
 

  
  

  منهج الشريعة اإلسالمية يف عالج ظاهرة 
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 ١٧٤٥

  مقدمه
الحمد هللا رب العاملین، والصالة والسالم على أشرف المرسلین، سیدنا محمد 

 ...د وبع. النبي األمي الكریم، وعلى آلة وصحبھ وسلم تسلیمًا كثیرًا

 وخاصة فى –فإن موضوع الفساد اإلداري من الموضوعات التي استحوذت 

 على اھتمام عدد غیر قلیل من الباحثین فى العلوم االجتماعیة –اآلونة األخیرة 

واإلنسانیة المختلفة، لما لھذه الظاھرة من أھمیة في الواقع المعاصر، ولما لھا من 

  .جتماعیة والسیاسیة في المجتمعتداعیات ُتطال الحیاة االقتصادیة واال

وقد لفت انتباھي أن ھذه الظاھرة ُدرست من قبل العدید من الباحثین 

 في حدود –المختصین في علوم السیاسة واإلدارة واإلجتماع وغیرھا، ولكنھا لم تدرس 

دراسة خاصة من جانب المختصین في العلوم الشرعیة أو الفقھیة، مع -ما اطلعت علیھ 

الفقھي غنى في ھذا المجال بالمسائل والقواعد والمبادئ التي تمكن الباحث أن التراث 

  .من صیاغة نظریة إسالمیة متكاملة في ھذا الشأن

ولذا فقد عقدت العزم على أن ألتمس في بحثى ھذا معالم ھذه النظریة، معتمدًا 

فى غیره ما تركھ فقھاؤنا األجالء من تراث فقھى في ھذا المجال و: األول: على أمرین

ما وصلت إلیھ یدًي من دراسات معاصرة لظاھرة : من المجاالت ذات الصلة، والثاني

  .الفساد اإلداري

وإذا كانت التشریعات المعاصرة وكذلك اإلتفاقیات الدولیة قد تصدت لمكافحة 

ظاھرة الفساد اإلداري، فإن الشریعة اإلسالمیة الغراء كان لھا السبق في ھذا المضمار، 

ت في ھذا الصدد وسائل متعددة تمثلت في الرقابة اإلداریة، ومبدأ الترغیب وقد سلك

والترھیب، فضًال عن مراعاة الوازع الدیني، وأخیرًا مراعاة شروط شغل الوظیفة 

  .العامة



 

 

 

 

 

 ١٧٤٦

  :وعلي ھذا، فقد جاء ھذا البحث في خمسة مباحث وھى

  .التعریف بالفساد اإلداري وأسبابھ: المبحث األول

  .مبدأ الرقابة: يالمبحث الثان

  .مبدأ الترغیب والترھیب: المبحث الثالث

  .مراعاة الوازع الدیني: المبحث الرابع

  .مراعاة شروط شغل الوظیفة العامة: المبحث الخامس

واهللا أسأل أن یسدد خطاي، وأن یكون ھذا العمل خالصًا لوجھ الكریم، وأن 

  .قادر علیھیكون في میزان حسناتي یوم القیامة، إنھ ولى ذلك وال



 

 

 

 

 

 ١٧٤٧

  املبحث األول
  التعريف بالفساد اإلداري وأسبابه

  :سنتناول ھذا المبحث من خالل مطالب عدة، وذلك على النحو التالي

  املطلب األول
  مفهوم الفساد

  :سنتناول ھذا المطلب من خالل عدة فروع على النحو التالي

  الفرع األول
  )١(الفساد يف اللغة

مة واحدة، وھو أصل یدل على خروج الشيء عن     الفاء والسین والدال كل   : فسد

  .فسد یفُسُد ویفِسُد: االعتدال قلیًال كان الخروج عنھ أو كثیرًا، یقال

وم  د الق سودًا، وتفاس سادًا وف ُسَد ف سدة: وف دابروا، والمف صلحة، : ت الف الم خ

ب  : وفسد اللحم أو اللبن أو نحوھما فسادًا. خالف اإلستصالح : واإلستفساد تن أو عط  .أن

وه  د ونح سد العق ل: وف ل . بط سد الرج سدت   : وف ة، وف صواب والحكم اوز ال   ج

ساد         : األمور الغیر، والف ضرر ب اق ال ضًا إلح دب  : إضطربت وأدركھا الخلل، وتعنى أی الج

  .والقحط

                                                             
روز آبادي، القاموس ، الفی٣٤١٢، ص٥ القاھرة، جـ –ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف  )١(

، الراغب األصفھانى، ٣٢٣، ص١ القاھرة، باب الدال، فصل الفاء، جـ –المحیط، دار الحدیث 
 .٣٨١ لبنان، الطبعة الثالثة ، ص–المفردات في غریب القرآن، دار المعرفة، بیروت 



 

 

 

 

 

 ١٧٤٨

  الفرع الثاني
 الفساد يف اإلصالح اإلداري والقانوني

تجاھاتھ المختلفة، تعددت التعریفات لمفھوم الفساد بتعدد جوانبھ المتعلقة بھ وا 

كما یختلف باختالف الزاویة التي ینظر إلیھا . وذلك تبعًا الختالف الثقافات والقیم السائدة

ا                    ة، وھو م ة أو إداری صادیة أو اجتماعی ة سیاسة أو اقت ین رؤی ا ب تم م من خاللھا المھ

  .)١(یبرر اإلختالف في تحدید مفھوم الفساد

ا صرف     ومن ھذه المفاھیم، ما عرفھ أحد الفقھ     تم فیھ ة ی اء بأن الفساد ھو حال

  .)٢(وسیلة قرار معین عن ھدفھ المعتمد حذفھ لھدف ومصالح خاصة

یما            ة والس ة العملی ن الناحی ًا م ر رواج فاالتجاه الغالب في تعریف الفساد واألكث

سلطة       تخدام ال اءة اس بالنسبة للعاملین في حقول التنمیة ھو الذى ینظر إلیھ على أنھ إس

  .)٣(ص في وظیفة عامة، بھدف تحقیق نفع شخصي، أو فئوي وما إلیھمامن قبل شخ

ام       ھ القی ساد بأن ساد، الف ع الف ددة لمن م المتح ة األم شروع اتفاقی رف م ث ع حی

ك             ي ذل ا ف لطة بم ع أو س تغالل لموق اءة اس ب، أو إس لیم للواج ر س بأعمال تمثل أداء غی

ب  أفعال اإلغفال توقعا لمزیھ، أو سعیا للحصول على مزیة      یوعد بھا، أو تعرض، أو تطل

                                                             
ءلة، أمان أحمد أبو دیة، الفساد وآلیات مكافحتھ، منشورات اإلئتالف من أجل النزاھة والمسا )١(

  .٢م، ص٢٠٠٤القدس، الطبعة األولى، 
 جامعة األزھر بالقاھرة، –عاصم حسین، األزمات والفساد اإلداري، المجلة العلمیة لكلیة التجارة  )٢(

  .١٧٩م ، ص٢٠٠٣، ٢٥العدد 
داود خیر اهللا، الفساد كظاھرة عالمیة وآلیات ضبطھا، ندوة الفساد والحكم الصالح في البالد  )٣(

 بیروت، الطبعة –یة، بیروت، المعھد السویدي باإلسكندریة، مركز دراسات الوحدة العربیة العرب
  .٤١٥م ، ص٢٠٠٦الثانیة، 



 

 

 

 

 

 ١٧٤٩

ھ أو          شخص ذات شكل سواء لل ة ممنوحة ب بشكل مباشر أو غیر مباشر، أو أثر قبول مزی

  .)١(لصالح شخص آخر

وعرفت منظمة الشفافیة الدولیة الفساد بأنھ كل عمل یتضمن استخدام المنصب 

  .)٢(العام لتحقیق مصلحة خاصة ذاتیة لنفسھ أو لجماعتھ

یة لوزارة التنمیة اإلداریة، فقد عرفت الفساد بأنھ عمل یقوم      أما الورقة المرجع  

ة واإلجراءات        د واألنظم بھ موظف عام أو خاص، أو مواطن یتم من خاللھ خرق القواع

ات          ول للواجب از المقب م اإلنج ي تحك ا والت راف عنھ ا، أو اإلنح ول بھ ادئ المعم والمب

  .)٣( ربح شخصي أو جماعيالوظیفیة بقصد الحصول، أو توقع الحصول على عائد، أو

دور          كما عرف أحد الفقھاء الفساد بأنھ سلوك ینحرف عن الواجبات الرسمیة ل

واع              ق ممارسة بعض أن ن طری انون ع لوك یخرق الق ب خاصة، أو س عام بسبب مكاس

وق      ذ حق م وأخ ي الظل د ف اوزة الح و مج صلحة الخاصة، أو ھ ى الم ذى یراع سلوك ال ال

  .)٤(تحقونھاآلخرین ظلمًا ومنعھم مما یس

تم التوصل          م ی ھ ل ضح أن ساد یت ذكر للف ومن كل ما تقدم من التعریفات سالفة ال

الف     لوك مخ إلى تعریف عام ومحدد للفساد، وبناء على ذلك یمكن تعریف الفساد بأنھ س
                                                             

جعفر عبد السالم على، التعریف بالفساد وصوره من الوجھة الشرعیة، أبحاث المؤتمر العربي / د )١(
ھـ، ١٤٢٤ الریاض، –علوم األمنیة الدولي لمكافحة الفساد، المجلد األول، أكادیمیة نایف العربیة لل

  .٥٥ص
محـمد عبد الغنى حسن ھالل، مقاومة ومواجھة الفساد، القضاء على أسباب الفساد، مركز تطویر  )٢(

 .١٠م، ص٢٠٠٧ مصر الجدیدة، –األداء والتنمیة اإلداریة 
حو استراتیجیة الورقة المرجعیة لوزارة التنمیة اإلداریة حول الفساد اإلداري مقدمة إلى ندوة ن )٣(

  .١، ص٢٧/١١/١٩٩٥-٢٦ األردن، فى الفترة من –لمكافحة الفساد، عمان 
كلیتجارد روبرت، السیطرة على الفساد، ترجمة على حسین حجاج، مراجعة فاروق جرار، عمان  )٤(

 .٢٧م، ص١٩٩٤ دار البشیر، –



 

 

 

 

 

 ١٧٥٠

ت          ة سواء كان للمعاییر القانونیة واألخالقیة ضد الصالح العام یصدر عن شخص أو ھیئ

  .)١(عامة أو خاصة

  الثالثالفرع 
  الفساد يف اإلصطالح الشرعي

الفساد ھو كل المعاصي والمخالفات ألحكام الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا 

  .)٢(والعمل بھا

  )٣("یتناول جمیع الشر: "فھو كما قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة

الفساد ھو خروج الشيء عن كونھ منتفعًا بھ، : )٤(ویقول اإلمام الرازي

فإنھ یفید أمرًا زائدًا، وفى تفسیره ثالثة : إلفساد في األرضأما ا. ونقیضھ الصالح

  :أقوال

 أن المراد بالفساد فى األرض : قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدى: أولھما

 .إظھار معصیة اهللا تعالى

 أن یقال ذلك الفساد وھو مداراة المنافقین للكافرین ومخالطتھم : وثانیھما  

 .معھم
                                                             

، دراسة مقارنة بالقانون محمود محـمد معابرة، الفساد اإلداري وعالجھ في الشریعة اإلسالمیة/د )١(
  .٧٤م، ص٢٠١١ھــ، ١٤٣٢اإلداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

معاویة أحمد سید أحمد، سیاسة اإلسالم فى الوقایة والمنع من الفساد، أبحاث المؤتمر العربي  )٢(
 .٢١٠ص الریاض، المجلد األول، –الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة 

 المنصورة، –اإلمام ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، تحقیق عامر الجزار، أنور الباز، دار الوفاء  )٣(
 .٨٣ ، ص٧م ، جـ١٩٩٧بدون طبعة ، 

 ، ١ بیروت، جـ–اإلمام محـمد بن عمر الحسین الرازى، التفسیر الكبیر، دار إحیاء التراث العربي  )٤(
  .٣٠٧-٣٠٦ص



 

 

 

 

 

 ١٧٥١

 كانوا یرعون في السر إلى تكذیبھ وجحد اإلسالم وإلقاء : قال األصم: وثالثھما

  .الشبھ

الفساد ضد الصالح وحقیقتھ العدول عن اإلستقامة إلى : ویقول اإلمام القرطبى

  .)١(ضدھا

  .)٢(الفساد ھو العمل بالمعصیة: ویقول اإلمام ابن كثیر

فعًا الفساد خروج الشيء عن حال استقامتھ وكونھ منت: ویقول اإلمام الزمخشرى

  .)٣(بھ، ونقیضھ الصالح، وھو الحصول على الحال المستقیمة النافعة

ویالحظ من خالل ھذه التعاریف أنھا لم تتفق على تعریف عام ومحدد للفساد، إال 

أنھ یمكن تعریف الفساد بأنھ كل سلوك إنساني یمثل خروجًا على أحكام الشریعة 

  .اإلسالمیة

  الفرع الرابع
   الكريم والسنة النبويةلفظ الفساد فى القرآن

ت       ة وإن كان ة العربی اجم اللغ ى مع ى ف ن معن ر م ساد أكث ظ الف ا أن للف د رأین لق

شریعة        : تشترك فى عدة أمور منھا     صالح، وال د ال دال وھو ض ن اإلعت شيء ع خروج ال

ساد      ا تنظر للف اإلسالمیة فى نظرتھا للفساد ال تختلف كثیرًا عما سبق من معاٍن رغم أنھ

 :مل وأوسع، وھذا ما سنبینھ فیما یلىمن منظور أش

                                                             
 .٢٠٢، ص ١ام القرآن، جـالقرطبي، الجامع ألحك )١(
 .٧٩، ص ١ ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، جـ )٢(
الزمخشرى، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل فى وجوه التأویل، تحقیق عبد الرزاق  )٣(

 .٧٩، ص ١م ، جــ٢٠٠١ بیروت، الطبعة الثانیة، –المھدى، دار إحیاء التراث العربي 



 

 

 

 

 

 ١٧٥٢

  : معنى الفساد فى القرآن الكریم: أوًال

ومشتقاتھ فى القرآن الكریم فى خمسین موضعًا " فسد"ورد لفظ الفعل الثالثي 

  :)١(بدالالت متعددة وسیاقات مختلفة منھا ما یلى

  :الفساد بمعنى المعصیة: أوًال

  )٢(" M 8 7  j  i  h  g  f  e d  c b a   l  kL ومنه 

فالفساد ھو معصیة اهللا تعالى، ألن من عصى اهللا تعالى في األرض، أو أمر 

  .)٣(بمعصیة فقد أفسد في األرض، ألن إصالح األرض والسماء یكون بالطاعة

  :الفساد بمعني الظلم: ثانیًا

M 8 7W [ Zومنھ   \_   ^  ]  `
ba    f  e  d  cL )ال تنقصوھم ، أي ال تظلموا الناس أشیاءھم، ف)٤

  .)٥(مما استحقوه شیئًا، فالخیانة في المكیال والمیزان مبالغة في الفساد في األرض

M K ومنھ   J I H G  8 7  W   V   U  T    S  R  Q
Z  Y  X[  `  _   ̂  ]   \   L )إذا ولى فعل ما یفعل والة : ، أي)٦

                                                             
 التعریف بالفساد وصورة من الوجھة الشرعیة، أبحاث المؤتمر العربي محـمد أحمد الصالح، )١(

 ، ١م ، جـ٢٠٠٣ الریاض، –الدولي لمكافحة الفساد أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة 
  . وما بعدھا ١٢٣ص

  .١٢-١١: اآلیة: سورة البقرة )٢(
 –مد شاكر، مؤسسة الرسالة  جامع البیان فى تأویل القرآن، تحقیق أحمد محـ- اإلمام الطبري )٣(

 .٢٨٨ ، ص١م، جـ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠بیروت، الطبعة األولى، 
 .٨٥: اآلیة: سورة ھود )٤(
 .٤٤٥، ص١٥، اإلمام الطبرى، المرجع السابق، جـ٨٦، ص٩اإلمام القرطبى، المرجع السابق، جـ )٥(
 .٢٠٥: اآلیة: سورة البقرة )٦(



 

 

 

 

 

 ١٧٥٣

 الحرث السوء، فیسعى بالتعدي والظلم، فیحبس اهللا القطر لشؤم ظلمھ، فیھلك

  )٢(.، واآلیة بعمومھا تعم كل فساد كان فى أرض، أو مال، أو دین)١(والنسل

  : الفساد بمعنى القتل: ثالثًا

+  *!  "  #  $  %  &  '  )  (M 8 7 ومنھ     
7  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,8  :  9  

  ?   >   =  <  ;L )٣(  

   !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,M 8 7 و
  9   8  7  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -

;   :<  H  G  F  E  D     C  B  A  @  ?  >  =  
  J  IL"  )٤(  

أي من قتل نفسًا بغیر سبب من قصاص، أو فساد في األرض، واستحل قتلھا 
  .)٥(بال سبب وال جنایة، فكأنما قتل الناس جمیعًا، ألنھ ال فرق عنده بین نفس ونفس

  :لفساد بمعنى الھالكا: رابعًا

´  M 8 7  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ ومنھ 
½¾  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  L" )فلو شرع اهللا )٦ ،

                                                             
سابق، جـ      )١( ع ال رى، المرج ام الطب سابق، جـ    ١٠٨ ص،٢٠اإلم ع ال شرى، المرج ام الزمخ ، ١، اإلم

 ٣٥٢ص
 ١٨، ص ٣ اإلمام القرطبي، المرجع السابق، جــ)٢(
 .٣٠: اآلیة: سورة البقرة )٣(
 .٣٢: اآلیة: سورة المائدة )٤(
  .٦٦، ص٢اإلمام ابن كثیر، المرجع السابق، جـ )٥(
 .٧١: اآلیة: سورة المؤمنون )٦(



 

 

 

 

 

 ١٧٥٤

تعالى للناس ما یوافق أھواءھم ویشتھون لبطل نظام العالم، ألن شھوات الناس تختلف 
 .)١(وتتضاد، وسبیل الحق أن یكون متبوعًا، وسبیل الناس اإلنقیاد للحق

  : الفساد بمعنى التخریب والتدمیر:خامسًا

 M 8 7Ì   Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä     ÃÍ  Î   
   Ð  ÏL" )أي إن الملوك إذا دخلوا بلدة عنوة وغلبھ خربوھا وجعلوا أعزة )٢ ،

  .)٣(أھلھا أذلة، وذلك باستعبادھم استرقاقھم إیاھم

  :الفساد بمعنى القحط وقلة النبات والبركة: سادسًا

M       Ù 7 8 ومنھ     Ø  ×               Ö  Õ  Ô     Ó  Ò        Ñ  Ð
   ß  Þ  Ý  Ü   Û  ÚL"  )أي ظھر القحط وقلة النبات وذھاب البركة )٤ ،

  ، وذلك ألن المعاصي سبب في نقص )٥(ونحوه، بسبب أعمال العباد كى یتوبوا

 السماء الزروع والثمار، وإذا تركت المعاصي كان سببًا في حلول البركات من

 )٦(.واألرض

                                                             
  ١٤٠، ص ١٢السابق، جــاإلمام القرطبي، المرجع  )١(
  .٣٤اآلیة : سورة النمل) 2(
 ، ٣ ، اإلمام ابن كثیر ، المرجع السابق ، جـ٤٥٤ ،ص١٩اإلمام الطبرى، المرجع السابق ، جـ )٣(

  .٤٨٢ص
 .٤١:اآلیة : سورة الروم )٤(
 .٤٠، ص١٤اإلمام القرطبي، المرجع السابق، جـ )٥(
 .٥٧٧ص، ٣اإلمام ابن كثیر، المرجع السابق، جـ )٦(



 

 

 

 

 

 ١٧٥٥

  :الفساد بمعنى السحر: سابعًا

M  8 7:  9  8  7  6    5 ومنھ    4  3;>  =  <  ?  A   @  
  F  E  D      C    BL " )١(  

أي أن ما أتیتم بھ سحر واهللا سیمحقھ فیصیر باطًال بما یظھره اهللا على یدٌى 

 وال یدیمھ، وال – وھو السحر –من اآلیات المعجزة، إذ إن اهللا ال یثبت عمل المفسدین 

یؤیده، بل یزیلھ ویمحقھ ویظھر بطالنھ، ویجعلھ معلومًا، وھذا یشمل أیضًا كل من 

  .)٢(یصدق علیھ أنھ مفسد

  : الفساد بمعنى المنكر: ثامنًا

M 8 7  À ومنھ     ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶         µ   ´
Æ  Å   Ä  Ã     Â  ÁÇ Î  Í   Ì  Ë   Ê    É  È    Ï  

  ÐL"  )٣(  

أى فھال وجد من القرون الماضیة بقایا من أھل الخیر ینھون عما كان یقع بینھم 

أي قد وجد من ھذا " إال قلیًال" من الشرور والمنكرات والفساد في األرض؟ وقولھ 

الضرب قلیل لم یكونوا كثیرًا، وھم الذین أنجاھم اهللا عن حلول غضبھ وفجأة نقمتھ، 

  )٤(.عالى ھذه األمة أن یكون فیھا من یأمر بالمعروف وینھى عن المنكرولھذا أمر اهللا ت

                                                             
 .٨١: اآلیة: سورة یونس )١(
 –اإلمام األلوسى، روح المعاني فى تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانى، دار إحیاء التراث العربي  )٢(

 .١٦٧، ص١١بیروت، جـ
 .١١٦: اآلیة: سورة ھود )٣(
 .٦١٠، ص٢اإلمام ابن كثیر، المرجع السابق، جـ )٤(



 

 

 

 

 

 ١٧٥٦

والمتأمل ما قالھ المفسرون فى معنى الفساد الوارد فى اآلیات السابقة وغیرھا 

علم أن الفساد فى عرف القرآن الكریم عام، بحیث یشمل كل المعاصي والمخالفات 

  .ألحكام الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا

  :ول مصطلح الفساد فى السنة النبویةمدل: ثانیًا

  :وردت أحادیث كثیرة تتحدث عن الفساد والمفسدین، وسنكتفي بذكر طائفة منھا

سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ : عن النعمان بن بشیر رضى اهللا عنھما قال -١

الحالل بًین والحرام بًین، وبینھما أمور مشتبھات ال یعلمھا كثیر من : "وسلم یقول

فمن اتقى الشبھات إستبرأ لدینھ وعرضھ، ومن وقع فى الشبھات كراٍع الناس، 

یرعى حول الحمى، یوشك أن یواقعھ، أال وإن لكل ملك حمى، أال إن حمى اهللا فى 

أرضھ محارمھ، أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھ، وإذا فسدت 

 )١("فسد الجسد كلھ، أال وھى القلب 

أال : " قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: اهللا عنھ قالعن أبى الدرداء رضى  -٢

صالح ذات : بلى، قال: أخبركم بأفضل من درجة الصیام والصالة والصدقة، قالوا

  البین، فإن فساد ذات البین ھي الحالقة، ال أقول تحلق الشعر ولكن تحلق

 )٢("الدین

                                                             
 .٥٢ فضل من إستبرأ لدینھ، حدیث رقم صحیح البخاري، كتاب اإلیمان، باب )١(
، صحیح ابن حبان، كتاب الصلح، ٢٥٠٩، حدیث رقم ٥٦سنن الترمذى، كتاب صفة القیامة، باب  )٢(

 .٥٠٩٢حدیث رقم 



 

 

 

 

 

 ١٧٥٧

صلى اهللا علیھ قال رسول اهللا : عن سھل بن سعد الساعدى رضى اهللا عنھ قال -٣

یا رسول : إن اإلسالم بدأ غریبًا وسیعود غریبًا، فطوبي للغرباء، قالوا: "وسلم

 )١("الذین یصلحون عند فساد الناس: اهللا، وما الغرباء؟ قال

قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ : عن معاویة بن قرة عن أبیھ رضى اهللا عنھما قال -٤

ال تزال طائفة من أمتى منصورین ال إذا فسد أھل الشام فال خیر فیكم، : "وسلم

  )٢("یضرھم من خذلھم حتى تقوم الساعة 

 املطلب الثاني

  مفهوم الفساد اإلداري
إن وضع تعریف واضح ومحدد للفساد اإلداري یعتبر الخطوة األولى لدراسة 

ھذه الظاھرة وما یتعلق بھا من موضوعات، كآلیة مكافحتھا والتي نحن بصدد البحث 

ز كثیر من الباحثین المھتمین بھذا الشأن فى الوصول إلى تعریف دقیق فیھا، وقد عج

وموحد لھذا المصطلح، ویمكن إرجاع ھذا األمر إلى جملة من األسباب أوردھا فیما 

  :)٣(یلى

                                                             
، الطبرانى، ٢٦٢٩ما جاء أن اإلسالم بدأ غریبًا، حدیث رقم : سنن الترمذى، كتاب اإلیمان، باب )١(

  .١٢٧٣األلبانى، السلسلة الصحیحة، حدیث رقم ، ٣٠٥٦المعجم األوسط، حدیث رقم 
سنن الترمذي، كتاب الفتن عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، باب ما جاء فى الشام، حدیث رقم  )٢(

١٢٩٢. 
عبد الرحمن العیدكان، استراتیجیات ومھارات مكافحة الفساد اإلداري، المجلة العربیة للدراسات  )٣(

م، ١٩٩٧، ٢٣، العدد ١٢ الریاض، المجلد –یة نایف للعلوم اإلسالمیة األمنیة والتدریب، أكادیم
 وما بعدھا، آدم نوح على معابدة، مفھوم الفساد اإلداري ومعاییره فى التشریع اإلسالمي، ٢٠٣ص

، العدد الثاني، ٢١دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد 
  . ١٣م ، ص٢٠٠٥



 

 

 

 

 

 ١٧٥٨

عدم وجود منھج موحد للدراسة وبحث ھذه الظاھرة، فمعظم األشخاص : أوًال

رفیة مختلفة، مثل القانون، والجھات المھتمة بدراستھا ینتسبون إلى حقول مع

والسیاسة، واالقتصاد، واإلدارة، ولھذا فإن كل جھة منھا بحثت القضیة من خالل 

  .)١(المنھج الخاص بھا

إختالف المرجعیة القانونیة أو التشریعیة أو الثقافیة التي تعتمد لوضع : ثانیًا

  .معاییر لتمییز الفعل الفاسد عن غیره

اد اإلداري بین بیئة ثقافیة وأخرى، فما یراه شعبًا إختالف مضمون الفس: ثالثًا

من الشعوب فسادًا قد یراه شعبًا آخر على عكس ذلك، فمثًال الواسطة عند الغرب فساد 

  .وفى مجتمعنا لیست كذلك

تعدد مجاالت النشاط اإلنساني التى یمكن للفساد أن یستشرى فیھا : رابعًا

د المالي، والفساد اإلقتصادي، والفساد وتشابكھا، فھناك الفساد اإلدراى، والفسا

السیاسي، وعلیھ فقد یعمد أحد الباحثین إلى تعریف الفساد بشكل عام العتقاده أن 

الفساد ھو الفساد أینما وجد، فال حاجة لتخصیصھ بمجال دون غیره، فى حین یرى 

لنشاط باحث آخر غیر ھذا الرأي فیعمد إلى تعریف الفساد ضمن دائرة معینة من دوائر ا

  .اإلنساني

إختالف األسلوب العلمي المعتمد لصیاغة التعریف، فبعض الباحثین : خامسًا

یفضل اإللتزام بشروط الحد المقتبسة من علم المنطق، أو على األقل اإلستفادة منھا، فى 

حین یرى غیرھم التعبیر باللغة المعتادة بعیدًا عن تلك الشروط، وقد نجد فریقًا ثالثًا یكثر 

  .ألمثلة فى تعریفھ، وآخر ال یتطرق إلیھا مطلقًامن ا
                                                             

ة عبد العالى، اآللیات القانونیة لمكافحة الفساد اإلداري فى الجزائر، رسالة دكتوراه، كلیة حاح )١(
   .٤٩م ، ص٢٠١٣ –م ٢٠١٢ الجزائر، – جامعة محـمد خضر بسكرة –الحقوق 



 

 

 

 

 

 ١٧٥٩

ساد اإلداري، ورغم         ورغم تعدد األسباب التى حالت دون وضع تعریف موحد للف

احثین               ف الب ات تعری صنیف اتجاھ ن ت ھ یمك باب، فإن ذه األس ن ھ شأت ع المفاھیم التي ن

  : للفساد اإلداري في أربعة معاییر، وذلك على النحو التالي

  : ار القیمىالمعی: أوًال

یم   ى الق روج عل كال الخ ن أش كًال م ساد اإلداري ش ر الف ار، یعتب ذا المعی ًا لھ وفق

ي           ب التحل ا یج یم مم ذه الق ار ھ وظیفي، باعتب ار ال من اإلط ع ض ي المجتم سائدة ف ال

  )١(.وعادة ما یكون ھذا االنحراف لتحقیق مصلحة شخصیة أو ما شابھھا. واإللتزام بھا

ذى       ومن تعریفات ھذا المعی    راد ال د األف ى عن ار للفساد اإلداري أنھ القصور القیم

صلحة        دم الم ي تخ ردة الت ة المج ات الذاتی دیم اإللتزام ى تق ادرین عل ر ق م غی یجعلھ

  )٢(.العامة

وط               ھ ھب ساد اإلداري بأن ة للف د اهللا عكایل ف عب ار تعری ومما یظھر فیھ ھذا المعی

ات الو       ستوى أخالقی ل      السلوك اإلداري والتنظیمي عن م ستوى التحل ى م ة إل ة العام ظیف

ن    ة ع روج بالوظیف ة، والخ ا الجماع ارف علیھ ي تع راف الت ادئ واألع یم والمب ن الق م

إطارھا الشرعي في تحقیق المصلحة العامة إلى إطار ذاتى یساء فیھ استخدامھا لتحقیق 

                                                             
آدم نوح القضاة، نحو نظریة إسالمیة لمكافحة الفساد اإلداري والتعامل مع تبعاتھ، المؤتمر العربي  )١(

 –كافحة الفساد، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة ، مركز الدراسات والبحوث الدولي لم
  ٨م ، ص٢٠٠٣الریاض ، 

م ، ١٩٨٨ بغداد ، –عاصم األعرجى، نظریات التطویر والتنمیة اإلداریة، مطبعة التعلیم العالي  )٢(
  .٥٣ص



 

 

 

 

 

 ١٧٦٠

ة فھو یرى أن الفساد اإلداري مرده إلى أزمة خلقی . )١(المصلحة الذاتیة لشخص شاغلھا 

  .ینسحب فیھ السلوك إلى مستوى ال یلیق بإنسانیة الفرد

ومن اإلنتقادات التي وجھت للتعریفات التي تعتمد المعیار القیمى، تتعلق بمفھوم   

  )٢(.القیم ذاتھ ونسبیتھ، وعدم ثباتھ وصعوبة التحقق منھ

  :المعیار المصلحى: ثانیًا

ض الباحثین تبنى نظرًا لإلنتقادات التي وجھت للمعیار القیمي، حاول بع

المصلحة العامة كمعیار للحكم على السلوك الفاسد إداریًا، وتتمحور التعریفات التي 

تعتمد ھذا المعیار حول معنى واحد، وھو إساءة استخدام المنصب العام أو السلطات أو 

الموارد لتحقیق منافع خاصة، وفى ھذا السیاق یأتي تعریف میخائیل جونسون للفساد 

  )٣(.أنھ سوء استخدام األدوار العامة أو الموارد لتحقیق فائدة خاصة اإلداري ب

وقد عرف أحد الفقھاء الفساد اإلداري بأنھ یعد الموظف فاسدًا إذا قبل ماًال أو 

ھدیة ذات قیمة مالیة مقابل أداء عمل ھو ملزم بأدائھ رسمیًا، أو ممنوع عن أدائھ 

ة یشتم منھا رائحة استغالل المنصب رسمیًا، وإذا مارس سلطاتھ التقدیریة بطریق

                                                             
یمة الرشوة، أبحاث الندوة العلمیة عبد اهللا على عكایلة، الرقابة اإلداریة ودورھا فى مكافحة جر )١(

  .٧٩م ، ص١٩٩٢ الریاض ، –الخامسة ، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنیة والتدریب 
منقذ محـمد داغر، عالقة الفساد اإلداري بالخصائص الفردیة والتنظیمیة لموظفي الحكومة  )٢(

م ، ٢٠٠١، ٦٠ أبو ظبى، العدد –یة ومنظماتھا، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیج
 ١٠ص

میخائیل جونسون، فساد اإلدارة واإلبداع في اإلصالح، ترجمة عبد الحكیم الخزامى، الدار  )٣(
  .٢٣م ، ص٢٠٠٩ القاھرة، –األكادیمیة للعلوم 



 

 

 

 

 

 ١٧٦١

اإلداري، أو سوء استخدام السلطة الرسمیة وترجیع المصلحة الشخصیة لھ وألصدقائھ 

  )١(.وأقاربھ على المصلحة العامة

كما عرف ویلسن ودامینیا الفساد اإلداري بأنھ استخدام الوظیفة العامة لتحقیق 

  )٢(.مصالح خاصة

على ھذا المعیار لعدم وجود أسس ومعاییر تحدد وقد انتقدت التعریفات القائمة 

باإلضافة إلى عدم وجود تعریف دقیق ومعیار فاصل . معنى سوء استخدام الوظیفة

كما أن ھناك . لمفھوم المصلحة العامة، وكذا الحد الفاصل بین ما ھو عام وخاص

تعریفات وسلوكیات فردیة أو جماعیة یمكن أن تحقق مكاسب عامة وخاصة في آن 

فال شك إذن أن ھذا . احد، أو تحقق مصلحة خاصة دون اإلضرار بالمصلحة العامةو

األمر یضفي نوعًا من الغموض على أنماط السلوك التي یمكن إدراجھا تحت مفھوم 

كما أن ھذا اإلتجاه قد یترتب علیھ تبریر أي عمل ینطوي على فساد بكونھ . الفساد

  )٣(.یحقق المصلحة العامة

  :ر القانونيالمعیا: ثالثًا

یركز أنصار ھذا االتجاه على أن السلوك المنطوي على الفساد ھو ذلك السلوك 

الذى ینتھك القواعد القانونیة الرسمیة التي یفرضھا النظام السیاسي القائم على 

                                                             
أحمد إبراھیم أبو سن، أسالیب الترغیب والترھیب لمكافحة الفساد اإلداري، المجلة العربیة  )١(

، ٢١ الریاض، العدد –راسات األمنیة والتدریب، أكادیمیة نایف للدراسات العربیة للعلوم األمنیة للد
 .٢٣ھـ، ص١٤١٧

 .٥٥حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص )٢(
 .١١منقذ محـمد داغر، المرجع السابق، ص )٣(



 

 

 

 

 

 ١٧٦٢

فھم یضعون القانون والشرعیة المعیار الوحید للحكم على الفساد اإلداري . مواطنیھ

  )١(.ن واألنظمة والتعلیمات التي یجب مراعاتھا وظیفیًاویحصرونھ في خرق القوانی

ومن األمثلة على التعریفات التي ترتكز على ھذا المعیار تعریف كلیتجارد 

روبرت، حیث عرف الفساد اإلداري بأنھ سلوك ینحرف عن الواجبات الرسمیة لدور 

 ممارسة عام بسبب مكاسب مالیة أو لمكانة خاصة، أو سلوك یخرق القانون عن طریق

  )٢(.بعض أنواع السلوك الذي یراعى المصلحة الخاصة

كما عرف أحد الفقھاء الفساد اإلداري بأنھ یتمثل في استخدام السلطة العامة 

من أجل كسب أو ربح شخصي، أو من أجل تحقیق ھیبة أو مكانة اجتماعیة، أو من أجل 

خرق القانون أو مخالفة تحقیق منفعة لجماعة أو طبقة ما بالطریقة التي یترتب علیھا 

التشریع ومعاییر السلوك األخالقي، وبذلك یتضمن الفساد إنتھاكًا للواجب العام وانحرافًا 

عن المعاییر األخالقیة في التعامل، ومن ثم یعد ھذا السلوك غیر مشروع من ناحیة 

  )٣(.وغیر قانونى من ناحیة أخرى

حًا وعملیًا للتعرف على الفساد وعلى الرغم من أن ھذا المعیار یوفر معیارًا واض

إذ أن السلوك ال یتسم . اإلداري إال أنھ انتقد بجمود القانون وكیفیة تحدید مشروعیتھ

بالفساد فى حالة مخالفة القواعد الرسمیة للوظیفة فحسب، وإنما یعد االمتناع عن 

من قبیل تطبیق القانون بھدف تحقیق منفعة ذاتیة ما، أو الحیلولة دون تطبیق القانون 

                                                             
 اإلنحراف –إلجتماع عبد اهللا أحمد المصراتى، الفساد اإلداري، نحو نظریة اجتماعیة فى علم ا )١(

  .٣٤م ، ص٢٠١١ اإلسكندریة، –والجریمة، دراسة میدانیة، المكتب العربي الحدیث 
  م، ١٩٩٤كلیتجارد روبرت، السیطرة على الفساد، ترجمة على حسین حجاج، دار البشیر،  )٢(

  .٤٦ص
م ، ٢٠٠٣ھرة،  القا–السید على شتا، الفساد اإلداري ومجتمع المستقبل، المطبعة المصریة / د )٣(

  .٤٤ص



 

 

 

 

 

 ١٧٦٣

كما أن التشریعات القانونیة تعد نسبیة وتختلف من مجتمع آلخر، . )١(السلوك الفاسد

فإن ما یعد قانونیًا وشرعیًا في مجتمع ما قد یعد فاسدًا وغیر قانونیا في مجتمع آخر، 

وقد یتضمن القوانین ذاتھا اإلنحیاز لصالح فئة أو نخبة من القابضین على السلطة 

لذى یجعل من السلوك المشروع في ظل حكومة ونخبة مسیطرة سلوكًا والحكم، األمر ا

  . )٢(فاسدًا في ظل حكومة ونخبة أخرى

ولعل ھذه اإلنتقادات ھي التي دفعت منظمة الشفافیة الدولیة إلى تصنیف الفساد 

أحدھما ناتج عن خرق القانون، واآلخر ناتج عن ممارسة القانون بقصد : إلى نوعین

  .اصتحقیق النفع الخ

  :معیار الرأي العام: رابعًا

یعد ھذا المعیار حدیث نسبیًا، وقد قصد من اعتماده تجنب االنتقادات التي 

وجھت إلى المعاییر األخرى للفساد اإلداري، وذلك باللجوء إلى الرأي العام لیحدد 

  .بطریقتھ ما یراه فاسدًا من التصرفات اإلداریة وماال یراه كذلك

  :)٣( الفساد إلى ثالثة أنواع على النحو التالىوقد قسم ھاید نھایمر

  :الفساد األسود: أوًال

وھو یتضمن كافة السلوك الذي یتفق الجمھور على إدانتھ وضرورة معاقبة 

  .مرتكبھ

                                                             
  .١١منقذ محـمد داغر، المرجع السابق، ص )١(
 القاھرة ، –حنان سالم، ثقافة الفساد فى مصر، دراسة مقارنة للدول النامیة، دار مصر المحروسة  )٢(

