر، القاهرة، مصر ،األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي

 عراق ،جامعة البصرة تربیة،کلیة ال ،المنصوري جبار علي سامي الدکتور األستاذ

 جامعة األزهر، مصر، العربیةکلیة اللغة ،عبد الباقي عبد الفتاح الشین الدکتور األستاذ

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان،الدکتور فضل الل  فضل أحد األستاذ

 هند ،دار العلوم الندوة العلماء،  الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دناألر ،المفرق ،جامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 زیاإلیم زعیم، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مإلیأرت هيالدکتور منتاألستاذ 

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب، 

 محمود حسین شعبان،جامعة شمال فربی الصین للقومیات، الصین فياألستاذ الدکتور مصط

 األستاذ الدکتور صالح خلیل عبد العال سرور،  جامعة القاهرة، مصر

األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري، کلیة اللغة العربیة، مجلس التعلیم الوالئی 

 هند، بجامو کشمیر
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  

ی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .  يصعظواهر اعةغو 
كمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  

ص هتت  احلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 

بريًا يصملثقففني؛ الجمة  اهتمصمص ك تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل
لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  عذعك تشّجع نشر أنمصهل .

تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
اعكمة  لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، ل اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، 

 املنخففض ، لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني                املرانلةشةوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/
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 شروط الةرر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبأصيلة ومل يسبق نررها يف جملة أو جلةرر أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للةررـة يف حال اكتراف بأن مسامهته مةرورة أو معروض
  :الفارنية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح شدد كلمات البحث أو املقال بني 
  شلماء األناتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدرانيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بةررها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوشات

 عروفني.امل
 :أن حتتو  الصفحة األوىل من املقالة شلى احملتويات التالية 

o .شةوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املةظمة اليت يةتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث انم 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o لخص.الكلمات املفتاحية بعد امل 

 من األخطاء اللغوية والةحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاشات املقتبسة وفق الةظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220 داخل كل صفحة، )ابن مةظور، يف 
  داخل البلد وثانيهما خارج البلد. املقاالت من قبل اثةني من اخلرباء املعتمدين أحدمهااألحباث و نيتم احلكم شلى 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالةرر، نتكون مجيع قواشد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املن املرنلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل جةة التحريرللنيكون

 تغيري.بأ  
 .تسمح اجمللة بإشادة نرر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
  الباحث ليس من الضرور  أن يوافق جملس اإلدارة شلى آراء . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت شرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة ؤولية املقاالت نتكون فقط شلى املؤلفني وليس شلمس 
 .مبجرد انتّلمها، لن يتم إرجاع املقال نواء مت نرره أم ال 
 .أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بةفسه ونراطه العلمي والثقايف 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلحتتفظ اجمللة حبقوق الةرر، والجیوز للباحث إرنال حبثه 

 

 ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة حصًرا علی عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو شرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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 فهرس البحوث والمقاالت
 ...كلمة التحرير 

  الدکتور فردوس أمحد بت العمر        
 

  ها شلى لغيت الفارنية والبرتويةتأثري اللغة العربية يف أفغانستان و شةابة ب 
جصمر  ختصر )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو شریف هللا غففوري،   

 683-653                                                                       كبري هوتك، جصمر  ختصر )أفغصنستصن(     حمموعألمستصذ احملصضر 
 

 دالالت )نعم( يف القراءات القرآنية ومذاهب القراء يف قرائتها 
 )أفغصنستصن( نبو اعرزیز لانظ، جصمرـ  اعبريلينعألمستصذ احملصضر 
 205-822                                                              )أفغصنستصن(  حممو أدیب نظةمي، جصمرـ  اعبريلين عألمستصذ احملصضر

 

 املُکره فقهاً وقانوناً  ة الزااينشقوب 
 )أفغصنستصن(غالم ريصين رمحصين، جصمرـ  ختصر عألمستصذ احملصضر 
 250-208                                                                      )أفغصنستصن(، جصمر  ختصر رحة  هللا يةمصنعألمستصذ احملصضر 

 

  شمر ابن الفارض املصر احلب اإلهلي يف شعر 
 نو(هجصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )، األمستصذ اعوکتور مشس كمصل أجن 

 162-124                              بصحث اعوكتوراه، نمر ریصض، جصمر  يصيص غالم شصه يصشصه، راجوري، كشمري )هنو(           عة
   

 

 السور القرآنيةيف  ونرا تكرارها البسملة ترمجتها وتفسريها 
 154-166                                                            )أفغصنستصن( جنةب اهلل رلحصين، جصمرـ  يرلان سصنوعألمستصذ امل

 

  اإلنّلمي وقانون العقوبات األفغاينحکم التعزير باملال يف الفقه 
 اهلل حمموی، جصمر  يةخ ) أفغصنستصن(  عألمستصذ املسصنو محةو
 134-154                                                     اهلصدي مصبصح، جصمر  يغالن )أفغصنستصن(         عألمستصذ املسصنو نبو

 أحكام الوديعة يف الفقه اإلنّلمي 
 541-134                                  ( احملظرة اعشنقةطة  اعكربى يأكجوجت )موریتصنةص، جصمرـ   مسةو حممو محوي أیواه عةوكتور

 

 ضوء الرريعة اإلنّلمية اجلدارة يف 
 ، جصمر  اعبربلين ) أفغصنستصن( نبواعرافع نةةمی ةوکتورع

    525-545                                                                )أفغصنستصن(جصمر   اعبربلين  ،زمری حمموی صضرعألمستصذ احمل
     

                                     

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب
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 کلمة التحرير 

 يس  هللا اعرمح  اعرحة 
  َنَةى قـَْةِبَك َل ِنَُّه عََتنزیُل َربِّ اْعَرصَعِمنَي  نـََزَل ِيِه اعرُّلُح األِمنيُ لاحلمو هلل رب اعرصملني اعقصئل: 

عَِتُكوَن ِمَ  اْعُمْنِذرِیَ   يِِةَسصٍن َنَريبٍّ ُمِبنٍي  لاعصالة لاعسالم نةى أفصح اعررب لاعرج  نبةنص 
 ؛يروحممو األمني املبروث رمح  عةرصملني لنةى آعه لصحبه أمجرني. أمص 

اعولعة    يك  أیهص اعقراء األجة  ههذا م  يوانث اعغبط  لاعسرلر أن االجمة  اعررية  لمسهاًل فأهاًل 
نشر عةرصم  صينثتقوم يف خومتك  نودهص اع – اعيت م  جممع اعةغ  اعررية  يف کصيلعةبحوث ااخالق  ا 

 ةم  لاعورامسصت األكصدمية م. لهذا اعرود م  الجمة  احملكم  حيمل كبقة  أنوادهص األحبصث اعق2422
 اعرةمة  املففةوة يف خمتةف جمصالت اعةغ  اعررية  لآداهبص.

یص أصحصب اعففضل لاعسرصدة ه م  املرةوم أن جمصل اعةغ  اعررية  لامسع عررض اعسمصلات لاألرض م  
راءنص اعكرام، قحةث عغتهص لأدهبص. لقو اقتطف دارمسونص اعكرام ليصحثونص اعرظصم أه  اعرنصلی  عةتقومي يف خوم  

فهص نضع يني أیویك  يصق  م  املقصالت اعنصدرة لاعبحوث األكصدمية  أنوهص اعبصحثون لاألكصدميةون م  خمتةف 
غصنستصن هنض  اعةغ  اعررية  يف أفاعبةوان لاجلنسةصت. فففي جمصل خوم  عةغ  اعضصد لترةةمهص جصءت مقصع  ا

الالت )نر ( يف اعقراءات دا دالالت اعكةمصت يف اعقراءات اعقرآنة ليف  لتأثرياهتص نةى عغيت اعففصرمسة  لاعبشتوی 
سريهص لمسّر تكرارهص اعبسمة  ترمجتهص لتففليف جمصل اعبالغـ  اعقرآن لترمجتهص ااعقرآنة  لمذاهب اعقراء يف قرائتهصا 

لقصم يرض  ،نمر اي  اعففصرض املصريااحلب اإلهلي يف شرر كذعك أعقى اعبصحث اهلنوي ايف اعسور اعقرآنة ا ل 
ک  اعترزیر يصملصل حاألمسصتذة لاعبصحثني يتسةةط األضواء نةى ننصلی  خمتةفف  يف ضوء اعقرآن لاحلویث ذاكری  ا

کره فقهصً لقصنونصًاا   اعزّاين، لقو أعقي اعضوء أیضص نةى انقوييف اعففقه اإلمسالمي لقصنون اعرقويصت األفغصينا
ُ
 . مل

ل أحكصم اعودیر  يف اعففقه اإلمسالميا لاعبصحث األفغصين حو ضوء حول ا كذعك أعقى اعبصحث املوریتصنةصئي اعل 
 رنصی  اجلوارة تنتج نةى   زدهصر اعبةوان.الامستنتج فةهص أن  اجلوارة يف ضوء اعشریر  اإلمسالمة  ا

نقوم يكل مسرلر لهبج  يف خوم  قراءنص اعكرام هذه اعبحوث لاعورامسصت راجةني أهنص مستثریك   
 برك  حبثصً لدرامسً . نةًمص لمررف  لتش
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یأیهص اعقراء اعكرام نففةوك  نةًمص أن جمةتنص اعرةمة  تسرى لهتوف  ىل نشر اعةغ  اعررية  اعففصحى 
 لاعسن  اعنبوی  صه عغ  اعقرآن اعكرميو.جتلترزیزهص يني اعنصطقني يغريهص  ضصف   ىل غرس يذرة اعشوق لاحل

  يني اعرةمي، لتبصدل ااخربات اعرةمة  لاعورامسةاعشریفف  يف قةوب األجةصل اجلویوة ليث رلح اعبحث 
 اعبصحثني اعررب لاعرج .

