
 عبد اهلل الصاحل وماجد السعودــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م2020/ ه1111، (1)، ع (11)اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 

 

969 

 

 الفقهية وأحكامه صور االضطهاد الوظيفي
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 م11/11/0218م                                 تاريخ قبول البحث: 4/7/0218تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

نػػل مؤااػػلت  األخ ػػاةوضػػوتلت اف ػػل ظاػػات نػػل ا و ػػ  إف موضػػوع اطضػػطالو افػػوظ ال مػػف افم      
ح ػػث ا  تػػات نػػل مػػسا افمؤااػػلت  ػػوا مخ لاػػ  طضػػطالو افمػػوظا ف مػػف   ػػؿ  افقطػػلع افمػػلـ وافخػػلص 

 اؤالئاـ نل افممؿ.
  ػلف مااػـو اطضػطالو افػوظ ال  و ػواا وأح لماػل افاقا ػ   ح ػث  ػـ   ػلوؿ إفى   اوؼ مسا اف حث      

تػػف متػػ ل   :وخل مػػ   ضػػم ت أمػـػ اف  ػػلئك  ح ػػث   لم ػػل نػػل افمقومػػ   وم حثػػ ف  مػػ مقو :مػػسا افموضػػوع نػػل
 افوااا  وأمم  ال وأموانال وم اج   اف حث.

حق ق  اطضطالو افوظ ال  وسفؾ مف خػلؿ   ػلف مااػـو م ػطلض اطضػطالو  :و  لوف ل نل افم حث اطوؿ      
 لً م ػطلح و ػا   افػوظ ال اطضػطالو لحًل  ومم ػىوا ػط فغػ ً  :افوظ اػ  نل افلغ  واط طلح  و  لف مم ػى

  وا اطضطالو افوظ ال وأح لمال افاقا  . :  و  لوف ل نل افم حث افثل للً ما  
 نق   أح لـ اطضطالو افوظ ال نل اإلالـ.الكممات المفتاحية: 

Abstract 

      The issue of career oppression is one of the most recent issues in public and private 

sector institutions, where these institutions have different images of the persecution of 

employees by their superiors at work. 

      The purpose of this research is to explain the concept of occupational oppression, 

its image and its jurisprudence. This topic was discussed in an introduction, two papers 

and a conclusion that included the most important conclusions and recommendations, 

in which we discussed the problem of the study, its importance. 

      In the first section, we discussed the reality of occupational oppression through the 

definition of the concept of persecution in the language and terminology, the meaning 

of the function of language and terminology, and the meaning of functional oppression 

as a composite term. 
 

 
 .مةقدامل

افحمػو   افػػسي تلػـػ  ػػلفقلـ  تلػـػ اإل اػػلف مػل فػـػ  ملػـػ  أحمػػوا حمػػو افتػػل ا ف  وأث ػل تل ػػ   مػػل مػػو أملػػ   واف ػػلة وافاػػلـ        
 :  مو أمَّل   ـو افو فإفى  تلى مملـ اف لس افخ ا ا و ل محمو وتلى آف  و ح    و ؿ مف وتل  وتو   وا  اى أثاا

 وافخلص نل مؤاالت افقطلع افملـ  األخ اةظ ال مف افموضوتلت اف ل ظاات نل ا و   نإف موضوع اطضطالو افو        
 .أا لس   ل   افتا م  وافوااالت اإلالم    جلمم  اف اموؾ  *

 . لحث **
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 ح ث ا  تات نػل مػسا افمؤااػلت  ػوا مخ لاػ  طضػطالو افمػوظا ف مػف   ػؿ اؤاػلئاـ نػل افممػؿ  ممػل  ػؤثا اػل ًل تلػى افموظػؼ
 ئ  افوظ ال   مل أ    ؤثا تلى افممؿ  اا   وتلى ا ؿ اطا قلء     حو األنضؿ.وأوا

ػ  ػ مواػوم ٍ   نقا ػ ٍ  واااػ  نػل إطػلا و ػواا اطضػطالو افػوظ ال حق قػ    ػلف أجػؿ مػف ؛افواااػ  مػسا جػلءت  فسفؾ       
 .)افاقا   وأح لم  افوظ ال ) وا اطضطالو

 
 .الدراسة مشكلة
 اإلالمل؟ افاق  نل اطضطالو افوظ ال وا  أح لـ مل: افائ ال افاؤاؿ تف اإلجل   نل ااا افو مت ل    از       
 : ا     األائل  ت   و  ااع       

 اطضطالو افوظ ال؟  م طلض افمق وو مل -1
 مل  وا اطضطالو افوظ ال؟ -2
 مل ح ـ  وا اطضطالو افوظ ال افاقا  ؟ -3
 

 .الدراسة أهداف
 : ا     األمواؼ  حق ؽ إفى افوااا   امى       

 .اً ممل ا  لً م طلح و ا   افوظ ال اطضطالو مم ى  حو و -1
 .افوظ ال اطضطالو  وا أمـ   لف -2
 .  وا اطضطالو افوظ ال افم ملق  افاقا   األح لـ ممان  -3

 

 .الدراسة أهنية
 : ا     األموا خلؿ مف افوااا  أمم     از       

 افاقػ    ػب نػل مظل ػ  مػف افاقا   وأح لم  افوظ ال اطضطالو  موضوع افخل   افملم   افملوة جمع نل اإلاالـ -1
 .اإلالمل

 .فل لس أح لم  و وض ض  اً ممل ا  لً م طلح و ا  و افوظ ال اطضطال مم ى  حو و خلؿ مف افتاتل  افملـ خوم  -2
 

 .الدراسات السابقة
 .افاقا   لف حق ق  اطضطالو افوظ ال و واا وأح لمال طلمت تل   مف م لوا ومااجع وااا  خل     افـ أجو ن مل         

 

 .الدراسة مههجية
 : ا     افم لمك تلى وااا ل نل اأت مو       

 .افمل   سات اف  ب مف وااا ل  موضوع افم ملق  افملم   افملوة  جمع اأ ـو ح ث: اطا قاائل افم اك -1
 .لن ا واف ظا تلم   لوةم مف جمم   ـ مل   حل ؿ اأ ـو ح ث: اف حل لل افم اك -2
 .م ال اف  لئك واا خلص   لفموضوع افم ملق  افتات   األوف      ع اأ ـو: اطا   لطل افم اك -3
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   .الدراسة خطة
 .وم حث ف وخل م  مقوم  :تلى افوااا   ت مؿ       
 الوظيفي. االضطهاد : حقيقةاألول المبحث
 لحًل.فغ  وا ط :مااـو اطضطالو :األول المطمب       
 .وا طلحلً  فغ ً  :افوظ ا  مم ى المطمب الثاني:       
 .لً ما   لً م طلح و ا   افوظ ال اطضطالو مم ى الثالث: المطمب       
 .وأحكامها الفقهية ،الوظيفي االضطهاد الثاني: صور المبحث
 .وح م  افاقال ،افموظؼ افم وع اضطالو األول: المطمب       
 وح م  افاقال. ،األجاةاطضطالو  موـ ونع  ي:الثان المطمب       
 .وح م  افاقال ،اطضطالو  لفوااط  وافمحاو    الثالث: المطمب       
 وح م  افاقال. ،اف ماؼ نل افقااا اإلوااي المطمب الرابع:       
 وافمااجع.  ونااس افموضوتلت  اف  لئك   و تمؿ  ؿ مفالخاتمة

 