   . ٢٣-٢٢م ، ص٢٠٠٣الطبعة األولى ، 
 مصر، –یة واإلجتماعیة بیرالكوم، الفساد، ترجمة سوزان خلیل، عین للدراسات والبحوث اإلنسان )٣(

  .١٠م، ص٢٠٠٣الطبعة األولى، 



 

 

 

 

 

 ١٧٦٤

  :الفساد األبیض: ثانیًا

وھو یتضمن كافة السلوك الذى یتغاضي عنھ الجمھور وال یمیلون إلى معاقبة 

انونیة جنائیة في أكثر األحیان تعاقب على تلك التصرفات مرتكبیھ، رغم وجود قواعد ق

التجاوزیة، ولكن ال ینظر إلیھا بوصفھا تعدیات على القیم األساسیة للمجتمع، وبالتالي 

  .فإنھ ال یستتبعھا رفض اجتماعي

  :الفساد الرمادي: ثالثًا

 وھو متوسط بین النوعین السابقین، ویكون ھذا في الحاالت التي یطالب فیھا

عناصر معینة في المجتمع بإدانة مرتكبیھ، في حین یبقي الرأي العام مترددًا في ذلك، 

 .أي عندما ال یتفق األفراد المعینین على إدانة تصرف ما

ورغم أن اعتماد ھذا المعیار جاء للتخلص من اإلنتقادات التي وجھت إلى باقي 

ي العام حقیقة متغیرة عبر الزمن، المعاییر، إال أنھ وجھ إلیھ سھام النقد، وذلك ألن الرأ

ینظر إلیھ الیوم على أنھ عمل فاسد قد ینظر إلیھ في المستقبل على أنھ عمل غیر  وما

مشروع وقانونى، كما أن الرأي العام یختلف من دولة ألخرى، بل ویختلف من إقلیم 

 )١(.آلخر داخل الدولة الواحدة

ألن یتنافى مع المبادئ  تماده،كما أن ھذا التقسیم ألنواع الفساد ال یمكن اع

األخالقیة والمعاییر القانونیة، فالسكوت عن عمل غیر أخالقي ال یعنى تبریرًا لھ، أو 

إعطائھ رخصة قانونیة، أو أن یصبح الفساد في بعض صوره وأشكالھ حقیقة حیاتیة 

                                                             
 .٣٦١منقذ محـمد داغر، المرجع السابق، ص )١(



 

 

 

 

 

 ١٧٦٥

تحول الفساد معترفًا بھا، وتحظى بالقبول العام، وھذا یعنى إنھیارا أخالقیًا وقانونیًا إذ ی

  .)١(إلى قیمة في المجتمع

ومن خالل العرض السابق تتضح صعوبة التوصل إلى مفھوم محدد للفساد 

كما أن من المشكالت التي تحول دول التوصل إلى ذلك أن الفساد یظل عمًال . اإلداري

مستترًا، وأن الكشف عن حاالت الفساد ال یؤدى عادة إال إلى الكشف عن جزء من 

  .)٢(لتي یجب علیھا أو معرفتھا، ومن النادر أن تتم أعمال الفساد بشكل ظاھرالحقیقة ا

ورغم تعدد مفاھیم الفساد اإلداري اآلنفة الذكر ال یعنى أن مضامینھ ومعانیھ 

التزال غامضة ومختلفًا علیھا، وبالتالي فإن محاربتھ والتصدي لھ لن یكون ممكنًا أو 

  .)٣(یسیرًا

  :عریف الفساد اإلداريوجھة النظر المرتآه في ت

 – من وجھة نظري –إن أي تعریف لمصطلح الفساد اإلداري ینبغي أن یراعى 

  :األمور اآلتیة

المفھوم اإلسالمي للفساد إجماًال، فھذا المصطلح مركب إضافي، أي أنھ مكون من  -١

 فإن من الضروري –األول منھما ھو الفساد، والثاني ھو اإلدارة، وعلیھ : شقین

دود الفساد أوًال وبصورة عامة قبل إضافتھ لإلدارة، وقد أوضحت جانبًا أن تعرف ح

من ھذا المفھوم سابقَا، ثانیا المفھوم اإلسالمي إلى اإلدارة، وھى الشق الثاني من 

                                                             
  .٣٦١حنان سالم، المرجع السابق، ص )١(
ھیئة األمم المتحدة، الفساد في الحكومة، ترجمة نادر أحمد أبو شیخة، المنظمة العربیة للتنمیة  )٢(

 .٥٠م، ص١٩٩٤ عمان، –اإلداریة 
م، ٢٠٠٥ الریاض، –ر الكبیسى، الفساد والعولمة تزامن ال توأمھ، المكتب الجامعي الحدیث عام )٣(

 .٥٠ص



 

 

 

 

 

 ١٧٦٦

المصطلح، والوقوف على التعریف اإلسالمي لھا البد منھ لحصر صور الفساد 

 .یف متعلقًا بھا وحدھاالمتعلقة بنطاق اإلدارة دون غیرھا، فیأتي التعر

 والمتفق على أنھا من جملة ما یسمى –دخول الصور المنصوص علیھا شرعًا  -٢

 فیما یصدق علیھ التعریف، ألن ھذا التعریف اجتھاد أول ما –بالفساد اإلداري 

 .یشترط فیھ عدم معارضتھ للنصوص

ي ھذا مراعاة األصول العامة للتشریع اإلسالمي واجتھادات الفقھاء المعتبرة ف -٣

 .الخصوص

إبراز المعاییر التي یمكن من خاللھا الحكم على تصرف من التصرفات بأنھ فساد  -٤

 .إداري

أن یكون التعریف جامعًا مانعًا، أي شامًال لمختلف الصور الواقعة والمتوقعة التي  -٥

 .تدخل في مسمى الفساد اإلداري ومانعًا من دخول غیرھا فیھ

فساد اإلداري بأنھ اإلخالل بالسلطات وتأسیسًا على ذلك، یمكن تعریف ال

الممنوحة بموجب والیة شرعیة عامة، بتجاوز حدودھا المشروعة قصدًا، أو استعمالھا 

 .بما ال یتعارض مع مقاصد الشریعة اإلسالمیة من تلك الوالیة واقعًا أو مآًال

 املطلب الثالث

  أسباب الفساد اإلداري
وانبھا الكثیر من الغموض، ویرجع إن الفساد اإلداري ظاھرة مركبة یكتنف ج

عوامل انتشارھا إلى مجموعة من األسباب والدوافع المتداخلة والتي یصعب عملیًا 

  .فصلھا عن بعضھا البعض



 

 

 

 

 

 ١٧٦٧

وترجع األسباب األساسیة للفساد اإلداري إلى شبكة معقدة من األسباب 

ة، وسنتناول ھذه السیاسیة، واإلقتصادیة، واإلجتماعیة واإلداریة، والقانونیة والقضائی

  :األسباب على النحو التالي

  :)١(األسباب السیاسیة والتي یمكن تلخیصھا كاآلتي: أوًال

تعد ھذه األسباب ھي األخطر من نوعھا، حیث تعود ھذه األسباب إلى الوالءات  -١

الحزبیة والتي تقود إلى تحقیق مصالح أقلیة دون المصلحة العامة ، حیث التأثیر 

داریة من خالل اإلنتماءات السیاسیة، وبالتالي سیشكل ذلك تكتل على القرارات اإل

لتحقیق مصالح فئات معینة وعدم وجود نظام سیأسى فعال یستند إلى مبدأ الفصل 

بین السلطات وتوزیعھا بشكل أنسب، أي غیاب دولة المؤسسات السیاسیة 

مشاركة، والقانونیة والدستوریة، كما أن ضعف الممارسة الدیمقراطیة وحریة ال

فضًال عن تغییر األنظمة السیاسیة بعوامل عدیدة والذى یخلق جوًا من عدم 

 .اإلستقرار السیاسي مما یساعد على انتشار الفساد اإلداري 

ضعف حریة نشاط مؤسسات المجتمع المدني، وأجھزة المراجعة، والحریات  -٢

 ال ُتدرك في الدینیة، وحریة الصحافة، مما یجعل مفھوم القابلیة للمساءلة غایة

 .المجتمعات التي ال تتمتع بالدیمقراطیة

مناصرة الوالءات، ویتمثل في النھب الواسع لألموال والممتلكات الحكومیة عن  -٣

طریق إبرام صفقات غیر موضوعیة، وتحویل ممتلكات عامة إلى مصالح خاصة 

                                                             
ھاشم الشمرى، الفساد اإلداري والمالي وآثاره االقتصادیة واالجتماعیة، دار البازورى العلمیة  )١(

قیة ، سالم سلیمان، وآخرون، أداء الحكومة العرا٤٦-٤٥م، ص٢٠١٠ عمان، –للنشر والتوزیع 
 – بابل –م، مركز حمورابى للدراسات ٢٠٠٨م، التقریر االستراتیجي العراقي السنوي ٢٠٠٨عام 

  . وما بعدھا٥٤م، ص٢٠٠٩العراق، 



 

 

 

 

 

 ١٧٦٨

بدعاوى مختلفة، ورفع قیمة الخدمات التي یفترض أن تقدمھا الحكومة ألسباب 

سیاسیة، وارتفاع مرتبات أعضاء القوى السیاسیة المسیطرة على مواقع 

 .المسئولیة

قلة الوعى السیاسي، وعدم معرفة اآللیات والنظم اإلداریة التي تتم من خاللھا  -٤

 .ممارسة السلطة، وھو أمر یتعلق بعامل الخبرة والكفاءة إلدارة شئون الدولة

ك أن أغلب العملیات االقتصادیة ھي عبارة غیاب الفعالیة االقتصادیة فى الدولة، ذل -٥

عن صفقات تجاریة مشبوھة، أو ناتجة عن عملیات سمسرة یحتل الفساد المالي 

فیھا حیزا واسعًا، ستؤثر ھذه العملیات على مدى سیر عملیة تنفیذ المشاریع 

وبالتالي على عملیة اإلنتاج، وھو ما سینعكس بصورة أو بأخرى على مستوى 

  .اد الوطنيوبنیة االقتص

  :)١(األسباب اإلداریة، وتتمثل فیما یلى: ثانیا

تضخم الجھاز اإلداري بسبب إتباع سیاسة التوظیف االرتجالي، باإلضافة إلى  -١

إسراف بعض القیادات اإلداریة والسیاسیة العلیا في تعیین بعض األنصار واألتباع 

ن شأنھ أن یحدث بصرف النظر عن كفاءتھم وحاجة الجھة اإلداریة إلیھم، وھذا م

تأثیرًا سلبیًا على سیر العمل اإلداري، بعضًا منھا یدخل ضمن مظاھر الفساد 

 .اإلداري، كاإلھمال والتكاسل والواسطة والمحسوبیة وغیرھا

تعقید اإلجراءات اإلداریة والتمسك بحرفتیھا وجمودھا مما یؤدى إلى تعطیل العمل  -٢

 واإلنتظار لساعات طویلة، مما وتأخیره وتجبر أصحاب المعامالت على التردد

                                                             
 القاھرة، - محمد عبد اهللا الشباني، الخدمة المدنیة على ضوء الشریعة اإلسالمیة، عالم الكتب )١(

   .٨٠م، ص ١٩٧٧ -ھــ١٣٩٧الطبعة األولي، 



 

 

 

 

 

 ١٧٦٩

یجعلھم یبحثون عن أیسر الطرق وأسرعھا إلنجاز معامالتھم حتى ولو كانت غیر 

 .)١(مشروعة

یعد ضعف أنظمة الرقابة اإلداریة والمالیة وتعدد األجھزة القائمة بھا واألسالیب  -٣

التقلیدیة المستخدمة من أھم أسباب الفساد اإلداري، حیث تعتمد الكثیر من 

إلدارات على المتابعة المكتبیة دون المیدانیة، أو على معلومات غیر كاملة ا

مشتقاه من مصادر مشبوھة، األمر الذي یساعد على فتح ثغرات ینفذ من خاللھا 

 .)٢(الفساد

عدم مراعاة المعاییر الموضوعیة في تعیین الموظفین، وترقیتھم، وإحالتھم إلى  -٤

 . كثیر من مظاھر اإلنحراف في العمل اإلداريالتقاعد، األمر الذى یؤدى إلى تفشى

  :األسباب القانونیة والقضائیة، وتتمثل فیما یلى: ثالثا

اإلسراف والتسرع في إصدار تشریعات خاصة باإلدارة العامة وتداخلھا، حیث  -١

تنطوي على عیوب الصیاغة القانونیة، كل ھذا یؤدى إلى عجز المنظومة القانونیة 

 .)٣(داريعن مكافحة الفساد اإل

تعطیل وعدم تطبیق الكثیر من القوانین على أصحاب النفوذ مما یؤدى إلى  -٢

 .تحصنھم من العقاب في حالة ارتكابھم ألحد األفعال الفاسدة

                                                             
م ، ٢٠٠٣ القاھرة، –على شتا، الفساد اإلداري ومجتمع المستقبل، المطبعة المصریة السید  )١(

  .٣٠ص
عبد القادر الشیخلى، دور القانون في مكافحة الفساد اإلداري والمالي، المؤتمر العربي الثالث في  )٢(

م ، ٢٠٠٢  بیروت، أكتوبر عام–اإلدارة، القیادة اإلبداعیة والتجدید فى ظل النزاھة والشفافیة 
 .٣٥٤ص

 –محـمد مصطفى سلیمان، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري، الدار الجامعیة  )٣(
  .٣٨م، ص٢٠٠٦اإلسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ١٧٧٠

فساد الجھاز القضائي، وتتحقق ھذه الحالة عندما یتواطأ بعض المتورطین في  -٣

فع لھم من مبالغ نقدیة عملیات الفساد مع القضاة لیتولوا حمایة الجناة مقابل ما ید

 .)١(كبیرة

تمسك اإلدارة القضائیة واألمنیة باإلجراءات الروتینیة المعقدة والتقلیدیة في  -٤

التحري والتحقیق وإثبات التھم، وعدم مواكبتھا للمستجدات الحدیثة التي 

تستخدمھا شبكات الفساد وعصابات الرشوة، األمر الذى یؤدى إلى إفالت الكثیر 

 .)٢(من العقابمن الفاسدین 

  :)٣(األسباب االجتماعیة، وھذه األسباب تكمن فیما یلى: رابعا

تأثیر القیم االجتماعیة واألخالقیة والدینیة للمجتمع ومدى تمسك األفراد بھا  -١

فوجود . وتأثرھم، ومدى القدرة على نقلھا إلى داخل المنظمة التي یعملون فیھا

 ستكون بمثابة الموانع ضد اإلنحراف أطر أخالقیة لسلوكیات األفراد في المجتمع

أو اإلنسیاق نحو أطر ضعیفة وھشة ممثلة بالفساد اإلداري، وھذا من شأنھ أن 

 .یؤدى إلى منع انتشار حاالت الفساد

                                                             
عامر خضیر الكبیسى، الفساد اإلداري، رؤیة منھجیة للتشخیص والتحلیل والمعالجة، المجلة  )١(

  .٩٥م،  ص٢٠٠٠، یونیو ٢داریة، مجلد العربیة لإلدارة، المنظمة العربیة للتنمیة اإل
عادل عبد العزیز السن، مكافحة أعمال الرشوة، مكافحة الفساد في الوطن العربي، المنظمة  )٢(

  .٤٣٥م ، ص٢٠٠٩ القاھرة، –العربیة للتنمیة اإلداریة، جامعة الدول العربیة 
امیة، رسالة ماجستیر، كلیة مروة محـمد عبد اهللا، الفساد وأداء النظام السیاسي فى الدول الن )٣(

مفھوم الحكم / ، حسن كریم ١٦-١٥م، ص٢٠٠٨ العراق، – جامعة النھرین –العلوم السیاسیة 
م، ٢٠٠٤، ٣٠٩ بیروت، العدد –الصالح، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة 

  .٥٠ص



 

 

 

 

 

 ١٧٧١

غیاب الشفافیة، فالمجتمعات غیر الدیمقراطیة معروفة بكونھا بیئات مغلقة تسیطر  -٢

مح ھذه الحكومات بنشر الحكومات على إعالمھا وتخضعھ لرقابتھا، وال تس

معلومات غیر تلك التي توافق علیھا وتخدم مصالحھا، وبالتالي فإن ذلك یسھل 

على بعض المسئولین التالعب بالقوانین التي تمكنھم من أخذ الرشاوى وعقد 

 .الصفقات المشبوھة

أسباب تربویة وسلوكیة، وھى عدم اإلھتمام بغرس القیم واألخالق الدینیة فى  -٣

كما أن لنمط العالقات واألعراف بین . فال مما یؤدى إلى سلوكیات شاذةنفوس األط

المجتمع تأثیر كبیر، فكلما كانت الروابط االجتماعیة بین أفراد الطائفة الواحدة 

قویة كلما ازداد الفساد، وذلك نظرًا لتفضیل المسئولین ألقاربھم وأصدقائھم 

ھا المكاسب الخاصة غیر وإعطائھم الوظائف الھامة والتي یحققون من خالل

 .المشروعة

إختیار الموظف واستخدامھ خارج الضوابط التي تؤھلھ لمسئولیتھ وكفاءتھ  -٤

بالمقارنة مع العمل المسند إلیھ، ودخول عنصر المحاباة من أجل قرابة أو مصلحة 

  .شخصیة، ونحو ذلك من األسباب الخفیة

  :)١(األسباب االقتصادیة، وتتمثل فیما یلى: خامسا

ء توزیع الثروة والموارد اإلقتصادیة على السكان األمر الذى یجعل األموال سو -١

تتمركز لدى فئة قلیلة من األشخاص، مما یؤدى إلى ضعف والء الغالبیة العظمى 

من المواطنین لألھداف العامة ومصلحة المجتمع، وتفشى السلوكیات الفاسدة من 

 .جانب بعض الموظفین في اإلدارة العامة
                                                             

 المركز –، منظمة الشفافیة الدولیة أحمد أبو دیة وآخرون، نظام النزاھة العربي فى مواجھة الفساد )١(
   .٣٥اللبناني للدراسات، بدون تاریخ نشر، ص



 

 

 

 

 

 ١٧٧٢

مستوى دخل األفراد نتیجة التضخم وارتفاع األسعار یجعل الدخول انخفاض  -٢

عاجزة عن إشباع الحاجات األساسیة والضروریة، فیلجأ إلى الرشوة واإلختالس 

  .واإلتجار بالوظیفة للحصول على المال بطریقة غیر مشروعة

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 ١٧٧٣

  املبحث الثاني
  مبدأ الرقابة

ساد اإلدار   د الف ان ض مام األم ة ص د الرقاب ي   تع سیة ف د األداة الرئی ا تع ي، كم

الح اإلداري      ات اإلص . عملیة الكشف عن الفساد وتحدید حجمھ، وھى بھذا تعد أولى حلق

ة              ى الحیلول ل عل ساد اإلداري والعم ى مكافحة الف ر عل فمھمة الرقابة تنصب إلى حد كبی

  .دون وقوعھ

ور اإلداري  ن المنظ ى م ة تعن ذ ا : والرقاب ن أن تنفی ق م د والتحق داف التأك ألھ

یم       ة والتنظ سب الخط حیحًا بح یرًا ص سیر س ة ت ة اإلداری ي العملی ا ف وب تحقیقھ المطل

  .)٢(،)١(والتوجیھ المرسوم لھا

ة               ضاھا متابع تم بمقت ددة، ی ستمرة متج ة م ا عملی اء بأنھ د الفقھ ا أح كما عرفھ

ق         دى تحقی ن م د م صد التأك شأة بق سة أو المن ي المؤس بطھا ف ة وض شاطات المختلف الن

ي     النشا رر ف ط اإلداري لألھداف المقررة، أي التحقق من أن ما یتم إنجازه مطابق لما تق

داف     ق األھ ي تحقی ي ف اح األداء الفعل ة نج اس درج ك بقی وعة، وذل ة الموض الخط

  .)٣(والمعاییر بغرض التقویم والتصحیح
                                                             

المنظور اإلسالمي المعاصر والتجربة السعودیة، مطابع : عبد الرحمن الضحیان، الرقابة اإلداریة/د )١(
   .٢١م ، ص١٩٩٤ جدة، –مؤسسة المدینة للصحافة 

قبة الشيء بغرض صونھ وحراستھ والمحافظة علیھ، تطلق الرقابة فى اللغة على معاٍن عدة، مرا )٢(
المكان المترفع : والْمرَقب ھو. االنتظار ألجل الحفظ: والرقیب ھو الحارس والحافظ، والترقب ھو

أبو الحسین أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة ، دار : أنظر. الذى یشرف وینظر منھ الرقیب
الفیومى، المصباح المنیر فى غریب الشرح  ، أحمد بن على ٢٧ ، ص٢ بیروت ، جـ–الجیل 

 .٢٣٤ ، ص١ بیروت ، جـ–الكبیر، المكتبة العلمیة 
 الریاض ، الطبعة الخامسة ، –األسس والوظائف ، مكتبة الشقرى : سعود النمر، اإلدارة العامة /د )٣(

   .٢٥٩ھـ، ص١٤٢٢



 

 

 

 

 

 ١٧٧٤

ویمكن تعریف الرقابة في منظور الشریعة اإلسالمیة بأنھا تلك الرقابة الشاملة 

أم شعبیة، والتي تسعى إلى التأكد من أن ) رئاسیة(أكانت علویة أم ذاتیة أم إداریة سوء 

األھداف المرسومة واألعمال المراد تنفیذھا قد تمت فعًال وفقًا للمعاییر والضوابط 

  .)١(الشرعیة اإلسالمیة

  :وسیتم تقسیم ھذا المبحث إلى عدة مطالب، وذلك على النحو التالي

  املطلب األول
  ابة اإلهليةالرق

وھى رقابة اهللا عز وجل لعباده ومخلوقاتھ، فاهللا سبحانھ وتعالى رقیب على 

جمیع الخلق، یعلم سرھم وعالنیتھم، ظاھرھم وباطنھم، وما تخفیھ صدورھم من خیر 

أو شر، فالمؤمن كلما ازداد إیمانھ باهللا عز وجل زاد إیمانھ بأھمیة رقابة اهللا سبحانھ 

 مخافتھ، طمعًا في ثوابھ وخوفًا من عقابھ، ویقول اهللا سبحانھ وتعالى مما یدفعھ إلى

یعلم خائنة " ، ویقول أیضًا )٢("وكان اهللا على كل شئ رقیبًا "وتعالى مؤكدًا ھذا المعنى 

  .)٣("األعین وما تخفى الصدور

لھذا فالرقابة الربانیة ھي أساس الرقابة في اإلدارة اإلسالمیة، وھى رقابة 

 التي ھي من – عكس الرقابة الوضعیة –صدرھا اهللا سبحانھ وتعالى أزلیة ودائمة م

  .صنع البشر، وترتبط بمدى إیمان اإلنسان المسلم باهللا عز وجل

                                                             
تبة الرشد، الطبعة الرابعة، حازم ماطر المطیرى، اإلدارة اإلسالمیة، المنھج والممارسة، مك/د )١(

 .١٩٢م، ص٢٠١٠
  .٥٢: اآلیة: سورة األحزاب )٢(
 .١٩اآلیة : سورة غافر )٣(



 

 

 

 

 

 ١٧٧٥

وإذا رجعنا إلى السنة النبویة نجدھا أیضًا زاخرة باألحادیث التي تؤكد على 

أن تعبد " حسان الرقابة الربانیة، منھا قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم لما ُسئل عن اإل

ال تزول " ، وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم )١("اهللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنھ یراك 

قدما عبد یوم القیامة حتى ُیسأل عن عمره فیما أفناه، وعن علمھ فیم فعل، وعن مالھ 

  .)٢("من أین اكتسبھ وفیم أنفقھ، وعن جسمھ فیم أباله 

ا استشعر رقابة اهللا عز وجل ومعیتھ معھ أینما وبناًء على ذلك، فإن الموظف إذ

كان، فإن ذلك سیرقیھ إلى مرتبة اإلحسان، وھى سبب كاٍف ألن یرُوض الموظف نفسھ 

األمارة بالسوء على الخیر والصالح واالبتعاد عن كل ما من شأنھ المعصیة، فبذلك 

  .یكون سبیل إلى اإلصالح اإلداري

  املطلب الثاني
  الرقابة الداخلية

  :وسنتناول ھذا المطلب في فرعین على النحو التالي        

  الفرع األول
  الرقابة الذاتية

رغم الجھود التي بذلت وال زالت تبذل لمكافحة الفساد اإلداري بمختلف أنواعھ 

والحد من انتشاره إال أنھ في ازدیاد على مر األیام، ولعل السبب في ذلك یعود إلى غیاب 

                                                             
، ٥٠صحیح البخاري، كتاب اإلیمان، باب سؤال جبریل النبي عن اإلیمان واإلسالم، الحدیث رقم  )١(

 .٨قدر ، حدیث رقم صحیح مسلم ، كتاب اإلیمان، باب بیان اإلیمان واإلسالم واإلحسان واإلیمان بال
سنن الترمذي، كتاب صفة القیامة والرقائق والورع، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص،  )٢(

  .٢٤١٧حدیث رقم 



 

 

 

 

 

 ١٧٧٦

األفراد الناتجة عن ضعف الرقابة اإللھیة في نفوسھم من جھة، الرقابة الذاتیة عند 

وصعوبة الكشف عنھ من جھة أخرى، ألن كل مساھم في عملیة الفساد اإلداري یحاول 

  .)١(إخفاء معالمھا خشیة أن یقع في الجریمة، ورغبة في إنجاز المصلحة التي ینشدھا

لموظف على نفسھ، المبنیة وقد عرف أحد الفقھاء الرقابة الذاتیة بأنھا رقابة ا

على معرفة حقیقیة ألسرار دینھ وما یدعو إلیھ من وجوب التقوى، ومراقبة اهللا تعالى 

  .)٢(في السر والعلن

كما عرفھا فقیھ آخر بأنھا رقابة تنبع من داخل النفس البشریة، خشیة غضب 

 فإذا كان .میراهللا تعالى، وسعیًا إلى مرضاتھ، والعمل على راحة النفس، وھى رقابة الض

ضمیر المسلم مسیطرًا على أعمالھ وأقوالھ وفكره، فإن الرقابة اإلداریة، ورقابة 

  .)٣(المجتمع، ورقابة القضاء، تتقلص إلى أدنى حد

فالرقابة الذاتیة من الصفات الفریدة التي تتمیز بھا اإلدارة اإلسالمیة، وترجع 

وغیرھا من األعمال الفردیة ھذه الصفة إلى مبدأ عظیم یشمل األعمال اإلداریة 

والجماعیة، وھذا المبدأ ھو أن وجود اإلنسان في ھذه الحیاة أساسًا لعبادة اهللا عز 

 عبارة عن ابتالء – بما فیھا األعمال اإلداریة –وجل، ومن ثم فإن كل أعمالھ وأفعالھ 

                                                             
محـمد محمود الذنیبات، أثر الرشوة على النظام االقتصادي والتنمیة، في الرشوة وخطورتھا على  )١(

  .١٥٥م ، ص١٩٩٢-ھـ ١٤١٢ الریاض، –ب المجتمع، المركز العربي للدراسات األمنیة والتدری
   .٢١عبد الرحمن الضحیان ، المرجع السابق ، ص )٢(
 جدة، بدون طبعة، –محمود عساف، المنھج اإلسالمي في إدارة األعمال، مكتبة الخدمات الحدیثة  )٣(

  .١٠٠بدون سنة نشر، ص



 

 

 

 

 

 ١٧٧٧

 على من اهللا عز وجل لمعرفة مدى طاعتھ ألوامره واجتنابھ لنواھیھ، ومن ثم محاسبتھ

  .)١(أعمالھ من قبل خالقھ سبحانھ وتعالى

  7 8وقد جاءت نصوص القرآن الكریم تحث على الرقابة الذاتیة، حیث 
 M6  5  4   3   2  1  0  /  .   -79  8  :  >  =  <  ;  

  @   ?L ")٢(.  

M  W ویقول أیضًا . )٣(" M  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹L ویقول أیضًا 
  ]  \   [  Z  Y  XL ")٤(.  

 – ومنھ الموظف –كما جاءت نصوص السنة النبویة المطھرة لتربى المسلم 

على الرقابة الذاتیة، ومنھا احفظ اهللا یحفظك، احفظ اهللا تجده تجاھك، إذا سألت فأسأل 

اهللا، وإذا استعنت فاستعنن باهللا، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء، لم 

  .)٥("هللا علیك، رفعت األقالم وجفت الصحفیضروك إال بشيء قد كتبتھ ا

ولقد ضرب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم القدوة الحسنة في تطبیق مبدأ 

الرقابة الذاتیة، ففي غزوة بدر لما أراد صلى اهللا علیھ وسلم تعدیل صفوف أصحابھ 

                                                             
 –إلدارة العامة، مطابع الخالد فھد صالح السلطان، النموذج اإلسالمي في اإلدارة، منظور شمولي ل )١(

   .١٢٨م ، ص١٩٩٨الریاض، الطبعة الثانیة، 
 .١٨: اآلیة: سورة الحشر )٢(
 .١٣: اآلیة: سورة القیامة )٣(
 .٨ ،٧اآلیتان : سورة الزلزلة )٤(
سنن الترمذى، كتاب صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، حدیث  )٥(

 .٢٥١٦رقم 



 

 

 

 

 

 ١٧٧٨

ن  رضى اهللا عنھ وھو متقدم م)١(وفى یده َقَدح یعدل بھ القوم، فمر بسًواد بن غزیھ

: یا رسول اهللا: ، فقال "استو یا سًواد : "الصف، فطعن في بطنھ بالقدح، وقال

فكشف رسول اهللا ) مكنى من القصاص(أوجعتني وقد بعثك اهللا بالحق والعدل، فأقدنني 

فقال ما حملك : ، فاعتنقھ فقًبل بطنھ"إسَتِقد: "صلى اهللا علیھ وسلم عن بطنھ، وقال

ول اهللا حضر ما ترى فأردت أن یكون آخر العھد بك أن یا رس: على ھذا یا سًواد؟ قال

  .)٢(یمس جلدي جلدك، فدعا لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بخیر

وقد سار على منھج الرسول صلى اهللا علیھ وسلم الخلیفة عمر بن الخطاب 

رضى اهللا عنھ، وھذا ما اتضح جلیًا في خطبتھ التي ألقاھا عندما ٌأختبر خلیفة، حیث 

ثم إني ولیت أموركم أیھا الناس، فأعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنھا : " فیھاجاء

إنما تكون على أھل الظلم والتعدي على المسلمین، فأما أھل السالمة والدین والقصد 

فأنا ألین لھم من بعضھم البعض، فلست أدع أحدًا یظلم أحدًا أو یعتدى علیھ حتى أضع 

للحق، وإنى بعد شدتي تلك أضع خًدى على األرض ألھل خًده على األرض حتى یذعن 

  .)٣("العفاف والكفاف 

ویروى عن عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ أنھ اتخذ قرارًا بعدم رفع المھور 

!  "  #  $  M 8 7 أكثر من أربعمائة دینار فاحتجت علیھ امرأة حیث 
-  ,  +  *  )  (   '  &  %.  0    /  

                                                             
صحابي جلیل شھد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاھد كلھا مع رسول اهللا صلى اهللا : سواد بن غزیة )١(

علیھ وسلم، وھو الذي أسر خالد بن ھشام المخزومى فى بدر، وقد بعثھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
 وما ٥١٦، ص٢ابن سعد، الطبقات الكبرى، جـ: أنظر. وأمَّره على خبیر، فقدم علیھ بتمر جنیب

، ابن عبد البر، اإلستیعاب، دار ٣٧٤، ص٢بعدھا، ابن األثیر، أسد الغابة في معرفة الصحابة، جـ
 .١١٠٨ بیروت، بدون طبعة، بدون سنة نشر، رقم -صادر

 .٨٠٨، ص٦الشیخ األلبانى، السلسلة الصحیحة، جـ )٢(
 .٢٠، ص١، أبو نعیم، حلیة األولیاء، جـ٢٦٩، ص١٨ابن عساكر، تاریخ دمشق، جـ )٣(



 

 

 

 

 

 ١٧٧٩

  3  2  1L "ا كان منه رضى اهللا عنه إال أن رجع عن قراره قائالً، فم :
، فما كان منھ رضى اهللا عنھ إال أن رجع عن قراره )٢(" وأخطأ عمر امرأةأصابت " 

  .)٣("أصابت امرأة وأخطأ عمر : " قائًال

وإذا كانت ھناك رقابة ذاتیة تضبط سلوك الفرد، فإن ھناك رقابة داخلیة في 

ضًا، وھى عملیة تقوم بھا المنظمة للتأكد من صحة سیر المنظمات تضبط أداءھا أی

األعمال اإلداریة فیھا، وأنھا موجھة لتحقیق األھداف العامة للمنظمة وتصحیح أي 

  .انحراف یتم اكتشافھ بشكل تلقائي

  الفرع الثاني
  الرقابة الرئيسية

الرقابة الرئاسیة، ھي تلك الرقابة التي یمارسھا الرئیس اإلداري على 

سیھ وما یباشرونھ من أعمال وتصرفات ضمانًا للتقید بمبدأ الشرعیة، وتالفیًا مرؤو

 .)٤(وتقویمًا ألي عیب أو قصور

ولقد اھتم النظام اإلداري اإلسالمي بھذه الرقابة إھتماما بالغًا، نظرًا لما لھا من 
 فاعلیة في استقامة أمور الدولة واستمراریتھا، فھي ركن من أركان النظام اإلداري

                                                             
 .٢٠ :اآلیة :النساءسورة  )١(
 .٢٠: اآلیة: سورة النساء )٢(
ھاشم الندوى وآخرون، دائرة المعارف العثمانیة، بدون طبعة، : البخاري، التاریخ الكبیر، تحقیق)٣(

  .٩، ص٨بدون سنة نشر، جـ
ي النظم رمضان محـمد بطیخ، الرقابة على أداء الجھاز اإلداري، دراسة علمیة وعملیة ف/ د )٤(

على محـمد حسنین، /، د٢٩٨م، ص١٩٩٨ القاھرة، –الوضعیة واإلسالمیة، دار النھضة العربیة 
م، ١٩٨٥ القاھرة، الطبعة األولى، –الرقابة اإلداریة في اإلسالم، المبدأ والتطبیق، دار الثقافة 

 .١٢٥ص



 

 

 

 

 

 ١٧٨٠

اإلسالمي وقاعدة من قواعده، إذ ال تقتصر مھمة الرئیس اإلداري في اإلسالم على 
تعیین العمال والموظفین وتفویض بعض السلطات إلیھم، بل یجب علیھ مراقبتھم فیما 
یأتون وما یذرون من تصرفات، للتأكد من مدى شرعیتھا ومالءمتھا وتحقیقھا لمصالح 

وتصرفاتھم، حیث یؤكد ھذا المعنى رسولنا صلى المجتمع، ألنھ مسئول عن أعمالھم 
كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعیتھ، فاإلمام راٍع وھو مسئول " اهللا علیھ وسلم بقولھ 

عن رعیتھ، والرجل راٍع في أھلھ ومسئول عن رعیتھ، والمرأة راعیة في بیت زوجھا 
ال كلكم راٍع ومسئولة عن رعیتھا، والخادم راٍع في بیت سیده ومسئول عن رعیتھ، أ

 .)١("ومسئول عن رعیتھ 

أن یباشر بنفسھ : العاشر" ویقول اإلمام الماوردي عند تعداده لواجبات اإلمام
مشارَفة األمور وتصفح األحوال، لینھض بسیاسة األمة وحراسة الملة، وال یعًول على 

 .)٢("التفویض تشاغًال بلذة أو عبارة، فقد یخون األمین ویفسد الناصح

 :فإن الرقابة الرئاسیة تنقسم إلى قسمینوعلیھ، 

 .الرقابة الرئاسیة التلقائیة: األول

  .الرقابة الرئاسیة بناًء على تظلم: الثاني

  :الرقابة الرئاسیة التلقائیة: أوًال

وھى تلك الرقابة التي یباشرھا الرئیس اإلداري على تصرفات وأعمال 
 .)٣(فةمرؤوسیھ من تلقاء نفسھ تأدیة منھ لواجبات الوظی

                                                             
 .٢٤١٩صحیح البخارى، كتاب العتق، باب العبد راٍع في مال سیده، حدیث رقم  )١(
 .٣٠الماوردى، األحكام السلطانیة، ص )٢(
خمیس بن عبد اهللا بن خمیس الحدیدى، الرقابة اإلداریة في الشریعة اإلسالمیة دراسة مقارنة،  )٣(

  .١٢٤م ، ص٢٠١١ الجامعة األردنیة، –رسالة دكتوراه، كلیة الدارسات العلیا 



 

 

 

 

 

 ١٧٨١

وتأكیدًا ألھمیة ھذه الرقابة، فقد مارسھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم على 

ھذا : عمالھ، حیث أرسل رجًال یسمى بابن اللتبیة عامًال على الصدقات، فلما رجع قال

ما بال الرجل نستعملھ على "لكم وھذا أھدى إلّى، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

 ھذا لكم وھذا أھدى إلّى، أفال قعد في بیت أبیھ وامھ فینظر العمل مما والنا اهللا فیقول

والذى نفسى بیده ال نستعمل رجًال على العمل مما والنا اهللا : "، ثم قال"أیھدى إلیھ أم ال

فیغل شیئًا إال جاء یوم القیامة یحملھ على رقبتھ إن كان بعیرًا لھ رغاء، وإن كانت بقرة 

اللھم ھل بًلغت، قالھا : م رفع یدیھ إلى السماء وقاللھا خوار، وإن كانت شاة تیعر، ث

 .)١("ثالثًا 

فالرسول صلى اهللا علیھ وسلم قام بھذه الرقابة من تلقاء نفسھ باعتباره رئیسًا 

 .للدولة ومسئوًال عن تصرفات عمالھ وسالمتھا وشرعیتھا

 وقد سار على نھج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم صحابتھ الكرام، فھذا أبو

بكر الصدیق رضى اهللا عنھ لما قدم علیھ معاذ ابن جبل رضى اهللا عنھ بعد وفاة رسول 

أحسابان؟ : إرفع إلًى حسابك، فقال معاذ: اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال لھ أبو بكر

 .)٢(حساب اهللا وحساب عنكم، واهللا ال آلي لكم عمًال أبدًا

وع األمثلة في الرقابة وقد ضرب الفاروق عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ أر

التلقائیة، حیث إنھ لما علم أن أحد العمال أرغم رجًال من قومھ على النزول فى واٍد 

                                                             
 .١٨٣٢حدیث رقم صحیح مسلم، كتاب اإلمارة، باب تحریم ھدایا العمال،  )١(
أبو محـمد عبد اهللا مسلم ابن قتیبة، عیون األخبار، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة  )٢(

، عبد الحى الكنانى، نظام الحكومة ٦٠، ص١ھـ، جـ١٤٠٧ القاھرة، الطبعة األولى، –والنشر 
طبعة، بدون سنة نشر،  بیروت، بدون –النبویة المسمى التراتیب اإلداریة، دار الكاتب العربي 

 .٢٣٧، ص١جـ



 

 

 

 

 

 ١٧٨٢

لینظر عمقھ مما أدى إلى وفاتھ فاستقدم ذلك العامل وألزمھ بدفع الدیة وعزلھ من 

  .)١(عملھ

 :الرقابة الرئاسیة بناًء على تظلم: ثانیًا

ة في النظام اإلداري اإلسالمي من قبل الرئیس كما یكون تحریك الرقابة الرئاسی

اإلداري المباشر، یكون أیضًا عن طریق تظلم یقدمھ إلیھ صاحب المصلحة أو غیره من 

 .أفراد األمة اإلسالمیة

فیجب على الرئیس اإلداري النظر في التصرف اإلداري المتظَلم منھ ومراجعتھ 

ھ، أو تعویض المتضرر ومجازاة  لرفع الضرر الناتج عن-لیتأكد من صحتھ وشرعیتھ

من صدر منھ ذلك التصرف إن كان لھ وجھ شرعي، تأدیة لألمانة الملقاة على عاتقھ، 

¸  M 8 7 حیث    ¶  µ   ´  ³   ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©
¹º¿   ¾  ½  ¼    »  À  Æ  Å   Ä           Ã  Â    Á  L ")٢(. 

ھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال وروى عن جابر بن عبد اهللا رضى اهللا عن

إتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة، واتقوا الشر فإن الشر أھلك من كان قبلكم "

 .)٣("حملھم على أن سفكوا دماءھم واستحلوا محارمھم 

أًیما عامل لي ظلم أحدًا فبلغتني "كما یقول عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ 

 .)١("ظلمتھ أغیرھا فأنا  مظلمتھ فلم

                                                             
زینب إبراھیم القاروط، دار /أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزى، مناقب عمر بن الخطاب، تحقیق د )١(

 .٩٣ھـ، ص١٤٠٢ لبنان، الطبعة الثانیة، – بیروت –الكتب العلمیة 
  .٥٨: اآلیة : سورة النساء )٢(
 .٢٥٧٨ب تحریم الظلم، حدیث رقم صحیح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، با )٣(



 

 

 

 

 

 ١٧٨٣

وقد زخر النظام اإلداري اإلسالمي بكثیر من الممارسات العملیة للرقابة 

  :الرئاسیة بناًء على تظلم، أذكر منھا ما یلى

 عاملھ –ما روى أن رجًال تظلم إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم من قیام أبى َجھم  -١

القْود یا : وا بلطمھ، فأتى قومھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال–على الصدقة 

لكم كذا وكذا وكذا، فلم یرضوا، : رسول اهللا، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم

فزادھم حتى یرضوا ثم طلبوا الزیادة مرة أخرى فزادھم فرضوا فأعلم الناس 

  .)٢("بذلك

ورد أن أبا بكر الصدیق رضى اهللا عنھ ولَّى رجًال على الیمن فأتاه رجل أقطع الید  -٢

 .)٣(إن كان ظلمك ألقیدنك منھ: والى الیمن ظلم، فقال أبو بكروالرجل فذكر أن 

شكا أھل الكوفة سعدًا بن أبى وقاص إلى عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ وسألھ،  -٣

أما أنا فإني كنت أصلى بھم صالة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فقال : فقال سعد

 یأتون مسجدًا من ذلك الظن بك وأرسل من سأل عنھ بالكوفة، فكانوا ال: عمر

مساجد الكوفة إال قالوا خیرًا حتى أتوا مسجدًا لبنى عبس، فقال رجل یقال لھ أبو 

أما إذا أنشدتمونا باهللا فإنھ ال یعدل في القضیة وال یقسم بالسویة وال یسیر : سعدة

. اللھم إن كان كاذبًا فأعم بصره وأطل عمره وعرضھ للفتنة: بالسریة، فقال سعد

                                                   
= 
 بیروت، الطبعة األول، –ابن الجوزى، مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب، دار مكتبة الھالل  )١(

 .١٤١م، ص١٩٨٩
 .٤٥١، ص٥ابن سعد، الطبقات الكبرى، جـ )٢(
سنة نشر،  بیروت، بدون طبعة، بدون –ابن حجر، اإلصابة في تمییز الصحابة، دار الكتب العلمیة  )٣(

 .٨٦، ص٢جـ



 

 

 

 

 

 ١٧٨٤

فأنا رأیتھ یتعرض لإلماء في السكك، فإذا سئل كیف أنت؟ یقول كبیر : قال الراوي

 .)١(مفتون أصابتني دعوة سعد

  املطلب الثالث
  الرقابة اخلارجية

نظرًا التساع رقعة الدولة اإلسالمیة وتعدد مؤسساتھا أصبح من الصعب إحكام 

ود رقابة خارجیة، الرقابة علیھا من خالل الرقابة الداخلیة، لذا كانت الحاجة ملحة لوج

  .وقد تنوعت تلك الرقابة وتطورت حسب مقتضیات العصر

  :وسنتناول ھذا المطلب في فرعین، وذلك على النحو التالي

  الفرع األول
  )الدواوين(األجهزة الرقابية 

ھي أجھزة رقابیة أنشأھا الخلفاء لتمارس أعمالھا الرقابیة على عمالھم في 

 أفعالھم بوسائل مختلفة، وتتأكد مما یصل عنھم من األمصار، تتقصى أخبارھم وتراقب

وھذا النوع من الرقابة ُعرف في الدولة اإلسالمیة بالدواوین، وسنتناول بعض . أخبار

  :ھذه الدواوین على النحو التالي

 :دیوان البرید -١

كلمة البرید أصلھا فارسي، وتطور مفھومھا بتطور الزمن، فقد كانت تطلق 

 البرید، ثم ُأطلقت على العامل المكلف بنقل البرید، ثم تطور في على البغال التي تحمل

                                                             
شمس الدین الذھبى، سیر أعالم النبالء، تحقیق وتعلیق شعیب األرناؤط، وحسین األسد، مؤسسة  )١(

 .١١٣ھـ، ص١٤٠١ بیروت، الطبعة األولى، –الرسالة 



 

 

 

 

 

 ١٧٨٥

اإلسالم واستعمل بشكل أكثر تنظیمًا، فأصبح یطلق على الجھة اإلداریة التي تتولى نقل 

 .)١(الرسائل من وإلى مختلف األقطار

ویعتبر دیوان البرید من أقدم الدواوین وجودًا في النظام اإلداري اإلسالمي، 

ولى نبتت في العھد النبوي حیث تمثلت في المراسالت التي جرت بین رسول فجذوره األ

. )٢(اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وبین الملوك في سبیل توسیع دائرة الدعوة اإلسالمیة

إضافة إلى أن البرید كان یمثل ھمزة الوصل بین النبي صلى اهللا علیھ وسلم وبین عمالھ 

  .ووالتھ في أنحاء الدولة اإلسالمیة

أما عن الھیكل التنظیمي لدیوان البرید، فكان یتكون من صاحب برید یختار من 

كبار موظفي الدولة، یقدم بدوره بتعیین عمال لھ في كل قطر من أقطار الدولة، یتبعھم 

  .)٣(موظفون أقل درجة، بحیث یقوم الجمیع بأداء المھام المطلوبة منھم على أكمل وجھ

ید في تلك العصور ھي نقل الرسائل بین رئیس وكانت المھمة األساسیة للبر

الدولة اإلسالمیة ووالتھ وعمالھ في مختلف األمصار، لیكون على إطالع مستمر بما 

إضافة إلى ذلك، إستطالع . یدور في مختلف أقطار الدولة للوالة والعمال بدون تأخیر

لدولة من أن آراء الرعیة عن أحوال الوالة والعمال وسیرتھم معھم، لیطمئن رئیس ا

  .ھؤالء ال یستغلون سلطتھم في ظلم الناس والتعدي على حقوقھم

                                                             
 .١٧٩، ص١عبد الحى الكنانى، المرجع السابق، جـ )١(
 .٢٥٤ص. ٤بعة، بدون سنة نشر، جـ بیروت، بدون ط–ابن ھشام، السیرة النبویة، دار القلم  )٢(
محـمد الشبانى، نظام الحكم واإلدارة في الدولة اإلسالمیة منذ صدر اإلسالم إلى سقوط الدولة  )٣(

  .١٢٧ – ١٢٦م، ص١٩٧٩ القاھرة، –العباسیة، عالم الكتب 



 

 

 

 

 

 ١٧٨٦

ویصف الجاحظ تلك المتابعة المستمرة والتواصل الدائم بین الراعي والرعیة 

ھي ما یجعل علمھ بمن نأى من عمالھ ورعیتھ كعلمھ بمن بات معھ في مھاد "بأنھا 

  .)١("واحد 

 :دیوان الحسبة -٢

روف إذا ظھر تركھ، ونھى عن المنكر إذا ظھر أمر بالمع"الحسبة ھي 

 .)٢("فعلھ

أي مراقبة مدى اإللتزام بأحكام الشریعة اإلسالمیة والقضاء على جمیع أسباب 

الفساد ومظاھره، وذلك باألمر بالمعروف والنھى عن المنكر، ألنھ األساس الذي یدور 

  .)٣(علیھ تطبیق الشریعة اإلسالمیة

 فقد مارس – وإن لم یكن بھذا المسمى –عھد النبوة وقد ُعرف ھذا النظام منذ 

الرسول صلى اهللا علیھ وسلم األمر بالمعروف والنھى عن المنكر بنفسھ، حیث مرَّ على 

أفال جعلتھ فوق الطعام حتى : " طعام وأدخل یده فیھا فنالت أصابعھ بلًال، فقال)٤(ُصبرة

  .)٥("یراه الناس، من غًشنا فلیس منا 

لبعیدة عنھ، فقد كان یكلف بھا صحابتھ رضوان اهللا علیھم لیقوموا أما األماكن ا
. بھذه المھمة، حیث ولى عتاب بن أسید على مكة، عثمان بن أبى العاص على الطائف

                                                             
  .٢٧٨م، ص١٩٥٥ بیروت، –الجاحظ، التاج في أخالق الملوك، دار الفكر  )١(
  .٣٦٣لمرجع السابق ، الماوردى، ا )٢(
  .١٣٥خمیس بن عبد اهللا بن خمیس الحدیدي، المرجع السابق، ص )٣(
  .٥٠٦، ص١انظر، المعجم الوسیط ، المرجع السابق، جـ. الكومة من الطعام: الصبرة )٤(
من غشنا فلیس منا، : قول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، باب )٥(

 .١٠٢حدیث رقم 



 

 

 

 

 

 ١٧٨٧

وعلى ھذا . )١(وبعث معاذ بن جبل وأبا موسى األشعري على الیمن رضى اهللا عنھم
  .لیھمالنھج سار الخلفاء الراشدون ومن بعدھم رضوان اهللا ع

وفیما یتعلق باختصاصات المحتسب الخاصة باألعمال اإلداریة، فھي تشمل كل 
ما یدخل تحت دائرة األمر بالمعروف والنھى عن المنكر إال ما كان داخًال تحت إطار 
وظیفي آخر، كاألمور التي یختص بھا القضاة، وتلك التي ینفرد بھا ولى األمر، ونحو 

، فكان یتولى الحسبة على األئمة والمؤذنین )٢(الدولةذلك من التخصصات الوظیفیة في 
واألطباء والمعلمین والقائمین على إنفاق المال العام، إذ علیھ أن یحول دون إنفاقھ إال 

كما علیھ مراقبة مدى اھتمام الدولة بسالمة وصیانة . في الوجوه المخصصة شرعًا
  .)٣(المرافق العامة، والقیام بما یصلحھا إن رأى بھا خلًال

ھذا وللمحتسب مراقبة أي موظف في الدولة وإن كان من ذوى المناصب 
وینبغي للمحتسب أن یقصد :" یقول ابن اإلخوة. الرفیعة، بل حتى رئیس الدولة ذاتھ

 .)٤("مجالس األمراء والوالة ویأمرھم بالشفقة على الرعیة واإلحسان إلیھم

 :دیوان المظالم -٣

ظالمین إلى التناصف بالرھبة، وزجر قود المت: "النظر في المظالم ھو
 .)٥("المتنازعین عن التجاحد بالھیبة 

                                                             
محـمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب : ابن تیمیھ، الفتاوى الكبرى، تحقیق )١(

   .٤٩، ص٢٨م، جـ١٩٧٨ - ھـ ١٤٠٨ بیروت، –العلمیة 
 . وما بعدھا ٣٦٧الماوردى، األحكام السلطانیة، المرجع السابق، ص )٢(
سید بن : ، الحسبة في اإلسالم، تحقیق، ابن تیمیھ٣٧٠ – ٣٦٩الماوردى، المرجع السابق، ص )٣(

  .١٧ الكویت، بدون طبعة وسنة، ص–محـمد، مكتبة دار األرقم 
محـمد محمود، : محـمد بن محـمد القرشى بن األخوة، معالم القربة في أحكام الحسبة، تحقیق )٤(

 .٣١٦م، ص١٩٧٦صدیق أحمد، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
 .١٢٥ابق، صالماوردي، المرجع الس )٥(



 

 

 

 

 

 ١٧٨٨

جدیر القدر، نافذ األمر، " وھذا یعنى أن الناظر في المظالم یجب أن یكون 

، وال تأخذه في اهللا لومة الئم، )١("عظیم الھیبة، ظاھر العفة، قلیل الطمع، كثیر الورع

 رد الظلم عن المظلوم، خاصة إن كان الظالم ألنھ یحتاج في نظره إلى سطوة تمكنھ من

ویعد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أول من نظر في المظالم، وذلك . ذو مكانة كبیرة

في الشرب الذى تنازعھ الزبیر بن العوام بن عمة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

  .)٢(ورجل من األنصار

اهللا علیھ وسلم في تعقب وقد سلك الخلفاء بعد ذلك مسلك رسول اهللا صلى 

المظالم، ومن ذلك ما قام بھ عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ من أمره للقبطي أن یضرب 

أیا عمرو متى استعبدتم الناس "ابن عمرو بن العاص مثلما ضربھ، وقولھ لھ وألبیھ 

  .)٣("وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارًا 

م أصبح لھا بعد ذلك واٍل وكان الخلفاء یباشرون النظر في المظالم بأنفسھم، ث

مختص بنظرھا، ثم تطور األمر إلى أن أصبح للمظالم، ومن موظفین تابعین لھ یستعین 

  .بھم على أداء وظیفتھ

وتتعدد اختصاصات دیوان المظالم، والذى یھمنا منھا ھنا ما یتعلق بالرقابة 

 أو شكوى من اإلداریة، وھى تلك التي ینظر فیھا وإلى المظالم دون التوقف على تظلم

  :)٤(أحد، وتنحصر فیما یلى

                                                             
 .٨٦الماوردي، المرجع السابق، ص )١(
 .٢٣٥٩صحیح البخاري، كتاب المساقاة، باب سكر األنھار حدیث رقم  )٢(
 .١٢٣ابن الجوزى، المرجع السابق، ص )٣(
  .٧٥الماوردي، المرجع السابق، ص )٤(



 

 

 

 

 

 ١٧٨٩

مراقبة كتاب الدواوین، بحیث یتصفح أحوالھم، وما یثبتونھ في الدواوین،  -١

ویشمل ذلك الرقابة الحسابیة على سجالت الدولة، وما ُأثبت فیھا من األموال 

 .العامة دون إفراط أو تفریط

عمال والة النظر في تعدى الوالة على الرعیة، وذلك عن طریق مراجعة أ -٢

األقالیم، وكبار الموظفین وتصرفاتھم، لمؤازرتھم على العدل واإلنصاف، 

 .والضرب على أیدیھم عند الظلم، واستبدالھم إن لم یرتدعوا

مراقبة جباة األموال العامة، للتأكد من مدى تقیدھم بأخذ القدر الذى وضعتھ  -٣

فاتھم من أي الدولة على الناس دون زیادة أو نقصان، وتصحیح وتقویم تصر

 .خطأ أو انحراف

رد الغصوب السلطانیة، وھى ما یغصبھ العمال والوالة لحسابھم أو لحساب  -٤

 من أموال الرعیة، فعلیھ ردھا إلى أصحابھا متى – إستعماًال لسلطانھم –الدولة 

 .علم بذلك دون حاجة إلى شكوى

  .ااإلشراف على األوقاف العامة للتأكد من تنفیذ شروطھا وصحة مصارفھ -٥

 :دیوان األزمة -٤

دیوان األزمة یشبھ إلى حد ما أجھزة الرقابة العامة في بعض الدول والتي 

وقد أنشئ دیوان األزمة في عصر الخالفة . تتولى مراقبة مؤسسات الدولة المختلفة

العباسیة، وتحدیدًا في زمن المھدى، وذلك عندما كثرت دواوین الدولة وتنوعت 

أن یحكم الرقابة علیھا ویضبطھا، فأنشأ ھذا الدیوان لیقوم اختصاصاتھا، فأراد الخلیفة 

بذلك من خالل تعیین مندوب تابع لھ في كل دیوان مھمتھ ضبط ومراجعة حسابات 



 

 

 

 

 

 ١٧٩٠

الدیوان ورفعھا إلى رئیس دیوان األزمة، وھذا بدوره یرفعھا إلى الخلیفة، وكان ھذا 

 .)١(المندوب یسمى زمام الدیوان

ھدف من إنشاء ھذا الدیوان ھو مراقبة جمیع دواوین وتجدر اإلشارة إلى أن ال

الدولة للتأكد من مدى مشروعیة ومطابقة أعمالھا لمبادئ الشریعة اإلسالمیة 

وتعالیمھا، ومدى تقیدھا بالتوجیھات الصادرة من الخلیفة، وذلك لحمایة الناس من 

وإتالفھا تعسف أصحاب الدواوین وجورھم، والحفاظ على أموال الدولة من إضاعتھا 

   .)٢(بسبب سوء استعمال السلطة

  الفرع الثاني
  الرقابة الشعبية

إذا كانت تلك األجھزة الرقابیة السابقة تنشأ بإرادة وقرار من رئیس الدولة، 

 –وتعتبر نوعًا من أنواع الرقابة الرئاسیة لتبعیتھا المباشرة إلیھ، فإن الرقابة الشعبیة 

  .خارجة من رحم الشعب وإرادتھ –باعتبارھا من الرقابة الخارجیة 

ویقصد بالرقابة الشعبیة، متابعة أفراد األمة لنشاطات السلطة التنفیذیة 

المتمثلة بالجھاز الحكومي المكًون من الحكام ووالة األمور، وأعمالھم فى مجاالت 

الحیاة كلھا، ومناصحتھم عن طریق األمر بالمعروف والنھى عن المنكر، لمعالجة 

  .)٣(خالفات الواقعة منھم والقضاء علیھااألخطاء والم

                                                             
 .١٥٨ ، ص٣ر، جـ طبعة، بدون سنة نش بیروت، بدون–ابن األثیر، الكامل في التاریخ، دار صادر  )١(
سعید عبد المنعم الحكیم، المرجع السابق ، /، د٢١٤على محـمد حسنین، المرجع السابق، ص/د )٢(

  .٣٦١-  ٣٦٠ص
فوزى كمال أدھم، اإلدارة اإلسالمیة، دراسة مقارنة بین النظم اإلسالمیة والوضعیة الحدیثة، دار /د )٣(

  .٣١٢م ، ص٢٠٠١ بیروت ، –النقائس 



 

 

 

 

 

 ١٧٩١

وقد ألزم الشارع الحكیم األمة باألمر بالمعروف والنھى عن المنكر، ومن ذلك 
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إن اهللا یرضى لكم ثالثًا، "وما یؤكد ذلك من السنة قولھ صلى اهللا علیھ وسلم 

أن تعبدوا اهللا وال تشركوا بھ شیئًا، وأن تعتصموا بحبل اهللا جمیعًا وال تفرقوا، وأن 

  .)٣("تناصحوا من واله اهللا أمركم

والذى نفسى بیده لتأمرن بالمعروف "وسلم أیضًا ویقول صلى اهللا علیھ 

ولتنھن عن المنكر، ولتأخذن علي أیدي المسىء ولتأطرنھ على الحق أطرًا، أو لیضربن 

  .)٤("اهللا بقلوب بعضكم على بعض

تدل ھذه اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة داللة صریحة وواضحة على 

 فیما یختص باألمر بالمعروف والنھى عن مسئولیة الفرد المسلم في المجتمع اإلسالمي

                                                             
  .٧١: اآلیة: ةسورة التوب )١(
  .١١٠: اآلیة: سورة آل عمران )٢(
البیھقي، السنن الكبري، كتاب قتال أھل البغي، باب النصیحة هللا ولكتابھ ولرسولھ والئمة  )٣(

   .١٦٤٣٣المسلمین وعامتھم، حدیث رقم 
  .١٤٦، ص١٠الطبرانى، المعجم الكبیر، جـ )٤(



 

 

 

 

 

 ١٧٩٢

المنكر ومناصحة الحكام ووالة األمر، فھي واجب وإلزام من اهللا تعالى ورسولھ صلى 

  .اهللا علیھ وسلم

وقد وضع اإلسالم أسس الرقابة الشعبیة التي تمكن األمة من مراقبة والة األمر 

  :)١(ھذه األسس فیما یلىوموظفیھم، ومنع االنحراف والفساد قبل أن یستشرى، وتتمثل 

 .وجوب الشورى -١

 .مسئولیة ولى األمر أمام األمة -٢

 .حریة الرأي والمراقبة -٣

 .المناصحة باألمر بالمعروف والنھى عن المنكر -٤

  :وتنقسم الرقابة الشعبیة إلى قسمین، وذلك على النحو التالي

  :الرقابة الشعبیة المؤسسیة: أوًال

ا نفر من المختصین ممثلین للشعب، ویقصد بھا رقابة شعبیة رسمیة یقوم بھ

  .)٢(وتظھر على شكل ھیئة

ولعل ظھور ھذا النوع من الرقابة ھو ما فعلھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

عندما اختار نقباء المھاجرین واألنصار الممثلین للمجتمع الجدید وكبار وزرائھ 

 ھذه الھیئة ومستشاریھ، وفى مقدمتھم العشرة المبشرین بالجنة، حیث استمر عمل

العلیا للشورى بعد وفاة النبي صلى اهللا علیھ وسلم وصاحبیھ أبى بكر وعمر رضى اهللا 

                                                             
  .١٦١سعید الحكیم، المرجع السابق ، ص )١(
 - ھـ ١٤٢١حمد بن داود المزجاجى، مقدمة فى اإلدارة اإلسالمیة، بدون دار نشر، الطبعة األولى، أ )٢(

   .٣٨٦م، ص٢٠٠٠



 

 

 

 

 

 ١٧٩٣

عنھما، حیث مارست عمًال رقابیًا خاصًا تمكنت من خاللھ القیام بمھمة سیاسیة حساسة 

  .)١(تتعلق باختیار خلیفة ثالث للمسلمین

ى بأھل الحل والعقد، وقد عرفت الدولة اإلسالمیة في عصورھا السابقة ما یسم

وھو مجلس یضم العلماء المعتبرین الذین یثق الناس في نزاھتھم وصدقھم وأمانتھم، 

وكانوا ھم الرقباء على أداء الخلیفة ووزرائھ وعمالھ، بل إن أھل الحل والعقد كانوا ھم 

الذین ینًصبون الخلیفة أو اإلمام، ویعزلونھ إذا حاد عن الحق ولم یطبق شرع اهللا عز 

وجل، وكانوا مفوضین من قبل الشعب في ذلك بحكم مكانتھم العلمیة واإلجتماعیة، 

  .)٢(وكانوا ھم المستشارین أیضًا في أي أمر یرید الخلیفة أن یبرمھ

وقد طبق الخلیفة عمر بن عبد العزیز رضي اهللا عنھ ذلك، حیث أسند الرقابة 

تصرفات والتھ، وأن یبًلغوه عما الشعبیة لفقھاء المدینة، وأمرھم أن یراقبوا تصرفاتھ و

  .)٣(یحصل من تجاوزات

  :الرقابة الشعبیة العامة: ثانیًا

ة     ى رقاب ھ، وھ ة ومعاونی شاط الخلیف ى ن رادًا عل ة أف راف األم ا إش صد بھ ویق

المعروف           ر ب شیًا مع وجوب األم ك تم المیة، وذل ة اإلس ال الدول ى أعم ة عل شعبیة عام

ى أن ا      اًء عل ذا ضمن        والنھى عن المنكر، وبن دخل ھ اء بعض، وی ضھم أولی لمؤمنین بع

ي       ا دام ف باب اإلحتساب، ولكنھ احتساب إختیاري، وتطوعي، وشخصي، مقبول شرعًا م

                                                             
  .٣٨٧ – ٣٨٦أحمد بن داود المزجاجى، المرجع السابق، ص )١(
یوسف بن زھران بن حمد الحجى، الرقابة اإلداریة بین الفكر اإلسالمي والفكر اإلداري الحدیث،  )٢(

  .٩٣- ٩٢م، ص٢٠١٤وراه، جامعة أم درمان اإلسالمیة بالسودان، رسالة دكت
  .٤٤٨ ، ص٥الذھبي، سیر أعالم النبالء، المرجع السابق، جـ )٣(



 

 

 

 

 

 ١٧٩٤

ة     صلحة العام صالح، والم دف ال ل، والھ ق الفاض سلیمة، والخل رة ال ار الفط إط

  .)١(المشروعة

من الرقابة، وھناك الكثیر من األمثلة المشرقة في التاریخ اإلسالمي لھذا النوع 

منھا ما روى أن أبا بكر الصدیق رضى اهللا عنھ بعدما تولى الخالفة خطب في الناس 

أیھا الناس فإني ولیت علیكم ولست بخیركم، فإن أحسنت فأعینونى، وإذا أسأت "قائًال 

موني، أطیعونى ما أطعت اهللا ورسولھ، فإذا عصیت اهللا ورسولھ فال طاعة لى ِّفقو

  .)٢(..."علیكم 

یأتي من بعده عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ وسار على نفس النھج، حیث ثم 

یا معشر المسلمین، ماذا تقولون لو ِملت : " قال یومًا وھو یخطب الناس على المنبر

أجل، كنا نقول :  فقام إلیھ رجل فسل سیفھ وقال– ومیَّل رأسھ –برأسي إلى الدنیا كذا 

نعم إیاك أعنى بقولي، :  إیاى تعنى بقولك ؟ قال: فقال– وأشار إلى قطعة –بالسیف كذا 

  .)٣("الحمد هللا الذى جعل في رعیتي من إذا تعوَّجت قوَّمنى: فقال عمر

وكذلك عثمان بن عفان رضى اهللا عنھ، فقد طبق ھذا النوع من الرقابة العامة، 

إن وجدتم في كتاب اهللا أن تضعوا رجلي في : " حیث قال رضى اهللا عنھ في خطبتھ

  .)٤(..."قید فضعوا رجلي في القیدال

                                                             
   .٢٨٩أحمد بن داود المزجاجى، المرجع السابق ، ص )١(
،  بیروت، الطبعة األولى–بن جریر الطبرى، الریاض النضرة في مناقب العشرة، دار الكتب العلمیة )٢(

  .٢٤٠ ، ص١/٢ ، جـ١م ، مجلد١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٥
  .٣٨١ ، ص٣/٤ ، جـ٢الطبرى، المرجع السابق، مجلد  )٣(
 .٧٢، ص ١مسند اإلمام أحمد بن حنبل، جــ )٤(



 

 

 

 

 

 ١٧٩٥

  املبحث الثالث
  مبدأ الرتغيب والرتهيب

خلق اهللا عز وجل اإلنسان لغایة عظیمة، وھى عبادتھ سبحانھ وتعالى، وجعل 

النفس البشریة تتراوح في قبولھا للحق بین أسلوب الترغیب والترھیب، لیرغبھا بما 

رھبھا بما أعد لھا من عذاب وعقاب في عنده من األجر والثواب في الدنیا واآلخرة، وی

  .الدنیا واآلخرة

ولما كان ھذا حال اإلنسان منذ وجوده حتى فنائھ، فقد وضع اهللا سبحانھ 

  .وتعالى ھذا العالج لیستقیم على أمره، ویحقق الغایة التي من أجلھا ُخلق

  :وسنتناول ھذا المبحث في مطالب عدة، وذلك على النحو التالي

  املطلب األول
  تعريف الرتغيب والرتهيب

  :تعریف الترغیب لغة واصطالحًا: أوًال

 :تعریف الترغیب لغة -١

یرجع أصل كلمة الترغیب إلى الفعل الثالثي َرِغَب، ویأتي ھذا الفعل على 

  :معنیین

اإلرادة، یقال ترغب في الشيء َرغبًا ورْغبة ورْغبى، وَرَغبًا بالتحریك : األول

  .)١("ویدعوننا رغبًا ورھبًا"تعالى بمعنى أراده وحرص علیھ، قال 

                                                             
 .٩: جزء من اآلیة: سورة األنبیاء )١(



 

 

 

 

 

 ١٧٩٦

والرغبة إرادة الشيء والسعة في اإلرادة، فإذا قیل رغب فیھ إلیھ، اقتضى 

  .)١("إنا إلى اهللا راغبون"الحرص علیھ إذا أراده، قال تعالى 

رغب عن الشيء تركھ عمدًا، وزھد فیھ ولم : ویأتي بمعنى الترك، یقال: الثاني

  .)٢(" عن ملة إبراھیمومن یرغب"یرده، قال تعالى 

  .)٣(فإذا قیل رغب عنھ اقتضى صرف الرغبة عنھ والزھد فیھ

 :تعریف الترغیب اصطالحًا -٢

  :عرف العلماء الترغیب اصطالحًا بتعریفات متعددة، أذكر منھا ما یلى

عرفھ بعضھم بأنھ تحبیب اإلنسان في عبادة اهللا تعالى، وفعل الخیر، وعمل 

والقیام بكل ما أمر اهللا تعالى بھ في كتابھ وعلى لسان الصالحات، ومكارم األخالق، 

رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، وقیادتھ إلى ذلك بزمام الرغبة فیما رتب اهللا على ذلك من 

  .)٤(حسن الجزاء وجزیل المثوبة في الدنیا واآلخرة

كما عرف أحدھم الترغیب بأنھ كل ما یشوق المدعو إلى اإلستجابة، وقبول 

  .)٥(ت علیھالحق والثبا

                                                             
 .٥٩: جزء من اآلیة: سورة التوبة )١(
 .١٣٠: جزء من اآلیة: سورة البقرة )٢(
، ١، الفیومى، المصباح المنیر، المرجع السابق، جـ٤٢٢، ص ١ المرجع السابق، جـابن منظور، )٣(

 .٢٦٧، ص١، الرازي، مختار الصحاح، المرجع السابق، جـ٢٣١ص
 القاھرة، الطبعة –یوسف القرضاوى، المنتقى من كتاب الترغیب والترھیب للمنذرى، دار الوفاء /د )٤(

 .٩م، ص١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣األولى، 
-ھـ ١٤١٤ بیروت، الطبعة الثالثة، – الكریم زیدان، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة عبد/د )٥(

 .٤٣٧م، ص١٩٩٣



 

 

 

 

 

 ١٧٩٧

ین          ین المعنی ة ب لة قوی ود ص ضح وج دم، یت ا تق وء م ى ض   وعل

ع        ى الطم زت عل طالحیة رك اریف اإلص ب، إذ أن التع طالحي للترغی وي واإلص   اللغ

ب           انى الترغی م مع و أھ ذا ھ ھ، وھ رص علی وفیر والح ر ال ر والخی اء الكثی ي العط   ف

  .في اللغة

  :تعریف الترھیب لغة واصطالحًا: ثانیًا

 :لترھیب لغةتعریف ا -١

: كَعِلَم َیْرَھُب َرْھَبًة وُرْھبًا بالضم والفتح ورھبًا بالتحریك، ورھبانًا بالضم  : َرِھَب

اً        ُة رھب شاف، ورِھَب ھ   : أي خاف أو مع تحرٍُّز كما جزم بھ صاحب كشف الك ة، وأرھب خاف

  .أخافھ وفزَّعھ: واسترھبھ

الة التي ترھب أي الح: إستدعى رھبتھ حتى رھبھ الناس، والراھبة   : واسترھبھ

ب   ل   : تفزع، والترھُّ د، وقی ًا             : التعبُّ ار راھب ب الرجل إذا ص د ترھ ى صومعة، وق د ف التعب

  .)١(یخشى اهللا

انى      ا مع رت فیھ شتقاتھا ظھ ب وم ادة رھ ستنتج أن م دم ن ا تق وء م ى ض وعل

انى        : الخوف بجمیع درجاتھ، وھى    ا مع ا ظھرت فیھ ع التحرز، كم اإلخافة، أو المخافة م

د، خاصة     . والخشیةالفزع،   ى واح والمالحظ أن ھذه المعاني كلھا متقاربة تصب في معن

  .إذا علمنًا أن الفزع والخشیة تظھر فیھا معانى الخوف

                                                             
 .٤٣٦، ص١المرجع السابق، جـ. ابن منظور )١(



 

 

 

 

 

 ١٧٩٨

 :تعریف الترھیب إصطالحًا -٢

  :عرف العلماء الترھیب إصطالحًا بتعریفات متعددة، أذكر منھا ما یلى

رادف الخوف    یرى اإلمام القرطبي الرؤیا اللغویة في الترھیب، و    ا ت ي أنھ . )١(ھ

  .)٢(وقریب من ھذا ما قالھ اإلمام ابن الجوزي في تفسیره

وعرف أحد الفقھاء الترھیب بأنھ كل ما یخیف ویحذر المدعو من عدم 

  .)٣(االستجابة، أو رفض الحق، أو عدم الثبات بعد قبولھ

 كما عرفھ فقیھ آخر بأنھ أسلوب قرآني یعالج النفس البشریة وحبھا لألمن

. والسالمة، وإیثارھا للبعد عن الخوف والخطر، وذلك من خالل تخویفھا وتھدیدھا

ویمكن عرض الدعوة إلى اهللا بھذا األسلوب لجذب الناس حول الحق، خوفًا من العقاب، 

  .)٤(وخوفًا من فقدان السالمة واألمن

وعلى ضوء ما سبق، تتضح الصلة بین المعنیین اللغوي واإلصطالحي 

  . أنھما یلتقیان في معانى الخوف والرھبةللترھیب، إذ

                                                             
  .٣٣٦، ص١١اإلمام القرطبى، المرجع السابق، جـ )١(
م، ١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤ابن الجوزي، زاد المسیر في علم التفسیر، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة،  )٢(

 .٣٧٥، ص٣جـ
 .٤٣٧عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ص/د )٣(
م، ١٩٩١-ھـ ١٤١٢ القاھرة، –على عبد الحلیم، فقھ الدعوة، مطابع دار الوفاء، المنصورة /د )٤(

 .٢٣٢، ص١جـ



 

 

 

 

 

 ١٧٩٩

  املطلب الثاني
  الرتغيب والرتهيب يف القرآن الكريم

أنزل اهللا عز وجل القرآن الكریم لھدایة الناس ورغَّبھم إن ھم أطاعوه واتبعوا 

النور المبین، ورھَّبھم إن ھم خالفوا واتبعوا كل شیطان مرید، فكان أسلوب الترغیب 

حًا بٍینًا، فتارة یدعوھم بالترغیب دون الترھیب، وتارة بالترھیب والترھیب فیھ واض

  .دون الترغیب، وتارة یجمع بینھما

فتارة یدعو عباده إلیھ بالرغبة وصفة الجنة والترغیب : "قال اإلمام ابن كثیر

فیما لدیھ، وتارة یدعوھم إلیھ بالرھبة وذكر النار وأنكالھا وعذابھا والقیامة وأھوالھا، 

  .)١("بھما لینجع في كل بحسبھوتارة 

 :وفیما یلى بیان ذلك باألمثلة من كتاب اهللا عز وجل، وذلك على سبیل المثال

  :الترغیب في القرآن الكریم: أوًال

فالقرآن الكریم یرّغب الناس لعمل الخیر بأنواع من الترغیب، ومن الخیر الذى 

  :ھم فیھ بالحصول على اآلتيرغبھم بھ، بل ھو كل الخیر، اإلیمان باهللا عز وجل، ورغب

حيث نیل رضا اهللا عز وجل، وھو أعظم من نعیم الجنة بنص الكتاب العزیز، حیث   .أ 
 M 8 7  §   ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }

®  ¬  «  ª  ©  ¨¯³  ²  ±  °   ´    ¸   ¶  µ  
   º   ¹L ")٢(. 

                                                             
 .٢٦٨، ص٢اإلمام ابن كثیر، المرجع السابق، جـ )١(
 .٧٢: اآلیة: سورة التوبة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٠٠

: إن معناه، ف"ورضوان من اهللا أكبر"وأما قولھ : قال اإلمام ابن جریر الطبري

ورضا اهللا عنھم أكبر من ذلك كلھ، بذلك جاء الخبر عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

  .)١("وسلم

، أي أعظم مما أعطاھم من النعیم "رضوان من اهللا أكبر: "وقال اإلمام ابن كثیر

  .)٢("المقیم

فھذا الرضوان إنما ھو للمؤمنین الذین رضوا عن اهللا سبحانھ وتعالى فرضى 

  MG  F  E  D  C   B  A  @H  K  J  I 7 8 عنھم 
M   LNQ   P  O  R   Y  X  W  V U      T   S  L ")٣(.  

7 8 أعظم ما رًغب بھ القرآن الكریم ھو دخول الجنة والنجاة من النار، حیث   .ب 
 Mq  p  o  nrw  v  u  t  s   x  {   z  y  

¡  �  ~  }   |¢  ©  ¨  §  ¦      ¥   ¤  £  L ")٤(. 

یب بالجنة لمن آمن باهللا عز وجل في كتاب اهللا ورد في آیات كثیرة، والترغ

°  ±   M 8 7   ¹  ¸  ¶          µ  ´  ³   ² منھا على سبیل المثال، 
  »  ºL ")٥( ، M 8 7   É   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

                                                             
  .٤١٥، ص٦ریر الطبري، المرجع السابق، جـاإلمام ابن ج )١(
 .٤٦٨، ص١األمام ابن كثیر، المرجع السابق، جـ )٢(
 .٢٢: اآلیة: سورة المجادلة )٣(
 .١٨٥: اآلیة: سورة آل عمران )٤(
 .١٠٧: اآلیة: سورة الكھف )٥(



 

 

 

 

 

 ١٨٠١

Í  Ì  Ë  ÊÎ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  L ")و، )١ M 8 7  f  e  d
n  m  l  k  j   i  h   go    s        r  q  pL ")٢(.  

