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 منهج النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم 

 في مكافحة الفساد

 نوال بنت عبد العزيز بن عبد اهلل العيد. د

أستاذ الحديث وعلومه المشارك في جامعة األميرة نورة 
 .بنت عبدالرحمن
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 سم اهلل الرحمن الرحيمب

 المقدمـــــــــة

ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل ، ونستعينه ونستغفرهإن احلمد هلل حنمده 
 اوحده ال شريك له وأشهد أن حممد   له إال اهللفال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إ

 :أما بعد، عبده ورسوله

وبسط سلطانه ، الشؤون الدنيويةبل تناول ، مل يقف اهلدي النبوي على تنظيم العالقات بني العبد وربه
 واملبادئ واملعارف والقيمصول العلوم املتأمل يف هذه السنة الغراء جيد أن أ إذ، يف كل شيء يف الوجود

 .تستقى منه احلديثة إمنا

ويسلم من ، والتآلف بالسعي إىل خلق جمتمع متكامل تسوده الطمأنينة واحملبةما يتعلق  :من ذلك و 
الويالت على الفرد  تجر  الفساد من الصفات الرذيلة القدمية اليتالفساد؛ إذ واعث باآلفات والشرور و 

  . وعلى اجملتمع بأسره

وضرورة ، الفسادتسعى حلماية اجملتمع املسلم من عملية مناذج تطبيقية و  النبوية بقواعدالسنة  فجاءت  
 يف التصدي له عليه وسلملك املصطفى صلى اهلل سبل ، تنقية اجملتمع منهو  احلرص على مكافحته

 .شرع ا عاتجته إذا وقع بالعقوبات املنوةةمب وأمبا حيول دون وقوعه، ، مسالك

منهج النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم يف "ـ ومن أجل ما تقدم ذكره خطرت فكرة هذا البحث املوسوم بـ
 ".مكافحة الفساد
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البينة اليت ربطت بني اتجانب اإلداري سأشري إىل األحباث ، بق هذا البحث دراسات عدةسقد و 
إىل املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد وقد عنيت بذلك األحباث املقدمة ، والشرعي يف مكافحة الفساد

املتحدة للمخدرات والذي نظمته أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية بالتعاون مع مكتب األمم -
 : كالتايل  عددها عشرة أحباث، (الفساد من منظور إسالمي مكافحة) يف حمور   -واتجرمية بفينا

/ د.أ ، وهبة الزحيلي/ د.أ: لكل من" التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية: "أربعة أحباث بعنوان
سياسة اإلسالم يف الوقاية :"وحبثان بعنوان، حممد الصاحل/ د.و أ، حممد املدين/ ود، جعفر عبدالسالم

تطبيقات : "وكذلك حبثان بعنوان، معاوية أمحد سيد/و د، حممد عبد اهلل/ د: لكل من" دواملنع من الفسا
، عبداهلل أمحد الفروان/ د.أ، حممد عبداللطيف/ د.أ: لكل من" اإلدارة اإلسالمية يف مكافحة الفساد

ث وكذلك حب، عبدالرمحن اتجويرب/ د.لـ أ" اإلصالح اإلداري من املنظور اإلسالمي:" وحبث بعنوان
   .     آدم نوح القضاة. لـ د" حنو نظرية إسالمية ملكافحة الفساد اإلداري:" بعنوان

ها يف بيان هنج النيب حممد صلى هو تفرد، عن ما تقدم فه هذه الدراسة املختصرةولعل من أهم ما تضي
حلماية اجملتمع ومعرفة األساليب اليت ةبقها وأمر هبا ، اهلل عليه وعلى آله وسلم يف مكافحة الفساد

 .اإلسالمي من الفساد

 :أهداف البحث
 توضيح مشولية السنة النبوية للمصاحل الدينية والدنيوية. 

 إبراز دور اهلدي النبوي يف احلفاظ على اجملتمع اإلسالمي. 

  احلديث الشريف ملكافحة الفساد، وربطه بالنظريات احلديثةمجع أبرز ما جاء يف. 

  ملكافحة الفساد الوقائي والعالجيالنبوي التكاملي اإلشارة واإلشادة باملنهج. 

 ــ:خطة البحث

 .قسم البحث إىل متهيد، ومبحثان، وخامتة

ــ التمهيد   .وضرورة مكافحته ،التعريف بالفساد وفيه: ـ

ــ:مطالبأنواع الفساد، وفيه ثالثة : املبحث األول   ــ
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 . الفساد اإلداري: املطلب األول

 .الفساد األخالقي: املطلب الثاين

 . الفساد االقتصادي: املطلب الثالث

 .النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم يف مكافحة الفسادمنهج : املبحث الثاين

 . املنهج الوقائي: املطلب األول

 .املنهج اتجزائي: املطلب الثاين

 .اخلامتة، وحتوي أهم النتائج والتوصيات

  ملراجع املصادر وافهرس 

 .فهرس املوضوعات      
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 .. متهيد 

 .التعريف بالفساد وضرورة مكافحته

 .بالفسادتعريف ال: أولا 
 : الفساد لغة

، نقيض الصالح :والفساد، فيهما وف ِسيد   فاسد   فهو وُفُسودا ، ف سادا   وف ُسد   ويـ ْفِسدُ  يـ ْفُسدُ  س د  ف   مصدر
  .( ) تغري مبعىن يكونو  ّل،واضمح ل  أي بط: الشيءُ  ف س دو ، ( ) الحصاالست خالف: واالستفسادُ 

 
ا  :الفساد اصطالحا

ا؛ وذلك تبع ا الختالف نظرة أهل كل فن له  .تباينت تعريفات العلماء ملدلول الفساد اصطالح 
وعرفه الراغب األصفهاين ، ( )" حاصلة كانت أن بعد املادة عن الصورة زوال": بأنه فقد عرفه اتجرجاين

 والبدن، الّنفس، يف ذلك ويستعمل، كثريا أو عنه اخلروج كان قليال االعتدال، عن الشيء خروج"بأنه  
 . ( )" االستقامة عن اخلارجة واألشياء

معصية اهلل تعاىل واحنراف عن إظهار ": يف االصطالح الشرعي فإنه يراد به الفساد يف األرض وهوو 
 . ( ) "ويف أعراضهم وكراماهتم، ويقرتن بإحلاق ضرر باآلخرين يف أنفسهم وأمواهلم، هديه

واملصادر العامة لتحقيق منافع  ،ظاهرة عاملية تتضمن استغالل الوظيفة العامة" :ويف اصطالح اإلداريني
سواء أكان هذا االستغالل بدافع شخصي ، شخصية أو مجاعية بشكل مناف للشرع واألنظمة الرمسية

                                                           

 العروس تاج، (   /  )البن منظور العرب لسان، (   / 7)للفراهيدي  العني(ف س د) مادة : ينظر( )

 .(94 / 8)للزبيدي
 .(94 / 8) العروس تاج( )

 .(44 : ص)للجرجاين  التعريفات( )

 .(4 4: ص)للراغب االصفهاين املفردات( )
 .  وهبة الزحيلي ص. التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية ـل د: ينظر ( )
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أم نتيجة للضغوط اليت ميارسها عليه األفراد أو املؤسسات من داخل أو خارج اتجهاز ، من املوظف نفسه
  . ( )" وسواء أكان هذا السلوك مت بشكل فردي أم بشكل مجاعي، احلكومي

ــتالل  ــ ــ ــ ــى االخـ ــ ــ ــة علـــ ــ ــ ــاد داللـــ ــ ــ ــون الفســـ ــ ــ ــــرتك يف كـــ ــ ــا تشـــ ــ ــ ــ ــا أهنـ ــ ــ ــ ــع تفاوهتـ ــ ــ ــات مـــ ــ ــ ــذه التعريفـــ ــ ــ ــــل يف هـــ ــ واملالحـــ
 .يف املاديات أو يف غريها ة السويَّة سواء  اخلروج عن احلالو 

بالنفس أو سلوك يتضمن إحلاق الضرر : فنقول بأنه، هذا البحث كن أن نعرف الفساد مبا يتناولهومي
وسواء أكان هذا ، ما خيالف الشرع أو النظام؛ لتحقيق مقاصد شخصية أو مجاعيةبارتكاب باآلخرين 

 .السلوك مت بشكل فردي أم بشكل مجاعي
  

                                                           

. الفساد وأثره يف القطاع اخلاص ـل د: ينظر،  عبدالرمحن هيجان ص/ د.الفساد وأثره يف اتجهاز احلكومي ـل أ ( )
 . احلسن أبو نعامة ص
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 :مكافحة الفساد ضرورة: ثانياا

يعمه األمن ، ت األحاديث يف السنة املطهرة تدعو إىل أن يكون اجملتمع اإلسالمي هادئ ا مستقر اجاء 
، إىل احلد من كل ما كان سبب ا لشيوع الفساد والشر وتدعو، األخوة احلقَّة يتحقق بني أفرادهو ، واألمان

 .. على املستوى املؤسسيأم ، كان ذلك على املستوى الشخصي  سواء

 الناس خطبصلى اهلل عليه وسلم يف خطبة الوداع ملا  منها ما جاء عنهأما على املستوى الشخصي فف 
، ( ).."هذا بلدكم يف هذا، شهركم يف هذا يومكم كحرمة عليكم، حرام وأموالكم دماءكم إن": قالف

: قال هريرة أنهما رواه أبو كذلك و ، وعرضهفكل فرد من أفراد اجملتمع أمني على مال أخيه املسلم ودمه 
 يبع وال تدابروا، وال تباغضوا، وال تناجشوا، وال حتاسدوا، ال": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال

 حيقره وال خيذله، وال يظلمه ال املسلم، أخو املسلم إخوانا اهلل عباد وكونوا بعض، بيع على بعضكم
 املسلم كل املسلم، أخاه حيقر أن الشر من امرئ حبسب" مرات ثالث صدره إىل ويشري "هاهنا التقوى

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه : رواه ابن عباس قالوما ، ( ) "وعرضه وماله، دمه، حرام، املسلم على

 .( )"ال  ض ر ر  و ال  ِضر ار   :"وسلم

                                                           

ومسلم يف (   / ( ) 0 )ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم: باب/ أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم( )
 .واللفل ملسلم (889/  )، 8   صحيحه، كتاب احلج، باب حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم، رقم

 (984 /  )،  4  تاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي ظلم املسلم، رقم، كمسلم صحيح( )
يف السنن، كتاب األحكام، باب من بىن يف حقه ما  ماجه ابن، و  84 (   / )أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ( )

كلهم من ( 4/94)والبيهقي يف السنن الكربى 804   ( 0 /  )والطرباين يف املعجم الكبري (  78/ )يضر جاره 
 .مرفوعا ع ِن اْبِن ع بَّاس  ،ع ْن ِعْكرِم ة   ،ع ْن ج ابِر  ةرق عن معمر، 
  880(   / )التقريب" ضعيف:"، قال احلافل عنهيزيد اتجعفي بنويف إسناده جابر 

: 0  / " جامع العلوم واحلكم"يف قال ابُن رجب و  "وله ةرق يـ ْقو ى بعضها ببعض ...حديث حسن":وقال النووي
 .وحسن إسناده حمققو املسند، للمتابعات والشواهد" وهو كما قال"

 .عن عكرمة به  ،عن داود بن احلصني ،إبراهيم بن إمساعيلوتابعه 
جامع  "و إبراهيم ضعفه مجاعة، وروايات داود عن عكرمة مناكري : " قال ابن رجب (     ) أخرجه الدارقطين 

 .( 0 / )العلوم
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ا اهتفقاألمة ومؤسساهتا ومر على مال  كل فرد من أفراد اجملتمع أمنيإن  فعلى املستوى املؤسسي  وكذلك
فيجب على ، والدولة ةيقع هبذه األشياء هو ضرر يلحق بالفرد واتجماع أو فساد وأي ضرر، باختالفها

حىت  وردعهم والسعي إلصالح ما أفسدوا، أفراد اجملتمع أن يكونوا قوة حصينة يف وجه الفساد واملفسدين
ان   فـ ل ْوال  }:قال تعاىل ،فيهلك البالد والعباد، ستشريالفساد وي ال يستمر  أُوُلو قـ ْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلُقُرونِ  ِمن   ك 

ه ْون   ب ِقيَّة   ادِ  ع نِ  يـ نـْ ن ا ِمَّنْ  ق ِليال   ِإالَّ  اأْل ْرضِ  يف  اْلف س  ُهمْ  أ ْْن يـْ  اآلية وهذه :"قال ابن عطية يف تفسريه ،( ){ ِمنـْ

 .( ).." الفساد عن والنهي املنكر تغيري على وحض حممد ألمة تنبيه فيها
 :منهاف، جاءت أحاديث األمر باملعروف والنهي عن املنكر للحد من انتشار الشر وحماربته الذو 

                                                                                                                                                                      

 ،حدثنا أمحد بن رشدين املصري: قال (7  /  ") الكبري " لكن تابعه سعيد بن أيب أيوب عند الطرباين يف : قلت 
لكن السند  .عن داود بن احلصني به ، إال أنه أوقفه على ابن عباس، أنبأنا سعيد بن أيب أيوب ،أنبأنا روح بن صالح

 .و ابن رشدين كذبوه ، فال تثبت املتابعة . بن صالح ضعيف  واه ، فإن روح
حدثنا :"(  8 /  " ) نصب الراية " كما يف ( مل أجده يف املصنف، وال املسند)قال ابن أيب شيبة وله ةريق آخر، 

 .عن عكرمة به  ،عن مساك ،حدثنا زائدة ،بن عمرو معاوية
وقد تغري بآخره فكان رمبا يلقن كما  مضطربة،خاصة  غري أن مساكا روايته عن عكرمة، ثقات  وإسناده كلهم

 .(9  / ")التقريب"يف
 : وللحديث شواهد، منها

(  8  - 7 /  ) واحلاكم يف املستدرك، 8(8  / )،و88 ( 77/ )حديُث أيب سعيد اخلدري عند الدارقطين ـــ 
 األلباين يف السلسلة ، وتعقبهووافقه الذهيب" صحيح على شرط مسلم " :قال احلاكم، 7 7  (4/49)والبيهقي 
 0  (9  / )الصحيحة

 .بإسناد ضعيف 8  / وحديُث أيب هريرة عند الدارقطين 
      (4  /4)والبيهقي يف السنن الكربى (0   )، وابن ماجه 7  / و حديث عبادة بن الصامت عند أمحد 

 .، ورجاله ثقات إال أنه منقطع
 .بإسناد ضعيف( 87  " )ريالكب"وحديث ثعلبة بن أيب مالك عند الطرباين يف 

 .7  / والدارقطين   ،  0 (70 " )األوسط"حديث عائشة عند الطرباين يف و 
 .، ورجاله ثقات، لكنه مرسل9   (  7/ )" املوةأ"وحديُث عمرو بن حيىي املازين عن أبيه مرسال عند مالك يف 

 .يه عنعنة حممد بن إسحاقوف. ،( 07 " )املراسيل"وحديُث واسع بِن حبان مرسال عند أيب داود يف 
 0  (9  / )وصحح احلديث مبجموع ةرقه يف السلسلة الصحيحة

 4  سورة هود آية  ( )
 (   /  )البن عطية  الوجيز احملرر( )
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 فإن فبلسانه، يستطع مل فإن بيده، فليغريه منكرا منكم رأى من": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسولقول  
ومن املكفرات  والسالم من الصدقة كما عده عليه الصالة،  ( )" اإلميان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع مل

 عليه اهلل صلى للنيب قالوا وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب من اناس  أ أنفي احلديث ف، ترغيب ا فيه
 ويتصدقون نصوم، كما ويصومون نصلي، كما يصلون باألجور، الدثور أهل ذهب اهلل، رسول يا: وسلم

 تكبرية وكل صدقة، تسبيحة بكل إن تصدقون؟ ما لكم اهلل جعل قد أوليس: " قالف أمواهلم، بفضول
 .( )..".. صدقة منكر عن وهني صدقة، باملعروف وأمر صدقة، هتليلة وكل صدقة، حتميدة وكل صدقة،
 والصالة، الصيام، يكفرها وجاره، وولده ونفسه وماله أهله يف الرجل تنةف" : وسلم عليه اهلل صلىوقال 

 على القائم مثل" :وسلم عليه اهلل صلى أيض ا قالو ، ( )"املنكر عن والنهي باملعروف واألمر والصدقة،
 أسفلها، وبعضهم أعالها بعضهم فأصاب سفينة، على استهموا قوم كمثل فيها، والواقع اهلل حدود
 ومل خرقا نصيبنا يف خرقنا أنا لو: فقالوا فوقهم، من على مروا املاء من استقوا إذا أسفلها يف الذين فكان

 ( )"مجيعا وْنوا ْنوا، أيديهم على أخذوا وإن مجيعا، هلكوا أرادوا وما يرتكوهم فإن فوقنا، من نؤذ
 باملعروف واآلمر، منه تعاىل اهلل منع ما يتجاوز وال تعاىل اهلل أوامر مع املستقيم( اهلل حدود على القائم)و

 . للمنكر املرتكب للمعروف التارك( فيها الواقع)و، املنكر عن الناهي
  

                                                           

 .9 (49/  ( )اإلميان من املنكر عن النهي كون بيان باب، كتاب اإلميان، مسلم صحيح( )
 .004  (497/  ) ،املعروف من نوع كل على يقع الصدقة اسم أن بيان باب، كتاب الزكاة، مسلم صحيح( )
 بابمسلم، كتاب الفنت،  صحيح، و 48  ( 0  / )الصدقة تكفر اخلطيئة: باب/ صحيح البخاري كتاب الزكاة( )

