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يعترب الفساد اإلداري أهم عوائق التنمية يف الدولة احلديثة ،ولألسف فإن أكثر الدول حاجة إىل التنمية من الدول النامية هي
أكثرها فسادا ،مع حاجة تلك الدول إىل مسارعة اخلطى لتقليل الفجوة احلضارية بينها وبني الدول املتقدمة .
ومن أهم وسائل مقاومة الفساد اإلداري تفعيل الرقابة اإلدارية ،وتقويتها لتؤيت مثارها .وقد كثرت النظريات والدراسات يف جمال
الرقابة اإلدارية وتنوعت ،وجلها يدور حول النظريات احلديثة يف الرقابة اإلدارية .وكان مما لفت انتباهي يف قراءايت الرتاثية وجود
ثروة من املبادئ والنظريات اإلدارية يف تراثنا اإلسالمي واليت حتتاج إىل من خيرجها بصيغة حديثة تقرهبا من القراء .واهلدف من
ربط العلوم اإلدارية احلديثة برتاث األجداد هو:
 تقوية الرباطة بني جيلنا واجليل السابق الذي ورثنا تركة من البالد الواسعة الشاسعة اليت متتد من أقصى شرق آسيا إىل
أقصى غرب أفريقيا .
 كما أن يف هذا خدمة لعلم القانون اإلداري وعلوم اإلدارة العامة بطرق جماالت جديدة وحبث عالج الفساد اإلداري
من زوايا متعددة .
 كما أن فيه روحانية الباحث املسلم الذي يتنقل بني أنوار القرآن الكرمي وحدائق السنة املطهرة ليستكشف ما يفيد يف
عملية الرقابة فيقدمها للقراء والباحثني باقة عطرة على شكل فيه جتديد يف الطرح .
وقد قسمت البحث إىل:
مبحث متهيدي ذكرت فيه املقصود من الرقابة اإلدارية.
مث الفصل األول يف الرقابة الذاتية.
والفصل الثاين يف الرقابة اإلدارية.
والفصل الثالث يف الرقابة الشعبية.
مث الفصل األخري يف تفعيل الرقابة وإجناحها.
مث اخلامتة وتتضمن أهم النتائج.
وأسأل اهلل أن يكون هذا البحث مفتاحا لالستمرار يف نشر كنوز أجدادنا يف علوم اإلدارة والقيادة ،واحلمد هلل أوال وآخرا.
بقلم :عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
العنوان /ص ب  242230الرياض 11322
اجلوال0505849406 /
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املبحث التمهيدي يف مفهوم الرقابة

تعرف الرقابة بعدة تع اريف ،فعرفها اهلواري بأهنا التأكد من أن ما يتحقق ،أو ما حتقق فعال مطابق ملا تقرر يف اخلطة املعتمدة،
سواء بالنسبة لألهداف أم بالنسبة للسياسات واإلجراءات أو بالنسبة للموازنات التخطيطية".1
وعرفها الضحيان بأهنا التأكد والتحقق من أن تنفيذ األهداف املطلوب حتقيقها يف العملية اإلدارية تسري سريا صحيحا حسب
اخلطة ،والتنظيم والتوجيه املرسوم هلا".2
وتتضمن عملية الرقابة ثالثة أمور أساسية:
 -1التأكد من إجناز األهداف وفقا للخطة املوضوعة.
 -2التحقق من صحة التصرفات اإلدارية أثناء التنفيذ .
 -3التحقق من مشروعية األعمال اإلدارية اليت متت أثناء التنفيذ.3
وميكن تقسيم الرقابة يف املفهوم اإلسالمي إىل ثالثة أنواع :الرقابة الذاتية ،والرقابة اإلدارية ،والرقابة الشعبية .وتفصيلها يف
الفصول التالية.

 1النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر بن عبدالعزيز  410/عن اإلدارة للهواري .381/

 2النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر بن عبدالعزيز  411/عن اإلدارة يف اإلسالم للضحيان .127/
 3اإلدارة اإلسالمية للدكتور أدهم .296/
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الفصل األول  :الرقابة الذاتية

من أسس اإلميان لدى كل مسلم أن يعلم كل مسللم أن اهلل تعلاىل معله ويعللم تفاصليل ملا يقلوم بله ،قلال تعلاىل ":ملا يلفل ملن
قللول إال لديلله رقيللب عتيللد" ق  .)18:وقللال تعللاىل ":إن اهلل كللان عللليكم رقيبللا" النسللاء ،)1:ويف حللديث أب بللرزة األسلللمي
مرفوعا ":ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل ،وعن ماله من أيلن اكتسلبه وفيملا
أنفقه ،وعن جسمه فيما أبلاله" .4وللو استشلعر كلل مسللم هلذا احللديث لصلل حالله ،وملن مث ارتقلى ايتملع اإلسلالمي إىل ملا
نطم إليه من تطور ورقي بني أمم األرض.
ومن أعظم ما يقي من الفساد السعي ملرتبة اإلحسان الليت حلدد النل صللى اهلل عليله وسللم معاملهلا يف حلديث جربيلل واللذي
فيه :قال جربيل :ما اإلحسان؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم ":أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك".5
مسؤولية العامل وصاحب املنصب:
وكثري م ن الناس حيب أن يكون من أهل املناصب واملسؤولية ألنه ينظر إىل ما حيصله صاحب املنصب من شهرة ومكانة ولكنله
ينسى أن املنصب تكليف ال تشريف ،وأنه مسئول أمام اهلل تعاىل يف عمله ،فقد روى الشيخان عن ابن عملر رضلي اهلل عنهملا
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ":أال كلك م راع وكلكم مسئول علن رعيتله ،فلاألمري اللذي عللى النلاس راع وهلو مسلئول
عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم واملرأة راعية عن بيت بعلها وولدها وهي مسلئولة علنهم والعبلد راع عللى
مال سيده وهو مسئول عنه أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".6
وجند أن الشارع ق د منى الرقابة الذاتية بذكر ما للعدل من ثواب ،وما للجور ملن عقلاب .فقلد أخلرب النل صللى اهلل عليله وسللم
عن عظم جزاء العادل عند اهلل فقال ":إن املقسطني عنلد اهلل عللى منلابر ملن نلور علن ميلني اللرلن علز وجلل ،وكلتلا يديله ميلني،
الذين يعلدلون يف حكمهلم وأهلليهم وملا وول" لوا" ،7ويف احللديث اخخلر ":ملا ملن أملري عشلرة إال وهلو يلؤتى بله يلوم القياملة مغللوال
حىت يفكه العدل أو يوبقه اجلور" .8ويف رواية  :ما ملن أملري عشلرة إال جليء بله يلوم القياملة مغلوللة يلداه إىل عنقله حلىت يكلون
عمله هو الذي يطلقه أو يوبقه )  .9وقال شيخ اإلسلالم  ":إن اهلل يقليم الدوللة العادللة وإن كانلت كلافرة وال يقليم الظامللة وإن
كانت مسلمة  ،ويقال  :الدنيا تدوم مع العدل والكفر وال تدوم مع الظلم واإلسالم ...وذلك ألن العدل نظام كل شيء".10

 4رواه الرتمذي  2532وقال :حديث حسن صحي .
 5رواه البخاري  )50ومسلم .)8

6رواه البخاري  )893وسلم  )1829واللف ملسلم .
 7رواه مسلم –خمتصر صحي مسلم.1207:
8صححه األلباين يف صحي اجلامع .)5571
9رواه البيهقي يف السنن الكربى  ، 95/7والدارمي  ، 240/2كما يف املشكاة  )1092وجود إسناده املنذري يف الرتغيب والرتهيب  ،139/2ورواه البزار كما يف
كشف األستار  )1641وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  :205/5رجال البزار رجال الصحي  .وجود إسناده األلباين يف السلسلة الصحيحة .)349
10احلسبة.148-147/
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ويف حديث املقدام بن معدي كرب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسللم ضلرب عللى منكبله مث قلال  :أفلحلت يلا
مقدام إن مل تكن أمريا وال كاتبا وال عريفلا ) .11وثبلت يف حلديث أب هريلرة رضلي اهلل عنله قلال قلال رسلول اهلل عليله وسللم :
إنكم ستحرصون عللى األملارة وسلتكون نداملة يلوم القياملة ،فنعملت املرضلعة وبئسلت الفاطملة) ،12وقلال صللى اهلل عليله وسللم
ألصحابه ":إن شئتم أنبأتكم عن األمارة ،أوهلا مالمة وثانيها نداملة وثالثهلا علذاب يلوم القياملة ،إال ملن علدل" ،13وقلال صللى
اهلل عليه وسلم لعبدالرلن بن مسرة رضي اهلل عنه ":يا عبدالرلن ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن
أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها" .14وحيكي صلى اهلل عليه وسلم موقفا ملن مواقلف القياملة فيقلول ":ليلودن رجلل أنله خلر
من الثريا وأنه مل يل من أمر الناس شيئا" ،15وال شك أنه لو قام باملنصب حق القيام لسعد بعمله.
"والزجلر علن طللب الواليلة ملن األملور الليت ينفلرد هبلا اإلسللالم حيلث نلدر أن جتلد يف أدبيلات اإلدارة العاملة مثلل هلذا الزجلر عللن
احل للرل عل للى الوويف للة ،ولع للل إح للدى املش للاكل ال لليت تع للاين منه للا اإلدارة العام للة وج للود أش للخال مس للئولني ذوي كف للاءة متدني للة
يستميتون يف البقاء يف املنصب وال يودون أن يتزحزحوا عنه وال يسمحون لغريهم من األكفاء أن يصلوا إليه ،وهلذا سلر التغللي
يف هذا األمر".16
الوايل أجري:
وقد كان هذا األمر واضحا عند الرعيل األول فقد دخل أبو مسلم اخلوالين على معاوية بن أب سلفيان رضلي اهلل عنهملا فسللم
عليلله بلفل  ":أيهللا األجللري" فلمللا اسللتنكر اجلالسللون ذلللك ،قللال :إمنللا أنللت أجللري ،اسللتأجره رب هللذه الغللنم لرعايتهللا ،فللإن أنللت
هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أوالها على أخراها ،وفَّاك سيدها أجرها،وإن أنت مل هتنأ جرباها ومل تداو مرضاها ومل
حتبس أوالها على أخراها عاقبك سيدها".17
اإلخالص للعمل وبذل اجلهد فيه:
وجيلب علللى كلل متل م
لول ألملر مللن أملور املسلللمني أن يكللون خملصلا لعمللله ،واستحضلاره هلللذا الشلعور يقللوي الرقابلة الذاتيللة يف كللل
وقت .وقد روى مسلم أن عبيد اهلل بن زياد عاد معقل بن يسار يف مرضه فقال له معقل إين حمدثك حبديث للوال أين يف امللوت
مل أحدثك به مسعت رسول اهلل  يقلول ملا ملن أملري يللي أملر املسللمني مث ال جيهلد هللم وينصل إال مل يلدخل معهلم اجلنلة.18
وقلال صلللى اهلل عليلله وسللم يف حللديث آخللر :ملا مللن راع يسللرتعيه اهلل رعيلة ميللوت يللوم ميلوت وهللو غللا هللا إال حللرم اهلل عليلله
11رواه أبو داود  131/3والبيهقي يف الكربى  361/6كما يف املشكاة . )1094
 12رواه البخاري  ،)6729والنسائي  )4211 162/7وغريمها .
13حسنه األلباين يف صحي اجلامع .)1433
14رواه البخاري  )6622ومسلم كما يف املختصر .)1202
 15صحي اجلامع الصغري .5360
16أخالق العمل وسلوك العاملني .50-49/
 17رواه أبو نعيم يف احللية  425/2ويف فضيلة العاملني من الوالة  165/رقم ،45نقله ابن تيمية يف السياسة الشرعية .24/
 18صحي مسلم .)142 126/1
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رائحلة اجلنلة) . 19بللل إن العاملل واملوولف إذا نصل يف عملله وتفللاو يف أداء واجباتله فقلد كسللب اخلرييلة ملن أزكللى البشلرية ،ومللا
أعظمه من وسام ،فقد قال عليه الصالة والسالم ":خري الكسب كسب العامل إذا نص ".20
الرفق ابملوظفني واملراجعني:
ومن أعظم ما مينع من التعدي والظلم استحضار تلك الدعوة النبوية ملن رفق مبن هم حتت مسؤوليته ،فقد جاء يف احللديث أن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :اللهم من ويل من أمر أميت أمرا فرفق هبم فارفق به ومن ويل من أمر أميت أمرا فشق عليهم
فاشقق عليه )  ،21وهو عام يف كل والية  .وقد وصف اهلل تعاىل نبيه صلى اهلل عليه وسلم فقال ":فبما رلة ملن اهلل لنلت هللم
لاعف ع للنهم وش للاورهم يف األم للر ف للإذا عزم للت فتوك للل عل للى اهلل "..آل
ول للو كن للت فظ للا غل للي القل للب النفضل لوا م للن حول للك ف ل و
عمران .)159:ومن لل هذا الشعور فإنه يبعد أن حيصل منه تع ّد على مووف حتت يده أو منعه من حقه ،وهذه رقابة إميانية
دائمة وهي أجن الوسائل الرقابية على اإلطالق.
تقوية األمانة املالية:
وحيث أن من أهم األمانات الالزمة يف كل من عني يف املنصب اإلداري؛ األمانة املالية ،ومن أصعب أنواع الرقابة ،الرقابة عللى
َّ َ
آمنولوا الَ
ين َ
االختالسات املالية اليسرية ،والتعدي على املمتلكات العامة .وهذا من خيانة األمانة وقلد قلال تعلاىل{ :يَلا أَيل" َهلا اللذ َ
ول َوََتوونووا أ ََمانَاتَ وكم َوأَنتوم تَلعلَ ومو َن } األنفال ،)27ومساه رسول اهلل صلى اهلل عليله وسللم غللوال ،ففلي صلحي
الر وس َ
ََتوونووا اللّهَ َو َّ
مسلم عن عدي بن عمرية رضلي اهلل عنله أن رسلول اهلل عليله وسللم قلال :ملن اسلتعملناه ملنكم عللى عملل فكتمنلا خميطلا فملا
فوقه كان ذلك غلوال يلأيت بله يلوم القياملة )  .22ويف احللديث اخخلر ":ملن اسلتعملناه عللى عملل ،فرزقنلاه رزقلا ،فملا أخلذ بعلد
ذلك فهو غلول".23
ويف املقابللل فللإن املتصللف باألمانللة للله أجللر عظلليم ،فقللد قللال اهلل تعللاىل صللفات أهللل األميللان ":والللذين هللم ألمانللاهتم وعهللدهم
راعون" املؤمنون ،)8:و قال صلى اهلل عليه وسللم ":اخللازن األملني اللذي يلؤدي ملا أملر بله طيبلة نفسله ،أحلد املتصلدقني".24
ويف احللديث اخخلر ":العاملل بلاحلق عللى الصلدقة كالغلازي يف سلبيل اهلل علز وجلل حلىت يرجلع إىل بيتله" .25وهلذه حلوافز إميانيلة
جتعلل العاملل يتفلاو يف عملله وجيتهلد فيله وهلو ملليء بسلعادة غللامرة ألنله يف عبلادة ملا دام يف عملله ،وكلل ملا يؤديله لبيلت املللال
فكأنه متصدق به.