  .الوعد بالحیاة الطیبة وحسن العاقبة في الدنیا واآلخرة  .ج 

M 8 7  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y وما یؤكد ذلك 
d  c  be  l  k  j  i  h  g   f  L ")٣(.  

>  =  M 8 7 الترغیب بالنصر والتمكین والرفعة والتأیید، وذلك مصداقًا   .د 
D  C  B   A   @  ?    >  H    G   F   E  

U  T  S  R  Q   P  O     N  M  L  K  J  IV   W  
[      Z  Y      X\   d  c  b  a   `   _  ^   ]   L ")٤(.  

M 8 7  u   t  s  r  q  p  o ویقول أیضًا    n  m
y  x   w  vz  ¡   �   ~  }  |  {  L ")٥(.  

لى لسان سیدنا نوح علیھ مغفرة الذنوب والزیادة من الخیرات، حیث یقول تعالى ع  .ه 

%  M  Ò       Ñ  Ð   Ï  Î   Ô  Ó السالم    $   #  "    !
  /  .     -  ,  +          *   )  (  '  &L ")٦(.  

                                                             
  .١٤: سورة الحج، اآلیة )١(
 .١١: اآلیة:  سورة البروج )٢(
 .٩٧: اآلیة: سورة النحل )٣(
 .٥٥: اآلیة: سورة النور )٤(
  .٤٧: اآلیة: سورة الروم )٥(
 .١٢ – ١٠: اآلیات: سورة نوح )٦(



 

 

 

 

 

 ١٨٠٢

M 8 7  ¸  ¶  µ     ´  ³ الوالیة من اهللا للمؤمنین، حیث   .و    ²
¼  »  º  ¹½  Á  À    ¿  ¾  L ")١(. 

  :الترھیب في القرآن الكریم: ثانیا

ھیب أھمیة كبیرة، حیث إن ھناك بعضًا من الناس ال یجدى فیھم الترغیب للتر

والوعود الجمیلة، وإنما ینفع معھم التقریع والتعنیف وكسر حدة النفس وإعراضھا عن 

الحق وإلزامھا كلمة التقوى، وقد حوى القرآن الكریم أنواعًا كثیرة من الترھیب منھا ما 

  :یلى على سبیل المثال

M 8   h   g  7 وجل ولعنتھ ودخول النار، حیث غضب اهللا عز  .أ 
o  n  m      l  k  j  ips  r  q  t  

{    z  y  x   w  v  u|  �  ~  }   L ")٢(. 

 M 8 7j  i   h         g   fk  n    m   l  L ")٣(.  

  M 8 7  _  ^  ]  \  [      Z  Y  X  W  V  U  T  Sو
a  `b  e  d   c  L ")٤(.  

M 8 7 بین، وذلك مصداقًا لقول اهللا تعالى على لسان إبلیس  الخسران الم  .ب 
  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡

                                                             
 .٦٨جزء من اآلیة : سورة آل عمران )١(
 .٦اآلیة : سورة الفتح )٢(
  .٦: اآلیة: سورة الملك )٣(
  .٢٩ – ٢٨: اآلیتان: سورة إبراھیم )٤(



 

 

 

 

 

 ١٨٠٣

ª  ©«  ¶  µ  ´  ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  
   ¹  ¸L ")١(. 

M 8 7  F حبط األعمال، وذلك مصداقًا لقول اهللا تعالى   .ج    E  D      C  B
  K  J  I    H  GL ")و، )٢ M 8 7  l   k   j    i  h

  n  mu  t  s  r   q  p  ov  x  w  
yz  ~  }  |  {   L ")و، )٣ M  8 7  x             w  v  u
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 .١١٩اآلیة : سورة النساء )١(
 .٢٣: آلیةا: سورة الفرقان )٢(
 .٢١٧: اآلیة: سورة البقرة )٣(
  .١٠٥: اآلیة: سورة الكھف )٤(
 .١٢: اآلیة: سورة الفتح )٥(
 .٢٨: اآلیة: سورة إبراھیم )٦(
 .٣٨: اآلیة: سورة محمد )٧(
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 ١٨٠٤

  :رغیب والترھیب في القرآن الكریمالجمع بین الت: ثالثًا

جمع القرآن الكریم في كثیر من آیاتھ بین الترغیب والترھیب، ویكمن السر في 

ذلك في أن النفس البشریة ُطبعت في آن واحد على الخوف والتأثر بالترھیب من جھة، 

فاتباع ھذه القاعدة فیھ معالجة عمیقة . والطمع واإلستجابة للترغیب من جھة أخرى

نفس البشریة، فإذا أذنب العبد خاف من عذاب اهللا عز وجل فراجع نفسھ، ثم نظر إلى لل

المخرج فإذا رأى باب التوبة مفتوحًا، توجھ إلى ربھ وتاب من ذنبھ، والصالح إذا سمع 

الترھیب حذر من العصیان، وإذا سمع الترغیب إزداد طاعة وطمعًا بما عند اهللا عز وجل 

  .ن النفس البشریةمن النعیم، وبھذا تتواز

والمتتبع لمنھج القرآن الكریم یجد الجمع بین الترغیب والترھیب واضحًا من 

خالل آیاتھ، فإذا ما ذكرت الجنة أتبعھا اهللا سبحانھ وتعالى بذكر النار، وإذا ما ذكر 

العذاب أتبعھ بذكر الرحمة والنعیم، وقد یكون ھذا في آیات متتالیة، وقد یكون في آیة 

  :ھذا ما سأوضحھ على النحو التاليواحدة، و

  \  M 8 7Z  Y  X       W  V[     f   e  d  c  b   a  `  _  ^  ]  "  .أ 
p  o   n  m  l  k   j  i  h   gq  x    w  v           u   t  s  r   

yz   L " ، فبعد ھذا الترغیب الجمیل، أعقبھ بما یخوف النفوس ویرعب

 ."         |  {     ~   �           ¡  ¢  £  ¤  ¥  }    " القلوب، فقال تعالى
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 .١٥:  اآلیة :محـمد سورة )١(
  .١٥:  اآلیة :محـمد سورة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٠٥

  ®  ¬   «L"  ، ھذه اآلیات أعقبھافيفلما ذكر اهللا عز وجل العذاب الشدید  

½  ¾  ¿  M  Â   Á      À  ولھ تعاليبآیات تنطق بالنعیم المقیم في ق
  Î  Í   Ì      Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä      Ã

ÏÐ   Ô  Ó  Ò  Ñ  L ". 
M 8 7  Ñ  Ð  .ج     Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ   

  ÒL "،  ثم إنھ سبحانھ لما أمر رسولھ بأن یخبر عباده "قال اإلمام الشوكاني

 یذكر لھم شیئًا مما یتضمن التخویف والتحذیر حتى بھذه البشارة العظیمة أمره بأن

 " یجتمع الرجاء والخوف ویتقابل التبشیر والتحذیر لیكونوا راجین خائفین، فقال
  Ñ  Ð    Ï   Î   Í" ، أي الكثیر اإلیالم، ولما جمع اهللا لعباده بین ھذین

خیر األمرین من التبشیر والتحذیر صاروا في حالة وسٍط بین الیأس والرجاء و

األمور أوسطھا، وھى القیام على قدمي الرجاء والخوف وبین حالتي األنس 

 ."والھیبة
£     M 8 7   .د     ¢   ¡         �     ~  }  |    {   z  y  x   w  v   u  t

  ª    ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤L " ،و M 8 7   Ý   Ü  Û  Ú

                                                             
 .٢١ – ١٩من :  اآلیات :الحج سورة )١(
  .٢٢:  اآلیة :الحج سورة )٢(
 .٥٠ – ٤٩:  اآلیتان :الحجر سورة )٣(
 – الروایة والدرایة من علم التفسیر، دار الفكر فنيفتح القدیر الجامع بین   اإلمام الشوكانى،)٤(

 .١٩٢، ص ٣، جـبیروت
 ١٦ – ١٢من :  اآلیات:البروج سورة )٥(



 

 

 

 

 

 ١٨٠٦

ç  æ   å        ä  ã  â   á   à   ß  Þè  ì   ë  ê  é  
   ð  ï   î   íL ".  

لمن عصاه وخالف شرعھ : أي" إن ربك سریع العقاب: "قال اإلمام ابن كثیر

لمن تاب إلیھ وأناب، وھذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة : أي" وإنھ لغفور رحیم"

لئال یحصل الیأس فیقرن تعالى بین الترغیب والترھیب كثیرًا لتبقي النفوس بین الرجاء 

  .)٢("والخوف

  املطلب الثالث
  الرتغيب والرتهيب يف السنة النبوية الشريفة

إن المؤمن یعیش بین الخوف والرجاء، یخاف أن تحل بھ نقمة اهللا سبحانھ 

وتعالى، أو أن ینزل علیھ عذابھ، ویرجو رحمتھ التي وسعت كل شيء، فیعبد ربھ 

إلحسان، والنھى ولھذا كان دأب السنة النبویة في الحث على البر وا. بالخوف والرجاء

عن اإلثم والعدوان ھو الترغیب والترھیب بناًء على ما بین العباد من فروق في الطبائع 

اإلنسانیة التي تحتم بأن بعضھم ال یستقیم إال بالترغیب، وأن بعضھم ال یصلح إال 

 :بالترھیب، وھذا ما سنتناولھ على النحو التالي

  :الترغیب في السنة النبویة الشریفة: أوًال

 وذلك بتحقیق – على سبیل المثال –فالسنة النبویة ترًغب الناس لعمل الخیر 

  :الثمرات اآلتیة

                                                             
 ١٦٥:  اآلیة:األنعام سورة )١(
 ٣٤٥، ص٢اإلمام ابن كثیر، المرجع السابق، جـ )٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٠٧

من سره أن یبسط "البركة في الرزق والعمر، حیث یقول صلى اهللا علیھ وسلم   .أ 

، فھذا الحدیث یرًغب المسلم )١("لھ في رزقھ أوینسأ لھ في أثره فلیصل رحمھ

یمًا، رغبة في شیوع ھذا السلوك اإلجتماعي في صلة الرحم ویضع لھ ثوابًا عظ

 .الراقي في المجتمع المسلم

ستر اهللا للعبد وتفرج كربتھ یوم القیامة، حیث روى عن ابن عمر رضى اهللا   .ب 

المسلم أخو المسلم ال یظلمھ : "عنھما أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

من فرج عن مسلم وال یسلمھ ومن كان في حاجة أخیھ كان اهللا في حاجتھ، و

كربة فرج اهللا عنھ كربة من كربات یوم القیامة، ومن ستر مسلمًا ستره اهللا یوم 

، ففي ھذا الحدیث دعوة من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم )٢("القیامة

وترغیب على أھمیة التآخى بین المسلمین، ورتب على ذلك األجر العظیم 

الصف اإلسالمي الداخلي، وشیوع والثواب الجزیل، حرصًا على أھمیة متانة 

 .التعاون والتكامل بین أمة اإلسالم

النور التام یوم القیامة، وذلك مصداقًا لما روى عن بریده األسلمى رضى اهللا   .ج 

بشر المشَّائین في الُظلم إلى المساجد :" عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

الظلم جمع ُظلمھ، : "لفالحین، یقول صاحب دلیل ا)٣("بالنور التام یوم القیامة

                                                             
 .١٩٣٥صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب من أحب البسط في الرزق، حدیث رقم  )١(
 .٢٣١٠صحیح البخاري، كتاب المظالم، باب ال یظلم المسلم وال یسلمھ، حدیث رقم  )٢(
فجر في الجماعة، حدیث رقم سنن الترمذي، كتاب أبواب الصالة، باب ما جاء في فضل العشاء وال )٣(

، سنن أبى داود، كتاب الصالة، باب ما جاء في المشى إلى الصالة في الظلم، حدیث رقم ٢٢٣
٥٦١. 



 

 

 

 

 

 ١٨٠٨

فضل المشي إلى الصالة سواء : وفى الحدیث. وھى تعم ظلمة العشاء والفجر

 .)١("كان المشي طویًال أو قصیرًا

غفران الذنوب، وذلك لما روى عن أبى ھریرة رضى اهللا عنھ أن رسول اهللا   .د 

 ٌحطت من قال سبحان اهللا وبحمده في یوم مائة مرة: "صلى اهللا علیھ وسلم قال

، وقد ذكر اإلمام النووي أن األفضل أن )٢("خطایاه وإن كانت مثل زبد البحر

وإن كانت مثل "یقول ذلك متوالیًا في أول النھار وفى أول اللیل، والمراد بقولھ 

 .)٣(كنایة عن المبالغة في الكثرة" زبد البحر

  :الترھیب في السنة النبویة الشریفة: ثانیًا

ة ترغَّب الناس في عمل الخیر، فإنھا ترھبھم من عمل فكما أن السنة النبوی

  :السوء، وذلك بتحقیق بعض اآلثار التالیة

 :انتكاس القلب ومرضھ  -أ 

وھذا من جراء المعصیة التي یرتكبھا العبد، وذلك لما روى عن ابن عمر 

لینتھین أقوام عن ودعھم : "رضى اهللا عنھما أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

  .)٤(" أو لیختمن اهللا على قلوبھم ثم لیكونن من الغافلینالجمعات

                                                             
  محمد بن عالن الصدیقي، دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، تحقیق جمعیة النشر والتألیف )١(

   وما بعدھا٥٥٨، صـ ٣األزھریة، بدون طبعة وسنة، جـــ
 ٦٠٤٢یح البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل التسبیح، حدیث رقم صح )٢(
اإلمام ابن حجر العسقالنى، فتح البارى شرح صحیح البخارى، كتاب الدعوات، باب فضل التسبیح،  )٣(

  ٦٠٤٢حدیث رقم 
 .٨٦٥التغلیط فى ترك الجمعة، حدیث رقم : صحیح مسلم، كتاب الجمعة، باب )٤(



 

 

 

 

 

 ١٨٠٩

إن القلب یصدأ من المعصیة، فما : "وفى ھذا الصدد یقول اإلمام ابن القیم

زادت غلب علیھ الصدأ حتى یصیر رانًا، ثم یغلب علیھ حتى یصیر طبعًا وقفًال وختمًا، 

البصیرة، إنتكس فصار فیصیر القلب في غشاوة وغالف، فإذا حصل لھ ذلك بعد الھدى و

  .)١("أعاله أسفلھ، فحینئذ یتواله عدوه ویسوقھ

 : الحرمان من السعة في األرزاق  -ب 

إن الرجل لیحرم الرزق بالذنب " وما یؤكد ذلك قولھ صلى اهللا علیھ وسلم 

  .)٢("یصیبھ

ومما یدل على ھذا المعنى أیضًا ما روى عن أبى ھریرة رضى اهللا عنھ أن 

ما من یوم یصبح العباد فیھ إال ملكان ینزالن، : " علیھ وسلم قالرسول اهللا صلى اهللا

  .)٣("اللھم أعط ممسكًا تلفًا: اللھم أعط منفقًا خلفًا، ویقول اآلخر: فیقول أحدھما

وأما الدعاء بالتلف، فیحتمل : "یقول اإلمام ابن حجر تعلیقًا على ھذا الحدیث

  .)٤("تلف ذلك المال بعینھ أو تلف نفس صاحب المال

  :تسلط أعداء اهللا على العصاة  -ج 

یوشك األمم أن تداعى علیكم كما تداعى "وفى ھذا یقول صلى اهللا علیھ وسلم 

بل أنتم یومئذ كثیر، ولكنكم : ومن قلة نحن یومئذ؟ قال: األكلة إلى قصعتھا، فقال رجل

                                                             
ھـ، ١٤٠٩یوسف بدیوي، دار ابن كثیر، الطبعة الثانیة، : افي، تحقیقابن القیم، الجواب الك )١(

 .٢٢١ص
 .٧٣في المقدمة، حدیث رقم : سنن ابن ماجة، المقدمة، باب )٢(
 .١٤٤٢، حدیث رقم ... "فأما من أعطى واتقى " قولھ تعالى: صحیح البخارى، كتاب الزكاة، باب )٣(
، ... "فأما من أعطى واتقى "قولھ تعالى : كاة، بابفتح الباري بشرح صحیح البخاري، كتاب الز )٤(

 .١٣٧٤حدیث رقم 



 

 

 

 

 

 ١٨١٠

وبكم غثاء كغثاء السیل، ولینزعن اهللا من صدور عدوكم المھابة منكم ولیقذفن اهللا في قل

وھذه . )١("حب الدنیا وكراھیة الموت: "یا رسول اهللا، وما الوھن؟ قال: الوھن، فقال

  .سنة اهللا اهللا تعالى في عباده إذا ابتعدوا عن منھجھ، وخالفوا أوامره

  :العذاب في القبر  -د 

وقد ثبت ذلك في أحادیث صریحة، ومن ذلك ما رواه عبد اهللا بن عباس رضى 

إنھما لیعذبان وما : النبي صلى اهللا علیھ وسلم على قبرین فقالمر : اهللا عنھما أنھ قال

بلى، أما أحدھما فكان یسعى بالنمیمة، وأما اآلخر فكان ال : یعذبان في كبیر، ثم قال

ثم أخذ عودًا رطبًا فكسره باثنتین ثم غرز كل واحد منھما على : یستتر من بولھ، قال

  .)٢("العلھ یخفف عنھما ما لم ییبس: "قبر، ثم قال

وعذاب القبر في حق العاصي قد یستمر إلى یوم القیامة، كما ظھر ذلك من 

الحدیث، حیث جعل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم التخفیف مقیدًا برطوبة العودین فقط، 

  .)٣(أو یكون العذاب إلى مدة ثم ینقطع بدعاء أو صدقة أو استغفار

  :لنبویةالجمع بین الترغیب والترھیب في السنة ا: ثالثًا

جمعت السنة النبویة بین الترغیب والترھیب أحیانًا في حدیث واحد، وذلك 

ترغیبًا وحضًا علي الجانب اإلیجابي، وترھیبا وتحذیرا على الجانب السلبى، ومن أمثلة 

بلغ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن : ذلك، ما رواه أنس بن مالك رضى اهللا عنھ قال

عرضت علىَّ الجنة والنار فلم أر كالیوم في الخیر  ":أصحابھ شيء فخطب، فقال

                                                             
 .٣٦٤٠في تداعى األمم على اإلسالم، حدیث رقم : سنن أبى داود، كتاب المالحم، باب )١(
  .١٢٧٨عذاب القبر من الغیبة والبول، حدیث رقم : صحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب )٢(
 .٨٩م، ص١٩٧٥- ھـ ١٣٩٥ لبنان، –العلمیة، بیروت ابن القیم، الروح، دار الكتب  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٨١١

فما أتى على أصحاب : ، قال"والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیًال ولبكیتم كثیرًا

  .)١("غًطوا رؤسھم ولھم خنین: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یوم أشد منھ، قال

قال : هللا عنھ قالوما یؤكد ذلك أیضًا، ما روى عن عبد اهللا بن مسعود رضى ا

علیكم بالصدق فإن الصدق یھدى إلى البر، وإن البر : "رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

یھدى إلى الجنة، وما یزال الرجل یصدق ویتحرى الصدق حتى یكتب عند اهللا صًدیقًا، 

وإیاكم والكذب، فإن الكذب یھدى إلى الفجور، وإن الفجور یھدى إلى النار، وما یزال 

، وفى روایة لإلمام مسلم أن )٢("كذب ویتحرى الكذب حتى یكتب عند اهللا كًذابًاالرجل ی

إن الصدق بر، وإن البر یھدى إلى الجنة وإن الكذب : "النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

 .)٣("فجور، وإن الفجور یھدى إلى النار

  املطلب الرابع 
  ضوابط الرتغيب والرتهيب

: الضبط:  الشيء وحبسھ، وقال اللیثمشتق من الضبط وھو لزوم: الضابط

  .)٤(لزوم الشيء ال یفارقھ في كل شيء، وضبط الشيء حفظھ بالحزم

                                                             
صحیح البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم لو تعلمون، ما أعلم لضحكتم  )١(

 .٦١٢١قلیًال ولبكیتم كثیرًا، حدیث رقم 
مع الصادقین، یا أیھا الذین آمنوا اتقوا اهللا وكونوا "صحیح البخاري، كتاب األدب، باب قولھ تعالى  )٢(

 .٥٦٢٩حدیث رقم 
 .٤٧٢٠صحیح مسلم، كتاب البر والصلة، باب قبح الكذب وحسن الصدق، حدیث رقم  )٣(
 .١٣، ص٩ابن منظور، لسان العرب، جـ )٤(



 

 

 

 

 

 ١٨١٢

  :وبناًء على ذلك، سنتناول ھذا المطلب في فرعین على النحو التالي

  الفرع األول
  ضوابط الرتغيب

لكى یحقق الترغیب الثمرة المرجوة منھ البد من مراعاة ضوابطھ، والتي تتمثل 

  :  یلىفیما

 :مراعاة أحوال المدعو عند ترغیبھ: أوال

فیجب على الرئیس اإلداري في تعاملھ أن یحدد نقطة البدایة مع من ھو 

مسئول عنھ، فقد روى عمرو بن تغلب رضى اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

فحمد أتى بمال فقسمھ فأعطى رجاًال وترك رجاًال، فبلغھ أن الذین تركھم عتبوا علیھ، 

أما بعد فواهللا إني ألعطى الرجل، وأَدع الرجل، والذى أدع : "اهللا وأثنى علیھ ثم قال

أحب إلىَّ من الذى ُأعطى، ولكن أعطى أقوامًا لما أرى في قلوبھم من الجزع والھلع، 

وَأِكل أقوامًا إلى ما جعل اهللا في قلوبھم من الغنى والخیر، فیھم عمرو بن تغلب، فواهللا 

  .)١(" لي بكلمة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ٌحٌمر النعمما أحب أن

فیجب أن ندرك جیدًا سلم األولویات، فاألمور الجوھریة البد أن یكون لھا سبق 

على التفاصیل، ویجب أن یكون الھدف األول ھو اإلیمان، فمن خالل اإلیمان وحده یمكن 

غیرھا من الواجبات، ومقاصد اتباع الطریق للحیاة اإلسالمیة، فیرًغب بالفروض قبل 

  .الشریعة ومبادئھا العامة یجب أن تأتى قبل الجزئیات والفرعیات

  

                                                             
 .٩٢٣صحیح البخاري، كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، حدیث رقم  )١(



 

 

 

 

 

 ١٨١٣

 :الترغیب البد أن یكون مباح: ثانیا

عندما عرضت قریش على النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن یعبد آلھتھم سنة 

  الىویعبدون إلھھ سنة، رفض ذلك ولم یتنازل، وعند ذلك نزلت المفاصلة في قولھ تع

 M   )  (  '  &  %  $  #   "  !L )١(.  

وكذلك لما طلب وفد ثقیف من النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن یدع لھم الطاغیة 

 وال یھدمھا ثالث سنین لم یقبل، فما برحوا یسألونھ سنة ویأبى علیھم حتى – الالت –

انھا، وكان سألوه شھرًا واحدًا فأبى وبعث أبا سفیان بن حرب والمغیرة بن شعبة یھدم

  .)٢(مما سألوه أن یعفیھم من الصالة فأبى

فما طلبتھ قریش یتصل بصمیم العقیدة، لذلك لم یقبل رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

وسلم بذلك التنازل، وكذلك طلب وفد ثقیف یصادم العقیدة الصحیحة وینقض عري 

  .الدین، لذلك لم یرضخ لھم

 : علیھ وسلمالترغیب بما ثبت عن النبي صلى اهللا: ثالثا

أجمع العلماء سلفًا وخلفًا على أنھ ال یحل روایة الحدیث الموضوع في أي باب 

من األبواب إال مقترنًا ببیان أنھ موضوع أو مكذوب، سواء في ذلك ما یتعلق بالحالل 

ومن رواه بغیر . والحرام أو الفضائل أو الترغیب والترھیب، أو القصص والتواریخ

، واألصل في ذلك ما رواه اإلمام )٣( العظیم، وُحشر في عداد الكاذبینبیان فقد باء باإلثم

من حدث عنى بحدیث ُیرى أنھ : "مسلم في صحیحھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

                                                             
 .٢، ١: اآلیتان: سورة الكافرون )١(
 .١٣٧، ص٤م، جـ١٩٧٥ بیروت، –ابن ھشام، السیرة النبویة، دار الجیل  )٢(
 .٩٩ھـ، ص١٤٠٤اإلمام ابن الصالح، علوم الحدیث، بدون دار نشر، الطبعة الثانیة،  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٨١٤

من فوائد الحدیث "قال اإلمام النووي رحمھ اهللا تعالى . )١("كذب ، فھو أحد الكاذبین

  .)٢("لم وأنھ فاحشة عظیمة وموبقة كبیرةتعظیم الكذب على النبي صلى اهللا علیھ وس

سق وٌردت           د ف دیث واح ي ح دًا ف لم عم ھ وس فمن كذب على النبي صلى اهللا علی
ھ            ذب علی ي تحریم الك رق ف سدتھ، وال ف ا لعظم مف اج بجمیعھ روایاتھ كلھا وبطل اإلحتج

ھ  بین ما كان في األحكام وما ال حكم فیھ، كالترغیب والترھیب والمواعظ وغیر ذلك، ف       كل
ي       اع، فف حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمین الذین یعتد بھم في اإلجم
األحادیث الصحاح والحسان والقصص الثابتة غنى عن األحادیث الموضوعة والضعیفة         

  .)٣(أو القصص المكذوبة لمن أراد دقدقة القلوب واإلستیالء على النفوس

  الفرع الثاني
  ضوابط الرتهيب

أن للترغیب ضوابط لكى یحقق ھدفھ، فكذلك أیضًا البد من ضوابط كما 
  :للترھیب، وتتمثل ھذه الضوابط فیما یلى

  :اإلعتماد في الترھیب على ما جاء في الكتاب والسنة الصحیحة واإلجماع: أوًال

المتدبر للقرآن الكریم یجده زاخرًا بآیات الترھیب من تخویف وتھدید ووعید، 
ویة اشتملت على كثیر من ذلك، فعلى الرئیس اإلداري إذا أراد أن وكذلك السنة النب

یرًھب من معصیة أن یلجأ إلى الكتاب والسنة الصحیحة فمددھما فیاض بأوفى ما عرف 

                                                             
 .١صحیح مسلم، مقدمة الكتاب، باب وجوب الروایة عن الثقات وترك الكذابین، حدیث رقم  )١(
 .٦، ص١مسلم بشرح النووي، مؤسسة قرطبة، بدون طبعة وسنة، جـاإلمام النووي، صحیح  )٢(
 القاھرة، الطبعة –محـمد أبو شھبة، اإلسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر، مكتبة السنة  )٣(

 .١٩ھـ، ص١٤٠٨الرابعة، 



 

 

 

 

 

 ١٨١٥

العلم من ضروب الترھیب وفنون الوعید وأسالیب اإلنذار على وجوه مختلفة واعتبارات 
  .الق على سواءمتنوعة في العقائد والعبادات والمعامالت واألخ

  :أن یكون الترھیب باهللا تعالى أو بصفاتھ: ثانیًا

وھذا ھو األصل في الترھیب مع عدم الغفلة عن الترھیب بعذاب اهللا، وھذا ھو 
نھج القرآن الكریم والسنة المطھرة وأفعال السلف، فقد أمر اهللا تعالى بالرھبة والخوف 

M   Eمنھ وعدم األمن من مكروه، كما فى قولھ تعالى    D  C  B  A  @
  M  L  K  J  I    H  G  FL ")وفى قولھ تعالى )١ ، M  ®  ¬

´   ³   ²   ±  °  ¯µ  À      ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶  
Ã   Â  ÁÄÇ   Æ  Å  È  Ì  Ë  Ê  É   L ")وفى قولھ تعالى )٢ ،

 M   =  <        ;  :  9  8   7    6   5     4  3  2L ")٣(.  

النبویة المطھرة أن رھطا ذھبوا إلى بیوت أزواج النبي وورد في السنة 
أي عدوھا قلیلھ، فلما عزموا على الزیادة علیھا وعلم : یسألون عن عبادتھ وقد تقالوھا

أما واهللا إني ألخشاكم هللا وأتقاكم لھ لكنى : "بذلك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال
  .)٤("ب عن سنتي فلیس منىأصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغ

وتجدر اإلشارة إلى أنھ إذا كان األصل في الترھیب أن یكون باهللا وصفاتھ، فإنھ 
یجوز أن یكون بما یصیب الناس من عذاب اهللا تعالى في الدنیا واآلخرة في حالة الكفر 
بھ سبحانھ، وفى حالة ضعف اإلیمان ومقارفة المعاصي والغفلة من العبد، یجب على 

  .س اإلداري أال یغفل أبدًا عن الترھیب باهللا سبحانھ وتعالىالرئی
                                                             

 .٤٠: اآلیة: سورة البقرة )١(
 .٢٨: اآلیة: سورة آل عمران )٢(
  .١٧٥: اآلیة: سورة آل عمران )٣(
 .٤٧٧٦صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح، حدیث رقم  )٤(



 

 

 

 

 

 ١٨١٦

  :ضرورة مراعاة معتقدات المدعوین وأحوالھم: ثالثًا

فالرئیس اإلداري قد یجد بین یدیھ مدعوین مطیعین ینفذون ما یأمرھم بھ، وقد 
یواجھ أناسًا جاھلین بربھم، متمردین علیھ، نافرین من الحق، مقبلین على الدنیا أو 

ى األقل ال یھتمون بما یدعوھم إلیھ من الخیر، إضافة إلى ذلك أن أحوال الناس عل
وأھوائھم مختلفة متضاربة وأمراضھم متنوعة، فھو ال ولن یوفق في ترھیبھ وال ینجح 
في تخویفھ حتى یحیط معرفة بمن یدعوھم لیعطي كل طائفة حقھا، وینزل كل فئة 

كھ، ولھذا قال على بن أبى طالب رضى منزلتھا، ویخاطب كل صنف حسب فھمھ وإدرا
  .)١("حدًثوا الناس بما یعرفون أتعرفون أن یكذَّب اهللا ورسولھ: "اهللا عنھ

  :ضرورة التدرج وترتیب األولویات عند الترھیب: رابعًا

في الترھیب یجب على الرئیس اإلداري أن یضع لنفسھ أولویات، ویراعى عند 
ألھم على المھم واألصل على الفرع، فھو یقدم التحذیر من المعاصي أن یقدم األمر ا

أمور العقائد على غیرھا من العبادات واألخالق، ویقدم الفروض على المندوبات 
والنوافل، والمحرمات على المكروھات، والمصالح العامة على المصالح الخاصة عند 

  .)٢(التعارض

  :رًا غریزیًامراعاة وجود بدیل عن األمر المرًھب منھ إذا كان أم: خامسًا

وذلك حتى ال یتھم الرئیس اإلداري بالمثالیة البعیدة عن الواقع، وحتى یتأكد 
للعامة والخاصة أن المشرع والخالق واحد، فما أغفل المشرع حاجة من حاجیات 

  .البشر

                                                             
صحیح البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراھیة أن ال یفھموا، حدیث رقم  )١(

١٢٧. 
رقیة بنت نصر اهللا بن محـمد نیاز، الترھیب في الدعوة في القرآن الكریم والسنة، أنواعھ  )٢(

 جامعة اإلمام محـمد بن –االتھ، وتأثیره، رسالة ماجستیر، كلیة الدعوة واإلعالم بالریاض ومج
 .٦١ھـ، ص١٤١٥ المملكة العربیة السعودیة، –سعود اإلسالمیة 



 

 

 

 

 

 ١٨١٧

 فعلیة – والعیاذ باهللا –إن رًھب الرئیس اإلداري من كبیرة الزنا : ومثال ذلك
بالبدیل وھو النكاح للمستطیع، أو الصوم لمن ال یستطیع، ویدل في ذات الوقت أن یأتي 

دخلت : "على ذلك حدیث اإلمام البخاري عن عبد الرحمن بن یزید رضى اهللا عنھ قال
مع علقمة واألسود على عبد اهللا، فقال عبد اهللا كنا مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم شبابًا 

یا معشر الشباب، من استطاع : "  علیھ وسلمال نجد شیئًا، فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا
الباءة فلیتزوج، فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطیع فعلیھ بالصوم فإنھ 

  .)١("لھ وجاء

  :مراعاة ما یترتب على استخدام الترھیب: سادسًا

ینبغي للرئیس اإلداري عندما یلجأ إلى الترھیب أن یوازن بین ما یحصل من 
رتب على ترھیبھ من مصالح، إذ البد أن تكون المصلحة راجحة على مفاسد، وما یت

المفسدة، ألن ھذا ھو الذى یحبھ اهللا ویرضاه، وبھذا ُبعثت الرسل وُأنزلت الكتب، لذا إن 
تأكد الرئیس اإلداري حدوث مفسدة أعظم من التي أراد إزالتھا بسبب ترھیبھ فلیس لھ 

فإن كان األمر والنھى متضمنًا : "مھ اهللاقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رح. أن یرھب
لتحصیل مصلحة ودفع مفسدة، فینظر في المعارض لھ، فإن كان الذى یفوق من 
المصالح أو یحصل من المفاسد أكثر، لم یكن مأمورًا بھ بل یكون محرمًا إذا كانت 
مفسدتھ أكثر من مصلحتھ، لكن اعتبار مقادیر المصالح والمفاسد ھو بمیزان 

  .)٢("الشریعة

                                                             
 .٥٠٦٦صحیح البخارى، كتاب النكاح، باب من لم یستطع الباءة فلیصم، حدیث رقم  )١(
على بن نایف الشحود، بدون دار نشر، الطبعة الثانیة، : یقاإلمام ابن تیمیة، الحسبة، تحقیق وتعل )٢(

 .٧٦ھـ، ص١٤٢٥



 

 

 

 

 

 ١٨١٨



 

 

 

 

 

 ١٨١٩

  املبحث الرابع
  مراعاة الوازع الديني

یعد الوازع الدیني ذا أھمیة بالغة، إذ ھو الدعامة األولى في حفظ المجتمع 

ومصالحھ، حیث إن صالحھ أو فساده مرتبط بصالح الوازع الدیني للفرد أو فساده، فھو 

رة الفساد  لعالج ظاھ– فضًال عن الوسائل األخرى –إن ھیمن على القلوب فإنھ كاٍف 

وسأتناول الوازع الدیني من خالل مفھومھ، وتأصیلھ الشرعي، ووسائل . اإلداري

  :تحقیقھ، وذلك في عدة مطالب على النحو التالي

  املطلب األول
  ًتعريف الوازع لغة واصطالحا

  :تعریف الوازع لغة: أوًال

  :ورد الوازع لغة بمعنیین

كف النفس عن ھواھا، : أن الوْزعبمعنى الكف، فقد ورد في معاجم اللغة : األول

  .)١(الزاجر عن الشيء والناھي عنھ: والوازع

: ، أي"البد للناس من َوَزعھ: "ومنھ قول الحسن البصرى لما ولى القضاء

من سلطان یكفھم : أي" من وازع : "أعوان یكفونھم عن الشر والفساد، وفى روایة

  .)٢(ویزع بعضھم بعضًا

                                                             
، األزھري، معجم تھذیب اللغة، ٣٩٠ ، ص٨ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، جـ )١(

 .٣٨٨٤م ، ص٢٠٠١ بیروت، الطبعة األولى، –ریاض ذكى قاسم ، دار المعرفة : تحقیق
 .٣٨٨٤، األزھري، المرجع السابق، ص٣٩٠، ص٨ ابن منظور، المرجع السابق، جـ )٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٢٠

من یزع السلطان أكثر ممن یزع : "اهللا عنھوفى قول عمر بن الخطاب رضى 
من یكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن یكفھ مخافة : أي" القرآن
  .)١(القرآن

: الموكَّل بالصفوف یزع من تقدم منھم بغیر أمره، ویقال: "والوازع في الحرب
  .)٢("وزعت الجیش إذا حبست أولھم على آخرھم

  .)٣(ألھمھ إیاه وأولعھ بھ: أوزعھ الشيء: أما اإللھام، فیقال: ءاإللھام واإلغرا: الثاني

M   xوقد ورد ھذا المعنى في قولھ تعالى    w  v  u  t  s  r
  ¡  �  ~  }  |   {     z  y  §  ¦  ¥   ¤  £   ¢
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بأن ھذا المعنى وھو اإللھام، مأخوذ من المعنى األول الذي ھو الكف، : وقیل

  .)٥(كفَّنى عما یباعد منك: كفَّنى عن األشیاء إال عن شكر نعمتك، أي: المعنىفیكون 

أغریتھ بھ، فأوزع بھ فھو موزوع بھ، : أوزعتھ بالشيء: وأما اإلغراء، فیقال

  .)٦(أي یغریھ. فھات ضمران منھ حین یوزعھ: أي مغرى بھ، ومنھ قول أحد الشعراء
                                                             

طاھر أحمد الزاوي، محمود محـمد الطناحى، المكتبة : ابن األثیر، النھایة في غریب األثر، تحقیق )١(
 .١٨٠، ص٥م، جـ١٩٧٩ بیروت، –العلمیة 

 –عبد السالم محـمد ھارون، اتحاد الكتاب العربي : ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط )٢(
 .١٠٥١م، ص٢٠٠٢دمشق، 

  .٣٨٨٤، األزھري، المرجع السابق، ص٣٩١، ص٨ابن منظور، المرجع السابق، جـ )٣(
 .١٩: اآلیة: سورة النمل )٤(
 –األلوسى، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، دار إحیاء التراث العربي  )٥(

 .١٢٢، ص٥بیروت، جـ
 بیروت، الطبعة األولى، – إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة :الجوھري، الصحاح، تحقیق )٦(

 .٥٩٥، ص٣م، جـ١٩٩٩



 

 

 

 

 

 ١٨٢١

  :تعریف الوازع إصطالحًا: ثانیًا

فوه تعریفًا ٍّعلماء واألصولیون لقط الوازع ومشتقاتھ إال أنھم لم یعرإستخدم ال

إصطالحیًا كما ھي عادة أھل الفن في وضع الحدود لتجلیة معانى المصطلحات 

الشرعیة، إال أن استخدامھم لھذا المصطلح یشیر في الحملة إلى مشموالتھ، من ذلك ما 

قھ إلى ما یزغ من عمل الوازع اسم غلب إطال: "صدر عن ابن عاشور فى قولھ

  .)١("السوء

وفیما یلى بعض أقوال العلماء التي ورد فیھا لفظ الوازع، وھى أقوال تعطى 

  .مدلوالت جزئیة لكنھا بمجموعھا تعین على تبیین الصورة عن المقصود بالوازع

الخوف من اهللا الذى یزع عن المخالفات لما رتب : "قال العز بن عبد السالم -١

 .، أي یمنع اإلنسان عن إتیان المخالفات وقربانھا)٢("باتعلیھا من العقو

الحیاء من اهللا یدل على مراقبتھ وحضور القلب معھ، ألن فیھ : "قال ابن القیم -٢

من تعظیمھ وإجاللھ ما لیس في وازع الخوف، فمن وازعھ الخوف، قلبھ حاضر 

نعھ من ، أي الذى یم)٣("مع العقوبة، ومن وازعھ الحیاء، قلبھ حاضر مع اهللا

الخوف من ارتكاب المعصیة یحضر قلبة نتیجة العقوبة، أما الذى یمنعھ الحیاء 

 .من اهللا فیحضر قلبة محبة هللا

                                                             
محـمد الطاھر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، تحقیق محـمد الطاھر المیساوى،  )١(

 .١٣٧م، ص٢٠٠١ األردن، الطبعة األولى، –دار النفائس 
 .٣٨٣، ص١ بیروت، جـ–فى مصالح األنام، دار الكتب العلمیة العز بن عبد السالم، قواعد األحكام  )٢(
ق    )٣( المین، تحقی ن رب الع وقعین ع الم الم یم، إع ن الق دیث  :  اب صبابطي، دار الح دین ال صام ال  -ع

  .٣٨٣، ص ٣، جـ٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٨٢٢

الفاسق لیس لھ وازع دیني فال یوثق بھ، فاشترط العدالة في : "قال السیوطى -٣

  .)١("الشھادة والروایة في محل الضرورات

 الملك، وبقیت معانى الخالفة فقد رأیت كیف صار األمر إلى: "قال ابن خلدون -٤

من تحدى الدین ومذاھبھ والجرى على منھاج الحق، ولم یظھر التغیر إال في 

 .)٢("الوازع الذى كان دینًا ثم انقلب معصیة

ولكى نصل إلى تعریف اصطالحي یجب النظر إلى معانى كلمة الوازع في اللغة 

  :یینوما ینبغي علیھا من مفاھیم شرعیة، فالوازع یتضمن معن

 .وھو ما یدفع اإلنسان إلتیان طاعات رجاء ثواب اهللا: الدافع والباعث -١

 .وھو ما یدفع اإلنسان للكف عن محارم اهللا: المانع والزاجر -٢

وبناًء على ما تقدم من أقوال العلماء في استخدامھم للفظ الوازع، واستنادا 

 اإلنسان تدفعھ إلى لمعانیھ اللغویة، یمكن أن نعرف الوازع بأنھ ھیئة راسخة في نفس

  .عمل الخیر رجاء ثواب اهللا، وتمنعھ من عمل الشر خوفًا من عقاب اهللا سبحانھ وتعالي

  املطلب الثاني
  مكانة الوازع الديني يف الشريعة اإلسالمية

إعتمدت الشریعة اإلسالمیة على الوازع في تطبیق كثیر من أحكامھا 

الكریم وكذلك السنة النبویة إلى أھمیة وسیاستھا التشریعیة، وقد أشارت آیات القرآن 

أثر الوازع في ضبط تصرفات اإلنسان، كما اعتنى الفقھاء والمجتھدون بالنظر إلى 
                                                             

، ١ جـھـ،١٤٠٣ بیروت، الطبعة األولى، –السیوطى، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة  )١(
 .٣٨٧ص

 .٢٠٧ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الرشاد الحدیثة، بدون طبعة، بدون سنة نشر، ص )٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٢٣

الوازع في اجتھاداتھم الفقھیة، وسأتناول فیما یلي أمثلة من القرآن الكریم والسنة 

 :النبویة واإلجتھادات الفقھیة على ھذا األمر وذلك على النحو التالى

  فرع األولال
  مكانة الوازع الديني يف القرآن الكريم

في " یوزعون: "أوالھما: لقد ورد لفظ الوازع في القرآن الكریم بصیغتین

  .)٢(، فأفادت معنى الكف)١("فھم یوزعون: "قولھ تعالى

{  "في قولھ تعالى " أوزعنى: "وثانیھما   |  {     z  y   x   w 
  .)٤(، فأفادت معنى اإللھام)٣("  ~

والذى یھمنا ھنا ھو أثر الوازع في تصرفات المكلفین ومكانتھ في التشریع 

  :اإلسالمي، وفیما یلى عرض لبعض األمثلة على ذلك

$  %  &  '  M  " "قال تعالى فى قصة یوسف علیھ السالم  -١   #  "  !
,  +  *      )  (-0  /  .  15  4  3    2  6  9  8      7   

  ;  :L ")٥(. 

