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 ممخص البحث
، عمى مدار العصكر ،كالدكؿ كالحضارات ،تعتبر الكظيفة العامة أحد عناصر بناء المجتمعات

 كصحيحة . ،المتميز يجب أف يقـك عمى عناصر قكيةفالمجتمع 

كالنزكؿ بيا إلى أدنى  ،كالفساد الكظيفي أحد أىـ آفات المجتمعات في ىدـ الكظيفة العامة
فيتكجب عمى الدكلة كاألفراد مكاجية ىذه اآلفة  ،عمى المجتمع مما يؤثر سمبان  ،المستكيات
 كعبلجيا.

الفساد الكظيفي كسمطاف الدكلة عميو ، حيث ييعتبر  اختصت ىذه الرسالة بدراسة مكضكع أحكاـ
كالتي مف الممكف أف تقع في  ،مف المكضكعات الجديرة باالىتماـ في الدكلة اإلسبلمية

 .تبلؼ أشكاليا اإلدارية كالحككميةالمجتمعات عمى اخ

ذكرت حكمة  ك  ،كالقانكنية ،كالشرعية ،بدأت الرسالة ببياف مفيـك العمؿ الكظيفي كتعريفاتو المغكية
ثـ تعرضت الرسالة لحكـ العمؿ  ،كاإلدارية ،األخبلقية كذكرت ضكابطو ،كأنكاعو ،مشركعيتو
كالتزاميا بو  ،كخضكعو ليا ،كمدل سمطاف الدكلة عميو ،كالتكييؼ الفقيي لو ،الكظيفي
 .ككاجباتحقكقا ن 

ككذلؾ  ،القتصاديةكا ،كالسياسية ،ثـ تناكلت الرسالة مفيـك الفساد الكظيفي كأسبابو الدينية
 .كاإلدارية ،القانكنية

يراد صكر لجرائـ الفساد الكظيفي مكضحةن  كتعرضت الرسالة لمفيكـ الجريمة التأديبية كالجزائية كا 
أركاف كؿ جريمة كأشكاليا كحكميا الشرعي كعقكبتيا المقررة في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف 

 الفمسطيني.

اآلثار المترتبة عمى جرائـ الفساد الكظيفي عمى كافة مناحي كتناكؿ الفصؿ األخير مف الرسالة 
ج الفساد الكظيفي كآليات ، ككذلؾ الطرؽ المناسبة لعبللسياسية كاالقتصادية كاالجتماعيةالحياة ا
تمت الرسالة بكضع آليات كطرؽ الدكلة في معالجة اآلثار المترتبة عمى الفساد مكافحتو ، كخي

 .رؽ التربكية كالشرعية كالسمككيةاد في المجتمع كتعرضت لمطالكظيفي بما يمنع تفشي الفس
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Abstract 

Public post is considered a key element for building communities, nations and 

civilizations throughout the ages. A distinct society must be based on strong and 

valid elements. 

Occupational corruption is one of the worst diseases of communities that leads to the 

demolition of public office and bring it down to the lowest levels and negatively 

affects the community. Both the state, individuals have to do the best of their efforts 

to fight corruption.  

This study focuses on rules and laws pertaining to occupational corruption, since it is 

deemed one of the important issues in the Islamic state.  

The study starts by explaining the concept of public post and its definitions from a 

linguistic and legal point of views. The study also explains its rules, legitimacy, types 

and its ethical and administrative controls. Then the study illustrates its rules, Juristic 

conditioning and the power of the state upon public posts and its commitment to 

post’s rights and duties. 

The study also explains the concept of occupational corruption, its religious, 

political, economic legal and administrative reasons.  

The study also illustrates to the concept of disciplinary and penal crimes and brings 

different forms of crimes related to occupational corruption. It also illustrates the 

formative elements of corruption crimes, its forms and the prescribed punishment for 

each in Islamic law and Palestinian law. 

The last chapter of the thesis studies the implications of occupational corruption 

crimes on all aspects of political, economic and social life. It also shows the 

appropriate methods for the treatment of occupational corruption and mechanisms to 

fight it. The study concluded by developing mechanisms and methods for the 

treatment of the implications of occupational corruption in order to prevent its 

dissemination in the society. The study also touches upon the educational, legal and 

behavioral methods for such remedy. 
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 ِِ ََ ْح ِ اىشه ٌِ َّللاه ٌِ ثِْغ ِحٞ  اىشه

  ِِ َُ َع ْ٘ َٖ ْْ ٌْ أُٗىُ٘ ثَقِٞهٍخ َٝ ِْ قَْجيُِن ٍِ  ُِ َِ اْىقُُشٗ ٍِ  َُ ََل َمب ْ٘ فَيَ

َِ  اْىفََغبد ارهجََع اىهِزٝ َٗ  ٌْ ُٖ ْْ ٍِ َْْٞب  َّْج ِْ أَ َه ٍِ فِٜ اْْلَْسِض اَِله قَيِٞالا 

ب ٍَ ٘ا  َُ َِ  ظَيَ ٞ ٍِ ْجِش ٍُ َمبُّ٘ا  َٗ  ِٔ َُ َسثَُّل  111أُْرِشفُ٘ا فِٞ ب َمب ٍَ َٗ

 َُ ْصيُِح٘ ٍُ َٖب  يُ ْٕ أَ َٗ  ٌٍ يَِل اْىقَُشٙ ثِظُْي ْٖ   111ىُِٞ

  [111 ,111] هود : 
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 داءــــــاإلى

إلى بؤرة النكر التي عبرت بي نحك النجاح ، إلى مف بذؿ الغالي كالنفيس في سبيؿ رفعتي 
كالدم الحبيب ، ىا قد أينعت ثمرة غرسؾ بتكفيؽ اهلل تعالى لي بإتماـ ىذه كنجاحي ، إليؾ يا 

يعجز عف التعبير، لساني ييا أنؾ سببه في كجكدىا ككتابتيا، الرسالة التي تشيد كؿ قصاصة ف
كال يزاؿ إرضاؤؾ جزءن مف طمكحي كىدفي لصعكد سمـ ، فمقد كاف كالمقاـ أبمغ مف المقاؿ

 ؟ اهلل فيؾ يا أبًت فيبل رضيت عني ضاني، كلقد أر الدرجات العممية

ال  إلى ذلؾ القمب الحنكف التي ال يزاؿ شعارىا يتردد في أرجاء بيتنا منذ طفكلتي العمـ يبني بيكتان 
اد ، إلى التي ال يزاؿ لسانيا يميج بالدعاء لي بالسدماد ليا، كالجيؿ ييدـ بيكت العز كالكـرع

لى ج ،كالقبكؿ إليؾ يا أمي الحنكنة  لى أميياتي  دتي الغالية.كا  كؿ المحبة  األخريات لكفٌ كا 
 .كاإلكراـ

، إلى مف أكرمني اهلل بيا زكجتي الغالية التي إلى رفيقة دربي كشريكة عمرم، كقرة عيني
 شاركتني عناء ىذه المسيرة بالتشجيع كالنصح كالمساندة كؿ الحب كالتقدير كاالمتناف .

أنعـ اهللي بيما عمٌي في مرحمة دراسة الماجستير ،  فتيمال"  نور وشيدف " يإلى حبيبتام الصغيرت
 أسأؿ اهلل أف يينبتكما نباتنا حسنا كيجعمكما مف الذرية الصالحة .

 ف .تيأشقائي األحباب كشقيقتام الحبيب إلى سندم كعكني بعد اهلل تعالى

لصادقيف إلى ركاد كالدعاة ا ،كالعمماء العامميف ،كعباده المجاىديف ،إلى أكلياء اهلل الصالحيف
 الحؽ في كؿ بقعة رباط عمى ىذه األرض .

إلى كؿ غيكر عمى كطنو كمجتمعو ، إلى الذيف يقكمكف بالكاجب بكؿ عـز رغـ ظركؼ مجتمعنا 
، القاسية ، إلى مف يحممكف المجتمع عمى عاتقيـ مف المكظفيف كالعامميف في القطاع العاـ

 .كالقطاع الخاص 

 .سالة ، لكـ كؿ التقدير كاالحتراـرافقكني بالدعاء كانتظركا إتماـ ىذه الر  الذيف إلى أحبابي جميعان 

 

 ُأىدي ىذا البحث
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 ُشكر وتقدير
  اهي ا تىٍرضى اًلحن مىى كىاًلدىمَّ كىأىٍف أىٍعمىؿى صى مىيَّ كىعى تىؾى الًَّتي أىٍنعىٍمتى عى رىبِّ أىٍكًزٍعًني أىٍف أىٍشكيرى ًنٍعمى

اًلًحيفى  ًتؾى ًفي ًعبىاًدؾى الصَّ  (ٔ) كىأىٍدًخٍمًني ًبرىٍحمى

نعمتو ككفقني إلتماـ ىذا  الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ، الحمد هلل الذم أتـ عميٌ 
 البحث، فممو الحمدي كالمنة في األكلى كاآلخرة .

سداء الشكر كالعرفاف لمف يستحقيو فإنني  فمف باب االعتراؼ بالجميؿ ، كنسبة الفضؿ ألىمو ، كا 
أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير كاالمتناف مع باقات الحب كالعرفاف لشيخي كأستاذم كمعممي 

 , فضيمة العالـ الميؤصؿ كالدليؿ الميكًصؿ كالناصحي األميف فضيمةي كالمشرؼ عمى رسالت
تفضٌؿ بقبكؿ اإلشراؼ عمى  الذم األستاذ الدكتور / ماىر حامد محمد الحولي " حفظو اهلل "

رشادم رسالتي ، كالذم اختصني بالنصح كاإلرشاد كبالغ االىتماـ كلـ يدخر جيدان في  تكجييي كا 
، كأسأؿ اهلل إليو فجزاه اهلل عني خير الجزاء ؿ رسالتي إلى ما كصمتكلو األثر الكبير في كصك 

 تعالى أف ييبارؾ في عممو كعممو كأف ينفع بو اإلسبلـ كالمسمميف .

 كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ كخالص التقدير ألستاذمٌ  الكريميف : 

كعمـ عمٌي فيك ، فيك صاحب  فضؿ حفظو اهلل "  "سالـ عبد اهلل أبك مخدة فضيمة الدكتكر / 
، كىاىك سمعممي كمدرسي في المرحمة الثانكية، كىك شيخي كأستاذم في مرحمة البكالكريك 
 بفضؿ اهلل تعالى، يضع بصمتو عمى رسالتي الماجستير، فجزاه اهلل عني خير الجزاء

، العالـ المؤصؿ صاحب العمـ " حفظو اهلل " األستاذ الدكتكر / مازف مصباح صباح فضيمة ك 
الذيف تفضبل بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة ، كتجشما كاألخبلؽ الحميدة كالسيرة العطرة ، ك  الغزير

 المكلى عٌز كجؿ  أف يبارؾ فييما كينفع بيما . عناء تصكيبيا كتنقيحيا ، سائبلن 

كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى صرح العمـ الشامخ جامعتي الغراء الجامعة اإلسبلمية متمثمة برئيسيا 
، كأخص بالشكر كالتقدير كمية الشريعة كالقانكف متمثمة  عادل عوض اهللاألستاذ الدكتكر / 
كلى الم كأعضاء ىيئة التدريس  ىيئة العمماء كالفقياء سائبلن  ماىر السوسي بعميدىا الدكتكر /

 ليا دكاـ التقدـ كالنجاح .

 الباحث                                                                       

 يوسف غانم أبو معيمق 
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 المقدمة :
محمد بف عبد اهلل الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف سيدنا 

 كعمى آلو كصحبو الطيبيف الطاىريف كمف سار عمى خطاىـ كاقتفى أثرىـ إلى يـك الديف كبعد :

إف ظاىرة الفساد الكظيفي تعد مف أخطر الظكاىر التي تصيب أجيزة الدكلة كمؤسساتيا ، كذلؾ 
إلىماؿ فيو، لما ينتج عنو مف سمككات سيئة كسمبية ، كذلؾ بتقصير المكظؼ في أداء عممو كا

أك باستغبلؿ المكظفيف أعماليـ لمحصكؿ عمى مكاسب شخصية عمى حساب المصمحة العامة 
أكلئؾ الذيف يممككف القدرات كالصبلحيات ضمف حدكد أعماليـ ، كىذه التصرفات  كخصكصان 

ات كالسمككات غير بأف ىذه التصرف يترتب عمييا مخاطر كبيرة كمتنكعة تمحؽ بالمجتمع ، عممان 
 مخالفة لمنصكص الشرعية كالقانكنية ، كقد سجمت الشريعة اإلسبلمية سبقان  مأذكف فييا حيث أنيا

في التحذير مف ىذه الظاىرة كقد ألفيت ذلؾ في كثير مف نصكص القرآف كالسنة النبكية كمنيا 
ُْ٘ا ََل رَُخ٘ َٝب الحصر قكؿ اهلل تعالى :  عمى سبيؿ المثاؿ ال ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ ُع٘هَ أَُّٝ اىشه َٗ  َ  ُّ٘ا َّللاه

 َُ ٘ َُ ٌْ رَْعيَ ّْزُ أَ َٗ  ٌْ بَّبرُِن ٍَ رَُخُّ٘٘ا أَ َٗ 
(ُ)

 

ٍنوي كعف معقؿ بف يسار  ما من عبد : "  قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ رىًضيى المَّوي عى
 ( ِ) " يسترعيو اهلل رعية يموت وىو غاش لرعيتو إل حرم اهلل عميو رائحة الجنة 

كقد جاءت ىذه الدراسة لتعالج ىذه الظاىرة مف خبلؿ بياف ضكابط العمؿ الكظيفي كأحكامو ، 
ظيار أسباب الفساد الكظيفي مع بياف أىـ مظاىره كالمخاطر المترتبة عميو ككيفية معالجتو.   كا 

 أول :أىمية وأسباب اختيار البحث .

 أىمية البحث  . أ

 ،في المجتمعات العالمية أصبح مستشريان  مكضكعان تنبع أىمية الدراسة مف ككنيا تتناكؿ . ُ
 امم؛ كتيدد استقامة النظاـ العاـ ،حياة األمـ كالمجتمعاتك فباتت ىذه الظاىرة تيدد استقرار 
كطرؽ عبلجيا في الشريعة  ،لمتعرؼ عمى أسبابيا مجتمعيةحفزني لدراسة ىذه المشكمة ال

.اإلسبلمية
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ية  ينبغي لنا أف نبيف مكقؼ التشريع اإلسبلمي منيا .  ىذه الدراسة تتناكؿ مشكمة أخبلقِ 
 كدكره في عبلجيا.

.  ترجع أىمية الدراسة مف ككف الدراسات الفقيية التي تناكلت المكضكع عمى تعدادىا لـ ّ
تتناكلو بشكؿ تفصيمي كتحميمي لظاىرة الفساد الكظيفي كطرؽ معالجتو كاقتصرت ىذه الدراسات 

 عمى بعض جكانبو .

 .ختيار البحثأسباب ا . ب
 تعتبر أىمية البحث أىـ أسباب اختياره . .ُ
 .بياف ضكابط العمؿ الكظيفي في الفقو اإلسبلمي  .ِ
 .في الفقو اإلسبلمي  كأحكامو الكظيفي كأسبابو إظيار حقيقة الفساد .ّ
 .الكظيفي كأسبابو في الفقو اإلسبلمي  التعرؼ عمى أنكاع مظاىر الفساد .ْ
 .الكظيفي  الناتجة عف ظاىرة الفسادلمخاطر ا الكصكؿ إلى حقيقة .ٓ
 .الكظيفي في الفقو اإلسبلمي  بياف طرؽ معالجة الفساد .ٔ

 

 :  ثانيًا : أسئمة البحث

دراسة فقيية  ، كسمطاف الدكلة عميو الكظيفي ضكعا بحثيا بعنكاف أحكاـ الفسادتتناكؿ الدراسة مك 
 لتجيب عمى عديد مف األسئمة تتمحكر فيما يمي : ؛ مقارنة كقد جاءت

 ماىية ضكابط العمؿ الكظيفي في الفقو اإلسبلمي ؟ .ُ
 ؟ كمكقؼ الفقو اإلسبلمي منوما ىي أشكاؿ الفساد الكظيفي كأسبابو  .ِ
 كيؼ نقابؿ مظاىر الفساد الكظيفي بالعقكبات التي قررتيا الشريعة اإلسبلمية عميو ؟  .ّ
 عمى الفساد الكظيفي ؟ما ىي اآلثار المترتبة  .ْ
 كيؼ نطبؽ السبؿ الناجحة التي اعتمدىا التشريع اإلسبلمي لمعالجة الفساد الكظيفي ؟ .ٓ
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 تحديد الفرضيات العممية لمبحث : :ثالثا

مية كغير الرسمية تؤدم إلى الفرض األكؿ : سكء اإلدارة كفسادىا في المؤسسات كالدكائر الرس
 .كظيفي كاضح  فساد

عدـ تطبيؽ القكانيف كالمكائح كاألنظمة المتضمنة لمعممية الكظيفية أدت إلى الفرض الثاني : 
 .ترىؿ شديد في المؤسسات كالدكائر الرسمية كغير الرسمية 

 الكظيفي كىي كفيمة بمعالجتو . ص الشرعية تكفؿ عدـ كقكع الفسادالفرض الثالث : النصك 

كاآلداب الشرعية يمثؿ ضابط كحارس لعدـ الفرض الرابع : االلتزاـ بالقيـ اإلنسانية كاألخبلؽ 
 الكقكع في الفساد الكظيفي .

 

 :  الدراسات السابقةرابعا :

لـ أجد كتابا مستقبل يتناكؿ  كالبحث في الشبكة العنكبكتية عمى المكتبات  بعد البحث كالتنقؿ
بالمكضكع  إال أنو يكجد بعض المسائؿ المتعمقة ، ىذه المشكمة البحثية أك أحاط بجميع جكانبيا

 في العديد مف الكتب القديمة كالحديثة كاألبحاث العممية كالمقاالت كمنيا :

حيث في بعض صفحاتو تكمـ عف طريؽ التعييف  ، كتاب األحكاـ السمطانية لمماكردم .ُ
 ة التحذير مف خيانة العمؿ الكظيفي كلـ يتطرؽ لجزئيات أخرل .ككيفي

ألبي يعمى كىك يتناكؿ أيضا بعض المسائؿ المتعمقة بيذه  ، كتاب األحكاـ السمطانية .ِ
ي ، كمسألة المكظؼ المقصر في عممو دكف التعمؽ في كطرؽ التعييف الكظيف ، الدراسة

 األحكاـ الشرعية ، كفركعيا التي تتعمؽ بالمكضكع .
التي ب ةالسياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية كىذا الكتاب يتناكؿ مسائؿ شبيي .ّ

 .رتيا في الكتابيف السابقيف ذك
كتاب ضمانات التأديب في الكظيفة العامة )دراسة تحميمية تأصيمية فقيية مقارنة( بما  .ْ

 / عبد المطيؼ بف شديد الحربي . م لمدكتكراستقر عميو القضاء السعكد
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 ضمانات منع الفساد اإلدارم في أنظمة الخدمة المدنية بالمممكة العربية السعكدية  .ٓ
، كقد اشتمؿ عمى   آؿ سفراف عبد اهللحمد بف لمدكتكر /  ( حميمية تأصيميةدراسة ت)

فقرات جيدة ؛ لكنيا جاءت مقتصرة عمى سبؿ منع الفساد كضماناتو، ككذلؾ اختص 
 بالفساد اإلدارم فقط دكف غيره .

الفساد اإلدارم كعبلجو في الفقو اإلسبلمي ) دراسة مقارنة بالقانكف اإلدارم األردني(  .ٔ
لمحمكد محمد عطية معابرة كقد تحدث الباحث عف عناكيف مميزة في بحثو ، إال أنو قد 

 اقتصر الدراسة عمى الفساد اإلدارم كىك أحد األشكاؿ كعمى الكظيفة العامة فقط .
تيب يحمؿ في طياتو تيب أخبلؽ المكظؼ المسمـ لؤلستاذ / أحمد الشميرم كىذا الكي كي  .ٕ

لكف  ، الكظيفي فسادكما أنو يتناكؿ جميع مظاىر ال ، صفات كأخبلؽ المكظؼ المسمـ
 معتمدا عمى الجانب الكعظي الذم يتعمؽ بالنزاىة كالضمير الحي .بصكرة مختصرة 

عف الرشكة كالغمكؿ  في المجبلت كالدكريات التي تتحدث كثير مف األبحاث المنشكرة .ٖ
منشكر بمجمة  كمف ىذه األبحاث بحث بعنكاف تحريـ الرشكة لمدكتكر يكسؼ القرضاكم

 .األبحاث اإلسبلمية العدد الرابع 

كجممة األبحاث تحدثت عف المكضكع بشكؿ جزئي كلـ يتطرؽ إلى اإلحاطة بجميع الفركع 
 كاألحكاـ الفقيية ، كستيمقي ىذه الدراسة الضكء عمى مكضكع البحث بكافة أحكامو الفقيية .

 

 :خامسا: خطة البحث 

السابقة ، كثبلثة فصكؿ ، كخاتمة تشتمؿ عمى أىـ النتائج تككف خطة البحث مف المقدمة ت
 كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث ، كفيارس البحث .
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 الفصل األول
 أنواعو , ضوابطو , حكمو , سمطان الدولة عميو  ,حقيقة العمل الوظيفي 

 كيتككف مف ثبلثة مباحث

 . المبحث األول : حقيقة العمل الوظيفي و حكمة مشروعيتو

 كفيو مطمباف :

 المطمب األكؿ : حقيقة العمؿ الكظيفي .

 المطمب الثاني : حكمة مشركعية العمؿ الكظيفي .

 المبحث الثاني : أنواع العمل الوظيفي و ضوابطو .

 ف :كفيو مطمبا

 المطمب األكؿ : أنكاع العمؿ الكظيفي .

 المطمب الثاني : ضكابط العمؿ الكظيفي .

 العمل الوظيفي و مدى سمطان الدولة عميو .المبحث الثالث : حكم 

 ف :فيو مطمباك 

 المطمب األكؿ : حكـ العمؿ الكظيفي .

 المطمب الثاني : مدل سمطاف الدكلة عمى العمؿ الكظيفي .
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 الفصل الثاني :

 و أحكامو حقيقة الفساد الوظيفي و أسبابو و صوره 

 كيتككف مف ثبلثة مباحث

 الفساد الوظيفي , أسبابو .المبحث األول : ماىية 

 كفيو مطمباف :

 المطمب األكؿ : ماىية الفساد الكظيفي .

 المطمب الثاني : أسباب الفساد الكظيفي .

 المبحث الثاني : صور وأحكام الفساد الوظيفي ذات الطابع التأديبي .

 كفيو مطمباف : 

 المطمب األكؿ : ماىية الجريمة التأديبية كأركانيا .

 اني : صكر كأحكاـ الجريمة التأديبية في الكظيفة .المطمب الث

 المبحث الثالث : صور وأحكام الفساد الوظيفي ذات الطابع الجزائي .

 كفيو مطمباف :

 المطمب األكؿ : ماىية الجريمة الجزائية كأركانيا .

 المطمب الثاني : صكر كأحكاـ الجريمة الجزائية في الكظيفة .
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 الفصل الثالث

 ار المترتبة عمى الفساد الوظيفي الدولة في معالجة اآلثسمطان 

 كيتككف مف ثبلثة مباحث

 المبحث األول : اآلثار المترتبة عمى الفساد الوظيفي .

 كفيو مطمباف :

 المطمب األكؿ : آثار الفساد الكظيفي المترتبة عمى النظاميف السياسي كاالقتصادم.

 المطمب الثاني : آثار الفساد الكظيفي المترتبة عمى النظاـ االجتماعي كنزاىة الكظيفة العامة.                  

 المبحث الثاني : طرق معالجة الفساد الوظيفي .

 كفيو ثبلثة مطالب : 

 المطمب األكؿ : الرقابة الكظيفية .

 ا .المطمب الثاني : إيقاع العقكبات المكائمة كالتمكيح بي

 المطمب الثالث : االلتزاـ بضكابط العمؿ الكظيفي .

 المبحث الثالث : طرق الدولة في معالجة اآلثار المترتبة عمى الفساد الوظيفي .

 كفيو ثبلثة مطالب :

 المطمب األكؿ : التربية الكظيفية .

 المطمب الثاني : تأميف الحياة الكريمة لممكظؼ .

 . المطمب الثالث : اإلدارة السميمة
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 : منيج الدراسة سادسا 

الكظيفي  اعتمدتي في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي كالتحميمي الذم يكضح أحكاـ الفساد
 دا عمى التأصيؿ الفقيي المقارف متبعا الخطكات التالية :معتم

جمع المعمكمات مف مصادرىا األصيمة مف كتب الفقو كاألصكؿ ....كغيرىا ، باإلضافة  .ُ
مع التزاـ الدقة في العزك كالتكثيؽ بما تقتضيو األمانة  ،الحديثة ذات الشأفإلى المراجع 

 العممية .
ند كجكد الخبلؼ بياف أقكاؿ العمماء في المسائؿ الفقيية مع ذكر أدلة كؿ فريؽ ع .ِ

 .الفقيي
 أشرت إلى مكقؼ القانكف الفمسطيني في المسائؿ المطركحة ما أمكف دكف إسياب . .ّ
 بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية . عزك اآليات إلى سكرىا .ْ
 تخريج األحاديث مف مظانيا األصيمة مع نقؿ الحكـ عمييا إال ما كاف في الصحيحيف . .ٓ
اعتمدت في التكثيؽ ذكر اسـ المؤلؼ ، ثـ الكتاب ، ثـ رقـ الجزء ، ثـ رقـ الصفحة   .ٔ

 كباقي المعمكمات في قائمة الفيارس .
 كالمراجع .ضمنت الخاتمة فيرسا لآليات كاألحاديث  .ٕ

 سابعا : المصادر والمراجع 

تكفر لمكضكع البحث مجمكعة كبيرة مف المراجع الشرعية كالفقيية كما يتعمؽ بو مف المراجع 
اإلدارية كالقانكنية ، باإلضافة إلى كتب المغة كالتفسير كاألحاديث كالتاريخ التي رجعت إلييا 

 كدكنتيا في قائمة المصادر كالمراجع .

كقد اشتممت عمى جممة النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا البحث ككذلؾ الخاتمة  ثامنا :
 الفيارس .

 

 واهلل ولي التوفيق
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 الفصل األول 

, حقيقة العمل الوظيفي , أنواعو
 , وسمطان الدولة عميو .ضوابطو, حكمو
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 المبحث األول 
 حقيقة العمل الوظيفي وحكمة مشروعيتو

 المطمب األول
 حقيقة العمل الوظيفي

خمؽ اهلل تعالى اإلنساف كاستخمفو في األرض بقدرتو كحكمتو سبحانو حيث قاؿ اهلل تعالى:     
  ئَِنِخ اِِّّٜ َجبِعو

َٰٓ يَ  ََ اِۡر قَبَه َسثَُّل ىِۡي ٗ  فِٜ ٱْۡلَۡسِض َخيِٞفَخ َٗ  ٗ  (ُ)  كجعؿ األرضى مستقر حياتو
كمعاشو في ىذه الدنيا كأكجد فييا كثير مف النعـ ، كسٌخر جميع المخمكقات لخدمتو ، كعدٌد لو 
أبكاب الرزؽ المختمفة ، كأمره بالسعي في األرض ، كالعمؿ الصالح النافع الذم جعمو سببا 

لتعبدية التي تكفؿ لو حياة لمعاشو كقكتو كعزتو في الحياة الدنيا كىك جزء أساس مف كاجباتو ا
مستقرة كطمأنينة الباؿ ، كراحة النفس كىدايتيا فالمطمكب مف اإلنساف أف ينزؿ إلى مياديف 

ٌُ ٱْۡلَۡسَض  الحياة مكافحا ، كعمى أبكاب الرزؽ ساعيا قاؿ اهلل تعالى  َ٘ ٱىهِزٛ َجَعَو ىَُن ىَُ٘لا رَ ُٕ

 ِ ٍِ ُميُْ٘ا  َٗ َٖب  َْبِمجِ ٍَ ُشْ٘ا فِٜ  ٍۡ ِٔ ٱىُُّْش٘سُ فَٱ ۡٞ اِىَ َٗ ِٔۦۖ  ۡصقِ ٌف مف مقاصد الشريعة اإلسبلمية أال  (ِ)  سِّ كا 
يككف اإلنساف خاليا ال عمؿ لو ، عالة عمى كجكه الناس يعطكه أك يمنعكه بؿ إف الشريعة 
اإلسبلمية تدفع اإلنساف إلى البذؿ كالكسب كالجد بالعمؿ الصالح ؛ لتحصيؿ الرزؽ الطيب ، 

َما َأَكَل َأَحٌد رضي اهلل عنو ، عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ : "    فعف المقداـ     
نَّ َنِبيَّ المَِّو َداُوَد َعَمْيِو السَّاَلُم, َكاَن َيأْ  ُكُل ِمْن َطَعاًما َقطُّ, َخْيرًا ِمْن َأْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه, َواِ 

 . (ّ) " َعَمِل َيِدهِ 

أحد أشكاؿ العمؿ كالسعي في ىذه الحياة ، فيك يدخؿ في دائرتو العامة يعتبر العمؿ الكظيفي 
 كتنزؿ عميو أحكاـ الحث كاالستحباب ككذلؾ مقاصده ، كسأبيف حقيقتو كحكمة مشركعيتو .

 أول: تعريف العمل الوظيفي 

 العمؿ الكظيفي مركب إضافي مف لفظتيف ، كمعرفة حقيقة ىذا المركب اإلضافي تتكقؼ عمى
 آحاد ألفاظو ثـ بياف معنى المركب اإلضافي باعتباره عممان معينا كفيما يمي بياف ذلؾ .معرفة 
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 العمل لغًة :  . أ

المعنى المغكم كاحد لكف دنيكم أك العمؿ األخركم ككبلىما في يطمؽ العمؿ فيراد بو العمؿ ال
في كؿ فعؿ المقاصد مختمفة ، قاؿ ابف فارس: "العيف كالميـ كالبلـ أصؿ كاحد صحيح كىك عاـ 

يفعؿ كعمؿ يعمؿ عمبلن فيك عامؿ، كاعتمؿ الرجؿ إذ عمؿ بنفسو كالعمالة أجر ما عيمؿ "
 (ُ) . 

 .  (ِ)  كيأتي العمؿ لغةن : المينة كالفعؿ كالجمع أعماؿ ، عمؿ عمبلن كأعممو غيره كاستعممو

فالعمؿ في تعريؼ المغكييف متقارب بمعنى الفعؿ أك المينة التي يبذليا اإلنساف 
 بمجيكده . 

  العمل اصطالحا :  . ب

تتعدد التعريفات حكؿ مفيكـ العمؿ فمنيا العامة التي تعبر عف المجيكد كالمزاكلة ، كمنيا 
الخيرم ، أك الخاصة التي يغمب عمييا اإلضافة إلى كصؼ ، كالعمؿ االقتصادم ، كالعمؿ 

 العمؿ الصالح كغيرىا .

    (ّ) يعٌرؼ العمؿ بأنو : " ما يقـك بو اإلنساف مف نشاط إنتاجي في كظيفة أك مينة أك حرفة "
أك " ىك المجيكد الحركي أك الطاقة كالجيد الذم يبذلو اإلنساف مف أجؿ تحصيؿ أك إنتاج ما 

 . (ْ) يؤدم إلى إشباع حاجة معينة "

التعريفات مع فمسفة العمؿ في الشريعة اإلسبلمية ، حيث إٌف الشريعة قررت أف لمعمؿ كتتكافؽ 
 كىما : معتبران  شرعيان  ركناف يحققاف مقصدان 

فقد حرمت الشريعة اإلسبلمية القمار الذم يعكد بالربح عمى اإلنساف  : أكليما / النشاط كالمزاكلة
 لبنية الجسمية السميمة .دكف أم مجيكد فالعمؿ يعٌكد صاحبو عمى النشاط كا

                                                           

 (7/177ابن فارس , معجم مقاٌٌس اللغة )ج  (1)

 (1/1306( , الفٌروز آبادي , القاموس المحٌط ) ج 11/727انظر: ابن منظور , لسان العرب ) ج  (7)

 (74( , وانظر : الحمٌدان , أخالقٌات المهنة فً اإلسالم )ص 73عبد الغنً , أخالقٌات المهنة )ص  (0)

 (73عبد الغنً , أخالقٌات المهنة ) ص  (7)



ٕٔ 

 

أك كاف  ، كصناعة األدكات أك زراعة األرض ، مممكسان  سكاء كاف ماديان  : ثانييما / اإلنتاج
 . (ُ) كتأليؼ الكتب كاالبتكارات العممية أك غيرىا ، معنكيا

، ف العمؿ ىك : الجيد المبذكؿ الذم ييحقؽ لصاحبو الكسب الطيبكعميو يمكنني القكؿ : إ
 كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية . منفعتو إلى المجتمعكتتعدل 

 :  الوظيفة لغةً   . ت

ظىؼى  كجمعيا كظائؼ ككيظؼ ، قاؿ ابف فارس :   ،كظيفة عمى كزف فعيمة كىي مشتقة مف كممة كى
مف  كظفت إذا قدرت لو كؿ حيف شيئان  : " الكاك كالظاء كالفاء كممة تدؿ عمى تقدير الشيء يقاؿ

ككظؼ الشيء عمى نفسو كظفا ككظفو  ، أم قدرتو ككظفت عميو العمؿ تكظيفان  ،رزؽ أك طعاـ
كظيفة مف رزؽ ككظيفة مف  :ألزميا إياه ، كتأتي الكظيفة بمعنى العيد كالشرط فيقاؿ تكظيفان 
  . (ِ) كالتكظيؼ بمعنى التعييف ،عمؿ

أم بشكؿ دائـ كدكرم كيتبيف أف كؿ  ، كالذم ييفيـ مف المعنى المغكم لمكظيفة التقدير كالديمكمة
 عمؿ معيف مقدر يطمؽ عميو كظيفة .

 الوظيفة اصطالحا :    . ث

نما كاف ينسب إلى  العمؿ المعيكد الدائـ كالدكرم لـ يشتير عند الفقياء بمصطمح الكظيفة كا 
 فكانت األلقاب تطمؽ كأرباب الخدمة ،معينان  مقدران  كلك كاف عمبلن  ، صفة العمؿ الذم يقـك بو

ككذلؾ صاحب بيت  ، كىـ الذم يعممكف في ديكاف المسمميف لمكتابة كغيرىا ، كأىؿ الديكاف
 .ككذلؾ العامؿ عمى الببلد  ، الماؿ

َما َباُل الَعاِمِل َنْبَعثُُو " :قاؿ  )صمى اهلل عميو وسمم(كرد في حديث أبك حميد الساعدم أف النبٌي حيث 
ِو, َفَيْنُظُر َأُيْيَدى َلُو َأْم لَفَيْأِتي َيُقوُل: َىَذا َلَك َوَىَذا   .( ّ) " ِلي, َفَيالَّ َجَمَس ِفي َبْيِت َأِبيِو َوُأمّْ

لجمع الزكاة كىي كظيفة  (صمى اهلل عميو وسمم)أف الذم كاف يبعثو النبي  : كجو الداللة مف الحديث
 مقدرة كدكرية كاف يسمى عامبلن . 

 

                                                           

 (  بتصرف 74الحمٌدان , أخالقٌات المهنة فً اإلسالم ) ص  (1)

 (1/074( , وانظر: ابن منظور , لسان العرب ) ج 6/177ابن فارس , معجم مقاٌٌس اللغة ) ج  (7)

 [ ُْٕٕ حديث رقـ َٕ/ٗ باب ىدايا العماؿ  /كتاب األحكاـ  /البخارم : صحيح البخارم ]  (ّ)



ٖٔ 

 

 الفقياءالوظيفة عند 

ر لئلنساف " كؿ ما ييقدٌ  :كممة الكظيفة في ثنايا كتاباتيـ ، فعند األحناؼ ىيكلقد عٌرؼ الفقياء 
كىك تعريؼ باعتبار ما يؤكؿ لئلنساف مف الكظيفة حيث  (ُ)في كؿ يكـ مف طعاـ أك رزؽ ". 

 إنيا تجمب لو القكت كالرزؽ كىي سبب مف أسباب معيشتو .

مامة كقرا كعند المالكية قالكا :  كيبلحظ عمى   (ِ) ءة بمكاف مخصكص"." الكظيفة كآذاف كا 
تعريفو أنو اقتصر عمى المصالح العامة دكف الخاصة كلـ يتطرؽ إلى ذكر األجرة مقابؿ 

 الكظيفة .

ما يقدر عميو اإلنساف في كؿ يكـ كنحكه ككذا تكابعيا  كعند الشافعية عٌرفكىا بقكليـ: " الكظيفة
فقد خٌص التعريؼ باألجر المترتب عمى الكظيفة دكف   (ّ) " بنفسو مما جرت العادة أف يتكاله

 ذكر المصمحة المرجكة منيا .

ؼ ما أيخذ عمى تعريؼ يكيؤخذ عمى التعر  (ْ) "بمة: " مف إمامة أك خطابة كنحكه الحنا كعرفيا
 المالكية بعدـ ذكره لؤلجرة كاالقتصار عمى مصالح المسمميف .

كمثؿ صاحب الديكاف : الذم كظيفتو أف يكتب  " :كعرنفيا شيخ اإلسبلـ ابف تيمٌية بقكلو
كيبلحظ   (ٓ) المستخرج كالمصركؼ كالنقيب كالعريؼ الذم كظيفتو إخبار ذم األمر باألحكاؿ "

مف تعريؼ الشيخ أنيا الكظيفة الدائمة لكنو قصرىا عمى القائميف عمى مصالح المسمميف العامة 
 فقط .

المصالح العامة ناشئ مف عيرؼ المجتمع الذم يعتبر كلعؿ حصر الفقياء لمصطمح الكظيفة في 
الكظيفة الخاصة تحت بند العمالة ؛ ألنيا تتعمؽ بصاحب العمؿ كىك فرد بكافة األشكاؿ بخبلؼ 

 الكظيفة العامة التي تتعمؽ بالدكلة كليا نظاـ يحكميا .

 
                                                           

 (ٕٔ)ص ياء أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفق، ، القكنكم (  ّٖٓ/ّ) ج درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ  ،مبل خسرك  (ُ)
 (ّٖٕ/ّ) ج حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير  ،الدسكقي  (ِ)
 (ََْ/ّ) جمغني المحتاج  ،الشربيني  (ّ)
 (ُّٗ/ْ)ج كشؼ القناع  ،البيكتي  (ْ)
 (َُص  )الحسبة  ،ابف تيمية  (ٓ)



ٔٗ 

 

 

 القانونيين : الوظيفة عند 

التي زادت كاجباتيا كتنكعت الخدمات التي تقدميا ارتبط مفيكـ الكظيفة بمفيـك الدكلة الحديثة 
لممكاطنيف خاصة بعد الحرب العالمية الثانية بعد بركز األفكار التي تيمقي عمى عاتؽ الدكلة 
ميمات جديدة ، فأصبحت الدكلة الحديثة ىي دكلة الخدمات ، مما أدل إلى زيادة القطاعات 

 . (ُ) ظفيف بأعداد كبيرةالحككمية كبالتالي زادت حاجة الدكلة إلى المك 

كيختمؼ مفيكـ الكظيفة في القانكف الحديث باختبلؼ الدكؿ كالمجتمعات كذلؾ يعكد ألسباب 
 سياسية كتاريخية كاجتماعية .

ما تميؿ إلى القصد بالكظيفة إلى  ميز كثير مف القكانيف بيف الكظيفة العامة كالخاصة كغالبان كتي 
أما الكظيفة الخاصة  ، الكظيفة العامة كالتي ينظٌميا قانكف الخدمة المدنية أك القانكف اإلدارم

 فيتعمؽ بيا قانكف العمؿ في أغمب األحياف .

" االختصاصات القانكنية كاألنشطة  :مثمو القانكف األردني الكظيفة بأنياعٌرؼ القانكف الفرنسي ك يي 
لمصالح  لتي يجب أف يمارسيا صاحبيا بطريقة مستمرة كصفة مينية في عمؿ اإلدارة تحقيقان ا

 .( ِ) العاـ " 

" مجمكعة المياـ التي تككميا جية مختصة إلى المكظؼ لمقياـ بيا  :فيا القانكف الفمسطينيعرٌ كيي 
بمقتضى ىذا القانكف أك أم تشريع آخر أك تعميمات أك قرارات إدارية كما يتعمؽ بيا مف 

 . (ّ) " تصبلحيات كما يترتب عمى تمؾ المياـ مف مسؤكليا

إلى الكظيفة العامة  أف لفظ الكظيفة يصرؼ غالبان  جدي مؿ في التعريفات السابقة كغيرىا أكبعد التأ
أما  ،كىذه األعماؿ ىي التي تنظـ إدارتيا الدكلة كقطاعاتيا اإلدارية ، كمصالح المسمميف

الكظيفة الخاصة لدل األفراد كالشركات كالمؤسسات غير الرسمية فيي تندرج تحتيا مف حيث 
 اه المكظؼ .كأنو يترتب عمييا أجر يتقاض ،إنيا مياـ كنشاطات

                                                           

( صادر عن الهٌئة الفلسطٌنٌة لحقوق 01بشناق , الوظٌفة العامة فً فلسطٌن بٌن القانون والممارسة , سلسلة تقارٌر قانونٌة ) (1)

 (1المواطن )ص 

 (7حشٌش , دراسات فً الوظٌفة العامة فً النظام الفرنسً ) ص (7)

 (7م رقم )1114قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً لسنة  (0)
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نظيـ العبلقة لمكظيفة أيا كاف شكميا مف حيث إنيا تضمف تحقيؽ المصالح كالشريعة اإلسبلمية تي 
عطائو حقكقو دكف انتقاص ، كأداء المكظؼ لكاجباتو كاممة ، كدرء المفاسد عمكما كاتجاه  ، كا 

يا أعـٌ ألن ؛ البحث سيتخصص أكثر في العمؿ الكظيفي العاـ لدل مؤسسات الدكلة الرسمية
تكميف "  عٌرؼ العمؿ الكظيفي بأنوعمى الفساد فييا أكبر كعميو فإنني أكأشمؿ كالضرر المترتب 

 من الميام والواجبات لمقيام بمجموعة لصاحب أىمية ا بصفة مختصةأو من ينوب عني الدولة
صحيحة شرعا  ليقوم عمى أدائيا بصفة دورية المصالح العامة ؛في  الواضحة والمحددة

 أجرة مستحقة "  نظير وقانونا

 ف :شرح مفردات التعري

 .اإللزاـ لمقياـ بكاجب محدد: ىك أمر يصدره مف يممؾ الشأف عمى كجو تكميف 

: كيقصد بيا السمطات العميا أك الحاكـ الذم لديو السيادة عمى الببلد كتتمثؿ في رئيس  الدولة
 الدكلة أك رئيس مجمس الكزراء .

: كأريد بيا مف فكضو الرئيس كمٌمكو الصبلحيات التامة إلصدار التكميفات أو من ينوب عنيا 
 كتتمثؿ في ديكاف المكظفيف العاـ أك الكزراء أك مف دكنيـ .

: كؿ شخص يتمتع بأىمية األداء الكاممة التي تمكنو مف أداء الكاجبات كاكتساب لصاحب أىمية 
 يؼ المناسبة . الحقكؽ كتتحقؽ فيو مكاصفات التكم

 : لفظ ييقصد بو ممارسة العمؿ بنفسو .  لمقيام

 : جمع ميىمة ، كىي ما يترتب عمى المرء القياـ بو مف أعماؿ مسئكؿ عنيا . الميام

 : جمع كاجب ، كىك ما يتحتـ عمى الشخص أف يفعمو . الواجبات

كتدفع الضرر عف : لفظ يشمؿ كؿ األعماؿ كالمصالح التي تجمب النفع في المصالح العامة 
 المسمميف ، كالعامة قيد خرجت بو المصالح الخاصة لؤلفراد أك الفئات المعينة .

 ييعبر بيا عف االنتظاـ كاالستمرارية عمى الكجو السميـ دكف اعكجاج . دورية صحيحة :



ٔٙ 

 

 : بمعنى مقابؿ كىك أف ىذه الكاجبات ليا مقابؿ . نظير

 قابؿ الخدمة التي يينجزىا .م : كىي القيمة المادية التي تيدفعُأجرة 

 . : قيد يكجب أف تكافي األيجرة حجـ المسؤكلية كالمكانة التي يشغميا المكظؼ مستحقة

  



ٔٚ 

 

 المطمب الثاني
 حكمة مشروعية العمل الوظيفي

كىذه العمارة ليا  ،استخمؼ اإلنساف في األرض كأمره بعمارتيا وي مف حكمة اهلل سبحانو كتعالى أن
لما فييا مف استمرار  ،فيي ترجع عمى اإلنساف بالمصمحة كالخير ، مف المقاصد الشرعية الجمية

 الحياة كتكفر أسباب العيش الطيب كالمناسب لمعاش اإلنساف .

حيث ال يقتصر  ، بؿ كمف أبرز مظاىره العمؿ الكظيفي ، كيعتبر العمؿ مف أىـ أشكاؿ العمارة
فيعكد النفع بيا عمى غيره مف أصحاب  ، فالمكظؼ يقكـ بأداء الكاجبات ،دعمى جانب كاح

كيترتب عمى ىذا العمؿ مجمكعة مف الحقكؽ التي تعكد  ، العمؿ أك الدكلة أك سائر المجتمع
 ؛ كعميو ،كتدرأ المفسدة بنفع صرؼ عمى المكظؼ ، كالشريعة اإلسبلمية تجمب المصمحة دكمان 

 عمؿ الكظيفي تنقسـ إلى قسميف : فإف الحكمة مف مشركعية ال

 م ومقاصد عمى مستوى الفرد :كَ / حِ  أولً 

 :سد الحاجة ودفع الفقر  .ٔ

فضيو إلى حيث يي  ، الشريعة اإلسبلمية تحارب الفقر كتعتبره مف أسباب شقاء اإلنساف كعنتو
كالعمؿ يسد لممكظؼ حاجتو حيث إنو يتقاضى أجرتو فيقـك  ، سؤاؿ الناس كالكقكؼ عمى أبكابيـ

 .بيا عمى نفسو كأىؿ بيتو

أَلَْن َيْأُخَذ " َقاَل:   النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّمَ  َعنِ رضي اهلل عنو ,الزبير بن العوام فقد ركل  
َفَيُكفَّ المَُّو ِبِو َوْجَيُو, َخْيٌر ِمْن َأْن َيْسَأَل النَّاَس, َأَحُدُكْم َأْحُباًل, َفَيْأُخَذ ُحْزَمًة ِمْن َحَطٍب, َفَيِبيَع, 

 . (ُ) " ُأْعِطَي َأْم ُمِنعَ 

فيك خير مف  ، كمردكده المادم يسيران  كجو الداللة مف الحديث أف القياـ بعمؿ كلك كاف بسيطان 
 سؤاؿ الناس كالكقكؼ عمى أبكابيـ .

 

                                                           

 [ 7020حدٌث رقم  0/110] البخاري : صحٌح البخاري / كتاب المساقاة / باب بٌع الحطب والكأل   (1)
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 :بناء الشخصية اإلنسانية اإليجابية الُمنتجة  .ٕ

يكتسب المكظؼ في حياتو الكظيفية مجمكعة مف الخبرات كالميارات الجديدة كالمتبلزمة في 
فعو إلى الجد كالمثابرة كاإلنتاج، كالتي تضفي عمى اإلنساف تغييرا ايجابيا في عممو يد ، عممو

 .مف مقاصد الشريعة اإلسبلمية كىذا كمو يعزز مف بناء اإلنساف الذم ىك مقصد 

اًلؾو  فقد ركل اًر أىتىى النًَّبيَّ  رضي اهلل عنو أىنىًس ٍبًف مى يىٍسأىليوي،  َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّمَ أىفَّ رىجيبلن ًمفى اأٍلىٍنصى
 : قىٍعبه نىٍشرىبي ًفيًو  " َأَما ِفي َبْيِتَك َشْيٌء؟" فىقىاؿى وي، كى نىٍبسيطي بىٍعضى وي كى : بىمىى، ًحٍمسه نىٍمبىسي بىٍعضى قىاؿى

 : اًء، قىاؿى مَّـى ًبيىًدًه، " ااْئِتِني ِبِيمَ " ًمفى اٍلمى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ذىىيمىا رىسيكؿي المًَّو صى ا، فىأىخى : فىأىتىاهي ًبًيمى ، قىاؿى
 : قىاؿى :  " َذْيِن؟َمْن َيْشَتِري ىَ "   كى ، قىاؿى ا ًبًدٍرىىـو ذيىيمى : أىنىا، آخي ؿه مىى ًدرٍ " قىاؿى رىجي ٍف يىًزيدي عى تىٍيًف، مى ىىـو مىرَّ
ثنا ارً " أىٍك ثىبلى ٍيًف كىأىٍعطىاىيمىا اأٍلىٍنصى ذى الدٍِّرىىمى ا ًإيَّاهي، كىأىخى ٍيًف فىأىٍعطىاىيمى ا ًبًدٍرىىمى ذيىيمى : أىنىا آخي ؿه ، ، قىاؿى رىجي مَّ
قىاؿى  ، فىأىتىاهي ًبًو، فىشىدَّ "،اْشَتِر ِبَأَحِدِىَما َطَعاًما َفاْنِبْذُه ِإَلى َأْىِمَك, َواْشَتِر ِباآْلَخِر َقُدوًما َفْأِتِني ِبوِ " : كى

مَّـى عيكدنا ًبيىًدًه، ثيَـّ قىاؿى لىوي:  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى َل َأَرَينََّك اْذَىْب َفاْحَتِطْب َوِبْع, وَ " ًفيًو رىسيكؿي المًَّو صى
، فىاٍشتىرىل " َخْمَسَة َعَشَر َيْوًما ـى ابى عىٍشرىةى دىرىاًى قىٍد أىصى اءى كى يىًبيعي، فىجى ؿي يىٍحتىًطبي كى ، فىذىىىبى الرَّجي

 " : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ا، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ًببىٍعًضيىا طىعىامن َلَك ِمْن َأْن َىَذا َخْيٌر ًببىٍعًضيىا ثىٍكبنا، كى
ْقٍر ُمْدِقٍع, َتِجيَء اْلَمْسأََلُة ُنْكَتًة ِفي َوْجِيَك َيْوَم اْلِقَياَمِة, ِإنَّ اْلَمْسَأَلَة َل َتْصُمُح ِإلَّ ِلَثاَلَثٍة: ِلِذي فَ 

  (ُ) " َأْو ِلِذي ُغْرٍم ُمْفِظٍع, َأْو ِلِذي َدٍم ُموِجعٍ 
األنبياء عمييـ السبلـ أف اهلل تعالى اصطفاىـ لتبميغ كيتضح المنيج الرٌباني في بناء شخصية 

رسالتو كلكنو لـ يرض ليـ القعكد أك الجمكس مف غير عمؿ فقد قامكا بأعماؿ مكجكدة في بيئتيـ 
ٍيرىةى فلمكاجية أعباء أكبر ،  فكاف ىذا العمؿ بناءن لشخصيتيـ كصقبلن ليا كتجييزان  عىٍف أىًبي ىيرى

ٍنوي، عى  مَّى ارىًضيى المَّوي عى : ًف النًَّبيِّ صى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى ، فىقىاؿى " َما َبَعَث المَُّو َنِبيِّا ِإلَّ َرَعى الَغَنمَ " هللي عى
: أى  ؟ فىقىاؿى ابيوي: كىأىٍنتى   (ِ)" َنَعْم, ُكْنُت َأْرَعاَىا َعَمى َقرَاِريَط أِلَْىِل َمكَّةَ " ٍصحى

لـ يضع النبكة في أبناء الدنيا كممككيا، لكف في رعاء  ابي، يريد أف اهللقاؿ الخطٌ كجو الداللة : 
، ، كزكريا كاف نجاران الشاء كأىؿ التكاضع مف أصحاب الحرؼ، كما ركم أف أيكب كاف خياطان 

لشعيب عمييما السبلـ في رعي الغنـ  مكسى، كككنو أجيران  أكقد قص اهلل سبحانو كتعالى مف نب
  (ّ)، كىذا كمو في تعزيز االيجابية  ما قص

                                                           

، انظر: األلباني  كضٌعفو [ ُُْٔ، حديث رقـ َُِ/ِباب ما تجكز فيو المسألة   /كتاب الزكاة  /أبك داكد : سنف أبي داكد ]  (ُ)
 ُُْٔصحيح كضعيؼ سنف أبي داكد حديث رقـ 

 [ 7767, حدٌث رقم  0/44] البخاري : صحٌح البخاري / كتاب اإلجارة / باب رعً الغنم على قرارٌط   (7)

 [ 11/007الكباث وهو ثمر اآلراك ] البغوي : شرح السّنة / كتاب األطعمة / باب  (0)



ٜٔ 

 

 الطمأنينة والستقرار في الحياة :  .ٖ
تيدؼ الكظيفة إلى كضع المكظؼ في حالة مف االستقرار الحياتي مما ييضفي عميو حالة مف 

في عممو ككظيفتو ، كىك ما دؿَّ عميو  ـ األفضؿ دكمان االطمئناف  كالسكينة الذم يدفعو لييقدٌ 
َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِفي ِسْرِبِو ُمَعاًفى ِفي َمْن حديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، حيث قاؿ : " 

  (ُ)ا "َجَسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِو َفَكَأنََّما ِحيَزْت َلُو الدُّْنيَ 
يستعيذ مف الفقر لما يسبب لئلنساف مف اضطراب كعدـ  صمى اهلل عميو كسمـ ككاف النبي
فعىٍف ميٍسًمـً ٍبًف أىًبي بىكىرىةى، عىٍف أىًبيًو، أىفَّ النًَّبيَّ ر عمى اإلنساف حياتو كيشغؿ تفكيره ، استقرار كييعكٌ 

 " : مَّـى كىافى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  (ِ)" المُيمَّ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُكْفِر, َواْلَفْقِر, َوَعَذاِب اْلَقْبرِ صى
كجو الداللة مف األحاديث أف الرزؽ المتحقؽ لئلنساف بسبب كظيفتو ىك مصدر أماف كاستقرار 

 .ليذا المكظؼ 
 

 ثانيا / حكم ومقاصد عمى مستوى الدولة والمجتمع 

 إدارة المجتمعات والقيام عمى مصالح المواطنين  .ٔ

يتشكؿ في إطار يمثؿ العمؿ الكظيفي عصب الدكلة الحديثة المتطكرة ، فالعمؿ الكظيفي 
القطاعات الحككمية بأقساميا المختمفة ، كىي التي تقـك عمى مصالح المكاطنيف في تنظيـ 

 .فإدارة المجتمعات في المجاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتنمكية ،حياتيـ
قامة مصالحيـ الحياتية في منزلة الضركرة حيث ال  كالشريعة تضع تسيير شئكف الناس كا 

  .صكر المجتمع بدكف نظاـ أك بدكف مرجعية إدارية يت

  تقوية دعائم المجتمع .ِ

فالمجتمع الذم ينظـ شئكف رعاياه كيقكـ عمى خدمتيـ ىك مجتمع قكم كمتماسؾ ،  
كاالىتماـ بأفراد الدكلة كتمبية احتياجاتيـ تجعميـ يدينكف بالطاعة لكلي األمر ، كيعزز حب 

 صبلحو كتطكيره .الكطف كالمساىمة االيجابية في إ

                                                           

[ وحسنه األلبانً  7076, حدٌث رقم  7/727] الترمذي : سنن الترمذي / أبواب الزهد عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم   (1)

 [7014( , حدٌث رقم 7/734]انظر :  األلبانً : السلسلة الصحٌحة )ج 

[ حكمه صحٌح , انظر  73041حدٌث رقم  07/12  بف الحارث بف كمدة أبي بكرة نفيع] أحمد بن حنبل : المسند / حدٌث  (7)

 المصدر نفسه تحقٌق شعٌب األرنؤط .



ٕٓ 

 

، كتكجييو إلى المعركؼ  . إعانة ولي األمر في سمطانو وتكوين البطانة الصالحة لوٖ
كنييو عف المنكر ، كاإلنابة عنو في األمصار ، كاألقاليـ كىذا مف باب األمانة التي أككميا 

ْا   اهلل تعالى لعباده حيث قاؿ اهلل تعالى : َٰ٘ٓ ُْ ٍَ َِ َءا َٖب ٱىهِزٝ ؤَُّٝ
َٰٓ أَِغُٞع٘اْ أَِغَٞٝ  َٗ  َ ُعَ٘ه  ُعْ٘ا ٱَّلله ٱىشه

 ٌۡۖ ُْن ٍِ ِش  ٍۡ ىِٜ ٱْۡلَ ْٗ أُ َٗ  (ُ) . 

كجو الداللة : أف اهلل سبحانو كتعالى أمر بطاعة كلي األمر ، كالعمؿ الكظيفي في 
  (ِ)مؤسسات الدكلة ىك طاعة لكلي األمر في إقامة التكاليؼ 

َمْن َأَطاَع َأِميِري "  قاؿ: اهلل عميو وسممصمى عف النبي  ,رضي اهلل عنو عف أبي ىريرةك 
 (ّ) " َفَقْد َأَطاَعِني, َوَمْن َأَطاَعِني َفَقْد َأَطاَع اهلَل َعزَّ َوَجلَّ 

كالخمفاء مف بعده ألمراء  صمى اهلل عميو وسممكالمتتبع لمتشريع اإلسبلمي يجد أف كصايا النبي 
قامة شريعة   اهلل تعالى كتسيير شئكف العباد .األمصار دكما باإلعانة عمى الحؽ كا 

عماال لجمع الزكاة ، كسفراء لتعميـ الناس أمكر دينيـ ، كىؤالء  صمى اهلل عميو وسممفقد اتخذ النبي 
 يعتبركف مكظفيف لدل الدكلة .

