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 ضوابط وضامنات توقيع اجلزاء التأديبي

 يف النظام اإلداري اإلسالميعىل عامل الدولة 

 إعداد

   عماد حممد فوزي ملوخية د . 

 موجز عن البحث

ف يعتـل بنصالح الػرد وهتذيبف، وأكف يحؼؼ الررد  لؾؿرمد ب تظفر أهؿقة التلديب يف كقك 

حتك ٓ يعاود الققق  يف الخطل مرة أخرى، ويزجر غقره طـ مؼارفة الخطل، كؿا أكف يحؼؼ 

 الـػع العام ويحػظ الؿصالح، وأكف رحؿة بالؿجتؿع .

 فقٓية التلديب الخاصة هل: سؾطة شرطقة يتؿؽـ هبا صاحبفا مرـ الؼقرام طؾرك هترذيب

إقامرة العردل برقـ الـراس،  :ومعاقبة مقلقف، ومـ ِحَؽؿ مشرروطقة وٓيرة التلديرب الخاصرة

وأهنرا وٓيرة اسررتؽؿالقة لقٓيرات متؼدمرة طؾقفررا، وهرل رقابرة مرررتؿرة طؾرك رطايرة أوامررر 

ة الر  برالؿمد ب بعرد كر  سرـف الشريعة وأغراضفا، كؿا أن مـ ِحؽؿفرا مرا يظفرر يف صرقر

 مقتف. أو

صاحب آختصاص الترلديبل طؾرك طؿالرف،  وهرق اختصراص  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ولؼد كان رسقل

أصررقؾ بصررػتف صرراحب القٓيررة العامررة طؾررك كررؾ الؿرررؾؿقـ، ويرررتؿد وٓتررف وأطقاكررف 

مرـ  ملسو هيلع هللا ىلصلفرؿ، ومرا يػقضرف لفرؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاختصاصاهتؿ الرئاسرقة التلديبقرة مرـ اختقرار الرسرقل 
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 يبقة الرئاسقة. اختصاصات طامة أو خاصة مؿا يرتتب طؾقف مشاركتف يف سؾطاتف التلد

إن أي خررروج مررـ قبررؾ العامررؾ طررـ حرردود ومؼتضررقات القضقػررة ايداريررة العامررة، أي 

تؼصقر يف أداء واجبات هذه القضقػة تعده الشريعة ايسالمقة مـ الجرائؿ الترل تررتقجب 

التعزير التل يتقلك ولل إمر تؼرديرها وفؼرل لؿؼتضرقات الؿصرؾحة العامرة وضررو  كرؾ 

قء إسس التل يؼقم طؾقفا حؼ العؼراب يف الشرريعة ايسرالمقة، وكرؾ زمان ومؽان يف ض

ذلؽ هبد  الؿحافظة طؾك حرـ أداء القضقػة، واكتظام سقر الؿرافؼ العامة، وحتك تصؾ 

 الخدمات التل تؼدمفا جفة ايدارة إلك جؿفقر الؿرتػقديـ مـفا طؾك أكؿؾ وجف. 

اطفا تتػؼ يف أهنا )تلديب، واصالح، فالعؼقبات يف الشريعة ايسالمقة طؾك اختال  أكق

 وزجر( يختؾػ بحرب اختال  الذكب، فنذا وقعت الؿخالػة  كاكت هـاك ضؿاكات.  

الـظام  ،طؿال الدولة، الجزاء التلديبل  ،ضؿاكات ،ضقابط  الؽؾؿات الؿػتاحقة :

 . ايداري ايسالمل
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Abstract :  

The importance of discipline appears in the fact that it cares for the reform and 
refinement of the individual, and that it deters the disciplined person so that he does 
not fall back into error again, and discourages others from approaching error, as it 
achieves public benefit and preserves interests, and that it is a mercy for society. 

The special mandate of discipline is: a legitimate authority by which its owner is able 
to discipline and punish his saints, and from the wisdom of the legitimacy of the special 
state of discipline: the establishment of justice among people, and it is a complementary 
mandate for states that are ahead of it, and it is a continuous control over the care of 
the orders and purposes of Sharia, and from its rule It appears in the image of 
righteousness with the disciplinarian after his old age or his death. 

The Messenger of God, the one who has disciplinary jurisdiction over his workers, is a 
genuine competence as the holder of general guardianship over all Muslims, and his 
powers and his aides derive their presidential disciplinary powers from the choice of the 
Messenger to them, and what he delegates to them of public or private powers, which 
entails his participation in his disciplinary powers Presidential. 

Any deviation by the worker from the limits and requirements of the public 
administrative position, that is, failure to perform the duties of this job, is considered by 
Islamic law as a crime that requires discretion, which the guardian assesses according to 
the requirements of the public interest and the circumstances of every time and place in 
light of the foundations on which the right of punishment is based Islamic law, all with 
the aim of preserving the proper performance of the job, the regular functioning of 
public utilities, and so that the services provided by the administration body reach the 
public of beneficiaries in the most complete way. 

Punishments in Islamic law of all kinds are consistent in that they (discipline, reform, 
and rebuke) differ according to the difference of sin, and if the violation occurred, there 
were guarantees. 
 
Keywords : Controls, Guarantees, Disciplinary Punishment, State Workers, The Islamic 
Administrative System. 
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 مقدمة
تابعٌن له الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم علً سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وال     

 :  وبعد...  بإحسان إلى ٌوم الدٌن
فٌعد الجزاء التؤدٌبً كالجزاء التعاقدي ٌستلزم قٌام رابطة خاصة تربط بٌن اإلدارة وبٌن من 

بً هً رابطة وظٌفٌة بمقتضاها تنشؤ لإلدارة سلطة ٌوقع علٌه، وهذه الرابطة فً حالة الجزاء التؤدٌ
 شرعٌة فً إنزاله على كل من ٌخل بواجباته األساسٌة أو بؤحد مقتضٌاتها .

ولكً ٌصدر الجزاء التؤدٌبً محققاً لؽاٌته بإظهار الحقٌقة ٌلزم توافر كافة الضمانات الشكلٌة منها 
مجموعة من المبادئ األساسٌة التً تحقق ، فالنظام اإلداري اإلسالمً ٌقوم على (ٔ)والموضوعٌة

مصالح العامل مما هو منسوب إلٌه من اتهامات، باستدعابه ومثوله أمام سلطة التحقٌق، ومواجهته 
واطالعه على كل ما ٌوجه إلٌه ، فإذا امتثل وحضر فٌترك له الحرٌة الكاملة فً إبداء أقواله، أما إذا 

مة ٌعد هذا التصرؾ اإلداري باطالً ، ولقد كفل النظام وقع جزاء دون استدعابه، وإعالمه بالته
التؤدٌبً اإلسالمً للعامل محل المساءلة كافة الضمانات من منطلق العدل الذي أمر  هللا به عباده أن 
ٌحكموا به، والذي ٌقتضً إحكامه فً الحكم والفصل فٌما ٌثار من منازعات وما ٌواجهه من 

عتبارها ضمانة جوهرٌة فً مرحلتً التحقٌق واالتهام من جهة، اتهامات، فؤلزم توافر الحٌدة با
 وسلطة توقٌع الجزاء من جهة أخرى. 

 وقد حرصت الشرٌعة اإلسالمٌة على خضوع الحاكم والمحكوم ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة. 
ومن هذا المنطلق ٌتضح أن حق اإلدارة فً توقٌع الجزاء على عمالها فً حالة ارتكابهم أموراً 

ل بمقتضٌات الوظٌفة العامة هو حق مقرر لإلدارة، ومن ثم فكل من ٌرتكب ما ٌستوجب العقاب، تخ
 ٌنال جزاإه وتطبق علٌه قواعد العدالة، دون مجاملة أو محسوبٌة. 

                                                                    

حزم والحػظ، يؼال: رجؾ ضابط؛ أي: شديد مـ الضبط، وهق الشدة وال :: الضابط: لغةا أوٓا  : الػرق بقن الضوابط والضؿاكات( 2)

حازم، ويؼال حػظ الشلء حػظل بؾقغل، ضبط الشلء أحؽؿف وأتؼـف ) يـظر: محؿد بـ محؿد بـ طبد الرزاق الحرقـل، أبق 

 929/ 29الػقض، الؿؾؼب بؿرتضك، الزبقدي، تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس، تحؼقؼ: مجؿقطة مـ الؿحؼؼقـ، دار الفداية: 

ٓ يخرج معـاها آصطالحل طـ معـاها الؾغقي الذي يػقد الدقة والحزم  :ويف آصطالح الػؼفي الطاء مادة: ضبط(، باب 

والحػظ، والؿؼصقد هـا هق مجؿقطة الشروط الخاصة بتقققع الجزاء التلديبل طؾك طؿال الدولة يف الـظام ايداري ايسالمل 

َْشَباُه َوالـَظائُِر َطَؾك َمْذَهِب  ْٕ ـِ ُكَجْقٍؿ، ، صر )ا ـِ إِْبَراِهْقِؿ ْب ـَ ْب ـُ اْلَعابِِدْي دار الؽتب العؾؿقة، بقروت  211َأبِْل َحـِْقَػَة الـْعَؿاِن: الشْقخ َزْي

، وققؾ هق كػالة والتزام ، يؼال إِن  الَؼاُكقَن ِحَؿاَيٌة َوَضؿَ  :: لغةً ثاكقًا: الضؿاكات م(،2992هر2922لبـان، صبعة  - ـَ اٌن مصدر: َضِؿ

ضؿاكة قاكقكق ة، أي وثقؼة َيْضؿـ هبا صرٌ   :ويف آصطالح الؼاكوين (،5/954لُِحُؼقِق اْلَجِؿقِع) يـظر: ابـ مـظقر، لران العرب 

صرًفا آخر،  وتمّدي ضؿاكات تقققع الجزاء التلديبل طؾك طؿال الدولة دورًا محقريل يف مـع الجقر والظؾؿ، والخروج طؾك مبدأ 

ل بؿثابة الؿبادئ إساسقة التل تحؼؼ صالح العامؾ مؿا هق مرـد إلقف مـ اهتامات، فالـظام ايداري ايسالمل الؿشروطقة، فف

يمسس تقققع الجزاءات التلديبقة طؾك هذه الؿبادئ إساسقة، حقث إن حريات إفراد وحؼققفؿ تشؽؾ دطامة أساسقة مـ دطائؿ 

إلك الؿحافظة طؾقفا ٕوإحاصتفا برقاج مـ الحصاكة ضد أي اجراء يؿؽـ أن  الـظام ايداري ايسالمل، بحقث ترعك كؾ دولة

يـتؼص مـ هذه الحريات أو تؾؽ الحؼقق، إٓ وفؼ ما تؼتضقف الؿصؾحة العامة يف حدود الؼقاكقـ الؿـظؿة لفا دوكؿا تعرػ أو 

دراسة مؼاركة يف الؼاكقن إردين  : يبلاكحرا  يف استعؿال الرؾطة) يـظر: د/برام محؿرد أبق إرمقؾف: ضؿاكات التحؼقؼ التلد

  هر( .2925م/0229، صبعة  052والـظام الرعقدي، بحث مـشقر بؿجؾة جامعة الؿؾؽ طبدالعزيز: آقتصاد وايدارة، صر 



–

  099    

تبدو أهمٌة موضوع البحث فً طبٌعة العالقة التً تربط العامل بجهة اإلدارة وتبٌان أن النظام 
اري اإلسالمً قد حفظ للموظؾ العام الضمانات الالزمة الزاهٌة التحقٌق وإبعاد السهام التً اإلد

تضٌق الخناق علٌه وتزٌد وطؤة االتهامات فحرمت اإلعانة على خصومة باطلة والوساطة التً قد 
 . (ٔ)تحول دون حدود إلقاء التهم ُجزافاً 

نظم اإلدارة والوظٌفة العامة إال وتصدت لها فالشرٌعة اإلسالمٌة لم تترك شاردة وال واردة فً 
وأن كثٌراً من النظم اإلدارٌة التً ٌعتز بها أبناء العصر الحاضر لٌست إال مجرد صٌاؼات جدٌدة، 
ألصول وقواعد نادى بها األولون منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، وقد ظهر ذلك جلٌاً فً 

ب االختصاص التؤدٌبً وهو اختصاص أصٌل صاح ملسو هيلع هللا ىلصنطاق الوظٌفة العامة إذ كان الرسول 

بصفته صاحب الوالٌة العامة على كل المسلمٌن، وٌستمد والته وأعوانه اختصاصاتهم الرباسٌة 

 ٌترتب مما خاصة أو عامة اختصاصات من ملسو هيلع هللا ىلصالتؤدٌبٌة من اختٌار الرسول له، وما ٌفوضه لهم 

 . الرباسٌة التؤدٌبٌة سلطته فً مشاركته علٌه

دراسة هذا الموضوع، ٌكشؾ النقاب عن األساس الشرعً والقانونً الذي بنٌت علٌه فكرة  -ٔ
توقٌع الجزاء التؤدٌبً على عمال الدولة، وهً نقطة ال شك فً أهمٌتها؛ ألن علٌها دْور هام فً 

 تشٌٌد البحث، واستكمال جوانبه، حتى ٌصل ؼاٌته وٌحقق هدفه .
ة للموضوع محل البحث، إذ ٌعتبر من الموضوعات الحٌوٌة الهامة سواء من القٌمة العلمٌ -ٕ

الناحٌة العلمٌة أو العملٌة، وذلك الرتباطه بعمال الدولة واستقرارهم الوظٌفً الذي ٌنتج عنه 
ضمان حسن سٌر المرفق العام باطراد وانتظام، خاصة وأن األمن الوظٌفً ٌعد من بٌن إحدى 

 سانً .شروط تحقٌق األمن اإلن
العناٌة بشرٌحة عمال الدولة التً أضحت تشكل أهم شرابح المجتمع، وذلك من خالل تطوٌر  -ٖ

الجانب القانونً المنظم لهذه الشرٌحة ومعالجة قصور القوانٌن واألنظمة التً ثبت عدم 
 نجاعتها، مقارنة بما أرساه النظام اإلداري اإلسالمً فً هذا الشؤن .

بالمخالفات المنسوبة إلٌه وحقه بالدفاع عن نفسه وحقه بالمعاملة إظهار حق المتهم بإعالمه  -ٗ
 اإلنسانٌة الكرٌمة وأن تكون جهة التحقٌق جهة محاٌدة. 

إظهار عَظِمة رجال الفقه اإلسالمً، أمثال أبمة المذاهب، الذٌن استنبطوا األحكام الفقهٌة من  -٘
ادئ والنظرٌات، التً تْكفُل سدَّ مصادرها الشرعٌة، وتركوا لنا كنوًزا اشتملت على أحدث المب

حاجات الجماعة فً الحاضر القرٌب والمستقبل البعٌد، ومما ال شك فٌه، أن هذه العَظَمة تزداد 
طة،  وضوًحا، عند َعْرض هذه المبادئ، وتلك النظرٌات بؤسلوب سهل، وطرٌقة حدٌثة ُمَبسَّ

ر للمتخصصٌن فً الشرٌعة و ٌَسِّ القانون، وؼٌرهم، االطالع على هذه َتْرُبط القدٌم بالحدٌث، وُت
 المبادئ واالستفادة منها .

                                                                    

ػل دولة ( وقد طالجت معظؿ الـظؿ الؼاكقكقة الحديثة هذا الؿقضق  الفام مـ مقضقطات القضقػة العامة وهق تلديب الؿقضػ العام، ف2)

م بشلن الؿقارد البشرية يف 0229لرـة  22ايمارات العربقة الؿتحدة، ووفؼل لؼاكقن الؿقارد البشرية يف الحؽقمة آتحادية رقؿ 

م والالئحة 0221( لرـة  24م  والؿرسقم بؼاكقن اتحادي رقؿ )0222لرـة  9الحؽقمة آتحادية وتعديالتف بالؿرسقم بؼاكقن 

م بشلن الالئحة 0229( لرـة 2لؿقارد البشرية يف الحؽقمة آتحادية الصادرة بؼرار مجؾس القزراء رقؿ)التـػقذية لؼاكقن ا

  .التـػقذية لؼاكقن الؿقارد البشرية يف الحؽقمة آتحادية
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بٌان أن نصوص الشرٌعة اإلسالمٌة، وقواعدها العامة، فٌها من المرونة والتٌسٌر، ما ٌتَّسع  -ٙ
رت  لحل اإلشكاالت القانونٌة، التً أفرزتها الحٌاة المعاصرة، مهما طالت األزمان، وتطوَّ

دت آراء الناس، ٌَّرت قوانٌنهم، فالشرٌعة اإلسالمٌة لم  األفكار، وتعدَّ وتنوعت حاجاتهم، وتؽ
تترك شاردة وال واردة فً نظم اإلدارة والوظٌفة العامة إال وتصدت لها وأن كثٌراً من النظم 

 اإلدارٌة التً ٌعتز بها أبناء العصر الحاضر لٌست إال مجرد صٌاؼات جدٌدة .

زدٌاد حجم األعباء الوظٌفٌة على الموظفٌن، والرؼبة فً توضٌح تظهر إشكالٌة البحث من ا
جانب مهم وركن أساسً وهو الخشٌة من المسإولٌة الناتجة عن أداء مهامهم الوظٌفٌة الٌومٌة وتنفٌذ 
أوامر الرإساء، فطاعة أولً األمر المتمثلة فٌما ٌصدرونه من أنظمة وقرارات وتعلٌمات واجبة 

ذا الضابط فً الطاعة بمثابة الضمان عند حدوث خلل فً معاٌٌر اإلدارة، بنص القرآن والسنة، وه
 فطاعة الموظؾ المرإوس لربٌسه فٌما ٌخالؾ القانون ال ٌعفٌه من العقاب .

وهذا الخوؾ من المسإولٌة قد ٌإدي بالمرإس للوقوع فً األخطاء مما ٌترتب علٌه المسإولٌة 
ضوابط -الحماٌة الكاملة عن طرٌق هذه الضوابط  ومن ثم الجزاءات التؤدٌبٌة، ومن هنا ٌعطى

بمثابة الضمانات الكافٌة لهإالء المرإسٌن،  -التً ُتعتبر وبما ال ٌدع مجاالً للشك  -الجزاء التؤدٌبً
فً ضوء األسس التً ٌقوم علٌها حق العقاب فً الشرٌعة اإلسالمٌة، وكل ذلك بهدؾ المحافظة 

 على ُحسن أداء الوظٌفة.
مر أن نبحث فً هذه المسبولٌة بحثاً علمٌاً ٌجلً عناصر مسبولٌة الموظؾ العام، فاقتضى األ

وٌوضح ضوابط الجزاءات التؤدٌبٌة المترتبة على هذه المسبولٌة، وفً المقابل ٌعطى الموظفٌن حق 
 الدفاع عن أنفسهم بموجب الضمانات التؤدٌبٌة التً أقرتها الشرٌعة اإلسالمٌة الؽراء فً هذا الشؤن .

 بٌان القواعد الشرعٌة للجزاءات التؤدٌبٌة . -ٔ
 بٌان المبادئ التً أقرها النظام اإلداري اإلسالمً فً مجال  الجزاء  التؤدٌبً . -ٕ
 بٌان الضمانات الالزمة لتوقٌع الجزاءات التؤدٌبٌة فً النظام اإلداري اإلسالمً . -ٖ
 داري اإلسالمً فً مجال الوظٌفة العامة .ما ٌترتب على توقٌع الجزاء التؤدٌبً فً النظام اإل -ٗ

الجزاءات التؤدٌبٌة على الموظؾ العام فً المملكة العربٌة السعودٌة )دراسة تؤصٌلٌة مقارنة  (ٔ
 اعداد / محمد بن صدٌق أحمد الفالتً ٕ٘ٓٓوتطبٌقٌة ( 

اعداد/أحمد بن ابراهٌم اإلسالمً المسبولٌة التؤدٌبٌة للموظؾ العام فً النظام السعودي فً ضوء الفقه (ٕ
 .(جامعة اإلمام محمد بن سعود -رٌعةبن أحمد مصبح الشهرانً ) كلٌة الش

داد/ عادل بن عبد هللا الدهٌشً إع،  الجزاءات التؤدٌبٌة على الموظؾ العام فً الفقه والنظام (ٖ
 .المعهد العالً للقضاء جامعة اإلمام محمد بن سعود( )

داد/ سلٌمان بن عبدهللا الحمٌد إع،  ٌبٌة للموظؾ العام فً الفقه والنظامضمانات المحاكمة التؤد (ٗ
 .المعهد العالً للقضاء ( جامعة اإلمام محمد بن سعود )

معهد اإلدارة محمد بن مختار علً خلٌل مختار ) إعداد،  التحقٌق اإلداري فً المخالفات التؤدٌبٌة  (٘
 .الرٌاض ( –العامة 

اسات السابقة من ناحٌة أنه ٌنصب على المنهج التؤصٌلً والمنهج التحلٌلً وٌختلؾ بحثً هذا عن الدر 
والمنهج الوصفً الخاص بالجزاء التؤدٌبً فقط فً النظام اإلداري اإلسالمً، بٌنما الدراسات السابقة فهً تعتمد 

ظام تؤدٌب على المنهج المقارن باألنظمة األخرى، كما أنها تناولت الجزاء التؤدٌبً المنصوص علٌه فً ن
 الموظفٌن بالنظام السعودي واألنظمة األخرى، حٌث إن بحثً ٌعتبر حدٌثاً فً هذا الشؤن .
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لقد اتبعت فً هذا البحث المنهج التؤصٌلً والتحلٌلً واالستقرابً وأحاول جاهداً أن أوضح فً 
سالمً مستدالً فً ذلك بالقرآن بحثً هذا الجزبٌات المتعلقة بالجزاء التؤدٌبً فً النظام اإلداري اإل

 الكرٌم واألحادٌث النبوٌة وسٌرة الصحابة رضوان هللا علٌهم.  

 وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة ومبحث تمهٌدي وفصلٌن وخاتمة وذلك على النحو التالً:
 مفهوم وعناصر المخالفة التأدٌبٌة وتمٌٌزها عن غٌرها:  مبحث تمهٌدي

 ب األول: مفهوم المخالفة التؤدٌبٌة .المطل
 المطلب الثانً: التمٌٌز بٌن المخالفة التؤدٌبٌة والجرابم الجنابٌة والتعزٌرٌة .

 المطلب الثالث: مفهوم العقوبة التؤدٌبٌة وخصابصها .
 المطلب الرابع: السلطة المختصة بتوقٌع الجزاء التؤدٌبً.

 بً فً النظام اإلداري اإلسالمًضوابط اتخاذ الجزاء التأدٌ:  الفصل األول
 الضوابط الموضوعٌة التخاذ الجزاء التأدٌبً .:  المبحث األول

 المطلب األول : سلطة اإلحالة الى التحقٌق .
 المطلب الثانً : ضوابط اإلحالة .

 التحقٌق اإلداري قى النظام اإلداري اإلسالمً.  المبحث الثانى:
 المطلب األول : الرقابة الذاتٌة .

 لمطلب الثانً: مبادئ ومقومات التحقٌق اإلداري ا
 المطلب الثالث : التصرؾ فً التحقٌق .

 الضوابط اإلجرائٌة لتوقٌع الجزاء التأدٌبً . المبحث الثالث:
 المطلب األول :شرعٌة الجزاء التؤدٌبً ..

 المطلب الثانً : التناسب بٌن الجزاء التؤدٌبً والمخالفة التؤدٌبٌة .
 ث: تسبٌب األحكام التؤدٌبٌة .المطلب الثال

 المطلب الرابع : ضوابط تسبٌب األحكام التؤدٌبٌة.
 ضمانات توقٌع الجزاء التأدٌبً فً النظام اإلداري اإلسالمً:  الفصل الثانً

 التظلم التأدٌبً .: المبحث األول
 المطلب األول: أساس قضاء المظالم .

 المطلب الثانً: اختصاصات قاضً المظالم .
 الطعن القضائً. حث الثانً:المب

 المطلب األول: مشروعٌة الطعن على األحكام
 المطلب الثانً: طرق وأسباب الطعن على األحكام القضابٌة 
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 مبحث تمهٌدي
 (ٔ)مفهوم وعناصر المخالفة التأدٌبٌة وتمٌٌزها عن غٌرها

سالمٌة، والقابم على اإل بؤنه "البناء التنظٌمً المطبق فً الدولة اإلداري اإلسالمً ٌعرؾ التنظٌم
 والذي ٌهدؾ إلى تحقٌق هدؾ شرعً فً ظل ظروؾ إنسانٌة". كتاب هللا وسنة رسول هللا 

ٌُعددّد التنظددٌم أداة مددن أدوات اإلدارة التددً ُتسددتخدم مددن أجددل ضددمان تحقٌددق األهددداؾ، فالهدددؾ   و
قّسدم األعمدال مدن األساسً من التنظٌم، ٌنبثق مدن العمدل الجمداعً الهدادؾ حٌدث ُتدوّزع األعبداء، وتُ 

أجل تحقٌق األهداؾ بٌن الفرد ومجموعات العمل فً إطار نظامً ٌعتمدد علدى االنسدجام والمالءمدة 
 والترابط فً النشاطات واألهداؾ .

ومن القواعد األساسٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة أنه: " ال حكدم ألفعدال العقدالء قبدل ورود الدنص" ، 
 . (ٕ)وأن : " األصل فً األشٌاء اإلباحة"

وٌجمع الفقه بؤن الموظؾ ٌتعرض للجزاء عند تقصٌره فً واجبات وظٌفته، وأن الجزاء التؤدٌبً 
هو جزاء وظٌفً ٌصٌب الموظؾ الذي تثبت مسدإولٌته عدن ارتكداب خطدؤ تدؤدٌبً معدٌن ، أو هدو : 
ن عقوبة تؤدٌبٌة تمس الموظدؾ فدً حٌاتده الوظٌفٌدة، لدذا كدان هدذا المبحدث مجداالً خصدباً للحددٌث عد

 .(ٖ)مفهوم المخالفة التؤدٌبٌة، وتمٌٌزها عن ؼٌرها
وعلى ضوء مفهوم السلطة والمسإولٌة فإن محاسبة الفرد ومراجعة أعماله ٌجب أن تدتم مدن قبدل 

أا ُننأُتم َتعَملُأونَ تعدالى:  -ربٌسه المباشر، وهذا ما نراه جلٌداُ فدً القدرآن الكدرٌم قدال   َولَُتسأأَلُن  َعم 
دت إلٌده الدنفس واطمدؤنَّ إلٌده  -ل الرسدول [. وٌقدو3ٖ]النحل:  علٌده الصدالة والسدالم: "البدر  مدا اطمؤنَّ

د فدً الصددر، وكرهدَت أن ٌّطلدع علٌده النداس"رواه مسدلم فدً  القلب، واإلثم ما حاك فً النفس، وتردَّ
 صحٌحه.

 

ٌبٌة كما أنها لم تحصر تلك المخالفات وتحدد لها لم تعرؾ معظم األنظمة الحدٌثة المخالفة التؤد
العقوبات المناسبة وكل ما ذكر فً ؼالبٌة هذه األنظمة هو المحظورات التً ٌخطر على الموظؾ 

من قانون الخدمة فً جمهورٌة  6ٙارتكابها وإال عرض نفسه إلى عقوبات تؤدٌبٌة، واعتبرت المادة 
ة والتعٌٌنات والقرارات المعمول بها فً الخدمة المدنٌة مصر العربٌة إن مخالفة القانون واألنظم

توقع علٌه عقوبات تؤدٌبٌة وفً هذه المادة جاء ذكر مخالفة تؤدٌبٌة ولٌس جرٌمة تؤدٌبٌة إال إن عدم 
ذكر تعرٌؾ للمخالفة التؤدٌبٌة فً القانون لم ٌمنع القضاء والفقهاء من وضع تعرٌؾ لهذه المخالفة 

ارٌة العلٌا المصرٌة تعرؾ المخالفة التؤدٌبٌة " المخالفة التؤدٌبٌة لٌست فقط فها هً المحكمة اإلد
إخالل العامل بواجبات وظٌفته إٌجاباً أو سلباً وما تقتضٌه هذه الواجبات من احترام الرإساء 
وطاعتهم بل كذلك تنهض المخالفة التؤدٌبٌة كلما سلك العامل سلوكاً معٌناً ٌنطوي على إخالل بكرامة 

،  (ٗ)وظٌفة أو ال ٌستقٌم مع ما تفرضه علٌه من تعفؾ واستقامة وبعد عن مواطن الرٌب والدناٌا "ال

                                                                    

 .  294، ص2940(  الؿاوردي، أدب الؼاضل، تحؼقؼ محل الديـ هالل، بغداد، 2)

م، 2942الؿاوردي( إحؽام الرؾطاكقة والقٓيات الديـقة، الؼاهرة، مصطػك البرابل الحؾبرل، (  طؾك بـ محؿد بـ حبقب  أبق الحرـ 0)

 .0210، صره2929

(  د/سؾقؿان محؿرد الطؿراوي: الرقجقز يف الؼراكقن ايداري، الثرقاب والعؼراب يف مجرال القضقػرة العامرة ، كؾقرة الحؼرقق جامعرة طرقـ 2)

 . 520هر، ص2922شؿس، 

 م.2992، صبعة مـشلة الؿعار  ايسؽـدرية 222ين: الؼاكقن ايداري، صر ( د/ طبدالغـل برقق9)
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وقد عرفها البعض بؤنها " فعل معاقب علٌه بجزاء إداري وهً تتضمن مخالفة لقوانٌن وقرارات 
العامل  وٌعرفها الدكتور سلٌمان الطماوي بؤنها " كل فعل أو امتناع عن فعل ٌرتكبه، (ٔ)" تنظٌمٌة

أما الدكتور جودت الملط فعرؾ الجرٌمة التؤدٌبٌة بؤنها" إخالل ، (ٕ)"وٌجافً واجبات منصبه
بواجبات الوظٌفة إٌجاباً أو سلباً وال ٌقصد بواجبات الوظٌفة الواجبات المنصوص علٌها فً 

تضٌها حسن التشرٌعات المختلفة اإلدارٌة وؼٌر اإلدارٌة فقط بل ٌقصد بها أٌضاً الواجبات التً ٌق
 .(ٖ)"انتظام واطراد العمل فً المرافق العامة ولو لم ٌنص علٌها

كما أن التشرٌعات القانونٌة لم تحدد تعرٌفاً واضحاً للجرٌمة التؤدٌبٌة، حٌث أشار المشرعون 
خالل وضع التشرٌعات القانونٌة إلى مجموعة من األفعال التً تعتبر فً حال ارتكابها من قبل 

رٌمة تؤدٌبٌة، حٌث تم تحدٌد بعض الواجبات التً ٌفترض على كل من ٌشؽل الموظؾ العام ج
وظٌفة عامة بالدولة أن ٌحترمها وال ٌتجاوزها، كما تم تحدٌد أٌضاً بعض التصرفات التً ٌحظر 
إتٌانها من جانب العاملٌن بالدولة، وفى حال تجاوز الموظؾ العام هذه الواجبات أو ارتكب أٌاً منها، 

لمساءلة التؤدٌبٌة، ونصت مواد القانون فً هذا الشؤن بنص المادة على أن "كل عرض نفسه ل
موظؾ ٌخالؾ الواجبات المنصوص علٌها فً هذا القانون أو ٌخرج على مقتضى الواجب فً 

 ".أعمال وظٌفته ٌعاقب تؤدٌبٌاً 
ب كل فقٌه كما أن الفقهاء اختلفوا أٌضاً فً تحدٌد أركان الجرٌمة التؤدٌبٌة بصورة عامة، فذه

قانونى ٌفسر تحدٌد أركان الجرٌمة التؤدٌبٌة بحسب رأٌه الخاص، فمنهم من رأى أن الجرٌمة 
الذنب اإلداري الذى ٌرتكبه أو  ٌن، هما الموظؾ العام، والخطؤ أوالتؤدٌبٌة تقوم على عنصرٌن أساس

ل الركن المعنوي ٌبدر من قبل الموظؾ، ومنهم من حدد الجرٌمة التؤدٌبٌة على ركنٌن، الركن األو
والثانً الركن المادي، أما الرأي الراجح والذى ٌتم العمل بمقتضاه، ٌحدد الجرٌمة التؤدٌبٌة ضمن 
األركان نفسها فً أٌة جرٌمة أخرى وهى الركن الشرعً والركن المادي والركن المعنوي وللطبٌعة 

ركن الصفة، فالركن المادي ٌتعلق  الخاصة التً تتمٌز بها الجرٌمة التؤدٌبٌة ٌكون الركن الثالث فٌها
هذا الركن بمادٌات الجرٌمة ومظهرها الخارجً فال خالؾ فً عدم قٌام أٌة جرٌمة تؤدٌبٌة أو ؼٌرها 
من دون توافر هذا الركن، ولكى ٌكون فعل الموظؾ مسوؼاً للمساءلة التؤدٌبٌة ٌجب أن ٌكون محدداً 

أو الشابعات، لذلك فإن االتهامات العامة أو النعوت وثابتاً فال قٌام للركن المادي استناداً للظن 
المرسلة ال ٌمكن تعتبر مكونة لهذا الركن، كما أن مجرد التفكٌر من دون أن ٌتخذها هذا التفكٌر 
مظهراً خارجٌاً ملموساً ال ٌشكل مخالفة تجٌز المساءلة التؤدٌبٌة، وبالمثل فإن األعمال التحضٌرٌة 

تنفٌذ الجرٌمة، وال ٌعاقب علٌها إال أنها قد تعتبر فً حد ذاته جرٌمة  التً تتمثل فً إعداد وسابل
 .تؤدٌبٌة مستقلة

وهو اإلرادة اآلثمة للموظؾ الذى ٌرتكب الفعل أو الترك الذى ٌشكل إخالالً  الرنن المعنوي:
خالفة بواجبات الوظٌفة ومقتضٌاتها، إذ ال ٌكفى للمساءلة التؤدٌبٌة أن ٌرتكب الموظؾ ما ٌعتبر منه م

لواجب وظٌفً، وإنما ٌجب أن ٌتوافر عنصر نفسى واع ٌتجه إلى ارتكاب الفعل أو االمتناع وهذا 
 العنصر هو اإلرادة اآلثمة أو الركن المعنوي.
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والركن المعنوي فً الجرٌمة التؤدٌبٌة ٌختلؾ فً الجرٌمة العمدٌة عنه فً جرٌمة الخطؤ، ففً  
وظؾ علماً بالفعل الذى ٌرتكبه وإنما ٌجب أن ٌقصر تحقٌق الجرٌمة العمدٌة ال ٌكفى أن ٌحٌط الم

 النتٌجة المترتبة على تصرفه.
أما بالنسبة للجرٌمة ؼٌر العمدٌة أو جرٌمة الخطؤ فٌتمثل الركن المعنوي فً تقصٌر الموظؾ  

وعدم اتخاذه الحٌطة والحذر الالزمٌن ألداء واجباته الوظٌفٌة، وٌكون بانصراؾ إرادة الموظؾ إلى 
ارتكاب العمل من دون الرؼبة فً النتٌجة المترتبة علٌه، فٌجب لثبوت الجرٌمة سواء كانت جنابٌة 

ادة الموظؾ لقوة قاهرة أو مرض أم تؤدٌبٌة من توافر الركن المعنوي فإذا تخلفت بؤن انعدمت إر
الموظؾ قد  إكراه أو أمر رباسً مكتوب فال قٌام للجرٌمة، فاإلرادة اآلثمة ال تعنى أكثر من أن أو
  .(ٔ)االمتناع من دون عذر شرعً كب الفعل أوارت

أما الركن اآلخر للجرٌمة التؤدٌبٌة، فهو الركن الشرعً وٌقصد به خضوع  الرنن الشرعً:
الفعل للجرابم وتعلق صفة عدم المشروعٌة به، وتعتبر األفعال المكونة للذنب التؤدٌبً ؼٌر محددة 

خالل بواجبات الوظٌفة ومقتضٌاتها ال ؼٌر، كما ٌعتبر المبدأ فً على سبٌل الحصر، وإنما مردها اإل
الجرابم التؤدٌبٌة أن الموظؾ ٌعاقب إذا خالؾ القواعد والواجبات الوظٌفٌة المنصوص علٌها فً 
القانون، فالمشروعٌة فً مجال الجرابم التؤدٌبٌة ال تقتصر على النصوص القانونٌة وإنما تلعب فٌها 

داري دوراً كبٌراً ٌفوق دور النصوص القانونٌة، فالنصوص القانونٌة التً تحدد أحكام القضاء اإل
الواجبات الوظٌفٌة وتعاقب عند اإلخالل بها وأحكام القضاء التً تمارس رقابتها على تطبٌق هذه 

 .(ٕ)النصوص كفٌلة لتقرٌر مبدأ شرعٌة الجرابم التؤدٌبٌة
السعودٌة أن: " المخالفة اإلدارٌة قوامها أفعال كما أوضح دٌوان المظالم فً المملكة العربٌة 

تصدر عن الموظؾ ترى فٌها السلطة اإلدارٌة مساساً بكرامة الوظٌفة والشرؾ، وخروجاً على 
الواجب وزعزعة للثقة واالحترام الواجب توافرها فً الوظٌفة نفسها، وٌكفً فً الجرٌمة اإلدارٌة 

ثناٌاها ما ٌمس حسن السمعة، وتقدٌر ذلك كله مرجعه أن تحمل األفعال المنسوبة إلى الموظؾ فً 
إلى سلطة اإلدارة ما دام تقدٌرها فً هذا الشؤن ٌستند إلى أصول ثابتة فً األوراق تإدي إلى النتٌجة 

 التً انتهت إلٌها .
لذا كان سبب القرار التؤدٌبً بوجه عام هو إخالل الموظؾ بواجبات وظٌفته، فكل موظؾ 

منصوص علٌها فً النظام، أو ٌخرج على مقتضى الواجب فً أعمال وظٌفته، ٌخالؾ الواجبات ال
أو ٌخل بالثقة المشروعة فً هذه الوظٌفة، أو ٌسلك سلوكاً معٌباً ٌنطوي على إخالل بكرامتها، أو ال 
ٌستقٌم مع ما تفرضه علٌه من تعفؾ واستقامة وُبعد عن مواطن الرٌب، إنما ٌرتكب ذنباً إدارٌاً هو 

دارة إلى إحداث أثر نظامً فً رار اإلداري التؤدٌبً مما ٌسوغ تؤدٌبه، فتتجه إرادة اإلسبب الق
 .(ٖ) ...." حقه
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(ٔ) 

ٌما ٌلً نظراً لما قد ٌشكله الفعل الواحد من مخالفة تؤدٌبٌة وجرٌمة جنابٌة، لذا نود أن نتناول ف
 أوجه االختالؾ بٌن المخالفة التؤدٌبٌة والجرابم الجنابٌة والتعزٌرٌة .

تحصل المخالفة اإلدارٌة نتٌجة قٌام الموظؾ العام بؤعمال تتضمن الخروج على مقتضى الواجب 
الوظٌفً وفقاً لنصوص األنظمة واللوابح النافذة، أي أنها تنتج عن تصرفات الموظؾ التً تتعلق 

 ل اإلداري وانضباطه .بسٌر العم
أما المسإولٌة الجنابٌة فقد عرفت بؤنها:" االلتزام بتحمل اآلثار القانونٌة المترتبة على توافر 
أركان الجرٌمة، وموضع هذا االلتزام الجزابً فرض عقوبة أو تدبٌر احترازي حددهما المشرع 

موعة الشروط التً تنشا الجزابً فً حالة قٌام مسإولٌة اي شخص"، وتعرؾ أٌضاً بؤنها: " مج
عن الجرٌمة لوما شخصٌاً موجهاً ضد الفاعل، وهذه الشروط تظهر الفعل من الناحٌة القانونٌة على 
انه تعبٌر مرفوض لشخصٌة الفاعل"، أو هً :" تحمٌل اإلنسان نتٌجة أعماله ومحاسبته علٌها ألنها 

 تصدر منه عن إدراك لمعناها ولنتابجها وعن أرادة منه لها".
أما المسإولٌة الجنابٌة فً الفقه االسالمً فال تختلؾ فً معناها عما هو فً القانون، على الرؼم 
من عدم استخدام فقهاء الشرٌعة االسالمٌة لفظ المسإولٌة واستخدامهم لفظ تحمل التبعة أو أهلٌة 

ة عن " االلتزام الشخص لتوقٌع العقوبة علٌه، اذ إن المسإولٌة الجنابٌة فً الفقه االسالمً هً عبار
بتحمل النتابج المترتبة على توافر أركان الجرٌمة"، أو هً " تحمل االنسان نتابج االفعال المحرمة 
التً ٌؤتٌها مختاراً وهو مدرك لمعانٌها ونتابجها فمن أتى فعالً محرماً وهو ال ٌرٌده كالمكره أو 

كنه ال ٌدرك معناه كالطفل وهو ٌرٌده ول المؽمى علٌه ال ٌسؤل جنابٌاً عن فعله، ومن أتى فعالً محرماً 
الجرٌمة هً  اإلسالمً تعرٌؾ الجرٌمة بؤنها: "المجنون ال ٌسؤل عن فعله"، وقد رجح الفقه  أو

 محظورات شرعٌة زجر هللا تعالى عنها بحد أو قصاص أو تعزٌر".
نحو ذلك، أما جرابم التعزٌر فهً كل جناٌة لٌس فٌها حد كالخلوة باألجنبٌة، وأكل الربا و

 .والتعزٌر: هو تؤدٌب على معاص لم ُتشرع فٌها عقوبات مقدرة ابتداء، ٌقدرها القاضً
فالتعزٌر عقوبة ؼٌر مقدرة فً الكتاب والسنة تجب فً كل مصٌبة لٌس فٌها حد وال كفارة 
وللقاضً سلطة واسعة فً تحدٌد العقوبة التعزٌرٌة، فمعظم العقوبات متعارؾ علٌها فهو متروك 

 تهاد إال أنها لٌست مطلقة. لالج
فهناك ضوابط تحكم القاضً ٌجب أن ٌراعٌها عند تحدٌده للعقوبة كاالجتهاد بما تقتضٌه 
النصوص وكذلك مالبمة العقوبة للجرٌمة أو المعصٌة وأٌضاً مراعاة األحوال والظروؾ والمآالت 

قوبة هو أكثر العقوبات فً تقدٌر العقوبة، والفقه اإلسالمً ٌدرك بوضوح أن هذا النوع من الع
 .(ٕ)شٌوعاً وتطبٌقاً مما ٌدل عمى مرونة هذا التشرٌع وصالحٌته للتطبٌق فً كل زمان ومكان

إن من األصل والمسلم به أن لكل قاعدة قانونٌة لكً تنال احترامها من المخاطبٌن بها أن ٌكون 
لمخالفٌها، والقواعد القانونٌة المنظمة للوظٌفة العامة أوجبت على الموظؾ العام لها جزاء رادع 
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جملة من الواجبات ألزمته بالقٌام بها ونهته عن جملة من المحظورات، وذلك ضماناً للوصول إلى 
 الهدؾ المنشود من إنشاء المرافق العامة وهو تحقٌق المصلحة العامة .

ظٌفته أو خرج عن مقتضاها ُعد مرتكباً للجرٌمة التؤدٌبٌة وإذا ما أخل الموظؾ بواجبات و
واستلزمه ذلك توقٌع الجزاء المناسب علٌه كزجر خاص به ورادع له لعدم تكرار ذلك مستقبالً 

 ولمنع ؼٌره من الوقوع فً نفس المحظور.
وعلٌه ٌمكن تعرٌؾ العقوبة التؤدٌبٌة بصورة عامة بؤنها: "إجراء ٌمس الموظؾ المخطا فً 

وهً نوع من العقوبات المشتقة من طبٌعة نظام الوظٌفة العمومٌة، توقع على   مركزه الوظٌفً،
 العامل المرتكب لمخالفة تؤدٌبٌة، وتإثر فً مركزه ومستقبله الوظٌفً"  .    

والظاهر من التعرٌؾ السابق أن األصل فً العقوبة التؤدٌبٌة، أنها تمس الحقوق والمزاٌا 
ن هذا المساس جزبٌاً أو كلٌاً وال ٌمكن فً أي حال من األحوال فً مجال الوظٌفة الوظٌفٌة، وقد ٌكو

العمومٌة أن ٌمس شخص العامل أو ملكه الشخصً، وإن كانت هذه المٌزة ال تسري على بعض 
 .  (ٔ)القطاعات مثل عقوبة التوقٌؾ والتوقٌؾ الشدٌد المطبق فً المجال العسكري

تقوٌم سلوك العامل المخالؾ وزجره، لٌكون عبرة لؽٌره من  والعقوبات التؤدٌبٌة تهدؾ إلى
الموظفٌن أو العاملٌن، حتى ٌلتزم كل عامل بواجباته الوظٌفٌة، ممـا ٌحقـق المصلحــة العامـة 
وصالــح المرفـق العــام، وقد تكون إما عقوبة أصلٌة أو عقوبة تبعٌة، ومهما كانت درجة العقوبة 

 االجراءات واجب حتمً إعماالً لقاعدة مشروعٌة العقاب.وخطورة التصرؾ، فإن توخً 
 وتقوم سٌاسة العقاب على عدة مبادئ تعتبر بمثابة خصابص لها نذكر منها:  

ٌعنً هذا المبدأ أنه ال ٌجوز للسلطة التؤدٌبٌة أن توقع على  : مبدأ شرعٌة العقوبة التأدٌبٌة -
، ومن ثم فهً ال تستطٌع توقٌع عقوبة لم ٌنص مرتكب المخالفة التؤدٌبٌة جزاء لم ٌتقرر تشرٌعٌاً 

 .علٌها القانون حتى وإن كانت هذه العقوبة أخؾ وأبسط من العقوبات المقررة قانوناً 
: ومقتضى هذا المبدأ أنه ال ٌجوز توقٌع مبدأ عدم ازدواج العقوبة التأدٌبٌة على الفعل الواحد -

ً واحد على نفس الخطؤ المنسوب للموظؾ ذاته عقوبتٌن أصلٌتٌن نهابٌتٌن تابعتٌن لنظام قانون
 وفً نفس الفترة الزمنٌة المرتكب فٌها الخطؤ .

مبدأ المساواة من المبادئ التً تحكم كافة قواعد القانون عاماً : مبدأ المساواة فً العقوبة التأدٌبٌة -
من المساواة كان أو خاصاً، ولهذا تجد معظم الدساتٌر فً دول العالم تنص علٌه صراحة بما ٌض
 . بٌن الجمٌع فٌما ٌخاطبون به من قواعد قانونٌة بصفة عامة ومن بٌنها توقٌع الجزاءات

ومقتضى هذا المبدأ أال تختلؾ العقوبة التؤدٌبٌة باختالؾ األشخاص ومراكزهم االجتماعٌة ما 
المرتكبة وما دامت قد تحققت بالنسبة لهم جمٌعاً نفس الظروؾ والمالبسات المتعلقة بنفس المخالفة 

اقترن بها من ظروؾ مشددة أو مخففة، فإنه ال ٌتنافى مع مبدأ المساواة فً العقوبة األخذ فً 
االعتبار من قبل السلطة التؤدٌبٌة عند توقٌع الجزاء الظروؾ الشخصٌة لكل موظؾ على حدة، 

انت شخصٌة فعلٌها أن تراعً السلوك الوظٌفً السابق للموظؾ المالبسة للخطؤ المرتكب سواء ك
 .(ٕ) بالوظٌفة، إضافة إلى االعتبارات اإلنسانٌة تتعلق بشخص الموظؾ أو مرفقٌة تتعلق

ٌعنً هذا المبدأ مراعاة سلطة التؤدٌب عند توقٌع العقوبة  :مبدأ تناسب العقوبة مع المخالفة -
بها آخذة التؤدٌبٌة على الموظؾ المخالؾ فً تحدٌدها مدى تناسبها مع درجة المخالفة التً ارتك

 .والظروؾ المخففة والمشددة والمالبسة للمخالفة  فً االعتبار السوابق
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وقٌام مبدأ التناسب ٌقتضً وجوب أن ٌكون الجزاء على قدر الذنب أي متناسباً معه، كما ٌقتضً 
أنواع الذنوب  أن ٌقاس الجزاء بمقدار الذنب اإلداري بحٌث تكون أشد أنواع الجزاءات ألكثر

 .(ٔ)ٌكون أخؾ أنواع الجزاءات ألقل أنواع المخالفات جسامة ، وأن جسامة

بادئ ذي بدء فإن الموظؾ العام " هو كل شخص ٌعهد الٌه بعمل دابم فً خدمة مرفق عام تدٌره 
كثٌر من فقهاء القانون فً مصر الدولة او احد اشخاص القانون العام "،  وقد تناول هذا التعرٌؾ ال
ووصؾ هإالء ، م346ٔلسنة  4ٗموضحٌن ذلك فً اطار قانون العاملٌن المدنٌٌن فً الدولة رقم 

الفقهاء ما ٌرتكبه الموظؾ العام من جرم باسم الجرٌمة التؤدٌبٌة او الذنب االداري او المخالفة 
ً ٌصدر من الموظؾ العام اخالل االدارٌة فالجرٌمة التؤدٌبٌة " هً كل سلوك اٌجابً أو سلب

بواجبات وظٌفته أو مقتضٌاتها "، فلم ٌعرؾ المشرع السعودي الجرٌمة التؤدٌبٌة وإنما نص علٌها 
فً نظام تؤدٌب الموظفٌن " كل من ٌرتكب مخالفة مالٌة او ادارٌة ..... " وفً اطار تحدٌد السلطة 

ثالث أنظمة مختلفة نتناولها فً اٌجاز ثم المختصة بتؤدٌب الموظؾ العام فتنحصر هذه السلطة فً 
نعرض للسلطة المختصة بتؤدٌب الموظؾ فً القانون المصري والقانون السعودي وذلك علً الوجه 

 : التالً بٌانه
 .: النظام الرئاسً أوالا 

النظام الرباسً فً التؤدٌب كان هو النظام المستخدم فً األصل فً  :تعرٌف النظام الرئاسً  -ٔ
باعتبار أن الذٌن ٌقدرون األخطاء اإلدارٌة، وبالتالً تقرٌر العقوبة المالبمة لها هم  هذا المجال

الرإساء المختصون حسب التدرج الوظٌفً بالجهة اإلدارٌة، وذلك دون تدخل أٌة جهة أخري 
أو استشارة هٌبة خارجٌة وٌستمد هذا النظام دعابم وجودة وسند تطبٌقه بناء على عدة 

 فٌما ٌلً .اعتبارات نوجزها 
 :خصائص النظام الرئاسً  -2

ربٌس العمل هو المسبول عن حسن سٌره وانتظامه وتحقٌق نتابجه اإلٌجابٌة ثم إنه هو   -
المسبول أمام قٌاداته عن أي خروج عنه أو تجاوز فٌه، ومن هنا فإنه من واقع مسبولٌته هذه 

 . ٌتعٌن أن تنعقد له السلطة الكاملة فً توقٌع الجزاء التؤدٌبً

إذا فقد الربٌس المباشر التؤدٌب واقتصر دوره علً مجرد اإلشراؾ ومجرد توجٌه االتهام حال   -
وقوع ثمة مخالفة فإن هذه السلطة المجردة التً لم تقترن بسلطة توقٌع الجزاء تصبح ؼٌر ذات 

  .(ٕ)مضمون  مما ٌإثر سلباً علً صورة الربٌس أمام العاملٌن تحت رباسته

لفاعلٌة الكاملة ٌجب أن ٌتسم بالسرعة والحسم والربٌس المباشر هو األقدر لكً ٌكون للتؤدٌب ا -
  .علً تولً سلطة التؤدٌب فً مثل هذه األحوال

وأخٌراً فإن للربٌس المباشر سلطة تقدٌرٌة فً توقٌع الجزاء التؤدٌبً من عدمه، وذلك باعتباره   -
لمالبمة عدم توقٌع الجزاء ملماً بظروؾ العمل وظروؾ الموظؾ، ومن ثم فقد ٌجد من حٌث ا

لصالح العمل، وذلك بخالؾ ما إذا كانت سلطة توقٌع الجزاء معقودة لجهة أخري، ومع وجود 
هذه االعتبارات فإن هذا النظام لم ٌسلم من النقد إذ إنه من المحتمل إساءة استعمال هذه السلطة 

ؤثر الربٌس المباشر وعدم وجود ضمانات كافٌة حماٌة لحقوق الموظؾ، فضالً عن احتمال ت
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 حال اتخاذه القرار ببعض الضؽوط من جهات مختلفة .
ولتفادي آثار هذه االنتقادات فقد لجؤت بعض الدول إلً وضع ضوابط تحول بٌن الربٌس 
والتعسؾ فً استعمال السلطة أو وضع نظام ٌقضً بضرورة استطالع رأي جهة أخري داخل 

إصدار قرارات الجزاءات البسٌطة فقط، هذا وقد اتبعت العمل قبل توقٌع الجزاء أو منح الربٌس 
بعض الدول هذا النظام الرباسً فً توقٌع الجزاءات ومن هذه الدول إنجلترا والوالٌات المتحدة 

 .(ٔ)األمرٌكٌة
 .: النظام شبة القضائً ثانٌاا 

ورة ذلك وهذا النظام من نظم التؤدٌب ٌقترب من النظام الرباسً أو ٌعتبر تجاوزاً صورة من ص
أن سلطة توقٌع الجزاء فً ظل هذا النظام من اختصاص السلطة الرباسٌة ؼاٌة األمر أنه ٌلزم قبل 
توقٌع الجزاء نهابٌاً استشارة هٌبات تمثل فٌما كل من الحكومة والموظفٌن بالتساوي وٌطلب إلٌها 

ء ال ٌقٌد السلطة النظر فً اإلجراءات واقتراح الجزاء وكقاعدة عامة فإن هذا االقتراح بالجزا
 . الرباسٌة وال ٌلزمها فً شًء

وربما كان من شؤن هذا النظام تفادي أوجه النقد الموجهة للنظام الرباسً وٌإدي بقدر اإلمكان 
 إلً توفٌر الضمانات للموظؾ قبل إصدار قرار التؤدٌب.