 :ويشتمل عمى ثالثة مطالب ،د الوظيفيحقيقة االضطها: المبحث األول
 فغ  وا طلحًل. :مااـو اطضطالو: المطمب األول
 فغً  وا طلحًل. :مم ى افوظ ا  :المطمب الثاني
 .لً ما   لً م طلح و ا  مم ى اطضطالو افوظ ال  :المطمب الثالث

 
 : األول املبحث

 .االضطهاد الوظيفي حقيقة
 

 .غًة واصطالحًال :مفهوم االضطهاد: املطلب األول
 

 الفرع األول: االضطهاد لغًة.
 : (1)مل  مملف توةإفى  أ ل  مف )ضاو(  و اجع نل مم لا افلغوي 
 ظلم  و ااا.: افظلـ وافقاا  ضاوا  ضاوا ضاوًا واضطاوا -1
 سف ؿ مضطا. :أي  اجؿ مضاوو ومضطاو: افسؿ واطضطااا   قلؿ -2
 ضالوًا  ومو أف  جوا تل   و ا أثا.اأضاوت  لفاجؿ : افجوا واطا ئثلا  لفتلء   قلؿ -3
 افغل  . :مل  خلؼ  اسا اف لو افضاوة  أي: افغل    وم ال  وفاـ -4
 إسًا اضطما  و ااا.: اضطاو نلف نل لً : افضمؼ وافقاا   قلؿ -5
 

 الفرع الثاني: االضطهاد اصطالحًا.
 األحلو ثضطالو ومت قل    و واوت نل  مض   ؿ اف وء   ما ؼ اطضطالو نل اط طلح  ط  و مف   لف أف فاظ اط        
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 :   و  لا اف ل م ف وم الاف حل   إفى  اف  و    ونل أ واؿ م او  
ماػلم   ػف مخلػو أف اػؿ ت ػو ا   ػف تمػاو  ػف افمػلص  مػؿ اػمع ااػوؿ إفػى  تف ا  م   ف  ز ػو  أف مملو ػ     ػب -1

غ ػا مضػطاو(  نػإف  ػلؿ:  مػـ  نلحملػ  إفػل تلػى   قوؿ: )ط  وات أم  ط  أخس ضػم اال حقػ  مػف  و اػل ومػو ا  
افتلـ  ناأف  مملو   نػأخ اا  نقػلؿ مملو ػ : وأ ػل  ػو اػمم    إفى  اف ا و  ناأف  نقلؿ:  مـ  نحمل  تلى اف ا و مف م ا

 .(2)وف ف أح  ت أف أث ت
  نقػلؿ طلفػب  فاسا اف لض  م ل ) لض افحو    (   ػلف تلػل  ػف أ ػل تف محمو  ف  مب  أف  ل ب ااوؿ ا   -2

   ػب إط : )ا  ب مسا مل  لفض تل   محمو  ف ت و ا  اا ؿ  ف تماو(  نجمػؿ تلػل   ل ػأ و ػأ ى أف ااوؿ ا  
 .(3)ا  ب نإف فؾ مثلال  مط ال وأ ت مضطاو(: )محمو ااوؿ ا . نقلؿ ااوؿ ا  

 .(4)"ف س فم اا  وط فمضطاو طلؽ":    لؿتف ا ف ت لس  -3
 .(5)  تف تا ض  " أ    لف ط  ج ز   لح افمضطاو"تف ا ف ا ا ف -4

 مسا مجموت    وص مف األحلو ث وغ امل  و س ا ن ال فاظ افُمْضَطَاو.        
 ما ػؼ خػلص فلضػطالو ت ػو نقالئ ػل  غ ػا أف مػف افاقاػلء مػف  ػ ف  -ن مل اطلمػت تل ػ  مػف م ػلوا ومااجػع -فـ  او        
 اقل ل  وا ف افق ـ افجوز    و و جلء  ما ا  تلى اف حو ا  ل:    ل ف حجا افماْفُمْضَطَاوُ مم ى 
"افمضطاو افسي  و اضطاو وونع تف حق  ح ى : و لؿ ا ف افق ـ .(6)"مو افمغلوب افمقاوا": ا ف حجا تان   قوف        

افحاػف أف اجػًل  ػزوج   اقط حًقل آخػا  وافاػلؼ  ػل وا  اػموف مثػؿ مػسا مضػطاًوا   مػل  ػلؿ حمػلو  ػف اػلم : حػوث ل حم ػو  تػف
 ػػػوـ تػػػاا  نجػػػلء األجػػػؿ وفػػـػ   مػػث إف اػػػل  تػػػلء  نلمػػػل إفػػى  امػػاأة وأااو اػػػاًاا  نأخػػػسا أملاػػػل  نجملاػػل طلفقًػػػل إف فػػـػ   مػػػث   اق اػػػل

 .(7)اضطاو موا ح ى جملال طلفًقل  ناومل تل  ": نقلؿ تلل إفى  خل موا
 خا فافضغط تلى ا  :اطضطالو: نأ وؿ   وؿ تلى مضمو   و  لء تل    أا ط ع أف أضع  ما اًل فلضطالو  مل       

 .إفحلؽ افضاا  اـإفى  وم لواة حا  اـ  أو ا  الؾ حقو اـ  أالوب ن   افقاا وافغل   ممل  ؤوي
 

 لغًة واصطالحًا. :معهى الوظيفة: املطلب الثاني
 

 :الفرع األول: الوظيفة لغة
ؿ  ـو مف طملـ أو ازؽ  وجممال افوظلئؼ وافوظؼ  و ػأ ل  مم ػى اإلفػزاـ مل  قوا فإل الف نل  ملوة )وظؼ(  ومل        

فغػ  إسف . نلفوظ اػ  (8)أفزم ػ  و ػوات تل ػ  :  أيواف قو ا   قػلؿ: وظاػت تلػى اف ػ ل  ػؿ  ػـو حاػظ آ ػلت مػف   ػلب ا  
 افممؿ افمم ف  واألجا افمقوا ف .

 

 الفرع الثاني: الوظيفة اصطالحًا:
ملمػػ   و ػػااءة  "مػػل  قػػوا تل ػػ         اإل اػػلف مػػف تمػػؿ نػػل  ػػؿ  ػػـو و حػػوا  ممػػل جػػات افمػػلوة أف   ػػوطا   ااػػ    ػػأساف  وا 

 .(10).أو   ل ؼ وفل األما مف  جوا األ لض تمًل مف أتملؿ افمالم ف  مقل ؿ أجا مملـو(9) م لف مخ وص"
  ح ػػى أ ػػ ض  تػػمؿ افوظػػلئؼ اف ػػل    ػػع إط أف مااػػـو افوظ اػػ  نػػل افو ػػت افحلضػػا  طػػوا و واػػع تمػػل  ػػلف تل ػػ  اػػل قلً        

 )افوطة(  فلووف   وافوظلئؼ اف ل    ع فلقطلع افخلص   خلؼ مل  لف مماونًل نل افال ؽ ح ث  لف مق  اًا تلى افقضلة وافمملؿ
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 .(11)ط  م  افمج مع اإلالمل نل سفؾ افو ت نلـ   ف فلموظا ف سفؾ افتأف افسي فاـ ا فإفى  وسفؾ ااجع
 

 .ًامركب ًامصطلحبوصفه  الوظيفي االضطهاد معهى: ثالثاملطلب ال
فـ أجو ن مل أطلمت تل   مف م لوا  ما اًل فلضطالو افوظ ال  لاظ ما ب  فسفؾ نإ  ل أاى أ    م ف  ما ا   أ  :        

