احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ,ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ومن �سيئات
�أعمالنا ,من يهده اهلل فال َ
م�ضل له ,ومن ي�ضلل فال هادى له و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده
ال �رشيك له ,وا�شهد � َأن حممداً عبده ور�سوله� ,صلى اهلل عليه وعلى �آله و�أ�صحابه ومن
تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين.
وبعد:
فقد انفردت ال�رشيعة الإ�سالمية من بني �سائر ال�رشائع التي �أنزلها اهلل على عباده عن
طريق �أنبيائه ور�سله ,ب�أنها ال�رشيعة اخلالدة والعامة جلميع الب�رش .ومل تقف تعاليمها عند
تنظيم العالقات بني العبد وربه ,ولكنها تناولت ال�شئون الدنيوية وب�سطت �سلطانها على
كل �شيء يف هذا الوجود.
فقد اهتمت ال�رشيعة الإ�سالمية بكل ما من �ش�أنه حفظ حقوق الإن�سان يف جميع
�ش�ؤونه ،ومن مقا�صدها بعد حفظ الدين حفظ النف�س واملال.
ويف هذا الع�رص �أ�ضحى جلياً لكل ذي لب� ,أن الف�ساد ظهر وا�ست�رشى يف الرب
والبحر مبا ك�سبت �أيدي النا�س ,خا�صة يف هذا الزمن الذي انت�رشت فيه اجلرمية ب�أنواعها؛
الب�سيطة والكبرية واملنظمة ,وجرائم الأفراد واجلماعات ,حيث بات الأمر واجبا عينينا
على علماء ال�رشيعة وعقالء القوم �أن يهبوا م�شمرين عن �ساعد اجلد ,ملكافحة الف�ساد
وحماربته وك�شف عوره وفتح �أ�ساليبه على امل�ستويات املختلفة .فهذه امل�شكلة هي �أ�شد
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م�شكالت هذا الع�رص القلق ,و�أعظمها خطراً حمدقاً باملجتمعات الإن�سانية �إلى قيام
ال�ساعة.
فكم تن�رش و�سائل الإعالم عرب قنواتها املختلفة وقائع عن الف�ساد باختالف �أ�شكاله
و�صوره.
و�إنـه ل�شـيء خطـري �أن يكون هذا داخل جمـتمعنا الإ�سالمي ,دون توجـيه �أو �إر�شاد
�أو معاجلة لهذا الداء الع�ضال ،فالإ�سالم ي�سعي يف ت�رشيع �أحكامه �إلى خلق جمتمع
متكامل ت�سوده املحبة ،ويقوم على الوالء والطم�أنينة وي�سلم من الآفات وبواعث
الف�ساد ابتداء من الأ�رسة وامتداداً لكل �أفراد املجتمع.
فالف�ساد من ال�صفات الرذيلة والآفات القدمية ،والتي مل ي�سلم من �آثارها املجتمعات
الغنية �أو الفقرية �أو الدول النامية �أو املتطورة .ومن هنا برزت ال�سيا�سة ال�رشعية يف
ح�سم الف�ساد والوقاية منه؛ وذلك بت�رشيع منهج متكامل يحمي من الوقوع فيه قال
تعالى :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ

(((

فهذا ك َّله دفعني �إلى البحث يف كتب الفقه عن ال�سيا�سة ال�رشعية يف مكافحة الف�ساد
والوقاية منه ,لبحثها وفق درا�سة علمية ت�أ�صيلية �رشعية.
وقد ق�سمت هذه الدرا�سة وجعلتها يف مقدمة و�سبعة مباحث على النحو التايل:
املقدمة.
املبحث الأول :تعريف مبفردات العنوان.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول :تعريف ال�سيا�سة ال�رشعية.
((( الإ�سراء٩ :
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املطلب الثاين :تعريف الف�ساد.
املطلب الثالث :تعريف الوقاية.
املبحث الثاين� :أ�سباب الف�ساد.
املبحث الثالث� :أنواع الف�ساد.
املبحث الرابع :خطر الف�ساد و�سوء عواقبه.
املبحث اخلام�س :اهتمام الفقه الإ�سالمي بحماية املجتمع من الف�ساد وال�سبل التي
و�ضعها لذلك.
املبحث ال�ساد�س :دور الإدارة الإ�سالمية يف مكافحة الف�ساد.
وفيه مطلبان:
املطلب الأول :تعريف الإدارة.
املطلب الثاين :دور الإدارة يف مكافحة الف�ساد.
املبحث ال�سابع :و�ضع النظم املرعية ملكافحة الف�ساد يف اململكة العربية ال�سعودية.
اخلامتة:
وتت�ضمن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها وبع�ض التو�صيات.
الفـهـار�س:
وت�شتمل على ما يلي:
1ـ فهر�س املراجع وامل�صادر.
2ـ فهر�س املو�ضوعات.
وبعد :فهذا جهد ب�رشى ,ال يخلو من اخلط�أ والنق�ص ,وهذه �سمة �أعمال الب�رش,
ولكن ح�سبي �أين اجتهدت يف �صيانته عن اخلط�أ ,و�إخراجه يف �أف�ضل �صورة.
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هذا وعم ًال بقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم« :من ال ي�شكر النا�س ال ي�شكر اهلل»
ف�إين �أتقدم بال�شكر لكل من �أعانني على هذا البحث.
و�أ�سال اهلل َّ
جل وعال� ,أن ينفع بهذا البحث قارئه وكاتبه ,و�أن يجعله خا�صاً لوجهه,
وما حل يف هذا البحث من النق�صان فمن نف�سي وال�شيطان ,وعذري �أنني بذلت اجلهد,
وعلى اهلل التكالن ,وهو ح�سبنا ونعم الوكيل ,و�صلى اهلل و�سلم على �سيدنا حممد
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.

(((

البـاحـث

((( �أخرجه الرتمذي يف �سننه ,كتاب الرب وال�صلة ,باب ما جاء يف ال�شكر ملن �أح�سن �إليك ,رقم ,403/3 ,1954
وقال :هذا حديث ينظر� :صحيح.
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املبحث الأول:
تعريف مبفردات العنوان
املطلب الأول :تعريف ال�سيا�سة ال�شرعية.
� ً
أوال ـ تعريف ال�سيا�سة يف اللغة:
و�سا و�إذا ر�أ�سوه قيل �سو�سوه و�أ�سا�سوه ,و�سا�س
ال�سو�س الريا�سة يقال� :سا�سوهم َ�س ً
الأمر �سيا�سة قام به ورجل �سا�س من قوم �سا�سة و�سوا�س.
ال�سيا�سة :القيام على ال�شيء مبا ي�صلحه.
وال�سيا�سة :فعل ال�سائ�س ،يقال هو ي�سو�س الدواب �إذا قام عليها ورا�ضها ,والوايل
ي�سو�س رعيته(((.
ثاني ًا ـ تعريف ال�سيا�سة يف اال�صطالح:
عرفت ب�أنها(((« :القانون املو�ضوع لرعاية الآداب وامل�صالح وانتظام الأموال».
ثالث ًا ـ تعريف ال�سيا�سة ال�شرعية:
هي :فعل ما يكون معه النا�س �أقرب �إلى ال�صالح و�أبعد عن الف�ساد ,و�إن مل ي�ضعه
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وال نزل به وحي(((.
كما ع ّرفها بع�ض املعا�رصين ب�أنها :تدبر ال�ش�ؤون العامة للدولة مبا يكفل حتقيق امل�صالح
ودفع امل�ضار مما ال يتعدى حدود ال�رشيعة و�أ�صولها الكلية(((.
املطلب الثاين :تعريف الف�ساد
((( انظر :ل�سان العرب  -ابن منظور ,مادة �سو�س107/6 ,
((( هذا التعريف ذكره ابن جنيم نق ًال عن املقريزي ,انظر :البحر الرائق �شرح كنز الدقائق البن جنيم احلنفي
76/5
((( هذا التعريف ذكره ابن القيم نقال عن ابن عقيل احلنبلي ,انظر :الطرق احلكمية  -ابن قيم اجلوزية 19/1
((( انظر :ال�سيا�سة اجلنائية يف ال�شريعة الإ�سالمية ,احمد به�سني� ,ص.25
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� ً
أوال ـ تعريف الف�ساد يف اللغة.
نقي�ض ال�صالح و�أخذ املال ظلماً ،م�أخوذ من ف�سد ال�شيء يف�سد ف�ساداً وف�سوداً،
فهو فا�سد ...واملف�سدة خالف امل�صلحة واال�ستف�ساد خالف اال�ست�صالح ،وقالوا :هذا
الأمر مف�سدة لكذا �أي فيه ف�ساد ،واجلمع املفا�سد(((.
وعليه يكون الف�ساد يف ا�ستعمال �أهل اللغة ما هو نقي�ض ال�صالح� ,سواء كانت
مناق�ضة ال�صالح قليلة �أو كثرية ,و�سواء كانت يف الأمور املادية �أو املعنوية.
ثاني ًا ـ تعريف الف�ساد �شرع ًا.
مل يخرج تعريف الف�ساد �رشعاً عن تعريفه يف اللغة ,حيث ع ّرفه الإمام القرطبي
بقوله« :الف�ساد �ضد ال�صالح وحقيقته العدول عن اال�ستقامة �إلى �ضدها»(((.
ثالث ًا ـ تعريف الف�ساد باملفهوم املعا�صر.
احتوت كلمة الف�ساد من حيث اللغة على كثري من املعاين� ,إال �أنها يف ا�ستعمال
املعا�رصين انح�رص ا�ستعمالها على جانبني هما اجلانب ال�سيا�سي واجلانب الإداري,
متمث ًال يف ا�ستغالل النفوذ وال�سلطة لتحقيق امل�صالح ال�شخ�صية ,و�إ�ساءة ا�ستخدام
الأنظمة خلدمة امل�صالح ال�شخ�صية.
ومن التعريفات املعا�رصة للف�ساد ما يلي:
�أنه «�إقناع �شخ�ص -م�س�ؤول �سيا�سي على �سبيل املثال -عن طريق و�سائل خاطئة
–كالر�شوة -بانتهاك الواجب امللقي على عاتقه»(((.
ويرى الباحث �أن التعريف املنا�سب للف�ساد باملفهوم املعا�رص هو «�إخالل املوظف
بواجباته الوظيفية حتت �أي ت�أثري» .وذلك �أن الدول برتكيبتها االجتماعية يف هذا الع�رص
((( انظر :ل�سان العرب ،مادة ف�سد ج��� ،3ص -335امل�صباح املنري ،كتاب الفاء مادة [ف �س د] َف َ�سدَ ج،2
�ص.472
((( انظر :اجلامع لأحكام القر�آن للقرطبي.202/1 ,
((( انظر :ال�سيطرة على الف�ساد لروبرت كلتيجارد  51/25ـ52
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�أ�صبحت �شبه م�ؤ�س�سات تدار بجميع نواحيها من قبل موظفني من ذوي االخت�صا�صات
املتنوعة ,وم�أجورين فيها على �أعمالهم.
املطلب الثالث :تعريف الوقاية.
� ً
أوال ـ تعريف الوقاية يف اللغة.
الواو والقاف والياء :كلمة واحدة تدل على دفع �شيء عن �شيء بغريه .ووقيته �أقيه
وقياً .والوقاية :ما يقي ال�شيء .واتق اهلل :توقه� ،أي اجعل بينك وبينه كالوقاية .قال
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :اتقوا النار ولو ب�شق مترة»( ،((1وك�أنه �أراد :اجعلوها وقاية
(((1
بينكم وبينها.
ووقاه اهلل ّ
كل �سوء ومن ال�سوء وقاية وو ّقاه توقية(.((1
كل ما و َق ْي َت به �شيئاً ُّ
والوقاي ُة وال َوقاي ُة وال ُوقاي ُة والواقِي ُة ُّ
كل ذلك
والوقا ُء وال َوقاء ِ
ِ
م�صد ُر َو َق ْي ُته ال�شيء .والوقاية يف اللغة تطلق على معانٍ منها(:((1
(((1
1ـ احلفظ واحلماية؛ ﭧ ﭨ ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ
2ـ ال�سرت واملنع وال�صيانة؛ وجاء يف احلديث( :فمن ا�ستطاع منكم �أن يقي وجهه

(� ((1أخرجه البخاري يف �صحيحه ,كتاب الزكاة ,باب اتقوا النار ولو ب�شق مترة والقليل من ال�صدقة .برقم
 1351ج� 2ص .514و�أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الزكاة ,باب احلث على ال�صدقة ولو ب�شق مترة �أو
كلمة طيبة و�أنها حجاب من النار .برقم  1016ج� 2ص.703
( ((1انظر :مقايي�س اللغة البن فار�س بن زكريا .كتاب الواو( ،وقي).131/ 6 ,
( ((1انظر� :أ�سا�س البالغة للزخم�شري ،وق ي.24/3 ,
( ((1انظر :ل�سان العرب مادة وقى.401/15 ،
( ((1الإن�سان١١ :
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النار ولو ب�شق مترة فليفعل)
و�سترَ ْ تَه عن الأَذى.
ويقالَ :و َق ْي ُت ال�شيء �أَقِيه �إذا ُ�ص ْن َته َ
3ـ االجتناب واالبتعاد؛ وج��اء يف حديث معاذ ر�ضي اهلل عنه( :وتَ��� َوقَّ َكرائ ََم
�أَموالِهم)(� ((1أَي جَ َت َّن ْبها(.((1
ثاني ًا ـ تعريف الوقاية يف اال�صطالح.
هو :الذي يقي نف�سه تعاطي ما ي�ستحق به العقوبة من فعل �أو ترك(.((1
(((1

