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�سيئات  ومن  �أنف�سنا  �رشور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره,  ون�ستعينه  نحمده  �حلمد هلل 
�أعمالنا, من يهده �هلل فال م�سَل له, ومن ي�سلل فال هادى له و�أ�سهد �أن ال �إله �إال �هلل وحده 
ال �رشيك له, و��سهد �أَن حممد�ً عبده ور�سوله, �سلى �هلل عليه وعلى �آله و�أ�سحابه ومن 

تبعهم باإح�سان �إلى يوم �لدين. 
 وبعد:

فقد �نفردت �ل�رشيعة �الإ�سالمية من بني �سائر �ل�رش�ئع �لتي �أنزلها �هلل على عباده عن 
طريق �أنبيائه ور�سله, باأنها �ل�رشيعة �خلالدة و�لعامة جلميع �لب�رش. ومل تقف تعاليمها عند 
تنظيم �لعالقات بني �لعبد وربه, ولكنها تناولت �ل�سئون �لدنيوية وب�سطت �سلطانها على 

كل �سيء يف هذ� �لوجود.
�الإن�سان يف جميع  �ساأنه حفظ حقوق  من  ما  بكل  �الإ�سالمية  �ل�رشيعة  �هتمت  فقد 

�سوؤونه, ومن مقا�سدها بعد حفظ �لدين حفظ �لنف�س و�ملال.
�لرب  و��ست�رشى يف  �لف�ساد ظهر  �أن  لب,  لكل ذي  �أ�سحى جلياً  �لع�رش  هذ�   ويف 
و�لبحر مبا ك�سبت �أيدي �لنا�س, خا�سة يف هذ� �لزمن �لذي �نت�رشت فيه �جلرمية باأنو�عها؛ 
�لب�سيطة و�لكبرية و�ملنظمة, وجر�ئم �الأفر�د و�جلماعات, حيث بات �الأمر و�جبا عينينا 
على علماء �ل�رشيعة وعقالء �لقوم �أن يهبو� م�سمرين عن �ساعد �جلد, ملكافحة �لف�ساد 
وحماربته وك�سف عوره وفتح �أ�ساليبه على �مل�ستويات �ملختلفة. فهذه �مل�سكلة هي �أ�سد 
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قيام  �إلى  �الإن�سانية  باملجتمعات  حمدقاً  خطر�ً  و�أعظمها  �لقلق,  �لع�رش  هذ�  م�سكالت 
�ل�ساعة. 

�أ�سكاله  فكم تن�رش و�سائل �الإعالم عرب قنو�تها �ملختلفة وقائع عن �لف�ساد باختالف 
و�سوره.

و�إنـه ل�سـيء خطـري �أن يكون هذ� د�خل جمـتمعنا �الإ�سالمي, دون توجـيه �أو �إر�ساد 
�إلى خلق جمتمع  �أحكامه  �أو معاجلة لهذ� �لد�ء �لع�سال, فاالإ�سالم ي�سعي يف ت�رشيع 
وبو�عث  �الآفات  من  وي�سلم  و�لطماأنينة  �لوالء  على  ويقوم  �ملحبة,  ت�سوده  متكامل 

�لف�ساد �بتد�ء من �الأ�رشة و�متد�د�ً لكل �أفر�د �ملجتمع.
فالف�ساد من �ل�سفات �لرذيلة و�الآفات �لقدمية, و�لتي مل ي�سلم من �آثارها �ملجتمعات 
يف  �ل�رشعية  �ل�سيا�سة  برزت  هنا  ومن  �ملتطورة.  �أو  �لنامية  �لدول  �أو  �لفقرية  �أو  �لغنية 
قال  فيه  �لوقوع  من  يحمي  متكامل  منهج  بت�رشيع  وذلك  منه؛  و�لوقاية  �لف�ساد  ح�سم 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چٺ  تعالى: 
ڤ ڤ ڤ ڦچ))) 

فهذ� كلَّه دفعني �إلى �لبحث يف كتب �لفقه عن �ل�سيا�سة �ل�رشعية يف مكافحة �لف�ساد 
و�لوقاية منه, لبحثها وفق در��سة علمية تاأ�سيلية �رشعية. 

وقد ق�سمت هذه �لدر��سة وجعلتها يف مقدمة و�سبعة مباحث على �لنحو �لتايل: 
�ملقدمة. 

�ملبحث �الأول: تعريف مبفرد�ت �لعنو�ن.
وفيه ثالثة مطالب:

�ملطلب �الأول: تعريف �ل�سيا�سة �ل�رشعية.

))) الإ�سراء: ٩
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�ملطلب �لثاين: تعريف �لف�ساد.
�ملطلب �لثالث: تعريف �لوقاية. 
�ملبحث �لثاين: �أ�سباب �لف�ساد. 
�ملبحث �لثالث: �أنو�ع �لف�ساد.

 �ملبحث �لر�بع: خطر �لف�ساد و�سوء عو�قبه.
�ملبحث �خلام�س: �هتمام �لفقه �الإ�سالمي بحماية �ملجتمع من �لف�ساد و�ل�سبل �لتي 

و�سعها لذلك.
�ملبحث �ل�ساد�س: دور �الإد�رة �الإ�سالمية يف مكافحة �لف�ساد.

وفيه مطلبان:
�ملطلب �الأول: تعريف �الإد�رة.

�ملطلب �لثاين: دور �الإد�رة يف مكافحة �لف�ساد.
�ملبحث �ل�سابع: و�سع �لنظم �ملرعية ملكافحة �لف�ساد يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

�خلامتة:
 وتت�سمن �أهم �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها وبع�س �لتو�سيات.

�لفـهـار�س:
وت�ستمل على ما يلي:

1ـ فهر�س �ملر�جع و�مل�سادر.
2ـ فهر�س �ملو�سوعات.

�لب�رش,  �أعمال  �سمة  وهذه  و�لنق�س,  �خلطاأ  من  يخلو  ال  ب�رشى,  فهذ� جهد  وبعد: 
ولكن ح�سبي �أين �جتهدت يف �سيانته عن �خلطاأ, و�إخر�جه يف �أف�سل �سورة.
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هذ� وعماًل بقول �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم: »من ال ي�سكر �لنا�س ال ي�سكر �هلل«))) 
فاإين �أتقدم بال�سكر لكل من �أعانني على هذ� �لبحث.

و�أ�سال �هلل جلَّ وعال, �أن ينفع بهذ� �لبحث قارئه وكاتبه, و�أن يجعله خا�ساً لوجهه, 
وما حل يف هذ� �لبحث من �لنق�سان فمن نف�سي و�ل�سيطان, وعذري �أنني بذلت �جلهد, 
�سيدنا حممد  على  و�سلم  �هلل  و�سلى  �لوكيل,  ونعم  وهو ح�سبنا  �لتكالن,  �هلل  وعلى 

وعلى �آله و�سحبه �أجمعني, و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني.

�لبـاحـث

))) اأخرجه الرتمذي يف �سننه, كتاب الرب وال�سلة, باب ما جاء يف ال�سكر ملن اأح�سن اإليك, رقم ٩54), 403/3, 
وقال: هذا حديث ينظر: �سحيح.
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املبحث الأول:
تعريف مبفردات العنوان

املطلب الأول: تعريف ال�شيا�شة ال�شرعية.

اأواًل ـ تعريف ال�سيا�سة يف اللغة:
�ل�سو�س �لريا�سة يقال: �سا�سوهم �َسو�ًسا و�إذ� ر�أ�سوه قيل �سو�سوه و�أ�سا�سوه, و�سا�س 

�الأمر �سيا�سة قام به ورجل �سا�س من قوم �سا�سة و�سو��س.
�ل�سيا�سة: �لقيام على �ل�سيء مبا ي�سلحه.

و�ل�سيا�سة: فعل �ل�سائ�س, يقال هو ي�سو�س �لدو�ب �إذ� قام عليها ور��سها, و�لو�يل 
ي�سو�س رعيته))).

ثانيًا ـ تعريف ال�سيا�سة يف اال�سطالح:
عرفت باأنها))): »�لقانون �ملو�سوع لرعاية �الآد�ب و�مل�سالح و�نتظام �الأمو�ل«.

ثالثًا ـ تعريف ال�سيا�سة ال�سرعية:
هي: فعل ما يكون معه �لنا�س �أقرب �إلى �ل�سالح و�أبعد عن �لف�ساد, و�إن مل ي�سعه 

�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم وال نزل به وحي))). 
كما عّرفها بع�س �ملعا�رشين باأنها: تدبر �ل�سوؤون �لعامة للدولة مبا يكفل حتقيق �مل�سالح 

ودفع �مل�سار مما ال يتعدى حدود �ل�رشيعة و�أ�سولها �لكلية))).
املطلب الثاين: تعريف الف�شاد

)3) انظر: ل�سان العرب - ابن منظور, مادة �سو�س, 07/6)
)4) هذا التعريف ذكره ابن جنيم نقاًل عن املقريزي, انظر: البحر الرائق �سرح كنز الدقائق لبن جنيم احلنفي 

76/5
)5) هذا التعريف ذكره ابن القيم نقال عن ابن عقيل احلنبلي, انظر: الطرق احلكمية - ابن قيم اجلوزية )/٩)

)6) انظر: ال�سيا�سة اجلنائية يف ال�سريعة الإ�سالمية, احمد به�سني, �س5).
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اأواًل ـ تعريف الف�ساد يف اللغة.
وف�سود�ً,  ف�ساد�ً  يف�سد  �ل�سيء  ف�سد  ماأخوذ من  �ملال ظلماً,  و�أخذ  �ل�سالح  نقي�س 
فهو فا�سد... و�ملف�سدة خالف �مل�سلحة و�ال�ستف�ساد خالف �ال�ست�سالح, وقالو�: هذ� 

�الأمر مف�سدة لكذ� �أي فيه ف�ساد, و�جلمع �ملفا�سد))).
كانت  �سو�ء  �ل�سالح,  نقي�س  هو  ما  �للغة  �أهل  ��ستعمال  يف  �لف�ساد  يكون  وعليه 

مناق�سة �ل�سالح قليلة �أو كثرية, و�سو�ء كانت يف �الأمور �ملادية �أو �ملعنوية.
ثانيًا ـ تعريف الف�ساد �سرعًا.

�لقرطبي  �الإمام  �للغة, حيث عّرفه  �لف�ساد �رشعاً عن تعريفه يف  مل يخرج تعريف 
بقوله: »�لف�ساد �سد �ل�سالح وحقيقته �لعدول عن �ال�ستقامة �إلى �سدها«))).

ثالثًا ـ تعريف الف�ساد باملفهوم املعا�سر.
��ستعمال  �أنها يف  �إال  �ملعاين,  من  كثري  �للغة على  �لف�ساد من حيث  كلمة  �حتوت 
�الإد�ري,  و�جلانب  �ل�سيا�سي  �جلانب  هما  جانبني  على  ��ستعمالها  �نح�رش  �ملعا�رشين 
��ستخد�م  و�إ�ساءة  �ل�سخ�سية,  �مل�سالح  لتحقيق  و�ل�سلطة  �لنفوذ  ��ستغالل  يف  متمثاًل 

�الأنظمة خلدمة �مل�سالح �ل�سخ�سية.
ومن �لتعريفات �ملعا�رشة للف�ساد ما يلي:

�ملثال- عن طريق و�سائل خاطئة  �سبيل  �سيا�سي على  »�إقناع �سخ�س -م�سوؤول  �أنه 
–كالر�سوة- بانتهاك �لو�جب �مللقي على عاتقه«))).

�أن �لتعريف �ملنا�سب للف�ساد باملفهوم �ملعا�رش هو »�إخالل �ملوظف  ويرى �لباحث 
بو�جباته �لوظيفية حتت �أي تاأثري«. وذلك �أن �لدول برتكيبتها �الجتماعية يف هذ� �لع�رش 
ج),  َف�َسَد  د[  �س  ]ف  مادة  الفاء  كتاب  املنري,  امل�سباح  ���س335-  ج3,  ف�سد  مادة  العرب,  ل�سان  انظر:   (7(

�س)47.
))) انظر: اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي, )/)0). 

)٩) انظر: ال�سيطرة على الف�ساد لروبرت كلتيجارد 5)/)5 �)5



150
جملة الق�ضائية - العدد الثالث - حمرم  1433هـ

�أ�سبحت �سبه موؤ�س�سات تد�ر بجميع نو�حيها من قبل موظفني من ذوي �الخت�سا�سات 
�ملتنوعة, وماأجورين فيها على �أعمالهم. 

املطلب الثالث: تعريف الوقاية.

اأواًل ـ تعريف الوقاية يف اللغة. 
�لو�و و�لقاف و�لياء: كلمة و�حدة تدل على دفع �سيء عن �سيء بغريه. ووقيته �أقيه 
قال  كالوقاية.  وبينه  بينك  �جعل  �أي  توقه,  �هلل:  و�تق  �ل�سيء.  يقي  ما  و�لوقاية:  وقياً. 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »�تقو� �لنار ولو ب�سق مترة«)11), وكاأنه �أر�د: �جعلوها وقاية 

بينكم وبينها.)11)
 ووقاه �هلل كّل �سوء ومن �ل�سوء وقاية ووّقاه توقية)12).

به �سيئاً كلُّ ذلك  و�لِوقاُء و�لَوقاء و�لِوقايُة و�لَوقايُة و�لُوقايُة و�لو�ِقيُة كلُّ ما وَقْيَت 
م�سدُر َوَقْيُته �ل�سيء. و�لوقاية يف �للغة تطلق على معاٍن منها))1):
1ـ �حلفظ و�حلماية؛ ٹ ٹ چ چ چ ڇ ڇ ڇ چ))1)

�أن يقي وجهه  ��ستطاع منكم  �ل�سرت و�ملنع و�ل�سيانة؛ وجاء يف �حلديث: )فمن  2ـ 

)0)) اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب الزكاة, باب اتقوا النار ولو ب�سق مترة والقليل من ال�سدقة. برقم 
)35) ج) �س4)5. واأخرجه م�سلم يف �سحيحه, كتاب الزكاة, باب احلث على ال�سدقة ولو ب�سق مترة اأو 

كلمة طيبة واأنها حجاب من النار. برقم 6)0) ج) �س703.
)))) انظر: مقايي�س اللغة لبن فار�س بن زكريا. كتاب الواو, )وقي), 6 /)3).

)))) انظر: اأ�سا�س البالغة للزخم�سري, وق ي, 4/3).
)3)) انظر: ل�سان العرب مادة وقى, 5)/)40.

)4)) الإن�سان: ))
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�لنار ولو ب�سق مترة فليفعل)))1)
تَه عن �الأَذى. ْنَته و�َسرَتْ ويقال: َوَقْيُت �ل�سيء �أَِقيه �إذ� �سُ

َكر�ئََم  )وتَـــَوقَّ  عنه:  �هلل  ر�سي  معاذ  حديث  يف  وجــاء  و�البتعاد؛  �الجتناب  )ـ 
�أَمو�ِلهم)))1) �أَي َتَنَّْبها))1).

ثانيًا ـ تعريف الوقاية يف اال�سطالح. 
هو: �لذي يقي نف�سه تعاطي ما ي�ستحق به �لعقوبة من فعل �أو ترك))1).

)5)) اأخرجه ابن حبان يف �سحيحه كتاب اإخباره �سلى اهلل عليه و�سلم عن مناقب ال�سحابة رجالهم ون�سائهم 
بذكر اأ�سمائهم ر�سوان اهلل عليهم اأجمعني, باب اإخباره �سلى اهلل عليه و�سلم عن البعث واأحوال النا�س يف 
ذلك اليوم ج6) / �س373 حديث رقم: 7373. وقال: قال ابو حامت: �سمع هذا اخلرب الأعم�س عن خيثمة 
و�سمعه عن عمرو بن مرة عن خيثمة, روى هذا اخلرب اأبو معاوية وهو من اأعلم النا�س بحديث الأعم�س بعد 
الثوري وكذلك وكيع يف و�سله عن الأعم�س عن خيثمة, روى قطبة بن عبد العزيز وجرير بن عبد احلميد 
عن �لأعم�ش عن عمرو بن مرة عن خيثمة فالطريقان جميعًا �سحيحان, كما قال �سعيب �لأرن�ؤوط: �إ�سناده 

�سحيح على �سرط �ل�سيخني, ينظر: �ملرجع �ل�سابق. 
برقم ٩) ج)  الإ�سالم.  و�سرائع  ال�سهادتني  اإلى  الدعاء  باب  الإمي��ان,  كتاب  م�سلم يف �سحيحه,  اأخرجه   ((6(

�س50.
)7)) انظر: جامع الأ�سول يف اأحاديث الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 550/4. ول�سان العرب مادة وقى, 5)/)40.
التاأويل  وجوه  الأقاويل يف  وعيون  التنزيل  والك�ساف عن حقائق  – ال�سوكاين )/53.  القدير  فتح  انظر:   ((((

�مل�ؤلف: �أب� �لقا�سم حمم�د بن عمر �لزخم�سري )/77.
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املبحث الثاين:
اأ�سباب الف�ساد

�إن ��ستفحال �لف�ساد يف �ملجتمعات يعود الأ�سباب متعددة وخمتلفة, وهو ال يخت�س 
جمتمعاً بعينه �أو دولة بذ�تها, و�إمنا هو ظاهرة عاملية ت�سكو منها كل �لدول و�ملجتمعات, 
ملا له من خطر على �الأمن �الجتماعي و�لنمو �القت�سادي و�الأد�ء �الإد�ري, وقد تعالت 

�لند�ء�ت �إلى �إد�نتها و�حلد من �نت�سارها, ومن �أبرز �أ�سبابه ما يلي: 
�البتعاد عن �لدين �الإ�سالمي و�لعقيدة �ل�سحيحة, وعدم �اللتز�م باأحكام �ل�رشيعة 
�الإ�سالمية, و�لتي هي �سمام �الأمان للوقاية من �لف�ساد. ومن ذلك فتح �أبو�ب �لفنت, 
يقول  لغري حمارمها  زينتها  و�إبد�ء  �ملر�أة  ك�سفور  �ملجتمع,  �لفاح�سة يف  �إ�ساعة  وحب 
تعالى: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻچ))1). �أو 

تك�رش �ملر�أة عند حمادثة �لرجال يقول تعالى: چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 
�لكيل,  �إيفاء  عدم  �أو  ڦچ)21)  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  چۉ  تعالى:  يقوله  �لغ�س  وتعمد 
ەئ ەئچ)21). حيث �إّن �أقو�ت �لنا�س �أمانة يف رقاب �مل�سوؤولني عليها و�إنقا�سها 

�أو �لعمد �إلى غ�سها هو من باب عدم �إيفاء �لكيل, و�لذي �أكدت عليه �الآية �لكرمية. 
ففي هذه �الآية �لكرمية �إ�سار�ت تدل على عمق �لتوجيه �لرباين يف �لتنبيه على �لف�ساد 

وعالجه, وكيف �أنه ظاهرة مقيتة ال ير�ساها �هلل �سبحانه وتعالى لعباده �ل�ساحلني.
وجاء عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »لعن 
�هلل �لر��سي و�ملرت�سي يف �حلكم«)22). وذلك؛ الأن �لر�سوة توؤدي �إلى �لف�ساد, فا�ستحق 

)٩)) النور: )3
)0)) الأحزاب: )3 

)))) الإ�سراء: 35
)))) اأخرجه اأحمد يف م�سند اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه برقم ٩)٩0, )/ 7)3, قال: �سعيب �لأرن�ؤوط تعليقًا: 

�سحيح لغريه وهذا اإ�سناد ح�سن. انظر: املرجع ال�سابق.
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�لر��سي و�ملرت�سي �للعن.
�لنمو �ملطرد لو�سائل �الإعالم, �لتي دخلت معظم �لبيوت وكان �أكرثها معول هدم 
للعقيدة �ل�سحيحة و�لقيم �لفا�سلة, بل �إن معظمها �أن�سئ لهذ� �لغر�س من قبل �أعد�ء 

�الإ�سالم.
�لنمو �ملطرد لو�سائل �الت�ساالت, مع �سعف �لو�زع �لديني و�نعد�م �لرقابة �لذ�تية 

و�الأ�رشية.
�لنظام �ل�سيا�سي �ل�سعيف, و�لنظام �لق�سائي �لفا�سد.

