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  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

  
 على س�یدنا  الحمد هللا رب العالمین، وأفضل الصالة وأتم التسلیم     

محم��د، وعل��ى آل��ھ وص��حبھ، وم��ن س��ار عل��ى نھج��ھ بإح��سان إل��ى ی��وم     
  .الدین

فإن اهللا تعالى خلق خلقھ ونظَّ�م لھ�م حی�اتھم بم�ا یحف�ظ لك�ل ذي                    
حق حقھ، وأمر بالعدل، وجعل العدل ھو میزان الدنیا واآلخرة، فال جور     

َوَم�ن َیْعَم�ْل   * ًرا َی�َرُه    َفَم�ن َیْعَم�ْل ِمْثَق�اَل َذرٍَّة َخْی�        :( وال َحْیف، ق�ال تع�الى       
واهللا سبحانھ وتعالى   ]  ٨ -٧: سورة الزلزلة أیة  ) [ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرا َیَرُه     

إنَّ اللَّ�ھ  : (أمر عباده بالع�دل فیم�ا بی�نھم م�ن أحك�ام وأق�ضیة، ق�ال تع�الى                
ْح�َشاء َواْلُمْنَك�ر    َوَیْنَھ�ى َع�ْن اْلفَ     َیْأُمر ِباْلَعْدِل َواْلِإْحَسان َوِإیَتاء ِذي اْلُقْرَبى     

، وح��رم الظل��م  ]٩٠: س��ورة النح��ل أی��ة)[َواْلَبْغ��ي َیِعظُك��ْم َلَعلَُّك��ْم َت��َذكَُّروَن
یاعب�ادي إن�ي حرم�ت      : (على نفسھ نھى عن�ھ فق�ال ف�ي الح�دیث القدس�ي            

  .)١() الظلم على نفسي وجعلتھ بینكم محرما فال تظالموا
نیة من�ذ الق�دم   ومن أنواع الظلم الت�ي عرفتھ�ا المجتمع�ات اإلن�سا         

ظ��اھرة الواس��طة، فل��م ت��سلم منھ��ا المجتمع��ات القوی��ة وال ال��ضعیفة وال    
الغنیة وال الفقیرة وال المتعلمة وال اُألّمیة، وظل ظھورھا مرتبطا برغبة          
اإلن�سان وحاجت��ھ لم��ن یحمی��ھ وی�سّھل ل��ھ وی��ؤّمن متطلبات��ھ واحتیاجات��ھ   

یذلِّل من خاللھ�ا    الخاصة، وظّلت واحدة من مكونات ثقافة الشعوب التي         
الكثی��ر م��ن العقب��ات والم��صاعب الت��ي تمنع��ھ م��ن الوص��ول إل��ى مبتغ��اه     
ومراده، وبالرغم م�ن تأثیرھ�ا ال�سلبي عل�ى المجتم�ع ألن فیھ�ا تح�صیال                 
وإعطاء شيء لشخص لیس لھ حق فیھ، وعلى ما تلحقھ من أضرار في 
 بنیة المجتمع األخالقي، كشیوع اإلحباط، وھضم حقوق اآلخرین، وقھ�ر    

العب��اد، خاص��ة المب��دعین م��نھم، ألنھ��ا تتج��اوز الق��درات، والكف���اءات،        
وترتبط بتبعّیات الفساد، كونھا ت�ساھم ف�ي اغت�صاب ح�ق، وفیھ�ا إف�ساد                 
كبی��ر وب��ّین للح��ق وال��ضمیر، وفیھ��ا ض��یاع للع��دل والم��ساواة، وإھ��دار      
لحق��وق اإلن��سان، وألنھ��ا تقت��ل روح اإلنت��اج ف��ي الف��رد وتقّل��ل م��ن ش��أن  

ة في ضمیر ووعي اإلن�سان ك�الوالء، واالنتم�اء، والتج�اوز           مفردات ھام 
على حق�وق اآلخ�رین، ب�الرغم م�ن ك�ل ذل�ك، فم�ا زال�ت الواس�طة تق�تحم                   

                                                           

باب تحریم الظلم، حدیث  ، كتاب البر والصلة واآلداب ، صحیح مسلم ) ١(
 ) .٢٥٧٧(رقم
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مجتمعاتن��ا، وت��ضع الرج��ل غی��ر المناس��ب ف��ي مك��ان مناس��ب، وف��ي ظ��ل   
تطلعاتنا لدولة مدنیة عصریة أساس�ھا الع�دل وی�سودھا الق�انون، ك�ان ال          

 ھ��ذه األف��ة الخطی��رة والت��ي تناولھ��ا ج��الل ب��د م��ن بی��ان رأي اإلس��الم ف��ي
المل���ك عب���د اهللا الث���اني ب���ن الح���سین حفظ���ھ اهللا ف���ي الورق���ة النقاش���یة   

  .السادسة، وبین خطرھا ونتاجھا
سیحاول الباح�ث م�ن خ�الل ھ�ذه الورق�ة البحثی�ة المتواض�عة أن               

یتناول موضوع الواسطة وموقف اإلسالم منھ، وذلك للوقوف على أح�د          
ة النقاش��یة ال��سادسة الت��ي كتبھ��ا جالل��ة المل��ك عب��داهللا    محتوی��ات الورق�� 

حی��ث ج��اءت تتویج��ا ل��ألوراق   . الث��اني ب��ن الح��سین حفظ��ھ اهللا ورع��اه   
ثنایاھ�ا الكثی�ر م�ن المف�اھیم والمف�ردات          الخمس األولى الت�ي حمل�ت ف�ي         

والق��یم والم��ضامین ال��سیاسیة واالجتماعی��ة والرس��ائل مت��ضمنة مالم��ح   
  .الرؤیة االصالحیة للملك
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كان��ت الورق��ة النقاش��یة ال��سادسة لجالل��ة المل��ك عب��د اهللا الث��اني      

بالغة الوضوح في معالجة وذك�ر ال�ضرر ال�ذي تلحق�ھ ال�والءات الفردی�ة         
بالوطن، وأنھ ال مفر من إیجاد جیل یحم�ي الق�انون وس�یادتھ بعی�دَا ع�ن                 

 باإلضافة إلى أنھا شخصت التحدیات الیومیة للمجتمع .الوالءات الفردیة
حی��ث ات��سمت بال��شمولیة . األردن��ي وعب��رت ع��ن ن��بض ال��شعب األردن��ي 

مبین��ة ال��نھج الملك��ي ال��ذي ی��سعى لمعالج��ة كاف��ة االھتمام��ات المجتمعی��ة  
والعدال����ة االجتماعی����ة ب����ین الم����واطنین عل����ى أس����اس تك����افؤ الف����رص  
والمساواة بینھم تح�ت مظل�ة الق�انون، وإن أح�د معوق�ات ذل�ك الواس�طة                 

ل�سلبي عل�ى مب�دأ العدال�ة والم�ساواة وال�شفافیة            والمحسوبیة وتأثیرھ�ا ا   
  .وبالتالي على مفھوم سیادة القانون ودولة المؤسسات

 األول املبحث

  الواسطة معىن 

 

 اطب اول

ا  طواا   

، والوس��ط م��ن ك��ل ش��يء أعدل��ھ، )و س ط(م��شتقة م��ن الفع��ل   
: س���ورة البق���رة ) [َس���ًطاَوَك���َذِلَك َجَعْلَن���اُكْم ُأمَّ���ًة وَ  : (ومن���ھ قول���ھ تع���الى  

  ]١٤٣أیة
ي ـھط، وسیول ا:أية بینھما طسوالو ا ھ:یقال، ولعلةاھي  والواسطة و

روف معب لطھي وة طسواه بالزكرلى مإصل  و:صیة فیقالولتا
الواسطة ھي . )١(شفیعا ط سویتن مو ھط سیولق وایدة صطسواب

  .)٢(الشفاعة، والوسیط المتوسط بین المتخاصمین
  معنى الواسطة في االصطالح  :المطلب الثاني

                                                           

)
١

، ٦د ، دار ص�������ادر ، بی�������روت،ط لمعتموس اقام،  ش�������اھین عطی�������ة ،جرج�������ي )
 .٧٧٨ص٢٠٠٨

