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ومع كثرت القوانني والتشريعات اليت سنت يف العامل ملعاجلة الفساد، إال أن مظاهره ال تزال تؤرق دعاة   
امل حنو تريليون ف العد تكلِّإن عمليات الفسا«: م٢٠٠٨قال رئيس منظمة الشفافية لعام  اإلصالح فيه، فقد

  .وقوع هذا الفساد زمان، دون أن حيدد مكان و)١(»دوالراً سنوياً
، ملا ة النبويةنالس من هديأسس مكافحة الفساد اإلداري واملايل  خترت يف حبثي هذا أن أستلهما وقد

هذا املوضوع من بطون  تزخر به من قيم إنسانية وحضارية صاحلة لكل زمان ومكان، حماوالً مللمة أطراف
، ومستدركاً على ما سبق من حماوالت بعض ، ومستنطقاً ما فيها من دالالت على ذلككتب احلديث الشريف

  .  الباحثني يف تناول بعض هذه األسس
، وجعلته يف مقدمة )يف ضوء السنة النبويةالفساد اإلداري واملايل  ةكافحمأسس (بـ  لبحثيعنونت و

  :ت فيها أهم النتائج والتوصيات، وفق خطة البحث اآلتيةومبحثني وخامتة ذكر
  :املقدمة

  مفهوم الفساد اإلداري واملايل: املبحث األول
  الفساد يف اللغة واالصطالح: املطلب األول
  اإلدارة والفساد اإلداري: املطلب الثاين
  ساد املايلحقيقة املال والف: املطلب الثالث
  اد اإلداري واملايلالعالقة بني الفس: املطلب الرابع

  أشكال الفساد اإلداري واملايل: املطلب اخلامس
  موقف السنة النبوية من الفساد بأنواعه: املطلب السادس

  األسس العامة ملكافحة الفساد اإلداري واملايل يف السنة النبوية : املبحث الثاين
  وحتقيق الكفاية هلم اختيار األكفاء للمناصب والوظائف: املطلب األول

  واحلذر من احملاباة واحملسوبية ءةتوظيف أهل القدرة والكفا: أوالً
  ستقامةإسناد الوظائف واألعمال ألهل األمانة واال: ثانياً
  عدم إسناد الوظائف واألعمال ملن حرص عليها وليس أهالً هلا: ثالثاً
  .لعاملنيحتقيق الكفاية ل: رابعاً

  العاملني لدىقي ين واألخالديتنمية الوازع ال: املطلب الثاين
  ربط التعامالت بالقيم الدينية واألخالقية: أوالً
  ترسيخ خلق األمانة والتحذير من اخليانة: ثانياً
  الدعوة إىل الصدق يف التعامل والتحذير من الكذب: ثالثاً

                                                             

  .٦٤الفساد املايل واإلداري للدكتور الشمري والفتلي ص: انظر) ١(
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ترسيخ مبدأ النصح والتناصح وإشاعة األمر باملعروف والنهي عن :رابعاً
  املنكر

  ات يف التعامالت اجتناب الشبه: خامساً
  الدعوة إىل التحلي بالتسامح والوفاء بني املتعاملني: سادساً

  ترسيخ مبدأ الترغيب والترهيب عن العاملني: املطلب الثالث
  احملاسبة واملراقبة للعاملني : املطلب الرابع

  :التزام مجلة من السلوكيات تقلل من الوقوع يف الفساد: املطلب اخلامس
  األعوان الصلحاءستشارين واختاذ امل: أوالً
  اقتفاء أثر القدوة الصاحلة يف العمل: ثانياً
عدم االحتجاب عن أصحاب احلاجات والتواصل معهم ومساع  :ثالثاً

  شكواهم 
   يف التعامالت على إساءته تغليب جانب إحسان الظن بالناس: رابعاً

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات: اخلامتة
وأن يسدد قويل، ويصوب نبين فاسد القول والعمل، وأن يعيذين من اخلَطَل والزلل، أسأل أن جي هذا، واَهللا

  .رأيي، إنه على ما يشاء قدير، وباإلجابة جدير، واحلمد هللا رب العاملني
  

  وكتبه
  طـه فارس. د
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  املبحث األول
  اإلداري واملايلمفهوم الفساد 

  
  الفساد يف اللغة واالصطالح: املطلب األول

  
  اإلدارة والفساد اإلداري: طلب الثاينامل
  

  حقيقة املال والفساد املايل: لثاملطلب الثا
  

   العالقة بني الفساد اإلداري واملايل: املطلب الرابع
  

  أشكال الفساد اإلداري واملايل: املطلب اخلامس
  

  نواعهمن الفساد بأ سنة النبويةموقف ال: لسادساملطلب ا
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  املبحث األول
  اإلداري واملايل مفهوم الفساد

  :الفساد يف اللغة واالصطالح: املطلب األول
فهو فاسد وفَِسيد،  ،نقيض الصالح، من فَسد يفْسد ويفِْسد، وفَسد فَساداً وفُسوداً: الفساد يف اللغة

لم؛ ألنَّ لظوالفساد أعم من ا ،)١(خالف املصلحة، وتعين الضرر: خالف االستصالح، واملَفْسدة: واالستفساد
على أخذ املال : كذلك ويطلق الفساد، )٢(يقع على ذلك وعلى االبتداع واللهو واللعب الظلم النقص، والفساد

  .)٥(فهو كثرة الفساد: ا العثُووأم، )٤(إحلاق الضرر باآلخرين :وقد يراد منه، )٣(ظلماً
هو العدول عن  أو ،)٦(نه أو كثرياهو خروج الشيء عن االعتدال، قليالً كان اخلروج ع: ويف االصطالح

  .)٨(أو هو التغيري عن املقدار الذي تدعو إليه احلكمة، )٧(هاإىل ضداالستقامة 
أما يف السمن قوله تلف الشيء وذهاب نفعه :وية فقد ورد الفساد مبعىنة النبن ،: » دسي الْجإِنَّ فأَلَا و

الْج لَحص تلَحةً إِذَا صغضمكُلُّه دس، كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو، الْقَلْب يه٩(»أَلَا و(.  
: قَالَ رسولُ اِهللا: قَالَ رضي اهللا عنهأَبِي الْمغرية  بنِ الْمغرية ، أَوِ ابن عن إبراهيمف، تغري احلال :مبعىن أو

»اِءطُوببرلْغيلَ»ى لنِ: ، قماُء؟ قَالَالْ وبرغ :»صي ماسقَوالن فِْسدي نيونَ ححعن عمرو بن العاص و، )١٠(»ل
  .)١١(»يطيعهم ممن أكثر يعصيهم من كثري، سوٍء أناسِ يف صاحلون أناس «:رضي اهللا عنه بلفظ

                                                             

 . ٣/٣٣٥؛ لسان العرب ٣/١٨٢؛ الصحاح للجوهري ٤/٥٠٣معجم مقاييس اللغة  )١(
  .١٠٩٧الكليات أليب البقاء ص) ٢(
 .فسد: القاموس احمليط، مادة) ٣(
 .٢/٦٨٨املعجم الوسيط ) ٤(
 ].٦٠: البقرة[   i h g f e: وهي من قوله تعاىل ،٢١٣الفروق اللغوية للعسكري ص) ٥(
  . ٢/١٩٢ للراغب نمفردات ألفاظ القرآ) ٦(
  .١/٢٠٢ اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٧(
  .٢١٤الفروق اللغوية للعسكري ص ) ٨(
  .عن النعمان بن بشري .، واللفظ له١٥٩٩؛ ومسلم يف املساقاة برقم ٥٢أخرجه البخاري يف اإلميان برقم ) ٩(

  .٢٣٥برقم  ١٣/٢٣٧أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) ١٠(
رواه أمحد : وقال ١٢١٩١برقم  ٧/٥٤٥؛ وذكره اهليثمي يف امع ٦٦٥٠برقم  ٢/١٧٧ املسند أخرجه أمحد يف) ١١(

 وقاص  أيب بن سعد عن رواية ٧/٥٤٥والطرباين يف األوسط، وفيه ابن هليعة، وفيه ضعف؛ وذكر اهليثمي يف امع 
 الناس فسد إذا ،للغرباء يومئذ فطوىب دأ،ب كما غريبا وسيعود غريبا بدأ اإلميان إن« :يقول  اهللا رسول مسعت: قال
فاحلديث مبجموع طرقه ورواياته . الصحيح رجال يعلى وأيب أمحد ورجال يعلى، وأبو والبزار أمحد رواه: ، وقال»...

  .حسن
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أَمِسكُوا «: ه قَالَ رسولُ اللَّ: قَالَ بن عبد اهللا  جابِرعن فحفظها،  عدمإضاعة األموال و: أو مبعىن
  . )١(»ولَا تفِْسدوها ،أَموالَكُم علَيكُم

  :اإلدارة والفساد اإلداري: املطلب الثاين
اه، وأَدرته عن اَألمر إِذا إِلزامه إِي إِذا حاولْت ،أَدرت فالناً على اَألمر: قال، ويرومن د: يف اللغةاإلدارة 

  . )٢(ح الذي يلي الشراعاامللَّهو : يطلبت منه تركه، والدارِ

، ويهدف إىل توجيه اجلهود البشرية وفق املعرفة نص يدور بني العلم والفَصختنشاط م: يف االصطالحو
العلمي؛ةة واإلمكانات املادي لتحقيق أهداف معينة حمدةد مسومن أهم وظائف اإلدارة اً،قَب :التظيم نخطيط والت
والتنسيق والت٣(قابةوجيه والر(.  

ها فومنهم من عرالنشاط الذي يعمل على حتديد وحتقيق األهداف بواسطة اآلخرين، عن طريق : هابأن
التنظيم اجليد ألعماهلمخطيط الدقيق هلم، والت، والتم، والرالة ألدائهموجيه الواعي ملساراقابة الفع، لِّيف ظ 

  . )٤(القرارات الراشدةاختاذ 

، أو )٥(ةمن أجل احلصول على مكاسب خاص ،فهو سوء استغالل السلطة العامة: الفساد اإلداريوأما 
  .)٦(إساءة استعمال السلطة ألغراض خاصة هو: كما عرفته منظمة الشفافية الدولية

صاحب السلطة  م عنه حصولات األساسية للعمل، ينجسلوك منحرف عن الواجب: هبأن هومنهم من عرف
٧(ةعلى مصاحل شخصية على حساب املصلحة العام(.   

  : ويعود الفساد اإلداري عموماً إىل سببني رئيسني
  . الرغبة يف احلصول على منافع شخصية غري مشروعة:األول
  . )٨(هرب من الكلفة الواجبةحماولة الت: والثاين

                                                             

  .١٦٢٥أخرجه مسلم يف اهلبات برقم ) ١(
   .دور: ، مادة٤/٢٩٥ لسان العرب) ٢(
  .٣١معجم مصطلحات اإلدارة العامة ص ) ٣(
  .٤٩أصول اإلدارة يف القرآن والسنة للدكتور مجيل جودت ص ) ٤(
 .م من حبث الدكتور يوسف خليفة٢٠٠٢لعام ) ٢: ( ـ عدد ٣٠جملة العلوم االجتماعية ـ الكويت ـ جملد  )٥(
  .٢٤الفساد اإلداري واملايل للدكتور هاشم الشمري وإيثار الفتلي ص) ٦(
  .٢٩ص املصدر السابق) ٧(
  . ٩١واجه اإلسالم الفساد؟ ص  كيف: انظر )٨(
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  :يلحقيقة املال والفساد املا: املطلب الثالث
كثُر : ه مبعىنأَموال، وملْت وملْت وتمولْت، كلُّ :ما ملَكْته من مجيع اَألشياء، واجلمع: املالُ يف اللغة

ما يقْتنى وميلَك من  ة، مثَّ أُطلق على كلِّهب والفضاملال يف اَألصل ما يملك من الذَّ: ، قال ابن اَألثري)١(مالُك
، إذا صار لَوموت جلُالر الَوم، َألا كانت أَكثر أَمواهلم ؛املال عند العرب على اِإلبل اَألعيان، وأَكثر ما يطلق

٢(الذا م(.  
وعرما مييل إليه الطَّ: هف بعض الفقهاء املال بأنبعذلُ، وجيري فيه الب واملنعخاره لوقت ، وميكن اد

  .)٣(احلاجة
للقوانني واألخالق، القائم على اإلخالل باملصاحل والواجبات السلوك املنايف  :الفساد املايلب يقصدو

لتحقيق مصاحل خاص ة، من خالل استغالل املال العام٤(ةالعام(.  

  : العالقة بني الفساد اإلداري واملايل: املطلب الرابع
املايل، وأمشل من الفساد  الفساد اإلداري أعمبني الفساد اإلداري والفساد املايل عموم وخصوص، ف

ا الفساد املايل فهو حتماً ناتج عن فساد إداريوغالباً ما ينضم إىل الفساد اإلداري فساد مايل، وأم.  