ا  الؾ حقو اـ و م لواة حا  اـ  إفى  وؿ فمف وو   مف افموظا ف واوء مململ اـ  ممل  ؤويؤ افضغط افمملاس مف   ؿ افما
 وؿ.ؤ افقاااات اإلواا   مف   ؿ افما إ خلسافوظ ا    أو اف ماؼ نل 

 

 وأحكامها الفقهية. ،صور االضطهاد الوظيفي: المبحث الثاني
 وح م  افاقال.  اضطالو افموظؼ افم وع: المطمب األول
 وح م  افاقال.  األجاةاطضطالو  موـ ونع  :المطمب الثاني
 وح م  افاقال.  ضطالو  لفوااط  وافمحاو   اط :المطمب الثالث
 وح م  افاقال.  اف ماؼ نل افقااا اإلوااي: المطمب الرابع

 
 : الثاني املبحث

 .وأحكامها الفقهية  الوظيفي االضطهاد صور
 

 .وحكنه الفقهي  املوظف املبدع اضطهاد: األول املطلب
 افاقال. ثا سفؾ تلى تمل   وح م  أفم وع  و  ا   اضطالوا  و  ق و اف لحث مف مسا افمطلب   لف مااـو افموظؼ ا        

 

  أواًل: الموظف المبدع:
نػل  ؿ مل مػو جو ػو و ػلنع إفى  مو افموظؼ افسي  قـو   م  ف  واا   ومالاا   افسم    اف ل  ممؿ  مجموتال فلو وؿ       

 .(12)مجلؿ تمل   وسفؾ  مل   اجـ مع ممط لت افتا م  اإلالم   و ملف مال
  ؿ افاوح اإل وات   فو    وخاض طل    وحملا  إفى  نلضطالو افموظؼ افم وع مف   ؿ اؤالئ  نل افممؿ  ؤوي        

و وم ا افممؿ  وغ ػلب جل ػب اف حا ػز واف تػج ع فلموظػؼ افم ػوع  لفم لنػلت افملف ػ  واف ا  ػلت افوظ ا ػ  وت ػلاات افث ػلء واإلطػااء 
 وج ػ  اف حا ػز واف تػج ع إفػى    الوى افموظؼ افج ػو مػع افموظػؼ افػاويء   مػل أ ػ   ػو  ػؤويف  األثا افال ل نل افممؿ  ح ث 

فلمػػوظا ف افماػػمم ف أخل  ػػًل  مثػػؿ أ ػػحلب افوتػػل   واف جاػػس و قػػؿ األخ ػػلا  ومػػسا ممػػل  تػػجع افخلػػؽ افػػاويء و اػػلتو تلػػى 
أو افحل ل ف تلػى  ػااءات اخ ػااع  مػل  حػوث  مل أف اضطالو افموظؼ مف أ حلب اف الءات افملم      (13)ا  تلاا نل افممؿ

 .(14)واطم ملـافخلاج ح ث  لقى اف قو ا إفى  مجا الإفى  نل  مض اف لواف نل وا م ل افممل ا  ؤوي
 

 .الموظف المبدع ثانيًا: حكم اضطهاد
نػل افحػو ث افقواػػل   وفقػو جػلء (15)حػـا اإلاػلـ افظلػـ وجملػ  مػف أ ػػ ض اف  ػلئا وافػس وب  وا ػب تل ػ  توا ػب وخ مػػ        

  نػإف مػسا افحػو ث (16)تف ا  ل   لاؾ و ملفى: " ل ت لوي إ ػل حامػت افظلػـ تلػى  ااػل  وجمل ػ    ػ  ـ محامػًل  نػل  ظػلفموا"
 ؛  و لف ػلفل ط  جػوز اضػطالو افموظػػؼ افم ػوع   ػؿ ط  ػػو مػف  حا ػزا و تػػج م (17)خطػلب فجم ػع افم ػلو  ػػأف ط  ظلـػ أحػو أحػػواً 
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  وا  قل ػػ  فلممػػؿ  مخ لػػؼ افمحاػػزات افماػػلتوة تلػػى  ػػون ا أجػػواء اطاػػ قااا اف ااػػل واطج مػػلتل ونػػل ف ػػل  ػػزواو نػػل إ واتػػ
  (18)مقوم ال  زو ك غ ا افم زوج ف مف افموظا ف  و م   اـ مف األتواف وافمالتو ف  و ون ا افا ف ف ؿ مف ف س فػ  اػ ف

ف فػـ : »وسفؾ فقػوؿ اف  ػل    ػف فػ  خػلوـ نل   اػب خلومػًل  ومػف فػـ   ػف فػ  ماػ ف مػف  ػلف ف ػل تػلمًل نل   اػب زوجػ   وا 
 جػػػومل مل ئػػػ   موا ػػػؼ اف حا ػػػػز  -اضػػػواف ا  تلػػػػ اـ-وافخلاػػػلء افااتػػػو ف    وافم   ػػػع فاػػػ اة اف  ػػػػل (19)«نل   اػػػب ماػػػ  لً 

   واف تج ع  أس ا م ال:
  وؿ اف  ل  :« (20)«مف أح ل أاضًل م    نال ف. 

  إتمػلا األاض افمػوات اف ػل ط  مل اػل احػو و ػلـ  إح لئاػل  لفاػقل  أو افػزاع  مػف  قػـو نال مػسا افحػو ث تػجع اف  ػل  
 .(21)أو افغاس  أو اف  لء  أ ال    ض مل  

 ا ؤ إتطل (23)اإلالـإفى  وسفؾ ف تجم اـ و حا زمـ و أف ؼ  لو اـ ؛(22)افمؤفا   لو اـ مف غ لئـ غزوة ح  ف . 
  فقو الا افخلالء افااتػو ف تلػى  اػك اف  ػل اػ خواـ أاػلوب اف حا ػز واف تػج ع  و ا  ػ  افملمػؿ افم ػوع  أو  واػم   ل

 ػف او ى  ز ػو  . ناسا أ و   ا اف و ؽ (24)تمل  تمؿ أخا  أو  واع ا م  تمل إفى  اخ  ل لت تمل   ن ضـ
 اوو ػؾ أ ل اا لف فمل ت     لئوًا فلج ش افسي وجا  فا ض افتلـ: "إ ل  و وف  ؾ أل لوؾ وأجا ؾ وأخاجؾ  نإف أحاػ ت

ف أاأت تزف ؾ"إفى   .(25)تملؾ وزو ؾ  وا 
  ومف أالوب اف حا ػز افػسي ااػ خوم  افخلاػلء افااتػو ف أ ضػًل افز ػلوة نػل افاوا ػب واألجػوا  نقػو أتطػى تمػا  ػف افخطػلب

  تػػا حًل مئػػ  وامػـػ تلػػى افقضػػلء نػػزاوا تلػػلوسفػػؾ ف ثػػاة ت لفػػ  ح ػػى جمػػؿ فػػ  نػػل  ػػؿ تػػاا خماػػمئ  وامػـػ  و ػػو  ؛
 ػػػو لئ  تلػػػى أخػػػس األجػػػا  و ػػػلفوا فػػػ  اح اػػػب  نقػػػلؿ تػػػا ض نػػػل جوا ػػػ : "ومػػػلفل ط أا ػػػزؽ أاػػػ ونل مػػػ اـ تل  ػػػ   مػػػض أ

