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 ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده هلل الحمد إن 
 ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال هللا يهده من أعمالنا، سيئات

 :بعد أما ورسوله، عبده محمًدا أن وأشهد له شريك ال وحده هللا إال إله
 الشؤون  تناول بل وربه، العبد بين العالقات تنظيم على النبوي  الهدي يقف لم 

 الغراء السنة هذه في المتأمل إذ الوجود، في شيء كل في سلطانه وبسط الدنيوية،
 .منه تستقى إنما الحديثة والمبادئ والقيم والمعارف العلوم أصول أن يجد
 الطمأنينة تسوده متكامل مجتمع خلق إلى بالسعي يتعلق ما: ذلك ومن 

 من الفساد إذ الفساد؛ وبواعث والشرور اآلفات من ويسلم والتآلف، والمحبة
 .  بأسره المجتمع وعلى الفرد على الويالت جرت التي القديمة الرذيلة الصفات
 المجتمع لحماية تسعى عملية تطبيقية ونماذج بقواعد النبوية السنة فجاءت 
 سلك بل منه، المجتمع وتنقية مكافحته على الحرص وضرورة الفساد، من المسلم

 إذا بمعالجته أو وقوعه، دون  يحول بما مسالك، له التصدي في () المصطفى
 .شرًعا المنوطة بالعقوبات وقع
 محمد النبي منهج" بـ الموسوم البحث هذا فكرة خطرت ذكره تقدم ما أجل ومن 

() الفساد مكافحة في." 
 

 ربطت التي البينة األبحاث إلى سأشير عدة، دراسات البحث هذا سبق وقد 
 األبحاث بذلك عنيت وقد الفساد، مكافحة في والشرعي اإلداري  الجانب بين

 نايف أكاديمية نظمته والذي - الفساد لمكافحة الدولي العربي المؤتمر إلى المقدمة
 -بفينا والجريمة للمخدرات المتحدة األمم مكتب مع بالتعاون  األمنية للعلوم العربية
 : كالتالي أبحاث عشرة عددها ،(إسالمي منظور من الفساد مكافحة) محور في
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 لكل" الشرعية الوجهة من وصوره بالفساد التعريف" :بعنوان أبحاث أربعة 
 و        ،المدني محمد /ود ،عبدالسالم جعفر /د.أ ،الزحيلي وهبة /د.أ: من

 من والمنع الوقاية في اإلسالم سياسة: "بعنوان وبحثان ،الصالح محمد /د.أ
 بحثان وكذلك ،سيد أحمد معاوية/د و ،هللا عبد محمد /د: من لكل" الفساد
 محمد /د.أ: من لكل" الفساد مكافحة في اإلسالمية اإلدارة تطبيقات: "بعنوان

 من اإلداري  اإلصالح: "بعنوان وبحث ،الفروان أحمد عبدهللا /د.أ ،عبداللطيف
 نحو: "بعنوان بحث وكذلك ،الجويبر عبدالرحمن /د.أ لـ" اإلسالمي المنظور

 .       القضاة نوح آدم. د لـ" اإلداري  الفساد لمكافحة إسالمية نظرية
 في تفردها هو تقدم، ما عن المختصرة الدراسة هذه تضيفه ما أهم من ولعل 
 ومعرفة الفساد، مكافحة في وسلم آله وعلى عليه هللا صلى محمد النبي نهج بيان

 .الفساد من اإلسالمي المجتمع لحماية بها وأمر طبقها التي األساليب
 

 :البحث أهداف 

 .والدنيوية الدينية للمصالح النبوية السنة شمولية توضيح •

 .اإلسالمي المجتمع على الحفاظ في النبوي  الهدي دور إبراز •

 بالنظريات وربطه الفساد، لمكافحة الشريف الحديث في جاء ما أبرز جمع •
 .الحديثة

ــــــالمنهج واإلشــــــادة اإلشــــــارة •  لمكافحــــــة والعالجــــــي الوقــــــا ي التكــــــاملي النبــــــوي  ب
 .الفساد

 

 البحث: خطة 

 .ومبحثان، وخاتمة تمهيد، لىالبحث إ قسم 
  وضرورة مكافحته. ،بالفساد التعريفالتمهيد: وفيه  -

  -األول: أنواع الفساد، وفيه ثالثة مطالب: المبحث
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 الفساد اإلداري.  األول: المطلب
 .األخالقي الفساد الثاني: المطلب
 الفساد االقتصادي.  الثالث: المطلب

 في مكافحة الفساد. ()محمد  بيالثاني: منهج الن المبحث
 . لوقائيا المنهجاألول:  المطلب
 الجزائي. المنهجالثاني:  المطلب

 وتحوي أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة،
   والمراجع المصادر فهرس

 الموضوعات. فهرس      
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Y  

مكافحته وضرورة بالفساد التعريف  

 

 .بالفساد التعريف: أواًل 

 : لغة الفساد 
 فيهما، وَفِسيد   فاسد   فهو وُفُسودًا، َفساداً  وَفُسدَ  وَيْفِسدُ  َيْفُسدُ  َفَسدَ  مصدر 
 أي: الشيءُ  وَفَسد ،(1)االستصالح خالف: واالستفسادُ  الصالح، نقيض: والفساد
 . (2)تغير بمعنى ويكون  واضمحّل، بطلَ 
 :اصطالًحا الفساد 
 نظرة الختالف تبًعا وذلك اصطالًحا؛ الفساد لمدلول العلماء تعريفات تباينت 
 .له فن كل أهل
" حاصلة كانت أن بعد المادة عن الصورة زوال" :بأنه الجرجاني عرفه فقد 

 كان قليال االعتدال، عن الشيء خروج" بأنه األصفهاني الراغب وعرفه ،(3)
 عن الخارجة واألشياء والبدن، الّنفس، في ذلك ويستعمل كثيرا، أو عنه الخروج

 .(4)" االستقامة

                                                             

 ،(335 /3)منظـور البـن العـر  لسان ،(231 /7) للفراهيدي العين (د س ف) مادة: ينظر (1)
 (.496 /8) للزبيدي العروس تاج

 (.496 /8) العروس تاج (2)

 (.166:ص) للجرجاني التعريفات (3)

 .(636:ص)االصفهاني للراغب المفردات (4)
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 إظهار" :وهو األرض في الفساد به يراد فإنه الشرعي االصطالح وفي 
 أنفسهم في باآلخرين ضرر بإلحاق ويقترن  هديه، عن وانحراف تعالى هللا معصية
 .(1)"وكراماتهم أعراضهم وفي وأموالهم،
 العامة، الوظيفة استغالل تتضمن عالمية ظاهرة" :اإلداريين اصطالح وفي 

 واألنظمة للشرع مناف بشكل جماعية أو شخصية منافع لتحقيق العامة والمصادر
 نتيجة أم نفسه، الموظف من شخصي بدافع االستغالل هذا أكان سواء الرسمية،
 الجهاز خارج أو داخل من المؤسسات أو األفراد عليه يمارسها التي للضغوط
 .  (2)"يــجماع بشكل أم فردي بشكل تم السلوك هذا أكان وسواء الحكومي،

 الفســـــاد كـــــون  فـــــي تشـــــترك أنهـــــا تفاوتهـــــا مـــــع التعريفـــــات هـــــذه فـــــي والمالحـــــ  
ــــة ــــى دالل ــــة عــــن والخــــروج االخــــتالل عل ــــات فــــي ســــواءً  الســــوي ة الحال  فــــي أو المادي
 .غيرها
 يتضمن سلوك: بأنه فنقول البحث، هذا يتناوله بما الفساد نعرف أن ويمكن 
 لتحقيق النظام؛ أو الشرع يخالف ما بارتكا  باآلخرين أو بالنفس الضرر إلحاق
 بشكل أم فردي بشكل تم السلوك هذا أكان وسواء جماعية، أو شخصية مقاصد
 .جماعي

 :الفساد مكافحة : ضرورةثانًيا 

 اإلسالمي المجتمع يكون  أن إلى تدعو المطهرة السنة في األحاديث جاءت 
 إلى وتدعو الحق ة، األخوة أفراده بين ويتحقق واألمان، األمن يعمه مستقًرا، هادً ا

                                                             

 .3بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية لـ د. وهبة الزحيلي ص: التعريف ينظر( 1)
، ينظـر: الفسـاد وأثـره فـي 3وأثره في الجهـاز الحكـومي لــ أ.د/ عبـدالرحمن هيجـان ص الفساد( 2)

 .4القطاع الخاص لـ د. الحسن أبو نعامة ص
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 المستوى  على ذلك كان سواء والشر، الفساد لشيوع سبًبا كان ما كل من الحد
 .. المؤسسي المستوى  على أم الشخصي،

 لما الوداع خطبة في () عنه جاء ما فمنها الشخصي المستوى  على فأما 
 في هذا يومكم كحرمة عليكم، حرام وأموالكم دماءكم إن: "فقال الناس خطب
 أخيه مال على أمين المجتمع أفراد من فرد فكل ،(1)"..هذا بلدكم في هذا، شهركم
 ال: "() هللا رسول قال: قال أنه هريرة أبو رواه  ما وكذلك وعرضه، ودمه المسلم

 بيع على بعضكم يبع وال تدابروا، وال تباغضوا، وال تناجشوا، وال تحاسدوا،
 وال يخذله، وال يظلمه ال المسلم، أخو المسلم إخوانا هللا عباد وكونوا بعض،
 أن الشر من امرئ  بحسب" مرات ثالث صدره إلى ويشير" هاهنا التقوى  يحقره
 وما ،(2)"وعرضه وماله، دمه، حرام، المسلم على المسلم كل المسلم، أخاه يحقر
 .(3)"َضَرَر َوال ِضَرارَ  ال " :() هللا رسول قال: قال عباس ابن رواه 

                                                             

( 105) رقــم الغا ــب، الشــاهد العلــم ليبلــ : بــا  /العلــم كتــا  صــحيحه، فــي البخــاري  أخرجــه (1)
         ،1218 رقــــــم ،() النبــــــي حجـــــة بــــــا  الحـــــج، كتــــــا  صـــــحيحه، فــــــي ومســـــلم( 1/52)
 .لمسلم واللف ( 889 /2)

 /4)       ،2564رقـم المسـلم، ظلـم تحـريم با  واآلدا ، والصلة البر كتا  مسلم، صحيح (2)
1986) 

ــا  الســنن، فــي ماجــه وابــن ،2865( 5/55) المســند فــي أحمــد اإلمــام أخرجــه (3)  األحكــام، كت
( 11/302) والطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر (2/784) جـاره يضـر مـا حقـه فـي بنـى مـن بـا 

َعـْن  ،َجـاِبر   َعـنْ ( كلهـم مـن طـرق عـن معمـر، 6/96) والبيهقي فـي السـنن الكبـرى  11806
 مرفوعا. اْبِن َعب اس   ،َعنِ ِعْكِرَمةَ 

 =     880(1/154) " التقريبضعيفقال الحاف  عنه:" ،يزيد الجعفي بنإسناده جابر  وفي
ابُن رجب في "جامع العلـوم  وقال" طرق َيْقَوى بعضها ببعض هول ...حسن حديثالنووي:" وقال=

 " وحسن إسناده محققو المسند، للمتابعات والشواهد.كما قال وهو: "2/210والحكم" 
 به. ةعن عكرم ،بن الحصين ودعن دا ،بن إسماعيل إبراهيم وتابعه
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 على أمين المجتمع أفراد من فرد كل فإن المؤسسي المستوى  على وكذلك 
 األشياء بهذه يقع فساد أو ضرر وأي باختالفها، ومرفقاتها ومؤسساتها األمة مال
 قوة يكونوا أن المجتمع أفراد على فيجب والدولة، والجماعة بالفرد يلحق ضرر هو

                                                                                                                                                    

"و إبـراهيم ضـعفه جماعـة، وروايـات داود عـن عكرمـة  :قـال ابـن رجـب (522)الـدارقطني  أخرجه
 (.1/302مناكير" جامع العلوم)

حـدثنا أحمــد  :قــال (127 /3)لكـن تابعــه سـعيد بــن أبـي أيــو  عنـد الطبرانـي فــي " الكبيـر " :قلـت
داود بـن الحصــين  عـن ،سـعيد بـن أبـي أيــو  بأنــاأن ،أنبأنــا روح بـن صـالح ،بـن رشـدين المصـري 

و ابـن رشـدين  .صـالح ضـعيف بـنفـإن روح  ،إال أنه أوقفه على ابـن عبـاس. لكـن السـند واه  ،به
 .فال تثبت المتابعة ،كذبوه
فـي "نصـب الرايـة"  كمـامسـند( ابـن أبـي شـيبة )لـم أجـده فـي المصـنف، وال ال قالطريق آخر،  وله
 .عكرمة به عن ،عن سماك ،زا دة حدثنا ،عمرو بنمعاوية  حدثنا" :(384/ 4)

فكـان  آخرهتغيـر بـ وقـدمضـطربة،  خاصةأن سماكا روايته عن عكرمة  غير ،كلهم  ثقات وإسناده
 (.1/349) "التقريب"فيربما يلقن كما 

 شواهد، منها:  وللحديث
فـــــي  والحـــــاكم ،83(4/228)و ،288(3/77أبـــــي ســـــعيد الخـــــدري عنـــــد الـــــدارقطني ) حـــــديثُ  -

"صـحيح علـى شـرط مســلم"  الحــاكم: قـال ،11717(6/69) يوالبيهقـ (58 - 57 /2المسـتدرك )
 .250(1/249) وتعقبه األلباني في السلسلة الصحيحة ،ووافقه الذهبي

 بإسناد ضعيف. 4/228أبي هريرة عند الدارقطني  وحديثُ 
( والبيهقـــي فـــي الســـنن 2340، وابـــن ماجـــه )5/327حـــديث عبـــادة بـــن الصـــامت عنـــد أحمـــد  و
 ورجاله ثقات إال أنه منقطع. ،12224(6/156) كبرى ال

 ( بإسناد ضعيف.1387بن أبي مالك عند الطبراني في "الكبير" ) لبةثع وحديث
 .4/227، والدارقطني 1033(270اني في "األوسط" )عا شة عند الطبر  وحديث
ــه مرســال عنــد مالــك فــي "الموطــأ" ) بــنعمــرو  وحــديثُ  ، 1429(2/745يحيــى المــازني عــن أبي
 ثقات، لكنه مرسل. ورجاله
 بــن محمــد عنعنــة وفيــه. ،(407" )المراســيل" فــي داود أبــي عنــد مرســال حبــان بــنِ  واســع وحــديثُ 
 .250(1/249) الصحيحة السلسلة في طرقه بمجموع الحديث وصحح. إسحاق
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 ال حتى أفسدوا ما إلصالح والسعي وردعهم والمفسدين، الفساد وجه في حصينة
 ې ې        ې  ۉ چ :تعالى قال والعباد، البالد فيهلك ويستشري، الفساد يستمر

 ی ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ    ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

 على وحض محمد ألمة تنبيه فيها اآلية وهذه" :تفسيره في عطية ابن قال ،(1)چ
 .(2).."الفساد عن والنهي المنكر تغيير
 انتشار من للحد المنكر عن والنهي بالمعروف األمر أحاديث جاءت ولذا 
 :فمنها ومحاربته، الشر
 يستطع لم فإن بيده، فليغيره منكرا منكم رأى من: "() هللا رسول قول  

 من () عده كما ،(3)" اإليمان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع لم فإن فبلسانه،
 () النبي أصحا  من أناًسا أن الحديث ففي فيه، ترغيًبا المكفرات ومن الصدقة
 نصلي، كما يصلون  باألجور، الدثور أهل ذهب هللا، رسول يا: () للنبي قالوا

 لكم هللا جعل قد أوليس: "فقال أموالهم، بفضول ويتصدقون  نصوم، كما ويصومون 
 صدقة، تحميدة وكل صدقة، تكبيرة وكل صدقة، تسبيحة بكل إن تصدقون؟ ما

 .(4)...".صدقة منكر عن ونهي صدقة، بالمعروف وأمر صدقة، تهليلة وكل

                                                             

 .116هود آية  سورة( 1)
 .(214 /3) عطية البن الوجيز المحرر (2)

ـــــا  مســـــلم، صـــــحيح (3) ـــــا  اإليمـــــان، كت            ( اإليمـــــان مـــــن المنكـــــر عـــــن النهـــــي كـــــون  بيـــــان ب
(1/ 69) 49. 

 المعــروف، مــن نــوع كــل علـى يقــع الصــدقة اســم أن بيــان بـا  الزكــاة، كتــا  مســلم، صـحيح (4)
(2/ 697 )1006. 
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 يكفرها وجاره، وولده ونفسه وماله أهله في الرجل فتنة: "() وقال 
 وقال ،(1)"المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر والصدقة، والصالة، الصيام،
 على استهموا قوم كمثل فيها، والواقع هللا حدود على القائم مثل: "() أيًضا

 إذا أسفلها في الذين فكان أسفلها، وبعضهم أعالها بعضهم فأصاب سفينة،
 ولم خرقا نصيبنا في خرقنا أنا لو: فقالوا فوقهم، من على مروا الماء من استقوا

 نجوا، أيديهم على أخذوا وإن جميعا، هلكوا أرادوا وما يتركوهم فإن فوقنا، من نؤذ
 يتجاوز وال تعالى هللا أوامر مع المستقيم( هللا حدود على القا م)و (2)"جميعا ونجوا
 التارك( فيها الواقع)و المنكر، عن الناهي بالمعروف واآلمر منه، تعالى هللا منع ما

 .(3)للمنكر المرتكب للمعروف

                                                             

 وصـــحيح ،1368( 2/520)الخطيئـــة تكفـــر الصـــدقة: بـــا  /الزكـــاة كتـــا  البخـــاري  صــحيح (1)
ــة فــي بــا  الفــتن، كتــا  مســلم، ( 2218 /4( )144: رقــم) البحــر، كمــوج تمــوج التــي الفتن
 .لمسلم واللف 

( 2493:رقــم) فيــه، واالســتهام القســمة فــي يقــرع هــل بــا  الشــركة، كتــا  البخــاري، صــحيح (2)
(3/ 139).  