�نعد�م  مع  �لو�حد  �ملجتمع  يف  “�لعوملة”  �جلن�سيات  متعددة  �ل�رشكات  �نت�سار 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چوئ  تعالى:  قال  �لرقابة 

ىئ یچ))2).
�نت�سار �لفنت و�حلروب قال تعالى: چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑچ))2).
ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ  مئ  حئ  چ  تعالى:  قال  بالنف�س  و�لعجب  �ال�ستكبار, 

يب جت حت خت متچ))2)
ففي هذه �الآية �لكرمية �إ�سار�ت للتنبيه على �أن �لف�ساد ميكن �أن يقع ويوجد يف كل 
ت�رشفات �الإن�سان, فيجب عليه �لتنبيه لذلك و�حلذر من بع�س �ل�سفات �أو �لت�رشفات 

�لتي مقتها �هلل �سبحانه وتعالى ومل يجعلها من �سفات عباده �ل�ساحلني.
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چڦ  تعالى:  �ل�سيطانقال  و�سو�سة 

ڃ چ چ چچ))2).
�إتباعه و�لعمل به نا�سئاً  �إلى �لف�ساد وجحود �حلق ورف�س  �حلقد: فقد يكون �لد�فع 
عن �حلقد, و�حلقد هو �لعد�وة �لدفينة يف �لقلب, و�لعد�وة هي كر�هية ي�ساحبها رغبة 

)3)) )الإ�سراء: 6) 
)4)) الإ�سراء: 4

)5)) الإ�سراء: 37
)6)) فاطر: 6 
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باالنتقام من �ل�سخ�س �ملكروه �إلى حد �إفنائه و�إلغائه من �لوجود, وكم دفع �حلقد كثري�ً 
من �الأفر�د و�الأمم �إلى جحود �حلق و�لتمرد على �العرت�ف به �أو �إتباعه))2) مما يوجد بيئة 

خ�سبة النت�سار �لف�ساد. 
�أ�ساب  �إذ�  �الأخالق  رذ�ئل  من  وهو  �حل�سد,  عن  نا�سئاً  �لف�ساد  يكون  فقد  �حل�سد: 
�لنف�س �أ�سناها و�أ�سقاها وجعلها م�سدر �أذى لالآخرين �لذين مًن �هلل علهم مبزيد ف�سل 
من عنده, يقول ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: )دب �إليكم د�ء �الأمم قبلكم: �حل�سد, 
�لدين, و�لذي  �ل�سعر, ولكن حتلق  �أقول حتلق  و�لبغ�ساء, و�لبغ�ساء: هي �حلالقة, ال 
نف�سي بيده, �أو و�لذي نف�س حممد بيده ال تدخلو� �جلنة حتى توؤمنو�, وال توؤمنو� حتى 

حتابو�, �أفال �أنبئكم مبا يثبت ذلك لكم, �أف�سو� �ل�سالم بينكم)))2).
�سيوع �لت�رشفات �ل�سارة و�لتعامل �ملحرم يف �ملجتمع كاالحتكار))2) و�لربا)1)).

)7)) انظر: الأخالق الإ�سالمية واأ�س�سها الدكتور / عبد الرحمن امليداين, )/5)7.
)))) اأخرجه الرتمذي يف باب 56 برقم 0)5), وقال: »قال اأبو عي�سى هذا حديث قد اختلفوا يف روايته عن يحيى 
بن اأبي كثري فروى بع�سهم عن يحيى بن اأبي كثري عن يعي�س بن الوليد عن مولى الزبري عن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم ومل يذكروا فيه عن الزبري. قال اأبو عي�سى هذا حديث �سحيح« وقال ال�سيخ الألباين: ح�سن. 

انظر: املرجع ال�سابق. 
باأقوات  يخت�س  الحتكار  اأن  وال�سافعية  وحممد  حنيفة  اأبو  فريى  الحتكار,  تعريف  يف  الفقهاء  اختلف   ((٩(
اأن  يو�سف من احلنفية  واأبو  املالكية  الآدميني, ويرى  باأقوات  والبهائم, ويجعله احلنابلة خا�سًا  الآدميني 
�إم�ساك  �أو  �لمتناع  �لظاهرية يف  ويجعله  بالنا�ش,  �ل�سرر  �إيقاع  �إلى  ي�ؤدي حب�سه  ما  ي�سمل كل  �لحتكار 
ما يبتاع �ساماًل ذلك لكل ما ي�ؤدي حب�سه �إلى �إيقاع �ل�سرر بالنا�ش. وقد �تفق �لفقهاء على �أن �لحتكار 
حمظور �سرعًا, ينظر: بدائع ال�سنائع, ج5, �س٩))- نهاية املحتاج, ج3, �س)47., املبدع �سرح املقنع, 

ج4, �س47., مواهب اجلليل, ج4, �س3)3., املحلى, ج٩, �س64.
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ   )30) هو ف�سل مال بال عو�س يف معاو�سة مال مبال وحكمه: حرام لقوله تعالى:  چ 
ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  

ڇ   ڍ  ڍ  چ ينظر: حا�سية رد املحتار ٩4/5)
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املبحث الثالث:
اأنواع الف�ساد

�نت�رش وتنوع �لف�ساد يف �لرب و�لبحر يقول تعالى: چ ی ی جئ حئ مئ ىئ 
فيه,  ين�سئ  �لذي  �ملجال  بح�سب  �لف�ساد  �أنو�ع  ويختلف  چ)1)).  حب  جب  يئ 

وميكن �أن نح�رشها يف �الأنو�ع �لتالية:
�لنوع �الأول ـ �لف�ساد �لديني.

وهذ� �لنوع من �لف�ساد يدخل يف جمال �لدين, وعالقة �الإن�سان بربه, كال�رشك باهلل, 
وترك �لو�جبات �لدينية, �أو �لت�ساهل بها.

�لنوع �لثاين ـ �لف�ساد �ل�سيا�سي.
وهو �سوء ��ستغالل �ل�سلطة �لعامة لتحقق مكا�سب خا�سة)2)).

 �لنوع �لثالث ـ �لف�ساد �الجتماعي و�الأخالقي.
ويتمثل ذلك يف �لتفكك �الأ�رشي, وحتلل �لقيم و�الأخالق, وتف�سى �لرذيلة و�الآفات 

�الجتماعية.
�لنوع �لر�بع ـ �لف�ساد �لبيئي.

�الأمر��س  �نت�سار  وكذلك  �الإن�سان.  فيه  يت�سبب  مما  �لبيئة,  تلوث  يف  ذلك  ويتمثل 
و�الأوبئة.

�لنوع �خلام�س ـ �لف�ساد �الإد�ري و�القت�سادي.
وهذ� �لنوع من �لف�ساد له �سور كثرية وميكن �أن نربز �أهمها فيما يلي:

�أ- �لر�سوة. ب- �الختال�س. ج- �لتزوير. د- �الحتكار. هـ- �لغ�س و�لتدلي�س.
))3) الروم: )4

))3) انظر: الن�سرة القت�سادية العدد احلادي ع�سر وزارة املالية بالكويت �س5.
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�لنوع �ل�ساد�س ـ �لف�ساد �لثقايف. 
و�ملرئية؛  و�مل�سموعة  �ملقروءة  �ملختلفة,  �الإعالم  و�سائل  ��ستغالل  يف  ذلك  ويتمثل 
لبث النحطاط الثقايف, واإ�سغال اأفراد املجتمع باختالف اأطيافه عن عمله الأ�سا�سي جتاه 

نف�سه وجمتمعه.
 وهذ� �لنوع من �لف�ساد هو �خطر �أنو�ع �لف�ساد, حيث يوؤثر تاأثري�ً مبا�رش�ً على جميع 

�الأنو�ع �ل�سابقة.
�لقيم  �ملختلفة  و�سائله  تهدم  كيف  �ملنفتح,  �الإعالمي  �لع�رش  هذ�  يف  جند  ولهذ� 

�الجتماعية, بل �أ�سبحت هي �لتي ت�سكل �ملجتمع وتطبعه.
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املبحث الرابع:
خطر الف�ساد و�سوء عواقبه

مبا ك�سبت  و�لبحر  �لرب  و��ست�رشى يف  �لف�ساد ظهر  �أن  لكل ذي لب,  بان جلياً  لقد 
�لنا�س, يقول تعالى: چی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حبچ))))  �أيدي 
ال�سيما يف هذ� �لزمن, و�لذي �نت�رشت فيه �جلرمية باأنو�عها؛ �لب�سيطة و�لكبرية و�ملنظمة, 
وعقالء  �ل�رشيعة  علماء  على  و�جباً  �الأمر  �أ�سبح  حيث  و�جلماعات,  �الأفر�د  وجر�ئم 
�لقوم حماربة �لف�ساد ومكافحته وك�سف عوره وفتح �أ�ساليبه على خمتلف �مل�ستويات. 
فهذه �مل�سكلة هي �أ�سد م�سكالت هذ� �لع�رش �لقلق, و�أعظمها خطر�ً حمدقاً باملجتمعات 

�الإن�سانية �إلى قيام �ل�ساعة, كائنة من كانت. 
وخا�سة  و�ملعا�سي,  �لذنوب  ومن  �النحر�ف  من  يعنيه  ما  بكل  �لف�ساد  تف�سى  �إن 
و�ندثار  وهالكها  �ملجتمعات  ��سمحالل  �إلى  يقود  و�لبطر,  و�لرتف  و�لطغيان  �لظلم 

�لدول وزو�لها.
كما يت�سبب يف نزع �لربكة و�البتالء بالقحط و�جلدب, وحب�س �لغيث و�لعقوبات 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعالى  يقوَل  ــَة  و�الأخــروي �لدنيوية 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ))))
قال تعالى: چۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉچ)))).

چ  چ  تعالى:   يقول  �لطغيان  ثمرة  هي  �لف�ساد  كرثة  �أن  �لكرمي  �لقر�آن  �أكد  وقد 

)33) الروم: )4 
)34) الأنعام: 6
)35) يون�س: 3)
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ)))) �أي �جلو�ر و�الأذى)))), 
ففي هذه �الآيات �لكرمية توجيه وحتذير �إلهي من �هلل جلَّ وعال عن �لوقوع يف �لف�ساد, 
و�أنه من �ل�سفات �لتي ال يحبها �هلل �سبحانه وتعالى, وال يت�سف بها من �سار على �لطريق 

�مل�ستقيم. 
ولهذ� قيل: �إن »�لدنيا تدوم مع �لعدل و�لكفر وال تدوم مع �لظلم و�الإ�سالم«)))).

لقد �أ�سبح �لف�ساد يف هذ� �لع�رش م�سكلة عاملية خطرية تهدد �ملجتمعات �الإن�سانية؛ 
ب�سبب �سعة �نت�ساره وكرثة مظاهره وتعدد �أنو�عه.

�إليه,  �ملوؤدية  �لطرق  و�سدت  و�ملف�سدين,  �لف�ساد  �الإ�سالمية  �ل�رشيعة  حاربت  ولقد 
و�رشعت �الإجر�ء�ت �لتي حتمى �ملجتمع منه, ودعت �إلى �ل�سالح و�الإ�سالح. 

ف�سالح �أفر�د �ملجتمع وما ي�سدر عنهم من ت�رشفات مردها �إلى �سالح �لقيم �لتي 
تنبع عن �لعقيدة �لتي حملها �لقلب, ولهذ� فاإن �الإ�سالم يقّيم نظامه يف �إ�سالح �لنف�س 
�إذ�  على هذ� �الأ�سا�س, يقول ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »�إن يف �جل�سد م�سغة 

�سلحت �سلح �جل�سد كّله و�إذ� ف�سدت ف�سد �جل�سد كّله �أال وهى �لقلب«)))).
�إلى �أن �سالح حركات �لعبد  �إ�سارة  يقول �بن رجب �حلنبلي ت))))هــ ))1)): فيه 
فاإذ�  قلبه,  حركة  �سالح  بح�سب  لل�ُسبهات  و�تقاءه  �ملحرمات  و�جتنابه  بجو�رحه, 
كان قلبه �سليماً لي�س فيه �إال حمبة �هلل وحمبة ما يحبه �هلل وخ�سية �لوقوع فيما يكرهه, 
وتوقي  كّلها,  �ملحرمات  �جتناب  ذلك  عن  ون�ساأ  كّلها,  �جلــو�رح  حركات  �سلحت 
عليه  ��ستولى  قد  فا�سد�ً  �لقلب  كان  و�إن  �ملحرمات,  �لوقوع يف  من  لل�ُسبهات حذر�ً 

)36) الفجر: 0) - ))
)37) انظر: اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 0)/33

))3) انظر: ال�ستقامة - ابن تيمية )/47)
)3٩) )اأخرجه البخاري يف �سحيحه كتاب الإميان, باب ف�سل من �سترباأ لدينه برقم ),)56/5, اأخرجه م�سلم 

يف �سحيحه كتاب امل�ساقات, باب اأخذ احلالل وترك ال�سبهات. برقم 5٩٩) ج3 �س٩))).
)40) انظر: جامع العلوم واحلكم )/4).
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�إتباع �لهوى وطلب ما يحبه, ولو كرهه �هلل ف�سدت حركات �جلو�رح كّلها و�نبعثت �إلى 
كل �ملعا�سي و�مل�ستبهات بح�سب �إتباع هوى �لقلب, ولهذ� يقال: �لقلب ملك �الأع�ساء 
وبقية �الأع�ساء جنوده, وهم مع هذ� جنود طائعون له منبعثون يف طاعته وتنفيذ �أو�مره 
ال يخالفونه يف �سيء من ذلك, فاإن كان �مللك �ساحلاً كانت هذه �جلنود �ساحلة, و�إن 
كان فا�سد�ً كانت جنوده بهذه �مل�سابهة فا�سدة, وال ينفع عند �هلل �إال �لقلب �ل�سليم, كما 

قال تعالى: چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ)1)). 
بيئة منا�سبة لنموه وت�سخمه, و�أ�سكال �لف�ساد يقود  �إن تف�سي ظاهرة �لف�ساد يوجد 
بع�سها �إلى بع�س, وياأخذ بع�سها برقاب بع�س, حيث �إن تف�سى ظاهرة �لف�ساد يجعل 
�إلى  �حلكومات,ويوؤدى  �سمعة  وي�سّوه  و�خلا�سة.  �لعامة  �ملوؤ�س�سات  جناح  �ملتعذر  من 
للتغيري,  كو�سيلة  �لعنف  �إلى  �للجوء  �حتماالت  تظهر  وقد  بها,  �ل�سعوب  ثقة  فقد�ن 

وتزيد �جلر�ئم مما يوؤدي �إلى ��ستخد�م �لق�سوة و�أ�ساليب �لعنف.
كما �أن ما ي�ساحب �لف�ساد من �إثر�ء عدميي �ل�سمري يبدد �لرثوة ويثبط �ملخل�سني, 
وي�سعف والء �الأفر�د للدولة و�ملجتمع ويعيق حماوالت �الإ�سالح �الجتماعي و�لتطوير 
�لتنظيمي, وي�ساهم يف قتل مو�هب �الإبد�ع, ويجعل �ملناخ منا�سباً للمف�سدين و�نت�سار 
يف  و�الختالل  �لعد�لة,  �نعد�م  يف  يت�سبب  مما  و�أ�سكاله)2)).  �ألو�نه  باختالف  �لف�ساد 
�ملجاالت �القت�سادية و�الجتماعية و�ل�سيا�سية و�لتوتر و�إيغار �ل�سدور و�نت�سار �لبغ�ساء 
و�حل�سد و�لكره بني �أفر�د �ملجتمع �لو�حد, مما ي�سهل على �الأعد�ء �خرت�قه و�لعمل على 
تفكيكه لي�سهل �لتغلب عليه, يف حني نرى �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم ي�سبه �ملجتمع 
�الإمياين باجل�سد �لو�حد, حيث يقول �لر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: )ترى �ملوؤمنني 
يف تر�حمهم وتو�دهم وتعاطفهم كمثل �جل�سد �إذ� ��ستكى ع�سو تد�عى له �سائر ج�سده 

))4) ال�سعراء الآية )))-٩)).
))4) اأخالقيات اخلدمة العامة؛ لكري نغهان.�س 65)
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بال�سهر و�حلمى))))).
نعم هذ� ما ت�سعى �إليه �ل�رشيعة �الإ�سالمية يف بناء �ملجتمع على قاعدة �جل�سد �لو�حد 
�لف�ساد ال  من  �ملجتمع  فتخلي�س  �لف�ساد.  من  و�حدة. خالية  و�أمة  و�حدة  �أهد�ف  ذي 
يكون �إال ببنائه على �لقيم �ل�ساحلة �لتي تنبع من �لعقيدة �ل�سحيحة فت�سونه عن �خللل 

و�ال�سطر�ب, وتقوده �إلى بر �ل�سالم و�الأمان.

