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هالة عقل
حذيفة غنيامت

موقف الرشيعة اإلسالمية

من الفساد ودورها يف مكافحته
جاءت الرشيعة اإلسالمية بالخري والصالح ،ومحاربة الرش والفساد ،وعنيت آيات
القرآن الكريم وأحاديث الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،بالرتكيز عىل هذا النهج،
قال تعاىل{ :فَ َه ْل َع َسيْتُ ْم إِن تَ َولَّيْتُ ْم أَن تُف ِْس ُدوا ِف ْالَ ْر ِض َوتُ َقطِّ ُعوا أَ ْر َحا َم ُك ْم} (،)1
والفساد بأشكاله كافة سبب رئيس يف تخلف األمم ،وعرقلة نهضتها ،ويؤدي إىل
الظلم واالستبداد ،وقد نهى الله تعاىل عنه بقولهَ { :والَ تُف ِْس ُدوا ِف األَ ْر ِض بَ ْع َد
إِ ْص ِ
الح َها}(.)2
وأشكال الفساد العام متعددة ،منها :استغالل الوظيفة أو السلطة يف
تحقيق منافع معينة ،واالختالس ،والرشوة ،والظلم واملحاباة ،وسوء االئتامن
عىل املال العام ،وغري ذلك كثري ،ذكر بعضها يف القرآن الكريم ،وبعضها اآلخر
يف السنة النبوية املرشفة ،فالله تعاىل شنع عىل املختلس فعلته ،واصفاً هذا
 .1محمد22 :
 .2األعراف56 :
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وبي أنه سيلقى جزاءه يوم الحساب ،فقال جل
النوع من الفساد بالغلولّ ،
شأنهَ { :و َما كَا َن لِ َنب ٍِّي أَن يَغ َُّل َو َمن يَ ْغل ُْل يَأْ ِت بِ َا غ ََّل يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ث ُ َّم تُ َو َّ ٰف ك ُُّل
نَف ٍْس َّما ك ََسبَ ْت َو ُه ْم َل يُظْلَ ُمونَ}( ،)1وحذر رسول الله ،عليه الصالة والسالم،
أشد التحذير من محاباة املسؤول ملعارفه وأقاربه عىل حساب اآلخرين،
سق َْت لَ َقطَ ْع ُت
فقالَ ( :وايْ ُم اللَّ ِه لَ ْو أَ َّن ف َِاط َم َة ِب ْن َت ُم َح َّم ٍد َ َ
يَ َد َها)( ،)2وحيث إن دين اإلسالم نهج حياة ،صالح لكل زمان ومكان ،فقد حث عىل
مكارم األخالق ،والصدق يف املعامالت ،والبعد عن كل ما يلوث السمعة ويفسد
العمل ،وش ّدد عىل األمور املتعلقة مبعامالت الناس كلها ،فالفساد آفة خطرية تقوض
دعائم العمل ،وتفكك مؤسسات الدول واملجتمعات ،وتعيق تقدمها ورقيها؛ األمر
الذي يرسع بانهيارها ودمارها.
وشدد اإلسالم عىل معاقبة املفسدين ،ونبذ أعاملهم ،ومحاولة إعادة الحق إىل
أصحابه ،وتضييق دائرة الفساد ،ويف مقابل ذلك أكد اإلسالم عىل رضورة استشعار
مخافة الله ،وتعزيز الوازع الديني لدى األفراد يف شأنهم كله ،ونرش العدالة يف
 .1آل عمران161 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب حديث الغار.
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املجتمعات ،فقال تعاىلَ { :وقُلِ ا ْع َملُوا ف ََس َ َيى اللَّ ُه َع َملَ ُك ْم َو َر ُسولُ ُه َوالْ ُم ْؤ ِم ُنو َن
َو َس ُ َت ُّدو َن إِ َل َعالِ ِم الْ َغ ْي ِب َوالشَّ َها َد ِة فَ ُي َن ِّبئُ ُك ْم بِ َا كُ ْنتُ ْم ت َ ْع َملُونَ}( .)1وجعل الله
سبحانه وتعاىل جنة الفردوس جزاء للذين يصلحون يف األرض ،ويكافحون الفساد،
قال تعاىل{ :تِل َْك ال َّدا ُر ْال ِخ َر ُة نَ ْج َعلُ َها لِل َِّذي َن َل يُرِي ُدو َن ُعلُ ًّوا ِف ْالَ ْر ِض َو َل ف ََسا ًدا
َوالْ َعا ِق َب ُة لِلْ ُمتَّ ِق َني}(.)2

 .1التوبة.105 :
 2القصص.83:
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جرائم الفساد التي تندرج ضمن قانون مكافحة
الفساد رقم  1لسنة  2005وتعديالته

 .1الرشوة

وتشمل طلب الرشوة ،وعرضها ،وقبولها ،سواء لنفسه أم
لغريه ،وال تقترص الرشوة عىل البدل املادي ،وإمنا تشمل
الهدية ،أو الوعد ،أو أي منفعة أخرى ،ليقوم بعمل حق
بحكم وظيفته ،أو ليعمل عمالً غري حق ،أو ليمتنع عن عمل
كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته.
مثال توضيحي :رشطي املرور الذي يتقاىض مبلغاً مالياً يك
ال يكتب مخالفة لسائق سيارة مخالف.

السؤال :ما حكم ما يدفعه الشخص من عطايا أو أموال من أجل أن يحصل
عىل حق ليس له؟
الفتوى :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق ،سيدنا
محمد األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛
فام يعطى لقضاء مصلحة أو الوصول إىل حاجة مبقابل يطلق عليه الرشوة،
وهي ما يعطى إلبطال الحق أو إلحالل باطل ،والرايش الذي يعطي واملرتيش
6

لس ْح ِت}
اآلخذ ،والرشوة حرام بل هي من الكبائر ،قال تعاىل{ :أَكَّالُو َن لِ ُّ

()1

قال الحسن :هو الرشوة ،وعن عبد الله بن عمرو ،ريض الله
عنهام ،قال( :لعن رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،الرايش
واملرتيش)( ،)2واللعن يقتيض أن الرشوة كبرية من أعظم كبائر الذنوب،
وهي من السحت. والله جل وعال قال يف اليهو د: { َس َّم ُعو َن لِلْك َِذ ِب
لس ْح ِت}( ،)3وقال تعاىل: { َوالَ تَأْكُلُوا ْ أَ ْم َوالَكُم بَ ْي َنكُم بِالْ َب ِاطلِ
أَكَّالُو َن لِ ُّ
َوت ُ ْدلُوا ْ ِب َها إِ َل الْ ُحك َِّام لِتَأْكُلُوا ْ فَرِيقًا ِّم ْن أَ ْم َوا ِل ال َّن ِ
اس بِا ِإلث ِْم َوأَنتُ ْم
تَ ْعلَ ُمو َن}()4 ،وهذه اآلية عىل أحد التفسريين تعني الرشوة ،وتحذر منها. فالرشوة

حرام بالكتاب والسنة وإجامع املسلمني ،وهي كبرية من كبائر الذنوب ،ومن أكل
منها؛ فقد أكل سحتاً ،واستعمل حرا ًما يؤثر يف أخالقه ،وعىل دينه ،وعىل سلوكه.
ويف الحديث ّبي النبي ،صىل الله عليه وسلم ،أن أكل الحرام من الرشوة وغريها؛
مينع قبول الدعاء ،وآكل الرشوة أو غريها من الحرام ال يستجاب له دعاء ،وهذا
خطر عظيم؛ ف َع ْن أَ ِب ُه َريْ َرةَ ،ريض الله عنه ،ق ََال( :ق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه ،صىل الله