لقو فه  اعررب لاعرج  مكصن  اعةغ  اعررية  املرموق  يني عغصت اعرصمل. لأقبل كل لاحو یسصه  قور 
االمستطصن  يف نشرهص ترةةمصً لتوریسصً لتأعةفًفص. لأنشئت املوارس لاملرصهو لاعكةةصت لاألكصدميةصت ألجل 
ذعك نظرًا  ىل أمهةتهص اعبصعغ  م  اعنصحة  اعوینة   ذ هي عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  اعشریفف  لاملصصدر 
اإلمسالمة  لعغ  اعربصدات لالمسةمص اعصةوات ااخمس لاألدنة  لاألذكصر اعةومة ، لنظرًا  ىل مكصنتهص املرموق  

ص، لع  لعغ  املسةمني يف مشصرق األرض لمغصرهبم  اعنصحة  اعونةصلی   ذ هي عغ  رمسة  اخمس لنشری  د
لهي  حوى اعةغصت اعست املستخوم  يف منظم  األم  املتحوة يصإلضصف   ىل كوهنص عغ  اعتجصرة لاعرمل 

 يف اعشركصت اعرویوة نرب اعرصمل.
 نلممص ال ریب لال شك فةه أن اعةغ  اعررية  م  أقوم عغصت اعرصمل. ذاع صةتهص يف اعرصمل كةه يرو أ

نزل اعقرآن يصعةسصن اعرريب املبني لأعففت آالف اعكتب اعوینة  يصعةغ  اعررية . لانتشرت اعةغ  اعررية  مع 
انتشصر اإلمسالم يف أقطصر اعرصمل. لكصنت اعررية  لمصزاعت عغ  اعرةوم لاعتكنوعوجةص. محل كثري م  اعرةمصء 

 ة  لآداهبص.سه  يف حبوث اعةغ  اعرريلاعبصحثني لاعوارمسني مسئوعة  نشرهص نةى أكتصفه  لشغةوا أنفف
لنةى مسبةل املثصل  صلاالهتمصم ينشر عغ  اعضصد يف يالد ااخرامسصن لشبه اعقصرة اهلنوی  یزداد یوًمص فةومً 

فف .   آالف م  املوارس لاملرصهو حةث توّرس اعةغ  اعررية  عطةب  املستویصت املختةاألفغصنة جنو يف اعبالد 
 اجلصمرصت عترةة  اعةغ  اعررية  لآداهبص لاعبحث لاعورامس  يف خمتةف جمصالهتص.لهنصك أقسصم مستقة  يف 

لاألمر نففسه يف يصکستصن لكشمري  ذ جنو فةهمص اهتمصًمص يصعًغص ينشر اعةغ  اعررية ، فففي أغةب األمصك  
 توجو مسصجو حةث تقصم حةقصت صبصحة  لمسصئة  عتوریس اعقرآن لاحلویث لاعةغ  اعررية .

اإلمسالم يف منطق  كشمري يرو اعريع األلل م  اعقرن اعثصعث نشر املةالدي. فقو شصع 
لأخذت اعررية  تورس يف مسصجو كشمري لموارمسهص. لقو أجنبت هذه املسصجو لاملوارس كمة   
كبرية م  اعرةمصء لاعففضالء اعذی  عربوا دلرًا كبريًا يف نشر اعررية  يف هذه اعبقر  األرضة  اعسصحرة 
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اًل. لعةصحصف  مسصمه  كبرية يف ترزیز اعةغ  اعررية  يني أهصيل كشمري. لجنو يف هذه منظرًا لمجص
األیصم مرصهو لموارس نویوة حةث توّرس اعةغ  اعررية   ّمص یومًةص ل ّمص أمسبونًةص لیشصرك يف فصوهلص 
 األنصس اعذی  یشتغةون يف األنمصل األخرى م  أمثصل املؤظففني لاملهنومسني لاملورمسني لرجصل

 األنمصل  ضصف   ىل طةب  اعرة  لمص  ىل ذعك.
كصنت يني أهصعةهص ليني اعررب نالقصت لثةق  منذ أقوم اعرصور، لنود أفغصنستصن   عولع لأّمص 

ال يأس يه م  أهصعةهص كصنوا جيةولن اعررية ، لقصم يرضه  حبمل مسؤلعة  نشرهص مستخومني 
  امستخوموا أن يرض املهتمني هبذه اعةغ  املةمون اعومسصئل املختةفف  لاعطرق املتنون . لجيور يصعذكر

 لاعففصرمسة  اعررية   مزیج مقصالت منشر يرض اعصحصف  يف نشرهص يني أهصعةهص. فففي اعبوای  كصنت تُ 
يف نشر اعةغ   اااعررلة اعوثقىا ل امسراج األخبصر ا مث مسصمهتصنة  امشس اعنهصرل جریوة  أفغيف ألّ 

صزة األیصم شصنت اعطبصن  لاعصحصف  يف أفغصنستصن لظهرت جمة  ممت اعررية  يف دلع  أفغصن. لمبرلر
نشر أغةب مقصالهتص ا اعيت ال تزال تمي  املثصل يف منطقتهص أال لهي االجمة  اعررية  عةبحوث ااخالق نو

م لمستجولن فةه مص یففةوك  2422 نشر مسن  عثصينحى، ليني أیویك  اآلن نودهص ايصعررية  اعففص
 . لینففرك   ن شصء هللا

لاعففضل يف  خراجه هبذا اعشكل یرجع ألاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئمني نةى الجمة  لمشرفةهص، 
لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن م  

د اجلویو يف وهذه الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة  لاملسصمهني فةهص. نقوم هذا اعر
خومتك  لنرجو أن حيقق املتر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو اعون  اعرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يف 
األنواد اعقصدم  م  مجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لنتمىن عك  قراءة 

 ممتر  لمففةوة. فةةبصرك هللا ترصىل فةك .
  بت العمر الدكتور فردوس أمحد  
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 املَُلخَّصُ 
ري املرتربة إلختةصر أنسب اعرمصل يف منصصب ئيةصن األمسس لاملرص بحث  ىلیستهوف هذا اع

اهلوف ذا هاحلکومة ، عةتسنی  صالح الجمتمع لتتةسر  زاع  اعففسصد، لتتحقق اعرواع . لألجل لصول  ىل 
طصع  لاعتخةف، ترصين ن  اعب نسصيننص أن جمتمرصت اعرصمل اإلنص يكتصي  أمسبصب املوجب  عةبحث ليةّ ئيو

فقمنص  ،اعشرع التطبق کصمة  لكففصءة املهنة  لاعورای  لاجلوارة الیربأ هبص اعتوظةف ننو مرصئريلالحظنص أن 
ا اعواء املبري مرصجل  هذ لم  أيرزهصبحث اع اكتصي  هذ  ري، مث أهواف اعيت دنتنص  ىلئيبةصن تةك املرص

ينصًء عيت یت  األمسس لاعضوايط اا اعبحث تتنصلل هذ لكذعك  ثراء املكتب  اإلمسالمة . ،ختةفف امل بو ةشرع
نةةهص اختةصر اعرصمل م  مظصهر اعنزاه  لاعقصنوة األمسصمسة  عبنصء جمتمع مسة ، لذعك ألهنص تستهوف 
 ختةصر شخص منصمسب یستطةع اعقةصم يصملهصم املوكة   عةه نةى أحس  لجه، لهلذا لضرت انتبصرات 

لامستنصًدا  ملكتيبامرتمًوا نةی منهج اعبحث االمستقرائي ، لضوايط ینبغي رنصیتهص ننو توظةف اعرمصل
 تشري  احلصصة نتصئج ل  املصصدر لاملراجع املرتموةنةى 

ُ
ص،  لأمةنً  صون مسةمً أن یك ح عةرمل اليوّ شَّ رَ أن امل

عبونة  لنوم نص أن اعقوة اذكر عيت الجيوز اعتوعّة  يولهنص، ل كمص أن اعتخصص يف جمصل اعرمل م  اعشرلط ا
مص منصذج اجلوراة يف نهو اعنبوة لااخالف  اعراشوة ك يذكر بحثخص فةهص مه  جواً، لنقبنص اعجشع اعش
 .لاملراجع املصصدر يف اآلخر فهرسختصرة ل امل صئجش  لنتذیةنصه مبنصق
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 :املقدمة
َنص يِصْعِكَتصب اْعُمِبني، َلَشرَع عَنص ِمْ  ا أَلْحَكصم، احلَْْمو هللَّ اعَِّذي أَْلَضح عَنص َمرصمِل اعوِّی ، َلَم َّ َنَةةـْ
َر َل َديّـَ للَكََّل  ىَل ُلاَلة اأْلُمور َمص َأْحَسَ  ِفةه اعتـَّْقِویَر، َلَأْحَكَ  يِه اعتَّْوِيرَي، فـََةه احلَْْمو َنَةى َمص قَ  َر، وَّ

 َل َصَةواتُُه َل مَسالُمه َنَةى َرمُسوعِه حُمَمٍَّو اعنَّيبِّ َل َنَةى آِعه َلَصحصيَتِه. 
فف ، األمصن   عی أهةهص  ل يراز احلرم  ألهل اعرة  لاع اجلوارة يف احلقةق  هي نبصرة ن  تففویض

ح الجمتمع یق  صال؛ أمص  مهصهلص یسّو طر لاعوفصء يصعرهو مع اعذی  مسّةموا فؤاد قةوهب  عويل األمر
مصم اعففوض  لاهلرج لینتج خبرلج اعنصس نةی احلکوم ، كمص تصو أ لیسبب غضب املواطنني لیثري

غریزة اإليواع عوی املواطنني، لاعرواع  ال تتحقق، لاعظة  حيل مكصهنص،  اعرشو لاعتنمة  لتضرب
ب. لألن املوضوع م  لاعشرلاعبةو التشصهو اإلمستقرار لاعتطور لاعتقوم، لتتزایو املسصف  يني احلكو 

ذات أمهة  عوى اعشرع املبني لمففتصح عةسرصدة األمري لرنةته، أردنص أن نكتب املوقف اعشرني حول 
 املبصدئ احلكوم  اعسةةم  حيت یكون دعةاًل عسصدة األمراء ننو ترةني املسؤلعني لنصمةي احلكوم . 