19رواه البخاري  )7150و مسلم  ،493/4واللف ملسلم.
 20صحي اجلامع .3278
21رواه مسلم . 7/6
22خمتصر مسلم . )1214
 23صحي اجلامع .5899
 24صحي البخاري .2260
 25صحي اجلامع .3996
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حماربة التعيني للقرابة ،والواسطة:
ومن أكثر أنواع الفساد اإلداري انتشارا يف البالد العربية التعيلني بالواسلطة أو للقرابلة .وقلد ورد التحلذير الشلديد ملن ذللك ،فعلن
أب هريللرة رضللي اهلل عنلله قللال قللال رسللول اهلل  إذا ضلليعت األمانللة فللانتظر السللاعة قللال كيللف إضللاعتها يللا رسللول اهلل قللال إذا
أسند األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة  .26وقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه " :من ويل من أمر املسلمني شيئا فوىل رجلال
ملودة أو قرابة بينهما فقد خان اهلل ورسوله".27
مكافحة الرشوة
كما أن الرشوة فساد آخر ورد التحذير منه يف قوله صلى اهلل عليه وسلم ":لعن اهلل الراشي واملرتشي" .28ويدخل فيها اهلدايا
واخلدمات اليت تقدم للمووفني ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم ":هدايا العمل غلول" ،29وقد حاسب الن صلى اهلل عليه وسلم
على تلك اهلدايا ووعظه وحذره ،ففي صحي البخاري عن أب ليد الساعدي قال استعمل رسول اهلل  رجال على
صدقات بين سليم يدعى بن اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول اهلل  فهال جلست يف بيت
أبيك وأمك حىت تأتيك هديتك إن كنت صادقا مث خطبنا فحمد اهلل وأثىن عليه مث قال أما بعد فإين استعمل الرجل منكم
على العمل مما والين اهلل فيأيت فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت يل أفال جلس يف بيت أبيه وأمه حىت تأتيه هديته واهلل ال
يأخذ أحد منكم شيئا بغري حقه إال لقي اهلل حيمله يوم القيامة فألعرفن أحدا منكم لقي اهلل حيمل بعريا له رغاء أو بقرة هلا
خوار أو شاة تيعر مث رفع يده حىت روي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت بصر عيين ومسع أذين.30

26رواه البخاري .6131
27السياسة الشرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية .12-11/
 28صحي اجلامع .4990
 29صحي اجلامع.6898
 30صحي البخاري .6578
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التعامل مع الرئيس يف العمل:
من الشائع يف كثري من املنشآت ،التنازع والتخاصم بني الرئيس واملرؤوسني ،وقد حسم الشرع هذه القضية بتحتم طاعة الرؤساء
باملعروف ،ودليل ذلك ما رواه مسلم أن الن صلى اهلل عليه وسلم قال ":على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إال
أن يؤمر مبعصلية فلإن أملر مبعصلية فلال مسلع وال طاعلة" ،31وهلذا يف الواليلة العاملة ويلدخل فيهلا الواليلة اخلاصلة ،وروت لنلا كتلب
الرتاث عن أحد ملوك الفرس احلكماء وهو ابرويز بن هرمز أنه قال :أطع من فوقك يطعك من دونك  .32وجند يف تراثنا بعض
وصايا ذوي التجربة لكيفية التعامل مع السلطان ،وال بأس أن تستخدم يف التعامل مع ذوي املناصلب العاليلة  ،فملن ملا ورد يف
ذلك :
قلال العبلاس البنله عبلداهلل رضلي اهلل عنهملا وقلد كلان خيللتص بعملر رضلي اهلل عنله  :يلا بلين إين أرى هلذا الرجلل يللدنيك

وإين موصيك خبالل :ال تفشني له سرا وال َتونن له عهدا وال تغتابن عنده أحدا وال تطوين عنه نصيحة .33
وقال أبو الفت البسيت  :أجهل الناس من كان على السلطان مدالًّ ولإلخوان مذالًّ .34

وقال الفضل بن الربيع  :مساءلة امللوك عن أحواهلم حتية النوكى .35

وقلد بللالع بعضللهم فقللال :ال تسلللم علللى امللللك فإنلله إن أجابللك شللق عليلله وإن مل جيبللك شللق عليللك  .36وهللذا خمللالف

ألدب اإلسالم  ،ومثل ذلك ما ذكروا من عدم تشميته وأال يعزيه وكل هذا تعظيم مردود .


وقال ابن عباد :
من التحلي أجل ملبس

إذا صحبت امللوك فالبس

واخرج إذا ما خرجت أخرس

وادخل عليهم وأنت أعمى

37

أداء العمل يف مساعدة املراجعني قربة جليلة:
كما أننا جند يف الشرع املطهر التأكيد على أن خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أشرف القربات ،وأجل العبادات ،ففي
احلديث الشريف ":أحب العباد إىل اهلل أنفعهم لعياله" .38وهذا ما يشعر املووف مبتعة أثناء تأديته لعمله ،مما يؤثر إجيابا يف
أدائه العام.

 31خمتصر مسلم .)1225
32هتذيب الرياسة  ، 121/شرح هنج البالغة  ، 32/3ونسبه يف الدرر السنية إىل بعض احلكماء . 383/7
 33رواه البيهقي يف الكربى  ، 167/8سري أعالم النبالء  ، 232/3هتذيب الرياسة . 157/
34هناية األرب  ، 15/6يتيمة الدهر  ، 305/4هتذيب الرياسة . 155/
35عيون األخبار  ، 22/1هناية األرب  ، 15/6العقد الفريد  ، 260/2هتذيب الرياسة . 153/
 36هناية األرب  ، 15/6هتذيب الرياسة . 153/
37الترب املسبوك  ، 85/جممع األمثال  ، 467/هتذيب الرياسة  158/البداية والنهاية  352/15طبعة دار هجر ونسبه ابن كثري وابن اجلوزي يف املنتظم 232/14
ألب الفت البسيت وهو يف ديوانه.106/
 38صحي اجلامع الصغري وزيادته لأللباين .170
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مبدأ "استفت قلبك":
وجند أن الشريعة السمحة قد جعلت للوازع الداخلي للمووف بل وكل مسلم أمهية جليلة يف التمييز بني احلسن والقبي عند
االشتباه ،وهو ما يعرف بالضمري .فقد روى مسلم عن الن صلى اهلل عليه وسلم أنه قال":الرب حسن اخللق واإلمث ما حاك يف
صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس" .39ويف احلديث اخخر ":استفت قلبك وإن أفتاك املفتون"،40وثبت عن الن صلى اهلل
عليه وسلم أنه قال ":دع ما يريبك إىل ما ال يريبك".41
حمبة اخلري للغري:
ومن صور الرقابة الذاتية يف التعامل مع املراجعني أو املووفني اخخرين املبدأ النبوي العظيم الذي يقول فيه صلى اهلل عليه
وسلم ":أحب للناس ما حتب لنفسك".42
اجتاه الدول احلديثة لتقوية الرقابة الذاتية:
وحيللث أن كثلريا مللن الللدول للليس هلللا معللايري أخالقيللة مساويللة فقللد اجتهلوا إىل إنشللاء ميثللاق ألخللالق العمللل ،وقللد أكللدت دراسللة
صادرة عن األمم املتحدة أن وجود ميثاق ألخالق العمل يعتلرب ملن الوسلائل الوقائيلة املهملة اربلة الفسلاد يف اللدول الناميلة.43
ويؤكد بعض الباحثني أن ذلك ال يكفي ،بل ال بد من غرس القيم األخالقية للمووفني وتنمية الرقابية الذاتيلة ملن خلالل غلرس
تلك القيم يف التعليم العام ،ومن خالل التدريب املتواصل.44
وقد كثرت الدعوات من قبل املختصني يف اإلدارة يف الدول الغربية إىل استخدام القيم والعادات اليت حتث على االلتزام ،وهو ما
يطبق عليه :أسلوب استخدام القيم يف التحكم يف السلوك اإلنساين  ،)Ethics as Behavior Controlويدخل
يف ذلك مواثيق العمل وأخالقيات املهنة.45

 39خمتصر صحي مسلم .1794
 40صحي اجلامع .959
 41صحي اجلامع الصغري .3373
 42صحي اجلامع الصغري .178
 43أخالق العمل  76/عن .)United Nation, 1990:45-69
 44أخالق العمل .81/
 45أخالق العمل .106/
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الفصل الثاين :الرقابة اإلدارية