اس إِ َّن اللَّ َه طَ ِّي ٌب الَ يَ ْق َب ُل إِالَّ طَ ِّي ًباَ ،وإِ َّن اللَّ َه أَ َم َر الْ ُم ْؤ ِم ِن َني
عليه وسلم :أَيُّ َها ال َّن ُ
.1املائدة42 :
 .2سنن الرتمذي ،كتاب األحكام ،باب ما جاء يف الرايش واملرتيش يف الحكم ،وصححه األلباين.
 3املائدة: 42.
 .4البقرة: 188.
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بِ َا أَ َم َر ِب ِه الْ ُم ْر َسلِ َني ،فَق ََال{ :يَا أَيُّ َها ال ُّر ُس ُل كُلُوا ِم َن الطَّيِّبَ ِ
ات َوا ْع َملُوا َصالِ ًحا إِ ِّن
بِ َا ت َ ْع َملُو َن َع ِلي ٌم} َوق ََال{ :يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا كُلُوا ِم ْن طَ ِّي َب ِ
ات َما َر َزقْ َناكُ ْم} ،ث ُ َّم
الس َم ِء ،يَا َر ِّب ،يَا َر ِّب،
الس َف َر ،أَشْ َعثَ  ،أَغ َ َْبُ َ ،ي ُّد يَ َديْ ِه إِ َل َّ
َذكَ َر ال َّر ُج َل يُ ِط ُيل َّ

اب
شبُ ُه َح َرا ٌمَ ،و َملْبَ ُس ُه َح َرا ٌمَ ،وغ ُِذ َي بِالْ َح َر ِام ،فَأَ َّن يُ ْستَ َج ُ
َو َمطْ َع ُم ُه َح َرا ٌمَ ،و َم ْ َ
وجل طرفة عني ،فإذا قطع الصلة بينه
لِ َذلِ َك)(*) .وألن أح ًدا ال يستغني عن الله ع ّز ّ
*1

وبني الله؛ ورد دعاؤه؛ فام قيمة حياته ؟!
والرشوة ما فشت يف مجتمع إال وفشا فيه الفساد ،وفشا فيه الخلل ،وتشتت
القلوب ،واإلخالل باألمن ،وضياع الحقوق ،وإهانة أهل الحق ،وتقديم أهل الباطل،
وهذا يحدث يف املجتمع رض ًرا بيّ ًنا؛ فالرشوة من أخبث املكاسب ،وأثرها يف الفرد
واملجتمع من أسوأ اآلثار ،والرشوة من السحت ،ومن أشد الحرام ،ومن أخبث
املكاسب؛ هذا والله أعلم.

* صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.
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 .2االختالس
كل موظف عمومي أدخل يف ذمته ما وكل إليه بحكم
الوظيفة ،أو مبوجب تكليف من رئيسه أمر إدارته ،أو جبايته،
أو حفظه ،من نقود وأشياء أخرى للدولة ،أو ألحد الناس،
عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة ،وبغرامة تعادل قيمة ما
اختلس.
مثال توضيحي :استلم املوظف (املتخصص) رضيبة ،أو
رسامً ،أو قيمة يشء منقول تسلمه من املكلف أو من
املشرتي ،وأخذ املبلغ لنفسه ،فإن ما تسلمه يعترب ماالً
عاماً ،والفعل املادي يف االختالس ،هو أخذ هذا املال
وإخراجه من حيازة الدولة إىل حيازة املوظف الجاين.

السؤال :أعمل مديرا ً يف إحدى املؤسسات الحكومية ،ويف أحد األشهر احتجت
ماالً ،فقمت بأخذه ،وغطيت ذلك بفواتري صورية ،فام حكم الرشع يف ذلك؟ وماذا
يل أن أفعل؟
ع ّ
الفتوى :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق سيدنا محمد
األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛
فاألصل االلتزام بأخالق الدين الحنيف ومبادئه وتعاليمه ،التي تأمر بالحفاظ
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عىل املمتلكات العامة ،وت ُحرم اإلرضار باملال العام واالختالس منه ،فهو ليس ملكاً ألحد
شخصياً ،وإمنا يشرتك يف ملكيته الناس جميعهم ،والتعدي عليه برسقة ،أو بامتالكه ملكاً
شخصياً دون تفويض من ويل األمر ،أو من ينوب عنه وفق املصلحة العامة ،ال يجوز
إطالقاً ،فاملال الخاص له من يحميه ،واملال العام مسؤولية املجتمع.
وقد أمر سبحانه عباده بأداء األمانات إىل أهلها ،فقال تعاىل{ :إِ َّن اللَّ َه يَأْ ُم ُركُ ْم أَ ْن تُ َؤ ُّدوا
ْالَ َمان ِ
َات إِ َل أَ ْهلِ َها َوإِذَا َح َك ْمتُ ْم بَ ْ َي ال َّن ِ
اس أَ ْن تَ ْح ُك ُموا بِالْ َع ْد ِل إِ َّن اللَّ َه نِ ِع َّم يَ ِعظُ ُك ْم ِب ِه إِ َّن

اللَّ َه كَا َن َس ِمي ًعا بَ ِص ًريا}( ،)1وجعل رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،األمانة دليالً عىل إميان
املرء وحسن خلقه ،فقال عليه الصالة والسالم( :لَ إِميَا َن لِ َم ْن لَ أَ َمانَ َة لَ ُهَ ،ولَ ِدي َن لِ َم ْن لَ

َع ْه َد لَ ُه)( ،)2وقال رسول الله ،صىل الله عليه وسلم( :أَ ِّد ْالَ َمانَ َة إِ َل َمنِ ائْتَ َم َن َكَ ،ولَ تَ ُخ ْن
َم ْن َخان ََك)(.)3
واقتطاع مال من مؤسسة حكومية؛ ال يجوز ألنه أكل للامل بغري حق ،وأنت مؤمتن
عليه ،وحاجتك إىل املال ال تجيز لك خيانة األمانة ،وما فعلته ال يليق بأخالق املسلم،
وينبغي لك أن تبادر إىل التوبة ،والتحلل من املال املأخوذ ،وذلك بر ِّده إىل املؤسسة
املذكورة أعاله ،فعن أيب هريرة ،ريض الله عنه ،قال :قال رسول الله ،صىل الله عليه
 .1النساء.58 :
 .2مسند أحمد ،مسند املكرثين من الصحابة ،مسند أنس بن مالك ريض الله تعاىل عنه ،وقال األرنؤوط :حديث حسن.
 .3سنن أيب داود ،كتاب اإلجارة ،باب يف الرجل يأخذ حقه من تحت يده ،وصححه األلباين.
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ش ٍء ،فَلْ َيتَ َحلَّلْ ُه ِم ْن ُه ال َي ْو َم ،قَ ْب َل أَ ْن الَ
وسلمَ ( :م ْن كَان َْت لَ ُه َمظْلَ َم ٌة ِلَ ِخي ِه ِم ْن ِع ْر ِض ِه أَ ْو َ ْ
يَكُو َن ِدي َنا ٌر َوالَ ِد ْر َه ٌم ،إِ ْن كَا َن لَ ُه َع َم ٌل َصالِ ٌح أُ ِخ َذ ِم ْن ُه ِب َق ْد ِر َمظْلَ َم ِت ِهَ ،وإِ ْن لَ ْم تَ ُك ْن لَ ُه
ات َص ِ
َح َس َناتٌ أُ ِخ َذ ِم ْن َس ِّيئَ ِ
اح ِب ِه فَ ُح ِم َل َعلَ ْي ِه)( ،)1وعند إرجاع الحق إىل صاحبه يكون

