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َّأثر األخالق في مشروعیة القرارات اإلداریة َّ  

 "دراسة مقارنة"

  مصطفى عبد الشهید عبد اللطیف خضر  

  . الحقوق، جامعة بنها، بنها، جمهوریة مصر العربیة  قسم القانون العام، كلیة

  Le2.jed@bmc.edu.sa: البرید اإللكتروني 

 ا  :  
َّ النظم الوضعية عىل خالف مفهوم األخالق يف الفقه    األخالق تعبري حديث  يف ُّ

ِّي،  والتي تعترب من أساسيات الدين اإلسالماإل َّ َّي ؛ وذلـك ألن األخـالق هـي سالمِّ ِّ

ًوهذا اخللق قد يكون خلقا حسنا وقد يكون خلقا ، الصفة التي يتصف هبا اإلنسان  ً ً

ــة ــة مقارن ــة يف حال ــوم األخــالق اإلداري َّقبيحــا، ومفه ــا ً ــي حتكمه ُّ التــرصفات الت َّ

ِّبالترصفات املحكومة بالقانون والتي يطلق عليها النظام العام، فالسلوك اإلنساين  ُّ ِّ َّ

َّقد يكون حمكوما بالقواعد القانونيـة أو بالقواعـد األخالقيـة ، وقـد يقـع يف دائـرة  َّ ً

ِّاالختيـار احلــر، فالقواعــد القانونيــة التــي وضـعها املــرشع حتــدد د ِّ َّ ُّائــرة الــسلوك ِّ

أمـا . الواجب واملمنوع وتـدعم تلـك القواعـد بـام جيـرب األفـراد عـىل احرتامهـا

َّالسلوك الذي يقع يف دائرة االختيار احلر فإنه يقع خارج نطاق القانون ، بمعني أن  َّ ُّ ُّ

َّللشخص مطلق احلرية يف هذا املجال مثل  ّ َّاختيار النشاط الذي يامرسه من بني : َّ

 -َّ املــرشوعة، واختيــار الطعــام والــرشاب ، ومــابني هــذين املجــالنيَّالنــشاطات

 يقـع جمـال األخـالق ، فـاألعامل هنـا ليـست -القواعد القانونية واالختيار احلـر 

َّحمكومة بقوانني حمددة ، ولكنها حمكومة بالقيم واملبادئ التـي ارتـضاها أبنـاء 

ُّ السلوك املقبول أو إىل َّاملجتمع ، وهي التي ترشد األشخاص واجلهات اإلدارية

ٍّإن مسئولية صدور أي قرار غري أخالقي تقع يف الواقع عىل عاتق كل . املرفوض ٍّ َّ

ٍمن مصدر القرار واجلهـة اإلداريـة ؛ وذلـك ألن كـل مـدير حيمـل معـه يف مكـان  َّ َّ َّ
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: ِّالعمل العديد من الصفات واخلصائص التي تؤثر عىل قراراته عىل سبيل املثال  

َّملدير الدينية التي يعتنقها واحتياجاته الشخصيةأخالق ا َّ َّوىف العموم فـإن بعـض . َّ

ًاملـديرين قـد يطبـق القــانون ، ويف نفـس الوقـت يتمــسك بـاألخالق ؛ خوفـا مــن  َّ ِّ

ًالعقاب ، ويوجد نوع آخر من املديرين يطبق القوانني ويتمسك باألخالق متسكا  ُّ َّ ِّ ٌِ

يقعون ضمن هذه املجموعـة ، وهنـاك جمموعـة بتقاليده ،  ومعظم رجال اإلدارة 

 وهم .ّالعدل ، واملساواة ، واحلق : َّثالثة تتبع مبادئ أخالقية اختارهتا لنفسها مثل 

َّيدركون أن األشخاص يتمتعون بقيم متفاوتة، ولذلك فـإهنم يبحثـون عـن حلـول 
ٍ ٍ َّ َّ

 املوازنة بني  وعادة ما جيتهدون يف.َّمبتكرة للمشاكل األخالقية يف ظل مبادئهم 

َاحتياجات العاملني واملصلحة العامة ورغم أن هؤالء يعتـربون أعـىل مـستويات  َّ

َاملديرين فإهنم مازالوا يشكلون قلة بني مديري ذلك العرص ِّ. 

َّوقد تم دراسة هذا املوضوع يف ثالث نقاط رئيسة كالتايل  َ : 

  .   اق -

  . اري  امن اداري وا ا دور اق  ن اار اد-

 ت  َ دور اق  ن اار اداري  اء              -
ا وا داريا .  

ُّوبعد دراسة هذا املوضوع تم التوصل  َّ َّ عدد من التوصيات، و منها عىل سبيل إىلَّ َ ٍ

 : املثال ال احلرص 

َّ يف القرارات اإلدارية خصوصا وأنّولة للجانب اخللقيَّ الدتكريس جملس - ً من  َّ

َّأسباب بطالن القرارات اإلدارية عنرص الس  انرَّ وكالمهـا يتـأث ،بب وعنرص الغايـةَّ

 . ِّته باجلانب اخللقيَّحسب مرشوعي

ِّ اعتبار خمالفة األخالق اإلدارية سبب مستقل لبطالن القرار اإلداري - ٌٌّ َّ. 
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س اجلامعــات ، والكليــات ، واملعاهــد املتخصــصة إلعــداد أبحـــاث تكــري -

 .ِّودراسات تتعلق بأخالق العمل اإلداري 

  .فنيَّة للموظَّوالوطني، َّ األخالقية  ،ةَّوعية الدينيَّدريب والتَّهتامم  باإلعداد والتاال - 

 ت  اا :  
 –َّ مــرشوعية القــرارات –َّ الوضــعية ُّ الــنظم–ّ االختيــار احلــر –َّالقواعــد القانونيــة 

 عنـرص –َّ عنـرص الـسبب –ّي سالم الفقة اإل– القضاء اإلداري –َّاألخالق اإلدارية 

 .الغاية 
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Abstract:        

    Ethics is a new term in modern systems in contrast to the 
concept of ethics in Islamic jurisprudence, which is considered 
one of the foundations of the Islamic religion. This is because 
morality is one of the characteristics of the human being, and 
these morals may be good or bad, and the concept of 
administrative ethics in the case of comparing the behaviors 
that govern it with the behaviors governed by the law, which is 
called general. Human behavior may be governed by legal 
rules or ethical rules, and it might be in the circle of free 
choice. The legal rules laid down by the legislature define the 
circle of obligatory and prohibited behavior and support those 
rules in a way that obliges individuals to respect them. As for 
the behavior that falls within the circle of free choice, it falls 
outside the scope of the law, meaning that the person has 
absolute freedom in this field, such as: choosing the activity 
that he\she practices from among the legitimate activities, and 
choosing food and drink, and between these two fields - legal 
rules and free choice - the domain of morality Lies. Business 
here is not governed by specific laws, but it is governed by the 
values and principles accepted by the members of society, and 
this is what guide persons and administrative bodies to 
acceptable or unacceptable behavior. In fact, the responsibility 
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for making any unethical decision rests with both the source of 
the decision and the administrative people, because every 
manager carries with him\her in the workplace many of the 
characteristics Which affect his/her decisions, for example the 
religious morals that he embraces and his\her personal needs. 
In general, some managers may apply the law, and at the same 
time adhere to morals for fear of punishment, and there is 
another type of managers who enforce laws and adhere to 
morals because of their traditions and most management 
leaders fall within this group and there is a third group that 
follows the ethical principles that they chose for themselves 
such as: fairness, equality, Right. They realize that people have 
different values, and therefore they seek creative solutions to 
ethical problems in light of their principles. They usually strive 
to strike a balance between employee needs and the public 
interest; although these were considered as best managers, they 
were still a minority among the managers of the era. 
This topic has been studied in three main points as follows: 
- the concept of ethics. 
- The role of ethics in the invalidity of an administrative 
decision in administrative law and Islamic jurisprudence. 
- Judicial applications on the role of ethics in the invalidity of 
the administrative decision in administrative judiciary and 
Islamic jurisprudence. 
After studying this topic, a number of recommendations 
were reached, including, but not limited to:  
- The State Council consecrated the moral aspect in 
administrative decisions, especially since one of the reasons 
for the invalidity of administrative decisions is the element of 
cause and the element of purpose, both of which are affected 
according to its legitimacy by the moral aspect. 
- Considering the violation of administrative morals as an 
independent reason for the invalidity of the administrative 
decision.- Dedicating universities, colleges, and specialized 
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 institutes to prepare research and studies related to the ethics 
of administrative work.- Attention to preparation, training, 
religious, moral, and patriotic awareness for employees. 
 

keywords: The Legal Rules - Free Choice - Postural Systems - 
Legality Of Decision - Management Ethics - Administrative 
Judiciary - Islamic Jurisprudence - The Reason Element - The 
Aim Element. 
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ا  

، دنا حممـد بـن عبـد اهللا ِّ سـي ،الم عىل رسـول اهللاَّالة والسَّوالص ، ِّ رب العاملني هللاُِاحلمد

 . يوم الدين إىلعليه وعىل آله وصحبه ومن تبع هداه 

أ :   

ِّ   فإن األخالق تعبري حديث  يف الـنظم الوضـعية عـىل خـالف مفهـوم األخـالق يف الفقـه  َّ

ِّ تعترب من أساسيات الدين اإلِّي والتيسالماإل ِّي؛ وذلك ألن األخالق هي الصفة التـي سالمَّ َّ ِّ

َّوهذا اخللق قد يكون خلقا حسنا وقد يكون خلقا قبيحا ، ولذلك فإن ، َّيتصف هبا اإلنسان  ً ً ًً

- َّجل شأنه-  بقوله – صىل اهللا عليه وسلم- ً  وصف رسوله حممدا -  سبحانه وتعاىل- اهللا 

 : Mm     l  k    n  L   )١(
  

 يعترب شهادة كـربى يعجـز -  صىل اهللا عليه وسلم - َّوهذا الثناء الفريد عىل رسولنا الكريم 

ِّويعجز كل تصور عن وصف هذا الثناء من رب العباد ، ُّكل قلم  َُّّ ٍ ُّ. 

ًوبالنظر إيل سرية رسولنا الكريم نجد العنرص األخالقي واضحا يف الـدعوة إيل األمانـة ،  َّ

َّ، والعدل ، والرمحة، والنهي عن اجلور ، والظلم ، والغش، وأكل أمـوال النـاس والصدق

 .بالباطل ، واالعتداء عىل احلرمات واألعراض 

َّوبالتايل فإنه يمكن أن نعرف األخالق بأهنـا ِّ ْ َّ ُّجمموعـة مـن القـيم التـي حتكـم تـرصفات : َّ

َّاألشخاص يف جمال اخلطأ والصواب ؛ حيث إن هـذه القـيم تـ ضع املقـاييس ملـا يعتـرب َّ

ُّحسنا أو سيئا من الترصفات  َّ ً ًِّ. 

ُّويتضح لنا مفهوم األخالق اإلدارية يف حالة مقارنة الترصفات التـي حتكمهـا بالتـرصفات  َُّّ َّ ََّّ

َّاملحكومة بالقانون ، فالسلوك اإلنساين قد يكون حمكوما بالقواعد القانونيـة أو بالقواعـد  ُّ ًُّ

                                                        

   .٤: قلم آية  سورة ال)١(
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ِّفالقواعـد القانونيـة التـي وضـعها املـرشع . ِّيقع يف دائـرة االختيـار احلـر َّاألخالقية ، وقد   ِّ

ُّحتـدد دائــرة الــسلوك الواجـب واملمنــوع وتــدعم تلـك القواعــد بــام جيـرب األفــراد عــىل  ِّ

 .احرتامها

َّأما السلوك الذي يقع يف دائرة االختيـار احلـر فإنـه يقـع خـارج نطـاق القـانون ، بمعنـي أن  َّ ِّ ُّ َّ

َّص مطلـق احلريــة يف هـذا املجــال مثـل َّللـشخ َّاختيـار النــشاط الـذي يامرســه مـن بــني : ِّ

ــار الطعــام والــرشاب و بــني هــذين املجــالني يقــع جمــال  َّالنــشاطات املــرشوعة، واختي َّ َّ

ــالقيم  ــا ليــست حمكومــة بقــوانني حمــددة ، ولكنهــا حمكومــة ب َّاألخــالق ؛ فــاألعامل هن َّ

َّجتمع ، وهي التي ترشـد األشـخاص واجلهـات اإلداريـة واملبادئ التي ارتضاها أبناء امل

 .)١(ُّ السلوك املقبول أو املرفوضإىل

َّوعندما يصدر أحد الرؤساء قرارا إداريا غري أخالقي ، فإن املسئولية يف الواقـع تقـع عـىل  ٍّ � ً َُّّ

ٍعاتق كل من مصدر القرار واجلهة اإلدارية ؛ وذلـك ألن كـل مـدير حيمـل معـه يف َّ َِّّ  مكـان َّ

ِّالعمل العديد من الصفات واخلصائص التي تؤثر عىل قرارته عىل سبيل املثال  أخـالق : ِّ

َّاملدير الدينية التي يعتنقها واحتياجاته الشخصية  َّ َّ ِّ. 

َّويف العموم فإن بعض املديرين قد يطبق القانون ، ويف نفس الوقت يتمـسك بـاألخالق ؛  َّ

ٌخوفا من العقـاب ، ويوجـد نـوع آخـ َّر مـن املـديرين يطبـق القـوانني ويتمـسك بـاألخالق ً ِ

ًمتسكا بتقاليده ، ومعظم رجال اإلدارة يقعون ضـمن هـذه املجموعـة ، وهنـاك جمموعـة  ُّ

َّثالثة تتبع مبادئ أخالقية اختارهتا لنفسها مثل   وهم يدركون .العدل ، واملساواة ، واحلق : َّ

َّأن األشخاص يتمتعون بقيم متفاوتة ، ولذل َّك فإهنم يبحثون عن حلـول مبتكـرة للمـشاكل َّ

ِّاألخالقيـة يف ظـل مبـادئهم  ً وعـادة مـا جيتهـدون يف املوازنـة بـني احتياجـات العـاملني .َّ

                                                        

أخـالق اإلدارة وأداء املـنظامت ، مركـز صـالح عبـد اهللا كامـل :  بـسيوين إسـامعيلإسامعيل عىل /  د)١(

 . ٤م ص٢٠٠٢ مركز الدراسات املرصفية يوليو –ي ، جامعة األزهر سالملالقتصاد اإل
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َّواملصلحة العامة ، ورغـم أن هـؤالء يعتـربون أعـىل مـستويات املـديرين فـإهنم مـازالوا 

َّيشكلون قلة بني مديري ذلك العرص ِّ)١(. 

َّار القرارات اإلداريـة مرحلـة االجتهـاد واختيـار البـديل األنـسب ، َّوتسبق عملية إصد

َّوهي عملية تستند إيل املبادئ األخالقية يف غيبـة القـوانني ، أو تـضارهبا ، أو غموضـها ،  َّ

ُّوعند عدم تطبيق القواعد األخالقية فإن القرارات اإلدارية قد يرتتب عليها رصاعات وتوتر  َّ ْ َّ ََّّ

ِّاخلية التي متتد للبيئة اخلارجيـة للتنظـيم ، وكجـزء مـن هـذه الـرصاعات مـا َّالعالقات الد
ٍ َّ َُّّ َّ

َّحيسه املدير يف حالة تعرضه لضغوط جتربه عىل التنازل عن بعض مبادئه ، أو قيمـه ، أو  ُّ ُّ

َّقواعد السلوك األخالقي التي يعتقد بإلزاميتها ِّ ُّ)٢(. 

  : أب ار اع 
ــسبب يف ــوع َّيرجــع ال ــار هــذا املوض ــدان إىل اختي ــه الفرنــيس واملــرصي ال يعت َّ أن الفق ّ ّ َّ

ٍباألخالق كسبب من أسباب بطالن القـرار اإلداري؛ ولنـدرة البحـوث يف هـذا املوضـوع 

ًأردت أن أتناوله مقارنة بالفقه اإل  . ِّي؛ ألمهيته سالمْ

 اوأ راا أ :  
َّر األخالق يف بطـالن القـرار اإلداري؛ وذلـك ألن حمـل ترتكز أمهية الدراسة يف إبراز دو َّ

ًالقرار اإلداري البد أن يكون ممكنا وجائزا قانونا ، فعندما يكون حمل القرار عمال خمالفا  ً ًُّ ً ً َّْ ّ

ِّلألخالق ففي هذه احلالة يكون القرار باطال؛ لبطالن املحل  وكذلك بالنسبة لسبب القرار .ً

ًببا مرشوعا غري خمالف لألخالق ، وإال عد هذا السبب باطال ؛ ِّاإلداري جيب أن يكون س َّ َّ ٍ
ً ً

                                                        

  .٦مرجع سابق ، ص:  بسيوين إسامعيل عىل إسامعيل/  د)١(

َّأخالقيات القرارات اإلداريـة ، مؤتـة للبحـوث والدراسـات، املجلـد اخلـامس ، حتسني الطراونة ، /  د)٢(

  ) .pdf(  وما بعدها  ، منشور عىل شبكة اإلنرتنت بنظام ١٣٨ ص ١٩٩٠العدد الثاين ،



 

)٧٣٦( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

 أن تكون الغاية من القرار اإلداري غاية مرشوعة غري –ً أيضا –وجيب . ملخالفته لألخالق  

 . خمالفة لألخالق 

 ؤو ا  :  
 : تكمن مشكلة البحث وتساؤالته يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية 

 ألخالق دور يف بطالن القرار اإلداري ؟هل ل - 

 ِّهل لألخالق أثر عىل حمل القرار اإلداري ؟ - 

 هل لألخالق أثر عىل سبب صدور القرار؟ - 

  هل لألخالق أثر عىل الغاية من القرار اإلداري ؟ - 

 ما اآلثار املرتتبة عىل خمالفة املوظف العام لألخالق ؟  - 

  املخالف لألخالق؟ِّما حدود رقابة القضاء عىل القرار اإلداري - 

 ا :  
 .لقد اعتمدت يف هذا البحث عىل املنهج الوصفي ، التحلييل ، املقارن 

ٌّقسم نظري ، وقسم تطبيقي :  وجاءت هذه الدراسة عىل قسمني  ٌ. 

َّوعىل هذا األساس فإنني سوف أتناول دراسة هذا البحث عىل النحو التايل  َّ َّ: 

  .ق  ا : ا اول

ما ا : دارين اما  دارارات اا و  قا أ
ا وا .  

 ا.  

اا.  

  .ارس 

    ا  ا / ار



  

)٧٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :ا اول
   اق 

  : ف أول درا ا ا    ا ا

  . اق : ا اول

ما ا : دارارات اا  ق و اا.  

  :ا اول
   اق

َّ قبــل احلــديث عــن موضــوع األخــالق ســألقي نظــرة تارخييــة عــىل موضــوع نظريــة    ًَّ ً

ِاألخالق حيث يرجع املؤرخون الفضل  ُرَّريـة أخالقيـة بـني الذي جاء بـأول نظ َّ     

الفــضائل :  الفــضائل إيل نــوعنيأر وقــد صـنف .قبـل املــيالد  ) ٣٢٥ – ٤٣٥( 

ًالعلمية التي تستند إيل العقل فكرا وممارسة والتي ختـضع للعقـل ويمكـن اكتـساهبا  ً َّ

ْ أن حتديد مستوي الفضيلة خيـضع ملـا أسـامه أرَّبالتدريب واملامرسة، و اقرتح 

ٌّأن التوسـط يف األمـور هـو جـوهر : ِّ ويعني الوسط الـذهني "لوسط الذهني ا"بقاعدة  َّ َّ

َّالفضيلة، فمثال اإلكثار مـن الطعـام ضـار، كـام أن اإلقـالل منـه ضـار باجلـسد، ولكـن  َّ ً

 .)١(التوسط يف املأكل حيفظ للجسم سالمته وصحته 

َّومما الشك فيه أن فاعلية اإلنسان وكفاءته ترتبط وتتـأث َّ َّ ر بإيامنـه العميـق ، واقتناعـه بـالقيم ََّّ

َّ العمليـة ومهاراتـه الـسلوكية معارفهَّاألصيلة واملثل األخالقية العالية التي تدفعه إيل تنمية  ُّ َّ

ًنحو حتسني انتاجيته ، ومن ثم فإن القيم ، واملثل ، واألخالقيات تـؤثر يف الـسلوك متامـا  ُّ َّ َّ َِّّ َّ

َّكام تؤثر املفاهيم العلمية و َّالنظرياتِّ َّ . 

                                                        

َّاملــذاهب األخالقيــة الكــربي ، ترمجــة قتيبــة املعــرويف ، الطبعــة الثانيــة  بــريوت ، :  فرانـسوا غريقــوار )١(

 . ١٤٢مرجع سابق ص: حتسني الطراونة/ وللمزيد ينظر د. ٤١ م ، ص١٩٨٤يدات منشورات عو



 

)٧٣٨( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

ٍتلك املبادئ السامية التي تسود املجتمع يف عرص من العصور : ويقصد بقواعد األخالق  َّ

َّبحيث تكون هذه املبادئ هي التي ختول الصدق ، والبعد عن الرذيلة ، والوفاء بـالعهود ،  ِّ ِّ

َّورد األمانات إيل أهلهـا ، ويمكـن التمييـز بـني القـانون واألخـالق بـاالعتامد  ٍعـىل معيـار ِّ

َّحمدد هو عنرص اجلزاء، فاجلزاء يف القانون جزاء مادي حمسوس توقعه الـسلطة العامـة  ُّ
ٍ َّ

َّيف الدولة بام لدهيا من إمكانيات للقهر واجلرب َّ أما يف األخالق فهو جمرد نصائح تبدهيا .َّ

َّ يتعني عىل أفرادها الت.ِّاجلامعة وأصبحت تشكل يف ضمريها العام مبادئ عليا ِّحيل هبا ، َّ

َّومن ثم فاجلزاء فيها معنوي يتمثل يف االزدراء العام من الكافة ملنتهك القاعدة األخالقية  ََّّ َّ ٌَّ

َّ ، وبالتايل منطقية وهي ةطبيعيٍّ وينبع اختالف اجلزاء يف كل من القانون واألخالق نتيجة . ِّ

َّ فإذا كانت األخالق غايتها السمو بالن.اختالف الغاية  ُّ َّفس فإن اجلزاء فيها يكون مـن نفـس ُّ

َّ أمـا القـانون فالغايـة منـه إقامـة نظـام للحيـاة يف . الطبيعة أي شـعور الفـرد بتأنيـب ضـمريه 

ُّاملجتمع ، وبالتـايل فـإن اجلـزاء يكـون يف يـد احلـاكم الـذي يملـك اجلـرب، والتـسلط ،  َّ ََّّ

َّانون واألخالق ، فـإن القـانون  هذه االختالفات الواضحة بني القإىلواإلجبار ، وباإلضافة 

ِّحيدد احلقوق والواجبات فكل حق يقابله واجب ؛ ألن احلقوق والواجبات حتقق النظام  ِِّّ َّ ٍّ َّ

َّالعام يف الدولة ، وإذا مل يقم الشخص بالواجب امللقى عيل عاتقه جتاه اآلخـرين داخـل  َّ

َّالدولة وخارجها فإنه يتعـرض ملطالبـة مـن هـؤالء اآلخـري َّ َّن باقتـضاء حقـوقهم قبلـه ، أمـا َّ

ِّاألخالق فإهنا توضح الواجـب فقـط ، مثـل  َّ أن إىلمـساعدة املحتـاج ، وذهـب الـبعض : َّ

 .)١(ًتنشأ حقا للمحتاج يف مواجهة القادرين عىل املساعدة األخالق ال

                                                        

ــاغو/  د)١( ــمري تن ــة األويل ، ص: س ــانون، الطبع ــة للق ــة العام ــسالم/  ،  د٢٧النظري ــد ال ــعد عب ــعيد س : س

 . ١٨ ،١٧ م ، بدون دار نرش ص٢٠٠٣/م٢٠٠٢املدخل يف نظرية القانون، الطبعة األويل 



  

)٧٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّوإذا كان هذا هو وجه اخلالف بني القاعدتني القانونية واألخالقية فإن هذا ال َّ ي وجـود ينفـ َّ

َّناحية أن الكثري من القواعد القانونية تبدأ كقواعد أخالقية ، ثم تتحـول   ِّاتفاق بينهام  َّ َّ َّ  إىلَّ

�قواعد قانونية عندما حيدد هلا املرشع جزاء ماديا عند خمالفتها  ًَّ ِّ ِّ. 

ٍّ أساس أخالقي ؛ إلإىل تربير كافة االلتزامات باالستناد ا ام وقد حاول  يـضاح ٍ

َّالتالزم بني القانون واألخالق ، ومن جهة أخرى فإن قواعـد األخـالق جتـد هلـا مكانـة يف  َّ

ِّنطاق القانون من خالل فكرة اآلداب العامة والنظام العام َّ)١(. 

َّ وتتمثل أخالقيات اخلدمة العامة يف جمموعـة املعـايري التـي يمكـن يف ضـوئها احلكـم  َّ َّ

َّ صـحيحا أو خاطئـا مـن الوجهـة اإلنـسانية ، وأن الفـساد اإلداري ُّعيل هذا السلوك باعتباره ًَّ َّ ً

ًحيدث بسبب االنحراف عن القواعد واملعايري األخالقية لتحقيق مآرب شخصية غالبا ما  ََّ َّ

ُّبأهنـا الـسلوك املثـايل :  اق ادار  َّتكون عىل حساب املصلحة العامة ، وتعـرف ُّ َّ

ْكومي أن يسلكه بسهولة َّالواجب عىل املوظف احل ِّ. 

ُّفاجلوانــب اجليــدة للــسلوك تــشمل اإلخــالص يف العمــل ، الــوالء للدســتور والقــوانني، 

َّ فاملشكلة هي يف كثرة ولـيس يف قلـة القواعـد األخالقيـة – إلخ …ومساعدة املواطنني 

ِّاملثالية،  وكذلك يف التحديد اإلجرائي ملثل هذه املثل  ََّّ. 

َّالعقبات الرئيسة التي حتول دون االهتامم بموضوع أخالقيـات اخلدمـة وهناك العديد من  َّ

َّالعامة وأثرها عىل سلوكه يف العمل ، وأمهها االعتقاد بأن تأثري األخالقيـات عـىل العمـل  ََّّ

َّحمدود باعتبار أنه ال يعمل وفقا ملا متليه عليه أخالقياته الفردية ، وإنام يف ضوء ما تضعه  ََّّ َّ ً َ

�رة من سياسات ، وإجراءات ، ونظم عمل، أي من وجهة نظر اإلدارة أنه حميد أخالقيا اإلدا َّ ٍ ٍ

َّ، كذلك فاملنظامت واألجهزة اإلدارية املركزية التي هلا حق إصدار اللـوائح والنـرشات  َّ ّ َّ َّ َّ

ُّاملتعلقة بأخالقيات الوظيفة العامة ال تستطيع أن تنظم كافـة تفاصـيل تـرصفات  َّ ِّ ْ َّ َّ َّاملوظـف ِّ

                                                        

 .١٨مرجع سابق ص: سالم سعيد سعد عبد ال/د )١(



 

)٧٤٠( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

ًوالدليل العميل عيل ذلك هو ما حتتويه قواعد ونظم العمل من مصطلحات تـرتك جمـاال   ٍ
ِّ َّ

َّواسعا للتقديرات األخالقية للموظف مثل َّ َّ كفؤ ، ومناسب ، ومفيد ، وعادل ، ورضوري ، : ً

 .)١(وعميل ، ومالئم، وغري ذلك من املصطلحات أو عكسها

ِّ خمتلف الدراسات التي تناولت هذا املوضوع عىل نـوع ِّويكاد يكون هناك شبه اتفاق يف

ِّالصفات التي ينبغي توافرها يف السلوك األخالقي  ُّ  : ، وهي )٢(ِّ

 . املساواة يف املعاملة - ١

ُّمعاملة اآلخرين بالطريقة التي حيبها اإلنسان لنفسه  - ٢ َّ. 

َّاحلرص عيل املصلحة العامة والوالء للوحدة اإلدارية  - ٣ َّ. 

ا  ق:  
، كـالتزام )٣(َّجمموعة املثل العليا التي يري الناس فيها ما ينبغي اتباعـه:  هي دئ اق 

ُّالصدق ، واجتناب الكذب ، ومساعدة الـضعيف ، والتـصدق عـىل الفقـري ، ويـرى بعـض  َّ َّ ِّ

 : َّالفقه أن األخالق 

 .)٤(" بني اخلري والرش َّ جمموعة القواعد التي حتكم سلوك األفراد عىل أساس التمييز"

                                                        

َّأخــالق املوظــف العــام وكيــف نلتــزم هبــا ،املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة : صــفوت النحــاس /  د)١( َّ

 .٥٦، ص) دار املنظمومة (  ، منشور عىل موقع املكتبة الرقمية ٢٠٠٦،ديسمرب 

 .٥٧َّأخالق املوظف العام وكيف نلتزم هبا ، مرجع سابق ص: صفوت النحاس /  د)٢(

ــار /  د)٣( ــق العط ــارص توفي ــد الن ــرشيعة اإل: عب ــق ال ــانون وتطبي ــة الق ــدخل لدراس ــالمم  ، ١٠٢ية ،   صس

، ) نظريـة القـانون( املـدخل لدراسـة العلـوم القانونيـة :  عبـد النبـي شـاهني إسامعيل/ وللمزيد ينظر أيضا د

 . ٥٤م ، ص٢٠٠٧/م٢٠٠٦بدون نارش ، 

ــاريس –دخل  املــ– القــانون املــدين –ســتارك /  د)٤( ــة ١٩م ،ص١٩٧٧ ب  ، مــشار إليــه يف كتــاب نظري

 ، وللمزيـد ٤٨املدخل لدراسـة القـانون ، اجلـزء األول ص: القانون للدكتور نزيه حممد الصادق املهدي 

  . ٥٤مرجع سابق ص:  شاهني إسامعيل/ ينظر أيضا د



  

)٧٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًوتبقي صعوبة حتديد ما املقصود باخلري والرش يف هذا التعريف ومن ثم كان تعريفا غـري  َّ َّ ِّ َّ

 .دقيق

جمموعة املبادئ التي تستقر يف ضمري اجلامعة ووجداهنا : َّوعرفها البعض اآلخر بأهنا 

َّدات دينيـة وأفكـار يـسودها حاليـا مـن معتقـ ٍكحصيلة لرتاثها وتارخيهـا احلـضاري ، ومـا

َّسياسية ، واقتصادية ، واجتامعية، َّ ٍوكذلك مدى ما وصلت إليه من مدنية وتقدم يف مجيـع  َّ ُّ ٍ
َّ

َّاملجاالت، هذه املبادئ تضع احلـد الفاصـل بـني اخلـري والـرش، و اخلطـأ والـصواب ،  َّ

 .)١( عن املنكرْالفضيلة والرذيلة، ونتيجة لذلك فهي تطالب الفرد بأن يأمر باملعروف وينهى

َّومن خالل العرض السابق لتعريـف األخـالق أميـل إيل مـا ذهـب إليـه العديـد مـن رشاح  َّ

َّالقانون املدين املعارصين أنه من الصعب وضع تعريف جامع مانع ودقيق ؛ ألن أساسها  ٍ ٍ ٍ ٍَّ
ِّ

ّنفسه نسبي غري متفق عليه وخيتلف من جمتمع آلخـر وحـسب كـل مـذهب داخـل نفـس  َ ٌٍّ ٍ َّ

 .)٢(جتمع امل

  ي اا واف  ا اق وا امن

 ق: أوا    
عالقة اإلنسان بخالقه وهذه هي العبادات ، : أو: تتناول األخالق جمموعة من العالقات 

مَّسلوك اإلنسان إزاء نفسه وهذه هي األخالق الشخصية أو الفردية ، : و َّ َّو : عالقة

اإلنسان بغريه من أفـراد املجتمـع وهـذه هـي األخـالق االجتامعيـة وهـذه بـدورها تـشمل 

َّاألعامل الباطنة كالنوايا ، واملقاصد ، واألعامل الظاهرة ، أما القانون فـال شـأن لـه بعالقـة 

                                                        

 ، وللمزيــد ٤٨ ،  ص م١٩٧٧دروس يف املــدخل للعلــوم القانونيــة، طبعــة : نعــامن خليــل مجعــة /  د)١(

  . ٥٤مرجع سابق ص:  شاهني إسامعيل/ ينظر د

/  ، وللمزيـد يـنظ د٤٨مرجـع سـابق  ص: نعـامن مجعـة /  ، د٤٨مرجع سابق، ص : نزيه املهدي/  د)٢(

  . ٥٤مرجع سابق ص:  شاهنيإسامعيل



 

)٧٤٢( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

َّالنفس ، بل إن األعامل الظاهرية ذاهتا ال يتناول القانون منها إال ما يقـع يف  َّ َّ  عالقـة اإلنـسان َّ

َّبغريه مما يتصل منها بتحقيق العدل واستقرار املعامالت َّ)١(. 

َّكام هو الشأن يف الكذب وارتكاب الفحشاء فهام حمظوران عىل إطالقهام يف األخـالق 

َّبينام ال حيظر القانون أيا منهام إال إذا بلغ الكذب حـد شـهادة الـزور أمـام جهـة قـضائية أو  �َّ َّ

ِّ حد الزنابلغت الفاحشة َّ. 

