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  في عمل المراقب) األناة والتثبت(توظیف صفتي 
  . شبیب بن حسن الحقباني

  .، المملكة العربیة السعودیة قسم الحسبة والرقابة بالمعھد العالي للدعوة واالحتساب

   Shabeeb 18@gmail.com :البرید اإللكتروني 

   : ملخص

یتناول ھذا البحث موضوعاً من الموضوعات المھمة المتعلقة بالرقابة أال وھو 

توظیف صفتي األناة والتثبت في عمل المراقب، وقد جاء ھذا البحث في مقدمة، 

  . ومطلبین، وخاتمة

فقد بینت فیھا أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره، وأھداف الدراسة، : أما المقدمة

  . دراسة، والدراسات السابقة، ومنھج الدراسة، وخطتھاوتساؤالت ال

بینت مشروعیة : عرفت بمصطلحات الدراسة، وفي المطلب األول: وفي التمھید

األناة والتثبت في الكتاب والسنة، والفرق بینھما، وأھمیتھما، وقد جاء ذلك في ثالثة 

: والفرع الثاني مشروعیة األناة والتثبت في الكتاب العزیز،: الفرع األول: فروع

الفرق بین صفة األناة وصفة : مشروعیة األناة والتثبت في السنة النبویة، والفرع الثالث

بینت مجاالت توظیف صفتي األناة والتثبت في عمل : التثبیت، وفي المطلب الثاني

  . الرقابة اإلداریة: الرقابة المالیة، والفرع الثاني: الفرع األول: المراقب، وفیھ فرعان

صفة األناة والتثبت من الصفات األساسیة  أن: وكان من أھم نتائج ھذا البحث

للمراقب لیسلك في رقابتھ طریقاً واضحاً ال غبار علیھ، وأن في االتصاف بھذه الصفات 

إحقاق للحق وإظھار لألمور على طبیعتھا دون زیف أو كذب، وأن الرقابة بشتى 

لحسبة الوقائیة، وأن التثبت واألناة في صورھا وأشكالھا وأنواعھا ضرب من ضروب ا

عمل المراقب داخلة في أكبر أبواب الحیاطة للدین وبراءة الذمة ونجاح المھمات المنوطة 

  . بالمراقبین

 ،  الرقابة المالیة ، المراقب ، التثبت ، األناة ، الرقابة ، الصفة :مفتاحیةالكلمات ال

  .الرقابة اإلداریة
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employing the qualities (self-affirmation and affirmation) 

in the work of the observer 

Shabib bin Hassan Al-Haqbani 

Department of Calculation and Control at the Higher Institute 

for Call and Calculation, Saudi Arabia . 

E-mail : Shabeeb18  @gmail.com 

Abstract : 

This research deals with one of the important topics 

related to control, which is the use of the qualities of patience 

and validation in the work of the observer. This research 

came in an introduction, two demands, and a conclusion. 

As for the introduction: it states the importance of the 

topic and the reasons for choosing it, the study objectives, the 

study questions, the previous studies, the study methodology, 

and its plan. 

In the preface: I was defined by the terms of the study, 

and in the first requirement: I showed the legitimacy of 

patience and affirmation in the Book and the Sunnah, the 

difference between them, and their importance, and this came 

in three branches: the first branch: the legitimacy of patience 

and confirmation in the dear book, and the second branch: 

the legitimacy of patience and confirmation in the Sunnah of 

the Prophet And the third branch: the difference between the 

quality of patience and the prescription of fixation, and in the 

second requirement: it indicated the fields of employing the 

qualities of patience and verification in the work of the 

observer, and it includes two branches: the first branch: 

financial control, and the second branch: administrative 

control. 
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One of the most important results of this research was: 

that the attribute of patience and ascertaining the basic 

characteristics of the observer to follow a clear and 

unparalleled path in his control, and that describing these 

qualities is a fulfillment of the truth and showing things as they 

are without falsehood or lying, and that censorship in all its 

forms, forms and types is a form of calculation. Preventive, 

and that the assurance and patience in the work of the 

observer is included in the largest doors of sewing of religion, 

innocence and the success of the tasks entrusted to the 

observers. 

Key words: Adjective , Control , Patience , Verification 

,Auditor , Financial Control , Administrative Control. 
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  الـمقدمة

الحمد � وحده، لھ الحمد رب السماوات ورب األرض یعلم ما كان وما یكون 
ه وتقدست أسماؤه وال إلھ غیره، لھ ومالم یكن لو كان كیف یكون، عز جاره وجل ثناؤ

الحمد قیوم السماوات واألرض وما بینھما ویعلم ما تعملون، والصالة والسالم على 
أشرف خلق هللا محمد بن عبد هللا صاحب الوجھ األنور والجبین األزھر، بلغ الرسالة 

حتى جعلنا وأدى األمانة ونصح األمة وجاھد في هللا حق جھاده حتى أتاه الیقین، لم یمت 
على المحجة البیضاء لیلھا كنھارھا ال یزیغ عنھا إال ھالك، والصالة والسالم على آلھ 
الطیبین الطاھرین، وعلى أمھات المؤمنین ومن سار على نھجھم واقتفى أثرھم إلى یوم 

  .  الدین وسلم تسلیما كثیراً 
  :أما بعد

ر رصینة تحمل في فنظراً لما یحملھ دیننا الحنیف من توجیھات سدیدة وأوام
طیاتھا الِحكم البعیدة والمآالت الزاكیة الطاھرة، علمھا من علمھا، وجھلھا من جھلھا 
وكان من أبرز تلك األوامر الربانیة والتسدیدات النبویة ما یتعلق بأبرز صفتین یجب أن 

وما ) األناة والتثبت(یتحلى بھما المسلم عامة والمراقب بصفة خاصة أال وھما صفتي 
درج تحتھما من فروع وتقسیمات آثرُت أن أقوم بھذا البحث تبصرة للمحتسبین وتنبیھاً ین

  .للمراقبین وتعریفاً بأھمیة ھاتین الصفتین ومقامھما في ھذا الدین
  :أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره: أوالً 

إنِّ مما یبین أھمیة الموضوع وانتقاء ھاتین الصفتین من سائر الصفات الكثیرة 
ینبغي على المحتسب والمراقب التحلي بھا ما لھما من میزات عظیمة تستحق التي 

اإلشادة، وبما ینطبع على صاحبھا من ردود الفعل التي یحكم على صاحبھا من خاللھا 
بالعجلة والسفھ فھي بخالف صفات اإلیمان والعلم فھي تبقى في دائرة الصفات القلبیة 

تین الصفتین اللتین تتجلى معالھما وآثارھما على التي ال یمكن االطالع علیھا بخالف ھا
شخصیة المراقب والمحتسب ویكون لھما أثر في اتخاذ القرارات التي یبنى علیھا الحكم 

  .  على شخصیة المراقب من خاللھا
لھذا كلھ رأیت أن البحث فیھما وتوظیفھما في بناء الشخصیة المتزنة للمراقب ذو 

خص رجالً واحداً من بین  لعنایة ولذلك نجد أن الرسول أھمیة بالغة وجدیر بالبحث وا
  .سائر البشر بمدحھ بھاتین الصفتین
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ِبيِّ  اِء، «: َقالَ  فَعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنھما، َعِن النَّ بَّ ا ُیْنَبُذ ِفي الدُّ أَْنَھاُكْم َعمَّ

قِیِر، َواْلَحْنَتِم، َواْلُمَزفَّتِ   َوَقاَل َرُسوُل ِهللا : َقالَ . َعاٍذ، ِفي َحِدیِثِھ َعْن أَبِیھِ َوَزاَد اْبُن مُ » َوالنَّ
قال محمد فؤاد  )١("اْلِحْلُم، َواْألََناةُ : إِنَّ فِیَك َخْصلََتْیِن ُیِحبُُّھَما هللاُ : "لِْألََشجِّ أََشجِّ َعْبِد اْلَقْیسِ 

فھي : عقل، وأما األناةفھو ال: أما الحلم) الحلم واألناة: (عبد الباقي في شرحھ لھذا اللفظ
   )٢(التثبت، وترك العجلة

  :أھداف الدراسة: ثانیاً 
  : تھدف ھذه الدراسة إلى ما یلي

 .التعرف على مشروعیة األناة والتثبت في الكتب والسنة)١

 التعرف على الفرق بین صفتي األناة والتثبت وما مدى أھمیتھما بالنسبة للمراقب؟)٢

 .التثبت في عمل المراقببیان مجاالت توظیف صفتي األناة و)٣

  :تساؤالت الدراسة: ثالثاً 

 ما مشروعیة األناة والتثبت في الكتاب والسنة؟)١

 ما الفرق بین صفتي األناة والتثبت وما مدى أھمیتھما بالنسبة للمراقب؟)٢

 ما مجاالت توظیف صفتي األناة والتثبت في عمل المراقب؟)٣

  :الدراسات السابقة: رابعاً 
ي مكتبات الجامعات والفھارس الموحدة في المكتبات بعد البحث والتقصي ف

الرئیسة المعتمدة لم یعثر الباحث على دراسة سابقة تكلمت عن ھذا الموضوع بمحدداتھ 
  .المنھجیة 

  : منھج الدراسة: خامساً 
یعتمد على جمع المادة "سأعتمد في ھذا البحث على المنھج االستقرائي الذي 

  . )٣("یفھا للوصول إلى قواعد وأحكام عامةالعلمیة واستقراء النصوص وتصن
وسأعتمد في ھذه الدراسة على منھج االستقراء الذي سأقوم من خاللھ بمعرفة 

  . طریقة إعمال ھاتین الصفتین العظیمتین في أعمال المراقبین

                                      
وش�رائع ال�دین وال�دعاء  ب�ا� تع�الى ورس�ولھ  األمر باإلیمان: اإلیمان، باب: صحیح مسلم، كتاب) ١(

 . ٢٥:، برقم  ١/٤٨إلیھ والسؤال عنھ وحفظھ وتبلیغھ من لم یبلغھ، 
 . المرجع السابق، الصفحة نفسھا) ٢(
، ال��دار الس�عودیة للنش��ر والتوزی��ع، ط ٣١ص��باح عب��د هللا بافض�ل، ص��ـ . كی�ف تكت��ب بحث��اً ناجح�اً، د)٣(

 . م١٩٩٨ھـ ١٤١٩/ األولى 
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  تقسیمات الدراسة: سادساً 
  .اقتضت طبیعة الدراسة أن تكون في مقدمة، وتمھید، ومطلبین، وخاتمة

فقد بینت فیھا أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره، وأھداف : ا المقدمةأم
  . الدراسة، وتساؤالت الدراسة، والدراسات السابقة، ومنھج الدراسة، وخطتھا

  : في التعریف بمصطلحات عنوان الدراسة: التمھید
  . تعریف الصفة: أوالً 
  . تعریف الرقابة: ثانیاً 
  . تعریف األناة: ثالثاً 

  . یف التثبتتعر: رابعاً 
مشروعیة األناة والتثبت في الكتاب والسنة، والفرق بینھما، : المطلب األول

  : وأھمیتھما، وفیھ ثالثة فروع
  . مشروعیة األناة والتثبت في الكتاب العزیز: الفرع األول
  .  مشروعیة األناة والتثبت في السنة النبویة: الفرع الثاني
  .  ة وصفة التثبیتالفرق بین صفة األنا: الفرع الثالث

مجاالت توظیف صفتي األناة والتثبت في عمل المراقب، وفیھ : المطلب الثاني
  : فرعان

  . الرقابة المالیة: الفرع األول
   . الرقابة اإلداریة: الفرع الثاني

  . وفیھا أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة
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  التمهيد

  التعريف مبصطلحات عنوان الدراسة

د سأبین المفاھیم والمصطلحات الخاصة بھذه الدراسة، ومن ذلك في ھذا التمھی
التعریف بالصفة، والرقابة، ثم بعد ذلك أُبین مفھوم األناة والتثبت في اللغة واالصطالح، 