ل توقٌع الجزاء ومفهوم هذا النظام أن الربٌس اإلداري له سلطة توقٌع الجزاء ؼٌر أنه ٌتعٌن قب
عرض األمر علً هٌبة مستقلة أو تشكٌل مجلس التؤدٌب من عناصر قضابٌة وأخرى إدارٌة وتؤخذ 

 .بهذا النظام بعض الدول منها فرنسا وإٌطالٌا
 .: النظام القضائً ثالثاا 

وٌتمٌز هذا النظام بتماثل الدعوى التؤدٌبٌة بالدعوى الجنابٌة واقتراب كل منهما من األخرى حٌث 
ٌتطلب العمل به الفصل المطلق بٌن السلطة الرباسٌة التً تتولى عادة رفع الدعوى التؤدٌبٌة 
 –ومتابعتها وبٌن هٌبات قضابٌة خاصة مستقلة تختص فً أحوال معٌنة وتبعاً لنوع الجزاء أو شدته 

ر القرار بتقدٌر الخطؤ المهنً المنسوب للموظؾ وتقدٌر الجزاء المناسب والمالبم لهذا الخطؤ وٌعتب
 .(ٕ)الصادر من هذه الهٌبات فً هذا الشؤن ملزماً للسلطات الرباسٌة

وهذا النظام وبال شك ٌحقق قدراً من الضمان للموظؾ فً مواجهة السلطة الرباسٌة وتؤخذ به 
بعض الدول منها ألمانٌا ومصر، ؼٌر أنه نظراً الفتقاد هذا النظام للفعالٌة المطلوبة من التؤدٌب على 

الموجود فً النظام الرباسً فقد لجؤت الدول التً تؤخذ به إلً منح السلطة التؤدٌبٌة الحق فً النحو 
الوقؾ المإقت عن  –التحقٌق المبدبً  –ممارسة بعض السلطات منها تحرٌك الدعوى التؤدٌبٌة 

  العمل
 .سلطة التأدٌب فً مصر

إلدارٌة العلٌا حق توقٌع م جعل المشرع السلطة ا3٘ٔٔلسنة  ٕٓٔفً ظل أحكام القانون رقم 
والخصم من المرتب فً حدود معٌنة واسند لمجلس تؤدٌبً ٌشكل  –عقوبتٌن اثنتٌن هما : اإلنذار 

 األخرى . علً نحو معٌن سلطة توقٌع العقوبات 
م بشؤن النٌابة اإلدارٌة علً المشرع عما كان مقرراً فً 3٘6ٔلسنة  4ٔٔوٌصدر القانون رقم 

بشؤن موظفً الدولة إذا استبدل بنظام الخاضعٌن للقانون رقم  3٘ٔٔلسنة  ٕٓٔظل القانون رقم 
م واستمر 3ٙٗٔلسنة  ٙٗثم بالنسبة لم ٌخضعون لقانون العاملٌن المدنٌٌن رقم  3٘ٔٔلسنة  ٕٓٔ

الحال على ذلك بالنسبة للخاضعٌن للقانونٌن اللذٌن حال محل هذا القانون األخٌر وهما القانون رقم 
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 م .346ٔلسنة  4ٗوالقانون رقم  م34ٔٔلسنة  6٘
م بشؤن مجلس الدولة فقد أدمج المشرع 34ٕٔلسنة  4ٗوتنص المادة الثالثة من القانون رقم 

المحاكم التؤدٌبٌة فً القسم القضابً بمجلس الدولة حٌث جري النص سالؾ الذكر علً أن القسم 
ٌُشكل من: المحكمة اإلدارٌة العلٌا المحاكم اإلدارٌة  –قضاء اإلداري محكمة ال –القضابً بالمجلس 

  .هٌبة مفوضً الدولة –المحاكم التؤدٌبٌة  –
 سلطة التأدٌب فً المملنة العربٌة السعودٌة.

من المعلوم أن الدولة كشخصٌة اعتبارٌة ال تمارس أعمالها بنفسها، بل تنهض بهذه األعمال من 
ٌُعرفون بالموظفٌن العموم ٌٌن، والعالقة بٌن الدولة وموظفٌها خالل أشخاص تعٌنهم لهذه الؽاٌة 

 عالقة قانونٌة تحكمها قوانٌن الوظٌفة العامة كالقانون اإلداري ونظام الخدمة المدنٌة.
وبموجب هذه العالقة القانونٌة فإن لهإالء الموظفٌن حقوقاً ٌتعٌن على اإلدارة الوفاء بها، وتقابل 

الموظفٌن االلتزام بتنفٌذها من أجل ضمان  هذه الحقوق مجموعة من االلتزامات ٌتوجب على هإالء
سٌر المرافق العامة بانتظام واضطراد، وفً حال تقصٌر موظفً الدولة بواجباتهم فمن حق اإلدارة 
بل من واجبها أن تعاقبهم بواسطة السلطة التؤدٌبٌة المختصة وفقاً لإلجراءات والضوابط المحددة 

 قانوناً.
ظام التؤدٌبً، إذ أولى لها مشرعو الدول أهمٌة كبٌرة عند سنهم وتعد السلطة التؤدٌبٌة سنام الن

للتشرٌعات المنظمة للوظٌفة العامة بالدولة، ونظراً الختالؾ الفلسفات االجتماعٌة واالقتصادٌة 
والسٌاسٌة بالدول، فقد تباٌنت التشرٌعات الوظٌفٌة فً تلك الدول عند تحدٌدها للسلطة التؤدٌبٌة 

 زاء التؤدٌبً على موظفً الدولة فً حال اقترافهم ذنباً إدارٌاً ٌستوجب العقاب.المختصة بتوقٌع الج
والسلطة التؤدٌبٌة، أو الجهة التً تملك حق التؤدٌب ال تسٌر على المنوال نفسه، فهً تختلؾ 
باختالؾ األنظمة القانونٌة، فبعض األنظمة تعهد بهذه السلطة إلى جهة اإلدارة كالربٌس اإلداري، 

ما تعهد بها إلى جهة القضاء، ومنها ما تعهد بها إلى نظام مختلط بٌن النظامٌن السابقٌن وهو ومنها 
 ما ٌعرؾ بالنظام شبه القضابً.

لقد أثبت الفقه القانونً الحدٌث أن العالقة بٌن الموظؾ والدولة هً عالقة البحٌة أو تنظٌمٌة، 
لصواب فً تحدٌد األساس القانونً الذي ولٌست عالقة تعاقدٌة، وعلٌه فإن االتجاه األقرب إلى ا

ٌخول الدولة الحق فً توقٌع الجزاء على الموظؾ العام، ٌختلؾ باختالؾ النظام القانونً المطبق 
بالدولة، فإذا كان هذا النظام ٌعطً السلطة الرباسٌة الحق فً توقٌع الجزاء ٌكون مستمداً من مبدأ 

ؤدٌب، أما إذا كان النظام القانونً ٌخول جهة أخرى السلطة الرباسٌة، بما لها من حقوق كحق الت
ؼٌر السلطة الرباسٌة، كالقضاء اإلداري أو مجالس التؤدٌب المستقلة عن السلطة الرباسٌة، فإن 
األساس القانونً فً توقٌع الجزاء ٌكون مستمداً من مبدأ سلطة الدولة، وما ٌتفرع عن هذه السلطة 

ق العامة وإدارتها وضمان حسن سٌرها، وحق إلزام من حقوق، كحق اإلشراؾ على المراف
 الموظفٌن بالقٌام باألعباء الوظٌفٌة، وبخالؾ ذلك ٌكونون عرضة للجزاء التؤدٌبً.

وعند اإلطالع على نظام الموظفٌن العام فً المملكة العربٌة السعودٌة نرى اهتمام المنظم بتنظٌم 
ابلة هذه الحقوق بحصر الواجبات التً تقع على حقوق الموظفٌن والحفاظ علٌها، وكان ال بد من مق

 عاتقهم وكٌفٌة أدابهم لها تحقٌقاً للصالح العام.
ومع ذلك فإن بٌان الحقوق التً للموظؾ العمومً وحصر الواجبات التً علٌه ال ٌكفً لتكامل 

عس الموظؾ عن أداء واجب علٌه، العمل اإلداري، أو لضمان حسن سٌره، ألن احتمال تقا
ٌُحاسب مثل هذا الموظؾ؟ وما امت أو ناعه عن القٌام بعمل ٌدخل فً اختصاصه وارد، ومن ثم كٌؾ 

هً العقوبة التً ٌمكن لإلدارة توقٌعها علٌه لتكون مثاالً لردع من قد تسّول له نفسه الخروج على 
مقتضى الواجب الوظٌفً؟ لهذا ٌقتضً األمر وضع نظام لتؤدٌب الموظفٌن ومحاسبتهم ٌتناسب مع 

 بٌعة الوظٌفة العامة التً ٌشؽلونها.ط
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وفً هذا المعنى قالت المذكرة التفسٌرٌة لنظام تؤدٌب الموظفٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة، ما 
إذ وصؾ الوظٌفة العامة بؤنها أمانة، وأنها  -رضً هللا عنه  -ما أصدق عمر بن الخطاب »ٌلً: 

ذلك أن الموظؾ أمٌن على «. أدى الذي علٌه فٌهاٌوم القٌامة خزي وندامة، إال من أخذها بحقها و
المصلحة العامة فً نطاق اختصاصه، ومسإول عن أن ٌبذل قصارى جهده لإلسهام فً حسن أداء 
المرفق الذي ٌعمل به وللخدمة التً أنٌط أمرها بذلك المرفق، ومن هنا كان ال بد أن تهتم الدولة 

ُتصدر النظم التً تتكفل بها. ومن الطبٌعً فً ظل  اهتماماً خاصاً بحقوق الموظؾ وواجباته، وأن
هذه الظروؾ الخاصة التً تحٌط بنشاط الموظؾ أن ُتعنى الدولة وهً بصدد ضبط الوظٌفة العامة 
بإرساء القواعد التً تحاسب من ٌخطا من الموظفٌن حتى ٌكون الجزاء رادعاً للمخطا، وعبرة 

 ألمثاله.
هـ متضمناا جمٌع القواعد التً 1331ٌب الموظفٌن عام ولنل هذه االعتبارات صدر نظام تأد

تتعلق بمحانمة الموظف، والعقوبات التً ٌجوز لإلدارة توقٌعها علٌه، وفٌما ٌلً نلقً نظرة 
 شاملة على هذه القواعد:

حٌث أنشؤ نظام تؤدٌب الموظفٌن هٌبة مستقلة تسمى جهة التحقٌق: )هٌئة الرقابة والتحقٌق(:  -ٔ
والتحقٌق، وترتبط مباشرة بربٌس مجلس الوزراء، وٌرأسها موظؾ ال تقل مرتبته هٌبة الرقابة 

عن المرتبة الخامسة عشرة، وٌكون لها وكٌالن أو أكثر، مرتبة كل منهم ال تقل مرتبته عن 
ٌُلحق بها كذلك عدد كاؾ من األعضاء ذوي التخصصات المختلفة  المرتبة الثالثة عشرة، و

 دارٌٌن والمستخدمٌن.وعدد كاؾ من الموظفٌن اإل
ٌجب أن تتوافر فً التحقٌقات التً ٌجرٌها المحققون الضمانات  إجراءات وضمانات التحقٌق: -ٕ

الكفٌلة بتحقٌق العدالة، وعدم إلصاق التهمة بالموظؾ البريء دون وجه حق، وال تتحقق هذه 
 ه التنفٌذٌة كما ٌلً:الضمانات إال باتباع اإلجراءات التً تضمنها نظام تؤدٌب الموظفٌن والبحت

ٌُحقق معه، ما لم تستلزم المصلحة العامة إجراء  - ٌقتضً إجراء التحقٌق حضور الشخص الذي 
 التحقٌق فً ؼٌبته.

ن فً محضر برقم مسلسل ٌثبت فٌه تارٌخ ومكان وساعة  - ٌُدوَّ ٌجب أن ٌكون التحقٌق كتابة و
 ال ٌجوز الشطب أو التعدٌل فٌها.افتتاحه وإتمامه، وٌوقع المحقق على كل ورق التحقٌق، و

ٌجب على المحقق أن ٌقتصر فً تحقٌقه على األمور المباشرة المتصلة بالتهمة والتً تكشؾ  -
 عن حقٌقتها فقط دون توجٌه أسبلة عن أمور أخرى خارجٌة عن ذلك.

ال ٌجوز أن ٌتولى التحقٌق أحد ممن ٌتصل بؤحد الخصوم بصلة قرابة، أو نسب حتى الدرجة  -
 لرابعة.ا
 ٌجب أن ترفق بؤوراق التحقٌق صور للمستندات المقدمة. -
 ٌُمنع المحقق من إبداء رأٌه قبل استجواب الموظؾ وسماع الشهود واالنتهاء من التحقٌق. -
ٌجب أن ٌواجه الموظؾ المحقق معه فً نهاٌة التحقٌق بجمٌع القرابن واألدلة القابمة ضده،  -

 ا على حدة.وأن ٌطلب منه الرد على كل منه
كانت هٌبة التؤدٌب هً الجهة المختصة بمحاكمة الموظفٌن، ولكن  الجهة المختصة بالمحانمة: -ٖ

هـ ٕٓٗٔ-4-4ٔبتارٌخ  ٔ٘بصدور نظام دٌوان المظالم الجدٌد بمقتضى المرسوم الملكً رقم 
داري فقد ألؽٌت هٌبة التؤدٌب وتحول اختصاصها إلى دٌوان المظالم الذي أصبح بمثابة قضاء إ

 مستقل ٌختص بالنظر فً الدعاوى التً تحٌلها إلٌه هٌبة الرقابة والتحقٌق.
إذا ارتكب الموظؾ مخالفة إدارٌة أو مالٌة أثناء  العقوبات التً ٌجوز توقٌعها على الموظف: -ٗ

قٌامه بوظٌفته، فإنه ٌكون قد استوجب معاقبته تؤدٌبٌاً وطبقاً للمبدأ األصولً بؤن ال عقوبة وال 
مة إال بنص، لذا ال ٌمكن توقٌع عقوبة على الموظؾ إال إذا كانت ضمن العقوبات جرٌ

 المنصوص علٌها نظامٌاً.
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وطبقاً لنظام تؤدٌب الموظفٌن تم تقسٌم الموظفٌن العمومٌٌن إلى فبتٌن، وكل فبة تخضع لجزاءات 
اؼلً الوظابؾ محددة، وتشمل الفبة األولى الموظفٌن من المرتبة العاشرة فما دونها، وكذلك ش

 المعادلة لها، وهإالء ٌمكن توقٌع الجزاءات التالٌة علٌهم:
 اإلنذار. -ٔ
 اللوم. -ٕ
 الحسم من الراتب بما ال ٌتجاوز صافً راتب ثالثة أشهر. -ٖ
 الحرمان من عالوة دورٌة واحدة. -ٗ
 الفصل. -٘

لك شاؼلً الوظابؾ وتشمل الفبة الثانٌة الموظفٌن من المرتبة الحادٌة عشرة فما فوقها، وكذ
 المعادلة لها، وهإالء ٌمكن توقٌع الجزاءات التالٌة علٌهم:

 اللوم. -ٔ
 الحرمان من عالوة دورٌة واحدة. -ٕ
 الفصل. -ٖ

ولما كانت هذه الجزاءات التؤدٌبٌة تختلؾ فً طبٌعتها عن ؼٌرها من أنواع العقوبات األخرى 
التؤدٌبٌة ال ٌمنع من رفع دعوى التعوٌض، وقد  التً ٌتضمنها النظام الجزابً، فإن توقٌع العقوبة

أوجب النظام مراعاة تناسب العقوبة مع درجة جسامة المخالفة التً ارتكبها الموظؾ، على أن 
 ٌُراعى فً ذلك السوابق والظروؾ المخففة أو المشددة المالبسة للمخالفة.

بحة المنفذة لهذا النص، من النظام ونصوص بنود الال ٖٓومن المالحظ على صٌاؼة نص المادة 
فقد وردت عبارة فصل الموظؾ تحت باب إنهاء الخدمة، والفرق بٌن هاتٌن العبارتٌن كبٌر، ألن 
األولى تحمل معنى العقوبة على فعل مخالؾ وقع من الموظؾ، فً حٌن أن العبارة الثانٌة قد تعنً 

تا فً النصوص كمترادفٌن، ومثال إنهاء الخدمة لسبب مشروع كاالستقالة مثالً، وٌبدو أنهما استخدم
الفصل بؤمر ملكً أو بقرار من »من النظام بقولها:  ٖٓذلك: ما نصت علٌه فقرة ح من المادة 

ٌجوز بؤمر ملكً أو بقرار من »، وأوردت الالبحة التنفٌذٌة هذا الحكم بقولها: «مجلس الوزراء
 «.مجلس الوزراء فصل الموظؾ إذا قضت المصلحة العامة بذلك

هم النص على إطالقه ٌإدي إلى نتٌجة ؼٌر سلٌمة وال مقصودة، ألن معناه أن الفصل ٌحمل وف
قع ؼٌر ذلك، ألن األمر الملكً معنى العقوبة، وال ٌكون ذلك إال ألسباب تؤدٌبٌة فً حٌن أن الوا

ة قرار مجلس الوزراء الصادر بإنهاء خدمة موظؾ قد ال ٌكون بسبب تؤدٌبً، وهو ما أكدته الفقر أو
وٌعتبر هذا الفصل ألسباب تؤدٌبٌة إذا نص »من الالبحة بقولها:  ٖٓمن المادة  4ٔالثانٌة من بند 

ولذا نرى أنه ٌجب توخً الدقة فً صٌاؼة النصوص، والتبدٌل بٌن «. على ذلك فً األمر أو القرار
 تؤدٌبً.كلمتً اإلنهاء والفصل فً الحاالت التً ال ٌكون فٌها خروج الموظؾ من الخدمة بسبب 
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 الفصل األول
 اإلداري اإلسالمً ضوابط اتخاذ الجزاء التأدٌبً فً النظام

 تمهٌد وتقسٌم:
لقد كفل النظام التؤدٌبى اإلسالمى للعامل محل المسداءلة كافدة الضدمانات مدن منطلدق العددل الدذى 

ن منازعدات أمر هللا به عباده أن ٌحكموا به ، والذى ٌقتضً إحكامه فى الحكم والفصدل فٌمدا ٌثدار مد
وما ٌوجه من اتهامات فؤلزم توافر الحٌدة باعتبارها ضمانة جوهرٌدة فدى مرحلتدً التحقٌدق واالتهدام 

 من جهة وسلطة توقٌع الجزاء من جهة أخرى.
ولقد اهتم الفقه اإلسالمً كثٌراً بحٌاد القاضً وعدم انحٌازه ، وذلك بإبعاده عما ٌإدى إلدى شدبهة 

مسلمٌن على من ٌقوم بمهمة القاضً أن ٌمدارس أى عمدل أخدر خدالؾ أو تحٌز ، وقد حظر فقهاء ال
 .(ٔ)وظٌفته لحساسٌة مركزه وحتى ٌكون بعٌداً عن مواطن الشبهات 
 وانطالقاا من هذا المفهوم نقسم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث: 

 :  الضوابط الشكلٌة التخاذ الجزاء التؤدٌبً .المبحث األول
 إلدارى قى النظام اإلداري اإلسالمى.:  التحقٌق االمبحث الثانى
 : الضوابط الموضوعٌة لتوقٌع الجزاء التؤدٌبً .المبحث الثالث

 المبحث األول
 الضوابط الشنلٌة إلتخاذ الجزاء التأدٌبً فً النظام اإلداري اإلسالمً

 تمهٌد وتقسٌم:
صدطلح ، وإنمدا كاندت لم تكن اإلحالة إلى التحقٌق فى النظام اإلداري اإلسدالمً معروفدة بهدذا الم

 تستشؾ من خالل الوقابع واألحداث التى كان ٌتعرض لها العمال والصحابة فى عصر النبوة.

 ، ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان عصر النبوة ٌمتاز بؤن األحكام كانت تنزل من عند هللا عز وجل ومن اجتهاد النبً 

لتشدرٌع قبدل ا استوفى قدو الوحى من أتاه ، حكماً  ٌجد لم فإن ، إلٌه أنزل بما ٌحكم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فكان

ِهأأْم   :تعددالى ٌقددول.  وكبٌددرة صددؽٌرة كددل  ملسو هيلع هللا ىلصوفاتدده  ء  ُثأأم  إِلَأأى َرب  ًْ ْطَنأأا فِأأً اْلِنَتأأاِب ِمأأْن َشأأ َمأأا َفر 

ٌُْحَشُرونَ 
(ٕ) . 

 لذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبٌن:
 : سلطة اإلحالة.المطلب األول
 : ضوابط اإلحالة المطلب الثانى

 لددولً ثددم حٌاتده فددى ملسو هيلع هللا ىلصالقاعددة الكبددرى فدى النظددام اإلتسدالمً تقددرر أن الوالٌدة الكبددرى للرسدول 

 .بعده من األمر
وعلى ذلك ٌمكن القول بؤن السلطة المختصة باإلحالة إلى التحقٌق هدى السدلطة الرباسدٌة المتمثلدة 

 فى الخلٌفة ذاته.
مً للعامل محل المساءلة كافة الضمانات من منطلدق الفصدل فٌمدا ولقد كفل النظام التؤدٌبً اإلسال
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 ٌثار من منازعات وما ٌوجه إلٌه من اتهامات .
ولكى ٌصدر الجزاء التؤدٌبً محققاً لؽاٌته بإظهار الحقٌقة ٌلزم توافر كافة الضمانات الشكلٌة منها 

ادئ األساسددٌة التددى تحقددق والموضددوعٌة . فالنظددام اإلداري اإلسددالمً ٌقددوم علددى مجموعددة مددن المبدد
صالح العامل مما هو مسند إلٌده مدن اتهامدات ، باسدتدعابه ومثولده أمدام سدلطة التحقٌدق ، ومواجهتده 
واطالعه على ما ٌوجه إلٌه ، فإذا أمتثل وحضدر فٌتدرك لده الحرٌدة كاملدة فدى إبدداء أقوالده ، أمدا إذا 

 إلدارى ٌقع باطالً .وقع جزاء دون استدعابه وإعالمه بالتهمة فإن هذا التصرؾ ا
 -وحدة سلطة االتهام واإلحالة فى النظام اإلداري اإلسالمً:

 الدولدة شدبون كافدة فدى سٌاسة أساس وجعلها الواسع بمفهومها اإلحالة مبدأ ملسو هيلع هللا ىلصلقد طبق الرسول 

 لده استتب أن بعد الدولة تنظٌم ٌعٌد أن ملسو هيلع هللا ىلص ارتؤى فقد ، وأحكامه الكرٌم القرآن بتعالٌم ذلك فى مهذباً 

الوظابؾ وحدد واجبات كل منها ومسبولٌة وحقدوق مدن ٌشدؽلها ثدم اختدار لكدل وظٌفدة  فعٌن ، األمر
 من ٌراه أهالً لها ممن تتوافر فٌهم شروط الوظٌفة.

 فددعا الخمدر تحدرٌم أٌدة ملسو هيلع هللا ىلصمن ذلك ما حدث عندما أنزل هللا سبحانه وتعالى على رسوله الكرٌم 

 فدى تحدرٌم الخمدر لمدا كدان ٌعهدده فٌده مدن هللا أمر تنفٌذ إلٌه فؤحال عنه هللا رضى عمر ابن الرسول
شدة فى الدٌن فؤمره أن ٌؤتى األسواق وٌشق كل زق خمر ٌجده فٌها وذهب معه ألول مرة وأخذ منه 
المدٌة وشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ، ثم أعطاها له وأمر من كانوا معه أن ٌمضوا مع ابدن 

فى شق الزقاق فدى أسدواق المدٌندة.  تإٌدده وتسدانده السدلطة العلٌدا " عمر وٌعاونوه.  فالسلطة تتمثل 

 مسؤلة لٌست هنا فالمسؤلة ، مرة أول ملسو هيلع هللا ىلصسلطة اإلحالة ".  وهذا هو الهدؾ من مصاحبته رسول هللا 

 قدد ملسو هيلع هللا ىلصتحرٌم ولكنها فى المقام األول مسؤلة إدارٌة على أعلى مستوى ، تعندى أن الرسدول  أو تحلٌل

ز وجل فى مجتمع ٌحفل بعناصر بشرٌة إلى رجل تتوافر فٌده صدفتى ع هللا أمر ذوتنفٌ التحقٌق أحال
 . (ٔ)الحزم والعدل والجرأة إلى جانب ثقة اآلمر وكفاٌة المؤمور

ولقد كان العامل فى اإلسدالم ٌخضدع لمحاكمدة عادلدة تبددأ مدن إحالتده إلدى التحقٌدق انتهداًء بتوقٌدع 
، ٌتبدٌن هدذا الحدق مدن منهداج السدنة النبوٌدة الشدرٌفة ونهدج  الجزاء إذا ثبتدت المخالفدة المنسدوبة إلٌده

الخلفاء الراشدٌن التطبٌقى بمدا ٌبهدر األلبداب مدن عظمدة الشدرٌعة التدى حققدت أعلدى مظداهر العدالدة 
بإٌقاظ الضمٌر اإلنسانى ، ومتصلة بمبادئ قوٌمة وأحكام رشٌدة ، ترشدد العقدل البشدرى إلدى طرٌدق 

 .(ٕ)ما ٌحقق مصلحة األمة فى توازن محكم ال ٌخل أى منهما باآلخربناء هادؾ إلى مصلحة الفرد ب
ولقد تجسدت وحدة اإلحالة واالتهام عندما أمر هللا سدبحانه وتعدالى جماعدة المدإمنٌن بعدد أن أمدر 

 حكمدده وقبددول ، حقددوقهم فددى إلٌدده االحتكددام وأمددرهم بٌددنهم والقضدداء فددٌهم بددالحكم ملسو هيلع هللا ىلصرسددوله الكددرٌم 

َنُهْم ُثم  اَل   عالى: ت هللا ٌقول ذلك وفى ، به والتسلٌم ٌْ ُموَك فٌَِما َشَجَر َب ٌَُحن  ٌُْؤِمُنوَن َحت ى  َك اَل  َفاَل َوَرب 
ا  ٌَُسل ُموا َتْسلٌِما َت َو ٌْ ا َقَض ا ِمم  ِجُدوا فًِ أَْنفُِسِهْم َحَرجا ٌَ  (ٖ) :وقوله تعالى  .  َوَمأا َنأاَن لُِمأْؤِمن  َواَل

أَرةُ ِمأْن أَْمأِرِهمْ ُمْؤِمَنة  إَِذا َقضَ  ٌَ ُنأوَن لَُهأُم اْلِخ ٌَ ا أَْن  ُ َوَرُسولُُه أَْمأرا .  فهدذه اآلٌدات تددل داللدة (ٗ) ى َّللا 

                                                                    

 . 91، ص 2949(  خؿقس، محؿقد طبد الؿـعؿ.  ايدارة يف صدر ايسالم.  دراسة مؼاركة ، صبعة الؿجؾس إطؾك لؾشئقن ايسالمقة ، 2)
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ملسو هيلع هللا ىلصواضحة على أن سلطة اإلحالة واالتهام والفصل والتحقٌق كانت كلها بؤمر رسول هللا 
(ٔ). 

وم والشمول لكل جوانب الحٌاة الوظٌفٌة ومتطلبدات النداس اتصؾ النظام اإلداري اإلسالمً بالعم
على اختالؾ طبقاتهم ، فقد حوى بعض األسس والمبادئ العامة والدعابم الثابتة التى ٌنبؽً أن ٌعتمد 
علٌها كل نظام إداري عادل.  ومن هذه األسس والدعابم التى أقرها النظام اإلداري اإلسدالمً، مبددأ 

الفصل بٌن السدلطات ، والمسداواة، والمواجهدة والعددل والددفاع  كلهدا حقدوق  الحٌدة والذى ٌتمثل فى
تدددل علددى أن هللا عددز وجددل أعطددى أولددً األمددر والددرأي فددى األمددة حقدداً فددى أن ٌضددعوا مددن القواعددد 
واألنظمة التى تددعو إلٌهدا الحاجدة مدا ٌحقدق مصدلحة األمدة ، وٌسدتجٌب لدداعً حاجتهدا العارضدة ، 

ن ٌضعوا بعض األسس التنظٌمٌة ، التى تنظم حٌاة الناس فى مجتمعه فى شتى ومطالبها المتجددة وأ
المجاالت ، شرٌطة أال ٌخرج ذلك عن مبادئ العدل والمساواة والحٌدة وأن ٌتطابق مدع مدا ٌضدعونه 

 .(ٕ)مع قواعد اإلسالم، وٌتفق مع مقاصده الكلٌة التى حرص على مراعاتها فى كل زمان ومكان
التزمها النظام اإلداريت اإلسالمً، هى الطرٌقة الوحٌدة التدى تدتالءم مدع روح هذه الضوابط التى 

 الشرٌعة اإلسالمٌة التى تحقق العدل والمساواة.
 ونخلص من ذلك إلى أن أهم ضوابط اإلحالة فى النظام اإلداري اإلسالمًت تتمثل فى عدة نقاط:

 ن.أال تخالؾ نصوص الكتاب والسنة الصحٌحة وإجماع المسلمٌ -ٔ
أن تتفق مع مقاصد اإلسالم الكلٌة ، التى حفظت فى كل شرٌعة ، وهى الدٌن ، والنفس، والعقل ،  -ٕ

 .(ٖ)والعرض ، والمال
مصددالح  تهادٌددة ، قٌاسدداً أو استحسدداناً أوأن تكددون اإلحالددة إلددى التحقٌددق منبعهددا أدلددة الشددرع االج -ٖ

 مرسلة أو عرفاً معتبراً ، ال ٌخالؾ أحكام الشرٌعة.
أن تكددون اإلحالددة إلددى التحقٌددق منبعثددة مددن العقٌدددة اإلسددالمٌة وتسددٌطر علٌهددا األخددالق الفاضددلة  -ٗ

 المستمدة من الدٌن الحنٌؾ.
 .(ٗ)أن تكون ؼاٌة اإلحالة إلى التحقٌق ، تحقٌق العدل وتطبٌق الشرع فى أرض هللا  -٘

أحكامده ، وحكمده أن وفى ذلك ٌقول الشٌخ عبد الوهاب خدالؾ ، " أن اإلسدالم أبدان بكثٌدر مدن  
ؼاٌته هى تحقٌق مصالح الناس ، ورفع الضرر عدنهم ، ومقصدوده إقامدة العددل بٌدنهم، ووضدع 
عدوان بعضهم على بعض .. " وإذا كان اإلسالم ؼاٌته ومقصدده إصدالح حدال النداس ، وإقامدة 
 العدل فدٌهم ، وخطتده وطرٌقتده ، الٌسدر بهدم ، ورفدع الحدرج عدنهم ، فهدو بدال رٌدب كفٌدل بكدل
سٌاسة عادلة ، وٌجد كدل مصدلح فدى أصدوله ، وكلٌاتده متسدعاً لكدل مدا ٌرٌدد مدن إصدالح ، وال 

 .(٘)ٌقصر عن تدبٌر شؤن من شبون الدولة 
ولقد حفظ النظام اإلسالمًت للموظؾ العام الضمانات الالزمة الزاهٌة التحقٌق وإبعاد السدهام التدى 
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 .09 – 04 ، طبد القهاب. ضقابط الـظام ايسالمل والرقاسة الشرطقة،ص ( خال2)

 ( خال ، طبد القهاب: الؿرجع الرابؼ.0)



–

  222    

عاندة علدى خصدومة باطلدة ، والوسداطة التدى تضٌق الخناق علٌه وتزٌد وطؤة االتهامات فحرمدت اإل
 تحول دون حدود هللا وإلقاء التهم جزافاً.

 الفصل بٌن السلطات نضابط من ضوابط اإلحالة :

 قضدابٌة سدلطة هنداك ٌكدن ولدم ، الدبعض بعضدها عن تفصل لم ملسو هيلع هللا ىلصأن السلطات فى عصر النبً 

لقضدداء ا وظٌفتددى بددٌن عٌجمدد ملسو هيلع هللا ىلص كددان فقددد ، ؼٌددره دون ، للقضدداء ٌتفددرغ متخصددص قدداضت  ٌتوالهددا

 والتنفٌذ.
 وذلك ٌعود ألسباب أبرزها:

 مشدؽولون ، وصدحابته ملسو هيلع هللا ىلص: حداثة اإلسالم ،إذ كان الدٌن اإلسالمًت فى بداٌدة أمدره ، والنبدً أوالا 

 .هللا دٌن فً الدخول إلى الناس بدعوة
 عدم اتساع رقعة الدولة فى ذلك الوقت ، وقلة الناس. ثانٌاا:
حانه وتعدالى ، والوقدوؾ عندد الصدحابة مدن سدرعة االسدتجابة ألوامدر هللا سدبمدا تمٌدز بده  ثالثا :

 تنفٌذٌدة لسدلطة حاجدة هنداك تكدن لدم ثم ومن ، ٌجٌبهم لما دعاهم إذا ملسو هيلع هللا ىلص، واالستجابة لرسوله حدوده

.  وبدالرؼم مدن أن السدلطات الدثالث لدم تفصدل عدن بعضدها (ٔ)األمر تنفٌذ على وترؼمهم الناس تتبع

 كدان إذ ، العامة الوالٌة عن القضاء فصل جواز إلى ألمح قد ملسو هيلع هللا ىلص أنه إال ، ملسو هيلع هللا ىلصبً البعض فى عهد الن

 ، لهدم تعوٌدداً   ندزاع أو خصومة فى إلٌه ٌرد من بٌن القضاء حضرته فى الصحابة بعض من ٌطلب
 القاضدًت  ٌكدون أن ٌشدترط ال إذ ، السدلطات بدٌن الفصدل لقاعددة إرساء ٌعد مما القضاء على وتدرٌباً 

 ه أن ٌولًت القضاء ؼٌره ممن ٌؤذن له من أهل العلم.ل ٌجوز بل ، مراأل ولًت  هو

 ، قدومً بدٌن أقضدى أن ملسو هيلع هللا ىلصفعن معقل بن ٌسدار المزندً رضدى هللا عنده قدال: أمرندً رسدول هللا 

 تبدارك هللا فدإن بٌدنهم أفصدل: فقدال: الفصل أحسن ما قلت: بٌنهم افصل: قال: القضاء أحسن ما فقلت
 .(ٕ)عمداً  حؾٌ لم ما القاضً مع وتعالى

 لكنده ، ملسو هيلع هللا ىلصوهذا به داللة واضحة على أن مبدأ الفصل بٌن السلطات كان معروفاً فدى عهدد النبدً 

 من أحد ٌقضً وال ، المسلمٌن بٌن القاضى هو كان ملسو هيلع هللا ىلص النبً ألن ، بعد فٌما إال تاماً  تطبٌقاً  ٌطبق لم

 .ضٌقة حدود وفى ، بإذنه إال الصحابة

 كدان حٌدث ، فرٌدداً  عهدداً  كدان بعدده مدن ملسو هيلع هللا ىلصً فدى عهدد الرسدول وهذا ٌعنى أن المجتمع اإلسدالم

 فى تنازع فال ، واجب أو حق من علٌه وما له ما فٌه فرد كل ٌعرؾ الناس نفوس من متمكناً  اإلٌمان

                                                                    

 وما بعدها. 91هر، ص 2902الغامدي، كاصر. ايختصاص الؼضائل ىف الػؼف ايسالمٍل، الرياض مؽتبة  الرشد ( 2)

ب ذكر معؼرؾ برقـ يررار الؿزكرك ، وسرؽت طـرف الرذهبل ىف التؾخرقص. اكظرر: ( رواه الحاكؿ ىف الؿرتدرك ىف كتاب معرفة الصحابة ، با0)

( .ورواه ايمام أحؿد ىف الؿرـد ، كتاب الؼضراء ، براب التشرديد طؾرك الحؽرام الجرائريـ  2/544الؿرتدرك وهبامشف التؾخقص ) 

إن اهلل مرع "ملسو هيلع هللا ىلص: قرال رسرقل اهلل   وىف.أ أبل ابـ حديث مـ مشاهد ولف(. 020 – 25/022وفضؾ الؿؼرطقـ ، اكظر:الػتح الرباين 

رواه الحراكؿ ىف كتراب إحؽرام.  وقرال: وايسرـاد صرحقح ولرؿ يخرجراه ،  "الؼاضٍل ما لؿ يجر ، فنذا جار تر أ اهلل طرز وجرؾ مـرف 

 ووافؼف الذهبل ىف التؾخقص.
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 .والضمٌر والتقى والصالح الورع من به اتصفوا لما واجب فى تقصٌر وال ، حق
ات لمبدأ المشروعٌة فى القانون الوضدعً إال وٌعتبر مبدأ الفصل بٌن السلطات من ضمن الضمان

أنه فى النظدام اإلسدالمً كاندت العالقدة بدٌن السدلطة القضدابٌة والسدلطة التنفٌذٌدة، عالقدة تبعٌدة علدى 
األقل من الناحٌة العضوٌة للخلٌفة ربٌس السلطة التنفٌذٌة.  بدل أن الخلٌفدة نفسده كدان ٌتدولى القضداء 

كدن لدٌمس اسدتقالل القضداء فدى وظٌفتده ، فقدد كدان اسدتقالل فى بعض الظروؾ ، علدى أن ذلدك لدم ٌ
القاضً فى ممارسة اختصاصاته موفوراً لدرجة ال مثٌل لها فى الدولة الحدٌثة نظراً لموقؾ كل من 
رجال السلطة التنفٌذٌة والقضاة فى مواجهة التشرٌع ، ذلدك ألنهدم جمٌعداً ملتزمدون بتطبٌدق الشدرٌعة 

 .(ٔ)اإلسالمٌة  

 انًالمبحث الث
 (2)التحقٌق االداري

 تمهٌد وتقسٌم : 
تتمثل سلطة التؤدٌب فً  الشرٌعة اإلسالمٌة فً السلطة الرباسٌة المتمثلة فً الخلٌفدة ذاتده أو مدن 
ٌولٌدده أو ٌددإمره مددن الحكددام وأصددحاب الدددواوٌن فددً مختلددؾ األمصددار والنددواحً وبجانددب السددلطة 

 دٌبٌة التً تمارس فً مواجهة عاملً الدولة . الرباسٌة ٌوجد قضاء المظالم ذو االختصاصات التؤ

 بصدفته أصدٌل اختصداص وهدو عمالده علدً التدؤدٌبً االختصداص صاحب ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان الرسول 

 اختٌددار مددن الرباسددٌة اختصاصدداتهم وأعواندده والتدده وٌسددتمد المسددلمٌن علددً العامددة الوالٌددة صدداحب

 .  (ٖ) التؤدٌبٌة سلطاته فً مشاركته علٌه ٌترتب مما لهم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

أأَك َوإِْن لَأْم َتْفَعأألْ َفَمأأا َبل ْ أأَت   :   ٌقدول هللا عددز وجددل أأَك ِمأأْن َرب  ٌْ ُسأأولُ َبل أأْأ َمأأا أُْنأِزلَ إِلَ َهأا الر  ٌَ أأا أَ ٌَ
ْهِدي اْلَقْوَم اْلَنافِِرٌنَ  ٌَ َ اَل 

اِس إِن  َّللا  ْعِصُمَك ِمَن الن  ٌَ  ُ   .(ٗ) ِرَسالََتُه َوَّللا 

 لولً ثم حٌاته فً ملسو هيلع هللا ىلصفً النظام اإلسالمً تقرر أن الوالٌة الكبرى لرسول هللا فالقاعدة اإلسالمٌة 

 .  بعده من األمر
وعلى ذلك ٌمكن القول بؤن سلطة التؤدٌب فً النظام اإلسالمً هً السلطة المختصة باإلحالة إلً 

المبحث إلً  التحقٌق وتتمثل فً السلطة الرباسٌة المتمثلة فً الخلٌفة ذاته وعلى ذلك سوؾ نقسم هذا

                                                                    

 .299، ص 2942عربك ، الطبعة الثاكقة، ( حؾؿل، محؿقد. كظام الحؽؿ ايسالمل مؼاركل بالـظؿ الؿعاصرة، الؼاهرة ، دار الػؽر ال2)

: ٓ يؿثؾ يف ذاتف غاية تتقخاها آدارة بؾ هق وسقؾة يراد مـ خاللفا تؿحقص الحؼائؼ واستجالء وجف الحؼ التحؼقق اإلداري  (0)

ًٓ لؿبدأ ًٓ إلك كشػ مقاصـ الخؾؾ يف الؿرفؼ العام لؿعالجتفا بآستـاد إلك سؾطات مـحفا الؿشر  ، واطؿا دوام سقر  وصق

الؿرفؼ العام باكتظام واصراد وسعقل وراء تحؼقؼ الؿصؾحة العامة التل تؿثؾ الغاية الؿرجقة دائؿل مـ كّؾ فعؾ أو امتـا  تتخذه 

طبارة طـ مجؿقطة مـ ايجراءات التلديبقة، التل يتؿ اتخاذها حرب القضع  ": ففي اإلداري التحؼقق أما إجراءات،  آدارة

رضف كظام الرؾطة الؼاكقكقة الؿختصة، والتل هتد  لؾبحث والتؼصل طـ الدٓئؾ وايثباتات التل تراطد يف والشؽؾ الذي يػ

الؽشػ طـ الحؼقؼة يف إمقر، وتقضقح إذا كان الشخص ارتؽب مخالػة ترتحؼ الؿحاسبة والتلديب بعد التلكد مـ اقرتافف ذلؽ 

اكؿة التلديبقة، دراسة مؼاركة ، رسالة دكتقراة ، جامعة الزقازيؼ ، صر حراكقـ . محؿد طباس محؿد . ضؿاكات التحؼقؼ والؿح "

19 – 42. 

 . 294، ص  2940( الؿاوردي. أدب الؼاضل ، تحؼقؼ محل الديـ هالل ، بغداد ،  2)

 .  14(  الؿائدة أية رقؿ  9)
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 ثالثة مطالب : 
 :الرقابة الذاتٌة .  المطلب األول
 .  : مبادئ ومقومات التحقٌق المطلب الثانً
 : التصرؾ فً التحقٌق . المطلب الثالث 

 :  تمهٌد وتقسٌم
، بعدد إذ قوٌدة دول إحاطدة المدوظفٌن بضدماناتمن أهم ما عنٌت به الشرابع السدماوٌة كافدة ، والد

ثبت بالتجربة أن عدم وجدود هدذه الضدمانات ٌؽدري الحكدام والرإسداء بإسداءة اسدتعمال حقدوقهم فدى 
تؤدٌددب مرإسددٌهم ، وٌددنجم عددن ذلددك فقدددان الثقددة والتعدداون بددٌن الرإسدداء والمرإسددٌن ، فضددالً عددن 

 اضطراب األعمال والمرافق العامة .
ة منطقٌدداً مددع مددا هددو ملقددى علددى كددواهلهم مددن حقدداً إن مددنح الرإسدداء هددذا الحددق ٌبدددو ألول وهلدد

مسإلٌات، ومع دراٌتهم بؤعمال مرإسٌهم دراٌة دقٌقة وتامة، أو هذا هدو المفدروض علدى األقدل، إال 
 أن أضرار إطالق هذا الحق من كل قٌد قد فاقت مزاٌاه بما ال ٌقاس 

ره، حتدى ال ٌصدبح ولهذا رإى إخضاع الموظؾ لتحقٌق قانونً مستكمالً أركانه ومشتمالً لعناص
الربٌس خصماً وحكماً فى آن واحد ، مهما حسنت نٌته ، وكان هدفه الصالح العام وحده ، ذلدك علدى 
أن ٌمكن الموظؾ المتهم أٌاً كان نوع التهمة من الدفاع عن نفسه أمام هٌبة ٌتوافر لها اإلسدتقالل فدى 

 الرأيت والنزاهة المطلقة فى الحكم .
 إلداري فً النظام اإلداري اإلسالمً :: مفهوم التحقٌق ا أوالا 
لقد أوجبت الشرٌعة اإلسالمٌة علدً كدل المدوظفٌن مراجعدة أنفسدهم ومحاسدبتها تلقابٌداً إعمداالً لمبددأ الرقابدة   

 الذاتٌة التً تجسد الضمٌر الحسً واإلٌمان العمٌق بالمسبولٌة. 
مدن حاسدب نفسده ووزن بمٌدزان  ٌقول اإلمام الؽزالً ) واعلم أنه ال ٌنجدو مدن خطدر المٌدزان إال 

الشرع أعماله وإنما حسابه لنفسه أن ٌتوب عن كل معصٌة وٌرد المظالم حتى ٌموت ولم ٌبق مظلمة 
 .  (ٔ)وال فرٌضة(

 مسبولٌة الفردٌة واألماندة والعددل،فاألساس الفلسفً للرقابة اإلدارٌة فً اإلسالم ٌنبع من مفهوم ال
ده عن االنحراؾ وتجعله ملتزما بؤحكام اإلسالم وشدرعه وهدذه ؼاٌدة فالرقابة الذاتٌة للفرد المسلم تبع

ما ٌسعى إلٌه اإلسالم . وتؤتً أهمٌة هذا النوع من الرقابة من كونها نابعة من ضمٌر الموظؾ حٌث 
ال توجد ضؽوط ، أو مإثرات خارجٌة ، فالفرد أقدر على تقدٌم نفسه وأكثر الناس رؼبة فً تصحٌح 

 . (ٕ)أعماله
ع اإلسالم النظام السٌاسً واالجتمداعً وهدو الدولدة اإلسدالمٌة لتتحمدل متابعدة ومراقبدة ولقد وض

االلتددزام بشددرابع هللا وقوانٌندده فجعددل الرقابددة مسددبولٌة الجماعددة ، سددواء كانددت الجماعددة هددً اإلدارة 
أة  َوْلأتَ  . عمال بقوله تعالً : (ٖ)التنفٌذٌة أو المجتمع بؤكمله أو األجهزة الرقابٌة األخرى  ُنْن ِمأْنُنْم أُم 

ْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَنِر َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ  ٌَ أُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو ٌَ ِر َو ٌْ ْدُعوَن إِلَى اْلَخ ٌَ (ٗ)  . 

                                                                    

 .  992هر ،ص 2259( ايمام أبل حامد الغزالل ،إحقاء طؾقم الديـ،مصطػك الحؾبل ،2)

(  قاسؿ،  احؿد طبد الؿؾؽ،  بـ احؿد، قضاء الؿظالؿ يف الـظرام ايسرالمل وامؽاكقرة تطبقؼرف يف الدولرة ايسرالمقة الؿعاصررة ، دراسرة 0)

 .  12، ص 2992تطبقؼقة يف الجؿفقرية العربقة القؿـقة، رسالة دكتقراة، جامعة طقـ شؿس 

 . 202، 202ع الرابؼ، ص ( أبق سـ، أحؿد إبراهقؿ .ايدارة يف ايسالم ،الؿرج2)

 .  229(  آل طؿران أية رقؿ 9)
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 األساس التطبٌقً للتحقٌق اإلداري فً النظام اإلداري اإلسالمً  : 
عمدال الدوالة وٌسدمع مدا ٌنقدل إلدٌهم مدن أخبدارهم وقدد فقدد كدان ٌكشدؾ أ وقد بدأ التحقٌق فً عهدد الرسدول 

 مدا:"  ملسو هيلع هللا ىلصاستعمل ذات ٌوم رجالً على الصدقات فلما رجع حاسبه فقال "هذا لكم وهذا اهدي لدً " فقدال الرسدول 

 أبٌده بٌدت فدً جلدس أفدال.لدً اهددي وهدذا لكدم هدذا فٌقدول علٌده هللا والندا بمدا العمدل علً نستعمله الرجل هذا بال
فمددا أخددذ بعددد ذلددك فهددو ؼلددول      ؟" وقددال مددن اسددتعملناه علددً عمددل ورزقندداه رزقدداً ال أم إلٌدده أٌهدددي فنظددر أمدده أو
 .  (ٔ)أي خٌانة ( )

 ٌلددم أن المتعددذر مددن أندده الخطدداب بددن عمدر أدرك فلقددد الراشدددون الخلفدداء سددار ملسو هيلع هللا ىلصوعلدى منوالدده 

الد وبد والشام مصر لتفشم المسلمٌن بالد رقعة اتسعت وقد السٌما بالمدٌنة مقٌم وهو رعٌته بشبون
فارس ولذلك فقد اتخذ أسلوب التفتٌش علً أقالٌم الدبالد أسدلوباً للرقابدة اإلدارٌدة فقدد جعدل محمدد بدن 
مسلمة ٌقوم بالتحقٌق العلنً مع سعد بن أبً وقاص  فلقدد شدكاه أهدل العدراق إلدً عمدر بدن الخطداب 

شدرٌن بالجندة وفداتح العدراق إال ومن العشدرة المب ومع إٌمان عمر ببراءة سعد وهو خال الرسول 
انه كان ٌرمً أن الوالً مهما عظمت مكانته هو فرد من األفراد ٌجري علٌه حكم العدل كما ٌجدري 
مع ؼٌره من سابر الناس . فقام محمد بن مسلمة بالتحقٌق معه للتحقٌق فً شكوى أهل العراق وطفق 

س عن سٌرته علنداً فدرد النداس : ال نعلدم محمد بن مسلمة ٌتابع سعداً من مسجد إلً مسجد وسؤل النا
إال خٌراً إلً أن انتهً به إلً مسجد بنً عبس فقال ابن مسلمة أنشدد بداهلل رجدالً ٌعلدم حقدا إال قالده ، 

دل فددً الرعٌددة وال ٌؽددزو فددً فقددال أسددامة بددن قتددادة: "اللهددم إذ نشدددنا فإندده ال ٌقسددم بالتسددوٌة وال ٌعدد
 ".  السرٌة

وأخبره الخبدر ، فقدال عمدر: ٌدا سدعد وٌحدك كٌدؾ تصدلً؟ قدال أطٌدل فخرج بهم جمٌعا إلى عمر 
األولٌن وأخذت اآلخرٌن ، قال عمر هكذا الظن بك ، ثم قال لوال االحتٌاط لكان سبٌلهم بٌنداً ؼٌدر أن 
عمر عزل سعداً لما شكاه أهل الكوفة ولم تؤخذه به هوادة ألن الؽاٌة عند عمر هً إنفاذ العمل الندافع 

أي كان من عماله وأال ٌفتح للمسلمٌن باباً للشكوى ، وخٌر ضروب السٌاسٌة عنده أن للناس علً ٌد 
 .  (ٕ)تؽٌٌر الوالة أٌسر من تؽٌٌر الرعٌة 

ولقدد وضدع النظدام اإلداري اإلسددالمً ضدمانات لتؤكٌدد الحفداظ علددً حقدوق العامدل سدنتكلم عنهددا 
 تفصٌال فٌما بعد، وقد شكا أهل حمص عاملهم سعٌد بن عامر. 