َّويتــضح ممــا ســبق أن األخــالق أوســع نطاقــا مــن القــانون ؛ ألن قواعــده حتكــم الــسلوك  َّ َّ ًَّ َّ

ّالظاهري والباطني للفـرد، بيـنام قواعـد القـانون ال حتكـم إال الـسلوك الظـاهري فقـط  ََّّ َُّّ ََّّ)٢(  ، 

َّت التقـايض أمـام َّوهناك قواعـد قانونيـة ال دخـل فيهـا لألخـالق كلـوائح املـرور وإجـراءا

َّاملحاكم ، ومن جهة أخرى هناك قواعد خلقية ال صلة هلا بالقانون كآداب األكل ، وحب 
ٍ

 .)٣(اخلري للناس

َّ أن كثريا من القواعد اخللقيـة تـدخل -  وهو ما أميل إليه-  ا ا وإزاء ذلك يري  ً َّ

ِّبالتدريج يف دائرة القانون كتسعري بعض السلع ، وحتريم ا َّلغش ، وكالتأمينات االجتامعية َّ َّ ِّ

ِّيف حاالت املرض ، والعجز، والشيخوخة التي أخذ هبا القانون منذ عهد قريب، وكنص  ٍ ٍ َّ

َّالقانون عىل بطـالن العقـود والتـرصفات املخالفـة لـآلداب العامـة ، أي أصـول األخـالق  ُّ َّ

ٍّاملرعية ، وبالتايل فإن نطاق كل من القانون واألخالق َّ َّ َّ ال يصلح كمعيار مميز بينهام ؛ ألنه َّ ٍ َّ ٍ

 .)٤(نطاق متداخل مشرتك 

                                                        

 ٣٦ م   ص١٩٦٧طبعـة ) املدخل للعلـوم القانونيـة( رشح القانون، اجلزء األول،: سليامن مرقص /  د)١(

  . ٥٥ شاهني ، مرجع سابق صإسامعيل/ ، وللمزيد ينظر د 

/  ، وللمزيــد ينظــر د ٢٢ م ، ص١٩٧٦املــدخل لدراســة القــانون ، طبعــة : عبــد الــودود حيــي /  د)٢(

  . ٥٥ شاهني مرجع سابق صإسامعيل

  . ٥٥ شاهني مرجع سابق صإسامعيل/  د )٣(

  . ٥٦ شاهني مرجع سابق صإسامعيل/  د )٤(



  

)٧٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 م : فوا ا    
ُّيكمن هدف األخالق يف حتقيق املثل العليا خلري اإلنسانية ، فهي حتض عىل  الفـضائل  َّ

ِّ الـسمو باإلنـساإىلَّ، وتنهى عن الرذائل ، وتأمر باخلري، وتنهى عن الرش ، وهتدف  ن نحـو ُّ

 .الكامل 

ِّأما هـدف القـانون فينحـرص يف إقامـة النظـام يف املجتمـع ، واسـتتباب األمـن، واسـتقرار  َّ

َّغاية األخالق مثالية ، وغاية القانون نفعية: املعامالت بني أفراده ، ويف إجياز  َّ)١(. 

 : اءا    
َّلقانونيـة ، فـاجلزاء األسـايس يف َّخيتلف اجلـزاء يف القاعـدة األخالقيـة عنـه يف القاعـدة ا

ِّاألخالق هو تأنيب الضمري ، أو استهجان الناس واستنكارهم للعمل الغري أخالقي، أو كام  َّ َّ

َّالقايض واملتهم هنا يقيم يف داخل نفس الشخص : يقول البعض  َّ املتهم هو الـشخص "َّ َّ

ّوالقايض هو الضمري ، فاجلزاء يف األخالق معنوي وغري حمس وس، بيـنام جـزاء خمالفـة َّ

ِّالقاعدة القانونية الوضعية يكـون ماديـا حمـسوسا توقعـه الـسلطة العليـا يف اجلامعـة  ً ً َّ  وال .َّ

َّيعني ذلك أن طاعة القانون تصدر عن خوف من جزائه، بيـنام طاعـة األخـالق تـصدر عـن 

َّاقتناع باتباعها؛ ألن قواعد القانون قد تطاع عن اقتناع بصالحيتها وع َّدالتها، كـام أن قواعـد ِّ

ُّاألخالق قد تطاع خوفا من استنكار الناس ، إال أن جزاء األخالق يستهدف السمو بسلوك  َّ ّ َّ ً

 .)٢(َّالناس نحو الكامل بينام جزاء القانون نفع اجلامعة أو نفع األفراد 

                                                        

  . ٥٦ شاهني مرجع سابق صإسامعيل/  ،د ١٠٢مرجع سابق ،  ص: عبد النارص العطار/ د )١(

  . ٥٦،٥٧ شاهني  ، مرجع  سابق ص إسامعيل/  ،د ١٠٣مرجع سابق ، ص: عبد النارص العطار/  د)٢(



 

)٧٤٤( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

 
ما ا:  

دارارات اا  ّق و اا 

ْرفة دور األخالق اإلدارية يف صـحة عنـارص القـرار اإلداري جيـب أن  من معَّأمتكن حتى َّ

َّ مضمون فكرة الرقابة اخللقية عيل القرارات اإلدارية حيث إن القضاء اإلداري وهو أوضح َّ َّ َّ ّ

ِّبصدد رقابته عىل عنارص القرار اإلداري جيب أال يقف عند إلغاء القرار اإلداري يف حالـة  َِّّ

ًلة ما إذا كان القرار غري مرشوع أي خمالفا للقانون ، بـل مـن املمكـن واحدة فقط وهي حا

ِّأن يلغي القرار يف حالة خمالفة القرار لقواعد األخالق وحسن السلوك اإلداري ْ)١(. 

ِّوأول من أثار فكرة الرقابة األخالقية عىل عنارص القرار اإلداري  َّ ّر ويقصد هبا ا 

َّ جانـب التزامهـا بقواعـد الـرشعية إىلْينبغي أن تلتـزم هبـا اإلدارة قواعد حسن اإلدارة التي  َّ

ْاملستمدة من النصوص الترشيعية ، والقايض اإلداري عـىل هـذا األسـاس ال ينبغـي لـه أن  ّ َّ َّ َُّّ

ّيقف فقط عند رقابة الرشعية يف القرار اإلداري ، وإنـام عليـه أن يتجـاوز تلـك الرقابـة  َّْ َّ ِّ  إىلَّ

ِّ التزام اإلدارة لقواعد حسن اإلدارة أو اخللق اإلداري ، وذلك عن طريق بحث ّالرقابة عىل

 .)٢(َّأخالقيات اإلدارة عىل العمل املعروض

َّإن دعـوى جتـاوز الـسلطة خـالل سـنني عديـدة تعرضـت خلطـر  : ر ويف هذا يقول  ُّ َّ

َّتقييدها وحرصها ، بجعلها مقترصة عىل رقابـة الـرشعية، وأصـبح جملـس ا َّلدولـة خـالل َّ

                                                        

ــي /  د)١( ــد فهم ــو زي ــاء : مــصطفى أب ــوي اإللغ ــاء(دع ــوي اإللغ ــول- دع ــاء-  رشط القب ــه اإللغ دار )  أوج

:  مـصطفى عبـد الـشهيد عبـد اللطيـف خـرض / ، وينظـر أيـضا د٣٥٠م، ص٢٠٠٣ اجلامعيـة ، املطبوعات

ي ، منـشأة املعـارف سـالمرقابة القـضاء عـىل اإلدارة يف إعـامل سـلطتها التقديريـة دراسـة مقارنـة بالفقـه اإل

 . ٣٥٧ م ص٢٠١٧- هـ١٤٣٨ ، الطبعة األويل ،سكندريةباإل

جتاهـات اجلديـدة يف نظريـة االنحـراف بالـسلطة دراسـة بحـث بعنـوان اال: حممد مصطفى حـسن/  د)٢(

 . ، ٢٠، ص١٩٧٩ ، عدد يوليو وسبتمرب ٢٣مقارنة، جملة إدارة قضايا احلكومة سنة 



  

)٧٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ْتلك الفرتة جمرد قايض كبقية القضاة بـأن أخـذ عـىل عاتقـه جمـرد ضـامن احـرتام اإلدارة 

ْ غري أن النظرة العميقة هلذه الدعوي جتعلنا ندرك ما ينبغي أن تكون عليه، .َّلقواعد الترشيع  َّ

 فمجلـس الدولـة عنـدما يـستجيب جلميــع .كطريقـة أو وسـيلة نـضمن هبـا حـسن اإلدارة 

َّضيات دوره لن يكون جمرد قايض يضمن احرتام  تطبيـق التـرشيع فقـط ، وإنـام قـايض مقت

َّ إن جملس الدولة بقبوله الدعوى من مكلـف بـدفع . جانب ذلك حسن اإلدارة إىليضمن 

ًالــرضيبة أصــبح يملــك يف يــده الوصــاية املاليــة عــىل ســلطات اإلدارة املحليــة ، وقريبــا 

ًملدير وأكثر من وزير الداخلية وصـاية ، ومـن ثـم إرهابـا َّسيصبح جملس الدولة أكثر من ا َّ

 .)١(َّللمجالس البلدية

َّوهبذا يتضح لنا أن َّر  أن فحص الرشعية وحده ال يكفي يف قضاء جتاوز إىل قد ذهب َّ َّ َّ

ْالسلطة ، ولكن عىل القـايض حـني ينظـر عيـب إسـاءة اسـتعامل الـسلطة أن يـستلهم روح  ُّ

ُّروح العمل اإلداري ، فالقـايض هنـا يبحـث يف القـيم األدبيـة يف الـسلوك القانون ؛ ليواجه  َّ ِّ

ّاإلداري الذي اتبعتـه اإلدارة وال يبحـث يف مـرشوعية هـذا العمـل فالقـايض اإلداري وهـو  َِّّ َّ

َّبصدد رقابته عىل عيب االنحراف ال يلغي القـرارات اإلداريـة يف حالـة خمالفتهـا للقـانون 

 إذا كانت خمالفة لقواعـد - ً أيضا - سب ، ولكن يلغي تلك القرارات َّلعدم مرشوعيتها فح

 . )٢(َّاألخالق اإلدارية

                                                        

 م القـسم ١٩٠١م جمموعـة سـريي لـسنة ١٩٠١/ ٣/ ٢٩ يف Casanova  تعليق هوريـو عـىل قـضية )١(

 ، ٢٢٧ ، ص ٢ ج.la Juris Prudence administrat ive منـشور يف جمموعـة تعليقاتـه٧٣الثالـث ص

الـسلطة التقديريـة لـإلدارة والرقابـة القـضائية ،دار النهـضة : عصام عبـد الوهـاب الربزنجـي / وللمزيد ينظر د

  . ٢٨٤،٢٨٥، ص١٩٧١العربية ، 

االنحراف بالسلطة كـسبب إللغـاء القـرار اإلداري، منـشأة املعـارف : عبد العزيز عبد املنعم خليفة /  د)٢(

 . ٣٥٨املرجع السابق، ص: مصطفى عبد الشهيد خرض /  ، وينظر أيضا د٣٢٠، ص٢٠٠٩،



 

)٧٤٦( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

َّ فكرته بأن رجـل اإلدارة عنـدما هيـدف مـن وراء قـراره حتقيـق مـصلحة غـري رويربر  

ًمرشوعة فإنه غالبا ال يريد أن يضع نفسه موضع املخالف للقاعدة القانونية ، بل هـو دائـام  َّ ْ ً َّ

 لـذلك يمكـن .َ كل احلرص عىل البقـاء يف نطـاق احلـدود التـي رسـمها القـانونحريص

َّالتأكيد عىل أن رجل اإلدارة حني يسعى  َّ حتقيق غاية ليست يف مـصلحة املرفـق فإنـه إىلَّ

َّيسترت خلف النصوص القانونية ؛ ليتحلل مـن أوضـاع النظـام اإلداري ، وبفعلتـه هـذه فإنـه  ِّ ِّ َُّّ َّ

َّ عىل التمرد واخلروج عن الطاعةًيرتكب عمال يدل ُّ َّ)١(. 

َّودائام تسبق عملية إصدار القرارات اإلدارية مرحلة تسمى مرحلة االجتهاد واختيار البديل  َّ ً

 حالة غيبة القـوانني ، أو تـضارهبا ، يفَّ املبادئ األخالقية إىلَّاألنسب ، وهي عملية تستند 

َّديريـة ، ويرتتـب عـىل عـدم تطبيـق القواعـد أو غموضها ، أو متتع مصدر القرار بـسلطة تق َّ

ِّاألخالقية أن هذه القرارات تؤدي  َّ  .)٢(ُّ رصاعات وتوتر عالقات العملإىلَّ

َّ بني مبدأ املرشوعية و فكرة التجاوز يف اسـتعامل الـسلطة حيـث إن هـذه روقد فرق  ُّ ََّّ

َّالفكرة تعترب أوسـع كثـريا مـن مبـدأ املـرشوعية ، وذلـك ألن َّ َّ فكـرة التجـاوز يف اسـتعامل ً

ًالسلطة يدخل يف نطاقها األخالق التي تعـد أوسـع مـدى مـن القـانون، لـذلك فقـد حـرص ُّ ُّ 

                                                        

الـسلطة التقديريـة لـإلدارة وعـاوى االنحـراف بالـسلطة ، مقـال منـشور بمجلـة : أمحد حـافظ نجـم /  د)١(

مـصطفى /  وينظـر أيـضا د. ٦٧م ،١٩٨٢العلوم اإلدارية، الـسنة الرابعـة والعـرشون، العـدد الثـاين، ديـسمرب 

  . ٣٥٧الشهيد خرض ، املرجع السابق ، صعبد 

ــة /  د)٢( ــاين ، : حتــسني الطراون ــة للبحــوث والدراســات ، العــدد الث ــة ، مؤت ــات القــرارات اإلداري َّأخالقي

  .١٤٠ م ، ص١٩٩٠



  

)٧٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ر العيوب التي ختضع ملبدأ املرشوعية يف عيبي الشكل وعدم االختـصاص، بيـنام َّ َّ

ِّختتص فكرة التجاوز يف استعامل السلطة بعيب االنحراف واخلطأ املتعلق  ُّ َّ  .)١(بالوقائعُّ

ٍّ أن كل إجراء قـانوين إىل Gomel وهو بصدد تعليقه عىل قضية - ً أيضا– رويذهب 
ٍ َّ َّ

ًتتخذه اهليئات احلكومية جيب أن يكون خاضعا للقانون ، إن مبدأ الرشعية يشكل ضابطا  ِّ َّ ََّّ َّ ًْ َّ

ُّيف النظام القانوين ، وعىل العكس من ذلك فإن مبدأ جتـاوز الـسلطة َِّّ ً إنـام يـشكل ضـابطا ِّ ِّ َّ

 .للقايض واإلدارة 

ِّكام أن جتاوز السلطة يكون نوعا من اخلطأ أو اجلـرم الـوظيفي ، يرتكـب نتيجـة ال لعـدم  ًُّ َّ

ْمراعاة قواعد القانون ولكن لعدم مراعاة املبادئ الوظيفية املـسلم هبـا ، والتـي يمكـن أن  َّ َّ

ْالتـرشيع أن يرسـمه َّتذهب يف تفاصيلها إيل نطاق أوسـع ممـا يـستطيع  َّ إن اخلطـأ يف …َّ

ُّالواقع لذلك ينبغي أن يكون وجها خامسا لدعوى اإللغاء لتجاوز السلطة وهذا أثـر جديـد  ً ً ْ

ًمستفاد من ذاتية مبدأ جتاوز اإلدارة لسلطتها ، والذي مل يكن أبـدا مبـدأ مـستفادا مـن مبـدأ  ً ً َّ

َّالرشعية َّ)٢( . 

ِّ عىل أن مبدأ الـرشعية هـو الـضابط الـذي يقيـد وحيكـم ا ر َّوهكذا تقوم نظرية  ََّّ َّ َّ

ُّالنظام القانوين ، يف حني أن مبدأ جتاوز الـسلطة يعنـي خـضوع اإلدارة لقواعـد األخـالق  ََّّ ِّ

َّ وأن اخلطـأ يف الواقـع يغـاير اخلطـأ يف القـانون ، ومـن ثـم فهـو ال يـرتبط بعـدم .َّاإلدارية  َّ

َّالرشعية وإنام هو و َّ  .ُّجه خامس من أوجه دعوى اإللغاء لتجاوز السلطة َّ

                                                        

أمحــد حــافظ / د٣٢٠االنحــراف بالــسلطة، مرجــع ســابق، ص، : عبــد العزيــز عبــد املــنعم خليفــة /  د)١(

ــإلد: نجــم ــة ل ــسلطة التقديري ــع ســابق،صال ــسلطة ، مرج ــاوى االنحــراف بال ــضا د.، ٦٧ارة وع ــر أي / ً وينظ

  . ٣٥٨سابق ، ص= =مصطفى عبد الشهيد خرض، مرجع

 م القـسم ١٩١٧م جمموعة سريي لـسنة ١٩١٤/ ٤/ ١٤ الصادر يف Gomel تعليق هوريو عىل قضية )٢(

يـة لـإلدارة والرقابـة القـضائية الـسلطة التقدير: عصام عبد الوهاب الربزنجي /  وللمزيد ينظر د٢٥الثالث ص

  . ٢٨٥مرجع سابق،  ص



 

)٧٤٨( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

ُّبالقول بكون عيب إساءة استعامل السلطة ر َّ مسايرة نظرية إىل  اوقد ذهب  

َّيراد به رقابة أخالقيات اإلدارة وهذا رأي له قيمته، ومن ثم فال يصح رفضه كلية ، فالقايض  َّ َّ

َّ إنشائه قواعد قانونيـة ، يـستطيع عـىل هـذا األسـاس ِّ حدإىلَّوهو يتمتع بسلطة كبرية تصل 

َّحتت ستار روح القانون ، أو حتت ستار املبادئ العامة للقانون إدخـال توجيهـات تتعلـق  َّ

َّباألخالقيات يف جمال املرشوعية َّ)١(. 

َّ أن عيب إساءة استعامل السلطة يتسم بـصفات ال توجـد يف غـريه مـن إىلوذهب البعض  ُّ َّ

ِّاخلفاء ، ومالزمة هذا العيب للسلطة التقديريـة لـإلدارة ، يـؤدي : لالعيوب مث َّ  إدراجـه إىلَُّّ

ًيف جمال الرقابة اخللقية ألعامل اإلدارة حيث تنصب تلـك الرقابـة أساسـا عـىل الغـرض  َُّّ

ٍالذي هيدف إليه رجل اإلدارة ، وهي رقابة خلقية قطعا ؛ ألن كل تقدير لغرض يـسعى إليـه  َّ َّ ً َّ

ٍي هو أخالقي قبل كل شئكائن ح ِّ ٌّ ٌّ)٢(. 

َّواجته البعض يف تأييده لفكرة األخالق اإلدارية  ِّ أن اإلدارة تعتـرب مؤسـسة متميـزة عـن إىلَّ َّ َّ

َّالدولة وتتمتـع بقواعـدها اخلاصـة ، التـي تـسمح هلـا بالبحـث عـن أفـضل طريقـة ممكنـة  َّ َّ

                                                        

الرقابة عـيل أعـامل : حممد كامل ليلة /  ، ينظر د١٥١ الرقابة ألخالقيات اإلدارة ، ص Welter رسالة )١(

 ، ١٢٣١ دراسـة مقارنـة ، بــدون دار نـرش ، وبـدون تــاريخ ، ص " الرقابـة القــضائية"اإلدارة ، الكتـاب األول 

االنحراف بالسلطة كـسبب إللغـاء القـرار اإلداري، مرجـع : بد العزيز عبد املنعم خليفة ع/ ونفس املعني د

 . ٣٥٩مرجع سابق، ص: مصطفى عبد الشهيد خرض / ، وينظر أيضا د٣١١سابق ص

االنحـراف بالـسلطة كــسبب إللغـاء القـرار اإلداري، مرجـع ســابق : عبـد العزيـز عبـد املــنعم خليفـة / د)٢(

ــن ٣١٢ص ــال ع  ٣١.Gorge preface Surle conlale de moralite administretil P   : ً، نق

  . ٣٥٩مرجع سابق، ص: مصطفى عبد الشهيد خرض / وللمزيد ينظر د



  

)٧٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ُّلسلطة عند املـرور بالقواعـد لتحقيق أهدافها التي وجدت من أجلها، ويظهر االنحراف با

َّاملنظمة لعمل اإلدارة من حدود املرشوعية   .)١(َّ حدود األخالق اإلداريةإىلِّ

ِّونظرا ألن النظام اإل َّي وقواعد املرشوعية التي حتكمه نظام شامل يشمل كافة مناحي سالمَّ َّ

ــة ،  واالقتــصادية ، ومــن اخلطــأ  ــسياسية ، واالجتامعي ــاة ال َّاحلي َّ َّ ــب مــن ِّ ِّالبــني فــصل جان

َّاجلوانب التي يقوم عليها نظام املرشوعية عن سائر اجلوانب ؛ ألنه ال جيوز تنظيم  جانب  َّ

َّمــن اجلوانــب إال مــن خــالل النظــرة الــشمولية التــي نظمهــا الــشارع اإل َُّّ َّ ّي للكــون ، ســالمَّ

َّفاألعامل والترصفات تعبدية كانت أو دنيوية هلا وجه من وجوه  َّ ُّ َّاحلياة هلـا آثارهـا الدينيـة َّ ِّ

ٍوالدنيوية وال يمكن الفصل بينها ، كام ال يمكن فهم التصور السليم ألي نظام  ِّ َُّّ ََّّ َّي إال إسـالمُّ ٍّ

 .)٢(من خالل ترابطه مع أنظمة احلياة وتأثريه فيها 

َّ تتفاعل فيه العقائد والرشائع والتوجيهات األخالقية وتتصل اَّإن دين  ََّّ فيه الـدنيا بـاآلخرة َّ

 .)٣(وترتبط يف منطقة مصالح الفرد بمصالح اجلامعة

                                                        

االنحـراف بالـسلطة كـسبب إللغـاء القـرار اإلداري، مرجـع سـابق : عبد العزيـز عبـد املـنعم خليفـة /  د)١(

  : ، نقال عن ٣١٢، ٣١١ص

 vedel Roez Levalution du detaurment de pouvais dons La  jurisprudence conlrale 

de moralite administretil P. ٢٦   

 . ٣٥٩مرجع سابق، ص: مصطفى عبد الشهيد خرض / وللمزيد ينظر د

 الفقـه يففـؤاد حممـد النـادى ، مبـدأ املـرشوعية وضـوابط خـضوع الدولـة للقـانون /  أستاذنا الدكتور )٢(

ــاســالمياإل ـــ ١٤٠٠) ٢(  ، ط امعيب اجلــ ، دار الكت ــام ١٣١ص .م١٩٨٠ - ه ــادئ نظ ــضا مب ــسيادته أي ً ول

 - هــ١٤١٩مطـابع البيـان التجاريـة بـديب، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، الطبعـة األوىل  ،سـالماحلكم يف اإل

 . ٧٢ ص.م١٩٩٩

ــنهج اإل. د )٣( ــد ، م ــو املج ــامل أب ــد ك ــالمأمح ــاس ــات االحت ــن مطبوع ــة م ــرد واجلامع ــة الف د  يف تربي

فـؤاد حممـد النـادي، مبـدأ املـرشوعية، مرجـع / أسـتاذنا الـدكتور ١٦٩  ص ١٩٨٥االشرتاكي ، القـاهرة ، 

 .٧٢ ، مرجع سابق ، صسالمًولسيادته أيضا مبادئ نظام احلكم يف اإل. ١٣١سابق ص 



 

)٧٥٠( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

َّومن هنا يتضح لنا كيـف تتـساند كافـة األنظمـة يف الـرشيعة اإل  َّية بعـضها مـع بعـض سـالمَّ

ّ النظرة الـشمولية للكـون ، كـام متتـد مـن إىلَّلتحقيق غايات الشارع وأهدافه ، وهذا يعود  ََّّ ُّ

  )١(.ل األخالق، والعبادات ، واملعامالت عىل اختالف أنامطها  جماإىلجمال العقيدة 

َّ يف حديثـه عـن األخـالق بـصفة عامـة ، ومـن  ا اداري    ا ا ولقد سـبق 

َّضمنها األخالق اإلدارية والتي تتمثل يف أخالق والة أمور املسلمني حيث نص  َّ اآن  َّ

  خماطبا رسوله الكريم- يلتعا–عىل حسن اخللق وذلك يف قوله ا ً: M      l  k

    n  m َّ
 إ      ":  -  صىل اهللا عليه وسلم-  ، وقول الرسول الكريم)٢(

َّ فكرة الرقابة اخللقية ورقابـة املـرشوعية نجـد أن كلـيهام إىل وإذا نظرنا " ر اق  َّ َّ

ُّي، فكافة السلطات سالمَّتتفق ومبادئ الفقه اإل ِّي سـالمَّ النظـام اإليفَّمتع هبـا اإلدارة  تتالتيّ

َّ تصدر عنهـا جيـب أن تكـون متفقـة مـع املـرشوعية اإلالتيَّوكافة األعامل  َّ َّية، إذ إن سـالمْ ْ َّ

َّية دولة قانونية وهذا يعني خضوع كافة سلطات الدولة للقانون سالمَّالدولة اإل َّ َّ)٣( . 

َّمما سبق ذكره  نجد أن  َّ ا  أ -   - ل  َّ عندما توىل اخلالفة بعد انتقالا - 

  - أطيعـوين مـا أطعـت : َّ الرفيق األعىل،  ويف أول خطبة له قال إىلوا  فـإن ر ،

                                                        

  مكتبـة- ية وحـدودها وآثارهـا سـالمأركـان الـرشعية اإل–ية سـالم عيل جريـشة ، أصـول الـرشعية اإل. د)١(

ولـسيادته . ١٣١فؤاد حممـد النـادي، مبـدأ املـرشوعية،  مرجـع سـابق ص/  م أستاذنا الدكتور١٩٧٩وهبة 

 .٧٢ ، صسالميف اإل=    = ًأيضا مبادئ نظام احلكم يف

 .٤ سورة القلم آية )٢(

 ، رســالة دكتــوراة مقدمــة لكليــة الــرشيعة داري القــرار اإليفعيــب الغايــة ، مجــال أمحــد حممــود/  د)٣(

 . ٢٢٦م ، ص٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧نون بالقاهرة والقا



  

)٧٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّ أن طاعة -   - أ  �، ويظهر جليا من قول )١( فال طاعة يل عليكم ر واعصيت 

و ا أي العمل بكتاب ر وسنة ا  ر -   - أساس مرشوعية عمل اإلدارةهي َّ . 

ًي عنــدما تعــرض عليــه واقعـة أن يقــيض وفقــا للقــانون سـالمِّويلتـزم القــايض يف النظــام اإل ْ ِّ

َّي سواء أكانت الدعوى مرفوعة من أفـراد الرعيـة بعـضهم عـىل بعـض، أم  كانـت سالماإل ِّ

َّمرفوعـة مــن أفــراد الرعيــة عـىل أحــد أعــامل الدولــة، أم كانـت مر فوعــة مــن العــامل عــىل َّ

ِّرؤسائهم اإلداريني، وال يوجد تأثري لنوع املـدعي أو املـدعى عليـه عـىل رضورة تطبيـق 

 )٢(.ِّي عىل الدعوى املعروضة أمام القايضسالمالقانون اإل

M  M  L  K  J   I  H  G  F  EL : يقول احلق يف حمكم كتابه 
)٣( . 

M b  a  : -  جـــــل شــــــأنه- وقولـــــه  ̀ _  ̂   ]  \    g  f  e   d  c 

ihL
ــــه.)٤( . )٥(M    |  {  z  y  x  w   v  u  tL  : -  ســــبحانه-  وقول

 : -   تعاىل - ويقول

MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ L)ـــه. )٦ ـــاىل- وقول M  «  ª   : -   تع

½  ¼  »  º  ¹    ̧ ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄    ®  ¬L
)٧( .  

                                                        

 . م١٩٩١ - هـ ١٤١١،  دار الغد العريب، الطبعة األوىل ٦/٨٤٣ ابن كثري، البداية والنهاية )١(

 . ٢٢٧مجال أمحد حممود، مرجع سابق ص/  د)٢(

  .  من سورة املائدة٤٧ جزء من اآلية رقم )٣(

 .  من سورة املائدة٤٨ جزء من اآلية رقم )٤(

  . من سورة املائدة٤٤ من اآلية رقم  جزء)٥(

 . من سورة املائدة٤٥ جزء من اآلية رقم )٦(

  . من سورة املائدة٤٩ جزء من اآلية رقم )٧(



 

)٧٥٢( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

 ملـا أراد أن يبعـث -   - رسـول اهللا أن َّ ( -    - ذروي عن أناس من أصحاب وقد  

فـإن : أقيض بكتاب اهللا ، قال : كيف تقيض إذا عرض لك قضاء؟ قال :  قالا إىل اًذ

فإن مل جتد يف سنة رسـول اهللا :  قال-   - فبسنة رسول اهللا : مل جتد يف كتاب اهللا ؟ قال

:  صـدره وقـال-   - أجتهـد رأيـي وال آلـو ، فـرضب رسـول اهللا: وال يف كتاب اهللا ؟ قال

ِاحلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يريض اهللا ورسوله  َ (. .)١( 

َّومما سبق يتضح لنا أن رقابة املـرشوعية والرقابـة اخللقيـة  َّ َّ َّ يتفـق مـع الـذيَّ التكييـف هـيََّّ

ُّي فيام يتصل بعيب إساءة استعامل السلطة سالممبادئ الفقه اإل َِّّ. 

                                                        

ْ  أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بـن شـداد بـن عمـرو األزدي السجـستاين )١( سـنن أيب : ِِّ

ــؤوط  ِ حممــد كامــل - َداود ، حتقيــق  شــعيب األرن
َّ م ، دار ٢٠٠٩ -  هـــ ١٤٣٠قــره بلــيل ، الطبعــة األوىل، َ

 ) ٣٥٩٢( باب اجتهاد الرأي يف القضاء ، حـديث رقـم _ ، كتاب األقضية ٤٤٤ ، ص٥الرسالة العاملية ، جـ

/ مسند اإلمام أمحد بن حنبـل ، حتقيـق: أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين . 

 ، ٣٦م ، مؤسـسة الرسـالة ، جــ٢٠٠١- ه١٤٢١ل مرشد، وآخرون ، الطبعة األوىل ،  عاد- شعيب األرنؤوط 

سناده ضعيف إلهبام أصحاب معـاذ إاحلديث = =، وقد ورد فيه أن هذا ) ٢٢٠٠٧(  ، حديث رقم ٣٣٣ص

ِ القول بصحته غري واحد من املحققني من أهـل العلـم، مـنهم أبـو بكـر الـرازي وأبـو بكـر بـن إىل، لكن مال 

ْحممــد بــن عيــسى بــن سـورة بــن موســى بــن الــضحاك، .  واخلطيــب البغــدادي وابــن قــيم اجلوزيـة العـريب َ

، وحممـد فـؤاد عبـد البـاقي ) ٢، ١جــ(أمحـد حممـد شـاكر / سنن الرتمذي ، حتقيق: الرتمذي، أبو عيسى

 -  هـــ ١٣٩٥، الطبعــة الثانيــة ، ) ٥، ٤جـــ(، وإبــراهيم عطــوة عــوض املــدرس يف األزهــر الــرشيف ) ٣جـــ(

 ، كتـاب األحكـام ٦٠٨ ، ص٣مرص ، جــ –رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي : م ، النارش١٩٧٥

هذا حـديث ال نعرفـه إال مـن : ، وقال الرتمذي ) ١٣٢٧( ، باب ما جاء يف القايض كيف يقيض ، حديث رقم

  . ٣٧٣بق صمصطفي عبد الشهيد خرض مرجع السا/ ، وللمزيد ينظر دهذا الوجه ، وليس إسناده بمتصل



  

)٧٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّ أن األصـل يف العامـل املـسلم أن يراقـب اهللا يف عملـه ، وأن حياسـب سـالمولقد بني اإل

ْنفسه عىل فعله وذلك قبل أن يراقبه غريه وحياسبه رئيـسه
 عـن طريـق مـا يعـرف بالرقابـة )١(

َّالذاتية ٍّإحساس داخيل ملوظف منشأه اإليامن الـذي ال خيـامره شـك : ، وهي عبارة عن )٢(َّ

َّ مجيع ترصفاته الصغرية ، والكبرية ، واخلفية ، واملعلنة وأنه  يري- َّ جلت قدرته- َّبأن اهللا  َّ َّ ُّ

°  ±  M  µ    ́ ³  ²   حماســب عليهــا ، وهــي مــاورد يف نــص اآليــة الكريمــة

  Á           À  ¿  ¾     ½  ¼  »        º  ¹  ̧ ¶L ــةا ــوده ١٠٥: لتوب  ويق

َّ عـز - يئ ، طاعـة للمـويل ِّهذا اإلحساس إيل اتباع العمـل احلـسن واجتنـاب العمـل الـس

 ، وهو ما جيعلـه حياسـب نفـسه باسـتمرار ، وحيـرص عـىل تقييمهـا وإصـالحها - َّوجل

 وترشيدها ؛ لتوطينهـا عـىل البـذل والعطـاء ، واإلتقـان واالحتـساب ، واجلـد واالجتهـاد،

َّ الرتفــع عـن الــدنايا واالنحـراف، ومقاومــة الفــساد ، والعـدل واإلحــسان ، وتعويـدها عــىل ُّ َّ

َّواالعرتاف باخلطأ ، وشعوره بالنـدم عـىل اقرتافـه ، واملبـادرة إيل التـصحيح ، واملثـابرة  َّ

ٍعىل عدم تكراره ، يف ظل وجدان حي ، وضمري يقظ ، ونفس لوامة مطمئنة ، تؤمن بـأن اهللا  ٍ ٍ
َّ ٍ ٍ ٍّ ٍ ِّ

ِّرقيب عليها ، وأنه بكل شئ عليم -  عز وجل -  َّ. 

