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، رقإلاو   ظام احلسبة هو  هاوال رقابا وة ا ه تور نا اإلوا ا  و   ... ن »
مبسووه ا امه ووس ا  وو    ً،ووا الاي، ، و باوواي، ،ترا الوواي، ،نا  الوواي، ، وو ااي ،ت ا  
كوووات عه  إلوووا اق ا وووا بووو  ا هووو ،   وووارات ترا الوووة، ، هاووو    ه وووة رق اوووام  ووو ا 
ارووو ،، ،  وووو ال  وووز ووووو ب ا هاووو   ارابا اووووة اقه ووو ،ر    كوووو ، ،لا    ووووز ،لا ا  

 ق ة تا ة، فإت نظام احلسبة، الظو ، هو  ار ،رة، ناابت ،ختطط، ،ناتى ك   
اقإلطقق احل،ا ي  ي ن  ،م   ا وا،     اوهاوا  ن وأل ا  وارات ار   وة   
ارابا وووة، ،ريفوووز   نطووو الا هاوووال ارابا وووة اق ا وووا ، ريفووو  الووو ر،ي ن وووأل ارووو ،، ، 
 «.،حبجم  كرب، ، أ ق ب  كثا ربة  ز ار ،،  ار ي كات ال ر،الر نظام احلسبة 

   .188ارإلباات:  حباث ت   اة، ص  حم   فا ،ق -
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 أهدي مثرة عملي املتواضع إىل:                                         

 روح أبي رمحه اهلل ...، ونبع احلنان أمي حفظها اهلل.        

 إىل كل إخواني وأخواتي.        
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 أتقدّم بأمسى عبارات الشكر والتقدير والعرفان إىل:

األستاذ املشرف الدكتور حممد دباغ، الذي تكرّم علي ّ باإلشراف علىى   -

 هذه الرسالة، بالرغم من كثرة  التزاماته العلمية.

الكلمىة املشىعّعة، والنحىي ة  الرشىيدة،     إىل كل من أسدل إيلّ معروفاً، ولو ب -

وأخىىى ّ  بالىىىذكر الىىىدكتور مىىىاود املحىىىري، والىىىدكتور  ىىىا  محليىىىل، 

 واألستاذ الحديق حاج  أمحد.

كمىىىا أتقىىىدم لىىىال  الشىىىكر  والتقىىىدير واتحىىى ام، لكىىىل األسىىىاتذة      -

املىىريرين  لق ىىم الدراسىىات العليىىا علىىى مىىا  ىىدّموه لنىىا ي مشىىوارنا الدراسىىي،    

  خاراً.فعزاهم اهلل
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 المقدمة:
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، المبعوث  رممول للعوالمين، 
 وعلى من اتبع هداه، وسار على نهجه إلى يثم الدين، وبعد:

 
 تحديد الموضوع:

يكتسووا النووانثد اي ارم أهميوول فبيوورة ئووا الجغاروور، وئووا ،يرهووا موون الوودو ،  لوو  أد  ميووع 
لى اختالف أوضاعهم االقتصوا يل، واال تماعيول هوم ئوا عالقول متميول، وضوروريل أئرا  المجتمع، وع

مووع اي ارة العاموول، فمووا أد نهوواخ هوو ه اخخيوورة، يتووودخي ئووا شووتى الميووا ين، ئهووا موون  هوول تنووود م 
تووو  م يشوووباج الحا وووال العامووول، م وووي مرئوووع  التوووا الخووودمال للموووثان ين عووون نريوووع المرائوووع العامووول

نوووي، والبريووودببب، وبووو ل  يتخووو   ال هووواخ اي ارم م هوووراد إيجابيووواد  خنوووه ينووود م الصوووحل، والتعلووويم وال 
 الخدمال، التا تلب ا إشباج الحا ال العامل لألئرا ب 

   
للمحائ وول علووى ال  ووام العووام عوون نريووع هي ووال تسووعى اي ارة العاموول موون  هوول أخوور ، فمووا 

فل اي اريل ئا الدولل، بثاسوةل الحود الضبط اي ارم، إ  تعمي ه ه اخخيرة على تحنيع هدف الثظي
فر م، خ ووي المحائ وول علووى ال  ووام العووام بةرينوول وموون ممارسوول الحريووال العاموول، وتث يووه ال هوواخ الوو

وقاريوول، وبوو ل  يتخوو  ال هوواخ اي ارم م هووراد سوولبياد  خنووه يفوورط النيووث  والضووثابط علووى الحريووال 
 العامل لألئرا ب

 
ة أمكوام شورعيل، تتضوم ن أوامور ونوثاه إلهيول، ميو  أمورل لهريعل ايسالمويل بعا وقد  اءل دِّ

بكي ما ئيه نفع وصالح، ونهت عن في ما ئيه ضرر وئسا ، فما أنهوا لوم تنتصور علوى  عوثة اخئورا  
مو هم مسو وليته نحوث ،يوره بحسور المرفوغ الو م  ، وا ت اب نثاهيوه، بوي مم لوت فواليتياد أوامر اهلل

اخمور » تجود هو ه المسو وليل أساسوها، وسو دها ئوا تةبيوع مبودأ يهغله في ئر  ئا المجتمع، ميو  
 «ببالمعروف، وال ها عن الم كر 
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رِّ َوك  َ ك ْ َتتتتْ  كَوَلَكقوووووا  تعووووالى:   َْ تتتت إكَلَتتتت كُِّع ٌْ تتتتممِّ ُم تتتتاَولْتتتتَنمِّنك كتُِّ رِّوَوكب تتتتاْلَرْورِّو  
ن  ِّت وَك ُْ ٌِّك ْلرِّ ت ك ِّ َُ َهتْ َوكَرتن ك ْلرِّمَمتر كَوِّْولَتت   صولى اهلل عليووه  -ا  رسوث  اهلل ، وقوو( 1){ َوَلَتمتْ

 ب( 2)ببب « كـــلـكم راع، وكــلــكم مسـؤول عــن رعيـــته:» ببب -وسلم 
 

ووي الد ولوول أعلووى  ر ووال المسوو وليل ئووا ت اخموور بووالمعروف، وال هووا عوون » مبوودأ  حنووويعوتتحم 
ظهووورل إبوووو اد   خد اهلل يوووغج بالسووولةاد موووا ال يوووغج بوووالنرذد، وتةبينووواد لهووو ا المبووودأ، ئنووود «الم كووور 

، م وووووي ايمامووووول، والوووووثوارة، والنضووووواء، والم وووووالم، والهووووورنل ( 3)الحضوووووارة ايسالميوووووول عووووود ة أن مووووول
والحسبلببب، مي  يمارس في ن ام اختصاصُه ِوئع أمكام الهريعل ايسالميل، خ ي المحائ ل على 

ر ط للمحائ وول علووى تعوون يفثنووه يعوود  أو  مو ، إال أد مووا يميووغ ن ووام الحسوبللمجتموعال  وام العووام ئووا ا
ال  ام العام، إ  تختص  وظيفته ئا التدخي، خ ي ممايل المجتمع مون ظهوثر الم كورال، ئهوث يم وع 

وهوووا الغايووول التوووا وضوووع مووون أ لهوووا ن وووام الضوووبط اي ارم ئوووا الثقوووت مووون ايخوووال  بال  وووام العوووام، 
 بالحاضر

 
ة، تتهوابه ئوا بعضوها موع ن ام الحسبل يباشر اختصاصال متعد  سبع ئند فاد  موم اوانةالقا 

ط اي ارم ئا التهريع الجغارورم، إ  تعتبور تلو  االختصاصوال التوا فواد يباشورها الضباختصاصال 
ن ووام الحسووبل، والتووا يعوود  بعضووها موون صووالميال الضووبط اي ارم ئووا الثقووت الحاضوور بم ابوول م وواهر 

ه بال سوووبل خو وووه التهووواب للضوووبط اي ارم ئوووا ن وووام الحسوووبل، مووووم ا يفوووتل المجوووا  للدراسووول المنارنووول،
 واالختالف بين ه ين ال  امينب

 
 
 

                                                 

 .104آل عمران: اآلية  -(1)
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  اممابر ، باب  فةايلة اممابم الوابدل  عق باة الجاب ر  الحاث علا   -(2)

 .1459، ص3، ج1829الرفق ببلرعية،  النهي عن إدخبل المشقة عليهم، رقم الحديث 
كار، سا ا    جميع ال اليبت امسالمية إنمب مقص دهب األمار بابلمور  ،  النهاي عان المن» يق ل ابن تيمية:  -(3)

في ذلك  الية الحر  الكبرى مثل نيبباة السالةنة،  الصا رى مثال  الياة الشارةة،   الياة الحكام، أ   الياة 
اباان تيمياة: الحساابة فااي امساالم، تحقيااق الشااي  «. المابل،  هااي  الياة الااد  ا ين المبليااة،   الياة الحساابة ... 

 .11ص م، 1992، بير ت، دار الفكر اللبنبني، 1إبراهيم رمةبن، ة
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 اإلشكال:

إ ا فاد ن ام الحسبل يباشر اختصاصال متعد  ة، تتهابه ئا بعضها مع اختصاصال الضبط 
اي ارم ئووا الثقوووت الحاضووور، ئموووا هوووا صوووالميال الضوووبط اي ارم ئوووا التهوووريع الجغارووورم   وأيووون 

 ئا ن ام الحسبل  ره هم اتتجل ى 
  

 :أهمية الموضوع
تبوورو أهميوول المثضووثج ئووا فثنووه يتعلووع بدراسوول ال هوواخ اي ارم الوو م لووه مسوواس بالحريووال 

و لوو  موون خووال  ت وواو  اخعمووا  التووا تنووثم بهووا سوولةل الضووبط اي ارم، بايضووائل إلووى إبووراو  العاموول
 أهميل ن ام الحسبل ئا المحائ ل على ال  ام العامب 

  
 أسباب اختيار الموضوع:

 مف غنا الختيار ه ا المثضثج عد ة  وائع، أهمها: لند
ر،بتوووا الخاصووول ئوووا إ رات أو وووه التهوووابه، واالخوووتالف بوووين ن وووام الحسوووبل، والضوووبط اي ارم،  -1

 لمعرئل مد  ئع اليل في  م هما ئا المحائ ل على ال  ام العامب

يثميوول، والرتبانووه مووا لووومسته موون اخهميوول العمليوول للمثضووثج، خنووه أف وور امتكافوواد بحيوواة ال وواس ال -2
بالمحائ ل على مبدأ المهروعيل ئوا المجتموع، مووم ا يبوين فيفيول إمودا  التوثاود بوين متةلبوال 

 الحريال العامل، ومفظ منتضيال ال  ام العامب

ما الم ته من  هي بعض الم نفوين عمثمواد، والوبعض اخخور مون ر وا  النوانثد خصثصواد، ئيموا  -3
عاليتوه ئوا المحائ ول علوى ال  وام العوام، ميو  يوتم عون يتعلع بمثضوثج ن وام الحسوبل، ومود  ئ

نريووووع الدراسوووول المنارنوووول، تنريوووور الفهووووم موووون هوووو الء  ميعوووواد، إ  تتجلووووى الحنينوووول، وي كهوووو  
الغمثط، فما تساهم ئا ربط الصلل بالتاريخ ايسالما، وما ئيه من ترا  ئكرم، ون اما قود 

 الثضعابيغ ا عن استيرا  ال  م الغربيل، المرتبةل بالنانثد 

اتجووواه الدراسوووال المعاصووورة ئوووا منوووي مكائحووول الجريمووول، إلوووى بووو   مجهوووث ال أوسوووع ئوووا  -4
الدراسوووال العلميووول، التوووا ترموووا لالهتموووام بالجانووور الثقوووارا، و لووو  بووود  االهتموووام بالجانووور 

 الثقايل خير من العالجبخد العال ا، 
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 الموضوع: هداف دراسةأ
تهوريع الجغارورم، والمتعلنول بالمحائ ول علوى تحديد بعوض اختصاصوال الضوبط اي ارم ئوا ال -1

  الع اصر النانثنيل لل  ام العام، وف ا تثضيل مثقعها ضمن نصثص الحسبلب

محاولل تحديد المدلث  االصةالما لل  ام العام ئا الفنه ايسوالما، وبيواد ع اصوره الهورعيل  -2
 موم ا يسهي عمليل تمييغه عن ن يره ئا النانثد اي ارمب

 على ال  ام العامبالمحائ ل يساهم ئا إ ارم،   هاوالحسبل باعتباره إبراو ن ام  -3

لفت انتباه النارمين على التهريع ئا الدولل الجغارريل بال سبل خهميل ن ام الحسوبل، و وره ئوا  -4
 المحائ ل على ال  ام العامب

قاريول، مووم ا يسوهي إثراء الدراسال المنارنل بين الهريعل والنانثد، ئيما يتعلع بال  م اي اريول الث  -5
 معرئل صالميال في  من ال  امينب

 
 الدراسات السابقة للموضوع:

بال سبل إلوى مودو  معرئتوا بموا انلعوت عليوه  –لم أق  على فتاب أل  ئا نفس المثضثج 
وه ا بالر،م من أد الدراسال المتعلنل بجانر الحسبل ف يرة، فما أد الدراسال المتعلنل بالضبط  –

مث ووث ة، ميوو  أئوودل م هووا ف يووراد ئيمووا يتعلووع بكووي   انوور، وهوو ا ال يع ووا عوودم و ووث  اي ارم أيضوواد 
الدراسوووال المتعلنووول ب  وووام الحسوووبل، ومنارنتوووه بموووا ينابلوووه ئوووا النوووانثد الثضوووعا، ئه وووات عووود  مووون 
الدراسال والبحث ، تتم وي ئوا بعوض الكتور، والرسواري الجامعيول، التوا ت اولوت الحسوبل، بايضوائل 

بما ينابلها ئا النانثد الثضعا، أو اهتمت بإبراو بعض الع اصر، التا لها تعل ع بالضوبط إلى منارنتها 
 اي ارم ئا الثقت الحاضر، ومن أهم تل  الدراسال نجد:

 
 أواًل: الكتب.

اهتمت بعض الكتر بدراسل الحسبل إلى  انر ما ينابلها ئا النانثد الثضعا، ومن أهم 
 ه ه الكتر نجد:
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(1)الفقه اإلسالميي  مدالد سالعد عاالد ال ال ا       الدفاع الشرعي يف -1
ئنود قسوم  راسوته لهو ا الكتواب ،

علووى قسوومين، إئتتحهووا ببوواب تمهيوودم مووث  أسووباب ايباموول والوودئاج الهوورعا، تحوود   ئووا النسووم 
، وقوام بتنسويمه إلوى بوابين، تحود   ئوا البواب « ئوع الصواري » اخو  على الودئاج الهورعا الخواص 

اج الهرعا، بي ما تحد   ئا الباب ال انا عن ثبثل الدئاج الهورعا، وأمكوام اخو  على أرفاد الدئ
 تجاووهب

 
اخمووور » أموووا النسوووم ال وووانا ئوووا الدراسووول، ئتحووود  ئيوووه عووون الووودئاج الهووورعا العوووام والووودولا 

، وقام بتنسيمه إلى ثالثل أبوثاب، ميو  تحود   ئوا البواب «بالمعروف وال ها عن الم كر، والجها  
، فمووا تحود  ئووا البوواب ال ووانا –ماهيتوه وتكييفووه  –ر بووالمعروف وال هوا عوون الم كوور اخو  عون اخموو

عن شروخ اخمر بالمعروف، وال ها عن الم كر، ووسارله، بي ما تحد  ئا الباب ال ال  عن الدئاج 
 الهرعا الدولاب

 

ا وقد ت او  صامر ه ا الكتاب ئوا البواب ال وانا مون النسوم ال وانا واليول الحسوبل، واعتبرهو
من ئروج اخمر بالمعروف وال ها عن الم كر، تهدف للمحائ ل على ال  وام العوام ايسوالما، إال  أنوه 
لوم يحود   مفهووثم ال  وام العووام ئوا الفنوه ايسووالما، فموا تعوور ط ئوا هو ا البوواب للتةبينوال المعاصوورة 

عوووون  لألموووور بووووالمعروف، وال هووووا عوووون الم كوووور، و علهووووا ئووووا مبح ووووين، تحوووود   ئووووا المبحوووو  اخو 
التةبينال الت  يميل المعاصرة لألمر بالمعروف وال ها عن الم كر، وئا المبح  ال انا تحود  عون 
التةبينووال التهووريعيل المعاصوورة لألموور بووالمعروف، وال هووا عوون الم كوور، إال أنووه لووم يتعوورط ئووا هوو ين 

تةبينوووال الجوووانبين مووون التةبينوووال ل  وووام الضوووبط اي ارم، و لووو  بوووالر،م مووون اعتبووواره أمووود أهوووم ال
 والت  يميل، التا تهدف للمحائ ل على ال  ام العام ئا المجتمعب ،التهريعيل

 
، إ  تحتوثم  راسوته لهو ا الكتواب علوى (2)أص ل احلساة يف اإلسالم،  مدالد ادالال الالدما  يالا،      -2

بابين، تعر ط ئا الباب اخو  من الدراسل، للتعري  بال  ريل العامل لالمتساب، وقس مها إلى خمسل 
صووث ، تحوود   ئووا الفصووي اخو  عوون تعريوو  الحسووبل والتفكيوور الفنهووا، وئووا الفصووي ال ووانا عوون ئ

                                                 

، القابهر ، عابلم الكتا  1ة  –دراساة مقبرناة –محمد سيد عبد التا ا : الادفبا الشارعي فاي الفقاه امساالمي -(1)
 م.1983

 م.1986محمد كمبل الدين إمبم: أص ل الحسبة في امسالم، امسكندرية، منشأ  الموبر ،  -(2)
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 و 

مكمها الهرعا، وئا الفصي ال ال  عن النارم بالحسبل، أما الفصي الرابع ئحد   ئيه محي الحسبل 
ئووا الفنووه ايسووالما، بي مووا  عووي الفصووي الخووامس الختصاصووال المحتسوور، وسوولةاته، ومجوواالل 

 عملهب

 
الباب ال انا ئا الدراسول، ئتحود  ئيوه عون ن وام الحسوبل ئوا المملكول العربيول السوعث يل أما 

وقسمه إلى ثالثل ئصث ، تحد  ئا الفصي اخو  عن تاريخ الحسبل ئا المملكول العربيول السوعث يل   
فما تحد  ئا الفصي ال انا عن خلفاء المحتسر ئا المملكل العربيل السعث يل، بي ما تحد  ئا 

 ال ال  عن الحسبل، واخن مل الثضعيل المهابهل لهابالفصي 
 

وقد  فر محمد فما  الدين إمام ئا الفصي اخخير من الباب ال وانا، بو د اخن مول الثضوعيل 
التا يمكن منارنتها ب  ام الحسبل ف يرة، إال أنه لم يتعر ط سوث  لوبعض م هوا، فموا لوم يتعور ط ل  وام 

نووه أموود أهووم اخن موول الثضووعيل، التووا تنابووي ن ووام الحسووبل ئووا الضووبط اي ارم، وهوو ا بووالر،م موون فث 
 النانثد الثضعاب

 
 ثانيًا: الرسائل الجامعية.

(1)للااحال  عالا الالدما  الي      –دراسة فقهعة أص لعة  –ض ابط األير باملعروف والنهي عا املنكر  -1
 

و  عوون اخموور ميوو  قووام بتنسوويم  راسووته ئووا هوو ه الرسووالل علووى أربعوول أبووثاب، تحوود  ئووا البوواب اخ
بالمعروف، وال ها عن الم كر، ومكانته، وتاريخه، وتحد  ئا الباب ال انا عن المعروف، والم كور 
ومراتبهما، والحكم الهرعا لألمر بالمعروف، وال ها عن الم كر، فما تحد   ئا الباب ال ال  عون 

حود   ئوا البواب الرابوع عالقل اخمر بالمعروف وال هوا عون الم كور بوبعض النثاعود اخصوثليل، بي موا ت
 عن شروخ، ووساري، ومجاالل اخمر بالمعروف، وال  ها عن الم كرب

 
وبالر،م من أد هو ه الد راسول، ترف ووغ علوى قاعودة اخمور بوالمعروف، وال هوا عون الم كور، التوا 
تم ي أساس  ميع الثاليال ئا ال  ام ايسوالما، ميو  أد الدراسول فانوت ئنهيول أصوثليل علوى و وه 

ص، إال  أد صامبها قبي  فره ل تارج البح ، تعر ط ئوا الخاتمول إلوى ِسوعل مثضوثج الحسوبل، الخصث 
                                                 

، رساابلة « –دراسااة فقهيااة أصاا لية  –ةاا ابة األماار باابلمور    النهااي عاان المنكاار »  :عااا الاادين يحااي -(1)

 م.1996مبجستير، قسم الفقه  أص له، كلية أص ل الدين، جبموة الجاا ر، السنة 
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 ز 

إ   فوور خمسوول ننوواخ، تعتبوور بعضووها  ال أهميوول بال سووبل للمثضووثج، ميوو  تعوور ط ئووا ال نةوول ال انيوول 
للثقايول  للحسبل باعتبارها سياسل   اريل إسالميل، تنثم باتخا  التودابير، واي وراءتال الثقاريول الالومول،

موون الجريموول، وبوو ل  يتحنووع اخموون والسووكي ل ئووا المجتمووع، إ  يعوود  هوو ين الع صوورين موون الع اصوور 
 النانثنيل لل  ام العام، والتا تسعى سلةل الضبط اي ارم، للمحائ ل عليه ئا الثقت الحاضرب

 
ثم المحتسر أما ئا ال نةل ال ال ل، ئتعر ط للحسبل باعتبارها سياسل اقتصا يل، وماليل، إ  ين

ب الحورف، والمهون احل ضمن مدو  اختصاصاته، ئيراقر أصوبايشراف على المعامالل االقتصا ي
المختلفووول، فموووا يراقووور اخسوووثاي، ومحوووالل البيوووع، والهوووراء، ويم وووع فوووي أنوووثاج الغووو ، والتووودليس  
والعنوووث  المحرمووول، وبووو ل  يتحنوووع مفوووظ ال  وووام االقتصوووا م، إ  يعووود  هووو ا الهووودف أمووود الع اصووور 

 ضربالنانثنيل لل  ام العام، وال م تسعى سلةل الضبط اي ارم، لحمايته ئا الثقت الحا
 

فمووا تعوور ط ئووا ال نةوول الرابعوول، للحسووبل باعتبارهووا ضووبط ا تموواعا، وأخالقووا، ميوو  ينووثم 
المحتسووور بالرقابووول علوووى اخئووورا ، خ وووي ممايووول اي اب ئوووا المجتموووع، ئيم وووع مووون ظهوووثر ايئوووال 
اال تماعيووول واالنحرائوووال اخخالقيووول، وبووو ل  يتحنوووع مفوووظ اي اب العامووول، إ  تعووود أمووود الع اصووور 

 لل  ام العام، وال م تسعى سلةل الضبط اي ارم، للمحائ ل عليه ئا الثقت الحاضرب النانثنيل
 

ئإنه بالر،م من أد ه ه الدراسل فانوت ئنهيول أصوثليل علوى و وه الخصوثص فموا قل وا  وبذلك 
ذنفاد، إال أنها تعر ضت يبراو بعض الع اصر يسعها مثضثج الحسبل، والتا ها بم ابل أهداف للضوبط 

ا وقت ووا الحاضوور، وهوو ا مووا يجعووي ن ووام الحسووبل، يهووترت مووع سوولةل الضووبط اي ارم ئووا اي ارم ئوو
ممارسل بعض الصالميال، وهث موا لوم تت اولوه هو ه الدراسول بالمنارنول والتحليوي، و لو  ن وراد لةبيعول 

 المثضثجب
 

  –دراسالة يقارةالة بالل الفقاله اإلسالميي والقالاة ع ال ضالعي         –احلساة ودورهالا يف حفالا النمالا، العالا،     -2

(1)للااحثالالة  وردم يالالالر ا   
، ئنوود قسووومت  راسووتها ئووا هووو ه الرسووالل إلووى مبحووو  تمهيوودم وئصووولين، 

                                                 

مقبرنااة بااين الفقااه امسااالمي  القاابن ن  دراسااة –الحساابة  د رهااب فااي حفاا  الن اابم الواابم »  رد  ماارا :  -(1)
مبعيااة  الولاا م امساالمية، جبموااة الوقيااد ، رساابلة مبجسااتير، قسام الشااريوة، كليااة الولا م االجت« –ال ةاوي 

م. 2004 – 2003هـ ،  1425 –1424الحبج لخةر )ببتنة(، السنة 
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تحدثت ئا المبح  التمهيدم عن التةثر التواريخا ل  وام الحسوبل بي موا تحودثت ئوا الفصوي اخو  
عوون ماهيوول الحسووبل، وقسوومته إلووى مبح ووين، تحوودثت ئووا المبحوو  اخو  عوون مفهووثم الحسووبل، وئووا 

 ال انا عن صالميال المحتسر، وإ راءال ت في ها، ومدو  سلةاتهب المبح 

 
أموووا الفصوووي ال وووانا، ئت اولوووت ئيوووه  ور الحسوووبل ئوووا مفوووظ ال  وووام العوووام، وقسووومته إلوووى ثالثووول 
متباموو  تحوود ثت ئووا المبحوو  اخو  عوون ماهيوول ال  ووام العووام، فمووا ت اولووت ئووا المبحوو  ال ووانا  ور 

مووا ت اولووت ئووا المبحوو  ال الوو  ن ووام الحسووبل، وبعووض اخن موول الحسووبل ئووا مفووظ ال  ووام العووام، بي 
 المعاصرة المهابهل لهب

 
وما ي خ  علوى هو ه الرسوالل أنوه ئوا تحديودها، لمفهوثم ال  وام العوام ئوا النوانثد الثضوعا لوم 
تحود   إنواره النووانثنا، ولو ل  نجوودها ت تنوي موون مدلثلوه ئووا النوانثد الموودنا إلوى مدلثلووه ئوا النووانثد 

فما أد ت اولها لمفهثم ال  ام العام ئا الفنوه ايسوالما، ي نصوه تصو ي  الع اصور، وترتيبهوا     اي ارم 
 وتثضيحهاب

أمووا ئيمووا يتعلووع بمنارنتهووا ل  ووام الحسووبل بووبعض اخن موول المعاصوورة المهووابهل لووه، ئنوود قارنتووه 
عى االشووترافا، ب  ووام ال يابوول العاموول، ون ووام النضوواء المسووتعجي، ون ووام المفووثط البرلمووانا، والموود  

ين يووب ل  ئها لم تنارنه ب  ام الضبط اي ارم، وهو ا بوالر،م مون تعر ضوها لمفهوثم ال  وام العوام، وتب
ع اصره ئا النانثد اي ارم، بحي  تعد  المحائ ل على تلو  الع اصور، بم ابول اخهوداف التوا تسوعى 

 سلةل الضبط اي ارم لحمايتهاب
 

دراسول لتحديود صوالميال سولةل الضوبط اي ارم ئوا ئنود  واءل هو ه ال  ويا خمل يا سالا  
يفووتل مجووا  موووم ا التهووريع الجغاروورم، متووى نووتمكن موون إبووراو تلوو  الصووالميال ئووا ن ووام الحسووبل 

 بين  امالأو ه التهابه، واالختالف بين  ت راالمنارنل ي
 

 المنهج المتبع في البحث:
 هجين التاليين:الم تنتضا نبيعل المثضثج، ومتةلبال ع اصره، أد أستخدم 
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 ط 

والجغريول  ،: وقد استخدمته ئا معالجل، وتحليي ع اصر المثضوثج اخساسويلاملنهج التحليلي -1
وهوو ا باالعتمووا  أساسوواد علووى النووثانين والت  يمووال، بال سووبل للجانوور النووانثنا، وأهووم مصووا ر  

 فتر الحسبل، بال سبل للجانر الهرعاب

د تحليوي فوي ع صور مون المثضوثج ئوا  انبيوه : ويتةلبه مثضثج الدراسول، ئبعواملنهج املقارن -2
الهوورعا والنووانثنا، أقووثم بالمنارنوول بي همووا، ي رات أو ووه التهووابه واالخووتالف، وهوو ا مووا يفسوور 

 الم هج الغالر ئا البح ، وهث الم هج التحليلا المناردب

 طريقتي في البحث:
 ت اولت البح  ئا ه ا المثضثج على الةرينل ايتيل:

 مت المثضثج إلى ثالثل ئصث ، يحتثم في ئصي على مبام  ومةالرب: قس  عناصر البحث -1

لرموثو الحرئيول المسوتعملل ئوا معوانا ال : وضوعت قارمول تثضويحيللرموز املستعملة يف البحثث ا -2
 البح ، و علت مكانها قبي المندملب

 : اعتمدل على روايل ورش عن نائعبلقرآن الكريما -3

 حين، إ  لم تدج الحا ل االستعانل بغيرهماب: افتفيت بما ور  ئا الصحيختريج األحاديث -4

 : تر مت لألعالم الندامى المغمثرينبلرتاجما  -5

   : قمووت بهوورح المفوور ال اللغثيوول الغامضوول، وبعووض المصووةلحال الفنهيوول والنانثنيوولملفثثردا ا -6
 فلما المت لا ضرورة  ل ب

 : اعتمدل ئا تهمي  المصا ر والمرا ع على ال حث ايتا: لتهميشا -7

 : افتفيت ب فر اسم السثرة، ثم رقم اييلبلقرآنيةاآليا  ا -

: عوووغول الحووودي  إلوووى مصووودره بووو فر: مخر وووه، ثوووم الكتووواب، والبووواب، ورقوووم األحاديثثثث النبويثثثة  -
الحوودي  ئوورقم الجووغء، والصووفحل، أمووا إد تكوور ر نفووس الحوودي ، ئافتفيووت بعبووارة سووبع تخريجووه ئووا 

 صفحل ف اب
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مصووودره بووو فر: رقموووه، ثوووم تووواريخ صووودوره وموووا  : عوووغول الووو ص التهوووريعا إلوووىالنصثثثول التعثثثريعية -
 يتضم ه، ئبيانال الجريدة الرسميل، وها: تاريخ صدورها، والس ل، والعد ، والصفحلب

: قمت ئا تهموي  الكتور، بتنوديم اسوم الم لِّو  أو اسوم شوهرته علوى الم ل و ، ثوم عود  الكتب -
ر ال هوور، وسوو ل الةبووع، ثووم رقووم اخ ووغاء أو المجلوودال أو الكتوور، ورقووم الةبعوول، ثووم بلوود ال هوور، و ا

الجووغء أو المجلوود أو الكتوواب، والصووفحل، ئووإ ا لووم أ وود إموود  البيانووال المتعلنوول بووالم ل  ، ئووإن ا 
 افتفيت بعدم  فرها، باعتبار  ل   ليي على عدم و ث ها، ويكثد  ل  ع د التهمي  خو  مرةب

نفس الصفحل، ئإن ا افتفيت أما ئا مالل تكرار استعما  المصدر أو المر ع، ئإ ا فاد من 
بوو فر اسووم الم لوو ، والمصوودر أو المر ووع نفسووه، ثووم الصووفحل، أمووا إ ا تكوور ر اسووتعما  الكتوواب ئووا 
صووفحل أخوور ، ئووإن ا قمووت بوو فر اسووم الم لِّوو ، والم ل وو ، ثووم رقووم الجووغء أو المجلوود أو الكتوواب، 

 والصفحلب
الرسووالل بووين شووثلتين، ثووم مرتبتهووا  : قمووت بوو فر اسووم صووامر الرسووالل، ثووم ع ووثادالرسثثا ا امامعيثثة -

 )ما ستير أو  فتثراه(، واسم النسم، ثم اسم الكليل أو المعهد، والجامعل، والس لب
: قمت ب فر اسم صامر المنا ، ثم ع ثاد المنا  بين شثلتين، واسوم المجلول، ثوم رقوم جملال ا -

 الس ل والعد ، ومكاد ال هر، ثم هي ل ايصدار، والس لب

ت  ميع الفهارس، بايضائل إلوى قارمول المصوا ر والمرا وع علوى ترتيور الحوروف : رتبلفهارسا -8
الهجاريوول، إال ئهوورس اييووال النرذنيوول، ئنوود رتبتووه علووى ترتيوور السووثر، واييووال بحسوور رقمهووا 

  اخي السثرةب
: رتبت المصا ر والمرا ع علوى نفوس الترتيور المسوتعمي ئوا التهموي ، قا مة املصادر واملراجع -9

 ر اعتبار لرقم الجغء أو المجلد أو الكتاب، وف ا رقم الصفحلبلكن من ،ي

 
 صعوبات البحث:

لند وا هت وا عود ة صوعثبال أث واء ت واولا لهو ا البحو ، ميو  ت حصور أهوم تلو  الصوعثبال 
 ئيما يلوا:

قلل المرا ع النانثنيل، التا تت واو  مثضوثج ال  وام العوام ئوا النوانثد اي ارم، خصثصواد إ ا تعل وع  -1
 بع اصره النانثنيل ئا التهريع الجغاررمب اخمر
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نوودرة تعوور ط الفنهوواء المعاصوورين، لمثضووثج ال  ووام العووام ئووا الفنووه ايسووالما، اللهووم إال مووا  وواء  -2
عرضاد ئا بعض الكتر، التا  اءل لتعالج مثاضيع أخر ، موم ا يصع ر تحديد أبعا ه وع اصوره 

 الهرعيلب

ي  مون ن وام الضوبط اي ارم، والحسوبل اصوةالماته صعثبل التعامي مع المصوةلحال، إ  يعود  لكو -3
 الخاصل، ئال يمكن تثميد استعمالها بال سبل لل  امينب

صعثبل الدراسال المنارنل بين الهريعل والنانثد، خصثصاد ما تعلع م ها بوال  م، و لو  ن وراد لووما  -4
لخةوول أو تفرضووه نبيعوول فووي مثضووثج موون أسوولثب ئووا المنارنوول، سووثاءد فانووت المنارنوول موون ميوو  ا

 المثضثجب

 
 
 

 خطة البحث:
 قس مت  راسل ه ا البح  على ثالثل ئصث ، وخاتملب

تحوودثت ئيووه عوون مفهووثم الضووبط اي ارم والحسووبل وُأسسووهما، ويهووتمي علووى  الفصثثا األو  
مبح ين، تحدثت ئوا المبحو  اخو  عون مفهوثم الضوبط اي ارم والحسوبل، ميو  تحودثت ئيوه عون 

د خصارصوووه، وتمييوووغه عووون أنوووثاج الضوووبط اخخووور ، فموووا تعرضوووت ئيوووه تعريووو  الضوووبط اي ارم، وبيوووا
لتعريوو  الحسووبل، وعالقتهووا بوواخمر بووالمعروف، وال هووا عوون الم كوور، وتحديوود نبيعتهووا، وفوو ا تمييغهووا 

 عم ا يهابهها من ال  م ايسالميلب
أموووا المبحووو  ال وووانا، ئتحووودثت ئيوووه عووون أسوووس الضوووبط اي ارم والحسوووبل، ميووو  مووود  ل 

انثنا لهي ال الضبط اي ارم المرفغيل والالمرفغيل، فما بي وت اخسواس الهورعا للحسوبل، اخساس الن
 و ل  من خال  تحديد مكمها الهرعا، والهروخ، واي اب المتعلنل بالنارم بهاب

 
يعتبر أهم ئصث  البحو ، ميو  تحودثت ئيوه عون أهوداف الضوبط اي ارم الفصا الثاني  

، تحوودثت ئووا المبحوو  اخو  عوون تعريوو  ال  ووام العووام، وبيوواد والحسووبل ويهووتمي علووى ثالثوول مباموو 
خصارصه ئا الفنه ايسوالما والثضوعا، فموا ت اولوت ئوا المبحو  ال وانا، تحديود الع اصور النانثنيول 
لل  ام العام ئا التهريع الجغاررم، بي ما تحدثت ئا المبح  ال الو  عون الع اصور الهورعيل  لل  وام 

 ل العمليل للحسبل ئا مفظ الع اصر النانثنيل لل  ام العامبالعام، وأبرول بعض التةبينا



 المقدمة                                
 

 ل 

 
تحدثت ئيه عن وسواري الضوبط اي ارم والحسوبل وضوثابةهما، ويهوتمي علوى  الفصا الثالث 

مبح وووين، تحووودثت ئوووا المبحووو  اخو  عووون وسووواري الضوووبط اي ارم والحسوووبل، ميووو  تعرضوووت ئيوووه 
ئا إ راءتاتهوا علوى الحريوال العامول لألئورا ،   لثساري الضبط اي ارم، وقمت بترتيبها بحسر الهدة

فمووا تعرضووت لثسوواري الحسووبل، ورتبتهووا وئووع نفووس الترتيوور، وئووا المبحوو  ال ووانا، ت اولووت ضووثابط 
الضووبط اي ارم والحسووبل، ميوو  تحوودثت ئيووه عوون ضووثابط الضووبط اي ارم، المتم لوول ئووا االلتووغام 

ما تعرضت ئيه لضثابط الحسبل، المتم لل ئا بمبدأ المهروعيل، والخضثج لرقابل النضاء اي ارم، ف
 االلتغام بهروخ المحتسر ئيه، والخضثج لرقابل واليل الم المب

 
أنهيت البح  بخاتمل، تحدثت ئيها عن أهم ال تارج، التوا تثصولت إليهوا مون خوال   اخلامتة 

 بم هيا إياها بجملل من االقترامال  راسل المثضثج



 
 

 الفصل األول
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 مفهوم الضبط  اإلداري والحسبة وأسسهما. الفصل األول:
ذمووع  ووي  الووط دماووار ة دارد لووم ، ا تقوو ا دارد ا دموم ة ووم رمم  ظووم ال بووم دمروو   دارد        

دممختصم، اتاوى ةي ا دء ق  ةه  رهذه دم ل بم، ألجل تحق وط غروادو اغاو دل دم ل بوم دارد لوم  و  
 دم امم، ادممتمثام    دممح  ظم  اى دمنظ ا دمو ا.

ادمنهو  غة  االلم دمحا م  توّ  نظ ة ً إظالة  ً غص اًل، تاتكو  غظ ظو ً  اوى ة و غ دألةوا رو ممواال،       
 ووي دممنكووا، الهوو ل نقوو ي دمقوو ،م ي  ا هوو ، مامح  ظووم  اووى دمنظوو ا دمووو ا  وو  دمم تموو  داظووالة ، 

 ألجل اق لته ةي دالنحادل، اةظ اا دمبا ر.
ّل ةي دمر   دارد   ادمحا م اغظاهم ،  إنه ل و   رنو  غن نتنو اا ر م  دظوم امت ض ح ةبه ا ك     

ثم نتن اا ث ن  ً دألظو  دمتو  تقو ا  ا هو  كوّل ةوي ال بوم دمرو    ةبه ا دمر   دارد   ادمحا م غااًل،
 دارد   ادمحا م، اذمع  اى دمنح  دمت م :

 دمم حث دألاا: ةبه ا دمر   دارد   ادمحا م. -   
 دمم حث دمث ن : غظ  دمر   دارد   ادمحا م. -   
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 : مفهوم الضبط اإلداري والحسبة.المبحث األول
نووتمكي ةووي تح لوو  ةبهوو ا كوول  ةووي دمروو   دارد   ادمحاوو م،  إنووه ل وو   رنوو  غن نترووا   وو  حتووى 

 دممراب دألاا ممبه ا دمر   دارد  ، ا   دممراب دمث ن  ممبه ا دمحا م.
 : مفهوم الضبط اإلداري.لمطلب األولا

ي مبهوووم ةروووم ن دمر وووو  دارد  ،  وووإن ذموووع لتراوووب ةنووو  توالووو  دمرووو   دارد  ، منوووتمكي ةووو 
تح ل  دمخص ،ص دممم  ا مه، ثم تم     كاا دمر   دارد    ّم  لق رهه  ةي غنو د  دمرو   دألىوا  

 ااذد ة  ظنتن امه   ق ً ماباا  دمت م م:
 دمبا  دألاا: توال  دمر   دارد  . -
 دمبا  دمث ن : ىص ،ص دمر   دارد  . -

 دمبا  دمث مث: تم    دمر   دارد    ي غن د  دمر   دألىا . -
 : تعريف الضبط اإلداري.الفرع األول

حتى نتمكي ةي توال  دمر   دارد  ،  إنن  ظنتواو متوال  دمر   مغم، ثم تح ل  
 ة م ا دمر   دارد   دصرالح ً.