  :أشكال الفساد اإلداري واملايل: املطلب اخلامس
تتعدماوأشكاهل اإلداري واملايل صور الفساد د وذلك ع، وتتنوحبسب املصلحة اخلاصراد حتقيقها، ة اليت ي

كإضاعة الوقت، والتراخي عن القيام باملطلوب، أو االمتناع عنه، أو الالمباالة مع : (يكون الفساد تنظيمياً فقد
   .)السلبية، أو عدم االلتزام باألوامر والتعليمات

  ).هرب الضرييب، أو التلطة، أو إضاعة املال العامكسوء استعمال الس( :وقد يكون فساداً سلوكياً
، زوير، واالختالس، والغششوة، والتكالر( :إىل درجة اجلرمية اجلنائيةيف بعض صوره د قد يصل الفساو

  ).غسيل األموالو
   :يف اآليتواملايل  أبرز صور الفساد اإلداري لَمجأُأن  ميكنومما سبق 

                                                             

 . مول: ، مادة٤/٢٩٥ لسان العرب: ينظر )١(
  .٨/٨٩النهاية يف غريب احلديث  )٢(
  .١٢/٢٠٣البحر الرائق  )٣(
  .٢٧الفساد اإلداري واملايل للدكتور هاشم الشمري وإيثار الفتلي ص) ٤(

 



9 

 

إساءة  ،الوظيفياالستغالل ، الوظيفي ، االبتزاز)البِرطيل( شوةالر، )التحيز واحملاباة( والوساطة احملسوبية
االستيالء على  غسيل األموال، التزوير،االختالس، االحتيال، النصب، اإلمهال الوظيفي، ، لطةاستعمال الس
  .وغريها التهرب الضرييب،اإلهدار، ، التدليس، التقصري، العمولة، الغشاملال العام، 

  :نواعهمن الفساد بأ السنة النبويةموقف : ادساملطلب الس
ع أشكال الفساد، سواء منها اإلداري أو املايل، بأا ضرر وإضرار يلحق الفرد واتمع، وقد تتقاطع مجي

   .)١(»لَا ضرر ولَا ضرار :» الضرر واإلضرار عموماً، فقال حرم النيب 
: قَالَ  عنهرضي اهللا عن أَبِي هريرةَف، أكل أموال الناس بالباطل، بأي شكل من األشكال حرم النيب كما 

 ولُ اللَّهسقَالَ ر:»امرمِ حلسلَى الْممِ علسكُلُّ الْم: هضرعو الُهمو هموقال )٢(»د ، :» ملس نم ملسالْم
الوأَمو هِمائملَى دع اسالن هنأَم نم نمؤالْمو ،هديو انِهسل نونَ مملسالْم٣(»هِم(.  

عن أَبِي حميد الساعدي رضي اهللا عنه ة، فلتحقيق مكاسب خاص واملكانة استغالل املنصب حرم و
ي، أُهدي هذَا لَكُم وهذَا ل: ابن اللُّتبِية علَى الصدقَة، فَلَما قَدم قَالَ :رجلًا يقَالُ لَه استعملَ رسولُ اللَّه : قَالَ

هذَا لَكُم : ما بالُ عاملٍ أَبعثُه، فَيقُولُ«:علَى الْمنبرِ، فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه، وقَالَ فَقَام رسولُ اللَّه : لي، قَالَ
تح هأُم تيي بف أَو ،أَبِيه تيي بف دي، أَفَلَا قَعل يدذَا أُههو هدبِي دمحم فْسي نالَّذلَا؟ و أَم هى إِلَيدهأَي ظُرنى ي

ر لَه ريعب ،هقنلَى عع لُهمحي ،ةاميالْق موي اَء بِهئًا إِلَّا جيا شهنم كُمنم دالُ أَحناةٌ لَا يش أَو ،اروا خةٌ لَهقَرب غَاٌء، أَو
رعيت«هطَيإِب يتفْرا عنأَيى رتح هيدي فَعر ٤(، ثُم(َقَال نِ«: ، ثُميترم تلَّغلْ به ماللَّه«)٥( .  

 لَعن رسولُ اللَّه «: عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو رضي اهللا عنه قَالَف، الرشوة بكل صورهاومن ذلك حترمي 
الْمو ياشالريشت٦(»ر( .  

                                                             

؛ وابن ماجه يف األحكام برقم ٢٨٦٧برقم  ١/٣١٣ ؛ وأمحد يف املسند١٤٢٩برقم  ٢/٧٤٥ أخرجه مالك يف املوطأ) ١(
رويناه يف املوطأ مرسالً، ويف سنن الدراقطين وغريه من طرق متصالً، : وقال ٢/٣٦٨؛ وذكره النووي يف األذكار ٢٣٤٠

رواه الطرباين يف : عن جابر بن عبد اهللا مرفوعاً وقال ٦٥٣٦برقم  ٤/١٩٨وهو حسن؛ وذكره اهليثمي يف امع 
  .ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس األوسط، وفيه

  .٢٥٦٤أخرجه مسلم يف الرب والصلة واآلداب برقم ) ٢(
  .٤٩٩٥حديث حسن صحيح؛ والنسائي يف اإلميان وشرائعه برقم : وقال ٢٦٢٧أخرجه الترمذي يف اإلميان برقم ) ٣(
  .٣٦١/ ٥ النهاية .وجهها وهو األرض، عفر كلون ولكن بالناصع، ليس بياض: العفرةبياض األبطني، و )٤(
  .، واللفظ له١٨٣٢؛ ومسلم يف اإلمارة، باب حترمي هدايا العمال برقم ٢٤٥٧أخرجه البخاري يف اهلبة وفضلها برقم ) ٥(
حسن صحيح؛ وابن ماجه يف : وقال١٣٣٧؛ والترمذي يف األحكام برقم ٣٥٨٠أخرجه أبو داود يف األقضية برقم ) ٦(

  .٢٣١٣األحكام برقم 
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فَذَكَر الْغلُولَ فَعظَّمه وعظَّم  قَام فينا النبِي : عن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَفاالختالس والغلول، وحرم 
، علَى رقَبته فَرس لَه حمحمةٌ، يقُولُ يا رسولَ لَا أُلْفين أَحدكُم يوم الْقيامة علَى رقَبته شاةٌ لَها ثُغاٌء« :أَمره، قَالَ

: يا رسولَ اللَّه أَغثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَملك لَك شيئًا قَد أَبلَغتك، وعلَى رقَبته بعري لَه رغَاٌء، يقُولُ: اللَّه أَغثْنِي، فَأَقُولُ
لَا أَملك لَك شيئًا قَد : يا رسولَ اللَّه أَغثْنِي، فَأَقُولُ: قَد أَبلَغتك، وعلَى رقَبته صامت، فَيقُولُ لَا أَملك لَك شيئًا

  . )١(»شيئًا قَد أَبلَغتك لَا أَملك لَك: يا رسولَ اللَّه أَغثْنِي، فَأَقُولُ: أَبلَغتك، أَو علَى رقَبته رِقَاع تخفق، فَيقُولُ
مر علَى صبرة طَعامٍ فَأَدخلَ يده فيها  عن أَبِي هريرةَ رضي اهللا عنه أَنَّ رسولَ اللَّه فالغش والغرر،  حرمو

أَفَلَا جعلْته فَوق «:ه السماُء يا رسولَ اللَّه، قَالَأَصابت: ما هذَا يا صاحب الطَّعامِ؟ قَالَ: فَنالَت أَصابِعه بلَلًا فَقَالَ
 بينه إِلَّا عيب فيه بيعا أَخيه من باع لمسلمٍ يحلُّ لَا«: قال ؛ و)٢(»الطَّعامِ كَي يراه الناس، من غَش فَلَيس مني

٣(»لَه( ى رسول اهللا ، كما يف البيوع لغررعن ا )٤(.   
 خطَب  اِهللا رسولَ أَنَّ عباسٍ رضي اهللا عنهما ابنِ عنِوحرم أخذ مال الغري بدون طيب نفس منه، ف

اسي النف ةجاعِ، حدالْو يثَ، فَذَكَردالْح يهفلُّ لَا«: وحرِئٍ يامن لم الِم يها إِلَّا أَخم طَاهن أَعم فْسٍ يبِط٥(»ن(.  
  .)٥(»نفْسٍ

فون يف أموال املسلمني بالباطل فمستحقون لوعيد رسول اهللا أما أولئك الذين يتصر  يوم هلم بالنار
  .)٦(»الْقيامة يوم النار فَلَهم حق بِغيرِ اللَّه مالِ في يتخوضونَ رِجالًا إِنَّ«: قال القيامة، 

                                                             

  .٩٨٧؛ ومسلم يف الزكاة برقم ٢٩٠٨اري يف اجلهاد والسري برقم أخرجه البخ) ١(
  .٢٢٢٤؛ وابن ماجه يف التجارات برقم ١٣١٥؛ والترمذي يف البيوع برقم ١٠٢أخرجه مسلم يف اإلميان برقم ) ٢(
سناده وصله أمحد وابن ماجه واحلاكم، وإ: ٤/٣١١معلقاً، قال ابن حجر يف الفتح  ٢/٧٣١البخاري يف صحيحه  ذكره) ٣(

عن واثلة مرفوعاً، قال  ٢١٥٧برقم  ٢/١٢؛ واحلاكم يف املستدرك ٢٢٤٦برقم التجارات  حسن؛ وأخرجه ابن ماجه يف
  .٥٢٩٥برقم  ٤/٣٣٠صحيح؛ والبيهقي يف شعب اإلميان : الذهيب يف التلخيص

؛ والنسائي يف ١٣٣٠وع برقم ؛ والترمذي يف البي٣٣٧٦؛ وأبو داود يف البيوع برقم ١٥١٣مسلم يف البيوع برقم أخرجه ) ٤(
  .٢١٩٤؛ وابن ماجه يف التجارات برقم ٤٥١٨البيوع برقم 

 ٦/١٦٠له أصل يف الصحيح؛ والبيهقي يف السنن الكربى : قال الذهيب ١٣١٨برقم  ١/١٧١احلاكم يف املستدرك أخرجه ) ٥(
  .١١٥٢٤برقم 

  .٢٩٥٠البخاري يف فرض اخلمس برقم أخرجه ) ٦(
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  املطلب األول
  وحتقيق الكفاية هلم اء للمناصب والوظائففَكْاختيار اَأل

  :وذلك من خالل
  :ةاباة واحملسوبيحمن املُ واحلذر ءةتوظيف أهل القدرة والكفا :أوالً

ا من ضى إالَّ من أهل الكفاءة والقدرة واإلتقان، أمف عن القيام بالواجب املُفصالح األعمال ال يتأتعاط ن
عن أَبِي ، فبه فال ينبغي أن تسند إليه الوظائف واألعمال بأي شكل من األشكال، وهذا ما أكَّد عليه النيب 

يا أَبا ذَر إِنك : فَضرب بِيده علَى منكبِي، ثُم قَالَ: ولَ اللَّه أَلَا تستعملُنِي؟ قَالَقُلْت يا رس: ذَر رضي اهللا عنه قَالَ
، ويف )١(»يهالَّذي علَيه فضعيف، وإِنها أَمانةُ، وإِنها يوم الْقيامة خزي وندامةٌ، إِلَّا من أَخذَها بِحقِّها وأَدى ا

تولَّين مالَ  يا أَبا ذَر إِني أَراك ضعيفًا، وإِني أُحب لَك ما أُحب لنفِْسي، لَا تأَمرنَّ علَى اثْنينِ، ولَا«: رواية
  .)٢(»يتيمٍ

عن القيام هذا احلديث أصل عظيم يف اجتناب الواليات ال سيما ملن كان فيه ضعف «:قال النووي
ومل يعدل فيها  أو كان أهالً ،هلا وأما اخلزي والندامة فهو يف حق من مل يكن أهالً ،بوظائف تلك الوالية

للوالية وعدل فيها فله فضل  ا من كان أهالًوأم ،طويندم على ما فر ،ضحهويففيخزيه اهللا تعاىل يوم القيامة 
  .)٣(»تظاهرت به األحاديث الصحيحة ،عظيم

أشد مظاهر الفساد يف تولية األعمال والوظائف أن يكون بدوافع القرابة أو املعرفة أو احملاباة، دون  وإن من
عن يزيد بن أن فاعل ذلك مستوجب للعنة اهللا تعاىل وعقابه، ف النظر إىل الكفاءة والقدرة، وقد أخرب النيب 

أن  تيسلك قرابة ع يا يزيد إنَّ: ىل الشامقال يل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه حني بعثين إ: أيب سفيان قال
تؤفقد قال رسول اهللا  ،رهم باإلمارة ذلك أكثر ما أخاف عليكث :»َر  من ويلمن أمر املسلمني شيئًا فأم