 واللفل ملسلم (8   /  ( )   : رقم)، البحر كموج متوج اليت الفتنة يف

 .(9  /  ) ( 9  :رقم)، فيه واالستهام القسمة يف يقرع هل باب، كتاب الشركة، البخاري صحيح( )
 
 (. 59/ )فتح الباري 
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 .وفيه ثالثة مطالب، أنواع الفساد :املبحث األول

، وفساد أخالقي، فساد إداري: نواعالفساد أن الفساد ينقسم إىل ثالثة أ يتبني من خالل البحث يف
 ..وبيان ذلك يف املطالب اآلتية، وفساد اقتصادي

 .اإلداري الفساد :المطلب األول

الفساد اإلداري حمور االهتمام ليس على مستوى رجال الفكر يف العصر احلديث أصبح احلديث عن 
الوليدة  الفساد اإلداري ليس من األمراضو ، والسياسة فحسب بل حىت على مستوى املواةن العادي

ظاهرة اجتماعية تدب يف اجملتمعات اليت تبلغ نضجها  فهو، بل قد عانت منه احلضارات السابقة، العصر
 .هااحلضاري وهو نذير الهنيار 

 : املراد بالفساد اإلداري
؛ ومل يتفقوا على تعريف حمدد، لبيان املراد بالفساد اإلدارييف علم اإلدارة  ت تعاريف الباحثنيتعدد 

خالهلا   املعايري اليت حيكم منوبالتايل اختالف ، نظمة والفلسفات اليت انطلقت منهااألوذلك الختالف 
، لصور اليت تدخل فيهاتجملة على اوإن كانوا قد اتفقوا يف ، التصرف اإلداريباحث على فساد كل 

  .( )"سوء استخدام املنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة"أن يقال أنه من أمجع التعاريف لعل و 
بتجاوز ، اإلخالل بالسلطات املمنوحة مبوجب والية شرعية عامة" :هلذا البحث أنهاملالئم التعريف و 

ا ا  أو، حدودها املشروعة قصد  استعماهلا مبا يتعارض مع مقاصد التشريع اإلسالمي من تلك الوالية واقع 
 .( )" أو مآال  

  

                                                           

 .  خلالد آل الشيخ ص..الفساد اإلداري أمناةه وأسبابه ( )
،   مفهوم الفساد اإلداري ومعايريه يف التشريع اإلسالمي، آلدم نوح، حبث منشور يف جملة جامعة دمشق اجمللد ( )

 4  العدد الثاين، ص 
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 :الفساد اإلداري صور
العموالت مقابل ، التسيب الوظيفي، التزويرالغش و ، الرشوة: هااإلداري صور وأمناط أورد أبرز للفساد 

اد دون التحيز واحملاباة تجماعات وأفر ، الوساةات، قبول املوظفني للهدايا واإلكراميات، الصفقات والعقود
شراء األصوات والنفوذ ، إفشاء املعلومات السرية الوظيفية، ابتزاز املسؤول ملن هو حتته، حقوجه 

 .( )خل إ... السياسي
 :أسباب الفساد اإلداري

واعتبار أن ، املثل العليا لديين والرقابة الذاتية وفساد الضمائر وغيابغياب الوازع ا: ما يليميكن إمجاهلا في
كما  وتوغل اتجشع والطمع يف النفوس، ذلك املنصب اإلداري خلدمة املصاحل الشخصية ال خلدمة اجملتمع

 عن إشباع احلاجات األساسية واليت تتمثل يف عجز الدولة، يف ذلكسوء األحوال االقتصادية  ساهمت
األمر الذي جيعل أولئك الرؤساء يستمرون ، ائية وعدم استقالهلضعف السلطة القضاوكذلك ، للمواةنني

 .اخل..( )وأحيان ا غياهبا  كذلك ضعف األجهزة الرقابية،  يف خمالفاهتم

 

 .الفساد األخالقي: المطلب الثاني

                                                           

، الفساد اإلداري أمناةه وسبل   الفساد اإلداري كمعوق لعمليات التنمية لصالح الدين فهمي ص:يراجع ( )
 (. 7-7 )مكافحته خلالد آل الشيخ 

، الفساد اإلداري وعالجه من منظور إسالمي هلناء ( 4-  ص) الفساد اإلداري أمناةه وسبل مكافحته  :ينظر ( )
 4مياين ص
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وقد بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم ، إن األخالق الفاضلة والسجايا احلميدة من حماسن هذا الدين
)  :أليب ذر رضي اهلل عنه أوصى النيب صلى اهلل عليه وسلم حبسن اخللق فقالليتمم مكارم األخالق وقد 
ُقوُلوا}:عز وجل وقال اهلل، ( )(وخالق الناس خبلق حسن    .( ){ُحْسن ا لِلنَّاسِ  و 

قضايا كيفية معاتجة التأليف يف   علىن فكرياملحرص كثري من الباحثني و  يالحل من خالل البحثو 
نواع أ منه مجيع عاألساس الذي تتفر  هوالذي خالقي الفساد األ غفلوا عنواملايل، و ري داالفساد اإل

 .الفساد يف الدولة
 من جوانب الدولة ْندمهم  تجانب إذا ما التفتنا إىل مسألة الفساد املايل وما يرتتب عليها من تدمريفإننا 
 .( ) داري وغريهن الفساد اإلذا ما حتدثنا عوكذلك احلال إ، خالقيالوازع األحمركاته  من أهمأن 

جزء أساسي وجوهري يف حياة الشعوب، وعند تدهور هذه املبادئ األخالقية سيؤدي حتما  األخالقو 
ضعف الشريعة تو ، القطيعة رنتشتو ، وتنتهك األعراض، احلقوق يعضتو ، ختل األمنفي، إىل فساد األمم

 ..نقلب املوازين تيف نفوس أهلها و 
مل يشهد التاريخ مصرع حضارة فتية املثل إذ ، كان نذير ا ملصرعها  يف حضارةإذا ما شاع الفساد اخللقي و 

من مصارع حضارات وأقوام أفلست  ااألخالقية، ولكنه شهد عدد  ة من اآلفات والعلل والقيم، سليم
 .ا حمصالهتا املادية، ومل تغن عنهالتدمري فحق عليها، وانتكست عن فطرهتا السليمة اأخالقي  و ا ديني  

، عاقب عليه الشريعة اإلسالميةتُ ِما ، يف حكم األخالق اشر   يعدما كل شيوع   :قيلبالفساد اخلُ راد وي
 .( )أكان العقاب دنيوي ا أم أخروي ا سواء

 :ومن أبرز صوره
                                                           

: ، والرتمذي يف السنن ، كتاب الرب والصلة، باب معاشرة الناس، رقم    (  8 /  )أخرجه أمحد يف املسند( )
، وأةال ابن رجب يف جامع العلوم "صحيح حسن حديث هذا :"الرتمذي يف سننه قال، 987  (   /  )

حمققو املسند، وأةالوا النفس يف  وحسن إسناده" حسن :"يف تتبع متابعاته، وشواهده،  وقال األلباين( 4  / )واحلكم
 .تتبع ةرقه وشواهده

  [ 8 آية :البقرة]( )

 ( 08- 0-  0 حد األ،  مقال منشور صحيفة الرأي) عمر احلضرمي/ ـل د خالقيالفساد األ :ينظر ( )
 .0  حممد عبداللطيف ص/ د.تطبيقات اإلدارة اإلسالمية يف مكافحة الفساد أ: ينظر ( )
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، إن كثري ِما يذكر يف صور الفساد على اختالف أنواعه يدخل حتت هذا النوع وهو الفساد األخالقي
 :ولعل من أبرزها ما يلي

الكذب و ، والغش، والظلم، اخليانةو ، املخدرات وترويج وتعاةي، التحرشو والقذف ، جرائم الزنا 
  .اخل..الغيبة والنميمةواحلسد و ، والتدليس والتزوير

 :أسباب الفساد األخالقي
يبدأ من الفرد والذي هو عضو يف أسرة، مث وبالسكوت عنه يستشري ويسري يف األسر اخللقي الفساد 

ولذلك أسباب متعددة ، هم الفوضى يف كل مكانالناس، وتلحقبوينتشر كالداء يف اهلواء، ويلحق البالء 
 :من أبرزها

والدور ، الرقايب لألسروتراجع الدور ، سريالتفكك األو ، وةغيان اتجانب املادي، ضعف الوازع اإلمياين 
، االنفتاح يف وسائل اإلعالم والتقنية احلديثة وضعف الرقابة عليهاو ، الرتبوي للمدارس واملعاهد واتجامعات

 . ( ) إخل..ثرة البطالة وك، املهيجات اتجنسيةشيوع و 

 

 .الفساد القتصادي: المطلب الثالث

، بل جاء مبعايري ثابتة يبيح الكسب مطلق اقتصادي كلية أو النظام اإلسالمي مل يصادر النشاط اال
وقيدها بقيود معينة ، واستثمار اتجهود اإلنسانية لوقواعد خاصة يُهتدى بـها يف تنظيم واستثمار املا

تضمن حتقيق العدالة لكل الناس ومتنع االستغالل ودفع الضرر عنهم، فال يطغى غين على فقري وال كثري 
 ..أصحاب النفوذ بغرض الكسب دون غريهم من الناسمال على قليله، وال يستبد 

االقتصادية على اتجانب املادي وحتقيق  هتعامالت يف هتركيز صبح أو ، ملا ةغت النظرة املادية على اإلنسان و
وهو من احملن االقتصادية اليت تؤرق املخططني وصانعي ، ه الشخصية شاع الفساد االقتصاديرغبات

مر تعاين منه مجيع الدول املتقدمة والنامية على حد سواء، وإن اختلف ، وهو أالسياسة االقتصادية
 .االقتصادية واالجتماعية لكل دولةحجمه وآثاره، تبعا  الختالف الرتكيبة السياسية و 

                                                           

خلالد  ، أزمة أخالق أمة(0  / )حممد الصاحل . د.التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعيىة لــ أ: ينظر ( )
مقال منشور صحيفة الرأي، ) عمر احلضرمي/ ـل د خالقيالفساد األ،  (الفوائدمقال منشور يف شبكة صيد )البليهيد 

 (.08- 0-  0 حد األ
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 :بالفساد القتصادي المقصودو 
مراعاة  دون، لذي ميارسه اإلنسان املعاصراجعل اتجانب املادي اهلدف الوحيد للنشاط االقتصادي هو "
قيود الشرعية اليت تنظم أحكام املال، أو التفات للجوانب األخرى اليت يكتمل بـها البناء االقتصادي  لل

 .( )"كالقيم واملبادئ األخالقية الروحية

 :صورهأبرز من و 
، منع الزكاة، القمار، الغنب والبخسو ، والنصب واالحتيالالغش ، يف الكيل وامليزانالتطفيف ، السرقة

  .( )خلإ...االحتكار، أداء احلقوق املماةلة يف، الرشوة، والعموالت الزائفة الومهية املعامالت

 :أسباب الفساد القتصادي
، وعدم االنتهاء عن ما هنى اهلل ة بسبب عدم تطبيق ما أمر اهلل بهبصفة أساسي الفساد االقتصادي ينجم

ومن أبرز األسباب ، الدولة على مستوى األفراد أوعلى مستوى فيما خيص املعامالت املالية سواء  عنه
ارتفاع تكلفة ، والبطالة، والفقر، بشىت الوسائل البحث عن الريع، ضعف األجور واملرتبات: أيض ا

 .( )املعيشة

  

                                                           

مكافحة الفساد االقتصادي لشيبوط سليمان : ، ينظر9خليل صالفساد يف النشاط االقتصادي لرشاد حسن  ( )
 .7وسبخاوي حممد ص

 .  ، مكافحة الفساد االقتصادي ص حلسني شحاته ص منهج االقتصاد اإلسالمي: ينظر (5)
 .املراجع السابقة: ينظر ( )
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 .منهج النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم يف مكافحة الفساد: املبحث الثاين

إىل حني وقوع اخللل والفساد فتبادر إىل معاتجته  النبوي ال تنتظرتمثلة يف املنهج الشريعة اإلسالمية م
ا وقائي ا لذلك، ن الوقوع فيهبل إهنا تستبق ذلك بالتحرز م، ليهوحماسبة فاع فإن وقع فإهنا ، فتقرر منهج 

 .والعالج اتجزاءا متتلك من الوسائل ما يكفل هلا أيض  
 

 .المنهج الوقائي: المطلب األول

وفيما يلي استعراض ألبرز السلوكيات اليت قررها املصطفى صلى اهلل عليه وسلم لتعزيز اتجانب الوقائي 
 .الفساد الوقوع يفلعدم 

 ـــ:العاملين ألكفأإسناد المهام  .1

ر   ِإنَّ }: -وتعاىل تبارك- اهلل قولي، والنزاهة الكفاية ذوي إىل األعمال إسناد إىل اإلسالم يدعو يـْ نْ  خ   م 
 العمل يتطلبها اليت والذهنية البدنية القدرات فيه تتوافر من :هنا والقوي ( ){األ ِمني اْلق ِوي   اْست ْأج ْرت  

 .( )األصلح تولية دائم ا رياعىف أدائه، ومتطلبات ةبيعته، حبسب
 لذلك جيده من أصلح عمل كل على يويل أنشيء من أمور املسلمني  أمر ويل من كل على فيجب
 أسند إذا": قال اهلل؟ رسول يا إضاعتها كيف: قالف "الساعة فانتظر األمانة ضيعت إذا" ،( ) العمل

 غري إىل املناصب فوض: أي األمر، أسند ":الكرماين قال، ( )" الساعة فانتظر أهله غري إىل األمر

ذلك أن الساعة تقوم على الفوضى واالضطراب، وإسناد األمر لغري أهله مظهر من  ( )"مستحقيها
 .مظاهر الفوضى

 

                                                           

 4 : اآلية من: القصص( )
 .(8 4: ص) املدينة جامعة - الشرعية السياسة :ينظر ( )
 .(7: ص)البن تيمية والرعية الراعي إصالح يف الشرعية السياسة: يراجع ( )
 ( 0 / 8)(94 4: رقم) ، كتاب الرقاق، باب رفع األمانةالبخاري صحيح( )

 ( 8/   ) البخاري صحيح شرح القاري عمدة( )
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من استعمل رجال  من عصابة ويف " ــ:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ابن عباس قال وروي عن 
 .( )"تلك العصابة من هو أرضى هلل منه فقد خان اهلل وخان رسوله وخان املؤمنني

، سياسات املنع واحلد من الفساد هو االختيار األمثل للموظفني والوكالء والعاملني من أوىلن إ و  
 .( )مةشؤون األ يف النيب صلى اهلل عليه وسلمةبقها  وهذه القاعدة

 الالزمة الكفاية فيه تتوافر ال دامت ما ةلبها، جملرد الوظيفة إسناد عليه وسالمه اهلل صلوات رفضفقد 
 يا" :قال مث، منكيب على بيده فضرب :قال، ؟تستعملين أال اهلل رسول يا قلت :قال ذر أىب عنف، لشغلها

 عليه الذي وأدى، حبقها أخذها من إال وندامة خزي القيامة يوم وإهنا ،أمانة وإهنا ،ضعيف إنك ذر أبا
 .( )"فيها

                                                           

(
 
(  0 /  ) ،واحلاكم يف املستدرك(   / )وابن عدي يف الكامل( 00 / )أخرجه العقيلي يف الضعفاء  (

 من ةرق عن حسني بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا   084 (8  /0 )البيهقي يف الكربى، و   70
ْ خُي رِّج اُه، وقال الزيلعي يف نصب الراية: و ق ال  احلاكم ْسن اِد، و مل  و تـ ع قَّب هُ ش ْيُخن ا مش ُْس الدِّيِن (:" 4/ )ح ِديث  ص ِحيُح اإْلِ

ي بقوله يف وتعقبه املنذر . ومل أقف على تعليق الذهيب يف التلخيص" ُحس نْيُ ْبُن قـ ْيس  ض عِيف  : يِف خُمْت ص رِِه، و ق ال  الذَّه يِب  
 " .هو حنش، واه: حسني هذا"( :   /  " )الرتغيب"

احلسني بن وقال احلافل عن " ال يتابع عليه، وال يعرف إال به، ويروى من كالم عمر بن اخلطاب:" "وقال العقيلي
     (48 / )التقريب( مرتوك:) قيس

من ةريق ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن   084 (8  /0 )وله متابعة أخرجها  البيهقي يف سننه الكربى
 .عكرمة به بنحوه

أنه  :، ترد قول العقيلي املتقدم فهذه متابعة قوية حلسني بن قيس :"    (9 /0 )قال األلباين يف السلسة الضعيفة
 .ال يتابع عليه 

ولكن ذلك ينايف املعهود منهم من إثبات املتابعة، ولو كان يف ! احلفل ، فلعله لذلك نفى املتابعةلكن ابن هليعة سىيء 
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به، أخرجه  -وهو محزة النصييب  -الطريق إليها ضعف، وتابعه أبو حممد اتجزري 

 محزة اتجعفي ؛ مرتوك ؛ كما يفهو ابن أيب : ومحزة هذا (  /    /  " )الكبري"الطرباين يف 
 "9   (79 / ")التقريب"

 (9 /0 )وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة
، إمهال املال العام حملمد (8  / )معاوية أمحد حممد . سياسة اإلسالم يف الوقاية واملنع من الفساد ـل د: ينظر ( )