َّإن الرقابة الذاتيـة هـي أسـاس َّّ َّية ، فـإذا صـلح سـالمّ األنـواع األخـرى للرقابـة يف اإلدارة اإلَّ

ّاألساس صلح العمل كله ، وكان عبادة هللا وحده ، وإذا فـسد األسـاس فـسد العمـل كلـه ، 

!  "  #   M  : -  تعاىل - ً وإرشاكا بغريه كام ورد يف قوله –تعايل –ًوكان معصية هللا  

  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %      $  5  4  3  2  1  0  /

                                                        

 الكــريم القــرآن جامعــة جملــة، النبويــة الــسنة يف وتــرقيتهم العــاملد  تقليــ: نــور عــيل عــثامن زهــري/  د)١(

 .٧٨ ، ص٢٠٠٥ ، السودان –ية سالماإل والعلوم

 الـرشيعة جملـة، واخلـصائص املفهـوم: ية سـالماإل اإلدارة يف  الرقابـة داود املزجاجي، بن  أمحد/ د)٢(

  . ٩٩ ،٩٨ ، ص٣٥ ،عدد٣م، جملد ١٩٨٨ت  لكوي ، ايةسالماإل الدراسات



 

)٧٥٤( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

 
  9   8  76L َّوللرقابة الذاتية أربعة أسس تتمثل يف الصدق ، والنزاهة ،  ٢٣:  اجلاثية ِّ َّ

 .َّواإلخالص ، ثم العدل وهذه هي مجاع األمانة 

ٍوإن املوظف املسلم الذي يفتقر إيل هذا النوع من الرقابة إنام يكون يف معزل عن صالح  َّ ّ َّ َّ َّ

  ورمحته ، ويف بعد عن حالوة اإليـامن -  سبحانه وتعايل- أى عن رضا اهللا أمره ، ويف من

ّ ومن أهم املالمح السلوكية التي تظهر عىل املوظف املسلم الذي يتسم بالرقابة .وزينته  َّ َُّّ َّ

َّالذاتية ما يأيت  َّ : 

١ -  ا  فعز وجـل –َّوهو شعور بالرهبة واحلياء من اخلالق  : ا َّ نعـه مـن  بـام يم–َّ

َّاإلقدام عىل خطأ، أو انحراف بطريقة العمد ؛ ألنه يعتقد جازما يف أن  ً َّيراه - تعايل– ا . 

٢ -    ا إ وهو قناعته التامة بأن يعبد اهللا يف حركاته وسكناته ، وأن يعمـل مـن :ا ْ ْ َّ

 . ثم إرضاء رؤسائه اآلخرين – جل شأنه –أجل إرضاء املوىل 

٣ -  دا بأنـه مـدبر هـذا -  سـبحانه وتعـايل- وهو إيامنه املطلـق بقـدرة اهللا:  ا ِّ َّ

ّالكون ومرصفه مما يقوي توكله عليه يف مجيع أعامله فال يعتمد عىل أحـد سـواه، وهـذا  َّ

ٍيشجعه عىل االستمرار يف أداء عمله كام ينبغي دون قلق أو خوف من أحد  ٍ ِّ. 

ُّتزامه باحلياد يف مجيـع قراراتـه وأعاملـه وعـدم تـأثره وهي ال: ا  اف  - ٤

َّبأي عوامل شخصية أو عاطفيـة أثنـاء ممارسـته للنـشاط اإلداري ، وحرصـه الـشديد عـىل  ِّ َِّّ َّ َّ

 .َّاملصلحة العامة 

َّوالرقابة الذاتية عملية مستمرة ودائمة ، وليـست جامـدة ومؤقتـه ، وهـي هـاجس املوظـف  َّ َّ َّ َّّ

َّ أو مرؤوسا؛ إليامنه املطلق بأنه إذا خفي عمله القبيح عن عيون النـاس فـإن ًاملؤمن رئيسا َّ َّ ً

َّرب الناس يراه حيث ال ختفى عليه خافية يف األرض وال يف السامء ، وأنه سوف يعرض  َّ َّ َّ

  -:       M   o   n –عليه احلساب ، ويف يده صحائف عمله كام ورد يف قوله  



  

)٧٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

w  v  u  ts  r  q  p            �      ~  }  |  {  z   y  x   

  ¥   ¤  £  ¢  ¡L ١٤ -  ١٣: اإلرساء 

ِّوبالتايل البد لـه أن يـتحيل بـاألخالق احلميـدة املـستمدة مـن الـدين اإل َّ ََّّ ّ َّي يف كـل سـالمَّْ ِّ

ًترصفاته ، وذلك مصداقا لقول رسولنا الكريم  ُّ - - يف احلديث الذي أورده   أن ا َّ

ا - -  قـال :» ر  ل راع، و   ،ر  لراع و ا ،

      ر  ل و أ  راع وا     و زو   أة راوا ،
 ر     ر  له و ل  راع دوا ، «ل : -أْن ل   و  

:» و ل أ  راع وار  لر  لراع و و ،«.)١( 

َّ عـىل أن مـسئولية العمـل يف وظيفـة بعينهـا هـي سـالمَّوترتكز فلسفة الوظيفة العامـة يف اإل َّ

ُّمسئولية شخصية وليست مسئولية مجاعية ، فكـل شـخص مـسئول عـن عملـه وتـرصفه ،  ٌ ٍ ُّ َّ َّ َّ َّ

َّ  املوظف عىل أنـه حـإىل ينظر سالمفاإل ْارس أمـني ، وعليـه أن ينـصح للجهـاز الـوظيفي َّ

 .)٢(الذي ينتمي إليه وخيلص يف عمله ويبذل قصارى جهده ألدائه 

ِّ أن تبويب األخالق ال يعني انفصاهلا عن الروح العامة الشاملة للدين إىل  أن نفطن وينبغي َّ َّ ُّ َّ

َّ فكـأن " )٣(ر اق إم       ":َّأنه قـال - - ، فلقد ثبت عن رسول اهللا 

                                                        

) ٢٥٦ –١٩٤(  بــن إبــراهيم بــن املغــرية البخــارىإســامعيل  اإلمــام احلــافظ أبــو عبــد اهللا حممــد بــن )١(

 ، كتـاب ٨٩٣ ، حـديث رقـم٥ ، ص٢، ج م ١٩٨٧ – ه ١٤٠٧ مطبعـة الياممـة ، بـريوت ،  صحيح البخاري

 حتقيـق حممـد فـؤاد عبـد البــاقى ، دار صــحيح مـسلم: سلممـ .واملـدن اجلمعـة ، بـاب اجلمعـة يف القـرى

، كتــاب اإلمــارة ، بــاب ١٨٢٩ ، حــديث رقــم ١٤٥٩ ، ص٣، جـــ م ١٩٩٣الكتــب العلميــة للنــرش ، لبنــان ، 

 . فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة اجلائر، واحلث عىل الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال املشقة عليهم

 . ٧٨ مرجع سابق ، صالنبوية السنة يف وترقيتهم العامل قليد ت: نور عيل عثامن زهري/  د)٢(

 املفـردة " األدب" ، والبخـاري يف ٢/٣٨١ ، وأمحـد ١٩٢ /١ " الطبقـات " أخرجه ابـن سـعد يف)٣(

 من طريق حممد بن عجالن ، عـن القعقـاع بـن ٢/٦١٣، واحلاكم ١٨٨/.٧ "، ويف التاريخ الكبري)٢٧٣(



 

)٧٥٦( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

ِّمقصود الرسالة هو تنمية اإلحساس األخالقـي يف بنـي البـرش ، وإنـارة آفـاق الكـامل أمـام   ِّ

َّأعينهم ، حتى يسعوا إليها عىل بصرية ، ومن هنا كان التأكيد عـىل الثمـرة األخالقيـة لكثـري  َّ َّ َّ

َمن العبادات بحيث تفارق كوهنا طقوسا وشـعائر مبهمـة ، وتعمـل َّ عـىل حتريـر الطاقـات ً

ِّاألخالقية الكامنة يف الكينونة اإلنسانية فيرتقى هذا الكـائن يف مـدارج الكـامل اإلنـساين ،  َّ َّ

َّويصبح وجـوده ذا مغـزى عميـق تـتجىل مـن خاللـه القـدرة اإلهليـة يف صـياغة املجتمـع  َّ

  »  ¬  ®  – - : Mª الفاضل واحلياة الكريمة لبني اإلنسان ، ومن هنا نفهم 

  ¿¾  ½   ¼  »º     ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³²  ±      °  ̄

 Ã  Â   Á  ÀLَّ
)١(  ، و– - : M  q  p  o  n  m  l  k  j

{  z  y  xw  v  u      t   srL غري ذلـك مـن اآليـات التـي إىل،  ١٠٣:  التوبة 

  .ِّتؤكد عىل املغزى األخالقي والروحي للعبادات والشعائر

ِّن ذلك كذلك فاعلم أن هناك عالقة وثيقة جدا بني الدين واألخـالق فإذا كا ً َّ أن األخـالق "َّ

ُّإنام هي دين حتول إيل قواعد للسلوك ، أي  َّ مواقـف إنـسانية جتـاه اآلخـرين إىلحتـول : َّ
ٍ

َّوفقا حلقيقة الوجود اإلهلي، وعليه فإن أي بعث أخالقي حقيقي يبدأ دائـام بيقظـة دينيـة ٍّ ًٍّ َّ ً)٢( ،

َّوحني كان الدين مصدرا وحيدا لألخالق يف الثقافة اإل ً َّية كانت النتيجة صياغة مذهلة سالمًِّ َّ

                                                                                                                                        

يرة ، وهذا سند حـسن ، وصـححه احلـاكم عـىل رشط مـسلم ، ووافقـه حكيم ، عن أيب صالح، عن أيب هر

ــك  ــه مال ــذهبي، وأخرج ــرب يف ٢/٦٩٠ال ــد ال ــن عب ــال اب ــا، وق ــد" بالغ ــذا ٣٣٤- ٢٤/٣٣٣"التمهي ، وه

احلديث يتصل من طـرق صـحاح عـن أبـى هريـرة وغـريه عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم ، وللمزيـد ينظـر 

  . ٩م ، اجلزء األول ، ص١٩٩٩ - ه١٤١٥مد بن مفلح املقديس ، اآلداب الرشعية ، لإلمام عبداهللا حم

  ).٤٥( سورة العنكبوت من اآلية )١(

 وللمزيـد ينظـر اآلداب الـرشعية، لإلمـام ١٩٣عىل عزت بيجوفتش ، ص:  بني الرشق والغرب سالم اإل)٢(

   .٩عبداهللا حممد بن مفلح املقديس ، مرجع سابق، اجلزء األول ، ص



  

)٧٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّللشخصية اإلنسانية الربانية كام جتلت يف جيل الـصحابة الكـرام  َّ َّ َّ َّ َّ  علـيهم -  رضـوان اهللا - َّ

خذ بأيدهيم َّحيث أدرك هذا اجليل العظيم املعنى العظيم يف كون الوحي يتنزل عليهم ويأ

ًويـريب أرواحهــم وأخالقهــم عــىل عــني اهللا فكــان شـهودهم هلــذه املنــة عظــيام شــعر بــه  َّ

َّمجيعهم ، فانطلقت جوارحهم بالشكر والثناء عىل اهللا  ً ، إذ بعث فيهم رسوال من - تعاىل–ُّ

ِّأنفسهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة ، وخيرجهم مـن ظلـامت العقائـد واألخـالق 

ِّ نور التوحيد وسـناء الفـضائل ، فـإذا بتلـك اجلمـوع املتـشتتة إىلَّ يتخبطون هبا التي كانوا َّ

َّاملتنــاحرة ، املوغلــة يف اجلهــل والــضاللة يــصبحون محلــة رســالة نبيلــة كريمــة أثــرت 

ً، ولقد ظـل الـدين مـصدرا لألخـالق يف حيـاة املـسلمني ردحـا )١(سيوفهم وآالت حرهبم ً ِّ َّ

َّطويال مـن الـزمن ، وكانـت هـي -  صـلوات اهللا وسـالمه عليـه- َّ شخـصية الرسـول الكـريمً

ّالنموذج األخالقي املثايل الذي أقامه اهللا ّ لعباده يف مقام األسوة والقدوة، فـشهد - تعايل- َّ

 )٢(M  nm     l  kL  :له باخللق العظيم بقوله

ِّ  وأمر عباده بالتأيس به فقـال M  C   B  A             @  ?  >    G  F  E   D   :-  تعـاىل–َّ

    L  K  J  IHL واشرتط عىل عبـاده متابعـة رسـوله إن كـانوا "" ٣١: آل عمران ،ْ

ًحراصا عىل رضوانه فقال M  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á   :-  تعاىل –ُ

  Ñ  Ð  Ï       Î  Í  ÌL ر َّ غري ذلك من اآليات التي حددت اإلطاإىل "  ٢١:  األحزاب

ّاألخالقي والنموذج العميل للمسلم يف شخص رسول اهللا  َّ - - ُّوسريته ، فكان هذا التتبع َّ

َّالدقيق لدقائق حياته وسريته العطرة وسنته الرشيفة َّ َّ)٣(. 

                                                        

  .١٠ة، لإلمام عبداهللا حممد بن مفلح املقديس ، مرجع سابق، اجلزء األول ، ص اآلداب الرشعي)١(

   .٤ سورة القلم آية )٢(

  .١١ اآلداب الرشعية، لإلمام عبداهللا حممد بن مفلح املقديس ، مرجع سابق، اجلزء األول ، ص)٣(



 

)٧٥٨( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

ِّية بتنظـيم كـل أمـور احليـاة تنظـيام دقيقـا يـؤدي سـالمَّوقد قامت الـرشيعة اإل  ً ً ِّ  اسـتقرار إىلَّ

 ناحية واحلفاظ عيل دين الفرد وسعادته يف أخراه مـن ناحيـة املعامالت يف املجتمع من

َّ ولذلك فإن مبادئ الرشيعة اإل.-  أخرى – َّية حتاسب عىل النوايا واملقاصد وال يقبل سالمَّ َّ

ًمن األعامل إال ما كان خالصا لوجه اهللا   -  سـبحانه- حيث يقول .)١( العليم اخلبري- تعاىل–َّ

  ١٩: غافر M D  C  B  G  F  E L  : يف كتابه الكريم

َّوبالتايل فإن فكرة األخالق اإلدارية تتفق مع الفقه اإل ََّّ ًي والذي جيعل األخالق جـزءا سالمَّ ِّ

إم       " : - صـىل اهللا عليـه وسـلم- َّال يتجزأ من املرشوعية  ،وذلك لقوله 

َّرفيـق األعـىل إال إيل ال- -  صـدق رسـولنا الكـريم ، ومل ينتقـل الرسـول "ر اق 

ًي قد اكتمل بأدلته وقواعده العامة مصداقا لقوله سالمَّوكان الترشيع اإل َّ M  K  J:- تعـاىل - َُّّ

 VU  T  S  R  Q  P   O  N   M    LL ٣جزء من اآلية : ة املائد"  

دور اق  ن اار اداري  امن     : َّوسوف أتناول يف املبحث التايل

  . ي وا اادار

                                                        

  .٢٢ ، ص٣املدخل للعلوم القانونية ، ط: الشني الغايايت /  د)١(



  

)٧٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا:  
ا وا دارين اما  داريار اا و  قا أ  

 ا ا    ا ا ول دراف أو:  

  .أ اق  و اار اداري  امن اداري : ا اول

ما ا : ا ا   داريار اا و  قا أ .  

  :ا اول
 دارين اما  داريار اا و  قا أ  

 ا ا   إ ا ا و:  

  . ر اداري أ اق  و اا : اع اول
مع اا :  داريار اا و  قا أ   ت. 

  :اع اول
داريار اا و  قا أ  

–ا وااءات–اص: (هــييتكـون القــرار اإلداري مــن مخــسة عنــارص 

ا–ا–ُّرصي االختصاص والشكل فإنـه ال يتـصور تـأثرهم ، وبالنسبة لعن )ا َّ َّ َّ

َّباألخالق اإلدارية ؛ وذلك ألن نسبة التقدير فيها تكـون حمـدودة أو منعدمـة رغـم خـضوع  َّ َّ

َّ للرقابة القضائية ؛ وذلك ألن الـشكل يمثـل املظهـر اخلـارجي - ً أيضا–هذين العنرصين  َّ ِّّ َّ َّ

يـشرتط بحـسب األصـل شـكل  اح عن إرادهتا ، والالذي تسبغه اإلدارة عىل القرار لإلفص

ُّخاص لصدور القرارات اإلدارية ، ما مل يشرتط الدستور أو القانون عكس ذلك عىل سبيل  َّ



 

)٧٦٠( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

ــك   ــرشوعة إال إذا صــدرت ممــن يمل ــة ال تكــون القــرارات م َّاالســتثناء، ويف هــذه احلال َّ

ِّإصدارها باتباع الشكليات املحددة وباختاذ اإلجراء َّ َِّّ  .)١(ات املطلوبةَّ

ْففي بعض احلـاالت يتطلـب املـرشع رضورة صـدور القـرار يف شـكل معـني كـأن يـشرتط  ٍ َّ ٍ ِّ َّ

ٍالكتابة أو التسبيب يف القرار اإلداري، كام أنه من املمكن أن يشرتط املرشع اختاذ رأي جهة  ِّ ِّ َّ ِّ َّ

َّمعينة قبل إصدار القرار ففي هذه احلاالت السابق ذكرهـا جيـب مراعـ َّ
َّاة الـشكليات املطلوبـة ٍ َّ

ُواتباع اإلجراءات من اجلهـة املختـصة بإصـداره ويف هـذه احلالـة ال يتـصور قيـام مـصدري  َّ َّ ِّ

َّالقرارات بمخالفات تتعلق باألخالق ؛ ألنه يرتتب عىل خمالفة هذه القواعد الـبطالن أو جـزاء  َّ َّ

َّآخر تنص عليه القاعدة القانونية  حيث ال  .يري أمام مصدر القرار يوجد جمال تقد ُّ

َّأما بالنسبة لعنرص االختصاص فهـو يقـوم عـيل أسـاس صـدور القـرار اإلداري مـن الـشخص  ّ

َّاملختص قانونـا بإصـداره ال مـن أي شـخص آخـر وذلـك طبقـا ملبـدأ التخـصص ؛ ألن كـل  َّ ُّ ِّ َّّ ً ٍ ً

َّموظف عام يف داخل املرفق خيوله القانون حق ممارسة أعامل معينـة عـىل  َّ ِّ
َّسـبيل التحديـد، ٍ

َّوهي تلك األعامل التي تضمنها الوظيفة التي يشغلها والتي تعترب جزءا ال يتجـزأ مـن الـشخص  ً

َّالعام للمرفق الذي يعمل به والتي تعترب متناسبة مع طبيعة مؤهالته ونوعيـة خرباتـه  ِّ
 املختلفـة )٢(

 .َّ األخالق اإلدارية َّيتصور فيه قيام مصدر القرار بمخالفة وبالنسبة هلذا العنرص ال

َّفإهنـا مـن العنـارص التـي ) ا – ا  - ا  (األخرىَّأما بالنسبة للعنارص الثالثة 

َّختضع لسلطة اإلدارة التقديرية وبالتايل فإنه البد أن يكون السبب الذي يبنـي عليـه القـرار  ََّّ َّ ََّّ

ًسببا موافقا لألخالق ، وأن يكون حمل القرار مرشوعا ًْ ٍ غري خمالف لألخالق ، وأن يكـون ً

                                                        

قضاء ومراقبـة الـسلطة التقديريـة لـإلدارة دراسـة مقارنـة منـشأة املعـارف وسف احلامدى، يعقوب ي/ د) ١(

  .٧٨ ص ،م٢٠١١ "سكندريةباإل

  . .٧٨يعقوب يوسف احلامدى، مرجع سابق ص/ د) ٢(



  

)٧٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

اهلدف من القرار غاية مرشوعة غري منافية لألخالق، وسوف أتناول هذه العنارص بتفـصيل 

َّبسيط يقتضيه البحث وذلك عىل النحو التايل َّ: 

 أو :ا   

َّ جيب أن يقوم دائام عىل سبب صحيٍح وأال يكـون هـذا الـسبب خمداريَّإن القرار اإل َّ ٍ ً ًالفـا ْ

ٍلألخالق اإلدارية، أما إذا نص القانون عىل تسبيب القرار فهذا يعني ذكره رصاحـة كـرشط 
َّ َّ َّ

َّشكيل ، وقد ظهر هذا الدور املهـم  لـركن الـسبب  ُّ َّ  منـذ قـرار جملـس داري القـرار اإليفٍّ

َّالدولة الفرنيس الذي نص عىل أن قيام وصحة الوقـائع املكونـة لـسبب القـرار رشط عـام  َّ

َّلـرشعية العمــل اإلداري وبـرصف النظــر عـن االلتــزام بالتـسبيب أو االختــصاص املقيــد،  ََّّ َّ ِّ

َّفسواء استلزم القانون تسبيبا رصحيا، أم مل يستلزم وجب قيام الـسبب الـصحيح إلصـدار  ًَّ ً

َّالقرار،  لذلك يعترب السبب الركن األول للعمل اإل ُّ   )١(. داريَّ

ًوإذا حدد املرشع أسباب ِّ َّا معينة إلصدار القرار، فإن اإلدارة تكون مقيدة برضورة مراعاة هذه َّ ََّّ

ًاألسباب واختاذ القرار مستندا إليها ِّ. 

ًوأما إذا مل حيدد القانون السبب أو األسباب التي بناء عليها يصدر القـرار، أو قـام القـانون  َّ َِّّ

ًوعية القرار الذي يصدر بناء عليها َّبتحديد هذه األسباب مع ترك احلرية لإلدارة يف اختيار ن َّ

ِّكام هو الشأن بالنسبة لواجب اإلدارة يف املحافظة عىل النظام العام عند حدوث إخالل به  ِّ َّ

ــة تكــون هلــا ســلطة تقديريــة يف إصــدار القــرار اســتنادا هلــذه  ًفــإن اإلدارة يف هــذه احلال َّ َّ

                                                        

، ٣٩٣ املـوجز صيف فـالني إىل، وقد أشار سيادته ٨٢يعقوب يوسف احلامدى، مرجع سابق ص/ د) ١(

ً الـسبب خاصـة إذا كـان القـرار ماسـا بمراكـز الغـري، أو احلريـات العامـة، ولـيس ، فيذكر أنه ال بد مـن١٩٦٩

 تـشبيه الــسبب إىل ســبب يمكـن أن يــربر القـرار، وإال انتهينــا أي غــري هـذه األحــوال فـإن يفمعنـى ذلــك أنـه 

َّبالباعث، واألول عنرص موضوعى ابتداء وانتهاء، أما الباعث فرغبة يستلهمها مصدر القـرار وأمـا ا ً  التـيلغايـة ً

: مـصطفي عبـد الـشهيد خـرض /  متيز السبب، وللمزيـد ينظـر أيـضا دالتي هيابتغى حتقيقها فاملوضوعية 

  . ١١٤مرجع سابق ص



 

)٧٦٢( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

 واجبهـا إىلًإصـدار القـرار اسـتنادا َّ ذلـك أن اإلدارة يمكـن هلـا إىل و أضيف )١( .األسباب 

َّباحلفاظ عىل األخالق واآلداب العامة ، وبالتايل إذا صدر قرار من رجـل اإلدارة ببواعـث  َّ

َّشخصية خمالفة لألخالق فإنه يرتتب عىل ذلك معاقبة رجل اإلدارة وإلغاء القرار الـصادر  َّ َّ َّ

َّرع التايل بعض التطبيقات عىل ذلكَّمنه ملخالفته لألخالق اإلدارية ، وسوف أورد يف الف َّ. 

١ -ا   

َّعرفت املحكمة اإلدارية العليا الـسبب بأنـه  َّ َّ احلالـة الواقعيـة أو القانونيـة ":  َّ ِّ تـسوغ التـيَّ

ٍتـدخل اإلدارة إلصــدار القــرار إلحـداث مركــز قــانوين معــني يكـون الباعــث عليــه ابتغــاء  َّ ٍّ ٍ ُّ

ــائع وصــحة تكييفهــا َّمــصلحة عامــة، وللقــضاء ا ــام هــذه الوق َّإلداري أن يراقــب صــحة قي َّ ِّْ

َّالقانوين، إال أن لإلدارة حرية تقدير أمهية هذه احلالة واخلطـورة النامجـة عنهـا، وتقـدير  َّ َّ َِّّ َّ

َّ حدود النصاب القانوين املقـرريفً تراه مناسبا الذياجلزاء  ِّ ِّ،  ورقابـة القـضاء اإلداري ...ِّ

َّ الواقعية أو القانونية َّلصحة احلالة ُّ تكون ركن السبب جتد حدها الطبيعى يف التحقـق التيَّ َّ ََّّ َّ

ً هذا الشأن مستخلصة استخالصا سائغا من يفَّفيام إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار  ًَّ

ٍأصــول تنتجهــا ماديــا أو قانونيــا، فــإذا كانــت منتزعــة مــن غــري أصــول موجــودة، أو كانــت  ٍ
� �

�مستخلصة من أصول ال تنتجها، أو كان تكييف الوقائع عىل فرض وجودهـا ماديـا ال ينـتج 

َّ يتطلبها القانون، كـان القـرار فاقـدا لـركن مـن أركانـه هـو ركـن الـسبب ووقـع التيَّالنتيجة  ً َّ

�خمالفا للقانون، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخالصا سائغا من أصول تنتجها ماديـا  ًَّ ً َّ ً

ًوقانونيا فقد قام القرار عىل سبب وكان مطابقا للقانون  �)٢(. 

                                                        

  .٢٣٦، صم ١٩٩٦ سكندرية ، منشأة املعارف اإلداريالقضاء اإلعبد الغني بسيوين عبد اهللا، / د )١(

 ١ق، املجموعــة الـــسنة١ الــسنة ١٥٩ قـــضية ١٥/١١/١٩٥٥ يف حكــم حمكمــة القــضاء اإلداري )٢(

سـامي مجـال الـدين، قـضاء املالءمـة والـسلطة التقديريـة ، دار النهـضة العربيـة ، / ً مشار إليه أيضا د٤٣ص

  .١٨٤، ١٨٣، ص١٩٩٢



  

)٧٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّويتضح لنا مما سبق أنه يقـصد بالـسبب احلالـة القانونيـة أو الواقعيـة  َّ َّ َّ َّ  نـشأت فـدفعت التـيَّ

ٌّاإلدارة عىل إصدار قرار ما بشأن تلك احلالة، فالسبب هبذا املعنى عنرص خـارجي سـابق  َّ ٍ

َّ تدخل السلطة املختصة الختاذ القـرار، وهـذا الـدافع إىلَّلدافع عىل صدور القرار، وهو ا ُِّّ َّ ُّ

َّقــد يتعلــق بحــدوث حالــة واقعيــة أو حالــة قانونيــة،  ومــن أمثلــة احلالــة الواقعيــة حــدوث  َّ َّ َّ

َّ إصدار قرار إداري يقمع تلك املظاهرات بالقوة إىلِّاضطرابات أو مظاهرات تدفع اإلدارة  ٍّ

ٍ منـصب وظيفـي معـني يـدفع اإلدارة يفَّة القانونيـة حـدوث شـغور ، ومن أمثلـة احلالـ ٍّ  إىلٍ

َّإصدار قـرار إداري بتعيـني الـشخص املـستوف . )١( هـذا املنـصب يفلـرشوط الوظيفـة ] ٍّ

ْوينبغي أن يكون السبب يف مجيع األحوال غري خمالف لألخالق اإلدارية التـي جيـب أن  َّْ َّ
ٍ

 .إصدار قراره َّيتحىل هبا رجل اإلدارة وهو بصدد 

َّوبالتايل فإنه يمكن تعريـف  َّسـبق القـرار ويأخـذ شـكل حالـة الـذي األمـر ": َّ بأنـه ا ٍ

ِّقانونية أو مادية تدفع اإلدارة الختاذ القرار ٍ ٍ
َّ َّ رشيطة أال ختالف األخالق اإلدارية)٢(. َّ َّ . 

�ة تـصوره هـو شخـصيا َّ حتديد سبب القـرار إلرادة مـصدر القـرار، وال بكيفيـيفوال يرجع  ُّ

ُّللظروف والوقائع التي بنى عليهـا قـراره، وإنـام يكـون الرجـوع  َّ ُّ هـذه الظـروف وتلـك إىلُّ

ٍالوقائع بطريقة جمردة  ٍ
ٍأي من حيث حقيقتها القانونية أو املادية  دون اعتداد بام يدور . َّ

َّ  يفَّ

ِّذهن مصدر القرار، أو تقديره الشخـيص هلـا  يعتـرب مقدمـة الـذيقـرار وخيتلـف سـبب ال. َّ

ُّ اهلدف النهائي الذي يسعى القـرار اإلداري يفَّ تتمثل والتيَّرضورية له عن الغاية منه،   إىلِّ

                                                        

طبعــــة النجــــاح اجلديــــدة ، الــــدار  ، م" دراســــة مقارنــــة "ملكيـــة الــــرصوخ، القــــانون اإلداري/  د )١(

  . ٨٣يعقوب يوسف احلامدي، مرجع سابق ص/  بالتفصيل د،  و ينظر٤٢٨، ص م ٢٠١٠،البيضاء

طبعــة اإلدارة " تنظــيم ونــشاط اإلدارة العامــة يف دراســة مقارنــة "طعيمــة اجلــرف، القــانون اإلداري/  د)٢(

  .٤٠٣ م ، ص١٩٦٩العامة مكتبة القاهرة احلديثة ، 



 

)٧٦٤( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

ــنهام   ــة تــدق بي َّحتقيقــه إال أن هــذه التفرق َّ ــه التــي الدرجــة إىلَّ  مــزج إىل  أدت بالفقي

َّ عنرص واحد أطلق عليه اصطالح األسباب الدايفًالعنرصين معا  ٍ  )١(.فعةٍ

ً العديد من أحكامها عىل أن الـسبب يعـد ركنـا يف يفَّوقد أكدت املحكمة اإلدارية العليا  َّ َّ

ْإن القـرار اإلداري جيـب أن يقـوم عـىل سـبب : ِّالقرار اإلداري ؛ ففي أحد أحكامها قالـت  ََّّ

ٍيربره صدقا وحقا ؛ أي يف الواقع ويف القانون، وذلك كركن من أركان انعقاده   ً ً)٢(. 

ْوملا كان القرار اإلداري ما هو إال ترصف قانوين، كان مـن الواجـب أن يـستند  ٌّ ٌ ُّ َّ  سـبب إىلَُّّ

ًصحيح يربره يف القانون ويكون مطابقا للواقع وإال كان القرار باطال واجب اإللغاء  َّ ِّ
كـام  )٣(

ًيعترب السبب صحيحا  .َّ يف حالة عدم خمالفته لألخالق اإلدارية- ً أيضا - َّ

ْهــة اإلداريــة ليــست ملزمــة بــذكر أســباب لقرارهــا إن مل يلزمهــا القــانون بــذكر هــذه واجل َّ

َّاألسباب، ويف هذه احلالة حتمل عىل القرينة العامة التي تقـيض بـافرتاض وجـود أسـباب 

َّصحيحة هلذه القرارات، وعىل من يدعي العكس إثبات ذلك، عىل أنه إذا أفصحت اإلدارة 

ُّتكون خاضعة لرقابة القضاء اإلداري ؛ للتحقق من مدى مطابقتها أو َّعن سبب القرار فإهنا  َّ ِّ

 )٤(.عدم مطابقتها للواقع والقانون

َّوهذا ما أكدته املحكمة اإلدارية العليا بقوهلا   اإلدارة بحسب األصل غري ملزمة بتسبيب: َّ

                                                        

  : ً، نقال عن ٩٠، صم ١٩٩٠الوظيفة العامة ، دار النهضة العربية ، حممد حممد بدران، /  د)١(

Jeze Essai d ’une Thêorie gênêrale finfluencedes motifs determinants sur lavaliditê des 

actes juris dique en drait public from cais, R.D.P.1922 , PP.377- 444. 

  .م٨/١٢/٢٠٠١ق جلسة ٤٥، لسنة ٦٣٠٦ الطعن رقم يفَّ حكم املحكمة اإلدارية العليا )٢(

ـــر، /  د)٣( ـــس جعف ـــد أن ـــيط ، حمم ـــام يفالوس ـــانون الع ـــضاء اإل( الق ـــة ) داريالق ـــضة العربي ، دار النه

ـــى د١٢٢ص،م١٩٨٧ ـــس املعن ـــانون اإلداري / ، ونف ـــول الق ـــدين، أص ـــال ال ـــامي مج ، دار ٦٧٩ /٢س

  . ٦٢٦عبد الغني بسيوين، مرجع سابق ص/ ، و د١٩٩٦املطبوعات اجلامعية  

  .٤٣٤د حممد النادي، مرجع سابق صفؤا/  أستاذنا الدكتور )٤(



  

)٧٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّ القرار اإلداري غري املسبب أنه قام عىل سببه ايف قرارها، ويفرتض  َّ َّلـصحيح، وعـىل مـن ِّ

َّيدعي العكس أن يقيم الـدليل، فـإذا ذكـرت  ًاإلدارة أسـبابا للقـرار، أو كـان القـانون يلزمهـا ْ

ِّبتسبيب قرارها فإن ما حيمله من أسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء اإلداري  ً َّ.)١(  

   ر اب- ٢

 :  يأيت ِّتوجد صور خمتلفة ألسباب القرار اإلداري يمكن أن نجملها فيام

 ورة االـزمن، فيكـون للجهـاز يفيظهر السبب فيها كواقعـة سـابقة عـن القـرار  : ا َّ

ًاإلداري أن يتخذ قرارا، إذا مل يقم أي جهاز إداري آخر باختاذ قرار استنادا هلذه األسباب ٍّ ٍٍّ ِّ ً َّ ْ. 