كما أف الفاركؽ عمر رضي اهلل عنو ، كاف ينتدب العماؿ كيكضح ليـ طبيعة أعماليـ المتمثمة 
عانتو عمى أداء األمانة دكف التسمط عمى العباد فيقكؿ : " في إقامة الكاجبات  أل إنني واهلل ما كا 

ولكن أرسميم ليعمموكم أمر دينكم  , ول ليأخذوا أموالكم , أرسل عمالي إليكم يضربوا أبشاركم
 .  (ْ) " وسنة نبيكم

 الحصر .جد أف ىذه بعض الحكـ كالمقاصد لمعمؿ الكظيفي عمى سبيؿ المثاؿ ال كبالنظر أ

  

                                                           

 [71] النساء :  (1)

 (4/717الطبري , جامع البٌان فً تأوٌل آي القرآن )ج  (7)

األلبانً , انظر : صحٌح [ صححه 2007حدٌث رقم  17/746] أحمد بن حنبل : المسند / مسند أبً هرٌرة رضً هللا عنه  (0)

 6301( , رقم 7/1377الجامع الصغٌر وزٌاداته )ج 

 (111ابن تٌمٌة , السٌاسة الشرعٌة )ص (7)



ٕٔ 

 

 المبحث الثاني 
 أنواع العمل الوظيفي وضوابطو 

 المطمب األول
 أنواع العمل الوظيفي

تمثؿ العمؿ الكظيفي في المجتمعات اإلسبلمية عمى اختبلؼ أشكاليا اإلدارية  منذ عيد    
 النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى يكمنا ىذا بأشكاؿ مختمفة ، فكانت الكظائؼ السيادية التي تمس
إدارة الدكلة بصكرة مباشرة ، ثـ الكظائؼ األدنى التي تتمثؿ في إدارة مصالح العباد عمى جيات 

 متعددة. 

لقد حاز المكظؼ في الدكلة اإلسبلمية عمى أىمية خاصة ككنو مؤتمنا عمى مصالح المسمميف ، 
المراحؿ  كقد ساد العمؿ بداية الدعكة الصبغة التطكعية ، حتى تطكرت األجيزة اإلدارية عبر

المختمفة ، كقد تنكعت األعماؿ الكظيفية لممجتمع اإلسبلمي حسب حاجات المجتمع ، كاتساع 
 الدكلة اإلسبلمية فكانت عمى أنكاع منيا :

 الوظائف المتعمقة بإدارة الدولة بشكل عام  .ٔ

ختمفة عمى تعد اليجرة النبكية إلى المدينة المنكرة بداية نشكء الترتيبات اإلدارية ، كاإلدارات الم
 الصعيديف الداخمي كالخارجي ، كىذه أسيمت ببركز العمؿ الكظيفي في مؤسسات الدكلة .

فقد ظيرت كظيفة الكزارة كقد شغميا كبار الصحابة كأبي بكر كعمر رضي اهلل عنيما  فكانا 
 بمثابة  الكزيراف  لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ في كافة شئكف الدكلة .

ككاف أبك بكر ينكب مكاف النًبيَّ  (ُ) بكر رضي اهلل عنو مكاف الكزير "قاؿ الحاكـ " كاف أبك 
: أىتىتً ف.   صمى اهلل عميو كسمـ ، عىٍف أىًبيًو، قىاؿى بىٍيًر ٍبًف ميٍطًعـو مًَّد ٍبًف جي                 إلى اٍمرىأىةه  عىٍف ميحى

ئتي كلىـ أجدؾ أىرىأىٍيتى ًإفٍ  :تىٍرًجعى ًإلىٍيًو قىالىتٍ فىأىمىرىىىا أىٍف  (َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ ) النًَّبيَّ   :كأنيا تقكؿ ،جو
  (ِ) " إن لم تجديني فأتي أبا بكر : "قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ المكت

                                                           

 (1/73[ , وانظر : السٌوطً , تارٌخ الخلفاء )ج  0/60] الحاكم النٌسابوري : المستدرك على الصحٌحٌن  (1)

 [ 0671حدٌث رقم  7/7هللا علٌه وسلم / باب من انتظر حتى تدفن  ] البخاري : صحٌح البخاري / كتاب أصحاب النبً صلى (7)



ٕٕ 

 

كقد اصطمح الفاركؽ   (ُ) بالكزير رضي اهلل عنو كقد كاف ممكؾ كسرل كقيصر يسمكف أبا بكر 
" إني بعثت إليكـ بعمار بف ياسر أميران ، كعبد  :بقكلوعمر رضي اهلل عنو عمى تسمية الكزير 

، فقد كاف ابف مسعكد يضمع بأعماؿ الكزير بالككفة كما كاف النظاـ عند  بف مسعكد كزيران  اهلل
 . (ّ) كقد ترسمت الكزارة كتطكرت بشكميا الكبير في عيد الدكلة العباسية ، (ِ) الركـ كالفرس

الكالة عمى األمصار ، فقد بعث النبي صمى اهلل عميو كسمـ الكالة كتعمؽ بإدارة الدكلة كظيفة 
عمى األمصار التي كانت تحت إمرتو منيا ، فقد أرسؿ معاذ بف جبؿ رضي اهلل عنو إلى اليمف 

في  إلنابة عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـفكانت كظيفتيـ ا ،كاليا كغيره مف الصحابة الكراـ
ؾ األمر في المراحؿ التالية لمدكلة اإلسبلمية فقد كاف الكالة ىـ نكاب إدارة شئكف الببلد . ككذل
 الخميفة عمى األمصار .

كقد ظيرت كظيفة أميف السر كقد حظي حذيفة بف اليماف رضي اهلل عنو بأمانة سر       
: أىتىٍيتي المىدً فرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ٍيثىمىةى ٍبًف أىًبي سىٍبرىةى، قىاؿى ينىةى فىسىأىٍلتي المَّوى أىٍف عىٍف خى

مىٍستي ًإلىٍيًو، فىقيٍمتي لىوي: ًإنِّي سىأىٍلتي المَّوى  ٍيرىةى، فىجى ا، فىيىسَّرى ًلي أىبىا ىيرى اًلحن ًميسنا صى أىٍف يييىسِّرى يييىسِّرى ًلي جى
: ًمٍف أىٍىؿً  ؟ قيٍمتي : ًمٍف أىٍيفى أىٍنتى فٍِّقتى ًلي، فىقىاؿى ا فىكي اًلحن ًميسنا صى ٍيرى الكيكفىًة، ًجٍئتي أىٍلتىًمسي  ًلي جى الخى

 : اًحبي طىييكًر رىسيكًؿ المًَّو " كىأىٍطميبيوي فىقىاؿى ابي الدٍَّعكىًة، كىاٍبفي مىٍسعيكدو صى اًلؾو ميجى ـٍ سىٍعدي ٍبفي مى أىلىٍيسى ًفيكي
اًحبي ًسرِّ رىسيكًؿ  ذىٍيفىةي صى نىٍعمىٍيًو، كىحي مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى سىمَّـصى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كقد  (ْ)"  المًَّو صى

  (ٓ) انفرد بيا طيمة فترة الرسالة

ككانت ىنالؾ كظيفة اإلعبلـ كالمنبر الذم يدافع عف الدكلة اإلسبلمية ، فكاف الشعراء كالخطباء 
يجيب  كأبرزىـ حساف بف ثابت بالدفاع عف الدعكة اإلسبلمية ، ككاف ثابت بف قيس خطيبان 

 . صمى اهلل عميو كسمـمف رسكؿ اهلل  الكفكد كقد كاف تكميفيـ مباشران 

                                                           

 (7/022ابن خلدون , مقدمة ابن خلدون ) ج  (1)

 [1776حدٌث رقم  7/471]أحمد بن حنبل / فضائل الصحابة  (7)

 (71-77الماوردي: األحكام السلطانٌة )ص  (0)

[ صححه األلبانً ,     0411, حدٌث رقم 7/627د هللا بن مسعود ] الترمذي: سنن الترمذي / أبواب المناقب / باب مناقب عب(7)

 [0411حدٌث رقم  4/011]انظر: صحٌح وضعٌف سنن الترمذي 

 (1/16كرمً  اإلدارة فً عهد الرسول )ج  (7)



ٕٖ 

 

َل : َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة , َأنَّ ُعَمَر , َمرَّ ِبَحسَّاَن َوُىَو ُيْنِشُد الشّْْعَر ِفي اْلَمْسِجِد , َفَمَحَظ ِإَلْيِو , َفَقاف 
ِمْنَك , ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلى َأِبي ُىَرْيَرَة , َفَقاَل : َأْنُشُدَك المََّو َقْد ُكْنُت ُأْنِشُد , َوِفيِو َمْن ُىَو َخْيٌر 

يقول: أجب عني, الميم أيده بروح القدس ؟ قال:  َأَسِمْعَت َرُسوَل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ 
 .  (ُ) الميم نعم

كقد تشكمت الكظائؼ الدينية مف إمامة ، كأذاف ، ككاف ليا أشخاص مكمفكف بصفات تناسب 
 ىذه الكظائؼ ، كبتكميؼ مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقد كاف سالـ مكلى أبي حذيفة    

ككاف ببلؿ  ، رضي اهلل عنو يـؤ المسمميف في المدينة قبؿ مقدـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
َكاَن ِلَرُسوِل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم قىاؿى :  عىًف اٍبًف عيمىرى فمكتكـ يقكماف باألذاف .  كابف أـ

 (ِ) .َواْبُن ُأمّْ َمْكُتوٍم اأَلْعَمى ُمَؤذَّْناِن ِباَلٌل , 

ليا كجو الداللة : أف الكظائؼ الدينية مف أكؿ الكظائؼ التي تشكمت في الدكلة اإلسبلمية كعييف 
 مكظفكف .

 قارئان  ينبغي عمى اإلماـ أف يكلي الصبلة رجبلن  " :ىذا النكع بقكلو بف حـز إلى أىميةً اكأشار 
 (ّ) " معربان  فصيحان  في دينو خطيبان  بأحكاـ الصبلة كالطيارة، فاضبلن  لو، عالمان  لمقراف، حافظان 

 
 الوظائف المالية  .ٕ

عمى إدارة أمكاؿ الدكلة عمى اختبلؼ قدرىا ككيفيا ، تتمثؿ الكظائؼ المالية باألعماؿ التي تقكـ 
ففي بداية الدكلة اإلسبلمية كانت األمكاؿ ترد إلى الدكلة اإلسبلمية مف الزكاة كالفيء كالغنائـ 

 كغيرىا مف تبرعات المسمميف أنفسيـ .
ة عمالو لجباي صمى اهلل عميو كسمـكقد كانت أكؿ كظيفة مالية في اإلسبلـ ىك إرساؿ النبي 

 . (ْ) أمكاؿ الصدقة كتكزيعيا عمى المسمميف
يشرؼ بنفسو عمى تصريؼ األمكاؿ ، كيراقب العماؿ  صمى اهلل عميو كسمـكقد كاف النبي  
ف ، كيحاسبيـ كيقبض الفيء كخمس الغنائـ ، كالزكاة مف المسمميف كالجزية مف أىؿ لمكمفيا

 (ٓ) األسكاؽالذمة كيتابع أمر األسكاؽ ، كيكمؼ أشخاصا بمتابعة 

                                                           

 [ 6762حدٌث رقم  2/167] مسلم : صحٌح مسلم / كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت  (1)

 (1/731 )ج ابن هشام : السٌرة النبوٌة  [ وانظر , 227حدٌث رقم  7/0باب كان لرسول هللا مؤذنان  ٌح مسلم / كتاب الصالة /] مسلم : صح (7)

 (1/117( , كرمً , اإلدارة فً عصر الرسول ) ج 077المالقً , الشهب الالمعة )ص (0)

 (776الكبٌسً , االدارة العربٌة )ص  (7)

 (747, 747النبوٌة )ص ( الكتانً , نظام الحكومة 7)



ٕٗ 

 

حيث اتسعت  رضي اهلل عنوكقد شيد القطاع الكظيفي تطكرا في عيد الفاركؽ عمر بف الخطاب 
رقعة الدكلة اإلسبلمية، ككثرت األمكاؿ كالعائدات، كأصبحت تحتاج إلى ضبط أكبر ، كحرز مف 
الضياع كالفكات كقد تطكرت كظيفة إدارة الماؿ في عيده فكاف أكؿ مف دعا إلى االىتماـ بمكارد 

الماؿ كقد  الدكلة العامة، كترسيخ مفيكـ الممكية العامة كقد دفعو ذلؾ إلى إنشاء ديكاف بيت
قسمو إلى أقساـ مختمفة، فكانت إدارات ألمكاؿ الزكاة كالجزية، ك إدارات ألمكاؿ الجند كعطائيـ 
دارات لؤلمكاؿ العامة كركاتب مكظفي الدكلة كقد غدا بيت الماؿ في عيده أكؿ كزارة مالية في  كا 

 اإلسبلـ .

           ؼ درىـ فأتيتقاؿ: قدمت مف البحريف بخمسمائة أل رضي اهلل عنو ىريرة عف أبي
     فسألني عف الناس، فأخبرتو، ثـ قاؿ لي: ماذا جئت بو؟  رضي اهلل عنو عمر بف الخطاب

قاؿ: قمت: جئت بخمسمائة ألؼ، قاؿ: كيحؾ. ىؿ تدرم ما تقكؿ؟ قمت: نعـ، مائة ألؼ، كمائة 
ألؼ، كمائة ألؼ، كمائة ألؼ، كمائة ألؼ. قاؿ: إنؾ ناعس، ارجع إلى أىمؾ، فنـ، فإذا أصبحت 
فائتني، فمما أصبحت أتيتو، فقاؿ: ماذا جئت بو؟ قمت جئت بخمسمائة ألؼ، قاؿ: كيحؾ! ىؿ 

تقكؿ؟! قمت: نعـ، مائة ألؼ، حتى عدىا خمس مرات، يعدىا بأصابعو الخمس قاؿ ما  تدرم
أطيب؟ قمت: ال أعمـ إال ذلؾ. قاؿ: فصعد المنبر، فحمد اهلل كأثنى عميو، ثـ قاؿ: أييا الناس، 
ف شئتـ أف نعدكـ عدان فقاـ إليو رجؿ فقاؿ:  إنو قد جاءنا ماؿ كثير، فإف شئتـ أف نكيمكـ كيبلن، كا 

، كقد (ِ) ، فاشتيى عمر ذلؾ(ُ) ر المؤمنيف، إني قد رأيت ىؤالء األعاجـ يدكنكف ديكانان ليـيا أمي
استشار عمر المسمميف في تدكيف الدكاكيف، فأشار بعضيـ بما يراه إال أف الكليد بف ىشاـ بف 

جندان كفي  المغيرة، قاؿ: جئت الشاـ فرأيت ممككيا قد دكنكا ديكانان كجندكا جندان، فدكف ديكانان كجند
 . (ّ) " بعض الركايات أف الذم قاؿ ذلؾ ىك خالد بف الكليد

  (ْ) كقد تضمف ديكاف بيت الماؿ ما يتبع لو مف شئكف الزراعة كالصناعة كاألسكاؽ كمتابعتيا

 

                                                           

 (1/76أبو ٌوسف , الخراج, ) ج (1)

 (1/706( , البالذري , فتوح البلدان)ج 1/714الماوردي , األحكام السلطانٌة )ج  (7)

 (1/702أبً ٌعلى الفراء , األحكام السلطانٌة )ج  (0)

 ( وما بعدها 167كرمً , اإلدارة فً عصر الرسول ) ص  (7)



ٕ٘ 

 

 الوظائف العسكرية واألمنية  .ٖ

كالدنيا فقد ىك أعمى سمطة في الدكلة اإلسبلمية في أمكر الديف  صمى اهلل عميو كسمـكاف النبي 
كاف يدير الجيكش بنفسو ، كيقكدىا في الغزكات ، كيكزع المياـ كالتكاليؼ عمى الكحدات 

 المختصة حسب احتياجات الجيش كالمعركة .

يكمؼ صحابتو بقيادة الجيكش كىذه كانت مف أىـ الكظائؼ  صمى اهلل عميو كسمـكقد كاف النبي 
تو العظيمة فكانت تحتاج إلى صاحب كفاءة كأخطرىا فيي تتعمؽ بمصير الجيش المسمـ كأمان

 كخبرة .

 ككانت الكظائؼ المصاحبة لمجيش كإعداد الطعاـ ، كمداكاة الجرحى كالمصابيف كغيرىا .

ككجد في المجتمع اإلسبلمي كظائؼ لحماية األمف كالجبية الداخمية فقد اتخذ أمير المؤمنيف 
 ميمتو الحفاظ عمى األمف كتعسس األخبار .   (ُ) أكؿ صاحب شرطة رضي اهلل عنوعثماف 

كقد أنشأ الفاركؽ عمر ديكاف الجند ، حيث يقكـ بإحصاء أعداد المقاتميف كأحكاليـ ، كقد اىتـ 
 ككفاية أىميـ في غيابيـ .  ـبركاتبيـ كعطائي

 وظائف القضاء واإلفتاء  .ٗ

      إلى رسكؿ اهللكاف المسممكف ابتداء إذا عرض ليـ حادث أك حصؿ بينيـ خبلؼ رجعكا 

ما بقكلو كأفعالو بناء  ، فآر لمعرفة حكـ اإلسبلـ فيجيبيـ إما بنص الق  ؛ صٌمى اهلل عميو كسمـ كا 
بنص الصحيفة التي كتبيا النبي  صٌمى اهلل عميو كسمـعمى اجتياده، كلقد تأكد الرجكع إلى النبي 

 المدينة حيث جاء فييا:  كاطنيم بيف صٌمى اهلل عميو كسمـ

، فإف مرده إلى اهلل  كأنو ما كاف بيف أىؿ ىذه الصحيفة مف حدث أك اشتجار يخاؼ فساده" 
لى جؿعٌز ك    (ِ) " صمى اهلل عميو كسمـ اهلل د رسكؿمحم كا 

                                                           

 (1/171خلفاء )جالسٌوطً , تارٌخ ال (1)

 (1/737ابن هشام , السٌرة النبوٌة  )ج (7)



ٕٙ 

 

مارس الكظيفة القضائية بصفتو حاكما  صٌمى اهلل عميو كسمـكتشعر ركايات المصادر أف النبي 
إنما أنا بشر " : قاؿ النبي صٌمى اهلل عميو كسمـ:  عنيارضي اهلل فعف أـ سممة ال بصفتو نبٌيا، 

نكم تختصمون إلّي, ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتو من بعض فأقضي عمى نحو ما أسمع,  وا 
 (ُ) "فمن قضيت لو بحق أخيو شيئا فال يأخذه فإنما أقطع لو قطعة من النار

فكاف ىذا القضاء مبنٌيا عمى الظاىر مف الحجج كالبراىيف دكف معرفة السرائر؛ كذلؾ ألف النبي  
صٌمى اهلل عميو كسمـ لك قضى بيف المتخاصميف بصفتو نبٌيا لعمـ صاحب الحؽ مف غيره، كلكنو 

 .قضاء مرتبط بالحياة كمتغيراتياقضى بصفتو حاكما؛ ألف ال
 

ؿ الخمفاء بأمر كقد تطكرت كظيفة القاضي مع مرا حؿ اتساع الدكلة اإلسبلمية فقد اىتـ جي
 القضاة ، كتكميفيـ كحسف اختيارىـ كفؽ الخصاؿ المحددة شرعا .

كفي عيد الدكلة العباسية أينشأت كظيفة قاضي القضاة ، ككاف أكؿ مف تقمدىا اإلماـ أبك يكسؼ 
بشكؿ مستقؿ عف  صاحب اإلماـ أبي حنيفة كالذم يعتبر أكؿ مف نظـ الشئكف القضائية

 السمطات التنفيذية .
 

كنستطيع القكؿ بأف كافة األعماؿ الكظيفية التي كجدت في الدكلة اإلسبلمية قد تطكرت تدريجيا 
كأخذت أشكاال مختمفة عبر العصكر اإلسبلمية المختمفة ،  إال أنيا تقع تحت غاية كاحدة كىي 

 الديف .تسيير مصالح العباد كالببلد كاإلقامة عمى حماية 
كفي شكؿ الدكلة الحديثة تشعبت األعماؿ الكظيفية ، كتكسعت إداراتيا ، كأصبح ىنالؾ عدد مف 

 النماذج التي تدار بيا مؤسسات الدكؿ كاألقطار ...
  

                                                           

 [ 2164حدٌث رقم  1/61] البخاري : صحٌح البخاري / كتاب األحكام / باب موعظة اإلمام للخصوم   (1)



ٕٚ 

 

 أنواع العمل الوظيفي في القانون الفمسطيني
 

 ،لكظيفيأدل تطكر الدكؿ كالمجتمعات في العصر الحديث إلى اتخاذ أشكاؿ جديدة لمعمؿ ا
تخدـ عمـك المجتمع  ةكاستحداث كظائؼ جديد ، كتطكر أحكاؿ الكظائؼ بشكؿ ممحكظ كمتزايد

 كتساعد في بنائو كارتقائو .
 

 :كقد قٌسـ القانكف الفمسطيني العمؿ الكظيفي إلى قسميف أساسييف 
 األول : العمل الوظيفي المدني  

كتنظـ أمكرىـ العامة كمصالحيـ في  ، لمناسكىي األعماؿ كالكظائؼ التي تيتـ بالحياة المدنية 
المجتمع مثؿ كظائؼ التعميـ ككظائؼ الصحة كالكظائؼ الدينية ككظائؼ القضاء ككافة أشكاؿ 
الكظائؼ الحياتية المدنية فيي تقكـ عمى تحقيؽ مصالح الناس كفؽ األنظمة كالقكانيف المعمكؿ 

ـ ُٖٗٗ( لسنة ْدنية الفمسطيني رقـ )بيا كىذا القسـ مف الكظائؼ يخضع لقانكف الخدمة الم
جراءات التعييف كالتظمـ كالترقية كانتياء  فيك الذم ينظـ حدكد الكاجبات كالحقكؽ كااللتزامات كا 

 . (ُ) الخدمة
 الثاني : العمل األمني والعسكري 

كىي األعماؿ كالكظائؼ في أجيزة األمف الداخمية كاألمف الكطني كالشرطة الفمسطينية ، كىي 
ي تقكـ عمى حماية الجبية الداخمية لممجتمع ، ككذلؾ مكاجية األخطار الخارجية كيخضع الت

ـ فيك الذم يرتب حدكد ََِٓ( لعاـ  ٖالمكظؼ العسكرم لقانكف قكل األمف الفمسطيني رقـ )
 .  (ِ) الكاجبات كالحقكؽ لدم مكظفيو

  

                                                           

  7337الدلٌل المرشد لموظفً القطاع العام المدنٌن والعسكرٌٌن الصادر برام هللا عام  (1)

 7337القطاع العام المدنٌن والعسكرٌٌن الصادر برام هللا عام الدلٌل المرشد لموظفً  (7)



ٕٛ 

 

 المطمب الثاني
 ضوابط العمل الوظيفي

 
 : حقيقة الضوابط لغًة واصطالحًا  أولً 

 الضوابط لغة :  .ٔ
الضاد كالباء كالطاء أصؿ " الضكابط جمع ضابط عمى كزف فاعؿ مف ضبط ، قاؿ ابف فارس : 

  (ُ) "كاألضبط الذم يعمؿ بيديو جميعا صحيح ، ضبط الشيء ضبطان 
كيقاؿ رجؿ كفي لساف العرب الضبط : لزـك الشيء كحبسو ، كضبط الشيء حفظو بالحـز 

 (ِ)  . ضابط أم حاـز
 الضوابط اصطالحا : .ٕ

كقد عرفو   (ّ) يعتبر الضابط أضيؽ مف القاعدة كىك ما اشتمؿ عمى فركع فقيية في باب كاحد
 .  (ْ) األصكليكف بأنو " يجمع فركعا مف باب كاحد "

 
ؿ كيحتاج العمؿ الكظيفي إلى مجمكعة مف الضكابط ؛ لضماف سير العممية الكظيفية بشك

صحيح كمكافؽ لمتشريع اإلسبلمي ، كحتى ييعطي نتائجو المثمرة كيعكد بالنفع عمى المكظؼ 
 كالمجتمع .

 
 ثانيًا : أنواع ضوابط العمل الوظيفي 

 
 الضوابط األخالقية  .ٔ

مؽ في االصطبلح الشرعي كمف تعاريفو الجامعة "  ىيئة في النفس راسخة تعددت معاني الخي
كيسر مف غير حاجة إلى فكر كركية فإف كانت الييئة بحيث عنيا تصدر األفعاؿ بسيكلة 

ف كاف  تصدر عنيا األفعاؿ الجميمة المحمكدة عقبل كشرعا سميت تمؾ الييئة خمقا حسنا كا 
 (ٓ) " الصادر عنيا األفعاؿ القبيحة سميت الييئة التي ىي المصدر خمقا سيئا

                                                           

 (0/046ابن فارس , معجم مقاٌٌس اللغة )ج  (1)

( , الرازي , مختار الصحاح  1/627(  وانظر الفٌروز آبادي , القاموس المحٌط )ج 7/7771ابن منظور , لسان العرب )ج  (7)

 (1/147)ج

 ( 1/102( , ابن نجٌم , األشباه والنظائر )ج11السبكً , األشباه والنظائر )ص (0)

 ( 274الكفوي , الكلٌات / فصل القاف ) ص (7)

 (0/70الغزالً , احٌاء علوم الدٌن )ج (7)



ٕٜ 

 

مف غايات كمقاصد رسالة النبي كاألخبلؽ ليا شأف عظيـ في التشريع اإلسبلمي ككنو يعتبر 
محمد صمى اهلل عميو كسمـ ، فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

 . (ُ) "" إنما ُبعثُت ألتمم صالح األخالق كسمـ : 
كبذلؾ تعتبر األخبلؽ ضركرة لصبلح الحياة البشرية عمى مستكل الفرد كالمجتمع ، فيي تيذب 

 كتدفعيا إلى السمكؾ القكيـ .النفس 
إف الضكابط األخبلقية لمعمؿ الكظيفي تمثؿ تكجييا سميما نحك أداء كظيفي صحيح ، كتحقؽ 
المصمحة العامة ، كتساىـ في تقدـ المؤسسة كالدائرة الحككمية التي بدكرىا تشير إلى تقدـ 

 المجتمع كازدىاره .
أف ييناط بيا العمؿ الكظيفي لتمثؿ لو حماية كسأذكر مجمكعة مف الضكابط األخبلقية التي يجب 

 شرعية كفقيية مف الفساد كالخمؿ كالتفكؾ .
 

 األمانة  . أ
عرؼ الفقياء األمانة بتعريفات كثيرة كقد تنكعت تعريفاتيـ بيف تعريفات تعبر عف المعنى 
 التعبدم المحض ، كأخرل تعبر عف المعنى التعاقدم كصيانتو ، كأشمؿ ما عيٌرفت بو األمانة

لحديث أبي  (ِ) تعريؼ الحنابمة كما أكرده بف قيدامو المقدسي " أنيا الفرائض كالكدائع كالحقكؽ "
َأدّْ اأَلَماَنَة ِإَلى َمْن اْئَتَمَنَك, َوَل قاؿ : قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ : " )رضي اهلل عنو( ىريرة 

 .  (ّ) " َتُخْن َمْن َخاَنكَ 
 : شرح مفردات التعريف 

 (ْ) الفرائض : ىي ما أكجبو اهلل تعالى عمى عباده بما أمر بو كنيى عنو

  (ٓ) كىي مف الكدع أم الترؾ كالتخمية ، الكدائع : جمع كديعة عمى كزف فعيمة بمعنى مفعكؿ

ب قَيَٚ كمنيا قكؿ اهلل تعالى "  ٍَ َٗ دهَعَل َسثَُّل  َٗ ب  ٍَ " (ٔ) 
مف باب ضرب كقتؿ إذا كجب كثبت ،  الحقكؽ : جمع حؽ ، كالحؽ مصدر مف حٌؽ الشيء

 كىك لفظ عاـ يشمؿ جميع الحقكؽ حؽ اهلل كحؽ العباد .  (ٕ) كىك خبلؼ الباطؿ
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ففيو الفرائض كإقامة أمكر  كأرل أف العمؿ الكظيفي يشتمؿ عمى المفردات الثبلثة في التعريؼ
كجمعيا كحسف تصريفيا  كاألذاف ، كاإلقامة ، كالخبلفة . كفيو الكدائع كحفظ األمكاؿ مثؿ ،الديف

كفيو الحقكؽ المادية كالمعنكية المتمثمة في مصالح المسمميف ، كىذه كميا أمانات ال يجكز 
 التفريط فييا.

)) قياـ المكظؼ بكاجبات الكظيفة كعدـ خيانتيا (( ؛  :األمانة الكظيفية بأنيا تعريؼي  نيمكنكيي 
 مانة في جميع األكقات .ألف المقصكد منيا تسيير شئكف الكظيفة كاستشعار األ

األمانة كضابط خمقي في ذات المكظؼ يضمف الحفاظ عمى مستمزمات الكظيفة العامة ، 
كأداؤىا بشكؿ ميني صحيح ، كعدـ العبث كاإلسراؼ في مقدرات المجتمع ، كعدـ إفشاء أسرار 

 .الكظيفة

مؽ حيث إنو ينظر لممكظؼ كحارس أميف عمى كظيفتو يخدـ   كيعزز التشريع اإلسبلمي ىذا الخي
مف خبلليا مجتمعو ، مما يجعمو يترفع عف أم عمؿ ييٌز ثقة الجميكر ككنو ممثبل لمدكلة أك 

عى حؽ الو ، بؿ ىي تكميؼ يجب أف يير  خالصان  الجية التي يعمؿ بيا ، فالكظيفة ليست ممكان 
َيا َأَبا َذرٍّ ,  ىذا يتضح في خطاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ ألبي ذر حيث قاؿ لو : "رعايتو ك 

نََّيا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمٌة , ِإلَّ َمْن َأَخَذَىا ِبَحقَّْيا نََّيا َأَماَنُة , َواِ    (ُ) " ِإنََّك َضِعيٌف , َواِ 

كقد اتضح المنيج اإلسبلمي في ضركرة كجكد ىذا الضابط ألم عمؿ بشكؿ عاـ كألعماؿ الدكلة 
َِ اىْهبِط بشكؿ خاص قاؿ تعالى :  ْٞ ٌْ ثَ زُ َْ اَِرا َحَن َٗ َٖب  يِ ْٕ بَّبِد اِىَٚ أَ ٍَ ٗا اْْلَ ُْ رَُئدُّ ٌْ أَ ُشُم ٍُ َ َٝؤْ ُه َّللاه اِ

َ ِّعِ  ُه َّللاه ٘ا ثِبْىَعْذِه اِ َُ ُْ رَْحُن ٞعاب ثَِصٞشا أَ َِ َُ َع َ َمب ُه َّللاه ِٔ اِ ٌْ ثِ ب َِٝعظُُن  (ِ) اَه
كالكظيفة تدخؿ  ،كجو الداللة : أف اهلل تعالى أمر أداء األمانة كىذا خطاب عاـ في كؿ األمانات

 في ىذا العمـك .
ِِ  كقاؿ تعالى :  ٍَ َْٞش  ُه َخ ب َٝب أَثَِذ اْعزَؤِْجْشُٓ اِ ََ ُٕ ُِ قَبىَْذ اِْحَذا ٞ ٍِ ُّٛ اْْلَ ِ٘  (ّ)  اْعزَؤَْجْشَد اْىقَ

 كقد رتب التشريع العقكبة كالزجر عمى إساءة أداء األمانة الكظيفية أك خيانتيا فقاؿ تعالى: 
  َُ ٘ َُ ٌْ رَْعيَ ّْزُ أَ َٗ  ٌْ بَّبرُِن ٍَ رَُخُّ٘٘ا أَ َٗ ُعَ٘ه  اىشه َٗ  َ ُْ٘ا َل رَُخُّ٘٘ا َّللاه ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ  (ْ)  َٝب أَُّٝ

الداللة : خاطب اهلل األمة بصفة اإليماف ، كنيى عف خيانة األمانة نييان عامان في ىذا كجو 
 الخطاب القرآني ، كالكظيفة تدخؿ في ىذا العمـك .
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 أشكال ومظاىر األمانة في العمل الوظيفي 

 إف أداء األمانة في العمؿ الكظيفي يتمثؿ في كثير مف األشكاؿ كالمظاىر الكظيفية : 

إتقاف العمؿ : حيث تككف مخرجات العمؿ كأفضؿ ما يككف مف الجكدة كالدقة كاإلتقاف  .ٔ
مَّـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًئشىةى، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى ِإنَّ اهلَل َجلَّ َوَعزَّ ُيِحبُّ ِإَذا َعِمَل  ": فعىٍف عى

   (ٔ)" َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتِقَنُو 

تماـ ألمانة العمؿ الكظيفي  .ِ أداء الكاجبات عمى أكمؿ كجو : كىك دليؿ عمى الكفاء بالعيد كا 
َُ  حيث قاؿ اهلل تعالى :  ٌْ َساُع٘ ِٕ ِذ ْٖ َع َٗ  ٌْ ِٖ بَّبرِ ٍَ ٌْ ِْلَ ُٕ  َِ اىهِزٝ َٗ  (ِ)  

، قىاؿى ك  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيرىةى، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى َلُتَؤدُّنَّ اْلُحُقوَق ِإَلى َأْىِمَيا َيْوَم "  :عىٍف أىًبي ىيرى
  (ّ)" اْلِقَياَمِة, َحتَّى ُيَقاَد ِلمشَّاِة اْلَجْمَحاِء, ِمَن الشَّاِة اْلَقْرَناءِ 

 عدـ التغيب بدكف عذر كالحضكر كاالنصراؼ في الكقت المحدد . .ّ
حفظ األمكاؿ كتدقيؽ تكثيقيا كتكضيحيا : حيث إف التكثيؽ أضبط كأفضؿ لممكظؼ  .ْ

ا  كيعينو عمى أداء األمانة كتحقيقيا سمككا ، قاؿ اهلل تعالى  ُْ رَْنزُجُُ٘ٓ َصِغٞشا ٘ا أَ ٍُ ََل رَْغؤَ َٗ

َٖبدَ  ًُ ىِيشه َ٘ أَْق َٗ  ِ َْْذ َّللاه ٌْ أَْقَغػُ ِع ِٔ َرىُِن ا اِىَٚ أََجيِ ْٗ َمجِٞشا أَْدَّٚ أََله رَْشرَبثُ٘اأَ َٗ  (ٗ) ِح 

ف ميما بمغ حتى ال يضيع إذا مضت عميو     يٌ أف اآلية حضت عمى تكثيؽ الدى  : كجو الداللة    
ليحقؽ المكظؼ ضبطا أكثر   ؛كمنيا نفيـ االستحباب في تكثيؽ األمانات المالية كغيرىا ،األياـ

  (ٓ)فإٌف الكتاب أحصى لؤلجؿ كالماؿألمانتو 

عدـ التعدم عمى اآلالت كاألدكات المخصصة لمعمؿ كالحفاظ عمييا : يعتبر الحفاظ عمى  .ٓ
المقدرات الكظيفية كاجب عمى المكظؼ المسمـ مف باب التزامو بالعقد الذم تكثؽ بينو 

مَّـى:فكبيف الدكلة كااللتزاـ بشركط الكظيفة  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى            عف ابف عباس النًَّبيُّ صى
 (ٔ) " الُمْسِمُموَن ِعْنَد ُشُروِطِيمْ " 
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 اللتزام بتعاليم وأحكام الشرع الحنيف  . ب

كأكلى المصالح ىك االلتزاـ بحكـ اهلل  ،المكظؼ فرد يقكـ عمى خدمة المجتمع كرعاية مصالحو
ٍخ أُْخِشَجْذ ىِيْهبطِ  سبحانو كتعالى امتثاال لقكلو سبحانو كتعالى :  ٍه َْٞش أُ ٌْ َخ ْْزُ َُ  ُم ُشٗ ٍُ رَؤْ

َْْنشِ  َُ ِِ اْى َُ َع ْ٘ َٖ ْْ رَ َٗ ْعُشِٗف  ََ  . (ُ)  ثِبْى
قامتو كتعزيز ىذا البيعد بصكرة  فالعمؿ الكظيفي يجب أف ييدؼ إلى االلتزاـ بالحكـ الشرعي كا 

كرعاية المصمحة ىك  ،كاضحة كمنيجية ؛ ألف التشريع اإلسبلمي يقكـ عمى رعاية المصالح
 تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية . 

كيككف االلتزاـ بالحكـ الشرعي بالتقيد باألكامر كالنكاىي الشرعية في كافة المجاالت كتقديـ النفع 
 كالصبلح كالخير كالتطكير في العمؿ ، كدفع الضرر كالشر كمنع اليدـ كالتخريب بكافة أشكالو .

خير إلى رؤساء العمؿ كالمرؤكسيف  فعف أبي رقية تميـ الدارم كيتضمف تقديـ النصح كاإلرشاد لم
ُقْمَنا : ِلَمْن ؟ َقاَل : ِلمَِّو  الدّْيُن النَِّصيَحةُ رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ : " 

 (ِ) " َوِلِكتَاِبِو َوِلَرُسوِلِو َوأَلِئمَِّة اْلُمْسِمِميَن َوَعامَِّتِيمْ 
كقد قررت الشريعة اإلسبلمية مبدأ المسئكلية عف االلتزاـ بالحكـ الشرعي ، فقاؿ اهلل تعالى :  

 ثَْعِط ِْ ُْ َْٝفزَُِْ٘ك َع ٌْ أَ ُٕ اْحَزْس َٗ  ٌْ ُٕ اَء َ٘ ْٕ ََل رَزهجِْع أَ َٗ  ُ َّْضَه َّللاه ب أَ ََ ٌْ ثِ ُٖ َْْٞ ٌْ ثَ ُِ اْحُن أَ َٗ  ُ َّْضَه َّللاه ب أَ ٍَ  

ْٞلَ  اِىَ
 (ّ) 
الداللة : أف الحكـ ال يككف إال بما أنزؿ اهلل تعالى لمناس كحذر سبحانو مف االبتعاد عف كجو 

 حكمو إلى غيره مف األحكاـ التي تصدر باليكل .
ِْ ىِ  كقاؿ تعالى :  ََل رَُن َٗ  ُ ب أََساَك َّللاه ََ َِ اىْهبِط ثِ ْٞ ٌَ ثَ َْٞل اْىِنزَبَة ثِبْىَحقِّ ىِزَْحُن َّْضْىَْب اِىَ َِ اِّهب أَ ْيَخبئِِْٞ

ب َا   (ْ)  َخِصٞ
كىذه المسئكلية تقع عمى كؿ مف يعمؿ في مصالح المسمميف حتى الحاكـ كمف دكنو فيك يعتبر 
مكظفان في الدكلة لخدمتيا ، كتنظيـ شئكنيا ، كقد حض النبي صمى اهلل عميو كسمـ كؿ مف كليى 

بتطبيؽ الحكـ الشرعي الذم أمرا مف أمكر المسمميف أف يجتيد لصبلحيـ كخيرىـ كىذا يتحقؽ 
فعف معقؿ بف يسار قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ :  ،ىك مفركض لصبلح الدنيا كاآلخرة

 (٘) "َما ِمْن َأِميٍر َيِمي َأْمَر اْلُمْسِمِميَن , ُثمَّ َل َيْجَيُد َلُيْم َوَيْنَصُح , ِإلَّ َلْم َيْدُخْل َمَعُيُم اْلَجنَّةَ " 
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حكـ الشرعي ليس كجاىة كال رفاىية ، كليس تسمطا عند أصحاب المسئكليات ، بؿ كااللتزاـ بال
عمى المكظؼ كرئيس  صمى اهلل عميو كسمـ،ىك كاجب ثقيؿ مشركط بطاعة اهلل تعالى كرسكلو 

 العمؿ أف يقكـ بو كفؽ ظركؼ العمؿ كضكابط الشريعة اإلسبلمية لتطبيقو .
مخاطبا ىاركف الرشيد : " كاعمؿ ما ترل أنو أصمح قاؿ اإلماـ أبك يكسؼ صاحب أبي حنيفة 

لممسمميف كأعـي نفعا لخاصتيـ كعامتيـ كأسمـ لؾ في دينؾ ككؿ ما رأيت أف اهلل ييصمح بو أمر 
 . (ُ) الرعية فافعمو كال تؤخره فإني أرجك لؾ بذلؾ عظيـ األجر كأفضؿ الثكاب "

 طاعة رؤساء العمل وتنفيذ أوامرىم  . ت
الدكلة المعاصرة يقكـ عمى التدرج اليرمي بدءان مف الحاكـ كىك أعمى كظيفة العمؿ الكظيفي في 

ـ إلى مراتب يعمك بعضيا بعضا، في الدكلة انتياءن بأقؿ الكظائؼ رتبة ، كىذا التدرج يهقسٌ 
كتتضمف كؿ منيا مجمكعة مف الفئات التي يشغمكنيا ، ككمما ارتفعت مرتبة المكظؼ زادت 

ذلؾ يبذؿ جيدا كاسعا في التفكر كجمع المعمكمات ككضع التصكر كأعباؤه كىك ب ومسؤكليات
المناسب حتى يستطيع أف يخرج بالقرار السميـ ، كىذا كمو يكجب أف تككف المنظكمة عمى 
انسجاـ عالي كتكييؼ كبير، كىذا األمر يتطمب مف المكظؼ طاعة رئيسو في العمؿ ، حيث إف 

 عف كلي األمر .مر أك نائبا ان لؤلرئيس  العمؿ يعتبر كلي
َٖب   :كقد أكجب التشريع اإلسبلمي طاعة رؤساء العمؿ كأربابو فقد قاؿ اهلل سبحانو كتعالى َٝب أَُّٝ

ٍء فَُشدُّ  ْٜ ٌْ فِٜ َش ُْ رََْبَصْعزُ ِ ٌْ فَب ُْْن ٍِ ِش  ٍْ أُٗىِٜ اْْلَ َٗ ُعَ٘ه  أَِغُٞع٘ا اىشه َٗ  َ ُْ٘ا أَِغُٞع٘ا َّللاه ٍَ َِ آ ِ اىهِزٝ ُٗٓ اِىَٚ َّللاه

ِٗٝالا  ُِ رَؤْ أَْحَغ َٗ ٌْٞش  ِخِش َرىَِل َخ ْٟ ًِ ا ْ٘ اْىَٞ َٗ  ِ َُ ثِبَّلله ُْ٘ ٍِ ٌْ رُْئ ْْزُ ُْ ُم ُعِ٘ه اِ اىشه َٗ 
(ِ) 

َنَزَلْت ِفي َعْبِد المَِّو ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديٍّ ِإْذ " َقاَل: سبب نزكؿ اآلية : عف ابف عباس 
 (ّ) " َمْيِو َوَسمََّم ِفي َسِريَّةٍ َبَعَثُو النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل عَ 

كجو الداللة في اآلية : أف اهلل سبحانو عطؼ طاعة كلي األمر عمى طاعة اهلل تعالى كطاعة 
 . صمى اهلل عميو كسمـرسكلو 

ِن اْسَمُعوا " َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك, َقاَل: َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: و   َوَأِطيُعوا, َواِ 
, َكَأنَّ رَْأَسُو َزِبيَبةٌ    (ْ) "اْسُتْعِمَل َعَمْيُكْم َعْبٌد َحَبِشيّّ
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َمْن َأَطاَعِني,  كعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : "
َماَم, َفَقْد َأَطاَعِني, َوَمْن  َفَقْد َأَطاَع المََّو, َوَمْن َعَصاِني, َفَقْد َعَصى المََّو, َوَمْن َأَطاعَ  اإلِْ

َماَم, َفَقْد َعَصاِني    (ُ) " َعَصى اإلِْ

أف السمع كالطاعة لؤلمير مطمكب شرعا ؛ لتحقيؽ المصمحة  :كجو الداللة مف األحاديث
 الشرعية كفيو طاعة هلل تعالي كلرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ .

كتعالى فإذا كانت في معصية اهلل فبل سمع كال كتعتبر الطاعة مقيدة بطاعة اهلل سبحانو 
 طاعة لحديث عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ :

السَّْمُع َوالطَّاَعُة َعَمى الَمْرِء الُمْسِمِم ِفيَما َأَحبَّ َوَكرَِه, َما َلْم ُيْؤَمْر ِبَمْعِصَيٍة, َفِإَذا ُأِمَر " 
  (ِ) "  َسْمَع َوَل َطاَعةَ ِبَمْعِصَيٍة َفالَ 

 َأِطيُعوِني َما َأَطْعُت المََّو َوَرُسوَلُو,كفي األثر قكؿ خميفة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ " 
  (ٖ) " َفِإَذا َعَصْيُت المََّو َوَرُسوَلُو, َفاَل َطاَعَة ِلي َعَمْيُكمْ 

ف كره المكظؼ شيئا مف رئيسو في العمؿ فيجب أال يخمط بيف ذلؾ كبيف الطاعة  كا 
اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا , َفِإنََّما " َقاَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم : بالمعركؼ ألكامره فقد 

ْمُتْم.  (ْ) " َعَمْيِيْم َما ُحمُّْموا َوَعَمْيُكْم َما ُحمّْ

ممة مف األسباب التي تيعضد  ،الطاعة ضركرة لنجاح العمؿ الكظيفيكتعتبر  كأذكر ىنا جي
 ىذه الضركرة :

طاعة رؤساء العمؿ ىي طاعة هلل كرسكلو ما دامت بالمعركؼ كمعصيتو معصية هلل  .ُ
 كرسكلو .

طاعة رؤساء العمؿ مفتاح لنجاح المؤسسة أك الدائرة التي يعمؿ بيا المكظؼ فبدكنيا ال  .ِ
 كييصبح العمؿ فكضكم. داؼ كال تينفذ الخططتتحقؽ األى

َ ٗ طاعة رؤساء العمؿ إغبلؽ ألبكاب التنازع كالفشؿ قاؿ اهلل تعالى :  .ّ أَِغُٞع٘ا َّللاه

 َِ بثِِشٝ َع اىصه ٍَ  َ ُه َّللاه اْصجُِشٗا اِ َٗ  ٌْ ََٕت ِسُٝحُن رَْز َٗ ََل رََْبَصُع٘ا فَزَْفَشيُ٘ا  َٗ َسُع٘ىَُٔ  َٗ  (ٓ) . 
حفظ لييبتيـ مما يمنع التجرؤ عمييـ أك التغافؿ عف تعميماتيـ كىك  طاعة رؤساء العمؿ .ْ

 حفظ لييبة الدكلة .
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طاعة رؤساء العمؿ إحساف كتقدير لمجماعة فإنما الجماعة تسير بأمر رئيسيا فمف أطاعو  .ٓ
 فقد قٌدر الجماعة كاحترميا كبادليا اإلحساف .

اء عمى المحسكبية كالمصالح القضالعمؿ يدفع إلى تحقيؽ المصمحة ك  . طاعة رؤساءٔ
 . (ُ)الشخصية

 
كبالنظر يتقرر لدينا أف طاعة رؤساء العمؿ كاجب شرعي ، كضابط أخبلقي ، كالتزاـ كظيفي ، 
ال أمر شخصي يظف المكظؼ أنو كسيمة لتحقيؽ األىداؼ الشخصية ؛ ألف رؤساء العمؿ 

مف تنفيذ الخطط قبؿ الدكلة عمى تحقيؽ األىداؼ ك  محاسبكف مف كزرائيـ ، كالجميع محاسب ه
 كالقياـ بكاجباتيـ الكظيفية كخدمة الدكلة كالمجتمع .
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 العدل واإلنصاف وعدم المحاباة والمحسوبية  . ث

رفو كعٌ   (ُ) العدؿ ضد الجكر كالظمـ ، كىك إعطاء كؿ ذم حؽ حقو مف غير إفراط أك تفريط،
  (ِ) " بذؿ الحقكؽ الكاجبة كتسكية المستحقيف في حقكقيـ :بعضيـ

العدؿ مف أكجب الكاجبات في التشريع اإلسبلمي ، كىك فضيمة متفؽ عمييا بيف جميع الشرائع 
َش َسثِّٜ ثِبْىقِْغػِ  فقد أكصى اهلل تعالى بو حيث قاؿ سبحانو :  ٍَ قُْو أَ

َ   كقاؿ تعالى :  (ّ) ُه َّللاه اِ

ُش ثِب ٍُ ُِ َٝؤْ ْحَغب اإْلِ َٗ ٌْ  كقاؿ سبحانو :   (ْ)  ْىَعْذِه  ُٗد اِّهب َجَعْيَْبَك َخيِٞفَخا فِٜ اْْلَْسِض فَبْحُن ُٗ َٝب َدا

َِ اىْهبِط ثِبْىَحقِّ  ْٞ َيا ِعَباِدي ِإنّْي َحرَّْمُت الظُّْمَم َعَمى َنْفِسي , "  :كفي الحديث القدسي  (ٓ) ثَ
  (ٔ) " ُمَحرًَّما , َفاَل َتَظاَلُمواَوَجَعْمُتُو َبْيَنُكْم 

يعتبر العدؿ مف القيـ اإلنسانية التي تكافقيا الفطرة السميمة ، كقد عزز التشريع اإلسبلمي ىذه 
ميقا أدبيا كسمككا إيمانيا ، حيث يعتبر العدؿ ىك ميزاف اهلل عمى األرض ، كجعمو  القيمة بصفيا خي

كاالجتماعية ، كقد جعؿ اهلل القسط كالعدؿ بيف الناس ىك مف مقكمات الحياة الفردية، كاألسرية، 
َُ   :تعالى اهلل ىدؼ الرساالت قاؿ َٞضا َِ اْى َٗ ٌُ اْىِنزَبَة  ُٖ َع ٍَ َّْضْىَْب  أَ َٗ َبِد  ىَقَْذ أَْسَعْيَْب ُسُعيََْب ثِبْىجَِّْٞ

ًَ اىْهبُط ثِبْىقِْغػِ   . (ٕ) ىَِٞقُ٘
، كال بالديانة فيي ميزاف اهلل عمى األرض بيف  كالعدؿ صفة ال تتأثر بالعاطفة ، كال بالنسب

مقا كممنكعكف مف الظمـ .  الخبلئؽ جميعا ، كالمسممكف مأمكركف بالعدؿ دينا كخي
العدؿ في العمؿ الكظيفي ضابط أساس في إدارة الكظيفة العامة ؛ إلقامة شؤكف الناس 

رؤساء ، ككذلؾ بيف كقضاياىـ كىي ضابط ميـٌ في داخؿ أركقة المؤسسة بيف المكظفيف كال
 المكظفيف كالمكاطنيف كمف أصحاب الحاجات كالمؤسسات األخرل .

كلعؿ العدؿ صفة أساسية في اختيار المكظؼ ، حيث إنو يمي أمكر العباد كاهلل تبارؾ كتعالى 
ٌَ َسثُُّٔ ثِ   :نفى أف يكلي عمى الناس مف ال يممؾ العدؿ ، قاؿ اهلل تعالى ِٕٞ اِِر اْثزَيَٚ اِْثَشا بٍد َٗ ََ َنيِ

 َِ ٞ َِ ِْٖذٛ اىظهبىِ ٝهزِٜ قَبَه ََل ََْٝبُه َع ِْ ُرسِّ ٍِ َٗ ب قَبَه  ٍا ب ٍَ ِه قَبَه اِِّّٜ َجبِعيَُل ىِيْهبِط اِ ُٖ َه فَؤَرَ
 (ٖ)  
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 أشكال ومظاىر العدل في العمل الوظيفي 
كعدـ المحاباة  ، يتمثؿ العدؿ لدل السمطات العميا في المساكاة بيف جميع المكظفيف .ُ

كعدـ التفريؽ بينيـ في االمتيازات  ، بينيـ كعدـ تقديـ األعياف كاألقارب كاألصدقاء
 كالمنح كالبعثات كعدـ التمييز بينيـ في المراجعات كالمحاسبة كالعقكبات .

ٍرأىًة  ـٍ شىٍأفي المى ٍيشنا أىىىمَّيي ٍنيىا، أىفَّ قيرى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى مىٍف عىٍف عى قىٍت، فىقىاليكا: كى كًميًَّة الًَّتي سىرى المىٍخزي
مىٍيًو ًإالَّ أيسىامىةي ٍبفي  مىٍف يىٍجتىًرئي عى ؟ فىقىاليكا: كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـي ًفييىا رىسيكؿى المًَّو صى ، ًحبُّ  ييكىمِّ ٍيدو زى

مَّـى فىكىمَّمىوي أيسى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّـى:رىسيكًؿ المًَّو صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى " َأَتْشَفُع  امىةي، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
ـى فىاٍختىطىبى ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد المَِّو,  , ُثمَّ َقاَل: ِإنََّما َأْىَمَك الَِّذيَن َقْبَمُكْم, َأنَُّيْم َكاُنوا ِإَذا َسَرَق ثيَـّ قىا
َذا ِعيفُ  ِفيِيُم الشَِّريُف َتَرُكوُه, َواِ  ْيُم المَِّو َلْو َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت أَأَقاُموا َعَمْيِو الَحدَّ, وَ  َسَرَق ِفيِيُم الضَّ

 (ُ) ُمَحمٍَّد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَىا "

كجو الداللة أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لـ ييثنيو عف إقامة الحد عمى المخزكمية أنيا صاحبة 
 أقسـ عمى إقامة الحد عمى ابنتو إذا اقترفت الحد الشرعي .شرؼ كنسب في قكميا ، بؿ ك 

 
يتمثؿ العدؿ لدل رئيس العمؿ المباشر في تكزيع األعباء كالمياـ كالتكميفات عمى  .ِ

مرؤكسيو المكظفيف دكف محاباة أك تمييز بينيـ حسب درجاتيـ كخبراتيـ الكظيفية ، 
ىَقَْذ  :حيث قاؿ اهلل تعالى اس عمى األرضحيث إف العدؿ صفة أقاميا اهلل لصبلح الن

ًَ اىْهبُط ثِبْىقِْغػِ  َُ ىَِٞقُ٘ َٞضا َِ اْى َٗ ٌُ اْىِنزَبَة  ُٖ َع ٍَ َّْضْىَْب  أَ َٗ َبِد  ،  (ِ) أَْسَعْيَْب ُسُعيََْب ثِبْىجَِّْٞ
مر في العدؿ فعف زىير بف رؤساء العمؿ ككالة األ  صمى اهلل عميو كسمـكرغب النبي 

ِإنَّ اْلُمْقِسِطيَن ِعْنَد المَِّو َعَمى َمَناِبَر : "  اهلل عميو كسمـصمى : قاؿ رسكؿ اهلل كعب قاؿ
ِمْن ُنوٍر َعْن َيِميِن الرَّْحَمِن َعزَّ َوَجلَّ َوِكْمتَا َيَدْيِو َيِميٌن الَِّذيَن َيْعِدُلوَن ِفى ُحْكِمِيْم 

 (ّ)" َوَأْىِميِيْم َوَما َوُلوا
 ،تعريؼ المكظفيف بمياميـ ككاجباتيـ بطريقة كاضحة كي تتـ المحاسبة بناءن عمى ذلؾ  .ّ

كىذا مف أكجب  ،ؼ لورٌ مى كاجب لـ يؤمر بو أك ييعى فميس مف العدؿ محاسبة المكظؼ ع
قُْو  في قكؿ اهلل تعالى :  صمى اهلل عميو كسمـكاجبات العدؿ الذم أيمر بو النبي  َٗ

َّْضهَ  ب أَ ََ ُْْذ ثِ ٍَ ٌُ  آ َُْْٞن ْشُد ِْلَْعِذَه ثَ ٍِ أُ َٗ ِْ ِمزَبٍة  ٍِ  ُ  (ْ).   َّللاه

                                                           

 [0727حدٌث رقم  7/127] البخاري : صحٌح البخاري / كتاب أحادٌث األنبٌاء / باب حدٌث الغار  (1)

 [77] الحدٌد :  (7)

 [ 7274حدٌث رقم  6/2 باب فضيمة اإلماـ العادؿ رة / ] مسلم : صحٌح مسلم / كتاب اإلما (0)

 [  17] الشورى :  (7)



ٖٛ 

 

مَّـ أف يعدؿ، فعدؿ حتى مات صمكات اهلل كسبلمو كجو الداللة :  سى مىٍيًو كى مَّى اهلل عى أمر نبي اهلل صى
عميو. كالعدؿ ميزاف اهلل في األرض، بو يأخذ لممظمـك مف الظالـ، كلمضعيؼ مف الشديد، 

 (ُ).  اهلل الصادؽ، كيكٌذب الكاذب، كبالعدؿ يرٌد المعتدم كيكبخوكبالعدؿ يصٌدؽ 
 

كمراجعات الدكلة  ، يتمثؿ العدؿ في سمكؾ المكظؼ في انجاز األعماؿ كالكاجبات .ْ
كعدـ محاباة بعض األشخاص عمى بعض أك  ، كالمكاطنيف بالترتيب الزماني كالمكاني

كىذا ييكقع المكظؼ في  تسييؿ بعض المعامبلت دكف غيرىا العتبارات شخصية ،
س الكقت كفي نف ، مظممتيف حيث أنو قدـ المتأخر في غير كقتو كمٌيزه عف اآلخريف

  ، كفيو مخالفة لمنص القرآني حيث قاؿ اهلل تعالى :   (ِ)أخٌر كعٌطؿ مصمحة لغيره 
 ِ ََٖذاَء َّلِله َِ ثِبْىقِْغِػ ُش ٞ ٍِ ا ٘ه ُْ٘ا ُمُّ٘٘ا قَ ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ ِِ َٝبأَُّٝ ْٝ اىَِذ َ٘ ِٗ اْى ٌْ أَ ّْفُِغُن ْ٘ َعيَٚ أَ ىَ َٗ

اِ  َٗ ُْ رَْعِذىُ٘ا  ٙ أَ َ٘ َٖ ب فاََل رَزهجِعُ٘ا اْى ََ ِٖ ىَٚ ثِ ْٗ ُ أَ ا فَبَّلله ْٗ فَقِٞشا ِْ َغِّْٞاب أَ ُْ َُٝن َِ اِ اْْلَْقَشثِٞ ٗا َٗ ُ٘ ُْ رَْي

ا َُ َخجِٞشا يُ٘ ََ ب رَْع ََ َُ ثِ َ َمب ُه َّللاه ِ ْٗ رُْعِشُظ٘ا فَب  (ّ)  أَ
 

دارة حككمية أحرص عمى مصالح الناس ، كىذا الضابط ييمثؿ  كىذا ييعزز ألداء كظيفي أفضؿ كا 
تعزيزا ألخبلؽ المكظفيف كييضيؽ دائرة المحسكبية كالظمـ مما يعكس انطباعا أفضؿ لدل 

  (ْ) المكاطف كأكثر ثقة في دكائر الكظيفة الحككمية .
  