  .)٤(»ه جهنمالً حىت يدخلَدرفًا وال عمنه ص اهللا، ال يقبل اُهللا عليهم أحدا حماباة، فعليه لعنةُ
عن أَبِي األعمال لغري أهلها تضييع لألمانة وخيانة هلا، منذر باقتراب الساعة وأهواهلا، فيف إسناد إن بل 

متى الساعةُ؟ فَمضى : فَقَالَ ،في مجلسٍ يحدثُ الْقَوم جاَءه أَعرابِي بينما النبِي : هريرةَ رضي اهللا عنه قَالَ
 ولُ اللَّهسر دحمِيالْقَو ضعثُ، فَقَالَ ب :مهضعقَالَ با قَالَ، وم ا قَالَ فَكَرِهم عمى إِذَا : ستح ،عمسي لْ لَمب

                                                             

  .١٨٢٥إلمارة برقم أخرجه مسلم يف ا) ١(
  .١٨٢٦أخرجه مسلم يف اإلمارة برقم ) ٢(
  .٤/٢٢١شرح صحيح مسلم ) ٣(
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه؛ : وقال ٧٠٢٤برقم  ٤/١٠٤؛ واحلاكم يف املستدرك ٢١برقم  ١/٦أخرجه أمحد يف املسند ) ٤(

  .رواه أمحد وفيه رجل مل يسم: وقال ٩١٧٥برقم  ٥/٤١٨وذكره اهليثمي يف امع 
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يثَهدى ح؟« :قَالَ ،قَضةاعن السلُ عائالس اهأُر نقَالَ: ، قَالَ»أَي ،ولَ اللَّهسا را يا أَنالْأَ«:ه تعيفَإِذَا ض رظتةُ فَانانم
  .)١(»إِذَا وسد الْأَمر إِلَى غَيرِ أَهله فَانتظر الساعةَ«:كَيف إِضاعتها؟ قَالَ: ، قَالَ»الساعةَ

  : ستقامةألهل األمانة واال واألعمال إسناد الوظائف: ثانياً
ااهأن يتولَّ ملا كانت الوظائف واألعمال أمانة، كان ال بد من يت وهذا ما فعله ذا اخللق العظيمصف ،

ابعث لنا رجالً  :فقالوا جاء أهل جنران إىل النيب : فعن حذيفة رضي اهللا عنه قالالنيب عليه الصالة والسالم، 
  .)٣(، فاستشرف هلا الناس، فبعث أبا عبيدة بن اجلراح»أمني )٢(ألبعثن إليكم رجالً أمينا حق: »فقال  ،أمينا

وإن كانت األمانة من صفات غريه ... قة بالشىء، الثِّ :األمانة وتسميته أميناً وحق: ال القاضي عياضق
من  م بصفات كانت الغالب عليهم، وكانوا ا أخصهبعض صخ عليه الصالة والسالم من الصحابة، والنيب

  .)٤(غريهم
، اهنت الغاية من الوظيفة مجع املال وحتصيل اجلأما إن عدمت األمانة والتقوى هللا تعاىل من املوظف، وكا

إفساد من كان هذا وصفه بإفساد ذئبني يف  فقد شبه النيب ث عندئذ عن الفساد واإلفساد وال حرج، حدفَ
مرِء علَى ما ذئْبان جائعان أُرسلَا في غَنمٍ بِأَفْسد لَها من حرصِ الْ« :قطيع من الغنم، بل هو أشد، فقال 

ينِهدل فرالشالِ و٥(»الْم( .  
ليس ذئبان جائعان أرسال يف مجاعة من جنس الغنم، بأشد إفساداً : ومعناه«: ييب يف شرح املشكاةقال الطِّ

  .)٦(»لتلك الغنم من حرص املرء على املال واجلاه؛ فإن إفساده لدين املرء أشد من إفساد الذئبني
إِنَّ الناس يؤدونَ إِلَى الْإِمامِ ما «:إِلَى أَبِي موسى رضي اُهللا عنهما بن اخلطاب عمر ملؤمننيأمري ا كَتبوقد 

وإِني ، لْطَانِهِمس عنيكُونَ للناسِ نفْرةٌ  أَنوإِنه يوشك ، وإِنَّ الْإِمام إِذَا رتع رتعت الرعيةُ، أَدى الْإِمام إِلَى اِهللا
ولَو ساعةً من ، فَأَقيموا الْحق، ودنيا مؤثَرةٌ، وأَهواٌء متبعةٌ، أَعوذُ بِاِهللا أَنْ يدرِكَنِي وإِياكُم ضغائن محمولَةٌ

  .)٧(»نهارٍ

                                                             

  .٥٩أخرجه البخاري يف العلم برقم ) ١(
على أنه مصدر مضاف، » حق أمني«هو بنصب : ٤٣/ ٢٠قال القرطيب يف املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(

  .أمينا حمققًا يف أمانته: وهو يف موضع الصفة، تقديره
  .٢٤٢٠يف فضائل أيب عبيدة برقم  ؛ ومسلم٤١٢٠أخرجه البخاري يف مناقب أيب عبيدة بن اجلراح برقم ) ٣(
  . ٧/٤٣١إكمال املعلم بفوائد مسلم ) ٤(
  .حديث حسن صحيح: وقال ٣٣٧٦؛ والترمذي يف الزهد برقم ١٥٨٢٢برقم  ٣/٤٥٦أخرجه أمحد يف املسند ) ٥(
  .١٠/٣٢٨٦الكاشف عن حقائق السنن ) ٦(
  .١٠/٢٢٩أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) ٧(
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  :اوليس أهالً هل ،ص عليهااألعمال ملن حرِالوظائف وعدم إسناد : ثالثاً
حرص النلَّاس على الوظائف واملناصب ظاهر للعيان، ولكن ال ينبغي أن يتومنصباً وال وظيفة ليس  ى أحد

أهالً هلا، ال يدفعه إليها إال احلفي والرغبة رصها، فقد أكَّد النيب   على عدم تولية األعمال ملن سأهلا أو حرص
: أَنا ورجلَان من قَومي، فَقَالَ أَحد الرجلَينِ دخلْت علَى النبِي : عنه قَالَ عن أَبِي موسى رضي اللَّهعليها، ف

، ويف )١(»ولَا من حرص علَيه ،إِنا لَا نولِّي هذَا من سأَلَه:»أَمرنا يا رسولَ اللَّه، وقَالَ الْآخر مثْلَه، فَقَالَ 
  .)٢(»لَن أَو لَا نستعملُ علَى عملنا من أَراده« : رواية

وال يشقال فقد  على ذلك من طلب الوظيفة أو العمل وهو أهل له، ألنه ليس مقصوداً من املنع، لُك
طئًا عليه، هو أن يطلب من اإلمارة ما هو قائم لغريه متوا ،ه ومل يولهصاحب  واحلرص الذى ام النىب: باملهلَّ

فهذا ال جيب أن يان عليهع، ويتأو حرص  ،ص على القيام بأمر ضائع من أمور املسلمنيا إن حرِهم طالبه، وأم
على سد ة فيهم، وإن كان له أمثال ىف الوقت والعصر مل يتحركوا هلذا، فال بأس أن حيرص على القيام لَّخ

ن هذا املعىن حديث خالد بن الوليد حني أخذ الراية من غري إمرة وبي ،تهم هذا إن شاء اهللاوال ي ،باألمر الضائع
  .)٣(ح لهتفُفَ

  :لعاملنيل حتقيق الكفاية: رابعاً
اإلنسان أسري حاجاته وحاجات من يعول، وال يستطيع أن يتجاوزها، فلذلك كان غالب سعيه إمنا هو 

ضعف الوازع الديين واألخالقي لتحصيلها  لتحقيقها، فإن عجز عن حتصيلها من احلالل، ساقته حاجته مع
  .، أو غري ذلكأو استغالل املنصب ،أو االبتزاز ،أو السرقة ،باحلرام، سواء كان ذلك بالرشوة

وال يقتصر أثر عدم كفاية العامل على الفساد املايل، بل قد يتعداه إىل الفساد اإلداري، كاإلمهال والتسيب 
  .وعدم الفاعلية

من حتقيق الكفاية للعاملني، وهو ما أرشد إليه النيب ولذلك كان ال ب دنفع ، رِدوتسنِ الْمب اددرضي  ش
 فَلْيكْتِسب خادم لَه يكُن لَم فَإِنْ زوجةً، فَلْيكْتِسب عاملًا لَنا من كَانَ«:يقُولُ  النبِي سمعت اهللا عنه قَالَ

فليتخذ  الً وليس له مرتلٌميل لنا عمن و«: ، ويف رواية)٤(»مسكَنا فَلْيكْتِسب مسكَن لَه يكُن لَم فَإِنْ خادما،

                                                             

  .٦٧٣٠ األحكام برقم أخرجه البخاري يف) ١(
  .١٨٢٤؛ ومسلم يف اإلمارة برقم ٢١٤٢أخرجه البخاري يف اإلجارة برقم ) ٢(
  .؛ وأخذ الراية كان يف غزوة مؤتة٨/٢١٨بطال  شرح صحيح البخاري البن) ٣(
حيح ص: وقال ١٤٧٣برقم  ١/٥٦٣؛ واحلاكم يف املستدرك ٢٩٤٥أبو داود يف اخلراج واإلمارة والفيء برقم أخرجه ) ٤(

  .٢٣٧٠برقم  ٤/٧٠على شرط البخاري ومل خيرجاه؛ وابن خزمية يف صحيحه 
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مرتالً، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن 
  .)١(»أصاب شيئًا سوى ذلك فهو غال

 هي اليت عمالته من واملسكن اخلادم اكتساب أباح إمنا أنه :أحدمها :وجهني على تأولي هذا :اخلطايب قال
 مسكن له يكن مل فإن ،واخلدمة السكىن للعامل أن :اآلخر والوجه نسواها بشيء يرتفق أن له وليس مثله أجرة
  .)٢(عمله يف مقامه مدة يسكنه مسكن له ويكترى ،مثله مهنة فيكفيه خيدمه من له ؤجراست خادم وال

 تعالَى اُهللا رضي اخلطاب بن اجلراح رضي اهللا عنه يقول ألمري املؤمنني عمر بن عبيدة ولذلك جند أن أبا
 أبا يا: عمر له فقَالَ ، اِهللا رسول أصحاب دنست: عنه عندما أكثر من استعمال الصحابة الكرام باألعمال

. اخليانة عن بالعمالة فأغنهم فعلت إن أما: قَالَ أستعني؟ فبمن ديين سالمة ىعلَ الدين بأهل أستعن مل إِذَا عبيدة
  .)٣(حيتاجون ال والرزق العطاء في هلم فأجزل شيء علَى استعملتهم إِذَا: يقول

بغري حق إمنا هو غلول، يرجع إىل  بعد ذلك ما يؤخذه وال بد لكل عامل أن يعلم بعد حتقيق كفايته أنَّ
 بعد أَخذَ فَما رِزقًا، فَرزقْناه عملٍ علَى استعملْناه من :»قد قال النيب الديين واألخالقي لديه، والوازع  غياب
كذَل و٤(»غُلُولٌ فَه(.  

  
  

  

                                                             

  .١٧٤٨٢برقم  ٢٠/٣٠٥والطرباين يف الكبري  ؛١٨٠٤٤برقم  ٤/٢٢٩أخرجه أمحد يف املسند ) ١(
  .٨/١١٥عون املعبود ) ٢(
  .١٢٦اخلراج أليب يوسف ص) ٣(
صحيح : وقال ١٤٧٢برقم  ١/٥٦٣واحلاكم يف املستدرك ؛ ٢٩٤٣أخرجه أبو داود يف اخلراج واإلمارة والفيء برقم ) ٤(

  .٢٣٦٩برقم  ٤/٧٠على شرط الشيخني ومل خيرجاه؛ وابن خزمية يف صحيحه 
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  ثايناملطلب ال
  املنيالع لدىواألخالقي  ييندتنمية الوازع ال

  :وذلك من خالل
   :ينية واألخالقيةعامالت بالقيم الدربط الت: أوالً

من يتتبع أمور التعامالت يف اإلسالم جيد أا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقيم الدينية واألخالقية اليت جاء ا، 
والندب تارة، وباحلرمة والكراهة تارة أخرى، بل قد يقلَّد فاعلها بوسام اإلميان،  بالوجوب فهي موصوفة

  .مع فضحه أمام رؤوس األشهاد، اربالن واملفرطر املقصدد هوي ة،نجلَاالعامل احملسن  يستحقو

 قيلَ لَكُم وكَرِه الْبنات، ووأْد ،)١(وهات ومنعا الْأُمهات، عقُوق علَيكُم حرم اللَّه إِنَّ«: من ذلك قوله 
؛ وقوله )٣(»م وأمواهلمهِاس على دمائالن هنماملؤمن من أَ«: وقوله ؛ )٢(»الْمالِ وإِضاعةَ السؤالِ، وكَثْرةَ وقَالَ،
 :»ُلأَه ةنذُو :ثَلَاثَةٌ الْج لْطَانقِْسطٌ، سم قدصتم ،فَّقولٌ مجرو يمحر يققكُلِّ الْقَلْبِ ري لى ذبمٍ، قُرلسمو 

يففعو فِّفعتالٍ، ذُو ميأَ علُوارِ هةٌ النسمخ: يفعي الضلَا الَّذ ربز ٤(لَه( ينالَّذ مه يكُما فعبونَ لَا تغتبلًا يأَه 
 عن خادعكي وهو إِلَّا يمِسي ولَا يصبِح لَا ورجلٌ خانه، إِلَّا دق وإِنْ طَمع لَه يخفَى لَا الَّذي والْخائن مالًا، ولَا

كلأَه ،كالمو ذَكَرلَ وخالْب أَو بالْكَذ، ريظنالشاش ووقوله )٦(»)٥(الْفَح ، :» َّإِن رادالْغ فَعري اٌء لَهول موي 
،ةاميقَالُ الْقي: هذةُ هرغَد نِ فُلَانب ٧(»فُلَان(.  