(� ((1أخرجه ابن حبان يف �صحيحه كتاب �إخباره �صلى اهلل عليه و�سلم عن مناقب ال�صحابة رجالهم ون�سائهم
بذكر �أ�سمائهم ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني ,باب �إخباره �صلى اهلل عليه و�سلم عن البعث و�أحوال النا�س يف
ذلك اليوم ج� / 16ص 373حديث رقم .7373 :وقال :قال ابو حامت� :سمع هذا اخلرب الأعم�ش عن خيثمة
و�سمعه عن عمرو بن مرة عن خيثمة ،روى هذا اخلرب �أبو معاوية وهو من �أعلم النا�س بحديث الأعم�ش بعد
الثوري وكذلك وكيع يف و�صله عن الأعم�ش عن خيثمة ،روى قطبة بن عبد العزيز وجرير بن عبد احلميد
عن الأعم�ش عن عمرو بن مرة عن خيثمة فالطريقان جميع ًا �صحيحان ,كما قال �شعيب الأرن�ؤوط� :إ�سناده
�صحيح على �شرط ال�شيخني ,ينظر :املرجع ال�سابق.
(� ((1أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإمي��ان ,باب الدعاء �إلى ال�شهادتني و�شرائع الإ�سالم .برقم  19ج1
�ص.50
( ((1انظر :جامع الأ�صول يف �أحاديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم  .550/4ول�سان العرب مادة وقى.401/15 ،
( ((1انظر :فتح القدير – ال�شوكاين  .53/1والك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل
امل�ؤلف� :أبو القا�سم حممود بن عمر الزخم�شري .77/1
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املبحث الثاين:
�أ�سباب الف�ساد
�إن ا�ستفحال الف�ساد يف املجتمعات يعود لأ�سباب متعددة وخمتلفة ,وهو ال يخت�ص
جمتمعاً بعينه �أو دولة بذاتها ,و�إمنا هو ظاهرة عاملية ت�شكو منها كل الدول واملجتمعات،
ملا له من خطر على الأمن االجتماعي والنمو االقت�صادي والأداء الإداري ،وقد تعالت
النداءات �إلى �إدانتها واحلد من انت�شارها ,ومن �أبرز �أ�سبابه ما يلي:
االبتعاد عن الدين الإ�سالمي والعقيدة ال�صحيحة ,وعدم االلتزام ب�أحكام ال�رشيعة
الإ�سالمية ،والتي هي �صمام الأمان للوقاية من الف�ساد .ومن ذلك فتح �أبواب الفنت,
وحب �إ�شاعة الفاح�شة يف املجتمع ،ك�سفور املر�أة و�إبداء زينتها لغري حمارمها يقول
تعالى :ﭽﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﭼ(� .((1أو
تك�رس املر�أة عند حمادثة الرجال يقول تعالى :ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ(� ((2أو عدم �إيفاء الكيل،
وتعمد الغ�ش يقوله تعالى :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﭼ( .((2حيث � ّإن �أقوات النا�س �أمانة يف رقاب امل�س�ؤولني عليها و�إنقا�صها
�أو العمد �إلى غ�شها هو من باب عدم �إيفاء الكيل ،والذي �أكدت عليه الآية الكرمية.
ففي هذه الآية الكرمية �إ�شارات تدل على عمق التوجيه الرباين يف التنبيه على الف�ساد
وعالجه ،وكيف �أنه ظاهرة مقيتة ال ير�ضاها اهلل �سبحانه وتعالى لعباده ال�صاحلني.
وجاء عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :لعن
اهلل الرا�شي واملرت�شي يف احلكم»( .((2وذلك؛ لأن الر�شوة ت�ؤدي �إلى الف�ساد ,فا�ستحق
( ((1النور٣١ :
( ((2الأحزاب٣٢ :
( ((2الإ�سراء٣٥ :
(� ((2أخرجه �أحمد يف م�سند �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه برقم  ،387 /2 ,9019قال� :شعيب الأرن�ؤوط تعليقاً:
�صحيح لغريه وهذا �إ�سناد ح�سن .انظر :املرجع ال�سابق.
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الرا�شي واملرت�شي اللعن.
النمو املطرد لو�سائل الإعالم ،التي دخلت معظم البيوت وكان �أكرثها معول هدم
للعقيدة ال�صحيحة والقيم الفا�ضلة ,بل �إن معظمها �أن�شئ لهذا الغر�ض من قبل �أعداء
الإ�سالم.
النمو املطرد لو�سائل االت�صاالت ,مع �ضعف الوازع الديني وانعدام الرقابة الذاتية
والأ�رسية.
النظام ال�سيا�سي ال�ضعيف ,والنظام الق�ضائي الفا�سد.
انت�شار ال�رشكات متعددة اجلن�سيات “العوملة” يف املجتمع الواحد مع انعدام
الرقابة قال تعالى :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼﭼ(.((2
انت�شار الفنت واحلروب قال تعالى :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ(.((2
اال�ستكبار ,والعجب بالنف�س قال تعالى :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ

(((2

ففي هذه الآية الكرمية �إ�شارات للتنبيه على �أن الف�ساد ميكن �أن يقع ويوجد يف كل
ت�رصفات الإن�سان ,فيجب عليه التنبيه لذلك واحلذر من بع�ض ال�صفات �أو الت�رصفات
التي مقتها اهلل �سبحانه وتعالى ومل يجعلها من �صفات عباده ال�صاحلني.
و�سو�سة ال�شيطانقال تعالى :ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ(.((2
احلقد :فقد يكون الدافع �إلى الف�ساد وجحود احلق ورف�ض �إتباعه والعمل به نا�شئاً
عن احلقد ,واحلقد هو العداوة الدفينة يف القلب ,والعداوة هي كراهية ي�صاحبها رغبة
() ((2الإ�سراء١٦ :
( ((2الإ�سراء٤ :
( ((2الإ�سراء٣٧ :
( ((2فاطر٦ :
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باالنتقام من ال�شخ�ص املكروه �إلى حد �إفنائه و�إلغائه من الوجود ,وكم دفع احلقد كثرياً
من الأفراد والأمم �إلى جحود احلق والتمرد على االعرتاف به �أو �إتباعه( ((2مما يوجد بيئة
خ�صبة النت�شار الف�ساد.
احل�سد :فقد يكون الف�ساد نا�شئاً عن احل�سد ,وهو من رذائل الأخالق �إذا �أ�صاب
من اهلل علهم مبزيد ف�ضل
النف�س �أ�ضناها و�أ�شقاها وجعلها م�صدر �أذى للآخرين الذين ً
من عنده ،يقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :دب �إليكم داء الأمم قبلكم :احل�سد،
والبغ�ضاء ،والبغ�ضاء :هي احلالقة ،ال �أقول حتلق ال�شعر ،ولكن حتلق الدين ،والذي
نف�سي بيده� ،أو والذي نف�س حممد بيده ال تدخلوا اجلنة حتى ت�ؤمنوا ،وال ت�ؤمنوا حتى
حتابوا� ،أفال �أنبئكم مبا يثبت ذلك لكم� ،أف�شوا ال�سالم بينكم)(.((2
�شيوع الت�رصفات ال�ضارة والتعامل املحرم يف املجتمع كاالحتكار( ((2والربا(.((3

( ((2انظر :الأخالق الإ�سالمية و�أ�س�سها الدكتور  /عبد الرحمن امليداين.785/1 ,
(� ((2أخرجه الرتمذي يف باب  56برقم  ,2510وقال« :قال �أبو عي�سى هذا حديث قد اختلفوا يف روايته عن يحيى
بن �أبي كثري فروى بع�ضهم عن يحيى بن �أبي كثري عن يعي�ش بن الوليد عن مولى الزبري عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ومل يذكروا فيه عن الزبري .قال �أبو عي�سى هذا حديث �صحيح» وقال ال�شيخ الألباين :ح�سن.
انظر :املرجع ال�سابق.
( ((2اختلف الفقهاء يف تعريف االحتكار ،فريى �أبو حنيفة وحممد وال�شافعية �أن االحتكار يخت�ص ب�أقوات
الآدميني والبهائم ،ويجعله احلنابلة خا�ص ًا ب�أقوات الآدميني ،ويرى املالكية و�أبو يو�سف من احلنفية �أن
االحتكار ي�شمل كل ما ي�ؤدي حب�سه �إلى �إيقاع ال�ضرر بالنا�س ،ويجعله الظاهرية يف االمتناع �أو �إم�ساك
ما يبتاع �شام ًال ذلك لكل ما ي�ؤدي حب�سه �إلى �إيقاع ال�ضرر بالنا�س .وقد اتفق الفقهاء على �أن االحتكار
حمظور �شرع ًا ,ينظر :بدائع ال�صنائع ،ج� ،5ص -129نهاية املحتاج ،ج� ،3ص ,.472املبدع �شرح املقنع،
ج� ،4ص ,.47مواهب اجلليل ،ج� ،4ص ,.323املحلى ،ج� ،9ص.64
( ((3هو ف�ضل مال بال عو�ض يف معاو�ضة مال مبال وحكمه :حرام لقوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ ينظر :حا�شية رد املحتار 294/5
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املبحث الثالث:
�أنواع الف�ساد
انت�رش وتنوع الف�ساد يف الرب والبحر يقول تعالى :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ( .((3ويختلف �أنواع الف�ساد بح�سب املجال الذي ين�شئ فيه،
وميكن �أن نح�رصها يف الأنواع التالية:
النوع الأول ـ الف�ساد الديني.
وهذا النوع من الف�ساد يدخل يف جمال الدين ،وعالقة الإن�سان بربه ,كال�رشك باهلل،
وترك الواجبات الدينية� ,أو الت�ساهل بها.
النوع الثاين ـ الف�ساد ال�سيا�سي.
وهو �سوء ا�ستغالل ال�سلطة العامة لتحقق مكا�سب خا�صة(.((3
النوع الثالث ـ الف�ساد االجتماعي والأخالقي.
ويتمثل ذلك يف التفكك الأ�رسي ,وحتلل القيم والأخالق ,وتف�شى الرذيلة والآفات
االجتماعية.
النوع الرابع ـ الف�ساد البيئي.
ويتمثل ذلك يف تلوث البيئة ,مما يت�سبب فيه الإن�سان .وكذلك انت�شار الأمرا�ض
والأوبئة.
النوع اخلام�س ـ الف�ساد الإداري واالقت�صادي.
وهذا النوع من الف�ساد له �صور كثرية وميكن �أن نربز �أهمها فيما يلي:
�أ -الر�شوة .ب -االختال�س .ج -التزوير .د -االحتكار .هـ -الغ�ش والتدلي�س.
( ((3الروم٤١ :
( ((3انظر :الن�شرة االقت�صادية العدد احلادي ع�شر وزارة املالية بالكويت �ص.5
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النوع ال�ساد�س ـ الف�ساد الثقايف.
ويتمثل ذلك يف ا�ستغالل و�سائل الإعالم املختلفة ,املقروءة وامل�سموعة واملرئية؛
لبث االنحطاط الثقايف ,و�إ�شغال �أفراد املجتمع باختالف �أطيافه عن عمله الأ�سا�سي جتاه
نف�سه وجمتمعه.
وهذا النوع من الف�ساد هو اخطر �أنواع الف�ساد ،حيث ي�ؤثر ت�أثرياً مبا�رشاً على جميع
الأنواع ال�سابقة.
ولهذا جند يف هذا الع�رص الإعالمي املنفتح ،كيف تهدم و�سائله املختلفة القيم
االجتماعية ,بل �أ�صبحت هي التي ت�شكل املجتمع وتطبعه.
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املبحث الرابع:
خطر الف�ساد و�سوء عواقبه
لقد بان جلياً لكل ذي لب� ,أن الف�ساد ظهر وا�ست�رشى يف الرب والبحر مبا ك�سبت
(((3
�أيدي النا�س ,يقول تعالى :ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆﭼ
ال�سيما يف هذا الزمن ،والذي انت�رشت فيه اجلرمية ب�أنواعها؛ الب�سيطة والكبرية واملنظمة,
وجرائم الأفراد واجلماعات ,حيث �أ�صبح الأمر واجباً على علماء ال�رشيعة وعقالء
القوم حماربة الف�ساد ومكافحته وك�شف عوره وفتح �أ�ساليبه على خمتلف امل�ستويات.
فهذه امل�شكلة هي �أ�شد م�شكالت هذا الع�رص القلق ,و�أعظمها خطراً حمدقاً باملجتمعات
الإن�سانية �إلى قيام ال�ساعة ,كائنة من كانت.
�إن تف�شى الف�ساد بكل ما يعنيه من االنحراف ومن الذنوب واملعا�صي ,وخا�صة
الظلم والطغيان والرتف والبطر ,يقود �إلى ا�ضمحالل املجتمعات وهالكها واندثار
الدول وزوالها.
كما يت�سبب يف نزع الربكة واالبتالء بالقحط واجلدب ,وحب�س الغيث والعقوبات
َ
يقول تعالى ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
الدنيوية والأخ��روي�� َة
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﭼ

(((3

قال تعالى :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ(.((3
وقد �أكد القر�آن الكرمي �أن كرثة الف�ساد هي ثمرة الطغيان يقول تعالى :ﭽ ﭼ