آلیة الكریمة كید امرأة العزیز بیوسف علیھ السالم إلیقاعھ في الحرام، تناولت ا

M  [  Z  Y : ولكنھ لجأ إلى اهللا سبحانھ وتعالى یسألھ المعونة والعصمة فقال

                                                             
  .١٩: جزء من اآلیة: ، سورة فصلت١٧،٨٣جزء من اآلیتین : سورة النمل )١(
   .٣٥٠، ص١٥القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، المرجع السابق، جـ )٢(
 .١٥: اآلیة:  األحقاف، سورة١٩: اآلیة: سورة النمل )٣(
 .١٧٦، ص١٣القرطبى، المرجع السابق، جـ )٤(
 .٢٣: اآلیة: سورة یوسف )٥(



 

 

 

 

 

 ١٨٢٤
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إلیھ من المعصیة التي تذھب بخیر أي السجن الذى ھددتني بھ أحب إلىَّ مما یدعونني 

  .)٢(الدنیا واآلخرة

ووجھ الداللة في اآلیة الكریمة أنھا تشیر إلى الوازع الدیني عند یوسف علیھ 

السالم الذى منعھ من الوقوع في معصیة ربھ، ودفعھ إلى أن یختار رضاه سبحانھ 

  .وتعالى

٢- M 8 7Ï    Î     Í    Ì  Ë  Ê  É  Ð  Ô   Ó  Ò   Ñ   
×  Ö  Õ  Ø L ")٣(. 

نزلت اآلیة الكریمة في مدح األنصار الذین تغلغل اإلیمان في قلوبھم، یحبون 

المؤمنین الذین ھاجروا إلیھم، وال یجدون في صدورھم حسدًا وال غیظًا على ما خصوا 

بھ المھاجرین من أموال الفيء، ویقدمون إخوانھم على أنفسھم، ولو كان بھم فقر 

  .)٤( قوة الوازع الدیني واإلیمانى عندھموحاجة، حیث یشیر ذلك إلى

٣-  M 8 7   ¯  ®   ¬  «  ª  ©  ¨     §   ¦   ¥     ¤   £  ¢  ¡
  °L ")٥(. 

أي ھال إذ : نزلت ھذه اآلیة تعاتب الذین خاضوا في إشاعة اإلفك، والمعنى

ن سمعتم حدیث اإلفك قلتم تكذیبًا للخائضین فیھ والمفترین لھ، ما ینبغي لنا وال یمكننا أ

                                                             
 .٣٣: اآلیة: سورة یوسف )١(
 .٢٣، ص٣الشوكانى، المرجع السابق، جـ )٢(
 .٩: اآلیة: سورة الحشر )٣(
 .٥٠٥ – ٥٠٤، ص٤الزمخشرى، المرجع السابق، جـ )٤(
 .١٦: اآلیة: سورة النور )٥(



 

 

 

 

 

 ١٨٢٥

نتكلم بھذا الحدیث الذى ال یصدر إال ممن ضعف وازعھ الدیني ونقصت درجة اإلیمان 

  .)١(عنده

٤-  M 8 7  ,   +  *   )  (  '  &       %  $  #  "  !
  0   /  .  -L ")٢(. 

كان العرب في جاھلیتھم مولعین بالخمر، فلما جاء اإلسالم تدرج معھم في 

م یحتج األمر إلى أكثر من مناٍد یمر في نوادي تحریمھا، حتى نزلت اآلیة الصریحة، فل

المدینة لیعلن عن تحریم الخمر، فمن كان في یده كأس حطمھا، ومن كانت عنده أواني 

  .)٣(الخمر كسرھا، وانتھى األمر كأن لم یكن سكر وال خمر

وھذا ال شك أوضح دلیل على أن ھذه اإلستجابة السریعة نابعة من ضمیر حي، 

  .دیني قوىوناشئة عن وازع 

  الفرع الثاني
  مكانة الوازع الديني يف السنة النبوية الشريفة

  :ورد في السنة النبویة صورًا متعددة تبین أثر الوازع الدیني، ومنھا ما یلى

قاتل اهللا الیھود، حرمت علیھم الشحوم " قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  -١

 .)٤("فجملوھا فباعوھا
                                                             

 لبنان، -بد الرحمن السعدى، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، دار ابن حزم، بیروتع )١(
 .٥٣٥م، ص٢٠٠٣ -  ھـــ١٤٢٤الطبعة األولي، 

 .٩٠: اآلیة: سورة المائدة )٢(
 بیروت، الطبعة السادسة عشر، –یوسف القرضاوي، اإلیمان والحیاة، مؤسسة الرسالة /د )٣(

 .١٨٧ – ١٨٦م ، ص١٩٩٣
 .٢١١٠صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب ال یذاب شحم میتة وال یباع ودكھ، حدیث رقم  )٤(



 

 

 

 

 

 ١٨٢٦

نھ ورد الذم للیھود على أكل الشحوم المحرمة علیھم ووجھ الداللة في الحدیث أ  

أن      ل ب ز وج صیان اهللا ع ى ع ذى أدى إل دیني ال م ال ساد وازعھ ك لف ا، وذل ل أثمانھ بأك

  .خالفوا أمره ولجأوا إلى الحیلة ببیعھا وأكل أثمانھا

لم         -٢ ن       " قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ًا م ھ واعظ ل ل رًا جع د خی إذا أراد اهللا بعب

 .)١("أمره وینھاه نفسھ ی

نفس               ي ال تقر ف و اس ذى ل وازع ال ھ ال ى مكان ھ عل في ھذا الحدیث الشریف تنبی

  .لصارت واعظًا وزاجرًا للعبد تأمره بالخیر وتنھاه عن الشر

ا             -٣ ى اهللا عنھ شة رض ة   " قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم للسیدة عائ وال حداث ل

 .)٢("أساس إبراھیم عھد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتھا على 

لیة          دھا األص ى قواع ة عل اء الكعب ادة بن لم إع فقد أراد النبي صلى اهللا علیھ وس

ي          ا ف زاز حرمتھ شیة اھت ر خ رك األم ھ ت ر أن سالم، غی ھ ال راھیم علی سھا إب ي أس الت

ة           ى حرم داء عل ك اعت ادھم أن ذل الم، العتق ن اإلس اس م ور الن وف نف وس، وخ النف

  .عھم الدیني وھم حدیثو العھد باإلسالم، وذلك لضعف واز)٣(الكعبة

                                                             
إسماعیل بن محـمد العجلونى، كشف الخفاء ومزیل اإللباس عما اشتھر من األحادیث على ألسنة  )١(

 .٨١، ص١ بیروت، الطبعة الرابعة، جـ–الناس، تحقیق أحمد القالش، مؤسسة الرسالة 
 .١٣٣٣لم، كتاب الحج، باب نقص الكعبة وبنائھا، حدیث رقم صحیح مس )٢(
 .١٥٨، ص٤ابن القیم، إعالم الموقعین، المرجع السابق، جـ )٣(



 

 

 

 

 

 ١٨٢٧

  الفرع الثالث
  مكانة الوازع الديني يف اجتهادات الصحابة والفقهاء

لقد راعى الصحابة والفقھاء الوازع الدیني في اجتھاداتھم، وسأتناول بعضھًا 

  :منھا على النحو التالي

تال مانعي تطبیق الوازع السلطاني في اجتھاد أبى بكر الصدیق رضى اهللا عنھ بق -١

الزكاة، حیث امتنعت بعض القبائل العربیة عن دفع الزكاة بعد موت رسول اهللا 

وامتناعھم یدل على ضعف الوازع الدیني عندھم فوجب . )١(صلى اهللا علیھ وسلم

 .تنفیذه بالوازع السلطاني

نھى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن التقاط ضالة اإلبل ألنھا ال یخشى علیھا  -٢

معھا سقاؤھا وحذاؤھا ترد الماء وتأكل "ى على غیرھا من الضیاع، فقال ما یخش

 .)٢("الشجر، دعھا حتى یجدھا ربھا

وقد كان ھذا األصل یصلح لألحوال والظروف التي یغلب فیھا على الناس 

اإلستقامة وحفظ األمانة، فلما كان عھد عثمان بن عفان رضى اهللا عنھ أمر بالتقاط 

لى خالف ما أمر بھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فإذا جاء ضوال اإلبل وبیعھا ع

صاحبھا أعطى ثمنھا، ذلك ألن عثمان رضى اهللا عنھ أن الناس قد دبَّ إلیھم فساد 

                                                             
الجامع لمذاھب فقھاء األمصار وعلماء األقطار فیما تضمنھ الموطأ من : ابن عبد البر، اإلستذكار )١(

 بیروت، –ى معوض، دار الكتب العلمیة سالم محـمد عطا، محـمد عل: معانى الرأي واآلثار، تحقیق
 .١٥٢ ، ص٢م، جـ٢٠٠٠الطبعة األولى، 

 .٢٣٠٦صحیح البخاري، كتاب اللقطة، باب من عرف اللقطة ولم یدفعھا إلى السلطان، حدیث رقم  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٢٨

األخالق والوازع الدیني، وامتدت أیدیھم إلى الحرام، فھذا التدبیر أصون لضالة اإلبل 

  .)١(و طامعوأحفظ لحق صاحبھا خوفًا من أن تنالھا ید سارق أ

ما روى عن اإلمام مالك رضى اهللا عنھ من القول بعدم جواز إجبار المالك على  -٣

إمرار الماء في أرضھ، مخالفًا بذلك قضاء عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ وذلك 

لمخالفة أھل زمن اإلمام مالك لزمن عمر رضى اهللا عنھ، كما في روایة أشھب، 

ا یحدثون من الفجور، وأخذ بھ من یوثق تحدث للناس أقضیة بقدر م: كأن یقال

وقد خشى اإلمام مالك اإلدعاء الباطل وأفتى بمنع إمرار الماء إال بموافقة . )٢(برأیھ

 .صاحب األرض، وذلك لفساد الوازع الدیني عند الناس

  املطلب الثالث
  وسائل رعاية الوازع الديني

باألحكام الشرعیة، فالبد لما كان للوازع الدیني أھمیة كبیرة في التزام اإلنسان 

من رعایة ھذا الوازع اإلیماني وإصالحھ بشتى الطرق والوسائل الموصلة إلى ھذا 

  :الھدف، وسنتناول ھذه الوسائل على النحو التالي

  :رعایة الفطرة وصونھا من اإلنحراف: أوًال

من األسس الثابتة للشریعة اإلسالمیة أنھا جاءت بمراعاة الفطرة التي خلق 

  .ا اإلنسان، والتي ھي في أصلھا سویة من حیث اإلختیار والعملعلیھ

                                                             
 –محـمد بن عبد الباقي الزرقانى، شرح الزرقانى على موطأ اإلمام مالك، دار الكتب العلمیة  )١(

 .٦٩، ص٤ھـ، جـ١٤١١بعة األولى، بیروت، الط
 .٤٤، ص٤محـمد بن عبد الباقى الزرقانى، المرجع السابق، جـ )٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٢٩

ویقصد بالفطرة الخصائص التي ُطبعت وُجبلت علیھا النفس اإلنسانیة والتي 

بازدھارھا تزدھر النفس، وبإھمالھا تزوى فتفتر ھمة اإلنسان وتضطرب حیاتھ 

  .)١(لخرابوتنحرف المجتمعات، فیخرب بعضھا بعضًا، وتھدد الحضارة بالدمار وا

والمراد أن ھناك غرائز ُجبل علیھا اإلنسان ال تتغیر وال تتبدل بتغیر الزمان 

والمكان تتطلب تحقیقًا وتحتاج إلى میزان دقیق في التعامل معھا، یوجھھا إلى الخیر، 

ویسعى بھا إلى الصالح دون إفراط وال تفریط، ولن یكون ذلك إال بعد إحاطة تامة بھا، 

  .)٢( منھج اإلسالمولیس ھذا إال في

 M 8 7§       ¦  ¥   ¤¨¯  ®  ¬    «   ª  ©  °  ²  ±  
´    ³µ  ¿  ¾  ½             ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  L ")٣(.  

والفطرة أصلھا اسم ھیئة من الفطر، : "قال ابن عاشور في تفسیر ھذه اآلیة

ي جبل الناس أ" التي فطر الناس علیھا"وھو الخلق مثل الخلقة كما بینھ قولھ تعالى 

ومعنى فطر الناس على الدین الحنیف، أن اهللا .... وخلقھم علیھا، أي متمكنین منھا 

  .)٤("خلق الناس قابلین ألحكام ھذا الدین وجعل تعالیمھ مناسبة لخلقتھم 

ولقد اعتنت الشریعة اإلسالمیة بالفطرة عنایة فائقة ووضعت لھا حدود 

  :، ویتجلى ذلك في النقاط التالیةوضوابط ألجل صیانتھا والمحافظة علیھا

                                                             
 بیروت، –عبد الرحمن نحالوى، التربیة اإلسالمیة والمشكالت المعاصرة، المكتب اإلسالمي  )١(

 .٨٥الطبعة الثانیة، بدون سنة نشر، ص
 –یة وعالقتھا باألدلة الشرعیة، دار الھجرة محـمد بن سعد الیوبى، مقاصد الشریعة اإلسالم )٢(

 .٤٢٥م، ص١٩٩٨ھـ ١٤١٨ المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى، –الریاض 
 .٣٠: اآلیة: سورة الروم )٣(
محـمد الطاھر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة للتوزیع، المؤسسة الوطنیة  )٤(

 .٨٩ – ٨٨ ، ص٢١جـم ، ١٩٨٧ الجزائر، –للكتاب 



 

 

 

 

 

 ١٨٣٠

 :إستقامة الفطرة مقصد شرعي  .أ 

ونحن إذا أجدنا النظر في المقصد العام من : "یقول ابن عاشور في ھذا الصدد
نجده ال یعدو أن یسایر حفظ الفطرة والحذر من خرقھا واختاللھا، ولعل ما .... التشریع 

نوعًا، وما أفضى إلى حفظ أفضى إلى خرق عظیم فیھا یعد فى الشرع محذورًا ومم
كیانھا یعد واجبًا، وما كان دون ذلك في األمرین فھو منھى عنھ، أو مطلوب في الجملة، 
وما ال یمسھا مباح، ثم إذا تعارضت مقتضیات الفطرة، ولم یمكن الجمع بینھا فى العمل 

عظم یصار إلى ترجیح أوالھما وأبقاھما على استقامة الفطرة، فلذلك كان قتل النفس أ
  .)١("الذنوب بعد الشرك، وكان الترھب منھیًا عنھ 

وعلى ضوء ھذا تفسر محافظة الشریعة اإلسالمیة على الضروریات، 
والحاجیات، والتحسینات، وعلى المال، واألنفس، واألعراض، واألنساب، والعدل، 
والیسر ورفع الحرج، وفى الجملة إیصال الحقوق إلى أصحابھا من أعظم مقاصدھا، كل 

  .)٢(ذلك مراعاة لطبیعة النفس البشریة وفطرتھا

 :إنسجام الفطرة مع أحكام الشرع ومقاصده  .ب 

إن ھذه الرسالة تخاطب اإلنسان من وراء : "یقول سید قطب مؤكدًا ذلك بقولھ
الظروف والبیئات واألزمنة، فھي تخاطب فطرة اإلنسان التي ال تتبدل وال تتحول وال 

یعة بمبادئھا الكلیة وبأحكامھا التفصیلیة محتویة كل ما وكانت الشر... ینالھا التغیر 
تحتاج إلیھ حیاة اإلنسان منذ نزول الرسالة إلى آخر الزمان من ضوابط وتوجیھات، 

  .)٣(وتشریعات، وتنظیمات، لكى تستمر وتنمو وتتطور وتتجدد
                                                             

محـمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، تحقیق ودراسة محـمد الطاھر المیساوى،  )١(
 .٤٦٦م، ص٢٠٠١-ھـ ١٤٢١ األردن، –دار النفائس 

 .٤٢٨محـمد بن سعد الیوبى، المرجع السابق، ص )٢(
 .٤٨٢، ص٦ الثالثة عشر، جـ لبنان، الطبعة–سید قطب، في ظالل القرآن، دار الشروق، بیروت  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٨٣١

فمن فطرة اإلنسان أن یحب المال، ویحب الزواج، ویحب الولد، ویتمسك 

عى إلى الرفاھیة فیھا، وكل ھذه األمور دوافع فطریة تدفعھ إلى السعي بالحیاة ویس

والكدح في سبیل الحصول علیھا، فلم یطلب اإلسالم من العباد ترویض النفوس على 

  .)١(إحباط ھذه الدوافع، وإنما یطلب تنمیتھا باتجاه الخیر للفرد والمجتمع

لیھ، فإذا غشت فطرتھ واإلنسان أیضًا مفطور على معرفة خالقھ واإللتجاء إ

  .الشھوات، فإنھا تنتفض وترجع إلى ربھا مخلصة لھ الدین

  :حمایة الفطرة من خالل التربیة الخلقیة  .ج 

أوجب اإلسالم على أتباعھ التخلق باألخالق التي أودعھا اهللا عز وجل في فطرة 

ه اإلنسان، والتي أعطانا أمثلة منھا في أخالق النبیین والصدیقین وإن استحضار ھذ

الحقیقة عند وزن األعمال التي تواجھ اإلنسان في الیوم واللیلة یجعلھ دائم اإلتباع 

للمعروف من قوانین األخالق الفطریة اإلنسانیة، ویدرك تبعًا لذلك مقاصد اإلسالم في 

التشریع، ألن اهللا عز وجل لم یكلفنا بشيء خارج عن المعروف المتبع من اإلنسان 

  .والمتفق مع فطرتھ

       :دور التكالیف الشرعیة في رعایة الوازع الدیني: ًاثانی

ن             ز ع ذلك یتمی شرعیة، وھو ب الیف ال ى التك ًا عل د أساس الم یعتم نھج اإلس إن م

وي             نھج ترب ذا فھو م غیره من المناھج الشائعة في العالم بعلویة المصدر وسموه، ولھ

صدرین جلیل        ى م ا متمیز في كل شيء، فھو من ناحیة مرجعتیھ یعتمد عل اب  : ین ھم الكت

س                   ى أس د عل و یعتم س فھ ة األس ن ناحی ال، وم صمة والكم والسنة، ومنھما اكتسب الع

  .قویة تعتبر إلھیة المصدر، ومنھا تتفرع أحكام العقیدة والعبادة والتشریع

                                                             
 .٨٩عبد الرحمن نحالوى، المرجع السابق، ص )١(



 

 

 

 

 

 ١٨٣٢

إذا تقرر ھذا المعنى علمنًا یقینًا أن التكالیف الشرعیة لھا دور أساسي في حفظ 

  .ورعایة الوازع الدیني

صالة لحظات ارتقاء روحي یفرغ المرء فیھا من شواغلھ في دنیاه، لیقف فال

بین یدى ربھ ومواله ویثنى علیھ بما ھو أھلھ، ویفضى إلیھ بذات نفسھ، داعیًا راغبًا 

وفى اإلتصال باهللا العلى الكبیر قوة للنفس، ومدد للعزیمة، وطمأنینة للروح، . ضارعًا

ًا للعبد یستعین بھا في معركة الحیاة، ویواجھ بھا ولھذا جعل اهللا عز وجل الصالة سالح

  MÇ   Æ  Å  Ä   Ã  ÂÈ  Ë  Ê  É كوارثھا وآالمھا، یقول تعالى 
   Í   ÌL ")١(.  

كما أن الزكاة من شأنھا أنھا تطھر نفس الغنى من الشح والبخل، كما أنھا 

بشریة على ومن مقاصدھا أنھا تربى النفس ال. )٢(تطھر نفس الفقیر من الحسد والغل

M  p  "الكرم والعطاء والبذل، حیث یقول تعالى    o  n  m  l  k  j
r  qsw  v  u      t    x  |   {  z  y  L ")٣(.  

وال شك أن مقاصد الزكاة اإلقتصادیة والمالیة واإلیمانیة واإلجتماعیة كثیرة، 

إلیماني وكلھا تصب فى تقویة الروابط بین أفراد المجتمع الواحد، وزیادة الحس ا

  .والوازع الدیني لیقوم بدوره في تنفیذ أحكام الشریعة اإلسالمیة

وللصیام أثره أیضًا في رعایة الوازع الدیني، فقد بین اهللا سبحانھ وتعالى 

الغایة من تشریعھ، وھى التقوى، أي الوقایة من كل ما یمكن أن یصیب النفس البشریة 

                                                             
 .١٥٣: اآلیة: سورة البقرة )١(
م، ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥ القاھرة، الطبعة األولى، –السید سابق، فقھ السنة، الفتح لإلعالم العربي  )٢(

 .٢٢٩ص
 .١٠٣: اآلیة: سورة التوبة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٨٣٣

M       6  5  4  3یقول تعالى من أدواء تعرضھا إلى غضب اهللا تعالى، حیث 
  A  @  ?   >  =  <  ;       :    9  8   7L ")١(.  

كما أن الصیام یعود المسلم على مراقبتھ هللا سبحانھ وتعالى فى السر والعلن، 
  .وھو أیضًا یخفف من سطوة الشھوات على النفس، ویحرر القلوب من وطأتھا

دل بین أفراد المجتمع، فیعلمھم وفى الصیام أیضًا تنمیة لخلق العطف المتبا
الجود واإلحسان، كما یزرع في نفوسھم الشعور واإلحساس بالفقراء والمحتاجین 

  .والمعوذین

كما أن في الصیام أیضًا إضعاف لسلطان العادة، وإضعاف لنزعات الشیطان، 
  .)٢(وفیھ تقویة لإلرادة التي ینتج عنھا یقظة الوازع الدیني

أنھ أن یحقق تنمیة الوازع الدیني، إذ أن من مقاصده وكذلك الحج، فإن من ش
أنھ یحمل المكلف على اإلنقیاد ألمر اهللا تعالى وذلك في تردده بین مكة ومنى ومزدلفة 
وعرفات، یقیم ویرحل، ال إرادة لھ وال اختیار، وفى ھذا تعوید للمسلم على اإلنقیاد التام 

ھ على تحمل المشاق في سبیل إرضاء ربھ ألحكام اهللا تعالى وسننھ وتشریعاتھ، كما یدرب
  .)٣(وابتغاء ثوابھ وإنعامھ

والحج أیضًا فیھ ترسیخ لمبدأ األخوة بین المسلمین، ففیھ تتجرد جمیع 
الشعوب اإلسالمیة من ثیابھا القومیة والعنصریة، وتلبس لباسًا واحدًا حاسري 

                                                             
 .١٨٣: اآلیة: سورة البقرة )١(
بیل موفق، رعایة الوازع الدیني وأثره في التشریع اإلسالمي، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم ن )٢(

 .١٤٧م ، ص٢٠١٥ –م ٢٠١٤ الجزائر، – جامعة الحاج لخضر باتنھة –االجتماعیة واإلنسانیة 
 –فیصل بن على البعدانى، أحوال النبي صلى اهللا علیھ وسلم في الحج، مؤسسة صالح السلیم  )٣(

 .١٣ھـ ، ص١٤٢١ض، الریا



 

 

 

 

 

 ١٨٣٤

، وفى ذلك تنمیة )١(سالرؤوس، فھناك ال تمیَّز بین غنى وفقیر، وال بین رئیس ومرؤو
  .للوازع الدیني وصیانة لھ من الضیاع أو الضعف واإلنھیار

كما أن العقوبات في الشریعة اإلسالمیة لھا دور بارز في المحافظة على 
  .)٢(الوازع الدیني ورعایتھ، والجرائم التي تستوجب العقوبة تنقسم إلى ثالثة أقسام

ت المحددة شرعًا حقًا هللا تعالى، وحق جرائم الحدود، وھى العقوبا: القسم األول
اهللا معناه حق المجتمع في صیانة الدین، واألنفس من اإلعتداء، واألموال من الضیاع، 

وعلیھ یدخل في ھذا القسم من الجرائم، . والعقول من اإلتالف، واألعراض من اإلنتھاك
اء إلى الزنا والقذف، والسرقة، والحرابة، وشرب الخمر، وقد أضاف بعض الفقھ

  .)٣(الحدود، الردة والبغي

جرائم القصاص والدیات، وذلك في جرائم القتل والجروح التي : القسم الثاني
  .اقترفت عمدًا

جرائم التعزیر، وھى العقوبات المتمثلة في التأدیب بما یراه : القسم الثالث
 الشارع، أو الحاكم زاجرًا للمذنبین، فكل من ارتكب فعْال محرمًا ال عقوبة لھ مقدرة من

ارتكب جریمة من الجرائم التي حددت لھا عقوبة ولكن لم تتوفر فیھ شروط تنفیذھا، 
فإن على الحاكم أن یجتھد في تقریر العقوبة المناسبة لھا حفظًا لنظام األمة، وزجرًا 
لمرتكبي الجرائم، ورعایة للوازع الدیني عن المكلفین، فما شرعت الحدود والعقوبات 

 ألجل حراسة الوازع الدیني، وتجفیف منابع الفتنة والفساد فى المجتمع والتعازیر إال
  .حتى یعیش آمنًا مطمئنًا

                                                             
 .١٥فیصل بن على البعدانى، المرجع السابق، ص )١(
 .٦٨٩لسید سابق، المرجع السابق، ص ا)٢(
 بیروت، الطبعة الثانیة، –تقى الدین أبو بكر محـمد الحسینى الحصنى، كفایة األخیار، دار المعرفة  )٣(

 الحلو، دار ھجر للطباعة، عبد الفتاح محـمد/، ابن قدامة، المغنى، تحقیق الدكتور١٢٣، ص٢جـ
 .١٣٤ ، ص٨م ، جـ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣الطبعة الثانیة، 



 

 

 

 

 

 ١٨٣٥

  املبحث اخلامس
  مراعاة شروط شغل الوظيفة العامة

من الحقوق األساسیة التي یجب أن یتساوى فیھا جمیع األفراد حق تولى 

ى الوظائف العامة، وإنما الوظائف العامة، ولكن ذلك ال یعنى المساواة المطلقة في تول

  .المقصود ھو المساواة بین األفراد الذین تتوافر فیھم شروط شغل الوظیفة

ویثور التساؤل في ھذا الصدد عن الشروط الواجب توافرھا في األشخاص 

  .لشغل الوظائف العامة في الفقھ اإلسالمي

  :إن اإلجابة على ھذا التساؤل تتمثل في الشروط التالیة

  .وة واألمانةالق: أوًال

  .اختیار األصلح قبل الصالح: ثانیًا

  .أال یعیَّن فى الوظیفة العامة من یطلبھا: ثالثًا

  :وسنتناول ھذه الشروط تباعًا على النحو التالي

  :القوة واألمانة: الشرط األول

تلتزم ھیئة اإلختیار بأن تنتقى المرشح لوظیفة ما إعتدادًا بمعیار القوى 

أبرز ما یمیزه إتصافھ بالموضوعیة التي تكسبھ سمة عدم التفاوت األمین، وھو معیار 

أو التباین تبعًا الختالف األزمنة واألمكنة، فأینما ُوجد القوى األمین وجب اختیاره، ولزم 

على نحو ما ذھب إلیھ اإلمام ابن تیمیة -توظیفھ أیًا كان نوع الوظیفة، أي سواء كانت 

ارة الجیش، أو الكتاب، أو القیام على الصدقات  من الوزارات، أو القضاء، أو إم–



 

 

 

 

 

 ١٨٣٦

والخراج، أو والیة المدن واألقالیم، انتھاًء بأئمة الصالة والمؤذنین، والمقرئین، 

  .)١(...والمعلمین، ورؤساء القرى 

ولقد جمع القرآن الكریم صفتي القوة واألمانة على لسان ابنة شعیب علیھ 

¤       M {        z  y| } السالم بقولھ تعالى    £  ¢  ¡  �   ~  
  ¥L ")٢(.  

: وقد وصف اإلمام النیسابورى قول ابنھ شعیب علیھ السالم بالحكمة، فقال

إذا اجتمعت ھاتان الخصلتان، القوة أي الكفایة، واألمانة اللتان ھما ثمرتا الكیاسة "

  .)٣("والدیانة في الذى یقوم بالعمل فقد حصل مرادك وكمل فراغك

  :وةالق: أوًال

تختلف القوة باختالف طبیعة العمل، ونجد ذلك بوضوح في الشروط التي 

وضعھا الفقھاء لشغل الوظائف المختلفة، فالقوة عندھم بالنسبة لوظیفة القاضي تعنى 

أما بالنسبة . )٤(العلم بالعدل الذى دل علیھ الكتاب والسنة والقدرة على تنفیذ األحكام

ئف المالیة، فھي تعنى درایة الشخص وإلمامھ لوظیفة الجبایة وغیرھا من الوظا

وبالنسبة لمن یتولى إمامة الحج، فھي تعنى العلم بمناسكھ . بالحساب والمساحة

ولوظیفة إمامة الصالة، فھي تعنى القراءة والفقھ . )٥(وأحكامھ ومعرفة مواقیتھ وأیامھ

                                                             
اإلمام ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، بدون  )١(

 .٥م، ص١٩٨٨طبعة، 
 .٢٦: اآلیة: سورة القصص )٢(
غائب الفرقان، ھامش جامع البیان في تفسیر نظام الدین النیسابورى، تفسیر غرائب القرآن ور )٣(

 .٤١ ، ص٢٠القرآن للقرطبي، دار الحدیث، بدون طبعة، بدون سنة نشر، جـ
 .٢٦ اإلمام ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة، المرجع السابق، ص ) 4(
 .١٦٥اإلمام الماوردى، األحكام السلطانیة، ص )٥(



 

 

 

 

 

 ١٨٣٧

نكرات الظاھرة، ولوظیفة المحتسب، تعنى العلم بالم. )١(وسالمة اللفظ من نقص أو إثغ

بینما ترجع في الوظائف العسكریة إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة فى الحروب 

  .)٢(والمخادعة فیھا

  .)٣(..."والقوة فى كل والیة بحسبھا: "وقد لخص اإلمام ابن تیمیة ذلك بقولھ

  :عناصر القوة

  :لكى یتصف الشخص بالقوة البد وأن تتوافر فیھ األمور اآلتیة

 :قوة اإلیمان -١

یجب على الموظف أن یكون مؤمنًا بعقیدة اإلسالم حتى یستطیع تحقیقھا من 

خالل الوظیفة، تلك العقیدة التي تجعل من الموظف محكمة دائمة، وتقیم في نفسھ رقابة 

ھذا الضابط الذاتي لھ تأثیره وفعلھ في . داخلیة تؤنبھ وتحاسبھ في كل خطوة یخطوھا

ن الخوف والخشیة فیھ غیر مبنیة على محاسبة الموظف أكبر من أي مؤثر خارجي، أل

مخالفة القانون، وإنما مبنیة على مساءلتھ أمام اهللا عز وجل والخوف من عقابھ 

فاإلیمان بمفھومھ اإلسالمي عقیدة وعمل، أي یقین یسنده سلوك یوافقھ فال . األخروي

 بالجنان وعمل إعتقاد: "ینفك أحدھما عن اآلخر، وھما كما وصفھ اإلمام الغزالي بقولھ

، فالبد أن یكون الموظف العام في الدولة اإلسالمیة مؤمنًا بعقیدة اإلسالم )٤("باألركان

                                                             
م، ١٩٠٧ القاھرة، بدون طبعة –ة مصطفى الحلبى اإلمام أبو یعلى، األحكام السلطانیة، مطبع )١(

 . وما بعدھا٢٠ص
 .١٣٢اإلمام الماوردى، األحكام السلطانیة، ص )٢(
 .١٥اإلمام ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة، المرجع السابق، ص )٣(
م، ١٩٦٧ھرة، بدون طبعة،  القا-اإلمام الغزالي، التبر المسبوك في نصیحة الملوك، مكتبة الجندي )٤(

 ..٨ص



 

 

 

 

 

 ١٨٣٨

الشاملة وما ینبثق منھا، وبأھداف المجتمع المكلف لیعمل على تحقیقھا من خالل 

وظیفتھ، بوصفھ قدوة ومظھرًا عامًا لسلطة الدولة اللھم إال في بعض وظائف التنفیذ 

  .)١(تمیز بالمظھر الدیني المباشرالتي ال ت

ولما كانت الوظیفة العامة في المفھوم اإلسالمي عمل دیني یسأل عنھ الموظف 

یوم القیامة فھي تحتاج إلى قوة اإلیمان، ولھذا امتدح اهللا سبحانھ وتعالى ھذه الصفة 

M  F  E  D  C   B "في أنبیائھ، فقال تعالى    A      @   ?  >L 
")٢(.  

تعنى أھل القوة في عبادة اهللا " أولى األیدي" التفسیر أن قولھ تعالى وجاء في

  .)٣(تعالى

                                                             
أجمع الفقھاء على عدم جواز والیة غیر المسلمین، وال سیما في الوظائف الرئاسیة كالخالفة  )١(

إلخ، وكذلك كل الوظائف ذات الطابع الدیني المباشر كاإلمارة، ووالیة .. والوزارة والقضاء 
 على المسلمین، لما في ذلك من تناقض إلخ، والتي یكون للوالي فیھا سلطان.... المظالم، والحسیة 

بین ھدف الوظیفة العامة وبین الوسیلة المؤدیة إلى ذلك الھدف، ولما فیھ من تمكین لغیر 
" ولن یجعل اهللا للكافرین على المؤمنین سبیًال "المسلمین على المسلمین، وذلك ینافى قولھ تعالى 

 .١٤١: اآلیة: سورة النساء
ف الرئاسیة، فقد ذھب بعض العلماء، وفى مقدمتھم الماوردى، إلى القول بجواز أما فیما عذا تلك الوظائ

والیة أھل الذمة لوظائف وزارة التنفیذ، ووالیة القضاء بین أھل ملتھم، وبالتالي كل ما سوي ذلك 
من الوظائف ذات الطابع الفني التخصصي التنفیذي التي ال ھیمنة فیھا على شئون المسلمین، كما 

إلخ، وفى ذلك یقول اإلمام ....  في وظائف الخالفة، ووزارة التفویض، والقضاء ھو الحال
وأما وزارة التنفیذ فحكمھا أضعف وشروطھا أقل، ألن النظر فیھا مقصور على رأى : "الماوردى

: ویجوز أن یكون ھذا الوزیر من أھل الذمة، انظر في تفصیل ھذه المسألة... اإلمام وتدبیره ،
، اإلمام ٣٢ أبو یعلى الفراء، األحكام السلطانیة، ص٢٨ ، ٢٧حكام السلطانیة ، صالماوردى، األ

 .١١٥، ١١٤الجوینى، غیاث األمم، ص
 .٤٥: اآلیة: سورة ص )٢(
م، ١٩٨١ بیروت، الطبعة الرابعة، –محـمد على الصابونى، صفوة التفاسیر، دار القرآن الكریم /د )٣(

 .٦١، ص٣جـ



 

 

 

 

 

 ١٨٣٩

رد              داد الف ة وإع ي تربی الم ف تخدمھا اإلس والعبادة ھي من أھم الوسائل التي اس

 .حتى یكون أداؤه ألي عمل إبتغاء مرضاة اهللا تعالى ولیس فقط من أجل الكسب المادي

   :كریةالقدرات العقلیة والمھارات الف -٢

ائع       یاء والوق ائق األش ن إدراك حق احبھا م ن ص ى تمك ة الت ا الملك صد بھ ویق

ھ    الم ومنھج ق اإلس ع منط ى م ًا یتماش ا ربط ربط بینھم ة، وال ة . )١(المختلف ذه الملك وھ

تعلم والممارسة      دریب وال موھبة أو استعداد یمكن تنمیتھ وتھذیبھ بواسطة التوجیھ والت

  .تویاتالسلیم حتى تصل إلى أرفع المس

وقد اھتم اإلسالم بالعقل وأعلى من قیمتھ، واعتبره مناط كل تكلیف شرعي، فال   

  .یخاطب بأحكام الشرع وتكالیفھ إال العقالء

ھ لممارسة              ًا تؤھل نًا معیَّن وتستلزم القدرات العقلیة أن یكون الشخص قد بلغ س

ن    أعباء الوظیفة، وقد حددھا بعض الفقھاء بخمسة عشر عامًا، إستنادًا       ا روى ع ى م إل

ال       افع ق ن ن ذى ع ھ      : ابن عمر فیما أخرجھ الترم لى اهللا علی ى رسول اهللا ص ت عل عرض

ن                      ا اب ل وأن ن قاب ھ م ت علی م عرض ى، ث م یقبلن شر فل ة ع ن أربع وسلم فى جیش وأنا اب

ال    ذا فق ز بھ د العزی ن عب ر ب دثت عم ي، فح شر فقبلن سة ع صغیر  : خم ین ال د ب ذا ح ھ

  .)٢(والكبیر

                                                             
ز السعدني، سلطات التأدیب وضماناتھ في النظام اإلسالمي والقانون زین العابدین عبد العزی )١(

م، ص ١٩٩٨ -ھـ ١٤٠٨الوضعي، رسالة دكتوراه، كلیة الشریعة والقانون، جامعة األزھر، 
١١٨. 