عامل مع إىل ذلك حسن الت ا ال تكفي للحكم بصالح إنسان مامل ينضمأشكاهل العبادات بكلِّ بل إنَّ
 وصيامها صلَاتها كَثْرة من يذْكَر فُلَانةَ إِنَّ اللَّه رسولَ يا رجلٌ قَالَ :قَالَ رضي اهللا عنه هريرةَ أَبِي عناآلخرين، ف
 قلَّة من يذْكَر فُلَانةَ فَإِنَّ اللَّه رسولَ يا قَالَ ،»النارِ في هي« :قَالَ ،بِلسانِها انهاجِري تؤذي أَنها غَير وصدقَتها

                                                             

 لَـا  ما يطْلُب أَو ،الْحقُوق من علَيه توجه ما الرجل يمنع أَن نهي أَنه: الْحديث معنى: ٤/١٤ قال اإلمام النووي يف شرحه )١(
قّهحتسي.  

  .٥٩٣؛ ومسلم يف األقضية برقم ٥٦٣٠أخرجه البخاري يف األدب برقم  )٢(
  .٤٩٩٥حسن صحيح؛ والنسائي يف اإلميان وشرائعه برقم : وقال ٢٦٢٧أخرجه الترمذي يف اإلميان برقم  )٣(
  .٣٦٨/ ٣ يثاحلد غريب يف النهاية .ينبغي ال ما على قداماإل عن وينهاه يزبره له عقل ال: أي )٤(
  .٩/٢٠٢ للنووي مسلم شرح .اخللق السئ وهو ،اشالفح: أي )٥(
  .٢٨٦٥أخرجه مسلم يف  اجلنة وصفة نعيمها وأهلها برقم  )٦(
  .١٧٣٥؛ ومسلم يف اجلهاد والسري برقم ٥٨٢٣أخرجه البخاري يف األدب برقم  )٧(
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 في يه«:قَالَ ،بِلسانِها جِريانها تؤذي ولَا )١(الْأَقط من بِالْأَثْوارِ تصدق وإِنها ،وصلَاتها وصدقَتها صيامها
ةن٢(»الْج(.  

  : ر من اخليانةتحذيوال األمانةترسيخ خلق : ثانياً
األمانة خلق ال ينفك عن أي عمل تكليفي يعمله اإلنسان، سواء كان ذلك مما يتعلق بدينه أو بدنياه، 

 ©: عاىل يف ذلك، وقد قـال اهللا تأمانة اس حسيةً كانت أو معنويةًالوفاء بالوعود أمانة، ورعايةُ حقوق النف

ª « ¬ ® ¯ ° ±  ]٥٨: النساء.[  

ا هدوأوكَ ،نٍيد وأداِء وحج، وزكاة وصيام صالةمن  ،على العباد اهللا هضرما افت كلُّ هي :األمانةف
وأوكد الودائعِ، الودائع كت٣(األسرار م(.  

  .)٤(وق غريِه، كانت ساحته ساحةَ أمانوملا كان األمني إنسانا مأمونَ اجلانبِ ال يخشى عدوانه على حق
  : ومن تعريف األمانة يظهر لنا أا تشتمل على ثالثة عناصر

  .عفَّةُ األمنيِ عما ليس له به حق: األول
  .تأْديةُ األمنيِ ما جيب عليه من حق لغريِه: الثاين

  .)٥(، وعدم التفريط ا والتهاون بشأااهتمام األمني حبفظ ما استؤمن عليه من حقوق غريه: الثالث
من استعملناه «: قال عن النيب : عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيهفا ليس له غلول وخيانة، ملفأخذ العامل 

: عن عدي بن عميرة الكندي رضي اهللا عنه قال، و)٦(»على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول
من استعملْناه منكُم علَى عملٍ فَكَتمنا مخيطًا فَما فَوقَه كَانَ غُلُولًا يأْتي بِه يوم «: يقول مسعت رسول اهللا 

ةامي٧( »الْق(.  

                                                             

  .١/٢٥٤النهاية البن األثري  .، املستجمدففهو اللنب ا: مجع ثور، وهو القطعة من األقط، واألقط: األثوار )١(
صحيح اإلسـناد ومل  : وقال ٧٣٠٤برقم  ٤/١٨٣؛ واحلاكم يف املستدرك ٩٦٧٣برقم  ٢/٤٤٠أخرجه أمحد يف املسند  )٢(

  .رواه أمحد والبزار ورجاله ثقات: وقال ١٣٥٦٢برقم  ٨/٣٠٨خيرجاه، ووافقه الذهيب؛ وذكره اهليثمي يف امع 
  .بتصرف ٢٦٩الكليات أليب البقاء ص: انظر) ٣(
  .٦٤٦ /١األخالق اإلسالمية حلبنكة ) ٤(
  .٦٤٧ـ  ٦٤٦ /١ :املصدر السابق) ٥(
صحيح : وقال ١٤٧٢برقم  ١/٥٦٣؛ واحلاكم يف املستدرك ٢٩٤٣أخرجه أبو داود يف اخلراج واإلمارة والفيء برقم ) ٦(

صحيح؛ والبيهقي يف السنن : قال األعظمي ٢٣٦٩برقم  ٤/٧٠على شرط الشيخني ومل خيرجاه؛ وابن خزمية يف صحيحه 
  .١٣٠٢٠برقم  ٦/٥٧٨الكربى 

  .١٨٣٣؛ ومسلم يف اإلمارة برقم ١٧٧٥٣برقم  ٤/١٩٢أخرجه أمحد يف املسند ) ٧(
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وتقصريه يف إعطاء احلق ألهله خيانة، فع بِين النةَ بن جندب رضي اهللا عنه عرمس ن َا«:قَالم دلَى الْيع 
يدؤى تتح ذَت١(»أَخ(.  

عن أَبِي هريرةَ ومن ينوي يف نفسه التفريط حبقوق الناس وأمواهلم ينتقم اهللا منه يف الدنيا قبل اآلخرة، ف
 بِين النع هنع اللَّه يضر َقَال:»،هنع ى اللَّها أَداَءهأَد رِيداسِ يالَ النوذَ أَمأَخ نم  لَفَها أَتلَافَهإِت رِيدذَ يأَخ نمو

٢(»اللَّه(.  
قال رسول : عن أَبِي هريرةَ رضي اهللا عنه قَالَ، ف)٣(والتوفيق حليفان ألهل األمانة يف التعامل املعونةكما أن 
ا صاحبه، فَإِذَا خانه خرجت من أَنا ثَالثُ الشرِيكَينِ ما لَم يخن أَحدهم«:إِنَّ اللَّه يقُولُ: رسول اهللا 

  .)٤(»بينِهِما
واألخالقي يف جمتمعاتنا إىل مفاسد كثريةعامالت مع غياب الوازع الديين وقد أدى انعدام األمانة يف الت ،

  .كانت اتمعات اإلسالمية يف الصدر األول مبنأى عنها
 تصاعد نسبةالتشريعات احملاربة للفساد من ذلك، بل وجدنا  تنج اتمعات الغربية مع كثرة القوانني وومل
ف نفسها سابع أقوى قوة اقتصادية يف العامل، وصلت فيها صن، فوالية كاليفورنيا األمريكية اليت تفيها اجلرمية

  .)٥( اجلرمية إىل نسب عالية، حىت أصبحت تنفق على السجون أكثر مما تنفق على التعليم
  : ر من الكذبيذوالتح يف التعامل الصدق الدعوة إىل: ثالثاً

ويزيد من ، نفسالث الطمأنينة يف ورِ، ويعاملنيقة بني املتق الثِّيعمفهو  ،عمل أساس جناح أيالصدق 
س وجيبة والتالر يف التعامالت أجواَء يع الكذبشبينما ي، اس يتناقلون فيما بينهم خرب أهل الصدقلنفا ؛قبالاإل

   .الثقة بني املتعاملني وانعدام
ر النيب وقد بش عن فعامل بالربكة والتوفيق يف الدنيا، وبالفوز باملقام العايل يوم القيامة، أهل الصدق يف الت

ا، فَإِنْ صدقَا وبينا بورِك الْبيعان بِالْخيارِ ما لَم يتفَرقَ«: قَالَ رسولُ اللَّه : حكيمِ بنِ حزامٍ رضي اللَّه عنه قَالَ

                                                             

: وقال ١٢٦٦؛ والترمذي يف البيوع برقم ٣٥٦١؛ وأبو داود يف البيوع برقم ٢٠٠٩٨برقم  ٥/٨أخرجه أمحد يف املسند ) ١(
، واحلاكم يف املستدرك ٢٥٩٦؛ والدارمي يف البيوع برقم ٢٤٠٠حسن صحيح؛ وابن ماجه يف األحكام برقم  حديث

  .صحيح اإلسناد على شرط البخاري ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب: وقال ٢٣٠٢برقم  ٢/٥٥
  .٢٢٥٧أخرجه البخاري يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس برقم ) ٢(
  .١/٥٥٦ري شرح اجلامع الصغري للمناوي التيس: انظر) ٣(
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، : وقال ٢٣٢٢برقم  ٢/٦٠؛ واحلاكم يف املستدرك ٣٣٨٣أخرجه أبو داود يف البيوع برقم ) ٤(

  .ووافقه الذهيب
  .١٣٥قتصادي صأخالقيات التعامل اال :ينظر )٥(
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اجر الصدوق مع النبيني الت: »، وقال )١(»لَهما في بيعهِما، وإِنْ كَتما وكَذَبا محقَت بركَةُ بيعهِما
  .)٢(»والصديقني والشهداء

ال يكلمهم اهللا يوم القيامة  م حيشرون يوم القيامة فجاراً،خرب بأيف التعامل، وأالصدق  ونانبجير من وحذَّ
إِلَى  جده أَنه خرج مع النبِي  اعةَ عن أَبِيه عننِ رِفَب بنِ عبيداعيل عن إِسموال يزكيهم وهلم عذاب أليم، ف

 وا أَعناقَهم وأَبصارهمورفَع لرسولِ اللَّه  ، فَاستجابوا»يا معشر التجارِ«:الْمصلَّى فَرأَى الناس يتبايعونَ، فَقَالَ
هفَقَالَ ،إِلَي:»قدصو ربو قَى اللَّهن اتا، إِلَّا مارفُج ةاميالْق موثُونَ يعبي ارجرضي اهللا عنه و، )٣(»إِنَّ الت أَبِي ذَر نع

 بِين النع َثَلَاثَةٌ لَ«:قَاليمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يو ،هِمإِلَي ظُرنلَا يو ،ةاميالْق موي اللَّه مهكَلِّمقَالَ»ا ي ، :
 ولُ اللَّهسا رأَهفَقَر و ذَرا، قَالَ أَبارر؟ قَالَ: ثَلَاثَ مولَ اللَّهسا ري مه نوا، مِسرخوا وابخ:»بِلُالْمس، 

  .)٤(»والْمنفِّق سلْعته بِالْحلف الْكَاذبِ ،والْمنانُ
 رسولُ قَالَ :رضي اهللا عنه قَالَ هريرةَ أَبِي أمراً من أمور املسلمني، فعن وأقبح ما يكون الكذب فيمن ولي

اللَّه :»ٌم لَا ثَلَاثَةهكَلِّمي اللَّه موي ،ةاميلَا الْقو ،كِّيهِمزلَا يو ظُرني هِمإِلَي ملَهو ذَابع يمأَل: خيش ،انز كلمو 
،لٌ كَذَّابائعو كْبِرتس٥(»م(.  