 مرة اٍقد يكون السبب كمظهر لإلرادة، ففي هذه احلالـة ال : ا ً تتخـذ اإلدارة قـرارا َّ َّ

ًإال إذا وجد تعبريا عن هذه اإلرادة، كتقديم طلب مثال من طرف موظف من أجل احلصول  ٍ ً َّ

ِّ إجازة، فالطلب هنا هو الواقعة الدافعة الختاذ القرار وهو عىل َّ  .  نفس الوقت سبب لهيفَّ

 رة اقـد تتحقـق أيقـوع، قد يكون السبب فيها عبارة عن وضعية حمتملـة الو : ا 

 . الوضعية إذا مل يتخذ التدبري، ومثال ذلك هتديد النظام العام

 ارة اًقد يكون الـسبب صـفة يف شـخص ، أو شـيئ مـثال  : ا ٍ ٍ ً َّإذا كـان الـشخص : َّ

َّيشكل خطرا فإنه يمكن اعتقاله عـىل هـذا األسـاس، أو إذا وجـد منـزل آيـل للـسقوط فإنـه  َّ ُِّّ ً

 .)٢( تأمر اإلدارة هبدمه ْكذلك يمكن أن

                                                        

م ٧/٨/١٩٩٣ق، تــاريخ اجللــسة ٣٢، لــسنة ٣٤٦٣ الطعــن رقــم يفَّ حكــم املحكمــة اإلداريــة العليــا )١(

خالد وحيـد ضاحي،سـلطة اإلدارة / ، وينظر بالتفصيل د٥١٦٨ / ٢٩موسوعة مرص لألحكام، مرجع سابق 

 رسـالة ماجـستري ، كليـة الـرشيعة والقـانون القـاهرة ، "التقديرية يف التعيني والرتقية دراسة مقارنـة بالـرشيعة 

  .١١٥مرجع سابق ص: مصطفي عبد الشهيد خرض/   د ، وينظر ٤٧ م  ، ص٢٠١٢ – ه ١٤٣٤

  . ٨٩يعقوب يوسف احلامدي، مرجع سابق ص/  د)٢(



 

)٧٦٦( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

َّوبالتاىل فإنه يمكن تقسيم عنرص السبب جمموعتني ، األويل  َّ َّاألسباب القانونية ، والثانية :  َّ

َّاألسباب الواقعية  ، وذلك عىل النحو التايل : َّ َّ: 

 أو : ممب اا  
ٍقد تأخذ األسباب القانونية شكل قاعدة ترشيعية ، أو قا ٍ

َّ ٍعدة دسـتورية ، أو مبـدأ مـن مبـادئ َّ ٍ ٍ
َّ

ٍالقانون العامة،  أو قاعدة الئحية ، أو قرار إداري ، أو حكم قضائي ، أو قاعدة عرفية  ٍ ٍ ٍ
َّ ٍّ َّ ٍَّ ّ ٍ .)١( 

َّواملراد باألسباب القانونية هنا الرشعية الـسابقة عـىل القـرار، وعـىل نـشوء أركانـه، وهـي  َّ ََّّ

 .)٢(بمثابة األسباب غري املبارشة 

ِّويقصد باألسباب القانونية للقرار اإلداري  ِّاحلالـة القانونيـة التـي تـوحي للرجـل اإلداري : َّ َّ

ِّبالتدخل واختاذ قرار بخصوصها، فهي تشكل األساس القانوين للقرار والرشط األسايس  َّ َّ ِّ ِّ ُّ َّ

َّر اإلداري عـدة َّملامرسة اإلدارة لنشاطها، وتأخذ خمالفة اإلدارة لألسـباب القانونيـة للقـرا ِّ

 )٣(: صور

 قرارهـا يف –ْأن تـستند اإلدارة : َّقد تتخذ اإلدارة قرارها خارج نطاق القانون، ومثـال ذلـك  - 

 . َّ عىل قانون يستثني هذا املوظف من نطاق تطبيقه–َّبفصل موظف 

ًوقد تتخذ اإلدارة قرارها لسبب قانوين مل يعـد موجـودا ، ومثـال ذلـك  -  ٍّ ٍ دارة ْأن تـصدر اإل: َّ

ٍقرارا عىل أساس من الئحة صدر حكم جملس الدولة بإلغائها ً . 

ًوقد تتخذ اإلدارة قرارها بناء عىل خطأ يف القانون،  ومثال ذلك  -  ْأن تفصل موظـف عـىل : َّ

ً حني أن الوظيفة مل تلغ قانونايفَّأساس أن وظيفته قد ألغيت  َ َّ . 

                                                        

  .٢٣٢عصام عبد الوهاب الربزنجي، مرجع سابق ص/  د)١(

 .٩١حممد حممد بدران، مرجع سابق ص/  د، ٩٠وسف احلامدي، مرجع سابق صيعقوب ي/  د)٢(

حممـد حممـد بـدران، مرجـع / ، وينظر بالتفـصيل د١٢/٧/١٩٥٨ يفَّ حكم املحكمة اإلدارية العليا )٣(

  . ٩١سابق ص



  

)٧٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًومن ثم فإذا وجدت حالة قانونية متثل سببا  ِّ َّ َّحمددا للقرار اإلداري، فإن اإلدارة ال تـستطيع َّ ِّ ً َّ

ٍأن تترصف بدون قيامه، وحينئذ تكون اإلدارة أمام اختصاص مقيـد ، كـام لـو ألـزم القـانون  ٍ
َّ ٍ َّ ْ

ٍ بمجرد تقديم الطلب مصحوبا بمستندات حمـددة، –ً للصيد مثال –ٍاإلدارة بمنح ترخيص  ٍَّ ً َّ

 .)١(يف تنظيم نشاط اإلدارة ر الوقوع ْوإن كان ذلك األسلوب ناد

ِّوملا كانت األسباب القانونية للقرار اإلداري ، ما  َّ َّ إال كيفية تفـسري اإلدارة للقـانون، يف هيَّ

َّاحلالة التي اختذت فيها قرارا معينا، استجابة هلذه األسباب، لذلك فإنـه مـن املنطقـي أال  ِّ ًَّ ً ً َّ

َّاألسباب القانونية، ولكن سلطة اإلدارة تنحرص َّيكون لإلدارة سلطة تقديرية يف صدور هذه 

َّيف تفسريها  للقانون ، والتي يمكـن أن يفـرسه مـصدر القـرار بطريقـة معينـة يرتتـب عليهـا  ٍ ٍ
َّ ْ

ِّخمالفة األخالق اإلدارية، وهلذا يامرس القايض رقابة كاملة عىل الوجود الفعيل للواقعـة  َّ

َّالقانونية، ورشعيتها، وصحة تفسري ا َّ ُّإلدارة هلا وعىل هذا النهج جرى القضاء اإلداري فَّ َّ [

َّ،عىل أال خيالف هذا التفسري األخالق )٢(م وٍّكل من  َّ. 

 ًم : اب اا :  
ِّيقصد باألسباب الواقعية للقرار اإلداري   إصـداره، وهـى إىل تـدفع التـيَّاحلالـة الواقعيـة : َّ

ُّل إصدار القرار، فتوحي لرجل اإلدارة بالترصفَّحالة موضوعية، حتدث قب وقـد تكـون . )٣(َّ

َّهذه احلالة التي توحي لرجل اإلدارة بالترصف هي منفعة شخصية خمالفة لألخـالق التـي  ُّ َّ

َّجيب أن يتمسك هبا يف كل القرارات التي تصدر منه بـصفته ممـثال للجهـة اإلداريـة ممـا  َّْ ًَّ ِّ ِّ

                                                        

 ، رسـالة دكتـوراه كليـة احلقـوق "َّالسلطة التقديرية يف القرارات اإلدارية "حممد مصطفى حسن، /  د )١(

  .٩١حممد حممد بدران، مرجع سابق ص/ ،  ونفس املعنى د١٥٩ص.م١٩٧٤ جامعة عني شمس ، - 

  .٩١حممد حممد بدران، مرجع سابق ص/  د)٢(

  .٩٢حممد حممد بدران، مرجع سابق ص/  د)٣(



 

)٧٦٨( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

 معاقبـة مـصدر القـرار؛ ملخالفتـه إىلٍشوب بـالبطالن باإلضـافة َّيرتتب عليه صدور قرار م 

 .لألخالق  

َّوحيث إن األسباب القانونية هي  َّ تنصب عليه الرقابة القضائية بـصفة  الذيِّ تبني اإلطار التيَّ ّ ُّ

َّشاملة، وأنه بسبب ذلك تنعدم أية حرية لرجل اإلدارة بشأهنا  َّ َّ مقيدة عىل الدوام فهيَّ   فيام)١(َّ

 .عدا تفسري اإلدارة هلذه األسباب

١ - د او  ّا  
ٍّاستقر القضاء يف كل من  َّمو  اسـتند إليهـا رجـل اإلدارة التـي عىل رقابته للوقائع 

َّالختاذ قراره، من حيث وجودها، فللقضاء أن يتحقق من الوجود الفعـيل للواقعـة املاديـة  ِّ َّ ْ ِّ

 .)٢(ِّيف كل األحوال ً تكون سببا للقرار التي

َّيكون القرار اإلداري مشوبا بعيب السبب وقابال لإللغاء إذا ثبت أن اإلدارة قد اسـتندت يف  ً َّ ً ُّ

َّ وقائع غري صحيحة من الناحيـة املاديـة، وسـواء أكانـت اإلدارة حـسنة النيـة أي إىلتربيره  َِّّ َّ ٍ

مـا :  توافرهـا، ومثـال هـذه احلالـة َّ تدعيها، أم كانت تعلـم بعـدمالتياعتقدت بقيام الوقائع 

َّقضت به املحكمة اإلدارية العليا من أنه  َّ : 

ً إذا تذرعت اإلدارة بادئ األمر يف إهناء خدمة املدعي بأن ذلك بناء عىل طلبه عىل نحو " َّ َّ َّ

َّما هو ثابت بمحرض جلسة جملس اإلدارة، وما أن علم املدعي هبذا القرار حتى بادر قبل  َّ ْ

ٌلغ إليه بالتظلم منـه، وإذا أيقنـت اإلدارة أنـه لـن يـسكت عـن حقـه وأنـه الئـذ بالقـضاء ْأن يب َُّّ َِّّ َّ

َّملخاصمتها ؛ لعدم تقديمه أية استقالة عمدت يف كتاب التبليغ املوجه إليه إغفال اإلشارة  َّ َّ

ــرر إىل ــاعتزال اخلدمــة، وضــمنت هــذا الكتــاب أن َّجملــس اإلدارة ق ــه ب ــا من ً أن ثمــة طلب َّ

 يف اسـتندت إليهـا التـي هذا الكتاب عـن األسـباب يفالستغناء عن خدماته، ومل تفصح ا

                                                        

  . ٩١يعقوب يوسف احلامدي، مرجع سابق ص/  دكتور )١(

  . ٩٢حممد حممد بدران، مرجع سابق ص/  د)٢(



  

)٧٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّإصدار القرار، فمسلك اإلدارة عـىل الوجـه املتقـدم إن دل عـىل يشء فـإنام يـدل عـىل أن  َّْ ٍّ َّ ِّ

َّقرارها املطعون فيه قد صدر مفتقدا ركن السبب، وأن اإلدارة كانت عليمـة بـذلك، وأهنـا  َّ َّ ً

َّ يمكن أن تتذرع هبا حلمل القرارالتيَّد صدوره تتلمس األسباب ذهبت بع ْ .)١( 

٢ - ا   ّا   
َّبعدما يتحقق القايض اإلداري من وجود الوقائع، فإنه يراقب تكييـف اإلدارة هلـذه الوقـائع  ّ َّ

 .)٢(ّووصفها القانوين

ِّويقصد بالتكييف القانوين  ٍإعطاء حدث أو واقعة: َّ ِّ معينة وصـفا ونعتـا قانونيـا يـصنفها ٍ ً� ً  يفٍ

ُّإطار طائفة قانونية ؛ لتربير اختاذ قرار بشأهنا، وهذا الوصف القانوين يستشف مـن خـالل  َِّّ

ِّالرغبة املفرتضة، أو املعرب عنها من طرف املرشع َّ َّ. 

َّوعملية التكييف يمكن نعتها كـذلك  ً اسـام أو عنوانـا َّبإعطـاء الواقعـة الثابتـة لـدى اإلدارة: َّ ً

َّ يـراد تطبيقهـا، أو إدخاهلـا ضـمن الطائفـة الـذيِّحيدد موضعها داخل نطاق قاعدة القانون 

َّ قاعدة القانون، كام عرفت أيضا بأهنـا يفَّالقانونية من املراكز أو احلاالت املشار إليها  ً :

َّ أن يعــرف مــن خــالل الوضــعية الواقإىل قــاد رجــل اإلدارة الــذي القيــاس " َّعيــة اخلاصــة ْ َّ

َّالرشوط القانونية العامة  َّ َّ تسمح له باستعامل سلطاته الرشعية التيُّ َّ)٣(. 

                                                        

ــا )١( ــسنة ١٥٧١ قــضية ١٧/١٢/١٩٦٦ يفَّ حكــم املحكمــة اإلداريــة العلي ــسنة ٧ ل  ١٢ ق، املجوعــة ال

  .١٩٠سامى مجال الدين  قضاء املالءمة،  مرجع سابق ص/  وينظر بالتفصيل د٣٩٥ص

  .٩٢حممد حممد بدران، مرجع سابق ص /  د )٢(

: مـصطفى عبـد الـشهيد خـرض/  ، وللمزيد ينظـر د٩٥يعقوب يوسف احلامدي، مرجع سابق ص /  د )٣(

  .١٣٥ صمرجع سابق، 



 

)٧٧٠( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

َّوبعد أن يتحقق القضاء من وجود الوقائع، فإنه يراقب صحة التكييف الـذي تـسبغه اإلدارة   َّ َّ ْ

َّ أحـد املـوظفني ارتكابــه خمالفـة إداريـة،إىلعـىل هـذه الوقـائع، فــإذا نـسبت اإلدارة  َّ فــإن َّ

 )١(. َّ ارتكبها املوظف، تشكل خمالفة إدارية أم الالتيَّالقايض يتحقق من كون الواقعة 

َّ التحقق من أن هذه إىل بني عليها القرار انتقل التيَّوإذا توافرت أمام القايض الوقائع املادية  ُّ َّ

َّ جعلها القانون سـببا إلصـدار القـرار، وهـو هبـذا إنـام يرالتيالوقائع هي  اقـب الوصـف أو ً

 .)٢(َّالتكييف القانوين للواقعة 

٣ -  ارا ء  ّا   
 اسـتندت إليهـا اإلدارة إلصـدار التـيَّمالءمة القرار للوقائع تعنى مدى التناسب بني الوقائع 

ُّحيـث يمـد القـضاء رقابتـه عـىل مالءمـة القـرار . )٣(َّ اختذتـه الذيقرارها، ومضمون القرار 

َّداري بصفة استثنائية، وذلك إذا رأى أن هذه الرقابة رضوريـة للقـول بمـرشوعية العمـل اإل َّ ّ ََّّ ّ

 )٤(. َّ جمال نزع امللكيةيفَّتقدير املنفعة العامة : َّاإلداري ؛ ومثال ذلك 

                                                        

َّسليامن الطاموي، السلطة التقديرية والسلطة املقيدة، بحث منشور بمجلة العلـوم اإلداريـة ، العـدد /  د )١(

عـصام الربزنجـى،  مرجـع سـابق  / ، ونفس املعنى د ١٠٨ م ص ١٩٦٩األول ، السنة احلادية عرش ، أبريل 

 ، رســالة دكتـوراه كليــة "َّإلداريـة الــسلطة التقديريـة يف القــرارات ا"حممـد مــصطفى حـسن، / ، د ٣٥٩ص 

أمحــد حــافظ نجــم، الــسلطة التقديريــة ودعــاوى / ،  د١٨٨ص .م١٩٧٤ جامعــة عــني شــمس ،- احلقــوق 

م ١٩٨٢َّاالنحراف بالسلطة ، مقال منشور بمجلة العلوم اإلداريـة ، الـسنة الرابعـة والعـرشون ، العـدد الثـانى ، 

حممـد حـسنني عبـد / ، د١٣٨ – ١٣٧ مرجع السابق  ص ،داريفؤاد حممد النادى القضاء اإل/ ، د٣٥ص 

: حممـد بكـر حـسني / ، د ١٥٦ ص طبعة دار النهضة، بـدون تـاريخ، داري القرار اإليفالعال، فكرة السبب 

  .١٢٠مرجع سابق،  ص: مصطفى عبد الشهيد خرض/  وللمزيد ينظر د٤٤   – ٤٣مرجع سابق ص 

  .٩٦يعقوب يوسف احلامدي،  مرجع سابق ص /  د )٢(

  . ٩٣حممد حممد بدران،  مرجع سابق ص/  د)٣(

حممد حممـد بـدران، مرجـع سـابق / ، د ٤١٩فؤاد حممد النادي، مرجع سابق ص/  أستاذنا الدكتور )٤(

 الرقابـة القـضائية يفأمحد أمحـد مـواىف، بعـض مالمـح االجتاهـات احلديثـة / ، ونفس املعنى د ٩٣ص



  

)٧٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّففي حكم هلا أكدت املحكمة اإلدارية العليا عىل رضورة املوازنة بـني مـصلحة الدولـة  ََّّ

َّالستيالء عىل العقارات اململوكة ملكية خاصة الالزمة للمـرشوعات العامـة، ِّوحقها يف ا َِّّ ٍ ٍ
َّ

ْوحق امللكية اخلاصة لذوي الشأن من مالك هذه العقارات، وتتمثـل هـذه القاعـدة يف أن  َِّّ َّ َّ َّ َّ

ْتكون العقارات باحلتم والرضورة الزمة للمنفعة العامة بحيث جيب أن يكـون املـرشوع  َّ َّ

ٍ حاجة حقيقية ورضورية هلذه العقـارات إلقامتـه بـام ال يكـون يفَّق للمنفعة العامة ِّاملحق ٍ ٍ
َّ َّ

ًثمة وسيلة أخرى جلهة اإلدارة غري تقرير صفة املنفعة العامة هلا واالستيالء عليها متهيدا  َّ َّ

ٌلنزع ملكيتها، وعىل ذلك فاملساس بامللكية اخلاصة لألفراد منوط بلزوم العقار للمنفعة َّ 

َّالعامة، ولتلبية احلاجة امللحة إلقامة املرشوعات العامة، وعليه فإن دلت ظـروف احلـال  ْ َّ ََّّ

َّ ذلـك مـن مـساس بامللكيـة يفعىل غري ذلك وقعـت اإلجـراءات مـشوبة بـالبطالن ؛ ملـا 

 )١(. َّالفردية بغري مقتيض، وبام يناقض احلامية التي أسبغها عليها الدستور والقانون

ْيتضح أن القـرار اإلداري البـد أن يـستند إيل أسـباب صـحيحة خاضـعة لرقابـة َّومما سبق  ََّّ َّ َّ

ِّالقضاء سواء عيل وجود الوقائع والتكييف القانوين ومالئمة القرار للوقـائع ، وجيـب يف  َّ

َّمجيع األحوال أن ال يكون سبب القرار خمالفا لألخالق اإلدارية  ً َّ جيب أن يتحىل هبا التيْ ْ

 .العام  َّاملوظف 

أو :ا    يعتربا  من العنارص الرضورية لرشعية القرار َّ َّ

َّاإلداري ، وهلذا العنرص عدة قواعد يمكن تناوهلا عىل النحو التاىل  َّ َّ ِّ   : 

                                                                                                                                        

 بجامعــة ســالميمجلــة مركــز صــالح كامــل لالقتــصاد اإل، بحــث منــشور ب٢٦٦عــىل الــسلطة التقديريــة ص

 ضـاحى،  مرجـع إسامعيلخالد / م، د٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األزهر، السنة السابعة، العدد احلادى والعرشون، 

  .١٢٢مرجع سابق،  ص: مصطفى عبد الشهيد خرض/  ، وللمزيد ينظر د٥٠سابق ص

، ٢٠/١٠/٢٠٠٧ق، تــاريخ ٤٨لــسنة ، ١٢٣١٦ الطعــن رقــم يفَّ حكــم املحكمــة اإلداريــة العليــا )١(

  .٥٨٩١ – ٥٨٩٠ ص١٠موسوعة مرص لألحكام، مرجع سابق ج



 

)٧٧٢( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

 
 ا   :  

 ا  اه أو َّاألثر الذي ينتجه فـورا  ومبـارشة، وهـو يـتلخص يف الت:  هو َّ غـريات ً

 .)١(َّ حيدثها يف املراكز القانونية القائمة عند صدوره التي

 ينتج عنـه مبـارشة وىف احلـال، وهـو الذيهو األثر : َّوعىل ذلك فإن حمل القرار اإلداري 

ّبذلك جوهر القرار ومادته، وهذا مـا يميـز القـرار اإلداري  ٍّكعمـل قـانوين  –َِّّ عـن العمـل  –ٍ

ًه دائام متمثال بنتيجة من الواقعُّ يكون حملالذيِّاملادي  ِّ ً.)٢( 

 : جاء فيه الذي من خالل حكمها اّوقد أوضحت حمكمة القضاء اإلداري مفهوم 

ْ من األركان األساسية للقرار اإلداري أن يكون له حمل وهـو املركـز "  ِّ َّ تتجـه إرادة الـذيَّ

ًليه حاال ومبارشة، وهذا األثر هو َّ يرتتب عالذيّ إحداثه، واألثر القانوين إىلمصدر القرار  

ّإنشاء حالة قانونية معينة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، و هبذا يتميز حمـل العمـل القـانوين عـن  َّ َّ َّ

َّ يكون دائام نتيجة مادية واقعية الذيّحمل العمل املادي  َّ ً
)٣( . 

ه القــرارات  تــصدرها اإلدارة، بــاختالف نــوع هــذالتــيَّوختتلــف آثــار القــرارات اإلداريــة 

ًاإلدارية، فمن قراراهتا ما هو الئحى فيكون أثره هنا متمثال بقاعدة تنشأ ، أو تعدل، أو تلغى  ِّ ٌّ َّ

َّحالة قانونية عامة أو موضوعية، وذلك بالقدر  َّ  خمالفـة حكـم إىل ال يـؤدى فيـه األمـر الذيَّ

                                                        

ــادي، / ،د٢٣٧ القــانون اإلداري، صيفحممــد عبــد احلميــد أبــو زيــد، املطــول /  د)١( فــؤاد حممــد الن

ـــوجيز  ـــة األوىل ، يفال ـــاهرة ، الطبع ـــة الق ـــرش الثقاف ـــانون اإلداري، دار ن ـــادئ الق  م ، ١٩٨٠ –ه ١٤٠٤ مب

، ونفــس ١١٣ســليامن الطــاموي، الــسلطة التقديريــة والــسلطة املقيــدة، املرجــع الــسابق ص/ ،د٤١٦ص

، دار املغـرب للتـأليف ٢٥٠ القـانون اإلداري املغـريب صيفحممـد مريغنـي خـريي، الـوجيز / املعنى د

  .١٩٧٨والرتمجة والنرش الرباط 

  .٤٥٩عصام عبد الوهاب الربزنجي، مرجع سابق ص/  د)٢(

  .٤٠١، جمموعة السنة الثانية، ص١٦/١/١٩٥٤ يفمة القضاء اإلداري  حكم حمك)٣(



  

)٧٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ِّقاعدة قانونية أعىل، ومن قراراهتا ما هو فردى فيكون أثره متمث ُّ َّ
ٍال يف إنشاء حالـة فرديـة، أو ٍ ٍ

َّ ً

ٍتعديلها، أو إلغائها ملصلحة فرد أو أفراد معينني، أو ضدهم  ٍ)١(. 

ٍويشرتط يف املحل أن يكون جائزا قانونا ، أي غري خمالف ألية قاعدة قانونيـة ٍ ٍ
َّ َّ ً ويوصـف . ً

َّالقرار اإلداري املعيب يف حمله بأنه مشوب بعيب خمالفة القانون بمعناه ِّ َّ الدقيق، وبعبارة ُّ

ٌإن عيب خمالفة القانون بمعناه الـدقيق معنـاه أن القـرار اإلداري مـشوب يف :  أخرى أقول  َّ َّ ََّّ

 الذي خيالفه حمـل القـرار هنـا هـو القـانون بأوسـع " القانون "حمله، واملقصود بكلمة 

َّالدسـتور، والقـانون بمعنـاه الـدقيق، واللـوائح واملبـا:  معانيه، فيـشمل َّ َّدئ العامـة للقـانون ُّ

َّ أن نضيف هنا أن خمالفة قواعد األخالق يرتتـب عليـه - ً أيضا - ومن املمكن. )٢(والعرف  َّ ْ

 .ّبطالن عنرص املحل 

ْولكن يتوجب علينـا ونحـن بـصدد دراسـة دور األخـالق  يف عنـرص املحـل أن ال نكـون  َّ

َّبمعزل عن بقية عنارصه، و السيام عنرص السبب عىل اعتبار  َّ
َّأن تقدير املحل ال يكـون إال ٍ ِّ َّ

ِّ اختـاذ القـرار، فتـارة إىلٍنتيجة لقيام حالة من الواقع أو القانون تنهض وتدفع رجـل اإلدارة 

َّتكون العالقة بني املحل وأسبابه الواقعية أو القانونية قد حسمت ترشيعيا كـام هـو الـشأن  � َّ َّ ِّ

ً حالة الـسلطة املقيـدة، وتـارة أخـرى ينـأيف َّ ِّى املـرشع بجانبـه عـن حتديـد هـذه العالقـة ُّ

َّفتتدخل آنذاك اإلدارة للحـسم يف تقـدير املحـل املناسـب للحالـة الواقعيـة أو القانونيـة،  َّ ِّ َّ

َّ حالة الـسلطة التقديريـةيفوهذا ما حيدث  ْ، والتـي ينبغـي أن تكـون هـذه احلالـة مطابقـة )٣(َُّّ

 .لألخالق 

                                                        

خالـد ســيد حممـد محــاد، حـدود الرقابــة القـضائية عــىل سـلطة اإلدارة التقديريــة ، دراسـة مقارنــة ، /  د)١(

  . ٢٠١م ، ص٢٠١١الطبعة األوىل ، دار النهضة العربية ، 

  .١٠٣يعقوب يوسف احلامدي، مرجع سابق ص/  د)٢(

  .١٠٦، ١٠٥عقوب يوسف احلامدي، مرجع سابق صي/  د)٣(



 

)٧٧٤( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

ْكام يشرتط أخريا يف املحل أن   ِّ ٍيكون متعينا، فال يصح أن يصدر قرار بتعيني شـخص مـا، ً ْ ً َّ

َّأو بتوقيع جزاء؛ لعدم تعيني املحل، ولكن ال بأس أن يكون املحل قابال للتعيني مادام قد  ً ُّ ِّْ ٍ

َّتضمن كافة العنارص الالزمة لتحديده َّ َّ. 

َّفكل القرارات اإلدارية هلا أسباهبا َّ قانونية كانت أم واقعية - ُّ ِّالوقائع املتقدمة تؤدي  ف–َّ  إىلّ

ّفام دام الـسبب حمـددا فإنـه سـيكون خاضـعا للرقابـة بحيـث ال يمكـن ، َّنتائجها التالية هلا ًَّ ً َُّ َّ

َّلإلدارة أن ختتار أي سبب آخر غريه، ومادام األثر هو اآلخر حمددا فلن يتمتع رجل اإلدارة  ًَّ ََّ ٍ ْ

َّباختيار حمل آخر غريه بزعم أنه َّشكل أحـسن مـع الـسبب املحـدد ؛ ذلـك ألن  يتناسـب بـٍّ َّ َّ َ ٍ

ِّاملالءمة هنا حسمها املرشع بتحديده للسبب و املحل  َّ ٍ وقت  واحد يفِّ ٍ)١(. 

َّوعىل العكس من ذلك، فإن السلطة التقديرية بالنسبة ملحل القرار تتمثـل  ِّ ِّ ََّّ ُّ متتـع رجـل يفُّ

ٌر ظرف معني أو ظروف معينة إذا ما توف–اإلدارة  ٌ َّبحرية االختيار بـني إجـراءين أو أكثـر،  – ٌٌ

َّوهذا يعنى متتعه بحرية إجراء التناسب بني السبب املعتمد وحمل القرار املتخذ َّ ُِّّ َّ َّ . 

َّ هذا الصدد، أن عدم حتديد املحل يالزم عدم حتديد السبب، يفَّواملالحظ بصورة عامة  ِّ َّ َّ

ِّأن السلطة التقديرية بالنسبة ملحـل  : هيٍائية ٍ نتيجة هنإىلْوىف هذه احلالة يمكن أن نصل  ِّ ََّّ ُّ َّ

َّالقرار تتمثل يف حرية اختيار السبب  َّ ، وهـي احلالـة التـي مـن )٢(َّ يتفق معه حمل القرارالذيَّ

َّاملمكن أن خيالف فيها رجل اإلدارة األخالق اإلدارية  ْ. 

م :ا    

َّ القرار البد من التمييز بني غاية القرار وسببه، فالسبب يفغاية يف البداية  قبل دراسة عنرص ال َّ َّ

ْأمر سابق حتى عىل نشأة فكرة القرار وهو أمر خارج عن ذهن رجل اإلدارة ومن املمكن أن  ٌٌ ٌ ٌَّ

                                                        

  Lino Di Qual, op.cit.,p.80:، نقال عن ٤٦٤عصام الربزنجى، مرجع سابق عن ص /  د)١(

   .٢٠٧ خالد سيد محاد مرجع سابق ص/وينظر أيضا د

 .Venzia, op.cit,pp.20eT22: ً، نقال عن ٤٦٤عصام الربزنجى، مرجع السابق ص /  د)٢(



  

)٧٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ِّيكون هذا السبب خمالفا لألخالق اإلدارية ، أما الغاية فمسألة تالية تتحقق باختـاذ القـرار،  َّ َّ َّ ًَّ

ٌة نفسية تعتمل ومسأل َّ ذهن رجل اإلدارة ، ويف حالة خمالفـة الـسبب لألخـالق اإلدريـة يفٌَّ َّ

ًفالبد أن تكون الغاية خمالفة لألخالق بالتبعية، والسبب جيب أن يكون موجودا وال يلغي  ْ َّْ َّ َّ َّ

ِّوجوده عدم تدخل اإلدارة، أما الغاية فال تتحقق باختاذ القرار من قبل رجل اإلدا َّ َّ َّرة والسبب ُّ

َّيمثل حمطة قيام بالنسبة للقرار اإلداري، أما الغاية فبمثابة حمطة وصول  َّ ِّ ِّ. 