�ملبحث �خلام�س: �هتمام �لفقه �الإ�سالمي بحماية �ملجتمع من �لف�ساد و�ل�سبل �لتي 
و�سعها لذلك.

�لف�ساد على منهج رباين, مما يجعله  �الإ�سالمي يف حماية �ملجتمع من  �لفقه  يعتمد 
�لنق�س, ويرتتب على  �أو  �لظلم  �ملناهج؛ حيث يخلو من  ينفرد ويتميز عن غريه من 
�لعمل به �الأجر و�ملثوبة من �هلل, وعلى ترك �لعمل به �لعقاب يف �لدنيا و�الآخرة, كما 
بل  و�سوره,  �أ�سكاله  باختالف  �لف�ساد  جميع  �إ�سالح  يف  مبالءمته  �ملنهج  هذ�  يتميز 

ومكافحته و�لوقاية منه.
ومبا �أن هذ� �ملنهج هو رباين من عند �هلل خالق �لب�رشية, فهو �أعلم مبا ي�سلحها ويحميها 
من �لف�ساد, فلقد �رشع �هلل �الأحكام على حتقيق �مل�سالح ودرء �ملفا�سد, وذلك بتحقيق 
�ل�رشوريات �خلم�س, وهي �الأمور �لتي ال ت�ستقيم �حلياة �إذ� فقد �سيء منها؛ حيث يوؤدي 

فقد�نها �إلى ف�ساد �حلياة, وهي: �لدين, و�لنف�س, و�لعر�س, و�لعقل, و�ملال.
»فاهتم �الإ�سالم بحماية هذه �ل�رشور�ت من كل �عتد�ء, فحفظ �لدين من �لتهاون 
�لعقل  وكذ�  �لقطع,  �أو  بالقتل  عليها  �العتد�ء  من  �لنف�س  وحفظ  فيه,  و�لت�سكيك 

)43) اأخرجه البخاري يف �سحيحه كتاب الأدب, باب رحمة النا�س والبهائم رقم 5665, 5/ )3)).
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حتى ال يكون �ساحبه عالة على �ملجتمع, �أما �لنوع �الإن�ساين فقد حفظه من �لفناء 
�حلاجيات  وكذلك  و�الحتيال..«))))  و�لغ�سب  �ل�رشقة  من  �ملال  و�سان  و�لتبذل, 
�لتي تي�رش �حلياة وترفع �حلرج, و�لتح�سينات �لتي تتفق مع مكارم �الأخالق. وقد 

ڭ  چ  تعالى:  يقول  �الأر�ــس,  يف  و�الإف�ساد  �لف�ساد  عن  وتعالى  �سبحانه  �هلل  نهي 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ويقول  چ))))  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  تعالى:چ  يقول   (((( چ  ۉ 

تعالى: چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 
ڤ ڤ چ)))).

ويقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »فاإن دماءكم و�أمو�لكم و�أعر��سكم عليكم حر�م 
كحرمة يومكم هذ� يف �سهركم هذ� يف بلدكم هذ� فليبلغ �ل�ساهد �لغائب«)))).

كما يبنّي ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم جز�ء من �أخذ �سرب�ً من �الأر�س بغري حق, 
يوم  يطوقه  فاإنه  �الأر�س ظلماً  من  �سرب�ً  �أخذ  و�سلم: )من  عليه  �هلل  يقول �سلى  حيث 

�لقيامة من �سبع �أر�سني) ))))
حماربة  يكمن  �لنف�س  فب�سالح  �أواًل,  �لنف�س  �إ�سالح  على  منهجه  يقيم  فاالإ�سالم 
�لف�ساد يقول ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »�إن يف �جل�سد م�سغة �إذ� �سلحت �سلح 

)44) انظر: منهج القراآن يف حماية املجتمع من اجلرمية. رو�سة حممد بن يا�سني:)/34).
)45) الأعراف: 56

)46) البقرة: 60
)47) املائدة: )3 

برقم )447 ج5  والأم��وال.  والأعرا�س  الدماء  تغليظ حترمي  باب  الق�سامة,  م�سلم يف �سحيحه,  اأخرجه   (4((
�س)0).

)4٩) اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب بدء اخللق, باب ما جاء يف �سبع اأر�سني برقم 6)30 ج3 �س)6)).
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�جل�سد كله و�إذ� ف�سدت ف�سد �جل�سد كله �أال وهى �لقلب«)1)).
�سبيل  �الإ�سالمي يف  �لفقه  �تخذها  �لتي  �خلطو�ت  �لتاليه  �ملطالب  �أبنّي يف  و�سوف 

حماية �ملجتمع من �لف�ساد, على �لنحو �لتايل:

املطلب الأول ـ تطبيق اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية يف املجتمع.

من �الأمور �مل�سلم بها وال تخفي على �لعقالء هي �سالحية �أحكام �ل�رشيعة �الإ�سالمية 
�لب�رش  ��ستخلف  من  و�سعها  و�ملن�ساأ,  �مل�سدر  ربانية  الأنها  وذلك  ومكان؛  زمان  لكل 
�لف�ساد  عنهم  وُيبعد  ودنياهم,  دينهم  �لب�رش يف  ي�سلح  مبا  �أعلم  �الأر�س وهو  يف هذه 

و�الإف�ساد.
�إلى  و�لتوجه  �حلنفية,  على  مفطورين  خلقهم  �أنه  بعباده  وجلَّ  عزَّ  �هلل  رحمة  فمن 

�ل�سالح, و�لبعد عن �لف�ساد و�أ�سبابه يقول تعالى: چڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئچ)1)). 
�لنا�س عليها, وخلقهم  �هلّل  فطر  �لتي  �هلّل  �الإ�سالم, هو فطرة  فالدين �حلنيف, وهو 
على ��ستعد�د فطرى لقبول هذ� �لدين)2)), كما يقول �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم: 
»ما من مولود �إال يولد على �لفطرة, و�إمنا �أبو�ه يهود�نه, �أو ين�رش�نه, �أو ميّج�سانه«)))).

: �إين  وكما جاء عن �لر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه قال: »يقول �هلل عزَّ وجلَّ

)50) اأخرجه البخاري يف �سحيحه كتاب الإميان, باب ف�سل من �سترباأ لدينه برقم )5, )/56, اأخرجه م�سلم يف 
�سحيحه كتاب امل�ساقات, باب اأخذ احلالل وترك ال�سبهات. برقم 5٩٩) ج3 �س٩))).

))5) الروم: 30
))5) �نظر: �لتف�سري �لقر�آين للقر�آن �مل�ؤلف: �لدكت�ر / عبد �لكرمي �خلطيب )/57.

)53) اأخرجه البخاري يف �سحيحه كتاب اجلمعة, باب الطيب للجمعة, برقم 3,)35)/ 340, اأخرجه م�سلم يف 
�سحيحه كتاب القدر, باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. برقم )65) ج4 �س047).
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خلقت عبادي ُحَنفاء فجاءتهم �ل�سياطني فاجتالتهم عن دينهم«)))).
 قال تعالى: چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ چ)))).
 �أي ال تف�سدو� يف �الأر�س بعد ما �أ�سلح فيها �ل�ساحلون من �الأنبياء و�أتباعهم �لعاملني 

ب�رش�ئعهم.
و�حل�سارة  �ملجتمع  ونظام  و�الأخــالق  و�ل�سلوك  �لعقيدة  ي�سمل  عام  و�الإ�سالح 
و�لعمر�ن و�سائر وجوه �لتقدم �لزر�عي و�ل�سناعي و�لتجاري)))). فال�رشيعة »و�سعت 

مل�سالح �لعباد«)))) و« كلها م�سالح«)))).
�لعاجل  �لعباد يف  وم�سالح  �حلكم  على  و�أ�سا�سها  مبناها  »�ل�رشيعة  �لقيم:  �بن  قال 

و�الآجل«)))).
و�لو�قع �مل�ساهد و�مللمو�س من كل �سخ�س من�سف �أن �لدول �لتي تطبق �ل�رشيعة 
�الإ�سالمية تنعم باال�ستقر�ر �ل�سيا�سي والقت�سادي, وي�ستتب �الأمن فيها, وت�سود �ملحبة 
و�ل�سكينة بني �أفر�د �ملجتمع, وتقل به �جلر�ئم, الأن كل فرد فيه ميتثل مبا �أمر �هلل به, ويبتعد 

عّما نهى �هلل عنه. وكذلك �لعقوبات فيه ر�دعة وز�جرة. 
 فال�رشيعة �الإ�سالمية تهتم بزرع �لو�زع �لديني »�ل�سمري �خللقي« وت�سعى �إلى تربيته 

منذ �ل�سغر لدى �الإن�سان حتى يرتبى على �الأخالق �لفا�سلة.
�لفو�سى  ت�سودها  فنجدها  �الإ�سالمية  �ل�رشيعة  تطبق  ال  �لتي  �لــدول  بعك�س 

)54) اأخرجه م�سلم يف �سحيحه كتاب اجلنة و�سفة نعيمها واأهلها, باب ال�سفات التي يعرف بها يف الدنيا اأهل 
اجلنة واأهل النار. برقم 65)) ج4 �س٩7)).

)55) الأعراف: 56
)56) �نظر: �لتف�سري �ملنري يف �لعقيدة و�ل�سريعة و�ملنهج �مل�ؤلف: وهبة بن م�سطفى �لزحيلى )/٩٩)

)57) انظر: املوافقات لل�ساطبي )/))).
))5) انظر: قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )/٩.

)5٩) انظر: اإعالم املوقعني عن رب العاملني 3/)
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و�ال�سطر�ب, وتعمها �جلر�ئم و�مل�ساجر�ت؛ وذلك ل�سعف �لر�دع و�لز�جر, و�سعور 
�لفرد باأنه يخ�سع لعبودية ب�رش مثله.

فتطبيق �ل�رشيعة �الإ�سالمية و�الأخذ باأحكامها ومبادئها يف كل �ساأن من �سوؤون �حلياة 
جميع  على  نق�سي  وبه  �ملجتمع,  يف  و�لطماأنينة  �الأمن  وين�رش  و�لعباد,  �لبالد  يحمى 
�جلر�ئم �الأخالقية �لتي تزرع �لف�ساد يف �ملجتمع, ويتحقق �لعدل يف �لدولة �الإ�سالمية 
و�نقدنا  �سبحانه,  هلل  �أطعنا  قد  نكون  وبذلك  و�سو�هم.  �مل�سلمني  من  �ساكنيها  جلميع 
�لف�ساد  من  خالياً  وعقيدته  بدينه  معتز�ً  متكاماًل  �إ�سالمياً  جمتمعاً  وبنينا  و�رشعه  حلكمه 

و�ملف�سدين)1)).

املطلب الثاين ـ غر�س العقيدة ال�شحيحة يف نفو�س املجتمع.

�إن �لعقيدة هي �لتي تطبع �ملجتمع, فالعقيدة �ل�سحيحة تنتج �سلوكاً �سوياً و�لعقيدة 
�لفا�سدة تنتج �سلوكاً غري �سوي, وبالتايل جمتمعاً فا�سد�ً. و�سوف �أُبني �الأمور �لتي يجب 

على �ملرء �عتقادها, ثم �أبنّي �أثرها يف �سلوك �الأفر�د ودورها يف �لوقاية من �لف�ساد.
قد �أجمل من �أوتي جو�مع �لكلم �سلى �هلل عليه و�سلم �الأمور �لتي يجب �عتقادها 
باهلل  توؤمن  »�أن  قال:  �الإميان.  عن  �ل�سالم  عليه  جربيل  �ساأله  عندما  وذلك  بها  و�الإميان 

ومالئكته وكتبه ور�سله و�ليوم �الآخر وتوؤمن بالقدر خريه و�رشه«)1)).
�لعقيدة �الإ�سالمية,  �أ�سول �الإميان متثل  ��ستملت عليه من  �ل�ستة وما  فهذه �الأركان 
من  ومنعها  وتهذيبها  �لنفو�س  لرتبية  �الإ�سالم  ��ستخدمها  �لتي  �الأولى  �لو�سيلة  وهي 
�النحر�ف و�لف�ساد, ملا لها من �الأثر �لكبري يف منط �سلوك �الإن�سان وتفكريه, وبالتايل 

)60) انظر: جرمية الر�سوة يف ال�سريعة الإ�سالمية: د/عبد اهلل الطر يقي, �س٩7)
))6) اأخرجه م�سلم يف �سحيحه, كتاب الإميان, باب بيان الإميان والإ�سالم والإح�سان ووجوب الإميان باإثبات 

قدر اهلل �سبحانه وتعالى. برقم ), ج)�س 36.
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حتقق له �ل�سعادة و�ال�ستقامة, فالعقيدة �ل�سحيحة تنتج �سلوكاً �سوياً و�لعقيدة �لفا�سدة 
تنتج �سلوكاً غري �سوي, وميكن �أن نربز �أهم �الآثار �لعقيدة �ل�سليمة ودورها يف �لوقاية 

من الف�ساد يف النقاط التالية:
�الإميان  �أركــان  من  وغريه  �هلل  بوجود  �آمن  فمن  �الأفــر�د؛  لدى  �لذ�تية  �لرقابة  خلق 
�الأخرى, �عتقد �عتقاد�ً جازماً �أن �هلل �لو�حد �لذي ال يخفى عليه �سيء يف �ل�سمو�ت 
و�الأر�س, و�أنه يعلم �ل�رش وما يخفي, مما يجعله يبتعد عن �ملعا�سي و�النحر�ف و�لف�ساد 
عن  مالئكة  معه  �أن  ال�سيما  �الإلهية,  باملر�قبة  ال�ست�سعاره  و�أ�ساليبه؛  �أ�سكاله  باختالف 

�ليمني و�ل�سمال تر�قب �أعماله وتر�سدها.
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  تعالى:  �هلل  يقول  و�الإخال�س,  �ل�سدق 

ڻ چ)2)). 
من  �أحببته  من  قلب  ��ستودعته  �رشي  من  �رش  �الإخال�س:  �إلهي:  مروري  �أثر  ويف 

عبادي)))).
وكما قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »�إمنا ُيبعث �لنا�س على نياتهم«)))).

كل هذ� يدل على �أن �الإخال�س ثمرة من ثمار �لعقيدة �ل�سليمة.
�لق�ساء على �ال�سطر�ب و�لقلق, حيث �إن �لتوجه �إلى �هلل �لو�حد �لذي ال �رشيك 
له ينفي عن �لفرد �ال�سطر�ب و�لقلق, و�لتي هي من �أبرز دو�فع �جلرمية, ومينحه �لهدوء 

و�الطمئنان مع نف�سه ومع �الآخرين.
�نحر�ف  كل  عن  �البتعاد  يف  �الأ�سل  هما  �للذ�ن  �ل�سمري  ويقظة  باحلياء,  �ل�سعور 

))6) البينة: 5.
)63) ورواه الديلمي يف »م�سند الفردو�س« )3 / 7))) عن علي وابن عبا�س. وقال احلافظ ابن حجر: حديث واٍه 

جّدًا. انظر: فتح الباري 4 / 0٩).
)64) اأخرجه ابن ماجة باإ�سناد ح�سن يف باب النية برقم ٩))4, )/ 4)4), و�سححه الألباين يف الرتغيب برقم 

.4/( ,((3(
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وف�ساد, قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »�الإميان ب�سع و�سبعون �سعبة و�حلياء �سعبة من 
�الإميان«)))). قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: )�حلياء ال ياأتي �إال بخري).)))) قال �لنبي 
�سلى �هلل عليه و�سلم: )�إن مما �أدرك �لنا�س من كالم �لنبوة �الأولى �إذ� مل ت�ستح فا�سنع 

ما �سئت))))).
لر�ساه  ي�سعى  فاإنه  بربه,  �إمياناً  �زد�د  كلما  فالفرد  فيه,  و�لرغبة  �ل�سالح  �لعمل  حب 
ويتبع �أو�مره ويجتنب نو�هيه؛ مما يجعله يتحرى �ل�سو�ب يف جميع �أعماله وت�رشفاته.
�لنهج  بهذ�  �أ�ساد  وقد  �لف�ساد,  ومكافحة  �ل�سلوك  وتاأثريها يف  �لعقيدة  هذه حقيقة 
�سبيل  على  ذلك  ومن  �ملادي,  �ملذهب  �أ�سحاب  من  كثري  �ل�سلوك  يف  �لعقيدة  وتاأثري 
باهلل  �الإميان  »�أن  �أجاب  �الإ�سالم  �لغرب  يعتنق  ملاذ�  �ُسئل:  عندما  �الأملان  �أحد  �أن  �ملثال 
عند �الأملان ب�سفة خا�سة م�سدر لالإلهام و�ل�سجاعة �لتي ال يتطرق �إليها خوف وم�سدر 
ت�سبح  �حلياة, فال  �إلى  نظرتنا  يغري  �الآخرة  باحلياة  و�الإميان  و�لطماأنينة,  باالأمن  لل�سعور 
�ل�سيئات,  عن  لالإقالع  �الإن�سان  يدعو  �حل�ساب  بيوم  و�الإميــان  همنا,  كل  �حلياة  هذه 
و�الإميان باأن كل �إن�سان جمزي ال حمالة بعمله حما�سب �أمام �مللك, هذ� �الإميان يدعونا 

�إلى �لتفكري مر�ت ومر�ت قبل �قرت�ف �الآثام«)))).
نعم فهذ� �عرت�ف, بل �إن�ساف من �أحد �ملفكرين �لغربيني بتاأثري هذه �لعقيدة �ل�سماوية 
على �ل�سلوك, ومكافحة �لف�ساد باجتثاثه من �أ�سوله من �لفرد و�جلماعة, فالعقيدة هي 
تنتج  �لفا�سدة  �سوياً و�لعقيدة  تنتج �سلوكاً  �لعقيدة �ل�سحيحة  �لتي تطبع �ملجتمع, الأن 

)65) اأخرجه م�سلم يف �سحيحه, كتاب الإميان, باب بيان عدد �سعب الإميان واأف�سلها واأدناها وف�سيلة احلياء 
وكونه من الإميان برقم 35 ج) �س63.