املذنب حقق رشطاً من رشوط التوبة ،وعليه أن يأيت برشوط التوبة األخرى ،وهي:
 - 1اإلقالع عن الرسقة واالختالس ،إقالعاً كامالً.
 - 2الندم عىل ما قام به من الرسقة أو االختالس.
 - 3العزم عىل أن ال يعود إىل هذا الذنب مرة أخرى.
 - 4االستغفار واإلنابة إىل الله تعاىل.
فإذا توافرت هذه الرشوط تتحقق توبتك ،إن شاء الله تعاىل ،وهو سبحانه يقبل
التوبة عن عباده ،وهو التواب الرحيم ،وهو القائل يف كتابه الحكيم{ :ق ُْل يَا ِع َبا ِد َي
ُوب َج ِمي ًعا ِإنَّ ُه ُه َو
سفُوا َع َل أَنْف ُِس ِه ْم َل تَ ْق َنطُوا ِم ْن َر ْح َم ِة اللَّ ِه ِإ َّن اللَّ َه يَ ْغ ِف ُر ال ُّذن َ
ال َِّذي َن أَ ْ َ
الْ َغفُو ُر ال َّر ِحي ُم}( ،)2مع التأكيد عىل أن األموال التي رسقتها تبقى ذمتك مشغولة

بها ،حتى تبذل وسعك إلعادتها إىل أصحابها ،ونحذرك من وساوس الشيطان،
والخوض يف أموال الناس العامة أو الخاصة بالباطل ،فإن ذلك عند الله عظيم.
 .1صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغصب ،باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبني مظلمته.
 2الزمر.53 :
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وكلنا أمل يف أن ينتبه أصحاب النفوس املريضة والضعيفة الذين يحللون
ألنفسهم ماالً ال يحل لهم ديانة وال قضا ًء ،وأن يتخلصوا من األموال التي أخذت
من الدولة ،وذلك بإرجاعها ،حتى تربأ ذمتهم ،فينبغي لكل شخص أن يكون أميناً
ناصحاً لألمة ،بحفظ أموال الدولة ،وإقامتها بصدق وإخالص وعناية ،والله تعاىل
يقولَ { :و َم ْن يَ ْغل ُْل يَأْ ِت بِ َا غ ََّل يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ث ُ َّم ت ُ َو َّف ك ُُّل نَف ٍْس َما ك ََس َب ْت َو ُه ْم
لَ يُظْلَ ُمونَ}(*) ،والله تعاىل أعلم.
1

* آل عمران.161 :
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 .3التزوير والتزييف
تحريف مفتعل للحقيقة يف الوقائع والبيانات التي يراد
إثباتها بصك ،أو مخطوط ،يحتج بهام ،ميكن أن ينجم عنه رضر
مادي أو معنوي ،أو اجتامعي.
مثال توضيحي :قيام أحد املوظفني بتزوير شهادته الدراسية
من ماجستري إىل دكتوراه ،وتقدميها لجهات االختصاص للحصول
عىل العالوة الخاصة بالشهادة املزورة.

السؤال :ما حكم قيام أحد املوظفني بتزوير شهادته الدراسية من ماجستري إىل
دكتوراة بهدف الحصول عىل العالوة الخاصة بهذه الشهادة؟
الفتوى :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق سيدنا محمد
األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛
فالكذب والتزوير يف البيانات الشخصية ،والشهادات الدراسية ،وشهادات الخربة،
يعد من الغش الذي حرمه الرشع ،ورسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،يقولَ ( :م ْن
غ ََّش فَلَ ْي َس ِم ِّني)(*) ،وقال صىل الله عليه وسلمَ ( :وإِيَّاكُ ْم َوالْك َِذ َب ،فَ ِإ َّن الْك َِذ َب
يَ ْه ِدى إِ َل الْ ُف ُجورَِ ،وإِ َّن الْ ُف ُجو َر يَ ْه ِدى إِ َل ال َّنارَِ ،و َما يَ َز ُال ال َّر ُج ُل يَك ِْذ ُب َويَتَ َح َّرى
1

* صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب قَ ْو ِل ال َّنبِي ،صىل الله تعاىل عليه وسلمَ « :م ْن غَشَّ َنا فَلَيْ َس ِم َّنا»
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الْك َِذ َب َحتَّى يُ ْكتَ َب ِع ْن َد اللَّ ِه كَذَّابًا)( ،)1وال يجوز تعجل الرزق بالسبل غري املرشوعة،
فهو يأيت صاحبه بقدر الله تعاىل ،وذلك بعد أخذه باألسباب املباحة ،والكذب
الس َم ِء ِر ْزقُ ُك ْم َو َما تُو َع ُدونَ}( ،)2وقال
والغش ليسا منها ،والله تعاىل يقولَ { :و ِف َّ
عليه الصالة والسالم( :إِ َّن أَ َح َدكُ ْم يُ ْج َم ُع ِف بَطْنِ أُ ِّم ِه أَ ْربَ ِع َني يَ ْو ًما ،ث ُ َّم َعلَ َق ًة ِمث َْل
َذلِ َك ،ث ُ َّم يَكُو ُن ُمضْ َغ ًة ِمث َْل َذلِ َك ،ث ُ َّم يَبْ َعثُ الل ُه َملَكًا فَيُ ْؤ َم ُر ِبأَ ْربَعٍِ ،ب ِر ْز ِق ِهَ ،وأَ َجلِ ِه،
َوشَ ِق ٌّي ،أَ ْو َس ِعيد.)3()...
فعىل املرء التزام الحقيقة والصدق ،والبعد عن الغش والتزوير؛ ألن التزوير آفة
خلقية يرفضها اإلسالم ،وتذمها الرشائع الساموية األخرى ،وتعاقب عليها القوانني
املعتربة ،ورسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،يقول( :أَالَ أُنَ ِّبئُ ُك ْم ِبأَك َ ِْب الْ َك َبائِرِ؟ �ثَالَثاً؛
ش ُاك بِاللَّ ِهَ ،و ُعق ُ
ُوق الْ َوالِ َديْنِ َ ،وشَ َها َد ُة ال ُّزورِ ،أَ ْو قَ ْو ُل ال ُّزورِ)( ،)4كام يجب عىل
ا ِإل ْ َ
مرتكب ذنب الغش والتزوير التوبة واالستغفار إىل الله تعاىل ،والندم عىل هذا
العمل ،والعزم عىل ترك العودة إليه مرة أخرى ،كذلك من رشوط التوبة إرجاع
الحقوق إىل أصحابها ،أو االستسامح منهم ،ويف الحالة املوصوفة يف السؤال ،ينبغي
للموظف الذي زور شهادته أن يصوب خطأه باإلفصاح عن الحقيقة لدى الجهات
ذات العالقة بالطريقة املناسبة ،قبل أن يفضح رسه يف الدنيا واآلخرة من بعدها،
والله تعاىل أعلم.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله.
 .2الذاريات.22 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب القدر ،باب يف القدر.
 .4صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان الكبائر وأكربها
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 .4استثامر الوظيفة
من وكل إليه بيع ،أو رشاء ،أو إدارة أموال منقولة ،أو غري
منقولة لحساب الدولة ،أو لحساب إدارة عامة ،فاقرتف غشاً
يف أحد هذه األعامل ،أو خالف األحكام التي ترسي عليها،
إما لجر مغنم ذايت ،أو مراعاة لفريق ،أو إرضار بالفريق اآلخر،
أو إرضار باإلدارة العامة.
أمثلة توضيحية:
استغالل املوظف لوظيفته من أجل الحصول عىل منفعةله ،أو لشخص عىل صلة به أو معرفة.
 تلقي موظف اللوازم واملشرتيات خصامً شخصياً منإحدى الرشكات التي قام برتسية العطاء عليها دون وجه حق،
وقبضه مبلغاً من املال.

