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  الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وجعله  أقوم، فإن اهللا تبارك تعالى جعل من خصائص كتابه العظيم أنه يهدي للتي هي
تبيان لكل شيء فما من معضلة تقع على الناس إال ونجد له حال في كتاب اهللا تعالى نصا أو 

  استنباطا. 
ومن أشد المعضالت التي أصابت المجتمعات الفساد الوظيفي الذي ينهش في خيرات 

علينا أن هذه األمة، ويبدد ثرواتها وازداد انتشاره حتى أصبحت له منظومة كبيرة فكان لزاما 
(اإلصالح مسؤولية الجميع) وضعت بحثي  نتصدى لهذا الخراب والدمار عمال بشعار المؤتمر

هذا الموسوم (سبل القران في اإلصالح الوظيفي) إذ أن االستقامة في الوظيفة العالج األنفع 
الذي ضبط لمحاربة الفساد اإلداري وتتحقق هذه االستقامة بالتأمل والتدبر والعمل بالقران الكريم 

مفسرا له  )(جميع سلوكيات اإلنسان سواء كان ذلك ما تضمنه من معاني أو بما جاء به النبي 
  مبينا أحكامه.

   
منهج وصفي استقرائي وصفي حاالت الفساد وكيفية اصالحه واستقرائي للنصوص التي 

  سواء كانت هذه النصوص منطوقا أو مفهوما  عالجت الفساد الوظيفي
     

معالجة الفساد الوظيفي المنتشر في اآلونة األخيرة في المجتمعات المسلمة والذي يؤدي 
الى أكل المال الحرام، وضياع حقوق الناس وتتم المعالجة من خالل استقراء اآليات القرانية 

  وإعمال نصوص الوحي.
   

(الفساد الوظيفي) وخطورته على تقديم دراسة تتناول مشكلة منتشرة في المجتمعات  - ١
 وأتنظيمية ال كاالنحرافات متعددة في الدوائرال هصورالمجتمعات وبيان آثاره السيئة و

وما ينتج من هذه االنحرافات ضياع الحقوق وأكل اموال جنائية المالية او أو السلوكية ال
 وطريقة معالجتها وفق التوجيه القراني.  ،الناس بالباطل
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 الفساد ألهلفي الدنيا واآلخرة مصارحة ومحاكمة  وآثارهكل الحرام أالتوعية بخطورة  - ٢
  .لما وردت فيه نصوص قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية صحيحة تحذر منه

توجيه الناس بالرجوع الى تعاليم اإلسالم وااللتزام بما دل عليه القران من وجوب  - ٣
ين سواء األعمال التي تتعلق بالدين ام اإلحسان في جميع األعمال التي تناط بالمكلف

 بالدنيا.
إما من طريق ادخالها شمولية داللة معاني القران الكريم على تحقيق االصالح الوظيفي  - ٤

ضمن القواعد الكلية العامة التي تواتر في القران الكريم أو طريق الوقوف على مقاصد 
السلوك أو طريق التأمل في الشريعة المأمور بها ومدى إرتباطها بالمعامالت وتهذيب 

 .قصص المصلحين ومناهجهم التي وردت في القران واإلقتداء بهم وسلك مسالكهم
 ذكر صفات الموظف التي دل عليها القران الكريم وبيان حقوقه وواجباته  - ٥

    
المحور األساسي الذي يتناوله البحث هو داللة اآليات القرآنية التي تتناول اإلصالح 

  الوظيفي نصا أو استنباطا. 
   

  اقتضت خطة البحث أن يقسم البحث على خمس مباحث: 
 تعريف اإلدارة المطلب االول:وفيه مطالب التعريف باإلدارة وعناصرها  المبحث األول:

  .عناصر اإلدارة ، المطلب الثالث:والمطلب الثاني تعريف الوظيفة
المطلب األول: تعريف الفساد، وفيه مطالب الفساد الوظيفي وأقسامه  المبحث الثاني:

  أقسام الفساد الوظيفي. المطلب الثاني: الزجر من الفساد الوظيفي، المطلب الثالث:
  لى االصالح الوظيفي.طريقة القرآن في الداللة ع :المبحث الثالث
 المطلب األول:وفيه مطالب سبل اصالح القرآن في أركان الوظيفة  :المبحث الرابع

 المطلب الثاني: االصالح في واجبات الموظف المطلب الثالث: االصالح في صفات الموظف،
  حقوق الموظف.

األول: المطلب وفيه مطالب اإلدارة  سبل إصالح القرآن في عناصر المبحث الخامس:
الرقابة المطلب  التوجيه، المطلب الرابع: المطلب الثاني: التنظيم، المطلب الثالث: التخطيط،
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دارة ول تعريف اإلالمبحث األثم الخاتمة وثبت المصادر والمراجع  الخامس اتخاذ القرارات.
  والوظيفة

   
     

  
   

   
في » تديرونها«وإنما جاء في القران كلمة  يات القران الكريم،آلم ترد كلمة اإلدارة في  

̄  ° ± M قوله تعالى  ® ¬ «L  :وتتعاطونها من  تتداولونهاأي ] ٢٨٢[البقرة

] أي: يحيط بهم السوء ٩٨ [التوبةM¤ £ ¢¥  ̈§ ¦  L  غير تأجيل وقوله تعالى:
   .)١(لهم إلى االنفكاك منه بوجه إحاطة الدائرة بمن فيها، فال سبيل

يقال أدار  )٢(دارة عرفت في اللغة من أدرت فالنا على األمر إذا حاولت إلزامه إياهواإل
الشَّركةَ ونحوها: تولّى مسئوليتَها، كان المسئول األول عنها يأمر فيها ويوجه "أدار مصنعه 

  )٣(بكفاءة".
خرين وذلك عن طريق أعمال بواسطة األ دارة في االصطالح بأنها تنفيذتعريف اإل

   )٤(تخطيط وتنظيم وتوجيه وترشيد ورقابة لألداء والجهد المبذول.
جتماعية مستمرة تعمل على استغالل الموارد المتاحة إيضا بأنها عملية أوعرفت 

  )٥(مثل عن طريق التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة للوصول الى هدف محدد.أاستغالال 
  الدارة الى قسمين:وتقسم ا

عمال الحكومية ألهي التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة وتشمل ا عمال العامة:األ
  )٦(نواعها سواء كانت منها تعليما أو دفاعا أو صحيا أو اقتصادا أو مالياأبمختلف 

نها تخطيط وتنظيم وتنشيط ومراقبة الموارد المالية والبشرية الثابتة في وتعرف أيضا بأ
هداف الدولة الخاصة بإشباع أظل القوانين واللوائح القائمة والنظام السياسي السائد لتحقيق 

  )٧(حاجات المجتمع
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فراد و مجموعة من األأهي التي تتعلق بتنفيذ مشروعات مملوكة لفرد  عمال الخاصة:األ
  كة خاصة.بشكل شر

دارة شاملة لسلوك الفرد تشمل جوانب التصرف السلوكية له في وبهذا التقسيم تكون اإل
  .ستخدام أفضل وسيلة لتحقيق أفضل هدفأستفادة ببيته وعمله ودعوته وتجارته، مما يتيح له اإل

́  M¬ « ª ©® µ قال تعالى:  ³ ² ± ° ¯¶  º ¹ ¸

À ¿ ¾ ½ ¼ »Á  Æ Å Ä Ã ÂL  :واهللا الذين  ].٣٢[الزخرف
رفع بعضهم فوق بعض درجات في الدنيا، فهذا غنى وذاك فقير، وهذا مخدوم، وذاك خادم، 

الحكمة من هذا التفاوت في األرزاق فقال: ِليتَّخذَ  -سبحانه -وهذا قوى، وذاك ضعيف. ثم ذكر
عاون بعضهم بعضهم بعضاً سخْرِيا. أى: فعلنا ذلك ليستخدم بعضهم بعضا في حوائجهم، وي

بعضا في مصالحهم، وبذلك تنتظم الحياة، وينهض العمران. ويعم الخير بين الناس، ويصل كل 
سخْرِيا بضم ولفظ  ستعداداله من رزق و -تعالى - واحد إلى مطلوبه على حسب ما قدر اهللا

  .)٨(من التسخير، بمعنى تسخير بعضهم لبعض -السين
وقد خلق اهللا الخلق فجعلهم درجات، وقد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من األموال 
واألرزاق واألعمال والعقول وغير ذلك، وكل ذلك من أجل أن يتخذ بعضهم بعضا سخريا، 
فيجعل كلا منهم في خدمة اآلخر والسعي في سد حاجته، فالغني يخدم الفقير بجاهه وماله، 

  ي بعمله وسعيه. والفقير يخدم الغن
   

   
قال ابن  الوظيفة لغة هي ما يقدر من عمل ورزق وغير ذلك وجمعه وظائفتعريف 

الواو والظاء والفاء: كلمة تدل على تقدير شيء. يقال: وظفت له، إذا قدرت له كل حين : (فارس
  .)٩()شيئا من رزق أو طعام

ما يقدر في كل يوم من طعام بمقابل  المطلوب القيام بهوالوظيفة في االصطالح: العمل 
  .)١٠(أو رزق

بشروط خاصة لكل والية بما يخدم على عمل التوافق من والوظيفة العامة هي نوع  
  تقوم به الدولة نيابة عن األمة.التي المصالح العامة 
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الشعب، وألن الوالية على المال ال تكون إال بتملك أو إذن من المالك، والمالك هو 
وألن من ملك حقَّ له الوالية على ملكه؛ والوظيفة  فأفراده لهم الحق في إدارة ملكهم بشروطه.