واأخرجه م�سلم يف  ���س67)).  برقم 5766 ج5  باب احلياء  الأدب,  كتاب  البخاري يف �سحيحه,  اأخرجه   (66(
�سحيحه, كتاب الإميان, باب �سعب الإميان. برقم 65) ج) �س46.

)67) اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب الأدب, باب اإذا مل ت�ستح فا�سنع ما �سئت برقم 576٩ ج5 �س)6)).
))6) انظر: منهج القراآن يف حماية املجتمع من اجلرمية, رو�سة حممد بن يا�سني,)/)4.
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�سلوكاً غري �سوي, وبالتايل جمتمعاً فا�سد�ً.
�آمنا باهلل حق �الإميان و�أخل�سنا له يف عبوديتنا وقهرنا  ولو �أننا نحن �مل�سلمني جميعاً 
�أطاح  �لذي  �لف�ساد و�النحر�ف,  �الإ�سالمية  ملا ظهر يف جمتمعاتنا  �أهو�ءنا و�سهو�تنا, 
ببع�س �ملجتمعات و�أ�سبحت تعي�س يف فو�سى وهرج ومرج, و�نت�رشت فيها �الأمر��س 

و�الأوبئة وعمها �لف�ساد و�النحر�ف و�النحالل)))).
 

املطلب الثالث ـ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

الفرع االأول: بيان معنى - املعروف واملنكر.
1ـ معنى �ملعروف و�ملنكر يف �للغة:

�ملعروف �سد �ملنكر, و�لُعرف �سد �لنكر, يقال: �أواله عرفاً �أي معروًفا. و�ملعروف 
و�لعارفة خالف �لنكر, و�لعرف و�ملعروف �جلود, وقوله تعالى: چڈ ڈ ژ 
�أي  ڳچ)1))  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

م�ساحًبا معروًفا. و�لُعْرُف: ما تعارف عليه �لنا�س يف عاد�تهم ومعامالتهم)1)). و�الإنكار: 
ىث  مث  جث  يت  متىت  خت  حت  جت  يب  چىب  وقــولــه:  �جلــحــود. 
�الأمر  من  و�ملنكر  �ل�سديد.  �الأمر  و�لُنُكر:  ْكر,  و�لنُّ �الأ�سو�ت.  �أقبح  �أي  يثچ)2)) 

خالف �ملعروف. وكل ما قبحه �ل�رشع وحّرمه وكّرهه فهو منكر, قال تعالى: چحب 
.((( خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حجچ))))

2- بيان معنى �ملعروف و�ملنكر �رشًعا
)6٩) انظر: املرجع ال�سابق, )/40.

)70) لقمان: 5) 
))7) انظر: ل�سان العرب, )عرف), ج٩ �س36) -3٩), املعجم الو�سيط, باب العني ج) �س5٩5.

))7) لقمان: ٩) 
)73) الكهف: 74 

)74) انظر: ل�سان العرب, )نكر), ج ٩ �س))).
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�ملعروف يف �ل�رشع هو: عبادة �هلل وتوحيده وكل ما �أتبع ذلك, و�ملنكر: عبادة �الأوثان 
وكل ما �أتبع ذلك)))).

وقيل: �إن �ملعروف هو �الإميان, و�ملنكر هو �ل�رشك, وقيل: �ملعروف �ل�سّنة, و�ملنكر 
�لبدعة)))).

و�لعقل  �ل�رشع  يف  عرف  ما  وكل  و�لطاعة,  �الإح�سان  هو  �ملعروف  �إن  قيل:  كما 
ح�سنه)))).

وعبار�ت �ملف�رشين يف تف�سري �ملعروف و�ملنكر, ال تتجاوز ذلك.
)- بيان �ملر�د باملعروف و�ملنكر عند �جتماعهما و�نفر�د �أحدهما.

�لنهي  يت�سمن  فاإنه  �ملنكر-  عن  بالنهي  يقرن  �أن  غري  من  باملعروف  �الأمر  �أطلق  �إذ� 
عن �ملنكر؛ الأن ترك �ملنهي عنه من �ملعروف, وال يتم فعل �خلري �إال برتك �ل�رّش, ومثال 

ذلك قول �هلل تعالى: چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺچ )))) فاإن �الأمر باملعروف يت�سمن �لنهي عن �ملنكر.

�أن يقرن باالأمر باملعروف, فاإنه يت�سمن  �إذ� �أطلق �لنهي عن �ملنكر من غري  وكذلك 
�الأمر باملعروف؛ الأن ترك �ملعروف من �ملنكر, وال يتم ترك �ل�رش �إال بفعل �خلري.

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعالى:  �هلل  قول  ذلك  ومثال 
عن  نهيهم  ــاإن  ف ڃچ))))  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

�ل�سوء يت�سمن �أمرهم باخلري.
و�أما عند �قرت�ن �أحدهما باالآخر فيكون �ملعروف فعل �الأو�مر, و�ملنكر ترك �لنو�هي, 

)75) انظر: تف�سري القرطبي ) /03).
)76) انظر: تف�سري البغوي )/)5.

)77) انظر: تف�سري ابن �سعدي ج-) �س٩4) -٩6).
))7) الن�ساء:  4)).

)7٩) الأعراف: 65).
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ڳ  گڳ  گ  گ  گ  چک  تعالى:  قوله  ذلك  �أمثلة  ومن 
ڳ ڳ ڱ ڱ چ)1)).

الفرع الثاين: اأثر االأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مكافحة الف�ساد.
�إن �الأمة �الإ�سالمية �إمنا نالت �خلريية بكونها تاأمر باملعروف وتنهى عن �ملنكر مع �إميانها 

. باهلل عزَّ وجلَّ
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چٺ  تعالى:  قــال 

ٹ ٹ ٹچ )1))
�إذ� كانو� قائمني بهذه �ملهمة �لعظيمة فقال تعالى:  وعّلق �سبحانه �لفالح للموؤمنني 

ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 
ۀ چ)2)).

�سيعت  �إذ�  تفلح  وال  �الأمة  هذه  لفالح  �سبب  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  فاالأمر 
باملعروف  لالأمر  �لالزمة  و�ملوؤمنات  �ملوؤمنني  �سفات  �سبحانه  حدد  كما  �لو�جب,  هذ� 

چک گ گ گ گڳ ڳ  تعالى:  �ملنكر فقال  و�لنهي عن 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھچ)))).

وكما دّلت هذه �الآية �لكرمية على �أن و�جب �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر عام 
للرجال و�لن�ساء كل ح�سب قدرته وعلمه.

زو
و�أو�سح �سبحانه وتعالى �أن من �أ�سباب لعن �الأمم �ملتقدمة من بني �إ�رش�ئيل تركهم 

)0)) التوبة: )7.
)))) اآل عمران: 0))
)))) اآل عمران: 04)

)3)) التوبة: )7
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لالأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر, وحّذر من �الت�ساف ب�سفتهم �أو �أن نفعل مثل فعلهم 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چٹ  تعالى:  فقال  جز�ئهم  مثل  فن�ستحق 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ)))).
�أنو�ع �لف�ساد  �أردنا �أن يرتفع ما بنا من  �إذ�  فالطريق و�ل�سبيل �لذي علينا �أن ن�سلكه 
و�لذل و�لهو�ن. وهو �ل�سبيل �لذي بد�أ به �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم بالدعوة �إلى �هلل 
�سبحانه وتعالى باالأمر باأعظم معروف وهو �لتوحيد و�لنهي عن �أعظم منكر وهو �ل�رشك 

باهلل. 
وقد جعل �هلل �لنجاة يف �لدنيا و�الآخرة ملن نهى عن �لف�ساد ويف �الأر�س قال تعالى: 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  چ 
ۆئ ۆئ ۈئ چ)))).

�إن �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر و�جب عظيم من و�جبات �الإ�سالم, قال �سيخ 
�الإ�سالم �بن تيمية -رحمه �هلل-)))): »وال يجوز الأحد �أن يح�رش جمال�س �ملنكر باختياره 
لغري �رشورة, كما يف �حلديث �أنه قال: )من كان يوؤمن باهلل و�ليوم �الآخر فال يجل�س 

على مائدة ي�رشب عليها �خلمر)«)))).

)4)) املائدة: )7 - 0)
)5)) هود: 6)) 

)6)) انظر: جمموع الفتاوى ج�)) �س))) -))).
)7)) اأخرجه اأبي داود يف �سننه, كتاب الأطعمة, باب ما جاء يف اجللو�س على مائدة عليها بع�س ما يكره.برقم 
بن  اهلل  عبد  اأحاديث  يف  الكبري  املعجم  يف  الطرباين  واأخرجه  �سحيح.  الألباين:  قال   ,4(0  /3  ,3776

العبا�س برقم 6)4)), ))/ )٩). 
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تقرءون هذه  �إنكم  �لنا�س  �أيها  قال:  �أنه  عنه  �هلل  �ل�سديق ر�سي  بكر  �أبي  وجاء عن 
ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  �الآيـــة: 
�هلل  �هلل �سلى  ر�سول  �سمعت  و�إين  چ))))  چ چ چ چ ڇ ڇ 
عليه و�سلم يقول: �إن �لنا�س �إذ� ر�أو� �لظامل فلم ياأخذو� على يديه �أو�سك �أن يعمهم �هلل 

بعقاب منه«)))).
بيده  نف�سي  و�لذي  قال:  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  عن  �ليمان  عن  حذيفة  وعن 
ثم  منه  عقاباً  عليكم  يبعث  �أن  �هلل  ليو�سكن  �أو  �ملنكر  عن  ولتنهون  باملعروف  لتاأمرن 
تدعونه فال ي�ستجاب لكم«)1)). وال �سك �أن �لظلم وعدم �الأمر باملعروف و�لنهى عن 

�ملنكر هو من �أعظم �لف�ساد.
�ملجتمع, ومكافحة  �لو�سائل الإ�سالح  �أهم  من  �ملنكر  و�لنهي عن  باملعروف  فاالأمر 
�لف�ساد �مل�ست�رشي فيه, وحتقيق �الأمن و�ال�ستقر�ر, بل و�ل�سالمة من �لعقوبات �لدنيوية 
�خلا�سة و�لعامة, وكذلك �لعقوبة �الأخروية. فهو �ل�سمام �الأمان للمجتمع من �لف�ساد.

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  چ  تعالى:  يــقــول 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ی چ)1)) �أي فهال وجد من �لقرون �ملا�سية بقايا من �أهل �خلري ينهون عّما كان 
يقع بينهم من �ل�رشور و�ملنكر�ت و�لف�ساد يف �الأر�س, وقوله: چ ۇئ ۇئچ �أي قد وجد 
منهم من هذ� �ل�رشب قلياًل مل يكونو� كثري�ً وهم �لذين �أجناهم �هلل عند حلول غ�سبه 

)))) املائدة: 05) 
املنكر رقم )6)),  اإذا مل يغري  العذاب  الفنت. باب ) ما جاء يف نزول  اأخرجه الرتمذي يف �سننه كتاب   ((٩(
4/ 467, قال �لرتمذي: حديث ح�سن �سحيح, و�حلديث �إ�سناده �سحيح على �سرط �ل�سيخني قال �ل�سيخ 

الألباين: )�سحيح) انظر: حديث رقم: ٩74) يف �سحيح اجلامع )/)٩).
)٩0) اخرجه الرتمذي يف �سننه كتاب الفنت عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم باب ٩ ما جاء يف الأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر برقم 6٩)). 4/ )46. قال ال�سيخ الألباين: ح�سن. انظر: املرجع ال�سابق.
))٩) هود: 6))
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وفجاأة نقمته ولهذ� �أمر �هلل -تعالى- هذه �الأمة �ل�رشيفة �أن يكون فيها من ياأمر باملعروف 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  تعالى: چ  قال  �ملنكر كما  وينهى عن 
ر�أو�  �إذ�  �لنا�س  »�إن  �حلديث  ويف  چ)2))  ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ 
�ملنكر فلم يغريوه �أو�سك �أن يعمهم �هلل بعقاب«)))) وال�سك �أن �لف�ساد مبختلف �أنو�عه 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  من �ملنكر, ولهذ� قال تعالى: چ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چ )))) وقوله: چ ېئ ېئ ېئ 
ىئ ىئ ىئ چ)))) �أي ��ستمرو� على ما هم عليه من �ملعا�سي و�ملنكر�ت ومل يلتفتو� 

�إلى �إنكار �أولئك حتى فاجاأهم �لعذ�ب چ ی ی چ)))) )))).
املطلب الرابع ـ اإقامة العدل بني الرعية.

قام �لنظام �الإ�سالمي على �لعدل و�مل�ساو�ة بني �لنا�س جميعاً, مما يوؤدى �إلى �لق�ساء 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  تعالى:  قال  �لف�ساد,  �إلى  يدفع  �لذي  �لظلم  على 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ۆئچ)))). قال تعالى: چ چ چ چ ڇ چ )))) 

فالعدل كلمة ال تقوم �ملجتمعات �لب�رشية قاطبة يف �أ�سقاع �ملعمورة �إال عليها, وهو 
�أ�سل �أ�سيل يف �ل�رشيعة �الإ�سالمية وهو من �ملقا�سد �لعليا لل�رشيعة, حيث حثت عليه 

))٩) اآل عمران: 04)
)٩3) اأخرجه اأحمد يف م�سنده يف )م�سند اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه) برقم ), )/), قال �سعيب �لأرن�ؤوط: 

�إ�سناده �سحيح على �سرط �ل�سيخني.
)٩4) هود: 6)) 
)٩5) هود: 6))
)٩6) هود: 6))

)٩7) تف�سري ابن كثري 7/7)4
))٩) الن�ساء: )5
)٩٩) النحل: ٩0
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ورغبت فيه قال تعالى: چ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ)111). 
و�لعدل جامعة و��سعة �لنطاق و�أ�سا�س �حلكم قال �بن تيمية رحمه �هلل تعالى: »وكل 
عمل يوؤمر به فال بد فيه من �لعدل, فالعدل ماأمور به يف جميع �الأعمال, و�لظلم منهي 
عنه نهياً مطلقاً, ولهذ� جاءت �أف�سل �ل�رش�ئع و�ملناهج بتحقيق هذ� كله وتكميله, فاأوجب 

�هلل �لعدل لكل �أحد على كل �أحد يف كل حال«�.هـ)111)
وقد بنّي �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �الأمور �لتي يتظامل فيها �لنا�س, فقال عليه �ل�سالة 
و�ل�سالم: )�إن دماءكم و�أمو�لكم و�أعر��سكم و�أب�ساركم عليكم حر�م,كحرمة يومكم 
حتا�سدو�  )ال  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  وقال  هــذ�))112)  بلدكم  يف  هذ�  �سهركم  يف  هذ� 
وال تناج�سو� وال تباغ�سو� وال تد�برو� وال يبع بع�سكم على بيع بع�س, وكونو� عباد 
�هلل �إخو�ناً �مل�سلم �أخو �مل�سلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره �لتقوى ها هنا - وي�سري 
�إلى �سدره ثالث مر�ت - بح�سب �مرئ من �ل�رش �أن يحقر �أخاه �مل�سلم, كل �مل�سلم 
على �مل�سلم حر�م دمه وماله وعر�سه)))11) قال �بن رجب رحمه �هلل تعالى: »فاإذ� كان 
�ملوؤمنون �إخوة �أمرو� فيما بينهم مبا يوجب تاآلف �لقلوب و�جتماعها ونهو� عّما يوجب 

تنافر �لقلوب و�ختالفها«.�.هـ))11)
��ستحل من ظلمهم.  �إذ�  �إاّل  تاب,  و�إن  له حتى  تعالى  �هلل  مغفرة  بعيد عن  فالظامل 

ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  تعالى:  يقول 

)00)) احلجرات: ٩ 
))0)) انظر: الرد على املنطقيني )/5)4

))0)) اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب الفنت, باب قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم )ل ترجعوا بعدي كفارًا 
ي�سرب بع�سكم رقاب بع�س), برقم 6667 ج6 �س5٩3).

)03)) اأخرجه م�سلم يف �سحيحه, كتاب الرب وال�سلة والآداب, باب حترمي ظلم امل�سلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعر�سه وماله برقم 564) ج4 �س6)٩).