السؤال :طلب مراسل إحدى ال ّدوائر ال ّرسم ّية من إحدى البقّاالت أن يزيد عىل

فاتورة النرثيات مائتي شيكل ( 200شيكل) لصالحه الشخيص ،مقابل أن يستم ّر
يف رشاء أغراض ال ّدائرة ال ّرسميّة التي يعمل فيها من هذه البقّالة ،فهل يجوز ذلك

رش ًعا؟

الفتوى :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق ،سيدنا
15

محمد األمني ،وعىل آله ،وصحبه أجمعني ،وبعد؛
فام فعله هذا الشخص يع ّد من خيانة األمانة؛ أل ّن املوظف أو العامل مؤمتن عىل
رصف فيه حسب حاجته ،ويحرم عليه التالعب بأسعار
ما تحت يده ،ال يجوز له التّ ّ

النرثيات املكلف برشائها ،أو الزيادة عىل سعر الفاتورة ،لقول الله سبحانه وتعاىل:
{إِ َّن اللّ َه يَأْ ُم ُركُ ْم أَن تُؤ ُّدوا ْ األَ َمان ِ
َات إِ َل أَ ْه ِل َها َوإِذَا َح َك ْمتُم بَ ْ َي ال َّن ِ
اس أَن تَ ْح ُك ُموا ْ
بِالْ َع ْد ِل إِ َّن اللّ َه نِ ِع َّم يَ ِعظُكُم ِب ِه إِ َّن اللّ َه كَا َن َس ِميعاً بَ ِصريا ً}( ،)1وقد نهى رسول الله،

الساعة ،فقال:
ّ
صل الله عليه وسلّم ،عن تضييع األمانة ،وع ّد ذلك من عالمات ّ
()2
السا َع َة)
(فَ ِإذَا ضُ ِّي َع ِت األَ َمانَ ُة فَانْتَ ِظ ِر َّ

الساموات واألرض والجبال حملها ،لك ّن اإلنسان
واعلم أ ّن األمانة ثقيلة أبت ّ
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض َوالْ ِج َبا ِل فَأَبَ ْ َي أَن
حملها ،قال تعاىل{ :إِنَّا َع َرضْ َنا ْالَ َمانَ َة َع َل َّ
نسا ُن إِنَّ ُه كَا َن ظَلُوماً َج ُهوالً}( ،)3فإيّاك أيها
يَ ْح ِملْ َن َها َوأَشْ َف ْق َن ِم ْن َها َو َح َملَ َها الْ ِ َ
اإلنسان والتّقصري يف حمل األمانة أو التّفريط فيها أو التّالعب.

.1النساء.58 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب من سئل علامً وهو مشتغل يف حديثه ،فأتم الحديث ثم أجاب السائل.
 .3األحزاب.72 :
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 .5إساءة اإلئتامن
كل من سلم إليه عىل سبيل األمانة ،أو الوكالة ،وألجل اإلبراز
واإلعادة ،أو ألجل االستعامل عىل صورة معينة ،أو ألجل الحفظ،
أو إلجراء عمل بأجر أو دون أجر ،ما كان لغريه من أموال ونقود
وأشياء ،وأي سند يتضمن تعهدا ً أو إبرا ًء بالجملة كل من وجد
يف يده شيئاً من هذا القبيل فكتمه ،أو بدله ،أو ترصف به ترصف

املالك ،أو استهلكه ،أو أقدم عىل أي فعل يعد تعدياً أو امتنع
عن تسليمه ملن يلزم تسليمه إليه.
مثال توضيحي :قيام أمني الصندوق يف أحد املجالس
املحلية بأخذ أموال الصندوق لحسابه الخاص.

السؤال :أعمل أمني صندوق يف مجلس قروي ،وتعدين إدارة املجلس بالتثبيت
وتحسني الراتب الزهيد الذي أتقاضاه ،والذي ال يفي بحاجات الحياة ،وال ترصف
يل املواصالت بشكل كامل ،فأضطر إلكاملها من حسايب الخاص ،ويف أثناء العمل
يحدث نقص أو زيادة يسريان ،فأطالب بجرب النقص مني ،فأصبحت أقوم باقتطاع
خمسة شواقل أو أكرث يوميًا من الصندوق ألستطيع إكامل الشهر دون ديون،
وأساعد أهيل ،فهل هذا املال املقتطع حرام؟

الفتوى :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق ،سيدنا
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محمـد األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛

فال يجوز للمسلم أخذ املال بغري حق ،فالله تعاىل يقول{ :يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا
ال تَأْكُلُوا أَ ْم َوالَ ُك ْم بَ ْي َن ُك ْم بِالْ َب ِاطلِ }( ،)1ال سيام إن كان هذا املال أمانة لديه ،والله

جل ذكره يقول{ :يَاأَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا لَ تَ ُخونُوا اللَّ َه َوال َّر ُس َ
ول َوت َ ُخونُوا أَ َمانَاتِ ُك ْم
َوأَنْتُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ}( ،)2ووقوع الظلم عىل املسلم ال يسوغ له خيانة األمانة،
فالنبي ،صىل الله عليه وسلم ،يقول( :أَ ِّد األَ َمانَ َة إِ َل َم ْن ائْتَ َم َن َكَ ،و َل ت َ ُخ ْن َم ْن

َخان ََك)(.)3

وعليه؛ فينبغي لك أن ترجع األموال التي اقتطعتها من الصندوق ،وتستغفر الله،
وتعزم عىل أن ال تعود ملثل هذا الذنب ،أما تحسني الراتب واملواصالت ،فيمكنك
أن تبحثه مع رشكتك ،أو تبحث عن عمل آخر تتقاىض فيه أج ًرا أفضل ،والله تعاىل

أعلم.

.1النساء.29 :
.2األنفال.27 :
.3سنن الرتمذي ،كتاب البيوع ،باب منه ،وصححه األلباين.
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 .6التهاون يف أداء
الواجبات الوظيفية
كل موظف تهاون بال سبب مرشوع يف القيام بواجبات
وظيفته ،وتنفيذ أوامر آمرة املستند فيها إىل األحكام
القانونية.
مثال توضيحي :موظف يف مصلحة املياه تبلّغ من
إدارته بوجود كرس يف إحدى مواسري املياه ،إال أنه مل
يقم بتصليحها ،مام أدى إىل هدر املال العام.