سؤلوا عمر أن ٌعزلده ألنده ال ٌخدرج للنداس حتدى ٌرتفدع النهدار وال ٌجٌدب أحدداً بلٌدل ، ولده فدً و
الشهر ٌوم ال ٌخرج فٌه ، وأجرى عمر تحقٌقاً مع العامل ، فلما أٌقن أن عامله ٌعجن كدل ٌدوم خبدزه 

ة فدً وٌجلس حتى ٌختمر فٌخبزه ثم ٌخرج للناس ، وأنده ٌجعدل اللٌدل كلده للعبدادة ، وأنده ٌشدتؽل مدر
الشددهر بؽسددل ثٌابدده، بعددث إلٌدده بددؤلؾ دٌنددار ٌسددتعٌن بهددا ، ولكددن سددعٌداً قددام بتوزٌعهددا علددى جددٌش 

 . (ٖ)المسلمٌن
فالخلٌفة أو الدوالً ال تنتهدً مهمتده بحسدن اختٌداره موظفٌده ، بدل ٌجدب أن ٌباشدر الرقابدة علدٌهم 

مدع الرجدل  رسدول هللا  وعلً أعمالهم لٌتؤكد حسن التزامهم بؤحكام الشرع الحنٌؾ ، وهذا ما فعله

                                                                    

، وأخرجررف يف الزكرراة، واييؿرران والـررذور ، والحقررؾ وإحؽررام )مرررؾؿ 0594(  البخاري،الفبررة ، برراب مررـ قبررؾ الفديررة لعؾررة، حررديث 2)

( 0991ا العؿرال، حرديث ( )أبرق داود، الخرراج وايمرارة والػرا، براب هرداي2920،ايمارة، براب تحرريؿ هردايا العؿرال، حرديث 

 (.2119)الدارمل ، الزكاة ، باب ما يفدي لعؿال الصدقة لؿـ هق ،حديث 

 . 2919(  طؾل، محؿد كرد.  ايسالم والحضارة العربقة،  الؼاهرة ،مطبعة لجـة التللقػ والرتجؿة والـشر ، 0)

 . 202، ص  2، جر  2944دار الؿعار  ، الطبعة الرابعة ، (  الط ي ، تاريخ إمؿ والؿؾقك ، تحؼقؼ محؿد أبق الػضؾ ، الؼاهرة ، 2)
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 الذي استعمله على الصدقات ، وفعله عمر بن الخطاب مع سعد بن أبً وقاص ، وسعٌد بن عامر . 
فقد كان عمر بن الخطاب شدٌدة الوطؤة علدً الدوالة ، كمدا كدان دابدم التحدذٌر لعمالده مدن الظلدم ، 

المسداواة بدٌن أكبدر الدوالة ، وكانت سدنته فدً شدكاوي المظدالم ، التحقٌدق فٌهدا ثدم الجدزاء علدً مبددأ 
وأصؽر الرعٌة ، فمن ضرب ُضرب ، ومن ؼصب رد ما ؼصب ، ومن اعتدى قوبل بمثل اعتدابه 

 وعلٌه زٌادة التؤدٌب . 
وكان رضً هللا عنه ٌطلب حضور العمال والوالة كدل عدام فدً موسدم الحدج للوقدوؾ علدى سدٌر 

 . (ٔ)األمور والمحاسبة والمراجعة 
لملك بن مروان بلؽه " .. أن بعض كتابه قبل هدٌة ، فقال له: أقبلت هدٌة منذ كما ٌروى أن عبد ا

ولٌتك ؟ فقال : نعم قد قبلت ، فقال : وهللا إن كندت قبلدت هدٌدة ال تندوي مكافدؤة المهددي لهدا إندك لبدٌم 
ودنددا ، وإن كنددت قبلتهددا تسددتكفً رجددالً لددم تكددن تسددتكفٌه لوالهددا ، إنددك لخددابن ، وإن كنددت تعددوض 

، د قبلت ما بسط علٌك لسان معاملٌكعن هدٌته ، وأال تخون له أمانته ، وال تسلم له دٌناً ، فق المهدي
 . (ٕ)وأطمع فٌك سابر مجاورٌك وسلبك هٌبة سلطانك .." 

 ثانٌا : السلطة المختصة بإجراء التحقٌق : 
لدده ، سدبق أن أوضدحنا أن مددن واجبدات الحدداكم األساسدٌة فدً اإلسددالم اإلشدراؾ علددى أعمدال عما

وتصفح أحوالهم ومراقبتهم فً أعمالهم فٌقر ما وافق الصواب منها وٌستدرك ما خالفه وٌوقع علٌهم 
 الجزاء بعد التحقٌق من ارتكاب األخطاء . 

والواقع أن إخالل العامل بواجبات وظٌفته ٌضعه تحت طابلة المساءلة التؤدٌبٌة وٌصبح ما ٌرتكبه 
التعزٌددر فدً الشدرٌعة اإلسددالمٌة.  والعقوبدة التعزٌرٌدة ؼٌددر العامدل مدن أخطداء داخددالً ضدمن أحكدام 

مقدرة شرعاً وإنما تكون بحسب المصدلحة وعلدً قددر الجدرم فٌجتهدد فٌده ولدً األمدر بحٌدث ال ٌبلدػ 
 .  (ٖ)بالتعزٌر فً معصٌة قدر الحد فٌها 

كلددؾ بهددا وإذا كانددت الجرٌمددة التؤدٌبٌددة تشددكل إخددالالً مددن العامددل بإحدددى الواجبددات الوظٌفٌددة الم
فؤمرها مفوض إلً اإلمام أو من ٌقوم مقامه ، لتحدٌدها وتحدٌد العقوبة المالبمة لها ، وهً ما تسمى 

 .  (ٗ)بالعقوبة التفوٌضٌة 
وٌتم التحقق مدن ارتكداب العامدل للمخالفدة التؤدٌبٌدة مدن أدلدة ثبوتهدا ، ونسدبتها إلدً الموظدؾ مدن 

المتمثلة فً الخلٌفة والوالة واألمدراء والحكدام وأصدحاب خالل ما تجرٌه السلطة التؤدٌبٌة الرباسٌة ، 
 .  (٘)الدواوٌن ، مع تحقٌقه مع الموظؾ لتتؤكد وتتحقق من ذلك إحقاقاً للحق والعدل 

وقد كان أسلوب التفتٌش من األسالٌب الذي سلكها عمر بن الخطاب عن طرٌق محمد بدن مسدلمة 
إلٌدده بالنتٌجددة أو ٌحدددد لدده مسدداراً معٌندداً  الددذي كددان ٌرسددله لٌحقددق فددً شددكاوي المددواطنٌن ورجددع

وتوجٌهات ٌقوم ابن مسلمة بتنفٌذها . وهذا األسلوب هو شبٌه بؤسدلوب الرقٌدب اإلداري الدذي تتخدذه 

                                                                    

 .  222(  أبق يقسػ ، الخراج ، الؿرجع الرابؼ ، ص 2)

(  طبدوس، محؿد.  القزراء والؽتاب ، تحؼقؼ : مصطػك الرؼا، آردن، سؾرؾة الرتاث ايسالمل بدون كشر ، بردون مطبعرة ، الطبعرة 0)

 .  92، ص  2929الحادية طشر ، 

،  2992ابـ ققؿ الجقزيف. الطرق الحؽؿقة يف الرقاسة الشرطقة ، شرح الشقخ إبراهقؿ رمضان ، دار الػؽر الؾبـراين ، الطبعرة إولرك ، (  2)

 .  222ص 

 .  010، ص  2959(  شؾتقت ، محؿقد. ايسالم طؼقدة وشريعة بدون تاريخ كشر، 9)

 .  42 – 19ة التلديبقة، دراسة مؼاركة ، ص (حراكقـ . محؿد طباس محؿد . ضؿاكات التحؼقؼ والؿحاكؿ5)
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حٌدث ٌعدٌن المجلدس التشدرٌعً إدارٌداً مسدبوالً لدٌده ٌكدون  (ٔ) الدول االسكندنافٌة فً الوقت الحاضدر
قدى شدكاوي المدواطنٌن فٌمدا ٌالقونده مدن تؽدول إداري وبدطء رقٌباً علً أعمال الجهداز التنفٌدذي وٌتل

 أمورهم بؤجهزة الدولة. 
 التأدٌب فرع من فروع التعزٌر فً الفقه اإلسالمً . 

ٌتولى جمٌع السلطات ، فكدان ٌتلقدى الدوحً عدن هللا سدبحانه وتعدالً وٌبٌنده  ولذا كان الرسول 
َك    :هللا تعالى وٌفسره ، كما كان ٌملك حق تنفٌذه وتطبٌقه ، فٌقول  ٌْ ُسولُ َبل ْأ َما أُْنِزلَ إِلَ َها الر  ٌَ ا أَ ٌَ

ْعِصُمَك ِمَن الن اسِ  ٌَ  ُ َك َوإِْن لَْم َتْفَعلْ َفَما َبل ْ َت ِرَسالََتُه َوَّللا   .  (ٕ) ِمْن َرب 
علددً عمالدده اختصدداص أصددٌل بصددفته صدداحب الوالٌددة  وكددان االختصدداص التددؤدٌبً للرسددول 

وأعوانه اختصاصاتهم التؤدٌبٌة الرباسٌة من اختٌاره  لً المسلمٌن ، واستمد والة الرسول العامة ع

  هللا لرسدول الربٌسدٌة المهمة كانت فإذا ، خاصة طبٌعة ذات االختصاصات هذه وكانت ، ملسو هيلع هللا ىلصلهم 

ٌم هً تبلٌػ الدعوة اإلسالمٌة فإن أساس هذه االختصاصات الوظٌفٌة لوالته ومبعوثٌه فدً جمٌدع أقدال
بحسدب  الدولة اإلسالمٌة وهً كونها والٌة شدرعٌة ومناصدب دٌنٌدة ضدابطها طاعدة هللا ورسدوله 
 . (ٖ) اإلمكان واالستطاعة ، كانت مقسمة بٌن هإالء الوالة والمبعوثٌن من عمال رسول هللا 

 تمهٌد وتقسٌم :
ٌزال ٌحتفظ ببرٌقه كون تشدرٌعه ٌالحدظ فٌده المصدلحة والمفسددة  إن النظام اإلداري اإلسالمً ال

فى التدرج  وهو دقٌق وشامل ، فتطبٌق الشرٌعة فى أى مجتمع بحاجة إلى إعمال سٌاسة الرسول 
 فى التطبٌق .

عددم  لتحقدق مدن مشدروعٌة عمدل اإلدارة أوإن سلطة القاضًت اإلداري فى اإلسدالم تنحصدر فدى ا
فى إبطال التصرفات المعٌبة والمخالفة لمبدأ الشرعٌة ، والحكدم بالتعوٌضدات مشروعٌته ، فله الحق 

 . (ٗ)المادٌة واألدبٌة التى تصٌب الؽٌر من جراء تصرفات اإلدارة
لقد نشؤت مدع الدولدة اإلسدالمٌة الكثٌدر مدن األنظمدة اإلدارٌدة والتؤدٌبٌدة التدً تكفدل لعاملٌهدا كافدة 

حقٌق مع العامل ومواجهته بالتهم المنسدوبة إلٌده حتدى ٌدتمكن مدن الضمانات التؤدٌبٌة ومنها إجراء الت
إبداء دفاعه ، ومن هندا فدإن مبددأ مواجهدة الموظدؾ بمدا هدو منسدوب إلٌده مدن مخالفدات ٌعدد ضدمانة 
جوهرٌددة ٌجددب توافرهددا لدده باعتبددار أنهددا حقدداً مسددتمداً مددن المبددادئ العلٌددا التددً تقددوم علٌهددا العدالددة 

 ألساسٌة التً ٌقوم علٌها التحقٌق فً النظام اإلسالمً . وباعتبارها أحد األركان ا
 من أجل هذا سوؾ نتناول بالدراسة مبادئ ومقومات التحقٌق فً إطار القواعد الشرعٌة. 

 : مبدأ المواجهة :  أوالا 
 ٌعد هذا المبدأ من أهم  المبادئ المستقرة فً النظام القضابً اإلسالمً . 

فٌما هو منسوب إلٌه من تصرفات تشكل مخالفة تؤدٌبٌة وٌقصد به: سماع أقوال العامل 

                                                                    

، واكظر كذلؽ الشقخ طبرد الحرل الؽتراين ، كظرام الحؽقمرة  209(  أبق سـ ، أحؿد إبراهقؿ. ايدارة يف ايسالم ، الؿرجع الرابؼ ، ص 2)

 ، بدون تاريخ .  014، ص  2الـبقية الؿرؿك بالرتاتقب ايدارية، بقروت ، دار الؽتاب العربل ، جر 

 .  14( سقرة الؿائدة أية رقؿ 0)

(  الجزار، إسؿاطقؾ طبد الحؿقد. ضؿاكات الؿقضػ العام يف التعققـ والعزل يف الػؼف ايسالمل مؼاركل بلحؽرام الؼراكقن العرام، رسرالة 2)

 .  209، ص  0229دكتقراه، كؾقة الحؼقق، جامعة صـطا، 

 . 025، ص 2942ايسالمقة والؼقاكقـ القضعقة، الطبعة الثاكقة،  (مـصقر، طؾل طؾل. كظام الحؽؿ وايدارة يف الشريعة9)
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 . ( ٔ)ومواجهته باألدلة التً تثبت وقوع المخالفة منه
وهددذا التعرٌددؾ لددم ٌددنص علٌدده صددراحة مددن قبددل الفقدده اإلسددالمً وإنمددا هددو ٌستشددؾ مددن خددالل 

 التطبٌقات العملٌة والسوابق التارٌخٌة للصحابة والخلفاء الراشدٌن . 
الخطاب إذا اشتكى إلٌه عامل له ، جمع بٌنه وبٌن من شكاه فإن صح علٌده أمدر  فقد كان عمر بن

 .  (ٕ)ٌجب األخذ به ، أخذ به 
لإلمام علً رضً هللا عنه  كذلك ٌمكن استخالص مفهوم المواجهة من خالل حدٌث رسول هللا 

ؾ تدري كٌدؾ والذي قال فٌه ) إذا تقاضً إلٌك رجالن فال تقض لألول حتى تسمع كالم اآلخر فسو
  (ٖ) تقضً (

الشدهود وجهداً  ع المدتهم مدع ؼٌدره مدن المتهمدٌن أوفالمواجهة وفقا لهذا المفهوم النبوي تعنً وض
لوجه حتى ٌسمع وٌدرى مدا أبددوه مدن أقدوال مرتبطدة بالواقعدة محدل الندزاع والمسداءلة لٌتدولى الدرد 

 .  (ٗ)علٌها وتنفٌذها 
المستقرة فً النظام القضابً اإلسالمً. وهذا ٌعندً أن وعلى ذلك ٌعد مبدأ المواجهة من المبادئ 

الشرٌعة اإلسالمٌة كانت وما زالت وستظل سباقة فً وضعها للمبادئ العامة والقواعد الكلٌدة ، التدً 
 ٌنصلح بها أحوال الناس فً كل زمان ومكان . 

ذا المجددال ث عرفتدده البشددرٌة فددً هددففددً مجددال الحكددم واإلدارة نجددد أن تراثنددا العربددً أؼنددى تددرا
الفقدده اإلداري اإلسددالمً ( ألندده حصددٌلة أربعددة عشددر قرندداً مددن الزمددان ، وان كثٌددرا مددن الددنظم  )

السٌاسددٌة واإلدارٌددة والفلسددفات االجتماعٌددة التددً ٌعتددز بهددا أبندداء العصددر الحدددٌث لٌسددت إال مجددرد 
عصدور التخلدؾ صٌاؼات جدٌدة ألصول نادي بها آباإنا وأجدادنا منذ قرون عدٌدة ، وشدؽلتنا عنهدا 

 .  (٘) التً فرضها علٌنا االستعمار التركً ومن بعده االستعمار األوروبً
والمواجهة تعنً أن تتم إجراءات الخصومة من سماع أو إقدرار أو إنكدار أو شدهادة أو ؼٌدر ذلدك 

 . (ٙ)فً حضور الخصم اآلخر أو وكٌله 
لخصدم لخصدمه كمدا تعٌنده فدً وتفٌد المواجهة فً إعطاء فرصة الرد على كل ادعاء موجه مدن ا

إعطاء الحق للخصدم فدً مناقشدة دفاعدات خصدمه ، ومدن ثدم ال ٌإخدذ الخصدم علدى ؼدرة وهدو أمدام 
 القضاء . 

كما تكفل المواجهة عدم تطدرق الشدك فدً حٌداد القاضدً، ألن الخصدم قدد تنتابده الرٌبدة فدً حٌداد 
 .  (4)و بعضاً منهااعات لم تبلػ كالً أالقاضً إذا وجده ٌمٌل إلً خصمه بناء علً دف

                                                                    

 الطبعررة ايسررالمقة، سررعقد بررـ محؿررد ايمررام جامعررة مطررابع ، الريرراض ، ايسررالم يف الؼضرراء كظررام.  صررادق جؿررال الؿرصررػاوي،  (2)

 .222صر هر، 2922إولك

 .  029هر، الجزء الرابع ، ص  2924( الط ي، تاريخ إمؿ والؿؾقك،بقروت ، دار الؽتب العؾؿقة 0)

، سرــ ابرـ ماجرة ،  2590،ســ أبق داود، كتاب آقضقة ، حديث رقؿ 2222، كتاب إحؽام،حديث رقؿ 2/129( ســ الرتمذي، 2)

 .  0222كتاب إحؽام ، حديث رقؿ 
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 . 012(  البؽر، محؿد طبد الرحؿـ. الرؾطة الؼضائقة وشخصقة الؼاضل ، ص 4)
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 ومبدأ المواجهة مبدأ مشروع بالكتاب والسنة وبعمل الصحابة والتابعٌن . 
َمأا َجأَزاُء َمأْن أََراَد بِأَْهلِأَك     ففً القرآن الكدرٌم ٌقدول عدز مدن قابدل علدً لسدان امدرأة العزٌدز:

ًَ َراَوَدْتنِأ ٌُْسَجَن أَْو َعَذاب  أَلٌِم  * َقالَ ِهأ ا إاِل  أَْن  ً َعأْن َنْفِسأً َوَشأِهَد َشأاِهد  ِمأْن أَْهلَِهأا إِْن َنأاَن ُسوءا
ِمأأَن  َقِمٌُصأُه قُأأد  ِمأأْن قُُبأأل  َفَصأأَدَقْت َوُهأَو ِمأأَن اْلَنأأاِذبٌَِن * َوإِْن َنأأاَن َقِمٌُصأأُه قُأد  ِمأأْن ُدُبأأر  َفَنأأَذَبْت َوُهأأوَ 

ا َرأَى َقِمٌَصُه قُد  ِمْن ُدُبر  َقالَ إِ  اِدقٌَِن * َفلَم  َدُنن  َعِظٌم  الص  ٌْ ِدُنن  إِن  َن ٌْ ُه ِمْن َن  .  (ٔ) ن 
ووجه الداللة هنا أن الدعوى رفعت فً مواجهدة سدٌدنا ٌوسدؾ علٌده السدالم وتمدت مواجهتده بهدا 

 .( ٕ)ولذا لجؤ إلً وسابل اإلثبات لتنفٌذها وهذا هو مبدأ المواجهة 
قدد فقبدت عٌنده فقدال لده عمدر :  وقد روى أن سٌدنا عمر بن الخطاب رضً هللا عنده جداءه رجدل

تحضر خصمك ، فقال لده : ٌدا أمٌدر المدإمنٌن ، أمدا بدك مدن الؽضدب إال مدا أرى ، فقدال لده عمدر : 
فلعلك فقؤت عٌن خصمك معاً ، فحضر خصمه وقد فقبت عٌناه معداً ، فقدال عمدر : إذا سدمعت حجدة 

 . (ٖ) اآلخر بان لك القضاء
وأهمٌددة المسدداواة فددً القضدداء أن علٌدداً كددرم هللا وجهدده ومددن األدلددة كددذلك علددى أهمٌددة المواجهددة 

استعدي علٌه رجل إلً عمر بن الخطاب وكان علدً جالسداً فدً مجلدس عمدر بدن الخطداب ، فالتفدت 
عمر إلً علً ، وقال : قم ٌا أبا الحسن فؤجلس مع خصمك ، فقام علدً فجلدس مدع خصدمه متنداظراً 

فتبٌن عمر التؽٌر فدً وجهده فقدال لده : ٌدا أبدا  وانصرؾ الرجل ورجع علً إلً مجلسه فجلس فٌه ،
: نعدم ٌدا أمٌدر المدإمنٌن : قدال ولدم ؟ قدال : ألندك راك متؽٌدراً ؟ أكرهدت مدا كدان؟ قدالالحسن مالً أ

كٌننتنً  بحضرة خصمً ، فهال قلت لً : قم ٌا علدً فدؤجلس مدع خصدمك ،فؤخدذ عمدر بدرأس علدً 
 . (ٗ)ا هللا وبكم أخرجنا من الظلمات إلً النور فقبل بٌن عٌنٌه ،ثم قال : بؤبً أنتم ، بكم هدان

وروى أٌضاً أن عمر رضً هللا عنه تقدم إلٌه خصمان فؤقامهما، ثم عادا فؤقامهما ثدم عداد ففضدل 
بٌنهما، فقٌل له فً ذلك ، فقال : تقدما إلً فوحددت ألحددهما مدا لدم أجدد لصداحبه فكرهدت أن أفصدل 

. فمقصد  (٘)ك له ، ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلت بٌنهما بٌنهما على ذلك ، ثم عادا فوجدت بعض ذل
المواجهة إذن هدو ضدمان العددل وإتبداع الحدق وإرجداع الحقدوق ألصدحابها وقدد مندع الفقهداء كدل مدا 
ٌإدي إلً منع الخصم من طرح حجته سواء منعه عن الكالم ، أو إٌذابه بكالم أو نظرة أو صٌاح أو 

حجته بطالقة دون وجل أو خوؾ وهو ٌدرى خصدمه متقددماً ؼٌرها ، فكٌؾ ٌمكن للخصم أن ٌطرح 
 علٌه، فسٌعلم عندها أن القضاء متحٌزاً من بداٌة التحاكم ، وأنه سٌإدي إلً الظلم فً نهاٌته . 

إن وسابل التحقٌق من بحث وكشؾ وتفتٌش إنما هً وسدابل الؽاٌدات فدإذا فقددت الؽاٌدات سدقطت 
واألوامدر المرعٌدة ، مدا ٌحدول دون اتخاذهدا وسدٌلة للقهدر الوسابل ، وأن لها من الضوابط الشرعٌة 

والظلم وخدمة األهواء الشخصٌة ووالة األمر بدٌن متسداهل فٌهدا ومتشددد والصدحٌح إعطداء كدل ذي 
 حق حقه بما ال ٌضٌع الحقوق وال ٌنتهك الحرمات. 

 : مبدأ العالنٌة :  ثانٌاا 
 لنظام اإلسالمً مبدأ العالنٌة. من األركان األساسٌة التً تقوم علٌها المحاكمة فً ا

ومفهوم العالنٌة فً العصر الحاضر : أن ٌتم نظر الددعوى والمرافعدة فٌهدا فدً جلسدات مفتوحدة 

                                                                    

 .  09 -05(  سقرة يقسػ أيات مـ رقؿ : 2)

 ، أبق بؽر محؿد بـ طبد اهلل الؿعرو  بابـ العربل . 242، ص  9( الؼرصبل. الجامع ٕحؽام الؼرآن ،جر 0)

 . 219، ص  9( الؿحؾل،  ٓبـ حزم ، جر 2)

 .  2422، ص  9( ابـ أبل جرادة. بغقة الطؾب يف تاريخ حؾب ، جر 9)

 .  292، ص  0، الحؽقؿ الرتمذي ، كقادر إصقل يف أحاديث الرسقل ، جر  299، ص  5( الؼرصبل.  تػرقر الؼرصبل ، جر 5)
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للجمٌع، ٌكون لكل شدخص الحدق فدً حضدورها ، وأن ٌصددر الحكدم فدً جلسدة علنٌدة ، وأن ٌسدمح 
 .  (ٔ)دربنشر ما ٌحدث فً الجلسات من مناقشة، وأن ٌسمح بنشر األحكام التً تص

ولقد أكد المسلمون فدً الصددر األول علدً تطبٌدق مبددأ العالنٌدة حٌدث حرصدوا علدً أن ٌتخدذوا 
واسددتدل الفقهدداء علددً ذلددك بعدددة  (ٕ)مجلددس القضدداء فددً مكددان عددام مفتددوح للجمٌددع أال وهددو المسددجد 

 تطبٌقات فً الكتاب والسنة . 
ُروا اْلِمْحَرابَ َوَهلْ أََتاَك َنَبأُ اْلَخصْ  ففً الكتاب قوله تعالى : -ٔ  . (ٖ) ِم إِْذ َتَسو 

 . (ٗ)فدل علً أن الحكومة وقعت عنده فً مسجده علٌه السالم 
 وهذا نص فً موطن النزاع . 

؛ وذلك فً قصة مدن اتهدم امرأتده  (٘)حكم بٌن المتالعنٌن فً المسجد  أن النبً  من السنة : -ٕ
 بشرٌك بن سحماء . 

 . (ٙ) سجد . فدل علً جوازه من فعلهعن وكان فً المأمرهما بالتال وجاء النص أن النبً
، وإن لددم ٌوجددد  أمددر بإقامددة الحددد وهددو فددً المسددجد . وهددذا حكددم وقضدداء مندده  أن النبددً  -ٖ

 . (4)الخصوم 
وهددذا ٌعنددً أن المسددجد وحرمدده محددل التواضددع واألخبددات ، ومقددر لتسدداوي العمددوم وذوي  

مامه ، بخالؾ ؼٌر من المواضع التً لها صدر وأطدراؾ الهٌبات ، وأنه ال ٌتؤذى احد بالمثول فٌه أ
 .  (6)مما ٌشق النزول فٌها علً الكبراء واإلشراؾ 

 كل ذلك ٌإكد أنه ال سرٌة فً المحاكمات .  
 وقد وردت أحنام عند الفقهاء تدل علً ضرورة العالنٌة؛ ومنها: 

؛ وذلدك (3)م فدً دارهنص الفقهاء علً أن القاضً ال ٌجلدس وحدده ، سدواء أقضدى فدً مجلسده أ -ٔ
ه فددً داره مددن ٌجلددس معدده فددً . ونصددوا علددً أندده ٌجلددس معدد(ٓٔ)ألن جلوسدده وحددده تهمددة 

 .  (ٔٔ)المجلس
 . (ٕٔ)أن عثمان بن عفان رضً هللا عنه ما كان ٌحكم حتى ٌحضر معه أربعة من الصحابة -ٕ

                                                                    

 . 222(  الؿرصػاوي، جؿال صادق.  كظام الؼضاء يف ايسالم ،الرياض ر، ص2)

( ) الزيؾعرل، تبقرقـ 229ص 2والحـابؾة والؿالؽقة هؿ الذيـ أجازوا الؼضراء يف الؿررجد ) البؾخرل ، الػتراوي  الفـديرة ، جرر (  الحـػقة 0)

 ( 220ص  1( ) ابـ كجقؿ ، البحر الرائؼ ، جر  249ص  9الحؼائؼ جر 

 . 02(  سقرة ص آية رقؿ 2)

 .  29، ص  2(  تبصرة الحؽام ٓبـ فرحقن ، جر 9)

 . 220ص  1ؿ ، البحر الرائؼ ، جر (  ابـ كجق5)

، الحرديث رقرؿ  2، وأخرجف مرؾؿ ، الؾعان ، باب رقرؿ  5229(  أخرجف البخاري .الطالق ، باب التالغل يف الؿرجد ، الحديث رقؿ 1)

2990  . 

 .  220الرادس، ص  هر ، الجزء 2222(  ابـ كجقؿ . البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ ، بقروت ، دار الؿعرفة ، الطبعة الثاكقة 4)

 . 90( ابـ الؿـاصػ،تـبقف الحؽام طؾك مآخذ إحؽام،تقكس،دار الرتكل لؾـشر،ص9)
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 .  249عرفة لؾطباطة والـشر ، الطبعة الثاكقة ،الجزء الرابع ، ص ( الزيؾعل. تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ ،بقروت ،دار الؿ22)

 . 102، الجزء الرابع ، ص  2992( حقدر، طؾل.  درر الحؽام  شرح مجؾة إحؽام ، بقروت ،دار الجقؾ 22)

 ..  12( ابـ كجقؿ، البحر الرائؼ ، الؿرجع الرابؼ ، ص 20)
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الحجدج وااللتدواء وهذا النوع من العالنٌة والمراقبة أجدى نفعاً من مراقبة العوام ، فإن اللحن فً 
 فً االستنتاج أصبح فً عصرنا هذا ، أٌسر الطرق ، ومن أكثر الوسابل من أي وقت مضى.

نخلص من ذلك إلى ضرورة ضمان حق الناس فً االطالع على ما ٌددور داخدل المحداكم وذلدك  
علددً االهتمددام والعناٌددة  لبعددث الطمؤنٌنددة فددً نفددوس الندداس علددى عدالددة القضدداء ، ولحددث القضدداء

، ومن حٌث المبدأ فان الشرٌعة تقر هذا كله ، وتسمح به ، وفً بعض الحاالت توجبده . إال عمالهمبؤ
أن ضمانة العدالة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ال تقدؾ عندد مبددأ العالنٌدة ، وإن كدان هدذا المبددأ هامداً فدً 

شروط التً شدد الفقهاء وجوده وإنما تعدته إلى ما هو أبعد أثراً وأعمق تؤثٌراً وٌكفٌنا أن ننظر إلً ال
 فٌها فً القاضً باعتباره أساس عملٌة التقاضً على نحو ما سنرى الحقاً. 

 :  مساواة المحقق بٌن الخصوم:  ثالثاا 
من أهدم المبدادئ التدً ٌجدب علدً المحقدق مراعاتهدا هدو أن ٌسداوي بدٌن أطدراؾ الندزاع . وهدذه 

 :  المبادئ فً معظمها تتعلق بشخص القاضً أو المحقق وهً
 أن ٌحافظ القاضً علً سمعته وهٌبته ، وذلك من خالل عدة إجراءات :  -ٔ
 .  (ٔ)اجتناب التجارة ، فهً وإن كانت فً أصلها مباحة ، إال أنها تصٌر مكروهة لؽٌرها ال لذاتها  –أ 

، ألن األولدى صدلة رحدم وردهدا (ٕ)ال ٌقبل هدٌة إال من قرٌبده أو ممدن جدرت عادتده بدذلك  –ب 
رام . والثانٌة لٌسدت ألجدل القضداء ، وإنمدا هدً جدرى علٌهدا العدادة ، فدال ٌتدوهم فٌهدا قطٌعة وهو ح

 .  (ٖ)الرشوة ، فٌكون من الؽلول كؽٌرها. وعلى هذا كان الصحابة رضً هللا عنهم 
 .  (ٗ) إذا أراد أن ٌعود مرٌضاَ ، فإن كان له عنده خصومة فال ٌعوده ، وإال فلٌعده -جـ 
 . (٘)ها خصومة أال ٌفتً فً مسؤلة فٌ -ٕ

وذلك أن الخصمٌن إذا لم ٌعلما ما عنده فً المسؤلة كان اشدد لتوقٌهمدا مدن التحرٌدؾ ، وأبعدد فدً 
 . ( 4)الذي سببه التعرٌض  (ٙ)اإلدالل 
 . ومن ذلك : (6)أن ٌخلً ذهنه مما ٌشؽله ، فٌكون فً حالة االعتدال وٌبعد كل ما ٌشوش فهمه -ٖ
 .( ٓٔ)احد بٌن اثنٌن وهو ؼضبان "  : " ال ٌحكم قوله  (3)الؽضب  –أ 

 الجوع المفرط : فالجابع ٌسرع إلٌه الؽضب وسوء الخلق  –ب 
 العطش المفرط .  -جـ 
 الشبع المفرط ألن الشبع ٌبعد نظره وٌقلل فطنته .  –د 

                                                                    

 .  52(  ابـ  الؿـاصػ: تـبقف الحؽام ، ص 2)

 . 249ص   9الزيؾعل : تبققـ الحؼائؼ ، جر  ( 0)

 .  022،الجزء الرادس ،  ص  2992(  الشافعل: إم ،بقروت ، دار الؿعرفة 2)

 .  21(  الطرابؾرل.  معقـ الحؽام  فقؿا يرتدد بقـ الخصؿقـ مـ إحؽام، الؼاهرة ، دار الػؽر العربك ، ص 9)

 .  99(  ابـ الؿـاصػ . تـبقف الحؽام ، ص 5)
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 .  99(  ابـ الؿـاصػ : تـبقف الحؽام ، ص 4)
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 (  كػس الؿرجع الرابؼ .9)

 كراهة باب ، إقضقة ، مرؾؿ صحقح – 4259ؿ (  البخاري.  إحؽام ، باب هؾ يؼضل الؼاضل أو يػتك وهق غضبان ، الحديث رق22)

 . 2424 رقؿ الحديث ، غضبان وهق الؼاضل قضاء
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 النوع والنعاس .  -هـ 
 الكسل  –و 
 الحزن والهم .  –ز 

المطدروح أمامده فإنده ٌجدب عندد ابتدداء الندزاع  ولكً ٌكون القاضً أو المحقق عدادالً فدً الندزاع
وقبل طرح الحجج واألدلة أن ٌوعظهم وٌذكرهم باهلل تعالى ، وتعرٌفهم بؤن من خاصم فً باطل فانه 

: "إنمدا أندا بشدر وأنكدم تختصدمون إلدً . فٌذكرهم بقول رسدول هللا  (ٔ)خابض فً سخط هللا تعالى 
وأقضً له علً نحو مدا أسدمع فمدن قضدٌت لده مدن  ولعل بعضكم أن ٌكون ألحن بحجته من بعض ،

 .  (ٕ)حق أخٌه شٌباً فال ٌؤخذ ، فإنما أقطع له قطعة من النار " 
 كما ٌجب علٌه أثناء النزاع أن ٌتلطؾ فً البحث والفحص . 

ٌقول ابن فرحون : " فإن توسم فً أحد الخصمٌن أنه أبطن شبهة أو اتهمه بدعوى الباطل إال أن 
رة متجهة وكتاب الحق الذي بٌن ٌدٌه موافدق لظداهر دعدواه ، فلٌتلطدؾ القاضدً فدً حجته فً الظاه

 الفحص والبحث عن حقٌقة ما توهم فٌه .. 
فددإن لددم ٌنكشددؾ لدده مددا ٌقدددح فددً دعواتدده فحسددن أن ٌتقدددم إلٌدده بالموعظددة إن رأي لددذلك وجهدداً ، 

 . (ٖ)وٌخوفه باهلل سبحانه وتعالى 
 : رابعاا: مبدأ حق الدفاع 
واجب التطبٌق حتى وإن لم ٌتم الدنص علٌده، وإن  مبدأ قانونً عام : وهو مبدأ هو الدفاع حق إن

ٌشدكل خرقداً للمشدروعٌة اإلدارٌدة التدً تكدون ملزمدة لدإلدارة وٌجدب علٌهدا  حدق الددفاع عدم احترام
 مراعاتها فً جمٌع قراراتها بما فً ذلك، القرارات الصادرة بفرض العقوبات .

ن أهم صدور تحقٌدق العدالدة فدً الشدرٌعة اإلسدالمٌة، لدذلك كفلدت هدذا الحقدو وٌعتبر حق الدفاع م
وجعلته واجباً على كل شخص أن ٌدافع عن نفسه، و لما كان الناس علدى درجدة متفاوتدة فدً القددرة 
على الدفاع عن أنفسهم، جاز لهم االستعانة بمن ٌستطٌع تقوٌة حجتهم، والدفاع عدنهم مدن الدذٌن لهدم 

 لشارع الحكٌم.دراٌة بؤحكام ا
 : مبدأ  الحٌدة فى النظام اإلداري اإلسالمً: خامساا 

قد اتسم النظام اإلسالمً باإلنسانٌة فً أسمى صورها فً ضوء تعادل الحقوق واألمر بالمعروؾ 
والنهى عن المنكر، كما أن المساواة صفه مإكدة فً النظدام اإلسدالمً، وقدد أعلدن الرسدول ذلدك فدً 

ظام اإلداري فً الفكر اإلسالمً مبدادئ وأصدول زخدرت بده مصدادره الدوافرة أكثر من مناسبة، وللن
من كتاب هللا وسنة رسوله وإجماع وقٌاس ومصالح مرسلة واستحسان ..... إلدخ ، أمدا فدً الشدرٌعة 

وإنمدا تعدتده  –اإلسالمٌة ، فٌجب وجود عدة ضمانات ، فال تقؾ ضمانة العدل عندد مدا ذكرنداه فقدط 
اً وأعمق تؤثٌراً ، وٌكفٌؤن ننظر إلً الشدروط التدً اشدترطها العلمداء فدً القاضدً إلً ما هو أبعد أثر

وكدم شددد الفقهداء منهدا خوفداً مدن الجدور ، واشدتراط التشداور مدع  –باعتباره أساس عملٌة التقاضً 
العلماء فٌما ٌشكل علً القاضً . كل ذلك جعل القاضً ٌضرب أروع األمثلة فٌما ٌمضى من حٌث 

 زاهة . الحٌدة والن
ومن أهم مبادئ القضاء فً اإلسالم مما له عالقدة بشدخص القاضدً هدو أن ٌسداوي بدٌن أطدراؾ 
النزاع ، وأن ٌتصؾ بالحٌدة والتجرد وٌبتعد عن كل مٌل أو هوى عندد قٌامده بدإجراء التحقٌدق ومدن 

                                                                    

 . 52، ص  2(  ابـ فرحقن . تبصرة الحؽام ، جر 2)

، صحقح مرؾؿ ، آقضرقة ، براب الحؽرؿ بالظراهر والؾحرـ  1914(  صحقح البخاري. الحقؾ ، باب إذا غضب جارية ، الحديث رقؿ 0)

 .  2592، ابق داود ، إقضقة ، باب يف قضاء الؼاضل اذا أخطل ، حديث رقؿ  2422رقؿ  بالحجة ، الحديث

 . 52ص   2(  ابـ فرحقن . تبصرة الحؽام ، جر 2)
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 هذا المنطلدق سدنتناول فدً هدذا الموضدوع بٌدان مضدمون الحٌددة وأساسدها الشدرعً وعالقتهدا بجهدة 
 التحقٌق على محورٌن : 

 .  الحٌدة وأساسها الشرعً -ٔ
 .  مظاهر الحٌدة فً األحنام القضائٌة -ٕ
 الحٌدة وأساسها الشرعً -ٔ

الحٌدة من أهم الضمانات التً قررها اإلسالم لحفظ كٌان المجتمع البشري وال ٌطمبن الناس علً 
بٌن النداس ، اسدتقامت جمٌدع أمدورهم كلهدا ،  حقوقهم إال باستقرار العدل فٌما بٌنهم فإذا استقام العدل

وبذلك كان العدل نظاماً جوهرٌاً فً اإلسالم ٌحرص علٌه القرآن وتدعمه السنة ، حتى تصدلح أمدور 
الناس وٌصلح منهم  الحكم . فهددؾ القاضدً أو المحقدق اإلداري هدو الوصدول إلدً الحقٌقدة لدذا فدإن 

إلداري ال ٌقدل عنهمدا فدً القاضدً عنددما ٌفصدل فدً التجرد والحٌاد الواجب توافرهما فدً المحقدق ا
 النزاع المعروض علٌه . 

اِس أَْن َتْحُنُموا  ٌقول هللا تعالى:  َن الن  ٌْ أُْمُرُنْم أَْن ُتَؤَدوا اأْلََماَناِت إِلَى أَْهلَِها َوإَِذا َحَنْمُتْم َب ٌَ  َ
إِن  َّللا 
ِعُظُنْم بِ  ٌَ ا  َ نِِعم 

ابِاْلَعْدِل إِن  َّللا  ا َبِصٌرا َ َناَن َسِمٌعا
 . (ٔ) ِه إِن  َّللا 

ْنَهأى َعأِن اْلَفْحَشأاِء َواْلُمْنَنأِر َواْلبَ  وقال: ٌَ أُْمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِْحَساِن َوإٌَِتأاِء ِذي اْلقُْرَبأى َو ٌَ  َ
ْ أًِ إِن  َّللا 

ُروَن  ِعُظُنْم لََعل ُنْم َتَذن  ٌَ
(ٕ) . 

 آن العظٌم قد حث على الحٌاد التام والحٌدة التامة. فهذه اآلٌات تدل على أن القر
وقّل أن نجد فً رجال القانون أو الباحثٌن فً نظم الحكم واإلدارة فً النظم المعاصرة كما تحدث 
علماء اإلسالم عن العدل ، وضرورة التزامه ، ووجوبه على لحكام وعلى كل من تولى والٌة عامدة 

 تتعلق بصالح الجماعة . 
فً صورتها السلبٌة تشمل منع الظلم وإزالته عن المظلوم ، والعدوان علً حقوق األفراد والحٌدة 

ظلددم ٌنبؽددً أن ٌقدداوم ، وٌكددون ذلددك بمنددع انتهدداك حقددوق الندداس المتعلقددة بؤنفسددهم ، وأعراضددهم ، 
 وأموالهم ، وإعادة حقوقهم إلٌهم . 

صدول ،ضدمن قواعدد ومبدادئ ولقد جداء اإلسدالم بتشدرٌع عدادل حددد الحددود ، وبدٌن المعدالم واأل
عامدة صددالحة للتطبٌدق علددى مددر الزمدان ، والمتمثلددة فدً الطاعددة واألمانددة والعدالدة ، وؼٌرهمددا مددن 
المبادئ القوٌمة المإدٌة إلً الطرق المسدتقٌمة ، والمحققدة إلسدتقرار األفدراد بصدفة عامدة والعداملٌن 

خالفددات حظددورات شددرعٌة ) مبالدولددة بصددفة خاصددة ، خاصددة عندددما ٌددتهم أي مددنهم ، بارتكدداب م
 . (ٖ)( عند أدابهم لواجباتهم الوظٌفٌةتؤدٌبٌة

وتعددد الحٌدددة مددن أهددم الضددمانات التددً ٌجددب أن تكتنددؾ القاضددً أو المحقددق اإلداري، فهددً مددن 
 األسس التً ٌقوم علٌها القضاء فً اإلسالم.  

 األساس الشرعً للحٌدة:  
 :  ءمن األدلة الشرعٌة علً أهمٌة الحٌدة فً القضا

ِعُظُنأأْم بِأأهِ  قولدده تعددالى :  -ٔ ٌَ أأا  َ نِِعم 
أأاِس أَْن َتْحُنُمأأوا بِاْلَعأأْدِل إِن  َّللا  َن الن  ٌْ َوإَِذا َحَنْمأأُتْم َبأأ

فقددال  (ٗ) 

                                                                    

 .  59(  سقرة الـراء آية رقؿ 2)

 .  92(  سقرة الـحؾ آية رقؿ 0)

مؼاركرة يف التشرريع القضرعل والشرريعة ايسرالمقة،  حراكقـ ، محؿد طباس محؿد.  ضرؿاكات التحؼقرؼ والؿحاكؿرة التلديبقرة دراسرة (2)

 . 225، ص  0221حؼقق الزقازيؼ ، 

 .  59( سقرة الـراء آية رقؿ 9)
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المفسرون فً هذه اآلٌة: أي وأن تحكموا باإلنصداؾ والحٌداد والسدوٌة إذا قضدٌتم بدٌن مدن ٌنفدذ 
 .  (ٔ)ر المسلمٌن شٌباً علٌه أمركم ، واآلن خطاب لكل من ولى من أم

َنأأأاِت َوأَْنَزْلَنأأأا َمَعُهأأأُم اْلِنَتأأأاَب َواْلِمٌأأأَزانَ  : قولددده تعدددالى  -ٕ  ٌ أأأاُس  لََقأأأْد أَْرَسأأأْلَنا ُرُسأأألََنا بِاْلَب قُأأأوَم الن  ٌَ لِ
بِاْلقِْسطِ 

(ٕ)  
فالكتاب والمٌزان كما قال المفسرون هو العدل ، وذلك كان مدن مهمدة األنبٌداء والرسدل ، فمعظدم 

ه المهمة من عظم المرسل والرسول والرسدالة ، والمسداواة والحٌددة مقصددها العددل ، ومدا ال ٌدتم هذ
 .  (ٖ)الواجب إال به فهو واجب

: " من أبتلى بالقضاء بٌن المسلمٌن فلٌعددل بٌدنهم فدً لحظدة وإشدارته ومقعدده ومجلسده ، قول رسول هللا  -ٖ
 .  (ٗ)خر " وال ٌرفع صوته على أحد الخصمٌن ما ال ٌرفع علً اآل

وقول عمر بن الخطاب فً رسدالته الشدهٌرة ألبدً موسدى األشدعري فإنده قدال فٌهدا " آسدى بدٌن  -ٗ
 .( ٘)الناس فً مجلسك ووجهك" ومعناه سو بٌن الخصمٌن ، والتآسً من التسوٌة والحٌدة "

من األدلة كذلك أن علٌاً كرم هللا وجهه استعدى علٌه رجل إلدً عمدر بدن الخطداب، وكدان علدً  -٘
لساً فً مجلس عمر بن الخطاب، فؤلتفت عمر إلً علً ، وقال : قم ٌا أبا الحسن فدؤجلس مدع جا

خصمك، فقام علً فجلس مع خصمه فتناظرا وانصرؾ الرجل ورجع إلً مجلسه فجلس فٌده ، 
فتبٌن عمر التؽٌر فً وجهه فقال له: ٌا أبا الحسن مالً أراك متؽٌراً ؟ أكرهت مدا كدان ؟ قدال : 

لدت لدً : قدم ٌدا المإمنٌن . قال ولم ؟ قال : ألندك كنٌتندً بحضدرة خصدمً ، فهدال قنعم ٌا أمٌر 
ال : بؤبً أنتم ، بكم هدانا ، فؤخذ عمر برأس علً فقبل بٌن عٌنٌه ، ثم قعلً فؤجلس مع خصمك

 . (ٙ)، وبكم أخرجنا من الظلمات إلً النور هللا
عادا فؤقامهمدا ، ثدم عدادا ففصدل  وروى أن عمر رضى هللا عنه تقدم إلٌه خصمان فؤقامهما ، ثم -ٙ

بٌنهما ، فقٌل له فى ذلك ، فقال: تقدما إلّى فوجدت ألحدهما ما لدم أجدد   لصداحبه ، فكرهدت أن 
أفصل بٌنهما على ذلدك ، ثدم عدادا فوجددت بعدض ذلدك لده ، ثدم عدادا وقدد ذهدب ذلدك ، ففصدلت 

 .(4)بٌنهما
 مظاهر الحٌدة فً  النظام اإلسالمً -ٕ

المسلمٌن بحٌاد القاضً ونزاهتده لتحقٌدق العددل المدإدي إلدً اطمبندان المدتهم عندد لقد اهتم فقهاء 
محاكمته ووضعوا من المظاهر ما ٌكفدل ضدمان حٌداد القاضدً ونزاهتده ومدن مظداهر احتدرام حٌددة 

 القاضً فً األحكام القضابٌة ما ٌلً : 
  .(6)أن ٌنصؾ الخصمٌن فً المدخل علٌه حتى ال ٌتهم بالجور -ٔ
  .(3)صت لكل واحد منهما حتى تنفذ حجتهفً االستماع منهما ، وأن ٌن أن ٌنصفهما -ٕ
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  . 222 – 099 ص 9 جر ر البغقي تػرقر ، البغقي – 2242ص  0. تػرقر القاحدي ، جر  القاحدي( 2)

، الحرديث  291،  2، الطر اين ، الؿعجرؿ الؽبقرر ، جرر  02091،  02095،  02099، الحديث رقرؿ  224ص  22(  ســ البقفؼل . جر 9)
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وقد ورد فً رسالة سٌدنا عمر بن الخطاب : " فافهم إذا أدلى إلٌك الخصمان " فقٌل معنداه اسدمع 
 .  (ٔ) كالم كل واحد من الخصمٌن وأفهم مراده

حددد أضددى قبددل السددماع مددن فددإن لددم ٌفعددل فقددد ارتكددب حرامدداً ؛ ٌقددول اإلمددام الشددوكانً : " فددإذا ق
الخصمٌن ، كان حكمه باطالً ، فال ٌلزم قبوله ، بل ٌتوجب علٌه نقضه ، وٌعٌده علً وجه الصحة ، 

 .  (ٕ)أو ٌعٌده حاكم آخر " 
وال ٌخفً فً ذلك من استواء الحكم علدى سدوقه ، فدإن القاضدً وجدد لدٌحكم بدٌن خصدمٌن ، فدإن 

خدر ، كدان ذلدك قضداء فدً ؼٌدر محلده ، ألن محدل سمع من أحدهما علً صدورة لدم ٌسدمعها مدن اآل
 القضاء ما ٌسمعه من كالم الخصوم ، فإن اختل السماع من أحدهما وقع قضاإه فً ؼٌر محله . 

وقد روى أن سٌدنا عمر بن الخطاب رضً هللا عنه جاءه رجل قد فقبدت عٌنده ، فقدال لده عمدر : 
الؽضدب إال مدا أرى ، فقدال لده عمدر :  تحضر خصمك ، فقال لده : ٌدا أمٌدر المدإمنٌن ، أمدا بدك مدن

فلعلدك فقددؤت عٌندً خصددمك معدداً ، فحضدر خصددمه قددد فقبدت عٌندداه معدداً ، فقدال رضددً هللا عندده : إذا 
 . (ٖ)سمعت حجة اآلخر بان لك  القضاء 

 .  ( ٗ)أن ٌسوي بٌنهما فً حسن اإلقبال علٌهما ، فال ٌخص واحداً منهما بإقبال دون اآلخر -ٖ
 . (٘)بالسالم فٌخصه به،وال بالترحٌبأال ٌمٌل إلً احدهما  -ٗ
 .  (ٙ)عن شا من أمورهما فً مجلسهما ذلكال ٌسؤل أحدهما عن حاله وال عن خبره وال  -٘
،إال أن ٌكدون أحددهما (4)ال ٌرفع صوته علً أحددهما دون اآلخدر،وال ٌنهدر أحددهما دون اآلخدر -ٙ

 مستحقاً بذنب أو سوء أدب. 
 . ( 6) ال ٌكلم أحدهما بلسان ال ٌعرفه اآلخر -4
 . (3)ال ٌضٌؾ أحدهما دون اآلخر  -6

وقد جاء رجل إلً علً رضً هللا عنه فؤضافه ، فلما فرغ قال : إنً أرٌد أن أخاصم ، قدال لده : 
 . (ٓٔ)نهانا أن نضٌؾ الخصم إال ومعه خصمه  تحول ، فإن النبً 

 .  (ٔٔ)أال ٌزور احدهما دون اآلخر ، حتى وإن كان مرٌضاً  -3
 سنة ، إال أن الحفاظ علً نزاهة القاضً وسمعة القضاء أولى وهو واجب .  ذلك أن عٌادة المرٌض

 أن ٌسوي بٌنهما فً النظر .  -ٓٔ
 . ( ٕٔ)أن ٌسوى بٌنهما فً الخلوة ، فال ٌخلو بؤحدهما فً منزله -ٔٔ

                                                                    

 .  12، ص  21(  الررخرل:  الؿبرقط ، جر 2)

 .  210ص  9(  العظقؿ أبادي: طقن الؿعبقد ، جر 0)

 .  921ص  9(  ابـ حزم . الؿحؾل ، ج 2)

 .  91ص  2، ابـ فرحقن ، تبصرة الحؽام ، جر  022ص  1ل . إم ، جر (  الشافع9)
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 (  الؿرجع الرابؼ . 1)

 . 224ص  1، ابـ كجقؿ ،البحر الرائؼ ، جر  9ص  4(  الؽاساين.بدائع الصـائع ،جر 4)

 .  9ص  4(  الؽاساين . بدائع الصـائع ، جر 9)

 022 ص 1 جر إم. الشافعل – 91ص  2، ابـ فرحقن ، تبصرة  الحؽام ، ج  9ص  4الؽاساين. بدائع الصـائع ، جر  ( 9)

 .  224ص  1(  ابـ كجقؿ . البحر الرائؼ ، جر 22)

 .  022ص  1(  الشافعل: إم ، جر 22)

 . 9ص  4( الؽاساين: بدائع الصـائع ، جر 20)
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 . (ٔ)أن ٌسوي بٌنهما فً اإلشارة  -ٕٔ
 أن ٌستوي عنده الشرٌؾ والوضٌع ، والحاكم والمحكوم.,  -ٖٔ

سلطان مع رجل ، فجلس السلطان مع القاضً فً مجلسه ، فٌنبؽً للقاضدً حتى أنه إذا خاصم ال
 . (ٕ)أن ٌقوم من مقامه وٌجلس خصم السلطان فٌه ، وٌقعد هو علً األرض، ثم ٌقضً بٌنهما

أنه قال : " إن هللا ال ٌقدس أمة ال ٌؤخذ الضعٌؾ حقه من القوى وهو ؼٌر  وقد روى عن النبً 
 . (ٖ)متعتع " 

 . (ٗ)ٌد ألحدهما فً جلوسه علً اآلخر شٌباً ، كوسادة أو نحوها أال ٌز – ٗٔ
وقد روى أن عمر خاصم أبً بن كعدب عندد زٌدد بدن ثابدت ، فدؤلقى زٌدد لسدٌدنا عمدر وهدو أمٌدر 

 .  (٘)المإمنٌن ٌومبذ بوسادة ، فقال عمر رضً هللا عنه : " هذا أول جورك، وجلس بٌن ٌدٌه " 
 . (ٙ)ة أن ٌسوي بٌن الخصمٌن فً المجلس آخر مظاهر الحٌدة والمساوا  -٘ٔ

 . (4)قضً أن الخصمٌن ٌقعدان بٌن ٌدي الحاكم  وقد روى أن النبً 
ومن هذا المنطلق نستخلص نتٌجة هامة جداً وهً أن مقصد القضاء إرجاع الحقدوق ألصدحابها ، 

، وخدوؾٌطدرح حجتده بطالقدة دون وجدل أووسٌلة ذلك الحجج والبراهٌن ، فكٌؾ ٌمكدن للخصدم أن 
وهو ٌرى خصمه متقدماً علٌه ، فسٌعلم عنددها أن القضداء متحٌدز وؼٌدر محاٌدد مدن بداٌدة التحداكم ، 

 نه سٌإدي إلً الظلم فً نهاٌته.أو

كانت والٌة التؤدٌب فى النظام اإلداري اإلسالمً للخلٌفة ذاتده بإعتبداره السدلطة الربٌسدٌة العلٌدا ، 
ذى قد ٌمارسه بنفسه أو من خدالل معاونٌده كداألمراء والدوالة والحكدام وأصدحاب الددواوٌن . كدل وال

منهم ٌمارس سلطاته التؤدٌبٌة فى حدود اختصاصده . والتصدرؾ فدى التحقٌدق قدد ٌكدون بدالحفظ وقدد 
 ٌكون بتوقٌع الجزاء إذا ثبت إقتراؾ العامل للمخالفة الوظٌفٌة .

