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 :المقدمة
 ـالحمد هلل ربِّ العالميف، كأفضؿ الصالة كأتـ التسمي      

: عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كبعد
 فإف مكضكع الفساد اإلدارم مف المكضكعات التي      

بدأت تشغؿ عددان  غير قميؿ مف الباحثيف في العمـك 
االجتماعية كاإلنسانية المختمفة، لما ليذه الظاىرة مف 
أىمية في الكاقع المعيش، كلما ليا مف آثار كسمبيات 

  .حياة الناس عمى مختمؼ مستكياتيا تطاؿ
مف  ق عددكقد لفت انتباىي أف ىذا المكضكع درس      

 كاالجتماعم عمـك السياسة كاإلدارة الباحثيف المختصيف ؼ
 

 
 

 .جامعة اليرمكؾلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، ؾأستاذ مساعد،  *

 – اطمعت عميو في حدكد ما –درسم، لكنو لـ ـكغيره
دراسة متخصصة مف جانب الباحثيف في العمـك الشرعية 
أك الفقيية، مع أف التراث الفقيي غني في ىذا المجاؿ 

القكاعد كالمبادئ التي تمكف الباحث مف بالمسائؿ ك
. صياغة نظرية إسالمية متكاممة في ىذا الشأف

كلذا فقد عقدت العـز عمى أف ألتمس معالـ ىذه       
ما تركو فقياؤنا : األكؿ: النظرية، معتمدان عمى أمريف

ىذا المجاؿ، كفي غيره مف  في األجالء مف تراث فقيي
ما كصمت إليو يدم مف : كالثاني. المجاالت ذات الصمة

دراسات معاصرة لظاىرة الفساد اإلدارم؛ كذلؾ لقناعتي 
بأف إيضاح األحكاـ الشرعية في أم قضية مف القضايا 

 نحو نظرٌة إسالمٌة فً الوقاٌة من الفساد اإلداري 
  التعامل مع تبعاتهو

  * آدم نوح معابدة القضاة
م 14/6/2004 :تاريخ قبول البحثم    29/12/2003 :تاريخ وصول البحث

ملخص 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف مبادئ التشريع اإلسالمي في الكقاية مف الفساد اإلدارم كالتعامؿ مع تبعاتو المالية       
. كاإلدارية
ة أىـ التدابير الشرعية في سبيؿ كقاية الفرد كالمجتمع كالنظـ اإلدارية مف الفساد اإلدارم، كما تتناكؿ ىذه الدراس      

تتناكؿ األسس التي يتعامؿ مف خالليا الفقو اإلسالمي مع األشخاص الفاسديف إداريان كالتبعات المالية كاإلدارية المترتبة 
. عمى سمككيـ

النظرم العاـ الذم يمكف مف خاللو دراسة ىذه المكضكعات كغيرىا مف تكصمت ىذه الدراسة إلى كضع اإلطار       
 .المكضكعات ذات الصمة، بما يبرز جيكد الفقياء المسمميف في ىذا المجاؿ، كيسيـ في تحديد المعالـ الشرعية لو

Abstract 
      The present study identifies principles in the Islamic legislation, pertaining to the prevention of 

Administrative Corruption, and how to treat its managerial, and financial consequences.  

      The current study thus explores most significant legal provisions, in an effort to keep the individual, 

the community, and the management systems away from the administrative corruption. Also it deals with 

the basis on which administratively corrupted persons are approached by the Islamic Fiqh, and what 

financial and administrative consequences are entailed by such misbehaviors.  

      The study develops a general framework, within which one can study similar and other relevant 

subjects, in a way that makes salient the contributions made by Muslim Jurisprudents in this field, and 

that motivates identifying its legal hallmarks. 
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المستجدة أك المكضكعات المستحدثة ال يمكف أف يتـ 
ة إال بفيـ مكضكع البحث مف كجكىو حبالصكرة الصحي

المتعددة التي يصكرىا أصحاب االختصاص أيان كاف 
اختصاصيـ، ثـ بتقرير األحكاـ الفقيية المستمدة مف 

اجتيادات الفقياء كقكاعد الشريعة كمبادئيا في األبكاب 
 .المختمفة
كقد الحظت عند تناكلي ليذا المكضكع أنو       

متشعب، كذك تفريعات عديدة تتصؿ بعمـك شتى، مما 
ضمف بحث مف البحكث  كامالن يعني عدـ إمكانية تناكلو 

لمنشر في الدكريات العممية، فعمدت إلى  التي تعد
تخصيص بحث لتناكؿ مفيـك الفساد اإلدارم كمعاييره، ثـ 

ىذا بحث آخر يتناكؿ سبؿ الكقاية مف الفساد اإلدارم 
ككيفية التعامؿ مع تبعاتو، كأرجك اهلل تعالى أف يعينني 

.  الستكماؿ المباحث األخرل ذات الصمة
 ثالثةبحث في مقدمة ككعمى ىذا فقد جاء ىذا اؿ      

: مباحث ىي
مفيـك الفساد اإلدارم بيف  :المبحث التمهيدي األول

. الشريعة اإلسالمية كعمـ اإلدارة المعاصر
في الكقاية مف  التشريعات اإلسالمية :المبحث الثاني
. الفساد اإلدارم
المبادئ الشرعية في التعامؿ مع تبعات  :المبحث الثالث
. الفساد اإلدارم

كأساؿ اهلل تعالى أف أككف مكفقان إلى الصكاب في       
مف مباحث كمسائؿ، كأف يتقبمو مني  لوما تعرضت 

. خالصان لكجيو الكريـ، إنو عمى كؿ شيء قدير
المبحث التمهٌدي األول 

مفهوم الفساد اإلداري بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة وعلم 
 المعاصراإلدارة 

دارة المعاصر اىتـ كثير مف الباحثيف في عمـ اإل      
كغيره بالبحث عف التعريؼ الذم يصكر الفساد اإلدارم 

تصكيران صحيحان، كيكضح تمؾ السمككيات كاألنماط 
اإلدارية التي تدخؿ ضمف نطاقو، كسعكا إلى تجاكز 

اإلشكاالت التي قد تعترض السبيؿ إلى ذلؾ، رغـ كجكد 

ترل عدـ إمكانية إيجاد حد ( ُ)فئة أخرل مف الباحثيف
بيف ما ىك فاسد كما ىك ليس كذلؾ، مما ساىـ فاصؿ 

في عزكؼ الكثيريف عف اختيار ظاىرة الفساد مكضكعان 
. (ِ)الىتماميـ البحثي في ىذه الظاىرة

أما في نطاؽ الشريعة اإلسالمية كالعمـك الفقيية فاألمر 
فعمى الرغـ مف أف عمـ اإلدارة اإلسالمي ما زاؿ  ؛مختمؼ

عفنا أم مف الباحثيف فيو يخطك خطكاتو األكلى، كال يس
بمفيـك إسالمي كاضح كمحدد لمفساد اإلدارم، فإف الفقو 

اإلسالمي الذم ىك أصؿ ىذا العمـ غني بالمفاىيـ 
التشريعية كالصكر التطبيقية التي يمكف مف خالليا 
استنباط ىذا التعريؼ بؿ كاستخالص نظرية متكاممة 
تشريع بخصكص الفساد اإلدارم، تنطمؽ مف مبادئ ىذا اؿ

. لتتجاكز اإلشكاالت التي كقع فييا غيره
 -في بحث سابؽ لو –كلذا فقد حاكؿ الباحث       

حصر االتجاىات المعاصرة في تعريؼ الفساد اإلدارم 
كما حاكؿ كضع تعريؼ إسالمي ليذا المصطمح، كفي 

: الشأف االمطمبيف التالييف خالصة ما تكصؿ إليو في ىذ

 :المطلب األول
 لمعاصرة فً تعرٌف الفساد اإلدارياالتجاهات ا

أكؿ ما يمفت نظر الباحث عدـ كجكد تعريؼ مكحد       
لمفساد، مما يعني كجكد إشكالية حقيقية لدل الباحثيف في 
تصكير ىذا المصطمح كالتعبير عنو بطريقة متماثمة، كقد 
أرجع بعض الباحثيف ىذا األمر إلى جممة مف األسباب 

 ؛ىاكبحث حد لدراسة ىذه الظاىرةعدـ كجكد منيج مك: أىميا
فمعظـ األشخاص كالجيات الميتمة بدراستيا ينتمكف إلى 
حقكؿ معرفية مختمفة، مثؿ السياسة كالعمـك االجتماعية 
كاالقتصادية كاإلدارية، كلذا فإف كؿ جية منيا تبحث 

باإلضافة إلى . (ّ)القضية مف خالؿ المنيج الخاص بيا
ك التشريعية أك الثقافية التي اختالؼ المرجعية القانكنية أ

، فأم (ْ)غيره مفتعتمد لكضع معايير لتميز الفعؿ الفاسد 
تعريؼ لمفساد ال بد أف يبرز معايير محددة تقاس عمى 

. ضكئيا أفعاؿ الناس كتقيَّـ
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كرغـ ىذه األسباب كغيرىا التي حالت دكف كضع       
م تعريؼ مكحد لمفساد اإلدارم، كرغـ تعدد التعريفات الت
نشأت عف ذلؾ، فإنو يمكف تصنيؼ اتجاىات الباحثيف 

عف تصكر محدد لمفساد اإلدارم بحسب المعيار المعتمد 
لدييـ لمحكـ عمى السمكؾ الفاسد، كاعتماد ىذا األمر 

مف كجية  -أساسان لتصنيؼ ىذه التعريفات يعتبر
األىـ، إذ ميما اختمفت أشكاؿ التعريؼ التي  -نظرم
ح، فالبد في نياية األمر مف كضع إزاء ىذا المصطؿت

اعتماد معيار ما يتـ عمى أساسو الحكـ عمى تصرؼ 
. مف التصرفات أك حالة مف الحاالت اإلدارية بأنيا فساد

المعايير المشار إلييا، ( ٓ)الباحثيف أحدلقد رصد       
فكجد أنيا ال تخرج عف أربعة معايير، يعتمد الباحثكف 

الفساد اإلدارم، كىذه غالبان كاحدان منيا عند تعريؼ 
المعيار القيمي، كالمعيار : المعايير األربعة ىي

. المصمحي، كالمعيار القانكني، كمعيار الرأم العاـ
كىذا الذم انتيى إليو ىذا الباحث صحيح مف       

كجية نظرم إلى حد كبير، فمعظـ التعريفات التي كقفت 
ىذه عمييا لمفساد اإلدارم البد كأف تعتمد كاحدان مف 

المعايير، كفيما يمي تكضيح ليا، كتدليؿ عمى ما أشرت 
: إليو

. المعٌار القٌمً : والًال 

في األدبيات  –ركمف األمثمة عمى اعتماد ىذا المعيا      
: التعريؼ الذم كضعو إبراىيـ شياب لمفساد بأنو -العربية

أزمة خمقية في السمكؾ تعكس خمالن في القيـ، كانحرافان في "
عف مستكل الضكابط كالمعايير التي استقرت االتجاىات 

عزمان أك تشريعان في حياة الجماعة كشكمت البناء القيمي في 
. (ٔ)"كياف الكظيفة العامة

غير  ألنو المعيار انتقد مفيـك القيـ ذات اكىذ      
محدد، باإلضافة إلى نسبيتو كعدـ ثباتو، ككذلؾ صعكبة 

مما قالو بعض  ، كىذا يظير جميان (ٕ)قياسو كالتحقؽ منو
مف أف الفساد اإلدارم ليس بالضركرة أف ( ٖ)الباحثيف

يككف انحرافان عف القيـ السائدة في المجتمع بؿ قد يككف 

صادران عف االلتزاـ بيذه القيـ المختمة عف أنماط السمكؾ 
. الصحيح

. المعٌار المصلحً :ثانٌاًال 
التعريفات التي تعتمد ىذا المعيار تصنؼ لدل       
: أم( الكالسيكي)الباحثيف عمى أنيا التعريؼ بعض 

إساءة : "كتدكر حكؿ معنى كاحد ىكالتقميدم لمفساد، 
استخداـ المنصب العاـ أك السمطات أك المكارد لتحقيؽ 

  .(ٗ)"منافع خاصة
كقد انتقد ىذا المعيار بعدـ كجكد أسس تحدد       
، باإلضافة إلى كيفية تحديد مفيـك "سكء االستخداـ"معنى

المصمحة العامة، كمف الذم يحددىا، ككيؼ يمكف تمييز 
العاـ عف الخاص في الكاقع العممي، كاستشكؿ عمييا 
أيضان ذلؾ السمكؾ الفردم أك الجماعي الذم يمكف أف 
يحقؽ مكاسب عامة كخاصة معان، أك يحقؽ مصمحة 

. (َُ)خاصة دكف اإلخالؿ بالمصمحة العامة
. (يالتشرٌع)المعٌار القانونً  :ثالثاًال 

األمثمة عمى التعريفات التي يبرز فييا ىذا مف       
 :المعيار تعريؼ البنؾ الدكلي، الذم يرل أف الفساد ىك