 أواًل: الضبط لغة.  -
 مق  ج ء دمر      دماغم رمو ن  ةتق  رم، اا : 

  دمقو ء م اةوه ال لب  قوه، لقو ا ذموع  و   ، اق ا دما ووث: ضوو (1)دمر   مغم م اا دمق ء اح ُاه -1
 .(2)كل ش ء

، ادماجووول ضووو ر  غ  (4)، اضووو   دمقووو ء حبظوووه رووو مح ا(3)دمرووو    ووو  دماغوووم   ووو  ا  وووي دمحووو ا -2
 .(5)ح زا
 
 

                                                 

 .مادة )ضبط( ، 340، ص7جم  -ادرــــيروت، دار صـب – جم15، 1العرب، طبن منظور: لسان ا -(1)
 –  10، 1تاا  العارو ، ط ، مادة )ضبط(، والزبيدي:340، ص7جنفسه، مصدر بن منظور: الماينظر،  -(2)

 ، مادة )ضبط(.175 – 174، ص 5   -هـ 1306بيروت، دار صادر، 
 –هااـ 1405روت، دار الكتاااب العرباا ، ـااـبي  –1ياري، طـااـاألب يمـااـيق إبراهـااـفات، تحقـااـالجرجااان : التعري -(3)

 .179ص 
 5نفسااه،  صـااـدر ، مااادة )ضاابط(، والزبياادي: الم340، ص 7جنفسااه، ماا صاادرباان منظااور: الماينظاار،  4)-)

  2  –بيااروت، دار الجياال   –  4 المحاايط، ، مااادة )ضاابط(، والفيروزيبااادي: القااامو  175 – 174ص
 ، مادة )ضبط(.384ص 

 ، مادة )ضبط(.340، ص7ج، مصدر نفسهالم: بن منظورا -(5)
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، اَضَ رُه لرُ رُه ض ر ً، اضَ  َ ًم حبظه ر م  ا غ  حبظ ً را غ ً ام ةُه اقهواُه (1)دمر   مغم دم  ا  -3
لق م ن ض   دمح كم دم الر، ار اا  غ : قو ا رمةااو ،  (2)غتقي  ماُه، ادمم ّم اناق    ا ه اغحكمه ا 

 .  (3)اغحكم ظ  ظته 
اروو مّنظا إمووى اووذه دممووو ن ،  إننوو  ن وو ا  جم ووو  ى رةووم مموو  لاةوو  إم ووه دم حووث، ذمووع إن صووبت     

 دم ووو ا ادمحووو ا ةوووي صوووب ة صووو حب دماوووارم، انقصووو  رصووو حب دماوووارم انووو  دمقووو ،م رمهموووم دمرووو  
دارد  ، كمووو  غن صووو حب ظوووارم دمرووو   دارد   ةالزةووو ً مانووو ت  ووو  جم ووو  شووو ان ح ووو تهم،  هووو  ال 

 لب  قهم ةي غجل حبظ غةنهم، اظالةتهم، اضم ن     تهم.
  
 الضبط اإلداري اصطالحا. ثانيًا:  -
غرادضوه إن دمتقال  دم  د،ا  مم لر  توالب ً ج ةو ً ة نو ً مار   دارد  ، اإنم  دكتبوى رتح لو     

 .(4)رصبم   ةم
غة  ةي دمن ح م دمبقه م  ق  اض  دمبقه ء مار   دارد   توالب ة كث اا؛ تختا  اذه    

دمتوالب ة ر ىتالل اجهم نظا غصح ره ، اذمع ر ىتالل دمن دح  دمت  لنظا ةي ىالمه  دمبقه ء 
 مبكاا دمر   دارد  ، اتتمثل اذه دمن دح     ة  لا : 

  من الناحية العضوية. الضبط اإلداري  -1
ة مووو   دألشوووخ   » لووووّال غحمووو  ةح ووو   دمرووو   دارد   ةوووي اجهوووم دمنظوووا دمورووو لم رمنوووه:    

 .  (5)«دممكاب ي رتنب ذ دألنظمم ارحبظ دمنظ ا 
 
 
 

                                                 

ص  - ـها1410ر، ـبيروت، دار الفكر المعاصا  -1داية، طــعاريف، تحقيق محمد رضوان الـناوي: التـــالم -(1)
469. 

المـُولّد: هـاـو الُماـحُدُ  مان كال  ا ا، يقاال المولادون مان ال اعرااح أي: المحاد ون،  ساّمو با ل  لحادو هم.  -(2)
 ، مادة ) ولد (.470، ص 3نظر، ابن منظور: لسان العرب، مج ي

بيااروت، مكتبااة لبنااان نا اارون  –و  مطااول لل ااة العربيااة ـقاماا -طـالمعلاام بطاار  البسااتان : محاايط المحياا -(3)
 ) ضبط(.  ، مادة529ص  -م1998

، دالااا  SARP الجزائااار، مطبعااة – 1 ، ط2 –الن اااط اإلداري –ينظاار، ناصاار لبااااد: القااانون اإلداري  -(4)
 .  05ص، 2،  م2004إبراهيم، 

الجزائار ، دياوان  – 3أحمد محيو : محاضرات    المؤسسات اإلدارية، ترجمة محمد  عارب صاصاي ، ط -(5)
 .  398ص  -المطبوعات الجامعية 
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،  و متوال  لاتكو  انو   اوى دم  نوب  (1)القص  ر ألشخ   ان  ق دة دمقا م غا جهو ز دمقوا م   
  دارد   ران دمترووا  إمووى دمون صووا، ادم  دنووب دمم رلووم دمم ضوو   م دموروو   دمقووكا  مبكوواا دمروو 

 ،  هذد دمتوال  ال لب  رص  ا ك ةام  ي توال  دمر   دارد  . (2)مهذه دمبكاا
 الضبط اإلداري من الناحية الموضوعية.  -2
اضو  دمق و ر، ادمرو در   اوى نقو ي » لوال ةحم    وت     دم او   دمرو   دارد   رمنوه:    
حال ة دأل ادر متنظ م ةم  ظتهم ألنقرتهم، امحالو تهم، اذموع رغواو دممح  ظوم  اوى دمنظو ا دموو ا  ا 

 . (3)«كغاو، غا ا ل ةي غام غرادو،اغا دل دمر   دارد   
دمروو   دارد     وو  ا  ووي ق وو ر، اضوو در  تووار  اووى » غةوو  ةصووربى غروو  زلوو   هموو    ووا  روومن:    

 .  (4)«ح  ةي دمح  ا دم قالم نق ي دأل ادر    ن ح م، غا   ا ن د
إن اوذلي دمتوووالب ي ةوي روو ي دمتوو  ل  دمتوو  تاّكو   اووى دم  نوب دمم ضوو    دممو ر  دم حووت، غ     

نقووو ي دارد ا دممتمثووول  ووو   ووواو دمق ووو ر ادمرووو در   اوووى نقووو ي دأل وووادر ةوووي ر وووا دمتروووا  ما  نوووب 
،   و مارم ةوي غن (5)ي دارد  دمور  ، ادممتمثل    دمه ئو ة ادألشوخ   دمتو  تقو ا رمم  ظوم دمنقو 

دممونووى دمموو ر  اوو  دألاووم  وو  دمقوو ن ن دارد  ، ألنووه لمثوول ة موو   دمتوو ىالة دارد لووم دمتوو  تروو  
، إال غن اووذد دمتوالوو  لوووّ  ن قصوو ً رإام مووه ما  نووب دموروو   ةووي توالوو  (6)حوو اردً ماحالوو ة دمبارلووم

 دمر   دارد  ، اا  ة  لو    اى اذلي دمتوالب ي.
   داش  ا ان  رمنوه مو   كول ظوارم ضو   ا وط مامو و   دمورو   تتمتو  راوارم ضو   ا قو ً ات    

،  ووو م دم ، ا ،ووو   دمم اووو  دمقوووو   دم اووو   ةوووثاًل امووو  دممتمتوووو ن ق ن نووو ً راوووارم (7)مامو ووو   دممووو ر 
دمرو   دارد    اوى دمماووت   دممحاو ، اةوو   اوى دمقوا م إال دمق وو ا رمهموم دمتنب ووذ دممو ر ، كتنب ووذ 

 اد  دمغاط مق  م غا ةقهى    ح مم تكا به  رذمع. ق
                                                 

: الضابط   ، وعماور ساي  ماـ 399 – 398ينظر، أحمد محيو: محاضرات    المؤسسات اإلدارياة، ص  -(1)
البااـلدي  اا  الجزائاار، رسالـااـة ماجسااتير، معهااد العلااوم القانونيااة واإلداريااة ، جامعااة الجزائاار، ساانة اإلداري 
 . 06م، ص 1988

الجزائااار ، دياااوان المطبوعاااات الجامعياااـة  –  2 –الن ااااط اإلداري  –عماااار عوابااادي: القاااانون اإلداري  -(2)
 .  09،  ص2  –م 2002

م 2002بيروت، من ورات الحلبا  الحقوقياة،  –م القانون اإلداري محمد ر عت عبد الوهاب: مبادئ و أحكا -3))
 230ص  –

 .160ص –م 1993مصر، الدار الجامعية،  –مصطفى  أبو زيد  هم : القانون اإلداري  -(4)
 .   09، ص2عمار عوابدي: القانون اإلداري،   -(5)
 .  399.أحمد محيو: القانون اإلداري، ص-(6)
، ولطار  حماو: 07: الماـرجع نفساه، ص  ، وعمور ساي  ما400رجع نفسه، ص ينظر، أحمد محيو: الم -(7)

سلطات الضبط اإلداري الوالئ     الجزائر، رساالة ماجساتير ، كليــاـة الحقاـوق و العلاوم اإلداريـاـة جامعاة 
 .06م ، ص2002الجزائر، سنة 
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 الضبط اإلداري من الناحية الموضوعية والعضوية.  -3
ادمم ضووو   ، انووو  ر روووول اوووذه  دمورووو  غا ر روووول دمبقهووو ء توالبووو ة ت مووو  رووو ي دممو ووو  لي    

 دمتو  ل     ة  لاو :
تباضووه دماووارم دمو ةووم ةووي  ة م  ووم ةوو » غا رة  و مووم دم ووال توالبهوو  ماروو   دارد   رمنووه:    

غادةوا ا نو ده ا ت ج هوو ة ةا ةوم م  وادر رغوواو تنظو م حالو تهم دمو ةووم، غا رمن ظو م ةم  ظوتهم منقوو ي 
 .(1)«ةو ي ره ل ص  نم دمنظ ا دمو ا    دمم تم  

ة مووو   داجوووووووادءدة ادألادةوووا، » كمووو   وووّال   ووو  دمغنووو  راووو  ن    ووو  ده دمرووو   دارد   رمنوووه:  
ة دمت  تتخذا  دماارم دممختصم ر مر   ةي غجل دممح  ظم  اى دمنظو ا دموو ا  و  دمم تمو  ادمقاد د

»(2). 
    ا  ي ق  ر، اض در  تباضه  دماارم دمو ةم  اوى نقو ي دمبوار، » ة مع رمنه:  اا ّا ه ق در     

 .(3)«غا دأل ادر ى ةم ممقتر  ة دمنظ ا دمو ا 
ا غ : دماارم دمتنب ذلوم  و   واو ق و ر  اوى حالوم دأل وادر حط دارد  » الوّا ه غحم  ر   رمنه:    

رهوو ل حم لوووم دمنظووو ا دمووو ا، اذموووع  وووي  الوووط حبووظ دمنظووو ا دموووو ا، ادألةووي دموووو ا، ادماوووك نم دمو ةوووم 
 .(4)«ادم م ا دموم ة  

ةادق م دمه ئ ة دارد لوم دممختصوم مانقو ي دمبوار ، اتنظ موه » غة      دم دح  كاا   وّا ه رمنه:    
 .(5)«و حم لم دمنظ ا دمو ا    دمم تم  مبا 
حوط دمّ اموم  و  تق  و  حالو ة دأل وادر » ا ّا وه  او  دمو لي زلو دن، اةحمو  دماو   غحمو   رمنوه:    

دماّلزةوووم محم لوووم دمنظووو ا دموووو ا  ووو  دمم تمووو ، ادمتووو  تتبووو اة  ووو  ر جتهووو   مر تخووو ذ داجوووادءدة دم ق ، ووو
 .(6)«رحاب دمظاال دمت  تاتا ةه  

م ةووي غن اووذه دمتووو  ل  ت موو  روو ي دممو وو  لي دموروو  ، ادمم ضوو   ، إال غنهوو  مووم تحووّ ر اروو مار   
دألظ ت دمق ن ن  دمذ  تم  ت    إ   ه ا ئ ة دمر   دارد   نق  ه  دارد  ، ادممتمثل    دتخ ذ 

                                                 

لاـطات اإلدارياة ) دراساة مقارناة( طعيمة الجرف: القاانون اإلداري  والمباادئ العاماة  ا  تنظايم ون ااط الس -1))
 . 487ص –م 1978القاهرة، دار النهضة العربية ،  – 4ط

 . 390، صالنظرية العامة    القانون اإلداريعبد ال ن  بسيون  عبد هللا:  -(2)
ة، تصاـدر عان ـ، مجـاـلة ال رطا«ة اإلدارياة ـال رطا» :  -ضابط  رطة بأمن والية تبساة  –قدا درة مال   -(3)

 .50م ، ص  2002، سبتمبر 67العـامة لألمــن الوطن ،ع يـريةالمد
 .89ص –م 2005الجزائر، دار هومه،  –أحمد غاي: الوجيز    تنظيم ومهام ال رطة القضائية  -(4)
بيااروت، عااالم  – 1طلحات القانونيااة ) عرباا ،  رنساا  ، إنجلياازي( ، طـعبااد الواحااد كاارم: معجاام المصاا -(5)

 .305ص  –م 1987 -هـ 1407ــضة العربية، الكتــاب، مكــتبة النه
اإلساكندرية ، دار  –  4املة  ا  القاانون اإلداري، ـومحماد السايد أحماد: الموساوعة ال ا عل  الدين زيادان، -(6)

 .1712، ص4  –م 2002كر الجامع ، ـالف
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 ي دألادةا، ادمن دا ، غا داجادءدة دم ق ، م دمت  تق   ةي حال ة دأل وادر، اذموع رغواو تنظو م دمنقو
دمبار ، مامح  ظم  اى دمنظ ا دمو ا،   ألظ ت دمق ن ن  دمذ  تتخذ ا ئ ة دمر   دارد      إ   ه 

 تاع داجادءدة ا  دمق ن ن، امذمع ك نت اذه دمتو  ل  لنقصه  دمر  ، ادم قم.
الاجوو  دماوو ب  وو  ذمووع إمووى غن تق  وو  حالوو ة دأل ووادر موو   ةووي دىتصوو   دارد ا، روول لووو ر    

قوووالو م ر صوووبه  دمرووو ةنم ماحقووو  ، ادمحالووو ة؛  هووو  دممختصوووم رتق  ووو  روووول دمحالووو ة مااوووارم دمت
ادممم  ظ ة ت و ً مخر  ته   اى دمنظ ا دمو ا    دم م  م، اةو   اوى ظوارم دمرو   دارد   إال تنب وذ 
دمق دن ي، ادألنظمم دممتواقم ر مر   دارد  ، اذمع  ي  الط دمتنظ م دم ق ،  مر   ةم  ظم دأل وادر 

 .(1)حال تهم، انق   تهم ا ط ة  لنص  ا ه دمق ن ن
 قو  غا ر روول دمبقهو ء توالبو ة رق قوم مارو   دارد  ،    اضو  م إموى  وانطالقًا مّما سبب     

جم  اذه دمتو  ل  ر ي دممو   لي دمم ض   ، ادمور  ،  ق  حّ رة دا    دمقو ن ن ، دموذ  تاوتن  
اق  ر  اى حال ة دأل ادر، ان  ر رول اذه دمتوالبو ة   مو   ا ه ا ئ ة دمر   دارد       اضه  م

 لاو :
اوووو  كوووول دأل موووو ا، اداجووووادءدة، ادألظوووو م ب »لوووووّال  ّموووو     دروووو   دمروووو   دارد   رمنووووه:    

دمق ن ن ووووم، ادمم رلووووم، ادمبن ووووم دمتوووو  تقوووو ا رهوووو  دماووووار ة دارد لووووم دممختصووووم، اذمووووع رهوووو ل ضووووم ن 
اق ، م    نرو   دمنظو ا دمقو ن ن  ماحقو  ، ادمحالو ة دماو ، ا  و   دممح  ظم  اى دمنظ ا دمو ا ررالقم

 .(2)«دم امم 
    ا  ي ال بم إرد لم اق ، م تت الاو  ا ئو ة إرد لوم ةحوّ را ق ن نو ً » رمنه:  الوّا ه  ّم   ظ ال ة   

ته ل إمى دمحب ظ  اى دمنظو ا دموو ا، احم لتوه  وي  الوط تنظو م، اضو   حالو ة دأل وادر انقو   تهم 
 .(3)«   لل دمق ن ن 

لتمثوول  وو  دممهّمووم دارد لووم دم ق ، ووم دمتوو  تقوو ا رهوو  دمه ئوو ة، غا » كموو   اه ووه مرووا  حّموو  رمنووه:   
دماووار ة دارد لووم دممحووّ را ق ن نوو ً ماحبوو ظ  اووى دمنظوو ا دمووو ا، ادظووتت  ره  ووي  الووط ضوو   اتنظوو م 

 .(4)«م حق  ، احال ة دأل ادر   ق ً مم  لنص  ا ه دمق ن ن، ادمتنظ 
تّتبط جم   اذه دمتو  ل ، رمن دمنص   دمتقالو م توّ  رمث رم دألظ ت، دمذ  تت مى  و  حو اره    

ا ئ ة دمرو   دارد   ةم  ظوم نقو  ه  دارد  ، ادممتمثول  و  دتخو ذ دمتو در ا، اداجوادءدة دم ق ، وم 
                                                 

الضاابط ، ولطاار  حّمااو: ساالطات 08سي مااـ : الضاابط اإلداري البلاادي  اا  الجزائاار، ص  ّمااورينظاار، ع -(1)
 .10اإلداري الوالئ     الجزائر، ص

 .10، ص 2عّمار عوابدي : القانون اإلداري،   -(2)
 .14عّمور سي م : المرجع نفسه، ص  -(3)
 .12لطر  حّمو: المرجع نفسه، ص -(4)
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   ّمووو  ظووو قه  ةوووي دمتووو  تهووو ل ماحبووو ظ  اوووى دمنظووو ا دموووو ا، احم لتوووه؛ ااوووذد ةووو  لم ووو  اوووذه دمتوووو  ل
دمتوالبووو ة   هووو  ترووو   تح لووو  دا ووو   دمقووو ن ن   إموووى ج نوووب جموهووو  رووو ي دممو ووو  لي دمم ضووو   ، 
 ادمور  ، ةوّم  ل ول اذه دمتو  ل  ج ةوم ة نوم، رتح ل ا  مامونى دم ق ط مبكاا دمر   دارد  .

 خصائص الضبط اإلداري. :الفرع الثاني
 ةوم دمم نوم ممختاو  ج دنوب  كواا دمرو   دارد  ، غن مهوذه لاتب ر ةي دمتو  ل  دما رقم دم    

دمبكاا  ّ ا ىص ،ص تتم   ره   ي رق م ال ،  دماارم دمتنب ذلم    دم امم، اتتمثل اذه دمخص ،ص 
   م  لا :

 أواًل: الصفة اإلدارية.  -
؛ اقوو  (1)ن ن وملوت وا دمرو   دارد    كواا إرد لوم رحتوم ةووي دمن ح وم دمورو لم، ادمم ضو   م، ادمق    

غظوون  دممقووا  ةهّمووم دمق وو ا ر مروو   دارد   مااووارم دمتنب ذلووم، اذمووع مموو  تترا ووه اووذه دم ل بووم ةووي 
دماووا م  وو  دمتوو ىل محم لووم دمنظوو ا دمووو ا، انظووادً مر  وووم ةهّمووم دماووارم دمتنب ذلووم  وو  تنب ووذ دمقوو دن ي  

،   ماارم دمتنب ذلم ةا ةوم ق ن نو ً ح ث ل ب  ا ه  ته ئم دألاض   م ا ر دمنظ ا، ادألةي    دمم تم 
 ؛ ااذد ا ط ة  لنص  ا ه دمق ن ن.(2)رتمرلم ال بم دمر   دارد  

ات  شووا دماووارم دارد لووم غ موو ا دمروو   دارد   ةنبووارا مكوو  تنووتي غث  اوو  دمق ن ن ووم،  ووال لمكووي    
دمرو  ؛ او  ة قو   م  ادر غن لاو  د را دً    دمق  ا رم مو ا دمرو  ،  م قو  دممو د ي ح و ا غ مو ا

دمخر  ، ادالةتث ا م مام داجادءدة دمت  تباضه  دارد ا، اذمع   ق ً ممو  لحو ره دمقو ن ن، اتحوت 
 .(3) ق رم دماارم دمقر ، م

 ثانيًا: الصفة الوقائية.  -
لتم   دمر   دارد   ر مر ر  دم ق ، ، ح ث تظهوا اوذه دمخ صو م  و  دألظوا   دمماوتومل ةوي    

رد لوووم، رمن ظووو م تمرلتهووو  م ل بتهووو  دارد لوووم، اذموووع  وووي  الوووط دتخووو ذ داجوووادءدة  وووال دماوووارم دا
ادمت در ا دم ق ، م دمم نوم ةي اق   دم المم، غا دمب ضى، اداضاد . غ : ق ل غن لق  داىوالا  وا و ً 

 ر منظ ا دمو ا.
رد   ة  شواا روو  ات    داش  ا رمنه  و  دمحق قوم ةوي دمن ح وم دموما وم، ال تنتوه ةهموم دمرو   دا   

اد ؛ روول تاووتما حتووى رووو  اقوو   دم المووم، غا دممخ مبووم، ةوووّم  لوو    ر ماووارم راقوو   دمخرووم، اداضوو

                                                 

 .11، ص2،  القانون اإلداريعّمار عوابدي:  -1))
: ساالطات الضاابط وـااــّ ، ولطاار  حم14، ص ائاارالضاابط اإلداري البلاادي  اا  الجزينظاار، عّمااور سااي م :  -2))

 .13ص ،اإلداري الوالئ     الجزائر
 .200عّمار بوضياف: الوجيز    القانون اإلداري، الجزائر، دار ريحانة، ص  -3))
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دارد لم إمى دظتخ دا غظا   دم  دءدة دارد لم دمالحقم م ق   دمخروا، اةثو ا ذموع: ظوحب  ىصوم 
م  ق رو ة حق ق وم تترومي دما  قم غا ةن  دحتب ا ح ا ر دلته، ااذد ة  ل ول تاع دم و دءدة دارد لو

، مكوووي  ّمووو   (1)ةونوووى دموووار  امووو   دم ق لوووم،  هنووو ي إذدً دنووو ة و رووو ي دال ت ووو  دة دم ق ، وووم، ادمار  وووم
ر ضوو  ل م لووه تباوو ا لىووا مووذمع؛ ح ووث لووا  روومن ظووحب  ىصووم دماوو  قم تظهووا   ووه دم ق لووم اموو   

 لوم قوّ  ة رومن انو ي ىروادً دمار ، اكذد    ر اا  ةي غ مو ا دمرو   دارد  ، ذموع غن دماوارم دارد
،  كوو ن ةووي دم ق لووم ظووح ه  ةنووه ق وول اقوو   (2)لتاتووب  اووى دظووتماد لم دحتبوو ظ دممونوو  راىصووم دماوو  قم

 دمخرا اح اث دمرا .
 ثالثًا: الصفة اإللزامية.  -
توت ووا  كوواا دمروو   دارد   ةووي غقوو   ةظوو اا  كوواا دمتو  ووا  ووي دماووارم دمو ةووم، ادماوو  را  وو     

دارد لووم  وو  دم امووم، اتت اووى اووذه دماوو  را  وو  ة م  ووم دمصووالح  ة، دمتوو  تقوو ا رهوو   ة وو ا دم ل بووم
دماوووارم دارد لوووم دممخّ موووم ق ن نووو ً رمم  ظوووم ال بوووم دمرووو   دارد  ، رغووواو دممح  ظوووم  اوووى دمنظووو ا 

،  مم  ظوووم ال بوووم دمرووو   دارد   تكووو ن رصوووبم إم دة وووم، ر  ت   اووو  ةظهوووا مااوووارم دمو ةوووم، (3)دموووو ا
ا ةووي غجوول  وواو دمنظوو ا دمووو ا  وو  دم امووم دمح لثووم، اذمووع ةثوول إصوو د  قوواد دة، ا إجووادءدة ادماوو  ر

 .(4)دمتنب ذ دم  ا ؛  ه  تو ا  ي ةظها ةي ةظ اا دما  را، ادماارم دمو ةم    دم امم
مبكوواا دمرو   دارد  ،  إنهوو  تتم و  رروواا ته  دالجتم   ووم،  وباإلضببا ة للخصببائص السبباب ة   

م    ضم ن دممح  ظوم  اوى دمنظو ا دموو ا؛ ألن نقو ل دمنظو ا او  دمب ضوى، ادمالغةوي، مم  مه  ةي غام 
اة  لتاتب  ا ه ةي   دقب ىر اا  اى دمبار، ادمم تمو ؛ كمو  غن  كواا دمرو   دارد   تتم و  غلرو ً 
رخر  ه  ماق ن ن؛  ه  دمان  دم ح   ممم  ظم دارد ا م ل بم دمر   دارد  ، ظ دء ك ن اذد دمان  

 .(5)ق ن ن  ص ر دً  ي دممقّا  دم ظت   ، غا دممقّا  دم  ن دم
 
 

                                                 

بيااروت، من ااورات  –رب  ( ــااـع  –القااامو  الموسااوع  اإلداري )عرباا   ف  بااادرو :يااينظاار، جوز -(1)
ساالطات الضاابط اإلداري الااوالئ   اا  و: ـّ مااـر  حـ، ولطاا303 -302ص  –م 2000ية، ـلباا  الحقوقااحال

 .13 –12ص الجزائر،
 .200، صالوجيز    القانون اإلداريعّمار بوضياف:  -(2)
 27 ص –م 1971ق ل الكبااار ، ـالقااااهرة، مطبعاااة االستااا –ينظااار، محماااد عصااافور: الباااولي  والدولاااة  -(3)

 .11، ص2،  نون اإلداريالقا ، نق ً عن عّمار عوابدي:296 –254و
 .15، صنفسهلطر  حّمو: المرجع  -(4)
 نفسـاـه، ولطر  حّمو: المرجاع  16 –15، ص الضبط اإلداري البلدي    الجزائرينظر، عّمور سي م :  -(5)

 .16 –15ص
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 : تمييز الضبط اإلداري عن أنواع الضبط األخرى.الفرع الثالث

لتقوو ره دمروو   دارد   ةوو  رووول دم لوو ،  دمروو ر م دألىووا   وو  دم امووم، اظوونح اا  وو  اووذد    
 دمب د   دم  االم دمت  تمووّ    دمبا  تم    ال بم دمر   دارد    ي اذه دم ل ، ، اذمع رإرادز

 دمر   دارد    ي دمر   دمخ  ، ادمر   دمتقالو ، ادمر   دمقر ، ، اذمع    دمنق ي دآلت وم:
  أواًل: تمييز  الضبط اإلداري العام عن الخاص.  -
لراط  اى دمر   دارد   دمذ  له ل ماحب ظ  اى دمنظ ا دمو ا دمر   دارد   دموو ا، دموذ     

، اةوو  تحوو ثن   نووه ظوو رق ً ةووي (1)  ر وو د ه نوو   غىووا ةووي دمروو   لاوومى دمروو   دارد   دمخوو  ل جوو
دمتوال  دالصرالح  مار   دارد  ، ادمتح ل  مخص ،صه، إنمو  لتواوط ذموع ر مرو   دارد   دموو ا 

  ، اذموع  و(2)ح ث لت مى دمق  ا ر منق ي دارد   ره ل دممح  ظم  اى دمنظ ا دمو ا رم م مه دم دظ 
 ح ار دمق دن ي، ادألنظمم دمموم ا ره     دم امم.

امق  حّ ر دممقا  دم  د،ا  ا ئ ة دمر   دارد   دمو ا  اى ظ  ل دمحصوا،  ه ئو ة دمرو      
دارد    اى دممات   دم  ن  تكمي     ،   دم مه  لم، ا ،   دمحك ةوم، ادمو ز دء؛ ر نمو  لمو  ت 

حاووو  كووول ةوووي ادمووو  دم اللوووم، ا ،ووو   دمم اووو  دمقوووو   ا ئووو ة دمرووو   دارد    اوووى دمماوووت   دمم
 .(3)دم ا  

دماووار ة دمتوو  ةنحهوو  دمقوو ن ن موو رد ا رقصوو  تق  وو  » غةوو  دمروو   دارد   دمخوو     قصوو  رووه    
؛   مرو   دارد   دمخوو   تحكمووه نصوو   (4)« نقو ي، احالوو ة دأل ووادر  و  ة وو ا ةحووّ ر، اةووو ي 

، اتحوّ ر اوذه دمنصو   دمق ن ن وم دمخ صوم ا ئو ة دمرو   ق ن ن م ى صم    ة  الة ةحوّ را ر موذدة
، اغاوو د ه ، ااووذد ةوو  ل ووول دمروو   دارد   دمخوو    (5)دمخ صووم  وو  كوول ة وو ا، اةوو   صووالح  ته 

 .(6)غكثا اض ح ً    ة ض  ه  ي دمر   دارد   دمو ا
 
 

                                                 

 .391، ص النظرية العامة    القانون اإلداريعبد ال ن  بسيون  عبد هللا:  -(1)
 .  306 -305طلحات القانونية، ص ـعجم المصعبد الواحد كرم: م -(2)
 . 206 -203، ص الوجيز    القانون اإلداري ينظر، عّمار بوضياف: -(3)
 .201المرجع نفسه، ص  -(4)
: مباادئ وأحكاام القاانون ، ومحماد ر عات عباد الوهااب409، ص  القاانون اإلداريينظر، طعيماة الجارف:  -(5)

 .234، صاإلداري
 .  300القامو  الموسوع  اإلداري، ص  جوزف بادرو : -(6)
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غروووادو غىوووا   : دممكووو ن، غنقووورم ةو نوووم، (1)القووومل دمرووو   دارد   دمخووو   دألاجوووووه دمت م وووم      
 اظنتن اا اذه دألاجه  اى دمت دم    م  لا :

 الضبط اإلداري الخاص بالمكان.  -1

القص  رهذد دمرو   دمخو   دممح  ظوم  اوى دمنظو ا دموو ا  و  ةكو ن، غا غةو كي ةحوّ را، ح وث    
لوهووو  رتووو م  ظوووارم دمرووو    ووو  اوووذه دألةووو كي إموووى ظوووارم إرد لوووم ى صوووم، ك مرووو   دارد   دمخووو   

دمح ل لووم؛  هو  لاووته ل غروادو دمروو   دارد   دموو ا نباووه ، امكنوه لوت ووا ضو ر ً ى صوو ً ر ماوكع 
ةي ح ث دممك ن دمذ  لم  ت   ه، األنه لوه  رتنظ مه إمى ظارم إرد لم ةو نم ا  ازلا دمم دصالة، 

 .(2)دمذ  لت مى ر ا ه داشادل  اى اح دة شا م ةتخصصم
 الضبط اإلداري الخاص بأنشطة معينة.  -2

القصوو  رووه تنظوو م ا ق رووم ةم  ظووم اجوو ه ةو نووم ةووي دمنقوو ي  ووي  الووط تقووالو ة ى صووم تموونح    
دم هوو ة دممختصووم ر مروو   ظووار ة غك ووا ةووي ظووارم دمروو   دارد   دمووو ا، المثوول مهووذد دمنوو   ةووي 
دمرووو   دمخووو    ووو  دمقووو دن ي دمخ صوووم رتنظووو م دممووواا ، ادمقووو دن ي دمخ صوووم رووو ممحالة دمخرووواا، غا 

دحووم، غا دمروو  ا ر مصووووحم، ادمقوو دن ي دمخ صووم رقوومن دممحووالة دموم ة ووم، غا رقوومن دمرووا  دممقاقووم ماا 
دمو ةم، ادظتوم مه   كل اذه دمق دن ي ار ااو ، ترو   إموى ظوار ة دمرو   دارد   ظوار ة ج لو ا 
 وو  ىصوو   دمم ضوو   ة دمتوو  تووواو مهوو ، امووذمع لاوومى دمروو   دارد    وو  شوومنه  ضوو ر ً إرد لوو ً 

 .(3)ى ص ً 
 الضبط اإلداري الخاص بأغراض أخرى.  -3

القصوو  رهووذد دمنوو   دارد   دمخوو   غرادضوو ً غىووا ، ااووذد رخووالل دألرووادو دمتوو  توو ىل  وو     
ةوو م ا دمنظوو ا دمووو ا، دمووذ  اوو  ة ضوو   دمروو   دارد   دمووو ا، المثوول مووذمع ر مروو   دارد   دمووذ  

 اا  ةي دألرووادو دممخوتابم  ي لاته ل حم لم دآلث  ، ادألة كي دألثووالم، ادمق د ئ، ار 
 
 

                                                 

النظرية العاماة  ا  ، وعبد ال ن  بسيون  عبد هللا: 943 -491، صالقانون اإلداريينظر، طعيمة الجرف:  -(1)
 .393 -392، صالقانون اإلداري

الماؤر   13-85علق بمكاان معاينح المرساوم رقام:ـن كر على سبيل الم ال  يما يخص الضابط اإلداري المتا -(2)
م 1985 -01 -27المؤرخاة  ا  م ال ي يحدد  اروط اساتعمال ال اواط  )  .ر. .  1985 جانف 26   
 (.وما بعدها 88ص ، 22  ،05ع

-82 اطاتح القاانون رقام ـاـن كر على سبيل الم ال  يما يخص الضبط اإلداري المتعلق بممارساة بعاا الن -(3)
 34ع ،م1982 -08 -24المؤرخااة  ااا  م المتعلااق بالصاايد ) .ر. .  1982أوت  21المااؤر   اا   10
 (.ومـا بعدها 1685ص ،19 
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 .(1)غرادو دمر   دارد   دمو ا
اتقتصا ر دظتن  غظ ظ ً  اى ة ض   دمر   دارد   دمو ا، اال نتواو مارو   دارد   دمخو      

 إال ر مق   دمذ  نحت جه م مم ا رمرادو دم حث.
 ثانيًا:الضبط اإلداري و الضبط التشريعي.  -
 ةم م  ادر من   ي ةي دمق و ر،  هنو ي ق و ر لباضوه  دممقوّا ، الراوط  ا هو  تتواو دمحال ة دمو   

دمرو   دمتقووالو ، اانوو ي ق وو ر ُلخووّ ا موو رد ا غن تقوو ا رباضوه   وو  إ وو   تنب ووذ دمقوو دن ي دمصوو ر ا  وو  
،  تار  ر ي دمن   ي ةوي دمرو   صوام ةقوتاكم، ااو  غن  (2)اذد دمص ر، الراط  ا ه  دمر   دارد  

موو  لتروومي تنظ موو ً، اتق  وو دً  اووى ةم  ظووم دمحالوو ة دمبارلووم، اذمووع رهوو ل دممح  ظووم  اووى كووالم ةنه
 دمنظ ا دمو ا، الختا  دمر   دارد    ي دمر   دمتقالو     ج ن  ي غظ ظ  ي:

 : -الشكلي -الجانب العضوي  -1
، اذموع ةوي لم  ت دمر   دارد   ةي  ال دماارم دارد لم دمت  تنتم  إموى دماوارم دمتنب ذلوم   

ىالا اض  دمق  ر، ادمر در   اى ةم  ظم دمحال ة دمبارلم  ألجول حم لوم دمنظو ا دموو ا، غةو  دمرو   
دمتقالو   تم  ظه دماارم دمتقالو م، اذمع رإص د  دمق دن ي دمتو  تونظم دمحالو ة دمبارلوم دمتو  كباهو  

 .(3)دم ظت   م  ادر
 
دمتقووالو م إمووى ظووي تقووالو ة ضوو ر م، اتتوو مى الحوو ث دمتوو دىل ر نهموو   نوو ة  ت وو ر  دماووارم    

دماارم دمتنب ذلم ةمثّام    ا ئ ة دمر   دارد   رتنب ذ اذه دمتقالو ة، ا واو ق و ر  اوى حالو ة 
، ااذد دألصل دموو ا ال لُحوا ا دماوارم دمتنب ذلوم ةوي دظوتخ دا (4)دأل ادر ر مك ب م دممحّ را    دمتقال 
  اى حال ة دأل ادر   موم  غنه  ضاا لم محم لم دمنظ ا دمو ا ظارته  دمماتقام     او ق  ر غىا 

 

                                                 

ن كر علاى سابيل الم اال  يماا يخاص الضابط اإلداري المتعلاق باأغراا أخار  النصاوص القانونياة التالياة:  -(1)
المؤرخاة   .م المتعلاق بحماياة التارا  ال قاا   ) .ر. 1998جوان  15المؤر      04 -98م ـالقانون رق

  ـون يهدف إلى حمايـة الترا  ال قا اـ(،  ه ا القانوما بعدها 03ص ،35  ،44ع ،م1998 -06 -17   
ّدد كيفيااات تحضااير  ااهادة ـم الاا ي يحاا1991ماااي  28المااؤر   اا   176 -91في ي رقاام ـااـوم التنـوالمرساا
م ورخصاة الهادم، وتسالي ،و اهادة المطابقاة ،البناا خصةرو ،يمـهادة التقسـو  ،ةـــورخصة التجزئ ،التعـمير

 ،28  ،26ع ،م1991 -06 -01المؤخاااة  ااا   لااا   يماااا يخاااص البناياااات اريلاااة ل نهاااـيار ) .ر. . 
 (.وما بعدها 962ص

 –م 1996دار الفكاار العرباا ،  –دراسااة مقارنااة  –سااليمان محمااد الطماااوي: الااوجيز  اا  القااانون اإلداري  -(2)
 .539ص

 .231، صيمبادئ وأحكام القانون اإلدارمحمد ر عت عبد الوهاب:  -(3)
 .198عمار بوضياف: الوجيز    القانون اإلداري، ص -(4)
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 .(2)، اا  ة  غّر  إمى إرى ا م د،ح دمر      إ    دما د،ح دمماتقام(1)   دمم تم  
 : -المادي -الجانب الموضوعي  - 2
ى إذد ك ن دمر   دارد   لقص  ره ةختا  دمتو در ا، ادأل مو ا دارد لوم دمتو  تاةو  ماحبو ظ  او   

دمنظوو ا دمووو ا ةووي دالىووتالا؛  ووإن دمر ووو  دمتقووالو  لقوومل دمقوو دن ي دمتوو  تصوو  ا  دماووارم دمتقووالو م، 
، ذموع غن ةوظوم تاوع (3)ادمت  تحّ ر، اتر  ، ات  ي ك ب و ة ةم  ظوم دمحالو ة دمو د را  و  دم ظوت  

لقوّا   »ةي دم ظت    اوى غنوه:  1ل 122، ح ث تنص ا (4)دمحال ة تقتر  ظي ق دن ي ةتواقم ره 
 دم امم ن    دمم  رلي دمت  لخّصصه  مه دم ظت  ، اكذمع    دمم  الة دآلت م:

حقوو   دألشووخ  ، اادج وو تهم دألظ ظوو م، الظوو م  نظوو ا دمحالوو ة دموم ة ووم، احم لووم دمحالوو ة دمبارلووم 
 «.اادج  ة دمم د ن ي 

 الضبط اإلداري و الضبط ال ضائي.: ثالثًا  -
     ي دمر   دمقر ،  ةي ج ن  ي غظ ظ ي ام :لمكنن  تم    دمر   دارد   
 : -الشكلي  -الجانب العضوي  -1
توت ا ةم  ظم  ما م دمر   دارد   ةي دىتص   غجه ا، اا ئ ة دماارم دارد لوم دمتو  تنتمو     

مااارم دمتنب ذلم، ر نم  ةم  ظم دمر   دمقر ، ؛  ه  لان  غصاًل مااارم دمقر ، م ةمثام  و  دمن  روم 
 ةم، اإذد ة  ة  ظه  غشخ   ت رو ن مااارم دمتنب ذلم ةي ضوّ  ي، اغ و دن دمقوا م،  وإنهم لك نو ن دمو

، ح ث (6)، ااذد   ق ً مم  لنص  ا ه ق ن ن داجادءدة دم  د، م(5)تحت إ شادل، اةادق م دمن  رم دمو ةم
رووووّ  ي لقوووو ا رمهّمووووم دمروووو   دمقروووو ،   جوووو ا دمقروووو ء ادم» ةنووووه  اووووى غنووووه:  2ا 1ل  12توووونص ا 

 ادأل  دن، ادمم لب ن دمم  ن ن    اذد دمبصل.