 .(26)وأون اـ  وأ  ا فاـ  اال نل افمجلس  وأتوؿ    اـ نل افقضلء"
فلااحػػ   لً ا و  ػػؤ   إتطػػل(27)ومػػف افمحاػػزات اف ػػل  مطػػل فلموظػػؼ ف تػػج م  تلػػى اإل ػػواع وافممػػؿ واف ػػل  حػػوث ت اػػل افاقاػػلء

 إلجلزة تلى أف   وف مونوت  األجا ف .وا
 

 .وحكنه الفقهي  األجرةاالضطهاد بعدم دفع : الثاني املطلب
فػ   اػواء  ل ػت أجػاة  وم ػ    ا جػلز ا   و  قـو  مض أ حلب افممؿ  موـ ونع أجاة افموظؼ فو ػ   ػلفاغـ مػف   لمػ   مملػ  و        

إفػى  ممػل  ػؤوي  مملطلػ  نػل ونماػل و أخ امػل تػف أو ل اػل افم اػؽ تل اػلأو تاا    أو  حاب مػل ا اػؽ تل ػ  افطانػلف  أو  قػـو  لف
فحلؽ افظلـ     وم مػ  حقػًل مػف حقو ػ  افم  اػ    موجػب تقػو افممػؿ "إف : حجػا افماػقل ل ػلؿ ا ػف   (28)اإلضااا  لفموظؼ وا 

 .(29)"مف اا خوـ تلمًل  غ ا أجاة ن أ   اا م وا
 

 ة في دفعها.حكم عدم دفع أجور الموظفين، أو المماطم
ف فـ  ممؿ  و ػونع فػ   :أوالً   ال ػ   مجػاو ا  اػلء تملػ   أو  األجػاة  ف افاقالء أف افملمؿ  ا حؽ األجا   ال ـ  اا  نل افموة وا 

فاػلء ا، [6افطلؽ: ]َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ :    لؿ ا   ملفى(30)افموة افم اؽ تل ال  ومًل  ل ت  أو تاااً 
"أتطػوا األج ػا أجػاا   ػؿ أف :   و وف  (31)وؿ سفؾ تلى أف اطا حقلؽ   وف  مو افممؿ  ننل مسا ا    فل مق ب

 افممؿنلألما  إتطلئ    ؿ جالؼ تا   إ مل مو   ل   تف وجوب افم لواة تقب نااغ    لؿ افم لوي: "(32) جؼ تا  "
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ف فـ  ماؽ  أو تاؽ وجؼ"  .(33)إسا طلب وا 
  ناػل افحػو ث افقواػل: ثلثػ  (34)لطل  افموظؼ واف او ؼ    مع افقواة تلى إتطلءا أجاا  حااـ و   اة مف اف  ػلئامم: ثانياً 

أ ل خ ماـ  ـو افق لم   اجؿ أتطى  ل ثـ غوا  واجؿ  لع حػاًا نأ ػؿ ثم ػ   واجػؿ ااػ أجا أج ػاًا نلاػ ونى م ػ  وفػـ 
وم   واا حؿ تا    غ ا أجا وخلفؼ   ػ اة ا  نػل ت ػلوا؛   نمف م ع أج ًاا حق  نقو ظلم  ح ف اا خ(35) مط  أجاا

مطػػؿ : »  وفقػػوؿ اف  ػػل (36)أل ػػ  ااػػ مملاـ ووتػػومـ تلػػى ت لو ػػ  جز ػػؿ افثػػواب وتظػػ ـ األجػػا ومػػو خػػلفقاـ وااز اػػـ
 .(38)  وافمااو  لفمطؿ نل مسا افحو ث  أخ ا مل اا حؽ أواؤا  غ ا تسا(37)«افغ ل ظلـ

 

 .وحكنه الفقهي  الواسطة واحملسوبيةاالضطهاد ب: الثالث املطلب
 فغً  وا طلحًل  وح مال افاقال. : ق و اف لحث مف مسا افمطلب   لف مااـو افوااط  وافمحاو          

 

 لغًة واصطالحًا. :أواًل: الواسطة
  :وم ػ    (39)مػلوة )واػط(  ومػل   ػلء  ػح ض  ػوؿ تلػى افمػوؿ واف  ػؼ. وأتػوؿ افتػلء: أواػط  وواػط الواسطة في المغة

ِلَك َجَعْمَناُكْم أُمًَّة َوَسًطا وف   ملفى:   .(41)افتلءإفى  وم   افوااط : ومل مل   و ؿ     (40)توطً  :  أي[143اف قاة: ]َوَكذََٰ
  :ومػػل اف واػػط    وا  مػػل تانػػت ت ػػومـ  لاػػظ افتػػالت :(42)فػػـ  مػػاؼ ت ػػو افاقاػػلء  اػػسا افلاػػظالواسطططة فططي االصطططالح

 .(43) ؽ م ام  تخ    ف   أو  خل    مف مضاة  أو  ضلء حلج  ف  لفقوؿ فتخص ت و آخا ف حق
 

  .لغًة واصطالحاً  :المحسوبيةثانيًا: 
  :وم ػػ  افمحاػػو   : ومػػل إاػػ لو (44)مػػلوة )حاػػب(  وافحاػػب: مػػو افتػػاؼ واف ػػـا افثل ػػت نػػل ا  ػػلءالمحسططوبية فططي المغططة  

 .(45)الس اف الءةافوظلئؼ أو م ض اف ا  لت تلى أالس افاتل   واف اوس  ط تلى أ
  :اخ  ػلا افموظػؼ  أو  ا   ػ  تلػى أاػلس افقاا ػ   أو اف ػوا    أو  حػو سفػؾ  وفػ س تلػى أاػلس المحسوبية في االصطالح

 .(46)افممؿ واف الءة م لح 
 ؛ومػػل تػػ ؿ مػػف أتػػ لؿ افااػػلو وفػػوف مػػف أفػػواف افظلػـػ اطج مػػلتل وافمحاػػو    مػػف أخطػػا افجػػاائـ نػػل افمج مػػع وافوااػػط        

 م ػ ف مػوظا ف إفػى   مػل أ اػل  ػؤوي  و م وي تلى م وأ افمواف  وافمالواة  ػ ف افمػواط  ف  خا فحقوؽ ا ض لع إفى   ال  ؤويأل
ممف مـ ووف اف الءة  أو  ا قووف افق ـ واألخلؽ وافخ اة  و وجو مف مـ أ قى وأ اأ م اـ  وض لع جزء    ػا مػف األمػواؿ 

 .(47)صافملم   أو أمواؿ تا لت افقطلع افخل
 

 حكم الواسطة والمحسوبية.
اف ػا ـ  ػو اػمى افوااػط   افقػاآفف إ ام ف: افتالت  افحا    وافتالت  افا ئ   ح ث إفى  افتالت  (48)فقو  اـ افاقالء -1

َُ َنِصطيٌب ِمْنَهطا   وسفؾ نل  وف   ملفى: (49) لفتالت  ًََة َوَمطْن َيْشطَفْع َشطَفا ۖ  َمْن َيْشَفْع َشطَفاَعًة َحَسطَنًة َيُكطْن َلط َعًة َسطيئ
َُ ِكْفططٌل ِمْنَهططا  َُ  َوَكططانَ  ۖ  َيُكططْن َلطط   نػػإف افتػػالت  نػػل مػػسا ا  ػػ  تلمػػ   ػػوخؿ ن اػػل [85اف اػػلء: ]اُمِقيتًطط َشططْي ٍ  ُكططلئ  َعَمططىَٰ  المَّطط