االستغالؿ المقصكد لتحريؼ التطبيؽ المخكؿ بو "
لمقكانيف كالقكاعد كاألنظمة المرعية، مف أجؿ تحصيؿ 
منفعة لمعماؿ الحككمييف كغير الحككمييف، عف طريؽ 

حظكر كغير الصريح بالمكاسب الشخصية اإلمداد الـ
. (ُُ)"لممكظفيف العمكمييف

التعريؼ كأمثالو امتدحت بدقتيا  اكرغـ أف ىذ      
النسبية، كأنيا تقدـ معياران كاضحان كعمميان لتمييز 

، إال أنيا انتقدت مف أكثر مف كجو، منيا أف (ُِ)الفساد
القانكف ذاتو يمكف أف يككف مكضكعان إلضفاء الشرعية 

، إضافة إلى إمكانية (ُّ)عمى بعض التصرفات الفاسدة
استغالؿ بعض الثغرات القانكنية كاإلجرائية فيو لتحقيؽ 

 .بعض المكاسب الشخصية
 

 
 
 
 
 
 

 .معٌار الر ي العام :رابعاًال 
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 المجكء إلى الرأميقصد مف اعتماد ىذا المعيار       
يف اإلدارم العاـ ليحدد بطريقتو ما يراه فاسدان مف تصرفات

 .(ُْ)كما ال يراه كذلؾ

كقد انتقد ىذا المعيار مف قبؿ بعض الباحثيف بأف       
الرأم العاـ يتذبذب في كثير مف األحياف، فعند انكشاؼ 
فضيحة مف فضائح الفساد نجد أف الرأم العاـ يتشدد 
كيقكل، كلكنو يضعؼ مع مركر الكقت، كربما يتسامح 

ة في تحديد مف  ، إضافة إلى اإلشكاليات المتعمؽأخيران 
. يمثؿ الرأم العاـ
مفهوم الفساد اإلداري ومعاٌٌره فً  :المطلب الثانً

 اإلسالمً التشرٌع

إف كجكد ذلؾ العدد مف تعريفات الفساد اإلدارم ال       
يغني عف البحث في المفيـك اإلسالمي لو، كذلؾ 

إبراز خصكصية الشريعة : ألسباب عدة، أىميا
ارم كخطكة أساسية ساد اإلداإلسالمية في تصكير الؼ

المختمفة، ككيفية التعامؿ معيا، مما  قلمتعرؼ عمى صكر
يفيد التشريعات كاألنظمة بؿ كاألفراد الممتزميف بيذه 
. الشريعة مبدأن كمنيج حياة في اجتنابو أك مكافحتو

كىذا كمو يأتي مع إمكانية اإلفادة مف كؿ       
لؼ التكجيات التعريفات التي صاغيا الباحثكف مف مخت

ليذا المصطمح، كذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى مكاطف 
حيث الحكمة ضالة المؤمف "القكة أك الخمؿ فييا، ك
كلذا فقد رأل الباحث أف  .(ُٓ)"كجدىا فيك أحؽ بيا

: تعريؼ الفساد اإلدارم مف كجية النظر الشرعية ىك
اإلخالل المقصود بالسمطات الممنوحة بموجب والية 

صة، أو قصد استعمالها بما شرعية عامة أو خا
يتعارض مع مقاصد الشريعة اإلسالمية من تمك 

. الوالية واقعاًا أو ممالًا 
كفي ىذا التعريؼ بياف لمعايير الفساد اإلدارم في       

: حكـ الشرع كىي
 
 

. القصد إلى إحداث الفساد اإلداري :المعٌار األول

كأعني بو كقكع الفعؿ مف صاحبو عمى كجو       
، كاشتراط ىذا المعيار في جميع الصكر الفساد متعمد
عمى عكس المعايير األخرل اآلتي ذكرىا،  –اإلدارم

نابع مف مبدأ شرعي مستقر  -كالتي يكفي تحقؽ أحدىا
في الفقو اإلسالمي، كىك التفريؽ بيف تكصيؼ الفعؿ 
غير المشركع العمد كالفعؿ غير المشركع الخطأ، فقد 

رفع عف أمتي الخطأ ": قاؿ عميو الصالة كالسالـ
كيتبع ىذه التفرقة . (ُٔ)"كالنسياف كما استكرىكا عميو

أف الفعؿ العمد يستكجب اإلثـ األخركم، : نتائج أىميا
كيككف سببان لمعقكبة الدنيكية، بخالؼ الفعؿ الخطأ 

. الذم ال يستكجبيما غالبان 
إهمال القٌام بمقتضٌات السلطة  :المعٌار الثانً

. األكمل اإلدارٌة على الوجه
كبياف ىذا أف الشخص الذم يتمتع بسمطات إدارية       

معينة يجب عميو شرعان أف يمارس ىذه السمطات بما 
يحقؽ مقصد الشارع مف منحو إياىا عمى أكمؿ كجو 

 ،باب التكميؼإال مف يستطيعو، فيي لـ تمنح لو 
كاإلىماؿ ىنا ليس مرتبطان بالضركرة بمصمحة أك منفعة 

م مف ىذا الفعؿ، كال يشترط فيو أف يككف يبغييا اإلدار
تفريطان تامان بالكاجبات اإلدارية، بؿ يكفي أف يككف نزكالن 

. عف حد اإلتقاف كبذؿ غاية الكسع
ما مف عبد يسترعيو اهلل : "كىذا يؤخذ مف قكلو       

 (ُٕ)"رعية فمـ يحطيا بنصحو إال لـ يجد رائحة الجنة
ية مف المسمميف فيمكت ما مف كاؿو يمي رع: "كقكلو أيضان 

. (ُٖ)"كىك غاش ليـ إال حـر اهلل عميو الجنة
تجاوز الحدود الموضوعٌة : المعٌار الثالث

. للسلطات اإلدارٌة
حرص الفقو اإلسالمي في تقريره ألحكاـ الكاليات       

المختمفة عمى بياف حدكد السمطات التي تمنح 
العامة ألصحابيا، كلذا نشأت المفاىيـ الخاصة بالكالية 

كالكالية الخاصة، كالكالية المتعدية كالكالية القاصرة، 
الخ التي تقكد ...كالكالية عمى النفس كالكالية عمى الماؿ
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في نياية األمر إلى تحديد اختصاصات أصحاب ىذه 
الكالية كمعرفة الحدكد التي يمارسكف مف خالليا إدارة 

. شؤكف الكالية المنكطة بيـ
 ذه ػالمية بناءن عمى قػارة اإلسزت اإلدػلقد تمي      

المحددات الشرعية كغيرىا مف األحكاـ التي تصب في 
االتجاه نفسو، بككنيا خاضعة ألحكاـ الشرع ، كىذا يعد 

قريبان إلى حد كبير مما يسمى في النظـ اإلدارية 
المعاصرة بمبدأ سيادة القانكف أك المشركعية، كالذم 

 -كالحاكمة عمكمان  -يعني أف أعماؿ السمطات اإلدارية 
كقراراتيا ال تككف صحيحة كال مؤثرة قانكنيان، كال تككف 

ممزمة لألفراد المخاطبيف بيا، إال بمقدار مطابقتيا لقكاعد 
. (ُٗ)القانكف العميا التي تحكميا

استعمال الوالٌة بما ٌتنافى مع  :المعٌار الرابع

. مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة منها واقعاًال 
المعيار ليشمؿ تمؾ الصكر مف الفساد يأتي ىذا       

اإلدارم التي ال يمكف أف تدخؿ تحت المعيار الثاني 
التي  -كالثالث، كذلؾ ألف القكانيف كاألنظمة اإلدارية

ميما بمغت مف الدقة  -يستند إلييا ىذاف المعياراف
: كالشمكؿ تبقى عرضة إلساءة االستعماؿ مف كجييف

ة التي تمنح لإلدارييف استغالؿ السمطات التقديرم: األكؿ
كأصحاب الكاليات، بصكرة تتنافى مع ما كضعت لو 

استغالؿ المنافذ القانكنية أك االحتياؿ، : كالثاني. أصالن 
الذم يمكف بعض األشخاص مف اإلتياف بأفعاؿ ليا 
صكرة الفعؿ المشركع كلكنيا تحمؿ في طياتيا منافاةن 

. كاضحةن لمقاصده كأىدافو العميا
ألدلة الشرعية المشيكرة عمى ىذا المعيار كمف ا      

إذ  حادثة ابف المتبية التي يركييا أبك حميد الساعدم 
رجالن يقاؿ لو ابف المتبية،  استعمؿ رسكؿ اهلل : "يقكؿ

ىذا لكـ كىذا لي أىدم لي، فقاـ رسكؿ : فمما قدـ قاؿ
ما باؿ : عمى المنبر فحمد اهلل كأثنى عميو، كقاؿ اهلل 

ثو فيقكؿ ىذا لكـ كىذا أىدم لي، أفال قعد في العامؿ ابع
! بيت أبيو أك في بيت أمو حتى ينظر أييدل إليو أـ ال؟

كالذم نفس محمد بيده ال يناؿ أحد منكـ شيئان إال جاء 
. (َِ)..."بو يـك القيامة يحممو عمى عنقو

بيف السبب في  كمكضع الشاىد ىنا أف النبي       
قة، كأف ذلؾ كاف بسبب تحريـ اليدية إلى كالي الصد

لـ يتيمو بأخذ الرشكة، كلـ يتيمو  ، فالنبي (ُِ)الكالية
بغمكؿ شيء مف أمكاؿ الزكاة أك اختالسو، بؿ اكتفى 
بمجرد إقراره عمى نفسو بأف ىذا الماؿ أىدم إليو، 

المخالؼ لما شرعت مف أجمو -كاعتبر ىذا األمر 
كبة بحد ذاتو أمران محرمان يستكجب العؽ -كظيفتو ىذه

األخركية التي ال تقؿ عف عقكبة االختالس مف الماؿ 
.  (ِِ)العاـ أك الغمكؿ التي كردت في نصكص أخرل

استعمال الوالٌة بما ٌتنافى مع : المعٌار الخامس

. مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة منها ممالًال 
ىذا المعيار مف معايير الفساد اإلدارم يقصد منو       

ة التي تبدك نظريان أنيا شمكؿ تمؾ اإلجراءات اإلدارم
مكافقة لمقتضيات العدؿ كالمصمحة التي يجب أف 

تتكخاىا الكاليات بأنكاعيا المختمفة، غير أنيا في الكاقع 
العممي التطبيقي تؤؿ إلى غير ذلؾ، كىذا مبني عمى ما 

. بالنظر في المآالت عمماء أصكؿ الفقويسميو 
األفعاؿ  النظر في مآالت: "يقكؿ اإلماـ الشاطبي      

معتبره مقصكده شرعان، كانت األفعاؿ مكافقةن أك مخالفةن، 
كذلؾ أف المجتيد ال يحكـ عمى فعؿ مف األفعاؿ الصادرة 
عف المكمفيف باإلقداـ أك باإلحجاـ إال بعد نظره إلى ما 
يؤكؿ إليو ذلؾ الفعؿ، فقد يككف مشركعان لمصمحة فيو 

الؼ ما تستجمب أك لمفسدة تدرأ، كلكف لو مآؿ عمى خ
قصد فيو، كقد يككف غير مشركع لمفسدة تنشأ عنو أك 

. (ِّ)..."مصمحة تندفع بو، كلكف لو مآؿ عمى خالؼ ذلؾ
فً الوقاٌة  التشرٌعات اإلسالمٌة :المبحث الثانً

من الفساد اإلداري 

إف اإلسالـ بكصفو منيج حياة شامؿ، ال يفصؿ بيف       
قيـ معو شأف  يستاللعاـ كالشأف الخاص فصالن، االشأف 

كاحد منيما كما آؿ إليو أمر الفمسفات المادية، بؿ يقيـ 
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بينيما تكامالن يجعؿ كؿ كاحد منيما يؤازر اآلخر في سبيؿ 
. في جميع مناحي الحياة الشريعةتحقيؽ مقاصد 

كعمى ىذا فقد حرص اإلسالـ عمى جممة مف       
مف  التدابير المتعمقة بالفرد كالمجتمع كاإلدارة، التي تقي

الكقكع في الفساد اإلدارم كتحد منو بصكرة كبيرة، كىذا ما 
. نحاكؿ تجمية معالمو في المطمبيف التالييف

وحماٌة الفرد التشرٌع اإلسالمً : المطلب األول

. والمجتمع من الوقوع فً الفساد اإلداري
تتميز الشريعة اإلسالمية عف القانكف الكضعي       

جانبيف مف الشخصية  ببسط أحكاميا كتعاليميا عمى
اإلنسانية ال يصؿ إلييما القانكف مطمقان، أكليما الجانب 

العقائدم كثانييما الجانب األخالقي، ككال ىذيف 
الجانبيف لو أثر عظيـ في تكجيو سمكؾ الفرد كتحديد 
القيـ السائدة في المجتمع، كىذا أمكف ليا مف كضع 

كقاية مف تدابير كقائية خارج إطار اإللزاـ القانكني لؿ
. الكقكع في آفة الفساد اإلدارم