  : وذلك كما یلي
  : تعریف الصفة: أوالً 

الحالة التي یكون علیھا الشيء من حلیتھ، ونعتھ، كالبیاض : الصفة في اللغة
الحلم والجھل وعند النحویین النعت، واسم الفاعل واسم المفعول والصفة والسواد و

  .)١(المشبھة واسم التفضیل أیضاً 
ما یتحلى بھ الداعیة ویتسم بھ من ِخالل، سواءاً كانت صفاتاً أساسیة  :واصطالحاً 

  . )٢(أم الزمة
  :تعریف الرقابة: ثانیاً  
 عنھ یغیب ال الذي الحافظ وھو ،هللا ھو والرقیب مصدر الرقابة :الرقابة في اللغة 

 .  )٣(ٌٌٍٍََّّّّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ 7 8  فاعل بمعنى فعیل شيء،

��ًدا اْرقُُب��وا"   الرس��ول ق��ال :ق��ال  بك��ر أب��ي ع��ن الح��دیث وف��ي   أَْھ��لِ  فِ��ي ُمَحمَّ

)٤("َبْیتِھِ 
 الح�ارس الق�وم ورقی�ب المنتظ�ر، :والرقی�ب الحف�یظ، :والرقیب فیھم، احفظوه :أي  

 ىي ُّ  تع�الى هللا ق�ول ومعن�ى رص�ده :بمعن�ى وارتقب�ھ ترقب�ھ .مرقبھ على یشرف الذي وھو

   .)٦(قولي تنتظر لم أي :)٥( َّحئ جئ  يي

  

                                      
دار : المعجم الوسیط إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد الق�ادر ـ محم�د النج�ار، دار النش�ر )١(

 . ١٠٣٧مجمع اللغة العربیة، ص: الدعوة تحقیق
 . ١٠ھـ،  ص ٢/١٤٢٠حمد بن ناصر العمار، دار اشبیلیا ط.د.صفات الداعیة، أ) ٢(
 .١آیة : سورة النساء) ٣(
: المت��وفى (إس��ماعیل ب��ن إب��راھیم ب��ن المغی��رة البخ��اري، أب��و عب��د هللا  الج��امع الص��حیح، محم��د ب��ن) ٤(

ھـ، كتاب بدء ١٤٠٧األولى ، : القاھرة الطبعة  –دار الشعب : حسب ترقیم فتح الباري الناشر ) ھـ٢٥٦
 . ٣٧١٣، برقم  ٥/٢٦. مناقب قرابة رسول هللا : الوحي، باب

 . ٩٤: سورة طھ، آیة) ٥(
دار صادر،  بیروت : محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري الناشر : فلسان العرب، المؤل) ٦(

 . ، مادة رقب١/٤٢٤الطبعة األولى 
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   :منھا تعریفات بعدة الرقابة عرفتاصطالحاً فقد  الرقابة عن وأما
 في الصعوبات عن والكشف المرجوة األھداف إنجاز مدى من التحقق عملیة -١

  .)١(ممكن وقت أقصر في إزالتھا على والعمل األھداف، ھذه تحقیق

 بواسطة أو ذاتھ، الفرد بواسطة واألشیاء التصرفات وتقویم ومالحظة متابعة -٢

 وبیان اإلسالمیة، الشریعة وأحكام قواعد حسب تتم أنھا من التأكد بھدف وذلك الغیر

  .)٢(بأول أوالً  لعالجھا تمھیداً  واألخطاء االنحرافات
  : تعریف األناة: ثالثاً 

رجل آٍن، أي كثیر األناة : ھي بمعنى الحلم والوقار، ویقال :األناة في اللغة
تأخرت عن الصالة فمعناھا : أي.)٣("اْجلِْس َفَقْد آَذْیَت َوآَنْیتَ "والحلم، وفي الحدیث 

   :التأخر، ومن معانیھا التؤدة وفیھا قال الشاعر
  .)٤(وإذا َعَزْمَت على الَھَوى َفَتَوّكلِ    اْسَتأِن َتْظَفْر في أُُموِرَك كلّھا                 

)٤(.  
  . )٥(التصرف الحكیم بین العجلة والتباطؤ :واصطالحاً 

  :تعریف التثبت: رابعاً 
فالن : ثبت الشيء ثباتاً وثبوتاً، فھو ثابت وثبیت وثبت یقال: التثبت في اللغة 

عجل واستثبت في أي تأنى ولم ی: ، وثبت في األمر والرأي)٦(ثابت في مكان إذا أقام بھ
  .  )٧(األمر إذا شاور وفحص عنھ ورجل ثبت أي ثابت القلب

ھو األناة وعدم العجلة والتبصر في األمر الواقع والخبر الوارد حتى  :واصطالحاً 
  .  )٨(یتضح ویظھر

                                      
ت�اریخ  ١ط".ط�ارق المج�ذوب.اإلدارة العامة والعملیة اإلداریة والوظیفة العامة واإلصالح اإلداري د) ١(

 . ٦٦٥م، منشورات الحلبي الحقوقیة ص٢٠٠٥الطباعة 
حسین حسین شحاتة بحث مقدم لن�دوة اإلدارة ف�ي اإلس�الم . مي للرقابة على التكالیف، دالمنھج اإلسال) ٢(

 . ٢ص) ھـ٢/١٤١١(جامعة األزھر 
م�ا ج�اء : إقامة الصالة والس�نة فیھ�ا، ب�اب: محمد بن یزید أبو عبدهللا القزویني، كتاب: سنن ابن ماجھ) ٣(

محم�د ف�ؤاد عب�د : ر بی�روت تحقی�ق وتعلی�ق دار الفك�: في النھي ع�ن تخط�ي الن�اس ی�وم الجمع�ة، الناش�ر
 ). ١/٣٥٤(صحیح : الباقي واألحادیث مذیلة بأحكام األلباني علیھا، وقال األلباني

 . أنى: مادة ١٤/٤٨لسان العرب، البن منظور ) ٤(
ھـ مؤسسة الرسالة، ١٤١٧/ ٣الحكمة في الدعوة إلى هللا تعالى، لسعید بن علي بن وھف القحطاني ط) ٥(

 . ٦٨ص بیروت 
 . ثبت: مادة ٢/١٩لسان العرب، البن منظور ، ) ٦(
محّمد بن محّمد بن عبد ال�رّزاق الحس�یني ، أب�و الف�یض ، : تاج العروس من جواھر القاموس المؤلف) ٧(

بیدي تحقیق  . ٤/٤٧٦دار الھدایة، : مجموعة من المحققین الناشر: الملّقب بمرتضى الزَّ
محم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د : لروای�ة و الدرای�ة م�ن عل�م التفس�یر المؤل�ففتح الق�دیر الج�امع ب�ین فن�ي ا) ٨(

 ).٧/١٠(بیروت،   –دار الفكر : ، دار النشر )ھـ١٢٥٠: المتوفى(الشوكاني 
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  اطب اول

ب واا  تة واا رو  

  : وفیھ ثالثة فروع
  ناة والتثبت في الكتاب العزیزمشروعیة األ: الفرع األول

إنَّ المتأمل في القرآن الكریم یجد أن ھن�اك العدی�د م�ن اآلی�ات الكریم�ة الت�ي ورد 
  : فیھا الحث على صفتي األناة والتثبت، ومن ذلك

 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن  ُّ  ق��������ال تع��������الى .١

 . )١( َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

) فتثبتوا(ة والكسائي من التبین وھو التأمل وقرأ حمز) حي(قرأ الجمھور 

األناة وعدم العجلة والتبصر في : والمراد من التبین التعرف والتفحص، ومن التثبت
فیأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق   )٢(األمر الواقع والخبر الوارد حتى یتضح ویظھر

 لیحتاط لھ لئال یحكم بقولھ فیكون في نفس األمر كاذبا ومخطئا فیكون الحاكم بقولھ قد
  .  )٣(اقتفى وراه وقد نھى هللا عز وجل عن اتباع سبیل المفسدین

مفعول لھ أي كراھة أن تصیبوا، أو لئال ): يي ىي مي خي(وقولھ 

تصیبوا؛ ألن الخطأ ممن لم یتبین األمر ولم یتثبت فیھ ھو الغالب وھو جھالة ألنھ لم 

ابتھم بھم من إص) ٌّ ٰى ٰر ٰذ(یصدر عن علم، والمعنى ملتبسین بجھالة بحالھم 

  .)٤(على ذلك مغتمین لھ مھتمین بھ )ٍّ(بالخطأ 

والمراقب على أحوال الناس أولى باالمتثال واالستیثاق من مصادر األخبار قبل 
الحكم علیھا أو لھا وعلیھم أن یتأملوا األمور على مھل وتؤدة، غیر مستعجلین في 

ون حكمھم بذلك أحكامھم لتظھر لھم األمور جلیة واضحة ال لبس فیھا وال غموض فیك
  .سویاً على صراط مستقیم

                                      
 .٦: آیة: سورة الحجرات) ١(
 ).٥/٦٠(للشوكاني : فتح القدیر) ٢(
 ).٤/٢٠٨(تفسیر القرآن العظیم، البن كثیر ) ٣(
 ).٥/٦٠(فتح القدیر، للشوكاني ) ٤(
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- ٢٩٨٦ - 

 

 حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  ُّ  قال تعالى -٢

 .)١( َّ خي حي جي ٰه مه جه هن من خن

بعدم العجلة ومسابقة الملَك في القراءة  فأمر هللا سبحانھ وتعالى نبیھ محمد  
وأن یبینھ وتكفل هللا  لھ أن یجمعھ في صدره وأن ییسره ألدائھ على الوجھ الذي ألقاه إلیھ 

  .)٢(لھ ویفسره 

  )٣( َّ نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب ُّ  قال تعالى -٣ 

فیدخل في العجلة المذكورة في اآلیة التعجل في المدح أو الذم دون درایة أو 
معرفة أو دون موجب لذلك، فالعجلة في المدح أو الذم ال تدل على رجحان العقل وال 

  .تي یرمي إلیھایستطیع المراقب أن یستدل بھا على نتائجھ ال

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ُّ  قال تعالى -٤

 حج مث  هت مت خت حت جت هب مب  خب حب

 مص خص حص مس خس حس  جسمخ جخ مح جح مج

   )٤( َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض  جض

أمور واضحة، وأمور غیر واضحة، فالواضحة : ومن المعلوم أن األمور قسمان
ور المشكلة غیر وأما األم. البینة ال تحتاج إلى تثبیت وتبین؛ ألن ذلك تحصیل حاصل

الواضحة، فإن المراقب خاصة والمسلمین عامة بحاجة إلى التثبیت فیھا والتبین فإن ذلك 
یحصل فیھ من الفوائد الكثیرة والكف عن شرور عظیمة ما یجعل المسلم في سالمة عن 

  . الزلل وبذلك یعرف وین العبد عقلھ ورزانتھ

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ُّ  قال تعالى -٥

 حج مث  هت مت خت حت جت هب مب  خب حب

                                      
 ).١٩-١٦: (سورة القیامة من آیة) ١(
 ).٤/٤٥٠(تفسیر القرآن العظیم البن كثیر ) ٢(
 .١١آیة : سورة اإلسراء) ٣(
 .٩٤: آیة : سورة النساء) ٤(
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 مص خص حص مس خس حس  مخجس جخ مح جح مج

  )١( َّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض  جض
  

الَُم َعلَْیُكْم َفَقَتلُوهُ : كان رجل في غنیمة لھ فلحقھ المسلمون فقال: قال البخاري السَّ

، ِتْلَك اْلُغَنْیَمةُ  َّ مج حج مثُّ َوأََخُذوا ُغَنْیَمَتُھ َفأَْنَزَل هللاُ فِي َذلَِك، إلى قولھ