( ((3الروم٤١ :
( ((3الأنعام٦ :
( ((3يون�س١٣ :
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ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ(� ((3أي اجلوار والأذى(،((3
ففي هذه الآيات الكرمية توجيه وحتذير �إلهي من اهلل َّ
جل وعال عن الوقوع يف الف�ساد،
و�أنه من ال�صفات التي ال يحبها اهلل �سبحانه وتعالى ،وال يت�صف بها من �سار على الطريق
امل�ستقيم.
ولهذا قيل� :إن «الدنيا تدوم مع العدل والكفر وال تدوم مع الظلم والإ�سالم»(.((3
لقد �أ�صبح الف�ساد يف هذا الع�رص م�شكلة عاملية خطرية تهدد املجتمعات الإن�سانية؛
ب�سبب �سعة انت�شاره وكرثة مظاهره وتعدد �أنواعه.
ولقد حاربت ال�رشيعة الإ�سالمية الف�ساد واملف�سدين ،و�سدت الطرق امل�ؤدية �إليه،
و�رشعت الإجراءات التي حتمى املجتمع منه ،ودعت �إلى ال�صالح والإ�صالح.
ف�صالح �أفراد املجتمع وما ي�صدر عنهم من ت�رصفات مردها �إلى �صالح القيم التي
تنبع عن العقيدة التي حملها القلب ,ولهذا ف�إن الإ�سالم يق ّيم نظامه يف �إ�صالح النف�س
على هذا الأ�سا�س ,يقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن يف اجل�سد م�ضغة �إذا
�صلحت �صلح اجل�سد ك ّله و�إذا ف�سدت ف�سد اجل�سد ك ّله �أال وهى القلب»(.((3
يقول ابن رجب احلنبلي ت(795ه��)( :((4فيه �إ�شارة �إلى �أن �صالح حركات العبد
بجوارحه ،واجتنابه املحرمات واتقاءه ُ
لل�شبهات بح�سب �صالح حركة قلبه ،ف�إذا
كان قلبه �سليماً لي�س فيه �إال حمبة اهلل وحمبة ما يحبه اهلل وخ�شية الوقوع فيما يكرهه,
�صلحت حركات اجل��وارح ك ّلها ,ون�ش�أ عن ذلك اجتناب املحرمات ك ّلها ،وتوقي
ُ
لل�شبهات حذراً من الوقوع يف املحرمات ،و�إن كان القلب فا�سداً قد ا�ستولى عليه
( ((3الفجر١٢ - ١٠ :
( ((3انظر :اجلامع لأحكام القر�آن للقرطبي 33/20
( ((3انظر :اال�ستقامة  -ابن تيمية 247/2
(�) ((3أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب الإميان ,باب ف�ضل من �سترب�أ لدينه برقم � ,56/52،1أخرجه م�سلم
يف �صحيحه كتاب امل�ساقات ,باب �أخذ احلالل وترك ال�شبهات .برقم  1599ج� 3ص.1219
( ((4انظر :جامع العلوم واحلكم .24/8
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�إتباع الهوى وطلب ما يحبه ،ولو كرهه اهلل ف�سدت حركات اجلوارح ك ّلها وانبعثت �إلى
كل املعا�صي وامل�شتبهات بح�سب �إتباع هوى القلب ،ولهذا يقال :القلب ملك الأع�ضاء
وبقية الأع�ضاء جنوده ،وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون يف طاعته وتنفيذ �أوامره
ال يخالفونه يف �شيء من ذلك ،ف�إن كان امللك �صاحلاً كانت هذه اجلنود �صاحلة ،و�إن
كان فا�سداً كانت جنوده بهذه امل�شابهة فا�سدة ،وال ينفع عند اهلل �إال القلب ال�سليم ،كما
قال تعالى :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ(.((4
�إن تف�شي ظاهرة الف�ساد يوجد بيئة منا�سبة لنموه وت�ضخمه ،و�أ�شكال الف�ساد يقود
بع�ضها �إلى بع�ض ,وي�أخذ بع�ضها برقاب بع�ض ،حيث �إن تف�شى ظاهرة الف�ساد يجعل
وي�شوه �سمعة احلكومات,وي�ؤدى �إلى
من املتعذر جناح امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة.
ّ
فقدان ثقة ال�شعوب بها ،وقد تظهر احتماالت اللجوء �إلى العنف كو�سيلة للتغيري,
وتزيد اجلرائم مما ي�ؤدي �إلى ا�ستخدام الق�سوة و�أ�ساليب العنف.
كما �أن ما ي�صاحب الف�ساد من �إثراء عدميي ال�ضمري يبدد الرثوة ويثبط املخل�صني،
وي�ضعف والء الأفراد للدولة واملجتمع ويعيق حماوالت الإ�صالح االجتماعي والتطوير
التنظيمي ،وي�ساهم يف قتل مواهب الإبداع ،ويجعل املناخ منا�سباً للمف�سدين وانت�شار
الف�ساد باختالف �ألوانه و�أ�شكاله( .((4مما يت�سبب يف انعدام العدالة ,واالختالل يف
املجاالت االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والتوتر و�إيغار ال�صدور وانت�شار البغ�ضاء
واحل�سد والكره بني �أفراد املجتمع الواحد ,مما ي�سهل على الأعداء اخرتاقه والعمل على
تفكيكه لي�سهل التغلب عليه ,يف حني نرى الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ي�شبه املجتمع
الإمياين باجل�سد الواحد ،حيث يقول الر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :ترى امل�ؤمنني
يف تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد �إذا ا�شتكى ع�ضو تداعى له �سائر ج�سده
( ((4ال�شعراء الآية (.)89-88
(� ((4أخالقيات اخلدمة العامة؛ لكري نغهان�.ص 165
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بال�سهر واحلمى)(.((4
نعم هذا ما ت�سعى �إليه ال�رشيعة الإ�سالمية يف بناء املجتمع على قاعدة اجل�سد الواحد
ذي �أهداف واحدة و�أمة واحدة .خالية من الف�ساد .فتخلي�ص املجتمع من الف�ساد ال
يكون �إال ببنائه على القيم ال�صاحلة التي تنبع من العقيدة ال�صحيحة فت�صونه عن اخللل
واال�ضطراب ,وتقوده �إلى بر ال�سالم والأمان.
املبحث اخلام�س :اهتمام الفقه الإ�سالمي بحماية املجتمع من الف�ساد وال�سبل التي
و�ضعها لذلك.
يعتمد الفقه الإ�سالمي يف حماية املجتمع من الف�ساد على منهج رباين ,مما يجعله
ينفرد ويتميز عن غريه من املناهج؛ حيث يخلو من الظلم �أو النق�ص ,ويرتتب على
العمل به الأجر واملثوبة من اهلل ،وعلى ترك العمل به العقاب يف الدنيا والآخرة ,كما
يتميز هذا املنهج مبالءمته يف �إ�صالح جميع الف�ساد باختالف �أ�شكاله و�صوره ,بل
ومكافحته والوقاية منه.
ومبا �أن هذا املنهج هو رباين من عند اهلل خالق الب�رشية ،فهو �أعلم مبا ي�صلحها ويحميها
من الف�ساد ,فلقد �رشع اهلل الأحكام على حتقيق امل�صالح ودرء املفا�سد ,وذلك بتحقيق
ال�رضوريات اخلم�س ,وهي الأمور التي ال ت�ستقيم احلياة �إذا فقد �شيء منها؛ حيث ي�ؤدي
فقدانها �إلى ف�ساد احلياة ،وهي :الدين ,والنف�س ,والعر�ض ,والعقل ،واملال.
«فاهتم الإ�سالم بحماية هذه ال�رضورات من كل اعتداء ،فحفظ الدين من التهاون
والت�شكيك فيه ،وحفظ النف�س من االعتداء عليها بالقتل �أو القطع ,وكذا العقل
(� ((4أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب الأدب ,باب رحمة النا�س والبهائم رقم .2238 /5 ،5665
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حتى ال يكون �صاحبه عالة على املجتمع� ,أما النوع الإن�ساين فقد حفظه من الفناء
والتبذل ,و�صان املال من ال�رسقة والغ�صب واالحتيال ((4(»..وكذلك احلاجيات
التي تي�رس احلياة وترفع احلرج ،والتح�سينات التي تتفق مع مكارم الأخالق .وقد
نهي اهلل �سبحانه وتعالى عن الف�ساد والإف�ساد يف الأر���ض ،يقول تعالى :ﭽ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﭼ ( ((4يقول تعالى:ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ

(((4

ويقول

تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭼ(.((4
ويقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :ف�إن دماءكم و�أموالكم و�أعرا�ضكم عليكم حرام
كحرمة يومكم هذا يف �شهركم هذا يف بلدكم هذا فليبلغ ال�شاهد الغائب»(.((4
كما يبينّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم جزاء من �أخذ �شرباً من الأر�ض بغري حق،
حيث يقول �صلى اهلل عليه و�سلم( :من �أخذ �شرباً من الأر�ض ظلماً ف�إنه يطوقه يوم
(((4
القيامة من �سبع �أر�ضني)
فالإ�سالم يقيم منهجه على �إ�صالح النف�س �أو ًال ,فب�صالح النف�س يكمن حماربة
الف�ساد يقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن يف اجل�سد م�ضغة �إذا �صلحت �صلح
( ((4انظر :منهج القر�آن يف حماية املجتمع من اجلرمية .رو�ضة حممد بن يا�سني.134/1:
( ((4الأعراف٥٦ :
( ((4البقرة٦٠ :
( ((4املائدة٣٨ :
(� ((4أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،الق�سامة ,باب تغليظ حترمي الدماء والأعرا�ض والأم��وال .برقم  4478ج5
�ص.108
(� ((4أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب بدء اخللق ,باب ما جاء يف �سبع �أر�ضني برقم  3026ج� 3ص.1168
جملة الق�ضائية  -العدد الثالث  -حمرم 1433هـ

161

اجل�سد كله و�إذا ف�سدت ف�سد اجل�سد كله �أال وهى القلب»(.((5
و�سوف �أبينّ يف املطالب التاليه اخلطوات التي اتخذها الفقه الإ�سالمي يف �سبيل
حماية املجتمع من الف�ساد ,على النحو التايل:
املطلب الأول ـ تطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف املجتمع.

من الأمور امل�سلم بها وال تخفي على العقالء هي �صالحية �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية
لكل زمان ومكان؛ وذلك لأنها ربانية امل�صدر واملن�ش�أ ,و�ضعها من ا�ستخلف الب�رش
يف هذه الأر�ض وهو �أعلم مبا ي�صلح الب�رش يف دينهم ودنياهم ,و ُيبعد عنهم الف�ساد
والإف�ساد.
عز َّ
وجل بعباده �أنه خلقهم مفطورين على احلنفية ,والتوجه �إلى
فمن رحمة اهلل َّ
ال�صالح ,والبعد عن الف�ساد و�أ�سبابه يقول تعالى :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬﭼ(.((5
فالدين احلنيف ،وهو الإ�سالم ،هو فطرة اللهّ التي فطر اللهّ النا�س عليها ،وخلقهم
على ا�ستعداد فطرى لقبول هذا الدين( ،((5كما يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم:
ميج�سانه»(.((5
«ما من مولود �إال يولد على الفطرة ،و�إمنا �أبواه يهودانه� ،أو ين�رصانه� ،أو ّ
عز َّ
وجل� :إين
وكما جاء عن الر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال« :يقول اهلل َّ
(� ((5أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب الإميان ,باب ف�ضل من �سترب�أ لدينه برقم � ,56/1 ،52أخرجه م�سلم يف
�صحيحه كتاب امل�ساقات ,باب �أخذ احلالل وترك ال�شبهات .برقم  1599ج� 3ص.1219
( ((5الروم٣٠ :
( ((5انظر :التف�سري القر�آين للقر�آن امل�ؤلف :الدكتور  /عبد الكرمي اخلطيب .57/1
(� ((5أخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب اجلمعة ,باب الطيب للجمعة ,برقم � ,340 /1358،3أخرجه م�سلم يف
�صحيحه كتاب القدر ,باب معنى كل مولود يولد على الفطرة .برقم  2658ج� 4ص.2047
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خلقت عبادي ُح َنفاء فجاءتهم ال�شياطني فاجتالتهم عن دينهم»(.((5
قال تعالى :ﭽﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ(.((5
�أي ال تف�سدوا يف الأر�ض بعد ما �أ�صلح فيها ال�صاحلون من الأنبياء و�أتباعهم العاملني
ب�رشائعهم.
والإ�صالح عام ي�شمل العقيدة وال�سلوك والأخ�لاق ونظام املجتمع واحل�ضارة
والعمران و�سائر وجوه التقدم الزراعي وال�صناعي والتجاري( .((5فال�رشيعة «و�ضعت
مل�صالح العباد»( ((5و» كلها م�صالح»(.((5
قال ابن القيم« :ال�رشيعة مبناها و�أ�سا�سها على احلكم وم�صالح العباد يف العاجل
والآجل»(.((5
والواقع امل�شاهد وامللمو�س من كل �شخ�ص من�صف �أن الدول التي تطبق ال�رشيعة
الإ�سالمية تنعم باال�ستقرار ال�سيا�سي والقت�صادي ،وي�ستتب الأمن فيها ,وت�سود املحبة
وال�سكينة بني �أفراد املجتمع ,وتقل به اجلرائم ,لأن كل فرد فيه ميتثل مبا �أمر اهلل به ,ويبتعد
ع ّما نهى اهلل عنه .وكذلك العقوبات فيه رادعة وزاجرة.
فال�رشيعة الإ�سالمية تهتم بزرع الوازع الديني «ال�ضمري اخللقي» وت�سعى �إلى تربيته
منذ ال�صغر لدى الإن�سان حتى يرتبى على الأخالق الفا�ضلة.
بعك�س ال��دول التي ال تطبق ال�رشيعة الإ�سالمية فنجدها ت�سودها الفو�ضى
(� ((5أخرجه م�سلم يف �صحيحه كتاب اجلنة و�صفة نعيمها و�أهلها ,باب ال�صفات التي يعرف بها يف الدنيا �أهل
اجلنة و�أهل النار .برقم  2865ج� 4ص.2197
( ((5الأعراف٥٦ :
( ((5انظر :التف�سري املنري يف العقيدة وال�شريعة واملنهج امل�ؤلف :وهبة بن م�صطفى الزحيلى 299/8
( ((5انظر :املوافقات لل�شاطبي .282/2
( ((5انظر :قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام .9/1
( ((5انظر� :إعالم املوقعني عن رب العاملني 1/3
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واال�ضطراب ,وتعمها اجلرائم وامل�شاجرات؛ وذلك ل�ضعف الرادع والزاجر ,و�شعور
الفرد ب�أنه يخ�ضع لعبودية ب�رش مثله.
فتطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية والأخذ ب�أحكامها ومبادئها يف كل �ش�أن من �ش�ؤون احلياة
يحمى البالد والعباد ,وين�رش الأمن والطم�أنينة يف املجتمع ،وبه نق�ضي على جميع
اجلرائم الأخالقية التي تزرع الف�ساد يف املجتمع ,ويتحقق العدل يف الدولة الإ�سالمية
جلميع �ساكنيها من امل�سلمني و�سواهم .وبذلك نكون قد �أطعنا هلل �سبحانه ,وانقدنا
حلكمه و�رشعه وبنينا جمتمعاً �إ�سالمياً متكام ًال معتزاً بدينه وعقيدته خالياً من الف�ساد
واملف�سدين(.((6
املطلب الثاين ـ غر�س العقيدة ال�صحيحة يف نفو�س املجتمع.

�إن العقيدة هي التي تطبع املجتمع ،فالعقيدة ال�صحيحة تنتج �سلوكاً �سوياً والعقيدة
الفا�سدة تنتج �سلوكاً غري �سوي ,وبالتايل جمتمعاً فا�سداً .و�سوف �أُبني الأمور التي يجب
على املرء اعتقادها ،ثم �أبينّ �أثرها يف �سلوك الأفراد ودورها يف الوقاية من الف�ساد.
قد �أجمل من �أوتي جوامع الكلم �صلى اهلل عليه و�سلم الأمور التي يجب اعتقادها
والإميان بها وذلك عندما �س�أله جربيل عليه ال�سالم عن الإميان .قال�« :أن ت�ؤمن باهلل
ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر وت�ؤمن بالقدر خريه و�رشه»(.((6
فهذه الأركان ال�ستة وما ا�شتملت عليه من �أ�صول الإميان متثل العقيدة الإ�سالمية،
وهي الو�سيلة الأولى التي ا�ستخدمها الإ�سالم لرتبية النفو�س وتهذيبها ومنعها من
االنحراف والف�ساد ،ملا لها من الأثر الكبري يف منط �سلوك الإن�سان وتفكريه ,وبالتايل
( ((6انظر :جرمية الر�شوة يف ال�شريعة الإ�سالمية :د/عبد اهلل الطر يقي� ,ص197
(� ((6أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإميان ,باب بيان الإميان والإ�سالم والإح�سان ووجوب الإميان ب�إثبات
قدر اهلل �سبحانه وتعالى .برقم  ،8ج�1ص .36
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حتقق له ال�سعادة واال�ستقامة ،فالعقيدة ال�صحيحة تنتج �سلوكاً �سوياً والعقيدة الفا�سدة
تنتج �سلوكاً غري �سوي ,وميكن �أن نربز �أهم الآثار العقيدة ال�سليمة ودورها يف الوقاية
من الف�ساد يف النقاط التالية:
خلق الرقابة الذاتية لدى الأف��راد؛ فمن �آمن بوجود اهلل وغريه من �أرك��ان الإميان
الأخرى ,اعتقد اعتقاداً جازماً �أن اهلل الواحد الذي ال يخفى عليه �شيء يف ال�سموات
والأر�ض ,و�أنه يعلم ال�رس وما يخفي ,مما يجعله يبتعد عن املعا�صي واالنحراف والف�ساد
باختالف �أ�شكاله و�أ�ساليبه؛ ال�ست�شعاره باملراقبة الإلهية ,ال�سيما �أن معه مالئكة عن
اليمني وال�شمال تراقب �أعماله وتر�صدها.
ال�صدق والإخال�ص ,يقول اهلل تعالى :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﭼ(.((6
ويف �أثر مروري �إلهي :الإخال�ص� :رس من �رسي ا�ستودعته قلب من �أحببته من
عبادي(.((6
وكما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إمنا ُيبعث النا�س على نياتهم»(.((6
كل هذا يدل على �أن الإخال�ص ثمرة من ثمار العقيدة ال�سليمة.
الق�ضاء على اال�ضطراب والقلق ,حيث �إن التوجه �إلى اهلل الواحد الذي ال �رشيك
له ينفي عن الفرد اال�ضطراب والقلق ,والتي هي من �أبرز دوافع اجلرمية ,ومينحه الهدوء
واالطمئنان مع نف�سه ومع الآخرين.
ال�شعور باحلياء ,ويقظة ال�ضمري اللذان هما الأ�صل يف االبتعاد عن كل انحراف
( ((6البينة.٥ :
( ((6ورواه الديلمي يف «م�سند الفردو�س» ( )187 / 3عن علي وابن عبا�س .وقال احلافظ ابن حجر :حديث وا ٍه
ج ّد ًا .انظر :فتح الباري .109 / 4
(� ((6أخرجه ابن ماجة ب�إ�سناد ح�سن يف باب النية برقم  ،1414 /2 ,4229و�صححه الألباين يف الرتغيب برقم
(.4/1 ,)13
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وف�ساد ,قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :الإميان ب�ضع و�سبعون �شعبة واحلياء �شعبة من
الإميان»( .((6قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :احلياء ال ي�أتي �إال بخري) ((6(.قال النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن مما �أدرك النا�س من كالم النبوة الأولى �إذا مل ت�ستح فا�صنع
ما �شئت)(.((6
حب العمل ال�صالح والرغبة فيه ،فالفرد كلما ازداد �إمياناً بربه ،ف�إنه ي�سعى لر�ضاه
ويتبع �أوامره ويجتنب نواهيه؛ مما يجعله يتحرى ال�صواب يف جميع �أعماله وت�رصفاته.
هذه حقيقة العقيدة وت�أثريها يف ال�سلوك ومكافحة الف�ساد ,وقد �أ�شاد بهذا النهج
وت�أثري العقيدة يف ال�سلوك كثري من �أ�صحاب املذهب املادي ،ومن ذلك على �سبيل
املثال �أن �أحد الأملان عندما ُ�سئل :ملاذا يعتنق الغرب الإ�سالم �أجاب «�أن الإميان باهلل
عند الأملان ب�صفة خا�صة م�صدر للإلهام وال�شجاعة التي ال يتطرق �إليها خوف وم�صدر
لل�شعور بالأمن والطم�أنينة ,والإميان باحلياة الآخرة يغري نظرتنا �إلى احلياة ،فال ت�صبح
هذه احلياة كل همنا ,والإمي��ان بيوم احل�ساب يدعو الإن�سان للإقالع عن ال�سيئات،
والإميان ب�أن كل �إن�سان جمزي ال حمالة بعمله حما�سب �أمام امللك ,هذا الإميان يدعونا
�إلى التفكري مرات ومرات قبل اقرتاف الآثام»(.((6
نعم فهذا اعرتاف ،بل �إن�صاف من �أحد املفكرين الغربيني بت�أثري هذه العقيدة ال�سماوية
على ال�سلوك ,ومكافحة الف�ساد باجتثاثه من �أ�صوله من الفرد واجلماعة ،فالعقيدة هي
التي تطبع املجتمع ،لأن العقيدة ال�صحيحة تنتج �سلوكاً �سوياً والعقيدة الفا�سدة تنتج
(� ((6أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإميان ,باب بيان عدد �شعب الإميان و�أف�ضلها و�أدناها وف�ضيلة احلياء
وكونه من الإميان برقم  35ج� 1ص.63
(� ((6أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الأدب ,باب احلياء برقم  5766ج��� 5ص .2267و�أخرجه م�سلم يف
�صحيحه ،كتاب الإميان ,باب �شعب الإميان .برقم  165ج� 1ص.46
(� ((6أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الأدب ,باب �إذا مل ت�ستح فا�صنع ما �شئت برقم  5769ج� 5ص.2268
( ((6انظر :منهج القر�آن يف حماية املجتمع من اجلرمية ،رو�ضة حممد بن يا�سني.41/1،
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�سلوكاً غري �سوي ,وبالتايل جمتمعاً فا�سداً.
ولو �أننا نحن امل�سلمني جميعاً �آمنا باهلل حق الإميان و�أخل�صنا له يف عبوديتنا وقهرنا
�أهواءنا و�شهواتنا ,ملا ظهر يف جمتمعاتنا الإ�سالمية الف�ساد واالنحراف ,الذي �أطاح
ببع�ض املجتمعات و�أ�صبحت تعي�ش يف فو�ضى وهرج ومرج ,وانت�رشت فيها الأمرا�ض
والأوبئة وعمها الف�ساد واالنحراف واالنحالل(.((6
املطلب الثالث ـ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