  العامة نوع والية مشروطة.
حتياج؛ ألنه ليس من المصلحة العامة وتتحقق الوظيفة بالتعاقد الدائم أو المؤقت عند اإل 

  صر الحق على الحاجة المعتبرة.وال النظر المصلحي للمال العام التوظيف بال احتياج، فاقت
وال ينفي هذا استحقاقه من المال العام وثروة الدولة من غير الوظيفة العامة؛ إذ المال 

  .)١١(حق عام لكل فرد في الشعب، وما الحاكم سوى وكيل والشعب أصيل العام
دار وهو من يتولَّى إدارة عمل أو مشروع أو مؤسسة ويكون أالمدير اسم فاعل من 
. يتعين ان يكون مدير مسؤول عن كل عمل وذلك لتحسين )١٢(مسئوالً عن حسن تنفيذ األعمال

ذا خرج ثالثة في إ( )(داري حتى ال يحدث تناقض وتضارب في القرار قال القيام العمل اإل
  )١٣(حدهم)أسفر فليؤمروا 

الموظف هو اسم مفعول من وظَّفَ. وهو من يسند إليه عمل ليؤديه حسب اختصاصه 
  .)١٤(في إحدى المصالح الحكومية أو غيرها 

جهاز يتكّون من رئيس يتبعه ( والعمل الذي يسند اليه ضمن دائرة والتي تعرف بأنها
  )١٥(.)موظّفون يقومون بخدمات معينة ومختصة بالمهام التي من أجلها أنشئت

   
   

  :يعتمد الفكر اإلداري لبناء على العناصر التالية
الرقابة (المتابعة). ويتفرع عن كل واحد  - ٤التوجيه.  - ٣التنظيم.  - ٢التخطيط.  - ١

  عدة وهذه االعمال لها ارتباط بمستويات االدارة وهي: منهما محاور
  التخطيط. أعمالها هماإلدارة العليا: وأ

  اإلشراف. واهم أعمالهااإلدارة الوسطى: 
  التنفيذ. أعمالهااإلدارة الدنيا: وأهم 

دارة الدنيا ال تشارك في وال يعني هذا أن اإلدارة العليا ال تمارس التنفيذ وأن اإل
  ؛ فلكل مستوى مشاركة وعمل حسب المناسب.التخطيط
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  لتزامات الثالثة لإلدارةاإل
  العناصر المالئمة لتحقيق النتائج المطلوبة.التزام باختيار 

  التزام باستخدام هذه العناصر االستخدام األمثل.
  التزام باالستمرارية وتحقيق التوازن بين متطلبات المدى القريب والمدى البعيد.

   
     

 
   

    
هو خروج الشيء عن االعتدال، قليال كان الخروج عنه أو كثيرا، ويضاده الصالح،  

  )١٦(ويستعمل ذلك في النّفس، والبدن، واألشياء الخارجة عن االستقامة، يقال: فَسد فَساداً وفُسوداً
ألن الظلم النقص فإن من سرق مال ؛ الفاسد: اسم فاعل من الفساد: هو أعم من الظلم

والفساد يقع على ذلك، وعلى االبتداع واللهو واللعب وهو مأخوذ من قد نقص حق الغير الغير ف
  )١٧((فسد اللحم) إذا أنتن

قال ابن عاشور (والفساد أصله استحالة منفعة الشيء النافع إلى مضرة به أو بغيره، وقد 
 يطلق على وجود الشيء مشتمالً على مضرة، وإن لم يكن فيه نفع من قبل يقال فسد الشيء بعد
أن كان صالحاً ويقال فَاسد إذا وجد فاسداً من أول وهلة، وكذلك يقال أفسد إذا عمد إلى شيء 

الح فأزاَل صالحه، ويقال أفسد إذا َأوجد فساداً من أول األمر.... فاإلفساد في األرض منه ص
تصيير األشياء الصالحة مضرة كالغش في األطعمة، ومنه إزالة األشياء النافعة كالحرق والقتل 

الدعارة للبرآء، ومنه إفساد األنظمة كالفتن والجور، ومنه إفساد المساعي كتكثير الجهل وتعليم 
  )١٨(وتحسين الكفر ومناوأة الصالحين المصلحين) 

تالفه فعن جابر، قال: قال رسول اهللا إضاعة المال وإن من الفساد أوقد ورد في السنة 
)(» :(أمسكوا عليكم أموالكم، وال تفسدوها)١٩(  

الفساد االداري ينتج بسبب الفساد الوظيفي فإذا وقع الموظف في الفساد نتج عنه فساد 
  اري يترتب عليه فساد مالي إذ أن بين الفساد اإلداري والمالي عموم وخصوص مطلق.إد
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خرة ثاره وعقوبته في الدنيا واألآداري ووردت نصوص كثيرة تبين خطورة الفساد اإل

? @ M M L K J I H G F E D C B A ومن تلك الصور قال تعالى 

Z Y X W V U T S R Q P O N[  _  ̂] \L  سورة)
يتين بيان الغاية التي تغياها من يريد أن يخدع الناس، فهو يخدعهم في اآلف )٢٠٥- ٢٠٤البقرة 

وإذا تمكنت األهواء والشهوات واندفع الشخص من غير دين رادع، وال ، ليمكن ألهوائه وشهواته
سرى الفساد في جسم األمة كما يسرى الداء العضال في جسم المريض، وبذلك  -حكم زاجر 

يهلك الحرث والنسل، أي يهلك الزرع والحيوان، وفيهما جماع حاجات بني اإلنسان، فما من أمر 
يحتاج إليه اإلنسان في مقومات جسمه إال كان من الحيوان أو من النبات، وهالكهما كناية عن 

  )٢٠(ق الشديد، والفساد المستحكم، وضياع المصالحالخراب العام، والضي

M w v u t s r q p o n m l k وقوله تعالى 

 { z y xL  ألن ؛ كلباأل ذكر سبحانه وتعالى عن األخذ .١٨٨سورة البقرة االية
وألن األكل ؛نتفاع بالمال األكل حالال أو حراما وهو أشد ما يطلب المال ألجله أظهر مظاهر اإل

  .)٢١(مصدره حالال كان كالنار وتدخل بطن اآلكلإن لم يكن 
ومعنى وتُدلُوا بِها ِإلَى الْحكَّامِ: أال تلقوا باألموال إلى الحكام رشوة لهم، ألخذ شيء من 

، أو نحو ذلك من وسائط الوصول رأموال الناس باإلثم كاليمين الكاذبة الفاجرة أو شهادة الزو
  إلى الحرام. وتشمل هذه اآلية وجهين:

  تقديم األموال رشوة للحكام، ليقضوا لهم بالباطل وأخذ حق الغير. - األول
، ررفع القضايا للمحاكم، اعتمادا على الحجة الباطلة، وتزييف الحقائق، وشهادة الزو -الثاني

  واليمين الغموس. 
ستهانة بالممتلكات العامة وقد خذ المال بدون حق واإلأومن صور الفساد في الشرع 

Me d c b af m l k j i h gn  r q p o ان الغلول قال تعالى سماه القر

 w v u t sL ١٦١ية سورة ال عمران اآل.  
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ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم  )(قال: قام فينا رسول اهللا  ()عن أبي هريرة 
أمره ثم قال: (ال ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول اهللا 
أغثني فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته فرس له 

قد أبلغتك ال ألفين أحدكم يجئ يوم  حمحمة فيقول يا رسول اهللا أغثني فأقول ال أملك لك شيئا
القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول اهللا أغثني فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال 
ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول اهللا أغثني فأقول ال أملك 

لقيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول اهللا لك شيئا قد أبلغتك ال ألفين أحدكم يجئ يوم ا
أغثني فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته صامت فيقول 

  )٢٢(يا رسول اهللا أغثني فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك)
رجاال إن ( يقول )(قالت سمعت النبي  )رضي اهللا عنها(وعن خولة األنصارية 

  .)٢٣()يتخوضون في مال اهللا بغير حق فلهم النار يوم القيامة
فإن صرفَ حق الدولة، من وقت ومال وأمانة، إلى غير الدولة خيانة كبيرة تستحق 

، وقد جاءت عدد من النصوص الشرعية تعد خيانة الدولة المؤاخذة الدنيوية والمؤاخذة األخروية
ضمن الجرائم الكبيرة، حتى وإن كانت الخيانة صغيرة في نظر مرتكبها أو بالنظر إلى حجمها، 

 )(في حق عامله (ابن اللتبية): عن أبي حميد الساعدي، قال: استعمل رسول اهللا  )(قوله ل
على الصدقة، فلما قدم قال:  -قال عمرو: وابن أبي عمر  -رجال من األسد، يقال له: ابن اللتبية 

على المنبر، فحمد اهللا، وأثنى عليه،  )(هذا لكم، وهذا لي، أهدي لي، قال: فقام رسول اهللا 
وقال: "ما بال عامل أبعثه، فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي لي، أفال قعد في بيت أبيه، أو في بيت 