 بيان املوضوع
ب  املتخةفف  ترصين دائمصً ن  اعففقر لاعترصمس  لنسنشصهو اعةوم أن اعشروب اإلمسالمة  لاعولل 

اعبطصع  ترتففع مسصن  يرو مسصن ؛ لننو مص ننظر  ىل أمسبصهبص جنو أن توظةف األشخص  مبنصصب 
حكومة  ال یقع يطرق مسةةم  لمبصدئ مقبوع  كمص أهنص ال یوافق األمسس اعشرنة  لدمستورهص اعسصمة ؛ 

 فتظهر أمصمنص أمسىة  اعتصعة 
 أنئلة أصلية

 مص املقصود يصجلوارة يف اإلمسالم؟ -
 اإلمسالم اعصحةح  يف اعتررف نةى األشخص  املستحقني عةرمل؟ مرصئريمص هي  -

 ؟أنئلة فرشية
 مص هي أثر اجلوارة يف حتسني اعنظصم؟ -
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 هل توجو أمثة  نةى اجلوارة يف تصریخ احلکوم  اإلمسالمة ؟ -
 فرضية البحث:

یُرتقو أن اعغرض م  ظهور األنظم  اإلداری  يف الجمتمع اعبشري هو  زاع  اعففسصد ل جراء 
 صالحصت مستمرة، لیتحقق هذا اهلوف ننو مص یتقةو املنصصب احلکومة  اعذی  ه  نةى درج  
نصعة  م  اعکففصئ  لاعرة  يصملبصدئ لقوانو اإلصالح لعویه  قورة نةى تنففةذه؛ لميکننص اعقول:  ن 

 توظةف اعنصس مبنصصب حكومة  هی احرتام عةرة  لاعکففصئ  لااخربة. يفی  اجلوارة رنص
 أمهية البحث:

، عورج  أن اعتخةي ننهص ترترب خةصن  هلل لرمسوعه توظةف اعرمصل مه  جواً  يفاجلوارة 
لاملؤمنني، لتظهر درج  أمهةتهص يف مسةوك شةوخ اعوی  م  اعرةمصء لاعزهصد اعصصحلني، اعذی  خصوا 

 يفحق اعقصدة أل األمراء، عةستقةموانةی طریق احلق لاعرواع . رنصی  اجلوارة  يفدنصهن  املستجصي  
ی حتةص يصاخربة لاملررف  لتول نةى مسرصدة اعرنة  لاألمري. ليصحلقةق  هالجمتمع ترربن  احرتام اعقصدة 

قوة اإليواع لاإلخرتاع، ليتقومهص تتقوم احلضصرة لترتقی اعی موارجهص اعرةةص. أمص اعتخةی ننهص ترترب 
 أغةبة  الجمتمرصت. يفم  أه  أمسبصب اعتخةف 

هم  ةئ  نةى أمسس لمبصدى ماإلمسالم دی  املررف  لاعتقوم لاعتنمة ، لنصو  اعشریر  مة
 عتوظةف اعرمصل حىت ُُتَكِّ  اعقصدة يصالمستففصدة منهص يف تکریس مسرصدة الجمتمرصت ليةئصهت . 

لم  خالل اعتجصرب لااخربات املشهودة، یتبةور أن اختةصر غري األصةح يصملنصصب احلكومة  
ص اعةوم يأم اعرةون، هنتةجتهص، لنشصهو يفختةف اعشروب، لالخیتةف اثنصن  يفهی مسبب األمسصمسي 

أن اعشروب املتخةفف  یتحمةون مسةصدة األمراء اعذی  یالنبون هبذا األصل لیهمةوهنص. لم  اعضرلري 
 يرني االنتبصر لیستخوم يف جمصهلص مهمص أمک . رصئريأن یؤخذ هذه امل

م  املرةوم أن أمسصعةب اعبحث يف اعرةوم ختتةف يصختالف جمصهلص، فطریق   مةهج البحث:
ملكتبصت لاعتتبع ا يفاعبحث يف حقل اعرةوم اإلمسالمة  يف أغةب األلقصت یکون ن  طریق اعبحث 
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ادارة  وة حول مسئة ففةلقراءة املتون لاعشرلح؛ لاعذی قصم يه اعکصتب، هو مجع املرةومصت امل
 عيتال أفضل لأنسب ليةصن املوقف اعشریر . فتتبرنص ألاًل اآلیصت اعقرآنة  اعشوؤن احلکومة  يشک

تترةق يأداء األمصن   عی أهةهص، مث نرجع  ىل مسرية اعرمسول صةى هللا نةةه لمسة ، كألل زنة  لقصئو 
مسةصمسي عإلمسالم لاملسةمني، لنكتب اإلجصيصت، لرتبنص ننصلی  اعبحث. لامستففونص م  املكتبصت 

األحصدیث   نواد املقصل. لانتمونص نةی اعتففصمسري املرتربة، لامستوعنص مبجمون  يفاحلقةقة  االفرتاضة  ل 
 م  املصصدر اعورج  األلعی لامستففونص م  قوامةس اعةغ  عةرثور نةی مرصنی اعكةمصت.

 أهداف البحث: 
 ن اعسبب اعرئةس عالضطرايصت يف اعولل اإلمسالمة  هو اعتخةي ن  ترصعة  اإلمسالم اعرزیز 

زم  ترصعةمه اعنريّة املرصیري لاألمسس اعال يفل  مهصهلص. جصء اإلمسالم كآخر رمسصع  م  هللا، لألضح أ
ةص ن  ضوء هذه اعقوانو، عةتخ يفعقةصدة الجمتمع اإلنسصين اعسةة ،  ذن جيب  صالح اعنففوس 

صعترصلن مع اعبةوان االمسالمة  ي يفمةصدی  احلةصة اعرةمة  لاعرمةة ، لنرجوا أن اعقصدة  يفاعتخةف 
اء املسؤعة  ننه  هذا اعبحث، یتمکنوا يأد يفاعرنصصر املخةص  ل ااخبرية ليرنصی  املرصیري املذکورة 

لیسوقوا يةواهن   ذ أمسس اجلوارة لاعکففصئ ففةلیتغةبوا نةی املشصکل املررقة  حنو اعتقوم م  خالل تن
  عی مراتب اعرقی لاإلزدهصر. 

 سابقة:الدرانات ال
 أنه لرد  ال -حسب نةمي -أل مقصل مستقل يف موضوع اجلوارة نةى حبث مل یت  اعرثور
 حتمل امس  اعسةصمس  اعشرنة  حتت ننصلی  فرنة ؛ کمص أن اإلمصم اي  تةمة  اعيتيف يرض اعكتب 

کتب ننهص يف كتصيه اعسةصمس  اعشریر  الیةزم احلصك  يرنصی  مبوأ اجلوارة لاعکففصءة   -رمحه هللا  -
 .(62 هـ:4683، اي  تةمة )ننو ترةني األفراد يف اعنظصم احلکومة ا 

م  يه حتریر األحكصم يف تويري أهل اإلمسالم املسأع  ضقو ذكر نبو اعرمح  ي  مجصن  يف كتصل 
شرلط اعکففصئ  عوی املؤظف احلكومي، لانترب نوم جشع اعشخص شرطًص أمسصمسًةص عقبوعه لامستشهو 
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  أعزم ليل األمر يتةرني م  ال یکون حریصصً نةى اختةصره هذه املهم  ]اي اعيتيصألحصدیث اعنبوی  
 [.4148: 53مجصن  

نبو اعرب رمسول اعسةصف يف كتصيه اعوی  لاحلكوم :  ذا كصن شخص أمةنصً قصل اعربلفةسور 
لخبريًا يف اعوقت نففسه، لمل یك  عوى غريه صالحة  اعقةصم يصعواجب، فةجوز عه أن یطةب املسؤلعة  

 [.4688: 448مثل یومسف )نةةه اعسالم( ]مسةصف ، 
ذعك منصقشصت صغرية، علحبسب املصصدر املذكورة أناله، فقو مت ذكر موضوع اجلوارة يف 

 اجلوارة املهم ، مع مرانصة مسةصمس  اعشریر  لأغراض اعنصو . مرصئريأردت أن أكتب 
 مفهوم اجلدارة

 شهصدة اجَلوارة: شهصدة تؤیِّو تففوُّق املرىن اعةغوی: َجوارة ]مففرد[: مصور جُوَر يـ/ جُوَر عـ...
اعةةصق  )تكمة  املرصج  اعررية ، مبرىن اجلوارة،  (4/654صصحبهص يف جمصٍل مص)مرج  اعررية  املرصصرة

4/445.) 
 [.4/524)جور( ِيكَذا َلعه جوارة َصصر خةةقص يِِه فـَُهَو جویر] يراهة  ل آخرلن:  

 اإلصطالح:  اجلوارة يف
قصل اإلمصم اي  تةمة  رمحه هللا: فةجب نةى كل م  ليل شةئص م  أمر املسةمني م  هؤالء 

ص حتت یوه يف كل موضع أصةح م  یقور نةةه لال یقوم اعرجل عكونه لغريه  أن یسترمل فةم
 [.62: 4683طةب اعوالی  أل یسبق يف اعطةب يل ذعك مسبب املنع ]اي  تةمة  ، 

أل هي:  زاع  اعففسصد لاعضرر لاعتخةف، لتوجةههص  ىل اعطریق اعصحةح ]املرج  اعومسةط: 
4/524.) 