ــة التــي يــسعى رجــل اإلدارة " : داري اار ا ويقــصد  ِّ النتيجــة النهائي ِّ  إىلَّ

هدفه ِّفغاية القرار اإلداري هي اهلـدف الـذي كـان يـست. )١( "ِّحتقيقها من وراء اختاذ قراره 

 :َّرجل اإلدارة من تدخله، وحتدد هذه الغاية بإحدى وسيلتني 

وَّالغاية العامة، ويرتتب عليهـا أن تكـون مجيـع تـدخالت اإلدارة لتحقيـق الـصالح  : ا ُّ َّْ َّ

 .ّالعام

مُأن حيدد هدفا معينا أو غاية بذاهتا داخل املصلحة العامة، وعـىل مـصدر القـرار  : ا َّ ً ًً ِّ ْ

ْهدف هذه الغاية املحددة دون غريها من الغايات حتى وإن كانـت مـن بـني غايـات ْأن يست َّ

ِّاملصلحة العامة، فمـثال إذا خـصص املـرشع جمموعـة مـن الوظـائف لقـدماء َّ َ ً َّ وا  

ًواعتمد هلا بعض املبالغ، فال جيوز لإلدارة أن تعني فيها أشخاصـا آخـرين، وهـذا هـو مـا  ِّ ْ

ِّ، ويمكن استخالص الغاية املخصصة إمـا مـن نـص " اف ا  "يسمى بمبدأ  َّ

 .)٢(ُّ طبيعة السلطة املعطاة لإلدارة إىلَّالقانون، أو بالنظر 

                                                        

ــور )١( ــابق ص ســل/  دكت ــدة، مرجــع س ــسلطة املقي ــة وال ــسلطة التقديري ، ١٢٥يامن حممــد الطــاموى، ال

 استعامل الـسلطة أمـام جملـس الدولـة واملحـاكم القـضائية ، مطبعـة دار يفنظرية التعسف ًولسيادته أيضا ، 

ــة  ــى د ٦١ص  .م١٩٥٠نــرش للثقاف ــادئ األساســية للقــانون / ، ونفــس املعن حــسن حممــد عواضــة، املب

ــــة للدراســــات والنــــرش والتوزيــــع ١٤٠  صدارياإل ــــة، املؤســــسة اجلامعي ــــريوت - ، دراســــة مقارن  ب

  ١٣٦مصطفي عبد الشهيد خرض، مرجع سابق، ص/ وللمزيد ينظر أيضا د.١٩٩٧

  .١١٣يعقوب يوسف احلامدي، مرجع سابق ص /  د )٢(



 

)٧٧٦( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

 اسـتعامل يفًوخمالفة رجل اإلدارة لعنرص الغايـة جيعـل قـراره مـشوبا بعيـب االنحـراف  

َّالسلطة، سواء أكان خروجه عـىل الغايـة العامـة، أم الـصالح العـام، كـأ ْن يـستهدف بقـراره َّ

َّحتقيق غايات حزبية، أو شخصية ، أو غري مـرشوعة ؛  َّ لألخـالق اإلداريـة التـي ملخالفتهـاَّ

َّتلزم اجلميع أن تكون الغاية من القرار حتقيق الصالح العام، أو إقليمية ، أو كانت خمالفته  َّ ْ

 .)١(َّباخلروج عىل مبدأ ختصيص األهداف أو الغايات املخصصة 

َّاىل فإن فكرة الغـرض يف القـرار اإلداري قامـت عـىل حقيقـة ثابتـة مؤداهـا أن مجيـع َّوبالت ََّّ ِّ

َّالترصفات القانونية ليست سوى وسائل للوصول  ُّ ٍ أهداف معينةإىلَّ ْ ينبغي أن تكـون هـذه )٢(ٍ

 يصدر الذياألهداف مرشوعة وغري خمالفة لألخالق ، فإذا انحرفت مقاصد رجل اإلدارة 

َّ يتفـق مـع القـانون فـإن القـضاء اإلداري الـذيَّ حـدده القـانون ، أو الذيلغرض القرار عن ا َّ َّ

 .يفرض رقابته عىل هذه القرارات باعتبارها قرارات معيبة يف غايتها

مع اا:  
 داريار اا و  قا أ   ت  

ٍّلقد استقر القضاء اإلداري يف كل من  ُّ مو  عىل أن القرار اإلداري البد أن يـصدر ْ ََّّ َّ

ّ سبب صحيٍح ، وأن يكون حمل القرار اإلداري ممكن ومـرشوع ، ويـشرتط إىلًاستنادا  ْ ٍ - 

ّ أن تكون الغاية التي هيدف إليها القرار اإلداري غاية مرشوعة ، وإذا مل يتوافر أي من - ًأيضا ْ

َّالرشوط السابقة فإن القرار اإل َّ ًداري يكون مشوبا بالبطالن واجـب اإللغـاء ،  وهـذا ال يمنـع ُّ َّ

مسئولية رجل اإلدارة إذا كان الدافع إلصدار القرار أو حمله أو الغاية منه خمالفة األخالق ، 

ْفباإلضافة إيل بطالن القرار فإن مصدر هذا القرار املخالف لألخالق جيب أن يعاقـب  َُّ– 

                                                        

ب للتــأليف دار املغــر – ٢٥٠ املغربــى ص داري القــانون اإليفحممــد مريغنــي خــريي، الــوجيز /  د )١(

  .١٩٧٨الرباط  –والرتمجة والنرش 

  .٤٨٢عصام عبد الوهاب الربزنجي، مرجع  سابق ص /  د )٢(



  

)٧٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ٍّإساءة استعامل السلطة وإصـدار قـرارات ذات نفـع شخـيص ِّ ال تسول له نفسه حتى - ًأيضا ٍ ُّ

َّوسوف أتناول بعض التطبيقات التي أوردهتا املحكمـة اإلداريـة العليـا  .ًخمالفة لألخالق َّ

َّيف هذا الشأن ، وذلك عىل النحو التايل  َّ َّ: 

ٍ  قضت املحكمة اإلدارية العليا يف حكم هلا بتأييد قرار جملـس تأديـب أعـضاء- ١  هيئـة َّ

ِّالتدريس يف جامعة الزقازيق  بمعاقبة أستاذ جامعي بالعزل من الوظيفة ؛ نظري اهتامه بطلب  ٍَّّ
ٍ

َّرشوة جنسية يف مقابل قيامه بمخالفة واجبات وظيفته ، وهذا احلكـم صـورة واضـحة يف 

َّرقابة القضاء عىل خمالفة املوظف لألخالق التي جيب أن يتحيل هبا املسئول  ْ َّ. 

�اعن قد ثبت قبلـه ثبوتـا يقينيـَّ إيل الطَسبُ ما نَّت املحكمة قضاءها عيل أنسَّوأس ا يطمـئن ً

َّره قرار جملس التأديب املطعون فيه َّحو الذي سطَّإليه وجدان املحكمة وضمريها عيل الن

  .)١(………حقيقات َّاعن بالتَّبأسبابه من واقع إقرار الط

َّويتضح من احلكم أن املحكمة أيدت ق َّ ًرار جملس التأديب استنادا َّ  ثبـوت املخالفـة إىلَّ

ًاألخالقية يف جانب األستاذ اجلامعي مما يعد خروجـا صـارخا عـىل مقتـضيات الوظيفـة  ً ُّ َّ َّ

َّوسلوك شائن ومعيب ال يتفق مع الوظيفة التـي يـشغلها كأسـتاذ جـامعي جيـب أن يـتحىل  ْ ٍُّ
ٍ َّ

 .األخالقَّباألخالق العالية وأنبل اخلصال التي تتفق مع 

َّ وىف حكــم ثــان أيــدت املحكمــة اإلداريــة العليــا قــرار جملــس تأديــب أعــضاء هيئــة –٢ َّ

َّالتدريس بجامعة حلوان بعزل أستاذ جامعي ؛ وذلك الرتكابه خمالفات تتعلق باألخالق ،  ٍّ َّ

َّ القضية أنه وقائعَّوتتلخص   قـرر ١٤/٤/٢٠٠٨وبجلـسة . … مـن األوراق َّبـنيتحسبام يَّ

                                                        

 الطعـن رقـم  وعليـا.  ق ٥٤ لـسنة ٢٧٠٠يف الطعـن رقـم َّينظر بالتفصيل حكم املحكمة اإلدارية العليـا )١(

ـــسنة ٤١٥٧ ـــا ٥٣ ل ـــة العلي ـــة اإلداري ـــن املحكم ـــصادر م ـــم ال ـــدائرة ا –َّ يف احلك ـــسة ال ـــسة  –خلام بجل

٢/٩/٢٠٠٧.  

  



 

)٧٧٨( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

ا َّ ممٍوذلك عىل سند، أديب جمازاته بالعزل من الوظيفة مع االحتفاظ باملعاش َّجملس الت 

 إداري قـرص النيـل ٢٠٠٦ لـسنة ٩٠٠٢ة يف القضية رقـم َّيابة العامِّانتهت إليه حتقيقات الن

حقيقـات التـي أجرهتـا َّوكـذلك الت،  حرص أمن دولة عليـا ٢٠٠٧ لسنة ٢١واملقيدة برقم 

 املـسئولية َّيف قـضاء هـذه املحكمـة أنه وملا كـان املـستقر عليـ، ...... جامعة حلوان ـ 

َّالتأديبية  شأهنا شأن املسئولية اجلنائيـ َّ َّ املخالفـة التأديبيـة  َّة بحـسبان أنَّة مـسئولية شخـصيَّ َّ

 ينطوي عىل اإلخالل بواجبات الوظيفـة املنوطـة بالعامـل ٍّأو سلبي،  ٍّ فعل إجيايبّهي كل

وكــذلك اإلخــالل ، َّعلــيامت اإلداريــة َّوائح أو التَّكــام القــوانني واللــوذلــك بمخالفتــه ألح

قة التي ال ِّبهات بام تضيع معه الثُّوم حوله الشحت يطأ العامل مواطن الزلل وْبمقتضياهتا بأن

ًة واملوظف العام معَّ من توافرها يف الوظيفة العامَّبد  وعىل هـدي مـا تقـدم .............ا ، َّ

ا ًة يف القضية املشار إليها سلفَّيابة العامِّحقيقات التي أجرهتا النَّابت من األوراق والتَّ الثَّفإن

َّهود أمام جملـس التأديـب أنُّ وشهادة الش…، وحتقيقات جامعة  هـذه املخالفـة ثابتـة يف َّ

قريـر خبـري وكذلك بـام ورد يف ت… بام أبلغت وشهدت به الطالبة ًا كافياًاعن ثبوتَّ الطِّحق

اعن فـيام مل َّاد اإلذاعة والتلفزيون من صحة وحتقيق قيـام الطـِّصوات املنتدب من احتاأل

َّيدع جمـاال للـش  ا�اعن بـام يـستوجب جمازاتـه تأديبيـَّ الطـِّ هـذه املخالفـة ثابتـة بحـقَّ أنِّكً

َّ االستخالص األقوم الـذي انتهـى إليـه جملـس التأديـب يف أسـباب َّ فإنَّومن ثم، .........

 ومل حيافظ عـىل  ،ةَّقاليد واألعراف اجلامعيَّك بالتَّاعن مل يتمسَّ الطَّاملطعون فيه أنقراره 

 غري صالح للبقاء يف ىحض ثم أهن ، يل منَّ وحاول الن ،ة التي يعمل هباَّسمعة طالباته بالكلي

ه ق معـَّعامل مع الطالبات األمر الذي يتحقَّ كأستاذ باجلامعة حيث ال يؤمتن عىل التتهوظيف

ــ ــة الط ــون إلدان ــراره املطع ــب يف ق ــس التأدي ــتخالص جمل ــالمة اس ــحة س َّص اعن عــن َّ

 جـزاء العـزل مـن َّ هذه املحكمة ترى أنَّ وأن ،املخالفتني األوىل والثانية املنسوبتني إليه



  

)٧٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ً وعـدال مـع هـاتني اًاعن يتناسـب صـدقَّالوظيفة مع االحتفاظ باملعاش واملوقع عـىل الطـ

 .)١( بالطاعن خارج حمراب اجلامعةىن باجلسامة لتلقاملخالفتني التي تتصفا

َّ  قد قضت املحكمة اإلدارية العليا يف حكم ثالث هلا بتأييد حكم املحكمـة التأديبيـة  - ٣ ََّّ

 املخالفات املنسوبة َّوأن.. …بفصل مدرس بسبب قيامه هبتك عرض بعض التلميذات 

  .)٢(  ذلكعن اًدَّا يستوجب جمازاته مشدَّإليه ثابتة بحقه مم

َّويتضح مما سبق أن املحكمة اإلدارية العليا قد أيـدت حكـم املحكمـة التأديبيـة  بفـصل  َّ ََّّ ََّّ َّ

ًاملوظف من اخلدمة استنادا  َّ ثبوت خمالفة املوظف لألخالق اإلدارية  إىلَّ ْ جيب أن التيَّ

ٍيتحىل هبا كموظف عام ؛ وذلك خل َّه أن يـتحىل  الذي جيب عليلوك القويمُّ عن السهجورَّ ْ

 . هيتك أعراضهمْا لألجيال يزرع القيم واملبادئ يف عقوهلم ال أنًباعتباره مربيبه 

َّويف حكم آخر هلا يف نفس السياق قضت املحكمـة اإلداريـة العليـا   إىل مـا نـسب َّأن…ِّ

 للعـرف اً طبقـة الوظيفـ مقتـىض عـىلاًل خروجِّحو يشكَّ هذا الناعن وثبت يف حقه عىلَّالط

  . )٣( اعن من اخلدمةَّ قضائها بفصل الطإىل وخلصت املحكمة بذلك  ،مالعا

َّوتظل اجلريمة األخالقية قائمة حتى إذا حكمت املحكمة اإلدارية العليـا بإلغـاء قـرار  - ٤ ََّّ ُّ

َّاإلحالة الـصادر مـن جملـس التأديـب ؛ ألهنـا يف نفـس احلكـم طلبـت إعـادة املحاكمـة  ََّّ

َّبإجراءات صحيحة ؛ ألن ٍ َّ الفعل املرتكب يظـل خمالفـا لألخـالق اإلداريـة ، فقـد قـضت ٍ ً ُّ

َّاملحكمة اإلدارية العليا يف طعن تـتلخص وقائعـه يف   صـدر ٧/٥/٢٠١٤ بتـاريخ ":هَّأنـَّ

                                                        

صـدر هـذا احلكـم يف جلـسة  - ع . ق ٥٤ لـسنة ٢٨٨٥ رقـم  يف الطعـنَّحكم املحكمة اإلدارية العليا  )١(

  .م ٢١/٣/٢٠١٥هـ املوافق ١٤٣٦ من شهر مجاد أخر سنة ١يوم السبت املوافق 

ــم َّ حكــم املحكمــة اإلداريــة العليــا )٢( احلكــم الــصادر مــن عليــا يف . ق٥٤ لــسنة ٢٦٤٥٦يف الطعــن رق

َّاملحكمة التأديبية للتعليم الصادر بجلسة    .ق٤١/٤٢َّ الطعن التأديبي رقم يف ٢٤/٣/٢٠٠٨َّ

ــا )٣( ــة العلي ــم َّ حكــم املحكمــة اإلداري ــسنة ١٥٣١يف الطعــن رق ــا. ق ٥٣ ل ــن  علي ــا يف احلكــم الــصادر م ًطعن

َّاملحكمة التأديبية  لوزارة الرتبية والتعليم وملحقاهتا بجلسة   .ق٤٧لسنة ٢٦٣ يف الدعوى رقم ٢٥/٩/٢٠٠٦ َّ



 

)٧٨٠( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

 إىل -  … أستاذ متفرغ بكليـة - اعن َّ بإحالة الط٢٠١٤ لسنة ١رقم . …قرار رئيس جامعة  

ات املهنـة َّو منـسوب إليـه مـن إخاللـه بأخالقيـا فـيام هـ�يبيـَّجملس التأديب ملحاكمته تأد

فـق مـع آداب املهنـة َّ خارجـة ال تتٍفاتُّث مع طالبة عـرب اهلـاتف بأحاديـث وتـرصُّحدَّوالت

 . ةَّقاليد واألعراف اجلامعيَّوالت

َّل نظر الدعوى التأديبية  أمام جملس التأديب وبجلسة ووتدو  قرر جمـازاة ١٩/١/٢٠١٥ََّّ

 املخالفـة َّد قـضاءه عـىل سـند أنَّن الوظيفة مع االحتفاظ باملعاش، وشياعن بالعزل مَّالط

وتية التـي َّسجيالت الـصَّحقيقات والتـَّه من واقع األقوال والتِّاعن ثابتة يف حقَّاملنسوبة للط

 عـن ً، فـضال…كوى َّالبـة مقدمـة الـشَّمل ينكر املحال نسبتها إليه وقيامه بإجرائهـا مـع الط

ــه بالــد ة باملخالفــة لألعــراف واآلداب َّفهيَّرة لالمتحانــات الــشَّرجات املقــرَّثبــوت تالعب

الب ُّ الطـة وما جيب أن يكون عليـه األسـتاذ اجلـامعي مـن حـرص عـىلَّقاليد اجلامعيَّوالت

ور الذي أناطه قانون تنظيم َّوهو الد، قاليد األصيلة يف نفوسهم َّ القيم والتِّبث و، الباتَّوالط

ومراعاة املـستوى ، اجلامعي من املسامهة يف صنع مستقبل الوطن اجلامعات باألستاذ 

، ا �ة يف سـبيل خدمـة الـوطن واالرتقـاء بـه علميـَّة واخللقيـَّينيـِّبيـة الدَّفيع لألخالق والرتَّالر

 بواجبـات ً جـسيامًل إخـالالِّ يمثـ- اعن َّ الطـ- تاه املحال ارآ ما َّا، وأن�وأخالقي، ا �وحضاري

لوك ُّ واإلخـالل بالـس ،ةَّقاليـد اجلامعيـَّا عىل القيم والتًا سافرًوخروج، ا وظيفته ومقتضياهت

الب ُّا عـىل الطـً بـه مـن صـفات جتعلـه أمينـَّ يـتحىلْومـا جيـب أن، القويم ألستاذ جامعي 

 .)١(البات َّوالط

                                                        

عليا طعنـا عـىل القـرار الـصادر مـن . ق٦١ لسنة ٣٧٣٥٣يف الطعن رقم  َّ حكم املحكمة اإلدارية العليا )١(

َّ يف الـدعوى التأديبيـة  رقـم ١٩/١/٢٠١٥ بجلسة سكندريةتأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإل جملس َّ

  .١٣/٢/٢٠١٦ والصادر بتاريخ.٢٠١٤ لسنة ١



  

)٧٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّ كام أنه جيب عىل املوظف العام أن يـتحىل بـاألخالق حتـى ولـو كـان خـارج مكـان - ٥ ْ َّ َّ

َّ، فاملوظف مسئول عن خمالفة األخالق حتى ولو كان خـارج مقـر العمـل ، ومـن الوظيفة

 .)١(َّذلك ما قضت به املحكمة اإلدارية العليا 

َّويالحظ يف هذا احلكم أن املحكمة ألول مرة تذكر وصف اجلريمة األخالقيـة رصاحـة  َّ

ِّوبنيت حكمها عىل أنه جيـب معاقبـة مـن يرتكـب هـذه اجلريمـة بكـل شـدة ؛ َّ وذلـك ألن َّ

 عـيل األخـالق القويمـة والقـدوة الـنشءاجلريمة ارتكبت ممـن هـم موكـول إلـيهم تربيـة 

 .احلسنة

َّ ويف حكم آخر يف نفس السياق قضت املحكمة اإلدارية العليا بتأييد حكم املحكمة - ٦ ِّ

َّالتأديبية  بفصل موظف وزميلته يف العمل ؛ إلقامتهام عالقة آثمة باملخالفة لألخالق  التـي َّ

ٌّجيب أن يتحيل هبا املوظف العام ؛ ألهنا رشط أسايس للخدمة ابتداء ، أو االستمرار فيها  ٌ ََّّ َّ ْ

ها مكان ما دام األمر فيهـا ّة قائمة ال حيدَّ املسئوليَّألن ؛ ..…َّحيث قضت باحلكم السابق 

و ال : رار فيهـا بتـداء أو االسـتما للخدمة ٌّ أسايسٌمعة ، و هو رشطُّق بفقدان حسن السِّمتعل

ً إخالال شديدُّهمة يعدَّ ما أتته هذه املتَّ أنجدال يف و ، لوك ُّري و الـسّبحـسن الـسا ًو خطـريا ً

  .)٢( الوظيفةيفالحية للبقاء َّ يفقدها رشط الصالذيعىل مقتىض الواجب األمر ا ًخروج

َّ  من املمكن أن تقـوم اجلريمـة األخالقيـة بمجـرد وضـع املوظـف نفـسه يف- ٧ َّ  موضـع ْ

َّكافية إلدانة املوظف العام يف املجال التأديبَّ ؛ ألهنا بهةُّالش  قـضاء َّومن حيث إن....... ِّيَّ

َّبهة كافية إلدانة املوظف العام يف املجـال التـأديبُّ الشَّ أن عىلىهذه املحكمة قد جر ؛  ِّيَّ

َّ للجريمة التأديبيةَّيعَّكن الرشُّل الرِّ متثْا يمكن أنَّألهن ه قـد يكفـي وجـود دالئـل َّ  ، ذلك أنـَّ

                                                        

يف احلكـم  عليـا.  ق ٤٩ لـسنة ١٥٥٧٥يف الطعـن رقـم يف الطعـن رقـم َّحكم املحكمة اإلدارية العليا )١(

َّالصادر من املحكمة التأديبية  باإلسامعيلية بجلسة    . ق٨ لسنة ٨٧ يف الدعوى رقم ١٦/٧/٢٠٠٣َّ

  .١٩٦٣ - ١ - ١٢ع  جلسة . ق٨ لسنة ١٠٦١رقم يف الطعن َّحكم املحكمة اإلدارية العليا )٢(



 

)٧٨٢( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

َّة تلقي ظالال من الشَّوشبهات قوي  معة أو طيـب اخلـصال ُّيبة عـيل تـوافر سـوء الـسِّ والرِّكً

َّبمراعاة البيئة التي يعمل هبا املوظف ، وال حاجة إيل الد  عن ٌّيليل القاطع عيل ذلك ، وغنَّ

ْوظف جيب أنرية احلميدة يف املِّمعة والسُّ حسن السَّالبيان أن  داخل نطاق اً تتوافر فيه دومَّ

َّ سلوك املوظف يف غري نطاق الوظيفـة يـنعكس عـيل سـلوكه َّالوظيفة وخارجه باعتبار أن

 .العام يف جماهلا

ه قـد ثبتـت يف َّ املطعون ضدإىل املخالفة املنسوبة َّ هدي ما تقدم فإنه عىلَّومن حيث إن

ه وثبـت َّ ما نـسب إيل املطعـون ضـدَّ ومن حيث إن......حقيقاتَّه من واقع إقراره بالتِّحق

ُّ إخالال منه بواجبات ومقتضيات وظيفته بوضع نفسه موضع الشُّه يعدِّيف حق يب ّبهات والرً

ومن  ، رية احلسنةِّ مع األخالق احلميدة والس يتناىفًا شائناًفاته املشار إليها ، وسلوكُّبترص

ا يستوجب مؤاخذته َّ مم،تبار البنك الذي يعمل بهشانه أن حيط من قدرة وكرامته وقدر واع

  . )١( ا�تأديبي

َّىف حكم آخر قضت املحكمة اإلدارية العليا بتأييد حكم املحكمة التأديبية  بمجازاة و - ٨ ََّّ

خـرج ..…َّ؛ ألنـه بالوقف عن العمل ملدة ثالثة أشهر مع رصف نـصف األجـرَّاملوظف  

ة َّر للوظيفة العامَّفق واالحرتام املقرَّ ال يتًا معيباًلكلوظيفي وسلك مسعىل مقتىض الواجب ا

 بالوقف عن العمل ملدة ثالثة أشهر - اعنَّ الط-  قضت املحكمة بمجازاة املحال، و.......

 ٨٠، ٧٨، ٣، ٧٦/١دت قضاءها باستعراض نصوص املواد َّمع رصف نصف األجر، وشي

 املخالفات َّولة عىل سند أنَّني بالدِّني بنظام العاملني املد١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم 

حقيقـات َّ من واقـع مـا كـشفت عنـه األوراق والتا� يقينياًه ثبوتِّاعن ثابتة يف حقَّاملنسوبة للط

ة وثبوت ارتكاب املحال للمخالفات املذكورة َّ تلك األدلإىل املحكمة تطمئن َّوأن، .....

                                                        

يف احلكـم الـصادر مـن املحكمـة  عليـا.  ق ٥١ لسنة ١٦٠٩٢يف الطعن رقم َّحكم املحكمة اإلدارية العليا  )١(

َّالتأديبية    ق٤٦ لسنة ٢٣٢ يف الطعن رقم ١٧/٤/٢٠٠٥ بجلسة "الدائرة األويل"باإلسكندرية  َّ



  

)٧٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 وظيفتـه َّ أن مـنراب العلـم بـالرغمداخل حميط العمل وأمام زمالئه باملدرسـة وهـي حمـ

  .)١(  وتعليمهم القيم واألخالقالنشءقوم عىل تربية تمدرس لغة عربية ك

َّوهبذا تكون املحكمة اإلدارية العليا قد أيدت حكم املحكمة التأديبية   َّ بالوقف عن العمل ََّّ

َّإلدارية التي َّ ، وذلك ملخالفة املوظف لألخالق املدة ثالثة أشهر مع رصف نصف األجر

ُّجيـب أن يــتحىل هبـا املوظــف وقيامــه بالتعـدى عــىل زمالئــه بالـرضب والــتلفظ علــيهم  َّ ِّ ََّّ َّ َّ ْ

 .ٍبألفاظ ٍغري الئقة 

َّ قيـام دكتـورة صـيدالنية بالتالعـب يف -  أيضا- َّ و قد اعتربت املحكمة اإلدارية العليا - ٩ َّ

َّبعض فواتري املرىض بالتزوير جريمة أخالقية  َّ)٢(. 

َّويف هــذا احلكــم قــضت املحكمــة اإلداريــة العليــا بتأييــد قــرار جملــس التأديــب  -  ١٠ َّ

ًاالستئنايف بعزل ضابط ؛ إلدمانه للمخدرات مما يمثل سلوكا منافيا لألخالق  ً َّّ ٍ
ِّ

)٣(. 

َّويف حكم آخر للمحكمة اإلدارية العليا قضت املحكمة بتأييد قرار اإلدارة القانونية  - ١١ َّ

ًن يوما من راتب أعضاء الكنرتول وحرماهنم من أعـامل االمتحانـات ملـدة بخصم عرشو

 درجـات يفَّ ارتكبوهـا يف الكنـرتول والتالعـب التـيمخس سنوات ، وذلك للمخالفات 

  .)٤( ُّالطالب

                                                        

 ٢يـوم الـسبت املوافـق يف صدر  - ع . ق٥٩ لسنة٥٠٩٩رقم  يف الطعن َّحكم املحكمة اإلدارية العليا )١(

  . ميالدية٢٠١٥ من مارس سنة ١٢ هجرية و١٤٣٧من مجادى اآلخرة سنة 

 يــوم الــسبت ســنة يف صــدر - ع . ق٦٠ لــسنة٧١٠٣ رقــم  يف الطعــنَّحكــم املحكمــة اإلداريــة العليــا )٢(

   .١٢/٣/٢٠١٦ ه املوافق ١٤٣٧

صــدر بجلــسة يــوم الــسبت  - ع . ق٥٥ لــسنة١٢٣٢٤ رقــم  يف الطعــنَّحكــم املحكمــة اإلداريــة العليــا )٣(

  هجرية ١٤٣٤ ربيع األول سنة ٢٨ ميالدية ، املوافق ٢٠١٣ فرباير ٩املوافق 

 يـوم الـسبت املوافـق  يفدر  ص- ع . ق  ٤٩ لسنة  ٤٠١٣ رقم  يف الطعنَّحكم املحكمة اإلدارية العليا )٤(

   . م٢/٤/٢٠١١هـ املوافق ١٤٣٢ رجب  سنة ٢٨



 

)٧٨٤( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

َّ حكم آخر قضت املحكمة اإلدارية العليا بتأييد حكم املحكمة التأديبية  بفـصل يف– ١٢  ََّّ

 مقابل ارتكاهبام خمالفـة لألخـالق يف؛ وذلك لقبوهلام رشوة وذلك َّاثنني من املوظفني 

ِّاإلدارية تتمثـل يف إعطـاء طالـب الرشـوة شـهادة ختـرج خمتومـة عـىل بيـاض ممـا يمثـل  ََّّ ُّ َّ

َّخمالفة لألخالق اإلدارية
)١(.  

َّ وال يمنع من وقوع املخالفة األخالقية  من وجهـة نظـري حتـى ولـو صـدر احلكـم – ١٣ َّ

َّ متعلق بسقوط املخالفة بميض املدةإجرائيًالعقوبة نظرا خلطأ بإلغاء  ِّ ِّ)٢(.  

َّىف حكم آخر هلا قضت املحكمة اإلدارية العليا ببطالن جملس تأديب عضو هيئـة و - ١٤

َّ لبطالن إجراءات التحقيق مع العلم أنه مل ينف املخالفـة األخالقيـة …َّالتدريس بجامعة 
ِ َّ َّ

َ جيب أن يعاقب عليها العـضو مـن وجهـة نظـري والتيَّمانة العلمية  عدم األيفَّ تتمثل التي ْ

َّتطبيقا ملخالفته لألخالق اإلدارية ً.)٣( 

                                                        

   صــدر يف يــوم الــسبت - ع . ق   ٥٥   لــسنة ٩٦٩٧ رقــم  يف الطعــنَّاإلداريــة العليــا  حكــم املحكمــة )١(

  .هجرية١٤٣٢ املوافق من شهر شعبان سنة ٣/٧/٢٠١١املوافق 

ًطعنـا يف قـرار جملـس تأديـب  عليا.  ق ٥٤ لسنة ٣٠٥٨٣  رقميف الطعنَّحكم املحكمة اإلدارية العليا )٢(

ــدريس  ــة  رقــم  – بجامعــة األزهــر –أعــضاء هيئــة الت َّيف الــدعوى التأديبي ــسنة ١٣َّ  الــصادر بجلــسة ٢٠٠٦ ل

 هـــجرية ، املوافــق ١٤٣٠ مــن ربيــع آخــر ســنة ٨صــدر هــذا احلكــم  بجلــسة يــوم الــسبت ١٧/٥/٢٠٠٨

  . ميالدية٤/٤/٢٠٠٩

ــة العليــا )٣( ــم َّ حكــم املحكمــة اإلداري ــسنة ١٩١٢٢يف الطعــن رق عليــا يف القــرار الــصادر مــن .  ق ٥٣ ل

َّ يف الـدعوى التأديبيـة  رقـم ١٩/٥/٢٠٠٧بجلسة   أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهرجملس تأديب َّ)٩ (

 هـــجرية ، املوافــق ١٤٣٠ مــن رجــب ســنة ٤صــدر هــذا احلكــم ً بجلــسة يــوم الــسبت  وقــد ٢٠٠٦لــسنة 

  . ميالدية٢٧/٦/٢٠٠٩



  

)٧٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا:  
ا ا   داريار ان ا  قا أ  

َّوسوف أتناول دراسة هذا املطلب يف فرعني عىل النحو التايل  َّ: 

  . اق  ن اار اداري   ا اأ  : اع اول

مع اا : ا ا  داريار ان ا  قا أ  ت  

  :اع اول
ا ا   داريار ان ا  قا أ  

ُّبحامية حقوق وحريات األفراد من تسلط وظلم َّية عناية شديدة سالمَّلقد عنيت الرشيعة اإل َّ

ْحريصا عىل أن ينظر بنفسه قـضايا املظـامل التـي كانـت - - والة األمر، وكان رسول اهللا  ً

َّتقام ضد  والته الذين كان يستعملهم يف رعاية الـشئون العامـة للمـسلمني  ُّ  عليـه -  وكـان .َّ

َّالصالة والسالم   حيسن اختيار الوالة و- َّ

 وكـان يمنـع الـوالة واألمـراء مـن قبـول .الناس من طلب الوالية أو احلرص عليهـا حيذر 

ْهدايا الناس؛ خشية أن تكون ظلام أو خوفا ، ويقوم بردها إيل أهلهـا أو بيـت املـال إن مل  ًْ ً َّ

 ، أي خيانـة وأكـل " هدايا األمراء غلـول" :-  صىل اهللا عليه وسلم- يعرف أهلها ، ويقول

َّ ال يكتفـي بـسامع الـدعاوى - - - ًلباطـل ، وكـان دائـام رسـولنا الكـريم َّألموال النـاس با

َّوشكاوى الشاكني ، وإنام حيث أصحابه الكرام عـىل إبالغـه بمظـامل النـاس وحاجـاهتم  ُّ َّ َّ

َّ أبلغوين حاجة من ال يستطيع إبالغها ، فإن مـن أبلـغ ذا ": -  صىل اهللا عليه وسلم- ويقول

 .")١(ِ قدميه يوم تزل األقدام اَّغها ثبت سلطان حاجة من ال يستطيع إبال

                                                        

 ماجـد راغـب / ينظـر د٩ ، العـدد ٣٩ ، الـسنة سـالمديوان املظـامل ، منـرب اإل:  محدى عبد املنعم / د)١(

  . ٩ م ، ص ٢٠٠٠ ، سنة سكندريةالقضاء اإلداري ، منشأة املعارف باإل: احللو 



 

)٧٨٦( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

َّ شـكاوى النـاس بـشأن عاملـه ويـستجيب إىلوحيسن االسـتامع - -وكان الرسول الكريم   َّ

ًللحق منها ، وكان دائام يذكر الوالة باحلرص عـىل أداء األمانـة ورعايـة أمـور النـاس مـصداقا  َّ ِّ ً ِّ

 ، .   ٨:  املؤمنون M  P   O  N  R  QL  : وصف املؤمننييف -  تعاىل- لقوله

يف حديث -  صىل اهللا عليه وسلم- عىل عاتق والة األمر قوله  ًوتأكيدا عىل املسئولية التي تقع

  أن ا قـال ا :»    ر  ل راع، و       لراع و ا ،

ر      ر  ل و أ  راع وا ،    أة راوا ،   زو  
ر  له و ل  راع دوا ،ر  و« ل: -    

وا راع  ل أ ول  ر، و راع ول  «-   ل  و أنْ 
ر «.)١( 

اء عزل - - َّ أن الرسول الكريم ا ، وقد جاء يف طبقات - - صدق رسول اهللا 

ا  ن ً من بعض أهلها ، ووىل بدال منه شكوىعامله عىل البحرين ؛ استجابة لأ

  واستنكر الرسول الكريم .ً واستوصاه بأهلها خريا  - - ما قام بها   

  أ ْمن قتل بعض أفراد قبيلة خزيمة بعد أن أعلن أهلها اخلضوع ، وأرسل إلـيهم 

إىلَّ وترضع .َّ ليدفع إليهم دية قتالهم -  َّكرم اهللا وجهه-  ط ِّاللهـم إين أبـرأ : ً قـائال ا َّ

 .)٢(َّإليك مما فعل خالد

                                                        

 وسـننه -  البخاري ،  اجلامع الصحيح، وهو اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسـول اهللا )١(

 ، ٢، ج بـدون تـاريخ وأيامه، ترشف بخدمته والعناية بـه حممـد زهـري بـن نـارص النـارص، دار طـوق النجـاة ،