                                                 

 .231، ص مبادئ وأحكام القانون اإلداريمحمد ر عت عبد الوهاب:  -(1)
: النظريااة العامااة  اا  ون  عبااد هللاـيااـ، وعبااد ال ناا  بس488، ص القااانون اإلداري الجاارف: ةينظاار، طعيماا -(2)

 .391ص القانون اإلداري 
 .263ص  –م 2004الجزائر، دار العلوم،  – ير بعل : القانون اإلداري محمد الص -(3)
( ماااـن  64،67، 57، 55، 53، 52، 51، 48، 47، 43، 42، 38، 37، 30ينظااار خاصاااة الماااواد )  -(4)

هـ المتعلاق بصصاادر 1417رجب  26المؤر      438-96الصادر بالمرسوم الرئاس  رقم1996دســتور 
ديسامبر  08م )  . ر.  .  المؤرخة  ا 28/11/1996لمصادق عليه    استفتاا نص تعديـــل الدســتور ا

 وما بعدها (. 07، ص33،  76م،ع1996
 .266 – 265محمد الص ير بعل : المرجع نفسه، ص  -(5)
هـ الموا اق ل 1386صفر عام  18المؤر      155 -66قانون اإلجرااات الجزائية الصادر باألمر رقم:  -(6)

هاـ 1425رمضاان عاام  27الماؤر   ا   14 – 04م. المعـدل والمـتمم بالقانــون رقم 1966يونيو سنة  8
ومااا  04، ص41،  71م، ع 2004نااو مبر  10م ) .ر. .  المااـؤرخة  اا 2004نااو مبر  10الموا ااق 
 بعدها (.
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التوو مى اك وول دم مه  لووم إرد ا دمروو   دمقروو ، ، القووال دمن ،ووب دمووو ا  اووى دمروو   دمقروو ،     
 «. ر د،اا دىتص   كل ة ا  قر ،  ،اذمع تحت  ق رم را م دالته ا رذمع دمم ا  

،     ح الة ةحوّ را، اذموع رو منظا اق  لح ث دمتق    ر ي دمر   دارد  ، ادمر   دمقر    
إمووى غن جهوو ة ةو نووم تموو  ت دموو ل بت ي  وو  ذدة دم قووت، ةثاموو  اوو  دمحوو ا ر مناوو م مووا،   دمم اوو  

، ةوّم  ل ول دممو    دمور   ر ا ك ٍل ماتم    ر ي دمو ل بت ي، اموذمع  وإن دممو و   (1)دمقو   دم ا  
 ،  لاتكوو  غظ ظوو ً  اووى دىووتالل كوواّلً ةنهموو   وو  دمحق قوو  ماتم  وو  روو ي دمروو   دارد  ، ادمروو   دمقروو

 . (2)دممهّمم ادم ل بم
 :-المادي -الجانب الموضوعي  -2
لتمثل دمر   دارد      دتخو ذ دمتو در ا، ادأل مو ا دارد لوم دمادة وم ماحبو ظ  اوى دمنظو ا دموو ا    

ىاوول جووّادء د تكوو    احم لتووه، ر نموو  لهوو ل دمروو   دمقروو ،  إمووى ةو م ووم ةوو  غصوو   دمنظوو ا دمووو ا ةووي
لنو ي ر مرو   دمقرو ،  ةهّموم دم حوث  » ، ةي  . إ. و  اوى غنوه: 3ل 12، ح ث تنص ا (3)دم اد،م

ادمتحا   ي دم اد،م دممقا ا    ق ن ن دموق ر ة، اجم  دألرموم  نهو ، ادم حوث  وي ةاتك  هو  ةو  ردا 
 «.مم ل  غ   ه  رتحق ط قر ،  

  لتم   رصوبته دم ق ، وم، ر نمو  لتم و  دمرو   دمقرو ،  رصوبته ااكذد لت  ي من  رمن دمر   دارد     
 دموالج م؛   مر   دارد   ظ رط    تمرلم ةه ةه  ي ال بم دمر   دمقر ، .

ةي تم     دمرو   دارد    ّمو  لقو رهه؛  وإن دمرو   دارد   لتم و   وباإلضا ة  إلى ما سب    
ن صو  ا دم ل بوم دارد لوم  و  دم اموم، ادمبوو     وي دمما وط دمومو ة ، ااوذد رو مارم ةوي ك نهموو  لقوكال

دم  اا  ر نهم  لكمي    ك ن دمر   دارد   لق   ةي حال ة دأل ادر،ر نم  لتم و  دمما وط دمومو ة  
رتق لمه ى ة ة م  ادر، امذمع اصو  دمبقووه دمر وو  دارد   رمنوه نقو ي ظوا  ، ادمما وط دمومو ة  

 .(4) رمنه نق ي إل  ر

                                                 

 .199ينظر، عمار بوضياف: الوجيز    القانون اإلداري ، ص -(1)
، وأحمااد محيااو: محاضاارات  اا  المؤسااـسات اإلداريااة  489اإلداري، ص تنظاار، طعيمااة الجاارف: القااانون  -(2)

 .402ص 
ع قتهااا بالقضاااا ودورهااا  اا  سااير العدالااة الجزائيااة ) دراسااة  –ينظاار، يوسااف  ااحادا: الضااابطة العدليااة  -(3)

الضابطية » ، ومامون  الطااهر: 101 – 100ص   -م 1999بيروت، مؤسسة  بحسون، – 1مقارنة (، ط
م ، مجلااة قانونيااة تصاادرها وزارة العاادل، الااديوان الااوطن  1998،   53ن اارة القضاااة ،ع  ،«القضااائية 

البليادة، قصاار  –، وابتساام القرام:المصااطلحات القانونياة  ا  الت ااريع الجزائاري 08لأل ا ال التربوياة، ص 
 .215ص  –الكتاب 

نااة بااين أعـااـمال الضاابط ، وسااكينة عاازوز: عمليااة المواز199ينظاار، عمااار بوضااياف: المرجااع نفسااه، ص -(4)
اإلداري  والحرياااات  العاماااة، رساااالة ماجساااتير، اإلدارة والمالياااة، معهاااد الحقاااوق، جامعاااة الجزائااار، سااانة 

 .41، نــق ً عن  لطر  حمو: سلطات الضبط اإلداري الوالئ     الجزائر، ص15م، ص 1990
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 : مفهوم الحسبة.المطلب الثاني
ّن ةوا م دمم م ا دمحق ق  ممصراح دمحا م، لتراب ةّن  دمتواو متوالبه ، ثم تح ل   القته  إ

رو ألةا رو ممواال، ادمنهو   ووي دممنكوا، اكوذد    وتهوو ،  رواًل  وي تم   او   ّموو  لقو رهه  ةوي دم اللوو ة 
 داظالة م، اظنتواو م م   اذه دمون صا حاب دمتقا م دمت م :

 دألاا: توال  دمحا م .دمبا   -
 دمبا  دمث ن :  القم دمحا م ر ألةا ر ممواال، ا دمنه   ي دممنكا. -

 دمبا  دمث مث:    وم دمحا م. -

 دمبا  دمادر : تم    دمحا م  ّم  لق رهه . -

 الحسبة . األول: تعريفالفرع 
حتووووى نووووتمكي ةووووي توالوووو  دمحاوووو م،  إننوووو  ظوووونتواو متوالبهوووو  دماغوووو  ، ثووووم تح لوووو  ةوووو م مه  

 دالصرالح .
 أواًل: الحسبة لغة.  -

ا م  ةي دممص   دحتاب، ا تراط دمحا م  و  دماغوم  اوى  وّ ا ةوو ن،   –ركاا دمح ء  –دمح 
 ةنه : 

 (1)دانك  : لق ُا دحتَاب  الٌن  اى  الٍن، غ  غنكا  ا ه ق  ح  ما ه .  -1
ْا ًم، اب دألجا: دمحا م ةص   دحتا ر َع دأَلْجا  اى ده، تق ا  َوْات -2 ُب  (2)ه ح   غ  غحتا 

   ه غجا   ن  ده.          
 (3)ُحاي دمت ر ا: لُق ا  الن َحاُي دمحْا م     دألةا ، َغ  َحَاُي دمت ر ا ا دمنّظا   ه. -3

 تو ر  ماغواو دممقصو ر  و ار مّنظا مهذه دممو ن  دماغ لم مكامم دمحا م،  إنّن  ن  ا  جم وهو  
اذمع ألن دممحتاب لحاي دمت ر ا  ن  ق  ةه ر انك    اى ةي لتواي دممونى دالصرالح  ماحا م، 

 .-   اجل –دممواال غا لبول دممنكا؛ اا  رهذد دمومل ل تغ  دألجا، ادمث د  ةي  ن  ده 
 
 

                                                 

 ، مادة ) حسب (.317، ص 1ابن منظور: لسان العرب، مج -(1)
 ، مادة ) حسب (.314، ص 1در نفسه، مجالمص -(2)
 – 56، ص 1، والفياروز يباادي: القاامو  المحايط،  317، ص 1ينظر، ابن منظور: المصدر نفسه، ماج -(3)

مصاار، مطابااـع دار المعااارف  – 2 ، ط2، مااادة ) حسااب(، ومجمااع الل ااة العربيااة: المعجاام الوساايط، 57
مصار، المطبعاة الخاـيرية   – 1 ، ط2المنير،  ، والفيوم : المصباح171، ص 1  –م 1972 -هـ 1392
 .74،  ص1  -هـ 1305
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 ثانيًا: الحسبة اصطالحًا.  -
لبهم رصو ر توووا  –دممتقوو ة ي ةونهم ادممحووَ ث ي  –مقو  دىتابوت تووو ر ا  قهو ء دما  ظووم دمقوا  م    

 ل  كّل ةي دممتق ة ي ادممتمىالي  اى ح  ، كمو  ظونتواو منقو   دالصرالح  ماحا م، اظن  ر تو
 اذه دمتوالب ة، حتى نخاص متوال   دجح لن ظب ة  له ل إم ه ة ض   دم حث.

 تعريف الحسبة عند المت دمين.  -1
 صوو  نم مامنوو    ووي   وو  ا  ووي دممنوو   ووي ةنكووا محووط ده» دمحاوو م رمنّهوو :  (1)لوووّال دمغ دموو    

 .(2)«ةق   م دممنكا 
غةا ر ممواال إذد لها تاكه، ا نهو   وي دممنكوا إذد لهوا » دمحا م رمنّه :  (3)الوّال دمم ا ر    

 (.4) « واه 

غةٌا ر ممواال إذد لها تاكه، انه   ي دمومنكا إذد لها  واه » رمنه :  (5)دمبادء الوّا ه  غر  لواى   
» (6). 

اغّةو  االلوم دمحاو م:  خ ّصوته  دألةوا رو ممواال، ادمنهو   وي دممنكوا »   قو ا:  (7)دمقو مغّة  دري   
   م 

                                                 

ال زال : هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد ال زال ، الملــقب بحجة اإلسـ م، الفقيه ال ا ع ، در  عان  -(1)
رهاـا إمــام الحرمين أبـو المعالـ  الجاوين ، لاه عاّدة كتاب منهاا: الوسايط، البساـيط، الاوجيز، المستصافى وغي

، ص 4هــ. ينظر، ابن خلكاان: و اـيات األعياان وأنبااا الزماان، تحقياق إحساان عباا ، ماج 505تو   سنة 
216 – 217. 

 .13، ص 3مج  –بيروت، دار الجيل  –مج 5ال زال : إحياا علوم الدين، -(2)
دي، الفقيااه الماااوردي: هااو أبااو الحساان علاا  باان محمااد باان حبيااب الماااوردي البصااري، المعـااـروف بالماااور -(3)

ال ا ع ، تفّقه على أب  القاسـم الصايمري بالبصارة،  ام عان ال اي  أبا  حامـاـد اإلسافرايين  بب اداد، لاه عاّدة 
هـاـ. ينظار، ال ايرازي: طبقاات 450كتب منها: الحاوي، األحاـكام السالطانية، قاانون الــاـوزارة، تاو   سانة 

، والسابك : 131هـاـ ص  1981لرائاد العربا ، بياروت، دار ا 2الفقهاا، تحقيق و تقديم إحساان عباا ، ط 
 5  –م 1970دار إحيااااا التااارا  اإلساااـ م ،  –طبقاااات ال اااا عية الكبااار ، تحقياااق عباااد هللا الحياااـوري 

 .284 – 282، ص 3. وابن خلكان: المـرجع نفسه ، مج267ص
ص  –م 2001 -هـاـ 1422بيروت ، المكتباة العصارية،  –الماوردي: األحكام السلطانية والواليات الدينية  -(4)

260. 
 يااـ   –أبااو يعلااى  –أبااو يعلااى: هااو القاضاا  محمااد باان الحساانين باان محمااد باان خلااق باان أحمااد باان الفااّراا  -(5)

الحنابلة، كان عالماً  ـ  األصول والفروع، له تصانيف ك يرة منها: أحكام القرين، والكفاياة  ا  أصاول الفقاه 
  -ينظر، ابن العماد الحنبل :   رات ال هب  ا  أخباار مان  هاب هـــ. 458و رح الخرق  ...، تـــو   سنة 

 .206، ص 3  -بيروت، المكتــب التجاري للطباعة والن ــر والتوزيع
 .32ص  –م 1994 -هـ  1414بيروت، دار الفكر،  –أبو يعلى الفراا: األحكام السلطانية  -(6)
حرياز الزرعا  الدم اق  أباو عباد هللا  ام  الادين ابن القيم:هاو محماد بان أبا  بكار بان أياوب بان ساعد بان  -(7) 

هاـ، أخا  691المعروف بابن القيم الجوزية، لقب ب ل  ألن أباا كان قيم المدرساة الجوزياة، ولاد بدم اق عاام 
ؤلفاتااه أعاا م المااوقعين عاان كاا م رب 751عاان صااف  الاادين الهناادي واباان  تيميااة، وتااو   ساانة هااـ، وماان ما
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 .( 1) «م   ةي ىص ،ص دم اّلا، ادمقر ا، اغال دم ل دن، انح ام  

 .(3) «دمحاو م غةادً رمواال، انوه  ً  ي ةنكوا، اإصوالح ً ر ي دمنّو ت » رمّن : (2)الا  دمق           
غةووٌا روو ممواال إذد لهووا تاكووه، انهوو   ووي دممنكووا إذد لهووا  واووه  »رمنّهوو :  (4)هوو  درووي داىوو االوّا    

 .(5) «اإصالح ر ي دمّن ت 

ال بم رلن م ةي ر   دألةا رو ممواال، ادمنهو   وي دممنكوا » رمن دمحا م:  (6)الا  دري ىا ان   
 .(7) «دمذ  ا   او  اى دمق ،م رمة   دمماام ي 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

ـاا بيااروت، دار الكتااب العلميااة 1ريري السويساا : معجاام األصااوليين، طالعااالمين. ينظاار، أباا  الطيااب الساا
 .436م ـ ص2002

الريااا، المكتباة  –ابن القيم: الطرق الحكمية    السياسة ال رعية، إ ـراف على التحقيـق حاـازم القاضا   -(1)
يمياة  اي  ، وقد جـاُا     ك م ابن ت284ص –م 1996 -هـ  1416التجارية، مكتبة نزار مصطفى الباز، 

وأّماا المحتساب،  لاه األمار باالمعروف والنها  عان المنكار، مّماا لاي  ماـن خصاائص » ابن القيم ماا نّصاه: 
اباان تيميااة: الحساابة  اا  اإلساا م، تحقيااق ال ااي  إبراهااـيم ...« . الااوالة، والقضـااـاة، وأهاال الااديوان، ونحااوهم 

 .15ص  –م 1992بيروت، دار الفكر اللبنان ،  – 1رمضان، ط
ال يزري: هو عباد الرحماان بان نصاربن عباد هللا ال ايزري، لاه عاّدة كتاب منـاـها: اإليـاـضاح  ا  أســاـرار  -(2)

هاـ. ينـاـظر، تـاـصدير كتااب 589النكاح، وروضة القلوب، و النهج المسلو   ا  سياساة الملاو  تاو   سانة 
  . -نهاية الرتبة    طلب الحسبة للسيد الــباز العرين ، ص: ط

بـيااـروت   – 2: نهايـااـة الرتبااة  اا  طلااب الحساابة، تحقااـيق ومراجعااة السااـيد الباااز العريناا ، طال اايزري -(3)
 .06ص  –م  1981 -هــ  1401دارال قا ة، 

ابن اإلخوة: هو محمد بن محمد بن أحمد بن أب  زياد بان األخاوة القر ا  ضاياا الادين، المحاّد ، ولاد سناـة  -(4)
صحيح مسلم، له كتاب معالم القربة    أحكام الحسبة تاو   سنـاـة هـ وسمع من الر يد العّطار وغيرا  648
الهنااد، دائااـرة المعااارف  – 1هااـ، اباان حجاار العسااق ن : الااّدرر الكامنااة  اا  أعيااان المائااة  ال امنااـة، ط 729

 .168، ص 4  -هـ  348الع مانية بحيدر يبــاد، 
بيااروت، دار الكتااب  – 1هيم  اام  الاادين، طاباان اإلخااوة: معااالم القربااة  اا  أحكااام الحساابة، تحقيااق إباارا -(5)

 .13ص –م 2001 -هـ  1421العلمـية، 
هاـ، تاولّى عاّدة وظاائف منهاا  732.ابن خلدون: هو عبد الرحماان بان خلادون الحضارم ، ولاد بتاون  سانة -(6)

م الكتابااة، والحجابااـة، والقضاااا، وغيرهااا، ماان أ ااهر مؤلفاتااه: كتاااب العباار وديااوان المبتاادأ والخباار  اا  أيااا
 –هاـ . ينظار، أحماد بابااا التنبكتا : نيال االبتهااا  808العاـرب والعجام والبرباـر، مااات قاضاياً بمصاـر سنااـة 

 –  2، والحفنااااوي: تعرياااـف الخلاااف برجاااال السااالف 170  – 169بياااروت، دار الكتاااب العلمـاااـية، ص 
زيز: أعاا م ، ويحاا   بااوع28 – 26، ص 2  –م 1991الجزائاار، المؤّسسااة الوطنيااة للفنااـون المطبعيااة، 

، ص 2  –م 1995بيااروت، دار ال اارب اإلساا م ،  – 1 ، ط2الفكاار وال قا ااة  اا  الجزائاار المحروسااة، 
81 – 131. 

 .249ص   –بيروت، دار الجيل  –ابن خلدون: المقدمة  -(7)
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 :التعريفاتن د هذه  -
رمنّووه لقتصوووا  وو  دمنهووو   ووي دممنكوووا، رحصوواه  ووو   (1)لوواّر  اووى دمتوالووو  دمووذ  غا ره دمغ دمووو 

دممنكوووادة دممتواقوووم رحوووط ده توووو مى،  ووو  حووو ي غن دممنكوووا قووو  لتواوووط رحقووو   دمنووو ت، غا رحقووو   
 .(2)ةقتاكم ر ي ده تو مى، ا   ره

ب ال لماوع دمبصول  و  دمكول، رول غن الاّر  اى توال  دمقو     رمنّوه ر وا ةو ن ، إذ دممحتاو
ةي دممنكادة ة  ال لما ع   ه إالّ     دألةا إمى دمقرو ء،  او    و  اوذد دمتوالو  ةو  لم ّو  دمحاو م 

ال لماوووع دمبصووول إال  ووو  دممنكوووا دمظووو اا، الوووو ر دمبصووول  ووو   (3) وووي ر ااووو ، ذموووع غن دممحتاوووب
 (4)ة   ده إمى ر اه ةي دم الل ة داظالة م.

موو ا ر ، اغروو  لواووى دمبووادء، ادرووي داىوو ا،  ووإن ةوو  لالحووظ   هوو  غنهوو  تووو  ل  ال غّةوو  توالوو  دم
تتبووط ةوو     وووم ة ضوو   دم حووث، ذمووع غن اووذه دمتووو  ل  ت موو  روو ي ةاوو ام م دممحتاووب ر  ت وو  ه 

الاووووّمى دممحتاووووب دموووو دم ، اةاوووو ام م دممحتاووووب  –لّووووو ي ةووووي  ووووال دم امووووم  –ة لبوووو ً  ظووووم  ً 
دم حث لتراب ةّن  ر دظم دمحا م ر  ت   ا  ال بم  ظم م، اال  القوم دممتر  ،    ح ي غن ة ض   

 من  ر ممحتاب دممتر ّ  إال    دم  دنب دممتواقم رم ض   دمّ  دظم.
غّة  دري ىاو ان، ادروي دمقو م،   و مارم ةوي توالبهمو  ماحاو م ةوي رو   ك نهو  االلوم  ظوم م  و  

     دممنكا دمم جب ماتغ ا ةي ق  ل دممحتاب، دم امم داظالة م، إال غنهم  مم لحّ رد شاي دمظه  
 . ؛ اا  ة  لو    اى توالب هم (5)غ  غنهم  مم لحّ رد لال دالحتا  

 
                                                 

ن  ، دون  كرا للقطـب ال اا«النه  عن المنكر » أقتصر ال زال     تعريفه على  كر أحد قطب  االحتساب  -(1)
، و لا  ألن المنكاار قاد يكااون بصيجااد  عاال نهات عنااه ال اريعة، وقااد يكاون بتاار   عاال «األماـر بااالمعروف» 

أمارت ال اريعة بفعلاه، وعلاى ها ا  انحن ناؤ ر أن نجعال موضاوع الحسابة هاو المنكار بوجهياه. ينظار، عبااد 
ص  –م 1987 -هاـ 1408بياروت، مؤسساة الرساالة، دار الو ااا،  – 3الكريم زيادان: أصاول الدعـاـوة، ط

188. 
، وأباا  279 – 263لمزيااد ماان التفصاايل حااول هاا ا الحقااوق. ينظاار، الماااوردي: األحكااام الساالطانية، ص  -(2)

 .347 – 324يعـلى الفراا: األحكام السلطانية، ص 
 نقصد بالمحتسب عند اإلط ق المحتسب الوال ، طبقاً لما يتطلبه موضوع البح . -(3)
م 1996 -هاـ  1416القااهرة، مكتباة الزهاراا،  – 1: والياة الحسابة  ا  اإلسا م، طعبد هللا محماد عباد هللا -(4)

 .         59 – 58ص
دراسااة مقارنااة بـااـين الفقااه اإلساا م  والقااانون  –وردة مـااـّراح: الحساابة و دورهااا  اا  حفااظ  النظااام العااام  -(5)

العلااوم اإلسـااـ مية، جامعااة العقيااد رسااالة ماجسااتير،  قساام ال ااريعة، كليااة العلااوم االجتماعيااة و –الوضااـع  
 .38م، ص2004 – 2003الحا  لخــضر)باتنــــة(، السنة 
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 تعريف الحسبة عند المتأخرين.  -2
دظم ممنصوب  و  دم اموم داظوالة م، كو ن صو ح ه رمن موم » لوّال ةن ا دمو الن  دمحا م رمنّه : 

ادمحوال، لموونوهم ةووي دمغوم  وو   ماهوم، اة ضوو   تهم، المىووذام )ةادقوب( مات وو   اغ رو   دممهووي، 
 .(1)«ر ظتوم ا دممك ل ل، ادمم دزلي دمصح حم، ا رّم  ظّوا  ا هم رر ،وهم 

ةووي دمخروو  دم لن ووم، ادمكاموو ة دم  ةوووم م ةووا روو ممواال إذد » الوّا هوو  ة ظووى مق وو ا رمنّهوو : 
 .(2)«غاماه دمّن ت، امانه   ي دممنكا إذد دنتقا ر نهم 

ا     ا وم دمم تمو   و  دألةوا رو ممواال » الوّال ةحم  كم ا دم لي إة ا  دمحا م رم  لا : 
 .(3)«إذد لها تاكه، ادمنه   ي دممنكا إذد لها  واه، تر  ق ً ماقا  داظالة  

 .(4)«دمحا م     ا  ي  مل رلن  ذ  ةنبوم   ّةم » اتا  رم ام  اك ت رمن: 
او  تر  وط ماحكوم دمقوا  ،   مو  لكو ن »  مو    وا  رومن دمحاو م:غّة     دم لي دمخر وب دمتم

 .(5)«  ه د ت دء  اى حط ده ادم م  م ادممص مح دمو ّةم 
 ق رم إرد لم تق ا ره  دم امم  ي  الوط ةو لب ي ى ّصو ي » الوّال ةحم  دمم   ي دمحا م رمنّه : 

دمم وو ا دالجتموو    ر جووه  وو ا  اووى نقوو ي دأل ووادر  وو  ة وو ا دألىال ،ادموو لي، ادالقتصوو ر، غ   وو  
 .(6)«ماو ا ادمبر ام، ا ق ً مام  رئ دممقّا ا    دمقا  داظالة ، ام  ادل    كل ر ئم ازة ن 

ظارم تخّ ا ص ح ه  حط ة  شاا دألةوا رو ممواال إذد » الوّا ه      ده ةحم      ده رمنه : 
مق   ، غا ت م ه ةي داة ا، ات ق   دموق   لها تاكه، ادمنه   ي دممنكا إذد لها  واه، رتب لل ةي د

 .(7)« اى دممخ مب ي رمقترى غحك ا دمقالوم    ح ار دىتص صه 
نظ ا مااق رم  اى ظو ا دمح و ا، ا وط ق د و  دمقوالوم » غّة    اى ر  ّك ز   وّال دمحا م رمنّه : 

 .(1)«داظالة م، رم  لحقط ةصاحم دمم تم  
                                                 

 .288ص  –م1988هـ،1409بيروت، دار النفائ ،  –منير العج ن : عبقرية اإلس م    أصول الحكم  -(1)
لجزائار، ال اركة ا – 1ط –ن اأتها و تطورهاا  –موسى لقباال: الحسابة الم هبياة  ا  با د الم ارب العربا   -(2)

 .20ص  –م 1971الوطنـية للنـ ر والتوزيع، 
 .16ص  –م 1986اإلسكندرية، من أة المعارف،  –محمد كمال الدين إمام: أصول الحسبة    اإلس م  -(3)
 .303ص –م 1999الجزائر، دار الرغائب والنفائ ،  – 3دليلة  ركو : الوجيز    تاري  النظم، ط -(4)
 –م 1988باتنة، دار ال هاب للطباعة والن ار،  –طيب التميم : نظرات    ال قا ة اإلس مية عز الدين الخ -(5)

 .144ص 
، نقا ً عان عباد 74 – 73ص  –دم اق، دار الفكار  –محمد المبار : الدولة و نظام الحسبة عند ابن تيمية  -(6)

 .58هللا محمد عبد هللا: والية الحسبة    اإلس م، ص 
 .61 – 60مد عبد هللا: المرجع نفسه، ص عبد هللا مح -(7)
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 .( 2)«ظارم قر ، م تُونى رمح  رم دممنكادة دمو ّةم » الوّا ه  ةادر ك ةا   رمنّه : 
 ن د هذه التعريفات : -

لاّر  اى توال  ةن ا دمو الن  رمنّه حصا ةهمم دممحتاب    نر   ةح ار، إذ جواه  تتن اا 
 قو  دمماو ،ل دمت   لووم ،ادالقتصو رلم،  و  حوو ي غن دمحاو م غ ووم اغشومل، اذموع ألنهوو  تقومل جم وو  

قتص رلم، ادالجتم   م، ادمثق   م،  مهّمم ادم  دمحا م ال تقتصا  اى ج نوب ادحو ،  ةن ح  دمح  ا دال
دالحتاوو  ، ادممتمثوول  وو  دشووتادي لهوو    لا الوو  ة ظووى مق وو ا، رمَنّووه مووم لحوو ر لووكموو  لوواّر  اووى تو

دممنكووا دمم جووب ماحاوو م، ذمووع غنووه موو   ةووي دىتصوو   ادموو  دمحاوو م دمبصوول  وو  دممنكووادة ر ووا 
 دمظ ااا.

دمو دم ، ادممترو ّ ،   حو ي َغّن  ل  ةحم  كم ا دم لي إة ا،  هو  ل مو  رو ي دممحتاوبغّة  توا 
   وم دمم ض  ، تقتر  ر دظم دمحا م  ر  ت   ا  االلم إظالة م ةي ر ي دم ل ،  دماظم م  و  دم اموم 

   ممرا   ا  توال  دمحا م ك ل بم  ظم م    دم امم داظالة م.
ا ووو  دمووو لي دمخر وووب دمتم مووو ، رمنّهمووو  موووم لحوووّ رد لوووال الووواّر  اوووى توالووو  رم اوووم  اكووو ت، 

دالحتا  ، كمو  غنهمو  موم لقو اد إموى دمحاو م ر  ت   او  ال بوم، ُلاون  دمق و ا رهو  إموى ا ئوم  ظوم م  و  
 دم امم داظالة م.

غّةو  توالوو  ةحموو  دمم و  ي،   وواّر  ا ووه رمَنّووه موم لحووّ ر دشووتادي دمظهوو    و  دممنكووا، ادمووذ  لوووّ  
ظوو  ً ماق وو ا ر ل بووم دمحاوو م، كموو  لوواّر  اووى توالوو    وو  ده ةحموو    وو  ده، رمنّووه غر و  وو  ج ن وو ً غظ 

دمتوال  ت ق   دموق    اى دمماتك  ي مامنكادة دمظ ااا،    ح ي غن اظو ،ل دمحاو م، ادمتو  لوتمو  
 ر،  ا هوو  دممحتاووب دموو دم   وو  تغ  ووا دممنكووا ةادتووب، ت وو غ روو متوال ، ادموو  ظ، ادمنصووح، ااووذد إ شوو

ات ج ووه اموو    ق روو ً، اتاووب ه ً، غ : غن دممحتاووب دموو دم   ا ووه غن لقوو ا روو ا   قوو ر  اقوو ، ، اذمووع 
حتى ق ل له   دممنكا، قال لق  دموقو  ، ادالوالا إال روو  دالظوتماد   و  د تك روه، ادظوتظه  ه، م قو ا 

 دممحتاب رتغ  اه، ادظتنك  ه.
دالحتاو  ، كمو  لواّر  اوى توالو  ةوادر   ر لوال    اى ر  ّكو ز، رمنّوه موم لحو ّ الاّر  اى توال

روو مارم ةووي   جووول االلووم دمحاوو م ظووارم قروو ، م  وو  حوو ي غنهوو  ذدة    وووم إرد لووم، اذمووع كوو ةا ، رمنّووه
                                                                                                                                                         

عيسى بوعّكاز:  قه األمر بالمعروف والنها  عان المنكار مان خا ل القارين الكاريم، رساالة ماجساتير، قسام  -(1)
الكاـتاب والسانة، كلياة العلاوم االجتماعياة والعلاوم اإلساا مية ، جامعاة العقياد الحاا  لخضار ) باتناة (، الساانة 

 .50م، ص2001 -2000 -هـ 1422 – 1421الجامعيـة: 
مراد كاامل : مقاصاد النظاام القضاائ   ا  ال اريعة اإلسا مية، رساالة ماجساتير، قسام الفقاه وأصاوله، كلياة  -(2)

           – 1420العااـلوم االجتماعيااة والعلااوم اإلساا مية، جامعااة العقيااد الحااا  لخضاار )باتنااة(، الساانة الجامعيااـة: 
 .231م، ص 2000 – 1999هـ، 1421
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قو  دمم تموو  ةوي دمباوو ر، ك نهو  تبصول  وو  دممنكوادة دمظو ااا،   اللووم دمحاو م ا ئوم  ق ر ووم اق ، وم، ت
 اتحبظُه ةي دم المم، ادالنحادل. ادالضراد 
 

،  إنوه لمكننو  غن نرو  ماحاو م، توالبو ً لاوام ةوي دمميىوذ دمتو  وعلى ضوء هذه االنت بادات 
 غا رن ا   اى دمتوالب ة دما رقم،  نوّال دمحا م رمنّه : 

    ا  ي ال بوم إرد لوم، تقو ا رهو  دم اموم  وي  الوط ادمو  دمحاو م، إذ تخوّ ا صو ح ه  »         
ادمنهوو   ووي دممنكووا إذد لهووا  واووه،  رهوو ل دممنوو  ةووي  ظووارم دألةووا روو ممواال إذد لهووا تاكووه،

 «.داىالا ر منظ ا دمو ا 
،  إنّووه لت وو ي منوو  رمنووه إذد كوو ن دمروو   دارد   تقوو ا رووه و مببن خببالل هببذا التعريببف للحسبببة 

ا ئ ة دمرو   دارد  ،  وإن دمحاو م لقو ا  ا هو  ادمو  دمحاو م، كمو  غن دأل مو ا، اداجوادءدة دمتو  
 ن رهوو ل دممح  ظووم  اووى دمنظوو ا دمووو ا تختاوو  ةووي ح ووث دا وو   غلروو ً،  ووإذد كوو ن تقوو ا رهوو  دماووارت

دمقو ن ن لُوووّ  دألظوو ت دموذ  تتوو مى  وو  حو اره ا ئوو ة دمروو   دارد   ةم  ظوم نقوو  ه  دارد  ،  ووإن 
غحك ا دمقالوم داظالة م تُوّ  دألظ ت دمذ  لت مى    ح اره ادمو  دمحاو م ةم  ظوم نقو  ه دماقو ر ، 

ل    دألةا ر ممواال إذد لها تاكه، ادمنه   ي دممنكوا إذد لهوا  واوه، ااوذد ةو  ظ ّتروح منو  ادممتمث
 جا  ً  ن  تح ل ن  م ظ ت دمق ن ن ، ادمقا   مه ئم دمر   دارد   ادمحا م .

 عالقة الحسبة باألمر بالمعروف, و النهي عن المنكر. :الفرع الثاني
، نختوو   ةنهوو  (1)ن مامووواال، ادممنكووا  ووّ ا توالبوو ةمقوو  ذكووا دمواموو ء دممتقوو ة ن، ادممتوومىاا 

 توالب ي نادام  غقا  متح ل  ةونى دممواال ادممنكا، اام :
 وو ممواال  وو  ةق وو ت دمقووا  » لوووّال ةحموو    وو  دمقوو ر  غروو   وو  ت دممووواال ادممنكووا رق مووه:  -1

اغةووا رهوو   اووى اجووه داظووالة ، اوو  كوول د تقوو ر، غا  موول، غا قوو ا، غا إشوو  ا غقّااوو  دمقوو    دمحكوو م، 
دم جوو  ، غا دمنوو   ... ادممنكووا  وو  ةق وو ت دمقووا  داظووالة ، اوو  كوول د تقوو ر، غا  موول، غا قوو ا 

 .(2)«غنكاه دمق    دمحك م، انهى  نه 

                                                 

دراساة   –لتفصيل ه ا التعااريف، ينظار، عاز الادين يحا : ضاوابط األمار بالمعـاـروف والنها  عان المنكار -(1)
رساااالة ماجساااتير، قسااام الفقاااه وأصاااوله، كلياااة أصاااول الااادين ، جامعاااة الجزائااار، السااانة               – قهياااة أصاااولية 

منكر من خا ل القارين الكاريم ، وعيـسى  بوعكار:  قه األمر بالمعروف والنه  عن ال5 – 3م، ص 1996
، وعبد العزيز بن أحماد المساعود: األمار بالماـعروف والنها  عان المنكار وأ رهماا  ا  حفاظ 34 – 25ص 

 .56 – 42، ص1هـ،  1414الرياا، دار الوطن،  – 2األمة، ط
هاـ  1404باتناة، دار ال اهاب،  – 3محمد عباد القاادر أبو اار  : األمار باالمعروف والنها  عان المنكار، ط -(2)

 .20 – 19م، ص1984
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دمموووواال كووول ةووو  غةوووا روووه دمقووو    ةوووي » الووووّال   ووو  دمو لووو  غحمووو  دمماوووو ر دممووووواال رق موووه:  -2
 .(1)«ظ  ل دم ج  ، غا دمن  ، غا دار حم د تق ر، غا ق ا، غا  ول، غا إقاد   اى 

كل ة  نهى  نه دمق    ةي د تق ر، غا ق ا، غا  ول  اى ظو  ل دمتحوالم » الوّال دممنكا رمنه:
 .(2)«غا دمكادام 

اةووي ىووالا اووذلي دمتوووالب ي لت وو ي روومن دممووواال، ادممنكووا ةادتووب، اغ اووى ر جوو ة دممووواال 
مت  دمماووتحب، ارووو ه دمم وو ح، كموو  غن مامنكووا ةادتووب دم دجووب،  هوو  رووه غمصووط اإم ووه غقووا ، ثووم لوو

، وو ألةا روو ممواال (3) وو ممنكا لقوومل دمحووادا، ادممكووااه، اتواووط دممنكووا روو محادا غمصووط ةنووه روو ممكااه
لقمل دألةا رإت  ن كل ة  لوّ  ةواا  ً، ةوي دم دجوب، ادمماوتحب، ادمم و ح، ر نمو  دمنهو   وي دممنكوا، 

   لوّ  ةنكادً ةي دمحادا، ادممكااه. ه  لقمل دمنه   ي إت  ن كّل ة
التصّ   دمكث اان رمن دمحا م، تادرل دألةا ر ممواال، ادمنهو   وي دممنكوا، ادمحق قوم غن را  
دمحاوو م  وو  دألةووا روو ممواال، ادمنهوو   ووي دممنكووا، لتمثوول  وو  كوو ن دمحاوو م تر  قوو ً  ما وو ً مووه،  هوو  

، اتاوومى دمه ئووم دمق ،مووم  ا ووه  وو  دم امووم (4)دم  نووب دمتنظ موو  م ةووا روو ممواال، ادمنهوو   ووي دممنكووا
داظووالة م ر اللووم دمحاوو م،  موو  دمحاوو م إال إحوو   دمتر  قوو ة م ةووا روو ممواال، ادمنهوو   ووي دممنكووا، 

اجم وو  » ، ا وو  اووذد لقوو ا درووي ت م ووم: (5)ذمووع غن دموالقووم ر نهموو  اوو   القووم دمم وو غ رمحوو  تر  ق تووه 
ر ممواال ادمنه   ي دممنكوا، ظو دًء  و  ذموع االلوم دمحوا  دم الل ة داظالة م إنم  ةقص را  دألةا 

دمك وا  ةثوول ن  رووم دماووارنم ادمصوغا  ةثوول االلووم دمقووا م اااللووم دمحكوم، غا االلووم دمموو ا، ااوو  االلووم 
 .(6)«دم ادالي دمم م م، اااللم دمحا م ... 