 ةةمصت اعيت تضرهص مؤمّسس  مص إلدارة شئون املوظففنيأمص نظصم اجَلوارة: جممون  اعقوانو لاعتر
لاعرصمةني هبص لاعيت تؤكِّو أن يقصء املوّظف أل ترقةته  مّنص یرتمو نةى مستوى األنمصل اعةومّة  اعيت 

 (.654  4یؤدیِّهص )مرج  اعررية  املرصصرة، ج
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 اجلدارة: معائري
اعففسصد ص، ألن  مهصهلص تؤدی  ىل اهلرج ل مرةن  ل مهم  ل اليو عةحصك  رنصیته مرصئرياجلوارة هلص 

يف الجمتمع، لیشهو اعتصریخ كمص نقرأهص يف اعكتب، أن صالح اعبةو لفسصده كصمن  يف صالح 
احلصك  ل فسصده؛ لاملوضوع ذات أمهة  يصعغ  عوى اعرةمصء لشةوخ اعوی  اعذی  صَرحوا يصملوضوع 

فال  نةصض أنه قصل:  ن یستجب دنصئي يأقواهل  ل أظهرلهص يف أفرصهل ، كمص رلي ن  فضةل ي 
 أدنو  اَل عةسةطصن اعرصدل فففي صالحه صالح اعربصد لاعبالد.

لكذعك قصل: عو ظففرت يبةت املصل ألخذت م  حالعه لصنرت منه طةب اعطرصم، مث دنوت 
ص ناعصصحلني لأهل اعففضل م  األيرار لاألخةصر، فإذا فرغوا قةت هل : ترصعوا نونوا رينص أن یوفق مةوك

 [.46: 4832لمسصئر م  یةي نةةنص لجرل  عةه أمرنص. ]اعطرطوشي، 
اعسُّْةطَصن،  َعو َكصَنت يل َدْنَوة مستجصي  َعَوَنْوت هبَص ِ ىَل  یقول اإلمصم أمحو ي  حنبل رمحه هللا: ا

 [.54: 4448ا ]اي  مجصن ،  أِلَن يف َصاَلحه َصاَلح اْعِباَلد لاعربصد، َليف َفَسصده فسصدمهص
لقصل اإلمصم اعطحصلي )لال نرى ااخرلج نةى أئمتنص ل لالة أمورنص لِ ن جصرلا، لال نونوا 
نةةه  لال ننزع یوا م  طصنته  ، لنرى طصنته  م  طصن  هللا نزلجل فریض  مص مل یأمرلا مبرصة ، 

 (.4:38لنونوا هل  يصعصالح لاملرصفصة ( )نقةوة اعطحصلی / 
اعرةمصء، نورك أمهة  صالح احلصك  لالجمتمع لاحلكوم  ليرو اإلطالع نةی نود م  آراء 

لالميك  اعوصول  ىل هذا اهلوف  اَل أن نّويل األصةح لاألجور يف املنصصب احلكومة ، عتصبح 
اإلدارة مسةةم  لمثصعة  ل حریص  نةى اعتطور لاإلزدهصر لاعرفصهة ، لتتجةي خطورهتص يف آراء اعرةمصء 

ته  املستجصي  إلصالح ليل األمر أل اعسةطصن. فم  اعضرلری لشةوخ اعوی  اعذی  خصصوا أدنة
 أن نأيت يشرح املوضوع مع شيء م  اعتففصةل. 

 شروط التولية والتوظيف
 ألاًل. اإلمسالم: 
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اشرتاط اعرصمل أن یكون مسةمصً، يل لرد يف كتب اعتصریخ مص یففةو  -حسب نةمي -لمل یرد
یسترمل ِدعّةالً  -صةى هللا نةةه لمسة   -ل هللا تشغةل غرياملسةمني يف جمصالت شىَت، لهذا رمسو 

 هذه اعوظةفف ، لعك  جصء اعنهي ن  امستخوامه  يف يفمشركصً يف هجرته، حةث مل جيو أقور منه 
مسبحصنه  -األمور املهم  اعيت ینبغي أن ُتسنو عةمسة  دلن غريه، لُیستول نةى ذعك يقول هللا 

[، للجه االمستوالل م  414:]اعنسصء ﴾رِیَ  َنَةى اْعُمْؤِمِننَي مَسِبةالً اهلّلُ عِْةَكصفِ َلَع  جَيَْرَل ﴿لترصىل: 
اآلی  اعكرمي  أن اهلل منع لالی  اعكصفر نةى املسة ، أمص  ذا تنصفس مسة  لغريمسة  نةى لظةفف  

األصةح وَّم األكففأ ل  داری ، أل نمل م  األنمصل اعرصم ، فةنبغي مرانصة اعرول يف اعتنصفس، لیُق
 يشرط أن الیكون هذا اعرمل ممص یتضم  أمسرارًا عةمسةمني ینبغي أن الیطةع نةةهص مل،هلذا اعر
 غريه .

يف حني جيب نةى ليل األمر منع تشغةل غري املسة  يف يرض احلصالت امستنصداً عةمصةح  املرمسة  
اعيت یراهص ليل األمر، لمنهص انتشصر اعبطصع  يني أينصء املسةمني؛ أمص اعذي نراه اعةوم، فففي مثل هذه 

راً عقة  أجرهت ، ظاألحوال یتجه أريصب اعرمل عتوظةف اعرمصل األجصنب يوالً ملواطنةه  املسةمني، ن
فةنبغي اعبوء هب   ذا مل یوجو فرص  نمل  ال هل ؛ ألن توظةف املسمةني يف اعوظصئف، ُیسصنو 

 نةى تقةةل نسب  اعففقر لاعبطصع  يف الجمتمع املسة . 
 ثانيًأ: األمانة 

األمصن  هي شرط مه  عتقةو شؤلن املسةمني، فإذا مل یوجو هذا اعشرط يف املرشح، حرم لال 
األهةة ، عه  عةس عه اعيتأمر م  األمور  يفترةةنه يف  دارة شؤلن اعنصس؛ ألن جرةه لعةًص  جيوز

 اعنقصط اعتصعة :  يفنواقب لخةم  يف اعونةص لاآلخرة لميکننص عففت اعنظر 
 األمصن  خةصن : نوم املبصالة يف -4

 مسبحصنه حق هللا يف ذا مل یؤظف احلصك  اعشخص نةی حسب أهةةته، فهذا یرترب خةصن   
ترصىل، ل رمسوعه، لاملؤمنني، ألن احلك  نةی اعنصس أمصن   هلة ، جيب رنصی  حولد هللا فةهص مهمص 



 

 زمری محمدی و الدکتور عبدالرافع علیمی                                                     الجدارة في ضوء الشریعة اإلسّلمیة 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:         615-1133    ۲۲۲۲ - 21( 4) دمسرب -ةبحوث الخّل

 
 

َمصنَصِتُكْ  َلأَنـُْتْ  یَص أَیُـَّهص اعَِّذیَ  آَمُنوا اَل خَتُونُوا اهللََّ َلاعرَّمُسوَل َلخَتُونُوا أَ ﴿أمک  كمص یقول هللا ترصىل: 
 . [23صل: ]األنفف ﴾تـَْرَةُمونَ 

  يفقصل نبوهللا ي  أيی قتصدة ل اعزهری: أُنزعت هذه اآلی  
ُ
نذر، حني أيی عبصي  ي  نبو امل

ةَّى اهللَُّ َنَةْةِه مسة   ِعی يَنی قـَُریظ  عِةَـْنزُِعوا َنَةى ُحْكِ  َرمُسوِل اهللَِّ صَ عنبی صةی هللا نةةه ل أرمسةه ا
ْيُح، مُثَّ  - َحْةِقِه َلَأَشصَر يَِةِوِه ِ ىَل  -َر َنَةْةِهْ  ِيَذِعَك َلمَسةََّ ، فَصمْسَتَشصُرلُه يف َذِعَك، َفَأَشص َأْي: ِ نَُّه اعذَّ

َ َلَرمُسوَعُه، َفَحَةَف أن اَل یَُذلُق َذَلاقًص َحىتَّ مَيُوتَ  ُ َفِطَ  أَيُو عَُبصيََ ، َلرََأى أَنَُّه َقْو َخصَن اهللَّ  أَْل یـَُتوَب اهللَّ
 ِتْسَرَ  أَیَّصٍم، َحىتَّ  ىَل َمْسِجِو اْعَمِویَنِ ، فـََرَيَط نـَفْفَسُه يف مَسصرِیٍَ  ِمْنُه، َفَمَكَث َكَذِعكَ َنَةْةِه، َلاْنطََةَق  ِ 

ُ تـَْويـََتهُ َنَةى َرمُسوعِِه...  [.14/ 1: 4444اي  كثري ] َكصَن خیَِرُّ َمْغِشةًّص َنَةْةِه ِمَ  اجلَْْهِو، َحىتَّ أَنـَْزَل اهللَّ
أهةةته  يفنه ننو  ختةصر شخص إلجراء مهم  جيب نةی لعی األمر اعوق  یستول م  اآلی  أ

 ق اعرنة  لاألم .ح يفعتةک املسئوعة  لأن یکون مةتزمص يأداء األمصن  ل ال مسريتكب خةصن  كبرية 
مففصتةح  طةب م  اعنبی نةةه اعسالم أن یرطةهحةنمص لميک  اإلعتففصت  عی قص  مسةونص نبصس 

عشرف مع مسقصی  احلجصج، عك  هللا أمر نبةه أن یردهص  عی نثمصن اي  أيی اعكرب  عةجمع عه هذا ا
رُُكْ  َأْن تـَُؤدُّلا ِ نَّ اهللََّ یَْأمُ  ﴿لترصعی:  تبصركطةح  اعذی کصن صصحبه قبل هذا اعةوم، یقول هللا 

يِِه ِ نَّ اهللََّ   اأْلََمصنَصِت ِ ىَل أَْهِةَهص َلِ َذا َحَكْمُتْ  يـَنْيَ اعنَّصِس َأْن حَتُْكُموا يِصْعَرْوِل ِ نَّ اهللََّ نِِرمَّص یَِرُظُك ْ 
ةًرص َيِصريًا  ترةو األمصن   ىل أصحصهبص لننومص[: یرنی َأن هللا یأمرك يشوة أن 58]اعنسصء:  ﴾َكصَن مسَِ

 تقضي يني اعنصس أن حتك  يصعرول. 
یقول اإلمصم املصلردي رمحه هللا أن املراد م  اآلی ، األمراء لمسئوعی احلكوم ، لكةف هللا 
اعرمسول صةى هللا نةةه لمسة  يتسةة  مففصتةح اعكرب  عرثمصن ي  طةح  اعذي كصن حيمل املففصتةح 