الفرع الأول :بيان معنى  -املعروف واملنكر.
1ـ معنى املعروف واملنكر يف اللغة:
املعروف �ضد املنكر ،وال ُعرف �ضد النكر ،يقال� :أواله عرفاً �أي معرو ًفا .واملعروف
والعارفة خالف النكر ،والعرف واملعروف اجلود ،وقوله تعالى :ﭽﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ(� ((7أي
م�صاح ًبا معرو ًفا .وال ُع ْر ُف :ما تعارف عليه النا�س يف عاداتهم ومعامالتهم( .((7والإنكار:
اجل��ح��ود .وق��ول��ه :ﭽﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔﭼ(� ((7أي �أقبح الأ�صوات .وال ُّن ْكر ،وال ُن ُكر :الأمر ال�شديد .واملنكر من الأمر
خالف املعروف .وكل ما قبحه ال�رشع وح ّرمه وك ّرهه فهو منكر ،قال تعالى :ﭽﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﭼ(.((7 ((7
 -2بيان معنى املعروف واملنكر �رش ًعا
( ((6انظر :املرجع ال�سابق.40/2 ,
( ((7لقمان١٥ :
( ((7انظر :ل�سان العرب( ,عرف) ,ج� 9ص ,239- 236املعجم الو�سيط ,باب العني ج� 2ص.595
( ((7لقمان١٩ :
( ((7الكهف٧٤ :
( ((7انظر :ل�سان العرب( ,نكر) ،ج � 9ص.222
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املعروف يف ال�رشع هو :عبادة اهلل وتوحيده وكل ما �أتبع ذلك ،واملنكر :عبادة الأوثان
وكل ما �أتبع ذلك(.((7
وقيل� :إن املعروف هو الإميان ،واملنكر هو ال�رشك ،وقيل :املعروف ال�س ّنة ،واملنكر
البدعة(.((7
كما قيل� :إن املعروف هو الإح�سان والطاعة ،وكل ما عرف يف ال�رشع والعقل
ح�سنه(.((7
وعبارات املف�رسين يف تف�سري املعروف واملنكر ,ال تتجاوز ذلك.
 -3بيان املراد باملعروف واملنكر عند اجتماعهما وانفراد �أحدهما.
�إذا �أطلق الأمر باملعروف من غري �أن يقرن بالنهي عن املنكر -ف�إنه يت�ضمن النهي
عن املنكر؛ لأن ترك املنهي عنه من املعروف ،وال يتم فعل اخلري �إال برتك ال� ّرش ،ومثال
ذلك قول اهلل تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ ( ((7ف�إن الأمر باملعروف يت�ضمن النهي عن املنكر.
وكذلك �إذا �أطلق النهي عن املنكر من غري �أن يقرن بالأمر باملعروف ,ف�إنه يت�ضمن
الأمر باملعروف؛ لأن ترك املعروف من املنكر ،وال يتم ترك ال�رش �إال بفعل اخلري.
ومثال ذلك قول اهلل تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ( ((7ف���إن نهيهم عن
ال�سوء يت�ضمن �أمرهم باخلري.
و�أما عند اقرتان �أحدهما بالآخر فيكون املعروف فعل الأوامر ،واملنكر ترك النواهي،
( ((7انظر :تف�سري القرطبي .203/ 8
( ((7انظر :تف�سري البغوي .58/2
( ((7انظر :تف�سري ابن �سعدي ج� 1-ص.196- 194
( ((7الن�ساء.١١٤ :
( ((7الأعراف.١٦٥ :
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ومن �أمثلة ذلك قوله تعالى :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ(.((8
الفرع الثاين� :أثر الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مكافحة الف�ساد.
�إن الأمة الإ�سالمية �إمنا نالت اخلريية بكونها ت�أمر باملعروف وتنهى عن املنكر مع �إميانها
عز َّ
وجل.
باهلل َّ
ق��ال تعالى :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭼ

(((8

وع ّلق �سبحانه الفالح للم�ؤمنني �إذا كانوا قائمني بهذه املهمة العظيمة فقال تعالى:

ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﭼ(.((8
فالأمر باملعروف والنهي عن املنكر �سبب لفالح هذه الأمة وال تفلح �إذا �ضيعت
هذا الواجب ،كما حدد �سبحانه �صفات امل�ؤمنني وامل�ؤمنات الالزمة للأمر باملعروف
والنهي عن املنكر فقال تعالى :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ(.((8
وكما د ّلت هذه الآية الكرمية على �أن واجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر عام
للرجال والن�ساء كل ح�سب قدرته وعلمه.
زو
و�أو�ضح �سبحانه وتعالى �أن من �أ�سباب لعن الأمم املتقدمة من بني �إ�رسائيل تركهم
( ((8التوبة.٧١ :
(� ((8آل عمران١١٠ :
(� ((8آل عمران١٠٤ :
( ((8التوبة٧١ :
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للأمر باملعروف والنهي عن املنكرّ ،
وحذر من االت�صاف ب�صفتهم �أو �أن نفعل مثل فعلهم
فن�ستحق مثل جزائهم فقال تعالى :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ(.((8
فالطريق وال�سبيل الذي علينا �أن ن�سلكه �إذا �أردنا �أن يرتفع ما بنا من �أنواع الف�ساد
والذل والهوان .وهو ال�سبيل الذي بد�أ به النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بالدعوة �إلى اهلل
�سبحانه وتعالى بالأمر ب�أعظم معروف وهو التوحيد والنهي عن �أعظم منكر وهو ال�رشك
باهلل.
وقد جعل اهلل النجاة يف الدنيا والآخرة ملن نهى عن الف�ساد ويف الأر�ض قال تعالى:
ﭽﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ(.((8
�إن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب عظيم من واجبات الإ�سالم ،قال �شيخ
الإ�سالم ابن تيمية -رحمه اهلل« :((8(-وال يجوز لأحد �أن يح�رض جمال�س املنكر باختياره
لغري �رضورة ،كما يف احلديث �أنه قال( :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فال يجل�س
على مائدة ي�رشب عليها اخلمر)»(.((8
( ((8املائدة٨٠ - ٧٨ :
( ((8هود١١٦ :
( ((8انظر :جمموع الفتاوى جـ� 28ص.222- 221
(� ((8أخرجه �أبي داود يف �سننه ،كتاب الأطعمة ,باب ما جاء يف اجللو�س على مائدة عليها بع�ض ما يكره.برقم
 ,410 /3 ,3776قال الألباين� :صحيح .و�أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري يف �أحاديث عبد اهلل بن
العبا�س برقم .191 /11 ,11486
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وجاء عن �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه �أنه قال� :أيها النا�س �إنكم تقرءون هذه
الآي���ة :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ( ((8و�إين �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم يقول� :إن النا�س �إذا ر�أوا الظامل فلم ي�أخذوا على يديه �أو�شك �أن يعمهم اهلل
بعقاب منه»(.((8
وعن حذيفة عن اليمان عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال :والذي نف�سي بيده
لت�أمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر �أو ليو�شكن اهلل �أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم
تدعونه فال ي�ستجاب لكم»( .((9وال �شك �أن الظلم وعدم الأمر باملعروف والنهى عن
املنكر هو من �أعظم الف�ساد.
فالأمر باملعروف والنهي عن املنكر من �أهم الو�سائل لإ�صالح املجتمع ,ومكافحة
الف�ساد امل�ست�رشي فيه ,وحتقيق الأمن واال�ستقرار ,بل وال�سالمة من العقوبات الدنيوية
اخلا�صة والعامة ,وكذلك العقوبة الأخروية .فهو ال�صمام الأمان للمجتمع من الف�ساد.
ي��ق��ول تعالى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﭼ(� ((9أي فهال وجد من القرون املا�ضية بقايا من �أهل اخلري ينهون ع ّما كان
يقع بينهم من ال�رشور واملنكرات والف�ساد يف الأر�ض ,وقوله:ﭽﯰﯱﭼ �أي قد وجد
منهم من هذا ال�رضب قلي ًال مل يكونوا كثرياً وهم الذين �أجناهم اهلل عند حلول غ�ضبه
( ((8املائدة١٠٥ :
(� ((8أخرجه الرتمذي يف �سننه كتاب الفنت .باب  8ما جاء يف نزول العذاب �إذا مل يغري املنكر رقم ,2168
 ,467 /4قال الرتمذي :حديث ح�سن �صحيح ,واحلديث �إ�سناده �صحيح على �شرط ال�شيخني قال ال�شيخ
الألباين�( :صحيح) انظر :حديث رقم 1974 :يف �صحيح اجلامع .298/1
( ((9اخرجه الرتمذي يف �سننه كتاب الفنت عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم باب  9ما جاء يف الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر برقم  .468 /4 .2169قال ال�شيخ الألباين :ح�سن .انظر :املرجع ال�سابق.
( ((9هود١١٦ :
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وفج�أة نقمته ولهذا �أمر اهلل -تعالى -هذه الأمة ال�رشيفة �أن يكون فيها من ي�أمر باملعروف
وينهى عن املنكر كما قال تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ( ((9ويف احلديث «�إن النا�س �إذا ر�أوا
املنكر فلم يغريوه �أو�شك �أن يعمهم اهلل بعقاب»( ((9وال�شك �أن الف�ساد مبختلف �أنواعه
من املنكر ,ولهذا قال تعالى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ ( ((9وقوله :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ(� ((9أي ا�ستمروا على ما هم عليه من املعا�صي واملنكرات ومل يلتفتوا
�إلى �إنكار �أولئك حتى فاج�أهم العذاب ﭽ ﯼ ﯽ ﭼ(.((9( ((9
املطلب الرابع ـ �إقامة العدل بني الرعية.
قام النظام الإ�سالمي على العدل وامل�ساواة بني النا�س جميعاً ،مما ي�ؤدى �إلى الق�ضاء
على الظلم الذي يدفع �إلى الف�ساد ،قال تعالى :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﭼ( .((9قال تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ

(((9

فالعدل كلمة ال تقوم املجتمعات الب�رشية قاطبة يف �أ�صقاع املعمورة �إال عليها ,وهو
�أ�صل �أ�صيل يف ال�رشيعة الإ�سالمية وهو من املقا�صد العليا لل�رشيعة ,حيث حثت عليه
(� ((9آل عمران١٠٤ :
(� ((9أخرجه �أحمد يف م�سنده يف (م�سند �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه) برقم  ,2/1 ,1قال �شعيب الأرن�ؤوط:
�إ�سناده �صحيح على �شرط ال�شيخني.
( ((9هود١١٦ :
( ((9هود١١٦ :
( ((9هود١١٦ :
( ((9تف�سري ابن كثري 487/7
( ((9الن�ساء٥٨ :
( ((9النحل٩٠ :
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ورغبت فيه قال تعالى :ﭽ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ(.((10
والعدل جامعة وا�سعة النطاق و�أ�سا�س احلكم قال ابن تيمية رحمه اهلل تعالى« :وكل
عمل ي�ؤمر به فال بد فيه من العدل ،فالعدل م�أمور به يف جميع الأعمال ,والظلم منهي
عنه نهياً مطلقاً ,ولهذا جاءت �أف�ضل ال�رشائع واملناهج بتحقيق هذا كله وتكميله ,ف�أوجب
(((10
اهلل العدل لكل �أحد على كل �أحد يف كل حال»ا.هـ
وقد بينّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الأمور التي يتظامل فيها النا�س ،فقال عليه ال�صالة
وال�سالم�( :إن دماءكم و�أموالكم و�أعرا�ضكم و�أب�شاركم عليكم حرام,كحرمة يومكم
هذا يف �شهركم هذا يف بلدكم ه��ذا)( ((10وقال �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال حتا�سدوا
وال تناج�شوا وال تباغ�ضوا وال تدابروا وال يبع بع�ضكم على بيع بع�ض ,وكونوا عباد
اهلل �إخواناً امل�سلم �أخو امل�سلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره التقوى ها هنا  -وي�شري
�إلى �صدره ثالث مرات  -بح�سب امرئ من ال�رش �أن يحقر �أخاه امل�سلم ,كل امل�سلم
على امل�سلم حرام دمه وماله وعر�ضه)( ((10قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى« :ف�إذا كان
امل�ؤمنون �إخوة �أمروا فيما بينهم مبا يوجب ت�آلف القلوب واجتماعها ونهوا ع ّما يوجب
(((10
تنافر القلوب واختالفها».ا.هـ
فالظامل بعيد عن مغفرة اهلل تعالى له حتى و�إن تاب� ،إ ّال �إذا ا�ستحل من ظلمهم.
يقول تعالى :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
( ((10احلجرات٩ :
( ((10انظر :الرد على املنطقيني 425/1
(� ((10أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الفنت ,باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (ال ترجعوا بعدي كفار ًا
ي�ضرب بع�ضكم رقاب بع�ض) ,برقم  6667ج� 6ص.2593
(� ((10أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،باب حترمي ظلم امل�سلم وخذله واحتقاره ودمه
وعر�ضه وماله برقم  2564ج� 4ص.1986
( ((10انظر :جامع العلوم واحلكم .332/1
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ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ(.((10
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم( :كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته ،فالإمام راع وهو
م�س�ؤول عن رعيته ،والرجل راع يف �أهله وم�س�ؤول عن رعيته ،واملر�أة راعية يف بيت
زوجها وهي م�س�ؤولة عن رعيتها ،واخلادم راع يف مال �سيده وم�س�ؤول عن رعيته ،والرجل
راع يف مال �أبيه وم�س�ؤول عن رعيته ،فكلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته)(.((10
وعليه فواجب الدولة امل�سلمة �أن تكفل لكل فرد يعي�ش فيها� ،سواء كان م�سلماً �أو
م�ست�أمناً ,حق الأمن على الدين والنف�س والعر�ض واملال والن�سل والعدل يف احلكم
وامل�ساواة يف الأمن االجتماعي.
املطلب اخلام�س ـ التدابري الوقائية واالحرتازية يف الفقه الإ�سالمي ,ملكافحة الف�ساد.
�إن الفقه الإ�سالمي يقوم على منهج متكامل؛ لكي يحمي املجتمع من الف�ساد ,ومن
�أهم امل�صادر يف ذلك �سد الذرائع.
ومعنى �سد الذريعة :ح�سم مادة و�سائل الف�ساد دفعاً لها �إذا كان الفعل ال�سامل من
املف�سدة و�سيلة �إلى مف�سدة(.((10
فقد نهى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن االحتكار وقال« :من احتكر فهو خاطئ»(.((10
�سداً لذريعة الت�ضييق على النا�س ,ونهت ال�رشيعة الإ�سالمية عن قبول الهدايا من مدينه
�سداً لذريعة الربا(.((10
وكذلك حرمان القاتل من املرياث؛ لأن لو ورثنا القاتل من قتيله (مورثه) لكان
(� ((10إبراهيم٤٢ :
(� ((10أخرجه م�سلم يف �صحيحه كتاب الإمارة ,باب ف�ضيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق
بالرعية والنهي عن �إدخال امل�شقة عليهم برقم .1459 /1829،3
( ((10انظر� :سد الذرائع وحترمي احليل البن القيم10/1 ,
(� ((10أخرجه م�سلم يف �صحيحه امل�ساقات ,باب حترمي االحتكار يف الأقوات .برقم 56/4206,5
( ((10انظر :حا�شية ابن عابدين  ,166/5منار ال�سبيل 329/1
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يف ذلك ذريعة لقتل الوارثني مورثيهم ،ولذا ح ّرم ال�رشع توريثهم؛ �سداً وقطعاً لهذه
الذريعة املو�صلة �إلى احلرام ،وهي يف ذاتها حرام.
املطلب ال�ساد�س ـ العقوبة.
كما �أن الفقه الإ�سالمي رتب �آثاراً و�أحكاماً على الف�ساد والإف�ساد ,ففي كثري من
الأحيان ال ينفع مع املف�سدين �أ�ساليب الوقاية والإ�صالح ,مما ي�ستوجب الوقوف
احلا�سم والعالج ال�شديد لهم ف�رشع الإ�سالم عقوبات دنيوية و�أخروية ,زاجرة ورادعه
له�ؤالء املف�سدين ,يقول تعالى :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ(.((11
وميكن �أن نربز هذه العقوبات فيما يلي:
�أو ًال ـ الإثم؛ وهو عقوبة �أخروية يجازى اهلل بها مرتكبي املعا�صي يف الدنيا �إذا مل
يتوبوا .قال تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊﮋﮌﭼ

(((11

ثانياً ـ العقوبة الدنيوية؛ فمن �أف�سد يف الأر�ض بقتل �أو �رسقة يجب معاقبته على ذلك
الفعل ,يقول تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

( ((11الرعد٢٥ :
( ((11الفرقان٧١ - ٦٨ :
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ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ

(((11

ويقول تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ

(((11

ويقول تعالى :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﭼ

(((11

ثالثاً ـ ال�ضمان؛ يف كثري من �أنواع الف�ساد ،يجب على املف�سد ما �أف�سده .فقد �أجمعت
الأمة على �ضمان ما اتلف من الأموال �سواء كان الإتالف بطريق العمد �أو اخلط�أ(.((11
لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :على اليد ما �أخذت حتى ت�ؤديه»(.((11
وقد اتفق الفقهاء على �أن الأجري �إذا تعدى وهلك ما بيده ف�إنه �ضامن ,كما اتفقوا
(((11
على �أن الأجري اخلا�ص ال �ضمان عليه �إن مل يتعد
فالنظام العقابي يف الإ�سالم ي�ستهدف حفظ الكليات اخلم�س ،وذلك ال�ستمرار
احلياة ,فلحفظ النف�س �رشع الق�صا�ص وحلفظ الدين �رشع حد الردة  -وحلفظ العقل
�رشع حد اخلمر وحلفظ الن�سل �رشع حد الزنا  -وللحفاظ على املال �رشع حد ال�رسقة
 -وحلماية هذه كلها �رشع حد احلرابة.

( ((11املائدة٣٣ :
( ((11املائدة٣٨ :
( ((11املائدة٤٥ :
( ((11انظر :بداية املجتهد  ،147/2واملحلى البن حزم .173/9
(� ((11أخرجه الرتمذي يف البيوع باب ما جاء يف العارية  ,1266وقال ح�سن �صحيح  ،566/3و�أبو داود يف البيوع
باب ت�ضمني العارية برقم  ،296/3 ,3561وابن ماجه يف ال�صدقات ,باب العارية برقم ،802/2 ،2400
واحلاكم يف امل�ستدرك وقال �صحيح الإ�سناد على �شرط البخاري .55/2 ،2302
( ((11ينظر� :شرح فتح القدير  ,129/9بداية املجتهد  ,175 /2ورو�ضة الطالبني  ،228 /5املغني 106 /6
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املبحث ال�ساد�س:
دور الإدارة الإ�سالمية يف مكافحة الف�ساد
املطلب الأول :تعريف الإدارة.

تعريف الإدارة العامة.
�أوال :تعريف الإدارة يف اللغة.
يقال�« :أداره عن الأمر وعليه ،وداوره الو�صه ،ويقال� :أدرت فالناً عن الأمر �إذا
حاولت �إلزامه �إياه و�أدرته عن الأمر �إذا طلب منه»(.((11
و»�أدار الوزير العمل� :أ��شرف عليه» .وعلم الإدارة« :علم يتعلق بكيفية �إدارة
الأعمال»(.((11
ثاني ًا :تعريف الإدارة العامة يف اال�صطالح.
هي« :ن�شاط جماعي م�رشوط يقوم به الراعي مع موظفيه العاملني يف جميع الأجهزة
احلكومية من خالل تقدمي خدمة �أو �سلعة م�رشوعة �إلى الرعية �أي اجلمهور بال متييز
�شعوراً منهم ب�أمانة الإدارة �أثناء ممار�ستهم الإدارية ,وفقاً لأنظمة وتعليمات م�صدرها
ال�رشيعة الإ�سالمية ,م�ستغلني يف ذلك كافة الإمكانات املتاحة� .سعياً لتحقيق �أهداف
عامة مباحة من �أجل توفري الأمن والرخاء والنماء للبالد والعباد»(.((12
ثالث ًا :تعريف الإدارة عند علماء الإدارة املعا�صرين.
التعريف الأول:
ب�أنها «جمموعة الأ�ساليب والنظم املرتبطة باملنا�شط الإدارية التي ت�ؤ ِّديها منظمات
( ((11انظر :ل�سان العرب ،مادة (دور).295/4 ،
( ((11انظر :معجم الطالب ،د .حممد �إ�سماعيل ال�صيني ،حيمور ح�سن يو�سف ،مادة (�أدار) �ص50
( ((12انظر :مقدمة يف الإدارة العامة الإ�سالمية� ،أحمد بن داود املزجاجي الأ�شعري� ،ص.50-49
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و�أجهزة الدولةـ ،والتي تهدف ب�صفة �أ�سا�سية وقاطعة �إلى حتقيق ال�صالح العام يف
املجتمع .والتي ت�ؤثر قراراتها ت�أثرياً �شام ًال وعاماً ومبا�رشاً على م�صالح �أفراد املجتمع
وجماعاته ،والتي تت�أثر حركتها وت� ُّرصفاتها بدرجة كبرية بالتفاعل ،والتي تت�أثر حركتها
امل�ستمرة مع مقومات وعوامل البيئة القومية والعاملية بجميع �أبعادها ال�سيا�سية،
واالجتماعية ،واالقت�صادية»(.((12
التعريف الثاين:
ع ّرفه ب�أنَّها« :مزج من القوانني واللوائح والعالقات التي ت�سمح بتحقيق وتنفيذ
ال�سيا�سة العامة .وينح�رص عمل الإدارة يف التوجيه والتن�سيق والرقابة على جمموعة
من الأفراد بق�صد حتقيق �أهداف حمددة»(.((12
التعريف الثالث:
عرفه ب�أنَّها« :تعاون جهود اجلميع يف املحيط العام بحيث تنظم عالقات ال�سلطات
الثالث :الت�رشيعية ،والتنفيذية ،والق�ضائية ،يف تعاملها الب�رشي واملادي من �أجـل حتقيق
الأهـداف العامة»(.((12
املنوه عنها �أعاله يالحظ عليها الطول يف تعريف الإدارة وما
ومن واقع التعريفات ّ
ترمي �إليه؛ ويرى الباحث � َّأن تعريف الإدارة املعا�رصة :هو جمموعة النظم التي متار�سها
�أجهزة الدولة املختلفة ،من �أجل خدمة املجتمع املحيط بها ,يف ظل �سيا�سة حمدودة
ومعروفة.

( ((12انظر� :أ�سا�سيات يف درا�سة الإدارة العامة ،د� .سعيد حممد امل�صري� ،ص.25
( ((12انظر :الإدارة العامة ،حممد �سعيد عبد الفتاح� ،ص.16
( ((12انظر :الإدارة العامة يف اململكة العربية ال�سعودية� ،أمني ال�ساعات� ,ص.21
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املطلب الثاين� :آثار الإدارة الإ�سالمية يف مكافحة الف�ساد.