                                                           

 ( 71/712الطبري , جامع البٌان فً تأوٌل آي القرآن  )ج (1)

 ( 13الجمالً , الموظف العام وواجباته بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الوضعً دراسة مقارنة )ص  (7)

 [ 107] النساء :  (0)

 ( بتصرف23أخالقٌات المهنة فً اإلسالم  )ص الحمٌدان ,(7)



ٖٜ 

 

 المراقبة الذاتية  . ج
قكؽ دكف أم يعترم المكظؼ أنو مؤتمف عمى تنفيذ الكاجبات كأداء الح الرقابة الذاتية ىي شعكر
تعد الرقابة الذاتية إحدل القيـ اإلسبلمية التي يستند إلييا سمكؾ المسمـ رقابة بشرية أك تذكير، ك 

 كتعتبر أىـ عكامؿ النجاح في حياتو ، ألنيا تيغني عف التكجييات كالمحاسبة كغير ذلؾ .
عىٍف أىًبي ج النبي صمى اهلل عميو كسمـ عندما مٌر عمى بائع يبيع الطعاـ فكقد اتضح ىذا في مني

ؿى يىدىهي ًفييىا ، فىنى  ٍبرىًة طىعىاـو فىأىٍدخى مىى صي مَّـى مىرَّ عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍيرىةى أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى اًبعيوي ىيرى الىٍت أىصى
َعاِم ؟ َقاَل َأَصاَبْتُو السََّماُء َيا َرُسوَل اهلِل , َقاَل : َأَفاَل َجَعْمَتُو : َما َىَذا َيا َصاِحَب الطَّ بىمىبلن فىقىاؿى 

 . (ٔ) َفْوَق الطََّعاِم َكْي َيرَاُه النَّاُس , َمْن َغشَّ َفَمْيَس ِمنّْي
كجو الداللة مف الحديث : أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ييعمِّـ البائع أف يعتمد عمى نفسو في 

 مف أحد . المراقبة الذاتية كال ينتظر محاسبةن 
كتيمثؿ الرقابة الذاتية بيعدان دينيا محضا يتمثؿ في مقدار الخشية مف اهلل سبحانو كتعالى كينعكس 
تقانو ؛ فيجتيد المكظؼ في القياـ بكاجبو كيحرص أال  عمى سمككو في أداء عممو الكظيفي كا 

 يشكبو شائبة أك يعتريو خمؿ أك تقصير .
َسثَِّل  قد تكاترت األدلة عمى عظيـ أمر المراقبة الذاتية هلل سبحانو كتعالى فقاؿ اهلل تعالى ك  َ٘ فَ

 َُ يُ٘ ََ ب َمبُّ٘ا َْٝع َه َِ * َع ِعٞ ََ ٌْ أَْج ُٖ ه ، كفي سؤاؿ جبريؿ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ عف  (ِ)  ىََْْغؤَىَْ
  (ّ) " َترَاُه , َفِإْن َلْم َتُكْن َترَاُه َفِإنَُّو َيرَاكَ َأْن َتْعُبَد المََّو َكَأنََّك اإلحساف فقاؿ : " 

كجو الداللة : أف اهلل سبحانو كتعالى محيط بكؿ شيء كسيحاسب اإلنساف عمى أفعالو كأنو متى 
مؽ المراقبة .  استشعر المكظؼ ىذا المعنى يتعزز عنده خي

 مظاىر وأشكال المراقبة الذاتية 
اتية مجمكعة مف الصفات منيا الشعكر بالمسؤكلية يساعد في تعزيز الرقابة الذ .ُ

كجكدة في العمؿ  ،فيجعمو يحرص عمى أداء أفضؿ ، االجتماعية نحك مجتمعو ككطنو
ككذلؾ االىتماـ بالمصمحة العامة دكف المصمحة الشخصية أك الفردية فإذا تمثؿ 
لممكظؼ أنو يخدـ شريحة كبيرة مف الناس مف خبلؿ كظيفتو فذلؾ يجعمو يراقب سمككو 

 .  (ْ) كيجتيد أكثر في عممو كتنفيذ كاجبو
  

                                                           

 [ 112رقم  1/61] مسلم : صحٌح مسلم / كتاب اإلٌمان / باب من غشنا فلٌس منا  (1)

 [11, 14] الحجر :  (7)

 [1رقم  1/71] مسلم : صحٌح مسلم / كتاب اإلٌمان / باب اإلٌمان واإلسالم واإلحسان  (0)

 ( بتصرف27 – 27الحمٌدان , أخالقٌات المهنة فً اإلسالم  )ص  (7)



ٗٓ 

 

مؽ المراقبة كجممة األخبلؽ اإلسبلمية مجمكعة  .ِ متينة مف الضكابط التي تحكـ ييشكؿ خي
العمؿ الكظيفي كتعزز ايجابياتو كتسمك بو نحك تحقيقو لنتائجو المرجكة كأدائو بشكؿ 

 أفضؿ .

كعمى المكظؼ المسمـ أف يمتـز باألخبلؽ كاآلداب اإلسبلمية كافة فكميا تجمع نحك ىدؼ كاحد 
تقاف العمؿ ، ككذلؾ إلى  مـ ، كما كينبغي أف فالمكظؼ يحتاج إلى كماؿ األداء كا  التكاضع كالحي

 يككف كاسع الصدر يتصؼ بالصبر كاليدكء كحب الخير كتقديمو لآلخريف .

 

  



ٗٔ 

 

 الضوابط المتعمقة بالتعيين  .ٕ
 الوسائل المشروعة في التعيين  . أ

دأبت جميع األنظمة كالقكانيف التي تحكـ المجتمعات الحديثة كالقديمة عمى اشتراط الكفاءة 
يترشح لمتعييف في الكظائؼ العامة في الدكلة ، كقد حددت إطار يقضي بتناسب العممية فيمف 

ىذه الكفاءة مع الكظيفة التي يتكالىا المكظؼ ، كاختمفت أشكاؿ التعييف كمسمياتيا بيف نظاـ 
كآخر ، إال أف جكىرىا كاحد كغالب األنظمة اإلدارية تعتمد شكميف رئيسيف لمتعييف إما االختيار 

 ر أك المسابقة كاالمتحاف الكظيفي .الحر المباش
كلقد سبؽ التشريع اإلسبلمي ىذه األنظمة في إرساء ىذه القكاعد كتطبيقيا في كظائؼ الدكلة 
كتحرم الكفاءة المينية المناسبة بيف الكظائؼ كبيف مف يتعينكف فييا رافعا شعار الرجؿ المناسب 

في اإلسبلـ عمى أنيا كاجب ديني  في المكاف المناسب ، حيث ترتكز فكرة الكظيفة العامة
كتكميؼ كليس حؽ شخصي كدكاـ الكظيفة لممكظؼ مرىكف بدكاـ صبلحيتو كذلؾ ليككف ضامنا 

 لسبلمة العمؿ كحسف األداء .
كقد حذر النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف عدـ اتخاذ الصبلحية أساسا في تكلية الكظائؼ فعىف 

ِإَذا ُضيَّْعِت اأَلَماَنُة " , َقاَل: َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنوُ 
ِإَذا ُأْسِنَد اأَلْمُر ِإَلى َغْيِر َأْىِمِو " َقاَل: َكْيَف ِإَضاَعُتَيا َيا َرُسوَل المَِّو؟ َقاَل:  " َفاْنَتِظِر السَّاَعةَ 
 . (ٔ) " َفاْنَتِظِر السَّاَعةَ 

 الوسيمة األولى : الختيار الحر المباشر 
، كاالنتقاء مف االنتقار كىك االختيار   (ِ) االختيار لغةن : بمعنى االنتخاب كاالنتقاء كمنو النيخبة

الشيء أم  ما ترؾ عندم نقارة إال انتقرىا كقد يأتي بمعنى االنتخاؿ : انتخمتي  :كقد قيؿ
 . (ّ) أفضمو كاالنتخاؿ االختيار لنفسؾ أفضمو استقصبتي 

آَه  ، كمنو اصطفاء األنبياء  (ْ) كيأتي االختيار بمعنى االصطفاء َٗ ب  ُّ٘حا َٗ  ًَ َ اْصطَفَٚ آَد ُه َّللاه اِ

 َِ ٞ َِ َُ َعيَٚ اْىَعبىَ َشا َْ آَه ِع َٗ  ٌَ ِٕٞ اِْثَشا
 (ٓ)  

  

                                                           

 [6716رقم  4/137] البخاري : صحٌح البخاري / كتاب الرقاق / باب رفع األمانة  (1)

 (1/041( , الفٌروز آبادي , القاموس المحٌط )ج 6/7020ابن منظور , لسان العرب )ج (7)

 (7773,  6/7024ابن منظور , لسان العرب )ج  (0)

 (1/177( , سعدي أبو جٌب , القاموس الفقهً )ج 7/1033ابن منظور , لسان العرب )ج  (7)

 [00] آل عمران :  (7)



ٕٗ 

 

اإلتياف بالتصرؼ عمى الكجو الذم يريد تفضيؿ الشيء عمى غيره كىك " االختيار اصطبلحا : 
 . (ُ) " أك ترجيح تصرؼ عمى غيره

كيكصؼ االختيار بأنو عممية انتقاء المكظؼ الذم تتحقؽ فيو أفضؿ الشركط المبلئمة لمكظيفة 
 ليقكـ بيا بكفاءة عالية كمينية  .

كاالختيار الحر المباشر غالبا ما يقع في المكاقع السيادية لمدكؿ مع اعتبار الكفاءة كالقدرة عمى 
إدارتيا ، فأصحاب المكاقع السيادية ىـ مكظفكف لدل الدكلة يمارسكف مجمكعة مف األعماؿ 
ؿ الكظيفية مثؿ اختيار الكزراء مف قبؿ السمطة الحاكمة ككذلؾ اختيار ككبلء الكزارات مف قب

الكزراء ، ككذلؾ المحافظيف ، كيمكف أف تتـ ىذه الطريقة الختيار المكظفيف في الدرجات األقؿ 
 حسب ما تقضيو حاجة المؤسسات كما يسمح بو النظاـ كالقانكف . 

كيمكف لمدكلة أف تجبر أشخاصا عمى كظائؼ معينة إذا كانت ىذه الكظائؼ ضركرية كلـ يكف 
ُْ٘ا أَِغٞعُ٘ا  امتثاال ألمر اهلل سبحانو كتعالى   (ِ) غيرىـ قادريف عمى القياـ بيا ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ َٝب أَُّٝ

شِ  ٍْ أُٗىِٜ اْْلَ َٗ ُعَ٘ه  أَِغُٞع٘ا اىشه َٗ  َ ... َّللاه
          كتحقيقا لممصمحة العامة كفؽ القاعدة الشرعية   (ّ) 

 (ْ) المصالح العامة مقدمة عمى المصالح الخاصة" 
 مشروعية الختيار الحر المباشر : 

 ثبتت مشركعية االختيار الحر المباشر بالكتاب كالسنة كآثار الخمفاء كأقكاؿ الفقياء .
 األدلة مف القرآف الكريـ : 

ُُ ىَ  قكلو تعالى   .ُ ب قَبىُ٘ا أَّٚه َُٝن٘ يِنا ٍَ ٌْ غَبىَُ٘د  َ قَْذ ثََعَش ىَُن ُه َّللاه ٌْ اِ ُٖ ٌْ َّجُِّٞ ُٖ قَبَه ىَ يُْل َٗ َُ ُٔ اْى

 َٗ  ٌْ ُْٞن َ اْصطَفَبُٓ َعيَ ُه َّللاه بِه قَبَه اِ ََ َِ اْى ٍِ ٌْ ُْٝئَد َعَعخا  ىَ َٗ  ُْْٔ ٍِ ْيِل  َُ ُِ أََحقُّ ثِبْى َّْح َٗ َْْٞب  َصاَدُٓ َعيَ

 ٌٌ اِعٌع َعيِٞ َٗ  ُ َّللاه َٗ ِْ ََٝشبُء  ٍَ ْيَنُٔ  ٍُ ُ ُْٝئرِٜ  َّللاه َٗ  ٌِ اْىِجْغ َٗ  ٌِ  . (ٓ)  ثَْغطَخا فِٜ اْىِعْي
 . (ٔ) كجو الداللة : اآلية دليؿ عمى اختيار اهلل لطالكت كتعيينو ممكا عمى بني إسرائيؿ

َِ قكلو تعالى  .ِ ٞ َِ َُ َعيَٚ اْىَعبىَ َشا َْ آَه ِع َٗ  ٌَ ِٕٞ آَه اِْثَشا َٗ ب  ُّ٘حا َٗ  ًَ َ اْصطَفَٚ آَد ُه َّللاه  اِ
 (ٚ). 

كاالصطفاء  عمراف عمى العالميفكجو الداللة : أف اهلل اختار كبل مف آدـ كنكحا كآؿ إبراىيـ كآؿ 
 (ٖ) بمعنى االختيار "

                                                           

 (73قلعة جً , معجم لغة الفقهاء )ص  (1)

 (43أبو حجٌر , قواعد السٌاسة الشرعٌة فً تعٌٌن موظفً الدولة )ص  (7)

 [ 71] النساء :  (0)

 (0/72الشاطبً , الموافقات ) ج (7)

 [ 772] البقرة :  (7)

 (1/666( , ابن كثٌر , تفسٌر القرآن العظٌم )ج7/017الطبري , جامع البٌان فً تأوٌل القرآن)ج  (6)

 [00] آل عمران :  (2)

 (7/00( , ابن كثٌر , تفسٌر القرآن العظٌم )ج6/076( الطبري , جامع البٌان فً تأوٌل آي القرآن )ج4)



ٖٗ 

 

 األدلة مف السنة النبكية :
ِإَذا َكاَن َثاَلَثٌة ِفي َسَفٍر »َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة, َأنَّ َرُسوَل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل:  .ُ

  (ُ) َسَمَمَة: َفَأْنَت َأِميُرَناَقاَل َناِفٌع: َفُقْمَنا أِلَِبي « َفْمُيَؤمُّْروا َأَحَدُىمْ 
 

استخمؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في غزكة األبكاء سعد بف عبادة أميرا عمى  .ِ
  (ِ) المدينة ككذلؾ استخمؼ السائب بف عثماف بف مظعكف في غزكة بكاط

كجو الداللة : أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف يختار مف ينكب عنو في غيابو عف 
 نة المنكرة ، فيقـك بالكاجبات كرعاية الناس ، ككاف ىذا اختيارا مباشر منو .المدي
 

كلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ عتاب بف أسيد عمى مكة بعد عاـ الفتح  في كجكد  .ّ
غيره مف الصحابة ، ككذلؾ كلى أسامة بف زيد عمى الجيش في كجكد كبار الصحابة 

    (ّ) معركة ذات السبلسؿ كأبي بكر كعمر ، ككلى عمرك بف العاص في
 األدلة مف آثار الخمفاء : 

اختار أبك بكر خالد بف الكليد عمى جيكش الشاـ اختيارا مباشرا منو ، ككذلؾ اختاره  .ُ
 . (ْ) قائدا لجيش المسمميف في حركب الردة

اختار عمر بف الخطاب كالتو عمى األمصار اختيارا مباشرا فكلى أبا عبيدة عمى الشاـ كعمرك 
بف العاص عمى مصر ، كأبا مكسى األشعرم عمى البصرة ، كما زالت عادة الخمفاء كذلؾ ا

 .  (ٓ) لكجكد الحاجة لذلؾ
 
 
 
 
 
 

                                                           

[ صححه األلبانً , صحٌح 7631رقم  0/06بً داود / كتاب الجهاد / باب القوم ٌسافرون ٌؤمرون أحدهم  ] أبو داود : سنن أ (1)

 (7631وضعٌف سنن أبً داود , حدٌث رقم )

 (121( , المباركفوري , الرحٌق المختوم )ص 1/714ابن هشام , السٌرة النبوٌة )ج (7)

 (73( , ابن تٌمٌة , السٌاسة الشرعٌة )ص 7/771ابن كثٌر , السٌرة النبوٌة )ج  (0)

 ( وما بعدها16ابن تٌمٌة , السٌاسة الشرعٌة )ص  (7)

 (71,  74الحموي , تحرٌر األحكام )ص  (7)



ٗٗ 

 

 أقكاؿ الفقياء : 
استكفاء األمناء وتقميد النصحاء فيما يفوض إلييم من الماكردم "  اإلماـ قاؿ  .ٔ

مضبوطة, واألموال باألمناء األعمال ويكمو إلييم من األموال؛ لتكون األعمال بالكفاءة 

 . (ُ) "محفوظة
الستنابة ل بد منيا, ول غنى عنيا, فإن اإلمام ل يتمكن قاؿ إماـ الحرميف الجكيني "  .ٕ

من تولي جميع األمور وتعاطييا, ول يفيء نظره بميمات الخطة ول يحوييا, وىذه 
 (ٕ) "القضية بينة في ضرورات العقول ل يستريب المبيب

فيجب عميو البحث عن المستحقين لموليات من نوابو بف تيمٌية " اقاؿ شيخ اإلسبلـ  .ٖ
عمى األمصار؛ من األمراء الذين ىم نواب ذي السمطان, والقضاة, ونحوىم, ومن 
أمراء األجناد ومقدمي العساكر الصغار والكبار, وولة األموال: من الوزراء, والكتاب, 

   (ّ) ."والصدقات, وغير ذلك من األموال التي لممسممين والشادين, والسعاة عمى الخراج
 

 موقف القانون الفمسطيني 
كفي القانكف الفمسطيني تأخذ السمطة التنفيذية بيذا األسمكب في حدكد ضيقة ككظائؼ معينة 

كتعييف رؤساء الدكائر  ، (ْ) منيا تعييف رئيس الرقابة المالية كاإلدارية ،بما ال يخالؼ القانكف
ع الفمسطيني كقد أخذ الميشرٌ ،   (ٓ) كتعييف الككبلء كمكظفي الفئات العميا ،الحككمية المستقمة

بيذه الطريقة لما أعطى رئيس السمطة الكطنية صبلحية اختيار كتعييف محافظ سمطة النقد 
 بقرار يصادؽ عميو المجمس التشريعي .

 شر :عيوب وسيمة الختيار الحر المبا
إف التكسع في عممية االختيار الحر كالمباشر لممكظفيف يرجع عمييا بمجمكعة مف العيكب 
كالمآخذ التي تؤدم إلى فساد الجياز اإلدارم ، كلذلؾ فإف التضييؽ في ىذا الباب كاقتصاره 

عدد أكبر مف عمى اإلماـ أك مف ينكب عنو في أضيؽ الحدكد لو أثر كبير في إعطاء الفرصة ل
 دميف لمكظائؼ .المتق

 مف عيكب كسيمة االختيار الحر المباشر التي تشكب ىذه الطريقة : كأذكر ىنا عددان 

                                                           

 (1/74( , أبو ٌعلى الفراء , األحكام السطانٌة )ج1/73الماوردي , األحكام السلطانٌة )ج (1)

ٌّاث األمم )الجو (7)  (1/171ٌنً , غ

 (2ابن تٌمٌة ,  السٌاسة الشرعٌة )ص  (0)

 ( من قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً .17المادة ) (7)

 ( من قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً .7/12المادة ) (7)



ٗ٘ 

 

يشكب طريقة االختيار الحر المباشر النفكذ السياسي كاألىكاء الشخصية التي تؤدم إلى  - أ
 ىبكط مستكل المكظفيف لدل الدكلة كفقد ركح االنتماء كاالبتكار . 

الرشكة كاليدايا التي عمى شاكمتيا مف أجؿ الحصكؿ عمى قد تفتح ىذه الطريقة باب  - ب
 الكظيفة كاالمتيازات الخاصة بيا .

االنحراؼ في استعماؿ السمطة كتحكيميا مف المصالح العامة إلى المصالح الشخصية  - ت
 كفؽ الميكؿ كاألىكاء كالمكدة كالقرابة .

 
 الوسيمة الثانية : إجراء المتحانات والمسابقات الوظيفية .

عتبر أسمكب االمتحاف كالمسابقة الكظيفية مف أكثر األساليب انتشارا في العالـ الحديث ، كذلؾ يي 
بسبب تكسع المجتمعات كزيادة عدد أفرادىا ، فيك يحقؽ أسمكب تكافؤ الفرص كيزيد المكضكعية 
كالمينية في االختيار ، كمعظـ الدكؿ تستخدـ ىذا األسمكب في شغؿ السكاد األعظـ مف 

 ئؼ في السمـ اإلدارم كبعض الدكؿ تستخدمو في جميع الكظائؼ ميما ارتفع شأنيا .الكظا
 

 تعريف امتحان التوظيف :
زت ما عند فبلف أم اختبرتو كامتحنتو االمتحاف لغةن : الركز كالتقدير فيقاؿ ري
، كمحنتو  (ُ) 

  (ِ) كامتحنتو بمعنى خبرتو كاختبرتو كبمكتيو كابتميتو
اصطبلحا : " إجراء مسابقات تنافسية فيما بيف المرشحيف لكظيفة ما النتقاء امتحاف التكظيؼ 

  (ّ) أفضميـ "

" إجراء منظـ ىدفو معاينة سمكؾ أك اتجاىات أك أداء شخص معيف أك مقارنة  :كعرفو آخركف
سمكؾ كاتجاىات أداء شخصيف أك أكثر بقصد استخداميـ كمعرفة مدل صبلحيتيـ لمعمؿ في 

  (ْ) ة "الكظائؼ الشاغر 
إجراء اختبار :  وي صفى ب كالتجانس بيف التعريفيف فيمكنني أف أكبالنظر في التعريفات نجد التقار 

 مة وواضحة لختيار الشخص األفضل لشغل وظيفة ما .بطريقة منظّ 
 
 

                                                           

 (7/074ابن منظور , لسان العرب )ج (1)

 (10/731ابن منظور , لسان العرب )ج (7)

 (137الدارة العامة وإدارة شئون الموظفٌن )ص حبٌش , ا (0)

 (164شاوٌش , أصول االدارة العامة )ص  (7)



ٗٙ 

 

 مشروعية المتحان أو المسابقة الوظيفية :
 

 ثبتت مشركعية االمتحاف بالكتاب كالسنة كاألثر .
ا فَبْدفَُع٘ا  قكلو تعالى :  .ُ ٌْ ُسْشذا ُٖ ْْ ٍِ  ٌْ ُْ آَّْغزُ ِ ٚ َحزٚه اَِرا ثَيَُغ٘ا اىَِّْنبَح فَب ٍَ اْثزَيُ٘ا اْىَٞزَب َٗ

 ٌْ ُٖ اىَ َ٘ ٍْ ٌْ أَ ِٖ ْٞ   (ُ)  اِىَ

 ، كمنو اختبار الشخص قبؿ (ِ) كجو الداللة : اختبركا عقكؿ األيتاـ في إفياميـ كصبلحيـ
 تكظيفو ألنو مؤتمف عمى حقكؽ الناس 

ِه قاؿ اهلل تعالى :  .ُ ََ ىََْٞعيَ َٗ َِ َصَذقُ٘ا  ُ اىهِزٝ ِه َّللاه ََ ٌْ فَيََْٞعيَ ِٖ ِْ قَْجيِ ٍِ  َِ ىَقَْذ فَزَْهب اىهِزٝ َٗ

 َِ اْىَنبِرثِٞ
 (ّ) 

 (ْ) كجو الداللة : في اآلية مشركعية االمتحاف فقد امتحف اهلل عباده ما عندىـ مف إيماف
 

كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يختبر الكالة كالقضاة كالسفراء الذيف يرسميـ إلى  .ِ
كم  مَّـى لىمَّا أىرىادى أىٍف يىٍبعىثى ميعىاذنا ًإلىى األمصار . فقد ري سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى

 : ًف قىاؿى : " َكْيَف َتْقِضي ِإَذا َعَرَض َلَك َقَضاٌء؟" اٍليىمى : أىٍقًضي ًبًكتىاًب المًَّو، قىاؿى َفِإْن " ، قىاؿى
:" ؟َلْم َتِجْد ِفي ِكتَاِب المَّوِ  ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : فىًبسينًَّة رىسيكًؿ المًَّو صى َفِإْن َلْم "  ، قىاؿى

: أىٍجتىًيدي رىٍأًيي،  " ِكتَاِب المَِّو؟ َتِجْد ِفي ُسنَِّة َرُسوِل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم, َوَل ِفي قىاؿى
 : قىاؿى ٍدرىهي، كى مَّـى صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىبى رىسيكؿي المًَّو صى فَّؽى " كىالى آليك فىضى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم كى اٍلحى

ا ييٍرًضي رىسيكؿى المَّوً  ، رىسيكًؿ المًَّو ًلمى  (ٓ) " رىسيكؿى
 

بي لمعاذ بقكلو " كيؼ تقضي ؟؟ " دليؿ عمى مشركعية اختبار المكظؼ كجو الداللة : اختبار الن
 .قبؿ تكليتو العمؿ 

 
 
 

                                                           

 [6] النساء :  (1)

 (2/727الطبري , جامع البٌان فً تأوٌل آي القرآن )ج  (7)

 [0] العنكبوت :  (0)

 (6/760ابن كثٌر , تفسٌر القرآن العظٌم )ج (7)

 [0717رقم  0/030] أبو داود : سنن أبً داود / كتاب القضاء / باب اجتهاد الرأي فً القضاء  (7)



ٗٚ 

 

كركل عبد الرزاؽ عف معمر قاؿ: لما عزؿ ابف شبرمة عف القضاء قاؿ لو كالي اليمف:  .ّ
ؿ مف أىؿ فذكر لو رجي  اختر لنا رجبل نكليو القضاء. فقاؿ لو ابف شبرمة: ما أعرفو.

فجاء، فقاؿ لو ابف شبرمة: ىؿ تدرم لـ دعيت؟ قاؿ: ال. قاؿ: إنؾ صنعاء فأرسؿ إليو 
ما أيسر القضاء! فقاؿ لو ابف شبرمة: نسألؾ عف  قد دعيت ألمر عظيـ، لمقضاء. قاؿ:

قاؿ لو ابف شبرمة: ما تقكؿ في رجؿ ضرب بطف شاة  شيء يسير منو؟ قاؿ: سؿ.
ة: إنا بمكناؾ فما كجدنا حامؿ فألقت ما في بطنيا؟ فسكت الرجؿ، فقاؿ لو ابف شبرم

ٌكـ حائبل كيغـر قى ٌكـ حامبل كتي قى فقيؿ لو: ما القضاء فييا؟ قاؿ ابف شبرمة: تي  عندؾ شيئا.
  . (ُ) قدر ما بينيما

 كجو الداللة : أف االختبار كسيمة قكية إلثبات كفاءة الشخص لمقياـ بيذه  الكظيفة .
 
؛  " إذىاكيكضح ىذا شيخ اإلسبلـ في منيجو بقكلو :  مىعى بىٍيفى عىدىدو ؿو كىاًحدو جى ةي ًبرىجي َـّ اٍلمىٍصمىحى ـٍ تىًت لى

 (ِ) " فىبلى بيدَّ ًمٍف تىٍرًجيًح اأٍلىٍصمىحً 

ييفيـ مف كبلمو رحمو اهلل أنو إذا تعدد أكثر مف شخص لكظيفة فبلبد مف اختبارىـ كالترجيح 
 بينيـ. 

ابقات الكظيفية كالتنافسية كفؽ قانكف كييشرؼ ديكاف المكظفيف العاـ في فمسطيف عمى إجراء المس
  (ّ) الخدمة المدنية المعمكؿ بو

 من لو سمطة التعيين عمى الترتيب  . ب

أكرد فقياء السياسة الشرعية ترتيبا لمف لو سمطة تعييف المكظفيف في الدكلة بقكليـ " مف يصح 
عمؿ نفذت فيو منو تقميد العماؿ كىك معتبر بنفكذ األمر كجكاز النظر فكؿ مف جاز نظره في 

. كنبيف تكضيحيـ ليذا التسمسؿ لجيات التعييف الميكمفة  (ْ) أكامره كصح منو تقميد العماؿ "
 بذلؾ.

                                                           

 (1/101الدٌنوري , عٌون األخبار ) (1)

 (12ابن تٌمٌة , السٌاسة الشرعٌة )ص  (7)

 (0( , البند رقم )2قانون الخدمة المدنٌة , المادة ) (0)

 (1/772( , الفراء , األحكام السلطانٌة )ج 1/013الماوردي , األحكام السلطانٌة )ج (7)



ٗٛ 

 

. السمطاف المستكلي : تقرر شرعا أف لمسمطاف حؽ التكظيؼ كتكلية مف يراه مناسبا لكظائؼ ُ
الدكلة كفؽ الضكابط الشرعية بما يحقؽ المصمحة العامة لمببلد كالعباد كىك ما يتمثؿ في العصر 

 الحديث برئيس الدكلة أك أعمى سمطة فييا كالممؾ أك األمير . 

اإلماـ إليو أمر تعييف مكظفي الدكلة فيقكـ ىذا الكزير بإجراء  كزير التفكيض : حيث يفكض  .ِ
الترتيبات البلزمة كالبحث عف الكفاءات كالخبرات كالتأكد مف صبلحيتيـ لمكظيفة كقد يككف دكر 

 الكزير في بعض الكظائؼ مقيدا بإمضاء اإلماـ الختياره .

لتعييف يدبرىا برأيو كيمضييا " أف يفكض إليو اإلماـ أك السمطاف جميع األمكر المتعمقة با
باجتياده ثـ يطالع اإلماـ أك السمطاف بما أمضاه كدبره ، لينظر فيو برأيو فييقر ما ييصكبو 

  (ُ) كيستدرؾ ما يرده ".
  

                                                           

 (77( , مجٌد أبو حجٌر , قواعد السٌاسة الشرعٌة فً تعٌٌن موظفً الدولة )ص 1/22الحموي , تحرٌر األحكام ) (1)



ٜٗ 

 

 وجوب اختيار األكفأ  . ت

يركز التشريع اإلسبلمي عمى تقديـ األصمح كاألكفأ لتكلي الكظيفة العامة في الدكلة بحيث ال 
عديـ الصبلحية أك ترؾ األصمح كتعييف األقؿ منو ذلؾ أف الكظيفة ليست مجرد  يجكز تكلية

كسيمة قانكنية لتنفيذ سياسة الدكلة فقط ، بؿ ىي كاجب أخبلقي كأدبي كمعيار حقيقي لتمثيؿ 
 الدكلة كالميعٌبر عف التكجو الميني الصحيح لمدكلة 

دارة شئكنيـ  (ُ) اتفؽ الفقياء عمى كجكب اختيار األكفأ كاألصمح في القياـ بمصالح المسمميف كا 
 كأداء أماناتيـ .

ُّٛ  كأقكل األدلة في ىذا قكلو تعالى  ِ٘ ِِ اْعزَؤَْجْشَد اْىقَ ٍَ َْٞش  ُه َخ ب َٝب أَثَِذ اْعزَؤِْجْشُٓ اِ ََ ُٕ قَبىَْذ اِْحَذا

 ُِ ٞ ٍِ   (ِ) اْْلَ

ا لشغؿ أم عمؿ مٌ قدى لسبلـ اجتمعت فيو صفات الكفاءة فجعمتو مي كجو الداللة : أف مكسى عميو ا
 أك إجارة .

بف اكأكجب الفقياء اختيار األصمح في تكجيييـ كفتاكييـ لؤلمراء كالسبلطيف قاؿ شيخ اإلسبلـ 
البحث عن المستحقين لموليات من نوابو عمى األمصار؛ من األمراء الذين ىم نواب تيمية " 

والقضاة, ونحوىم, ومن أمراء األجناد ومقدمي العساكر الصغار والكبار, وولة ذي السمطان, 
األموال: من الوزراء, والكتاب, والشادين, والسعاة عمى الخراج والصدقات, وغير ذلك من 

 (ٖ) ".األموال التي لممسممين

قدراتيا كىذا يدلؿ عمى كجكب االجتياد في االختيار بيف ىذه الطبقات كيفاضؿ بينيا حسب 
 المختمفة .

  

                                                           

( , 71ٌعلى , األحكام السلطانٌة )ص  ( , أبو6/171( , البهوتً , كشاف القناع )ج7/731الشربٌنً , مغنً المحتاج )ج (1)

 (1/723القرطبً , الجامع ألحكام القرآن )ج

 [ 77] القصص :  (7)

 (2ابن تٌمٌة , السٌاسة الشرعٌة )ص  (0)
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كقاؿ الماكردم : " فميجتيد الممؾ في اختيار ىذه الطبقات مف أىؿ الكفاية كاالستقبلؿ كالشيامة 
 (ُ) كاألمانة كالعفة كالديانة كاألصالة فمف ىذه الخصاؿ ما يحتاج إليو في بعض دكف بعض"

باألمكر كيجمع جميعيـ  كقاؿ إماـ الحرميف : " اإلماـ يستنيب فيما إليو الكفاءة المستقميف
 (ِ) اشتراط الديانة كالثقة كالكفاية فيما يتعمؽ بالشغؿ المفكض "

كقد رفض النبي صمى اهلل عميو كسمـ تكلية أبا ذر لعممو بأنو ضعيؼ عمى اإلمارة رغـ إيمانو 
: سىًمعٍ كصدقو العميقيف فقد كصفو النبي بأحسف الصفات فعف  ك، قىاؿى ٍبدى اهلًل ٍبفى عىٍمرو    تي عى

مَّـى رىسيكؿى اهلًل  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : " َما َأَقمَِّت اْلَغْبرَاُء, َوَل َأَظمَِّت اْلَخْضرَاُء, ِمْن َرُجٍل َأْصَدَق يىقيكؿي  صى
 . (ّ) ِمْن َأِبي َذرٍّ "

نََّيا َأَماَنُة " :كلكنو عند أمانة اإلمارة قاؿ لو نََّيا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َيا َأَبا َذرٍّ , ِإنََّك َضِعيٌف , َواِ  , َواِ 
 . (ْ) " َوَنَداَمٌة , ِإلَّ َمْن َأَخَذَىا ِبَحقَّْيا , َوَأدَّى الَِّذي َعَمْيِو ِفيَيا

كفٌصؿ الماكردم في أكثر مف صفة كظيفية فقاؿ في القضاء : " كيجتيد الحاكـ في اختيار 
 . (ٓ) الفقيو ، كاألريب األميف ، الكقكر الرزيف " الحكاـ حتى ال يكلي إال الدٌيف العفيؼ ، كالعالـ

كيختمؼ مقياس األكفأ كاألصمح بيف كظيفة كأخرل فالكفاءة مقدرة بالتخصص كالصكاب في 
أدائيا كلذا نجد أف التشريع اإلسبلمي مٌيز األصمح في كؿ كظيفة بحسب متطمباتيا فييقدـ في 

ب الشجاعة كالحنكة العسكرية ، بينما ييقدـ الكظائؼ العسكرية كقيادة الجيكش األقكل ، كصاح
دراكا  في القضاء صاحب العمـ كالكرع كاالجتياد ، كييقدـ في اإلفتاء األكثر فيمان لؤلحكاـ كا 

  (ٔ) لممقاصد كأحرص عمى مصالح األمة كيقاس عمى ذلؾ كؿ أشكاؿ الكظائؼ
  

                                                           

 (1/146الماوردي , نصٌحة الملوك )ج (1)

 (1/163الجوٌنً ,غٌاث األمم )ج (7)

 [7070( حدٌث  رقم 7/770حه األلبانً , السلسلة الصحٌحة )ج[ صح6711حدٌث رقم  11/23]أحمد ابن حنبل : مسند أحمد  (0)
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 (1/730الماوردي , نصٌحة الملوك )ج (7)
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كط أك بعضيا كليس ىنالؾ مف كقد ال يتكفر األكفأ في كؿ الجكانب بحيث تتكفر فيو غالبية الشر 
أكفأ منو كىذا قد يحدث في بعض الكظائؼ الرسمية ألسباب مختمفة فعندىا تجب المفاضمة 

اْجِتَماُع اْلُقوَِّة َواأْلََماَنِة ِفي النَّاِس بينيـ كفؽ خصائص كمياـ الكظيفة التي سيتقمدىا المكظؼ " 
َيُقوُل: المَُّيمَّ َأْشُكو إَلْيَك َجَمَد اْلَفاِجِر,  -َرِضَي المَُّو َعْنوُ - َقِميٌل, َوِلَيَذا َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِ 

 َأَماَنًة َوَعْجَز الثَّْقِة. َفاْلَواِجُب ِفي ُكلّْ ِوَلَيٍة اأْلَْصَمُح ِبَحَسِبَيا. َفِإَذا َتَعيََّن َرُجاَلِن َأَحُدُىَما َأْعَظمُ 
ْنَفُعُيَما ِلِتْمَك اْلِوَلَيِة: َوَأَقمُُّيَما ضررًا فييا: فيقدم في إمارة الحروب َواآْلَخُر َأْعَظُم ُقوًَّة: ُقدَّْم أَ 

ْن َكاَن ِفيِو ُفُجورٌ -الرَُّجُل اْلَقِويُّ الشَُّجاُع  ْن َكاَن َأِميًنا -َواِ  ِعيِف اْلَعاِجِز, َواِ    (ُ) " َعَمى الرَُّجِل الضَّ

َأْصَمَح اْلَمْوُجوِد َوَقْد َل َيُكوُن ِفي َمْوُجوِدِه َمْن ُىَو َأْصَمُح ِلِتْمَك َعَمْيِو َأْن َيْسَتْعِمَل إلَّ فميس " 
 (ِ) " اْلِوَلَيِة َفَيْختَاُر اأْلَْمَثَل َفاأْلَْمَثَل ِفي ُكلّْ َمْنِصٍب ِبَحْسِبوِ 

ف كمف ضكابط اختيار األكفأ عدـ تكلية طالب الكالية لعمـك حديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ أل
ْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َسُمرََة فعسؤاليا مظنة حيب الرياسة كالظيكر كمظنة الغركر كعدـ القدرة عمييا 

َماَرَة َفِإنََّك ِإْن  : " َقاَل َقاَل ِلي النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ  َيا َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن َسُمَرَة َل َتْسَأْل اإلِْ
َذا َحَمْفَت َعَمى ُأْعِطيتَ  ْن ُأْعِطيَتَيا َعْن َغْيِر َمْسأََلٍة ُأِعْنَت َعَمْيَيا َواِ  َيا َعْن َمْسأََلٍة ُوِكْمَت ِإَلْيَيا َواِ 

 (ٖ) "َيِميٍن َفرََأْيَت َغْيَرَىا َخْيرًا ِمْنَيا َفَكفّْْر َعْن َيِميِنَك َوْأِت الَِّذي ُىَو َخْير
 

 اآلثار المترتبة عمى عدم اختيار األكفأ  . ث
عمبلن محرمان يستكجب اإلثـ لما فيو  ييعتبر عدـ اختيار غير األكفأ عمدان عند كجكد األكفأ .ُ

مخالفة ألمر اهلل تعالى كألمر رسكلو الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ كييعد بمثابة الخيانة هلل 
 كلرسكلو .

ُْ٘ا ََل رَُخُّ٘٘ا  فقد جاء الخطاب القرآني بالنيي عف خيانة األمانة بقكلو تعالى  ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ َٝب أَُّٝ

 َُ ٘ َُ ٌْ رَْعيَ ّْزُ أَ َٗ  ٌْ بَّبرُِن ٍَ رَُخُّ٘٘ا أَ َٗ ُعَ٘ه  اىشه َٗ  َ  . (ْ)  َّللاه
ب عدـ خيانتيا أك كجو الداللة : نيي عاـ لممسمـ عف خيانة األمانة ، كتقميد الكظائؼ أمانة يج

 تضييعيا .
                                                           

 (17ابن تٌمٌة , السٌاسة الشرعٌة )ص  (1)

 (74/777( , ابن تٌمٌة , مجموع الفتاوي )ج17ابن تٌمٌة  السٌاسة الشرعٌة )ص  (7)
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 [ 7277رقم  6/7اب اإلمارة / باب النهً عن طلب اإلمارة  مسلم / كت
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كحديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ فعف أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل 
َمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر اْلُمْسِمِميَن َشْيًئا َفَأمََّر َعَمْيِيْم َأَحًدا ُمَحاَباًة َفَعَمْيِو َلْعَنُة "  :صمى اهلل عميو كسمـ

 (ُ) " َيْقَبُل المَُّو ِمْنُو َصْرًفا َوَل َعْدًل َحتَّى ُيْدِخَمُو َجَينَّمَ المَِّو َل 

َمن استعمل رجاًل لمودَّة, أو لقرابة, ل يستعمُمُو إل لذلك؛ فقد "  :كقكؿ عمر رضي اهلل عنو
 (ِ) " خان اهلَل, ورسوَلو, والمؤمنين.

يحـر المجتمع كاألمة مف تحقيؽ المصالح العامة العادلة كدرء المفاسد كيفتح الباب  .ِ
 .لمعمؿ بالتشيي كاليكل 

ييعتبر تكلية غير األكفأ ظممان مرٌكبان فيظمـ كلي األكفأ بمنعو كحرمانو مما يستحؽ كيظمـ  .ّ
 غير األكفأ بتحميمو أمانة أكبر مف طاقتو فبل يستطيع أدائيا كال صيانتيا .

يؤسس لمفساد في الجياز اإلدارم لمدكلة كالذم بدكره يعكد بالضرر عمى المجتمع  .ْ
 كاألفراد كيييئ انتشاره بيف الطبقات الكظيفية المختمفة .

  

                                                           

 [ 2377رقم  7/137] الحاكم النٌسابوري , المستدرك على الصحٌحٌن  (1)

 [7/702] ابن كثٌر : مسند الفاروق , كتاب اإلمارة / باب أثر فً تحذٌر اإلمام أن ٌولً على المسلمٌن أحد لقرابته /  (7)
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 المبحث الثالث 
 حكم العمل الوظيفي , ومدى سمطان الدولة عميو

 المطمب األول
 حكم العمل الوظيفي

ممة مف األحكاـ  الشرعية التي تتعمؽ بمشركعيتو كحكمو التكميفي يناط بالعمؿ الكظيفي جي
 كالتكييؼ الفقيي الخاص بيذا العقد .

 أوًل : حكم العمل الوظيفي 

يتصؼ العمؿ الكظيفي بتنكع أحكامو التكميفية كذلؾ حسب مكانة الكظيفة المقصكدة كحالة 
العيني كالكفائي المكظؼ الذم سيشغمييا ، كعميو فإف العمؿ الكظيفي يعتريو الكجكب بشقيو 

 كاالستحباب ككذلؾ اإلباحة كالتخيير .

 الوجوب العيني  . أ
 يككف حكـ العمؿ الكظيفي كاجبان كجكبان عينيان ، كذلؾ في إحدل حالتيف : .ُ

 ة الحاكم أو رئيس الدولة ظيفلى : و و الحالة األ 

 كظيفة رئيس الدكلة كاجبة عينان في حؽ مف تحققت فيو شركطيا كاختاره أىؿ االختيار
مف العمماء كاألمراء كأصحاب الرأم ككذلؾ إقامة ىذه الكظيفة كشغميا فبل يجكز أف 

حراسة الّدين, لَويجب نصب ِإَمام ألف نصب اإلماـ كاجب شرعي "  ؛تبقى شاغرة
نصاف المظمومين من الظَّاِلمين,  وسياسة ُأُمور اْلُمسممين, وكف َأيدي اْلُمْعَتِديَن, وا 

 .  (ٔ) " مواقعيا, ويضعيا جمعا وصرفًا ِفي مَواضعَياَوَيْأُخذ اْلُحُقوق من 
كألف مقصد كجكد الحاكـ أك رئيس الدكلة ىك مقصد شرعي ليككنكا ذرائع إلى إقامة 
 أركاف الشرع كتأدية الحقكؽ كسياسة الناس ككؿ ىذا كاجب كما ال يتـ الكاجب إال بو

 فيك كاجب .

 
                                                           

 ( 1/74الحموي ,  تحرٌر األحكام )ج (1)
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 الحالة الثانية : حالة الندرة وعدم وجود الكفاية 

يككف العمؿ الكظيفي كاجبان عينيان إذا كيجد في الشخص المكاصفات كالكفاءة المناسبة لشغؿ 
َٖب  :  كظيفة كلـ يتكفر غيره لشغميا فتككف الكظيفة في حقو كاجبان عينيان لقكؿ اهلل تعالى َٝبأَُّٝ

 َ ُْ٘ا أَِغُٞع٘ا َّللاه ٍَ َِ آ ٌْ اىهِزٝ ُْْن ٍِ ِش  ٍْ أُٗىِٜ اْْلَ َٗ ُعَ٘ه  أَِغُٞع٘ا اىشه َٗ    (ُ ) 

كقد سبؽ  (ِ) " المصمحة العامة مقدمة عمى المصمحة الخاصة " :كعمبل بالقاعدة الشرعية
   (ّ) الحديث عف جكاز إجبار الحاكـ لممكظؼ بشغؿ ىذه الكظيفة

 ب. الوجوب الكفائي

كىك المشيكر مف أعماؿ عمكـ المكظفيف في الدكلة كذلؾ يككف العمؿ الكظيفي كاجبان كفائيا  
 بأف يقـك بو مف يكفيو كيؤدم كاجبو تجاه المجتمع كأفراده بصكرة سميمة قكية .

ب  :كمناط الكجكب الكفائي قكؿ اهلل تعالى ٍَ  َ ٌْ  فَبرهقُ٘ا َّللاه كيقكؿ في ذلؾ شيخ  (ْ)  اْعزَطَْعزُ
؛ فىاأٍلىٍمري الًَّذم اإلسبلـ ابف تيمٌية رحمو اهلل "  نىٍييه يىاًت ىيكى أىٍمره كى ًميعي اٍلكالى ذىا كىافى ًجمىاعي الدِّيًف كىجى كىاً 

كًؼ، كىالنٍَّييي الًَّذم بىعىثىوي ًبًو ىيكى النٍَّييي عىٍف اٍلميٍنكىرً   كىىىذىا نىٍعتي بىعىثى المَّوي ًبًو رىسيكلىوي ىيكى اأٍلىٍمري ًباٍلمىٍعري
ا قىاؿى تىعىالىى: النًَّبيِّ كىاٍلمي  ؛ كىمى َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُيْم َأْوِلَياء َبْعٍض َيْأُمُروَن  ٍؤًمًنيفى

اَلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن الّمَو َوَرُسوَلُو أُ  ْوَلِئَك ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ
مىى  (ٓ)  ُم الّمُو ِإنَّ الّمَو َعِزيٌز َحِكيمٌ َسَيْرَحُميُ  ، كىىيكى فىٍرضه عى مىى كيؿِّ ميٍسًمـو قىاًدرو . كىىىذىا كىاًجبه عى
 .( ٔ) اٍلًكفىايىًة،

كييعتبر المكظفكف بمثابة المعاكنيف لرئيس الدكلة أك الحاكـ في إدارة مصالح العباد فكجكدىـ مف 
عانة لمسمطاف . كتحقيقان حيث األصؿ ضركرة لقياـ األمر   لممصمحة كا 
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بأبناء جنسو  اعمم أّن الّسمطان في نفسو ضعيف يحّمل أمرا ثقيال فال بّد لو من الستعانة"  
ذا كان يستعين بيم في ضرورة معاشو وسائر مينو "   (ُ) وا 

 حتى إذا حصمت الكفاية بعدد معيف مف المكظفيف سقط اإلثـ عف الجميع .

 التكييف الفقيي لعقد التوظيف ثانيا : 

عٌد كثير مف الفقياء القدامى كالمعاصريف عقد التكظيؼ بمثابة عقد إجارة فيك عقد عمى منافع 
 اإلنساف ، كاإلجارة تنقسـ مف حيث المحؿ الذم تستكفى منو المنفعة إلى قسميف :

كىذه تنقسـ إلى   (ِ) إجارة تقع عمى منافع األعياف كىي جائزة بشرط أف تككف مباحة .ُ
 قسميف : 

 إجارة ما لو عمؿ مف غير اإلنساف كإجارة السيارة كالباخرة ككسائؿ النقؿ . . أ
 إجارة ماال عمؿ لو كالشيقؽ كاألراضي كالعقارات .  . ب

 إجارة تقع عمى منافع اإلنساف كىذه تنقسـ إلى قسميف أيضان :  .ِ
فقط كييطمؽ عميو األجير الخاص : كىك الذم استؤجر عمى أف يعمؿ لممستأجر  . أ

 كالخادـ كالمكظؼ كيستحؽ األجرة .  (ّ) بعض الفقياء " أجير الكاحد "
األجير المشتىرؾ : كىك الذم يكترم ألكثر مف مستأجر بعقكد مختمفة ال يتقيد بعمؿ  . ب

  (ْ) الكاحد دكف غيره كالطبيب في عيادتو كالميندس في مكتبو كيستحؽ األيجرة "

ع مف اإلجارة كىي اإلجارة الخاصة كتستمد عقكد التكظيؼ كعميو فإف عقكد التكظيؼ نك 
 مشركعيتيا مف مشركعية اإلجارة الخاصة التي ثبتت بالكتاب كالسنة كالمعقكؿ .

  

                                                           

 (710_1/717ابن خلدون , تارٌخ ابن خلدون )ج (1)

( , الخطٌب الشربٌنً , مغنً المحتاج 0/067( , ابن البراذغً , اختصار المدونة )ج7/127الكاسانً , بدائع الصنائع )ج (7)

 (7/732( , ابن قدامة , المغنً )ج0/777)ج

( , الخطٌب 7/776( , الحطاب الرعٌنً , مواهب الجلٌل فً شرح مختصر خلٌل )ج7/127الكاسانً , بدائع الصنائع )ج (0)

 (7/044( , ابن قدامة , المغنً )ج0/777شربٌنً ,مغنً المحتاج)ج ال

( وانظر : 1/744( , الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة )ج7/70( , ابن رشد الحفٌد , بداٌة المجتهد )ج17/43السرخسً , المبسوط )ج (7)

 7334(  ٌناٌر  6ل  )ص أحمد شوٌدح , عقود التوظٌف فً الفقه اإلسالمً , مجلة الجامعة اإلسالمٌة العدد األو
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 مشركعية عقد اإلجارة كاستدلكا بأدلة منيا : اتفؽ الفقياء عمى 

 من القرآن الكريم : أول / 

ٌْ   :قكؿ اهلل تعالى .ُ َِ ىَُن ُْ أَْسَظْع ِ ِه فَب ُٕ ِه أُُجَ٘س ُٕ   (ُ)  فَآرُ٘
ُِ   :قكؿ اهلل تعالى .ِ ٞ ٍِ ُّٛ اْْلَ ِ٘ ِِ اْعزَؤَْجْشَد اْىقَ ٍَ َْٞش  ُه َخ ب َٝب أَثَِذ اْعزَؤِْجْشُٓ اِ ََ ُٕ  *قَبىَْذ اِْحَذا

َذ  َْ ََ ُْ أَْر ِ َٜ ِحَجٍج فَب بِّ ََ ُْ رَؤُْجَشِّٜ صَ ِِ َعيَٚ أَ ْٞ َٕبرَ ٜه  ِّْنَحَل اِْحَذٙ اْثَْزَ ُْ أُ قَبَه اِِّّٜ أُِسُٝذ أَ

 َِ بىِِحٞ َِ اىصه ٍِ  ُ ُْ َشبَء َّللاه َْٞل َعزَِجُذِّٜ اِ ُْ أَُشقه َعيَ ب أُِسُٝذ أَ ٍَ َٗ ِْْذَك  ِْ ِع َِ ا فَ  (ِ)  َعْششا
ب   :قكؿ اهلل تعالى .ّ ََ ُٕ ُْ َُٝعِّٞفُ٘ ا أَ ْ٘ َٖب فَؤَثَ يَ ْٕ ب أَ ََ َو قَْشٍَٝخ اْعزَْطَع ْٕ ّْطَيَقَب َحزٚه اَِرا أَرََٞب أَ فَب

ا ِٔ أَْجشا ْٞ ْ٘ ِشْئَذ ََلرهَخْزَد َعيَ ُٔ قَبَه ىَ ٍَ ْْقَطه فَؤَقَب َٝ ُْ ا ُِٝشُٝذ أَ َٖب ِجَذاسا َجَذا فِٞ َ٘   (ّ)  فَ

ا باعتباره التكظيؼ عقد جكاز ىك :القرآنية اآليات ىذه مف الداللة ككجو  تقع التي اإلجارة مف نكعن
 اإلنساف . منافع عمى

 من السّنة النبوية :ثانيا / 

 َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو, َعِن النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم, َقاَل: " َقاَل المَّوُ   .ٔ
َثاَلَثٌة َأَنا َخْصُمُيْم َيْوَم الِقَياَمِة: َرُجٌل َأْعَطى ِبي ُثمَّ َغَدَر, َوَرُجٌل َباَع ُحرِّا َفَأَكَل " : تعالى 

 ( ٗ) "َثَمَنُو, َوَرُجٌل اْستَْأَجَر َأِجيرًا َفاْسَتْوَفى ِمْنُو َوَلْم ُيْعِط َأْجَرُه 
َم, َوَأْعَطى اْحَتَجَم النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ " َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي المَُّو َعْنُيَما, َقاَل:  .ِ

  (ٓ) "ِ َوَلْو َكاَن َحرَاًما َلْم ُيْعِطو " الَِّذي َحَجَموُ 
َأْعُطوا اأْلَِجيَر " َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن ُعَمَر, َقاَل: َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم:  .ّ

 (ٙ) " َقْبَل َأْن َيِجفَّ َعَرُقوُ َأْجَرُه, 
كجو الداللة مف األحاديث : جكاز عقد اإلجارة الخاص التي تقع عمى المنافع ، كعقكد 

 التكظيؼ شكؿ مف أشكاؿ اإلجارة الخاصة .

 ثالثا / من المعقول : 
                                                           

 [6] الطالق :  (1)

 [72, 76] القصص :  (7)

 [22] الكهف : (0)

 [7772حدٌث رقم  0/47] البخاري : صحٌح البخاري / كتاب البٌوع / باب إثم من باع حراً  (7)

 [7130حدٌث رقم  0/60] البخاري : صحٌح البخاري / كتاب البٌوع / باب ذكر الحّجام  (7)

[ صححه األلبانً : صحٌح وضعٌف سنن ابن ماجة 7770حدٌث رقم  7/412] ابن ماجة : سنن ابن ماجة / باب أجر األجراء  (6)

 ( 7/770)ج
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عقكد التكظيؼ كسيمة لمتيسير عمى الناس في الحصكؿ عمى المنافع التي ال يممككنيا 
الصنائع يعممكف بأجر كال يمكف لكؿ كاحد عمؿ ما يقكمكف بو كال نجد مف يتطكع كأصحاب 

ببل مقابؿ كعقكد التكظيؼ باب لطمب الرزؽ فشيرعت عمى كجو ترتفع بيا حاجة الناس 
 كتكافؽ الشرع الحنيؼ. 
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 المطمب الثاني
 مدى سمطان الدولة عمى العمل الوظيفي

اإلدارم لمدكلة ، كالدكلة بشكميا المعنكم المتمثؿ في ييعتبر العمؿ الكظيفي جزء مف الجياز 
الحاكـ أك الرئيس  كبشكميا التشريعي المتمثؿ في القكانيف المنظمة ليذا الجياز اإلدارم صاحبة 

فالعمؿ الكظيفي ال يخرج مف عباءة الدكلة اإلدارية  ،سيادة كسمطاف عمى ىذه المنظكمة
 كالتنظيمية كالتشريعية .

عمى العمؿ الكظيفي كاضح كضكحان مباشران في أنظمة الدكؿ كالمجتمعات  كسمطاف الدكلة
 ككف الدكلة تنظـ العبلقة كتحددىا كتحكـ اإلطار العاـ ليا . ،اإلسبلمية كغيرىا

كلعمي أحدد مدل سمطاف الدكلة عمى العمؿ الكظيفي في ثبلث جكانب مترابطة كفي حدكد 
 ظكمة الكظيفية .المقاصد الشرعية لكجكد سمطاف لمدكلة لممن

 : سمطان الواجب الديني والمسؤولية العامة  أولً 

ينظر التشريع اإلسبلمي إلى أف العمؿ الكظيفي ىك خدمة لمناس ييقصد بيا كجو اهلل تعالى 
لقكؿ اهلل  لممقاصد الشرعية كسياسة أمكر العامة كأداء األمانة إلى أىميا امتثاالن  ابتداء كتحقيقان 

َ  تعالى :  ُه َّللاه َُ٘ا ثِبىْعَذْ اِ ُْ رَْحُن َِ اىْهبِط أَ ْٞ ٌْ ثَ زُ َْ اَِرا َحَن َٗ َٖب  يِ ْٕ بَّبِد اِىَٚ أَ ٍَ ٗا اْْلَ ُْ رَُئدُّ ٌْ أَ ُشُم ٍُ ِه  َٝؤْ

ا ٞعاب ثَِصٞشا َِ َُ َع َ َمب ُه َّللاه ِٔ اِ ٌْ ثِ ب َِٝعظُُن َه َ ِِّع ُه َّللاه   (ُ)  اِ

ٍبًد كبحديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ٍنييمىا، أىنَّوي: سىًمعى عىٍف عى     المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى
مَّـى رىسيكؿى المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ُكمُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو, َفاإِلَماُم رَاٍع َوُىَو َمْسُئوٌل " : يىقيكؿي صى

  (ٕ) رعيتوْ  َعن

  

                                                           

 [ 74] النساء : (1)

 [7731حدٌث رقم  0/173] البخاري : صحٌح البخاري / باب العبد راع فً مال سٌده   (7)
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كممزمة برعايتيا كتأدية كاجبيا في حؽ الجميع ، فإذا لـ تتحقؽ فالدكلة مسئكلة عف أمكر أفرادىا 
 الرعاية لؤلفراد أصبحت مسؤكليتيا عف أفرادىا ال فائدة منيا .

كمف ىذا المنطمؽ يتكجب سمطاف الدكلة عمى العمؿ الكظيفي ألداء ىذا الكاجب ، كلمتابعة جمب 
قامة العدؿ ، فتقكـ  الدكلة بيذا الكاجب مف خبلؿ بسط المصالح كصيانتيا ، كدرء المفاسد كا 

سيادتيا كسمطانيا عمى المنظكمة الكظيفية التي ييعتبر أفرادىا المكظفكف ىـ كسيط بيف الدكلة 
كعامة الناس ، فتقكـ بأداء الكاجب مف خبلليـ كحيف يحدث الخمؿ أك التقصير تقـك الدكلة 

 بالتدخؿ عبر سمطانيا عمى ىؤالء المكظفيف .