)04)) انظر: جامع العلوم واحلكم )/)33.
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جئ حئ مئ ىئ چ))11).
وقال �سلى �هلل عليه و�سلم: )كلكم ر�ع وكلكم م�سوؤول عن رعيته, فاالإمام ر�ع وهو 
بيت  ر�عية يف  و�ملر�أة  رعيته,  �أهله وم�سوؤول عن  ر�ع يف  و�لرجل  رعيته,  م�سوؤول عن 
زوجها وهي م�سوؤولة عن رعيتها, و�خلادم ر�ع يف مال �سيده وم�سوؤول عن رعيته, و�لرجل 

ر�ع يف مال �أبيه وم�سوؤول عن رعيته, فكلكم ر�ع وكلكم م�سوؤول عن رعيته)))11).
�أو  �أن تكفل لكل فرد يعي�س فيها, �سو�ء كان م�سلماً  وعليه فو�جب �لدولة �مل�سلمة 
�حلكم  و�لعدل يف  و�لن�سل  و�ملال  و�لعر�س  و�لنف�س  �لدين  �الأمن على  م�ستاأمناً, حق 

و�مل�ساو�ة يف �الأمن �الجتماعي.
املطلب اخلام�سـ  التدابري الوقائية واالحرتازية يف الفقه االإ�سالمي, ملكافحة الف�ساد.
�إن �لفقه �الإ�سالمي يقوم على منهج متكامل؛ لكي يحمي �ملجتمع من �لف�ساد, ومن 

�أهم �مل�سادر يف ذلك �سد �لذر�ئع.
�ل�سامل من  �لفعل  �إذ� كان  لها  دفعاً  �لف�ساد  مادة و�سائل  �لذريعة: ح�سم  �سد  ومعنى 

�ملف�سدة و�سيلة �إلى مف�سدة))11).
فقد نهى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عن �الحتكار وقال: »من �حتكر فهو خاطئ«))11). 
�سد�ً لذريعة �لت�سييق على �لنا�س, ونهت �ل�رشيعة �الإ�سالمية عن قبول �لهد�يا من مدينه 

�سد�ً لذريعة �لربا))11).
لكان  )مورثه)  قتيله  من  �لقاتل  ورثنا  لو  الأن  �ملري�ث؛  من  �لقاتل  وكذلك حرمان   

)05)) اإبراهيم: )4
)06)) اأخرجه م�سلم يف �سحيحه كتاب الإمارة, باب ف�سيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق 

بالرعية والنهي عن اإدخال امل�سقة عليهم برقم 3,٩)))/ 45٩).
)07)) انظر: �سد الذرائع وحترمي احليل لبن القيم, )/0)

))0)) اأخرجه م�سلم يف �سحيحه امل�ساقات, باب حترمي الحتكار يف الأقوات. برقم 06,5)56/4
)0٩)) انظر: حا�سية ابن عابدين 66/5), منار ال�سبيل )/٩)3
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يف ذلك ذريعة لقتل �لو�رثني مورثيهم, ولذ� حّرم �ل�رشع توريثهم؛ �سد�ً وقطعاً لهذه 
�لذريعة �ملو�سلة �إلى �حلر�م, وهي يف ذ�تها حر�م. 

املطلب ال�ساد�س ـ العقوبة.
من  كثري  ففي  و�الإف�ساد,  �لف�ساد  على  و�أحكاماً  �آثار�ً  رتب  �الإ�سالمي  �لفقه  �أن  كما 
�لوقوف  ي�ستوجب  مما  و�الإ�سالح,  �لوقاية  �أ�ساليب  �ملف�سدين  مع  ينفع  ال  �الأحيان 
�حلا�سم و�لعالج �ل�سديد لهم ف�رشع �الإ�سالم عقوبات دنيوية و�أخروية, ز�جرة ور�دعه 

ے ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  چ  تعالى:  يقول  �ملف�سدين,  لهوؤالء 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ)111).

وميكن �أن نربز هذه �لعقوبات فيما يلي:
�إذ� مل  �لدنيا  بها مرتكبي �ملعا�سي يف  �أخروية يجازى �هلل  ـ �الإثم؛ وهو عقوبة  �أواًل 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعالى:چ  قال  يتوبو�. 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ 

ڈ ژ ژ ڑ چ)111) 
ثانياً ـ �لعقوبة �لدنيوية؛ فمن �أف�سد يف �الأر�س بقتل �أو �رشقة يجب معاقبته على ذلك 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  تعالى:  يقول  �لفعل, 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

)0))) الرعد: 5)
))))) الفرقان: )6 - )7
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ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ)112) 
 ويقول تعالى: چ ٺ ٺ ٺ ٿ چ))11) 

ويقول تعالى: چ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ))11)

ثالثاـً  �ل�سمان؛ يف كثري من �أنو�ع �لف�ساد, يجب على �ملف�سد ما �أف�سده. فقد �أجمعت 
�الأمة على �سمان ما �تلف من �الأمو�ل �سو�ء كان �الإتالف بطريق �لعمد �أو �خلطاأ))11).

لقوله �سلى �هلل عليه و�سلم: »على �ليد ما �أخذت حتى توؤديه«))11).
وقد �تفق �لفقهاء على �أن �الأجري �إذ� تعدى وهلك ما بيده فاإنه �سامن, كما �تفقو� 

على �أن �الأجري �خلا�س ال �سمان عليه �إن مل يتعد))11)
ال�ستمر�ر  وذلك  �خلم�س,  �لكليات  حفظ  ي�ستهدف  �الإ�سالم  يف  �لعقابي  فالنظام 
�لردة - وحلفظ �لعقل  �لدين �رشع حد  �لق�سا�س وحلفظ  �لنف�س �رشع  �حلياة, فلحفظ 
�رشع حد �خلمر وحلفظ �لن�سل �رشع حد �لزنا - وللحفاظ على �ملال �رشع حد �ل�رشقة 

- وحلماية هذه كلها �رشع حد �حلر�بة.

))))) املائدة: 33 
)3))) املائدة: )3
)4))) املائدة: 45

)5))) انظر: بداية املجتهد )/47), واملحلى لبن حزم ٩/73).
)6))) اأخرجه الرتمذي يف البيوع باب ما جاء يف العارية 66)), وقال ح�سن �سحيح 566/3, واأبو داود يف البيوع 
باب ت�سمني العارية برقم )356, ٩6/3), وابن ماجه يف ال�سدقات, باب العارية برقم 400), )/)0), 

و�حلاكم يف �مل�ستدرك وقال �سحيح �لإ�سناد على �سرط �لبخاري )30), )/55.
)7))) ينظر: �سرح فتح القدير ٩/٩)), بداية املجتهد )/ 75), ورو�سة الطالبني 5/ ))), املغني 6/ 06)
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املبحث ال�ساد�س:
دور الإدارة الإ�سالمية يف مكافحة الف�ساد

املطلب الأول: تعريف الإدارة.

تعريف �الإد�رة �لعامة.
اأوال: تعريف االإدارة يف اللغة.

�إذ�  �الأمر  عن  فالناً  �أدرت  ويقال:  الو�سه,  ود�وره  وعليه,  �الأمر  عن  »�أد�ره  يقال: 
حاولت �إلز�مه �إياه و�أدرته عن �الأمر �إذ� طلب منه«))11).

�إد�رة  بكيفية  يتعلق  »علم  �الإد�رة:  وعلم  عليه«.  �أ�ــرشف  �لعمل:  �لوزير  و«�أد�ر 
�الأعمال«))11).

ثانيًا: تعريف االإدارة العامة يف اال�سطالح.
هي: »ن�ساط جماعي م�رشوط يقوم به الراعي مع موظفيه العاملني يف جميع الأجهزة 
متييز  بال  �جلمهور  �أي  �لرعية  �إلى  م�رشوعة  �سلعة  �أو  تقدمي خدمة  �حلكومية من خالل 
م�سدرها  وتعليمات  الأنظمة  وفقاً  �الإد�رية,  ممار�ستهم  �أثناء  �الإد�رة  باأمانة  منهم  �سعور�ً 
لتحقيق �أهد�ف  �ل�رشيعة �الإ�سالمية, م�ستغلني يف ذلك كافة �الإمكانات �ملتاحة. �سعياً 

عامة مباحة من �أجل توفري �الأمن و�لرخاء و�لنماء للبالد و�لعباد«)121).
ثالثًا: تعريف االإدارة عند علماء االإدارة املعا�سرين.

�لتعريف �الأول:
منظمات  يها  توؤدِّ �لتي  �الإد�رية  باملنا�سط  �ملرتبطة  و�لنظم  �الأ�ساليب  باأنها »جمموعة 

))))) انظر: ل�سان العرب, مادة )دور), ٩5/4). 
)٩))) انظر: معجم الطالب, د. حممد اإ�سماعيل ال�سيني, حيمور ح�سن يو�سف, مادة )اأدار) �س50

)0))) انظر: مقدمة يف الإدارة العامة الإ�سالمية, اأحمد بن داود املزجاجي الأ�سعري, �س50-4٩.
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يف  �لعام  �ل�سالح  حتقيق  �إلى  وقاطعة  �أ�سا�سية  ب�سفة  تهدف  و�لتي  �لدولةـ,  و�أجهزة 
�أفر�د �ملجتمع  �ساماًل وعاماً ومبا�رش�ً على م�سالح  تاأثري�ً  �ملجتمع. و�لتي توؤثر قر�ر�تها 
فاتها بدرجة كبرية بالتفاعل, و�لتي تتاأثر حركتها  وجماعاته, و�لتي تتاأثر حركتها وت�رشُّ
�ل�سيا�سية,  �أبعادها  بجميع  و�لعاملية  �لقومية  �لبيئة  وعو�مل  مقومات  مع  �مل�ستمرة 

و�الجتماعية, و�القت�سادية«)121).
�لتعريف �لثاين: 

وتنفيذ  بتحقيق  ت�سمح  �لتي  و�لعالقات  و�للو�ئح  �لقو�نني  من  »مزج  باأنَّها:  عّرفه 
�لتوجيه و�لتن�سيق و�لرقابة على جمموعة  �الإد�رة يف  �لعامة. وينح�رش عمل  �ل�سيا�سة 

من �الأفر�د بق�سد حتقيق �أهد�ف حمددة«)122).
�لتعريف �لثالث:

 عرفه باأنَّها: »تعاون جهود �جلميع يف �ملحيط �لعام بحيث تنظم عالقات �ل�سلطات 
�لثالث: �لت�رشيعية, و�لتنفيذية, و�لق�سائية, يف تعاملها �لب�رشي و�ملادي من �أجـل حتقيق 

�الأهـد�ف �لعامة«))12).
ومن و�قع �لتعريفات �ملنّوه عنها �أعاله يالحظ عليها �لطول يف تعريف �الإد�رة وما 
ترمي �إليه؛ ويرى �لباحث �أنَّ تعريف �الإد�رة �ملعا�رشة: هو جمموعة �لنظم �لتي متار�سها 
�أجل خدمة �ملجتمع �ملحيط بها, يف ظل �سيا�سة حمدودة  �أجهزة �لدولة �ملختلفة, من 

ومعروفة.

))))) انظر: اأ�سا�سيات يف درا�سة الإدارة العامة, د. �سعيد حممد امل�سري, �س5).
))))) انظر: الإدارة العامة, حممد �سعيد عبد الفتاح, �س6).

)3))) انظر: الإدارة العامة يف اململكة العربية ال�سعودية, اأمني ال�ساعات, �س)).
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املطلب الثاين: اآثار الإدارة الإ�شالمية يف مكافحة الف�شاد.

�الإد�رة يف �الإ�سالم �أمانة وتكليف ال ت�رشيف وكثري من �لنا�س يحب �أن يكون من 
�أهل �ملنا�سب و�مل�سوؤولية؛ الأنه ينظر �إلى ما يح�سله �ساحب �ملن�سب من �سهرة ومكانة, 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ  تعالى:  قال  عمله,  يف  تعالى  �هلل  �أمام  م�سوؤول  �أنه  وين�سى 
ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ۇئچ ))12), فاالأمانة كل �سيء يوؤمتن �الإن�سان عليه, من �أمر ونهى و�ساأن دين ودنيا, 

فال�رشع كله �أمانة))12). فقد روى �بن عمر ر�سي �هلل عنهما �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم قال: »�أال كلكم ر�ع وكلكم م�سوؤول عن رعيته, فاالأمري �لذي على �لنا�س ر�ع 
وهو م�سوؤول عن رعيته و�لرجل ر�ع على �أهل بيته وهو م�سوؤول عنهم و�ملر�أة ر�عية عن 
بيت بعلها وولدها وهي م�سوؤولة عنهم و�لعبد ر�ع على مال �سيده وهو م�سوؤول عنه �أال 

فكلكم ر�ع وكلكم م�سوؤول عن رعيته«))12).
فبنّي �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم يف هذ� �حلدث �أن كل من �أمنه �هلل على �أ�سخا�س 
يدل على  مما  �لقيامة,  يوم  �أنه ر�ع وموؤمتن وم�سوؤول عنهم  �ملدير,  �أو  �آخرين كاالأمري 

عظم وم�سوؤولية هذه �الأمانة »�الإد�رة«.
ولهذ� جند �أن �ل�سارع قد منى �لرقابة �لذ�تية للفرد بذكر ما للعدل من ثو�ب و�جر, 

وما للجور من عقاب و�إثم.
 فقد بنّي �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عظم جز�ء �لعادل عند �هلل فقال: »�إن �ملق�سطني 
, وكلتا يديه ميني, �لذين يعدلون  عند �هلل على منابر من نور عن ميني �لرحمن عزَّ وجلَّ

)4))) الأحزاب: )7
)5))) ينظر: تف�سري الثعالبي 33/3) 

)6))) اأخرجه م�سلم يف �سحيحه كتاب الإمارة, باب ف�سيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق 
بالرعية والنهي عن اإدخال امل�سقة عليهم برقم 3,٩)))/ 45٩).
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يف حكمهم و�أهليهم وما ُولُّو�«))12), ويف �حلديث �الآخر: »ما من �أمري ع�رشة �إال وهو 
يوؤتى به يوم �لقيامة مغلواًل حتى يفكه �لعدل �أو يوبقه �جلور«))12). ويف رو�ية: )ما من 
�أمري ع�رشة �إال جيء به يوم �لقيامة مغلولة يد�ه �إلى عنقه حتى يكون عمله هو �لذي 
يطلقه �أو يوبقه)))12). وقال �سيخ �الإ�سالم: »�إن �هلل يقيم �لدولة �لعادلة و�إن كانت كافرة 
وال يقيم �لظاملة و�إن كانت م�سلمة, ويقال: �لدنيا تدوم مع �لعدل و�لكفر وال تدوم مع 

�لظلم و�الإ�سالم... وذلك؛ الأن �لعدل نظام كل �سيء«)1)1) و�أ�سا�سه.
ومبا �أن �الإد�رة يف �الإ�سالم لها �سان عظيم فهي �أمانة, فقد حّذر �ل�سارع من طلبها �أو توليها, 
فقد جاء يف حديث �ملقد�م بن معدي كرب ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 
عريفاً))1)1).  وال  كاتباً  وال  �أمري�ً  تكن  مل  �إن  مقد�م  يا  )�أفلحت  قال:  ثم  منكبه  على  �رشب 
وثبت يف حديث �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: )�إنكم 
�ستحر�سون على �الإمارة و�ستكون ند�مة يوم �لقيامة, فنعمت �ملر�سعة وبئ�ست �لفاطمة))2)1).
و�أي�ساً مما ورد من حتذير �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم من طلب �الإد�رة �أو �الإمارة 
�أنه قال لعبد �لرحمن بن �سمرة ر�سي �هلل عنه: »يا عبد�لرحمن ال ت�ساأل �الإمارة فاإنك �إن 
)7))) اأخرجه م�سلم يف كتاب الإمارة, باب ف�سيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية 

والنهى عن اإدخال امل�سقة عليهم, برقم 5))4. 7/6. 
))))) اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى, كتاب اآداب القا�سي باب كراهية الإمارة وكراهية تويل اأعمالها ملن 
الألباين يف  �ساقطًا, برقم 0)07), 0)/٩6. و�سححه  راأيًا فر�سهما عنه بغريه  اأو  نف�سه �سعفًا  راأى من 

�سحيح اجلامع ))557).
)٩))) اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى, كتاب اآداب القا�سي, باب كراهية الإمارة وكراهية تويل اأعمالها ملن 
راأى من نف�سه �سعفًا اأو راأيًا فر�سهما عنه بغريه �ساقطًا, برقم 070٩), 0)/٩5, والدارمي )/40), كما يف 
امل�سكاة ))0٩)) وجود اإ�سناده املنذري يف الرتغيب والرتهيب )/3٩), ورواه البزار كما يف ك�سف الأ�ستار 
))64)) وقال الهيثمي يف جممع الزوائد 05/5): رجال البزار رجال ال�سحيح. وجود اإ�سناده الألباين يف 

ال�سل�سلة ال�سحيحه )34٩).
)30)) انظر: احل�سبة/47)-)4). 

))3)) وخرجه اأحمد يف م�سنده برقم 44)7), 33/4), قال �سعيب �لأرن�ؤوط: �إ�سناده �سعيف. ورو�ه �أب� د�ود 
3/)3) والبيهقي يف الكربى 6/)36.

))3)) اأخرجه البخاري, يف كتاب الأحكام, باب ما يكره من احلر�س على الإمارة برقم ٩)67, 6/ 3)6).