ن  شؤلن اعكرب  املشرف  لكصن مؤُتًنص لعه حق اإلمسصك مبففصتةح اعكرب   يف اعسصيق لكصن مسؤلالً 
  [.4/148: ي، د.ت]املصلرد
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لحذر اعنبی صةی هللا نةةه لمسة  ن  ضةصع األمصن  لَنَوهص م  نالمصت اعسصن  کمص قصل: 
َو اأْلَْمُر ِ ىَل َغرْيِ أَْهِةِه فَصنـَْتِظِر قَصَل ِ َذا لُ فَِإَذا ُضةَِّرِت اأْلََمصنَُ  فَصنـَْتِظِر اعسَّصَنَ  قَصَل َكْةَف ِ َضصَنتـَُهص » مسِّ

 [.4/65: 4122اعبخصری،« ] اعسَّصَن َ 
لجصء يف حویث آخر أن اعنيب صةى هللا نةةه لمسة  نّو حففظ األمصن  م  نالمصت اإلميصن:   

 ([.24/62: 4445]أمحو، «اَل ِ ميَصَن ِعَمْ  اَل أََمصنََ  َعُه، َلاَل ِدیَ  ِعَمْ  اَلَنْهَو َعهُ »
عتةک  األمور م  هو األصةح يففةجب نةى كل م  یتويل شةئص م  أمر املسةمني أن یوعی 

املهم ، لالیقوم اعرجل عكونه طةب اعوالی  أل یسبق يف اعطةب يل ذعك مسبب املنع فإن يف 
ل:  نص ال صاعصحةحني ن  اعنيب صةى هللا نةةه ل مسة : ] أن قومص دخةوا نةةه فسأعوه لالی  فق

نويل أمرنص هذا م  طةبه[، ل قصل عربو اعرمح  ي  مسرة: ]یص نبو اعرمح  ال تسأل اإلمصرة فإن  ن 
 [. 3/2341أنطةتهص م  غري مسأع  أننت نةةهص ل ن أنطةتهص ن  مسأع  لكةت  عةه [ ]اعبخصري: 

صل؛ لهذا هذا الجم يفل قو ذكر یومسف )صةى هللا نةةه لمسة ( صفف  أمصنته ألاًل مث نةمه 
جيرةنص نورك أنه يف األمور املصعة ، یقوم اعشخص األمني نةى اعقوي جسمصً، ليف أمور غري مصعة ، 

ْحَوامُهَص یَص أََيِت قَصَعْت  ِ ﴿قومي اعقوي املصهر، لتول نةةه قص  ينصت شرةب نةةه اعسالم: و.تاألنس
َر َمِ  امْسَتْأَجْرَت اْعَقِويُّ اأْلَ   [.  23]اعقصص:  ﴾ِمنيُ امْسَتْأِجْرُه ِ نَّ َخةـْ

 ثالثاً. التخصص
رنصی  اعتخصص يف ترةني اعنصس لتكةةففه  يصعرمل يف اعشؤلن احلكومة  مه  جواً، لهي 

قَصَل اْجَرْةِِن َنَةى ﴿هص، كمص جصء يف قص  یومسف نةةه اعسالم: فةنبصرة ن  املررف  يصعرمل لااخربة 
 [. 55]یومسف:  ﴾َخزَاِئِ  اأْلَْرِض ِ يّنِ َحفِفةٌظ َنِةة ٌ 

 ن ذكر صفف  اعرة  يرو األمصن  يف شخصة  یومسف نةةه اعسالم، ترِن أن اعشخص املكةف 
يصعشؤلن املصعة  جيب أن یكون عه صففتصن متمةزتصن م  األمصن  لااخربة يف املهم . قصل اإلمصم اي  

لمررف  األمور  بتةمة  رمحه هللا: ااخربة ختتةف يف كل مهم ، نةى مسبةل املثصل، اعشجصن  يف احلر 
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اعرسكری  تسبق األمصن ، ألن اإلمصم أمحو ي  حنبل رمحه هللا قو مسئل  ذا كصن أحو احلكصم فصمسقصً 
شجصنصً، لاآلخر أمةنًص عكنه ضرةف، فتقصتل مع م ؟ فأجصب اإلمصم أمحو رمحه هللا مع األمري 

ى نصتق ف یقع نةاعففصمسق اعشجصع، ألن فقوان مرصة  األمري یصل  عةه، لنجز األمري اعضرة
 [.56: 4683اعرنة  ]اي  تةمة  

أمور أخری نالحظ  ن اعشریر  اإلمسالمی منرتنص م   يواء اعرأي يف األمور اعيت ال  يفأمص 
صَن َنْنُه َلاَل تـَْقُف َمص َعْةَس َعَك يِِه ِنْةٌ  ِ نَّ اعسَّْمَع َلاْعَبَصَر َلاْعفُفَؤاَد ُكلُّ أُلعَِئَك كَ ﴿نة  عنص هبص، 

ي مص التررفه ألن األذنني لاعرةنني لاعقةب ]اعيت هفة، یرنی التتکة  [63]اإلمسراء:  ﴾ُئواًل َمسْ 
 لترصعی. تبصركأدلات حصول اعرة  لاملررف [ مسئول ننوهللا 

[، لترِن: 16اعنحل: ] ﴾فَصمْسأَُعوا أَْهَل اعذِّْكِر ِ ْن ُكْنُتْ  اَل تـَْرَةُمونَ ﴿: أمر هللا ترصىل كکذع
 الترةموه م  أهةه. مسصعوا مص 

حق هللا ل رمسوعه  يفلهکذا یرترب اعرمسول صةی هللا نةةه لمسة  توظةف غرياملؤهةني، خةصن  
ل م  توىل م  أمر املسةمني شةئص فصمسترمل نةةه  رجالً لهو یرة  أن فةه  »لاملؤمنني، کمص قصل: 

« املؤمنني عه لمجةعم  هو ألىل يذعك لأنة  منه يكتصب هللا لمسن  رمسوعه، فقو خصن هللا ل رمسو 
 [.44/441: 4441، ]اعطرباين

احلویث اعسصيق، موضوع األهةة  لاعتخصص صرحيصً، لاعرولل ننه الجيوز لننو  يفل ذکر 
 يفةحوث اعففسصد  ال مسيو م  انتبصر خربهت  لختصصه ، ل منصصب احلکومة  ال يفترةني األفراد 

 لرمسوعه کمص أشصر حق هللا يفاألمور ل مسةغضب اعشرب يتةک اعقرار ااخصطئ  لیرترب خةصن  کربی 
هللَِّ ِمْنُه  َمِ  امْسَتْرَمَل َرُجاًل ِمْ  ِنَصصيٍَ  َليف تِْةَك اْعِرَصصيَِ  َمْ  ُهَو أَْرَضى»حویث آخر:  يف عةه 

 [.1/441: 4444مسة ،« ] ِننيَ فـََقْو َخصَن اهللََّ لخصَن َرمُسوَعُه لخصَن اْعُمْؤمِ 
یقول اإلمصم اي  تةمة  رمحه هللا: رنصی  هذه األمصن  لاحرتامهص لاجب  نةى لعی األمر، عةبحث 

 [.61: 4683ن  املستحقني احلقةقةني عةوظصئف لکرامسی احلکومة  ]اي  تةمة  
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وجوده م  م نةی األمري مررف  هذا، لعةس عه أن یسترمل  ال أصةح املوجود لقو الیكون يف
هو صصحل عتةك اعوالی ، فةختصر األمثل فصألمثل يف كل منصب حبسبه ل ذا فرل ذعك يرو االجتهصد 
اعتصم لأخذه عةوالی  حبقهص فقو أدى األمصن  لقصم يصعواجب يف هذا، لصصر يف هذا املوضع م  أئم  

ك فإن هللا    ال ذعاعرول لاملقسطني ننو هللا ل ن اختل يرض األمور يسبب م  غريه  ذا مل ميك
اَل یَُكةُِّف اهللَُّ نـَفْفًسص ِ الَّ ﴿:[، لیقول43]اعتغصي /﴾فَصتّـَُقوا اهللََّ َمص امْسَتطَْرُت ْ ﴿یقول: 
َذا یَصأَیُـَّهص اعَِّذیَ  آَمُنوا َنَةْةُكْ  أَنـْفُفَسُكْ  اَل َیُضرُُّكْ  َمْ  َضلَّ  ِ ﴿ :[، لقصل283]اعبقرة/ ﴾ُلمْسَرَهص
 [. فم  أدى اعواجب املقولر نةةه فقو اهتوى.445]املصئوة/﴾اْهَتَویـُْت ْ 

 رابعاً: القوة البدنية
 بصركتاعقوة اعبونة  لصحتهص م  نر  هللا ترصعی یرطةهص م  یشصء م  نبصده، کمص یقول هللا 

ُ ِ نَّ اهللََّ اْصطفََفصُه َنَةْةُكْ  َلزَاَدُه َيْسطًَ  يف اْعِرْةِ  َلاجلِْْسِ  َلاهللَُّ ﴿لترصعی:   یـُْؤيت ُمْةَكُه َمْ  َیَشصُء َلاهللَّ
 [.213]اعبقرة:  ﴾َلامِسٌع َنِةة ٌ 

یقول اإلمصم اعقرطيب رمحه هللا: ) ن هللا اصطففصه( أي اختصره لهو احلج  اعقصطر ، ليني هل  
مع ذعك ترةةل اصطففصء طصعوت، لهو يسطته يف اعرة  اعذي هو مالك اإلنسصن، لاجلس  اعذي 

رب لنوته ننو اعةقصء، فتضمنت يةصن صفف  اإلمصم لأحوال اإلمصم ، لأهنص مستحق  هو مرةنه يف احل
يصعرة  لاعوی  لاعقوة ال يصعنسب، فال حظ َّ عةنسب فةهص مع اعرة  لفضصئل اعنففس لأهنص متقوم  

، ]اعقرطيب ل ن كصنوا أشرف منتسبص نةةه، ألن هللا ترصىل أخرب أنه اختصره نةةه  عرةمه لقوته،
4431 :6/213.] 