 (.5/295فتح الباري) (3)
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 األول املبحث

 .مطالب ثالثة وفيه الفساد، أنواع
 

 فساد: أنواع ثالثة إلى ينقسم الفساد أن الفساد في البحث خالل من يتبين 
 ..اآلتية المطالب في ذلك وبيان اقتصادي، وفساد أخالقي، وفساد إداري،

 

 .اإلداري الفساد: األول املطلب 

 ليس االهتمام محور اإلداري  الفساد عن الحديث أصبح الحديث العصر في 
 العادي، المواطن مستوى  على حتى بل فحسب والسياسة الفكر رجال مستوى  على

 الحضارات منه عانت قد بل العصر، الوليدة األمراض من ليس اإلداري  والفساد
 الحضاري  نضجها تبل  التي المجتمعات في تد  اجتماعية ظاهرة فهو السابقة،

 .النهيارها نذير وهو
 :اإلداري  بالفساد المراد 
 ولم اإلداري، بالفساد المراد لبيان اإلدارة علم في الباحثين تعاريف تعددت 
 منها، انطلقت التي والفلسفات األنظمة الختالف وذلك محدد؛ تعريف على يتفقوا

 التصرف فساد على باحث كل خاللها من يحكم التي المعايير اختالف وبالتالي
 من ولعل فيه، تدخل التي الصور على الجملة في اتفقوا قد كانوا وإن اإلداري،
 مكاسب لتحقيق العام المنصب استخدام سوء" أنه يقال أن التعاريف أجمع
 . (1)"خاصة

                                                             

 .13آل الشيخ ص لخالد اإلداري أنماطه وأسبابه.. الفساد( 1)
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 بموجب الممنوحة بالسلطات اإلخالل" :أنه البحث لهذا المالئم والتعريف 
 يتعارض بما استعمالها أو قصًدا، المشروعة حدودها بتجاوز عامة، شرعية والية
 .(1)"مآالً  أو واقًعا الوالية تلك من اإلسالمي التشريع مقاصد مع

 :اإلداري  الفساد صور 
 التسيب والتزوير، الغش الرشوة، :أبرزها أورد وأنماط صور اإلداري  للفساد 

 واإلكراميات، للهدايا الموظفين قبول والعقود، الصفقات مقابل العموالت الوظيفي،
 لمن المسؤول ابتزاز حق، وجه دون  وأفراد لجماعات والمحاباة التحيز الوساطات،

... السياسي والنفوذ األصوات شراء الوظيفية، السرية المعلومات إفشاء تحته، هو
 .(2)إلخ

 :اإلداري  الفساد أسباب 
 الضما ر وفساد الذاتية والرقابة الديني الوازع غيا  :يلي فيما إجمالها يمكن 
 الشخصية المصالح لخدمة اإلداري  المنصب ذلك أن واعتبار العليا، المثل وغيا 

 األحوال سوء تساهم كما النفوس في والطمع الجشع وتوغل المجتمع، لخدمة ال
 األساسية الحاجات إشباع عن الدولة عجز في تتمثل والتي ذلك، في االقتصادية
 يجعل الذي األمر استقاللها، وعدم القضا ية السلطة ضعف وكذلك للمواطنين،

 وأحياًنا الرقابية األجهزة ضعف كذلك مخالفاتهم، في يستمرون  الرؤساء أولئك
 .الخ..(3)غيابها

                                                             

بحــث منشــور فــي مجلــة  ح،الفســاد اإلداري ومعــاييره فــي التشــريع اإلســالمي، آلدم نــو  مفهــوم( 1)
 .436، العدد الثاني، ص 21جامعة دمشق المجلد

، الفسـاد اإلداري 41لصالح الدين فهمـي ص يةكمعوق لعمليات التنم إلداري ا الفساد :يراجع( 2)
 (.71-47أنماطه وسبل مكافحته لخالد آل الشيخ )

اري وعالجــه مــن (، الفســاد اإلد63-52ص)اإلداري أنماطــه وســبل مكافحتــه  الفســاد: ينظــر( 3)
 .6يماني ص اءمنظور إسالمي لهن
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 .األخالقي الفساد: الثاني املطلب 

 النبي بعث وقد الدين، هذا محاسن من الحميدة والسجايا الفاضلة األخالق إن 
() النبي أوصى وقد األخالق مكارم ليتمم () ذر ألبي فقال الخلق بحسن 
(( :(حسن بخلق الناس وخالق)(1)، هللا وقال ():ى ې   ې چ 

 . (2) چ  ۈئ
 التأليف على والمفكرين الباحثين من كثير حرص البحث خالل من ويالح  
 الذي األخالقي الفساد عن وغفلوا والمالي، اإلداري  الفساد قضايا معالجة كيفية في
 .الدولة في الفساد أنواع جميع منه تتفرع الذي األساس هو

 تدمير من عليها يترتب وما المالي الفساد مسألة إلى التفتنا ما إذا فإننا 
 وكذلك األخالقي، الوازع محركاته أهم من أن نجد الدولة جوانب من مهم لجانب
 .(3)وغيره اإلداري  الفساد عن تحدثنا ما إذا الحال
 المبادئ هذه تدهور وعند الشعو ، حياة في وجوهري  أساسي جزء واألخالق 

 وتنتهك الحقوق، وتضيع األمن، فيختل األمم، فساد إلى حتما سيؤدي األخالقية
 ..الموازين وتنقلب أهلها نفوس في الشريعة وتضعف القطيعة، وتنتشر األعراض،

                                                             

 والصــلة، البــر كتــا  ،الســنن فــي والترمــذي ،2135( 35/284) المســند فــي أحمــد أخرجــه (1)
 حســن حــديث هــذا:" ســننه فــي الترمــذي قــال ،1987( 355 /4: )رقــم النــاس، معاشــرة بــا 

  وشـواهده، متابعاتـه، تتبـع فـي( 1/156) والحكـم العلوم جامع في رجب ابن وأطال ،"صحيح
 .وشواهده طرقه تتبع في النفس وأطالوا المسند، محققو إسناده وحسن" حسن:" األلباني وقال

 .[83 آية: البقرة] (2)

-2012 األحـد ،الـرأي صـحيفة منشـور مقال) الحضرمي عمر /د لـ األخالقي الفساد :ينظر( 3)
04-08) 
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 يشهد لم إذ لمصرعها، نذيًرا كان حضارة في الخلقي الفساد شاع ما وإذا 
 األخالقية، والعلل اآلفات من سليمة والقيم، المثل فتية حضارة مصرع التاريخ
 عن وانتكست وأخالقًيا دينًيا أفلست وأقوام حضارات مصارع من عدًدا شهد ولكنه
 .المادية محصالتها عنها تغن ولم التدمير، عليها فحق السليمة، فطرتها
 ُتعاقب مما األخالق، حكم في شًرا يعد ما كل شيوع: الُخلقي بالفساد ويراد 
 .(1)أخروًيا أم دنيوًيا العقا  أكان سواء اإلسالمية، الشريعة عليه
 :صوره أبرز ومن 
 هذا تحت يدخل أنواعه اختالف على الفساد صور في يذكر مما كثير إن 
 :يلي ما أبرزها من ولعل األخالقي، الفساد وهو النوع
 والظلم، والخيانة، المخدرات، وتعاطي وترويج والتحرش، والقذف الزنا، جرا م  

 . الخ..والنميمة والغيبة والحسد والتزوير، والتدليس والكذ  والغش،
 :األخالقي الفساد أسباب 
 عنه وبالسكوت ثم أسرة، في عضو هو والذي الفرد من يبدأ الخلقي الفساد 

 بالناس، البالء ويلحق الهواء، في كالداء وينتشر األسر في ويسري  يستشري 
 :أبرزها من متعددة أسبا  ولذلك مكان، كل في الفوضى وتلحقهم
 وتراجع األسري، والتفكك المادي، الجانب وطغيان اإليماني، الوازع ضعف  
 في واالنفتاح والجامعات، والمعاهد للمدارس التربوي  والدور لألسر، الرقابي الدور

                                                             

 .140ص عبداللطيف محمد /د.أ الفساد مكافحة في اإلسالمية اإلدارة تطبيقات: ينظر( 1)



 العيد اهلل عبد بن العزيز عبد بنت نوال/  الدكتورة

 

 - 16 - 

 الجنسية، المهيجات وشيوع عليها، الرقابة وضعف الحديثة والتقنية اإلعالم وسا ل
 .(1) إلخ..البطالة وكثرة

 

 .االقتصادي الفساد: الثالث املطلب 

 مطلًقا، الكسب يبيح أو كلية االقتصادي النشاط يصادر لم اإلسالمي النظام 
 المال واستثمار تنظيم في بـها ُيهتدى خاصة وقواعد ثابتة بمعايير جاء بل

 الناس لكل العدالة تحقيق تضمن معينة بقيود وقيدها اإلنسانية، الجهود واستثمار
 مال كثير وال فقير على غني يطغى فال عنهم، الضرر ودفع االستغالل وتمنع
 ..الناس من غيرهم دون  الكسب بغرض النفوذ أصحا  يستبد وال قليله، على
 تعامالته في تركيزه وأصبح اإلنسان، على المادية النظرة طغت ولما 

 الفساد شاع الشخصية رغباته وتحقيق المادي الجانب على االقتصادية
 السياسة وصانعي المخططين تؤرق  التي االقتصادية المحن من وهو االقتصادي،
 سواء، حد على والنامية المتقدمة الدول جميع منه تعاني أمر وهو االقتصادية،

 واالقتصادية السياسية التركيبة الختالف تبعاً  وآثاره، حجمه اختلف وإن
 .دولة لكل واالجتماعية

 :االقتصادي بالفساد والمقصود 
 يمارسه الذي االقتصادي للنشاط الوحيد الهدف المادي الجانب جعل هو" 

 التفات أو المال، أحكام تنظم التي الشرعية للقيود مراعاة دون  المعاصر، اإلنسان

                                                             

 أزمـة ،(1/140) الصـالح محمد. د.أ لــ الشرعية الوجهة من وصوره بالفساد التعريف: ينظر( 1)
 عمـر /د لـ األخالقي الفساد ،(الفوا د صيد شبكة في منشور مقال) البليهيد لخالد أمة أخالق

 (.08-04-2012 األحد الرأي، صحيفة منشور مقال) الحضرمي
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 األخالقية والمبادئ كالقيم االقتصادي البناء بـها يكتمل التي األخرى  للجوانب
 .(1)"الروحية

 :صوره أبرز ومن
 والغبن واالحتيال، والنصب الغش والميزان، الكيل في التطفيف السرقة، 

 الرشوة، الزا فة، والعموالت الوهمية المعامالت الزكاة، منع القمار، والبخس،
 . (2)إلخ...االحتكار الحقوق، أداء في المماطلة

 :االقتصادي الفساد أسباب 
 به، هللا أمر ما تطبيق عدم بسبب أساسية بصفة االقتصادي الفساد ينجم 
 على سواء المالية المعامالت يخص فيما عنه هللا نهى ما عن االنتهاء وعدم
 األجور ضعف: أيًضا األسبا  أبرز ومن الدولة، مستوى  على أو األفراد مستوى 

 تكلفة ارتفاع والبطالة، والفقر، الوسا ل، بشتى الريع عن البحث والمرتبات،
 .(3)المعيشة

                                                             

: مكافحـة الفسـاد االقتصـادي ظـر، ين9لرشـاد حسـن خليـل ص ديفي النشاط االقتصـا الفساد( 1)
 .7لشيبوط سليمان وسبخاوي محمد ص

، مكافحــــة الفســــاد االقتصـــــادي 4االقتصــــاد اإلســــالمي لحســــين شــــحاته ص مــــنهج: ينظــــر( 2)
 .13ص

 : المراجع السابقة.ينظر( 3)
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 :الثاني املبحث

 .الفساد مكافحة يف () حممد النبي منهج
 الخلل وقوع حين إلى تنتظر ال النبوي  المنهج في متمثلة اإلسالمية الشريعة 
 من بالتحرز ذلك تستبق إنها بل فاعليه، ومحاسبة معالجته إلى فتبادر والفساد
 يكفل ما الوسا ل من تمتلك فإنها وقع فإن لذلك، وقا ًيا منهًجا فتقرر فيه، الوقوع
 .والعالج الجزاء أيًضا لها

 

 .الوقائي املنهج: األول املطلب 

 لتعزيز () المصطفى قررها التي السلوكيات ألبرز استعراض يلي وفيما 
 .الفساد في الوقوع لعدم الوقا ي الجانب
 -:العاملين ألكفأ المهام إسناد .1

 تبارك- هللا يقول والنزاهة، الكفاية ذوي  إلى األعمال إسناد إلى اإلسالم يدعو 
 من: هنا والقوي ( 1) چ ڭ      ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے چ: -وتعالى
 ومتطلبات طبيعته، بحسب العمل يتطلبها التي والذهنية البدنية القدرات فيه تتوافر
 .(2)األصلح تولية دا ًما فيراعى أدا ه،
 كل على يولي أن المسلمين أمور من شيء أمر ولي من كل على فيجب 
: فقال" الساعة فانتظر األمانة ضيعت إذا" ،(3)العمل لذلك يجده من أصلح عمل
" الساعة فانتظر أهله غير إلى األمر أسند إذا: "قال هللا؟ رسول يا إضاعتها كيف

                                                             

 26: اآلية من: القصص (1)

 (.628: ص) المدينة جامعة - الشرعية السياسة :ينظر( 2)

 (.7: ص) تيمية البن والرعية الراعي إصالح في الشرعية السياسة: يراجع( 3)
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 (2)"مستحقيها غير إلى المناصب فوض: أي األمر، أسند" :الكرماني قال ،(1)
 مظهر أهله لغير األمر وإسناد واالضطرا ، الفوضى على تقوم الساعة أن ذلك
 .الفوضى مظاهر من

اسننتعمل رجنناًل مننن  مننن" -:()عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول هللا  وروي  
عصننابة وفنني تلننك العصننابة مننن هننو أرضننى هللا منننه فقنند خننان هللا وخننان رسننوله 

 (.3")المؤمنينوخان 

                                                             

 .(104 /8()6496: رقم) األمانة رفع با  الرقاق، كتا  البخاري، صحيح (1)

 .(83 /23) البخاري  صحيح شرح القاري  عمدة (2)

فـــي  والحـــاكم (،2/352) ( وابـــن عـــدي فـــي الكامـــل2/200) العقيلـــي فـــي الضـــعفاء أخرجـــه (3)
مــــن طــــرق عــــن 20861(10/118) فــــي الكبــــرى  البيهقــــي، و 7023( 104 /4) المســـتدرك
 .قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً حسين بن 

ـــْم ُيَخرَِّجـــاُه، وقـــال الزيلعـــي فـــي نصـــب الرايـــة) َوَقـــالَ  ْســـَناِد، َوَل  (:4/62الحـــاكم: َحـــِديث  َصـــِحيُح اإْلِ
َبُه َشْيخُ  َهِبيُّ ِفي ُمخْ  َنا"َوَتَعق  يِن الذ  " ولـم أقـف  َتَصِرِه،َشْمُس الدِّ علـى َوَقاَل: ُحَسْيُن ْبُن َقْيس  َضِعيف 

"حسـين هـذا: هـو : (142 /3بقولـه فـي "الترغيـب" ) ي تعليق الذهبي في التلخيص. وتعقبه المنـذر 
 .حنش، واه"

" وقـــال خطـــا العقيلـــي: "ال يتـــابع عليـــه، وال يعـــرف إال بـــه، ويـــروى مـــن كـــالم عمـــر بـــن ال وقـــال
 .1342 (1/168) ( التقريبمتروك) الحاف  عن الحسين بن قيس:

مـن طريــق ابـن لهيعــة، عــن  20861(10/118) يهقــي فـي ســننه الكبــرى متابعــة أخرجهـا  الب ولـه
 يزيد بن أبي حبيب، عن عكرمة به بنحوه.