فال بد لكل من ويل أمر من أمور املسلمني مهما كان صغرياً أن يتحلَّى بالصدق يف التعامل ويتجنب 
  . الكذب، ألنه بوابة كل املفاسد

  :األمر باملعروف والنهي عن املنكرإشاعة و ،ترسيخ مبدأ النصح والتناصح: رابعاً
، أما إخالص العمل عن شوائب الفساد، أو هو فعل أو قول فيه صالح صاحبه يحتر :صحلنيقصد با

.)٦(ا فيه الفسادهي عموالن ،عاء إىل ما فيه الصالحهي الدف :النصيحة
صالحهم ريشدوهم إىل ما فيه ف ،األنبياء واملرسلني عليهم السالم لينصحوا أقوامهموقد أرسل اهللا تعاىل 

قال اهللا تعاىل على لسان نوح عليه السالم وهو وحيذروهم مما يفسدهم ويكون سبباً هلالكهم، وسعادم، 

                                                             

  .١٥٣٢رقم ؛ ومسلم يف البيوع ب١٩٧٣أخرجه البخاري يف البيوع برقم ) ١(
برقم  ٢/٧حديث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه؛ وأخرجه احلاكم يف املستدرك : وقال ١٢٠٩ترمذي برقم أخرجه ال) ٢(

  .، ويف سند احلديث ضعف١٠٤١٦برقم  ٥/٤٣٧؛ والبيهقي يف السنن الكربى ٢١٤٢
؛ والدارمي يف ٢١٤٦ارات برقم حسن صحيح؛ وابن ماجه يف التج: ، وقال١٢١٠أخرجه الترمذي يف البيوع برقم ) ٣(

  .٢٥٣٨البيوع برقم 
  .١٠أخرجه مسلم يف اإلميان برقم ) ٤(
  .١٠٧مسلم يف اإلميان برقم أخرجه ) ٥(
.٣٠٩؛ والتعريفات للجرجاين ص٤٩٤مفردات الراغب ص: انظر) ٦(
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 :خياطب قومه ناصحاً هلم           ]وهذا هود عليه السالم يقول ]٦٢:األعراف ،

 : لقومه                  ]٦٨:األعراف.[  

يه عن كلِّ صيحة دعوة املنصوح إىل كلِّوإذا كانت النما فيه خري وصالح، و ال ه ما فيه شر وفساد، فإن

 : إلميانية اليت أعلنها اهللا تعاىل بقولهمن حقوق األخوة ا اًقَّحبد أن تكون         
إِذَا : قَالَ ؟ما هن يا رسولَ اِهللا: قيلَ ،حق الْمسلمِ علَى الْمسلمِ ست:» وقال رسول اهللا، ]١٠:احلجرات[

هلَيع لِّمفَس هيتلَق، هفَأَجِب اكعإِذَا دو، لَه حصفَان كحصنتإِذَا اسو، هتماَهللا فَس دمفَح طَسإِذَا عو،  رِضإِذَا مو
هدفَع، هبِعفَات اتإِذَا ممن املؤمن أخوة اإلميان تقتضي ، كما أن )١(»وأن حيب ويكره له لنفسه،  ألخيه ما حيب

   .)٢(»لَا يؤمن أَحدكُم حتى يحب لأَخيه ما يحب لنفِْسه« :بقوله  رسول اهللاده وهو ما أكَّما يكره لنفسه، 
، ومقوم امهووقَه ادمععظم مكانة النصيحة من الدين، وأنها د لنا يؤكِّما  البيان النبوي إننا جند يفو

للَّه ولكتابِه ولرسوله ولأَئمة «:، قُلْنا لمن؟ قَالَ»لنصيحةُالدين ا« :ال رسول اهللا د قفق أساسي من مقَوماته،
هِمتامعو نيملس٣(»الْم( .  

حلِّوأوىل من جيب عليه التاه اهللا أمراً من أمور املسلمني هو من ولَّ ،والبعد عن الغش ،صحي بإسداء الن
سمعت : عن أيب يعلى معقل بن يسار رضي اهللا عنه قالف يدي اهللا تعاىل،وإال ساءت عاقبته بني  مهما صغر،
 ولَ اللَّهسر  ُقُوللَ«:يع اللَّه مرإِلَّا ح هتيعرل غَاش وهو وتمي موي وتمةً ييعر اللَّه يهعرتسي دبع نا مم هي

  .)٥(»الْجنة رائحةَ يجِد لَم إِلَّا بِنصيحة يحطْها فَلَم رعيةً اللَّه استرعاه عبد من ام«: ، ويف لفظ)٤(»الْجنةَ
املسؤولية امللقاة على عاتقهم، وقصور البشر عن القيام بالتمام، ففتحوا  وقد أدرك سلف هذه األمة عظم

  .عن أنفسهم مفاسد املناصب وخماطر الوالياتللناس أبواب النصح والتقومي، ليدرؤوا بذلك 
البيعة العامة بعد بيعة السقيفة قام  بعد أن بايعه الناس بكر رضي اهللا عنه خليفة املسلمني أيبفها هو 

  : فحمد اهللا وأثىن عليه بالذي هو أهله، مث قال: فتكلم
  : أما بعد

                                                             

  .١٩٣٨ز برقم ؛ والنسائي يف اجلنائ٢٧٣٧؛ والترمذي يف األدب برقم ٢١٦٢أخرجه مسلم يف السالم برقم ) ١(
  .٤٥؛ ومسلم يف اإلميان برقم ١٣أخرجه البخاري يف اإلميان برقم ) ٢(
  .٥٥أخرجه مسلم يف اإلميان برقم ) ٣(
  .، واللفظ له١٤٢؛ ومسلم يف اإلميان برقم ٦٧٣١أخرجه البخاري يف األحكام برقم ) ٤(
  .لبخاريواللفظ ل ،١٤٢؛ ومسلم يف اإلميان برقم ٦٧٣١أخرجه البخاري يف األحكام برقم ) ٥(
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 فقوموين، الصدق فأعينوين، وإن أسأت تخبريكم، فإن أحسن يت عليكم ولستفإين قد ولِّ :أيها الناس
أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي منكم الضعيف  عندي حىت أريح عليه حقَّه إن شاء اهللا، والقوي

١(منه إن شاء اهللا عندي حىت آخذ احلق(.  
إمنا كانت يف نظرهم والغىن،  لواليات واملناصب مغامن، حيققون ا شهوة النفس يف العزيف ا اومل يرو

دخلْت علَى عمر وهو قَاعد علَى جِذْعٍ في دارِه : عن حذَيفَةَ بن اليمان رضي اهللا عنه قَالَمسؤولية ومغرماً، ف
فَقُلْت ،هنت مونفَد هفْسثُ ندحي وه؟ : ونِنيمؤالْم ريا أَمي كمي أَها الَّذم  

: ما الَّذي يهِمك، واِهللا لَو رأَينا منك أَمرا ننكره لَقَومناك، قَالَ: قُلْت: هكَذَا بِيده وأَشار بِها، قَالَ: فَقَالَ
فَقُلْت ،وهمتملَقَو هونركنا تري أَمنم متأَير لَو ،وإِالَّ ه ي الَ إلَهك آِهللا: آِهللا الَّذنا منأَير لَو ،وإِالَّ ه ي الَ إلَهالَّذ 

ـ أَصحاب محمد ـ الْحمد للَّه الَّذي جعلَ فيكُم: فَفَرِح بِذَلك فَرحا شديدا، وقَالَ: أَمرا ننكره لَقَومناك، قَالَ
  .)٢(ومنِيمنِ الَّذي إذَا رأَى مني أَمرا ينكره قَ

وال شك أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو لون من ألوان النصيحة، ولذلك توجه األمر الرباينُّ هلذه 
ال ـاألمة بأن يكون منها مجاعة ممن ينتهج خلق الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فق

 :تعاىل                             

     ]١٠٤:آل عمران.[  

عن أيب سعيد اخلدري لتغيري املفاسد واملنكرات مبا نستطيعه من إمكانات، ف ولذلك دعانا رسول اهللا 
من رأَى منكُم منكَرا فَلْيغيره بِيده، فَإِنْ لَم يستطع فَبِلسانِه، «: يقُولُ رسولَ اللَّه  سمعت: رضي اهللا عنه قال

انالْإِمي فعأَض كذَلو ،فَبِقَلْبِه عطتسي ٣(»فَإِنْ لَم( .  
عم الفساد والظلم أرجاء اتمع،  من ترك واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإال وحذرنا 

والَّذي «:واستوجب الناس ـ صاحلهم وفاسدهم ـ غضب اهللا وعذابه لتركهم ما أمروا به من التغيري، قال 
لَيثَ ععبأَن ي اللَّه كَنوشلَي كَرِ، أَونن الْمنَّ عوهنلَتو وفرعنَّ بِالْمرأْملَت هدفِْسي بِيفَلَا ن هونعدت ثُم ،هنا مقَابع كُم

  .)٤(»يستجاب لَكُم
 علَى استهموا قَومٍ كَمثَلِ فيها والْواقعِ اللَّه حدود علَى الْقَائمِ مثَلُ«: لذلك مثاالً فقال وضرب النيب 

ةينفس ابم فَأَصهضعا بلَاهأَع مهضعبفَلَ وا،أَسفَكَانَ ه يني الَّذا فهفَلا إِذَا أَسقَوتن اساِء موا الْمرلَى من عم 
                                                             

  .٢/٢٣٧تاريخ األمم وامللوك للطربي ) ١(
  .٣٥٦٢٩برقم  ١٣/٢٧٨أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، ) ٢(
  .٤٩أخرجه مسلم يف اإلميان برقم ) ٣(
  .حديث حسن: وقال ٢١٦٩أخرجه الترمذي يف الفنت برقم ) ٤(
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مقَها لَو :فَقَالُوا فَوا أَنقْنري خا فيبِنصقًا نرخ لَمو ذؤن نا، مقَنفَإِنْ فَو مكُوهرتا يموا وادلَكُوا أَرا، هيعمإِنْ جو 
  .)١(»جميعا ونجوا نجوا أَيديهِم، لَىع أَخذُوا

  : يف التعامالت اجتناب الشبهات: خامساً
على الترك، أو جانب الترك على  له جانب الفعل حيترج أن اإم ض له من األمورأمام ما يعرِ فاملكلَّ
ا اآلخر فهو احلرام بدون ه، وأمفي ا األول فهو احلالل الذي ال شكمنهما، أم له واحد يترجح ال الفعل، أو

ه ينقصه، أو يفسده مما له دينه ليسلم د يف األمر كان من املشتبه الذي ينبغي عليه تركه؛شك، فإن تردرضوع 
أمر من األمور إمنا هو بالعلم  على أن يكون احلكم على أي ،)٢(وذمه اهللا عقاب من فيسلم ويعيبه، يشينه مما

 سمعت رسولَ اللَّه : قَالَأنه لنعمانَ بن بشريٍ رضي اهللا عنه اعلى ما سبق ما رواه  يدلُّ واملعرفة من أهله،
استبرأَ  اتقَى الشبهات إِنَّ الْحلَالَ بين وإِنَّ الْحرام بين وبينهما مشتبِهات لَا يعلَمهن كَثري من الناسِ، فَمن«:يقُولُ

  .)٣(»..لدينِه وعرضه، ومن وقَع في الشبهات وقَع في الْحرامِ
والوقوع يف الشبهات مفسدة، وبقدر ما يبتعد املكلف عن الشبهات وأسباا، حيمي نفسه من الوقوع يف 

  .الفساد وأسبابه
  :تعاملنياملسامح والوفاء بني التي بحلِّالتالدعوة إىل : سادساً

كل  بسببها لوزوت ل معها التعامالت،هسوت نشر يف اتمع روح احملبة والتآخي،هذه األخالق ت
 أَنَّ عنهما اللَّه رضي اللَّه عبد بنِ جابِرِ فَعن ،، وهو ما أرشد إليه النيب اخلالفات اليت تنشأ بني املتعاملني

  .)٤(»اقْتضى وإِذَا ،اشترى وإِذَا باع، إِذَا سمحا رجلًا اللَّه مرح«: قَالَ  اللَّه رسولَ
 واحلض ،ةشاحاملُ وترك ،األخالق معايل واستعمال ،املعاملة يف السماحة على احلض فيه: قال ابن حجر

  .)٥(منهم العفو وأخذ ،املطالبة يف الناس على التضييق ترك على
 أفضلُ«: أنه قال حسن التعامل دليل على كمال اإلميان، ففي احلديث عن رسول اهللا  وال خيفى أن

   . )٦(»ح الشراء، مسح القضاء، مسح االقتضاءم، سح البيعِمس جلٌر :املؤمنني إمياناً

                                                             