181
جملة الق�ضائية - العدد الثالث - حمرم  1433هـ

�أعطيتها عن م�ساألة وكلت �إليها, و�إن �أعطيتها عن غري م�ساألة �أعنت عليها«)))1).
وكما بنينًّ �سلى �هلل عليه و�سلم الأ�سحابه ر�سو�ن �هلل عليهم عن حال من تقلد �الإد�رة 
عن  �أنباأتكم  �سئتم  )�إن  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  الأ�سحابه  فيقول  يعدل  ومل  �الإمــارة  �أو 

�الأمارة, �أولها مالمة وثانيها ند�مة وثالثها عذ�ب يوم �لقيامة, �إال من عدل))))1).
ويحكي �سلى �هلل عليه و�سلم موقفاً من مو�قف �لقيامة فيقول: »�أو�سك �لرجل �أن 
قام  لو  �أنه  �سيئاً«)))1), وال �سك  �لنا�س  �أمر  يتول من  و�أنه مل  �لرثيا,  �أنه خّر من  يتمنى 

باملن�سب حق �لقيام ل�سعد بعمله, يف �لدنيا و�الآخرة.
و�لزجر عن طلب �لوالية من �الأمور �لتي ينفرد بها �الإ�سالم, حيث يندر �أن تد يف 
�أدبيات �الإد�رة �لعامة مثل هذ� �لزجر عن �حلر�س على �لوظيفة, ولعل �إحدى �مل�ساكل 
�أ�سخا�س م�سوؤولني ذوي كفاءة  �لع�رش وجود  �لعامة يف هذ�  �الإد�رة  منها  تعاين  �لتي 
متدنية يحر�سون على �لبقاء يف �ملن�سب وال ي�سمحون لغريهم من �الأكفاء �أن ي�سلو� 

�إليه, وهذ� �رش �لتغليظ يف هذ� �الأمر)))1).
�أو �الإمارة هو �ملنهج �لذي  وقد كان هذ� �ملنهج و�الأ�سلوب يف �لتعامل مع �الإد�رة 
�أبي �سفيان  �أبو م�سلم �خلوالين على معاوية بن  �ل�سالح, فقد دخل  �ل�سلف  �سار عليه 
ر�سي �هلل عنهما ف�سلم عليه بلفظ: »�أيها �الأجري« فلما ��ستنكر �جلال�سون ذلك, قال: �إمنا 
�أنت �أجري, ��ستاأجره رب هذه �لغنم لرعايتها, فاإن �أنت هناأت جرباها ود�ويت مر�ساها 
وحب�ست �أوالها على �أخر�ها, وفَّاك �سيدها �أجرها, و�إن �أنت مل تهناأ جرباها ومل تد�و 

مر�ساها ومل حتب�س �أوالها على �أخر�ها عاقبك �سيدها«)))1).

)33)) اأخرجه م�سلم يف كتاب الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة واحلر�س عليها برقم )65), 3/ 454).
)34)) اأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري برقم )455), ))/ 443, وح�سنه الألباين يف �سحيح اجلامع )433)).

)35)) وخرجه اأحمد يف م�سنده برقم )٩0), 4)/ 474, قال �سعيب �لأرن�ؤوط: حديث ح�سن.
)36)) انظر: اأخالق العمل و�سلوك العاملني /50-4٩.

)37)) رواه اأبو نعيم يف احللية )/5)4 ويف ف�سيلة العاملني من الولة /65) رقم 45, نقله ابن تيمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية /4).
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وكما زجرت �ل�رشيعة �الإ�سالمية عن طلب تويل �الإمارة بينت ماذ� يجب على كل 
متولٍّ الأمر من �أمور �مل�سلمني وهو, �أن يكون خمل�ساً لعمله, و�أن يبذل �جلهد فيه. كما 
يجب عليه ��ستح�ساره لهذ� �ل�سعور د�ئماً مما يقوي �لرقابة �لذ�تية لديه يف كل وقت. 
يقول ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: )ما من �أمري يلي �أمر �مل�سلمني ثم ال يجهد لهم 
�آخر:  �إال مل يدخل معهم �جلنة))))1). وقال �سلى �هلل عليه و�سلم يف حديث  وين�سح 
عليه  �هلل  �إال حرم  لرعيته  غا�س  يوم ميوت وهو  �هلل رعية ميوت  ي�سرتعيه  )ما من عبد 
فقد  و�جباته  �أد�ء  يف  وتفانى  عمله  يف  ن�سح  �إذ�  و�ملوظف  �لعامل  �إن  بل  �جلنة))))1). 
ك�سب �خلريية من �أزكى �لب�رشية, وما �أعظمه من و�سام, فعن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه, 

عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »خري �لك�سب, ك�سب يد �لعامل �إذ� ن�سح« )1)1).
كل هذ� يبنّي �هتمام �الإ�سالم باالإد�رة �أو �الإمارة ملا لها من �الأثر �لعظيم يف مكافحة 

�لف�ساد و�لنهو�س باملجتمع
ومع هذ� ال يكاد يخلو جمتمع, من �ملجتمعات قدميها وحديثها, من مظاهر �لف�ساد 
�الإد�ري مبا فيها جمتمع �الإ�سالم على �لرغم من �لطهر و�لعفاف و�لعفة و�لنقاء, �لتي 
مّيزت �لفكر �الإ�سالمي على مّر �لع�سور و�الأزمنة؛ وذلك ر�جع �إلى عدم �الأخذ مبا يف 

كتاب �هلل عزَّ وجلَّ و�سّنة نبيه �سلى �هلل عليه و�سلم. 

))3)) اأخرجه م�سلم يف كتاب الإميان, باب ا�ستحقاق الوايل الغا�س لرعيته النار برقم )4), )/5)).
بالرعية  الرفق  العادل وعقوبة اجلائر واحلث على  الإمام  باب ف�سيلة  الإمارة  كتاب  اأخرجه م�سلم يف   ((3٩(

والنهي عن اإدخال امل�سقة عليهم برقم )4), 3/ 45٩).
)40)) اأخرجه الإمام اأحمد يف م�سند اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه برقم ))4). 4)/ 36), اإ�سناده ح�سن, رجاله 
ثقات رجال ال�سيخني غري حممد بن عمار ك�ساك�س, فقد روى له الرتمذي, وهو �سدوق. اأبو عامر العقدي: 
هو عبد امللك بن عمرو, واأخرجه اأبو نعيم يف »اأخبار اأ�سبهان« )/356 من طريق اأبي عامر العقدي, بهذا 
الإ�سناد. واأخرجه البيهقي يف »�سعب الإميان« )36))) من طريق �سعيد بن من�سور, عن حممد بن عمار 

به. قال ال�سيخ الألباين: )ح�سن) �سحيح اجلامع )7)3.
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املبحث ال�سابع:
و�سع النظم املرعية ملكافحة الف�ساد يف اململكة العربية ال�سعودية))1))

منذ �أن تاأ�س�ست هذه �لدولة على يد �مللك عبد �لعزيز -رحمه �هلل- وهي حري�سة 
على �إن�ساء �لدو�وين و�لهيئات �لرقابية من �أجل �إقامة �أركان �ل�رشيعة �ملحمدية و�إ�سالح 
�لتي كانت  �ل�سحيحة  �الإ�سالمية  �ملبادئ  مبادئها من  ت�ستمد  بذلك  �لعباد و�لبالد, هي 
�لعباد يف  �سائدة يف �سدر �الإ�سالمـ, فال�رشيعة »مبناها و�أ�سا�سها على �حلكم وم�سالح 

�ملعا�س و�ملعاد«)2)1). 
و�سوف نتناول يف هذ� �ملبحث �الأنظمة �لتي و�سعتها �لدولة -حر�سها �هلل- ملكافحة 

�لف�ساد يف عدد من �ملطالب على �لنحو �لتايل:  

املطلب الأول ـ النظام الأ�شا�شي للحكم.

�أ / 1) وتاريخ:  �سدر �لنظام �الأ�سا�سي للحكم مبوجب �الأمر �ل�سامي �لكرمي رقم 
)2/)/12)1هـ, وهو من �الأنظمة �الأ�سا�سية للدولة, وقد ت�سمن جمموعة من �ملو�د 
�أن على  ن�ست  حيث  �لثامنة,  �ملادة  �ملو�د  هذه  ومن  مكافحته,  �أو  �لف�ساد  من   للوقاية 
�حلكم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية يقوم على �أ�سا�س �لعدل و�ل�سورى و�مل�ساو�ة وفق 

�ل�رشيعة �الإ�سالمية. �هـ
وذلك مبا �أن �ملجتمع �ملتقدم و�خلايل من �لف�ساد يقوم على ثالثة �أ�س�س هي: �لعدل 
و�ل�سورى و�مل�ساو�ة, وهذ� ما ن�ست عليه هذه �ملادة, للوقاية من �لف�ساد, وهذ� هو حال 

))4)) �سوف اقت�سر يف هذا املبحث على الأنظمة التي لها عالقة مبا�سرة باأنظمة الدولة الأخرى يف مكافحة 
الف�ساد, اأو لها م�سا�س بكافة اأفراد املجتمع من حيث مكافحة الف�ساد. 

))4)) انظر: اإعالم املوقعني عن رب العاملني لبن قيم )/).
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�ملجتمع �مل�سلم  يقول تعالى:چ ں ں ڻ چ)))1) ويقول تعالى: چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ )))1).

�ل�سعودي  �ملجتمع  نو�ة  هي  �الأ�رشة  �أن  على  ن�ست  حيث  �لتا�سعة,  �ملادة  وكذلك 
ويربى �أفر�دها على �أ�سا�س �لعقيدة �الإ�سالمية وما تقت�سيه من �لوالء و�لطاعة هلل ولر�سوله 
�ملجيد,  وبتاريخه  به  و�العتز�ز  �لوطن  وحب  وتنفيذه  �لنظام  و�حرت�م  �الأمر  والأويل 
وذلك مبا �أن �الأ�رشة هي �ملدر�سة �الأولى لكل فرد فقد �هتم �ملنظم بها وكيف يربى �أفر�دها, 
حيث ن�ست هذه �ملادة على �أن يربى �أفر�ده �الأ�رشة على �أ�سا�س �لعقيدة �الإ�سالمية وما 
تقت�سيه من �لوالء و�لطاعة هلل ولر�سوله والأويل �الأمر, وذلك �أن �لعقيدة هي �لتي تطبع 
�ملجتمع وت�سكله, فالعقيدة �ل�سحيحة تنتج �سلوكاً �سحيحاً, وبالتايل جمتمعاً م�ستقيماً 
خالياً من �لف�ساد و�آثاره, وال �سك �أن هذه هي �لعقيدة �الإ�سالمية. و�لتي حتر�س �لدولة 

على تربية نو�ة �ملجتمع »�الأ�رشة« عليها.
 و�لعقيدة �لفا�سدة تنتج �سلوكاً فا�سد�ً وبالتايل جمتمعاً فا�سد�ً.

 وهذه �ملادة تكافح نوعاً من �أنو�ع �لف�ساد وهو �لف�ساد �الجتماعي و�الأخالقي.
كما ن�ست �ملادة �لثالثة ع�رشة على �أن �لهدف �الأ�سا�سي من �لتعليم هو غر�س �لعقيدة 

�الإ�سالمية يف نفو�س �لن�سء.
كما �أكدت �ملادة »�لثالثة و�لع�رشون« للمرة �لثالثة من هذ� �لنظام على �لعقيدة, حيث 
ن�ست على �أن حتمى �لدولة عقيدة �الإ�سالم وتطبق �رشيعته وتاأمر باملعروف وتنهى عن 

�ملنكر وتقوم بو�جب �لدعوة �إلى �هلل. �هـ. 
وجاء �أي�ساً يف �ملادة �لر�بعة و�لثالثون �أن �لدفاع عن �لعقيدة �الإ�سالمية, و�ملجتمع 

و�لوطن و�جب على كل مو�طن.
)43)) ال�سورى: )3
)44)) النحل: ٩0 
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ون�ست �ملادة �حلادية و�لع�رشون على جباية �لزكاة و�إنفاقها يف م�سارفها �ل�رشعية؛ 
�إنها ركن من �أركان �الإ�سالم. وجبايتها و�إنفاقها يف م�سارفها �ل�رشعية و�جب,  حيث 
وقد يت�ساهل بها كثري من �لنا�س. لذ� ن�س �ملنظم عليها, ويف تركها يرتتب عله �لف�ساد 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعالى:چ  و�الجتماعي.قال  �لديني, 
وقــال  چ)))1)  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

�لر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »�تقو� �ل�سح فاإن �ل�سح �أهلك من كان قبلكم حملهم 
على �أن �سفكو� دماءهم و��ستحلو� حمارمهم«)))1) 

 ومن مو�د هذ� �لنظام �لتي حاربت �لف�ساد �ملادة �لثانية و�لثالثون حيث ن�ست على 
�أن تعمل �لدولة على �ملحافظة على �لبيئة وحمايتها وتطويرها ومنع �لتلوث عنها.�هـ 

وهذ� �لنوع من �لف�ساد هو �لف�ساد �لبيئي. ويتمثل ذلك يف تلوث �لبيئة, وكذلك 
�نت�سار �الأمر��س و�الأوبئة.

كما �أن هذ� �لنظام حارب �لف�ساد �لثقايف �لذي يعد من �أخطر �أنو�ع �لف�ساد, حيث 
ن�ست �ملادة �لتا�سعة و�لثالثون, على �أن تلتزم و�سائل �الإعالم و�لن�رش وجميع و�سائل 
�لتعبري بالكلمة �لطيبة وباأنظمة �لدولة, وت�سهم يف تثقيف �الأمة ودعم وحدتها ويحظر 
ما يوؤدي �إلى �لفتنة �أو �النق�سام �أو مي�س باأمن �لدولة وعالقتها �لعامة �أو ي�سئ �إلى كر�مة 

�الإن�سان وحقوقه وتبني �الأنظمة كيفية ذلك.
كما حظرت �ملادة �لتا�سعة ع�رشة �مل�سادرة �لعامة لالأمو�ل وال تكون عقوبة �مل�سادرة 
�خلا�سة �إال بحكم ق�سائي)))1). وذلك ملحاربة �لف�ساد �ملايل و�كل �أمو�ل �لنا�س بالباطل, 

وهذ� ما دلت عليه �لن�سو�س �ل�رشعية, حيث يقول تعالى: چ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

)45)) )الأنبياء: 73
)46)) اأخرجه م�سلم يف كتاب الرب وال�سلة والآداب, باب حترمي الظلم برقم )57), ٩٩6/4).

)47)) هذه الفكرة ي�سميها �سراح القوانني الو�سعية »ل عقوبة ول جرمية اإل بن�س«.
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ڍ  ڍ  ڇ  تعالى:چ  ويقول  ىئچ)))1)  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ)))1) 

بدوره يف حماربة  يقوم  لكي  للق�ساء  �لقوة  و�الأربعون  �ل�ساد�سة  �ملادة  �أعطت  كما 
يف  �لق�ساة  على  �سلطان  وال  م�ستقلة  �سلطة  »�لق�ساء  �أن  على  ن�ست  حيث  �لف�ساد, 
مكافحة  يف  �أهمية  من  للق�ساء  ملا  وذلك  �الإ�سالمية«,  �ل�رشيعة  �سلطان  لغري  ق�سائهم 

�لف�ساد فمقيا�س قوة �لدول وعد�التها, يكمن يف قوة �لق�ساء و��ستقالله.

املطلب الثاين ـ نظام هيئة الرقابة والتحقيق.

تقوم هيئة �لرقابة و�لتحقيق, مبكافحة �لف�ساد, �الإد�ري و�ملايل, وفقاً للنظام �ملخولة 
به, حيث تخت�س �إد�رة �لرقابة �الإد�رية وفقاً للمادة �لثامنة من �لباب �لثاين من �لالئحة 

�لد�خلية للهيئة مبا يلي:
1ـ �لك�سف عن �ملخالفات �الإد�رية و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة ب�ساأنها.

�ملقررة  و�للو�ئح  �ملعتمدة  للنظم  وفقاً  و�مل�سوؤوليات  �ل�سالحيات  تفوي�س  مر�قبة  2ـ 
و�لقر�ر�ت �ل�سادرة �ملنظمة لذلك.

�لوحد�ت  يف  �لد�خلية  �لرقابة  يف  �لتق�سري  عن  �لناتة  �ملخالفات  عن  �لك�سف  )ـ 
�الإد�رية.

�ملخالفات  �أو  �الإهمال  حو�دث  وقوع  حالة  يف  �لالزمة  �لعالج  و�سائل  �قرت�ح  )ـ 
�الإد�رية و�إحالتها للجهات �ملخت�سة.

)ـ �لتعاون مع وز�رة �خلدمة �ملدنية يف �لك�سف عن �ملخالفات �خلا�سة ب�سئون �ملوظفني 
فيما يتعلق ب�رشعيتها كالتعيني و�لرتقية و�لعالو�ت و�لبدالت وما يف حكمها.

))4)) الق�س�س: 5٩
)4٩)) الن�ساء: 65)
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)ـ �إبالغ �جلهات �ملخت�سة عن مو�طن �لق�سور يف �لتنظيم �لتي تتك�سف لها من خالل 
�أعمالها وذلك باالت�سال باجلهات �ملتخ�س�سة الإعادة �لتنظيم مبا يكفل ح�سن �سري 

�لعمل.
مبا�رشته  �أثناء  �إد�ريــة  ملخالفات  �كت�سافه  عند  �لعامة  �ملر�قبة  ديو�ن  مع  �لتعاون  )ـ 

الخت�سا�ساته �ملالية.
) ـ فح�س �الإخباريات و�ل�سكاوى �ملتعلقة بالنو�حي �الإد�رية. 