 .70، منهج الشريعة اإلسالمية يف محاية اجملتمع ـل عبداهلل الغصاب ص48النويصرص

 .(7   /  )   8 :رقم، اإلمارة بغري ضرورةاإلمارة، باب كراهة ، كتاب  مسلم صحيح( )
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 لك أحب وإين ،اضعيف   أراك إين ذر أبا يا ": له قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أنويف رواية أخرى 
 . ( ) "يتيم مال تولني وال، اثنني على تأمرن ال، لنفسي أحب ما

ــ  رمحه اهللــ يقول النووي   ،الواليات اجتناب يف عظيم أصل احلديث هذاو " :معلق ا على هذا احلديث ـ
 أو، هلا أهال يكن مل من حق يف والندامة اخلزيو ، الوالية تلك بوظائف القيام عن ضعف فيه كان ملن

 .( )"القيامة يوم تعاىل اهلل فيخزيه فيها يعدل ومل أهال كان

 
 ـــــ:مكافحة المحسوبية .2

قريب أو -استخدام العالقات  ويراد هبا، من صور الفساد اإلداري، أو ما يسمى اليوم باحملسوبيةاحملاباة 
ليست من ، التهرب من مسؤوليةأو ، أو تسهيل مهمة، لغرض اكتساب مصلحة -صديق أو ذي جاه

 .( )أو لتجاوز أنظمة وقوانني حمددة، حق املنتفع
يف التوظيف أو غريه  أن احملسوبية سواء   -العاملني إفإسناد املهام ألك-والفرق بني احملسوبية وسابقتها

 عن جهل أو التباس يفلكن  ،وتسند املهام ملن ليس بأهل خبالف سابقتها فإنه قد تقع، بقصدتكون 
 .وحنو ذلك  األمور

 يف  تـُْفِسُدوا و ال  } :يقول تعاىل، من األضرار اتجسيمة امن الفساد يف األرض ملا يرتتب عليه واحملاباة
ا بـ ْعد   اأْل ْرضِ  ِحه  جرمية، تقوم يف احلقيقة  هو، ه البعض جماملة عاديةاألمر الذي قد يظنف، ( ){ ِإْصال 

تؤدي إىل ضياع حقوق املوهوبني من أفراد اجملتمع و ، هم أقلعلى سرقة فرص األكفاء، وإعطائها ملن 
لق روح االنتهازية ألصحاب النفوذ واحلظوظ، كما ختو  ،الذي هو بواقع األمر حباجة هلم للتطوير والتنمية

  . ( ) ر باملصلحة العامةوتض، ختلق روح احلقد والكراهية والسلبية لدى الفئة اليت ال متلك هذه املميزة

                                                           

 .(7   /  ) 4 8  :رقم، باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة، كتاب اإلمارة،  مسلم صحيح( )

 .(0  /   ) مسلم على النووي شرح( )

، حنو نظرية إسالمية   منهج الشريعة يف محاية اجملتمع ص : ، ينظر7ص هديل رزق. دلـ احملاباة و  تعارض املصاحل( )
 70 آدم نوح ص . ملكافحة الفساد لــ د

 4 : األعراف( )
 .املراجع السابقة ( )
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 :منها، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم النهي الشديد واإلنكار عن ذلك يف مواضع عديدة وقد جاء
ــ عائشة عن عروة ما رواه ــ امعنه اهلل رضي ـ  من :فقالوا، سرقت اليت املخزومية املرأة أمهتهم قريشا أن ــ

 عليه اهلل صلى اهلل رسول حب زيد بن أسامة إال عليه جيرتئ ومن ؟وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يكلم
 فخطب قام مث "!؟اهلل حدود من حد يف أتشفع :"فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فكلم، وسلم

 فيهم الضعيف سرق وإذا ،تركوه الشريف سرق إذا كانوا أهنم قبلكم من ضل إمنا الناس أيها يا" :قال
، ( )" يدها حممد لقطع سرقت وسلم عليه اهلل صلى حممد بنت فاةمة أن لو اهلل ميو أ ،احلد عليه أقاموا

، عنده أهله أعز ألهنا بالذكر ابنته فاةمة وسلم عليه اهلل صلى خص وإمنا" :-رمحه اهلل–يقول ابن حجر 
 يف احملاباة وترك مكلف كل على احلد إقامة إثبات يف املبالغة فأراد، غريها حينئذ بناته من يبق مل وألنه
 .( )"ذلك

ألهل الصفة واألرامل وإعطائهم من اخلمس دون ابنته  صلى اهلل عليه وسلم املصطفىكما أن يف إيثار 
موقف  السيب، من خيدمها أنوةلبت  والرحى الطحن إليه وشكت سألته حيث، رضي اهلل عنها فاةمة

ــ  عليفعن ، ا كانواتمييز وحماباة األقارب أي  عظيم يدعو لنبذ ال ــ رضي اهلل عنهـ ــ رضي اهلل  فاةمة أن ــ
ــ   بسيب، أيت وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن فبلغها تطحن، ِما الرحى من تلقى ما اشتكتعنها ـ

 عائشة ذلك فذكرت وسلم، عليه اهلل صلى النيب فجاء لعائشة، فذكرت توافقه، فلم خادما، تسأله فأتته
 على قدميه برد وجدت حىت. "مكانكما على": فقال لنقوم، فذهبنا مضاجعنا، دخلنا وقد فأتانا، له،

 وثالثني، أربعا اهلل فكربا مضاجعكما أخذمتا إذا سألتماه، ِما خري على أدلكما أال": فقال صدري،
 .( )"سألتماه ِما لكما خري ذلك فإن وثالثني، ثالثا وسبحا وثالثني، ثالثا وامحدا

                                                           

(
 
، صحيح (38 / 8 )8866:، رقمالسلطان إلى رفع إذا الحد في الشفاعة كراهية باب، كتاب العلم، البخاري صحيح(

، واللفل 488 (    / ) باب قطع السارق الشريف وغريه والنهي عن الشفاعة يف احلدود: مسلم كتاب الحدود، باب
 .للبخاري

 .( 9/   ) حجر البن الباري فتح( )
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لنوائب اخلمس أن على الدليل باب، كتاب فرض اخلمس، البخاري صحيح( )

، واللفل 7 7 :رقم(  09 / )التسبيح أول النهار: ، وصحيح مسلم، باب( 8/  )      :رقم ،....واملساكني
 .للبخاري
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 اشتكيت لقد حىت سنوت لقد واهلل: يوم تاذ لفاةمةقال  ــ رضي اهلل عنه ـ علي ويف رواية أخرى أن
  جملت حىت ةحنت قد واهلل وأنا: فقالت فاستخدميه، فاذهيب بسيب، أباك اهلل جاء وقد: قال صدري،

 عليك، ألسلم جئت: قالت" بنية؟ أي بك جاء ما: "فقال -وسلم عليه اهلل صلى- النيب فأتت يداي،
: علي: فقال مجيعا، فأتيناه أساله، أن استحييت: قالت مافعلت؟: فقال ورجعت، تسأله، أن واستحيت

 يداي، جملت حىت ةحنت قد: فاةمة وقالت صدري، اشتكيت حىت سنوت لقد واهلل اهلل، رسول يا
 وأدع أعطيكما ال واهلل: "-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فقال فأخدمنا، وسعة، بسيب اهلل جاءك وقد
 .( )...." عليهم وأنفق أبيعهم ولكين عليهم، أنفق ما أجد ال بطوهنم تطوى الصفة أهل

 إىل وصرفه أقربيه من عليه الناس وأعز ابنته وسلم عليه اهلل صلى النيب منع وقد: "يقول ابن حجر
 . ( ).."غريهم

وعيد من ال لى صاحبهخيشى ع أمر، جود من يستحقو مع كما أن يف تعيني أحد املوظفني حماباة له 
 هلل أرضى هو من العصابة تلك ويف عصابة من رجال   استعمل من: "الصالة والسالميقول عليه ، شديدال

 .( )"املؤمنني وخان رسوله وخان اهلل خان فقد منه

ا، ( )" منا فليس غشنا من": وسلم عليه اهلل صلى النيب قولي وهو من الغش للمسلمني  : ويقول أيض 

 .(4)"اتجنة عليه اهلل حرم إال لرعيته، غاش وهو ميوت يوم ميوت رعية، اهلل يسرتعيه عبد من ما"

 

 .الهتمام بالمسؤولية الوظيفية .3

                                                           
ل ت مت ْج ُل جم  ال  مت ُْجل جم ْ ، يُده جم  ل ت (:"  4/ )قال ابن األثري يف النهاية   وظ هر فيها ، وتـ ع جَّر ،ذا ث ُخن ِجْلُدها: ال  وجمِ 

 (.م ج ل)مادة" شياء الص ْلب ة اخل ِشنةما ي ْشِبه الب ْثر من العمل باأل
 ."صحيح إسناده :"، قال أمحد شاكر معلق ا(0  /  ) 8 8:، رقم أمحد مسند( )
 .(4  / 4) حجر البن الباري فتح( )

  .سبق خترجيه ( )

 .(99/  )  0 :، رقم«منا فليس غشنا من»: وسلم عليه اهلل صلى النيب قول باب، كتاب اإلميان، مسلم صحيح( )

 (   /  )   :رقم النار لرعيته الغاش الوايل استحقاق باب، كتاب اإلميان، مسلم صحيح(4)
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والسعي للمطالبة باحلقوق ، يف عامل اليوم أصبح هم البعض احلصول على وظيفة تضمن هلم دخال  
 .وتغفل عما عليها، إهنا الثقافة العوراء اليت تسأل عما هلا، واالمتيازات دون النظر إىل الواجبات

، فجعل كل عامل راع، لتفعيل اإلجيايب ألمانة العملبا وقد جاء هدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وهذا السؤال سيكون بني يدي اهلل ، ( )"رعيته عن ومسئول راع كلكم: "فقال، وكل راع مسؤول

يسأل عنه رؤساؤه جيعل شعور العامل أنه مسؤول عند اهلل قبل أن و ، ( ){ م ْسُئولُون   ِإنَـُّهمْ  و ِقُفوُهمْ }
مياين يردعه عن كل ما يفسد ويسيء، وعليه أن يعد للسؤال بني يدي اهلل جوابا، وللجواب عنده وازع إ

   .صوابا

كما جعل صلى اهلل عليه وسلم فضل العامل الذي يعطي ما عليه ويستويف ماله كاجملاهد يف سبيل    
، صاحبه أن يلحق به يف عداد اجملاهدين يف سبيل اهللاهلل؛ وذلك ألن أداء أمانة العمل جهاد يستحق 

 سبيل يف كاجملاهد احلق وأعطى ،احلق فأخذ استعمل إذا العامل": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قالف
 حمل إىل العامل يرجع حىت ذلك ويستمر جر،األ حصول يف فهو كاجملاهد، ( )"بيته إىل يرجع حىت اهلل

  .( ) الغازي يف ثبت كما الرجوع، حني إىل وإياب ا ذهاب ا الثواب له يكون يعين قامته،إ

وقد جاء ، ومن استشعر املسؤولية الوظيفية لن يغلق مكتبه أو ينشغل وقت الدوام الرمسي بغري ما كلف به
 عمرو قالف، غالق األبواب أمام أصحاب احلاجاتعن املصطفى عليه الصالة والسالم التحذير من إ

 واخللة احلاجة ذي دون بابه يغلق إمام من ما" :يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت إين مرة بن

                                                           

، ( 7 / 4) 09  :، رقمبإذنه إال يعمل وال سيده مال يف راع العبد باب، كتاب اتجمعة، البخاري صحيح( )
 .9 8 (9   / )فضيلة اإلمام العادل: وصحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب

 .  : الصافات( )
 وفيه:"( 8/  ) الفوائد ومنبع الزوائد ، قال اهليثمي يف جممع(   /  )(  8 :رقم) الكبري املعجميف  لطرباينرواه ا( )

/  ) والرتهيب الرتغيب وقال األلباين يف صحيح". يهدر ومل وغريه، الدارقطين ضعفه: الذهيب قال. عمامة بن ذؤيب
 ".لغريه حسن: "  77 (90 

 (  / 4)أليب احلسن املباركفوري املصابيح مشكاة شرح املفاتيح اةمرق( )
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اين وهو وعيد عظيم يقول الصنع ( )"ومسكنته وحاجته خلته دون السماء أبواب اهلل أغلق إال واملسكنة
 أن اهلل عباد أمور من أمر أي ويل من على جيب أنه على دليل واحلديث" :رمحه اهلل معلق ا على احلديث

( عنه اهلل احتجب) وقوله وغريه، فقري من احلاجة ذو إليه ليصل احلجاب يسهل وأن عنهم حيتجب ال
 . ( )"ورمحته وعطائه فضله من له منعه عن كناية

وكذلك فإن من استشعر املسؤولية الوظيفية فإنه سيحرص على تطوير مهاراته االجتماعية يف التواصل     
وقد قال عليه الصالة والسالم ، والتيسري عليهم وعدم املشقة هبم، رفق هبمال و، التعاملسن حب، مع الناس

 ومن ،عليه فاشقق عليهم فشق شيئا أميت أمر من ويل من اللهم" :رضي اهلل عنهاــ فيما روته عنه عائشة 

                                                           

(
 
( 9 4/  )كتاب األحكام، باب إمام الرعية  ، والرتمذي يف السنن    80 ( 4 /9 )أخرجه أمحد يف املسند(

حدثين أبو حسن، عن عمرو بن مرة : ، من ةريق علي بن احلكم،قال7 70(  9/ )، واحلاكم يف املستدرك    
فجعل معاوية رجال على : قال. ملعاوية بن أيب سفيان إين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكره: قلت: قال

 !إسناده صحيح و وافقه الذهيب: كم و قال احلا . حوائج الناس 
حديث عمرو بن مرة حديث غريب، وقد روي هذا احلديث من غري هذا الوجه، و عمرو بن مرة :" وقال أبو عيسى

 "يكىن أبا مرمياتجهين 
تفرد عنه علي بن : "   0 0 (   / )امليزان يف قد قال الذهيب نفسه يف ترمجته  يف إسناده أبو احلسن و: قلت

 "جمهول (: "  8 / )و قال احلافل يف التقريب " احلكم 
 عز من واله اهلل:" لكن احلديث له إسناد آخر صحيح بلفل :" 9 4(8  / )السلسة الصحيحة قال األلباين يف

" فقره وخلته و وجل شيئا من أمر املسلمني، فاحتجب دون حاجتهم و خلتهم و فقرهم احتجب اهلل عنه دون حاجته 
/   8/  9 " ) تاريخ دمشق " احلاكم و ابن عساكر يفو  ،، و الرتمذي و مل يسق لفظه( 8 9 ) أخرجه أبو داود 

ماأنعمنا بك أبا :دخلت على معاوية فقال: " ه قالأخرب  أن أبا مرمي األزدي ،من ةريق القاسم بن خميمرة(    -  
و . فذكره: حديثا مسعته أخربك به، مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: وهي كلمة تقوهلا العرب، فقلت!فالن

 .و له شاهد من حديث معاذ مرفوعا به حنوه . و هو كما قاال. و وافقه الذهيب "وإسناده شامي صحيح:"قال احلاكم
 "و إمنا هو حسن يف الشواهد" جيد ( : "     /   ) بإسناد قال املنذري (  8  /   ) أخرجه أمحد 

 .صحيح لغريه:وقال حمققو املسند
 
 .(74 /  ) السالم سبل( )
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 على املشقة عن الزواجر أبلغ من هذاو " :يقول النووي، ( )" به فارفق هبم فرفق شيئا أميت أمر من ويل

  .( )"هبم الرفق على احلث وأعظم ،الناس
 

ـــ:المعامالت الضارة بالنشاط القتصاديالتحذير من  .   ـ

، حتمي الفرد واجملتمع من الوقوع يف الفساد املايل، جاء الشارع احلكيم مببادئ قرآنية للتعامل مع املال
 : وهي كالتايل، و ما جيره من عواقب وخيمة يف الدنيا واآلخرة

ّواّلك م  اليت  }أن يكون املال قياما  للناس وال يكون حمال  لطيش السفهاء  -أ ّفّهاّء أّم  ّجّعّل وال ت ؤ ت وا الس 
ويتحقق هذا بأن يستخدم املال يف وظيفته الطبيعية وهي مواجهة حاجات ، ( ){اللَّه  ّلك م  قـ ّياْما

يف االعتبار أن أكرب  مأخوذ ا ، استقرار االقتصاد ومنوهإىل ال  التسويق واالستهالك العاقل وصو اإلنتاج و 
خطر يهدد االقتصاد احمللي والعاملي يف الوقت احلاضر مرضه املزمن الكامن يف جذوره وهو عدم 

 .االستقرار
أن ال يكون املال دولة بني األغنياء، وكل أحد يعرف أن النظام االئتماين الغريب ينتهي باملال  -ب 

أن الربا نظام متحيز لناحية اتجدارة : وذلك نتيجة لعدة أسباب منها ،يكون دولة بني األغنياء إىل أن
كان ،  االئتمانية، وليس لناحية اتجدوى اإلنتاجية فكلما كانت اتجدارة االئتمانية للشخص أكرب 

 .معدل الربا الذي يدفعه أقل وفرصته يف احلصول على التمويل أعظم
فإن  ؛أقل وبالعكس در على حتمل عبء الربا حتمل عبئ اشأة الكبرية اليت هي أقمبعىن آخر أنَّ املن

املنشأة املتوسطة والصغرية اليت قد تكون ذات إنتاجية أعظم مبقياس املسامهة يف اإلنتاج الوةين 
للنمو السرةاين  وهذا هو أحد األسباب يف النظام الرأمسايل ،حتصل على مال أقل بسعر ربا أعلى