ى صدددقات بنددى سددلٌم ، والددذى إسددتؽل علدد عاملدده علددى ادرةالمصدد عقوبددة ملسو هيلع هللا ىلصفقددد طبددق الرسددول 

 كدذلك و" ؼلدول األمدراء هداٌا"  ملسو هيلع هللا ىلصوظٌفته وحصل على بعض الهداٌا من األفراد وقال له الرسول 

 . البحرٌن على لعامله ملسو هيلع هللا ىلص عزله

ٌعتبر صدر اإلسالم الحقبة من إشراق النور بمولد الرسالة المحمدٌة الكاملة إلى استشهاد على بن 
هـ.  وٌمتاز هذا العصر بؤن األحكام كانت من التنزٌدل السدماوي ومدن اجتهداد  ٓٗعام الب أبى ط

                                                                    

 .  9ص  4( الؽاساين: بدائع الصـائع ، جر 2)

 .  221ص  1(  ابـ كجقؿ: البحر الرائؼ ، جر 0)

 (  سبؼ تخريجف.2)

 .   9ص  4(  الؽاساين .  بدائع الصـائع ، جر 9)

 (  كػس الؿصدر الرابؼ . 5)

 ابرـ – 91ص 2، ابـ فرحقن،تبصرة الحؽرام ،جرر  229، صحقح البخاري،ضػر الالضل،ص  9ص  4(  الؽاساين . بدائع الصـائع،جر 1)

 .  99 ص ، الحؽام تـبقف ، ـاصػالؿ

، حرديث  221ص  9، الحاكؿ يف الؿرتدرك جر  2599(  أبق داود ، آقضقة . باب كقػ يجؾس الخصؿان بقـ يدي الؼاضل ، حديث 4)

 . 02092، حديث  225ص  22، الرــ الؽ ى لؾبقفؼل ، جر  4209
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 الرفٌق إلى ملسو هيلع هللا ىلص الرسول صعود بعد آخره الحرفً واالجتهاد القٌاس ومن العصر ابتداء فى ملسو هيلع هللا ىلصالنبى 

 .األعلى
 ٌعالتشدر أسدتوفى حتدى الدوحى مدن أتداه ، حكما ٌجد لم فإن إلٌه أنزل بما ٌحكم ملسو هيلع هللا ىلصفكان الرسول 

 ؽٌرة وكبٌرة.ص كل وفاته قبل
 ٌدوم فى الماجنة العرب بحٌاة ٌختلط ولم اإلنجٌل أو التوراة بثقافة ٌتثقؾ ولم أمٌاً  كان ملسو هيلع هللا ىلصوالنبى 

 أصلها عن النبً ٌعرؾ أن دون الشرٌعة أحكام حوى السماوى التنزٌل هذا أن ٌقال أن ٌمكن حتى ما
 .  رسالته شؤن من تقلل معلومات أى التارٌخى
كان الحكم فً بالد العرب ٌعتمد على النظام القبلً حٌث ٌخضع كدل فبدة لربٌسدها فدى جمٌدع وقد 

أحكامها وتحكٌم القبابل األخرى إذا تنازع قبابل مختلفة ، بمعنى أن المحاكمات بالمعنى المعروؾ لم 
 .(ٔ)تك شٌباً  

لٌه اآلن من محاكمدة وقد كانت الجرابم والقضاٌا فى صدر اإلسالم لم تكن تعتمد على ما ٌعتمد ع
بإجراءات شدكلٌة قدد تبطدل المحاكمدة إذا تخلفدت إحدداها بدل وٌبدرأ المدتهم أحٌاندا ومدن حقدوق المدتهم 

 باعتباره برٌبا حتى تثبت إدانته ومن طرق خاصة فى اإلثبات.
فكانت تعتمد فً اإلثبات ونفٌه على ذالقة لسان كل من الحاكم والمتهم من جهة والفراسة والقٌافة 

جهة أخرى ثم مضاهاة الخطوط والفحص المبدبً للمواد الخاصة بالجرابم من جهة ثالثة والبٌنة من 
 من جهة رابعة.

 ولنذنر بعض قضاٌا العهد اإلسالمً األول التى تم التحقٌق فٌها ثم تم فٌها التصرف فٌه.
لمحسدن ، ٌراقب عماله وٌتابعهم ، فٌحاسدب المسدا وٌكدرم ا ففً العصر النبوى كان النبً  -ٔ

التحقٌق فدى الشدكوى التدى قددمت ضدد عاملده علدى الخدراج فدً خٌبدر عبدد هللا بدن  فقد حفظ النبً 
رواحة بعد أن تؤكد من عدم صحة ما ورد بها ، وبؤن عامله فدً منصدبه وسدلطاته فدى ؼاٌدة الكفداءة 

 .  (ٕ)والنزاهة والعدل
، بعد التحقٌق معهم وتؤدٌبهم لعمالهم على هذا النحو سار الخلفاء الراشدٌن فً تعٌٌنهم ومحاسبٌتهم
 . (ٖ)والتؤكد من صحة ما هو منسوب إلٌهم من خالل التحقٌق معهم 

جاء رجالن إلى إٌاس بن معاوٌة ٌختصمان فً قطٌفتٌن إحداهما حمراء واألخدرى خضدراء.   -ٕ
قبلً فقال أحدهما: دخلت ألؼتسل ووضعت قطٌفتً ثم جاء هذا فوضع قطٌفته تحتها واؼتسل وخرج 

وأخذها فمضى بها فتبعته فزعم أنهدا قطٌفتده ، فقدال إٌداس: ألدك بٌندة ؟ قدال: ال.  قدال أبتدونى بمشدط 
 فسرح رأس هذا فخرج منه صوؾ أخضر فقضى له بطاقٌته.

التصرؾ فً التحقٌق الذى ٌدتم بمعرفدة الخلٌفدة: أتدت امدرأة عمدر بدن الخطداب متعلقدة بشداب  -ٖ
ت تعشق الشاب فلم ٌمكنها فؽلبها الحقدد فؤلقدت علدى نفسدها بٌداض وعلى ثوبها وبٌن فخدٌها أثر وكان

بٌضة وقالت: هذا الرجل ؼلبنى على نفسً وفضحنً فً أهلً وهذا أثر فعالده.  فسدؤل عمدر النسداء 
فقلن له: أن ببدنها أثر المنً ، فهم عمر بعقوبة الشاب فجعل ٌستؽٌث وٌقول ٌا أمٌدر المدإمنٌن تثبدت 

عدن نفسدً فاعتصدمت.  فقدال عمدر:  أتٌت فاحشة وما هممت بها فلقد راودتنًفى أمري.  فو هللا ما 
أبا الحسن ما ترى فى أمرهما فنظر علً إلى ما على الثوب ثم جاء بماء حار شدٌد الؽلٌان فصب  ٌا

 على الثوب فخمد البٌاض ثم أخذه وشمه وذاقه فعرؾ فٌها طعم البٌض.  فزجر المرأة فاعترفت.
ى إعطاء القرار بناء على تحقٌق وبناء على مقدمات صحٌحة وقدد اسدتخدم هذا التصرؾ ٌقوم عل

 بمفهوم الفقه اإلسالمً االختبار الجنابً المعملً.

                                                                    

 .4، الؼاهرة، مطبعة كاجك ، ص 2952إولك ( أحؿد زكل مقسك هقؽؾ ، جرائؿ الدولة والرقاسة ، الطبعة 2)

 .  94، ص 2990(  طبد الؼادر ، طؾل. القضقػة العامة يف ايسالم والـظؿ الحديثة . الؼاهرة ، مطبعة الرعادة ، الطبعة إولك 2)

 .  210( الط ي ،  تاريخ إمؿ والؿؾقك ، مرجع سابؼ ، الجزء الثالث ، ص 0)
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 المبحث الثالث
 لتوقٌع الجزاء التأدٌبً ( 1)الضوابط الموضوعٌة

 تمهٌد وتقسٌم :
صدول اإلجرابٌدة ٌقتضً تحدٌد معدالم الضدوابط الموضدوعٌة لتوقٌدع الجدزاء التدؤدٌبً أن نبدٌن األ

 التى تتقٌد بها اإلدارة.  حتى ٌصدر الجزاء التؤدٌبً مبرءاً من أي شاببة تإدى إلى إلؽابه.
فالجزاء باعتباره ٌمثل بؽٌاً على حق او أقتصاصاً من حرٌة فإن اإلجراءات التً تحاط به قانونداً 

ٌن تتجاوز إهماالً أو قصداً تكون بمثابة ضمانات مقررة لمصلحة األفراد ولذا فإن السلطة اإلدارٌة ح
فددإن قرارهددا ٌلحقدده الددبطالن ، وال ٌجددوز لهددا التددذرع بددؤن االجددراء الددذي ؼفلددت عددن اتخدداذه مقددرر 

 .(ٕ)لمصلحتها بما مفاده أن لها التجاوز عنه دون أن ٌقدح ذلك فى صحة قرارها الجزابى 
 من هذا المنطلق نقسم هذا المبحث الى أربعة مطالب :

 شرعٌة الجزاء التؤدٌبً .:  المطلب األول
 : التناسب بٌن الجزاء التؤدٌبً والمخالفة التؤدٌبٌة  المطلب الثانً
 تسبٌب األحكام التؤدٌبٌة. : المطلب الثالث
 ضوابط تسبٌب األحكام التؤدٌبٌة . : المطلب الرابع

واَل َتأِزُر َواِزَرة  ِوْزَر أُْخأَرى   : ما جاء فً قوله تعالىلقد عرفت الشرٌعة اإلسالمٌة، هذا المبدأ، ك
ى  َنْبَعَث َرُسولا  بٌَِن َحت  ا ُمَعذ  فالجزاءات التؤدٌبٌة التً توقع على عمال الدولة ُتعد من قبٌل  (ٖ) َوَما ُنن 

 الوسابل التً تستعٌن بها الرقابة اإلدارٌة لتحقٌق أهدافها.
ب فً النظام اإلداري اإلسالمً هو نظام والً المظالم الذي بدأ العمل به واألصل التارٌخً للتؤدٌ

فددً عهددد الدولددة األموٌددة علددى ٌددد الخلٌفددة عبددد الملددك بددن مددروان، حٌددث خصددص ٌومدداً للفصددل فددً 
 .المظالم، أي فً شكاٌة آحاد الناس من أحد الوالة أو العاملٌن بالدولة ومرافقها العامة

ٌدة التدً اسدتنها عبدد الملدك بدن مدروان أن صدارت قضداء مسدتقالً عدن ثم ما لبثت هذه السنة الحم
القضاء بمعناه المعروؾ، وصار هذا القضاء مختصاً فدً المقدام األول بنظدر المنازعدات التدً تثدور 
بٌن آحاد الناس وبٌن الدولة ممثلة فً والتها وعمالها، ومدن بعدد ذلدك صدار بكدل والٌدة ومدع اتسداع 

ن خاص بالمظالم ٌتولى هذا القضداء التدؤدٌبً، الدذي ٌجدد صدداه فٌمدا ٌعدرؾ رقعة دولة اإلسالم دٌوا
 .الٌوم تحت مفهوم مصطلح القضاء اإلداري

وفضالً عن اقتضاء حقوق األفراد مدن الدولدة ممثلدة فدً أجهزتهدا اإلدارٌدة وموظفٌهدا العمدومٌٌن 
د النتٌجددة التددً بواسددطة هددذا القضدداء المتخصددص، فددإن التؤدٌددب القضددابً تلتقددً كددل رإى فهمدده عندد

تتؽٌاها قواعد القانون التؤدٌبً، وهً مساءلة الموظدؾ العدام نفسده عمدا ٌقدع منده بصددد قٌامده بمهدام 
وظٌفته، وهذه المساءلة التؤدٌبٌة تتبع بشؤنها إجراءات محددة عٌنتها القاعدة التؤدٌبٌة نفسها، بحٌث ال 

ت المقررة بمقتضدى القاعددة التؤدٌبٌدة هدذه ٌتجاوز التؤدٌب هذه اإلجراءات، وال ٌتجاوز كذلك العقوبا
العقوبات التً ٌراعى فٌها دابماً التناسب طردٌداً مدع الخطدؤ المنسدوب إلدى الموظدؾ العدام، بحٌدث ال 

علددى  لموظددؾ العددام علددى حسدداب المددواطن أوٌصدٌر مددآل التؤدٌددب إلددى لؽددو ال جدددوى مندده بمحابداة ا
 .ؾ العام وانتقام منهحساب المرفق العام نفسه، وال إلى اعتساؾ بالموظ

                                                                    

 قطقة ما تتعؾؼ بلصؾ الؿقضق  وجقهره .( ُيؼصد بالضقابط الؿقض2)

 .250، ص  0222(أبق يقكس، محؿد باهل. الرقابة الؼضائقة طؾك الجزاءات ايدارية العامة ، آسؽـدرية ، دار الجامعة الجديدة ، 0)

 .  25(  سقرة ايسراء  آية 2)
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وقد استقرت القواعدد التؤدٌبٌدة فدً مختلدؾ التشدرٌعات فدً كدل دول العدالم المتحضدر، وترسدخت 
تطبٌقاتها وشروحها، وصار القضاء اإلداري فً كل بلد عنواناً على حسن سٌر النظام اإلداري لهدذا 

ذا المٌددان، فبعدد أن كانددت البلدد ومقٌاسداً لده، ولقدد ضدربت المملكدة العربٌدة السدعودٌة بسدهمها فدً هد
قواعد تؤدٌب الموظفٌن العمومٌٌن تدمج ضمن قواعدد الوظٌفدة العامدة نفسدها، فقدد اتجهدت إلدى إفدراد 
هددذه القواعددد التؤدٌبٌددة فددً صددورة تشددرٌعات خاصددة آخددذة فددً الرسددون بمددا تتسددم بدده مددن مرونددة 

العام والعقوبة المقدررة  وموضوعٌة ومن عدالة تتمثل فً التناسب بٌن الخطؤ المنسوب إلى الموظؾ
لهذا الخطؤ من جانب، وفً الضمانات اإلجرابٌة التً تكفلها للموظؾ العام فٌما توفره له مدن فدرص 

 .للدفاع عن نفسه دفاعاً جدٌاً ال شكلٌاً من جانب آخر
وجمعاً لهذه القٌم التشرٌعٌة المهمة ذات األثر البالػ فدً حسدن سدٌر وانتظدام مرافدق المملكدة، فقدد 

ر بها مرسوم ملكً، هو نظام تؤدٌب الموظفٌن المدنٌٌن فً المملكة عدا أعضاء السلك القضابً، صد
هـ، وهو الذي ٌسري على جمٌع الموظفٌن 3ٖٔٔ/ٕ/ٔ( فً 4والذي صدر بالمرسوم الملكً رقم )م/

 .المدنٌٌن فً المملكة وموظفً األشخاص المعنوٌة العامة
 6ٔ6/ٔالخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنٌة رقم  باإلضافة إلى ما ورد فً البحة انتهاء

هـ وهدو مدا ٌكشدؾ عدن مواكبدة المملكدة لمقتضدٌات الحداثدة ومعطٌدات الدولدة ٖٕٗٔ/6/ٕٓوتارٌخ 
 .الحدٌثة فً ظل استمساك وثٌق بالشرٌعة اإلسالمٌة الؽراء سٌاجاً ومنهاجاً 

ة الرحمة بالعباد ، وتحقٌق المصالح فشرعٌة الجزاء فً الشرٌعة اإلسالمٌة  كان على أساس إراد
، كما أن الجزاء شرع على أساس طبٌعة اإلنسان وتكوٌنه الخلقً ، حٌث (ٔ)لهم ودرء المفاسد عنهم 

كانت الطباع ، والؽرابز ، والعواطؾ مٌالة ومجبولدة علدى قضداء الشدهوات ، والرؼبدات ، وتحقٌدق 
اإلنتقدام ، والثدؤر واإلسدتٌالء علدى األمدوال كل محبب ترٌدده ، والتدنعم بالملدذات وتحصدٌلها ، وحدب 

بؽٌر حق ، والتعدي على كرامات الناس ، وهتك أعراضهم ، واإلسدتطالة علدٌهم بالسدب ، والشدتم ، 
فشرع هللا الحكٌم العلٌم بعلل المجتمع وأمراضه ودوابه وشفابه من الجزاءات والعقوبات ما ٌالبم كل 

جتمدع ، ألنده كلمدا اشدتد الجدزاء ، كلمدا ابتعدد النداس جرٌمة على حسدب عظمهدا وخطورتهدا فدً  الم
 والجناة عن الجرٌمة .

ولذلك كانت الشرٌعة اإلسالمٌة مالبمة لطبٌعة اإلنسان ، فشرعت على أساسدها عقوبدات الجدرابم 
ا  عامة ، وعقوبات الحدود ، والقصاص خاصة ، لقوله سبحانه وتعالى:  ٌَ اة   ٌَ َولَُنْم فًِ اْلقَِصاِص َح

قُوَن أُولِ  ً اأْلَْلَباِب لََعل ُنْم َتت 
(ٕ)  . 

 :  الشرٌعة من شرعٌة الجزاء مقاصد
لما كدان الؽدرض مدن شدرعٌة الجدزاء فدً الشدرٌعة اإلسدالمٌة هدو إرادة الرحمدة بالعبداد وتحقٌدق 
المصالح لهم ، ودرء المفاسد عنهم فقد تفرع عن هذا األساس جملدة مدن الضدوابط الشدرعٌة ، وهدذه 

 :  (ٖ)مستفادة من نصوص الشرٌعة ، وأقوال الفقهاء ، ومن أهم هذه الضوابط ما ٌؤتً الضوابط 
 :  الضابط األول : المساواة بٌن الجرٌمة والعقوبة

وهددذا الضددابط مددن آثددار عدددل هللا سددبحانه وتعددالى فٌمددا ٌشددرعه لعبدداده ، وألن العقوبددة شددرعت 
األصل فً اإلصالح ، وحفظ مصالح النداس ، لظروؾ معٌنة،ولذا فإنها تقدر بقدرها ، وألنها لٌست 
َئة  ِمْثلَُهأا َفَمأْن َعَفأا َوأَْصألََ   وإنما هً كاإلستثناء من األصل ، ولهذا قال تعالى:   ٌ َئة  َسأ  ٌ َوَجَزاُء َسأ
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الِِمٌنَ  ٌُِحَب الظ  ُه اَل  ِ إِن   .  (ٔ) َفأَْجُرهُ َعلَى َّللا 
لجرٌمدة ، وهدذه المسداواة ظداهرة فدً عقوبدات القصداص فالعقوبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة بقدر ا

فً جرابم القتل ، والجروح العمدٌة ، وكدذلك فدً عقوبدات التعزٌدر ، ألن التعزٌدر ٌختلدؾ بداختالؾ 
جرابمه ، وأٌضاً ٌظهر فً الحدود ، حٌث تكون المساواة فً هذا الجانب األخٌر بٌن كمٌة المعصدٌة 

، فراعدت الشدرٌعة بدذلك القددر الدذي ٌظدن  (ٕ)لعقوبة المقدرة والضرر الذي تحمله الجرٌمة ، وبٌن ا
 زجر الجانً به بال نقص ، وال زٌادة ، وال شطط . 

 :  الضابط الثانً : الزجر والردع
ٌراد بهذا الضابط أن ٌكون فً العقوبة كمٌة كافٌة مدن اإلٌدالم بحٌدث تدردع الجمٌدع عدن ارتكداب 

ن إٌدالم كداؾ لتؤدٌدب الجدانً وردعده عدن العدودة إلدً فعدل الجرٌمة ، وإذا وقعت كان ما كان فٌها م
 .  (ٖ)الجرٌمة. وزجر ؼٌره من التشبه به ممن تمٌل نفسه إلً اقتحامها

 :  الضابط الثالث : إتصاف العقوبة بالتقوٌم واإلصالح
، ، والتحقٌدرمعنى من المعانً السدٌبة كالتعدذٌبفقد أجمعت النصوص على منع أن تحمل العقوق 

 ، وقررت فٌها األهداؾ السامٌة ، والؽاٌات الكرٌمة ، والمقاصد الثمٌنة .  والقسوة
ًّ  وقد ثبت فً الصحٌح أن رجالً جاء إلً النبً  فقال : ٌا رسول هللا إنً أصبت حداً فؤقمده علد

قدام إلٌده  فلمدا قضدً النبدً  ، قال : ولم ٌسدؤله عنده ، قدال وحضدرت الصدالة فصدلى مدع النبدً 
ا رسول هللا إنً أصبت حداً فؤقم فً كتاب هللا ، قال:ألٌس قد صلٌت معنا ؟قال: نعم ، الرجل فقال : ٌ

 . ( ٗ)قال: فإن هللا ؼفر لك ذنبك ، أو قال : حدك "
وٌإكددد ذلددك علددً أن مددن مقاصددد الشددرٌعة اإلسددالمٌة فددً العقوبددات والجددزاءات هددو السددعً إلددً 

 إصالح الجانً بكل وسٌلة مشروعة ممكنة . 
 :  رابع : حفظ المصال الضابط ال

والمقصود بهدا الضدرورٌات الخمدس، وهدً: حفدظ الددٌن، لدنفس، والنسدل، والعقدل، وقدد شدرعت 
، (٘)الجزاءات لحفظها، وهو ما ٌسمى بحفدظ الضدرورات مدن جاندب العددم فدً إصدالح المقصددٌن "

 وفً الحفاظ علً هذه المقاصد الكبرى حفاظاً علً النظام العام للمجتمع. 
أاَس َبْعَضأُهْم بِأَبْعض   قال تعدالى: لخامس : العقوبات رحمة للناس : الضابط ا ِ الن  َولَأْواَل َدْفأُع َّللا 

ُ َمأْن ٌَ  ْنُصأَرن  َّللا  ٌَ ا َولَ ِ َنثٌِأرا ٌُْذَنُر فٌَِها اْسُم َّللا  ع  َوَصلََوات  َوَمَساِجُد  ٌَ َمْت َصَواِمُع َوبِ َ لَُهد 
ْنُصأُرهُ إِن  َّللا 

ِزٌز  لََقِويٌّ عَ 
، وٌفهم من اآلٌة الكرٌمة أنده لدو تدرك النداس وشدؤنهم لقتدل بعضدهم بعضداً، وسدرق (ٙ)

بعضهم بعضاً، وانتهكدت األعدراض، وانتشدر السدلب والنهدب، وفسددت الحٌداة والعالقدات اإلنسدانٌة، 
ولذا شرعت الحدود والعقوبات علً مختلؾ مسمٌاتها قصاصاً،أو جلداً، أو ؼرامدة. ٌقدول ابدن تٌمٌدة 
"إن إقامة الحدود من العبادات،كالجهاد فً سبٌل هللا ، فٌنبؽً أن ٌعرؾ أن إقامة الحددود رحمدة مدن 
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 .  (ٔ)هللا بعباده ( 
 : الضابط السادس : التأند من إقامة العدل 

وهددو المقصددد األساسددً مددن مقاصددد العقوبددة ، فلددوال إٌقدداع العقوبددة علددى كددل مخددالؾ، ومرتكددب 
نتشر الفساد والظلم والطؽٌان ، لكن فً إقامة الحدود ، وإٌقاع العقوبات للجرٌمة لعمت الفوضى ، وا

علددى الجندداة والمخددالفٌن بقصدداص أو جلددد أو سددجن عددادل ، وإنصدداؾ للمجتمددع واسددتقرار لحٌاتدده ، 
 .  (ٕ)واستمرار لها ، وضمان النتشار األمن والطمؤنٌنة فٌه 

وتعتبددر جمٌددع هددذه المقاصددد وسددٌلة  تلددك هددً مقاصددد الشددرٌعة مددن شددرعٌة العقوبددة أو الجددزاء ،
 تستخدم للمحافظة على المصالح العامة ، والمقاصد الكلٌة الكبرى . 

وقد أرست الشرٌعة اإلسالمٌة هذا المبدأ منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان . سدابقة بدذلك 
وذلك فً قولده تعدالى  ما تنادي به النظم الوضعٌة حالٌاً ، إذ ورد هذا المبدأ فً كتاب هللا عز وجل ،

 :  بٌَِن َحت ى َنْبَعَث َرُسوالا ا ُمَعذ   .  (ٖ) َوَما ُنن 
والمقصود من هذه اآلٌة الكرٌمة أنه ال توجد عقوبة من ؼٌر أن ٌرسل إلٌه رسول ٌبشر وٌندذر ، 

ذره بسوء فحكمة هللا سبحانه وتعالى قضٌت بؤن ال ٌعاقب أحدا من عباده إال إذا بلػ رسالته إلٌه ، وان
ربده  . وقدد بلدػ الرسدول الكدرٌم  (ٗ)العقبى إن عصى وخالؾ ، وبحسن العقبى إن أطداع بمدا أمدر 

فؤدى األمانة وبٌن الحالل والحدرام للعبداد ، وأمدرهم بتحدري الحدالل فدً كدل شدا وباجتنداب الحدرام 
الحدرام بدٌن : " الحدالل بدٌن و والبعد عنه ، وعن الوقدوع فدً الخطدؤ والزٌدػ والزلدل ، حٌدث قدال 

وبٌنهمدددا أمدددور مشدددتبهات ال ٌعلمهدددن كثٌدددر مدددن النددداس ، فمدددن اتقدددى الشدددبهات فقدددد اسدددتبرأ لدٌنددده 
 . (٘)وعرضه..(

ومن أطاع الرسول فقد أطاع هللا ومن عصاه فقدد ضدل ضدالالً مبٌنداً ، ومدن هدذا الدوحً الربدانً 
ات سواء كانت جنابٌة أم تتجسد مقاصد الشرٌعة بمفهومها الواسع وتتؤسس دعابم مبدأ شرعٌة الجزاء

تؤدٌبٌة ، وبهذا السبق الفكري والقانونً تتؤكد القاعدة الشدرعٌة التدً تقدول: بدؤن اإلسدالم صدالح لكدل 
 . (ٙ)زمان ومكان وضابط كل ذلك المصلحة العامة. 

وقد تعرض عمرو بن العاص للتطبٌق العملً فً مجال الجزاءات اإلدارٌدة ، وذلدك حدٌن اسدتؽل 
بن العاص سلطان والده ، باعتبداره أمٌدر مصدر ، وأسداء إلدً أحدد أبنداء الدبالد ، إذ محمد بن عمرو 

أجرى ابن عمرو بن العاص فرسه فً سباق مدع فدرس أحدد األقبداط المصدرٌٌن ، فلمدا سدبقت فدرس 
القبطً ؼضب ابن عمرو ، وانهال علً المصري بسوط وهدو ٌقدول " خدذها وأندا ) ابدن األكدرمٌن( 

شكواه إلً عمر بن الخطاب الذي استدعً عمرو بن العاص وابنه ثم أعطدى فرفع القبطً المصري 
 المصري القبطً عصاه وقال له " أضرب بها ابن األكرمٌن ". 
، المشهور : " متى استبعدتم الناس وبعد أن انتهت العقوبة التفت إلً عمرو بن العاص وقال قوله

 .  (4)وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً " 
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، حٌدث قدام جزاء التؽرٌب وهو النفدً واإلبعدادالتؤدٌبٌة أٌضاً التً عرفها اإلسالم ومن الجزاءات 
الخلٌفة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه بنفً معن بن زابده بعد ما جلده ، ألنه قام بصنع خاتم علدً 
ذات نقدش خداتم بٌدت المدال ممدا أدى بده إلدً أخدذ مدال مدن أمدوال بٌدت المسدلمٌن بهدذا الخداتم بسدبب 

 . (ٔ)ٌر والتزٌٌؾ علً موظؾ بٌت المالالتزو
ولقد أوضحت السنة النبوٌة شرعٌة الجزاء التؤدٌبى بجالء ووضوح فعن ابن عبداس قدال: جداءت 
جارٌة إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سٌدي اتهمنً فؤقعدنً على النار حتى احترق فرجدى ، فقدال 

ت له بشا ، قالت: ال ، فقدال عمدر: علدً لها عمر: هل رأى ذلك علٌك ، قالت: ال ، قال: فهل إعترف
؟ قال: ٌا أمٌر المإمنٌن أتهمتهدا فدى نفسدها ، قدال عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب هللابه ! ، فلما رأى 

أرأٌت ذلك علٌها ، قال: ال ، قدال أفاعترفدت لدك بده ؟ قدال: ال ، قدال والدذى نفسدً بٌدده لدو لدم أسدمع 

لده ألقدتها منك ! وضربه مابدة سدوط ، وا من ولد وال الكهم من مملوك ٌقاد ال: ٌقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصوقال للجارٌة: اذهبً فؤنت حرة لوجده هللا وأندت مدوالة هللا ورسدوله ، أشدهد لسدمعت رسدول هللا 

 .(ٕ)" ورسوله هللا مولى وهو حر فهو به مثل أو بالنار حرق من: "ٌقول
رمت إقامة الحكم دون توافر أسباب الحكم الكافٌة مدن  ٌتضح مما تقدم أن الشرٌعة اإلسالمٌة قد حَّ

شهود ودعاوى وبٌنة ، أى توافر الدالبل المادٌة بكل أبعادها ، فقررت أنه ال جرم إال بدنص شدرعى 
بٌَِن َحت ى َنْبَعأَث َرُسأوالا  واضح ٌقضى بتجرٌم الفعل ، عمال بالقاعدة القرآنٌة:   ا ُمَعذ  . (ٖ)   َوَما ُنن 

صٌة ٌخدتص بآثارهدا العقابٌدة مدن اقترفهدا عمدال بالقاعددة القرآنٌدة الثابتدة باآلٌدات وأن الجرٌمة الشخ
َهأا َواَل َتأِزُر َواِزَرة  ِوْزَر أُْخأَرى التالٌة:  ٌْ ُنأل  اْمأِر   ِمأْنُهْم َمأا ل (ٗ)، َواَل َتْنِسُب ُنلَ َنْفأس  إاِل  َعلَ ِِ

اْنَتَسَب ِمَن اإْلِْثِم 
(٘) ،  ِْعَملْ م ٌَ َرهُ َوَمْن  ٌَ ا  ة  َشّرا  .(ٙ)   ْثَقالَ َذر 

مقتضى التناسب أال تؽلو السلطة المعنٌة بتحدٌد الجزاء فى اختٌاره ، وال تركب متن الشدطط فدى 
نظام أو المخالفة تقدٌره ، وإنما علٌها أن تتخٌر ما ٌكون على وجه اللزوم ضرورٌاً لمواجهة خرق ال

اإلدارٌة ، وما ٌترتب على اقترافها من أثار ، وما فٌده القددر المتدٌقن مدن معقولٌدة لدردع المخدالؾ ، 
 وزجر ؼٌره عن أن ٌرتكب ذات فعله.

 تناسب الجزاء و المخالفة التؤدٌبٌة فى النظام اإلدارى االسالمى.
َئة  ِمْثلَُها َوَجَزاُء سَ   ٌجد هذا المبدأ تطبٌقه فً قوله تعالى :   ٌ َئة  َس  ٌ

. وكذلك فً قوله تعالى  (4)

                                                                    

 .  299(ٓبـ قدامة، الؿغـل .الجزء العاشر ، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، بدون سـة صباطة ، ص 2)

( ، وقرال: قرال أبرق صرالح: قرال الؾقرث: وهرذا الؼرقل معؿرقل برف ، هرذا حرديث  9/291،  0/021جف الحراكؿ يف الؿررتدرك ) (  أخر0)

( وابـ حجر ىف فتح البارى )  9/21صحقح ايسـاد ولؿ يخرجاه والبقفؼك ىف الرـة الؽ ى ، باب ماروى فقؿـ قتؾ طبده أو مثؾ ) 

20/292.) 

 .25( سقرة ايسراء ، آية رقؿ 2)

 .219( سقرة إكعام أية رقؿ 9)

 .202( سقرة الـراء آية رقؿ 5)

 .9( سقرة الزلزلة آية رقؿ 1)

 .  92(  سقرة الشقرى آية رقؿ 4)
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 :  َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاقُِبوا بِِمْثِل َما ُعوقِْبُتْم بِِه
(ٔ)  . 

وقد تجسد مبدأ التناسب وظهر مدن خدالل تطبٌدق األحكدام والقواعدد التدً جداء بهدا القدرآن الكدرٌم 
ع األحكام والمحاكم اإلسالمٌة سواء علً المنازعات والسنة النبوٌة ، وبقٌة مصادر الشرعٌة فً جمٌ

المدنٌددة أو الجزابٌددة أو فددً الخصددومات اإلدارٌددة . فقددد أخددذت الدولددة اإلسددالمٌة بتطبٌددق القددانون 
قددوق الخاصددة أو فددً مجددال الحقددوق مجددال الحفددً المنازعددات اإلدارٌددة العامددة ) اإلسددالمً للنظددر

، م الشرع أسوة بالمنازعدات الفردٌدةعات اإلدارٌة ألحكاالمصالح العامة ( فقد خضعت هذه المناز أو
 وتؤكد ذلك أٌضاً من خالل خضوع رجال اإلدارة وتصرفاتهم لمبدأ الشرعٌة . 

وبقدددر اخددتالؾ طبٌعددة المنازعددات الفردٌددة عددن المنازعددات اإلدارٌددة واخددتالؾ موضددوعاتها ، 
هدددتم بالمصددالح العامدددة ، وأن هدددذا فالمنازعددات الفردٌدددة تعنددً بالمصدددالح الخاصددة ، بٌنمدددا الثانٌددة ت

االختالؾ ٌتطلب وجود قواعد إدارٌة إسالمٌة مسدتقلة عدن القواعدد الخاصدة تدنظم وتهدتم بمنازعدات 
 األفراد مع اإلدارة ؼٌر تلك التً تعنً وتهتم بمنازعات األفراد بعضهم بالبعض اآلخر .

المً" وٌكدون مسدتقل مما ٌترتب علً ذلك وجود قضاء متخصص وهو " القضداء اإلداري اإلسد
 عن القضاء الخاص ، إلختالؾ طبٌعة المنازعات اإلدارٌة عن المنازعات الفردٌة . 

وعلى ذلك فإن تطبٌق مبدأ التناسب ٌنحصر فً أن تلتزم اإلدارة بتطبٌقه واحترام قواعد الشرعٌة 
ء اإلداري اإلسددالمٌة فددً تصددرفاتها وأعمالهددا وعنددد توقٌددع الجددزاء التددؤدٌبً ، وأن ٌراقددب القضددا

اإلسالمً شرعٌة هذه الجزاءات ، وأن أي مخالفدة للمشدروعٌة ٌترتدب علٌهدا بطدالن أعمدال اإلدارة 
 .  (ٕ)القانونٌة منها أو المادٌة 

أٌضداً ٌظهدر تطبٌدق هدذا المبدددأ " مبددأ التناسدب " بتعددٌل وإلؽدداء الجدزاء التدؤدٌبً المخدالؾ لمبدددأ 
دارٌة أن تراعً مصادر مبددأ الشدرعٌة وتددرجها عنددما الشرعٌة ، وبمعنى آخر أن على السلطة اإل

ترٌد إصدار األنظمة أو اللوابح اإلدارٌة ، أو أنها ترٌد أن تقدوم بعمدل إداري فٌجدب مراعداة التددرج 
ٌُعلدى علٌده ، ومددن ثدم السدنة النبوٌددة  فٌكدون القدرآن الكدرٌم فددً قمدة النظدام القدانونً ، فهددو ٌعلدو وال 

 .  (ٖ)ظام القانونً اإلسالمً ، ومن ثم ٌتبعه النظام القضابً المتخصصواإلجماع وهكذا ٌتكون الن
وتطبٌقاً لهذا المفهوم فإن سلطة اإلدارة فً اإلسالم فً توقٌع الجزاء علً المخالفة التؤدٌبٌة ٌجدب 
أن تراعى فٌه التحقق من أن توقٌع هذا الجزاء ٌتناسب مع ارتكاب المخالفدة وأنده ؼٌدر ُمؽدالى فٌده . 

على ذلك فإذا كان هناك ؼلو فً توقٌع الجزاء فإن العامل له الحق فً إبطال هذا الجدزاء ألنده وبناء 
ٌخددالؾ مبدددأ المشددروعٌة وهنددا ٌحددق للقاضددً اإلداري اإلسددالمً أن ٌحددل محددل اإلدارة فددً إصدددار 

ٌُؽٌر فً مضمون الجدزاء التدؤدٌ ٌُعدل أو  بً القرارات اإلدارٌة ما دام ٌعمل ضمن مبدأ الشرعٌة وأن 
 ، أو الحكم بإلزام اإلدارة بتعدٌل أو إلؽاء الجزاء التؤدٌبً المخالؾ والمؽالى فٌه . 

إن تطبٌددق مبدددأ الشددرعٌة فددً تحقٌددق مبدددأ التناسددب ٌمثددل ضددمانة حقٌقٌددة لألفددراد تجدداه تصددرفات 
اإلدارة ، وهددو صددمام أمددان ضددد تعسددؾ واسددتبداد السددلطة اإلدارٌددة ، وهددذا مددا تهدددؾ إلٌدده الدولددة 

 مٌة فً تثبٌت العدالة . اإلسال
ولقدد حثدت الشدرٌعة اإلسدالمٌة علدً التعداون علددى البدر والتقدوى ونهدت عدن التعداون علدى اإلثددم 

َ   والعدوان .. قال تعالى : 
قُوا َّللا  ْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعلَى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َوات  َوَتَعاَوُنوا َعلَى اْلبِر  َوالت 

 َ
َشِدٌُد اْلِعَقاِب  إِن  َّللا 

 . والدولة لٌست إال الجهاز اإلداري الذي ٌحقق هذا المثل األعلى .  (ٗ)

                                                                    

 .   201(  سقرة  الـحؾ آية رقؿ 2)

  041، ص  0(  الررخرل . شرح الرقر الؽبقر جر 0)

 .  019(  الؼقرل ، أطاد حؿقد . مرجع سابؼ ، ص 2)

 . 0ة الؿائدة ، آية رقؿ (  سقر9)
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شددرع  –هددذا والشددرٌعة اإلسددالمٌة تنطلددق صددوب المقاصددد الشددرعٌة مددن أن هللا الخددالق األعظددم 
 أحكامه لمصلحة العباد بجلب النفع لهم ودفع األذى والضرر عنهم . 

ا أُولًِ اأْلَْلَباِب    ففً القصاص ٌقول عز وجل : ٌَ اة   ٌَ  . (ٔ)  َولَُنْم فًِ اْلقَِصاِص َح
وقد سبقت الشرٌعة اإلسالمٌة كل النظم الوضعٌة فً تطبٌقها لمبدأ التناسب بٌن الجزاء والمخالفة 
التؤدٌبٌة ،حٌث تدرجت بالعقوبات التؤدٌبٌة حسب جسامتها بحٌث ٌتفق والدذنب اإلداري الدذي اقترفده 

  العامل.
 ومن تطبٌقات هذا التدرج : 

 عقوبة التوبٌخ  -ٔ
 عقوبة الزجر والنهً  -ٕ
 عقوبة الحرق لمتاع لؽال وضربه  -ٖ
 عقوبة المصادرة ألموال المخالؾ .  -ٗ
 عقوبة العزل من الوظٌفة .  -٘

 وكل هذه العقوبات هً فً واقع األمر عقوبات تعزٌرٌة . 
ٌة الفقهاء فً العقوبة التً ٌملك توقٌعها وقد أرسى النظام اإلسالمً مبدأ التناسب وقد اشترك ؼالب

 أولً األمر الشروط اآلتٌة : 
 أال تكون خارج دابرة اإلسالم .  -ٔ
 أن تكون العقوبة فً إطار حدود ال ٌتجاوزها الحاكم وهً:  -ٕ

 أن تكون العقوبة بؤقل قدر ٌدفع الفساد . –أ 
 األمة . أال ٌكون السبٌل الً تحقٌق العقوبة هو نشر التجسس بٌن آحاد –ب 
علددى الجددرم الصددؽٌر بالعقدداب أن تكددون العقوبددة متناسددبة مددع الجرٌمددة مددا أمكندده ، فددال ٌعاقددب  –ج 

. وٌعنً مبدأ التناسب من الوجهة الشرعٌة ، أن  (ٕ)، أي ال ٌكون هناك إفراط فً العقوبة الكبٌر
ٌن الوضدعٌة أن الشرٌعة اإلسالمٌة اشتملت علً كل القٌم والمبادئ واألخالق التً تحاول القوان

 تسٌر علً نهجها  وتقتدي بها . 
تؤدٌددب دون الحددد وأصددله مددن العددزر بمعنددى الددرد والددردع وهددو مشددروع بالكتدداب  والتعزٌأأر هأأو:

والسنة واإلجماع . ولم ٌفرق التشرٌع اإلسالمً بٌن العقوبدات الجنابٌدة والعقوبدات التؤدٌبٌدة ، ولكنده 
 : (ٖ)ٌُقسم العقوبات إلً ثالثة أقسام 

وهً العقوبات الثابتة بنص القرآن الكرٌم أو السنة النبوٌة فً جرابم فٌها اعتداء علً  حدود :ال -ٔ
حق هللا تعالى،وهً حد السدرقة، حدد قطدع الطرٌدق )الحرابدة (، وحدد الزندا، وحدد القدذؾ، وحدد 

 الشرب ، وحد الردة. 
ء علددً العبدداد . وهددً العقوبددات الثابتددة بددالنص فددً الجددرابم التددً ٌكددون فٌهددا اعتدددا القصأأاص : -ٕ

 وأساس القصاص المساواة بٌن ما وقع من الجانً بالفعل وما ٌكون من عقاب . 
مقدددارها وتددرك تقدددٌرها لددولً وهددً العقوبددات التددً لددم ٌددرد نددص مددن الشددارع ببٌددان  التعزٌأأر : -ٖ

 ، وهً قد تكون تعزٌرات لحقوق هللا تعالى وقد تكون لحقوق العباد .  األمر
وظٌفته ٌعتبر فً نظر الشرٌعة اإلسالمٌة مدن الجدرابم التدً تسدتوجب  واخالل الموظؾ بواجبات

 .  (ٗ)التعزٌر

                                                                    

 .  249( سقرة البؼرة آية رقؿ 2)

 .  50،  52،ص 2941( ابق زهرة،  محؿد . الجريؿة والعؼقبة يف الػؼف ايسالمل،  الؼاهرة ، دار الػؽر العربل 0)

 .  221(  الؿؾط ، محؿد جقد ت ..رسالة دكتقراة،جامعة الؼاهرة ، مرجع سابؼ ، ص 2)

 وما بعدها .  225ت . كػس  الؿرجع ، ص (  الؿؾط، محؿد جقد9)
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 ومن تطبٌقات الجزاء التأدٌبً فً اإلسالم : 
( كمدا أزال ٔالعالء بن الحضرمً عامله علً البحرٌن ألن وفد عبدد قدٌس شدكاه) عزل النبً  -ٔ

لصدددقة فماطلدده فددً صدددقته، مظلمددة القددوم الددذٌن تظلمددوا عددن عاملدده أبددا جهددم الددذي بعثدده علددً ا
 .  (ٕ)فضربه فشجه،وطلبوا القود،وذلك بؤن أدى لهم تعوٌضا علً تلك الفعلة

ما أُثر مدن سدٌدنا عمدر بدن الخطداب أنده وجدد رجدالً ٌبٌدع وٌدرخص فدً السدعر عمدا علٌده أهدل  -ٕ
روى  –السوق فنهاه عن ذلك ، دفعاً للضرر الذي ٌلحق ؼٌره من التجار ، ورعاٌة لمصدلحتهم 

ام مالك فً الموطؤ عن ٌونس بن ٌوسدؾ عدن سدعٌد بدن المسدٌب أن عمدر بدن الخطداب مدر اإلم
بحاطب بن أبً بلتعة وهو ٌبٌع زبٌبا بالسوق فقال له عمر : إمدا أن تزٌدد فدً السدعر . وإمدا أن 

وفدً هدذا ٌقدول الزرقدانً : " فقدد نهداه عدن نقدص السدعر ألنده كدان ٌبٌدع  (ٖ)ترفع مدن سدوقنا ؟؟
  .(ٗ)هل السوق دفعاً للضرر ورعاٌة للمصلحة "بؤرخص مما ٌبٌع أ

، وجداء فدً هللا تعالى قد جعدل لكدل شدا سدبباً  تقوم مشروعٌة تسبٌب األحكام فً اإلسالم علً أن
المبسوط لشمس الدٌن السرخسً أنه " ٌنبؽً علً القاضً أن ٌعتدذر للمقضدً علٌده وٌبدٌن لده وجده 

ه، وٌبٌن له أنه فهم حجته ، ولكن الحكم فً الشرع ٌقتضً القضاء علٌه فلم ٌكن ؼٌره ، لٌكون قضاب
 .( ٘)ذلك أدفع لشكاٌته للناس ، ونسبته إلً أنه جار علٌه، ومن ٌسمع ٌخل فربما تفسد العامة"

ن إ، حٌث نوناً فى النظام اإلدارى المعاصروقد أصبح التسبٌب فى المجال التؤدٌبً أمراً متطلباً قا
جمٌع القوانٌن التى نظمت الجزاءات التؤدٌبٌة ، استلزمت أن ٌكون الجدزاء التدؤدٌبً مسدبباً، ومدن ثدم 

.  بل إنها إذا تذرعت بسبب من (ٙ)ٌعتبر اجراءاً جوهرٌاً ٌترتب على تخلفه القضاء بعدم مشروعٌته 
ثبدت مدن جددواه فدى حمدل األسباب فدال ٌكتفدى القاضدً بالتؤكدد مدن صدحته ، وإنمدا ٌكدون علٌده أن ٌت

 .(4)القرار علٌه ، وما إذا كان سبباً جدٌاً منتجاً ألثره فى اتخاذ الجزاء من عدمه 
وإذا كدان النظدام قددد اسدتلزم ضدرورة تسددبٌب الجدزاء التدؤدٌبً إال أندده لدم ٌحددد مفهومدده ولدم ٌبددٌن 

من ضمانه جوهرٌة للنظام  أحكامه تاركاً الساحة للفقه والقضاء ببٌان ذلك ، نظراً لما ٌحققه التسبٌب
 التؤدٌبى بصفة عامة وللموظؾ المتهم بصفة خاصة.

إن نظام تسبٌب األحكام معروؾ فً الفقه اإلسالمً ، وحكمته هو إقناع المحكوم علٌه بالحكم من 
 . (6)ناحٌة وإقناع الكافة بسالمة القضاء من ناحٌة أخرى 

حٌنما أنشؤ عمر بن الخطاب رضً هللا عنه   وقد عرفت كتابة األحكام فجر ظهور اإلسالم ، وذلك

                                                                    

 .  20(طؾل، محؿد كرد. ايدارة ايسالمقة يف طز العرب ، مرجع سابؼ ، ص 2)
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 .  19ص  0جر  (  الؿقصل بشرح الرققصل ،2)
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الدواوٌن . والدٌوان هو المكان الذي كانت تودع فٌه الصحؾ بما فٌها السجالت . والسجل فً اللؽدة 
هو كتاب القاضً . والحجة هً الحكم . وتوضع فً أعالها عالمدة القاضدً ، وٌوقدع الشداهدان فدً 

تجاج الخصوم بها عند اللزوم . وٌؤخذ المحكوم لده أسفلها ، وتظل هذه الحجج فً حوزة القاضً الح
 .  (ٔ)ملخصاً منها وتظل للحجة أي الحكم حجٌتها حتى لو مات شهودها 

وهذه األحكام المكتوبة كانت تتناول حجج المتداعٌن ، وبٌان الحكدم الشدرعً المدإدي إلدى قضداء 
كتابً لألحكام . وال شك أن ذلك القاضً . وٌبٌن من ذلك أن الشرٌعة اإلسالمٌة قد عرفت التسبٌب ال

ٌتفق مع قدسٌة القضاء ، وأنه ال ٌبنى علً شهوة القاضدً وهدواه ، وإنمدا ٌقدوم علدى التدزام األحكدام 
الشرعٌة التً تهدؾ قبل أي اعتبار آخر إلى رعاٌة مصالح الناس وتؤمٌنهم علً حقوقهم ، وتمكٌنهم 

 . (ٕ)من الحصول علٌها
اء المراد به :  ذكر القاضً ما بنً علٌه حكمه من األحكام الكلٌة، تسبٌب الجز : ماهٌة التسبٌب

. فهذه (ٖ)وأدلتها الشرعٌة ، وذكر الوقابع القضابٌة المإثرة ، وكٌؾ تثبت بطرق الحكم المقررة
هجرٌة . قال عمر  ٕٗٓرواٌة عمر بن خالد عن قضاء إبراهٌم بن الجراح الذى تولى قضاء مصر 

ضاة كإبراهٌم بن الجراح ، كنت إذا عملت له المحضر وقرأته علٌه أقام " ما صحبت أحداً من الق
عنده ماشاء هللا أن ٌقٌم ، وٌرى فٌه رأٌه ، فإذا أراد أن ٌقضً به دفعه إلّى ألنشا منه سجالً ، فؤجد 
فى ظهره قال أو حنٌفة كذا ، وفى سطر قال أبن أبى لٌلى  كذا ، وفى آخر قال أبو ٌوسؾ كذا ، 

كذا ، ثم أجد على سطر منها عالمة كالخط ، فؤعلم أن إختٌاره وقع على ذلك القول  وقال مالك
 .(ٗ)فؤنشا منه السجل

 :  عناصر التسبٌب
 ذكر ملخص الدعوى واإلجابة والدفوع والطلبات .   -أ 

تنقٌح الوقدابع بدذكر المدإثر منهدا ، ومدا اتفدق علٌده المتخاصدمان ، ومدا اختلفدا فٌده مدن الوقدابع  –ب 
إثرة ، والرد علً الوقابع والدفوع ؼٌر المدإثرة ممدا ٌخشدى اللدبس بالسدكوت عنهدا ، وبٌدان الم

عدم تؤثٌرها وردهدا وال ٌسدتطرد القاضدً فدً الدرد علدً كدل وصدؾ ؼٌدر مدإثر ، لمشدقة ذلدك 
 وطوله،وألنه إذا علم الوصؾ المإثر الذي ٌبنً علٌه الحكم فٌما عداه فهو طردي . 

ت الوقدابع المدإثرة ممدا اختلدؾ علٌده الخصدمان فٌده مبٌنداً طدرق الحكدم ٌذكر القاضً صفة ثبو –ج 
التً ثبتت بها من شهادة أو ٌمٌن أو نكول أو ؼٌرها من كل دلٌل استدل به علدً ثبدوت الواقعدة 

، وتعددٌل الشدهود وجدرحهم الذي ثبتت به ، ووجه الداللدة مندهأو نفٌها ، وٌبٌن ملخص الطرٌق 
ردهدا وسدببه،أو ٌشدٌر إلدً عددم إثبدات المددعً لمدا ٌدعٌده إذا لددم  وسدببه،وٌبٌن رد البٌندات عندد

 ٌحضر بٌنة ولم ٌعترؾ الخصم له . 
ٌذكر القاضً المهل واألعذار فدً الحجدج والبٌندات ، والتعجٌدز عدن إحضدار البٌندة بعدد مهلتهدا  –د 

 المقررة . 
 قعة . ٌذكر الحكم الكلً ، ودلٌله ، ووجه الدالل منه ، وانطباقه علً الوا -هـ 

 . ( ٘)وقد ٌترك القاضً بعض أوصاؾ هذا التسبٌب عند االقتضاء حٌنما ال ٌحتاج إلٌها

                                                                    

 .  224(  أبق الخقر، صف . الؿرجع الرابؼ ، ص 2)

 .  224الؿرجع الرابؼ ، ص  (  أبق الخقر ، صف. حرية الدفا  ،0)

( آل خـقـ ،طبد اهلل بـ محؿد برـ سرعد. ترربقب إحؽرام الؼضرائقة يف الشرريعة ايسرالمقة، الريراض، مؽتبرة العبقؽران الطبعرة الثالثرة ، 2)

 .    290ص  0هر جر  2922

 . 99، مرجع سابؼ، ص 2929(طركقس، محؿقد. تاريخ الؼضاء يف ايسالم صبعة  9)

 .  292مـ التػصقؾ آل خـقـ، طبد اهلل بـ محؿد بـ سعد، مرجع سابؼ ، ص  ( اكظر بشا5)



 

225  

 للتسبٌب ضوابط ٌجب مراعاتها ، وهً : 
 اعتماده علً الوقائع المقدمة للقاضً والمدونة لدٌه :   -1
مستمداً مما تداعً فٌه الخصوم وقدموه للقاضً فً دعدوى ،  أن ٌكون التسبٌب الواقعً لألحكام 

وإجابة ، ودفوع ، وبٌنات ، وطلبات مما تم ضبطه فً محضر القضدٌة ، فدال ٌصدح تسدبٌب الوقدابع 
بؤسباب لم ٌتداع فٌها الخصوم ولدم تقددم للقاضدً ، كمدا ال ٌصدح اعتمداد القاضدً فدً التسدبٌب علدى 

 م بعلمه. علمه الشخصً ؛ ألنه ممنوع من الحك
ولقد كان الفقهاء ٌحثون علً اتخاذ المحاضر والسدجالت لألقضدٌة، والمنازعدات، واإلقدرارات ، 

 والشهادات لالعتماد علٌها عند الحكم .
 أن ٌنون التسبٌب نافٌاا :    -2

المراد بكفاٌة التسبٌب : أن ٌورد القاضً من األسباب شرعٌة وواقعٌة ما ٌدل علً صدحة الحكدم 
 ابه مما ٌحمل على القناعة به . وإحكام بن

أن ٌكون التسبٌب كافٌاً مشتمالً علً عناصر التسبٌب فٌورد القاضً منها ما ٌحمدل علدً القناعدة 
 هـ ( :  3ٖٖٔبالحكم وٌظهر كونه صواباً وعدالً . ٌقول ابن عاشور ) ت 

عدود المنازعدة " فلٌس اإلسراع بالفصل بٌن الخصمٌن وحدده محمدوداً إذا لدم ٌكدن الفصدل قاطعداً ل
 . (ٔ)ومقنعاً فً ظهور كونه صواباً وعدالً"

 أن ٌنون التسبٌب متسقاا :   -3
 .  (ٕ)اتسق الشا فً اللؽة : اجتمع وانضم وانتظم 

والمددراد باتسدداق التسددبٌب : توافددق األسددباب ، وعدددم تعارضددها مددع بعضددها أو مددع الحكددم . فعلددى 
بعضددها مددع بعددض ، فتكددون مالقٌددة للدددعوى  القاضددً أن ٌلحددظ عنددد تسددبٌب حكمدده توافددق األسددباب

واإلجابددة والدددفوع والطلبددات ، فددال تكددون هددذه فددً جهددة واألسددباب فددً جهددة أخددرى . وال تعددارض 
 األسباب أو تناقض بعضها بعضاً فٌما بٌنهما ، أو مع الحكم . 