  . )٢(السالم: بن عباسوقرأ ا

  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ  قال تعالى-٦

 َّ مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض

)٣(  
أن سلیمان علیھ السالم لم یستعجل في اتخاذ : وھنا وقفات مع ھذه اآلیات ومنھا

أي أخطأه بصري في الطیر أم غاب : ، قال ابن أبي حاتماتھم بصره أنھ أخطأهالقرار بل 
  .وھذا ركن من أركان التثبت واألناة قبل اتخاذ القرار ،)٤(فلم یحضر 

وھذا كذلك من أركان األناة والتثبت وفي ھذا علق  االستفسار عن الحال: ومنھا

بل أكان من الغائبین، فكأنھ : أي َّ خض  حض جض مصُّ الواحدي على قولھ تعالى

  . )٥(ترك الكالم األول واستفھم عن حال غیبتھ
أو لیأتیني : یقول: ، وفیھ قال الطبري تعلیقاً على اآلیةالبحث عن األعذار: ومنھا

  .)٦(بحجة تبین لسامعھا صحتھا وحقیقتھا

                                      
 .٩٤آیة : سورة النساء) ١(
وال تقول��وا لم��ن ألق��ى إل��یكم :(ص��حیح البخ��اري، لمحم��د ب��ن إس��ماعیل البخ��اري كت��اب التفس��یر، ب��اب) ٢(

 .٤٥٩١:برقم ) ٦/٥٩) (م لست مؤمناً السال
 ).٢١-٢٠(سورة النمل، اآلیات ) ٣(
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المن�ذر : تفسیر القرآن العظیم البن أبي حاتم المؤلف) ٤(

مكتب�ة : أسعد محمد الطیب، الناشر: المحقق) ھـ٣٢٧: المتوفى(التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 
 .ھـ١٤١٩ -الثالثة : المملكة العربیة السعودیة الطبعة -مصطفى الباز  نزار

أب��و الحس��ن عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي : الوس��یط ف��ي تفس��یر الق��رآن المجی��د المؤل��ف: انظ��ر) ٥(
األستاذ الدكتور عبد الح�ي الفرم�اوي : ،قدمھ وقرظھ) ھـ٤٦٨: المتوفى(الواحدي، النیسابوري، الشافعي 

 ).٣/٣٧٤(م ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٥األولى، : لبنان الطبعة –الكتب العلمیة، بیروت دار : الناشر
محم�د ب�ن جری�ر ب�ن یزی�د ب�ن كثی�ر ب�ن غال�ب اآلمل�ي، أب�و : جامع البیان في تأویل القرآن  المؤلف) ٦(

األول�ى، : مؤسس�ة الرس�الة الطبع�ة: أحمد محمد شاكر الناشر: المحقق) ھـ٣١٠: المتوفى(جعفر الطبري 
 ).١٩/٤٤٤(م ٢٠٠٠ -ـ ھ ١٤٢٠
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فھذه األركان الثالثة التي قام علیھا مبدأ األناة والتثبت المستقى من ھذه اآلیة  
  .الكریمة

 حل جل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جف ُّ  قال تعالى -٧

    )١( َّ  حم جم هل مل خل

ال تقل رأیت وأنت لم :  تتبع ما ال تعلم وال یعنیك قال قتادةأي ال: قال القرطبي
تر وسمعت وأنت لم تسمع وعلمت وأنت لم تعلم وقالھ بن عباس رضي هللا عنھما قال 

ال تذم أحدا بما لیس لك بھ علم وقالھ بن عباس رضي هللا عنھما أیضا وقال : مجاھد
المعنى ال تتبع الحدس والظنون، : ھي شھادة الزور، وقال القتبي: محمد بن الحنفیة 

  . )٢(وكلھا متقاربة، وأصل القفو البھت والقذف بالباطل
أي ال تقل ما لم تعلم وال تسمع اللغو وال تنظر : قال السمرقندي في تفسیر اآلیة

  .)٣(إلى الحرام وال تحكم على الظن
واحتج بھ . یبوال تتبع ما لم یتعلق علمك بھ؛ تقلیًدا، أو رجًما بالغ: قال البیضاوي

  . )٤(من منع اتباع الظن
وھذا أدب ُخلقي عظیم، وھو أیضاً إصالح عقلي جلیل ): تعلیقاً (قال ابن عاشور 

یعلم األمة التفرقة بین مراتب الخواطر العقلیة بحیث ال یختلط عندھا المعلوم والمظنون 
یقاع في ثم ھو أیضاً إصالح اجتماعي جلیل یجنب األمة من الوقوع واإل. والموھوم

  .)٥(األضرار والمھالك من جراء االستناد إلى أدلة موھومة
نھى جل وعال في ھذه اآلیة الكریمة عن اتباع اإلنسان ما لیس : وقال الشنقیطي

ویدخل . رأیت ولم یر، وسمعت ولم یسمع، وعلمت ولم یعلم: ویشمل ذلك قولھ. لھ بھ علم

                                      
 .٣٦: سورة اإلسراء، آیة) ١(
أب��و عب��د هللا محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن ف��رح األنص��اري : الج��امع ألحك��ام الق��رآن المؤل��ف) ٢(

دار ع�الم : ھش�ام س�میر البخ�اري الناش�ر: المحق�ق)  ھ�ـ ٦٧١: المتوفى(الخزرجي شمس الدین القرطبي 
 ).١٠/٢٥٧(م٢٠٠٣/ ھـ ١٤٢٣: ودیة الطبعةالكتب، الریاض، المملكة العربیة السع

: أبو اللیث نصر بن محمد بن إبراھیم السمرقندي الفقی�ھ الحنف�ي، دار النش�ر : بحر العلوم ـ المؤلف) ٣(
 .)٢/٣١١(محمود مطرجي  .د: بیروت تحقیق –دار الفكر 

ب�ن عجیب�ة الحس�ني أبو العباس أحمد بن محم�د ب�ن المھ�دي : البحر المدید ـ موافق للمطبوع المؤلف) ٤(
/ دار الكتب العلمیة ـ بیروت الطبع�ة الثانی�ة / دار النشر ) ھـ١٢٢٤: المتوفى(األنجري الفاسي الصوفي 

 )٤/١٢٩(ھـ  ١٤٢٣م ـ  ٢٠٠٢
محمد الطاھر بن محم�د ب�ن محم�د الط�اھر ب�ن عاش�ور : التحریر والتنویرـ الطبعة التونسیة المؤلف) ٥(

 .)١٥/١٠١(م  ١٩٩٧ -تونس  -دار سحنون للنشر والتوزیع : النشر دار)  ھـ١٣٩٣: المتوفى(التونسي 
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فعلیھ بالتثبت والتأني حتى یعلم  )١(.یعلم فیھ كل قول بال علم ـ وأن یعمل اإلنسان بما ال
  .ویرى ویسمع

وعلیھ فال ینبغي لإلنسان أن یتلفظ بكلمة إال وقد تثبت منھا وحینئذ یصل المراقب 
المسلم المتمسك بھذه الضوابط اإلسالمیة الرصینة إلى أعلى درجات األناة والحكمة 

  الجمیلة فاألناة والتثبت من الصفات . والسداد بإذن هللا تعالى
   

  : قال الشاعر ابن ھاني المغربي
م   وُكلُّ أَناٍة في َمواِطِن ُسؤَدٍد                            وال كأناٍة من قدیٍر ُمَحكَّ

  من السْیِف َیْصَفْح عن كثیٍر وَیحلُم                أّن للَعْفِو َموِضعاً    وَمن َیَتَیّقنْ 
موما الّرأُي إالّ َبْعَد طوِل َتثَ     )٢( بٍُّت                       وال الَحْزُم إالّ َبعَد طوِل َتلَوُّ

ومن ھذه اآلیات المعتبرة والتي تدل على استحباب األناة والتثبت واألمر بھما 
یتبین لنا أن المراقب یجب علیھ أال یغفلھا في عملھ وعلیھ أن یجعلھا من أساسیاتھ في 

  .  دى ومعرفةعملھ الرقابي لیبني أحكامھ على ھ
  : مشروعیة األناة والتثبت في السنة النبویة: الفرع الثاني

  : ھناك أدلة من السنة النبویة تدل داللة واضحة على أھمیة األناة والتثبت ومنھا

َمْن َحالَْت " :قال رسول هللا : عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنھما، قال -
 ِ َ فِي ُمْلِكِھ، َوَمْن َماَت َوَعلَْیِھ َدْیٌن، َشَفاَعُتُھ ُدوَن َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد هللاَّ ، َفَقْد َضادَّ هللاَّ

َئاُت، َوَمْن َخاَصَم فِي َباِطٍل  یِّ َھا اْلَحَسَناُت َوالسَّ َفلَْیَس َثمَّ ِدیَناٌر، َوالَ ِدْرَھٌم، َولَِكنَّ
ِ َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى  َیْنِزَع، َوَمْن َقالَ فِي ُمْؤِمٍن َما َوُھَو َیْعلَُم، لَْم َیَزلْ فِي َسَخِط هللاَّ

ا َقالَ    )٣" (لَْیَس فِیِھ ُحبَِس فِي َرْدَغِة اْلَخَباِل َحتَّى َیْخُرَج ِممَّ

وسكون الدال المھملة وفتحھا ھي طین ووحل ) ردغة(قال في النھایة بفتح الراء
اء وقال في حرف الخ. كثیر، وجاء تفسیرھا في الحدیث أنھا عصارة أھل النار

: قلت. في األصل الفساد، وجاء تفسیره في الحدیث أن الخبال عصارة أھل النار
قلت واألقرب أن یراد بالخبال : وقال في فتح الودود. فاإلضافة في الحدیث للبیان

                                      
محم��د األم��ین ب��ن محم��د ب��ن المخت��ار الجكن��ي : أض��واء البی��ان ف��ي إیض��اح الق��رآن ب��القرآن ت��ألیف) ١(

م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥لبنان  –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت : ھـ، الناشر ١٣٩٣الشنقیطي 
)١٨/٢٦٩.( 
 .٧٥سعید بن علي القحطاني، ص. في الدعوة إلى هللا تعالى، د الحكمة) ٢(
أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد ب�ن حمدوی�ھ ب�ن : المستدرك على الصحیحین المؤلف) ٣(

مص�طفى : تحقی�ق) ھ�ـ٤٠٥: المت�وفى(ُنعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف ب�ابن البی�ع 
�ا (ھ�ـ، كت�اب البی�وع ١٤١١األول�ى، : بی�روت الطبع�ة –دار الكت�ب العلمی�ة : ناش�رعبد القادر عط�ا ال َوأَمَّ

َج��اهُ : وق��ال) َح�ِدیُث إِْس��َماِعیَل ْب��ِن َجْعَف��ِر ْب�ِن أَِب��ي َكِثی��رٍ  ، ) ٢/٣٢" (َھ��َذا َح�ِدیٌث َص��ِحیُح اْإلِْس��َناِد َولَ��ْم ُیَخرِّ
ین على الخصومة من غی�ر أن یعل�م أمرھ�ا، وأصلھ في سنن أبي داود، كتاب القضاء، باب في الرجل یع

 )٥ص/١٠ج) (٣٥٩٢(برقم 



  في عمل المراقب) األناة والتثبت ( توظیف صفتي 
  

- ٢٩٩٠ - 

 

:( العصارة، والردغة الطین الحاصل باختالط العصارة بالتراب انتھى، وقولھ
مما قال أن یتوب عنھ ویستحل  وخروجھ: قال القاضي):  حتى یخرج مما قال

ویجوز أن یكون المعنى أسكنھ هللا ردغة الخبال : وقال األشرف. من المقول فیھ 
ما لم یخرج من إثم ما قال، فإذا خرج من إثمھ أي إذا استوفى عقوبة إثمھ لم 