 .واختناق املنشئات املتوسطة والصغريةالكبرية،  للمنشآت

                                                           

  (8   /  ) 8 8  مسلم، كتاب اإلمارة ، باب فضيلة اإلمام العادل صحيح( )
 (   /   ) مسلم على النووي شرح( )

  : النساء( )
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ّوال ك م  }عدم الظلم يف املعاملة املالية  -ج ونّ فـّّلك م  ر ء وس  أّم  وّن وال ت ظ ّلم  وقال ، ( ) ( ){ال ّتظ ل م 
اِم  }:سبحانه ُتْدُلوا هِب ا ِإىل  احلُْكَّ ن ُكْم ِباْلب اِةِل و  مثِْ و ال  ت ْأُكُلوا أ ْمو ال ُكْم بـ يـْ لِت ْأُكُلوا ف رِيق ا ِمْن أ ْمو اِل النَّاِس بِاإْلِ

؛ ألنه ينبغي للمسلم أن {أموالكم}وال تأخذوا أموال غريكم، وقد أضافها إليهم: أي ( ){و أ نْـُتْم تـ ْعل ُمون  
وألن أكله ملال غريه جيرئ غريه على أكل ماله ، حيب ألخيه ما حيب لنفسه، وحيرتم ماله كما حيرتم ماله

  .وهو مسؤول عن ذلك املال يوم القيامة، عند القدرة

 ويدخل ذلك، حنو أو عارية، أو وديعة يف واخليانة، والسرقة، الغصب وجه على أكلها :من أمثلة الظلمو 
 املال أكل من فإهنا كلها، والقمار الربا، كعقود حمرمة، مبعاوضة املعاوضة، وجه على أخذها أيضا، فيه

  .( )مباح عوض مقابلة يف ليس ألنه، والظلم بالباةل
  

 ، لـه خصائصه الفريدة ومزاياه السامية، ووسائله الفعالة يفمنقذ اقتصادينظام جاء املنهج النبوي بوقد 
صول باجملتمع اإلنساين إىل ما لو حترير اإلنسان، وحتقيق التنمية الشاملة، وتدعيم النهضة املنشودة، وا

املالية اليت تضر  النهي عن مجلة من املعامالتبجاء ف، وعدل وتراحمن وتفاعل لـه من تعاو يرجى 
 :نذكر منها مايلي، واالجتماعياالقتصادي  باتجانب

 .( )به الغالء وقت انتظار واحتباسه وحنوه الطعام مجع: ويراد به، الحتكار - أ

 احتكر من" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قالف، االحتكار وقد جاءت األحاديث النبوية بتحرمي 
، (7) "خاةئ فهو املسلمني، على هبا يغلي أن يريد حكرة، احتكر من" :وقال أيض ا، (4)" خاةئ فهو

                                                           

 .79 : البقرة( )

 .املصارف اإلسالمية ما هلا وما عليها لــمعايل الشيخ صاحل احلصني، حبث منشور على الشبكة العنكبوتية:ينظر( )

 .88 البقرة  ( )
 (88: ص) الرمحن الكرمي تيسري=  السعدي تفسري( )
 .(08 /  ) العرب لسان: ينظر( )
 (7   /  ) 40 : ، كتاب املساقاة، باب حترمي االحتكار يف األقوات، رقممسلم صحيح(4)
 -لة الصحيحةالسلس) "إسناده حسن يف الشواهد  :"األلباينقال ،  ( 4 /   ) 7 84:، رقمأمحد مسند(7)

 ( 4 /   مسند اإلمام أمحد )"لغريه حسن:"قال شعيب األرنؤوط، و ( 4  

http://www.dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1
http://www.dorar.net/book/561?ajax=1


24 
 

يتمثل اتجانب ، ولالحتكار أضرار بالغة على اجملتمع وعلى اقتصاد الدولة، ( ) اآلمث العاصي اخلاةئ هوو 
قدار م ابلمقاألكرب منها يف ارتفاع أسعار السلع احملتكرة، حيث يقوم احملتكر خبفض حجم اإلنتاج 

إىل زيادة أيضا  يؤدي االحتكار و ، ب زيادة الطلب عن العرضبجه األسعار لالرتفاع بسفتت ،الطلب
 ؛وغري ذلك من األضرار، رونراد اجملتمع بسبب ما حيصل عليه احملتكأفل بني التفاوت يف توزيع الدخ

 .( )فحماية ووقاية من هذا الفساد االقتصادي الذي جيلبه االحتكار جاء النهي عنه 
 

 خال فضل " أو بعبارة أوضح، ( )" خمصوص شيء يف زيادةال "وهو كما عرفه احلنابلة  ..الربا - ب

 .( )" العاقدين ألحد شرط عوض عن

 اجتنبوا :"وسلم عليه اهلل صلىفقال ، وعدته من الكبائر املوبقةوقد جاءت األحاديث النبوية بتحرمي الربا 
 إال اهلل حرم اليت النفس وقتل والسحر باهلل الشرك :"قال ؟هن وما اهلل رسول يا :قالوا "املوبقات السبع
 . ( )"الغافالت املؤمنات احملصنات وقذف الزحف يوم والتويل اليتيم مال وأكل الربا وأكل باحلق

 ،وكاتبه ،وموكله ،الربا آكل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لعن": قال رضي اهلل عنه أنه جابر عنو  
وقع اللعن على  ملكافحة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم له فإنه قد أ و، (4)"سواء هم :وقال ،وشاهديه
 .على املستفيد فقط  اللعنصر قومل ي، تلك املعاملة الربوية أعان علىكل من 

 

 :منها إذ يرتتب عليه عدة أضرار، جتمع من كثري من الفساديف حترمي الربا وقاية للمو  

                                                           

 (  /  ) للصنعاين السالم سبل( )
 .8 الفساد االقتصادي رشاد خليل ص: ينظر ( )
 (40 / 7) قاسم البن املربع الروض حاشية، (   /  )البن قدامة  املغين( )

 (4  : ص) التعريفات( )

 بطوهنم يف يأكلون إمنا ظلما اليتامى أموال يأكلون الذين إن} تعاىل اهلل قول باب، كتاب اتجمعة، البخاري صحيح ( )
 .89( 9/ )بيان الكبائر وأكربها: ، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب744  ( 4 / 7){ سعريا وسيصلون نارا

 .(9   /  ) 98  : ، رقم..، كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا مسلم صحيح(4)
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وال يقتصر على ظلم املرايب للفقري باستغالله حاجته، بل إن الواقع أن الربا يف ذاته ظلم ولو  ، الظلم -
وال يتعامل مع  ،ايب يف العادة يتعامل مع صاحب املالءةكانت معاملته بني املرايب واملوسر، بل إن املر 

 واملرايب أذكى من أن يتعامل مع شخص ال، أقوى من السلطان -كما يقال   -ألن الفقري  ؛الفقري املدقع
الربا ظلم من حيث إن املرايب يأخذ الزيادة عن ف عن الربا، ليه رأس املال فضال  يضمن قدرته على أن يرد إ

يقدم قيمة  ربوي والبيع اآلجل، فالبائع مثال  مقابل، وهذا يتضح باملقارنة بني القرض ال رأس ماله بدون
بالقوة إن مل يكن اقتصادية مضافة تتمثل يف حيازة السلعة وختزينها وتسويقها، وهو يقوم هبذا الدور 

للربا، أي الزيادة تكون مقابال  أما املرايب فال يؤدي عمله إىل إنتاج أي قيمة مضافة تستحق أن ، بالفعل
 .اليت يأخذها من املدين

فالتقلبات ، ن الربا من أهم العوامل املخلة باالستقرار االقتصاديإذ أ، عدم االستقرار االقتصادي-
وزيادة تقلب ، حتدث حتوالت لولبية يف املوارد املالية بني املستفيدين منها ،الطائشة يف معدل الفائدة

وهذا من شأنه حتويل املمولني ومتلقي التمويل  ،ايل بكثري من الشكوكمعدل الفائدة حتقن السوق امل
 .على السواء من األجل الطويل إىل األجل القصري يف سوق املال

وإنَّ استمرار التقلب يف نصيب الفائدة من جمموع عائد رأس املال على املستثمر جيعل من الصعب   
فإن االقتصاد  ؛القيام باستثمارات ةويلة األجل عب معهت استثمارية ةويلة األجل بثقة، ويصاختاذ قرارا

ومن املعرتف به أن األداء االستثماري اتجيد  ،واخنفاض معدل النمو ،يف النهاية يعاين من هبوط اإلنتاجية
 .( ) هو مفتاح النمو االقتصادي األسرع

إىل استخدام النقود يف  فإن املعامالت الربوية تؤدي، رقلة مسرية التنمية وتقليل جمالت االستثمارع -
يُباح تأجريها بثمن معني يسمى الفائدة، ِما  ،غري وظيفتها األساسية فتكون سلعة تُباع وُتشرتى

مينحها القدرة على إنتاج نقود من غري إسهام فعلي يف العملية اإلنتاجية بالعمل أو التعرض 
 .( )للمخاةرة أو اإلنتاج الفعلي

  

                                                           

 .املصارف اإلسالمية ما هلا وما عليها لــمعايل الشيخ صاحل احلصني، حبث منشور على الشبكة العنكبوتية:ينظر( )
 .4 ، الفساد االقتصادي رشاد خليل ص  -9عبداجمليد عبداهلل ص .آثار الربا االقتصادية لـــ د: ينظر( )
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 ـــ:أو الموظفين لمسؤولهمالتحذير من هدايا العمال  .5

الذي قد يقوم بتأثريها برد ، إعطاء املوظف هدية بغري ةلب منه قد يكون هلا أثر كبري يف نفس املوظف
 .اتجميل عن ةريق ارتكاب ما خيالف 

إىل الغري وحنوه لمال لدفع  فالرشوة، أن الرشوة أخص من هدايا العمال، والفرق بني الرشوة وهدايا العمال
خبالف هدايا العمال فإن صاحب اهلدية يدفعها وال يلزم ، وحتقيق مبتغى الراشي إحالته عن احلقلقصد 

 .وقد تكون غري ذلك، من ذلك سوءه قصده بل قد تكون نيته ةيبة
سؤول من قبل فحرمت أن تبذل اهلدية للم، والشريعة اإلسالمية حرصت على وقاية اجملتمع من الفساد 

والقلوب جمبولة على حب من أحسن إليها، فرمبا مالت نفسه إىل " :رمحه اهلليقول الشوكاين ، موظفيه
املهدي إليه ميال يؤثر امليل عن احلق عند عروض املخاصمة بني املهدي وبني غريه، والقاضي ال يشعر 

 .( )"بذلك ويظن أنه مل خيرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه اإلحسان يف قلبه

اِعِدي  ق ال   ذلك مارواه منو ، بتحرمي هدايا العمالقد جاء اهلدي النبوي و      ل   :أ بُو مُح ْيد  السَّ ْعم  اْستـ 
لَّم  ر ُجال  ِمْن ب يِن أ ْسد   اُل ل هُ  ،النَّيب  ص لَّى اللَُّه ع ل ْيِه و س  ق ة   :يـُق  ا ق ِدم   ،اْبُن اأْلُت ِبيَِّة ع ل ى ص د  ا  :ق ال   ،فـ ل مَّ ذ  ه 

ا ُأهْ  ،ل ُكمْ  ذ  لَّم  ع ل ى اْلِمْنرب ِ  .ِدي  يل و ه  ــ أ ْيض اــ ق ال  ُسْفي اُن  ،فـ ق ام  النَّيب  ص لَّى اللَُّه ع ل ْيِه و س  ر   ـ  ،ف ص ِعد  اْلِمْنبـ 
ِمد  اللَّه   ع ثُهُ  :مثَّ ق ال   ،و أ ثـْىن  ع ل ْيهِ  ،ف ح  ا يل  ،ه ذ ا ل ك   :فـ ي ْأيت يـ ُقولُ  ،م ا ب اُل اْلع اِمِل نـ بـْ ذ  فـ ه الَّ ج ل س  يف  ،و ه 

ْنظُُر أ يـُْهد ى ل ُه أ ْم ال   ،بـ ْيِت أ بِيِه و أُمِّهِ  يـ  اء  بِِه يـ ْوم  اْلِقي ام ِة حي ِْمُلُه  ،فـ  ْيء  ِإالَّ ج  و الَِّذي نـ ْفِسي بِي ِدِه ال  ي ْأيت ِبش 
ع رُ  ،ة  هل  ا ُخو ار  أ ْو بـ ق ر   ،ِإْن ك ان  ب ِعري ا ل ُه ُرغ اء   ،ع ل ى ر قـ ب ِتهِ  اة  تـ يـْ ن ا ُعْفر يت ْ ِإْبط ْيِه أ ال   ،أ ْو ش  ْيِه ح ىتَّ ر أ يـْ مثَّ ر ف ع  ي د 

ث ا ه ْل بـ لَّْغُت ث ال 
 ( ). 

 .( )منه املأخوذ حماباة إىل املال يأخذ من هبا يتوصل ةريق كلل إبطالاحلديث الشريف  ويف

                                                           

 (09 / 8) األوةار نيل( )
 ( 0 / 8 )  7 7:، رقمالعمال هدايا باب، كتاب العلم، البخاري صحيح( )

 (47 /   ) حجر البن الباري فتح( )
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 سائر سبيل سبيلها ليس وأنه، سحت العمال هدايا أن بيان هذا يف: "قال اخلطايب معلق ا على احلديث 
 خيانة وهو ،عليه الواجب بعض له ويسوغ املهدي عن وليخفف، احملاباة إليه يهدى وإمنا، املباحة اهلدايا

  .( )" ألهله استيفاؤه عليه الواجب للحق وخبس منه
 له ةلبها إن إال ميلكها ال العامل وأن، املال بيت يف جتعل العمال هدايا أن فيه: "بطال بنا قالو 

 . ( )"اإلمام
تلقاه من هدايا وحنوه وقد صور النيب صلى اهلل عليه وسلم عذاب من جييء يوم القيامة حيمل بعري ا 

 شاة أو خوار هلا بقرة أو رغاء له بعريا كان إن رقبته على حيمله القيامة يوم به جاء إال" :بقوله، العمال
أو ، اإذا جاء الواحد يوم القيامة حيمل عمارة من عشرين دور ، موظفي اليوم، فماذا سيكون حالنا ،"تيعر

 .( )؟ نسأل اهلل السالمة والعافية أسطوال  من السيارات الضخمة الفخمة

الفرات بن مسلم أن  وىفقد ر ، وقد كان السلف الصاحل يتورعون عن تلك اهلدايا وإن كانت زهيدة   
 الدير غلمان فتلقاه ،معه فركبنا ،به يشرتي شيئا بيته يف جيد فلم التفاح شتهىا العزيز عبد بن عمر

 "فيه يل حاجة ال" :فقال، ذلك يف :له فقلت ،األةباق رد مث ،فشمها واحدة فتناول ،تفاح بأةباق
 يف اهلدية كانت:"فقال، اهلدية يقبلون وعمر بكر وأبو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يكن أمل :فقلت

 . ( )"رشوة واليوم هدية، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول زمن
 

 ـــ:مكافحة الرشوة .6

                                                           

 (8/  ) السنن معامل( )

 (   /  ) حجر البن الباري فتح( )
 .4 ثورة يف السنة النبوية للقصييب ص: يراجع ( )
، ونص عمر يف (9  /  ) لعلة ، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب من مل يقبل اهلديةالبخاري صحيح( )

/  )واحلافل ابن حجر يف الفتح، ( 0 : ص) الرقة البخاري أما سياق القصة فقد أوردها حممد بن سعيد يف تاريخ
   )   
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وهي أعم من أن ، ( )يريد ما على حيمله أو له، ليحكم غريه أو احلاكم الشخص يعطيه ما الرشوة هي

 .( )أو يقضيها له، أو منفعة ميكنه منها يكون املقدم ماال  
ي ِما يوسع دائرة التذمر الذ، أناس آخرين دون إذن منهم أو رضاهم وهو بفعله هذا يتخطى حقوق 

فيرتتب عليه خطر على الكيان ، يؤدي إىل استخفاف الناس بالنظام العام وعدم املباالة باملصاحل العامة
مناسبة لسوء األوضاع انتشار الفساد املايل واإلداري وخلق بيئة يف له أثر كبري كما أن ،  ( )االجتماعي
 .االقتصادية

ن ُكمْ  أ ْمو ال ُكمْ  ت ْأُكُلوا و ال  }  :يقول سبحانه ُتْدُلوا ِباْلب اِةلِ  بـ يـْ امِ  ِإىل   هِب ا و   النَّاسِ  أ ْمو الِ  ِمنْ  ف رِيق ا ِلت ْأُكُلوا احلُْكَّ
مثِْ   وال ترتش، وال تسرق، فال: حبكم اهلل أثبته حبق إال غريك ميلكه اِم تأكل الف، ( ){ تـ ْعل ُمون   و أ نـُْتمْ  بِاإْلِ
 بالباةل تأكل وحني، بالباةل املال أكلت قدف حدث إنف هبا، موكل أنت اليت األمانة يف خائن ا تكن
 ومادمت، أيض ا بالباةل غريك وسيأكل لنفسك، أحبته ِما غريك تعفي أن شخصي ا أنت تستطيع فلن

أشد الرشوة من تعد و ، ( )مجيعا للناس هنب ا مجيع ا الناس يصري هنا بالباةل، يأكل وغريك بالباةل تأكل