 .(50) املف: حا   وا ئ  مل  و  مضلً تالت  اف لس ف مضاـ 
  أو اػلب حػؽ خا فع ف  مف غ ػا إضػااا  ػل إسا  ل ت افتالت  إلحقلؽ حؽ مالـ  أو ونع افضا ت    أو جلب اف ا -2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صور االضطهاد الوظيفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج )11(، ع )1(، 1111 ه /2020م

 

 

976 

َمطْن َيْشطَفْع   فقوفػ   مػلفى: (51)مف حقو اـ  نال مف افتالت  افحا   افماغػوب ن اػل  وفلتػا ع   ػ ب نػل أجامػل وثوا اػل
َُ َنِصططيٌب ِمْنَهطططا إسا جػػلءا افاػػػلئؿ أو طل ػػت إف ػػ  حلجػػ   ػػػلؿ:    و ػػلف ااػػوؿ ا  [85]اف اػػلء: َشططَفاَعًة َحَسططَنًة َيُكطططْن َلطط

افاػمل نػل حػوائك اف ػلس  وتػاط األجػا إفػى  نل مسا افحػو ث أم ػ     لؿ ا ف  طلؿ: " وب اف  ل (52)«اتاموا  ؤجاوا»
ف خلب ام   وفـ   جض طل     .(53)تلى سفؾ  وأف افالتل مأجوا تلى  ؿ حلؿ  وا 

إفػػى  ؽ  أو إتطلئػػ  فغ ػػا ماػػ حؽ  أو محل ػػلة نػػل تمػػؿ   مػػل  جػػانػػل إاػػقلط حػػو  أو مضػـػ حػػوأمػػل إسا  ل ػػت افتػػالت  
َوَمْن َيْشطَفْع َشطَفاَعًة فقوف   مػلفى: ( 54)نال مف افتالت  افا ئ  غ ا افماغوب ن ال  وفلتا ع  اؿ مف اإلثـ  افخلؿ وافزفؿ

َُ ِكْفٌل ِمْنَها  ا تػًل أمماـػ تػأف افمػاأة افمخزوم ػ  اف ػل    أف-اضػل ا  ت اػل-  وفحػو ث تلئتػ  [85]اف الء: َسيئًََة َيُكْن َل
ن لمػػ   ا  ؟ نقػػلفوا: ومػػف  ج ػػائ تل ػػ  إط أاػػلم   ػػف ز ػػو  حػػب ااػػوؿ اػػا ت  نقػػلفوا: ومػػف   لػـػ ن اػػل ااػػوؿ ا  

: "أ تاع نل حو مف حووو ا   ثـ  لـ نلخ طب  ثـ  لؿ: إ مل أملؾ افس ف  ػ ل ـ  أ اػـ  ػل وا أالم   نقلؿ ااوؿ ا  
سا اػػاؽ نػػ اـ افضػػم ؼ أ ػػلموا تل ػػ  افحػػو  وأ ػػـ ا  فػػو أف نلطمػػ    ػػت محمػػو اػػا ت إسا  اػػاؽ نػػ اـ افتػػا ؼ  ا ػػوا  وا 

وأل ػ  فػـ   ػؽ مػف   ل ػ    أل ال أتػز أملػ  ت ػوا ؛نلطم  ا      لفس ا    لؿ ا ف حجا: "وا  مل خص (55)فقطمت  ومل"
 .(56)سفؾ"م لؼ و اؾ افمحل لة نل  نأااو افم لفغ  نل إث لت إ لم  افحو تلى  ؿ  ح  ئس غ امل

 

 .وحكنه الفقهي  التعسف يف القرار اإلداري: املطلب الرابع
 

 صطالح.أواًل: التعسف في المغة واال
  :(57)ملوة )تاػؼ(  افمػ ف وافاػ ف وافاػلء  لمػلت   قػلاب ف اػت  ػوؿ تلػى خ ػا إ مػل مػل  ػلفح اة و لػ  اف  ػ اةالتعسف لغًة .

  وم ػػ    ػػؿ: اجػػؿ اطت اػػلؼاػػ ا  غ ػػا موا ػػ  واألخػػس تلػػى غ ػػا افطا ػػؽ  و ػػسفؾ اف ماػػؼ و افماػػؼ: اف ػػلؿ ا ػػف م ظػػوا: "
 .  (58)تاوؼ إسا فـ  ق و   و افحؽ"

 :ًفـػ  ػاو  لمػ  اف ماػؼ نػل   ػب افاقاػلء افقػوامى  اػسا افلاظػ   إ مػل مػو  م  ػا وانػو مػف تلمػلء افقػل وف  التعسف اصطالحا
ى مل  وؿ تلى مسا افلاظ  ت و حػو ثاـ تػف ضػملف افامػؿ افضػلا  وافمضػلاة . و و واو نل   ب افاقالء افقوام(59)افحو ث

. نػػل حػػ ف تانػػ  (61) غ ػػاا". و ػػو تانػػ  افزح لػػل  قوفػػ : "ااػػ مملؿ اإل اػػلف حقػػ  تلػػى وجػػ   ضػػا  ػػ   أو (60) ػػ ف افحقػػوؽ
 .(62)افوا  ل  قوف : "م ل ض    و افتلاع نل   اؼ مأسوف ن   تاتًل  حاب األ ؿ"

 

 اإلداري اصطالحًا: ثانيًا: القرار
فحظػ  ا  واف ػل اػ وجو نػل إ خػلسافقل و  ػ  افموجػووة فحظػ   األوضػلع مػو ؿ نػل  حواث  وخؿ   وًا إل إااوي ؿ تمؿ        

 .(63)ما ق ل  مم   
ااػػػػ غلؿ افاػػػػلط   أو  إاػػػػلءةم اػػػػل:   تػػػػوة و طلػػػػؽ نقاػػػػلء افقػػػػل وف اإلوااي تلػػػػى اف ماػػػػؼ نػػػػل افقػػػػااا اإلوااي ماػػػػم لت       
فلاػػوؼ  لفاػػلط   و ق ػػووف  ػػسفؾ ااػػ خواـ افموظػػؼ اػػلط   اإلواا ػػ  ف حق ػػؽ غل ػػ   أو مػػوؼ غ ػػا متػػاوع مخػػلفؼ  حػػااؼاط 

 .(64)افسي حووا افقل وف
و  ػػلء تلػػى مػػل اػػ ؽ نقػػو  اػػ خوـ افموظػػؼ اػػلطل   اإلواا ػػ  افمم وحػػ  فػػ   موجػػب افقػػل وف ف حق ػػؽ م ػػلنع تخ ػػ   فػػ   أو        
 مال قلت مل  حوث نل  :م اـ  ومف األمثل  تلى سفؾ واط  قلـ خا فئ   أو  غاض افحلؽ افضاا  ل و أ لا    أو أ و لػػػػألح
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أ ػػػػػػػحلب إفػػػػػػػى   اااا ػػػػػػػ  ووف افاجػػػػػػػوع إ خػػػػػػػلسأو اف ا  ػػػػػػػلت نػػػػػػػل افا ػػػػػػػب وافػػػػػػػواجلت  أو اف قػػػػػػػؿ اإلوااي  أو   اػػػػػػاو   اف وظ ػػػػػػؼ 
لب أ ػؿ حقػوؽ اف ػلس وأمػوافاـ  لف لطػؿ  وا  قػلع افظلـػ أخس افاتوة اف ػل   ػوف اػ  ًل مػف أاػ إفى  و و  ؤوي سفؾ  (65)اطخ  لص