اوو  كوو ن اةوو  لوو اى  اووى غن دمحاوو م إحوو   تر  قوو ة دألةووا روو ممواال، ا دمنهوو   ووي دممنكووا؛ 
دمحاوو م تتحوواي  اووى  قوووم ادحوو ا اوو  دممنكووادة دمظوو ااا، اةوو  دظتوووتا، غا د تكووب، ادنتهووى غةوواه ةووي 
دممنكووادة  ووال ظوو  ل مالحتاوو     ووه، روول مامحتاووب دظووتو دء غاموو  دأَلةووا، اال شووومن مووه رقوو ء ر ووا 

 .(7)ذمع 
 نبذة تاريخية عن نشأة نظام الحسبة و تطوره: -

                                                 

 .47، ص1عبد العزيز بن أحمد المسعود: المرجع نفسه،   -(3)
 .56، ص 1عبد العزيز أحمد المسعود: األمر بالمعروف والنه  عن المنكر وأ رهما    حفظ األمة ،   -(1)
ر باالمعروف والنها  لتفصـيل المعـروف والمنكـر وتعلقهما بمراتبهما. ينظر، عز الدين يحا : ضاوابط األما -(2)

 .64 -38عن المنكر، ص
 .54عيسى بوعكاز:  قه األمر بالمعروف والنه  عن المنكر من خ ل القرين الكريم، ص  -(3)
 .21 – 20محمد كمال الدين إمام: أصول الحسبة    اإلس م، ص  -(4)
 .11ابن تيمية: الحسبة    اإلس م، ص  -(5)
 .21ع نفسه، ص محمد كمال الدين إمام: المرج -(6)
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ر دلم دمت  لخ داظالة ، ح ث ك ن ة  غ دألةا ر ممواال، ادمنه   مق  درت غة  كاا دمحا م ة 
 وووي دممنكوووا؛ ااووو  دممووونهي دألاا  ووو  رنووو ء دمم تمووو  داظوووالة ، اموووذد  وووإن  كووواا دمحاووو م رووو ممبه ا 

؛  كووو ن نقووو ء (1)دمبواووو ، قووو  درتووو غة ةووو  دم ووو دل ة دألاموووى منقوووما دمم تمووو  داظوووالة   ووو  دمم لنوووم
تقووه  مووذمع ظوو اته، اظووّنته دموما ووم، إذ كوو ن  –ى ده  ا ووه اظووام صووا –دمحاوو م ةنووذ زةووي دماظوو ا 

غاا ةحتاب    داظالا، ح ث دحتاب    كل شمن ةي ش ان  –صاى ده  ا ه اظام  –دماظ ا 
، ادظتماة دمحا م (2)دمح  ا،  ك ن غةادً ر ممواال إذد  له ةتااك ً، ن ا  ً  ي دممنكا إذد اج ه ةبو الً 

 (3)ش لي دةت دردً موصا دمن  ا.    ه  دمخاب ء دماد
غة  نظ ا دمحا م ةي ح ث ة  شاا دماارم م ا  دماق رم محم لم دممصو مح دم م   وم، اذموع ةوي 
ىووالا دألةووا روو ممواال إذد لهووا تاكووه، ادمنهوو   ووي دممنكووا إذد لهووا  واووه،  إنّنوو  ن وو  روومن رووااز اووذد 

دزراواة دمح و ا دالجتم   وم، ادتاوو   دمنظو ا كو ن ىوالا دموصوا دمو  ظو  ةوي دمتو  لخ داظوالة ، ح وث
ة  ا دمت   ا، انمت حاكم دألظ د ، اتووّ رة دممهوي، ... ح وث كو ن ال روّ  ةوي اضو  نظو ا مااق روم 
نووه ةووي ةنوو  دممنكووا،  ظهوواة االلووم دمحاوو م ق لووم دماووارم،  لماووع ةووي دمصووالح  ة دم جالووم ةوو  لمك 

م دماوارم غةااو ، الواا  رمنّهو  لهواة ةحّ را دمه ل لم  ظه  غصح   دالىتص  ، ةووّمي ت كول إمو ه
 .(5)، ارورهم لق ا     صا دماش  (4)    صا دممه  

                                                 

بـاـيروت، مؤسساـة  – 1ينظر، محماد  ااروق النبهاان: أبحاا  إسا مية  ا  الت اريع والفكار والحاـضارة، ط -(1)
تاااري   –، وأكماال الاادين احـااـسان أوغلاا : الدولااة الع ـمانااـية 180ص –م 1986  -هااـ  1406الرسالااـة، 
استانبـااـول  –مااج 2(، 3وحااـضارة )ترجمااة صالااـح سااعداوي، سلسااة الدولااة  الع مانيااة تاااري   –وحضااارة 

 .675، ص1مج-م1999مركز األبحا  للتاري  والفنون وال قا ــة اإلس مية )إرسيكا(، 
 .28عز الدين يح : ضوابط األمر بالمعــروف والنه  عن المنكر، ص -(2)
 -خلفاا الرا ادينوعصر ال –صلى هللا عليه و سلم   -لتفصيل النصوص الواردة    الحسبة    عهــد النـب  -(3)

رضا  هللا  -ينظار،  ضال إلها : الحسابة  ا  العصار النباوي وعصار الخلفااا الرا ادين   -رض  هللا عنـاـهم
، وأحاااـمد بااان يوساااـف بااان أحماااد 38 – 6ص –م 1998الريااااا، مؤسساااة الجريسااا ،  – 2عااانهم، ط

دار عااالم الكتاااب الرياااا،   -1الاادريوي : أحكااام السااوق  اا  اإلساا م وأ رهااا  اا  االقتصاااد اإلساا م ، ط
 .418 – 409ص   –م 1989 -هـ  1409

هاـ، ون اأ  ا  بيات الخ  اة، حيا  عنا  126المهدي: هو محمد بن عبد هللا المنصاور، ولاد بالحميمياة سانة  -(4)
المنصااور بت قيفااه،  ن ااأ المهاادي  صاايحا يقااول ال ااعر ويجياادا، ويحفااظ ك اارا منااه، حياا  أصاابح قااوي البيااان 

وب السياسة و نونها،مما أهله ألن يل  أمور المسلمين،  قلد أمر الخ  اة بعاد و ااة  صيح اللسلن، عالما بضر
هاـ. ينظار 169هـ، حي  كان  ال  الخلفاا العباسيين، أماا و اتاه  كانات سانة 158أبيه المنصور، و ل  سنة 

دار بيااروت،  -14 ، ط4حساان إبااراهيم حساان: تاااري  اإلساا م السياساا   والاادين  وال قااا   واالجتماااع ، 
 .41-38، ص2م ـ  1996هـ، 1416الجيل، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 

 .182محمد  اروق النبهان: المرجع نفسه، ص  -(5)
هـ، وهو من أ هر خلفاا بن  العبا ، حيا  ولاى المهادي ابناه 145الر يد: ولد هارون الر يد بالري سنة  -     

لر يد الخ  ة    الليلاة التا  تاو    يهاا أخاوا الهاادي، و لا  هارون العهد بعد أخيه الهادي،  تولى هارون ا
هااـ،  كااان خااام  الخلفاااا العباساايين، وقااد بل اات ب ااداد  اا  عهاادا درجااة لاام تصاال إليهااا ماان قباال 170ساانة 

 23هاـ،  كانات واليتاه193 أصبحت مركز التجارة، وكعبة رجال العلم واألدب، وقد تو   ياوم السابت سانة 
 .56 -45، ص2حسن إبراهيم حسن: المرجع نفسه،   سنة وستة أ هر. ينظر،
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صوواى  –ادمحق قوم غن روول دمموو  ى ي دموذلي تواضوو د ماحو لث  وي دمحاوو م  و   صووا دماظو ا 
ق  دىتا   ا هم دألةا،  ام لم  اد ر ي  – ض دن ده  ا هم  –ادمخاب ء دمادش لي  –ده  ا ه اظام 

ةوووي ح وووث ك نهووو  دصووورالح ً لراوووط  اوووى ال بوووم إرد لوووم، ارووو ي دمحاووو م ةوووي ح وووث غ م مهووو   دمحاووو م
اىاب ،ووه  –صوواى ده  ا ووه اظووام  –اةظ اااوو ، رح ووث غنهووم ناوو  د اووذه دم ل بووم إمووى  هوو  دماظوو ا 

دمادش لي،    حو ي غنوه موم لكوي  و  ذموع دم قوت إال غ م مهو ، اةظ اااو ،  و ألةا رو ممواال، ادمنهو  
ي غص ا داظالا، امكي م   كل ةي لمةا ر ممواال، النهى  ي دممنكا لص ح ةحتا  ً  ي دممنكا ة

  محا م، غصو حت ال بوم لكاو  رهو  شوخص ةوي ق  ول دم اموم، اموم تووال اوذه دم ل بوم دارد لوم  و  
 –، إال  وو   صووا ةتوومىا  ووي  صووا دماظوو ا «دممحتاووب  »مق هوو  دالصوورالح ، امقووب دمقوو ،م  ا هوو  

 .(1) – ض  ده  نهم  –ا دمخاب ء دمادش لي  –م صاى ده  ا ه اظا
ااكوووذد  وووإن دمحاووو م رووو غة راووو رم، ثوووم دتاووو  نرووو    ماهووو  روووو  غن غصووو حت ال بوووم إرد لوووم  
متقمل جم   ةن ح  دمح  ا دالجتم   م، ادالقتص رلم، ادمثق   وم، ادما  ظو م، اذموع  اوى ةوا دمتو  لخ 

 قا دمم الر  حتى ررات ال بم دمحاو م، ار رالنهو  ، اة  غن حّات نه لم دمقان دمت ظ  (2)داظالة 
 .( 3)ررل اج ر دممحتاب ر  ت   ه ة لب ً  ظم  ً، لو ي ةي ق  ل دم امم

 طبيعة الحسبة.: الفرع الثالث
مقوو  ت وو ي منوو  ةوووّم  ظوو ط روومن دمحاوو م ةووي دم اللوو ة دماظووم م  وو  دم امووم داظووالة م، إالّ َغّن دمووذ  

ةحتوو  دً روو ي د ت وو   ك نهوو  االلووم إَرد لووم َغا قروو ، م، ااووذد روو مّارم ةووي   لارووب  وو  تح لوو     وتهوو ، لقوو 
ك ن االلم دمحا م تو ى ةي دمنظ ا دمقر ،  داظوالة ، ألنهو  ق ول غن تكو ن قرو ، م  هو  ا ئوم  ق ر وم، 
تق ا رر   ظوا ي دمم تمو  ا وط َغحكو ا دمقوالوم داظوالة م، اال بوم دماق روم ةوي صوالح  ة دارد ا، 

 ي ال ،  دمه ئم دمقر ، م.ام ات ة
                                                                                                                                                         

 
 
 
 –سااهام  مصااطفى أبوزيااد: الحساابة  اا  مصاار اإلساا مية ماان الفااتح العرباا  إلااى نهايااة العصاار المملااـوك   -(1)

 .49ص  –م 1986القاهرة، الهيئــــة المصرية العامة للكتاب، 
باـيروت  -1 ، السالطة القضائياـة، ط 3سا م ، ينظر، ظا ر القاسم : نظام الحكم    ال ريعة والتاري  اإل -(2)

منهج اإلس م  ا  الحفاـاظ » ، وعدنان أحمد الصمادي: 593، ص 2  -م1978 -هـ  1398دار النفائ ، 
، مجلاة ال اريعة  والدراساات اإلسا مية،  صالية علمياة محكماة تصادر عان مجلا  «على البيئة من التلو  

، وب ااار قوياادر: مناااهج 334م، ص 2002  -هااـ 1423، 51، ع17الن اار العلااـم  بجامعااة الكوياات،  
 .78ص  -م1993 -هـ 1413الجزائر، دار الوع ،  – 1التاري  اإلس مية ومدارسه، ط

مركز ال ارقة لإلبداع الفكري: موجز دائرة المـعارف اإلس ميــة، ترجمة نخبة أسات ة الجامعاات المصارية  -(3)
، 3751، ص 12  –م 1996ئااة المصاارية العاّمااة للكتاااب، مصاار، مطااابع الهي – 1 ، ط33والعربيااة، 

 مادة ) حسبة(.
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ادنرالقوو ً ةووي تاووع دمر  وووم دمم راجووم منظوو ا دمحاوو م،  إنّووه ل ووُ   رنوو  غن نقوو ا رت ضوو ح دم  نووب 

 دارد      دمحا م، ثم رو ه دم  نب دمقر ،    ه ، اذمع   م  لا :
 الوظيفة اإلدارية  ي الحسبة. أواًل:  -

اال، ادمنهو   وي دممنكوا، ثوم رىاهو  دمتخصو ص إّن دمحا م ر  ت    دألصل ةادر م م ةا ر ممو
   تق لم ة  لها ةي تاي دممواال، اة  لها ةوي  وول دممنكوا، اشوماه  دمتنظ ووم غلرو ً،  صو  ة ةوي 

ت روووو ً  (2)، ح وووث غصووو حت دمحاووو م تووووّ  نظ ةووو ً إرد لووو ً (1)ةهووو ا دم اموووم، اجووو ءدً ةوووي غجه تهووو  دمتنبوووو ذلم
،  هوو  تقوو ا روو ا  دماق رووم دمبوا ووم، مرووم ن حم لووم دممصوو مح ما هوو ز دمتنب ووذ   وو  دم امووم داظووالة م

دم م   ووم، ادمتوو  توت ووا ةووي غاووم دممق صوو  دمقووا  م دمتوو  لاووت جب  اووى دماووارم غن تقوو ا رحم لتهوو ، 
، ارووذمع  ووإن دمحاوو م توووّ  نظ ةوو ً إرد لوو ً، لخووتّص ر ماق رووم  اووى ظوو ا دمح وو ا دالقتصوو رلم، (3)ا   لتهوو 

رالقم ت واه     إ    ق د   دمقا  داظوالة ، ا و  نرو   دممصواحم دمو ةوم ادالجتم   م، ادمثق   م ر
 .(4)مام تم 

ادنرالق ً ةي اذد دمّ ا  دماق ر  دارد   م ل بم دمحا م،  ق  صّنبت دمحا م ةي دممصراح ة 
هّموم ، رك نه  ةي غام دم الل ة دارد لم ذدة دمصبم دماق ر وم، ادمتو  غن روت رهو  ة(5)دارد لم داظالة م

، ألن دمتر  ووط دموماوو  ألحكوو ا دمقووالوم داظووالة م  (6)ةادق ووم دماووا ي دم قووا   وو  دمم تموو  داظووالة 
 .(7)ك نت تق ا  ا ه االلم دمحا م، ادمت  تقال  اى ظ  را دمق ن ن    دمم تم 

 
 
 

                                                 

 .61عبد هللا محمد عبد هللا: والية الحسبة    اإلس م، ص  -(1)
لقد  كر الك ير من الكتاب المعاصرين، بأن الحسبة من األنظمة اإلداريـة    الدولاة اإلسا مية، نا كر مانهم:  -(2)

إلساا مية، الجزائاار، طبااع  اا  المطبعااة الجزائريااة للمجاا ت والجرائااد ب ااار قوياادر: دراسااات  اا  الاانظم ا
، مااااّدة 94ص  – 2000بياااروت، دار الجيااال،  -1، ومالااا   ااابل: معجااام الرماااوز اإلسااا مية، ط106ص

، ص 4  –م 1991دم ااق، دار الفكاار،  – 1 ، ط8)حساابة(، ووهبااة الزحيلاا : الفقااه اإلس مااـ  وأدلتااه، 
 .182حا  إس مية، ص ، ومحمد  اروق النبهان: أب28

 .179محمد  اروق النبهان المرجع نفسه، ص  -(3)
 .21موسى لقبال: الحسبة الم هبية، ص  -(4)
، ومركاز ال اارقة لإلباداع الفكاري: موجـاـز دائاـرة المـاـعارف 105ينظر، ب ار قويدر المرجع نفساه، ص  -(5)

 ، ماّدة ) حسبة (.3726، ص 12اإلســ مية،  
 .333، ص «منهج اإلس م    الحفـاظ على البيئة من التلو  » د الصمادي: عدنان أحم -(6)
، مجلااة ال ااريعة والدراسااات اإلس مااـية « –داللتااه وأبعااادا  –التصااور اإلساا م  للبيئااة » محمااد زرمااان:  -(7)

 .394م، ص 2003، الكويت، مجل  الن ر العلم ، 55، ع 18 
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 الوظيفة ال ضائية  ي الحسبة. ثانيًا:  -
تمو  داظوالة ، اإنمو  تقو ا ر لو ،  غىوا  ال تقتصا ال بم دمحاو م  اوى را  دماق روم  و  دمم 

قر ، م، ى ّصم  ن  له   دممنكا، غا دظتماد ه، امذمع  وإن دممو ا ر  ذكوا رومن دمحاو م مهو  اجهو ن 
 :(1)   ة د قته  ألحك ا دمقر ء، اام 

ج دز ظم   دممحتاب م     دمماتو    اوى دمماوتو    ا وه  و  حقو   دآلرة و ي، اذموع  -1
  ا  دمتو  ذكان او  ظو رق ً،    و ز مامحتاووب دمنظوا  و  اوذد دموو   ا   و  ثالثوم غنو د  ةوي دموو 
متواقه  رمنكا ل اا ا  ةنص   ازدمته، ادىتص صه  رمواال ر ي » ران ر اا  ةي دم   ا  

 .(2)«ا  ةن ا  إمى إق ةته؛ ألن ة ض   دمحا م إم دا دمحق  ، ادممو نم  اى دظت ب ،ه  
مخااو ةي دمحط دمذ   ا ه، ااذد ر مناو م ماحقو   دمتو  غن مامحتاب إم دا دممّ  ى  ا ه، ر  -2

ل وو ز مامحتاووب ظووم   دموو       هوو ، اذمووع إذد اج ووت روو  تادل اإقوواد  دممووّ  ى  ا ووه ةوو  
تمكنووه الاوواده،   ممحتاووب لاوو ا دممقووّا دمم ظووا دمخووااو ةووي دمحقوو   دمتوو   ا ووه، ار وهوو  إمووى 

 مته.ةاتحق ه   ألن    تمى اا  ةنكا، ادممحتاب ةا ا رإزد

ار مارم ةي دالتب   دمح صل ر ي دمحا م، ادمقر ء    اذلي دم جه ي، إالّ غن دمقر ء  رر  وته 
، ألن ةوظمهو  (3)لق ا  اى دألن ا، ادمت ق ط  و  دمحكوم،  اوى حو ي غن دمحاو م تتم و  راوا م دمحاوم

ألحكو ا دمقرو ء  ، انظوادً مم د قوم دمحاو م(4)لاتك   اى إزدمم دممنكا، اتث  وت دمموواال رصو  ا إرد لوم
 (5)   دم جه ي دما رق ي،  ق  د ت اا  دم ول رمنّه  االلم ش ه قر ، م.

ةووي دمتوووّاو ما وو ن  ي دارد  ، ادمقروو ،   وو  ال بووم دمحاوو م؛  قوو   و انطالقببًا مّمببا سببب   
ىاوووص كث وووا ةوووي دم ووو حث ي إموووى غن دمحاووو م نظووو ا إرد   ذا صووو غم قرووو ، م،  ووو دم  دمحاووو م لمووو  ت 

اروذمع  وإن دمحاو م تقوكل ال بوم  (6) ً تنب وذل ً، ال  شوا إموى ج ن وه دىتص صو ً قرو ،  ً،دىتص ص ً إرد ل

                                                 

 .261، ص ينظر، الماوردي: األحكام السلطانية -(1)
 .261المصدر نفسه، ص  -(2)
 .217سهام مصطفى أبو زيد: الحسبة    مصر اإلس مية، ص  -(3)
 .158ص  -م1985بيروت، دار العلم للمعلمين،  – 2صبح  محمصان : المجاهرون    الحق، ط -(4)
بياروت   – 2ماج، ط4رة، الجمعية المصارية لن ار المعر اة وال قا ــاـة العالمياـة: الموسوعاـة العربياـة الميسا -(5)

 ، مادة )حسبة ( .992، ص2مج –م 2001دار الجيل، 
م 2001القااهرة، دار الفكار العربا ،  –دراساة مقارناة  –محمد عيد ال ريب: المركز القانون للنيابة العاّماة  -(6)

 .42ص  –
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، (1)ةي دم ل ،  دارد لم دمو ّةم، إمى ج نب ك نه  تمّثل ج ن  ً ةي ج دنب دمقر ء    دم امم داظالة م
 ي دا شوو ر، ، اذمووع ألن دمحاوو م نظوو ا ل موو  روو(2)ةوووّم  ل واهوو  نظ ةوو ً إرد لوو ً، اقروو ،  ً  وو  لن ادحوو 

 .(3)ادماق رم  ادمقر ء، ادمتنب ذ
رومن االلوم دمحاو م تُووّ  نظ ةو ً إرد لو ً، اذموع ممو  تقو ا روه  وعليه,  إنه يتبن لنا مّما سب 

اووذه دم اللووم ةووي ضوو   ماووا ي دمم تموو  ا  ووط غحكوو ا دمقووالوم داظووالة م، اموووم  لهوو ل إم ووه نقوو ي 
دمم تم ، غةو  دم  نوب دمقرو ،   و  اوذه دم اللوم،  هو  دمق ،م ي  ا ه  ةي تحق ط مامص مح دمو ةم    

لقووكل جوو ءدً ةووي دىتص صوو ته ، إذ ال لخوواو  ووي دمقروو ء  وو  دألةوو   دمظوو ااا، امووذمع اصووبت االلووم 
 دمحا م رمنه  نظ ا ش ه قر ، .

 تمييز والية الحسبة عّما يشابهها. :الفرع الرابع
نظم دممقوو رهم مهوو ، امووي نتوووّاو ظوونتواو  وو  اووذد دمبووا  متم  وو  االلووم دمحاوو م  ووي رووول دموو

متبص ل اذه دمنظم، إذ غن ذمع م   ة  ا رحثن ، رل ظنقتصا  ق   اوى ت ضو ح غاوم غاجوه دمقو ه، 
ادالىتالل ر ي نظ ا دمحا م، ار اه ةي دمنظم داظوالة م دممقو رهم موه، اتتمثول اوذه دمونظم  و  االلوم 

 دمقر ء، اااللم دممظ مم، اااللم دمقا م.
 سبة ووالية ال ضاء.الح أواًل:  -

«حق قم دمقر ء داى     ي حكم شا    اى ظ  ل دام دا » ج ء    كت   دمت صاا رمن:
(4). 

الوّ  دمم ا ر  غاا ةوي اضو  دمبو د   دم  االوم رو ي دمحاو م، اغحكو ا دمقرو ء، ارو ي دمحاو م 
 اغحك ا دممظ مم، ات وه    ذمع غر  لواى دمبادء، اةي ج ء رو ه.

دمم ا ر ،  إنّه لت  ي من  ة  لم   دمحا م  ي االلم دمقر ء، التمثل ذموع   مو   اةي ىالا كالا
 لا :
دممحتاووب » قصوو   دمحاوو م  ووي ظووم    موو ا دموو   ا  دمخ  جووم  ووي لوو داا دممنكووا، ذمووع غن   - غ

 لنظا    ثالث ر  ا :
 ر    دم خ     دمك ل، ادم زن. -1
 ر    دمغم، ادمت م      دمم    غا دمثمي. -2

 ادمتمى ا    دم لي دمث رت ة  دممكنم. ر    دممرل، -3

                                                 

 .250وردة مّراح: الحسبة ودورها    حفظ النظام العام، ص  -(7)
 .630نظام الحكم، ص ظا ر القاسم :   -(1)
ص  –م 2001القاااهرة، دار ال ااروق،  – 1يوسااف القرضاااوي: رعايااة البيئااة  اا  ال ااريعة اإلساا مية، ط  -(2)

246. 
 . 11، ص1 ، الطبعة األخيرة،  2ابن  رحون: تبصرة الحكام    أصول األقضية ومناهج األحكام،   -(3)
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ادم دقوووو  غن اووووذه دموووو   ا  م اووووت ظوووو   شووووك ا ، تا وووو  إم ووووه  وووو  غةوووو   َردىاووووم  وووو  حوووو ار 
، اقوو    وو  دمقروو ا  ووي ةدىتص صووه، اةادق تووه، ااوو  كاهوو  ةتواقووم روومة   ال تث ووا ةصوو  ب، اة  حوو د

 .(1)«دمنظا   ه ، ألنه  ل ااا ال تحت و إمى رّ نم، اال إمى حا  لم ي 
غن دمحا م ةقص  ا  اى دمحق   دمموتال ره ،  مّة  ة  لت دىاه دمت  ح ، ادمتن كا،  وال ل و ز  -  

 مامحتاب دمنظا   ه.
غنووه ل وو ز مانّوو لا  وو  دمحاوو م، غن لتوووّاو متصووّبح ةوو  لوومةا رووه ةووي دممووواال، النهوو   نووه ةووي  - ة

ا، رك نووه ل لوو   اووى دمقروو » ... دممنكووا اإن مووم لحروواه ىصووم ةاووتو ، ذمووع غن دممحتاووب 
لتوواو مابحووص  وي دممنكووادة، ا إن موم تنووه إم ووه، ادمق ضو  ال لحكووم إال   مو    وو  إم ووه، اال 

 .(2)«ل حث  ّم  مم لا   إم ه ... 

غن مانّو لا  وو  دمحاوو م ةووي ظووال م دماووارنم، ادظوتر مم دمحموو ا   موو  تواّووط روو ممنكادة ةوو  موو    - ث
 .(3)«مّنصبم ... ألن ة ض  ه دماا م، اة ض   دمقر ا ر » ... ماقر ا، 

إن دمقر ء دمو ر     دمنظ ا داظالة ، لات    اج ر د ت دء  اى حوط ةوو ي مقوخص ةحوّ ر       
الاتا ا اج ر ىص ةم ر ي شخص ي  مكثا ةي جهم، البتاو اجو ر دمق ضو ، ادممحكموم  و  ةكو ن 

ا دمحاوو م، غا ةووو ي ةووي جهووم ث ن ووم، امووذمع  قوو  لهووا دمنظوو ا دمقروو ،  دمثوو ن   وو  داظووالا، ااوو  نظوو 
قروو ء دمحاوو م، اذمووع حاصوو ً  اووى تر  ووط دمو دمووم دمك ةاووم، اتوومة ي دمقوو   دمكوو    ةنهوو  م م وو  دألةووم  

 (4)ادأل ادر.

 الحسبة ووالية المظالم.: ثانيًا  -
ق ر دممتظ مم ي إمى دمتن ص  ر ماا م، ازجا دممتنو ز  ي » لوّال دمم ا ر  االلم دممظ مم رمنه : 

 .(5)«م  ي دمت  ح  ر مه  
اق  لهاة االلم دممظ مم را ب توّق  لاال دمح  ا    دمخال م داظالة م، اذمع إمى ج نوب 

 اووى  -دم لوو ،  دم لن ووم دألىووا ، ةووي االلووم دمقروو ء اااللووم دمحاوو م، اك نووت اووذه دم هوو ة دمووثالث 

                                                 

 .304، ص منير العج ن : عبقرية اإلس م    أصول الحكم -(1)
القرا  : اإلحكام    تميـيز الفــتاو  عن األحكام وتصر ات القاضــ  واإلماام، تحقياق أباوبكر عباد الارزاق  -(2)

 .85م ـ ص1989القاهرة، المكتب ال قا   للن ر والتوزيع،  – 1ط
وضاوع موضاوع  الحسابة الرهباة، وم»  ... ، ويقاول ابان  رحاـون باأن: 85القرا  : المصادر نفساه، ص  -(3)

 .19، ص 1ابن  رحون: تبــصرة الحكام،  « القضاا الّنصفة 
بياروت، دار الفكار المعاصار  – 2ط –دراساة مقارناة  -محمد الزحيل : التنظيم القــضائ     الفقـه اإلس م -(4)

 .42ص –م 2002هـ، 1423دم ق، دار الفكر،  –
 .94الماوردي: األحكام السلطانية، ص  -(5)
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ووو ا تقوو ا  اووى دمنظووا  وو  ةن ز وو ة دمنوو ت، اةوو  لَاتك  نووه ةووي غ  -تبوو اة ةوو  ر نهوو   وو  دالىتصوو   
 (1)تخ م  دمقالوم داظالة م.

اروو منظا إمووى كووالا دمموو ا ر ،  إنووه لت وو ي منوو  ةوو  لم وو  دمحاوو م  ووي االلووم دممظوو مم، التمثوول ذمووع 
   م  لاو :

دمنظا    دمحا م ةقّا  مم  ال تو    » غن دمنظا    دمحا م ة ض   موم   ّ ه  نه دمقر ء، أَلن  - غ
منظووا  وو  دممظوو مم؛  هوو  ة ضوو   مموو    وو   نووه ، غّةوو  د(2)«دمح جووم إمووى  اضووه  اووى دمقروو ء 

 دمقر ء.
 غنه ال ل  ز م دم  دمحا م غن لحكم، ر نم  ل  ز م دم  دممظ مم غن لحكم.  -  

ارذمع  إن ق ض  دممظ مم لنب  ة  لو   دمق ض ، ادممحتاب  ي تنب وذه ةوي دألحكو ا، غا ةو  
ر ووه، غا دمتووّ    و   الوط  لو    نه دممحتاب    دممص مح دمو ّةم؛ ك مم  ااا رمنكوا ضوو   وي

 ، امذمع  إن االلم دممظ مم غق       ا م دماارم ةي االلم دمحا م.(3)     ي ةنوه
 .ثالثًا: الحسبة ووالية الشرطة  -

دم ن  دمذلي لّوتم   او هم دمخا بوم » لوّال  ص ا دم لي     دماؤال دمبق  دمقا م رمنه  ا : 
منظوو ا، ادمقوو ل  اووى دم نوو ا، ادممباوو لي، اةوو  إمووى ذمووع ةووي غا دمو دم   وو  دظووتت    دألةووي، احبووظ د
 . (4)«دأل م ا دمت  تكبل ظالةم دم مه   

الراووط  اووى دمقوو ،م ر ل بووم دمقووا م رصوو حب دمقووا م، ح ووث كوو ن لقوو ا رتنب ووذ غحكوو ا دمقروو ا 
،  قوو  كوو ن  جوو ا دمقووا م  وو  غراووب  تووادة دمتوو  لخ داظووالة ، لق ةوو ن روووّ ا غ موو ا (5)ادممحتاوو  ي

 (6)امه :غ
 حبظ دمنظ ا، اذمع رمن  دمب ضى، ادمت مو ة    دمرا ، ادألة كي دمو ّةم. -1

 حبظ دألةي، اذمع رمادق تهم دألشاد ، ادماص  ، ا ا هم    ةظ نّهم. -2

                                                 

 .229أبوزيد: الحسبة    مصر اإلس مية، ص سهام مصطفى  -(1)
 -2ط –ن اأته وتطاورا واختصاصااته مقارنااً باالنظم القضاائية الحدي اة  –حمدي عبد المنعم: ديوان المظاالم  -(2)

 .218ص  –م 1988  -هـ 1408بيروت، دار الجيل، 
 .232سهام مصطفى أبوزيد: المرجع نفسه، ص  -(3)
هـااـ  1416الكوياات، دار الكتاااب الحديااـ ،  –فقاا : تاااري  اإلساا م وحضااارته عصاام الاادين عبااد الاارؤوف ال -(4)

 .363م، ص 1995
 .246 -245ينظر، ابن خلدون: المقدمة، ص  -(5)
، وعااارف عبااد ال ناا : نظاام 325  - 322ينظاار منياار العج ناا : عبقريااة اإلساا م  اا  أصااول الحكاام، ص  -(6)

 –م 1991هـاـ، 1411زائار ) عاين مليلاة (، دار الهاد ، الج – 1االستخبارات عند العــرب والمسالمين، ط
 .264 – 263ص 
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تنب ووذ غادةووا صوو حب دماووار ن، اكووذد تنب ووذ غادةووا دمقروو ا ةووي دظتحروو   ىصووم، غا داشووادل  -3
 م ا دمخ رةم ماقر ا    تاه ل ةهّمتهم. اى دمتحق ط    قر م ّة ، ار اا  ةي دأل 

تنب وووذ دألحكووو ا دمّصووو ر ا  وووي دم اللّووو ة دمقرووو ، م ، ادممتمثاوووم  ووو  االلوووم دمقرووو ء، ادممظووو مم،  -4
 ادمحا م.

ر ي ىرم دمقر ء، اىرم دمقا م، ج ةوم ر ي نظا » رمن دمحا م ادقوم:  (1)اق  ذكا دمم  ا  
ن غاووم ةوو  لم وو  دمحاوو م  ووي االلووم دمقووا م ةوو  ، ارووذمع  ووإ(2)«شووا   رلنوو ، ازجووا ظ  ظوو  ظووار ن  

 (3)لاو :
غن دممحتاووووب ل حووووث  ووووي دممنكووووادة دمظوووو ااا، ا دمتوووو  تتصوووول ر موووو لي، ح ووووث لوموووول  اووووى  -1

دظتئص مه  ا ق ً ألحكو ا دمقوالوم داظوالة م، غةو  االلوم دمقوا م.  ومام دأل مو ا دمتو  تقو ا رهو ، 
تنب ذ غةااو ، ر اضو  م إموى ق  ةهو  رتنب وذ ا  ك نه  غردا تتخذ متنب ذ ظ  ظم دماارم دمح كمم، ا 

 دألحك ا دمقر ، م دمص ر ا  ي دم الل ة دمقر ، م.
ال ل  ز مامحتاب غن لت ا   اى غح دا دمّن ت ما ص ا إمى دممنكا، غّةو  صو حب دمقوا م  -2

  اه غن ل ا  دمتحال ة  ي دم اد،م دمت  ت ّاغ مه، غا ل ا  دم حث  ي دممقت ه    غةاام.

      
ااكوووذد روووو  غن توّاضووون  متوالووو  دمرووو   دارد  ، ادمحاووو م؛  إنّوووه ل ووو   رنووو  غن نتووووّال  اوووى        

 دألظ ت دمق ن ن  مه ئ ة دمر   دارد  ، ادألظ ت دمقا   ماق ،م ر محا م.
 
 
 
 
 
 

                                                 

المجيلدي: هو أحمد بن سعيد المجيلدي،  قيه مالك ، وأديب، تولى قضاـاا مكناساة، وتو اـ   ا  صافر سناـة  -(1)
م، وماان كتبااه: اختصااار المعيااار، وأم الحوا اا   اا   اارح مختااـصر خلياال  اا  الفقااه 1683  -هااـ 1094

بيااـروت، دار  –سااير  اا  أحكااام التسااعير. ينظاار إسااماعيل با ااا ) الب اادادي(: هديااة العااار ين المااالك ، والتي
 .163، ص  1  –م 1996الكـتب العلميـة، 

  –م1981الجزائار، ال اركة الوطنياة،  – 2المجيلدي: التيسـير    أحكاام التساعير، تحقياق موساى لقباال، ط -(2)
 .42ص 

 .239 – 238سبة    مصر اإلس مية، ص ينظر، سهام مصطفى أبو زيد: الح -(3)
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 : أسس الضبط اإلداري و الحسبة.المبحث الثاني
،م ي  اى دمحا م ةقواا م،  وإن ذموع حتى تك ن غ م ا ا ئ ة دمر   دارد  ، اغ م ا دمق    

ه ئ ة دمر   دارد   ةم  ظم تاع دأل م ا، اكذد مخّ ا ل  ذت دمق ن ن  دم لتراب ةّن  تح ل  دألظ
 م مووه، امهووذد  إننوو  ظوونتواو  وو  دألظوو ت دمقووا   دمووذ  لوتموو   ا ووه دمقوو ،م ر محاوو م  وو  ةم  ظووم غ

 ، ا وو  دممراووب دمثوو ن  م ظوو ت دمقووا   دممراووب دألاا، م ظوو ت دمقوو ن ن  مه ئوو ة دمروو   دارد  
 ماق ،م ر محا م.
 األساس ال انوني لهيئات الضبط اإلداري. المطلب األول:

توت ا  كواا دمرو   دارد    وا  ةوي ة  حوث دمقو ن ن دارد  ، اةوي ىصو ،ص اوذد دألى وا غنوه   
غحك ةوه ضومي نوص ،  ك ن دمر   دارد   غلرو ً كوذمع، إذ ال تنحصوا ق د و ه، ا (1)ق ن ن ر ا ةقني

تقالو  ةوّ ي، رل ن   ق د  ه، اغحك ةه ة ز م  اى نص   تقالو م، اتنظ م م ةتباقم، ار مّارم ةوي 
ذمووع؛  إنّووه حتووى تكوو ن غ موو ا دمروو   دارد   ةقوواا م، ل ووب غن تكوو ن اووذه دأل موو ا صوو ر ا  ووي 

 .ا ئ ة توتم     ةم  ظته  مهذه دم ل بم  اى غظ ت ق ن ن  لكا ه  صبم دمقا  م
انظووادً مخروو  ا دمروو   دارد    اووى ةم  ظووم دمحالووو ة دمبارلووم  وو  ةختاوو  دمم وو الة؛  وووإن  

ادمتقاو ص ةنهو ، حتوى ال لصو ح تق  و   (2)دممقّا  دم  د،ا ، م وم إموى تح لو  ا ئو ة دمرو   دارد  
ة ، ارووذمع  إنووه لمكننوو  تقاوو م ا ئوو (3)دمحالوو ة اوو  دألصوول، ادمتمتوو  ر محالوو ة دمو ةووم اوو  دالظووتثن ء

دمر   دارد     ق ً موم  لنص  ا ه دممقّا  دم  د،ا  إمى قام ي: ا ئ ة تم  ت دىتص   دمرو   
دارد    اوووى دمماوووت   دمووو  ن  ) ا ئووو ة دمرووو   دارد   دم  ن وووم، غا دمماك لوووم (، اا ئووو ة تمووو  ت 

                                                 

يقصد بالتقنين تجميع رسم  ألهام المباادئ  القانونياة بخصاوص مساألة معيناة  ا  منظوماة ت اريعية، كاأن  -(1) 
نقول القانون المدن ، أو القانون التجاري، أو البحري، ينظر، عماار بوضاياف: الاوجيز  ا  القاانون اإلداري 

 .   35ص 
نااا إلااى أن هنااا   ارقاااً واضااحاً بااين هيئااات الضااـبط اإلداري العااام،  قااو  األماان الااداخل  يجااب أن نتنبااه ه -(2)

كال رطـة،  سلطة الضبط  اإلداري ه  الت  تختص باتخا  القرارات اإلدارية ال ئحية والفردية التا  تتصال 
 هام ال يعاّدون هيئاة بالمحا ظة عــلى النظام العام، بينما قو  األمان  الاداخل  كال ارطة مان جناود وضاّباط، 

ضبط إداري به ا المعنى، وإنما عليهم القيام بتنفيا  ماا يصادر عان هيئاات  الضابط اإلداري. ينظار مصاطفى 
 –، ومحمااد بااه  أباو ياون : أحكاام القااانون  اإلداري 176 – 175أباو زياد  هما : القاانون اإلداري، ص 

 .129 – 128ص  –م 1996اإلسكندرية، دار الجامعة الجـديدة للن ر،  –القسم الخاص 
 .203عمار بوضياف: المرجع نفسه، ص  -(3)
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 لووم دىتصوو   دمروو   دارد    اووى دمماووت   دممحاوو  ) ا ئوو ة دمروو   دارد   دممحا ووم، غا دمالةاك
 دمن   ي ةي دمه ئ ة    دمبا  ي دمت م  ي: ي(، اظنتن اا ا ذل

 دمبا  دألاا: دألظ ت دمق ن ن  مه ئ ة دمر   دارد   دمماك لم. -
 دمبا  دمث ن : دألظ ت دمق ن ن  مه ئ ة دمر   دارد   دمالةاك لم. -
 

 األساس ال انوني لهيئات الضبط اإلداري المركزية. :الفرع األول
  رمم  ظووم دىتصو   دمروو   دارد    اووى دمماوت   دموو  ن  دماوار ة دارد لووم دمماك لووم لتمتّو  

دمت م م:  ،و   دم مه  لوم،  ،و   دمحك ةوم، دمو زلا، اظونتن اا  و  اوذد دمبوا  كوالم ةوي اوذه دماوار ة 
 اوى حو  ، م ّترووح دألظو ت دمقوو ن ن  دموذ  توتمو   ا ووه كول  ةووي اوذه دمه ئو ة  وو  ةم  ظوته  م ل بووم 

 ر   دارد  .دم
 رئيس الجمهورية. أواًل:  -

لتمتّوو   ،وو   دم مه  لووم رمم  ظووم ةهوو ا دمروو   دارد    اووى دمماووت   دموو  ن   وو  دمنظوو ا    
دم ظووت    دم  د،ووا ، ارم جووب ذمووع؛  هوو  لماووع ظووارم دتخوو ذ دمتوو در ا، اداجووادءدة دمالزةووم  وو  

ذمووع ر  ت وو  ه ق ،وو ، ا ،وو   مااووارم، ، ا (1)ة وو ا دمروو   دارد   دموو  ن  حب لوو ً  اووى غةووي دم امووم
 .(2)ادم ل بم دمتنب ذلم    دم امم

اروووو ماج   ما ظووووت   ن وووو  غن مووووا،   دم مه  لووووم دمحووووط  وووو  دتخوووو ذ جماووووم ةووووي دمتوووو در ا،    
اداجووادءدة دمكب اووم روو  ء دمخرووا دمووذ  لهووّ ر دألةووي، ادالظووتقاد  دموو  ن   وو  دمظوواال دالظووتثن ، م، 

، اتتمثوول اووذه دمظوواال دالظووتثن ، م   موو  لاوو : ح مووم (3)مووو ا  وو  دم امووماذمووع مامح  ظووم  اووى دمنظوو ا د
دمروو د ئ، غا دمحصوو  ، دمح مووم دالظووتثن ، م، ح مووم دمحووا ، ح ووث ن وو  دموونص  اووى اووذه دمحوو الة  وو  

ةي دم ظت  ،  هذه دمم در تحّ ر غظ    دما  ء ا الن ح الة دمظاال  96إمى ا  91دمم در ةي ا 
ة دمتوو  لن غوو  دت   هوو  حوو ا دا ووالن  ووي إحوو   تاووع دمحوو الة، اكووذد تح لوو  دالظووتثن ، م اداجووادءد

، اروذمع  وإن دم ظوت   لُووّ  دألظو ت دمقو ن ن  (4)دممّ ا دمتو  تاوتغاقه  كول ح موم، ادآلثو   دممتات وم  نهو 
 ما،   دم مه  لم    ةم  ظته ماارم دمر   دارد    اى دممات   دم  ن . 