العربی���ة، مكتب���ة  م���صطفى، إب���راھیم وآخ���رون، المعج���م الوس���یط، مجم���ع اللغ���ة  )٢(
 .١٠٣١،ص٢، ج٢٠٠٤الشروق الدولیة، مصر،
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طلب العون والم�ساعدة م�ن ش�خص ذي         "ُتَعرَّف الواسطة بأنھا      
نف��وذ وحظ��وة ل��دى م��ن بی��ده الق��رار لتحقی��ق م��صلحة معین��ة ل��شخٍص ال 

  .)١("یستطیع تحقیقھا بمفرده
وھ��ي أی��ضا طل��ب الع��ون والم��ساعدة ف��ي إنج��از ش��يء یق��وم ب��ھ    

 والم��ساعدة عل��ى تحقی��ق   إن��سان ذو نف��وذ ألي مم��ن بی��ده ق��رار الع��ون   
  .)٢(المطلوب إلنسان ال یستطیع أن یحقق مطلبھ بجھود ذاتیة

 ٢٠٠٦لسنة  ) ٦٢(وقد عرفھا قانون ھیئة مكافحة الفساد رقم          
  .ط : یعتب��ر ف��سادًا لغای��ات ھ��ذا الق��انون م��ا یل��ي"بم��ا ن��صھ ) ٥(الم��ادة 

  ".قبول الواسطة والمحسوبیة التي تلغي حقًا أو تحق باطًال
 الموظ�ف   قب�ل   م�ن   بقب�ول   تتعل�ق   الواس�طة   أن  یتب�ین   س�بق   اومم  

 إل��ى الغی��ر یؤدی��ھ للق��انون، مخالف��ة عل��ى مبنی��ة توص��یة أو لرج��اء الع��ام
 س�لب   إلى  یؤدي  مما  الوظیفیة  واجباتھ  بأداء  بذلك  مخال  الحاجة،  صاحب

   .العام المال ھدر وبالنتیجة باطل إحقاق أو حق
 غی�ر  جرم�ي  فع�ل  ون�ھ ك ،الف�ساد   أن�واع   وأخط�ر   أس�وأ   والواسطة  

 أش��كال أح�د  تع�د و بأدل�ة،  إثبات�ھ   ال�سھل  م�ن  ول�یس  ،ملم�وس  وال مرئ�ي 
  .انتشارا أكثره بل اإلداري الفساد
ز یزال لتعن إ  ة ما كاطسوالم ا  یرتجن وراء     لعلة موالحكمة إن ا      

فیھا ون لتي تكون للمواطن القاناساھا أرلتي وق انیة للحقولقانالحمایة ا
مة زلالانیة ولقانالحمایة غ ا   سباوٕا ،كافیةر    غیق    لجنائیة للحالحمایة ا

، یةدلتقلیت ا    یعارلتشال ظبالحمایة في  ةطمحان     تكم     لتي لوق ا    للحق
دأ مبز   یزتع، و  لعامة منھاایفة السیما وظلاھة زانو على سمعةظ   لحفاوا
رع بالمشّدا  ما حد أن   نج و ،رصلفؤ ا تكافواة و لمساوالحیادیة وا لة دالعا
لتي ر ا  لتحضواقي رلت ا  لباطستجابة لمتو ا  ھ،ةطسوالم ا  یرني لتجردألا

، مةدلمتقال دولف ا لى مصاإل وصولاجل ن أ م،  لتحقیقھا یسعى مجتمعنا
ئة طلخااة طسوالاللمساھمة في تصحیح ثقافة ون      لقاناخل دخالل ت نم
  .)٣(في مجتمعنا ر كبید لي حإسخة وراثة ورومت صبحأي ـلتوا

                                                           

)٥٥١١٦/٠/)١
http://www.alukah.net/publications_competitions/ ت����اریخ 

 ١٦/١/٢٠١٦الدخول
  .١٢، ص٢٠٠١الخریجي، كمال، ظاھرة انحالل الصفوة ، القاھرة، دار الخیال،)٢(
یع رلتشاة في طسوالال ویمة قبرجف، سوید فھ، لكساسبةد وامشعل محمد، قارلا)٣(
یعة رلشوم اعلت ، سا، مجلة درا)نةرسة مقادرا( قبیطلتاشكالیة وٕاني ردألا

 .١٠١، ص٢٠١٦ ،١دد،لع، ا٤٣دلمجلّون، الجامعة األردنیة ، القانوا
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 املبحث الثاني

   موقف اإلسالم من الواسطة

إن بذل النف�ع للن�اس م�ن األھمی�ة بمك�ان ف�ي اإلس�الم، فھ�و م�ن                
اْب��ِن ُعَم��َر، َأنَّ َرُج��ال َج��اَء ِإَل��ى َرُس��وِل اللَّ��ِھ  َع��ِن  أح��ب األعم��ال إل��ى اهللا؛

َیا َرُسوَل اللَِّھ، َأيُّ النَّ�اِس َأَح�بُّ ِإَل�ى اللَّ�ِھ ؟             : َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم، َفَقالَ    
َماِل َأَحبُّ ِإَلى اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ ؟ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ               َوَأيُّ اَألعْ 

َأَحبُّ النَّاِس ِإَل�ى اللَّ�ِھ َأْنَفُعُھ�ْم ِللنَّ�اِس، َوَأَح�بُّ اَألْعَم�اِل ِإَل�ى اللَّ�ِھ          :" َوَسلََّم
َبًة، َأْو َتْطُرُد َعْنُھ ُجوًع�ا، َأْو  ُسُروٌر ُتْدِخُلُھ َعَلى ُمْسِلٍم، َأْو َتْكِشُف َعْنُھ ُكرْ   

َتْقِضي َعْن�ُھ َدْیًن�ا، َوَألْن َأْم�ِشَي َم�َع َأٍخ ِل�ي ِف�ي َحاَج�ٍة، َأَح�بُّ ِإَل�يَّ ِم�ْن َأْن               
َأْعَتِكَف ِفي َھَذا اْلَم�ْسِجِد َیْعِن�ي َم�ْسِجَد اْلَمِدیَن�ِة َش�ْھًرا، َوَم�ْن َك�فَّ َغ�َضَبُھ                 

َوَم�ْن َك�َتَم َغْیَظ�ُھ، َوَل�ْو َش�اَء َأْن ُیْم�ِضَیُھ َأْم�َضاُه ، َم�َأل                َسَتَر اللَُّھ َعْوَرَتُھ،    
اللَُّھ َقْلَبُھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِرًضا، َوَمْن َمَشى َمَع َأِخیِھ ِفي َحاَج�ٍة َحتَّ�ى ُیْثِبَتَھ�ا،        

م��ھ  وجع��ل اإلس��الم م��ا یقد. )  ١(" َأْثَب��َت اللَّ��ُھ َقَدَمْی��ِھ َی��ْوَم َت��ُزوُل اَألْق��َدامُ 
عل��ى نف��سھ ف��ي ال��دنیا واآلخ��رة، ف��التوفیق  الم��سلم م��ن نف��ع للغی��ر یع��ود 

والبركة والنماء في ال�دنیا، وب�األجر الجزی�ل والنع�یم المق�یم ف�ي اآلخ�رة                 
)٢(.  