إاػػ لو افوظػػلئؼ افملمػػ   وافوط ػػلت  وافماا ػػز إفػػى  تلػػ اـ  وسفػػؾ مػػف خػػلؿ اػػلب حقاػـػ نػػل اف م ػػ ف  وظػػلئؼ افووفػػ   ممػػل  ػػؤوي
افموافػ   ئ م ػلوونػل سفػؾ إخػلؿ   (66)افمام  نل افووف  فغ ا أ حلب اف الءة  وموـ مقوملت األم  وافقضلء تلى أا لب أم اػل

 إس    ض افمواطف ط  ح ؿ تلى حق  إط  ح ـ وضم  و حق ؽ افمالواة   ف افمواط  ف واضطالو فاـ ووا ل  ط  زازمـ 
 .(67)افملوي ط  لت  لاا حقًل ف 

 

 حكم التعسف في القرار اإلداري.
  (68)فػ  جػب افقػل وف ف حق ػؽ م ػلنع تخ ػ  اا غلؿ الطل   اإلواا   افمم وح  ف   مو  افماؤوؿط  جوز فلموظؼ  أو  :أوالً 

   ػػلؿ:  لػػت:  ػػل ااػػوؿ ا   أط  اػػ ممل ل؟  ػػلؿ: تػػف أ ػػل سا      ل ػػؼ وأمل ػػ   جػػب افمحلنظػػ  تل اػػل  لفماػػؤوفن
 ػػل أ ػػل سا  إ ػػؾ ضػػم ؼ  وا  اػػل أمل ػػ   وا  اػػل  ػػـو افق لمػػ  خػػزي و وامػػ   إط مػػف »نضػػاب   ػػوا تلػػى م   ػػل  ثػػـ  ػػلؿ: 

اجػل تلػى  ػو لت  وتف أ ل حم و افالتوي   لؿ: اا ممؿ ااػوؿ ا    (69)«افسي تل   ن الأخسمل  حقال  وأوى 
ناػل جلاػػت نػػل : »  ػل اػػل ـ   ػوتى ا ػػف افل   ػػ   نلمػل جػػلء حلاػ     ػػلؿ: مػػسا مػلف ـ ومػػسا مو ػ . نقػػلؿ ااػػوؿ ا  

ل ػػ   ثػػـ  ػػلؿ: " أمػػل  مػػو  نػػإ ل ثػػـ خط  ػػل  نحمػػو ا  وأث ػػى ت«   ػػت أ  ػػؾ وأمػػؾ  ح ػػى  أ  ػػؾ مػػو  ؾ إف   ػػت  ػػلو لً 
 ػل ا   ن ػأ ل ن قػوؿ: مػسا مػلف ـ ومػسا مو ػ  أمػو ت فػل  أنػل جلػس نػل   ػت أا ممؿ افاجؿ م  ـ تلى افممػؿ ممػل وط

:    لؿ ا ػف  وامػ (70)افق لم أ    وأم  ح ى  أ    مو     وا  ط  أخس أحو م  ـ ت ئًل  غ ا حق  إط فقل ا   حمل   ـو 
 .(71)"افاو   ت و حووث افوط    وؿ تلى أ ال مف أجلال "ألف حووث

:    ػػلؿ  مػػلفى(72)وحقػػو اـ  لف لطػػؿ  أو إفحػػلؽ افظلػػـ  اػػـ خػػا فأ ػػؿ أمػػواؿ ا إفػػى  أل اػػل  ػؤوي ح\حػػـا اإلاػػلـ افاتػػوة: ثانيططاً 
ْثِم َوأَْنطُتْم َتْعَمُمطونَ اْلُحكَّطاِم لِ إلطى  َواَل تَْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوتُْدُلوا ِبَها ]اف قػاة: تَطْأُكُموا َفِريًقطا ِمطْن َأْمطَواِل النَّطاِس ِبطاإلِْ

فمػف ا  : »   ػلؿ (73) ػًل مػف افااتػى وافما تػل  وافلمػف  ػوؿ تلػى اف حػا ـ وفمف ا   ملفى تلى فالف        [188
 .(74)«وافما تل وافاائش افسي  متل    امل افااتل

 . ل تف افوااط  وافمحاو    وافمحل لة  وح مال افاقال نل افمطلب افال ؽ و  حوث: ثالثاً 
 

 .اخلامتة والهتائج
إفػى  فمػف وو ػ  مػف افمػوظا ف واػوء ممػلمل اـ  ممػل  ػؤوي افماؤوؿافضغط افمملاس مف   ؿ : اطضطالو افوظ ال -1

 .افماؤوؿا   مف   ؿ افقاااات اإلوا إ خلسأو اف ماؼ نل م لواة حا  اـ  وا  الؾ حقو اـ افوظ ا    
 أت لؿ  ث اة.إفى  اطضطالو افوظ ال ف س ف  ت ؿ  أو  واة محووة   ؿ   موو -2

ف ل  زواو نل  ؛ حا ز افموظؼ افم وع و تج م إفى  نل افممؿ و حث تل     مل  وتو اإل واعإفى  اإلالـ  وتو  
 إ وات  وا  قل  .
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 .اهلوامش
                                                 

 تطاجافز  ػوي  و  .266  ص3  ن ػؿ افضػلو افممجمػ   جلسطان العطربا ف م ظوا  و  .62  ص6  جتهذيب المغة  ظا: األزماي   (1)
 .546-545  ص1  جالمعجم الوسيطمجمع افلغ  افما     لفقلماة  و  .317-316  ص8  جالعروس من جواهر القاموس

  مجمططع الزواَططد ومنبططع الفواَططد. اجلفػػ  ثقػػلت    ظػػا: افا ثمػػل  908  حػػو ث ا ػػـ 387  ص19  جلمعجططم الكبيططراافط اا ػػل   (2)
 .209  ص5ج

أنطيس السطاري فطي تخطري    ظػا: اف  ػلاة  و  .ضػم ؼ  147  ص4  جدالَل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشطريعةاف  اقل   (3)
 .4062  ص6  جقالني في فتح الباريوتحقيق األحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العس

. ا ت ا ػف حجػا و ػلؿ: و ػل  ت ػ  ا ػف أ ػل تػ    18027  حو ث ا ـ 82  ص4  جمصنف ابن أبي شيبةا ف أ ل ت      (4)
  اواا اف خػلاي  لاػظ آخػا 391  ص9وام و  ف م  وا  اسا افلاظ    ظػا: ا ػف حجػا  نػ ض اف ػلاي تػاح  ػح ض اف خػلاي  ج

    ػلب افطػلؽ  صطحيح البخطاريا    لؿ: "طلؽ افاػ ااف وافماػ  اا فػ س  جػلئز".   ظػا: اف خػلاي   مملقٌل تف ا ف ت لس 
 .45  ص7 لب افطلؽ نل اإلغلؽ واف اا  وافا ااف وافمج وف وأماممل  وافغلط واف ا لف نل افطلؽ وافتاؾ وغ اا  ج

 .32  ص4  جمصنف ابن أبي شيبة  ا ف أ ل ت    (5)
 .392 ص9  جح الباري شرح صحيح البخاريفت  ا ف حجا (6)
 .433-432  ص5  جإعالم الموقعين عن رب العالمينا ف   ـ افجوز     (7)
ا ػػف و  .1439  ص4  جالصططحاح تططاج المغططة وصططحاح العربيططةافجػػوماي  و  .284  ص14  جتهططذيب المغططة  ظػػا: األزمػػاي   (8)