تــرد  ،:" فهـذه متابعـة قويــة لحسـين بـن قـيس4545 (10/49) األلبـاني فـي السلســة الضـعيفة قـال
 .أنه ال يتابع عليه :قول العقيلي المتقدم

ــافي  ،الحفــ ابــن لهيعــة ســيىء  لكــن ــك ين ــه لــذلك نفــى المتابعــةل ولكــن ذل مــنهم مــن  المعهــودفلعل
  =وهــو حمــزة -إليهــا ضــعف، وتابعــه أبــو محمــد الجــزري  الطريــقولــو كــان فــي  متابعــة،إثبــات ال
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 للموظفين األمثل االختيار هو الفساد من والحد المنع سياسات أولى من وإن 
 .(1)األمة شؤون  في () النبي طبقها القاعدة وهذه والعاملين، والوكالء
 ال دامت ما طلبها، لمجرد الوظيفة إسناد عليه وسالمه هللا صلوات رفض فقد 
 أال هللا رسول يا قلت: قال ذر أبى فعن لشغلها، الالزمة الكفاية فيه تتوافر

 وإنها ضعيف، إنك ذر أبا يا: "قال ثم منكبي، على بيده فضر : قال تستعملني؟،
 عليه الذي وأدى بحقها، أخذها من إال وندامة خزي  القيامة يوم وإنها أمانة،
 .(2)"فيها
 ضعيًفا، أراك إني ذر أبا يا: "له قال () هللا رسول أن أخرى  رواية وفي 
 .(3)"يتيم مال تولين وال اثنين، على تأمرن  ال لنفسي، أحب ما لك أحب وإني
 في عظيم أصل الحديث وهذا" :الحديث هذا على معلًقا (~) النووي  يقول 

 والخزي  الوالية، تلك بوظا ف القيام عن ضعف فيه كان لمن الواليات، اجتنا 
 هللا فيخزيه فيها يعدل ولم أهال كان أو لها، أهال يكن لم من حق في والندامة
 .(4)"القيامة يوم تعالى

 

 -:المحسوبية مكافحة .2

                                                                                                                                                    

 /114 /3عـن عمـرو بـن دينــار عـن ابـن عبـاس بــه، أخرجـه الطبرانـي فـي "الكبيــر" ) - النصـيبي
 "1519(1/179) متروك ؛ كما في "التقريب"؛  فيالجع حمزةهو ابن أبي  :( وحمزة هذا1

 (10/49) في السلسلة الضعيفة أللبانيا وضعفه

 ،(1/228) محمــد أحمـد معاويـة. د لــ الفســاد مـن والمنـع الوقايـة فــي اإلسـالم سياسـة: ينظـر( 1)
 لــ المجتمـع حمايـة فـي اإلسـالمية الشـريعة مـنهج ،68النويصـرص لمحمـد العـام المـال إهمال
 .70ص الغصا  عبدهللا

 (.1457 /3) 1825 :رقم ضرورة، بغير اإلمارة كراهة با  اإلمارة، كتا  ،مسلم صحيح (2)

 (.1457 /3) 1826: رقم ضرورة، بغير اإلمارة كراهة با  اإلمارة، كتا  مسلم، صحيح (3)

 (.210 /12) مسلم على النووي  شرح (4)
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 بها ويراد اإلداري، الفساد صور من بالمحسوبية، اليوم يسمى ما أو المحاباة 
 أو مصلحة، اكتسا  لغرض -جاه ذي أو صديق أو قريب- العالقات استخدام
 أنظمة لتجاوز أو المنتفع، حق من ليست مسؤولية، من التهر  أو مهمة، تسهيل
 .(1)محددة وقوانين
 المحسوبية أن -العاملين ألكفإ المهام إسناد-وسابقتها المحسوبية بين والفرق  
 المهام وتسند تقع قد فإنه سابقتها بخالف بقصد، تكون  غيره أو التوظيف في سواءً 
 .ذلك ونحو األمور في التباس أو جهل عن لكن بأهل، ليس لمن
 الجسيمة، األضرار من عليها يترتب لما األرض في الفساد من والمحاباة 
 قد الذي فاألمر ،(2) چ ۉ   ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ چ :تعالى يقول
 فرص سرقة على تقوم جريمة، الحقيقة في هو عادية، مجاملة البعض يظنه

 أفراد من الموهوبين حقوق  ضياع إلى وتؤدي أقل، هم لمن وإعطا ها األكفاء،
 االنتهازية روح وتخلق والتنمية، للتطوير لهم بحاجة األمر بواقع هو الذي المجتمع
 التي الفئة لدى والسلبية والكراهية الحقد روح تخلق كما والحظوظ، النفوذ ألصحا 

  .(3)العامة بالمصلحة وتضر المميزة، هذه تملك ال
 عديدة، مواضع في ذلك عن واإلنكار الشديد النهي () النبي عن جاء وقد 
 :منها
 التي المخزومية المرأة  أهمتهم قريشا أن () عا شة عن عروة رواه  ما 

 حب زيد بن أسامة إال عليه يجترئ  ومن ؟() هللا رسول يكلم من: فقالوا سرقت،
                                                             

، ينظــــر: مـــنهج الشــــريعة فـــي حمايــــة 7. هـــديل رزق صد لـــــ المحابـــاةالمصــــالح و  تعـــارض (1)
 .370، نحو نظرية إسالمية لمكافحة الفساد لــ د. آدم نوح ص 45ص  المجتمع

 .56: األعراف (2)

 السابقة. المراجع( 3)



 العيد اهلل عبد بن العزيز عبد بنت نوال/  الدكتورة

 

 - 22 - 

 ثم" !هللا؟ حدود من حد في أتشفع" :فقال () هللا رسول فكلم ،() هللا رسول
 الشريف سرق  إذا كانوا أنهم قبلكم من ضل إنما الناس أيها يا: "قال فخطب قام

 بنت فاطمة أن لو هللا أيم و الحد، عليه أقاموا فيهم الضعيف سرق  وإذا تركوه،
 () خص وإنما: "(~) حجر ابن يقول ،(1)"يدها محمد لقطع سرقت () محمد
 فأراد غيرها، حينئذ بناته من يبق لم وألنه عنده، أهله أعز ألنها بالذكر ابنته فاطمة
 .(2)"ذلك في المحاباة وترك مكلف كل على الحد إقامة إثبات في المبالغة
 من وإعطا هم واألرامل الصفة ألهل () المصطفى إيثار في أن كما 

 وطلبت والرحى الطحن إليه وشكت سألته حيث ،() فاطمة ابنته دون  الخمس
 كانوا، أيًّا األقار  ومحاباة التمييز لنبذ يدعو عظيم موقف السبي، من يخدمها أن
 فبلغها تطحن، مما الرحى من تلقى ما اشتكت () فاطمة أن )) علي فعن
 لعا شة، فذكرت توافقه، فلم خادما، تسأله فأتته بسبي، أتي () هللا رسول أن

 فذهبنا مضاجعنا، دخلنا وقد فأتانا، له، عا شة ذلك فذكرت ،() النبي فجاء
 أال: "فقال صدري، على قدميه برد وجدت حتى". مكانكما على: "فقال لنقوم،
 وثالثين، أربعا هللا فكبرا مضاجعكما أخذتما إذا سألتماه، مما خير على أدلكما
 مما لكما خير ذلك فإن وثالثين، ثالثا وسبحا وثالثين، ثالثا واحمدا

 .(3)"سألتماه
                                                             

 الســــلطان، إلـــى رفــــع إذا الحـــد فــــي الشـــفاعة كراهيـــة بــــا  العلـــم، كتــــا  البخـــاري، صـــحيح (1)
ــا  مســلم صــحيح ،(136 /17)6788:رقــم ــا : بــا  الحــدود، كت قطــع الســارق الشــريف  ب

 ، واللف  للبخاري.1688(3/1315وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود )

 (.95 /12) حجر البن الباري  فتح (2)

 () هللا رسـول لنوا ـب الخمـس أن على الدليل با كتا  فرض الخمس،  البخاري، صحيح (3)
ـــــــــــا : التســـــــــــبيح أول  ،(84 /4) 3113....، رقـــــــــــم: والمســـــــــــاكين وصـــــــــــحيح مســـــــــــلم، ب

 .للبخاري ، واللف  2727( رقم:4/2091النهار)
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 حتى سنوت لقد وهللا: يوم ذات لفاطمة قال )) علي أن أخرى  رواية وفي 
: فقالت فاستخدميه، فاذهبي بسبي، أباك هللا جاء وقد: قال صدري، اشتكيت لقد
 أي بك جاء ما: "فقال () النبي فأتت يداي، (1)مجلت حتى طحنت قد وهللا وأنا

 مافعلت؟: فقال ورجعت، تسأله، أن واستحيت عليك، ألسلم جئت: قالت" بنية؟
 لقد وهللا هللا، رسول يا: علي: فقال جميعا، فأتيناه أساله، أن استحييت: قالت
 وقد يداي، مجلت حتى طحنت قد: فاطمة وقالت صدري، اشتكيت حتى سنوت
 وأدع أعطيكما ال وهللا: "() هللا رسول فقال فأخدمنا، وسعة، بسبي هللا جاءك

 وأنفق أبيعهم ولكني عليهم، أنفق ما أجد ال بطونهم تطوى  الصفة أهل
 .(2)"....عليهم
 أقربيه من عليه الناس وأعز ابنته () النبي منع وقد" :حجر ابن يقول 

 . (3).."غيرهم إلى وصرفه
 يخشى أمر يستحق، من وجود مع له محاباة الموظفين أحد تعيين في أن كما 
 وفي عصابة من رجاًل  استعمل من: "() يقول الشديد، الوعيد من صاحبه على
 .(4)"المؤمنين وخان رسوله وخان هللا خان فقد منه هلل أرضى هو من العصابة تلك

                                                             

ــت يــُده4/624ابــن األثيــر فــي النهايــة) قــال (1) ــاًل:  الً َمْجــ َتْمُجــل ،(:" َمَجَل ــت َتْمَجــُل َمَج  ذاوَمِجَل
ـر،وتَ  ا،َثُخن ِجْلُده ـْلَبة الَخِشـنة" مـادة وَظهـر َعج    فيهـا مـا َيْشـِبه الَبْثـر مـن العمـل باألشـياء الصُّ
 )م ج ل(.

 ".صحيح إسنادهقال أحمد شاكر معلًقا:"  ،(530 /1) 838:رقم ،أحمد مسند (2)

 (.216 /6) حجر البن الباري  فتح (3)

  .تخريجه سبق (4)
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 ،(1)"منا فليس غشنا من: "() النبي يقول للمسلمين الغش من وهو  
 غاش وهو يموت يوم يموت رعية، هللا يسترعيه عبد من ما: "أيًضا ويقول

 .(2)"الجنة عليه هللا حرم إال لرعيته،
 .الوظيفية بالمسؤولية االهتمام .3

 دخاًل، لهم تضمن وظيفة على الحصول البعض هم أصبح اليوم عالم في 
 الثقافة إنها الواجبات، إلى النظر دون  واالمتيازات بالحقوق  للمطالبة والسعي
 .عليها عما وتغفل لها، عما تسأل التي العوراء
 كل فجعل العمل، ألمانة اإليجابي بالتفعيل () هللا رسول هدي جاء وقد 
 وهذا ،(3)"رعيته عن ومسئول راع كلكم: "فقال مسؤول، راع وكل راع، عامل
 أنه العامل وشعور ،(4) چ  يب ىب مب خبحب چ هللا يدي بين سيكون  السؤال
 كل عن يردعه إيماني وازع عنده يجعل رؤساؤه عنه يسأل أن قبل هللا عند مسؤول

 .  صوابا وللجوا  جوابا، هللا يدي بين للسؤال يعد أن وعليه ويسيء، يفسد ما
 كالمجاهد ماله ويستوفي عليه ما يعطي الذي العامل فضل () جعل كما 
 في به يلحق أن صاحبه يستحق جهاد العمل أمانة أداء ألن وذلك هللا؛ سبيل في

                                                             

ــا فلــيس غشــنا مــن: »() النبــي قــول بــا  اإليمــان، كتــا  مســلم، صــحيح (1)  101:رقــم ،«من
(1/ 99.) 

ـــم النـــار لرعيتـــه الغـــاش الـــوالي اســـتحقاق بـــا  اإليمـــان، كتـــا  مســـلم، صـــحيح (2)  /1)142:رق
125). 

ــــا  الجمعــــة، كتــــا  البخــــاري، صــــحيح (3) ــــي راع العبــــد ب  بإذنــــه، إال يعمــــل وال ســــيده مــــال ف
ــــم  العــــادل اإلمــــام فضــــيلة: بــــا  اإلمــــارة، كتــــا  مســــلم، وصــــحيح ،(171 /6) 2409:رق
(2/1459)1829. 

 .24: الصافات (4)
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 فأخذ استعمل إذا العامل: "() هللا رسول فقال هللا، سبيل في المجاهدين عداد
 فهو ،(1)"بيته إلى يرجع حتى هللا سبيل في كالمجاهد الحق وأعطى الحق،

 إقامته، محل إلى العامل يرجع حتى ذلك ويستمر األجر، حصول في كالمجاهد
 . (2)الغازي  في ثبت كما الرجوع، حين إلى وإياًبا ذهاًبا الثوا  له يكون  يعني
 الدوام وقت ينشغل أو مكتبه يغلق لن الوظيفية المسؤولية استشعر ومن 

 إغالق من التحذير () المصطفى عن جاء وقد به، كلف ما بغير الرسمي
 () هللا رسول سمعت إني مرة بن عمرو فقال الحاجات، أصحا  أمام األبوا 
 هللا أغلق إال والمسكنة والخلة الحاجة ذي دون  بابه يغلق إمام من ما: "يقول

 الصنعاني يقول عظيم وعيد وهو (3)"ومسكنته وحاجته خلته دون  السماء أبواب
                                                             

 الزوا ــد مجمــع فــي الهيثمــي قــال ،(134 /1( )281:رقــم) الكبيــر المعجــم فــي الطبرانــي رواه  (1)
 ولـم وغيـره، الدارقطني ضعفه: الذهبي قال. عمامة بن ذؤيب وفيه" (:84 /3) الفوا د ومنبع
 ".لغيره حسن" :774( 190 /1) والترهيب الترغيب صحيح في األلباني وقال". يهدر

 .(43 /6) المباركفوري  الحسن ألبي المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (2)

األحكــام، بــا   كتــا  لســنن، والترمــذي فــي ا18033 (29/565) أحمــد فــي المســند أخرجــه (3)
علــي بــن ، مــن طريــق 7027( 4/93) والحــاكم فــي المســتدرك ،1332( 619 /3إمـام الرعيــة  )

 =: حــدثني أبــو حســن، عــن عمــرو بــن مــرة قــال: قلــت: لمعاويــة بــن أبــي ســفيان إنــيقــال الحكــم،
 :كمو قــال الحــا .النــاس حــوا جفــذكره. قــال: فجعــل معاويــة رجــال علــى  ()رســول هللا  ســمعت=

 إسناده صحيح و وافقه الذهبيل
مــن غيــر هــذا أبــو عيســى:" حــديث عمــرو بــن مــرة حــديث غريــب، وقــد روي هــذا الحــديث  وقــال

 الوجه، و عمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم"
 :10103(4/515) الميـزان فـي: في إسناده أبو الحسن و قد قـال الـذهبي نفسـه فـي ترجمتـه قلت

 .(: "مجهول"2/384"تفرد عنه علي بن الحكم" و قال الحاف  في التقريب )
: صـحيح بلفـ  آخـر"لكـن الحـديث لـه إسـناد  :629(2/128) السلسـة الصـحيحة ياأللباني فـ قال

هللا  جـبفاحتجب دون حاجتهم و خلـتهم و فقـرهم احت مين،شيئا من أمر المسل ()"من واله هللا 
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 من أمر أي ولي من على يجب أنه على دليل والحديث: "الحديث على معلًقا (~)
 من الحاجة ذو إليه ليصل الحجا  يسهل وأن عنهم يحتجب ال أن هللا عباد أمور
 وعطا ه فضله من له منعه عن كناية( عنه هللا احتجب) وقوله وغيره، فقير

 .(1)"ورحمته
 تطوير على سيحرص فإنه الوظيفية المسؤولية استشعر من فإن وكذلك 
 والتيسير بهم، والرفق التعامل، بحسن الناس، مع التواصل في االجتماعية مهاراته
 من اللهم: "() عا شة عنه روته فيما () قال وقد بهم، المشقة وعدم عليهم
 شيئا أمتي أمر من ولي ومن عليه، فاشقق عليهم فشق شيئا أمتي أمر من ولي
 على المشقة عن الزواجر أبل  من وهذا: "النووي  يقول ،(2)"به فارفق بهم فرفق

 . (3)"بهم الرفق على الحث وأعظم الناس،
 :االقتصادي بالنشاط الضارة المعامالت من التحذير .4

                                                                                                                                                    

 الحـاكمو  ،و الترمـذي و لـم يسـق لفظـه ،(2948)"أخرجـه أبـو داود  فقـرهو  وخلتـهعنه دون حاجتـه 
أن أبــا  ،مــن طريــق القاســم بــن مخيمــرة (2 - 1/  84/  19)و ابـن عســاكر فــي" تــاريخ دمشــق" 

كلمــة تقولهــا  وهــي بــك أبــا فــالنل ماأنعمنــا قــال: " دخلــت علــى معاويــة فقــال: رهمــريم األزدي أخبــ
 الحــاكم: ليقــول: فــذكره. و قــا ()العــر ، فقلــت: حــديثا ســمعته أخبــرك بــه، ســمعت رســول هللا 

و هو كما قاال. و له شـاهد مـن حـديث معـاذ مرفوعـا بـه  ."وإسناده شامي صحيح"و وافقه الذهبي
 .نحوه

ــــذري  (238/  5)أحمــــد  أخرجــــه ــــال المن ــــي (:141/  3)بإســــناد ق  "جيــــد" و إنمــــا هــــو حســــن ف
 .الشواهد"
 لغيره. صحيح محققو المسند: وقال

 .(576 /2) السالم سبل (1)

 .(1458 /3) 1828 العادل اإلمام فضيلة با  ،اإلمارة كتا  مسلم، صحيح (2)

 .(213 /12) مسلم على النووي  شرح (3)
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 والمجتمع الفرد تحمي المال، مع للتعامل قرآنية بمبادئ الحكيم الشارع جاء 
 واآلخرة، الدنيا في وخيمة عواقب من يجره ما و المالي، الفساد في الوقوع من
 : كالتالي وهي
 ڭ ڭ چ السفهاء لطيش محالً  يكون  وال للناس قياماً  المال يكون  أن -أ 

 في المال يستخدم بأن هذا ويتحقق ،(1) چ ې ۈ    ۈ ۆ ۆ    ۇ  ۇ  ڭ
 وصواًل  العاقل واالستهالك والتسويق اإلنتاج حاجات مواجهة وهي الطبيعية وظيفته
 االقتصاد يهدد خطر أكبر أن االعتبار في مأخوًذا ونموه، االقتصاد استقرار إلى

 عدم وهو جذوره في الكامن المزمن مرضه الحاضر الوقت في والعالمي المحلي
 .االستقرار

 النظام أن يعرف أحد وكل األغنياء، بين دولة المال يكون  ال أن -  
 لعدة نتيجة وذلك األغنياء، بين دولة يكون  أن إلى بالمال ينتهي الغربي اال تماني

 الجدوى  لناحية وليس اال تمانية، الجدارة لناحية متحيز نظام الربا أن :منها أسباب
 الذي الربا معدل كان أكبر، للشخص اال تمانية الجدارة كانت فكلما اإلنتاجية
 .أعظم التمويل على الحصول في وفرصته أقل يدفعه
 تحمل الربا عبء تحمل على أقدر هي التي الكبيرة المنشأة أن   آخر بمعنى 
 إنتاجية ذات تكون  قد التي والصغيرة المتوسطة المنشأة فإن وبالعكس؛ أقل عبًئا
 ربا بسعر أقل مال على تحصل الوطني اإلنتاج في المساهمة بمقياس أعظم
 للمنشآت السرطاني للنمو الرأسمالي النظام في األسبا  أحد هو وهذا أعلى،
 .والصغيرة المتوسطة المنشئات واختناق الكبيرة،

                                                             

 .5: النساء (1)
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 ۉ  ۉ ۅ  ۅ ۋ چالمالية  املةالظلم في المع عدم -ج 

 ں  ں ڱ ڱ ڱ چ سبحانه: وقال ،(2()1)چ ې ې ې

 ھ                                                    ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ

ألنه  ؛{أموالكم} ( أي: وال تأخذوا أموال غيركم، وقد أضافها إليهم3)چ ھ ھ
 وألن ،ينبغي للمسلم أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله

مسؤول عن ذلك المال  وهو ة،على أكل ماله عند القدر  هأكله لمال غيره يجرئ غير 
  يوم القيامة.