 ٢٣١، ص١عبد الحى الكنانى، نظام الحكومة النبویة المسمى الترتیب اإلداریة، جـ/الشیخ )٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٤٠

ر ھو الذى یفسر إشتراط الفقھاء فیمن یتولى الوظیفة أن وسن الخامسة عش

یكون بالغًا، ذلك أن سن البلوغ یقع بین الثانیة عشر والخامسة عشر، ولكنھ ال یتأخر 

  .عن الخامسة عشر في جمیع األحوال

ولكن على نحو ما یبدو أنھ ھذه السن لم تكن كافیھ لتولى بعض األعمال 

 وطول مران، ولھذا كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم التخصصیة التي تحتاج إلى خبرة

ال یكتفى بھا لتقلد الوظائف العامة إال إذا كانت ھناك اعتبارات ترجع صالحیة المرشح 

للعمل، كالخبرة أو بعض الملكات الالزمة لحسن أدائھا، أو توافر بعض األسباب في 

لشغل الوظیفة تبعًا لطبیعة ما ومن ھنا یتفاوت السن الالزم . المرشح تدفعھ إلى إجادتھا

تستلزمھ من خصائص ذاتیھ تمًكن من القیام بھا على خیر وجھ، ومن ذلك أنھ صلى اهللا 

علیھ وسلم أسند قیادة جیش المسلمین المتجھ لمالقاة الروم إلى أسامة بن زید رضى 

م اهللا عنھ وكان عمره یتراوح بین الثامنة عشر والعشرین رغم أن ھذا الجیش كان یض

ولقد . )١(كبار الصحابة أمثال أبى بكر الصدیق وعمر بن الخطاب رضى اهللا عنھما

أمَّر غالمًا حدثًا على جلة المھاجرین واألنصار، فلما : استنكر بعض الناس قائلین

 عاصبًا – وھو في مرضھ –سمعھم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم خرج إلى المسجد 

أیھا الناس أنفذوا بعث : "وأثنى علیھ ثم قالرأسھ حتى جلس على المنبر فحمد اهللا 

أسامة، فلعمرى لئن قلتم في إمارتھ لقد قلتم فى إمارة أبیھ من قبلھ، وإنھ لخلیق لإلمارة 

  .)٢(....."وإن كان أبوه لخلیقًا لھا

                                                             
طى، فقھ السیرة، بدون دار نشر، الطبعة السابعة، بدون سنة نشر، محـمد سعید رمضان البو/د )١(

 .٣٩٥١محـمد حسین ھیكل، حیاة محـمد، دار المعارف، الطبعة الثالثة عشر ، ص/، أ٣٥٥ص
 ٢م ، جـ١٩٦٩محـمد یوسف الكاندھلوى ، حیاة الصحابة ، بدون دار نشر ، بدون طبعة ، /الشیخ )٢(

 .١٦٦، ص



 

 

 

 

 

 ١٨٤١

وفى إیضاح حكمة إسناد قیادة الجیش إلى أسامة بن زید في ھذه السن، یقول 

یدًا كان أبوه قتلھ الرومان، فكان من حكمة النبي صلى أن ز: "الشیخ محـمد أبو زھرة

ھذا إلى جانب أن زیدًا لم یكن . اهللا علیھ وسلم وقد توقع الموت، عزم أن یولى الشباب

أعتقھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم وتبناه حتى ألغى قرشیًا بل كان أبوه من الموالي 

التبني بحكم القرآن بعد الھجرة، وأن تعیُّنھ وھو بھذا الحال بیان ألن السیادة ال تكون 

دائمًا للقرشیین، وتوكیدًا لھذا المعنى السامي قبل شخصین من شیوخ قریش 

المًا، فكان جعلھ والمسلمین في إمرتھ، وكانت لھما مناقبھما فى قریش جاھلیھ وإس

  .)١("أمیرا علیھما منعًا للسیطرة القرشیة 

كما دعا اإلسالم إلى العلم كوسیلة لتنمیة المھارات الفكریة، فكان أول ما نزل 

M  قولھ تعالى – مشیرًا إلى أدوات العلم والتعلم من القلم والقراءة –من القرآن الكریم 
X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   L  K  ]      \  [  Z  Y  L 

»  ¬  M  ، كما أشار إلى غیر ذلك من أدوات، كالقرطاس والكتاب في قولھ تعالى)٢("
  ½  ¼  »        º   ¹   ¸       ¶  µ   ´      ³  ²  ±  °        ¯  ®L ")٣(.  

وحتى تھفو النفوس إلى السمو العلمي، أعلى اهللا عز وجل من شأن العلم 

 قدر ومنزلة في اإلسالم لم یبلغھ أي عمل قط، فقرنھم سبحانھ وتعالى والعلماء فكان لھم

M  :     9   8   7     6  5   4 بھ وبمالئكتھ في الشھادة على كلمة التوحید، فقال تعالى 
?  >  =  <  ;@  G  F  E   D    C   B   A   L ")وقصر )٤ ،

                                                             
رة، المرجع فى السیرة النبویة، خاتم النبیین، دار الفكر العربي، بدون طبعة، محـمد أبو زھ/الشیخ )١(

 .١٨٥بدون سنة نشر، ص
  .٥ : ١: اآلیة: سورة العلق )٢(
 .٧: اآلیة: سورة األنعام )٣(
  .١٨: اآلیة: سورة آل عمران )٤(



 

 

 

 

 

 ١٨٤٢

ما یخشى اهللا من عباده إن"الخشیة منھ سبحانھ وتعالى على العلماء، فقال تعالى 

  .)١("العلماء

كما رغب النبي صلى اهللا علیھ وسلم في طلب العلم، حیث روى عن أبى 

من سلك "سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول : الدرداء رضى اهللا عنھ أنھ قال

لب طریقًا یبتغى فیھ علمًا سھل اهللا لھ طریقًا إلى الجنة، وإن المالئكة لتضع أجنحتھا لطا

العلم رضًا بما یصنع، وإن العالم لیستغفر لھ من في السموات ومن في األرض حتى 

الحیتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن 

العلماء ورثة األنبیاء، وإن األنبیاء لم یورثوا دینارًا وال درھمًا وإنما ورثوا العلم فمن 

بل إن النبي صلى اهللا علیھ وسلم جعل طلبھ كالجھاد في سبیل . )٢("أخذه أخذ بحظ وافر

من "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : فعن أنس بن مالك رضى اهللا عنھ قال. اهللا

  .)٣("خرج في طلب العلم كان في سبیل اهللا حتى یرجع 

لذلك اھتم الفقھاء بصفة العلم كشرط من شروط والیة الوظائف العامة وال 

ما ذات المستوى القیادي منھا، كالوزارة والقضاء ونحوھا، فاتفقوا على ضرورة سی

، إذ أن )٤(اتصاف متوًلیھا بالعلم والعقل والیقظة، وأن یكون من أھل الرأي والتدبیر

                                                             
 .٢٨جزء من اآلیة : سورة فاطر )١(
، سنن الترمذى، كتاب العلم، باب فضل طلب ٢٨٢ص، ١البغوى، شرح السنة، باب فضل العلم، جـ )٢(

  .٣١٦، ص٣ ، سنن أبى داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم ، جـ٢٩٤ ، ص٤العلم، جـ
  .٢٩٥ ، ص٤سنن الترمذى، كتاب العلم، باب فضل طلب العلم، جـ )٣(
ر، بدون طبعة، محـمد عبد المنعم فؤاد، بدون در نش/الماوردى، قوانین الوزارة، تحقیق د )٤(

م ، ١٩٠١، الغزالى، اإلقتصاد في اإلعتقاد، مطبعة السعادة، الطبعة الثانیة، ١١٤م، ص١٩٧٨
  .٩٧ص



 

 

 

 

 

 ١٨٤٣

حسن األداء ینجم عن العلم بمحتویات الوظیفة، وأسالیب مباشرة مسئولیاتھا على نحو 

  .یحقق أھدافھا وغایاتھا

ط طبیعة العلم الذى یفترض، إحاطة الموظف بھ بنوع الوظیفة الشاغرة، وترتب

  .واإلختصاصات التي تدخل في نطاقھا

وبناًء على ذلك، فإن الوظائف ذات اإلختصاصات العالیة تستلزم درجة كبیرة 

ومن ھنا لما كانت وظیفة الحاكم . من العلم تحیط بكل اإلختصاصات التي تنطوي علیھا

 متعددة اإلختصاصات، فإنھ ینبغي لمن یرشح لھا –مثلھ الوزراء واألمراء  و–أو اإلمام 

أن یكون عالمًا بما یستلزمھ مباشرة كل منھا، فیكون على درایة تامة بالعلوم الدینیة 

والعسكریة واإلداریة والسیاسیة حتى یتمكن من خالل ھذه العلوم القیام بواجباتھ 

حمایة الدین، وجھاد العدو، "یقول ابن خلدون في الوظیفیة، والتي تتمثل وعلى نحو ما 

  .)١("وإقامة األحكام، وتدبیر المصالح

ومن جھة أخرى، إذا كانت الوظیفة ذات اختصاص محدود، كالوظائف 

القضائیة أو العسكریة، فإن الصالحیة العلمیة یكفى لتوافرھا العلم بما یدخل في نطاق 

أن القوة في إمارة الحرب " ........ عن ذلك یقول اإلمام ابن تیمیة معبرًا . التخصص

 –وإلي القدرة ..... ترجع إلى شجاعة القلب، وإلى الخبرة فى الحروب والمخادعة فیھا 

 على أنواع القتال من رمى وطعن وضرب وركوب وكر وفر، والقوة في –أي العلم 

وإلى القدرة على الحكم بین الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذى دل علیھ الكتاب والسنة 

  .)٢("تنفیذ األحكام

                                                             
  .١٣٢ ، ص١٩٩٨ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون، دار مكتبة الھالل ، بدون طبعة ،  )١(
 .٢٦ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة فى إصالح الراعي والرعیة، المرجع السابق ، ص )٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٤٤

كما یعلن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وثیقة إعالن تخصص الصحابة رضوان 

أرحم أمتى بأمتي أبى بكر، وأشًدھم فى دین اهللا عمر، " ... اهللا علیھم فى قولھ 

وأصدقھم حیاء عثمان، وأقضاھم على، وأعلمھم بالحالل والحرام معاذ بن جبل، 

زید بن ثابت، وأقرأھم ُأَبْى بن كعب ، ولكل أمة ) أي أعلمھم بعلم الفرائض ( وأفرضھم 

  .)١("أمین، وأمین ھذه األمة أبو عبیدة بن الجراح 

وإذا نظرنا إلى الوظائف التى توالھا ھؤالء نجد أنھا متطابقة تمامًا مع 

لعام تخصصاتھم المعلنة، فقد كان أبو بكر وعمر رضى اهللا عنھما من أھل التخصص ا

ومن . فلم یفارقا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وكانا یالزمانھ فیما یقوم بھ من أعمال

جھة أخرى فإن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قد ولى علیًا رضى اهللا عنھ قضاء 

ولما كان معاذ بن جبل رضى اهللا عنھ . الیمن وقد أثبت براعة فائقة شھد بھا الصحابة

لحرام فقد بعثھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قاضیًا على الیمن، أعلم األمة بالحالل وا

وكان زید بن ثابت على كتابة الغنائم، وألنھ كان یجید اللغات األجنبیة آنذاك كالفارسیة 

أما أبو عبیدة بن الجراح رضى اهللا . والقبطیة والحبشیة فقد أسندت إلیھ مھمة الترجمة

فى عھد أبى بكر رضى اهللا عنھ كان أمینًا لبیت عنھ فقد ُعھد إلیھ بأمانة الخراج، و

  .)٢(المال

                                                             
 ، سنن الترمذى كتاب ٧٤ ، ص١٦صحیح ابن حبان ، كتاب إخباره عن مناقب الصحابة ، جـ )١(

 .٤٣٥ ، ص٥المناقب، باب مناقب معاذ ، زید، وُأَبْى وأبى عبیدة ، جــ
 بیروت، الطبعة األولى، بدون سنة نشر ، –محـمد الخضرى بك، الدولة األمویة، دار العلم /الشیخ )٢(

 .١٤٣ص



 

 

 

 

 

 ١٨٤٥

  :المقدرة البدنیة-٣

یشترط لتولى الوظیفة العامة أن تتوافر في الشخص المقدرة البدنیة التي 

وتستلزم المقدرة البدنیة أال یكون في . تمكنھ من القیام بأعباء ومتطلبات ھذه الوظیفة

القیام بمتطلبات الوظیفة، مثل فقد الرجلین، أو الشخص علة أو إصابة تحول بینھ وبین 

أما إذا كان ھذا العیب ال یفقد قدرتھ على العمل، مثل فقد أحد الرجلین، . الشلل العضوي

. أو أحد الیدین، أو تعطل أحدھما عن الحركة فإن الحكم یختلف ھنا تبعًا لنوع الوظیفة

وش تتطلب سالمتھم من ھذا فوظائف الحكام والوزراء وأمراء األقالیم وقادة الجی

العیب، ولذا ال یجوز اختیار الشخص الذى لحقھ ھذا العیب لشغلھا، ألنھ إذا كان ال 

أما الوظائف . )١(یعجزه عن العمل بالكلیة إال أنھ یحول بینھ وبین كمال أو تمام التصرف

، فإنھ األخرى ال سیما الوظائف التي تعتمد على الفكر والعقل وال تستلزم تمام الحركة

یجوز إختیار من أصابھ ھذا العیب لشغلھا ال سیما وإن كانت تتوافر بالنسبة لھ قدر من 

  .الحكمة والعقل ما یجعلھ أصلح للوظیفة من غیره

كما تتطلب المقدرة البدنیة أن یكون الشخص المرشح للوظیفة سلیم الحواس، 

یث اشترط الفقھاء أن وقد أفاض الفقھاء فى بحثھا خاصة فیمن یتولى منصب اإلمامة ح

یكون اإلمام سمیعًا بصیرًا ناطقًا، فال تنعقد إمامة األصم ألن صممھ یمنعھ عن سماع 

وال . )٢(مصالح الشعب، وألنھ إذا كان مانعًا من تولى القضاء فاإلمامة من باب أولى

                                                             
-ھـ ١٣٩٨ العراق، –یحیى ھالل السرحان، وزارة األوقاف : ، أدب القاضى، تحقیقالماوردى )١(

  .٢٣١م، ص١٩٧٨
عبد الستار أحمد فراج ، من : أحمد عبد اهللا القلقسشندى، مآثر اإلناقة فى معالم الخالفة، تحقیق )٢(

  .٢٣ ، ص١جـ. م ١٩٦٤ الكویت ، –سلسلة التراث العربي 



 

 

 

 

 

 ١٨٤٦

 إذ ال یتمكن األعمى من تدبیر نفسھ فكیف یتقلد: )١(قال الغزالي. تنعقد إمامة األعمى

إن ذھاب البصر یمنع من عقد اإلمامة واستدامتھا، : )٢(عھدة العالم، ویقول الماوردي

فإذا طرأ بطلت بھ اإلمامة، ألنھ لما أبطل والیة القضاء ومنع من جواز الشھادة فأولى 

وأما عشاء العین، ھو أن ال یبصر عند دخول : "أن یمنع من صحة اإلمامة، ثم قال

مة فى عقد وال استدامة ألنھ مرض في زمان الدعة یرجى اللیل، فال یمنع من اإلما

  ".زوالھ

وكذلك األخرس ال تنعقد إمامتھ ألن فى خرسھ تعطیًال لمصالح األمة، وقد 

اختلف العلماء فى طروء الخرس أو الصمم على اإلمام ، فذھبت طائفة إلى وجوب 

 بصره ألن كال من خروج اإلمام عن اإلمامة إذا طرأ علیھ أحدھما، كما یخرج إذا فقد

ال یخرج بھما من : الخرس والصمم لھ تأثیر في التدبیر والعمل، وقالت طائفة أخرى 

إن كان یحسن الكتابة ال یخرج وإن : اإلمامة لقیام اإلشارة مقامھما، وقالت طائفة ثالثة 

لم یكن محسنًا لھا خرج من اإلمامة، ألن الكتابة مفھومة واإلشارة موھومة، وقد صحح 

  .)٣(ماوردى بعد أن ذكر ھذه اآلراء الرأي األولال

 من )٤(وال یضر ثقل السمع، وضعف البصر إذا لم یمنعھ من تمییز األشخاص

  .انعقاد اإلمامھ أو دوامھا

                                                             
عبد الرحمن بدوى ، مطبعة / الباطنیة وفضائل المستظھریة، تحقیق دأبو حامد الغزالي، فضائح )١(

  .٣٤٩ ، ص٧م ، جـ١٩٦٤الدار القومیة، 
  .١٧الماوردى، األحكام السلطانیھ، المرجع السابق، ص )٢(
  .١٨، ١٧الماوردى المرجع السابق ، ص )٣(
اج، مطبعة مصطفى شمس الدین محـمد بن أبى العباس الرملى، نھایة المحتاج إلى شرح المنھ )٤(

  .٣٩٠ ،ص٧م ، جـ١٩٣٨البابى الحلبى، 



 

 

 

 

 

 ١٨٤٧

  :األمانة: ثانیًا

تمثل األمانة الصفة األساسیة األخرى من مقومات الصالحیة لتولى الوظائف 
علق بالجانب األخالقي للصالحیة، وترجع كما یذھب العامة فى النظام اإلسالمي، وھى تت

إلى خشیة اهللا دائمًا، واإلعتصام إلیھ، والتزام الحق والعدل، وحسن " اإلمام ابن تیمیة 
  .)١("األداء، والتضحیة فى سبیل الخیر العام

  ویؤكد القرآن الكریم على ضرورة تحرى صفة األمانة، حیث یقول اهللا تعالى
 M 9  8   7   6  5  @   ?  >  =  <  ;  : L ")٢(.  

  :التالزم بین القوة واألمانة

یعد اقتران القوة باألمانة أمرًا بالغ األھمیة، فالقوى غیر األمین قد تفضي بھ 
 وھو العاصم من الشطط، –قوتھ إلى الطغیان واإلستبداد، فانعدام الوازع الدیني لدیھ 

ذه القوة سوط عذاب یلھب ظھور  سوف یجعل من ھ–والواقي من اإلنحراف بالسلطة 
  .الناس، وھنا ال محالة سوف یخرج في تأدیة وظیفتھ عن أھم واجباتھا

واألمین من غیر قوة ضعیف ال سیطرة لھ على مرؤوسیھ، وال تأثیر لھ علیھم 
وال قدرة لھ على أداء عملھ إن شغل مادونھا من . إن تم اختیاره لوظیفھ قیادیة

لتوظف ضربًا من العبث، وسبیًال لتعطیل آلیة أداء الوظیفة الوظائف، فیكون اختیاره ل
لرسالتھا سواء الروحیة فى تنفیذ مقتضیات الشرع، أو اإلجتماعیة في تحقیق مصالح 

  .)٣(العباد

                                                             
 .٢٥ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة، المرجع السابق، ص)١(
  .٢٧: اآلیة : سورة األنفال )٢(
محـمد باھى أبو یونس، اإلختیار على أساس الصالحیة في النظام اإلداري اإلسالمي، دار /د )٣(

 .٨١م ، ص١٩٩٩ اإلسكندریة، الطبعة األولى، – الجامعة الجدیدة



 

 

 

 

 

 ١٨٤٨

ا         تمن اهللا علیھ ي ائ وقد ورد في تفسیر ابن كثیر، أن األمانة ھي كل األعمال الت

  .)١(العباد

ى ذر      ن أب ھ شمول مفھوم      ویوضح الحدیث المرورى ع ى اهللا عن اري رض  الغف

ال         ث ق ة، حی ال الدول ال       : األمانة ألعم ستعملنى، ق ا رسول اهللا أال ت ت ی ده   : قل ضرب بی ف

ال م ق ى، ث ى منكب زى   : "عل ة خ وم القیام ا ی ة، وإنھ ا أمان عیف، وإنھ ك ض ا ذر إن ا أب ی

  .)٢("وندامة إال من أخذھا بحقھا وأدى الذى علیھ فیھا

رة        كما ورد في صحیح الب     ى ھری ن أب ث روى ع ى، حی ذا المعن خاري ما یؤكد ھ

ساعة،    : "رضى اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال     انتظر ال ة ف إذا ُضیعت األمان

  .)٣("إذا أسند األمر إلى غیر أھلھ فانتظر الساعة: كیف اضاعتھا یا رسول اهللا؟ قال: قال

دیر  یض الق ي ف اوي ف ة المن ول العالم ند: " یق م إذا ُأس ًوض الحك ر، أي ف  األم

  .)٤("المتعلق بالدین كالخالفة ومتعلقاتھا من إمارة وقضاء وإفتاء وتدریس وغیر ذلك

  -:مشكلة اختیار األصلح عند صعوبة اجتماع الصفتین

قد یصعب في بعض الحاالت أن یوجد شخص تتوافر فیھ صفتا القوة واألمانة 

مین ضعیف، وھنا یثور التساؤل عن معًا فیكون التفاضل ھنا بین قوى غیر أمین، وأ

  أصلح الشخصین والذى یقع علیھ االختیار؟

                                                             
 – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع –ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مكتبة الریاض الحدیثة )١(

 .٣٠٢، ص ٣م ، جـ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١بیروت، 
  .١٨٢٥صحیح مسلم، كتاب اإلمارة، باب النھى عن طلب اإلمارة والحرص علیھا، حدیث رقم  )٢(
  .٦١٣١صحیح البخاري، كتاب الرقاق، باب رفع األمانة، حدیث رقم  )٣(
العالمة المناوى محـمد المدعو بعبد الرؤف المناوى، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، دار  )٤(

 .٤٥١ ، ص١م ، جـ١٩٧١ -ھـ ١٣٩١ بیروت، الطبعة الثانیة، –النھضة الحدیثة 



 

 

 

 

 

 ١٨٤٩

یقدم أنفعھا لتلك " أنھ )١(ولإلجابة على ھذا التساؤل، یقرر اإلمام ابن تیمیة

الوالیة، وأقلھما ضررًا فیھا، فیقّدم في إمارة الحروب الرجل القوى الشجاع وإن كان 

ن كان أمینًا، كما سئل اإلمام أحمد عن الرجلین فیھ فجور على الرجل الضعیف العاجز وإ

یكونان أمیرین في الغزو، وأحدھما قوى فاجر، واآلخر صالح ضعیف، مع أیھما یغزى 

أما الفاجر القوى فقوتھ للمسلمین، وفجوره على نفسھ، وأما الصالح الضعیف، : ؟ فقال

 قال النبي صلى فصالحھ لنفسھ، وضعفھ على المسلمین، یغزى مع القوى الفاجر، وقد

بأقوام ال "، وروى )٢("وأن اهللا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر".... اهللا علیھ وسلم 

، فإذا لم یكن فاجرًا، كان أولى بإمارة الحرب ممن ھو أصلح منھ فى الدین، "خالق لھم

  .إذا لم یسد مسده

ب منذ ولھذا كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یستعمل خالد بن الولید على الحر

، مع أنھ أحیانًا قد كان یعمل ما )٣("إن خالدًا سیف سلَّھ اهللا على المشركین"أسلم، وقال 

اللھم إني : "ینكره النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، حتى إنھ مرة رفع یدیھ إلى السماء وقال

لما أرسلھ إلى بنى خزیمة فقتلھم، وأخذ أموالھم بنوع شبھة، " أبرأ إلیك مما فعل خالد

 النبي صلى )٤( یكن یجوز ذلك، وأنكره علیھ بعض من معھ من الصحابة حتى وداھمولم

، ومع ھذا فما زال یقدمھ في إمارة الحرب، ألنھ كان )٥(اهللا علیھ وسلم وضمن أموالھم

وإذا كانت الحاجة فى الوالیة . أصلح في ھذا الباب من غیره، وفعل ما فعلھ بنوع تأویل
                                                             

  . وما بعدھا٢٣ المرجع السابق، صاإلمام ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة، )١(
صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، باب غلظ تحریم قتل اإلنسان نفسھ، وأن من قتل نفسھ بشيء عذب بھ  )٢(

 ..١٦٦فى النار، وأنھ ال یدخل الجنة إال نفس مسلمة ، حدیث رقم 
  ..٣٦٦، ص ١اإلمام الذھبي، سیر أعالم النبالء، المرجع السابق، جـ  )٣(
مختار الصحاح، المرجع السابق ، : إنظر. أى أخذت دیتھ: أي أعطیت دیتھ وإتدیت: القتیلودیت  )٤(

  .٧١٥ص
  .٣٦٦، ص ١اإلمام الذھبي، المرجع السابق، جــ )٥(



 

 

 

 

 

 ١٨٥٠

مین مثل حفظ األموال ونحوھا، فأما استخراجھا وحفظھا، فالبد م األٍّإلى األمانة أشد، ُقد

فیھ من قوة وأمانة، فیولى علیھا شاٌد قوى یستخرجھا بقوتھ، وكاتب أمین یحفظھا 

ٌویًقدم فى والیة القضاء األعلم واألورع واألكفأ، فإن كان أحدھما أعلم . بخبرتھ وأمانتھ

كمھ ویخاف فیھ الھوى، واألعلم فیما یدق واآلخر أورع، ُقًدم األورع فیما قد یظھر ح

  ".حكمھ ویخاف فیھ اإلشتباه

  :وجھة النظر المرتآه فى ھذا الموضوع

یرى الباحث أنھ فى حالة ما إذا تقدم لشغل الوظیفة شخص أمین ولكنھ ضعیف 

وآخر قوى لكنھ فاجر، فإنھ یقدَّم األمین الضعیف على القوى الفاجر، وذلك العتبارات 

ا، أن اختیار القوى الفاجر سیكون شرًا مستطیرًا على المسلمین، وخطرًا عدیدة أھمھ

جسیمًا على مصالحھم، وھو إن لم یكن ھذا وال ذلك فال أقل من أن یكون مدعاة 

  .للمساس بكرامة الوظیفة والعبث بامتیازھا

ومن جھة أخرى، فإن القوى الفاجر لن یكون فجوره على نفسھ فحسب، وإنما 

 في ناحیة، فإنھ في غالب الحاالت سیكون بطشًا واستبدادا وإضرارًا إذا كان كذلك

  .بمصالح المسلمین

ومن ھنا إذا كان في اإلمكان عالج ضعف األمین فإنھ یكون عن طریق 

اإلستعانة بأھل القوة في إدارة شئونھ، أو تكون لھ بطانھ من أھل القوة والصالح تعینھ 

  .على تدبیر أمور وظیفتھ

  :نةُأُطر األما

لما كانت األمانة إصطالح یشمل كل الفضائل الُخلقیة التي ینبغي أن یتصف بھا 

المرء المرشح لتولى الوظیفة العامة، فإنھا من تلك الناحیة ال تتعلق بجانب خلقي دون 

فھي تارة تنصرف إلى أمانة السلوك والسیرة، . آخر، وإنما لھا مجاالتھا المتنوعة



 

 

 

 

 

 ١٨٥١

وھى تارة أخرى . یكون المرشح للوظیفة تقیًا ورعًاوآنذاك یستلزم توافرھا أن 

تستوجب أن تتوافر فیھ فضیلة حفظ ما یؤتمن علیھ، سواء تعلق األمر باألسرار التي 

وسنتناول ھذه األطر . یطلع علیھا بحكم وظیفتھ، أو ما عھد إلیھ بحفظھ من أموال

  :بشيء من التفصیل على النحو التالي

  :العدالة: أوًال

رجل َعدل، : ، یقال)١(التوسط واإلستقامة: فة العدل، وھى في اللغةالعدالة ص

  .)٢(أي رضا ومْقنع في الشھادة

ملكة أو ھیئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبیرة أو : ویقصد بھا شرعًا

  .)٣(صغیرة دالة على الخًسة، أو مباح یخل بالمروءة

 تحث على مالزمة بأنھا ھیئة راسخة في النفس: كما عرفھا أحد الفقھاء

أو ھي . التقوى، باجتناب الكبائر، وتوًقى الصغائر، والتحاشي عن الرذائل المباحة

اإلعتدال في األحوال الدینیة، وذلك بأن یكون ظاھر األمانة، عفیفًا عن المحارم، متوقیًا 

  .)٤(عن المآثم، بعیدًا عن الریب، مأمونًا فى الرضا والغضب

  

                                                             
  .٣٩٧، المصباح المنیر، المرجع السابق ص٥٩٤، ص٢المعجم الوسیط، مادة عدل، جـ )١(
 .٤١٧مختار الصحاح، المرجع السابق، ص )٢(
 بیروت، –ام السیوطى، األشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقھ الشافعیة، دار الكتب العلمیة اإلم )٣(

  .٣٨٤م ، ص١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣الطبعة األولى، 
الطرابلسى، معین الحكام، فیما یتردد بین الخصمین من األحكام، دار الفكر، بدون طبعة، بدون سنة  )٤(

  .٧١نشر، ص



 

 

 

 

 

 ١٨٥٢

ل ھو التعریف األدق، وقد أكد اإلمام السیوطى ذلك والواقع أن التعریف األو

ھي أحسن عبارة في تعریفھا، وأضعفھا قول من ) أي التعریف األول(إن ھذه "بقولھ 

إجتناب الكبائر واإلصرار على الصغائر، ألن مجرد اإلجتناب من غیر أن تكون : قال

وألن التعبیر . دالةعنده ملكھ وقوة تردعھ عن الوقوع فیما یھواه غیر كاف في صدق الع

  .)١("بالكبائر بلفظ الجمع یوھم أن ارتكاب الكبیرة الواحدة ال یضر ولیس كذلك

وتتحقق صفة العدالة، بأن یكون الشخص صادق اللھجة، ظاھر األمانة، عفیفًا 

عن المحارم متوقیَا للمآثم، بعیدًا عن الریب، مأمونًا فى الرضا والغضب، مستعمًال 

  .)٢(نھ ودنیاهلمروءة مثلھ في دی

وقد اختلف الفقھاء في مدى توافر شرط العدالة فیمن یتولى منصب اإلمامة 

  :وذلك على النحو التالي

ذھب الحنیفة إلى أن العدالة لیست شرطًا لصحة الوالیة، فیصح تقلید الفاسق 

  .اإلمامة مع الكراھة

ذلك أو وإذا قلد اإلنسان اإلمامة حال كونھ عدًال ثم جار في الحكم وفسق ب

  .)٣(....غیره، ال ینعزل، ولكن یستحق العزل، إن لم یستلزم عزلھ فتنة 

أما المالكیة فیذھبون إلى منع والیة الفاسق إبتداًء، ولكنھم یفرقون فى دوام 

الوالیة، فال یجوز عزل اإلمام بالفسق ما لم یصل درجة الكفر، وعندئذ یجب عزلھ، أما 

  .)١(نھ وصف العدالة، ألنھ ال یخشى من عزلھ فتنغیر اإلمام فیجوز عزلھ متى زال ع
                                                             

 .٣٨٤،٣٨٥سابق، صاإلمام السیوطى، المرجع ال )١(
 .٦٦الماوردى، األحكام السلطانیة، ص )٢(
الكمال بن أبى شریف، المسامرة على شرح المسایرة للكمال بن الھمام، مطبعة السعادة، الطبعة  )٣(

 .١٦٧ – ١٦٦، ص٢م، جـ١٩٥٨الثانیة، 



 

 

 

 

 

 ١٨٥٣

أما الشافعیة فیمنعون انعقاد والیة الفاسق واستدامتھا، إال إذا تعذرت العدالة 

  .)٢(بحیث ال یوجد عدل ووقع اإلختیار على أقلھم فسوقًا

أما الحنابلة فقد ذھبوا كذلك إلى القول باشتراط العدالة في المتولى ابتداء فال 

والیة بانعدامھا، وال استثناء لھذه القاعدة إال في حاالت الضرورة كما نقل أبو تنعقد ال

وقد روى عن اإلمام أحمد رحمھ اهللا، ألفاظ تقتضى إسقاط اعتبار : یعلى الفراء بقولھ

 ومن غلبھم بالسیف حتى صار –فقال في روایة عبدوسى بن مالك القطان ... العدالة 

 یحل ألحد یؤمن باهللا والیوم اآلخر أن یبیت وال یراه خلیفة، وسمى أمیر المؤمنین، ال

  .)٣(...إمامًا برًا كان أو فاجرًا 

وبعد، فھذه ھي آراء العلماء في انعزال رئیس الدولة بالفسق والجْور، وأرى 
من جانبي أن الرأي القائل بوجوب عزل رئیس الدولة بالجْور والفسق إذا لم تكن فتنة 

ب على أھل الحل والعقد في الدولة إذا رأوا ْجور رئیس الدولة ھو األولى بالقبول، فیج
أو فسقھ أن یعلنوا عزلھ عن منصبھ إذا أمنوا وقوع الفتن، وأن یقوموا باختیار من ھو 

  .وأما إذا لم یأمنوا وقوع الفتن، فال یجوز لھم عزلھ. أھل للریاسة بعد ذلك

تنة ألنھ إذا كنا قد وإنما قلت بوجوب عزلھ إذا جار أو فسق بشرط عدم الف
شرطنا العدالة فیمن یولى رئیسًا على المسلمین ، فإن فقدان ھذا الشرط إذا كان قادحًا 

                                                   
= 
القاھرة،  –الشیخ أحمد بن محـمد الصاوى، بلغة السالك ألقرب المسالك، مطبعة عیسى الحلبى  )١(

 . وما بعدھا٣٦٢ ، ص٣م ، جـ١٩٧٨
 وما بعدھا، ابن أبى الدم، أدب القضاء، ١٨الماوردى، األحكام السلطانیة، المرجع السابق، ص )٢(

 وما بعدھا، عز ٢١م، ص١٩٧٥محـمد مصطفى الزمیلى، بدون دار نشر، بدون طبعة، /تحقیق د
  .٧٧، صالدین بن عبد السالم، قواعد األحكام، المرجع السابق

 القاھرة، بدون طبعة –أبو یعلى الفراء بن حسین، األحكام السلطانیة، مطبعة مصطفى الحلبى  )٣(
  . وما بعدھا٢٠م، ص١٩٠٧



 

 

 

 

 

 ١٨٥٤

في استحقاق تولى منصب اإلمامة ابتداء فإنھ یجب أن یكون قادحًا في استمرار اإلمامة 
ة أیضًا، ألن علة اشتراط ھذا الشرط ال تزول بمجرد تولیھ ھذا المنصب، واألمام قیاد

ألمة مسلمة، وكما أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ھو القدوة الحسنة لكل المسلمین 
حكامًا ومحكومین فى جمیع العصور، فإن رئیسھم یجب أن یكون مثلھم في اإلقتداء 
بالرسول والخضوع ألحكام الدین الذى اختیر لحراستھ، ألن الناس على دین ملوكھم ، 

لقائم على قمة السلطة التنفیذیة في الدولة، فإن إیمان فإذا فسق الرئیس أو جار، وھو ا
الناس بالفضیلة والعدل قد یھن، وقد یتخذه من لم یتمكن اإلسالم من نفوسھم في 

  .سلوكھم مثًال، وفى ھذا أعظم الضرر على الدین وعلى األمة

  :الحفظ: ثانیًا

ة أن ال یكفى لتحقق شرط األمانة في الشخص المرشح لتولى الوظیفة العام
وھذا ما أشار إلیھ القرآن الكریم على . یكون عادًال، بل البد وأن یتوافر فیھ شرط الحفظ
َقاَل اْجَعْلِنى على خزاِئن األرض إني "لسان نبي اهللا یوسف علیھ السالم بقولھ تعالى 

  .)١("حفیٌظ علیٌم

وتجدر اإلشارة إلى أن أھم ما یؤتمن علیھ الشخص ویكون ملزمًا بحفظھ 

  :ار واألموال، وسنعرض لھما على النحو التالياألسر

  :حفظ األسرار: أوًال

لكل مرفق من المرافق التي یعمل بھا الموظف أسرارھا الخاصة والتي یحظر 

على الموظف أن یقوم بإفشائھا، لما یترتب على ذلك من إحداث أضرار بھذا المرفق أو 

                                                             
  .٥٥: اآلیة : سورة یوسف )١(



 

 

 

 

 

 ١٨٥٥

د النظر وقوة اإلرادة وصدق فكتمان السر دلیل على بع. )١(بأولئك المتعاملین معھ

، )٢(العزیمة، ومن أفشاه فھو المتھاون قصیر النظر ضعیف اإلرادة ساذج في التفكیر

ولذا أوصى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عمال الدولة وغیرھم من الناس بالسریة 

  .)٣("إستعینوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود"والكتمان بقولھ 

د ضرب الصحابة أروع األمثلة في التحلي بھذا الخلق الرفیع، حیث روى وق

ما كنت ألفشى سر رسول اهللا صلى اهللا : "عن أبى بكر الصدیق رضى اهللا عنھ أنھ قال

  .)٤(علیھ وسلم

كما ورد أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان قد أعلم الصحابي الجلیل حذیفة بن 

