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ــنـة النبــويّــة ــال وترقيتهم فـي السُّ  تقليــد العُـمَّ

  .د. زهير عثمان على نورأ() 

مــَة:  ُمـقَــدِّّ

إّن مصلحة الناس في الحياة ال تتم إالّ باالجتماا  والتعااون والتنا،ار  

ذلااأ أّن اسنسااان ماادني بااالتبا  فالتعاااون يصااون لالااج مصااالحهم العاجلااة 

صاااد لااادفا المناااار اآلنياااة والمساااتقبلية  وهااام إذا واآلجلاااة  والتنا،ااار يح

اجتمعوا البد لهام ماأ أماور يوعلونهاا لصاي تحصاد لهام بهاا هاة، المصالحة  
 والبد لهم مأ مسائد ياتنبونها لدفا تلأ الموسدة. 

لااةلأ فاالن الماتمااا يقساام العمااال والواااائن والمهااا  باايأ أفااراد،  

اتماا  إذا قاا  بهاا بعناهم فتصبح تلأ العمال فرضاا  علاى الصواياة فاي الم

سقتت عأ اآلخريأ  وإذا لم يقم بها أحد  واحتاج الناس إليها   فلنها تصير 

دها  لةلأ نهى الوقهاء عأ اسضارا  عاأ  فرض عيأ لمأ اختص بها وجوَّ

 العمد.

قال اسما  ابأ تيمية : "فلذا كان النااس محتااجيأ إلاى ف حاة قاو    أو 

العماد واجباا  يُابارهم ولاي المار عليا   إذا  نساجتهم   أو بنائهم ،اار هاةا
اانهم مااأ متالبااة الناااس ب يااادة عااأ  امتنعااوا عناا  بعااوض المثااد   وال يمّصِّ

انهم ماأ متالباة النااس  أ النااس ماأ المهام  وال يمّصِّ َوض المثد  وال يُمّصِّ عِّ

مااأ المهاام  بااون يعتااوهم دون حقهاام   كمااا إذا احتاااج الانااد المر،اادون 

ضهم  أل   َمْأ ،ناعت  الو حة بون يصنعها لهم  فالن للاهاد إلى ف حة أر

 . (1)الاند يُلَ مون بوال يَظلِّموا الو ح  كما أَْل   الو ح أن يولح للاند"

                                                
() . عميد المعهد العالي لعلو  ال كاة ـ الخرطو 

 الناارتحقيق محمد زهري  –الحسبة في اسس    –أحمد بأ عبد الحليم بأ تيمية  ، العباس أبو (1)

 . 48ص  –نشر المؤسسة السعيدية بالرياض  –
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وبناء  على ما تقد ؛ فلن الناس البد لهم ماأ ممارو وناا،و  يلت ماون حادود 

فاي : )إذا خرج ث ثاة أمر، ونهي   ويتيعون  ويسمعون ل  قال رسول هللا 

 .(1)سور فليؤمروا أحدهم(

فاالذا كااان هااةا الماار واجبااا  فااي السااور العااارض  وأقااد الاماعااا   

وأقصر االجتماعا   فلن تاومير الميار فاي بااقي الماور يصاون واجباا  ماأ 
با  أولى  لصأ هةا التقليد ينبغاي أال ياتم إالّ لماأ اساتحق تلاأ الوايواة  وال 

ماأ ع ماا  السااعة  وضاا الشاخص يحصد إالَّ لماأ كاان لهاا أها    فالن 

: )إذا أُساند المار إلاى المناسج في المصان غير المناسج  قاال رساول هللا 

 . (2)غير أهل  فانتظر الساعة(

قال الحافظ باأ حاار العساق ني فاي هارح هاةا الحادير: "الماراد ماأ 

الماار: جاانم المااور التااي تتعلااق بالااديأ  كالخ فااة واسمااارة  والقناااء  
ال : معنى أُسند المر إلى غير أهل  : أن واسفتا ء  وغير ذلأ ... قال بأ بَّتِّ

الئمة قد ائتمنهم هللا على عباد،  وفرض علايهم النصايحة لهام  فينبغاي لهام 

تولية أهد الديأ فلذا قلدوا غير أهد الديأ  فقد ضيعوا المانة التي قلدهم هللا 

 . (3)تعالى إياها"

كور ـ اليو  هو ما تعااني منا  الماتمعاا  ـ المة ومصداق قول النبي 
اسساا مية المعا،اارة  مااأ عااد  االهتمااا  بتقليااد العمااال وتثبيااتهم وتاارقيتهم 

وعاا لهم وفااق معااايير الشاار   رغاام أن  اسساا   أعتااى هااة، المسااولة مااا 

 تستحق مأ رعاية واهتما   وسبق بةلأ الوصر الغربي بمئا  السنيأ.

 المشاركة في السلتة :

                                                
نشار دار إحيااء  –طبا دار الوصر  –سنأ أبي داود  –سليمان بأ الهعر الساستاني  داود  أبو (1)

حادير رقام  – 3/36 –باا  القاو  يساافرون ياؤمرون أحادهم  –كتا  الاهااد  –النبوية  السنة
2608. 

مصتباة ال –،احيح البخااري ) بشارح فاتح البااري (  –هللا محمد بأ اساماعيد البخااري  عبد أبو (2)

 .1496حدير رقم  – 11/333 –با  رفا المانة  –كتا  الرقاق   السلوية
فتح البااري بشارح ،احيح اسماا   –هها  الديأ  أحمد بأ علي بأ حار العسق ني  فند أبو (3)

 – الباقيترقيم محمد فؤاد عبد  –المصتبة السلوية  –هللا   محمد بأ اسماعيد البخاري  عبدأبي 

11/ 334 . 
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رائح الماتماااا المتنوعاااة وفئاتااا  المتعاااددة دوماااا  بوجاااو  تنااااد  هااا

مشااااركتها فاااي السااالتة   ومعاونتهاااا فاااي اتخااااذ القااارار  وذلاااأ لن أمااار 
اس،اا ح يهمهااا  وقنااية التنميااة تخصااها  وتحقااق العاادل يسااعدها  وبساا  

الشااور  يرضااي طموحهااا  قااال إمااا  الحاارميأ الاااويني: "االسااتنابة ال بااد 

لن اسماااا  ال ياااتمصأ ماااأ تاااولي جمياااا الماااور منهاااا  وال غناااى عنهاااا  فااا

وتعاطيها  وال يوي نظر، بمهما  الختة وال يحويها. وهة، القنية بينةٌ في 

ااوق  ضارورا  العقااول ال يسااتريج اللبيااج فيهاا   ولصااأ ال ياااوز لاا  أن يّتِّ

الصواةَ العماَل  ثم يقتا البحر عنهم ويُنر  في عأ َسابر أحاوالهم  فلنا  

اا     فائادةَ اسمامااة  مابت   سااَر ال عاماة والرياسااة  لاو فعاد ذلااأ لصاان ُمعّتِّ
العامة  بد علي  أن يمهد مسالأ انتهااء الخباار إليا  فاي ماااما الختاو   

ويُنصج ُمرتَّبيأ لإلنهاء وتبليغ الخبار والنباء  حتى تصون الختة بص ءت  

 مربوطاة  وبرعايتاا  محوطاة  ومااااما الماور برأياا  منوطاة  واط عاتاا 

علااى الااب د والعباااد مبسااوطة  فهااو يرعاااهم كوناا  يااراهم  وإن هااّ  الماا ار 

وتقا،ات الااديار  ولايم مااأ الممصاأ أن يتصلاان اسحاطاة بتوا،اايد المااور 

ومحاااد أفرادهااا  ولصناا  ال يغوااد عااأ ماامعهااا وأ،ااولها  واسااتبراء أحااوال 

 . (1)أ،حا  العمال"

لم   واهر  مواهب  لةلأ ال ينبغي لحد ـ مهما علت مرتبت   وسما ع
ـ أن يستوثر باميا المور  وأن يقبض بصافة المسؤوليا   كونَّ حواء لم تلد 

 [. 4]الح ا :           غير، 

 القدوة في ذلأ   فقد كان رسول هللا  وإن لنا أن نبيأ في نبينا محمد 

فاي المااكأ في مدينت  النبوية يتولى جمياا ماا يتعلاق باوالة الماور وياولِّّي 

البعيدة عن   كما ولَّى على مصة َعتّا  باأ أسايد  وعلاى التاائن عثماان باأ 

العاص  وعلى قُر  ُعرينة  خالد ابأ سعيد بأ العاص  وبعر عليا  ومعااذا  
ر على السرايا  ويبعر على الموال  وأبا موسى إلى اليمأ  وكةلأ كان يُؤّمِّ

                                                
 –غياا  المام فاي التيااس الظلام  –الااويني  هللاعبد الملأ بأ عباد  الحرميأ  إما  المعالي أبو (1)

 تحقياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق 

هاـ ص 1400 –التبعاة الولاى  –الدينياة بدولاة قتار  الشاؤونطباا  –د/ عبد العظايم الاديج 

159. 
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ويادفعونها إلاى مساتحقيها الاةيأ ال كوية السعاة  فيوخةونها ممأ هي عليا   

 . (1)سماهم هللا في القرمن

لاام يصااأ يتخااة أعوانااا  فااي المدينااة  وال يعنااي الصاا   السااابق أن النبااي 

كان يمثد السالتة  المنورة  حاضرة الدولة اسس مية يومئةو  بد يعني أن  

 العليا في الاهاز السياسي واسداري للدولاة اسسا مية  ويعاونا  بعاض ماأ

اختااار، مااأ ،ااحابت  الصاارا  فااي خااارج المدينااة وفااي داخلهااا  فلقااد كااان لاا  

،احج سر هو حةيوة ابأ اليمان  وأميأ على خاتم  يتوال، ويعيد، إلي  بعد 

قلع  هو حنظلة بأ الربيا اباأ ،ايوي  كماا كاان يصتاج لا  الخلوااء الربعاة 

بااأ وغياارهم الااوحي وغياار، ومعيقااج ابااأ أبااي فاطمااة وعبااد هللا بااأ كعااج 

عمرو النصاري المغانم  وعبد هللا بأ رواحة خرص ثمار خيبر  كما كان 

ال بيار باأ  حةيوة بأ اليمان يقاو  بلحصااء المسالميأ وعادهم  ويصتاج لا  

العوا  وجهم بأ الصلت أموال الصدقا   والمغيرة بأ هعبة والحصيأ باأ 

 .(2)نمير المداينا  والمعام    إلى غير ذلأ مأ الواائن

بعااض القااادة أناا  يَااودُّ توزيااا الساالتا   ويرغااج أن يشااارك  ياادعي 

اآلخرون تحمد أعباء المسؤوليا   لصن  منتر لئ  يوعد ذلأ  بسبج عد  

وجود الصواءة المناسبة فيمأ حول   ونقص الهلية المتلوبة فيهم  لةلأ فهو 
يتمسأ باميا مقاليد المور  ويتحصم في معظم الشؤون  ويقابض مواتيحهاا 