ه اعسالم، حکصیتهمص مع مسةونص مومسی نةة يفلیتبني عنص م  قص  ينصت شرةب نةةه اعسالم 
  قرتاحهص نةی أيةهص أن خیتصر مومسی عةرمل هل ، ألنه قوی لأمني. 

أداء تةک  يفنالحظ أهنص تتذکر صففتصن ممةزتصن ملومسی نةةه اعسالم اعةتصن جترةه مؤهاًل 
اعرمل،  يفاعوظةفف  لمةزة األمصن  تکون مسببًص إليقصءه  يفه عةشمول ُتکن اعيتاملهم ، صفف  اعقوة 
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ألنه أصبح رانةصً عةمصشة  لیتطةب هذه املهم  هصتني اعصففتني، ألن احلففصظ نةى املصشة  لصةصنتهص 
م  احلةوانصت املففرتمس  ل نطصئهص املصء لاعکأل يف األمصك  اعبرةوة یرتمو نةى اعقوة، لمحصیتهص م  

رصً لیستطةع أن ماعسرق  لاحلففصظ نةةهص یتطةب األمصن ، لمومسی نةةه اعسالم ميتةک کةتص املةزتصن 
 یؤدی املسئوعة  يصعسهوع . 

لهلذا اعسبب، یتطةب كل مهم  توافر مجةع املواصففصت املرغوي  يف اعشخص املرِن حىت یت  
 .هص، ل ال فأي ترةني الحيتوي نةى تةك املواصففصت الجيوز شرنصً ل يصعتبع حرامفةترةةنه 

صةی  ب مه  جواً حةث قصل اعنبیأداء اعوجصئ يفلينففس اعطریق ، نورک أن اعقوة اجلسوی  
ةِن؟ ن  أيب ذر، قصل: قةت: یص رمسول اهلل، أال تسترم: اهلل نةةه لمسة  أليی ذر حةنمص طةب اإلمصرة
یص أيص ذر،  نك ضرةف، ل هنص أمصن ، ل هنص یوم اعقةصم  »قصل: فضرب يةوه نةى منكيب، مث قصل: 

([. نررف 6/4153: د.ت]مسة ، « هصخزي لنوام ،  ال م  أخذهص حبقهص، لأدى اعذي نةةه فة
ري أن قوته اإلمسالم غ يفه مواصففصت اعصوق لاألمصن  لاعسبق  فةأن أيصذر رضی اهلل ننه جيتمع 

 مل املطةوب.اعر يفاجلسوی  مل تک  نةی حو یرضصه اعنبی صةی اهلل نةةه لمسة  لیوظففه 
 شدم اجلرع للمهمة: خامساً 

 ن طةب اعسةط  لاملسؤلعة  يف األمسصس ال یکون صحةحصً، ألن اعشخص يف هذه احلصع  
{ ﴾َو أَْنَةُ  مبَِ  اتَّقَ َفاَل تـُزَكُّوا أَنـْفُفَسُكْ  هُ ﴿هص: فةیونی تزکة  نففسه لنزاهته، لاهلل ترصعی یقول 

و أنة  مب  ميصرس نه ه[. نری أن اهلل تبصرك لترصعی َمَنَرنصَ أن منوح أنففسنص يصعتزکة  أل62]اعنج : 
 اعتقوی لیررف ُتصمصً نصقب  أمور اعنصس.

لاعذی أشرنص  عةهص مسبقصً، أن طةب اإلمصرة ممنون  حتی تصل درجته  عی مستوی احلرم ، ل 
هص أحصدیث صحةح  نذکر يرضهص: ن  أيب مومسى رضي اهلل ننه، قصل: دخةت نةى اعنيب فةلرد 

ومي، فقصل أحو اعرجةني: أَمِّرنص یص رمسول اهلل، لقصل اآلخر صةى اهلل نةةه لمسة  أنص لرجالن م  ق
 [4/31:  د.ت]اعبخصري، «  نص ال نـَُويل هذا َم  مَسأعه، َلاَل َم  حر  نةةه»مثةه، فقصل: 
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ِ َصةَّى اهللُ َنَةْةِه َلمَسةََّ  یـَُقوُل:  ْرُت َرمُسوَل اهللَّ َمْ  طََةَب اْعَقَضصَء »ـ َنْ  أََنِس ْيِ  َمصِعٍك، قَصَل: مسَِ
يب دالد، ]أ« وُِّدهُ َلامْسَتَرصَن َنَةْةِه، لُِكَل ِ عَْةِه، َلَمْ  ملَْ َیْطُةْبُه لملَْ َیْسَتِرْ  َنَةْةِه، أَنـَْزَل اهللَُّ َمَةًكص ُیسَ 

 [.644/ 6: د.ت
لیستففصد م  اعرلایصت أن طةب اإلمصرة غري جصئز المسةمص  ن مل یک  اعشخص ُمَؤَهالً عتةک 

 اعوظةفف .
أمص  ن کصن اعرجل ميتةک املواصففصت املرغوي  لمل یک  هنصک أصةح منه ،فأنذاک طةبهص 

حةنمص نة   المحکصی  مسةونص یومسف نةةه اعس يفعةست ممنون  يل جيوز لمستحس  کمص جصء 
صَل اْجَرْةِِن قَ ﴿نففسه اعقورة نةی نالجهص طةب اعرمل لقصل:  يفمصر ل رأی  يفيصألزم  املصعة  

 [ .55]یومسف:﴾َنَةى َخزَاِئِ  اأْلَْرِض ِ يّنِ َحفِفةٌظ َنِةة ٌ 
 لمع ذعك،  ذا نة  املسة  أن عویه اعقورة«: اعوی  لاعولع »کتصيه   يفقصل اعشةخ مسةصف 

: 4688]مسةصف،  هصفةنةى اعقةصم هبذه املهم ، فةسمح عه طةب اعرمل، لم  املستحس  توظةففه 
448.] 

 األمثلة شلى رشاية اجلدارة يف شصر الةب واخلّلفة الراشدة
 أمثة  نةى رنصی  اجلوارة يف زم  اعرمسول صةى اهلل نةةه لمسة : 

 دارة اعنبی صةی اهلل نةةه لمسة  أمسصس تففویض املهم  عةشخص، حتی  يفترترب اجلوارة 
االمسالم لعك  کصنوا م  ذلی ااخربات لاعتجصرب، مت  يفألعئك اعذی  مل یک  ننوه  مسصيق  

تقوم هبص األمور جمصالت شتی، عُةستففصد م  خرباهت  لی يفترةةنه  نةی حسب مستویصهت  املختةفف  
هو  اعرهو اعنبوة لااخالف  اعراشوة لنقتصر نةی ذکر مص يفلتزدهر. لنتررض هنص عبرض اعنمصذج 

 املررلف منهص:
اإلمسالم  يفترةني خصعو ي  اعوعةو رضی هللا ننه: مبص أنه مل یك  م  اعسصيقني األلعني  -2

صم  أمور احلرلب لاملرصرك لكصن صصجب شه يفلعکنه کصن خبريًا  يصعنسب  عرود م  اعصحصي ،
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احلرلب  يفلهلذا كصن اعنيب صةى هللا نةةه لمسة  یسترمةه فصئق ، لمل یصل اعصحصي   عی درجته، 
ه: ] ن خصعوا مسةف مَسةَُّه هللا نةى املشركني[، مبص أنه أحةصنص كصن قو یرمل مص فةمنذ أمسة ، لقصل 

ع یویه  ىل اعسمصء رف -مرة  - نةةه ل مسة  حىت  نه صةي هللا نةةه لمسة  ینكره اعنيب صةى هللا
لقصل: ]اعةه   ين أيرأ  عةك ممص فرل خصعو[ ملص أرمسةه  ىل جذمي  فقتةه  لأخذ أمواهل  ينوع م  
اعشبه ، لمل یك  جصئزاً هل  ذعك لأنكره نةةه يرض م  مره م  اعصحصي  حىت لدَّاه  اعنيب صةى 

ة  لضم  أمواهل ، لمع هذا فمص زال یقومه يف قةصدة احلرلب، ألنه كصن أصةح اعنصس هللا نةةه لمس
 [.51: 4683]اي  تةمةه، يف هذا اعبصب، امص اعذی فرةه لقع ينوع م  اعتألیل 

  قصل ألهل : ِ نَّ اعنيب صةى هللا نةةه لمسةترةني أيب نبةوة ي  اجلراح رضي هللا ننه -6
ح  نةةه لمسة  أن یرمسل  عةه  مؤُتنًص فأرمسل أيصنبةوة ي  اجلرا جنران اعذی  طةبوا منه صةي هللا

 ك اعورج ، عقوعه صةی هللا[. لاعصحصي  کصنوا یتمنون اعوصول  عی تة4/88: د.ت]اعبخصري ، 
 :د.ت]اعبخصري، « عكل أم  أمني، لأمني هذه األم  أيو نبةوة ي  اجلراح»مسة : نةةه ل 

5/432.] 
ترةني مرصذ ي  جبل رضي هللا ننه: نني اعرمسول اعكرمي مرصذ ي  جبل قصضًةص ألهل  -1

اعةم ، كمص رلي ذعك م  يرض أصحصب مرصذ أن رمسول هللا صةى هللا نةةه لمسة  ملص أراد أن 
قصلاكةف تقضي  ذا نرض عك قضصء؟ا قصل أقضي يكتصب هللا قصلا فإن یبرث مرصذا  ىل اعةم  
 جتو يف مسن  رمسول ا فإن ملمسول هللا صةى هللا نةةه لمسة  قصلقصل فبسن  ر ؟ امل جتو يف كتصب هللا 