 .(4)إىل الغري لقصد إحالته عن احلقوحنوه ألهنا دفع املال ؛ أنواع أكل األموال بالباةل

 عبدما رواه يف ذلك و ، بلعن أركان الرشوة الثالثة بلسان املصطفى عليه الصالة والسالمكما جاء النهي 
 الراشي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لعن" :قالأنه  وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عمرو، بن اهلل

( الراشي)و، واللعن وهو الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل، ( )"و الرائش" :وروي عن ثوبان بزيادة (7)"واملرتشي
                                                           

 .(   / 8 )  العروس تاج( )

 (.7  /  )بن باز فتاوى ا( )
   ص.اخلامسة للمركز العريب للدراسات األمنيةجمموعة أحباث الندوة ..الرشوة وخطورهتا على أمن اجملتمع: يراجع ( )
 .88 : البقرة( )
 (798/  ) الشعراوي تفسري: ينظر ( )

 (.7  /  )فتاوى ابن باز (4)

(
8
، ( 449  )، وعبد الرزاق يف املصنف( 74  )والطيالسي يف املسند ،   4(87/  )أخرجه أمحد يف املسند(

، والرتمذي يف 80  ( 4  / )وأبو داود يف السنن، 88 و 0  -9  /4وابُن أيب شيبة يف املصنف 
، وابن حبان ( 84 " )املنتقى"، وابن اتجارود يف      (  77/ )، وابن ماجه يف السنن7   (   4/ )السنن

،   0 - 0 / ، واحلاكم يف املستدرك  8 (7 / " )الصغري"، والطرباين يف 077 ( 74 /  )يف صحيحه
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، وبذهلا، الرشوة طلبف، الوسيط بينهما( الرائش) و، هلا اآلخذ هو(  املرتشي) و، للرشوة املعطي هو
 .( )واملرتشي الراشي بني الوسيط عملوكذلك ، حرام وقبوهلا

تـ ر ى} :ويقول اهلل تعاىل يف ذم اليهود ِثري ا و  ارُِعون   ِمنـُْهمْ  ك  مثِْ  يف  ُيس  ْحت   و أ ْكِلِهمُ  و اْلُعْدو انِ  اإْلِ ا ل ِبْئس   الس   م 
انُوا ُلون   ك  ويف ، يذهبها :أي الربكة يسحت ألنه ؛كسبه حيل ال الذي احلرام هو السحتو ، ( ){يـ ْعم 

                                                                                                                                                                      

، ع ْن خ الِِه كلهم من ةرق عن   ( 0  " )شعب اإلميان"، ويف 8   -8  /0 " السنن"والبيهقي يف  اْبُن أ يب ِذْئب 
 .احلْ اِرِث ْبِن ع ْبِد الرَّمْح ِن، ع ْن أ يب س ل م ة  بِْن ع ْبِد الرَّمْح ِن، ع ْن ع ْبِد اهلِل ْبِن ع ْمر و بلفظه

اإلسناد، ومل خيرجاه، ووافقه هذا حديث صحيح : هذا حديث حسن صحيح، وقال احلاكم: قال الرتمذي
ورجاله ثقات، رجال الشيخني، غري : ، وقال"الصغري"من رواية الطرباين يف  99 / " اجملمع"وأورده اهليثمي يف .الذهيب

، تقريب  84( 0 / )صدوق، الكاشف: احلارث بن عبد الرمحن، فقد روى له أصحاب السنن، الذهيب وابن حجر
 .  0 ( 7 / )التهذيب

 .أللباين يف صحيح سنن الرتمذي،وهو كما قال، وساق حمققو املسند شواهدهوصححه ا

، عن ليث بن أيب سليم، عن أيب اخلطاب،  99   ( 7/8 )أخرجه أمحد يف املسند( ) من ةريق أ يُب ب ْكر  بن ع يَّاش 
ِْشي : يـ ْعيِن " الرَّاِشي  و اْلُمرْت ِشي  و الرَّاِئش  ل ع ن  ر ُسوُل اهللِ ص لَّى اهللُ ع ل ْيِه و س لَّم  : " عن أيب زرعة، عن ثوبان ق ال   الَِّذي مي 

 .بـ يـْنـ ُهم ا

تقريب " صدوق اختلط جدا، ومل يتميز حديثه فرتك:" قال احلافل -وإسناده ضعيف؛ ليث بن أيب سليم
وهو حيىي -وأبو زرعة . ، وشيخه أبو اخلطاب غري منسوب مل يرو عنه غري ليث وهو جمهول  48 ( 4 / )التهذيب

 .روايته عن ثوبان مرسلة، بينهما أبو إدريس اخلوالين -بن أيب عمرو السيباين

(     " )الكبري"، والطرباين يف ( 4 47)للبوصريي " إحتاف اخلرية"كما يف " مسنده الكبري"وأخرجه أبو يعلى يف 
عن ليث بن أيب سليم، عن أيب من ةريق حيىي بن زكريا بن أيب زائدة،   0  (90 / )والبهقي يف السنن الكربى

 .بذكر أيب إدريس بني أيب زرعة وبني ثوبان . اخلطاب، عن أيب زرعة، عن أيب إدريس اخلوالين، عن ثوبان 
 .فهي زيادة منكرة لتفرد ليث هبا، وهو ضعيف الختالةه :"    (  8 / )قال األلباين يف السلسلة الضعيفة

 ".ال يعرف ( :"     / " ) الرتغيب " ملنذري يف وشيخه أبو اخلطاب ؛ قال البزار وتبعه ا
 

 (   /   ) الكويتية الفقهية املوسوعة ( )
  4: ملائدةا( )
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 يف الرشوة" :قال ؟السحت وما اهلل رسول يا :قيل "به أوىل فالنار السحت أنبته حلم كل "احلديث
 . ( )" احلكم

 اتجنة هي اليت الطيبني لدار يصلح ال حيث، للخبيث اخلبيث ألنوالعياذ باهلل؛  به أوىل جهنم نارأن  أي
، توبة بغري له غفر أو، عليه اهلل تاب إذا أما االستحقاق ظاهر على هذا، النار هي اليت اخلبيثني لدار بل
 . ( ) الوعيد هذا من خارج فهو شفيع شفاعة نالته أو، خصمه أرضى أو

 قوم من ما": يقول عليه الصالة والسالم، فيهم شت الرشوةكما جاء الوعيد العاجل يف الدنيا ملن ف
 .( ) العدو من قلوهبم يف اخلوف وقوع يراد بذلك، ( )"بالرعب أخذوا إال الرشا، فيهم يظهر

 
 ـــ:الرقابةتفغيل  .7

 اإلداريــة، والرقابــة الذاتيــة، الرقابــة :أنــواع ثالثــة إىل ةاإلســالمياإلدارة  مفهــوم يف الرقابــة تقســيم وميكــن

 .الشعبية والرقابة
 .بنفسه استشعار ا وخوف ا من اهلل نفسه بة الشخصوتعين مراقــ :الرقابة الذاتية - أ

 

 
                                                           

(:    / )عن عمر بن محزة بن عبد اهلل بن عمر مرفوعا، قال احلافل يف الفتح (    /0 )أخرجه ابن جرير ( )
: ، وله شاهد من حديث جابر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال لكعب بن عجرة"رجاله ثقات ولكنه مرسل"

، والبزار (   / )، وأمحد (9 07 )يف حديث ةويل أخرجه عبد الرزاق ...(( أعاذك اهلل من إمارة السفهاء))
كتاب اتجمعة، : ، ووافقه الذهيب، وهو عند الرتمذي(   / )، واحلاكم (  7 )، وصححه ابن حبان (409 )

، وصححه ابن حبان "حديث حسن غريب: "من مسند كعب، وقال(   4)باب ما ذكر يف فضل الصالة 
  (.9 7  ،8 7 ، 847)، وصححهما األلباين يف صحيح الرتغيب (47  )

 (9  /  ) القدير فيض :ينظر ( )

من حديث عمرو بن العاص رضي اهلل عنه، قال املنذري يف الرتغيب    78  (4  / 9 )أخرجه أمحد، ( )
، وضعف سنده احلافل "فيه من مل أعرفه(: "8  / )، وقال اهليثمي يف اجملمع "رواه أمحد بإسناد فيه نظر(: "7/ )

 .، وذكرها"إسناده مسلسل بالعلل(: "4   )األلباين يف الضعيفة ، وقال ( 9 /0 )يف الفتح 

 (44 /  ) لزين العابدين الصغري اتجامع بشرح التيسري( )
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بأساليب رائعة من ، بتعزيز الرقابة يف نفس املؤمن وضمريهوقد جاءت الشريعة ، ( )وهي أهم أنواع الرقابة
، وأنه حماسب على كل صغرية وكبرية ،به يقوم ما تفاصيل ويعلم معه، تعاىل اهلل أن مسلم كل يعلم أن: ذلك 

 . ( ){ارقيب   عليكم كان اهلل إن} :تعاىل وقال، ( ){عتيد رقيب لديه إال قول من يلفل ما }:تعاىل قال

الوصول لفساد ن أعظم ما يقي من اوهو م، حث املسلم إىل الوصول إىل أعلى مراتب الدينكذلك    
 :قال ؟اإلحسان ما: لى اهلل عليه وسلم يف حديث جربيل ملا قال لهحدد معاملها صملرتبة اإلحسان اليت 

 .( )"يراك فإنه تراه تكن مل فإن تراه كأنك اهلل تعبد أن"

بتحريك الباعث اإلمياين يف النفس وذلك ، الفساد منالوقائي للتحذير  سلوب اخلطايباألكذلك 
، الزنا، الفساد وعدها من كبائر الذنوبفنص املصطفى على كثري من أشكال ، لإلقالع عن الفساد

 .خلإ...والسرقة، واخلمر

 

 
 .وهي رقابة املسؤول أو نائبه على العاملني معه لتحقيق أهداف العمل ـــ:الرقابة اإلدارية - ب

 اإلمام حماسبة باب"قد بوب البخاري رمحه اهلل و ، يراقب عمالهكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد  
 النيب أن: حيث جاءت الرواية، له صلى اهلل عليه وسلم وساق قصة ابن األتبية وحماسبة النيب" عماله
 اهلل صلى اهلل رسول إىل جاء فلما سليم، بين صدقات على األتبية ابن استعمل وسلم عليه اهلل صلى
 عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال يل، أهديت هدية وهذه لكم، الذي هذا: قال وحاسبه وسلم، عليه

 رسول قام مث ،"صادقا كنت إن هديتك تأتيك حىت أمك وبيت أبيك، بيت يف جلست فهال": وسلم

                                                           

، االصالح اإلداري من 84، منهج الشريعة يف محاية اجملتمع من الفساد ص الرقابة اإلدارية للدغيثر ص: ينظر ( )
 .48، إمهال املال العام  9 املنظور اإلسالمي ص

 18  آية : ق ( )
 . آية :النساء  ( )
/  )، واإلحسان واإلسالم اإلميان عن وسلم عليه اهلل صلى النيب جربيل سؤال باب، كتاب اإلميان، البخاري صحيح( )

 8(4 / )، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان0 :رقم (  
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 رجاال أستعمل فإين بعد، أما: " قال مث عليه وأثىن اهلل ومحد الناس فخطب وسلم، عليه اهلل صلى اهلل
 يف جلس فهال يل، أهديت هدية وهذه لكم، هذا: فيقول أحدكم فيأيت اهلل والين ِما أمور على منكم
 هشام قال - شيئا منها أحدكم يأخذ ال فواهلل صادقا، كان إن هديته تأتيه حىت أمه وبيت أبيه، بيت
 هلا ببقرة أو رغاء، له ببعري رجل اهلل جاء ما فألعرفن أال القيامة، يوم حيمله اهلل جاء إال - حقه بغري

 .( )"بلغت هل أال" إبطيه بياض رأيت حىت يديه رفع مث ،"تيعر شاة أو خوار،
 اهلل صلى اهلل رسول إىل جاء فلما: "بقول الراوي، فجاء النص على حماسبة النيب للصحايب على عمله

وأرشده هو مث وجهه ، وصرف قبض ما وسلم على عليه اهلل صلى حاسبهف..." وحاسبه وسلم عليه
 .( )وعامة املسلمني للصواب

الذي استخدمه رسول ( من أين لك هذا؟)تكمن يف تغييب قانون  جتمعاتإن املشكلة احلقيقية للم
، حملاسبة موظفيه أمام العامة، يف خطبة األتبيةيف حديث ابن  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، كشرع إداري

 ليرتسخ مفهوم األمانة يف نفوس الناشئة قبل الكبار ،استمع إليها الصغري قبل الكبري

 من أصحابه، وحفظوها لقد حاسب رسول اهلل ابن اللتبية حسابا  مجاهرييا  يف خطبة حضرها جم غفري
تمع الصغري سيكرب وأن أحد األفراد احلاضرين اليوم سيكون مسؤوال  ألنه يؤمن أن هذا اجمل؛ وتناقلوها

غدا ، وأن حساب ابن اللتبية سيتكرر عليه، فكانت تربية عادلة للكبري والصغري، وقد سلك اخللفاء 
 الراشدون بعد رسول اهلل هذه السياسية اإلدارية العظيمة اليت تستلزم حماكمة موظفي القطاع العام

تتغيب يف الدول اإلسالمية مع أن الذي أسسها رسول اإلسالم، وتراها ( ن أين لك هذام)إن شريعة 
متبعة بدقة وصرامة يف الدول غري املسلمة على املسؤولني كبريهم قبل صغريهم، وعادة ما حيتم هذا 

ه القانون على املسؤول تسجيل ما ميلك قبل توليه منصبه من ثروة أيا  كان نوعها مث حياسب بعد ترك
من زوجة وأوالد،  املنصب أو أثناء توليه املنصب، على أي زيادة غري عادية يف ثروته، وأحيانا  ثروة أقاربه

 خلف كراسي الذهب إن مل حتيا ضمائرهم مبراقبة اهلل، لنحييها بإحياء شرعة نيالالهث، وإخوة، وأخوات
 (.من أين لك هذا؟)

                                                           

 (74/ 9) 97 7 :باب حماسبة اإلمام عماله، رقم، كتاب األحكام، البخاري صحيح( )

 (40 / 0 ) البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد=  القسطالين شرح( )
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لمسلمني ا لوجه  سلوك األفراد واتجماعات وم اراقب  األسواق ميتجول يف كان عليه الصالة والسالم كما  
 على مر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن هريرة أيب عنف، ( )مبقتضى تعاليم وأحكام الدين احلنيف

 أصابته :قال "؟ الطعام صاحب يا هذا ما" :فقال بلال أصابعه فنالت فيها يده فأدخل ةعام صربة
 ليس" :أي ( )"مين فليس غش من الناس؟ يراه كي الطعام فوق جعلته أفال :"قال، اهلل رسول يا السماء

 .( )"ةريقيت وحسن وعملي بعلمي واقتدى هبديي اهتدى ِمن

 

عبية تتمثل يف الشريعة اإلسالمية يف عملية احلسبة الرقابة اتجماعية أو الش ــــ:الرقابة الشعبية - ت
 .األمر باملعروف والنهي عن املنكرو 

بقوله جل ، البشر حياة يف دورهم وحقيقة األرض، هذه يف مكاهنم قيقةحب املسلمني اهلل عّرف
ر   ُكْنُتمْ }:وعال يـْ ْعُروفِ  ت ْأُمُرون   لِلنَّاسِ  ُأْخرِج تْ  أُمَّة   خ  ه ْون   بِاْلم  تـ نـْ رِ  ع نِ  و  تـُْؤِمُنون   اْلُمْنك  ، ( ){ ..ِباللَّهِ  و 

ــ وقال  ــ أيض اـ ْلت ُكنْ }:سبحانه ـ ْعُروفِ  و ي ْأُمُرون   اخلْ رْيِ  ِإىل   ي ْدُعون   أُمَّة   ِمْنُكمْ  و  ْون   بِاْلم  ه  يـ نـْ رِ  ع نِ  و   اْلُمْنك 
منهم  أن تكون حببله واالعتصام باإلميان عليهم اهلل م نَّ  الذين املؤمننيفأمر ، ( ){اْلُمْفِلُحون   ُهمُ  و أُول ِئك  
، سبيل اهلل إىل للدعوة مجاعة تتصدى، املنكر عن وينهون باملعروف ويأمرون اخلري إىل يدعون مجاعة

 عن والنهي باملعروف واألمر اخلري إىل للدعوة املستعدة الطائفة وهذه ،وكف الشر والفساد اخللق، وإرشاد
 .(4){و أُول ِئك  ُهُم اْلُمْفِلُحون  } :عنهم تعاىل قال وهلذا، املؤمنني خواص هم املنكر

                                                           

 . 7، محاية املال العام ص88منهج الشريعة اإلسالمية يف محاية اجملتمع ص: ينظر ( )
 (99/  ) 0  :، رقم(منامن غشنا فليس )، كتاب اإلميان، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلممسلم صحيح( )

 (   / 9) القيم ابن وحاشية املعبود عون( )

 .0  : عمران آل( )
  .  0 : عمران آل( )
  .(   : ص) الرمحن الكرمي تيسري=  السعدي تفسري(4)
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، وجمتمعها للكشف عن الفسادب املفتوحة على مجيع أركان الدولة هي عني الشعهذا النوع من الرقابة  و
مر النيب وقد أ، ( )وبذلك تكون رقابة دائمة تشكل وقاية للدولة اإلسالمية من أي فساد وأي مفسد