َوَما ُتنِفُقوْا ِمْن َخْیٍر َفألنُفِسُكْم َوَم�ا ُتنِفُق�وَن ِإالَّ اْبِتَغ�اء       : " یقول اهللا تعالى  
" ِفُق����وْا ِم����ْن َخْی����ٍر ُی����َوفَّ ِإَل����ْیُكْم َوَأن����ُتْم َال ُتْظَلُم����ونَ َوْج����ِھ الّل����ِھ َوَم����ا ُتن

  ]٢٧٢:البقرة.[
یعبر اإلسالم عن الواسطة بمصطلح ال�شفاعة بنوعیھ�ا الح�سنة             

والسیئة، وسیحاول الباحث في ھذا المبح�ث معرف�ة موق�ف اإلس�الم م�ن              
  .الشفاعة وحكمھا والوقوف على معناھا اللغوي واالصطالحي

                                                           

)
١

 ).٩٠٦(صححھ األلباني األحادیث الصحیحة رقم )
)٢(

 اآلخ�رین ف�ي     الصوفـي، حمـدان عبد اهللا و الطھراوي، جمیـل حسن، مفھوم نف�ع           
مجل��ة جامع��ة النج��اح   اإلس��الم وم��دى تمثل��ھ ل��دى طلب��ة الجامع��ة اإلس��المیة بغ��زة،   

 .١٣،ص٢٠٠٩، ٤.، ع٢٣. مج: العلوم اإلنسانیة: لألبحاث 
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 اولاطب 

ا  ا   

ش�فع ال�شيء؛ ض�م مثل�ھ     :  مشتقة من الشفع الذي ھ�و غی�ر ال�وتر یق�ال          
  .) ١("إلیھ فجعل الوتر شفعا

ب اطا 

   ا  ارع

یق�ول اب�ن األثی�ر ف�ي     .  ھي التوسط للغیر بجلب خیر لھ أو دفع شر عنھ        
 ذنوب والجرائم بینھم  ھي السؤال في التجاوز عن ال     : " تعریف الشفاعة 

)٢( .  
التوسط، لقضاء حاج�ة الغی�ر، ف�ي أم�ر       : ویرى الباحث أن الشفاعة ھي      

  . أو مستقبح شرعًا  مستحسن،
المراد بھا الشفاعة، وھذا اللفظ من مترادف�ات        : التوسط: شرح التعریف 

س��واء ك��ان ھ��ذا الغی��ر م��سلمًا أم ك��افرًا، : لق��ضاء حاج��ة الغی��ر .ال��شفاعة
الم�راد ھن�ا    : ف�ي أم�ٍر مستح�سن     .  ًا، لعموم األمر بال�شفاعة    قریبًا أم بعید  

أو . ال��شفاعة الح��سنة، ألن ض��ابطھا أن تك��ون فیم��ا استح��سنھ ال��شرع      
والم��راد ھن��ا ال��شفاعة ال��سیئة، ألن ض��ابطھا أن تك��ون فیم��ا      : م��ستقبح

  . استقبحھ الشرع 

                                                           

)
١

یط ، الفی�����روز أب�����ادي ، مج�����د ال�����دین محم�����د ب�����ن یعق�����وب ، الق�����اموس المح����� )

 –تحقی���ق  مكت���ب الت���راث ف���ي مؤس���سة الرس���الة، مؤس���سة الرس���الة ، بی����روت         

 .٩٤٧باب العین، فصل الشین، صلبنان ، 

)
٢

الج���زري ، أب���و ال���سعادات المب���ارك ب���ن محم���د، النھای���ة ف���ي غری���ب الح���دیث         )

ط�����اھر أحم�����د ال����زاوى ومحم�����ود محم�����د الطن�����احي، المكتب�����ة  : واألث����ر، تحقی�����ق 

 .٤٨٥،ص٥، ج١٩٧٩العلمیة، بیروت، 
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 اطب اث

ا  دا 

اَعًة َح��َسَنًة َیُك��ن لَّ��ُھ َن��ِصیٌب مِّْنَھ��ا َوَم��ن مَّ��ن َی��ْشَفْع َش��َف: (ـ�� قول��ھ تع��الى١
) َیْشَفْع َشَفاَعًة َسیَِّئًة َیُكن لَُّھ ِكْفٌل مِّْنَھ�ا َوَك�اَن الّل�ُھ َعَل�ى ُك�لِّ َش�ْيٍء مُِّقیًت�ا                   

  ].٨٥: سورة النساء، أیة[
ك�ان رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ      : عن أبي موسى رضي اهللا عن�ھ ق�ال        .٢

اش�فعوا ت��ؤجروا  :" حاج�ة أقب��ل عل�ى جل�سائھ فق�ال    وس�لم إذا أت�اه طال�ب    
  . )١("ولیقض اهللا على لسان نبیھ ما أحب

أن قری���شًا أھمھ���م ش���أن   : " ـ��� ع���ن عائ���شة رض���ي اهللا عنھ���ا قال���ت    ٢
ومن یجترئ إال أسامة اب�ن زی�د ، ح�ب           : المخزومیة التي سرقت، فقالوا   

 اهللا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فكلمھ أسامة فقال رسول اهللا صلى
أتشفع في حد من حدود اهللا؟ وأی�م اهللا ل�و أن فاطم�ة بن�ت          : "علیھ وسلم 

  .) ٢(" محمد سرقت لقطعت یدھا
وال��ذي یعنین��ا ف��ي ھ��ذا البح��ث ھ��و ال��شفاعة ال��سیئة لتوافقھ��ا           

ف�ي المجتم�ع تعن�ي      " واس�طة "بالمعنى مع الواسطة حیث أصبحت كلمة       
ف�ي مجتمعاتن�ا حت�ى      الظلم والَجور، وَأخذ حقوق اآلخرین، وقد انت�شرت         

أصبحت من المظاھر التي نراھا في كل مكان، وثقافة تربى علیھا أجیال 
 .)٣ (منا

ھ�ي م�ا كان�ت خ�الف     "ویمكن تعریف ال�شفاعة ال�سیئة بم�ا یل�ي            
الحسنة، بأن كانت في أمر غیر مشروع، فھي شفاعة ال یقصد بھا وجھ 

                                                           

)
١

البخ�����اري، محم�����د ب�����ن إس�����ماعیل، ص�����حیح البخ�����اري، كت�����اب الزك�����اة، ب�����اب   )

، وأخرج����ھ م����سلم، كت����اب الب����ر ٤/٥٢ ١٤١٢التح����ریض عل����ى ال����صدقة، ح����دیث 

 ٦٦٣٤وال�����صلة ، ب�����اب اس�����تحباب ال�����شفاعة ف�����ي م�����ا ل�����یس بح�����رام ، ح�����دیث   

١٦/١٥٢. 

)
٢

البخ���اري، محم���د ب���ن إس���ماعیل، ص���حیح البخ���اري، كت���اب الح���دود، ب���اب ح���د        )

 ، وم���سلم، كت���اب الح���دود، ب���اب قط���ع ال���سارق      ١٢/٨٧ ٦٧٨٨، ح���دیث ال���سرقة

 . ١١/١٥٥ ٤٣٦٤الشریف وغیره ، حدیث 

)
٣

المبل���غ، ع���یس ب���ن درزي، الوس���اطة والرش���وة أحكامھم���ا وأخطارھم���ا، تق���دیم     )
  .٩السعودیة، ص-سلیمان بن عامر، دار األندلس، حائل
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د اهللا ، أو اهللا، وال یراعى فیھا ح�ق الم�سلم، أو تك�ون ف�ي ح�د م�ن ح�دو            
تجلب ضررًا على مسلم، أو تكون سببًا ف�ي ظل�م، أو إظھ�ارًا لمنك�ر ، أو       

  .)١(" أخذ علیھا أجرًا
كل شفاعة لدرء حد من : فالشفاعة السیئة ھي :ضوابط الشفاعة السیئة

حدود اهللا بعد بلوغھ السلطان، أو الرتكاب مع�صیة م�ن معاص�ي اهللا، أو      
ك�ون ذل�ك عل�ى س�بیل العف�و أو      لھضم حق م�ن حق�وق الن�اس، دون أن ی     

  .)٢(المسامحة، من صاحب الحق نفسھ
  .أن تكون فیما نھى الشارع عنھ:  فالضابط العام للشفاعة السیئة ھو

                                                           

)
١

دار الكت�����ب القاس����مي، محم����د جم�����ال ال����دین ب�����ن محم����د، محاس�����ن التأوی����ل،      )

  .٩١، ص ١،١٩٩٧العلمیة، بیروت، ط

)
٢

المی����داني، عبدالحمی����د ، األخ����الق اإلس����المیة وأس����سھا، دار العل����م، بی����روت،      )

  .٦٦، ص٢ج
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راب اطا 

 طواور ا)ا ا (ما )١(  

 فع�ن   )٢(وت�سمى ال�شفاعة المانع�ة     : الشفاعة في حد من حدود اهللا        -١
 ص�لى اهللا    –س�معت رس�ول اهللا      : " ن�ھ ق�ال   ابن عمر، رض�ي اهللا ع     

من حالت ش�فاعتھ دون ح�د م�ن ح�دود اهللا،     " : یقول–علیھ وسلم 
فقد ضاد اهللا، ومن خاصم في باطل وھو یعلم لم یزل في سخط اهللا 
حت��ى ین��زع، وم��ن ق��ال ف��ي م��ؤمن م��ا ل��یس فی��ھ أس��كنھ اهللا ردغ��ة  