تحكمو القيـ كالمبادئ األخبلقية ، فيي بمجمكعيا أساس قكم كقاعدة صمبة كالكاجب الديني 
 تحفظ مف التياكف أك التخاذؿ في أداء الكاجب .

 : سمطان العالقة التعاقدية  ثانياً 

سبؽ أف بيٌنا أف التشريع اإلسبلمي يعتبر العمؿ الكظيفي عقد إجارة خاصة ، كىذا العقد يضع 
المنظكمة الكظيفية بصفتيا مستأجران لمنافع كخدمات المكظؼ ، كىذا سمطاف الدكلة عمى أفراد 

السمطاف ينبثؽ أيضا مف شركط العقد كقبكؿ المكظؼ بو كفؽ الحقكؽ كالكاجبات المتفؽ عمييا 
فُ٘ا ثِبْىُعقُ٘دِ   :كفؽ النص القرآني ْٗ ُْ٘ا أَ ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ ُّٝ َٝب أَ

 :   صمى اهلل عميو كسمـ كقكؿ النبي   (ُ)
 . (ِ) " الُمْسِمُموَن ِعْنَد ُشُروِطِيمْ " 

كلمدكلة سمطاف كحؽ التدخؿ في المنظكمة الكظيفية متى كجدت المصمحة ؛ ألف العبلقة بيف 
 الدكلة كالمكظؼ عبلقة يحكميا التعاقد في التشريع اإلسبلمي . 

  

                                                           

 [1] المائدة :  (1)

 [ 0/17بخاري / كتاب اإلجارة / باب أجر السمسرة ] البخاري : صحٌح ال (7)
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دكف الدكلة كدكف حقيا في " كصفة التعاقد في العبلقة الكظيفية في اإلدارة اإلسبلمية ال تحكؿ 
التصرؼ بإرادتيا المنفردة متى اقتضت ذلؾ ضركرة معينة أك مصمحة عامة راجحة أك درء 

 .  (ُ) مفسدة "

 : سمطان الدولة التنظيمي واليرمي  ثالثاً 

تستمد الدكلة سمطانيا التنظيمي عمى المنظكمة الكظيفية بصفاتيا المختمفة ، فيي الحاكـ أك 
الذم يجب أف ييطاع ، كىك أعمى سمطة تنفيذية بالدكلة عميو المسئكلية العيظمى رئيس الدكلة 

إلدارة شئكنيا كتصريفيا ، فيك بذلؾ صاحب السمطاف كالسيادة كرأس اليـر الذم ينٌظـ شئكف 
القاعدة . ككذلؾ بصفتيا القانكنية المتمثمة في المكائح كالقكانيف التي تضع محددات الكظيفة، 

يا ككضع شركطيا ، كالدكلة ىي التي تيصدر قرارات التعييف كالتكميؼ ، ككذلؾ كتقكـ بتكصيف
 العزؿ كاإلقالة كىي التي تراقب سير المنظكمة الكظيفية كتقكـ بتصحيح مساراتيا .

كالمكظؼ بدكره يخضع لمنظاـ الذم تعتمده الدكلة كال يجكز لو الخركج عنو كعميو االلتزاـ 
 و كأخذ حقكقو .بمساراتو المحدد كأداء كاجب

أف سمطاف الدكلة عمى العمؿ الكظيفي سمطاف قكم كاضح  ؿ الجكانب الثبلثة يبرز جميان كمف خبل
ينظـ العبلقات ، كيحددىا بيف أفرادىا كالدكلة كبيف األفراد مع بعضيـ بما يحفظ حقكقيـ كال 

 يمغي كيانيـ ، كبما يحقؽ المصالح العامة لممجتمع .

  

                                                           

ٌّان , آراء بن تٌمٌة فً الحكم واإلدارة ) ص (1)  (177( وانظر : ملوخٌة , الضمانات التأدٌبٌة للموظف )ص 712,  716فر
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 الفصل الثاني 
 أسبابو حقيقة الفساد الوظيفي و 

 أحكامو .وصوره و 
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 المبحث األول 
 ماىية الفساد الوظيفي وأسبابو 

 المطمب األول
 ماىية الفساد الوظيفي

ييعد الفساد الكظيفي مف أىـٌ معاكؿ ىدـ الحضارات كالمجتمعات البشرية ، كالعائؽ األكبر في 
بمثابة الخطر الجسيـ عمى األجيزة اإلدارية لمدكؿ طريؽ النيضة كالتنمية كالريقي ، فكاف 

كالمجتمعات ، كستتناكؿ دراستنا في ىذا الفصؿ الفساد الكظيفي كأحكامو الشرعية ، كبياف 
 مقاصد التشريع في الزجر عنو كالتحذير مف مخاطره .

 الفساد لغة : 

الشيء عف االعتداؿ الفاء كالسيف كالداؿ أصؿ صحيح كاحد يدؿ عمى ضعؼ كقمة كيعني خركج 
   . (ُ) كاالسـ منو الفساد كيقاؿ فسد الشيء فسادا

 كبأتي الفساد بعدة معاني في المغة : 

الفساد نقيض الصبلح مف فسد يىفسد كيىفًسد كفىسيد فيك فاسد كفسيد  ضد الصبلح : .1
َُ فِٜ اْْلَْسِض فََغب  كمنو قكؿ اهلل تعالى :( ِ) كالمفسدة ضد المصمحة ْ٘ َْٝغَع ُ ََل َٗ َّللاه َٗ داا 

 َِ ْفِغِذٝ َُ    .  (0) ُِٝحتُّ اْى

 ( ْ) أخذ الماؿ ظيمما .ِ
 ( ٓ) القطيعة كاالختبلؼ كالتدابر كقطع األرحاـ .ّ
ََٖش اْىفَغَ   كمنو قكؿ اهلل تعالى : (ٔ) االضطػػػػراب كالتمػػػؼ كالعطػػػب كالخػػمؿ .ْ بُد فِٜ ـــــــظَ

 ( ٚ) ٗاىجحــــش شِّ ــــَ اْىج

                                                           

 (7/730ابن فارس , معجم مقاٌٌس اللغة )ج (1)

 (0/007ابن منظور , لسان العرب )ج (7)

 [67] المائدة : (0)

 (1/036الفٌروز آبادي, القاموس المحٌط )ج (7)

 (1/036الفٌروز آبادي , القاموس المحٌط )ج (7)

 (7/644مصطفى وآخرون , المعجم الوسٌط )ج (6)

 [71] الروم :  (2)



ٖٙ 

 

تقاربت تعريفات عمماء الشريعة كبخاصة المفسريف منيـ في  الصطالح الشرعي :الفساد في 
تعريؼ الفساد حيث أكرده الزمخشرم بقكلو : " الفساد : خركج الشيء عف حاؿ استقامتو كككنو 

 (ُ) منتفعا بو كنقيضو الصبلح كىك الحصكؿ عمى الحاؿ المستقيمة النافعة "

، كعرفو ابف كثير  (ِ) تو العدكؿ عف االستقامة إلى ضدىا "كعرٌفو القرطبي " ضد الصبلح كحقيق
  (ّ) بقكلو " الفساد : الكفر كالعمؿ بالمعصية "

 الفساد في اصطالح اإلدارة والقانون : 

ييعٌبر فقياء اإلدارة كالقانكف عف الفساد الكظيفي بمجمكعة مف التعريفات كالتي تدلؿ عمى معناه 
" سكء استخداـ السمطة العامة مف أجؿ الحصكؿ عمى  :عميو فيكبالتجسيد أك باألثر المترتب 

  (ْ) مكسب خاص "

أك ىك " كؿ عمؿ يتضمف سكء استخداـ المنصب العاـ لتحقيؽ مصمحة خاصة ذاتية لنفسو أك 
 (ٓ) لجماعتو "

ككذلؾ ييعرفيا بعضيـ " إساءة استخداـ السمطة مف قبؿ شخص في كظيفة عامة بيدؼ تحقيؽ 
  (ٔ) فئكم كما إلييما "نفع شخصي أك 

كجممة التعريفات المغكية كاإلدارية كالقانكنية كالشرعية تصب في دائرة كاسعة كييقصد بيا معاني 
متقاربة كمتجانسة تدلؿ عمى اإلخبلؿ كاالنتقاص كمجاكزة الحد عمدان أك اىماالن فنجد أف العبلقة 

لفساد الكظيفي ييضاؼ إلى الكظيفة بيف المعاني المغكية كاالصطبلحية عبلقة ترابط كتجانس كا
 العامة كىي مقصكد بحثنا كمحكر اىتمامنا .

سموك مخالف لمضوابط والواجبات الشرعية واألخالقية "  بأنو الفساد الكظيفي عرؼى كيمكنني أف أي 
 "  والقانونية واإلدارية لمصمحة خاصة في الوظيفة العامة ينعكس سمبا عمى المصمحة العامة

                                                           

 (1/67الزمخشري , الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل )ج (1)

 (1/737القرطبً , الجامع ألحكام القرآن )ج (7)

 (1/143ابن كثٌر , تفسٌر القرآن العظٌم )ج (0)

 (71م )ص 1116مجلة التموٌل والتنمٌة , صندوق النقد الدولً عام  (7)

 (7( , أبو دٌة , الفساد الداء والدواء )ص 13هالل , مقاومة ومواجهة الفساد )ص (7)

 (47موسى , معالجة الصحف المصرٌة لقضاٌا الفساد )ص (6)



ٙٗ 

 

 التعريف :شرح مفردات 

 : كيقصد بو سيرة اإلنساف كطريقة تصرفو . سموك

 : كيعني بو المعاكسة كالمعارضة كالمنافاة لمشيء األصمي . مخالف

 : جمع ضابط ، كىي الفركع المجتمعة تحت باب كاحد . الضوابط

: جمع كاجب ، كىك ما يمتـز بو اإلنساف معنكيا أك تفرضو عميو القكاعد الشرعية  الواجبات
 ألخبلقية .كا

 : كىي التي مصدرىا الشريعة اإلسبلمية كمف أكامر أك نكاىي . الشرعية

مؽ كىي ىيئة األخالقية في النفس راسخة عنيا تصدر األفعاؿ بسيكلة كيسر مف غير  : مف الخي
 . حاجة إلى فكر كركية

 : التشريعات الصادرة عف القانكف الذم يحكـ الكظيفة العامة . القانونية

 : التي تيقررىا السمطات العميا في الدكلة . اإلدارية

 : ىي المنفعة أك الكسب االجتماعي أك السياسي أك االقتصادم الذم ينالو اإلنساف . المصمحة

 : التي يعكد نفعيا عمى الشخص لكحده دكف غير .  الخاصة

الذـ كاإلنكار،  ث الفقياء عمى كجوكترا ، كقد تكرر لفظ الفساد في القرآف الكريـ كالسٌنة النبكية
كقد أحاطت األلفاظ بكؿ المعاني الميعبرة مف اإلخبلؿ كاإلنقاص إلى السكء العاـ كعدـ الصحة 

كقد تفاكتت طرؽ التعامؿ مع الفساد الكظيفي بتفاكت المجتمعات كثقافاتيا بحسب  ، كالصبلح
دبيات العامة لدل كبقيمة ما ييقدمو لممجتمع كبحسب تكافر القيـ كاأل ، قيمة المكظؼ في الدكلة

المجتمع مف تحقؽ العدؿ كاإلنصاؼ كتقديـ المصالح العامة لكؿ المجتمع عمى المصالح 
 الخاصة .



ٙ٘ 

 

 المطمب الثاني
 أسباب الفساد الوظيفي

تعددت األسباب لكجكد ظاىرة الفساد الكظيفي في المجتمعات الميختمفة فكؿ مككنات العمؿ 
 في صبلح المنظكمة الكظيفية أك فسادىا  ان مباشر  الكظيفي الداخمية تتدخؿ تدخيبلن 

 األسباب الدينية )تربوية سموكية ( : أولً 

 (ُ) ضعؼ الكازع الديني كغياب الضكابط األخبلقية التي سبؽ ذكرىا في ىذا البحث .ُ

بحيث يفقد المكظؼ أم شعكر بخطكرة ما يقكـ بو مف سمكؾ أك انتياؾ تجاه الكظيفة 
 العامة .

ية كالمؤسسات التعميمية كابتعادىا عف غرس القيـ اإلسبلمية ضعؼ المحاضف التربك  .ِ
كاألخبلقية في نفكس األبناء مما يدفع الفرد ال يحتـر القيـ الدينية فيتجرأ عمى ارتكاب 

 المحظكر . 

 األسباب السياسية  ثانيا :

يؤدل عدـ استقرار الدكؿ سياسيا إلتاحة الفرصة لمفساد الكظيفي حيث تتأرجح أكضاع  .ُ
نيا أكثر عيرضة كاالستعمار كالدكؿ النامية حيث إ لة كيزداد ذلؾ في مراحؿ الحركبالدك 

 . (ِ) مف غيرىا التساع دائرة الفساد الكظيفي
كجكد سمطة حاكمة بمكف سياسي كاحد تتحكـ في كافة أمكر الببلد بصكرة مستبدة  .ِ

  . (ّ) الببلدكتيقصي اآلخريف مف المشاركة في الحياة السياسية كتتنفذ في إدارة 
قياـ النزاعات الداخمية كالمشاكؿ الحزبية كالطائفية كاالرتباط باإلرادات الخارجية لمدكؿ  .ّ

قامة عبلقات تحالفية .   كا 

  

                                                           

 (74البحث نفسه , )ص (1)

 (17بحر , الفساد اإلداري المسببات والعالج )ص  (7)

 (7أبو دٌة , الفساد الداء والدواء ) ص (0)



ٙٙ 

 

 أسباب اقتصادية  ثالثا :

الفقر كىك رأس الميشكبلت فيك الذم يؤدم بالمكظؼ النتياؾ الخطكط الحمراء إذا ما  .ُ
فالمجتمعات الفقيرة تعاني مف مشكبلت الفساد الكظيفي اقترف بضعؼ الكازع الديني 

  (ُ) كاالعتداء عمى المقدرات العامة أكثر مف غيرىا مف المجتمعات
الرككد االقتصادم كالحالة المتردية لمدكلة الذم يجعميا في خانة العكز كالحاجة إلى  .ِ

إلى الدكؿ األخرل مما يفضي إلى اضطراب الحالة كعدـ استقرارىا كقد ييفضي 
 االمبلءات الخارجية التي ال تخدـ المصمحة العامة كتخدـ مصمحة خاصة ضيقة .

تدني أجكر المكظفيف في القطاع الحككمة كترددىا كانقطاعيا كعدـ إعطائيـ االمتيازات  .ّ
كالحكافز التي يستحقكنيا مما يدفع المكظؼ إلى التقصير كاإلخبلؿ كعدـ أداء الكاجب 

 . (ِ) عمى كجيو المستحؽ
رفاىية طبقة محددة في الدكلة كحصكليا عمى كافة الحقكؽ كاالمتيازات المالية كاإلدارية  .ْ

 عف باقي الطبقات مف المكظفيف . كمنعيا

دارية   رابعا / أسباب قانونية وا 

عدـ كجكد فصؿ بيف السمطات الثبلث مما ييضعؼ الكجو القانكني لمدكلة كتغيب قكة  .ُ
 . (ّ) الردع القضائية

 الرقابة العامة في الدكلة كعدـ أداء كاجبيا كاالكتفاء بالمياـ اإلداريةضعؼ أجيزة  .ِ
 الشكمية كالتقارير الدكرية . 

  

                                                           

 (17بحر , الفساد اإلداري المسببات والعالج )ص (1)

 (10العارف , اإلصالح اإلداري ص) (7)

 (1تركً و شرفً , الفساد اإلداري أسبابه, آثاره وطرق مكافحته )ص (0)



ٙٚ 

 

نع القرار في الدكلة ألشخاص غير أكفاء مما يؤثر عمى ّ . تكلي المناصب السيادية كمراكز صي
 سب .صحة إدارتيـ كاختبلؿ السمـ الكظيفي لعدـ كضع الرجؿ المناسب في المكاف المنا

كجكد المحاباة كالمحسكبية كالكاسطة في التعييف كاالختيارات ككذلؾ في الترقيات كاالمتيازات . ْ
 . (ُ) كبعثات السفر كالمياـ الداخمية كالخارجية

كال ينحصر الفساد الكظيفي في ىذه األسباب فقط كلكف ىنالؾ أسباب خاصة تتفاكت بيف حالة 
مجتمع الذم حصمت فيو الحادثة كتتفاكت األسباب كأخرل بسبب أسباب شخصية أك كاقع ال

 بمدل انتشار الظاىرة في مجتمع عف غيره . 

  

                                                           

 (17العارف , اإلصالح اإلداري )ص (1)



ٙٛ 

 

 المبحث الثاني 

 صور و أحكام الفساد الوظيفي ذات الطابع التأديبي 

 المطمب األول

 ماىية الجريمة التأديبية وأركانيا
فالجـر القطع كيقاؿ جرمت الجيـ كالراء كالميـ أصؿ كاحد يرجع إليو الفركع  الجريمة لغًة :

ـ : الجـر : ال،  صكؼ الشاة ، الجريمة : بمعنى الذنب قطع ، يقاؿ جرمت منو أم أخذت جرى
ـر : التعدم كىك الذنب كالجمع جركـ كىك الجريمة ، كأجـر : جنى جناية ، كجٌرـ : منو ، كالجي

لييـ ، أجـر : ارتكب جـر : جرما أذنب كيقاؿ جـر نفسو كقكمو كجـر عمييـ كا    ،إذا عظـ جرمو
 . (ُ) جيرما كالجـر ىك الذنب

محظكرات شرعية زجر اهلل عنيا بحد أك تعزير ، " :  في الصطالح الشرعيالجريمة 
محظكرات " كالجرائـ   . (ِ) " كالمحظكرات ىي إتياف فعؿ منيي عنو أك ترؾ فعؿ مأمكر بو

استبراء تقتضيو السياسة الدينية كليا  شرعية زجر اهلل عنيا بحد أك تعزير كليما عند التيمة حاؿ
 .  (ّ) " عند ثبكتيا كصحتيا حاؿ استيفاء تكجبو األحكاـ الشرعية

: تيعرؼ بأنيا " الكاقعة التي ترتكب إضراران بمصمحة حماىا  الجريمة في اصطالح القانونيين
الميشرع في قانكف العقكبات كرتب عمييا أثرا جنائيا متمثبلن في العقكبة
 (ْ) 

 (ٓ) " إتياف فعؿ محـر معاقب عمى فعمو أك تركو " :ك ىيأ

 (ٔ) " فعؿ غير مشركع صادر عف إرادة جنائية يقرر ليا القانكف عقكبة ":كمف التعريفات المناسبة

 

 
                                                           

( , مصطفى وآخرون , المعجم الوسٌط 1/637( , ابن منظور , لسان العرب )ج1/777ابن فارس , معجم مقاٌٌس اللغة )ج (1)

 (1/114)ج

 (1/66عودة ,  التشرٌع الجنائً فً اإلسالم )ج (7)

 ( 077الماوردي , األحكام السلطانٌة )ص (0)

 (47ون العقوبات )صسالمة , قان (7)

 (41ٌوسف , النظرٌة العامة للقانون الجنائً )ص(7)

 (77نجٌب , شرح قانون العقوبات العام )ص (6)



ٜٙ 

 

 : الجريمة التأديبية

تفاكتت تعريفات الجريمة التأديبية لدل أىؿ االختصاص كذلؾ لكركد تعريؼ الجريمة كبياف 
نيا جريمة يقابميا التأديب ديبية باألثر المترتب عمييا حيث إبؿ كتيعرؼ الجريمة التأ ،مقصدىا

كعدـ تحديد تعريؼ الجريمة التأديبية يرجع إلى أنيا لـ ترد محددة عمى سبيؿ الحصر فإنو مف 
المتعذر جدا تحديد المخالفات التأديبية عمى سبيؿ الحصر بسبب تنكع الكظائؼ كاختبلؼ 

 إال إنو مف الممكف تحديد العقكبة المقررة تأديبيان .ظركؼ العمؿ 

كؿ تقصير في أداء الكاجب أك :"بعض التعريفات التي تناكلت الجريمة التأديبية فمنيا كسأعرضي 
 .(ُ) " إخبلؿ بحيسف السمكؾ كاآلداب مف شأنو أف يترتب عميو امتياف المينة كالحط مف كرامتيا

" إتياف العامؿ بإرادتو فعبلن ايجابيا أك سمبيا يككف مف شأنو مخالفة الكاجبات الكظيفية  : ؼكتيعرٌ 
  (ِ) " أك ارتكاب محظكرات منيي عنيا في القانكف

 التكييف الشرعي لمجريمة التأديبية : 

 (ّ) تيقسـ الجرائـ في الشريعة اإلسبلمية إلى ثبلثة أقساـ

 الميعاقب عمييا بحد كىي العقكبات المقررة حقا هلل تعالى .جرائـ الحدكد : كىي الجرائـ  .ُ
 جرائـ القصاص كالدية : كىي التي ييعاقب عمييا بالقصاص أك الدية . .ِ
 جرائـ التعازير : ىي الجرائـ التي ييعاقب عمييا بعقكبة أك أكثر مف عقكبات التعزير . .ّ

كألف الجرائـ  ؛بمعنى التأديب ألف التعزير ؛كالجريمة التأديبية تيصنؼ ضمف جرائـ التعازير
 .قكبة كىك ما تتسعو دائرة التعزيزفيقدر لكؿ جريمة قدرىا مف الع ،التأديبية غير محصكرة بشكؿ

كقد تعددت أشكاؿ الجرائـ التأديبية كعقكباتيا المقررة في التشريع اإلسبلمي حيث لـ تتقيد بمكاف 
 أك زماف محدد .

 تأديبية بالمعنى الميراد ليا كالمترتب عميو منعيا كعدـ تكرارىا. كفقو المقاصد يتعامؿ مع الجرائـ ال
                                                           

 (133حسن , التأدٌب فً الوظٌفة العامة )ص(1)

 (17النجار , الوجٌز فً تأدٌب العاملٌن فً الحكومة والقطاع العام )ص (7)

 (43,  1/21)ج عودة ,  التشرٌع الجنائً فً اإلسالم (0)



ٚٓ 

 

 أركان الجريمة التأديبية :

الجريمة التأديبية ليا أركاف محددة إذا تكافرت ىذه األركاف تحققت الجريمة كأصبحت كاممة ، 
ف لـ تتكافر األركاف فإنيا تككف جريمة ناقصة كال ييعتد بيا لمعقكبة .  كا 

: كىك الصفة غير المشركعة لمفعؿ كيتحقؽ ذلؾ بأحد أمريف إما  الركف الشرعي .ُ
خضكعو لنص تحريـ تقرره الشريعة اإلسبلمية أك القانكف كتيرتبي عميو اإلثـ كالعقكبة ، 

 أك عدـ خضكعو لسبب إباحة .
 الركف المادم : كيتعمؽ بماديات الجريمة كشكؿ ظيكرىا لمعالـ الخارجي . .ِ
في اإلرادة التي يقترف بيا الفعؿ سكاء اتخذت صكرة القصد الركف المعنكم : كيتبدل  .ّ

  . (ُ) الجنائي أك الخطأ

كالجريمة التأديبية لـ تكرد في كبلـ الفقياء القدامى إال أنيا كانت متداكلة سمككا بيف الطبقات 
 المختمفة مف الكالة كالسعاة كعماؿ الدكلة اإلسبلمية .

كتختمؼ العقكبة التأديبية عف العقكبة الجزائية حيث إف العقكبة التأديبية تخضع لمسئكؿ العمؿ 
المباشر كال تخرج عف إطار المؤسسة التي يعمؿ بيا المكظؼ غالبا بينما العقكبة الجزائية يرفع 

 أمرىا إلى المحاكـ القانكنية كالسمطة القضائية . 

  

                                                           

 (11النجار , الوجٌز فً تأدٌب العاملٌن فً الحكومة والقطاع العام )ص(1)



ٚٔ 

 

 المطمب الثاني
ئم التأديبية في الوظيفةصور وأحكام الجرا  

تقدـ فيما سبؽ أف الجريمة التأديبية ال يمكف حصر أشكاليا فيي تتغير بتغير الظركؼ كاألماكف 
كشكؿ الكظيفة التي يشغميا المكظؼ ، إال أنو يمكف تنظيـ أشكاؿ الجرائـ التأديبية تحت صكر 

كاضحان كمكافئان لعدة  عامة يندرج مف خبلليا بعض الصكر الجزئية كالتي تأخذ حكما شرعيان 
 صكر .

 الصورة األولى : إفشاء األسرار الوظيفية

ييعرؼ إفشاء السر بأنو " الكشؼ عف كاقعة ليا صفة السر صادر ممف عمـ بيا بمقتضى مينتو 
 . (ُ) عف قصد "

يطمع المكظؼ بحكـ عممو عمى كثير مف األسرار الكظيفية التي تتعمؽ بالمؤسسة أك بالمكاطنيف 
خاصة أكلئؾ الذيف يتصؿ عمميـ بأدؽ التفاصيؿ كرجاؿ النيابة كاألمف كاألطباء كبصفة 

ف قكاعد األخبلؽ كالكازع الديني يعتبراف  كمكظفي الضرائب كعامة الناس في غالب األحكاؿ كا 
 إفشاء السر مف سكء األخبلؽ كىك ييعتبر مف أسكأ حاالت الفساد الكظيفي .

ر أف يطمع عميو الغير بأم طريقة كيقع ميعتبرا لك كشؼ عف كيكفي لتحقيؽ اإلخبلؿ بالتزاـ الس
جزء مف السر الذم يكجب كتمانو ، كتعد جريمة إفشاء األسرار جريمة عمدية فيي ال ترتكب 
باإلىماؿ أك الخطأ ميما بمغت جسامتو كال يشترط نية اإلضرار بالغير فبل ييعتد بالبكاعث عند 

 حصكؿ اإلفشاء .

 ألسرار الكظيفيةأركاف جريمة إفشاء ا

. الركف الشرعي : كىي صفة الكشؼ عف السر في غير كجو يستحقو كتتحقؽ في خضكع ُ
 اإلفشاء لنصكص النيي كالتحريـ كالقكاعد الشرعية التي تمنع مف ذلؾ .

                                                           

 (710عبد التواب , القذف والسب والبالغ الكاذب وإفشاء األسرار )ص (1)
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. الركف المادم : ىك تسرب المعمكمات ككصكليا ألشخاص مف غير أصحاب المينة أك ِ
 االىتماـ .

 : كيظير في إرادة المكظؼ بإفشاء السر كالكشؼ عنو . . الركف المعنكمّ

 : (ُ) كنستطيع ضبط شكؿ جريمة إفشاء األسرار الكظيفية بالضكابط التالية

 لتحقيؽ جريمة إفشاء األسرار ال بد مف تكافر أركانو الثبلث .:  أكالن 

: كجكب حفظ األسرار حماية لممصمحة العامة كمصالح األفراد ككجكب المساءلة في حاؿ  ثانيان 
 المخالفة .

 : كجكب حفظ األسرار خبلؿ فترة العمؿ كبعد انتياء الخدمة فيو . ثالثان 

: قد يعفى المكظؼ مف العقكبة إذا أفشى المكظؼ سرا بإذف الجية المختصة أك كاف  رابعان 
 لجريمة أكبر كضرر أكثر. اإلفشاء مانعان 

 : الحكم الشرعي لجريمة إفشاء األسرار الوظيفية

تقدمت الشريعة اإلسبلمية عمى القكانيف الكضعية كااللتزامات البشرية كالعرؼ السائد في حفظ 
مصالح الناس كالتشديد عمييا كعدـ التياكف في إضاعة حقكقيـ كتقديـ المصالح العامة 

الخاصة فقد أكجبت الحفاظ عمى األسرار بكجو عاـ بيف األشخاص لممسمميف عمى المصالح 
ككذلؾ الحفاظ عمى أسرار الكظيفة العامة لما لو مف الحفاظ عمى مسارىا ككيانيا في المجتمع ، 

 كقد أكجبت المؤاخذة عمى مف يقـك بذلؾ دكف كجكد مقصد شرعي لذلؾ .

ريع اإلسالمي ويترتب عميو اإلثم وعميو فإن إفشاء األسرار الوظيفية أمر محّرم في التش
 .  والعقوبة, وقد تضافرت األدلة من الكتاب والسنة والمعقول عمى ىذا الحكم الشرعي

  

                                                           

 (134معابرة , الفساد اإلداري وعالجه فً الفقه اإلسالمً مقارنا بالقانون األردنً )ص (1)
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 أول : من الكتاب 

ٌْ  قكؿ اهلل تعالى :  .ُ ّْزُ أَ َٗ  ٌْ بَّبرُِن ٍَ رَُخُّ٘٘ا أَ َٗ ُعَ٘ه  اىشه َٗ  َ ُْ٘ا ََل رَُخُّ٘٘ا َّللاه ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ َٝبأَُّٝ

َُ رَْعيَ  ٘ َُ (ُ) 

ف  كجو الداللة مف اآلية الكريمة أف اهلل تعالى نيى عف الخيانة في خطاب عاـ لممؤمنيف كا 
كانت اآلية نزلت في سبب خاص كىك إفشاء أبي ليبابة بف المنذر رضي اهلل عنو لسر 

كذلؾ ألف العبرة بعمكـ المفظ  (ِ) رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حيف بعثو نذيران لبني قريظة
فإفشاء األسرار شكؿ مف أشكاؿ الخيانة كىي أمر محـر منيي عنو   (ّ) ال بخصكص السبب

 بداللة اآلية 

ِٔ َٝب قكؿ اهلل تعالى :  .ِ َظ  اِْر قَبَه ُُٝ٘عُف ِْلَثِٞ َْ اىشه َٗ َمجاب  ْ٘ ُْٝذ أََحَذ َعَشَش َم أَثَِذ اِِّّٜ َسأَ

 ٌْ ُٖ ْٝزُ َش َسأَ ََ اْىقَ َِ * قَبَه َٝب َٗ ا  ىِٜ َعبِجِذٝ ْٞذا رَِل فََِٞنُٞذٗا ىََل َم َ٘ ٜه ََل رَْقُصْص ُسْإَٝبَك َعيَٚ اِْخ ثَُْ

 ٌِ جِٞ ٍُ  ٌّٗ ُِ َعُذ َّْغب َُ ىِْْلِ ْٞطَب ُه اىشه   (ْ)  اِ

كجو الداللة مف اآلية الكريمة أف اهلل تعالى شرع أخذ الحيطة كاالىتماـ باألمكر العظيمة 
خفائيا كمنو أ ف المكظؼ مطالب بحفظ األسرار الكظيفية كىك مف باب أكلى ألف األمر مع كا 

 . (ٓ)يكسؼ النبي عميو السبلـ أكجب عميو الكتماف ألنو إفشاء السر سيكدم بو إلى اليبلؾ

ِٔ   قكؿ اهلل تعالى : .ّ ب َّجهؤَْد ثِ َه ِٔ َحِذٝضاب فَيَ اِج َٗ ُّٜ اِىَٚ ثَْعِط أَْص اِْر أََعشه اىْهجِ َٗ ُ ََٖشُٓ َّللاه أَْظ َٗ

 َٜ ََٕزا قَبَه َّجهؤَِّ ّْجَؤََك  ِْ أَ ٍَ ِٔ قَبىَْذ  َٕب ثِ ب َّجهؤَ َه ِْ ثَْعٍط فَيَ أَْعَشَض َع َٗ َف ثَْعَعُٔ  ِٔ َعشه ْٞ  َعيَ

اىعيٌٞ اىخجٞش
 (ٔ)  

  

                                                           

 [72] األنفال :  (1)

 (747,  741/ 10الطبري , جامع البٌان فً تأوٌل القرآن )ج  (7)

 (6/744الشاطبً , الموافقات )ج (0)

 [7, 7] ٌوسف :  (7)

 (7/021ابن كثٌر , تفسٌر القرآن العظٌم )ج (7)

 [0] التحرٌم : (6)



ٚٗ 

 

كجو الداللة مف اآلية الكريمة أف اهلل تعالى عاتب أزكاج النبي صمى اهلل عميو كسمـ عائشة 
حيف تظاىرتا عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كأفشت إحداىما سره  رضي اهلل عنيا كحفصة

إلى األخرل كجعؿ ىذا اإلفشاء ذنبا عظيما يكجب المسارعة إلى التكبة كىذا الشأف في كؿ مف 
 . (ُ) اطمع عمى سر فالكاجب عميو حفظو

 من السنة النبوية ثانيا : 

َعَميَّ َرُسوُل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم , َوَأَنا أَْلَعُب َمَع َأَتى " َعْن َأَنٍس , َقاَل :  .ٔ
اْلِغْمَماِن , َقاَل : َفَسمََّم َعَمْيَنا , َفَبَعَثِني ِإَلى َحاَجٍة , َفَأْبَطْأُت َعَمى ُأمّْي , َفَممَّا ِجْئُت 

ى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ِلَحاَجٍة , َقاَلْت : َما َقاَلْت : َما َحَبَسَك ؟ ُقْمُت َبَعَثِني َرُسوُل اهلِل َصمَّ 
َحاَجُتُو ؟ ُقْمُت : ِإنََّيا ِسرّّ , َقاَلْت : َل ُتَحدَّْثنَّ ِبِسرّْ َرُسوِل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 

 . (ٕ) " ا ثَاِبتُ َقاَل َأَنٌس : َوالمَِّو َلْو َحدَّْثُت ِبِو َأَحًدا َلَحدَّْثُتَك يَ  َأَحًدا.
 

حديث فاطمة رضي اهلل عنيا حيث قالت : " ما كنت ألفشي سر رسول اهلل صمى اهلل  .ٕ
 (ٖ) عميو وسمم "

قصة حاطب بف أبي بمتعة حيث أفشى سر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كأرسؿ  .ٖ
بكتاب إلى المشركيف مف أىؿ مكة ييخبرىـ بأمر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كقد 

: يىا رىسيكؿى المًَّو، الى , " َيا َحاِطُب َما َىَذا؟: "  عاتب النبي صمى اهلل عميو كسمـ  فقاؿ قىاؿى
كىافى مىٍف مىعىؾى ًمفى  ـٍ أىكيٍف ًمٍف أىٍنفيًسيىا، كى لى ، كى ٍيشو قنا ًفي قيرى مىيَّ ًإنِّي كيٍنتي اٍمرىأن ميٍمصى ٍؿ عى تىٍعجى

ـٍ قىرىابىاته ًبمىكَّ  ، فىأىٍحبىٍبتي ًإٍذ فىاتىًنيالمييىاًجًريفى لىيي ـٍ كىأىٍمكىالىييـٍ ذىًلؾى ًمفى  ةى يىٍحميكفى ًبيىا أىٍىًميًي
مىا فىعىٍمتي كيٍفرنا كىالى اٍرًتدىادنا، كىالى  ـٍ يىدنا يىٍحميكفى ًبيىا قىرىابىًتي، كى ، أىٍف أىتًَّخذى ًعٍندىىي ـٍ ا النَّسىًب ًفيًي  ًرضن

، فىقى  مَّـى ًبالكيٍفًر بىٍعدى اإًلٍسبلىـً سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : , «َلَقْد َصَدَقُكمْ : »اؿى رىسيكؿي المًَّو صى قىاؿى عيمىري
: " ِإنَُّو َقْد َشِيَد َبْدرًا, َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ يىا رىسيكؿى المًَّو دىٍعًني أىٍضًرٍب عينيؽى ىىذىا المينىاًفًؽ، قىاؿى 

  (ٗ) لكم" ْىِل َبْدٍر َفَقاَل: اْعَمُموا َما ِشْئُتْم َفَقْد َغَفْرتُ المََّو َأْن َيُكوَن َقِد اطََّمَع َعَمى أَ 

                                                           

 ( 142,  146/ 14( وانظر : القرطبً , الجامع ألحكام القرآن )ج 740, 747/ 70الطبري , جامع البٌان فً تأوٌل القرآن )ج (1)

 [ . 7747حدٌث رقم   2/163]مسلم : صحٌح مسلم / كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل أنس بن مالك  (7)

 [ . 0670حدٌث رقم  7/730مات النبوة فً اإلسالم  ] البخاري : صحٌح البخاري / كتاب المناقب / باب عال (0)

 [ . 0332حدٌث رقم  7/71] البخاري : صحٌح البخاري / كتاب السٌر / باب الجاسوس   (7)
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مَّـى   .ْ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى ًلي رىسيكؿي اهلًل صى ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو قىاؿى : " تَْأِتيِني ُكُتٌب َل ُأِحبُّ َأْن عىٍف زى
: الى َيْقرََأَىا َأَحٌد, َفُتْحِسُن السُّْرَياِنيََّة؟ "  فىتىعىمٍَّمتييىا ًفي سىٍبعىةى عىشىرى يىٍكمنا, َقاَل: " َفَتَعمَّْمَيا ", قيٍمتي

 (ُ). 

كجو الداللة مف األحاديث السابقة جميعيا كجكب حفظ السر ككتمانو ، كلزكـ المؤاخذة كالعقكبة 
م عمى إفشاء السر، كالعمؿ الكظيفي مصمحة عامة يجب الحفاظ عمى أسرارىا ، كال ينبغي أل

 أحد أف يطمع عمييا .

 من المعقول ثالثا : 

 حفظ السر أداء لؤلمانة التي اؤتمف عمييا المكظؼ بحكـ كظيفتو . .ُ
 حفظ السر في الكظيفة يحقؽ مصمحتيف شرعيتيف ، مصمحة العامة كمصمحة األفراد . .ِ
 حفظيا حفظ لييبة كمكانة صاحب السر. .ّ
  (ِ) اإلدارم كالمينيحفظ السر سمة لنجاح المؤسسة فيك ركيزة في النظاـ  .ْ

مف إفشاء األسرار الكظيفية كعٌده مف المحظكرات بحيث يجب عمى  ويمنع القانون الفمسطيني
 (ّ)المكظؼ االمتناع عف القياـ بو " أال ييفشي أيا مف األمكر التي يطمع عمييا بحكـ كظيفتو " 

 متى يجوز إفشاء األسرار الوظيفية 

كالحفاظ عمييا ، كأف إفشاء السر بدكف كجو شرعي مكجب أكصى اإلسبلـ بصيانة األسرار 
 لمعقكبة كاإلثـ الشرعي ، كييستثنى مف ذلؾ حالتيف يجكز فييما اإلفشاء :

الحالة األكلى : إذا كاف كتماف السر يؤدم إلى مفسدة أعظـ مف مصمحة كتمانو فمك كاف رئيس 
أك مصمحة األفراد فالمصمحة العمؿ أك صاحب القرار قد ارتكب مخالفة تضر بمصمحة العمؿ 
 فؽ عمييا كاعد الفقيية المتالمرجكة في إفشائو أعظـ مف المفسدة في ىذه الحالة ، كييقرر ذلؾ الق

فإف إفشاء السر ليس فيو ضرر عمى مف أفشاه بؿ  (ْ) "َل َضَرَر َوَل ِضرَارَ قاعدة "  . أ
 يجمب لو كلآلخريف المصمحة .

 
                                                           

حدٌث        6/072] البٌهقً : السنن الكبرى / كتاب الفرائض / باب ترجٌح قول زٌد بن ثابت على قول غٌره من الصحابة   (1)

 (142( حدٌث رقم )1/146حه األلبانً  , السلسلة الصحٌحة )ج[ وصح17117رقم 

 (117معابرة , الفساد اإلداري وعالجه فً الفقه اإلسالمً مقارنا بالقانون األردنً )ص  (7)

م , دلٌل الموظف العام , الباب الخامس , االنضباط الوظٌفً , الصادر عن دٌوان  7337( لسنة 7قانون الخدمة المدنٌة رقم ) (0)

 الموظفٌن العام الفلسطٌنً 

 (27( , ابن نجٌم الحنفً , األشباه والنظائر )ص 2السٌوطً , األشباه والنظائر )ص  (7)
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كعيى أعظىمىييما ضرران بارتكاب أخفيما "قاعدة " إذا تعىارضى مفسىدتاف  . ب ري
 (ُ)  

كىذا يدفعنا إلى ترؾ كاجب كتماف السر إلى ما ىك أكجب منو لحفظ المجتمع كدفع مفسدة 
أعظـ كالشريعة اإلسبلمية تحقؽ ىذا ألنيا جاءت بتحصيؿ المصالح كتكميميا ك تعطيؿ المفاسد 

  . (ِ) محتيف كتدفع أعظـ المفسدتيفكتقميميا كأنيا ترجح خير الخيريف كتحصؿ أعظـ المص

الحالة الثانية : ييمـز بإفشاء السر مف كاف لو صفة شرعية كقانكنية كجيات القضاء كاألمف 
 كالشرطة كدكائر الرقابة الحككمية العامة .

فبل ييفشى إال القدر الذم ييؤدل بو   (ّ) كضابط الحالتيف السابقتيف أف الضركرة تيقدر بقدرىا
 كباألسمكب كالقدر المناسبيف .المصمحة 

 عقوبة إفشاء األسرار الوظيفية 

إفشاء السر الكظيفي أمر مخالؼ لمشريعة اإلسبلمية كمخالؼ لمقيـ كاألخبلؽ كىك معصية 
يترتب عمى فعميا اإلثـ كالعقكبة كعقكبة إفشاء السر لـ يقرر الشارع الحكيـ فييا حدان كال كفارة 

، األسرار الكظيفية عقكبة تعزيرية ير فتككف عقكبة إفشاءكىي بذلؾ تدخؿ في باب التعاز 
كالتعزير يتفاكت في مراتبو كبحسب ما ينعكس عميو مف آثار كمفاسد كالكاجب فيو أف يتناسب 

 التعزير مع حاؿ الجريمة .

مفاسد الجرائـ بعد متفاكتة غير منضبطة في الشدة كالضعؼ كالقمة كالكثرة " قاؿ اإلماـ ابف القيـ:
ما بيف النظرة كالخمكة كالمعانقة جعمت عقكبتيا راجعة إلى اجتياد األئمة ككالة األمكر كىي 

بحسب المصمحة في كؿ زماف كمكاف كبحسب أرباب الجرائـ في أنفسيـ فمف سكل بيف الناس 
   (ْ) " في ذلؾ كبيف األزمنة كاألمكنة كاألحكاؿ لـ يفقو حكمة الشرع

اجتياد اإلماـ كرأيو فقد اشتيير عند الخمفاء أف مف أذاع سران أك كالعقكبة التعزيرية ترجع إلى 
أفشى أمران مف أمكر الدكلة عكقب العزؿ أك اإلبعاد إلى عمؿ آخر كقد ال ييستعاف بو في أمكر 

  مماثمة ليا . أخرل
                                                           

 (26( , ابن نجٌم الحنفً , األشباه والنظائر )ص 42السٌوطً , األشباه والنظائر )ص  (1)

 (73ابن تٌمٌة , السٌاسة الشرعٌة فً إصالح الراعً والرعٌة )ص  (7)

 (2ابن نجٌم الحنفً , األشباه والنظائر )ص  (0)

 (7/47ابن القٌم , إعالم الموقعٌن عن رب العالمٌن )ج (7)



ٚٚ 

 

 أدلة عمى تطبيق العقوبة 

أبك ليبابة إلى بني قريظة يستشيركه في أمرىـ ، فأفشى سر  صمى اهلل عميو كسمـلما أرسؿ النبي 
اهلل ما زالت قدمام مف مكانيما حتى عرفت  فك :قىاؿى أىبيك ليبىابىة  ، صمى اهلل عميو كسمـرسكؿ اهلل 

أني قد خنت اهلل كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ ثـ انطمؽ أبك لبابة عمى كجيو كلـ يأت رسكؿ اهلل 
ال أبرح مكاني ىذا  حتى ارتبط في المسجد إلى عمكد مف عمده. كقاؿ: صمى اهلل عميو كسمـ

رل في بمد خنت حتى يتكب اهلل عمي مما صنعت، كعاىد اهلل: أف ال أطأ بني قريظة أبدا، كال أي 
 (ُ) اهلل كرسكلو فيو أبدا

قاؿ  ، كجو الداللة : أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أقر عقكبة أبك لبابة لنفسو عمى ما بدر منو
لك  كاف قد استبطأه، قاؿ: أما إنوابف إسحاؽ: فمما بمغ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ خبره، ك 

جاءني الستغفرت لو، فأما إذ قد فعؿ ما فعؿ، فما أنا بالذم أطمقو مف مكانو حتى يتكب اهلل 
 (ِ)عميو. 

 العقوبة في القانون الفمسطيني

المكظؼ الذم ييفشي أسرار الكظيفة العامة بحكـ اطبلعو ييقرر القانكف الفمسطيني العقكبة عمى 
" كؿ مف اؤتمف عمى معمكمات سرية بحكـ  :الكظيفي عمييا حيث نٌص قانكف العقكبات عمى

مينتو أك كظيفتو كأفشى تمؾ المعمكمات في غير األحكاؿ التي يقضي فييا القانكف بإفشائيا 
 (ّ)بكع أك بغرامة قدرىا خمسة جنييات " ييعتبر أنو ارتكب مخالفة كيعاقب بالحبس مدة أس

  

 

 

 

 

 
                                                           

 (10/741(, الطبري , جامع البٌان فً تأوٌل آي القرآن )ج702, 7/706جابن هشام , السٌرة النبوٌة / غزوة بنً قرٌظة ) (1)

 (7/73( , ابن كثٌر , تفسٌر القرآن العظٌم )ج7/702ابن هشام , السٌرة النبوٌة / غزوة بنً قرٌظة )ج (7)

 ( 042م , المادة رقم ) 1106لسنة  27قانون العقوبات الفلسطٌنً رقم  (0)



ٚٛ 

 

 : إساءة استخدام الموقع الوظيفي الصورة الثانية 

يعرؼ القانكف إساءة استخداـ المكقع الكظيفي " أف يبتغي المكظؼ بممارسة اختصاصو تحقيؽ 
   (ُ) غاية مختمفة عف تمؾ التي حددىا القانكف لؤلعماؿ الداخمة في االختصاص "

اإلدارة السميمة لمعمؿ الكظيفي منع كؿ ما مف شأنو تعطيؿ المصالح العامة ، كاإلساءة تكجب 
إلى الدكلة في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ كغايات شخصية أك حزبية أك بقصد اإلضرار بالغير 

 كالتحايؿ عمى القانكف .

كالذم كتعبر الدراسات القانكنية عف إساءة استخداـ المكقع الكظيفي بسكء استعماؿ السمطة 
تتعدد أشكالو في اإلطار الداخمي لمكظيفة مع المكظفيف ، كفي اإلطار الخارجي مع عمـك 
المكظفيف مف استغبلؿ النفكذ أك الكاسطة أك المحسكبية أك التمتع بمزايا الكظيفة لصالح الفرد ، 
 كتقديـ األقارب كاألصدقاء في المنفعة ، كتككيؿ المقربيف بميمات العمؿ الخارجية كصرؼ

 المكافآت ليـ دكف غيرىـ مف المكظفيف .

 أركان جريمة إساءة استخدام الموقع الوظيفي : 

الركف الشرعي : كىك اآليات القرآنية كاألحاديث الصحيحة كالقكاعد الفقيية التي تقضي  .ُ
قامة مصالح الناس كدرء المفاسد كىي التي تيحـر الظمـ كأكؿ  بحفظ أمانة الكظيفة كا 

كتيجٌرـ استغبلؿ النفكذ ككذلؾ التشريعات القانكنية التي تنظـ العبلقة داخؿ حقكؽ الناس 
 إطار الكظيفة .

الركف المادم : ىك قياـ المكظؼ بتحقيؽ أىداؼ خاصة كشخصية عمى حساب  .ِ
 المصمحة العامة .

عنو لمقياـ بسمكؾ مخالؼ كاستخداـ ىك إرادة المكظؼ الصادرة الركف المعنكم : .ّ
 (ِ) .كلة لديولمسمطة المخ  خاطئ

 

                                                           

 (733ال فً قانون العقوبات العسكرٌة )ص عبد اللطٌف , جرائم اإلهم(1)

 ( بتصرف 744 -727مطر , جرائم الفساد اإلداري ) ص  (7)



ٜٚ 

 

 الحكم الشرعي لجريمة إساءة استخدام الموقع الوظيفي 

حرمت الشريعة اإلسبلمية كؿ مظاىر انتياؾ الحقكؽ كتضييع األمانات كىذا يشمؿ دائرة العمؿ 
 ،كحظرت أشكاؿ استغبلؿ النفكذ كالكاسطة كالمحسكبية كما شابو ىذه الصكر ،الكظيفي

كاعتبارىا مف خيانة  ،كتضافرت النصكص كالقكاعد الشرعية عمى تحريـ مثؿ ىذه األفعاؿ
 كجمب المفسدة لؤلفراد كالمجتمعات . ،األمانة

فإف إساءة المكظؼ الستخداـ سمطتو الكظيفية أمر محٌرـ منيي عنو في الشريعة اإلسبلمية 
 يكجب عمى صاحبو اإلثـ كالعقكبة في الدنيا كاآلخرة .

 تدؿ عمى ذلؾ باألدلة مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ :كيس

 أول : من الكتاب 

َٖب قكؿ اهلل تعالى :  .ُ ْْ ٍِ ِْ ىَُٔ ِمْفٌو  ِْ َْٝشفَْع َشفَبَعخا َعِّٞئَخا َُٝن ٍَ َٗ (ُ) . 

تقرر اآلية الكريمة أف كؿ شفاعة تؤدم إلى ضياع الحؽ فمصاحبيا الكزر كاإلثـ ، كالشفاعة 
" أف يشفع الشافع في إثـ  :الشرعي المقابؿ لمفيكـ الكاسطة كتعٌرؼ شرعاالسيئة ىي المصطمح 

كإسقاط حد بعد كجكبو أك ىضـ حؽ كجب لمغير أك إعطائو لغير مستحقو أك عرض مف 
 كىكذا الشأف في كؿ كاسطة يقكـ بيا المكظؼ أثناء عممو. ،(ِ)أعراض الدنيا "

ُّ٘ا َعيَٚ اإْلِ  قكؿ اهلل تعالى  .ِ َٗ ََل رََعب َٗ ُِ ا َٗ اْىُعْذ َٗ  ٌِ  (ّ)  ْص

كجو الداللة مف اآلية الكريمة أف اهلل تعالى نيى عف التعاكف في كؿ ما فيو إثـ أك محـر 
كالمعمكـ أف إساءة التصرؼ كتبديؿ الحقكؽ كالحكـ باليكل في مصالح المسمميف باب إلى 

  (ْ) اإلثـ كالكزر كالسيئات كعدكاف عمى حقكؽ الناس

 

                                                           

 [ 47] النساء :  (1)

 (76/107( الموسوعة الكوٌتٌة )ج  7/064ابن كثٌر , تفسٌر القرآن العظٌم )ج (7)

 [7] المائدة :  (0)

 (7/10ابن كثٌر , تفسٌر القرآن العظٌم )ج (7)



ٛٓ 

 

 ثانيا : من السنة 

مكة .. دعا عثماف بف طمحة، فمما أتاه  -صمى اهلل عميو كسمـ  -لما فتح رسكؿ اهلل  .ُ
فأتاه بو، فمما بسط يده إليو .. قاـ العباس فقاؿ: يا  -قاؿ: "أرني المفتاح" مفتاح الكعبة 

 -رسكؿ اهلل بأبي أنت كأمي اجمعو لي مع السقاية، فكؼ عثماف يده، فقاؿ رسكؿ اهلل 
: "ىات المفتاح يا عثماف"، فقاؿ: ىاؾ أمانة اهلل، فقاـ ففتح -مـ صمى اهلل عميو كس

الكعبة، ثـ خرج فطاؼ بالبيت، ثـ نزؿ عميو جبريؿ برد المفتاح، فدعا عثماف بف طمحة 
ْٕيَِٖب فأعطاه المفتاح، ثـ قاؿ:  بَّبِد اِىَٚ أَ ٍَ ٗا اْْلَ ُْ رَُئدُّ ٌْ أَ ُشُم ٍُ َ َٝؤ ُه َّللاه حتى فرغ مف   اِ

كفي ركاية زيادة: كأسمـ عثماف، كقاؿ الرسكؿ  صمى اهلل عميو كسمـ: "خذكىا يا  اآلية،
 (ُ) ، ال يأخذىا منكـ إال ظالـ" بني طمحة خالدة تالدة

كجو الداللة أف الخطاب القرآني كجو النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى عدـ إعطاء أقاربو شيئا ال 
كىذه اآلية عامة إف خيص سبب نزكليا فإف يستحقكنو كأف ييعيد الحؽ إلى عثماف بف طمحة 

حكميا عاـ في جميع األمانات كالكظيفة كمكانتيا كمكقعيا أمانة في حؽ المكظؼ يجب أف 
 . (ِ)يؤدييا بالشكؿ المطمكب 

قىٍت، فىقىا .ِ كًميًَّة الًَّتي سىرى ٍرأىًة المىٍخزي ـٍ شىٍأفي المى ٍيشنا أىىىمَّيي ٍنيىا، أىفَّ قيرى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ليكا: عىٍف عى
مىٍيًو ًإالَّ أيسىامى  ٍف يىٍجتىًرئي عى مى ؟ فىقىاليكا: كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـي ًفييىا رىسيكؿى المًَّو صى مىٍف ييكىمِّ ةي ٍبفي كى

مى  مَّى اهللي عى مَّـى فىكىمَّمىوي أيسىامىةي، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، ًحبُّ رىسيكًؿ المًَّو صى ٍيدو ٍيًو زى
ا أىٍىمىؾى الَّذً  : ًإنَّمى ، ثيَـّ قىاؿى ـى فىاٍختىطىبى ديكًد المًَّو، ثيَـّ قىا دٍّ ًمٍف حي : " أىتىٍشفىعي ًفي حى مَّـى سى ، كى ـٍ يفى قىٍبمىكي

ًعيؼي  ـي الضَّ ذىا سىرىؽى ًفيًي ـي الشًَّريؼي تىرىكيكهي، كىاً  ـٍ كىانيكا ًإذىا سىرىؽى ًفيًي دَّ، كى أىنَّيي مىٍيًو الحى ـي أيٍ أىقىاميكا عى
قىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىا مَّدو سىرى       (ّ) " المًَّو لىٍك أىفَّ فىاًطمىةى ًبٍنتى ميحى

 

                                                           

( وانظر : محمد األمٌن األرمً , حدائق الروح والرٌحان فً روابً              4/711الطبري , جامع البٌان فً تأوٌل القرآن )ج (1)

 (6/163علوم القرآن )ج

 (7/073( , وانظر : ابن كثٌر , تفسٌر القرآن العظٌم )ج4/717الطبري , جامع البٌان فً تأوٌل آي القرآن )ج (7)

[ مسلم : صحٌح مسلم /  0727حدٌث رقم  7/127]البخاري : صحٌح البخاري / كتاب أحادٌث األنبٌاء / باب حدٌث الغار  (0)

 [7737حدٌث رقم  7/117كتاب الحدود / باب قطع السارق الشرٌف وغٌره والنهً عن الشفاعة فً الحدود 



ٛٔ 

 

صمى اهلل عميو كسمـ أنكر عمى أسامة الشفاعة لما فييا مف إضاعة  كجو الداللة : أف النبي
كىدر لمحؽ العاـ ، كلما فييا مف ىضـ لمحقكؽ ، كشدد بترؾ المحاباة حتى لك كانت في 

 .  (ُ)أقرب أىمو إليو 

 ثالثا : من المعقول 

إف إساءة استخداـ المكقع الكظيفي بأشكالو  مف استغبلؿ النفكذ كالكاسطة كالمحسكبية  .ُ
كغيره تؤدم إلى اختبلؿ ميزاف العدؿ الذم ىك أصؿ مف أصكؿ التشريع كيؤدم إلى 

ُْ٘ا ََل  إضاعة األمانات كىذا ييعتبر خيانةن هلل كرسكلو ، قاؿ تعالى  ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ َٝبأَُّٝ

 َ َُ رَُخُّ٘٘ا َّللاه ٘ َُ ٌْ رَْعيَ ّْزُ أَ َٗ  ٌْ بَّبرُِن ٍَ رَُخُّ٘٘ا أَ َٗ ُعَ٘ه  اىشه َٗ    (ِ)  
يؤدم إساءة استخداـ السمطة إلى ظيكر صكر جديدة لمفساد كيستسيؿ الناس قضاء  .ِ

مصالحيـ كاستجبلب حقكقيـ بتبادؿ المنافع الشخصية كيتسع المجاؿ بعد ذلؾ لكافة 
 . الطبقات الكظيفية لمتعامؿ بيذا المثؿ

استخداـ المكقع الكظيفي لمصالح خاصة أك تكجييو لمصالح فردية  يمنع القانون الفمسطيني
استغبلؿ كظيفتو كصبلحياتو فييا لمنفعة ذاتية أك ربح شخصي "  :حيث كجو المكظؼ إلى أف

بالكاسطة ألية ىدية أك مكافأة أك منحة أك عمكلة بمناسبة قيامة بكاجبات  أك القبكؿ مباشرة أك 
 .  (ّ)"  فتوكظي

 عقوبة جريمة إساءة استخدام الموقع الوظيفي 

بعد سرد الحكـ الشرعي كاألدلة عمى حيرمة إساءة استخداـ المكقع الكظيفي فإف ىذه الجريمة 
تكجب في حؽ صاحبيا اإلثـ كالعقكبة الشرعية كحيث أنو ال يكجد نص شرعي قاطع بمقدار 
عقكبة ىذه الجريمة فإنيا تدخؿ في باب التعزير الذم ييفكض لئلماـ أك الحاكـ حسب ما تقتضيو 

 في ردع المجـر . المصمحة 

                                                           

 [ 11/164ق الشرٌف وغٌره والنهً عن الشفاعة فً الحدود ] النووي : شرح صحٌح مسلم /  كتاب الحدود / باب قطع السار (1)

 [ 72] األنفال :  (7)

م : دلٌل الموظف العام , الباب الخامس , االنضباط الوظٌفً , الصادر  7337( لسنة 7قانون الخدمة المدنٌة رقم ) (0)

  عن دٌوان الموظفٌن العام الفلسطٌنً
 



ٕٛ 

 

طبٌؽ الفاركؽ رضي اهلل عنو العقكبة عمى عاممو الحارث بف كعب بف كىب حيف ظير عميو 
الثراء ، فسألو عمر عف سبب ثرائو فأجاب : خرجت بنفقة معي فاتجرت بيا فقاؿ عمر : أما 

أف ، حيث تبيف لمفاركؽ عمر  (ُ)كاهلل ما بعثناكـ لتتجركا كأخذ منو ما حصؿ عميو مف ربح 
 الحارث قد أساء استخداـ مكقعو الكظيفي .