ال قيادة انجحة بال رقابة فاعلة:
ال يشك أحد أنه ال ميكن يتمع صغري أو كبري أن ينج وحيقلق أهدافله بلدون قائلد ،بلل إن النل صللى اهلل عليله وسللم قلال":
إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم" ،46ويف حديث ابن عملر رضلي اهلل عنهملا ":ال حيلل لثالثلة يكونلون بفلالة ملن األرض
إال أمروا عليهم أحدهم" 47وذلك ليكون قوله فاصلال عنلد النلزاع ،وللذلك أعطلاه الشلرع حلق الطاعلة وللو كانلت يف أملر تكرهله
النفس كما يف حديث :بايعنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره وعلى أثرة
علينا وأال ننازع األمر أهله قال :إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيه برهان" .بل إن الن صلى اهلل عليه وسلم أرسل مجعا
من الصحابة يف مهمة و َّأمر عليهم أحدهم فغضب عليهم وأمرهم أن يوقدوا نارا ويقتحموها فهموا بذلك طاعة له مث قلالوا :ملا
آمنللا إال هروبللا مللن النللار فكيللف نقتحمهللا ،فلمللا رجع لوا مللن مهمللتهم أخللربوا الن ل صلللى اهلل عليلله وسلللم فقللال :إمنللا الطاعللة يف
املعروف" .وقد قال شيخ اإلسالم  ":فإذا كلان قلد أوجلب يف أقلل اجلماعلات وأقصلر االجتماعلات أن يلويل أحلدهم كلان ذللك
تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك" .48وقال األفوه األودي :
ال يصل الناس فوضى ال سراة هلم وال سراة إذا جهاهلم سادوا
وال عماد إذا مل ترس أوتاد
كالبيت ال يبتىن إال له عمد
49
وساكن بلغوا األمر الذي كادوا
فإن جتمع أوتاد وأعمدة
ومن أعظم مهام القائد والرئيس أن تسري األمور اليت حتت واليته على الشكل املطلوب ،وال يتحقق ذلك إال بالقيام بالرقابة
الدائمة ملن هم حتت يده ،ليعرف مواطن اخللل فيصلحها ،وما كان من أمور إجيابية فإنه يزيدها ثباتا .وهذه الرقابة صورة من
َّ َ
الص َال َة َوآتَلوا َّ
َّاهم َيف األَر َ
الزَكا َة َوأ ََم وروا
ض أَقَ واموا َّ
ين إَن َّم َّكن و
صور األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وقد قال تعاىل{ :الذ َ
و
بَالمعر َ
وف َونَل َهوا َع َن ال ومن َك َر َولَلَّ َه َعاقَبَةو األ ووموَر }احلج.41
َو
ومع ما للرقابة الذاتية من أمهية إال أن كثريا من النفوس حتتاج إىل رادع خارجي ،وصدق عمر رضي اهلل عنه يف قوله ":ملا يزع
اهلل بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن" ،50أي أن هيبة السلطان واخلوف من عقوبته ترتدع أكثر من املواع لكثري من الناس
لضعف إمياهنم.

 46رواه أبو داود  )2608عن أب سعيد رضي اهلل عنه وألد وصححه ألد شاكر يف حتقيقه للمسند  6648/10ورواه احلاكم  443/1وقال حديث صحي على
شرط الشيخني ووافقه الذه .
 47رواه ألد وصححه ألد شاكر يف حتقيقه للمسند.6648/10
48جمموع الفتاوى .65/28
49هتذيب الرياسة  ، 96/الشعر والشعراء  ، 223/هناية األرب  ، 64/3التمثيل وا اضرة . 51/
 50تاريخ بغداد .108/4
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الرقابة يف العهد النبوي والعهد الراشدي:
وقد مارس الن صلى اهلل عليه وسلم الرقابة على عماله ،ففي صحي البخاري عن أب ليد الساعدي قال استعمل رسول اهلل
 رجال على صدقات بين سليم يدعى بن اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول اهلل  فهال
جلست يف بيت أبيك وأمك حىت تأتيك هديتك إن كنت صادقا .51...
وكان أبو بكر ميارس الدور الرقاب بنفسه على عماله ،فعندما جاءه معاذ بن جبل من اليمن قال له أبو بكر :ارفع لنا
حسابك" .52وذكر الطربي أنه كان يراقب والته مراقبة شديدة ،فكان ال خيفى عليه شيء من عملهم".53
وأما عمر فقد طور آلية الرقابة اإلدارية ،إذ كان مهتما هبذا األمر أشد االهتمام ،فقد قال يوما جللسائه ":أرأيتم إذا استعملت
عليكم خري من أعلم ،مث أمرته فعدل ،أكنت قضيت ما علي؟ قالوا  :نعم ،قال :ال حىت أنظر يف عمله ،أعمل مبا أمرته أم
ال" .54فاستشعاره للمسؤولية جعله يراها من واجبات اإلمام ،وليست الرقابة ملرة أو مرات مث تقف ،بل هي رقابة دائمة ،حىت
ال يقل العمل ،أو حيصل جتاوزات فيه.
كما كان يرسل املفتش العام حممد بن مسلمة للرقابة على الوالة وتفحص شكاوى الرعية والتحقق منها وممارسة التحقيق مع
الوالة .ومن أشهر ما روي يف ذلك حتقيقه يف شكوى بعض أهل العراق ضد واليهم سعد بن أب وقال رضي اهلل عنه ،وكذا
حتقيقه يف شكوى بعض أهل دمشق ضد واليهم سعيد بن عامر رضي اهلل عنه.55
ومن سياسته لوالته أنه ينظر يف مال الوايل قبل الوالية ،ويسجله يف سجل ،مث ينظر ما زاد بسبب الوالة فيأخذ نصفه
لبيت املال ونصفه للوايل ولو كان كسبه للمال بطريق حالل ،وسبب ذلك أن الناس حيابون الوايل ألجل واليته ،فجعلهم
كأهنم مشاركون لبيت املال ،وهذا من فقهه العجيب .56وقد اشتهرت طريقته الرقابية ،مما جعل الشعراء يذكرون ذلك يف
شعرهم ،ففي اإلصابة :قال أبو املختار يزيد بن قيس بن يزيد بن الصعق كلمة رفع فيها على عمال األهواز وغريهم إىل
عمر بن اخلطاب وهي:
أبلع أملري اللملؤملنلني رسلالة

فأنت أمني اهلل يف النهلي واألملر

وأنت أمني اهلل فلينلا وملن يكلن

أميناً لرب العر يسلم له صلدري

فال تدعن أهل الرساتيق واللقلرى

يسيغون مال اهلل يف األدم اللوفلر

فأرسل إىل احلجاج فاعرف حسابله

وأرسل إىل جزء وأرسل إىل بشلر

وال تنسني النلافلعلني كلالهلملا

وال ابن غالب من سراة بين نصلر

وما عاصم منها بصلغلر علنلاية

وذاك الذي يف السوق موىل بين بدر

 51صحي البخاري .6578
 52الرتاتيب اإلدارية .37/1
 53تاريخ الطربي .67/4
 54سرية عمر بن عبدالعزيز البن اجلوزي .56/
 55اإلدارة اإلسالمية للدكتور أدهم .319/
 56الرتاتيب اإلدارية .269/1
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وأرسل إىل النعمان فاعرف حسابله

وصهر بين غزوان إين لذو خلبلر

وشبالً فسله املال وابلن ملحلر

فقد كان يف أهل الرساتيق ذا ذكلر

57

فقامسهم نفلسلي 58فلداؤك إنلهلم

سريضون إن قامستهم منك بالشطر

وال تدعوين للللشلهلادة إنلنلي

أغيب ولكين أرى عجب اللدهلر

نؤوب إذا آبوا ونلغلزو إذا غلزوا

فإن هلم وفراً ولسلنلا ذوي وفلر

إذا التاجر اهللنلدي 59جلاء بلفلأرة

من املسك راحت يف مفارقهم جتري

ويريد بابن حمر أبا مرمي احلنفي وكان على رام هرمز.
قال البالذري :فقاسم عمر هؤالء القوم فأخذ شطر أمواهلم حىت أخذ نعالً وترك نعالً وكان فيهم أبو بكرة فقال :إين مل آل
لك شيئاً فقال :أخوك على بيت املال وعشور األبلة فهو يعطيك املال تتجر به فأخذ منه عشرة آالف ويقال قامسه فأخذ
شطر ماله.
وكان لعمر رغبة يف عمل جولة تفتيشية يف مجيع البالد اليت حتت سلطته ،ففي الكامل أن عمر قال :قال عمر :لئن عشت إن
شاء اهلل ألسرين يف الرعية حوالً فإين أعلم أن للناس حوائج تقطع دوين أما عماهلم فال يرفعوهنا إيل ،وأما هم فال يصلون إيل،
فأسري إىل الشام فأقيم شهرين ،وباجلزيرة شهرين ،ومبصر شهرين ،وبالبحرين شهرين ،وبالكوفة شهرين ،وبالبصرة شهرين ،واهلل
لنعم احلول هذا.60
كما كان عمر رضي اهلل عنه يراقب سلوك عماله ،وحياسبهم إذا رأى ما يقدح يف عدالتهم ،فقد بلغه أن أحد عماله يتمثل
بأبيات فيها مدح للخمر ،فعزله.61
وعندما تكلم دعاة الفتنة يف والة عثمان سعيا للتمرد عليه ،اجتمع أصحاب رسول اهلل  إىل عثمان رضي اهلل عنه فقالوا يا
أمري املؤمنني أيأتي ك عن الناس الذي آتانا قال ال واهلل ما جاءين إال السالمة قالوا فإنا قد أتانا وأخربوه بالذي أسقطوا إليهم
قال فأنتم شركائي وشهود املؤمنني فأشريوا علي قالوا نشري عليك أن تبعث رجاال ممن تثق هبم من الناس إىل األمصار حىت
يرجعوا إليك بأخبارهم فدعا حممد بن مسلمة فأرسله إىل الكوفة وأرسل أسامة بن زيد غلى البصرة وأرسل عمار بن ياسر إىل
مصر وأرسل عبد اهلل بن عمر إىل الشام وفرق رجاال سواهم فرجعوا مجيعا قبل عمار فقالوا أيها الناس واهلل ما أنكرنا شيئا وال
أنكره أعالم املسلمني وال عوامهم وقالوا مجيعا األمر أمر املسلمني أال أن أمراءهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم.62
57روى وكيع يف أخبار القضاة بسنده عن الكوثر ابن زفر؛ قال :قال أبو املختار ،وهو جدي أبو أمي لعمر يف عمال السواد يف الشعر الذي وشي هبم إليه.
وذاك الذي يف السوق موىل بين بدر

وشيل هناك املال وابلن ملحلر
58عند البالذري :أهلي.
59عند البالذري :اهلندي.
 60التارتيب اإلدارية .267/1

 61اإلدارة اإلسالمية 356/عن السياسة الشرعية البن تيمية  105/مطبعة دار اجلهاد.
 62مقتل الشهيد عثمان للمالقي –طبعة الدوحة بتحقيق حممود زايد .97/
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وأما علي فقد كتب لألشرت النخعي حني واله على مصر ،وأمره باالهتمام بالرقابة على العمل املووفني) ،ففي كتابه له ":مث
تفقد أعماهلم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم ،فإن تعاهدك يف السر ألمورهم جدوة هلم على استعمال األمانة
والرفق بالرعية".63
وكتب عمر بن عبدالعزيز لعدي بن أرطاة أن ابعث إيل بفضل األموال اليت قبلك من أين دخلت.64"..
وهذه مناذج لطريقة مراقبة األداء احلكومي يف تلك العهود اإلسالمية األوىل ،واليت تعترب أمنوذجا للدولة املسلمة التمسكة بتعاليم
دينها.
الصفات الالزمة يف من يقوم ابلعملية الرقابية:

أوال :كثرة املراقبني وانتشارهم واستعمال عنصر املفاجأة يف العملية الرقابية:
حللىت تكللون اجلللوالت التفتيشللية فعالللة ومؤتيللة مثارهللا ،ال بللد مللن أن تكللون علللى أسللس مدروسللة .وجنللد يف وصللايا وكتللب اخللفللاء
الراشدين بعض اإلشلارات إىل مهلارات اجللوالت التفتيشلية .فقلد كتلب أبلو بكلر الصلديق رضلي اهلل عنله إىل يزيلد بلن أب سلفيان
رضي اهلل عنه يف مسريه باجليش لقتال الروم قال ":وأكثر حرسك وبددهم يف عسكرك ،وأكثر مفاجأهتم يف حمارسهم بغلري عللم
منهم بك،فمن وجدته غفل عن حمرسه فأدبه وعاقبه يف غري إفراط ،وأعقب بينهم بالليل واجعل النوبة األوىل أطول ملن األخلرية
فإهنا أيسرمها لقرهبا من النهار".65
اثنيا :الشجاعة يف اختاذ القرارات:
كما تعترب الشجاعة عند اَتاذ القرارات من أهم ما مييلز املراقلب النلاج ملن غلريه ،وقلد أشلار عملر رضلي اهلل عنله إىل هلذا فقلد
أرسل حممد بن مسلمة يف مهمة إىل العراق مث رجع ففين زاده قبل أن يصل إىل املدينلة ألنله مل يقبلل ملن أحلد زادا ،فأخلذ يأكلل
من حلاء األشجار حىت تغري وجهه وجسمه فلما علم عمر بذلك قال له " :هال قبلت من سعد -أي ابن أب وقال؟ قال :لو
أردت ذللك كتبلت للله بله أو أذنللت لله فيله ،فقللال عملر ":إن أكمللل الرجلال رأيللا ملن إذا مل يكلن عنللده عهلد مللن صلاحبه ،عمللل
َّ
باحلزم أو قال به ومل ينكل" ،66يشري إىل خطأ أن ينتظر القائم باألعمال الرقابية التوجيه ممن فوقه يف كل األمور.
اثلثا :عدم االهتمام ابملخالفات اليسرية جدا:
ولليس ملن املستحسللن مملن يقللوم بالعمليلة الرقابيللة أن يلدقق يف األشللياء اليسلرية الليت ال خيلللو منهلا بشللر ،بلل عليلله أن يتغافلل عللن
بعض األشياء اليت حيسن التغافل عنها ،قال بعضلهم  :أكلره املكلاره يف السليد الغبلاوة وأحلب أن يكلون علاقال متغلافال كملا قلال
ابو متام:
 63اإلدارة اإلسالمية املنهج واملمارسة للدكتور حزام املطريي .213/
 64اإلدارة اإلسالمية املنهج واملمارسة للدكتور حزام املطريي .214/
65الكامل البن األثري .276/2
 66تاريخ الطربي  47/4عن أخالق العمل .30/
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67

لكن سيد قومه املتغاب
ليس الغ بسيد يف قومه
وإن كان الكمال يف املووف أن حياف على ممتلكات الدولة ،وال يستخدمها ملصلحته اخلاصة وللو يف الشليء اليسلري ،ويف
قصة لاد بن زيد مثال يبني ضرورة االهتمام باألشياء اليسرية فقد مر لاد بن زيد عندما كان صغريا هو وأبوه على جلدار
فيه تنب فأخذ لاد عود تنب ،فنهره أبوه وقال :ملاذا؟ فقال لاد :يا أبتاه إنه عود تلنب ،فقلال األب :للو أخلذ كلل ملا مر علود
تنب هل يبقى يف اجلدار شيء؟.68
وقد كان عمر بن عبدالعزيز ميارس رقابيلة ماليلة دقيقلة ،وهلذا هلو سلر الرفلاه اللذي حصلل للمسللني يف عهلده القصلري ،فقلد
قال مليمون – وهو معاون له :-ما هذه الطوامري اليت تكتب فيها بالقلم اجلليل ،ومتد فيها وهي من بيت مال املسلمني؟
يقصد الصحائف اليت يكتب فيها األوامر والتوجيهات) ،فكانت كتبه شربا أو حنوا من ذلك.69
وعندما كتب له أبو بكر بن حممد بن حزم وايل املدينة يطلب مشعا لإلضاءة ،رد عليه فقلال ":لعملري لقلد عهلدتك يلا ابلن
حزم وأنت َترج من بيتك يف الليلة الشاتية املظلمة بغري مصباح ،ولعمري ألنت يومئذ خري منك اليوم ،ولقد كان يف فتائل
أهلك ما يغنيك  ،والسالم" .وكتلب إىل ابلن حلزم ملرة  ":إذا جلاءك كتلاب هلذا فلأرق القللم  ،وامجلع اخللط ،وامجلع احللوائج
الكثرية يف الصحيفة الواحدة ،فإنه ال حاجة للمسلمني يف فضل قول أضر ببيت ماهلم ،والسالم عليك".70
وأرى أن لله جي للب عل للى م للن يق للوم بالعملي للة الرقابي للة أن يق للدر األش للياء ال لليت يتغاض للى عنه للا ،واملخالف للات ال لليت ينب لله عليه للا ،
واملخالفات اليت يعاقب عليها أو يرفع فيها تقريرا باملخالفة.
رابعا :السرية طريق النجاح:
كم للا ينبغ للي أن تك للون بع للض العملي للات الرقابي للة س للرية ،وأن يك للون املراق للب غاي للة يف الثق للة واألمان للة والعق للل ،فق للد ورد يف
احلديث ":استعينوا على إجناح حوائجكم بالكتملان" .71قلال أشلهب – وهلو ملن كبلار أصلحاب ماللك بلن أنلس رحلم اهلل
اجلميع :-ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس يف السر ،وليكن ثقة مأمونا عاقال.72
خامسا :احلكمة يف العملية الرقابية:
وأيضا ال بد أن ال يكون القائم بالعملية الرقابية واملهام التفتيشية حكيما يف تصرفاته ،بأن يعلا املشلاكل باأليسلر فاأليسلر
ويستعمل معهلم سياسلة " شلعرة معاويلة " ،قلال معاويلة رضلي اهلل عنله  :ال أضلع سليفي حيلث يكفيلين سلوطي وال سلوطي

67مفتاح السعادة لطا كربي زادة . 145 /
 68ترمجة لاد بن زيد من سري أعالم النبالء.
 69سرية عمر بن عبدالعزيز البن اجلوزي .88/
 70سرية عمر بن عبدالعزيز البن عبداحلكم .55/

 71رواه الطرباين يف الكبري  ،412/20وغريه وحسنه األلباين لطرفه يف السلسلة الصحيحة  436/3رقم .1453
 72فت الباري البن حجر .190/13
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حيللث يكفيللين لسللاين ولللو أن بيللين وبللني النللاس شللعرة مللا انقطعللت ،قللالوا :وكيللف ذلللك يللا أمللري املللؤمنني ؟ قللال  :كنللت إذا
أرخوها مددهتا وإذا مد"وها جررهتا .73
سادسا :الرقابة على احلسنات قبل املخالفات:
وللليس مللن العللدل أن تكللون الرقابللة واجلللوالت التفتيشللية منصللبة علللى البحللث عللن أوجلله اخللللل ،بللل هللي عمليللة للنظللر يف سللري
العمل ،فإن وجد املراقب مووفلا أو علامال يسلتحق التقلدير فلال يغفلل ذللك ،وإال فسليكون قلدوم املراقلب أملرا ثقليال عللى مجيلع
العاملني .وعليه أن يعجل مكافأة ا سلن ،فقلد ذكلرت بعلض كتلب اللرتاث قلول بعلض احلكملاء  :ال تغفلل مكافلأة ملن يعتقلد
لك الوفاء وينا ضل عنلك األعلداء فملن حرمتله مكافلأة مثلله زهلد يف معلاودة فعلله  .74وذكلروا علن أحلد مللوك الفلرس احلكملاء
وهو أردشري أنه قال :على امللك أن يأخذ نفسه بثالث :
 تعجيل مكافأة ا سن على إحسانه فإن يف ذلك شحذ الضمائر على الطاعة،
 وتأجيل عقوبة العاصي على عصيانه ،فإن يف ذلك إمكان العفو واإلقالة ومراجعة التوبة والندامة ،
 واألناة عند طوارق الدهر وحدثانه  ،فإن يف ذلك انفساح مذاهب الرأي والسياسة وإيضاح غوامض السداد واإلصابة.75
وتأجيللل عقوبللة العاصللي بللأن ال يعاقللب إال بعللد التوجيلله الشللفهي مث اإلنللذار الكتللاب ،مث العقوبللة .وبعللض األخطللاء الكبللرية أو
احلساسة تستلزم أن يعاقب املتسبب فيها دون إنذار ،واملسألة تقديرية.
الرقابة اإلدارية يف القانون اإلداري احلديث:
يسمى هذا النوع من الرقابة اليت سبق ذكر مناذج منها يف علم اإلدارة احلديث بالرقابة اإلدارية ،وهي الرقابة اليت ميارسها اجلهاز
اإلداري للدولة على نفسه ،سواء كانت الرقابة داخل املنظمة اإلدارية أو من السلطة املركزية .إذن فهي نوعان:
 رقابة داخلية ،وهي اليت ميارسها رئيس املنظمة اإلدارية أو مديرها على مووفيه.
 رقابة خارجية ،وهي اليت متارس من السلطة اإلدارية املركزية ،ويطلق عليها البعض بالوصاية اإلدارية.76
كما تعرف الرقابة اإلدارية بأهنا تلك الرقابة اليت تقوم هبا السلطة بواسطة أحد األجهزة اإلدارية ،سواء أكانت من نفس اجلهاز
أو من جهاز خارجي كديوان الرقابة العامة يف اململكة العربية السعودية.77
والرقابة اإلدارية تنصب على جوانب املشروعية فقط ،أي هل اإلجراء املتخذ نظامي أم ال.78

73عيون األخبار  ، 9/1هبجة ايالس  ، 345/1العقد الفريد  ، 18/1وهتذيب الرياسة . 131/
74هتذيب الرياسة  ، 172/األمثال للثعال . 47/
75هبجة ايالس  ، 338/1هناية األرب  ، 5/6شرح هنج البالغة  ، 537/4هتذيب الرياسة . 122/
 76اإلدارة اإلسالمية للدكتور أدهم  307/عن أصول علم اإلدارة لعبدالغين بسيوين .378/

 77القانون اإلداري السعودي .260/
 78القانون اإلداري السعودي .261/
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الفصل الثالث  :رقابة اجلمهور