 أو وديعة في والخيانة والسرقة، الغصب، وجه على أكلها :الظلم أمثلة ومن 
 بمعاوضة المعاوضة، وجه على أخذها أيضا، فيه دخلوي ذلك، نحو أو عارية،
 ليس ألنه والظلم، بالباطل المال أكل من فإنها كلها، والقمار الربا، كعقود محرمة،

 (. 4)مباح عوض مقابلة في
  

 ومزاياه الفريدة خصا صه لـه منقذ، اقتصادي بنظام النبوي  المنهج جاء وقد 
 وتدعيم الشاملة، التنمية وتحقيق اإلنسان، تحرير في الفعالة ووسا له السامية،
 تعاون  من لـه يرجى ما إلى اإلنساني بالمجتمع والوصول المنشودة، النهضة
 تضر التي المالية المعامالت من جملة عن بالنهي فجاء وتراحم، وعدل وتفاعل
 :مايلي منها نذكر واالجتماعي، االقتصادي بالجانب

                                                             

 .279: البقرة (1)

 منشـور بحـث الحصـين، صالح الشيخ لــمعالي عليها وما لها ما اإلسالمية المصارف :ينظر (2)
 .العنكبوتية الشبكة على

 .188 البقرة( 3)
 .(88: ص) الرحمن الكريم تيسير=  السعدي تفسير (4)
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 .(1)به الغالء وقت انتظار واحتباسه ونحوه الطعام جمع: به ويراد ،االحتكار -أ 

 من: "() هللا رسول فقال االحتكار، بتحريم النبوية األحاديث جاءت وقد 
 على بها يغلي أن يريد حكرة، احتكر من: "أيًضا وقال ،(2)"خاطئ فهو احتكر

 أضرار ولالحتكار ،(4) اآلثم العاصي هو والخاطئ ،(3)" خاطئ فهو المسلمين،
 ارتفاع في منها األكبر الجانب يتمثل الدولة، اقتصاد وعلى المجتمع على بالغة
 مقدار مقابل اإلنتاج حجم بخفض المحتكر يقوم حيث المحتكرة، السلع أسعار
 يؤدي وأيضاً  العرض، عن الطلب زيادة بسبب لالرتفاع األسعار فتتجه الطلب،
 يحصل ما بسبب المجتمع أفراد بين الدخل توزيع في التفاوت زيادة إلى االحتكار

 الفساد هذا من ووقاية فحماية األضرار؛ من ذلك وغير المحتكرون، عليه
 .(5)عنه النهي جاء االحتكار يجلبه الذي االقتصادي

 أو ،(6)"مخصوص شيء في الزيادة"  الحنابلة عرفه كما وهو ..الربا -ب
 .(7)"العاقدين ألحد شرط عوض عن خال فضل" أوضح بعبارة

                                                             

 .(208 /4) العر  لسان: ينظر (1)

 /3)1605: رقــــم األقــــوات، فــــي االحتكــــار تحــــريم بــــا  المســــاقاة، كتــــا  مســــلم، صــــحيح (2)
1227). 

 السلســلة" )الشـواهد فـي حسـن إسـناده" :األلبـاني قـال ،(265 /14) 8617:رقـم أحمـد، مسـند (3)
 /14 أحمــــد اإلمــــام مســــند) "لغيــــره حســــن" :األرنــــؤوط شــــعيب وقــــال ،(3362 -الصــــحيحة

265). 

 .(33 /2) للصنعاني السالم سبل (4)

 .18: الفساد االقتصادي رشاد خليل صينظر( 5)
 .(460 /7) قاسم البن المربع الروض حاشية ،(133 /4) قدامة البن المغني(6)

 .(146: ص) التعريفات (7)
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 فقال الموبقة، الكبا ر من وعدته الربا بتحريم النبوية األحاديث جاءت وقد 
(): "باهلل الشرك" :قال هن؟ وما هللا رسول يا: قالوا" الموبقات السبع اجتنبوا 

 والتولي اليتيم مال وأكل الربا وأكل بالحق إال هللا حرم التي النفس وقتل والسحر
 .(1)"الغافالت المؤمنات المحصنات وقذف الزحف يوم
 وكاتبه، وموكله، الربا، آكل () هللا رسول لعن" :قال أنه )) جابر وعن 

 اللعن أوقع قد فإنه له () هللا رسول لمكافحة و ،(2)"سواء هم: وقال وشاهديه،
 المستفيد على اللعن يقصر ولم الربوية، المعاملة تلك على أعان من كل على
 .فقط
 عدة عليه يترتب إذ الفساد، من كثير من للمجتمع وقاية الربا تحريم وفي 
 :منها أضرار

 أن الواقع إن بل حاجته، باستغالله للفقير المرابي ظلم على يقتصر وال الظلم، -
 في المرابي إن بل والموسر، المرابي بين معاملته كانت ولو ظلم ذاته في الربا
 - الفقير ألن المدقع؛ الفقير مع يتعامل وال المالءة، صاحب مع يتعامل العادة
 ال شخص مع يتعامل أن من أذكى والمرابي السلطان، من أقوى  - يقال كما

 حيث من ظلم فالربا الربا، عن فضاًل  المال رأس إليه يرد أن على قدرته يضمن
 بين بالمقارنة يتضح وهذا مقابل، بدون  ماله رأس عن الزيادة يأخذ المرابي إن

 في تتمثل مضافة اقتصادية قيمة يقدم مثاًل  فالبا ع اآلجل، والبيع الربوي  القرض
 بالفعل، يكن لم إن بالقوة الدور بهذا يقوم وهو وتسويقها، وتخزينها السلعة حيازة

                                                             

 ظلما اليتامى أموال يأكلون  الذين إن} تعالى هللا قول با  الجمعة، كتا  البخاري، صحيح (1)
 كتـا  مسـلم، صـحيح ،2766( 162 /7{ )سعيرا وسيصلون  نارا بطونهم في يأكلون  إنما

 .89 (1/91) وأكبرها الكبا ر بيان: با  اإليمان،

 (.1219 /3) 1598: رقم ،..الربا آكل لعن با  المساقاة، كتا  مسلم، صحيح (2)
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 مقابالً  تكون  أن تستحق مضافة قيمة أي إنتاج إلى عمله يؤدي فال المرابي أما
 .المدين من يأخذها التي الزيادة أي للربا،
 باالستقرار المخلة العوامل أهم من الربا أن إذ االقتصادي، االستقرار عدم -

 الموارد في لولبية تحوالت تحدث الفا دة، معدل في الطا شة فالتقلبات االقتصادي،
 بكثير المالي السوق  تحقن الفا دة معدل تقلب وزيادة منها، المستفيدين بين المالية
 من السواء على التمويل ومتلقي الممولين تحويل شأنه من وهذا الشكوك، من

 .المال سوق  في القصير األجل إلى الطويل األجل
 على المال رأس عا د مجموع من الفا دة نصيب في التقلب استمرار وإن   

 ويصعب بثقة، األجل طويلة استثمارية قرارات اتخاذ الصعب من يجعل المستثمر
 هبوط من يعاني النهاية في االقتصاد فإن األجل؛ طويلة باستثمارات القيام معه

 الجيد االستثماري  األداء أن به المعترف ومن النمو، معدل وانخفاض اإلنتاجية،
 .(1)األسرع االقتصادي النمو مفتاح هو
 تؤدي الربوية المعامالت فإن االستثمار، مجالت وتقليل التنمية مسيرة عرقلة -
 ُيباح وُتشترى، ُتباع سلعة فتكون  األساسية وظيفتها غير في النقود استخدام إلى

 غير من نقود إنتاج على القدرة يمنحها مما الفا دة، يسمى معين بثمن تأجيرها
 اإلنتاج أو للمخاطرة التعرض أو بالعمل اإلنتاجية العملية في فعلي إسهام
 (.2)الفعلي

 

                                                             

 منشـور بحـث الحصـين، صالح الشيخ لــمعالي عليها وما لها ما اإلسالمية المصارف :ينظر (1)
 .العنكبوتية الشبكة على

، الفســاد االقتصــادي رشــاد 15-9: آثــار الربــا االقتصــادية لـــ د.عبدالمجيــد عبــدهللا ص ينظــر (2)
 .26خليل ص
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 -:لمسؤولهم الموظفين أو العمال هدايا من التحذير .5

 نفس في كبير أثر لها يكون  قد منه طلب بغير هدية الموظف إعطاء 
 .يخالف ما ارتكا  طريق عن الجميل برد بتأثيرها يقوم قد الذي الموظف،

 فالرشوة العمال، هدايا من أخص الرشوة أن العمال، وهدايا الرشوة بين والفرق  
 الراشي، مبتغى وتحقيق الحق عن إحالته لقصد الغير إلى ونحوه للمال دفع

 بل قصده سوءه ذلك من يلزم وال يدفعها الهدية صاحب فإن العمال هدايا بخالف
 .ذلك غير تكون  وقد طيبة، نيته تكون  قد

أن  فحرمـــت ،اإلســـالمية حرصـــت علـــى وقايـــة المجتمـــع مـــن الفســـاد والشـــريعة  
 مجبولـــة والقلـــو : "(~)الشـــوكاني  يقـــول ،مـــن قبـــل موظفيـــه ســـؤولتبـــذل الهديـــة للم

يــؤثر الميــل  يالنفســه إلــى المهــدي إليــه مــ لــتعلــى حــب مــن أحســن إليهــا، فربمــا ما
ر بــين المهــدي وبــين غيــره، والقاضــي ال يشــع ةعــن الحــق عنــد عــروض المخاصــم

 .(1)"بذلك ويظن أنه لم يخرج عن الصوا  بسبب ما قد زرعه اإلحسان في قلبه
ُحَمْيد   َأُبو مارواه  ذلك ومن العمال، هدايا بتحريم النبوي  الهدي جاء وقد 

اِعِديُّ َقاَل: اْسَتْعَمَل الن ِبيُّ  ُيَقاُل َلُه: اْبُن اأْلَُتِبي ِة َعَلى  ،َرُجاًل ِمْن َبِني َأْسد   ()الس 
َقاَل  ،َعَلى اْلِمْنَبرِ  ()َوَهَذا أُْهِدَي ِلي. َفَقاَم الن ِبيُّ  ،َقاَل: َهَذا َلُكمْ  ،َفَلم ا َقِدمَ  ،َصَدَقة  
ُثم  َقاَل: َما َباُل اْلَعاِمِل  ،َوَأْثَنى َعَلْيهِ  ،َفَحِمَد ّللا َ  اْلِمْنَبَر،َفَصِعَد  - َأْيًضا -ُسْفَياُن 
هِ  ،ِلي َهَذاوَ  ،َفَيْأِتي َيُقوُل: َهَذا َلكَ  ،َنْبَعُثهُ  َفَيْنُظُر  ،َفَهال  َجَلَس ِفي َبْيِت َأِبيِه َوُأمِّ

ِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْحِمُلُه ِبَيِدِه اَل َيْأِتي ِبَشْيء  ِإال  َجاَء بِ  ِسيَوال ِذي َنفْ  ،َأُيْهَدى َلُه َأْم اَل 
،َأْو َبَقَرًة َلَها خُ  ،ِإْن َكاَن َبِعيًرا َلُه ُرَغاء   ،َعَلى َرَقَبِتهِ  َيَدْيِه  عَ ُثم  َرفَ  َعُر،َأْو َشاًة َتيْ  َوار 

 .(2)َحت ى َرَأْيَنا ُعْفَرَتْي ِإْبَطْيِه َأاَل َهْل َبل ْغُت َثاَلًثا
                                                             

 .(309 /8) األوطار نيل (1)

 .(105 /18) 7174 :رقم العمال، هدايا با  العلم، كتا  البخاري، صحيح (2)
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 إلى المال يأخذ من بها يتوصل طريق لكل إبطال الشريف الحديث وفي 
 .(1)منه المأخوذ محاباة
 سحت، العمال هدايا أن بيان هذا في" :الحديث على معلًقا الخطابي قال  
 وليخفف المحاباة، إليه يهدى وإنما المباحة، الهدايا سا ر سبيل سبيلها ليس وأنه
 الواجب للحق وبخس منه خيانة وهو عليه، الواجب بعض له ويسوغ المهدي عن
  .(2)"ألهله استيفاؤه عليه
 ال العامل وأن المال، بيت في تجعل العمال هدايا أن فيه" :بطال ابن وقال 
 . (3)"اإلمام له طلبها إن إال يملكها
 تلقاه ونحوه بعيًرا يحمل القيامة يوم يجيء من عذا  () النبي صور وقد 
 بعيرا كان إن رقبته على يحمله القيامة يوم به جاء إال: "بقوله العمال، هدايا من
 إذا اليوم، موظفي حالنا، سيكون  فماذا ،"تيعر شاة أو خوار لها بقرة أو رغاء له
 السيارات من أسطواًل  أو دورا، عشرين من عمارة يحمل القيامة يوم الواحد جاء

 .(4)والعافية السالمة هللا نسأل الفخمة؟ الضخمة
 روى  فقد زهيدة، كانت وإن الهدايا تلك عن يتورعون  الصالح السلف كان وقد 
 شيئا بيته في يجد فلم التفاح اشتهى العزيز عبد بن عمر أن مسلم بن الفرات
 ثم فشمها، واحدة فتناول تفاح، بأطباق الدير غلمان فتلقاه معه، فركبنا به، يشتري 

 هللا رسول يكن ألم: فقلت" فيه لي حاجة ال: "فقال ذلك، في: له فقلت األطباق، رد

                                                             

 .(167 /13) حجر البن الباري  فتح (1)

 .(8 /3) السنن معالم (2)

 .(221 /5) حجر البن الباري  فتح (3)

 .16: ثورة في السنة النبوية للقصيبي صيراجع( 4)
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() هللا رسول زمن في الهدية كانت:"فقال الهدية، يقبلون  وعمر بكر وأبو () 
 . (1)"رشوة واليوم هدية،
 -:الرشوة مكافحة .6

 ما على يحمله أو له، ليحكم غيره أو الحاكم الشخص يعطيه ما هي الرشوة 
 يقضيها أو منها، يمكنه منفعة أو مااًل  المقدم يكون  أن من أعم وهي ،(2)يريد
 .(3)له

 مما رضاهم، أو منهم إذن دون  آخرين أناس حقوق  يتخطى هذا بفعله وهو 
 المباالة وعدم العام بالنظام الناس استخفاف إلى يؤدي الذي التذمر دا رة يوسع

 أثر له أن كما ،(4)االجتماعي الكيان على خطر عليه فيترتب العامة، بالمصالح
 األوضاع لسوء مناسبة بيئة وخلق واإلداري  المالي الفساد انتشار في كبير

 .االقتصادية
 ڻ ڻ   ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ چ :سبحانه يقول 

 مما تأكل فال ،(5)چ ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ
 في خا ًنا تكن وال ترتش، وال تسرق، فال: بحكم هللا أثبته بحق إال غيرك يملكه

                                                             