ــ رواه أبو سعيد اخلدري يماف، صلى اهلل وسلم بذلك ــ عنهرضي اهلل  ـ  من" :أنه صلى اهلل عليه وسلم قال ـ
 أضعف وذلك، فبقلبه يستطع مل ومن، فبلسانه يستطع مل فإن، بيده فليغريه منكرا منكم رأى

 .( )"اإلميان
ــ وقال  ــ يض اأـ  وألئمة ،ولرسوله ،ولكتابه ،هلل :قال ملن؟: قلنا النصيحة الدين :) وسلم عليه اهلل صلى ــ

 .( )(هموعامت ،املسلمني
 وأمرهم، عنهم األذى وكف، وأخراهم دنياهم يف مصاحلهم إىل بإرشادهم املسلمني لعامة والنصيحة
 .( )ذلك وحنو املنكر عن وهنيهم باملعروف

 له من فكل أعم، هو ما ُيراد ولكن ،فقط العظمى اإلمامة هلم الذين ئمةاأل هبم ّيراد ال املسلمني أئمةو  
فليس النصح حمصور ا بني ، ( )يده حتت من صلح وصلح، نوصح إذا املسلمني، أئمة من يعترب فإنه ةر  إمْ 

 . حيحة أمر مشروعفمناصحة الوالة باألسلوب والطريقة الص، أفراد الرعية فقط

من اإلنكار على الوالة  وسلم عليه اهلل صلىوقد اتبع الصحابة أنفسهم ذلك املسلك على عهده 
ومل يعرتض عليه، بل تربأ من الفعل املخالف، وذلك أن الغرض  هأقر فني، فلما بلغه ذلك اإلنكار املخال

 .األمسى هو الدفاع عن الدين وليس احملاماة عن األشخاص
 إىل فدعاهم جذمية، بين إىل الوليد بن خالد وسلم عليه اهلل صلى النيب بعث: قال أبيه، عن سامل، عنف

 ويأسر، منهم يقتل خالد فجعل صبأنا، صبأنا: يقولون فجعلوا أسلمنا،: يقولوا أن حيسنوا فلم اإلسالم،
 ال واهلل: فقلت، أسريه منا رجل كل يقتل أن خالد أمر يوم كان إذا حىت أسريه، منا رجل كل إىل ودفع

                                                           

، منهج الشريعة اإلسالمية  80، محاية املال العام ص0  سياسة اإلسالم يف الوقاية واملنع من الفساد ص: ينظر ( )
 . 87يف محاية اجملتمع ص

 (49/  ) 9  :، رقماإلميان من املنكر عن النهي كون بيان باب، كتاب اإلميان، مسلم صحيح( )

 ( 7/  )   :رقم  النصيحة الدين أن بيان باب، كتاب اإلميان، مسلم صحيح( )

 .(494/  ) السالم سبل :ينظر ( )

 .(97 /  )البن عثيمني الصاحلني رياض شرح: ينظر ( )
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 فذكرناه، وسلم عليه اهلل صلى النيب على قدمنا حىت أسريه، أصحايب من رجل يقتل وال أسريي، أقتل
 . ( )"مرتني خالد صنع ِما إليك أبرأ إين للهما" : فقال يده وسلم عليه اهلل صلى النيب فرفع

 اهلل رسول أن اخلدري، سعيد أيب عنف، كما مارس الصحابة ذلك بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم
 قام وسلم صالته صلى فإذا بالصالة، فيبدأ الفطر، ويوم األضحى، يوم خيرج كان وسلم، عليه اهلل صلى
 له كانت أو للناس، ذكره ببعث، حاجة له كان فإن مصالهم، يف جلوس وهم الناس، على فأقبل
 النساء، يتصدق من أكثر وكان ،"تصدقوا تصدقوا، تصدقوا،": يقول وكان هبا، أمرهم ذلك، بغري حاجة

 فإذا املصلى، أتينا حىت مروان خماصرا فخرجت احلكم، بن مروان كان حىت كذلك يزل فلم ينصرف، مث
 حنو أجره وأنا املنرب، حنو جيرين كأنه يده، ينازعين مروان فإذا ولنب، ةني من منربا بىن قد الصلت بن كثري

 تعلم، ما ترك قد سعيد أبا يا ال،: فقال بالصالة؟ االبتداء أين: قلت منه، ذلك رأيت فلما الصالة،
 . ( ) ( ) انصرف مث مرار ثالث أعلم، ِما خبري تأتون ال بيده نفسي والذي كال،: قلت

 
  

                                                           

 9   :، رقمجذمية بين إىل الوليد بن خالد وسلم عليه اهلل صلى النيب بعث باب، كتاب املغازي، البخاري صحيح( )
(  / 40) 

 .( 40/  )، 889:، كتاب صالة العيدين، رقممسلم صحيح( )

مقال منشور يف موقع صيد الفوائد االلكرتوين، تاريخ )أضواء يف احلسبة على الوالة ـل حممد شاكر الشريف : يراجع ( )
 (ه    /  /  الدخول
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  . المنهج الجزائي: المطلب الثاني

ةبقها على مرتكيب خمالفات و ونعين باملنهج اتجزائي تلك العقوبات اليت قررها النيب صلى اهلل عليه وسلم 
    :نورد منها ما يلي، وتطهري ا للمخالف وللمجتمع، كان فيها معاتجة للفسادو ، وجرائم حددها الشارع

 .الحدود .1

وهي حدود اهلل اليت ، ( )"مثلها يف الوقوع من لتمنع معصية يف شرعا رةعقوبة مقد" :مجع حد وهي
ذا قال اهلل جل وعال يف شأن ول، هحتمي اجملتمع وتقيه من ةغيان الفساد فيه وانتشار الرذيلة بني جنبات

ل ُكمْ }: القصاص ي اة   اْلِقص اصِ  يف  و   .  ( ){ تـ تـَُّقون   ل ع لَُّكمْ  اأْل ْلب ابِ  أُويل  ي ا ح 
ولو كان ، ا كانواأي   على مرتكيب تلك اتجرائم تطبيقهامن مث و ، نبوي ببيان تلك احلدودوقد جاء اهلدي ال 

إقامة ةاعة هلل و  ؛تعطيل حدود اهلل اليت شرعها سبحانهبال يرضى  كانف، اتجاين من أقربائه وأحبابه
 :، وقال مقالته املشهورةففي حادثة املرأة املخزومية اليت سرقت مل يقبل شفاعة أسامة لعدل بني الناس،ل
 أقاموا فيهم الضعيف سرق وإذا، تركوه الشريف سرق إذا كانوا أهنم قبلكم من ضل إمنا الناس أيها يا"

 .( ) "يدها حممد لقطع سرقت وسلم عليه اهلل صلى حممد بنت فاةمة أن لو اهلل ميو أ، احلد عليه

حتكم على اتجاين بإقامة احلد عليه فور ورود  الف، كما أن الشريعة تأخذ باالحتياط يف إقامة تلك احلدود
وحتققت شروط ، ا جناية اتجاينإال إذا ثبت يقين  م احلد ادرأ احلدود بالشبهات، وال يقت تبل كان، شبهةال

 .إقامة ذلك احلد عليه

ــ مع ماعز صلى اهلل عليه وسلم  ل اهللوقصة رسو  ــ رضي اهلل عنهـ دليل على االحتياط يف ملا اعرتف بالزنا  ـ
 قال وسلم عليه اهلل صلى النيب مالك بن ماعز أتى ملا: قال عنهما، اهلل رضي عباس ابن عنف، إقامة احلد

 فعند: قال يكين، ال "أنكتها": قال اهلل، رسول يا ال: قال "نظرت أو غمزت، أو قبلت، لعلك": له
 أنه فأخرب "جنون؟ أبه": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فسأل .: ..ويف رواية أخرى، ( )برمجه أمر ذلك

                                                           

  ( 0 /  ) للبهويت املربع الروض( )

 79 : البقرة( )
 .  سبق خترجيه ص ( )
 (47 / 8)   48:، رقمغمزت أو ملست لعلك: للمقر اإلمام يقول هل باب، كتاب احلدود، البخاري صحيح( )
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 اهلل رسول فقال قال، مخر، ريح منه جيد فلم فاستنكهه، رجل فقام "مخرا؟ أشرب": فقال مبجنون، ليس
 .( )فرجم به فأمر نعم،: فقال "أزنيت؟": وسلم عليه اهلل صلى

ا ، أبرز احلدود اليت جاءت هبا الشريعةوبعد فإننا سنورد  وكان هبا حد ا للشر والفساد وجزاء  رادع 
 : ملرتكبيها

 .حد السرقة - أ

وقد جاءت الشريعة باألمر بقطع يد كل من ، ( )"واالستتار اخلفية وجه على املال أخذ"والسرقة هي 
اِرقُ } :قال تعاىل، سرق ارِق ةُ  و السَّ ا ف اْقط ُعوا و السَّ ز اء   أ ْيِديـ ُهم  ب ا مب ا ج  اال   ك س   ع زِيز   و اللَّهُ  اللَّهِ  ِمن   ن ك 

 :من قولهف، ذلك قوال  وتطبيق ا عن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ءجا وقد، ( ){ح ِكيم  
 ويسرق ،يده فتقطع  البيضة يسرق السارق اهلل لعن: "قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن هريرة أيب عن

 يف اليد تقطع: "وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: قالت رضي اهلل عنها عائشةوعن ، ( )"يده فتقطع احلبل

 .(4)"فصاعدا دينار ربع

و من ، (7)"دراهم ثالثة مثنه جمن يف وسلم عليه اهلل صلى النيب قطع": قال عمر ابنرواه من فعله ما و  
 عليه اهلل صلى النيب إىل هبا فأيت سرقت خمزوم بين من امرأة أن: رضي اهلل عنه جابرقوله وفعله ما رواه 

 لو واهلل" :وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال، وسلم عليه اهلل صلى النيب زوج سلمة بأم فعاذت، وسلم
 .( )بال خالف الكوع وهو الكف، مفصل من ويكون القطع، (8)فقطعت "يدها لقطعت فاةمة كانت

                                                           

 (    /  )  49  :كتاب احلدود، باب من اعرتف على نفسه بالزنا، رقم.مسلم صحيح( )

 ( 0 / 9) املغين( )

 .8 آية : املائدة( )
 
 "يعين اخلُوّذة (:"ب ي ض) مادة( 1  /1)قال ابن األثير في النهاية 

، صحيح مسلم، كتاب (4  / 7 )  478 :، رقميسم مل إذا السارق لعن باب، كتاب العلم، البخاري صحيح( )
 487 (    / )احلدود، باب حد السرقة ونصاهبا

 (8  / 7 ) 4789: رقم{أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارق}تعاىل قوله باب، كتاب العلم، البخاري صحيح(4)

 ( 4 / 8) 4794 :رقم، {أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارق}تعاىل قوله باب، كتاب العلم،  لبخاريا صحيح(7)

 (    /  ) 489  :رقم،  وغريه الشريف السارق قطع باب، كتاب احلدود، مسلم صحيح(8)
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 ع إذا ترك سرى فساده يف جسم األمةعنصر فاسد يف اجملتم ألنهألمر بقطع يد السارق؛ جاء ا وإمنا
تقرير وب، بتطبيق احلد املناسب لردعه فكان البد من حسم ذلك، فلم يعد لألموال واملمتلكات حرمة،،

يغلب تلك العوامل اليت تدفعه الرتكاب ذلك الفعل  مامن املرارة واألمل عليه فإنه يناله  تلك العقوبة
 .( )عود للجرمية مرة أخرىي فال ،املشني

 ــــ:شارب الخمر حد - ب

 من الفساد معه أصناف اجمت حق نفسه وحقسريتكب يف املسكرات اخلمور و الشك فيه أن متعاةي  ِما
فكانت ، وخراب يف املمتلكات، بوتضييع للشبا، وانتهاك لألعراض، من إتالف لألرواح، والدمار
 .جياب عقاب رادع على ذلك إل ماسة البشرية حاجة

 أنسما جاء عن فمن ذلك ، بضرب كل متعاةيوذلك بعقابه باألمر وقد جاءت السنة النبوية املطهرة 
 .( )والنعال باتجريد اخلمر يف ضرب وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه اهلل رضي مالك بن
 وسلم عليه اهلل صلى النيب فأمر، اشارب   النعيمان بابن أو بالنعيمان جيء" :قال احلارث بن عقبة عنو  

 .( )" بالنعال ضربه فيمن أنا فكنت فضربوه :قال، يضربوه أن بالبيت كان من
 حنو جبريدتني فجلدته ،اخلمر شرب قد برجل أيت سلم و عليه اهلل صلى النيب أن":  مالك بن أنس عنو 

 .مثانني احلدود أخف: عبدالرمحن فقال ،الناس استشار عمر كان فلما ،بكر أبو وفعله :قال، أربعني
 .( )" عمر به فأمر

 .حرابةال حد - ت

 أو صحراء يف، احجر   أو اعصي   ولو بسالح للناس يعرضون الذين امللتزمون املكلفون "احملاربني املراد بو 
 .يعة اإلسالمية بإجياب احلد عليهموقد جاءت الشر ، (4)"جماهرة   احمرتم   ماال   فيغصبون، حبر أو بنيان

                                                                                                                                                                      

 (   / 9) املغين( )

 . 9 ، إمهال املال العام ص 04 منهج الشريعة يف محاية اجملتمع من الفساد ص: ينظر ( )
 .(   / 7 )،  477: ، رقماخلمر شارب ضرب يف جاء ما باب، حلدود، كتاب االبخاري صحيح( )

 (   / 7 )  477:، رقمالبيت يف احلد بضرب أمر من باب، دود، كتاب احلالبخاري صحيح( )

 (0   /  ) 704 :، كتاب احلدود ، باب حد اخلمر، رقممسلم صحيح( )

 (   / 4) النهى للسيوةي أويل مطالب (4)
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 فاجتووا ،فأسلموا ،عكل من فرن وسلم عليه اهلل صلى النيب على قدم :قال عنه اهلل رضي أنس ما رواهفي 
، رعاهتا وقتلوا ،فارتدوا ،فصحوا، ففعلوا وألباهنا ،أبواهلا من فيشربوا ،الصدقة إبل يأتوا أن فأمرهم ،املدينة

 حىت حيسمهم مل مث ( )أعينهم ومسل وأرجلهم أيديهم فقطع هبم فأيت آثارهم يف فبعث، اإلبل واستاقوا

ز اءُ  ِإمنَّ ا} :نزل قول اهلل تعاىل فيهموقد ، ( )"ماتوا اد ا اأْل ْرضِ  يف  و ي ْسع ْون   و ر ُسول هُ  اللَّه   حيُ ارِبُون   الَِّذين   ج   ف س 
ُلوا أ نْ  ف   ِمنْ  و أ ْرُجُلُهمْ  أ ْيِديِهمْ  تـُق طَّع   أ وْ  ُيص لَُّبوا أ وْ  يـُق تـَّ ْوا أ وْ  ِخال  ف  ُمْ  ذ ِلك   اأْل ْرضِ  ِمن   يـُنـْ نـْي ا يف  ِخْزي   هل   الد 

ُمْ  اب   اآْلِخر ةِ  يف  و هل   .( ){ ع ِظيم   ع ذ 
 فأضيف، رسوله وحزب اهلل حزب هم الذين املسلمني حياربون معناه {ورسوله اهلل حياربون}سبحانه قولهو 

 من وسلم عليه اهلل صلى كقوله وهذا خمالفتهما، إىل راجع ا الفعل هذا كان إذ الرسول وإىل اهلل إىل ذلك
 .باحملاربة بادرين فقد وليا   يل آذى
 تابوا الذين إالّ } قوله ذلك على والدليل ،من احملاربني اإلسالم أهل نزلت يف اآليةأن  العلماء أكثر وقال
 .( ) ( ){رحيم غفور اهلل أن فاعلموا عليهم تقدروا أن قبل من

 من كل معناه يف يدخل عام اللفل لكن ،بأعياهنم العرنيني يف نزل احلكم وإنهذا  :"قال ابن حجر 
ويسعون يف  ،فهذا حكم قاةع على الذين حياربون اهلل ورسوله، (4)"والفساد احملاربة من فعلهم مثل فعل

ويل األمر هبا حسب  ، يأخذذلك احلكم الذي يضعهم حتت إحدى عقوبات أربع، األرض فساد ا
 فإن تابوا قبل، هم يف حال حرب هلمأفعاهلم اليت تصدر منهم منهم بشرط أن يقعوا بأيدي املسلمني و 

  .ن تتمكن يد املسلمني منهم خرجوا هبذا عن حكم احملاربني أ

  
                                                           

 حجر البن الباري فتح "ضوءها يذهب حىت العني من تدين حمماة حبديدة وقيل، بالشوك فقأها أي:"مسل أعينهم ( )
(  /   ) 
 حياربون الذين جزاء إمنا} تعاىل اهلل وقول والردة الكفر أهل من احملاربني كتاب، باب   ، كتاب العلمالبخاري صحيح( )

صحيح مسلم، كتاب القسامة واحملاربني، باب ،  480 (   / 7 ) {....... فسادا األرض يف ويسعون ورسوله اهلل
 ، واللفل للبخاري 47 (94  / )حكم احملاربني

   : املائدة ( )
   : ملائدةا( )

 (98 /  ) السنن معامل( )
  (0  /   ) حجر البن الباري فتح(4)
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 .حد الزنا - ث

جرمية عدوان  وهي، يف أي ملة إهلية قط ومل يكن حالال  ، إن جرمية الزنا فاحشة عظيمة ومفسدة كبرية
ِة، ومقوِّضة  لنظام األسر والبيوت، ومرو  ر ام  ر ِف والك   جة لكثري من الشرور واملفاسد اليتعلى اخلُُلِق والشَّ