 رئيس الحكومة. ثانيًا:  -

                                                 

 .267محمد الص ير بعل : القانون اإلداري، ص  -(1)
 .23، ص 2عّمار عوابدي: القانون اإلداري،   -(2)
 .26، ص 2ناصر لّباد: القانون اإلداري،   -(3)
 .271 – 267المرجع نفسه، ص ينظر تفصيل حاالت الظروف االست نائية، محمد الص ير بعل :  -(4)
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مووووم تقووووا دمق د وووو  دم ظووووت  لم صووووادحم إمووووى ظووووار ة  ،وووو   دمحك ةووووم  وووو  ة وووو ا دمروووو      
 3ل 85إال غنوه رنوو ء  اووى دماارووم دمتنب ذلووم دمتوو  لتمتّو  رهوو   ،وو   دمحك ةوم ا قوو ً ماموو را  (1)دارد  

، «لاهووا )  ،و   دمحك ةوم (  اوى تنب وذ دمق دن ووي، ادمتنظ مو ة » ةي دم ظوت   دمتو  تنووص  اوى غن: 
لنووو  و تر  وووط دمقووو دن ي  ووو  دمم ووو ا » ةوووي دم ظوووت   دمتووو  تووونص  اوووى غنوووه:  2ل 125جوووب ا ارم  

 «.دمتنظ م  دمذ  لو ر ما،   دمحك ةم 
 ،   دمحك ةم ةي ظار ة دمر   دارد    اى دممات   دم  ن ، رم جوب ةو   لوت اارذمع   

و ةووم  وو  ةختاوو  لصوو  ه ةووي ةادظوو م تنب ذلووم تروو  ، اتحووّ ر  ووا ، اك ب وو ة ةم  ظووم دمحالوو ة دم
دمم وو الة؛ شووالرم غن تكوو ن تاووع دممادظوو م ةناوو مم تم ةوو ً ةوو  دمقوو دن ي دممتواقووم رتاووع دمحالوو ة 
اتر  ق ً مه ، ذمع غن دماارم دمتنظ م م ما،   دمحك ةوم ةات روم ر ماوارم دمتقوالو م، ام اوت ةاوتقام 

 .(2) نه 
  شاا  اى ةنح  ،و   دمحك ةوم ا ا ه،  إنّه ر مارم ةي غن دم ظت   مم لنص صادحم، ارصبم ة  

ماووارم دمرووو   دارد  ؛ إال غنوووه لووونص صوووادحم ارصوووبم ة  شووواا  اوووى إقووواد  دم ل بوووم دمتنب ذلوووم موووا،   
دمحك ةووم، ارم جووب اووذه دماووارم دمتنظ م ووم دمتوو  توتموو   وو  غظ ظووه   اووى دم ظووت  ،  ووإن دم ظووت   

 ظوته ماوارم دمرو   دارد    اوى ررالقم ر ا ة  شاا لُووّ  دألظو ت دمقو ن ن  موا،   دمحك ةوم  و  ةم 
 دممات   دم  ن .

 الوزراء. ثالثًا:  -
إن دمووو ز دء رصوووبم   ةوووم ال لتمتوووو ن رحوووط ةم  ظوووم ةهووو ا دمرووو   دارد   دموووو ا، ألن دماوووارم    

، إال (3)دمتنظ م م    دتخ ذ دمقاد دة دمتنظ م م، او  ةوي دىتصو    ،و   دم مه  لوم ا ،و   دمحك ةوم
ا  دممادظو م دمتنب ذلوم دممحوّ را ماصوالح  ة دممختابوم ماو ز دء، ن و  غن دمو زلا غنه ر ماج   إمى ةخت

 –لخووّ ا مووه دتخوو ذ دمتوو در ا، ادمقوواد دة دمتوو  ةووي شوومنه  دمحبوو ظ  اووى دمنظوو ا دمووو ا  وو  قروو   ازد تووه 
 –ةوووثاًل  –غ : غن دمووو زلا لتمتووو  غظ ظووو ً رمم  ظوووم دمرووو   دارد   دمخووو  ؛  ووو زلا دم  ئوووم   –اصووو لته 

ماماظووو ا دمتنب وووذ  دممتواوووط رصوووالح  ته، ةخووو ا ر تخووو ذ ك  وووم دمتووو در ا، اداجوووادءدة    قوووً ً ً ً ً  ً 
دمكب اوووم رحم لوووم دم  ئوووم، اةك  حوووم دمتاووو ث. كمووو  لتمتووو  ازلوووا دمصوووحم   قووو ً مصوووالح  ته  ووو  ة ووو ا 

 .(4)دىتص صه، ر تخ ذ ك  م دمت در ا اداجادءدة دمت  ته ل محم لم دمصحم دموم ة م 
                                                 

، 2، وناصااار لّبااااد: القاااانون اإلداري، 203ينظااار، عماااار بوضاااياف: الاااوجيز  ااا  القاااانون اإلداري،ص  -(1)
 .27ص

 .272محمد الص ير بعل : القانون اإلداري، ص  -(2)
 .  204عّمار بوضياف: الوجيز    القانون اإلداري، ص  -(3)
 .273 – 272، ص محمد الص ير بعل : المرجع نفسه -(4)
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رُاوارته  وو  ة و ا دمروو   دارد    ووي رو ق  غ روو ء دمحك ةووم،  الداخليببة ويتميببز وزيببر  
 هو  غكثوا دمو ز دء دحتك كو ً، اةم  ظوم اجوادءدة دمرو   دارد    اوى دمماوت   دمو  ن ، ااوذد نظوادً 

، ح ث 247 -94  قم  (2)، ةنه  غحك ا دمماظ ا دمتنب ذ (1)مانص   دمكث اا دممنظمم مصالح  ته 
 لم  ت ازلا دم دىا م دمصالح  ة دمت م م:» اى غنه: ةنه   08ج ء    ا 

 «.دممح  ظم  اى دمنظ ا دمو ا ادألةي دموم ة  ي ...  - 
لمووو  ت ازلوووا »  اوووى غنوووه:  248 – 94 قوووم  (3)ةوووي دمماظووو ا دمتنب وووذ  2ا  1ل 2اتووونص ا       

 ي دآلت م:دم دىا م، ادم م   ة دممحا م، ادم  ئم، اداصالح دارد   صالح  ته    دمم  رل
 «.دمنظ ا دمو ا، ادألةي دموم ة  ...  -1
كم  غن ازلا دم دىا م لاتر   دتخ ذ إجادَءدة دمر   دارد   دمو ةم ررالقم ر ا ة  شاا اذمع  

إجووادَءدة  ذ ووي  الووط دمتبوو لل،     ت وو  ه دمووا،   دمتاااووا  ماوو الا؛  هوو  لاووتر   غن لوومةاام ر تخوو 
ذمع ازلووا دم دىا ووم ُةم  ظووم ظووارم دمروو   دارد    اووى دمماووت   دمروو   كووالم  وو  االلتووه؛   حّقووط روو

 .(4)دم  ن 
ا ا ه،  إنه لمكنن  دمق ا رومن دممادظو م دمتنب ذلوم دممحوّ را ماصوالح  ة دممختابوم ماو ز دء، تُووّ   

دألظ ت دمق ن ن  ممم  ظم كل ازلا ظارم دمر   دارد    اى دممات   دم  ن ، ح ث لمكي ماو زلا 
م دمتوو در ا، اداجووادَءدة دمتوو  تهوو ل محم لووم دمنظوو ا دمووو ا  وو  ىصوو   دمون صووا دممتواقووم دتخوو ذ ك  وو

رقروو   ازد تووه، ااوو  ةوو  لاوومى ر مروو   دارد   دمخوو  ، ح ووث لاووتثنى ةووي ذمووع ازلووا دم دىا ووم، إذ 
 لمكنه ةم  ظم دمر   دارد   دمو ا، اذمع  ي  الط دم الا. 

 الضبط اإلداري الالمركزية.األساس ال انوني لهيئات : الفرع الثاني
لم  ت دىتص   دمر   دارد    اى دمماوت   دممحاو  دماوار ة دارد لوم دمالةاك لوم دمت م وم:  

دم دم   اى ةات   دم اللم، ا ،   دمم ا  دمقوو   دم او    اوى ةاوت   دم ا لوم، انتنو اا  و  اوذد 

                                                 

 .204عّمار بوضياف: المرجع نفسه، ص  -(1)
م 1994أوت 10هاـ الموا اق  1415ربياع األول عاام  02الماؤر   ا   247 -94المرساوم التنفيا ي رقام  -(2)

م الا ي يتضامن صا حيات 1991يناير  19المؤر      01 – 91ال ي يعّدل ويتّمم المرسوم التنفي ي رقم 
م 1994أوت  21ات المحلياة والبيئاة واإلصا ح اإلداري )  .ر. .  المؤرخاة  ا  وزير الداخلية والجماع

 وما بعدها (. 15، ص53، ع31 
م 1994أوت  10هااـ الموا ااـق  1415ربيااع األول  02المااؤر   اا   248 – 94المرسااوم التنفياا ي رقاام  -(3)

يئاااة واإلصااا ح اإلداري يتضاااـمن تنظياااـم اإلدارة المركزياااة  ااا  وزارة الاااداخل  والجماعاااات المحلياااة والب
 وما بعدها( . 20، ص 53، ع31م،  1994أوت  21) .ر. .  المؤرخة    

 .414 – 413أحمد محيو: محاضرات    المؤسسات اإلدارية، ص  -(4)
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ن  دموذ  توتمو   ا وه كوّل ةوي او ت ي دمبا  كالم ةي ا ت ي دماارت ي  اى حو  ، منت و ي دألظو ت دمقو ن  
 دمه َئت ي    ةم  ظتهم  م ل بم دمر   دارد  . 

 
 
 
 
 أواًل: الوالي.  -

دم دم  ةا اا  ي دممح  ظم  اوى دمنظو ا، ادألةوي »  اى غن:  (1)ةي ق ن ن دم اللم  96تنص ا  
 و ا دمرو   دارد   ، ارغاو ةا   ا دم دم   اى دمق و ا رمه ةوه  و  ة«ادماالةم، ادماك نم دمو ةم 

ةووي قوو ن ن  98ا  97، اذمووع   قوو ً ماموو رت ي (2)اضوو  دمقوو ن ن تحووت تصووال دموو دم  ةصوو مح دألةووي 
ت ضوو  تحووت تصووال دموو دم  ةصو مح دألةووي متووور  ط دمقوواد دة »  اوى غنووه:  97دم اللوم، ح ووث توونص ا 

 اوى غن:  1ل 98، كمو  تونص ا «غ واله  96دممتخذا    إ    دممه ا دممنص    ا ه   و  دممو را 
 «.لت مى دم دم  تنا ط غ م ا ةص مح دألةي    دم اللم » 

كموو  تتاوو  صووالح  ة دموو دم   وو  ة وو ا دمروو   دارد   غثنوو ء دمظوواال دالظووتثن ، م إمووى ر جووم  
تاوووخ ا تقوووك الة دمقوووا م، ادمووو  ي دمووو  ن  دممتماكووو ا  ووو  إقاووو م دم اللوووم، اذموووع مروووم ن ظوووالةم 

ل وو ز ماوو دم   نوو ة  » ةووي قوو ن ن دم اللووم  اووى غنووه:  99ص ا، ح ووث توون(3)دألشووخ  ، ادمممتاكوو ة
تقتر  دمظاال دالظتثن ، م ذمع، غن لراب ت ىل تقك الة دمقا م، ادم  ي دم  ن  دممتماكو ا  و  

 «.إقا م دم اللم  ي  الط دمتاخ ا 
ماووو دم  رمم  ظوووم ظووارم دمحاووو ا ةحووول  ،ووو   دمم اووو  دمقوووو    (4)اقوو  د توووال قووو ن ن دم ا لوووم 

اذمع ر منا م م م   راو ل ة دم اللوم، غا جو ء ةنهو   نو ة  ال تقو ا دماوار ة دم ا لوم روذمع، دم ا   
  ق ا دم دم  ر تخ ذ ك  م دمت در ا، اداجادءدة دمت  ته ل ماحب ظ  اى دألةي، ادماالةم دموم ة  ي، 

خ صوم لمكي دم دم  غن لتخوذ كول داجوادءدة دم» ةي ق ن ن دم ا لم  اى غنه:  1ل 81ح ث تنص ا 
                                                 

 7هااـ الموا ااق لااـ  1410رمضااان عااام  12المااؤر   اا   09 – 90قااانون الواليااة الصااادر بالقااانون رقاام:  -(1)
الوالياة(  –نة العامة للحكوماة، ت اريعات الجديادة لتنظايم اإلدارة المحلياة ) البلدياة م، األما1990أبريل سنة 

 م.1990مديرية الجرائد الرسمـية، أبريل 
 .274محمد الص ير بعل : القانون اإلداري، ص  -(2)
 .206عّمار بوضياف: الوجيز    القانون اإلداري، ص  -(3)
أبريال  7هـاـ الموا اق لاـ1410رمضاان عاام  12المؤر      08 – 90قانون البلدية الصادر بالقانون رقم  -(4)

الواليااة (   –م، األمانااة العامااة للحكومااة، الت ااريعات الجديااد لتنظاايم اإلدارة المحليااة ) البلديااة 1990ساانة 
 م.1990مديرية الجرائد الرسمية، أبريل
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ر محبوو ظ  اووى دألةووي، ادماووالةم دموموو ة  ي ر مناوو م م م وو  راوو ل ة دم اللووم، غا جوو ء ةنهوو ،  نوو ة  ال 
؛   ممقّا  ىاو  ي ة  غ دالىتص      غردء دمومل دارد   رغاو «تق ا دماار ة دم ا لم رذدمع 

دمقوو   دم او   احو ه ى ةم دمنظ ا دمو ا، اإاله  ا    قنو  دمق د و  دمو ةوم متووّ ي  اوى  ،و   دمم او  
دمق و ا رموو  لاو ا ةووي غجول دممح  ظووم  اوى دمنظوو ا دموو ا ردىوول حو ار دم ا لووم، التخو ذ ك  ووم داجووادءدة 

 .(1)دمت  ته ل مامح  ظم  اى دمنظ ا دمو ا 
الاوو    دموو دم   وو  غردء  ال ،بووه ماحبوو ظ  اوووى دمنظوو ا دموموو ة ، ادألةووي ةنوو ا  م ةووي مووو    
ا  تحووت ظووارم دموو دم  ا إشوواد ه؛   توو مى ةنوو ا  دألةووي موو   دموو دم  ، ح ووث لوموول دممنوو (2)دموو دم 

دمق و ا رمهّمووم ةاوو   ا دموو دم   و  تصووّ   دمتوو در ا دمخ ّصووم رم و دن دألةووي دم قوو ، ، اتنب ووذا ، اتق  مهوو  
(3). 

اةي ىالا ة  ظ ط لت و ي منو  رومن قو ن ن دم اللوم لُووّ  دألظو ت دمقو ن ن  دمم  شوا، ممم  ظوم دمو دم   
 مر   دارد    اى دممات   دممحا .ظارم د

 رئيس المجلس الشعبي البلدي. ثانيًا:  -
لخووووتص  ،وووو   دمم اوووو  دمقووووو   دم اوووو   رمم  ظووووم إجووووادءدة دمروووو   دارد    وووو  دمحوووو ار  

داقا م م دارد لم دمت روم ما ا لم،   اها  ،   دمم ا  دمقوو   دم او    اوى دممح  ظوم  اوى دمنظو ا 
ةي ق ن ن دم ا لم، ح ث تونص  اوى  76إمى ا  69د ة  تق ا إم ه دمم در ةي ا    إقا م دم ا لم، ااذ

لت مى  ،   دمم ا  دمقو   دم ا  ، تحت ظارم » ةي ق ن ن دم ا لم  اى غنه:  69ظ  ل دممث ا ا 
 دم دم  ة  لمت :

 . نقا، اتنب ذ دمق دن ي، ادمتنظ م ة   ا تاد  دم ا لم، اتنب ذا 
  دألةي دموم ة  ي، ا اى دمنظ  م دموم ة م.دماها  اى حاي دمنظ ا، ا 

  دماها  اى تنب ذ إجادءدة دالحت  ي، ادم ق لم، ادمت ىل   م  لخص داظوو   ة، ار اضو  م إموى
 «.ذمع، لت مى جم   دممه ا دمخص ص م دممن  م ره رم جب دمق دن ي، ادمتنظ م ة دمموم ا ره  

                                                 

 .206عّمار بوضياف: المرجع نفسه، ص  -(5)
ديساامبر  19هااـ الموا ااق 1414رجااب عااام  05المااـؤر   اا   314 – 93ياا ي رقاام ينظااـر، المرسااـوم التنف -(1)

م ال ي يتضمن إحدا  مناصــب مندوبين ومكلفين بهـمة ومساعدين لألمان، ويحاّدد مهاامهم وقاانونهم 1993
 وما بعدها (. 07، ص 84، ع  30م،  1993 – 12 -20األساس )   ، ر ،  ،   المؤرخة    

 .143ص  –الجزائر ، من ورات دحلب  –التنظيم اإلداري  -ون اإلداري ناصر لباد: القان -(2)
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م ماووار ة  ،ووو   دم ا لووم  وو  ة ووو ا ةوووي نبوو  دمقوو ن ن ة ضوووحم، اةبصووا 75اقوو  جوو َءة ا    
لتوو مى  ،وو   دمم اوو  دمقووو   دم اوو    وو  إ وو   » ، ح نموو  نصووت  اووى ةوو  لاوو : (1)دمروو   دارد  

 غحك ا دمم را دما رقم، ادحتادة ً محق   دمم د ن ي، احال تهم  اى دمخص   ة  لمت :
 .دممح  ظم  اى دمنظ ا دمو ا، اظالةم دألشخ  ، ادألةالي 
  حاي دمنظ ا    جم   دألة كي دموم ة م دمت  ل ا    ه  ت ّم  دألشخ  .دممح  ظم  اى 

 . دممو ق م  اى كل ةا ت ر مادحم دموم ة م، اكل دأل م ا دممخام ره 

 .دماها  اى نظ  م دموم  دة، اظه مم دما ا    دمق د  ، ادما ح ة، ادمرا  دموم ة م 

     ادو دممو لم، ادم ق لم ةنه .، ادمت در ا دمراا لم ممك  حم دألةةدتخ ذ دالحت 

 .دمقر ء  اى دمح  دن ة دمم ذلم، ادممرّاا 

 .   دماها  اى دمنظ  م مام در دالظتهالك م دمموااضم ما 

  ًتوومة ي نظوو ا دم نوو ، ، ادممقوو را   قوو ً ماووو ردة، ات ووو ً ممختاوو  دمقووو ،ا دم لن ووم، ادموموول  وو  د
تم  وووو  ةووووي ح ووووث دموووو لي   اووووى َغن لكبووووي الوووو  ي رصووووبم ُةاضوووو م كوووول شووووخص ةتوووو  ى ران

 ادمموتق دة.

  دماها  اى دحتادا دممق ل  ، ادمتوا م ة    ة  ا دمتوم ا.» 

كموو  ىووّ ا دمقوو ن ن دم اوو   مووا،    دمم اوو  دمقووو   دم اوو   غن لاووتو ي  وو  غردء ةه ةووه ره ئووم   
لوتم  » ةي ق ن ن دم ا لم  اى غن:  1ل 74دمقا م دم ا لم دمم ض  م تحت ظارته، ح ث تنص ا 

 ،وو   دمم اوو  دمقووو   دم اوو   ممُم  ظووم صووالح  ته دمخ صووم روو ألةي  اووى ا ئووم دمقووا م دم ا لووم دمتوو  
 «.تحّ ر صالح  ته ، اق د   تنظ مه ، اتا  اا ، اكذد ق د    ماه   ي  الط دمتنظ م 

ا ا ووه،  إنووه لمكننوو  دمقوو ا روومن قوو ن ن دم ا لووم لُووو ى دألظوو ت دمقوو ن ن  ممموو  ت  ،وو   دمم اوو   
   دم اووو   ماوووارم دمرووو   دارد    اوووى دمماوووت   دممحاّووو  اقاووو م دم ا لوووم، ح وووث جووو َء اوووذد دمقوووو

 دمق ن ن ة ضح ً اةبص اًل ماار ة  ،   دم ا لم    ة  ا دمر   دارد  .
م   ن دألظ ت دمقو ن ن  مه ئو ة دمرو   دارد  ، ظو دًء   اوى  وهكذا  إنه بعد أن تعرضنا 

نّوه ل و   رنو  دمتووّال  اوى دألظو ت دمقوا   ماقو ،م ر محاو م، اذموع دممات   دم  ن ، غا دممحاو   إ
  ي  الط تح ل  دمحكم  دمقا   ماحا م، ثم ةوا م دمق ،م ي ره .

 
 

                                                 

 .275محمد الص ير بعل : القانون اإلداري، ص  -(3)
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 : األساس الشرعي للحسبة.المطلب الثاني
مقوو   ا نوو    موو  ظوو ط روومن نظوو ا دمحاوو م  وو  دألظوو ت لوووّ  نظ ةوو ً إرد لوو ً،  هوو  لُموو  ت دىتص صوو ً 
تنب ووذل ً ضوومي دمنظوو ا داظووالة ، احتووى تكوو ن غ موو ا دمحاوو م ةقوواا م،  إنووه ل ووب غن لوتموو  دمقوو ،م 

 ر محا م  اى غظ ت شا   لكا ه صبم دمقا  م.
انقص  ر ألظ ت دمقا   ان  دمحكم دمقوا   ماحاو م، ادمماوتن   اوى دمنصو   دمقوا  م  و   

ذمع ظونتواو  و  اوذد دممراوب ماحكوم ، ارو -صواى ده  ا وه اظوام –كت   ده، اظنم  ظو ا ده 
 دمقا   ماحا م، ثم نتواو ماق ،م ر محا م، اذمع  اى دمنح  دمت م :

 دمبا  دألاا: دمحكم دمقا   ماحا م. -
 دمبا  دمث ن : دمق ،م ر محا م. -

 : الحكم الشرعي للحسبة.الفرع األول

   ي دممنكا؛  و  دمنظو ا موّم  ك نت االلم دمحا م، توّ  إح   تر  ق ة دألةا ر ممواال، ادمنه
داظالة ،  إن حكمه  دمقا   لٌوال ةي ىوالا تنو اا دمبقهو ء محكوم دألةوا رو ممواال، ادمنهو   وي 

متقو ا دم م  وم  اوى دمخ وا، النقوم دأل وادر  اوى دمبرو ،ل، اتقوّل » دممنكا، ح ث دتبق د  اوى اج روه 
، ادم م  وو ة توومةا روو ممواال، دممو صوو ، ادم وواد،م،   محك ةووم توومةا روو ممواال، اتنهووى  ووي دممنكووا

اتنهوووى  وووي دممنكوووا، ادأل وووادر لَووومةاان رووو ممواال، الَنهووو ن  وووي دممنكوووا، اروووذمع لاوووتقا غةوووا دمخ وووا، 
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ادمموووواال رووو ي دم م  وووم ، الُقروووى  اوووى دممنكوووا، ادمباووو ر، رتوووو ان دمصوووغ ا، ادمك  وووا، ادمحووو كم، 
 .(1)«ادممحك ا 

دألةوا رو ممواال، ادمنهو   وي دممنكوا روال  دتبقوت دألةوم كاهو   اوى اجو  : » (2)لق ا دري ح ا
 .(3)«ىالل ةي غح  ةنهم 

 
 
 

قووو  ترووو رط  اوووى اجووو   دألةوووا رووو ممواال، ادمنهووو   وووي دممنكوووا »   وووا  رَمنّوووه:  (4)غةووو  دمنّووو ا 
 .(5)«دمكت  ، ادمانم، اإجم   دألةم، اا  غلر ً ةي دمنص وحم دمت  اوو  ةي دم لي 

ُة مووو   اوووى اج رهمووو  » ... ل، ادمنهووو   وووي دممنكوووا: رووومن دألةوووا رووو ممواا  (6)اقووو ا دمقووو ك ن 
 .(7)«إجم   ً    ظ رط اذه دألّةم االحقه ، ال لوام    ذمع ىالل 

ا ا ووه،   مبقهوو ء دتبقوو د  اووى اجوو   دألةووا روو ممواال، ادمنهوو   ووي دممنكووا، إالّ غنهووم دىتابوو د 
ةووي لووا  غن اووذد دم دجووب   نوو   ،  مووي دمبقهوو ء(8)حوو ا ن   ووم اووذد دم دجووب  وو  ك نووه    ن وو ً َغا ك ب ، وو ً 

                                                 

بيااروت، مؤسسااة  – 14 ، ط2عبااد القااادر عااودة: الت ااريع الجنااائ  اإلساا م  مقارناااً بالقااانون الوضااع ،  -(1)
 .493، ص 1  –م 2001 -هـ 1422الرسالة، 

أبو محمد عل  بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلس  القرطب ، الفقيه الحاا ظ الماتكلم، األدياب، ولاد ابن حزم:  -(2)
هـاـ، لاه عاّدة كتاب منهاا: األحكاام ألصاول األحكاام، والفصال  ا  الملال  384بقرطبة من ب د األندل  سانة 

 هب : تها يب ساير هاـ. ينظار، الا456واألهواا والنحـل، وغيرهاا مان الكتاب  ا   ناون مختلفاة، تاو   سانة 
، ص 3، واباان خلكااان: و يااات األعيااان، مااج372، ص2م،  1991 -هااـ 1412، ساانة 1أعاا م النااب ا، ط

325 – 328  . 
 5م،  1996 -هاـ 1416بياروت، دار الجيال،  – 2 ، ط5ابن حزم: الفصل    الملال واألهاواا والنحال،  -(3)

 .19ص 
يااا يحا  بان  ارف بان ماري بان حاـسن الناووي ال اا ع  النووي: هاو ال اي  اإلماام محيا  الادين أباو زكر -(1)

هـ، و تعلّم    دم ق، وأقام بها زمـناً طويـ ً، من كتباه: منهاا   631ع ّمة بالفقه والحدي ، ولد بنو  سنة 
 6هاـ. ينظار، الزركلا : األعـاـ م، ط676الطالبين وبستان العار ين، ومختصر طبقات ال ا عية، تو   سانة 

 .149، ص 8  –م 1984العـلم للم يين، بــيروت، دار  –
، بياروت  4المساـمى المنهاا   ارح صاحيح مسالم بان الحجاا ، ط -النووي: صحـيح مساـلم بـاـ رح الناووي -(2)

 .212، ص 1  –م 1997دار المعر ة، 
ة هاـ  ا  هجار 1173ال وكان : هو محمد بن عل  بن محـمد بن عبد هللا ال وكان   م الصنعان ، و لد عاام  -(3)

 ــــوكان، ون أ بصنعان،  قاض  قضااة القطار الـــاـيمن ، و لاه مؤلفاات ك يارة مـاـنها: نيال األوطاار الاّدرر 
 1 ، ط5هـ. ينظر ال وكان : البادر الطاالع بمحاسان مان بعاد القـاـرن الساـابع، 1250البهـــية، وتـو   سنة 

 .114، ص2   -هـ 1411بــيروت، دار الكــتب العلـميـة، –
 4  –بيااروت، دار الكتااب العلميااة  – 1 ، ط4 ااوكان : الساايل الجااّرار المتد ااـق علااى حدائااـق األزهااار، ال -(4)

 .586ص
الواجااب العيناا : هااو الاا ي ال يسااقط عاان المكلااـف بفعاال األخاار، أي أن هاا ا الواجااب يتناااول كاال واحااد ماان  -(5)

 المكلفين بعيـنه، م ل: الص ة، والصيام، و ....
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لات جب غن لق ا ره كل ةاام رمباره، ارحاب ق  ته، اةي دمبقه ء ةي لا  غن اذد دم دجب كب ،  
 اوى حو  ،  –إن شو ء ده  –إذد ق ا ره دم ول ظق   ي دم  ق ي، اظنتواو م كالّ ةي اوذلي دمواغل ي 

 ر محا م. منخاص ةي كّل ذمع إمى  غ   دجح ، لحّ ر ة ض  حكم دمق ،م 
 
 
 
 
 
 
 
 أواًل: ال ائلون بفرض الكفاية و أدلتهم.  -

إمى غن دألةا ر ممواال، ادمنه   وي دممنكوا  واو كب لوم،  وإذد قو ا روه  (1)ذاب جمه   دموام ء
إّن دموامو ء دتبقو د  اوى غن » ح وث قو ا:  (2) دم ول ظق   ي دم  ق ي، اق  نقل اذد دالتب   دألم ظو

 .(3)«دألةا ر ممواال، ادمنه   ي دممنكا ةي  ااو دمكب ل ة، امم لخ م     ذمع إال دمن   ... 
 واو كب لوم ال  واو  و ي، اغنوه إذد » اق ا دمغ دم  رمن دألةا رو ممواال، ادمنهو   وي دممنكوا: 

 .(4)«ق ةت ره غةم ظق  دمباو  اى دآلىالي ... 

                                                                                                                                                         

و ال ي يسـقط عن المكلف بفــعلـ ال اـير، أي أن ال اارع قصاد حصاوله مان غيار نظيار الواجـب الكفائ : ه -
إلااى  اعلااه،  ااالمهم حصااول المطلااوب، م اال: الجهاااد، والقضاااا، و ... . ينظاار، أحمااد باان محمااد الااوزير: 

، ومحمااد حساان هيتااو: 100ص  –م 2002بيااروت، دار الفكاار المعاصاار،  –المصاافى  اا  أصااول الفقااه 
 .63ص  -م2000بيروت، مؤسسة الرسالة،  – 1ل الت ريع اإلس م ، طالوجيز    أصو

ومن هؤالا العلمااا نا كر: ال زالا ، القرطبا ، الناووي، ابان العربا ، ابان تيمياة، الزمخ اري، الجاـُصاص  -(1)
الرازي، الطبري، األلوس ، مبار  الميل ، ... وغيرهم. ينظر: عز الدين  يحا : ضاوابط األمار باالمعروف 

، وعباد العزياز بان أحماد المساعود: األمار باالمعروف والنها  عان المنكار 78 -77عن المنكر، ص  والنه 
اإلساكندرية، دار   –،  ورمضــان عل  ال رنباص : النظريات العاّمة    الفقاه اإلسا م  83-75، ص1 

 .291ص  –م 2003الجامعة الجديدة للن ر، 
هاـ،  قياه 1248د  اهاب الادين بان عباد هللا األلوسا ، ولاد عاام األلوس : هو عباد هللا بهااا الادين بان محماو -(2)

هاـ، مان مؤلفاتاه: التعطاف علاى التعارف 1291ب دادي، قصد أستنبول، تولى قضاا البصارة سانتين، وتاو  
 .311   األصلين والتصوف. ينظر، أب  الطيب السريري السويس ، معجم األصوليين، ص

 4  -م1983بيااروت، دار الفـااـكر،   -قاارين العظاايم والساابع الم ااان  األلولساا : روح المعااان   اا  تفسااير ال -(3)
 .21ص

 05، ص3ال زال : إحياا علوم الدين، مج -(4)
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دألةووا روو ممواال، ادمنهوو   ووي دممنكووا  وواو كب لووم، اقوو   ووّ ي ده »  قوو ا روومن:  (1)  دمقا  وو غّةوو

 (2) { ...أة  ل ِإن مَّكَّنَّننُْم ِف ِ  أَِف ضِفِ  ق ا ننُْملأ أ  َّنن    ينن   دمقوو ،م ي رووه  وو  ق مووه تووو مى:   د مووذ  
 .(3)«ام   كل دمن ت ةّكن ْد 
ادمنه   ي دممنكا  او كب لوم، اقو  لكو ن  واو دألةا ر ممواال، » رمن:  (4)الا  دري دموار 

 .(5)«  ي إذد  ال دمماء ةي نباه صالح م دمنظا، ادالظتقالا ر م  ا 
 

 دألةا ر ممواال، ادمنه   ي دممنكا ال ل ب  اى كول غح  رو ونه : » ... (6)الق ا دري ت م م
 .(7)«رل ا   اى دمكب لم كم  رّا  ا ه دمقالن 

    روّ ا غرّمم ةنه :ادظت ا دم مه        
َِف نن ِفِ و ي ننق مووه تووو مى:    -1 َْللن  ِإر  أ ْع ي ننإِف ْمْرون  بِننُ ِفع رِفْروِ  ُو  ِفننك ْك  مكنننْك ِف قْمَّنن

ِ ْحلن   ِر و قْوِف  نِئك  ْمْ  أ ِفْعفِف  .(8){ و ين ننِفه لِفن  َل ِ  أ ِفْعنك 
اووذد لوو ّا  اووى غن  إّن ) ةووي ( انوو  مات ووو ل، ا » قوو ا داةوو ا دمقا  وو   وو  تباوو اه مهووذه دآللووم: 

 . (9)«دألةا ر ممواال، ا دمنه   ي دممنكا  او  اى دمكب لم 

                                                 

القرطب : هو أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أب  بكار بان  ارح األنصااري القرطبا ، أخا  عان أبا  العاـّبا   -(5)
األسااماا الحساانى، والتاا كار  اا   ضاال األ كااار القرطباا  وغياارا، ماان مؤلفاتااه: تفسااير القاارين ، ولااُه  اارح 

هـ، ابن  رحون: الاديبا  الما هب  ا  معر اة أعياان 671والت كــرة    أحـوال األخرة، تو       وال سنة 
، ومحماد بان محماد  مخلاوف:  اجرة الناور ال كياة 317علماا الم هــب، بــيروت، دار الكتاب العلمياة، ص

 .197ص  -هـ 1349الكتاب العرب ،  بيروت، دار –   طبـقات المالكـية 
 .41الحج: األية  -(6)
، ص 4،  2ماج –م 1996بياروت، دار الكتاب العلمياة،  – 5ماج، ط11القرطب : الجامع ألحكام القارين،  -(7)

106. 
ابن العرب : هو أبوبكر  محمد بن عبد هللا المعاروف باابن العربا  المعاا ري األندلاـس  اإل ابيل ، ولاد سانة  -(8)

ـ، له عّدة كتب منها: عارضة األحو ي     رح الترما ي، و القاب   ا   ـاـرح المو اق، والعواصاـم ه468
 136هاـ، ينظار: محاـمد بان محماد مخلاوف: المرجاع نفساه، ص 540من القــواصاـم، وغيرهاا، تاو   سانة 
 . 297 – 296ص -4وابن خـلكـان: و يات األعيان، مــج

 .292، ص1مج –بيروت، دار الجيل  –مج 4عل  محمد البجاوي،  ابن العرب : أحكام القرين، تحقيق -(9)
هاـ، وانتقال ماع أبياه إلاى دم اق 661ابن تيمية: هو أحمد بان عباد الحلايم بان عباد السا م، ولاد بحاّران سانة  -(1)

ص ـيرا، برع     علوم النقل والعقـل، وكان مجاهداً ورعاً ال يخاف وال يهااب جااهراً باالحق، وأو ي حتاى 
  1هاـ، لاه مصنفاـات عدياـدة أ هاـرها: الفاـتاو ، ينظار: ال اوكان : البادر الطالاـع،  728لسجن عاام مات با
 .46ص 

، وينظر أيضاً، ابن تــيمـية: مكارم األخ ق، تحقياق وإعاـداد عباد هللا 61ابن تيمية: الحسبة    اإلس م، ص -(2)
 .56ص  –م 2001بيروت، المكتبة العصرية،  – 1بدران، ومحمد عمر الحا ، ط

 .104يل عمران: ارية  -(3)
 .47 – 46، ص 2القرطب ، الجامع ألحكام القرين، مج  -(4)



 مفهوم الضبط اإلداري والحسبة وأسسهما                                       الفصل األول  

 42 

دممقصوو ر ةووي اووذه دآللووم غن تكوو ن  اقووم ةووي اووذه دألةووم ةتصوو لم مهووذد : » (1)القوو ا درووي كث ووا
 .(2)«دمقمن، ا إن ك ن ذمع ادج  ً  اى كل  ار ةي دألةم رحا ْه 

غ  دألةوم  –كمو  غى وا رمنهو    –ظ ح نه اتوو مى  – اده» ... غة  ش خ داظالا دري ت م م  ق ا: 
و  ِفنك ْك  مكننْك ِف تمةا ر ممواال اتنهى  ي دممنكا،  ق  غاجب ذمع  اى دمكب لوم ةنهو  رق موه:    –

َِف نن ِفِ و ي نن َْللن  ِإر  أ ْع ي ننإِف ننِر و قْوِف  نننِئك  ْمننْ  ُقْمَّنن ننلِفن  َل ننِ  أ ِفْعنك  ه  ْمْرون  بِننُ ِفع رِفْروِ  و ين ننِف
 .(3){ « ْحلن  أ ِفْعفِف ِ 

 
 

ْع رّا ق مووه تووو مى:   » دم ةقووق :  (4)اقوو ا درووي دمّنحوو ت ... {  اووى غنووه و  ِفننك ْك  مكنننْك ِف قْمَّنن
 .(5)« او  اى دمكب لم؛ إذ م  ك ن  او   ي مق ا: امتك ن د، غا ةونى ذمع ... 

نَّننننُْم ِف ِ  أَِف ضِفِ  ق ا ننننُْملأ أ  َّنننن   ق مووووه تووووو مى:   د مووووذ -2 ينننن   ِإن مَّكَّ تن ننننْلأ أء  ة  و أل ِِ
 .(6) ... {أة  و ق م ْروأ بُِ ِفع رِفْروِ  و نن ه لِفأ َل ِ  أ ِفْعنك رِ ل أ زَّك  

دألةا ر ممواال، ا دمنه   وي دممنكوا  واو كب لوم، ا قو   وّ ي ده دمقو ،م ي روه » ق ا دمقا   :
ْملأ أ  َّ      ق مه تو مى:   د مذ ي   ِإن مَّكَّنَُّْم ِف ِ  أَِف ضِفِ  ق اُ  . { َامو   كول دمنّو ت .. أة  ل ِِ

 .(7)«ةكن د 

                                                 

ابان كاـ ير: هاو عماااد الادين إسماعاـيل بان ك ياار البصاروي األصال الدمـ قاـ  ال ا ااـع ، ولاد ببصار  ساانة  -(5)
ه حّبااً عظيمااً، ولاه عاّدة هـ، برع  ا  الفقاه والتفساير والنحاو، ومان م اايخه ابان تيمياة، والزماه وأحّبا 701

هاـ. ينظار، ال اوكان : البادر 774تصانيف منها: التفسيـر الم هور، والبداية والنهاية، وغيرهما، تاو   سانة 
 .153، ص 1الطالع  

 .390، 1  -هـ 1388بيروت، دار المعر ة،  –ابن ك ير: تفسير القرين العظيم  -(6)
 .61ابن تيمية: المصدر نفسه، ص  -(7)
بن النحا : هو أحمد بن إبراهيم بن محمد، أبو زكريا محي  الدين الدم ق ،  ام الادمياط ، المعاروف باابن ا -(1)

النحا ، من  قهاا ال ا عية، ولد    دم ق، ورحل أياام تيمورلنا  إلاى مصار، وقتال  اهيداً  ا  معركاة ماع 
  الااورد األعظاام، تااو   عااام الفاارنج، و د ـااـن باادمياط، ماان مؤلفاتااـه:  اارح المقامااات الحريريااة، والم اانم  اا

 .  87، ص1هـ. ينظر، الزركلـ : األع م،  814
 –م 1987 -هاـ 1407بيروت، دار الكتاب العلمياة،  –1ابن النحا : تنبيه ال ا لين عن أعمال الجاهلين، ط -(2)

 .30 – 29ص 
 .41الحج: ارية  -(3)
 .106، ص 4،  2القرطب : الجامع ألحكام القرين، مج -(4)
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غن دألةووا روو ممواال، ادمنهوو   ووي دممنكووا لاووق   ووي كوول  غحوو  إذد قوو ا رووه غ  غحوو ؛ ااووذد  -3
 (1)لون  غنه  او كب لم، اإالّ َمَم  ظق  دم ج    ي دآلىالي رإق ةته ةي  ال دم ول.