كقد عاقب الفاركؽ رضي اهلل عنو عمرك بف العاص ككلده لما جاءه المصرم يشكك فقاؿ : يا 
ابف عمرك بف العاص فسبقتو، فجعؿ يضربني بالسكط كيقكؿ: أنا ابف  سابقتي أمير المؤمنيف : 

 كبالقدكـ كيقدـ بابنو معو: فقدـ عمر مر إلى عمرك رضي اهلل عنيما يأمره األكرميف، فكتب عي 
فقاؿ عمر: أيف المصرم؟ خذ السكط فاضرب فجعؿ يضربو بالسكط كيقكؿ عمر: اضرب ابف 

 ، فما اهلل، لقد ضربو كنحف نحب ضربو ، فك : فضربرضي اهلل عنو  قاؿ أنس ، األكرميف
فما ضربؾ  ركرفع عنو حتى تمنينا أف يرفع عنو، ثـ قاؿ عمر لممصرم: اصنع عمى صمعة عم

، فقاؿ: يا أمير المؤمنيف إنما ابنو الذم ضربني كقد اشتفيت منو، فقاؿ عمر إال بسمطاف أبيو
  (ِ)!!  لعمرك: مذ كـ تعبدتـ الناس كقد كلدتيـ أمياتيـ أحراران 

 العقوبة في القانون الفمسطيني 

يقرر قانكف العقكبات الفمسطيني عقكبة عمى كؿ مف يسيء استخداـ مكقعو الكظيفي حيث 
مف القانكف " كؿ مكظؼ في الخدمة العامة عييد إليو بحكـ كظيفتو القياـ  َُُنصت المادة 

بكاجبات قضائية أك إدارية تتعمؽ بأمكاؿ أك بتعاطي صناعة أك تجارة أك شغؿ لو صفة خاصة 
فسو حصة بطريقة مباشرة أك غير مباشرة قاـ بتمؾ الكاجبات فيما يتعمؽ بتمؾ كبعد أف تممؾ لن

نحة كيعاقب بالحبس مدة سنة كاحدة "   (ّ)األمكاؿ ييعتبر قد ارتكب جي

 

 

  

                                                           

 (076المؤمنٌن عمر بن الخطاب )ص الُصالبً , فصل الخطاب فً سٌرة أمٌر  (1)

 ( 1/41( الُعمري , الوالٌة على البلدان فً عصر الخلفاء )ج 434, 432/ 0الُنمٌري , تارٌخ المدٌنة )ج (7)

 ( 113م , الفصل الثانً عشر , المادة رقم )1106( لسنة 27قانون العقوبات الفلسطٌنً رقم ) (0)



ٖٛ 

 

 صورة الثالثة : اإلىمال الوظيفي ال

يتطمب المجتمع السميـ كؿ الجيكد المتعاكنة لمتقدـ كالتطكر كمكاكبة الحضارات المتطكرة كاألمـ 
المتقدمة ، كالمكظؼ ىك أحد ركائز الدكلة كالمجتمع إلنجاح ىذه الجيكد فيتحتـ عمى المكظؼ 

  أف يككف مثاال لمكفاءة كالمينية ، كأف يبذؿ الجيد كاإلخبلص في العمؿ منذ تسممو العمؿ .

يعتبر تقصير المكظؼ في أداء كاجباتو الكظيفية إىماال يكجب في حقو المساءلة كالمتابعة 
اإلدارية كالمينية ، كييعىرؼي ىذا اإلىماؿ بأنو " تراخي المكظؼ عف القياـ بالكاجبات المككمة إليو 

 . (ُ) بحكـ كظيفتو كبالقدر الكاجب مف الحيطة كالحذر "

مؼ اإلىماؿ عف معانيو المغكية فاإلىماؿ مف أىممو : خمى بينو كفي االصطبلح الشرعي ال يخت
" أال يرعى اإلنساف ما تجب عميو  وي تعريفي  ني، كيمكن (ِ)كبيف نفسو ، أك تركو كلـ يستعممو 

، كقد اكتسب مصطمح اإلىماؿ  (ّ)رعايتو عمى الكجو األكمؿ بالتخمية أك الترؾ أك التقصير 
أبعادا دينية كدنيكية فقد يقع اإلىماؿ عمى الحالتيف حيف لـ يؤًد عممو عمى الكجو السميـ ، كىذا 
 ييعتبر جريمة تكجب لصاحبيا التأديب كالمكـ إذا ما تحققت فييا أركاف الجريمة التأديبية كاممة.

 أركان جريمة اإلىمال الوظيفي 

لفعؿ السمبي باالمتناع عف الكاجبات الكظيفية كىذا الفعؿ المنيي الركف الشرعي : ىك ا .ُ
عنو في النصكص الشرعية كالقكاعد الفقيية المقررة كالمكائح القانكنية كالتي تيجٌرـ 

 اإلىماؿ في األداء الكظيفي .
الركف المادم : ىك قياـ المكظؼ بأعماؿ غير مطالب بيا عمى حساب الكاجبات المككمة  .ِ

 التقصير كعدـ القياـ بأم عمؿ .لو أك 
الركف المعنكم : ىك إرادة المكظؼ الصادرة عنو لمقياـ بسمكؾ مخالؼ كاستخداـ خاطئ  .ّ

 . (ْ)لمسمطة المخكلة لديو 

                                                           

 (724العقوبات العسكرٌة )ص  عبد اللطٌف , جرائم اإلهمال فً قانون(1)

 ( 711الكفوي , الكلٌات ص ) (7)

 ( 2/162الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة ) ج (0)

 ( 1/032فتحً سرور , الوسٌط فً قانون العقوبات , القسم العام )ج (7)



ٛٗ 

 

 أشكال اإلىمال الوظيفي 

يتحقؽ اإلىماؿ الكظيفي بعدة طرؽ كأشكاؿ كىذه األشكاؿ قد تختمؼ مف كظيفة ألخرل حسب 
نسبة بعض األشكاؿ عف بعض تبعا لتفاكت الطبيعة الكظيفية ، كلذا  طبيعة الكظيفة كتتفاكت

 :  (ُ) نذكر أىـ أشكاؿ اإلىماؿ الكظيفي

 التياكف كالتراخي في مباشرة أعماؿ الكظيفة كما يترتب عمييا مف أعباء . .ُ
 عدـ التعاكف مع الزمبلء في دائرة االختصاص كفي الدكائر الميشتركة . .ِ
 ميكر كعدـ االىتماـ بشؤكنيـ .افتقاد أسمكب التعامؿ الج .ّ
 القعكد عف بذؿ القدر الكافي الذم يبذلو المكظؼ العادم . .ْ
التغيب عف العمؿ بدكف إذف كبغير سبب قانكني أك بالتأخر عف المكاعيد الرسمية في  .ٓ

 . (ِ) الحضكر كاالنصراؼ

 الحكم الشرعي لجريمة اإلىمال الوظيفي 

االلتزاـ بأداء كاجباتو كأعمالو عمى أكمؿ كجو مف غير تكجب الشريعة اإلسبلمية عمى المكظؼ 
تقصير أك إىماؿ بما في ذلؾ مف االلتزاـ بأمانة العمؿ كالمحافظة عمى أكقاتو  كترفض إىماؿ 

 المكظؼ في كظيفتو لما فيو مف إخبلؿ بالعقكد كانتقاص مف حؽ العمؿ .

ى المكظؼ تضييع أكقات العمؿ يعتبر اإلىماؿ الكظيفي عمبل محرما بكافة أشكالو فيىحريـ عم
الرسمية كترؾ كاجباتو دكف انجاز بالشكؿ المطمكب كيحـر عميو التغيب كاالنقطاع عف الدكاـ 
الرسمي بدكف سبب مقنع كقد تكاترت النصكص الشرعية عمى كجكب إتقاف العمؿ كالتحذير مف 

 اإلىماؿ الكظيفي مف الكتاب كالسنة كاألثر .

  

                                                           

 071,  074بالل أمٌن زٌن الدٌن : ظاهرة الفساد الوظٌفً فً الدول العربٌة ص  (1)

 111محمود معابرة : الفساد اإلداري وعالجه فً الفقه اإلسالمً مقارنا بالقانون األردنً ص (7)



ٛ٘ 

 

 أول : من الكتاب 

َُ اِىَٚ  قكؿ اهلل تعالى :  .ٔ ٗ َعزَُشدُّ َٗ  َُ ُْ٘ ٍِ ْئ َُ اْى َٗ َسُع٘ىُُٔ  َٗ  ٌْ يَُن ََ ُ َع يُ٘ا فََغََٞشٙ َّللاه ََ قُِو اْع َٗ

 َُ يُ٘ ََ ٌْ رَْع ْْزُ ب ُم ََ ٌْ ثِ َٖبَدِح فََُْٞجِّئُُن اىشه َٗ ِْٞت  ٌِ اْىَغ   َعبىِ
 (ٔ)  

كجو الداللة مف اآلية الكريمة أف القرآف الكريـ ييربي المسمـ كمنو المكظؼ عمى العطاء كاالنجاز 
 حتى يعكد بالنفع عمى المجتمع كاألفراد 

فُ٘ا ثِبْىُعقُ٘دِ  َٝب قكؿ اهلل تعالى :  .ِ ْٗ ُْ٘ا أَ ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ  (ِ)  أَُّٝ

 (ّ) كفاء بالعقد كىي عامة في كؿ العقكدكجو الداللة مف اآلية الكريمة أف األمر القرآني بال
كالمكظؼ ممتـز لدل الدكلة بعقد فيو حقكؽ ككاجبات كعميو االلتزاـ بيا فإف قٌصر المكظؼ في 

 أداء الكاجبات فقد خالؼ األمر القرآني كيستحؽ بو اإلثـ .

يُ٘ قكؿ اهلل تعالى :   .ّ ََ اْع َٗ ْشِد  ْس فِٜ اىغه قَذِّ َٗ ْو َعبثَِغبٍد  ََ ُِ اْع َُ أَ يُ٘ ََ ب رَْع ََ ب اِِّّٜ ثِ ا َصبىِحا

 ثَِصٞشٌ 
 (ْ)  

كجو الداللة مف اآلية الكريمة أف اهلل تعالى خاطب نبيو داكد بإتقاف الدركع التي كاف يصنعيا 
عمى الكجو المناسب كفي ىذا يدخؿ اإلنجاز الحقيقي ال الكىمي ألف األمر اإلليي بأف تجمع 

عمى البسيا كالمتانة بحيث تحمي البسيا مف األذل في  الدركع بيف الخفة لكي ال تككف ثقيمة
 .  (ٓ) المعركة، ككذلؾ المكظؼ مطالب بإتقاف عممو كانجازه عمى الكجو المطمكب

  

                                                           

 [ 137] التوبة :  (1)

 [1] المائدة :  (7)

 (6/01القرطبً ,  الجامع ألحكام القرآن )ج (0)

 [11] سبأ :  (7)

 (17/762القرطبً , الجامع ألحكام القرآن )ج  (7)



ٛٙ 

 

 ثانيا : من السنة 

  ِإنَّ المََّو "  :   َعَمْيِو َوَسمََّم َقالَ َأنَّ َرُسوَل المَِّو َصمَّى اهللُ  رضي اهلل عنيا َعْن َعاِئَشةَ  .ُ
  (ُ) " َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ ِإَذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتِقَنوُ 

كجو الداللة مف الحديث أف أحب األعماؿ إلى اهلل تعالى ما كاف تاما متقنا عمى أكمؿ كجو 
 كبمفيكـ المخالفة أف اهلل تعالى يكره لممسمـ أف ييقصر في أداء عممو كترؾ كاجباتو .

, َعِن النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل: " َخْيُر اْلَكْسِب, رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ َعْن َأِبي  .ِ
  (ِ) َكْسُب َيِد اْلَعاِمِل ِإَذا َنَصَح "

كجو الداللة مف الحديث أف أفضؿ الكسب ىك الماؿ الذم يجنيو العامؿ مف عممو الذم أتقنو 
  (ّ) كتجنب الغش فيو كنحكه

 

 ة جريمة اإلىمال الوظيفي عقوب

استحؽ العقكبة ، فإف كانت العقكبة  مفركضان  تقرر الشريعة أف مف قاـ بعمؿ محـر أك ترؾ كاجبان 
ف لـ تكف فإنيا تككف تعزيران يجتيد بيا اإلماـ كىذه الصكرة   (ْ) مقدرة شرعا كجب تطبيقيا كا 

تنطبؽ عمى المكظؼ الميمؿ في كظيفتو بترؾ الكاجب في إتقانيا كلكف جريمة اإلىماؿ بتعدد 
كلذلؾ سكغت الشريعة  (ٓ) أشكاليا يتفاكت حجـ الذنب فييا فيتفاكت في ذلؾ التعزير قمة ككثرة

إف لئلماـ أف اإلسبلمية لئلماـ أف يجتيد فييا حيث إنو ال يكجد بيا نص قاطع بمقدار العقكبة ف
 يؤدب كيعزر بالكجو الذم يراه مناسبا . 

  
                                                           

[  صححه األلبانً ,انظر 7171, حدٌث رقم 2/707ان / باب فً األمانات وما ٌجب من أدائها ألهلها  ] البٌهقً : شعب اإلٌم (1)

 (1110( حدٌث رقم )0/136السلسلة الصحٌحة )ج 

[  صححه األلبانً , انظر : صحٌح وضعٌف الجامع  4717حدٌث رقم  17/106] أحمد بن حنبل : المسند / مسند أبً هرٌرة  (7)

 (7717( حدٌث رقم )17/766الصغٌر , )ج

 (1/772المناوي , التٌسٌر بشرح الجامع الصغٌر )ج  (0)

 (06ابن تٌمٌة , السٌاسة الشرعٌة )ص (7)

 (77ابن تٌمٌة , الحسبة )ص (7)



ٛٚ 

 

كعقكبة جريمة اإلىماؿ الكظيفي قد تتسع بقدر الضرر الناتج عنيا في حؽ المؤسسة أك األفراد 
 :كليذا يمكف أف تككف العقكبات عمى أنكاع متفاكتة لئلىماؿ الكظيفي 

ب ضرره عمى سرعة إنجاز العقكبة التأديبية : كتقع عمى اإلىماؿ اإلدارم الذم يترت .ُ
العمؿ أك األخطاء البسيطة التي ييقصر في إصبلحيا المكظؼ فقد عاقب عمر رضي 

لى ديكاف  اهلل عنو عامبلن  ألبي مكسى األشعرم الذم أخطأ في كتابة الرسائؿ مف كا 
 .  (ُ) كاحدان  كأمر بجمده سكطان الخميفة 

إلى الجناية بالنفس أك األطراؼ كىذا العقكبة الجنائية : إذا ما أدل اإلىماؿ في الكظيفة  .ِ
لما فيو مف ىدر لؤلنفس أك األعضاء كىذا  كضرره بميغان  اإلىماؿ يككف أثره قاسيان 

في الكظائؼ الطبية التي  كعدـ التياكف كخصكصان  يتطمب مف المكظؼ االنتباه جيدان 
األدكات تعتني بأركاح األفراد ككذلؾ األعماؿ الخطرة التي فييا مشقة كيستخدـ فييا 

 . (ِ)الخطيرة يجب حفظيا كاتخاذ إجراءات األماف المطمكبة
العقكبة المدنية : إذا تسبب اإلىماؿ الكظيفي بإتبلؼ الممتمكات العامة لمدكلة مف خبلؿ  .ّ

لمتمؼ كالكسر كعدـ االستخداـ ، فإذا ما تسبب المكظؼ  عدـ الحفاظ عمييا أك تعريضان 
بضماف ما أتمؼ أك تسبب في إتبلفو فقد اتفؽ بإلحاؽ التمؼ بالممتمكات فإنو يمـز 

الفقياء عمى لزكـ الضماف عمى األجير المشترؾ فيما تمؼ بسبب تقصيره أك تعمد 
  (ّ) إفساده

 

  

                                                           

 (1/746( , وكٌع , أخبار القضاة )ج71773( رقم )13/031الهندي , كنز العمال )ج  (1)

 (630, 7/637وانظر : علً حٌدر , درر الحكام فً شرح مجلة األحكام )ج  (7/121ابن القٌم , إعالم الموقعٌن )ج (7)

( , الماوردي , الحاوي فً فقه الشافعً 77,  7/71( , الدردٌر , الشرح الكبٌر )ج7/711الكاسانً , بدائع الصنائع )ج (0)

 (6/174( ابن قدامة : المغنً )ج 6/731)ج



ٛٛ 

 

 الثالث المبحث
 صور وأحكام الفساد الوظيفي ذات الطابع الجزائي .

 المطمب األول
 ماىية الجريمة الجزائية وأركانيا

سمكؾ ييحٌرمو القانكف كيرد عميو بعقكبة جزائية أك بتدابير كيعبر عنو أنو فعؿ الجريمة الجزائية  " 
أك امتناع عف فعؿ ميسند إلى صاحبو ينيصي عميو القانكف كييعاقب مف أجمو عقكبة جزائية "
 (ُ)  

كتيعرؼ أنيا " الكاقعة التي ترتكب إضراران بمصمحة حماىا الميشرع في قانكف العقكبات كرتب 
، كالجريمة الجزائية في الفساد الكظيفي ىي التي (ِ) أثرا جنائيا متمثبلن في العقكبة "عمييا 

يستكجب صاحبيا العقكبة جزاءن لمفعؿ الذم ارتكبو بالضرر الكاقع عمى األمكاؿ أك الممتمكات 
 العامة أك األشخاص داخؿ الكظيفة .

؛ كذلؾ ألف  (ّ)كما ييفرؽ بينيا القانكف لـ ييفرؽ الفقياء بيف الجريمة التأديبية كالجريمة الجزائية
، كالجريمة مة الفعؿ إلى حدكد كقصاص كتعازيرالتقسيـ األبرز ىك التقسيـ الشرعي حسب جسا

نيا أكثر جسامة كأشد حرمةن تختمؼ عف الجريمة التأديبية حيث إالجزائية حسب التقسيـ القانكني 
 كتشديدان في القانكف كضررىا أكثر فداحة .

 ةتدخؿ في التقسيمات الشرعية الثبلث لمتقسيـ القانكني فإف الجريمة الجزائية شرعان  كبالنظر
ذا اقترؼ  لمجريمة فإذا اقترؼ المكظؼ جريمة السرقة كجب في حقو الحد المقرر شرعان  ، كا 

ذا اقترؼ جريمة لـ  ،المكظؼ جريمة القتؿ ألغراض الكظيفة فقد كجب في حقو القصاص كا 
صاص فإنو يجب في حقو التعزير الذم يختمؼ عف تعزير الجريمة تصؿ إلى الحد أك الق

 التأديبية.

 

                                                           

 (106السراج , قانون العقوبات ص ) (1)

 (47سالمة : قانون العقوبات )ص  (7)

 1/27عودة : التشرٌع الجنائً فً اإلسالم  (0)



ٜٛ 

 

  أركان الجريمة الجزائية 

الركف الشرعي : كىك الصفة غير المشركعة لمفعؿ كيتحقؽ ذلؾ بأحد أمريف إما  .ُ
خضكعو لنص تحريـ تقرره الشريعة اإلسبلمية أك القانكف كتيرتبي عميو اإلثـ كالعقكبة ، 

 لسبب إباحة . أك عدـ خضكعو
 الركف المادم : كيتعمؽ بماديات الجريمة كشكؿ ظيكرىا لمعالـ الخارجي . .ِ
 الركف المعنكم : كيتبدل في اإلرادة التي يقترف بيا الفعؿ سكاء اتخذت صكرة القصد .ّ

 .  (ُ) الجنائي أك الخطأ

  

                                                           

 (11زكً , الوجٌز , فً تأدٌب العاملٌن فً الحكومة والقطاع العام )ص  (1)



ٜٓ 

 

 المطمب الثاني
 صور وأحكام الجرائم الجزائية في الفساد الوظيفي

الجزائية يمكف أف تقع في أم مرفؽ مف مرافؽ الكظيفة العامة إال أنيا أشد ضرران عمى الجريمة 
مككنات الجياز اإلدارم لمدكلة حيث يتعدل الضرر إلى الغير كربما يككف دافعا لتكراره ، كتتعدد 

 صكر الجريمة الجزائية في الكظيفة العامة تبعا الختبلؼ ظركفيا كأشكاليا.

 رشوة الصورة األولى : ال 

 الرشوة لغًة :  

 الرشكة في المغة : مثمثة الراء : الجعؿ ، كما يعطى لقضاء مصمحة ، كجمعيا رشا كرشا 
كقاؿ ابف األثير : الرشكة : الكصمة إلى الحاجة بالمصانعة ، كأصمو مف الرشاء الذم يتكصؿ بو 

 . (ُ) الماء إلى
  (ِ) رأسو إلى أمو لتزقو كقاؿ أبك العباس : الرشكة مأخكذة مف رشا الفرخ إذا مد

: ما يعطيو الشخص لمحاكـ أك غيره ليحكـ لو ، أك يحممو  -بالكسر  -قاؿ الفيكمي : الرشكة 
 . (ّ) عمى ما يريد

 كراشاه : حاباه ، كصانعو ، كظاىره
 كارتشى : أخذ رشكة ، كيقاؿ : ارتشى منو رشكة : أم أخذىا

 
 : الرشوة اصطالحا  
أك ىي : " كؿ ماؿ ييدفع ليبتاع بو مف ذم جاه   "أك إلحقاؽ باطؿما يعطى إلبطاؿ حؽ ، " 

   (ْ) يؤخذ بغير عكض كييعاب آخذه " :كقيؿ ،عكنا عمى ما ال يحؿ

كعٌرفيا القرضاكم بقكلو " ما ييدفع مف ماؿ إلى ذم السمطاف أك كظيفة عامة ليحكـ لو أك عمى 
 . (ٓ) خصمو بما ييريد ىك أك ييؤخر لغريمو عمبل كىمـ جرا "

 

                                                           

 (1/074(, وانظر  مصطفى وآخرون : العجم الوسٌط )  17/077ابن منظور ,  لسان العرب )ج  (1)

 المرجع السابق نفسه (7)

 (1/774لفٌومً ,  المصباح المنٌر )ج ا (0)

 (7/771ابن حجر , فتح الباري شرح صحٌح البخاري )ج (7)

 (073القرضاوي ,  الحالل والحرام )ص  (7)



ٜٔ 

 

كالرشكة ىي مف أخطر أنكاع الفساد الكظيفي إذا استمرأ المكظؼ أخذ الماؿ عمى كجو الطمب 
 لتحقيؽ مصالح الناس أك تعطيؿ مصالح آخريف .

كالمتأمؿ في التعريفات السابقة يجد أف كؿ تعريؼ ييقدـ جانبا مف جكانب الرشكة سكاء لذاتية 
عية كثيرة التقمب مما يصعب ضبطيا كحصر الرشكة حيث إف ظاىرة الرشكة ظاىرة اجتما

 معانييا. 

 أركان جريمة الرشوة 

الركف الشرعي : قررت كؿ التشريعات الدينية كالكضعية حرمة أكؿ الماؿ بالباطؿ كىك  .ُ
ما قررتو الشريعة اإلسبلمية بكضكح مف خبلؿ النصكص الشرعية كالقكاعد الفقيية تجنبا 

 ليضـ الحقكؽ 
الركف المادم لجريمة الرشكة في نشاط سمبي أك ايجابي يقـك  الركف المادم : يتمثؿ .ِ

المكظؼ بالتعبير مف خبللو عف رغبتو في االرتشاء مف كظيفتو كيتحقؽ ىذا النشاط 
 . (ُ) بقبكلو أك أخذه فائدة مقابؿ عمؿ يقـك بو أك عمؿ يمتنع عنو

الركف المعنكم : جريمة الرشكة جريمة قصدية ال بد فييا مف تكفر القصد الجنائي أك  .ّ
 النية السيئة لدل المكظؼ لمقياـ بذلؾ  

أطراؼ الجريمة : كىـ الراشي كالمرتشي كالكسيط بينيما في بعض الحاالت كالمرتشي  .ْ
 . (ِ) في ىذه الجريمة يجب أف يككف مكظفا في دكائر الدكلة الحككمية

 جريمة الرشوة  ودوافع سباب أ 

تعتبر الرشكة مف الظكاىر التي يصعيب اإلحاطة بجميع ظركفيا كأشكاليا في المجتمعات كذلؾ 
 لعمكـ البمكل بيا كاختبلؼ طبيعة الميجتمعات .

كأرل ضركرة تقسيـ أسباب الرشكة كدكافعيا لدل أطراؼ ىذه الجريمة فكؿ طرؼ لو دكافع 
 الطرؼ اآلخر . الرتكاب المحظكر تختمؼ عف

                                                           

( , وانظر : إبراهٌم الرعوجً , التدابٌر الواقٌة من جرٌمة 1نظام مكافحة الرشوة  فً المملكة العربٌة السعودٌة : المادة رقم ) (1)

 (71ً الشرٌعة اإلسالمٌة )ص الرشوة ف

 (177معابرة , الفساد اإلداري وعالجه فً الفقه اإلسالمً مقارنا بالقانون األردنً ) ص (7)



ٜٕ 

 

 أسباب كدكافع تتعمؽ بالراشي  . أ
تتعمؽ جريمة الرشكة بالنسبة لمراشي بأحد ثبلثة دكافع يجعمو يبدم استعدادان لبذؿ الرشكة 

 لممكظؼ الحككمي 

بذؿ الرشكة لمحصكؿ عمى منفعة حككمية تتعمؽ بالصالح العاـ كإرساء المناقصات  .ُ
الدكائر الحككمية أك لمحصكؿ عمى  كعقكد تكريد السمع كالممتمكات المستخدمة في

 امتيازات مف الدكلة في استخداـ األراضي أك خصخصة المؤسسات الحككمية .
 

بذؿ الرشكة لتجنب التكاليؼ الباىظة التي تفرضيا الدكلة مثؿ الضرائب كالرسكـ  .ِ
المستحقة لصالح البنية التحتية أك تجنب التأخير كاإلجراءات الرسمية في سير المصالح 

 المختمفة لؤلفراد .
 

بذؿ الرشكة لمحصكؿ عمى الكظائؼ الرسمية في القطاع العاـ كمثمو الحصكؿ عمى  .ّ
الترقيات كالدرجات اإلدارية كىذه تبذؿ ألصحاب المناصب المختصة في دكائر التعييف 

 (ُ)كصنع القرار الكظيفي 
 أسباب كدكافع تتعمؽ بالمرتشي ) المكظؼ (  . ب
 ضعؼ اإليماف كالكازع الديني لدل المكظؼ ني : حيث إفاإليماف كالكازع الدي ضعؼ .ُ

غراءات الراشيف ككسطائيـ  . (ِ)يجعمو ال يستطيع مقاكمة شيكة الماؿ كا 
الجيؿ بالحكـ الشرعي لمرشكة كخطكرتيا عمى المجتمع كاألفراد كعدـ الكعي الكامؿ  .ِ

 بالضرر المترتب عمييا مف خبلؿ ىضـ حقكؽ اآلخريف كتضييعيا 
ضعؼ الركاتب كالمعاشات : كىذا يظير في المجتمعات النامية كالفقيرة كدكؿ العالـ  .ّ

الثالث حيث يعاني المكظؼ مف ضعؼ الراتب كعدـ كفايتو فيأخذ الرشكة مف أصحاب 
 الغايات كقد يتحكؿ األمر لممطالبة بيا كحؽ مشركع 

عقكبات الرادعة ضعؼ الرقابة الحككمية في كثير مف الدكؿ كالبمداف كعدـ تطبيؽ ال .ْ
 . (ّ) بحؽ المرتشيف

 
                                                           

 (77غانم , جرائم الفساد اإلداري دراسة قانونٌة تحلٌلٌة  )ص  (1)

 (27الرعوجً , التدابٌر الواقٌة من جرٌمة الرشوة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ) ص  (7)

 (22,  27إبراهٌم الرعوجً , التدابٌر الواقٌة من جرٌمة الرشوة فً الشرٌعة اإلسالمٌة )ص  (0)



ٜٖ 

 

 الحكم الشرعي لجريمة الرشوة 

 تنقسـ جريمة الرشكة بحسب الحكـ الشرعي فييا إلى قسميف :

 الرشوة إلحقاق باطل أو إبطال حق  أول :

عمى تحريـ ىذا النكع مف الرشكة كىك األكثر شيكعا في المجتمعات  (ُ)اتفؽ جميكر الفقياء
كأخطرىا كأشدىا تحريمان ، كقد تضافرت األدلة عمى تحريمو مف الكتاب كالسنة كأقكاؿ جميكر 

 الفقياء كالمفسريف كالمعقكؿ .

 : مف الكتاب  أكالن 

ٌْ ثِبىْ  قكؿ اهلل تعالى  .ُ َُْْٞن ٌْ ثَ اىَُن َ٘ ٍْ ََل رَؤُْميُ٘ا أَ ًِ ىِزَؤُْميُ٘ا فَِشٝقاب َٗ ب َٖب اِىَٚ اْىُحنه رُْذىُ٘ا ثِ َٗ جَبِغِو 

 َُ ٘ َُ ٌْ رَْعيَ ّْزُ أَ َٗ  ٌِ ْص اِه اىْهبِط ثِبإْلِ َ٘ ٍْ ِْ أَ ٍِ 
(ِ)  

كجو الداللة مف اآلية الكريمة أف اهلل نيى عف اإلدالء بالماؿ لمحكاـ رشكة ألخذ أمكاؿ الناس 
ـٍ ًلتىٍأكيميكا طىاًئفىةن ًمٍف أىٍمكىاًؿ كىالى تيٍدليكا ، قاؿ اإلماـ الرازم "  ، أىٍم الى تيٍرشيكىىا ًإلىٍيًي كَّاـً ًإلىى اٍلحي

عمى أكثر  ال تصانعكا بأمكالكـ الحكاـ كترشكىـ ليقضكا لكـكيدؿ عمى (  ّ) " النَّاًس ًباٍلبىاًطؿً 
  (ْ) منيا

ْحذِ  قكؿ اهلل تعالى  .ِ َُ ىِيغُّ َُ ىِْيَنِزِة أَمهبىُ٘ بُع٘ َه   (ٓ)  َع

كجو الداللة مف اآلية الكريمة أف اهلل ذـ الييكد بكثرة سماعيـ لمكذب كأكميـ لمسحت 
كأصمو اليبلؾ كالشدة، مف سحتو: إذا ىمكو، كقاؿ الفراء: أصمو كمب كىك الماؿ المحـر 

  . (ٔ) الجكع كقيؿ ىك الرشكة

 

                                                           

(, 6/177( , الرعٌنً , مواهب الجلٌل فً شرح مختصر خلٌل )ج7/067ابن عابدٌن , رد المحتار على الدر المختار )ج (1)

 (13/61, ابن قدامة , المغنً )ج (6/016( , البهوتً , كشاف القناع )ج4/034الشوكانً , نٌل األوطار )ج

 [144] البقرة :  (7)

 (7/743الرازي , مفاتح الغٌب )ج (0)

 ( 7/073القرطبً , الجامع ألحكام القرآن )ج (7)

 [77]المائدة : (7)

 (71/ 7الشوكانً , فتح القدٌر )ج (6)



ٜٗ 

 

 : من السنة  ثانياً 

" َلَعَن َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل: رضي اهلل عنو ْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍروَعْن عَ  .ُ
 (ُ) "الرَّاِشَي َواْلُمْرَتِشَي 

 
َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: " َلَعَن اهلُل الرَّاِشَي َواْلُمْرَتِشَي  .ٕ

 (ٕ) ِفي اْلُحْكِم "
 

كجو الداللة مف األحاديث أنيا تتفؽ عمى أف الراشي كالمرتشي مشمكليف في لعنة اهلل ، 
كالمعنة ىي الطرد مف رحمة اهلل تعالى كال يستكجب ذلؾ إال لعظـ الجريمة كشناعة الفعؿ 

 كدليؿ قكم عمى تحريميا 
 
دّْيِق َرِضَي اهلُل َعْنُو, َقاَل: َسِمْعُت َرسُ  .ّ وَل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َعْن َأِبي َبْكٍر الصّْ

 (ّ) " َيُقوُل: " ُكلُّ َجَسٍد َنَبَت ِمْن ُسْحٍت َفالنَّاُر َأْوَلى ِبوِ 
ُكلُّ لحم أنَبتو " عن عبد اهلل بن عمر: أّن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال:  .ْ

  (ْ) " لرشوة في الحكمفالنار أولى بو . قيل : يا رسول اهلل, وما السحت؟ قال: ا السُّحت

  

                                                           

 (7671( حدٌث رقم )777[ وصححه األلبانً , إرواء الغلٌل )ص 11/42/6707]احمد بن حنبل : المسند  (1)

 [ وصححه األلبانً , المصدر السابق  17/4/1371]احمد بن حنبل : المسند  (7)

 /2/737   باب طٌب المطعم والملبس واجتناب الحرام  لمشارب وما ٌجب التورع عنه منها /كتاب المطاعم وا البٌهقً : شعب اإلٌمان /]  (0)

 [  حكمه صحٌح  7072

 (13/070الطبري , جامع البٌان فً تأوٌل القرآن )ج  (7)



ٜ٘ 

 

 : من المعقول  ثالثاً 
الرشكة مدعاة إلى انتشار الظمـ كالفساد فتطمس الحؽ كتحجب العدؿ كتخفي الجرائـ كتيقدـ 
الجيبلء في الكظائؼ العامة كتيؤخر األكفاء كتحـر الناس مف حقكقيـ المشركعة لعدـ إمكانية 

 .  (ُ) دفع الرشكة ديانة أك عجزان 
  (ِ) " كاإلسبلـ ييحـر الرشكة في أم صكرة كانت كبأم اسـ سيميت " :الدكتكر القرضاكميقكؿ 

كعميو فإف جميع األدلة تيفضي إلى حرمة الرشكة حرمةن قاطعة كلـ يينقؿ عف أحد مف الفقياء أك 
ظيار الباطؿ .  المفسريف القكؿ بإباحة الرشكة التي تيفضي إلى طمس الحؽ كا 

 
 

 ع ظمم أو استيفاء حق أو دفع ضرر الرشوة لدف ثانيا :
 

ييجيز الفقياء بذؿ الرشكة العتبار ضركرم كدفع لمظمـ كاتقاء لمشر كصكنا لمنفس مف اليبلؾ أك 
األذل غير أف الجكاز يقتصر عمى الدافع لمرشكة حماية لنفسو دكف اآلخذ فيبقى الحكـ في حؽ 

 (ّ) المكظؼ اآلخذ محرمان 

ككذلؾ ييجيز الفقياء بذؿ الرشكة لمف يسكم أمران عند السمطاف أك يجمب نفعان أك يدفع ضرران كىذا 
 الجكاز يقتصر عمى الدافع فقط دكف اآلخذ كىك المكظؼ الذم يستغؿ مكانتو كقربو مف السمطاف 

  (ْ) كقد ذكر ابف عابديف ىذه الحاالت في تقسيمو لمرشكة حيث قسنميا إلى أربعة أقساـ
 ما ىك حراـ عمى اآلخذ كالمعطي كىك الرشكة عمى تقميد القضاء كاإلمارة.:  األول
القضاء بحؽ؛ ألنو  كاف كلك حراـ عمى اآلخذ كالمعطي : ارتشاء القاضي ليحكـ كىكالثاني

 كاجب عميو.
: أخذ الماؿ ليسكم أمره عند السمطاف دفعا لمضرر أك جمبا لمنفع كىك حراـ عمى اآلخذ الثالث

 طفق
 : ما يدفع لدفع الخكؼ مف المدفكع إليو عمى نفسو أك مالو حبلؿ لمدافع حراـ عمى اآلخذ؛الرابع

 ألف دفع الضرر عف المسمـ كاجب كال يجكز أخذ الماؿ ليفعؿ الكاجب . 

                                                           

 (160,  167مدكور , الرشوة فً الفقه اإلسالمً مقارنا بالقانون )ص  (1)

 (077القرضاوي ,الحالل والحرام فً اإلسالم )ص  (7)

رملً , نهاٌة المحتاج ( , ال4/034( , الشوكانً , نٌل األوطار )ج6/177الرعٌنً : مواهب الجلٌل فً شرح مختصر خلٌل )ج (0)

 (6/016( , البهوتً , كشاف القناع )ج4/777)ج 

 (7/067ابن عابدٌن , رد المحتار على الدر المختار )ج (7)



ٜٙ 

 

 عقوبة جريمة الرشوة في الفقو اإلسالمي 

كحيث إف الرشكة لـ ينص جٌرـ الفقو اإلسبلمي الرشكة كاعتبرىا تجاكزا أخبلقيا كسمككيا كبيران 
الشارع عمى عقكبة مقدرة ليا فإنيا تدخؿ في باب التعازير التي فكض الشرع الرأم فييا لمحاكـ 
أك كلي األمر االجتياد في إيقاعيا ، كالتعزير قد يككف قاسيا في مقابؿ جسامة الجريمة كعظـ 

مو أك يحبسو أك غير ذلؾ مف الذنب فمئلماـ أف ييصادر الرشكة مف المكظؼ كأف يكبخو أك ييغرٌ 
 العقكبات التي تناسب الجريمة كذلؾ لقطع دابر الفساد . 

 عقوبة الرشوة في القانون الفمسطيني 
كاف نص القانكف الفمسطيني عمى تجريـ الرشكة حيث نص قانكف العقكبات عمى " كؿ مف 

كطمب أك أخذ أك قبؿ إليو القياـ بأم كاجب بحكـ كظيفتو  مكظفان في الخدمة العامة كمعيكدان 
أك امتنع عف  أداهماالن أك منفعة ميما كاف نكعيا عمى سبيؿ الرشكة لنفسو أك لغيره لقاء فعؿ 

في المستقبؿ أثناء ممارستو لمياـ كظيفتو أك  أدائوأك لقاء فعؿ سيؤديو أك سيمتنع عف  أدائو
يعتبر  ذكر أك حاكؿ ذلؾأك قبكؿ ماؿ أك منفعة ألية غاية مف الغايات اآلنفة ال كافؽ عمى أخذ

 (ُ)"  أنو ارتكب جنحة
لـ يكف ىذا القانكف قد  كيعاقب مف يفعؿ ذلؾ بالحبس ، حيث نصت المادة القانكنية عمى " إذا

داف بارتكاب تمؾ الجنحة يي  الذمجنحة مف الجنح، فيحكـ عمى الشخص  أليةفرض عقكبة معينة 
 . (ِ)" بكمتا ىاتيف العقكبتيف معان بالحبس مدة ثبلث سنكات أك بغرامة مائة جنيو أك 

 
 قبول اليدايا 

حذر التشريع اإلسبلمي المكظفيف كعماؿ الدكلة مف قبكؿ اليدايا كخصكصا لمف كاف ال يييدل 
لو قبؿ كاليتو ألنيا قد تككف مف باب التقرب لقضاء المصمحة أك الحصكؿ عمى منفعة فإذا 

ث مثؿ ىذه التصرفات عمى عيد النبي صمى حصؿ اإلىداء كاف نكعا مف أنكاع الرشكة كقد حد
اهلل عميو كسمـ ككاف لو مكقفا صارما كحازما تجاه منعيا كمحاسبة مف اقترفيا ، كمف ىذه 

 المكاقؼ :
 

                                                           

 ( الرشوة وسوء استعمال الوظٌفة بند )أ(136م المادة رقم )1106( لسنة 27قانون العقوبات الفلسطٌنً رقم ) (1)

 ( عقوبة الُجنح 72م المادة رقم )1106( لسنة 27قانون العقوبات الفلسطٌنً رقم ) (7)



ٜٚ 

 

َعْن َأِبي ُحَمْيٍد السَّاِعِديّْ , َقاَل : اْسَتْعَمَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َرُجاًل ِمَن  .ٔ
َدَقِة , َفَممَّا اأَلْسِد  , ُيَقاُل َلُو : اْبُن المُّْتِبيَِّة , َقاَل َعْمٌرو : َواْبُن َأِبي ُعَمَر , َعَمى الصَّ

َقِدَم َقاَل : َىَذا َلُكْم , َوَىَذا ِلي , ُأْىِدَي ِلي , َقاَل : َفَقاَم َرُسوُل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو 
َد المََّو , َوَأْثَنى َعَمْيِو , َوَقاَل : َما َباُل َعاِمٍل َأْبَعُثُو , َفَيُقوُل : َوَسمََّم َعَمى اْلِمْنَبِر , َفَحمِ 

َىَذا َلُكْم , َوَىَذا ُأْىِدَي ِلي , َأَفاَل َقَعَد ِفي َبْيِت َأِبيِو , َأْو ِفي َبْيِت ُأمِّْو , َحتَّى َيْنُظَر 
ٍد ِبَيِدِه , َل َيَناُل َأَحٌد ِمْنُكْم ِمْنَيا َشْيًئا ِإلَّ َجاَء ِبِو َأُيْيَدى ِإَلْيِو َأْم َل ؟ َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ 

 َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْحِمُمُو َعَمى ُعُنِقِو َبِعيٌر َلُو ُرَغاٌء , َأْو َبَقرٌَة َلَيا ُخَواٌر , َأْو َشاٌة َتْيِعُر , ُثمَّ 
 . (ٔ) ِو , ُثمَّ َقاَل : المَُّيمَّ , َىْل َبمَّْغُت ؟ َمرََّتْينِ َرَفَع َيَدْيِو َحتَّى رََأْيَنا ُعْفَرَتْي ِإْبَطيْ 

َمْن َشَفَع أِلَِخيِو ِبَشَفاَعٍة, "  َأِبي ُأَماَمَة, َعِن النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل: وعن  .ِ
  (ِ) ا"بَ الرِ  لو ىدية عمييا فقبميا, فقد أتى بابًا عظيمًا من أبوابِ  َفَأْىَدى

أىدل لو رجؿ مف أىؿ بيتو تفاحا فاشتمو ثـ رده مع ييذكر أف عمر بف عبد العزيز ك  .ّ
الرسكؿ، كقاؿ لو: قؿ لو قد بمغت محميا، فقاؿ لو رجؿ: يا أمير المؤمنيف أف رسكؿ اهلل 
صمى اهلل عميو كسمـ كاف يقبؿ اليدية، كىذا رجؿ مف أىؿ بيتؾ، فقاؿ: إف اليدية كانت 

  . (ّ)  عميو كسمـ ىدية، فأما نحف فيي لنا رشكةلرسكؿ اهلل صمى اهلل
ممة األحاديث كاآلثار أف قبكؿ اليدايا لممكظؼ في مكضع عممو أقرب لمرشكة  كجو الداللة مف جي
ما لـ يكف يييدل إليو سابقا كلذا أفتى العمماء أف اليدايا ال يقبميا الحاكـ كالقاضي إال ممف كاف 

كـ فعميو أفيتيادل معو قبؿ اإلمارة ككذلؾ  يككف فطنا ذكيا لمثؿ  المكظؼ فإنو يأخذ نفس الحي
 ىذه األمكر.

كتكسع الناس في العصر الحديث باستحداث أشكاؿ كمناسبات لميدايا التي تكثر لدل الطبقة 
بعاد  العميا مف المكظفيف كىذا التكسع ييدخمو بعض الناس في أعرافيـ ليتـ التغاضي عنو كا 

شكاؿ المتعددة لمتيادم كالتكاصؿ ، كحقيقة الرشكة ال ييغيرىا األسماء أك الشيبية عنو كمثمو مف األ
 األشكاؿ إذا ما قيصدت ألجؿ تحقيؽ المصمحة الشخصية كالمنفعة المادية . 

" كاإلسبلـ ييحـر الرشكة في أم صكرة كانت كبأم اسـ سيميت  :يقكؿ الدكتكر القرضاكم
   (ْ) راـ إلى الحبلؿ "كتسميتيا باليدية ال ييخرجيا مف دائرة الح

  
                                                           

 [ 7266حدٌث رقم  6/11] مسلم : صحٌح مسلم/ كتاب اإلمارة / باب تحرٌم هداٌا العمال  (1)

[ وحكمه : حدٌث  0771حدٌث رقم  0/711] أبو داود : سنن أبً داود / كتاب أبواب اإلجارة / باب فً الهدٌة لقضاء الحاجة  (7)

 (0272( حدٌث رقم )7/077حسن , انظر التبرٌزي  : مشكاة المصابٌح )ج

 (1/772ابن كثٌر , البداٌة والنهاٌة )ج (0)

 (077القرضاوي , الحالل والحرام فً اإلسالم )ص  (7)



ٜٛ 

 

 الصورة الثانية : الختالس 

 : الختالس لغة
أخذ الشيء مخادعة عف ، كىك م : استمبو في نيزة كمخاتمة يقاؿ خمس الشيء أك اختمسو ، أ 

  (ُ) غفمة
 الختالس اصطالحًا :

: ، كىك  (ِ) "ىك الذم يأخذ الماؿ جيرة معتمدا عمى السرعة في اليرب":  عند الفقياء كالمختمس
  (ّ) " المختمس فإنو إنما يأخذ الماؿ عمى حيف غفمة مف مالكو كغيره" 
كييعرفو قانكف العقكبات " أف ييدخؿ المكظؼ العاـ في ذمتو ماال كجد في حيازتو سكاء كاف  

 (ْ) الماؿ مممككا لمدكلة أك ألحد الناس "

 أف األكلى عمادىا الخفية كاالختبلس :كاالختبلس أقؿ درجة مف السرقة فالفرؽ بيف السرقة 
 .، كاالختبلس يعتمد المجاىرة  كاألخذ مف الحرز

 أركان جريمة الختالس
الركف الشرعي : كتتمثؿ في النصكص كالتشريعات القرآنية كالنبكية كقكاعد الفقو الكمية  .ُ

تحت  التي تيجٌرـ أخذ الماؿ بغير كجو حؽ أك االعتداء عمى الماؿ العاـ الذم يقع
 . (ٓ) تصرفو مف خبلؿ مكقعو الكظيفي

الركف المادم : كىك حيازة المكظؼ لماؿ الدكلة أك األفراد عمى كجو التممؾ دكف حؽ لو  .ِ
فييا كقد تككف الحيازة ناقصة في أغمب الظركؼ بحيث يستفيد منيا المكظؼ في 

 تحقيؽ مصالحو الشخصية .
ؼ ألف جريمة االختبلس جريمة الركف المعنكم : كىك تكفر القصد الجنائي لممكظ .ّ

 . (ٔ)ال تقع بالخطأ  عمدية
 

كيمكف القكؿ أف مكظفي الدكائر المالية كأعماؿ الجباية أكثر عرضة لمقياـ بيذه الجريمة كذلؾ 
 لمداكمة المعامبلت المالية اليكمية في مجاالتيـ الكظيفية . 

                                                           

 (1/122( , وانظر الفٌومً , المصباح المنٌر )ج6/67ابن منظور , لسان العرب )ج (1)

 ( 13/701( , والمغنً , )ج2/076( , ونهاٌة المحتاج , )ج7/706( , وبداٌة المجتهد, )ج1/163المبسوط , )ج (7)

 (7/72ابن القٌم , إعالم الموقعٌن )ج (0)

( وانظر : معابرة , الفساد اإلداري وعالجه فً الفقه اإلسالمً مقارنا 707المشهدانً , الوسٌط فً شرح قانون العقوبات )ص  (7)

 (176لقانون األردنً )ص با

 (11غانم , جرائم الفساد اإلداري دراسة قانونٌة تحلٌلٌة مقارنة )ص (7)

 (116المرجع السابق نفسه )ص  (6)



ٜٜ 

 

 الحكم الشرعي لجريمة الختالس 
 

مقاصد خمس يجب الحفاظ عمييا كال يجكز انتياكيا أك تضييعيا كىذه تيقرر الشريعة اإلسبلمية 
، كالماؿ أحد ىذه المقاصد فبل يجكز  (ُ) المقاصد ىي الديف كالنفس كالماؿ كالعقؿ كالنسؿ

مكاؿ مف غير األاالعتداء عميو كال ىدره كال أخذه بدكف كجو حؽ ، كقد حذرت الشريعة مف أخذ 
 لمف ال يستحقيا .كجو مستحؽ ليا كال إعطاؤىا 

كجريمة االختبلس ىي أخذ لماؿ الدكلة أك األفراد دكف كجو حؽ إلشباع رغبة المكظؼ 
الشخصية كأىكائو بحب التممؾ كاالستزادة مف الماؿ كىذا ييدخؿ المكظؼ في دائرة المحظكر 
 كأكؿ السحت مف أمكاؿ الناس كالغمكؿ الذم ييمقي بصاحبو في النار كىك كذلؾ صكرة مف صكر

 خيانة األمانة إال أنيا أشد حرمة كخطكرة كضرران عمى المجتمع كاألفراد .

 كليذا تكاترت األدلة عمى تحريـ االختبلس مف الكتاب كالسنة كاإلجماع .
 

 أكال : مف الكتاب 
ٌْ ثِبْىجَبِغوِ  قكؿ اهلل تعالى  .ٔ َُْْٞن ٌْ ثَ اىَُن َ٘ ٍْ ُْ٘ا ََل رَؤُْميُ٘ا أَ ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ  (ٕ)  َٝبأَُّٝ

 
كجو الداللة مف اآلية الكريمة أف اهلل سبحانو حـر أخذ ماؿ الغير بغير كجو حؽ أك بدكف رضا 
مالكو فبل يجكز نيبو كال سرقتو كال غصبو كال خيانتو ألف كؿ ذلؾ مف أكؿ الماؿ بالباطؿ ، 

 .(ّ)كاالختبلس كذلؾ سكاء كاف في ماؿ عاـ أك خاص
 

ِْ َْٝغيُوْ  قكؿ اهلل تعالى  .ِ ٍَ خِ  َٗ ٍَ ًَ اْىقَِٞب ْ٘ ب َغوه َٝ ََ   (ْ)  َٝؤِْد ثِ
 

كجو الداللة أف اهلل نيى في ىذه اآلية عف الغمكؿ كخيانة األمانة كشدد عمى عقكبتيا كبيف حاؿ 
   (ٓ) الغاؿ يكـ القيامة حيف يأتي مكبخان كمعذبان عمى رؤكس األشياد

  

                                                           

 (1/01الشاطبً , الموافقات )ج (1)

 [71] النساء :  (7)

 ( 1/776( , الشوكانً , فتح القدٌر )ج7/23البٌضاوي , أنوار التنزٌل وأسرار التأوٌل )ج (0)

 [161] آل عمران :  (7)

 (7/177( , ابن كثٌر , تفسٌر القرآن العظٌم )ج7/777القرطبً , الجامع ألحكام القرآن )ج (7)



ٔٓٓ 

 

 ثانيا : مف السٌنة 
, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: " َيا َأيَُّيا َعْن َعِديّْ ْبِن َعِميَرَة  .ُ اْلِكْنِديّْ

, َيْأِتي ِبِو  النَّاُس َمْن َعِمَل ِمْنُكْم َلَنا َعَمى َعَمٍل, َفَكَتَمَنا ِمْنُو ِمْخَيًطا َفَما َفْوَقُو, َفُيَو ُغلّّ
 -َقاَل ُمَجاِلٌد: ُىَو َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة  -َن اأْلَْنَصاِر َأْسَوُد َيْوَم اْلِقَياَمِة " َقاَل: َفَقاَم َرُجٌل مِ 

َكَأنّْي َأْنُظُر ِإَلْيِو, َقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل, اْقَبْل َعنّْي َعَمَمَك, َفَقاَل: " َوَما َذاَك؟ " َقاَل: 
َن, َمْن اْسَتْعَمْمَناُه َعَمى َعَمٍل, َفْمَيِج ْْ َسِمْعُتَك َتُقوُل: َكَذا َوَكَذا, َقاَل: " َوَأَنا َأُقوُل َذِلَك اآْل 

 (ُ) ِبَقِميِمِو َوَكِثيرِِه, َفَما ُأوِتَي ِمْنُو َأَخَذُه, َوَما ُنِيَي َعْنُو اْنَتَيى "
 

 َمنِ " هلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل: َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن ُبَرْيَدَة, َعْن َأِبيِو, َعِن النَِّبيّْ َصمَّى ا .ِ
  (ِ) " اْسَتْعَمْمَناُه َعَمى َعَمٍل َفَرَزْقَناُه ِرْزًقا, َفَما َأَخَذ َبْعَد َذِلَك َفُيَو ُغُمولٌ 

 

َعْبُد اهلِل ْبُن َعبَّاٍس , َقاَل : َحدََّثِني ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب , َقاَل : َلمَّا َكاَن َيْوُم َخْيَبَر , َأْقَبَل  .ٖ
َنَفٌر ِمْن َصَحاَبِة النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم , َفَقاُلوا : ُفاَلٌن َشِييٌد , ُفاَلٌن َشِييٌد , 

وا عَ  َمى َرُجٍل , َفَقاُلوا : ُفاَلٌن َشِييٌد , َفَقاَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم : َحتَّى َمرُّ
, ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى المَُّو " َكالَّ , ِإنّْي رََأْيُتُو ِفي النَّاِر ِفي ُبْرَدٍة َغمََّيا , َأْو َعَباَءٍة " 

اْلَخطَّاِب , اْذَىْب َفَناِد ِفي النَّاِس , َأنَُّو َل َيْدُخُل اْلَجنََّة ِإلَّ  َعَمْيِو َوَسمََّم : َيا اْبنَ 
 . (ٖ) اْلُمْؤِمُنوَن , َقاَل : َفَخَرْجُت َفَناَدْيُت : َأَل ِإنَُّو َل َيْدُخُل اْلَجنََّة ِإلَّ اْلُمْؤِمُنونَ 

 
عميو كسمـ نيي عف أخذ الماؿ كجو الداللة مف األحاديث السابقة أف النبي صمى اهلل 

كخيانتو كشدد عمى العقكبة كغمظ في تحريميا كأنذر عمالو كحذرىـ مف الكعيد يـك القيامة 
  (ْ) كقد كاف ببلغو عاما ليـ في كؿ زماف كمكاف

 ثالثًا : اإلجماع 
  (ٓ) كاآلخرةأجمع الفقياء عمى تحريـ الغمكؿ كأنو مف الكبائر المكجبة لئلثـ كالعقكبة في الدنيا 

  

                                                           

 ( [7474حدٌث رقم  6/17] مسلم : صحٌح مسلم / كتاب اإلمارة / باب تحرٌم هداٌا العمال  (1)

[ , ضعفه  7170حدٌث رقم  0/107باب فً أرزاق العمال   ] أبو داود : سنن أبً داود / كتاب الخراج واإلمارة والفًء / (7)

 (7170( حدٌث رقم )6/700األلبانً , صحٌح وضعٌف سنن أبً داود )ج

 [777حدٌث رقم  1/27] مسلم : صحٌح مسلم / كتاب اإلٌمان / باب غلظ تحرٌم الغلول   (0)

 (2/071ٌل األوطار )ج( , الشوكانً , ن103,  7/171النووي , المنهاج شرح صحٌح مسلم )ج (7)

 (1/073/1114( , اإلقناع فً مسائل اإلجماع )ج11/71/6701النٌسابوري , األوسط فً السنن واإلجماع واالختالف ) ج (7)



ٔٓٔ 

 

 عقوبة جريمة الختالس 
قررت الشريعة اإلسبلمية تجريـ جريمة االختبلس كاعتبارىا فعبلن محرما مكجبان لئلثـ كالعقكبة 
كاالختبلس لـ يرد فيو نص بمقدار العقكبة حيث تركيا الشارع الحكيـ إلى تقدير اإلماـ حسب ما 

ة كلردع المكظؼ الميخالؼ كيكجب اإلماـ عمى يراه مناسبا كعقكبة تعزيرية لمنع تكرار الجريم
الميختمس إرجاع ما اختمسو مف الماؿ 
َعْن َجاِبٍر, َعِن النَِّبيّْ حيث ثبت في الحديث الصحيح  (ُ)

 .   (ٔ) " َلْيَس َعَمى َخاِئٍن, َوَل ُمْنَتِيٍب, َوَل ُمْخَتِمٍس َقْطعٌ "  ُو َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل: َصمَّى المَّ 
 

الداللة مف الحديث :  أف االختبلس عقكبة تعزيرية ليس فييا حد القطع المكجىب عمى  كجو
 السارؽ .