افقین دون غیره من الصحابة فحفظ ھذا السر لدرجة الیمان رضى اهللا عنھ أسماء المن

أنشدك اهللا على سمَّانى : أن عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ كان یذھب إلیھ ویقول لھ

ال وال أًزكى بعدك : لك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، یعنى في المنافقین فیقول

  .)٥(أحدًا

 أوصى ابنھ عبد اهللا كما ثبت أن العباس بن عبد المطلب رضى اهللا عنھ قد

یا ُبنى إني أرى أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب یستخلیك : بالتزام ھذا الخلق بقولھ
                                                             

ماجد راغب الحلو، السریة في أعمال السلطة التنفیذیة، مجلة الحقوق، /د: انظر فى ذلك تفصیًال )١(
  . وما بعدھا١١١، ص١٩٧٥، السنة السابعة عشرة، العددان األول والثاني

 طنطا، الطبعة –عابد توفیق زین العابدین، سلسلة من أخالقنا، األمانة والنزاھة، دار البشیر /د )٢(
  .٩١م ، ص١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧األولى، 

 .١٩٥، ص٨مجمع الزوائد، باب كتمان الحوائج، جـ )٣(
لنبي صلى اهللا علیھ وسلم ووفاتھ، حدیث رقم صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض ا )٤(

٤١٦٩.  
محـمد عبد الملك / ابن القیم، الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تحقیق  )٥(

  .٤٨ المنصورة، الطبعة األولى ، بدون سنة ، ص– القاھرة، دار فیاض –الزغبي، دار المنار 



 

 

 

 

 

 ١٨٥٦

ویستشیرك ویقدمك على األكابر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وانى 

ال تفشین لھ سرًا، وال یجربن علیك كذبًا، وال تغتبن عنده أحدًا، وال : أوصیك بخالل أربع

  .)١(ین عنھ نصیحةتطو

ومن أبرز األمثلة على ضرورة كتمان السر، تلك القصة الشھیرة لحاطب بن 

أبى بلتعة حینما أراد النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن یفتح مكة فما كان من حاطب بن أبى 

بلعتھ إال أن كتب إلى قریش كتابًا یخبرھم بمسیر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلیھم، 

مرأة وجعل لھا جعًال على أن تبلغھ قریشًا، فجعلتھ في قرون رأسھا ثم خرجت ثم أعطاه ا

بھ، وأتى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث علیًا 

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ : " والمقداد والزبیر بن العوام وأبا مرثد الغنوى فقال

فانطلقوا تعادى بھم خیلھم حتى وجدوا المرأة " قریش فإن بھا ظعینة معھا كتاب إلى 

ما معي كتاب، ففتشوا َرْحلھا فلم : معك كتاب؟ فقالت: بذلك المكان فاستنزلوھا وقالوا

أحلف باهللا ما كذب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وال : یجدوا شیئًا، فقال لھا على

أعرض، فأعرض، : لجد منھ قالتكذبنا، واهللا لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، فلما رأت ا

فحلَّت قرون رأسھا فاستخرجت الكتاب منھا فدفعتھ إلیھم فأتوا بھ رسول اهللا صلى اهللا 

یخبرھم بمسیر رسول اهللا ) من حاطب بن أبى بلعتة إلى قریش: (علیھ وسلم، فإذا فیھ

ذا یا ما ھ: "صلى اهللا علیھ وسلم، فدعا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حاطبًا، فقال

ال تعجل علىَّ یا رسول اهللا واهللا إني لمؤمن باهللا ورسولھ، وما ارتددت : فقال" حاطب؟ 

وال بدلت ولكنى كنت إمرا ملصقًا في قریش لست من أنفسھم ولى فیھم أھل وعشیرة 

وولد ولیس لي فیھم قرابة یحمونھم، وكان من معك لھ قرابات یحمونھم، فأحببت إذ 

: ھم یدًا یحمون بھا قرابتي، فقال عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھفاتني ذلك أن أتخذ عند

                                                             
  .٨٤ نھضة مصر، بدون سنة نشر، صعباس العقاد، عبقریة عمر، دار )١(



 

 

 

 

 

 ١٨٥٧

دعني یا رسول اهللا أضرب عنقھ فإنھ قد خان اهللا ورسولھ وقد نافق، فقال رسول اهللا 

: إنھ قد شھد بدرًا وما یدریك لعل اهللا قد اطلع على أھل بدر فقال: "صلى اهللا علیھ وسلم

  .)١("اهللا ورسولھ أعلم: عینا عمر وقال ، فذرفت " إعملوا ما شئتم قد غفرت لكم"

  :حفظ المال: ثانیًا

یكشف ھذا الشرط عن اإلستقامة المالیة للمرشح لتولى الوظیفة العامة، والتي 

تفید نقاء ذمتھ على نحو یؤكد قدرتھ على القیام بتبعات التزامھ بصیانة أموال الدولة 

  .)٢(التي یتصل بھا بحكم وظیفتھ أو بسببھا

 ھذا المبدأ في التجسید الواقعي مبلغًا عزَّ أن نجد لھ في یومنا مثًال، ولقد بلغ

وترجم في عھد الخالفة الراشدة وقائع عملیة ارتقت في السمو، وذلك كان مرجعھ تلك 

القدرة البشریة الفذة التي سمت في قوة إیمانھا واتصفت بشدة اتصالھا باهللا سبحانھ 

  .وتعالى

هللا عنھ بعدما تولى الخالفة كان ینتقل من منزلھ فھذا أبو بكر الصدیق رضى ا

 إلى مقر الخالفة ستة أشھر على رجلیھ – وھى منطقة في أطراف المدینة –بالسنح 

وظل ھكذا حتى ُأعد لھ مسكن بالمدینة من . دون أن یخصص لھ مركبًا من بیت المال

ن واستمر في مالھ الخاص، كما رفض أن یأخذ أجرًا على خالفتھ من بیت مال المسلمی

تجارتھ حتى لقیھ عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ ذات یوم یحمل على رقبتھ أثوابًا 

وقد جاءك ما : السوق، قال عمر رضى اهللا عنھ: أین ترید؟ قال: یتاجر بھا، فقال لھ

                                                             
صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أھل بدر رضى اهللا عنھم، قصة حاطب بن  )١(

  .٢٤٩٤أبى بلتعة، حدیث رقم 
  .٣٣٨، ص١٩٩٤ اإلسكندریة، –ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامعیة /د )٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٥٨

سبحان اهللا یشغلني عن عیالي، فقال : یشغلك عن السوق، فقال أبو بكر رضى اهللا عنھ

  .)١(نفرض بالمعروف: عمر رضى اهللا عنھ

ولقد بلغ الصدیق رضى اهللا عنھ من استشعاره المسئولیة أمام اهللا عز وجل 

عن حفظ أموال المسلمین وصیانتھا، أنھ لما حضرتھ الوفاة قال البنتھ عائشة رضى اهللا 

یا بنیھ إنا ولینا من أمر المسلمین، فلم نأخذ لنا دینارًا وال درھمًا، ولكننا أكلنا : "عنھا

جریش طعامھم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثیابھم على ظھورنا، وأنھ لم یبق من 

عندنا من فيء المسلمین قلیل وال كثیر إال ھذا العبد الحبشي وھذا البعیر الناضج وجرد 

  .)٢("ھذه القطیفة، فإذا مت فابعثي بھا إلى عمر

ین فإني ال ردُّوا ما عندنا من مال المسلم: "ویروى أنھ لما حضرتھ الوفاة قال

أخلف في منزلي من مالھم شیئًا وأرضى التي بمكان كذا للمسلمین بما أصبت من 

رحم اهللا أبا بكر لقد أتعب من : "فلما دفع ذلك إلى عمر رضى اهللا عنھ قال". أموالھم

  .)٣("بعده

ولقد تجلت القدرة العملیة في أسمى صورھا في فعل عمر بن الخطاب رضى 

ل العام، حیث لم یكن یبیح من مال المسلمین أجرًا لعملھ إال ما اهللا عنھ وصیانتھ للما

أال وانى أنزلت : "... یكفى حاجاتھ الضروریة وحاجات أھلھ، حیث یقول مدلًال على ذلك

نفسى من مال اهللا بمنزلھ ولى الیتیم، إن استغنیت استعففت، وإن افتقرت أكلت 

                                                             
  .١٠٧، ص١٠ـالسنن الكبرى، ج البیھقي، )١(
  .١٨٦محـمد بن سعد، الطبقات الكبرى، المرجع السابق، ص )٢(
 بیروت، الطبعة األولى، –عز الدین ابن األثیر، أسد الغابة فى معرفة الصحابة، دار إحیاء التراث  )٣(

  .٢١٩ ، ص٣بدون سنة نشر، جـ



 

 

 

 

 

 ١٨٥٩

ذا المال إال ما كنت آكًال من صلب وال یحل لي من ھ.... بالمعروف، فإن أیسرت قضیت 

  .)١("مالي

إنھ ال یحل لعمر من مال اهللا إال : "ولما ُسئل عما یحل للخلیفة من مال اهللا قال

ُحلة للشتاء وُحلة للصیف، وما أحج بھ وأعتمر، وقوتي وقوت أھلي كرجل من : ُحلتین

  .)٢("قریش لیس بأغناھم وال بأفقرھم، ثم أنا بعد رجل من المسلمین

: وما یؤكد ذلك أیضًا أنھ لما حضرتھ الوفاة قال البنھ عبد اهللا رضى اهللا عنھ

، فلما أحصاه عبد اهللا وجده ستًا وثمانین ألف درھم، "إحص ما فى ذمتي لبیت المال"

بع وفاء بھا أموال عمر، فإن وفَّت كان بھا ، وإن لم : " فقال لھ عمر رضى اهللا عنھ

". ، فإن لم یكف فمن مال قریش وال تعدھم إلى غیرھم قبیلة عمر–یكف فسل بنى عدى 

وقبل أن یدفن عمر رضى اهللا عنھ كان ابنھ عبد اهللا رضى اهللا عنھ قد أحضر أھل 

الشورى من المھاجرین وعددًا من األنصار وأشھدھم على نفسھ بتحملھ دین أبیھ ِقَبل 

بد اهللا المال إلى بیت المال، ولم یمض على دفن عمر رضى اهللا عنھ جمعة حتى حمل ع

الخلیفة عثمان بن عفان رضى اهللا عنھ أمام شھود یشھدون على براءة ذمة عمر رضى 

  .)٣(اهللا عنھ من الدْین

وتبلغ دقة عمر رضى اهللا عنھ في تطبیق ھذا المبدأ أنھ أجراه على ابنھ عاصم، 

ھاه ذلك أنھ لما أحس برغبتھ في الحصول على نفقة من بیت مال المسلمین عنفھ ون

فاذھب واستعن بمال لي وشارك أحدًا .... یكفیك أنى قد أنفقت علیك شھرًا : "وقال لھ

                                                             
، ١٩٤٨ھرة، بدون طبعة،  القا–أحمد بن عبد ربھ، العقد الفرید، مطبعة لجنة التألیف والترجمة  )١(

  .٦٢ ،ص٤جـ
  .١١٧، ص٢٠٠٢عباس العقاد، عبقریة عمر، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  )٢(
  .٢٦٠محـمد بن سعد، الطبقات الكبرى، المرجع السابق، ص )٣(



 

 

 

 

 

 ١٨٦٠

من تجار قومك في تجارتھ، واكسب ما تنفقھ على نفسك وأھلك، وإیاك أن تمد بصرك 

فتطمع في شيء من مال المسلمین، فما كان ھذا المال یحل لى قبل خالفتي إال بحق، 

  .)١("نھ قد أصبح أمانتيوھو اآلن أشد حرمة علىَّ أل

ولم یقتصر عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ في تطبیق ھذا المبدأ على نفسھ 

وأھلھ فحسب وإنما امتد إلى والتھ، ذلك أنھ كان یحصى أموالھم قبل الوالیة ثم یعید 

إحصاءھا بعد فترة من الزمن، فإذا وجدھا تتضاعف رد علیھم ما كانوا یملكونھ قبل 

وما یدلل على ذلك مصادرتھ ألموال سعد بن .  القدر الزائد لبیت المالالوالیة ویصادر

أبى وقاص رضى اهللا عنھ قائد معركة القادسیة، وعمرو بن العاص رضى اهللا عنھ والي 

  .)٣(، وأبى ھریرة رضى اهللا عنھ والیھ على البحرین)٢(مصر

ب كرم اهللا وعلى ھذا النھج في حفظ أموال الدولة یسیر اإلمام على بن أبى طال

وجھھ، فلم یجامل أحدًا لود أو قرابة، فقد عمد إلى القطائع التي وزعت قبلھ على 

المقربین والرؤساء فانتزعھا من القابضین علیھا وردھا إلى مال المسلمین لتوزیعھا 

واهللا لو وجدتھ قد تزوج بھ النساء، وملك بھ اإلماء لرددتھ، "على من یستحقونھا وقال 

  .)٤("ومن ضاق علیھ العدل فالجْور علیھ أضیق... سعة فإن في العدل 

                                                             
  .١٩٨محـمد بن سعد، الطبقات الكبرى، نفس المرجع السابق، ص )١(
، القلقشندى، ٢٥٧، ص١٩٥٦ة المصریة، بدون طبعة، البالذرى، فتوح البلدان، مكتبة النھض )٢(

، ١٩٦٣ القاھرة، بدون طبعة، –صبح األعشى في صناعة اإلنشا، المؤسسة المصریة العامة 
  .٣٨٦، ص٦جـ

 القاھرة، بدون طبعة، –أحمد بن عبد ربھ األندلسى، العقد الفرید، مطبعة لجنة التألیف والترجمة  )٣(
  .٤٥م، ص١٩٤٨

  .١٣٨م، ص٢٠٠٢، عبقریة اإلمام، الھیئة المصریة العامة للكتاب، بدون طبعة، عباس العقاد )٤(



 

 

 

 

 

 ١٨٦١

امض : "... وقد كان من وصایاه رضى اهللا عنھ في تحصیل الخراج والصدقات

إلیھم بالسكینة والوقار حتى تقوم بینھم فتسلم علیھم، وال تخدع بالتحیة لھم ثم تقول 

ي أموالكم، فھل هللا في أرسلني إلیكم ولى اهللا وخلیفتھ آلخذ منكم حق اهللا ف: عباد اهللا

فال تراجعھ، وإن أنعم لك فنعم فانطلق معھ : أموالكم حق فتؤدوه إلى ولیھ؟ فإن قال قائل

غیر أن تخیفھ وتتوعده أو تعسفھ، أو ترھقھ فخذ ما أعطاك من ذھب أو فضة، فإن كان 

ا دخول فإذا أتیتھا فال تدخل علیھ. لھ ماشیة أو إبل فال تدخلھا إال بإذن فإن أكثرھا لھ

. وال تنفرن بھیمة وال تقرعھا وال تسوء صاحبھا فیھا.... متسلط علیھ وال عنیف بھ 

واصدع المال صدعیھ ثم خیره، فإذا اختار فال تعرضن لما اختاره، فال تزال كذلك حتى 

 .)١(.. "یبقى ما فیھ وفاء حق اهللا في مالھ فاقبض حق اهللا منھ، فإن استقالتك فأقلھ

  :ختیار األصلح قبل الصالحإ: الشرط الثاني

تعتبر الصالحیة ھي الركیزة األساسیة التي یتأسس علیھا نظام اإلختیار لشغل 

الوظائف العامة في النظام اإلسالمي، وذلك ألن من بین أھداف ھذا النظام رفع مستوى 

 الحكم واإلدارة لیعم الرخاء العباد والبالد، وھذا ال یتأتى إال بكفایة الوظیفة العامة

  .)٢(بالحرص على اجتذاب ذوى الكفایة والخبرة واألمانة والتقوى

لذلك فإنھ یجب على ولى األمر أن یولى على كل عمل من أعمال المسلمین 

أصلح من یجده لذلك العمل، وأن ینتخب خیرة الرجال في كفاءتھم وقدرتھم ونزاھتھم، 

ت فیھم الكفایة والتجربة، ألن الوظیفة أمانة والبد أن تسلم بأیدي األمناء ممن توافر

ومن ثم ال یجوز أن تمنح الوظائف محاباة وأثرة وإال أدى ذلك إلى فساد الجھاز اإلداري 

                                                             
  .١٣٩ – ١٣٨عباس العقاد، المرجع السابق، ص )١(
محـمد سلیمان، بدون دار نشر، بدون /فؤاد عبد المنعم، د/الماوردى، قوانین الوزارة، تحقیق د )٢(

 .٢٨م، ص١٩٧٨طبعة، 



 

 

 

 

 

 ١٨٦٢

ولذا فقد . )١(للدولة، وضیاع حقوق الناس التي ما قامت الوظیفة العامة إال لصیانتھا

وصف عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ من یولى الوظائف العامة لغیر الصالحین من 

من ولى من أمر المسلمین شیئًا فولى رجًال لمودة أو "ذوى الكفایات بالخیانة في قولھ 

  .)٢("قرابة بینھما، فقد خان اهللا ورسولھ والمسلمین

وعلى ذلك، فإن اإلنحراف في اإلختیار إلى من ھو أقل صالحیة محاباة لھ أو 

 الغش للرعیة والذى تلبیھ لھوى النفس خیانة وإثم مبین، وھو أیضًا یعتبر نوعًا من

ما من راع " یحول دون دخول الجنة، حیث یقول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

  .)٣("یسترعیھ اهللا رعیة یموت وھو غاش لھا، إال حرم اهللا علیھ رائحة الجنة 

وقد مضت سنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على تحرى الدقة في اإلختیار 

حیث ثبت تطبیقًا . عاة ألیة اعتبارات سوى الصالحیةلتولى الوظائف العامة، دون مرا

لذلك أن ثالثة أرباع الذین تولوا الوظائف في عھد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لم 

إذ بلغ حرص الرسول صلى . )٤(یكونوا من آل بیتھ صلى اهللا علیھ وسلم وال من أقاربھ

 رفض أن یسند إلى عمھ اهللا علیھ وسلم على عدم تولیھ أقاربھ الوظائف العامة، أنھ

یا : "العباس إمارة مكة أو الطائف أو الیمن حین طلب العباس منھ ذلك، وقال لھ

  .)٥("عباس، یا عم النبي نفس تحییھا خیر من إمارة ال تحصیھا 

                                                             
 النجف بالعراق، الطبعة –واإلدارة في اإلسالم، مطبعة اآلداب باقر شریف القرشى، نظام الحكم  )١(

 .٢٩٩األولى، بدون سنة نشر، ص
  ..٧ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة، المرجع السابق، ص  )٢(
  ..١٤٢صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، باب إستحقاق الوالي الغاش لرعیتھ النار، حدیث رقم  )٣(
 اإلسكندریة، –ظام الحكم في اإلسالم، مؤسسة شباب الجامعة فؤاد أحمد عبد المنعم، أصول ن/د )٤(

 .٢٩٢م ، ص١٩٩١بدون طبعة، 
  .١٦١أحمد بن عبد ربھ، المرجع السابق، ص )٥(



 

 

 

 

 

 ١٨٦٣

وإذا كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قد أسند قضاء الیمن لعلى بن أبى طالب 

اة أو بسبب القرابة وإنما اختاره لجدارتھ بتلك كرم اهللا وجھھ، فإنھ لم یختره محاب

الوظیفة، وقد شھد الصحابة أنفسھم بذلك، حیث اشتھر على بن أبى طالب كرم اهللا 

وجھھ بأنھ أقضى أھل المدینة، وقد أقر عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ نفسھ بذلك، إذ 

ة فراستھ وذكائھ في وھذا یدل على شد". لوال على لھلك عمر: " أنھ كثیرًا ما كان یردد

حسم العدید من القضایا التي كانت تواجھ عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ، فال یجد لھا 

  .)١(حًال مناسبًا إال عند على بن أبى طالب كرم اهللا وجھھ

وقد سار الصحابة رضى اهللا عنھم على نفس نھج رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

، فھذا أبو بكر الصدیق رضى اهللا عنھ قد وسلم في مراعاة الصالحیة في شغل الوظائف

ضرب أروع األمثلة في ذلك، حیث روى أنھ لما تولى الخالفة لم یختر أحدًا من أقاربھ أو 

ذویھ على الوالیات، إذ جعل على مكة عتاب بن أسید وقد كان الرسول صلى اهللا علیھ 

 العاص وھو ذاتھ وسلم قد واله علیھا سلفًا، وأسند والیة الطائف إلى عثمان بن أبى

أما العراق والشام فكانت ال تزال الحروب قائمة فیھا ولذا كان . الذى فتحھا بعد الردة

أمراء الجند ھم والة األمر فیھا، فضًال عن ذلك فقد قلد عمر رضى اهللا عنھ القضاء 

وأسند إلى أبى عبیدة بن الجراح أمانة بیت المال قبل أن یسیره إلى الشام، وكان كاتبھ 

  .)٢(ید بن ثابت وعثمان بن عفان رضى اهللا عنھم جمیعًاز

ولقد كان رضى اهللا عنھ یصدر تعلیماتھ إلى العمال والوالة باال یسندوا أعمالھم 

إني قد "... إال لألجدر، ومن ذلك ما أوصى بھ خالد بن الولید رضى اهللا عنھ بقولھ 

                                                             
 بیروت، –صبحى المحمصانى، تراث الخلفاء الراشدین فى الفقھ والقضاء، دار العلم للمالیین /د )١(

  .١٦٢، ص١٩٨٤بدون طبعة، 
 .٢٦٤ى بك، المرجع السابق، صمحـمد الخضر/الشیخ )٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٦٤

ا قدمت على القوم فوجدتھم إني شاھد وھو غائب، فإذ: ولیتك ما ولیتك، فإیاك أن تقول

وول أمر .... قد كفوك أمرًا فاقبلھ وال تنازعھم فیھ وواس جندك فى اللقاء إذا كان عامًا 

وال تبتذل أھل البأس واستبقھم، فإنھم حصنك وقوام .... جیشك أھل النجدة والتجربة 

  .)١("أمرك

 سلكھ كما سار عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ أیضًا على نفس المنھج الذى

من استعمل رجًال : "أسالفھ من قبل في شغل الوظائف العامة، ولذا نراه یعلن لوالتھ

  .)٢("لمودة أو قرابة ال یحملھ على استعمالھ إال ذلك، فقد خان اهللا ورسولھ والمؤمنین

كما رفض رضى اهللا عنھ إختیار الصحابة البنھ عبد اهللا رغم إجماعھم على 

البعض ھذا الرفض بخشیة عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ صالحیتھ وتقواه، ولقد برر 

أن تصیر ھذه سنة من بعده فیسرف الحكام في تولیة أقاربھم بحجة أن عمر رضى اهللا 

  .)٣(عنھ قد فعل ھذا

أما المنھج الذى اتبعھ على بن أبى طالب كرم اهللا وجھھ في اإلختیار فقد كان 

وھو نفس المنھج الذى كان یؤثره حتى قبل یتمثل في إسناد الوالیات إلى أھل الكفاءة، 

تولیھ الخالفة، حیث روى أنھ لما تولى أبو بكر رضى اهللا عنھ الخالفة وعلم أبو سفیان 

ما بال : بذلك سارع إلى على كرم اهللا وجھھ وأراد أن یثیر فیھ روح العصبیة فقال لھ

لو شئت ألمألنھا علیھ  في أذل قبیلة من قریش وأقلھا، واهللا – أي الخالفة –ھذا األمر 

                                                             
  .١١١ -١١٠م ، ص١٩٥٦البالذرى، فتوح البلدان، مكتبة النھضة العربیة، بدون طبعة،  )١(
 .٨٨ابن الجوزى، مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب، المرجع السابق، ص )٢(
 .٧٣، ص١٩٩٤خالد محـمد خالد، بین یدى عمر، دار المعارف، بدون طبعة، /أ )٣(



 

 

 

 

 

 ١٨٦٥

ال واهللا ما أرید أن تمألھا علیھ خیًال ورجاًال، : "خیًال ورجاًال، فرد علیھ علْى بقولھ

  .)١("ولوال أنا رأینا أبا بكر لذلك أھًال ما خلیناه وإیاھا 

  :أال یعین في الوظیفة العامة من یطلبھا: الشرط الثالث

لى فكرة أنھا خدمة عامة تستھدف إن نظرة اإلسالم إلى الوظیفة العامة تقوم ع

فالوظیفة العامة في اإلسالم تكلیف للقائم بھا، . إشباع حاجات العباد المادیة والمعنویة

ودلیل ذلك رفض رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم . ولذا ال تلبى رغبة الحریصین علیھا

لت على دخ: إسناد الوظیفة لمجرد طلبھا، حیث روى عن أبى بردة عن أبى موسى قال

یا رسول اهللا : النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنا ورجالن من بنى عمى فقال أحد الرجلین

أمِّرنا على بعض ما والك اهللا عز وجل، وقال اآلخر مثل ذلك، فقال صلى اهللا علیھ وسلم 

كما روى أیضًا . )٢("إنا واهللا ال نولى على ھذا العمل أحدًا سألھ وال أحدًا حرص علیھ" 

یا عبد الرحمن بن سمرة ال تسأل "  اهللا علیھ وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة أنھ صلى

اإلمارة فإنك إن أعطیتھا عن مسألة ُوكلت إلیھا، وإن أعطیتھا عن غیر مسألة أعنت 

  .)٣(..."علیھا

والحكمة في أنھ ال : قال العلماء"یقول اإلمام النووي تعلیقا على ھذا الحدیث 

، وإذا لم تكن معھ إعانة لم ...نھ یوكل إلیھا وال تكون معھ إعانةیولى من سأل الوالیة أ

، بمعنى أن من )٤("یكن كفئًا وال یولى غیر الكفء، وألن فیھ تھمة للطالب والحریص

                                                             
  .٢٩٥، ص٢٣م، جـ١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩ عساكر، تھذیب تاریخ دمشق الكبیر، دار السیرة، ابن )١(
  .١٧٣٣صحیح مسلم، كتاب اإلمارة، باب النھى عن طلب اإلمارة والحرص علیھا، حدیث رقم  )٢(
  .٦٧٢٧صحیح البخاري، كتاب األحكام باب من لم یسأل اإلمارة أعانھ اهللا علیھا، حدیث رقم  )٣(
، ١٢بشرح النووى، كتاب اإلمارة، باب النھى عن طلب اإلمارة والحرص علیھا، جـصحیح مسلم  )٤(

  .١٨٢٥، حدیث رقم ٢٠١٧ص 



 

 

 

 

 

 ١٨٦٦

یطلب اإلمارة أو الوالیة إنما یطلب لنفسھ سلطانًا على الناس، مستجیبًا في ذلك لشھوة 

 الناس عونًا لھ ألنھ إنما یعمل تحت حكم شھوة الحكم والسلطان فال یجد من اهللا وال من

ومن كان ھكذا فلن یرضى اهللا عز وجل وال الناس عنھ، ألنھ ال . متسلطة علیھ من نفسھ

یعمل بما یحقق رضا اهللا عز وجل وال مصلحة الناس، وإنما یعمل بما یرضى نفسھ 

  .ویحقق مصلحتھ

قلت یا رسول اهللا أال : كما روى عن أبى ذر الغفاري رضى اهللا عنھ أنھ قال

یا أبا ذر إنك ضعیف وإنھا أمانة : "فضرب بیده على منكبى ثم قال: تستعملني، قال

  .)١("وإنھا یوم القیامة خزى وندامة إال من أخذھا بحقھا وأدى الذى علیھ فیھا

ھذا الحدیث أصل عظیم فى إجتناب الوالیات ال سیما : "یقول اإلمام النووي

 القیام بوظائف تلك الوالیة، وأما الخزي والندامة فھو في حق لمن كان فیھ ضعف عند

من لم یكن أھًال لھا، أو كان أھًال ولم یعدل فیھا فیخزیھ اهللا تعالى یوم القیامة ویفضحھ 

  .)٢(..."ویندم على ما فرط 

وتجدر اإلشارة إلى أن منع طالب الوظیف من شغلھا لیس مرجعھ مجرد 

 العالقة بین الصالحیة كشرط موضوعي لتولى الوظیفة الطلب، وإنما ھو یعكس طبیعة

والطلب كإجراء ذاتي لشغلھا، ومن ثم فإن األمر یتعلق أوًال وأخیرًا بالصالحیة التي 

  .یدور معھا اإلختیار وجودًا وعدمًا

                                                             
  .١٨٢٥صحیح مسلم، كتاب اإلمارة، باب كراھة اإلمارة بغیرة ضرورة، حدیث رقم  )١(
 .٢١٠، ص١٢صحیح مسلم، بشرح النووي، كتاب اإلمارة، باب النھي عن طلب اإلمارة، جـ )٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٦٧

وعلى ذلك فإن طلب الوظیفة یكون ھدفھ لیس ھو خدمة الناس، وإنما التمتع 

ذا وال ریب تكون عواقبھ وخیمة على البالد وأثره جسیم بنفوذھا واستغالل سلطاتھا، وھ

  .)١(على مصالح العباد

فطالب الوظیفة في ھذه الحالة لن یكون إال أداة النتھاك ھذه الحقوق مغلبًا 

  .ومن ھنا یفتقد الصالحیة الالزمة لشغل الوظائف العامة. علیھا مصالحھ

كانت ... ممنوع ... لسلطة أن طلب ا: "... یقول أحد الفقھاء تدلیًال على ذلك

وتعنى أن الذین . ھذه القاعدة من بین القواعد التي قام علیھا بناء الدولة اإلسالمیة

یطلبون المناصب القیادیة في الحكومة بوجھ عام والخالفة بوجھ خاص ویجتھدون فى 

  .)٢(ذلك ھم أقل الناس كفایة وصالحیة

ماذا إذن طلبھا یوسف علیھ وقد یقال إذا كان طلب الوظائف منھیًا عنھ فل

  السالم؟

الحق یقال أن یوسف علیھ السالم لم یطلب الوظیفة للمباھاة أو لعلو مكانتھ، 

ولذا ال یقاس بھ . )٣(وإنما طلبھا لھدف أسمى وھو أن یتمكن من خاللھا من نشر دعوتھ

  .في ھذا الشأن أحد، وعلى ذلك ال یسرى ھذا الحظر بالنسبة لھ

ھو محمول على الغالب وإال : وقال ابن التین: "ام ابن حجروفى ذلك یقول اإلم

، وقال سلیمان علیھ السالم "إجعلنى على خزائن األرض"فقد قال یوسف علیھ السالم 

                                                             
صبحى سعید، الحاكم وأصول الحكم في النظام اإلسالمي، دار الفكر العربي، بدون طبعة، /د )١(

  .٨٢م، ص١٩٨٥
أبو األعلى المودودى، تدوین الدستور اإلسالمى، بدون دار نشر، دون طبعة، بدون سنة نشر،  )٢(

  .٢٠٦ص
  .١٣١ – ١٣٠محـمد باھى أبو یونس، المرجع السابق، ص/د )٣(



 

 

 

 

 

 ١٨٦٨

 في غیر – أي حظر طلب الوالیة –ویحتمل أن یكون : ، وقال"ھب لى ملكًا"

  .)١("األنبیاء

 بغیر طلب، وذاك الذى وتفسیر ذلك أن ھناك فرقًا بین الذى یتولى الوظیفة

یشغلھا بطلب، فاألول یجد من اهللا العون فتكون لھ الكفاءة لما یقوم بھ، أما اآلخر 

وفى إیضاح ذلك یقول اإلمام ابن . وإیكالھ إلیھا ال شك یفقده الصالحیة ألداء العمل

فإن من لم یكن لھ من اهللا عون على عملھ ال یكون فیھ كفایة لذلك العمل فال : حجر

ومن المعلوم أن كل والیة ال تخلو من مشقة، فمن لم یكن لھ من . غي أن یجاب سؤالھینب

فمن كان ذا عقل لم یتعرض للطلب . اهللا إعانة تورط فیما دخل فیھ وخسر دنیاه وعقباه

  .)٢("أصًال، بل إذا كان كافیًا وُأعطیھا من غیر مسألة فقد وعده الصادق األمین باإلعانة 

                                                             
  .١٣٣لباري، كتاب األحكام، باب من لم یسأل اإلمارة أعانة اهللا علیھا، صابن حجر، فتح ا )١(
 .١٣٣، ص١٣ابن حجر، فتح الباري، كتاب األحكام، باب من لم یسأل اإلمارة أعانة اهللا علیھا، جـ  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٦٩

  اخلامتة
ام فإني أشكر اهللا عز وجل الذى وفقني في إتمام ھذا البحث، وقد وفى الخت

خلصت من خالل ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصیات، أجملھا على النحو 

  :التالي

  :النتائج: أوًال

ٌذكرت لفظة الفساد في القرآن الكریم في مواطن عدیدة، نھیًا عن الفساد  -١

ھذه المواطن ما ینبھ على حصول الفساد في وتحذیرًا من المفسدین، وفى بعض 

 .الوالیات العامة والخاصة التي تقوم على إدارة شئون الناس والنظر فیھا

ال یوجد في علم اإلدارة تعریف موحد للفساد اإلداري رغم اتفاق الباحثین من  -٢

حیث الجملة على أھم التصرفات والسلوكیات اإلداریة التي تدخل فیھ، وھذا 

سباب عدیدة، أھمھا اختالف مناھج البحث ومرجعیاتھ، واختالف یرجع إلى أ

 .المعاییر التي یحكم من خاللھا على فساد التصرف اإلداري

أھم المعاییر التي یعتمدھا علم اإلدارة المعاصر لتمییز التصرف اإلداري ھي،  -٣

المعیار القیمي، والمعیار المصلحي، والمعیار التشریعي، ومعیار الرأي العام، 

یر أیا من ھذه المعاییر ال یخلو من انتقادات واعتراضات تجعل اإلطمئنان إلى غ

 .واحد منھا أمرًا غیر ممكن

إعتمدت الشریعة اإلسالمیة على أسلوب الترغیب والترھیب كوسیلة للحد من  -٤

ظاھرة الفساد اإلداري، ألنھ یالئم طبیعة النفس البشریة التي ترغِّب في 

 .ترھِّب من المكروه إذا ُتوعدت بھالمحبوب إذا ُوعدت بھ، و



 

 

 

 

 

 ١٨٧٠

تتعدد أنواع الرقابة في الفكر اإلداري اإلسالمي، حیث تشمل الرقابة اإللھیة،  -٥

والرقابة الداخلیة والتي تحتوى على الرقابة الذاتیة، والرقابة الرئاسیة، فضًال 

 .، والرقابة الشعبیة)الدواوین(عن الرقابة الخارجیة وتشمل، األجھزة الرقابیة 

إن أساس الرقابة اإلداریة في الفكر اإلداري اإلسالمي ھي الرقابة الذاتیة، وھذا  -٦

ما یمیز الشریعة اإلسالمیة عن غیرھا، فإذا انحرف ھذا النوع من الرقابة فلن 

  .تحقق األنواع األخرى أى ھدف من أھداف الرقابة

بر عن تكریم تعد الرقابة الشعبیة من أھم أنواع الرقابة في اإلسالم، إذ أنھا تع -٧

اإلسالم لإلنسان، وتجعل كل فرد في المجتمع مشاركًا في الحكم، رقیبًا علیھ، 

وذلك عن طریق األمر بالمعروف والنھى عن المنكر، ومناصحة الحكام 

 .والمسئولین فى الدولة

للعقیدة الصحیحة والوازع الدیني دور كبیر فى وقایة المجتمع من الفساد  -٨

  .الشریعة اإلسالمیة عن غیرھا من القوانین الوضعیةاإلداري، وھذا ما یمیز 

تعد الصالحیة ھي األساس الذى تبنى علیھ عملیة اإلختیار لشغل الوظیفة العامة  -٩

القوة : في النظام اإلسالمي، وھذه الصالحیة تعتمد على صفتین أساسیتین ھما

 .واألمانة بمكوناتھا

عامة في النظام اإلسالمي إذا لم تتوافر في الشخص المرشح لشغل الوظیفة ال -١٠

صفتا القوة واألمانة معًا، فإن الجدل قد ثار بین الفقھاء حول تغلیب أحد ھذین 

الشرطین على اآلخر، ولكن الفقھ اإلداري قد حسم ھذه المشكلة عندما جعل 

 .المعیار الحاكم في مثل ھذه الحالة ھو طبیعة الوظیفة ومقتضیاتھا

دعامة األساسیة في حفظ المجتمع وصالحھ، فإن إذا كان الوازع الدیني یشكل ال -١١

الشریعة اإلسالمیة قد سلكت في سبیل رعایتھ عدة وسائل منھا، رعایة الفطرة 



 

 

 

 

 

 ١٨٧١

وصونھا من اإلنحراف، فضًال عن دور التكالیف الشرعیة فى تحقیق ھذا 

 .الھدف

لكى یحقق مبدأ الترغیب الثمرة المرجوة منھ، وضعت الشریعة اإلسالمیة بعض  -١٢

بط الخاصة بھ، منھا، مراعاة أحوال المدعو عند ترغیبھ، وأن یكون الضوا

 .بمباح، فضًال عن أن یكون بما ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

أحاطت الشریعة اإلسالمیة مبدأ الترھیب ببعض الضوابط الكفیلة بتحقیق ھدفھ،  -١٣

اإلجماع، وأن منھا، اإلعتماد على ما جاء في القرآن الكریم والسنة الصحیحة و

یكون الترھیب باهللا تعالى أو بصفاتھ، فضًال عن مراعاة معتقدات المدعوین 

وأحوالھم، وكذا ضرورة التدرج وترتیب األولویات عند الترھیب، باإلضافة إلى 

مراعاة وجود بدیل عن األمر المرًھب منھ إذا كان أمرًا غریزیًا، وأخیرًا مراعاة 

  .بما یترتب على استخدام الترھی

  :التوصیات: ثانیًا

التأكید على دور األسرة في تربیة النشء ودورھا األساسي في بناء مجتمع  -١

 .مسلم مناھض ألفعال الفساد

تنمیة الوازع الدیني لدى عموم المواطنین للحث على النزاھة ومحاربة الفساد  -٢

عن طریق وسائل اإلعالم المختلفة، وخطباء المساجد، والمؤسسات التعلیمیة 

رھا، وإعداد حمالت توعیة وطنیة تحذر من وباء الفساد وآثاره المدمرة، وغی

وحثھم على التعاون مع الجھات المعنیة بمكافحة الفساد، واإلبالغ عن جرائم 

  .الفساد ومرتكبیھا

 قدوة حسنة في ممارسة الرقابة – بمختلف مستویاتھا –أن تكون القیادات  -٣

سیة أو النوازع الخارجیة، بل یكون اإلداریة بحیث ال تتأثر باألھواء النف



 

 

 

 

 