،   فياما بيأ وايوتيأ أو أكثر لنوس  كون ذلأ العماد العاا  ملاأ خااص بيد

ل   مساد باسم    ال يحج الخير فيا  إال هخصا   وال يخاال علاى انهياار 

البناء سوا،  ونسى ذلأ القائد أن  ما ولد عالما  وماودا  باد أنا  تعلام وتادرج 

كماا  وأ،ا  وأختو  وغير، يحتااج إلاى إعتااء فر،اة  وإلاى مانح مهلاة 

 يتمنى توايواا  مناسابا  لا   واهاعارا  بالثقاة فيا  وذلاأ كاي ياتعلم ويتادر  

[. 94]النساء:          

                                                
 .46ص  –مصدر سابق  –الحسبة في اسس    –أحمد بأ عبد الحليم بأ تيمية  ، العباس أبو (1)
نظااا  الحصومااة النبيويااة المساامي :  –السااعاد : عبااد الحااي بااأ عبااد الصبياار الصتاااني  أبااو انظاار (2)

  275  220  178  115  1/20 –لبنان  -بيرو  –دار الصتا  العربي  – اسدارية التراتيج

380 ،381،398، 399.. 
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وبعااض هااؤالء القااادة يااوز  الساالتا  توزيعااا  ،ااوريا  ويشااار  اآلخااريأ 

مشاركة ااهرية ف  يعتيهم حرية اتخاذ القرار وال يمنحهم فر،ة االبتصار 
يلاا مهم برأياا  ويوجاج علاايهم الرجااو  إلياا  فااي كااد واسبادا  والتاديااد بااد 

،غيرة وكبيرة قاال المااوردي فاي هاةا الشاون : "ال بُادَّ للملاأ ماا ذلاأ ماأ 

االستعانة بالخص الخص مأ خدم  في مهما  أعمال    مأ جباية أموال 

المملصة وتوريقها على الايوش وفي سبيد الحقوق  وال بد في إقامة المملصة 

ظيمة مأ وزراء وخلواء وكتا  وأ،حا  جيوش وعارضيأ والواليا  الع

وأ،حا  ُهرط ونقبااء وأ،احا  حارس وأ،احا  أخباار ووالة وقنااة  

فلياتهااد الملااأ فااي اختيااار هااة، التبقااا  مااأ أهااد الصوايااة  واالسااتق ل  
 . (1)والشهامة  والمانة  والعوة  والديانة  والعقد  وال،الة"

أمااار مشااااركة العاااوان  واختياااار إن مماااا ينبغاااي أن ينتبااا  لااا  فاااي 

المساعديأ  هو عد  التنخم الوايوي  ف  يعيأ الملأ أو الاوزير إال القادر 

المحتاج إلي  مأ العمال   وال يوان إال العدد المناسج مأ الهاخاص لن 

ذلأ إن تم دون دا   تسبج في المشص   الصثيارة وهادر الماوال فاي غيار 

 موضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعها  يقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااول المااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوردي 

حا  الملااأ ـ أن علياا : أن ال يسااتصثر مااأ العمااال  وال يسااتخلن علااى ـاا نا،اا

الرعية منهم إال العدد الاةي ال يااد مانهم بادا  فالن فاي االساتصثار مانهم فاوق 
 الحاجة ضروبا  مأ الوساد .

أنهم إذا كثروا كثر  أرزاقهم ومؤنهم على بيت المال  فشغلت  أولها :

     وأضر  ببيت المال .المال عأ الوجج الولى  والحق الحر

أنهم إذا كثروا كثر  مصاتباتهم وكتبهم وكتاج المنااء علايهم  والثاني :

والشصايا  منهم  والرجائا عليهم فشغد ذلأ الملأ عأ كثير مماا هاو أولاى 

 وأحق وأجدر وأخلق . 

أنهاام إذا كثااروا كااانوا مااأ اتواااق كلهاام علااى الرهااد والمانااة  والثالاار:

عوال أبعد . لن المناء المختاريأ والُصواة المقدميأ في والص ح والعوة وال

                                                
تحقياق خنار محماد  – نصيحة الملاو  –علي محمد بأ محمد بأ حبيج الماوردي  الحسأ أبو (1)

 .185ص  –  1983هـ 1403 –الصويت  –الو ح  مصتبة –خنر 
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كد عصر وزمان ووقت وأوان أعِّ ةٌ قليلون  ف بد إذا كثاروا ماأ اخات ل 

 أحوالهم في هة، المعاني والخصال التي يحتاج إليها فيهم ومنهم.

فالواجااج أن يشااتغد ماانهم مااا أمصااأ وتيساار وراج بهاام العمااد وتقاادر   

اء باهلل مأ جهة التوسي ب   وذلأ أن هللا لم يبعر رسل  وفي هةا موضا اقتد

إال واحدا  بعد واحد   في اليا  المتتاولاة والمادد المتراخياة وعناد امتسااس 

الحاجة النرورية مأ الخلق جميعا  إلي  ودثور الشريعة ووقو  الوترة ولام 

بوياا لهم في كد عهاد إال إماماا  واحادا   وقاال لهام : ) إذا  ينصج الرسول 

 . (2)((1)لميريأ فاقتلوا مخرهما(

وقال الماوردي ـ أينا  ـ نا،حا  الوزير: "اقتصر مأ العوان بحساج 

حاجتأ إليهم وال تستصثر منهم لتصثر بهم   فلأ يخلو االستصثار مأ تنافر يقا 

ب  الخلد  أو اتواق يتآكد ب  العمد  ولايصأ أعواناأ وفاق عملاأ  فلنا  أنظام 

 . (3)مد وأبلغ ل جتهاد وأبعر على النصح"للشمد  وأجما للع

مااأ توزيااا الساالتا    –أو الملاأ أو الخليوااة  –لاةلأ كلاا  ال بااد للقائااد 
ومشاركة اآلخريأ في تحمد المسؤوليا   واستشارة المؤتمنيأ فاي اختياار 

العدد المناسج مأ المعاونيأ  دون إسرال وال تقتير  باد يصاون المار بايأ 

 ذلأ قواما .

 لعمال : اختيار ا

إن اسس   ال يعتي الوايوة لمأ طلبها ـ وإن كان أه   لها ـ وال لماأ 

 حرص عليها ـ وإن توفر  في  هروطها ـ وذلأ لسبا  منها:

يتوق كثيار ماأ النااس لاماا الماال  ولتاولي المنا،اج  السبج الول :

 الرفيعة  وذلأ كي يحوز السلتة وتصون ل  المصانة العالياة  قاال رساول هللا

                                                
طباا  –تحقيق محمد فؤاد عباد البااقي  –،حيح مسلم  –ملسم بأ الحااج القشير   الحسيأ أبو (1)

با   – اسمارةكتا   –السعودية  – واسرهادوالدعوة  واسفتاءدارا  البحو  العلمية إ رئاسة
 .1853 –حدير رقم  – 3/1480 –بويا لخليوتيأ 

 191ص  –مصدر سابق  –نصيحة الملو   –علي بأ محمد بأ حبيج الماوردي  ، الحسأ أبو (2)

. 
تحقياق ودراساة د/ فاؤاد  –قاوانيأ الاوزارة  –علي بأ محمد بأ حبياج المااوردي  ، الحسأ أبو (3)

هاـ 1398 – ساصندريةاس –نشر مؤسساة هابا  الاامعاة  –المنعم ود. محمد سليمان داود  عبد

 .143  التبعة الثانية ص 1978
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  في هةا الشون: )ماا ذئباان جائعاان أرسا  فاي غانم بوفساد لهاا ماأ حارص

 . (1)المرء على المال والشرل لدين (

لصأ هةا المال ال ينوا ،احب  ياو  القياماة  وتلاأ السالتة ال تمناا منا  

قال هللا تعالى عأ الةي يؤتى كتاب  بشمال   –إن كان ممأ استحق   –العةا  

[. وقااااال 29-28]الحاقااااة:            

: ) إنصم ستحر،ون على اسمارة  وستصون ندامة يو  القياماة  رسول هللا 

 . (2)فنعم المرضعة  وبئست الواطمة(

قال الحافظ ابأ حار العسق ني في هرح هةا الحدير: "قال الاداودي: 

نعم المرضعة: أي في الدنيا  وبئست الواطمة : أي بعد المو   لنا  يصاير 

المحاسبة على ذلأ  فهو كالاةي يوتام قباد أن يساتغني فيصاون فاي ذلاأ  إلى

ه ك ". وقال غير، : نعام المرضاعة: لماا فيهاا ماأ حصاول الااا، والماال  

ونوااد الصلمااة  وتحصاايد اللاةا  الحسااية والوهميااة حاال حصااولها  وبئساات 

الواطمااة: عنااد االنوصااال عنهااا بمااو  أو غياار،  وممااا يترتااج عليهااا مااأ 
 .(3)اآلخرة"التبعا  

لةلأ ال يولي مأ سول الوالية بةلأ القصد السئ خوفاا  ماأ عاد  قيامهاا 

 بحقها فيؤول حال  إلى ما ذكرنا .

إن فااي االسااتاابة لتلباا  فااي الواليااة خرقااا  لمعااايير  الساابج الثاااني :

: ) إناا ال ناولي هاةا المار ماأ ساول   االختيار في الشر   قال رسول هللا 
 . (4) وال مأ حرص علي  (

                                                
تحقياق أحماد محماد هااكر  –سنأ الترماةي  –الترمةي  –محمد بأ عيسى بأ سورة  عيسى أبو (1)

 2376حادير رقام  – 4/588-كتا  ال هد  –بيرو  لبنان  –دار الترا  العربي  –ومخرون 

 هةا حدير ،حيح حسأ . الترمةيقال 
،احيح البخااري ) بشارح فاتح الباارص ( مصاادر  –باأ اساماعيد البخااري  هللا محماد عباد أباو (2)

 .7148حدير رقم  13/125با  ما يصر، مأ الحرص على اسمارة  –الحصا   كتا    سابق

فاتح البااري بشارح ،احيح  –هاها  الاديأ   أحماد باأ علاي باأ حاار العساق ني  الوند  أبو (3)
 .13/126مصدر سابق  –خاري عبد هللا محمد بأ اسماعيد الب أبياسما  

مصدر سابق كتا   –،حيح البخاري بشرح الباري  –هللا محمد بأ اسماعيد البخاري  عبد أبو (4)

 .7149حدير رقم : 13/125-با  ما يصر، مأ الحرص على اسمارة  – الحصا 
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وفي سؤال الوايوة ت كية للانوم  ومظناة اساتعمالها لمصالحة الاةا   

     والترفا عأ الناس  وكد ذلأ محظور في الديأ 

 [.83]القصص:             

فالوايوة في الدولة اسسا مية تصليان وليسات تشاريوا   قاال المااوردي 

يختاار، ماأ عمالا : "أن ياعاد  مو،يا  الملأ بما ياج عليا  فعلا  تااا، ماأ

الواليااا  التااي يوليهااا قناااء  بحااق الخدمااة  وال يتمااا فااي أحااد مااأ عمالاا  

لجد تقليد، إيا، باد يُادرُّ عليا  رزقا  المرساو  باالمعرول إذا وجها  إليا    

وليقِّّدر عند، أن  إنما ينوع  ليعمد  وال يستعمل  لينتوا   فلن في كلتا الحالتيأ 

ن العامد إذا علم أن واليتا  قنااء بحاق خدمتا  ومصافاوة لا  فسادا  كثيرا    ل
عليها   أطما نوس  في الرعية  ومتمع  كان في الراعي  واأ أن كاد ماا 