صــحيح مــسلم ، حتقيــق ، .  ، كتــاب اجلمعــة ، بــاب اجلمعــة يف القــرى واملــدن٨٩٣ حــديث رقــم٥ص

 ، حــديث رقــم ١٤٥٩ ، ص٣، جـــ.م١٩٩٣لبنــان،  –حممــد فــؤاد عبــد البــاقى، دار الكتــب العلميــة للنــرش 

لرفـق بالرعيـة، والنهـي عـن ، كتاب اإلمارة ، باب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة اجلائر، واحلث عىل ا١٨٢٩

 . إدخال املشقة عليهم

 ومــا بعــدها ١٠٤، ص١٩٧٧ ، ســالمالــسلطة القــضائية ونظــام القــضاء يف اإل:  نــرص فريــد واصــل / د)٢(

  . ١٠القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص:  ماجد راغب احللو /وينظر أيضا د



  

)٧٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

   وهــا هــو أمــري املــؤمنني - تعــاىل–َّوهــذا يعنــي أن ويل األمــر مــسئول أمــام اهللا

ْيتحـرى عـن والتـه قبـل التعيـني وبعـد التعيـني فبعـد أن حيـسن -  ريض اهللا عنه - اب َّ َّ

َّأرأيتم إذا استعملت عليكم خري من أعلم ثـم أمرتـه : الختيار، ويصدر قراره  بتكليفه يقولا

ِنظر يف عمله أعمـل بـام أمرتـه ا حتىال : نعم،  قال: بالعدل أكنت قضيت ما عىل ؟ فقالوا 
َ

ً، ولقد محي أمري املؤمنني رعيته من تـسلط عاملـه ووالتـه ، مراقبـا سـلوكهم))١(به ، أم ال  َّ ُّ َّ 

 -    اب خطبنا : ( وتعاملهم معهم فجاء يف سنن أيب داود عن أيب فراس قال

ِّإين مل أبعث عاميل ليرضبوا أبشاركم ، وال ليأخذوا أموالكم فمن :  فقال - ريض اهللا عنه 

 لـو أن رجـال أدب بعـض رعيتـه و ا اصُّفعل به ذلك فلريفعه إيل أقصه منه فقـال 

 -  صيل اهللا عليه وسلم - ُّ إي والذي نفيس بيده أقصه ، وقد رأيت رسول اهللاُّأتقصه منه؟ قال

َّوالجيــزئ ذلــك االكتفــاء بــالتفويض ، وإلقــاء  )  )٢(َّو عــىل آلــه وصــحبه  اقــتص مــن نفــسه

َّاملسئولية عن كاهله معتمدا عيل من فوضـه يف أمـر معـني لـه عالقـة باملـصلحة العامـة ،  َّ ٍَّ ٍ َّ ً

 ال ينحرفـوا بـام فـوض إلـيهم حتى رقابة عىل من فوض إليهم األمر؛ َّولكن البد من وجود

َّ أن  يبـارش القائـد اإلداري بنفـسه مـشارفة " : ا اوردي من سلطة ويف ذلك يقـول 

َّ وتصفح األحوال ؛ لينهض بسياسة األمة ، وحراسة امللة ، وال يعـول " اإلرشاف"األمور َّ َّ ُّ

َّعىل التفويض ، تشاغال بلذ ً َّة أو عبادة ، فقد خيون األمني، ويغش الناصحَّ ُّ ٍ ٍ)٣(.(  

                                                        

 ، وللمزيـد ٣٢٦ ، ص١١رازق ، ج وينظر أيـضا مـصنف عبـد الـ. ٥٧، ص٢ط:  خطاب الفاروق القائد )١(

   .١١١،  مرجع سابق صداود املزجاجي أمحدبن/ ينظر د

 بـن أمحـد/  ، وللمزيـد ينظـر د٤٥٣٧ ، رقـم احلـديث ٦٧٤ مرجع سابق ، ص٤جزء :  سنن أيب داود )٢(

   .١١١، مرجع سابق صداود املزجاجي

 بـن أمحـد/  وللمزيـد ينظـر د١٥ ص األحكام السلطانية والواليات الدينية مرجـع سـابق ،– املاوردي )٣(

 الدراســـات الـــرشيعة جملـــة، واخلـــصائص املفهـــوم: ية ســـالماإل اإلدارة يف داود املزجاجي،الرقابـــة

  .٩٧ ، ص٣٥ ،عدد٣م، جملد ١٩٨٨ لكويت ، ايةسالماإل



 

)٧٨٨( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

َّويشرتط يف من يتوىل الوظيفة العامة عدة رشوط   َّ َّ يتحىل باألخالق اإلدارية ويتمسك حتىَّ َّ َّ

َّهبا يف كل قرار إداري يصدر منه وينطبق هذا عيل كل املوظفني بال استثناء وخاصة كبار  ٍَّّ ِّ ِّ

َّون وظــائف قياديــة عــىل أســاس أهنــم هــم املنــوط هبــم إصــدار َّاملــوظفني والــذين يتولــ َّ

ًالقرارات ، فإن صلحت هذه الفئـة مـن املـوظفني صـلح بـاقي املـوظفني تطبيقـا ملقولـة  َّ َّ ْ

َّالناس عىل دين ملوكهم فإن صـلح األمـري صـلحت الرعيـة ، وإن فـسد فـسدوا ، وتبـدلت  َّْ َّْ َّ

ِّأخالقهــم ، وانتــرشت فــيهم املامرســات الــسي ئة واملخالفــة لألخــالق ، وأذكــر مــن هــذه َّ

  :)١(َّالرشوط التي جيب توافرها فيمن يتويل مثل هذه الوظائف الرشطني التاليني

١ -مْوهي تعني أن يعف اإلنسان عن الكذب ، وحقوق الناس وأعراضهم،  ويؤدي  : ا

َّ، والنزاهـة ، ِّكالـصدق : ُّالذي أؤمتن عليه بإتقان ، وهـي مجـاع صـفات الـسلوك احلميـد 

َّ فإن مل يكن املوظف خملـصا وعـادال يف أداء عملـه ، فإنـه يفتقـر .واإلخالص ، والعدل  ً ً َّ ْ

  يف - تبـارك وتعـاىل -  هي صفة من صفات املؤمنني الذين يقـول احلـق التيإيل األمانة 

  . ٨: املؤمنون M  R  Q  P   O  NL  :وصفهم 

ًأي يكون هذا الشخص مثاال ح: اوة- ٢ ِّيا للسلوك الطيب الـذي حيتـذي بـه َّ ُّ والقـرآن  .َّ�

ُّالكريم يـستنكر تـرصف أي شـخص يطلـب مـن النـاس التـزام اخللـق الفاضـل والـسلوك  َّ ِّ ُّ

ٍاحلميد يف الوقت الذي اليلزم نفسه بشئ منها ، وينسحب ذلك عىل املسئول الذي يـأمر 

M  w   v  u  t   :-  تعـاىل - مرؤوسيه بااللتزام وهو ال يلتـزم ، وذلـك يف قولـه

  ~  }  |{  z  y  xL تعاىل- وقوله ٤٤: البقرة - :   
 M    R  Q  P   O  NL ٨:  املؤمنون .  

ٍّوينبغي للموظف أن يضع نصب عينيه املحافظة عىل األخالق الوظيفية بدافع داخيل مـن  َّ َّ

ًنفسه ومتسكا بإيامنه  ُّ. 

                                                        

 . ٩٩ ،٩٨مرجع سابق ، ص: داود املزجاجي بن أمحد/د )١(



  

)٧٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّ واستقر عليـه قـضاؤه مـن رشوط لـصحة القـرار  امن اَّ وهلذا نجد أن ما ذكره 
ٍ

َّ

 حتقيـق املـصلحة العامـة إىلَّي، وأقرها ما دامت هتـدف سالمِّاإلداري استوعبها الفقه اإل

 . جلامعة املسلمني

َّي وصالحيته لظروف الزمان واملكـان، مـا سالمُّ تدل عىل عظمة الفقه اإلالتيومن األمور  َّ

 يف املقررة املعاينَّ سوف أرى أهنا بذات العدد ونفس ٍ من رشوطا اذكره 

ُّوذلك عند الكالم عن قاعدة ما ينفذ من ترصفات الوالة والقـضاة، ومـاال . ِّالقانون اإلداري

 :إن ما ينفذ من ذلك وال ينقض هو ما اجتمع فيه ستة أمور : ( ينفذ من ذلك ما نصه 

   .ِّما يقابل عنرص االختصاص يف القرار اإلداريما تتناوله الوالية باألصالة،  وهو : ول ا

مِّاملوافقة لدليل احلكم، وهو ما يقابل عنرص املحل يف القرار اإلداري  : ا.   

ِّاملوافقة لسببه وصحته، وهو ما يقابل عنرص السبب يف القرار اإلداري  : ا َّ.   

اِّيف القرار اإلداري انتفاء التهمة فيه، وهو ما يقابل عنرص الغاية  : ا.   

َّوقوعه عىل األوضاع الرشعية، وهو ما يقابل عنرص الشكل واإلجراء : ا َّ َّ.)١(  

َّعدم تعارضها مع مقاصد الرشيعة، وهو عنرص اتفق مع الفقه اإل : ادس                ي، يعـربسـالمَّ

َّعن أن ترصفات السلطة العامة ال بد أن تراعي مقاصد الرش ْ ََّّ   .يعة َّ

َّوسوف أتناول دور األخالق اإلدارية يف كل عنرص من هذه العنارص عيل النحو التايل َّ ٍ ِّ َّ: 

 ص: أوا   
 ِّي حدود وممارسة سلطة إصدار القرارسالم الفقه اإليفويقصد برشط االختصاص 

                                                        

أمحـد عبـد امللـك أمحـد بـن / ً نقـال عـن الـدكتور  حممد بن عىل حسني املالكى، املرجع السابق،)١(

، رسـالة مقدمـة للحـصول عـىل ٢٣٣ اجلمهورية العربية اليمنيـة ص يفقاسم محيد الدين،  قضاء املظامل 

 سـالمي النظـام اإليف داريداود البـاز، أصـول القـضاء اإل/ م، د١٩٨٩درجة الدكتوراه، جامعة عني شمس، 

  .٢٠٠٤، دار الفكر اجلامعي،  ٩٦، ٩٥ص



 

)٧٩٠( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

ًاإلداري سواء أكانت حدودا شخصية ، أم موضوعية ، أم زمانية ،  ً ًَّ َّ َّ ً ً أم مكانية ، وهى مجيعها ِّ َّ

 .)١(َّ حتقيق املصلحة العامة، هلذا جيب االلتزام هبا عند إصدار القرارات إىلهتدف 

َّومل يستعمل الفقهاء املسلمون لفظ أو تعبري االختصاص، وإنـام عـربوا عـن ذلـك بلفـظ 

عـن لواليـات اإلمـام حيـث عـربا أ       واوردى ٌالوالية كام هو واضح من تقسيم 

 . االختصاص بلفظ الوالية

 أربعـة أقـسام، إىلَّالوظائف اإلدارية مـن حيـث االختـصاص أ   واوردىوقد قسم 

َّوذلك عىل النحو التاىل  َّ : 

َّ األعامل العامة، ويتوالها الوزراءيفَّالوظائف ذات الوالية العامة  :ا اول َّ . 

 ما َّويتوالهـا األمـراء عـىل َّ األعامل اخلاصـة، يفَّمة الوظائف ذات الوالية العا:ا

 .  والبلدان األقاليم

 ا قـايض القـضاة، : َّ األعـامل العامـة مثـل يفَّالوظائف ذات الوالية اخلاصة  : ا

ُّومستويف اخلراج، وجايب الصدقات، وحامي الثغور، ونقيب اجليوش َّ. 

 اا ٍقايض بلد أو إقليم معني، أو مستويف : ة مثل �الوظائف ذات الوالية اخلاص : ا َّ ٍ ٍ

  )٢(.خراجه، أو جايب صدقاته ، أو حامي ثغره

                                                        

 والقــانون ســالمي دراســة مقارنــة بــني الفقــه اإل" داري القــرار اإليفإيـامن أمحــد ريــان، املــصلحة /  د)١(

 ، وللمزيـد أيـضا ينظـر دكتـور ٩٦  ، ص٢٠٠٨ رسالة ماجـستري كليـة الـرشيعة والقـانون القـاهرة " دارياإل

  .١٥٤مرجع سابق ، ص: مصطفي عبد الشهيد خرض 

ن حممــد بــن حبيــب البــرصى البغــدادى املــاوردي، األحكــام الــسلطانية،  اإلمــام أبــو احلــسن عــىل بــ)٢(

، واملعنـى نفـسه القاضـيى أبـو يعـىل حممـد ٢١ م  ص١٩٦٠-  ه  ١٣٨٠والواليات الدينية ، الطبعة األوىل 

، مكتبــة مــصطفى البــابى احللبــى، الطبعــة الثانيــة  ٢٨بــن احلــسني الفــراء احلنــبيل، األحكــام الــسلطانية ص

 الـرشيعة والـنظم يفم، للدكتور سعيد عبد املـنعم احلكـيم، الرقابـة عـىل أعـامل اإلدارة ١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦

  م١٩٨٧، دار الفكر العربى، الطبعة الثانية ٥٢٨الوضعية، ص



  

)٧٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّوهذا العنرص ال يتصور فيه خمالفة األخالق اإلدارية ؛ ألنه يرتبط باجلانب الشكيل للقـرار  َّ َّ

 .ِّاإلداري

 م : ا   
ِّإذا كان األصل أنه ليس للقرار اإلداري ش َّكل معني جيب إفراغه فيه إال أن العادة قد جرت َّ َّ ٌ ٌ

ِّعىل أن تصدر القرارات اإلدارية مكتوبـة، ومـن ثـم تـم إنـشاء ديـوان هلـذا الغـرض سـمي  ُ َّ َّ ْ

 يكاتــب أمــراءه - - رل ا ، فكــان ســالم وهــو أول ديــوان يف اإل)١(.بــديوان اإلنــشاء

َّ ويف بعض احلاالت كان يشرتط أن يتم . )٢(َّوأصحاب رساياه من الصحابة، وهم يكاتبونه  ْ

  )٣(.اإلشهاد عىل القرار

َّولكن إذا اقتضت املصلحة العامة إفـراغ القـرارات اإلداريـة يف شـكل معـني، فـإن اإلدارة  ٍ َّ َّ ٍَّ

ًعليها أن تلتزم هبذا الشكل، بحيث إذا خرجت عليه، أو اتبعت أسـلوبا غـري مـرشوع، كـان  َّ َّ ْ

 )٤(. ًقرارها باطال

َّا سبق يتضح لنا أن خمالفة األخالق غري واردة يف هذا العنرص َّومم َّ ؛ ألنـه يتعلـق - أيـضا–َّ َّ

 .بشكل القرار وليس بموضوعه 

 :ا   
ِّمن العنارص املوضوعية للقرار اإلداري،  ) ا– ا  –ا  ( ُّيعترب كل من عنرص َّ

َّ خاصة عنرصي السبب والغايةْوالتي يمكن أن تتأثر باألخالق وبصفة َّ. 

                                                        

  . ، دار املعارف٦٤٤ /١ية سالم الشيخ حممد اخلرضى، تاريخ األمم اإل)١(

 - هـــ١٣٣٤دار الكتــب الــسلطانية، ، ٩١ / ١الــشيخ أبــو العبــاس أمحــد القلقــشندي، صــبح األعــشى  )٢(

م، واملعنى نفسه العالمة املحدث السيد حممد عبد احلي الكتـاين الفـايس، نظـام احلكومـة النبويـة ١٩١٦

  . بريوت –عبد اهللا اخلالدي، رشكة األرقم بن أبى األرقم / ، حتقيق د١٥٣ /١َّاملسمى الرتاتيب اإلدارية 

اخلالفة وتطورها لتصبح عصبة أمـم رشقيـة ، ترمجـة ناديـة عبـد عبد الرزاق أمحد السنهوري، فقه /  د)٣(

  .١٧٢ م، ص١٩٩٣الرزاق السنهوري ، اهليئة املرصية العامة للكتاب ، الطبعة الثانية ، 

  . ٩٨ي، مرجع سابق  صسالم النظام اإليف داريداود الباز، أصول القضاء اإل/  د)٤(



 

)٧٩٢( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

 يـشتمل عـىل املعنـى املناسـب الـذيَّ الوصف الظاهر املنـضبط ":َّ بأنه اويعرف  

َّ ، ومعنى أن يكون السبب وضعا مناسبا للحكم أن يرتتـب عـىل تـرشيع احلكـم "للحكم  ْ ًْ ً َّ

ًبناء عليه حتصيل املنافع للعباد أو دفع املفاسد عنهم 
)١(. 

ًيكون السبب وصفا مناسبا للحكم يرتتب عىل ترشيع احلكم بناء عليه حتصيل ْومعنى أن  َّ ً ً َّ

 )٢(. منفعة للعباد ودفع مفسدة عنهم

 وا وا ٣( ا( : 

ًأال يكون السبب مؤثرا - ١ َِّّ َّ فالسبب مقدمـة ،)٤(ً احلكم سواء أجاء مقارنا له أو غري مقارن يفَّ

ِّيوجد إال بتقدمها فال أثر هلا فيه، وال يعقبها مقصود ال  ٌوذلك كاحلبل سـبب .  حتصيلهيفَّ

ٌ املاء، ثم الوصول بقوة النازح ال باحلبل، وكـذلك الطريـق سـبب للوصـول إىلللوصول  َّ َّ َّ ُ

َّ يقصده، ثم الوصول ال يكون بالطريق بل بقوة املاشىالذي املكان إىل َّ ُ .)٥( 

٢ -    وًرا ن ا أْن : قدرة املكلف اإلتيان به،  أو الكـف عنـه، أو يف أي َّ َّ

َّالتخيري بني  الفعل والرتك َّ.   

                                                        

  . م١٩٦٨، ١٣٩/ ١٣٨ذكى الدين شعبان،  أصول الفقه ص /  د)١(

  . ٦٧٩سعيد عبد املنعم احلكيم، الرقابة عىل أعامل اإلدارة،  مرجع سابق ص/  د)٢(

  . ١٤٩مصطفى عبد الشهيد خرض، مرجع سابق،  ص/   للمزيد ينظر د)٣(

 األصـول يفقواطع األدلـة ) هـ٤٨٩( اإلمام أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين  ت )٤(

، ١  بــريوت، ط-  الــشافعي، دار الكتــب العلميــة إســامعيلمــد حــسن حممــد حــسن   حتقيــق حم٢/٢٧٦

  .١٠١إيامن أمحد ريان املرجع السابق ص/ م،  ينظر بالتفصيل د١٩٩٧- هـ ١٤١٨

 يف،  قواطـع األدلـة ) ه٤٨٩( اإلمام أبو املظفر منصور بن حممد بـن عبـد اجلبـار  الـسمعاين املتـوىف)٥(

 ، ١ بـريوت ط– الـشافعى ، دار الكتـب العلميـة إسـامعيل حـسن حممـد حـسن حممـد: األصول، حتقيـق 

  .٢٧٣ -  ٢٧٢ م ،  ص١٩٩٧



  

)٧٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

٣ -   ًو ن ا ٍّأي أن يكـون الـشارع قـد فـرض الـيشء سـببا لـيشء آخـر   : أْن ً َّ ِّ ْ

َّحلكمة،  أو ملصلحة ترتتب عليه، وإال لزم أن تكون احلدود وضعت لغري قـصد الزجـر، َّْ َّ 

، وكـذلك سـائر األحكـام -   م و - والعبادات رشعت لغري قصد اخلـضوع 

ِّالرشعية، وذلك باطل باتفاق القائلني بتعليل      األحكام  ٌ َّ َّ)١(. 

ٍ مل تصدر إال بسبب، فكيف بأعامل املخلوقني -   م- فإذا كانت أعامل اخلالق   التيَّ

ٍهي أوىل بوجود سبب لكل عمل من  ِّ األعـامل، ومـن ضـمن هـذه األعـامل مـا يـصدر مـن ٍ

ًقرارات عن جهة اإلدارة، إذ مل يثبت أن قرارا قد صدر عن  َّ ْ ل ار -- وعـن خلفائـه 

ٌإال وكان له سبب دافع  ٌ  بإرسـال اجليـوش كانـت هلـا أسـباهبا، - -  إصـداره، فقرارتـه إىلَّ

لح احلديبية، و كذلك تولية  فقد كان سببه نقض قريش لص فتح -  - رل ا كقرار 

    َّالوالة عىل املدن أو عزهلم، كلها قرارات صدرت لوجود أسباهبا من ذلك أن 

َّ عن والية الكوفة بسبب شـكوى قـدمها أهـل الكوفـة ر     عزل -  - اب  

 )٢(.  استعفاءه عن واليتهارَّضده، فطلب 

َّوالقرار ال يكون صحيحا إال إذا  ا كان له سبب صحيح يربر اختاذه، ويف هذا يقـول ً

  ٍفإذا أراد هذا األمري أن يزيد من أرزاق اجليش لغري سبب مل جيز؛ ملـا فيـه  : (... أ ْ

ْ غري حقه، وإن زادهم حلدوث سبب يقتضيه نظر يف السبب، فإن كان يفٍمن استهالك مال  َّْ ٍ ِّ

َّمما يرجى زواله كالزيادة لغالء سع ٍر، أو حدوث حدث ، أو نفقة َّ ْ حرب جاز لألمـري أن يفٍ

ِّيدفع هذه الزيادة من بيت املال، وال يلزمه استئامر اخلليفة فيها ؛ ألهنا من حقوق السياسة  َّ ِّ

                                                        

، مكتبــة ١٣٤ /١ ســالمي أصــول الفقــه اإليفأمحــد احلــرصي، نظريــة احلكــم ومــصادر التــرشيع /  د)١(

  . ١٠٢إيامن ريان،  مرجع سابق ص/ م، ينظر د١٩٨١ –هـ ١٤٠١الكليات األزهرية، 

 التاريخ ، حتقيق أبى الفداء عبد اهللا القايض ، دار الكتب العلميـة ، بـريوت ، بـدون  يف ابن األثري، الكامل )٢(

  . ١٠٢إيامن طه ريان، مرجع سابق ص/ ، و ينظر بالتفصيل د٩ /٣تاريخ ،  



 

)٧٩٤( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

إذا أراد إسـقاط بعـض اجلنـد : ( اه وا يفوقد جاء . )١()  اجتهادهإىلاملوكولة  

ٍمن الديوان بسبب جاز وبغري سبب ٍ  .)٢()  ال جيوزِّ

ٍما كان لغري سبب فهو خارج : َّأما العزل فرضبان ، أحدمها  : ( أ ا اوردي  ويقول 

ًعن السياسة ؛ ألن لألفعال واألقوال أسبابا إذا جتردت عنها كان الفعل عبثا والكالم لغوا ال  ًً َّ َِّّ

ٍيقتضيه رأي حصيف ، وال توجيه سياسة لبيب، وقد قيل  َّحد الطالقني، وكـام أنـه العزل أ: ٍ َّ

ٍال حيسن الطالق لغري سبب كذلك ال حيسن العزل لغـري سـبب ٍ أن : َّوالـرضب الثـانى ... َّ

 )٣().ٍيكون العزل لسبب دعا إليه

ٍومن ثم كان البد أن يستند أي قرار صـادر مـن اإلدارة  ٍ ْ َّ َّ َّ سـبب صـحيٍح يـربره و إال كـان إىلَ ِّ ٍ

ْاإلدارة قرارا بعزل أحد املوظفني ، أو بزيادة األجور جيب أن ًالقرار منعدما، فإذا أصدرت  َّ ً

 . ٍيبنى عىل أسباب صحيحه

ِّويتصور خمالفة األخالق ما إذا السبب الدافع إلصداره والنتائج املرتتبة عليه غـري موافقـة  َّ َّ َّ َّ

َّألحكام الرشع وغري متوخية للمصلحة العامة ِّ َّ. 

 را :ا     
ّذكرنا أن حمل القرار هو األثر القانوين ْسبق أن   حتقيقه، إىلَّ تتجه إرادة مصدر القرار الذيَّ

 .)٤(ّأو املركز القانوين الذي يقصد إنشاؤه 

                                                        

  .٣.٥ أبو يعىل، األحكام السلطانية، مرجع سابق ص)١(

ــائر )٢( ــسيوطي، األشــباه والنظ ــر بــن حممــد ال ــى بك ــن أب ــد الــرمحن ب ــة، ١٢١ص عب ، دار الكتــب العلمي

، وزارة األوقـاف ١/٣٠٩ القواعـد الفقهيـة يف الدين بن حممد هبادر الزركيش، املنثـور واملعنى نفسه بدر

  .الكويتية

 ١٩٧٨فؤاد عبد املـنعم أمحـد ، مؤسـسة الرسـالة ، /  أبو احلسن املاوردي، قوانني الوزارة،  حتقيق د)٣(

  .١١٩م ، ص

  .م١٩٧٠، الطبعة األوىل  ٨٢ار اإلداري  صحممود حلمي، القر/  د)٤(



  

)٧٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ٌويشرتط أن يكون حمل القرار مرشوعا؛ ألن  وجود املحل ركـن مـن أركـان القـرار بيـنام  ًَّ ْ

ًمرشوعيته تعترب رشطا من رشوط صحته  َّ)١(. 

ُّة حمل القرار تعنى أن يكون األثر القانوين الذي يسعى رجل اإلدارة َّومرشوعي  حتقيقه إىلْ

َّمطابقا للرشيعة اإل َّية ، وذلك إعامال ملبدأ املرشوعية سالمً  يقتيض خضوع اجلميـع الذيًَّ

َّحكاما وحمكومني للقواعد واألحكام اإلهلية املتعلقة بالعقيدة والترشيع،  ِّ َّ   فرضـها والتـيً

  ا - و  - بحيث يتحدد بمقتضاها اإلطار العام الذي يلتزم به املـسلمون كافـة سـواء َّ

 )٢(. ًأكانوا حكاما ، أم حمكومني

َّ حمـل القـرار اإلداري أن يكـون ممكنـا وجـائزا رشعـا، بمعنـى أال يكـون يفكام يـشرتط  ً ًِّ ً ْ

ٍخمالفا لنص من كتاب، أو سنة ، أو إمجاع ، وال طاعة  ٍ ٍ ِّ ، كام يشرتط يف )٣(ك  خالف ذليفً

ٍحمل القـرار اإلداري أال يكـون خمالفـا لألخـالق بـصفة عامـة واألخـالق اإلداريـة بـصفة 
َّ َّ ً َّ ِّ

ٍخاصة
َّ. 

ُّإن احلكم الذي تتوصل إليـه الـسلطة  : أذم ار اد  ادى    وىف هذا يقول  َّ َّ

َّالعامة ال يوصف بكونه حكام رشعيا إال إذا توافرت ف �   : )٤(ُّيه الرشوط اآلتيةًَّ

                                                        

 القـرار اإلداري ، رســالة دكتــوراه مقدمــة لكليــة الــرشيعة يفمجـال حممــود حــسانني، عيــب الغايــة /  د)١(

  .٧٢ م ص٢٠٠٦ – ه ١٤٢٧والقانون بالقاهرة 

  . ٧٣فؤاد حممد النادى،  مبدأ املرشوعية ، مرجع سابق ص/  أستاذنا الدكتور )٢(

، ابـن قدامـة، موفـق ٢٢٠ /٦ م ١٩٩٠ –ه ١٤١٠ بريوت –إدريس الشافعي، األم، دار الفكر   حممد بن )٣(

 ابـن تيميـة، سـالم، شيخ اإل١٠٣ /١٠ م، ١٩٦٨ –ه ١٣٨٨الدين عبد اهللا بن أمحد، املغنى، مكتبة القاهرة، 

تبـة أنـصار  إصـالح الراعـي والرعيـة ، راجعـه وعلـق عليـه حممـد عبـد اهللا الـسامن، مكيفالسياسية الرشعية 

الـسلطة التقديريـة :حممد بكـر حـسني / ، واملعنى نفسه د١٦١ م ، ص١٩٦١ –ه ١٣٨١السنة املحمدية ، 

  . ١٢٨ – ١٢٣ م ، ص١٩٨٥ –ه ١٤٠٥ والوضعي ، املكتبة التوفيقية ، سالميلإلدارة يف النظام اإل

   . ١٥٤مصطفي عبد الشهيد خرض،  مرجع سابق ص/  للمزيد ينظر د)٤(



 

)٧٩٦( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

َّأن يكــون القــرار متفقــا مــع روح الــرشيعة، معتمــدا عــىل أصــوهلا الكليــة : ا اول  ً ََّّ ً ْ

َّوقواعدها الشاملة، وهى بطبيعتها قواعد ال تقبل التغيـري أو التبـديل، كـام أهنـا ال ختتلـف  َّ َّ َّ

الجتهـاد املجتهـدين، ومـن َّباختالف الزمان أو املكـان، وال ختـضع يف ثبوهتـا أو نفيهـا 

ًأنكرها يعد خارجا عن اإل َّ ؛ ذلك ألن اإليامن هبا يعترب املعيار الفاصل بـني املـسلم سالمُّ

 . وغري املسلم

 ما توصلت إليه السلطة العامة غري خمالف لدليل مـن الذيْأن يكون احلكم  : ا ٍ ٍ
َّ ُّ َّ

َّاألدلة التفصيلية   .)١(َّلناس ِّ تقرر رشيعة عامة لالتيَّ

ً رسية فاستعمل رجال مـن األنـصار، -   -  ابعث : َّ أنه قال -  -   فقد روى عن  ً َّ

بىل، قال : ْ أن تطيعونى قالوا -   -  ا أليس أمركم: ْوأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال 

وجعـل ُّادخلوهـا، فهمـوا : ًأوقدوا نارا، فأوقـدوها فقـال : فقال. ًفامجعوا حطبا، فجمعوا: 

َّفام زالوا حتى مخدت النار . َّ من النار- - ا  إىلفررنا : ًبعضهم يمسك بعضا ويقول 

  ا   إ  د  ا     ":  فقال -  -  افسكن غضبه، فبلغ 

 .)٢("ا  اوف

ًفإنه ملا كان حمل هذا القرار حمرما، وجب إلغاؤه وعدم تنفيذه ؛ َّ َّ ْ إذ ال مصلحة تبتغى مـن َّ

ًي أن يكـون التـرصف موافقـا سـالمفقـد أوجـب الفقـه اإل. وراء إصدار أو تنفيذ هذا القـرار ُّ َّ ْ

َّإذ احلكم ال يرشع إال املصلحة. )٣(لدليل احلكم  ْ . 

                                                        

  .  ٣٥٠فؤاد حممد النادى، مبدأ املرشوعية ، مرجع سابق ص/  الدكتور أستاذنا)١(

 بن إبـراهيم بـن املغـرية إسامعيلاإلمام احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن   صحيحه، ينظريف رواه البخارى )٢(

مـا جـاء (، كتاب التمنـي، بـاب ٦٨٣٠، حديث رقم ٢٦٤٩ /٦، صحيح البخاري )٢٥٦ – ١٩٤(البخارى 

  . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧، مطبعة الياممة، بريوت، )الواحد الصدوق إجازة خرب يف

 يفي وإمكانيـة تطبيقـه سـالم النظـام اإليفأمحد عبد امللك بن أمحـد بـن قاسـم، قـضاء املظـامل /  د)٣(

   . ٢٣٤مرجع سابق ص )  اجلمهورية اليمنيةيفدراسة تطبيقية (ية املعارصة سالمالدولة اإل



  

)٧٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ُّ تتوصـل إليـه الـسلطة الـذيَّ إن احلكـم " : اد  ادى   / أذم ار   ويقـول  َّ

ًف بكونه حكـام رشعيـا إال إذا كـان متفقـا مـع روح الـرشيعة، معتمـدا عـىل َّالعامة ال يوص ََّّ � َّ � ً

َّأصوهلا الكلية وقواعدها الشاملة  ٍ ال تقبل التبديل أو التغيري، وغري خمالف لـدليل مـن التيَّ َّ َّ

َّاألدلة التفصيلية  َّ َّ تقرر رشيعة عامة للناس، بحيـث إذا مورسـت الـسلطة العامـالتيَّ ُّ َّ ة خـارج َِّّ

َّهذه الضوابط، فإن قراراهتا تكون باطلة، وذلك يف كل احلـاالت   يكـون القـرار فيهـا التـيَّ

�خمالفا لدليل قطعى، أو قاعدة كلية، أو أصل شامل من أصول الرشيعة، أو كان الدليل ظنيا  ٍِّّ َّ ٍ ٍ ٍٍ ٍ ً

 .)١(واحلاكم غري جمتهد 

  :ا   
ْداري صحيحا أن تكون اإلدارة قد قـصدت مـن ورائـه حتقيـق  يكون القرار اإللكييشرتط  ً

َّغاية مرشوعة، وهذا الرشط حمكوم بقاعدة مؤداهـا أن تـرصف اإلمـام عـىل الرعيـة منـوط  ُّ َّ َّ
ٍ َّ

 )٢(.باملصلحة

ًومن ثم فإن مجيع القرارات واألعامل الصادرة عن اإلدارة تكون صـحيحة أو باطلـة عـىل  ً َّ َّ َّ

 .)٣(َّ العامة للمسلمني من عدمه ُّحسب تضمنها املصلحة

                                                        

  . ٣٥١ – ٣٥٠مد النادى، مبدأ املرشوعية ، مرجع سابق صفؤاد حم/  أستاذنا الدكتور )١(

   األمام جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الـشافعية ، دار )٢(

ــة األوىل ،  ــان ، الطبع ــريوت ، لبن ــة ، ب ــب العلمي ــن ٨٣م ، ص١٩٧٩ –ه ١٣٩٩الكت ــدين ب ــن العاب ، زي

، حتقيـق عبـد العزيـز ٣٠٩ والنظائر عىل مذهب اإلمام أبى حنيفة النعامن صإبراهيم بن نجيم، األشباه

مجـال أمحـد / م، د١٩٦٨ -هــ ١٣٨٧حممد الوكيل، طبعة سجل العرب النـارش مؤسـسة احللبـى، 

  . ٨٤حسانني، مرجع سابق ص

 بـن موسـى اللخمـى الغرنـاطى ، املوافقـات،حتقيق حممـد حمـى الـدين عبـد احلميـد ، ق أبو إ إسـحا)٣(

فــؤاد حممــد  النــادى، مبــدأ / ونفــس املعنــى أســتاذنا الــدكتور . ٣/١٢٠ م ، ١٩٦٩طبعــة املــدين ، م

  . ١٩٧،١٩٨، ١٥٨،مرجع سابق صسالمي الفقه اإليفاملرشوعية وضوابط خضوع الدولة للقانون 



 

)٧٩٨( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

ُّي يـستلزم التوصـل سـالم الفقـه اإليف معرفـة معنـى الغايـة إىلوللوصـول    املــصطلح إىلَّ

) الغايـة( َّ، ألن املقصد هـو )املقاصد(َّية وهو مصطلح سالمَّاملرادف هلا يف الرشيعة اإل

َّ، وبالتايل فإن الغاية هي املقاصد )اهلدف( و  .  حتقيقهاإىليعة َّ تسعى الرشالتيَّ

ا  ا:  

  األمـر قـصدا توسـط وطلـب األسـد، ومل جيـاوز يفمجع مقـصد، وقـصد : ا َّ ً

  )١(. نحوه : أيسهل، وقصدت قصده  : أيرشد، وطريق قصد  : أيّاحلد، وهو عىل قصد 

 ا  ح اا  :  
َّ املقاصـد الـرشعية، حيـث يفن أبـرز مـن كتـب  يعد مـا اطَّعىل الرغم من أن  َّ

ً مل يـضع تعريفـا للمقاصـد  إ أم  ، ) اات ( َّخصص هلا القسم الثالـث مـن كتابـة 

ٌالرشعية ؛ ربام العتقاده بأن األمر واضح ال حيتاج  ََّ ََّّ ٍ تعريف له، وربام يكون عزوفه عـن  إىلَّ

ًتعريفها ؛ لكونه صنف فيها كتابا للع لذا فهـو يـرى . )٢(َّ علوم الرشيعة يفلامء بل للراسخني َّ

َّأن املقاصد الرشعية ال حتتاج  َّ ما يوضحها ويعرفها؛ ألهنا شديدة الوضـوح ومعلومـة إىلَّ

َّمن الدين بالرضورة ِّ . 