حتى على : قال الطیبي. یسكنھ هللا ردغة الخبال، بل ینجیھ هللا تعالى منھ ویتركھ 
فیكون في الدنیا، فیجب التأویل في )١(إلیھ القاضي غایة فعل المغتابما ذھب 

قولھ أسكنھ ردغة الخبال بسخطھ وغضبھ، الذي ھو سبب في إسكانھ ردغة 
  . )٢( الخبال

�ْیَطاِن َوَم�ا :"قال عن النبي  عن أنس بن مالك  - أَنِّي ِمَن هللاِ َواْلَعَجلَ�ُة ِم�َن الشَّ التَّ
ِذیَر ِمَن هللاِ َعزَّ َوَجلَّ َوَم�ا ِم�ْن َش�ْيٍء أََح�بَّ إِلَ�ى هللاِ َع�زَّ َوَج�لَّ ِم�َن َشْيٌء أَْكَثُر َمَعا

  .)٣("اْلَحْمدِ 

أي مم��ا یرض��اه : ق��ال المن��اوي ف��ي ش��رح الح��دیث الت��أني م��ن هللا: ش��رح الح��دیث
أي ھ�و الحام�ل علیھ�ا بوسوس�تھ؛ ألن العجل�ة ) والعجلة من الش�یطان:(ویثیب علیھ وقولھ 

  . )٤(التثبت والنظر في العواقبتمنع من 
أي التثبت في األمور ) التأني: (قال األمیر الصنعاني في شرحھ للحدیث   

. أي من الصفات التي یحبھا هللا من عبده ویجبلھ علیھا) من هللا. (وفعلھا رصینة محكمة
أي من األوصاف التي یحبھا الشیطان ) من الشیطان. (الطیش والخفة والحدة) والعجلة(

من العبد ویقوده إلیھا ألنھا تمنعھ من التثبت والوقار والحلم وتوجب وضع الشيء في 

                                      
: أب�و الطی�ب محم�د ش�مس الح�ق العظ�یم آب�ادي ش�ھرتھ: عون المعبود شرح سنن أب�ي داود المؤل�ف) ١(

: المكتب�ة الس�لفیة ،المدین�ة المن�ورة الطبع�ة : عبد الرحمن محم�د عثم�ان دار النش�ر: العظیم آبادي المحقق
كتاب القضاء ، باب ف�ي الرج�ل یع�ین عل�ى خص�ومة ) ٩/٤٦٢(م ١٩٦٨ھـ ، ١٣٨٨:  الثانیة سنة الطبع

 .من غیر أن یعلم أمرھا
 ).٩/٤٦٢: (المرجع السابق) ٢(
أحمد بن الحسین ب�ن عل�ي ب�ن موس�ى الُخْس�َرْوِجردي الخراس�اني، أب�و بك�ر : السنن الكبرى المؤلف) ٣(

لبن�ان  –دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت : عطا الناش�ر محمد عبد القادر: المحقق) ھـ٤٥٨: المتوفى(البیھقي 
) ١٠/١٨٧(م، والبیھق�ي كت�اب آداب القاض�ي ب�اب التثب�ت ف�ي الحك�م٢٠٠٣ -ھ�ـ  ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة
عبد العظیم بن عبد القوي المنذري أبو : ، الترغیب والترھیب من الحدیث الشریف المؤلف٢٠٢٧٠برقم 

: إبراھیم شمس الدین وق�ال : تحقیق ١٤١٧بیروت الطبعة األولى ،  –دار الكتب العلمیة : محمد، الناشر
 ).٢/٢٨٤(رواه أبو یعلى ورجالھ رجال الصحیح 

زی��ن ال��دین محم��د الم��دعو بعب��د ال��رؤوف ب��ن ت��اج : ف��یض الق��دیر ش��رح الج��امع الص��غیر المؤل��ف ) ٤(
لبن��ان الطبع��ة  -بی��روت دار الكت��ب العلمی��ة : الناش��ر ) ھ��ـ١٠٣١: المت��وفى (الع��ارفین ب��ن عل��ي المن��اوي 

 ).٣/٢٣٩(م ١٩٩٤ -ه ١٤١٥األولى 



  
   رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

      

- ٢٩٩١ - 

 

غیر محلھ وتجلب الشرور وتمنع الخیور وھي متولدة بین خلقین مذمومین التفریط 
  .)١(واالستعجال قبل الوقت

: قُولُ ُیْسَتَجاُب ألََحِدُكْم َما لَْم َیْعَجلْ یَ : "قال ، أن رسول هللا عن أبي ھریرة 
  .)٢("َدَعْوُت َفلَْم ُیْسَتَجْب لِي

  
قال ابن بطال المعنى أنھ یسأم فیترك الدعاء فیكون كالمآّن بدعائھ أو أنھ : شرح الحدیث

أتى من الدعاء ما یستحق بھ اإلجابة، فیصیر كالمبّخل للرب الكریم الذي ال تعجزه 
  الخوالني عن أبي ھریرةاإلجابة، وال ینقصھ العطاء، وقد وقع في روایة أبي إدریس 

الَ َیَزالُ ُیْسَتَجاُب لِْلَعْبِد َما لَْم َیْدُع بِإِْثٍم، أَْو َقِطیَعِة َرِحٍم َما لَْم : "عند مسلم، والترمذي
ِ َما االِْستِْعَجالُ؟ َقالَ َیقُولُ : قِیلَ . »َیْسَتْعِجلْ  َقْد َدَعْوُت َوَقْد َدَعْوُت َفلَْم : َیا َرُسولَ هللاَّ

َعاءَ ُیسْ  یستحسر وھو بمھمالت : ، ومعنى قولھ"َتَجْب لي َفَیْسَتْحِسُر ِعْنَد َذلَِك َوَیَدُع الدُّ
ینقطع، وفي ھذا الحدیث أدب من آداب الدعاء، وھو أنھ یالزم الطلب وال ییأس من 
اإلجابة؛ لما في ذلك من االنقیاد واالستسالم وإظھار االفتقار، قال الداودي یخشى على 

قد دعوت فلم یستجب لي أن یحرم اإلجابة، وما قام مقامھا من االدخار : وقال .من خالف
  .)٣(والتكفیر

إِنَّ فِیَك : (ألشج عبد القیس قال رسول هللا : عن ابن عباس رضي هللا عنھما قال -
ُ َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولُُھ اْلِحْلُم َواألََناةُ    . )٤()َخْصلََتْیِن ُیِحبُُّھَما هللاَّ

الحلم ھو العقل ، واألناة ھي التثبت وترك العجلة ، : قال النووي: حدیثشرح ال
ذلك لھ ما جاء في حدیث الوفد أنھم  وسبب قول النبي . وھي مقصورة یعني بوزن نواة

، وأقام األشج عند رحالھم فجمعھا وعقل ناقتھ لما وصلوا إلى المدینة بادروا إلى النبي 
وأجلسھ إلى  النبي صلى هللا علیھ وسلم فقربھ النبي ولبس أحسن ثیابھ، ثم أقبل إلى 

فقال القوم نعم ، فقال األشج ". تبایعون على أنفسكم وقومكم" جانبھ ، ثم قال لھم النبي 
الرجل عن شيء أشد علیھ من دینھ، نبایعك على أنفسنا  یا رسول هللا إنك لم تزاود: 

                                      
ِغیِر المؤلف) ١( محمد بن إسماعیل بن صالح ب�ن محم�د الحس�ني، الكحالن�ي : التَّنویُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ

د . د: المحقق) ھـ١١٨٢: المتوفى(ثم الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسالفھ باألمیر  محمَّ
���  ٢٠١١ -ھ���ـ  ١٤٣٢األول���ى، : مكتب���ة دار الس���الم، الری���اض الطبع���ة: د إب���راھیم الناش���رإس���حاق محمَّ

 ).٥/١١٢(م
یس�تجاب للعب�د م�ا ل�م یعج�ل : صحیح البخاري، لمحمد بن إسماعیل البخاري، كتاب ال�دعوات، ب�اب) ٢(
 .٦٣٤٠: برقم) ٨/٩٢(
فضل العس�قالني الش�افعي أحمد بن علي بن حجر أبو ال: فتح الباري شرح صحیح البخاري المؤلف) ٣(

 ).١١/١٤١(ھـ،١٣٧٩بیروت،  -دار المعرفة : الناشر
األم�ر باإلیم�ان ب�ا� ورس�ولھ : صحیح مسلم، لمس�لم ب�ن الحج�اج النیس�ابوري، كت�اب اإلیم�ان، ب�اب) ٤(

 .١٢٦:برقم ) ١/٣٦(وشرائع الدین والدعاء إلیھ 



  في عمل المراقب) األناة والتثبت ( توظیف صفتي 
  

- ٢٩٩٢ - 

 

إِنَّ فِیَك َخْصلََتْیِن : "أبي قاتلناه قال ونرسل إلیھم من یدعوھم، فمن اتبعنا كان منا ومن
ُ َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولُُھ اْلِحْلُم َواألََناةُ     ).١("ُیِحبُُّھَما هللاَّ

َث بُِكلِّ َما َسِمعَ (وقد جاء في الحدیث  ومن الناس  .)٢() َكَفى بِاْلَمْرِء َكِذًبا أَْن ُیَحدِّ
شیاء ویتأكد أنھ قالھ أو أنھ فعلھ، ثم من یتسرع في الحكم، یسمع عن شخص شیئاً من األ

وھذا غلط، التأني في األمور . إنھ أخطأ أو ضل، أو ما أشبھ ذلك. یتسرع في الحكم علیھ
  . )٣(كلھ خیر

: سمعت أسامة بن زید بن حارثة ، رضي هللا عنھما یحدث قال: حدثنا أبو ظبیان قال-
" ِ ْحَنا اْلَقْوَم َفَھَزْمَناُھْم  -صلى هللا علیھ وسلم  -َبَعَثَنا َرُسوُل هللاَّ إِلَى اْلُحَرَقِة، َفَصبَّ

 ُ ا َغِشیَناهُ َقاَل الَ إِلََھ إِالَّ هللاَّ َفَكفَّ . َولَِحْقُت أََنا َوَرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر َرُجالً ِمْنُھْم، َفلَمَّ
ا َقِدْمنَ  ، َفَطَعْنُتُھ ِبُرْمِحي َحتَّى َقَتْلُتُھ ، َفلَمَّ ِبىَّ األَْنَصاِرىُّ َیا أَُساَمُة « َفَقاَل   ا َبلََغ النَّ

 ُ ًذا» أََقَتْلَتُھ َبْعَد َما َقاَل الَ إِلََھ إِالَّ هللاَّ ْیُت أَنِّى لَْم . قُْلُت َكاَن ُمَتَعوِّ ُرَھا َحتَّى َتَمنَّ َفَما َزاَل ُیَكرِّ
اس أناًة وتثبتاً، فكان ال أعظم الن لھذا كان الرسول . أَُكْن أَْسلَْمُت َقْبَل َذلَِك اْلَیْومِ 

أن  یقاتل أحداً من الكفار إال بعد التأكد بأنھم ال یقیمون شعائر اإلسالم، فعن أنس 
َكاَن إَِذا َغَزا ِبَنا َقْوًما لَْم َیُكْن َیْغُزو بَِنا َحتَّى ُیْصِبَح َوَیْنُظَر ، َفإِْن َسِمَع أََذاًنا  النبي 

  .  )٤("َمْع أََذاًنا أََغاَر َعلَْیِھمْ َكفَّ َعْنُھْم، َوإِْن لَْم َیسْ 

یعلم ویربي أصحابھ على األناة والتثبیت في كل أحوالھم، ومن ذلك أنھ  وكان 
- ٢اإلسالم -١: كان یأمر أمیر سریتھ أن یدعو عدوه قبل القتال إلى إحدى ثالث خصال

عالیة في فالمراقب إذا تثبت وتأمل في جمیع أموره اكتسب مھارة . القتال-٣الجزیة 
  .الكشف والتحقیق