 . (1)تحت يد، ثمرة خدمت   وجدو  عمل "

كما إنها امتحان مأ هللا لمأ يتوالها: )إن الدنيا حلاوة خنارة  وإن هللا 

 . (2)مستخلوصم فيها فناار كين تعملون(

      وهاااي أماناااة يساااول عنهاااا ياااو  القياماااة 

             

 [.72]الح ا :   

ينبغي للخليوة ـ أو الميار أو المساؤول ـ أن يبحار عاأ الكوااء لتاولي 

الواائن العامة في الدولة اسس مية  وأن يختار ال،لح مأ الناس  وذلأ 

 علاى وايواة دون غيرهاا  باد "يااج ال يقتصر على طائوة مأ البشار  وال

علياا  البحاار عااأ المسااتحقيأ للواليااا    مااأ نواباا  علااى المصااار  ومااأ 

                                                
 190ص –مصدر سابق  –نصيحة الملو   –علي بأ محمد بأ حبيج الماوردي  الحسأ أبو (1)

 –كتا  الوتأ  –مصدر سابق  –سنأ الترمةي  –محمد بأ عيسى بأ سورة الترمةي  عيسى بوأ (2)

 2191حدير رقم  4/483-أ،حاب  بما هو كائأ إلى يو  القيامة  جاء ما أخبر النبي  مابا  

 هةا حدير ،حيح حسأ . :قال الترمةي
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المراء الةيأ هم نوا  ذي السلتان والقناة وماأ أماراء الجنااد ومقادّمي 

العسااااااكر الصاااااغار والصباااااار  ووالة الماااااوال ماااااأ الاااااوزراء والصتاااااا  
  وغير ذلأ مأ الموال التي   والسعاة على الخراج والصدقا (1)والشاديأ

للمسلميأ  وعلى كد واحد مأ هؤالء أن يستنيج ويستعمد أ،لح مأ ياد،  

وينتهي ذلأ إلى أئمة الص ة والمؤذنيأ والمقرئيأ والمعلميأ وأمراء الحاج 

اس الحصاون  (2)والبُرد ان الماوال وُحارَّ ااد وُخا َّ   والعيون الاةيأ هام القُصَّ

وابااون علااى الحصااون والماادائأ  ونقباااء العساااكر والحااداديأ الااةيأ هاام الب

الصبااار والصااغار  وُعرفاااء القبائااد والسااواق  ور ساااء القاار  الااةيأ هاام 

هاقيأ   فيااج علااى كاد ماأ ولااى هايئا  ماأ أماار المسالميأ ماأ هااؤالء (3)الادِّّ
 .(4)وغيرهم أن يستعمد فيما تحت يد، في كد موضا أ،لح مأ يقدر علي "

لماناة تشامد جمياا العاامليأ فاي الدولاة ساواء مأ هةا النص نوهم أن ا

كااانوا فااي الواااائن العليااا أو الوسااتى أو الاادنيا  وال تقصاار علااى الواليااة 

العامة التي يصاون عليهاا الخليواة  لاةلأ يااج علاى كاد مساؤول فاي الدولاة 

اسس مية أن يستنيج بعض المواطنيأ لشاغد ماا يوجاد عناد، ماأ وااائن  

في هةا الشون عدة مسائد وأن يراعي في  بعض  لصأ ينبغي علي  أن ي حظ

 المور منها:

 أوال  : اختيار ال،لح : 
ياااج علااى المسااؤول أن ياتهااد فااي اختيااار الشااخص المناسااج الااةي 

تتاوفر فياا  الصاوا  المتلوبااة فايمأ يتااولى تلاأ الوايوااة  ال أن يختاار أحااد 

فاي االتااا،  أقارب  أو أ،دقائ   أو مأ تصون ل  مصلحة مع   أو مأ يوافق 

السياسي أو المةهج الوصري أو القبيلة أو الوطأ أو الاامعة التي تخرج فيها 

                                                
جمال الديأ   محماد باأ مصار   مأ علم وأد  ومال : انظر أبو الوند ءللشيالااما  : الشادي (1)

 .452 /14-دار ،ادر بيرو   –لسان العر   –الفريقي  منظوربأ 
 .3/86 –جما بريد مأ ينقد الرسائد ونحوها إلى المدن والقر  انظر المصدر السابق  : البُرد (2)

هاقيأ (3) هقان  : الدِّّ  السعادا  أبورئيم القرية ومقد  الثناء انظر :  –بصسر الدال وضمها  –جما دِّّ

 تحقيق -النهاية في غريج الحدير والثر –ماد الديأ المبار  بأ محمد ابأ الثير الا ري  ،
 .2/145 –المصتبة العلمية بيرو   –طاهر أحمد ال اوي ومحمود التناحي 

 الراعي إ، حتقليد العمال في السنة الشرعية في  –أحمد بأ عبد الحليم بأ تيمية  العباس أبو (4)

 .7ص  الرابعةالتبعة  –محمد حلمي المنياوي  –مصر  –نشر دار الصتا  العربي  –لرعية وا
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أو البلد الةي درس في  "فلن عدل عأ الحق ال،لح إلى غير، لجد قرابة 

بينهماا أو والء عتاقااة أو ،اداقة أو موافقااة فاي بلااد أو ماةهج أو طريقااة أو 

ة  أو لرهاوة  يوخاةها منا  ماأ جنم كالعربية والوارسية والتركياة والروميا

في قلب  على الحاق   (1)مال أو منوعة  أو غير ذلأ مأ السبا   أو لنغأ

أو عداوة بينهما  فقد خان هللا ورسول  والمؤمنيأ ودخد فيما نهاى فاي قولا  

           تعاااااااااااااااااالى 

 . (2)["27]النوال:    

ج   مأ عصابة  وفي تلأ في هةا الشون: )مأ استعمد ر وقال النبي 

العصااابة مااأ هااو أرضااى هلل مناا   فقااد خااان هللا  وخااان رسااول   وخااان 

 . (3)المؤمنيأ(

وإما إن لم ياد مأ تتوفر فيا  تلاأ الصاوا  المتلوباة  فا  يتار  ذلاأ 

المنصج هاغرا  بحاة عد  وجود الشخص المناساج  باد يختاار لا  أفناد 

ا  ال زماة  أي أنا  "لايم عليا  الموجوديأ  وإن لم تتوفر في  جميا الصاو

أن يستعمد إال أ،الح الموجاود  وقاد ال يصاون فاي موجاود، ماأ هاو ،االح 
لتلأ الوالية  فيختار المثد فالمثد في كد منصاج بحساب   وإذا فعاد ذلاأ 

بعد االجتهاد التا   وأخة، للوالية بحقها فقد أد  المانة  وقاا  بالواجاج فاي 

أئمة العدل والمقستيأ عند هللا  وإن اختد  هةا  و،ار في هةا الموضا مأ

  بعض المور بسبج مأ غير،  إذا لم يمصأ إال ذلاأ  فالن هللا يقاول 

                                                
لساان  –الحقد : انظر أبو الوند جماال الاديأ محماد باأ مصار  باأ منظاور الفريقاي  : النغأ (1)

 .13/255 –مصدر سابق    العر 

–الراعاي والرعياة  إ، ح السياسية الشرعية في –أحمد بأ عبد الحليم بأ تيمية  العباس  أبو (2)

 .8سابق ص  مصدر
نشار دار  –المساتدر  علاى الصاحيحيأ  –هللا  محماد باأ عباد هللا الحااكم النيساابوري  عبد أبو (3)

 اسسانادوقال الحااكم : هاةا حادير ،احيح  4/92 –كتا  الحصا   –بيرو  –العربي  الصتا 

 يخرجا، وسصت عن  الةهبي . ولم
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       [  ويقول 16]التغابأ:     

        [  وقااال فااي الاهاااد : 286]البقاارة:  

     [  وقاااااااال 84]النسااااااااء:     

[  فماااااااااأ أد  105ئااااااااادة: ]الما        

: ) إذا أمرتصم بومر فوتوا من  الواجج المقدور علي  فقد اهتد   وقال النبي 

. لصأ إن كاان منا  عاا  وال حاجاة (1)ما استتعتم ( أخرجا، في الصحيحيأ

 .(2)إلي  أو خيانة عوقج على ذلأ"

  إن مما يعيأ على اختيار ال،لح:

العمد ومصانة ومادة اناااز، و،ن الوايوة وتحديد مهامها وبيان نو  

والسلتا  الممنوحة لمأ يقو  ب  والحقاوق المترتباة عليا   وغيار ذلاأ ماأ 
 التو،ين ال ز . 

قال ابأ تيمية في هةا الشون: "والمهام فاي هاةا الباا  معرفاة ال،الح  

وذلأ إنما يتم بمعرفة مقصود الوالية  ومعرفة طريق المقصود فلذا عرفت 

 . (3)المر"المقا،د والوسائد تم 

وقال البروفسير أبو سأ هارحا  لهةا النص : "فهو هنا يحدد أن معرفة 

ال،لح تتم بمعرفاة الهادل ماأ الوايواة والقصاد منهاا والوسايلة إليهاا  أي 

المعاادا  واآلال  التااي تسااتخد  سناازهااا ـ وعندئااة يمصااأ الو،ااول إلااى 

                                                
،احيح البخااري ) بشارح فاتح البااري ( مصاادر  –البخااري  إساماعيدأ هللا محماد با عباد أباو (1)

حادير رقام   13/251با  االقتاداء بسانأ رساول هللا  –االعتصا  باهلل والسنة  كتا    سابق

با   –الحج  كتا  –مصدر سابق –،حيح مسلم  –وأبو الحسيأ بأ الحااج القشيري  7288

 .1337حدير رقم  2/975فرض الحج مرة في العمر 
 –الراعاي والرعياة  إ،ا حالسياسية الشرعية فاي  –أحمد بأ عبد الحليم بأ تيمية  العباس بوأ (2)

 .13ص  –سابق  مصدر

 . 22نوس  ص  السابق المصدر (3)
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يساية للوايواة معرفة الشخص ال،لح لتحمد مسؤولياتها ـ والواجباا  الرئ

 . (1)أمر أساسي لمعرفة ال،لح لملئها في الموهو  اسس مي"

كما إن ذلأ ـ إن تم بوحسأ وج  ـ يساعد العامد في أداء عملا   وتنوياة 

ما أوكد إلي  ماأ مهاا   قاال المااوردي مبيناا  أنَّ العماد الاةي يتقلاد، العاماد 

 "يعتبر في  ث ثة هروط : 

 ا تتمي  ب  عأ غيرها.تحديد  الناحية بم أحدها:

تعييأ العمد الةي يختص بنظر، فيهاا ماأ جباياة أو خاراج أو  والثاني:

 عشر.
العلم برسو  العمد وحقوق   على توصيد ينتوي عن  الاهالة   والثالر:

فلذا استصملت هة، الشروط الث ثة فاي عماد علام با  الماولِّّي والماولَّى ،اح 

 .(2)التقليد ونوة"

 مانة ركنا الوالية: ثانيا : القوة وال

     ينبغي أن يختاار لصاد وايواة القاوي المايأ 

[. واختياااار القاااوي المااايأ يحاااج أال 26]القصاااص:     

يصون هعارا  سياسيا  فحسج ال أساس ل  مأ التتبيق في الواقا  وإنما ينبغي 

 أن يصون هاديا  ومرهدا  في االختيار. 