 .358  ص9  جلسان العرب م ظوا 
 معرفة معطاني ألفطاظ المنهطاج،إلى  مغني المحتاج  افتا   لو  .378  ص3  جقي عمى الشرح الكبيرحاشية الدسو   افواو ل (9)

 .400  ص3ج
  مجمطوع الفتطاو ا ػف   م ػ   و  .474  ص6  جالمغنطيا ػف  وامػ   و  .864  ص3  جالسطير الكبيطر شرح  ظا: افااخال   (10)

 .246  ص28ج
 .103  صاإلسالميية الجناَية في الفقَ المسؤول  ظا:  ا ال   (11)
 .60  صمطمب شرعي توظيف اإلبداع في الفعاليات االقتصادية:  ظا: افا  ل   (12)
 .146-144ص أخالقيات العمل )ضرورة تنموية ومصمحة شرعية(،  ظا: افغلموي   (13)
 .60-56  صمشكالت عربية رؤية عامة  ظا:  لفض افتلوي   (14)
  1  جتبصططرة الحكططام فططي أصططول األقضططية ومنططاه  األحكططام  ا ػػف ناحػػوفو  .671-670  ص6  جسططبل السططالم  اف ػػ مل ل (15)

 .219  ص1  جمجموع الفتاو   ا ف   م  و  .13ص
 .2577  حو ث ا ـ 1994  ص4    لب اف ا واف ل  وا واب   لب  حا ـ افظلـ  جصحيح مسممأخاج  مالـ   (16)
 .98  ص1  جمجموع الفتاو   ا ف   م   (17)
 . 163  صالكريم القرآنيات من الحر   اف ل ل (18)
  حػػو ث ا ػػـ 563  ص1    ػػلب افز ػػلة  وأمػػل حػػو ث محمػػو  ػػف أ ػػل حا ػػ   جالمسططتدرك عمططى الصططحيحينأخاجػػ  افحػػل ـ   (19)

    لؿ افحل ـ: مسا حو ث  ح ض تلى تاط اف خلاي  وفـ  خاجلا.1473
 .106  ص3ج   لب افمزاات    لب مف أح ل أاضل موا ل  صحيح مسمم،أخاج  مالـ   (20)
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 .362  ص5  جنيل األوطار  افتو ل ل (21)
 مطػػل افمؤفاػػ   لػو اـ وغ ػػامـ مػػف افخمػػس      ػػلب نػاض افخمػػس   ػػلب مػػل  ػلف اف  ػػل صططحيح البخططاريأخاجػ  اف خػػلاي   (22)

 .3146  حو ث ا ـ 93  ص4و حوا  ج
 .198  ص4  جنيل األوطار  افتو ل ل (23)
 .499  صالتاريخ اإلسالمينظام الحكم في الشريعة و   افقلامل (24)
 .249  ص2  جالكامل في التاريخ  ا ف األث ا (25)
 .7  ص15  جالمبسوط افااخال  (26)
   346  ص5  جالمغني  ا ف  وام و  .372  ص4  جرد المحتار عمى الدر المختار  ا ف تل و ف (27)
 المغنطي،ا ػف  وامػ   و  .386  ص5ج ذخيرة،الطافقاانػل  و  .465  ص4  جشطرح صطحيح البخطاري فتح الباري  ظا: ا ف حجا   (28)

 .437  ص1  جالزواجر عن اقتراف الكباَرافا ثمل  و  .329  ص5ج
 .418  ص4  جفتح الباري شرح صحيح البخاري  ا ف حجا افماقل ل (29)
 في المهذب  افت اازيو  .386  ص5  جالذخيرةافقاانل  و  .96  ص6  جرد المحتار عمى الدر المختار  ظا: ا ف تل و ف   (30)

ا ػػف  وامػػ   و  .409  ص2  جأسططنى المطالططب فططي شططرح رو  الطالططباأل  ػػلاي  و  .252  ص2  جفقططَ اإلمططام الشططافعي
 .388  ص5  جالمغني

 386  ص5  جالذخيرة  افقاانل (31)
. 2444  حػو ث ا ػـ 511  ص3  ج لب إجلاة األج ػا تلػى طمػلـ  ط ػ       لب افاموفسنن ابن ماجَ أخاج  ا ف ملج   (32)

 .2987  حو ث ا ـ 900  ص2  جمشكاة المصابيح ح ض  اف  ا زي  
   ػػلؿ افا ثمػػل: ضػػم ؼ  7905  حػػو ث ا ػػـ 31  ص8  جنػػل ماػػ وا  حػػو ث ت ػػو افػػاحمف  ػػف أ ػػل   ػػا  أحمػػوأخاجػػ   (33)

 .4774  حو ث ا ـ 140  ص3  جمجمع الزواَد ومنبع الفواَد: افا ثمل    ظا
 فطتحا ػف حجػا: و  .116  ص2  جسطبل السطالم  اف ػ مل لو  .562  ص1  جامع الصطغيرفي  القطدير شطرح الجط  افم لوي (34)

  الزواجر عن اقتراف الكبطاَر  افا ثملو  .329  ص5  جالمغنيا ف  وام : و  .465  ص4  جالباري شرح صحيح البخاري
 .5030  ص7  جالفقَ اإلسالمي وأدلتَ  افزح للو  .437  ص1ج

 .2270  حو ث ا ـ 90  ص3    لب اإلجلاة   لب إثـ مف م ع أجا األج ا  جصحيح البخاريأخاج  اف خلاي:  (35)
 .562  ص1  جفي  القدير شرح الجامع الصغير  افم لوي (36)
  3    ػػػلب نػػػل اطاػػػ قااض وأواء افػػػو وف وافحجػػػا واف الػػػ س   ػػػلب مطػػػؿ افغ ػػػل ظلػػػـ  جصطططحيح البخطططاريأخاجػػػ  اف خػػػلاي:  (37)

 .2400  حو ث ا ـ 118ص
 .465  ص4  جفتح الباري شرح صحيح البخاري  ا ف حجا (38)
 . 428-426  ص7ج لسان العرب،  ا ف م ظواو  .108  ص6  جمقاييس المغة  ا ف نلاس (39)
 .84  ص4  جمفاتيح الغيب  افاازي (40)
 .1031  ص2ج المعجم الوسيط،  ظا: مجمع افلغ  افما     لفقلماة   (41)
 ـ 25/9/2017   لا خ افا وى 3322افا وى   ظا: وائاة اإلن لء األاو     ا ـ  (42)

http: //www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=3322#.WlJxfVWWbIV 
 ل فيطططمواهب الجميافحطلب  و  .587  ص1  جالقرآنأحكام ا ف افما ل  و  .94  ص3  جاآللوسيتفسير   ا فوالا: ػ  ظ (43)
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 .330  صام السمطانيةاألحك  افملواويو  .320  ص6  جشرح مختصر خميل
 .310  ص1  جلسان العربا ف م ظوا  و  .190  ص4  جتهذيب المغة  ظا: األزماي   (44)
 .492  ص1  جمعجم المغة العربية المعاصرة  ظا: تما   (45)
  10  جالتنططوير شططرح الجططامع الصططغيراف ػػ مل ل  و  .56  ص6  جفططي  القططدير شططرح الجططامع الصططغير  ظػػا: افم ػػلوي   (46)

 .87ص
 /25/9   ػػػلا خ افا ػػػوى 3322  وائػػػاة اإلن ػػػلء األاو  ػػػ : ا ػػـػ افا ػػػوى 43-34  ص  افااػػػلو اط   ػػػلوي واإل ػػػلح اإلاػػػلملتػػػحل   (47)