ِ : عن معاویة بن الحكم السلمى قال - في  -صلى هللا علیھ وسلم-َبْیَنا أََنا َمَع َرُسوِل هللاَّ
الَِة إِْذ َعَطَس َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم َفقُْلتُ  ُ، َفَحَدَقِني اْلَقْوُم ِبأَْبَصاِرِھْم ، : الصَّ َیْرَحُمَك هللاَّ

؟ َقالَ َواُثْكَل أُمِّ : َفقُْلتُ  َقاَل  -َفَضَرُبوا بِأَْیِدیِھْم َعلَى أَْفَخاِذِھْم : َیاهُ َما لَُكْم َتْنُظُروَن إِلَىَّ
ُتوني لَِكنِّى َسَكتُّ  - ا َرأَْیُتُھْم ُیَسكِّ ِ  -َقاَل  -َفلَمَّ ا َفَرَغ َرُسوُل هللاَّ الَِة  َفلَمَّ ِمَن الصَّ

 ِ َما َرأَْیُت ُمَعلًِّما َقْبلَُھ َوالَ َبْعَدهُ أَْحَسَن َتْعلِیًما ِمْنُھ  َدَعاني، َفِبأَبي َوأُمِّي َرُسوَل هللاَّ

                                      
أب��و : مس��لم ب��ن الحج��اج المؤل��فالمنھ��اج ش��رح ص��حیح : ش��رح الن��ووي عل��ى ص��حیح مس��لم الكت��اب) ١(

الثانی��ة، : دار إحی�اء الت��راث العرب�ي، بی�روت الطبع�ة: زكری�ا یحی�ى ب�ن ش�رف ب��ن م�ري الن�ووي الناش�ر
١/١٨٩( ١٣٩٢.( 

) ١/٨(النھي عن الحدیث بكل م�ا س�مع: صحیح مسلم، لمسلم بن الحجاج النیسابوري، المقدمة، باب) ٢(
 ٧برقم 

: الناش�ر) ھ�ـ١٤٢١: المت�وفى(حمد بن صالح بن محمد العثیم�ین م: شرح ریاض الصالحین المؤلف) ٣(
 ).٣/٥٧٧(ھـ  ١٤٢٦: دار الوطن للنشر، الریاض الطبعة

المتوفى (محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد هللا : الجامع الصحیح المؤلف) ٤(
  -١٩٨٧ – ١٤٠٧األول�ى ، : الطبع�ة دار الش�عب، الق�اھرة : حسب ترقیم فتح الب�اري الناش�ر) ھـ٢٥٦: 

 .٦١٠برقم ) ١/١٥٨(كتاب األذان باب ما یحقن باألذان من الدماء 
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ُ َما َكَھَرني َوالَ َضَرَبني َوالَ َسبَّني َقالَ  إِنَّ َصالََتَنا َھِذِه الَ َیْصلُُح ِفیَھا « :، َوهللاَّ
ْسبِیُح َوتِ  ْكِبیُر َوالتَّ ا ُھَو التَّ   .)١("الََوةُ اْلقُْرآنِ َشيٌء ِمْن َكالَِم النَّاِس، إَِنمَّ

ألمتھ وخطھ لھا طریقاً ورسماً ال  فمن ھذا المنھج الرائع الذي رسمھ الرسول 
ینھدم مھما تطورت الحیاة واختلفت األزمان نتعلم منھ الطریق القویم لمنھج المسؤول في 

مبلغھ  كل مكان وزمان وانظر إلى مدى تأثیر ھذه األناة مع ھذا الجاھل بالحكم، لقد بلغ بھ
وزین اإلسالم في عقلیتھ فھو في ھذا یشھد ویقسم على ھذا أنھ لم یرى معلماً قط مثل 

  .ولن یرى  الرسول
   

إن األناة مع الناس لھا أثرھا في األفعال واألقوال، ومن ھذا ینبغي أن یكون 
 المسؤول فقیھاً عارفاً حكیماً لبقاً یعرف كیف یتصرف في المواقف، وانظر بعین الفاحص
إلى ما ورد في ھذا األثر حیث فیھ داللة عظیمة على ركن التثبت في األمر فال یلوم وال 

  . ینكر وال یقول إال بعد أن تثبت واستیقن األمر عنده ولم یكن مجرد ظن

بِيِّ  :  َقالَ  عن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َعْن أَِبیِھ، َقاَل اْألَْعَمُش َوَال أَْعلَُمُھ إِالَّ َعِن النَّ
َؤَدةُ في كلِّ شيء، إالَّ في عمِل اآلخرة   ).٢("التُّ

فھنا الحث على الطاعات والمسارعة إلیھا والمسابقة المذكورة في القرآن الكریم، 
وفي المقابل امتدح الحدیث الشریف موضوع التؤدة التي سبق لنا تعریفھا في 

لھدوء مصطلحات عنوان الدراسة المعنیة بالرویة في األمر وأخذ األمور با
  .المؤدي لنضوج األحكام المترتبة علیھ

نَّ ": ، قالیؤثر عن النبي : قال أبو ھریرة: وفي الحدیث - ، َفإِنَّ الظَّ نَّ اُكْم َوالظَّ إِیَّ
ُسوا، َوالَ َتَناَفُسوا، َوالَ َتَحاَسُدوا، َوالَ  ُسوا، َوالَ َتَجسَّ أَْكَذُب اْلَحِدیِث، َوالَ َتَحسَّ

ِ إِْخَواًنا َتَباَغُضوا، َوالَ   .)٣("َتَداَبُروا، َوُكوُنوا ِعَباَد هللاَّ

                                      
تحریم الكالم في الصالة ونسخ : المساجد، باب: صحیح مسلم، لمسلم بن الحجاج النیسابوري، كتاب) ١(

 .١٢٢٧برقم ) ٣/٧٠(ما كان من إباحتھ،
یمان ب�ن األش�عث ب��ن إس�حاق ب�ن بش�یر ب��ن ش�داد ب�ن عم��رو أب��و داود س�ل: س�نن أب�ي داود  المؤل�ف) ٢( 

ِجْس���تاني  المكتب���ة : محم���د محی���ي ال���دین عب���د الحمی���د الناش���ر: المحق���ق) ھ���ـ٢٧٥: المت���وفى(األزدي السِّ
، وذی�ل ب�ھ حك�م األلب�اني ٤٨١٠ب�رقم ) ٤/٢٥٥(بیروت كتاب األدب باب ف�ي الرف�ق  -العصریة، صیدا 

 .صحیح: وقال
ال یخط�ب عل�ى خطب�ة أخی�ھ : النك�اح  ب�اب: مد بن إس�ماعیل البخ�اري  كت�ابصحیح البخاري، لمح) ٣(

 .٥١٤٣برقم ) ٧/١٩(حتى ینكح أو یدع  
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لیس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط بھ األحكام غالباً، : قال الخطابي وغیره
بل المراد ترك تحقیق الظن الذي یضر بالمظنون بھ، وكذا ما یقع في القلب بغیر دلیل، 

  .)١(عھا، وما ال یقدر علیھ ال یكلف بھ وذلك أن أوائل الظنون إنما ھي خواطر ال یمكن دف
المراد بالظن ھنا التھمة التي ال سبب لھا كَمن یتھم رجالً : وقال القرطبي

" وال تجسسوا: "بالفاحشة من غیر أن یظھر علیھ ما یقتضیھا، ولذلك عطف علیھ قولھ
 وذلك أن الشخص یقع لھ خاطر التھمة فیرید أن یتحقق فیتجسس ویبحث ویستمع، فنھي

  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ُّ  :عن ذلك، وھذا الحدیث یوافق قولھ تعالى

  )٢( َّمه جه ين ىن من خن

فدل سیاق اآلیة على األمر بصون عرض المسلم غایة الصیانة؛ لتقدم النھي   
فإن قال " وال تجسسوا"أبحث ألتحقق، قیل لھ : عن الخوض فیھ بالظن، فإن قال الظان

استدل بالحدیث : وقال عیاض" ب بعضكم بعضاوال یغت"تحققت من غیر تجسس قیل لھ 
قوم على منع العمل في األحكام باالجتھاد والرأي، وحملھ المحققون على ظن مجرد عن 

  . )٣(الدلیل

أْن : ِمْن أْفَرى اْلفَِرى" :قال وفي الحدیث اآلخر عن ابن عمر أن رسول هللا  -
ُجلُ َعْیَنْیِھ ما لم َتَرَیا النھي عن الكذب مجمالً واألمر بالتریث فھنا  )٤( "ُیِرَي الرَّ

 .في استصدار األحكام التي قد تنتج من الرؤى

كلھا تأمر المسلمین بالتأني  فھذه األحادیث الواردة عن الحبیب المصطفى 
والتریث وعدم العجلة، ألن التأني غالباً ال ُیندم على فعلھ بخالف المتعجل فإنھ سرعان ما 

  . یندم
حادیث على تقریر ذلك المنھج الكامل المتكامل، الشامل وھكذا تتضافر األ

لموضوع التثبت قوالً وعمالً ونیًة، فشمل القلب في خواطره وتصرفاتھ وتصوراتھ وفي 
مشاعره وأحكامھ فال یقول اللسان كلمة وال یروي حادثة وال ینقل روایة وال یحكم العقل 

جزئیة منھ ومن كل مالبسة ومن كل  حكماً وال یبرم اإلنسان أمراً إال وقد تثبت من كل
نتیجة، فلم یبق ھنالك شك وال شبھة في صحتھا، فانظر فیھا كلھا تجد األناة والتثبت فیھا 

                                      
: المت�وفى(أبو الفضل أحمد بن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن حج�ر العس�قالني : فتح الباري المؤلف) ١(

بھ وأبوابھ وأحادیثھ وذك�ر عبد العزیز بن عبد هللا بن باز ومحب الدین الخطیب رقم كت: المحقق) ھـ٨٥٢
 ).١٠/٤٨١(دار الفكر : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: أطرافھا

 .١٢جزء من آیة : سورة الحجرات) ٢(
 ).١٠/٤٨١(فتح الباري، البن حجر العسقالني ) ٣(
) ٩/٥٤(م�ن ك�ذب ف�ي حلم�ھ : التعبیر، ب�اب: صحیح البخاري، لمحمد بن إسماعیل البخاري، كتاب) ٤(

 .٧٠٤٣: برقم
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جلیة واضحة وضوح الشمس في رابعة النھار ولو شئنا الكالم عن كل حدیث وصلتھ 
  .بموضوعنا لطال بنا المقام ولكن یكتفى من القالدة ما أحاط بالعنق

  الفرق بین صفة األناة، وصفة التثبت، وأھمیتھما: لثالثالفرع ا

یحتاج المراقب في عملھ الجمع بین صفتي األناة والتثبت وُیعِمل كل صفة في كل 
  . حدث یواجھھ أثناء ممارستھ لعملھ المیداني

فاألناة عند المراقب المیداني تسمح لھ بأن یحكم أموره ویضع األشیاء في 
قة بھا فھي ركن من أركان الرقابة بخالف ما یضادھا من مواضعھا الصحیحة الالئ

العجلة، فإنھا تعرضھ لكثیر من األخطاء واإلخفاقات والتعثرات واالرتباك، ثم تعرضھ 
للتخلف من حیث یرید السبق، فمن استعجل الشيء قبل أوانھ عوقب بحرمانھ، وبخالف 

  . قق النتائج التي یرجوھاالتباطؤ والكسل فھو أیضاً یعرضھ  للتخلف والحرمان من تح
والمراقب مطلوب منھ  أن یتخلق باألناة ولكن ما یتطلب من األمور عمالً سریعاً 
فمن الحكمة السرعة فیھ وابتداره، وھي ال تخرج عن األناة فالقضیة نسبیة، وما یتطلب 