الإدارة يف الإ�سالم �أمانة وتكليف ال ت�رشيف وكثري من النا�س يحب �أن يكون من
�أهل املنا�صب وامل�س�ؤولية؛ لأنه ينظر �إلى ما يح�صله �صاحب املن�صب من �شهرة ومكانة،
وين�سى �أنه م�س�ؤول �أمام اهلل تعالى يف عمله ،قال تعالى :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﭼ ( ,((12فالأمانة كل �شيء ي�ؤمتن الإن�سان عليه ,من �أمر ونهى و�ش�أن دين ودنيا,
فال�رشع كله �أمانة( .((12فقد روى ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال�« :أال كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته ،فالأمري الذي على النا�س راع
وهو م�س�ؤول عن رعيته والرجل راع على �أهل بيته وهو م�س�ؤول عنهم واملر�أة راعية عن
بيت بعلها وولدها وهي م�س�ؤولة عنهم والعبد راع على مال �سيده وهو م�س�ؤول عنه �أال
فكلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته»(.((12
فبينّ الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف هذا احلدث �أن كل من �أمنه اهلل على �أ�شخا�ص
�آخرين كالأمري �أو املدير� ,أنه راع وم�ؤمتن وم�س�ؤول عنهم يوم القيامة ,مما يدل على
عظم وم�س�ؤولية هذه الأمانة «الإدارة».
ولهذا جند �أن ال�شارع قد منى الرقابة الذاتية للفرد بذكر ما للعدل من ثواب واجر،
وما للجور من عقاب و�إثم.
فقد بينّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عظم جزاء العادل عند اهلل فقال�« :إن املق�سطني
عز َّ
وجل ،وكلتا يديه ميني ،الذين يعدلون
عند اهلل على منابر من نور عن ميني الرحمن َّ
( ((12الأحزاب٧٢ :
( ((12ينظر :تف�سري الثعالبي 233/3
(� ((12أخرجه م�سلم يف �صحيحه كتاب الإمارة ,باب ف�ضيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق
بالرعية والنهي عن �إدخال امل�شقة عليهم برقم .1459 /1829،3
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يف حكمهم و�أهليهم وما ُو ُّلوا»( ،((12ويف احلديث الآخر« :ما من �أمري ع�رشة �إال وهو
ي�ؤتى به يوم القيامة مغلو ًال حتى يفكه العدل �أو يوبقه اجلور»( .((12ويف رواية( :ما من
�أمري ع�رشة �إال جيء به يوم القيامة مغلولة يداه �إلى عنقه حتى يكون عمله هو الذي
يطلقه �أو يوبقه)( .((12وقال �شيخ الإ�سالم�« :إن اهلل يقيم الدولة العادلة و�إن كانت كافرة
وال يقيم الظاملة و�إن كانت م�سلمة ،ويقال :الدنيا تدوم مع العدل والكفر وال تدوم مع
الظلم والإ�سالم ...وذلك؛ لأن العدل نظام كل �شيء»( ((13و�أ�سا�سه.
ومبا �أن الإدارة يف الإ�سالم لها �شان عظيم فهي �أمانة ,فقد ّ
حذر ال�شارع من طلبها �أو توليها,
فقد جاء يف حديث املقدام بن معدي كرب ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�رضب على منكبه ثم قال�( :أفلحت يا مقدام �إن مل تكن �أمرياً وال كاتباً وال عريفاً)(.((13
وثبت يف حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إنكم
�ستحر�صون على الإمارة و�ستكون ندامة يوم القيامة ،فنعمت املر�ضعة وبئ�ست الفاطمة)(.((13
و�أي�ضاً مما ورد من حتذير الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم من طلب الإدارة �أو الإمارة
�أنه قال لعبد الرحمن بن �سمرة ر�ضي اهلل عنه« :يا عبدالرحمن ال ت�س�أل الإمارة ف�إنك �إن
(� ((12أخرجه م�سلم يف كتاب الإمارة ،باب ف�ضيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية
والنهى عن �إدخال امل�شقة عليهم ,برقم .7/6 .4825
(� ((12أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى ،كتاب �آداب القا�ضي باب كراهية الإمارة وكراهية تويل �أعمالها ملن
ر�أى من نف�سه �ضعف ًا �أو ر�أي ًا فر�ضهما عنه بغريه �ساقط ًا ,برقم  .96/10 ,20710و�صححه الألباين يف
�صحيح اجلامع (.)5571
(� ((12أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى ,كتاب �آداب القا�ضي ,باب كراهية الإمارة وكراهية تويل �أعمالها ملن
ر�أى من نف�سه �ضعف ًا �أو ر�أي ًا فر�ضهما عنه بغريه �ساقط ًا ,برقم  ،95/10 ،20709والدارمي  ،240/2كما يف
امل�شكاة ( )1092وجود �إ�سناده املنذري يف الرتغيب والرتهيب  ،139/2ورواه البزار كما يف ك�شف الأ�ستار
( )1641وقال الهيثمي يف جممع الزوائد  :205/5رجال البزار رجال ال�صحيح .وجود �إ�سناده الألباين يف
ال�سل�سلة ال�صحيحه (.)349
( ((13انظر :احل�سبة.148-147/
( ((13وخرجه �أحمد يف م�سنده برقم  ،133/4 ,17244قال �شعيب الأرن�ؤوط� :إ�سناده �ضعيف .ورواه �أبو داود
 131/3والبيهقي يف الكربى .361/6
(� ((13أخرجه البخاري ,يف كتاب الأحكام ,باب ما يكره من احلر�ص على الإمارة برقم .2613 /6 ,6729
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�أعطيتها عن م�س�ألة وكلت �إليها ,و�إن �أعطيتها عن غري م�س�ألة �أعنت عليها»(.((13
وكما نًّبي �صلى اهلل عليه و�سلم لأ�صحابه ر�ضوان اهلل عليهم عن حال من تقلد الإدارة
�أو الإم��ارة ومل يعدل فيقول لأ�صحابه �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن �شئتم �أنب�أتكم عن
الأمارة� ،أولها مالمة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة� ،إال من عدل)(.((13
ويحكي �صلى اهلل عليه و�سلم موقفاً من مواقف القيامة فيقول�« :أو�شك الرجل �أن
يتمنى �أنه خ ّر من الرثيا ،و�أنه مل يتول من �أمر النا�س �شيئاً»( ،((13وال �شك �أنه لو قام
باملن�صب حق القيام ل�سعد بعمله ,يف الدنيا والآخرة.
والزجر عن طلب الوالية من الأمور التي ينفرد بها الإ�سالم ،حيث يندر �أن جتد يف
�أدبيات الإدارة العامة مثل هذا الزجر عن احلر�ص على الوظيفة ،ولعل �إحدى امل�شاكل
التي تعاين منها الإدارة العامة يف هذا الع�رص وجود �أ�شخا�ص م�س�ؤولني ذوي كفاءة
متدنية يحر�صون على البقاء يف املن�صب وال ي�سمحون لغريهم من الأكفاء �أن ي�صلوا
�إليه ،وهذا �رس التغليظ يف هذا الأمر(.((13
وقد كان هذا املنهج والأ�سلوب يف التعامل مع الإدارة �أو الإمارة هو املنهج الذي
�سار عليه ال�سلف ال�صالح ,فقد دخل �أبو م�سلم اخلوالين على معاوية بن �أبي �سفيان
ر�ضي اهلل عنهما ف�سلم عليه بلفظ�« :أيها الأجري» فلما ا�ستنكر اجلال�سون ذلك ،قال� :إمنا
�أنت �أجري ،ا�ست�أجره رب هذه الغنم لرعايتها ،ف�إن �أنت هن�أت جرباها وداويت مر�ضاها
وحب�ست �أوالها على �أخراها ،و َّفاك �سيدها �أجرها ،و�إن �أنت مل تهن�أ جرباها ومل تداو
مر�ضاها ومل حتب�س �أوالها على �أخراها عاقبك �سيدها»(.((13
(� ((13أخرجه م�سلم يف كتاب الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة واحلر�ص عليها برقم .1454 /3 ,1652
(� ((13أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري برقم  ,443 /12 ,14558وح�سنه الألباين يف �صحيح اجلامع (.)1433
( ((13وخرجه �أحمد يف م�سنده برقم  ،474 /14 ،8901قال �شعيب الأرن�ؤوط :حديث ح�سن.
( ((13انظر� :أخالق العمل و�سلوك العاملني .50-49/
( ((13رواه �أبو نعيم يف احللية  425/2ويف ف�ضيلة العاملني من الوالة  165/رقم  ،45نقله ابن تيمية يف ال�سيا�سة ال�شرعية .24/
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وكما زجرت ال�رشيعة الإ�سالمية عن طلب تويل الإمارة بينت ماذا يجب على كل
ٍّ
متول لأمر من �أمور امل�سلمني وهو� ,أن يكون خمل�صاً لعمله ،و�أن يبذل اجلهد فيه .كما
يجب عليه ا�ستح�ضاره لهذا ال�شعور دائماً مما يقوي الرقابة الذاتية لديه يف كل وقت.
يقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :ما من �أمري يلي �أمر امل�سلمني ثم ال يجهد لهم
وين�صح �إال مل يدخل معهم اجلنة)( .((13وقال �صلى اهلل عليه و�سلم يف حديث �آخر:
(ما من عبد ي�سرتعيه اهلل رعية ميوت يوم ميوت وهو غا�ش لرعيته �إال حرم اهلل عليه
اجلنة)( .((13بل �إن العامل واملوظف �إذا ن�صح يف عمله وتفانى يف �أداء واجباته فقد
ك�سب اخلريية من �أزكى الب�رشية ،وما �أعظمه من و�سام ،فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه،
عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :خري الك�سب ،ك�سب يد العامل �إذا ن�صح» (.((14
كل هذا يبينّ اهتمام الإ�سالم بالإدارة �أو الإمارة ملا لها من الأثر العظيم يف مكافحة
الف�ساد والنهو�ض باملجتمع
ومع هذا ال يكاد يخلو جمتمع ,من املجتمعات قدميها وحديثها ,من مظاهر الف�ساد
الإداري مبا فيها جمتمع الإ�سالم على الرغم من الطهر والعفاف والعفة والنقاء ,التي
م ّيزت الفكر الإ�سالمي على م ّر الع�صور والأزمنة؛ وذلك راجع �إلى عدم الأخذ مبا يف
عز َّ
وجل و�س ّنة نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم.
كتاب اهلل َّ
(� ((13أخرجه م�سلم يف كتاب الإميان ,باب ا�ستحقاق الوايل الغا�ش لرعيته النار برقم .125/1 ،142
(� ((13أخرجه م�سلم يف كتاب الإمارة باب ف�ضيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية
والنهي عن �إدخال امل�شقة عليهم برقم .1459 /3 ,142
(� ((14أخرجه الإمام �أحمد يف م�سند �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه برقم � ,136 /14 .8412إ�سناده ح�سن ،رجاله
ثقات رجال ال�شيخني غري حممد بن عمار ك�شاك�ش ،فقد روى له الرتمذي ،وهو �صدوق� .أبو عامر العقدي:
هو عبد امللك بن عمرو ,و�أخرجه �أبو نعيم يف «�أخبار �أ�صبهان»  356/1من طريق �أبي عامر العقدي ،بهذا
الإ�سناد .و�أخرجه البيهقي يف «�شعب الإميان» ( )1236من طريق �سعيد بن من�صور ،عن حممد بن عمار
به .قال ال�شيخ الألباين( :ح�سن) �صحيح اجلامع .3278
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املبحث ال�سابع:
(((14
و�ضع النظم املرعية ملكافحة الف�ساد يف اململكة العربية ال�سعودية
منذ �أن ت�أ�س�ست هذه الدولة على يد امللك عبد العزيز -رحمه اهلل -وهي حري�صة
على �إن�شاء الدواوين والهيئات الرقابية من �أجل �إقامة �أركان ال�رشيعة املحمدية و�إ�صالح
العباد والبالد ,هي بذلك ت�ستمد مبادئها من املبادئ الإ�سالمية ال�صحيحة التي كانت
�سائدة يف �صدر الإ�سالمـ ،فال�رشيعة «مبناها و�أ�سا�سها على احلكم وم�صالح العباد يف
املعا�ش واملعاد»(.((14
و�سوف نتناول يف هذا املبحث الأنظمة التي و�ضعتها الدولة -حر�سها اهلل -ملكافحة
الف�ساد يف عدد من املطالب على النحو التايل:
املطلب الأول ـ النظام الأ�سا�سي للحكم.

�صدر النظام الأ�سا�سي للحكم مبوجب الأمر ال�سامي الكرمي رقم �أ  90 /وتاريخ:
1412/8/27هـ ،وهو من الأنظمة الأ�سا�سية للدولة ,وقد ت�ضمن جمموعة من املواد
للوقاية من الف�ساد �أو مكافحته ,ومن هذه املواد املادة الثامنة ،حيث ن�صت على �أن
احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية يقوم على �أ�سا�س العدل وال�شورى وامل�ساواة وفق
ال�رشيعة الإ�سالمية .اهـ
وذلك مبا �أن املجتمع املتقدم واخلايل من الف�ساد يقوم على ثالثة �أ�س�س هي :العدل
وال�شورى وامل�ساواة ,وهذا ما ن�صت عليه هذه املادة ,للوقاية من الف�ساد ,وهذا هو حال
(� ((14سوف اقت�صر يف هذا املبحث على الأنظمة التي لها عالقة مبا�شرة ب�أنظمة الدولة الأخرى يف مكافحة
الف�ساد� ,أو لها م�سا�س بكافة �أفراد املجتمع من حيث مكافحة الف�ساد.
( ((14انظر� :إعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم .2/2
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املجتمع امل�سلم يقول تعالى:ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ( ((14ويقول تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ (.((14
وكذلك املادة التا�سعة ،حيث ن�صت على �أن الأ�رسة هي نواة املجتمع ال�سعودي
ويربى �أفرادها على �أ�سا�س العقيدة الإ�سالمية وما تقت�ضيه من الوالء والطاعة هلل ولر�سوله
ولأويل الأمر واحرتام النظام وتنفيذه وحب الوطن واالعتزاز به وبتاريخه املجيد،
وذلك مبا �أن الأ�رسة هي املدر�سة الأولى لكل فرد فقد اهتم املنظم بها وكيف يربى �أفرادها,
حيث ن�صت هذه املادة على �أن يربى �أفراده الأ�رسة على �أ�سا�س العقيدة الإ�سالمية وما
تقت�ضيه من الوالء والطاعة هلل ولر�سوله ولأويل الأمر ،وذلك �أن العقيدة هي التي تطبع
املجتمع وت�شكله ,فالعقيدة ال�صحيحة تنتج �سلوكاً �صحيحاً ،وبالتايل جمتمعاً م�ستقيماً
خالياً من الف�ساد و�آثاره ,وال �شك �أن هذه هي العقيدة الإ�سالمية .والتي حتر�ص الدولة
على تربية نواة املجتمع «الأ�رسة» عليها.
والعقيدة الفا�سدة تنتج �سلوكاً فا�سداً وبالتايل جمتمعاً فا�سداً.
وهذه املادة تكافح نوعاً من �أنواع الف�ساد وهو الف�ساد االجتماعي والأخالقي.
كما ن�صت املادة الثالثة ع�رشة على �أن الهدف الأ�سا�سي من التعليم هو غر�س العقيدة
الإ�سالمية يف نفو�س الن�شء.
كما �أكدت املادة «الثالثة والع�رشون» للمرة الثالثة من هذا النظام على العقيدة ،حيث
ن�صت على �أن حتمى الدولة عقيدة الإ�سالم وتطبق �رشيعته وت�أمر باملعروف وتنهى عن
املنكر وتقوم بواجب الدعوة �إلى اهلل .اهـ.
وجاء �أي�ضاً يف املادة الرابعة والثالثون �أن الدفاع عن العقيدة الإ�سالمية ,واملجتمع
والوطن واجب على كل مواطن.
( ((14ال�شورى٣٨ :
( ((14النحل٩٠ :
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ون�صت املادة احلادية والع�رشون على جباية الزكاة و�إنفاقها يف م�صارفها ال�رشعية؛
حيث �إنها ركن من �أركان الإ�سالم .وجبايتها و�إنفاقها يف م�صارفها ال�رشعية واجب,
وقد يت�ساهل بها كثري من النا�س .لذا ن�ص املنظم عليها ,ويف تركها يرتتب عله الف�ساد
الديني ,واالجتماعي.قال تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ( ((14وق��ال
الر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :اتقوا ال�شح ف�إن ال�شح �أهلك من كان قبلكم حملهم
(((14
على �أن �سفكوا دماءهم وا�ستحلوا حمارمهم»
ومن مواد هذا النظام التي حاربت الف�ساد املادة الثانية والثالثون حيث ن�صت على
�أن تعمل الدولة على املحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.اهـ
وهذا النوع من الف�ساد هو الف�ساد البيئي .ويتمثل ذلك يف تلوث البيئة ,وكذلك
انت�شار الأمرا�ض والأوبئة.
كما �أن هذا النظام حارب الف�ساد الثقايف الذي يعد من �أخطر �أنواع الف�ساد ،حيث
ن�صت املادة التا�سعة والثالثون ,على �أن تلتزم و�سائل الإعالم والن�رش وجميع و�سائل
التعبري بالكلمة الطيبة وب�أنظمة الدولة ,وت�سهم يف تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر
ما ي�ؤدي �إلى الفتنة �أو االنق�سام �أو مي�س ب�أمن الدولة وعالقتها العامة �أو ي�سئ �إلى كرامة
الإن�سان وحقوقه وتبني الأنظمة كيفية ذلك.
كما حظرت املادة التا�سعة ع�رشة امل�صادرة العامة للأموال وال تكون عقوبة امل�صادرة
اخلا�صة �إال بحكم ق�ضائي( .((14وذلك ملحاربة الف�ساد املايل واكل �أموال النا�س بالباطل,
وهذا ما دلت عليه الن�صو�ص ال�رشعية ,حيث يقول تعالى :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
() ((14الأنبياء٧٣ :
(� ((14أخرجه م�سلم يف كتاب الرب وال�صلة والآداب ,باب حترمي الظلم برقم .1996/4 ،2578
( ((14هذه الفكرة ي�سميها �شراح القوانني الو�ضعية «ال عقوبة وال جرمية �إال بن�ص».
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ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ( ((14ويقول تعالى:ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈ ﭼ

(((14

كما �أعطت املادة ال�ساد�سة والأربعون القوة للق�ضاء لكي يقوم بدوره يف حماربة
الف�ساد ،حيث ن�صت على �أن «الق�ضاء �سلطة م�ستقلة وال �سلطان على الق�ضاة يف
ق�ضائهم لغري �سلطان ال�رشيعة الإ�سالمية» ,وذلك ملا للق�ضاء من �أهمية يف مكافحة
الف�ساد فمقيا�س قوة الدول وعداالتها ،يكمن يف قوة الق�ضاء وا�ستقالله.
املطلب الثاين ـ نظام هيئة الرقابة والتحقيق.