 مناقشة أدلة هذا الرأي: -
 ممواال، ا دمنه   ي دممنكا  او كب لم رم  لا :لُاّر  اى دظت الا دم مه  ، رك ن دألةا ر 

ْع    ق مه تو مى:   « ةي » ق مهم غن  -1 مات و ل م   ةاا م  روه؛  ...{و  ِفك ْك  مكنْك ِف قْمَّ
قوو  تووار مات وو ل، كموو  قوو  توار مات  وو ي غلروو ً، ااو  ةوو  ظ ترووح ةوي غرمّووم دمقوو ،ا ي روو ماغ  « ةوي » ألن 

 دمث نو .
دمنهوو   ووي دممنكووا قوو  لكوو ن ر م وو ، غا ر مااوو ن، غا ر مقاووب كموو  رووّ ي دألةووا روو ممواال، ا  -2
ا إنكو   دمقاوب مامنكوا لقو   دم م و   ا وه،  موي موم لنكوا رقا وه  –صاى ده  ا وه اظوام  –دماظ ا 

 .(2)دمذ  مم لصا ه ص  ٌل  ي دم ج   –صاى ده  ا ه اظام  – ق  ى م  غةا دماظ ا 

، ادمنه   ي دممنكا ةي دمقالن دمكالم، ادمح لث دمقوال  غرمم ةقاا  م دألةا ر ممواال -3
جوو َءة   ةووم؛  هوو  تب وو  دم جوو    اووى جم وو  دممكابوو ي ةراقوو ً، ا موو ا دألرمووم ةوو  إ القهوو  لب وو  غن 

 .(3)دألةا ر ممواال، ادمنه   ي دممنكا  او   ي، ام    اض ً  اى دمكب لم

 ثانيًا: ال ائلون بفرض العين وأدّلتهم.  -
إمى غن دألةا ر ممواال، ادمنه   وي دممنكوا  واو  و ي، اال لووذ  غحو   (4)دمبقه ءذاب رول 

 رتاكه.
 –رق     قته  –ادألةا ر ممواال، ادمنه   ي دممنكا  اض ن  اى كل ادح  » ق ا دري ح ا: 

ر م وو ،  مووي مووم لقوو     ااوو نه،  مووي مووم لقوو     قا ووه، اذمووع غضووو  دأللموو ن، موو   ا دء ذمووع ةووي 
، اة  لصّ   ذمع ادقون  دم  ا ةي كثواا دممنكوادة، اتخوّل  وي دممومة  دة،   كو ن (5)« دأللم ن ش ء

 .(6)دألةا ر ممواال، ادمنه   ي دممنكا  او   ي  اى كّل ادح  رحاب   قته، اة  ت اغ إم ه ق  ته
                                                 

، ومحمد كمال الدين إمام: أصاول الحسابة 52ظر، وردة مّراح: الحسبة ودورها    حفظ النظام العام، صين -(5)
 .47   اإلس م، ص

. نقاا ً عاان 285ص –م 1976القاااهرة، مكتبااة وهبااة،  -علاا  محمااد جري ااة: الم ااروعية اإلساا مية العليااا -(6)
القااهرة، عاالم الكتاب  – 1ط –دراساة مقارناة   –محمد سيد عبد التواب: الد اع ال رع     الفقه اإلسا م 

 .396ص -م1983
 .85ينظر، عبد هللا محمد عبد هللا: الحسبة    اإلس م، ص -(1)
وغيرهم، و مان المعاصارين نجاد الادكتور … ومن هؤالا الفقهاا نجد: ابن حزم، محمد عبدا، ر يد رضا،  -(2)

، ومحماد 79 – 78وف والنها  عان المنكار، صعل  جري ة. ينظر، عز الدين يح : ضوابط األمر بالمعر
 .41عبد القادر أبـو  ار : المرجع السابق، ص

 .26، ص 1   -بيروت، دار الجيل –  13ابن حزم: المحلى، تحقيق لجنة إحياا الترا ،  -(3)
 .24ص –م 1994الرياا، دار العاصمة،  – 1حمود بن أحمد الرحيل : أصول الدعوة و طرقها، ط -(4)
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ادمنوو ت  وو  دألةووا روو ممواال، اتغ  ووا دممنكووا  اووى ةادتووب، : » (1)قوو ا   وو  دماحموو ن دمثووو م  
موامو ء   وه تن  وه دمو الا احماهوم  اوى جو ّرا دمواووم، ا واو دمو الا تغ  واه رقو تهم، اظوار نهم،  باو د
 امهم ا  

 .(2)«دم  ، ا او ظ ،ا دمّن ت   وه ما اّلا، ادمحّك ا رو  دمنه   نه ق اًل 
 

 

 

 

 

 

 ادظت ا ا الء  دمبقه ء روّ ا غرّمم ةنه :
ْع ق مووووه توووووو مى:    -1 َِف نننن ِفِ و ي ننننن و  ِفننننك ْك  مكننننننْك ِف قْمَّنننن َْللن  ِإر  أ ْمْرون  بِنننننُ ِفع رِفْروِ  ُي نننننإِف

ِ ْحلن   ِر و قْوِف  نِئك  ْمْ  أ ِفْعفِف  .(3) { و ين ننِفه لِفن  َل ِ  أ ِفْعنك 
مات  وو ي، اموو   مات ووو ل، اتقوو لا دمكووالا: ك نوو د  « ةوونكم »  وو  ق مووه تووو مى « ةوووي » قوو م د غن 

؛   م دجوب ةتواّوط ركوّل  وار (4)تنهو ن  وي دممنكواكاكم غّةوم ت   ن إمى دمخ ا، اتمةاان ر ممواال، ا 
 ةي دممكاب ي رحاب دظتر  ته.

صوواى ده  ا ووه  –قوو ا: ظووموت  ظوو ا ده  – ضوو  ده  نووه  -(1) ووي غروو  ظووو   دمخوو    -2
من رأى منكم منكراً فليـغريه بـيـده، فإن مل يستطـيـع فبلسانــه، فإن مل يستطيـع فبقلـبه، » لق ا:  –اظام 

 .(2)«  ضعف اإلميانوذلك أ

                                                 

عااالب : هااـو عبااد الرحااـمان باان محمااـد باان مااـخلوف ال عااالب  الجااـزائري ماان أكااـابر العااـلماا، ولااد ساانة ال  -(5)
هااـ، ولااه تااأليف ك ياارة مااـنها: روضااة األنااوار ونزهااة األخيااار، واألنااوار  اا  معجاازات النباا  المختااار 786

ماد بان مارزوق الكفياف والتـقاط الّدرر، ... وغيرها، أخا  عناه جـماعاـة كاإلماـام الساـنوس ، ومحماد بان مح
والحفناااوي: تعريااف الخلااف  174-173هااـ. ينظاار، أحمااد بابااا التنبكتاا : نياال االبتهااا ، ص875تااو   ساانة 

 .  78 – 73، ص1برجال السلف،  
بياااروت، المكتباااـة  – 1 ، ط3ال عاااالب : الجاااواهر الحساااان  ااا  تفساااير القااارين، تحقياااق محماااد الفاضااال ،  -(6)

 .278، ص1  –م 1977العصرية، 
 .104يل عمران: ارية  -(1)
 2تحقيق خالد عبد الرحمان الع  ومروان ساوار، ط -المسّمى معالم التنزيل -« تفسـير الب وي » الــب وي:  -(2)

 .399، ص1  –م 1987بيروت، دار المعر ة،   –
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إّن ةونووى دمحوو لث لقتروو  غن ةووي  اووم رمنكووا، غا  له اجووب  ا ووه » لقوو ا   وو  دمقوو ر   وو را: 
،  وإذد موم لاوتر  دمبوار تغ  وا دممنكوا رااو نه، غا لو ه اجوب  ا وه تغ واه رقا وه  (3)«اج ر ً   ن و ً تغ  واه 

 ه   ي دممنكا  او   ي.ااذد ر ظتر  م كل  ار غن لبواه، ا مذد ك ن دألةا ر ممواال، ادمن

غرّمم اج   دألةا رو ممواال، ادمنهو   وي دممنكوا  و  دمقوالن، ادماونم جو َءة   ّةوم؛  هو   -3
 اةي اذه دمنص   ن  :  (4)تب   دم ج    اى جم   دممكاب ي،

ْ  ق مه تو مى:    - نر  قْمَّن ينِف ِْف  ِ نَّنُِ  ت نأْكنْك ِف خ  ن رِج  نلِفن  ُخِف  ْمْرون  بِنُ ِفع رِفْروِ  و تن ننِفه 
ِر و تْ  ُْنْه ِف ل ِمنْنلن  و أ ِفعْ ل و أ ِفعْ ، اق موه غلرو ً:   (5)... { ِمنْنلن  بُِ  هن ِ ل َل ِ  أ ِفْعنك  ُْ بن رِف ِمن نُ
ِر و يِْقيْعنلن  أ  َّن ُق وِف ِي ُء بن رِفض  ي   تْنلن  ل ة  و يْ لأْمْرون  بُِ ِفع رِفْروِ  و ين ننِفه لِفن  َل ِ  أ ِفْعنك 

ين رِفَح ْْهْ  أ  هْ  ِإنَّ أ  ه   َل زِيزع ح ِكي ع أة  و ْيِطيْرلن  أ  ه   و ض ْسل   ل أ زَّك    .(6) { ْ  قْوِف  نِئك  س 
 مناقشة أدلة هذا الرأي: -

لاّر  اى دظت الا رول دموامو ء، ركو ن دألةوا رو ممواال، ا دمنهو   وي دممنكوا  واو  و ي رمو  
 لا :

ْع    ق مه تو مى:   « ةي » ق مهم غن  -1  ي مو   ةاوام ً روه؛ ...{ مات  وو  ِفنك ْك  مكننْك ِف قْمَّن
 ق  تار مات   ي كم  ق  تار مات و ل غلر ً، ااذد ة   غلن ه    غرمم دمق ،ا ي ر ماغ  دألاا.« ةي » ألن 

إن دمق ا رمن دألةا ر ممواال، ادمنه   ي دممنكا  واو  و ي، ل جوب  اوى كول ةاوام غن  -2
نكا ةو ؛  هو  لثوم، ااوذد دمقو ا لالحط دممنكادة، اغن لهب انك  ا ، اغنه إذد مم لق  ي    إنك   ة

 .(7)ةارار، ألن اذد دألةا ةتوذ 

                                                                                                                                                         

لياه صالى هللا ع –أبو سعيد الخدري: هو ساعيد بان مالا  بان سانان األنصااري الخزرجا ، رو  عان النبا   -(3)
الك ير، ورو  عن أب  بكار، وعمار، وع ماان، وعلا ، وزياد بان  ابات، وغيارهم، ورو  عناه مان  –وسلم 

هـ، ينظر، العسق ن : اإلصابة    تميياز 74الصحابة ابن عـبا ، وابن عمـر، وجابر، وغيرهم، تو   سنة 
وابان  80 – 78، ص3ماج -م1992بياروت، دار الجيال،  – 1مج، ط 8الصحابــة، تحقيق عل  البجاوي، 

 .602، ص2   -م1992بيروت، دار الجيل،  – 1عـــبد الـبر: االســتيـعاب    معر ة األصحاب، ط
الحاادي  أخرجااه مساالم  اا  صااحيحه، كتاااب اإليمااان، باااب بيااان كااون النهاا  عاان المنكاار ماان اإليمااان، وأن  -(4)

 .69، ص 1،  78، رقم الحدي  اإليــمان يزيد وينقص و أن األمر بالمعروف، والنه  عن المنكر واجبان
 .494، ص 1  –بيروت، دار الكتاب العرب   –عبد القادر عودة: تاري  الت ريع اإلس م   -(5)
 .48محمد كمال الدين إمام: أصول الحسبة    اإلس م، ص -(6)
 .110يل عمران: ارية  -(7)
 .71التوبة: ارية  -(1)
 .74بالمعروف والنه  عن المنكر، صعبد العزيز بن أحمد المسعود: األمر  -(2)
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غن دممقص ر ةي دألةا ر ممواال، ادمنه   ي دممنكا تحص ل دممصواحم، ار ء دممباو ا،  -3
 .(1) إذد حصل اذد ةي دم ول، ك ن دألةا، ادمنه  ةي ر اام ال ح جم مه

 
 ثالثًا: الترجيح.

م، اةن ققووته ؛ لظهووا منوو  روومن دمت   ووط روو ي دموواغل ي لقتروو  رووو  غن تواضوون  أل دء دمبقهوو ء، اغرمووته
وووي ق  ووول داةووو ا   –اةوووي كووو ن ةترّ  ووو ً  –الاووومى دممحتاوووب دمووو دم   –دمتبالوووط رووو ي ةوووي كووو ن ةكابووو ً ة 

 اذمع حا م  لا : –الامى دممحتاب دممتر   
ن لتبوط دمبقهو ء  اوى غن دألةوا رو ممواال، ادمنهو   ووي دممنكوا  واو  و ي  اوى كوّل ةوي كوو  -1

ةكّابوو ً ةووي ق  وول داةوو ا،   تووو ي  اووى دممحتاووب دموو دم  تغ  ووا ةوو  لهووا ةووي دممنكووادة، غّةوو  ر وواه ةووي 
 دأل ادر  حكمه  ا هم  او كب لم.

 
 
غن دألةووا روو ممواال، ادمنهوو   ووي دممنكووا  وواو كب لووم  اووى دممحتاووب دممتروو  ، الكوو ن  -2

 (2) ا ه  او   ي    دمح الة دمت م م:

 تغ  ا دممنكا ر مقاب. -
 غن لك ن دممنكا ال لوامه إالّ ا . -

 غن ال لتمّكي ةي إزدمم دممنكا إالّ ا ، اذمع رق  ته  اى تغ  اه. -

 إنّه لت  ي من  رمن دمبقه داظالة ، حّ ر دألظ ت دمقا   ماق ،م ر محاو م  ومن خالل ما سب ؛
دمووذ  لقوو ا  ح ووث جووول دألةووا روو ممواال، ادمنهوو   ووي دممنكووا  اضوو ً   ن وو ً  اووى دممحتاووب دموو دم ،

ر ل بم االلم دمحا م، ا او كب لم  اى دممحتاب دممتر  ؛ إذ لتوو ي  اوى اوذد دألى وا  و  حو الة 
حوووّ را  دمبقهووو ء، اروووذمع  وووإن غ وووادر دمم تمووو  دمماوووام لتوووو ان ن  ووو  اوووذد دم دجوووب جم وووو ً حّك ةووو ً، 

ُْنننْه ِف ق وِف ِ ل ِمنْنننلن  و أ ِفعْ ل و أ ِفعْ اةحكووو ة ي، مق موووه توووو مى:    ُْ بن رِف ْمْرون  ُي نننُء بن رِفنننض  ي نننِمن نننُ

                                                 

 -م2001هاـ، 1421الريااا، دار الفضايلة،  – 1بدرية بنت سعود بن محمد الب ير:  قاه إنكاار المنكار، ط -(3)
 .52ص

، ووردة ماّراح: الحسابة 83 – 82ينظر، عز الدين يح : ضوابط األمر بالمعروف والنه  عن المنكر، ص -(1)
ماج 2، ومحماد رّوا  قلعاه جا : الموساوعة الفقهياة الميسارة، 57 – 56ودورها    حفظ النظام العام، ص

، وابااان تيمياااة: مكاااارم األخااا ق، 300، ص1ماااج –م2000  -هاااـ 1421بياااروت، دار النفاااائ ،  – 1ط
 .62ص
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ِر و يِْقيْعلن  أ  َّ  نل ة  و يْ لأبُِ ِفع رِفْروِ  و ين ننِفه لِفن  َل ِ  أ ِفْعنك  أة  و ْيِطيْرنلن  أ  هن   ل ْتلن  أ زَّك 
 .(1)... {و ض ْسل   ْ 

   مارم ةي ك ن دألةا ر ممواال، ا دمنه   ي دممنكوا  واو  و ي  اوى دممحتاوب دمو دم ، إالّ 
اظوووالة ، لتوووو ان ن جم وووو ً حك ةووو ً، اةحكووو ة ي رهووو ل دممح  ظوووم  اوووى دمنظووو ا غن غ وووادر دمم تمووو  د

دمووو ا، م ق لووم دمم تموو  ةووي دم المووم؛   قوو ً م ظوو ت دمقووا   ماقوو ،م ر محاوو م، ااووذد ةوو  لم وو  دمبقووه 
داظالة   ي دمتقال  دم  د،وا ، ح وث م وم دممقوا  دم  د،وا  إموى تح لو  ا ئو ة دمرو   دارد  ، 

دمه ئو ة  –  وول ا ئو ة تمو  ت دىتصو   دمرو   دارد    اوى دمماوت   دمو  ن  ادمتقا ص ةنهو ، 
 –دمه ئ ة دمالةاك لم  –اغىا  تم  ت دىتص   دمر   دارد    اى دممات   دممحا   –دمماك لم 

إذ ال لمكووي ةم  ظووم دمروو   دارد   ةووي ق وول دأل ووادر، ااووذد   قوو ً م ظوو ت دمقوو ن ن  مه ئوو ة دمروو   
 دارد  .
 
 
 

 : ال ائم بالحسبة.رع الثانيالف
امكوي شو    –غ  ر ألةا ر ممواال، ادمنه   ي دممنكا  –دممحتاب ا  ةي لق ا ر الحتا   

 ن  دمبقه ء إ ال  اذد دالظم  اى ةوي لو نوه امو  دألةوا ماق و ا ر محاو م، إذد غ اقو د  ا وه دظوم ادمو  
 ي،  قوو  غ اقوو د  ا ووه دظووم غةوو  ةووي لقوو ا ر الحتاوو   ةووي ران تو وو –دممحتاووب دموو دم   –دمحاوو م 

 وووي   ، اروووذمع  إننووو  ظووونترا   ووو  اوووذد دمبوووا  منووو    دممحتاوووب، اتم   امووو(2)دممحتاوووب دممترووو  
 رورهم ، ثم نتواو مقااي دممحتاب الردره.

 أواًل: أنواع المحتسب.  -
إن دممحتاب ت  ا لك ن ةو ن ً ةي ق ل دم امم، اتو  ا لكو ن ةترّ  و ً، اروذمع لبوّا  دمبقهو ء رو ي 
 ن   ي ةي دممحتاب، اام : دممحتاب دم دم ، ادممحتاب دممتر  ، اظنتوّال  ا هم    م  لا :

 المحتسب الوالي:   -1

                                                 

 .71التوبة: ارية  -(2)
  ال اريعة ، وعـباـد الكاـريم زيادان: نـاـظام القاـضاا  ا177ينظر: عبد الكريم زيدان: أصـول الدعـاـوة، ص -(1)

 .269ص   –م 2000 -هـ  1421بيروت، مؤسسة الرسالة،   – 3اإلس مية، ط
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  ّ ا توالب ة ةنه : (1)مق  غا ر دمبقه ء مامحتاب دمموّ ي ةي ق  ل داة ا
غحوو ا  ةووي نّصوو ه داةوو ا، غا ن ، ووُه ماّنظووا  وو » ... لوووّال درووي داىوو ا دممحتاووب دموو دم  رمنّووه: 

 .(2)«دما  م ادمكق   ي غة  ام، اةص محهم 
ة لوو  ةخووتص ةووي ق  وول دم امووم لقوو ا رمهّمووم داشووادل  اووى نقوو ي » الوّا ووه دموو  ل لم رمنّووه: 

دأل ادر    ة  ا دم لي، ادألىال ، ادالقتص ر ...، تحق ق ً ماوو ا، ادمبرو ام ا قو ً مام و رئ دممقوا ا 
 .(3)«   كل ر ئم، ازةي     دمقا  داظالة ، ادأل ادل دمممم  م

 .(4)«ة ل  ةوّ ي ةي ق  ل دم امم » كم  لوّا ه ةحم  كم ا دم لي إة ا رمَنّه: 
ةووي ااّله دماووار ن م نكووا » غّةوو  ةحموو   ادت قاو وو ، اح ةوو  صوو ر  قن ووو   ،   وّا  نووه رمنّووه: 

 .(5)«دممنكا إذد لها  واه، المةا ر ممواال إذد لها تاكه 
 اوى د ت و   دممحتاوب دمو دم  ة لبو ً  ظوم  ً؛ لووّ ي ةوي ق  ول دمّ اموم، ألجول تّتبط اوذه دمتوو  ل  

دماق رم  اى ةقاا  م غ م ا دأل ادر، ا ط غحك ا دمقا  داظالة ، اى ةم ةص مح دم م  م، رهو ل 
 دممح  ظم  اى دمنظ ا دمو ا    دمم تم  داظالة .

 قوو  تنقووم » موو دم  دمحاوو م، اتتوووّ ر صوو   دمحاوو م  ووي  الووط دالىتصوو   دممكوو ن ، ادمنوو    
االلووم دمحاوو م، ا اووى  غظووه  ة لوو  ك  ووا لهوو مي  اووى ش نوووه ، الكوو ن ةاوو ااًل  نهوو  غةوو ا اموو  دألةووا 

 .(6)«الن    نه ةمثا ن ر ىتص ص ة ةك ن م، غا ن   م، لم  ظ ن دمحا م    ة  الته  دممتوّ را 
 المحتسب المتطوع:   -2

ا  دمذ  لن   نباه ما   ا إمى دمخ وا، ادموو ا » ه: لوّال دم  ل لم دممحتاب دممتر   رمن
 .(7)«ادمبر ام، ادألةا ر ممواال، ادمنه   ي دممنكا، ال لال   اى ذمع ج دًء، اال شك  دً ةي غح  

ا  دمماام    دمم تم   ن  ق  ةوه رهوذد دم دجوب ران » الوا ه ةحم  كم ا دم لي إة ا رمنه:        
 .(8)«تو  ي ةي دم امم 

                                                 

يطلق اصط ح التعيين من قبل اإلمام على التعيين    الوظائف الرسمية، ومعناا التعيين من قبل الدولاة  ا   -(1)
 االصط ح المعاصر.

 .13ابن االخوة: معالم القربة    أحكام الحسبة، ص -(3)
 .438ريوي : أحكام السوق، صالد -(4)
 .57محمد كمال الدين إمام: أصول الحسبة    اإلس م، ص  -(5)
بيااروت، دار  -1ط –عرباا  إنجلياازي  –محمااد روا  قلعجاا ، وحامااد صااادق قنيااـب : معجاام ل ااة الفقهاااا  -(6)

 .409ص -م1985النفائ ، 
 .60محمد كمال الدين إمام: أصول الحسبة    اإلس م، ص  -(1)
 .438، ص أحكام السوقالدريوي :  -(2)
 .57محمد كمال الدين إمام: المرجع نفسه، ص  -(3)
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ىالا اذلي دمتوالب ي لت  ي من  رمّن غ ادر دمم تم  دمماام؛ لتحّما ن ج ءدً ةي دمماو ام م اةي 
 و  تغ  وا دممنكوادة دمظو ااا  و  دمم تمو ، اال لاقوو ن ك ةول دمماو ام م  اوى  و تط دماوارم دماظووم م، 

  دمبقووه ااووذد دنرالقوو ً ةووي ة وو غ دمتووو ان، ادمتروو ةي روو ي دمماووام ي، ااووذد ةوو  لم وو  دمقوو ،م ر محاوو م  وو
داظووالة   ووي ا ئوو ة دمروو   دارد  ؛  هووذه دألى وواا تتحّموول م حوو ا  ك ةوول دمماوو ام م  وو  دمق ووو ا 

 رم م ا دمر   دارد  ، اذمع ران ر اا  ةي غ ادر دمم تم .
ات وو   داشوو  ا إمووى غن تاووم م دممحتاووب دمبووار روو ممتر ّ  اوو  دظووم دصوورالح ؛ تم  وو دً مووه  ووي 

 ل  ز من  غن ناّم  دمق ،م رهذد دم دجب دمقا   ةتر  و ً،   و مارم ةوي دممحتاب دم دم ، اإال  إنه ال
د ت   ه ادج  ً كب ،  ً  اى غ ادر دمم تم  مك نه   ن  ً  اوى دممحتاوب دمو دم ، إال غن اوذد ال لنبو   نوه 

 حكم دم ج   دمو ا  اى غ ادر دمم تم  دمماام.
 
 
 
 
 

 طوع:التمييز بين المحتسب الوالي والمحتسب المت   -3
روو مارم ةووي غن دممحتاووب دموو دم  ادممتروو  ؛ لاووتمّ  كالاموو  ةقوواا  م غ م مووه  وو  دمق وو ا روومة   

، اتتمثوول غاووم اووذه (1)دمحاوو م ةووي دمقووا  داظووالة ، إالّ غن ر نهموو   ااقوو ً غا راوو  دمموو ا ر   وو  كت رووه
 دمباا    م  لا :

اه ردىوول  وو   ووااو غن دمحاوو م  وواو  وو ي  اووى دممحتاووب رحكووم دم اللووم، ا اضووه  اووى ر وو -1
 دمكب لم.

 غن دممحتاب ةنص   مالظتو دء إم ه   م  ل ب إنك  ه، ام   دممتر   ةنص ر ً مالظتو دء. -2

مامحتاب غن لتخذ غ  دن ً  اى إنك  ه دممنكادة دمت  تحت و ماق ا، ادمقها؛ ألنّوه مهوذد دمومول  -3
 ةنص  ، ام   مامتر   غن لتخذ غ  دن ً  اى ذمع.

ب  ا ه غن ل حث  ي دممنكادة دمظ ااا انك  ا ، ا ّم  تاي ةوي دمموواال دمظو اا غن دممحتا -4
 اق ةته، ام   مامتر    ول ذمع.

                                                 

وضع الماوردي تسعة  روق بين المحتسب الوال ، والمحتسب المتطوع، وتبعه    ها ا الفاروق حر يااً أبا   -(1)
اا: األحكاام ، وأبا  يعلاى الفار261-260يعلى الفراا    كتابه. ينظار، المااوردي:  األحكاام السالطانية، ص

 .321السلطانية، ص 
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 ثانيًا: شروط المحتسب وآدابه.  -
مق  اض  دمبقه ء ماقو ،م ر محاو م جماوم ةوي دمقوااي؛ لن غو  ت د ااو   و  دمقو ،م ر محاو م، كمو  

 محا م دمتحا  ره ، مكو  لون ح  و   ماوه، اظونتواو  و  ذكااد صب ة، الرد  لُتراب ةي دمق ،م ر
 اذد دم ن  رق ء ةي دالىتص   مقااي دممحتاب، ثم نتواو مذكا لردره، اذمع   م  لا :

 شروط المحتسب:   -1
قّام ةحم  كم ا دم لي إةو ا شوااي دممحتاوب إموى شوااي ةتبوط  ا هو ، اتتمثول  و  داظوالا 

 (1)ةختاوو    هوو ، اتتمثوول  وو  دمو دمووم، ادمووذك  ا، اإذن داةوو اادمتكا وو ، ادمقوو  ا، ادمواووم، اشووااي 
 ا ا ه  انق ا رذكاا    م  لا :

 الشروط المتف  عليها: - غ
 اإلسالم :  -

لوت ا اذد دمقاي ادضح ً؛ ألن دمحا م نصاا ما لي،  ك   لق ا رنصاا داظالا ةي ا  ج ح  
 .(3)لم ماك  ا  اى دمماام، كم  غن دمحا م   ه  ن   ةي دم اللم، اال اال(2)موق  ته
 التكليف :  -

القص  ر متكا   دم  مغ دمو قل، إذ غنه ةن ي دمتكا   رمحك ا دمقا   م ة ً، ادمحاو م حكمهو  
، ار ا دممكا  ال لا ةه غةا، اال نهو ، ااوذد لونو  غن دمتكا و  (4)دم ج   رإجم   دموام ء كم  تق ا

 .(5)   دممنكا؛ إال غنه ال ل ب  ا ه  واهشاي م ج   دالحتا  ،     ز ماص   دممم   إنك
 ال درة :  -

غن لك ن دممحتاوب قو ر ًد  اوى دألةوا رو ممواال، غا دمنهو   وي دممنكوا،  وإذد   و   وي ذموع 
، ادمق  ا تتب اة ر ي دمماام ي،  م اى ر ج ة دمق  ا    دمغ مب (6)حاّ  ً  ال اج    ا ه إال رقا ه

 .(7)م مي مه دم اللم، ادماار ن

                                                 

 .63لإلط ع أك ر على تفصيل ال روط ينظر محمد كمال الدين إمام: أصول الحسبة    اإلس م، ص  -(2)
 .181ينظر، عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة، ص  -(3)
لنادن   –1ط –أصاوله وضاوابطه ويداباه  –خالد بان ع ماان السابت: األمار باالمعروف والنها  عان المنكار  -(4)

 .170ص  –م 1995هـ، 1415المـنتد  اإلس م ، 
 .183عبد العزيز بن أحمد المسعود: األمر بالمعروف والنه  عن المنكر، ص  -(1)
ينظر، عادل أحمد عبد الموجود ويخرون: تكملة المجموع  رح المه ب لإلمام أب  إسحاق إبراهيم بن علا   -(2)

 .  283ص   –م 2002، دار الكتب العلمية، بيروت – 1 ، ط27بــن يوسف ال يرازي، 
القاااهرة، علاام الكتاااب  – 1ينظاار، أحمااد وهبااة: مااوجز أحكااام ال ااريعة اإلس ميااـة  اا  التااـجريم والعقاااب، ط -(3)

 .98ص –م 1985
بيااروت، دار الكتااب العلميااة  – 1ينظاار، ناااج  إبااراهيم السااويد:  قااه الموازنااات بااين النظريااة والتطبيااق، ط -(4)

 .232ص –م 2002
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 ووذاا دماووار ن غقوو   ةووي ر وواام، ا اوو هم ةووي دم جوو   ةوو  موو    اووى » ...  ا درووي ت م ووم: لقوو
 .(1)«ر اام،  إّن ةن ي دم ج   ا  دمق  ا ... 

 العلم :  -
ل ب  اى دممحتاب غن لك ن      ً رمن دمبول دمذ  لالو  تغ  واه لوت وا ةنكواًد، اإالّ  وال لا ةوه 

الوو ىل  وو  حووّ  دمواووم دممقووااي  وو  دممحتاووب  اووم  ،(2)دمتغ  ووا مابووول  نوو  جهاووه رحكمووه دمقووا  
دممحتاب    ة دق  دمحا م، ااظ ،اه ، اض درره ، م ق   ن  ح ار دمقا   وال لت  ازاو ،   باو  

 .(3)غكثا ةوّم  لصاح،   ب ة دممقص ر ةي دمحا م
ةا اجب غن لك ن دممحتاوب  ق هو ً،     و ً رمحكو ا دمقوالوم، مو وام ةو  لوم» ... ق ا دمق    : 

ره النهى  نه.  إن دمحاي ة  حّانه دمقا ، ادمق  ح ة  قووّ حه دمقوا ، اال ةو ىل ماوقو ا  و  ةوا وم 
 .(4)... « -صاى ده  ا ه اظام  –دممواال ادممنكا إال ركت   ده    اجل، اظنم ن  ه 

 
 

 الشروط المختلف  يها: -  
 العدالة :   -

لك ن ة تن  ً  ي دمك  ،ا اى د ا دموومااءا   لقتاي رول دمبقه ء دمو دمم    دممحتاب، غ : غن
إال غن جمه   دمبقه ء ال لقتا  ن دمو دمم، ذمع ألن دآللو ة دمخ ّصوم رو ألةا رو ممواال، ادمنهو   وي 
دممنكا ج َءة   ّةم،  ال لخّصصه  ةخّصص رغ ا رم ل، ا إن ك نت دمو دمم ال رّ  ةنه ؛  ه  تقوتاي 

 .(5) ت   دممحتاب دم دم  ال      ّةم دمنّ 
 الذكورة :  -

 وو  ت م ووم دمموواغا دم اللوو ة داظووالة م ةثوول دمقروو ء، ادمحاوو م، ادمووّادجح غن  (6)دىتاوو  دمبقهوو ء
 (7)دمذك  ا ال تقتاي    االلم دمحا م م ظ    دمت م م:

                                                 

 .11ابن تيمية: الحسبة    اإلس م، ص  -(5)
بيااروت، دار الب ااائر اإلساا مية  – 1ينظاار، أحمااد الحجاا  الكااردي: بحااو  و تاااو   قهيااة معاصاارة، ط -(6)

 .314ص –م 1999
 .274عبد الكريم زيدان: نظام القضاا    ال ريعة اإلس مية، ص -(7)
 .6ال يزري: نهاية الرتبة    طلب الحسبة، ص -(8)
 .67 – 66ينظر: محمد كمال الدين إمام: أصول الحسبة    اإلس م، ص  -(1)
تجدر اإل ارة إلى أُن ه ا االخت ف    تولية وظيفة والية الحسبة، أّما االحتساب العاام  هاو واجاب  ارع   -(2)

 على الرجل والمرأة.
 .68 – 67ينظر، محمد كمال الدين إمام: المرجع نفسه، ص  -(3)
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غن دمم تم  دانا ن  لح   ة تمو ة نا ، م كاو  ، احّم ةو ة دمناو ء،  ت م وم دممواغا ماحاو م  -
 تمو ة دمنا ، م، لك ن غحاي، اغ رل ةي ت م م دماجل.   اذه دمم 

غن دمّنصوو   دمقووا  م دمّ دمووم  اووى اجوو   دألةووا روو ممواال، ادمنهوو   ووي دممنكووا، موو     هوو  ةوو   -
 لاّجح   ا ت م م دمماغا دمحا م.

 إذن اإلمام :  -
ه ال ل و ز دىتا  دمبقهو ء  و  دشوتادي إذن داةو ا، غا دمو دم  ماق و ا ر محاو م،   وروهم لوا  غنّو

آلح ر دما  م دمحا م، رل ال رّ  غن لك ن دممحتاب ةمذان ً مه    دالحتا   ةوي جهوم داةو ا، الوا  
 (2)، اا  ة   ا ْه غراب دمبقه ء.(1)دم ول دآلىا ةي دمبقه ء رمنه شاي   ظ  ال غصل مه

إذن ةوي  اة  ترمئي إم ه دمنب  غن ة ار دمنصح ر محكمم ادمم  ظم دمحانم غةا ال لحتو و إموى
داةووو ا؛  هووو  ل وووب  اوووى كووول ةاوووام، غّةووو  ةووو  لحتووو و  ووو   ذموووع ةوووي دمقووو ا ممق اةوووم غاووول دم   ووول، 
اتق لمهم ماقر ء؛  إنه لك ن  ي  الط ادم  دمحا م دممو ي ةي ق  ل داة ا، اة  ذمع  ا   ان مع 

ةق ةووم  ةوو  لمنوو  غ  ةاووام ةووي ت ا ووغ ادموو  دمحاوو م  ووي غ  ةنكووا لوواده، م قوو ا اووذد دألى ووا روو ا ه  وو 
 .( 3)دممنكا رحكم ال بته

 آداب المحتسب :  -2
ذكا دمبقه ء جمام ةي دآلرد  ل ب  اى دممحتاب غن لتحّاى ره ، حتى تك ن حا ته 

 ن جحم    تحق ط دألا دل، ادألرادو دمماج ا ةنه ، اةي اذه دآلرد  ن  :
 اإلخالص :  -أ

قصوو  ر حتاوو ره دماووموم، ادم وو ه  اووى دممحتاووب غن لقصوو  ر حتاوو ره اجووه ده اةاضوو ته، اال ل
ادممن مم  ن  دمّن ت؛ ألن دمماام ةرا   ةنه إىال  دمن م    جم   غ م مه، اغح دموه، اده توو مى ال 

 (4)لق ل ةي دمماام إالّ ة  ك ن ى مص ً م جهه.
ال ووب  اووى دممحتاووب غن لقصوو  رق مووه، ا واووه اجووه ده تووو مى، ا اووب » لقوو ا درووي داىوو ا: 

دمن م، ال لق ره      لته  ل ء، اال ةادء، الت نب     ل ظته ةن  ام دمخاط، اةبو ىاا ةاض ته ى مص 

                                                 

الجزائاار، ديااوان  –مااد أحمااد حامااد: التاادابير االحترازيااة  اا  ال ااريعة اإلساا مية والقااانون الااو ضااع  مح -(4)
 .111 – 110ص –المطبوعات الجامعية 

 .299رمضان عل  ال رنباص : النظريات العامة    الفقه اإلس م ، ص  -(5)
 .415محمد س م م كور: المدخل للفقه اإلس م ، دار الكتاب الحدي ، ص -(6)
 .276عبد الكريم زيدان: نظام القضاا    ال ريعة اإلس مية، ص -(1)
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غرنوو ء دم وون ، م نقووا ده  ا ووه  ردء دمق ووُ ا، ا اووم دمت   ووط، القووذل مووه  وو  دمقاوو   ةه رووًم، اجالمووًم 
 .(1)«اة  ر ا إمى ق  ا ق مه ر مام ، ادمر  م 

 الر  :   -ب
 وو  غةوواه، انه وووه، اغن لقوو ا قوو اًل  ق قوو ً مر بوو ً حتووى اموو  كووو ن  غن لكوو ن دممحتاووب    قوو ً م نوو ً 

، مك  لقوا دمممة   ادممنه  رمنه ةقبط  ا ه، الُوادُر موُه دمخ وا، حتوى تنبوتح (2)دممحتاب  ا ه   جادً 
 .(3)نباه اتات  ب م ةا، ادمنه 

 العفة و الورع:   -ج
 بوو ً  وي غةو دا دمنّو ت، ةتّ   وو ً اةوي دمقووااي دماو دزا مامحتاوب غن لكو ن  ب» لقو ا دمقو    : 

 ي ق  ا دمه لم ةي دممتو ق ي، اغ ر   دمصن   ة ...؛ األن دمتوب   ي ذمع غص ن مواضه، اغق ا 
 .(4)«مه  ته 

 
 
 
 

 الصبر:   -ر
غن لتحاّوى دممحتاوب ر مصوو ا، ألن دموذ  لوومةا رو ممواال، النوووه   وي دممنكووا الروّ  غن لتوووّاو 

مذمع ل ب  اى رد   دممنكا غن لص ا  اى ة  لتوواو موه،  وال ل ومت  م ذ  ةي ةاتك   دمموص م، ا 
 .(5)اال ل ذ 

دمو ج   مقوااي دممحتاوب، الردروه،  إنّوه لت و ي منو  رومن دممحتاوب  دموذ   وبعد هذا العرض
لات م  اذه دمقوااي، ادآلرد  او  روال شوع شخصو م تنو ا ةك نتهو  دما  ووم  و  دمم تمو ، اتصو ح 

م؛ إالّ غن اووذد دألةووا مووم لكووي م توو  ا  وو  جم وو  دممحتاوو  ي  اووى ةووا دمتوو  لخ جوو لاا ر مت   وول ادمتوظوو 

                                                 

 .18ابن االخوة: معالم القربة    أحكام الحسبة، ص  -(2)
ينظر، حسين بن محمد  ريف ها م: الحكمة  ا  تزييال يياات األمار باالمعروف والنها  عان المنكار، مجلاة  -(3)

 .  341ان، ص، الرياا،  ركة العبيك64البحو  اإلس مية، ع
 .285عبد العزيز بن أحمد المسعود: األمر بالمعروف والنه  عن المنكر، ص -(4)
 .10ال يزري: نهاية الرتبة    طلب الحسبة، ص  -(5)
 .443  – 442محمد سيد عبد التواب: الد اع ال رع     الفقه اإلس م ، ص -(1)
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داظووالة ، روول كوو ن تحق قووه ناوو   ً، ااووذد رقوو   ةوو  راغتووه  ت ووم دموو دم   وو  دمتوو لي، ا دمتقووى، ادمتماووع 
 .(1)رمحك ا دم لي

ارووذمع لالحووظ روومن دمبقووه داظووالة ، لتم وو   ووي دمتقووال  دم  د،ووا   وو  اضوو  تاووع دمقووااي 
ةووّم    (2)رد ،   متقال  دم  د،ا  ال لاد   شااي دممحتاب، الردره    ا ئ ة دمر   دارد  ادآل

ل ووول دممحتاووب  وو  دمبقووه داظووالة  غكثووا قوو  ا  اووى تحّموول ةاوو ام م ال بتووه ةووي ا ئوو ة دمروو   
 دارد  ، ى صم إذد ت  اة    دممحتاب تاع دمقااي، اتحاّى رتاع دآلرد .