 أدلة عقوبة جريمة الختالس 

َفَكَتَب ُعَمُر ِإَلى  َعِن اْلَقاِسِم: َأنَّ َرُجاًل َسَرَق ِمْن َبْيِت اْلَماِل, َفَكَتَب ِفيِو َسْعٌد ِإَلى ُعَمَر, .ٔ
 (ِ)"  , َلُو ِفيِو َنِصيبَعَمْيِو َقْطعٌ َلْيَس "  َسْعٍد: 

 كجو الداللة : أف العقكبة التي بحقو مكظؼ بيت الماؿ تعزيرية ليس فييا حد لكجكد الشبية.
من المغنم  أن رجال سرق مغفراً  : "ما ُروي  عن عمي بن أبي طالب رضي اهلل عنو  .ٕ

 (ّ) " فمم يقطعو
ف كرضخ يلؤلحرار بسيم عميو كسمـ  صمى اهلل ضرب رسكؿ اهلل " قاؿ الشافعي:  كجو الداللة :

لمعبيد، فإذا سرؽ أحد حضر المغنـ مف المغنـ شيئنا لـ أر عميو قطعنا ألف الشرؾ بالقميؿ كالكثير 
أف سرقة المغفر لـ تكجب الحد ألنو أقؿ مف نصاب السرقة كفيو شبية ،  (ْ)" سكاء. كاهلل أعمـ

 عميو عقكبة تعزيرية .الحؽ لحضكره المغنـ كلكف 
   

  

                                                           

[ , صححه  األلبانً :  7/77/1774] الترمذي : سنن الترمذي / كتاب الحدود / باب ما جاء فً الخائن والمختلس والمنتهب  (1)

 (1774( حدٌث رقم )0/774صحٌح وضعٌف سنن الترمذي )ج

 [74760 حدٌث رقم 7/714] ابن أبً شٌبة : مصنف ابن أبً شٌبة / كتاب الحدود / باب الرجل ٌسرق من بٌت المال  (7)

 [14731حدٌث رقم  1/123] البٌهقً : السنن الكبرى / كتاب جماع السٌر / باب الرجل ٌسرق من المغنم وقد حضر القتال  (0)

 (7/030ابن األثٌر , الشافً فً شرح مسند الشافعً )ج (7)



ٕٔٓ 

 

 الصورة الثالثة : جريمة التزوير 
 

الزاء كالكاك كالراء أصؿ كاحد يدؿ عمى الميؿ كالعدكؿ. مف ذلؾ : قاؿ ابف فارس "  التزوير لغةً 
ر ر فبلف الشيء تزكيرا. حتى يقكلكف زكٌ الزكر: الكذب؛ ألنو مائؿ عف طريقة الحؽ. كيقاؿ زكٌ 

 (ُ) ع "ألنو يعدؿ بو عف طريقة تككف أقرب إلى قبكؿ السامالشيء في نفسو: ىيأه، 

: التزكير التشبيو. كقاؿ أبك   التزكير فعؿ الكذب كالباطؿ. كالزكر: الكذب. كقاؿ خالد بف كمثـك
زيد: التزكير التزكيؽ كالتحسيف. كزكرت الشيء: حسنتو كقكمتو  ك الزكر: الكذب كالباطؿ 

  (ِ) كالتيمة

خيؿ إلى تحسيف الشيء، ككصفو بخبلؼ صفتو، حتى يي " :  الشرعي صطالحال في  التزوير
 (ّ) "فيك تمكيو الباطؿ بما يكىـ أنو حؽ ، مف يسمعو أك يراه، أنو خبلؼ ما ىك بو

، بأنو: " تغيير الحقيقة بقصد الغش : ييعرؼ القانكنيف التزكير التزوير في الصطالح القانوني
 . (ْ)كبإحدل الطرؽ التي عينيا القانكف ، تغييران مف شأنو أف يسبب ضرران " 

 (ٓ)"  تنظيـ مستند كاذب بنية االحتياؿ أك الخداع"  :رفو القانكف الفمسطيني بأنوكييعٌ 
كييعتبر التزكير في السجبلت الرسمية الحككمية مف قبؿ المكظؼ بصفتو ممثبل عف الدكلة كذلؾ 

ميختمفة ىك مدار بحثنا بالدرجة األكلى التي قد يقترفيا المكظؼ مف خبلؿ في المعامبلت ال
يشتير مف ذلؾ تغيير كثائؽ السفر كعقكد الزكاج كتكاريخ  أمانتو لؤلكراؽ كالسجبلت الرسمية كي

 الميبلد كالكفاة كغيرىا مف محاضر الضبط الخاصة بالعمؿ الكظيفي أك بمعامبلت األفراد .
  أركان جريمة الختالس

الركف الشرعي : يتمثؿ في نيي الشريعة اإلسبلمية كقانكف العقكبات المعمكؿ بو عف  .ُ
الغش كالتزكير في كافة األمكر كتحديدا في المعامبلت كالسجبلت الرسمية مما يجعؿ 

 المكظؼ إذا ارتكب مثؿ ىذا الفعؿ مستحقا لمعقكبة .
 الكاردة في السجبلت الرسمية أكالركف المادم : كىك قياـ المكظؼ بتغيير المعمكمات  .ِ

 . (ٔ) تقديـ معمكمات مغمكطة عف الحالة التي ييقيدىا

                                                           

 (0/06ابن فارس , معجم مقاٌٌس اللغة )ج (1)

 (7/002ابن منظور , لسان العرب )ج (7)

 (7/103( , الصنعانً , سبل السالم )ج11/017الطبري , جامع البٌان فً تأوٌل القرآن )ج (0)

 (72)ص  جرائم تزوٌر المحررات الرسمٌة والعرفٌة فً ضوء الفقه والقانون ( , فودة ,14ص )التزوٌر والتزٌٌف مدنٌا وجنائٌا  الشواربً , (7)

 (007, المادة ) م1106لسنة  27قانون العقوبات الفلسطٌنً رقم  (7)

 (162-166زٌن الدٌن , ظاهرة الفساد اإلداري فً الدول العربٌة  )ص (6)



ٖٔٓ 

 

الركف المعنكم : كىك تكافر القصد الجنائي لدل المكظؼ لمقياـ بالجريمة ألف جريمة  .ّ
 التزكير جريمة عمدية ال تأتي بالخطأ أك النسياف .

كاجتماعيا عمى المجتمع ة ماديا ركف الضرر : كىك الضرر المترتب عمى الجريم .ْ
 (ُ)األفراد ك 

 
 الحكم الشرعي لجريمة التزوير

يستند مصطمح التزكير في التشريع اإلسبلمي إلى شيادة الزكر التي ىي األصؿ الذم تندرج 
تحتو الفركع المشابية حيث يشترؾ التزكير مع شيادة الزكر في اليدؼ مف المجكء إلييما كىك 

 باستخداـ الكذب كقمب الحقائؽ كتغييرىا .كصكؿ الظالـ إلى حؽ ليس لو 
القكؿ الكاذب أماـ القاضي بقصد "  :كيختمؼ التزكير عف شيادة الزكر في أٌف شيادة الزكر ىي

، أما التزكير فيك الغش في المستندات الكرقية ، كالتزكير لـ يشتير قديما  (ِ) "تغيير الحقيقة
 بلؼ األمر في عصرنا الحاضر .بسبب عدـ شيرة الكتابة كندرة استخداميا عمى خ

التزكير كشيادة الزكر بمعنى كاحد كأنيما كجياف لعممة كاحدة ،  (ّ)كقد جعؿ كثير مف الفقياء
كسمى األصكليكف شيادة الزكر بالتزكير كأف مف يعكد عف شيادة الزكر فبلبد أف يعترؼ 

 . (ْ)بتزكيره 
ؿ الحؽ أك إثبات باطؿ كىك جريمة كعميو فإف التزكير منيي عنو شرعا ماداـ أف غرضو إبطا

محرمة كتيعد مف الكبائر كاألصؿ في حرمتو بكافة الصكر كاألشكاؿ سكاء في محاضر الضبط 
 . أك السجبلت الرسمية أك المستندات المالية أك غيرىا مف الكثائؽ

 كالتزكير صنؼ مف أصناؼ الغش المنيي عنو في الشريعة اإلسبلمية بكافة أشكالو كصفاتو ،
 .كقد ثبت تحريـ جريمة التزكير بالكتاب كالسٌنة كالمعقكؿ 

 أول : من الكتاب 
ٗسِ  قكؿ اهلل تعالى .ُ َه اىضُّ ْ٘ اْجزَِْجُ٘ا قَ َٗ  ُِ صَب ْٗ َِ اْْلَ ٍِ ْجَظ    (ٓ)  فَبْجزَِْجُ٘ا اىشِّ

 كجو الداللة مف اآلية الكريمة أف اهلل تعالى جمع بيف الشرؾ كقكؿ الزكر في أمر كاحد بالتحذير
  (ٔ) كاالجتناب كىذا يدلؿ عمى أنيا جريمة مف الكبائر كالزكر ىك الكذب كالغش

                                                           

 (171( , األلفً , جرائم التزٌٌف والتقلٌد )ص 113المنجً , دعوى التزوٌر )ص  (1)

 (13/717ابن حجر , فتح الباري شرح صحٌح البخاري / باب قوله عقوق الوالدٌن من الكبائر )ج (7)

( ,   2/013( , الغزالً , الوسٌط )ج17/747(, القرافً , الذخٌرة )ج7/707بدٌن , رد المحتار على الدر المختار )جابن عا (0)

 (7/721ابن تٌمٌة , الفتاوى الكبرى )ج

 (1/703( , اإلحكام فً أصول األحكام )ج772الغزالً , المنخول من تعلٌقات األصول )ص  (7)

 [ 03] الحج :  (7)

 (14/614امع البٌان فً تأوٌل القرآن )ج الطبري , ج (6)



ٔٓٗ 

 

ذا عثر عمى الشاىد بالزكر ىذه اآلية تضمنت الكعيد عمى الشيادة بالزكر، كينبغي لمحاكـ إك 
  . (ٔ) عرؼ لئبل يغتر بشيادتو أحدكينادم عميو ليي  رأف يعز 

 
َِ   :قكؿ اهلل تعالى .ِ ٌْٝو ىِيهِزٝ َ٘ ِ فَ ِْْذ َّللاه ِْ ِع ٍِ ََٕزا   َُ ٌه َٝقُ٘ىُ٘ ٌْ صُ ِٖ ِْٝذٝ َ َُ اْىِنزَبَة ثِؤ َْٝنزُجُ٘

 َُ ب َْٝنِغجُ٘ َه ٍِ  ٌْ ُٖ ٌْٝو ىَ َٗ َٗ  ٌْ ِٖ ِْٝذٝ ب َمزَجَْذ أَ َه ٍِ  ٌْ ُٖ ٌْٝو ىَ َ٘ ْاب قَيِٞالا فَ ََ ِٔ صَ  (ِ)  ىَِْٞشزَُشٗا ثِ
في جينـ ألنيـ حرفكا كبدلكا التكراة التي كجو الداللة مف اآلية الكريمة أف اهلل تكعد الييكد بالكيؿ 

 . (ّ)أينزلت عمييـ كلكال أنيا جريمة عظيمة لما ترتب عمييا ىذا الكعيد
 
 

ب  :قكؿ اهلل تعالى .ّ ٍا ٗا ِمَشا شُّ ٍَ  ِ٘ ٗا ثِبىيهْغ شُّ ٍَ اَِرا  َٗ َٗس  َُ اىضُّ َُٖذٗ َِ ََل َْٝش اىهِزٝ َٗ (ْ)  
اىدكنو. كالزكر كؿ باطؿ زكر ػػذب كالباطؿ كال يشػػػػػالكركف ػػػػػأم ال يحض"  :قاؿ القػػػػػػرطبي

كالمكظؼ الذم يقكـ بالتزكير ييعتبر ممف يحضر الكذب كينافي ىذا صفات عباد  ،(ٓ) " كزخرؼ
  الرحمف فيكجب عميو الذـ كالعقكبة .

 عمكـ اآليات التي نيت عف الكذب كعف الخيانة كحذرت مف ارتكابيما كتكعدت الذم .ْ
 ألفعاؿ بالعقكبة كالجزاء في الدنيا كاآلخرة .يقكـ بيذه ا

 ثانيا : من السّنة 
, َعاٍم َفَأْدَخَل َيَدُه ِفيَياَعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َمرَّ َعَمى ُصْبَرِة طَ   .ٔ

َصاِحَب الطََّعاِم ؟ َقاَل َأَصاَبْتُو السََّماُء َيا َرُسوَل اهلِل , َقاَل َفَناَلْت َأَصاِبُعُو َبَماًل َفَقاَل : َما َىَذا َيا 
  (ٔ) : َأَفاَل َجَعْمَتُو َفْوَق الطََّعاِم َكْي َيرَاُه النَّاُس , َمْن َغشَّ َفَمْيَس ِمنّْي

كجو الداللة مف الحديث نيي النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف الغش كالنيي دليؿ التحريـ 
 . كالمكظؼ الذم يقكـ بالتزكير فيك بمنزلة الغش كالتزييؼ

     :  َقالَ  َعْن َأَنٍس َرِضَي المَُّو َعْنُو, َقاَل: ُسِئَل النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َعِن الَكَباِئِر,و  .ٕ
ورِ إِلْشرَاُك ِبالمَِّو, َوُعُقوُق الَواِلَدْيِن, َوَقْتُل النَّْفِس, َوَشيَ " ا   (ٚ) " اَدُة الزُّ

                                                           

 (17/77القرطبً , الجامع ألحكام القرآن )ج (1)

 [ 21] البقرة :  (7)

 (7/723الطبري , جامع البٌان فً تأوٌل آي القرآن )ج (0)

 [ 27] الفرقان :  (7)

 (10/21القرطبً , الجامع ألحكام القرآن )ج  (7)

 [ 112حدٌث رقم  1/61] مسلم : صحٌح مسلم / كتاب اإلٌمان / باب من غشنا فلٌس من  (6)

 [ 7670حدٌث رقم  0/121] البخاري : صحٌح البخاري / كتاب الشهادات / باب ما قٌل فً شهادة الزور   (2)



ٔٓ٘ 

 

مَّى اهلُل َعَمْيِو َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكَرَة, َعْن َأِبيِو َرِضَي المَُّو َعْنُو, َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ صَ و  .ٖ
اإِلْشرَاُك ِبالمَِّو, "  ى َيا َرُسوَل المَِّو, َقاَل: َثاَلثًا, َقاُلوا: َبمَ  " ْكَبِر الَكَباِئِر؟َأَل ُأَنبُّْئُكْم ِبأَ " َوَسمََّم: 

ورِ  -َقاَل َوَجَمَس َوَكاَن ُمتَِّكًئا فَ  -َوُعُقوُق الَواِلَدْيِن  ُرَىا َحتَّى " َأَل َوَقْوُل الزُّ , َقاَل: َفَما زَاَل ُيَكرّْ
 (ٔ) ُقْمَنا: َلْيَتُو َسَكتَ 

كجو الداللة مف األحاديث أف قكؿ الزكر مف الكبائر التي تياكف الناس فييا كىي مفسدة متعدية 
الضرر إلى أكثر مف شخص ، كىذا ينطبؽ عمى قضية التزكير لما فييا مف الكذب كالغش 

 . (ِ)كخيانة األمانة المككمة لممكظؼ 
 ثالثا : من المعقول 

ية مف خبلؿ االنتفاع مف جريمة التزكير أك إف الدافع إلى التزكير تحقيؽ مصمحة شخص
اإلضرار بالغير فاالنتفاع مف الميزكر ىك استخداـ لكسيمة باطمة ككذلؾ اإلضرار بالغير فيك أشد 

 حرمة كبطبلنا 
 عقوبة جريمة التزوير:

تيعتبر جريمة التزكير مف الجرائـ الخطيرة التي تكجب أشد العقكبات كأكثرىا ردعا كالشريعة 
 اإلماـ بحسب جسامة الجريمة مراعيةن ليا كأككمت تقدير األمر إلى  ان ية لـ تحدد مقدار اإلسبلم

 حاؿ الجاني كظركؼ الجريمة كتكافر أركانيا .

معن بن زائدة عمل خاتما عمى نقش خاتم بيت المال ثم جاء بو لصاحب بيت المال  وي أنّ رُ 
فأخذ منو مال فبمغ عمر ذلك فضربو مائة وحبسو فكمم فيو, فضربو مائة أخرى فكمم فيو من 

  (ٖ)بعد, فضربو مائة, فنفاه

 (ْ)و بيف الناس كقد اتفؽ جميكر الفقياء عمى تعزير الميزكر كذلؾ بحمؽ رأسو تشييران كتعريفان ل

 

 

 

                                                           

 [ 7677رقم  حدٌث 0/127] البخاري : صحٌح البخاري / كتاب الشهادات / باب ما قٌل فً شهادة الزور  (1)

 (7/760ابن حجر , فتح الباري شرح صحٌح البخاري / قوله باب ما قٌل فً شهادة الزور )ج (7)

 [6/7043] القاري : مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح / كتاب الحدود / باب التعزٌر  (0)

  (13/707)ج  قدامة , ( , ابن10/776)ج الحاوي الكبٌر  ( , الماوردي ,13/771)جالقرافً , الذخٌرة  (7)
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 الفصل الثالث
سمطان الدولة في معالجة اآلثار المترتبة 

 عمى الفساد الوظيفي .
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 المبحث األول 
 اآلثار المترتبة عمى الفساد الوظيفي  

 المطمب األول
 آثار الفساد الوظيفي المترتبة عمى النظامين السياسي والقتصادي

كصكره المختمفة باختبلؼ بيئات العمؿ كاختبلؼ الدكؿ الفساد الكظيفي بكافة أشكالو 
فيك  ،كالمجتمعات لو آثار سمبية كأضرار عميقة عمى كافة مناحي الحياة ميما اختمفت الدكؿ

ككذلؾ يعكد بالضرر عمى المجتمعات  ،يعكد بالضرر عمى المجتمعات المتطكرة كالمتمدنة
لذلؾ كجب التحذير منيا ككضع  ؛كىذه اآلثار تيعيؽ تقدـ الدكؿ كازدىارىا ،النامية كالصغيرة

 المعالجات المناسبة ليا .

 أول : آثار الفساد الوظيفي المترتبة عمى النظام السياسي 

سمبية عمى النظاـ السياسي بريمتو سكاء مف حيث شرعيتو أك استقراره  يترؾ الفساد الكظيفي آثاران 
 ما يمي : أك سمعتو ، كذلؾ ك

يؤثر عمى مدل تمتع النظاـ بالديمكقراطية كقدرتو عمى احتراـ حقكؽ المكاطنيف  . أ
األساسية كفي ميقدمتيا الحؽ في المساكاة كتكافؤ الفرص كحرية الكصكؿ إلى المعمكمات 

  . (ُ) كحرية اإلعبلـ
يؤدم إلى ضعؼ المؤسسات العامة كمؤسسات المجتمع المدني كييعزز دكر المؤسسات  . ب

 . (ِ) تقميدية كىك ما يحكؿ دكف كجكد حياة ديمكقراطيةال
يؤدم إلى حالة يتـ فييا اتخاذ القرارات المصيرية طبقا لمصالح شخصية كدكف مراعاة  . ت

ىٚه َعَعٚ فِٜ اْْلَْسِض   :لممصمحة العامة ، كقد كصؼ القرآف الكريـ ىذا األثر َ٘ اَِرا رَ َٗ

يَِل اْىَحْشَس  ْٖ ُٝ َٗ َٖب  ُ ََل ُِٝحتُّ اْىفََغبدَ ىُِْٞفِغَذ فِٞ َّللاه َٗ اىْهْغَو  َٗ  (ّ) 
 

ييسيء إلى سمعة النظاـ السياسي كعبلقاتو الخارجية مع الدكؿ التي ييمكف أف تيقدـ  . ث
 . (ْ) في الدكؿ النامية الدعـ المادم لو كخصكصان 

                                                           

 (07السكارنة , الفساد اإلداري )ص  (1)

 (1تركً و شرفً , الفساد اإلداري آثاره وطرق مكافحته )ص   (7)

 [  737] البقرة :  (0)

 (131موسى , معالجة الصحف المصرٌة )ص  (7)
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 لدل ؼ الضكابط كالمعايير المؤسسية لمحككمات مما ييعطي انطباعان ض كييضعً ييقكٌ  . ج
 المكاطنيف أف الحككمة مطركحة لمبيع 

يؤدم إلى خمؽ جك مف النفاؽ السياسي كنتيجة لشراء الذمـ كالكالءات السياسية ، كىذا  . ح
ب   :األثر يكضحو القرآف الكريـ في كصؼ الفاسقيف حيث قاؿ اهلل تعالى ٍَ  َُ َْٝقطَُع٘ َٗ

َُ فِٜ اْْلَْسضِ  ُْٝفِغُذٗ َٗ ُْ َُٝ٘صَو  ِٔ أَ ُ ثِ َش َّللاه ٍَ َُ  أَ ٌُ اْىَخبِعُشٗ ُٕ  .(ُ) أُٗىَئَِل 
ييضعؼ المشاركة السياسية نتيجة لغياب الثقة في المؤسسات العامة كأجيزة الرقابة  . خ

 كالمساءلة .
يقكد إلى الصراعات الكبيرة إذا ما تعارضت المصالح بيف األحزاب كاالتجاىات السياسة  . د

ألف الفساد ال يراعي حيرمة لممجتمع كال لمنظاـ  ؛، كىذا يؤدم إلى سفؾ الدماء المختمفة
، فقد قرنت المبلئكة الكراـ في خطابيا لرب العزة بيف الفساد كسفؾ  (ِ)كال لممسئكلية

بءَ  الدماء حيث قاؿ اهلل تعالى :  ٍَ َْٝغفُِل اىذِّ َٗ َٖب  ِْ ُْٝفِغُذ فِٞ ٍَ َٖب    ،  (ّ)  أَرَْجَعُو فِٞ
قامة الفتف كالصراعات لما تسببو مف آثار كأبمغ صكر الفساد ىك تيييج  الحركب كا 
 مدمرة عمى المجتمعات البشرية .

في ضعؼ الدكلة اإلسبلمية في فترات العصكر  كفي التاريخ اإلسبلمي كاف الفساد الكظيفي سببان 
األمكية كالعباسية ككذلؾ العثمانية بتفاكت بينيـ إال أف العامؿ المشترؾ ىك ظيكر سمككيات 

الجياز اإلدارم لمٌدكلة،  فييا تكٌغؿ حيث إف الدكلة العباسية ،لكبار المكظفيف في الدكلةمخالفة 
كىك ما أٌدل إلى ظيكر  اٌلذم أثرل رٌكاده، كتحٌكلكا إلى مبٌلؾ كبار لؤلراضي نتيجة فسادىـ،

 التذمرات الكبرل ضد الدكلة العباسية، لعٌؿ أشيرىا ثكرتا الزنج كالقرامطة، كساىمت في إضعاؼ
، كقد جرت عمييـ سنة اهلل تعالى في ككنو ببقاء األمـ كتعميرىا بقدر  (ْ) الدكلة كسقكطيا

َٛ  صبلحيا ، قاؿ اهلل تعالى : َٖب ِعجَبِد ُه اْْلَْسَض َِٝشصُ ْمِش أَ ِْ ثَْعِذ اىزِّ ٍِ ثُِ٘س  ىَقَْذ َمزَْجَْب فِٜ اىضه َٗ

 َُ بىُِح٘  اىصه
(ٓ). 

 

 

                                                           

 [72] البقرة :  (1)

 (6( , أبودٌة , الفساد )ص 1/702قطب , فً ظالل القرآن )ج (7)

 [ 03] البقرة :  (0)

 (11علوان ,  ظاهرة الفساد اإلداري والمالً فً دولة الخالفة )ص  (7)

 [137] األنبٌاء :  (7)
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 ثانيا : آثار الفساد الوظيفي المترتبة عمى النظام القتصادي 

د في تدني يساىـ الفسالمفساد الكظيفي آثار ميكمفة عمى النظاـ االقتصادم بشكؿ عاـ حيث 
يييا أك يزيد نو يحد مف المكارد المخصصة لبلستثمار كيسيء تكجإحيث  ،االقتصاد العاـ  كفاءة

كيمكف رصػػد بعػػض  ،(ُ) الجكدة في البنية التحتية العامة ضعاؼ مستكلإمف كمفتيا ، ككذلؾ 
 : اآلثػػػػػػػار االقتصادية

. أثر الفساد الكظيفي عمى اإليرادات الحككمية : تخسر الحككمات مبالغ كبيرة مف اإليرادات ُ
الميستحقة عندما تتـ رشكة مكظفي الدكلة ليتجاىمكا جزء مف حقكؽ الدكلة كالدخؿ كالكاردات في 
رصدىـ كتقييميـ لمضرائب الميستحقة عمى المكارد االقتصادية باإلضافة إلى ذلؾ تيدر 
الحككمات كثيرا مف مكاردىا عندما يتـ تقديـ الدعـ إلى الفئات غير المستحقة حيث إنيا تتمكف 

 الرشكة .  مف الحصكؿ عمييا مف خبلؿ استغبلؿ النفكذ أك

أثر الفساد الكظيفي عمى النمك االقتصادم : يؤدم الفساد الكظيفي إلى ىركب االستثمارات  .ِ
الخارجية كرؤكس األمكاؿ المحمية حيث إنو يمنع كجكد بيئة تنافسية حرة بسبب إساءة استخداـ 
المكقع الكظيفي كعدـ النزاىة في طرح االستثمارات كىذا بدكره يكسع دائرة البطالة كيزيد نسبة 

 . (ِ) الفقر ، كييدر الفساد الكظيفي المكارد الخاصة بالتنمية ككذلؾ ىدر اإليرادات العائدة منيا

. أثر الفساد الكظيفي عمى مستكل الفقر كتكزيع الدخؿ : يؤدم إلى تراجع مستكيات المعيشة ّ
دـ كتراجع معدالت النمك االقتصادم ، ككذلؾ يزيد التكمفة عمى الخدمات الحككمية التي تيق

 .  (ّ) لممكاطنيف مما يضطر الحككمات إلى تقميص ىذه الخدمات

فالفساد سبب ليبلؾ المقدرات   ،كىذا يعكد عمى المجتمعات بآثار سيئة مف الفقر كالقحط
ََٖش  كالثركات ، كقد ربط القرآف الكريـ بيف الفساد كآثاره عمى المجتمعات ، قاؿ اهلل تعالى :  ظَ

َُ  اْىفََغبُد فِٜ اْىجَشِّ  ٌْ َْٝشِجُع٘ ُٖ يُ٘ا ىََعيه َِ ٌْ ثَْعَط اىهِزٛ َع ُٖ ِْٝذٛ اىْهبِط ىُِِٞزٝقَ ب َمَغجَْذ أَ ََ اْىجَْحِش ثِ َٗ  (ْ ) 

                                                           

 عبد الجواد , مقال الفساد اإلداري والمالً وآثاره السلبٌة , وزارة المالٌة العراقٌة(1)

 (07 – 00السكارنة , الفساد اإلداري )ص (7)

 (140ة )ص الذنٌبات , أثر الرشو (0)

 [71] الروم :  (7)
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اآلية الكريمة : أف المقصكد بالفساد ىك الجدب الذم يصيب المدف البعيدة في كجو الداللة مف 
مو بسبب أشكاؿ الفساد المختمفة البر كالمزارع ، كفي البحر ؛ أم المدف التي عمى السكاحؿ كك

 التي يقع فييا اإلنساف .

ف صبلح المجتمعات كاألنظمة التي تحكـ الناس لو آثار منافية لمفقر كالعكز كالحاجة كذلؾ  كا 
قصاء أسباب الفساد منيا فتتحصؿ ليـ البركة كالخير في الثركات  بسبب استقامتيا كصبلحيا كا 

ا  كالمكارد المالية ، قاؿ اهلل تعالى :  ْ٘ ارهقَ َٗ ُْ٘ا  ٍَ َو اْىقَُشٙ آ ْٕ ُه أَ ْ٘ أَ ىَ َٗ َِ ٍِ ٌْ ثََشَمبٍد  ِٖ ْٞ ىَفَزَْحَْب َعيَ

 َُ ب َمبُّ٘ا َْٝنِغجُ٘ ََ ٌْ ثِ ُٕ ِْ َمزهثُ٘ا فَؤََخْزَّب ىَِن َٗ اْْلَْسِض  َٗ بِء  ََ  اىغه
(ُ) 

  

                                                           

 [14] األعراف :  (1)
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 المطمب الثاني
 آثار الفساد الوظيفي المترتبة عمى النظام الجتماعي ونزاىة الوظيفة العامة

كاألخبلؽ كزعزعتيا كيؤثر عمى انتشار السمبية في العمؿ يؤدم الفساد الكظيفي إلى ىدـ القيـ 
  (ُ) كالبلمباالة بيف أعضاء الجياز الكظيفي كبركز التطرؼ في مقابؿ انييار القيـ

 أوًل : آثار الفساد الوظيفي المترتبة عمى النظام الجتماعي 

ة اجتماعية يساعد عمى دخكؿ قيـ جديدة لممجتمع غير القيـ األصيمة كىذا يؤدم إلى نزع .ُ
جديدة أك ظيكر طبقة تعمؿ عمى نشر الفساد كالتركيج لو مف خبلؿ تسييؿ المصالح 

 كتحقيؽ المنفعة الشخصية.
يؤدم الفساد الكظيفي إلى انتشار الرذيمة كترؾ الفضائؿ مف األخبلؽ كالسمككيات كىذا  .ِ

ا ييضعؼ يعكد بالضرر االجتماعي في أكساط المكظفيف ثـ في أكساط أفراد المجتمع كىذ
التناصح بيف الناس كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كىك كصؼ االمتداح الذم مدح 

ْعُشِٗف  اهلل بو عباده ، حيث قاؿ اهلل تعالى : ََ َُ ثِبْى ُشٗ ٍُ ٍخ أُْخِشَجْذ ىِيْهبِط رَؤْ ٍه َْٞش أُ ٌْ َخ ْْزُ ُم

 ِ َُ ثِبَّلله ُْ٘ ٍِ رُْئ َٗ َْْنِش  َُ ِِ اْى َُ َع ْ٘ َٖ ْْ رَ َٗ  (ِ)  فإذا فيقد ىذا الكصؼ مف أكساط المجتمع ،
كالمنظكمة الكظيفية فيتح الباب النتشار الرذيمة ؛ كىذا تسبب بالمعنة لبني إسرائيؿ في قكؿ 

َُ  اهلل تعالى :  ب َمبُّ٘ا َْٝفَعيُ٘ ٍَ َْْنٍش فََعيُُ٘ٓ ىَجِْئَظ  ٍُ  ِْ َُ َع ْ٘ َٕ ، مما زاد  (ّ)  َمبُّ٘ا ََل َٝزََْب
 (ْ)تفشى بيف الناس فأضحى كأنو أمران مقبكالن في أعرافيـ  أمر الفساد بينيـ

كقد يترتب عمى الفساد الكظيفي طبقية اجتماعية بيف المستفيديف مف كجكده ماديا كمعنكيا  .ّ
كبيف غير المستفيديف كبيف المحافظيف عمى القيـ كاألخبلؽ كبيف الميفرطيف غير المباليف 

 بقيـ كسمكؾ المجتمع . 

 

                                                           

 (13تركً و شرفً : الفساد اإلداري آثاره وطرق مكافحته )ص  (1)

 [ 113] آل عمران : (7)

 [  21] المائدة : (0)

كثٌر , تفسٌر ( , ابن 770/ 6( , القرطبً , الجامع ألحكام القرآن )ج13/716الطبري , جامع البٌان فً تأوٌل آي القرآن )ج (7)

 (0/163القرآن العظٌم )ج 
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 : آثار الفساد الوظيفي المترتبة عمى نزاىة الوظيفة العامة  ثانيا

تعتبر الكظيفة العامة كاجية الدكلة لدل أفراد المجتمع كىي الصكرة المباشرة لمسمكؾ الذم تتخذه 
الدكلة لتحقيؽ مصالح المكاطنيف كتحسيف معاشيـ كتكفير كسائؿ الحياة الكريمة لكافة الطبقات 

سمطة إساءة استخداـ ال الكظيفي بما فييالي فإف تفشي ظاىرة الفساد دكف تمييز بينيـ كبالتا
بزيادة ىيمنة القطاع العاـ عمى األنشطة  استغبلؿ المنصب اإلدارم في الجيات الحككميةك 

مف خبلؿ الرشكة كتعطيؿ   غير مباشرة، كيظير أكاالقتصادية ، سكاء بطريقة مباشرة 
جؿ االستفادة الشخصية مف ذلؾ النشاط ، كتعييف أاإلجراءات اإلدارية إلنجاز عمؿ معيف مف 

كالمالي عندما يتغمغؿ  اإلدارمالفساد  فٌ أك  ،العبلقات العائمية أكالمبدأ القبمي   المكظفيف حسب
ا اإلدارم يجعؿ األداء االقتصادم شبو مشمكؿ ، في جسد الدكلة كبيف أركقة مؤسساتيا كجيازى

  .كيمكف لظاىرة الفساد أف تنمك كتتزايد بفعؿ عكامؿ شخصية

كتشكيو صكرة الكظيفة العامة كالطعف في نزاىتيا مدخؿ لمتشكيؾ في سبلمة الجياز اإلدارم في 
 الدكلة لمسمطات الثبلث التنفيذية كالتشريعية كالرقابية . 
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 الثانيالمبحث 
 طرق معالجة الفساد الوظيفي

 المطمب األول
 الوظيفية الرقابة
ليا ميدخبلت كمخرجات كعممية سير ؛ كلتكفر بيئة ال شؾ أف العمؿ الكظيفي منظكمة متكاممة 

كأىـ  ،سميمة لمعمؿ الكظيفي ال بد مف متابعة سير ىذه المنظكمة كقياس ميدخبلتيا كمخرجاتيا
أسس اإلدارة السميمة في النظاـ اإلسبلمي ىك الرقابة التي اعتمدت عمى محاسبة كمراجعة 

 تصرفات المكظفيف كما كاستندت إلى تشريعات عقابية رادعة كزاجرة .

 الفرع األول : الرقابة لغًة واصطالحاً 

عمى انتصاب لمراعاة الراء كالقاؼ كالباء أصؿ كاحد مطرد، يدؿ "  قاؿ ابف فارس الرقابة لغة :
قبانا. كالمرقب: المكاف أرقب رقبة كري  شيء. مف ذلؾ الرقيب، كىك الحافظ. يقاؿ منو رقبتي 

رقيب " كيأتي بمعنى الحفظ :  العالي يقؼ عميو الناظر. كالرقيب: المككؿ في الميسر بالضريب
فظ، كرقيب بة ليحرسيـ، كالرقيب: الحارس الحاكىك الذم يشرؼ عمى مرقي  القكـ : الحارس
 . (ُ) الجيش: طميعتو

 ككؿ ىذه المعاني المغكية متقاربة مف الحفظ كالحراسة كالمككث عمى الشيء كانتظاره 

مجمكعة مف عمميات التفتيش كالفحص كالمراجعة يقصد منيا الكقكؼ عمى : " الرقابة اصطالحا 
تؤكد أنو يحقؽ الغرض أف كؿ مشركع مف المشركعات االقتصادية العامة يعمؿ في الحدكد التي 

الذم أنشئ مف أجمو، كالقتراح الحمكؿ المناسبة التي تقضي عمى األسباب التي تعكؽ تنفيذ ىذا 
حالتو إلى السمطة القضائية المختصة "   (ِ) الغرض كتحديد المسئكؿ في حالة الخطأ كالتبلعب كا 

                                                           

 (7/710( , الزبٌدي , تاج العروس )ج7/772ابن فارس , معجم مقاٌٌس اللغة )ج (1)

 (12سعٌد ٌحٌى , الرقابة على القطاع العام ومدى تأثٌرها علٌه )ص  (7)
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الفقو اإلسبلمي التي  مجمكعة األسس الثابتة المستقرة الميستنبطة مف مصادر كبتعريؼ آخر "
تيستخدـ في مراقبة الحقكؽ كااللتزامات في ضكء الشريعة اإلسبلمية بما تحكيو مف قكاعد تتعمؽ 

  . (ُ) بالعمؿ كحسف السيرة "

كيمكف أف نعٌرؼ الرقابة الكظيفية بأنيا " متابعة الدكلة أك مف ينكب عنيا لممكظفيف كالعماؿ 
 يا " نتيائاستبلميـ الكظيفة حتى اكالكالة في أعماليـ الكظيفية منذ 

 الفرع الثاني :مشروعية المراقبة 

 ثبتت مشروعية الرقابة في التشريع اإلسالمي بالكتاب والسنة واآلثار .

 أول : من الكتاب 

َُ  قول اهلل تعالى :  .ٔ ٗ َعزَُشدُّ َٗ  َُ ُْ٘ ٍِ ْئ َُ اْى َٗ َسُع٘ىُُٔ  َٗ  ٌْ يَُن ََ ُ َع يُ٘ا فََغََٞشٙ َّللاه ََ قُِو اْع اِىَٚ  َٗ

يُُ٘ ََ ٌْ رَْع ْْزُ ب ُم ََ ٌْ ثِ َٖبَدِح فََُْٞجِّئُُن اىشه َٗ ِْٞت  ٌِ اْىَغ  (ِ)  َعبىِ

كجو الداللة مف اآلية الكريمة أف اهلل سبحانو كتعالى كجو المسمميف لمعمؿ كأعقبو بالمراقبة 
  .(ّ) المراقبةثـ مف المؤمنيف كىذا دليؿ عمى مشركعية  ثـ مف رسكلو ،كاالطبلع منو سبحانو أكال

ٍء َسقِٞجا  قول اهلل تعالى  .ٕ ْٜ ُ َعيَٚ ُموِّ َش َُ َّللاه َمب   (ْ)  بَٗ

كجو الداللة مف اآلية الكريمة أف اهلل تعالى مطمع عمى كؿ شيء كىذا دليؿ عمى مشركعية    
 المراقبة الذاتية لئلنساف حيث يعمـ أف اهلل مطمع عميو ال يعزب عنو مثقاؿ ذرة .

َُ  قكؿ اهلل تعالى :  .ّ ْ٘ َٖ ْْ َٝ َٗ ْعُشِٗف  ََ َُ ثِبْى ُشٗ ٍُ َٝؤْ َٗ ِْٞش  َُ اِىَٚ اْىَخ خٌ َْٝذُع٘ ٍه ٌْ أُ ُْْن ٍِ  ِْ ْىزَُن َٗ

 َُ ْفيُِح٘ َُ ٌُ اْى ُٕ أُٗىَئَِل  َٗ َْْنِش  َُ ِِ اْى  َع
 (ٓ)  

                                                           

 (12الرٌان , الرقابة المالٌة ي اإلسالم )ص (1)

 [137] سورة التوبة :  (7)

 (4/777( , وانظر القرطبً , الجامع ألحكام القرآن )ج 17/760ي , جامع البٌان فً تأوٌل القرآن )جالطبر (0)

 [ 77] األحزاب :  (7)

 [ 137] آل عمران :  (7)
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كجو الداللة مف اآلية الكريمة أنيا خطاب لؤلمة جميعا بالقياـ بكاجب األمر بالمعركؼ 
كالنيي عف المنكر كىك نظاـ يعزز المراقبة الشعبية بيف الناس لمحاكـ فيدعكف إلى كؿ خير 

   . (ُ) كينيكف عف كؿ شر كينصحكف لمحاكـ كلمرعية

كجممة اآليات السابقة تدلؿ عمى مشركعية المراقبة بأنكاعيا الميختمفة كأنيا خطاب مكجو 
 لجميع األفراد في األمة في كؿ زماف كمكاف .

 ثانيا : من السنة 

 َعْن َعِديّْ ْبِن َعِميَرَة اْلِكْنِديّْ , َقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َيُقوُل :  .ٔ
َيْوَم َمِن اْسَتْعَمْمَناُه ِمْنُكْم َعَمى َعَمٍل , َفَكَتَمَنا ِمْخَيًطا , َفَما َفْوَقُو َكاَن ُغُموًل َيْأِتي ِبِو " 

 (ٕ) " اْلِقَياَمةِ 
َعْن َأِبي ُحَمْيٍد السَّاِعِديّْ , َقاَل : اْسَتْعَمَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َرُجاًل ِمَن  .ٕ

َدَقِة , َفَممَّ  ا اأَلْسِد , ُيَقاُل َلُو : اْبُن المُّْتِبيَِّة , َقاَل َعْمٌرو : َواْبُن َأِبي ُعَمَر , َعَمى الصَّ
َقِدَم َقاَل : َىَذا َلُكْم , َوَىَذا ِلي , ُأْىِدَي ِلي , َقاَل : َفَقاَم َرُسوُل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو 
َوَسمََّم َعَمى اْلِمْنَبِر , َفَحِمَد المََّو , َوَأْثَنى َعَمْيِو , َوَقاَل : َما َباُل َعاِمٍل َأْبَعُثُو , َفَيُقوُل : 

َىَذا ُأْىِدَي ِلي , َأَفاَل َقَعَد ِفي َبْيِت َأِبيِو , َأْو ِفي َبْيِت ُأمِّْو , َحتَّى َيْنُظَر َىَذا َلُكْم , وَ 
ِبِو َأُيْيَدى ِإَلْيِو َأْم َل ؟ َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه , َل َيَناُل َأَحٌد ِمْنُكْم ِمْنَيا َشْيًئا ِإلَّ َجاَء 

ُمُو َعَمى ُعُنِقِو َبِعيٌر َلُو ُرَغاٌء , َأْو َبَقرٌَة َلَيا ُخَواٌر , َأْو َشاٌة َتْيِعُر , ُثمَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْحمِ 
 . (ٖ) َرَفَع َيَدْيِو َحتَّى رََأْيَنا ُعْفَرَتْي ِإْبَطْيِو , ُثمَّ َقاَل : المَُّيمَّ , َىْل َبمَّْغُت ؟ َمرََّتْينِ 

ى الرقابة حيث أخبر النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف كجو الداللة مف األحاديث فيو داللة عم
عمى كؿ مكظؼ أف يراقب نفسو في عممو بحيث ال يقع في المحظكر المنيي عنو باالعتداء 

 .(ْ)عمى الماؿ العاـ 

                                                           

 (73/037الطبري , جامع البٌان فً تأوٌل القرآن )ج(1)

 [ 7221دٌث رقم ح 6/17] مسلم : صحٌح مسلم / كتاب اإلمارة /  باب تحرٌم هداٌا العمال   (7)

 [ 7266حدٌث رقم 11/ 6]  مسلم : صحٌح مسلم / كتاب اإلمارة / باب تحرٌم هداٌا العمال   (0)

 [ 71/777] النووي : شرح النووي على مسلم / كتاب اإلمارة / باب تحرٌم هداٌا العمال   (7)
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 ثالثا : مف اآلثار 

في إدارتيـ  عمميان  فٌعؿ الخمفاء الراشديف ككالتيـ عمى األمصار نظاـ الرقابة كمارسكه تطبيقان 
 لشئكف الدكلة اإلسبلمية . 

لما عقد أبك بكر ليزيد بف أبي سفياف فقاؿ: يا يزيد إنؾ شاب تذكر بخير قد رؤم منؾ،  .ُ
ىمؾ، فانظر أستخرجؾ مف أكذلؾ شيء خمكت بو في نفسؾ، كقد أردت أف أبمكؾ ك 

ف أسأت عزلتؾ كقد كليتؾ عم ؿ كيؼ أنت ككيؼ كاليتؾ؟ كأخبرؾ فإف أحسنت زدتؾ، كا 
 (ُ) خالد بف سعيد

يمف بعد كفاة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى أبي بكر رضي اهلل القدـ معاذ مف  .ِ
عنو فقاؿ لو: إرفع حسابؾ. فقاؿ: أحساباف، حساب مف اهلل كحساب منكـ؟ ال كاهلل ال 

  . (ِ) أبدان  ألي لكـ عمبلن 
ثـ أمرتو بالعدؿ  أف عمر قاؿ: أرأيتـ إف استعممت عميكـ خير مف أعمـ طاككسعف  .ّ

 . (ّ) أقضيت ما عمي: قالكا: نعـ، قاؿ: ال حتى أنظر في عممو أعمؿ بما أمرتو أـ ال
: أما بعد، فإف  إلى عماؿ الخراج عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو كاف أكؿ كتاب كتبو .ْ

اهلل خمؽ الخمؽ بالحؽ، فبل يقبؿ إال الحؽ، خذكا الحؽ كأعطكا الحؽ بو كاألمانة 
  (ْ) قكمكا عمييا، كال تككنكا أكؿ مف يسمبيااألمانة، 

كجو الداللة مف آثار كأفعاؿ الخمفاء الراشديف عمى مشركعية الرقابة الكظيفية لمعماؿ كالجباة 
كمكظفك الدكلة بالعمكـ ككذلؾ اىتماـ الخمفاء بمحاسبة عماليـ كتحذيرىـ مف الخيانة كتيديدىـ 

 بالعزؿ كاإلقالة .

قة أف الرقابة الكظيفية كاجبة عمى الحاكـ المسمـ مف منطمؽ مسؤكليتو مف األدلة الساب يظير
 عمى الرعية كمطالب بإدارة شؤكنيا عمى الكجو الصحيح كالمناسب . 

  
                                                           

 (17341/  7/614الهندي , كنز العمال ) ج (1)

 (1/177ابن قتٌبة , عٌون األخبار )ج (7)

 (17074/ 7/264الهندي , كنز العمال )ج (0)

 (7/777الطبري , تارٌخ الرسل والملوك )ج (7)
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 واع الرقابة الوظيفية أن

تعتبر الرقابة منظكمة  كاممة متكاممة ليا أبعاد متعددة كأنكاع متكازية كلذا فقد تباينت كتابات 
 اإلسبلمية في تقسيـ الرقابة مف حيث العدد كاالختصاص . عمماء اإلدارة

 كلذا فإف التقسيـ المناسب لمرقابة أنيا تنقسـ إلى أربعة أقساـ : 

: كىي الخمؽ القكيـ النابع مف داخؿ المكظؼ في استشعار رقابة اهلل  الرقابة الذاتية .ُ
عممو عمى أكمؿ كجو تعالى كتقدير عظـ األمانة التي يتحمميا كالذم يجعمو دائما يؤدم 

كال يتعدل عمى حقو بشيء ، كقد سبؽ الحديث عف المراقبة الذاتية كضابط مف 
 الضكابط األخبلقية في ىذا البحث 

: كىي رقابة المدير المباشر أك نائبو عمى المكظفيف في داخؿ العمؿ  الرقابة الداخمية .ِ
ف( ى األشخاص )المكظفيشمؿ الرقابة عمكتمثميا دائرة الرقابة الكزارة أك المؤسسة كت

كاألعماؿ كاالنجازات المطمكبة كمياـ العمؿ ، كقد مارسيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
حيف اتخذ نقباء المياجريف كاألنصار فكانكا يقكمكف بالمياـ الرقابية الخاصة بطريقة 

  (ُ)حساسة كمميزة 
حراز أىدافيا البد مف عد د مف الخطكات اإلدارية كلتحقيؽ الرقابة الداخمية فعاليتيا كا 

 السميمة منيا 
عمى كافة االختصاصات المكانية لممؤسسة كىذا دليؿ كاضح  وجود المراقبين وتوزيعيم . أ

عمى اىتماـ الحاكـ أك نائبو بمتابعة شئكف العمؿ الحككمي كتحقيؽ مصالح العباد كقد 
مف أف تككف  كال بد  (ِ) طبؽ الصٌديؽ رضي اهلل عنو ىذه الخطكة في كصيتو إلى عمالو

 تككف عممية الرقابة مستمرة كيكتنفيا السرية بحيث تيعطي تقارير صحيحة كمضبكطة .

  

                                                           

 ( 046األشعري , مقدمة فً اإلدارة )ص  (1)

 (7/773ابن األثٌر , الكامل فً األثٌر )ج (7)
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كييقصد بو زيارة رئيس العمؿ المباشر إلى مكاقع العمؿ بصفة دكرية  الزيارات الميدانية : . ب
بقصد االىتماـ كتفقد سير العمؿ كاالستماع لحاجاتيـ كتقديـ التكجييات البلزمة فقد 

كأكثر حرسؾ كبددىـ في عسكرؾ، كأكثر مفاجأتيـ ؽ كاليو بتفقد جنكده " أكصى الصدي
في محارسيـ بغير عمـ منيـ بؾ، فمف كجدتو غفؿ عف محرسو فأحسف أدبو كعاقبو في 

  (ُ) " غير إفراط
كقد باشر الفاركؽ عمر رضي اهلل عنو زيارة ببلد الشاـ أربع مرات ليطمع عمى 

إحداىـ بسبب شككل جاءت إليو فذىب إلييـ مراقبا األحكاؿ كلتفقد أمكرىـ كربما 
  . (ِ) كمباشرا لصبلحياتو

 تدوير القيادات اإلدارية  . ت
كييقصد بو عدـ إبقاء رئيس العمؿ في منصبو فترة طكيمة كذلؾ مدعاة لمترىؿ 
كالخمكؿ كالكسؿ كمدعاة لزيادة العبلقات الشخصية عمى حسابات العمؿ الكظيفي 

كم مما يؤثر سمبا عمى تطك  ير العمؿ كييضفي عميو الرتابة كالجمكد كالركتيف ، كقد ري
عف اإلماـ أبك حنيفة أنو كاف يرل أف ال يبقى القاضي في القضاء أكثر مف عاـ 

 .  (ّ) حتى يتفرغ لمعمـ كاالستزادة مف المسائؿ الفقيية
 العمل بمبدأ براءة الذمة  . ث

كييقصد بو تطبيؽ السؤاؿ الصعب مف أيف لؾ ىذا ؟؟ حيث يبيف المكظؼ ذمتو المالية قبؿ 
التعييف كذلؾ بإحصاء جميع ممتمكاتو كأمكالو كتدكينيا حتى ال يطرأ أم زيادة غير معقكلة عمى 
األمكاؿ أك الممتمكات كييعتبر ىذا اإلجراء احتياطيا لضماف سبلمة اإلجراءات المالية الخاصة 

مكظفيف ، كقد طبؽ الفاركؽ عمر رضي اهلل عنو ىذا المبدأ عمى جميع عمالو كلـ يكف ذلؾ بال
نما مظنة الكسب غير قصد حيث إنو كاف يرل أنو ال حؽ ليـ إال رؤكس  تشكيكا في دينيـ كا 

 (ْ)أمكاليـ كرزقيـ الذم خصصو ليـ الخميفة 

                                                           

 (7/773ابن األثٌر , الكامل فً التارٌخ )ج (1)

 (7/71الطبري , تارٌخ الرسل والملوك )ج (7)

 (2/767فتح القدٌر , الكمال بن الهمام )ج (0)

 (020(, األشعري , مقدمة فً اإلدارة )ص  01ابن تٌمٌة , السٌاسة الشرعٌة )ص  (7)
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رجبل سمينا كظيرت عميو  كقد مر عمى أحد عمالو فبدا لو أف مظيره تغير لؤلفضؿ كأصبح
 (ُ)مبلمح الترؼ فحاسبو كقاسمو مالو 

 الرقابة الخارجية  .ٖ

كيقصد بيا رقابة األجيزة المستقمة عمى الدكائر الحككمية حيث تؤسس القكانيف التشريعية لكجكد 
أجيزة رقابية مركزية كعامة تشمؿ كافة المؤسسات في الميجتمع يككف عمميا االطبلع عمى 

المؤسسات الحككمية بصفة رسمية كقانكنية كتيسجؿ المبلحظات التي مف شأنيا تحسيف إدارات 
األداء الكظيفي كتقديـ خدمة أفضؿ لممكاطنيف كزيادة كفاءة اإلنتاج ككذلؾ الحد مف التجاكزات 

 .  (ِ) كاألخطاء التي قد تشكؿ مدخبل لمفساد الكظيفي

جية حيث كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ييعزز كبرز التشريع اإلسبلمي في تطبيؽ الرقابة الخار 
العبلء بف الحضرمي عاممو عمى البحريف؛ الرقابة الخارجية عمى األمصار البعيدة حيث عزؿ 

 . (ّ) ألف كفد عبد قيس شكاه

كقد طبؽ الفاركؽ عمر رضي اهلل عنو الرقابة الخارجية حيثي عيٌف محمد بف مسممة مراقبا عاما 
لمتابعة الكالة كالتأكد مف الشكاكل ، فكاف يتحرل الحقائؽ كمحاسبة المقصريف منيـ ككاف يرسمو 

 (ْ)إلى العماؿ كالكالة 

تستطيع مف خبلليا أف تككف كيمكف أف تتميز الرقابة الخارجية بمجمكعة مف الخصائص التي 
 . (ٓ) كىي: فاعمة كمؤثرة كأف تيضفي تكجييا سميمنا لمكظيفة العامة

الرقابة عممية ايجابية : كييقصد بيا أف اليدؼ المنشكد مف الرقابة ىك حماية الكظيفة  . أ
العامة كتعزيز سمككيا الصحيح كليس مقصكدىا الكحيد ىك كشؼ األخطاء كتسجيؿ 

ذلؾ إلى خمؽ بيئة أفضؿ كجك كظيفي مريح كلذلؾ تككف ايجابية  المبلحظات بؿ يتعدل
 الرقابة في تعزيز المكائح كالضكابط كتنفيذىا ككضع حدكد العقكبة . 

                                                           

 (742الطماوي , عمر بن الخطاب )ص  (1)

 (727زٌن الدٌن , ظاهرة الفساد اإلداري فً الدول العربٌة )ص  (7)

 (046( , األشعري , مقدمة فً اإلدارة )ص 7/723ابن هشام , السٌرة النبوٌة )ج (0)

 (024الصالبً , فصل الخطاب فً سٌرة أمٌر المؤمنٌن عمر بن الخطاب )ص  (7)

 (47أٌمن زعرب , استغالل الوظٌفة فً االعتداء على المال )ص  (7)



ٕٔٓ 

 

 
الرقابة تحتاج إلى الكفاءة كالخبرة : كتتمثؿ في ككف مكظؼ الرقابة يتمتع بالكفاءة  . ب

ارسة العمؿ الكظيفي ، كأف المينية كالمعرفة التامة بكاجباتو كأعمالو ، كالتدرج في مم
يككف صاحب سيرة كظيفية كشخصية سميمة كلـ يسبؽ عميو أم ممارسات أك مخالفات 
صدار القرارا  تفي عممو ، كأف يككف متمتعا بالخبرة التي تؤىمو لممارسة أعمالو كا 

كاألحكاـ المناسبة كاتخاذ اإلجراءات الصحيحة في عممية ضبط األداء ، كىذا يتطمب 
 مف تدريب كادر رقابي بشكؿ دكرم كعدـ االعتماد عمى أشخاص محدديف .

رقابة الكضكح كالمركنة : تقكـ الرقابة الصحيحة عمى الثقة القائمة بيف أجيزة ال  ت.
ست سيفا ميسمطا عمى رقاب المكظفيف كال ظبل الرقابة لي كاإلدارات  المختمفة حيث إف

ا لتميز الرقابة مرافقا ليـ في كؿ حركاتيـ كسكناتيـ كليذا كاف الكضكح مطمبا ميمن 
نو يقيس درجة أداء معينة كيراقب حدكد الكاجبات الكظيفية كلذا كتب الخارجية بحيث إ

راء األمصار أني لـ أييا الناس إني أشيدكـ عمى أم عيمر إلى المسمميف في الكاليات "
أبعثيـ إال ليفقيكا الناس في دينيـ كيقسمكا عمييـ فيأىـ كيحكمكا بينيـ؛ فإف أشكؿ عمييـ 

 . (ُ) " شيء رفعكه إلي
لمعقكبة فقط بؿ يتسـ بالمركنة  جبريان  كيتطمب نظاـ الرقابة صفة المركنة فيك ليس نظامان 

كىذه المركنة ال  ،التي تفسح المجاؿ لتصكيب المسار كتصحيح األخطاء كتبلشييا
يخالطيا إفراط أك تياكف أك غض الطرؼ عف الجريمة أك الخطأ الذم يمس الكظيفة 

 العامة.
 
كىي عنصر أساسي في النظاـ  (ِ) : كتيعرؼ بالرقابة الشعبيةرقابة المجتمع  . ٗ

الرقابي كتتمثؿ في مشاركة أطياؼ المجتمع في الرقابة عمى الكظائؼ العامة كلفت 
االنتباه ألم تقصير أك مخالفة ، كىذا النكع مف الرقابة مطالب الحاكـ بتعزيزه كاالىتماـ 

بصبلح بو ألنو يمثؿ عف قيرب الحاكـ مف رعيتو كاىتمامو بيا كاىتماـ أفراد المجتمع 
 .مجتمعيـ كدكائرىـ الحككمية مـ لو عظيـ األثر النافع عمى األفراد كالمجتمع سكاء 

كيرتكز مبدأ الرقابة الشعبية تأصيبل كتطبيقا عمى ركائز شرعية كأدبية تعزز إمكانية 
 كىي: نجاحيا كفعاليتيا

                                                           

 (101أبو ٌوسف , الخراج )ص (1)

 العامري , مقال الرقابة اإلدارٌة فً اإلسالم  (7)



ٕٔٔ 

 

ْىزَ  كىك مبدأ إسبلمي أصيؿ دؿ عميو قكؿ اهلل تعالى النيصح لكلي األمر:   . أ َٗ ٌْ ُْْن ٍِ  ِْ ُن

 ٌُ ُٕ أُٗىَئَِل  َٗ َْْنِش  َُ ِِ اْى َُ َع ْ٘ َٖ ْْ َٝ َٗ ْعُشِٗف  ََ َُ ثِبْى ُشٗ ٍُ َٝؤْ َٗ ِْٞش  َُ اِىَٚ اْىَخ خٌ َْٝذُع٘ ٍه  اىَفيحُ٘ أُ

(ُ)  

ف الرقابة الشعبية مف أفراد مجتمعيـ بصكرة كاضحة صريحة كما فعميا كقد طمب الخمفاء الراشدك 
ني قد كليت عميكـ " أالصديؽ رضي اهلل عنو حيف قاؿ في أكؿ خطبة لو بعد تكليو الخبلفة  ال كا 

ن أنتم أردتموني عمى ما كان اهلل يقيم نبيو من الوحي ما ذلك عندي , إنما كلست بأخيركـ  وا 
 ( ِ) " أنا بشر, فراعوني

 كييستدؿ مف كبلمو أف ييعزز ثقافة الرقابة لدل الرعية بنيصحيـ إياه كتكجيييـ لو .
 

َمْن َوِلي ِمْنُكْم " َقاَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: رضي اهلل عنيا قالت :  َعاِئَشةَ عن 
ْن َذَكَر َأَعاَنوُ َعَماًل, َفَأرَاَد اهلُل ِبِو َخْيرًا َجَعَل َلُو َوِزيرًا   ( ّ) " َصاِلًحا ِإْن َنِسَي َذكََّرُه, َواِ 

 
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: " ِإنَّ اهلَل َيْرَضى  رضي اهلل عنو َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة,و 

وا ِبَحْبِل َلُكْم َثاَلثًا, َوَيْسَخُط َلُكْم َثاَلثًا: َيْرَضى َلُكْم َأْن َتْعُبُدوُه َوَل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا, َوَأْن َتْعَتِصمُ 
َضاَعَة اهلِل َجِميًعا َوَل َتَفرَُّقوا, وَ  ُه اهلُل َأْمَرُكْم, َوَيْسَخُط َلُكْم: ِقيَل َوَقاَل, َواِ  َأْن ُتَناِصُحوا َمْن َولَّ

   (ْ) اْلَماِل, َوَكْثَرَة السَُّؤاِل "

رشاده إلى الخير كتنبييو مف الشر.  كجو الداللة مف األحاديث كجكب نصيحة كلي األمر كا 
 

عمالو كىك األمر بالمعروف والنيي عن المنكر  :  . ب منيج معتمد في التشريع اإلسبلمي كا 
ٍخ أُْخِشَجْذ ىِيْهبِط   :مأمكر بو كؿ األمة اإلسبلمية حيث قاؿ تعالى ٍه َْٞش أُ ٌْ َخ ْْزُ ُم

ْٞشا  َُ َخ ُو اْىِنزَبِة ىََنب ْٕ َِ أَ ٍَ ْ٘ آ ىَ َٗ  ِ َُ ثِبَّلله ُْ٘ ٍِ رُْئ َٗ َْْنِش  َُ ِِ اْى َُ َع ْ٘ َٖ ْْ رَ َٗ ْعُشِٗف  ََ َُ ثِبْى ُشٗ ٍُ  ارَؤْ

 َُ ٌُ اْىفَبِعقُ٘ أَْمضَُشُٕ َٗ  َُ ُْ٘ ٍِ ْئ َُ ٌُ اْى ُٖ ْْ ٍِ  ٌْ ُٖ  (ٓ)  ىَ
كجو الداللة مف اآلية الكريمة أف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر مصدر خيرية ىذه األمة 

 كقد امتدحيا اهلل بو .
                                                           

 [ 137] آل عمران :  (1)

 [ 10331, حدٌث رقم  6/727باب ما ٌكون للوالً من مال  ربع أخماس الفًء /كتاب تفرٌق ما أخذ أ ] البٌهقً : السنن الكبرى / (7)

[ صححه األلبانً : السلسلة الصحٌحة  2221حدٌث رقم  , 1/771] النسائً : السنن الكبرى / كتاب البٌعة / باب وزٌر اإلمام   (0)

 (741(  حدٌث رقم )1/441)ج

( 7/714)جاأللبانً : السلسلة الصحٌحة  [  صححه4211, حدٌث رقم  17/733مسند أبً هرٌرة  ] احمد بن حنبل : المسند / (7)

  (647حدٌث رقم )

 [113] آل عمران :  (7)



ٕٕٔ 

 

 :  سمعُت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول : قال رضي اهلل عنو وعن أبي سعيد الخدري
, َوَذِلَك , َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبَقْمِبوِ َلْم َيْسَتِطْع َفِبِمَساِنوِ  , َفِإنْ َكرًا َفْمُيَغيّْْرُه ِبَيِدهِ " َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمنْ 

  (ٔ) " َأْضَعُف اإِليَمانِ 
 كجو الداللة مف الحديث عمى كجكب تغيير المنكر بالكسيمة المناسبة كذلؾ ييعزز مبدأ الرقابة

 الشعبية كيعزز مف مسؤكلية الحاكـ في رعاية أمكر رعيتو .