والذي نفس محمد بيده، ال ينال أحد منكم منها شيئا إال جاء به  أمه، حتى ينظر أيهدى إليه أم ال؟
يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر"، ثم رفع يديه حتى 

   )٢٤(مرتين» اللهم، هل بلغت؟«رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: 
: هو في )(رسول اهللا رجل يقال له: كركرة فمات؛ فقال  )(وفي حديث النبي  

   )٢٥(»النار. فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها
واألصل في الغلول السرقة من الغنيمة قبل قسمتها، وألن حرمة الغنيمة أتت من كونها 

وليس من كونها أخذت في حرب جاز القياس عليها لتضم كل مال تابع للدولة  - ماالً للدولة 
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و تمت إعاقة وصوله إلى الخزينة العامة بواسطة الجباة، فيصدق سواء دخل في خزينتها، أ
الغلول المحرم في أي قدر من المال العام يوجه إلى المصلحة الخاصة دون إجازة من السلطة 

  بل ودون علمها. 
من «يقول:  )(حديث عدي بن عميرة الكندي، قال: سمعت رسول اهللا وكذلك 

، قال: فقام »يطا، فما فوقه كان غلوال يأتي به يوم القيامةاستعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخ
وما «إليه رجل أسود من األنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول اهللا، اقبل عني عملك، قال: 

وأنا أقوله اآلن، من استعملناه منكم على عمل، فليجئ «قال: سمعتك تقول: كذا وكذا، قال: » لك؟
ان رسول اهللا  ()عن ابي هريرة  )٢٦(»ه أخذ، وما نهي عنه انتهىبقليله وكثيره، فما أوتي من

)( رة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلالً، فقال:  مربما هذا يا صاحب «على ص
أفال جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟! « فقال: أصابته السماء يا رسول اهللا! قال:» الطعام؟

   .)٢٧(»من غش فليس مني
   

    
في الوقت الحاضر إلى أربع مجموعات اساسية تندرج تحتها اعمال وظيفي يقسم الفساد ال

  وهي: )٢٨(عدة
ويقصد بها تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف في أثناء  االنحرافات التنظيمية، .١

عدم احترام  تأديته لمهمات وظيفته والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل، ومن أهمها:
الخروج في وقت مبكر عن  -العمل، ومن صور ذلك: (التأخر في الحضور صباحا 

النظر إلى الزمن المتبقي من العمل بدون النظر إلى مقدار  -وقت الدوام الرسمي 
  )...إنتاجيته

ومن صور ذلك: (رفض الموظف أداء  ،امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه
  )....التأخير في أداء العمل. -عدم القيام بالعمل على الوجه الصحيح  -العمل المكلف به 
الرغبة في الحصول على أكبر اجر مقابل أقل  -ومن صور ذلك: (الكسل  ،التراخي

  )...تنفيذ الحد األدنى من العمل. -جهد 
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 -ومن صور ذلك: (العدوانية نحو الرئيس  ،عدم االلتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء 
  ). ....البحث عن المنافذ واألعذار لعدم تنفيذ أوامر الرئيس. -اعة أوامر الرئيس عدم إط

  وتعالج التأخير والتغيب عن طريق ضبط سجل الحضور والغياب.
ولما كان الشرع قائماً على طلب اإلحسان في كل شيء، فإن وضع توقيعات إلكترونية 

والضبط وإعطاء كل ذي حق حقه؛ للحضور والغياب من ذلك اإلحسان؛ لما يحقق من العدل 

إن اهللا كتب اإلحسان «)، ولحديث ٩٠(النحل:  M O N M L KL لعموم قوله تعالى 
  ، وهذا من العدل واإلحسان.»على كل شيء

فإن لم يتوفر الضبط اإللكتروني ضبِطَ في سجل لدى مؤتمن ال يجامل وال يداهن، فإن 
فعل ذلك تحمل أوزارا من فعله ومن فعل غيره، وجنى على نفسه ؛ ألنه متعاون على اإلثم 

).التوقيع عن ٢(المائدة: MÂ Á À ¿Ã È Ç Æ Å ÄÉ Ë Ê  L والعدوان 
  .الغير

عدم الميل إلى التجديد والتطوير  -عدم إبداء الرأي  - (الالمباالة :هاومن صور ةيالسلب
عدم الرغبة في التعاون  -االنعزالية  - العزوف عن المشاركة في اتخاذ القرارات  -واالبتكار 

  )...تجنب االتصال باألفراد. -عدم تشجيع العمل الجماعي  -
 -إلى آخر عدم تحمل المسؤولية، ومن صور ذلك: (تحويل األوراق من مستوى إداري 

  )...التهرب من اإلمضاءات والتوقيعات لعدم تحمل المسؤولية.
ويقصد بها تلك المخالفات اإلدارية التي يرتكبها الموظف  االنحرافات السلوكية، .٢

  وتتعلق بمسلكه الشخصي وتصرفه، ومن أهمها:
ومن صور ذلك: (ارتكاب الموظف لفعل مخل  ،عدم المحافظة على كرامة الوظيفة 

  أو التورط في جرائم أخالقية). بالحياء في العمل كاستعمال المخدرات
ومن صور ذلك: (كتقديم الخدمات الشخصية وتسهيل األمور  ،سوء استعمال السلطة 

  وتجاوز اعتبارات العدالة الموضوعية في منح أقارب أو معارف المسئولين ما يطلب منهم).
ويترتب على انتشار ظاهرة المحسوبية شغل الوظائف العامة بأشخاص غير  ،لمحسوبيةا

  مؤهلين مما يؤثر على انخفاض كفاءة اإلدارة في تقديم الخدمات وزيادة اإلنتاج.
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  فيستعمل بعض الموظفين الوساطة شكال من أشكال تبادل المصالح. ،الوساطة 
لمالية واإلدارية التي تتصل بسير العمل يقصد بها المخالفات ا :االنحرافات المالية .٣

  المنوط بالموظف، وتتمثل هذه المخالفات فيما يلي:
  مخالفة القواعد واألحكام المالية المنصوص عليها داخل المنظمة.

وتعني قيام الموظف بتسخير سلطة وظيفته لالنتفاع من األعمال الموكلة إليه في فرض  
اإلتاوة على بعض األشخاص أو استخدام القوة البشرية الحكومية من العمال والموظفين في 

  األمور الشخصية في غير األعمال الرسمية المخصصة لهم.
يد األموال العامة في اإلنفاق على اإلسراف في استخدام المال العام، ومن صوره: (تبد

إقامة الحفالت  - المبالغة في استخدام المقتنيات العامة في األمور الشخصية  -األبنية واألثاث 
والدعايات ببذخ على الدعاية واإلعالن والنشر في الصحف والمجالت في مناسبات التهاني 

  )...والتعازي والتأييد والتوديع.
التزوير  ،اختالس المال العام ،ومن أكثرها ما يلي: الرشوةاالنحرافات الجنائية،  
  وغيرها.

   
        

عند تدبر آيات القران الكريم نجد أن داللة القران على اإلصالح الوظيفي قد تنوعت 
  وفق ما يأتي:

بشكل قواعد كلية  أو جمالالقران على سبيل اإل وظيفية التي أشار إليهااالحكام البيان  -١
والحكمة من البيان اإلجمالي عامة يندرج تحتها كثير من التطبيقات العملية واألخالقية 

لألحكام في الكتاب الكريم أن هذه الشريعة جاءت خاتمة الشرائع لترافق البشرية مع 
مول لتتسع لحاجات وتقدمها فاقتضى ذلك أن تتصف نصوصها بالمرونة والش تطورها

االلتزام به، وترك  الناس، فجاء النص القرآني يشير إلى المبدأ األساسي الذي يجب
مثال ذلك  ،والمكان تفصيله وتطبيقه وكيفية أدائه لعلماء األمة حسب مقتضيات الزمان

]، ووصف ١٥٩[آل عمران: M? > =  L األمر بالشورى في قوله تعالى: 

]، فالنص عام، وأما التنفيذ فله ٣٨[الشورى:  M p o nL المؤمنين بقوله تعالى: 
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أشكال متعددة ال تدخل تحت حص، فيختار كل فرد وكل جماعة وكل أمة ما يالئمها من 
وغالب االحكام التي تتعلق بالجوانب اإلدارية والوظيفية تندرج  وسائل لتطبيق الشورى

 .ضمن هذه المجال
ارة المثلى في اإلسالم وبيان ذلك أن اهللا قد تحقيق مقاصد العبادات التي ترسخ اإلد  -٢

صالة وزكاة وصوم، وحج من  من الشرائع كالعبادات افرض في القران الكريم كثير
، واجتناب لما نهى اهللا عنه من محرمات وغير ذلك رومن اتباع لما أمر اهللا به من أوام

ة، فالعبادات ليست مما كان الهدف اإلسالمي منه هو البناء األخالقي المتكامل للبشري
مقصورة لذاتها، بل هي وسيلة لغاية أسمى، وهي بناء الخلق الفاضل، فليس المقصود من 

الجلوس والسجود، بل المقصود و الصالة هي عملية ترويض الجسم بالقيام والركوع،
منها أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليس المقصود من الصيام هو تعذيب النفس بالجوع 

كي يصح البدن فحسب، ولكن المقصود األسمى هو بناء خلق المسلم على والعطش؛ ل
المحبة والعطف والرحمة، والصبر واألمانة والمواساة، وغير ذلك من مبادئ األخالق 
اإلسالمية، كما أن األخالق التي تنميها العبادات في النفس ليس المقصود منها أن تكون 

ولكن المقصود منها هو أن تكون أخالقًا.  أخالقًا أنانية ذاتية للشخص نفسه فحسب،
اجتماعية يتعامل بها مع الناس، فالدين المعاملة، لهذا كان المقصود من العبادات والغاية 
منها هي تربية األخالق في النفس وتنميتها لكي يحسن المعامالت والعقود التي تجري مع 

تماعية، وهذا يقتضي أن تقف على الناس تبعا لسنة الحياة وناموس الطبيعة اإلنسانية االج
وأما األخالق االجتماعية التي تنميها  األخالق التي تغرسها العبادات في النفس البشرية.