السؤال :ما حكم الرشع يف موظف عمومي يتأخر يف معالجة شكاوى املواطنني
املتعلقة بعطب خطوط نقل املياه ،مام يسبب تأخر وصول مياه الرشب للمنازل،
وهدر كميات كبرية منها؟
الفتوى :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق ،سيدنا
محمـد األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛
فإ َّن اإلنسان محاسب عىل أعامله جميعها يوم القيامة ،فالله سبحانه وتعاىل
شا يَ َر ُه ﴾(*)،
يقول﴿ :فَ َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْق ََال َذ َّر ٍة َخ ْ ًيا يَ َره* َو َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْق ََال َذ َّر ٍة َ ًّ
1

* الزلزلة.8 - 7 :
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ومن أخطر األعامل التي يسأل عنها اإلنسان ما يتعلق منها بالصالح العام ،فع ْن
ض اللَّ ُه َع ْن ُه َم ،أَنَّ ُهَ :س ِم َع َر ُس َ
ول اللَّ ِهَ ،ص َّل الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم،
َعبْ ِد اللَّ ِه بْنِ ُع َم َرَ ،ر ِ َ
ول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه ،فَا ِإل َما ُم َرا ٍع َو ُه َو َم ْسئُ ٌ
ُول« :كُلُّ ُك ْم َرا ٍع َو َم ْسئُ ٌ
يَق ُ
ول َع ْن َر ِع َّي ِت ِهَ ،وال َّر ُج ُل

ِف أَ ْهلِ ِه َرا ٍع َو ُه َو َم ْسئُ ٌ
ول َع ْن َر ِع َّي ِت ِهَ ،وامل َ ْرأَ ُة ِف بَ ْي ِت َز ْو ِج َها َرا ِع َي ٌة َو ِه َي َم ْسئُولَ ٌة َع ْن
َر ِع َّي ِت َهاَ ،وال َخا ِد ُم ِف َما ِل َس ِّي ِده َرا ٍع َو ُه َو َم ْسئُ ٌ
ول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه» ،ق ََال :ف ََس ِم ْع ُت َه ُؤالَ ِء
ِم ْن َر ُسو ِل اللَّ ِهَ ،ص َّل الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َمَ ،وأَ ْح ِس ُب ال َّنب َِّيَ ،ص َّل الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ،ق ََال:
ول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه ،فَ ُكلُّ ُك ْم َرا ٍع َوكُلُّ ُك ْم َم ْسئُ ٌ
« َوال َّر ُج ُل ِف َما ِل أَبِي ِه َرا ٍع َو ُه َو َم ْسئُ ٌ
ول َع ْن
َر ِع َّي ِت ِه»(.)1

فال يجوز التأخر عن أداء الواجبات الوظيفية ،مام يكبد الناس والدولة خسائر
مادية وأرضا ًرا معنوية ،وهو من أشد أنواع اإلثم عند الله تعاىل ،فعن َم ْع ِق َل بْ َن

ول الل ِهَ ،ص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ،يَق ُ
يَ َسا ٍر الْ ُم َز ِ ّن ،ريض الله عنه ،قالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ُول:
َاش لِ َر ِع َّي ِت ِه ،إِ َّل َح َّر َم الل ُه
« َما ِم ْن َع ْب ٍد يَ ْس َ ْت ِعي ِه الل ُه َر ِع َّي ًةُ َ ،يوتُ يَ ْو َم َ ُيوتُ َو ُه َو غ ٌّ
َعلَ ْي ِه الْ َج َّن َة»( ،)2والتأخر دون عذر عن إنجاز العمل الوظيفي غش للرعية ،بل
ويجعل األجر الذي يتقاضاه عن الوظيفة يخالطه الحرام؛ أل َّن من أخذ األجر حاسبه
الله تعاىل عن العمل.

اب ال َعبْ ُد َرا ٍع ِف َما ِل َسيِّ ِد ِه
 .1صحيح البخاري ،كتاب العتق،بَ ٌ
َاش لِ َر ِعيَّ ِت ِه ال َّنا َر
اب ْاس ِت ْحقَاقِ الْ َو ِال الْغ ِّ
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،بَ ُ
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 .7غسل األموال الناتجة
عن جرائم الفساد
غسل األموال هو تشغيل األموال مبا هو مرشوع ،بقصد إخفاء
أو تغيري هوية األموال املتحصلة من إحدى الجرائم األصلية،
وذلك متويهاً ملصادرها الحقيقية ،لتبدو يف ظاهرها متأتية
من مصادر مرشوعة.
والجرمية األصلية (هي الفعل غري القانوين الذي يقوم به
الجاين ،والذي من خالله تتحصل األموال قبل أن يتم تربيرها
بفعل قانوين ،ويجب أن تكون الجرمية األصلية إحدى جرائم
الفساد املنصوص عليها بالقانون) ومثال ذلك :أن تكون
الجرمية األصلية رشوة ،وغسل األموال املتحصلة منها عن
طريق وضعها يف البورصة ،عىل أساس أنه عمل مرشوع).
مثال توضيحي :قيام مرتكب جرم الفساد باختالس مبلغ
من املال من األموال العامة برشاء سيارة عمومي البنه من
ذلك املال ،ليبدو أن مصدر املال هو ناتج ربح عمل السيارة
العمومي.
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السؤال :ما حكم قيام موظف حكومي باختالس مبلغٍ من األموال العامة ،ورشاء
سيارة عمومي البنه من هذا املال ،حتى يوهم اآلخرين أن مصدر املال هو الربح
من عمل السيارة العمومي؟
الفتوى :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق ،سيدنا
محمـد األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛
فيحرم عىل املسلم االختالس من املال العام ،ثم التظاهر بأنه ناتج عن كسب
مرشوع ،فهو ذنب عظيم ،وفعل يرتتب عليه الكثري من األخطار واآلثام ،والله
تعاىل يقولَ { :وت َ َعا َونُوا َع َل ال ِ ِّْب َوالتَّ ْق َوى َو َل تَ َعا َونُوا َع َل ْ ِ
الث ِْم َوالْ ُع ْد َوانِ َواتَّقُوا اللَّ َه

َاب}( .)1وعىل من يرتكب هذا اإلثم العظيم التوبة الصادقة،
إِ َّن اللَّ َه شَ ِدي ُد الْ ِعق ِ
َاب ِم ْن بَ ْع ِد ظُلْ ِم ِه َوأَ ْصل ََح
حتى يغفر له الله التواب الرحيم ،قال سبحانه{ :فَ َم ْن ت َ
وب َعلَيْ ِه إِ َّن اللَّ َه َغفُو ٌر َر ِحي ٌم}
فَ ِإ َّن اللَّ َه يَتُ ُ