 /3) لعلـة الهديـة يقبـل لـم مـن بـا  عليهـا، والتحريض وفضلها الهبة كتا  البخاري، صحيح (1)
 تــاريخ فــي ســعيد بــن محمــد أوردهــا فقــد القصــة ســياق أمــا البخــاري  فــي عمــر ونــص ،(159
   .(221 /5) الفتح في حجر ابن والحاف  ،(103: ص) الرقة

 (.153 /38) العروس تاج (2)

 (.357/ 3باز ) بنفتاوى ا (3)

ـــدوة الخامســـة للمركـــز يراجـــع( 4) ـــى أمـــن المجتمع..مجموعـــة أبحـــاث الن : الرشـــوة وخطورتهـــا عل
 .11ص للدراسات األمنية.العربي 

 .188: البقرة (5)
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 تأكل وحين بالباطل، المال أكلت فقد حدث فإن بها، موكل أنت التي األمانة
 وسيأكل لنفسك، أبحته مما غيرك تعفي أن شخصًيا أنت تستطيع فلن بالباطل
 يصير هنا بالباطل، يأكل وغيرك بالباطل تأكل ومادمت أيًضا، بالباطل غيرك
 األموال أكل أنواع أشد من الرشوة وتعد ،(1)جميعا للناس نهًبا جميًعا الناس

 .(2)الحق عن إحالته لقصد الغير إلى ونحوه المال دفع ألنها بالباطل؛
 في وذلك الثالثة، الرشوة أركان بلعن () المصطفى بلسان النهي جاء كما 
 يـــالراش () هللا رسول لعن: "قال أنه () النبي عن عمرو، بن هللا عبد رواه  ما

 و"                               :ادةــــبزي انـــــثوب نـــع وروي  (3)"والمرتشي

                                                             

 .(798 /2) الشعراوي  تفسير: ينظر (1)

 (.357/ 3) باز ابن فتاوى  (2)

وعبـد الـرزاق فـي  ،(2276فـي المسـند) والطيالسي، 6532(11/87أحمد في المسند) أخرجه (3)
ــُن أبــي  ،(14669المصــنف) داود فــي  أبــو، و 588و 550-6/549فــي المصــنف  شــيبةواب
 الســنن= =، وابـن ماجــه فــي1337( 3/622، والترمــذي فــي الســنن)3580( 3/326السـنن)

ــــــى" ) ،2313( 2/775) ــــــن الجــــــارود فــــــي "المنتق ــــــي صــــــحيحه ،(586واب ــــــان ف ــــــن حب  واب
والحـــــــاكم فـــــــي المســـــــتدرك  ،58(1/57، والطبرانـــــــي فـــــــي "الصـــــــغير" )5077( 11/476)
 (5502، وفــي "شــعب اإليمــان" )138 -10/138والبيهقــي فــي "الســنن" ،  4/102-103

،َأِبـي ِذْ ـ اْبـنُ كلهم من طرق عن  َعْبـِد الـر ْحَمِن، َعـْن َأِبـي َسـَلَمَة ْبـِن  نِ ْبـ ثِ َعـْن َخاِلـِه اْلَحـارِ  ب 
و بلفظه.  َعْبِد الر ْحَمِن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمر 

الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: هذا حـديث صـحيح اإلسـناد، ولـم يخرجـاه،  قال
"، وقــال: لصــغيرمــن روايــة الطبرانــي فــي "ا 4/199ووافقــه الــذهبي.وأورده الهيثمــي فــي "المجمــع" 

فقــد روى لــه أصــحا  الســـنن،  حمن،غيـــر الحــارث بــن عبــد الـــر  ن،ورجالــه ثقــات، رجــال الشــيخي
 .1034(1/175، تقريب التهذيب)861(1/303) دوق، الكاشفالذهبي وابن حجر: ص

 كما قال، وساق محققو المسند شواهده. وهو األلباني في صحيح سنن الترمذي، وصححه
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 المعطي هو( الراشي)و هللا، رحمة عن واإلبعاد الطرد وهو واللعن ،(1)"الرا ش
  بـفطل بينهما، الوسيط( الرا ش)و لها، اآلخذ هو (المرتشي)و للرشوة،
 .(2)والمرتشي الراشي بين الوسيط عمل وكذلك حرام، وقبولها وبذلها، الرشوة،
  ھ ھ  ہ ہ ہ ہ   ۀ ۀ چ :اليهود ذم في تعالى هللا ويقول

 كسبه؛ يحل ال الذي الحرام هو والسحت ،(3) چ ڭ ۓ            ۓ ے ے ھھ

                                                             

، عـن ليـث بـن  نمـن طريـق َأُبـي َبْكـر  بـ 22399 (37/85) أحمد في المسـند أخرجه (1) َعي ـاش 
 ()اَل: " َلَعـــَن َرُســـوُل هللِا أبـــي ســـليم، عـــن أبـــي الخطـــا ، عـــن أبـــي زرعـــة، عـــن ثوبـــان َقـــ

 َوالر اِ َش " َيْعِني: ال ِذي َيْمِشي َبْيَنُهَما. َواْلُمْرَتِشيَ  الر اِشيَ 
اخـتلط جـدا، ولـم يتميـز حديثـه فتـرك"  وق قال الحاف :" صـد -ضعيف؛ ليث بن أبي سليم وإسناده

يرو عنـه غيـر ليـث وهـو ، وشيخه أبو الخطا  غير منسو  لم 5685(1/464) تقريب التهذيب
روايتـه عـن ثوبـان مرسـلة، بينهمـا أبـو  -لسـيبانيوهو يحيى بن أبي عمرو ا-وأبو زرعة  .مجهول

 إدريس الخوالني.
والطبرانــي  ،(6716أبــو يعلــى فــي "مســنده الكبيــر" كمــا فــي "إتحــاف الخيــرة" للبوصــيري ) وأخرجــه

من طريق يحيى بـن زكريـا بـن  5503(4/390) ( والبهقي في السنن الكبرى 1415في "الكبير" )
أبـي إدريـس الخـوالني،  عـنالخطا ، عن أبي زرعة،  بيأبي زا دة، عن ليث بن أبي سليم، عن أ

 .نبذكر أبي إدريس بين أبي زرعة وبين ثوبا .عن ثوبان
:" فهـي زيـادة منكـرة لتفـرد ليـث بهـا، وهـو 1235( 3/381) األلبـاني فـي السلسـلة الضـعيفة قـال=

(: 3/143)أبـو الخطـا  ؛ قـال البـزار وتبعـه المنـذري فـي "الترغيـب"  وشـيخهضعيف الختالطه. 
 "ال يعرف".

 

 (222 /22) الكويتية الفقهية الموسوعة( 2)

 .62: الما دة (3)
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 أولى فالنار السحت أنبته لحم كل" الحديث وفي يذهبها،: أي البركة يسحت ألنه
 .(1)"الحكم في الرشوة: "قال السحت؟ وما هللا رسول يا: قيل" به

 يصلح ال حيث للخبيث، الخبيث ألن باهلل؛ والعياذ به أولى جهنم نار أن أي 
 ظاهر على هذا النار، هي التي الخبيثين لدار بل الجنة هي التي الطيبين لدار

 أو خصمه، أرضى أو توبة، بغير له غفر أو عليه، هللا تا  إذا أما االستحقاق
 . (2) الوعيد هذا من خارج فهو شفيع شفاعة نالته
 من ما: "() يقول فيهم، الرشوة فشت لمن الدنيا في العاجل الوعيد جاء كما
 قلوبهم في الخوف وقوع بذلك يراد ،(3)"بالرعب أخذوا إال الرشا، فيهم يظهر قوم
 .(4)العدو من

 

 -:الرقابة تفغيل .7

                                                             

 الحـاف  قـال مرفوعـا، عمر بن هللا عبد بن حمزة بن عمر عن( 10/323) جرير ابن أخرجه (1)
 () النبـي أن جابر حديث من شاهد وله ،"مرسل ولكنه ثقات رجاله(: "4/454) الفتح في
 عبــد أخرجــه طويــل حــديث فــي...(( الســفهاء إمــارة مــن هللا أعــاذك)): عجــرة بــن لكعــب قــال

ـــرزاق ـــزار ،(3/321) وأحمـــد ،(20719) ال ـــن وصـــححه ،(1609) والب  ،(1723) حبـــان اب
 فــي ذكــر مــا بــا  الجمعــة، كتــا : الترمــذي عنــد وهــو الــذهبي، ووافقــه ،(4/422) والحــاكم
 حبــان ابـن وصـححه ،"غريـب حســن حـديث: "وقـال كعـب، مســند مـن( 614) الصـالة فضـل

 (. 1729 ،1728 ،867) الترغيب صحيح في األلباني وصححهما ،(5567)

 .(339 /3) القدير فيض :ينظر( 2)

 فـي المنـذري  قـال ،)) العـاص بـن عمـرو حديث من 17822( 356 /29) أحمد، أخرجه (3)
 فيـه(: "4/118) المجمـع فـي الهيثمـي وقـال ،"نظـر فيـه بإسـناد أحمـد رواه (: "3/7) الترغيـب

 الضــعيفة فــي األلبــاني وقــال ،(10/193) الفــتح فــي الحــاف  ســنده وضــعف ،"أعرفــه لــم مــن
 .وذكرها ،"بالعلل مسلسل إسناده(: "1236)

 .(366 /2) العابدين لزين الصغير الجامع بشرح التيسير (4)
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 :أنــواع ثالثــة إلــى اإلســالمية اإلدارة مفهــوم فــي الرقابــة تقســيم ويمكــن 

 .الشعبية والرقابة اإلدارية، والرقابة الذاتية، الرقابة
 استشــــــعاًرا بنفســــــه نفســــــه الشــــــخص مراقبــــــة وتعنــــــي -:الذاتيننننننة الرقابننننننة -أ 
 .هللا من وخوًفا

 المؤمن نفس في الرقابة بتعزيز الشريعة جاءت وقد ،(1)الرقابة أنواع أهم وهي 
 ويعلم معه، تعالى هللا أن مسلم كل يعلم أن :ذلك من را عة بأساليب وضميره،

 ڤ ڤ چ :الىـتع قال وكبيرة، صغيرة كل على محاسب وأنه به، يقوم ما تفاصيل

 .(3) چ ڦ ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹ چ ىــتعال وقال ،(2) چ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ
 ما أعظم من وهو الدين، مراتب أعلى إلى الوصول إلى المسلم حث كذلك 
 حديث في () معالمها حدد التي اإلحسان لمرتبة الوصول الفساد من يقي

 تراه تكن لم فإن تراه كأنك هللا تعبد أن: "قال اإلحسان؟ ما: له قال لما جبريل
 .(4)"يراك فإنه
 الباعث بتحريك وذلك الفساد، من للتحذير الوقا ي الخطابي األسلو  كذلك 

 أشكال من كثير على المصطفى فنص الفساد، عن لإلقالع النفس في اإليماني
 .إلخ...والسرقة والخمر، الزنا، الذنو ، كبا ر من وعدها الفساد

                                                             

الشـــريعة فـــي حمايـــة المجتمـــع مـــن الفســــاد  ج، مـــنه3للـــدغيثر ص اإلداريـــة( ينظـــر: الرقابـــة 1)
 .68، إهمال المال العام 292، االصالح اإلداري من المنظور اإلسالمي ص86ص

 .18: آية :ق (2)

 .1 آية: النساء( 3)
ـــا  البخـــاري، صـــحيح (4) ـــا  اإليمـــان، كت ـــل ســـؤال ب  واإلســـالم اإليمـــان عـــن () النبـــي جبري

 واإلســالم اإليمــان بيــان بــا  اإليمــان، كتــا  مســلم، صــحيح ،50:رقــم( 54 /1) واإلحسـان،
 .8(1/36)واإلحسان
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 معـــه العـــاملين علـــى نا بـــه أو المســـؤول رقابـــة وهـــي -:اإلدارينننة الرقابنننة -  
 .العمل أهداف لتحقيق
 محاسبة با " (~) البخاري  بو  وقد عماله، يراقب () هللا رسول كان وقد 
 جاءت حيث له، () النبي ومحاسبة األتبية ابن قصة وساق" عماله اإلمام
 إلى جاء فلما سليم، بني صدقات على األتبية ابن استعمل () النبي أن: الرواية
 رسول فقال لي، أهديت هدية وهذه لكم، الذي هذا: قال وحاسبه ،() هللا رسول
 كنت إن هديتك تأتيك حتى أمك وبيت أبيك، بيت في جلست فهال: "() هللا

 أما: "قال ثم عليه وأثنى هللا وحمد الناس فخطب ،() هللا رسول قام ثم ،"صادقا
: فيقول أحدكم فيأتي هللا والني مما أمور على منكم رجاال أستعمل فإني بعد،
 تأتيه حتى أمه وبيت أبيه، بيت في جلس فهال لي، أهديت هدية وهذه لكم، هذا

 - حقه بغير هشام قال - شيئا منها أحدكم يأخذ ال فوهللا صادقا، كان إن هديته
 أو رغاء، له ببعير رجل هللا جاء ما فألعرفن أال القيامة، يوم يحمله هللا جاء إال

 هل أال" إبطيه بياض رأيت حتى يديه رفع ثم ،"تيعر شاة أو خوار، لها ببقرة
 .(1)"بلغت
 فلما: "الراوي  بقول عمله، على للصحابي النبي محاسبة على النص فجاء 
 ثم وصرف، قبض ما على () فحاسبه..."وحاسبه () هللا رسول إلى جاء
 .(2)للصوا  المسلمين وعامة هو وأرشده وجهه
أين لك هذا؟(  منتكمن في تغييب قانون ) جتمعاتالمشكلة الحقيقية للم إن 

لمحاسبة  ،األتبيةكشرع إداري في حديث ابن  ،()الذي استخدمه رسول هللا، 

                                                             

 .(76 /9) 7197: رقم عماله، اإلمام محاسبة با  األحكام، كتا  البخاري، صحيح (1)

 .(260 /10) البخاري  صحيح لشرح الساري  إرشاد=  القسطالني شرح (2)
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ليترسخ مفهوم  ،موظفيه أمام العامة، في خطبة استمع إليها الصغير قبل الكبير
 .األمانة في نفوس الناشئة قبل الكبار

 رفي خطبة حضرها جم غفي يرياً جماه ساباً حاسب رسول هللا ابن اللتبية ح لقد 
ؤمن أن هذا المجتمع الصغير سيكبر وأن ي ألنه ؛وتناقلوها فظوهامن أصحابه، وح

أحد األفراد الحاضرين اليوم سيكون مسؤواًل غدًا، وأن حسا  ابن اللتبية سيتكرر 
بعد رسول  راشدون وقد سلك الخلفاء ال صغير،عليه، فكانت تربية عادلة للكبير وال

 مهللا هذه السياسية اإلدارية العظيمة التي تستلزم محاكمة موظفي القطاع العا
شريعة )من أين لك هذا( تتغيب في الدول اإلسالمية مع أن الذي أسسها  إن 

متبعة بدقة وصرامة في الدول غير المسلمة على المسؤولين  هارسول اإلسالم، وترا 
كبيرهم قبل صغيرهم، وعادة ما يحتم هذا القانون على المسؤول تسجيل ما يملك 

كان نوعها ثم يحاسب بعد تركه المنصب أو أثناء  اً توليه منصبه من ثروة أي لقب
وة أقاربه من توليه المنصب، على أي زيادة غير عادية في ثروته، وأحيانًا ثر 

خلف كراسي الذهب إن لم تحيا ضما رهم  الالهثين ،وأخوات ،زوجة وأوالد، وإخوة
 بمراقبة هللا، لنحييها بإحياء شرعة )من أين لك هذا؟(.

 وموجًها والجماعات األفراد سلوك مراقًبا األسواق في يتجول () كان كما 
 هللا رسول أن هريرة أبي فعن ،(1)الحنيف الدين وأحكام تعاليم بمقتضى للمسلمين

() يا هذا ما: "فقال بلال أصابعه فنالت فيها يده فأدخل طعام صبرة على مر 
 فوق  جعلته أفال:" قال هللا، رسول يا السماء أصابته: قال" ؟ الطعام صاحب

                                                             

 .71العام ص ال، حماية الم88منهج الشريعة اإلسالمية في حماية المجتمع ص: ينظر( 1)
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 بهديي اهتدى ممن ليس: "أي (1)"مني فليس غش من الناس؟ يراه  كي الطعام
 .(2)"طريقتي وحسن وعملي بعلمي واقتدى
 الشريعة في تتمثل الشعبية أو الجماعية الرقابة -:الشعبية الرقابة -جـ 

 .المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر الحسبة عملية في اإلسالمية
 حياة في دورهم وحقيقة األرض، هذه في مكانهم بحقيقة المسلمين هللا عّرف 
     ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ :وعال جل بقوله البشر،

 چ :هــسبحان -أيًضا-وقال ،(3)چ ڃ ڤٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ

 ڻ ڻ ڻڻ ں ں     ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ

 واالعتصام باإليمان عليهم هللا َمن   الذين المؤمنين فأمر ،(4) چ ۀ ۀ
 عن وينهون  بالمعروف ويأمرون  الخير إلى يدعون  جماعة منهم تكون  أن بحبله

 والفساد، الشر وكف الخلق، وإرشاد هللا، سبيل إلى للدعوة تتصدى جماعة المنكر،
 هم المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر الخير إلى للدعوة المستعدة الطا فة وهذه

 .(5){اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوُأوَلِئكَ : }عنهم تعالى قال ولهذا المؤمنين، خواص

 الدولة أركان جميع على المفتوحة الشعب عين هي الرقابة من النوع وهذا 
 للدولة وقاية تشكل دا مة رقابة تكون  وبذلك الفساد، عن للكشف ومجتمعها

                                                             

 /1)102: رقـم ،(منـا فلـيس غشـنا مـن) () النبـي قـول بـا  اإليمان، كتا  مسلم، صحيح (1)
99). 