  .) ٣("الخبال حتى یخرج مما قال
ق��ال رس��ول اهللا ص��لى اهللا : ھ��ا  قال��ت وع��ن عائ��شة رض��ي اهللا عن  -٢

ی��ا أس��امة أت��شفع ف��ي ح��د م��ن ح��دود اهللا؟ ث��م ق��ام       ":علی��ھ وس��لم 
إنم�ا أھل�ك ال�ذین م�ن ق�بلكم أنھ�م ك�انوا إذا س�رق           :فاختط�ب فق�ال  

فیھم الشریف تركوه، وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا علیھ الح�د،          
 .)٤(" وأیم اهللا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا

وم��ن ص��ور   : ال��شفاعة لظل��م م��سلم أو اقتط��اع ح��ق م��ن حقوق��ھ       -٣
الشفاعة السیئة أن یترت�ب علیھ�ا ظل�م م�سلم، أو اقتط�اع ح�ق م�ن              
حقوق��ھ، فع��ن أب��ي أمام��ة ب��ن ثعلب��ة الح��ارثي رض��ي اهللا عن��ھ أن       

م��ن اقتط��ع ح��ق ِام��رئ : "رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  ق��ال  
                                                           

)
١

الرع���وجي، إب���راھیم ب���ن ص���الح، الت���دابیر الوقائی���ة ف���ي جریم���ة الرش���وة ف���ي         )

ة، ال���شریعة اإلس���المیة، رس���الة ماج���ستیر، أكادیمی���ة ن���ایف العربی���ة للعل���وم األمین���  

  . ٤٠، ص٢٠٠٣ السعودیة-الریاض

)
٢

األلب�����اني، محم�����د ناص�����ر، ص�����حیح الترغی�����ب والترھی�����ب، مكتب�����ة المع�����ارف،  )

  .٥٩٦، ص١،٢٠٠٠السعودیة،ط-الریاض

)
٣

س���نن أب���ي دواد ، كت���اب األق���ضیة، ب���اب ف���یمن یع���ین عل���ى خ���صومة م���ن غی���ر    )

 ، ٣٥٧٧ وأحم�������د ف�������ي م��������سنده   ٢/١٢٨ ٣٥٩٧ح��������دیث . أن یعل�������م أمرھ�������ا  

سنن الكب���رى ، كت���اب الوكال���ة ، ب���اب إث���م م���ن خاص���م أو أع���ان    والبیھق���ي ف���ي ال��� 

 .٨/٤٦٤ ١١٥٢٥في خصومٍة باطلة 

)
٤

أخرج���ھ البخ���اري ، كت���اب الح���دود ، ب���اب كراھی���ة ال���شفاعة ف���ي الح���د إذا رف���ع    )
 وم����سلم، كت����اب الح����دود، ب����اب قط����ع ال����سارق     ١٤/١٣٠ ٦٦٤٠، ح����دیث رق����م  
 . ١١/١٥٥ ١٦٨٨والنھي عن الشفاعة في الحدود رقم . الشریف وغیره
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: لیھ الجنة فقال رجلمسلم بیمینھ فقد أوجب اهللا لھ النار، وحرم ع
وإن ك�ان ق�ضیبًا م�ن    :  وإن كان شیئًا ی�سیرًا ی�ا رس�ول اهللا ؟ فق�ال       

 .)١( "أراك
. ال��شفاعة لتولی��ة القری��ب، م��ع علم��ھ أن غی��ره أول��ى وأح��ق من��ھ     -٤

فیسلب الحق من مستحقھ ویھبھ لقریبھ بشفاعتھ، فھذا النوع من          
ن�ھ  الشفاعة ال یجوز ودلیلھ ما روي عن ابن عب�اس  رض�ي اهللا ع    

م��ن اس��تعمل رج��ًال م��ن   ":ع��ن رس��ول اهللا  ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  
عصابة، وفي تلك العصابة من ھو أرض�ى هللا من�ھ، فق�د خ�ان اهللا،                

 .)٢("وخان رسولھ، وخان المؤمنین
وم��ن ص��ور   : ال��شفاعة لظل��م م��سلم أو اقتط��اع ح��ق م��ن حقوق��ھ       -٥

الشفاعة السیئة أن یترت�ب علیھ�ا ظل�م م�سلم، أو اقتط�اع ح�ق م�ن              
فع��ن أب��ي أمام��ة ب��ن ثعلب��ة الح��ارثي رض��ي اهللا عن��ھ أن      حقوق��ھ، 

م�ن اقتط�ع ح�ق ِام�رئ        : "رسول اهللا  ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم  ق�ال              
: مسلم بیمینھ فقد أوجب اهللا لھ النار، وحرم علیھ الجنة فقال رجل

وإن ك�ان ق�ضیبًا م�ن    :  وإن كان شیئًا ی�سیرًا ی�ا رس�ول اهللا ؟ فق�ال       
  .)٣("أراك

                                                           

)
١

رواه مسلم، كتاب اإلیمان ، باب وعید من أقتطع حق مسلم بیم�ین ف�اجرة، ح�دیث        )
 . ٣١٠١٢/٣١٢رقم 

)
٢

ھ���ذا ح���دیث ص���حیح اإلس���ناد ول���م  :  وق���ال ٤/١٠٤رواه الح���اكم ف���ي الم���ستدرك )
 .یخرجاه، وسكت عنھ الذھبي 

)
٣

رة، ح�دیث  رواه مسلم، كتاب اإلیمان ، باب وعید من أقتطع حق مسلم بیم�ین ف�اج     )
 . ٣١٠١٢/٣١٢رقم 
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 املبحث الثالث

  يف اإلسالم) الشفاعة السيئة(لواسطة حكم ا

  .)١() الواسطة(اتفق الفقھاء على تحریم الشفاعة السیئة   
 :ولذلك أدلة منھا

مَّن َیْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َیُكن لَُّھ َنِصیٌب مِّْنَھا َوَمن : (ـ قولھ تعالى١
 ].٨٥: نساء، أیةسورة ال [)َیْشَفْع َشَفاَعًة َسیَِّئًة َیُكن لَُّھ ِكْفٌل مِّْنَھا

  ).َوَمن َیْشَفْع َشَفاَعًة َسیَِّئًة َیُكن لَُّھ ِكْفٌل مِّْنَھا: (قولھ سبحانھ: الشاھد 
أن اهللا رتب على ھذه الشفاعة كفًال من اإلثم، واإلثم : وجھ االستشھاد 

   .)٢(ال یكون إال في أمر حرمھ الشارع، فتكون ھذه الشفاعة محرمة
إن قریشًا أھمھم شأن : "  قالت -اـ عن عائشة رضي اهللا عنھ٢

ومن یجترئ إال أسامة بن زید حب : المخزومیة التي سرقت فقالوا
رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  فكلمھ أسامة فقال رسول اهللا  صلى 

                                                           

)
١

ابن الھمام، محمد بن عبد الواحد السیواسي، شرح فتح القدیر على الھدایة )

عبد الرزاق غالب المھدي، دار الكتب العلمیة، : شرح بدایة المبتدي، تحقیق

   . ٥٥٢،ص٧،ج١،٢٠٠٣بیروت، ط

محم�د عب�د   : بن العربي ، أحك�ام الق�رآن، تحقی�ق    المالكي، محمد بن عبد اهللا أبو بكر    

   .٣٦٤،ص١،ج٢٠٠٣ ،٣القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 النووي، محي الدین یحیى بن شرف، المنھاج في شرح ص�حیح م�سلم ب�ن الحج�اج       

، ٢،١٩٧٢ بی�روت، ط –، دار إحی�اء الت�راث العرب�ي    )صحیح مسلم ب�شرح الن�ووي    (

حاوي الكبیر ف�ي    ال الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي،       .٧٧١،ص٦١ج

 ٦١،ج١،١٩٩٩فق����ھ م����ذھب اإلم����ام ال����شافعي، دار الكت����ب العلمی����ة، بی����روت، ط   