()2

وحتى تقبل التوبة يشرتط تحقق أمور عدة ،هي :الرجوع إىل الله تعاىل،
واالستغفار ،والندم عىل فعل املحرمات ،واإلقالع عن ذلك ،والعزم عىل عدم الرجوع
إليه مرة أخرى ،وإذا تعلق الفعل بحق من حقوق الناس ،فينبغي إرجاع الحق
إىل أصحابه ،فإذا توافرت هذه الرشوط تتحقق التوبة ،إن شاء الله تعاىل .ووضع
.1املائدة.2:
 .2املائدة.39 :
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األموال التي حصلت عليها من االختالس يف استثامرات مباحة كالسيارة العمومي،
ال يجعلها حاللً  ،وال مينحها الرشعية وال صفة الحالل ،والخبيث من األموال ال يصبح
طيبًا مبجرد تغيري طريقة استخدامه ،وال يجوز للمسلم االنتفاع بهذه األموال ،بل ال
بد له من التخلص منها برصفها يف مصالح املسلمني ،كأن يتصدق بها عىل الفقراء
واملحتاجني ،وذلك إذا عجز عجزا ً تاماً عن إرجاعها إىل مصادرها ،والله تعاىل أعلم.
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 .8الكسب غري املرشوع
كل مال حصل عليه أحد الخاضعني ألحكام هذا القانون لنفسه
أو لغريه بسبب استغالل الوظيفة ،أو الصفة ،أو نتيجة لسلوك
مخالف لنص قانوين ،أو لآلداب العامة ،أو بأي طريقة غري
مرشوعة ،وإن مل تشكل جرماً ،ويعترب كسباً غري مرشوع كل
زيادة يف الرثوة تطرأ بعد تويل الخدمة أو قيام الصفة عىل
الخاضع لهذا القانون ،أو عىل زوجه ،أو عىل أوالده القرص متى
كانت ال تتناسب مع مواردهم ،وعجز عن إثبات مصدر مرشوع
لها .ويدخل يف حكم الكسب غري املرشوع كل مال حصل عليه
أي شخص طبيعي ،أو اعتباري عن طريق تواطؤ مع أي شخص
من الخاضعني لهذا القانون عىل استغالل وظيفته أو صفته.
مثال توضيحي :قيام موظف يف وزارة أو بلدية أو مؤسسة
مجتمع مدين غري ربحية بتقايض راتب ،وهو ال يعمل يف هذه
الوظيفة.
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السؤال :ما حكم قيام موظف حكومي بتقايض راتب ،وهو ليس عىل رأس عمله؟
الفتوى :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق ،سيدنا محمـد
األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛
فاملوظف مستأمن عىل ما اسرتعي ،وال بد له من العناية باملال العام والحرص
عليه ،وأن يكون ترصفه فيه بالعدل والقسط ،وال ينفق منه إال يف وجه صحيح ،وقد
توعد رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،من يتعدى عىل األموال العامة ،فعن َخ ْول َة
النبي ،صىل الله عليه وسلم ،يقول( :إ َّن
األنصاريَّة ،ريض الله عنها ،قالتَ :س ِم ْ
عت َّ
حق ،فلهم النا ُر يو َم القيامة)(*).
رجاالً يتخ َّوضون يف ما ِل الله بغري ٍّ
1

وينبغي للمسؤول واملوظف االلتزام بقوانني الوظيفة العمومية ،فال يجوز
للموظف تقايض أي مبلغ من املال إال إذا قام بالعمل الوظيفي عىل الوجه املرشوع،
ويحاسب كل من يخالف قوانني الوظيفة العمومية وأنظمتها ،سواء أكان مسؤوالً
أم موظفاً؛ ألن هذا يعد من خيانة األمانة ،والتعاون عىل اإلثم والعدوان ،والله
تعاىل أعلم.

* صحيح البخاري ،كتاب فرض الخمس ،باب قول الله تعاىل{ :فَأَ َّن لِلَّ ِه ُخ ُم َس ُه َولِل َّر ُسولِ}.
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 .9املتاجرة بالنفوذ
قيام املوظف أو أي شخص آخر ،بشكل مبارش أو غري
مبارش ،بالتامس أو قبول أي مزية غري مستحقة لصالحه،
أو لصالح شخص آخر ،ليك يستغل ذلك املوظف أو الشخص
نفوذه الفعيل أو املفرتض بهدف الحصول من إدارة أو
سلطة عمومية عىل مزية غري مستحقة.
مثال توضيحي :موظف عسكري ذو رتبة عسكرية سامية
بحكم عالقته مع أحد موظفي الرضيبة ،يطلب منه تخفيض
مبلغ الرضيبة ،عن رشكة ابنه أو زوجته ،مستغالً نفوذه
الفعيل لتخفيض بشكل مخالف للقانون.

السؤال :أعمل موظفاً حكومياَ ،وقد طلب مني شخص من ذوي املناصب السامية
يف الدولة،املساعدة يف تحويل عطاء عمومي لريسو عىل رشكة تعود ألحد أقاربه،
بحجة كونها رشكة ناشئة ،فهل يجوز يل فعل ذلك؟
الفتوى :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق ،سيدنا
محمـد األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛
فإ َّن العمل يف الوظيفة العمومية أمانة سيسأل عنها املوظف يوم القيامة ،فعن
26

َم ْع ِق َل بْ َن يَ َسا ٍر الْ ُم َز ِ ّن ،ريض الله عنه ،قالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول الل ِهَ ،ص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم،
يَق ُ
َاش لِ َر ِعيَّ ِت ِه ،إِ َّل َح َّر َم
ُولَ « :ما ِم ْن َعبْ ٍد يَ ْس َ ْت ِعي ِه الل ُه َر ِعيَّ ًةُ َ ،يوتُ يَ ْو َم َ ُيوتُ َو ُه َو غ ٌّ
الل ُه َعلَ ْي ِه الْ َج َّن َة»( ،)1ويراد بذلك كل عمل عام ميكن أن تنيطه الدولة بالفرد ،مهام كان

هذا العمل ،جاء يف رشح النووي لصحيح مسلم يف تبيان معنى هذا الحديثَ « :م ْع َنا ُه
بَ ِّ ٌي ِف التَّ ْح ِذي ِر ِم ْن ِغ ِّش الْ ُم ْس ِل ِم َني لِ َم ْن قَلَّ َد ُه اللَّ ُه ت َ َع َال شَ ْيئًا ِم ْن أَ ْم ِر ِه ْم َو ْاس َ ْت َعا ُه
”(.)2
َعلَيْ ِه ْم َون ََصبَ ُه لِ َم ْصلَ َح ِت ِه ْم ِف ِدي ِن ِه ْم أَ ْو ُدنْيَا ُه ْم

وعليه؛ فال يجوز للموظف القبول مبحاباة صاحب النفوذ ،وإحالة العطاء عىل

من يهمه أمره ،فهذا حرام رشعاً أل َّن فيه غشاً للمواطنني ،وتضيي ًعا لألمانة التي أؤمتن
عليها املوظف ،بإنفاذ القانون عىل الجميع بالسوية ،وأل َّن فيه تربحاً من الوظيفة
العامة ،وتجارة بالنفوذ ،وهذا ال يجوز مع ما فيه من مخالفة للقانون ،وإرضار
بالصالح العام ،والله تعاىل أعلم.

َاش لِ َر ِع َّي ِت ِه ال َّنا َر.
اب ْاس ِت ْحقَاقِ الْ َو ِال الْغ ِّ
 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،بَ ُ
 .2صحيح مسلم برشح النووي.166 /2 ،
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 .10إساءة استعامل السلطة
قيام املوظف أو عدم قيامه بفعل ما ،لدى االطالع بوظائفه،
بغرض الحصول عىل مزية غري مستحقة لصالحه أو لصالح شخص
أو كيان آخر ،مام يشكل انتهاكاً للقوانني.
أمثلة توضيحية:
قيام أحد أعضاء النيابة العامة بتوقيف املتهم لوجود عداوةشخصية بينهام ،دون اتباع األصول القانونية ،ودون وجود ملف
تحقيقي.
 قيام رشطي بحجز حرية مواطن ملجرد وجود عداوة بينهام،يف هذه الحالة ميكن أن نكون أمام جرمية إساءة استعامل
السلطة ،ألن الرشطة يحق لها يف حاالت معينة حجز حرية
مواطن ضمن رشوط معينة.