إلى حيف  -كما يفعؿ القانكف -فالشريعة ال تنتظر      
كقكع الخمؿ فتبادر إلى معالجة آثاره كمحاسبة فاعميو، 
 -بؿ إنيا تستبؽ ذلؾ بالتحرز عف الكقكع فيو، فإف كقع 

فإنيا تمتمؾ مف الكسائؿ ما يكفؿ ليا  -كالبد مف ذلؾ
. لمحاسبةأيضان العالج كا

كفيما يمي استعراض ألىـ التدابير الكقائية عمى       
مستكل الفرد كالمجتمع التي تساىـ في الكقاية مف الفساد 

: اإلدارم
 .تكامل النظرة األخالقٌة : والًال 

في أسباب الفساد اإلدارم  (ِْ)يكاد يتفؽ الباحثكف      
ك التربكم السميـ لدل أعمى أف ضعؼ الجانب األخالقي 

قائميف باألعماؿ اإلدارية يعتبر عامالن ىامان في تفشي اؿ
عمى أىمية  لدييـىذه الظاىرة، كلذا نجد تركيزان كاضحان 

تنمية الجانب األخالقي كغرس القيـ النبيمة لدل أفراد 
المجتمع عامة كالقائميف عمى الشؤكف اإلدارية خاصة، 

منظمة التعاكف االقتصادم  كىذا الذم دفع منظمة مثؿ
لتصدر تكصيات خاصة بشأف تعزيز  (OECD) تنميةكاؿ

كذلؾ في  (ِٓ)المبادئ األخالقية في قطاع الخدمة العامة
. معرض جيكدىا لمكافحة ىذه الظاىرة

غير أف الذم يمفت االنتباه ىنا أف مفيـك األخالؽ       
لدل ىؤالء الباحثيف كخاصة غير المسمميف منيـ 

تستمد مف  متفاكت، فالبعض يرل أنيا القيـ التي
المجتمع السياسي الذم يتحرؾ اإلدارم في إطاره، في 

حيف يرل البعض اآلخر أنيا القيـ المستمدة مف 
احتياجات الدكلة كقيميا أكالن، ثـ مف القيـ السائدة في 

. (ِٔ)المجتمع بشرائحو المختمفة
كأيان كاف األمر فالمالحظ أف ىذه المفاىيـ تفصؿ       

لتي تقـك عمى منظكمة مف بيف األخالؽ المينية ا
كاجبات اإلدارم كحقكقو عمى أساس تقابمي، كبيف 

األخالؽ الشخصية التي تحدد سمكؾ الفرد ضمف دكائر 
. الحياة األخرل، كىذا خمؿ فادح

فنحف نرل أكؿ باحث اجتماعي كىك ابف خمدكف       
يقرف في مقدمتو الشييرة بيف مظاىر الترؼ كالفجكر كبيف 

نييارىا، لما يستمزمو ذلؾ مف تبديدو لمكارد فساد الدكلة كا
 الإلنفاؽ عمى ىذ -المتنفذيف فييا مف قبؿ  -الدكلة 

، ثـ نرل مف بعده باحثان آخر (ِٕ)النمط مف المعيشة
يخمص في دراسة لو عف الفساد ( نيكاراجكا)معاصران مف 

الذم ينتيؾ  -إلى أف مف أسباب الفساد عمى مستكل الفرد
فراط في المشركبات الكحكلية، اإل"... :-القكانيف

كالممارسات الغرامية الخارجة عف نطاؽ الزكجية، 
كالخسائر المالية الناجمة عف عمميات المضاربة، كاإلفراط 

كالتعطش ... في المقامرة، كىي أسباب مرتبطة بالغركر
. (ِٖ)"لمثراء غير المشركع

إف ىذا الكالـ يقكدنا إلى نتيجة حتمية كاحدة ىي       
النمكذج األخالقي الذم يجب أف يسكد كيتبع أف 

لمكافحة ىذه الظاىرة كغيرىا مف الظكاىر المرتبطة 
بالفساد األخالقي ىك النمكذج اإلسالمي الحقيقي، الذم 
ينظر إلى األخالؽ نظرة شمكلية تكاممية مستندة إلى 

العقيدة كمستمدة مف كتاب اهلل كسنة رسكلو 
(ِٗ) .
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. الجتماعٌة للفسادمعالجة األسباب ا :ثانٌاًال 

في  (َّ)مف األمكر األخرل التي يعدىا الباحثكف      
أسباب الفساد اإلدارم مف أسباب ىذه الظاىرة ما يتعمؽ 

بالبيئة االجتماعية، التي تفرض عمى المكظؼ أك 
اإلدارم أحيانان سمككيات خاصة عند التعامؿ مع األقرباء 

دارية أك األصدقاء، تؤدم إلى تجاكز اإلجراءات اإل
المعتادة بؿ كخرؽ األنظمة كالقكانيف لتحقيؽ مصمحة 

. ليذا القريب أك دفع مضرة عنو
كقد عالجت التشريعات اإلسالمية ىذا األمر حيف       

فرضت مبدأ المساكاة أماـ الشرع، كجعؿ العالقات 
تأتي في  -التي حرصت عمى تقكيتيا–االجتماعية 

ىك ظاىر مف قكلو  المرتبة الثانية بعد سيادة الشرع كما
يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًباٍلًقٍسًط شييىدىاءى : تعالى
ـٍ أىًك الكىاًلدىٍيفً  ًلمَّوً  مىى أىنفيًسكي لىٍك عى ًنياِّ  كى ًبيفى ًإف يىكيٍف غى كىاألىٍقرى

ا فىالى تىتًَّبعيكا اليىكىل أىف  ف  تىٍعًدليكاأىٍك فىًقيران فىالمَّوي أىٍكلىى ًبًيمى كىاً 
ًبيران  ميكفى خى ا تىٍعمى كا فىًإفَّ المَّوى كىافى ًبمى : النساء]تىٍمكيكا أىٍك تيٍعًرضي

كاهلل لك أف فاطمة : "كقكلو عميو الصالة كالسالـ [ُّٓ
. (ُّ)"بنت محمد سرقت لقطعت يدىا

 .تحرٌم اإلفساد اإلداري :ثالثاًال 

كما حرصت الشريعة اإلسالمية عمى التزاـ       
اإلدارم بمبادئ الشرع كالعدؿ فيما يرعاه مف شؤكف 
الكالية، حرصت أيضان عمى أف يساعده المجتمع في 

ذلؾ، كلذا فقد تكجيت بالخطاب إلى عمـك الناس تعمميـ 
بحرمة اإلتياف بالتصرفات التي مف شأنيا أف تفسد 

اإلدارم كتكقعو في المخالفة الشرعية، كىذا يظير مما 
: يمي
اإلسالمية عمى المكظؼ أف يقبؿ حرمت الشريعة  .ُ

، بؿ (ِّ)الرشكة، كحرمت أيضان عمى غيره أف يدفعيا
كفي ىذا يركم كحرمت أيضان التكسط في ىذا العمؿ، 

في الراشي كالمرتشي   اهلل رسكؿ لعف: "أبك ىريرة 
كالرائش الذم :" ...جاء في حديث آخرك ،(ّّ)"الحكـ

. (ّْ)"يمشي بينيما

محاباة األىؿ كاألقرباء حرمت الشريعة اإلسالمية  .ِ
كذكم المكانة االجتماعية، كحرمت أيضان تشفع الناس في 

سىنىةن  :ذلؾ، كفي ىذا يقكؿ اهلل تعالى مىف يىٍشفىٍع شىفىاعىةن حى
ٍنيىا مىف يىٍشفىٍع شىفىاعىةن سىيِّئىةن يىكيف لَّوي ًكٍفؿه  يىكيف لَّوي نىًصيبه مِّ كى

ٍنيىا مىى كيؿِّ  مِّ كىافى المَّوي عى ًقيتان  كى يقكؿ . [ٖٓ :النساء] شىٍيءو مُّ
مف يسعى في أمر : "اإلماـ ابف كثير في تفسير ىذه اآلية

فيترتب عميو خير كاف لو نصيب مف ذلؾ، كمف يشفع 
شفاعة سيئة يكف لو كفؿ منيا أم يككف عميو كزر مف 
ذلؾ األمر الذم ترتب عمى سعيو كنيتو، كما ثبت في 

شفعكا تؤجركا كيقضى اهلل أنو قاؿ ا الصحيح عف النبي 
 .(ّٓ)"عمى لساف نبيو ما شاء

حرمت الشريعة اإلسالمية عمى الكالة قبكؿ اليدايا  .ّ
، كىذا (ّٔ)كحرمت أيضان عمى المتعامميف معيـ دفعيا

ما حـر أخذه حـر : "يدخؿ في مضمكف القاعدة الفقيية
 .(ّٕ)"إعطاؤه

كقد نقؿ اإلماـ ابف حجر عف اإلماـ ابف العربي       
الذم ييدم ال يخمك أف يقصد كد : "ىذا الشأف قكلو في

كالثالث ، األكؿ فأفضميا، الميدل إليو أك عكنو أك مالو
كقد ، جائز ألنو يتكقع بذلؾ الزيادة عمى كجو جميؿ

ال فيكره محتاجان  تستحب إف كاف ، كالميدم ال يتكمؼ كا 
فإف كاف  كأما الثاني. لممكدة كعكسيا كقد تككف سببان 
ف كاف لطاعة ، يحؿ كىك الرشكة لمعصية فال كا 

ف كاف لجائز فجائز، فيستحب لكف إف لـ يكف  ،كا 
كاإلعانة لدفع مظممة أك إيصاؿ حؽ  ،الميدل لو حاكمان 

ف كاف حاكما ، يستحب لو ترؾ األخذ كلكف، فيك جائز كا 
 .(ّٖ)"فيك حراـ

ؤون وضبط الش التشرٌع اإلسالمً :المطلب الثانً

 ٌناإلدارٌة وصالحٌات اإلداري

رغـ حرص التشريع اإلسالمي عمى إعطاء فسحة       
كاسعة لالجتياد في التكصؿ إلى أفضؿ السبؿ كأقكميا 

في تدبير الشؤكف المتعمقة بالحياة كمتطمباتيا، فقد 
حرص أيضان عمى كضع األسس كالقكاعد العامة التي 
تحدد مسار ىذا االجتياد كتقـك نيجو، مما يختصر 
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د ييدرا قبؿ أف ييتدم إلييا، ىذا ؽكعميو الكقت كالجيد 
. إف فعؿ
كفي ىذا السياؽ تأتي المبادئ التشريعية       

اإلسالمية التي تقي مف الكقكع في الفساد اإلدارم عمى 
مستكل اإلدارات المختمفة كاألشخاص القائميف بأمرىا، 

: كالتي مف أىميا
الحرص عمى اختيار ذوي الكفاءات لشغل الواليات : أوالًا 
. مة والخاصةالعا

كىذا يالحظ بكضكح مف اشتراط تكفر صفة العدالة       
استكاء أحكاؿ المرء في دينو كاعتداؿ أقكالو : "التي ىي
في الشخص الذم يمي أمران مف أمكر الكاليات  (ّٗ)"كأفعالو

العامة أك الخاصة، كاإلمامة العظمى، كالقضاء كاإلفتاء، 
مامة الصالة ، كنظارة الكقؼ، كجباية الزكاة، كالكصاية  كا 

. (َْ)الخ... عمى اليتيـ
ىذا باإلضافة إلى جممة مف الصفات التي خيص       

بيا المكظفكف العاٌمكف، كالقدرة عمى تحمؿ أعباء العمؿ، 
كالتي يعبر عنيا بالقكة، كالحرص عمى أداء القياـ بيا 

طالع التاـ عمى مقتضياتيا كالتي عبر عنيا باألمانة، كاال
تي عبر عنيا بالعمـ، كغير ذلؾ مف الصفات كشؤكنيا كاؿ

المستحبة كالرغبة في قبكؿ التحدم كالمنافسة، كالحياء 
كالجكد، كما يظير مف مكاقؼ عديدة سجميا التراث 

. (ُْ)اإلسالمي في أيامو الزاىرة

ضبط تصرفات القائمين عمى الواليات العامة : ثانياًا 
. والخاصة
ألحكاـ الفقيية كيتضح ىذا بجالء مف استعراض ا      

الخاصة بيذه الكاليات في كتب الفقو كالسياسة الشرعية، 
حيث نرل اىتماـ الفقياء بكضع تعميمات كأحكاـ محددة 

لضبط ىذه التصرفات كتكجيييا الكجية السميمة، 
كاالىتماـ بالتمييز بيف الصكر المشتبية بيف الحؿ 

، كىذا مف شأنو سد باب (ِْ)كالحرمة ليذه التصرفات
اد الناتج عف الفساد التشريعي الذم يعتبر أصالن مف الفس

.  (ّْ)أصكؿ الفساد عمكمان 

كىذه الثركة الفقيية المتميزة بحاجة إلى إعادة       
تفعيؿ في كاقع اإلدارة الحديث، كبحاجة إلى جيكد 
عممية متخصصة تستنبط منيا المبادئ كالقكاعد 
ة كالنظريات التي تساىـ في دعـ مسيرة عمـ اإلدار