 هللا صةى هللا نةةه لمسة  لال يف كتصب هللا ؟ا قصل أجتهو رأیي لال آعو )ال أقصر يف اإلجتهصد(،
مسول هللا ملص ر  مسة  صوره لقصل ا احلمو هلل اعذي لفق رمسولفضرب رمسول هللا صةى هللا نةةه ل 

 [.6/646: د.ت]اعسجستصين ،  . ایرضي رمسول هللا
 شهد اخللفاء الراشدة: يفمةاصب احلکومية  يفاألمثلة شلی تقدمي األجدر 

 أمثة  منصذج نةى اجلوارة يف نهو ااخةففصء اعراشوة:
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ثق  نمر خبصعو ي  اعوعةو: کصن ألل خطصب لصل  عی اعشصم م  ااخةةفف  نمر ي  ااخطصب  -
ه: ... ةفرضی هللا ننه يرو لفصة أيی يکر رضی هللا ننه لتوعةته أيی نبةوة نةی اعشصم، لقو جصء 

واحی أهل ن يفمجصن  املسةمني، فصيرث مسرایصك  كلقو يةغنص حصصرك  ألهل دمشق، لقو لعةت
م  املسةمني،  كلم  حضر  كيرأی كذع يفلمص مسواهص م  أرض اعشصم، لأنظر محص لدمشق 

سرّيه، لم  لعک  م  امستغنةت ننه ف كنول  كفةطمع فةنةی أن ترری نسکرك  قويل كلالحيمةن
يك ننه  م  حتتبس خصعو ي  اعوعةو فإنه ال غنیفةحصصرك فصحتبسه، لعةک   يفاحتجت  عةه 
 [.342: 2448]اعصاليب ، 

مل یک  صحصيةصً  يففأيونبةوة اعثقففي قصئوًا عةجبه  اعرراقة : رغ  أن أيصنبةوة اعثقترةني  -
راغبصً  يأمور احلرب ل بب أنه کصن خبرياً ليرض اعصحصي  رضی هللا ننه  مل یرضوا يترةةنه، الک  يس

اجلهصد لکصن ألل م  انتوب م  املسةمني حةنمص نوهب  نمر لحثه  لحرضه  لرغبه  نةی  يف
اعرراق. لامستجصب مسةةط ي  قةس األنصصری عنواء نمر، لطصَعَب اعنصس ااخةةفف  أن  قتصل أهل

یوعی نةةه  رجاًل م  املهصجری  أل األنصصر، فقصل لهللا مص أجو هلص أحق م  اعذی نوب اعنصَس 
احلرب ألمرته نةةک  لعک  أيونبةوة هو األمري لمسةةط هو  يفيوءا، لعوال أن مسةةطًص نجول 

 [.538: 4688اعنصس: مسرصً لطصن  ]اعصاليب ، اعوزیر، فقصل 
ترةني اعشریح يف منصب قصضي اعكوف  م  قبل ااخةففصء اعراشوی  لاألمویني:  ن شرحيصً  -

نمر ي   نهو أمري املؤمنني يفم  مواعةو اجلصهةة  لم  کبصر اعتصيرني، لتقةو منصب اعقضصء 
 يفو ةًص لصصحب آراٍء اعصصئب . ليرو مص تاعکوف ، ألنه کصن نصملًص يأمور اعقضصء لذک يفااخطصب 

مقصمه ااخةففصء م  نثمصن لنةی لحس  ي  نةی لمرصلی  ي  أيی  يفننه أيقصه   نمر رضی هللا
يقی منه أشرصرا شرره ل  يفصن لغريه   عی زم  نبواملةک ي  مرلان. لکصن شریح شصنراً يصرنصً ففةمس

( م  اهلجرة لکصن عویه 38مسن  ) يف يفو حسنً  يرو لفصته، لتوعی منصب اعقضصء مستني نصمًص لت
 [.4/242أنذاک مأئ  مسن  ]اعقرطيب
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 :اآلراء ةاملةــاقـــــر
م  اعواضح أن رنصی  اجلوارة يف األنطم  كةهص لاملنصصب احلكومة  یرزز األمسس لیقوي ركصئز 

د اعرنة  نةى  نتمصاإليواع يف اعنصس، لینمي قوة اإلجيصد فةه . أمص  مهصهلص یؤدي  ىل اعففسصد لنوم 
 مسئوعةه  لیرتتب نةةهص اعتخةف ن  قصفة  اعرة  لمواكب  احلضصرة.

فصإلمسالم ال یستحس  طةب اإلمصرة لاعوظةفف  لخصصتًص ننومص ال یكون اعشخص مؤهاًل 
 عتقةُّوهص.

األمري عه مكصن  خص  يف اعشریر  اإلمسالمة  لنةى اعرنة  اعطصن  لاعنصةح  كمص نةى األمري 
م يأموره  ل أن یكون حریصصُ يسرصدة شربه لتوفري مص ميكنه  نةى رفصهة  حةصهت ، لأن اإلهتمص

 جيتهو يف حتسني أحواهل  مهمص أمك .
لم  األمور املهم  نةى احلصك  توعة  املؤهةني يف اعوظصئف احلكومة ، عتجري األمور نةي مص 

 .شرر يصعسرصدة ل اعّرٍخصءو.تیرام، لیتقوم اعبةو لیزدهر، لاعشر
لم  ركصىز املهم  عةنجصح يف شئون اعنصس ل دارهت  رنصی  اختةصراألصةح يف توظةف األشخص  

مصنته اعواردة يف هذا الجمصل، م   مسالم املرشح لأ رصئرييصملنصصب لاعكرامسي احلكومة  نةى حسب امل
 لختصصه لقوته اعبونة  ل نوم جشره عتةك اعوظةفف . 

كثري م  األحكصم اعشرنة ، لاعذي حن  يصود حتسةنهص  فصإلمسالم م  اعشرلط األمسصمسة  يف  
كذعك م  األمور اعوینة  لاليو م  رنصیتهص، أِلن املرشح عو مل یك  مسةمصً، الميك  اإلنتمصد 
نةةه، ألن اعوی  منَـَرَنص ن  توظةف غري املسةمني يف شئوهن  اإلداری  لاحلكومة  كمص قصل اي  

أمر ننه أيص مومسى األشرري يذمي كصن امستكتبه يصعةم  ل  اعرريب: هني نمري  ااخطصب رضي هللا
 (.4/654حكصم اعقرآن إلي  اعرريب: أيرزعه )

أمص األمصن  فهي م  نالمصت اإلميصن يف اعشخص لهللا تبصرك لترصىل أمر مؤكوًا يصحلففصظ 
عذي انةةهص، كمص أن نيب هللا صةى هللا نةةه لمسة  نّو ااخةصن  يف األمصن  م  نالمصت اعنففصق ل 
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ینقصه هذا اعوصف جویر أاّل یؤظف يف أمور املمةك ، ألنه غري مؤُت  لیتنظر منه ااخةصن  كل 
 لقت تتةح عه اعففرص ، فحّرِم توظةففه.

لاعتخصص كذعك م  شرلط اعتأهل عةقةصم يشأن م  شئون احلكومة . لذكرنص قول اإلمصم 
 عتقي األمني اعضرةف.أمحو ن   ختةصره اعقصئو اعففصمسق اعشجصع اعقوي نةی اعقصئو ا

فَصمْسأَُعوا أَْهَل اعذِّْكِر ﴿لهللا تبصرك لترصىل أمرنص يصعسؤال ن  أهل اعفف  لاملتخصصني يف جمصعه: 
[، لذكر يف اعقرآن أن أهل اجلحة  یؤكةون األمر  ىل أهةه 16]اعنحل: ﴾ِ ْن ُكْنُتْ  اَل تـَْرَةُموَن 

ْرَض یـَْوٍم فَصمْسَأِل ْرِض َنَوَد مِسِننَي قَصُعوا عَِبثْـَنص یـَْوًمص أَْل يَـ قَصَل َكْ  عَِبْثُتْ  يف اأْلَ ﴿حةنمص یسأعون: 
[، ننظر أهن  أمسنولا اعرة  نةى موة عبثه   ىل أهةه له  املالئك  446-442]املؤمنون: ﴾اْعَرصدِّی َ 

 اعكرام اعذی  لظةففته  نّو األلقصت لاألشةصء.
مصل عرمل ليولهنص الميك  اعقةصم حىت يصألنلقوة اعبونة  كذعك م  اعشرلط املهم  عةقةصم يص

املرتصدة اعةومة  فضاًل ن   جراء األمور احلكومة  اعيت حتتصج  ىل اعوق  لاعرتكةز فةهص. ليف احلویث 
َنَواَمٌ ، ْزٌي لَ یَص أَيَص َذرٍّ، ِ نََّك َضِرةٌف، َلِ نّـََهص أََمصنَُ ، َلِ نّـََهص یـَْوَم اْعِقَةصَمِ  خِ »املررلف املذکورة أناله: 

[، فتوظةف شخص ضرةف 6/4153]مسة : « ِ الَّ َمْ  َأَخَذَهص حبَقَِّهص، َلأَدَّى اعَِّذي َنَةْةِه ِفةَهص
 یرترب خةصن  يف حق هللا لاعنيب لاعشرب، لم  لجصئب اإلمصم رنصیتهص.