والددرد علددً مددا ٌعارضددها فعلددى القاضددً أن ٌوضددح فددً أسددباب حكمدده مددا ٌثبددت مددن الوقددابع 
 ، واإلجابة علً ما قد ٌرد من التباس فً الفهم والتطبٌق . ضهاٌناق أو

 أن ٌنون التسبٌب متسلسالا :   -4
 والمراد بتسلسل التسبٌب : ترتٌب األسباب حتى ٌؤخذ بعضها ببعض . 

فعلى القاضً أن ٌلحظ عند تسبٌب حكمه أن ٌكون اسدتنباطه منظمداً ٌنطلدق فٌده عندد تقرٌدره مدن 
 ، ومن المعلوم إلً استنباط المجهول أو تقرٌره ، ومن الدلٌل إلً المدلول .  المقدمات إلً النتابج

 أن ٌنون  التسبٌب واقعٌاا متوازناا :   -5
 مطابقته لواقع الحال من ؼٌر مبالؽة وال تهوٌل،أو تقلٌل وتهوٌن .  والمراد بواقعٌة التسبٌب:

 . آخرسباب وٌهمل جانباً تعادل األسباب،فال ٌركز علً جانب من األ والمراد بتوازنه:
فعلى القاضً أن ٌلحظ عند تسبٌب حكمه الواقعٌة فً التسبٌب ، فال ٌبالػ أو ٌهول فٌه فٌورد مدن 

 األسباب ما ٌصور الواقع والحال أكبر مما هو علٌه . 
كما ال ٌهون أو ٌقلل فً التسبٌب فٌصور الحال والواقع أقدل ممدا هدو علٌده ، إمدا بدإٌراد األسدباب 

تإٌددد التهددوٌن بخددالؾ الواقددع ، أو ٌتدرك مددن األسددباب مددا ٌسدداعد علدً تهددوٌن الحددال بؤقددل ممددا التدً 
 تستحقه . 

                                                                    

 .  020(  طاشقر ، بـ الطاهر . مؼاصد الشريعة ايسالمقة ، 2)

 .  2220ص  0(  الؿعجؿ القسقط ، جر 0)
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وعلى القاضً أن ٌلحظ عند تسبٌب حكمه توازن األسباب وتعادلها ، فدال ٌركدز علدً جاندب مدن 
 به ، ٌقول األسباب ، وٌهمل جانبا آخر منها جدٌراً باالهتمام واإلٌراد ، والعدل فً القول مما أمر هللا

 . (ٔ)   َوإَِذا قُْلُتْم َفاْعِدلُوا هللا تعالى : 
لواقعٌددة والموازنددة ، فددال ٌهددول والعدددل فددً القددول مددن القاضددً عنددد تسددبٌب حكمدده ٌقتضددً مندده ا

 ٌهون فً األسباب ، بل تكون مطابقة لواقع الحال ، متوازنة متعادلة .  أو
إلٌهم ، وظهر  مكة عام الفتح ٌخبرهم بمسٌر النبً " ولما كتب حاطب بن أبً بلتعة ، إلً أهل 

وأبدا  عن ذلك ، فقد روى علً بدن أبدً طالدب قدال " بعثندً رسدول هللا  أمر الكتاب سؤله النبً 
قدال : انطلقدوا حتدى تدؤتوا روضدة خدان فدإن بهدا  –وكلندا فدارس  –مرشد الؽنوي والزبٌر بن العوام 

، فقلنا : الكتاب ، فقالت  لً بعٌر لها حٌث قال رسول هللا إمرأة من المشركٌن ، فؤدركناها تسٌر ع
، لتخدرجن الكتداب أو  : ما معنا كتاب ، فؤنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباً ، فقلنا : ما كذب رسول هللا 

فؤخرجته  -وهً محتجزة بكساء   –وهً محتجزة  –لنجرونك ، فلما رأت الجد أهوت إلً حجرتها 
: فقال عمر : ٌا رسول هللا ، قد خان هللا ورسدوله والمدإمنٌن فددعنً  سول هللا ، فؤنطلقا بها إلً ر

،  ٌدد ٌددفع هللا بهدا عدن أهلدً ومدالً أردت أن ٌكدون لدً عندد القدوم فألضرب عنقه ، فقدال النبدً 
:  ، فقدال النبدً ه مدن ٌددفع هللا بده عدن أهلده ومالدهولٌس أحد بٌن أصحابك إال له هناك من عشٌرت

 تقولوا له إال خٌراً ، فقال عمر : إنه قدد خدان هللا ورسدوله والمدإمنٌن فددعنً فألضدرب صدق ، وال
، ت بكم الجنة ، أو : فقدد ؼفدرت لكدمعنقه فقال : ألٌس من أهل بدر ؟ فقال : اعملوا ما شبتم فقد وجب

 . (ٕ)"ٌنا عمر ، وقال هللا ورسوله أعلمفدمعت ع
بسطه من عذره ، وما لده مدن سدابقة فدً اإلسدالم مدن هنا وازن بٌن فعلة حاطب ، وما  فالنبً 

 شهود بدر وهذا فً ؼاٌة الواقعٌة والموازنة . 
 العناٌة بصٌاغة األسباب :   -6

المراد بالعناٌة بصٌاؼة األسباب : أداإها مكتوبة بوضوح ، واختصار ، والتزام باللؽة العربٌدة ، 
 والمصطلحات الشرعٌة ، مرتبة ، محكمة . 

 سباب من أفكار منثورة فً الذهن أو مسودات فً الورق إلً أحرؾ مرتبة مسطورة. تتحول األ
فعلى القاضً أن ٌإدي األسباب بصٌاؼة واضدحة األسدلوب والعبدارات ، متسلسدلة، آخدذ بعضدها 
برقدداب بعددض ، بعٌدددة عددن االتهددام واالحتمددال ألكثددر مددن معنددى ، مبتعددداً عددن الؽرٌددب والتعقٌددد فددً 

 . األلفاظ واألسالٌب 
كما ٌلتزم القاضً فً التسبٌب باالصطالحات الشرعٌة فقهاً ، وقضاء ، ألنها العنوان المعبر عن 

ع علددً الحكددم مدددققاً أو منفددذاً المعددانً الشددرعٌة ، وهددً القاسددم المشددترك فهمدداً وأداًء لجمٌددع مددن ٌطلدد
 ؼٌرهما .  أو

                                                                    

 .  250( سقرة إكعام إية رقؿ 2)

، وٓ تتخذوا طدوي وطدوكؿ أولقاء(الجاسقس وققلف تعالك : )  ، كتاب الجفاد والرقر ، باب 2/2295( أخرجف البخاري والؾػظ لف 0)

،كترراب  9/2912، وبرراب إذا اضررطر الرجررؾ إلررل الـظررر يف شررعقر أهررؾ الذمررة والؿممـررات إذا طصررقـ اهلل وتجريرردهـ، 2/2202

تعة إلل أهؾ مؽرة ، كتاب الؿغازي ، باب غزوة الػتح وما بعث بف حاصب ابـ أبل بؾ9/2554الؿغازي ،باب فضؾ مـ شفد بدرًا ، 

،كتراب آسرتئذان ، 5/0229، كتاب التػرقر، باب : ) ٓ تتخذوا طردوي وطردوكؿ أولقراء (،    ،9/2955يخ هؿ بغزوة الـبل 

، كتاب اسرتتابة الؿرترديـ والؿعاكرديـ وقترالفؿ ،براب مرا 1/0590باب مـ كظر يف كتاب مـ يحذر طؾل الؿرؾؿقـ لقرتبقـ أمره ، 

،كتاب فضائؾ الصحابة ، باب مـ فضائؾ أهؾ بدر ، وقصة حاصب برـ أبرل  2990،  9/2992وأخرجف مرؾؿ  جاء يف الؿتلولقـ ،

 بؾتعة .  
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االمر أن ٌلزم القاضدً بده إذاً وجوب ذكر األسباب من موجبات الشرٌعة اإلسالمٌة ، وعلً ولً 
وإال وجب نقض الحكم ، والتسبٌب له دور فعال وأثر واضدح بالنسدبة لألدلدة التدً بندً علٌهدا الحكدم 

فالتسبٌب ٌكشؾ األخطداء وعلدً األخدص القانونٌدة إذا مدا جداء مخالفدا  (ٔ)لمعرفة صحتها من عدمه 
 .  (ٕ)وهنا ٌجب فسخهٌخالؾ االجماع  تنطبق علٌها ، فقد ٌخالؾ النص أوللنصوص التً 

نستخلص من ذلك أن الشرٌعة االسالمٌة تتفق إلى حد كبٌر والقانون الوضعً مدن حٌدث وجدوب 
ٌب أحكامدده سددواء نتٌجددة لإلجمدداع تسددبٌب األحكددام . فالشددرع ال ٌمددانع مددن أن ٌقددوم القاضددً بتسددب

ثابت والقضداء  القٌاس أو اإلجتهاد خاصة وأن القضاء مظهر ال مثبت حٌث أن المحكوم به أصله أو
 .  (ٖ)ٌظهره 

                                                                    

 وما بعدها.  59ص  2940( مدكقر ، محؿد سالم. الؼضاء يف ايسالم ، الؿؽتبة العالؿقة ، 2)

 .  42، ص  2(  ٓبـ فرحقن.  تبصرة الحؽام ، جر 0)

 .  251، ص  2291ؿحؿد أمقـ الشفقر بابـ طابديـ ، مطبعة مصطػك الحؾبل ، الطبعة الثاكقة ، الجرزء الرابع ، (  حاشقة ابـ طابديـ . ل2)
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 الفصل الثانً 
 توقٌع الجزاء التأدٌبً  (1)ضمانات 

المرحلة التً تسبق المحاكمة التؤدٌبٌة تبدأ من اكتشاؾ المخالفة التؤدٌبٌة وتوجٌده االتهدام، ونظدراً 
ربتده ألهمٌة هذه المرحلة للموظؾ المتهم الذي ٌمكنه فٌها أن ٌدفع عن نفسده الدتهم الموجهدة إلٌده وتب

منهدا قبدل إٌقداع العقوبدة علٌده ، لددذا كدان هدذا الفصدل مجداالً خصددباً لبٌدان هدذه الضدمانات مدن خددالل 
 المباحث التالٌة: 

 المبحث األول 
  (ٕ)التظلم التأدٌبً

 : تمهٌد وتقسٌم
، ع أعمدددال اإلدارة لمبددددأ المشدددروعٌةإن النظدددام اإلسدددالمً مندددذ والدتددده جددداء متضدددمناً خضدددو

الوالة ورجال اإلدارة لٌست مطلقة وإنمدا علدٌهم اسدتعمالها فدً الخٌدر العدام فدً فصالحٌات الخلفاء و
 . (ٖ)حدود الشرع دون انحراؾ أو إساءة بالحكم 

ووالٌدة القضدداء تمثددل فددً الواقددع دٌواندداً مهمتدده تحقٌددق المشددروعٌة ، وفددً سددبٌل ذلددك ٌجمددع بددٌن 
سلطة الرباسٌة اإلدارٌدة والرقابدة علدً القضاء العادي والقضاء اإلداري والتؤدٌبً وجهات التنفٌذ وال

أعمال اإلدارة ، وفً سبٌل القٌام بذلك ٌجمع هٌبة من المعاونٌن والمستشارٌن والخبراء ٌستعٌن بهدم 

                                                                    

 يف هذ الشلن . كػالة والتزام(  مصطؾح الضؿاكات يعـل 2)

 أكواع التظؾم اإلداري :(  0)

ر مـرف الؼررار الؿخررالػ لؾؼرراكقن، صالبرل مـرف أن يعقرد وهق الذي يتؼدم بف ذو الؿصؾحة )الؿتضرر مـ الؼرار( إلك مـ صدالتظؾم الوٓئي: 

  .الـظر يف قراراه، إما برحبف، أو بنلغائف، أو بتعديؾف، أو باستبدال غقره بف، بعد أن يبصره بقجف الخطل الذي شاب الؼرار

طؾررك سرؾطتف الرئاسرقة  الررئقس بـرراءوهق الذي يؼدمف الؿتضرر مـ الؼررار إلرك الررئقس ايداري لؿصردر الؼررار، فقترقّلك التظؾم الرئاسي: 

الررئقس ايداري قرد يترقّلك مرـ تؾؼراء كػررف  سحب الؼرار، أو إلغاءه، أو تعديؾف، بؿا يجعؾف مطابؼرل لؾؼراكقن، طؾرك أكرف يالحررظ أن 

أكرف يؿّثرؾ أداًة  مؿارسة هذه الرؾطة دون تظّؾرؿ، وتتضرح أهؿقرة الرتظّؾؿ ايداري الرئاسرل بالؿؼاركرة مرع الرتظّؾؿ ايداري الرقٓئل يف

رقابقرة طؾك كشاصات الؿرؤوسقـ، وقد يراطد طؾك كشػ أوجف الخؾؾ والؼصقر لدى الجفة ايداريرة الترل يشرر  طؾقفرا الررئقس 

يف كظرر الرتظّؾؿ، والػصرؾ فقرف مرـ قبرؾ الررئقس  ايداري إطؾك، فضالً طـ تزايد احتؿآت تقافر ضؿاكات الحقردة والؿقضرقطقة 

 .ر قد ٓ يتقافر يف التظّؾؿ القٓئلايداري، وهق أم

دون اشررتاط  وهق ذلؽ التظّؾؿ الذي يتؼدم بف الؿتضرر مـ الؼرار إلك الجفة مصدرة الؼرار، أو الجفرة إطؾرك مـفرا، التظّؾم آختقاري: -

 .مـ الؿشر ، خالل مدة الرتقـ يقمل التالقة لعؾؿف بالؼرار ايداري

ذي يتعقـ طؾك صاحب الشرلن )الؿتضررر( تؼديؿرف يف حرآت محرددة قاكقكرل كررشرط سررابؼ طؾرك رفرع هق التظّؾؿ الالتظؾم الوجوبي:  -

الرقابرة طؾرك أطؿرال "دطقى ايلغاء، بحقث يرتتب طؾك طدم تؼديؿ الرتظّؾؿ قبرؾ رفرع الردطقى طردم قبقلفرا د/محؿرد كامرؾ لقؾرة: 

رقابررة "م، د/صعقؿرة الجررر : 2995طرقـ شرررؿس، طرررام مـشرقرات جامعررة  01، صررر "دراسرة مؼاركررة -الرقابرة الؼضررائقة -ايدارة

دور الؼضراء يف "م، د/حررـ الررقد بررققين: 2999، دار الـفضرة العربقرة، طرام  292، صر "قضاء ايلغاء -الؼضاء ٕطؿال ايدارة

  م .2999، الؼاهرة، طام 224،صر  "الؿـازطة ايدارية

 .  224سالمل ، دراسة مؼاركة ، مرجع سابؼ ، ص (سعقد ، صبحل طبده. الرؾطة والحرية يف الـظام اي2)
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فً مهمته ، وهو ٌملك  التصدي للمظالم من تلقاء نفسه أو بناء علً طلدب المدتظلم ، وسدلطته أوسدع 
 .  (ٔ)ضاء أحٌاناً من سلطة القاضً إذ ٌفصل فٌما ال ٌملكه الق

فقد روى أن الخلٌفة المنصور وصل إلً المدٌنة حاجاً ، فتظلم فٌده الحمدالون ، فكتدب إلٌده محمدد 
، قاضً المدٌنة رسالة طلب فٌها الحضور مع المتظلمدٌن ، فدؤمر المنصدور كاتبده أن  (ٕ)بن عمران 

قدول لكدم : قدد دعٌدت إلدً مجلدس ٌنادي : " ٌا أٌها الناس إن أمٌدر المدإمنٌن ٌقدرأ علدٌكم السدالم ، وٌ
القضاء ، فال ٌتبعنً أحد منكم وال ٌكلمنً وال ٌقمَّ إلً إذا خرجت ، فحكدم علٌده محمدد بدن عمدران ، 

 . (ٖ)الجزاء، وأمر له بعشرة آالؾ درهمفقال له:جزاك هللا عن دٌنك وعن نفسك وعن خلٌفتك أحسن 
 وعلً ضوء ما تقدم فقد قسمت هذا المبحث إلً مطلبٌن : 

 أساس قضاء المظالم فى النظام اإلداري اإلسالمً  . : المطلب األول
 : إختصاصات قاضً المظالم .  المطلب الثانً

إن ألهمٌة قضاء المظالم مظاهر متعددة ، وقد برزت هذه األهمٌة مظاهر أهمٌة قضاء المظالم : 
 المظاهر التالٌة :  من خالل

أأُْمُرُنْم  أن هدؾ هذه المظاهر هو إقامة العدل ، تحقٌقاً ألمر هللا تعدالى بقولده سدبحانه:  –أ  ٌَ  َ
إِن  َّللا 

َ نِعِ 
اِس أَْن َتْحُنُموا بِاْلَعْدِل إِن  َّللا  َن الن  ٌْ ِعُظُنْم بِأِه إِن  م  أَْن ُتَؤَدوا اأْلََماَناِت إِلَى أَْهلَِها َوإَِذا َحَنْمُتْم َب ٌَ ا 

ا  ا َبِصٌرا َ َناَن َسِمٌعا
َّللا 

(ٗ)  . 
. فؤراد بهم أمراء المسلمٌن فدً عهدد  (٘)والخطاب فً اآلٌة للوالة . كما ذكر جملة من المفسرٌن 

، وٌندددرج فددٌهم الخلفدداء والقضدداة وأمددراء السددرٌة وكددل مددن ولددً مددن أمددر المسددلمٌن  رسددول هللا 
 . ( ٙ)شٌباً"

لََقأْد أَْرَسأْلَنا ُرُسألََنا  الرسل وإنزال الكتب كان ألجل العدل وإقامة القسط ، قدال تعدالى : وإرسال 
اُس بِاْلقِْسطِ  قُوَم الن  ٌَ َناِت َوأَْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِنَتاَب َواْلِمٌَزاَن لِ  ٌ  . (4)  بِاْلَب

صددد لكددل دٌددن وملددة فصددار العدددل مقصددداً مددن مقاصددد إنددزال الكتددب وإرسددال الرسددل، بددل هددو مق
 .  (6)صحٌحة 

                                                                    

 .  229(  سعقد ، صبحل طبده . الؿرجع الرابؼ ، ص 2)

(  صؾحة الؼقؿل،محؿد بـ طؿران بـ إبراهقؿ بـ محؿد بـ وكـقتف أبق سؾقؿان . ولل الؼضاء لبـل أمقة ثؿ لبـل هاشؿ ، ومات وهق طؾل 0)

ا الخؾقػة الؿـصقر فؼال : الققم استقت قريش ، وكران رجرال مفقبرل صرارمل جؾرقالً ) ابرـ هر . فبؾغ مقتف اب 259الؼضاء بالؿديـة سـة 

 ( . 92ص  9( ) الرازي ، الجرح والتعديؾ ، جر  219ص  4حبان ، الثؼات ، جر 

 م .2999الؼاهرة ، صبعة دار الؽاتب الؿصري52(  الـباهل، لعؾل بـ طبد اهلل: تاريخ قضاة إكدلس، ص 2)

 .  59ة الـراء ، آية رقؿ (  سقر9)

 - 295 – 299 ص ، الخرامس الجرزء ، الطر ي تػررقر ، الطر ي ،021 – 025( الؼرصبل،الجامع ٕحؽام الؼرآن،الجزء الثراكك،ص 5)

 .  إمقر وٓة يف كزلت أهنا باسـاد ،291

 .  021 – 025(  الؼرصبل ، الجامع ٕحؽام الؼرآن ، الجزء الثاكك ، ص 1)

 .  05لحديد ، آية رقؿ (  سقرة ا4)

قد بقـ سبحاكف بؿا شرطف مـ الطررق أن مؼصرقده إقامرة العردل برقـ طبراده وققرام الـراس بالؼررط ،فرلي صريؼرة  "( يؼقل ايمام ابـ الؼقؿ9)

 "، قرال الؼرصبرل يف تػررقر هرذه أيرة : 29الطررق الحؽؿقرة،ص "استخرج هبا العردل والؼررط ففرل مرـ الرديـ لقررت مخالػرة لرف 

 ،( الـراس برقـ حؽؿرتؿ وإذا)  تعرالك وققلرف..  الـاس مـ دوهنؿ ومـ – القٓة تتـاول ففل الـاس جؿقع يف طامة أهنا أية يف فروإض

آن ، الطبعة إولرك الؼر ٓحؽام الجامع ، إكصاري محؿد اهلل طبد أبق إماكات أداء يف والخؾؼ..  والحؽام وآمراء لؾقٓة خطاب

 (  211،  5/215م ، )2999هر ،  2929دار الؽتب العؾؿقة ، ، بقروت ، لبـان ، 



–
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أن مقام العدل عند هللا تعالى ، هو ذات المنزلة عند األنبٌاء ومن واالهم من العلمداء والعقدالء،  –ب 
إذ أن العدل هو السٌاج لحماٌة األمة ، أفراداً وجماعدات ، سدابلٌن ومسدبولٌن ، ومقولدة عمٌدر 

: ، إذ ٌقول ً حمص تإكد هذا المعنىبن سعٌد وهو والً عمر بن الخطاب رضً هللا عنهم إل
أال إن اإلسالم حدابط منٌدع ، وبداب وثٌدق ، فحدابط اإلسدالم العددل ، وبابده الحدق ، فدإذا نقدض 
الحابط وحطم الباب استفتح اإلسالم ، فال ٌزال اإلسالم منٌعداً مدا اشدتد السدلطان ، ولدٌس شددة 

 .  (ٔ)الحق ، وأخذاً بالعدل " السلطان قتالً بالسٌؾ ، وال ضرباً بالسوط ، ولكن قضاًء ب
ولدم ٌدذكر الكنددي صداحب تدارٌخ القضداء  (ٕ)وكان أحٌانا ٌحتفظ الوالً لنفسه بما ٌعجدز عنده القاضدً 

بمصددر مددن أمثلددة التصددادم بددٌن حكددم القاضددً وبددٌن الددوالً فددً مسددابل ممددا ٌمددس األحددوال الشخصددٌة إال 
ثتٌن مسؤلة مهمدة جددا مدن حٌدث المبددأ وهدً أن حادثتٌن طوال القرون األولى ، وكانت إحدى هاتٌن الحاد

إمرأة تزوجها رجل لٌس من أكفابها ، فقام بعض أولٌابها وأنكروا الزواج ، وترافعوا إلدً القاضدً لٌفسدخ 
. (ٖ)النكاح ، فؤبى ، فذهبوا إلى األمٌر فؤمر القاضً بفسخ النكاح ، فامتنع أٌضاً ، ثدم  فدّرق األمٌدر بٌنهمدا 

بدٌن مبددأٌن : المبددأ العربدً القدابم علدى األرسدتقراطٌة والددم ، ومبددأ اإلسدالم العدادل  ونجد هنا اصدطداماً 
 الذي ٌحكم على الناس ال بإعتبار الدم بل بناء علً قاعدة )إن  أكرمكم عند هللا أتقاكم ( . 

حوت أربعة عشر توجٌهاً  (ٗ)أن رسالة سٌدنا عمر بن الخطاب والتً تعتبر دستور القضاء   -جـ 
بً موسى األشعري ، وللقضاة والوالة من بعده ، مما ٌدل على أن مراعاة هذه التوجٌهدات واجدب أل

على القضاة ، حتى ٌتحقق العددل وٌزهدق الباطدل ، ومدن ذلدك قولده : " أس بدٌن النداس فدً مجلسدك 
ووجهك وعدلك حتى ال ٌٌؤس ضعٌؾ من عددلك ، وال ٌطمدع شدرٌؾ فدً حٌفدك ...ال ٌمنعدك قضداء 

مس ثم راجعت فٌه نفسك وهدٌت فٌه لرشدك أن تراجع الحق ، فإن الحق ومراجعته خٌر قضٌته باأل
من التمادي فً الباطل .. وإٌاك والقلق والضجر والتؤذي بالناس والتنكر للخصوم فً مدواطن الحدق 

 .(٘)التً ٌوجب هللا بها األجر وٌحسن بها الذخر .. " 
وتواصاها الفقهداء وأوردهدا كدل مدن كتدب وألدؾ  وهً رسالة جلٌلة اعتنى بها العلماء ، وشرحها

 .  (4). وتناولها نظماً الشعراء  (ٙ)فً القضاء 
أن هددذه المظدداهر تحقددق مقاصددد شددرعٌة عظٌمددة . منهددا العدددل كمددا ذكرنددا آنفددا وظهددر أن هددذه  –د 

المظاهر مبتؽاها العدل ونصرة المظلوم بالطرق الشرعٌة الصحٌحة ، ومما تحققه هذه المظاهر 
مقاصد  إزالة الخالؾ بٌن أفراد األمة بإظهار الحق ، فإظهار الحق بحد ذاته مقصد شرعً من 

كما ٌقول ابن القٌم : " فإن الشارع فً جمٌع المواضع ٌقصد ظهور الحق بما ٌمكن ظهدوره بده 
 . (6)من البٌانات التً هً أدلة علٌه وشواهد له

                                                                    

 .  249(  ابـ سعد . الطبؼات الؽ ى ، الجزء الرابع ، ص 2)

 .  024(  الخطط لؾؿؼريزي ، الجزء الثاكك ، ص 0)

،  2995ؽتاب ، الطبعة الثاكقة . آدم مقتز ، الحضارة ايسالمقة يف الؼرن الرابع الفجري ، الفقئة الؿصرية العامة لؾ 214(  الؽـدي . ص 2)

 .  099ص 

وقرد شررح  "كتراب الرقاسرة الؼضرائقة  "(  ترؿك هذه الرسالة بدستقر الؼضاء ، وسؿاها ايمام محؿد بـ الحرـ صاحب أبرل حـقػرة 9)

 .  95الرسالة شرحل وافقل ايمام ابـ الؼقؿ يف كتاب إطالم الؿققعقـ، الجزء إول ، ص 

 .  22صرة الحؽام ،الجزء إول ، ص (  ابـ فرحقن . تب5)

 .  92، الزيؾعل ، كصب الراية الجزء الرابع، ص  95(  ابـ الؼقؿ.  اطالم الؿققعقـ الجزء إول ، ص 1)

 .  22، ص  "هدى الػاروق  "(  سطرها شعرًا الشقخ سالؿ الرائؾل يف كتابف 4)

 .  92(  ابـ الؼقؿ . إطالم الؿققعقـ ، الجزء إول ، ص 9)
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لثقة عند الناس فً القضاء لما تشدتمل علٌده مدن ومن مظاهر أهمٌة قضاء المظالم ما تبعثه من ا -هـ 
القواعد واإلجراءات التً تمندع التالعدب أو المبالؽدة أو التسداهل فدً عملٌدة التقاضدً وهدذا فٌده 
تشجٌع لصاحب الحق فً أن ٌطالب بحقه واثقا أنه لن ٌظلم ، وأنه لن ٌتؤخر فً الحصول علدً 

 فً تبصرة الحكام :  (ٔ)حقه . ٌقول ابن فرحون 
لما كان القضاء من أجل العلوم ... كان اإلعتناء بتقرٌدر أصدوله وتحرٌدر فصدوله مدن أجدل مدا  "

وهدذا ٌددل علدً أن للقضداء أصدوالً البدد  (ٕ)صرفت له العناٌة ، وحمدت عقباه فً البداٌة والنهاٌة " 
 من تحرٌرها وتقرٌرها كما سنرى الحقاً . 

عمر ألبً موسى األشدعري رضدً هللا عنهمدا : "  كذلك ٌقول ابن القٌم بعد أن أورد رسالة سٌدنا
وهذا كتاب جلٌل تلقاه العلماء بالقبول ، وبنوا علٌه أصول الحكم والشهادة ، والحداكم والمفتدً أحدوج 

 .  (ٖ)شا إلٌه والً تؤمله والتفقه فٌه " 
 فً صفات القاضً وما ٌتوجب علٌه فعله : (ٗ)وٌقول ابن خلدون

 .( ٘)صحتها سراً وٌعمل بمقتضاها ""وأما المرافعات فٌبحث عن 
 ٌقوم قضاء والٌة المظالم علً أساسٌن :  أساس قضاء المظالم :

 . (ٙ): تطبٌقً  وثانٌهما:  شرعً أولهما 
 . لً نفسه وجعله محرماً بٌن العبادلقد حرمَّ هللا سبحانه وتعالً الظلم ع أوالً : األساس الشرعً : 

ا َمْن ظَ  ٌقول تعالى:  ا أَم  ا ُنْنرا ُبُه َعَذابا ٌَُعذ  ِه َف ٌَُرَد إِلَى َرب  ُبُه ُثم   لََم َفَسْوَف ُنَعذ 
(4) . 

ُهْم َطِرٌقاا وٌقول تعالى:  ٌَ ْهِد ٌَ ْ فَِر لَُهْم َواَل لِ ٌَ ُ لِ ُنِن َّللا  ٌَ إِن  ال ِذٌَن َنَفُروا َوَظلَُموا لَْم 
(6) . 

َبَع ال ِذٌَن َظلَ  وقوله تعالى:  ُموا َما أُْتِرفُوا فٌِِه َوَناُنوا ُمْجِرِمٌَن َوات 
(3 ). 

 وقد توافرت الكثٌر من اآلٌات القرآنٌة على تحرٌم الظلم والتظالم وبٌان عاقبة الظالمٌن . 
ِ َرب  اْلَعأالَِمٌنَ  قال تعالً :   َِ عدالى : ، وقولده ت (ٓٔ) َفقُِطَع َدابُِر اْلَقْوِم ال ِذٌَن َظلَُموا َواْلَحْمأُد 

                                                                    

 402، ويؽـك أبرا القفراء ، ولرد ابـ فرحقن.  برهان الديـ إبراهقؿ بـ طؾل بـ محؿد بـ محؿد بـ الؼاسؿ بـ محؿد بـ فرحقن ، القعؿري الؿدين (  2)

هر ، طؾؿ مـ أطالم الؿالؽقة ، صاحب تبصرة الحؽرام ، والرديباج الؿرذهب ، ودرة الخرقاص يف محاضررة الخرقاص ، وصبؼرات  499، وتقىف هر

 ( .  212اء الؿغرب . )البخاري ، أبجد العؾقم ، الجزء الثاكك ، ص طؾؿ

 .  2(  ابـ فرحقن . تبصرة الحؽام ، الجزء إول ، ص 0)

 .  91(  ابـ ققؿ الجقزية. إطالم الؿققعقـ ، الجزء إول ، ص 2)

بقؾل الؿرالؽل الؿعررو  برابـ ، ايشر(  ابـ خؾدون . ولل الديـ أبرق زيرد طبرد الررحؿـ برـ محؿرد برـ محؿرد برـ الحررـ الحضررمل 9)

هر بؿديـة تقكس وكشل هبا ، وصؾب العؾؿ وقرأ الؼررآن طؾرل طبرد اهلل برـ سرعد برـ كرزال ، برر  يف العؾرقم ومفرر يف  420، ولد خؾدون

هر ،  929قىف إدب وولك كتابة الرر بؿديـة فاس ، ثؿ اطتؼؾ كحق طامقـ ، وولل قضاء الؿالؽقة بالؼاهرة ، صـػ التاريخ الؽبقر ، ت

 ( .   44) العؽري ، شذرات الذهب ، الجزء الرابع ، ص 

 .  29(  ابـ خؾدون . مزيؾ الؿالم ، ص 5)

 .  221(  يقسػ ، طؿر. استؼالل الرؾطة الؼضائقة ، رسالة دكتقراه ، ص 1)

 .  94(  الؽفػ آية رقؿ 4)

 .  219(  الـراء آية رقؿ 9)

 . 221(  هقد آية رقؿ 9)

 .  95م آية رقؿ (  إكعا22)
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 َالُِمون ٌُْهلَُك إاِل  اْلَقْوُم الظ  ِ َبْ َتةا أَْو َجْهَرةا َهلْ  َتُنْم إِْن أََتاُنْم َعَذاُب َّللا  ٌْ قُلْ أََرأَ
(ٔ).  

واألحادٌددث القدسددٌة والسددنة النبوٌددة زاخددرة باألحادٌددث التددً تحددرم الظلددم ، ألن الظلددم 
ت األحادٌدث النبوٌدة النداس علدً مواجهدة ظلمات فً الحٌاة الدنٌا وٌوم القٌامة ، ولدذلك حثد

 الظلم ووجوب مواجهة التناصر فٌما بٌنهم إحقاقاً للحقوق ورفعاً للظلم . 
" إن الندداس إذا رأوا الظددالم فلددم ٌضددربوا علددً ٌدٌدده أوشددك أن ٌعمهددم هللا  فقددد قددال رسددول هللا 

 .  (ٕ)بعقاب منه " 
 ثانٌاا : األساس التطبٌقً : 

وكاندت ندواة لهدذا القضداء فدً رد مظدالم  ء المظدالم مندذ زمدن الرسدول لقد ظهرت بدوادر قضدا
وفً  (ٗ)ه علً البحرٌن العالء بن الحضرمًوفً عزل عامل (ٖ) الوالة والعمال فً حادثة قبٌلة جذٌمة

. إن هدذا األمثلدة ( ٘) وفً إزالة مظلمة القوم الذٌن تظلموا من عامله ابن جهم الذي بعثه علً الصدقة
القاضدً  لسدلطته القضدابٌة فدً رد المظدالم عدن المظلدومٌن . فقدد كدان  الرسول  تؤكٌد لممارسة

د األعلى للمسلمٌن وحاكم الدولة وقاضٌها األول وكذلك كان خلفاإه من بعده ، وكان والته علً البال
أَنُهْم بَِمأا َوأَِن اْحُنْم بَ  ، وقد أمره هللا تعالى بذلك فً قوله تعالى : (ٙ)ٌباشرون هذه السلطة نٌابة عنه ٌْ

أَك  ٌْ ُ إِلَ ْفتُِنأوَك َعأْن َبْعأِض َمأا أَْنأَزلَ َّللا  ٌَ بِْع أَْهأَواَءُهْم َواْحأَذْرُهْم أَْن  ُ َواَل َتت 
أَْنَزلَ َّللا 

وقولده تعدالى :  (4)
  ُ اِس بَِما أََراَك َّللا  َن الن  ٌْ َك اْلِنَتاَب بِاْلَحق  لَِتْحُنَم َب ٌْ ا أَْنَزْلَنا إِلَ اإِن    . (6)  َواَل َتُنْن لِْلَخائِنٌَِن َخِصٌما

وقد سار الخلفاء الراشدون علً هذه السدنة ، وباشدروا بؤنفسدهم النظدر فدً المظدالم دون أي تفرقدة بدٌن 
وتدابع الخلٌفدة عمدر بدن  (3) المنازعات والمشداكل ، فكدان أبدو بكدر رضدً هللا عنده ٌختدار عمالده وٌدراقبهم

. وبددذلك كددان الرسددول والخلفدداء  (ٓٔ) م والنظددر فددً تتبددع الددوالة والعمددالالخطدداب رضددً هللا عندده المظددال
 .  (ٔٔ)الراشدون ٌباشرون النظر فً المظالم بؤنفسهم وأحٌاناً ٌسندون هذه المهمة إلً قضاة األقالٌم

ٌهدودي  –رضً هللا عنده  –وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ، فقد اختصم إلً عمر 
لٌهودي ، فقضً له علٌده ، فقدال الٌهدودي : وهللا إن الملكدٌن جبرٌدل ومٌكابٌدل ومسلم ، فرأى الحق ل

لمعك ! أحدهما عن ٌمٌنك ، واآلخر عن شمالك ، وإنهما لٌتكلمان بلسانك ، فعاله بالدره ، وقال : ما 

                                                                    

 . 94(  إكعام آية رقؿ 2)

،  22جرر  1، طارضف الرتمرذي ، مجؾرد  9229، كتاب الؿالحؿ ، باب إمر والـفل ، حديث  222،  22، ص  9(  ســ أبل داود . جر 0)

 .  2254، كتاب التػرقر ، سقرة الؿائدة ، حديث  221ص 

ايمرام طؾرل رضرك اهلل طـرف إلرل هرذه الؼبقؾرة لقرفرع طـفرا مرا ملسو هيلع هللا ىلص ق  فلرسرؾ رسرقل اهلل (  قتؾ مؼتؾف يف قبقؾة جذيؿة بعد أن أطؾـ الخض2)

أصاهبا مـ ضؾؿ وتعرػ خالد بـ القلقد ودفع دية وذلؽ طؾل  اطتبار أن خالد بـ القلقد ارتؽب فعؾتف بربب وضقػترف ، اكظرر تراريخ 

 وما بعدها .  2910لث ، صالرسؾ والؿؾقك ٕبل جعػر بـ جرير الط ي ، دار الؿعار  ، الجزء الثا

 .  999،ص 299(طؾل، محؿد كرد. ايدارة ايسالمقة يف طز العرب،الطبعة الثاكقة 9)

 .999، الطبعة الثاكقة ، ص  2994(  الحؽقؿ ، سعقد. الرقابة طؾل أطؿال ايدارة يف الشريعة ايسالمقة ، الؼاهرة ، دار الػؽر العربل ، 5)

  11ص   (  ٕبل يقسػ: كتاب الخراج1)

 .  99(  سقرة الؿائدة إية رقؿ 4)

 .  225(  سقرة الـراء آية رقؿ 9)

 .  05(  طؾل ، محؿد كرد. ايدارة ايسالمقة ، الؿرجع الرابؼ ، ص 9)

 . 229(  طؾقان ، شقكت. الرؾطة الؼضائقة يف ايسالم ، مرجع سابؼ ، ص 22)

 .  492ص  (  مؼدمة ابـ خؾدون . الجزء الثاين ، مرجع سابؼ ،22)
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لدً ٌدرٌك ؟ ال أم لك ! ، قال : ألنهما مع كل قاض ٌقضً بالحق ؛ فدإذا تدرك الحدق عرجدا ووكداله إ
  . (ٔ): إنً ألحبه كما قال " اإلنس والجن . فقال عمر شٌطان

بالنسبة للحق فدً العددل فهدً كثٌدرة امتددت  أما السٌرة واألحادٌث النبوٌة التً تثُبت عن النبً 
نذكر بعضاً منها علً سبٌل المثال ال الحصر ، فهل هناك أعظم من أن  طوال فترة حٌاة الرسول 

تصوا منه إن هو ظلمهم أو لدم ٌعددل بٌدنهم ، فقدد خطدب فدٌهم ذات من الناس أن ٌق ٌطلب الرسول 
ٌوم قابالً : " ٌا أٌها الناس انه قد دنا منً خلوؾ من بٌن أظهركم ، ولن ترونً فً هذا المقام فٌكم ، 
أال فمن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضً فلٌستقد ، وال ٌقولن قابل : أخاؾ الشحناء ، ِقَبل رسدول 

ًَّ أو هللا ، أال وإن  ًَّ من أخذ حقاً إن كان له عل الشحناء لٌست من شؤنً وال من ُخلُقً ، وإن أحبكم إِل
 . (ٕ)حللنً فلقٌت هللا عز وجل ولٌس ألحدت عندي مظلمة" 

،  (ٖ)ٌتولى القضاء بنفسده ، وٌتدولى أقضدٌة النداس فدٌحكم فٌهدا بمدا أندزل هللا  وكان رسول هللا 
ُ َواَل َتُنْن لِْلَخائِنٌَِن إِن   امتثاالً لقوله تعالى :  اِس بَِما أََراَك َّللا  َن الن  ٌْ َك اْلِنَتاَب بِاْلَحق  لَِتْحُنَم َب ٌْ ا أَْنَزْلَنا إِلَ

ا   َخِصٌما
(ٗ). 

ٌختصدمان فدً   رضً هللا عنها : أن رجلٌن أتٌا إلً رسدول هللا  –فعن أم المإمنٌن ؛ أم سلمة 
" إنمدا أندا بشدر ، وإنكدم تختصدمون   إال دعواهما ، فقال النبدً  موارٌث لهما ، لم تكن بٌنهما بٌنة

إلً ، ولعل بعضكم أن ٌكون ألحدن بحجتده مدن بعدض ، فاقضدً لده علدً نحدو مدا أسدمع منده ، فمدن 
قضٌت له من حق أخٌه شٌباً فال ٌؤخذ منه شٌباً؛ فإنما أقطدع لده قطعدة مدن الندار "، فبكدً الدرجالن ، 

" أما إذا فعلتما ، فاقتسدما ، وتوخٌدا الحدق ، ثدم   لك، فقال لهما النبً وقال كل واحد منهما : حقً 
 استهما ثم تحاال".  

فهذا دلٌل قاطع علً عظمة العدل وإحقاق الحق ورفدض الظلدم بؤشدكاله كافدة وال ٌتحقدق ذلدك إال 
 بتنفٌذ شرع هللا وتطبٌقه قضابٌا علً الناس دون تمٌز.

 :  مشروعٌة والٌة قضاء المظالم
د حرصت الشرٌعة اإلسالمٌة علً تقرٌدر مبددأ المسداواة بدٌن األفدراد ودون تمٌٌدز الدبعض عدن لق

البعض اآلخر ، فالجمٌع متساوون فً الحقوق والواجبات ألن العدل من األسس الجوهرٌة فدً نظدام 
   .(٘)الحكم فً الدولة اإلسالمٌة وأن الحكم بالعدل إنصاؾ للحق ورفع الظلم

أأاِس أَْن  ٌقددول هللا تعددالى :  َن الن  ٌْ أأأُْمُرُنْم أَْن ُتأأَؤَدوا اأْلََماَنأأاِت إِلَأأى أَْهلَِهأأا َوإَِذا َحَنْمأأُتْم َبأأ ٌَ  َ
إِن  َّللا 

َتْحُنُموا بِاْلَعْدِل 
ُ َواَل  . ٌقول تعالً : (ٙ) اِس بَِما أََراَك َّللا  َن الن  ٌْ َك اْلِنَتاَب بِاْلَحق  لَِتْحُنَم َب ٌْ ا أَْنَزْلَنا إِلَ إِن 

                                                                    

( ، 2/291(  رواه مالؽ يف الؿقصل . كتاب آقضقة ، باب : الرتغقب يف الؼضاء بالحؼ ، اكظر شرح الزرقاين طؾل مقصل مالؽ بـ أكس )2)

 ( ، )بقروت  ، دار طالؿ الؽتب( . 2/95هر ( ، ورواه الؼاضل وكقع يف أخبار الؼضاء )2299)بقروت ، دار الؿعرفة ، 

 .  954ية.لإلمام ابـ الػداء إسؿاطقؾ بـ كثقر ، الجزء الرابع ، بقروت ، دار الػؽر العربل ، ص (  الرقرة الـبق0)

ٓبرـ الطرال  ، واقضرقة  مـفا الرقرة الشرامقة لؾحرافظ الشرامل ، واقضرقة رسرقل اهلل  (  هـاك كتب كثقرة ألػت يف اقضقة رسقل اهلل 2)

قل لعؾل بـ طبد العزيز الؿقرغقتاين الحـػرل ، والؼتراوي الـبقيرة يف الؿررائؾ الديـقرة رسقل اهلل ٓبل بؽر بـ أبل شقبة ، واقضقة الرس

 والدكققية ٕبل طؾل الحرقـ ابـ الؿبارك ويف آخر أطالم الؿققعقـ ٓبـ الؼقؿ يف قضاء الـبل . 

 .  225(  سقرة الـراء آية رقؿ 9)

  99ف يف الؿؿؾؽة العربقة الرعقدية ، دراسة مؼاركة ، ص( الػحؾ، طبد الرازق طؾل.  رسالتف قضاء الؿظالؿ وتطبقؼات5)

 .  59( الـراء آية رقؿ 1)
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ا  َتُنْن لِْلَخائِنٌَِن َخِصٌما
(ٔ).  

"إن هللا ال ٌعذب الخاصدة بدذنوب العامدة حتدى ٌدرى المنكدر بدٌن أظهدرهم وهدم  وعن الرسول 
 .(ٕ)قادرون علً أن ٌنكروه فال ٌنكروه"

فعلً الحاكم والمحكوم طاعة هللا ورسدوله واإللتدزام بؤحكدام الشدرٌعة وهدً طاعدة واجبدة ومقٌددة 
بمدى طاعة أحكام هللا ورسوله ، وإذا خرج الحاكم عنهدا فدإن المحكدوم ٌمتندع عدن تنفٌدذ أمدر الحداكم 

 .  (ٖ): ) ال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالق ( المخالؾ ألحكام الشرع لقوله 
جمع فقهاء المسلمٌن علً مشروعٌة تنصٌب القضاء للحكم بٌن الناس بالعدل والضرب علً وقد أ

 ٌد الظالم حاكماً كان أم محكوماً . 
فكان مبددأ مشدروعٌة قضداء المظدالم متواجدداً فدً ضدمٌر الدولدة اإلسدالمٌة مدن خدالل التطبٌقدات 

من المسلمٌن لده مدا للرعٌدة مدن  العملٌة ومتجسداً فً تصرفات الصحابة والقضاة فكان الخلٌفة واحد
طاعة ، وحالل وحرام ، وفرض وٌخضع الحاكم والمحكوم للقانون اإلسالمً بصفة دابمة ومستمرة 
وأن أي تصرؾ أو عمل أو حكم مخالؾ لمبدأ المشروعٌة ٌكون محالً لإللؽاء والجزاء لقوله تعالى : 

  َِك اْلِنَتاَب بِاْلَحق  ل ٌْ ا أَْنَزْلَنا إِلَ اإِن  ُ َواَل َتُنْن لِْلَخائِنٌَِن َخِصٌما اِس بَِما أََراَك َّللا  َن الن  ٌْ   .(ٗ) َتْحُنَم َب
ْعلَُموَن  وقوله تعالى:  ٌَ بِْع أَْهَواَء ال ِذٌَن اَل  بِْعَها َواَل َتت  ُثم  َجَعْلَناَك َعلَى َشِرٌَعة  ِمَن اأْلَْمِر َفات 

(٘)  . 
وال ٌعندً هدذا  لمظدالم مسدتحدثة وال سدند لهدا مدن فعدل الرسدول إال أن البعض ٌرى أن والٌة ا

، فدال ٌصدح نسدبة لدم ٌعدٌن والٌدا للمظدالم منعها عندهم أو أنها منهدً عنهدا ، إنمدا أرادوا أن النبدً 
، ٌقول ابدن العربً:أمدا والٌدة المظدالم فهدً والٌدة ؼرٌبدة أحددثها مدن  مشروعٌتها إلً رسول هللا 

 .  (ٙ)الوالٌة وفساد الناس تؤخر من الوالة لفساد 

 رأي وقد ملسو هيلع هللا ىلصوٌرى البعض اآلخر أن والٌة المظالم والنظر فً المظالم مسنونة منذ عهد الرسول 

 .  (6)وتبعه جمع ؼفٌر من المتؤخرٌن( 4) السلطانٌة األحكام فً الماوردي ذلك
 فقدال النبدً واستشهدوا علً ذلك بالنزاع الذي وقع بٌن الزبٌر بن العوام ورجل من األنصار: 

للزبٌر ) إسق ٌا زبٌر ثم أرسل إلدً جدارك ، فؽضدب األنصداري ثدم قدال ٌدا رسدول هللا إن كدان ابدن 

                                                                    

 .  225( الـراء آية رقؿ  2)

ـ إخبرار لؾعالمرة زيرـ الرديـ ( ايحقاء لإلمرام الغزالرل . ويذيؾرف كتراب الؿغـرل طرـ حؿرؾ إسرػار يف تخرريج مرا جراء يف إحقراء مر0)

، لبـران، الطبعرة إولرك سرـة هرر ، دار الؽترب العؾؿقرة ، بقرروت  921عراقرل ، الؿترقىف سرـة الػضؾ طبد الررحقؿ برـ الحررقـ ال أبق

كتاب إمر بالؿعرو  والـفل طرـ الؿـؽرر: وجرقب إمرر برالؿعرو  والـفرل طرـ  221م، الجزء الثاكك ، ص  2991 /هر2921

 الؿـؽر وفضقؾتف والؿدكة يف إهؿالف وإضاطتف . 

، سرــ ابرـ ماجرف الحرافظ ابرـ طبرد اهلل الؼزويـرل ابرـ ماجرة،دار  229ص  2بد اهلل بـ طقرك الرتمذي ، جر ( صحقح الرتمذي . ٕبل ط2)

 .  951ص  0،جر2952إحقاء الؽتب 

 .  225(  الـراء آية رقؿ 9)

 . 29(  الجاثقة أية رقؿ 5)

 . 52( ابـ العربل . أحؽام الؼرآن ، الجزء الرابع ، ص 1)

 .  022الرؾطاكقة ، الجزء الثاكك ، ص  (  الؿاوردي . إحؽام4)

الؿظرالؿ يف الشررب الرذي تـازطرف الزبقرر برـ العرقام ورجرؾ مرـ آكصرار ، إحؽرام الررؾطاكقة ملسو هيلع هللا ىلص (  يؼقل الؿاوردي ) كظر رسقل اهلل 9)

 ( . 94لؾؿاوردي ، ص 
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ثم قال للزبٌر ) إسق ٌا زبٌر ثم إحبس الماء حتى ٌرجع إلً الجدر (  عمتك ؟ فتلون وجه الرسول 
 .  (ٔ)نه أول النظر فً المظالم أفقالوا 

ُمأوَك  ذه اآلٌدة نزلدت فدى ذلدك وهللا إنً ألحسب ه وقال الزبٌر: ٌَُحن  أى  ٌُْؤِمُنأوَن َحت  أَك اَل  َفأاَل َوَرب 
ا ٌَُسل ُموا َتْسلٌِما َت َو ٌْ ا َقَض ا ِمم  ِجُدوا فًِ أَْنفُِسِهْم َحَرجا ٌَ َنُهْم ُثم  اَل  ٌْ فٌَِما َشَجَر َب

(ٕ). 
 المظالم فً نظر الباحث : 

رتها فدإن الباحدث ٌدرى أنهدا إلدى اآلن لدم تؤخدذ مإسسة المظالم مشهورة جداً ومع ذلك ورؼدم شده
التفسٌر الالبق، وقد أراد الباحث فى ثناء هذه السطور أن ٌدلً بددلوه فدى هدذا الموضدوع لعلده ٌسدهم 
فً إٌضاح بعدض معدالم اإلسدالم الخالددة ، وٌكشدؾ عدن بعدض الندواحً الحضدارٌة التدً لدم ٌسدتنفد 

ما زالت محل إعجاب ودهشة لكل متؤمل نصوح ,  الناس كل ما فٌها من المعلومات والتجارب وهى
 وسؤقتصر على إٌراد الصورة التى قدمها الماوردي عن هذه المإسسة فى كتابه األحكام السلطانٌة .

فقد بدأ المداوردي بتعرٌدؾ المظدالم , فهدى فدى نظدره طرٌقدة مدن طرابدق القضداء أى أنهدا وسدٌلة 
دي إال أنهدا تمتداز عنده بدؤمور بعضدها ٌرجدع إلدى للتناصؾ . وبهذا الوصؾ قد تخدتلط بالقضداء العدا

اإلجددراءات واألحكددام المطبقددة وقددد ذكرهددا المدداوردي بالتفصددٌل , وبعضددها ٌتعلددق بماهٌددة المظددالم 
وؼاٌتها وقد تحدث الماوردي عن هذا القسم األخٌر فدى ؼٌدر ترتٌدب وال تنظدٌم .وقدد حداول الباحدث 

 استخراجه وهى فً نظر الماوردي:
نة مستحدثة استوجبتها ظروؾ نادرة استدعت أسالٌب فى الزجدر ؼٌدر التدى تجدري أن المظالم س

عادة ,أما القضداء فهدً طرٌقدة تمتداز بجرأتهدا وقوتهدا وسدرعتها واتباعهدا ؼٌدر المعهدود وال تخشدى 
التجدٌد واالستحداث ، على أنها ، ال تستلزم طرٌقة معٌنة فهً ُتركب من األسالٌب ما ٌلٌق بالحال . 