الصالة في النفس فهي المساواة، والشكر، والخوف والمراقبة المستمرة، والمواظبة على 
نت منازلهم، وتنوعت العمل؛ فالمساواة في الصالة بين الناس مهما اختلفت أجناسهم وتباي

ألوانهم؛ فالجميع يقف أمام اهللا في صف واحد تنتفي فيه فوارق الثراء، وتمايز الدم، 
وتذوب األلوان، فيشعر الفرد بأنه من الجماعة وللجماعة، وتتوثق الروابط األخوية، التي 

لتي تعين على التعاون في مجاالت الحياة المختلفة، وفي مجال المعامالت االقتصادية، ا
   .)٢٩(هي في أشد الحاجة إليها، وهي الشعور بالمساواة واإلخاء
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االقتداء بمنهج المصلحين الذي ذكرهم اهللا تعالى وطريقتهم في اصالح المجتمعات وفي  -٣
حيث امرنا اهللا مقدمتهم االنبياء عليهم السالم من خالل سيرهم وكيفية تعاملهم مع اقوامهم 

 M¾ ¿ À ÁÂ Ã : تعالى القتعالى االقتداء بهم واالهتداء بهديهم 

ÄÅL  ٩٠سورة االنعام االية  
اعمال طرق االستنباط من القران الكريم باستعمال داللة االشارة والداللة ومفاهيم  -٤

الموافقة والمخالفة وفق الشروط والضوابط التي وضعها علماء االصول من نصوص 
 الكريم والسنة النبوية المطهرة. القران

  دارةركان اإلأفي القرآن المبحث الرابع سبل اصالح 
الصاد والالم والحاء أصل واحد يدل على خالف الفساد. يقال:  ح:اوال تعريف االصال

واإلصالح نقيض اإلفساد. والمصلحة واحدة المصالح.  )٣٠(صلح الشيء يصلح صالحا
، وأن اإلصالح هو ما ينبغي )٣١(واالستصالح: نقيض االستفساد. وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه

وهو سلوك طريق الهدى. وقيل هو استقامة الحال على ما يدعو إليه  )٣٢(فعله مما فعله منفعةٌ
عل فاعل، وهو إما الخالق الحكيم وحده، وإما من واإلصالح ما يكون بف )٣٣(العقل والشرع.

سخرهم لإلصالح من األنبياء والعلماء والحكماء الذين يأمرون بالقسط، والحكام العادلين الذين 
يقيمون القسط، وغيرهم من العاملين الذين ينفعون الناس في دينهم ودنياهم، كالزراع والصناع 

األعمال تتوقف في هذا العصر على علوم وفنون كثيرة، والتجار أهل األمانة واالستقامة، وهذه 
فيكون تعالم سبل االصالح  )٣٤(فهي واجبة وفقا لقاعدة ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

فإذا كان الفساد اإلداري ، وطرقه وكيفية تنفيذه وتطبيقه من الواجبات الكبرى في هذا العصر
ري يأتي ليحل محله، فإذا تجمعت في الجهاز الموظف عامل هدم لتنمية أي بلد فإن الصالح اإلدا

في خدمة الدولة بمختلف فروعها مجموعة من األخالق الحميدة من الصدق والوفاء واألمانة 
  والعفو واإلخالص فإن العافية تسود، األمر الذي يبشر بالنمو والتقدم والتطور.
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الكريم على ان الذي يتولى مسؤولية سواء كانت عامة او خاصة ال بد  وقد دل القران
يلتزم بها ليتحقق المقصود مما كلف به وتولى  التيخصائص والصفات مجموعة من ال من توفر

  برز ما ورد فيه من الخصائص: أومن ما امره
ية القوة أن يكون قويا في شخصيته وفي اتخاذه للقرارات، والقوة إحدى ركني الوال - ١

 سورة القصص: من اآلية M ¤ £ ¢ ¡ � ~L المذكورة في قوله تعالى: 
نه قال: يا رسول اهللا أال تستعملني ؟ ضرب رسول أ ()وفي السنة ثبت عن ابي ذر ٢٦
بيده على منكب أبي ذر، وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي  )(اهللا 

مانة أوكان أبو ذر أكثر الناس  )٣٥(وندامة إال من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها"
وصدقا ومع هذا نهى أبا ذر عن الوالية واألمارة ؛ ألنه رآه ضعيفاً مع أنه روي: "ما 

   )٣٦(الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر"أظلت الخضراء وال أقلت 
االمانة أن يكون أمينا ذا صالح وتقوى، وصفة األمانة أحدى ركني الوالية ولذلك جاء  - ٢

) وفي سورة ٢٦(القصص: من اآلية M ¤ £ ¢ ¡ � ~L في التنزيل: 

فة أن وفي حديث حذي Lاجعلْني علَى خَزاِئنِ الَْأرضِ ِإنِّي حفيظٌ عليمM): ٥٥يوسف(آية 
قال ألهل نجران: "ألبعثن إليكم رجالً أميناً حق أمين، قال: فاستشرف له  )(النبي 

ولذلك فإن من توفيق اهللا لصاحب المنصب  )٣٧(" ()-الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح 
: )(أن يكون من معه في العمل من أهل الصالح فعن عائشة، قالت: قال رسول اهللا 

باألمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا إذا أراد اهللا «
ومن  )٣٨(»أراد اهللا به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه

أهم األمانات الالزمة في كل من عين في المنصب اإلداري؛ األمانة المالية، خاصة 
م العراق بعد فتحها إلى عمر بن الخطاب وتروي لنا كتب التاريخ أنه لما حملت مغان

()  ورأى ما فيها من الجواهر جعل يتعجب ويقول: إن الذي أدى هذا ألمين، فقال
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: أنا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين أنت أمين اهللا وهم أمناؤك ()عبدالرحمن بن عوف 
  )٣٩(فما دمت مؤدياً لألمانة أدوها ومتى رتعت رتعوا

  أخالق القائد تؤثر في من تحته، وقد قيل: الناس على دين ملوكهم.وكما هو معلوم فإن 

̈ M العدالة أن يكون عادال قوله تعالى:  - ٣ § ¦ ¥ ¤ £ ¢©  « ª

® ¬  L ٨ من اآلية المائدة:سورة. 
ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر وال تدوم مع الظلم واإلسالم وذلك ألن العدل نظام 

 كل شيء.
: "ما من راع يسترعيه اهللا رعية يموت يوم )(خالص أن يكون مخلصا لعمله، قال اإل - ٤

  )٤٠(يموت وهو غاش لها إال حرم اهللا عليه الجنة"
قال: "اللهم من  )(الرفق أن يكون رفيقاً بمن تحته، وقد جاء في الحديث أن رسول اهللا  - ٥

ولي من أمر أمتي أمراً فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي أمراً فشق عليهم 

( M فقال:  )(وهو عام في كل والية. وقد وصف اهللا _تعالى_ نبيه  )٤١(فاشقق عليه

. - , + */ 7 6 5 4 3 2 1 08  > = < ; : 9

?@ C B A E D L١٥٩ آل عمران: من اآلية سورة.  
ي منح الصالحيات ألذلك  هالتفويض عند غيابه بحيث يحدد أركان التفويض عند إرادت - ٦

 Mp o n m l k j i h g fq لمن دونه، قال تعالى: 

 } | { z y x w v u t s rL  األعراف:سورة 
. فقد حدد موسى أركان التفويض وهي: الشخص المفوض له باالسم، موضوع ١٤٢

وَأصلح وال تَتَّبِع سبِيَل  تحديد الصالحيات في قوله التفويض، وهو خالفته في قومه،
 الْمفْسدين، تحديد مدة التفويض بأربعين ليلة.