  .٨٨٢ص،

اب��ن تیمی��ة، أحم��د ب��ن عب��د الحل��یم، مجم��وع الفت��اوى، مجم��ع المل��ك فھ��د لطباع��ة         
  ٣٠٣،ص٨٢،ج١٩٩٥المصحف الشریف، المدینة النبویة،

)
٢

حكام القرآن الكریم، القرطبي، أبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري، الجامع أل)
الطبري، محمد بن  ، ٢٩٥، ص٥، ج٢،١٩٦٤دار الكتب المصریة، القاھرة، ط

محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، : جریر بن، جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق
 .٥٨١،ص٨، ج٢٠٠٠، ١بیروت، ص
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أتشفع في حد من حدود اهللا؟ وأیم اهللا لو أن فاطمة : "اهللا علیھ وسلم 
  .)١("بنت محمد سرقت لقطعت یدھا

عدم قبول النبي  صلى اهللا علیھ وسلم شفاعة زید رضي : اللةوجھ الد
كل ذلك یدل على , وبیان حرمة ذلك على المأل, اهللا عنھ وإنكاره علیھ

  .وعظم إثم صاحبھا, حرمة ھذه الشفاعة
من حالت : " ـ عن ابن عمر عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم، قال٣

  .) ٢("  أمرهشفاعتھ دون حد من حدود اهللا ، فھو مضاد هللا في
, أن النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  جعل من حال دون حد: وجھ الداللة

مما یدل على أن الشفاعة في الحدود بعد بلوغھا , مضادًا هللا في أمره
المتوعد علیھا في الدنیا , من الكبائر المحرمة, وثبوت سببھا, السلطان
  .واآلخرة

" ك حی�ث ج�اء م�ا ن�صھ          وأیضا كان ل�دائرة اإلفت�اء األردن�ي رأي ف�ي ذل�            
ھ�ي الت�ي یتوص�ل بھ�ا الم�سلم إل�ى أخ�ذ حق�ھ ال�ذي ال            : الشفاعة الح�سنة  

ینازعھ فی�ھ أح�د، ویك�ون أھ�ال ل�ذلك الح�ق، یمل�ك جمی�ع الكف�اءات الت�ي                   
  .ترشحھ إلیھ، بشھادة أھل الخبرة واالختصاص

فھ�ي الت�ي یتوص�ل بھ�ا إل�ى أخ�ذ حق�وق              : وأما ال�شفاعة ال�سیئة      
 اهللا .وال لتف�وق، وإنم�ا للمعرف�ة والقراب�ة وال�صحبة      اآلخرین، ال لكف�اءة     

َم��ْن َی�ْشَفْع َش��َفاَعًة َح��َسَنًة َیُك�ْن َل��ُھ َن�ِصیٌب ِمْنَھ��ا َوَم��ْن    : (ع�ز وج��ل یق�ول  
) [  َیْشَفْع َشَفاَعًة َسیَِّئًة َیُكْن َلُھ ِكْفٌل ِمْنَھا َوَكاَن اللَُّھ َعَلى ُكلِّ َش�ْيٍء ُمِقیًت�ا               

  ]٨٥النساء،
لسیئة ال تكون إال في األمور الم�شتركة ب�ین جماع�ة    والشفاعة ا   

م���ن الن����اس، كالوظ����ائف العام����ة ف����ي الدول����ة الت����ي یتقاس����مھا جمی����ع  
المواطنین، أما في األمور الخاصة التي تملك النظ�ر فیھ�ا ھیئ�ة خاص�ة،               

فھ��ذه م��ن ح��ق الھیئ��ة   : كال��شركات الخاص��ة، وبع��ض الوظ��ائف العام��ة   

                                                           

)
١

أخرج���ھ البخ���اري ، كت���اب الح���دود ، ب���اب كراھی���ة ال���شفاعة ف���ي الح���د إذا رف���ع  .)
 وم����سلم، كت����اب الح����دود، ب����اب قط����ع ال����سارق     ١٤/١٣٠ ٦٦٤٠ رق����م ، ح����دیث

 . ١١/١٥٥ ١٦٨٨والنھي عن الشفاعة في الحدود رقم . الشریف وغیره
)

٢
س���نن أب���ي دواد ، كت���اب األق���ضیة، ب���اب ف���یمن یع���ین عل���ى خ���صومة م���ن غی���ر  .)

 ، ٣٥٧٧ وأحم�������د ف�������ي م��������سنده   ٢/١٢٨ ٣٥٩٧ح��������دیث . أن یعل�������م أمرھ�������ا  
كت���اب الوكال���ة ، ب���اب إث���م م���ن خاص���م أو أع���ان    والبیھق���ي ف���ي ال���سنن الكب���رى ،  

 .٨/٤٦٤ ١١٥٢٥في خصومٍة باطلة 
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ا لمن تراه مناسبا؛ ألن األمر غیر المخولة في النظر فیھا منح الحق فیھ
  .)١("واهللا أعلم. خاضع للمنافسة أصال

 املبحث الرابع

وسائل التغلب على الواسطة
ُّ

  

 تعتب�ر الواس��طة م�ن أھ��م العقب�ات ف��ي طری�ق اإلص��الح اإلداري،      
وتبرز الحاجة اآلن إلى اجتثاث جذور ھذه الظاھرة م�ن مجتمعن�ا، وذل�ك           

تعاملھ��ا م��ع الف��رد ح��سب كفاءت��ھ    برس��م سیاس��ات إص��الحیة تق��وم ف��ي    
ومھارتھ، ألنھ ھذه العادة السیئة توثر في أم�ن المجتم�ع واس�تقراره، و       

وتؤدي إلى اختالل في ميزان المساواة،  تقتل اإلبداع والتفوق، والتمی�ز      
والعدل االجتماعي، فكان ال بد من وسائل ناجعة للتغلب عليها، وتتمثل           

  :)٢(بما يلي

 فالموظف الناجح ھو الذي یراقب اهللا تع�الى         :ة الذاتية تنمية الرقاب : أوالً
قب��ل أن یراقب��ھ الم��سؤول، وھ��و ال��ذي یراع��ي الم��صلحة الوطنی��ة قب��ل       
المصلحة الشخصیة، فإذا تكون ھذا المفھ�وم الكبی�ر ف�ي نف�س الموظ�ف               

 .فستنجح المؤسسة بال شّك؛ ألن الموظفین مخلصون لھا
 األمان��ة، فھ��ي ع��الج ھ��ذه الرقاب��ة تمن��ع م��ن الخیان��ة، وتع��ین عل��ى 

  .وقائّي لكثیٍر من المخالفات الوظیفیة قبل حدوثھا
إن أّي نظام بشري في العالم یمكن االلتفاف علی�ھ، ویمك�ن ارتك�اب        
المخالفات فیھ دون عقوبة، لكن الوصفة الوحیدة في تطبیق النظام ھ�ي            

ھ الرقابة الذاتیة التي تمن�ع اإلن�سان ذاتی�ًا م�ن ارتك�اب المخالف�ات، وتحثُّ�             
  .على المزید من العطاء

                                                           

)
١

(.

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=٨٣٠#.

WHyZ٩lN٩٧IU٢٠١٧ /١ /١٦ تاریخ الدخول.  