ي من األمور عمالً بطیئاً فالحكمة البطء فیھ، وھو ال یخرج عن األناة؛ ألن األمر نسب
ولیس لألناة مقادیر زمنیة ثابتة ولكنھا تختلف باختالف حاجة األشیاء إلى مقدار السرعة 
الزمنیة التي تحتاجھا وتستدعیھا النتائج المطلوبة فاألشیاء مربوطة بأوقاتھا، والعجلة فیھا 
مع معرفة أوقاتھا المطلوبة خلٌق مذموٌم یدل على ضعف خلق الصبر ونقص الحكمة 

خلق مذموم كذلك یدل على ضعف الھمة واإلخالد إلى الراحة والكسل، أما  والتباطؤ فیھا
األناة فلیست تعجیالً ومسابقًة ألوقات األشیاء وال تباطؤاً وكسالً، وكٌل من العجلة 

فاألناة ھي الكفیلة . والتباطؤ یضّیعان على أصحابھما الجھد والزمن، وما بذلوه من أعمال
لوب وتفادي الخسارة، وقد ذّم اإلسالم االستعجاَل ونھى عنھ، بإذن هللا تعالى بتحقیق المط

وذم التباطؤ والكسَل ونھى عنھ أیضاً ومدح األناة وأمر بھا، وعمل على تربیة المسلمین 
  .  )١(على األناة والتثبیت الحكیم في القیام باألعمال وتصریف األمور

وم األناة والتثبت، ومن خالل ما سبق بیانھ في التعریفات واالستدالالت لمفھ
وبیان أھمیة كل منھما في القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة یتبادر للذھن تساؤالً 

  مفاده ما الفرق بین األناة والتثبت وھل ھما مھمان بالنسبة للمراقب المیداني؟ 
إن األناة في مجملھا تعنى بعدم العجلة في اتخاذ القرارات : فأقول وبا� التوفیق

تؤدة وإعادة النظر الكّرة بعد الكّرة فیما یتعلق باتخاذ القرار المناسب للحادثة، أما وال
التثبت وھو الجزء األول من الوصف فھو یحكي التثبت من المعلومة قبل إیراد ردود 

  .الفعل نحوھا ولھذا نظائر في كتاب هللا الكریم سبقت اإلشارة إلیھا

                                      
سعید بن علي بن . ، د)مفھوم ونظر وتطبیق(مقومات الداعیة الناجح في ضوء الكتاب والسنة: انظر) ١(

 .١٤٨-١٤٧ھـ ،مطبعة السفیر، الریاض ، ص١/١٤١٥وھف القحطاني ط
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مراقب بشأن مخالفات أو مالحظات أو فالتثبت من المعلومة التي ترد على ال
قضایا في مجال عملھ تحتاج منھ تثبتاً ودقًة عالیًة ومھنیًة كبیرًة في طریقة التعامل معھا، 

، )١(إذ قد یعتري ھذه المالحظات، أو القضایا أمور البد لھ أن یكتشفھا كالدعاوى الكیدیة
یة واالقتصادیة فضالً عما التي ال تكاد تخلو منھا ساحات التنافس في األمور التجار

عداھما من األمور التي تحتاج مراقبة الرقیب وتوثیقھ للحوادث، وفي ھذا یقول ابن القیم 
الحاسد لم یحملھ على معاداة المحسود جھلُھ بفضلھ أو كمالھ، وإنما حملھ : "-رحمھ هللا-

ا فسد القصد فإذ )٢("على ذلك فساُد قصده وإرادتھ، كما ھي حال أعداء الرسل مع الرسل
واإلرادة في البالغات المقدمة للمراقب وكانت الدعاوى كیدیة فما على المراقب إال أن 
ُیعِمل صفة التثبت التي تسبق صفة األناة في استصدار الحكم على الواقعة أو المخالفة 

  .المرادة
ومثل ھذه الدعاوى وإن كانت باطلة في أصلھا، وھي نوع من الجھل والھذیان، 

  .ھا قد تجد لھا آذاًنا ُمْصِغیة تحكم بما ظھر وال تتثبتإال أن
وقد سبق القرآن الكریم في ذلك حیث أمر الرب سبحانھ وتعالى كل عامل وكل 

 ُّ  مسؤول أن یتثبت من األخبار التي قد تصلھ من الناس وفي ھذا یقول الباري سبحانھ

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن

ض علیھ الكثیر من البالغات الواھیة، أو فالمراقب یعر )٣( َّ  َّ ٍّ ٌّ

الكاذبة، أو غیر المتثبت من حصولھا فیقع على عاتقھ مسؤولیة التثبت من مصادرھا، 
ودوافع البالغات والتفطن في البواعث لھا؛ مما یحتاج مزیداً من الیقظة والتدارك 

  .وارتفاع حس التثبت لدیھ
  :ة التثبت یتبین ما یليوبعد ھذا السرد لخصائص صفة األناة وخصائص صف

 أن صفة التثبت سابقة لصفة األناة  -

 .أن صفة األناة مبنیة على نتائج صفة التثبت وذلك في حق المراقب المسؤول -

أن األحكام المترتبة على صفة التثبت تصطبغ بصبغة األناة في التطبیق العملي  -
  .ة المراقب لنتائج ما وصلت إلیھ التحقیقات فبینھما تالزم واضح في وظیف

  

                                      
حی�ث ن�ص  .الفقرة الخامسة من الالئحة التنفیذیة للمادة الرابعة من نظام المرافعات الش�رعیة: ینظر) ١(
 ."ناظر القضیة أن دعوى المدعي كیدیة، حكم برد الدعوىإذا ثبت ل"
: محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة الناش�ر: مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم واإلرادة المؤلف) ٢(

 ).١/٩٥(بیروت  -دار الكتب العلمیة 
 .٦آیة : سورة الحجرات) ٣(
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ب اطا  

   ل اراب) اة وات(ت وظف ان 

ھاتان الصفتان اللتان ال تكادان تنفكان عن عمل المراقب لھما مجاالت كثیرة جداً 
في مجمل الحیاة البشریة ولھما مستویات متعددة فھناك الرقابة القبلیة والرقابة اآلنیة 

الرقابة الذاتیة وكل ھذه المستویات تحتاج  االلتزام بھاتین الصفتین والرقابة البعدیة و
ألنھما صفتان شاملتان لمجاالت كثیرة جداً مرتبطة بموضوع الرقابة سواء في المجاالت 

-االقتصادیة –البلدیة  -الدینیة   -یة بشتى أنواعھا وصنوفھا المھن  -الصحیة  -التعلیمیة (
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وال یمكن ) السیاسیة-المالیة –العدلیة  -التجاریة

التصور تمام التصور إال بھاتین الصفتین المھمتین، وبحكم نوعیة البحث فسأوجز أبرز 
تي یلزم المراقبون فیھا االتصاف بھاتین المجاالت الظاھرة في صفتي األناة والتثبت ال

  :الصفتین فیھا
  :الرقابة المالیة: الفرع األول

  :ونستطیع أن ُنعِمل فیھا صفتي األناة والتثبت من خالل االلتزام بالنقاط التالیة

معرفة المراقب المالي ألھداف وظیفتھ ونشاطاتھ التي ینبغي علیھ القیام بھا، والتي  -
؛ وتقدیم رضا هللا تعالى على كل األھداف المادیة؛ وذلك من یطبق الرقابة علیھا

فال یرم الناس بما لم   )١(. أجل المساھمة بتحدید األولویات الخاصة بھ وبعملھ

 جف ُّ  یعلم وال یتھم النوایا قال ابن عباس رضي هللا عنھما في تفسیر قولھ تعالى

ي ال ترم أحداً أ: ، أي ال تقل، وقال العوفي عنھ)٢(َّ َّ  جكحك مق حق مف خف حف

ال تقل رأیت ولم تر، وسمعت ولم تسمع : بما لیس لك بھ علم، وقال قتادة فیھا
  .)٣(وعلمت ولم تعلم، فإن هللا سائلك عن ذلك كلھ

إدراك المراقب المالي لكافة المھارات الفنیة والعلمیة والخاصة بالنوازل المتعلقة  -
 .بالعمل الذي یختص بھ؛ حتى یتمكن من اإللمام بھ

معرفة الحقوق والواجبات التي یتعین على المراقب المالي معرفتھا والعمل بھا  -
 .وتطبیقھا في عملھ

                                      
جامعة : ، المملكة العربیة السعودیة)٢٠٠٣(د الحربي الرقابة اإلداریة وعالقتھا بكفاءة األداء ، أحم) ١(

 .كثیر ، بتصّرف٤٥، ٤٤الریاض، صفحة  -نایف العربیة للعلوم األمنیة
 .٣٦سورة اإلسراء، جزء من آیة ) ٢(
: أب�و الف�داء إس�ماعیل ب�ن عم�ر ب�ن كثی�ر القرش�ي الدمش�قي المحق�ق : تفسیر القرآن العظ�یم المؤل�ف) ٣(

 ).٥/٧٥(ھـ ١٤٢٠الثانیة : دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة: لناشرسامي بن محمد سالمة، ا



  في عمل المراقب) األناة والتثبت ( توظیف صفتي 
  

- ٢٩٩٨ - 

 

 .)١(التفریق بین مستویات الرقابة المالیة من حیث زمن وقوع المخالفة محل النظر -

التؤدة في الُحكم على طبیعة المخالفة المالیة، وذلك من أجل تقییم االنحرافات التي  -
وما أكثر ما یھلك اإلنسان ویزل : - رحمھ هللا-قال الشیخ ابن عثیمین . فھاتم اكتشا

بسبب التعجل في األمور سواًء في نقل األخبار، أو في الحكم على ما سمع، أو 
 .)٢(في غیر ذلك

النھائي على القضیة ریثما یكتشف العالقات بین الجریمة  إطالق الحكمالتأني في  -
قال العز بن ) محل نظر المخالفة(األشخاص اآلخرین  وعالقتھا بالجھات األخرى أو

إما خفیت عنا مصالحھ ومفاسده، فال تقدم علیھ / أحدھا: األفعال ضربان: عبد السالم
حتى تظھر مصلحتھ المرادة عن المفسدة الراجحة علیھا، وھذا الذي جاءت الشریعة 

  ).٣(بمدح األناة فیھ إلى أن یظھر رشده وصالحھ

د الجھات المخالفة للرقابة المالیة والتعامل معھا بحذر ورویة؛ وذلك النظر في تعد -
 .حتى ال تشّكل عائقاً أمام تعامل الموظفین مع الرقابة المالیة

ُتعّد الرقابة المالیة من العملیات السریعة للكشف عن األخطاء، ومعرفة أسبابھا،  -
فإنھ مع ھذه السرعة  وبما أنھا بھذه الصفة. والتبلیغ عنھا للمسؤولین لتصحیحھا

یحتاج المراقب المالي التحري واالحتیاط والكشف والتحقق؛ لئال یقع في خطأ 
  ).٤(یودي باجتھاده ویقلب النتائج علیھ

تھتّم الرقابة الفعالة بالحالة االقتصادّیة للمنشأة؛ إذ تحرص على تحقیق التوازن  -
ذي یدفع المراقب المالي للتأني وھذا ال. االقتصادّي بین عوائدھا وتكالیفھا المالّیة

في استصدار األحكام على المنشأة لما یسببھ االستعجال من ضرر بالمنشأة محل 
 .المخالفة

تستطیع الرقابة المالیة أن تتوقع حدوث األخطاء؛ وذلك من خالل االعتماد على  -
الخبرات السابقة؛ مّما یساھم باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتجنب تكرار حدوث 

ومن أھم تلك اإلجراءات المراقبة الوئیدة لعمل المنشأة والتریث في . ألخطاءا
 . اتخاذ القرار إزاءھا

                                      
جامعة : ، المملكة العربیة السعودیة)٢٠٠٣(الرقابة اإلداریة وعالقتھا بكفاءة األداء ، أحمد الحربي ) ١(