، لقوله حسن التعامل مع منافسيه وحساده بذكاء، فيحرص على كسب الود وتقليل األعداء - ٧

` M p o n m l k j i h g f e d c b a  تعالى

 w v u t s r qL  ٣٥-٣٤ :يتياناال فصلتسورة .  
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قتراحاتهم، وتسمى في أأن يفتح صدره قبل بابه لمن هم تحت واليته ليرفعوا تظلماتهم و - ٨
حديث قال الي فن إغالق الباب متوعد عليه فإالعرف اإلداري: "سياسة الباب المفتوح" 

ومنها  )٤٢()من احتجب عن رعيته احتجب اهللا عن حاجته يوم القيامة: ()( رسول اهللا
أنه يستمع لكل  )(أن يحسن االستماع واإلنصات لآلخرين، ولما عاب المنافقون النبي 

» ¬ ® M  أحد ولو كان من عامة الناس أنزل اهللا _عز وجل_ قوله تعالى:

² ± ° ¯³ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´ 

 L الذي ليس لديه ما يخشاه  فاالستماع من صفات القائد الناجح ٦١اآلية التوبة: منسورة
  من المواجهة 

فالواجب على الموظف طاعة مدرائه فيما يخص  .الطاعة في غير ما عصي اهللا فيه - ٩
عرفا؛ إذ  أو المعروف أو المكتوب، مصلحة العمل؛ ألن هذا هو مقتضى العقد الملفوظ،

سورة  Lَأوفُوا بِالْعقُودMيدخل ضمن قوله تعالى و المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
فيما يخص مصلحة العمل؛ ألن اإللزام بالطاعة هنا هو والطاعة  .١ من االية المائدة

 .)٤٣(ألجل العقد، والعقد إنما هو في دائرة العمل
وجوب محاسبة المقصر وليحكم القاضي بما أراه اهللا من العدل بال خوف أو رغبة أو  -١٠

MÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸Ã  Æ Å Ä رهبة، يقول تعالى 

 ÇL ) :ويحرم الدفاع عنهم لعموم  ).١٠٥سورة النساء M - , + *

/ .  L) :أو حمايتهم ١٠٧سورة النساء ،( M m l k j i h g f

 nL ) :(وعن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول اهللا  ).١٧سورة القصص( 
إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن «أو دخل ونحن تسعة وبيننا وسادة فقال 

 دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي
 الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي

لموظفين فأن كانوا في فساد اداري أو مالي فيجب واالمراء ضمن ا .)٤٤(»الحوض
 محاسبتهم وعدم الركون اليهم.
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أعمال كثيرة ورد في القرآن الكريم يجب أن يأتي يدخل ضمن  وظيفيأن طبيعة العمل ال
  بها الموظف وعلى النحو األتي: 

والمؤسسة التي يعمل فيها وقد وردت النصوص  يفاء بالعقد الذي تم بين الموظفاإل - ١

̄   ¬M« ª في وجوب االيفاء بالعقد منها قول اهللا تعالى: كثيرة الشرعية  ®

 ± °L ] ٣٤اإلسراء: سورة[  M ̂ ] \ [ Z  L المائدة: سورة

١،  M | { z y x w v u t s r q p o n m l kL 

  ].٣-٢[الصف: 
فمنذ أن يتم تعيين  ،التي يلزم أن يؤديها يدخل في باب األمانات العامةعمل الموظف  - ٢

 ¨M الموظف وجب عليه القيام بأداء عمله وفاء باألمانة التي أمر اهللا بأدائها. قال تعالى 

 ± °  ̄® ¬ « ª ©L  ٥٨النساء: سورة .  
ألن الوظيفة العامة خدمة لألمة؛ فإن شاغلها يلزمه أن المحافظة على المصلحة العامة؛  - ٣

بهذا المعنى، فمن اتخذها مطيةً لخدمة فئة دون فئة دون عموم األمة فقد خان ينظر إليها 
 ولم يقم بواجبه المطلوب منه.

أن يجتهد الموظف في جودة عمله وإتقانه. وهذه درجة زائدة على  جودة العمل وإتقانه: - ٤
األداء العادي للواجب الوظيفي، وقد جاء الحديث الشريف مرشداً على مثل هذه الدرجة 

إن اهللا كتب «، وحديث: »إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه«ن العمل: م
  ».اإلحسان على كل شيء

   
   

سباب التي تمنع الموظفين من الوقوع في الفساد لذا قوى األأتوفير الحياة الكريمة من 
  نجد في القران الكريم دالالت متعددة إلثبات حقوق الموظف وفق ما يأتي 
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M P O N استحقاق االجر المناسب للعمل قال تعالى في قصة موسى عليه السالم  - ١

 S R QL  وقال تعالى  ٧٧الكهفسورة M: 9 8 7 6;  = <

>  L قال المستورد بن شداد: سمعت النبي  ٦ الطالق االيةسورة)(  يقول: "من
ولي لنا عمال وليس له منزل، فليتخذ منزال، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم 

 .)٤٥(فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال"
  .والزوجة والمركبجر العاملين يوفر لهم المسكن أن يكون أفقد ثبت 

، لما ورد في التشديد من النصوص رفي وقتها بال تأخي ورويجب إعطاء الرواتب واألج
قال اهللا: ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة «أنه قال:  )(كحديث أبي هريرة عند البخاري عن النبي 

م يعط رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ول
ولم يقتصر االسالم على  )٤٧(»أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه«، ولحديث )٤٦(»أجره

موضوع اثبات مقدار االجر وتعجيله بل اعتنى بالجانب االنساني بحيث يسع االجر متطلبات 
 الحياة وتكاليف المعيشة انطالقا من القاعدة العظيمة في الشريعة نفي الضرر 

ألن الثناء على من أحسن من الموظفين وتشجيعه يحقق  المكافآت والحوافز؛العمل بنظام  - ٢

° ± M ³ ²  المصلحة كبيرة في العمل ومقابلة اإلحسان باإلحسان لقوله تعالى

 ´L ) :ومما يؤكد عناية القران بأعمال الحوافز للعاملين في  ).٦٠سورة الرحمن

 M ] \ [ ZL  ٦٠سورة التوبة من االية  Mv uL قوله تعالى 

قيدا، فقال: نقص الشيء على » المفردات«والبخس فسروه بالنقص، وزاد الراغب في 
وال تبخسوا الناس. ال تظلموهم. والبخس من الظلم أن تبخس أخاك حقه  )٤٨(سبيل الظلم

الحوافز في مواقف  )(وقد استخدم رسول اهللا . )٤٩(فتنقصه يبخس الكيال مكياله فينقصه
تحفيزا على استصالح االرض  )٥٠((من احيا ارضا ميتة فهي له) )(كثيرة كقوله 

واحيائها وزراعتها وكان يعطي العطايا تاليفا للقلوب وترغيبا لهم في االسالم قال علي 
()  لواليه في مصر مالك بن الحارث (وال يكونن المحسن والمسيء عنك بمنزلة سواء

يبا الهل االساءة على االساءة،والزم ، وتدرفأن ذلك تزهيدا الهل االحسان في االحسان
ويعطى المحسن في عمله ما يناسب من المكافآت والترقيات كال منهم ما ألزم نفسه) 
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والتحفيزات مادية ومعنوية، وهو أمر مصلحي يخدم العمل وتقره الشريعة وتطلبه؛ ألنها 
 جارية على مكافأة المحسن على إحسانه.

للموظف الذي افنى عمره  يعطاء الحق التقاعدإسالم برز خصائص اإلأالتقاعد أن من  - ٣

¨ © M « ª تعالى  ولهقوقد اشار اليه القران والحديث في في العمل الوظيفي 

¬  L  ولقو ٦ سورة االحزاب االية )( ) أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك
  )٥١(ماال فألهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي)

  
   

       
  .دارة سواء كانت عامة او خاصةنواع اإلأهي التي ال بد من توفرها في جميع 

دارية متداخلة متشابكة بعضها مع بعض بل كل عملية تنظم العلميات والعمليات اإل
  . خرى فهنالك عمليات سابقه للتنفيذ ومنها ما هو مسابر للتنفيذ ومنها ما هو الحق لهاأل

فالتخطيط والتنظيم وظيفتان تسبقان التنفيذ والتوجيه وظيفة تساير التنفيذ والرقابة تكون 
  .)٥٢(مسايرة للتنفيذ لتحقق السير الصحيح فيه وقد تكون بعد التنفيذ لتقييم العمل

   
 

من وهو االستعداد في الحاضر لما يواجه االنسان  )٥٣(التخطيط لغة: التسطير، التهذيب
  .عمله او في حياته في المستقبل

M¿ ¾ ½ ¼ » ºÀ  Á وقد عني االسالم بالتخطيط بشكل كبير قال تعالى 

Å Ä Ã ÂÆ Ë Ê É È ÇÌ Ñ Ð Ï Î ÍÒ  × Ö Õ Ô ÓL 

   ٧٧القصص سورة 
عرض القرآن الكريم ألنموذج بشري في التخطيط ذُكر في معرض اإلقرار والثناء، جاء 

¸ M ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ذلك في سورة يوسف عليه السالم، في قوله تعالى: 

Æ Å Ä Ã Â Á ÀÇ  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È !
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# "$  6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %

 G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7

 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H

 v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a  ̀ _ ^

 x wL  ٤٩- ٤٣سورة يوسف، اآليات.  
المقبلة، وأن  إن هذه اآليات تدل على أن يوسف عليه السالم قد رسم خطة للسنوات

  التخطيط ال ينافي التوكل، بل هو من باب األخذ باألسباب.
يوسف  علمية،النبي موازنة تخطيط مبنية على أسسأول  كما تشير اآليات الكريمات إلى

عليه السالم وازن فيها بين إنتاج القمح من جهة، وتخزينه واستهالكه من جهة اخرى مدة 
  :)٥٤(سنوات القحط وسنوات الرخاء، وتتضح أركان هذه الموازنة فيما يأتي

  الموازنة بين اإلنتاج الزراعي واالستهالك، حتى تخطت أعوام القحط والجدب. - ١
باعتماد عنصر الزمن من خالل عدد سنوات القحط و إعداد خطتين سبعيتين للدولة  - ٢

  الرخاء.
  استخدام الموازنة أداة رقابيةً لضمان تنفيذ الخطة بدقة. - ٣

إنه مخطط زمني وضعه يوسف عليه السالم بإلهام من اهللا عز وجلَّ لكسب الوقت في 
  جدب.سنوات الرخاء ؛ وذلك بمضاعفة الناتج بأسلوب علمي لإلفادة منه في سنوات ال
  وباستعراض بعضِ نصوص القرآن نجد أن أهم عناصر التخطيط هي:

  تحديد األهداف: -١
أن تحديد األهداف من أفضل سمات التخطيط التي دعا إليها القرآن الكريم لقول اهللا 

 ٢٢ سورة الملك االية MÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »L تعالى عز وجلَّ: 
  وال شك بأن من يمشي إلى هدف وغاية هو أهدى ممن يخبط خبط عشواء.