 .كاإلبانة عف التكجيات اإلسالمية فيو

ضبط السمطات التقديرية الممنوحة ألصحاب : ثالثاًا 
. الواليات العامة والخاصة

تعتبر السمطات كالصالحيات التقديرية الممنكحة       
لإلدارييف بابان كاسعان مف أبكاب الفساد اإلدارم في نظر 

ان ، كذلؾ لخضكع ىذه الصالحيات تفسير(ْْ)الباحثيف
كتطبيقان إلرادة الشخص الذم يتكلى القياـ بيا، مما 

يمكنو مف استغالليا أك إساءة استعماليا دكف أف يككف 
. مخالفان لنص قانكني أك نظاـ إدارم -نظريان  –

أف معالجة ىذا األمر ( ْٓ)لقد رأل بعض الباحثيف      
يككف بتضييؽ ىذه الصالحيات، بإعادة النظر في قكاعد 

تو، كالحد مف التسمط كاالنفراد بإصدار العمؿ كأنظـ
أف كجكد مثؿ  (ْٔ)القرارات، في حيف يرل البعض اآلخر

ىذه الصالحيات أمر البد منو؛ كذلؾ لحاجة المكظفيف 
دائمان إلى شرعية حؽ المناكرة كالتصرؼ في كجو ما 

يعالجكنو مف حاالت متجددة كمتنكعة، ال يمكف لمنص 
ىا جميعان، إضافة إلى أف القانكني أك اإلدارم اإلحاطة ب

أم كظيفة تتطمب درجةن مف الثقة في الشخص الذم 
يؤدييا، ألف األعماؿ المفكضة لشاغميا كثيران ما تككف 
عبارة عف مجمكعة مف األكامر كالتعميمات التي تبدك 

. متضاربة عند التنفيذ عمى أرض الكاقع
 في اإلسالمي كأيان كاف األمر فإف االجتياد الفقيي      

خصكص ىذا المكضكع لو منحى خاص، يقكؿ األستاذ 
كلما كانت سمطة كلي األمر في اإلسالـ : "الدريني

، فيي مظنة التعسؼ كاالنحراؼ بيا واسعة وتقديرية
عف الحؽ كالعدؿ، كمجافاة مقصد الشارع في استعماليا، 

لذا أكجبت الشريعة عميو أف يصدر في تصرفو عف 
بات مف المقررات باعث ال يناقض مقصد الشرع، ك
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تصرؼ اإلماـ عمى الرعية منكط "الشرعية أف 
فاستعماؿ السمطة في غير مصمحة ...  (ْٕ)"بالمصمحة

تشييان أك انتقامان أك لتحقيؽ أغراض غير مشركعة ال 
تتعمؽ بحراسة الديف كسياسة الدنيا عمى مقتضى مف 

. (ْٖ)"ركح الشريعة كقكاعدىا تعسؼه كظمـ
ء التعسؼ في استعماؿ السمطة كعمى ىذا فدر: "ثـ يقكؿ

طيارة الباعث كشرؼ النية؛ حتى : األول: يعتمد أمريف
ال يناقض قصدي ذم السمطة في استعماليا قصدى المشرع 

في منحو إياىا، كذلؾ بأف يعبث اليكل أك المصمحة 
. الخاصة في تصرفو عمى الرعية

فيك النظر إلى مآؿ التصرؼ الصادر : الثانيأما       
األمكر في استعماليـ سمطاتيـ، أك الصادر مف  مف كالة

الناس فيما يستعممكف مف حقكؽ أك إباحات بقطع النظر 
. (ْٗ)"عف الباعث أك القصد

كىكذا فإف ممارسة ىذه السمطات التقديرية كفؽ ىذه       
ـ كيحكـ عمييا باعتبار  ثارىا كنتائجيا التي آالضكابط تقكَّ
ظر عف المنطمقات كصمت إلييا عند التطبيؽ، بغض الف

التشريعية التي صدرت منيا، مما يقطع الطريؽ عمى 
. التذرع باستعماليا في غير ما كضعت لو

. تعميم المسؤولية اإلدارية والرقابية و تفعيمها: رابعاًا 
حرصت النظريات اإلدارية الحديثة في مكافحة       

الفساد اإلدارم عمى إبراز دكر الرقابة كالمساءلة كعامؿ 
سي في ىذا الشأف، بؿ إنيا ربطت كبشكؿ مباشر أسا

بيف ىذا العامؿ كبيف تفشي ىذه الظاىرة، كما يظير مف 
: كىي (َٓ)المعادلة التي صاغيا أحد الباحثيف

المساءلة  –حرية التصرؼ+درجة احتكار القرار=الفساد
كالنظرة اإلسالمية إلى دكر الرقابة تتفؽ إلى حد       

ير أنيا تميزت عنيا بعدة كبير مع ىذه النظريات، غ
: أمكر ضمنت ليا الفاعمية كالتأثير، كىي

. أساس الرقابة اإلدارية: أوالًا 
إف الفكرة األساسية التي يدكر عمييا أساس الرقابة "      

اإلدارية في األنظمة الكضعية المعاصرة ىي مبدأ 

المسؤكلية، كىي بذلؾ تقترب مف ذات المبدأ في النظاـ 
مي مف حيث الشكؿ، دكف المكضكع الذم اإلدارم اإلسال

ىك جزء مف مجمكعة األسس التي تقـك عمييا الرقابة 
اإلدارية كاإلسالمية، كالتي تكفؿ ليا الفاعمية كالتأثير في 

. تحقيؽ أىدافيا
ف اعتنقت        كالكاقع أف النظـ الكضعية المعاصرة كا 

مبدأ المسؤكلية إال أنيا تؤكد في بنائو عمى البعد 
صياغتو  تتماعي الذم تـ تقنينو فقط، أم الذم تـاالج

  القيةػاد األخػفي قكانيف، دكف االىتماـ باألبع
. (ُٓ)"كالدينية عمى خالؼ النظاـ اإلسالمي

كىذا أمر كثيؽ الصمة بفاعمية محاربة الفساد       
اإلدارم، حيث الحظنا فيما سبؽ أشكاالن كثيرة مف الفساد 

كرة ما، كما الحظنا أيضان أف قد تحمؿ غطاءن قانكنيان بص
إشاعة الفضيمة بمعناىا العاـ يسيـ في االبتعاد عف 

. الفساد اإلدارم بشكؿ خاص

. أنواع الرقابة اإلدارية: ثانياًا 
عرؼ الفكر اإلدارم اإلسالمي أربعة أنكاع مف       

الرقابة العمكية، كىي رقابة الخالؽ تبارؾ : (ِٓ)الرقابة ىي
كالتي نبو إلييا القرآف الكريـ في  كتعالى عمى مخمكقاتو،

كىاتَّقيكا المَّوى الًَّذم :أكثر مف مناسبة مثؿ قكلو تعالى
ًقيبان  تىسىاءىليكفى ًبوً  ـٍ رى مىٍيكي ـى ًإفَّ المَّوى كىافى عى ا . [ُ:النساء] كىاألىٍرحى

كالرقابة الداخمية النابعة مف داخؿ اإلنساف، كالناتجة عف 
ا تعميؽ الشعكر بااللتزاـ، يقظة الضمير التي مف شأنو

الكيِّس مف داف نفسو : "كىي التي أشار إلييا قكؿ النبي 
كالرقابة الشعبية كىي رقابة . (ّٓ)"كعمؿ لما بعد المكت

 :األمة اإلسالمية عمى اإلدارة كالتي كيمِّفت بيا بقكلو تعالى
 ًٍير ـٍ أيمَّةه يىٍدعيكفى ًإلىى الخى ٍلتىكيف مِّنكي كفى  كى يىٍأميري كؼً  كى  ًبالمىٍعري

ًف المينكىرً  يىٍنيىٍكفى عى ـي الميٍفًمحيكفى  كى  .[َُْ :آؿ عمراف]كىأيٍكلىًئؾى ىي
الرقابة اإلدارية مف داخؿ البناء التنظيمي، كتمؾ التي  ثـ

عمى كالتو مف عماؿ األقاليـ كجباة  كاف يفرضيا النبي 
. (ْٓ)الزكاة
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زت في كالذم يالحظ ىنا أف اإلدارة اإلسالمية تمي      
: مجاؿ الرقابة عف غيرىا مف النظـ بعدة أمكر، أكليا

مسألة الرقابة العمكية النابعة مف العقيدة اإلسالمية التي 
ال سمطاف لمنظـ الكضعية عمييا، ثـ تنميتيا لمرقابة 
الداخمية كىك أمر عائد لممنظكمة األخالقية كالتربكية 
كأخيران اإلسالمية التي جعمت ليذا األمر مكاف الصادرة، 

فيي تكجب الرقابة الشعبية كال تجعؿ منيا مجرد حؽ قد 
يمارس كقد ال يمارس كما ىك الشأف في غيرىا مف 

. األنظمة
. وسائل تحريك الرقابة اإلدارية: ثالثاًا 

إعالـ اإلدارة بأف : يقصد بتحريؾ الرقابة اإلدارية"      
عمميا أك تصرفيا اإلدارم في مكضكع معيف ينطكم 

فة لممشركعية أك لمقتضيات العدالة أك غير عمى مخاؿ
بيدؼ دفع اإلدارة إلى القياـ بإعادة النظر في ... ذلؾ

العمؿ أك التصرؼ اإلدارم كالتثبت مف مدل سالمتو، 
كىذا اإلعالـ قد يتـ . كمعالجتو إذا تبيف عدـ سالمتو

تمقائيان مف خالؿ اإلدارة ذاتيا، عندما يقـك مصدر العمؿ 
أك مف خالؿ التظمـ إليو ...جعة أعمالوأك التصرؼ بمرا
. (ٓٓ)"أك إلى رئاستو

كىذا القدر يشترؾ فيو النظاـ اإلدارم اإلسالمي مع       
إمعاف النظر في كسيمة تحريؾ "غيره مف النظـ غير أف 

الرقابة اإلدارية في النظاـ اإلدارم عف طريؽ التظمـ 
يكشؼ مجمكعة مف الحقائؽ كالمالحظات التي تعكس 

كمف ... اىتماـ النظاـ اإلدارم بدعـ ىذه الكسيمةمدل 
لى األمريف إأبرز ىذه الحقائؽ كالمالحظات نشير 

: التالييف
إف النظاـ اإلدارم اإلسالمي بجانب تقريره لحؽ : أوالًا 

... تحريؾ الرقابة اإلدارية عف طريؽ التظمـ لذكم الشأف
يقرر ىذا الحؽ أيضان لكؿ مسمـ في الدكلة اإلسالمية، 

ف أف يككف لو صفة أك مصمحة مباشرة مف كراء دك
.  التظمـ لتحريؾ الرقابة اإلدارية

إف حكاـ الدكلة اإلسالمية في صدرىا األكؿ كانكا : ثانياًا 
يدرككف أف عدـ القياـ بالرقابة اإلدارية عمى كجييا 

المنشكد يؤدم إلى انتشار الظمـ، كاختالؿ حاؿ المجتمع 
نياية المطاؼ، كلذلؾ كانكا كفساد أحكالو، ثـ انيياره في 

يعتنكف بالتظممات التي يقدميا الناس ضد الكالة 
كالعماؿ، كيتحركف غاية جيدىـ في كؿ كقت لكشؼ 
زالة الظمـ، كيتفقدكف أحكاؿ  قامة العدؿ كا  المظالـ، كا 

الرعية، كيحثكنيـ عمى التظمـ في أم ظمـ يقع عمييـ مف 
بمختمؼ الكالة كالعماؿ، كيسيمكف ليـ طريؽ التظمـ 

. (ٔٓ)"الكسائؿ كاألساليب
المبادئ الشرعٌة للتعامل مع تبعات  :المبحث الثالث

. الفساد اإلداري

في المبحث السابؽ أىـ معالـ المنيج  تاستعرض      
اإلسالمي في الكقاية مف الفساد اإلدارم، كالذم مف شأف 

تطبيقو أف يحد مف ىذه الظاىرة كيحمي منيا الفرد 
اإلدارية، غير أف كاقعية الشريعة كالمجتمع كالنظـ 

اإلسالمية تفرض االعتراؼ بأف ىذه الظاىرة البد أف 
تظير بصكرة مف الصكر كلظرؼ مف الظركؼ، مما 

يعني كجكب التعامؿ معيا كمع األشخاص الذيف ظيرت 
عمى أيدييـ، بما يكفؿ مف تخفيؼ آثارىا، كخفض 

 احتماالت ظيكرىا مرة أخرل، كىذا ما يحاكؿ الباحث
: تقرير مبادئو في المطمبيف التالييف

المبادئ الشرعٌة للتعامل مع  :المطلب األول

. األشخاص الفاسدٌن إدارٌاًال 

الشخص الفاسد إداريان يقصد بو ذلؾ الشخص       
الذم أقدـ عمى اإلتياف بتصرؼ مف التصرفات الفاسدة، 
أم التصرفات التي تدخؿ تحت معايير الفساد اإلدارم 