)
٢

لمزی���د م���ن التوض���یح انظ���ر الفلی���ت، خل���ود وص���دیق، ن���صار، م���نھج الق���رآن     . )

ث مق���دم للم���ؤتمر العلم���ي األول بعن���وان    الك���ریم ف���ي ع���الج الف���ساد اإلداري، بح���    

الق����رآن الك����ریم ودوره ف����ي معالج����ة ق����ضایا األم����ة، الجامع����ة اإلس����المیة غ����زة،     

 .١٧/١٢/٢٠٠٨-١٦فلسطین، 
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كتقوی��ة اإلیم��ان ب��اهللا والتق��وى،   : ولتنمی��ة الرقاب��ة الذاتی��ة وس��ائل  
وتعزیز الح�س ال�وطني، وتحمُّ�ل الم�سؤولیة، واإلقن�اع بأھمی�ة الوظیف�ة               

  .وأدائھا بشكل صحیح
ألن : وضع األنظمة الدقیقة التي تمنع االجتھادات الفردیة الخاطئة: ثانیًا

یة غیر السویة تنتج أحیانًا من ضعف النظام، أو عدم الممارسات األخالق
وض���وحھ، أو وج���ود ثغ���رات فی���ھ تت���رك المج���ال للتالع���ب واالس���تغالل   

  .واالجتھادات الشخصیة
فإذا نظ�ر الع�املون إل�ى الم�دیر وھ�و ال یلت�زم              ): ١(القدوة الحسنة : ثالثاً

  .بأخالق المھنة، فھم كذلك من باب أولى
ى اهللا علی��ھ وس��لم ال��ذي ھ��و مث��ال    وأول الق��دوات رس��ول اهللا ص��ل  

النزاھ���ة، واإلخ���الص، وح���ب الخی���ر لآلخ���رین، وااللت���زام بم���ا یقول���ھ،    
وال��صدق، والع��دل، والرأف��ة، وح��سن التعام��ل، وغی��ر ذل��ك م��ن ال��صفات   

َلَقْد َكاَن َلُك�ْم  ( قال اهللا سبحانھ . الحسنة واألخالق الجمیلة التي أوردناھا 
َنٌة لَِّمن َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَیْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اللَّ�َھ          ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحسَ    

  )٢١األحزاب،) (َكِثیرًا 
وكان عمر رضي اهللا عنھ إذا نھ�ى الرعی�ة ع�ن ش�يء، جم�ع أھل�ھ              

إن��ي ق��د نھی��ت الن��اس ع��ن ك��ذا وك��ذا، وإن الن��اس ینظ��رون  :" وق��ال لھ��م
وا، وإن ھب�تم ھ�ابوا،      إلیكم، كما ینظر الطیر إل�ى اللح�م، ف�إن وقع�تم وقع�             

وإن��ي واهللا ألوت��ى برج��ل وق��ع فیم��ا نھی��ُت الن��اس عن��ھ إال أض��عفُت ل��ھ       
  )٢(."العذاب، لمكانھ منِّي، فمن شاء منكم فلیتقدم، ومن شاء فلیتأخر

وت���صوَّر م���دیرًا یوص���ي الم���وظفین ب���االلتزام بال���دوام وھ���و م���ن      
صي أواخرھم حضورًا، وآخ�ر یوص�ي بالنزاھ�ة، وأخب�ار اس�تغاللھ الشخ�       

للوظیف��ة معروف��ة للقاص��ي وال��داني، وآخ��ر یتظ��اھر بمحارب��ة المحاب��اة      
والواس��طة، والموظف��ون یعرف��ون أن زم��یلھم إنم��ا تع��یَّن ف��ي الوظیف��ة        
لعالقتھ بالم�دیر، م�ع أن�ھ غی�ر مؤھَّ�ل، فھ�ل یمك�ن لبیئ�ة كھ�ذه أن ت�شیع                    

                                                           

)
١

الفلی����ت، خل����ود وص����دیق، ن����صار، م����نھج الق����رآن الك����ریم ف����ي ع����الج الف����ساد   )

 ٣٥٣اإلداري، مرجع سابق  ص

)
٢

ل����ي، مناق����ب أمی����ر اب����ن الج����وزي عب����د ال����رحمن ب����ن عل����ي ب����ن محم����د ب����ن ع )

حلم�����ي محم�����د إس�����ماعیل، دار اب�����ن : الم�����ؤمنین عم�����ر ب�����ن الخط�����اب ، تحقی�����ق

  .٢٤٠،ص ١،١٩٩٦مصر، ط-خلدون، اإلسكندریة
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  .فیھا أخالقیات المھنة؟
الق���دوة ض���رورة إلنج���اح عملی���ة التوجی���ھ، والق���دوة مح���ّط أنظ���ار   
الن��اس، ومقی��اس ت��صرفاتھم، وحت��ى یك��ون ال��شخص مھیَّ��ًأ لھ��ا فھن��اك      

  . )١(ذاتیة وعلمیة وعملیة یمكن الرجوع إلیھا في كتب التربیة  صفات 
 ف�إذا اقتن�ع العام�ل ب�أن          :تصحيح الفهم الديني والوطني للوظيفة    : رابعاً

أن العم���ل وس���یلة للتنمی���ة الوطنی���ة، وازدھ���ار البل���د،    العم���ل عب���ادة، و 
  .وتحسین مستوى الدخل زاد لدیھ االلتزام بأخالق المھنة

والمالح��ظ أن المتح��دثین ع��ن الوطنی��ة ی��سھبون كثی��رًا ف��ي جوان��ب  
سیاس��یة أو اقت��صادیة ویغفل��ون جان��ب االنتم��اء ال��وطني ال��وظیفي؛ ف��إن   

  .لوطنیةالوالء للوظیفة ھو والء للوطن، ومن صمیم ا
وھنا یبرز دور المسجد والمدرس�ة والجامع�ة ووس�ائل اإلع�الم ف�ي         
توعی��ة الن��اس بأخالقی��ات المھن��ة م��ن منظ��ور إس��المي، وھ��ي أخ��الق         
اإلسالم التي دعا إلیھا وأكَّد علیھا، وتوعیتھم بطبیع�ة المھن�ة الت�ي ھ�ي               
ركیزة من ركائز المجتمع اإلس�المي، إذ ھ�ي م�ن ف�روض الكفای�ات، وال                

وتغیی�ر النظ�رة ال�سائدة ع�ن الوظیف�ة م�ن         . دولة اإلس�المیة عنھ�ا    غنى لل 
كونھا مصدرًا للدخل فقط، إلى كونھا وسیلة من وسائل طاعة اهللا تعالى            

  .من أبواب كثیرة
 ف�ال ب�ّد م�ن وج�ود األجھ�زة            :محاسبة المسؤولين والمـوظفين   : خامساً

الرقابی����ة الت����ي ت����شرف عل����ى تطبی����ق النظ����ام، وتحاس����ب المق����صِّرین  
  .مخالفینوال

وم��ن أج��ل ذل��ك ش��رع اإلس��الم الح��دود لتك��ون رادع��ًا لك��ل متج��اوٍز    
لألنظم���ة اإلس���المیة، ض���ارٍب بع���رض الح���ائط ك���ل العوائ���ق والوس���ائل    

الزَّاِنَیُة َوالزَّاِن�ي َفاْجِل�ُدوا ُك�لَّ       ( قال اهللا سبحانھ      . المنجیة من المحرمات  
م ِبِھَم��ا َرْأَف��ٌة ِف��ي ِدی��ِن اللَّ��ِھ ِإن ُكن��ُتْم   َواِح��ٍد مِّْنُھَم��ا ِمَئ��َة َجْل��َدٍة َوَل��ا َتْأُخ��ْذكُ  

) ُتْؤِمُن��وَن ِباللَّ��ِھ َواْلَی��ْوِم اْل��آِخِر َوْلَی��ْشَھْد َع��َذاَبُھَما َطاِئَف��ٌة مِّ��َن اْلُم��ْؤِمِنیَن     
  )٢: سورة النور أیة(

وكان النبي صلى اهللا علیھ و سلم یحاسب عمَّالھ، كما قال البخاري 
اإلم��ام عمَّال��ھ، ث��م روى ع��ن أب��ي حمی��د    ب��اب محاس��بة  :" ف��ي ص��حیحھ 

ال��ساعدّي أن النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ و س��لم اس��تعمل اب��ن اللتبیَّ��ة عل��ى       
ص��دقات بن��ي س��لیم، فلم��ا ج��اء إل��ى رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ و س��لم      

                                                           

 مثل كتاب منھج التربیة اإلسالمیة لمحمد قطب ، وأصول التربیة اإلسالمیة  )١(
 .وأسالیبھا لعبدالرحمن النحالوي 



 
- ١٠٣٦ -

  .) ٢(" الحدیث.. )١(ھذا الذي لكم، وھذه ھدیٌة ُأھِدَیت إلّي: وحاسبھ، قال
كان النبي ص�لى اهللا علی�ھ   :" )٣(میة وقال ابن القیم في الطرق الحك 

و س���لم ی���ستوفي الح���ساب عل���ى عمال���ھ یحاس���بھم عل���ى الم���ستخرج        
والمصروف، كما في الصحیحین عن أبي حمید الساعدّي، وذكر الحدیث 

 ."المتقدم
أرأی��تم إذا اس��تعملت  :" وك��ان عم��ر رض��ي اهللا عن��ھ ی��سأل الرعی��ة   