 .كثیر ، بتصّرف٤٥، ٤٤الریاض، صفحة  -نایف العربیة للعلوم األمنیة
 ).٦/٢٨٥(ھـ ١٤٢٦ط، مدار الوطن للنشر، الریاض،  شرح ریاض الصالحین البن عثیمین) ٢(
ھ���ـ ١٤١٤الری���اض، ط الثانی���ة  –األم���ر ب���المعروف والنھ���ي ع���ن المنك���ر للمس���عود، دار ال���وطن ) ٣(
)١/٣١٠.( 
: ، المملكة العربیة السعودیة)٢٠٠٣(الرقابة اإلداریة وعالقتھا بكفاءة األداء ، أحمد الحربي : انظر) ٤(

 . ٤٥، ٤٤الریاض، صفحة  -علوم األمنیةجامعة نایف العربیة لل
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تسعى الرقابة المالیة إلى اقتراح البدائل الممكنة، والمستخدمة في ُطرق معالجة  -
المشكالت لمنع حدوثھا أو بعد حدوثھا كالتسویات المالیة التي تترافق مع إعمال 

المنشأة وتتسم ھذه اإلجراءات عادة بالتأكد والتثبت من عناصر المخالفة على 
 .تقییم المخالفة

ال ینبغي أن یعزب عن ذھن المراقب المالي أن ما یقوم بھ، إنما ھو لتقییم المعوج  -
وإصالح المنحرف ، ولیس لصید أخطاء المستھدفین ونشر الخوف بینھم، 

  . )١(ألناة عند الحكممستعیناً في ذك كلھ با� تعالى ثم التثبت وا

  :الرقابة اإلداریة: الفرع الثاني

إنَّ الرقابة اإلداریة من أوسع أنواع الرقابة حیث تدخل في جمیع التخصصات،  
 :ونستطیع أن ُنعِمل فیھا صفتي األناة والتثبت من خالل االلتزام بالنقاط التالیة

ییم وذلك من خالل التأني والتثبت في دراسة سلوك الموظفین المقصودین بالتق -
 . التقاریر التي ترفع عنھم وأدائھم الوظیفي وعالقاتھم بزمالء العمل

من خالل تقییم األداء الخاص بالموظفین والذي یجري على مراحل وتقییمات  -
 .متعددة ذات أبعاد وأنماط إداریة تجتمع في ملف تقییم أداء الموظف

 .الموظف من خالل تحدید مستوى الكفاءة التي یتمیز بھا -

من خالل قیاس النتائج الفعلیة لكّل وحدة إداریة أو قسم إداري بشكل فردي؛ وذلك  -
 .من أجل معرفة مدى كفاءة كّل منھا، وكیفیة تحقیقھا لألھداف المطلوبة

من خالل تقییم األداء الخاص بكافة مكونات المؤسسة، وتحدید طبیعة الكفاءة  -
 . ھا العامةالخاصة بھا، وذلك لتحقیق كافة أھداف

ومن صور التثبت في موضوع الرقابة ما جاء في تقسیم الرقابة زیادة في التحوط  -
ھي : الرقابة الداخلّیة: ورغبة في ضبط العمل  حیث قسمت إلى نوعین ھما

الرقابة المطبقة داخل المنشآت، وتشمل كل مستویات اإلدارة، والموظفین 
 . العاملین بھا مھما كانت طبیعة وظائفھم

                                      
: ، المملكة العربیة السعودیة)٢٠٠٣(الرقابة اإلداریة وعالقتھا بكفاءة األداء ، أحمد الحربي : انظر) ١(

 .، بتصّرف٤٥، ٤٤الریاض، صفحة  -جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة
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ھي الرقابة المطبقة خارج المنشآت، وتعتمد على دور األجھزة : الرقابة الخارجّیة -
الخارجّیة والمتخصصة بالوظائف الرقابّیة، وغالباً تتبع ھذه األجھزة للسلطات 

 .)١(الحكومّیة

إعمال التؤدة والرویة واألناة والتثبت في جمیع مھمات الرقابة اإلداریة الخارجیة  -
 :  مھمات الرقابة الخارجیة التفصیلیة المتلخصة فیما یليوذلك من خالل 

 . فالمراقب یقوم بتوفیر معلومات تفصیلّیة حقیقّیة، تساعد في اتخاذ القرارات الفّعالة -

والمراقب یسعى لضمان سالمة البیانات المدققة، ومتانة نظام الرقابة الداخلّیة  -
 . المعتمد في المؤسسة

 . مواطن الضعف بما یسمح بمعالجتھاوالمراقب یجتھد لمعرفة  -

والمراقب یقوم بتكوین بنك معلومات عن طریق تقاریر وملفات المراجعة  -
 . والتدقیق

ومن األجھزة الرقابیة العاملة في الدولة، دیوان المحاسبة، وھیئة الرقابة 
  .)٢(والتحقیق وإدارة المفتشیة العامة، وھیئات النزاھة ومكافحة الفساد

لخطوات اإلداریة التي تدل على وجوب التؤدة والتأني واألناة ومن أبرز ا
في إصدار القرارات اإلداریة القاضیة بالفصل أو طي القید أو كف الید أو إصدار 
اللوم والتنبیھ ولفت النظر ما راعتھ الخطوات المعتمدة في تقییم أداء الموظف 

الخدمة المدنیة في  للوظائف اإلشرافیة أو غیر اإلشرافیة المعتمدة في وزارة
 :المملكة العربیة السعودیة حیث نصت على ما یلي

وجود الجدارات المتمیزة للوظائف اإلشرافیة أو غیر اإلشرافیة وھي خاصة  -١
جدارات مع وجود جدارة إضافیة ) ٦(بأصحاب القیادات حیث یتضمن كل منھما 

 .خاصة بالقیادة للوظیفة اإلشرافیة

ین من بدایة دورة األداء بین الموظف ومدیره یتم عقد اجتماع خالل شھر -٢
 .إلعداد میثاق األداء) المقیم/ المشرف(

                                      
، ، )٢٠١٤(لص��حیة نس��رین عم��ر أث��ر نظ��م الرقاب��ة اإلداری��ة ف��ي تحس��ین ج��ودة الخ��دمات ا: انظ��ر) ١(

 .، بتصّرف٢٠، ١٩، ١٨جامعة الشرق األوسط، صفحة : األردن
الدلیل اإلرشادي لالئح�ة إدارة األداء ال�وظیفي المعتم�د م�ن وزارة الخدم�ة المدنی�ة الس�عودیة :  انظر) ٢(

  https://www.moh.gov.saعلى الموقع االلكتروني   ٥ص 
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میثاق األداء للموظف على الوظیفة اإلشرافیة أو غیر ) ١(یستخدم النموذج رقم  -٣
 .اإلشرافیة والمتاح على موقع وزارة الخدمة المدنیة

 ٦إلى  ٤ن على عدد یتراوح ما بی) مشرفھ(یتفق كل من الموظف ومدیره  -٤
أھداف ومعیار قیاسھا والوزن النسبي والناتج المستھدف لكل منھا خالل دورة 

 .األداء القادمة

یتم تحدید الجدارات والوزن النسبي والوصف السلوكي لكل جدارة ومستوى  -٥
األداء المطلوب  خالل دورة الداء قائمھ تتضمن سبع جدارات مذكورة في 

 .نموذج میثاق األداء

ة نموذج میثاق األداء للموظف على الوظیفة اإلشرافیة أو غیر اإلشرافیة یتم تعبئ -٦
ویحتفظ كل منھما بنسخة لتستخدم ) مشرفھ(وتوقیعھ من كٍل من الموظف ومدیره 

 . في تقییم أداء الموظف في نھایة دورة األداء

 .)١(% ١٠٠یجب أن یكون مجموع الوزن النسبي لكٍل من األھداف والجدارات  -٧

إلى مدیر عام ) مشرفھ(سخة من المیثاق الموقع من الموظف ومدیره تسلم ن -٨
إدارة الموارد البشریة، وحفظھ؛ لحین استخدامھ في مراجعة تقییم أداء الموظف 

للتأكد من جودة األھداف بحیث تكون محددًة ) مشرفھ(الذي سیقوم بھ مدیره 
 . )٢(حددة الزمنوقابلًة للقیاس، وممكنًة للتطبیق؛ إضافًة لكونھا واقعیة وم

ومن المالحظ من خالل التتبع لھذه الفقرات یجد موضوع التقییم المبني على 
أسٍس راسخٍة ومعاییر عادلة تحمل في طیاتھا االتصاف بالتأني وعدم العجلة الستصدار 
القرارات اإلداریة؛ لھذا كلھ وجب على المراقب صاحب السلطة أن یقوم بكل ھذه 

ن ال یغفلھا وأن ُیعِمل فیھا التأني والحیطة والتثبت والتدرج في اإلجراءات اإلداریة وأ
ال یزال الرجل یجني :  قال عمرو بن العاص .مسألة اتخاذ القرارات اإلداریة الرقابیة 

ال یأمر بالمعروف : -رحمھ هللا-، وقال اإلمام سفیان الثوري )٣(من ثمرة العجلة الندامة
  رفیق بما یأمر، رفیق بما ینھى، عدل : یھ خصال ثالثوال ینھى عن المنكر إال من كان ف

  

                                      
 ٥رة األداء ال�وظیفي المعتم�د م�ن وزارة الخدم�ة المدنی�ة الس�عودیة ص الدلیل اإلرش�ادي لالئح�ة إدا) ١(

 https://www.moh.gov.saعلى الموقع االلكتروني  
 ٥الدلیل اإلرش�ادي لالئح�ة إدارة األداء ال�وظیفي المعتم�د م�ن وزارة الخدم�ة المدنی�ة الس�عودیة ص ) ٢(

 https://www.moh.gov.saعلى الموقع االلكتروني  
 .٧٧سعید بن علي بن وھف القحطاني، ص . مة في الدعوة إلى هللا تعالى دالحك) ٣(
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ویدخل في سیاق اآلمر ، )١(بما یأمر، عدل بما ینھى، عالم بما یأمر، عالم بما ینھى
بالمعروف والناھي عن المنكر المراقب والمحاسب الذي ائتمنھ والة األمر على تقییم 

  .الموظفین
  

                                      
 .٣٢، ص٢/١٤١٢اللین والرفق، للدكتور فضل إلھي ظھیر، مكتبة المعارف ط) ١(
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  الخاتمة
  : وفیھا أھم النتائج والتوصیات

  : النتائج: الً أو
إن ھناك ترابطاً قویاً بین التعریف اللغوي لألناة والتعریف اللغوي للتثبت وكذلك  )١

  .في التعریف االصطالحي

إن صفة األناة والتثبت من الصفات األساسیة للمراقب لیسلك في رقابتھ طریقاً  )٢
  .  واضحاً ال غبار علیھ

یة ھذه المبادئ وأھمیة لزوم نستنبط من تكاثر األدلة من الكتاب والسنة على أھم )٣
  .ھاتین الصفتین النبیلتین

أن في االتصاف بھذه الصفات إحقاق للحق وإظھار لألمور على طبیعتھا دون  )٤
  . زیف أو كذب

  . أن الرقابة بشتى صورھا وأشكالھا وأنواعھا ضرب من ضروب الحسبة الوقائیة )٥

لحیاطة للدین وبراءة أن التثبت واألناة في عمل المراقب داخلة في أكبر أبواب ا )٦
  . الذمة ونجاح المھمات المنوطة بالمراقبین

ما وقع من وقع من المتعجلین من أصحاب الوظائف الرقابیة إال بسبب إغفالھم  )٧
  .لھاتین الصفتین، وبعد اتخاذ القرار ووضوح الرؤیة یندمون والت ساعة مندم

لسنة المطھرة ھي أكبر األوامر الربانیة في القرآن الكریم واألوامر النبویة في ا )٨
أال سألوا إذ لم "شاھد على عظم ھذا الموضوع فقولھ علیھ الصالة والسالم 