. لحديث عنيا فيما سبؽالتي بسطت ا
–كالذم ال بد مف االلتفات إليو ىنا، أف الفساد اإلدارم        

فاسديف يقتضي بالضركرة كجكد أشخاصو  ال -كظاىرة
إداريان، كما أف كصؼ مؤسسة مف المؤسسات بأنيا فاسدة 
إداريان ال يقتضي الحكـ عمى جميع مف فييا بأنيـ كذلؾ، 
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إف أية منظمة أك : "ادكفي ىذا يقكؿ أحد عمماء االقتص
مؤسسة تجارية أك غيرىا، ىي نظاـ مف المعمكمات كالقكاعد 

كأداؤىا يختمؼ عف أداء األفراد العامميف  ...التخاذ القرارات
فييا، فالمنظمة يمكف أف تككف ميممة دكف أف يككف أم 

مف األفراد العامميف فييا ميمالن، كتكقع أف تعكس المنظمة 
لصاؽ الخصائص التي مؿاخصائص األفراد الع يف فييا، كا 

ىا المرء في المنظمة باألفراد العامميف فييا، يعني تبني اير
مغالطة "المغالطة التي يطمؽ عمييا عمماء المنطؽ اسـ

، كالمغالطة ليست خطأن كلكنيا يمكف أف تككف "التركيب
. (ٕٓ)"مضممة
كبناءن عمى ىذا فإنو يجب التفريؽ بيف الشخصية       

الجماعية لمييئات اإلدارية، كبيف الشخصيات الحقيقية 
لكؿ فرد مف أفرادىا، فاألكلى ال يمكف مف الناحية الشرعية 
تأثيميا أك تجريميا كبالتالي معاقبتيا، بؿ إف التعامؿ معيا 

يككف بإعادة النظر في األسس التي تقـك عمييا بيدؼ 
حيح مسارىا كتسديده باتجاه أىدافيا، أما الثانية فيي تص

التي تككف محالن لممحاسبة كما يتبعيا مف إجراءات 
. عقابية، كىذا محؿ الحديث في ىذا المطمب

شريعية التي يمكف مف تكيمكف إجماؿ المبادئ اؿ      
: خالليا التعامؿ مع األشخاص الفاسديف إداريان بما يمي

العامة في الفقو اإلسالمي تكجب تحريـ إف القكاعد  :أوالًا 
كيمكف األفعاؿ التي تقع ضمف دائرة الفساد اإلدارم، 

: االستدالؿ عمى ىذا التحريـ مف طريقيف
النظر فيما ثبت لدل أىؿ : الطريؽ األكؿ      

االختصاص مف األضرار الجسيمة التي تنشأ عف الفساد 
ة اإلدارم، تمؾ األضرار التي تطاؿ مقكمات الحيا

كأسسيا العامة كمقاصد الشريعة فييا، كما ثبت ضرره 
بيذه الصكرة ثبت تحريمو بما ال يقبؿ الشؾ، كمف جممة 

: (ٖٓ)ىذه األضرار
  التأثير السمبي في الفعاليات االقتصادية جميعيا، بما

في ذلؾ عدـ انتظاـ الحقكؽ كالكاجبات المترتبة عمى 
ع نتيجة المكاطنيف كخاصة إيرادات الدكلة التي تتراج

. دفع الرشكة إلى المكظفيف القائميف عمى تحصيميا
  ،إضعاؼ ثقة المكاطف بفاعمية القانكف كالنظاـ العاـ

مما يشكؿ نمطان سمككيان عامان أساسو الممارسات 
. السمبية كالمنافع الفردية

  إعادة تكزيع ثركة األمة عمى أساس الجاه كالسمطة
. ألخرلكالقكة المتنفذة، دكف األسس العادلة ا

  تشكيو اليياكؿ كالبنى االقتصادية، مف خالؿ التشجيع
صير ؽعمى قياـ المشاريع الخدمية ذات الربح السريع 

عمى حساب المشاريع اإلنتاجية التي تشكؿ  المدل،
. أساس التنمية المستدامة

  ،تحكيؿ التخطيط الحككمي العاـ إلى عممية صكرية
لممشاريع عف طريؽ تبديد المكارد المالية المخصصة 

. كالخطط التنمكية التي تضعيا الدكلة
  الحد مف فاعمية نتائج التنظيـ اإلدارم  نتيجة التأثير

الذم يتركو الفساد عمى ممارسة األجيزة الحككمية 
ألنشطتيا، كمقاكمتو ألم تغيير أك إصالح إدارم 

. يؤثر عمى مراكز القكل ىذه
 لفساد التأثير عمى امف كاستقرار المجتمع، حيث يدفع ا

كاستشراؤه في الجياز الحككمي بالطائفة المتضررة مف 
الفساد كالتي تشعر بضياع حقكقيا كعدـ قدرة  اىذ

الدكلة عمى تمبيتيا مف خالؿ أجيزتيا الرسمية، يدفعيـ 
إلى البحث عف الكسائؿ األخرل التي قد تككف في 

كثير مف األحياف غير مشركعة كضد المصالح العميا 
. لمدكلة
النظر إلى تصرفات المكمفيف التي : لطريؽ الثانيا      

تصنؼ ضمف دائرة الفساد اإلدارم، حيث نجد أنيا ال 
تخرج عف كاحد مف األمكر التالية الثابت تحريميا، 

: كىي

، حيث نجد مخالفة نص مف النصكص الشرعية .1
التي جاءت في النيي عف بعض جممة مف النصكص 

رشكة، كالتفريط صكر الفساد اإلدارم، كما في قبكؿ اؿ
بشؤكف الكالية العامة، أك استغالليا لمكصكؿ إلى أكؿ 
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أمكاؿ الناس بالباطؿ، أك انتياؾ الحرمات تحت ستارىا، 
. إلى غير ذلؾ مف الصكر

مخالفة كلي أمر المسمميف في األمكر التي تجب  .2
 مف: "طاعتو فييا، فقد قاؿ عميو الصالة كالسالـ

فقد عصى اهلل كمف  أطاعني فقد أطاع اهلل كمف عصاني
 فقد أميرم فقد أطاعني كمف عصى أطاع أميرم

، فكلي األمر تجب إطاعتو في التصرفات (ٗٓ)"عصاني
كاألكامر كاألنظمة التي يسنيا لتصريؼ شؤكف الرعية 

كتنظيـ أحكاليـ، ما دامت ىذه األمكر سائغة مف الناحية 
. الشرعية

مخالفة قصد الشارع عف طريؽ التعسؼ في استعماؿ  .3
، كفي السمطة أك التذرع بيا إلى ما يناقض ىذه المقاصد

كؿ مف ابتغى في تكاليؼ ":ىذا يقكؿ اإلماـ الشاطبي
الشريعة غير ما شرعت لو فقد ناقض الشريعة، ككؿ مف 

ناقضيا فعممو في المناقضة باطؿ، فمف ابتغى في 
 .(َٔ)"التكاليؼ ما لـ تشرع لو فعممو باطؿ

فعاؿ الفاسدة إداريان أف ينبني عمى تحريـ األ :ثانياًا 
مقترفيا آثـ فيما بينو كبيف اهلل تعالى، كىذا ظاىر أيضان 

. مف النصكص العامة كالخاصة في ىذا الشأف
ينبغي عمى كلي األمر المبادرة إلى التعامؿ مع  :ثالثاًا 

أصحاب ىذه األفعاؿ بحـز كفاعمية، فيذا يدخؿ ضمف 
 (ُٔ)"دنياحراسة الديف كسياسة اؿ"نطاؽ مسؤكلياتو في 

كيجب عميو االستعانة بأصحاب الخبرة مف الفقياء كعمماء 
التخصصات ذات الصمة لتفعيؿ األجيزة اإلدارية كرفع 

. كفاءتيا كتحصينيا ضد منافذ ىذه األفعاؿ
أف ينكر  -كؿ حسب حالو –يجب عمى كؿ مسمـ :رابعاًا 

بيده كلسانو األفعاؿ الفاسدة إداريان، فيذا يدخؿ في عمـك 
الشرعي في األمر بالمعركؼ كالنيي عف  التكميؼ

المنكر، فإف لـ يستطع فبقمبو، كفي ىذا الحد األدنى 
ضمانة لعدـ تحكؿ القيـ السائدة في المجتمع اإلسالمي 

إلى استحساف ىذه األفعاؿ، كالنظر إلييا نكعان مف 
. (ِٔ)البطكلة أك الغنيمة، مما يعني تفاقميا كاستفحاليا

العامة في باب العقكبات مف تقتضي القكاعد  :خامساًا 
الفقو اإلسالمي كجكب معاقبة األشخاص الذيف يرتكبكف 
األفعاؿ الفاسدة إداريان، كبياف ذلؾ أف العقكبات في الفقو 

كىذا . حدكد، كقصاص، كتعزير: اإلسالمي ثالثة أنكاع
عقكبة غير مقدرة شرعان، تجب "النكع الثالث عبارة عف 

صية ليس فييا حد كال كفارة حقان هلل أك آلدمي، في كؿ مع
كفي ىذا يدخؿ الفساد اإلدارم بجميع صكره، إذ  (ّٔ)"غالبان 

لـ يرد نص خاص في تحديد عقكبتيا، مع ثبكت حرمتيا 
. كما سبؽ بيانو

كقد ترؾ الفقو اإلسالمي لمحاكـ الصالحية في       
تقدير العقكبات التعزيرية، عمى حسب نكع الجريمة كحاؿ 

ؼ ك المالبسات التي أحاطت بيا، بما مرتكبيا، كالظرك
يحقؽ المقصكد منيا كىك الزجر كالتأديب، كليذا أىمية 
 (ْٔ)خاصة في جرائـ الفساد اإلدارم، حيث يرل الباحثكف
أف مف أىـ أسباب انتشار ىذه الظاىرة، أف العقكبات 
التي تكقع في حؽ أصحابيا تككف في معظـ األحياف 

لمقصكد فييـ، بؿ إنيا قد انتقائية كشكمية، تمنع تحقيؽ ا
. تشجع اآلخريف عمى اقتراؼ ىذا النكع مف الجرائـ

المبادئ الشرعٌة للتعامل مع اآلثار  :المطلب الثانً

. الناجمة عن الفساد اإلداري

مع أف معايير الفساد اإلدارم في التصكر       
اإلسالمي تنظر إلى ىذه الظاىرة نظرة ذاتية، أم بقطع 

نتجة لمنافع تعكد عمى أصحابيا أك النظر عف ككنيا ـ
غير منتجة، أك ككنيا أضرت بجية معينة أك لـ تضر، 

فإف مبادئ الفقو اإلسالمي كقكاعده حددت المكقؼ 
تتعمؽ بالفعؿ الفاسد " مدنية"الشرعي مف ثالثة قضايا 

الفكائد المالية العائدة عمى األشخاص : إداريان كىي
ة عف الفساد اإلدارم الفاسديف إداريان، كاألضرار الناشئ

إذا لحقت بجية محددة، كحكـ التصرؼ الناشئ في ظؿ 
كفيما يمي بياف لكؿ قضية مف ىذه . الفساد اإلدارم

: القضايا
موقف الفقه اإلسالمي من الفوائد المالية : أوالًا 

. المتحصمة من الفساد اإلداري
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الفكائد المالية التي يجنييا المكظؼ الفاسد إداريان،       
ؿ ضمف ما يسمى فقيان بالرشكة، كالتي جاء في تدخ

ما أعطاه المرء لييحكـ لو بالباطؿ أك ليكلى : "تعريفيا أنيا
ىي ما يعطى : "، كقيؿ أيضان (ٓٔ)"كالية، أك لييظمـ لو إنساف

 (ٕٔ)، كقد اتفؽ الفقياء(ٔٔ)"إلحقاؽ الباطؿ أك إبطاؿ الحؽ
عمى تحريـ قبكؿ الرشكة كأخذىا، أيان كاف السبب أك 

لظرؼ الذم أيخذت فيو، كعميو فإف مف قبض شيئان مف ا
الماؿ مقابؿ إحداث نكع مف أنكاع الفساد اإلدارم فإنو ال 
يممؾ ىذا الماؿ بؿ ىك باؽ عمى ممؾ صاحبو، كيجب 
إف ؼعميو أف يرده إليو، سكاءه أجابو إلى طمبو أك لـ يفعؿ، 

 .يتصدؽ بو تعذر الرد فعميو أف
حكميا حكـ الرشكة، ألنيا كأما ىدايا العماؿ ؼ      

كانت " :كقد قاؿ عمر بف عبد العزيز ، مظنة ذلؾ
. (ٖٔ)"ىدية كاليـك رشكة اليدية في زمف رسكؿ اهلل 

في فتاكيو  -رحمو اهلل -كقد لخص اإلماـ السبكي      
الفقياء في حكـ ما يقدـ إلى الكالة مف األمكاؿ  أقكاؿ
:  فقاؿ

يعطى لمحكاـ كاألئمة كممخص كالـ العمماء فيما "      
كاألمراء كالقضاة كالكالة كسائر مف كلي أمران مف أمكر 