السؤال :قام أحد رجال الرشطة بتوقيف مواطن مدة  45يوماً عىل ذمته ،دون
توجيه أي تهمة ،ودون مسوغ ،فام حكم الرشع يف ذلك؟ علامً أن القانون يعطيه
هذه الصالحية؟
الفتوى :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق سيدنا
محمد األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛
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فال يجوز للمسؤول التعسف يف استخدام حقه وصالحياته املنوطة به؛ ألن ذلك
جل ذكره{ :لَ َق ْد أَ ْر َسلْ َنا ُر ُسلَ َنا
مخالف للقسط الذي أمر الله أن يقوم الناس به ،قال ّ
بِالْبَيِّ َن ِ
اس بِالْ ِق ْس ِط}( ،)1وهو من الظلم
ات َوأَنْ َزلْ َنا َم َع ُه ُم الْ ِكتَ َ
اب َوالْ ِمي َزا َن لِيَقُو َم ال َّن ُ
الذي جاء اإلسالم ملحاربته والنهي عنه ،ف َع ْن أَ ِب َذ ٍّر ،ريض الله عنهَ ،عنِ ال َّنب ِِّيَ ،ص َّل

يم َر َوى َعنِ الل ِه ت َ َبا َر َك َوتَ َع َال ،أَنَّ ُه ق ََال( :يَا ِع َبا ِدي إِ ِّن َح َّر ْم ُت الظُّلْ َم
الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمِ ،ف َ
َع َل نَف ِْسَ ،و َج َعلْتُ ُه بَ ْي َن ُك ْم ُم َح َّر ًما ،ف ََل تَظَالَ ُموا  ،)2()...والصالحيات التي تخول إىل
املوظف أو املسؤول ،ال يجوز توظيفها يف الظلم وإساءة استخدامها بخالف القسط.

وعليه؛ فال يجوز التعسف يف استخدام الحق ،لكن إثبات حدوث ذلك من صالحيات
القضاء الذي ميكن رفع القضية إليه حسب األصول ،والله تعاىل أعلم.

 .1الحديد.25 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تحريم الظلم.
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 .11قبول الواسطة واملحسوبية
واملحاباة التي تلغي حقاً وتحق باطالً
قيام املوظف بعمل من أعامل وظيفته ،أو إقناعه بالقيام
بعمل من أعامل وظيفته ،أو إخالله بواجباته ،نتيجة لرجاء ،أو
توصيته ،أو العتبارات غري مهنية؛ كاالنتامء الحزيب ،أو العائيل،
أو الديني ،أو الجهوي.
مثال توضيحي :تعيني موظف دون اتباع معايري التوظيف،
حيث مل يتم اإلعالن عن الشاغر الوظيفي ،وذلك لوجود صلة
قرابة بني الشخص الحاصل عىل الوظيفة والذي قام بالتعيني.

السؤال :تم تعييني عض ًوا يف لجنة الختبار املتقدمني إلحدى الوظائف ،وبعد
إجراء االمتحان الكتايب ترشح عدد يسري منهم ،وأحدهم تربطني به عالقة طيبة،
فهل يجوز يل أن أرجح كفته من خالل العالمات التي أضعها يف املقابلة؟ ال سيام
وأنه قد ترشح للمقابلة بعد امتحان خطي ،وهو مؤهل لشغل الوظيفة.
الفتوى :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق ،سيدنا
محمـد األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛
فاألصل يف املسلم أن يتوخى العدل يف كل ما يأيت ويذر ،ويحذر من الظلم
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بشتى صوره ،فالله تعاىل يقول{ :إِ َّن اللَّ َه يَأْ ُم ُر بِالْ َع ْد ِل َو ْ ِ
ال ْح َسانِ َوإِيتَا ِء ِذي
الْ ُق ْر َب َويَ ْن َهى َعنِ الْ َف ْحشَ ا ِء َوالْ ُم ْن َك ِر َوالْ َبغ ِْي يَ ِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذكَّ ُرونَ}( ،)1و َع ْن أَ ِب

يم َر َوى َعنِ الل ِه تَ َبا َر َك
َذ ٍّر ،ريض الله عنهَ ( ،عنِ ال َّنب ِِّيَ ،ص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمِ ،ف َ
َوت َ َع َال ،أَنَّ ُه ق ََال :يَا ِع َبا ِدي إِ ِّن َح َّر ْم ُت الظُّلْ َم َع َل نَف ِْسَ ،و َج َعلْتُ ُه بَ ْي َن ُك ْم ُم َح َّر ًما ،ف ََل
تَظَالَ ُموا .)2()...

وبالنسبة إىل اختيار املوظفني؛ فال بد من مراعاة املعايري التي تكفل اختيار الكفء
القادر عىل القيام بأعباء الوظيفة ،وتطبيق تلك املعايري تلزمه النزاهة التي تضمن
تجنب املحاباة .وعدم مخالفة تلك املعايري ،ألن يف مخالفتها ظلم لألحق بالوظيفة،
وظلم للمؤسسة وللمجتمع بحرمانهم من األكفاء ،مع ما يف ذلك أيضً ا من إثارة
الضغائن بني الناس وظنون السوء ،ونرش الفساد يف املجتمع.
وعليه؛ فال يجوز لك محاباة أحد عند توليك مسؤولية اختيار موظف من مجموع
متنافسني عىل الوظيفة التي تقدم إليها ،وإذا مل تقدر عىل ذلك أو خفت أن تقع
يف الظلم فيمكنك االعتذار عن املشاركة يف أعامل هذه اللجنة ،والله تعاىل أعلم.

 .1النحل.90 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تحريم الظلم.
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 .12عدم اإلعالن أو اإلفصاح عن
استثامرات أو ممتلكات أو منافع
تؤدي إىل تضارب يف املصالح
عدم اإلفصاح عن تضارب املصالح هو الوضع ،أو املوقف،
الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار املوظف،
مبصلحة شخصية مادية أو معنوية ،تهمه شخصياً ،أو أحد
أقاربه ،أو أصدقائه املقربني ،أو عندما يتأثر أداؤه للوظيفة
العامة ،باعتبارات شخصية ،مبارشة أو غري مبارشة ،أو
مبعرفته باملعلومات التي تتعلق بالقرار.
مثال توضيحي :عضو يف مجلس إدارة إلحدى الرشكات التي
تقدمت بعطاء لذات املؤسسة ،التي يعمل بها املوظف،
وقام برتسية العطاء ،من أجل الرتبح لصالح الرشكة.