  تحديد األولويات: -٢
فاألهداف ذات األهمية الكبرى  وهي ترتيب األهداف حسب أهميتها األهم فاألهم،

األولوية في التنفيذ ومن شواهد ذلك أمر اهللا سبحانه المسلم بالحذر من النار واتخاذ سبل الوقاية 
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̄  ° ± M ² ه أن يبدأ بنفسه ثم بأهله، وذلك في قوله تعالى: منها أمر ® ¬ «

 µ  ́³L  وهو باب واسع فيما يتعلق بتزاحم المصالح٦التحريم االية .  
  استثمار جميع الموارد المتاحة: -٣

 M? > = < ; : 9 8 7 6 5 4@  B AL يقول اهللا عز وجلَّ: 

́  M . ويقول سبحانه: ١٥سورة الملك االية  ³ ² ± °  ̄ ® ¬ «

» º ¹ ¸ ¶ µ¼ Ã Â Á À ¿ ¾ ½Ä  É È Ç Æ Å

Í Ì Ë ÊÎ  Ó Ò Ñ Ð Ï% $ # " !&  * ) ( '

, +-  1 0 / .L  فهذه الموارد الكبرى التي ٣٤-٣٢سورة ابراهيم .
  ذكرت في هذه اآليات مما أحّل اهللا استثماره، والسعي لتحصيله. 

  بذل األسباب والوسائل المشروعة: -٤
تحقيق األهداف ال يكون إال بالسعي وبذل األسباب في استثمار كافة الوسائل المتاحة، 

M Ð Ï Î Í Ì Ë Ê وفي قصة ذي القرنين عند بناء السد ابرز النماذج لذلك قال تعالى 

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÚ á à ß Þ Ý Ü Ûâ  é è ç æ å ä ã

 ë êL  ٩٦- ٩٥سورة الكهف.  
المسلم التحري في مشروعية الوسائل التي يستخدمها في لكن يلحظ هنا أنه يتوجب على 

   )٥٥(تحقيق األهداف
   

  
التنظيم (نظم) النون والظاء والميم: أصل يدل على تأليف شيء وتأليفه، ونظمت الخرز 

 .)٥٦(نظما
وهو الترتيب ووضع االشخاص واالشياء في االماكن التي تصلح فيها للعمل واالنتاج 

  .)٥٧(فقد التنظيم تقع االمة بالفوضى والهالك واذا
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التَّنظيمات اإلدارية: اإلجراءات التي يتّخذها المسئولون إلصالح اإلدارة وتنظيم 
  .)٥٨(أمورها

يعد التنظيم من أهم مقومات نجاح العمل اإلداري وقد دل القران على محاور التنظيم 
  : االتية
  التنظيم الهرمي للوظائف: -١

اإلنتاجية أو الخدمية تشمل عدد من الموظفين متفاوتين في الوظائف ما بين أن المؤسسة 
ن الخبرات إرئيس ومرؤوس، بحسب اختالف متطلبات العمل الذي يؤدونه واختصاصاتهم لذلك ف

شار القرآن الكريم إلى هذا التفاوت في أوالقدرات الوظيفية تختلف من موظف إلى آخر؛ وقد 

 ٣٢سورة الزخرف االيةM» º ¹ ¸ À ¿ ¾ ½ ¼  L قوله تعالى: 
  أي: ليكون كٌل منكم مسخراً لخدمة اآلخر وسبباً في معاشه. 

M ¼ » º ¹  تقسيم العمل وتحديد االختصاصات كما في قوله عز وجلَّ: -٢

½¾  Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

 ÏL  ١٢٢سورة التوبة االية.  
   

  
وقدرة المدير على السير الصحيح بما تحت امرته وهدايتهم وتوجيههم (فن هو  التوجيه

واالنتماء للعمل حتى يتحقق الهدف المطلوب  والتفاني، مع اشاعة روح الود، والرضا،
 .)٥٩(تحقيقه)

وتبرز أهمية العملية التوجيهية في حياة المديرين والمسؤولين حين تأتي النتائج إيجابية، 
والتوجيهات الهادفة (التخطيط)، فيشعر المدير أو المسؤول أن أحد وتُقطف ثمار النصائح 

موظفيه قد وصل إلى المنزلة المرموقة بفضل اهللا ثم بفضل توجيهاته وتوصياته وقيادته 
  )٦٠(الهادفة.
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   :برز خصائص التوجيه الصحيحأومن 
تناقض ان يكون مبنيا على معلومات صحيحة صادقة مبنية على قرارات سليمة ليس فيها  - ١

 وتعارض حتى ال يقع الموظف في الخلل

M u t ان ينفذ القائد ما يوجه به بحيث يكون اول ما يلتزم بما امر به قال تعالى  - ٢

 x w vL ٤٤ سورة البقرة االية. 

M ³ ² ان يتحلى بالصبر بعد التوجيه ليعطي وقت كاف لتنفيذ التوجيه قال تعالى  - ٣

 ´L  ١٤٦سورة ال عمران االية 

̈  © M « ª لتكليف ضمن قدرة المكلف واستطاعته قال تعالى ان يكون ا - ٤ §

¬  L ٢٨٦سورة البقرة االية   
   

  
هداف المطلوب وتحققها تسير سيرا ن تنفيذ األأكد والتحقق من أنها (التأتعرف الرقابة ب

   )٦١(صحيحا حسن الخطة والتنظيم والتوجيه المرسوم لها)
أخالق عامة الناس، حتى ال تنتشر العدوى  العاملين بالدولة مثل مراقبةومراقبة سلوك 

ها، وهي اضبط كذلك وأيسر؛ لمحدودية العدد، ااألخالقية السلبية من أعلى السلطة إلى أدن
  ولوجود إمكانية المراقبة الدائمة. 

  وضوعة.الرقابة بالمعنى العام هي متابعة ما يحدث؛ للتأكد من أنه يتم وفقًا للخطط الم
وأنها عملية مستمرة، تقع على عاتق جميع العاملين بالمنظمة، وال تختص بها جهة 

: (كلكم راع وكلكم من حديث ابن عمر (رضي اهللا عنهما) )(واحدة، وفي هذا يقول النبي 
  .)٦٢(مسئول عن رعيته)

  للرقابة ثالثة مصادر هي: الرقابة اإللهية، الرقابة الذاتية، الرقابة العامة.
فالمصدر الرئيسي للرقابة هو الرقابة اإللهية، وتنبع هذه الرقابة من إحساس المسلم بأن 

-فإنها ال تخفى على اهللا  -وإن خفيت على األجهزة الرسمية، أو على المجتمع- تصرفاته 
   تبارك وتعالى:-بل ستكون مصدر ثواب، أو عقاب، يوم القيامة، يقول  -سبحانه وتعالى
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 M f e d c b aL ) ويقول تعالى: ١٨الحاقة: اآلية سورة ( M O N M L

 V U T S R Q PL  ويقول تعالى: ٥آل عمران: اآلية (سورة ( MÁ À ¿Â  Å Ä Ã

È Ç Æ  L ويقول تعالى: ١٦غافر: من اآلية: (سورة ( M U T S R Q P O

X W V  L ا يوقنون بهذه الحقيقة. ٢٨٤البقرة: من اآلية: سورةوالمسلمون جميع  
، ويعدها أنجح األساليب الرقابية، والوجدان في اإلنسان نابعة من الضمير لرقابة الذاتيةاو

والضمير: كل نزعة خيرية كامنة في اإلنسان بالفطرة، ولقد وضع اإلسالم في المسلم ضميرا 
ال  برباط دائم ال نهاية له، وصلة قربى -سبحانه وتعالى- حيا ال يموت أبدا؛ إذ ربط المسلم باهللا 

ويقول تعالى:  ١١٥البقرة: من اآلية: سورة Ml k j i h  L مسافة فيها، يقول تعالى: 

 ME D C B A  L ويقول  ٧ المجادلة: من اآليةسورة)( اعبد اهللا كأنك تراه، فإن لم تكن) :
  )٦٣(تراه فإنه يراك)

° ± M ³ ² وفي مجال العمل ينبهنا الضمير اإلنساني دائما إلى قول اهللا تعالى: 

¶ µ ´¸  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹L  ١٠٥التوبة: سورة. 
والرقابة الذاتية تجعل الفرد هو الذي يقوم نفسه، ويصحح أخطاءه، ويحاول قدر الجهد إتقان 