ما ىدية، أما الرشكة فحراـ : المسمميف أنو إما رشكة كا 
باإلجماع عمى مف يأخذىا كعمى مف يعطييا كسكاء كاف 

األخذ لنفسو أك ككيالن ككذا المعطي سكاء أكاف عف 
ال تجعؿ في كيجب ردىا عمى صاحبيا ك، نفسو أك ككيالن 

، بيت الماؿ إال إذا جيؿ مالكيا فتككف كالماؿ الضائع
كفي احتماؿ لبعض متأخرم الفقياء أنيا تجعؿ في بيت 

. الماؿ
كالمراد بالرشكة التي ذكرناىا ما يعطى لدفع حؽ       

ف أعطيت لمتكصؿ إلى الحكـ  أك لتحصيؿ باطؿ، كا 
طيا كأما مف لـ يع، بحؽ فالتحريـ عمى مف يأخذىا كذلؾ

ف  فإف لـ يقدر عمى الكصكؿ إلى حقو إال بذلؾ جاز كا 
كىكذا حكـ ما . قدر إلى الكصكؿ إليو بدكنو لـ يجز

يعطى عمى الكاليات كالمناصب يحـر عمى اآلخذ مطمقا 
.. كيفصؿ في الدافع عمى ما بينا

كأما اليدية كىي التي يقصد بيا التكدد كاستمالة       
لو عادة قبؿ الكالية  القمكب فإف كانت ممف لـ تقدـ

ف كانت ممف لو عادة قبؿ الكالية فإف زاد فكما ، فحراـ كا 
ف لـ يزد فإف كانت لو خصكمة لـ  لك لـ تكف لو عادة، كا 
ف لـ تكف لو خصكمة جاز بقدر ما كانت عادتو  يجز، كا 

كالتشديد عمى القاضي ؛ قبؿ الكالية كاألفضؿ أف ال يقبؿ
عمى غيره مف كالة في قبكؿ اليدية أكثر مف التشديد 

. األمكر ألنو نائب عف الشرع فيحؽ لو أف يسير بسيرتو
ال يقبؿ القاضي ىدية : كقاؿ ابف يكنس المالكي      

ف كافأه  مف أحد ال مف قريب كال مف صديؽ كا 
بأضعافيا، إال مف الكالد كالكلد كخاصة القرابة التي 
. تجمع مف حرمة الحاجة ما ىك أكثر مف حرمة اليدية

قاؿ ابف . مثؿ الخالة كالعمة كبنت األخ: سحنكف قاؿ
لـ يختمؼ العمماء في كراىية اليدية إلى السمطاف : حبيب

لى القضاة كالعماؿ كجباة األمكاؿ  كؿ ػكىك ؽاألكبر كا 
  اليدية ذريعة الرشكة: كقاؿ ربيعة ... مالؾ

ممة الظممة . (ٗٔ)كعي
-كفي كالـ محمد بف الحسف صاحب أبي حنيفة       
: عمى ما ذكره السرخسي في السير الكبير -اهلل رحمو

أف مًمؾ العدك إذا بعث إلى أمير الجند ىدية فال بأس 
أف يقبميا كيصير فيئان لممسمميف؛ ألنو ما أىدم إليو 
لعينو بؿ لمنعتو كمنعتو بالمسمميف فكاف ىذا بمنزلة 

كىذا بخالؼ ما كاف ... الماؿ المصاب بقكة المسمميف
اليدية فإف قكتو كمنعتو لـ تكف  مف لرسكؿ اهلل 
فميذا كانت اليدية لو خاصة كسنة أيضان ... بالمسمميف

بخالؼ اليدية إلى الحكاـ فإف ذلؾ رشكة ألف المعنى 
الذم حمؿ الميدم عمى التقرب إليو كاليتو الثابتة بتقميد 

كاألصؿ . اإلماـ إياه كاإلماـ في ذلؾ نائب مف المسمميف
يعني إذا  (َٕ)"األمراء غمكؿ ىدايا: "في ذلؾ قكلو 

. (ُٕ)حبسكا ذلؾ ألنفسيـ
ال يقبؿ القاضي ىدية مف لـ يكف : كقالت الحنابمة      

إذا أىدل البطريؽ : كقاؿ أحمد. ييدم إليو قبؿ كاليتو
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إلى صاحب الجيش عينا أك فضة لـ تكف لو دكف سائر 
.  (ِٕ)يككف فيو سكاء: الجيش قاؿ أبك بكر

كالـ الشافعية رحميـ : ىب األربعةفيذه نقكؿ المذا      
.  (ّٕ)..."اهلل لخصناه أكال ككالـ الثالثة ذكرناه بعده

موقف الفقه اإلسالمي من األضرار الناشئة عن : ثانياًا 
. الفساد اإلداري

نكع : األضرار الناشئة عف الفساد اإلدارم نكعاف      
يعكد عمى المجتمع ككؿ، أم عمى الحياة االقتصادية 

عية كالسياسية، كنكع يعكد عمى أشخاص كاالجتما
. معينيف ىـ أصحاب العالقة المباشرة بالتصرؼ الفساد

ككال ىذيف النكعيف مف الضرر يجب فقيان       
زالة المفاسد الناشئة عنو بالكسائؿ المتاحة  معالجتو كا 

الضرر : "كالمناسبة، فيذا ىك مقتضى القاعدة الفقيية
م قد يمـز فيو شيء آخر ىك كما أف النكع الثاف. (ْٕ)"يزاؿ

التعكيض المالي، كذلؾ في الحاالت التي يثبت فييا 
قضاءن أف الفعؿ الفاسد إداريان كاف سببان مباشران إللحاؽ 
الضرر المالي بالشخص صاحب العالقة، مع مراعاة 

. (ٕٓ)القكاعد كالمبادئ الفقيية المتعمقة بيذا الشأف
كتب الفقو إلزالة  كمف األمثمة التي عثرت عمييا في      

إعادة "الضرر ما يسمى في االصطالح المعاصر 
إلى أف  (ٕٔ)، حيث ذىب بعض الفقياء"المحاكمة

الشخص المداف مف قبؿ أحد القضاة، لو أف يطالب 
بإعادة محاكمتو أماـ قاضو آخر إذا استطاع أف يثبت أف 
القاضي األكؿ قد ارتشى في المحاكمة األكلى، أك أنو لـ 

. جراءات القضائية الصحيحة أثناء ىذه القضيةيمتـز باإل

موقف الفقه اإلسالمي من تصرفات الوالي الفاسد : ثالثاًا 
. إدارياًا 
المقصكد ىنا ىك المكقؼ مف ىذه التصرفات مف       

حيث صحتيا كنفاذىا، كفي ىذا الصدد يجب التفريؽ بيف 
فيناؾ نكع مف التصرفات الفاسدة : نكعيف مف التصرفات

التي تصادـ نصان كاضحان مف نصكص الشرع، أك ما  إداريان 
في  بيف الفقياء أخذ منو مف قكانيف كأنظمة، فيذه ال خالؼ

أنيا ال تعد نافذة كال يترتب عمييا أثر؛ ألنيا تتنافى مع مبدأ 
. المشركعية الذم يحكـ العمؿ اإلدارم

كىناؾ نكع آخر مف التصرفات كىي التي تقع مف       
ب الكالية بعد حصكؿ المخالفة اإلدارم أك صاح

كقبكؿ  –، أك في ظؿ مخالفة شرعية منو الصريحة
لـ تؤثر عمى صحة التصرؼ ذاتو، فيؿ تعتبر  -الرشكة

ىذه التصرفات باطمة أـ أنيا تقع صحيحة؟ 
الحقيقة أف الفقياء لـ يناقشكا ىذه المسألة بالصكرة       

تندرج  التي أعرضيا ىنا، غير أنيـ ناقشكا مسألة جزئية
تحت ىذا الباب، كىي مدل صحة األحكاـ الصادرة عف 

ف مالقاضي المرتشي، حيث يظير لي أف ليـ تكجو
: ف في ىذا الشأفمرئيس

كىك التكجو الذم يؤخذ مف كالـ جميكر : التكجو األكؿ
مف أف القاضي إذا قبؿ  (ٕٕ)بعض الحنفيةكالفقياء 

ذا سقطت عدالتو فإنو  الرشكة فقد سقطت عدالتو، كا 
 ادرة عنو بعد ذلؾ ػاـ الصػينعزؿ تمقائيان، فتغدك األحؾ

. غير صحيحة كال نافذة أيان كانت صفتيا
كىك التكجو الذم قاؿ بو جميكر : التكجو الثاني      
مف أف القاضي إذا قبؿ الرشكة فإف عدالتو  (ٖٕ)الحنفية

تسقط، غير أنو ال ينعزؿ تمقائيان بؿ يصبح كاجب العزؿ 
ر، فإف لـ يفعؿ تبقى أحكامو كتصرفاتو مف قبؿ كلي األـ

صحيحة ما دامت مكافقة لمشرع، أما حكمو في 
خصكص القضية التي ارتشى مف أجميا فميـ في ذلؾ 

األكؿ يرل أف حكمو يعتبر باطالن بغض النظر : رأياف
لمشرع أك عدـ مكافقتو، كالثاني يرل أنو  توعف مكافؽ

. ميعتبر صحيحان ما داـ مكافقان لمحكـ الشرع
كأيان كاف األمر فإف أيان مف ىذيف التكجييف ال       

يمكف سحبو تمقائيان عمى جميع صكر الفساد اإلدارم، 
كذلؾ ألف الفقياء تشددكا في أمر القضاء ما لـ يتشددكا 
في غيره مف الكاليات؛ فيك عماد األمر في سائر شؤكف 
الدكلة، كخاصة أف كالـ الفقياء في ىذه المسألة مبني 

مسألة العدالة، كىي التي اتفقكا عمى اشتراطيا في  عمى
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القاضي، في حيف أنيـ اختمفكا في ذلؾ في أنكاع أخرل 
. مف الكاليات

الحاالت  قا فإنني أرل أف يترؾ الحكـ في ىذكلذ      
إلى تقدير كلي األمر، الذم يجب عميو أف يأخذ في 
ككف اعتباره الكضع العاـ لمشؤكف اإلدارية، كالحاؿ التي م
عمييا اإلداريكف، كيكازف بيف المصالح كالمفاسد التي 

 .يمكف أف تترتب عمى اعتماد قكؿ مف ىذه األقكاؿ
ال بد  -في كقتنا المعاصر- كفي أم قكؿ ييعتمد      

مف التنبو إلى ما آؿ إليو كاقع الكظيفة العامة كخاصة 
إلسالمية المعاصرة التي تصنؼ في في المجتمعات ا

كؿ العالـ الثالث، إذ ييعد مف أىـ أسباب غمبيا ضمف دأ
ضماف االستمرارية الكظيفية في : "انتشار الفساد فييا

الجياز الحككمي، فعندما يدلؼ الشخص عمى الكظيفة 
االستمرارية  -في الغالب-العامة فإنو بذلؾ يضمف 

لذا نجد الكثير مف . كاالستقرار في الجياز الحككمي
دكؿ العالـ الثالث أبناء المجتمعات، كبخاصة في 

يفضمكف العمؿ في الجياز الحككمي بسبب ىذه الميزة، 
مع أف الركاتب أك األجكر التي تقدـ ليـ مقابؿ ىذه 

الكظائؼ إما أف تككف متدنية أك بالكاد تغطي متطمباتيـ 
. اليكمية
ىذه الميزة المتعمقة بضماف استمرارية الكظيفة       

الحككمي في ظؿ الحككمية حفزت بعض مكظفي الجياز 
تدني الركاتب، إلى ارتكاب المخالفات ألنيـ يعممكف أنو 

. مف الصعب فصميـ أك حتى المساس بركاتبيـ
مف ناحية أخرل فإف ىذه الخاصية تجعؿ مف       

الصعب عمى أجيزة الرقابة الداخمية أك الخارجية 
متابعة سمكؾ ىؤالء المكظفيف إذا ما عرفنا أف النتائج 

ل ىذه المراقبة ال تمثؿ أم تيديد لممكظؼ المترتبة عؿ
إلى جانب ذلؾ فإف ىناؾ . في الجياز الحككمي

محدكدية كبيرة في إمكانية قياـ ىذه األجيزة بالدكر 
المطمكب نتيجة لنقص اإلمكانات البشرية كتنامي عدد 
المكظفيف في الجياز الحككمي، األمر الذم يجعؿ 

كقكع تحت طائمة ىؤالء المكظفيف في مأمف دائمان مف اؿ

الرقابة، كىك ما يشجع بدكره الكثير مف ىؤالء المكظفيف 
. عمى ارتكاب المخالفات السمككية

عمى أف األمر ال يقتصر فقط بالنسبة الستمرار       
الكظيفة كعالقتيا بالفساد عمى مجرد صعكبة مراقبة 

سمكؾ ىؤالء المكظفيف فقط، بؿ إف األمر يتعدل ذلؾ 
أنو حتى األنظمة التي تيسف مف أجؿ  بكثير، حيف يعمـ