 ١٨٧٢

الخوف من اهللا عز وجل واإللتزام بمبدأ الشرعیة، وتحقیق العدل والمصلحة 

 .ھو منھجھا

ضرورة استشعار المواطن أنھ ھو المسئول األول عن مكافحة الفساد اإلداري  -٤

  .من خالل اإلبالغ عن جرائم الفساد ومرتكبیھا

  .ة في التعیین لشغل الوظائف العامةضرورة األخذ بمبدأ الجدارة والكفاء -٥

إختیار أعضاء األجھزة الرقابیة من ذوى الكفاءات العلمیة في ذات المجال  -٦

الذى یعملون فیھ، وعمل دورات تدریبیة مكثفة لھم، لتبصیرھم بكیفیة 

الممارسة الشرعیة السلیمة للرقابة اإلداریة، وتوعیتھم بالدور الكبیر الملقى 

  .على عاتقھم

البیروقراطیة والحد من الروتین في تسییر مصالح المواطنین، حتى ال تقلیص  -٧

  .یلجأوا إلى طرق غیر شرعیة إلنھاء معامالتھم وتیسیر أمورھم

ضمان اإلستقالل المالي واإلداري ألجھزة الرقابة، وإعطائھا صالحیات واسعة  -٨

 حتى یتسنى لھا مساعدة أجھزة اإلدارة العامة على تحسین األداء والحفاظ

 .على المال العام

إجراء مراجعة شاملة ومعمقة لكل التشریعات التي من الممكن أن ینطوي على  -٩

تطبیق البعض منھا أفعال ترتبط بالفساد اإلداري، والتنبیھ إلى مخاطر الفساد 

اإلداري المقنن والذى عادة ما تكون على شكل اجتزاء أو ابتكار قوانین 

ن دستوریة قائمة واستخدامھا من أجل دخیلة، أو حتى اإلحتیال على قوانی

 .تقنین الفساد



 

 

 

 

 

 ١٨٧٣

 رؤساء –إقامة محاضرات تثقیفیة وتوعویة لموظفي الجھاز اإلداري  -١٠

 حول أخالقیات الموظف العام في اإلسالم، والھدف المطلوب –ومرؤوسین 

 .منھ تحقیقھ، وما یتوجب علیھ فعلھ لضمان الوصول إلى ذلك الھدف

على القوانین الحالیة من أجل تشدید العقوبات على إجراء التعدیالت الالزمة  -١١

الفاسدین، مع إلزامھم بضرورة إرجاع األموال التي استولوا علیھا، وكذا 

  . مصادرة أموالھم وممتلكاتھم

  

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین



 

 

 

 

 

 ١٨٧٤

 قائمة املراجع

دون د    /ابن أبى الدم، أدب القضاء، تحقیق د    -١ ى، ب صطفى الزمیل ـمد م شر،  مح ار ن

  .م١٩٧٥بدون طبعة، 

نة         -٢ ابن األثیر، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار ابن حزم، بدون طبعة، بدون س

 .نشر

ادر        -٣ اریخ، دار ص ي الت ل ف ر، الكام ن األثی نة     –اب دون س ة، ب دون طبع روت، ب  بی

 .نشر

ـمد    : ابن األثیر، النھایة في غریب األثر، تحقیق      -٤ ود مح زاوي، محم طاھر أحمد ال

 .م١٩٧٩ بیروت، –حى، المكتبة العلمیة الطنا

الل         -٥ ة الھ اب، دار مكتب ن الخط ر ب ؤمنین عم ر الم ب أمی وزى، مناق ن الج  –اب

 .م١٩٨٩بیروت، الطبعة األول، 

ة،               -٦ ة الثالث المي، الطبع ب اإلس سیر، المكت م التف ي عل سیر ف ابن الجوزي، زاد الم

 .م١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤

 .ھـ١٤٠٤الطبعة الثانیة، ابن الصالح، علوم الحدیث، بدون دار نشر،  -٧

ق          -٨ المین، تحقی ن رب الع صبابطي،    : ابن القیم، إعالم الموقعین ع دین ال صام ال ع

  .٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ القاھرة، -دار الحدیث

ق            -٩ شافي، تحقی / ابن القیم، الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء ال

ار      ي، دار المن ك الزغب د المل ـمد عب ا  –مح اھرة، دار فی صورة، –ض  الق  المن

  .الطبعة األولى، بدون سنة

 .م١٩٧٥-ھـ ١٣٩٥ لبنان، –ابن القیم، الروح، دار الكتب العلمیة، بیروت  -١٠

ة              -١١ ب العلمی ة، دار الكت ي والرعی الح الراع  -ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة في إص

 .م١٩٨٨بیروت، بدون طبعة، 



 

 

 

 

 

 ١٨٧٥

ا   -١٢ ور الب زار، أن امر الج ق ع اوى، تحقی وع الفت ة، مجم ن تیمی اء اب  –ز، دار الوف

 .م١٩٩٧المنصورة، بدون طبعة، 

ق  -١٣ الم، تحقی ي اإلس سبة ف ھ، الح ن تیمی م : اب ة دار األرق ـمد، مكتب ن مح ید ب  –س

 . بدون سنة-الكویت، بدون طبعة

محـمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر : ابن تیمیھ، الفتاوى الكبرى، تحقیق -١٤

  .م١٩٧٨ -ھـ ١٤٠٨ بیروت، –عطا، دار الكتب العلمیة 

ة      -١٥ ب العلمی صحابة، دار الكت ز ال ي تمیی ابة ف ر، اإلص ن حج دون  –اب روت، ب  بی

 .طبعة، بدون سنة نشر

نة                -١٦ دون س ة، ب دون طبع ة، ب اد الحدیث دون، دار الرش ن خل ة اب ابن خلدون، مقدم

 .نشر

  .م١٩٩٨ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار مكتبة الھالل، بدون طبعة،  -١٧

ا        :ابن عبد البر، اإلستذكار  -١٨ ار فیم اء األقط صار وعلم اء األم ذاھب فقھ امع لم  الج

ى    : تضمنھ الموطأ من معانى الرأي واآلثار، تحقیق  ـمد عل ا، مح سالم محـمد عط

 .م٢٠٠٠ بیروت، الطبعة األولى، –معوض، دار الكتب العلمیة 

ل      -١٩ حاب، دار الجی ة األص ي معرف تیعاب ف ر، اإلس د الب ن عب ة  -اب روت، الطبع  بی

 .م١٩٩٢ -ـ  ھـ١٤١٢األولي، 

ة،            -٢٠ دون طبع ع، ب شر والتوزی ر للطباعة والن شق، دار الفك ابن عساكر، تاریخ دم

 . م١٩٩٥ -ھــ ١٤١٥

  .م١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩ابن عساكر، تھذیب تاریخ دمشق الكبیر، دار السیرة،  -٢١

عبد الفتاح محـمد الحلو، دار ھجر للطباعة،   /ابن قدامة، المغنى، تحقیق الدكتور  -٢٢

 .م١٩٩٢ -ـ ھ١٤١٣الطبعة الثانیة، 



 

 

 

 

 

 ١٨٧٦

اء      -٢٣ سالم   -ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مكتبة دار الفیح ة دار ال شق، مكتب  - دم

 .م١٩٨٨ - ھــ ١٤٨الریاض، 

 . القاھرة–ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف  -٢٤

 .م١٩٧٥ بیروت، –ابن ھشام، السیرة النبویة، دار الجیل  -٢٥

 .ن طبعة، بدون سنة نشر بیروت، بدو–ابن ھشام، السیرة النبویة، دار القلم  -٢٦

ة،           -٢٧ شر، دون طبع دون دار ن المي، ب تور اإلس دوین الدس أبو األعلى المودودى، ت

 .بدون سنة نشر

سلطانیة، وزارة         -٢٨ ام ال اوردي، األحك ب الم ن حبی د ب ن محم ى ب سن عل و الح أب

 .م١٩٧٢ - ھــ ١٣٩٢ العراق، بدون طبعة، -األوقاف

اییس الل       -٢٩ ارس، معجم مق ل   أبو الحسین أحمد بن ف ة، دار الجی روت –غ دون  - بی  ب

 .طبعة وسنة

ق د            -٣٠ اب، تحقی ن الخط ر ب ب عم ب  /أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزى، مناق زین

ة  ب العلمی اروط، دار الكت راھیم الق روت –إب ة، – بی ة الثانی ان، الطبع  لبن

 .ھـ١٤٠٢

الة       -٣١ سة الرس ان، مؤس روت،  -أبو حاتم محمد بن حیان البستي، صحیح ابن حب  بی

 . ھــ١٤١٢عة، بدون طب

رحمن  /أبو حامد الغزالي، فضائح الباطنیة وفضائل المستظھریة، تحقیق د     -٣٢ عبد ال

  .م١٩٦٤بدوى، مطبعة الدار القومیة، 

ق            -٣٣ أبو داود سلیمان بن األشعت السجستاني األزدي، سنن أبى داود، شرح وتعلی

دكتور دكتور / ال سید، ال د ال سید محم تاذ / ال ر، األس د الخی ادر عب د الق ید س/ عب

 . م١٩٩٩ - ھــ ١٤٢٠إبراھیم، بدون طبعة، 



 

 

 

 

 

 ١٨٧٧

ة             -٣٤ صریة العام سة الم ار، المؤس ون األخب ة، عی أبو محـمد عبد اهللا مسلم ابن قتیب

 .ھـ١٤٠٧ القاھرة، الطبعة األولى، –للتألیف والترجمة والنشر 

ة        -٣٥ ب العلمی فیاء، دار الكت ات األص اء وطبق ة األولی فھاني، حلی یم األص و نع  -أب

 .عة، بدون سنة نشربیروت، بدون طب

ى          -٣٦ صطفى الحلب ة م سلطانیة، مطبع ام ال سین، األحك ن ح راء ب ى الف و یعل  –أب

  .م١٩٠٧القاھرة، بدون طبعة 

ة           -٣٧ ساد، منظم ة الف ى مواجھ ي ف ة العرب ام النزاھ رون، نظ ة وآخ و دی د أب أحم

  . المركز اللبناني للدراسات، بدون تاریخ نشر–الشفافیة الدولیة 

ساد  -٣٨ ة، الف و دی د أب ة  أحم ل النزاھ ن أج تالف م شورات اإلئ ھ، من ات مكافحت وآلی

  .م٢٠٠٤والمساءلة، أمان القدس، الطبعة األولى، 

الة،      : أحمد بن حنبل، المسند، تحقیق   -٣٩ سة الرس اؤوط وآخرون، مؤس شعیب األرن

 .بدون طبعة، بدون سنة نشر

ة        -٤٠ شر، الطبع دون دار ن المیة، ب ى اإلدارة اإلس  أحمد بن داود المزجاجى، مقدمة ف

  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١األولى، 

 القاھرة، بدون –أحمد بن عبد ربھ، العقد الفرید، مطبعة لجنة التألیف والترجمة  -٤١

  .١٩٤٨طبعة، 

ة        -٤٢ ر، المكتب شرح الكبی ب ال ى غری ر ف صباح المنی ومى، الم ى الفی ن عل د ب أحم

 . بیروت–العلمیة 

سى ا           -٤٣ ة عی ى  أحمد بن محـمد الصاوى، بلغة السالك ألقرب المسالك، مطبع  –لحلب

 .م١٩٧٨القاھرة، 

ق     -٤٤ ة، تحقی ستار   : أحمد عبد اهللا القلقسشندى، مآثر اإلناقة فى معالم الخالف د ال عب

  .م١٩٦٤ الكویت، –أحمد فراج، من سلسلة التراث العربي 



 

 

 

 

 

 ١٨٧٨

ع      -٤٥ ل م ساد اإلداري والتعام ة الف المیة لمكافح ة إس و نظری ضاة، نح وح الق آدم ن

دولي لمكافحة       وم      تبعاتھ، المؤتمر العربي ال ة للعل ایف العربی ة ن ساد، أكادیمی  الف

 .م٢٠٠٣ الریاض، –األمنیة، مركز الدراسات والبحوث 

ن      -٤٦ تھر م ا اش اس عم ل اإللب اء ومزی شف الخف ونى، ك ـمد العجل ن مح إسماعیل ب

الة      سة الرس الش، مؤس روت،  –األحادیث على ألسنة الناس، تحقیق أحمد الق  بی

 .الطبعة الرابعة، بدون سنة نشر

ى -٤٧ اء   األلوس انى، دار إحی سبع المث یم وال رآن العظ سیر الق ى تف اني ف ، روح المع

 . بیروت–التراث العربي 

اء    -٤٨ اني، دار إحی سبع المث یم وال رآن العظ سیر الق ي تف اني ف ى، روح المع األلوس

 . بیروت–التراث العربي 

ة اآلداب         -٤٩ الم، مطبع ي اإلس م واإلدارة ف ف  –باقر شریف القرشى، نظام الحك  النج

 .ق، الطبعة األولى، بدون سنة نشربالعرا

ق    -٥٠ ر، تحقی اریخ الكبی اري، الت ارف     : البخ رة المع رون، دائ دوى وآخ م الن ھاش

 .العثمانیة، بدون طبعة، بدون سنة نشر

 .١٩٥٦البالذرى، فتوح البلدان، مكتبة النھضة المصریة، بدون طبعة،  -٥١

ب ال   -٥٢ شرة، دار الكت ب الع ي مناق ضرة ف اض الن رى، الری ر الطب ن جری ة ب  –علمی

 .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٥بیروت، الطبعة األولى، 

سانیة      -٥٣ وث اإلن ات والبح ین للدراس ل، ع وزان خلی ة س ساد، ترجم وم، الف بیرالك

  .م٢٠٠٣ مصر، الطبعة األولى، –واإلجتماعیة 

 . بیروت، بدون طبعة، بدون سنة نشر-البیھقي، السنن الكبرى، دار المعرفة -٥٤

سینى ال   -٥٥ ـمد الح ر مح و بك دین أب ى ال ة   تق ار، دار المعرف ة األخی صنى، كفای  –ح

 .بیروت، الطبعة الثانیة، بدون سنة نشر



 

 

 

 

 

 ١٨٧٩

 .م١٩٥٥ بیروت، بدون طبعة، –الجاحظ، التاج في أخالق الملوك، دار الفكر  -٥٦

ق    -٥٧ ة          : الجوھري، الصحاح، تحقی ب العلمی وب، دار الكت دیع یعق ل ب روت،  –إمی  بی

 .م١٩٩٩الطبعة األولى، 

الة     حاحة عبد العالى، اآللیات ا     -٥٨ لقانونیة لمكافحة الفساد اإلداري فى الجزائر، رس

وق   ة الحق وراه، كلی سكرة  –دكت ضر ب ـمد خ ة مح ر، – جامع  –م ٢٠١٢ الجزائ

  .م٢٠١٣

دون           -٥٩ ة، ب دون طبع المي، ب ب اإلس الحسن بن مسعود البغوي، شرح السنة، المكت

 .سنة

ریم  -٦٠ سن ك ات     / ح ز دراس ي، مرك ستقبل العرب ة الم صالح، مجل م ال وم الحك  مفھ

  .م٢٠٠٤، ٣٠٩ بیروت، العدد –الوحدة العربیة 

ساد اإلداري،      -٦١ ة الف ب لمكافح ب والترھی الیب الترغی ن، أس و س راھیم أب د إب حم

ة                ات العربی ایف للدراس ة ن دریب، أكادیمی ة والت ات األمنی ة للدراس المجلة العربی

 .ھـ١٤١٧، ٢١ الریاض، العدد –للعلوم األمنیة 

ص -٦٢ ى م ساد ف ة الف الم، ثقاف ان س صر حن ة، دار م دول النامی ة لل ة مقارن ر، دراس

  . م٢٠٠٣ القاھرة، الطبعة األولى، –المحروسة 

 .١٩٩٤خالد محـمد خالد، بین یدى عمر، دار المعارف، بدون طبعة،  -٦٣

المیة       -٦٤ شریعة اإلس ي ال خمیس بن عبد اهللا بن خمیس الحدیدى، الرقابة اإلداریة ف

ات     ة الدارس وراه، كلی الة دكت ة، رس ة مقارن ا دراس ة،  – العلی ة األردنی  الجامع

 .م٢٠١١

صریة     / د -٦٥ ة الم ستقبل، المطبع ع الم ساد اإلداري ومجتم تا، الف ى ش سید عل  –ال

 .م،٢٠٠٣القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٨٨٠

شرعیة،     / د -٦٦ ة ال ن الوجھ وره م ساد وص ف بالف ى، التعری سالم عل د ال ر عب جعف

ایف  ة ن د األول، أكادیمی ساد، المجل ة الف دولي لمكافح ي ال ؤتمر العرب اث الم  أبح

  .ھـ،١٤٢٤ الریاض، –العربیة للعلوم األمنیة 

ة   / د -٦٧ ة علمی از اإلداري، دراس ى أداء الجھ ة عل یخ، الرقاب ـمد بط ضان مح رم

ة      ضة العربی المیة، دار النھ عیة واإلس نظم الوض ي ال ة ف اھرة، –وعملی  الق

 .م١٩٩٨

د،         /د -٦٨ ة الرش نھج والممارسة، مكتب المیة، الم رى، اإلدارة اإلس اطر المطی ازم م ح

 .م٢٠١٠بعة الرابعة، الط

ة     /د -٦٩ ر، اإلدارة العام شقرى     : سعود النم ة ال ائف، مكتب س والوظ اض،  –األس  الری

  .ھـ١٤٢٢الطبعة الخامسة، 

م  /د -٧٠ ضاء، دار العل ھ والق ى الفق دین ف اء الراش راث الخلف صانى، ت بحى المحم ص

  .١٩٨٤ بیروت، بدون طبعة، –للمالیین 

ا      /د -٧١ ي النظ م ف ي،    صبحى سعید، الحاكم وأصول الحك ر العرب المي، دار الفك م اإلس

  .م١٩٨٥بدون طبعة، 

 –عابد توفیق زین العابدین، سلسلة من أخالقنا، األمانة والنزاھة، دار البشیر     /د -٧٢

  .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧طنطا، الطبعة األولى، 

ة    /د -٧٣ ة اإلداری ضحیان، الرقاب رحمن ال د ال ر   : عب المي المعاص ور اإلس المنظ

  .م١٩٩٤ جدة، – المدینة للصحافة والتجربة السعودیة، مطابع مؤسسة

ة،  –عبد الكریم زیدان، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة         /د -٧٤  بیروت، الطبعة الثالث

 .م١٩٩٣-ھـ ١٤١٤

صورة        /د -٧٥ اء، المن ابع دار الوف دعوة، مط ھ ال یم، فق د الحل ى عب اھرة،  –عل  الق

 .م١٩٩١-ھـ ١٤١٢



 

 

 

 

 

 ١٨٨١

ة  على محـمد حسنین، الرقابة اإلداریة في اإلسالم، المبدأ     /د -٧٦ والتطبیق، دار الثقاف

 .م١٩٨٥ القاھرة، الطبعة األولى، –

ة         /د -٧٧ باب الجامع فؤاد أحمد عبد المنعم، أصول نظام الحكم في اإلسالم، مؤسسة ش

 .م١٩٩١ اإلسكندریة، بدون طبعة، –

المیة       /د -٧٨ نظم اإلس ین ال ة ب ة مقارن المیة، دراس م، اإلدارة اإلس ال أدھ وزى كم ف

 .م٢٠٠١ بیروت، –س والوضعیة الحدیثة، دار النقائ

ة     /د -٧٩  اإلسكندریة،  –ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامعی

١٩٩٤.  

ام اإلداري       /د -٨٠ ي النظ صالحیة ف اس ال ى أس ار عل ونس، اإلختی و ی اھى أب ـمد ب مح

 .م١٩٩٩ اإلسكندریة، الطبعة األولى، –اإلسالمي، دار الجامعة الجدیدة 

وطى  /د -٨١ سابعة،       محـمد سعید رمضان الب ة ال شر، الطبع دون دار ن سیرة، ب ھ ال ، فق

 .بدون سنة نشر

ریم      /د -٨٢ رآن الك ة   –محـمد على الصابونى، صفوة التفاسیر، دار الق روت، الطبع  بی

 .م١٩٨١الرابعة، 

محمود محـمد معابرة، الفساد اإلداري وعالجھ في الشریعة اإلسالمیة، دراسة    /د -٨٣

  .م٢٠١١ھــ، ١٤٣٢نشر والتوزیع، مقارنة بالقانون اإلداري، دار الثقافة لل

یوسف القرضاوى، المنتقى من كتاب الترغیب والترھیب للمنذرى، دار الوفاء     /د -٨٤

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣ القاھرة، الطبعة األولى، –

الة      /د -٨٥ سة الرس اة، مؤس ان والحی اوي، اإلیم ف القرض ة  –یوس روت، الطبع  بی

 .م١٩٩٣السادسة عشر، 



 

 

 

 

 

 ١٨٨٢

اھرة ع  -٨٦ ساد كظ ر اهللا، الف م    داود خی ساد والحك دوة الف بطھا، ن ات ض ة وآلی المی

الصالح في البالد العربیة، بیروت، المعھد السویدي باإلسكندریة، مركز دراسات   

  .م٢٠٠٦ بیروت، الطبعة الثانیة، –الوحدة العربیة 

روت     -٨٧ ة، بی ان،  –الراغب األصفھانى، المفردات في غریب القرآن، دار المعرف  لبن

 .الطبعة الثالثة

ت ن  -٨٨ ة بن ریم     رقی رآن الك ي الق دعوة ف ي ال ب ف از، الترھی ـمد نی ن مح صر اهللا ب

الم     دعوة واإلع ة ال ستیر، كلی الة ماج أثیره، رس ھ، وت ھ ومجاالت سنة، أنواع وال

اض  المیة     –بالری عود اإلس ن س ـمد ب ام مح ة اإلم ة  – جامع ة العربی  المملك

 .ھـ١٤١٥السعودیة، 

ل، دار  الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقا     -٨٩ ویل في وجوه التأوی

  .م١٩٧٧ - ھــ ١٣٩٧الفكر، الطبعة األولي، 

ام           -٩٠ ي النظ ماناتھ ف ب وض لطات التأدی سعدني، س ز ال د العزی دین عب ن العاب زی

ة            انون، جامع شریعة والق ة ال وراه، كلی الة دكت اإلسالمي والقانون الوضعي، رس

 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤٠٨األزھر، 

رون، أداء الحكو   -٩١ لیمان، وآخ الم س ام   س ة ع ة العراقی ر ٢٠٠٨م م، التقری

سنوي   ي ال تراتیجي العراق ات  ٢٠٠٨االس ورابى للدراس ز حم ل –م، مرك  – باب

  .م٢٠٠٩العراق، 

ي       -٩٢ الم العرب تح لإلع سنة، الف ھ ال ابق، فق سید س ى،   –ال ة األول اھرة، الطبع  الق

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥

 .الثالثة عشر لبنان، الطبعة –سید قطب، في ظالل القرآن، دار الشروق، بیروت  -٩٣

ة              -٩٤ ب العلمی شافعیة، دار الكت ھ ال السیوطى، األشباه والنظائر فى قواعد وفروع فق

  .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣ بیروت، الطبعة األولى، –



 

 

 

 

 

 ١٨٨٣

ة  -٩٥ ب العلمی ائر، دار الكت باه والنظ سیوطى، األش ى، –ال ة األول روت، الطبع  بی

 .ھـ١٤٠٣

عی        -٩٦ ق ش ق وتعلی بالء، تحقی الم الن یر أع ذھبى، س دین ال مس ال اؤط، ش ب األرن

 .ھـ١٤٠١ بیروت، الطبعة األولى، –وحسین األسد، مؤسسة الرسالة 

اج،          -٩٧ ى شرح المنھ اج إل ة المحت شمس الدین محـمد بن أبى العباس الرملى، نھای

  .م١٩٣٨مطبعة مصطفى البابى الحلبى، 

سیر، دار            -٩٨ م التف ن عل ة م ة والدرای ي الروای ین فن الشوكانى، فتح القدیر الجامع ب

 .یروت، بدون طبعة، بدون سنة ب–الفكر 

ر                  /الشیخ -٩٩ ین، دار الفك اتم النبی ة، خ سیرة النبوی ى ال و زھرة، المرجع ف محـمد أب

 .العربي، بدون طبعة، بدون سنة نشر

ى،   –محـمد الخضرى بك، الدولة األمویة، دار العلم     /الشیخ -١٠٠ ة األول  بیروت، الطبع

 .بدون سنة نشر

ة،     محـمد یوسف الكاندھلوى، حیاة الص    /الشیخ -١٠١ دون طبع شر، ب دون دار ن حابة، ب

 .م١٩٦٩

ري -١٠٢ سة  -الطب اكر، مؤس ـمد ش د مح ق أحم رآن، تحقی ل الق ى تأوی ان ف امع البی  ج

 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠ بیروت، الطبعة األولى، –الرسالة 

ر،    -١٠٣ ام، دار الفك ن األحك صمین م ین الخ ردد ب ا یت ام، فیم ین الحك سى، مع الطرابل

  .بدون طبعة، بدون سنة نشر

د  -١٠٤ ادل عب وطن     ع ي ال ساد ف ة الف وة، مكافح ال الرش ة أعم سن، مكافح ز ال العزی

ة      دول العربی ة ال ة، جامع ة اإلداری ة للتنمی ة العربی ي، المنظم اھرة، –العرب  الق

  .م٢٠٠٩



 

 

 

 

 

 ١٨٨٤

الي   -١٠٥ یم الع ة التعل ة، مطبع ة اإلداری ویر والتنمی ات التط ى، نظری م األعرج  –عاص

 .م١٩٨٨بغداد، 

ارة  عاصم حسین، األزمات والفساد اإلداري   -١٠٦ ة  –، المجلة العلمیة لكلیة التج  جامع

  .م٢٠٠٣، ٢٥األزھر بالقاھرة، العدد 

دیث     -١٠٧ امعي الح ب الج ھ، المكت زامن ال توأم ة ت ساد والعولم سى، الف امر الكبی  –ع

 .م٢٠٠٥الریاض، 

ل         -١٠٨ شخیص والتحلی ة للت ة منھجی ساد اإلداري، رؤی سى، الف ضیر الكبی امر خ ع

د      والمعالجة، المجلة العربیة لإلدارة،   ة، مجل ة اإلداری ة للتنمی ة العربی ، ٢ المنظم

  .م٢٠٠٠یونیو 

  .عباس العقاد، عبقریة عمر، دار نھضة مصر، بدون طبعة، بدون سنة نشر -١٠٩

ب       -١١٠ ة، دار الكات عبد الحي الكناني، نظام الحكومة النبویة المسمي التراتیب اإلداری

 . بیروت، بدون طبعة، بدون سنة نشر-العربي

ة          عبد الرحمن العیدكان،   -١١١ ساد اإلداري، المجل ارات مكافحة الف تراتیجیات ومھ  اس

 الریاض، –العربیة للدراسات األمنیة والتدریب، أكادیمیة نایف للعلوم اإلسالمیة  

  . م١٩٩٧، ٢٣، العدد ١٢المجلد 

ان،             -١١٢ الم المن سیر ك ي تف رحمن ف ریم ال سیر الك عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تی

 .م٢٠٠٣ - ھـــ١٤٢٤عة األولي،  لبنان، الطب-دار ابن حزم، بیروت

ب        -١١٣ رة، المكت شكالت المعاص المیة والم ة اإلس الوى، التربی رحمن نح د ال عب

 . بیروت، الطبعة الثانیة، بدون سنة نشر–اإلسالمي 

ؤتمر          -١١٤ الي، الم عبد القادر الشیخلى، دور القانون في مكافحة الفساد اإلداري والم

شفافیة     العربي الثالث في اإلدارة، القیادة اإلبداع    ى ظل النزاھة وال یة والتجدید ف

 .م،٢٠٠٢ بیروت، أكتوبر عام –



 

 

 

 

 

 ١٨٨٥

م    -١١٥ ى عل ة ف ة اجتماعی و نظری ساد اإلداري، نح صراتى، الف د الم د اهللا أحم عب

اع  دیث      –اإلجتم ي الح ب العرب ة، المكت ة میدانی ة، دراس راف والجریم  – اإلنح

  .٣٤م ، ص٢٠١١اإلسكندریة، 

ة اإل   -١١٦ ة، الرقاب ى عكایل د اهللا عل وة،    عب ة الرش ة جریم ى مكافح ا ف ة ودورھ داری

ة    ات األمنی ي للدراس المركز العرب شر ب سة، دار الن ة الخام دوة العلمی اث الن أبح

 .م١٩٩٢ الریاض، –والتدریب 

ق د           -١١٧ م، تحقی اث الظل ي التی م ف د  / عبد الملك بن عبد اهللا الجویني، غیاث األم محم

 .م١٩٨١عبد المنعم فؤاد، بدون دار نشر بدون طبعة، 

راث         -١١٨ اء الت صحابة، دار إحی ة ال ى معرف ة ف د الغاب ر، أس ن األثی دین اب ز ال  –ع

  .بیروت، الطبعة األولى، بدون سنة نشر

ة      -١١٩ ب العلمی ام، دار الكت صالح األن ى م ام ف د األحك سالم، قواع د ال ن عب ز ب  –الع

 .بیروت،

امع        -١٢٠ العالمة المناوى محـمد المدعو بعبد الرؤف المناوى، فیض القدیر شرح الج

 .م١٩٧١ -ھـ ١٣٩١ بیروت، الطبعة الثانیة، –لصغیر، دار النھضة الحدیثة ا

  .م١٩٠١الغزالى، االقتصاد في االعتقاد، مطبعة السعادة، الطبعة الثانیة،  -١٢١

دي    -١٢٢ ة الجن وك، مكتب صیحة المل ي ن سبوك ف ر الم ي، التب دون -الغزال اھرة، ب  الق

 .م١٩٦٧طبعة، 

ي ا    -١٢٣ المي ف وذج اإلس سلطان، النم الح ال د ص إلدارة  فھ مولي ل ور ش إلدارة، منظ

  .م١٩٩٨ الریاض، الطبعة الثانیة، –العامة، مطابع الخالد 

 . القاھرة–الفیروز آبادي، القاموس المحیط، دار الحدیث  -١٢٤

سة             -١٢٥ ج، مؤس ي الح لم ف ھ وس لى اهللا علی فیصل بن على البعدانى، أحوال النبي ص

 .ھـ١٤٢١ الریاض، –صالح السلیم 



 

 

 

 

 

 ١٨٨٦

ـ  ١٤٠٥ بیروت -القرآن، دار أحیاء التراث العربي القرطبي، الجامع ألحكام     -١٢٦  - ھـ

 .م،١٩٨٥

ة      -١٢٧ صریة العام سة الم شا، المؤس ناعة اإلن ي ص شى ف بح األع شندى، ص  –القلق

  .١٩٦٣القاھرة، بدون طبعة، 

ة          -١٢٨ اج، مراجع سین حج ى ح ة عل ساد، ترجم ى الف سیطرة عل رت، ال ارد روب كلیتج

 .م١٩٩٤ دار البشیر، –فاروق جرار، عمان 

ة      الكمال -١٢٩ ام، مطبع ن الھم  بن أبى شریف، المسامرة على شرح المسایرة للكمال ب

 .م١٩٥٨السعادة، الطبعة الثانیة، 

ق -١٣٠ ى، تحقی اوردى، أدب القاض اف  : الم سرحان، وزارة األوق الل ال ى ھ  –یحی

  .٢٣١م، ص١٩٧٨-ھـ ١٣٩٨العراق، 

نعم، د  /الماوردى، قوانین الوزارة، تحقیق د     -١٣١ لیمان،   /فؤاد عبد الم ـمد س دون  مح ب

 .م١٩٧٨دار نشر، بدون طبعة، 

ق د      -١٣٢ وزارة، تحقی وانین ال شر،       /الماوردى، ق دون در ن ؤاد، ب نعم ف د الم ـمد عب مح

 . م١٩٧٨بدون طبعة، 

ة،         -١٣٣ دون طبع صر، ب ة م یط، مطبع م الوس اھرة، المعج ة بالق ة العربی ع اللغ مجم

 .م١٩٦٠ - ھــ ١٣٨٠

سنة   محـمد أبو شھبة، اإلسرائیلیات والموضوعات في كتب التف      -١٣٤ ة ال  –سیر، مكتب

 .ھـ١٤٠٨القاھرة، الطبعة الرابعة، 

اث              -١٣٥ شرعیة، أبح ة ال ن الوجھ ساد وصورة م ف بالف صالح، التعری د ال محـمد أحم

ة           وم األمنی ة للعل ایف العربی  –المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد أكادیمیة ن

  .م٢٠٠٣الریاض، 



 

 

 

 

 

 ١٨٨٧

ى    محـمد الشبانى، نظام الحكم واإلدارة في الدولة اإل  -١٣٦ الم إل در اإلس سالمیة منذ ص

  .م١٩٧٩ القاھرة، –سقوط الدولة العباسیة، عالم الكتب 

ـمد           -١٣٧ ق مح الم، تحقی ي اإلس اعي ف محـمد الطاھر بن عاشور، أصول النظام االجتم

 .م٢٠٠١ األردن، الطبعة األولى، –الطاھر المیساوى، دار النفائس 

ویر،            -١٣٨ ر والتن سیر التحری ن عاشور، تف ع،    محـمد الطاھر ب سیة للتوزی دار التون ال

 .م١٩٨٧ الجزائر، –المؤسسة الوطنیة للكتاب 

ـمد              -١٣٩ ق ودراسة مح المیة، تحقی شریعة اإلس د ال محـمد الطاھر بن عاشور، مقاص

 .م٢٠٠١-ھـ ١٤٢١ األردن، –الطاھر المیساوى، دار النفائس 

شرعیة،               -١٤٠ ة ال ا باألدل المیة وعالقتھ شریعة اإلس د ال  محـمد بن سعد الیوبى، مقاص

ى،       – الریاض   –دار الھجرة    ة األول سعودیة، الطبع ة ال ة العربی ـ  ١٤١٨ المملك ھ

 .م١٩٩٨

ادر          -١٤١ رى، دار ص ات الكب نة      -محمد بن سعد، الطبق دون س ة، ب دون طبع روت، ب  بی

 .نشر

ك، دار    -١٤٢ ام مال أ اإلم ى موط انى عل رح الزرق انى، ش اقي الزرق د الب ن عب ـمد ب مح

 .ھـ١٤١١ بیروت، الطبعة األولى، –الكتب العلمیة 

محمد بن عالن الصدیقي، دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، تحقیق جمعیة          -١٤٣

  .النشر والتألیف األزھریة، بدون طبعة وسنة

ي           -١٤٤ راث العرب اء الت ر، دار إحی سیر الكبی رازى، التف سین ال ر الح ن عم ـمد ب  –مح

  .بیروت

سبة،             -١٤٥ ام الح ي أحك ة ف الم القرب ق محـمد بن محـمد القرشى بن األخوة، مع :  تحقی

 .م١٩٧٦محـمد محمود، صدیق أحمد، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 



 

 

 

 

 

 ١٨٨٨

نة      -١٤٦ محـمد حسین ھیكل، حیاة محـمد، دار المعارف، الطبعة الثالثة عشر، بدون س

 .نشر

باب              -١٤٧ ى أس ضاء عل ساد، الق ة الف ة ومواجھ الل، مقاوم سن ھ ى ح محـمد عبد الغن

 .م٢٠٠٧ مصر الجدیدة، –الفساد، مركز تطویر األداء والتنمیة اإلداریة 

الم         -١٤٨ المیة، ع شریعة اإلس وء ال ى ض ة عل ة المدنی شباني، الخدم د اهللا ال د عب محم

  .م١٩٧٧ -ھــ١٣٩٧ القاھرة، الطبعة األولي، -الكتب

ي          -١٤٩ ة، ف صادي والتنمی ام االقت ى النظ وة عل ر الرش ذنیبات، أث ود ال ـمد محم مح

دریب   الرشوة وخطورتھا على المجتمع، المركز العربي للدراسات        – األمنیة والت

 .م١٩٩٢-ھـ ١٤١٢الریاض، 

الي واإلداري،    -١٥٠ ساد الم ة الف شركات ومعالج ة ال لیمان، حوكم صطفى س ـمد م مح

  .م٢٠٠٦ اإلسكندریة، –الدار الجامعیة 

ة          -١٥١ دمات الحدیث ة الخ ال، مكتب  –محمود عساف، المنھج اإلسالمي في إدارة األعم

  .١٠٠جدة، بدون طبعة، بدون سنة نشر، ص

الة             مروة   -١٥٢ ة، رس دول النامی ى ال سیاسي ف ام ال ساد وأداء النظ محـمد عبد اهللا، الف

 م،٢٠٠٨ العراق، – جامعة النھرین –ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة 

اث                -١٥٣ ساد، أبح ن الف ع م ة والمن ى الوقای معاویة أحمد سید أحمد، سیاسة اإلسالم ف

ة   المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة نایف ال   وم األمنی  –عربیة للعل

 .الریاض، المجلد األول

ة    -١٥٤ ة والتنظیمی صائص الفردی ساد اإلداري بالخ ة الف ر، عالق ـمد داغ ذ مح منق

تراتیجیة         ات والبحوث االس لموظفي الحكومة ومنظماتھا، مركز اإلمارات للدراس

 .م٢٠٠١، ٦٠ أبو ظبى، العدد –



 

 

 

 

 

 ١٨٨٩

ال     -١٥٥ ي اإلص داع ف ساد اإلدارة واإلب سون، ف ل جون یم   میخائی د الحك ة عب ح، ترجم

 .م٢٠٠٩ القاھرة، –الخزامى، الدار األكادیمیة للعلوم 

وراه،       -١٥٦ نبیل موفق، رعایة الوازع الدیني وأثره في التشریع اإلسالمي، رسالة دكت

سانیة  ة واإلن وم االجتماعی ة العل ة –كلی ضر باتنھ اج لخ ة الح ر، – جامع  الجزائ

 .م٢٠١٥ –م ٢٠١٤

امع       نظام الدین النیسابورى، تفس  -١٥٧ امش ج ان، ھ ب الفرق رآن ورغائ ب الق یر غرائ

 .البیان في تفسیر القرآن للقرطبي، دار الحدیث، بدون طبعة، بدون سنة نشر

 .النووي، صحیح مسلم بشرح النووي، مؤسسة قرطبة، بدون طبعة، بدون سنة -١٥٨

ة، دار    -١٥٩ صادیة واالجتماعی اره االقت الي وآث ساد اإلداري والم شمرى، الف م ال ھاش

 . م٢٠١٠ عمان، –العلمیة للنشر والتوزیع البازورى 

ة      -١٦٠ یخة، المنظم و ش ھیئة األمم المتحدة، الفساد في الحكومة، ترجمة نادر أحمد أب

 .م١٩٩٤ عمان، –العربیة للتنمیة اإلداریة 

دوة         -١٦١ ى ن ة إل ساد اإلداري مقدم ة حول الف الورقة المرجعیة لوزارة التنمیة اإلداری

ساد،  ة الف تراتیجیة لمكافح و اس ان  نح ن – عم رة م ى الفت -٢٦ األردن، ف

٢٧/١١/١٩٩٥.  

ر         -١٦٢ المي والفك ر اإلس ین الفك ة ب یوسف بن زھران بن حمد الحجى، الرقابة اإلداری

سودان،        المیة بال ان اإلس ة أم درم وراه، جامع الة دكت دیث، رس اإلداري الح

  .م٢٠١٤
  