د المعاايأ  وهااي الصواااءة العلميااة والقااوة هااي المقاادرة علااى أداء العماا
المتوفرة عند مأ يصلن بودائ   وضاد، الناعن. وماأ اتصان با  ال يصالح 

قاال : قلات: ياا رساول هللا أال  أن يقلد عم   عاما     عاأ أباي ذر الغوااري 

تستعملني؟ قال: فنر  بيد، على منصبي ثم قال: )يا أباا ذر  إناأ ضاعين  

                                                
 . 83  ص 1981 –دبي –المتبعة العصرية  –اسدارة في اسس    –سأ  براهيم أبوإ حمدأ /د (1)

 دار –الحصا  السلتانية والواليا  الدينياة  –حبيج الماوردي علي بأ محمد بأ  ، الحسأ أبو (2)

 .209هـ ص 1389-بيرو  لبنان  –الصتج العلمية 
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خ ي وندامة  إال مأ أخةها بحقها  وأد  الةي  وإنها أمانة وإنها يو  القيامة

 . (1)علي  فيها(
والقوة في كد وايوة بحسبها فمث  :  القوة في إمارة الحر  ترجا إلى 

هااعة القلج وإلاى الخبارة باالحرو  والمخادعاة فيهاا فالن الحار  خدعاة 

وإلى القدرة على أنوا  القتال مأ رمي وطعأ وضر  وركو  وكار وفار 

.  والقوة في الحصم بيأ الناس ترجا إلاى العلام بالعادل الاةي دل ونحو ذلأ..

 .(2)علي  الصتا  والسنة وإلى القدرة على تنوية الحصا 

والمانة راجعة إلى خشية هللا تعالى  ومراقبت  في كد أمر خا،ة فاي 

العمد المصلن ب  وقلما تاتما الدرجا  العليا مأ المانة والقوة في هخص 
تيمياة : "اجتماا  القاوة والماناة فاي النااس قلياد  ولهاةا كاان واحد قال اباأ 

يقااول : اللهاام أهااصو إليااأ جلااد الواااجر وعااا  الثقااة   عماار بااأ الختااا  

فالواجج في كد والية ال،لح بحسابها   فالذا تعايأ رجا ن أحادهما أعظام 
أمانة واآلخار أعظام قاوة   قُادِّّ  أنوعهماا لتلاأ الوالياة وأقلهماا ضاررا  فيهاا  

قد  في إماارة الحارو  الرجاد القاوي الشااا  وإن كاان فيا  فااور علاى في

الرجد النعين العاج  وإن كان أمينا . كما سئد اسما  أحماد عاأ الارجليأ 

يصونان أميريأ في الغ و وأحدهما قويُّ وفاجر  والخار ،االح وضاعين  

اا الوااجر القاوي  فقوتا  للمسالميأ  وفااور،  علاى ما أيُّهما يغ  ؟ فقال: أمَّ

ااا الصااالح الناعين؛ فصاا ح  لنوساا   وضاعو  علااى المساالميأ   نوسا   وأمَّ

: )إن هللا يؤياد هاةا الاديأ بالرجاد فيُْغَ   ما القوي الواجر. وقد قال النبي 

 . (3)الواجر(

وإن كانت الحاجاة فاي الوالياة إلاى الماناة أهاد قُادّ  المايأ مثاد حواظ 

ا  إذا لام تاتم المصالحة برجاد الموال ونحوهاا ... وهصاةا فاي ساائر الواليا

                                                
با   –كتا  اسمارة  –مصدر سابق  –،حيح مسلم  –مسلم بأ الحااج القشيري  الحسيأ  أبو (1)

 .1825حدير رقم  3/1457اسمارة بغير ضرورة  كراهية

 –الراعاي والرعياة  إ،ا حالسياساة الشارعية فاي  –عبد الحليم بأ تيمية أحمد بأ  العباس أبو (2)
 .15  14سابق ص  مصدر

،احيح البخااري ) بشارح البااري( مصادر ساابق  –البخااري  إساماعيدهللا محماد باأ  عباد أبو (3)

 .3062حدير رقم  6/179 –با  إن هللا يؤيد الديأ بالرجد الواجر  – الاهادكتا  
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واحد جماا بايأ عادد ف باد ماأ تارجيح ال،الح أو تعادد الماولى إذا لام تقاا 

 . (1)الصواية بواحد تا "

كما يشترط في العامد االلت ا  بالسلو  اسس مي الظااهر  وأهام ذلاأ 

إقامة الص ة  وذلأ لنها أحاد أركاان اسسا   بعاد الشاهادتيأ  وهاي تنهاي 

  والمنصاار  وتعاايأ علااى مااا سااواها مااأ التاعااا   عااأ الوحشاااء

 [.45]البقرة:          

يصتاج لعمالا  فاي اآلفااق فيقاول لهام: "إن  وقد كان عمر بأ الختا  

أهم أموركم عندي الصا ة   فماأ حوظهاا وحاافظ عليهاا  حواظ دينا   وماأ 

 . (2)ضيَّعها كان لما سواها أضيا"

قتها ما الاماعة ال يشاغلها عنهاا عماد  وال فوداء العامد للص ة في و

يؤخر، عنها فعد  مأ مظااهر تعظيما  لشاعائر هللا  وهاصر، لنعما   وقياما  

         ببعض واجباا  الخ فاة 

          
 

 [.41]الحج: 

 ثالثا  : االجتهاد والمشاورة في اختيار ال،لح : 

ن العليااا عاأ طريااق البحاار نصاد إلااى الشاخص المناسااج فااي الوااائ

والتوتاايو والااارح والتعااديد  وباسااتعمال الشااور  التااي هااي مااأ ،ااوا  

[. ونقصااد بالشااور  تلااأ 38]الشااور :      المااؤمنيأ 

الواسعة التي يُشَر  فيها أكبر عدد ممصأ مأ العارفيأ  وليم المقصود بها 

ومعلاو   تلأ الشور  النيقة الصاورية التاي ال تتاااوز العشارة أهاخاص 

                                                
 –الراعاي والرعياة  إ،ا حالسياسية الشرعية فاي  –مد بأ عبد الحليم بأ تيمية أح العباس أبو (1)

 .20- 16ص  –سابق  مصدر

القااهرة   دار  –تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  –طو والم –مالأ بأ أنم ال،بحي  هللا عبد بوأ (2)

 .6حدير رقم  1/6كتا  وقو  الص ة  –الصتج العربية  إحياء
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أن الاماعااة أقاادر مااأ الواارد علااى اختيااار ال،االح للوايوااة والعثااور علااى 

المناسااج للواليااة فبوساااطة الشااور  نسااتتلا اآلراء ونسااول عااأ الكواااء 
ونتعرل على مواهبهم ونقان علاى مقادراتهم وذلاأ لنا  "بعاد أن توساعت 

االختياار   الدولة اسس مية فقد كاان ل اماا  علاى والة الماور أن يادقِّّقوا فاي

وأال يصااون االختيااار فرديااا   حتااى ال يوااتح الماااال لسااوء اسااتعمال الساالتة  

 . (1)وتعييأ غير ال،لح"

وال بوس في سبيد الو،ول لأل،لح أن نساتعمد كاد وسايلة مشاروعة 

لتحقيااق هااةا الغاارض  وأن نسااتويد مااأ كااد علاام نااافا فااي ذلااأ الشااون  وأن 

همة  مثد الحاسو  الةي يساعدنا في نستخد  كد جهاز أو ملة لتنوية تلأ الم
تخريأ المعلوما  الخا،ة بصد كواءة  وفي ترهايح المناساج لصاد وايواة  

ونصاااد للشاااخص المناساااج فاااي الوااااائن الوساااتى والااادنيا عاااأ طرياااق 

المسابقا  واالمتحانا  والمقاب   وغيرها مأ مليا  االختيار التي يتحقاق 

اة لهم  ويختار ال،الح ماأ وساتهم فيها العدل للمتقدميأ  وتتم فيها المساو

 لتلأ الوايوة.

قااد ياا عم الاابعض أن هااةا االختيااار وذلااأ البحاار والتوتاايو ينبغااي أن 

تراعااى فياا  الساارية ويحاااط بالصتمااان  وذلااأ حتااى ال يوشااو أماار، وتظهاار 

حقيقت   وإذا وسعنا الشور  وأكثرنا مأ السؤال وبالغنا في الترير فلن تلأ 
لها أثر  وبةهابها تنيا المصلحة وتالاج الموسادة  السرية تةهج وال يبقى 

ولصنا نقول: لنحاول المحافظة على تلأ السرية أثناء عملية البحر والتوتيو 

لأل،لح ما اساتتعنا إلاى ذلاأ سابي    وإذا لام ناتمصأ ماأ ذلاأ فالفناد أن 

تةهج السرية وتبقى الشور   فهي التي توتي بال،لح  وليم مأ المناسج 

علاااى الشااصد ونوااارط فااي الااااوهر  فنراعااي السااارية وال نهاااتم أن نحااافظ 

 بالشور  فنوتي بغير الصنء ونولي غير الهد.

تراعي بعض الحصوما  اختيار العمال مأ الاها  المختلوة فتقلاد ماأ 

كااد قبيلااة مساائوال   ومااأ كااد إقلاايم واليااا   فترضااي الاميااا وتمنااا احتصااار 
ء حا    وهاو أمار مقباول وهاو السلتة لهد جهة أو أفراد قبيلة أو أعناا

مأ السياسية الشرعية ومأ با  التارجيح بايأ المصاالح   بشارط أن يختاار 
                                                

 . 85مرجا سابق ص  –اسدارة في اسس    –سأ  يم أبوبراهإ أحمد .د (1)
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مأ كد ناحياة أفناد الموجاود وأ،الح المرهاحيأ مماأ تتاوفر فايهم أغلاج 

 هروط الصواءة. 

مرة  : عمرو بأ العااص فاي غا وة ذا   قال ابأ تيمية : "أمر النبي 

يأ بعث  إليهم على مأ هم أفند منا   وأمار الس سد  استعتافا  لقارب  الة

أسامة بأ زيد لجد ثور أبي   ولةلأ كان يستعمد الرجد لمصالحة  ماا أنا  
 . (1)قد يصون ما المير مأ هو أفند من  في العلم واسيمان"

والمحةور يصون االنتماء لهةا اسقليم أو االنتسا  لتلأ القبيلة هو وحد، 

رة  دون مراعاااة المااور الساسااية وم حظااة معيااار الصواااءة وغايااة الااادا

 للصوا  الرئيسية وانتبا، لألركان المهمة في الوالية.

 

 

 

 
 رابعا  : التعييأ تحت االختبار : 

 إن مأ المناسج في اختياار العماال وتقليادهم أن يعيناوا تحات االختباار 

ثبتاوا ـ أو التاربة ـ مدة معيناة فالذا أثبتاوا فاي وايواتهم تلاأ جادارة وكوااءة 

 فيها  وإن كانت الخر  ع لوا منها. 