  .العمل المنوط به

| M قال تعالى وإن تغيير احوال اإلنسان إلى األفضل واألكمل يتحقق بمحاسبة نفسه 

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }  L  ١١سورة الرعد من اآلية  
وأما بالنسبة للرقابة العامة الرقابة اإليجابية التي تحاول تفادي األخطاء قبل وقوعها، 

  والرقابة السلبية التي تعاقب على األخطاء التي تقع وتحاسب عليها.
والرقابة العامة في اإلسالم تنبع من مفهوم أن النفس أمارة بالسوء، ومن ثم فهي في 

من يراقب أعمالها، ويردعها إن لم ترتدع بالضمير الداخلي، إال أن اإلسالم كان سباقًا حاجة إلى 
في األخذ بمفهوم الرقابة اإليجابية، واألثر اإلسالمي المشهور الذي يقول: الوقاية خير من 

  العالج.
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والرقابة اإليجابية هي رقابة فعالة تهدف إلى اكتشاف األخطاء في الوقت المناسب، أو 
قديرها قبل وقوعها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع وقوعها، وهذا النوع من الرقابة يعد ت

التعرف على نقاط الضعف في  مدخلًا تعاونيا بين اإلدارة، والقائمين بالتنفيذ؛ إذ إنها تحاول
عالجة التنظيم، وترفع بذلك التقارير إلى المسئولين، حتى يمكن لهم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لم

  هذا الضعف، قبل أن يؤثر على أهداف التنظيم.
أما الرقابة السلبية فهي التي تظهر األخطاء التي وقعت فعلًا، وتكشفها أمام المسئولين؛ 

  التخاذ إجراءات العقاب على من تسببوا فيها.
  واإلسالم في مفهومه للرقابة السلبية يفرق بين نوعين من األخطاء:

فهناك األخطاء المتعمدة التي قُصد بها اإلساءة إلى التنظيم، وهذه يجب أن تؤخذ بالشدة  
  الرادعة، والعقاب الشديد، 

أو بسبب  ،وهناك األخطاء العادية الناجمة عن كثرة العمل، أو بسبب عدم الفهم للتعليمات
والتنبيه، والتوعية، ويلخص الطبيعة اإلنسانية كالسهو، والنسيان، وغيرها، وهذه تعالج بالتوجيه، 

M | { z y x w القرآن الكريم هذه المعاني في كلمات دقيقة، وبليغة، فيقول: 

¡ � ~ }  L ٥األحزاب: من اآلية: (سورة.(  
  خامساً: اتخاذ القرارات

ن حسن اتخاذ القرارات هو عامل مهم في إنجاح العملية اإلدارية، وال بد أن اتخاذ أي إ
فقد قص القران  معتمد أساسا على توافر معلومات وافية يبنى عليها هذا القرارقرار ناجح هو 

عندما افتقد الهدهد توعده بعذاب شديد، ولكنه استثنى في تنفيذ عليه السالم نبي اهللا سليمان _عن 
معلومات وافية عن سبب تغيب ذلك الهدهد،  قرار العقوبة، وسبب استثنائه في ذلك أنه ليس لديه

̄  M قد يكون سبب تغيبه وجيها، فيدرأ عنه تنفيذ قرار العقوبة، يقول اهللا تعالى: و ® ¬

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ± °

L  ٢١-٢٠سورة النمل.  
إلى مشاورة أصحابه، فإذا اتضح له بعد المشورة األمر(  (واهللا عز وجلَّ يوجه نبيه 
، قال )٦٤(اتخاذ القرار الالزم بشأنه مع عدم التردد في ذلكوجب عندئذ التوكل على اهللا في 
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من االية سورة آل عمران:  M? > =@ E D C B AF  J I H GL تعالى: 
١٥٩.  
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حفظ المال من أن ذ إموال الناس وثرواتهم أعناية عظمية في حفظ قد اعتنى سالم اإلإن 

ويلزم على الناس المحافظة على األموال الضروريات الخمس التي تواترت النصوص فيها.
  العامة والخاصة. 

أو سلوكية  نحرافات تنظيمية اومنها إ صور متعددة في الدوائر إن الفساد في الوظيفة له
  .ضياع الحقوق وأكل اموال الناس بالباطل وينتج من هذه االنحرفاتمالية او جنائية 

في الدنيا واآلخرة مصارحة ومحاكمة  وآثارهكل الحرام أال بد من التوعية بخطورة 
  لما وردت فيه نصوص قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية صحيحة تحذر منه. الفساد ألهل

وإبطاله  تنوعت التوجيهات اإلصالحية في القران الكريم للمجتمعات في محاربة الفساد
فإما من طريق ادخالها ضمن القواعد الكلية العامة التي تواتر في القران الكريم أو طريق 
الوقوف على مقاصد الشريعة المأمور بها ومدى إرتباطها بالمعامالت وتهذيب السلوك أو طريق 

  التأمل في قصص المصلحين ومناهجهم التي وردت في القران واإلقتداء بهم وسلك مسالكهم.

| { ~ � ¡ ¢ £ M إن عملية التغيير تبدأ من اإلنسان نفسه ثم المجتمع قال تعالى 

¦ ¥ ¤  L  ١١سورة الرعد من االية  
دارة من ذكر القران صفاتهم دل عليها صالح الوظيفي بأن يتولى اإلويتحقق اإل

  .الرفق والشورى والعدل وغيرها من الصفات واألمانةاالستقراء كالقوة 
توفير حياة آمنة ومطمئنة إعطاء حقوق الموظفين بومن سبل القضاء على الفساد 

وتنشيطهم بالحوافز والمكافآت التي تتناسب مع  جور المناسبة لعملهمللعاملين وذلك بإعطاء األ
   طبيعة العمل وتوفير السكن والمركب وغيرها من وسائل الحياة الكريمة.

  .النبي يوسف عليه السالمفي قصة ما كريين المفسدين داتغيير اإلمن سبل معالجة الفساد 
كي يتحقق االصالح المنشود في اإلدارة ال بد من العناية بعناصر اإلدارة من تخطيط 

  وتنظيم وتنفيذ ورقابة وفق ما دلت عليه نصوص كثيرة من القران.
لهية الشعور بالوازع اإليمان الذي يجب أن يرتبط بالعمل الوظيفي وهي الرقابة اإل

  وكذلك تفعيل الرقابة الذاتية والرقابة العامة وتقييم العمل بشكل مستمر. 
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من سبل اإلصالح الوظيفي اتخاذ القرار الذي يتناسب مع طبيعة األعمال المناطة 
بالموظفين كي يتسنى تنفيذه بالشكل األمثل واهللا تعالى الموفق والهادي الى سواء السبيل وصل 

  صحبه وسلم اللهم على محمد واله و
  

  
  
  
  

  
   

                                                             
  ٣٢٢المفرداتينظر  )١(
  ٤/٢٩٩، لسان العرب الراء فصل الدال المهملة ١١٠/ ١٤تهذيب اللغة  )٢(
  ٧٨٢معجم اللغة العربية المعاصر مادة دور )٣(
 ٢دارة في االسالم نظام اإل )٤(
  ٣٧دارة االسالمية ، مقدمة في اإل١٣دارة مقدمة في اإل )٥(
 ٣دارة في االسالم نظام اإل )٦(
  ٤٣دارة االسالمية ، مقدمة في اإل٢٦دارة العامة صمذكرات في اإل )٧(
  )١٣/٧٧التفسير الوسيط لطنطاوي ( )٨(
 ) ٦/١٢٢( معجم مقاييس اللغة [باب الواو والظاء وما يثلثهما] )٩(
  )٤٤/٦٣الموسوعة الفقهية ( )،١/٢٩٥( درر الحكام شرح غرر األحكامينظر  )١٠(
  )٤١-١/٤٠مقدمة في الفقه المعاصر (ينظر  )١١(
  )١/٧٨٦معجم اللغة العربية المعاصرة( )١٢(
 )٢٥٧/ ٥( ١٠٦٤٩السنن الكبرى للبيهقي  )،٣/٣٦( ٢٦٠٨سنن ابي داود  )١٣(
  ٣/٢٤٦٤معجم اللغة العربية المعاصرة ( )١٤(
  )١/٧٨٣معجم اللغة العربية المعاصرة ( )١٥(
  ٦٣٦المفردات  )١٦(
   ٦٩٢الكليات ينظر  )١٧(
  )١/٢٨٤التحرير والتنوير ( )١٨(
 )٣/١٢٤٦(١٦٢٥صحيح مسلم كتاب الهبات باب العمرى برقم  )١٩(
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 ٢/٦٤١زهرة التفاسير  )٢٠(
  ٢/٥٦٩زهرة التفاسير  )٢١(
) صحيح مسلم كتاب االمارة باب غلظ تحريم ٤/٩٠(٣٠٧٣كتاب الجهاد والسير باب الغلول رقم  البخاري )٢٢(