توسيع مفهوم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر:
يوجد قصور يف فهم كثري من الناس يف قصر مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،على منكرات معينة ،بينما خيانة األمانة
واستغالل النفوذ وغريها من املنكرات الوويفية قد تكون أعظم لتعلق حقوق الناس هبا ،ولكوهنا ذنوبا متعدية .ويف القرآن كثري
من اخيات اليت تنبه إىل ضرورة االهتمام هبذا الشعرية ،ومنها:
َ
َ
ك وه وم ال ومفلَ وحو َن }آل عمران104
{ولتَ وكن ِّمن وكم أ َّومةٌ يَد وعو َن إَ َىل اخلَ َري َويَأ وم ورو َن بَال َمع وروف َويَلنل َهو َن َع َن ال ومن َك َر َوأوولَلئ َ
َ .1
َّاس تَأمرو َن بَالمعر َ
ٍ َ َ
وف َوتَلنل َهو َن َع َن ال ومن َك َر َوتلوؤَمنوو َن بَاللّ َه }آل عمران110
َو
 { .2وكنتوم َخيلَر أ َّومة أوخر َجت للن َ و و
َ
َ
َ
َ
َ
الصالَةَ َويلوؤتوو َن َّ
ض وهم أَولَيَاء بَلع ٍ
يمو َن َّ
الزَكاةَ
ات بَلع و
{وال ومؤمنوو َن َوال ومؤمنَ و
ض يَأ وم ورو َن بال َمع وروف َويَلنل َهو َن َع َن ال ومن َك َر َويوق و
َ .3
َ
َ
َ
يم }التوبة71
َويو َط ويعو َن اللّهَ َوَر وسولَهو أوولَلئ َ
ك َسيَلر َلو وه وم اللّهو إ َّن اللّهَ َع َز ٌيز َحك ٌ
َ
َ
َ
َ
ك َمن َعزَم األ ووموَر }لقمان17
ين أَقَ َم َّ
ك إَ َّن ذَل َ
َصابَ َ
{ .4يَا بلو ََّ
الص َالةَ َوأ ومر بال َمع وروف َوانهَ َع َن ال ومن َك َر َواصرب َعلَى َما أ َ
َ َّ َ
َ َ َ َ
ان داوود و َعيسى اب َن مرَمي ذَلَ َ َ
َ َ
صوا َّوَكانووا يَلعتَ ودو َن{َ }78كانووا الَ
َ َ
ك مبَا َع َ
{ .5لوع َن الذ َ
يل َعلَى ل َس َ و َ َ َ
ين َك َف وروا من بَين إسَرائ َ
َ
ٍ
س َما َكانووا يَلف َعلوو َن{ }79املائدة .79-78
يَلتَلنَ َ
اهو َن َعن "من َكر فَل َعلووهو لَبئ َ
َ
{ .6وما َكا َن رب" َ َ
َ
حو َن} هود .117
ك ليولهل َ
َ َ
ك ال وقَرى بظول ٍم َوأَهلو َها ومصل و
ََ
َ
َّ َ
ََ
َخذنَا الَّ َذين وَلَموا بَع َذ ٍ
اب بَئَ ٍ
يس َمبَا َكانووا يَلف وس وقو َن}
ين يَلنل َهو َن َع َن ال "سوء َوأ َ
َ و َ
{ .7فَللَ َّما نَ وسوا َما ذوِّك وروا به أَجنَيلنَا الذ َ
األعراف .165
ويف األحاديث النبوية جند ما يؤكد هذا املبدأ اإلسالمي فمن تلك التوجيهات:
 .1روى البخاري عن النعمان بن بشري رضي اهلل عنهما عن الن  قال مثل القائم عللى حلدود اهلل والواقلع فيهلا كمثلل
قوم استهموا عللى سلفينة فأصلاب بعضلهم أعالهلا وبعضلهم أسلفلها فكلان اللذين يف أسلفلها إذا اسلتقوا ملن امللاء ملروا
على من فوقهم فقالوا لو أنلا خرقنلا يف نصليبنا خرقلا ومل نلؤذ ملن فوقنلا فلإن يرتكلوهم وملا أرادوا هلكلوا مجيعلا وإن أخلذوا
على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا.79
 .2عن أب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال مسعت رسول اهلل  يقول من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع
فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان  .رواه مسلم
 .3وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال ما من ن بعثه اهلل يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون
وأص حاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره مث إهنا َتلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من
اإلميان حبة خردل .رواه مسلم.
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 .4وعن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه قال بايعنا رسول اهلل  على السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط
واملكره وعلى أثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيه برهان وعلى أن نقول باحلق
أينما كنا ال خناف يف اهلل لومة الئم.رواه البخاري ومسلم
 .5وعن أب عبد اهلل طارق بن شهاب البجلي األلسي أن رجال سأل الن  وقد وضع رجله يف الغرز أي اجلهاد
أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر.رواه النسائي بإسناد صحي .
حتتم نصرة املظلوم:
وأخذ احلق للمظلوم من وامله أمر واجب ،كما يف احلديث ":إن اهلل ال يقدس أمة ال يأخذ الضعيف حقه من القوي ،وهو
غري متعتع".80
الرقابة على احلاكم أو املسؤول الكبري:
الرقابة على تصرفات احلاكم أمر واجب على األمة على الكفاية ،وعدم وجود من يقوم هبذا الواجب نذير خطر على اجلميع،
ووجود املصلحني صمام أمان للمجتمع ،ولذا كان اخللفاء الراشدون يبدؤون حكمهم بطلب التقومي عند اخللل واخلطأ ،فقد
روى ابن إسحاق خرب تويل الصديق وأهنم ملا بايعوه تكلم أبو بكر فحمد اهلل وأثىن عليه بالذي هو أهله مث قال أما بعد أيها
الناس فأين قد وليت عليكم ولست خبريكم فان أحسنت فأعينوين وإن أسأت فقوموين.81
وأما عمر فكانت خطبته االفتتاحية خلالفته مركزة على عالقة احلاكم با كوم ومما جاء فيها ":وأعينوين على نفسي باألمر
باملعروف والنهي عن املنكر وإحضاري النصيحة فيما والين اهلل من أمركم.82"..
وهذا ما جعل معاوية رضي اهلل عنه خيترب الناس يف هذا اجلانب ،فقد روى الطرباين يف الكبري من طريق أب قبيل أنه يأثر عن
معاوية بن أب سفيان أنه صعد املنرب يوم اجلمعة فقال عند خطبته إمنا املال مالنا والفيء فيئنا فمن شاء أعطيناه ومن شئنا
منعناه فلم جيبه أحد فلما كان اجلمعة الثانية قال مثل ذلك فلم جيبه أحد فلما كان اجلمعة الثالثة قال مثل مقالته فقام إليه
رجل ممن حضر املسجد فقال كال إمنا املال مالنا والفيء فيئنا فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إىل اهلل بأسيافنا فنزل معاوية
فأرسل إىل الرجل فأدخله فقال القوم هلك الرجل مث دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير فقال معاوية للناس إن هذا
الرجل أحياين أحياه اهلل مسعت رسول اهلل  يقول سيكون أئمة من بعدي يقولون وال يرد عليهم يتقالون يف النار كما
تتقاحم القردة وإين تكلمت أول مجعة فلم يرد علي أحد فخشيت أن أكون منهم مث تكلمت يف اجلمعة الثانية فلم يرد علي
أحد فقلت يف نفسي إين من القوم مث تكلمت يف اجلمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فأحياين أحياه اهلل .83وال يقر
اإلسالم تغيري اخلطأ بالتمرد العسكري كما قال الرجل ،ولكن املنهج الشرعي هو إنكار املنكر بالقول والوسائل الشرعية.
 80صحي اجلامع .1853
 81البداية والنهاية  ،301/6وقال ابن كثري :سنده صحي .

 82اإلدارة اإلسالمية املنهج واملمارسة للدكتور حزام املطريي .206/
 83رواه الطرباين يف الكبري  )925 393/19ورجاله ثقات
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تعيني املساعدين الذين يعينون على الرقابة:
دأب القادة الناجحون من اخللفاء وغريهم على حث الناس أن ميارسوا الرقابة على تصرفاته حىت ال تزل قدمه بقرار متعجل أو
تصرف خاطئ يورث الندم واحلسرة ،ولذلك فإن من توفيق اهلل لصاحب املنصب أن يكون من معه يف العمل من أهل
الصالح  ،ففي صحيحا البخاري عن أب سعيد مرفوعا ":ما بعث اهلل من ن وال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان،
بطانة تأمره باخلري ،وحتضه عليه ،وبطانة تأمره بالسوء ،وحتضه عليه ،فاملعصوم من عصمه اهلل" ،84وقوله صلى اهلل عليه وسلم:
من ويل من أمر الناس فأراد اهلل به خريا جعل معه وزيرا صاحلا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه ) .85ولذا فقد كان هذا املعيار هو
طريق القرب من اخلليفة الصاحل عمر بن عبدالعزيز ،فقد قال مرة ":من أراد أن يصحبنا فليصحبنا خبمس :يوصل إلينا حاجة
من ال تصل إلينا حاجته ،ويدلنا من العدل إىل ما ال هنتدي إليه...ومن مل يفعل ذلك فهو يف حرج من صحبتنا والدخول
علينا".86
تقريب كبار الناس لكوهنم أشجع على النقد:

وألن الرقابة والنقد من كبار ايتمع أوىل باالهتمام من غريه  ،فقد كتب عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ألب موسى األشعري
رضي اهلل عنه :بلغين أنك تأذن للناس مجا غفريا ،فإذا جاءك كتاب هذا فأذن ألهل الشرف وأهل القرآن والتقوى والدين فإذا
أخذوا جمالسهم فأذن للعامة" .87ورقابة الربملانات وجمالس الشورى قد تكون من هذا القبيل.
وكان خلفاء العدل يفرحون بقرب الفقهاء والعلماء وكبار الناس ألهنم يصوبوهنم ويبذلون النص هلم ،فقد قام أبو مسلم
اخلوالين وقال ملعاوية رضي اهلل عنه :يا معاوية ،ال حتسب أن اخلالفة مجع املال وتفريقه ،إمنا اخلالفة القول باحلق ،والعمل
باملعدلة ،وأخذ الناس يف ذات اهلل .يا معاوية ،إنا ال نبايل بكدر األهنار ،إذا صفى لنا رأس عيننا .يا معاوية ،إياك أن متيل على
قبيلة من العرب ،فيذهب حيفك بعدلك.مث جلس .فقال معاوية :يرلك اهلل يا أبا مسلم ،يرلك اهلل يا أبا مسلم.88
وأما عمر بن عبدالعزيز فقد كتب لفقهاء املدينة لرياقبوا تصرفاته وتصرفات حكامه ،وأن يبلغوه عن ما حيصل من جتاوزات،
فمن كتم فقد استعدى اهلل عليه.89
سياسة الباب املفتوح:

كما أن من أعظم صفات القائد الناج أن يفت صدره قبل بابه ملن هم حتت واليته لريفعوا تظلماهتم واقرتاحاهتم  ،وتسمى
يف العرف اإلداري ":سياسة الباب املفتوح " وال يعنينا االسم بقدر ما يعنينا أن إغالق الباب متوعد عليه يف حديث عمرو بن

 84صحي البخاري .)7198
85رواه أبو داود  )2932 131/3والنسائي  159/7وصححه األلباين يف الصحيحة .)489
 86سرية عمر بن العزيز البن عبداحلكم  ،34/عن النموذج اإلداري .348/
 87جملة االتصاالت السعودية ،34-قيم املديرين وأخالقياهتم للدكتور إبراهيم الغفيلي.
 88رواه أبو نعيم يف احللية . 26/2
 89اإلدارة اإلسالمية املنهج واملمارسة للدكتور حزام املطريي .214/
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مرة رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل عليه وسلم  :ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي احلاجة واخللة واملسكنة إال أغلق
اهلل أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته )  .90وخطب عمر مرة يف موسم احلج وبني يديه عماله ،فمما قال هلم...":
وال تغلقوا األبواب دوهنم ،فيأكل قويهم ضعيفهم .91"..
وكان عمر رضي اهلل عنه ينهى عماله أن يتخذوا يلس اإلمارة بابا ،فإذا خالف أحدهم فوضع بابا ،فإن عمر يرسل مفتشه
حممد بن مسلمة ليحرق الباب أمام الناس كما فعل مع سعد بن أب وقال وعبداهلل بن قرط رضي اهلل عنهما.92
تشجيع الناس على الرقابة على أداء احلكومة:
وبلع اهتمام أب بكر الصديق بأمر الرقابة األهلية أن يطلب من الناس أن يتقدموا بأي تظلم أو نقد  ،فقد حج ونادى يف أهل
مكة خطيبا :هل من أحد يشكي والمة ،أو يطلب حقا؟ فما أتاه أحد ،وأثىن الناس على واليهم خريا ،فرجع إىل املدينة قرير
العني.93
وأما عمر فقد كان يعقد اجتماعا بوالته يف موسم احلج ،ويستمع لشكاوى الناس ضد الوالة فينهيها يف ذلك املكان
الطاهر .94وكان يستشعر مسؤوليته أمام اهلل تعاىل إذا علم بظلم فلم يغريه ،فقد روى ابن سعد عنه أنه قال ":أميا عامل يل
ولم أحدا فبلغتين مظلمته فلم أغريها فأنا ولمته".95
وكذا فعل عثمان رضي اهلل عنه فقد كتب ألهل مصر ":أما بعد ،فإين آخذ عمايل مبوافايت كل موسم ،وقد رفع إيل أهل املدينة
أن أقواما ي شتمون ويضربون فمن ادعى شيئا من ذلك فليواف املوسم يأخذ حقه حيث كان مين أو من عمايل ،وتصدقوا فإن
اهلل جيزي املتصدقني".96
وأما عمر بن عبدالعزيز فقد بدأ خالفته خبطبته الشهرية اليت أعقبها بنداء عام ":من كانت له مظلمة فلريفعها".97
فن االستماع للجمهور:
وال يغفل فن االستماع للشكوى والتظلمات ،وهو من اخداب النبوية ،وملا عاب املنافقون الن صلى اهلل عليه وسلم أنه
يستمع لكل أحد ولو كان من عامة الناس أنزل اهلل عز وجل قوله تعاىل َ َّ َ
ين يلوؤذوو َن النََّ َّ َويَ وقولوو َن وه َو أوذو ٌن قول أوذو ون
{ومنل وه وم الذ َ
َ
َ
َّ َ
َ
َ
َ
َ َ َ ََ
َ
يم }التوبة .61ففن
ين يلوؤذوو َن َر وس َ
َخ ٍري لَّ وكم يلوؤم ون بَاللّه َويلوؤم ون لل ومؤمن َ
ول اللّه َهلوم َع َذ ٌ
ين َ
اب أَل ٌ
آمنووا من وكم َوالذ َ
ني َوَرلَةٌ لِّلَّذ َ
االستماع من صفات القائد الناج .
90رواه ألد والرتمذي كما يف الصحيحة لأللباين  )629وصححه األلباين .