السؤال :أعمل مديرا ً إداريًا يف مشفى ،وأنا أيضً ا مساهم يف رشكة استرياد
يل إعالم إدارة املشفى بذلك األمر؟ أم يجوز يل إخفاء
للمواد الطبية ،فهل يجب ع ّ
مساهمتي يف تلك الرشكة عنها؟ ،حتى ال يتجنبوا إحالة بعض العطاءات لرشاء
مواد طبية عىل الرشكة التي أملك جز ًءا منها؟

الفتوى :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق سيدنا
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محمـد األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛

فاألصل يف املسلم أن يفي بكل عقد يربمه ،قال تعاىل﴿ :يَاأَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا أَ ْوفُوا
()1
ش ِ
وط ِه ْم»(،)2
بِالْ ُعقُو ِد﴾  ،والنبي ،صىل الله عليه وسلم ،يقول« :الْ ُم ْس ِل ُمو َن َع َل ُ ُ

وقال ابن عاشور يف تفسري هذه اآلية الكرمية« :فالتعريف يف العقود تعريف
الجنس لالستغراق ،فشمل العقود التي عاقد املسلمون عليها ربهم ،وذلك
باالمتثال لرشيعته ..وشمل العقود التي عاقد املسلمون عليها املرشكني ،ويشمل
العقود التي يتعاقدها املسلمون بينهم».

()3

وعليه؛ فإ َّن كان املشفى مينع موظفيه من املساهمة يف رشكات أخرى دون
اإلفصاح عن ذلك ،فينبغي الوفاء بهذا الرشط للمشفى ،أما إن كان ال يشرتط ذلك،
وكنت ال تستغل وظيفتك يف إرساء العطاء عىل الرشكة التي أنت مساهم فيها ،فال
حرج عليك يف مساهمتك يف هذه الرشكة ،والله تعاىل أعلم.

 .1املائدة.1 :
 .2سنن أيب داود ،كتاب األقضية ،باب يف الصلح ،قال األلباين :حسن صحيح.
 .3التحرير والتنوير .74 :6
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 .13إعاقة سري العدالة
استخدام القوة البدنية ،أو التهديد ،أو الرتهيب ،أو الوعد
مبزية غري مستحقة ،أو عرضها ،أو منحها للتحريض عىل
اإلدالء بشهادة زور ،أو للتدخل يف اإلدالء بالشهادة ،أو
تقديم األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة،
وفق أحكام قانون مكافحة الفساد ،أو استخدام القوة
البدنية ،أو التهديد ،أو الرتهيب ،لعرقلة سري التحريات
الجارية ،بشأن األفعال املجرمة وفقاً ألحكام هذا القانون.
مثال توضيحي :أحد األشخاص الخاضعني ألحكام القانون
يهدد أو يطلب من شخص اإلدالء بشهادة زور ،سواء أمام
املحكمة ،أو الهيئة ،لعرقلة سري التحريات ،والتي من
شأنها الكشف عن جرائم الفساد.

السؤال :رجل متهم يف املحكمة بالفساد ،وطلب مني أن أشهد معه شهادة غري
صحيحة ت ُ ِّربؤه من تلك التهمة ،مع إضامري نية مخالفة ما أعلنه أمام القايض ،فهل
يجوز يل ذلك؟
الفتوى :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق ،سيدنا محمـد
األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛
فشهادة الزور من أكرب الكبائر يف اإلسالم ،قال تعاىلَ ﴿ :وال َِّذي َن َل يَشْ َه ُدو َن ال ُّزو َر
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َوإِذَا َم ُّروا بِاللَّ ْغ ِو َم ُّروا كِ َرا ًما ﴾( ،)1وقال تعاىل﴿ :فَا ْجتَ ِنبُوا ال ِّر ْج َس ِم َن ْالَ ْوث َانِ َوا ْجتَ ِنبُوا قَ ْو َل
ال ُّزورِ﴾( ،)2جاء يف تفسري فتح القدير للشوكاين« :أَ ْي :فَا ْجتَ ِن ُبوا ال ِّر ْج َس ال َِّذي ُه َو َوث َ ٌن،
َوا ْجتَ ِنبُوا قَ ْو َل ال ُّزو ِر ال َِّذي ُه َو الْبَ ِاط ُلَ ،و ُس ِّم َي زُو ًرا ِلَنَّ ُه َمائِ ٌل َعنِ الْ َح ِّق ،ومنه قوله تعاىل:
وم»(،)3
تَتَزا َو ُر َع ْن كَ ْه ِف ِه ْمَ ،وقَ ْولُ ُه ْم َم ِدي َن ٌة َز ْو َرا َء ،أَ ْيَ :مائِلَةٌَ ،والْ ُم َرا ُد ُه َنا قَ ْو ُل ال ُّزو ِر َع َل الْ ُع ُم ِ
ض اللَّ ُه َع ْن ُه ،ق ََال :ق ََال ال َّنب ُِّيَ ،ص َّل الل ُه َعلَيْ ِه
و َع ْن َعبْ ِد ال َّر ْح َمنِ بْنِ أَ ِب بَ ْك َرةََ ،ع ْن أَبِي ِهَ ،ر ِ َ
َو َسلَّ َم« :أَالَ أُنَ ِّبئُ ُك ْم ِبأَك َ ِْب ال َك َبائِرِ؟� ،ثَالَثًاً ،قَالُوا :بَ َل يَا َر ُس َ
ش ُاك بِاللَّ ِهَ ،و ُعق ُ
ُوق
ول اللَّ ِه ،ق ََال :ا ِإل ْ َ
ال َوالِ َديْنِ َ -و َجل ََس َوكَا َن ُمتَّ ِكئًا فَق ََال :أَالَ َوقَ ْو ُل ال ُّزورِ ،ق ََال :ف ََم ز ََال يُ َك ِّر ُر َها َحتَّى قُلْ َنا :لَيْتَ ُه
َسك ََت» (.)4
وعليه؛ فإن الشهادة بغري الحق تعد شهادة زور ،وهي من أكرب الكبائر ،وال تجوز أبدا ً،
وال ينفع يف ذلك إضامر نية مخالفة ما يرصح به أمام القايض ،كأن يشهد الشاهد بأنه
مل يشاهد فالناً يف مكان ما ،ثم يضمر يف نفسه استثنا ًء ،فيقول يف نفسه :إال مرة واحدة،
فهذه حيلة ساقطة الستحالل الحرام؛ أل َّن العربة يف الكالم هي إحقاق الحق ،وإبطال
الباطل ،ال العكس ،واملعاريض أمام القايض ال تجوز ،فاليمني عىل نية القايض ،ال نية
الحالف ،والخوف من الله تعاىل واالبتعاد عن شهادة الزور هو الواجب املحتم عىل كل
مؤمن بالله تعاىل ،والله تعاىل أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
 .1الفرقان.72 :
 .2الحج.30 :
 .3فتح القدير .514 :3

اب َما ِق َيل ِف شَ َها َد ِة ال ُّزورِ.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الشهادات ،بَ ُ
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للتواصل مع هيئة مكافحة الفساد
العنوان :البرية /البالوع  /شارع مكة
الهاتف02 - 2424018 /02 - 2424017 /02 - 2424016 :

الفاكس 02-2424015 :
الربيد اإللكرتوينInfo@pacc.ps :
الصفحة اإللكرتونية للهيئةwww.pacc.pna.ps :

للتواصل مع دار اإلفتاء الفلسطينية
القدس-الرام-الشارع الرئيس-قرب قرص الضيافة

القدس -ص.ب  20517 :رام الله 1862 :
هاتف02- 2348602 / 02- 2348601 /02- 6260042 :

تلفاكس02 - 2348603 02 - 6262495 :
الربيد اإللكرتوينinfo@darifta.org:

الصفحة اإللكرتونية للدارwww.darifta.org :
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