تقوم هيئة الرقابة والتحقيق ,مبكافحة الف�ساد ,الإداري واملايل ،وفقاً للنظام املخولة
به ,حيث تخت�ص �إدارة الرقابة الإدارية وفقاً للمادة الثامنة من الباب الثاين من الالئحة
الداخلية للهيئة مبا يلي:
1ـ الك�شف عن املخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
2ـ مراقبة تفوي�ض ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات وفقاً للنظم املعتمدة واللوائح املقررة
والقرارات ال�صادرة املنظمة لذلك.
3ـ الك�شف عن املخالفات الناجتة عن التق�صري يف الرقابة الداخلية يف الوحدات
الإدارية.
4ـ اقرتاح و�سائل العالج الالزمة يف حالة وقوع حوادث الإهمال �أو املخالفات
الإدارية و�إحالتها للجهات املخت�صة.
5ـ التعاون مع وزارة اخلدمة املدنية يف الك�شف عن املخالفات اخلا�صة ب�شئون املوظفني
فيما يتعلق ب�رشعيتها كالتعيني والرتقية والعالوات والبدالت وما يف حكمها.
( ((14الق�ص�ص٥٩ :
( ((14الن�ساء١٦٥ :
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6ـ �إبالغ اجلهات املخت�صة عن مواطن الق�صور يف التنظيم التي تتك�شف لها من خالل
�أعمالها وذلك باالت�صال باجلهات املتخ�ص�صة لإعادة التنظيم مبا يكفل ح�سن �سري
العمل.
7ـ التعاون مع ديوان املراقبة العامة عند اكت�شافه ملخالفات �إداري��ة �أثناء مبا�رشته
الخت�صا�صاته املالية.
 8ـ فح�ص الإخباريات وال�شكاوى املتعلقة بالنواحي الإدارية.
كما تخت�ص �إدارة الرقابة الإدارية باخت�صا�صات �أخرى داخلة �ضمن مكافحة الف�ساد
الإداري وهي:
ـ مراقبة دوام من�سوبي الأجهزة احلكومية و�إعداد خطابات �إبالغ نتائج تلك اجلوالت
مع ر�صد الظواهر املتعلقة بدوام املوظفني وفقاً للأمر ال�سامي الكرمي رقم  /7ب6218/
يف 1417/4/27هـ ,بالإ�ضافة �إلى املتابعة الدورية لدوام الأيام ال�سابقة جلوالت الهيئة
على �ضوء تعديل الفقرة ( )2من املادة  30/12من الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمة
املدنية مبوجب قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم  510يف 1418/8/ 2ه��ـ ,وكذلك
متابعة ما تتخذه الأجهزة احلكومية على ما �أبلغت به من قبل الهيئة من ملحوظات فيما
يتعلق برقابة الدوام.
ـ القيام بجوالت ميدانية لتفقد �أو�ضاع الإعا�شة املطهية يف ال�سجون العامة ودور
التوقيف و�إدارات الرتحيل بناء على توجيه �صاحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية رقم
 1877/18يف  1398/5/24ورقم  29901/18يف 1409/4/19-18هـ.
وتخت�ص �إدارة الرقابة املالية وفقاً للأمر ال�سامي الكرمي رقم /3/29516ر يف
1394 /9/26هـ مبا ي�أتي:
 1ـ درا�سة الق�ضايا التي حتال �إليها وتتناول خمالفات مالية لتحديد تلك املخالفات
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وامل�س�ؤولني عنها قبل التحقيق فيها ,واقرتاح الو�سائل الكفيلة باحلد من وقوع تلك
املخالفات.
2ـ �إجراء الفح�ص وفقاً ملا تتطلبه �أغرا�ض التحقيق الذي جتريه الهيئة يف الق�ضايا
واملعامالت املحالة �إليها.
3ـ فح�ص ما يحال �إليها من �شكاوى �أو �إخباريات تتناول خمالفات مالية �أو ما
يتجمع لديها من معلومات وحتريات عن تلك اجلهات التي تتناولها هذه املعلومات
والتحريات ,واتخاذ ما يقت�ضيه الفح�ص من �إجراء التفتي�ش على اجلهات التي تتناولها
بهدف حتديد ما يكون قد وقع فيها من خمالفات امل�س�ؤولني عنها متهيداً للتحقيق فيها.
4ـ معاونة اجلهات املعنية يف متابعة تنفيذ خطط التنمية املعتمدة لها بهدف تقييم
م�ستوى الإجناز يف جمال الأعمال وم�ستوى الأداء يف جمال اخلدمات باالتفاق مع
الهيئة املركزية للتخطيط (وزارة التخطيط).
5ـ �إجراء التفتي�ش على الدور امل�ست�أجرة للدوائر احلكومية وفقاً لالخت�صا�ص املوكل
للهيئة مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  1164وتاريخ 1392/11/8هـ.
6ـ متابعة املخالفات املالية التي تثريها الأجهزة الرقابية الأخرى من خالل ما يحال
�إلى الهيئة من �صور املعامالت والتقارير.
7ـ �إجراء البحوث والدرا�سات نتيجة لتحليل الظواهر العامة التي تتك�شف �أثناء
�أدائها ملهامها واقرتاح و�سائل العالج.
كما تخت�ص هذه الإدارة باخت�صا�صات �أخرى �ضمن مكافحة الف�ساد املايل وهي:
ـ ك�شف املخالفات وامللحوظات التي تقع فيها بع�ض الأجهزة احلكومية عند قيامها
باال�ستئجار �أو الإخالء للدور امل�ست�أجرة ,ومعـاجلة هذه املخالفات مع اجلهات املخت�صة
مع قيام الهيئة بفح�ص ال�شكاوى والإخباريات التي ترد �إليها من بع�ض املالك �أو غريهم,
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ب�ش�أن خمالفة بع�ض اجلهات احلكومية لقواعد اال�ستئجار �أو الإخالء.
ـ اال�شرتاك مع ديوان املراقبة العـامة يف جلنة التحقـيق من مربرات �إخالء الدور
امل�ست�أجرة للدوائر احلكومية التي مت �إخال�ؤها خلطورتها و�إبالغ اجلهات املخت�صـة التخاذ
الالزم حياله ،مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  1246وتاريخ .139/11/11
ـ متابعة مدى تقيد اجلهات احلكومية ب�أحكام الأوامر ال�ساميـة اخلا�صة ب�إ�سناد الأعمال
�إلى املكاتب اال�ست�شارية مبوجب الأمر ال�سامي رقم  174وتاريخ 1401/1/28هـ.
ـ متابعة م��ا ورد ب��امل��ادة ال�ساد�سة م��ن ق���رار جمل�س ال����وزراء رق��م  1368يف
1396/8/22هـ اخلا�ص بتق�صي �أ�سباب الق�صور يف تنفيذ م�رشوعات التنمية بالتعاون
مع وزارة التخطيط.
ـ متابعة ما ورد بالأمر ال�سـامي رقم  9751يف 1403/4/26هـ الذي يوجـب على
ديوان املراقبة والهـيئة ووزارة املالية واالقت�صاد الوطني مالحظة عدم ق�رص تعامل
اجلهات احلكومية على عدد حمـدود من املقـاولني وال�رشكات وامل�ؤ�س�سات.
ـ متابعة ما ورد بقرار جملـ�س اخلدمة املدنـية رقم ( )581/1وتاريخ 1419/9/18هـ
املعتمد بالأمر ال�سامي رقم 17880وتاريخ 1419 /12/6هـ الفقرة ثانياً التي تن�ص
على”�أن تقوم الهيئة بو�ضع الرتتيبات الالزمة ملراقبة ومتابعة ا�ستخدام اجلهات
احلكومية ل�سياراتها طبقاً لل�ضوابط التي �أقرتها كل جهة لنف�سها.
ـ متابعة ما ورد يف الفقرة الثانية من ق��رار جمل�س ال���وزراء رق��م  52وتاريخ
1420/3/7هـ ب�ش�أن التق�صري قي تنفيذ العقود احلكومية.
ـ متابعة ما ورد يف الفقرة الثانية من ق��رار جمـل�س ال���وزراء رق��م  157وتاريخ
1420/9/12ه��ـ ب�ش�أن التـ�أكيد على االلتزام باالعتمادات املقررة بامليزانية العامة
للدولة.
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املطلب الثالث ـ نظام ديوان املراقبة العامة.

كذلك من الأنظمة التي تكافح الف�ساد وتكبح جماحه نظام ديوان املُراقبة ال َعامة
و�صدر مبوجب الأمر ال�سامي الكرمي الرقم :م  9 /التاريخ1391/2/11 :هـ ,حيث
جعلت املادة ال�سابعة من ذات النظام االخت�صا�ص الأ�صيل للديوان بالرقابة الالحِ قة
على جميع �إي��رادات الدولة وم�رصوفاتِها وكذلك ُمراقبة كافة �أموال الدولة املنقولة
والثا ِبتة و ُمراقبة ح�سن ا�ستعمال هذه الأموال وا�ستغاللِها واملُحافظة عليها.
كما حددت امل��ادة التا�سعة اجلهات التي تخ�ضع لرقابة الديوان حيال واجبه يف
مكافحة الف�ساد وهي:
 -1جميع الوزارات والإدارات احلكومية وفروعِ ها.
 -2البلديات و�إدارات العيون وم�صالح املياه.
ُخرج لها
 -3امل�ؤ�س�سات العامة والإدارات الأُخرى ذات امليزانيات املُ�ستقلة التي ت ِ
ا ُحلكومة جزءاً من مال الدولة �إ َّما بطريق الإعانة �أو لغر�ض اال�ستثمار.
ُ -4كل م�ؤ�س�سة خا�صة �أو � ِرشكة تُ�ساهِ م الدولة يف ر�أ�س مالِها �أو ت�ضمن لها حداً �أدنى
من الأرباح ،على �أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خا�ص ُيعِ ُده الديوان و ُي�صدر
به قرار من جمل�س الوزراء ُيحدِ د فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتنا�سب مع طبيعة
عملِها ومدى عالقتِها املالية بالدولة وبحيث ال ُيعرقِل ن�شاطِ ها.
ُ -5كل هيئة ُيكلف الديوان مبراقبـة ح�ساباتِها ب�أمر من رئي�س جملِ�س الوزراء �أو بقرار
من جملِـ�س الوزراءُ .مبا�رشة الديوان الختِ�صا�صه.
ومبا �أن الف�ساد املايل عام ي�شمل قليل املال وكثريه فقد ن�صت املادة الثامنة ع�رشة,
على �أنه ال يجوز التجاوز عن �أية مخُ الفة مالية �إال بقرار من جملِ�س الوزراء .وا�ستثنى
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املنظم يف املادة التا�سعة ع�رشة ُ�سلطة لرئي�س الديوان التجاوز عن املُخالفات املالية
الب�سيطة ب�أربعة �رشوط هي:
1ـ �أن ال تُلحِ ق باخلزينة العامة �رضراً.
2ـ �أن ال تتجاوز قيمة املبلغ عن خم�سمائة ريال.
3ـ �أن يقوم املوظف امل�س�ؤول ب�إعادة املبلغ �إلى اخلزينة.
4ـ وجِ ود ُم ِربرات للتجاوز يقتنع ِبها رئي�س الديوان.
كل هذا التنظيم حفاظاً على املال العام ،والذي جعله اهلل �أمانة يف عنق �إمام امل�سلمني
�أو من ينيبه.
املطلب الرابع ـ نظام ديوان املظامل.

�صدر نظام ديوان املظامل مبوجب املر�سوم امللكي رقم م  78 /وتاريخ 9 / 19
1428/هـ هو هيئة ق�ضاء �إداري م�ستقلة ،ترتبط مبا�رشة بامللك ,وذلك ملكافحة الف�ساد
بجميع �أ�شكاله ,وقد بينّ املنظم يف املادة الثالثة ع�رشة الدعاوى واملنازعات التي تخت�ص
بها املحاكم الإدارية وهي:
�أ ـ الدعاوى املتعلقة باحلقوق املقررة يف نظم اخلدمة املدنية والع�سكرية والتقاعد
ملوظفي وم�ستخدمي احلكومة والأجهزة ذوات ال�شخ�صية املعنوية العامة امل�ستقلة �أو
ورثتهم وامل�ستحقني عنهم.
ب ـ دعاوى �إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو ال�ش�أن ،متى كان مرجع
الطعن عدم االخت�صا�ص� ،أو وجود عيب يف ال�شكل� ،أو عيب يف ال�سبب� ،أو خمالفة
النظم واللوائح� ،أو اخلط�أ يف تطبيقها �أو ت�أويلها� ،أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ،مبا يف
ذلك القرارات الت�أديبية ،والقرارات التي ت�صدرها اللجان �شبه الق�ضائية واملجال�س
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الت�أديبية .وكذلك القرارات التي ت�صدرها جمعيات النفع العام وما يف حكمها املت�صلة
بن�شاطاتها ،ويعد يف حكم القرار الإداري رف�ض جهة الإدارة �أو امتناعها عن اتخاذ قرار
كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
ج ـ دعاوى التعوي�ض التي قدمها ذوو ال�ش�أن عن قرارات �أو �أعمال جهة الإدارة.
د ـ الدعاوى املتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
ه ـ الدعاوى الت�أديبية التي ترفعها اجلهة املخت�صة.
و ـ املنازعات الإدارية الأخرى.
ز ـ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية و�أحكام املحكمني الأجنبية.
كما بينّ املنظم يف املادة احلادية ع�رشة ما تخت�ص به املحكمة الإدارية العليا من نظر يف
االعرتا�ضات على الأحكام التي ت�صدرها حماكم اال�ستئناف الإدارية� ،إذا كان حمل
االعرتا�ض على احلكم ما ي�أتي:
�أ ـ خمالفة �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية� ،أو الأنظمة التي ال تتعار�ض معها �أو اخلط�أ يف
تطبيقها �أو ت�أويلها ،مبا يف ذلك خمالفة مبد�أ ق�ضائي تقرر يف حكم �صادر من املحكمة
الإدارية العليا.
ب ـ �صدوره عن حمكمة غري خمت�صة.
ج ـ �صدوره عن حمكمة غري مكونة وفقاً للنظام.
د ـ اخلط�أ يف تكييف الواقعة� ،أو يف و�صفها.
ه ـ ف�صله يف نزاع خالفاً حلكم �آخر �سبق �أن �صدر بني طريف الدعوى.
و ـ تنازع االخت�صا�ص بني حماكم الديوان.
و�أو�ضحت املادة الثانية ع�رشة �أن حماكم اال�ستئناف الإدارية تتولى النظر يف الأحكام
القابلة لال�ستئناف ال�صادرة من املحاكم الإدارية ،وحتكم بعد �سماع �أقوال اخل�صوم وفق
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الإجراءات املقررة نظاماً.
كل هذا من �أجل حماربة الف�ساد وحتقيق ال�صالح .وقد كان ناظر املظامل يف �صدر
الإ�سالم �أقوى يد ،و�أنفذ �أمراً (.((15
املطلب اخلام�س ـ نظام هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

من الأنظمة التي تكافح الف�ساد الديني والأخالقي واالجتماعي نظام هيئة الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر وقد �صدر مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي الرقم :م 37 /
وتاريخ1400/10/26 :هـ ,حيث ب ّينت املادة التا�سعة من ذات النظام على واجبات
الهيئة جتاه املجتمع ,من الإر�شاد والن�صح لإتباع الواجبات الدينية املقررة يف ال�رشيعة
الإ�سالمية ,وحمل النا�س على �أدائها ,والنهي عن املنكر مبا يحول دون ارتكاب املحرمات
واملمنوعات �رشعاً� ,أو اتباع العادات والتقاليد ال�سيئة �أو البدع املنكرة.
كما �أعطى املنظم يف املادة الثانية ع�رشة حق امل�شاركة للهيئة مع اجلهات املخت�صة ,يف
مراقبة املمنوعات مما له ت�أثري على العقيدة �أو ال�سلوك �أو الآداب العامة ,لدخول ذلك
�ضمن اخت�صا�صها يف مكافحة الف�ساد املناط بها.
املطلب ال�ساد�س ـ الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.