  ) ٣/١٤٦١( ١٨٣١الغلول برقم 
  ) ٣/١٠٤( ٣١١٨رقم  باب قول اهللا تعالى: {فأن هللا خمسه}البخاري كتاب فرض الخمس صحيح  )٢٣(
  )٣/١٤٦٣( ١٨٣٢كتاب االمارة باب غلظ تحريم الغلول صحيح مسلم  )٢٤(
  )٤/٩١( ٣٠٨٤باب القليل من الغلول برقم  الجهاد والسير صحيح البخاري كتاب )٢٥(
  )٣/١٤٦٥(١٨٣٣برقم كتاب االمارة باب غلظ تحريم الغلول صحيح مسلم  )٢٦(
 )١/٩٩(١٠٢صحيح مسلم كتاب االيمان باب من غشنا فليس منا برقم  )٢٧(
 ١٤٠-٨٩ينظر الفساد االداري وعالجه في الفقه االسالمي  )٢٨(
 ٢٨٦التصوير القراني للقيم االخالقية والتشريعية  )٢٩(
  ) باب الصاد واالم وما يثلثهما ٣/٣٠٣معجم مقاييس اللغة ( )٣٠(
  حرف الصاد فصل الحاء  )٢/٥١٧لسان العرب ( )٣١(
 ١/٧٥جامع البيان ينظر  )٣٢(
وااللفاظ الفقهية وفي معاجم المصطلحات )، ٢/١٠٩٣كشاف اصطالحات الفنون والعلوم (ينظر  )٣٣(

 )ما تدعو إليه الحكمة.١/٢٠٤(
 )٨/٤٧٠المنار ( )٣٤(
  )٣/١٤٥٧(١٨٢٥صحيح مسلم كتاب االمارة باب كراهية االمارة بغير ضرورة  )٣٥(
، )١/٥٥( ١٥٦سنن ابن ماجه فضل ابي ذر  ،)٦/١٤٥وقال الترمذي حسن ( ٣٨٠١سنن الترمذي برقم  )٣٦(

 )٤/٥٢٦الذهبي على شرط مسلم (وقال  ٨٤٧٨المستدرك على الصحيحين 
  ٤/١٨٨٢ ٢٤٢٠صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل ابي عبيدة برقم  )٣٧(
 )٧/١٧٩)، سنن النسائي (٣/١٣١(٢٩٣٢مارة والفيء باب اتخاذ الوزير سنن ابي داود كتاب الخراج واإل )٣٨(

  )٤٨٩» (الصحيحة«)، ٢٦٠٣» (صحيح أبي داود« - صحيح  )١٠/٣٤٥( ٤٤٩٢صحيح ابن حبان 
  )١/٢٥١)، السيرة البي اسحاق الفزاري(٦/٣٥٧(١٣٤١٤السنن الكبرى للبيهقي برقم  )٣٩(
  ) ١/١٢٥( ١٤٢صحيح مسلم كتاب االيمان باب اسحقاق الولي الغاش لرعيته النار برقم  )٤٠(
بالرعية، والنهي  باب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفقصحيح مسلم كتاب االمارة  )٤١(

 )١٤٥٨/ ٣(١٨٢٨برقم عن إدخال المشقة عليهم 
 ٢٩٥٠الحديث أخرجه أبو داود برقم  )٤٢(
 )١/٦٢المقدمة في الفقه المعاصر ( )٤٣(

  ،١٨١٥١مسند أحمد بن حنبل برقم  )٤٤(
/ ٢٠)، المعجم الكبير للطبراني (٥٤٣/ ٢٩صحيح االسناد ( قال االرناووط ١٨٠١٥مسند احمد برقم  )٤٥(

٣٠٤( 
  )١١٨/ ٣(٢٢٧٠ باب إثم من منع أجر األجيرصحيح البخاري كتاب االجارة  )٤٦(
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 ٢٤٤٣أخرجه ابن ماجة في السنن برقم  )٤٧(
 )٨/٢٤٣التحرير والتنوير ( )٤٨(
 ) حرف السين فصل الباء٦/٢٤لسان العرب ( )٤٩(
)،مسند احمد برقم ٣/٥٧وقال حسن صحيح ( ١٣٧٩،سنن الترمذي برقم ٣٠٧٣سنن ابي داود برقم  )٥٠(

 )٣٣٨/ ٣قال االرناووط اسناده صحيح ( ١٤٦٧٧
 )٢/٥٩٢(٨٦٧صحيح مسلم كتاب صالة المسافرين باب تخفيف الصالة والخطبة رقم  )٥١(

 ٦٥ينظر اإلدارة والحكم في اإلسالم  )٥٢(

  )٧/٢٧٨فصل الخاء المعجمة (لسان العرب الطاء  )٥٣(
 .٧١، االدارة والحكم في االسالم ٧٤ينظر ادارة الوقت من المنظور االسالمي واالداري  )٥٤(
 ٧٦-٧٤ إدارة الوقت من المنظور اإلسالمي واإلداري د خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسيينظر  )٥٥(
  ٥/٤٤٣مقاييس اللغة باب النون والظاء وما يماثلهما  )٥٦(
  ٩٥االدارة والحكم في االسالم ينظر  )٥٧(
 ٣/٢٢٣٥معجم اللغة العربية المعاصرة  )٥٨(
  ١١٩االدارة والحكم في االسالم ينظر  )٥٩(
  ٨١ إدارة الوقت من المنظور اإلسالمي واإلداري د خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي )٦٠(
  ١٢٩االدارة والحكم في االسالم  )٦١(
صحيح مسلم كتاب اإلمارة  )،٢/٦(٨٩٣صحيح البخاري كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن برقم  )٦٢(

باب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم 
  .)٣/١٤٥٩(١٨٢٩برقم 

ن اإليمان واإلسالم وعالمات الساعة وبيان النبي باب سؤال جبريل النبي عصحيح البخاري كتاب االيمان  )٦٣(
)( .٥٠برقم  له)صحيح مسلم كتاب االيمان باب معرفة االيمان واالسالم والقدر وعالمات ١/١٩ ،(

  .)١/٣٦( ١الساعة رقم 
  ٨٦ د خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي إدارة الوقت من المنظور اإلسالمي واإلداريينظر  )٦٤(

  
  

   
 داري د خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسيإسالمي وإدارة الوقت من منظور إ  
 ه ١٤١١ ٣اإلدارة والحكم في اإلسالم الفكرة والتطبيق د عبد الرحمن بن ابراهيم الضحيان ط - 

 م١٩٩١
  ّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقد بن عبد الرزد بن محمب تاج العروس من جواهر القاموس محم

 هـ دار الهداية١٢٠٥بمرتضى، الزبيدي (المتوفى: 
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  :هـ) الدار ١٣٩٣التحرير والتنوير محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور (المتوفى

 هـ ١٩٨٤تونس سنة –التونسية للنشر 
 خالقية والتشريعية علي علي صبح المكتبة األزهرية للتراثالتصوير القراني للقيم األ 
 محمد سيد طنطاوي دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة  وسيط للقرآن الكريمالتفسير ال

 ١القاهرة ط –
  :هـ) محمد عوض ٣٧٠تهذيب اللغة محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى

 م٢٠٠١، ١بيروت ط –مرعب دار إحياء التراث العربي 
 جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري  جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن

 م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠ ١هـ أحمد محمد شاكر مؤسسة الرسالة ط٣١٠(المتوفى: 
  خسرو  -أو منال أو المولى  - درر الحكام شرح غرر األحكام محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال

 هـ) دار إحياء الكتب العربية٨٨٥(المتوفى: 
  زهرة التفاسير محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة دار الفكر 
  تحقيقأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن حصن الفزاري  :السير ألبي إسحاق الفزاري: 

 ١٩٨٧بيروت األولى،  –فاروق حمادة مؤسسة الرسالة 
 عطية معابرةسالمي محمود محمد داري وعالجه في الفقه اإلالفساد اإل. 
  د صابر الفاروقي الحنفيكشاف اصطالحات الفنون محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محم

 م١٩٩٦ ١هـ) د. رفيق العجم د. علي دحروج مكتبة لبنان ط١١٥٨التهانوي (المتوفى: بعد 
  :تحقيق عدنان هـ)١٠٩٤الكليات أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى

 بيروت –محمد المصري مؤسسة الرسالة  -درويش 
  لسان العرب محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى

 هـ ١٤١٤ -  ٣بيروت ط –هـ)دار صادر ٧١١اإلفريقى (المتوفى: 
 :١هـ) عالم الكتب ط١٤٢٤ معجم اللغة العربية المعاصرة د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى ،

 م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩
  :هـ) عبد ٣٩٥معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى

 م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩السالم محمد هاروندار الفكر 
  متوفى: مفتاح العلوم يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب (ال

 م ١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٧ ٢لبنان ط –هـ) ت نعيم زرزور دار الكتب العلمية، بيروت ٦٢٦
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  المفردات في غريب القرآن أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى صفوان عدنان

 هـ ١٤١٢ -  ١دمشق بيروت ط -الداودي دار القلم، الدار الشامية 
 م٢٠٠١ -ه١٤٢١ ١مد بن داود المزجاجي جدة طحأسالمية دارة اإلمقدمة في اإل 
 ٢٠١٦ -هـ  ١٤٣٧ ٢المقدمة في فقه العصر د. فضل بن عبد اهللا مراد الجيل الجديد صنعاء ط 
  :م ١٩٩٠ هـ) الهيئة المصرية العامة للكتاب١٣٥٤المنار محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى 
 هـ ١٤٢٧الكويت  - المية الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة األوقاف والشئون اإلس 
 سالم دراسة مقارنة باألنظمة المعاصرة القطب محمد طبايه دار الفكر القاهرة دارة في اإلنظام اإل

  م ١٩٧٨- ه١٣٩٨