ومرحلاة التعيايأ تحات االختباار "هااي مرحلاة تعتبار فاي مواااهيم إدارة 

هئون الفراد المعا،رة ج ءا  مأ مراحد االختيار للوايوة  وهي أن يعيأ 

الشخص تحت االختبار لوترة مأ ال مأ محددة  قد تمتد مأ ستة أههر إلاى 

العامة بالدول المختلوة  فلذا أثبت الشخص جدارت  سنتيأ في قوانيأ الخدمة 
 بالعمد تم تثبيت  في الوايوة وإال فصد منها.

وقد كان معموال  بها في عهاد الخلوااء الراهاديأ  ويارو  أن عمار باأ 

قال لحد عمال  : "إناي قاد عينتاأ لبلاو   فالن أحسانت زدتاأ   الختا  

 . (2)وإن أسو  ع لتأ"

                                                
 45مرجا سابق ص –أحمد بأ عبد الحليم بأ تيمية الحسبة في اسس    العباس أبو (1)

 . 43مرجا سابق ص  –اسدارة في اسس    –سأ  براهيم أبوإ أحمد .د (2)
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كثيارا  ماأ المسائوليأ إذا عيناوا فاي وايواة علياا وبرغم هةا ناد الياو  

باسنابااة أو بااالتصلين وذلااأ اختبااارا  لهاام وامتحانااا  لمقاادراتهم ضاااقوا بااةلأ 
ذرعااا   بااد إن بعنااهم ليتلااج ممااأ وال، تلااأ الوايوااة أن ياعلهااا لاا  حاااال  

بال،الة أو يرجع  لمصانا  الول وهاةا جهاد بحصماة هاةا التعيايأ  وت كياة 

 الرفض  وطلج للوالية بالترفيا لتلأ الوايوة العليا .للنوم بةلأ 

 مراقبة العمال وتقويمهم :

إن مأ أوجج واجبا  ولي المر ـ بعد أن يختار ال،لح للوايوة ـ أن 

لا   يراقاج عملا  ويُقاّو  أدائا . وبنااء  علاى ذلاأ ربماا ثبتا  فاي موقعا  أو حوَّ

 ا  مأ العمد العا . لموقا مخر  وربما ،عَّد، لمنصج أعلى أو ع ل  تمام
كماا يااج علاى ولاي المار أن ياعاد العاماد ملت ماا  بوحصاا  الشااريعة 

اسس مية نصا  وروحاا   وأن يعماد علاى تتبيقهاا فاي كاد هاون ماأ هاؤون 

الحياة ما إقامة المعرول وإزالاة المنصار  قاال اباأ تيمياة : "الوالياا  كلهاا 

وزارة وديوانية سواء كانت الدينية مثد إمرة المؤمنيأ وما دونها مأ ملأ و

كتاباة ختاا  أو كتاباة حساا  لمساتخرج أو مصارول فاي أرزاق المقاتلاة 

وغياارهم ومثااد إمااارة حاار  وقناااء وحساابة. وفاارو  هااة، الواليااا  إنمااا 

 . (1)هرعت لألمر بالمعرول والنهي عأ المنصر"

ووالء العامااااد فيهااااا لاااايم مرتبتااااا  بالهااااخاص وال بالهيئااااا  وال 
ح ا  والاماعا  إذا حنروا وجد وإذا ذهباوا غاا   إنماا بالمنظما  وال

وال ،  لهةا الديأ  وهو ثابت دائم مستقيم  فوال ، كةلأ غير خاضاا للتغيار 

 والتباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااديد والتادياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

"فاااالموان العاااا  يصاااون وال ، للشاااريعة اسسااا مية ولااايم لألهاااخاص أو 

شاارك  نوام الح ا  أو الهيئاا  التشاريعية أو التنويةياة  والتاي يااج أن ت

 .(2)الوالء للشريعة اسس مية كمنهاج عمد وسلو "

لقد بيأ اسس   أن ال،د في العامد المسلم أن يراقج هللا في عملا    

وأن يحاسج نوس  على فعل    وذلأ قبد أن يراقب  غيار، ويحاساب  رئيسا   

                                                
 45مرجا سابق ص –أحمد بأ عبد الحليم بأ تيمية الحسبة في اسس    العباس أبو (1)

 52مرجا سابق ص  –اسدارة في اسس    –سأ  براهيم أبوإ أحمد .د (2)
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: )كلصااام را و وكلصااام مسااائول عاااأ رعيتااا   اسماااا  را و قاااال رساااول هللا 

عأ رعيت ... كلصم را و وكلصم مسئول عأ رعيت ( ومسئول
(1) . 

مااأ مراقبااة الغياار   –فالرقابااة الةاتيااة هااي الساااس  وكااد مااا عاادها 

يااوتي تابعااا  لهااا وتاليااا   –ووضااا القااوانيأ وتشااريا اللااوائح وسااأ النظمااة 

لمرتبتها  "وترتص  فلسوة الوايوة العامة في اسس   أينا  على أن مسئولية 
وايوااة بعينهااا هااي مساائولية هخصااية  وليساات جماعيااة  فصااد العمااد فااي 

هخص مسئول عأ عمل  وتصرف . واسس   ينظر إلى الموان العا  على 

أناا  حااارس أماايأ  وعلياا  أْن ينصااح للاهاااز الااوايوي الااةي ينتمااي إلياا  

ويخلااص فااي عملاا  ويبااةل قصااار  جهااد، لدائاا   ويرعااى مواعيااد، دون 

رئايم  ولاةلأ فالن الرقاباة علاى المواان الحاجة إلى رقابة ماأ رقياج أو 

 .(2)العا  تبدأ مأ ضمير، الحي الةي يرعى هللا في كد ختوة يختوها"

ال يعني ما ذكرنا تر  الحبد للعاماد علاى الغاار   فا  يحاساج علاى 

عمل   وال يراقج في فعل  اعتماادا  علاى الثقاة فيا   واطمئناناا  علاى مراقباة 
ر، نوس  ل  ومحاسبتها إيا،   بد  ال بد مأ أن نُعين  على ذلأ إن قا  ب   ونةّكِّ

يحاساج عمالا   ويراقاج  ب  إن نسي   ونقو  ب  إن ترك   فلقد كاان النباي 

 تصرفاتهم. 

)استعمد ابأ اللتبية على ،دقا  بني سليم  فلماا  ومأ أمثلة ذلأ أن  

وحاسب  قال: هةا الاةي لصام  وهاة، هدياة أهاديت لاي   جاء إلى رسول هللا 

: فه  جلسَت في بيت أبيأ وبيت أمأ حتاى توتياأ هاديتأ فقال رسول هللا 

فختج النااس  وحماد هللا وأثناى عليا    إن كنت ،ادقا ؟ ثم قا  رسول هللا 

ثم قال : )أما بعد  فلني أستعمد رج   منصم على أمور مما والني هللا  فيوتي 

لام فاي بيات أبيا  أحدكم فيقول: هاةا لصام   وهاة، هدياة أهاديت لاي  فها  ج

وبيت أم  حتى توتي  هديت  إن كان ،ادقا ؟ فاوهللا ال يوخاة أحادكم منهاا هايئا  

                                                
 -  ،حيح البخاري بشرح فتح الباري مصدر سابق –سماعيد البخاري إهللا محمد بأ  عبد أبو (1)

وأباو الحسايأ  893حادير رقام  2/380 –باا  الامعاة فاي القار  والمادن  –كتا  الامعة –
باا  فنايلة  –كتاا  اسماارة  –مصادر ساابق  –،احيح مسالم  –لقشايري مسلم بأ الحاااج ا

 .1829حدير رقم   3/1459اسما  العادل 

 .43مرجا سابق ص  –اسدارة في اسس    –سأ  براهيم أبوإ أحمد .د (2)
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بغيار حقاا  إال جااء هللا يحملاا  يااو  القياماة أال فألَعاارفأَّ ماا جاااء هللا   رجااٌد 

ثام رفاا يديا  حتاى   (3)أو هااة تَْيعار (2)أو ببقارة لهاا ُخاوار (1)ببعير ل  ُرغاء
 . (4)هد بلغت(رأيت بياض إبتي : أال 

ولقد نص العلماء على ضارورة مراقباة العماال ومحاسابتهم  فهاةا هاو 

الماااوردي ينصااح الملااأ تااارة بااةلأ  ويو،ااي الااوزير بااالمر نوساا  تااارة 

أخاار   يقااول مرهاادا  الملااأ لتريااق تقااويم عمالاا  ومحاساابتهم بعااد حسااأ 

اة  سارا   مَّ وع نياة  اختيارهم : "أن ياعد على كد منهم عيونا  ومشرفيأ وأَزِّ

ماأ أمناااء النااس ومشاااير الصاور ـ أي المادن ـ وعلمائهاا و،االحائها وأهااد 

العوااة والعوااال منهااا  يتبعااون مثااار،  وينهااون إلياا  أخبااار،  ويصااون ساابيد 
المناااء والعيااون ساابيلهم  وماااالهم ماااالهم إذا أخلُّااوا بمااا هاام بساابيل   أو 

أو جناية أو فاحشاة أو  ضيعوا من  هيئا  أو طابقوا أحدا  مأ العمال على الم

ريبااة علااى أن ال يعاااد فااي ذلااأ حتااى يسااتبرص ويملااي ويصااح عنااد، ثمااار 

 . (5)الخبار أسبابا "

وقااال نا،ااحا  الااوزير : "حااق عليااأ أيهااا الااوزير أن تصااون لعوانااأ 

مختبرا   ولحوالهم متتلعا   وبهما على نوسأ وعليهم مستظهرا   لنهم ماأ 

لتعلم ما فيهم مأ فناد ونقاص وعلام وجهاد بيأ مأ تسوس  وتستعيأ بهم  

وخير وهر  وتتحرز ماأ غارور المتشاب   وتادليم المتصانا  فتعتاي كاد 
واحد حق   وال تقصر بةي فند  وال تعتمد على ذي جهد  فقاد قياد : ماأ 

الاهد ،حبة ذوي الاهد  ومأ المحال ماادلة ذوي المحاال  وافارق بايأ 

ذا الشار يهاد    وأحاةر الصاةو  فلاأ الخيار والهرار فلن ذا الخير يبني و

                                                
 –ثيار الاا ري ل،و  اسبد انظر أبو السعادا  ماد الديأ المبار  بأ محمد اباأ ا : الُرغاء (1)

 .2/240مصدر سابق  –في غريج الحدير والثر  النهاية

 .2/87،و  البقر انظر المصدر السابق نوس  ص : الُخوار (2)
 .5/297انصر المصدر السابق  –يعارا  بالنم  –بالصسر  –العن  تيعر  يعر  يقال (3)

فاتح البااري ( مصادر  بشارح ) ،احيح البخااري –ساماعيد البخااري إهللا محماد باأ  عباد أباو (4)

وأبو الحسيأ  7197رقم  حدير 189/ 3 –با  محاسبة اسما  عمال   –كتا  الحصا     ابقس
 هدايابا  تحريم  –اسمارة  كتا  –مصدر سابق  –،حيح مسلم  –بأ الحااج القشير   مسلم