  .٢٣٦١أخرجه البخاري يف الشركة برقم  )١(
  .١٤/١٠٩شكل من تلخيص كتاب مسلم املفهم ملا أ: انظر) ٢(
  .، واللفظ له١٥٩٩؛ ومسلم يف املساقاة برقم ٥٢أخرجه البخاري يف اإلميان برقم ) ٣(
  .١٩٧٠البخاري يف البيوع برقم أخرجه ) ٤(
  .٤/٣٠٧فتح الباري ) ٥(
رواه الطرباين : وقال ٦٣١٣برقم  ٤/١٣١؛ وذكره اهليثمي يف امع ٧٥٤٤برقم  ٧/٢٩٧الطرباين يف األوسط أخرجه ) ٦(

  .يف األوسط ورجاله ثقات
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   ملطلب الثالثا
  عند العاملني ترسيخ مبدأ الترغيب والترهيب

  )الثواب والعقاب(أو  
سواء كان عاجالً أم  الترغيب بالثواب والترهيب من العقاب،: لتربية يف السنة النبويةمن أبرز مبادىء ا

   .على مر تارخيها، وال تزال تنتهج هذا املسلك يف التربية إىل يومنا هذا ةوهو منهج قرآين، اعتمدته األم آجالً،
 يدلُّ ،مبكافأة عاجلة ويكافئ ،هثاب على إحسانيالعامل احملسن وقد ورد الدليل من السنة النبوية على أن 

  .)٢(»سلَبه فَلَه بينةٌ علَيه لَه قَتيلًا قَتلَ من :»وقوله ، )١(»لَه فَهِي ميتةً أَرضا أَحيا من :»النيب قول  عليه
أو يوالنيب فقد قالد بالثواب اآلجل على إحسانه، ع  :»قَةدلَى الصلُ عامي  الْعازِي فكَالْغ قبِالْح

هتيإِلَى ب جِعرى يتح بِيلِ اللَّهال، وق)٣(»س  :»َّإن نياملُقِْسط دنلَى اِهللا عع ابِرنن مورٍ من :ينلُونَ الَّذدعيف ي 
هِمكْمهِم حيلا وأَهما ولُول مب)٤(»ومؤة عن عائشف ، حبة اهللا لعمله، أو يJ  النيب أن اهللا  إنَّ«: قال

حيب ملَإذا ع أحدكم عمالً أن يتق٥(»هن(اَهللا إنَّ«: ، ويف رواية تعاىل حيب من العامل إذا عأن حيسن لَم«)٦(.  
 كُلِّ في سائمة إِبِلٍ كُلِّ في«: عليه قول النيب  يدلُّالعاجلة على إساءته،  يستحق العقوبةفاملسيء أما 

 إِبِله وشطْر آخذُوها فَإِنا أَبى ومن أَجرها، فَلَه مؤتجِرا أَعطَاها من حسابِها، عن إِبِلٌ يفَرق لَا لَبون، ابنةُ ربعنيأَ
  .)٨(»شيٌء منها  محمد لآلِ يحلُّ لَا ،)٧(ربنا عزمات من عزمةٌ

                                                             

؛ والترمذي يف ٣٠٧٣أبو داود يف اخلراج واإلمارة والفيء برقم ؛ و١٤٦٧٧برقم  ٣/٣٣٨أمحد يف املسند أخرجه ) ١(
  .٥٧٦١حسن صحيح؛ والنسائي يف السنن الكربى برقم : وقال ١٣٧٩األحكام برقم 

  .١٧٥١ومسلم يف اجلهاد والسري برقم  ؛٢٩٧٣البخاري يف فرض اخلمس برقم أخرجه ) ٢(
؛ وابن ماجه يف الزكاة برقم ٦٤٥؛ والترمذي يف الزكاة برقم ٢٩٣٦أخرجه أبو داود يف اخلراج واإلمارة والفيء برقم ) ٣(

١٨٠٩.  
  .١٨٢٧مسلم يف اإلمارة برقم أخرجه ) ٤(
وفيه مصعب بن  ،رواه أبو يعلى: وقال ١٧٥ /٤؛ وذكره اهليثمي يف امع ٣٣٤ /٤أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ) ٥(

  .، وقد أشار األلباين يف صحيح اجلامع إىل حتسني هذا احلديثثابت وثقه ابن حبان وضعفه مجاعة
  .٣٣٥ /٤أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ) ٦(
  .على قول من يقول بذلك، مثبتاً حكم احلديث) ٧(
؛ ٢٤٤٤؛ والنسائي يف الزكاة برقم ١٥٧٥داود يف الزكاة برقم  ؛ وأبو٢٠٠٣٠برقم  ٥/٢أمحد يف املسند أخرجه ) ٨(

  .صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال ١٤٤٨برقم  ١/٥٥٤واحلاكم يف املستدرك 
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أو يوقول النيب  عليه د بعقوبة آجلة، يدلُّع :»ٌاةُ ثَلَاثَةلٌ : الْقُضجر ،ةني الْجقَاضٍ فارِ وي النف انيقَاض
ي النف واسِ فَهالن قُوقح لَكفَأَه لَمعقَاضٍ لَا يارِ، وي النف فَذَاك ذَاك ملفَع قرِ الْحيى بِغقَاضٍقَضى  ارِ، وقَض

ةني الْجف كفَذَل ق١(»بِالْح(.  
فقد  :أما بعد«: يف أول خطبة خطبها بعد أن محد اهللا وأثىن عليه رضي اهللا عنه قال عمر بن اخلطابوقد 

يناه ابتليت بكم وابتليتم يب، وخلفت فيكم بعد صاحيب، فمن كان حبضرتنا باشرناه بأنفسنا، ومن غاب عنا ولَّ
  .)٢(»مانة، ومن حيسن نزده حسنا، ومن يسيء نعاقبه، ويغفر اهللا لنا ولكمالقوة واأل أهلَ

وال يكونن احملسن واملسيء عندك « :إىل قائد جيوشه األشتر النخعي ومن كالم سيدنا علي رضي اهللا عنه
   .)٣(»سهلزم كالً منهم ما ألزم نفمبرتلة سواء، فإن ذلك تزهيداً ألهل اإلحسان، وتدريباً ألهل اإلساءة، وأَ

  

                                                             

؛ ٢٣١٥؛ وابن ماجه يف األحكام برقم ١٣٢٢؛ والترمذي يف األحكام برقم ٣٥٧٣أخرجه أبو داود يف األقضية برقم ) ١(
  .٥٩٢٢م والنسائي يف السنن الكربى برق

  .١٢٤تاريخ اخللفاء للسيوطي ص ) ٢(
  .١/٣٤٦ مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة) ٣(
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  املطلب اخلامس
  من الوقوع يف الفساد لُالتزام مجلة من السلوكيات تقلِّ

  :وذلك من خالل
  : واملستشارين الصلحاءاختاذ األعوان : أوالً

وأولو العزم من  اهللا  رسولُعن ذلك لو استغىن أحد عن املشورة واألعوان لكمال عقل وقوة، الستغىن 
علمنا املشورة بأفعاله وأقواله، وكان له أعوان صدق يعينونه على أمر   النيب أنَّ األنبياء عليهم السالم، إالَّ

 من لأَصحابِه مشورةً أَكْثَر أَحدا رأَيت ما« :رضي اهللا عنه قَالَ هريرةَ أَبِي فعنألقوال واألفعال، دينه ودنياه، با
 وما استخار، من خاب ما«: اهللا رسول قال :رضي اهللا عنه قال مالك بن أنس عن، و)١(» اللَّه رسولِ
  .)٣(»أَمرِهم َألرشد هدوا إالَّ قَوم اورتش ما«: الْحسنِ البصري قوله، وروي عن )٢(»استشار من ندم

أن وجود األعوان والناصحني إىل جانب من ويل أمراً من أمور املسلمني دليل خري من اهللا،  وقد أخربنا 
يرا جعلَ لَه وزِيرا من ولي منكُم عملًا فَأَراد اللَّه بِه خ:»قَالَ رسولُ اللَّه : فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت

 ، على أن يكونوا أمناء يف نصحهم وتذكريهم، فقد قال رسولُ)٥(»، إِنْ نِسي ذَكَّره، وإِنْ ذَكَر أَعانه)٤(صالحا
اللَّه  :»ارشتسالْم نمتؤ٦(»م(.  

جل بقراراته، ويستشري أهل الرأي أال يتع مهما كان صغرياً، فينبغي على من ويل أمراً من أمور املسلمني
م إليه، فهو أجدر به أن يصيب احلقويوفق إىل الرشد، ويتجنب الفساد بأنواعهواحلكمة، ويقر ،.  

  :اقتفاء أثر القدوة الصاحلة يف العمل: اًثاني
اىل إىل التأسي من أبرز عوامل النجاح يف العمل، اقتفاء أثر الناجحني فيه، واالقتداء م، وقد دعانا اهللا تع

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه  : ، فقالبنبيه حممد 
  .]٢١: األحزاب[  كَثريا

                                                             

؛ قال ابن حجر يف الفتح ٩٧٢٠برقم  ٥/٣٣٠يف مصنفه ؛ وعبد الرزاق ١٧١٤الترمذي يف اجلهاد برقم  أخرجه) ١(
  .رجاله ثقات إال أنه منقطع: ١٣/٣٤٠

  .٢/١٧٥الطرباين يف املعجم الصغري  أخرجه) ٢(
  .٩/١٠ابن أيب شيبة يف مصنفه  أخرجه) ٣(
  .هو من يؤازر من ويل أمراً من أمور املسلمني مهما كان صغرياً: الوزير) ٤(
؛ والبيهقي يف السنن الكربى ٤٢٠٤برقم ٧/١٥٩؛ والنسائي يف البيعة ٢٤٤٥٦برقم  ٦/٧٠د أخرجه أمحد يف املسن) ٥(

أخرجه أمحد والبزار، ورجال البزار رجال : وقال ٩٠٦٣برقم  ٥/٣٧٩؛ وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ١٠/١٩١
  .الصحيح

؛ وأبو داود يف األدب برقم ٢٥٦برقم  ٩٩؛ والبخاري يف األدب املفرد ص٢٢٤١٤برقم  ٥/٢٧٤أخرجه أمحد يف املسند ) ٦(
؛ واحلاكم يف ٣٧٤٥حديث حسن؛ وابن ماجه يف األدب برقم : وقال ٢٨٢٢؛ والترمذي يف األدب برقم ٥١٢٨

: وقال ١٨٢/ ٨على شرط الشيخني، ووافقه الذهيب؛ وذكره اهليثمي يف امع : وقال ٧١٧٨برقم  ٤/١٤٥املستدرك 
  .يح ورواه البزاررواه الطرباين ورجاله رجال الصح
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عليكُم بسنتي وسنة :» فقال أصحابه، ديه وهدي  القتداءاعلى أمته  رسول اهللا أوجب قد و
واجِذها بالنلَيوا عضع نييداملَه ديناش١( »..اخلُلَفَاِء الر(قال، و  :»يدعنِ بوا بِاللَّذَيداقْت :رمعكْرٍ وو بأَب«)٢(.  

نب مسالك توإن قلَّ عددهم، وجي مسالكهميوطِّن نفسه، فيتبع سبيل الناجحني ويسلك  منالناجح هو ف
قَالَ رسولُ اللَّه : ، فعن حذَيفَةَ رضي اهللا عنه قَالَالفاسدين وإن كثر عددهم، وهذا ما دعا إليه رسول اهللا 

:»ًةعوا إِمكُونقُولُونَ)٣(لَا تت ، :فُسوا أَنطِّنو نلَكا، ونوا ظَلَمإِنْ ظَلَما، ونسأَح اسالن نسإِنْ أَح نسإِنْ أَح ،كُم
  .)٤(»الناس أَنْ تحِسنوا، وإِنْ أَساُءوا فَلَا تظْلموا

اس عن شيء دخل كان عمر بن اخلطاب إذا ى الن«: قالرضي اهللا عنه عن أبيه  بن عبد اهللا عن ساملو
نظر الطري إىل اللحم، فإن  اس إمنا ينظرون إليكمإين يت عن كذا وكذا، والن: مجع، فقال: إىل أهله، أو قال

وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإين واهللا ال أوتى برجل منكم وقع يف شيء مما نهيعنه الن له  اس إالَّت أضعفت
العقوبة ملكانه مني، فمن شاء فليتقد٥(»رم ومن شاء فليتأخ(.  
ببن اخلطاب وقد كَت رمى األشعري أَبِي إِلَى عوسا«:رضي اهللا عنهما مأَم دعفَإِنَّ :ب دعأَس اةعالر نم 

تدعس بِه ،هتيعإِنَّ رقَى وأَش اةعالر دناِهللا ع نم تيقش بِه ،هتيعر اكإِيأَنْ و عترت عترالُك، فَيمكُونَ عثْلُك فَيم 
دنثْلُ اِهللا عهِ مالْبةيم ، تظَرإِلَى ن ةرضخ نضِ ماَألر تعتا فَريهي فغتبت كنِ، بِذَلما السمإِنا وفُهتي حا، فنِهمس 