 91اإلدارة اإلسالمية للدكتور أدهم .314/
 92اإلدارة اإلسالمية للدكتور أدهم 315/عن اإلدارة يف اإلسالم أللد أبو سن .125/
 93طبقات ابن سعد .187/3
 94الرتاتيب اإلدارية .238/1
 95طبقات ابن سعد .305/3
 96اإلدارة اإلسالمية املنهج واملمارسة للدكتور حزام املطريي .211/
 97أخبار عمر بن عبدالعزيز البن اجلوزي .104
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مكافأة ملن يقدم اقرتاحا أو يرفع مظلمة:
ووصل اهتمام اخلليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز رله اهلل بالرقابة الشعبية ،أن وضع مكافأة ملن يدل على خلل يف الدولة أو
فساد .فقد كتب ألهل املوسم أي احلجاج يف مكة) :أما بعد ،فأميا رجل قدم علينا يف رد مظلمة ،أو أمر يصل اهلل به
خاصا أو عاما ،من أمر الدين ،فله ما بني مائة دينار إىل ثالمثائة دينار ،بقدر ما يرى من احلسبة وبعد الشقة ،رحم اهلل امرءا
مل يتكاأده بوعد سف ٍر أي يشق عليه لبعده) ،لعل اهلل حييي به حقا أو مييت به باطال ،أو يفت به من ورائه خريا .98"...وكذا
فعل عبدالرلن بن معاوية بن حديج عندما كان قاضيا فقد وضع مكافأة ملن يكشف عن أموال اليتامى الغائبة ،وذلك سنة
86هل مما حف أموال تلك الفئة الضعيفة من جشع األولياء.99
طرد املتملقني املداحني:
ال َتلو منشأة من املتملقني  ،الذين يصعدون على األكتاف ،وهم واهلل أساس البالء يف كثري من املنظمات واملنشآت .وقد
روى مسلم أن رجال جعل ميدح عثمان فعمد املقداد فجثا على ركبتيه وكان رجال ضخما فجعل حيثو يف وجهه احلصباء فقال
له عثمان ما شأنك فقال إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا رأيتم املداحني فاحثوا يف وجوههم الرتاب.100
ولألديب الفقيه ابن حزم عبارات غاية يف اجلمال واحلكمة ،يف التحذير من الفرح باملدح ،فمما يناسب ذكره:
أبلع يف ذمك من مدحك مبا ليس فيك ألنه نبه على نقصك وأبلع يف مدحك من ذمك مبا ليس فيك ألنه نبه على

فضلك ولقد انتصر لك من نفسه بذلك وباستهدافه إىل اإلنكار والالئمة .األخالق والسري .)45/
وليس يف الرذائل أشبه بالفضائل من حمبة املدح ودليل ذلك أنه يف الوجه سخف ممن يرضى به وقد جاء يف األثر يف

املداحني ما جاء إال أنه قد ينتفع به يف اإلقصار عن الشر والتزيد من اخلري ويف أن يرغب يف ذلك اخللق املمدوح من مسعه.
ولقد ص عندي أن بعض السائسني للدنيا لقي رجالً من أهل األذى للناس وقد قلد بعض األعمال اخلبيثة فقابله بالثناء
عليه وبأنه قد مسع شكره مستفيضاً ووصفه باجلميل والرفق منتشراً فكان ذلك سبباً إىل إقصار ذلك الفاسق عن كثري من
شره .األخالق والسري .)50/
ال يسرك أن متدح مبا ليس فيك بل ليعظم غمك بذلك ألنه نقصك ينبه الناس عليه ويسمعهم إياه وسخرية منك

وهزؤ بك وال يرضى هبذا إال ألق ضعيف العقل .وال تأس إن ذممت مبا ليس فيك بل إفرح به فإنه فضلك ينبه الناس عليه
ولكن إفرح إذا كان فيك ما تستحق به املدح وسواء مدحت به أو مل متدح واحزن إذا كان فيك ما تستحق به الذم وسواء
ذممت به أو مل تذم .األخالق والسري .)53/

 98سرية عمر بن عبدالعزيز البن عبداحلكم .117/

 99أخالق العمل  88/عن كتاب القضاة للكندي .325/
 100رواه مسلم يف صحيحه .)3002
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 إياك واالمتداح فإن كل من يسمعك ال يصدقك وإن كنت صادقاً بل جيعل ما مسع منك من ذلك يف أول معايبك.
وإياك ومدح أحد يف وجهه فإنه فعل أهل امللق وضعة النفوس وإياك وذم أحد ال حبضرته وال يف مغيبه فلك يف إصالح
نفسك شغل .األخالق والسري .)85/
مع عمر بن عبدالعزيز يف حتقيق إداري:
وذكر الطربي قصة طريفة ،فيها عربة ،وهي حتكي طريقة عمر بن عبدالعزيز يف الرقابة على أعمال الدولة فقد كتب اجلراح بن
عبداهلل وايل خراسان إىل عمر بن عبدالعزيز خليفة املسلمني وأوفد وفدا رجلني من العرب ورجال من املوايل من بين ضبة فتكلم
العربيان واخخر جالس فقال له عمر أما أنت من الوفد قال بلى قال فما مينعك من الكالم قال يا أمري املؤمنني:
 -1عشرون ألفا من املوايل يغزون بال عطاء وال رزق.
 -2ومثلهم قد أسلموا من أهل الذمة يؤخذون باخلراج.
 -3وأمرينا عص جاف يقوم على منربنا فيقول أتيتكم حفيا وأنا اليوم عص واهلل لرجل من قومي أحب إيل من مائة من
غريهم وبلع من جفائه أن كم درعه يبلع نصف درعه.
 -4وهو بعد سيف من سيوف احلجاج قد عمل بالظلم والعدوان.
فقال عمر إذن مثلك فليوفّد .وكتب عمر إىل اجلراح انظر من صلى قبلك إىل القبلة فضع عنه اجلزية فسارع الناس إىل اإلسالم
فقيل للجراح إن الناس قد سارعوا إىل اإلسالم وإمنا ذلك نفورا من اجلزية فامتحنهم باخلتان .فكتب اجلراح بذلك إىل عمر
فكتب إليه عمر إن اهلل بعث حممدا صلى اهلل عليه وسلم داعيا ومل يبعثه خاتنا.
وقال عمر ابغوين رجال صدوقا أسأله عن خراسان فقيل له قد وجدته عليك بأب جملز فكتب إىل اجلراح أن أقبل والل أبا جملز
وخلف على حرب خراسان عبد الرلن بن نعيم الغامدي وعلى جزيتها عبيد اهلل أو عبد اهلل بن حبيب .فخطب اجلراح
فقال يا أهل خراسان جئتكم يف ثياب هذه اليت علي وعلى فرسي مل أصب من مالكم إال حلية سيفي ومل يكن عنده إال فرس
قد شاب وجهه وبغلة قد شاب وجهها فخرج يف شهر رمضان ،واستخلف عبد الرلن بن نعيم فلما قدم قال له عمر مىت
خرجت قال يف شهر رمضان قال قد صدق من وصفك باجلفاء هال أقمت حىت تفطر مث َترج .101وبتحليل هذا اخلرب جند
فيه:
 -1أن عمر شجع الشاكي على احلديث ،وأثىن على نصحه بقوله :مثلك فليوفد.
 -2أن األخطاء اليت وقعت من اجلراح مل يتأثر هبا كلها املوىل الشاكي ،فإنه ذكر ولمه ملن أسلم من أهل الذمة ،وتقدميه
لقومه ،وجماهرته بذلك.
 -3كيف تؤثر بطانة السوء على القرار اإلداري ،ويعملون على تعطيله .حيث أهنم خشوا أن يقل خراج اجلزية ،بإسالم
الذميني.
 -4أهم صفات املفتش اإلداري ،واملراقب التنفيذي الصدق.
 -5طلب عمر من جلسائه ترشي رجل يقوم مبهمة الرقابة تدل على وجوب اختيار األفضل ،وأمهية االستشارة يف ذلك.
 101تاريخ الطربي طبعة دار الكتب العلمية) .64/4
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 -6خلو ذمة اجلراح من الثراء بسبب املنصب.
 -7على القائد أال يشق على من يقوم بالتحقيق معه بأن يستعجله يف القدوم حبيث يأيت ،وهو يف غاية اإلجهاد والتعب.
أبو يوسف يوصي املنصور ابالهتمام ابلرقابة الشعبية
وحيث أبو يوسف القاضي ،اخلليفة العباسي أبا جعفر املنصور على االهتمام بالرقابة الشعبية ومظامل الناس فيقول ":فلو تقربت
إىل اهلل عز وجل ،يا أمري املؤمنني ،باجللوس ملظامل الرعية يف الشهر أو الشهرين جملسا واحدا تسمع فيه من املظلوم وتنكر على
الظامل ...حىت يسري ذلك يف األمصار واملدن ،فيخاف الظامل وقوفك على ولمه فال جيرتئ على الظلم ،ويأمل الضعيف
املقهور جلوسك ونظرك يف أمره فيقوى قلبه ويكثر دعاؤه".102
الرقابة على احلكومات يف علم اإلدارة احلديث:
قد يكون أقرب مفهوم لرقابة اجلمهور يف القانون اإلداري احلديث هو مفهوم الرقابة السياسة ،وهي الرقابة اليت ميارسها الشعب
عن طريق ايالس املنتخبة أو األحزاب والتنظيمات السياسية أو املنظمات األهلية أو أفراد الشعب منفردين .ويكون عادة
بثالث طرق:
الطريق األول :ت قدمي األسئلة واالستجواب ،ومناقشة األداء وامليزانية ،وحنو ذلك .وتكون عن طريق ايلس النياب أو جملس
الشورى.
الطريق الثاين :رقابة األحزاب والتنظيمات السياسية ،وذلك يف األنظمة املتعددة األحزاب ،فتلجأ األحزاب املعارضة إىل البحث
عن األخطاء والثغرات ونشرها ومناقشتها يف الربملان أو الصحف أو عن طريق الندوات واملظاهرات يف البالد اليت تسم
بذلك.
الطريق الثالث :رقابة الرأي العام ،وهم املواطنون ،فإذا رأى مواطن خلال ما فإنه يسعى إلصالحه بالطرق املشروعة .103وهي
املقصودة بالرقابة األهلية والشعبية ورقابة اجلمهور.
ويف احلقيقة فإن القانون اإلداري احلديث مل يعط رقابة اجلمهور أمهية كما هو احلال يف النظرية اإلسالمية ،وعادة ما تكون
موضوع الرقابة السياسية داخل يف القانون الدستوري  ،وقد اقتصر الدكتور هيكل عند تطرقه للرقابة السياسية على أن وسائلها
ثالث وهي السؤال واالستجواب والتحقيق الربملاين .فالدول اليت ال يوجد فيها برملان ،فإن هذا النوع من الرقابة غري مفعل
فيها ،ولذا يطلق عليها :الرقابة الربملانية.104
وقد حرصت الدول املتقدمة مؤخرا على االهتمام بالرقابة األهلية  ، )Watch groupsومن تلك الدول بريطانيا اليت
استحدثت عقد املواطن  ،)Citizen Charterوالذي يقوم بتوعية املواطن أن املؤسسات العامة ملك له ،وال تكون

 102اخلراج  254/عن أخالق العمل .137/
 103اإلدارة اإلسالمية للدكتور أدهم .304/

 104القانون اإلداري السعودي .258/
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عالقته هبا عالقة املستفيد ،بل عالقة املالك الذي حيرل على ملكه أشد احلرل ،وهذا ما دعت إليه دراسة صادرة عن األمم
املتحدة .105)United Nations, 1990
ومما ينمي الرقابة الشعبية ،نزاهة وسائل اإل عالم وحياديتها ،ولذا يسميها البعض السلطة الرابعة ،وكم رأينا من فضيحة إدارية
اكتشفت ،من خالل الصحافة ،وكم عو من فساد إداري بسبب مقال أو حتقيق أو صورة معربة والشواهد ال حتصى.