 .(231 /9) القيم ابن وحاشية المعبود عون  (2)

 .110: عمران آل (3)

  .104: عمران آل (4)

 . (142: ص) الرحمن الكريم تيسير=  السعدي تفسير (5)
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 أبو رواه  فيما بذلك، () النبي أمر وقد ،(1)مفسد وأي فساد أي من اإلسالمية
 لم فإن بيده، فليغيره منكرا منكم رأى من: "قال () أنه )) الخدري  سعيد

 (.2)"اإليمان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع لم ومن فبلسانه، يستطع
 ولكتابه، هللا،: قال لمن؟: قلنا النصيحة الدين) :() - أيًضا - وقال 

 .(3)(وعامتهم المسلمين، وألئمة ولرسوله،
 وكف وأخراهم، دنياهم في مصالحهم إلى بإرشادهم المسلمين لعامة والنصيحة 
 .(4)ذلك ونحو المنكر عن ونهيهم بالمعروف وأمرهم عنهم، األذى
 ُيراد ولكن فقط، العظمى اإلمامة لهم الذين األ مة بهم ّيراد ال المسلمين وأ مة  
 وصلح، نوصح إذا المسلمين، أ مة من يعتبر فإنه إْمَرة له من فكل أعم، هو ما

 فمناصحة فقط، الرعية أفراد بين محصوًرا النصح فليس ،(5)يده تحت من صلح
 . مشروع أمر الصحيحة والطريقة باألسلو  الوالة
 على اإلنكار من () عهده على المسلك ذلك أنفسهم الصحابة اتبع وقد 
 الفعل من تبرأ بل عليه، يعترض ولم أقره اإلنكار ذلك بلغه فلما المخالفين، الوالة

 عن المحاماة وليس الدين عن الدفاع هو األسمى الغرض أن وذلك المخالف،
 .األشخاص

                                                             

 ،80، حمايـة المـال العـام ص220والمنـع مـن الفسـاد ص قايـة: سياسة اإلسالم فـي الو ينظر( 1)
 . 87منهج الشريعة اإلسالمية في حماية المجتمع ص

 /1) 49: رقـم اإليمـان، مـن المنكر عن النهي كون  بيان با  اإليمان، كتا  مسلم، صحيح (2)
69). 

 .(74 /1) 55:رقم  النصيحة الدين أن بيان با  اإليمان، كتا  مسلم، صحيح (3)

 (.696 /2) السالم سبل :ينظر( 4)

 (.397 /2) عثيمين البن الصالحين رياض شرح: ينظر( 5)
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 جذيمة، بني إلى الوليد بن خالد () النبي بعث :قال أبيه، عن سالم، فعن 
 صبأنا، صبأنا: يقولون  فجعلوا أسلمنا،: يقولوا أن يحسنوا فلم اإلسالم، إلى فدعاهم
 يوم كان إذا حتى أسيره، منا رجل كل إلى ودفع ويأسر، منهم يقتل خالد فجعل
 رجل يقتل وال أسيري، أقتل ال وهللا: فقلت أسيره، منا رجل كل يقتل أن خالد أمر
 يده () النبي فرفع فذكرناه، () النبي على قدمنا حتى أسيره، أصحابي من
 . (1)"مرتين خالد صنع مما إليك أبرأ إني اللهم: "فقال
 أن الخدري، سعيد أبي فعن ،() النبي وفاة بعد ذلك الصحابة مارس كما 
 صلى فإذا بالصالة، فيبدأ الفطر، ويوم األضحى، يوم يخرج كان ،() هللا رسول
 حاجة له كان فإن مصالهم، في جلوس وهم الناس، على فأقبل قام وسلم صالته
: يقول وكان بها، أمرهم ذلك، بغير حاجة له كانت أو للناس، ذكره ببعث،

 يزل فلم ينصرف، ثم النساء، يتصدق من أكثر وكان ،"تصدقوا تصدقوا، تصدقوا،"
 المصلى، أتينا حتى مروان مخاصرا فخرجت الحكم، بن مروان كان حتى كذلك
 كأنه يده، ينازعني مروان فإذا ولبن، طين من منبرا بنى قد الصلت بن كثير فإذا

 االبتداء أين: قلت منه، ذلك رأيت فلما الصالة، نحو أجره وأنا المنبر، نحو يجرني
 ال بيده نفسي والذي كال،: قلت تعلم، ما ترك قد سعيد أبا يا ال،: فقال بالصالة؟

 .(3()2)انصرف ثم مرار ثالث أعلم، مما بخير تأتون 
 

  . اجلزائي املنهج: الثاني املطلب 

                                                             

 جذيمــة، بنــي إلــى الوليــد بــن خالــد () النبــي بعــث بــا  المغــازي، كتــا  البخــاري، صــحيح (1)
 .(160 /5) 4339:رقم

 (.605 /2) ،889 :رقم العيدين، صالة كتا  مسلم، صحيح (2)

فـي موقـع صـيد  منشـور: أضواء في الحسبة على الوالة لـ محمد شاكر الشريف )مقال يراجع( 3)
 .(ـه21/11/1435الفوا د االلكتروني، تاريخ الدخول
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 على وطبقها () النبي قررها التي العقوبات تلك الجزا ي بالمنهج ونعني 
 وتطهيًرا للفساد، معالجة فيها وكان الشارع، حددها وجرا م مخالفات مرتكبي
 :   يلي ما منها نورد وللمجتمع، للمخالف
 .الحدود .1

 في الوقوع من لتمنع معصية في شرعا مقدرة عقوبة" :وهي حد جمع 
 فيه الفساد طغيان من وتقيه المجتمع تحمي التي هللا حدود وهي ،(1)"مثلها

 ڭ چ: اصـــالقص شأن في وعال جل هللا قال ولذا جنباته، بين الرذيلة وانتشار

 .(2) چ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ
 تلك مرتكبي على تطبيقها ثم ومن الحدود، تلك ببيان النبوي  الهدي جاء وقد 
 بتعطيل يرضى ال فكان وأحبابه، أقربا ه من الجاني كان ولو كانوا، أيًّا الجرا م
 حادثة ففي الناس، بين للعدل وإقامة هلل طاعة سبحانه؛ شرعها التي هللا حدود
 أيها يا: "المشهورة مقالته وقال أسامة، شفاعة يقبل لم سرقت التي المخزومية المرأة 
 الضعيف سرق  وإذا تركوه، الشريف سرق  إذا كانوا أنهم قبلكم من ضل إنما الناس
 محمد لقطع سرقت () محمد بنت فاطمة أن لو هللا أيم و الحد، عليه أقاموا فيهم
 .(3)"يدها
 الجاني على تحكم فال الحدود، تلك إقامة في باالحتياط تأخذ الشريعة أن كما 
 الحد يقام وال بالشبهات، الحدود تدرأ كانت بل الشبهة، ورود فور عليه الحد بإقامة
 .عليه الحد ذلك إقامة شروط وتحققت الجاني، جناية يقيًنا ثبت إذا إال

                                                             

  .(305 /3) للبهوتي المربع الروض (1)

 .179: البقرة (2)

 .15تخريجه ص سبق( 3)
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 االحتياط على دليل بالزنا اعترف لما )) ماعز مع () هللا رسول وقصة 
 () النبي مالك بن ماعز أتى لما: قال ،() عباس ابن فعن الحد، إقامة في
 ال" نكتهاأ: "قال هللا، رسول يا ال: قال" نظرت أو غمزت، أو قبلت، لعلك: "له قال

: () هللا رسول فسأل.. .:أخرى  رواية وفي ،(1)برجمه أمر ذلك فعند: قال يكني،
 فاستنكهه، رجل فقام" خمرا؟ أشرب: "فقال بمجنون، ليس أنه فأخبر" ؟جنون  أبه"

 به فأمر نعم،: فقال" أزنيت؟: "() هللا رسول فقال قال، خمر، ريح منه يجد فلم
 .(2)فرجم
 للشر حًدا بها وكان الشريعة، بها جاءت التي الحدود أبرز سنورد فإننا وبعد 
 : لمرتكبيها رادًعا وجزاءً  والفساد

                                                             

 غمـــزت، أو لمســـت لعلـــك: للمقـــر اإلمـــام يقــول هـــل بـــا  الحـــدود، كتـــا  البخـــاري، صــحيح (1)
 (167 /8) 6824:رقم

ــــى اعتــــرف مــــن بــــا  الحــــدود، كتــــا  .مســــلم صــــحيح (2) ــــم بالزنــــا، نفســــه عل  /3) 1695: رق
1322). 
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 .السرقة حد -أ

 جاءت وقد ،(1)"واالستتار الخفية وجه على المال أخذ" :هي والسرقة 
 ٺ ٺ چ: تعالى قال سرق، من كل يد بقطع باألمر الشريعة

 وقد ،(2)چ ڤ  ڤ   ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ        ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ
 :قوله فمن وتطبيًقا، قوالً  ذلك () المصطفى عن جاء
 (3)البيضة يسرق  السارق  هللا لعن" :قال () النبي عن هريرة أبي عن 

 النبي قال: قالت () عا شة وعن ،(4)"يده فتقطع الحبل ويسرق  يده، فتقطع
()" :(5)"فصاعدا دينار ربع في اليد تقطع. 

 ثالثة ثمنه مجن في () النبي قطع: "قال عمر ابن رواه  ما فعله ومن 
 سرقت مخزوم بني من امرأة  أن: )) جابر رواه  ما وفعله قوله ومن ،(6)"دراهم
: () النبي فقال ،() النبي زوج سلمة بأم فعاذت ،() النبي إلى بها فأتي

                                                             

 .(104 /9) المغني (1)

 .38الما دة: آية (2)
 ؟"الُخوّذة يعني   ي ض(:") ( مادة1/451قال ابن األثير في النهاية) (3)
ــا  البخــاري، صــحيح (4) ــم، كت ــا  العل  ،(126 /17) 6783: رقــم يســم، لــم إذا الســارق  لعــن ب

 .1687(3/1314) ونصابها السرقة حد با  الحدود، كتا  مسلم، صحيح

ـــا  العلـــم، كتـــا  البخـــاري، صـــحيح (5) ـــديهما فـــاقطعوا والســـارقة والســـارق }تعالى قولـــه ب : رقم{أي
6789 (17/ 138). 

 ،{أيننديهما فنناقطعوا والسننارقة والسننارق }: تعــالى قولــه بــا  العلــم، كتــا  البخــاري، صــحيح (6)
 .(161 /8) 6796: رقم
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 الكف، مفصل من القطع ويكون  ،(1)فقطعت" يدها لقطعت فاطمة كانت لو وهللا"
 .(2)خالف بال الكوع وهو
 ترك إذا المجتمع في فاسد عنصر ألنه السارق؛ يد بقطع األمر جاء وإنما 
 من البد فكان حرمة، والممتلكات لألموال يعد ،،فلم األمة جسم في فساده سرى 
 من يناله فإنه عليه العقوبة تلك وبتقرير لردعه، المناسب الحد بتطبيق ذلك حسم
 فال المشين، الفعل ذلك الرتكا  تدفعه التي العوامل تلك يغلب ما واأللم المرارة
 .(3)أخرى  مرة للجريمة يعود

 -:الخمر شارب حد -ب

 وحق نفسه حق في سيرتكب والمسكرات الخمور متعاطي أن فيه الشك مما 
 لألعراض، وانتهاك لألرواح، إتالف من والدمار، الفساد من أصناًفا مجتمعه
 إليجا  ماسة البشرية حاجة فكانت الممتلكات، في وخرا  للشبا ، وتضييع
 .ذلك على رادع عقا 
 متعاطي، كل بضر  وذلك بعقابه باألمر المطهرة النبوية السنة جاءت وقد 
 الخمر في ضر  () النبي أن )) مالك بن أنس عن جاء ما ذلك فمن

 .(4)والنعال بالجريد

                                                             

 .(1311 /3) 1689: رقم ،وغيره الشريف السارق  قطع با  الحدود، كتا  مسلم، صحيح (1)

 .(121 /9) المغني (2)

ــــة المجتمــــع مــــن الفســــاد صينظــــر( 3) ــــي حماي       ، إهمــــال المــــال العــــام 106: مــــنهج الشــــريعة ف
 .191 ص

 ،6773: رقـــم الخمـــر، شـــار  ضـــر  فـــي جــاء مـــا بـــا  الحـــدود، كتـــا  البخـــاري، صــحيح (4)
(17/ 111.) 



 العيد اهلل عبد بن العزيز عبد بنت نوال/  الدكتورة

 

 - 48 - 

 فأمر شارًبا، النعيمان بابن أو بالنعيمان جيء" :قال الحارث بن عقبة وعن 
 ضربه فيمن أنا فكنت فضربوه: قال يضربوه، أن بالبيت كان من () النبي
 .(1)"بالنعال
 فجلدته الخمر، شر  قد برجل أتي () النبي أن" :مالك بن أنس وعن 

 فقال الناس، استشار عمر كان فلما بكر، أبو وفعله: قال أربعين، نحو بجريدتين
 .(2)"عمر به فأمر. ثمانين الحدود أخف: عبدالرحمن

 .الحرابة حد -جن

 ولو بسالح للناس يعرضون  الذين الملتزمون  المكلفون " بالمحاربين والمراد 
 محترًما ماالً  فيغصبون  بحر، أو بنيان أو صحراء في حجًرا، أو عصًيا
 .عليهم الحد بإيجا  اإلسالمية الشريعة جاءت وقد ،(3)"مجاهرةً 
 فأسلموا، عكل، من نفر () النبي على قدم :قال )) أنس رواه فيما  
 ففعلوا، وألبانها أبوالها، من فيشربوا الصدقة، إبل يأتوا أن فأمرهم المدينة، فاجتووا
 فقطع بهم فأتي آثارهم في فبعث اإلبل، واستاقوا رعاتها، وقتلوا فارتدوا، فصحوا،
 هللا قول نزل وقد ،(5)"ماتوا حتى يحسمهم لم ثم (4)أعينهم وسمل وأرجلهم أيديهم

                                                             

 /17) 6774:رقــم البيـت، فـي الحــد بضـر  أمـر مــن بـا  الحـدود، كتــا  البخـاري، صـحيح (1)
113). 

 .(1330 /3) 1706:رقم الخمر، حد با  ،الحدود كتا  مسلم، صحيح (2)

 .(251 /6) للسيوطي النهى أولي مطالب (3)
" ضـوءها يـذهب حتـى العـين مـن تـدني محمـاة بحديـدة وقيـل بالشوك، فقأها أي":أعينهم سمل (4)

 .(134 /1) حجر البن الباري  فتح
 :تعـالى هللا وقـول والـردة الكفـر أهـل مـن المحـاربين كتا  با  ،العلم كتا  البخاري، صحيح (5)

 /17)= ={.......فسننادا األرض فنني ويسننعون  ورسننوله هللا يحنناربون  الننذين جننزاء إنمننا}
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 ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ :فيهم تعالى

 ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .(1) چ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ  گ گگ
 هم الذين المسلمين يحاربون  معناه{ ورسوله هللا يحاربون } :سبحانه وقوله 
 الفعل هذا كان إذ الرسول وإلى هللا إلى ذلك فأضيف رسوله، وحز  هللا حز 
 .بالمحاربة بادرني فقد ولياً  لي آذى من () كقوله وهذا مخالفتهما، إلى راجًعا
 والدليل المحاربين، من اإلسالم أهل في نزلت اآلية أن العلماء أكثر وقال 
 ھ ھ  ہ ہہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ :قوله ذلك على

 .(3()2) چ ے ھ ھ
 عام اللف  لكن بأعيانهم، العرنيين في نزل وإن الحكم هذا" :حجر ابن قال 
 قاطع حكم فهذا ،(4)"والفساد المحاربة من فعلهم مثل فعل من كل معناه في يدخل
 الذي الحكم ذلك فساًدا، األرض في ويسعون  ورسوله، هللا يحاربون  الذين على

 تصدر التي أفعالهم حسب بها األمر ولي يأخذ أربع، عقوبات إحدى تحت يضعهم
 قبل تابوا فإن لهم، حر  حال في وهم المسلمين بأيدي يقعوا أن بشرط منهم منهم
  .المحاربين حكم عن بهذا خرجوا منهم المسلمين يد تتمكن أن

                                                                                                                                                    

ـــــــا  مســـــــلم، صـــــــحيح ،6802( 153 ـــــــا  والمحـــــــاربين، القســـــــامة كت  المحـــــــاربين حكـــــــم ب
 .للبخاري  واللف  ،1671(3/1296)

 .33: الما دة (1)
 .34: الما دة (2)

 .(298 /3) السنن معالم (3)
 .(110 /12) حجر البن الباري  فتح (4)
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 .الزنا حد -د

 ملة أي في حالاًل  يكن ولم كبيرة، ومفسدة عظيمة فاحشة الزنا جريمة إن 
َرفِ  الُخُلقِ  على عدوان جريمة وهي قط، إلهية  لنظام ومقوِّضة   والَكَراَمِة، والش 
 األفراد على تقضي التي والمفاسد الشرور من لكثير ومروجة والبيوت، األسر