الحد مف المخالفات السمككية لممكظفيف يصعب تطبيقيا 
في كثير مف األحياف؛ ذلؾ أنو في حالة تطبيؽ أم 
عقكبة سمككية عمى المكظؼ فإف ذلؾ يحتاج مف 

رؤسائو إلى أف يككنكا عمى الدكاـ مستعديف بالكثائؽ 
يستغرؽ  كالكقائع التي تثبت صحة قرارىـ، كىك أمر

منيـ الجيد كالكقت الطكيؿ، كقد تككف نتيجة ذلؾ في 
نياية المطاؼ قبكليـ بالكضع الراىف عمى عالتو بدالن 

. (ٕٗ)..."مف الدخكؿ في مثؿ ىذه اإلشكاليات
 

 
 
 
 
 
 

 النتائج والتوصٌات

خمص الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة إلى النتائج       
: كالتكصيات التالية

المعاصركف في عمـ اإلدارة كغيرىا لـ يتفؽ الباحثكف  .ُ
عمى كضع تعريؼ مكحد لمفساد اإلدارم، رغـ اتفاقيـ مف 

حيث الجممة عمى أىـ التصرفات كالسمككيات اإلدارية 
: التي تدخؿ فيو، كىذا يعكد إلى أسباب عديدة، أىميا

. اختالؼ مناىج البحث كمرجعياتو
يرل الباحث أف الشريعة اإلسالمية قد حددت  .ِ

ف خالؿ تشريعاتيا كمبادئيا المختمفة مفيـك بكضكح ـ
الفساد اإلدارم كمعاييره، كأنو يمكف تعريؼ الفساد 

اإلخالؿ المقصكد  :اإلدارم في ضكء ذلؾ عمى أنو
بالسمطات الممنكحة بمكجب كالية شرعية عامة أك 

خاصة، أك قصد استعماليا بما يتعارض مع مقاصد 
. عان أك مآالن الشريعة اإلسالمية مف تمؾ الكالية كاؽ

تكصؿ الباحث إلى أف الشريعة اإلسالمية سبقت كؿ  .ّ
النظـ الكضعية في اتخاذ اإلجراءات الكقائية التي تحد مف 
ظاىرة الفساد اإلدارم، كأنيا بدأت أكالن بتحصيف المجتمع 
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النظرة المتكاممة إلى : ضد ىذه الظاىرة، كذلؾ مف خالؿ
بيف األخالؽ  األخالؽ، حيث لـ تفرؽ الشريعة اإلسالمية

المينية كاألخالؽ الشخصية، كحرصت عمى استيداؼ 
ثـ مف . االستقامة في سمكؾ الفرد في شتى مجاالت حياتو

خالؿ معالجة األسباب االجتماعية المفضية إلى الفساد 
اإلدارم، كتكجت ذلؾ كمو بتحريـ الفساد اإلدارم عمى كؿ 

. المشتركيف أك المساىميف فيو
سالمية بالخطاب الكعظي لـ تكتؼ الشريعة اإل .ْ

كاإلصالحي، بؿ نفذت إلى صميـ الشأف اإلدارم فقررت 
جممة مف المبادئ كالقيـ اإلدارية التي مف شأنيا حفظ 
القيـ اإلدارية مف استشراء الفساد فييا، كذلؾ مف خالؿ 

الحرص عمى اختيار : جممة مف التدابير كالتي مف أىميا
كالخاصة، كضبط  ذكم الكفاءات لشغؿ الكاليات العامة

تصرفات القائميف عمى الكاليات العامة كالخاصة، 
كضبط السمطات التقديرية الممنكحة ألصحاب الكاليات 
العامة كالخاصة، كتعميـ المسؤكلية اإلدارية كالرقابية ك 

. تفعيميا
كقفت الشريعة اإلسالمية مكقفان حازمان مف  .ٓ

تصرفات األشخاص الفاسديف إداريان، كذلؾ بتحريـ كافة اؿ
الفاسدة إداريان، كتأثيـ أصحابيا أماـ اهلل تعالى، كما يتبع 

ذلؾ مف كجكب اإلنكار مف قبؿ المجتمع ككجكب 
. العقكبة التعزيرية مف قبؿ الحاكـ

اىتـ التشريع اإلسالمي بأال يستفيد األشخاص  .ٔ
الفاسدكف إداريان مف أية منفعة مادية تتحصؿ ليـ مف 

تؼ بمحاربة الرشكة خالؿ ىذا السمكؾ، حيث لـ تؾ
بصكرتيا الكاضحة الجمية، بؿ عمدت إلى تتبع الصكر 

. الخفية ليا كتحريميا كتجريميا كمصادرتيا
مبادئ التشريع اإلسالمي تبيف أف القرارات اإلدارية  .ٕ

التي تشكبيا شائبة الفساد اإلدارم  بحيث تصادـ 
النصكص التشريعية كمقاصدىا مصادمة كاضحة تعتبر 

افذة، بغض النظر عف الجية التي الغية كغير ف
أصدرتيا، غير أنيا تركت الباب مفتكحان أماـ كلي األمر 

التخاذ اإلجراءات اإلدارية المناسبة في شأف القرارات 
التي ىي دكف ذلؾ، آخذان بعيف االعتبار الكضع العاـ 
لمشؤكف اإلدارية، كالحاؿ التي يككف عمييا اإلداريكف، 

مفاسد التي يمكف أف تترتب عمى مكازنان بيف المصالح كاؿ
. أم إجراء يتخذه

يكصي الباحث باعتماد المبادئ اإلسالمية في إدارة  .ٖ
المؤسسات العامة كالخاصة، كنشر قيميا بيف القائميف 
عمى إدارتيا كالعامميف فييا، لزيادة الحصانة الذاتية 
لألفراد ضد ظاىرة الفساد اإلدارم، كتفعيؿ الرقابة 

. ددة لمكاجيتيا بشكؿ فاعؿبمستكياتيا المتع
يكصي الباحث بنشر الكعي اإلدارم المستند إلى  .ٗ

مبادئ الشريعة اإلسالمية كقيميا بيف عمـك الناس، 
كخاصة الذيف يتعاممكف منيـ مع اإلدارييف في القطاع 
العاـ كالخاص، فمف شأف زيادة الكعي أف يفعؿ الرقابة 

 .االجتماعية عمى تصرفات اإلدارييف كيضبطيا

كصي الباحث أف تأخذ التشريعات القانكنية م .َُ
كاإلدارية المطبقة في البالد العربية كاإلسالمية بمبادئ 

التشريع اإلسالمي كمنيجو الحاـز في التعامؿ مع 
األشخاص الفاسديف إداريان، فيك السبيؿ األمثؿ لكقؼ 

 .ىذه الظاىرة كمنع استشرائيا

 :الهوامش
                                              

ركبرت كميتجارد؛ السيطرة عمى الفساد، ترجمة : انظر( ُ)
ـ، ُْٗٗ، ُعمي حسيف حجاج، عماف، دار البشير، ط

 .َُص

منقذ محمد داغر، عالقة الفساد اإلدارم : انظر( ِ)
بالخصائص الفردية كالتنظيمية لمكظفي الحككمة 

حالة دراسية مف دكلة عربية، أبك ظبي، : كمنظماتيا
، ُاسات كالبحكث االستراتيجية، طمركز اإلمارات لمدر

 .ٖـ، صََُِ

عبد الرحمف الييجاف، استراتيجيات كميارات مكافحة ( ّ)
الفساد اإلدارم، المجمة العربية لمدراسات األمنية 

، (أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية)كالتدريب 
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ىػ،  ُُْٖ، (ِّ)العدد ، (ُِ)الرياض، المجمد 
 .ِٓٔ-َِّص

 .ٗسابؽ، ص داغر، مرجع( ْ)

ميخائيؿ : كقارف مع. ُِ-َُداغر، مرجع سابؽ، ص( ٓ)
: البحث عف تعريفات. جكنستكف؛ ترجمة محمد البينسي

حيكية السياسة كقضية الفساد، المجمة الدكلية لمعمـك 
. ِّ-ِٖ، ص(ُْٗ)، العدد (اليكنسكك)االجتماعية 

عكاممو كعالتو كسبؿ التصدم : كحسني عايش، الفساد
، بيركت، المجمد (دار الطميعة)عربية لو، دراسات 

 .َُُص ـ،ُٕٗٗ، (ُِ-ُُ)العدد ، (ّّ)

إبراىيـ بدر شياب، معجـ مصطمحات اإلدارة العامة، ( ٔ)
 .ِِّـ، صُٗٗٗ، ُط، بيركت، مؤسسة الرسالة

 .َُداغر، مرجع سابؽ، ص( ٕ)

مصطفى كامؿ السيد، الفساد كالتنمية، القاىرة، مركز ( ٖ)
جامعة القاىرة،  -النامية دراسات كبحكث الدكؿ

حسف أبك حمكد، الفساد نقالن عف . ٖـ، صُٗٗٗ
كمنعكساتو االقتصادية كاالجتماعية، مجمة جامعة 

  العدد ، (ُٖ) لدػ، دمشؽ، المج(جامعة دمشؽ)دمشؽ 
 .ْْٕ، صـََِِ، (ُ)

 .ِٗجنستكف، مرجع سابؽ، ص( ٗ)

 كف، مرجع ػجكنست. َُ ابؽ، صػداغر، مرجع س( َُ)
 .ِٗسابؽ، ص

(ُُ)The World Bank (2000). Anticorruption in 

transition: A Contribution to the Polic 

Debate. Washington, D.C., p.8. 

جكنستكف، مرجع سابؽ، . َُداغر، مرجع سابؽ، ص( ُِ)
 .ُّص

 .ِّجكنستكف، مرجع سابؽ، ص( ُّ)

 .ُِداغر، مرجع سابؽ، ص( ُْ)

الترمذم، كتاب العمـ،  ىذا جزء مف حديث يركيو اإلماـ( ُٓ)
 .ِٕٖٔباب ما جاء في فضؿ الفقو عمى العبادة، برقـ 

ىذا الحديث مف األحاديث التي يتفؽ الفقياء عمى ( ُٔ)
ف كاف لعمماء الحديث فيو أقكاؿ . االستدالؿ بيا، كا 

المدينة  ،بف حجر العسقالني، التمخيص الحبيرا: انظر
 .ِّٖ-ِِٖ، صُج ىػ،ُّْٖـ، .المنكرة، د

 

باب مف : ركاه البخارم في صحيح، كتاب األحكاـ( ُٕ)
 .ُّٕٔاسترعي رعية فمـ ينصح، حديث رقـ 

 .ِّٕٔالمرجع السابؽ، حديث رقـ ( ُٖ)

فؤاد محمد النادم، بعض المفاىيـ اإلدارية : انظر( ُٗ)
كقائع ندكة اإلدارة في / كالسياسية مف منظكر إسالمي

 نشرت في جدة، المعيد. ـَُٗٗاإلسالـ، القاىرة 
 .ٖٓـ، صُٓٗٗ، ُط، اإلسالمي لمبحكث كالتدريب

: انظر. متفؽ عميو، ركاه البخارم كمسمـ بألفاظ متقاربة( َِ)
باب ىدايا العماؿ، : صحيح البخارم، كتاب األحكاـ

صحيح مسمـ، كتاب اإلمارة، باب . ّٕٓٔحديث رقـ 
 .ُِّٖتحريـ ىدايا العماؿ، حديث رقـ 

بيركت،  ،مسمـ شرح صحيح ،يحيى بف شرؼ النككم( ُِ)
، ُِج ىػ،ُِّٗ، ِدار إحياء التراث العربي، ط

 .ُِٗص

 .المرجع السابؽ، الجزء كالصفحة نفسييما: انظر( ِِ)

بيركت، دار المعرفة، ، أبك إسحاؽ الشاطبي، المكافقات( ِّ)
 .ُٓٗ، صْـ، جُٕٗٗ، ّط

أحمد إبراىيـ أبك سف، استخداـ أساليب الترغيب : انظر( ِْ)
الفساد اإلدارم، المجمة العربية كالترىيب لمكافحة 

أكاديمية نايؼ لمدراسات )لمدراسات األمنية كالتدريب 
، العدد (ُُ)الرياض، المجمد ( العربية لمعمـك األمنية

أبك حمكد، مرجع سابؽ، . ٓٗىػ، صُُْٕ، (ُِ)
شياب، ، ُِٗالييجاف، مرجع سابؽ، ص. ْٖٓص

 .ِِّمرجع سابؽ، ص

(ِٓ)OECD (1998), Principles for Managing 

Ethics in the Public Service:  Recomm- 
endation. (http://www.oecd.org /dataoecd 

/60 /13/1899138. pdf ) 

 .ْٕٓأبك حمكد، مرجع سابؽ، ص( ِٔ)

 .ِّّك ُِّابف خمدكف، المقدمة، ص( ِٕ)

 .ُِكميتجارد، مرجع سابؽ، ص: انظر( ِٖ)

كسؼ خميؿ م: لمزيد مف التفصيؿ بيذا الخصكص انظر( ِٗ)
األسباب كالنتائج : اليكسؼ، الفساد اإلدارم كالمالي