عمليَّة حيوانيَّة حبتة ينأى عنها اإلنسان  وتذهب بكيان األمة، وهي تقضي على األفراد واتجماعات،
 .الفقر مل الذي يذهب البهاء ، ويورِّثىت تنهاه أن يرتكب ذلك العبفطرته السليمة ال

ر   ِإهل  ا اللَّهِ  م ع   ي ْدُعون   ال   و الَِّذين  }:اهلل تعاىل يف وصف عباد الرمحنقال  رَّم   الَّيِت  النـَّْفس   يـ ْقتـُُلون   و ال   آخ   ح 
ابُ  ل هُ  ُيض اع فْ ( 48) أ ث ام ا يـ ْلق   ذ ِلك   يـ ْفع لْ  و م نْ  يـ ْزنُون   و ال   بِاحلْ قِّ  ِإالَّ  اللَّهُ   ِفيهِ  و خي ُْلدْ  اْلِقي ام ةِ  يـ ْوم   اْلع ذ 

ان ا لُ  ف أُول ِئك   ص احلِ ا ع م ال   و ع ِمل   و آم ن   ت اب   م نْ  ِإالَّ ( 49) ُمه  يِّئ اهتِِمْ  اللَّهُ  يـُب دِّ ن ات   س  ان   ح س   غ ُفور ا اللَّهُ  و ك 
ا اء   ف اِحش ة   ك ان   ِإنَّهُ  الزِّن ا تـ ْقر بُوا و ال  } :وقال سبحانه، ( ){ر ِحيم  ِبيال   و س    . ( ){ س 

وساق فيه قول رسول اهلل صلى اهلل " باب فضل من ترك الفواحش"وقد بوب البخاري يف كتاب احلدود 
 . ( )"باتجنة له توكلت حلييه، بني وما رجليه بني ما يل توكل من" :عليه وسلم

 وقي فمن، وفرجه لسانه الدنيا يف املرء على البالء أعظم أن على احلديث دل" :معلق ا بطال بنا قال
 .( )"الشر أعظم وقي شرمها

قال املصطفى صلى اهلل ، عالمة على فساد ذلك اجملتمع وةغيان الشر فيه قومهذه اتجرمية يف  ظهورو 
 أشراط من" :قال، وقرب الساعة حيث تقوم على شرار اخللق، عليه وسلم يف وصف آخر الزمان

 حىت النساء ويكثر الرجال، ويقل الزنا، ويظهر اخلمر، ويشرب اتجهل، ويظهر العلم، يرفع أن الساعة،
 . ( )" الواحد القيم امرأة للخمسني يكون

                                                           

 .70 – 48: الفرقان( )
 .  : اإلسراء( )
 .( 4 / 8) 4807 :الفواحش، رقم، كتاب احلدود، باب فضل من ترك البخاري صحيح( )
 .(0  /   ) حجر البن الباري فتح( )

، صحيح مسلم، كتاب العلم، باب رفع ( 4 / 8) 4808 :، كتاب احلدود، باب إمث الزناة، رقمالبخاري صحيح( )
 .، واللفل للبخاري 47 (4 0 / )العلم
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: قال عنهما، اهلل رضي عباس ابنعن ف، اإلميان حال وقوعه هبا ولعظم هذه اتجرمية فقد نُفي عن مرتكبها
 وهو يسرق حني يسرق وال مؤمن، وهو يزين حني العبد يزين ال": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال

 كيف: عباس البن قلت: عكرمة قال "مؤمن وهو يقتل وال مؤمن، وهو يشرب حني يشرب وال مؤمن،
 بني وشبك هكذا، إليه عاد تاب فإن أخرجها، مث أصابعه، بني وشبك هكذا،": قال منه؟ اإلميان ينزع

  .( )"أصابعه
 ،احمصن   أو ابكر   كان سواء الوعيد هذا يف دخل زىن من أن الفوائد من احلديث ويف: "حجرقال ابن 

 .( )"أعظم املتزوج ومن فحش احملرم حق يف أنه شك وال ،احمرم   أو أجنبية هبا املزين كان وسواء
 كامل وهو املعاصي هذه يفعل ال معناه أن احملققون قاله الذي والصحيح:" قال النووي رمحه اهللو 

 و، نفع ما إال علم ال يقال كما،  كماله نفي واملراد الشيء نفي على تطلق اليت األلفاظ من هذا، اإلميان
 مل ومن ،كفارة فهو الدنيا يف به فعوقب ذلك من اشيئ   فعل ومن.. ........ اآلخرة عيش إال عيشال 

 . ( )"عذبه شاء وإن عنه عفا شاء إن اهلل إىل فهو يعاقب
 قول يف عام تغريب اتجلد معو ، باالتفاق الزنا إن كان مرتكبه غري حمصن فعليه اتجلد مئة جلدةوحد    

ا و اِحد   ُكلَّ  ف اْجِلُدوا و الزَّاين  الزَّاِني ةُ } :قال تعاىل، ( )العلماء مجهور ُهم  ْلد ة   ِمائ ة   ِمنـْ ا ت ْأُخْذُكمْ  و ال   ج   هِبِم 
ْلي ْشه دْ  اآْلِخرِ  و اْليـ ْومِ  بِاللَّهِ  تـُْؤِمُنون   ُكْنُتمْ  ِإنْ  اللَّهِ  ِدينِ  يف  ر ْأف ة   ا و  ابـ ُهم   ال   الزَّاين (  ) اْلُمْؤِمِنني   ِمن   ة اِئف ة   ع ذ 

ا ال   و الزَّانِي ةُ  ُمْشرِك ة   أ وْ  ز اِني ة   ِإالَّ  يـ ْنِكحُ   .( ){ ِمِنني  اْلُمؤْ  ع ل ى ذ ِلك   و ُحرِّم   ُمْشِرك   أ وْ  ز ان   ِإالَّ  يـ ْنِكُحه 
 أو ةبيعية، رأفة سواء عليهم، احلد إقامة من متنعنا اهلل، دين يف هبما رأفة تأخذنا أن تعاىلاهلل  هنانالقد و 

 اهلل، أمر إقامة من املانعة الرأفة هذه النتفاء موجب اإلميان وأن ذلك، غري أو صداقة أو قرابة ألجل
 اتجانب، هذا من نرمحه فال عليه، القدر تجريان رمحناه وإن فنحن عليه، اهلل حد بإقامة حقيقة، فرمحته
 اخلزي بذلك وحيصل ليشتهر املؤمنني، من مجاعة: أي ةائفة، الزانيني عذاب حيضر أن تعاىل أمركما 

                                                           

، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب ( 4 / 8) 4809 :، كتاب احلدود، باب إمث الزناة، رقمالبخاري صحيح( )
 7 (74/ )نقصان اإلميان باملعاصي

  .( 4/   ) حجر البن الباري فتح( )

 .(40/   ) حجر البن الباري فتح( )
 .(  / 9) قدامة البن املغين( )

 .  ، : النور( )
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 به ويستقر العلم، هبا يقوى ِما بالفعل، الشرع أحكام مشاهدة فإن فعال   احلد وليشاهدوا واالرتداع،
 .( )ينقص وال فيه يزاد فال الصواب، إلصابة أقرب ويكون الفهم،

 . األمر باتجلد مع التغريب ملدة عامالنبوية بوقد جاءت السنة 
 ،مائة جلد: حيصن ومل زىن فيمن يأمر وسلم عليه اهلل صلى النيب مسعت": قال اتجهين، خالد بن زيد عنف

 . ( )"عام وتغريب
 ابين على أن أخربت وإين بامرأته، فزىن هذا، على اعسيف   كان ابين إن :ويف قصة العسيف أن أباه قال 

 وتغريب مائة، جلد ابين على أمنا فأخربوين العلم، أهل فسألت ووليدة، شاة مبائة منه فافتديت الرجم،
 ألقضني بيده، نفسي والذي": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال الرجم، هذا امرأة على وأن عام،

 هذا، امرأة إىل أنيس يا واغد عام، وتغريب مائة، جلد ابنك وعلى رد، والغنم الوليدة اهلل، بكتاب بينكما
 .( )فرمجت وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هبا فأمر فاعرتفت، عليها، فغدا: قال، "فارمجها اعرتفت فإن

 فحده بالغ حر مسلم وهو صحيح نكاح يف الوطء له سبقوهو من ، وحد الزنا إن كان مرتكبه حمصن ا
  .الرجم

 وسلم عليه اهلل صلى النيب جاء أسلم، من رجال   أنويف البخاري من حديث جابر رضي اهلل عنه  
 النيب له قال مرات، أربع نفسه على شهد حىت وسلم عليه اهلل صلى النيب عنه فأعرض بالزنا، فاعرتف

 فلما باملصلى، فرجم به فأمر نعم،: قال "آحصنت": قال ال،: قال "جنون أبك": وسلم عليه اهلل صلى
  . ( )عليه وصلى ا،خري   وسلم عليه اهلل صلى النيب له فقال ،مات حىت فرجم فأدرك فر، احلجارة أذلقته

                                                           

 .( 4 : ص) الرمحن الكرمي تيسري=  السعدي تفسري( )

  .( 7 / 8)   48:، رقموينفيان جيلدان البكران باب، كتاب احلدود،  البخاري صحيح( )

 صحيح، و ( 7 / 8)   48:رقم عنه غائبا احلد بإقامة اإلمام غري أمر من باب، كتاب احلدود، البخاري صحيح( )
 .(    /  ) 497 :مسلم، كتاب احلدود، باب من اعرتف على نفسه بالزنا، رقم

، صحيح مسلم، كتاب احلدود، (44 / 8) 0 48 :احلدود، باب الرجم يف املصلى، رقم، كتاب البخاري صحيح( )
  49 (8   / )باب من اعرتف على نفسه بالزنا
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قال يف قصة العسيف السابقة و ، ( )"احلجر وللعاهر للفراش، الولد": وسلم عليه اهلل صلى النيب قالو 
 ".فارمجها اعرتفت فإن هذا، امرأة إىل أنيس يا واغد" :الذكر

 عليه وأنزل باحلق، وسلم عليه اهلل صلى احممد   بعث اهلل إن" :وقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رجم ووعيناها، وعقلناها فقرأناها الرجم، آية اهلل أنزل ِما فكان الكتاب،

 فيضلوا اهلل، كتاب يف الرجم آية ْند ما واهلل: قائل يقول أن زمان بالناس ةال إن فأخشى بعده، ورمجنا
 قامت إذا والنساء، الرجال من أحصن إذا زىن من على حق اهلل كتاب يف والرجم اهلل، أنزهلا فريضة برتك

 . ( )..."االعرتاف أو احلبل كان أو البينة،
 

 نكاح يف الوطء له سبق الذي أن ذلك، حكمةغري احملصن  ن وعقوبةصويف التفريق بني عقوبة احمل
 يشي الزنا إىل عنه فعدوله وجربه، النظيف الصحيح الطريق عرف قد -بالغ حر مسلم وهو -صحيح
 حتت يندفع قد الذي الغر، الغفل البكر خبالف العقوبة، بتشديد جدير فهو واحنرافها، فطرته بفساد
  .غرير وهو امليل ضغط

 

 

 ـــــ:التعازير  .2

مع ثبوت هني الشارع ، الشريعة اإلسالمية ألي منها عقوبات معينةوهي عقوبات على جرائم مل تضع 
وقد جاء اهلدي النبوي مبا يدل على مشروعية ، عنها؛ ألهنا فساد يف األرض أو تؤدي إىل فساد فيها

فكان للوالة والقضاة يف كل بلد إسالمي وعلى خمتلف العصور سلطة للقضاء على كل فساد ، ذلك
وتقتضيه ، حبسب ما تقتضيه املبادئ الشرعيةوذلك ، رية املناسبة لكل جرميةبة التعزيباختيار العقو 

 .( )املصلحة
 

                                                           

 .( 4 / 8) 8 48 :، كتاب احلدود، باب للعاهر احلجر، رقمالبخاري صحيح( )

، صحيح مسلم، (49 / 8) 0 48:، رقمأحصنت إذا الزنا من احلبلى رجم باب، كتاب احلدود، البخاري صحيح( )
  49 (7   / )كتاب احلدود، باب رجم الثيب إذا زىن

 .0  حممد الزاحم ص/ آثار تطبيق الشريعة يف منع اتجرمية لــ د: ينظر ( )
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كما جاءت   وحاال   اومكان   ازمان   املصلحة اقتضاء حبسب تغريتوصفاهتا  وأجناسها التعزيرات مقادير و
 .( )السنة النبوية بذلك

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وهنى" :في قصة الثالثة الذين خلفوا حني قال كعب رضي اهلل عنهف 
 يف تنكرت حىت لنا وتغريوا ،الناس فاجتنبنا، عنه ختلف من بني من الثالثة أيها كالمنا عن املسلمني

 ليلة أربعون مضت إذا حىت....... .. ليلة مخسني ذلك على فلبثنا ،أعرف اليت هي فما ،األرض نفسي
 عليه اهلل صلى اهلل رسول إن :فقال ،يأتيين وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رسول إذا ،اخلمسني من

وأمره  ،جره هلمهب الثالثة الذين خلفوا  عزر صلى اهلل عليه وسلمف ( )..." امرأتك تعتزل أن يأمرك وسلم
 .نفسية فكانت العقوبة، أن يعتزلوا زوجاهتمأمرهم و ، الصحابة هبجرهم

 اهلل نيب مسعت: قال جده عن أبيه، عن حكيم، بن هبزروى ما ك،  وقد تكون العقوبة من اتجانب املادي
 من، حساهبا عن إبل تفرق ال، لبون ابنة أربعني كل يف سائمة إبل كل يف": يقول وسلم عليه اهلل صلى

 آلل حيل ال ،ربنا عزمات من عزمة، إبله وشطر منه آخذوها فإنا منعها ومن أجرها، فله امؤجتر   أعطاها
 .يف اإلبل عقوبة له نع الزكاةعلى أن أخذ شطر مال ما هذا احلديث عزر ففي، ( )"شيء منها حممد

                                                           

 (   /  )البن القيم  الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة :ينظر( )

  ( 40 /  )4   :رقم، باب حديث توبة كعب بن مالك، كتاب املغازي،  البخاري صحيح( )

(
3
، وابن أيب شيبة  يف (   48)، وعبد الرزاق يف املصنف 4 00 (0  /  )أخرجه أمحد يف املسند(

، والدارمي يف السنن (     " )األموال"، وابن زْنويه يف ( 987" )األموال"، وأبو عبيد يف    / املصنف
، ( 44  )، وابن خزمية يف صحيحه  /  ، والنسائي يف السنن(  7  )، وأبو داود يف السنن ( 477 )

و ( 984)و (  98)و (  98/ )9 " الكبري"، والطرباين يف 97 / و 9/ " شرح معاين اآلثار"والطحاوي يف 
، 4  و  0 / ، والبيهقي 7 /4" احمللى"، وابن حزم يف 98 / ، واحلاكم يف املستدرك ( 988)و ( 987)

 .ز بن حكيم، هبذا اإلسناد، واللفل ألمحدمن ةرق عن هب 8  /9" تارخيه"واخلطيب يف 
وإمنا هو  :"، وقال 79( 4 / )وحسن إسناده األلباين يف اإلرواء. ووافقه الذهيب"صحيح اإلسناد : "وقال احلاكم

 . 77(8  / )تقريب التهذيب" صدوق:"قال احلافل عن هبز"  حسن؛ للخالف املعروف يف هبز بن حكيم
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 رسول عهد على يضربون كانوا أهنم" :عمر بن اهلل عبد عنف، بالضربجسدية وقد تكون عقوبة التعزير 
فالبد ، ( )"رحاهلم إىل يؤووه حىت مكاهنم، يف يبيعوه أن ا،جزاف   اةعام   اشرتوا إذا وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 الشرعي األمر خالف من تأديب جواز ويف هذا احلديث دليل على، من قبض الطعام وحوزته قبل بيعه
 إقامة مشروعيةكذلك   و، به علم أن بعد األمر خالف من علىوهو ، بالضرب الفاسدة العقود فتعاةى
  .( )يف األسواق  احملتسب

 اهلل صلى اهلل رسول حديث عرفجة عنك،  الدولةحفاظ ا على أمن بالقتل  التعزيرية قد تكون العقوبةو 
 مجاعتكم يفرق أو ،عصاكم يشق أن يريد ،واحد رجل على مجيع وأمركم أتاكم من" :قال وسلم عليه

 فاضربوه ،مجيع وهي األمة هذه أمر يفرق أن أراد فمن ،وهنات هنات ستكون إنه" :ويف رواية ، "فاقتلوه
 .( )"كان من كائنا بالسيف

يتجاوز الدائرة اليت رمستها الشريعة ؛ الالتعزير بالقتل جيب أن تكون سلطته مقيدةو ، بالقتلعزر هنا ف 
من كما أن ،أي عقوبة سوى القتل ان من اتجرائم ما ال يتناسب معهإذ إ، اإلسالمية حتصيال  ملقاصدها

     . ( ) صالح أو إنابة فيهم تأصل فيهم الفساد فال يرجى، اجملرمني منهم شديدي اخلطر على اجملتمع

                                                           

، صحيح مسلم، كتاب البيوع، ( 7 / 8)  48:احلدود، باب كم التعزير واألدب، رقم، كتاب البخاري صحيح( )
 .، واللفل للبخاري7   ( 4  / )باب من ابتاع ةعاما فال يبعه حىت يقبضه

 .(79 /   ) حجر البن الباري فتح( )

 
 .  8 (80  / )صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب حكم من فرق بني املسلمني  

 (79  /  )   8 : ، رقم كتاب اإلمارة، باب حكم من فرق أمر املسلمني  ،مسلم صحيح( )
 .0  - 9 مبدأ شرعية عقوبة التعزير وتطبيقاته لــ عبدالرمحن اتجريوي ص : ينظر ( )



46 
 

 الخاتمة

فما كان من صواب ، وجاد به القلم، هذا ما وسعه جهد املقل، احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
وصلى اهلل وسلم على نبينا ، واهلل ورسوله منه بريئان، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، فمن اهلل

 ..حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  :النتائجأبرز 
 أهنا تشرتك يف كون  إال، أهل فن لح الفساد وذلك تبع ا للمراد به عند كلطتباين التعريفات ملص

 .يف املاديات أو يف غريها اخلروج عن احلالة السويَّة سواء  الفساد داللة على االختالل و 

  كون أن يو ، يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضرورة مكافحة الفسادالدعوة إىل
 .ويتحقق بني أفراده األخوة احلقَّة، يعمه األمن واألمان، اجملتمع اإلسالمي هادئ ا مستقر ا

 الفساد األخالقي، الفساد املايل، الفساد اإلداري: نواعللفساد ثالثة أ. 