. نع�م : ا علّي ؟ ق�الوا علیكم خیر من أعلم ثم أمرتھ بالعدل أكنُت قضیت م   
  .)٤(" ال، حتى أنظر في عملھ، أعِمل بما أمرتھ أم ال: قال

ومحاسبة المسؤول تحمیھ من ضعف النفس، واالستغالل، وتحمي        
المؤس���سة م���ن الخ���سارة، وتنظ���ف المجتم���ع م���ن الظ���واھر ال���سلبیة        

 .واألمراض االجتماعیة
ئف والقضاء على المحسوبیة ف�ي التعی�ین، ب�اإلعالن ع�ن الوظ�ا              

م��ن خ��الل م��سابقة وظیفی��ة، وإش��راك أكث��ر م��ن م��سؤول ف��ي التوظی��ف،  
  .وتحدید األسس التي یعیَّن على ضوئھا المتقدِّم بدقة

ف�أمراض الواس��طة والمح��سوبیة وتغلی�ب جان��ب ال��صداقة والقراب��ة   
والمنفعة على المصلحة العامة یجب أن تختفي إذا كنا نطمح إل�ى تنمی�ة               

صلى اهللا علی�ھ و س�لم ك�ان م�ن أعمام�ھ      حقیقیة، وحسبك أن رسول اهللا   

                                                           

اهللا علیھ وسلم استعمل ابن األتبیة على  عن أبي حمید الساعدي أن النبي صلى ) ١(
صدقات بني سلیم فلما جاء إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وحاسبھ قال ھذا 
الذي لكم وھذه ھدیة أھدیت لي فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فھال جلست 
في بیت أبیك وبیت أمك حتى تأتیك ھدیتك إن كنت صادقا ثم قام رسول اهللا صلى 

 علیھ وسلم فخطب الناس وحمد اهللا وأثنى علیھ ثم قال أما بعد فإني أستعمل اهللا
رجاال منكم على أمور مما والني اهللا فیأتي أحدكم فیقول ھذا لكم وھذه ھدیة أھدیت 
لي فھال جلس في بیت أبیھ وبیت أمھ حتى تأتیھ ھدیتھ إن كان صادقا فو اهللا ال 

حقھ إال جاء اهللا یحملھ یوم القیامة أال یأخذ أحدكم منھا شیئا قال ھشام بغیر 
فألعرفن ما جاء اهللا رجل ببعیر لھ رغاء أو ببقرة لھا خوار أو شاة تیعر ثم رفع 

أخرجھ البخاري، كتاب األحكام، باب . یدیھ حتى رأیت بیاض إبطیھ أال ھل بلغت
 ).٦٧٧٢(محاسبة اإلمام عمالھ، حدیث رقم

 أبو الفضل، فتح الباري شرح صحیح  العسقالني، أحمد بن علي بن حجر) ٢(
  .٧١٩٧:  ، ح ١٨٩ ،ص١٣، ج ١٩٥٩ بیروت، ط -البخاري ، دار المعرفة 

 ابن قیم الجوزی�ة، محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب، الط�رق الحكمی�ة ف�ي ال�سیاسة            ) ٣(
 .٢٤٤، ص١،٢٠٠٧ السعودیة، ط-الشرعیة، مجمع الفقھ اإلسالمي، جدة

س�نن البیھق�ي   ( بن علي بن موسى ، السنن الكب�رى  البیھقي، أحمد بن الحسین  ) ٤(
، ٣،٢٠٠٣محمد عبد القادر عطا، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت، ط           : ، تحقیق )الكبرى

  .١٦٣،ص٨،ج ١٦٤٣٢رقم 
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من لعنھ اهللا في القرآن الك�ریم، فل�م ی�راِع ص�لى اهللا علی�ھ و س�لم جان�ب          
القراب��ة ف��ي تقریب��ھ واإلغ��ضاء عن��ھ وم��سامحتھ، م��ا دام أن��ھ ع��دوٌّ هللا       

 .ورسولھ
إن�ھ  :" وكتب عمر بن العزی�ز رحم�ھ اهللا إل�ى عامل�ھ عل�ى خراس�ان              

ألھ��تم، وأن اهللا ل��م یب��ارك لعب��داهللا ب��ن بلغن��ي أن��ك اس��تعملت عب��داهللا ب��ن ا
  ١." األھتم في العمل، فاعزلھ، وإنھ على ذلك لذو قرابة ألمیر المؤمنین

تشجيع الموظفين والمواطنين على كـشف الفـساد اإلداري         :سادسا  

بوضع نظام للمكافآت على التبلیغ عن أّي خلل في         : والمظاهر السلبية 

و وض�ع ص�ندوق للمالحظ�ات       أداء الوظیفة، وتخصیص ھ�اتف ل�ذلك، أ       
مع بیان ھویة المبلِّغ لیتم االتصال بھ للتحقق ثم المكافأة، مع الت�شدید             

 .على عدم قبول البالغات الكیدیة، ومعاقبة صاحبھا
تفعی����ل دور الجامع����ات ف����ي تنمی����ة االنتم����اء ال����وطني ل����دى : س����ابعا 

منت���سبیھا، وذل���ك بإغن���اء الخط���ط الدراس���یة بم���ساقات تع���زز الق���یم       
 ال�صالحة  المواطن�ة  لقیم الجامعات فلسفات نة الصالحة، وتبنيالمواط

الم�ؤتمرات   خ�الل  م�ن  مؤس�ساتھا  داخ�ل  وتطبیقی�اً  وتفعیلھ�ا نظری�اً  
 تفعی�ل  ف�ي  دور للجامعات یكون  وأن.الدراسیة والندوات، والمقررات

 وتطبیق الجامعات، الفساد داخل على للقضاء والرقابة المساءلة نظام
  )٢(والمحسوبیة الواسطة على والقضاء والقوانین األنظمة

                                                           

)
١

ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، سیرة ومناقب عمر ب�ن   )
  .١٠٥، ص  ١٩٨٤، ١یروت، طعبد العزیز الخلیفة الزاھد، دار الكتب العملیة، ب

)
٢

 تدعیم في األردنیة الجامعات دور أحمد، والحیاري، حسن حسن العقیل، عصمت.)
، ١٠مجل�د  التربوی�ة، جامع�ة الیرم�وك،    العل�وم  ف�ي  األردنی�ة  المواطن�ة، المجل�ة   ق�یم 
 .٥٢٨ ،ص٤عدد



 
- ١٠٣٨ -

  اخلامتة

  الحمد هللا وكفى والصالة والسالم على الحبیب المصطفى، أما بعد 
فقد تناول الباحث ف�ي ھ�ذه البح�ث موض�وع الواس�طة ال�ذي یع�د            

م��ن أكث��ر أن��واع الف��ساد اإلداري انت��شارًا ف��ي مجتمعاتن��ا، لع��دم التقّی��د         
اس م�ن ع�دم احت�رام الق�وانین، وق�د           بالقوانین واألنظم�ة، والن�اتج باألس�      

  ٢٠٠٦ل��سنة ) ٦٢( رق��م ن��ص عل��ى ذل��ك ق��انون ھیئ��ة مكافح��ة الف��ساد   
  .  والذي اعتبرھا نوع من أنواع الفساد الذي یعاقب علیھا القانون

إن الواس��طة م��ن أھ��م الق��ضایا الت��ي تم��س ال��شباب، وت��ؤثر ف��ي     
 بمسیرة مستقبلھم وثقافتھم وتفكریھم، وھي من السلوكیات التي تفتك  

 المجتمعات وتقوض قیم العدالة والمساواة وتك�افؤ الف�رص والمواطن�ة     
ف�ي مجتمعن�ا، وھ�ذا م�ا أك�ده جالل�ة المل�ك عب�داهللا الث�اني ب�ن                   الصالحة  

الح��سین ف��ي الورق��ة النقاش��یة ال��سادسة، حی��ث اعتب��ر الواس��طة  م��ن     
لممارس��ات الت��ي تق��وِّض أس��س العم��ل الع��ام ف��ي خدم��ة الم��واطنین،         

  . الشباب المتمیز والكفؤووسیلة تحبط
وھناك وسائل متعددة للتغلب على الواسطة في مجتمعنا لیطمئن   