كما تخت�س �إد�رة �لرقابة �الإد�رية باخت�سا�سات �أخرى د�خلة �سمن مكافحة �لف�ساد 
�الإد�ري وهي:

ـ مر�قبة دو�م من�سوبي �الأجهزة �حلكومية و�إعد�د خطابات �إبالغ نتائج تلك �جلوالت 
مع ر�سد �لظو�هر �ملتعلقة بدو�م �ملوظفني وفقاً لالأمر �ل�سامي �لكرمي رقم )/ ب/)21) 
يف )2/)/)1)1هـ, باالإ�سافة �إلى �ملتابعة �لدورية لدو�م �الأيام �ل�سابقة جلوالت �لهيئة 
�خلدمة  لنظام  �لتنفيذية  �لالئحة  من   (1/12 �ملادة  من   (2( �لفقرة  تعديل  �سوء  على 
وكذلك  /)/)1)1هـــ,   2 يف   (11 رقم  �ملدنية  �خلدمة  جمل�س  قر�ر  مبوجب  �ملدنية 
متابعة ما تتخذه �الأجهزة �حلكومية على ما �أبلغت به من قبل �لهيئة من ملحوظات فيما 

يتعلق برقابة �لدو�م.
�لعامة ودور  �ل�سجون  �ملطهية يف  �الإعا�سة  �أو�ساع  لتفقد  ميد�نية  �لقيام بجوالت  ـ 
�لتوقيف و�إد�ر�ت �لرتحيل بناء على توجيه �ساحب �ل�سمو �مللكي وزير �لد�خلية رقم 

)1/)))1 يف )2/)/)))1 ورقم )11/1))2 يف )1-)1/)/)1)1هـ.
يف  )1))2/)/ر  رقم  �لكرمي  �ل�سامي  لالأمر  وفقاً  �ملالية  �لرقابة  �إد�رة  وتخت�س 

)2/)/ )))1هـ مبا ياأتي:
1 ـ در��سة �لق�سايا �لتي حتال �إليها وتتناول خمالفات مالية لتحديد تلك �ملخالفات 
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تلك  وقوع  من  باحلد  �لكفيلة  �لو�سائل  و�قرت�ح  فيها,  �لتحقيق  قبل  عنها  و�مل�سوؤولني 
�ملخالفات.

�لق�سايا  يف  �لهيئة  تريه  �لذي  �لتحقيق  �أغر��س  تتطلبه  ملا  وفقاً  �لفح�س  �إجر�ء  2ـ 
و�ملعامالت �ملحالة �إليها.

ما  �أو  مالية  خمالفات  تتناول  �إخباريات  �أو  �سكاوى  من  �إليها  يحال  ما  فح�س  )ـ 
�ملعلومات  تتناولها هذه  �لتي  �جلهات  تلك  معلومات وحتريات عن  لديها من  يتجمع 
و�لتحريات, و�تخاذ ما يقت�سيه �لفح�س من �إجر�ء �لتفتي�س على �جلهات �لتي تتناولها 

بهدف حتديد ما يكون قد وقع فيها من خمالفات �مل�سوؤولني عنها متهيد�ً للتحقيق فيها.
تقييم  بهدف  لها  �ملعتمدة  �لتنمية  خطط  تنفيذ  متابعة  يف  �ملعنية  �جلهات  معاونة  )ـ 
مع  باالتفاق  �خلدمات  �الأد�ء يف جمال  وم�ستوى  �الأعمال  �الإجناز يف جمال  م�ستوى 

�لهيئة �ملركزية للتخطيط )وز�رة �لتخطيط). 
)ـ �إجر�ء �لتفتي�س على �لدور �مل�ستاأجرة للدو�ئر �حلكومية وفقاً لالخت�سا�س �ملوكل 

للهيئة مبوجب قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم ))11 وتاريخ )/2/11))1هـ.
)ـ متابعة �ملخالفات �ملالية �لتي تثريها �الأجهزة �لرقابية �الأخرى من خالل ما يحال 

�إلى �لهيئة من �سور �ملعامالت و�لتقارير.
�أثناء  تتك�سف  �لتي  �لعامة  �لظو�هر  لتحليل  نتيجة  و�لدر��سات  �لبحوث  �إجر�ء  )ـ 

�أد�ئها ملهامها و�قرت�ح و�سائل �لعالج.
كما تخت�س هذه �الإد�رة باخت�سا�سات �أخرى �سمن مكافحة �لف�ساد �ملايل وهي:

ـ ك�سف �ملخالفات و�مللحوظات �لتي تقع فيها بع�س �الأجهزة �حلكومية عند قيامها 
باال�ستئجار �أو �الإخالء للدور �مل�ستاأجرة, ومعـاجلة هذه �ملخالفات مع �جلهات �ملخت�سة 
مع قيام �لهيئة بفح�س �ل�سكاوى و�الإخباريات �لتي ترد �إليها من بع�س �ملالك �أو غريهم, 
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ب�ساأن خمالفة بع�س �جلهات �حلكومية لقو�عد �ال�ستئجار �أو �الإخالء.
�لدور  �إخالء  مربر�ت  من  �لتحقـيق  جلنة  يف  �لعـامة  �ملر�قبة  ديو�ن  مع  �ال�سرت�ك  ـ 
�مل�ستاأجرة للدو�ئر �حلكومية �لتي مت �إخالوؤها خلطورتها و�إبالغ �جلهات �ملخت�سـة التخاذ 

�لالزم حياله, مبوجب قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم ))12 وتاريخ 11/11/))1.
ـ متابعة مدى تقيد �جلهات �حلكومية باأحكام �الأو�مر �ل�ساميـة �خلا�سة باإ�سناد �الأعمال 

�إلى �ملكاتب �ال�ست�سارية مبوجب �الأمر �ل�سامي رقم ))1 وتاريخ )11/1/2)1هـ.
يف   1((( ــم  رق ــــوزر�ء  �ل جمل�س  قـــر�ر  مــن  �ل�ساد�سة  ــادة  ــامل ب ورد  مــا  متابعة  ـ 
22/)/)))1هـ �خلا�س بتق�سي �أ�سباب �لق�سور يف تنفيذ م�رشوعات �لتنمية بالتعاون 

مع وز�رة �لتخطيط.
ـ متابعة ما ورد باالأمر �ل�سـامي رقم 1))) يف )2/)/)1)1هـ �لذي يوجـب على 
تعامل  ق�رش  عدم  مالحظة  �لوطني  و�القت�ساد  �ملالية  ووز�رة  و�لهـيئة  �ملر�قبة  ديو�ن 

�جلهات �حلكومية على عدد حمـدود من �ملقـاولني و�ل�رشكات و�ملوؤ�س�سات.
ـ متابعة ما ورد بقر�ر جملـ�س �خلدمة �ملدنـية رقم )1/1))) وتاريخ )1/)/)1)1هـ 
تن�س  �لتي  ثانياً  �لفقرة  )1)1هـ   /12/( وتاريخ  رقم1)))1  �ل�سامي  باالأمر  �ملعتمد 
�جلهات  ��ستخد�م  ومتابعة  ملر�قبة  �لالزمة  �لرتتيبات  بو�سع  �لهيئة  تقوم  على”�أن 

�حلكومية ل�سيار�تها طبقاً لل�سو�بط �لتي �أقرتها كل جهة لنف�سها.
وتاريخ   (2 رقــم  ـــوزر�ء  �ل جمل�س  ــر�ر  ق من  �لثانية  �لفقرة  يف  ورد  ما  متابعة  ـ 

)/)/21)1هـ ب�ساأن �لتق�سري قي تنفيذ �لعقود �حلكومية.
وتاريخ   1(( رقــم  �لـــوزر�ء  جمـل�س  قــر�ر  من  �لثانية  �لفقرة  يف  ورد  ما  متابعة  ـ 
�لعامة  بامليز�نية  �ملقررة  باالعتماد�ت  �اللتز�م  على  �لتـاأكيد  ب�ساأن  ـــ  12/)/21)1ه

للدولة.
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املطلب الثالث ـ نظام ديوان املراقبة العامة.

�لَعامة  �ملُر�قبة  ديو�ن  نظام  جماحه  وتكبح  �لف�ساد  تكافح  �لتي  �الأنظمة  من  كذلك 
و�سدر مبوجب �الأمر �ل�سامي �لكرمي �لرقم: م / ) �لتاريخ: 1/2/11))1هـ, حيث 
�لالِحقة  بالرقابة  للديو�ن  �الأ�سيل  �الخت�سا�س  �لنظام  ذ�ت  من  �ل�سابعة  �ملادة  جعلت 
�ملنقولة  �لدولة  �أمو�ل  كافة  ُمر�قبة  وكذلك  وم�رشوفاِتها  �لدولة  �إيــر�د�ت  جميع  على 

و�لثاِبتة وُمر�قبة ح�سن ��ستعمال هذه �الأمو�ل و��ستغالِلها و�ملُحافظة عليها.
يف  و�جبه  حيال  �لديو�ن  لرقابة  تخ�سع  �لتي  �جلهات  �لتا�سعة  �ملــادة  حددت  كما 

مكافحة �لف�ساد وهي:
1- جميع �لوز�ر�ت و�الإد�ر�ت �حلكومية وفروِعها.

2- �لبلديات و�إد�ر�ت �لعيون وم�سالح �ملياه.
لها  تُخِرج  �لتي  �ملُ�ستقلة  �مليز�نيات  �الأُخرى ذ�ت  �لعامة و�الإد�ر�ت  �ملوؤ�س�سات   -(

ا بطريق �الإعانة �أو لغر�س �ال�ستثمار. �حُلكومة جزء�ً من مال �لدولة �إمَّ
)- ُكل موؤ�س�سة خا�سة �أو �رِشكة تُ�ساِهم �لدولة يف ر�أ�س ماِلها �أو ت�سمن لها حد�ً �أدنى 
من �الأرباح, على �أن تتم �لرقابة عليها وفق تنظيم خا�س ُيِعُده �لديو�ن وُي�سدر 
به قر�ر من جمل�س �لوزر�ء ُيحِدد فيه مدى هذه �لرقابة بحيث تتنا�سب مع طبيعة 

عمِلها ومدى عالقِتها �ملالية بالدولة وبحيث ال ُيعرِقل ن�ساِطها.
)- ُكل هيئة ُيكلف �لديو�ن مبر�قبـة ح�ساباِتها باأمر من رئي�س جمِل�س �لوزر�ء �أو بقر�ر 

من جمِلـ�س �لوزر�ء. ُمبا�رشة �لديو�ن الخِت�سا�سه.
 ومبا �أن �لف�ساد �ملايل عام ي�سمل قليل �ملال وكثريه فقد ن�ست �ملادة �لثامنة ع�رشة, 
على �أنه ال يجوز �لتجاوز عن �أية خُمالفة مالية �إال بقر�ر من جمِل�س �لوزر�ء. و��ستثنى 
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�ملالية  �ملُخالفات  عن  �لتجاوز  �لديو�ن  لرئي�س  �ُسلطة  ع�رشة  �لتا�سعة  �ملادة  يف  �ملنظم 
الب�سيطة باأربعة �رشوط هي:

1ـ �أن ال تُلِحق باخلزينة �لعامة �رشر�ً.
2ـ �أن ال تتجاوز قيمة �ملبلغ عن خم�سمائة ريال. 

)ـ �أن يقوم �ملوظف �مل�سوؤول باإعادة �ملبلغ �إلى �خلزينة.
)ـ وِجود ُمرِبر�ت للتجاوز يقتنع ِبها رئي�س �لديو�ن. 

كل هذ� �لتنظيم حفاظاً على �ملال �لعام, و�لذي جعله �هلل �أمانة يف عنق �إمام �مل�سلمني 
�أو من ينيبه.

املطلب الرابع ـ نظام ديوان املظامل.

 ( وتاريخ )1 /  �مللكي رقم م / ))  �ملر�سوم  �ملظامل مبوجب  ديو�ن  نظام  �سدر 
/)2)1هـ هو هيئة ق�ساء �إد�ري م�ستقلة, ترتبط مبا�رشة بامللك, وذلك ملكافحة �لف�ساد 
بجميع �أ�سكاله, وقد بنّي �ملنظم يف �ملادة �لثالثة ع�رشة �لدعاوى و�ملنازعات �لتي تخت�س 

بها �ملحاكم �الإد�رية وهي: 
و�لتقاعد  و�لع�سكرية  �ملدنية  �خلدمة  نظم  يف  �ملقررة  باحلقوق  �ملتعلقة  �لدعاوى  ـ  �أ 
�أو  �مل�ستقلة  �لعامة  �ملعنوية  �ل�سخ�سية  ملوظفي وم�ستخدمي �حلكومة و�الأجهزة ذو�ت 

ورثتهم و�مل�ستحقني عنهم. 
بـ  دعاوى �إلغاء �لقر�ر�ت �الإد�رية �لنهائية �لتي يقدمها ذوو �ل�ساأن, متى كان مرجع 
�لطعن عدم �الخت�سا�س, �أو وجود عيب يف �ل�سكل, �أو عيب يف �ل�سبب, �أو خمالفة 
يف  مبا  �ل�سلطة,  ��ستعمال  �إ�ساءة  �أو  تاأويلها,  �أو  تطبيقها  يف  �خلطاأ  �أو  و�للو�ئح,  �لنظم 
و�ملجال�س  �لق�سائية  �سبه  �للجان  ت�سدرها  �لتي  و�لقر�ر�ت  �لتاأديبية,  �لقر�ر�ت  ذلك 
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�لتاأديبية. وكذلك �لقر�ر�ت �لتي ت�سدرها جمعيات �لنفع �لعام وما يف حكمها �ملت�سلة 
بن�ساطاتها, ويعد يف حكم �لقر�ر �الإد�ري رف�س جهة �الإد�رة �أو �متناعها عن �تخاذ قر�ر 

كان من �لو�جب عليها �تخاذه طبقاً لالأنظمة و�للو�ئح. 
ج ـ دعاوى �لتعوي�س �لتي قدمها ذوو �ل�ساأن عن قر�ر�ت �أو �أعمال جهة �الإد�رة. 

د ـ �لدعاوى �ملتعلقة بالعقود �لتي تكون جهة �الإد�رة طرفاً فيها. 
ه ـ �لدعاوى �لتاأديبية �لتي ترفعها �جلهة �ملخت�سة. 

و ـ �ملنازعات �الإد�رية �الأخرى. 
ز ـ طلبات تنفيذ �الأحكام �الأجنبية و�أحكام �ملحكمني �الأجنبية. 

كما بنّي �ملنظم يف �ملادة �حلادية ع�رشة ما تخت�س به �ملحكمة �الإد�رية �لعليا من نظر يف 
�إذ� كان حمل  �العرت��سات على �الأحكام �لتي ت�سدرها حماكم �ال�ستئناف �الإد�رية, 

�العرت��س على �حلكم ما ياأتي: 
�أ ـ خمالفة �أحكام �ل�رشيعة �الإ�سالمية, �أو �الأنظمة �لتي ال تتعار�س معها �أو �خلطاأ يف 
تطبيقها �أو تاأويلها, مبا يف ذلك خمالفة مبد�أ ق�سائي تقرر يف حكم �سادر من �ملحكمة 

�الإد�رية �لعليا. 
ب ـ �سدوره عن حمكمة غري خمت�سة. 

ج ـ �سدوره عن حمكمة غري مكونة وفقاً للنظام. 
د ـ �خلطاأ يف تكييف �لو�قعة, �أو يف و�سفها. 

ه ـ ف�سله يف نز�ع خالفاً حلكم �آخر �سبق �أن �سدر بني طريف �لدعوى. 
و ـ تنازع �الخت�سا�س بني حماكم �لديو�ن. 

و�أو�سحت �ملادة �لثانية ع�رشة �أن حماكم �ال�ستئناف �الإد�رية تتولى �لنظر يف �الأحكام 
�لقابلة لال�ستئناف �ل�سادرة من �ملحاكم �الإد�رية, وحتكم بعد �سماع �أقو�ل �خل�سوم وفق 
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�الإجر�ء�ت �ملقررة نظاماً. 
كل هذ� من �أجل حماربة �لف�ساد وحتقيق �ل�سالح. وقد كان ناظر �ملظامل يف �سدر 

�الإ�سالم �أقوى يد, و�أنفذ �أمر�ً )1)1).

املطلب اخلام�س ـ نظام هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

�الأمر  هيئة  نظام  و�الجتماعي  و�الأخالقي  �لديني  �لف�ساد  تكافح  �لتي  �الأنظمة  من 
باملعروف و�لنهي عن �ملنكر وقد �سدر مبوجب �ملر�سوم �مللكي �لكرمي �لرقم: م / )) 
وتاريخ: )11/11/2)1هـ, حيث بّينت �ملادة �لتا�سعة من ذ�ت �لنظام على و�جبات 
�لهيئة تاه �ملجتمع, من �الإر�ساد و�لن�سح الإتباع �لو�جبات �لدينية �ملقررة يف �ل�رشيعة 
�الإ�سالمية, وحمل �لنا�س على �أد�ئها, و�لنهي عن �ملنكر مبا يحول دون �رتكاب �ملحرمات 

و�ملمنوعات �رشعاً, �أو �تباع �لعاد�ت و�لتقاليد �ل�سيئة �أو �لبدع �ملنكرة.
كما �أعطى �ملنظم يف �ملادة �لثانية ع�رشة حق �مل�ساركة للهيئة مع �جلهات �ملخت�سة, يف 
مر�قبة �ملمنوعات مما له تاأثري على �لعقيدة �أو �ل�سلوك �أو �الآد�ب �لعامة, لدخول ذلك 

�سمن اخت�سا�سها يف مكافحة الف�ساد املناط بها. 

املطلب ال�شاد�س ـ الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد.

)1/)/2))1هـــ  وتاريـخ:  �أ/))  رقــم  �مللكي  �الأمر  مبوجب  �لهيئة  هذه  ن�ساأت 
وذلك مع تو�سع �مل�ساريع و�لبنى �لتحتية يف عهد خادم �حلرمني �ل�رشيفني �مللك عبد 
�هلل -حفظه �هلل- وهذ� �الأمر �ل�سامي �حلكيم من لدن خادم �حلرمني �ل�رشيفني يج�سد 

يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی  ىئ  چ  تعالى:  يقول  �ل�سحيحة,  للعقيدة  �أمنوذجاً 
)50)) ينظر: الأحكام ال�سلطانية للفراء �س)7.