كالرقابة الشعبية امتداد فقيي أصيؿ لنظاـ الحسبة في السياسة اإلسبلمية حيث تتعاكف الدكلة 
كاألفراد في إصبلح المجتمع مف خبلؿ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كقد امتاز التشريع 

 . (ِ)بتفعيميا مف خبلؿ مساندة الحاكـ كسمطتو عمى محاصرة الفساد كالحد منو 

ريع اإلسبلمي ىذه الرقابة ككضع ليا شركطيا كقكاعدىا كصفات العامميف فييا كلقد نظـٌ التش
كذلؾ ليضمف التقاء أفراد السمطة المباشريف لمرقابة مع أفراد المجتمع الحريصيف عمى منع 

 .  (ّ)الفساد كمكافحتو كعبلجو

  

                                                           

 [11763, حدٌث رقم  147/77د أبً سعٌد الخدري  ] احمد بن حنبل : المسند / مسن (1)

 ( 071- 071الماوردي , األحكام السلطانٌة )ص  (7)

 ( وما بعدها 160الكفراوي , الرقابة المالٌة فً اإلسالم )ص  (0)



ٕٖٔ 

 

 المطمب الثاني
 إيقاع العقوبات الموائمة والتمويح بيا

 لغًة واصطالحاً  أوًل : تعريف العقوبة

تيانو العقكبة لغةن : مف  العيف كالقاؼ كالباء أصبلف صحيحاف: أحدىما يدؿ عمى تأخير شيء كا 
 ،  (ُ) عاقبت الرجؿ معاقبة كعقكبة كعقابا. كاحذر العقكبة كالعقب بعد غيره

  (ِ) العقكبة ىي الجزاء المقرر لمصمحة الجماعة عمى عصياف أمر الشارعالعقكبة اصطبلحا : 

إف التشريع العقابي في اإلسبلـ ييمثؿ في جكىره الرعاية الكاجبة لصيانة كياف المجتمعات 
اإلنسانية كالبلزمة لصبلح الحياة كانتظاميا كردع الخمؿ ، كالتشريع اإلسبلمي ييسيـ بقكة في 

 حماية الفضيمة كنشرىا كتمكينيا كقد كاف لو كضع متقدـ عمى سائر التشريعات الكضعية .

 : أىداف العقوبة في التشريع اإلسالمي :  ثانياً 

تأديب الجاني : كىك المقصد األسمى في الشريعة اإلسبلمية الذم يتبنى إصبلح الفرد  .ُ
 . (ّ)كالمجتمع كمنع الفساد الكظيفي بما يحقؽ جمب المصمحة العامة كدرء المفسدة 

إرضاء المجني عميو : كذلؾ بإعادة حقو لو الذم تجاكزه الجاني بحقو ، فإف لـ يكف  .ِ
 (ْ)ىنالؾ إعادة اعتبار لحؽ الجاني فستزداد األمكر سكءن 

زجر اآلخريف عف اإلقتداء بالجاني : العقكبة في التشريع اإلسبلمي زكاجر كجكابر   .ّ
لجاني كتزجر غيره عف فيي شيرعت لتحقؽ ردعا لدل الجاني كتخكيفو كىي تؤدب ا

إنيا مكانع قبؿ الفعؿ زكاجر بعده: أم العمـ بشرعيتيا " طريقتو كقد كصفيا الفقياء بأنيا 
يقاعيا بعده يمنع مف العكد إليو " يمنع اإلقداـ  ( ٓ) يمنع اإلقداـ عمى الفعؿ كا 

                                                           

 (42-22/ 7ابن فارس , معجم مقاٌٌس اللغة )ج (1)

 (1/631( , عودة , التشرٌع الجنائً فً اإلسالم )ج7/717السرخسً , أصول السرخسً )ج (7)

 (74( , أبو زهرة , العقوبة )ص 0/104ابن قدامة , الكافً فً فقه اإلمام احمد ابن حنبل )ج (0)

 (77/767ابن تٌمٌة , كتب ورسائل )ج  (7)

 (7/717ابن الهمام , فتح القدٌر )ج  (7)



ٕٔٗ 

 

أف الجرائـ الكظيفية ليا أشكاؿ كاسعة كمتعددة كتتفاكت بيف كظيفة كأخرل كنظاـ  ك تقرر سمفان 
إدارم كآخر كذلؾ يعني أنو ال يمكف تحديد عقكبات ثابتة لمجرائـ المتغيرة إال عقكبات الحدكد 
ألنيا مقدرة مف اهلل سبحانو كتعالى أما باقي العقكبات فقد فكض التشريع اإلسبلمي األمر فييا 

 ي األمر لييقدر األمر كفؽ ما يراه مناسبا لممصمحة الشرعية .إلى كل

ننا نكرد تقسيـ التعزيرات التي ليس فييا عقكبة مقدرة عمى درجات ثبلث  (ُ) كا 

 . التعزيرات البدنية ) القتؿ ، الحبس ، النفي ( كىي أشدىا كأعبلىا درجة 
  ، التغيير ، التمميؾ (التعزيرات المالية ) اإلتبلؼ ، الغرامة ، المصادرة. 
 ) التعزيرات النفسية ) اإلعبلـ ، الكعظ ، التكبيخ ، اليجر ، العزؿ ، التيديد ، التشيير. 
 

 أنواع العقوبات لجرائم الفساد الوظيفيثالثًا : 
 

 عقكبات الجرائـ ذات الطابع التأديبي   . أ
 

ا فعمو النبي صمى اهلل عميو كسمـ حيث قاؿ في حديث التعزير بالمـك كالتكبيخ : كىك م .ُ
ميد الساعدم "  َما َباُل الَعاِمِل َنْبَعُثُو َفَيْأِتي َيُقوُل: َىَذا َلَك َوَىَذا ِلي, َفَيالَّ َجَمَس أبي حي

ِو, َفَيْنُظُر َأُيْيَدى َلُو َأْم ل   (ِ) " ِفي َبْيِت َأِبيِو َوُأمّْ
 مف شدة المكـ كالعتاب لمف أساء إلى الكظيفة العامة .كقد كاف خطابو قكيا كمؤثرا 

 
َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  َبْيِز ْبِن َحِكيٍم, َعْن َأِبيِو, َعْن َجدّْهِ  روىالتعزير بالحبس :  .ِ

 (ّ) "َوَسمََّم َحَبَس َرُجاًل ِفي ُتْيَمٍة ُثمَّ َخمَّى َعْنوُ 
لئلماـ أف يحبس كعقكبة تعزيرية اجتيادية ليس فييا نص كجو الداللة مف الحديث أنو يحؽ 

قاطع كقد استخدـ الخمفاء بعد النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىذا األسمكب فيتقرر بو عندنا أف 
 . (ْ) المكظؼ الذم يرتكب جريمة في كظيفتو يحؽ لكلي األمر أف يحبسو

                                                           

 (11لٌات مكافحة الفساد فً الشرٌعة اإلسالمٌة )ص ٌوسفً , آ  (1)

 [2127حدٌث رقم  1/23] البخاري : صحٌح البخاري / كتاب األحكام / باب هداٌا العمال   (7)

[ , حسنه  األلبانً :  1712حدٌث رقم  7/74]الترمذي : سنن الترمذي / كتاب الدٌات / باب ما جاء فً الحبس فً التهمة  (0)

 (1712( , حدٌث رقم )0/712صحٌح وضعٌف سنن الترمذي )ج 

 (2/121الشوكانً ,  نٌل األوطار )ج  (7)



ٕٔ٘ 

 

التعزير بالغرامة المالية . .ّ

التي تكقعيا الدكلة عمى المكظؼ أحد أشكاؿ العقكبات المالية  ييعتبر التعزير بمصادرة األمكاؿ
الذم يقترؼ جريمة ذات طابع تأديبي ، كىذا اإلجراء مظنة الكسب بغير قصد أك مف اشتغاؿ 

 المكظؼ بأعماؿ خارجية .

يَن ِفي ُكلّْ َساِئَمِة ِإِبٍل ِفي َأْرَبعِ "  ىذا بقكلو في حديث  : صمى اهلل عميو كسمـ كقد طبؽ النبي
ُق ِإِبٌل َعْن ِحَساِبيَ  َفَمُو َأْجُرَىا, َوَمْن َمَنَعَيا َفِإنَّا آِخُذوَىا  ا َمْن َأْعَطاَىا ُمْؤَتِجرًا ِبْنُت َلُبوٍن, َوَل ُيَفرَّ

, َلْيَس آِلِل ُمَحمٍَّد ِمْنَيا َشْيءٌ    (ُ) " َوَشْطَر َماِلِو, َعْزَمًة ِمْن َعَزَماِت َربَّْنا َعزَّ َوَجلَّ

كركم أف غمماف لحاطب بف أبي بمتعة  أصابكا بالعالية ناقة لرجؿ مف مزينة، فانتحركىا ، 
كاعترفكا بيا، فأرسؿ إليو عمر، فذكر ذلؾ لو، كقاؿ : ىؤالء أعبدؾ قد سرقكا ، انتحركا ناقة 
رجؿ مف مزينة، كاعترفكا بيا، فأمر كثير بف الصمت أف يقطع أيدييـ، ثـ أرسؿ بعدما ذىب 

كقاؿ : لكال أني أظف أنكـ تيجيعكنيـ حتى إف أحدىـ أتى محاـر اهلل عز كجؿ، لقطعت فدعاه، 
: كـ ثمنيا لممزني ، قاؿ :  أيدييـ، كلكف كاهلل لئف تركتيـ ألغرمنؾ فييـ غرامو تكجعؾ، فقاؿ

 (ِ) مائةمنعيا مف أربع مائة، قاؿ : فأعطو ثمانكنت أ

مالية كعقكبة رادعو كمنيا جكاز الخصـ مف الراتب كجو الداللة في جكاز تغريـ المعتدم غرامة 
 عمى المكظؼ الذم يقصر في كاجباتو .

كيقصد بالعزؿ مف الكظيفة أف تقكـ الدكلة بإعفاء  التعزير بالعزل من الوظيفة : .ْ
المكظؼ مف كظيفتو عند اقترافو لجريمة في حؽ كاجبو الكظيفي أك ألم سبب يضر 

في المجتمعات البشرية كانتيجو المسممكف عمى  بالمصمحة العامة ، كىك منيج متبع
عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كصحابتو الخمفاء مف بعده .

 
 
 

                                                           

[ حسنه األلبانً : صحٌح  1727, حدٌث رقم  7/131السائمة  ] أبو داود : سنن أبً داود / كتاب الزكاة / باب فً زكاة (1)

 ( 1727وضعٌف سنن أبً داود حدٌث رقم )

 [ 12742حدٌث رقم  4/740] البٌهقً : السنن الكبرى / كتاب السرقة / باب ما جاء فً تضعٌف الغرامة  (7)



ٕٔٙ 

 

 :بالعزؿ مف الكظيفة  دليؿ التعزير 

لفتح، فمما مر بأبي سفياف قاؿ فقد ركم أف سعد بف عبادة كانت معو راية األنصار يـك ا - أ
الحرمة، اليكـ أذؿ اهلل قريشان، فبمغ ذلؾ رسكؿ اهلل : اليكـ يكـ الممحمة، اليكـ تستحؿ لو

بل اليوم يوم تعظم فيو الكعبة, اليوم اعز اهلل قريشًا, ثم عميو كسمـ فقاؿ : "  صمى اهلل
  (ُ) أرسل إلى سعد فنزع منو المواء "

 أف الحديث فيو دليؿ عمى جكاز التعزير بالعزؿ، كأف النبي صمى اهلل عميو كسمـ " كجو الداللة
 عزؿ سعد بف عبادة عف القيادة تعزيران لو .

  (ِ) عزؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو أحد كالتو حينما قاؿ أبياتان في الخمر -ب

كما كاف النبي  ،رحمو اهلل : كقد يعزر الرجؿ بعزلو عف كاليتو ابف تيمية كقاؿ شيخ اإلسبلـ
إذا فعؿ ما يستعظـ فعزلو مف  ككذلؾ األمير ميو كسمـ، كأصحابو يعزركف بذلؾ،صمى اهلل ع
 . (ّ) ر لوياإلمارة تعز 

ة يترؾ أمرىا إلى اجتياد القاضي، فيمكف يظير مف األدلة السابقة أف العقكبة التعزيري
ألف العقكبة التعزيرية ىي المجاؿ الكاسع لتشديد  أف يبمغ بيا أشد العقكبة، أك ينزؿ أخفيا ؛

 خر . كمف زماف آل آلخر،، أك تخفيفيا، ك تختمؼ مف مكاف العقكبة

 مصادرة األموال والممتمكات :  .٘

إجراء تأديبي يقكـ بو الحاكـ أك مف ينكب عنو بمصادرة األمكاؿ كالممتمكات التي تزيد في 
حساب المكظؼ إذا ما كانت نتيجة مخالفات أك جرائـ تأديبية في حؽ الماؿ العاـ ، كقد طبؽ 

ف الميتبية حيث قاـ بمصادرة أمكالو التي ادعى بيا اليدية النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىذا عمى اب
 مف الناس .

                                                           

 061المباركفوري: الرحٌق المختوم ص  (1)

 (46)ص ابن تٌمٌة , السٌاسة الشرعٌة  (7)

 (17ابن تٌمٌة , السٌاسة الشرعٌة )ص  (0)



ٕٔٚ 

 

ميد الساعدم كدليؿ ذلؾ ما ركاه   ٍنوي، قىاؿى أبك حي اْسَتْعَمَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى اهلُل " : رىًضيى المَّوي عى
 (ُ) " اْبَن المُّْتِبيَِّة َفَممَّا َجاَء َحاَسَبوُ  َعَمْيِو َوَسمََّم َرُجاًل ِمَن اأَلْسِد َعَمى َصَدَقاِت َبِني ُسَمْيٍم, ُيْدَعى

استعمؿ عمر عتبة بف أبي سفياف عمى كقد قاـ عيمر رضي اهلل عنو بمشاطرة أمكاؿ عمالو حيث 
تجرت فيو، قاؿ: اك  معيكنانة، فقدـ معو بماؿ، فقاؿ: ما ىذا يا عتبة؟ قاؿ: ماؿ خرجت بو 

 (ِ) " ره في بيت الماؿكمالؾ تخرج الماؿ معؾ في ىذا الكجو! فصيٌ 

كقد تعددت أقكاؿ الفقياء في جكاز التعزير بأخذ الماؿ كمصادرتو فقد جاء في تبييف الحقائؽ ما 
، ككذلؾ نص عميو شيخ  (ّ)"  وعن أبي يوسف أن التعزير بأخذ األموال جائز لإلمامنصو " 

ات المالية, فمشروع أيضا في وأما التعزير بالعقوباإلسبلـ ابف تيمية كتمميذه ابف القيـ بقكلو " 
  (ْ)"  مواضع مخصوصة في مذىب مالك وأحمد, وأحد قولي الشافعي

                                                           

 [1733حدٌث رقم  7/103] البخاري : صحٌح البخاري / كتاب الزكاة / باب قوله تعالى " والعاملٌن علٌها "  (1)

 (7/773الطبري , تارٌخ الرسل والملوك )ج (7)

 (0/734الزٌلعً , تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق )ج (0)

 (777( , ابن القٌم , الطرق الحكمٌة )ص 074, الحسبة )ص ابن تٌمٌة  (7)



ٕٔٛ 

 

 رابعًا : أنواع العقوبات في القانون الفمسطيني 

يحرص القانكف الفمسطيني عمى ضبط سير الكظيفة العامة كيضع الضكابط كالمكائح القانكنية 
كذلؾ عبر إصداره المكائح الداخمية كالمذكرات  التي تعمؿ عمى منع الجريمة أك الحد مف كقكعيا

اإليضاحية ككذلؾ الدكرات التدريبية التي ييفسر مف خبلليا قانكف الكظيفة العامة ، كذلؾ ييشكؿ 
 حماية لممكظؼ مف الكقكع في الخطأ كالمخالفة .

 العقوبات التأديبية في القانون الفمسطيني 

كاألنظمة كالتعميمات كالقرارات المعمكؿ بيا في الخدمة إذا ثبت ارتكاب المكظؼ مخالفة لمقكانيف 
 :  (ُ) ةالمدنية أك في تطبيقيا فتكقع عميو إحدل العقكبات التأديبية التالي

كىك إجراء تكجييي لممكظؼ لعدـ تكرار المخالفة كالتحرز مف    :التنبيو أك لفت النظر  .ُ
 الكقكع فييا 

 . : تمكيح بالعقكبة مف قبؿ الرئيس المباشر كقد يككف شفكيا أك كتابيا اإلنذار .ِ
 .لخصـ مف الراتب بما ال يزيد عف راتب خمسة عشر يكمان ا .ّ
 .الحرماف مف العبلكة الدكرية أك تأجيميا مدة ال تزيد عف ستة أشير .ْ
 الحرماف مف الترقية حسب أحكاـ ىذا القانكف .ٓ
 .أشير مع صرؼ نصؼ الراتبالكقؼ عف العمؿ مدة ال تتجاكز ستة  .ٔ
 .تخفيض الدرجة .ٕ
 .اإلنذار بالفصؿ .ٖ
 . اإلحالة إلى المعاش  .ٗ
 . الفصؿ مف الخدمة .َُ

ممة العقكبات الجزائية لمجرائـ ذات الطابع الجزائي كذلؾ بالحبس لمدة  كما ككضع القانكف جي
نحة أك جريمة أك بالحبس المؤبد إذا ما كانت  مقدرة مف السنكات بحسب تقسيـ المخالفة إلى جي

 . (ِ)الجريمة جسمية أك بغيرىا مف العقكبات األخرل 

                                                           

 (64م , المادة )1114( لعام 7قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً رقم ) (1)

م , دلٌل الموظف الحكومً الصادر عن دٌوان الموظفٌن العام , الباب  1106( لسنة 27قانون العقوبات الفلسطٌنً رقم ) (7)

 (1 الخامس , الفصل الثالث )ص



ٕٜٔ 

 

 المطمب الثالث
 الوظيفياللتزام بضوابط العمل 

ف المنظكمة ىك قكة كمتانة في إف العمؿ الكظيفي منظكمة متكاممة ، كمدل سبلمة كؿ جزء م
لذا فإف الكاجب ييحتـ االلتزاـ بضكابط العمؿ الكظيفي في كؿ مراحمو كمف كافة الجيات  ؛ياأدائ

اد المعنية ، كىذا الضبط يؤثر بشكؿ قكم في نجاح المنظكمة كاممة كفي معالجة حاالت الفس
 الكظيفي كالحد مف كقكعيا .

تحدثنا في الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث عف ضكابط العمؿ الكظيفي ، كيتطمب االلتزاـ بيا التزاـ 
 المكظؼ كالدكلة عمى حد السكاء  .

 التزام الدولة بضوابط العمل الوظيفي أوًل : 

المجاالت  االلتزاـ بضكابط التعييف مف حيث اختيار األكفأ كتقديـ األفضؿ في كؿ .ُ
 كالتخصصات كالعمؿ عمى تعزيز ىذه الصفة في نفكس المتقدميف لمكظائؼ .

             َعْن َأِبي ُموَسى َرِضَي المَُّو َعْنُو, َقاَل: َدَخْمُت َعَمى النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َأَنا        
ْرَنا َيا َرُسوَل المَِّو, َوَقاَل اآلَخُر مِ َوَرُجاَلِن ِمْن َقْوِمي, َفَقاَل َأَحُد             ْثَمُو, َفَقاَل:الرَُّجَمْيِن: َأمّْ

 (ٔ)" ِإنَّا َل ُنَولّْي َىَذا َمْن َسأََلُو, َوَل َمْن َحَرَص َعَمْيوِ " 
 

التزاـ النزاىة في عقد المسابقات الكظيفية مف خبلؿ المجاف المتخصصة كالتشدد في  .ِ
إجراءات اختيار مكظفك األماكف الحساسة كالمؤثرة ، كىك ما طبقو عمر رضي اهلل عنو 

ذا لم يكن بأمير دلوني بقكلو "  عمى رجل إذا كان في القوم أميرًا فكأنو ليس بأمير, وا 
 (ِ)" فكأنو أمير

معايير الكاضحة كالشفافة إلجراءات الترقية اإلدارية بكجكد السمـ الكظيفي كضع ال .ّ
ب   :الكاضح لكؿ الدكائر كالميف الحككمية ، كىذا يؤكده قكؿ اهلل تعالى ََ ُٕ قَبىَْذ اِْحَذا

 ُِ ٞ ٍِ ُّٛ اْْلَ ِ٘ ِِ اْعزَؤَْجْشَد اْىقَ ٍَ َْٞش  ُه َخ ، كقاؿ اهلل تعالى عمى لساف  (ّ)  َٝبأَثَِذ اْعزَؤِْجْشُٓ اِ
ٌٌ  يكسؼ عميو السبلـ :  ِِ اْْلَْسِض اِِّّٜ َحفِٞعٌ َعيِٞ  (ْ)  قَبَه اْجَعْيِْٜ َعيَٚ َخَضائِ

                                                           

 [2171حدٌث رقم  1/67] البخاري : صحٌح البخاري / كتاب األحكام / باب ما ٌكره من الحرص على اإلمارة   (1)

 (072( , الصالبً ,فصل الخطاب فً سٌرة أمٌر المؤمنٌن عمر بن الخطاب )ص167عاشور , فرائد الكالم للخلفاء الكرام )ص (7)

 [ 76] القصص : (0)

 [ 77] ٌوسف :  (7)



ٖٔٓ 

 

يقنف القانكف إجراءات التغيير كالتبديؿ في التنظيـ الييكمي لممؤسسات الحككمية كجعؿ  .ْ
التغيير في حدكد الحاجة لمتطكير كاالرتقاء مع األخذ بعيف االعتبار أف ييطبؽ لمدة 

 . (ُ)كافية كأف يخضع لمقياس الصحيح 
ديدة التي تعزز تزكد الجيات المختصة المكظؼ بكافة الدكرات التدريبية كالخبرات الج .ٓ

و كتحقؽ لو مزية التطكر كالتميز في عممو الكظيفي ، فقد دفع النبي صمى اهلل ئمف أدا
َعْن ثَاِبِت ْبِن فعميو كسمـ زيد بف ثابت لتطكير قدراتو ككاتب لمكحي بتعمـ السريانية ، 

, َعْن َزْيدِ  المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َأْن  َأَمَرِني َرُسولُ " ْبِن ثَاِبٍت, َقاَل:  ُعَبْيٍد اأَلْنَصاِريّْ
 (ِ)"  َأَتَعمََّم السُّْرَياِنيَّةَ 

 التزام الموظف بضوابط العمل الوظيفي ثانيًا : 

التزاـ المكظؼ بالضكابط األخبلقية التي تعكس شخصية المكظؼ المسمـ كتعزز مف  .ُ
لدل  كاقيان  األخبلقية تشكؿ سكران تأثير المكظؼ في جكدة المنظكمة الكظيفية ، كالضكابط 
 . (ّ)المكظؼ لمنعو مف القياـ بأم مخالفة أك تجاكز لمقانكف 

كأفضؿ اإللتزاـ عندما يطبقو الحاكـ بنفسو كأصحاب السمطات العميا في الدكلة فييعزز 
ألمير المؤمنيف عمر  ئى يذلؾ لدل باقي المكظفيف فعف الحسف رضي اهلل عنو قاؿ : جً 

يا عمر يا رضي اهلل عنو بماؿ ، فبمغ ذلؾ حفصة بنت عمر رضي اهلل عنيا فقالت : " 
أمير المؤمنين حق أقاربك من ىذا المال فقد أوصى اهلل عز وجل إليك باألقربين , 
فقال ليا يا ُبنية حق أقربائي في مالي وأما ىذا ففيء المسممين , غششت أباك 

 (ْ)"قومي , فقامت واهلل تُجر ذيميا ونصحت أقاربك 
التزاـ المكظؼ بالضكابط األخبلقية ييعزز مف دكره كقدكة لممكظفيف كخصكصا الجدد  .ِ

صحة اإلنتاج، ر العمؿ الكظيفي كسبلمة األداء ك منيـ فييعطي ذلؾ صكرة حسنة عف سي
َِ   :كىذا كاجب عمى المسمـ امتثاالن ألمر اهلل تعالى َٖب اىهِزٝ ب ََل َٝبأَُّٝ ٍَ  َُ ٌَ رَقُ٘ىُ٘ ُْ٘ا ىِ ٍَ آ

 َُ َُ  * رَْفَعيُ٘ ب ََل رَْفَعيُ٘ ٍَ ُْ رَقُ٘ىُ٘ا  ِ أَ َْْذ َّللاه ْقزاب ِع ٍَ  (ٓ) َمجَُش 

                                                           

 (704األشعري , مقدمة فً اإلدارة اإلسالمٌة )ص  (1)

[ صححه األلبانً : صحٌح 7217حدٌث رقم  7/64] الترمذي : سنن الترمذي / كتاب العلم / باب ما جاء فً تعلٌم السرٌانٌة  (7)

 ( 7217( , حدٌث رقم )6/717وضعٌف سنن الترمذي )ج

 (7الشمٌري , أخالقٌات الموظف المسلم )ص  (0)

 (17الجوزي , مناقب أمٌر المؤمنٌن عمر رضً هللا عنه )صابن  (7)

 [0, 7] الصف :  (7)



ٖٔٔ 

 

احتراـ المكظؼ لمكانة عقد العمؿ الذم أيبـر بينو كبيف الدكلة عمى أداء مياـ  .ّ
حضكر مخصكصة مقابؿ أجرة مستقرة يعمؿ عمى تعزيز مكانة الكظيفة لدل األفراد ك 

َِ  ىيبة الدكلة مف خبلؿ احتراـ العقد كالكفاء بو ، عمبلن بقكؿ اهلل تعالى :  َٖب اىهِزٝ َٝبأَُّٝ

فُ٘ا ثِبْىُعقُ٘دِ  ْٗ ُْ٘ا أَ ٍَ  (ُ)  آ

 

 

  

                                                           

 [1] المائدة :  (1)
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 المبحث الثالث
 طرق الدولة في معالجة اآلثار المترتبة عمى الفساد الوظيفي

 المطمب األول
 التربية الوظيفية

   : لمخطأ لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ معرضه  فردو  طبيعي فكؿي إف كقكع الخطأ مف اإلنساف أمر 
فإف كقكع الخطأ مف المكظؼ أمر كارد   (ُ) " ُكلُّ اْبِن آَدَم َخطَّاٌء َوَخْيُر الَخطَّاِئيَن التَّوَّاُبونَ  "

خالفات ليا آثار سمبية كلكف المشكمة في كقكعو بشكؿ متكرر كبصفة دكرية كىذه األخطاء كالم
تترتب عمى المجتمع كاألفراد كعمى الحاالت السياسية االقتصادية كاالجتماعية ، كلذلؾ كاف 
لزاما عمى الدكلة أف تقكـ بكاجبيا بمعالجة اآلثار المترتبة عمى الفساد الكظيفي بما يضمف 

لكظيفي لممكظفيف االحفاظ عمى مؤسسات الدكلة مف االنحراؼ كالضياع كيضمف سبلمة األداء 
 ، كىذه اإلنجازات كالتالي :كتحقيؽ اإلنجاز

تيعتبر التربية الكظيفية مفيكما جديدا في عالـ اإلدارة كالكظائؼ الحككمية كىك نتاج  .1
دراسات كأبحاث لكثير مف حاالت المخالفات الكظيفية بحيث تيعتبر مف أىـ الطرؽ 

، كقد كجو التشريع اإلسبلمي المكظؼ المسمـ ( ِ)كالكسائؿ لمعالجة آثار الفساد الكظيفي 
صمى اهلل -َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل المَِّو : إلى ىذه التربية فعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت 

المَُّيمَّ َمْن َوِلَى ِمْن َأْمِر ُأمَِّتى َشْيًئا َفَشقَّ َعَمْيِيْم  "َيُقوُل ِفى َبْيِتى َىَذا  -عميو وسمم
 (ّ) "َوَمْن َوِلَى ِمْن َأْمِر ُأمَِّتى َشْيًئا َفَرَفَق ِبِيْم َفاْرُفْق ِبِو  َفاْشُقْق َعَمْيوِ 

 
تيعتبر التربية الكظيفية أسمكبا ميبكرا لمعالجة آثار الفساد الكظيفي كتيدؼ إلى تثبيت  .ِ

األفكار كالقناعات السميمة حكؿ الكظيفة العامة ، كتيعتبر سدا منيعا ضد تفشي صكرة 
الكظيفة العامة كالتي تحدث مف خبلؿ تكرار حاالت الفساد الكظيفي في سمبية عف 

 مؤسسة ما فتيعطي انطباعا سمبيا لدل المجتمع عف مؤسسات الدكلة كأعماليا .

                                                           

[ , حسنه األلبانً : صحٌح وضعٌف سنن  7711حدٌث رقم  7/671] الترمذي : سنن الترمذي / كتاب صفة القٌامة والورع  (1)

 (7711(  حدٌث رقم )7/711الترمذي )ج

 (14سالمٌة )ص أدهم , االدارة اإل (7) 

 [ 7271حدٌث رقم  6/2] مسلم : صحٌح مسلم / كتاب اإلمارة / باب رفق الوالة ,  (0)
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كبدأت المجتمعات المتقدمة في العصر الحديث بتعزيز التربية الكظيفية مف خبلؿ  .ّ
اسية كالتي تستطيع مف خبلليا إدراجيا في البرامج األكاديمية لكافة التخصصات الدر 

 .حيا لممجتمع كاألفرادزرع الثقة في نفكس المتعمميف كتأكيد أىمية الكظيفة العامة كصبل

لقد سبؽ التشريع اإلسبلمي ىذه المجتمعات بتطبيؽ ىذا المفيـك كذلؾ مف خبلؿ التكجييات 
لمناس كأىمية العمؿ بيا كقد الشرعية لمعماؿ كالمكظفيف كالتي تؤكد عمى قيدسية المصالح العامة 

 تخمؿ ذلؾ غرس المبادئ كاألخبلؽ لدل الفرد ليككف مكظفا ناجحا كصالحا .

 ييقدـ التشريع اإلسبلمي التربية الكظيفية مف خبلؿ ثبلث محاكر: 

 الوظيفة العامة أمانة ومسؤولية . .ٔ

بأنيا مصدر رزؽ يرفض التشريع اإلسبلمي اقتصار النظر إلى الكظيفة العامة بالنسبة لممكظؼ 
يتقاضى مف خبلليا راتبو الشيرم كفقط ، كىذه النظرة ىي مف أىـ األسباب لتفشي حاالت 
اإلىماؿ كالفساد الكظيفي كعدـ احتراـ الكظيفة كالتقصير فييا ، حيث يكسع التشريع اإلسبلمي 

ييا ىذا األمر بككف الكظيفة أمانة في حؽ المكظؼ كليست ممكا شخصيا كأف حقكؽ العباد ف
 مشتركة كيجب أداؤىا جميعا .

َيا َأَبا َذرٍّ , ِإنََّك  عف أبي ذر رضي اهلل عنو قاؿ : قاؿ لي النبي صمى اهلل عميو كسمـ : " 
نََّيا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمٌة , ِإلَّ َمْن َأَخَذَىا ِبَحقَّْيا , َوَأدَّ  نََّيا َأَماَنُة , َواِ  الَِّذي ى َضِعيٌف , َواِ 

فيذه األمانة في عينؽ المكظؼ يجب أف يستشعرىا كيؤدم حقكقيا كاممة فيبذؿ  (ُ) " َعَمْيِو ِفيَيا
مكاناتو لنجاحيا ، كىذا ييعززه حديث معقؿ بف يسار رضي اهلل عنو   في كسعيا كؿ طاقاتو كا 

ِميَن , ُثمَّ َل َيْجَيُد َلُيْم , َما ِمْن َأِميٍر َيِمي َأْمَر اْلُمْسمِ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ : " 
 ( ِ) " َوَيْنَصُح , ِإلَّ َلْم َيْدُخْل َمَعُيُم اْلَجنَّةَ 

كجو الداللة مف الحديث أف المكظؼ يجب أف يجتيد في كظيفتو فيي في حقو أمانة ميستأمف 
 . (ّ) عمييا كىذا يعزز كاجب المسؤكلية لدل المكظؼ في عممو

  
                                                           

 [ 7276حدٌث رقم  6/6] مسلم : صحٌح مسلم / كتاب اإلمارة / باب النهً عن طلب اإلمارة  (1)
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اإلسبلمي أف مف يريد أف يتقدـ لمكظيفة العامة يجب أف يستشعر ىذه األمانة فيكجو التشريع 
كىذا الكاجب الديني كاألخبلقي ، كىذا السمكؾ ييعزز اىتماـ المكظؼ بكظيفتو كيحضو عمى 
 العمؿ كاالجتياد ككذلؾ يزرع بداخمو ذـ الفساد كاإلىماؿ مما يجعؿ ىذه التصرفات ممتنعة منو .

صكرة حسنة عف المؤسسة الحككمية كيزيد مف ثقة الجميكر بيا كيقمؿ مف كىذا األمر ييعطي 
 بكاعث الخمؿ كاألخطاء .

 الوظيفي  النتماء .ٕ

ف آثار إلى تحقيقو لما لو م جتمعاتإلنسانية الذم تسعى جميع المإف االنتماء أحد األىداؼ ا
في الكقت نفسو، حيث يساعد عمى استقرار العمؿ فضبلن عف تنمية  جتمعإيجابية في الفرد كالم

كلذا يجب عمى الدكلة تحقيؽ االنتماء الكظيفي  الدكافع اإليجابية لدل العامميف كزيادة رضاىـ
لدل مكظفييا لتحصؿ عمى أفضؿ الميخرجات ، كيتحقؽ االنتماء الكظيفي بكجكد الرغبة 

تقاف العمؿ ، ككذلؾ الصادقة لدل المكظؼ في تقديـ السمكك ات اإليجابية مف الصدؽ كالكفاء كا 
 بتكفر جك العمؿ السميـ بيف المكظفيف كرؤسائيـ في المؤسسة .

يككف لدل الفرد الرغبة في إعطاء جزء مف كقتو كجيده ك ييشير مفيكـ االنتماء الكظيفي إلى أنو 
يكد أكبر كالقياـ بأعماؿ مف أجؿ اإلسياـ في نجاح المنظمة كاستمرارىا كاالستعداد لبذؿ مج

 . (ُ) تطكعية كتحمؿ مسؤكليات إضافية

ِخَياُر " , َعْن َرُسوِل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل :  رضي اهلل عنو َعْن َعْوِف ْبِن َماِلكٍ 
ِتُكُم الَِّذيَن ُتِحبُّوَنُيْم َوُيِحبُّوَنُكْم , َوُيَصمُّوَن َعَمْيُكْم   . (ِ)"  َوُتَصمُّوَن َعَمْيِيمْ َأِئمَّ

ُطوَبى ِلَعْبٍد آِخٍذ : "  َعْن النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقالَ  رضي اهلل عنو , َأِبي ُىَرْيَرةَ عن 
ْن ِبِعَناِن َفَرِسِو ِفي َسِبيِل المَِّو َأْشَعَث رَْأُسُو ُمْغَبرٍَّة َقَدَماُه ِإْن َكاَن ِفي اْلِحرَاَسِة  َكاَن ِفي اْلِحرَاَسِة َواِ 

 (ّ)"  َكاَن ِفي السَّاَقِة َكاَن ِفي السَّاَقةِ 

كجو الداللة : أف المكظؼ الذم يؤدم كافة أشكاؿ عممو ييعطي إشارة كاضحة النتمائو لعممو 
 كحبو لزمبلئو كلرؤسائو كمرؤكسيو .

                                                           

 (7001العدد ) 7334الدعٌج , االنتماء الوظٌفً , موقع المجلة االقتصادٌة االلكترونٌة , ماٌو  (1)

 [7407, حدٌث رقم  6/77اإلمارة / باب النهً عن قتال األئمة ] مسلم : صحٌح مسلم / كتاب  (7)

 [7442حدٌث رقم  7/07] البخاري : صحٌح البخاري / كتاب الجهاد والسٌر / باب فضل الحراسة فً الغزو فً سبٌل هللا  (0)
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ر بمكظفيو بكضكح الرؤية كاالنتماء الكظيفي يعزز العمؿ الجماعي كالتقاء رئيس العمؿ المباش
كتناسؽ األىداؼ كىذا يعزز قكة المؤسسة في الميضي قدما في إنجاح العمؿ كانجاز المطمكب 

ّٝاب َعيَٚ ِصَشاغٍ  ، قاؿ تعالى : (ُ)كزيادة  ِ٘ ِشٜ َع َْ َٝ ِْ ٍه َْٕذٙ أَ ِٔ أَ ِٖ ْج َٗ ِنجّاب َعيَٚ  ٍُ ِشٜ  َْ َٝ ِْ ََ  أَفَ

ٍغزقٌٞ 
 (ِ)  . 

كقد دعا القرآف إلى تعزيز التعاكف بيف األفراد في أمكر الخير كالمصمحة ،حيث قاؿ اهلل تعالى : 
  َش َ ُه َّللاه َ اِ ارهقُ٘ا َّللاه َٗ  ُِ ا َٗ اْىُعْذ َٗ  ٌِ ْص ُّ٘ا َعيَٚ اإْلِ َٗ ََل رََعب َٗ  ٙ َ٘ اىزهْق َٗ ُّ٘ا َعيَٚ اْىجِشِّ  َٗ رََعب  ِذُٝذ اْىِعقَبةِ َٗ

 (ّ) 

 تقديم القدوة الحسنة والمؤثرة في موضع القيادة . ٖ

القدكة الحسنة تشكؿ محكرا أساسيا في التربية الكظيفية مف خبلؿ تربية الفرد الميقبؿ عمى 
 الكظيفة أك تربية المكظؼ مف خبلؿ مبلحظتو ك رؤيتو لقدكتو مف خبلؿ العمؿ .

ِذَْٝخِ  ذـ اهلل سبحانو كتعالى المفسديف مف أصحاب القرار كغيرىـ بقكلو تعالى  ََ َُ فِٜ اْى َمب َٗ

 َُ ََل ُْٝصيُِح٘ َٗ َُ فِٜ اْْلَْسِض  ٍػ ُْٝفِغُذٗ ْٕ رِْغَعخُ َس
، كامتدح القائد المؤثر بامتداحو نبينا صمى  (ْ)

ِ  اهلل عميو كسمـ كجعمو قدكة لؤلمة إلى يكـ القيامة فقاؿ تعالى :  ٌْ فِٜ َسُعِ٘ه َّللاه َُ ىَُن ىَقَْذ َمب

حٌ َحَغَْخٌ  َ٘ . فالقدكة الحسنة خير دليؿ كحافز عمى نجاح العمؿ كتقدمو فيك أسكة  (ٓ)  أُْع
خبلص كاالجتياد كىذا كمو يضيع إذا غابت القدكة الحسنة في العمؿ لمرؤكسيو في التفاني كاإل

 فرئيس العمؿ بمثابة البكصمة التي تدير لممكظفيف االتجاه الصحيح .

إني قد  كقٌدـ الفاركؽ عمر مثبل بالقدكة كتعزيز القدكة في الكاليات حيف خاطب الكالة قائبل : "
ـ اهلل ال أكتيف كالطير إف رأككـ كقعتـ كقعكا ، كأيٌ أمرت الناس بكذا كنييتيـ عف كذا ، كالناس 

  (ٔ)"  في كاحد كقع فيما نييت الناس عنو إال ضاعفت لو العقكبة لمكانو مني

كىنا يجب عمى الدكلة أف تيعزز مف كجكد القدكة الحسنة مما يساعد في معالجة آثار الفساد 
عطاء صكرة حسنة عف الكظيفة العامة مما يكلد  الثقة لدل األفراد في المؤسسات الكظيفي كا 

 الحككمية .
                                                           

 (746األشعري , مقدمة فً اإلدارة اإلسالمٌة )ص  (1)

 [77] الملك :  (7)

 [7] المائدة :  (0)

 [ 71] النمل :  (7)

 [74] األحزاب :  (7)

 (061الصالبً , فصل الخطاب فً سٌرة أمٌر المؤمنٌن عمر بن الخطاب )ص  (6)
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 المطمب الثاني
 تأمين الحياة الكريمة لمموظف

إف التشريع اإلسبلمي قٌدر المكظؼ كاىتـ بو كمنحو مف الرعاية ما يكفؿ حقكقو كييشجعو عمى 
كاجباتو كالمحافظة عمى األمكاؿ العامة كحسف تدبيرىا كالحفاظ عمى كرامة الكظيفة ، كاىتماـ 

شريع اإلسبلمي ليس بالحاجات االقتصادية فقط بؿ بتأميف الحياة الكريمة بحيث ال ييضطر الت
 إلى التجاكز أك االنشغاؿ عف كظيفتو في سبيؿ تأميف معيشتو .

كقد كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أكؿ مف قاـ بتأميف الحياة الكريمة لممكظؼ كحؽ لو عمى 
َعَماًل َوَلْيَس َلُو َمْنِزٌل, َفْمَيتَِّخْذ َمْنزًِل, َأْو  َمْن َوِلَي َلَنا: " الدكلة حيث قاؿ لعمالو عمى البمداف 

ِخْذ َدابًَّة, َوَمْن َلْيَسْت َلُو َزْوَجٌة َفْمَيَتَزوَّْج, َأْو َلْيَس َلُو َخاِدٌم َفْمَيتَِّخْذ َخاِدًما, َأْو َلْيَسْت َلُو َدابٌَّة َفْمَيتَّ 
  (ُ) " َأَصاَب َشْيًئا ِسَوى َذِلَك َفُيَو َغالّّ 

كجو الداللة : أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أطمؽ لفظ العمؿ عمى الكظائؼ الحككمية لديو كقد 
 بيف الحاجات األساسية كالسكف كآلة الرككب كالخادـ .

عبلميـ بيا كعدـ  كقد أكصى النبي صمى اهلل عميو كسمـ بإعطاء العماؿ أجكرىـ كاممة كا 
, قال : قال رسول اهلل صمى اهلل عميو رضي اهلل عنو  َرْيَرةَ َعْن َأِبي ىُ التسكيؼ كالمماطمة فييا 

 (ِ)"  َمِن اْستَْأَجَر َأِجيرًا, َفْمُيْعِمْمُو َأْجَرهُ »وسمم : 

َثاَلَثٌة  : " َقاَل المَُّو َتَعاَلى :َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو َعْن النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقالَ و 
َجَر َأِجيرًا َأَنا َخْصُمُيْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َرُجٌل َأْعَطى ِبي ُثمَّ َغَدَر َوَرُجٌل َباَع ُحرِّا َفَأَكَل َثَمَنُو َوَرُجٌل اْستَأْ 

 (ّ)"  َفاْسَتْوَفى ِمْنُو َوَلْم ُيْعِطِو َأْجَرهُ 
عميو كسمـ عمى إعطاء حؽ  مف األحاديث : الحث الشديد مف النبي صمى اهلل كجو الداللة

  (ْ)األجير كامبل غير منقكص 
كقد بيف الفقياء أنو قد يدخؿ في ىذا الباب حاجات أساسية أيخرل مثؿ آلة الحرفة كمتاع البيت 

أمَّا تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية "  :ككتب العمـ كسبلح الدفاع عف النفس فقد نٌص الماكردم
  كالكفاية معتبرة مف ثبلثة أكجو:،  تقطعو عف حماية البيضة تماس مادةحتى يستغني بيا عف ال
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، : عدد ما يرتبطو مف الخيؿ كالظيركالثاني ،و مف الذرارم كالمماليؾكلي أحدىا: عدد مف يعي 
لعامو كمو، كالثالث: المكضع الذم يحمو في الغبلء كالرخص، فيقدَّر كفايتو في نفقتو ككسكتو 

ف  تعرض حالو في كؿ فيككف ىذا المقدر في عطائو، ثـ عاـ، فإف زادت ركاتبو الماسة زيد، كا 
  (ُ) نقصت نقص "

كيؤسس الماكردم فقييا ألىمية تأميف الحياة الكريمة لمكظفي الدكلة مع األخذ بعيف االعتبار 
حاالت الضيؽ كاألزمات التي تعصؼ بالدكلة كىذا يشير إلى باب حؿ األزمات كالتخفيؼ مف 

 لمدكلة .المشاكؿ االقتصادية 

إف إعطاء المكظؼ كفايتو أثناء حياتو كبعد مماتو كزيادة دخمو عند الحاجة ييغنيو عف الناس فبل 
يمد يده إلييـ كال يحابييـ عمى حساب المصمحة العامة كال يضيع ما اؤتمف عميو مف أجميـ كىذا 

خبلصو في عممو كأداء كاجبو مما يعني تضييؽ ا لخناؽ عمى أم كمو يزيد مف إنتاجو كأمانتو كا 
 محاكلة الختراؽ النظاـ أك إحداث أم حالة مف حاالت الفساد الكظيفي .

كتب اإلماـ عمي رضي اهلل عنو إلى عاممو األشتر النخعي رضي اهلل عنو فيما يخيص كفاية 
ثم أسبغ عمييم األرزاق فإن ذلك قوة ليم المكظفيف كعماؿ الدكلة حقكقيـ المناسبة فقاؿ : " 

أنفسيم و غنى ليم عن تناول ما تحت أيدييم و حجة عمييم إن خالفوا أمرك عمى استصالح 
 (ِ)"  أو ثمموا أمانتك

ىاركف الرشيد إلى ذلؾ بقكلو :     كقد كجو الفقيو أبك يكسؼ قاضي القضاة في زمانو الخميفة ى
ويجري ليم من الرزق من بيت المال وليدر عمييم وتتقدم إلييم في أن ل يستروا عنك خبرا "

؛ فمن لم يفعل منيم فنكل  يزيدوا فيما يكتبون بو عميك خبرا عن رعيتك ول عن ولتك, ول 
   .(ٖ) " بو
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 المطمب الثالث
 اإلدارة السميمة
أف تيعيد النظر في آليات العمؿ ككسائمو  يترتب عمى الفساد الكظيفي آثار تستكجب مف الدكلة

كمكاكبة كؿ ما مف شأنو أف يخدـ المنظكمة الكظيفية بشكؿ كاسع كفاعؿ كىذه دعكة تشريعية 
 سابقة لئلدارات الحديثة .

 إدارة التغيير : .ٔ

كييقصد بيا سمسمة مف المراحؿ يتـ مف خبلليا االنتقاؿ مف مرحمة إلى مرحمة جديدة بيدؼ  
التغيير ككضع كسائؿ جديدة بيدؼ اإلصبلح كالتجديد كىنا دعا القرآف الكريـ إلى ذلؾ بقكؿ 

ِٖ  اهلل تعالى :  ّْفُِغ َ ب ثِؤ ٍَ ًٍ َحزٚه َُٝغُِّٞشٗا  ْ٘ ب ثِقَ ٍَ َ ََل َُٝغُِّٞش  ُه َّللاه   (ُ)  ٌْ اِ

كالدكلة يتكجب عمييا إحداث التغيير المنظـ كؿ فترة كأخرل كذلؾ لمكصكؿ إلى األفضؿ 
 في كؿ مرحمة .

 اإلدارة باألىداف : .ٕ

تاحة الكسائؿ لتحقيؽ ىذه األىداؼ  كيقصد بيا كضكح األىداؼ أماـ المؤسسة الحككمية كا 
يجعؿ مف األشخاص كسيمة كىذه اإلدارة تيدؼ إلى عدـ التعمؽ باألشخاص األمر الذم 

لتحقيؽ اليدؼ العاـ كىذا يقطع الطريؽ عمى األشخاص الذيف يسعكف لتسجيؿ انجازات 
كرقية أك االىتماـ بالنجاح في فترة رئاستو لمعمؿ فقط ، كحيث إف تكحيد أىداؼ المؤسسة 
يجمع األفراد كرؤساء العمؿ عمى قمب رجؿ كاحد حيث أف غمكض األىداؼ كعدـ كضكحيا 

  أىـ أسباب الفساد الكظيفي كتفشيو في المجتمعات . مف

كقد برزت حكمة النبي صمى اهلل عميو كسمـ في إدارة الدكلة باألىداؼ كالعمؿ عمى تحقيؽ 
مح الحديبية  ف خالؼ األىكاء الشخصية ، ففي صي اليدؼ االستراتيجي كالصبر عميو حتى كا 

يرغب بيا كبار الصحابة مف  عقد النبي صمى اهلل عميو كسمـ االتفاؽ عمى شركط لـ
المسمميف ؛ إال أف النبي أمضى االتفاؽ ألف اليدؼ الكاضح أمامو ىك نشر الدعكة 
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ف تأخر إسبلـ أىؿ مكة ، بينما كاف ىدؼ المسمميف بسيطا  اإلسبلمية لكؿ العالـ حتى كا 
كىك دخكؿ مكة في ذلؾ اليكـ ، أما النبي فقد كانت نظرتو أعمؽ كأكسع كأثمرت نتائج 

مح كما أراد اهلل تعالى لنبيو كلممسمميف   (ُ)الصي

 . استخدام الوسائل الحديثة : ٖ

كييقصد بيا استخداـ التكنكلكجيا كالكسائؿ الحديثة في عممية إدارة المنظكمة الكظيفية بكافة 
أشكاليا المالية كاإلدارية بقصد تحقيؽ أعمى ضبط ممكف لمحالة الكظيفية في المؤسسات 

كاختصار الكقت كالجيد كمكاكبة حجـ االنجاز اليكمي كاألسبكعي ، كىذا ييعزز رقابة الحككمية 
أفضؿ عمى األعماؿ كاألمكاؿ كتستطيع الدكلة مف خبللو كضع يدىا عمى نقاط الضعؼ 

زالة آثارىا كتصحيح مسارىا .  كمصادر الفساد الكظيفي مما يساعد في معالجتيا كا 

 

 ٗآىٔ ٗصحجٔ أجَعِٞٗصيٚ َّللا ٗعيٌ عيٚ عٞذّب ٍحَذ 
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 الخاتمة
 

 لى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات :بعد تكفيؽ اهلل تعالى بإتماـ ىذا البحث خميصت الرسالة إ

 أول : النتائج 
العمؿ الكظيفي مف أىـ أشكاؿ العمارة لؤلرض في العصر الحديث كيعكد نفعو عمى  .ُ

 األفراد كالمجتمعات .
مف الضكابط لضماف سير العممية الكظيفية بشكؿ يحتاج العمؿ الكظيفي إلى مجمكعة  .ِ

 صحيح كمكافؽ لمتشريع اإلسبلمي .
ضكابط العمؿ الكظيفي األخبلقية كالسمككية ، كضكابط التعييف في الكظيفة العامة  .ّ

 تيعطي نتائج مثمرة كتعكد بالنفع عمى الفرد كالمجتمع .
األكفاء مف المكظفيف  كجكب تكلية األصمح لمكظائؼ العامة كعدـ التياكف في اختيار .ْ

 حسب قدراتيـ كتخصصاتيـ .
عقد التكظيؼ في الفقو اإلسبلمي ىك عقد إجارة كييعتبر المكظؼ مف باب األجير  .ٓ

 الخاص .
الفساد الكظيفي مف أخطر اآلفات التي تيصيب المجتمعات الحديثة ، كىي العائؽ  .ٔ

 األكبر في طريؽ النيضة كالتنمية .
إلى قسميف ، جرائـ ذات طابع تأديبي كجرائـ ذات طابع  تنقسـ جرائـ الفساد الكظيفي .ٕ

 جزائي .
لمفساد الكظيفي آثار بارزة عمى األنظمة الميختمفة سياسيا كاقتصاديا كاجتماعيا ، كما  .ٖ

 كتؤثر عمى نزاىة الكظيفة العامة ك ييسيء إلى سيمعة الدكلة .
جيزتيا الداخمية تمتمؾ الدكلة السمطة لمعالجة ظاىرة الفساد الكظيفي مف خبلؿ أ .ٗ

 كالخارجية
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يجب تعزيز الرقابة الذاتية لممكظؼ كتعزيز األخبلؽ اإلسبلمية كالسمككيات  .َُ
 السميمة لديو 

يجب تكسيع دائرة الرقابة اإليجابية لتشمؿ طبقات المجتمع المختمفة داخؿ  .ُُ
 المنظكمة الكظيفية كخارجيا .

عاـ لممجتمع كحمايتو جكىر العقكبة في التشريع اإلسبلمي ىك صيانة الكياف ال .ُِ
 مف الفساد .

صبلح الدكائر  .ُّ العقكبة ليا أثر كاضح في زجر الميقصريف كردع المفسديف كا 
 الكظيفية الميختمفة .

يجب معالجة اآلثار الميترتبة عمى الفساد الكظيفي مف خبلؿ تقديـ األفضؿ  .ُْ
 كزرع القيـ في نفكس المكظفيف لخدمة مجتمعاتيـ .