ي صرٌح فى هذا الشؤن فهو ٌصؾ صاحب المظالم بؤنه ٌحتاج فى نظره إلى سطوة الحماة والماورد
 وتثبت القضاة وٌصفه أبضاً بؤنه تمتزج فٌه قوة السلطة بنصؾ قضاة .

وكؤنه ٌشعر بعبارته هذه إلى أن المظالم طرٌقدة ؼٌدر اعتبارٌدة إال أنده اضدطر السدتعمالها لكثدرة 
 .ة التً تستعمل عند الظروؾ الخاصةحكام الخاصالظلم والتجاهر به فهى تشبه األ

لكن إذا اعتبرنا أن المظالم صاحبت اإلسالم طٌلة حٌاته فإنه لم ٌعدد مدن المقبدول إذن أن نعتبرهدا 
مجرد أحكام عرفٌة والحقٌقة أن المظالم طرٌقة قضابٌة اعتٌادٌة تعٌش بجانب القضاء إما إلعانته أو 

 متعددة بعضها شرعً والثانً وهو األهم بكثٌر إداري .لتعوٌضه , وأنها تتركب من أجزاء 

, فقدد ذكدر المداوردي وؼٌددره أن  مفهومدة ؼٌددر ملسو هيلع هللا ىلصأن الرواٌدة المنسدوبة للرسدول  وٌأرى الباحأث

 والقصة األنصار من ورجل عنه هللا رضً الزبٌر تنازعه الذى الشرب فى نظرالمظالم ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 القصة وهذه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فٌه فقضى ماء نوبة ىف صحابٌٌن بٌن خالؾ وهو,  سردها وسبق معروفة

هدذه القضدٌة مدن نظدر المظدالم  إذن كاندت فلمَ ,  شا فً الرسول قضاٌا بقٌة عن تختلؾ ال الواقع فى
 ولم ٌكن ؼٌرها مما ٌشبهها كذلك؟

واألؼرب من هذا أن كثٌراً من المإلفٌن أوردوا هذه الحكاٌة ونسبوها للمظالم ولم ٌفسروا السبب 
 بهذه القضٌة دون سواها فى نظر المظالم .الذي زج 

                                                                    

ؼرآن  ) مررؾؿ ، الػضرائؾ ، براب وجرقب اتباطرف ، ويف كتاب العؾؿ وتػرقر ال 0212(  البخاري . الؿراقاة ، باب سؽر إهنار ، حديث 2)

،  2212( ) الرتمذي ، إحؽام ، باب ما جراء يف الررجؾقـ يؽرقن أحردهؿا أسرػؾ مرـ أخرر يف الؿراء ، حرديث 0254حديث ملسو هيلع هللا ىلص 

 . ( 5921،  5924وهق غضبان ، حديث  وقال حديث صحقح ( ) الـرائل ، آداب الؼضاة ، باب الرخصة لؾحاكؿ إمقـ أن يحؽؿ

 .15( سقرة الـراء آية رقؿ 0)
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والذي ٌنبؽً اإلشارة إلٌه بشا من اإلعجاب هو تكوٌن المجالس الدذي ٌرأسده صداحب المظدالم , 
القاضدددً ٌرشدددد لإلجدددراءات  فهدددذا المجلدددس ٌتكدددون مدددن القاضدددً والفقٌددده والخبٌدددر اإلداري , فكدددان

اري ٌرشد إلى السنن اإلدارٌة وما حوته دفاتر , والفقٌه ٌنٌر ما أشكل واشتبه ، والخبٌر االد واإلثبات
 الدواوٌن , وٌحٌط بهإالء جمٌعاً الحماة واألعوان لجذب القوي وتقوٌم الجرئ. 

وال أستطٌع إال أن أذكر شدة الشبه بٌن تشكٌل مجلس المظالم وبٌن تشكٌل مجلس الدولة الفرنسً 
بؤن ضم بٌن العلدم والخبدرة والتجربدة، الذي ٌفتخر أصحابه بؤنه امتاز عن ؼٌره من مجالس القضاء 

 وعدم اقتصاره على موظفٌه واستفادته من الخارج , وهذا هو الذى كان ٌجرى بمجالس المظالم .
ث مجلدس شدورى الدولدة فدى فرنسدا قدام  وٌختم الباحث رأٌة هذا بؤن ندابلٌون بوندابرت وهدو محددَّ

 مً .بإحداثه هذا بعد عودته من مصر واطالعه على الفقه اإلسال

 : (1)أورد الماوردي إختصاصات قاضً المظالم فً عشرة وهً 
 النظر فً تعدي الوالة علً الرعٌة.  -ٔ
 النظر فً أجور العمال فٌما ٌجبونه من األموال فما استزاده ٌرجعه ألربابه.  -ٕ
فٌمدا ٌسدتوفونه وٌوفونده منده إذا  تصفح أحوال كتاب الدواوٌن ألنهم أمناء علً ثبدوت أمدوالهم -ٖ

 حادوا عن إثبات أموال المسلمٌن بنقص أو زٌادة . 
 النظر فً تظلمات الموظفٌن إذا أنقصت أرزاقهم أو تؤخر دفعها إلٌهم .  -ٗ
 رد الؽصوب إلً أهلها .  -٘
 نظر منازعات األوقاؾ .  -ٙ
 اإلشراؾ علً تنفٌذ األحكام التً ٌعجز القضاء عن تنفٌذها.  -4
 حتسب فً إنفاذ اختصاصاته . معاونة الم -6
إخدالل  الجهداد مدن  تقصدٌر فٌهدا أو –الحدج  –األعٌداد  –مراعاة العبادات الظداهرة ) الجمدع  -3

 بشروطها ( . 
 النظر بٌن المتشاجرٌن والحكم بٌن المتنازعٌن .  -ٓٔ

 هذه االختصاصات تشبه إلً حد كبٌر اختصاصات القضاء اإلداري المعاصر. 
التً ٌتوالها قاضً المظالم كما وردت فً كتاب السٌاسة الشدرعٌة ، هذه هً أهم االختصاصات 

نتندداول منهددا بالدراسددة االختصاصددات التؤدٌبٌددة القضددابٌة لددوالً المظددالم والتددً تشددبه مددا تخددتص بدده 
المحاكم التؤدٌبٌة من اختصاصات تؤدٌبٌة إال أن نطداق والٌدة المظدالم أوسدع مددى مدن نظدام القضداء 

. وهذه االختصاصات ٌختص بها قاضً المظالم بنداء علدً (ٕ)قضاء والتنفٌذ اإلداري فهو ٌختص بال
 . (ٖ)تظلم عمال وموظفً الدولة

 :  النظر فً تعدي الوالة علً الرعٌة  -ٔ
هذا النوع ٌشبه ما اصطلح علٌه فقه القانون اإلداري الحددٌث بدـ " أعمدال التعددي " وٌقصدد بهدا  

فٌهدا اعتدداء علدً حرٌدات وحقدوق األفدراد وتشدتمل علدً خطدؤ تلك األعمال التدً تقدوم بهدا اإلدارة و
 . (ٗ)جسٌم 

                                                                    

 .  92(  إحؽام الرؾطاكقة . لؾؿاوردي ، الؿرجع الرابؼ ، ص 2)

 (  الشقخ محؿد أبق زهرة.  وٓية الؿظالؿ يف ايسالم ، مرجع سابؼ . 0)

 .  92(  إحؽام الرؾطاكقة لؾؿاوردي ، الؿرجع الرابؼ ، ص 2)

 .  51، دار الػؽر العربل ص 2955  2فا غقر التعاقدية، ط(الطؿاوي،سؾقؿان. مرئقلقة ايدارة طـ اطؿال9)
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بدل مدن  –من اختصداص قضداء المظدالم  –وٌعتبر النظر فً أعمال التعدي فً النظام اإلسالمً 
أول اختصاصه باعتبار أن قضاء المظالم أقدر علً حماٌة األفدراد )الرعٌدة ( مدن القضداء العدادي ، 

 لرهبة . لما ٌتمٌز به نم الهٌبة وا
ؼٌددر  إلسددالمٌة ، سددواء كددانوا مسددلمٌن أووٌقصددد بالرعٌددة : األفددراد الخاضددعون لرعاٌددة الدولددة ا

ظلمدوا أو تعددوا علدً  ال الدولة وٌحاسبهم إذا أخلدوا أو. فوالً المظالم ٌراقب الوالة وعم(ٔ)مسلمٌن 
تكبدوه مدن مخالفدات قدد ؼٌرهم عند قٌامهم بمهام أعمالهم ، وتوقع علٌهم العقوبات التً تناسدب مدا ٌر

 . هم واستبدال ؼٌرهم بهمتصل إلً عزلهم من مناصب
وكان عمر بن عبد العزٌز ٌتصفح أحوال والته ورعٌته وٌسؤل عن سٌرتهم وٌحاسدبهم حتدى قدال 
لدده مددن سددؤل عددن أحددوال والتهددم ورعٌددتهم وبالدهددم ، تركددت الددبالد ، الظددالم فٌهددا مقهددور والمظلددوم 

 ٌر مجبور . مقصور والؽنً موفور والفق
ولقد أوصى قاضً القضاة أبو ٌوسؾ صاحب كتاب الخراج هارون الرشدٌد ، مباشدرة المظدالم ، 

وٌباشروا إلً المظالم هذا  (ٕ)والسإال عن سٌرة العمال ، لما فً ذلك من منع الوالة من ظلم الرعٌة 
 . سه دون حاجة إلً تظلم من المظلوماإلختصاص من تلقاء نف

 :  العمال فٌما ٌجبونه من أموالالنظر فً جور   -ٕ
ٌنعقد االختصاص لوالً المظالم بالنظر فً المنازعات التً تنشؤ بٌن األفراد المتظلمون من جور 
العمددال والددوالة عنددد قٌددامهم بتحصددٌل المسددتحقات المالٌددة للدولددة . وهددذا اإلختصدداص ٌدددخل ضددمن 

 .  (ٖ)م واإلدارة فً الشرٌعة اإلسالمٌة اإلختصاصات اإلدارٌة للوالً المستمدة دورها من نظام الحك
فالموظؾ ٌذهب إلً قاضً المظالم متظلماً من عدم كفاٌة راتبه وإجحاؾ الوالة بده فدً هدذا الشدؤن ، وهندا ال 
ٌتوقؾ القاضً عندد حدد الحكدم بعددم كفاٌدة الراتدب، أو أحقٌدة الموظدؾ فدً راتدب كداؾ أو عطداء عدادل ، وإنمدا 

 .  (ٗ)حد بعٌد ٌتجاوز دوره هذا النطاق إلً
ووالً المظالم عند ممارسته هذا االختصاص ٌرجع إلً القوانٌن العادلة لٌحمل الناس علً األخذ 

 بها . 
(، وأهمها : ٘والمقصود باألموال التً تجبً عن طرٌق العمال ، الموارد المالٌة للدولة اإلسالمٌة)

  الخراج ، والجزٌة ، والزكاة ، والفا ، والؽنٌمة ، والعشور .
وقٌاساً علً تعرٌفات العصر هً الضرابب ، والرسوم ، والرٌع الناتج من العقدود الدارٌدة : مثدل 

 عقود االلتزام واالٌجار وؼٌرها . 
وقد ذكر آدم متٌز فً مإلفه الحضارة اإلسدالمٌة ) أن فقهداء المسدلمٌن ٌعتبدرون كدل مدا زاد عدن 

المكسدً  –الدوزٌر التقدً علدً بدن عٌسدى الضرابب الشرعٌة ... ضرابب ؼٌر قانونٌة ولذلك أبطدل 
 .  (ٙ)بمكة وجباٌة الخمور بدٌار ربٌعة ( 

                                                                    

بخصقص تعردي ابرـ طؿررو برـ العراص والرل  092(  الطؿاوي ، سؾقؿان ، طؿر بـ الخطاب وأصقل الرقاسة وايدارة الؿدكقة ، ص 2)

 مصر طؾل أحد أقباط مصر . 

 . 92هر ، ص  2290هرة ، الطبعة الثالثة ( الؼاضل أبق يقسػ بـ يعؼقب إبراهقؿ الخراج ، الؿطبعة الرؾػقة بالؼا0)

(  العقا، محؿد سؾقؿ . قضاء الؿظالؿ يف الشريعة ايسالمقة وتطبقؼرف يف الؿؿؾؽرة العربقرة الررعقدية، مجؾرة إدارة قضرايا الدولرة، العردد 2)

 .  940، ص  2949،  20الرابع، الرـة 

 . 049قػة العامة يف الـظام ايسالمل ، مرجع سابؼ ، ص (  أبق يقكس ،محؿد باهل. آختقار طؾل أساس الصالحقة لؾقض9)

 وما بعدها .  299(  آدم مقتز . الحضارة ايسالمقة ، الؿرجع الرابؼ ، ص 5)

 . 292(  أدم مقتز . كػس الؿرجع الرابؼ ، ص 1)
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وأسقط الحاكم بؤمر هللا جمٌع الرسوم والمكوس التً جرت العادة بها وأؼلب الظن أن المنازعات 
المتعلقة بالجباٌات التً تدخل فً نظر قاضدً المظدالم هدً التدً ٌتدوافر فٌهدا عنصدر الظلدم وهدو مدا 

الماوردي ) بجور العمال ( ومعنى ذلك أن القضدٌة التدً فٌهدا منازعدة ، ولدٌس فٌهدا جدور عبر عنه 
 ٌختص بها القضاء العادي ولو كانت فً جباٌة األموال. 

معاذ بن جبل عنددما أرسدله إلدً الدٌمن بقولده )إندك تدؤتً قومداً مدن أهدل الكتداب  وقد أمر النبً 
 .  (ٔ)فإٌاك وكرابم األموال ( 

 :  ً تظلم المسترزقة ) الموظفٌن (النظر ف  -ٖ
ٌنعقددد اإلختصدداص لقضدداء المظددالم فددً تظلددم المسددترزقة مددن نقددص أرزاقهددم أو تؤخرهددا عددنهم ، 
وإجحدداؾ النظددر بهددم ، فٌرجددع إلددً دٌواندده فددً فددرض العطدداء العددادل فٌجبددرهم علٌدده ، وٌنظددر فٌمددا 

إن لدم ٌؤخدذوا قضداه مدن بٌدت نقصوه أو منعوه من قبل ، فإن أخذه والة أمدورهم اسدترجعه مدنهم ، و
 . (ٕ)المال

والمسترزقة هم الموظفدون العداملون بالدولدة مقابدل أجدر ٌتعاطونده عمدا ٌقومدون بده مدن أعمدال، 
سدددواء كاندددت عمالدددة دابمدددة أم مإقتدددة أو عامدددل ٌومٌدددة. وكدددذلك المسدددتخدمون فدددً الجدددٌش ، وهدددذا 

ن صداحب الشدؤن )الموظدؾ ( اإلختصاص ال ٌباشره قاضً المظالم إال بناء علً طلب أو دعدوى مد
للمطالبددة بالمسددتحق لدده مددن مرتددب أو معدداش أو تسددوٌة حالتدده الوظٌفٌددة ، وحصددوله علددً مالدده مددن 

 متؤخرات مالٌة . 
 :  النظر فً أعمال نتاب الدواوٌن  -ٗ

إن كتداب الدددواوٌن هددم أمندداء المسددلمٌن علددً ثبددوت أمددوالهم فٌمددا ٌسددتوفونه للمسددلمٌن مددن أمددوال 
فإن عدلوا عن حق من دخل أو خرج إلً زٌادة أو نقصان أعداده إلدً قوانٌنده العادلدة وٌوفونه منه ، 
 .(ٖ)وقابل تجاوزه

ولذلك نجد والً المظالم ٌقوم من تلقاء نفسه ، ودون انتظار طلب أو دعوى من أحد برقابة كتاب 
لك للتؤكد مدن الدواوٌن ومراجعة ما ٌثبتونه من إٌرادات ومصروفات فً الدفاتر والسجالت المعدة لذ

 صحتها وتطابقها للقوانٌن المعمول بها . 
نخلص مما تقدم إلى أن القضاء االداري االسالمً )قضاء المظالم ( لٌس قضداءا مصدطنعاً شدٌده 
منظدرون كمددا فددً القضدداء اإلداري المعاصددر أو قددام ببنابدده بعددض الرجددال ، بددل لقددد نظمددت أحكامدده 

العادي لٌرتبط معه فً تحقٌق أهداؾ مشتركة لألمة وحددت اختصاصاته بشكل منفصل عن القضاء 
ٌقهدددا ضدددمن مبددددأ الشدددرعٌة اإلسدددالمٌة ولٌحدددافظ علدددً أحكدددام وقواعدددد الشدددرٌعة اإلسدددالمٌة وتطب

 .(ٗ)اإلسالمٌة
فؤصبح من الضروري تثبٌت قاضدً المظدالم وإعطداءه سدلطات شداملة تجمدع بدٌن سدطوة الحمداة 

قضدابٌة وتنفٌذٌدة معداً ممتزجدة مدن سدطوة السدلطة  فجداءت وظٌفدة قاضدً المظدالم (٘)وثبت القضداة 

                                                                    

 .  09(  صحقح مرؾؿ ، كتاب اييؿان ، الحديث رقؿ 2)

 .  92دي ، مرجع سابؼ ، ص (  إحؽام الرؾطاكقة ٕبك الحرـ الؿاور0)

 . 44(  إحؽام الرؾطاكقة لؾؿاوردي ، مرجع سابؼ ، ص 2)

(  الؼقرررل ، أطرراد حؿررقد. مجؾررة الشررريعة والؼرراكقن ، جامعررة ايمررارات العربقررة الؿتحرردة ، العرردد الرابررع طشررر ، بحررث مـشررقر بعـررقان 9)

 . 099هر ، ص  2902شقال  0222خصقصقة الؼضاء ايداري ايسالمل يـاير 

 . 292وأيضا مؼدمة ابـ خؾدون ، الؿرجع الرابؼ ، ص  .99،  92ي ، الؿرجع الرابؼ ، ص (  إحؽام الرؾطاكقة ، لؾؿاورد5)
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. فإنها سلطة قضابٌة لمعالجة الترهل اإلداري وفسداد بعدض الحكدام والدرد ( ٔ)ورفقة ونصفة القضاة 
علً الظلم والجور ، وإنها سلطة تنفٌذٌة إلرتباط قاضً المظالم ارتباطاً مباشراً وربٌسدٌاً بالخلٌفدة ، 

فً مدى الصالحٌات والسلطات التدً ٌتمتدع بهدا القاضدً اإلداري وتتجلى خصوصٌة قضاء المظالم 
بل وتتم  –لمراقبة أعمال وتصرفات اإلدارة ورجالها وتعدٌهم علً حقوق وحرٌات األفراد وأموالهم 

مدا ٌقدوم بدده القضداء العدادي وعمددوم القضداء مددن أهدداؾ ودعمده فددً تثبٌدت الحدق وإقامددة العددل فددً 
 . (ٕ)المجتمع اإلسالمً ككل

جددد أن قاضددً المظددالم ٌتمتددع باختصاصددات تؤدٌبٌددة وتفتٌشددٌة ٌمارسددها كحددق إٌقدداع العقوبددات فن
التؤدٌبٌة علً الموظفٌن وعمال الدولة الدذٌن ظهدر ظلمهدم وحٌددتهم عدن الحدق وارتكدابهم المخالفدات 

 التؤدٌبٌة . 
ٌهم وبددذلك فددإن اختصاصددات قاضددً المظددالم تطددال جمٌددع الفبددات مددن العدداملٌن والمددوظفٌن بمددا فدد

. وقرارات عزلهم عن الوظٌفة ومدا ٌتعلدق (ٖ)العسكرٌٌن وٌنظر فً تظلمات الموظفٌن ضد إداراتهم 
 بالجزاءات والعقوبات الواقعة علً العمال المخالفٌن.  

وتعطً تلك المٌزة ) الرقابة والتفتٌش ( القضاء اإلداري اإلسالمً خصوصٌة منفردة تتجلى فدً 
وق الموظفٌن من جهة ، وجعل أعمالها تحت المراقبة والمتابعدة مدن منع اإلدارة من التعدي علً حق

 . ( ٗ)جهة أخرى بهدؾ إقامة العدل وتثبٌت قواعد ومبادئ المساواة 
 دور قضاء المظالم فً حماٌة حقوق الموظف

 عرؾ فضٌلة الشٌخ محمد أبو زهرة  رحمه هللا والٌة المظالم بقوله : 
وكوالٌة الحرب ، وكوالٌة الحسبة ، جزء مما ٌتواله ولً األمر " والٌة المظالم كوالٌة القضاء ، 

األعظم ، وٌقٌم فٌه نابباً عنه ، ممن ٌكون فٌده الكفاٌدة والهمدة ألدابده وٌسدمى المتدولً ألمدر المظدالم 
ندداظراً وال ٌسددمى قاضددٌاً وإن كددان لدده مثددل سددلطان القضدداء ومثددل سددلطان إجراءاتدده فددً كثٌددر مددن 

قضدابٌاً خالصداً . بدل هدو قضدابً وتنفٌدذي ، فقدد ٌعدالج األمدور الواضدحة األحوال ولكن عمله لدٌس 
بالتنفٌددذ أو بالصددلح أو بالعمددل الخٌددري لٌددرد لصدداحب الحددق حقدده ، فهددو قضدداء أحٌاندداً وتنفٌددذ إداري 

. فقد اختلط نظر المظالم فً أول األمر ,فالمسلمون فً الصدر األول لإلسالم ,كان ٌسدٌطر  (٘)أحٌاناً 
ع الدددٌنً . ومددن ثددم فددان المنازعددات التددً تجددري بٌددنهم انمددا كانددت فددً امددور مشددتبهة علددٌهم الددواز

ٌوضحها القضاة وٌرضخ لها المسلمون اختٌارا . ولما كان من المقرر شدرعا ان الظلدم ٌرفدع , ولدو 
 كان من الوالً , ) بل لو كان من الخلٌفة األعظم الذي اختٌر اختٌارا شرعٌا

وذلدك عندددما قتدل خالدد بدن الولٌدد مقتلده فدً قبٌلددة  – المفهدوم بهدذا للمظدالم ملسو هيلع هللا ىلصفقدد تصددى النبدً 

 إلدً طالدب أبدً بدن علدً وأرسدل العمدل ذلدك ملسو هيلع هللا ىلصجذٌمة بعد أن أعلن أهلها الخضوع فاستنكر النبً 

 إلدً وجهده ورفدع خطدؤ القتدل أن اعتبار علً قتالها دٌة دفع بؤن المظلمة هذه عنها لٌرفع القبٌلة هذه

                                                                    

 .  2(  مؼدمة ابـ خؾدون . الؿرجع الرابؼ ، ص 2)

 وما بعدها .  099(  الؼقرل ، أطاد حؿقد . الؿرجع الرابؼ ، ص 0)

 . 200، ص  2959تحػة إمراء يف تاريخ القزراء ، مطبعة الحؾبل ، الصابل ،أبق الحرـ. القزراء أو (2)

 . 095الؼقرل ،أطاد حؿقد. مجؾة الشريعة والؼاكقن ، الؿرجع الرابؼ ، ص  (9)

أبق زهرة، محؿد. وٓية الؿظالؿ يف ايسالم ، بحث مؼدم إلل الحؾؼة الدراسقة إولك لؾؼاكقن والعؾرقم الرقاسقة،بنشررا  الؿجؾرس  (5)

 . 04–02،ص291ٕطؾك لرطاية الػـقن وأداب والعؾقم آجتؿاطقة ، الؼاهرة،ا
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 . (ٔ)(  خالد فعل مما إلٌك ابرأ نًإ اللهم) قابال السماء

ؾ حقده مدن القدوى الضدعٌ ٌؤخدذ ال أمدة ٌقددس ال هللا إن:"  قدال أنه ملسو هيلع هللا ىلصوقد روى أٌضا عن النبى 

 .(ٕ)وهو ؼٌر متعتع "

. فها هو عمدر تعقب المظالم التً تقع من الوالة فً ملسو هيلع هللا ىلصأٌضا سلك الخلفاء الراشدون مسلك النبً 

الددوالة عندددما قددال ) أال أنددً وهللا مددا أرسددل عمددالً إلددٌكم  بددن الخطدداب رضددً هللا عندده متشدددداً مددع
لٌضربوا أمشاركم وال لٌؤخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إلٌكم لٌعلموكم دٌنكم وسنتكم،فمن فعل به سوى 

 تضربوا ال نفسه عن ٌقص ملسو هيلع هللا ىلصذلك فلٌرفعه إلً فوالذي نفسً بٌده ألقصنه منه،وقد رأٌت رسول هللا 

 . (ٖ)(فتضٌعوهم الؽٌاض بهم تنزلوا فتكفروهم،وال حقوقهم منعوهمت وال ، فتذلوهم المسلمٌن
وعلً ذات النهج سار اإلمام علً كرم هللا وجهه ، فكان ٌختار الوالة مدن أهدل التقدوى والقددرة ، 

وٌراقب عماله وٌنصح لهم وٌحاسبهم وجلس  (ٗ) وكان ٌوصٌهم دابماً بإنصاؾ الناس وبحث مظالمهم
 .  (٘) لمبانتظام للنظر فً المظا

وقد ظل هذا الوضع قابما حتى أول عهد عبد الملك بن مروان الذي وضع اللبنة األولى فً نظدام 
 .  (ٙ) قضاء المظالم

ولما جاءت األخبار إلً عمر بن الخطداب بدؤن عمدرو بدن العداص والدً مصدر قدد صدار لده مدال 
 كتب إلٌه عمر .عظٌم من متاع ورقٌق وآنٌة وحٌوان وؼٌر ذلك مما لم ٌكن له حٌن تولى 

 فكتب إلٌه ٌقول: " اكتب إلً من أٌن لك هذا المال ؟ وعّجل . 
فحاول عمرو أن ٌتعلل برخص األسعار فً مصر وكثرة العطاٌدا واالدخدار فكتدب إلٌده عمدر : " 
أما بعد ، فإنً لست من تسطٌرك الكتاب وتشقٌقك الكالم فً شا ولكنكم معشر األمدراء قعددتم علدً 

ولن تعدموا عدذراً ، وإنمدا تدؤكلون الندار ، وتتعجلدون العدار " وكتدب إلٌده " إندً قدد عٌون األموال ، 
خبرت من عمال السوء ما كفى ، وكتابك إلً كتاب من أقلقه األخذ بالحق، وقد سإت بك ظنداً . وقدد 

                                                                    

 . 01(  أبق زهرة ، محؿد. وٓية الؿظالؿ يف ايسالم ، الؿرجع الرابؼ ص 2)

 ، 295الؽر ى لؾبقفؼرل ،الجرزء الررادس، ص  الررــ)  –(  5224،حديث رقرؿ  094( ) الحاكؿ ىف الؿرتدرك ، الجزء الثالث ، ص 0)

 سرــ)  –(  29992، حديث رقرؿ  99، الجزء العاشر ، ص  29999، حديث رقؿ 92(،الجزء العاشر ، ص 22592ث رقؿ حدي

 الثالث، الجزء ، الحبقر تؾخقص – حجر ابـ –(  9999 ،حديث212 ص ، 5 إوسط،جر الط اين،الؿعجؿ)  292 ص ، الشافعل

 الجررزء ، الزوائررد مجؿررع – الفقثؿررل)  –(  2244 رقررؿ حررديث – 299 ، 292 ص ، الرابررع الجررزء)  –(  2099يث حررد ، 12 ص

 رجرال ورجالرف يعؾرك أبرق رواه: وقرال ، ثؼات ورجالف الط اين رواه: وقال.  029 ، 029 ص ، الخامس الجزء ، 294 ص ، الرابع

 (. 922 ص ، الؿحقط الؼامقس –ؿك فلفلة ) الػقروز أباديوتر بالػاء كالمف ىف يرتدد الذى: الؿتعتع –(  الصحقح

،  99سررــف الجرزء الثررامـ، ص والبقفؼرل يف  929، ص  9،والحرراكؿ يف الؿررتدرك جررر  019(  أخرجرف احؿررد يف الؿررـد حررديث رقرؿ 2)

وقال الحاكؿ يف الؿررتدرك صرحقح طؾرل شررط مررؾؿ ووافؼرف الرذهبل وقرال الشرقخ احؿرد شراكر:  90، الجزء التاسع ، ص 022

 94،  99، مـاقب أمقر الؿممـقـ طؿر برـ الخطراب، ايسرؽـدرية ، دار العؼقردة لؾررتاث ، ص اسـاده حرـ ،اكظر أيضا ابـ الجقزي

 تحؼقؼ حؾؿل إسؿاطقؾ الرشقدي . 

 .  2، ج 2994(  الؿؼريزي، احؿد بـ طؾل. الخطط الؿؼريزية، الؼاهرة، مؽتبة الثؼافة الديـقة،الطبعة الثاكقة ، 9)

 . 49ع الرابؼ ، ص (  إحؽام الرؾطاكقة لؾؿاوردي . الؿرج5)

 . 999(  الحؽقؿ ، سعد .مرجع سابؼ ، ص 1)
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وجهت إلٌك محمدد بدن مسدلمة لٌقاسدمك مالدك ، فؤطلعده طلعدة ، وأخدرج إلٌده مدا ٌطالبدك وأعفده مدن 
 ٌك فإنه برح الخفاء . الؽلظة عل

وهدذا ٌعندً أن عمدر بدن الخطداب  (ٔ)ثم قدم بن مسلمة، فقاسمه ماله، فضم شطره إلً بٌت المال 
رضً هللا عنه كان ٌشاطر الدوالة فدً أمدوالهم وٌجعلهدم شدطرٌن بٌدنهم وبدٌن المسدلمٌن ألن أمدوالهم 

ً حكمه هذا تعلق بالمقاصدد مدن الخاصة تختلط باألموال التً ٌكتسبونها تجاه الوالٌة وسلطانها ، وف
جهة ما فٌه من إصالح للوالة وكفهم عن استخدام سلطة الوالٌة لجمع المدال ، مدع مدا فٌده أٌضداً مدن 

 .  (ٕ) المحافظة علً المصالح العامة للمسلمٌن
وهكذا كان عمر بن الخطاب ٌطلب من كل عامل أن ٌكتب قابمة بما ٌملك قبل أن ٌلً عمله ، ثدم 

بعد ذلك مراقبة دقٌقة ، فإذا حدثت بها زٌادة ال تجٌزها ظروفه العادٌة طبق علٌده مبددأ  ٌراقب ثروته
 . ( ٖ)" من أٌن لك هذا ؟ " 

 :  سلطة قاضً المظالم فً نصرة العمال والموظفٌن
سبق أن أوضدحنا اختصاصدات قاضدً المظدالم ، وأوضدحنا علدى وجده الخصدوص اختصاصداته 

ه فددً نصددرة العمددال والمددوظفٌن فكمددا ٌقددول المدداوردي ٌنعقددد التؤدٌبٌددة واآلن نعددرض الختصاصددات
 االختصاص لقضاء المظالم بالنظر فً تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تؤخرها عنهم . 

منعوه من لٌه ، وٌنظر أٌضاً فٌما نقضوه أوفٌرجع إلى دٌوانه فً فرض العطاء العادل فٌجزٌهم ع
 .  (ٗ)قبل 

 فً المسترزقة نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم :  : سلطة قاضً المظالم أوالا 
ٌفصل قاضً المظالم فدً تظلمدات المسدترزقة ) أي عمدال الدولدة ( مدن نقدص رواتدبهم أو تدؤخر 
وصولها إلٌهم عن مٌعاد استحقاقها . وقد كانت هذه المواعٌدد مرتبطدة بالوقدت الدذي تسدتوفً حقدوق 

 بٌت المال . 
قت واحد فً السنة كانت الرواتب ، تصرؾ كدل سدنة ، وإن فإذا كانت هذه الحقوق تستوفً فً و

كانت تستوفى مرتٌن فً العام كانت الرواتب كالعطاٌا تستحق فدً السدنة مدرتٌن وإن كاندت تسدتوفً 
 .  (٘)كل شهر كان الراتب مستحقاً كل شهر 

ظدالم فإذا تؤخرت الرواتب عن تلدك المواعٌدد كدان لهدم حدق الدتظلم والمطالبدة بهدا أمدام قاضدً الم
وكدذلك الشددؤن إذا كددان تظلدم المددوظفٌن مددن نقدص رواتددبهم ؼددً هدو متفددق علٌدده حٌدث ٌوجدده قاضددً 

 المظالم أوامره إلً والته بصرؾ المستحق لهم إن كانوا أحٌاء أو لورثتهم إن كانوا  قد ماتوا 
.  سلطة قاض المظالم فً تظلم المأوظفٌن مأن عأدم نفاٌأة رواتأبهم وإجحأاف الأوالة بهأم:  ثانٌاا 

وهنا ال ٌتوقؾ القاضً عند حد الحكم بعدم كفاٌة الراتب أو أحقٌة الموظؾ فً راتب كاؾ أو عطاء 
. فهو ٌحدد العطاء أو األجر العدادل ثدم ٌجرٌده علدٌهم أو ٌقدمده  (ٙ)عادل وإنما ٌتجاوزه إلً حد بعٌد 

 مباشرة لهم من بٌت المال . 

                                                                    

، واكظر أيضا د/ محؿد بؾتراجل ، مرـفج طؿرر برـ  245،  249، ص  2، شرح هنج البالغة ، جر  229(  لؾبالذري ، فتقح البؾدان.  ص 2)

 الخطاب يف التشريع ، مؽتبة دار الرالم لؾطباطة والـشر . 

 .  21ؼقؿ ، ص (  الطرق الحؽؿقة ٓبـ ال0)

 . 909، ص  2، وصبؼات ابـ سعد جر  099(  محؿد ، قطب إبراهقؿ. الـظؿ الؿالقة يف ايسالم ، ص 2)

 .  92(  إحؽام الرؾطاكقة لؾؿاوردي. الؿرجع الرابؼ ، ص 9)

 . 049الؿرجع الرابؼ ن ص ( اكظر يف هذا الؿعـك د/ محؿد باهل أبق يقكس ، آختقار طؾل أساس الصالحقة يف الـظام ايسالمل ، 5)

 .  049(أبق يقكس ، محؿد باهل. آختقار طؾل أساس الصالحقة ، الؿرجع الرابؼ ،ص 1)
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 لعامل فً اإلسالم (. هكذا كان دور قاض المظالم فً حماٌة حقوق الموظؾ )ا

 قداض أول كدان فقدد ملسو هيلع هللا ىلصنخلص مما تقدم أن وحدة القضاء هً التً كانت سابدة فً عهد الرسول 

، فكدان ٌقضدً بدٌن بشدر المندذر لرسدالة ربده إلدً عبدادهً اإلسالم ٌقوم بهذه المهمة بدنفس القددر المف
 .  (ٔ)المسلمٌن فً نوازلهم وٌقٌم الحدود علً المذنبٌن ، وٌرفع المظالم 

ٌتضح مما تقدم أن اختصاصات والٌة المظالم أنها تمثل دٌوانا للشرعٌة ٌجمع بٌن القضاء العادي 
والقضاء اإلداري والقضاء التؤدٌبً وجهات التنفٌذ والسلطة الرباسٌة اإلدارٌدة والرقابدة علدً أعمدال 

 اإلدارة . 
ستشارٌن والخبراء ٌستعٌن بهم ووالً المظالم فً سبٌل القٌام بعمله ٌجمع هٌبة من المعاونٌن والم

 فً مهمته . 
وهو ٌملك التصدي للمظدالم مدن تلقداء نفسده إذا علدم بهدا وذلدك فضدال عدن نظدر مدا ٌسدتعدٌه إلٌده 

 أصحاب المظالم . 
ووالٌة المظالم تكملها والٌة الحسبة وتنفٌذها مما ٌؽنً عدن كثٌدر مدن الدنظم المعاصدرة كالقضداء 

قابددة اإلدارٌددة والنٌابددة اإلدارٌدة والمحدداكم التؤدٌبٌددة واالدعدداء العددام اإلداري والقضداء المسددتعجل والر
 االشتراكً. 

كما أن نظام المظالم ٌختص بكل ما ٌتعلق بتعرض اإلدارة وعمالها سواء كدان الؽدبن واقعداً علدى 
 العاملٌن فٌها أو علً آحاد الناس . 

ما كان ٌشعر به الوالً أو العامدل ولقد بلػ من شدة وطؤة الرقابة فً العصور األولى من اإلسالم 
من تعرضده للمسداءلة أو العدزل فدً أي وقدت ، إذا مدا انحدرؾ أو خدان األماندة مهمدا تكدن منزلتده ، 
ومهما ٌكن ماضٌه . وكان الحساب عادالً ال ظلم فٌه وال جور ، كما كان الجزاء مناسباً ال زٌادة فٌه 

 وال تطفٌؾ. 
 لم واالتجاه الحدٌث فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى:المقارنة بٌن نظام سلطة قاضى المظا

المدادي  مجلس الدولة الفرنسً هً التحقق من صحة الوجدود استقر علٌها  التً القاعدة كانت لقد
لمالبمدة القدرار اإلداري، أي لتناسدب القدرار مدع  التعدرض دون القدانونً تكٌفٌهدا وصدحة للوقدابع 

 مجلدس قضداء فدً الحددٌث القرار فقدط، إال أن االتجداه الوقابع وخطورتها، فهو ٌتعرض لمشروعٌة
الفرنسً دعى بمد ٌدد مجلدس الدولدة الفرنسدً رقابتده القضدابٌة علدى التناسدب بدٌن المخالفدات  الدولة

التؤدٌبٌة والعقوبات المقررة لهدا، للحدد مدن تجداوزات اإلدارة فدً حدق المدوظفٌن، وبالتدالً الحدد مدن 
 .(ٕ)فً هذا الشؤنالحرٌة التً تتمتع بها اإلدارة 

فٌما كان القضاء االسالمً أوسع نطاقاً فٌما ٌتعلق بسلطته تجاه اإلدارة ، فهو أساساً كان ٌقضدً، 
وكان هو فى ذات الوقت ٌوجه إلٌها أوامر ٌسدتلزمها مدا قضدى بده، وهدو كدان فدى هدذا الشدؤن أسدبق 

: " ٌقضدى ولكنده ال ٌددٌر " بقضاء مجلس الدولة المعاصر الذى الزال حبٌساً لفكدرة تقلٌدٌدة هدى أنده
 ولطالما حالت هذه الفكرة دون أن ٌتجاوز قضاإه رحابا ٌرجوها القاضى من دعواه.

فهو ٌقضى واإلدارة تقارع فى التنفٌذ، دون أن ٌملك سبال فاعلة إلجبارها على الخضوع لحكمه ، 
ذ مدا ٌلدزم لتنفٌدذ حتى حٌن تقاعس قضاء مجلس الدولة الفرنسى عادت له سلطة الحكم واألمدر باتخدا

م والدذى أهددر الحظدر المضدروب علدى 33٘ٔفبراٌدر  6م فدى 33٘ٔلسدنة  ٕ٘ٔحكمه وفق قانون 

                                                                    

 .  221، ص 2990(سعقد ،صبحل طبده. الرؾطة والحرية يف الـظام ايسالمل ، دراسة مؼاركة ، الؼاهرة ، دار الػؽر العربل ، 2)

 . م2999 بايسؽـدرية الجامعة الؿطبقطات دار صبعة ،959 صر ، يايدار الؼضاء:  الحؾق راغب ماجد/ د  (0)
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 .(ٔ)القاضً االداري الفرنسً فى توجٌه أوامر لإلدارة 
وتجلددت مظدداهره اإلصددالحٌة: " أندده اعتددرؾ لمحدداكم القضدداء االداري و مجلددس الدولددة ومحدداكم 

 ارٌة بسلطة توجٌه أوامر لإلدارة ٌستلزمها تنفٌذ أحكامه .االستبناؾ اإلدارٌة والمحاكم اإلد
ولم تتوقؾ السٌاسة التشرٌعٌة فً تفعٌل دور القاضً اإلداري فً تنفٌذ أحكامه ، فقد صدر قانون 

م والذى قٌد نطاق األمدر بدؤن ٌوجده أوامدر لدإلدارة شدرٌطة ٕٔٓٓالمرافعات اإلدارٌة فً أول ٌناٌر 
 عى من ناحٌة وأن تكون مما ٌقتضٌها تنفٌذ حكمه من ناحٌة أخرى.أن تكون بناء على طلب المد

وقد سار القانون اإلٌطالى علدى هدذا النحدو إذ ال ٌتوقدؾ أٌضدا عندد هدذا الحدد ، وإنمدا ٌتماثدل مدع 
القانون اإلنجلٌزي فً اإلعتراؾ للقاضً اإلدارى بالحلول محل اإلدارة فى اتخداذ القدرار الدذى كدان 

 .(ٕ)ٌذا لحكمه ٌجب علٌها اتخاذه تنف
.  ممددا ٌإكددد أن النظددام اإلداري (ٖ)وفددً القددانون البلجٌكددى ٌكددون لمجلددس الدولددة ذات السددلطات 

 اإلسالمً كان أكثر عمقا وأوسع مدى فً مقام األعمال.

 الفرق بٌن قضاء المظالم وقضاء مجلس الدولة الفرنسً :
الفرنسدى وذلدك علدى النحدو  فً ضوء ذلك نلمدح تفوقداً لقضداء المظدالم عدن قضداء مجلدس الدولدة

 التالً : 
، ذلك أنده سع فً مقام األعمال من جهة ثانٌة:  قضاء المظالم أسبق فً الفكرة من جهة ، وأوأوالا 

ال ٌسدتلزم إلصددار األمدر أن ٌكدون مدن موجبدات التنفٌددذ ، وإنمدا ٌمكنده أن ٌصددر األمدر الدذى ٌددراه 
وضدداع بشددكل ٌحقددق مقتضددٌات العدالددة فددً مناسددباً لرفددع الضددرر عددن المتظلمددٌن ، وتسددوٌة كددل األ

 مظلمته.
: قضاء المظالم قد عرؾ بعض إختصاصات فرضتها الحاجة إلى توافر العدالة وخاصدة فدً ثانٌاا 

النواحً التى قد ال ٌستطٌع القاضً البت فٌها أو تتطلب سلطات أوسع من سلطات القاضً ومن تلك 
و أوسدع مدن فكدرة القضداء اإلداري وهدو األقددم اإلختصاصات " والٌة المظدالم " فقضداء المظدالم هد

 زمناً ، ولكنه فً  نفس الوقت األوسع سلطة من الثانى.
فقضاء المظالم ذا صبؽة خاصة ، إذ تقدوم بده هٌبدة قضدابٌة علٌدا تملدك مدن اإلختصاصدات مدا ال 

 ٌملكه القاضً العادي.
ٌن ٌعاقدب الدربٌس اإلداري : فً  قضاء التعوٌض ما ٌماثدل مدا كدان ٌفعلده قاضدى المظدالم حدثالثاا 

المخطددا ، أو الددذي ٌوقددع الجددزاء شددططاً ، ولكددن ٌمكددن الددرد علددى ذلددك بددؤن فددى إجددراءات دعددوى 
التعوٌض وما تقضً إلٌه من استطالة فى أمد النزاع ، وما ٌصاحبها من طعدون أو ؼٌدر ذلدك ، ممدا 

ة التى تدواتر الفقده علدى أنهدا ال ٌخفى على فطنة أحد، ٌذهب بُجل أثرها بؤنها تربط من العدالة البطٌب
الظلم بعٌنه ، ناهٌك عن مشكالت الخطؤ الشخصً الذى ٌجعله عصٌاً علدى اإلثبدات ، صدعب الحكدم 

 به ، على نحو ما ٌبٌنه الفقه والقضاء من خالل فكرة الخطؤ الشخصً والخطؤ المرفقً.

                                                                    

( اكظررر بشررا مررـ التػصررقؾ أ.د/ محؿررد برراهك أبررق يررقكس . الغرامررة التفديديررة كقسررقؾة يجبررار ايدارة طؾررك تـػقررذ إحؽررام ايداريررة ، 2)

 .95م ص 0222ايسؽـدرية ، دار الجامعة الجديدة ، الطبعة الثاكقة 

(2) COSTA ( j.p. ) Léxécution des décision és jurisdiction administrative en Italie. A.j. 1994. p. 364. 

كؼالً طـ أ.د/ محؿد باهك أبق يقكس . الغرامة التفديدية كقسقؾة يجبار ايدارة طؾك تـػقذ إحؽام ايدارية ، دار الجامعة الجديردة 

 .00ص  2، هامش رقؿ  0222الطبعة الثاكقة  –

(3)LEWALLE parle conseil d'ETAT. Examen du drait Francais et du drait belge. Mél. Auby. Paris. DALLOZ 1992. p 579. 

 . 00ص  9كؼالً طـ أ.د/ محؿد باهك يقكس . كػس الؿرجع الرابؼ هامش رقؿ 
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مشددروعٌة ، فصددالحٌات : قضدداء المظددالم منددذ والدتدده جدداء متضددمناً إعمددال اإلدارة لمبدددأ الرابعأأاا 
الخلفاء والوالة ورجال اإلدارة لٌست مطلقة وإنما علٌهم استعمالها فى الخٌر العام فدى حددود الشدرع 

ولما كان الؽدرض الدذي مدن أجلده أنشدا دٌدوان المظدالم هدو قمدع  ،(ٔ)دون انحراؾ أو إساءة بالحكم 
ة التحلددل والتحددرر مددن كافددة الظلددم بكافددة صددوره وأٌددا ًكددان مصدددره ، فقددد اقتضددت السٌاسددة الشددرعٌ

اإلجراءات والقٌود الخاصة باإلثبات فً سبٌل الوصول إلً الحق والعدل ، وفً هذا النطداق ٌختلدؾ 
دور وسلطة ناظر المظالم عن دور سلطة القاضً فً المنازعات العادٌدة، فقدد كدان عصدر الرسدول 

 . (ٕ)اإلستثنابٌة المحاكم ٌسمى مما خالٌاً  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                                    

 .224رجع الرابؼ ، ص (  سعقد، صبحك طبده.  الرؾطة والحرية ىف الـظام آسالمك ، دراسة مؼاركة ، الؿ2)

معـك الؿحاكؿ آستثـائقة إكؿا هذه الؿحاكؿ هرك بدطرف صررأت طؾرك الؼضراء ىف كافرة إكظؿرة الؼضرائقة ملسو هيلع هللا ىلص (  لؿ يعر  طصر الرسقل 0)

 آسرتثـائقة الؿحراكؿ بدطة بعـقان –ب العر الؿحامقـ كؼابة تصدرها –.)د/ حرـ مصطػك البؾقدى ، بحث مؼدم إلك مجؾة الحؼ 

يبؾغ رسالة ربرف إلرك الـراس مرلمقرًا برالحؽؿ ملسو هيلع هللا ىلص  الرسقل كان فؼد( .04 ص ، 2999 سـة 2 العدد 25 الرـة ، آسالمقة دانالبؾ ىف

ا لَِؿا َبْقَن َيَدْيِه ِمَن اْلؽَِتااِب َوُمَفْقِؿـاافقؿا يشجر بقـفؿ مـ مـازطات . يؼقل تعالك :  قا ا َعَؾْقاِه َفااْحُؽْم َوَأْكَزْلـَا إَِلْقَك اْلؽَِتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ

ا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ لُِؽلٍّ َجَعْؾـَا ِمـُْؽْم ِشْرعَ  َٓ َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم َعؿَّ اةا َواِحاَدةا َوَلؽِاْن َبْقـَُفْم بَِؿا َأْكَزَل اهَّللُ َو ا َوَلْو َشاَء اهَّللُ َلَجَعَؾُؽاْم ُأمَّ ةا َوِمـَْفاجا

ا َفُقـَبُِّئُؽْم بَِؿا ُكـُْتْم فِقِه َتْخَتِؾُػونَ  لَِقْبُؾَوُكْم فِي َما َآَتاُكمْ  (. وقرال 99)سقرة الؿائدة آية رقرؿ َفاْسَتبُِؼوا اْلَخْقَراِت إَِلى اهَّللِ َمْرِجُعُؽْم َجِؿقعا

َٓ َيِجُدوا فِ   تعالك :  ُؿوَك فِقَؿا َشَجَر َبْقـَُفْم ُثمَّ  َٓ ُيْمِمـُوَن َحتَّى ُيَحؽِّ اَفاَل َوَربَِّك  ُؿوا َتْساِؾقؿا ا َقَضْقَت َوُيَساؾِّ ا ِمؿَّ )سرقرة الـرراء   ي َأْكُػِسِفْم َحَرجا

(. مؿا يؽشػ طؾك أن الؼضاء يؽقن بؿا أكزل اهلل مـ حؽؿ.  كؿا يظفر لـرا أتخراذ قضراء الرسرقل أسرقة، شررط لإليؿران 15آية رقؿ 

 "بالعدل: ملسو هيلع هللا ىلص  يطالبف مـ طؾك رداً  الصحقح ىف جاء وقد سالماي قبؾ الجاهؾقة ىف –ملسو هيلع هللا ىلص باهلل تعالك.فؼد كان يتؿ التحاكؿ إلك رسقل 

(. 225 – 222)الؼاضك طقاض،الشػا بتعريػ حؼرقق الؿصرطػك صبعرة لبـران الجرزء إول ، ص "ويحؽ فؿـ يعدل إن لؿ أطدل

ملسو هيلع هللا ىلص  الرسرقل لرةبعدا تؿترع ولؼرد.والضرعػاء إققيراء طؾرك حؽؿفرا تطبقرؼ ويجررى الررقاء طؾرك والرطقة الراطك تؼقد هـا فالشريعة

الؿرؾؿقن وغقر الؿرؾؿقـ ، فؾؿ تقجد ىف طفده محاكؿات استثـائقة ، حتك لؾؽػار ، حقث لؿ يعت  أئؿة الػؼفاء محاكؿة يفرقد بـرل 

ؾ اطتر وه تحؽقؿرا لررعد مرـ قريظة ، طؾك يد الصرحابك الجؾقرؾ سرعد برـ معراذ آكصرارى ، مرـ قبقرؾ الؿحاكؿرات آسرتثـائقة بر

إلك رضاهؿ بالصرؾح طؾرك أساسرف ، يضرا  إلرك ذلرؽ أن قررار سرعد يف ذلرؽ التحؽرقؿ ، جراء متػؼرل مرع حؽرؿ ، ٓستـاده  جاكبفؿ

ملسو هيلع هللا ىلص الشريعة ايسالمقة بالـربة لؾؿحاربقـ ، ولقس ققٓ بالرأى الؿجرد ، إذ لق خالػ سعد حؽرؿ الشرريعة فقرف ، لؿرا أٌقرره الرسرقل 

 ابرـ معاذ بـ لرقد قريظة بـل تحؽقؿ ىف واكظر(.059 – 052 ص 4ج ، 021 – 022 9ص 1طؾقف.) الشافعك ، إم ، ط الشعب ج

(.وقرد سرار الخؾػراء الراشردون طؾرك 42،  40، ص  0لشؿائؾ والررقرة ط بقرروت جوا الؿغازى فـقن ىف إثر طققن – الـاس سقد

تؿؾرقن الؼرقل الؿرًر ، وٓ الـفج الـبقى ، فؽان حؽؿفؿ صقرة يحتذى هبا لؾحؽؿ آسالمك ، فؾؿ يغضربقا ٕكػررفؿ ، برؾ كراكقا يح

يجدون غضاضف ىف آستؿا  إلقف ، إن كان فقف مقطظة ، ور فع مظؾؿة ، ٕن لصاحب الحرؼ مؼرابال ، كؿرا جراء ىف حرديث الرسرقل 

، ومـ واجب الحاكؿ العادل أن يرتؿع إلك مؼالتف ، فؾؿ يجعؾ أى خؾقػة مـفؿ لـػرف مـزلة فقق مـزلة الرطقة ، وٓ جعؾفا فقق ملسو هيلع هللا ىلص 

د ، وٓ شؽؾ محاكؿ اسرتثـائقة لتحؿرك مؾؽرف ، برؾ دطرقا الـراس إلرك كؼردهؿ )د/حررـك مصرطػك البؾقردى ، الؿرجرع الررابؼ ، الـؼ

أيفا الـاس: مـ رأى مـؽؿ ىفًّ إطقجاجل فؾقؼقمف: فؼرال بعرض الررامعقـ: واهلل لرق رأيـرا  "(. فققػ طؿر بـ الخطاب يؼقل: 09ص

م طؿر بالرقػ إذا اطقج (.وقرد قرال طؿرر مـؽ إطقجاجل لؼقمـاه برققفـا ، فؼال ط ؿر ، الحؿد اهلل الذى جعؾ ىف أمة محؿد مـ يؼقًّ

، فؿبردأ الؿرراواة ،  "إذا كـت ىف مـزلة ترعـك وتعجز الـاس ، فقاهلل ما تؾرؽ لرك بؿـزلرة ، حترك أكرقن أسرقة الـراس  "بـ الخطاب: 

ا طؿر ، وطـدما ضرب ابـ طؿرو برـ العراص أحرد الؿصرريقـ حتك ىف إمقر الخاصة هق مـ شريعة ايسالم التك سار طؾك حؽؿف

 ."وقد ولدهتؿ أمفاهتؿ أحرارًا  متك استعبدتؿ الـاس "أمر طؿر الؿصرى أن يؼتص مـ ابـ طؿرو وأرسؾ طبارتف الؿشفقرة 
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 المبحث الثانى
  (1)عن القضائًالط

 تمهٌد وتقسٌم : 
والدً المظدالم الدذي  نظدام هو اإلسالمً اإلداري النظام القضابً فً للتؤدٌب إن األصل التارٌخً

بدأ العمل به فً عهد الدولة األموٌة على ٌد الخلٌفة عبدالملك بن مروان، حٌث خصص ٌوماً للفصل 
 أو العاملٌن بالدولة ومرافقها العامة.فً المظالم، أي فً شكاٌة آحاد الناس من أحد الوالة 

ولمددا كددان القضدداء عمددالً بشددرٌاً ٌعترٌدده الخطددؤ أو النسددٌان؛ األمددر الددذي قددد ٌترتددب علٌدده ضددٌاع 
الحقوق ومخالفة الحق والعدل الذي جاءت الشرٌعة اإلسالمٌة آمرة بهما، وداعٌة إلى إعطاء كل ذي 

 .الضعٌؾ عندها قوي حتى ٌإخذ الحق لهحق حقه؛ فالقوي عندها ضعٌؾ حتى ٌإخذ الحق منه، و
ولددذلك شددرعت ألتباعهددا نظددام القضدداء حتددى ٌحقددق هددذه الؽاٌددة المرجددوة؛ فٌعطددً الحقددوق إلددى 
أصحابها وفق كتداب هللا وسدنة رسدول هللا صدلى هللا علٌده وسدلم، وأوجبدت علدى مدن ٌتدولى منصدب 

ه للوصدول إلدى الحقٌقدة، وأن القضاء أن ٌراقب هللا سدبحانه وتعدالى فدً عملده، وأن ٌبدذل ؼاٌدة جهدد
 .ٌحكم وفق كتاب هللا، وسنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

وبندداًء علٌدده: نتندداول فٌمددا ٌلددى لمشددروعٌة الطعددن علددى األحكددام فددى النظددام القضددابً االسددالمً 
 واجراءات وطرق وأسباب الطعن فٌها وذلك فى مطلبٌن:

 النظام اإلداري اإلسالمً .: مشروعٌة الطعن على األحكام فى  المطلب األول
 : طرق وأسباب الطعن على األحكام القضابٌة فى النظام اإلداري اإلسالمً . المطلب الثانى

                                                                                                                                                                                                          

حررـ: أحررـقا (. ولؿا ضرب ابـ مؾجؿ ايمرام طؾرل رضرك اهلل طـرف قرال لقلرده ال02ص   5الط ى ، تاريخ إمؿ والؿؾقك ، ج )

، أقضك الؿررؾؿقـ ، حترك ملسو هيلع هللا ىلص فؽان ايمام طؾك ، كؿا وصػف الرسقل  "إساره فنن طشت فلكا ولك دمك ، وإن مت فضربة كضربتك 

 أن تؼردم مؿرا يتضرح( .219 – 259ىف حالة احتضاره. )الشقخ محؿد أبق زهرة ، الجريؿة ، الؼاهرة ،  صبعة دار الػؽر العربك ، ص 

قترؾ  فؾرق ، الـراس أحرد يرتؽبفرا الترك الجريؿرة وبرقـ الخؾقػرة يرتؽبفا التك الجريؿة بقـ الػردية الجرائؿ مجال يف يػرققا لؿ الػؼفاء

الخؾقػة أحد الرطايا بغقر كػس أو فراد يف إرض ، يجري طؾقف حؽؿ الؼصاص ، وكذلؽ إذا ضرب هق أو طؿالف أحد الرطايرا بغقرر 

لخطاب يجري حؽؿ الؼصاص طؾك أحد طؿال إذا اطتدوا طؾك الرطقرة ، ٕن لـرا ىف حؼ ، لجرى طؾقف كػس الحؽؿ ، فؽان طؿر بـ ا

الؼصاص  حقاة لؿا فقف مـ تحؼقؼ لؾؿراواة ، وكظرا لؿا يـزل بالؿجـل طؾقف كظرة مادية ٓ شخصقة. )د/ حرـ مصرطػك البؾقردى ، 

، والتك تلخذ اصطالح جريؿة البغل ، فؼد أوضح (.أما الجرائؿ الجؿاطقة التك تؼع ضد الدولة ايسالمقة 29الؿرجع الرابؼ ، ص 

الػؼفاء أركاهنا وأحؽامفا ، ولؿ يؼؾ أحد مـفؿ بخروج الؿحاكؿات فقفا طـ سؾطان الؼضاء ، فقؼقم قضاة الشر  بتطبقؼ العؼقبرات 

حة دم الؿرؾؿقـ ففـا فقفا دون اصطـا  محاكؿ استثـائقة ، ما لؿ يصؾ البغل إلك حد الخروج الؿرؾح طؾك إمام الؿرؾؿقـ ، واستبا

 طؿرر أن الؼرقل صػقة( .الؼاهرة –، الطبعة التجارية  929،  929يؽقن لإلمام قتالفؿ. )ابـ الفؿام ،فتح الؼدير ، الجزء الرابع ،ص 

 طصررهؿ يف حردثت الترك ايسرتثـائقة والظررو  والحرروب إزمرات مرـ يتخذوا لؿ بعده مـ والخؾػاء طـف اهلل رضل الخطاب بـ

قا متؿررؽقـ ضؾ بؾ استثـائقة ومحاكؿات تدابقر إلك ايرتؽان مـ الظرو  تؾؽ تؿؾقف أن يؿؽـ قد ما إلك الدولة دفة حقيؾلت سبقال

 بؼقاطد الخالفة الشرطقة وأداب الـبقية.