 

                                                 

 .110 – 109سهام مصطفى أبوزيد: الحسبة    مصر اإلس مية، ص -(2)
 يماا يخاص تعياين رئاي  المجلا  ال اعب  البلادي، ووضاعه القاانون    57إلاى  م 47من  م  -م  ً  -ينظر  -(3)

 ، مرجع سابق. 08 – 90قانون البلدية رقم 
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 أهداف الضبط اإلداري والحسبة.:الثانيالفصل 
غلررف هاءررلق نواررلوضع نوضتررعف  وضع  ررد نو رررض ن ونو  لم تررة  لىررض نو  له رر   لرر  تعرر أ  

نون ررلا نوعررلا  تنرري تنتررض  ت ضررة  ررثل  نلحرر   ت يرر  نو  له رر   لنءررل ىررثهل  و ن ررنل   ون ررل  ىن ررل  
نو رض ن ونو   لىذن مل  ثهعنل وضع  د نون لا نوعلا  للنلع خصل صة  ثم ت ث ث  نلح ه  لذوك هف 

 ضتعف لن سالمف ت ر ل  لف :   نوفاة نو
 نو ر ي نأللل: تع  د نون لا نوعلا لخصل صة . -
 نو ر ي نويلوف : نوعنلح  نوالوضون  ولن لا نوعلا . -

 نو ر ي نويلوي : نوعنلح  نو   ن  ولن لا نوعلا  لتترنالتة هف نو  ر  . -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أهداف الضبط اإلداري والحسبة                                                  الفصل الثاني  
 

 56 

 تعريف النظام العام وخصائصه  . :المبحث األول
ني  لننرل ت ث رث  ضعر ل نون رلا نوعرلا  ري غنر ه مري نورن م وض ث ث نوخصل ص نوضف  ض نز لءر       

تنررري وضعررر أ هرررف نو تلرررف نأللل  وضع  رررد نون رررلا نوعرررلا  لنن رررل وضعررر أ هرررف مثوضورررة نالحرررتالتف  
 نو تلف نويلوف  وض ث ث خصل صة.

 .: تعريف النظام العام  المطلب األول
مف  ونضررني  لهرة  ضتلرف منرل تع  فرة هرف نوفارة نوضترعف لن سرال  اإع ت ث ث مرثوضل نون رلا نوعرل

 لذوك ت ر ل  لف : نو رة لنالخضالف 
 نوف ع نأللل : تع  د نون لا نوعلا هف نوالوضع نوضتعف . -
 نوف ع نويلوف : تع  د نون لا نوعلا هف نوفاة ن سالمف. -

 تعريف النظام العام في القانون الوضعي.: الفرع األول
  ل  هر  ذورك (1) خضلد هاءلق نوالوضع هف  م  كلخضالهءم هف تع  د هكر ل نون رلا نوعرلاوم     

ىذه نوفكر ل  تنري إوءرل تخضلرد مري مإض ر  إور  نخر   لمري لرر  إور  نخر   ه رل  عرث  مري  (2)ون رن 
نون لا نوعلا هف مإض   مل  ونس مي نو  لو   ع  كضع مي نون لا نوعلا هف مإض   نخر   ك رل  ع مرل 

مرري نون ررلا نوعررلا هررف نوررزمي نو لتررف رررث ال  ُعررث  كررذوك هررف نوررزمي نو لترر   لوررذو ك تعضررر  هكرر ل   ُعررث  
 . (3)نون لا نوعلا هك ل مضمن ل

 
 

                                                 

 -م2000 –هـ  1421بيروت، مؤسسة الرسالة،  – 1عبد الكريم زيدان: نظرات في الشريعة اإلسالمية، ط -(1)
 .55ص

ار إن نسبية فكرة النظام العام، يظهر تفسيرها في اختالف الدول عن بعضها البعض من حيث الديانة واألفكـ -(2)
المهيمنة  وفلسفة الحياة، والنظـام اقتتصـادي واقمتمـاعي واألخالتـي، وهـ ا مـن الطبيعـي أنـل يمعـل النظـام 
العام مفهوماً متغيراً من دولة إلى أخرى، فما يعتبر مخالفاً للنظـام العـام فـي دولـة معينـة، تـد ق يعتبـر مخالفـاً 

 –تنـاز  الاـوانين  –انون الـدولي الخـاص المزايـري للنظام العام في دولة أخرى. ينظر، أعـرا  بلااسـم: الاـ
 .174-173ص  –م 2001المزاير، دار هومل، 

الاـاهرة -2ط –دراسـة ماارنـة  –ينظر، إبـراهيم حامـد مرسـي طنطـاوي: سـلطات مـلمور الضـبط الاضـايي  -(3)
مية ، ومحمـــد عبـــد المـــواد محمـــد: بحـــوث فـــي الشـــريعة اإلســـال65 -54م، ص 1997المكتبـــة الاانونيـــة، 

ــانون  ــة بلصــول الفاــل  –والا ــانون ماارب م،  1991 -هــ  1411اإلســكندرية، منشــلة المعــارف،  –أصــول الا
 .95 – 94ص
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   ل   لم   للنسع   وكضوءل ت ر   ه نر  هر لع نون رلا نوارلوضوف هرف ( 1)لتعضر  هك ل نون لا نوعلا 
وونس  نون لا نوعلا هف وتلق نوالوضع ن ونو   هإع    إال   وة ور  ل كلع ىذن نور ي  اضص   ل (2)نوثلو 

ولن لا نوعلا هف نوالوضع ن ونو  مثوضل   خضلد  نة هف للرف نواضنوني  سضنق نوضرف تعلار  للو ضترضع 
  لوذوك هإونل سنضع أ وضع  د نون رلا نوعرلا رلوضورل   لهاءرل   لر رلق   لىرذن هرف إ رلو (3) ل لل ه نَقن 

 ل  ولض تنف نوضلوف:نوالوضع ن ونو   را
  لال : تع  فة رلوضول . -
 ثلونل : تع  فة هاءل . -
 ثلويل : تع  فة ر لق . -

 أواًل: تعريفه قانونًا.  -
إع نو  رر  ع نوإزن رر   وررم   رر  تع  فررل  ولن ررلا نوعررلا  لإو ررل  رضصرر   لرر  كضوررة ىررثهل  ون ررل  

نوضرررف سرررنضع أ وضفصرررنلءل هرررف نو ر ررري   لل ترررله  إوررر  ترنرررلع  نلحررر ه نوالوضونررر   ل (4)نو رررض ن ونو 
نويلوف مي ىذن نوفص   هلوض     نوإزن    وص  ل  نو فلظ  ل  نون لا نوعلا  لنوعنلحر  نو كضور  ورة 
ولع تع  فررة  مررر  ل هعرر  هاءررلق نوض رر    نوضتررعف  إضءررثلع هررف لترر  تع  ررد ولن ررلا نوعررلا  ونضإلرر  

 نو ثوضل نالحتالتف وءذه نوفك ل.
 فقهًا.ثانيًا: تعريفه   -

نخضلد هاءلق نوض     نوضتعف هف تع  فءم ولن لا نوعلا  لذوك الخضالف لهء  و ر ىم مري 
نوارررلوضع  –هءرر   لوصرررعضل  ت ث رررث معنررر  ورنررر  وفكررر ل نون رررلا نوعررلا  تضررر  هرررف نو رررثلو نو رررنا  وءرررل 

مي هء   خ ى  ه ري نوفاءرلق مري  ر  ف نون رلا نوعرلا للال ض رلو  لر   نلحر ه  تنري هرلق  –ن ونو  

                                                 

ياصد بالنظام العام هنا الفكرة المعروفة في الاانون الداخلي، إق أنـل تمـدر اإلشـارة هنـا إلـى أن فكـرة النظـام  -(1)
كــرة النظــام العــام فــي الاــانون الــدولي الخــاص، فبينمــا العــام فــي الاــانون الــداخلي، تختلــف فــي هــدفها عــن ف

الماصود بالنظام العـام فـي الاـانون الـداخلي، هـو اسـتبعاد تطبيـا اتفاتـات األفـراد المخالفـة للنصـوص ا مـرة  
فــ ن هــدف النظــام العــام فــي الاــانون الــدولي الخــاص، هــو اســتبعاد الاــانون األمنبــي المخــتص، وفاــاً ل اواعــد 

ية، إ ا كان تطبيال يؤدي للمساس باألسس التـي ياـوم عليهمـا الممتمـو الـوطني. ينظـر، أعـرا  اإلسناد الوطن
 .175 – 174بلااسم: الاانون الدولي الخاص المزايري، ص 

 .28، ص2عمار عوابدي: الاانون اإلداري، ج -(2)
اـانون العـام الـداخلي أو الاـانون لمعرفة عالتة فكرة النظام العام، باواعد الاانون الموضوعية، سواًء تواعد ال -(3)

الخاص وك ا عالتة فكرة النظام العام باواعد الاانون اإلمرايية والشكلية، سـواًء كانـت اإلمـراءات واألشـكال 
، دراسـات «المفهوم الاانوني لفكـرة النظـام العـام » موهرية، أو غير موهرية. ينظر، محمد الصالح خراز: 

 -الدراسـات والبحـوث الاانونيـة، تصـدر عـن دار الابـة للنشـر والتوزيـو تانونية، مملة شهرية متخّصصـة فـي
 .42-33م، ص2003،  مانفي 6المزاير، مطبعة مزوار،  

 .50عمور سالمي: الضبط اإلداري البلدي في المزاير، ص -(4)
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نو اصضو للون لا نوعلا هرف مفءرضا نوارلوضع ن ونو  لنوضةنفر  ن ونو ر  » هف تع  د   لو  ضنلث  لأع: 
هف نوثلو  لكءثف لتنث ولرضونس ن ونو   ىض نو  له    ل  نألمي نوعلا  لنوص   نوعلم  لنو كنن  

نألخترلو مء رل كرلع نوعلم  لنآلونب نوعلم  لت  ا  لرل ن   لذوك  ي      نوا لق  ل  ك  نو خرل   ل 
 .(1)«مصثوىل نوضف رث تءث و  نلح   لماضمل  نون لا نوعلا ىذه 

 عنررف نألمري نوعرلا  لنو ركنن  نوعلمرر  »  مرل م إرضب ت ري سرعث  هنعرر ف نون رلا نوعرلا لأورة: 
 .(2)«لنوص   نوعلم  

ل ض ر  مري خررالل ىرذ ي نوضعر  فني  وء ررل   رنالع مرري وترلق  نلحر  نون ررلا نوعرلا تنرري إع  
نلح  نوالوضون  وة تث يل  تفضق ذوك  هرلو غم مي كضع  نلح  نون لا نوعرلا  ت ير  نو  رضو نألسلسرف نوع

وض ث ث معنله  إال  وة   ض  ي تفلو  ذك   لت ث ث ىرذه نوعنلحر   ألوءرل مضترضول  لغنر  ثللضر   هءرف 
نوعرلا ىرض مرل  ت ن  لتض   ل  ف نوزملع لنو كلع  للءذن هإع ت ث ث ىذ ي نوضع  فني وعنلحر  نون رلا

  ُعلب  لنء ل.
ل  ررضنث  ت ررث غررل  هررف تع  فررة ولن ررلا نوعررلا لررلون   إورر   رنعضررة  تنرري  ا رر ة إورر  هررلورني 
ملو  لمعنض   للذوك  ع ف كال  مي نوإلورني ولن رلا نوعرلا  لر  ترثى  هنر ى لرأع نو اصرضو للون رلا 

وإ لىن  ر  نوعننفر   لتر لع  ثا لهضو    لل نو مف  لنوفضتر   لنوض رلى ن  ن» نوعلا نو لو  ىض: 
تفظ نون لا نوعلا نو لو   ىرض نوضرل ر  مري نو رانم ن   لنأل  رلل نوضخ  رنر   نوضرف ت رضءثف نو  رل  
ل ررلت  نوثلورر   لترر لع ت  رر  نوع رر   ل نررث نولررزلا إ ررلول نون ررلا نو خضرر  لررلواضل  لنو  له رر   لرر  

 .(3)«نسضضرللة 
نو رء   لر  منر  كر  » أع نو اصرضو منرة ىرض:  مل نون لا نوعلا نو عنرض   هنر ى  ت رث غرل  لر

هك ل  ل و    ل ل ولمج  ل من ضو   ضصلوا هف م ضضنه  ل هف شكلة م  نوان م  لنألخالرنرل  نو رل ثل 
هف نو إض    لهف  لسل  نوإ لىن  نو عرن   هلك  مإض   رن  ة نو  لو   لنألخالرن   ل لونتة نوضف 

 .(4)«ند نو لم  لنالتض نا نو ضرلول لني  ه نوه  عضزُّ  لرءل  ل ت لىم هف ت لسكة هف ك
ل نضاُث ىذن نوضع  د هف كضوة  ض ال  مري هءر   لل ترله  إور  كضورة  اضصر   لر   نصر  تفرظ  
نألمي هف تع  فرة ولن رلا نوعرلا نو رلو   لىرذن مرل   ءر  مري خرالل نوضع  رد  هرال  ثر  هنرة و عنر  تفرظ 

                                                 

 .28، ص 2عّمار عوابدي: الاانون اإلداري، ج -(1)
الريـــاض، أكاديميـــة نـــايف العربيـــة للعلـــوم األمنيـــة  -1محمـــو  حســـن ســـعد: الشـــرطة ومنـــو المريمـــة، ط -(2)

 . 19م، ص 2001 -ه 1422
 .94أحمد غاي: الوميز في تنظيم ومهام الشرطة الاضايية، ص  -(3)
 .94المرمو نفسل، ص -(4)
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ث نر   لنون رلا نوعرلا نالرضصرلو   لذورك لل ضرلوىرل  نلحر  نوص   نوعلم   لنو كنن  نوعلم   له لل نو 
 ملو   ولن لا نوعلا.

 لرث هلق  تع  فل   خ ى  كي  ت ث ثن  و عن  نون لا نوعلا  لمي لني ىذه نوضعلو د وإث:
ررضو سررنالمف نون ررلا نوعررلا لأوررة:   رررلول  رري مإ ض رر  رضن ررث ترر لو   ثللضرر   ذن  » تع  ررد    

ث نوع هنرررر   لنألخالرنرررر   لنوث ننرررر   لنواضن ررررث نالهض ل نرررر   لنالرضصررررلو   م رررر ضع مرررر ع  ضررررأث  للواضن رررر
 .(1)«لنو نلسن  نو ل ثل  نوضف مي شأوءل كفلو  نو نلل نو لو    لنو عنض   أله نو نو إض   

مإ ض   نواضن ث نوضف تك     لت  ف مصلو  نون لا نالهض ل ف » ل ع  هة وت ش ت  ض لأوة: 
نورءرل نو خضلفر   هءرف ذن  م ر ضع مر ع تضرأث  للواضن رث نوث ننر   لنألخالرنر  نو ل ث هف نوثلو  هرف هض 

لنوع هنررر   لنالهض ل نررر   لنو نلسرررن   لنالرضصرررلو   نوضرررف ت رررضو نو إض ررر   لتتضونترررة ت رررف نألمكنررر  
 .(2)«لنألزمن   لمي و لا تكم آلخ  

زمرلع لمكرلع   ل ض   مي ىذ ي نوضع  فني  لأع نون لا نوعلا ت لو   لثلل  نوضهرضو هرف كر 
إال  ع م  ضوة مضمن  ل  ف نوزملع لنو كلع  لىرذن ل ررف ترأثن  نوعضنمر   لنو ر لف نو خضلفر   لمرل 
 ناص ىذ ي نوضع  فني  وء ل وم   ث ون كضع  نلح  نون لا نوعلا ىثهل  ون رل  نو ررض ن ونو   لذورك 

 ه مي نو فلىنم نوالوضون  ولن رلا أله  نوض ث ث نوثرن  و ثوضل نون لا نوعلا هف نوالوضع ن ونو   ي غن
 نوعلا.

 ثالثًا: تعريفه قضاًء.  -
 عررر  ف نون رررلا نوعرررلا ر رررلق  ت رررر ل هرررلق هرررف تنينرررل  رررر نو نوم هررر  ن ونو ررر  ل إلرررس ر رررلق 

وفرررظ نون رررلا نوعرررلا  عنرررف مإ ض ررر  نواضن رررث نوالزمررر  » ... ا  ع: 1982هرررلوفف  27نوإزن ررر   لضرررلو   
هف تضه ىل وكف   ضتن  ك  إو لع  م لوس  ه ن  تاضرة نألسلسرن  و  ل   نو لم نالهض ل ف  لنوضن

 .(3)« ر  نوض نب نوض نف هف إ لو تاضرة نو   ل   
لمررل  اخررذ  لرر  ىررذن نوضع  ررد  ىررض  وررة   ررن   مرري  نلحرر  نون ررلا نوعررلا  تنرري  اصرر ه  لرر  

ذن نوضع  رد ورم   ك رل  ع ىر(4)ت ل   نو لم نالهض ل ف  لنوذ        نص  ي ى ل: نألمري لنوت أوننر 
   ث و نوترنع  نو ضمن ل و   ضع نون لا نوعلا.

                                                 

 .50 – 49عّمور سيالمي: الضبط اإلداري البلدي في المزاير، ص -(1)
 .62في المزاير، ص لطرش حّمو: سلطات الضبط اإلداري الوقيي -(2)
 .80ص –م 1991باتنة، مطابو عّمار ترفي،  –بشير بلعيد: الاضاء المستعمل في األمور اإلدارية  -(3)
 .61ينظر، لطرش حّمو: المرمو نفسل، ص  -(4)
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إع نوا ررلق ال   رر  ولن ررلا نوعررلا معررل ن  هلمررثل  ترلررضو إت لسررة ل لىنضررة  وكررف ال  ضانررث لءررل 
م ضارال   لإو ل  ضكف  نوا رلق لض ث رث م ر ضوة  نرث نون ر  هرف نو نلز رل   هءرض   رضنضإة مري لررل   

 .(1)نوخصضم  نو ع لت   لنة
   هإوة   كننل تع  د نون لا نوعلا لأوة:من خالل ما سبق و
مإ ض ررر  نواضن رررث نويللضرررر  ذن  نو  ررر ضع نو رررر ع  لنورررذ   ضرررأث  لعررررث ل  ضنمررر  مخضلفرررر   » 

لل تله  الخضالهة ل  رف نوزمرلع لنو كرلع  ل نري تكرضع ت ل ر  ىرذه نواضن رث  ىرثهل  ون رل  سرلت  
 «.نو رض ن ونو  هف نوثلو  

 تعريف النظام العام في الفقه اإلسالمي.: الفرع الثاني
هن ررل تن رر  وررف ن  ررالع  لنررة  لرر  تع  ررد و صررتل  نون ررلا  – لرر  تررث   ل ررف  –ورم  رررد 

نوعررلا  نررث نوفاءررلق نو ضاررثمني  إال  ع ىرررذن ال  عنررف  وءررم وررم  ضنرررللوضن م رر ضع نون ررلا نوعررلا  هرررلوعر ل 
 للو الحث لنو علوف ال للألوفلظ لنو رلوف.

» وول مر  ن  تع  فررل  ولن رلا نوعرلا هرف نوفرراة ن سرالمف  تنري    هضرة لأورة ىررض: لواث لتع  ل 
ثللضر   –لرعرثه مري رضن رث ل سرس  –الزم  نالترلع لنوضنفنذ  –ك  مل ش   ة ن سالا مي  تكلا ش  ن  

نوعلهلرر   –ال   كرري نالسررضمنلق  نءررل هررف ت انرر   لت ل رر  نو صررلو  نوعلمرر   –نألحرر  لَم ورر  نوضترنرر  
نو ضعلا  ل خضلد شرالع نوثلور   لرلألخص منءرل نوث ننر  لل ضرلوىرل نألحر  نورذ  ترنر   لنرة  –هل  لنآل

 .(2)«لان  نو الع 
لمرري خررالل ىررذن نوضع  ررد تضرررني ونررل  ىررم نو  ررللو  نوضررف وءررل  الررر  للون ررلا نوعررلا هررف نوفاررة 

سرنضنللل لنرلع مرثى ن سالمف لىف: نألتكلا نو   ن   لنو ر   لنو صرلو  نو اصرضول مري نوض ر     ل 
 تعل   كال  مي ىذه نو  للو للون لا نوعلا  لىذن ت ر ل  لف:

  لال : تعلُّ  نألتكلا نو   ن  للون لا نوعلا. -
 ثلونل : تعلُّ  نو   للون لا نوعلا. -
 ثلويل : تعلُّ  نو صلو  نو اصضول مي نوض     للون لا نوعلا. -
 
 

                                                 

اإلســكندرية، دار الكتــا  الحــديث  –نظريــة العمــل اإلداري  –ســامي ممــال الــدين: أصــول الاــانون اإلداري  -(1)
 . 154ص  –م1993

 .166وردة مّراح: الحسبة ودورها في حفظ النظام العام، ص -(2)
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 ظام العام .أواًل: تعّلق األحكام الشرعية بالن  -
تع  أ لعض نو ضأخ  ي  وض ث ث معن  نون رلا نوعرلا هرف نوفارة ن سرالمف  لذورك نوتالررل  مري 

  لمرري لررني ىرراالق نو ضررأخ  ي وإررث نو ررن   رررث نوضىررلب خررال ف  نوررذ  (1)معنررله هررف نواررلوضع نوضتررعف
ص مري نوار نع لنو كرم نويللر  لرن»   ث و هك ل نون لا نوعلا للو عن  نوفاءف ن سالمف  تني  اضل: 

نو ف   لرنلع مي نو ن  ملزا ونل  ل عث  مي نون لا نوعلا  هال  إضز وأله نو لنوإ ل ل   ع  ضفاضن  لر  
خالهة ألع  سل  هك ل نون لا نوعلا هرف ن سرالا ىرض نورثون  نورذ  ول   لر  نو كرم  هكر  تكرم ول  

ت ر  عل   لم رل  حرلو ل  وكر  زمرلع  لنة وص  ح    رتعف نويرض  لنوثالور  هءرض مري نون رلا نوعرلا  ل عرث  
 .(2)«لمكلع

» لواررث  ا ررف م  ررث  رررث نوإررضنو م  ررث  لرر  ىررذن نوض ث ررث  و ررثوضل نون ررلا نوعررلا لاضوررة: 
لرنلسرررل   لررر  ىرررذن نوض ث رررث وفكررر ل نون رررلا نوعرررلا للون رررر  وألتكرررلا نو ررر  ن   و رررضتن   ع وارررضل  ع 

ىرف مري نون رلا نوعرلا  لرلو عن  نوارلوضوف   نونصضص نو ر  ن  نوضرف تضعلر  للوضنهرف  ل نوفر أ  لنو ر نا
ألورة ال   كري وألهر نو مخلوفضءرل  لال  إرضز وءرم نالتفرلق  لر  مرل  خلوفءرل  ك رل  ع نونصرضص نو ر  ن  

 .(3)«نوضف تضعل  للو نثلب  لنو ك له  لنو رل  ون   مي نون لا نوعلا للو عن  نوالوضوف 
ع نون ررلا نوعررلا هررف نوفاررة ن سررالمف  لمررر  ل   ءرر  مرري تعانررف م  ررث  رررث نوإررضنو م  ررث   

     هاض نوضنهف لنو  نا  لنن ل نو نثلب لنو ك له ال  عرث  مري نون رلا نوعرلا  إال  ع مرل  عننرة  ررث 
نوضىلب خرالف   ع نو كرم نو ر  ف  نورذ   عرث  مري نون رلا نوعرلا  لال  إرضز ولإ ل رل  لنألهر نو  ع 

ص حرر    رتعررف نويرررض  لنوثالورر   سررضنق كررلع ىررذن  ضفاررضن  لرر  خالهررة  ىررض نو كررم نوررذ  ول   لنررة ورر
 نو كم      

 لررزا إتنررلع نو نررثلب   ل ترر   نوضنهررف لنو رر نا   ل  صررند هررف نو نررثلب لنو كرر له  هررإذن كررلع ال 
 إال  وة ال  إضز ولإ ل ل  لنأله نو  ع  ضفاضن  ل  خالهة. ك له نو

     نوضنهرف  لنو ر نا لنو نرثلب  ل ضرني مر  ل سر   لأع  نون لا نوعلا هف نوفراة ن سالمف 
لنو ك له  هض   نوضنهف  لهع  نو    ا  ُعث  خ لهل   ل  نون لا نوعلا هف نوفارة ن سرالمف  سرضنق كرلع 
نوتكلب ذوك مي ر رر  هر و لعننرة   ل  ري    ر  نتفرلق مإ ض ر  مري نألشرخلص  لنن رل هعر  نو كر له  

                                                 

الُمراد تانوناً بمعنى النظام العام هنا في إطار الاانون الداخلي، وهو استبعاد تطبيا اتفاتـات األفـراد المخالفـة  -(1)
 للنصوص ا مرة.

، ص 10 – 9،  21حامـاة الشـرعية، سعبد الوها  خالّف: تفسير النصوص الاانونية وتلويلها، مملـة الم -(2)
 .103وما بعدها. ناالً عن محمود عبد المواد محمد: بحوث في الشريعة اإلسالمية والاانون، ص  477

 .104 – 103عبد الوها  خالّف: المرمو نفسل، ص -(3)
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ن ترم  ذورك مري ر رر   ترث نألهر نو ألوء رل ورم  ر  و  لرف لت   نو نثلب ال  عث  مخالًًّ  للون رلا نوعرلا  إذ
نو  ع وء ل  ل  سرن  نو ضم لن وزنا  إال  وة ال  إضز وأله نو  ع  ضفاضن  ل  ت   نو نثلب   ل هع  
نو كررر له  لإال كرررلع نتفرررلرءم    رررك  خ لهرررل   لررر  نون رررلا نوعرررلا هرررف نوفارررة ن سرررالمف  للرررذوك  عرررث  

 للون لا نوعلا مي نو نثلب لنو ك له. نوضنهف لنو  نا  كي  تعل ال  
لال شررك  ع نو  رر   لرر  هعرر  نوضنهررف   ررثخ  ت رر   وورر  نألمرر  » ...  اررضل نو ررضكلوف: 

للو ع لف  لنونءف  ي نو نك   هإذن رلا لذوك ن ملا هءض و   نألمر   لحرلتف نوضال ر  نوعلمر   لكرلع 
ل   لر  هعر  نوضنهرف    فرظ وءرم ه    نو  ض ف ولن ر  (1)«رنلمة م اتل  ولضهضب  ل  غن ه ... 

  ل  م نترف نو صرلو   وكرضع  لرف هعلرة لوو  لر  سررن  نو رضم لن ورزنا  ك رل  ع ت ر  نونرل   لر  
تر   نو ر نا   ررثو   رنءم  كرر  نو فلسررث  وكرضع ت كرة لوو  لرر  سررن  نو رضم لن وررزنا    رل   سرضنق  كررلع 

ولن رل   لر  هعر  نو نرثلب  لتر   ذوك  لر  م رضضى نألهر نو  ل نوإ ل رل   لنن رل ت ر  نو  ض رف 
نو ك له  إو ل  كضع هف تلو  نتفرلرءم  لر  تر   نو نرثلب  لهعر  نو كر له  للرذوك  ارضا نو  ض رف 
لضةنفضررة ت اناررل  ول صررلو   لووقن  ول فلسررث  ألع مخلوفرر  نألهرر نو وءررذه نألتكررلا   ررنعكس سررلرل   لرر  

 نون لا نوعلا هف نو إض   ن سالمف.
 لحق بالنظام العام .ثانيًا: تعّلق ا  -

 ا  ررم نو رر 
هررف نوفاررة ن سررالمف لل ضرررلو حررلترة إورر  ثالثرر   وررضنع  لىررف: ترر  ن  تعررلو   (2)

  ه رري نألتكررلا نو رر  ن  مررل  كررضع (3)لترر  نوعرررث  لنو رر  نو  ررض    لىررض مررل نهض رر  هنررة نو اررلع معررل  
ل   خلحر   هرإع كلور  نو اصضو لَءل ت ان  مصل    لم    لمنءل مل  كضع نو اصضو منءل ت انر  مصر

نأللو  هءف ت  ن   لإع كلو  نويلون  هءف ت  نوعرث  لرث  إض   هف نوفع  نوضنتث نو الع  ل كضع 
ت  ن  ىض نوملوف  لرث  إض   هنة نو الع  ل كضع ت  نوعرث ىض نوملوف  ل ل  ىذن نألسرل  ُر  رم 

 .(4)نو   لل ضرلو حلترة

                                                 

 .518، ص4الشوكاني: السيل المرار، ج -(1)
، وبـ ل  فـ ن مصـدر أو منشـل «ثابـت بحكـم الشـر  وإتـرار  كل ما هو » يعّرف الحا الفال اإلسالمي بلنل:  -(2)

الحا في الفال اإلسالمي، هو السب  الشرعي الـ ي ينشـيل، وهـو الحكـم الشـرعي الـ ي أتـّر  الشـار ، وعليـل 
ف ن مصادر الحاوا في الشريعة اإلسالمية هي أدلـة األحكـام ومصـادرها. ينظـر، بلحـاج العربـي: النظريـات 

 .19 – 16ص   –م 2001المزاير، ديوان المطبوعات المامعية،  –سالمي العامة في الفال اإل
 .24المرمو نفسل، ص -(3)
 .296عبد الكريم زيدان: نظرات في الشريعة اإلسالمية، ص  -(4)
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ك  مل  ضعل  لة نونف  نوعلا ول إض ر   لت ل ضرة » لأوة:  –سر لوة لتعلو   –ل ُع َّف ت  ن  
 .(1)«ولع م ن لل ه و معن ي   ل  ه نو معننني 

ل  رر   ترر  ن  تعررلو  لررلو   نوعررلا  هءررض مررل تعلرر  لررة نونفرر  نوعررلا مرري غنرر  نخضصررلص لأتررث  
  هءررض (3)  إذ  عضررر  تاررل  ول إض رر (2)لوءررذن و ررف إورر  وب  نونررل  ه نعررل  وع ررم خترر ه  لشرر ضل وفعررة

  لذورررك و رر ن  وضعلارررة (4) شرررة مرررل  كررضع  نرررث وهررلل نوارررلوضع نو علحرر  لرررلألمضو نو ضعلارر  للون رررلا نوعررلا
 للو صل   نوعلم  .

 .(5)«مل تعل  لة مصل   خلح  وأله نو » ل ع  ف ت  نوعرث لأوة: 
  ل      ت  نوعرث للو   نوخلص  هءض  ضعل  ل اضق نأله نو  لونس ولن لا نوعلا هنءل وخر

 .(6)لذوك ور ل وءل مي تعل   للو صل   نوخلح  
لمعنلو نوضف ر  لني تاضق ن   لتاضق نوعرلو ىف مصلو  نوعرلو  هإذن كرلع نونفر   لم رل  وونض رل  
ل خ ل ل   هءذن مي تاضق ن   لإذن كلع نون ف   سلسة مصل   خلح   ولعرث  هءذه تاضرة نوضف تضورث  

ك ل تع ف تاضق نوعرلو لص   ن سال    مل تاضق ن  هءرف نوضرف  ي مصلو ة  لنسضإلل  و لهضة   
 .(7)ال تار  ن سال 

لرث هع  نو نءضو  ت  ن  هف نوفاة ن سالمف و ن ن  وفك ل نون لا نوعلا لنآلونب هف نوفاة 
ىض هف وم  نوفاة نوم لف ت   – ل ت  نو  ع  –لو ى مي ىذن  ع ت  ن  » ... نوم لف  تني رلل: 

نتصلال  لثنال  للون لا نوعلا لنآلونب  لمي ثم  ال  إضز نوصل   لنة  لال ن ل نق منة  لال نالتفرلق   ضص 
 .(8)« ل  مل  خلوفة 

هإع تاضق ن  ىف نوضف تضعل  للون لا نوعلا هف نوفاة ن سالمف  لىذن  وانطالقًا مّما سبق
و نو إض     مل تاضق نوعرلو هال وخ  ولن رلا و  ن  وضعل اءل للونف  نوعلا  لنو صل   نوعلم  وإ ن   ه ن

 نوعلا هنءل  وكضوءل تاضص   ل  نو صل   نوخلح .

                                                 

 .24بلحاج العربي: المرمو نفسل، ص  -(1)
الخـولي: نظريـة الحـا  ، وأحمـد محمـود296ينظر: عبد الكريم زيدان: نظرات في الشـريعة اإلسـالمية، ص -(2)

 .68ص -م2003 -ه  1423الااهرة، دار السالم،  – 1بين الفال اإلسالمي والاانون الوضعي، ط
 .13، ص4وهبة الزحيلي: الفال اإلسالمي وأدلتل، ج -(3)
 .415محمد سالم م كور: المدخل للفال اإلسالمي، ص  -(4)
 .138ص  –اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتا   –ي عبد المنعم أحمد بركة: التشريو المنايي اإلسالم -(5)
 .296عبد الكريم زيدان: نظرات في الشريعة اإلسالمية، ص  -(6)
 .289محمد كمال الدين إمام: نظرية الفال في اإلسالم، ص -(7)
بيــروت  -2مــ ، ط2 –دراســة ماارنــة بالفاــل الغربــي  –الســنهوري: مصــادر الحــا فــي الفاــل اإلســالمي  -(8)

 .99، ص3، ج1م  –م 1998ورات الحلبي الحاوتية، منش
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للذوك  ءثف نو  ض ف مي خالل رنلمة لضةنفضة ول  له    ل  نون لا نوعلا هف نو إض   
لإورررزنا نون رررل  للتض نمرررة  هرررإذن كرررلع نوخررر ل   لررر  نون رررلا نوعرررلا مض ررري ال  هرررف تررر   ترررث نألهررر نو  هرررإع 

  ض ف ال  رلش  سلتلتة إال لنلق   ل  شكضى ىذن نوف و   مرل إذن ت ير  نوخر ل  هرف نوتكرلب منكر  نو
  س نو إض   كلة   ل مل    نة هاءلق نو   ع  ن سالمن  تارضق ن   هإع نو  ض رف  رلشر  لةنفضرة 

 نسضرنلون  إو  
 (2)ل هرر  و ررضى نو  ررر   لإذن كررلع نو نكرر  رررث نوتكررف  هلل  ض ررف  ع  اررضا (1)نو  ررلىثل لنو ءررضو

 لذوك هف نو  ل   نو ضعلا  ل اضق ن  ولع غن ىل. 
لتضضرررد نو  ررر  هن ررل  ضعلرر  لررلو اضق نوخلحرر   لرر   لررف حررلتف نو رر   لإ المررة ل اررة  
للهة نال ضثنق  لنة  هلرنس ول  ض رف  ع  ضرثخ  هنرة مري تلارلق وف رة  ألع نو  ض رف إو رل  ضرثخ  

  ةالمضررة إونررة ال  كررضع ةررلى ن   لوكرري لعررث إ المررة لررة  صررن  هررف منكرر  ةررلى   لرررر  وهرر  حررلتف نو رر
ةلى ن   هن   ول  ض ف نون   هنة  لنالتض لب هنة  هإذن وُه   إونة نو نك  نو ضعل  ل   خلص  كلع 
 لرر  نو  ض ررف  ع  ضيررر  مرري لهررضوه لت  رر  نو  ررلىثل   ل لررإر نو نو عضررث    مررل  نررث نوخفررلق   ل 

ررف  رري ُو   إونررة نال ضررثنق  هررال  ضررثخ  نو  ض ررف  ألوررة ال   رر   ورننرر   لال  ضه ررة ن وكررلو لنوإ ررضو م  
   ه أوة تمنن  نو نك ن  نو لى ل.(3)  ننل  

 ثالثًا: تعّلق المصالح المقصودة من التشريع بالنظام العام.  -
وكف و ث و  الر  نو صلو  نو اصضول مي نوض ر    للون رلا نوعرلا  هإورة ال لرث  ونرل مري ت ث رث 

للو صررل   شرر  ل   ثررم تضتررن  م نتررف نو صررلو   تضرر  وضرررني مررثى  الررر  كرر  م تررر  للون ررلا  نو اصررضو
 نوعلا.

 تعريف المصلحة شرعًا:  -
  (4)« رررلول هررف نألحرر   رري هلررف منفعرر    ل وهرر  م رر ل »  ُعرر  ف نومزنوررف نو صررل   لأو ءررل:
نفعر   لوهر  نو  ر ل لو نل وعنرف لرة ذورك هرإع هلرف نو » ... ل رن ي غ تة مي نوضع  د تني  اضل: 

مالحث نوخل   لحال  نوخل  هف ت صن  مالحثىم  وكننل وعنف للو صل   نو  له    ل  ماصرضو 
                                                 

، المورد، مملة تراثيـة فصـلية تصـدرها وزارة الثاافـة واإلعـالم «الحسبة في اإلسالم » محمد عمر حمادة:  -(1)
 .93ص –م 1980 -ه  1401، دار الحرية للطباعة، 9، م 4دار الماحظ، بغداد، الممهورية العراتية،  

لدعوى التي ياوم المحتس  برفعها أمام الاضاء، للمطالبـة بتطبيـا العاوبـة فـي المسـايل دعوى الحسبة هي: ا -(2)
المتعلاة بحاوا هللا ، أو التي يغل  فيها حا هللا تعـالى. ينظـر، أحمـد الحمـي الكـردي: بحـوث وفتـاوى فاهيـة 

 .53م، ص1999 -ه   1420، بيروت، دار البشاير اإلسالمية، 1معاصرة، ط
 .202زيدان: أصول الدعوة، ص عبد الكريم -(3)
 .286، ص1ج –بيروت، دار الفكر  –الغزالي: المستصفى من علم األصول  -(4)
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نو  ع لماصضو نو  ع مي نوخل  خ     لىض  ع   فظ  لرنءم و رنءم  لوف رءم  ل الءرم  لو رلم 
مف رثل   لملوءم لك  مل  ض  ي تفظ ىذه نألحضل  هءض مصل    لك  مل  فض   ىذه نألحضل  هءض

 .(1)«لوهعءل مصل   
نو نفعرر  نوضررف رصررثىل نو ررلوع نو كررنم وعرررلوه  مرري تفررظ » ل ُعرر  ف نورررض ف نو صررل   لأوءررل:

 .(2)«و نءم لوفضسءم  ل اضوءم  لو لءم  ل مضنوءم   ر  ت تنف معني هن ل لننءل 
 لمرري خررالل ىررذ ي نوضعرر  فني  ضرررن ي ونررل  لررأع نو صررل   هررف مانررل  نو رر ع ت رر   نو نفعرر  
لنو  ررر  ل هإلرررف نو نفعررر  ت انررر  ول صرررل    لوهررر  نو  ررر  ل ووق ول ف رررثل  تنررري إع كرررال نألمررر  ي 

   كالع مصل   ش  ن   لذوك إع كلع نوم أ منءل نو  له    ل  ماصضو نو لوع. 
 مراتب المصالح المقصودة من التشريع.  -

   لنو لهنررل  تا  ررم نو صررلو  نو اصررضول مرري نوض رر    إورر  ثالثرر  م نتررف  لىررف: نو رر لو ل
لنوض  نننل   إذ هع  م  ث نوترلى  لري  لشرضو ىرذن نوضا رنم ول صرلو  لل ضررلو  ثلوىرل هرف ررضنا  مر  

لتنا ررم نو صررلو  لل ضرررلو  ثلوىررل هررف رررضنا  مرر  نألمرر  إورر  ثالثرر   ر ررلا: ترر لو   » نألمرر  تنرري رررلل: 
 .(3)«لتلهن   لت  ننن  

تفرررظ مالحرررث ىل هرررف نوخلررر    لىرررذه  تكرررلوند نو ررر  ع  ت هررر  إوررر : » (4)ل ارررضل نو رررل رف
نو الحررث ال تعررثل ثالثرر   ر ررلا:  تررثىل:  ع تكررضع ترر لو    لنوررريلوف:  ع تكررضع تلهنرر   لنويلورري:  ع 

ال لث  منءل هرف رنرلا مصرلو  نورث ي  لنورثونل  ل نري إذن »   هلو  لو ل  ىف نوضف (5)«تكضع ت  ننن  
 لو  لتءلو   لهض  تنلل  لهف نألخ ى هرض  هاث  وم تإ  مصلو  نوثونل  ل  نسضالم   ل   ل  ه

 .(6)«نونإلل لنونعنم لنو هضع للوخ  نع نو رني 

                                                 

 .287 – 286، ص1المصدر نفسل، ج -(1)
ــي الشــريعة اإلســالمية  -(2) ــدار المتحــدة  –البــوطي: ضــوابط المصــلحة ف ــروت، مؤسســة الرســالة، دمشــا، ال بي

 .27ص –المزاير، مكتبة رحا  
 .78د الطاهر بن عاشور: مااصد الشريعة اإلسالمية   تونس، الشركة التونسية للتوزيو    صمحم -(3)
الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى بن محمـد اللخمـى الغرنـاطي أبـو إسـحاا الشـهير بالشـاطبي اإلمـام الممتهـد  -(4)

شـرحل المليـل علـى الخالصـة فـي  كان أصولياً مفسراً فايهاً محـّدثاً لغويـاً نظـاراً ثبتـاً. لـل عـّدة مؤلفـات منهـا:
النحو، والموافاات والحوادث والبد ، واإلفادات واإلنشادات ...، ومن تالم تـل أبـي يحـي بـن عاصـم، وأخيـل 

هـ ، ينظـر، بابـا التنبكتـي: نيـل 790الااضي أبي بكر بن عاصم، وأبي عبد هللا البياني، وغيـرهم، تـوفي سـنة 
 .50-46اقبتهاج،  ص 

 1مـ  –م 2003 –هـ  1424بيـروت، دار الكتـ  العلميـة،  – 3م ، ط2لشاطبي: الموافاات، أبي إسحاا ا -(5)
 .07، ص2ج

 .07، ص2، ج1المصدر نفسل، م  -(6)
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ه عنلىررل  وءررل مفضارر  إونءررل مرري تنرري نوضضسررع   لوهرر  نو ررن  نو رراو   هررف »  مررل نو لهنررل  
  للرذوك هلو رلهف ىرض مرل ت ضرل  إونرة (1)...«نوملوف إو  نو ر   لنو  را  نوالتار  لفرض  نو تلرضب 

 – رررن  مصرررلو ءل  ل مضوىرررل  لررر  لهرررة ت ررري مررري غنررر  ت رررنن   لنءرررل  ل نررري ورررضال م ن لترررة نألمررر  وض
و ل ه ث نون لا  لوكنة  كضع  ل  تلو  غن  منض    وضرضع نو     لنو  ا   لىذن مل ال  –نو لهف 

 .(2) رلغ مرلغ نو  لو 
ل ه عنلىرررل نألخرررذ ل رررل  لنررر  مررري م لسررري نوعرررلون   لتإن رررف نألترررضن» ل مرررل نوض  رررنننل  

  ه  ن لتءرل ك رلل (3)«نو ثو  ل  نوضف تأوفءل نوعاضل نو  نه ل   ل إ   ذوك ر م مكرلوا نألخرالق 
و لل نألم  هف و لا تنلتءل  وكف تعنش نمن  مت  ن   لوءل لءإ  من   نو إض   هن ل  لنر  ل  لسري 

 .(4)نوعلون   لمكلوا نألخالق
    للو رررر لو ل    ل ت رررر –لمالحرررث نو رررر ع هرررف خلاررررة تن صرررر  هرررف تفررررظ خ  رررر   مرررضو 

  هك  مرل  ض ر ي تفرظ ىرذه (5)لىف: نوث ي  لنونفس  لنوعا   لنون    لنو لل –نوكلنل  نوخ س 
نألحضل نوخ     هءض مصل    لك  مرل  فرض   ىرذه نألحرضل   ل لع رءل  هءرض مف رثل  لىرف ل يللر  

ل   نو ررررر لو ل   لنو لهنررررر –نو  رررررللو نوضرررررف ترررررثخ  تررررر ي نو صرررررلو  نو اصرررررضول مررررري نوض ررررر    
تنرري إع ىررذه نو صررلو  ل يللرر  نوضسررل   و فررظ نوكلنررل  نوخ ررس  لذوررك  ل  ررف  –لنوض  ررنننل  

 ى ن  م تر  ك   منءل
(6). 