جامعة )مجمة العمـك االجتماعية . كطرؽ العالج
ـ، ََِِ، (ِ)، العدد (َّ)، الككيت، المجمد (الككيت
زكي راتب غكشو، أخالقيات الكظيفة . ِْٖ-ِٕٓص
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، ُفي اإلدارة العامة، عماف، مطبعة التكفيؽ، ط
 .ْٗ-Wْٔـ، ُّٖٗ

عايش، مرجع . ِّّأبك سف، مرجع سابؽ، ص: ظراف( َّ)
 .  ََُسابؽ، ص

ىذا جزء مف حديث أسامة بف زيد المشيكر في تشفعة ( ُّ)
في المرأة المخزكمية التي سرقت، كىك حديث أخرجو 

اإلماـ البخارم في صحيحو، كتاب األحكاـ، باب الطاعة 
 .ِٕٓٔا لـ تكف معصية، حديث رقـ لإلماـ ـ

الفقياء مف جكاز دفع  بعض ما قالو ىذا مع مالحظة( ِّ)
إذا كاف الدافع يريد  -مع بقاء الحرمة عمى اآلخذ  –الرشكة

: انظر. أف يصرؼ عف نفسو ظممان أك يصؿ إلى حؽ
، دار بيركت، جالؿ الديف السيكطي، األشباه كالنظائر

زيف الديف ابف . َُٓص ،ىػَُّْ، ُط، العمميةالكتب 
، ُ، دار الكتب العممية، طنجيـ، األشباه كالنظائر، بيركت

كلكف ينبغي أف يقيد ىذا االستثناء  .ُِّىػ، صُُْٗ
بأف تككف الرشكة ىي الكسيمة الكحيدة لتحقيؽ ىذا اليدؼ، 

ك متعينان عميو، كي ال يفضي أكأف بككف الحؽ ثابتان لمدافع 
، كاهلل ىذا االستثناء إلى تشجيع المرتشيف، كتفشي ضررىـ

 .أعمـ

 ، كتاب األحكاـ، باب ما جاء  في سننو ركاه الترمذم( ّّ)
حديث : ، كقاؿُّّٔفي الراشي كالمرتشي، حديث رقـ 

 .حسف صحيح

 ف ػ، ـُُٓ، صْدرؾ، جػـ في المستػركاه الحاؾ( ّْ)

 .صحيح: كقاؿ عنو الذىبي. حديث ثكباف 

إسماعيؿ بف عمر بف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ( ّٓ)
كالحديث  .ِّٓ، صُ، جىَُُْت، دار الفكر، بيرك

الكارد في كالمو ركاه البخارم في صحيحو، كتاب 
الزكاة، باب التحريض عمى الصدقة كالشفاعة فييا، 

 .ُّٓٔحديث رقـ 

ابف حجر العسقالني، فتح البارم شرح صحيح : انظر( ّٔ)
، ٓج ىػ،ُّٕٗط، . بيركت، دار المعرفة، دالبخارم، 

 .ُِِص

ع سابؽ، السيكطي، مرج: انظر في ىذه القاعدة( ّٕ)
 .ُِّابف نجيـ، مرجع سابؽ، ص. َُٓص

 .ُِِ، صٓالعسقالني، فتح البارم، ج( ّٖ)

 

بيركت، المكتب ، ابف مفمح، إبراىيـ بف محمد، المبدع( ّٗ)
 .ُِٗ، صَُج ىػ،ََُْط، .اإلسالمي، د

المكسكعة : لمزيد مف التفصيؿ في ىذا الشأف، انظر( َْ)
سالمية، الككيت، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإل ،الفقيية

 .كما بعدىا ٔ، صّج ـ،ُِٗٗ، ِط

إسماعيؿ بسيكني، اختيار العامميف في اإلسالـ : انظر( ُْ)
كقائع ندكة اإلدارة في / كالفكر اإلدارم الحديث 

 .ْٕٔ-ْٗٓاإلسالـ، مرجع سابؽ، ص

كمف األمثمة عمى ذلؾ المؤلؼ الذم كضعو العالمة ( ِْ)
القضية في تحقيؽ : الشيير عبد الغني النابمسي بعنكاف
محمد عمر بيكند، : الفرؽ بيف الرشكة كاليدية، تحقيؽ

 .ـُِٖٗ، ُالككيت، كزارة األكقاؼ، ط

 .َُّعايش، مرجع سابؽ، ص ( ّْ)

اليكسؼ، . ُِٗالييجاف، مرجع سابؽ، ص: انظر( ْْ)
جكنستكف، مرجع سابؽ، . ُِٕمرجع سابؽ، ص

 .ّّص

 .ِّّالييجاف، مرجع سابؽ، ص( ْٓ)

 .ِّّابؽ، صجكنستكف، مرجع س( ْٔ)

محمد : لمزيد مف التفصيؿ في ىذا المكضكع انظر( ْٕ)
تصرؼ اإلماـ عمى الرعية "قاعدة . محمكد طالفحة
رسالة ماجستير ... كتطبيقاتيا الفقيية" منكط بالمصمحة

كمية الشريعة ، (غير منشكرة)في الفقو اإلسالمي 
 .ـََُِكالدراسات اإلسالمية، جامعة اليرمكؾ، 

 الحؽ كمدل سمطاف الدكلة في . لدرينيمحمد فتحي ا( ْٖ)
، ـُٕٗٗ، ُمؤسسة الرسالة، ط ،بيركت. تقييده
 .َُٕص

 .ُْٕالمرجع السابؽ، ص( ْٗ)

 .ُِٕاليكسؼ، مرجع سابؽ، ص: انظر( َٓ)

محمد عبد الكىاب الطاىر، الرقابة اإلدارية في النظاـ ( ُٓ)
أبك ظبي : كقائع ندكة النظـ اإلسالمية/ اإلدارم اإلسالمي

مكتب التربية العربي لدكؿ : نشرت في الرياض. ـُْٖٗ
 .ِْٕصُج. ـُٕٖٗالخميج، 

فرناس عبد الباسط البنا، التنظيـ اإلدارم في : انظر( ِٓ)
كقائع ندكة النظـ / الدكلة اإلسالمية منيجان كتطبيقان 

 .ُٔٗ-ُِٗصُاإلسالمية، مرجع سابؽ، ج
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، حديث (ِٓ)ركاه الترمذم، كتاب صفة القيامة، باب ( ّٓ)
 .حديث حسف صحيح: كقاؿ. ِْٗٓقـ ر

 .ِِْالبنا، مرجع سابؽ، ص: انظر( ْٓ)

 .ِٕٔالطاىر، مرجع سابؽ، ص( ٓٓ)

 .َِٖالمرجع السابؽ، ص( ٔٓ)

(ٕٓ)Thomas C. Schelling (1974). Command 

and Control in Social Responsibility and 

Business Predicament. Washington: The 

Brookings Institution, p.83-84.  ، 
 .ُّكميتجارد، مرجع سابؽ، ص: نقالن عف

عبد الرحمف أحمد . ُْٓأبك حمكد، مرجع سابؽ، ص( ٖٓ)
ىيجاف، الفساد كأثره عمى الجياز الحككمي، بحث مقدـ 
إلى المؤتمر العربي لمكافحة الفساد، الرياض، أكاديمية 

 .ُٗ-ُِـ، صََِّنايؼ العربية لمعمـك األمنية، 

ارم، كتاب األحكاـ، باب قكؿ اهلل تعالى ركاه البخ( ٗٓ)
، حديث "أطيعكا اهلل كأطيعكا الرسكؿ كأكلي األمر منكـ"

 .ُٖٕٔرقـ 

 .ّّٕ، صِالشاطبي، مرجع سابؽ، ج( َٔ)

اإلمامة : "ىذا مأخكذ مف قكؿ اإلماـ الماكردم( ُٔ)
مكضكعة لخالفة النبكة في حراسة الديف كسياسة 

ألحكاـ السمطانية، عمي بف محمد الماكردم، ا". الدنيا
 .ٓـ، صُِٖٗبيركت، دار الكتب العممية، 

انظر ما آؿ إليو حاؿ بعض الدكؿ العربية في ىذا الشأف ( ِٔ)
 -كقد تحكؿ الفساد : "كالذم يصفو أحد الكتاب بقكلو

إلى سمكؾ يكمي، كنمط تعاطو كتييؤ عقمي  -عبر تطكره 
كنفسي، كعالقة رابحة لكؿ مف المكاطف كرجؿ الدكلة، 

تكرس عمميان ككاقعيان كبند سرم كتفاىـ غير معمف بينيما ك
إلبقائو، حيث يصعب كالحاؿ ىذه أف ينتفض طرؼ عمى 

..." آخر مف دكف أف يعرِّض مكاسبو لمخطر كالزكاؿ
التكاطؤ الالكاعي في رفض : الفساد. سميماف قعفراني

المركز )مجمة الدراسات المبنانية كالعربية : أبعاد. الدكلة
ـ، ُٖٗٗ، (ٕ)، بيركت، العدد (م لمدراساتالمبناف
 .ُِٓ-ُُِص

 .ِٓٓ، صُِالمكسكعة الفقيية، ج: انظر( ّٔ)

عايش، مرجع . َِِالييجاف، مرجع سابؽ، ص( ْٔ)
 .َُٗسابؽ، ص

 

، المحمى، بيركت، دار الفكر، ( ٓٔ) عمي بف أحمد بف حـز
 .ُُٗج ، ص

 .ُِٗ، صِِالمكسكعة الفقيية، ج( ٔٔ)

عمر بف عابديف، رد المحتار محمد أميف بف : انظر( ٕٔ)
، ٓعمى الدر المختار، بيركت، دار الكتب العممية، ج

محمد بف محمد الحطاب، مكاىب الجميؿ، . ِّٔص
محمد بف أحمد . ُِِ، صٔبيركت، دار الفكر، ج

الشربيني، مغني المحتاج، بيركت، دار الكتب العممية، 
منصكر بف يكنس البيكتي، كشاؼ . ِٖٗ، صٔج

 .ُّٕ، صٔت، دار الكتب العممية، جالقناع، بيرك

كتاب اليبة كفضميا، : ركاه البخارم في صحيحو تعميقان ( ٖٔ)
 (.ُٔ)باب مف لـ يقبؿ اليدية لعمة 

انظر أيضان في كالـ المالكية في الرشكة كاليدية إلى ( ٗٔ)
. ُُّ، صٖالمكاؽ، التاج كاإلكميؿ، ج: الكالة

 .ُُٓ، صٕالخرشي، حاشية عمى الشرح الكبير، ج

، َُىذا الحديث ركاه البييقي في السنف الكبرل، ج( َٕ)
البييقي "أخرجو : كقاؿ الحافظ ابف حجر. ُّٖص

سناده ضعيؼ، كابف عدم مف حديث أبي حميد ، كا 
سناده ، كالطبراني في األكسط مف حديث أبي ىريرة كا 

كفيو عف جابر أخرجو سنيد بف داكد في . أشد ضعفان 
، إسماعيؿ بف مسمـعف ، تفسيره عف عبدة بف سميماف

سماعيؿ ضعيؼ، عف جابر، عف الحسف ابف حجر، " كا 
لكف في حديث : قمت. ُٖٗ، صْالتمخيص الحبير، ج

 .ابف المتبية السابؽ تخريجو ما يؤيد معناه

السرخسي، المبسكط، : انظر أيضان في كالـ الحنفية( ُٕ)
، ٓابف عابديف، حاشية رد المحتار، ج. ِٖ، صُٔج

 .ّّٕص

حمد أعبد الرحمف بف : ان في كالـ الحنابمةانظر أيض( ِٕ)
ابف رجب، القكاعد، بيركت، دار الكتب العممية، 

 .ُِّص

تقي الديف عمي بف عبد الكافي السبكي، الفتاكل، ( ّٕ)
 .َِْ-َِّ، صُالقاىرة، دار المعارؼ، ج

 ّٖالسيكطي، مرجع سابؽ، ص: انظر في ىذه القاعدة( ْٕ)
 .ّٕابف نجيـ، مرجع سابؽ، ص. 
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فكزم فيض اهلل، نظرية الضماف في  محمد: انظر مثالن ( ٕٓ)
الككيت، مكتبة التراث اإلسالمي،  ،الفقو اإلسالمي العاـ

 .ىػَُّْ، ُط

 .ِٕٔ، صٔالشربني، مرجع سابؽ، ج: انظر( ٕٔ)

كماؿ الديف بف اليماـ، فتح القدير، بيركت، دار : انظر( ٕٕ)
، ٓابف عابديف، مرجع سابؽ، ج. ِْٓ، صٕالفكر، ج

. عمي بف سميماف المرداكم، اإلنصاؼ. ّّٔص
 .ُُٖ، صُُبيركت، دار إحياء التراث العربي، ج

ابف . ِْٓ، صٕابف اليماـ، مرجع سابؽ، ج: انظر( ٖٕ)
 .  ّّٔ، صٓعابديف، مرجع سابؽ، ج

 .ٗ-ٖىيجاف، الفساد كأثره عمى الجياز الحككمي، ص( ٕٗ)