ن�ش�أت هذه الهيئة مبوجب الأمر امللكي رقــم �أ 65/وتاريـخ1432/4/13 :ه��ـ
وذلك مع تو�سع امل�شاريع والبنى التحتية يف عهد خادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبد
اهلل -حفظه اهلل -وهذا الأمر ال�سامي احلكيم من لدن خادم احلرمني ال�رشيفني يج�سد
�أمنوذجاً للعقيدة ال�صحيحة ,يقول تعالى :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
( ((15ينظر :الأحكام ال�سلطانية للفراء �ص.78
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ﰅ ﭼ( ((15قال تعالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ(.((15
ف�إن�شاء هذه الهيئة يف هذا ال�صخب املايل واال�ستثماري الكبري الذي تعي�شه هذه
البالد -حر�سها اهلل -لهو الأثر البالغ يف نف�س كل مواطن غيور على هذا البلد املعطاء,
ال�سيما �أن هذا القرار جاء بعد حزمة من الإ�صالحات ,ومنها رفع رواتب موظفي
الدولة وزيادة احلد الأدنى للرواتب.
وقد �صدرت املوفقة على تنظيم الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد مبوجب قرار جمل�س
الوزراء رقم  165وتاريخ 1432/5/28هـ
وقد ن�صت املادة الثالثة منه على هدف الهيئة وهو حماية النزاهة ,وتعزيز مبد�أ
ال�شفافية ,ومكافحة الف�ساد املايل والإداري ب�ش ّتى �صوره ومظاهره و�أ�ساليبه ،وقد جعل
لها املنظم االخت�صا�صات الالزمة لتحقيق هذا الهدف.
كما حددت املادة الثامنة تكوين اجلهاز الإداري يف الهيئة ،حيث جعل من �ضمن
الإدارات يف الهيئة� ,إدارة حلماية النزاهة ,و�إدارة ملكافحة الف�ساد؛ وهذا مما انفرد به هذا
التنظيم ,وذلك �أن مكافحة الف�ساد ت�ستوجب حماية النزاهة.

( ((15الق�ص�ص٧٧ :
( ((15يون�س٨١ :
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اخلـامتـــة:

حمداً هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،و�صالة و�سالماً دائمني على من ختمت به
الر�ساالت ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني وبعد:
بهذا القدر من البحث والعر�ض والدرا�سة واال�ستنتاج� ،أكون قد �أتيت على نهاية ما ي�رس
اهلل لقلمي �أن ي�سطره ،راجياً من ربي تبارك وتعالى �أن يكون فيه اخلري يف الأولى والعقبى.
هذا وقد ح�صلت من خالل م�صاحبتي للرتاث الفقهي املعطاء على جملة من
الأحكام والنتائج التي �أرجو �أن تكون �صواباً ،وفيما يلي �أهمها:
ـ �أن حماربة الف�ساد وحتقيق ال�صالح ,معيار لكمال املبادئ ولعقائد ,و�شيوع الف�ساد
معيار النحطاط املجتمع وعرقلة التنمية لكرثة اجلرائم داخله.
ـ عناية الفقه الإ�سالمي بو�سائل الوقاية من الف�ساد ,ومنهجه الفريد يف ذلك.
ـ �أن عالج الإ�سالم للف�ساد ومكافحته يبد�أ باملراقبة الذاتية للفرد خوفاً من اهلل.
ـ الوظيفة يف الإ�سالم �أمانه ،ويجب على امل�سلم ديانة القيام بالواجبات الوظيفية
بعيداً عن امل�صالح ال�شخ�صية.
ـ �أن تطبيق الأنظمة واللوائح على النا�س جميعاً ,هو منهج الإ�سالم يف العدل وامل�ساواة.
ـ يجب على املدير �أو الرئي�س مراقبة مر�ؤو�سيه ,فيما يتعلق ب�أداء مقت�ضيات الوظيفة.
ـ �أن رفع الأجور للموظفني وحت�سني بيئة العمل من الأمور املهمة التي تكافح الف�ساد.
التو�صيات:

ـ �إ�صدار جملة متخ�ص�صة يف ق�ضايا الف�ساد والوقاية منه.
ـ تدري�س مادة «الف�ساد والإ�صالح» �ضمن التعليم العام �أو �إدراج موادها �ضمن مادة
الرتبية الوطنية.
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املراجع:
 �أحكام القر�آن البن العربي ،حممد بن عبد اهلل الأندل�سي (ابن العربي) ،حتقيق /علي حممدالبجاوي ،النا�رش :مطبعة عي�سي احلبلبي 1394هـ.
 �أ�سا�س البالغة ،ملحمود بن عمر الزخم�رشي ،ت 538هـ دار الكتب والوثائق القومية،الطبعة الثانية.
 �أ�سا�سيات يف درا�سة الإدارة العامة ،د� .سعيد حممد امل�رصي ,دار املريخ للن�رش ،الريا�ض ،ط،3/1403هـ1983 ،م.
 �أخالقيات اخلدمة العامة؛ لكري نغهان ,ترجمة حممد قا�سم ,عمان .املنظمة العربية للعلوم الإداريةعام 1984م.
 �إعالم املوقعني عن رب العاملني ,ت�أليف :حممد بن �أبي بكر ابن قيم اجلوزية 751هـ ,وحتقيق :طهعبد الر�ؤوف �سعد .النا�رش :مكتبة الكليات الأزهرية ،م�رص ،القاهرة1388 ,هـ1968/م
 الأخالق الإ�سالمية و�أ�س�سها الدكتور /عبد الرحمن امليداين ,دار القلم ،دم�شق 1417هـ. بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع ،للإمام عالء الدين الكا�ساين ،ت 587هـ ،النا�رش دارالكتاب العربي.
 البحر الرائق �رشح كنز الدقائق ،زين الدين ابن جنيم احلنفي ،ت 970هـ النا�رش دار املعرفة. تف�سري القر�آن العظيم البن كثري ،عماد الدين �أبو الفداء �إ�سماعيل بن كثري الدم�شقي املحقق :م�صطفىال�سيد حممد  +حممد ال�سيد ر�شاد  +حممد ف�ضل العجماوي  +علي �أحمد عبد الباقي ،دار الن�رش:
م�ؤ�س�سة قرطبة  +مكتبة �أوالد ال�شيخ للرتاث ،الطبعة :الأولى �سنة الطبع1412 :هـ2000 ،م.
 تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان ،ال�شيخ عبدالرحمن ال�سعدي ،دار الن�رش ،م�ؤ�س�سةالر�سالة ،بريوت ،حتقيق ابن عثيمني.
 تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حم ّمد بن حم ّمد بن عبد الرزّاق احل�سيني ،امللقّب مبرت�ضىالزَّ بيدي ،حتقيق جمموعة من املحققني ،النا�رش دار الهداية.
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 تهذيب اللغة� ،أبو من�صور حممد بن �أحمد الأزه��ري ،دار الن�رش :دار �إحياء الرتاث العربي،بريوت ،الطبعة الأولى ،حتقيق :حممد عو�ض مرعب.
 التف�سري املنري فى العقيدة وال�رشيعة واملنهج ,امل�ؤلف :وهبة بن م�صطفى الزحيلى ,النا�رش :دارالفكر املعا�رص ,مكان الطبع :بريوت دم�شق� ،سنة الطبع1418 :هـ.
 اجلامع لأحكام القر�آن ،لأبي عبد اهلل حممد بن �أحمد الأن�صاري القرطبي ت 671هـ ن�رش درالكتاب العربي للطباعة والن�رش بالقاهرة 1387هـ.
 اجلامع ال�صحيح املخت�رص ،ملحمد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري ،النا�رش :دار ابن كثري ،اليمامةبريوت ،الطبعة الثالثة 1407 ،هـ – 1987م ،حتقيق :د .م�صطفى ديب البغا.
 جامع الأ�صول يف �أحاديث الر�سول للم�ؤلف :جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن حممدبن حممد بن عبد الكرمي ال�شيباين اجلزري ابن الأثري (املتوفى606 :هـ) حتقيق :عبد القادر الأرن�ؤوط -
التتمة حتقيق ب�شري عيون ,النا�رش :مكتبة احللواين  -مطبعة املالح  -مكتبة دار البيان ,الطبعة :الأولى.
 جامع العلوم واحلكم يف �رشح خم�سني حديثاً من جوامع الكلم ,ت�أليف الإمام احلافظ الفقيهزين الدين �أبي الفرج عبد الرحمن بن �شهاب الدين البغدادي ثم الدم�شقي ال�شهري بابن رجب
املتوفى �سنة ()795ه ،حقق ن�صو�صه وخ ّرج �أحاديثه وع ّلق عليه الدكتور ماهر يا�سني الفحل.
 جرمية الر�شوة يف ال�رشيعة الإ�سالمية :د/عبد اهلل الطريقي ,م�ؤ�س�سة الر�سالة بريوت. اجلواهر احل�سان يف تف�سري القر�آن ,امل�ؤلف :عبد الرحمن بن حممد بن خملوف الثعالبي ,م�ؤ�س�سةالأعلمي للمطبوعات ,بريوت.
 زاد املعاد يف َه ْدي خري العباد ،حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد �شم�س الدين ابن قيم اجلوزية(املتوفى751 :هـ) ،طبع م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت �سنة 1985م.
 �سنن �أبي داود ،لأبي داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين ،النا�رش :دار الكتاب العربي بريوت. �سنن الرتمذي ،لأبي عي�سى حممد بن عي�سى الرتمذي (279 ،209هـ) املحقق :ب�شار عواد معروفالنا�رش :دار الغرب الإ�سالمي – بريوت� ،سنة الن�رش1998 :م.
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 ال�سيا�سة اجلنائية يف ال�رشيعة الإ�سالمية� ,أحمد به�سني ،القاهرة ،دار �رشوق. ال�سيا�سة ال�رشعية يف �إ�صالح الراعي والرعية ،لتقي الدين �أحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالمبن عبد اهلل احلراين ال�شهري بابن تيمية ،ت 728هـ ،مطبعة دار اجلهاد.
 �سد الذرائع وحترمي احليل البن القيم النا�رش :مكتبة الكليات الأزهرية ،م�رص ،القاهرة. ال�سنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقيامل�ؤلف� :أبو بكر �أحمد بن احل�سني بن علي البيهقي ,النا�رش:جمل�س دائرة املعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر �آباد ,الطبعة :الأولى  1344 -هـ
 �صحيح م�سلم ،لأبو احل�سني م�سلم بن احلجاج بن م�سلم الق�شريي الني�سابوري ،النا�رش :دار اجليلبريوت ودار الآفاق اجلديدة  -بريوت.
 الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�رشعية ،امل�ؤلف :حممد بن �أبي بكر �أيوب الزرعي �أبو عبد اهللمطبعة املدين – القاهرة ,حتقيق :د .حممد جميل غازي.
 فتح القدير ،حممد بن علي ال�شوكاين ،حتقيق /عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب العربي ،بريوت. ك�شاف القناع عن منت الإقناع ،لل�شيخ من�صور بن يون�س البهوتي ،عام الكتب بريوت 1403هـ. ل�سان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�رصي ،النا�رش :دار �صادر – بريوت الطبعة الأولى. الإدارة العامة ،حممد �سعيد عبد الفتاح ,املكتب العربي احلديث للطباعة والن�رش ،الإ�سكندرية،ط1986 ،5/م.
 الإدارة العامة يف اململكة العربية ال�سعودية� ،أمني ال�ساعات ,دار ال�رشوق ،جدة ،ط،2/1405هـ 1985 -م.
 اال�ستقامة ,امل�ؤلف� :أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين �أبو العبا�س ,النا�رش :جامعة الإمامحممد بن �سعود  -املدينة املنورة ,الطبعة الأولى1403 ،حتقيق :د .حممد ر�شاد �سامل.
 الأحكام ال�سلطانية للفراء ,امل�ؤلف :القا�ضي �أبو يعلى ،حممد بن احل�سني بن حممد بن خلفابن الفراء (املتوفى458 :هـ)� ,صححه وعلق عليه :حممد حامد الفقي ,دار الكتب العلمية -
بريوت ،لبنان الطبعة :الثانية1421 ،هـ 2000 -م.
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 م�سند �أحمد بن حنبل ،لأبو عبد اهلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�سد ال�شي-باين (ت241هـ) ،املحقق :ال�سيد �أبو املعاطي النوري ،النا�رش :عامل الكتب – بريوت الط-بعة :الأولى،
1419هـ 1998 -م.
 مواهب اجلليل �رشح خمت�رص خليل ،لأبى عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرحمن املغربياملعروف باخلطاب ت 954هـ ،الطبعة الثانية  1398هـ ،م�صور عن الطبعة الأولى .دار الفكر.
 مغني املحتاج �إلى معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ،ملحمد اخلطيب ال�رشبيني ،النا�رش دار الفكر ,مكانالن�رش بريوت.
 جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم �أحمد بن عبد احلليم ابن عبد ال�سالم احلراين ،جمع وترتيب ابنقا�سم ،ت�صوير الطبعة الأولى 1398هـ.
 املحلى ،البن حزم ،حتقيق� /أحمد حممد �شاكر ،دار الفكر. املغني ،لأبي حممد عبد اهلل بن �أحمد بن قدامة املقد�سي ت 620هـ النا�رش :دار الفكر– بريوت،الطبعة الأولى1405 ،هـ.
 مقايي�س اللغة� /أحمد بن فار�س بن زكريا القزويني الرازي؛ حتقيق و�ضبط عبد ال�سالم حممدهارون .مكتبة اخلاجني1402 ،هـ.
 منهج القر�آن يف حماية املجتمع من اجلرمية .رو�ضة حممد بن يا�سني ,املركز العربي للدرا�ساتالأمنية والتدريب الريا�ض 1413هـ.
 املوافقات يف �أ�صول الفقه ,امل�ؤلف� :إبراهيم بن مو�سى اللخمي الغرناطي املالكي ,النا�رش :داراملعرفة – بريوت ,حتقيق :عبد اهلل دراز.
 منار ال�سبيل يف �رشح الدليل� ,إبراهيم بن حممد بن �سامل بن �ضويان ,حتقيق ع�صام القلعجيالنا�رش مكتبة املعارف �سنة الن�رش 1405هـ ,مكان الن�رش الريا�ض.
 معجم الطالب ،د .حممد �إ�سماعيل ال�صيني ،حيمور ح�سن يو�سف :مكتبة لبنان،بريوت1991 ،م.
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 مقدمة يف الإدارة العامة الإ�سالمية� ،أحمد بن داود املزجاجي الأ�شعري :ال�رشكة اخلليجية للطباعةوالت�أليف ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية ،ط1421 ،1/هـ 2000م
 نهاية املحتاج �إلى �رشح املنهاج ،ل�شم�س الدين حممد بن �أبي العبا�س �أحمد بن حمزة ابن �شهابالدين الرملي ال�شهري بال�شافعي ال�صغري� ،سنة الوفاة 1004هـ ،النا�رش دار الفكر للطباعة� ،سنة
الن�رش 1404هـ 1984 -م .مكان الن�رش بريوت.

200

جملة الق�ضائية  -العدد الثالث  -حمرم 1433هـ