وغیرھا من النصوص تدل على   )٢("تعالیا إنھا صفیة"، وقولھ )١("یعلموا
موضوع التؤدة في إطالق األحكام التي ولألسف أصبحت تشكل ظاھرة مرضیة 

 . عند بعض المتعجلین

                                      
س�نن أب�ي داود كت�اب الطھ�ارة ب�اب ف�ي المج�روح یت�یمم  ٣٣٦انظر صحیح أبي داود لأللباني ب�رقم ) ١(

 ).١/١٢٦( ٣٣٦برقم 
 .٢٠٣٨برقم ) ٣/٦٥.(ي كتاب بدء الوحي، باب زیارة المرأة زوجھا في اعتكافھصحیح البخار) ٢(
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  :اتالتوصی: ثانیاً 

یوصي الباحث بنشر ثقافة األناة والتثبت في الجھات الرقابیة األساسیة أو  )١
 .الفرعیة الممثلة لھا في شتى الجھات لحكومیة

تدریب أعضاء جھاز المتابعة والحضور واالنصراف في الجھات الحكومیة على  )٢
 .ھذه الصفة المتمیزة وأخذ دورات فیھا

اصفات المراقبین المسؤولین عن یوصي الباحث بتكثیف النظر العلمي في مو )٣
أعضاء الجھات الحكومیة، وذلك من خالل الدراسات التطبیقیة والمیدانیة 

 .المتعلقة بدراسة مثل ھذه الظواھر

تزوید المعاھد التدریبیة بحقائب جاھزة للتدریب على مثل ھذه السلوكیات  )٤
 .اإلیجابیة
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  المصادر المراجع 

اإلداریة في تحسین جودة الخدمات الصحیة نسرین عمر أثر نظم الرقابة  )١
  .جامعة الشرق األوسط: ، ، األردن)٢٠١٤(

طارق .اإلدارة العامة والعملیة اإلداریة والوظیفة العامة واإلصالح اإلداري د )٢
  . م ، منشورات الحلبي الحقوقیة٢٠٠٥تاریخ الطباعة  ١ط".المجذوب

محمد األمین بن محمد بن : تألیفأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن  )٣
دار الفكر للطباعة والنشر : ھـ، الناشر١٣٩٣المختار الجكني الشنقیطي 

  م ١٩٩٥ -ھـ١٤١٥لبنان  –والتوزیع بیروت 

الریاض، ط  –األمر بالمعروف والنھي عن المنكر للمسعود ،دار الوطن  )٤
  .ھـ١٤١٤الثانیة 

ن إبراھیم السمرقندي الفقیھ أبو اللیث نصر بن محمد ب: بحر العلوم ـ المؤلف )٥
  . محمود مطرجي.د: بیروت تحقیق –دار الفكر : الحنفي، دار النشر

أبو العباس أحمد بن محمد بن : البحر المدید ـ موافق للمطبوع المؤلف )٦
) ھـ١٢٢٤: المتوفى(المھدي بن عجیبة الحسني األنجري الفاسي الصوفي 

  . ھـ١٤٢٣م ـ ٢٠٠٢/ عة الثانیة دار الكتب العلمیة ـ بیروت الطب/ دار النشر 

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق : تاج العروس من جواھر القاموس المؤلف )٧
بیدي تحقیق مجموعة من : الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى الزَّ

  .دار الھدایة: المحققین الناشر

د محمد الطاھر بن محمد بن محم: التحریر والتنویرـ الطبعة التونسیة المؤلف )٨
دار سحنون : دار النشر)  ھـ١٣٩٣: المتوفى(الطاھر بن عاشور التونسي 

  . م١٩٩٧ -تونس  -للنشر والتوزیع 

عبد العظیم بن عبد القوي : الترغیب والترھیب من الحدیث الشریف المؤلف )٩
بیروت الطبعة األولى،  –دار الكتب العلمیة : المنذري أبو محمد، الناشر

  . س الدینإبراھیم شم: ھـ، تحقیق١٤١٧

أبو محمد عبد الرحمن بن : تفسیر القرآن العظیم البن أبي حاتم المؤلف )١٠
محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

مكتبة نزار : أسعد محمد الطیب، الناشر: المحقق) ھـ٣٢٧: المتوفى(
  .ھـ١٤١٩ -الثالثة : المملكة العربیة السعودیة الطبعة -مصطفى الباز 
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أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي : تفسیر القرآن العظیم المؤلف )١١
دار : سامي بن محمد سالمة الناشر: ، المحقق]ھـ  ٧٧٤- ٧٠٠[ الدمشقي 

 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الثانیة : طیبة للنشر والتوزیع الطبعة

ِغیِر المؤلف )١٢ یل بن صالح بن محمد بن إسماع: التَّنویُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ
محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف 

د . د: المحقق) ھـ١١٨٢: المتوفى(كأسالفھ باألمیر  د إسحاق محمَّ محمَّ
 -ھـ  ١٤٣٢األولى، : مكتبة دار السالم، الریاض الطبعة: إبراھیم الناشر

  م٢٠١١

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر : جامع البیان في تأویل القرآن  المؤلف )١٣
أحمد محمد : المحقق) ھـ٣١٠: المتوفى(بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 

  .م٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠األولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة: شاكر الناشر

الجامع الصحیح، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو  )١٤
 –دار الشعب : یم فتح الباري الناشر حسب ترق) ھـ٢٥٦: المتوفى(عبد هللا 

  ،  ١٤٠٧األولى ، : القاھرة الطبعة 

أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن : الجامع ألحكام القرآن المؤلف )١٥
)  ھـ ٦٧١: المتوفى(فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 

لمملكة دار عالم الكتب، الریاض، ا: ھشام سمیر البخاري الناشر: المحقق
  م ٢٠٠٣/ ھـ ١٤٢٣: العربیة السعودیة الطبعة

/ ٣الحكمة في الدعوة إلى هللا تعالى، لسعید بن علي بن وھف القحطاني ط )١٦
  ھـ مؤسسة الرسالة، بیروت ١٤١٧

الدلیل اإلرشادي لالئحة إدارة األداء الوظیفي المعتمد من وزارة الخدمة  )١٧
 المدنیة السعودیة على الموقع االلكتروني 

 https://www.moh.gov.sa 

، المملكة )٢٠٠٣(الرقابة اإلداریة وعالقتھا بكفاءة األداء ، أحمد الحربي  )١٨
  الریاض -جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة: العربیة السعودیة

دار الفكر : محمد بن یزید أبو عبدهللا القزویني، الناشر: سنن ابن ماجھ )١٩
لباقي واألحادیث مذیلة بأحكام محمد فؤاد عبد ا: بیروت تحقیق وتعلیق 

 األلباني علیھا
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أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر : سنن أبي داود  المؤلف )٢٠
ِجْستاني  محمد : المحقق) ھـ٢٧٥: المتوفى(بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

  بیروت - المكتبة العصریة، صیدا : محیي الدین عبد الحمید الناشر

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي : فالسنن الكبرى المؤل )٢١
محمد عبد القادر : المحقق) ھـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، أبو بكر البیھقي 

 -ھـ  ١٤٢٤الثالثة، : لبنان الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت : عطا الناشر
  م  ٢٠٠٣

المنھاج شرح صحیح مسلم بن : شرح النووي على صحیح مسلم الكتاب )٢٢
دار : أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي الناشر: الحجاج المؤلف

   ١٣٩٢الثانیة، : إحیاء التراث العربي، بیروت الطبعة

محمد بن صالح بن محمد العثیمین : شرح ریاض الصالحین المؤلف )٢٣
 ھـ  ١٤٢٦: مدار الوطن للنشر، الریاض الطبعة: الناشر) ھـ١٤٢١: المتوفى(

: المتوفى (محمد ناصر الدین األلباني : ؤلف صحیح أبي داود الم )٢٤
: مؤسسة غراس للنشر والتوزیع ، الكویت الطبعة : الناشر ) ھـ١٤٢٠

  م ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣األولى ، 

محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة : الجامع الصحیح المؤلف  )٢٥
الطبعة القاھرة  –ھـ  الناشر دار الشعب ٢٥٦: البخاري، أبو عبد هللا المتوفى

 .م١٩٨٧ –ھـ١٤٠٧األولى ، : 

أبو الحسین مسلم بن : الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم المؤلف  )٢٦
دار + دار الجیل بیروت : الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري الناشر

  األفاق الجدیدة ـ بیروت

  .ھـ٢/١٤٢٠حمد بن ناصر العمار، دار اشبیلیا ط.د.صفات الداعیة، أ )٢٧

أبو الطیب محمد شمس الحق : رح سنن أبي داود المؤلفعون المعبود ش )٢٨
عبد الرحمن محمد عثمان دار : العظیم آبادي المحقق: العظیم آبادي شھرتھ

ھـ ١٣٨٨: الثانیة سنة الطبع : المكتبة السلفیة ،المدینة المنورة الطبعة: النشر
  .م١٩٦٨، 

بو أحمد بن علي بن حجر أ: فتح الباري شرح صحیح البخاري المؤلف )٢٩
  .ھـ١٣٧٩بیروت،  -دار المعرفة : الفضل العسقالني الشافعي الناشر

: فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة م�ن عل�م التفس�یر اس�م المؤل�ف )٣٠
  . بیروت –دار الفكر : محمد بن علي بن محمد الشوكاني دار النشر 
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بعبد  زین الدین محمد المدعو: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر المؤلف  )٣١
: الناشر ) ھـ١٠٣١: المتوفى (الرؤوف بن تاج العارفین بن علي المناوي 

  .م١٩٩٤ -ه  ١٤١٥لبنان الطبعة األولى  - دار الكتب العلمیة بیروت 

ص�باح عب�د هللا بافض�ل، ال�دار الس�عودیة للنش�ر . كیف تكتب بحثاً ناجح�اً، د )٣٢
 . م١٩٩٨ھـ ١٤١٩/ والتوزیع، ط األولى

  في المملكة العربیة السعودیة  .من نظام المرافعات الشرعیةالالئحة التنفیذیة )٣٣

محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري : لسان العرب، المؤلف )٣٤
  دار صادر،  بیروت الطبعة األولى : الناشر 

مكتبة  ١٤١٢اللین والرفق، للدكتور فضل إلھي ظھیر الطبعة الثانیة  )٣٥
  المعارف بالریاض 

أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا : ین المؤلفالمستدرك على الصحیح )٣٦
بن محمد بن حمدویھ بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري 

مصطفى عبد القادر عطا : تحقیق) ھـ٤٠٥: المتوفى(المعروف بابن البیع 
  .ھـ١٤١١األولى، : بیروت الطبعة –دار الكتب العلمیة : الناشر

صطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد المعجم الوسیط إبراھیم م )٣٧
  .مجمع اللغة العربیة: دار الدعوة تحقیق: النجار، دار النشر

محمد بن أبي بكر : مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم واإلرادة المؤلف )٣٨
  . بیروت –دار الكتب العلمیة : بن قیم الجوزیة الناشر

. ، د)مفھوم ونظر وتطبیق(تاب والسنةمقومات الداعیة الناجح في ضوء الك )٣٩
  . ھـ ،مطبعة السفیر، الریاض١/١٤١٥سعید بن علي بن وھف القحطاني ط

حسین حسین شحاتة بحث مقدم . المنھج اإلسالمي للرقابة على التكالیف، د )٤٠
  ).ھـ٢/١٤١١(لندوة اإلدارة في اإلسالم جامعة األزھر 

الحسن علي بن أحمد بن أبو : الوسیط في تفسیر القرآن المجید المؤلف )٤١
،قدمھ ) ھـ٤٦٨: المتوفى(محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي 

دار الكتب العلمیة، : األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي الناشر:  وقرظھ
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥،  األولى: لبنان الطبعة –بیروت 

   
  
  
  
  