َّوقد عرفها بعض العلامء املعارصين بتعريفات اتفقت مجيعها عىل أن املقاصد الرشعية  َّ َّ َّ ٍ

َّ وضعت من أجلها األحكام الـرشعية ، وهـذه الغايـات تتمثـل يف جلـب التيت الغايا: هي ََّّ

 . املصالح ودرء املفاسد

                                                        

  ) . د -  ص- ق(  ،مادة ٢/٦٩٢ املصباح املنري )١(

، يسـالم، املعهد العـاملي للفكـر اإل١٧ الشاطبي صأمحد الريسوين، نظرية املقاصد عند اإلمام/  د)٢(

  . ١٠٤إيامن طه ريان، مرجع سابق ص/ م، ينظر بالتفصيل د١٩٩٥ - هـ١٤١٦



  

)٧٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّوعرفها البعض بأهنا ٍ وضعها الشارع عند كل حكم مـن التيَّالغاية من الرشيعة واألرسار : َّ َِّّ

َّ فهذا التعريف موجز واضح، حيث مجـع فيـه مقاصـد الـرشيعة)١(. أحكامها ٌ ٌ َّعامـة منهـا ال –َّ

 : فرشطه األول –َّواخلاصة

َّ املقاصد العامة، وبقيته تعريف للمقاصد اخلاصةإىل يشري " الغاية منها " َّ.)٢( 

َّوعرفها البعض كذلك بأهنا  َّ وضعت الـرشيعة ألجـل حتقيقهـا ؛ ملـصلحة التيالغايات : َّ

 )٣(.العباد

ا  َّرشائع، وىف هـذا يقـول  من أجلها وضـعت الـالتي الغاية هيفاملصلحة العامة إذن 

طا: 

َّإن وضع الرشائع إنام هو ملصالح العبـاد  ( َّ ا ا   ، ويقـول )٤()  العاجـل واآلجـليفَّ

زا :  

 )٥(). املعاش واملعاديفَّإن الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم، ومصالح العباد ( 

                                                        

   . ٧ م، ص١٩٩٣، ١ي طسالمية ومكارمها ، دار الغرب اإلسالمعالل الفايس، مقاصد الرشيعة اإل/  أ )١(

ــشاطبي/  د)٢( ــد اإلمــام ال ــد عن ــة املقاص ــد العــاملي للفكــر اإلأمحــد الريــسونى، نظري ــالم ، املعه ي، س

   ١٨م،  ص١٩٩٥

إيــامن أمحــد ريــان،مرجع ســابق / ، ينظــر بالتفــصيل د١٩أمحــد الريــسوين،املرجع الــسابق ص/  د)٣(

  .١٠٥ص

، حتقيــق ٢/٣ أصــول اإلحكــام يف أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى اللخمــي الغرنــاطي، املوافقــات )٤(

  . م١٩٦٩دين حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة امل

  شمس الدين أبو عبداهللا حممد بن أيب بكـر املعـروف بـابن قـيم اجلوزيـة، أعـالم املـوقعني عـن رب )٥(

/  م، ينظـر د١٩٦٨هــ، ١٣٨٨، راجعه وعلق عليه طه عبد الـرؤف، مطبعـة النهـضة اجلديـدة ٣/ ٣العاملني 

  .٨٤مجال أمحد حسانني، مرجع سابق ص



 

)٨٠٠( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

َّ وضع املـصلحة العامـة إىلً دائام ْوىف مجيع األحوال حيب عىل مصدر القرار أن يسعى 

َّغايته من إصدار القرار، لذا لزم أن نتحدث عن املصلحة يف الفقه اإل  . ِّي سالمْ

َّ قصدها الشارع احلكيم لعباده مـن حفـظ ديـنهم، ونفوسـهم، التي املنفعة هيفاملصلحة 

ٍوعقوهلم، ونسلهم، وأوالدهـم طبـق ترتيـب معـني فـيام بيـنهام  َّ ٍ ذه األصـول ، وحفـظ هـ)١(َ

َّي يتحقق بأمرين سالمَّاملجمع عليها كمصالح يستهدفها الرشع اإل ُّ : 

 . ا : ام اول

ما مّر : واا د. 

َّودفع املضار ال يقصد به مقاصد اخللـق، وإنـام يقـصد بـه مقـصود الـشارع مـن اخللـق ،  َّ ِّ

، و ا، وا، وا    ، ا  : هـيَّومقصود الشارع من اخللق مخسة 

ِّ، وكل مـا مـن شـأنه أن يـؤدى وال ْ  حفـظ هـذه األصـول، فهـو مـصلحة مقـصودة مـن إىلُّ

ْالشارع، وكل ما من شأنه أن يفوهتا فهو مفسدة جيب دفعها ُّ َّ. )٢(  

ٍويشرتط أن تكون الغاية مـن القـرار اإلداري حتقيـق مـصلحة شخـصية خمالفـة لألخـالق  ٍ
َّ ِّ ْ

ًدارية وإال كان القرار باطال اإل َّ َّ وسوف أذكر يف الفرع التايل بعض التطبيقات عىل ذلك.َّ َّ. 

مع اا:  
ا ا  داريار ان ا  قا أ  ت  

ٍمن املعلوم  أن أي قرار إداري ال بد أن يستند إيل سـبب صـحيح ٍ وحمـل ممكـن وجـ ٍّ ٍ ْ ََّّ ٍّ ٍائز َّ

ّقانونا وغاية مرشوعة ، وأن خمالفـة أي عنـرص مـن هـذه العنـارص ملكـارم األخـالق التـي  َّ ً

َّجيب أن يتحيل هبا املوظف العام من الصدق ، واألمانة ، واحلرص عىل مصلحة الرعية  َّ ِّ َّ َّ ْ

َّ، فإن القرار اإلداري يصبح غري مرشوع ، ونـذكر مـن ذلـك بعـض األمثلـة التـي وردت يف  َّ

                                                        

  . ١٥٩، ١٥٨النادي  مبدأ املرشوعية ،  مرجع سابق صفؤاد حممد /  أستاذنا الدكتور)١(

  . ١٥٩فؤاد حممد النادى، مبدأ املرشوعية، مرجع سابق ص/  أستاذنا الدكتور )٢(



  

)٨٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّالفقه وترتب عليها صدور جزاء من ويل األمر ملخالفة الوايل ملا جيب أن يـتحيل كتب  ْ َّ

َّبه من مكارم األخالق ؛ ألن الرشيعة اإل ُّ أفعـال غـري  حـسنة وتـرصفات إىلَّية تنقـسم  سالمَّ

َّأخالقية و درجة أخرى عالية تسمى مكارم األخالق ، وهذه الدرجة  ً تبتغيهـا دائـام التي هيَّ

ًية تطبيقا لقـول رسـولنا الكـريمسالميعة اإلَّالرش إم     ":-  صـىل اهللا عليـه وسـلم- َّ

 فيجــب أن تكــون -  صــىل اهللا عليــه وســلم -  صــدق رســول اهللا " ر اق

ًترصفات الوالة مجيعا تبتغي مكارم األخالق  وأمن هذه الوقائع  ما يأيت  ُّ: 

أ   حيـث شـهد "   ا   عن ين    اعن روي   ما - ١

   عـىل خـالف شـهادهتم ، فجلـدهم زد  ، وشهد ة ، وم، و  اة     

 "ْ أن يرجـع أ ة  من رجع منكم عن شـهادته قبلـت شـهادته فـأيب : واستتاهبم وقال

ه مـن من هـذا الوجـه،   وسـاق قـصة املغـرية هـذ) أخبار البرصة( أخرجه عمر بن شبة يف 

َّطرق كثرية حمصلها أن املغرية بن شعبة كان أمري البرصة لعمر ، فاهتمه أبو بكـرة   وهـو –َّ

َّ الثقفي الصحايب املشهور ، وكان أبو بكرة ونافع بن احلارث بن كلدة الثقفي وهو –نفيع  َّ

َّمعـدود يف الــصحابة ، وشــبل بـن معبــد  بــن عتيبـة بــن احلــارث الـبجيل وهــو معــدود يف 

زياد بن أيب سفيان إخوة من أم : ني ، وزياد ابن عبيد الذي كان بعد ذلك يقال له املخرضم

أمهم سمية موالة احلارث بن كلدة ، فاجتمعوا مجيعا فرأوا املغرية متـبطن املـرأة وكـان 

َّ أم مجيل بنت عمرو األفقم اهلاللية  وزوجها احلجاج بـن عتيـك بـن .َّالرقطاء : يقال هلا 

شمي ، فرحلوا إيل عمر فشكوه ، فعزله وويل أبا مويس األشعري ، احلارث بن عوف اجل

َّوأحرض املغرية فشهد عليه الثالثة بالزنا ، وأما زياد فلم يثبت الشهادة وقال  رأيـت منظـرا : ِّ

ّقبيحا ، وما أدري أخالطها أم ال ، فأمر عمر بجلد الثالثة حد القذف وقال ما قال  ً. 

أ ن    مـن روايـة   ، وا    ترمجة  يف ااموأخرج القصة 

َّ أنه شاهد ذلك عن عمر وإسناده صحيح  ورواه احلاكم يف املستدرك مـن طريـق اي



 

)٨٠٢( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

ً رأيتهام يف حلاف وسمعت نفسا عاليا زد فقال ، "ًعبد العزيز بن أيب بكرة مطوال وفيها   ً

  )١(.وال أدري ما وراء ذلك

 عنـدما بلغـه اج   إيل  ا  وان    كتبه  ما- ً أيضا -  ومن ذلك - ٢

ً  دون مراعاة منـه لألخـالق بـصفته واليـا -  ريض اهللا عنه-  م    ُّتعرض احلجاج 

َّأمـا بعـد  : اج        إىل  ا  ا  وان     من : فكتب إليه يقول

َّيها حتـى جـزت حـد قـدرك ، وعـدوت َّفإنك عبد قد علت بك األمور فطغيت ، وعلوت ف

َّطورك ، وآيم اهللا ألغمزنك كبعض غمزات الليوث الثعالب ، وألركضنك ركـضة تـدخل  َّ َّ

ْمنها يف وجعاء أمك ، اذكر مكاسب آبائك يف الطـائف ، إذ كـانوا ينقلـون احلجـارة عـىل  ِّ

وآبـاؤك مـن أعناقهم ، وحيفرون اآلبار واملناهر بأيدهيم ، قد نـسيت مـا كنـت عليـه أنـت 

َّالدناءة ، واللؤم، والرضاعة ، وقد بلغ أمري املؤمنني من استطالتك عىل  ُّ     أم ،

جرأة منك عىل أمري املؤمنني ، وغرة بمعرفة غريه ونقامته وسطواته عىل من خالف سبيله 

ْ غري حمجته ، ونزل عند سخطه وأظنك أردت أن تروزه هبا فتعلم مـا عنـده مـن إىلوعمد  ُّ َّ

ُّالتغيري والتنكري فيها ، فإن سـوغتها نـصبت قـدما ، وإن غصـصتها وليـت دبـرا ، أهيـا العبـد  ً ً َّ ْ َّ َّ

األخفــش العينــني ، األصــك الــرجليني ، املمــسوح اجلــاعرتني ، ولــن خيفــي عــىل أمــري 

 . ٦٧: األنعام MÈ  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   Â  L   )٢(املسلمني نبؤك

ْ إال أن اج   فام كان من   عبـد امللـك بـن مـروان إىليرسـل خطـاب اعتـذار َّ

  ا  ا : َّ عىل ما تقدم ذكره -  ريض اهللا عنه-  م    بسبب تعرضه 

َّأمـا بعـد أصـلح اهللا أمـري املـؤمنني .أمري املؤمنني ، فإين أمحد إليه اهللا الذي ال إله إال هو 

                                                        

 هــ اجلـزء الثالـث حتقيـق عبـد الـستار أمحـد ٨٢٠-  ٧٥٦ مآثر األنافة يف معامل اخلالفـة للقلقـشندي )١(

  . ٣٤٤،٣٤٥عامل الكتب ،   ص–فراج

  .٢٨٠ مرجع سابق ص: افة يف معامل اخلالفة للقلقشندي مآثر األن)٢(



  

)٨٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ني كتاب أمري املؤمنني أطـال اهللا بقـاه ، وأبقاه ، وشال حظه وحاطه وال أعدمناه ، فقد وصل

َّوجعلني من كل مكروه فداه ، يذكر شتمي وتوبيخي بآبائي ، وتعيريي بـام كـان قبـل نـزول 

ِّالنعمة يب من عند أمري املؤمنني ، أتم اهللا نعمته عليه وإحسانه إليه ، ويذكر أمـري املـؤمنني 

ّق من أقال عثريت ، وعفا عـن ذنبـى ،  ، وأمري املؤمنني أحأم    استطالة مني عىل 

وأمهلني ومل يعجلني عند هفويت، للذي جبل عليه من كريم طباعه ، وما قلده اهللا من أمور 

ًعباده ، فرأي أمري املؤمنني أصلحه اهللا يف تسكني روعي وإفراج كربتي ، فقد ملئـت رعبـا 

اهللا العثـرات ، وجتـاوز لـه  أقالـه -  وأمري املؤمنني–ًوفرقا من سطواته ، وقحامت نقامته ،

َّعن السيئات ، وضاعف له احلسنات، وأعىل له الدرجات  َّ أحق من صفح وعفا وتغمد و –ِّ ّ

ًأبقي ، ومل يـشمت يب عـدوا مكبـا ، وال حـسودا مـضبا ، ومل جيرعنـى غصـصا ، والـذي  ً ً � �

 رقـاب وصف أمري املؤمنني من صنيعته إيل ، وتقويمه بام أسند من عمله إيل ، وأوطـأين

ُّرعيته فصادق فيه جمزى عليه  بالشكر ، والتوسل منى إليه بالوالية ، والتقرب له بالكفايـة ،  َُّّ ُّ

 –َّوقد خضعت عند كتاب أمري املؤمنني ، وبلغني إيل ما فيه موافقة مرضاته  ، ومـد أجلـه 

مـا رشد ْأن يأمر بالكتاب إيل من رضاه ، وسالمة صدره ، ما يؤمنني به سـفك دمـي ، ويـرد 

من نومي ، ويطمئن به قلبي ، فعل فقد ورد عىل أمر جليل خطبة ، عظيم أمره ، شديد كربـه 

ْأسال اهللا أن ال يسخط أمري املؤمنني عيل ، وأن ينيله يف حزمه وعزمه ، وسياسته وفراسته،  ْ

َّ مـا حيمـد بـه حـسن رأيـه ، إنـه وىل أمـري املـؤمنني ، .ومواليه وحشمه ، وعامله وصنائعه 

َّالذاب عن سلطانه والصانع له أمره ، والسالمو َّ َّ.)١( 

 لـرشبه ا     بجلـد -  ريض اهللا عنـه - ن  ن  وهنا يأمر اخلليفـة  - ٣

اخلمـر وعزلــه مـن واليــة الكوفـة ؛ وذلــك الرتكابـه جريمــة منافيـة لألخــالق حيـث أخــرج 

ار     أخـربه أن ر  ا  ي  ا  َّ عن معمر عن الزهـري أن اري

                                                        

   .٢٨٢مرجع سابق ص:  مآثر األنافة يف معامل اخلالفة  للقلقشندي)١(



 

)٨٠٤( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

 مـا يمنعـك أن تكلـم خالـك ":  قـاال لـه  و ا  اد   ق         

فانتـصب :  قـال عبيـد اهللا .عثامن يف أخيه الوليد بن عقبة ، وكان أكثـر النـاس فـيام فعـل بـه 

ء ، أعـوذ أهيـا املـر: َّإن يل إليك ، نصيحة ، فقـال :  الصالة فقلت له إىللعثامن حني خرج 

 ا  ث    املـسور وإيل إىلَّ فلام قضيت الـصالة جلـست . فانرصفت .باهللا منك 

 دخلـت عليـه، حتـى فانطلقت . فقاال يل قد ابتالك اهللا .فحدثتهام بام قلت لعثامن وقال يل

ًإن اهللا بعث حممدا : َّما نصيحتك التي ذكرت آنفا ؟ قال فتشهدت ثم قلت : فقال صيل اهللا - َّ

 - صيل اهللا عليه وسلم - َّ وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب هللا ورسوله -  وسلم عليه

 - صـيل اهللا عليـه وسـلم - وآمنت  به ، وهاجرت اهلجرتني األوليني ، وصحبت رسـول اهللا 

َّورأيت هديه وقد أكثر الناس يف شأن الوليد بن عقبة ، فحق عليك أن تقيم عليه احلد  ْ َّ  فقال .َ

 ولكـن خلـص إيل مـن علمـه مـا .ال : قلـت : أخي ، أدركـت رسـول اهللا ؟ قـال يل يا ابن : 

ِّإن اهللا قـد بعـث حممـدا بـاحلق ، :  قال فتشهد عثامن فقـال .خلص إيل العذارء يف سرتها  ًَّ

َّوأنزل عليه الكتاب ، وكنت ممن استجاب هللا ورسوله وأمنت بمبعث به حممد ، وهاجرت 

 حتـىعصيته وال غششته  صحبت رسول اهللا وبايعته واهللا مااهلجرتني األوليني ، كام قلت و

 ، فواهللا مـا  ثم استخلف .عصيته وال غششته   ماا ، فوا أ   توفاه اهللا استخلف 

بـيل :  ثم استخلفت أفليس يل عليكم مثل الذي كان هلم عىل ؟ قـال .عصيته  وال غششته 

 ؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فام هذه األحاديث التي تبلغني عنكم: قال 

ِّفيه إن شاء اهللا باحلق قال فجلد  ْأربعني جلدة ، وأمر ا  أن جيلده وكان هو جيلده ْ

ا أ       ، وعقبة هو  ورصح بذلك يف رواية ا  أي / اقوله 

         أ  و ن مـه ، وكـان  وكان أخا عثامن ألأ واله الكوفـة بعـد 

    كان واله الكوفة ملا وىل اخلالفـة بوصـية مـن ن ، فإن  ا أ وصعزل 

 ا  كان أمريها وكـان ًاَّ سنة مخس وعرشين وكان سبب ذلك أن اثم عزله 



  

)٨٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ن صام ، فبلغ ً عىل بيت املال فاقرتض سعد منه ماال ، فجاءه يتقاضياه فاخت د 

َّ وكان عامال ًباجلزيرة عىل عرس هبا فـواله ا ، واستحرض افغضب عليهام وعزل 

   )١(. الكوفة

 بعـده ن  ويل الكوفة مخس سـنني قـالوا وكـان جـوادا فـويل اَّ أن ايوذكر 

  ص٢(.  فسار فيهم سرية عادلة ا( 

ً حني استعمل رجال عىل -   صيل اهللا عليه وسلم- ه رسول اهللا يفوتني ذكر ما قام ب  وال- ٤

َّالصدقة فام كان من هذا الرجل إال أن قام باحلصول عىل أموال له أثناء قيامه بالعمـل ممـا  ْ َّ َّ

حـني اسـتعمل  : (-  - رل ا  حديث يفوقد جاء "يمثل خمالفة ملكارم األخالق  

أفـال : - - رل ا   لكم، وهذا أهدي ىل، فقال هذا: ًرجال عىل الصدقة، فلام قدم قال 

ً عشية بعد - - رل ا ثم قام !  بيت أبيك وأمك، فنظرت أهيدى إليك أم ال؟يفقعدت 

َّالصالة، فتشهد وأثنى عىل  َّفـام بـال العامـل نـستعمله : َّأمـا بعـد:  بام هو أهله، ثم قـال ا

 بيـت أبيـه وأمـه فنظـر هـل يف؛ أفـال قعـد هذا من عملكم، وهـذا أهـدي يل : فيأتينا فيقول 

َّ نفس حممد بيده ال ينل أحدكم منها شيئا إال جاء به يوم القيامـة الذيفو ! هيدى له أو ال ؟ ً

ًحيمله عىل عنقه، إن كان بعريا جاء به له رغاء، وإن كانـت بقـرة جـاء هبـا هلـا خـوار، وإن  ْ ًْ

 .)٣(...) ًكانت شاة جاء هبا تيعر

                                                        

 بــاملعني ينظــر مــآثر األنافــة يف معــامل ٢٦ مــن روايــة ســيف وقــد رواهــا ســنة ٤/٢٥٢ تــاريخ الطــربي )١(

   .٤٣٤مرجع سابق ص: اخلالفة للقلقشندي 

مرجـع سـابق :  مـن طريـق سـيف مـآثر األنافـة يف معـامل اخلالفـة للقلقـشندي٢٧٦ /٤ تاريخ الطـربي )٢(

   .٣٤٥ص

، ١٤٦٣ /٣ اإلمام أبو احلسني مـسلم بـن احلجـاج أبـى مـسلم القـشريى النيـسابوري،  صـحيح مـسلم )٣(

، )حتـريم هـدايا العـامل(م،، بـاب ١٩٩٣لبنـان،  –حتقيق حممد فؤاد عبد الباقى، دار الكتب العلمية للنـرش 

فإهنـا  : " تيعـر"فهو صوت البقر ؛ وأمـا كلمـة : صوت اإلبل، أما اخلوار :  والرغاء ). ١٨٣٢(حديث رقم 



 

)٨٠٦( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

ً رسيـة فاسـتعمل رجـال مـن -   -  ا بعـث : َّ أنـه قـال -  -    كام روى عن - ٥  ً َّ

:  أن تطيعونى قالوا -   -  ا أليس أمركم: ْاألنصار، وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال 

ُّادخلوها، فهمـوا : ًأوقدوا نارا ، فأوقدوها فقال : فقال. ًفامجعوا حطبا، فجمعوا: بىل، قال 

فـام زالـوا حتـى . َّ مـن النـار- -  ا  إىلفررنـا : ل ًوجعل بعضهم يمسك بعضا ويقـو

 إىل لـو دخلوهـا مـا خرجـوا منهـا ": فقال -  -  اَّمخدت النار فسكن غضبه، فبلغ 

 .)١( "َّيوم القيامة الطاعة يف املعروف

َّ الصالة فصادفه رجل جاء مـن إىل خرج ذات يوم -    - ا   ْفقد روى أن

ما  ظالمتك ؟ قال غصبنى : ل له ً متظلام فقااا   فقـال يـا .  ضـيعتىا

ا : ائتنى بدفرت الصوايف، فوجد فيه أصـفى     ا   ا ا  ضـيعة 

َّوهنا نالحظ أن أمري املؤمنني  )٢(.ّفالن، فقال أخرجها من الدفرت، وتكتب إليه برد ضيعته إليه

   ا   القرار الصادر بمنح  قد ألغى َّا   ضيعة ليست من ا  

ً مما يعني أن القرار الصادر يمثل تطبيقا صحيحا ملكارم األخالق .ِّحقه  ًَّ ِّ َّ َّ. 

٦ -   ا ا     زىا روي ا   ًمن أن رجال كان مـع َّ  أ 

 بعـض سـهمه، أ ًوا مغنام فأعطـاه  العدو، فغنميفٍ وكان ذا صوت ونكاية اي

ًفأبى أن يقبله إال مجيعا، فجلده  َّ ْ عرشين سوطا وحلقه ، فجمع الرجل شـعره ثـم أ ً

                                                                                                                                        

 صـاحت، ينظـر ابـن أييعـرت العنـز تيعـر بالكـرس يعـار بالـضم، : أكثر ما تـستعمل لـصوت املـاعز ؛ يقـال 

/  ٢غريب احلـديث واألثـر  يفاألثري، اإلمام جمد الدين أبى السعادات املبارك بن حممد اجلزرى، النهاية 

  . بريوت –، حتقيق حممود الطناجى، وطاهر الزاوى، دار إحياء الرتاث العربى ٨٧،٢٤٠

 بن إبـراهيم بـن املغـرية إسامعيلاإلمام احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن   صحيحه، ينظريف رواه البخارى )١(

مـا جـاء (تاب التمنـي، بـاب ، ك٦٨٣٠، حديث رقم ٢٦٤٩ /٦، صحيح البخاري )٢٥٦ – ١٩٤(البخارى 

  . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧، مطبعة الياممة، بريوت، ) إجازة خرب الواحد الصدوقيف

  .١٠٣ املاوردى، األحكام السلطانية، مرجع سابق ص)٢(



  

)٨٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

صـدق واهللا لـوال  :  َّأمـا واهللا لـوال النـار، فقـال :  بن اخلطاب، ثم قال  إىلترحل 

أ   رضبنـي: خربه بأمره، وقال ٍكنت ذا صوت ونكاية فا : أ اَّالنار، فقال يا 

ُّعرشين سوطا وحلق رأيس، وهو يرى أنه ال يقتص منه، فقال  َّ ً  -  - :  َّألن يكون الناس

 : أ   إىل كلهم عىل رصامة هذا أحب ىل من مجيع ما أفاء اهللا علينا، فكتـب 

ْفإن فالنا أخربين بكذا وكذا، فإن ك: َّسالم عليك أما بعد  َّ مأل من الناس يفنت فعلت ذلك ًَّ

َّ مأل من الناس حتـى يقـتص منـك، فقـدم الرجـل فقـال لـه يففعزمت عليك مل قصدت له  َّ

 ليقـتص منـه أ ال واهللا ال ادعه ألحد من الناس، فلام قعد : اعف عنه، فقال : َّالناس 

َّنالحظ أن مـا قـام بـه  فهنا )١(. قد عفوت عنهإيناللهم :  السامء ثم قالإىلرفع الرجل رأسه 

َّ ريض اهللا بـأن قـام بإلغـاء القـرار الـصادر مـن ا   اب    أمـري  ْ   أ 

َّ بجلد الرجل وحلق شـعره ؛ وذلـك ملخالفتـه ملكـارم األخـالق التـي جيـب أن اي

ْيتحىل هبا القائد  وأصدر قرارا جديدا  تصحيحا هلذا القرار بأن يقتص هذا الرجل ً ً ً أ  من َّ

 .  اي

َّ عرضت عليه قضية تتلخص وقائعها ا  ا  وانَّ أن - ًأيضا– وروى - ٧

ًيف أن أحد كتابه قبل هدية كرشوة، فقال له مؤدبا وزاجـرا  ً َّ ْواهللا إن كنـت قبلـت اهلديـة ال : َّ

ْ هلا إنك لئيم دنئ، و إن كنت قبلتها تـستكفي راىتنوى مكافأة  ًجـال مل تكـن تـستكفيه َّ

ْلوالها إنك خائن، وإن كنت نويت تعويض املهدى هديته وأال ختون له أمانة وال تثلم لـه  َّ

ًدينا فقد قبلت ما بسط عليك لسان معامليك، وأطمع فيك سائر حماوريك، وسـلبك هيبـة 

                                                        

ه   سـرية ومناقـب عمـر بـن ٥٩٧ ابن اجلوزى، اإلمـام أبـو الفـرج عبـد الـرمحن بـن عـىل املتـوىف سـنة )١(

  .٧٨م ، ص١٩٩٩- ه ١٤٢٠اث ، اخلطاب، طبعة دار الفجر للرت



 

)٨٠٨( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

اتـب  قـد اسـتنكر مـا قـام بـه الكا  ا  وان  َّ ونالحظ هنـا أن )١(.سلطانك 

واعتربه خمالفة ملكارم األخالق التي جيب أن يتحىل هبا املسلم بصفة عامة ومن يتوىل 

َّوظيفة إدارية بصفة خاصة  َّ. 