 . 1832حدير رقم  -3/1463 –العمال 

 .190سابق  ص  أبو الحسأ  علي بأ محمد بأ حبيج الماوردي: نصيحة الملو   مصدر (5)
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ينصحأ مأ غو نوس    ولأ ينوعأ ماأ ضارها وقاد قياد: ماأ ضايا أمار، 

 . (1)ضيا كد أمر   ومأ جهد قدر، جهد كد قدر"

ومما ينبغي أن ينتب  ل  جيادا  هاو أن يصاون تقاويم العماال تقويماا  علمياا  

كثيار ماأ الحياان دقيقا  كام     وليم تقويما  عاج   سريعا  كماا يحاد  فاي 

     وذلأ أن هةا المر بمثابة الحصم وقد أمرناا بالعادل فيا  

               

 [.58]النساء:         

 تثبيت العمال :

تقااو  الدولااة بتثبياات العمااال فااي وايوتاا  التااي رهااح لهااا  وذلااأ بعااد 

لتوكد مأ ، حيت   كما إنها انقناء فترة تربصيّة معينة  لتقدير كواءت   وا
تعتبر بمثابة فترة تدريبية لا   يصتساج فيهاا مهاارة ودرباة  تعينا  علاى أداء 

عمل  فيما يو  مأ أزمان. وبما أن هةا المرهح لم يتلج تلأ الوايوة  ولام 

: )يا عبد الرحمأ باأ َساُمرة: يسا إليها  وإال لما ثبت فيها  قال رسول هللا 

ن أعتيتهاا عاأ مساولة وكلات إليهاا  وإن أعتيتهاا عاأ ال تسول اسماارة  فال

 . (2)غير مسولة أعنت عليها(
ولجد ذلأ ينبغي أن يعان العامد علاى وايوتا  التاي تقلادها ماأ غيار 

مسولة لها  وحرص عليها. ومأ إعانت  عليها : إبقااء، مادة معقولاة فاي تلاأ 

الختا   الوايوة حتى يستتيا أن يتعرل على واقعهاا  ثام ياتمصأ أن يناا

والبرامج المناسبة للقيا  بواجباتها  ثم يقاو  بتنوياةها  وعماد التقاويم الا ز  

لها بعد فترة مأ ال مأ. ومهما كان هةا المسئول مثاليا   فلن  يحاج أن يار  

     ثمرة جهد، وحصاد زرع  في الواقا وقد قاال إباراهيم 

                                                
 .141أبو الحسأ  علي بأ حبيج الماوردي: قوانيأ الوزارة  مصدر سابق  ص  (1)

أبو عبد هللا  محمد بأ إسماعيد البخاري: ،حيح البخاري )بشرح فتح الباري(  مصدر سابق   (2)

 .7147  حدير رقم 13/124كتا  الحصا   با  مأ سول اسمارة وكد إليها  
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 ةا إذا لم يو  العامد بواحشة مبينة تسبج ع ل  .[  وكد ه260]البقرة: 
قد يقول قائد : إن فاي ثباا  العاماد فاي موقعا  مادة طويلاة  مظناة أن 

يؤدي ب  ذلأ إلى تصويأ مرك  قوة ونووذ ياعل  يتحد  با  قارارا  الدولاة 

أو يخالوها  وذلأ مثلما حد  في التارير اسسا مي الول   إذ بقاي معاوياة 

مدة سبعة عشر عاما  واليا  على منتقة الشا   وهاي منتقاة  بأ أبي سويان 

هامة واسعة الرجاء  تشمد اآلن : الردن وسوريا ولبنان وفلستيأ  حتى 

استقر  جةور، عليهاا  وثبات أوتااد، فيهاا  فلام يباق داخاد سالتان المركا  

الرئيسي للدولة  بد أ،بح المرك  الرئيساي معتمادا  عليا  خاضاعا  لا   وقاد 

 . (1)الحصومة المرك ية وفي وقت مأ الوقا قاتد 

كاد هاة، المادة لام  نقول في الاوا  عأ هة، الشبهة  إن بقاء معاوية 

يصأ عم   موفقا   فقد كان ينبغي أن يحول لمصان مخر بعد عدة سنوا   كما 

 ما عمال  في القاليم المختلوة. كان يوعد عمر بأ الختا  

الشاون: "لام يصاأ تعيايأ معاوياة حاكماا   قال الستاذ الماودودي فاي هاةا

علااى إقلاايم بعيناا  قرابااة ساابعة عشاار عامااا  غياار جااائ  هاارعا   إنمااا كااان 

بالناارورة عمااد غياار سااليم مااأ ناحيااة التختااي   أنااا ال أقااول أن يعاا ل 

اعتباطا  وج افا  دون تقصير يبادر منا   إنماا كاان يصواي تغييار، بعاد بناعة 
علاى إقلايم مخار  وهصاةا حتاى ال يقاو  أعوا  وإح ل مخر محل   وتنصيب  

 .(2)مرك ،  فيقاتد الحصومة المرك ية في وقت مأ الوقا "

إن عد  ثباا  العاماد فاي وايواة بعينهاا  واساتقرار، فاي مصاان واحاد  

وتنقل  بيأ المنا،ج فصد يو  هو في هون. كد هةا يسبج ل  عد  االطمئنان 

ختا  طويلاة الماد  وال النوسي والقلاق الوصاري  وهاو ال يساتتيا وضاا ال

يقدر على تنوية قصيرة  ال مأ  وذلأ لن فصر، مشغول وذهن  منتر   

وسامع  يترقااج التحويااد أو اسعواااء كلمااا الحات فااي الفااق هااائعة التغيياار. 

                                                
لى المودودي: الخ فة والملأ  تعريج أحمد إدريم  دار القلم  الصويت  التبعة انظر: أبو الع (1)

 .70   ص 1978هـ ـ 1398الولى  

 .223المرجا السابق نوس   ص  (2)
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وربما كان التحويد الصثير لمواقا بعض العمال في أوقا  قصيرة هو لجد 

تحتاج الدولة إلى جهد، وفصر، أن  ناح فيما أوكد إلي  مأ عمد أيما نااح  و

لنااح عمد مخر في موقا ثان  لصأ الفند استمرار، في ذلأ العمد الةي 

ُوفَِّّق في   وذلأ كي ننمأ بقاء النااح ودوا  اسنااز. وكم مأ موقا ذهاج 

عن  العامد الناجح إلى موقا مخر  فانهار البناء  وتقهقر اسنااز  فيمصأ أْن 

موقا الةي تحتااج فيا  لمثاد ذلاأ العاماد النااجح  يختار هخص مخر لةلأ ال

فالكواء ُكثر  وهام ال يقادمون أنوساهم  والبحار عانهم ممصاأ  ويحتااج إلاى 

الوقت  كما يتتلج الصبر. ومأ أدرانا إن أ،ررنا على تحويد ذلأ الناجح 
إن  سول ياناح فاي الموقاا الثاانيب فربماا ال يوفاق  فنصاون قاد خسارنا فاي 

 ذلأ هو الخسران المبيأ .الولى واآلخرة و

إن أداء العمااد والقيااا  بحااق الوايوااة وإتقااان الداء وحسااأ اسااتغ ل 

اسمصانااا  المتااوفرة واجااج مقاادس فااي الشاار   كمااا أن احتاارا  المواعيااد  

وعد  إضاعة الوقت  وط قة الوج  عند مقابلة الناس  وإنااز ماا يتلبونا  

لديأ  وحرَّ علي  اسس    بوفند سبيد وأسر  وقت  كد ذلأ مما أمر ب  ا

     وأوجبااا  العقاااد الاااةي بااايأ العاماااد وبااايأ ماااأ وال، 

[. وإذا أد  العامااد كااد ذلااأ جعااد مااا 34]اسسااراء:     

يوخة، مأ أجر ح ال   ووجد ثواب  عند رب  يو  القيامة  وربماا كاوفئ عليا  
أ عاجاد بشار  في الدنيا بترفيا درجت   وعلو من لتا  مادياا  ومعنوياا   وتلا

 المؤمأ.

 ترقية العمال : 

يحتاااج كااد مااأ يتااولى وايوااة عليااا ويتبااوأ منصاابا  كبياارا  إلااى بعااض 

العامليأ الكواء يعاونون  فاي وضاا الختا  وتسايير العماد  ومتابعاة ساير 

الداء  وهو يثبت بعض مأ كان في تلاأ الوااائن ماأ قباد  أو يعايِّّأ فيهاا 

د مخااريأ كاانوا فااي أهخا،اا  ال ع قاة لهاام باةلأ الموقا ا مااأ قباد  أو يصاعِّّ
واااائن دنيااا  وهااو يوعااد ذلااأ بمقتنااى مساائوليت   وبحصاام وايوتاا   لصناا  

مدر  أن ذلأ مؤاخة ب    محاسج علي  ويسمى هةا التحوياد ترقياة   فهاي 
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تعني نقد العامد مأ مرك ، الوايوي الحالي إلى مرك  وايوي أعلى وأكثر 

علاى م اياا مادياة أكبار ووضاا أدباي ،عوبة ومسئولية يتايح لا  الحصاول 
 . (1)أفند مما كان علي  قبد الترقية

وهي مهمة لنااح العمد وتاويد الداء  ذلأ أن العامد الةي يعيأ فاي 

أول درجا  السلم الوايوي  أو في أدنى مراتب  السولى  ينا نصج عيني  

  احتمال ،عود، درجاا  ذلاأ السالم  وو،اول  إلاى مراتبا  العلياا يوماا ماا

وهاةا ياؤثر فاي حياتا  الوايوياة  لنهااا بمثاباة الحااف  القاوي ل ياادة اسنتاااج 

  .(2)وتاويد الداء

لصأ هةا المر ينبغي أال يصون هو الباعر الساساي الادافا للعماد  باد 
ينبغااي أن يصااون القصااد الحسااأ والنيااة السااليمة هااي مااأ وراء العمااد الااااد 

خرجوا للقتال إع ء  لصلماة هللا : ل،حاب  الةيأ  المخلص وهةا مثد قول  

 . (4)((3))مأ قتد قتي   ل  علي  بينة فل  سلب 

ذلأ لهم قبد القتال لياتهدوا في قتال المشاركيأ   وقد قال رسول هللا 

فصمااا قصااد نيااد الساالج ال ينااافي قصااد إعاا ء كلمااة هللا لناا  اننااال إلااى 

صأ هو الباعر الساسي اسع ء ضمنا   فصةلأ قصد الترقية ال ينر إذا لم ي

 للعمد بد جاء تبعا  للنية الصالحة ل .