ايسرالمقة ( ، د/ محؿرد كعرقؿ ياسرقـ ، حجقرة الحؽرؿ الؼضرائل برقـ الشرريعة  4/29( بدائع الصرـائع ىف ترتقرب الشررائع لؾؽاسراكك ) 2)

 .209هر ، ص 2920 ، الثالث العدد ، الرادسة الرـة ، الؽقيت –والؼقاكقـ القضعقة ، الؼرؿ إول ) مجؾة الحؼقق 



–
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دراسة األحكام القضدابٌة ومراجعتهدا بعدد الحكدم فٌهدا ، ممدا تشدهد لده أصدول الشدرٌعة اإلسدالمٌة 
 بالنقض أو بإلتماس إعادة النظر أو ؼٌرها . سواء أكان الطعن فٌها 

 وٌدل على ذلك أدلة كثٌرة من الكتاب والسنة . 
ْحُنَمأاِن فِأً اْلَحأْرِث إِْذ َنَفَشأْت فٌِأِه َغأَنُم اْلَقأْوِم  قوله تعالى : فمن النتاب : ٌَ َماَن إِْذ  ٌْ َوَداُووَد َوُسلَ

ْمَناَها سُ  ا لُِحْنِمِهْم َشاِهِدٌَن َفَفه  ْحَن َوُنن  ٌَُسأب  ْرَنا َمأَع َداُووَد اْلِجَبأالَ  ا َوَسأخ  ا َوِعْلما َنا ُحْنما ٌْ َماَن َوُنالّا آَت ٌْ لَ
أأا َفأأاِعلٌِنَ  أأَر َوُنن  ٌْ . فقددد حكددم داود حكمدداً ، وتعقبدده سددلٌمان ، فنقضدده وحكددم حكمدداً آخددر ،  (ٔ) َوالط 

د الرزاق بسند صدحٌح عدن وأخرج عبهـ ) 6ٕ٘خبار ، قال ابن حجر ت : وتفصٌل ذلك جاء فً األ
، أي رعت لدٌالً ، فقضدً داود بدالؽنم لهدم ، فمدروا ان حرثهم عنباً ، نقشت فٌه الؽنممسروق قال : ك

علً سلٌمان فؤخبروه الخبر ، فقال سلٌمان : ال ، ولكن أقضى بٌنهم أن ٌؤخذوا الؽنم فٌكون لها لبنهدا 
  .(ٕ)كما كان ردوا علٌهم ؼنمهم ( وصوفها ومنفعتها وٌقوم هإالء علً حرثهم حتى إذا عاد 

فهذا حكم نافد قرره داود بؤن تكون الؽنم ألهدل الحدرث مقابدل مدا أفسددته مدن حدرثهم ، ثدم نقضده 
، وٌقوم أهل الؽنم علً ؤخذوا لبنها وصوفها ومنفعتها لهمسلٌمان وحكم بؤن تكون الؽنم ألهل الزرع ٌ

اخذ أهدل الدزرع زرعهدم ، ولدم ٌكدن قدد صددر الحرث حتى إذا عاد كما كان ردت الؽنم ألصحابها و
مدن داود فتٌدا ، أو لدم ٌكدن أنفدذ الحكدم ، بدل مدا صددر منده حكدم قدد أنفدذه ؛ ألن هللا تعدالى ٌقددول ) إذ 

، واآلٌدة دالدة علدً مشدروعٌة نقدض  (ٖ)ٌحكمان ( ، فبٌن هللا تعالى أن كل واحد منهما كان قدد حكدم 
( فً تفسٌر هذه اآلٌة " فً  ٖٗ٘ول ابن العربً ) ت : األحكام وان ٌجعل لذلك محكمة مختصة ، ٌق

فحٌدث جداز نقدض ( ٗ)هذه دلٌل علً رجوع القاضدً عمدا حكدم بده إذا تبدٌن أن الحدق فدً ؼٌدره .. " 
الحكم الباطل من قبل حاكمه جاز من ؼٌر حاكمه ، وحٌث جاز نقضه أو امضاإه جاز جعل محكمة 

 مختصة لذلك . 
إلددً  قددال : " بعثنددً رسددول هللا  –رضددً هللا عندده  –عددن علددً قصددة الزبٌددة ، ف ومأأن السأأنة :

لألسد فبٌناهم كذلك ٌتدافعون إذا سقط رجدل ، فتعلدق بدآخر ،  (٘)، فانتهٌنا إلً قوم قد بنوا زبٌة الٌمن
ثم تعلق برجل آخر ، حتى صاروا فٌها أربعة ، فجرحهم األسد، فانتدب رجل بحربدة فقتلده ، ومداتوا 

قاموا أولٌاء األول إلً أولٌداء اآلخدر ، فدؤخرجوا السدالح لٌقتتلدوا ، فؤتداهم علدً من جراحهم كلهم ، ف
حً ؟   إنً اقضً بٌدنكم قضداًء ، أن  . ذلك ، فقال : ترٌدون أن تقاتلوا ورسول هللا (ٙ)على تفٌبة 

فٌكدون هدو الدذي ٌقضدً  رضٌتم فهدو القضداء ، وإال حجدز بعضدكم عدن بعدض حتدى تدؤتوا النبدً 
، وا الببر ربع الدٌة ، وثلث الدٌةعداً بعد ذلك فال حق له ، اجمعوا من قبابل الذٌن حضر ، فمن بٌنكم

                                                                    

 .  49وآية رقؿ  49(  سقرة إكبقاء آية رقؿ 2)

 .  299ص  22(  فتح الباري بشرح صحقح البخاري ، جر 0)

 .  22/220حؽام الؼرآن ، الجامع ٕ 2/011(  أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل 2)

ومرا بعردها ، دار  22/224، الجامع ٓحؽرام الؼررآن  الؼرصبل أيضا أية هذه تػرقر يف واكظر – 2/011(  أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل 9)

 قـالحرر برـ احؿد ، البقفؼل ، 021-2/025 ، العظقؿ الؼرآن تػرقر ، كثقر ابـ ، 2911 – 2915إحقاء الرتاث العربل ، بقروت ، 

 .   الؽ ى الرــ ، طؾل بـ

، كقؾ آوصرار  21/59(  الزيبة . الحػرة التل يصاد هبا إسد يغطل رأسفا بؿا يررتها لقؼع فقفا  ) بؾقغ آماين مـ اسرار الػتح الرباين 5)

 ( .  4/99شرح مـتؼك إخبار مـ احاديث سقد آخقار 

، كقرؾ  21/59اد هـرا أتراهؿ حرقـ ترلهبقا لؾؼترال ) بؾرقغ آمراين مرـ اسررار الػرتح الربراين (  تػقئة الشا يف الؾغة : حقـف وزماكرف ، والؿرر1)

 ( . 4/99إوصار شرح مـتؼك إخبار مـ احاديث سقد آخقار 
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ونصدؾ الدٌدة ، والدٌدة كاملدة ، فلددألول الربدع ، ألنده هلدك مدن فوقدده ، وللثدانً ثلدث الدٌدة ، وللثالددث 
ٌم ، فقصدوا وهو عند مقام إبراه نصؾ الدٌة ، وللرابع الدٌة كاملة ، فؤبوا أن ٌرضوا ، فؤتوا النبً

علٌه القصة ، فقال أنا أقضً بٌنكم ، واحتبى ، فقال رجدل مدن القدوم : أن علٌداً قضدً فٌندا ، فقصدوا 
علٌه القصة فؤجازه 

(ٔ) . 
هذه القصة دالة علً أنه ٌجوز جعل محكمة مختصة لمراجعة األحكام وتددقٌقها إذا لدم ٌقندع بدذلك 

أو نقضدده حسددب اإلقتضدداء سددواء اكتفددت بدراسددة  المحكدوم علٌدده ، وبعددد دراسددتها الحكددم ٌددتم إجازتده
الحكم السابق أم استؤنفت المرافعة بحضور الطرفٌن حسب اإلختصاص المقرر لها ، فقد جعل حكمه 

وقصددوا علٌدده  معلقدداً علددً قبددولهم إذا رضددوا ، وإال جدداز لهددم الددتظلم مندده ومعارضددته لدددى النبددً 
، كدم بقنداعتهم ورضداهم أو رفعده إلٌدهً تعلٌدق الحعلد –علٌداً  ، فؤجاز الحكم ، فدؤقر النبدً  القصة

 وأجاز حكمه بعد عرضه علٌه والترافع عنده . 
خطاب عمر بدن الخطداب إلدً قاضدٌه أبدً موسدى األشدعري ، فعدن أبدً سدفٌان بدن  ومن األثر :

عٌٌنة قال : حدثنا إدرٌس األودي عن سعٌد ابن أبً بردة ، فقدال : هدذا كتداب عمدر ، ثدم قدرئ علدً 
 من ههنا : " إلً أبً موسى األشعري " . سفٌان 

أما بعد : فإن القضاء فرٌضة محكمة ، وسنة متبعدة ، فدافهم إذا أدلدى إلٌدك ، وأنفدذ إذا تبدٌن لدك ، 
فانه ال ٌنفع تكلدم بحدق ال نفداذ لده ، آس بدٌن النداس فدً مجلسدك ، ووجهدك وعددلك ، حتدى ال ٌطمدع 

علدً مدن أدعدى ، والٌمدٌن علدً مدن أنكدر ،  شرٌؾ فً حٌفك ، وال ٌخاؾ ضعٌؾ جورك ، والبٌندة
الصلح جابز بٌن المسلمٌن إال صلحاً أحل حرامداً أو حدرم حدالالً ، ال ٌمنعدك قضداء قضدٌته بداألمس 
راجعت فٌده نفسدك وهددٌت لرشددك أن تراجدع الحدق ، فدإن الحدق قددٌم ، وإن الحدق ال ٌبطلده شدا ، 

هدم فٌمدا تلجلدج فدً صددرك ممدا لدم ٌبلؽدك فدً ومراجعة الحق خٌر من التمادي فً الباطل ، الفهم الف
إلدً هللا وأشدبهها القرآن والسنة ، اعرؾ األمثال واألشباه ، ثم قس األمور عند ذلك فؤعمد إلً أحبها 

، واجعل للمدعً أمدداً ٌنتهدً إلٌده ، فدإن احضدر بٌنتده أخدذت لده بحقده  وإال وجهدت بالحق فٌما ترى
علددى بعددض إال  ػ فددً العددذر ، المسدلمون عدددول بعضددهمعلٌده القضدداء ، فددإن ذلددك أجلدى للعمددى وأبلدد

كم السدرابر ، مجرباً فً شهادة زور،أو ظنٌناً فً والء أو قرابة،فإن هللا تولى مدن مجلوداً فً حد ، أو
، ثم إٌداكم والضدجر ، والقلدق ، والتدؤذي بالنداس ، والتنكدر للخصدوم فدً مدواطن ودرأ عنكم بالبٌنات

، فإنه من ٌخلص نٌته فٌما بٌنه وبٌن هللا ٌكفه هللا بها الذكرر ، وٌحسن الحق التً ٌوجب هللا بها األج
، انه، هللا ،وهتك ستره،وأبدى فعلهما بٌنه وبٌن الناس ، ومن تزٌن للناس لما ٌعلم هللا منه ؼٌر ذلك ش

 . (ٕ)فما ظنك بثواب عند هللا عز وجل فً عاجل رزقه،وخزابن رحمته والسالم

                                                                    

 ، واكظر الػتح الرباين ترتقرب مررـد ايمرام احؿرد 542بتحؼقؼ احؿد شاكر ، وهق برقؿ  204،  21،  0/09(  اخرجف احؿد والؾػظ لف 2)

 .  2/95، كؿا رواه وكقع يف اخبار الؼضاة  21/59بـ حـبؾ الشقباين 

،  024،  9/021(  هذا إثر قطعة مـ خطاب طؿر بـ الخطاب إلل أبل مقسك إشعري ، وقد أخرجف الدارقطـل يف ســف والؾػظ لف 0)

كتاب  22/225البقفؼل يف الرــ الؽ ى كتاب يف إقضقة وإحؽام وغقر ذلؽ ، كتاب طؿر إلك أبق مقسك آشعري ، واخرجف 

، كتاب الشفادات ، باب ٓ يحؾ حؽؿ الؼاضل طؾرل الؿؼضرل  22/225آداب الؼاضل ، باب ما يؼض بف الؼاضل وفتل بف الؿػتل 

ًٓ وصرححف إلبراين وقرال :   "لف والؿؼضل طؾقف وٓ يجعؾ الحالل طؾل واحد مفؿا كان حرامل وٓ الحرام طؾل واحد مـفؿا حال

وهذا إسـاد رجالف ثؼات رجال الشقخقـ ، لؽـف مرسؾ ، ٕن سعقد ابـ أبل برادة تابعل صرغقر روايترف طرـ طبرد اهلل برـ طؿرر ورسرؾف 

فؽقػ طـ طؿ ؟ لؽـ ققلف : ) هذا كتاب طؿرر ( وجرادة وهرل وجراة صرحقحة مرـ اصرح القجرادات وهرل حجرة ( إرواء الغؾقرؾ يف 

، ، وفؼفاء ، وممرخقـ ، وأدباءد أورد هذا آثر كثقر مـ العؾؿاء يف مملػاهتؿ مـ محدثقـ( وق 9/092تخريج أحاديث مـار الربقؾ 

. وقرد رد هرذا آثرر ابرـ حرزم يف الؿحؾرل  92،  9/12، وكصرب الرايرة ٕحاديرث الفدايرة  092،  2/42مـ ذلرؽ اخبرار الؼضراة 

، إٓ  25طركقس يف تراريخ الؼضراء يف ايسرالم  ووصػ هذه الرسالة باهنا مؽذوبة مقضقطة طؾك طؿر ورجح ققلف محؿقد 2/59

 أن هذه الرسالة ثابتة برـد صحقح . 
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ا األثر بقوله : " باب من اجتهد ثم أصاب ثدم رأى اجتهداده خدالؾ نصداً وقد بوب البٌهقً على هذ
 . (ٔ)أو إجماعاً أو ما فً معناه ٌرده علً نفسه وعلى ؼٌره " 
 وهذا الخطاب ٌحوي عدة نقاط غاٌة فً األهمٌة : 

قوله : " أسً بٌن الناس فً وجهك وعدلك "  أساس المساواة التً جداء بهدا الددٌن وال احتدرام   -ٔ
اء بدونها ، فإن القاضً إذا كان له ضلع مع احد الخصمٌن فشت قالة السدوء فٌده وإن نجدا للقض

 من عواقبها الٌوم فلٌس بتاج ؼداً . 
وقوله : " والصلح جابز بٌن المسلمٌن إال صلحاً أحل حراماً أو حرم حالالً " هذا أمر ٌوافقه ما  -ٕ

انون العدام فهدو باطدل ال قٌمدة لده ألن اتفقت علٌه جمٌع القوانٌن من أن كل صلح ٌخالؾ فٌه القد
الخصم إذا ملك حق نفسه وساغ له التصرؾ بما شاء ال ٌملك حق الشارع الذي راعى بتشرٌعة 

 العام حق الجمهور .  
وقوله : " ال ٌمنعك قضاء قضٌته الٌوم فراجعدت فٌده عقلدك وهددٌت فٌده لرشددك أن ترجدع إلدً  -ٖ

مدا فهمده مدن النصدوص فدً قضدٌة فحكدم بده ، بدل إذا الحق " . ٌرٌد بذلك أن القاضً ال ٌتقٌد ب
ظهر له وجه الخطؤ فً حكمه األول كان علٌده أن ٌحكدم بمدا ظهدر لده مدن الصدواب فٌمدا ٌكدون 

 لدٌه مما ٌشبه القضٌة التً حكم فٌها خطؤ أوالً . 
وقوله : " الفهم فٌما تلجلج فً صدرك ممدا لدٌس فدً كتداب وال سدنة " . ٌرٌدد بدذلك بٌدان أصدل  -ٗ

لألحكام وهو القٌاس : وهو أن ٌلحق ما لم ٌعلم حكمده بمدا علدم حكمده لمشدابهة بٌنهمدا فدً  ثالث
السبب الذي من اجله شرع الحكدم . ولهدذا ٌكدون مدن أوجدب الواجبدات علدً القاضدً أن ٌكدون 
عارفاً بؤسرار التشرٌع حتى ٌتسنى له هذا اإللحاق وبعد ذلك ٌندتج اشدتراط أن ٌكدون مجتهدداً ال 

 . (ٕ)تؤوٌلر أوه فً تفسٌمقلداً ؼٌر
وقوله : " واجعل من ادعى حقداً ؼاببداً أمدداً ٌنتهدً إلٌده ، فدإن احضدر بٌنتده وإال اسدتحلت علٌده  -٘

القضٌة فإنه انفى للشك وأجلى للعمى " . ٌشٌر بذلك إلً جدواز التؤجٌدل إذا طلبده الخصدم وكدان 
ٌظهدر بهدم حقده ثدم تقٌٌدده  لطلبه سبب معقول . والذي ذكره من األسباب هو ؼٌبة الشهود الذٌن

بؤمد ٌنتهً إلٌه ، إنما كان دفعاً للمشقة التً تحصل ألحد الخصمٌن بطلدب التؤجٌدل مدن خصدمه 
اآلخر فً كل جلسة ، فٌظل أبد الدهر تحت رحمته ، لهذا قٌده بؤمد ٌستحل علٌده القضدٌة إذا لدم 

 .  (ٖ) ٌثبت حقه فٌه

 :   :  طرق الطعن فً األحنام اأوال
 عرؾ الفقه اإلسالمً الطعن فً األحكام عن طرٌق المعارضة واالستبناؾ والطعن بالنقض  
والمعارضة معناها : الطعن فً الحكم من الؽابب عندد عودتده ، وذلدك إمدا :  الطعن بالمعارضة -ٔ

 لمخالفته الواقع ، أو لعدم بنابه علً سبب صحٌح . 
فإن الؽابب أن قدم قبل الحكم وقؾ الحكم علً حضوره ، فإن خرج الشهود لم  –وبناء علً ذلك 

ٌحكم علٌه ، وإن استنظر الحاكم أجله ثالثاً فإن جرحهم علٌه وإال حكم علٌه . وإن أدعى القضاء أو 
بدؤمر بعدد  اإلبراء فكانت له بنٌة برئ وإال حلؾ المدعً وحكم له وإن قدم بعد الحكدم فجدرح الشدهود

                                                                    

 .  22/229(  الرــ الؽ ى لؾبقفؼل  2)

،  2999د وهبررة ، الطبعررة إولررك (الررربؽل ،طؾررل يقسررػ.  كظررام الحؽررؿ وايدارة يف العفررد الـبررقي والخالفررة الراشرردة ، مؽتبررة سررعق0)

 .  290 – 292ص

 .  009هاب الـجار ، الخؾػاء الراشدون ، بقروت ، لبـان ، دار الؽتاب العؾؿقة ، هامش ص (  طبد الق2)
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أداء الشهادة أو مطلقاً لم ٌبطل الحكم ولم ٌقبله الحاكم ألنه ٌجدوز أن ٌكدون بعدد الحكدم فدال ٌقددح فٌده 
وان طلب التؤجٌل أجل ثالثاً فإن جدرحهم وإال نفدذ الحكدم . وإن ادعدً القضداء أو اإلبدراء فكاندت لده 

 .  (ٔ)بنٌة وإال حلؾ اآلخر ونفذ الحكم 
بٌقدات الطعدن باالسدتبناؾ فدً النظدام القضدابً اإلسدالمً : مدا روى من تطالطعن االستئناف :  -ٕ

عن عبد هللا بن مسعود : أنه أتى برجل من قرٌش وجد مدع امدرأة فدً ملخصدتها ولدم تقدم البٌندة 
علً ؼٌر ذلك فضربه عبد هللا أربعٌن وأقامه للناس فؽضب قومده مدن هدذا وانطلقدوا إلدً عمدر 

فضح منا رجالً فقال عمر لعبدد هللا : بلؽندً أندك ضدربت  بن الخطاب رضً هللا عنه ، وقالوا :
رجالً من قرٌش ولم تقم البٌنة علً ؼٌر ذلك فضربته أربعٌن وعرفته للناس ، قال عمر رضً 
هللا عنه : أرأٌت ذلك ؟" قال عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه : نعم ، قال عمر : نعم ما رأٌت 

 . (ٕ)دٌه فاستفتاه ، وعند ذلك قال الشاكون : جبنا نستع
ٌتضح من ذلك أن النظام القضابً اإلسالمً قد أجاز استبناؾ الحكم أمام سلطة أعلى لمجرد عدم 

 .  (ٖ)الرضا به ، لتقول كلمتها فٌه سواء من ناحٌة الواقع أو من ناحٌة الشرع
وفدق الشدروط  –األصل أن ٌكدون الحكدم القضدابً الدذي ٌصددر مدن القاضدً :  الطعن بالنقض -ٖ

، وبددذلك ٌكددون نقضدده ه، وال ٌجددوز اإلعددراض عندده أوشددرعٌة ، ٌعتبددر صددحٌحاً ، ٌجددب تنفٌددذال
الحكدم القضدابً نهابٌدداً، حاسدماً للنددزاع بدٌن الخصددوم، متمتعداً بالحجٌددة التامدة الكاملددة التدً تفٌددد 

 . (ٗ)وجوب تنفٌذه علً الطرفٌن
، لقددوة علددً خصددمه صددمولكددن القضدداة بشددرو ٌصددٌبون وٌخطبددون ، فقددد ٌقتنددع القاضددً بحجددة الخ

"  ، وقدرته على القول ، مما ٌدفعه إلً أن ٌحكم له علدً اآلخدر ، فوضدح ذلدك قدول النبدً  كالمه
إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلً ، ولعل بعضكم أن ٌكدون ألحدن بحجتده مدن بعدض ، فؤقضدً لده 

، فإنما أقطع له قطعة  علً نحو مما اسمع منه ، فمن قضٌت له من حق أخٌه شٌباً فال ٌؤخذ منه شٌباً 
 .  (٘)من النار " 

وهذا ٌعنً أن الحكم الصادر من القاضً ٌعمل بما ٌدل علٌه من أحكام وحقوق ، وال ٌجوز تركه 
 إلً ؼٌره إال بدلٌل ٌدل على جواز الترك ، ولكنه مع ذلك ال ٌعتبر فً درجة القدسٌة . 

ذا قامدت األدلدة القوٌدة علدً مجانبتده بحٌث ال ٌمكن نقضه ، وإنما هو معدرض للدنقض والتؽٌٌدر إ
 الصواب ، ومخالفته الحق ، ألن هذا الحكم ٌكون باطالً . 

َواَل    :، أو االبطال قال سبحانه وتعالى ضد اإلبرام ، وٌؤتً بمعنى االفساد والنقض فً الل ة :
ا ة  أَْنَناثا  َتُنوُنوا َنال تًِ َنَقَضْت َغْزلََها ِمْن َبْعِد قُو 

َواَل  :ٌؤتً بمعنى الرجوع كما فً قوله تعدالى و (ٙ)
َماَن َبْعَد َتْوِنٌِدَها ٌْ َتْنقُُضوا اأْلَ

(4)  . 

                                                                    

 . 12، ص  1، الؿبرقط لؾررخرل ، ج  222، ص  1(  الؿغـل ٓبـ قدامة ، ج 2)

 .  242، ص  2(  أخبار الؼضاة ، ج 0)

 ، ايسرالمقة سرعقد بـ محؿد جامعة –الػؼف ايسالمل  (الؿرصػاوي ،جؿال صادق. كظام الؼضاء يف ايسالم ، بحث مؼدم إلل ممتؿر2)

 . 252 ص ، 2990 ، الرياض

(ياسقـ ، محؿد كعقؿ. حجقة الحؽرؿ الؼضرائل برقـ الشرريعة ايسرالمقة والؼرقاكقـ القضرعقة ، الؼررؿ إول   )مجؾرة الحؼرقق بجامعرة 9)

 ( .   290هر ، ص  2920الؽقيت ، الرـة الرادسة ، العدد الثالث ، 

 سبؼ تخريجف . (  5)

 .  90(  سقرة الـحؾ آية رقؿ 1)

 .  92(  سقرة الـحؾ آية رقؿ 4)
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إظهدددار بطدددالن ذلدددك الحكدددم ، إذ ال حكدددم فدددً الحقٌقدددة حتدددى ونقأأأض الحنأأأم فأأأً االصأأأطالح : 
ٌقتضددً ذلددك ، واعتبدداره كددؤن لددم وهددذا ٌعنددً : إبطددال الحكددم الصددادر مددن القاضددً بسددبب (ٔ)ٌددنقض
 . (ٕ)ٌكن

 ونعرض فٌما ٌلً الحاالت التً ٌجوز فٌها نقض قضاء القاضً بعد صدوره منه: 
 ٌكون الحكم القضابً معرضاً للطعن بالنقض فً حالتٌن : 

 حالة مخالفة الحكم لنص الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو القٌاس الجلً :  الحالة األولى :
ع أو القٌدداس الجلددً فإندده ٌجددب الفددا لإلجمدداإذا صدددر الحكددم مخالفددا لددنص الكتدداب أو السددنة أو مخ

، سواء من نفس الحاكم الذي أصدره أو من حداكم آخدر . أمدا إذا لدم ٌكدن مخالفداً لمدا تقددم فدال  نقضه
ٌجددوز نقضدده، فددإذا كددان الحكددم صددادراً بندداء علددً اجتهدداد فددال ٌجددوز نقضدده ألن االجتهدداد ال ٌددنقض 

 صحابة فى ذلك:ومما ورد من األدلة من أفعال ال. (ٖ)باالجتهاد
ما روى أن عمر بن الخطداب رضدى هللا عنده ، لقدى رجدال فقدال: مدا صدنعت ؟ قدال قضدى علدى 
وزٌد بكذا.  قال: لو كنت أنا لقضٌت بكذا ، قال: فمدا منعدك واألمدر إلٌدك ، قدال: لدو كندت أردك إلدى 

ض ما قال على .  فلم ٌنق(ٗ)مشترك والرأى ، رأى إلى أردك ولكنى ، لفعلت ملسو هيلع هللا ىلصكتاب هللا وسنة نبٌه 

 ال مما ملسو هيلع هللا ىلصوزٌد.  وهذا ٌدل على أن الحكم منهما لو خالؾ كتاب هللا عز وجل أو سنة من قول النبى 

، ولكنه كان اجتهادا منهما ، فال ٌجوز نقضه بعد صدور الحكم جتهاد فٌه ، لنقضه عمر بن الخطابا
 فٌه.

قطعٌاً ، فإذا كدان الدنص ظنٌداً  وٌشترط الحنفٌة والزٌدٌة واإلمامٌة أن ٌكون نص الكتاب أو السنة
 . ( ٘) أو ؼٌر قطعً فً داللته فال ٌنتقض الحكم

ؼٌر أن اإلمام الشافعً ٌرى أن مخالفة القاضً ألصح المعنٌٌن من الكتداب أو السدنة ٌكدون سدبباً 
لنقض حكمه ، فإذا خالؾ القاضً نصاً فً الكتاب أو السنة لم ٌقبدل تدؤوٌالً أو كدان تؤوٌلده بعٌدداً عدن 

 .  (ٙ)لفهم نقض حكمه ا
واتفق الفقهاء علً أن مخالفة اإلجماع تعتبر سببا لنقض الحكم وال ٌعذر القاضدً فدً ذلدك ، ألن 
مخالفته كمخالفة الدلٌل القاطع ، ومثال مخالفدة االجتمداع الحكدم بدؤن المٌدراث كلده لدألن دون الجدد ، 

ن : أحددهما أن المٌدراث كلده للجدد فهذا حكم مخدالؾ لإلجمداع ألن األمدة فدً هدذه المسدؤلة علدً قدولٌ
 . (4)ن األن ٌقاسم الجد وال ثالث لهماوالثانً أ

                                                                    

 .  252هر ، ص  2212(  آكصاري ، زكريا. غاية القصقل شرح لب إصقل ، الطبعة إخقرة ، 2)

 .  510ص هر ،  2921،  2(طثؿان ، محؿد رأفت. الـظام الؼضائل يف الػؼف ايسالمل، الؼاهرة ، دار البقان ، ط 0)

، الشقخ طبد القهراب خرال  ، طؾرؿ أصرقل الػؼرف ، الؽقيرت ، دار الؼؾرؿ ، الطبعرة  95(  الـقوي . روضة الطالبقـ ، الجزء الثاكك ، ص 2)

 .  022الثامـة ، بدون تاريخ ، ص 

، بردون صبعرة ، بردون  ايمام أبق الحرـ طؾل بـ طؾل بـ محؿد إمدي ، إحؽام يف أصرقل الػؼرف ، بقرروت ، دار الؽترب العؾؿقرة

 .  020، ص  0سـة كشر ، ج 

 .15، ص  2( ابـ الؼقؿ ، أطالم الؿققعقـ ، ج 9)

 . 922، حاشقة رد الؿختار ، الجزء الخامس، ص  20، بدائع الصـائع ، الجزء الرابع ، ص  251( روضة الؼضاة ، الجزء إول ، ص 5)

 .  925ٓبـ قدامة ، الجزء الحادى طشر ، ص  ، الؿغـل 49(  تبصرة الحؽام ، الجزء إول ، ص 1)

 . 19هر ، ص  2920( ايمام محؿد بـ إبراهقؿ الؿـذر . ايجؿا  ، دار الدطقة إسؽـدرية ، الطبعة الثالثة ، 4)
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 : كما ٌنقض  الحكم إذا خالؾ القٌاس الجلً ، وهو الذي قطع فٌه بنفً الفاروق كقوله 
أٌما رجل أفلس أو مات فصداحب المتداع أحدق بمتاعده . فٌلحدق بالرجدل المدرأة إذ ال ٌوجدد فدارق 

 .( ٔ)بٌنهما 
 مخالفة الحكم لألصول الشرعٌة فً التقاضً : :  الة الثانٌةالح

اشترط الفقهاء أن ٌصدر الحكم وفقا لألصول الشرعٌة فً التقاضً،فإذا خالؾ تلك األصول فانده 
 ٌجوز طلب نقضه،ومن تلك األصول : 

 أن ٌكون القاضً أهالً لتولً القضاء .  -ٔ
و المكانٌة أو النوعٌة فانه ٌكون باطالً ولدٌس إذا اصدر القاضً حكماً فً ؼٌر والٌته الزمانٌة أ -ٕ

  .(ٕ)له أٌة حجٌة فتجوز المطالبة بنقضه 
إذا حكم القاضً مخالفاً إلجراء شرعً تجب مراعاته ، كؤن ٌحكم من ؼٌدر اسدتناد إلدً بٌندة أو  -ٖ

. أو بدون إعطاء أجدل للخصدم أو بددون االسدتماع إلدً الخصدم اآلخدر أو أدلتده مخالفدا (ٖ)إقرار 
دة الشرعٌة فً وجوب االستماع إلً الخصمٌن ، فإن حكمه ٌكون باطالً معرضاً للنقض ، القاع

وكذلك إذا اصدر حكماً من ؼٌر أن ٌسدبقه إعدذار عندد المالكٌدة فدإن الحكدم ٌكدون بداطالً لتخلدؾ 
  .(ٗ)شرط الحكم عندهم

أو أصدله  قضابه كدؤن حكدم لنفسده إذا كان القاضً ؼٌر صالح لنظر الدعوى بؤن كان متهماً فً -ٗ
 . (٘)فرعه أو لشرٌكه ، أو علً عدوه ، فإن حكمه ٌكون باطالً ألنه متهم فً قضابه أو

والواقع أنه متى كان القضاة لم ٌصلوا إلى مرتبة االجتهاد ولم ٌتمكنوا من التحصٌل المطلوب من 
علدى األحكام والعلوم الشرعٌة ، فإن ذلك ٌستوجب وجود درجة أخرى من درجات التقاضى حفاظدا 

 حقوق وحٌاة الناس التى تتعلق باألرواح والدماء.
ولذلك كان من المناسب فى األحكام التى تإدى إلى فوات نفس أو عضو أن ٌكون االستبناؾ فٌها 

 بقوة القانون.
فما ورد فى السنة ما ٌإكد جواز استبناؾ األحكام إلدى مدن هدو فدوق القاضدى ، فدروى أحمدد فدى 

 بندو قدوم إلدى فؤنتهٌندا ، الدٌمن إلدى ملسو هيلع هللا ىلصأنده قدال " بعثندى رسدول هللا  مسنده عن علدى رضدى هللا عنده

لألسد ، فبٌنما هم كذلك ٌتدافعون إذ سقط رجل ، فتعلق بآخر ، ثدم تعلدق رجدل آخدر ، حتدى  (ٙ) زبٌه
صاروا فٌها أربعة ، فجرحهم األسد ، فانتددب لده رجدل بحربدة فقتلده ، ومداتوا مدن جدراحتهم كلهدم ، 

علددى تفٌبددة ذلددك فقددال:  ًإلددى أولٌدداء اآلخددر فددؤخرجوا السددالح لٌقتتلددوا: فؤتدداهم علددفقددام أولٌدداء األول 

                                                                    

 .  492، ص  0(  ســ ابـ ماجة ، جر 2)

، مطبعة مصطػك الحؾبل ، الؼراهرة ، الطبعرة الثاكقرة ، (  طابديـ ، بـ محؿد طالء الديـ بـ محؿد. قرة طققن إخبار تؽؿؾة رد الؿحتار 0)

 .  929، ص  4، جر  2991

 . 252، ص  9(  حاشقة الدسققل طؾل الشرح الؽبقر ، جر 2)

(   طايش ، أبق طبد اهلل محؿد أحؿد.  فتح العؾل الؿالؽ يف الػتقى طؾل مذهب ايمام مالؽ ، الؼاهرة ، مطبعة مصطػك الحؾبل ، بدون 9)

 . 092، ص  0، جر  2959 صبعة ،

) كؼالً طـ د/ إسرؿاطقؾ طبرد الحؿقرد الجرزار ، رسرالة دكترقراه ، ضرؿاكات الؿقضرػ العرام يف التعقرقـ والعرزل يف الػؼرف ايسرالمل 

 وما بعدها ( .  924، ص  0229مؼاركل بلحؽام الؼاكقن القضعل ، حؼقق صـطا ، 

 . 92، ص  9رايف ، جر ، الػروق لؾؼ 254، ص  5(  حاشقة رد الؿحتار جر 5)

 .252، ص  29( الزبقة. الحػرة تحػر لألسد ، وسؿقت كذلؽ ٓرتػاطفا طـ الؿرقؾ: ) ابـ مـطقر ، لران العرب ،    جر 1)
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ترٌدون أن تقاتلوا ورسول هللا حى ؟ إندى أقضدى بٌدنكم قضداء إن رضدٌتم فهدو القضداء ، وإال حجدز 

 حدق فدال ذلدك بعدد عدا فمن ، بٌنكم ٌقضى الذى هو فٌكون ، ملسو هيلع هللا ىلصبعضكم عن بعض حتى تؤتوا النبى 

 فلدألول ، كاملدة والدٌدة الدٌدة ونصدؾ الدٌة وثلث الدٌة ربع الببر حفروا الذٌن قبابل من أجمعوا ، له
، وللثانى ثلث الدٌة ، وللثالث نصدؾ الدٌدة ، وللرابدع الدٌدة كاملدة ، فدؤبوا  فوقه من هلك ألنه ، الربع

 ، كمبٌدن أقضدى أندا فقدال ، القصدة علٌده فقصدوا ، إبدراهٌم مقام عند وهو ملسو هيلع هللا ىلصأن ٌرضوا، فؤتوا النبى 

 .(ٔ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فؤجازه القصة علٌه فقصوا: فٌنا قضى علٌا إن: القوم من رجل فقال ، واحتبى

لددم ٌعددرؾ النظددام اإلداري اإلسددالمً التفرقددة بددٌن  : ثانٌأأاا : أسأأباب الطعأأن فأأى األحنأأام القضأأائٌة
ولكنده ٌعدرؾ  األحكام اإلدارٌة واألحكام المدنٌة علً نحو مدا ٌعدرؾ اآلن فدً القدوانٌن المعاصدرة ،

 التً تجمع بٌن اختصاصات الرقابة والقضاء والتنفٌذ .  –كما تقدم ذكره  –والٌة المظالم 
وعندما اتسعت رقعة الدول اإلسالمٌة وظهدرت الددواوٌن وتشدعبت الوالٌدات واألعمدال أدى ذلدك 
ا إلً ظهور نوع من القضاء المتخصص ، فٌما ٌتعلق بصددور األحكدام وأسدباب وطدرق الطعدن فٌهد

 ومن هذه األسباب : 

: " إذا حكم الحداكم فاجتهدد ثدم أصداب فلده أجدران وإذا حكدم ٌقول الرسول :  الخطأ فً الحنم -ٔ
 .  (ٕ)فاجتهد ثم أخطؤ فله أجر واحد 

: " إنكم تختصمون إلً ولعل بعضكم أن ٌكدون ألحدن بحجتده مدن بعدض وأٌضاً ٌقول رسول هللا 
 . (ٖ)له من حق أخٌه شٌبا فإنما أقطع له قطعة من نار"فؤقضى له علً نحو ما اسمع ، فمن قطعت 
سددهو  فددً ذلددك أن ٌكددون الخطددؤ عددن عمددد أو ٌسددتوي –فالقاضددً بشددر ؼٌددر معصددوم مددن الخطددؤ 

 . (ٗ)، وإنما تشترط فٌه أن ٌكون خطؤ بٌنا صراحة لم ٌؤت فٌه خالؾ واحدوهم أو

و صددورها مخالفدة ألحكدام نقرر بداءة أن ضدابط الطعدن فدً األحكدام ، هد:  الحنم على ال ائب -ٕ
 الشرٌعة نصاً وروحاً، مقصداً أو ؼاٌة . 

لكونده أنثدى ،  ابدب عدن مجلدس القاضدً لعدذر كمدرض أوومن أسباب الطعن فدً الحكدم علدى الؽ
وسمع القاضً البٌنة علٌه فً ؼٌبته فانه ٌعذر ، أي بؤن ٌرسل إلٌه القاضً اثنٌن فؤكثر ٌقوالن له أن 

لك طعن فٌه ؟ فاألعذار واجب منصب علً التعدد للؽابدب فدإذا كاندت ؼٌبتده المدعً أقام علٌك بٌنة أ
قرٌبة، وأما الؽابب ؼٌبة بعٌدة أو متوسطة كالعشرة أٌام علً األمن والثالثة مع الخوؾ فانده ٌقضدً 

 .(٘)علٌه 
الطعددن علددى القددرار التددؤدٌبً: ٌعتبددر الطعددن القضددابً ضددمانة هامددة مددن ضددمانات الموظددؾ فددً 

ت التؤدٌب، القرار التؤدٌبً شؤنه كشؤن كافدة القدرارات اإلدارٌدة التدً تصددرها اإلدارة مواجهة سلطا
فً إطار مبدأ المشروعٌة , حٌث ٌنبؽً أن ٌصدر عن المختص بده فدً الشدكل الدذي ٌقدرره القدانون 

                                                                    

، مررؾؿ ، إقضرقة ، براب 4250( البخارى . آطتصام بالؽتاب والرـة ، باب أجر الحاكؿ إذا اجتفد وأصاب أو أخطل ، حديث  رقرؿ 2)

 .2421الحاكؿ إذا اجتفد فلصاب أو أخطل ، حديث رقؿ  بقان أجر

حؽررام ، تعؾقررؼ محؿررد سررعقد (  صررحقح مرررؾؿ . الجررزء الخررامس ، محؿررد بررـ طؾررل بررـ وهررب بررـ دققررؼ العقررد ، ايلؿررام بلحاديررث ا0ٕ)

 . 529، ص  2299/2912، الرياض ، دار الثؼافة ايسالمقة ، بدون صبعة ، الؿقلقي

 (  سبؼ تخريجف . 2)

 . 42، ص  2تبصرة إحؽام ، ج (  9)

 وما بعدها.  229، ص  9، الؿغـل ٓبـ قدامة ، ج  299، ص  9( حاشقة الدسققل طؾل الشرح الؽبقر ، ج 5)
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قاصداً  به تحقٌق المصدلحة العامدة أو الهددؾ الدذي خصصده القدانون وإصدداره كمدا ٌنبؽدً أن ٌبندً 
على أسباب تبرره وأن ٌرد على كل محل ممكن وقابم ومشروع ، فإذا خالؾ القرار التدؤدٌبً القرار 

تلك الضوابط التً تسدٌر فدً كنفهدا كافدة القدرارات اإلدارٌدة كدان قدرار ؼٌدر مشدروع , األمدر الدذي 
 . ٌعرضه لإللؽاء القضابً بما ٌتتبعه ذلك من إعدام له بالنسبة للكافة

على الحكم التدؤدٌبً الصدادر مدن المحكمدة التؤدٌبٌدة ، فبوجده عدام  أما بخصوص الطعن القضابً
األحكام الصادرة من المحاكم التؤدٌبٌة ومن محكمة القضاء اإلداري هً فقدط التدً تقبدل الطعدن أمدام 
المحكمددة اإلدارٌددة العلٌددا، أمددا أحكددام المحدداكم اإلدارٌددة فهددً ال تقبددل الطعددن مباشددرة أمددام المحكمددة 

 .وإنما تقبل الطعن باالستبناؾ أمام محكمة القضاء اإلداري بوصفها محكمة استبنافٌةاإلدارٌة العلٌا 
أوالً: أحكام المحاكم التؤدٌبٌة وأحكام محكمدة القضداء اإلداري بوصدفها محكمدة أول درجدة تقبدل  

 :الطعن أمام المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً الحاالت الثالث التالٌة
 .نٌاً على مخالفة للقانون أو خطؤ فً تطبٌقه أو تؤوٌلهإذا كان الحكم المطعون فٌه مب 
 .إذا وقع بطالن فً الحكم أو بطالن فً االجراءات أثر فً الحكم -ٕ 
إذا صدر الحكم على خالؾ حكم سابق حاز قوة الشًء المحكوم فٌه، سواء دفع بهذا الدفع أو  -ٖ 

 .لم ٌدفع
وي الشدؤن أو ربدٌس هٌبدة مفوضدً الدولدة فدً وٌقدم الطعن أمدام المحكمدة االدارٌدة العلٌدا مدن ذ 

 . (ٔ)ؼضون ستٌن ٌوماً من تارٌخ صدور الحكم المطعون فٌه
األحكام الصادرة من محكمة القضاء اإلداري بوصدفها محكمدة اسدتبنافٌة أي األحكدام التدً  :ثانٌاً  

  .تصدرها فً الطعون فً أحكام المحاكم االدارٌة
الصفة تقبل الطعن أمدام المحكمدة االدارٌدة العلٌدا فدً احددى  وأحكام محكمة القضاء االداري بهذه

إذا صدر الحكم علدى خدالؾ مدا اسدتقر علٌده قضداء المحكمدة اإلدارٌدة  : األولى :هاتٌن الحالتٌن فقط
إذا كان الفصدل فدً الطعدن ٌقتضدً تقرٌدر مبددأ قدانونً جدٌدد لدم ٌسدبق لهدذه المحكمدة  :العلٌا، الثانٌة

 .تقرٌره
هدو دابمداً دون ذوي الشدؤن، ومٌعداد الطعدن ربٌس هٌبة مفوضدً الدولدة وحدده  وٌقدم الطعن من 

 .(ٕ)ستون ٌوماً من تارٌخ صدور الحكم من محكمة القضاء اإلداري

                                                                    

 .الؿصري الدولة مجؾس قاكقن مـ 02 مادة  (2)

 .249 صر ايداري، الؼضاء: رفعت محؿد/د الؿصري، الدولة مجؾس قاكقن مـ 02 مادة  (0)
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 الخاتمة
 ( وفٌها أهم نتائج البحث )

 لقد توصلت من خالل بحثً لعدد من النتابج والتوصٌات وهً على النحو التالً :

شددرٌعة اإلسددالمٌة بنظددام الحكددم واإلدارة ؼاٌددة اإلعتندداء حتددى أدى ذلددك إلددى اسددتقامة عتنددت ال -ٔ
األسس والقواعد لتبنً علٌها الدولة اإلسالمٌة جمٌع شدبونها اإلدارٌدة وهدذه القواعدد أن الحكدم 
هلل وحده والعدل والمساواة فً الحكم المعاملة، والشورى. فعالٌة العمل بؤصول النظام التؤدٌبً 

محاكمددات التؤدٌبٌددة إنمددا هددو مرهددون بفاعلٌددة األنظمددة الشددرعٌة األخددرى واإلجددراءات فددً ال
 السابقة علٌها.

الرقابددة اإلدارٌددة فددً اإلسددالم ذات طددابع تعبدددى تنشددؤ أصددالً مددن ذات الموظددؾ إلستشددعاره  -ٕ
بوجوده وإطالعه على كل أعماله، وبناء على ذلك فقد أعطى الرقابدة الذاتٌدة األولوٌدة لكونهدا 

ة وقابٌة مانعة ضد اإلنحراؾ اإلداري وهى مٌزة تمٌزهدا النظدام اإلداري اإلسدالمً عدن رقاب
 ؼٌره من النظم.

وسابل التحقٌق اإلداري، إنما هى وسابل لؽاٌات، فإذا فقدت الؽاٌات سقطت الوسابل، وأن لهدا  -ٖ
مدة من الضوابط الشرعٌة واألوامر المرعٌة ما ٌحول دون اتخاذهدا وسدٌلة للقهدر والظلدم وخد

 األهواء الشخصٌة.
ال مانع فً النظام الشرعً مدن اتخداذ إجدراء بحدق مدن ٌخدالؾ أوامدر ولدً األمدر، لكدن الجدزاء  -ٗ

 ٌجب أن ٌكون متوازناً مع الفعل ومتناسباً معه.
نظرة الشرٌعة اإلسالمٌة للوظٌفة العامة أنها توازن بٌن مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فال  -٘

ق الٌد بؽٌدة الكشدؾ عدن المخالفدات التؤدٌبٌدة بدل البدد مدن ضدوابط تسمح للجهة اإلدارٌة بإطال
وشددروط محددددة للتعامددل معهددا، وفددوق ذلددك لددم ٌخددل اإلجددراء المخددالؾ مددن أثددر وأولدده األثددر 
الدٌنً، وثانٌه الضمان لكل ما ٌنتج عن مثل هذه المخالفات إن أدى إلى ضرر، وقد ٌصل إلى 

 لك.الجزاء التؤدٌبً إذا كان الفعل ٌستوجب ذ
ٌجدب علددى العامددل أن ٌفدً بمددا علٌدده وٌسدتوفً مالدده، وال ٌخددزن لنفسده وال ٌقبددل الهددداٌا التددى  -ٙ

تعطددى لدده بحكددم منصددبه وإال كانددت رشددوة مقنعددة، وٌجددب أن ٌكددون قدددوة صددالحة فددى سددلوك 
 العاملٌن تحت رباسته، بؤن ٌكون عالً الهمة، ٌحب الكرامة وٌؤنؾ الفضٌحة، فتعز به الدولة.  

اءات التؤدٌبٌددة نابعددة مددن أهمٌددة الحددق الددذى تحمٌدده، والهدددؾ الددذى تسددعى إلٌدده، أهمٌددة الجددز -4
وجسامة مدا ٌترتدب علٌهدا مدن أحكدام دنٌوٌدة، فدوالة األمدور مدؤمورون بإبقداء الوظٌفدة العامدة 

 نظٌفة من الجرٌمة التؤدٌبٌة والفساد اإلداري، وأن كل والت مؤمور بذلك فى مجال عمله.
بٌة فى النظام اإلداري اإلسالمً، نظام شدامل موحدد المصددر ال ترقٌدع أن نظام الجزاءات التؤدٌ -6

فٌدده وال تشددوٌه، بددل هددو وحدددة متكاملددة تكمددل أجددزاإه بعضددها بعضددا، وأن النظددام اإلداري 
اإلسالمً لم ٌترك شارده وال واردة إال وتصدى لها وهو بذلك أسبق من أي قدانون فدى شدرح 

 ة بتفاصٌل مدهشة تدل على رقً النظام اإلسالمً.وتفصٌل التنظٌم اإلداري للوظٌفة العام
معرفددة مقاصددد الشددرٌعة لهددا أهمٌددة بالؽددة فددى بٌددان اإلطددار العددام للشددرٌعة اإلسددالمٌة وتحدٌددد  -3

أهدافها السامٌة والمعاونة على الدراسة المقارنة والترجٌح، وإبراز هدؾ الدعوة واإلدارة فدً 
 عٌة.اإلجتهاد واإلستنباط لألحكام من النصوص الشر

ال تقتصر الشرٌعة فى اإلمامة على حراسة الدٌن وإنما تمتد إلدى سٌاسدة الددنٌا، وعلدى ربدٌس  -ٓٔ
 الدولة اإلسالمٌة أن ٌنهض بعدد من الواجبات والوظابؾ لتدبٌر الشبون الدنٌوٌة.