 105أخالق العمل .121/
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الفصل الرابع  :تفعيل الرقابة وإجناحها يف القضاء على الفساد اإلداري
القدوة من كبار املوظفني ملن حتت سلطتهم:
من أهم ما يسهل العملية الرقابية ،أن يكون كبار املووفني قدوة ملن دوهنم ،وأعظلم القلدوات نبينلا صللى اهلل عليله وسللم  ،قلال
تعاىل ":لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان يرجو اهلل واليوم اخخر "..األحزاب  ،)21 :فهو قدوة للقائد املسللم
يف زهللده يف املللال ،والعللدل واحلللزم والرلللة ،وقللدوة للمقاتللل يف الشللجاعة والتخطلليط وتللدبري احلللروب ،وقللدوة للقاضللي يف سللري
القضايا ومراعاة العدل يف األحكام ،وقدوة للمعلم يف صربه وتأنيه وحسن تعلينمه ،وصدق القائل:
فلجته املعروف واجلود ساحله.
هو البحر من أي النواحي أتيته
وقللد سللار كبللار أصللحابه علللى تلللك القلليم الفضلللى واملثللل العليللا  ،ومللن أعجللب مللا يللروى يف ذلللك عللن عائشللة رضللي اهلل عنهللا
قاللت ":ملللا مللرض أبللو بكلر مرضلله الللذي مللات فيله قللال :انظللروا مللاذا يف ملايل منللذ دخلللت يف اإلمللارة فلابعثوا بلله إىل اخلليفللة مللن
بعدي ،فنظرنا فإ ذا عبد نلوب كلان حيملل صلبيانه  ،وإذا ناضل بعلري للسلقيا) كلان يسلقي بسلتانا لله ،فبعثنلا إىل عملر رضلي اهلل
عنه وقال :رلة اهلل على أب بكر ،لقد أتعب من بعده تعبا شديدا".106
وتلروي لنلا كتلب التلاريخ أنلله مللا لللت مغلام العلراق بعللد فتحهلا إىل عملر بلن اخلطلاب رضللي اهلل عنله ورأى ملا فيهلا ملن اجللواهر
جعل يتعجب ويقول :إن اللذي أدى هلذا ألملني ،فقلال عبلدالرلن بلن علوف رضلي اهلل عنله :أنلا أخلربك بلذلك يلا أملري امللؤمنني
أنت أمني اهلل وهم أمناؤك فما دمت مؤديا لألمانة أدوها ومىت رتعت رتعوا  .107وكما هو معلوم فإن أخالق القائد تؤثر يف من
حتته وقد قيل  :الناس على دين ملوكهم ولذا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف رسالته إىل هرقل  :فإن أبيت فإن عليك
إمث األريسيني) 108أي الفالحني .
ومن ورع عمر بن عبدالعزيز رله اهلل وزهده أنه كان يوسع على عماله يف النفقة ،ويشدد على نفسه ،فيعطي الرجل منهم يف
الشهر مائة دين ار ،ومائيت دينار .وكان يتأول أهنم إذا كانوا يف كفاية تفرغوا ألشغال املسلمني ،فقيل له :لو أنفقت على عيالك
 ،كما تنفق على عمالك؟ فقال :ال أمنعهم حقا هلم ،وال أعطيهم حق غريهم".109
سرعة القرار املرتتب على الرقابة:
ال يعقل أن تتكلف املنشأة أمواال وجهدا للرقابة بأنواعها مث ال يرتتب على ذلك شيء ،أو يصدر قرار متأخر .وجند اإلداري
الفذ خليفة املسلمني عمر بن عبدالعزيز ملا حتقق من وجود خلل يف وايل البصرة كتب إليه":أما بعد :فإنك غررتين بعمامتك

 106طبقات ابن سعد .192/3
107هتذيب الرياسة  ، 99/ونسب القول يف الطربي  254/5وغريه إىل علي رضي اهلل عنه .
108رواه البخاري  57/4ومسلم . 163/5
 109عمر بن عبدالعزيز للحاف ابن كثري .90/
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السوداء ،وجمالستك القراء ،وإرسالك العمامة من ورائك ،وإنك أوهرت يل اخلري ،فأحسنت بك الظن ،وقد أوهر اهلل ما كنتم
تكتمون .والسالم".110
وقد يكون التوبيخ والتحذير طريق اعتدال الوايل املرتكب للمخالفة ،فقد كتب عمر بن عبدالعزيز ألحد عماله ":لقد كثر
شاكوك وقل شاكروك ،فإما عدلت وإما اعتزلت".111
وكتب عمر بن عبدالعزيز إىل عامله على خراسان ":إنه بلغين أنك استعملت عبداهلل بن األهتم وإن اهلل مل يبارك لعبداهلل بن
األهتم يف العمل ،فاعزله ،وإنه على ذلك لذو قرابة ألمري املؤمنني .وبلغين أنك استعملت عمارة ،وال حاجة يل بعمارة ،وال
ضرب عماره ،وال برجل قد صبع يده يف دماء املسلمني ،فاعزله".112
الوعي الوظيفي:
من الضروري أن تنشر التوعية الوويفية بني العلاملني ،ببلث املبلادئ اإلداريلة حلىت ال يقعلوا يف األخطلاء .وملن أهلم تللك املبلادئ
أن حيلرل عللى جللودة العملل أكثلر مللن حرصله عللى سللرعة إهنائله ،وقللد ثبلت علن النل صللى اهلل عليله وسلللم أنله قللال ":إن اهلل
تعاىل حيب من العامل إذا عمل أن حيسلن"،113وقلد ذكلر ابلن هلذيل يف كتابله علني األدب والسياسلة) علن بعلض السللف أنله
قال :ال تطلب سرعة العمل واطلب جتويده فإن الناس ال يسألون يف كم فرغ منه وإمنا يسألون عن جودة صنيعه.114
تعيني الكفء األمني :
وأمللا يف التعيللني اإلداري فللال بللد أن يكللون معيللار التعيللني يف املنصللب اإلداري هللو الكفللاءة ،بللأن يكللون أمينللا ذا صللالح وتقللوى،
وصلفة األمانلة أحلدى ركلين الواليللة وللذلك جلاء يف التنزيلل ":إن خلري مللن اسلتأجرت القلوي األمني" القصلص  )26:ويف سللورة
يوسف آية  ":) 55اجعلين على خزائن األرض إين حفي عليم" ويف حديث حذيفلة أن النل صللى اهلل عليله وسللم قلال ألهلل
جنران ":ألبعثن إليكم رجال أمينا حق أمني ،قال :فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن اجلراح رضي اهلل عنله" .115فلإن وجلد
رجل أمني يف ضعف ورجل إداري قوي وليس بأمانة األول فقلال شليخ اإلسلالم ":إذا كانلت احلاجلة يف الواليلة إىل األمانلة أشلد
قدم األمني مثل حف األموال وحنوها ،116"..واألمانة مرتبطة بالتقوى والصالح الذي هو أهم شروط املنصب.
تقدمي ذوي اخلربة:
 110سرية عمر بن عبدالعزيز البن اجلوزي .121/
 111النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر بن عبدالعزيز  413/عن مروج الذهب  ،196/3ونسبت لغريه وهو أقرب ألن عمر مل يكن يستعمل السجع يف
مكاتباته.
 112سرية عمر بن عبدالعزيز البن اجلوزي .105/
113حسنه األلباين يف صحي اجلامع.1887/
 114جملة االتصاالت السعودية ،34-قيم املديرين وأخالقياهتم للدكتور إبراهيم الغفيلي.
115متفق عليه واللف ملسلم ،خمتصر صحي مسلم .)1651
116السياسة الشرعية .34
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وال بد أن يكون املعني يف املنصب ذا خربة وجتربة  ،قال قيس بن عاصم لبنيه  ":إذا مت فسودوا أكربكم فإن القوم إذا سلودوا
أكلربهم أحيلوا ذكلر أبليهم ،وال تسلودوا أصلغركم فيسلفه النلاس كبلاركم وهتونلون علليهم .117"...وقلال عللي رضلي اهلل عنلله  :رأي
الشيخ خري من مشهد الغالم .118وإن كان الصغري مؤهال فيقدم للقيادة فقد قال الشاعر يف حممد بن القاسم فات بالد السلند
وهو ابن سبع عشرة سنة:
ولداته إذ ذاك يف أشغال
قاد اجليو لسبع عشرة حجة
119
وسورة األبطال
قعدت هبم لذاهتم ومست به
مهم امللوك َ
وقال آخر :
وسنه يف أوان منشاها
ال تعجبوا من علو مهته
120
أصغرها يف العلو أعالها
إن النجوم اليت تضيء لنا
واملقصلود هنلا أن يلتم اختيلار مللن حيسلن العملل وهلذا يكثللر يف ذوي األسلنان ،وقلد يوجلد يف األحللداث ملن هلو أفضلل مللن
كثري ممن هو أعلى منه سنا فقد قال علي رضي اهلل عنه ":قيمة كل امرئ ما حيسنه".121
االختبار مث االختيار:
ومن اخلطأ تعيني أحد يف منصب قبل اختباره ،قال علي رضي اهلل عنه ":الطمأنينة إىل كل أحلد قبلل االختبلار عجلز".122
ويكون االختبار بطرق أربعة:
 .1باملقابلة الشخصية أي باالختبار الشفهي.
 .2باالختبار التحريري.
 .3باالختبار العملي ،كما إذا كانت الوويفة مهنية.
 .4بالتجربة ملدة معينة ،كأن يعمل ثالثة أشهر مبكافأة مالية حتت االختبار وقبل توقيع أي التزام تعاقدي.
حتديد األجرة (=املرتب):
ومن أعظم ما مينع الفساد اإلداري ،إعطاء املووف حقوقه املالية أوال بأول وتأكيدا لذلك املبدأ يقول صلى اهلل عليه وسلم":
أعط األجري أجره قبل أن جيف عرقه".123

 117رواه ألد  61/5ونسبه ابن حجر يف اإلصابة  253/3إىل النسائي يف الكربى.
118رواه البيهقي يف الكربى  ، 113/10وأورده القلعي يف هتذيب الرياسة . 188/
 119أورده القلعي يف هتذيب الرياسة  146 /دون نسبة .
120هتذيب الرياسة  146 /دون نسبة.
 121تفسري القرط  69/6عن أخالق العمل للدكتور فؤاد العمر.28/
 122أخالق العمل .31/
 123صحي اجلامع .1066
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كما أن تناسب املرتب مع حساسية الوويفة وأمهيتها أمر ال ينبغي إغفاله ،ألن االستقرار العائلي واملايل للمووف له أثره البالع
يف أداء املووف .ولذا قال صلى اهلل عليه وسلم ":من كان لنا عامال  ،فلم يكن له زوجة ،فليكتسب له زوجه ،فإن مل يكن له
خادم ،فليكتسب له خادما ،فإن مل يكن له مسكن فليكتسب مسكنا ،ومن اَتذ غري ذلك فهو غال أو سارق" .124وهذا
هو االجتاه احلديث لكثري من الشركات الناجحة  ،وذلك بتقدمي املساعدات للمووفني على شكل قروض حسنة لتوفري
املسكن وغريه من متطلبات احلياة .وقال أبو عبيدة لعمر رضي اهلل عنهما ملا راجعه يف تولية الصحابة يف الواليات العامة ":أما
إذا فعلت فأغنهم بالعمالة أي باألجر اجلزيل) عن اخليانة" .125ومن حكمة عمر بن عبدالعزيز أنه كان يوسع على عماله
يف النفقة ،يعطي الرجل منه م يف الشهر مائة دينار ،ومائيت دينار .وكان يتأول أهنم إذا كانوا يف كفاية تفرغوا ألشغال املسلمني،
فقيل له :لو أنفقت على عيالك  ،كما تنفق على عمالك؟ فقال :ال أمنعهم حقا هلم ،وال أعطيهم حق غريهم".126
ال لالزدواج بل تفرغ اتم للعمل:
ومن األسباب اليت تساعد على الضبط اإلداري ،التفرغ التام للعمل ،وعدم االنشغال بأعمال أخرى من جتارة أو غريه ،ولعظم
هذا األمر فقد كتب عمر بن عبدالعزيز كتابا إىل عماله ":نرى أن ال يتجر إمام ،وال حيل لعامل جتارة يف سلطانه الذي هو
عليه ،فإن األمري مىت يتجر ،يستأثر ويصيب أمورا فيها عنت ،وإن حرل أن ال يفعل".127
املشورة:
أن يكثر املشلورة  ،وذللك اسلتجابة لقولله تعلاىل ":وشلاورهم يف األملر فلإذا عزملت فتوكلل عللى اهلل"،128ويف وصلف أهلل اإلميلان
يقول تعاىل":وأمرهم شورى بينهم".
وال يعين هذا أن يستشري مجيع من حتته بل خيتار منهم من هو أهلل لالستشلارة ،ويلدل عللى هلذا حلديث ميملون بلن مهلران أن
أبا بكر الصديق كان إذا ورد عليه أمر ومل جيده يف الكتاب والسنة دعا رؤوس املسلمني وعلماءهم واستشارهم وكان عمر يفعل
ذلك .129وقال ابن عباس :كان القراء -يعين أهل العلم -أصحاب مشورة عمر كهوال كانوا أو شبانا.130
وقللد ذك للر اب للن عب للاس رض للي اهلل عنهم للا قصللة ق للدوم عم للر للش للام وأن لله مل للا أخللرب بوق للوع الط للاعون هب للا دع للى امله للاجرين األول للني
فاستشلارهم  . 131"..ومللا بعلث عملر رضلي اهلل عنله جيشلا إىل العلراق وأملر علليهم أبلا عبيلدة الثقفلي أملره أن يستشلري أصللحاب