 تبادر بوقاية اجملتمع ل الشريعة اإلسالمية متمثلة يف املنهج النبوي ال تنتظر وقوع اخللل والفساد ب
 .. فإن وقع فإهنا متتلك من الوسائل ما يكفل هلا أيض ا العالج واتجزاء، منه

  وع الوق أبرز السلوكيات اليت قررها املصطفى صلى اهلل عليه وسلم لتعزيز اتجانب الوقائي منمن
وأيض ا حترمي ، وكذلك االهتمام باملسؤولية الوظيفية، العاملني إسناد املهام ألكفإ: يف الفساد

ومنع بعض التصرفات اتجالبة لشيوع الفساد  ، الضارة اتجالبة للفساد االقتصادياملعامالت 
، واإلدارية، كذلك الدعوة إىل تقوية الرقابة الذاتية،وهدايا العمال، واحملاباة، كتعاةي الرشوة

  .والشعبية
  بذلك  ويراد" املنهج اتجزائي"املنهج الثاين الذي هنجه املصطفى عليه السالم يف مكافحة الفساد

تلك العقوبات اليت قررها النيب صلى اهلل عليه وسلم وةبقها على مرتكيب خمالفات وجرائم 
 .باختالف أنواعهاوالتعازير كاحلدود ،  حددها الشارع
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 :هذا ومن أبرز التوصيات اليت خلص إليها البحث
  اهلل عليه وسلمتشجيع الباحثني لتأصيل كثري من العلوم احلديثة يف ضوء سنة احلبيب صلى. 

 دراسة اتجوانب اإلدارية يف حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 

  تزويد هيئة مكافحة الفساد بنسخ من األحباث البينية اليت عنت بربط النظريات احلديثة بالسنة
 .النبوية لالستفادة منها توعويا وتطبيقيا

 جي الذي استخدمه رسول اهلل صلى نشر الوعي بني املختصني والعامة باملنهج الوقائي والعال
 .اهلل عليه وسلم يف مكافحة الفساد

 ربط السنة النبوية بواقع حياة الناس يف كافة شؤوهنم احلياتية. 

    
 

 .هذا وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم   
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: المصادر والمراجعفهرس   

 حبث منشور يف الشبكة ، جامعة الزرقاء، عبداهلل عبداجمليد دي ة عبداجمليد.د، آثار الربا االقتصادية
 .العنكبوتية 

 الثانية : الطبعة، دار املنار، حممد الزاحم. د، آثار تطبيق الشريعة اإلسالمية يف منع اتجرمية
  .ه    

 املكتب :الناشر -لباين مد ناصر الدين األحمل، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل
 هـ99  :سنة الطبع -األوىل :الطبعة -بريوت  -سالمي اإل

  مقال منشور يف موقع صيد الفوائد )أضواء يف احلسبة على الوالة لـ حممد شاكر الشريف
 (ه    /  /  تاريخ الدخول، االلكرتوين

 الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد: املؤلف، الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة 
 . : األجزاء عدد الرياض، املعارف، مكتبة: الناشر، الفقي حامد حممد: احملقق، اتجوزية قيم ابن

 الشبكة مقال منشور يف )رقية العلواين / لــ د االحنراف األخالقي وأثره يف االحنسار احلضاري
    - 0- 00 ، [إسالم ويب]اإلسالمية

 د حممد : إشراف، عبدالعزيز النويصر حممد بن، إمهال املال العام وسوء استخدامه جترمي وعقوبته
 .رسالة ماجستري، جامعة نايف للعلوم األمنية، املراد

 الفيض، أبو احلسيين، الرزّاق عبد بن حمّمد بن حمّمد: املؤلف، القاموس جواهر من العروس تاج 
 اهلداية دار: الناشر، احملققني من جمموعة: احملقق، الزَّبيدي مبرتضى، امللّقب

  حبث منشور يف اتجزء األول ، عبداهلل فروان. اإلدارة اإلسالمية يف مكافحة الفساد دتطبيقات
الرياض ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، من أحباث املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد

 ه    

 األول حبث منشور يف اتجزء ، وهبة الزحيلي. التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية لـ د
الرياض ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، ألحباث املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد

 ه     
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 حبث منشور يف اتجزء األول  ، حممد الصاحل. د.التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعيىة لــ أ
الرياض ، ية للعلوم األمنيةأكادميية نايف العرب، ألحباث املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد

 ه    

 الطبعة، بريوت – العريب الكتاب دار:  الناشر، اتجرجاين علي بن حممد بن عليل، التعريفات 
 .األبياري إبراهيم:  حتقيق،  0  ، األوىل

 علي بن العارفني تاج بن الرؤوف بعبد املدعو حممد الدين زينل ،الصغري اتجامع بشرح التيسري 
، الرياض – الشافعي اإلمام مكتبة: الناشر، القاهري املناوي مث احلدادي العابدين زين بن

 .م988  - هـ08   الثالثة،: الطبعة

 م 00 ، ط األوىل، دار الساقي، غازي القصييب، ثورة يف السنة النبوية. 

 دار:  الناشر، السلمي الرتمذي عيسى أبو عيسى بن مدحمل، الرتمذي سنن الصحيح اتجامع 
،  :  األجزاء عدد، وآخرون شاكر حممد أمحد:  حتقيق، بريوت – العريب الرتاث إحياء

 .عليها األلباين بأحكام مذيلة األحاديث

 أبو، وأيامه وسننه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اتجامع 
 ناصر بن زهري حممد:  احملقق، البخاري اتجعفي املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد اهلل عبد

 9:  األجزاء عدد، هـ     األوىل:  الطبعة،النجاة ةوق دار:  الناشر، الناصر

 قاسم بن حممد بن الرمحن عبد: تعاىل اهلل إىل الفقري مجع، قاسم البن املربع الروض حاشية 
 هـ 9  -     اهلل رمحه احلنبلي النجدي العاصمي

 حممود بن حممد بن حسن: املؤلف، اتجوامع مجع على احمللي اتجالل شرح على العطار حاشية 
  : األجزاء عدد، العلمية الكتب دار: الناشر، الشافعي العطار

 دار النشر باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب بالرياض، الرشوة وخطورهتا على اجملتمع ،
 .ه الرياض    ، م 98 أحباث الندوة العلمية اخلامسة باملركز 

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

 إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن نصورمل، املستقنع زاد شرح املربع الروض 
 .املؤيد دار: الناشر، نذير حممد القدوس عبد: أحاديثه خرج، احلنبلى البهوتى
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 الصنعاين، مث الكحالين احلسين، حممد بن صالح بن إمساعيل بن حممد: املؤلف، السالم سبل 
  : األجزاء عدد، احلديث دار: الناشر، إبراهيم أبو

 بن نوح احلاج بن الدين، ناصر حممد الرمحن عبد بوأل واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة 
      األوىل،: الطبعة- الرياض املعارف، دار: النشر دار، األلباين األشقودري آدم، بن ْنايت

 .  : األجزاء عدد، هـ

 الرياض – املعارف مكتبة:  الناشر، األلباين الدين ناصر حممد:  املؤلف، الصحيحة السلسلة ،
 7:  األجزاء عدد

 عبد فؤاد حممد:  حتقيق، بريوت – الفكر دار:  الناشر، القزويين يزيد بن مدحمل ماجه ابن سنن 
 مذيلة واألحاديث، الباقي عبد فؤاد حممد تعليق:  الكتاب مع،  :  األجزاء عدد، الباقي

 .عليها األلباين بأحكام

 الناشر، معروف عواد بشار:  احملقق، الرتمذي عيسى بن حممد عيسى أليب، الرتمذي سنن  :
 4:  األجزاء عدد، م 998 :  النشر سنة، بريوت – اإلسالمي الغرب دار

 وخرج حققه، النسائي اخلراساين، علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أليب، الكربى لسننا 
 عبد بن اهلل عبد: له قدم، األرناؤوط شعيب: عليه أشرف، شليب املنعم عبد حسن: أحاديثه
 م  00  - هـ      األوىل،: الطبعة، بريوت – الرسالة مؤسسة: الناشر، الرتكي احملسن

  حبث منشور يف اتجزء األول ، معوية أمحد حممد. من الفساد لـ دسياسة اإلسالم يف الوقاية واملنع
الرياض ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، ألحباث املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد

 ه    

 أيب بن اهلل عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقيل الشرعية السياسة 
 واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة: الناشر، احلراين تيمية ابن حممد بن القاسم

 .هـ8    األوىل،: الطبعة، السعودية العربية اململكة -

 عدد، العاملية املدينة جامعة: الناشر، العاملية املدينة جامعة مناهج: املؤلف، الشرعية السياسة 
 . : األجزاء

 الرياض للنشر، الوةن دار: الناشر، العثيمني حممد بن صاحل بن مدحمل، الصاحلني رياض شرح. 
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 الرياض – املعارف مكتبة: الناشر، األلباين الدين ناصر مدحمل، والرتهيب الرتغيب صحيح 
 .4: األجزاء عدد، 4   : الطبعة

 علله وإيضاح داود أيب سنن هتذيب: القيم ابن حاشية ومعه داود، أيب سنن شرح املعبود عون 
 الصديقي، احلق، شرف الرمحن، عبد أبو حيدر، بن علي بن أمري بن أشرف حملمد، ومشكالته

   : األجزاء عدد، هـ      الثانية،: الطبعة،العلمية الكتب دار: الناشر، آبادي العظيم

 الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن ألمحد، البخاري صحيح شرح الباري فتح ،
 قام، الباقي عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم، 79   بريوت، - املعرفة دار: الناشر

 .  : األجزاء عدد، اخلطيب الدين حمب: ةبعه على وأشرف وصححه بإخراجه

 حد األ، الرأيمقال منشور يف املوقع االلكرتوين لصحيفة ) عمر احلضرمي/ لـ د خالقيالفساد األ
 0  -0 -08 ). 

 صالح الدين فهمي . د، الفساد اإلداري كمعوق لعمليات التنمية االجتماعية واالقتصادية
 .ه     ،دار النشر باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب بالرياض، حممود

  لعنكبوتيةحبث منشور على الشبكة ا، هلناء مياين، الفساد اإلداري وعالجه من منظور إسالمي. 

 حزام املطريي/ د.أ: إشراف، خالد آل الشيخ، أمناةه وأسبابه وسبل مكافحته: الفساد اإلداري ،
 .ه8   ، رسالة ماجسترييف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 كلية الشريعة ،  رشاد حسن خليل. د. أ، (صوره وآثاره وعالجه) فساد يف النشاط االقتصاديال
 .ألزهر بالقاهرةجامعة ا -والقانون 

  حبث منشور يف اتجزء الثاين ، عبدالرمحن أمحد هيجان/ د.لـ أ، ثره على اتجهاز احلكوميأالفساد و
الرياض ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، من أحباث املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد

 .ه    

 منشور يف اتجزء الثاين من أحباث حبث ، حسن أبونعامة/ د، الفساد وأثره على القطاع اخلاص
 .ه    الرياض ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد

 عباس بن حممد بن علي احلسن أيب الدين عالء، اللحام بنال، األصولية والفوائد القواعد 
  هـ 0   :  الطبعة، العصرية املكتبة:  الناشر، الفضيلي الكرمي عبد:  احملقق، البعلي
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 حتقيق، اهلالل ومكتبة دار:  الناشر، الفراهيدي أمحد بن اخلليل الرمحن عبد يبأل، العني كتاب 
 8:  األجزاء عدد، السامرائي إبراهيم.ود املخزومي مهدي.د: 

 الناشر، األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن مدحمل، العرب لسان :
   : األجزاء عدد، هـ      - الثالثة: الطبعة، بريوت – صادر دار

 عبدالرمحن اتجريوي، مبدأ شرعية عقوبة التعزير وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية ،
رسالة ، أكادميية نايف للعلوم األمنية، رسالة ماجستري، حممد حميي الدين عوض. د.أ/إشراف

 .ماجستري

 احملقق، اهليثمي سليمان بن بكر أيب بن علي الدين نور احلسن أبو، الفوائد ومنبع الزوائد جممع :
 .0 : األجزاء عدد، القاهرة القدسي، مكتبة: الناشر، القدسي الدين حسام

 سعد بن حممد: وةبعه مجعه على أشرف، اهلل رمحه باز بن العزيز عبد العالمة فتاوى جمموع 
 .جزء ا 0 : األجزاء عدد، الشويعر

 عطية بن متام بن الرمحن عبد بن غالب بن احلق عبدل، العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر 
: الطبعة، بريوت – العلمية الكتب دار: الناشر، الشايف عبد السالم عبد: احملقق، األندلسي

 هـ      - األوىل

 الكتب عامل:  الناشر، النوري املعاةي أبو السيد:  احملقق، حنبل بن أمحداإلمام  مسند – 
 .4:  األجزاء عدد، م 998  ـ هـ9   ، األوىل:  الطبعة، بريوت

 الطبعة، املنورة املدينة - واحلكم العلوم مكتبة: الناشر، الزخار البحر باسم املنشور البزار مسند :
 .8 : األجزاء عدد األوىل،

 بن سلممل، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند 
، العريب الرتاث إحياء دار: الناشر، الباقي عبد فؤاد حممد: احملقق، القشريي احلسن أبو احلجاج
 . : األجزاء

 ــمعايل الشيخ صاحل احلصني حبث منشور على الشبكة ، املصارف اإلسالمية ما هلا وما عليها ل
 . العنكبوتية

 حبيب: احملقق، الصنعاين اليماين احلمريي نافع بن مهام بن الرزاق عبد بكر بوأل، املصنف 
 .نيةالثا: الطبعة، اهلند -العلمي اجمللس: الناشر، األعظمي الرمحن
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 شهرة، السيوةي عبده بن سعد بن مصطفى: املؤلف، املنتهى غاية شرح يف النهى أويل مطالب 
، هـ     الثانية،: الطبعة، اإلسالمي املكتب: الناشر، احلنبلي الدمشقي مث مولدا الرحيباىن

 .4:األجزاء عدد

 أبو املقدسي قدامة بن أمحد بن اهلل عبد:  املؤلف، الشيباين حنبل بن أمحد اإلمام فقه يف املغين 
 . 0 :  األجزاء عدد،  0  ، األوىل الطبعة، بريوت – الفكر دار:  الناشر. حممد

 احملقق، األصفهاىن بالراغب املعروف حممد بن احلسني القاسم أبو، القرآن غريب يف املفردات :
 - األوىل: الطبعة، بريوت دمشق - الشامية الدار القلم، دار: الناشر، الداودي عدنان صفوان
 هـ     

 معابدة علي نوح آدم الدكتور، مقارنة راسة، اإلسالمي التشريع يف ومعايريه اإلداري الفساد مفهوم ،
 .  00 ،   العدد، للعلوم االقتصادية والقانونيةحبث منشور يف جملة جامعة دمشق 

 سبخاوي حممد، شيبوط سليمان: إعداد، مكافحة الفساد االقتصادي من منظور إسالمي ،
 .امللتقى الدويل األول ملعهد العلوم االقتصادية يف اتجزائر: حبث مقدم إىل 

 النووي مري بن شرف بن حيىي زكريا أبو:  املؤلف، احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج ،
 8 :  األجزاء عدد،  9  ، الثانية الطبعة، بريوت – العريب الرتاث إحياء دار:  الناشر

 عبد اهلل بن ناصر آل ، منهج الشريعة اإلسالمية يف محاية اجملتمع من الفساد املايل واإلداري
 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ه    ،الطبعة األوىل، الرياض، غصاب

 عدد، الكويت – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة: عن صادر، الكويتية الفقهية وسوعةامل 
 (هـ 7    -  0   من: )الطبعة،   : األجزاء

 حبث منشور يف اتجزء األول من أحباث ، آدم نوح. حنو نظرية إسالمية ملكافحة الفساد لــ د
 ه    الرياض ، العربية للعلوم األمنيةأكادميية نايف ، املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد

 الدين عصام: قيقحت، اليمين الشوكاين اهلل عبد بن حممد بن علي بن مدحمل، األوةار نيل 
 . 8: األجزاء، م 99  - هـ     األوىل،: الطبعة،مصر احلديث، دار: الناشر، الصبابطي
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