الشباب على مستقبلھم وننتقل من الوالءات الفردیة إلى ال�والء لل�وطن،       
تنمی��ة الرقاب��ة الذاتی��ة، ووض��ع األنظم��ة الدقیق��ة الت��ي تمن��ع : م��ن أھمھ��ا

ة الح�سنة، باإلض�افة     االجتھادات الفردیة الخاطئ�ة، والتركی�ز عل�ى الق�دو         
إلى تصحیح الفھم الدیني والوطني للوظیفة، عند ذلك نستطیع أن نخرج 
بدول���ة مدنی���ة أساس���ھا وعمادھ���ا الق���انون، وال���دین ھ���و األس���اس فیھ���ا 

  . والموجھ لھا ، وھو جزء ال یتجزأ من دستورھا
أس��أل اهللا أن أك��ون ق��د وقف��ت ف��ي ذل��ك إن��ھ نع��م الم��ولى ونع��م          

 . رب العالمینالنصیر، والحمد هللا



 
- ١٠٣٩ -

  قائمة المراجع

 ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد، مناقب أمیر المؤمنین عمر -١

-حلمي محمد إسماعیل، دار ابن خلدون، اإلسكندریة: بن الخطاب، تحقیق

  .١مصر، ط

 ــــــــــــ، سیرة ومناقب عمر بن عبد العزیز الخلیفة الزاھد، دار الكتب -٢ 

 .١٩٨٤، ١طالعملیة، بیروت، 

  ابن الھمام، محمد بن عبد الواحد السیواسي، شرح فتح القدیر -٣

عبد الرزاق غالب المھدي، دار : على الھدایة شرح بدایة المبتدي، تحقیق

   .١،٢٠٠٣الكتب العلمیة، بیروت،ط

 ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فھد -٤

  .١٩٩٥دینة النبویة،لطباعة المصحف الشریف، الم

  ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب، -٥

 -الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، مجمع الفقھ اإلسالمي، جدة

  .٢٠٠٧ ،١السعودیة ط 

  ابن ماجھ، أبي عبد اهللا محمد بن یزید ، سنن ابن ماجھ ،-٦

  . تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بیروت

ة في طسوالال ویمة قبرجف، سوید فھ، لكساسبةد وامشعل محمد، قارل ا-٧

وم علت ، سا، مجلة درا)نةرسة مقادرا(ق بیطلتاشكالیة وٕاني ردألایع رلتشا

   .١دد،لع، ا٤٣دلمجلّون، الجامعة األردنیة ، القانوایعة رلشا

  البخاري، محمد بن إسماعیل ، صحیح البخاري ، -٨

  ١٤٠٧، دار ابن كثیر، بیروت،  ٣تحقیق مصطفى دیب البغا، ط 



 
- ١٠٤٠ -

س��نن ( البیھق��ي، أحم��د ب��ن الح��سین ب��ن عل��ي ب��ن موس��ى ، ال��سنن الكب��رى  -٩

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بی�روت،         : ، تحقیق )البیھقي الكبرى 

 .٣ط

) الجامع ال�صحیح ( الترمذي، أبو عیس محمد بن عیسى ، سنن الترمذي    -١٠

  .١٩٨٧ ، ٢، دار الفكر ، ط

 الجزري، أب�و ال�سعادات المب�ارك ب�ن محم�د، النھای�ة ف�ي غری�ب الح�دیث              -١١

ط���اھر  أحم���د ال���زاوى ومحم���ود محم���د الطن���احي، المكتب���ة  : واألث���ر، تحقی���ق

 .١٩٧٩العلمیة، بیروت، 

  .٢٠٠١ الخریجي، كمال، ظاھرة انحالل الصفوة ، القاھرة، دار الخیال،-١٢ 

الوقائی�ة ف�ي جریم�ة الرش�وة ف�ي           الرعوجي، إبراھیم بن صالح، الت�دابیر        -١٣

 الشریعة اإلسالمیة،رسالة ماجستیر، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمینة،

 .٢٠٠٣ السعودیة- الریاض

 ال���صوفـي، حم���ـدان عب���د اهللا و الطھ���راوي، جمی���ـل ح���سن،مفھوم نف���ع   -١٤

مجل�ة   طلب�ة الجامع�ة اإلس�المیة بغ�زة،     اآلخرین في اإلسالم وم�دى تمثل�ھ ل�دى   

  .٢٠٠٩، ٤.، ع٢٣. مج: العلوم اإلنسانیة: جامعة النجاح لألبحاث 

:  الطبري، محمد ب�ن جری�ر ب�ن، ج�امع البی�ان ف�ي تأوی�ل الق�رآن، تحقی�ق                -١٥

  .محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بیروت

 الف��ضل، ف��تح الب��اري ش��رح    الع��سقالني، أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و    -١٦

  .١٩٥٩ بیروت، ط -صحیح البخاري ، دار المعرفة 

، دار ص���ادر للطباع���ة ٢٠٠٨د لمعتموس اقامش���اھین،   عطی���ة ،جرج���ي-١٧

 .والنشر، بیروت

 األردنی�ة  الجامع�ات  دور أحم�د،  والحیاري، حسن حسن  العقیل، عصمت-١٨

 بویة، جامعة الیرموك،التر العلوم في األردنیة المواطنة،المجلة قیم تدعیم في

 .٤، عدد١٠مجلد

http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=63737
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- ١٠٤١ -

 الفلی�ت، خل��ود وص�دیق، ن��صار، م��نھج الق�رآن الك��ریم ف�ي ع��الج الف��ساد     -١٩

ف��ي  اإلداري،بح��ث مق��دم للم��ؤتمر العلم��ي األول بعن��وان الق��رآن الك��ریم ودوره 

-١٦معالج������ة ق������ضایا األم������ة، الجامع������ة اإلس������المیة غ������زة، فل������سطین،      

١٧/١٢/٢٠٠٨.  

ال��دین محم���د ب��ن یعق��وب ، الق��اموس المح���یط ،      الفی��روز أب��ادي، مج��د    -٢٠

 –تحقی��ق  مكت��ب الت��راث ف��ي مؤس��سة الرس��الة، مؤس��سة الرس��الة ، بی��روت    

  .لبنان 

 القاس��مي، محم��د جم��ال ال��دین ب��ن محم��د، محاس��ن التأوی��ل، دار الكت��ب      -٢١

  .١العلمیة، بیروت، ط

ق�رآن   القرطبي، أبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري، الجامع ألحك�ام ال        -٢٢

 .٢،١٩٦٤الكریم، دار الكتب المصریة، القاھرة، ط

: بن العربي ، أحك�ام الق�رآن، تحقی�ق          المالكي، محمد بن عبد اهللا أبو بكر       -٢٣

   .٢٠٠٣ ،٣محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 الحاوي الكبیر  الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي،-٢٤

  .١،١٩٩٩م الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طفي فقھ مذھب اإلما

المبل��غ، ع��یس ب��ن درزي، الوس��اطة والرش��وة أحكامھم��ا وأخطارھم��ا،       -٢٥

  .السعودیة-تقدیم سلیمان بن عامر، دار األندلس، حائل

 مسلم، مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم ،تحقیق محمد ف�ؤاد عب�د الب�اقي           -٢٦

 .، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت

  مصطفى، إبراھیم وآخرون، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة،-٢٧

  .٢٠٠٤ مكتبة الشروق الدولیة، مصر،

  المیداني، عبد الرحمن ، األخالق في اإلسالم وأسسھا، دار القلم ،-٢٨

   .١٩٧٩ بیروت ، 



 
- ١٠٤٢ -

  النسائي، أحمد بن شعیب ، سنن النسائي ، دار الكتب العلمیة ،-٢٩

  .٢٠٠٢  ،١ بیروت ، ط  

 النووي، محي الدین یحیى بن ش�رف، المنھ�اج ف�ي ش�رح ص�حیح م�سلم                  -٣٠

 –، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي   )ص��حیح م��سلم ب��شرح الن��ووي   (ب��ن الحج��اج  

  .٢،١٩٧٢بیروت، ط

٣١-

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=٨٣٠#.WHyZ٩lN

٩٧IU  

 ٢٠١٧ /١ /١٦تاریخ الدخول
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