 إن الترقية تعد مأ الخير الةي يبتلي هللا ب  الناس لينظار كيان يعملاون 

            

[. كمااا يمصااأ بوساااطتها إنااااز الصثياار مااأ 165]النعااا :     

                                                
انظر: عصمت عبد الصريم خليوة: نظا  الترقية في الوايوة العمومية في الامهورية الا ائرياة  (1)

العربية  المنظمة العربية للعلو  اسدارية  الردن  عمان  الديمقراطية الشعبية  جامعة الدول 

 .16   ص 1981
 .10المرجا السابق نوس   ص  (2)

السلج: ما يوخة، أحد المقاتليأ مأ اآلخر مما يصون علي  مأ س ح وثيا . انظر: أبو السعادا    (3)

حدير والثر  مصدر ماد الديأ  المبار  بأ محمد  ابأ الثير الا ري: النهاية في غريج ال
 .2/387سابق  

أبو عبد هللا  محمد بأ إسماعيد البخاري: ،حيح البخاري )بشرح فتح الباري(  مصدر سابق   (4)

 .3142  حدير رقم 6/247كتا  فرض الخمم  با  مأ لم يخمم الس    
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نوا فااي رتبااة العمااال  وذلااأ لناا  يصااعج طاعااة العمااال لبعنااهم إذا كااا

    واحدة  ف  بُدَّ مأ وجود تواو  بينهم  فيتيا الدنى العلى 

               

 [.32]ال خرل: 

قال الماوردي نا،حا  الملاأ تااا، رعيتا : "أن يساتخلص ماأ بعناهم 

خااواص لمشاااورت  ويشااركهم فااي وزارتاا  يصونااون واسااتة بيناا  وبياانهم  

يهم  وعيونا  عليهم إن أحاد  ُمحادٌ  أو كااد كائادٌ  ثام ال وأعوانا  ل  على باق

يوعد ذلأ بمأ فعد ب  منهم إالّ بعد امتحان وتاربة وابت ء واهور نصحية 

وهااوقة وعوااة وأمانااة ومساااهمة ومشاااركة وكتمااان للساار  ووفاااء لاا  ولمااأ 
تقدمت ،حبتهم ل   فعلى هةا جر  السانة  واساتمر  العاادة فاي كاد نباوة 

لصة وعماارة احتايج فاي إقامتهاا إلاى جناود وجياوش  وال يساتقيم وديانة ومم

هئ منها إال بعد تدريج وترتيج وتحويد مأ درجة إلى أقر  الادرج منهاا  

فلن ذلأ أهب  بود  هللا  وأدل في الخة عن  فاي مواترتا  العصام والتوفياق 

والمثوبة والتوييد والمعرفة بماا ال يصالح المرفاو  والمرياد ويصالح با  فقاد 

      قال هللا تعالى في أول هة، القناية : 

      [  وقاااال : 75]الحاااج:    

 [  وقااااااااال: 12]المائاااااااادة:        

  [  وقاااال 155]العااارال:        

 [.144]العرال:         

مأ ،حابت  لوزارت  ومشاورت  جماعة  واختار لبيعة  واختار النبي 

رضااوان نواارا  مااأ أ،ااحاب   ولخدمتاا  جماعااة  ولقيااادة جيشاا  جماعااة  ال

ولرسائل  وكتابت  عدة  والستخ ف  على العمال جماعة   واختار لإلماماة 
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ااد هللا مااا ذلااأ بعااض م ئصتاا  علااى بعااض  فباااهلل  بعااد، نواارا  .. وقااد فنَّ

 .(1)وم ئصت  ورسل  قدوة حسنة"
أساليج ملتوية  وطرائاق  يسلأ بعض العمال المرهحيأ لواائن عليا

غير هريوة مأ أجد نيد ذلأ المنصج  والصعود لتلأ الوايوة  وكثيرا  ماا 

تنتلي تلأ الحيد على مأ بيد، أمر الترقية  فيصعد أولئأ لرفا المنا،اج 

ويتمتعون بوفند المخصصا  والم ايا  فمأ ذلأ: تركهم نصح المساؤول 

نا يعلم أن: )الاديأ النصايحة   العلى  وكتمان أختائ  علي   رغم أن ،احب

. انا  منا  أنا  لاو فعاد (2)هلل  ولصتاب   ولرسول   ولئمة المسلميأ وعامتهم(

ذلأ لنال غنج المسئول  وربما غيَّر لا  موقعا   ولام يصاعد أبادا    ومنهاا 
نسبة كد عمد ناجح  في مؤسست  لشخص   وإن لام يشاار  فيا  ولاو بارأي 

       ءة معدوماة إاهارا  لمقادرا  موقاودة وكواا

             

[. ومنهااا االسااتوادة مااأ كااد فر،ااة تتاااح 188]مل عمااران:    

للحاادير والختابااة فااي أي اجتمااا  داخلااي أو احتوااال خااارجي وذلااأ حتااى 

يظهر مقدرت  ويبيأ فصاحت   يوعد ذلأ ولو لام يصاأ يوهام موضاو  الحواد 

 [.36]اسسراء:          أو يدر  قنية االجتما  

وقد أهار الماوردي إلى بعض وهو ينصح الملأ بصيوياة التقاويم فقاال: 

"أال يقد  أحدا  منهم قو ا   وال يرفا منهم وضيعا   وال يؤخر أحدا   وال ينا 

ل  قدرا  إال على استحقاق في قديم   أو ب ء في نوس   أو كواياة أو غنااء ال 

 .(3)ا  على أحد"مي   إلى هو  وال حيو

                                                
لاى إ 182أبو الحسأ  علي بأ محمد بأ حبيج الماوردي: نصيحة الملو   مصدر ساابق  ص  (1)

 .183ص 
أبو الحسيأ  مسلم بأ الحااج القشيري: ،حيح مسلم  مصدر سابق  كتا  اسيمان  با  بياان  (2)

 (.55  حدير رقم )1/74أنَّ الديأ النصيحة  

 .176أبو الحسأ  علي بأ محمد بأ حبيج الماوردي: نصيحة الملو   مصدر سابق  ص  (3)
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لقاااد وضاااا علمااااء اسدارة أسساااا  لترقياااة العماااال  ومعاااايير لتصاااعيد 

 المواويأ منها :

 أوال  : المسابقا  : 

وتتم عأ طريق االختبارا  العامة أو المهنية  وذلأ أن  إذا أعلاأ عاأ 

وايوة عليا هاغرة في جهة مخصو،ة تقد  كد مأ رأي توفر هروط تلأ 

ناااح فااي االمتحااان تماات ترقيتاا    وإال فاا . وهااو الوايوااة فااي نوساا   فاالن 

معيار مشرو  في الديأ موافاق لصثيار ماأ النصاوص مثاد قولا  تعاالى فاي 

         امتحان اليتيم حتى يعتى مالا  

لماااا  [. ومثاااد: أن رساااول هللا 6]النسااااء:       

قنااء ؟ أراد أن يبعر معاذا  إلاى الايمأ قاال : كيان تقناي إذا عارض لاأ 

قال : اقني بصتا  هللا . قال فلن لم تاد في كتا  هللا ؟ قال : فبسنة رساول 

. قاال : اجتهاد رأياي وال ملاو   قال : فلن لم تاد فاي سانة رساول هللا  هللا 

،در، وقال : )الحمد هلل الةي وفق رسول رساول هللا  فنر  رسول هللا 

 . (1)لما يرضي رسول هللا(

ن وسيلة االختبار لمعرفة حوظ المحد  ومأ ذلأ وقد استعمد المحدثو

امتحان أهد بغداد االما  البخاري عند قدوم  عليهم إذا قلبوا ل  مائة حدير  

وسولو، عنها امتحانا  لحوظ  فردها على ما كانت علي  قبد القلج ولم يختئ 

 . فاعترفوا بونل  وتيقنوا غ ارة علم  .(2) في واحد منها(

ز للعاماد أن يتقاد  لشاغد وايواة علياا عاأ ربما يقول قائد :  كين ناّوِّ

    طريق الترقية  وتلأ ت كية للنوم  ويقول هللا تعاالى : 

                                                
نأ أبي داود  مصدر سابق  كتاا  القناية  باا  أبو داود  سليمان بأ الهعر الساستاني: س (1)

 .3532  حدير رقم 3/303اجتهاد الرأي في القناء  

أبو بصر  أحمد بأ علاي الختياج البغادادي: تاارير بغاداد  دار الصتاج العلمياة  بيارو   لبناان   (2)

2/20. 
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يقاول:  [. وذلأ طلج للوالياة والنباي 32]النام:       

 . (1))إنا ال نولي هةا المر مأ سول  وال مأ حرص علي (
 كياااة  الااانوم فنقااول فاااي الااااوا  عاااأ ذلاااأ: إن ال،ااد هاااو عاااد  ت

واسحاا  عأ طلج الوالية  لصأ إن خشاي العاماد أن تاؤول الوايواة العلياا 

لع يا   إلى مأ ليم لها بوهد جاز ل  أن يقد  نوس  إليها  كما قال يوسان 

 مصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار: 

 [.55]يوسن:           

قااال اسمااا  القرطبااي فااي توسااير هااة، اآليااة : "إن يوساان إنمااا طلااج 
علاام أناا  ال أحااد يقااو  مقاماا  فااي العاادل واس،اا ح وتو،اايد الواليااة  لناا  

الوقراء إلى حقوقهم  فرأ  أن ذلأ فارض متعيناا  عليا   فلنا  لام يصاأ هناا  

غير،  وكةا الحصم اليو   لو علم إنسان مأ نوس  أن  يقو  بالحق في القناء 

والحسبة ولم يصأ هنا  مأ يصلح وال يقو  مقام   تعيأ ذلأ علي   ووجاج 

يتوالها ويسول ذلأ ويخبر بصاوات  التاي يساتحقها با  ماأ العلام والصواياة أن 

. فوما لو كان هنا  مأ يقو  بها  ويصلح لها  وغير ذلأ  كما قال يوسن 

 .(2)لعبد الرحمأ: )ال تسول اسمارة( وعلم بةلأ  فالولى أال يتلج  لقول  

 ثانيا  : القدمية :  

طول مأ غير، في الوايوة الدنيا يحق وتعني أن العامد الةي بقي مدة أ

: ) إن أحج العمال . ويشهد لهةا المعيار قول  (3)ل  الترقية للوايوة العليا

. فالةي يستمر في أداء عماد معايأ مادة طويلاة ـ (4)إلى هللا ما دا  وإن قد (

وإن كان يسيرا  ـ ياود، ويتقن  أكثر مأ غير، وكةلأ يشهد ل  قول أبي بصر 
                                                

 سبق تخريج هةا الحدير في موضا سابق مأ هةا البحر. (1)

في موضا سابق مأ هةا البحار  وانظار: أباو عباد هللا  محماد باأ أحماد الحدير سبق تخريا   (2)
النصاري القرطبي: الاااما لحصاا  القارمن  نشار مؤسساة مناهاد العرفاان  بيارو   توزياا 

 .9/216مصتبة الغ الي  دمشق  

انظر: عصمت عبد الصريم خليوة: نظا  الترقية في الوايوة العمومية في الامهورية الا ائرياة  (3)
 .43الديمقراطية الشعبية  مرجا سابق  ص 

أبو عبد هللا  محمد بأ إسماعيد البخاري: ،حيح البخاري )بشرح فتح الباري(  مصدر سابق   (4)

 .5861  حدير رقم 10/314كتا  اللباس  با  الالوس على الحصير ونحو،  
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لماا أمار، بصتاباة المصااحن: "إناأ رجاد هااا   ل ياد باأ ثاباات  الصاديق 

فتتباااا القااارمن  عاقاااد ال نتهماااأ  وقاااد كنااات تصتاااج الاااوحي لرساااول هللا 