الَمالسك ولَي٦(»ع(.  
  :ومساع شكواهم ، والتواصل معهم،أصحاب احلاجات عنعدم االحتجاب : اًثالث

اه اهللا أمراً من أمور املسلمني، كم ممن ولَّ بٍثَعاجل مشاكلهم عن كَال يستوي من يعاين حاجات الناس وي
عتمداً يف ذلك على األعوان مشاكلهم، م لِّلعرض حوائجهم وح ،يغلق بابه دوم، ومينعهم من الولوج عليه

  .والوسطاء فيما بينه وبينهم

                                                             

حسن صحيح، وابن ماجه : وقال ٢٦٧٦؛ والترمذي يف األخذ بالسنة برقم ١٧١٨٢برقم ٤/١٢٦أخرجه أمحد يف املسند ) ١(
وقال  ٤٤٥١برقم  ٣/٧٩؛ واحلاكم يف املستدرك ٩٥؛ والدرامي يف اتباع السنة برقم ٤٢يف اتباع اخللفاء الراشدين برقم 

  .صحيح: الذهيب
  .صحيح: وقال الذهيب ٤٤٥١برقم  ٣/٧٩؛ واحلاكم يف املستدرك ٢٣٢٩٣برقم  ٥/٣٨٢يف املسند  أخرجه أمحد) ٢(
أنا معك؛ ألنه ال رأي له يرجع إليه، : هو الذي يتابع كل ناعق، ويقول لكل أحد: ١٤١/ ١٢قال يف حتفة األحوذي  )٣(

  .رهاناملقلد الذي جيعل دينه تابعا لدين غريه بال رؤية وال حتصيل ب: ومعناه
  .حسن غريب: ، وقال٢٠٠٧أخرجه الترمذي يف الرب والصلة برقم ) ٤(
  .٢٠٧١٣برقم  ١١/٣٤٣لزوم اجلماعة : أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، باب) ٥(
  .١٣/٢٦٥ابن أيب شيبة يف مصنفه أخرجه ) ٦(
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اب دونه ودون رفع ضاع لعدم وصول صوت صاحبه، وكم من مظلوم حال األعوان واحل فكم من حقج
اه اهللا أمراً من أمور املسلمني فاحتجب عنهم أن حيتجب اهللا عنه يوم من ولَّ  ر النيبمظلمته، ولذلك حذَّ

  .)١(القيامة، فال جييب دعوته وخييب آماله
منا بِك أَبا فُلَان، فَقُلْت حديثًا دخلْت علَى معاوِيةَ فَقَالَ ما أَنع: عن أيب مريم الْأَزدي رضي اهللا عنه قالف

 ولَ اللَّهسر تعمس بِه كبِرأُخ هتعمس ُقُولونَ «:يد بجتفَاح نيملسرِ الْمأَم نئًا ميلَّ شجو زع اللَّه لَّاهو نم
مفَقْرِهو هِملَّتخو هِمتاج٢(ح(اللَّه بجتاح ، فَقْرِهو هلَّتخو هتاجونَ حد هنجِ  :، قَالَ»عائولَى حلًا عجلَ رعفَج

  .)٣(الناسِ
كَانَ عمر إذَا استعملَ رجالً أَشهد علَيه رهطًا من اَألنصارِ : قَالَ رضي اهللا عنه عنِ ابنِ خزيمةَ بنِ ثَابِتو

ولَكني استعملْتك علَيهِم ، إني لَم أَستعملْك علَى دماِء الْمسلمني، والَ علَى أَعراضهِم«: يقُولُ: لَوغَيرِهم، قَا
لْبس رقيقًا، والَ يركَب أَنْ الَ يأْكُلَ نقيا، والَ ي :واشترطَ علَيه، »وتقيم فيهِم الصالَةَ ،لتقِْسم بينهم بِالْعدلِ

  .)٤(بِرذَونا، والَ يغلق بابه دونَ حوائجِ الناسِ
  : يف التعامالت على إساءته إحسان الظن بالناستغليب جانب : رابعاً

األصل يف كل من يتعامل مع الناس ويعمل هلم، أن يكون حسن الظن م، ساتراً ألخطائهم وهفوام 
  .مكن، فال يتتبع عورام، وال يتجسس عليهم، وال يتهمهم باملعايبمهما أ

فإن فعل خالف ذلك أفسدهم، وجرأهم على الفساد، وقطع عليهم طريق التوبة والرجوع عن اخلطأ، 
، ويف )٥(»فِْسدهمت أَنْ كدت أَو أَفْسدتهم، الناسِ عورات اتبعت إِن إِنك«:بقولهوهو ما أرشد إليه النيب 

  .)٦(»أَفْسدهم الناسِ في الريبةَ ابتغى إِذَا الْأَمري إِنَّ«: رواية

                                                             

  .٨/٢٥٩٢شرح املشكاة للطييب : انظر) ١(
 به الختلَّ حيصل مل لو حبيث ،الضرورة حد يبلغ مل وإن اإلنسان به يهتم ما احلاجة أن :والفقر واخللة احلاجة بني الفرق )٢(

، التعيش المتنع يوجد مل لو حبيث االضطرار حد يبلغ مل رمبا ولكن، اخللل من مأخوذ، كذلك كان ما :واخللة، أمره
  .٨/٢٥٩٢ للطييب املشكاة شرح. دونه شالتعي ميكن ال ما إىل االضطرار هو :والفقر

صحيح : وقال ٧٠٢٧برقم  ٤/١٠٥؛ واحلاكم يف املستدرك ٢٩٤٨أخرجه أبو داود يف اخلراج اإلمارة والفيء برقم ) ٣(
  .اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب

  .١١/٣٢٤ يف مصنفه ؛ وعبد الرزاق١٢/٣٢٧أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) ٤(
 ١٣/٧٢؛ وابن حبان يف صحيحه ١٦٥٦برقم  ١٩/٣٧٩ الكبري ؛ والطرباين يف٤٨٨٨أخرجه أبو داود يف األدب برقم  )٥(

  .، واحلديث صحيح٥٧٦٠برقم 
 ٨/١٠٨والطرباين يف الكبري  ؛٤٨٨٩؛ وأبو داود يف األدب برقم ٢٣٨٦٦برقم  ٦/٤أخرجه أمحد يف املسند  )٦(

رواه : وقال ٩٠٨٢برقم  ٥/٣٨٧؛ وذكره اهليثمي يف امع ٨١٣٧برقم  ٤/٤١٩؛ واحلاكم يف املستدرك ٧٥٣٢برقم
  .أمحد والطرباين، ورجاله ثقات
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  اخلامتة
  :أهم النتائجوفيها 
ظاهرة إنسانية، ظهرت بوجود اإلنسان على هذه املعمورة، واألنبياء عليهم السالم هم دعاة  سادـ الف

  . ىل البشريةاإلصالح الذين أرسلهم اهللا تعاىل إ
قيم ربانية سامية، تصلح لكل زمان ومكان، واملتتبع لنصوصها يستطيع أن يستلهم منها ـ يف السنة النبوية 

  .ملكافحة الفساد بكل أنواعهاً وضوابط أسس
ـ الفساد اإلداري ينتج عن سوء استغالل السلطة العامة للحصول على مكاسب خاصة غري مشروعة، أو 

  .العامة للتهرب من الواجبات
ـ وأما الفساد املايل فهو ناتج عن اإلخالل باملصاحل والواجبات العامة، واستغالل املال العام لتحقيق مصاحل 

  .خاصة
ـ  بني الفساد اإلداري واملايل عموم وخصوص، والفساد اإلداري أعم وأمشل من الفساد املايل، وغالباً ما 

  .ينضم إىل الفساد اإلداري فساد مايل
فساداً تنظيمياً، أو فساداً  يكون ع صور الفساد اإلدراي واملايل تبعاً للمصلحة اليت يراد حتقيقها، فقدتتنو ـ 

  .سلوكياً، وقد يصل يف بعض األحيان إىل درجة اجلرمية اجلنائية
ـ مجيع أشكال الفساد سواء منها اإلداري واملايل هي ضرر وإضرار يلحق الفرد أو اتمع، وقد حرم 

  .)١(»ال ضرر وال ضرار«:الضرر واإلضرار، فقال اإلسالم 
اختيار أهل القدرة والكفاية للوظائف واألعمال، إىل : ـ من أبرز أسس مكافحة الفساد يف السنة النبوية

  .جانب اتصافهم باألمانة واالستقامة، واستبعاد كل من حيرص على الوظائف واألعمال مع عدم أهليته هلا
هلم، مما يسد حاجام وحاجات من  ال بد من حتقيق الكفايةف ،فاءات لألعمالـ بعد اختيار أصحاب الك

يعولون، وإال كانوا عرضة للوقوع يف املفاسد بسبب ضغوط احلياة وتكاليفها، وذلك يف حاالت الضعف 
  .لقيالنفسي، وغياب الوازع الديين واخلُ

 مكافحة الفساد بأنواعه، ويربز ذلك من ـ إن لتنمية الوازع الديين واخلُلقي لدى العاملني دور فعال يف
  .خالل ربط التعامالت بالقيم الدينية واألخالقية، وتعزيز خلق األمانة والصدق يف التعامالت

والنهي عن  ،ـ فتح باب التناصح بني أفراد اتمع بكل أطيافهم، وقيام املختصني بواجب األمر باملعروف
  .د اإلداري واملايل يف اتمعيقضي على كثري من مظاهر الفسا ،املنكر

  .ـ التحذير  من الوقوع يف الشبهات عند التعامل، يدرأ عن العاملني الوقوع يف مفاسد احملرمات

                                                             

  .سبق خترجيه )١(
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ـ إثابة العامل احملسن، ومعاقبة العامل املسيء، تعزز من فرص اإلصالح، وتقلِّص من مظاهر الفساد 
  .اإلداري واملايل

، تردع أصحاب النفوس الضعيفة والسلوك املنحرف، عن الوقوع منهم سيءمراقبة العاملني وحماسبة املـ 
  .يف أي نوع من أنواع الفساد

اختاذ األعوان واملستشارين الصلحاء، واقتفاء أثر : ـ من أبرز سبل وقاية العاملني من الوقوع يف الفساد
م، وتغليب جانب حسن ع أصحاب احلاجات وعدم االحتجاب عنهوة الصاحلة يف العمل، والتواصل مالقد

  .الظن عند التعامل مع الناس على إساءته
  : وأما التوصيات

ـ أن تتذَخ وما فيها من قيم إنسانية وحضارية منطلقاً لوضع أسس وضوابط إدارة النبوية املطهرة  ةُالسن
  .املال واألعمال، ومكافحة ما يطرأ عليها من مفاسد

ـ أن ال تقتالقوانني والتشريعات، ر مؤسسات املال واألص بل ال بد عمال يف مكافحتها للفساد على سن
أن تضيف إليها تعزيز القيم الدينية واألخالقية يف التعامالت، وذلك من خالل تفعيل جانب التوعية والتعريف 

  .ا
  .واألخالقيةذكري بالقيم الدينية خصص جانب منها للت، يللعاملني يف اإلدارة ـ إقامة دورات تدريبية دورية

  .الوقوع يف الفساد وأسبابهويدرأ عنهم  ،مبا حيقق هلم الكفاية ـ حتسني ظروف العاملني
  .ـ تفعيل دور املتعامل السري، ملراقبة أداء العاملني، وحماسبة املخطئ منهم

  
)وآخر دعوانا أن العاملني احلمد هللا رب(  
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  فهرس املصادر واملراجع
، تعليق هـ٤٥٠حلسن علي بن حبيب املاوردي تيف الواليات الدينية أليب ااألحكام السلطانية   

  .م١٩٩٠هـ ـ ١/١٤١٠، ط، نشر دار الكتاب العريب ـ بريوتخالد العلمي
م، نشر دار القلم ـ ٢٠٠٣األخالق اإلسالمية وأسسها للشيخ عبد الرمحن حسن حبنكة ت  

  .م١٩٨٧هـ ـ ٢/١٤٠٧دمشق، ط
دي يف الفكر اإلسالمي، للدكتور أمحد سلمان احملمدي، نشر دار النور أخالقيات التعامل االقتصا  

  .م٢٠١٤هـ ـ ١/١٤٣٤املبني ـ األردن ـ عمان؛ ط
عبدالباقي، نشر  فؤاد حممد: اجلعفي، حتقيق البخاري إمساعيل بن املفرد، أليب عبد اهللا حممد األدب  

  .م١٩٨٩ - هـ٣/١٤٠٩بريوت، ط – اإلسالمية البشائر دار
 حيىي بن شرف النووي الدمشقي كريازمام الفقيه احملدث حميي الدين أيب إللار األذك  