 اإلنسان عنها ينأى بحتة حيواني ة عملي ة وهي األمة، بكيان وتذهب والجماعات،
 .الفقر ويورِّث البهاَء، يذهب الذي العمل ذلك يرتكب أن تنهاه يالت السليمة بفطرته
  پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ چ :الرحمن عباد وصف في تعالى هللا قال 

 ٹ   ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿٺ  ٺ ٺ    ٺ ڀ ڀ   ڀ    ڀ پ     پ پ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ

 ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ   چ ڃ  ڃ ڃ ڃ

 گ گ  ک ک     ک    ک ڑڑ ژ ژ چ :انهــــسبح وقال ،(1) چ ڍ

 .  (2) چ
 فيه وساق" الفواحش ترك من فضل با " الحدود كتا  في البخاري  بو  وقد 
 له توكلت لحييه، بين وما رجليه بين ما لي توكل من: "() هللا رسول قول

 . (3)"بالجنة

                                                             

 .70 – 68: الفرقان (1)

 .32: اإلسراء (2)

 .(164 /8) 6807: رقم الفواحش، ترك من فضل با  الحدود، كتا  البخاري، صحيح (3)
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 الدنيا في المرء على البالء أعظم أن على الحديث دل" :معلًقا بطال ابن قال 
 .(1)"الشر أعظم وقي شرهما وقي فمن وفرجه، لسانه
 الشر وطغيان المجتمع ذلك فساد على عالمة قوم في الجريمة هذه وظهور 
 على تقوم حيث الساعة وقر  الزمان، آخر وصف في () المصطفى قال فيه،
 ويشرب الجهل، ويظهر العلم، يرفع أن الساعة، أشراط من: "قال الخلق، شرار

 امرأة للخمسين يكون  حتى النساء ويكثر الرجال، ويقل الزنا، ويظهر الخمر،
 . (2)" الواحد القيم
 عباس ابن فعن بها، وقوعه حال اإليمان مرتكبها عن ُنفي فقد الجريمة هذه ولعظم

 وال مؤمن، وهو يزني حين العبد يزني ال: "() هللا رسول قال: قال ،()
 وهو يقتل وال مؤمن، وهو يشرب حين يشرب وال مؤمن، وهو يسرق  حين يسرق 
 هكذا،: "قال منه؟ اإليمان ينزع كيف: عباس البن قلت: عكرمة قال" مؤمن
 بين وشبك هكذا، إليه عاد تاب فإن أخرجها، ثم أصابعه، بين وشبك

 . (3)"أصابعه
 الوعيد هذا في دخل زنى من أن الفوا د من الحديث وفي" :حجر ابن قال 
 أنه شك وال محرًما، أو أجنبية بها المزني كان وسواء محصًنا، أو بكًرا كان سواء
 .(4)"أعظم المتزوج ومن فحش المحرم حق في

                                                             

 (.310 /11) حجر البن الباري  فتح (1)

 مســلم، صــحيح ،(164 /8) 6808: رقــم الزنــاة، إثــم بــا  الحــدود، كتــا  البخــاري، صــحيح (2)
 .للبخاري  واللف  ،2671(4/2056) العلم رفع با  العلم، كتا 

 مســلم، صــحيح ،(164 /8) 6809: رقــم الزنــاة، إثــم بــا  الحــدود، كتــا  البخــاري، صــحيح (3)
 .57(1/76)بالمعاصي اإليمان نقصان با  اإليمان، كتا 

 . (62 /12) حجر البن الباري  فتح (4)
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 هذه يفعل ال معناه أن المحققون  قاله الذي والصحيح" :(~) النووي  وقال 
 والمراد الشيء نفي على تطلق التي األلفاظ من هذا اإليمان، كامل وهو المعاصي

......... .اآلخرة عيش إال عيش ال و نفع، ما إال علم ال يقال كما كماله، نفي
 إلى فهو يعاقب لم ومن كفارة، فهو الدنيا في به فعوقب ذلك من شيًئا فعل ومن
 .(1)"عذبه شاء وإن عنه عفا شاء إن هللا

 ومع باالتفاق، جلدة مئة الجلد فعليه محصن غير مرتكبه كان إن الزنا وحد 
      ٺ ڀ ڀ ڀ چ: تعالى قال ،(2)العلماء جمهور قول في عام تغريب الجلد

  ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ          ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ ٿٿ   ٺ ٺ   ٺ

 ڍ  ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .(3) چ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎڌ  ڌ
 الحد إقامة من تمنعنا هللا، دين في بهما رأفة تأخذنا أن تعالى هللا نهانا ولقد 
 اإليمان وأن ذلك، غير أو صداقة أو قرابة ألجل أو طبيعية، رأفة سواء عليهم،
 هللا حد بإقامة حقيقة، فرحمته هللا، أمر إقامة من المانعة الرأفة هذه النتفاء موجب
 أمر كما الجانب، هذا من نرحمه فال عليه، القدر لجريان رحمناه وإن فنحن عليه،
 ليشتهر المؤمنين، من جماعة: أي طا فة، الزانيين عذا  يحضر أن تعالى

 الشرع أحكام مشاهدة فإن فعاًل  الحد وليشاهدوا واالرتداع، الخزي  بذلك ويحصل

                                                             

 (.60 /12) حجر البن الباري  فتح (1)

 (.43 /9) قدامة البن المغني (2)

 .3 ،2: النور (3)
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 فال الصوا ، إلصابة أقر  ويكون  الفهم، به ويستقر العلم، بها يقوى  مما بالفعل،
 .(1)ينقص وال فيه يزاد
 . عام لمدة التغريب مع بالجلد باألمر النبوية السنة جاءت وقد 
 ولم زنى فيمن يأمر () النبي سمعت" :قال الجهني، خالد بن زيد فعن 

 .(2)"عام وتغريب ما ة، جلد: يحصن
 فزنى هذا، على عسيًفا كان ابني إن :قال أباه أن العسيف قصة وفي 

 فسألت ووليدة، شاة بما ة منه فافتديت الرجم، ابني على أن أخبرت وإني بامرأته،
 هذا امرأة  على وأن عام، وتغريب ما ة، جلد ابني على أنما فأخبروني العلم، أهل

 هللا، بكتاب بينكما ألقضين بيده، نفسي والذي: "() هللا رسول فقال الرجم،
 امرأة إلى أنيس يا واغد عام، وتغريب مائة، جلد ابنك وعلى رد، والغنم الوليدة

 () هللا رسول بها فأمر فاعترفت، عليها، فغدا: قال ،"فارجمها اعترفت فإن هذا،
 .(3)فرجمت
 صحيح نكاح في الوطء له سبق من وهو محصًنا، مرتكبه كان إن الزنا وحد 
 . الرجم فحده بال  حر مسلم وهو
 () النبي جاء أسلم، من رجاًل  أن )) جابر حديث من البخاري  وفي 

 له قال مرات، أربع نفسه على شهد حتى () النبي عنه فأعرض بالزنا، فاعترف
 فرجم به فأمر نعم،: قال" آحصنت: "قال ال،: قال" جنون  أبك: "() النبي

                                                             

 (.561: ص) الرحمن الكريم تيسير=  السعدي تفسير (1)

  (.171 /8) 6831:رقم وينفيان، يجلدان البكران با  الحدود، كتا  ،البخاري  صحيح (2)

ــــا الحــــد بإقامــــة اإلمــــام غيــــر أمــــر مــــن بــــا كتــــا  الحــــدود،  البخــــاري، صــــحيح (3) ــــه غا ب  عن
 بالزنـا، نفسـه علـى اعتـرف مـن بـا  الحدود، كتا  مسلم، صحيحو  ،(171 /8) 6835رقم:
 .(1325 /3) 1697:رقم
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 () النبي له فقال مات، حتى فرجم فأدرك فر، الحجارة أذلقته فلما بالمصلى،
  .(1)عليه وصلى خيًرا،
 قصة في وقال ،(2)"الحجر وللعاهر للفراش، الولد: "() النبي وقال 

 ".فارجمها اعترفت فإن هذا، امرأة إلى أنيس يا واغد: "الذكر السابقة العسيف
 عليه وأنزل بالحق، () محمًدا بعث هللا إن: ")) الخطاب بن عمر وقال 

 هللا رسول رجم ووعيناها، وعقلناها فقرأناها الرجم، آية هللا أنزل مما فكان الكتا ،
() آية نجد ما وهللا: قا ل يقول أن زمان بالناس طال إن فأخشى بعده، ورجمنا 

 حق هللا كتا  في والرجم هللا، أنزلها فريضة بترك فيضلوا هللا، كتا  في الرجم
 أو الحبل كان أو البينة، قامت إذا والنساء، الرجال من أحصن إذا زنى من على

 . (3)..."االعتراف
 الذي أن ذلك حكمة، المحصن غير وعقوبة المحصن عقوبة بين التفريق وفي 
 الصحيح الطريق عرف قد -بال  حر مسلم وهو -صحيح نكاح في الوطء له سبق

 جدير فهو وانحرافها، فطرته بفساد يشي الزنا إلى عنه فعدوله وجربه، النظيف
 وهو الميل ضغط تحت يندفع قد الذي الغر، الغفل البكر بخالف العقوبة، بتشديد
 . غرير

 

 -:التعازير .2

                                                             

 صـحيح ،(166 /8) 6820: رقـم المصـلى، في الرجم با  الحدود، كتا  البخاري، صحيح (1)
 .1691(3/1318) بالزنا نفسه على اعترف من با  الحدود، كتا  مسلم،

 (.165 /8) 6818: رقم الحجر، للعاهر با  الحدود، كتا  البخاري، صحيح (2)

 /8) 6830:رقــم أحصـنت، إذا الزنـا مــن الحبلـى رجـم بـا  الحــدود، كتـا  البخـاري، صـحيح (3)
 .1691(3/1317)زنى إذا الثيب رجم با  الحدود، كتا  مسلم، صحيح ،(169
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 عقوبات منها ألي اإلسالمية الشريعة تضع لم جرا م على عقوبات وهي 
 فساد إلى تؤدي أو األرض في فساد ألنها عنها؛ الشارع نهي ثبوت مع معينة،
 في والقضاة للوالة فكان ذلك، مشروعية على يدل بما النبوي  الهدي جاء وقد فيها،
 باختيار فساد كل على للقضاء سلطة العصور مختلف وعلى إسالمي بلد كل

 الشرعية، المبادئ تقتضيه ما بحسب وذلك جريمة، لكل المناسبة التعزيرية العقوبة
 .(1)المصلحة وتقتضيه
 زماًنا المصلحة اقتضاء بحسب تتغير وصفاتها وأجناسها التعزيرات ومقادير 
 .(2)بذلك النبوية السنة جاءت كما وحاالً  ومكاًنا
 () هللا رسول ونهى: ")) كعب قال حين خلفوا الذين الثالثة قصة ففي 

 وتغيروا الناس، فاجتنبنا عنه، تخلف من بين من الثالثة أيها كالمنا عن المسلمين
 خمسين ذلك على فلبثنا أعرف، التي هي فما األرض، نفسي في تنكرت حتى لنا
 () هللا رسول إذا الخمسين، من ليلة أربعون  مضت إذا حتى........ .ليلة

 () فعزر (3)..".امرأتك تعتزل أن يأمرك () هللا رسول إن: فقال يأتيني،
 يعتزلوا أن وأمرهم بهجرهم، الصحابة وأمره لهم، بهجره خلفوا الذين الثالثة

 .نفسية العقوبة فكانت زوجاتهم،
 عن أبيه، عن حكيم، بن بهز روى  كما المادي، الجانب من العقوبة تكون  وقد 
 ابنة أربعين كل في سا مة إبل كل في: "يقول () هللا نبي سمعت: قال جده
 فإنا منعها ومن أجرها، فله مؤتجًرا أعطاها من حسابها، عن إبل تفرق  ال لبون،

                                                             

 .140: آثار تطبيق الشريعة في منع الجريمة لــ د/ محمد الزاحم صينظر( 1)
 .(331 /1) القيم البن الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة :ينظر (2)

 /4)4156:رقــــم مالــــك، بــــن كعــــب توبــــة حــــديث بــــا  المغــــازي، كتــــا  البخــــاري، صــــحيح (3)
1603).  
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 منها محمد آلل يحل ال ربنا، عزمات من عزمة إبله، وشطر منه آخذوها
 اإلبل في الزكاة مانع مال شطر أخذ أن على عزر الحديث هذا ففي ،(1)"شيء
 .له عقوبة
 كانوا أنهم: "عمر بن هللا عبد فعن بالضر ، جسدية التعزير عقوبة تكون  وقد 

 مكانهم، في يبيعوه أن جزاًفا، طعاًما اشتروا إذا () هللا رسول عهد على يضربون 
 هذا وفي بيعه، قبل وحوزته الطعام قبض من فالبد ،(2)"رحالهم إلى يؤووه حتى

 الفاسدة العقود فتعاطى الشرعي األمر خالف من تأديب جواز على دليل الحديث

                                                             

وابـن  ،(6824، وعبـد الـرزاق فـي المصـنف )20016 (33/220) أحمـد فـي المسـند أخرجه (1)
ـــو عبيـــ3/122 أبـــي شـــيبة  فـــي المصـــنف ـــي "األمـــوال" ) د، وأب ـــي  ،(987ف ـــه ف وابـــن زنجوي

 ،(1575وأبـــــو داود فـــــي الســــــنن ) ،(1677والـــــدارمي فـــــي الســـــنن ) ،(1443"األمـــــوال" )
ـــي الســـنن  ـــي صـــحيحه5/25والنســـا ي ف ـــن خزيمـــة ف ـــي "شـــرح  ،(2266) ، واب والطحـــاوي ف

( و 986( و )985( و )984) /19، والطبراني فـي "الكبيـر" 3/297و 2/9" ارمعاني اآلث
ـــــى" 1/398والحـــــاكم فـــــي المســـــتدرك  ،(988( و )987) ، 6/57، وابـــــن حـــــزم فـــــي "المحل

مــن طــرق عــن بهــز بــن حكــيم،  9/448، والخطيــب فــي "تاريخــه" 116و 4/105والبيهقــي 
 بهذا اإلسناد، واللف  ألحمد.

 الحـــــــاكم: "صـــــــحيح اإلســـــــناد "ووافقـــــــه الـــــــذهبي. وحســـــــن إســـــــناده األلبـــــــاني فـــــــي اإلرواء وقــــــال
"وإنما هو حسن؛ للخالف المعروف في بهز بن حكـيم"  قـال الحـاف  عـن  ، وقال:791(3/263)

 .772(1/128) بهز:"صدوق" تقريب التهذيب
 

صــحيح  ،(174 /8)6852:رقـم واألد ، التعزيـر كــم بـا  الحـدود، كتــا  البخـاري، صـحيح (2)
، 1527(3/1161) مســـلم، كتـــا  البيـــوع، بـــا  مـــن ابتـــاع طعامـــا فـــال يبعـــه حتـــى يقبضـــه

 واللف  للبخاري.



 الفساد مكافحة يف( ) حممد النيب منهج

 

 - 57 - 

 إقامة مشروعية وكذلك به، علم أن بعد األمر خالف من على وهو بالضر ،
 . (1)األسواق في المحتسب

 عرفجة كحديث الدولة، أمن على حفاًظا بالقتل التعزيرية العقوبة تكون  وقد 
 يشق أن يريد واحد، رجل على جميع وأمركم أتاكم من: "قال () هللا رسول عن

 وهنات، هنات ستكون  إنه: "رواية وفي ،(2)"فاقتلوه جماعتكم يفرق  أو عصاكم،
 .(3)"كان من كا نا بالسيف فاضربوه جميع، وهي األمة هذه أمر يفرق  أن أراد فمن
 اليتجـــاوز مقيـــدة؛ ســـلطته تكـــون  أن يجـــب بالقتـــل والتعزيـــر بالقتـــل، هنـــا فعـــزر 
 مــا الجــرا م مــن إن إذ لمقاصــدها، تحصــيالً  اإلســالمية الشــريعة رســمتها التــي الــدا رة

 الخطـر شـديدي مـنهم المجـرمين مـن أن كمـا,القتل سـوى  عقوبـة أي معهـا يتناسب ال
 . (4)إنابة أو صالح فيهم يرجى فال الفساد فيهم تأصل المجتمع، على

                                                             

 (.179 /12) حجر البن الباري  فتح (1)

 .1853(3/1480) مسلم، كتا  اإلمارة، با  حكم من فرق بين المسلمين صحيح (2)
 (1479 /3) 1852: رقم ،المسلمين أمر فرق  من حكم با  اإلمارة، كتا  مسلم، صحيح (3)

 .210-195: مبدأ شرعية عقوبة التعزير وتطبيقاته لــ عبدالرحمن الجريوي ص ينظر( 4)
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E 
 بــه وجــاد المقــل، جهــد وســعه مــا هــذا الصــالحات، تــتم بنعمتــه الــذي هلل الحمــد 
 وهللا والشـيطان، نفسـي فمـن خطـأ مـن كان وما هللا، فمن صوا  من كان فما القلم،

 ..أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على () بريئان، منه ورسوله
  :النتا ج أبرز
 إال فن، أهل كل عند به للمراد تبًعا وذلك الفساد لمصطلح التعريفات تباين •

 الحالة عن والخروج االختالل على داللة الفساد كون  في تشترك أنها
 .غيرها في أو الماديات في سواءً  السوي ة

 يكون  وأن ،() هللا رسول حديث في الفساد مكافحة ضرورة إلى الدعوة •
 أفراده بين ويتحقق واألمان، األمن يعمه مستقًرا، هادً ا اإلسالمي المجتمع
 .الحق ة األخوة

 الفســــــــــــاد المــــــــــــالي، الفســــــــــــاد اإلداري، الفســــــــــــاد: أنــــــــــــواع ثالثــــــــــــة للفســــــــــــاد •
 .األخالقي

 والفساد الخلل وقوع تنتظر ال النبوي  المنهج في متمثلة اإلسالمية الشريعة •
 يكفل ما الوسا ل من تمتلك فإنها وقع فإن منه، المجتمع بوقاية تبادر بل
 .. والجزاء العالج أيًضا لها

 الوقا ي الجانب لتعزيز () المصطفى قررها التي السلوكيات أبرز من •
 االهتمام وكذلك العاملين، ألكفإ المهام إسناد: الفساد في الوقوع من

 للفساد الجالبة الضارة المعامالت تحريم وأيًضا الوظيفية، بالمسؤولية
 الرشوة، كتعاطي الفساد لشيوع الجالبة التصرفات بعض ومنع االقتصادي،
 واإلدارية، الذاتية، الرقابة تقوية إلى الدعوة كذلك,العمال وهدايا والمحاباة،
  .والشعبية
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 المنهج" الفساد مكافحة في () المصطفى نهجه الذي الثاني المنهج •
 على وطبقها () النبي قررها التي العقوبات تلك بذلك ويراد" الجزا ي
 باختالف والتعازير كالحدود الشارع، حددها وجرا م مخالفات مرتكبي
 .أنواعها

 

 :البحث إليها خلص اليت التوصيات أبرز ومن هذا

 الحبيب سنة ضوء في الحديثة العلوم من كثير لتأصيل الباحثين تشجيع •
(). 