ً أن رجـال مـن أذربيجـان ة  ن اري  عن - ًأيضا–ا ازي وقد روى  َّ

 بمقـامي هـذا يا أمري املؤمنني اذكـر:  فقام بني يديه فقال -  -   ا    أتى 

ً عنك كثريا من خاصم من اخلالئق يوم بال ثقة من العمل، وال براءة من اًمقاما ال يشغل 

ًفبكى بكاء شديدا ثم قال : الذنب، قال  َّإن عامـل أذربيجـان عـدا عـيل : ما حاجتك؟ قـال: ً

اكتبـوا لـه  :   بيـت مـال املـسلمني فقـال يففاخذ منى اثني عرش ألف درهم فجعلهـا 

    اَّ ويالحظ هنا أن اخلليفة )٢(.َّ عاملها حتى يرده إليه، أو عليهإىلَّساعة ال

َّ الرجل ما سلب منه بغـري حـق عـىل الـرغم مـن أن إىلقد ألغى قرار عامل أذربيجان وأعاد  ٍّ

ًالعامل كان مقصده األول زيادة موارد بيت املال إال أن ذلك القـرار جـاء خمالفـا ملكـارم َّ َّ 

ــة ، وأن يأخــذ  ْاألخــالق التــي جيــب أن يــتحىل هبــا العامــل ، وأال يظلــم أحــدا مــن الرعي َّْ َّ ً َّ َّ

 .املستحق لبيت املال فقط وال يأخذ أي زيادة ليست مستحقة لبيت املال 

ً أجرى فرسـا وأجـرى أحـد املـرصيني     و  اصَّ أن- ًأيضا-  وروى- ٨

 اي، واهنال عـىل ا و غضب ا و  فرسايفرسه، فلام سبقت فرس 

 بـل حبـسه ؛ و اي  ، ومل ينصف »خذها وأنا ابن األكرمني « : يقول  بسوطه وهو

َّ متكـن مـن اهلـرب وتظلـم لـدى اي ، ولكـن   مسامع إىلخشية أن يبلغ ما فعله 

ا، فأحرض اً ي وابنه وناولعصاه،  وقال ارضب ا ا ا  فـرضبه ،

                                                        

ــانون ، دار الفكــر املعــارص /  د)١( ــضاء اإلداري بــني الــرشيعة والق ــاعى، الق ــد الرف ــد احلمي ــريوت - عب  ب

  . ١٧٨م، ص١٩٨٩

  .٧٠، ٦٩ ابن اجلوزى، سرية عمر بن عبد العزيز، مرجع سابق ص)٢(



  

)٨٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 إىل  ارضب ابن األكـرمني، ثـم التفـت :  يستزيده ويقول َّ حتى أثخنه ، واي

، فـواهللا مـا رضبـك إال بفـضل سـلطانه، فقـال و ، وقال له اجعلها عىل صـلعة اي

 لـو رضبتـه واأما « : اقد رضبت من رضبني، فقال له  : أ ا يا  : اي

 وقـال لـه قولتـه و  إىلا بينـك وبينـه حتـى تكـون أنـت الـذي تدعـه، ثـم التفـت ما حلنـ

انـرصف  : ًمتى استعبدتم وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا،  وقال  : واملشهورة يا 

ْراشدا فإن رابك ريب فاكتب إيل   -  أ ا   اب   َّويالحظ هنا أن  )١(.»ً

 -  رىض اهللا عنـه-  و  اص    أصـدره الذيرار احلبس  قد ألغى ق- ريض اهللا عنه 

�وعدم إنصاف للمرصي مستغال بذلك سلطته وخمالفة قراره  ملكارم األخالق ، وأصـدر 

ً قـرار جديـدا يوقـع فيـه العقوبـة - ريض اهللا عنه-   ابسيدنا      و  ً

َّ كام أصدر أيضا قرارا للمـرصي بأحقيتـه يف رضباص ًِّ  نفـسه وىف ذلـك أكـرب و  ً

 . ملكارم األخالقاب أ ا  املثل يف تطبيق 

ً أن عامال - ً أيضا-  ويروى - ٩ َّا    كان يأخذ اجلزية ممن أسلم من أهل َّ

ًأنتم إنام تسلمون فرارا منها فعزله : الكتاب ويقول هلم  َّا    َّإن:  وقال لـه 

ً هاديا ومل يبعثه جابيا ا بعث ا ً قرارا بإلغاء قرار العامل أ ااوهنا أصدر .)٢(ً

َّ عزله ؛ ألن هذا القـرار خمـالف إىلبأخذ اجلزية عىل من أسلم من أهل الكتاب باإلضافة 

 .ملكارم األخالق 

 حيـث قـام بعـزل –   -  ا     أ اَّونفس األمر السابق قام به  

    ا ا   احعن إمرة خراسان ؛ ألنه كان يأخذ اجلزيـة ممـن أسـلم مـن ا َّ َّ

، وثبتـوا عـىل سـالمًأنتم تـسلمون فـرارا مـن اجلزيـة، فـامتنعوا عـن اإل: الكفار ويقول هلم 

                                                        

  .ها وما بعد٨٠ ابن اجلوزى، سرية ومناقب عمر بن اخلطاب مرجع سابق ، ص )١(

 . ٢٤٧ البداية والنهاية ، مرجع سابق، ص)٢(



 

)٨١٠( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

 - ا ا  َّإنام بعث : -  - ا  ا   دينهم، وأدوا اجلزية، فكتب إليه  

ًداعيا ومل يبعثه جابيا وعزله عن اإلمارة  -  ٌ صدر قرار مـن اخلليفـة بإلغـاء - أيضا - وهنا .)١(ً

 .قرار اجلراح بن عبد اهللا احلكمى وعزله ؛ ملخالفة قراره ملكارم األخالق 

 نفـس اخلطــأ وهـو خمالفــة مكــارم يف واىل مــرص أب    كـام وقــع - ١٠

َّ ترتب عليه قلة حصيلة بيت املال سالم اإليفالدخول َّاألخالق، وذلك عندما رأى أن كثرة  َّ

ً هربا من دفع اجلزيـة املفروضـة علـيهم، سالمَّمن اجلزية، فظن أن أهل الذمة يدخلون اإل

 فرض اجلزية عىل من أسلم من الكفـار، ولـو اقتـرص هـذا يف اخلليفة يستأذنه إىلفأرسل 

ً رد عليه قائال -     - ا َّاحلكم عىل مرص فقط ، غري أن اخلليفة العادل  َّ

ًهاديـا ومل يبعثـه  -  - اً َّ إنام بعث اَّ رأيك فإن اضع اجلزية عمن أسلم قبح : 

 )٢(.  عىل يديهسالم اإليفْ أشقى من أن يدخل الناس كلهم ًجابيا ولعمرى، 

ُ ما دخل النقص عىل  أولَّإن":  قال - -  رل ا    َّ أن- ا د    وروى عن -  ١١ َّ

َ كان الرجل يلقى الرجل فيقول- بني إرسائيل َّ ُّيا هذا اتق اهللاَ ودع مـا تـصنع، فإنـه ال حيـل : ََ ّ ُ ْ َ ِ َّ

ُلك، ثم يلقاه من الغد، فال يمنعه ذلك أن يكـون أكيلـه ورشيبـه وقعيـده، فلـام فعلـوا ذلـك  ُ َ ُ ُ ُ َُ ِ ِ َِ َِ َ

َرضب اهللا قلوب بعضهم ببعض َ َ َ 8 7  

 M    :  9  H  G  F  ED  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;   

 V  U  T   S  RQ  P  O  N  M  L   K  J  I

  f  e  d   c  b  a   ̀ _  ^]  \  [   Z  Y  X  W 

                                                        

  .٢٤٧ البداية والنهاية،  مرجع  سابق، ص)١(

، وللمزيـد مـن التفـصيل ينظـر ١٩٢٢، طبعـة ٢٨٣ طبقات ابن سعد، اجلزء اخلـامس مرجـع سـابق ص)٢(

  .٣١١مجال أمحد حممود،مرجع سابق ص/ د



  

)٨١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  u       t  s  r  q  p  o  n  m   l  k  j  i  h  g

  |   {  z  y  x  w   vL ٨١  -  ٧٨: املائدة   

َّ باملعروف ولتنهون عـن املنكـر، ولتأخـذن عـىل يـدي الظـامل، َّكال واهللا، لتأمرن: ثم قال َ َُّ َُ َ ُ َ

ًولتأطرنه عىل احلق أطرا، ولتقرصنه عىل احلق قرصا  ًِّ َّ َُّ ُ ُ
ِ".)١(، 

  إذا  ، وط      « :أ ا فـيام رواه -  - ويقول الرسول

 ذ ن،    و :»  رل ا، إن ذ ؟ ل : ا» مؤ؟
 -  رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه- َّوهنا نـرى أن )٢(.»إذا رأ اوف ا وا و؟     

َّوسلم حث عىل مكارم األخالق ، وأنه جيب علينا أن نأخذ عىل يد الظامل حتى يعود  ْ َّ  إىلَّ

 .َّالصواب 

 بـدفع ديتـه   مه   قام بتعويض -  -  ا أ  ا      َّ كام أن- ١٢

ٍ بترصف ال يليق بمكارم األخالق حيث قتل   ا  ألوليائه حيث قام 
ُّ    

ْ  إال أن قام بـدفع ديـة -  - ا أ  ا     َّ وتزوج بزوجته فام كان من مة َّ

ص وقـائع َّ ، وتـتلخ  مه  بتطليق زوجة   ا   وأمر   مة  

َّهذه القصة يف أن   حني قدمت مـن أرض اجلزيـرة العربيـة ، حَّ قد اتبع   مة  َّ

                                                        

ري بـن شـداد بـن عمـرو األزدي السجـستانى  سليامن بن األشـعث بـن إسـحاق بـن بـشري بـن بـشأبو داود )١(

 حممـد كامـل قـرة اللحمـى ،  دار الرسـالة العامليـة ، الطبعـة – ، ، حتقيق شـعيب األرنـؤوط سنن أيب داود،

وجـاء فيـه أن إسـناده . ، أول كتاب املالحم، باب األمر والنهـي٣٩١، ص٦ ، ، جـ٢٠٠٩ - ه ١٤٣٠األوىل 

حـسن :  مل يـسمع مـن أبيـه؛ وقـال الرتمـذي- د اهللا بـن مـسعودوهـو ابـن عبـ- أبـو عبيـدة . ضعيف النقطاعـه

 .غريب

): هــ٣٦٠: املتـوىف(  سليامن بن أمحد بـن أيـوب بـن مطـري اللخمـي الـشامي، أبـو القاسـم الطـرباين )٢(

عبـد املحـسن بـن إبـراهيم احلـسيني، دار ، طـارق بـن عـوض اهللا بـن حممـد : املحقـق املعجم األوسـط،

 ) .٩٣٢٥(، حديث رقم ١٢٩ص، ٩القاهرة، جـ –احلرمني 



 

)٨١٢( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

َّفلام اتصلت   َّ بالدها فلـام كـان ذلـك ، نـدم إىلَّ ، ثم ترحلت ا لعنهام  اابَّ

    البطاح ، فقـصدها :  عىل ما كان من أمره ، ونزل بمكان يقال له   مة  

ا -  -  َّإنا قد قضينا ما أمرنا بـه ا: بجنوده وتأخرت عنه األنصار وقالوا - - 

َّإن هذا أمر البد من فعله ، وفرصـة البـد مـن انتهازهـا وإنـه مل يـأتني فيهـا  : فقال هلم  َّ َّ َّ

 َّكتاب وأنا األمري ، وإيل ترد األخبار، ولـست بالـذى أجـربكم عـىل املـسري ، وأنـا قاصـد

َّالبطاح ، فسار يومني ثم حلقه رسول األنصار يطلب منه االنتظار ، فلحقوا به ، فلام وصـل 

 -  - ة   البطـاح وعليهـام   بعـث الـرسايا يف البطـاح يـدعون النـاس ، َّ

َّ بالسمع والطاعة وبذلوا الزكوات ، واسـتدعى   فاستقبله أمراء  َّ ا   -

 -   م   ة حِّ فأنبه عىل ما صدر منه من متابعة وعىل منعـه الزكـاة ، وقـال ،  :

َّأمل تعلم أهنا قرينة بالصالة ؟ فقال  َّ :  فقال . َّإن صاحبكم كان يزعم ذلك -   -

 ارضب عنقه ، فرضب عنقه ، وملا حـدث ذلـك ارأهو صاحبنا وليس بصاحبك ؟ يا : 

 ، ًا  أعـزل -  - أ  ا فة املسلمني  خللي-    - اب    قال 

     عىل الكفـار وجـاء اًال أشيم سيفا سلطه  : أ ً سيفه رهقا ، فقال يفَّفإن 

     ديـة  - - أ  ا     فودي إليه  فعل ا إىل يشكو مة

 .)١( من بيت مال املسلمنيمة

 

                                                        

مرجـع : راىض الـشحات عبـد الفتـاح أغـا/ ، وللمزيد ينظـر د٣٢٧، ٦/٣٢٦البداية والنهاية ، :  ابن كثري)١(

  .١٦٤سابق ص



  

)٨١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا  
ِّ إين أسألك حـسن اخلامتـة وسـالمة َّلنا وإليك أنبنا وإليك املصري ، اللهمَّنا عليك توكَّرب

َّة ، اللهمَّالني َّ ربنا اغفر يل زلة القلم إنك يا موالنا نعم املويل ونعم النَّ َّ صري وأنت عيل كـل َّ

 . قدير ٍّشئ

،،،، و  

البحث  حصاد أذكر فيه  خريةأ من وقفة َّبد فقد انتهيت بعون اهللا وتوفيقه من هذا البحث وال

 :  إليها هذا البحث وهي ى أبرز املعامل واألفكار ، وأهم التوصيات التي انتهو

 أو :ز اوأ أ  

 :ض عنها البحث َّتائج التي متخَّمن أبرز الن

ً االعتداد بمكارم األخالق ؛ ألهنـا دائـام مـا تعبق يفَّة فضل السَّيسالميعة اإلَّ للرشَّ أن -  اقـب َّ

 .َّالعامل يف حالة خمالفتهم لألخالق  

َّأن القضاء اإلداري قد اعتد باألخالق عىل الرغم من عدم ترصحيه هبا  -  َّ َّ َّ. 

 إلرادة جهة َّدان املظهر اخلارجيِّان حيدَّمها اللذ ) ا(و ) صا( عنرصي َّأن  - 

قـان بموضـوع َّة ، وال يتعلَّقديريـَّلتة ممارسة اإلدارة لسلطتها اَّدان كيفيِّاإلدارة ، بحيث حيد

َّ، وبالتاىل فال يتصور خمالفتهم لألخالق القرار الذي تصدره اإلدارة  َّ. 

ة للقـرار َّاخليـَّة الدَّهـي عنـارص املـرشوعي) ا  (،و) اّ  (، و) ا( عنارص َّ أن - 

 .وهي املجال اخلصب ملخالفة األخالق  ، ِّاإلداري



 

)٨١٤( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

 
م :تا  

  :من أهم التوصيات 

ً يف القرارات اإلدارية خصوصّولة للجانب اخللقيَّتكريس جملس الد  -  مـن أسـباب  َّ وأناَّ

ر حـسب َّ وكالمهـا يتـأث، ) ا  (  و) ا (َّبطالن القرارات اإلداريـة 

  .ِّته باجلانب اخللقيَّمرشوعي

ٌاعتبار خمالفة األخالق اإلدارية سبب مستقل   -  ٌ  .ِّلبطالن القرار اإلداريَّ

َّتكريس اجلامعات والكليات واملعاهد املتخصصة ؛ إلعداد أبحـاث ودراسـات تتعلـق   - 

 .ِّبأخالق العمل اإلداري 

   .فنيَّة للموظَّوالوطني، َّ األخالقية  ،ةَّينيِّوعية الدَّ والت،دريبَّوالت، هتامم  باإلعداد اال  - 



  

)٨١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ادر واس ا  

أو :ا إ    

 التاريخ ، حتقيق أيب الفداء عبـد اهللا القـايض ، دار الكتـب العلميـة ، يفابن األثري، الكامل  - ١

 .بريوت ، بدون تاريخ 

 والرعية ، راجعه وعلق عليه حممد عبد اهللا الراعي إصالح يفابن تيمية، السياسية الرشعية  - ٢

 . م ١٩٦١ – ـه١٣٨١السامن، مكتبة أنصار السنة املحمدية ، 

  ومناقـب أمـري ـ هـ٥٩٧ابن اجلوزي، اإلمام أبو الفرج عبد الرمحن بن عىل املتوىف سنة  - ٣

 . م ١٩٩٩ – ـه١٤٢٠املؤمنني عمر بن اخلطاب، طبعة دار الفجر للرتاث ، 

 .١٩٢٢ابن سعد ، طبقات ، طبعة  - ٤

 . م ١٩٦٨ – ـه١٣٨٨ابن قدامة، موفق الدين عبد اهللا بن أمحد، املغنى، مكتبة القاهرة،  - ٥

 . م١٩٩١ - هـ ١٤١١،  دار الغد العريب، الطبعة األوىل ٦/٨٤٣ابن كثري، البداية والنهاية  - ٦

أبو إسحاق بن موسى اللخمى الغرناطى ، املوافقـات، حتقيـق حممـد حمـى الـدين عبـد  - ٧

 .  م ١٩٦٩ ، املديناحلميد ، مطبعة 

ألحكـام الـسلطانية أبو احلسن عىل بن حممد بن حبيب البرصي البغـدادي املـاوردي ، ا - ٨

 . م ١٩٦٠ – ـه١٣٨٠والواليات الدينية ، الطبعة األوىل 

أبو احلسن عـىل بـن حممـد بـن حبيـب البـرصي البغـدادي املـاوردي ، قـوانني الـوزارة،   - ٩

  م ١٩٧٨ – ـ ه١٣٩٨فؤاد عبد املنعم أمحد ، مؤسسة الرسالة ، / د: حتقيق

ريى النيسابوري،  صحيح مـسلم ، اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج أبى مسلم القش - ١٠

 .م ١٩٩٣لبنان،  –حتقيق حممد فؤاد عبد الباقى، دار الكتب العلمية للنرش 

ْأبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين  - ١١ ِِّ

 . سنن أيب داود ،



 

)٨١٦( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

 - هـ١٣٣٤انية، الشيخ أبو العباس أمحد القلقشندي، صبح األعشى ، دار الكتب السلط - ١٢ 

 .م١٩١٦

مسند اإلمام أمحد بن : أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  - ١٣

- ـهـ١٤٢١ عادل مرشد، وآخـرون ، الطبعـة األوىل ، - األرنؤوط   شعيب:حنبل ، حتقيق

 .م ، مؤسسة الرسالة ٢٠٠١

، )٢٥٦ – ١٩٤ ( بــن إبــراهيم بــن املغــرية البخــارىإســامعيلأبــو عبــد اهللا حممــد بــن  - ١٤

 .م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧صحيح البخاري ، مطبعة الياممة، بريوت، 

، قواطـع ) هــ٤٨٩(اإلمام أبو املظفر منصور بن حممد بن عبـد اجلبـار الـسمعاين  ت  - ١٥

 الـشافعي، دار الكتـب إسـامعيلحممـد حـسن حممـد حـسن : األصول حتقيق يفاألدلة 

 .م ١٩٩٧- هـ ١٤١٨، ١  بريوت، ط- العلمية 

 ـه١٤١٩، األحكام السلطانية،مكتبة مصطفي البابى احللبى ، الطبعة اخلامسة ، أبو يعىل - ١٦

  م ١٩٩٨ –

، مكتبـة سالمي أصول الفقه اإليفأمحد احلرصي، نظرية احلكم ومصادر الترشيع / د - ١٧

 .م١٩٨١ –هـ ١٤٠١الكليات األزهرية، 

ي للفكـر أمحد الريسوين، نظرية املقاصـد عنـد اإلمـام الـشاطبي ، املعهـد العـامل/ د - ١٨

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦ي، سالماإل

 يف تربيـة الفـرد واجلامعـة مـن مطبوعـات سـالمأمحد كامل أبو املجـد ، مـنهج اإل/د - ١٩

  . ١٩٨٥االحتاد االشرتاكي ، القاهرة ،  

البخاري ، اجلامع الصحيح ، وهو اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول  - ٢٠

، ترشف بخدمته والعناية به حممد زهري بن نارص  صىل اهللا عليه وسلم  وسننه وأيامه –اهللا 

 .النارص، دار طوق النجاة ، بدون تاريخ



  

)٨١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 القواعـد الفقهيـة ، وزارة األوقـاف يفبدر الـدين بـن حممـد هبـادر الزركـيش، املنثـور  - ٢١

 . م١٩٨٥ –ـ ه١٤٠٥الكويتية، 

قـه  قواعـد وفـروع فيف األشـباه والنظـائر ،األمام جالل الـدين عبـد الـرمحن الـسيوطي  - ٢٢

 .م  ١٩٧٩ – ـه١٣٩٩الشافعية ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 

 ، دار الفكـر اجلـامعي، سـنة سـالمي النظـام اإليف داريداود الباز، أصول القضاء اإل/ د - ٢٣

٢٠٠٤. 

 . م١٩٦٨ذكى الدين شعبان،  أصول الفقه ، طبعة / د - ٢٤

 بـريوت –الكبـري ، طبعـة املكتبـة العلميـة  غريب الرشح يفالرافعى ،  املصباح املنري  - ٢٥

  ـ ه١٣١٨

 القـرآن جامعـة جملة، النبوية السنة يف وترقيتهم العامل  تقليد: نور عيل عثامن زهري/ د - ٢٦

 .٢٠٠٥ ،  السودان–ية سالماإل والعلوم الكريم

زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، األشباه والنظائر عىل مذهب اإلمام أبى حنيفة النعامن  - ٢٧

هـ ١٣٨٧، احللبيعبد العزيز حممد الوكيل، طبعة سجل العرب النارش مؤسسة : ، حتقيق

 .م١٩٦٨ - 

 الرشيعة والنظم الوضعية ، يفسعيد عبد املنعم احلكيم، الرقابة عىل أعامل اإلدارة / د - ٢٨

 .  م١٩٨٧دار الفكر العربى، الطبعة الثانية 

، نظـام احلكومـة النبويــة العالمـة املحـدث الـسيد حممــد عبـد احلـي الكتـاين الفــايس - ٢٩

 –عبد اهللا اخلالدي، رشكة األرقم بـن أبـى األرقـم / َّاملسمى الرتاتيب اإلدارية ، حتقيق د

 . ت. بريوت، د



 

)٨١٨( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

شــمس الــدين أبــو عبــداهللا حممــد بــن أيب بكــر املعــروف بــابن قــيم اجلوزيــة، أعــالم  - ٣٠ 

نهـضة اجلديـدة املوقعني عن رب العاملني ، راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤف، مطبعة ال

 .  م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨

ــراهيم ، طبعــة دار  - ٣١ ــو الفــضل إب ــوك ، حتقيــق حممــد أب ــاريخ الرســل واملل الطــربي ، ت

  .١٩٦٠املعارف ، القاهرة 

عبد الرزاق أمحد السنهوري، فقه اخلالفة وتطورها، وتطورهـا لتـصبح عـصبة أمـم / د - ٣٢

رصية للكتـاب، الطبعـة نادية عبـد الـرزاق الـسنهورى، طبعـة اهليئـة املـ.رشقية ، ترمجة د

 . م١٩٩٣الثانية ، 

ية وحــدودها ســالمأركــان الــرشعية اإل–ية ســالمعــيل جريــشة ، أصــول الــرشعية اإل/د - ٣٣

 . ١٩٧٩ مكتبة وهبة - وآثارها 

 مطابع البيان التجاريـة بـديب،  ،سالم مبادئ نظام احلكم يف اإلفؤاد حممد النادى ، / د  - ٣٤

  . م١٩٩٩ - هـ١٤١٩ىل اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األو

 الفقـه يففؤاد حممد النادى ، مبـدأ املـرشوعية وضـوابط خـضوع الدولـة للقـانون / د  - ٣٥

 .م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠) ٢(  ، ط امعي ، دار الكتاب اجلسالمياإل

عبـد الـستار أمحـد فـراج ، عـامل :القلقشندي ، مآثر األنافة يف معامل اخلالفة ، حتقيق  - ٣٦

 . بريوت ، بدون تاريخ –الكتب 

 ، املكتبـة والوضـعي سالميالسلطة التقديرية لإلدارة يف النظام اإل:حممد بكر حسني / د - ٣٧

 . ١٩٨٥ – ـه١٤٠٥التوفيقية ، 

 . م ١٩٩٠ – ـه١٤١٠ بريوت –حممد بن إدريس الشافعى، األم، دار الفكر  - ٣٨

 . ية ، دار املعارف ، بدون تاريخسالمالشيخ حممد اخلرضى، تاريخ األمم اإل - ٣٩

 .ت.  ، د٦خلق املسلم ، اجلزء : الغزايل الشيخ حممد  - ٤٠



  

)٨١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 حتقيق حممد فؤاد عبد الباقى ، دار الكتب العلمية للنرش ، صحيح مسلماإلمام مسلم ،  - ٤١

 . م ١٩٩٣لبنان ، 

 .١٩٧٧ ، سالمالسلطة القضائية ونظام القضاء يف اإل:  نرص فريد واصل /د - ٤٢

 م : رة ثأ 
 الرقابـة القـضائية عـىل يفاالجتاهـات احلديثـة أمحد أمحد مـواىف، بعـض مالمـح /  د  - ١

ي بجامعـة سـالمالسلطة التقديرية ، بحث منشور بمجلة مركـز صـالح كامـل لالقتـصاد اإل

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ والعرشون، احلادياألزهر، السنة السابعة، العدد 

 لةجم، واخلصائص املفهوم: ية سالماإل اإلدارة يف الرقابة داود املزجاجي، بن  أمحد/د - ٢

 .٣٥ ،عدد٣م، جملد ١٩٨٨، (لكويت ا (يةسالماإل الدراسات الرشيعة

أمحد حافظ نجم، السلطة التقديرية ودعاوى االنحراف بالسلطة ، مقال منشور بمجلة / د - ٣

 .م ١٩٨٢َّالعلوم اإلدارية ، السنة الرابعة والعرشون ، العدد الثانى ، 

أداء املنظامت ، مركز صالح عبد اهللا أخالق اإلدارة و:  بسيوين إسامعيل عىل إسامعيل/ د - ٤

 .م ٢٠٠٢ مركز الدراسات املرصفية يوليو –ي ، جامعة األزهر سالم اإللالقتصادكامل 

َّحتسني الطراونة ،أخالقيات القرارات اإلدارية ، مؤتة للبحـوث والدراسـات، املجلـد / د - ٥

 ١٩٩٠اخلامس ، العدد الثاين ،

 والـسلطة املقيـدة، بحـث منـشور بمجلـة العلـوم سليامن الطاموي، السلطة التقديرية/ د  - ٦

  م ١٩٦٩َّاإلدارية ، العدد األول ، السنة احلادية عرش ، أبريل 

ــة االنحــراف : حممــد مــصطفى حــسن/ د - ٧ بحــث بعنــوان االجتاهــات اجلديــدة يف نظري

 . ١٩٧٩ ، عدد يوليو وسبتمرب ٢٣بالسلطة دراسة مقارنة، جملة إدارة قضايا احلكومة سنة 



 

)٨٢٠( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

 
  : ا ا: 

 اجلمهوريـة يفأمحد عبد امللك أمحـد بـن قاسـم محيـد الـدين،  قـضاء املظـامل /  د  - ١

العربية اليمنية ، رسالة مقدمة للحصول عىل درجـة الـدكتوراه ، جامعـة عـني شـمس، سـنة 

 .م ١٩٨٩

 سـالمي دراسة مقارنـة بـني الفقـه اإل" القرار اإلداري يفإيامن أمحد ريان، املصلحة / د - ٢

 . م ٢٠٠٨ ، رسالة ماجستري كلية الرشيعة والقانون القاهرة " داريوالقانون اإل

 ، رسـالة دكتـوراة مقدمـة لكليـة داري القـرار اإليفمجال أمحد حممود، عيب الغايـة / د - ٣

 .م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الرشيعة والقانون بالقاهرة 

تـوراه مقدمـة لكليـة  القرار اإلداري ، رسالة دكيفمجال حممود حسانني، عيب الغاية / د - ٤

 .  م ٢٠٠٦ – ـ ه١٤٢٧الرشيعة والقانون بالقاهرة 

 دراسة مقارنة بالرشيعة "خالد وحيد ضاحي، سلطة اإلدارة التقديرية يف التعيني والرتقية / د - ٥

 م٢٠١٢- ـه١٤٣٤ رسالة ماجسترب ، كلية الرشيعة والقانون القاهرة ، "ية سالماإل

 دراسة مقارنة بني الرشيعة "سئولية اإلدارة بغري خطأ م: راىض الشحات عبد الفتاح أغا / د - ٦

 كلية الـرشيعة والقـانون بالقـاهرة إىل رسالة دكتوراه مقدمة "ية والقانون الوضعى سالماإل

 . م ٢٠١٥ – ـه١٤٣٦

 را : مم : 
ون ، بد) نظرية القانون( املدخل لدراسة العلوم القانونية :  عبد النبي شاهني إسامعيل/  د - ١

 .م  ٢٠٠٧/م٢٠٠٦نارش ، 

 ، دراسـة مقارنـة، املؤسـسة داريحسن حممد عواضة، املبادئ األساسية للقانون اإل/ د  - ٢

 .١٩٩٧ بريوت - اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع 



  

)٨٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ديوان املظامل ، نشأته وتطوره واختصاصه مقارنا بالنظم احلديثة :  محدى عبد املنعم /د - ٣

 . م ١٩٨٣ – ـ ه١٤٠٣وىل  دار الرشوق ، الطبعة األ"

خالد سيد حممد محاد، حدود الرقابة القضائية عـىل سـلطة اإلدارة التقديريـة ، دراسـة / د - ٤

 . م٢٠١١مقارنة ، الطبعة األوىل ، دار النهضة العربية 

 ، ترمجة قتيبـة املعـرويف ، الطبعـة الثانيـة ، الكربىَّاملذاهب األخالقية : رانسوا غريقوار  - ٥

  م ١٩٨٤ عويدات بريوت ، منشورات

 .١٩٩٦سامي مجال الدين، أصول القانون اإلداري، دار املطبوعات اجلامعية  / د - ٦

 .١٩٩٢سامي مجال الدين، قضاء املالءمة والسلطة التقديرية ، دار النهضة العربية / د - ٧

 .م ١٩٧٧ باريس – املدخل – القانون املدين –ستارك / د - ٨

 م ٢٠٠٣/م٢٠٠٢ة القانون، الطبعة األويل املدخل يف نظري: سعيد سعد عبد السالم/ د - ٩

 .، بدون دار نرش

طبعــة ) املــدخل للعلــوم القانونيــة( ســليامن مــرقص رشح القــانون، اجلــزء األول،/ د - ١٠

 .  م١٩٦٧

 . ت. النظرية العامة للقانون، الطبعة األويل ، د: سمري تناغو/ د - ١١

 "اط اإلدارة العامـة  تنظـيم ونـشيف دراسة مقارنة "طعيمة اجلرف، القانون اإلداري / د - ١٢

 .م ١٩٦٩طبعة اإلدارة العامة مكتبة القاهرة احلديثة 

، دار الفكـر ١٧٨عبد احلميد الرفـاعى، القـضاء اإلداري بـني الـرشيعة والقـانون ص/ د - ١٣

 .م١٩٨٩ بريوت، لبنان - املعارص 

االنحـراف بالـسلطة كـسبب إللغـاء القـرار اإلداري، : عبد العزيز عبد املنعم خليفة / د - ١٤

 .٢٠٠٩أة املعارف ،منش

  .م١٩٩٦ سكندرية ، منشأة املعارف اإلداريالقضاء اإلعبد الغني بسيوين عبد اهللا، / د - ١٥



 

)٨٢٢( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

 . ت.ية ، دسالممدخل لدراسة القانون وتطبيق الرشيعة اإل: عبد النارص توفيق العطار / د - ١٦ 

 . م١٩٧٦املدخل لدراسة القانون ، طبعة : عبد الودود حيي / د - ١٧

الــسلطة التقديريــة لــإلدارة والرقابــة القــضائية ،دار : الربزنجــي عــصام عبــد الوهــاب / د - ١٨

 . ١٩٧١النهضة العربية ، 

، ١ي طسـالمية ومكارمهـا ، دار الغـرب اإلسـالمعالل الفـايس، مقاصـد الـرشيعة اإل/ أ  - ١٩

 . م١٩٩٣

 واليمنـى ، دار نـرش املـرصي مبادئ القانون اإلداري يففؤاد حممد النادي، الوجيز / د - ٢٠

 . م  ١٩٨٠-  ـه١٤٠٤هرة ، الطبعة األوىل الثقافة القا

 .٣املدخل للعلوم القانونية ، ط: الشني الغايايت / د - ٢١

 ، سـكندريةالقـضاء اإلداري ، دار املطبوعـات اجلامعيـة ، اإل:  ماجد راغب احللـو /د - ٢٢

 .م ١٩٨٥سنة 

ة ، دار النهضة العربي) داريالقضاء اإل( القانون العام يف، الوسيط حممد أنس جعفر، / د - ٢٣

 . م١٩٨٧

طبعة دار ، اإللغاء ودعوى داري القرار اإليفحممد حسنني عبد العال، فكرة السبب / د - ٢٤

 .النهضة، بدون تاريخ 

 " الرقابـة القـضائية"الرقابة عيل أعـامل اإلدارة ، الكتـاب األول : حممد كامل ليلة / د - ٢٥

 .دراسة مقارنة ،بون دار نرش ، وبدون تاريخ 

  . م١٩٩٠يفة العامة ، دار النهضة العربية ، الوظحممد حممد بدران، / د - ٢٦

 ، رسالة دكتوراه "َّالسلطة التقديرية يف القرارات اإلدارية "حممد مصطفى حسن، / د  - ٢٧

 .م١٩٧٤ جامعة عني شمس ، - كلية احلقوق 



  

)٨٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 دار املغرب للتأليف – املغريب داري القانون اإليفحممد مريغني خريي، الوجيز / د  - ٢٨

 . ١٩٧٨رباط  ال–والرتمجة والنرش 

 . م١٩٧٠حممود حلمي، القرار اإلداري ، الطبعة األوىل  / د - ٢٩

 أوجــه -  رشط القبــول- دعــوي اإللغــاء(دعــوي اإللغــاء : مــصطفى أبــو زيــد فهمــي / د - ٣٠

 . م٢٠٠٣دار املطبوعات اجلامعية ، ) اإللغاء

رقابـة القـضاء عـىل اإلدارة يف إعـامل : مصطفى عبـد الـشهيد عبـد اللطيـف خـرض / د - ٣١

 ، الطبعـة سـكندريةي ، منـشأة املعـارف باإلسالمالتقديرية دراسة مقارنة بالفقه اإلسلطتها 

 . م ٢٠١٧- هـ١٤٣٨األويل ،

طبعة النجاح اجلديدة ، الـدار  ، م" دراسة مقارنة "ملكية الرصوخ، القانون اإلداري/ د  - ٣٢

 م٢٠١٠البيضاء 

 .ول املدخل لدراسة القانون ، اجلزء األ: نزيه حممد الصادق املهدي / د - ٣٣

 . م ١٩٧٧دروس يف املدخل للعلوم القانونية، طبعة : نعامن خليل مجعة / د - ٣٤

  ،قضاء ومراقبة الـسلطة التقديريـة لـإلدارة دراسـة مقارنـةيعقوب يوسف احلامدى، / د - ٣٥

 .  م ٢٠١١ ، سكندريةمنشأة املعارف باإل



 

)٨٢٤( ا قأدارارات اا و   "رم درا"  

  س ات 

٧٣٣................................................................................ا  

  ٧٣٧............................................................. اق :ا اول

  ٧٣٧............................................................. اق :ا اول

ما ا: دارارات اا  ّق و ا٧٤٤...................................ا  

ما ا: ا وا دارين اما  داريار اا و  قا أ..٧٥٩  

  ٧٥٩..................أ اق  و اار اداري  امن اداري :ا اول

  ٧٥٩.....................................أ اق  و اار اداري :اع اول

مع اا: داريار اا و  قا أ   ت.............٧٧٦  

ما ا: ا ا   داريار ان ا  قا أ....................٧٨٥  

  ٧٨٥......................أ اق  ن اار اداري   ا ا :اع اول

مع اا: ا ا  داريار ان ا  قا أ  ت.........٨٠٠  

٨١٣...............................................................................ا  

 أو :ز اوأ أ.................................................................٨١٣  

م :تا........................................................................٨١٤  

ادر واس ا..................................................................٨١٥  

  ٨٢٤......................................................................س ات

  
  

  
 