العقوبات فى اإلسالم شرعت للحاجة إلٌها وتنقسم إلى قصاص وحد وتعزٌز ، وؼاٌتها الدردع  -ٔٔ



 

215  

ن أهددداؾ النظددام اإلسددالمً تتحقددق فددى إطددار المقاصددد الشددرعٌة، الضددرورٌة والتؤدٌددب، وأ
 والحاجٌة والتحسٌنٌة وهذه بدورها تجمع بٌن أمور الدٌن والدنٌا.

عرؾ النظام اإلسالمً نظام التقوٌم كما عدرؾ عملٌدة التقدارٌر عدن المدوظفٌن وتنوعدت هدذه  -ٕٔ
ما ٌتفدق وأحددث االتجاهدات اإلدارٌدة التقارٌر تبعاً إلختالؾ طبٌعة العمل فى كل وظٌفة وهذا 

 فى نظام التقارٌر الذى عرفته النظم المعاصرة.
إصالح جزء من النظام الوظٌفً ال ٌعندً صدالح النظدام كلده، فدإذا أردندا للنظدام التدؤدٌبً فدً  -ٖٔ

نظام الوظٌفة العامة أن ٌإدي دوره علً أكمل وجه فالبد من تضافر عدة جهات منها التربٌدة 
وكلهددا  –لضددمٌر والجددو اإلسددالمً الددذي ٌحددث علددً  العمددل بؤمانددة وضددمٌر وا –والموعظددة 

 عوامل تإٌد وجود وحصول اإلختٌار علً أساس الصالحٌة فً الوظٌفة العامة . 

ضرورة اعتبار الضمانات التؤدٌبٌة بما فٌها الجزاءات التؤدٌبٌة، ضمانات للوظٌفدة العامدة ذاتهدا  -ٔ
 ال للموظؾ فحسب.

نبؽً على المنظم أن ٌنص صراحة على تفعٌل واعتمداد األسدس الشدرعٌة المتعلقدة بدإجراءات ٌ -ٕ
 الدعوى التؤدٌبٌة، وبما ٌكفل حسن سٌر المحافظة على ضمانات الموظؾ العام.

ضرورة التنبٌه على اإللتزام بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة نصاً  وروحاً بإصدار األنظمة المرعٌة  -ٖ
 شرٌعة اإلسالمٌة.التً تتفق ومقاصد ال

ضرورة العمل على تنظٌم دورات تربوٌة قانونٌة فقهٌة متخصصة بهدؾ تقوىة الجانب الرقابى  -ٗ
الددذاتى لدددى العدداملٌن فددى األجهددزة اإلدارٌددة، بشددكل ٌجعددل منهددا أداة فاعلددة فددً تطددوٌر وتوجٌدده 

 النشاط اإلداري بكٌاناته المختلفة .
الشاملة وتقوٌم األداء لمعاونة األجهزة المشمولة بهذه  العمل على تطبٌق مفهوم الرقابة اإلٌجابٌة -٘

الرقابددة فددً تصددوٌب األخطدداء ومعالجددة المخالفددات وتصددحٌح المسددار وفددق األنظمددة المرعٌددة، 
بهددؾ اإلسددهام فددً الوصدول إلددى إدارة حكومٌددة كفدإة وقددادرة علددى النهدوض بمهامهددا وتحقٌددق 

بمبدادئ الشدفافٌة والتؤكٌدد علدى وجدوب احتدرام أهدافها المرسومة بفعالٌة تامة، وتعزٌز اإللتزام 
األنظمة وترسٌخ مفهوم المساءلة ومحاسبة المقصرٌن، ومسداعدة األجهدزة الحكومٌدة فدً القٌدام 

 بتحسٌن جوانب القصور لدٌها ومعالجتها وتطوٌر أدابها .
ٌجب ربط النصوص بمقاصدها وأسرارها فً الدراسات الشدرعٌة دون العكدوؾ علٌهدا بمعدزل  -ٙ

 قاصدها، حتى ال ٌنتج ذلك فهماً معوجاً عن الدٌن وتعالٌمه لدى الدارسٌن والباحثٌن.عن م



–

  211    

 المصادر والمراجع

 القرآن الكرٌم . -ٔ
أحكددام القددرآن ، محمددد بددن إدرٌددس الشددافعى، تحقٌددق : د/ عبددد الؽنددى عبددد الخددالق ، دار الكتددب  -ٕ

 هـ  ٓٓٗٔالعلمٌة ، بٌروت ، 
العظٌم )تفسٌر ابن كثٌر( : أبو الفداء اسماعٌل عماد الدٌن عمر بن كثٌر، المتوفى   تفسٌر القرآن -ٖ

هـ ، تحقٌق عبد العزٌز ؼنٌم، محمد أحمدد عاشدور ، محمدد ابدراهٌم البندا، طبعدة الشدعب،  44ٗ
 مصر .

جامع البٌدان عدن تؤوٌدل أى القدرآن )تفسدٌر الطبدرى( : أبدو جعفدر محمدد ابدن جرٌدر الطبدرى ،  -ٗ
هـ ، تحقٌق محمود شاكر وّخرج أحادٌثه الشٌخ أحمد شاكر، طبعة دار المعارؾ،  ٖٓٔالمتوفى 
 مصر.

ألبددى عبددد هللا محمددد األنصددارى، دار الكتددب العلمٌددة، بٌددروت، لبنددان  –الجددامع ألحكددام القددرآن  -٘
 م.366ٔ

الجامع ألحكام القرآن، لمحمد بن أحمد األنصارى القرطبى، طبعة دار الكتاب العربى، مصر ،  -ٙ
ٔ3ٙ4. 

فتح القدٌر الجامع بٌن فندى الرواٌدة والدراٌدة مدن علدم التفسدٌر، محمدد بدن علدى الشدوكانى، دار  -4
 هـٓٓٗٔالفكر ، بٌروت 

المفردات فى ؼرٌب القرآن : الراؼب األصفهانى، أبو القاسم الحسٌن بن محمد ، تحقٌدق محمدد  -6
 م . 3ٙٔٔ -هـ  6ٖٔٔسٌد كٌالنى، مطبعة مصطفى الحلبى، 

سٌر الكتاب العزٌز ، على بن أحمد الواحدى )تفسٌر الواحدى( ، تحقٌدق: صدفوان الوجٌز فى تف -3
 هـ٘ٔٗٔدمشق، الدار الشامٌة،بٌروت  عدنان الداوودى ،دار القلم ،

 

هدـ  ٕٕ٘أعالم الحدٌث فى شرح صحٌح البخارى، أبى عبد هللا محمد بدن إسدماعٌل، المتدوفى  .ٔ
هددـ ، ت : د/ محمددد بددن سددعد بددن عبددد 66ٖالخطددابى، المتددوفى ألبددى سددلٌمان حمددد بددن محمددد 

 هـ .3ٓٗٔ،  ٔالرحمن،نشر : مركز إحٌاء التراث اإلسالمى بجامعة أم القرى بمكة، ط 
الترؼٌددب والترهٌددب مددن الحدددٌث الشددرٌؾ، زكددى الدددٌن عبددد العظددٌم المنددذرى، دار الفكددر،  .ٕ

 هـ . 6ٓٗٔبٌروت، 
هدـ ،  4ٗ4عبد هللا محمد بن أحمد الذهبى، المتدوفى تلخٌص المستدرك، إمام شمس الدٌن أبى  .ٖ

 هـ . 36ٖٔمطبوع بها سنن المستدرك، دار الفكر ، بٌروت ، 
الجددامع الصددحٌح )سددنن الترمددذى( ، إمددام أبددى سددعٌد محمددد بددن عٌسددى ابددن سددورة الترمددزى،  .ٗ

 هـ ، تحقٌق أحمد شاكر ،دار إحٌاء التراث العربى، بٌروت.43ٕالمتوفى 
العلى بن عمر الدار قطنى، تحقٌق السٌد عبد هللا هاشم ٌمدانى، دار المعرفدة  سنن الدار قطنى، .٘

 م .3ٙٙٔ -هـ  6ٖٙٔهـ ، بٌروت  6ٖ٘المتوفى 
هـ ، تحقٌق محمدد  ٕ٘٘سنن الدرامى، ألبى محمد عبد هللا بن عبد الرحمن الدرامى، المتوفى  .ٙ

 هـ .4ٔٗٔ،  ٔعبد العزٌز الخالد ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط 
هـ ، دار المعدارؾ العثمانٌدة  6٘ٗالسنن الكبرى للبٌهقى، أحمد بن الحسٌن بن على، المتوفى  .4

 هـ ٖ٘٘ٔبحدٌر آباد ، الهند 
السنن الكبرى، أحمد بن شعٌب النسابى، تحقٌق : د/ عبد الؽفار البندارى ، دار الكتب العلمٌة،  .6

 م. 33ٔٔ -هـ  ٔٔٗٔ،  ٔبٌروت ط 
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س لمحمد الزرقانى، نشر : عبد الحمٌد أحمد حنفى، القداهرة، شرح الزرقانى على موطؤ بن أن .3
 الجزء الثالث.

هدـ ، المكتدب اإلسدالمى،  ٙٔ٘شرح السنة لإلمدام محمدد الحسدٌن بدن مسدعود البؽدوى، المتدوفى، .ٓٔ
 هـ ٖٓٗٔ،  ٕبٌروت ، دمشق، ط 

هـ بشرح اإلمام أبدى زكرٌدا ٌحٌدى بدن شدرؾ  ٕٔٙصحٌح مسلم بن الحجاج القشٌرى، المتوفى  .ٔٔ
ه ـ ، المسمى: المنهاج فدى شدرح صدحٌح مسدلم بدن الحجداج، تقددٌم د.  4ٙٙلنووى، المتوفى ا

 هـ . ٗٔٗٔ،  ٔوهبة الزحٌلى، دار الخٌر، بٌروت ، ط 
العلل المتناهٌة فى األحادٌث الواهٌة، عبد الرحمن بن علدى الجدوزى، تحقٌدق : خلٌدل المدٌس،  .ٕٔ

 هـ . ٖٓٗٔ، ٔدار الكتب العلمٌة، بٌروت ، ط 
المعبود شرح سنن أبى داوود ، لشمس الحق العظٌم أبادى، دار الكتدب العلمٌدة، بٌدروت عون  .ٖٔ

 هـ . ٘ٔٗٔ
هدـ ، للحدافظ  ٕٕ٘فتح البارى شدرح صدحٌح البخدارى ، أبدى عبدد هللا بدن اسدماعٌل المتدوفى   .ٗٔ

هددـ ، ت: محمددود فددإاد عبددد البدداقى، مددع  6ٕ٘أحمددد بددن علددى بددن حجددر العسددقالنى، المتددوفى 
 هـ.3ٓٗٔ، ٕالشٌخ: عبد العزٌز بن باز، دار الرٌان للتراث، القاهرة، ط تعلٌقات سماحه 

هدـ ،  ٖٔٓٔفٌض القدٌر شدرح الجدامع الصدؽٌر، محمدد بدن عبدد الدرإوؾ المندادى، المتدوفى  .٘ٔ
 م . 3ٖ6ٔهـ ،  ٖٙ٘ٔطبعة مصر، 

 -هدددـ  4ٖٙٔر السددنة المحمدٌددة مختصددر سددنن أبددى داوود للحددافظ المندددذرى، مطبعددة أنصددا .ٙٔ
 .م3ٗ6ٔ

تدرك على الصحٌحٌن ، للمحاكم النٌسابورى، مطبعة النصر، الرٌداض، المملكدة العربٌدة المس .4ٔ
 السعودٌة.

هدـ ، األجدزاء المحققدة للشدٌخ أحمدد شداكر، دار  ٕٔٗالمسند : لإلمام أحمد بن حنبل، المتوفى  .6ٔ
هدـ  63ٖٔالمكتب اإلسالمى، دار صادر ، بٌروت،  –وأخرى دون تحقٌق  -المعارؾ، مصر

 م . 3ٙ3ٔ -
هدـ ، تحقٌدق محمدد فدإاد عبدد البداقى، دار إحٌداء  43ٔالموطؤ لإلمام مالدك بدن أندس، المتدوفى  .3ٔ

 هـ . 4ٖٓٔ،  ٕالكتب العربٌة، مصر، ط 
نٌل األوطار شرح منتقى األخبار من أحادٌث سٌد األخٌار لمحمد بن على الشوكانى، المتوفى  .ٕٓ

 هـ .ٖٔٗٔ،  ٔهرة، ط هـ ، تحقٌق عصام الدٌن الصبابطى ، دار الحدٌث، القا ٕٓ٘ٔ

 –البرهان فى أصول الفقه، عبد الملك بن عبد هللا الجوٌنى، تحقٌق د/ عبد العظٌم محمود الدٌب  .ٔ
 هـ  6ٔٗٔ،  ٗالمنصورة ، ط  –الوفاء 

قواطددع األدلددة فددى األصددول ، منصددور بددن محمددد السددمعانى، تحقٌددق : محمددد حسددن محمددد، دار  .ٕ
 .334ٔ – ٔ، بٌروت ، ط الكتب العلمٌة

المستصفى فى علم األصدول، لإلمدام محمدد بدن محمدد الؽزالدى، تحقٌدق محمدد عبدد السدالم عبدد  .ٖ
 هـ  ٖٔٗٔ – ٔالشافعى، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط 

أبدو اسدحاق ابدراهٌم بدن موسدى اللخمدى الؽرنداطى الشداطبى،  –الموافقات فى أصول الشدرٌعة  .ٗ
أبددو عبٌدددة مشددهور بددن حسددن آل سددلٌمان، دار ابددن عفددان، الخبددر، هددـ ، تحقٌددق:  43ٓالمتددوفى 

 هـ  4ٔٗٔ،  ٔالسعودٌة ، ط 
الددوجٌز فددى إٌضدداح قواعددد الفقدده الكلٌددة، د/ محمددد صدددقى البورنددو ، مإسسددة الرسددالة، بٌددروت  .٘

 م.336ٔ
 م. ٕٓٓٓهـ ،  ٕٓٗٔ،  ٘القواعد الفقهٌة ، على أحمد الندوى، دار القلم، دمشق ط  .ٙ
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م ، مكتبددة الوحدددة 34ٗٔهددـ ،  3ٖٗٔومكارمهددا : عددالل الفاسددى، المتددوفى  مقاصددد الشددرٌعة .4
 م . 3ٖٙٔهـ ،  6ٕٖٔالعربٌة، الدار البٌضاء، 

إرشاد الفحول إلى تحقٌق علم األصول، للشوكانى ، تحقٌق ودراسدة محمددة طداهر المٌسداوى ،  .6
 م . 333ٔهـ/ ٕٓٗٔدار النفابس ، الطبعة األولى 

،  ٕر الرابددق شددرح كنددز الدددقابق لددزٌن الدددٌن بددن نجددٌم الحنفددى، دار المعرفددة، بٌددروت، ط البحدد .ٔ
 هـ ٖٓٔٔ

هدـ ، دار 64٘بدابع الصنابع فى ترتٌدب الصدنابع، عدالء الددٌن بدن مسدعود الكاسدانى، المتدوفى ،  .ٕ
 هـ .3ٖٗٔ،  ٕالكتاب العربى، بٌروت ، ط 

هدـ(، المطبعدة األمٌرٌدة 4ٖٗلعى، المتدوفى )تبٌٌن الحقابق شرح كنز الدقابق لعثمان بن على الزٌ .ٖ
 هـ . ٖٗٔٔ،  ٔالكبرى ببوالق، مصر ، ط 

درر الحكام شرح مجلدة األحكدام، لعلدى حٌدر،ترجمدة : فهمدى الحسدٌنى ، دار الجٌدل ، بٌدروت ،  .ٗ
ٔ33ٔ . 

ؼمز عٌون البصابر فى شرح األشدباه والنظدابر ، أحمدد بدن محمدد الحنفدى ، دار الكتدب العلمٌدة،  .٘
 .36٘ٔطبعة بٌروت، 

هددـ ، مطبعددة السددعادة،  6ٖٗالمبسددوط ، لشددمس الدددٌن محمددد بددن أبددى سددهل السرخسددى، المتددوفى  .ٙ
 هـٕٖٗٔمصر 

معددٌن الحكددام فٌمددا ٌتددردد بددٌن الخصددمٌن مددن األحكددام، لعددالء الدددٌن أبددى الحسددن علددى بددن خلٌددل  .4
 ٕط  هددـ ، مطبعددة مصددطفى البددابى الحلبددى وأوالده بمصددر،6ٗٗالطرابلسددى الحنفددى، المتددوفى ، 

 هـ . 3ٖٖٔ
 هـ .ٕٔٗٔرد المحتار على الدرر المختار ألبن عابدٌن ، محمد أمٌن ، بٌروت ، دار الفكر  ،  .6
األشباه والنظابر على مذهب اإلمام أبى حنٌفة النعمان لزٌن الدٌن بن إبراهٌم ابن نجدٌم الحنفدى ،  .3

 هـ .64ٖٔالحلبى ، هـ ،تحقٌق : عبد العزٌز محمد الوكٌل ، القاهرة ، مإسسة  34ٓالمتوفى 

تبصرة الحكام فى أصول األقضٌة ومناهج األحكام، لبرهان الدٌن أبى البقاء ابدراهٌم بدن فرحدون  -ٔ
،  ٔهدددـ ، تحقٌدددق ، جمدددال مرعشدددلى، دار الكتدددب العلمٌدددة، بٌدددروت، ط433المدددالكى، المتدددوفى 

 هـ ٙٔٗٔ
هـ ، تحقٌق: عبدد  ٕٓٙلمناصؾ، المتوفى تنبٌه الحكام على مآخذ األحكام، لمحمد بن عٌسى بن ا -ٕ

 م .366ٔالحفٌظ منصور، دار التركى، تونس ، 
هدـ ، تحقٌدق محمدد صدبحى طدالق ، مكتبدة 3٘٘بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد البن رشد المتوفى -ٖ

 هـ .٘ٔٗٔبن تٌمٌة ، القاهرة ، الطبعة األولى 
السدمٌع ،  ى زٌدد القٌرواندى ، لصدالح عبددالثمر الدانى فى تعرٌؾ المعانى ، شدرح رسدالة بدن أبد -ٗ

 ألبى األزهرى القٌروانى ، بٌروت ، المكتبة الثقافٌة .
هدـ ، بٌدروت ، دار  434التاج واإلكلٌل لمختصر الخلٌل ، لمحمد بدن ٌوسدؾ المدواق ، المتدوفى  -٘

 الكتب العلمٌة .
رفده الدسدوقى ، المتدوفى حاشٌة الدسوقى على الشرح الكبٌر للدردٌر ، لشمس الدٌن محمد بن ع - ٙ

 هـ ، بٌروت ، توزٌع دار الفكر . ٖٖٔٔهـ ،القاهرة ، مطبعة التقدم ،  ٖٕٓٔ
هـ ، بٌروت 6ٕ٘ٔالبهجة فى شرح التحفة ، ألبى الحسن على بن عبد السالم التسولى ، المتوفى  -4

 دار الفكر .
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الل الددٌن عبدد الدرحمن السدٌوطى، المتدوفى األشباه والنظابر فى قواعد وفروع فقه الشدافعٌة جد -ٔ
،  ٔهـ ، تحقٌق خالد عبد الفتداح شدبل أبدو سدلٌمان، مإسسدة الكتدب الثقافٌدة، بٌدروت ، ط  3ٔٔ

 هـ  ٘ٔٗٔ
هدـ ، تحقٌدق د/ أحمدد بددر الددٌن حسدون ، ٕٗٓاألم لإلمام محمد بن إدرٌس الشافعى ، المتوفى  -ٕ

 هـ  ٙٔٗٔ،  ٔدار قتٌبة ، بٌروت ، ط 
هدـ، ت: تٌسدٌر فدابق  43ٗفى القواعد للزركشى، بدر الدٌن بن محمد بهادر ، المتدوفى المنثور  -ٖ

 هـ  ٕٓٗٔ، ٔاشر وزارة األوقاؾ الكوٌتٌة، ط أحمد ، مإسسة الخلٌج، الكوٌت، الن
نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج فى الفقه علدى مدذهب اإلمدام الشدافعى لشدهاب الددٌن محمدد بدن  -ٗ

هددـ ، مطبعددة مصددطفى البددابى الحلبددى، مصددر، الطبعددة  ٗٓٔٔوفى أبددى العبدداس الرملددى، المتدد
 هـ .6ٖٙٔاألخٌرة، 

 . 4ٖٔٔالوجٌز فى فقه اإلمام الشافعى، ألبى حامد محمد الؽزالى ، القاهرة ، مطبعة المإٌد، -٘
هـ ، تحقٌق عدادل أحمدد  4ٙٙروضة الطالبٌن لإلمام أبى زكرٌا ٌحى شرؾ النووى ، المتوفى  -ٙ

 حمد معوض ، بٌروت ، دار الكتب العلمٌة .عبد الموجود ، على م
مؽنددى المحتدداج إلددى معرفددة معددانى ألفدداظ المنهدداج ، شددمس الدددٌن محمددد الخطٌددب الشددربٌنى ،  -4

 هـ. ٘ٔٗٔهـ ، بٌروت ، دار الكتب العلمٌة ، الطبعة األولى  334المتوفى 
ة دار الفندون ، معالم القربة فى معالم الحسبة ، ألبن األخوة ،نقله وصححه روبن لٌوى ، مطبعد -6

 كمبردج .

االختٌارات الفقهٌة من فتاوى شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة، اختارها عالء الدٌن أبو الحسدن علدى بدن  -ٕ
،  ٔهدددـ ، ت محمددد حامدددد الفقددى، السدددنة المحمدٌددة، مصدددر، ط  6ٖٓمحمددد البعلدددى، المتددوفى 

 هـ.3ٖٙٔ
هدـ ، 66ٗالدٌن ابراهٌم بن مفلح الحنبلى، المتوفى المبدع فى شرح المقنع، ألبى اسحاق برهان  -ٖ

 هـ .33ٖٔالمكتب اإلسالمى، بٌروت 
 هـ. ٓٔٗٔلموفق الدٌن بن قدامة المقدسى، دار الكتب العلمٌة، بٌروت الجزء العاشر، –المؽنى  -ٗ
كشدداؾ القندداع عددن مددتن اإلقندداع ، منصددور بددن ٌددونس البهددوتى ، تحقٌددق : هددالل مصددٌلحى  -٘

 هـ . ٕٓٗٔالكتب العلمٌة ،دار الفكر ، بٌروت ، ومصطفى هالل ، دار 
 أعالم الموقعبن عن رب العالمٌن ، ألبن تٌمٌة ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت. -ٙ
الفتاوى الكبرى البن تٌمٌة ، تحقٌق وتعلٌق : محمد عبد القادر عطا ، مصطفى عبد القادر عطا  -4

 .364ٔ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت 
هدـ ، دار الجٌدل ،  43٘سالمى ، عبد الرحمن بن رجب الحنبلى ، المتدوفى القواعد فى الفقه اإل -6

 هـ . 6ٓٗٔبٌروت ، الطبعة الثانٌة 

o  هدـ ، ٙ٘ٗالمحلى باآلثار ، ألبى محمد علدى بدن أحمدد بدن حدزم الظداهرى، األندلسدى، المتدوفى
 هـ(.٘ٓٗٔتحقٌق د/ سلٌمان البندارى، دار الفكر العربى، بٌروت )

األحكددام السددلطانٌة والوالٌددات الدٌنٌددة للقاضددى أبددى ٌعلددى محمددد بددن الحسددٌن الفددراء الحنبلددى،  -ٔ
 هـ ، تحقٌق محمد حامد الفقى، دار الوطنى، الرٌاض.6٘ٗالمتوفى 

 األحكام السلطانٌة والوالٌات الدٌنٌة، ألبى الحسن على بن محمد الماوردى، الشافعى، المتوفى -ٕ
 .م34ٖٔ -هـ 3ٖٖٔهـ ، القاهرة ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى،  ٓ٘ٗ
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 336ٔ،  ٗ اإلدارة والحكم فى اإلسالم، الفكر والتطبٌق، عبد العزٌز خمٌس ، دار العلم، جدة ، ط -ٖ
م، مإسسة 36ٔٔهـ ، بٌروت 4ٖٖٔاإلسالم وأوضاعنا السٌاسٌة، لعبد القادر عودة، المتوفى  -ٗ

 الرسالة
فى اإلسالم مع بٌان التطبٌق العملى فى المملكة العربٌة السعودٌة، د / فإاد  أصول نظام الحكم -٘

 م.33ٔٔ -هـ ٔٔٗٔعبد المنعم أحمد ، مإسسة شباب الجامعة، 
بددن إبددراهٌم بددن سددعد المتددوفى،  تحرٌددر األحكددام فددى تدددبٌر أهددل اإلسددالم: ابددن جماعددة، محمددد -ٙ

اسددة المحدداكم الشددرعٌة ، قطددر ، هددـ ، تحقٌددق د/ فددإاد عبددد المددنعم أحمددد ، مطبوعددات رب4ٖٖ
 . 36٘ٔ -هـ  ٘ٓٗٔ

التراتٌب اإلدارٌة أو نظام الحكومة النبوٌة للعالمة، عبد الحدى الكتدانى ، دار الكتداب العربدى،  -4
 بٌروت .

الحرٌات العامة فى الفكر والنظدام السٌاسدى اإلسدالمى، دراسدة مقارندة، د/ عبدد الحكدٌم حسدن  -6
 م.34ٗٔ - هـ3ٖٗٔالعٌلى، دار الفكر العربى، 

 هـٕٔٗٔ، ٔر المسلم ، دار الرٌاض، طالحسبة فى اإلسالم، لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة، دا -3
خصابص التشرٌع اإلسالمى فى السٌاسة والحكم، د/ فتحى الدرٌنى مإسسة الرسدالة، بٌدروت  -ٓٔ

 م.36ٓٔ
ار السلطات الثالث فى الدساتٌر العربٌة والفكدر السٌاسدى االسدالمى، د / سدلٌمان الطمداوى، د -ٔٔ

 . 34ٗٔ،  ٖالفكر العربى، القاهرة، ط 
هدـ ، تحقٌدق وتعلٌدق 4ٕ6السٌاسة الشرعٌة فى اصالح الراعى والرعٌة البن تٌمٌدة، المتدوفى  -ٕٔ

م، وأخرى تحقٌق الدكتور  34ٓٔ -هـ 3ٖٓٔمحمد البنا ومحمد عاشور، دار الشعب، مصر، 
 م.34ٔٔ - هـ4ٖٔٔعلى سامى النشار ، وأحمد عطٌة، دار الكتب العربى، مصر، 

السٌاسة الشرعٌة فى إصالح الراعى والرعٌة لشٌخ اإلسدالم ابدن تٌمٌدة ، تحقدق: بشدٌر محمدد  -ٖٔ
 هـ٘ٓٗٔ، ٔعٌون، مكتبة دار البٌان، مكتبة دار البٌان، دمشق، ط 

الطرق الحكمٌة فى السٌاسة الشرعٌة، البن قٌم الجوزٌدة، تحقٌدق: بشدٌر محمدد عٌدون، مكتبدة  -ٗٔ
هددـ ، وأخددرى شددرح الشددٌخ ابددراهٌم رمضددان، دار الفكددر  ٓٔٗٔ،  ٔدار البٌددان دمشددق، ط 

 م33ٔٔ،  ٔاللبنانى ، ط
عمر بن الخطاب وأصول السٌاسة واإلدارة الحدٌثة، د / سلٌمان الطماوى، دار الفكر العربى،  -٘ٔ

 .  34ٙٔالقاهرة 
هدـ ، جمدع وترتٌدب : عبدد 4ٕ6مجموع فتاوى شدٌخ اإلسدالم ابدن تٌمٌدة، البدن تٌمٌدة المتدوفى  -ٙٔ

ن بن محمد بن قاسم العاصمى، وولده : محمد طبدع، إدارة المسداحة العسدكرٌة، القداهرة الرحم
 م.3ٔٗٔ -هـ  ٗٓٗٔ

، هـ46ٗنى )إمام الحرمٌن( المتوفى نصٌحة الملوك، لعبد الملك بن عبد هللا أبو المعالى الجوٌ -4ٔ
، م السلطانٌةٌاسة الشرعٌة واألحكاؼٌاث األمم فى التٌاث الظلم، تحقٌق عبد العظٌم الدٌث، الس

 ٕوزارة االوقاؾ والشبون الدٌنٌة، قطر ، ط 
 .ٕكتاب العربى، القاهرة، بدون ، طنظام الحكم فى اإلسالم، محمد ٌوسؾ موسى، دار ال -6ٔ
لبندان  –دار النفدابس، بٌدروت  -الظدافر القاسدمى -نظام الحكم فى الشرٌعة والتارٌخ اإلسدالمى -3ٔ

 م. 33ٔٔ
دراسددة مقارنددة، علددى علددى منصددور، دار الفددتح للطباعددة نظددام الحكددم واالدارة فددى اإلسددالم،  -ٕٓ

 . 34ٔٔهـ ،  3ٖٔٔوالنشر، بٌروت، لبنان ط 
نظام الحكم واإلدارة فى العهد النبوى والخالفة الراشدة، د/ على ٌوسؾ السبكى ، مكتبة سعٌد  -ٕٔ

 . 36ٗٔ،  ٔالقاهرة ، ط  ٔرأفت، ط 
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 م 333ٔ -هـ ٕٓٗٔر السالم القاهرة النظام السٌاسى فى االسالم، عبد العزٌز عزت خٌاط، دا -ٕٕ

هـ ، تحقٌق محمد أبو الفضل،  ٖٓٔتارٌخ األمم والملوك، لمحمد بن جرٌر الطبرى، المتوفى  -ٔ
 م.344ٔ، ٗدار المعارؾ، القاهرة، ط 

تارٌخ الخلفاء الراشدٌن، لإلمدام جدالل الددٌن بدن عبدد الدرحمن السدٌوطى، تحقٌدق محدى الددٌن  -ٕ
 هـ 3ٓٗٔالحمٌد، المكتبة العصرٌة، بٌروت، عبد 

تارٌخ قضاة األندلس أو المراقبة فٌمن ٌستحق القضاء والفتٌا ألبدى الحسدن بدن عبدد هللا البنداهى  -ٖ
، ٔدار الكتب العلمٌدة، بٌدروت ، ط هـ ، تحقٌق : د/ مرٌم قاسم الطوٌل،43ٖالمالقى ، المتوفى 

 هـ . ٘ٔٗٔ
 بى حامد بن محمدد الؽزالدى، مكتبدة الكلٌدات األزهرٌدة ،التبر المسبوك فى نصٌحة الملوك، أل -ٗ

 القاهرة.
تهذٌب التهذٌب للحافظ ابن حجر العسقالنى، تحقٌدق ابدراهٌم الزببدق، وعدادل مرشدد، مإسسدة  -٘

 .هـ  ٙٔٗٔ،  ٔالرسالة، بٌروت، ط 
بددن أٌددوب الحمٌددرى، المتددوفى  السددٌرة النبوٌددة البددن هشددام : أبددو محمددد عبددد الملددك بددن هشددام -ٙ

، تحقٌدق مصددطفى السدقا وابدراهٌم اإلبٌددارى، وعبدد الحفدٌظ شددلبى، مطبعدة مصددطفى  هدـ6ٕٔ
هدـ  ٖ٘٘ٔالبابى الحلبى وأوالده بمصر، دار إحٌاء التراث العربى، بٌروت، لبنان، طبع عدام 

 م.3ٖٙٔ -
 السٌرة النبوٌة لإلمام أبو الفداء اسماعٌل ابن كثٌر، دار الفكر العربى، بٌروت، الجزء الرابع. -4
 هـ6ٖٓٔقات الكبرى لمحمد بن سعد الزهرى ، الجزء الرابع، دار صادر، بٌروت الطب -6
هددـ ، تصددحٌح الشددٌخ عبددد الوهدداب النجددار،  ٙٓٙالكامددل فددى األثٌددر ، البددن االثٌددر ، المتددوفى  -3

 م3ٖ4ٔ -هـ  ٖٙ٘ٔالطبعة المنٌرٌة، 
اللبندانى، هدـ ، طبعدة دار الكتداب  6ٓ6مقدمه ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلددون، المتدوفى  -ٓٔ

 م 36ٕٔ -هـ  ٕٓٗٔ
،  ٔالمنتظم فى تارٌخ الملوك واألمم، عبد الرحمن بن على الجوزى، دار صدادر بٌدروت، ط  -ٔٔ

 هـ 6ٖ٘ٔ
نظددام الحكومددة النبوٌددة المسددمى التراتٌددب اإلدارٌددة، عبددد الحددى الكتددانى دار الكتدداب العربددى،  -ٕٔ

 بٌروت.
،  3ٖ6ٔالطبعدة الحادٌدة عشدر  الوزراء والكتاب ، محمد بن عبدوس، تحقٌق مصطفى السقا، -ٖٔ

 سلسلة التراث االسالمى، األردن.
 م.3ٓ6ٔ،  ندى المصرى، مكتبة المثنى، بؽدادالوالة والقضاة ألبى عمر محمد بن ٌوسؾ الك -ٗٔ

نس ، دار الجامعة اإلختٌار على أساس الصالحٌة فى النظام اإلسالمى، د / محمد باهى أبو ٌو -ٔ
 م.333ٔالجدٌدة للنشر، 

الدار السودانٌة  -القاهرة –مكتبة وهبة  –اإلدارة العامة فى اإلسالم، د /أحمد إبراهٌم أبو سن  -ٕ
 م. 36ٗٔالقاهرة  –للكتب 

اإلدارة العامة فى عز العرب، د/ محمد كرد على ، مطبعة التؤلٌؾ والترجمة والنشر، القاهرة  -ٖ
 م.3ٙ6ٔ

صدر اإلسالم، د/ عبد العزٌز خمٌس، المجلس  األعلى للشبون اإلسالمٌة، القاهرة اإلدارة فى  -ٗ
 م.34ٗٔ

اإلدارة والحكم فى اإلسالم، الفكر والتطبٌق، د/ عبد الرحمن الضحٌان، جده ، المملكة العربٌة  -٘
 م، دار العلم.336ٔ -هـٕ٘ٗٔالسعودٌة، 
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حدان، دار األلبداب للنشدر والتوزٌدع ، آراء بن تٌمٌة فى الحكم واإلدارة، محمد بن محمد آل فر -ٙ
 هـ  ٕٔٗٔالرٌاض ، 

 م .3٘3ٔاإلسالم عقٌدة وشرٌعة، الشٌخ محمود شلتوت ،  -4
 اإلسالم وأوضاعنا السٌاسٌة. -6
بنؽددازى ،  –لٌبٌددا  –تدارٌخ التشددرٌع اإلسددالمى وأحكددام الملكٌددة، د/ عبدد العظددٌم شددرؾ الدددٌن  -3

 م363ٔ
مٌة، د/ عبددد هللا بددن مسددعد آل حنددٌن، مكتبددة تسددبٌب األحكددام القضددابٌة فددى الشددرٌعة اإلسددال -ٓٔ

 العبٌكان، الرٌاض.
 ٖط  –التعزٌز فى اإلسالمٌة، د/ عبد العزٌز عامر، مطبعة البابى الحلبى، مصر  -ٔٔ
 لإلمام محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربى ، القاهرة. -الجرٌمة والعقوبة فى الفقه اإلسالمى -ٕٔ
مٌة والقدوانٌن الوضدعٌة، دار الفرقدان جمعٌدة عمدال حجٌة الحكم القضابى بٌن الشرٌعة اإلسال -ٖٔ

 م36ٗٔهـ، ٗٓٗٔ – ٔالمطابع التعاونٌة، ط 
 م34ٔٔحرمة الدفاع، د/ طه أبو الخٌر، منشؤة المعارؾ، ط   -ٗٔ
الهٌبدة المصدرٌة العامدة للكتداب،  –الحضارة اإلسالمٌة فدى القدرن الرابدع الهجدرى، آدم مٌتدز  -٘ٔ

 م33٘ٔ
د / محمدد طده بددوى، طبعدة دار الكتداب العربدى، القداهرة،  حق مقاومدة الحكومدات الجدابرة ، -ٙٔ

 بدون سنة طبع.
الحكدددم والتحددداكم فدددى خطابدددات الدددوحى، د/ عبدددد العزٌدددز مصدددطفى كامدددل، دار طٌبدددة للنشدددر  -4ٔ

 والتوزٌع، الرٌاض.
الحل اإلسالمى ألزمة اإلدارة الحدٌثة، حسن صالح العنانى، المعهد الدولى للبنوك واإلقتصداد  -6ٔ

 م36ٕٔهـ ،  ٖٓٗٔاإلسالمى 
 م364ٔ،  ٕالقاهرة، ط  –الخطط للمقرٌزى، مكتبة الثقافة الدٌنٌة  -3ٔ
الدلٌل اإلرشادى لمقاصد الشرٌعة، مإسسة الفرقان للتراث اإلسالمى تصنٌؾ وتقدٌم د/ محمد  -ٕٓ

 كمال الدٌن إمام.
 ، 3ٙ3ٔ، ٖالدٌمقراطٌة فى اإلسالم، عباس العقاد ، دار الهالل، ط  -ٕٔ
، القداهرة، ى عبدد المدنعم، دار الشدروقوتطوره واختصاصاته ، د/حمد دٌوان المظالم ، نشؤته -ٕٕ

 م36ٔٔ – ٔط 
الرقابة اإلدارٌدة فدى النظدام االسدالمى، د/ محمدد طداهر ، دار الفكدر، دمشدق، سدورٌا ، بددون  -ٖٕ

 طبعة، بدون تارٌخ نشر.
، ٕط  الرقابة على أعمال اإلدارة فى الشدرٌعة اإلسدالمٌة، د/ سدعد الحكدٌم دار الفكدر العربدى، -ٕٗ

 م364ٔ
 السلطة القضابٌة فى اإلسالم، د / شوكت علٌان. -ٕ٘
 السلطة القضابٌة وشخصٌة القاضى، د / محمد عبد الرحمن البكر. -ٕٙ
 السلطة والحرٌة فى النظام اإلسالمى، د/ صبحى عبده سعٌد. -4ٕ
 م.33ٗٔالقاهرة  –السٌاسة واالقتصاد فى التفكٌر اإلسالمى، د/أحمد شلبى  -6ٕ

 م3ٖ٘ٔ القاهرة المعارؾ، دار دوٌدار، ألمٌن ، ملسو هيلع هللا ىلصصور من حٌاة الرسول  -3ٕ

 ضوابط الحكم واإلدارة فى إطار مقاصد الشرٌعة، رابح ٌحٌى حسن رسالة ماجستٌر. -ٖٓ
 ، دار الهالل .3ٙٙٔعبقرٌة عمر، عباس العقاد  -ٖٔ
 عجز الموازنة وعالجه فى الفقه اإلسالمى، حسن راتب ٌوسؾ زٌدان، دار النفابس بٌروت. -ٕٖ
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ول السٌاسة واإلدارة الحدٌثة، د/ سلٌمان الطحداوى، دار الفكدر العربدى عمر بن الخطاب وأص -ٖٖ
 م .34ٙٔ

الفددرد والدولددة فددى الشددرٌعة اإلسددالمٌة، د / عبددد الكددرٌم زٌدددان ، اإلتحدداد اإلسددالمى العددالمى  -ٖٗ
 هـ3ٖٓٔ،  ٕللمنظمات الطالبٌة، ط 

 م.34ٖٔربى الفكر اإلدارى اإلسالمى المقارن، حمدى أمٌن عبد الهادى، دار الفكر الع -ٖ٘
 هـ٘ٔٗٔالقانون اإلدارى السعودى، د/ السٌد خلٌل هٌكل، جامعة الملك سعود ، الرٌاضن   -ٖٙ
قضاٌا فى الفكر التربدوى اإلسدالمى، د / محمدود السدٌد سدلطان، دار الحسدام للنشدر والطباعدة  -4ٖ

 م.36ٔٔوالتوزٌع، القاهرة 
اسددم جعفددر ، دار النهضددة المبددادئ االساسددٌة للوظٌفددة العامددة فددى اإلسددالم، د / محمددد أنددس ق -6ٖ

 م. 33ٕٔالعربٌة، القاهرة 
 –مبادئ اإلسالم ومنهجه فى قضاٌا السلم والحرب والعالقات الدولٌة اإلنسانٌة ألبى بكر مٌقا  -3ٖ

 هـ 4ٓٗٔالرٌاض  –مطبوعات الملك سعود 
مبادئ وأهداؾ التخطدٌط اإلدارى اإلسدالمى، د / محمدد الرضدا عبدد الدرحمن األعبشدى ، دار  -ٓٗ

 م .366ٔلكتب العربٌة، الرٌاض، إحٌاء ا
 م. 34ٕٔمجموعة بحوث فقهٌة ، د/ عبد الكرٌم زٌدان ، مإسسة الرسالة ، لبنان ، بٌروت ،  -ٔٗ
 المدخل الفقهى العام، مصطفى الزرقا . -ٕٗ
،  ٖمسبولٌة اإلدارة عن أعمالها ؼٌدر التعاقدٌدة، د/ سدلٌمان الطمداوى، دار الفكدر العربدى، ط  -ٖٗ

ٔ3٘٘. 
 .ٕٓٓٓ،  ٔابن تٌمٌة، د / ٌوسؾ البدوى، دار النفابس، األردن ، ط  مقاصد الشرٌعة عند -ٗٗ
المقاصد العامدة للشدرٌعة اإلسدالمٌة، ٌوسدؾ حامدد العدالم، دار الحددٌث، القداهرة ، بددون سدنة  -٘ٗ

 طبع.
مقومددات المجتمددع المسددلم، د/ فدداروق أحمددد دسددوقى، دار الدددعوى للطبددع والنشددر والتوزٌددع،  -ٙٗ

ٔ36ٖ . 
 ى التشرٌع، د/ محمد بلتاجى، مكتبة دار السالم للطباعة والنشر.منهج عمر بن الخطاب ف -4ٗ
، بددون  ٕنظام الحكم فى اإلسالم، د / محمد ٌوسدؾ موسدى، دار الكتداب العربى،القداهرة، ط  -6ٗ

 تارٌخ.
 –دار النفدابس ، بٌدروت  –نظدام الحكدم فدى الشدرٌعة والتدارٌخ اإلسدالمى، د/ ظدافر القاسدمى  -3ٗ

 .33ٓٔلبنان 
 م333ٔ -هـٕٓٗٔفى اإلسالمى، د/ عبد العزٌز الخٌاط، دار السالم، القاهرة النظام السٌاسى  -ٓ٘
نظام القضاء فى اإلسالم، جمال صادق المرصفاوى، بحث مقدم إلى مدإتمر الفقده اإلسدالمى،  -ٔ٘

 م.36ٕٔجامعة محمد بن سعود اإلسالمٌة، الرٌاض ، 
التجارٌددة، محمددد نعددٌم نظرٌددة الدددعوى بددٌن الشددرٌعة اإلسددالمٌة وقددانون المرافعددات المدنٌددة و -ٕ٘

 م.ٕٓٓٓ -هـ  ٕٓٗٔ ٕط  –عمان  –األردن  –ٌاسٌن ،دار النفابس 
 النظرٌة العامة فى التؤدٌب، د/ نصر الدٌن مصباح القاضى. -ٖ٘
 م.3ٙٙٔنظرٌة الكفاٌة فى الوظٌفة العامة، حمدى أمٌن عبد الهادى، دار الفكر العربى،  -ٗ٘
طدداب، د / محمددد بددن شددبب القحطددانى، النمددوذج اإلدارى المسددتخلص مددن إدارة عمددر بددن الخ -٘٘

منشورات معهد البحوث العلمٌة وإحٌداء التدراث اإلسدالمى ، جامعدة أم القدرى، مكدة المكرمدة 
 هـ6ٔٗٔ

النموذج اإلدارى المستخلص من إدارة عمر بن العزٌز وتطبٌقاته فى اإلدارة التربوٌدة، محمدد  -ٙ٘
اإلسالمى، جامعدة أم القدرى، مكدة بن مشبب القحطانى، معهد البحوث العلمٌة وإحٌاء التراث ا

 هـ .6ٔٗٔالمكرمة، 
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الوظٌفددة العامددة فددى النظددام اإلسددالمى وفددى الددنظم الحدٌثددة، د/ عبددد القددادر مصددطفى،مطبعة  -4٘
 . 36ٕٔالسعادة  

والٌة المظالم فى اإلسدالم، الشدٌخ محمدد أبدو زهدرة، بحدث مقددم إلدى الحلقدة الدراسدٌة األولدى  -6٘
ؾ المجلددددس األعلددددى لرعاٌددددة الفنددددون واآلداب والعلددددوم للقددددانون والعلددددوم السٌاسددددٌة، أشددددرا

 .3ٙٓٔاالجتماعٌة، القاهرة، 
 م.33ٔٔالقانون اإلداري : د/ عبدالؽنً بسٌونً ، طبعة منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة  -3٘
د/ سددلٌمان الطمدداوي: ، الكتدداب الثالددث، قضدداء التؤدٌددب )دراسددة مقارنددة( ،  القضدداء اإلداري:  -ٓٙ

 م . 33٘ٔالقاهرة العربً،  طبعة دار الفكر 
 .م3ٙٗٔار النهضة العربٌة القاهرة التؤدٌب الوظٌفً فً الوظٌفة: د/عبدالفتاح حسن، طبعة د  -ٔٙ
تؤدٌب الموظؾ العام: د/عبدالعظٌم عبدالسالم عبدالحمٌدد، طبعدة دار النهضدة العربٌدة القداهرة  -ٕٙ

 م .ٕٓٓٓ
طبعددة أولددى، مصددر،  د/محمددد سددعٌد عبددد القددادر، منشددؤة المعددارؾ، فقدده القضدداء فددً اإلسددالم: -ٖٙ

 م.ٕٕٓٓ
د/محمدد أمدٌن عبدد الهدادي، طبعدة دار الفكدر العربدً، القداهرة،   إدارة شإون موظفً الدولدة: -ٗٙ

 م. 343ٔ
د/ ماجدددد راؼدددب الحلدددو ، طبعدددة دار المطبوعدددات الجامعدددة باإلسدددكندرٌة  القضددداء اإلداري:  -٘ٙ

 م .333ٔ

راسات اإلسالمٌة، الكوٌت، السنة التاسعة، العدد الرابع والعشدرون، دٌسدمبر مجلة الشرٌعة والد -ٔ
ٔ33ٗ. 

، شدوال ٕٔٓٓ،ٌنداٌر  ٗٔمجلدة الشدرٌعة والقدانون، جامعدة اإلمدارات العربٌدة المتحددة ، العددد  -ٕ
ٕٔٗٔ. 

، ذو ٖٕٓٓمجلة الشرٌعة والقانون، جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة، العدد الثامن عشر، ٌناٌر  -ٖ
 هـ .ٖٕٗٔعدة الق

 .ٖٕٓٓ -ٕٗٗٔمجلة كلٌة الحقوق ، الكوٌت، العدد األول، السنة السابعة والعشرون،  -ٗ
 .333ٔ، ٕٔ، السنة ٖٗمجلة نهج اإلسالم، دمشق، العدد  -٘
 منشورات معهد البحوث العلمٌة واحٌاء التراث االسالمى، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. -ٙ
 .33ٕٔبون اإلسالمٌة، الكوٌت ، الموسوعة الفقهٌة، وزارة األوقاؾ والش -4

حماٌة األموال العامة فى الشرٌعة اإلسالمٌة، فرحات إبراهٌم الزنٌقرى، رسالة ماجستٌر، كلٌدة  -ٔ
 .ٕ٘ٓٓالشرٌعة والقانون، جامعة الفاتح، لٌبٌا 

حسددانٌن، رسددالة  ضددمانات التحقٌددق والمحدداكم التؤدٌبٌة،دراسددة مقارنددة ، د/ محمددد عبدداس محمددد -ٕ
 .ٕٓٓٓدكتوراه ، حقوق الزقازٌق، 

ضمانات الموظؾ العدام فدى التعٌدٌن والعدزل فدى الفقده اإلسدالمى مقارنداً بؤحكدام القدانون العدام،  -ٖ
 .6ٕٓٓاسماعٌل عبد الحمٌد الجزار، رسالة دكتوراه، حقوق طنطا، 

ماجسدتٌر، جامعدة ضوابط الحكم واالدارة فى إطار مقاصد الشرٌعة، رابح ٌحٌى حسن، رسدالة  -ٗ
 .ٕ٘ٓٓأفرٌقٌا العالمٌة، كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة، 

عزل الموظؾ العام بٌن النظام اإلسالمى واألنظمة اإلدارٌة المعاصرة، مرزوق أوالد عبد هللا،  -٘
 .ٕٓٓٓرسالة ماجستٌر، جامعة األزهر، كلٌة الشرٌعة والقانون، 

ٌدة تطبٌقده فدى الدولدة اإلسدالمٌة المعاصدرة، دراسدة قضاء المظدالم فدى النظدام اإلسدالمى وإمكان -ٙ
 .33ٓٔتطبٌقٌة فى الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة، جامعة عٌن شمس، 
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قضدداء المظددالم وتطبٌقاتدده فددى المملكددة العربٌددة السددعودٌة، د/ عبددد الددرازق علددى الفحددل، رسددالة  -4
 دكتوراه، دراسة مقارنة.

م 3ٙ4ٔجودت الملط، رسالة دكتوراه ، القاهرة المسإولٌة التؤدٌبٌة للموظؾ العام :  د/ محمد   -6
. 

الثواب والعقاب فً مجال الوظٌفة العامة د/ سلٌمان الطماوي، ، رسالة دكتدوراه، كلٌدة الحقدوق  -3
 جامعة عٌن شمس.

أحمدد بدن هـ ، تحقٌق د/ 346أنٌس الفقهاء فى تعرٌفات األلفاظ المتداولة بٌن الفقهاء، المتوفى  -ٔ
 هـٙٓٗٔ، ٔعبد الرازق الكبٌسى، دار الوفاء ، جدة، ط 

التعرٌفات، على بن محمد بن على الجرحانى، تحقٌق ابراهٌم االبٌدارى، دار الكتداب العربدى،  -ٕ
 هـ٘ٓٗٔ،  ٔبٌروت، ط 

تهددذٌب اللؽددة ، أبددو منصددور محمددد بددن أحمددد األزهددرى، تحقٌددق عبددد السددالم هددارون، الدددار  -ٖ
 هـ6ٖٗٔ،  ٔترجمة، ط المصرٌة للتؤلٌؾ وال

الحدود األنٌقة والتعرٌفات الدقٌقة، زكرٌا محمدد األنصدارى ، تحقٌدق: د/ مدازن المبدارك، دار  -ٗ
 هـٔٔٗٔ،  ٔالفكر المعاصر، بٌروت، ط 

الخراج، للقاضى أبى ٌوسؾ ٌعقوب ابن إبراهٌم،  المطبعدة السدلفٌة، القداهرة، الطبعدة الثالثدة،  -٘
 هـ .6ٕٖٔ

هدـ ، مإسسدة 6ٔ4الددٌن محمدد بدن ٌعقدوب الفٌدروز آبداوى، المتدوفى القاموس المحٌط ، مجد  -ٙ
 هـ4ٓٗٔ، ٕالرسالة، بٌروت، ط

 هـ4ٓٗٔ،  ٕلسان العرب، محمد بن بكر بن منظور المصرى، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط  -4
، ٔهددـ ، دار الكتددب العلمٌددة، بٌددروت، ط ٙٙٙمختددار الصددحاح ، محمددد بددن أبددى بكددر الددرازى، المتددوفى  -6

 هـٗٔٗٔ
هـ ، 44ٓصباح الشرح الكبٌر للرافعى، ألحمد بن محمد بن على المقرى الفٌومى، المتوفى الم -3

 م.364ٔمكتبة ، لبنان، بٌروت، 
المعجم الوسٌط ، اخراج : د/ إبراهٌم أنٌس، د/ عبد الحلٌم منتصر، األستاذ عطٌة الصوالحى،  -ٓٔ

 واألستاذ : محمد خلؾ هللا أحمد ، طبعة دار الفكر، بٌروت.
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244  

 229 ............................................... توققع الجزاء التلديبي  الػصل الثاين : ضؿاكات

 229 .............................................................. الؿبحث األول : التظؾم التلديبي

 292 ...................... أساس قضاء الؿظالؿ ىف الـظام ايداري ايسالمل الؿطؾب األول :

 294 ............................................ اختصاصات قاضل الؿظالؿ الؿطؾب الثاين :

 251 ............................................................. الؿبحث الثاكى: الطعن الؼضائي

 254 .......................................... مشروطقة الطعـ طؾك إحؽامالؿطؾب األول: 
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