 .http: //www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=3322#.WlJx31WWbIVـ  2017
  3  جصطططحيح البخطططاري البطططن بططططال شطططرح  ا ػػػف  طػػػلؿو  .95ص  12  جفطططتح البطططاري شطططرح صطططحيح البخطططاري  ا ػػػف حجػػػا (48)

تحفططة   افا ثمػػلو  .330  صاألحكططام السططمطانية  افمػػلواويو  .588-587  ص1  جالقططرآنأحكططام ا ػػف افما ػػل: و  .434ص
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشطريعة نبويطة فطي سطيرة   افخػلوملو  .181  ص9  جالمحتاج في شرح المنهاج

 . 251  ص5  جتفسير المنار  لافقلمو و  .343-340  ص3  جيةأحمد
 ـ 25/9/2017   لا خ افا وى 3322وائاة اإلن لء األاو   : ا ـ افا وى  (49)

http: //www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId= 3322# .WlJx31WWbIV. 
   251  ص5  جتفسير المنار  افقلمو لو  .588-587  ص1  جالقرآنأحكام   ا ف افما ل (50)
بريقة محمودية فطي شطرح طريقطة محمديطة وشطريعة نبويطة فطي   افخلوملو  .588-587  ص1  جالقرآنأحكام   ما لا ف اف (51)

 .251  ص5  جتفسير المنار  افقلمو لو  .343-340  ص3  جيةأحمدسيرة 
 ػػـ   حػػو ث ا 113  ص2    ػػلب افز ػػلة   ػػلب اف حػػا ض تلػػى اف ػػو   وافتػػالت  ن اػػل  جصططحيح البخططاريأخاجػػ  اف خػػلاي   (52)

1432. 
 .434  ص3  جشرح صحيح البخاري البن بطال  ا ف  طلؿ (53)
بريقة محمودية فطي شطرح طريقطة محمديطة وشطريعة نبويطة فطي   افخلوملو  .588-587  ص1  جالقرآنأحكام   ا ف افما ل (54)

 .251  ص5  جتفسير المنار  افقلمو لو  .343-340  ص3  جيةأحمدسيرة 
  3475  حػػػو ث ا ػػـػ175  ص4    ػػػلب أحلو ػػػث األ   ػػػلء   ػػػلب حػػػو ث افغػػػلا  جصطططحيح البخطططاري م اػػػؽ تل ػػػ : أخاجػػػ  اف خػػػلاي  (55)

  1315ص  3    لب افحػووو   ػلب  طػع افاػلاؽ افتػا ؼ وغ ػاا  واف اػل تػف افتػالت  نػل افحػووو  جصحيح مسممأخاج  مالـ  
 .1688 حو ث ا ـ

 .95ص  12  جفتح الباري شرح صحيح البخاري  ا ف حجا (56)
 .311  ص4  جمقاييس المغة  ا: ا ف نلاس  ظ (57)
 .245ص  9جلسان العرب   ا ف م ظوا (58)
 .45ـ  ص1988  (4ط)  مؤاا  افاالف     اوت  نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقَ اإلسالمي  ظا: افوا  ل  ن حل   (59)

  واا المدونططةمػػػ(  179 تف تػػلما  )األ ػػ حل  ملفػػؾ  ػػف أ ػػس  ػػف ملفػػؾ  ػػو  .179  ص15ج ،المبسططوط  ظػػا: افااخاػػل  (60) 
  المهطذب فطي فقطَ اإلمطام الشطافعيمػػ(  476)ت افت اازي  إ اام ـ  ف تلل  . و 314  ص4ـ  ج1994  (1)طاف  ب افملم    

)ت افمقواػػػػل   أحمػػػػوا ػػػػف  وامػػػػ   مونػػػػؽ افػػػػو ف ت ػػػػو ا   ػػػػف . و 210  ص2ـ  ج1995  (1)طواا اف  ػػػػب افملم ػػػػ     ػػػػاوت  
)ت ا ػػػف  ػػػ ـ افجوز ػػػػ   محمػػػو  ػػػف أ ػػػػل   ػػػا  ػػػف أ ػػػػوب  . و 388  ص4ـ  ج1968  و.ط   ػػػػ  افقػػػلماة    مالمغنطططيمػػػػ(  620
 .222  صو.ت  و.ط  م     واا اف  لف  الطرق الحكميةمػ(  751
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 .29  ص4ـ  ج1985  (2)ط  واا افا ا  ومتؽ  الفقَ اإلسالمي وأدلتَ ف م طاى    افزح لل  وم (61) 
  .89ص  نظرية التعسف  افوا  ل (62)
 .30ـ  ص1991  (2)ط  واا افا ا افما ل  نظرية التعسف في استعمال السمطةال ملف محمو    افطملوي (63)
جمػلؿ . و 660ـ  ص1996  م تػأة افممػلاؼ فل تػا  اإلاػ  وا    م ػا  القضا  اإلداري  ظا: ت وا   ت وافغ ل  ا و ل  (64) 

 .347ـ  ص1991 تا  اإلا  وا    م ا    م تأة افمملاؼ فلالدعاو  اإلداريةافو ف  المل  
افجزائػا    ااػلف  ملجاػ  ا  جلممػ  محمػو خ ضػا  في استعمال السمطة في القطرارات اإلداريطة االنحرافمل ل     ظا: اف لوؽ (65) 

 .40-36صـ  2014 ل   افحقوؽ وافملـو افا لا     اـ افحقوؽ  
 .131  صالرشوة وأثرها عمى الحقوقل ل  اف  . و 118  ص8  جالمحمى باآلثار  ظا: ا ف حـز   (66)
ـ  2008  (1)ط  واا افثقلنػػ   تمػػلف  الجططراَم المضططرة بالمصططمحة العامططة –شططرح قططانون العقوبططات   ظػػا:  لمػػؿ اػػم و   (67)

 .406-405ص
 .69  ص10  جالمغني  ظا: ا ف  وام   (68) 
 .1457  ص3ضاواة  ج  لب  اام  اإلملاة  غ ا    لب اإلملاة  مسمم صحيحاف  ال واي  (69) 

 .1463  ص3    لب اإلملاة   لب  حا ـ موا ل افمملؿ  جمسمم صحيحاف  ال واي   (70)
 .68  ص10  جالمغنيا ف  وام    (71)
 أسطنى  األ  ػلاي. و 181  ص4  جحاشية الدسطوقي عمطى الشطرح الكبيطر  افواو ل. و 67  ص16  جالمبسوط  افااخال (72)

  8  جالمحمطى باآلثطار  ا ػف حػـز. و 69  ص10  جالمغنطي  ا ػف  وامػ . و 300  ص4  جالمطالب في شرح رو  الطالب
 .118ص

 .308-307  ص8  جنيل األوطار  افتو ل ل (73)
  اجلفػ  7068  حػو ث ا ػـ 115  ص4    ػلب األح ػلـ  وأمػل حػو ث ثو ػلف  جالمسطتدرك عمطى الصطحيحينأخاج  افحػل ـ   (74)

 كنططز العمططال فططي سططنن األقططوالمػػػ(  975)ت لػػل حاػػلـ افػػو ف ا ػػف  لضػػل خػػلف  ثقػػلت    ظػػا: اف امػػل اواي  تػػلء افػػو ف ت
 .14494  حو ث ا ـ 528  ص5ـ  ج1981  (5ط)   حق ؽ:   اي ح ل ل   اوة افاقل  مؤاا  افاالف   واألفعال

 

 

 

 

 

 

 
 