  .م١٩٩٤ - ـ ه ١٤١٤/ ـ بريوت، طدار الفكر ، نشر )ـه٦٧٦ت(
أصول اإلدارة من القرآن والسنة للدكتور مجيل جودت أبو العينني، نشر دار ومكتبة اهلالل ـ   

  .م١/٢٠٠٢بريوت، ط
، )هـ٥٤٤ ت(، أبو الفضل اليحصيبعياض بن موسى ، للقاضي ئد مسلمإِكمالُ املُعلمِ بفَوا  

  .م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩ /١، طمصر ـ دار الوفاء ، نشر الدكتور حييى إِسماعيل:حتقيق
، نشر مؤسسة ناصر للثقافة ـ بريوت ـ لبنان، )هـ٢٢٤ت(األموال أليب عبيد القاسم بن سالم   

  .م٢/١٩٨٠ط
، أليب الربكات عبد اهللا بن أمحد النسفي )يف فروع احلنفية(رت الدقائق البحر الرائق شرح ك  

لبنان،  –زكريا عمريات، نشر دار الكتب العلمية بريوت : ، اعتىن به)هـ٧١٠ت(
  .م ١٩٩٧ -هـ١/١٤١٨ط

بريوت،  –تاريخ األمم وامللوك، حملمد بن جرير الطربي أيب جعفر، نشر دار الكتب العلمية   
  .هـ١/١٤٠٧ط

، نشر احلميد عبد الدين حمي حممد:  حتقيق، السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد، لإلمام اخللفاء يختار  
  .م١٩٥٢ - هـ١/١٣٧١، طمصر – السعادة مطبعة

إبراهيم األبياري،نشر دار : ، حتقيق)هـ٨١٦ت(بن علي اجلرجاين التعريفات، لعلي بن حممد   
  .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥/ ١بريوت، ط –الكتاب العريب 

 اإلمام مكتبة، نشر املناوي الرؤوف عبد الدين زين احلافظ إلمام، لالصغري اجلامع بشرح التيسري  
  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ /٣، طالرياض – الشافعي
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هشام مسري : ، حتقيق)هـ ٦٧١ت(اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب   
  .م٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٢٣/ة العربية السعودية، طالبخاري، نشر دار عامل الكتب، الرياض، اململك

سيد بن حممد بن أيب سعدة،  :، حتقيق)هـ٧٢٨ت(احلسبة يف اإلسالم، لتقي الدين أمحد بن تيمية   
  . م١٩٨٣هـ ـ ١/١٤٠٣نشر وتوزيع الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية ـ السعودية، ط

 الفكر الباقي، نشر دار عبد فؤاد حممد: ، حتقيقالقزويين عبد اهللا أبو يزيد بن ماجه، حممد ابن سنن  
  .بريوت –

احلميد،  عبد الدين حميي حممد: األزدي، حتقيق السجستاين األشعث بن داود، سليمان أيب سنن  
  .الفكر ـ بريوت احلوت، نشر دار يوسف كَمال وتعليقات

 حممد أمحد: سلمي، حتقيقال الترمذي عيسى أيب عيسى بن ، حملمد)الصحيح اجلامع(سنن الترمذي   
  .بريوت – العريب التراث إحياء وآخرين، نشر دار شاكر

 السبع خالد، زمريل أمحد فواز: الدارمي، حتقيق عبد الرمحن بن عبد اهللا حممد الدارمي، أيب سنن  
  .هـ١/١٤٠٧بريوت، ط – العريب الكتاب العلمي، نشر دار

عطا،  القادر عبد حممد: ، حتقيق)هـ٤٥٨ت( سنياحل بن الكربى، أليب بكر البيهقي أمحد السنن  
  .م ٢٠٠٣ - هـ ٣/١٤٢٤لبنات، ط – بريوت العلمية، الكتب نشر دار

 سليمان الغفار عبد.د: النسائي، حتقيق شعيب بن الكربى، أليب عبد الرمحن أمحد النسائي سنن  
  .م١٩٩١ - هـ١٤١١ /ط بريوت، – العلمية الكتب حسن، نشر دار كسروي سيد، البنداري

، نشر وزارة الشؤون )هـ٧٢٨ت(السياسة الشرعية، لتقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية   
  .هـ ١٤١٩/اإلسالمية واألوقاف ـ السعودية، ط

  . م١٩٨٧ - ـ ه ١٤٠٧/، طلبنان –دار الكتاب العريب بريوت ، نشر لنوويلصحيح مسلم  شرح  
، عبد امللك بن بطال البكري القرطيب احلسن علي بن خلف بني، أليب شرح صحيح البخار  

  .م٢٠٠٣ - هـ ٢/١٤٢٣، طالرياض ـمكتبة الرشد ، نشر أبو متيم ياسر بن إبراهيم: حتقيق
دار ، نشر حممد السعيد بسيوين زغلول: حتقيق ، بكر أمحد بن احلسني البيهقي، أليب شعب اإلميان  

  . هـ١/١٤١٠، طبريوت –الكتب العلمية 
أمحد عبد الغفور عطار، : صحاح العربية، إلمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيقالصحاح تاج اللغة و  

  م ١٩٨٧ -   ه ٤/١٤٠٧نشر دار العلم للماليني ـ بريوت، ط
: البسيت، حتقيق التميمي حامت أيب أمحد بن حبان بن بلبان، حملمد ابن بترتيب حبان ابن صحيح  

  .م١٩٩٣ - هـ٢/١٤١٤بريوت، ط – الرسالة األرنؤوط، نشر مؤسسة شعيب
 حممد. د: النيسابوري، حتقيق السلمي بكر أيب خزمية بن إسحاق بن خزمية، حملمد ابن صحيح  
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  .م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠/، ط بريوت -  اإلسالمي األعظمي، نشر املكتب مصطفى
 البخاري عبداهللا أيب إمساعيل بن املختصر، لإلمام حممد الصحيح البخاري، املسمى باجلامع صحيح  

/ ٣بريوت، ط – اليمامة كثري، ابن البغا، نشر دار ديب مصطفى. د :تعليق واعتناءاجلعفي، 
  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧

 عبد فؤاد حممد:  النيسابوري، حتقيق القشريي احلجاج بن مسلم، أليب احلسني مسلم صحيح  
  .بريوت – العريب التراث إحياء الباقي، نشر دار

، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعييم اجلوزية أيب عبد اهللا ، البن قالطرق احلكمية يف السياسة الشرعية  
  .القاهرة –مطبعة املدين ، نشر حممد مجيل غازي. د: حتقيق 

، نشر الفضل العسقالين الشافعي محد بن علي بن حجر أيب، ألفتح الباري شرح صحيح البخاري  
  .هـ١٣٧٩/ ، طبريوت –دار املعرفة 

حممد إبراهيم سليم، نشر دار العلم والثقافة ـ : ، حتقيقالفروق اللغوية أليب هالل العسكري  
  .القاهرة

الفساد اإلداري واملايل وآثاره االقتصادية واالجتماعية، للدكتور هاشم الشمري، والدكتور إيثار   
  .م٢٠١١/ ١الفتلي، نشر دار اليازوري ـ األردن ـ عمان، ط

لدكتور حممد صاحل احلمداين، نشر مركز الفساد اإلداري ماهيته وعالجه يف الفكر اإلسالمي، ل  
  .م ٢٠٠٧هـ ـ ١/١٤٢٨البحوث والدراسات اإلسالمية يف ديوان الوقف السين ـ العراق، ط

القاموس احمليط، د الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، اعتناء خليل مأمون شيحا، نشر دار   
  .م٢٠٠٧هـ ـ ٢/١٤٢٨املعرفة ـ بريوت ـ لبنان، ط

شرف الدين احلسني بن عبد اهللا ، شرح الطييب على مشكاة املصابيح ،حقائق السنن الكاشف عن  
مكة ـ مكتبة نزار مصطفى الباز  ، نشر عبد احلميد هنداوي. د :، حتقيق)هـ٧٤٣ت(الطييب 
  .م ١٩٩٧ -هـ  ١/١٤١٧، طاملكرمة

/ ٣، طقاهرةاملطبعةالسلفية ومكتبتها النشر كتاب اخلراج، أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم،   
  .ـه١٣٨٢

كتاب الكليات ـ ألىب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفومي، معجم يف املصطلحات والفروق   
هـ ١٤١٩/حممد املصري، نشر مؤسسة الرسالة ـ بريوت، ط -عدنان درويش : اللغوية، حتقيق

  .م١٩٩٨ -
ل القيسي، نشر دائرة كيف واجه اإلسالم الفساد اإلداري للدكتور سيف اجلابري والدكتور كام  
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  .م٢٠٠٥هـ ـ ١/١٤٢٦األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ ديب، ط

بريوت، الطبعة ـ  ر األفريقي املصري، نشر دار صادرلسان العرب، حملمد بن مكرم بن منظو  
  .األوىل

ر ، نشفراج أمحد الستار عبد:  حتقيق، القلقشندي اهللا عبد بن أمحد، ألاخلالفة معامل يف اإلنافة مآثر  
  .م٢/١٩٨٥، طالكويت – الكويت حكومة مطبعة

غدة، نشر  أبو عبدالفتاح: النسائي، حتقيق شعيب بن أمحد الرمحن عبد السنن، أليب من اتىب  
  .م١٩٨٦ -  هـ١٤٠٦/ ٢حلب، ط – اإلسالمية املطبوعات مكتب

كتور م من حبث الد٢٠٠٢لعام ) ٢: ( ـ عدد ٣٠جملة العلوم االجتماعية ـ الكويت ـ جملد   
  يوسف خليفة

بريوت،  الفكر، دار: اهليثمي، نشر بكر أيب بن علي الدين الفوائد، لنور ومنبع الزوائد جممع  
  .هـ ١٤١٢/ط

 عبد مصطفى: النيسابوري، حتقيق احلاكم عبداهللا أيب عبداهللا بن الصحيحني، حملمد على املستدرك  
  .م١٩٩٠ - هـ١/١٤١١بريوت، ط – العلمية الكتب عطا، نشر دار القادر

  .القاهرة – قرطبة حنبل، نشر مؤسسة بن أمحد اإلمام مسند  
، )هـ٢٣٥ت(مصنف ابن أيب شيبة، أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي الكويف   

  . حممد عوامة، نشر دار القبلة، وهي متوافقة مع طبعة الدار السلفية اهلندية القدمية: حتقيق
ت (بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين مصنف عبد الرزاق، أليب   

  .هـ١٤٠٣/ ٢بريوت، ط –ن األعظمي، نشر املكتب اإلسالميحبيب الرمح: ، حتقيق )هـ٢١١
عبد السالم حممد هارون، نشر : معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق  

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩/دار الفكر، ط
عجم مصطلحات اإلدارة العامة، لألستاذ إبراهيم بدر شهاب، نشر دار البشري ـ األردن، م  

  .م١٩٩٨هـ ـ ١/١٤١٨ومؤسسة الرسالة ـ بريوت، ط
  ، حممد بن اهللا عوض بن طارق: الطرباين، حتقيق أمحد بن سليمان األوسط، أليب القاسم املعجم  

  .هـ ١٤١٥/ط القاهرة، - احلرمني احلسيين، نشر دار إبراهيم بن احملسن عبد
 احلاج حممود شكور حممد: الطرباين، حتقيق القاسم أيب أيوب بن أمحد بن الصغري، لسليمان املعجم  

  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥/ ١عمان، ط،  بريوت - عمار دار،  اإلسالمي أمرير، نشر املكتب
السلفي،  عبدايد بن ديمح: الطرباين، حتقيق القاسم أيب أيوب بن أمحد بن الكبري، لسليمان املعجم  
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  .م١٩٨٣ -  هـ١٤٠٤/ ٢املوصل، ط – واحلكم العلوم نشر مكتبة
، إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار: ، تأليفالوسيطاملعجم   

  .دار الدعوةـ القاهرة، نشر  جممع اللغة العربيةإصدار 
بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب األصفهاين، نشر مفردات ألفاظ القرآن، أليب القاسم احلسني   

  .دار القلم ـ دمشق
العباس أمحد بن عمر بنِ إبراهيم األنصاري ، لإلمام أيب املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  

القرطيب.  
 نشر دار الندوي، الدين تقي. د: األصبحي، حتقيق عبداهللا أيب أنس بن مالك، ملالك اإلمام موطأ  

  .م ١٩٩١ -  هـ ١/١٤١٣دمشق، ط – القلم
 الباقي، نشر دار عبد فؤاد حممد: األصبحي، حتقيق عبداهللا أيب أنس بن مالك، ملالك اإلمام موطأ  

  .مصر – العريب التراث إحياء
طاهر أمحد : النهاية يف غريب احلديث واألثر، أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري، حتقيق  

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩/ بريوت، ط –حممود حممد الطناحي، نشر املكتبة العلمية  -الزاوى 
 

 