 ثانيا : التوصيات 
الباحث بضركرة التركيز عمى الرقابة الذاتية لممكظؼ مف خبلؿ تنمية الكازع  يكصي .ُ

 الديني الذم ييشكؿ سدان منيعان ضد الفساد الكظيفي .
يكصي الباحث بالتركيز عمى حقكؽ المكظؼ المالية عمى كجو الخصكص لما ليا  .ِ

 الدكر الكبير في امتناعو عف الفساد الكظيفي .
أجيزة الرقابة الميختمفة في المؤسسات الحككمية ، كاستحداث يكصي الباحث بتفعيؿ  .ّ

 أساليب ككسائؿ جديدة لمكافحة الفساد الكظيفي .
يكصي الباحث المحاضف التربكية في المجتمع مف المدارس كالمعاىد كالجامعات بأخذ  .ْ

 دكرىا في تعزيز التربية الكظيفية كرعاية المصمحة العامة لدل الطبلب كاألكاديمييف .
يكصي الباحث باالىتماـ كالعمؿ عمى التأصيؿ الشرعي لممكضكعات المعاصرة  .ٓ

 المطركحة في كتب اإلدارة كالقانكف المشابية لعنكاف ىذا البحث .
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 المصادر والمراجع
 

 مجمع المغة العربية بالقاىرة ، دار الدعكة. . المعجـ الكسيط )د.ت( . ،مصطفى كآخركف  إبراىيـ
 
أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني  ،األثير  ابف

تحقيؽ: عمر عبد السبلـ  ( .ىػُُْٕ.) الكامؿ في التاريخ . عز الديف ابف األثير ،الجزرم
 . دار الكتاب العربي  . بيركت .ُ. ط تدمرم

ػ ( ق ُُِْ) الشيباني ىبلؿ بف أسد  حنبؿ بف  أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف ،  أحمد بف حنبؿ
 .مؤسسة الرسالة . ُ. طعادؿ مرشد، كآخركف  ،تحقيؽ : شعيب األرنؤكط  . مسند اإلماـ أحمد

 ق( .َُّْ. ) أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني ،أحمد بف حنبؿ 
 ة.، مؤسسة الرسال . ُ.ط تحقيؽ : كصي اهلل محمد عباس . فضائؿ الصحابة

 
 . ُ. طمقدمة في اإلدارة اإلسبلمية ق( .ُُِْ. )أحمد بف داكد المزجاجي األشعرم  ،األشعرم 
 .المممكة العربية السعكدية  .جدة 
برنامج  .كندريةاإلس.  صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجة . محمد بف ناصر الديف األلباني ،األلباني 

  .مجمكعة التحقيقات الحديثة 
 .  اإلسكندرية.   صحيح كضعيؼ سنف أبك داكد . محمد بف ناصر الديف األلباني ،األلباني 

  .برنامج مجمكعة التحقيقات الحديثة 
اإلسكندرية برنامج  . صحيح كضعيؼ سنف الترمذم.  محمد بف ناصر الديف األلباني  ،األلباني 

 .مجمكعة التحقيقات الحديثة
 .  مكتبة المعارؼ . الرياض.  السمسمة الصحيحة . . )د.ت( محمد ناصر الديف األلباني ،األلباني 
اإلحكاـ في  .أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي اآلمدم ،اآلمدم 

 .المكتب اإلسبلمي  . بيركت. عفيفي تحقيؽ : عبد الرازؽ  . أصكؿ األحكاـ

اإلدارة  .  (قَُّْ. )ياسر عبد الشرفا  .أحمد خالد العبادلة  .يكسؼ عبد بحر  ،بحر كآخركف 
 . مكتبة الجامعة اإلسبلمية  . غزة ِ. ط في اإلسبلـ
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الجامع المسند الصحيح  ق( .ُِِْ. ) محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي ،البخارم 
تحقيؽ : محمد زىير بف  . المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو

 . دار طكؽ النجاة  . ُ. طناصر الناصر
. خمؼ بف أبي القاسـ محمد، األزدم القيركاني أبك سعيد ابف البراذعي المالكي ،البراذعي  ابف

تحقيؽ : الدكتكر محمد األميف كلد محمد سالـ بف  . التيذيب في اختصار المدكنة ق( .ُِّْ)
 . دار البحكث لمدراسات اإلسبلمية . دبي . ُ. طالشيخ 

تقرير رقـ  . الكظيفة العامة في فمسطيف بيف القانكف كالممارسة ـ( .ََِِ. )باسـ بشناؽ  ،بشناؽ 
 . راـ اهلل  .( ضمف سمسمة تقارير قانكنية صادرة عف الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف ُّ)

شرح السنة  ق(.َُّْ.)أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي  ،البغكم 
 .المكتب اإلسبلمي  . دمشؽ . ِ. طمحمد زىير الشاكيش  .، تحقيؽ : شعيب األرنؤكط 

ذيرم  ذيرم  ،البىبلى دار  . بيركت.  فتكح البمداف .ـ( ُٖٖٗ.)أحمد بف يحيى بف جابر بف داكد البىبلى
 .كمكتبة اليبلؿ

 . .)د.ت( منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى ،البيكتي 
  دار الكتب العممية  . . بيركت.  ؼ القناع عمى متف اإلقناعاكش

ٍكًجردم الخراساني أبك بكر البييقي  ،البييقي  ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
مكتبة  . الرياض ، ُ. ط، تحقيؽ عبد العمي عبد الحميد حامد  شعب اإليمافق( . ُِّْ)

 . الرشد لمنشر كالتكزيع
ٍكًجردم الخراساني أبك بكر البييقي  ،البييقي  ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

لكتب دار ا . بيركت . ّ. ط محمد عبد القادر عطا : تحقيؽ . السنف الكبرلق( . ُِْْ)
 . العممية
سنف ق( . ُّٓٗ)بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى  ،الترمذم 

 .مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي  .مصر . ِ. طتحقيؽ أحمد شاكر كآخريف  . الترمذم
بي القاسـ تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أ ،تيمية  ابف

كتب كرسائؿ كفتاكل شيخ اإلسبلـ ابف  . )د.ت( . بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي
 .مكتبة ابف تيمية  )د.ط( .تحقيؽ :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي النجدم  .تيمية 



ٔٗ٘ 

 

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ  ،تيمية ابف  
تحقيؽ : عمي بف نايؼ  . الحسبة ق( .ُِْٓ. ) بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي

 .)د.ف( ِ. طالشحكد 
اهلل بف أبي القاسـ تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد  ،تيمية  ابف

المممكة .  ُط . السياسة الشرعية . ق(ُُْٖ. )بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي 
 .كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد. العربية السعكدية 

.  ُ. ط كتاب التعريفات ق( .َُّْ.) بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني ،الجرجاني 
 .دار الكتب العممية  . ركتبي

عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني أبك المعالي ركف الديف، الممقب   ،الجكيني 
 . فمكتبة إماـ الحرمي.  ِط . غياث األمـ في التياث الظمـ.  ق(َُُْ.) إماـ الحرميف

.دمشؽ  ِ.ط كاصطبلحاالقامكس الفقيي لغة  ـ( .ُٖٖٗ. )الدكتكر سعدم أبك حبيب  ،حبيب أبك 
 دار الفكر . .
فتح البارم شرح  ق( .ُّٕٗ)أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي  ،حجر  ابف

 .دار المعرفة  . بيركت . .)د.ط( : محمد فؤاد عبد الباقي . تحقيؽ صحيح البخارم

تعييف مكظفي الدكلة قكاعد السياسة الشرعية في  ـ( .ََِٓ)مجيد محمكد أبك حجير  ،حجير أبك 
 . دار الثقافة لمنشر كالتكزيع .عماف . في اإلسبلـ 

رسالة .)  أحكاـ جرائـ التزكير في الفقو اإلسبلمي ـ( .ََُِ. ) سامر برىاف محمكد ،حسف 
 ح . نابمس .جامعة النجا . غير منشكرة( ماجستير

 .)د.ط( .)د.ت(  التأديب في الكظيفة العامة . ـ(ُْٔٗ.) عبد الفتاح ،حسف 

دار النيضة  . القاىرة ػ ْ.ط شرح قانكف العقكبات القسـ العاـػ  ـ(ُٕٕٗ. ) محمد نجيبحسني ، 
 .العربية 

 )د.ت(. جامعة القاىرة  . مبادئ القضاء اإلدارمـ( . ُُٕٗ) .عبد الحميد ،حشيش 



ٔٗٙ 

 

أبك عبد اهلل، محمد بف إبراىيـ بف سعد اهلل بف جماعة الكناني الحمكم الشافعي، بدر  ،الحمكم 
. فؤاد عبد المنعـ أحمد  . تحقيؽ : تحرير األحكاـ في تدبير أىؿ اإلسبلـ ـ( .ُٖٖٗ) الديف
 .دار الثقافة  .الدكحة . ّط

تطبيقاتيا في أنظمة أخبلقيات المينة في اإلسبلـ ك  .ق( ُُّْ)عصاـ عبد المحسف  ،الحميداف 
 .مكتبة العبيكاف   ُ. ط المممكة العربية السعكدية

عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي الحميرم الفاسي، أبك الحسف ابف القطاف  ،الحميرم 
دار  )د.ـ(تحقيؽ : حسف فكزم  الصعيدم  . اإلقناع في مسائؿ اإلجماع ق ( .ُِْْ.)

 .الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر 
 . )د.ط( دار السبلـ . القاىرة.  األساس في التفسير ق( .ُِْْ) سعيد حٌكل ،حكٌل 
تعريب : .  درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ . ق(ُُُْ.)عمي حيدر خكاجو أميف أفندم  ،حيدر 

 .دار الجيؿ  . )د.ـ( ُ. طفيمي الحسيني 

 

 ر الحكاـ شرح غرر األحكاـدر  ( .ت. )د.خسرك  محمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمبل  ،خسرك 
 .دار إحياء التراث العربي  . )د.ط( .

عبد الرحمف بف محمد بف محمد، ابف خمدكف أبك زيد، كلي الديف الحضرمي االشبيمي  ،خمدكف  ابف
 . دار الفكر . بيركت . ِ. طخميؿ شحادة  تحقيؽ: تاريخ ابف خمدكف . ـ(ُٖٖٗ)

 
            أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم  ، أبك داكد

المكتبة   . بيركت. محمد محيي الديف عبد الحميد  :تحقيؽ  . سنف أبي داكد . السًِّجٍستاني
 .العصرية، صيدا 

حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير  . )د.ت(محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي  ،الدسكقي 
 فكر .دار ال . )د.ط(
غياب مفيكـ االنتماء  االنتماء التنظيمى:ـ، مايك( . ََِٖي ، رندا . )الياف كأحمد  ،الدعيج 

مجمة االقتصادية االلكتركنية المكقع  . التنظيمي يعطؿ تقدـ منظمات العمؿ النسائية في المممكة
 .(ّّٗٓ)العدد  .



ٔٗٚ 

 

.  دليؿ المرشد لمكظفي القطاع العاـ المدنييف كالحككمييفـ( . ََِٓمجمس الكزراء الفمسطيني .)
  راـ اهلل .
بيراـ بف عبد اهلل بف عبد العزيز بف عمر بف عكض، أبك البقاء، تاج الديف السممي  ،الدمياطي 

تحقيؽ : أحمد بف عبد  . مالؾالشامؿ في فقو اإلماـ  . ق(ُِْٗ.) الدًَّميًرٌم الدٍِّميىاًطٌي المالكي
 .مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث . )د.ـ( . ُ. طالكريـ نجيب 

بحث لمييئة العامة لبلئتبلؼ . راـ اهلل .  ُ. ط الداء كالدكاء . ـ(ََِْ.) أحمد أبك دية ،دية  أبك
 .أماف_مف أجؿ النزاىة كالمساءلة 

. )د.ط( .  عيكف األخبار . ق(ُُْٖ) . قتيبة الدينكرمأبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف  ،الدينكرم 
 .دار الكتب العممية  بيركت .

أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم  ،الرازم 
دار إحياء التراث  .بيركت . ّ. ط مفاتيح الغيب = التفسير الكبير . ق(َُِْ. )خطيب الرم 

 .ربي الع
أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد  ،رشد القرطبي  ابف

 .دار الحديث  .)د.ط( . القاىرة . بداية المجتيد كنياية المقتصد . ق(ُِْٓ)الحفيد 
تطبيقة في التدابير الكاقية مف الرشكة  دراسة  ـ( .ََِّ.)صالح حمد الرعكجي  إبراىيـ ،الرعكجي 

أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك  غير منشكرة ( . رسالة ماجستير)،   المممكة العربية السعكدية
 ، الرياض . األمنية

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي، المعركؼ  ،الريعيني 
.)د.ـ(  ّ. ط خميؿمكاىب الجميؿ في شرح مختصر  . ق(ُُِْ) . بالحطاب الرُّعيني المالكي

 .دار الفكر   .
.  محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّبيدم ،الزَّبيدم 

 .دار اليداية . )د.ط(مجمكعة مف المحققيف  . تاج العركس مف جكاىر القامكس )د.ت( .
رسالة . ) استغبلؿ الكظيفة العامة في االعتداء عمى الماؿ العاـ . ـ(ََِٕ.) زعرب : أيمف فاركؽ

 .الجامعة اإلسبلمية بغزة  . غير منشكرة ( ماجستير
الكشاؼ  . ق(َُْٕ. )أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل  ،الزمخشرم 

 . دار الكتاب العربي .بيركت . ّ. ط عف حقائؽ غكامض التنزيؿ



ٔٗٛ 

 

تبييف  ق( .ُُّّ.)عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي  ،الزيمعي 
ٍمًبيِّ لشياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يكنس بف .  الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشِّ

ٍمًبيُّ   .المطبعة األميرية الكبرل  . . )د.ـ( ُ. طإسماعيؿ بف يكنس الشِّ
. ظاىرة الفساد اإلدارم في الدكؿ العربية كالتشريع المقارف  ـ( .َُِِ) .زيف الديف : ببلؿ أميف 

 .دار الفكر الجامعي  .اإلسكندرية . ِط
.  ُ. ط األشباه كالنظائر . ق(ُُُْ. )السيبكي : تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السيبكي 

 .دار الكتب العممية )د.ـ( 

. )د.ط( المبسكط ق(. ُُْْ) . محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي ،السرخسي 
 رفة .دار المع . بيركت .

دار  . )د.ط( . مصر . القسـ العاـ ، الكسيط في قانكف العقكبات ـ( .ُُٖٗ. )سركر : فتحي 
  . النيضة

ساد اإلدارم في ضمانات منع الف.  ـ( َُِّ.) سفراف : أحمد بف عبد اهلل بف ىادم آؿ سفراف
، جامعة  غير منشكرة ( رسالة ماجستير) . أنظمة الخدمة المدنية بالمممكة العربية السعكدية

 ، الرياض .الممؾ خالد 
 .دار الفكر العربي  . )د.ط( . قانكف العقكبات القسـ العاـ ػ ـ(ُٕٗٗ. ) مأمكف محمد سبلمة ،

 ُ. طاألشباه كالنظائر . ق(ُُُْ. )عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي  ،السيكطي 
 .دار الكتب العممية  . بيركت .

تحقيؽ .  تاريخ الخمفاء . ق( ُِْٓ. )عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي  ،السيكطي 
 .مكتبة نزار مصطفى الباز  . )د.ـ( . ُ.طحمدم الدمرداش  :

 . ق(ُُْٕ. )الشاطبي  إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي 
 . . )د.ـ(ُ. طتحقيؽ : أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف  . المكافقات

مغني المحتاج ق( . ُُْٓ)شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  ،الشربيني 
 .دار الكتب العممية  . بيركت .ُط . إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج

.  فتح القدير ق( .ُُْْ. )محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني  ، الشككاني
 . دار ابف كثير . دمشؽ .ُط



ٜٔٗ 

 

 . نيؿ األكطار  ـ( .ُُّ. )محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني  ،الشككاني 
 .دار الحديث . مصر .ُط .تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي 

 ر( .منشك  محكـ  بحث)  . عقكد التكظيؼ في الفقو اإلسبلمي ـ( .ََِٖ. )شكيدح : أحمد ذياب 
 . (ّٔ-ُص ) ( ُع)،  (ُٔ)مج :مجمة الجامعة اإلسبلمية ، 

شيبة ، أبك بكر بف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي ابف أبي 
. الرياض ُ. طتحقيؽ : كماؿ يكسؼ الحكت  .المصنؼ في األحاديث كاآلثار .  ق(ُُْٗ). 
 . مكتبة الرشد  .

نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ  صمى اهلل عميو  . . )د.ت(صالح بف عبد اهلل  حميد ،
 . دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع .جدة . ْ.ط كسمـ

 ُ.ط الدكلة العثمانية عكامؿ النيكض كأسباب السقكط ( .ـََُِ.  )عمي محمد  ،الصبلبي 
 .)د.ـ( . دار التكزيع كالنشر .

. بفصؿ الخطاب في سيرة أمير المؤمنيف عمر بف الخطا .ـ( ََِِ. )عمي محمد  ، الصبلبي
 .  دار التكزيع كالنشر .)د.ـ( . ُط

شرح بمكغ  سبؿ السبلـ . ق(ُّٕٗ. )محمد بف إسماعيؿ األمير الكحبلني الصنعاني  ،الصنعاني 
  .مكتبة مصطفى البابي الحمبي  . بيركت . دار المعرفة ،ْ.ط المراـ 

 
 . )د.ت( .سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني  ،الطبراني 

. عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني  .تحقيؽ : طارؽ بف عكض اهلل بف محمد  . المعجـ األكسط
 . دار الحرميف )د.ط( .القاىرة .

 ق( .َُِْ. )محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم  ،الطبرم 
 .مؤسسة الرسالة . )د.ـ( . ُطتحقيؽ : أحمد محمد شاكر  . جامع البياف في تأكيؿ القرآف

 ق( .ُّٖٕ. )فر الطبرم محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جع ،الطبرم 
 . دار التراث . بيركت .ِ. ط تاريخ الرسؿ كالممكؾ كصمة تاريخ الطبرم

 . )د.ف(القاىرة  . ٓ. ط مبادئ القانكف اإلدارم ـ( .ُُٕٗ. )سميماف محمد  ،الطماكم 
رد .  ق(ُُِْ. )محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي  ،عابديف  ابف

 . دار الفكر . بيركت .ِ. ط عمى الدر المختارالمحتار 



ٔ٘ٓ 

 

أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف  ،العز بف عبد السبلـ 
تحقيؽ  . الفكائد في اختصار المقاصد ق( .ُُْٔ. )السممي الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء 

 .المعاصر دار الفكر  . دمشؽ .ُ. ط: إياد خالد الطباع 
.  اإلسبلميةكالمالي في دكلة الخبلفة  اإلدارمظاىرة الفساد   ـ( .َُِْ. )عمي فرعكف عمكاف ، 

 ( .َِٖع) .جامعة كاسط  . مجمة األستاذ

.) د.ط( بيركت  إحياء عمـك الديف.  .) د.ت( أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي ،الغزالي 
 . دار المعرفة .

تحقيؽ .  الكسيط في المذىب  ق( .ُُْٕ. )أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي  ،الغزالي 
 .دار السبلـ  . القاىرة .ُ. طمحمد محمد تامر  .: أحمد محمكد ابراىيـ 

 . المنخكؿ مف تعميقات األصكؿـ( . ُٖٗٗ. )أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي  ،الغزالي 
 .دار الفكر المعاصر   . بيركت . ّ. طتحقيؽ : محمد حسف ىيتك 

جامعة  . )د.ط( .مكة المكرمة . فقو السيرة النبكية . ـ(ُِٗٗ. )منير محمد الغضباف  ،الغضباف 
 .أـ القرل 

تحقيؽ : عبد  . معجـ مقاييس المغة ـ( .ُٕٗٗ. )أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا  ،فارس ابف
 ر .ر الفكدا . )د.ط( . بيركت .السبلـ محمد ىاركف 

األحكاـ  .  ـ( َََِ. )القاضي أبك يعمى محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء  ،الفراء 
  . دار الكتب العممية .بيركت . ِ. طتحقيؽ : محمد حامد الفقي  . السمطانية

دار األلباب  . )د.ط( . أراء بف تيمية في الحكـ كاإلدارة ـ( .َََِ. )حمد محمد سعد  ،فرٌياف 
 . لمنشر كالتكزيع
القامكس .  ـ( ََِٓ. )مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز آبادل  ،الفيركز آبادم 

مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر  . بيركت .ٖ. طتحقيؽ : محمد نعيـ العرقسيكسي  . المحيط
 . كالتكزيع
المصباح المنير في  . )د.ت( . بك العباسأحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أ ،الفيكمي 

 .المكتبة العممية  .)د.ط ( . بيركت . غريب الشرح الكبير
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أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ  ،قدامة  ابف
 .القاىرة .. )د.ط(  المغني . ـ( ُٖٔٗ. )الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي 

 .مكتبة القاىرة 
أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ ، قدامة  ابف

.   الكافي في فقو اإلماـ أحمد ق( .ُُْْ. )الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي 
 . دار الكتب العممية.بيركت . ُط

. لديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي أبك العباس شياب ا ،القرافي 
 .دار عالـ الكتب  .)د.ط( . الفركؽ = أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ . )د.ت(
أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف  ،القرطبي 

براىيـ أطفيش ت .الجامع ألحكاـ القرآف  . ـ(ُْٔٗ. )القرطبي  .  ِ. طحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 . دار الكتب المصرية . القاىرة
أنيس الفقياء في  ـ( .ََِْ. )قاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي القكنكم الركمي الحنفي  ،القكنكم 

دار  . )د.ط( . بيركت .تحقيؽ : يحيى حسف مراد  . تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء
 . ية الكتب العمم

الطرؽ  . . )د.ت(الجكزية  محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ  ،القيـ  ابف
 .مكتبة دار البياف  . )د.ط(  الحكمية

إعبلـ المكقعيف  . ق(ُُُْ. )محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف  ،قيـ الجكزية  ابف
 . دار الكتب العممية . بيركت .ُ. طتحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ . عف رب العالميف 

بدائع  .ق( َُْٔ. ) عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي ،الكاساني 
 .دار الكتب العممية . بيركت .ِ. ط الصنائع في ترتيب الشرائع

ٌي بف عبد الكبير ابف محمد  ،الكتاني  ٍبد الحى الحسني اإلدريسي، المعركؼ بعبد الحي محمد عى
التراتيب اإلدارية كالعماالت كالصناعات كالمتاجر كالحالة العممية التي كانت . )د.ت( . الكتاني 

. تحقيؽ : عبد اهلل الخالدم  . عمى عيد تأسيس المدنية اإلسبلمية في المدينة المنكرة العممية
 .دار األرقـ  . بيركت .ِط
 ق( .َُِْ. )أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي  ،كثير  ابف

 .دار طيبة لمنشر كالتكزيع  . ِ. ط تحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة . تفسير القرآف العظيـ
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 ق( .َُّْ. )أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي  ،كثير  ابف
المؤمنيف أبي حفص عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو كأقكالو عمى أبكاب مسند الفاركؽ أمير 

 ح .دار الفبل .مصر . ُ. طتحقيؽ : إماـ بف عمي بف إماـ  . العمـ

ق( َُْٖ) .أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي  ،كثير  ابف
 . ار إحياء التراث العربيد . )د.ـ( . ُ. طتحقيؽ : عمي شيرم  . البداية كالنياية.
.  ُ. ط اإلدارة في عصر الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ق( .ُِْٕ. )أحمد عجاج  ،كرمي 

  . دار السبلـ القاىرة .
 . )د.ط( . اإلسكندرية . الرقابة المالية في اإلسبلـ ـ( .ُّٖٗ. )عكؼ محمكد الكفراكم  ،الكفراكم 

 . مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة كالنشر

تحقيؽ : .  كتاب الكميات ـ( .ُٖٗٗ. )أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم  ،الكفكم 
 .مؤسسة الرسالة  . )د.ط( . بيركت .محمد المصرم  . عدناف دركيش

سنف ابف  . )د.ت( .ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد  ،ماجة  ابف
 ية.دار إحياء الكتب العرب . )د.ط (.بيركت .تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي   ماجو
تحقيؽ  .الشيب البلمعة في السياسة النافعة ق( .َُْْ. )أبك القاسـ ابف رضكاف المالقي  ،المالقي 

 .دار الثقافة لمطباعة كالنشر .الدار البيضاء . ُ. ط: عمي سامي النشار 
. بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بالماكردم أبك الحسف عمي  ،الماكردم 

 . مكتبة الفبلح . ُ. طتحقيؽ : الشيخ  خضر محمد خضر  . نصيحة الممكؾ . ق( َُّْ)

 أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بالماكردم ،الماكردم
تحقيؽ : الشيخ عمي محمد  . إلماـ الشافعيالحاكم الكبير في فقو مذىب ا ق( .ُُْٗ.)

 . دار الكتب العممية .بيركت . ُ. طالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد .معكض 
. أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم الشيير بالماكردم  ،الماكردم 

 . دار الحديث . )د.ط( . القاىرة . األحكاـ السمطانية  )د.ت( .

 . دار اليبلؿ .بيركت . ُ. ط الرحيؽ المختكـ )د.ت( .صفي الرحمف المباركفكرم  ،المباركفكرم 
دار النفائس  . )د.ـ( . ِ. ط معجـ لغة الفقياء ـ( .ُٖٖٗ. )حامد صادؽ قنيبي  كمحمد ركاس 

 .لمطباعة كالنشر كالتكزيع 



ٖٔ٘ 

 

المسند الصحيح  ق( .ُّّْ. ) أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم، مسمـ 
. مجمكعة مف المحققيف  . المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 .دار الجيؿ  بيركت .
.  (دراسة قانكنية تحميمية مقارنة )جرائـ الفساد اإلدارم  . ـ(َُُِ.) عصاـ عبد الفتاح ،مطر 

 .  دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية .
مقارنة     الفساد اإلدارم كعبلجو في الشريعة اإلسبلمية دراسة  ـ( .ََُِ)معابرة : محمكد محمد 
 . عماف .  الجامعة األردنية . دكتكراه غير منشكرة (رسالة  ) . بالقانكف اإلدارم

ك  اإلسبلمي اإلدارملممكظؼ العاـ في النظاـ  التأديبيةالضمانات  ـ( .َُِِ. )ممكخية : عماد 
الجامعة الجديدة  . اإلسكندرية . )رسالة ماجستير غير منشكرة( .المقارف : دراسة فقيية قضائية

. 
محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى  ،منظكر  ابف

 .دار صادر  .بيركت . ّ. ط لساف العرب.  ق(ُُْْ. ) اإلفريقي
ـ بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى محمد بف مكر  ،منظكر  ابف

رياض  . تحقيؽ : ركحية النحاس .مختصر تاريخ دمشؽ البف عساكر  ـ( .ُْٖٗ. )اإلفريقي 
  . دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر . دمشؽ . ُ. طمحمد مطيع  . عبد الحميد مراد

األشباه  . ـ( ُٗٗٗ. )زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرم  ،نيجيـ ابف 
دار  .بيركت . ُ. طتحقيؽ : الشيخ زكريا عميرات  . كالنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماف

 . الكتب العممية
دار  دة .. )د.ط( . جفييـ محمد شمتكف  : ، تحقيؽ تاريخ المدينة )د.ت( .عمر بف شبو  ،النميرم 

 .األصفياني 
المنياج شرح صحيح مسمـ  ق( .ُِّٗ. )أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم  ،النككم 

 .دار إحياء التراث العربي  . بيركت .ِ. ط بف الحجاج
األكسط في السنف  .  ق(َُْٓ. )أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم  ،النيسابكرم 

 .، الرياض . دار طيبة . الرياض . ُ.ط كاإلجماع كاالختبلؼ
أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي  ،النيسابكرم 

تحقيؽ  . المستدرؾ عمى الصحيحيف ق( .ُُُْ. )الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع 
 .دار الكتب العممية  . بيركت . ُ. طالقادر عطا  : مصطفى عبد
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 ـ( .ََُِ. )الشيخ العبلمة محمد األميف بف عبد اهلل األرمي العمكم اليررم الشافعي  ،اليررم 
 . دار طكؽ النجاة .بيركت . ُ. ط تفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف

 . ق( ُِِْ. )ر الديف المبل اليركم القارم عمي بف )سمطاف( محمد، أبك الحسف نك  ،اليركم 
 . دار الفكر .بيركت  . ُط . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

 ـ( .ُٓٗٗ)عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم، أبك محمد، جماؿ الديف  ،ىشاـ ابف 
براىيـتحقيؽ : مصطفى السقا  . السيرة النبكية . مصر . ِ.طالبيارم ك عبد الحفيظ الشمبي  كا 

 .مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده
 فتح القدير .)د.ت(. كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ ،اليماـ  ابف

 . دار الفكر . )د.ط( .

ليندم البرىانفكرم ثـ عبلء الديف عمي بف حساـ الديف ابف قاضي خاف القادرم الشاذلي ا ،اليندم 
 . تحقيؽ : بكرم حياني . كنز العماؿ ـ ( .ُُٖٗ.)  المدني فالمكي الشيير بالمتقي اليندم

 .مؤسسة الرسالة  .)د.ـ( ٓطصفكة السقا 

 أخبار القضاة ق( .ُّٔٔ.) أبك بكر محمد بف خمؼ بف حياف بف صدقة الضبي البغدادم ،ككيع 
 .المكتبة التجارية الكبرل . )د.ط( . مصر .ي تحقيؽ : عبد العزيز مصطفى المراغ .

 ٔ( . طـُُٗٗ)النظرية العامة لمقانكف الجنائي السكداني لسنة  ـ( .ََِْ) عمر ػ اسيفي يكسؼ ،
 .دار كمطبعة اليبلؿ لمطباعة  . بيركت .

تحقيؽ : .  الخراج . )د.ت( . يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب بف سعد بف حبتة األنصارم ،يكسؼ أبك 
 .المكتبة األزىرية لمتراث . )د.ط( . مصر.طو عبد الرءكؼ سعد ، سعد حسف محمد 

 
 (.بحث غير منشكر. ) ةآليات مكافحة الفساد في الشريعة اإلسبلمي .)د.ت( .أكمي محمد  ،يكسفي 
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 الفيارس العامة
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 فيرس اآليات القرآنية

 رقم الصفحة رقم اآلٌة اآلية الكريمة م

 ســـــورة البــــقــــرة
ُ.    َِٰٔٓۦَ أَُ َُٝ٘صو ُ ثِ َش ٱَّلله ٍَ بَٰٓ أَ ٍَ  َُ َٝۡقطَُع٘ َٗ ِٕ َُٖ 

ِ.     ئَِنِخ اِِّّٜ َجبِعو
َٰٓ يَ  ََ اِۡر قَبَه َسثَُّل ىِۡي َٗ  

ۖ  َُ َّ فِٜ ٱْۡلَۡسِض َخيِٞفَخا
ّ.    َبَٰٓء ٍَ َٝۡغفُِل ٱىذِّ َٗ َٖب  ِ ُٝۡفِغُذ فِٞ ٍَ َٖب   َُٖ َّ  أَرَۡجَعُو فِٞ
ْ.     و ۡٝ َٗ ََ  ِ ِۡ ِعِْذ ٱَّلله ٍِ َزا   َٕ  َُ ٌه َٝقُ٘ىُ٘ ٌۡ صُ ِٖ ِذٝ ۡٝ َ َت ثِؤ

َُ ٱۡىِنزَ  َِ َٝۡنزُجُ٘  َُْ ٕٗ  ىِّيهِزٝ
ٓ.    ِٕ َٰٓ اِۡثَش   ٚ اِِر ٱۡثزَيَ ذ   َۧٗ  ََ ُ  ثَِنيِ ِهۖ  ٌَ َسثُّٔ ُٖ َه   ُِْ 06  فَؤَرَ

ٔ.    ِِطو َُْنٌ ثِٱۡىجَ  ۡٞ ىَُنٌ ثَ  َ٘ ٍۡ ْا أَ َٰ٘ٓ ََل رَۡؤُميُ َٗ  ُٖٖ 10 

ٕ.   َٖب ٚ  فِٜ ٱْۡلَۡسِض ىُِٞۡفِغَذ فِٞ ٚ  َعَع ىه َ٘ اَِرا رَ َٗ  َِٓ 131 

ٖ.    يِنا ٍَ ٌۡ غَبىَُ٘د  َ قَۡذ ثََعَش ىَُن ُه ٱَّلله ٌۡ اِ ُٖ ٌۡ َّجُِّٞ ُٖ قَبَه ىَ   ِْٕ 06ۚب َٗ

ٗ.  
  ََۡل رَغ ِٔۦ  َ َٗ َٰٓ أََجيِ  ٚ ا اِىَ ٗۡ َمجِٞشا ا أَ ْا أَُ رَۡنزُجُُ٘ٓ َصِغٞشا َٰ٘ٓ َُ َۚ  ِِٖ 01 

 سورة آل عمران
َُ.    ُّ٘حا َٗ  ًَ َٰٓ َءاَد  ٚ َ ٱۡصطَفَ ُه ٱَّلله ِٕٞاِ َءاَه اِۡثَش  َٗ َِ ب  ٞ َِ يَ َُ َعيَٚ ٱۡىَع  َش  َۡ َءاَه ِع َٗ  ٌَ 

 
ّّ ُْ  ،ِْ 

ُُ.     خ ٍه ٌۡ أُ ُْن ٍِّ ۡىزَُنِ  شِ  َٗ ۡٞ َُ اِىَٚ ٱۡىَخ  ُُِ، ُُْ َُْ  َٝۡذُع٘

ُِ.    ٍِخ أُۡخِشَجۡذ ىِيْهبط ٍه َش أُ ۡٞ ٌۡ َخ ، ُُُ، ِّ َُُ  ُمْزُ
ُُِ 

ُّ.    ِۚخ ََ ًَ ٱۡىقَِٞ  ۡ٘ ب َغوه َٝ ََ ِ َٝۡغيُۡو َٝۡؤِد ثِ ٍَ َٗ  ُُٔ ٗٗ 
 سورة النساء

ُْ.    ٱۡثزَيُْ٘ا َٰٓ اَِرا ثَيَُغْ٘ا ٱىَِّْنبحَ َٗ  ٚ ٚ  َحزه ََ
 ْٔ ٔ  ٱۡىَٞزَ 

ُٓ.    َٖب ٱىه َٰٓؤَُّٝ َُْنٌ َٝ  ۡٞ ىَُنٌ ثَ  َ٘ ٍۡ ْا أَ َٰ٘ٓ ُْْ٘ا ََل رَۡؤُميُ ٍَ َِ َءا ِطوِ ِزٝ  ٗٗ ِٗ  ثِٱۡىجَ 
ُٔ.   َٖب يِ ٕۡ َٰٓ أَ  ٚ ِذ اِىَ

 َْ  ٍَ ْٗا ٱْۡلَ ٌۡ أَُ رَُئدُّ ُشُم ٍُ َ َٝۡؤ ُه ٱَّلله  ٖٓ،  َّ ٖٓ  اِ

ُٕ.  ْٞا أَِغ َٰ٘ٓ ُْ ٍَ َِ َءا َٖب ٱىهِزٝ ؤَُّٝ
َٰٓ أَِغُٞع٘اْ َٝ  َٗ  َ ٌۖۡ  ُعْ٘ا ٱَّلله ُْن ٍِ ِش  ٍۡ ىِٜ ٱْۡلَ ْٗ أُ َٗ ُعَ٘ه   ّٔ،  ّّ،  َِ ٗٓ  ٱىشه

ْٓ 
ُٖ.    ِ ٍَ َعخا َٗ ُ  ِمۡفو   َعِّٞئَخا  َٝۡشفَۡع َشفَ   ٕٕ ٖٓ   َُٝنِ ىٔه
ُٗ.    ِٱىْهبط َِ ۡٞ ٌَ ثَ َت ثِٱۡىَحقِّ ىِزَۡحُن

َل ٱۡىِنزَ  ۡٞ  ِّ َُٓ  اِّهبَٰٓ أََّضۡىَْبَٰٓ اِىَ
َِ.   ِ ََٖذاَء َّلِله َِ ثِبْىقِْغِػ ُش ٞ ٍِ ا ٘ه ُْ٘ا ُمُّ٘٘ا قَ ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ  ّٖ ُّٓ َٝبأَُّٝ

 سورة المائدة
ُِ.   ِفُ٘ا ثِبْىُعقُ٘د ْٗ ُْ٘ا أَ ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ  ُُّ، ٗٓ ُ َٝب أَُّٝ
ِِ.   ُِ ا َٗ اْىُعْذ َٗ  ٌِ ْص ُّ٘ا َعيَٚ اإْلِ َٗ ََل رََعب َٗ ِ ٕٗ ،ٖٓ  ،ُّٓ 
ِّ.   ِْحذ َُ ىِيغُّ بىُ٘ َُ ىِْيَنِزِة أَمه بُع٘ َه  ْٗ ِْ َع



ٔ٘ٚ 

 

ِْ.   ََْل رَزهجِع َٗ  ُ َّْضَه َّللاه ب أَ ََ ٌْ ثِ ُٖ َْْٞ ٌْ ثَ ُِ اْحُن أَ َٗ  ٌْ ُٕ اَء َ٘ ْٕ  ِّ ٜٗ أَ
ِٓ.   َِ ْفِغِذٝ َُ ُ ََل ُِٝحتُّ اْى َّللاه َٗ ا  َُ فِٜ اْْلَْسِض فََغبدا ْ٘ َْٝغَع َٗ ٙٗ ِٔ 
ِٔ.   َُ ب َمبُّ٘ا َْٝفَعيُ٘ ٍَ َْْنٍش فََعيُُ٘ٓ ىَجِْئَظ  ٍُ  ِْ َُ َع ْ٘ َٕ  ُُُ ٜٚ َمبُّ٘ا ََل َٝزََْب

 سورة األعراف
ِٕ.   َِش َسثِّٜ ثِبْىقِْغػ ٍَ  ّٔ ٜٕ قُْو أَ
ِٖ.  ا ْ٘ ارهقَ َٗ ُْ٘ا  ٍَ َو اْىقَُشٙ آ ْٕ ُه أَ ْ٘ أَ ىَ َٗ ٜٛ َُُ 

 سورة األنفال

ِٗ.   ٌْ ّْزُ أَ َٗ  ٌْ بَّبرُِن ٍَ رَُخُّ٘٘ا أَ َٗ ُعَ٘ه  اىشه َٗ  َ ُْ٘ا ََل رَُخُّ٘٘ا َّللاه ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ َٝب أَُّٝ

 َُ ٘ َُ  رَْعيَ
ٕٚ 

َّ0ُ ،ُٓ ّٕ 
،ُٖ 

َّ.   ََل َٗ َسُع٘ىَُٔ  َٗ  َ  ّْ ٙٗ رََْبَصُع٘اٗأَِغُٞع٘ا َّللاه
 سورة التوبة

ُّ.  ىَِٞبء ْٗ ٌْ أَ ُٖ َْبُد ثَْعُع ٍِ ْئ َُ اْى َٗ  َُ ُْ٘ ٍِ ْئ َُ اْى َٗ ٚٔ ْٓ 
ِّ.   َُ ُْ٘ ٍِ ْئ َُ اْى َٗ َسُع٘ىُُٔ  َٗ  ٌْ يَُن ََ ُ َع يُ٘ا فََغََٞشٙ َّللاه ََ قُِو اْع َٗ ٔٓ٘ ٖٓ  ،ُُْ 

 سورة يوسف
ّّ.  َٝب ِٔ َمجابأَثَِذ اِِّّٜ  اِْر قَبَه ُُٝ٘عُف ِْلَثِٞ ْ٘ ُْٝذ أََحَذ َعَشَش َم  ّٕ ٗ َسأَ
ّْ.  رِلَ  قَبَه َٝب َ٘ ٜه ََل رَْقُصْص ُسْإَٝبَك َعيَٚ اِْخ  ّٕ ٘ ثَُْ
ّٓ.   ٌٌ ِِ اْْلَْسِض اِِّّٜ َحفِٞعٌ َعيِٞ  ُِٗ ٘٘ قَبَه اْجَعْيِْٜ َعيَٚ َخَضائِ

 سورة الرعد
ّٔ.   َحزٚه ًٍ ْ٘ ب ثِقَ ٍَ َ ََل َُٝغُِّٞش  ُه َّللاه ٌْ اِ ِٖ ّْفُِغ َ ب ثِؤ ٍَ  ُّٖ ٔٔ َُٝغُِّٞشٗا 

 سورة الحجر
ّٕ.   َِ ِعٞ ََ ٌْ أَْج ُٖ ه َسثَِّل ىََْْغؤَىَْ َ٘  ّٗ ٜٛ فَ
ّٖ.   َُ يُ٘ ََ ب َمبُّ٘ا َْٝع َه  ّٗ ٜٜ َع

 سورة النحل
ّٗ.    ُِ ْحَغب اإْلِ َٗ ُش ثِبْىَعْذِه  ٍُ َ َٝؤْ ُه َّللاه  ّٔ ٜٓ اِ

 سورة الكيف
َْ.   ّْطَيَقَب َحزٚه اَِرا َٖبفَب يَ ْٕ ب أَ ََ َو قَْشٍَٝخ اْعزَْطَع ْٕ  ٔٓ ٚٚ أَرََٞب أَ

 سورة األنبياء
ْمشِ  د  .ُْ ِْ ثَْعِذ اىزِّ ٍِ ثُِ٘س  ىَقَْذ َمزَْجَْب فِٜ اىضه َٗ ٔٓ٘ ٔٓٛ 

 سورة الحج
ِْ.   ِٗس َه اىضُّ ْ٘ اْجزَِْجُ٘ا قَ َٗ  ُِ صَب ْٗ َِ اْْلَ ٍِ ْجَظ   َُّ ٖٓ فَبْجزَِْجُ٘ا اىشِّ

 سورة الفرقان
ّْ.  ب ٍا ٗا ِمَشا شُّ ٍَ  ِ٘ ٗا ثِبىيهْغ شُّ ٍَ اَِرا  َٗ َٗس  َُ اىضُّ َُٖذٗ َِ ََل َْٝش اىهِزٝ َٗ ٕٚ َُْ 



ٔ٘ٛ 

 

 سورة النمل
ْْ.    ٜه َذ َعيَ َْ َّْع زََل اىهزِٜ أَ ََ ُْ أَْشُنَش ِّْع ِصْعِْٜ أَ ْٗ  ح ٜٔ  َسةِّ أَ
ْٓ.   فِٜ اْْلَْسِض َُ ٍْٕػ ُْٝفِغُذٗ ِذَِْٝخ رِْغَعخُ َس ََ َُ فِٜ اْى َمب َٗ َُ ََل ُْٝصيُِح٘ َٗ ٕٔ ُّٓ 

 سورة القصص

ْٔ.   ُِ ٞ ٍِ ُّٛ اْْلَ ِ٘ ِِ اْعزَؤَْجْشَد اْىقَ ٍَ َْٞش  ُه َخ ب َٝب أَثَِذ اْعزَؤِْجْشُٓ اِ ََ ُٕ  ٕٙ قَبىَْذ اِْحَذا
َّ ،ْٗ  ،ٓٔ  ،

ُُّ 
ْٕ.   ِِ ْٞ َٕبرَ ٜه  ِّْنَحَل اِْحَذٙ اْثَْزَ ُْ أُ  ٔٓ ٕٚ قَبَه اِِّّٜ أُِسُٝذ أَ

 سورة العنكبوت
ْٖ.   َِ ِه اْىَنبِرثِٞ ََ ىََْٞعيَ َٗ َِ َصَذقُ٘ا  ُ اىهِزٝ ِه َّللاه ََ ٌْ فَيََْٞعيَ ِٖ ِْ قَْجيِ ٍِ  َِ ىَقَْذ فَزَْهب اىهِزٝ َٗ ٖ ْٔ 

 سورة الروم
ْٗ.   ِاْىجَْحش َٗ ََٖش اْىفََغبُد فِٜ اْىجَشِّ   َُٗ،  ِٔ ٔٗ ظَ

 سورة األحزاب
َٓ.   ِ ٌْ فِٜ َسُعِ٘ه َّللاه َُ ىَُن حٌ َحَغَْخٌ ىَقَْذ َمب َ٘  ُّٓ ٛٗ أُْع
ُٓ.   ٍء َسقِٞجا ْٜ ُ َعيَٚ ُموِّ َش َُ َّللاه َمب  ُُْ ٕ٘ بَٗ

 سورة سبأ
ِٓ.   َُ يُ٘ ََ ب رَْع ََ ب اِِّّٜ ثِ يُ٘ا َصبىِحا ََ اْع َٗ ْشِد  ْس فِٜ اىغه قَذِّ َٗ ْو َعبثَِغبٍد  ََ ُِ اْع أَ

 ثَِصٞشٌ 
ٔٔ ٖٓ 

 
 

 سورة ص
ُٗد اِّهب َجَعْيَْبَك   .ّٓ ُٗ  ّٔ ٕٙ َخيِٞفَخا فِٜ اْْلَْسضِ َٝب َدا

 سورة الشورى
ْٓ.   ٌُ َُْْٞن ْشُد ِْلَْعِذَه ثَ ٍِ أُ َٗ ِْ ِمزَبٍة  ٍِ  ُ َّْضَه َّللاه ب أَ ََ ُْْذ ثِ ٍَ قُْو آ َٗ ٔ٘ ّٕ 

 سورة الحديد
ٓٓ.   ًَ َُ ىَِٞقُ٘ َٞضا َِ اْى َٗ ٌُ اْىِنزَبَة  ُٖ َع ٍَ َّْضْىَْب  أَ َٗ َبِد   ّٕ، ّٔ ٕ٘ اىْهبُط ثِبْىقِْغػِ ىَقَْذ أَْسَعْيَْب ُسُعيََْب ثِبْىجَِّْٞ

 سورة الصف
ٓٔ.   َُ ب ََل رَْفَعيُ٘ ٍَ  َُ ٌَ رَقُ٘ىُ٘ ُْ٘ا ىِ ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ  ٖٓٔ ٕ  َٝبأَُّٝ
ٕٓ.   َُ ب ََل رَْفَعيُ٘ ٍَ ُْ رَقُ٘ىُ٘ا  ِ أَ َْْذ َّللاه ْقزاب ِع ٍَ  ٖٓٔ ٖ َمجَُش 

 سورة التغابن
ٖٓ.   ٌْ ب اْعزَطَْعزُ ٍَ  َ  ْٓ ٙٔ فَبرهقُ٘ا َّللاه

 سورة التحريم
ٓٗ.  َحِذٝضاب ِٔ اِج َٗ ُّٜ اِىَٚ ثَْعِط أَْص اِْر أََعشه اىْهجِ َٗ ٖ ّٕ 



ٜٔ٘ 

 

 سورة الممك
َٔ.   ُاىُُّْش٘س ِٔ ْٞ اِىَ َٗ  ِٔ ِْ ِسْصقِ ٍِ ُميُ٘ا  َٗ َٖب  َْبِمجِ ٍَ ُش٘ا فِٜ  ٍْ ٌُ اْْلَْسَض َرىَُ٘لا فَب َ٘ اىهِزٛ َجَعَو ىَُن ُٕ ُّ َُ 

ُٔ.   ِنجّاب ٍُ ِشٜ  َْ َٝ ِْ ََ ّٝاب َعيَٚ ِصَشاٍغ أَفَ ِ٘ ِشٜ َع َْ َٝ ِْ ٍه َذٙ أَ ْٕ ِٔ أَ ِٖ ْج َٗ َعيَٚ 

 ٌٍ ْغزَقِٞ ٍُ 
ٕٕ ُّٓ 

 سورة المعارج
ِٔ.    َُ ٌْ َساُع٘ ِٕ ِذ ْٖ َع َٗ  ٌْ ِٖ بَّبرِ ٍَ ٌْ ِْلَ ُٕ  َِ اىهِزٝ َٗ  ٖٕ ُّ 

 سورة الضحى
ّٔ.  َٚب قَي ٍَ َٗ دهَعَل َسثَُّل  َٗ ب  ٍَ ٖ ِٗ 

 
 

  



ٔٙٓ 

 

 فيرس األحاديث واآلثار
 

 الصفحة الحديث متن الرقم
 ٗٚ َأَتى َعَميَّ َرُسوُل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم , َوَأَنا َأْلَعُب َمَع اْلِغْمَمانِ   .ٔ
 ٓٛ,  ٖٚ َأَتْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد المَّوِ   .ٕ

 ٙ٘ اْحَتَجَم النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم,  .ٖ

 ٚٔ القدس أجب عني, الميم أيده بروح  .ٗ

 ٚٗ اختر لنا رجال نوليو القضاء  .٘

 ٜٕ أد األمانة إلى من ائتمنك ول تخن من خانك  .ٙ

 ٖ٘ ِإَذا ُضيَّْعِت اأَلَماَنُة َفاْنَتِظِر السَّاَعةَ   .ٚ

 ٖٚ ِإَذا َكاَن َثاَلَثٌة ِفي َسَفٍر َفْمُيَؤمُّْروا َأَحَدُىمْ   .ٛ

 ٛٔٔ أرأيتم إن استعممت عميكم خير من أعمم  .ٜ

 ٛٔٔ إرفع حسابك  .ٓٔ

 ٓٛ أرني المفتاح" مفتاح الكعبة  .ٔٔ

 ٜٚ,ٕٚٔ َرُسوُل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َرُجاًل ِمَن اأَلْسدِ  استعمل  .ٕٔ

 ٕٚٔ استعمل عمر عتبة بن أبي سفيان عمى كنانة,  .ٖٔ

ْمُتْم.َعَمْيِيْم َما ُحمُّْموا َوَعَمْيُكْم اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا , َفِإنََّما   .ٗٔ  ٖٗ َما ُحمّْ
, َكَأنَّ رَْأَسُو َزِبيَبةٌ   .٘ٔ ِن اْسُتْعِمَل َعَمْيُكْم َعْبٌد َحَبِشيّّ  ٖٖ اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا, َواِ 
 ٗٓٔ اإِلْشرَاُك ِبالمَِّو, َوُعُقوُق الَواِلَدْينِ   .ٙٔ

 ٕ٘ٔ أصابوا بالعالية ناقة لرجل من مزينة, فانتحروىا  .ٚٔ

 ٖٗ المََّو َوَرُسوَلوُ َأِطيُعوِني َما َأَطْعُت   .ٛٔ

 ٙ٘ َأْعُطوا اأْلَِجيَر َأْجَرُه, َقْبَل َأْن َيِجفَّ َعَرُقوُ   .ٜٔ

 ٘ٓٔ َأَل ُأَنبُّْئُكْم ِبَأْكَبِر الَكَباِئِر؟  .ٕٓ

 ٕٓ أل إنني واهلل ما أرسل عمالي إليكم يضربوا أبشاركم  .ٕٔ

ني قد وليت عميكم ولست بأخيركم  .ٕٕ  ٕٔٔ أل وا 

ْرَنا َيا   .ٖٕ  ٜٕٔ َرُسوَل المَِّو, َوَقاَل اآلَخُر ِمْثَموُ َأمّْ

 ٖٓٔ َأَمَرِني َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َأْن َأَتَعمََّم السُّْرَياِنيَّةَ   .ٕٗ

 ٙٛ, ٖٔ ِإنَّ المََّو َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ ِإَذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتِقَنوُ   .ٕ٘



ٔٙٔ 

 

 ٕٔٔ َيْرَضى َلُكْم َثاَلثًا, َوَيْسَخُط َلُكْم َثاَلثًاِإنَّ اهلَل   .ٕٙ

 ٖٚ ِإنَّ اْلُمْقِسِطيَن ِعْنَد المَِّو َعَمى َمَناِبَر ِمْن ُنورٍ   .ٕٚ
 ٕٗٔ َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َحَبَس َرُجاًل ِفي ُتْيَمٍة ثُمَّ َخمَّى َعْنو  .ٕٛ
 ٔٓٔ َبْيِت اْلَمالِ َأنَّ َرُجاًل َسَرَق ِمْن   .ٜٕ

 ٔٓٔ أن رجال سرق مغفراً   .ٖٓ

 ٜٚ إن اليدية كانت لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىدية  .ٖٔ

 ٜٖ َأْن َتْعُبَد المََّو َكَأنََّك َترَاُه , َفِإْن َلْم َتُكْن َترَاُه َفِإنَُّو َيرَاكَ   .ٕٖ
نكم تختصمون إلّي, ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتو  .ٖٖ  ٕٙ إنما أنا بشر وا 
 ٜٕ إنما ُبعثُت ألتمم صالح األخالق  .ٖٗ

 ٖٙٔ يم عن كذامرت الناس بكذا ونييتُ إني قد أَ   .ٖ٘

 ٕٔٔ أييا الناس إني أشيدكم عمى أمراء األمصار  .ٖٙ

 ٜٔ المُيمَّ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُكْفرِ   .ٖٚ

 ٕٖٔ المَُّيمَّ َمْن َوِلَى ِمْن َأْمِر ُأمَِّتى َشْيًئا  .ٖٛ

 ٕٚٔ فيو الكعبة, اليوم اعز اهلل قريشاً بل اليوم يوم تعظم   .ٜٖ

 ٘ٚ تَْأِتيِني ُكُتٌب َل ُأِحبُّ َأْن َيْقرََأَىا َأَحدٌ   .ٓٗ

 ٖٙٔ,  ٙ٘ َثاَلَثٌة َأَنا َخْصُمُيْم َيْوَم الِقَياَمِة:  .ٔٗ

 ٖٚٔ ثم أسبغ عمييم األرزاق فإن ذلك قوة ليم  .ٕٗ

 ٛٔ ِحْمٌس َنْمَبُس َبْعَضُو َوَنْبُسُط َبْعَضوُ   .ٖٗ

ِتُكُم الَِّذيَن ُتِحبُّوَنُيمْ "   .ٗٗ  ٖٗٔ ِخَياُر َأِئمَّ

 ٚٛ َخْيُر اْلَكْسِب, َكْسُب َيِد اْلَعاِمِل ِإَذا َنَصحَ   .٘ٗ

 ٕٛ خرجت بنفقة معي فاتجرت بيا  .ٙٗ

 ٕٖ الدّْيُن النَِّصيَحةُ   .ٚٗ

 ٓٛ ابن عمرو بن العاص فسبقتو سابقتُ   .ٛٗ

 ٖٗ ِفيَما َأَحبَّ َوَكرَِه,السَّْمُع َوالطَّاَعُة َعَمى الَمْرِء الُمْسِمِم   .ٜٗ

 ٕ٘ الُمْسِمُموَن ِعْنَد ُشُروِطِيمْ   .ٓ٘

 ٖٗٔ ُطوَبى ِلَعْبٍد آِخٍذ ِبِعَناِن َفَرِسِو ِفي َسِبيِل المَّوِ   .ٔ٘

 ٕٙٔ توعزل عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو أحد ول   .ٕ٘

 ٘ٓٔ عمل خاتما عمى نقش خاتم بيت المال  .ٖ٘



ٕٔٙ 

 

 ٕٔ َقاَلْت َأرََأْيَت ِإْن ِجْئُت َوَلْم َأِجْدكَ َفَأَمَرَىا َأْن َتْرِجَع ِإَلْيِو   .ٗ٘

 ٕ٘ٔ في كل إبل سائمة, من كل أربعين إبنة لبون  .٘٘

 ٖٕ َقْد ُكْنُت ُأْنِشُد , َوِفيِو َمْن ُىَو َخْيٌر ِمْنكَ   .ٙ٘
 ٕٗ قدمت من البحرين بخمسمائة ألف درىم فأتيت عمر بن الخطاب  .ٚ٘
 ٕٔ مكان الوزير كان أبو بكر  .ٛ٘
 ٔٗ صمى اهلل عميو وسمم يختبر الولة والقضاة والسفراءكان النبي   .ٜ٘
 ٖٕ كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يشرف بنفسو عمى تصريف األموال  .ٓٙ
 ٖٕ َكاَن ِلَرُسوِل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ُمَؤذَّْنانِ   .ٔٙ

 ٕٖٔ ُكلُّ اْبِن آَدَم َخطَّاٌء َوَخْيُر الَخطَّاِئيَن التَّوَّاُبونَ   .ٕٙ

 ٜٗ ُكلُّ َجَسٍد َنَبَت ِمْن ُسْحٍت َفالنَّاُر َأْوَلى ِبوِ   .ٖٙ

 ٜٗ ُكلُّ لحم أنَبتو السُّحت فالنار أولى بو  .ٗٙ

 ٛ٘ ُكمُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتوِ   .٘ٙ

 ٚٔ أَلَْن َيْأُخَذ َأَحُدُكْم َأْحُباًل, َفَيْأُخَذ ُحْزَمًة ِمْن َحَطبٍ   .ٙٙ

 ٘ٚ ِضرَارَ َل َضَرَر َوَل   .ٚٙ

 ٜٗ َلَعَن اهلُل الرَّاِشَي َواْلُمْرَتِشَي ِفي اْلُحْكمِ   .ٛٙ

 ٜٗ َلَعَن َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم الرَّاِشَي َواْلُمْرَتِشيَ   .ٜٙ
 ٓٓٔ َوَسمَّمَ َلمَّا َكاَن َيْوُم َخْيَبَر , َأْقَبَل َنَفٌر ِمْن َصَحاَبِة النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو   .ٓٚ
 ٔٓٔ َلْيَس َعَمى َخاِئٍن, َوَل ُمْنَتِيٍب, َوَل ُمْخَتِمٍس َقْطعٌ   .ٔٚ

 ٓ٘ َما َأَقمَِّت اْلَغْبرَاُء, َوَل َأَظمَِّت اْلَخْضرَاُء,  .ٕٚ

 ٓٔ َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ, َخْيرًا ِمْن َأْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه,  .ٖٚ

 ٕٔ َنْبَعُثُو َفَيْأِتي َيُقولُ َما َباُل الَعاِمِل   .ٗٚ

 ٜٚ َما َباُل الَعاِمِل َنْبَعُثُو َفَيْأِتي َيُقوُل: َىَذا َلَك َوَىَذا ِلي  .٘ٚ

 ٘ٔٔ َما َباُل َعاِمٍل َأْبَعُثُو , َفَيُقوُل : َىَذا َلُكْم , َوَىَذا ُأْىِدَي ِلي  .ٙٚ

 ٕٗٔ َوَىَذا ُأْىِدَي ِليَما َباُل َعاِمٍل َأْبَعُثُو , َفَيُقوُل : َىَذا َلُكْم ,   .ٚٚ

 ٛٔ َما َبَعَث المَُّو َنِبيِّا ِإلَّ َرَعى الَغَنمَ   .ٛٚ

 ٗٚ ما كنت ألفشي سر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  .ٜٚ

 ٕٖ َما ِمْن َأِميٍر َيِمي َأْمَر اْلُمْسِمِميَن , ُثمَّ َل َيْجَيُد َلُيْم َوَيْنَصحُ   .ٓٛ

 ٕٖٔ اْلُمْسِمِميَن , ُثمَّ َل َيْجَيُد َلُيمْ َما ِمْن َأِميٍر َيِمي َأْمَر   .ٔٛ



ٖٔٙ 

 

 ٔ ما من عبد يسترعيو اهلل رعية يموت وىو غاش لرعيتو  .ٕٛ

 ٜٖ َما َىَذا َيا َصاِحَب الطََّعاِم ؟  .ٖٛ

 ٗٓٔ َما َىَذا َيا َصاِحَب الطََّعاِم ؟  .ٗٛ

 ٖٙٔ َمِن اْستَْأَجَر َأِجيرًا, َفْمُيْعِمْمُو َأْجَرهُ   .٘ٛ

 ٕ٘ لمودَّة, أو لقرابةَمن استعمل رجاًل   .ٙٛ

 ٓٓٔ َمِن اْسَتْعَمْمَناُه َعَمى َعَمٍل َفَرَزْقَناُه ِرْزًقا  .ٚٛ

 ٘ٔٔ َمِن اْسَتْعَمْمَناُه ِمْنُكْم َعَمى َعَمٍل , َفَكَتَمَنا ِمْخَيًطا  .ٛٛ

 ٜٔ َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِفي ِسْرِبوِ   .ٜٛ

 ٖٗ, ٕٓ َمْن َأَطاَعِني, َفَقْد َأَطاَع المَّوَ   .ٜٓ

 ٕٕٔ َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا َفْمُيَغيّْْرهُ   .ٜٔ

 ٜٚ َمْن َشَفَع أِلَِخيِو ِبَشَفاَعٍة, َفَأْىَدى َلُو َىِديَّةً   .ٕٜ

 ٖٙٔ َمْن َوِلَي َلَنا َعَماًل َوَلْيَس َلُو َمْنِزٌل, َفْمَيتَِّخْذ َمْنزِلً   .ٖٜ

 ٕ٘ َمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر اْلُمْسِمِميَن َشْيًئا  .ٜٗ

 ٕٔٔ َوِلي ِمْنُكْم َعَماًل, َفَأرَاَد اهلُل ِبِو َخْيرًاَمْن   .ٜ٘

 ٛٔٔ وأكثر حرسك وبددىم في عسكرك  .ٜٙ

 ٓ٘ َيا َأَبا َذرٍّ , ِإنََّك َضِعيفٌ   .ٜٚ

نََّيا َأَماَنةُ   .ٜٛ  ٕٖٔ َيا َأَبا َذرٍّ , ِإنََّك َضِعيٌف , َواِ 

نيا حسرة وندامة إل من أخذىا بحقيا  .ٜٜ  ٖٓ يا أبا ذر إنيا أمانة وا 

 ٓٓٔ َيا َأيَُّيا النَّاُس َمْن َعِمَل ِمْنُكْم َلَنا َعَمى َعَملٍ   .ٓٓٔ

 ٗٚ َيا َحاِطُب َما َىَذا؟  .ٔٓٔ

 ٖٙ َيا ِعَباِدي ِإنّْي َحرَّْمُت الظُّْمَم َعَمى َنْفِسي  .ٕٓٔ

َماَرةَ   .ٖٓٔ  ٔ٘ َيا َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن َسُمَرَة َل َتْسَأْل اإلِْ

 ٙٔٔ منك, يا يزيد إنك شاب تذكر بخير قد رؤي  .ٗٓٔ
 