194
جملة الق�ضائية - العدد الثالث - حمرم  1433هـ

جب چ)1)1) قال تعالى: چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ)2)1).

 فاإن�ساء هذه �لهيئة يف هذ� �ل�سخب �ملايل و�ال�ستثماري �لكبري �لذي تعي�سه هذه 
�لبالد -حر�سها �هلل- لهو �الأثر �لبالغ يف نف�س كل مو�طن غيور على هذ� �لبلد �ملعطاء, 
موظفي  رو�تب  رفع  ومنها  �الإ�سالحات,  من  حزمة  بعد  جاء  �لقر�ر  هذ�  �أن  ال�سيما 

�لدولة وزيادة �حلد �الأدنى للرو�تب.
وقد �سدرت �ملوفقة على تنظيم �لهيئة �لوطنية ملكافحة �لف�ساد مبوجب قر�ر جمل�س 

�لوزر�ء رقم ))1 وتاريخ )2/)/2))1هـ 
مبد�أ  وتعزيز  �لنز�هة,  حماية  وهو  �لهيئة  هدف  على  منه  �لثالثة  �ملادة  ن�ست  وقد 
�ل�سفافية, ومكافحة �لف�ساد �ملايل و�الإد�ري ب�سّتى �سوره ومظاهره و�أ�ساليبه, وقد جعل 

لها �ملنظم �الخت�سا�سات �لالزمة لتحقيق هذ� �لهدف.
�لهيئة, حيث جعل من �سمن  �الإد�ري يف  �لثامنة تكوين �جلهاز  �ملادة  كما حددت 
�الإد�ر�ت يف �لهيئة, �إد�رة حلماية �لنز�هة, و�إد�رة ملكافحة �لف�ساد؛ وهذ� مما �نفرد به هذ� 

�لتنظيم, وذلك �أن مكافحة �لف�ساد ت�ستوجب حماية �لنز�هة.

))5)) الق�س�س: 77 
))5)) يون�س: ))
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اخلـامتـــة:

به  من ختمت  على  د�ئمني  و�سالماً  و�سالة  �ل�ساحلات,  تتم  بنعمته  �لذي  هلل  حمد�ً 
�لر�ساالت, وعلى �آله و�سحبه �أجمعني وبعد: 

بهذ� �لقدر من �لبحث و�لعر�س و�لدر��سة و�ال�ستنتاج, �أكون قد �أتيت على نهاية ما ي�رش 
�هلل لقلمي �أن ي�سطره, ر�جياً من ربي تبارك وتعالى �أن يكون فيه �خلري يف �الأولى و�لعقبى.

من  جملة  على  �ملعطاء  �لفقهي  للرت�ث  م�ساحبتي  خالل  من  ح�سلت  وقد  هذ� 
�الأحكام و�لنتائج �لتي �أرجو �أن تكون �سو�باً, وفيما يلي �أهمها: 

ـ �أن حماربة �لف�ساد وحتقيق �ل�سالح, معيار لكمال �ملبادئ ولعقائد, و�سيوع �لف�ساد 
معيار لنحطاط املجتمع وعرقلة التنمية لكرثة اجلرائم داخله. 

ـ عناية �لفقه �الإ�سالمي بو�سائل �لوقاية من �لف�ساد, ومنهجه �لفريد يف ذلك.
ـ �أن عالج �الإ�سالم للف�ساد ومكافحته يبد�أ باملر�قبة �لذ�تية للفرد خوفاً من �هلل.

�أمانه, ويجب على �مل�سلم ديانة �لقيام بالو�جبات �لوظيفية  ـ �لوظيفة يف �الإ�سالم 
بعيد�ً عن �مل�سالح �ل�سخ�سية.

ـ �أن تطبيق �الأنظمة و�للو�ئح على �لنا�س جميعاً, هو منهج �الإ�سالم يف �لعدل و�مل�ساو�ة.

ـ يجب على �ملدير �أو �لرئي�س مر�قبة مروؤو�سيه, فيما يتعلق باأد�ء مقت�سيات �لوظيفة.

ـ �أن رفع �الأجور للموظفني وحت�سني بيئة �لعمل من �الأمور �ملهمة �لتي تكافح �لف�ساد.

التو�شيات: 

ـ �إ�سد�ر جملة متخ�س�سة يف ق�سايا �لف�ساد و�لوقاية منه.
ـ تدري�س مادة »�لف�ساد و�الإ�سالح« �سمن �لتعليم �لعام �أو �إدر�ج مو�دها �سمن مادة 

�لرتبية �لوطنية.
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املراجع:

�لقر�آن البن �لعربي, حممد بن عبد �هلل �الأندل�سي )�بن �لعربي), حتقيق/ علي حممد  �أحكام   -

�لبجاوي, �لنا�رش: مطبعة عي�سي �حلبلبي )))1هـ.

�لقومية,  و�لوثائق  �لكتب  د�ر  )))هـ  ت  �لزخم�رشي,  عمر  بن  ملحمود  �لبالغة,  �أ�سا�س   -

�لطبعة �لثانية.

- اأ�سا�سيات يف درا�سة الإدارة العامة, د. �سعيد حممد امل�رشي, دار املريخ للن�رش, الريا�ض, ط/), 

)1)1هـ, )))1م.

- �أخالقيات �خلدمة �لعامة؛ لكري نغهان, ترجمة حممد قا�سم, عمان. �ملنظمة �لعربية للعلوم �الإد�رية 

عام )))1م.

- �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني, تاأليف: حممد بن �أبي بكر �بن قيم �جلوزية 1))هـ, وحتقيق: طه 

عبد �لروؤوف �سعد. �لنا�رش: مكتبة �لكليات �الأزهرية, م�رش, �لقاهرة, )))1هـ/)))1م 

- �الأخالق �الإ�سالمية و�أ�س�سها �لدكتور/ عبد �لرحمن �مليد�ين, د�ر �لقلم, دم�سق )1)1هـ.

د�ر  �لنا�رش  )))هـ,  ت  �لكا�ساين,  �لدين  عالء  لالإمام  �ل�رش�ئع,  ترتيب  يف  �ل�سنائع  بد�ئع   -

�لكتاب �لعربي.

- �لبحر �لر�ئق �رشح كنز �لدقائق, زين �لدين �بن جنيم �حلنفي, ت 1))هـ �لنا�رش د�ر �ملعرفة.

- تف�سري �لقر�آن �لعظيم البن كثري, عماد �لدين �أبو �لفد�ء �إ�سماعيل بن كثري �لدم�سقي �ملحقق: م�سطفى 

�ل�سيد حممد + حممد �ل�سيد ر�ساد + حممد ف�سل �لعجماوي + علي �أحمد عبد �لباقي, د�ر �لن�رش: 

موؤ�س�سة قرطبة + مكتبة �أوالد �ل�سيخ للرت�ث, �لطبعة: �الأولى �سنة �لطبع: 12)1هـ, 2111م.

- تي�سري �لكرمي �لرحمن يف تف�سري كالم �ملنان, �ل�سيخ عبد�لرحمن �ل�سعدي, د�ر �لن�رش, موؤ�س�سة 

�لر�سالة, بريوت, حتقيق �بن عثيمني.

- تاج �لعرو�س من جو�هر �لقامو�س, حمّمد بن حمّمد بن عبد �لرّز�ق �حل�سيني, �مللّقب مبرت�سى 

بيدي, حتقيق جمموعة من �ملحققني, �لنا�رش د�ر �لهد�ية. �لزَّ



197
جملة الق�ضائية - العدد الثالث - حمرم  1433هـ

�لعربي,  �لرت�ث  �إحياء  د�ر  �لن�رش:  د�ر  �الأزهــري,  �أحمد  بن  حممد  من�سور  �أبو  �للغة,  تهذيب   -

بريوت, �لطبعة �الأولى, حتقيق: حممد عو�س مرعب.

د�ر  �لنا�رش:  �لزحيلى,  بن م�سطفى  �ملوؤلف: وهبة  �لعقيدة و�ل�رشيعة و�ملنهج,  �ملنري فى  �لتف�سري   -

�لفكر �ملعا�رش, مكان �لطبع: بريوت دم�سق, �سنة �لطبع: )1)1هـ.

در  ن�رش  1))هـ  �لقرطبي ت  �الأن�ساري  �أحمد  بن  �هلل حممد  عبد  الأبي  �لقر�آن,  الأحكام  �جلامع   -

�لكتاب �لعربي للطباعة و�لن�رش بالقاهرة )))1هـ.

- �جلامع �ل�سحيح �ملخت�رش, ملحمد بن �إ�سماعيل �أبو عبد�هلل �لبخاري, �لنا�رش: د�ر �بن كثري, �ليمامة 

بريوت, �لطبعة �لثالثة, )1)1 هـ – )))1م, حتقيق: د. م�سطفى ديب �لبغا.

- جامع �الأ�سول يف �أحاديث �لر�سول للموؤلف: جمد �لدين �أبو �ل�سعاد�ت �ملبارك بن حممد بن حممد 

بن حممد بن عبد �لكرمي �ل�سيباين �جلزري �بن �الأثري )�ملتوفى: )1)هـ( حتقيق: عبد القادر الأرنوؤوط - 

�لتتمة حتقيق ب�سري عيون, �لنا�رش: مكتبة �حللو�ين - مطبعة �ملالح - مكتبة د�ر �لبيان, �لطبعة: �الأولى.

�لفقيه  �الإمام �حلافظ  تاأليف  �لكلم,  من جو�مع  �لعلوم و�حلكم يف �رشح خم�سني حديثاً  - جامع 

زين �لدين �أبي �لفرج عبد �لرحمن بن �سهاب �لدين �لبغد�دي ثم �لدم�سقي �ل�سهري بابن رجب 

�ملتوفى �سنة )))))ه , حقق ن�سو�سه وخّرج �أحاديثه وعّلق عليه �لدكتور ماهر يا�سني �لفحل.

- جرمية �لر�سوة يف �ل�رشيعة �الإ�سالمية: د/عبد �هلل �لطريقي, موؤ�س�سة �لر�سالة بريوت.

- �جلو�هر �حل�سان يف تف�سري �لقر�آن, �ملوؤلف: عبد �لرحمن بن حممد بن خملوف �لثعالبي, موؤ�س�سة 

�الأعلمي للمطبوعات, بريوت.

- ز�د �ملعاد يف َهْدي خري �لعباد, حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد �سم�س �لدين �بن قيم �جلوزية 

)�ملتوفى: 1))هـ), طبع موؤ�س�سة �لر�سالة, بريوت �سنة )))1م.

- �سنن �أبي د�ود, الأبي د�ود �سليمان بن �الأ�سعث �ل�سج�ستاين, �لنا�رش: د�ر �لكتاب �لعربي بريوت.

- �سنن �لرتمذي, الأبي عي�سى حممد بن عي�سى �لرتمذي ))21, ))2هـ) �ملحقق: ب�سار عو�د معروف 

�لنا�رش: د�ر �لغرب �الإ�سالمي – بريوت, �سنة �لن�رش: )))1م.
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- �ل�سيا�سة �جلنائية يف �ل�رشيعة �الإ�سالمية, �أحمد به�سني, �لقاهرة, د�ر �رشوق.

- �ل�سيا�سة �ل�رشعية يف �إ�سالح �لر�عي و�لرعية, لتقي �لدين �أحمد بن عبد �حلليم بن عبد �ل�سالم 

بن عبد �هلل �حلر�ين �ل�سهري بابن تيمية, ت )2)هـ, مطبعة د�ر �جلهاد.

- �سد �لذر�ئع وحترمي �حليل البن �لقيم �لنا�رش: مكتبة �لكليات �الأزهرية, م�رش, �لقاهرة.

- �ل�سنن �لكربى ويف ذيله �جلوهر �لنقياملوؤلف: �أبو بكر �أحمد بن �حل�سني بن علي �لبيهقي, �لنا�رش: 

جمل�س د�ئرة �ملعارف �لنظامية �لكائنة يف �لهند ببلدة حيدر �آباد, �لطبعة: �الأولى - )))1 هـ

- �سحيح م�سلم, الأبو �حل�سني م�سلم بن �حلجاج بن م�سلم �لق�سريي �لني�سابوري, �لنا�رش: د�ر �جليل 

بريوت ود�ر �الآفاق �جلديدة - بريوت.

�هلل  عبد  �أبو  �لزرعي  �أيوب  بكر  �أبي  بن  �ملوؤلف: حممد  �ل�رشعية,  �ل�سيا�سة  �حلكمية يف  �لطرق   -

مطبعة �ملدين – �لقاهرة, حتقيق: د. حممد جميل غازي.

- فتح �لقدير, حممد بن علي �ل�سوكاين, حتقيق/ عبد �لرز�ق �ملهدي, د�ر �لكتاب �لعربي, بريوت.

- ك�ساف �لقناع عن منت �الإقناع, لل�سيخ من�سور بن يون�س �لبهوتي, عام �لكتب بريوت )1)1هـ.

- ل�سان �لعرب, حممد بن مكرم بن منظور �الأفريقي �مل�رشي, �لنا�رش: د�ر �سادر – بريوت �لطبعة �الأولى.

- �الإد�رة �لعامة, حممد �سعيد عبد �لفتاح, �ملكتب �لعربي �حلديث للطباعة و�لن�رش, �الإ�سكندرية, 

ط/), )))1م.

اأمني ال�ساعات, دار ال�رشوق, جدة, ط/2,  - الإدارة العامة يف اململكة العربية ال�سعودية, 

)1)1هـ - )))1م.

�الإمام  جامعة  �لنا�رش:  �لعبا�س,  �أبو  �حلر�ين  تيمية  بن  �حلليم  عبد  بن  �أحمد  �ملوؤلف:  �ال�ستقامة,   -

حممد بن �سعود - �ملدينة �ملنورة, �لطبعة �الأولى, )1)1حتقيق: د. حممد ر�ساد �سامل.

�أبو يعلى, حممد بن �حل�سني بن حممد بن خلف  - �الأحكام �ل�سلطانية للفر�ء, �ملوؤلف: �لقا�سي 

�بن �لفر�ء )�ملتوفى: )))هـ), �سححه وعلق عليه: حممد حامد �لفقي, د�ر �لكتب �لعلمية - 

بريوت, لبنان �لطبعة: �لثانية, 21)1هـ - 2111م.
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- م�سند �أحمد بن حنبل, الأبو عبد �هلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�سد �ل�سي-باين )ت 

1)2هـ), �ملحقق: �ل�سيد �أبو �ملعاطي �لنوري, �لنا�رش: عامل �لكتب – بريوت �لط-بعة: �الأولى, 

)1)1هـ - )))1م.

�ملغربي  �لرحمن  - مو�هب �جلليل �رشح خمت�رش خليل, الأبى عبد �هلل حممد بن حممد بن عبد 

�ملعروف باخلطاب ت )))هـ, �لطبعة �لثانية )))1 هـ, م�سور عن �لطبعة �الأولى. د�ر �لفكر.

- مغني �ملحتاج �إلى معرفة معاين �ألفاظ �ملنهاج, ملحمد �خلطيب �ل�رشبيني, �لنا�رش د�ر �لفكر, مكان 

�لن�رش بريوت.

- جمموع فتاوى �سيخ �الإ�سالم �أحمد بن عبد �حلليم �بن عبد �ل�سالم �حلر�ين, جمع وترتيب �بن 

قا�سم, ت�سوير �لطبعة �الأولى )))1هـ.

- �ملحلى, البن حزم, حتقيق/ �أحمد حممد �ساكر, د�ر �لفكر.

- �ملغني, الأبي حممد عبد �هلل بن �أحمد بن قد�مة �ملقد�سي ت 21)هـ �لنا�رش: د�ر �لفكر– بريوت, 

�لطبعة �الأولى, )1)1هـ.

- مقايي�س �للغة/ �أحمد بن فار�س بن زكريا �لقزويني �لر�زي؛ حتقيق و�سبط عبد �ل�سالم حممد 

هارون. مكتبة �خلاجني, 12)1هـ.

- منهج �لقر�آن يف حماية �ملجتمع من �جلرمية. رو�سة حممد بن يا�سني, �ملركز �لعربي للدر��سات 

�الأمنية و�لتدريب �لريا�س )1)1هـ.

�إبر�هيم بن مو�سى �للخمي �لغرناطي �ملالكي, �لنا�رش: د�ر  - �ملو�فقات يف �أ�سول �لفقه, �ملوؤلف: 

�ملعرفة – بريوت, حتقيق: عبد �هلل در�ز.

- منار �ل�سبيل يف �رشح �لدليل, �إبر�هيم بن حممد بن �سامل بن �سويان, حتقيق ع�سام �لقلعجي

�لنا�رش مكتبة �ملعارف �سنة �لن�رش )1)1هـ, مكان �لن�رش �لريا�س.

لبنان,  مكتبة  يو�سف:  ح�سن  حيمور  �ل�سيني,  �إ�سماعيل  حممد  د.  �لطالب,  معجم   -

بريوت, 1))1م.
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- مقدمة يف �الإد�رة �لعامة �الإ�سالمية, �أحمد بن د�ود �ملزجاجي �الأ�سعري: �ل�رشكة �خلليجية للطباعة 

والتاأليف, جدة, اململكة العربية ال�سعودية, ط/1, 21)1هـ 2111م

- نهاية �ملحتاج �إلى �رشح �ملنهاج, ل�سم�س �لدين حممد بن �أبي �لعبا�س �أحمد بن حمزة �بن �سهاب 

�سنة  للطباعة,  �لفكر  د�ر  �لنا�رش  �لوفاة )111هـ,  �سنة  �ل�سغري,  بال�سافعي  �ل�سهري  �لرملي  �لدين 

�لن�رش )1)1هـ - )))1م. مكان �لن�رش بريوت.