لنوم احلر  نةى اعوظةفف  ل اجلشع فةهص م  اعشرلط املهم  عتوعة  اعشخص يف األمور، 
يب صةى هللا نةةه لمسة  لضع  قصنوة لقصل:  ّن ال نـَُويلِّ هذا م  مسأعه لال م  حر  نةةه لاعن

 [.4/31، د.ت]اعبخصري، 
هذا ننومص یوجو هنصك أنصس أعةق لأجور منه، لأمص  ن مل یك  هذا اعشرط متوفر ُتصمص ننو 

 يل مستحس . زاآلخری  لحيتمل  ضصن  األمر يتوظةف غرياملؤهةني فحةنئٍذ طةب اعوظةفف  جصئ
یرترب هذه اعشرلط مالك ثق  اعشرب نةي احلصك  اعذي أصبح مسئواًل ن  رنةته، لننومص 
یرانةهص األمريفإطصنته جيب نةى اعرنة ، لالجيوز ااخرلج نةةه لالیسمح خالفه، فةكون األمريم  

صی  نخةصر األئم  لیرترب ظل هللا يف األرض، فظهر األرض خري عةشرب م  يطنهص، امص نوم ر 
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تةك املبصدئ لاألمسس تضةع اعوقت لاعبةو لاعشرب، فتصبح احلةصة صرب  لاعسرصدة تغصدر اعرنة ، 
 وم.زداد كل یو.تلاعظة  یقسو، لاعففقر خیة  نةى اعبةو، لاملسصف  يني احلكوم  لاعشر

 نتيجة البحث:
َروُّ م  تُـ  ن توظةف اعنصس يف األمور احلكومة  نةى حسب املهصرة اعففنة  لمستواه اعرةمة  

 األمسس املهم  يف جنصح دلع  تریو يقصءهص يف اعبةو.
جيب نةى األمري املسة  رنصی  شرلط اجلوارة يف توظةف األشخص   ن أراد  صالح شئون 

 اعرنصیص ل  یصصهل   ىل اعسرصدة لاعرخصء. 
وارة جیشهو اعتصریخ أن يّوايَ  اإلزدهصر يف اعولل اعنصجح  املونة  لاملثةى كصنت رنصی  

األشخص  لامستخوامه  نةى حسب موارجه  اعرةمة  لخرباهت  املهنة  لمؤهالهت  اعففنة ؛ لم  
أه  أمسبصب اإلحنطصط ل اعزلال عةمون ل اعولل،  مهصل هذه األمسس لتوظةف األفراد نةى حسب 
ر ص نتبصرات أخرى اعيت مل تـَُرو م  اعشرلط املرتربة ننو اعشرع لاعشصرع، لتنخففض هبص درج   نتب

احلكوم  عوى اعشرب لتسبب املشصكل يف اعبةو لالجمتمع ل تصو طرق اعتقوم لاعرُّقى لتسصنو 
 يإمسقصط اعسریع عةولع ، فصعشرب ه  املتضررلن لاعشقصلة هتةم  نةةه  لتظةل مجةره .

 ن اإلعتزام يرنصی  اجلوارة لاعةةصق  أثنصء توظةف اعرمصل، لضع احلرم  عةرة  لاعنخصص لاألمصن  
 وی ، ل مهصهلص ترترب خةصن  لجففصء عةنصس.لاع

  ن اعولع  تتشكل يصعقوة لاعتويري لتبقي يصعرواع   لتنهصر يروم رنصی  أمسس احلك  يف املمةك .
 :اإلقرتاحات

نصصب اعکرامسی لامل يفحيتوی هذا اعبحث نةی املبصدئ لاألمسس اعرصم عترةني اعرمصل 
  تةف کثرياً ن  أخری، لهذا األمر یقتضی أن یهتاحلکومة ، لم  املرةوم أن شرلط  دارة مص، خت

 يفاعبصحثون  عی حبوث مکثفف  عبةصن اعشرلط املترةق  عةمهصم املختةفف ، ألن شرلط توظةف املرة  
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تةف ُتصمصً يرضهص خت ففياملستش يفاجلةش، لاعطبةب  يفاجلصمر ، لاعضصيط  يفاملورمس ، ل األمستصذ 
 اإلدارات املختةفف .  يفن  يرض، ملص یقتضةه نونة  ااخوم  

 التوصيات
اليو عةحصك  للالة األمور ترةني اعنصس يصعوظصیف احلكومة  نةى حسب كففصئته  لجوارهت  

 يف منصصب احلکومة  املترةق .
م  اعواجب نةى احلكصم، اإلجتنصب ن  األمور اعيت تسبب زنزن  اعبةو لُتهو خرلج 

 املواطنني نةى احلكوم .
 املراجعفهرس املصادر و 

 يرلای  حففص ي  نصص  اعكويف. کرمياع قرآن -4
. طاملعجم الوني(. د.ت) .حممول  حصمول  أمحول  مصطففى ،اعنجصرل  نبو اعقصدرل  اعزیصت يراهة  ل -2

 .جممع اعةغ  اعررية  يصعقصهرة
اي  تةمة ، تقي اعوی  أيو اعربصس أمحو ي  نبو احلةة  ي  نبو اعسالم ي  نبو هللا ي  أيب اعقصمس   -6

. اعنصشر: لزارة السيانة الررشيةهـ(. 328ي  حممو اي  تةمة  احلراين احلنبةي اعومشقي )املتوىف: 
 هـ.4148 بر : األلىل،املمةك  اعررية  اعسرودی . اعط -اعشئون اإلمسالمة  لاأللقصف لاعونوة لاإلرشصد 

اي  مجصن ، أيو نبو هللا، حممو ي   يراهة  ي  مسرو هللا ي  مجصن  اعكنصين احلموي اعشصفري، يور  -1
 ي  . احملقق: قوم عه: اعشةخ نبو هللاحترير األحكام يف تدبري أهل اإلنّلمهـ(. 366اعوی  )املتوىف: 

قطر/ اعولح .  -ر  أمحو. اعنصشر: دار اعثقصف  زیو آل حممود، حتقةق لدرامس  لترةةق: د. فؤاد نبو املن
 م.4488-هـ 4148اعطبر : اعثصعث ، 

د إمام أمحد بن مسةاي  حنبل، أيو نبو هللا أمحو ي  حممو ي  حنبل ي  هالل ي  أمسو اعشةبصين.  -5
نصدل مرشو،  ل آخرلن. اإلشراف: نبو هللا ي  نبو احملس   -حتقةق: شرةب األرنؤلط  حةبل.

 م. 2444 -هـ  4124صشر: مؤمسس  اعرمسصع . اعطبر  األلعیاعرتكي. اعن
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. ري القرآن العظيمتفس. اي  کثري، أيو اعففواء  مسصنةل ي  نمر ي  كثري اعقرشي اعبصري اعومشقي -3
 -هـ 4124اعتحقةق: مسصمي ي  حممو مسالم . اعطبر  اعثصنة . اعنصشر: دار طةب  عةنشر لاعتوزیع )

 م( 4444
ِجْستصين أيوداؤد، مسةةمصن ي  األ -3 شرث ي   مسحصق ي  يشري ي  شواد ي  نمرل األزدي اعسِّ
 نةن أيب داود.(. د.ت)
. حتقةق: صحيح البخاریهـ(. 4122اعبخصری، حممو ي   مسصنةل أيو نبوهللا اعبخصري اجلرففي.)  -8

 حممو زهري ي  نصصر اعنصصر. چصپ ألل. نصشر: دار طوق اعنجصة 
. هـ(145ىف: صك  اعنةسصيوري )املتو هللا ي  حممو ي  محولیه احلاحلصك ، ايو نبو هللا حممو ي  نبو  -4

. احملقق: أيو نبو اعرمح  مقبل ي  هصدي اعوادني. دار اعنشر: املستدرك شلى الصحيحني للحاكم
 م 4443 -هـ 4143مصر. مسن  اعطبع:  –دار احلرمني. اعقصهرة 

 نظام نيانی انّلم.دين و دولت يا اصول انانی (. 4688اعسةصف، نبواعرب رمسول.) -44
 اعنصشر: تنظة  دنوت امسالمی افغصنستصن: کصيل.

اعكتصب:  . مصورفصل اخلطاب يف نرية ابن اخلطاباعصاليب، نةي حممو حممو اعصاليب.  -44
 http://www.slaaby.com موقع املؤعف نةى اإلنرتنت

ين )املتوىف: ااعطرباين، مسةةمصن ي  أمحو ي  أیوب ي  مطري اعةخمي اعشصمي، أيو اعقصمس  اعطرب  -42
احملقق: محوي ي  نبو الجمةو اعسةففي. دار اعنشر: مكتب  اي  تةمة  (. د.تاملعجم الكبري.)هـ(. 634

 اعقصهرة. اعطبر : اعثصنة .  –
هـ( 524اعطرطوشي، أيو يكر حممو ي  حممو اي  اعوعةو اعففهري اعطرطوشي املصعكي )ت:  -46

 م.4832هـ، 4284مصر. تصریخ اعنشر:  –ة  . اعنصشر: م  ألائل املطبونصت اعررينراج امللوك
اعقرطيب، أيو نبو هللا حممو ي  أمحو ي  أيب يكر ي  فرح األنصصري ااخزرجي مشس اعوی   -41

)تففسري قرطيب(. احملقق: هشصم مسري اعبخصري. اجلامع ألحكام القرآن هـ(  334اعقرطيب )املتوىف: 
م. مصور  2446هـ/  4126اعسرودی . اعطبر : اعنصشر: دار نصمل اعكتب، اعریصض، املمةك  اعررية  

 اعكتصب.
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اعقرطيب، أيو نمر یومسف ي  نبو هللا ي  حممو ي  نبو اعرب ي  نصص  اعنمري )املتوىف:  -45
 احملقق: نةي حممو اعبجصلي. اعنصشر: دار اجلةل، يريلت. االنتيعاب يف معرفة األصحاب.هـ(. 136

 م. 4442 -هـ  4142اعطبر : األلىل، 
ي، أيو احلس  نةي ي  حممو ي  حممو ي  حبةب اعبصري اعبغوادي، اعشهري يصملصلردي املصلرد -43

ة . . احملقق: اعسةو اي  نبو املقصود ي  نبو اعرحتفسري املاورد  = الةكت والعيونهـ(. 154)ت: 
 يريلت / عبنصن. اعنصشر: دار اعونوة. -اعنصشر: دار اعكتب اعرةمة  

=  صحيح مسلمهـ(. 234  اعقشريي اعنةسصيوري )ت: مسة ، مسة  ي  احلجصج أيو احلس -43
)املسنو اعصحةح املختصر ينقل اعرول ن  اعرول  ىل رمسول هللا صةى هللا نةةه لمسة (. احملقق: حممو 

 يريلت. –فؤاد نبو اعبصقي. اعنصشر: دار  حةصء اعرتاث اعرريب 