 124صحي اجلامع .6362
 125أخالق العمل .53/
 126عمر بن عبدالعزيز للحاف ابن كثري .90/
 127سرية عمر عبدالعزيز البن عبداحلكم .83/
 128ال عمران.159/
129رواه البيهقي بسند صحي كما يف فت الباري .342/13
130رواه البخاري .)7286
131رواه البخاري .)5729
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأن يستشري سليط بن قيس فإنه رجل باشر احلروب".132قال ابن املعتلز  :ملن أكثلر املشلورة مل
يعدم عنلد الصلواب مادحلا وعنلد اخلطلأ علاذرا  .133وعليله أن يسلتخدم األسللوب األمثلل يف املشلورة ؛ فقلد ذكلر اجلهشلاري أن
سابور ذا األكتاف وهو من ملوك الفرس استشار وزيرين كانا له يف أمر من أملوره فقلال أحلدمها  :ال ينبغلي للمللك أن يستشلري
منا أحد ا إال خاليا فإنه أموت للسر وأحزم يف الرأي وأدعى إىل السالمة وأعفلى لبعضلنا ملن غائللة بعلض  ،ألن الواحلد رهلن مبلا
أوفضي إليه وهلو أحلرى أال يظهلره رهبلة للمللك ورغبلة إليله  ،وإذا كلان عنلد اثنلني مظهلر ؛ دخللت عللى املللك الشلبهة واتسلعت
عللى اللرجلني املعللاريض  ،فلإن عاقبهملا عاقللب اثنلني بلذنب واحللد وإن اهتمهملا اهتلم بريئللا منايلة جملرم وإن عفللا عنهملا عفلا عللن
واحد ال ذنب له وعن اخخر واحلجة عليه  .134وعليه أن يقصد الكبار وذوي اخلربة يف االستشارة  ،قال علي رضي اهلل عنله :
رأي الشلليخ خللري مللن مشللهد الغللالم )  .135وقللد يكللون عنللد صللغار السللن مللا ال عنللد غللريهم حلللدة عقللوهلم  ،وقللد كللان ابللن
شهاب الزهري رلله اهلل يشلجع الصلغار ويقلول  ":ال حتتقلروا أنفسلكم حلداثلة أسلنانكم فلإن عملر بلن اخلطلاب كلان إذا نلزل بله
األمر املعضل دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدة عقوهلم " .136
عالج البريوقراطية بتوسيع نطاق الالمركزية:
وكما هو معلوم فإن للبريوقراطية مساوئ أبرزها إطالة املدة بني القرار اإلداري وتنفيذه ،وقد عاجله عمر بن عبدالعزيز بكتابة إىل
عروة بن حممد – وكان عامال على اليمن ":-أما بعد ،فإين أكتب إليك آمرك أن ترد على املسلمني مظاملهم ،فرتاجعين ،وال
تعرف بعد املسافة ما بيين وبينك ،وال تعرف أحداث املوت ،حىت لو كتبت إليك أن اردد على مسلم مظلمة شاة ،لكتبت :
أرددها عفراء أو سوداء! ،فانظر أن ترد على املسلمني مظاملهم ،وال تراجعين" .137وقد كان عمر بن عبدالعزيز حريصا على
سرعة القرار اإلداري ،فلذا كان حيرل والته على البت يف املواضيع ،وعندما كتب له عدي بن أرطاة يف أمر شرعي كتب له
عمر":أما بعد ،فإنك ال تزال تعين إيل رجال – أي تتعبه -من املسلمني يف احلر والربد ،تسألين عن السنَة ،كأنك إمنا تعظمين
بذلك ،وامي اهلل حلسبك باحلسن -أي البصري ، -فإذا أتاك كتاب هذا فسل احلسن يل ولك وللمسلمني.138"...

ال تؤجل عمل اليوم إىل الغد:
132البداية والنهاية .26/7
133آداب ابن املعتز  ، 99/هتذيب الرياسة . 185/
134الوزراء والكتاب للجهشاري .11/
 135رواه البيهقي يف السنن الكربى  ، 113/10هتذيب الرياسة . 188/
136رواه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله . 85/1
 137طبقات ابن سعد .381/5
 138حلية األولياء  ،307/5عن النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر بن عبدالعزيز .324/
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ومن أسباب الضبط اإلداري التزام مبدأ :ال تؤجل عمل اليوم إىل الغد ،وقد رأى رجل عمر بن عبدالعزيز وقد أصابه اجلهد من
كثرة العمل ،فقال له :يا أمري املؤمنني ،لو تروحت وركبت .قال :كيف يل بعمل ذلك اليوم؟ قلت :يكون يف اليوم الذي يليه؟
قال :حس عمل يوم يف يومه ،فكيف بعمل يومني يف يوم.139"...
جتديد الدماء يف املنصب اإلداري:
ومن األساليب الناجحة يف تقوية الضبط اإلداري أسلوب تدوير القيادات اإلدارية ،والذي استخدمه اخللفاء املسلمون على مر
العصور وأثبتت النتائج إجيابيته يف عالج الفساد اإلداري ،وكشف أية خرق يف النظام من قبل املدير السابق.140
وب ن األفضل أن ال يطيل يف املنصب القيادي حىت تتجدد الدماء  ،وهو ما يطلق عليه اخن بضرورة تداول املنصب ،وحتديدها
بفرتة معينة ،وقد قال أبو حنيفة رله اهلل بضرورة توقيت والية القضاء بسنة لسببني:
 حىت ال ينشغل عن حتصيل العلم
 وحىت ال يتعرض للفتنة والغرور.141

 139سرية عمر بن عبدالعزيز البن اجلوزي .225/
 140أخالق العمل .107/
 141لسان احلكم البن الشحنة . 4/
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اخلامتة

بعد هذا التطواف الشيق يف تراثنا اإلسالمي املشرف وتارخينا احلافل ميكن أن نستخلص النتئج التالية:
 .1أن لدينا حضارة إدارية عظيملة حتتلاج إىل ملن يستكشلفها وحيسلن إبرازهلا لتنبلني أننلا أملة مل نكلن منحصلرين يف العللوم
النظرية والتطبيقية من طب وغريه ،بل ولدينا تفوق عظيم يف علوم اإلدارة والقيادة.
.2
.3
.4
.5
.6

أن من أهم ما مييز النظرية اإلدارية اإلسالمية تفعيل مفهوم الرقاة الذاتية وتقوية الضمري يف حس املووف والعامل.
أن مفهوم الرقابة اإلدارية نابع من املسؤولية الدينية للمدير أو القائد ،وهذا ما جيعله يتقن العلملية الرقابية.
أدركنللا كيللف فعللل اإلسللالم الرقابللة الشللعبية وجعلهللا مللن الواجبللات الكفائيللة ،تللأمث األمللة مجيعهللا إذا مل يقللم أحللد هلللذه
الرقابة.
الحظنا كيف حرل والة املسلمني وخلفاؤهم على املشاركة الشلعبية يف عمليلة الرقابلة لدرجلة أن يضلع أحلدهم جلائزة
مالية ملن يشارك بفعالية يف الرقابة.
كما مت الرتكيز على أن الرقابة أداة من أهم أدوات النجاح اإلداري ،وليسلت كلل شليء ،وللذا فالنجلاح لله علدة أركلان
ووسائل متداخلة نبهنا على بعض ما يكاف الفساد اإلداري وحيقق للمنظومة اإلدارية النجاح والتميز.

ويف خامتللة هللذا البحللث أسللأل اهلل تعللاىل أن جيعلنللا ممللن يللدخل يف حللديث ":إن اهلل حيللب إذا عمللل أحللدكم علمللال أن يتقنلله"،
فلاللهم إنللا نسللألك حبللك وحللب مللن حيبللك وحللب عملل يقربنللا إىل حبللك .واحلمللد هلل رب رب العللاملني وصلللى اهلل وسلللم علللى
السراج املنري والبشري النذير حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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أهم املراجع

 أخلالق العملل وسللوك العلاملني -تلأليف :د.فلؤاد عبلداهلل العملر -نشلر املعهلد اإلسلالمي للبحلوث والتللدريب
بالبنك اإلسالمي للتنمية -الطبعة األوىل 1419هل.
 النم للوذج اإلداري املس للتخلص م للن إدارة عم للر ب للن عب للدالعزي وتطبيقات لله يف اإلدارة الرتبوي للة – ت للأليف حمم للد
القحطاين -نشرته جامعة أم القرى سنة 1418هل.
 تاريخ الطربي –دار الكتب العلمية ببريوت – الطبعة األوىل سنة 1407هل.
 فضلليلة العللادلني مللن الللوالة ومللن أنعللم النظللر يف حللال العمللال والسللعاة ألب نعلليم األصللبهاين ت430ه لل) –
حتقيق مشهور حسن سلمان – دار الوطن –الطبعة األوىل سنة 1418هل.
 اإلدارة اإلسالمية –دراسة مقارنة بني النظم اإلسالمية والوضعية احلديثة -لللدكتور فلوزي كملال أدهلم – دار
النفائس ببريوت -الطبعة األوىل سنة 1421هل.
 اإلدارة اإلسالمية – املنهج واملمارسة – للدكتور حزام املطريي –الطبعة األوىل سنة 1417هل.
 اخداب الشرعية واملن املرعية البن مفل احلنبلي – حتقيق شعيب األرناؤوط وعمر القيام.
 األدب املفرد للبخاري مع تعليقات الشيخ األلباين.
 آراء شيخ اإلسالم يف احلكم واإلدارة للدكتور سعد الفريان.
 البداية والنهاية البن كثري –حتقيق الدكتور عبداهلل الرتكي – دار هجر.
 هتذيب الرياسة للقلعي.
 الدرر السنية من فتاوى أئمة الدعوة النجدية مجعها عبدالرلن ابن قاسم.
 السلسلة الصحيحة مد ناصر الدين األلباين – دار املعارف بالرياض.
 السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
 صحي اجلامع مد ناصر الدين األلباين –املكتب اإلسالمي ببريوت.
 القانون اإلداري السعودي للدكتور السيد خليل هيكل –نشرته جامعة امللك سلعود باريلاض – الطبعلة الثالثلة
1425هل.
 كت للاب الكس للب – حمم للد بل للن احلس للن الش لليباين -حتقي للق عبل للدالفتاح أبوغ للدة -نش للر :مكت للب املطبوعل للات
اإلسالمية-الطبعة األوىل.
 الكشاف االقتصادي لألحاديث النبوية -يي اللدين عطيلة-الطبعلة األوىل 1408ه ل -دار البحلوث العلميلة
–الكويت.
 مفتاح السعادة لطا كربي زادة
 الوزراء والكتاب للجهشاري
 رسالة احلسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
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 مشكاة املصابي للتربيزي -حتقيق حممد ناصر الدين األلباين –املكتب اإلسالمي.
 الرتغيب والرتهيب للمنذري -حتقيق حميي الدين مستو ورفاقه -دار ابن كثري.
 س للري أع للالم الن للبالء لل للذه ت 748ه لل) –حتقي للق ش للعيب األرن للاؤوط ورفقائ لله – دار الرس للالة – الطبع للة التاس للعة -
1413هل.
 الرتاتيب اإلدارية للكتاين.
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