 .() هللا رسول حياة في اإلدارية الجوانب دراسة •

 بربط عنت التي البينية األبحاث من بنسخ الفساد مكافحة هيئة تزويد •
 .وتطبيقيا توعويا منها لالستفادة النبوية بالسنة الحديثة النظريات

 الذي والعالجي الوقا ي بالمنهج والعامة المختصين بين الوعي نشر •
 .الفساد مكافحة في () هللا رسول استخدمه

 .الحياتية شؤونهم كافة في الناس حياة بواقع النبوية السنة ربط •

    
 

 وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى هذا

 
 
 
 



 العيد اهلل عبد بن العزيز عبد بنت نوال/  الدكتورة

 

 - 60 - 

 

Fو K 

 جامعة دَية، عبدالمجيد عبدهللا عبدالمجيد.د االقتصادية، الربا آثار •
 .العنكبوتية الشبكة في منشور بحث الزرقاء،

 دار الزاحم، محمد. د الجريمة، منع في اإلسالمية الشريعة تطبيق آثار •
 . ـه1412 الثانية: الطبعة المنار،

 األلباني الدين ناصر لمحمد السبيل، منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء •
 :الطبع سنة - األولى :الطبعة - بيروت - اإلسالمي المكتب:الناشر -

 .هـ1399
 في منشور مقال) الشريف شاكر محمد لـ الوالة على الحسبة في أضواء •

 (ـه21/11/1435الدخول تاريخ االلكتروني، الفوا د صيد موقع

 أيو  بن بكر أبي بن محمد: المؤلف الشيطان، مصايد من اللهفان إغاثة •
 الفقي، حامد محمد: المحقق الجوزية، قيم ابن الدين شمس سعد بن

 .2: األجزاء عدد الرياض، المعارف، مكتبة: الناشر

 العلواني رقية /د لــ الحضاري  االنحسار في وأثره األخالقي االنحراف •
  12-01-2003 ،[ويب إسالم]اإلسالمية الشبكة في منشور مقال)

 عبدالعزيز بن محمد وعقوبته، تجريم استخدامه وسوء العام المال إهمال •
 رسالة األمنية، للعلوم نايف جامعة المراد، محمد د: إشراف النويصر،
 .ماجستير

 عبد بن محّمد بن محّمد: المؤلف القاموس، جواهر من العروس تاج •
: المحقق, الز بيدي بمرتضى، الملّقب الفيض، أبو الحسيني، الرّزاق

 .الهداية دار: الناشر المحققين، من مجموعة
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 بحث ،اإلدارة اإلسالمية في مكافحة الفساد د. عبدهللا فروان تطبيقات •
 لمكافحة الدولي العربي المؤتمر أبحاث من األول الجزء في منشور
 .ـه1424 الرياض األمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية الفساد،

 بحث الزحيلي، وهبة. د لـ الشرعية الوجهة من وصوره بالفساد التعريف •
 الفساد، لمكافحة الدولي العربي المؤتمر ألبحاث األول الجزء في منشور
  .ـه1424 الرياض األمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية

 بحث الصالح، محمد. د.أ لــ الشرعيىة الوجهة من وصوره بالفساد التعريف •
 الفساد، لمكافحة الدولي العربي المؤتمر ألبحاث  األول الجزء في منشور
 .ـه1424 الرياض األمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية

 الكتا  دار :الناشر الجرجاني، علي بن محمد بن لعلي التعريفات، •
 .األبياري  إبراهيم :تحقيق ،1405 األولى، الطبعة بيروت، – العربي

 الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زين ل,الصغير الجامع بشرح التيسير •
 القاهري، المناوي  ثم الحدادي العابدين زين بن علي بن العارفين تاج بن

 - هـ1408 الثالثة،: الطبعة الرياض، – الشافعي اإلمام مكتبة: الناشر
 .م1988

 .م2003 األولى، ط الساقي، دار القصيبي، غازي  النبوية، السنة في ثورة •

 الترمذي عيسى أبو عيسى بن لمحمد الترمذي، سنن الصحيح الجامع •
 محمد أحمد :تحقيق بيروت، – العربي التراث إحياء دار :الناشر السلمي،
 .عليها األلباني بأحكام مذيلة األحاديث ،5 :األجزاء عدد وآخرون، شاكر

 وسننه () هللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع •
 الجعفي المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد هللا عبد أبو وأيامه،

 طوق  دار :الناشر الناصر، ناصر بن زهير محمد :المحقق البخاري،
 .9 :األجزاء عدد هـ،1422 األولى :الطبعة ,النجاة
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 عبد: تعالى هللا إلى الفقير جمع قاسم، البن المربع الروض حاشية •
-1312 (~) الحنبلي النجدي العاصمي قاسم بن محمد بن الرحمن
 هـ1392

: المؤلف الجوامع، جمع على المحلي الجالل شرح على العطار حاشية •
 العلمية، الكتب دار: الناشر الشافعي، العطار محمود بن محمد بن حسن
 .2: األجزاء عدد

 للدراسات العربي بالمركز النشر دار المجتمع، على وخطورتها الرشوة •
 بالمركز الخامسة العلمية الندوة أبحاث بالرياض، والتدريب األمنية
 .الرياض ـه1412 م،1983

 الشبكة على منشور بحث الدغيثر، سعد بن عبدالعزيز اإلدارية، الرقابة •
 .العنكبوتية

 الدين صالح بن يونس بن لمنصور المستقنع، زاد شرح المربع الروض •
 محمد القدوس عبد: أحاديثه خرج الحنبلى، البهوتى إدريس بن حسن ابن

 .المؤيد دار: الناشر نذير،

 الحسني، محمد بن صالح بن إسماعيل بن محمد: المؤلف السالم، سبل •
: األجزاء عدد الحديث، دار: الناشر إبراهيم، أبو الصنعاني، ثم الكحالني

2. 

 ناصر محمد الرحمن عبد ألبو والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة •
: النشر دار األلباني، األشقودري  آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين،
 .14: األجزاء عدد هـ، 1412 األولى،: الطبعة- الرياض المعارف، دار

 مكتبة :الناشر األلباني، الدين ناصر محمد :المؤلف الصحيحة، السلسلة •
 7 :األجزاء عدد الرياض، – المعارف

 بيروت، – الفكر دار :الناشر القزويني، يزيد بن لمحمد ماجه ابن سنن •
 تعليق :الكتا  مع ،2 :األجزاء عدد الباقي، عبد فؤاد محمد :تحقيق
 .عليها األلباني بأحكام مذيلة واألحاديث الباقي، عبد فؤاد محمد
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 بشار :المحقق الترمذي، عيسى بن محمد عيسى ألبي الترمذي، سنن •
 :النشر سنة بيروت، – اإلسالمي الغر  دار :الناشر معروف، عواد

 .6 :األجزاء عدد م، 1998

 الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد ألبي الكبرى، السنن •
: عليه أشرف شلبي، المنعم عبد حسن: أحاديثه وخرج حققه النسا ي،
: الناشر التركي، المحسن عبد بن هللا عبد: له قدم األرناؤوط، شعيب
 زم 2001 - هـ 1421 األولى،: الطبعة بيروت، – الرسالة مؤسسة

 محمد، أحمد معاوية. د لـ الفساد من والمنع الوقاية في اإلسالم سياسة •
 لمكافحة الدولي العربي المؤتمر ألبحاث األول الجزء في منشور بحث

 .ـه1424 الرياض األمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية الفساد،

 عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين لتقي الشرعية السياسة •
: الناشر الحراني، تيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن هللا عبد بن السالم
 العربية المملكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون  وزارة

 .هـ1418 األولى،: الطبعة السعودية،

 جامعة: الناشر العالمية، المدينة جامعة مناهج: المؤلف الشرعية، السياسة •
 .1: األجزاء عدد العالمية، المدينة

: الناشر العثيمين، محمد بن صالح بن لمحمد الصالحين، رياض شرح •
 .الرياض للنشر، الوطن دار

 مكتبة: الناشر األلباني، الدين ناصر لمحمد والترهيب، الترغيب صحيح •
 .6: األجزاء عدد ،1426: الطبعة الرياض – المعارف

 سنن تهذيب: القيم ابن حاشية ومعه داود، أبي سنن شرح المعبود عون  •
 بن علي بن أمير بن أشرف لمحمد ومشكالته، علله وإيضاح داود أبي

: الناشر آبادي، العظيم الصديقي، الحق، شرف الرحمن، عبد أبو حيدر،
 .14: األجزاء عدد هـ، 1415 الثانية،: الطبعة,العلمية الكتب دار
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 الفضل أبو حجر بن علي بن ألحمد البخاري، صحيح شرح الباري  فتح •
 كتبه رقم ،1379 بيروت، - المعرفة دار: الناشر الشافعي، العسقالني

 وأشرف وصححه بإخراجه قام الباقي، عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه
 .13: األجزاء عدد الخطيب، الدين محب: طبعه على

 الموقع في منشور مقال) الحضرمي عمر /د لـ األخالقي الفساد •
 .(08-04-2012 األحد الرأي، لصحيفة االلكتروني

. د واالقتصادية، االجتماعية التنمية لعمليات كمعوق  اإلداري  الفساد •
 األمنية للدراسات العربي بالمركز النشر دار محمود، فهمي الدين صالح
 .ـه1414,بالرياض والتدريب

 منشور بحث يماني، لهناء إسالمي، منظور من وعالجه اإلداري  الفساد  •
 .العنكبوتية الشبكة على

: إشراف الشيخ، آل خالد مكافحته، وسبل وأسبابه أنماطه: اإلداري  الفساد •
 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستيرفي رسالة المطيري، حزام /د.أ

 .ـه1428 األمنية،

 حسن رشاد. د. أ ،(وعالجه وآثاره صوره) االقتصادي النشاط في الفساد •
 .بالقاهرة األزهر جامعة - والقانون  الشريعة كلية خليل،

 هيجان، أحمد عبدالرحمن /د.أ لـ الحكومي، الجهاز على وأثره الفساد •
 لمكافحة الدولي العربي المؤتمر أبحاث من الثاني الجزء في منشور بحث

 .ه1424 الرياض األمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية الفساد،

 في منشور بحث أبونعامة، حسن /د الخاص، القطاع على وأثره الفساد •
 أكاديمية الفساد، لمكافحة الدولي العربي المؤتمر أبحاث من الثاني الجزء
 .ـه1424 الرياض األمنية، للعلوم العربية نايف

 بن علي الحسن أبي الدين عالء اللحام، البن األصولية، والفوا د القواعد •
 المكتبة: الناشر الفضيلي، الكريم عبد: المحقق البعلي، عباس بن محمد

  .هـ 1420 :الطبعة العصرية،
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 دار :الناشر الفراهيدي، أحمد بن الخليل الرحمن عبد ألبي العين، كتا  •
 عدد السامرا ي، إبراهيم.ود المخزومي مهدي.د :تحقيق الهالل، ومكتبة
 .8 :األجزاء

 ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن لمحمد العر ، لسان •
 - الثالثة: الطبعة بيروت، – صادر دار: الناشر األنصاري، منظور
 .15: األجزاء عدد هـ، 1414

 السعودية، العربية المملكة في وتطبيقاته التعزير عقوبة شرعية مبدأ •
 رسالة عوض، الدين محيي محمد. د.أ/إشراف الجريوي، عبدالرحمن
 .ماجستير رسالة األمنية، للعلوم نايف أكاديمية ماجستير،

 بن بكر أبي بن علي الدين نور الحسن أبو الفوا د، ومنبع الزوا د مجمع •
 القدسي، مكتبة: الناشر القدسي، الدين حسام: المحقق الهيثمي، سليمان
 .10: األجزاء عدد القاهرة،

 جمعه على أشرف ،(~) باز بن العزيز عبد العالمة فتاوى  مجموع •
 .جزًءا 30: األجزاء عدد الشويعر، سعد بن محمد: وطبعه

 عبد بن غالب بن الحق لعبد العزيز، الكتا  تفسير في الوجيز المحرر •
 الشافي، عبد السالم عبد: المحقق األندلسي، عطية بن تمام بن الرحمن
 هـ 1422 - األولى: الطبعة بيروت، – العلمية الكتب دار: الناشر

 :الناشر النوري، المعاطي أبو السيد :المحقق حنبل، بن أحمد اإلمام مسند •
 عدد م، 1998 ـ هـ1419 األولى، :الطبعة بيروت، – الكتب عالم

 .6 :األجزاء

 - والحكم العلوم مكتبة: الناشر الزخار، البحر باسم المنشور البزار مسند •
 .18: األجزاء عدد األولى،: الطبعة المنورة، المدينة

 () هللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند •
 الباقي، عبد فؤاد محمد: المحقق القشيري، الحسن أبو الحجاج بن لمسلم
 .5: األجزاء العربي، التراث إحياء دار: الناشر
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 الحصين، صالح الشيخ لــمعالي عليها وما لها ما اإلسالمية المصارف •
 . العنكبوتية الشبكة على منشور بحث

 اليماني الحميري  نافع بن همام بن الرزاق عبد بكر ألبي المصنف، •
 -العلمي المجلس: الناشر األعظمي، الرحمن حبيب: المحقق الصنعاني،

 .الثانية: الطبعة الهند،

 سعد بن مصطفى: المؤلف المنتهى، غاية شرح في النهى أولي مطالب •
: الناشر الحنبلي، الدمشقي ثم مولدا الرحيبانى شهرة، السيوطي عبده بن

 .6:األجزاء عدد هـ،1415 الثانية،: الطبعة اإلسالمي، المكتب

 أحمد بن هللا عبد :المؤلف الشيباني، حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني •
 الطبعة بيروت، – الفكر دار :الناشر. محمد أبو المقدسي قدامة بن

 .10 :األجزاء عدد ،1405 األولى،

 المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو القرآن، غريب في المفردات •
 القلم، دار: الناشر الداودي، عدنان صفوان: المحقق األصفهانى، بالراغب
 هـ 1412 - األولى: الطبعة بيروت، دمشق - الشامية الدار

 الدكتور مقارنة، راسة اإلسالمي، التشريع في ومعاييره اإلداري  الفساد مفهوم •

 للعلوم دمشق جامعة مجلة في منشور بحث معابدة، علي نوح آدم
 . 2005 ،21العدد والقانونية، االقتصادية

 سليمان، شيبوط: إعداد إسالمي، منظور من االقتصادي الفساد مكافحة •
 العلوم لمعهد األول الدولي الملتقى :إلى مقدم بحث محمد، سبخاوي 

 .الجزا ر في االقتصادية

 بن يحيى زكريا أبو :المؤلف الحجاج، بن مسلم صحيح شرح المنهاج •
 بيروت، – العربي التراث إحياء دار :الناشر النووي، مري  بن شرف
 .18 :األجزاء عدد ،1392 الثانية، الطبعة
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 واإلداري، المالي الفساد من المجتمع حماية في اإلسالمية الشريعة منهج •
 جامعة ه،1423,األولى الطبعة الرياض، غصا ، آل ناصر بن هللا عبد
 .األمنية للعلوم العربية نايف

 اإلسالمية والشئون  األوقاف وزارة: عن صادر الكويتية، الفقهية الموسوعة •
 .(هـ 1427 - 1404 من: )الطبعة ،45: األجزاء عدد الكويت، –

 الجزء في منشور بحث ،نظرية إسالمية لمكافحة الفساد لــ د. آدم نوح نحو •
 نايف أكاديمية الفساد، لمكافحة الدولي العربي المؤتمر أبحاث من األول
 .ـه1424 الرياض األمنية، للعلوم العربية

 اليمني، الشوكاني هللا عبد بن محمد بن علي بن لمحمد األوطار، نيل •
: الطبعة,مصر الحديث، دار: الناشر الصبابطي، الدين عصام: تحقيق
 .8: األجزاء م،1993 - هـ1413 األولى،
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