. فسابق خبرت  أهَّل  لتولي مهماة كتاباة المصاحن فاي عهاد أباي (1)فاجمع "

 أينا  .   وفي عهد عثمان بأ عوان بصر الصديق 

 ثالثا  : تقارير الصواية : 

م ترقية العامد إلى الوايوة العليا بناء  على  التقارير الدورية التي قد تت

. (2)يصتبها رئيس  المباهر  فويهاا تظهار جواناج القاوة والناعن فاي العاماد

وياادخد فااي كواااءة العامااد التااديأ والمانااة والتقااو  والعلاام وتاويااد العمااد 

: )مااا  وعاد  اسنوااراد بالساالتة بااد مشاااورة معاونياا   فلقااد قااال رسااول هللا

بعر  هللا مأ نبي وال استخلن مأ خليوة إال كانت ل  بتانتان : بتانة تومر، 

بالمعرول وتحن  علي   وبتاناة تاومر، بالشار وتحنا  عليا   فالمعصاو  

 . (3)مأ عصم هللا تعالى(

وال يعني ذلأ الركون إلى رأي المعااونيأ دوماا   باد ال باد ماأ النظار 

 انورد بعنهم.في  والخة بوحسن  خا،ة إذا 

 رابعا  : االختيار على أساس الادارة : 
يمصأ أن يرقَّى العامد لرتبة أعلى دون تقيد بالمسابقا  أو التواا  إلاى 

القدمية  أو نظر إلى تقارير الصواءة  وربما استُونم بةلأ ولام يُعتماد عليا  

الباا  . وغ(5). ويسمي بعناهم هاةا السااس : االختياار المتلاق(4)اعتمادا  كليا  

 ما يصون هةا الساس في الترقية للواائن العليا في الدولة .

                                                
 .4986ير رقم   حد9/10المصدر السابق نوس   كتا  فنائد القرمن  با  جما القرمن   (1)

د. القتج محمد القتج طبلية: نظا  اسدارة فاي اسسا    دار الوصار العرباي  القااهرة  التبعاة  (2)

 .126   ص 1985الثانية  
أبو عبد هللا  محمد بأ إسماعيد البخاري: ،حيح البخاري )بشرح فتح الباري(  مصدر سابق   (3)

 .7198  حدير رقم 13/189كتا  الحصا   با  بتانة اسما  وأهد مشورت   

 .127إلى ص  126د. القتج محمد القتج طبلية: نظا  اسدارة في اسس    مرجا سابق  ص  (4)
د. فؤاد عبد المنعم أحمد: مبادص اسدارة العامة والنظا  اسداري في اسس   ما بيان التتبيق في  (5)

   ص 1991هـ ـ 1411سصندرية  المملصة العربية السعودية  نشر مؤسسة هبا  الاامعة  اس

65. 
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لعد أفند الترق للترقية هو ما كان بناء  على الادارة ماا الخاة فاي 

االعتبار تقارير الصواءة والقدمية والمؤهد العلمي  وأن يصون تعييأ العامد 
رتا  حتاى إذا أثبات في الوايوة العليا لمدة معينة  اختبارا  ل    وامتحانا  لمقد

جدارة وأاهر كوااءة ثُبِّّات فاي تلاأ الوايواة وإال فا . ولايم المهام فاي هاةا 

الشااون أساالو  الترقيااة ومعيارهااا  وإنمااا المهاام هااو عاادالتها واسااتنادها إلااى 

 أسم واضحة ثابتة دون محاباة أو تميي  .

 ع ل العمال :

واا  مااأ ياااوز للخليوااة أو نائباا  أن يعاا ل العامااد مااأ منصااب   وأن يع

مهام  وذلأ متى ما ارتصج كبيرة أو وقا فاي أختااء كثيارة أو حصاد منا  
الظلم لرعيت   أو اهار  منا  الخياناة لهام أو كاان عااج ا  مقصارا  أو تبايأ 

 . (1)ضعو   أو ثبتت عد  كواءت   أو لغير ذلأ مأ السبا 

لصأ ال ياوز الع ل لغير سبج يوجبا   مثاد االنتقاا  للانوم  أو لصثارة 

العامد ونصح   أو حبا  في تغييار الوجاو، أو عاد  توافاق الما اج فصلهاا  نقد

ليساات بالساابا  المعتباارة التااي تاعااد الخليوااة يعاا ل العامااد وذلااأ أناا  قااد 

تحققت فيا  الماناة والقاوة وغيرهماا ماأ الشاروط ال زماة فاي الوالياة فا  

أحاد ينبغي أن ي اح عنها إال بسبج قاوي وحااة موحماة   قياد: "إن العا ل 

الت قيأ  كما أن  ال يحسأ الت ق لغير سبج  كةلأ ال يحسأ الع ل لغير 
 . (2)سبج"

وإذا ع   الخليوة على ع ل أحد العمال واطمئأ إلى ذلأ فيااج عليا  

أال يتوخر في إنواذ ذلأ القارار حتاى يتخيار الوقات المناساج ماث    أو يهيائ 

أخاار   إال إذا كااان العامااد لتقبااد قاارار العاا ل أو ليبحاار لاا  عااأ وايوااة 

التوخير لمبرر مقبول  فصثيرا  ما ناد أن الع ل يوتي بعد زمأ طويد وعمار 

مديد ويصون ذلأ العامد عند، قد استنوة غرض  كاام   ماأ وجاود، فاي ذلاأ 

 الموقا.

                                                
ال: أبو الحسأ  علاي باأ محماد باأ حبياج المااوردي: قاوانيأ الاوزارة   (1) انظر أسبا  ع ل العمَّ

وما بعدها  د. فؤاد عبد المنعم أحماد: مباادص اسدارة العاماة والنظاا   119مصدر سابق  ص 
وما  80عودية  مرجا سابق  ص اسداري في اسس   ما بيان التتبيق في المملصة العربية الس

 بعدها.

 .119أبو الحسأ  علي بأ محمد بأ حبيج الماوردي: قوانيأ الوزارة  مصدر سابق  ص  (2)



د. زهــير عثمـــان علــي                                                                           

 نــور
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إذا تم ع ل العامد لسبا  معتبرة وموجباا  مقبولاة فلنا  ينبغاي عاد  

نياا  فا  مصاان للترضايا  فاي دولاة تحويل  لموقاا مخار  وإعتائا  منصابا  ثا

الشريعة  وسثبا  لشخص في العمد العا  دوما   إذا فشد فاي مصاان أعتاى 

فر،ة أخر  في مصان ثان وثالر ورابا  حوظا  لصرامت  وإبقاء  لماء وجه  

دونما نظر لما يسبب  ذلأ التحويد ماأ مواساد فاي الموقاا الادياد  ومراعااة 

  وم حظااة لمااا ساايقا فياا  مااأ مشااص   لمااا يرتصباا  مااأ أختاااء متاااددة

مستقبلية كان يمصأ إال يحد  كد ذلأ إذا أعوى مأ كاد عماد عاا   وتوار  

لعمل  الخاص وذلأ أن التاربة دلت على أن  غير مناسج في العمد العا    
أما إذا لم يتمصأ مأ إيااد عمد خاص مناسج فلن الدولة اسس مية توفر ل  

 صوي نوقة مأ يعولهم. المال الةي يسد حاجت  وي

قال البروفسير أبو سأ في هةا الشاون : "ماأ حاق العاماد المبعاد علاى 

الماتما اسس مي أن ياد ل  ما يناسب  مأ عمد  وإال ُرزق مأ بيت الماال 

  حتااى ال يتعاارض للناايا  فااالماتما اسساا مي يرعااى ويحمااي العامااد 

اعيااة  ولاائأ العاااج   ويصوااد عيالاا  فااي هااصد معاهااا  أو ضاامانا  اجتم

تو،االت اسدارة العامااة المعا،اارة فااي الدولااة المتقدمااة إلااى حااق الناامان 
االجتماعي لفراد الماتماا فاي القارن الحاالي  فلقاد مارسات دولاة اسسا   

فقد رو  أن  قال: )ماأ تار   هة، المسئولية االجتماعية منة عهد الرسول 

عافا  ـ فليااوتني فونااا مااال  فلورثتاا   ومااأ تاار  ضاياعا  أو كاا   ـ أي ذريااة ضا

 .(1)موال،(

 الخاتمة :

َغرَّ كثيرا  مأ المسلميأ ما رأوا مأ أد  علماء الغار  وجهاودهم فاي 
علمي السياسة واسدارة  فظنوا أن ذلاأ ماأ أنوساهم  ال تاوثير لوصار غيارهم 

 في    وال اقتباس ل  مأ مخريأ. 

                                                
أبو عبد هللا  محمد بأ إسماعيد البخاري: ،حيح البخاري )بشرح فتح الباري(  مصدر سابق   (1)

  بلوظ 6745  حدير رقم 12/27كتا  الورائض  با  ابني عم أحدهما أخ ل  واآلخر زوج  
قريج من   وأباو الحسايأ  مسالم باأ الحاااج القشايري  ،احيح مسالم  مصادر ساابق  كتاا  

بنحاو،. وانظار: د. أحماد  1619  حدير رقام 3/1237الورائض  با  مأ تر  ماال  فلورثت   

 .46إبراهيم أبو سأ: اسدارة في اسس    مرجا سابق  ص 



نَّة النبوية ال وترقيتهم في السُـّ  تقليد العُمَّ
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بمستتيا  ووقا في أذهان أولئأ المسلميأ أن ليم أحد مأ بني جلدتهم

أن يااوتي بمثااد مااا أتااوا باا   فناا   أن يباا هم إال أن يصااون تقلياادا  واتباعااا   
فراحوا يثقون بالغر  ويغالون في الثناء علاى علام موصريا  فاي هاةا الشاون 

ويحتاااون بصااد مااا يصاادر ماانهم مااأ رأ  ختااو كااان أو ،ااوابا   يقلاادونهم 

 ة على كد كلمة. ويدافعون عنهم وياعلون قولهم فوق كد قول وكلمتهم عالي

وربمااا كااان ذلااأ بساابج تلقااي هااؤالء المساالميأ دراسااتهم فااي الغاار   

فتوثروا بهم وتعلموا على أيديهم  وتخرجوا في جامعاتهم ومعاهدهم  وربما 

كان ذلأ بسبج أننا الياو  فاي ضاعن  والناعين ُمغار  أبادا  بتقلياد القاوي 

هم وذهااج وتمايااد،  فاارأ  بعناانا فااي أعمااال الغااربييأ مااا بهاار أبصااار
 بولبابهم. 

ومااا در  هااؤالء وأولئااأ أن كثياارا  ممااا ذكااروا قااد وجااد أ،اال  عنااد 

المسلميأ قاديما    أخاةو، منَّاا  ونقلاو، عاأ علمائناا  ثام أعاادو، لناا فاي ثاو  

 جديد وطعم مختلن. 

[  ولايم 65]يوسن:       لصأ الحقيقة أّن 

 ن حاالهم يقاول: المر كما يظأ غيار المنصاويأ ماأ الغاربييأ حيار لساا

[  وماااا أكثاار ماااا خساار العاااالم 78]القصااص:       

 بانحتاط المسلميأ.