لوررررر  ل كررررلع نون ررررلا نوعررررلا  ضعلرررر  للو صررررل   نوعلم رررر   هإو ررررة   رررر   ه نرررر  م نتررررف نو صررررل   
للوض  ررنننل   ألع    إال  ع تعلاررة للو رر لو ل   شررث مرري نو لهنررل   لمنءررل(7)نو اصررضول مرري نوض رر   

هف تفظ نو ر لو ل  تفرظ ألررضى م نترف نو صرلو   لووق ألكرر  نو فلسرث  هضارثا نو ر لو ل   لر  
 نو لهنل  لنو لهنل   ل  نوض  ننل .

ل لنة  هإع     نو  ض ف  وص  للو صلو  نو  لو    لنو لهنر   و رل وءرل مري تعلر   ررضى 
ألررررضى نو صرررلو   لهرررف ت كءرررل هلرررف ألكرررر  هرررف نو  له ررر   لررر  نون رررلا نوعرررلا  هفرررف تف ءرررل هلرررف 

                                                 

 .09المصدر نفسل، ص -(1)
 .82محمد الطاهر بن عاشور: مااصد الشريعة اإلسالمية، ص -(2)
 .09، ص2، ج1الشاطبي: الموافاات، م  -(3)
 .82عاشور: المرمو نفسل، صمحمد الطاهر بن  -(4)
 ـ مصـر، دار 1ينظر تفصيل عدد الضروريات وترتيبها، الريسوني: نظرية المااصد عن اإلمام الشاطبي، ط -(5)

 .  49 -33م، ص1997 -ه  1418الكلمة، 
 .110ينظر، البوطي: ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية، ص -(6)
 .162 – 161ظام العام، ص وردة مراح: الحسبة ودورها في حفظ الن -(7)



 أهداف الضبط اإلداري والحسبة                                                  الفصل الثاني  
 

 67 

نو فلسررث  ك ررل   رر     رر  نو  ض ررف    ررل  نو صررلو  نوض  ررننن   ألع نون ررلا نوعررلا   رر لءل    ررل   
هر  ن لتءررل ت فررظ م لسرري نوعررلون   لمكررلوا نألخررالق هررف نو إض رر   إال  ع نو  ض ررف هررف رنلمرررة 

نوض  رررنننل   هنكرررضع نوضارررث م  لع لرررة   ارررثا تفرررظ نو ررر لو ل   لررر  نو لهنرررل   لنو لهنرررل   لررر 
 ل  ف رضل نو صل    لووه  خت ىل  ل  نون لا نوعلا هف نو إض  .

 
 هإع  نون لا نوعلا هف نوفاة ن سالمف      ثالث   نلح   لىف: وبناًء على ما سبق،

 للون ر  وألتكلا نو   ن : نوضنهف  لنو  نا  لنو نثلب  لنو ك له. -1
 ضرلو حلترة: ت  ن   لنو   نو  ض   نوذ   ملف هنة ت  ن .للون ر  وضا نم نو   لل  -2
للون ر  ول صلو  نو اصضول مي نوض    : نو  لو ل   لنو لهنل   لنوض  نننل  ل ارثا نألىرم  -3

  ل  نو ءم.
إع تعل   نون لا نوعلا هف نوفاة ن سالمف لءرذه نوعنلحر   كرلع لرلون   وارضل  ث ىرل هرف ت لُسرك 

ف  لوع م نوخت  نونلهم  ي  ثا ُم ن لتءل  للذوك هإوة   كننل تع  رد نون رلا نوعرلا نو إض   ن سالم
 هف نوفاة ن سالمف  للون   ال ضرلو ي  لى ل :

 بالنسبة العتبار النظام العام هدفًا عامًا، للسلطات الرسمية في الدولة.  -1
 ض: ع  ف نون لا نوعلا هف نوفاة ن سالمف  للون   وءذن نال ضرلو لأوة ى

كرر  تكررم شرر  ف ثررر  لررنص حرر    رتعررف نويرررض  لنوث الورر    لكرر   مررل تعلرر  للو صررل   » 
نوعلم    لنو صلو  نو اصضول مي نوض      ل نري تعرث  نو  له ر   لر  تلرك نألتكرلا  لنو صرلو  مري 

 «.ر ر  نو لتل  نو س ن  هف نوثلو   ت لول  وعثا نوخ ل   لنءل مي ر ر   ه نو نو إض   
ن نوضع  د   ضرني ونل لأع نو  له ر   لر  نون رلا نوعرلا  ال تاضصر  ت ل ضرة  لر  لمي خالل ىذ

لال    لمر  لنترثل هرف نوثلور   لر  ت رض   هرف نو  له ر   لنرة  رث ل لال رل  هرف نون رلا ن سرالمف  إذ 
تع   ك   منءل  ل  ت ل ضة مي زنل   نخضصلحءل نورضةنفف  هضال ر  نو  رر  تارضا للو  له ر   لنرة ررر  

ل لة  للعث ن خالل لة  نث ةءضو نو نك  لنسرض  نوه  هرثلوىل هرف نو  له ر   لر  نون رلا نوعرلا ن خال
لرل ف  لنن ل إذن لر  ن خالل لة  هإع حالتن  نوضرثخ   تنضار  الخضصرلص نوا رلق  هنكرضع ولوه هرف 

 نو  له    ل  نون لا نوعلا  الهف. 
 الحسبة في الدولة. بالنسبة العتبار النظام العام هدفًا خاصًا، لنظام  -2

 ع  ف نون لا نوعلا هف نوفراة ن سالمف  لل ضرلوه ىثهرل  خلحل  ون رل  نو  ض رف هرف نوثلورر   
 لأوة ىض :
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كرر  تكررم شرر  ف ثررر  لررنص حرر    رتعررف نويرررض  لنوث الورر    لكرر   مررل تعلرر  للو صررل   »  
نألتكلا  لنو صلو  ىرثهل  نوعلم    لنو صلو  نو اصضول مي نوض      ل ني تعث  نو  له    ل  تلك 

 «.ون ل  نو  ض ف  لذوك ل هال  الخضصلحلتة نوضةنفن  هف نوثلو  
 

لمي خالل نوضع  د نوعلا  ولن لا نوعلا هف نوفارة ن سرالمف  هإو رة  ضررني ونرل لرأع هكر ل نون رلا 
اءررلق نوعررلا هررف نوفاررة ن سررالمف تض  ررم للوضتررض   لذوررك مالوورر  ل عنلىررل هررف نواررلوضع نوضتررعف  ألع ه

لعث ل تع  فل  وفك ل نون لا نوعلا  تنري هرلق  غنر  م رث ول نو رضنلض  ولىنرك  هلؤننوالوضع نوضتعف 
 ررري غ رررضأ  لو ررررن  ىرررذه نوفكررر ل هرررف نوارررلوضع نوضترررعف   هءرررف تضمنررر  لرررلخضالف نوزمرررلع لنو كرررلع   

ف نوفارة ن سرالمف  لرل تله  إو  تأث ىل لعث ل  ضنم  نرضصلو    لنهض ل ن   لثرالهن   لسنلسن   لنن ل هر
هررإع نألتكررلا نو رر  ن  نوضررف ثرضرر  لررنص حرر    رتعررف نويرررض  لنوث الورر   تعررث  حررلو   ليرضتءررل هررف كرر   
زمررلع لمكررلع  ك ررل  ع نوفاءررلق لتررعضن ول صررل   نو رر  ن  تررضنلض  ت ررث و نو صررلو  نوعلم رر  نو عضررر ل 

نو  ض رررف هرررف كررر  شررر  ل   ل  رررف نخرررضالف نوزمرررلع  لنو كرررلع  لنو ررر لف  لنألترررضنل  لنخضصرررلص 
 مي ةءضو نو نك ن   نوضف تخلود نون لا نوعلا هف نو إض   ن سالمف.  ذوك   ضعل   ل  ل   نو إض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أهداف الضبط اإلداري والحسبة                                                  الفصل الثاني  
 

 69 

 
 
 
 

 : خصائص النظام العام.المطلب الثاني
مرري نوفاررة نواررلوضوف   ض نررز نون ررلا نوعررلا لعررث ل خصررل ص  لسررنضنللل ىررذه نوخصررل ص هررف كرر   

  لف:لن سالمف  لىذن ت ر ل 
 نوف ع نأللل: خصل ص نون لا نوعلا هف نوالوضع نوضتعف. -
 نوف ع نويلوف: خصل ص نون لا نوعلا هف نوفاة ن سالمف. -

 خصائص النظام العام في القانون الوضعي. الفرع األول:
 ض رررم نون رررلا نوعرررلا هرررف نوارررلوضع نوضترررعف لإ لررر  مررري نوخصرررل ص  ت نرررزه  ررري لرررلرف نورررن م  

 ء  وة  لتض ي   ىم ىذه نوخصل ص هن ل  لف:لنألهكلو نألخ ى نو  لل
 أواًل: العمومية. -

ت ررضءثف سررلتل  نو رررض ن ونو  نو  له رر   لرر  نون ررلا نوعررلا     تإررله نوإ ءررضو ولع 
ت ث ث هءف ال ت ضخثا سلتلتءل و  ل   ه و معني   ل مإ ض   م ث ول مي نأله نو   ل و  ل   لعض 

زل  رري مصررلو  نوإ ل رر   لنوضررف ال حررل  وءررل لررلوانم نألسلسررن  نو صررلو  نوتل فنرر    ل نو زلنرر  نو ض نرر
ول إض    لال  ف ف نوضال س  ي ت ل ضءرل إور  ىرثا كنرلع للهرضو نوإ ل ر   هرذوك  عرث  نو  نهرل  هرف 

 .(1)نسضخثنا سلتل  نو رض ن ونو 
للررذوك  خرر    رري مإررلل تررثخ  نو رررض ن ونو   تررن م نوعالرررل  نوالوضونرر  نوخلحرر  لررني 

  هررلو غم (2) ل نو فلظ  لر  مصرلو  ماس ر    ل شر ك    ل ه عنر  مء رل للرغ  رثو    رل ءلنأله نو  
مررري كرررضع ىرررذه نو صرررلو  نألخنررر ل ت ضرررض   رررث ل  ه ررر نو  إال  ع ت ل ضءرررل ال ترررثخ  هرررف مإرررلل نو ررررض 

   هءف مصلو  م ثلول  الشض لوءل  ل   ه نو معننني.(3)ن ونو   ألوءل مصلو  ت س و لمل  خلح ل  

                                                 

 .158سامي ممال الدين: أصول الاانون اإلداري، ص  -(1)
 .52عّمور سيالمي: الضبط اإلداري البلدي في المزاير، ص  -(2)
رســالة  –دراســة ماارنــة   –محمــد محمــد مصــطفى الوكيــل: حالــة الطــوارب وســلطات الضــبط اإلداري  -(3)

ممموعة رسايل الـدكتورا ، مكتبـة مامعـة أدرار، تسـم الـدوريات  ،«ممموعة رسايل الدكتوراة » دكتوراة، 
 .82، ص 206والممالت والرسايل، الرتم 
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تفرررظ نون رررلا نوعرررلا  كرررضع هرررف نألمرررلكي لنوتررر ق نوع ضمنررر  كلو رررضنوع  لنو رررلتل   ك رررل  ع
لنو ضنزىل ...   هال   كي و لتل  نو رض ن ونو   ع تضثخ  هف نألمرلكي نوخلحر   إال  إذن تإرللز 

 .(1)مل لثنخلءل إو  خلوهءل  لذوك كلو إنج نو نرعي مي  هءزل نو نو ض  و  لسة للو كنن  نوعلم 
شلول لأوة إذن كلع مي حالتنل  سلتل  نو ررض ن ونو   ىرثا هرثنو منرزل ن ر  لتإثو ن 

ول رراض   خ رر  منررة  لرر  نو ررلول  هإوررة ال  إعرر  وءررل مرري سرررن   لرر  ملوررك هررثنو ونخلررف  لوررض كررلع 
نوخترر  مرري نوءنررلوه م ررثرل   لذوررك ألع نوخترر  هررف ىررذه نو لورر  نألخنرر ل  ال  ضعررث ى  شررخلص سررلكنف 

  إال  ع هلورررل  مرري نوفاررة  ررذىف إورر   ع نوخترر   ل (2)عنرر  لررة نو رررض ن ونو نو رنرر   لىررض   مررل ال  ُ 
ًُ  ررلا   ًُ  ل تءث رُث نوضءث رث نو ضضورث مري نتض رلل نوءنرلو نو نرلزل نآل لرر  ول راض  ىرض هرف تاناضرة خترُ 
سررضنق  كررلع نالوءنررلو مرري نوررثنخ   ل نوخررلو   لسررضنق  كررلع نو رنرر  لنرعررل   لرر     رر   ررلا  ا  لرر     رر  

لنو رف هف ذوك   ه  إو   ثا إمكلع تعنرني نألهر نو نو ع ترني ولختر  لرذلنتءم سرلفل   لر   هلورف 
لهرررة نوض ث رررث  هرررلوخت  ال   ررر   هارررض سرررلكنف نو رنررر   لررر     شرررخص   ض ررر   وخضورررة إوررر  ىرررذن 

  للررررذوك  إررررضز و ررررلتل  نو رررررض ن ونو    ع تضررررثخ   نررررثمل  كررررضع هررررثنو منررررزل ن رررر  (3)نو رنرررر 
 ذن نوضءث ث للالوءنلو ونخلنل   ا خلوهنل .ول  اض   سضنق  كلع ى

 ثانيًا: المادية. -
تضضو  سلتل  نو رض ن ونو  حنلو  نون رلا نوعرلا نو رلو  ذل نو  ءر  نوخرلوهف نو ل رض   
هال  ثخ  هف وتلق نو رض حنلو  نون لا نوعلا نو عنض   ل نو لتف  ل نألولف     ذورك نورذ   ضصر  

لنو  ل    لذوك مل وم تاض ع نو لو  نو عنض     ل نو لتنر    ل نألولنر   للوعال ث  لنألهكلو  لنو  ل   
لأهعرررلل ملو ررر  خلوهنررر  مررري شرررأوءل  ع تصرررر  سرررررل  مررري  سررررلب نالترررت نب  لنو  رررل  للون رررلا نوعرررلا 

  ألع نو اصرررضو لرررلآلونب نوعلمررر  ىنرررل  ون ررر  تلرررك نألخرررالق نو يلونررر  نوفلترررل   لررر  نو رررث (4)نو رررلو 
 .(5)ذن وم ُ صي  ت تف  نة إخالل للوتلل  نو لو  ولن لا نوعلانألوو  منءل نوذ  إ

                                                 

 .472ص   -م1994اإلسكندرية، دار المطبوعات المامعية،   -مامد راغ  الحلو: الاانون اإلداري  -(1)
-م1992هـ ، 1412ر العربـي، الاـاهرة، دار الفكـ –2محمود عاطف البنا: الوسيط فـي الاـانون اإلداري، ط -(2)

 .630ص
دراســة  –محمــد أحمــد فــتح البــا  الســيد: ســلطات الضــبط اإلداري فــي ممــال ممارســة حريــة اقمتماعــات  -(3)

ــة  ــورا ،  –ماارن ــدكتورا  » رســالة دكت ــة «ممموعــة رســايل ال ــة مامع ــدكتورا ، مكتب ، ممموعــة رســايل ال
 .50 – 49، ص 203أدرار، تسم الدوريات والممالت والرسايل، الرتم 

 .160سامي ممال الدين: أصول الاانون اإلداري، ص  -(4)
 .57عّمور سيالمي: الضبط اإلداري البلدي في المزاير، ص -(5)
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ل لنررة  هإوررة ال   كرري وءن ررل  نو رررض ن ونو   ع ت ررضخثا سررلتلتءل نو رررتن   نررث نوخرر ل  
  ي نآلونب نوعلم   إال إذن ت تف  ي نوخ ل   نءل إخالل مرلش  للو  ء  نو لو  ولن لا نوعلا.

 ثالثًا: المرونة و التطور. -
ررر  نون ررلا نوعررلا مفءضمررل  م وررل  لمضتررضون   هءررض ذل  رنعرر  مضمنرر ل  تضررأث  لعررث ل  ضنمرر  مخضلفرر   ُعض

سنلسن   لنرضصلو    لنهض ل ن   لثالهن  ...  لنو رف هف ذوك  عضو إور   ع هكر ل نون رلا نوعرلا تارضا 
ا نوعلا  إال  وة و رن       ع نو    ع   لىم هف ت ث ث نوعنلح  نوضف  اضا  لنءل نون ل   ل  ن ضرلون

   (1)ال   كنررة نوضضحررر  إوررر  لترر  وصرررضص هلمرررثل ذن  م رر ضع ثللررر  ال  ضمنررر  للون ررر  ولن رررلا نوعرررلا
وذوك ال   ث و نو    ع ولن لا نوعلا معن  م ث ون    ضانث لة نوالتف هف  تكلمة  ل   ض    م  ت ث ث 

 .(2)مفءضا نون لا نوعلا ولفاة لنوا لق نوذ   ضانث
 : خصائص النظام العام في الفقه اإلسالمي.الفرع الثاني

 ض م نون لا نوعلا هف نوفاة ن سالمف لخصل ص ت نزه  ي نون لا نوعرلا هرف نوارلوضع نوضترعف 
 لىذن للو غم مي نتفلرء ل هف لعض نوإضنوف مي نوخصل ص  لسنضع أ وضضتن  ذوك هن ل  لف:

 أواًل: العمومية. -
نوعلا هف نو إض       ك  مل  ضعل  للونف  نوعلا مي  اضا نو  ض ف للو  له    ل  نون لا 

غن  تخصنص لأتث نأله نو  تنري  عضرر  مري شر ل  نو  ض رف هنرة نو ءرضو  ه ءرضو نوتكرلب نو ر نا 
 عرث  منكرر ن  مءرث ون  ولن ررلا نوعرلا هررف نو إض ر   سررضنق  كرلع نوتكللررة مري رررر  نوفر و  ل نوإ ل رر   ك ررل  ع 

لمرر  ت رر   ه نرر  نألهرر نو ولع تخصررنص لأتررث  للررذوك تضفرر  م له رر  نو  ض ررف  لرر  نو صررل   نوع
    لل نو  ض ف م     لل سلت  نو رض ن ونو  هف نو  له    ل  خلحن  نوع ضمن  ولن لا نوعلا.
ل إضز ول  ض ف  ع   ضثخ  للالتض لب  ل  نو صرل   نوخلحر  إذن تارثا ورة  ترث نألهر نو 

 إررررضز ول  ض ررررف نوضررررثخ   ألهرررر  نو  له رررر   لرررر  ل رررركضى   ُعلُ ررررُة هنءررررل للال ضررررثنق  لنررررة  إذ ال 
نو صل   نوخلح  مي ت لالق وف ة  لىذن مل   نز    لل نو  ض ف  ي سلت  نو ررض ن ونو   إذ ال 
 إررضز وءررذه نألخنرر ل نو  له رر   لرر  نو صررل   نوخلحرر  هررف ه نرر  نو ررلال   ألع ذوررك  رراو   لءررل  

 والو  نف هف نسضع لل نو لت .
 لمعنوية.ثانيًا: المادية وا -

                                                 

 .67لطرش حمو: سلطات الضبط اإلداري الوقيي في المزاير، ص -(1)
 .83محمد محمد مصطفى الوكيل: حالة الطواريء وسلطات الضبط اإلداري، ص  -(2)
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هررررلق   تكررررلا نو رررر  ع  ن سررررالمن   وضلرررررف تلهررررل  ن و ررررلع نو لو رررر  لنو لتنرررر   ك ررررل  ع 
نو صرل   نو ر  ن  ال تض ار  هارض لصرنلوضءل مري ن خرالل نو رلو   لإو رل    رل  ل ف ءرل مري ن خرالل 

معنض رل   إذ نو عنض   لوذن هإع حنلو  نون لا نوعلا هف نوفارة ن سرالمف  ت رضلزا نو  له ر   لنرة ملو رل  ل 
تعث مخلوف  نآلونب ن سالمن  إخالال  للون لا نوعلا  سضنق  نرض و  ىذه نو خلوف  لأهعلل ملو ر  خلوهنر  

  ا وم تاض ع   لو ل  ع ةءضوىل  حر  م لىثن  هف نو إض  . 
ك رررل  ورررة ال   كررري ول  ض رررف  ع   نررر  مررري نآلونب نوعلمررر  إال نوضرررف  ضرررضنه  هنءرررل نو ءرررضو  

لا نوعررلا  هررال  ررثخ  هررف وتررلق نو  ض ررف مررل  ضصرر  للوعال ررث  لنألهكررلو  لنو  ررل     خالوءررل للون رر
لنو رر ل    ل نررري ت رررك  ميررر  ىرررذه نألمرررضو  تلسرررنس ونخلنررر  ال   كررري ةءضوىرررل و خررر  ي  هءرررف ال 

 ت ك  خت ن   ل  نون لا نوعلا.
شر    ل لنة  هإع تللض ت ننز نوخ ل   ي نآلونب نوعلم  هف نوفاة ن سرالمف لنوضترعف ىرض

نو ءضو  ل نري  عرث  ةءرضو نو نكر  مخرال  للون رلا نوعرلا هرف نوفارة ن سرالمف   مرل هرف نوارلوضع نوضترعف 
هرإع نو ءرضو ال  كفرف ال ضررلو نوخر ل   ري نآلونب مخررالًّ للون رلا نوعرلا  لر  ال لرث  مري نرضر نع نوخرر ل  

 ا نوعلا. ي نآلونب لأهعلل ملو   خلوهن  مي شأوءل ن خالل للوإلوف نو لو  ولن ل
 ثالثًا: الثبات. -

 ض نررز نون ررلا نوعررلا هررف نو رر  ع  ن سررالمن  للويرررل   سررضنق  مرري تنرري نألتكررلا نو رر  ن  نوضررف 
تضعل  لة   ل مي تني نو صل   نوعلم   لنو صرلو  نو اصرضول مري نوض ر     هلألتكرلا نو ر  ن  نوضرف 

  إذ  عر رر   رري (1)  لنوث الورر تررثخ  ت رر  نون ررلا نوعررلا  ىررف نوضررف وو رر   لنءررل وصررضص رتعنرر  نويرررض 
نويضنلرر  للواتعنررل  مرري وصررضص نوارر نع لنو ررن   مررر  ل نوعاررث  لنررة إه ررلع نألمرر   لنسررضا    لنررة  م ىررل 

 .(2) ل ل  ل  ال   و  ن   لتترنال  
هلق  تر ي خرض معرني » ... لتض نز نو صل   للويرل     ل  هف نو   ع  ن سالمن   ألوءل 

  هلورث ي (3)«وصرضص نوكضرلب  لنو رن   لنوانرل  نوصر ن   لنء رل...  ل ر  تثلو م سضم   وسر ضءل
سن  نو صلو  هف ة  نوث ي نو كض ع مي » ىض  سل  ن ضرلو نو صلو   لترض تثلوىل  إذ ال لث  مي 

ح    نونصضص  لنألتكلا   لمل تم  لنرة ن ه رلع  ل عنر   ورة ال  إرضز لنرلق تكرم  لر  مصرل   إذن  
ضلب   ل سرن    ل رنرل  ترم نورثون   لر  حر ضة   ل إه رلع  إال إه ل رل  كلع هف ذوك مخلوف  ونص ك

                                                 

رسـالة مامسـتير، معهـد  –دراسـة ماارنـة   –بلمامي عمر: الدفو بالنظـام العـام فـي الاـانون الـدولي الخـاص  -(1)
 .77ص  م، 1986الحاوا والعلوم اإلدارية ) بن عكنون(، مامعة المزاير، سنة

 .209يوسف الارضاوي: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومااصدها، ص  -(2)
 .57المصلحة في الشريعة اإلسالمية، ص  ضوابط البوطي: -(3)
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تأس ررس  مرر ه  لرر  مصررل   وونض رر  غنرر  ثللضرر   هنإررضز  ع  ضمنرر  تنن ررذ ذوررك ن ه ررلع ل يلررة إذن تمنرر   
  ه  ء  نوضرث   لنوضمنن  ول كم ىنرل إو رل ىرض نسرضع لل (1)«نو صل   نأللو   لرلم  مصل   غن ىل 

 ررر  إال تك رررل  إوءنرررل   إذ تضررررثل نألتكرررلا نوضرررف  س رررءل نو رررلوع  ل رلمءرررل  لررر  ولصرررالتن  نوضرررف ون
نو صلو  ل  ف ترثل تلو  تلك نو صلو   لتتضوىل لني  ص  ل خ   لىذن ال  عنف نوضرث   ول كم  
ألوررة  ررثلو مرر  نو صررل   نوضررف  ول ررة نو ررلوع لءررل  هلوررذ    ءرر  م ءرر  نوضرررث   لنوضمننرر   إو ررل ىررض هررف 

 .(2) نو لإونم  و انا  نو كم نو   ف نويلل نو انا  نسض 
ل لنة  هإع نو صل   نوعلم   هف نو   ع  ن سالمن  تض نز لأسس ثللضر   لترضنلض م رث ول  ال 
تضمنرر  لضمنرر  نوزمررلع لنو كررلع  لىررذن ال  عنررف  ع نو صررل   ذنتءررل ال تخضلررد مرري  صرر  ألخرر   لإو ررل 

نو صررل    لنو ررضنلض نوضررف تانررثىل  هررلوضمنن  هررف  نو اصررضو للويرررل  ىنررل هررف نألسررس نوضررف تاررضا  لنءررل
ن ضرلو نو صلو   كضع ل  ف ن ضرلو نو  ع وءرل  تنري  ضمنر  نو كرم نو ر  ف  ترعرل  ولضمنر  هرف تلرك 
نو صلو  مي لر  ألخ   لىذن مرل   نرز نون رلا نوعرلا هرف نوفارة ن سرالمف  إذ  ارضا  لر   سرس ثللضر   

مي  ع نون لا نوعلا ثلل  نوضهضو  إال  وة  اضا  لر  رضن رث غنر   لنن ل هف نوالوضع نوضتعف  هإوة للو غم
 لنت   نو   ضع  لل تله  إو   وءل هك ل م و  لمضتضول. 

 
لىكررذن لعررث  ع تع تررنل وض ث ررث مررثوضل نون ررلا نوعررلا  للنررلع خصل صررة هررف نوفاررة ن سررالمف 

 والوضون  ولن لا نوعلا.لنوضتعف  هإوة  إثو لنل  ع وضع أ هف نو ر ي نويلوف  وذك  نوعنلح  ن
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .58المرمو نفسل، ص  -(1)
 .59 – 58ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية، ص  البوطي: -(2)



 أهداف الضبط اإلداري والحسبة                                                  الفصل الثاني  
 

 74 

 
 
 
 

 : العناصر القانونية للنظام العام.المبحث الثاني
 ضكررررضع نون ررررلا نوعررررلا مرررري  ررررث ل  نلحرررر   لماضمررررل  ت ررررضءثف إهرررر نَقن  نو رررررض ن ونو  
ت ل ضءل  هءن ل  نو رض ن ونو  ون   ت  ل هف نسضخثنا سلت  نو رض ن ونو  هف    غ أ  خر  

 صل   نوعلم   ل  ال لث  مي  ع ت رضءثف ىرذه نو رلت  ت ل ر   نلحر  نون رلا نوعرلا تض  لوض تعل   للو
لأله  تضتن  ىلترة نوعنلحر   هإونرل سرنضع أ ولعنلحر  نوضالنث ر  ولن رلا نوعرلا هرف نو تلرف نأللل  ثرم 

 ورني  نلح ه نو ث ي  هف نو تلف نويلوف.
 : العناصر التقليدية للنظام العام.األول مطلبال

نلح  نوضالنث   ولن لا هرف نألمري نوعرلا  لنوصر   نوعلمر   لنو ركنن  نوعلمر   تنري تن ص  نوع
 ل   ع ىذه نوعنلح  ثللضر  لمكضور  و فءرضا نون رلا نوعرلا  هءرف  نلحر   سلسرن   (1) ضف   غلف نوفاءلق

مرري رررلوضع نوضال رر   لرر   96لالزمرر  وررة  إذ تعرر  أ نو  رر  ع نوإزن رر   وءررذه نوعنلحرر   تنرري وصرر  ا 
 69  لتررنص ا«وررضنوف م ررالل  رري نو  له رر   لرر  نون ررلا لنألمرري لنو ررالم  لنو رركنن  نوعلمرر  ن»  ع:
 ضررضو  و ررنس نو إلررس نو ررعرف نورلررث   ت رر  سررلت  نوررضنوف » مرري رررلوضع نورلث رر   لرر   ع:  3ل 1ف

  لتضتن ل  وءذه نوعنلح   هإونرل «نو ء   ل  ت ي نون لا لنألمي نوع ضمنني  ل ل  نون له  نوع ضمن  
 ضنللل كال  منءل  ل  تثى  لذوك ت ر ل  لف:سن

 نوف ع نأللل: نألمي نوعلا. -
 نوف ع نويلوف: نوص   نوعلم . -
 نوف ع نويلوي: نو كنن  نوعلم . -

 : األمن العام. الفرع األول

                                                 

 .32، ص2، وعمار عوابدي: الاانون اإلداري، ج19، ص 2ينظر، ناصر لباد: الاانون اإلداري، ج -(1)
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نوعرلا  ىرض نو  له ر   لر  نو رالم  نوعلمر   للوع ر   لر  ووق  لمنر    (1)إ ع نو اصضو لرلألمي 
هرررف نوتررر ق   (2)ف تءرررث و تنرررلل نونرررل   لسرررالم   ه رررلوىم  ل مرررضنوءم  ل   نتررررءمكررر  نألخترررلو  نوضررر

 لنألملكي 
 

 .(3)نوع ضمن 
هنإف  ل  سلتل  نو رض ن ونو  من  تثلث ىذه نألختلو  لذوك للتخلذ كله  نوضثنلن  
لن هرر نَقن  نوضرل نرر   و نرر  نألترر نو نو  ض رر  لرض ءررل  لإع وررم تررض كي ىررذه نو ررلتل  مرري ذوررك  

إرررف  لنءرررل منررر  ىرررذه نألخترررلو مررري نسرررض  نوىل  لنوض رررلوىل  نرررث ترررثلثءل  لتصررر  إ لوىرررل  ل ثلوىرررل  هن
كإو لق نو  ل ر  نو ثونر   لمختترل  ن سرعلف ولضرثخ    لتارث م نو  رل ثن   لن سرعلهل  نوال زَمر  

 .(4)ول ض  و ي
لذورك  نوعرلا  لسرنلوتة هرف نو إض ر  لنهرف  لر  سرلت  نو ررض ن ونو   (5)إع إر نو نألمري

لل ضرلوىررل حررلتر  نو ررلت  نوعلمرر   لنو ررنلول هررف ىررذن نو إررلل مرري نوضةنفرر  ن ونو رر  هررف نوثلورر   لتاررضا 
 : (6)ىن ل  نو رض ن ونو  لإشل   نألمي نوعلا هف نوثلو  ت انال  ومل ضني

                                                 

ألمــن هــو أســاس التاــدم، والرخــاء، واقزدهــار، كمــا كــان منــ  العصــور الاديمــة وتعاتــ  الحضــارات، كــان ا -(1)
ــار الحضــارات، وانتشــار الفوضــى، وعــدم اقســتارار. عيســى تاســمي:  ــا  األمــن الســب  الرييســي قنهي غي

 .20ص  –م  2002الابة، دار الكتا  العربي،  –مؤسسة في عما الممتمو  –الشرطة المزايرية 
ـــانون اإلدا -(2)  20، ص2، وناصـــر لبـــاد: الاـــانون اإلداري، ج30، ص 2ري، جينظـــر، عمـــار عوابـــدي: الا

ــ ي، ص ــ ور الضــبط الاضاي ــ طات ملم ــ د مرســ ي ط  نطــ اوي: سل ــد 65وإبراهــ يم حام ــو زي ، ومصطــ فى أب
، وعبـد الغنـي بسـيوني عبـد 489، وطعيمة المرف: الاانون اإلداري، ص164فه مي: الاانون اإلداري، ص

 .394اإلداري، ص هللا: النظرية العامة في الاانون 
ياصد بالمكان العام، أو المكان المطروا كل مكان، يمكن أن يتوامد فيل أي عدد من الناس في أي وتت مـن  -(3)

األوتات و ل  كالمحالت العمومية، والمالهي، والنوادي،  والمتنزهات، و ... ، أما الطريـا العـام، فهـو كـل 
يسـتوي أن يكـون داخـل المـدن أو الاـرى أو خارمهـا، كمـا طريا، يبـاح اسـتخدامل لكـل إنسـان بـدون تمييـز، 

يستوي أن يكون ملكاً للدولة أو األفراد ما دام يستعمل عادة، وبالفعل في مـرور الممهـور نتيمـة لتسـامح مـن 
م 1997الاـاهرة، النسـر للطباعـة،  – 2مالكل. ينظر، ممدي مح  حافظ: المرايم المخلة بـاألدا  العامـة، ط

اإلسـكندرية، المكتبـة  – 3ممدي هرمة: مـرايم السـ  والاـ ف والـبالك الكـا  ، ط ، ومصطفى301ص  –
 .14ص –م 1999الاانونية، 

، ومحمد رفعت عبد الوهـا : مبـادب 95ينظر، أحمد غاي: الوميز في تنظيم ومهام الشرطة الاضايية، ص  -(4)
 .236وأحكام الاانون اإلداري، ص

ينتمي إليهـا أن تحميـل ، وتـّوفر لـل األمـن الكـافي لشخصـل، فـال يتعـّرض  إن من حا المواطن في الدولة التي -(5)
ألي إ اية أو فعل يمس بـلمن شخصـل، سـواًء مـن طـرف مؤسسـات الدولـة، أو مـن طـرف أشـخاص  خـرين. 

 .17 – 16ص –م 2002الابة، دار يحانة،  – 1محمد سعادي: حاوا اإلنسان، ط
، وعّمور سـيالمي: الضـبط 65ت ملمور الضبط الاضايي، ص ينظر، إبراهيم حامد مرسي طنطاوي: سلطا -(6)

 .71اإلداري البلدي في المزاير، ص
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ت ل   نو لت  هف نو إض   مي          ل و ل   او  إو   ثلنع ونخلف   ل   لوء ل:
نالوضارررلص منءررل   ل نوا ررلق  لنءررل  ل  ءررر  ىنررل نوتررلل  نو نلسررف ول ررررض ن ونو   خررلوهف مرري شررأوة

 ل      ذوك لأمي نوثلو .
: ت ل   نأله نو لضضهن  نوت أونن  وءم   ل   ولنتءم  ل   نتءم  ل مضنوءم لذورك لثلونء ل

 لضضرف ك  خت  مي شأوة  ع ُ  ر ف ت ون  وءم  لىض مل       لأمي نأله نو.
نو رض ن ونو   ا   لنءرل لنهرف ت انر  نسرضضرلب نألمري  لنال   نرلع ول رضن نني إع سلت  

 لرر   وف ررءم  ل مررضنوءم  ل   نتررءم  لال  كررضع ذوررك إال للوا ررلق  لرر  مصررلوو نألختررلو نوضررف تءررث و 
تنلتءم  لتخضلد مصلوو ىذه نو خل   نوضف تءث و نألمي نوعلا  هاث تكضع  رنعن   مي  تءثا لساض  

أللننرر   لكررضنوث نوررزالزل  لنوفن ررلول   لنو  ن رر   لنوعضنحررد  لنوررر نكني  ل ترر نو ت ررلرض نو نررلزل لن
لت نكم نويلض   لررث  تكرضع مصرلوو ىرذه نألخترلو نو نضنورل  نو فض سر   مير  نوكرالب  لنو ررلع  لررث 
تكررررضع    ررررل  مصررررلوو ىررررذه نألختررررلو نألشررررنلق لنآلال  نوخترررر ل  ميرررر  نو ررررنلون   لكلهرررر  نو  كرررررل  

و  نوكن نل ن   لمخلل  نوضإلوب نوعل ن   ك ل  وة رث َ كرضع مصرثو ىرذه نو خرل   ىرض ن و رلع لنو صل
سضنق  كلو  ىذه نألتر نو ولتإر   ري مإ ض ر  مري نألهر نو   ل مري شرخص لنترث  لذورك مير     رلل 
نوُعند خالل نو  لى ن   لنوضإ ء  هف نوت ق نوعلمر   لنوتكرلب نوإر ن م  لر  نألشرخلص  لنألمرضنل 

 رر نأ  لنألترر نو نوضررف تررنإم  رري ترر   نو إررلوني  لذل  نألمرر نأ نوعالنرر  هررف نألمررلكي لنوترر ق لنأل
 .(1)نوع ضمن 

إع تفررلو  كرر  ىررذه نألختررلو نوعث ررثل  ضتلررف مرري سررلتل  نو رررض ن ونو   لررذل رصررلوى 
هءرررثىل  ألهررر  ت انررر  نألمررري نوعرررلا  لذورررك للتخرررلذ كررر  ن هررر نَقن   لنوضرررثنلن  نوضرل نررر  نوالزمررر  هرررف 

  لىرذن (2)ضنهء  نألختلو نوضنرع    ل نو  ض ل  نوضررضع  و فرظ للرل ر   مري نألشرخلص  لم ضلكرلتءمم
                                                 

 .31 – 30، ص2عمار عوابدي: الاانون اإلداري، ج -(1)
م الـ ي يتضـمن 1993ديسـمبر 19المـ ؤر  فـي 314 – 93، من المرسوم التنفيـ ي رتـ م7ماء في أحكام م -(2)

 مة مساع دي ن لألمن ويحـ ّدد مهامهـ م وت انونهـ م األساسـي، مـا يلـ ي: إحداث م ناص  مندوب ين مك لف ين بمه
يتولى مندو  األمن لدى الوالي مساعدة الوالي في تصّور التدابير الخاصة بميدان األمن الوتـايي وتنفيـ ها » 

ديات وتايميها، وبه   الصفة ينشط وينسـا أعمـال المكلفـين بمهّمـة األمـن ومسـاعدي األمـن فـي الـدواير والبلـ
 «.تحت سلطة الوالي 

إن إحداث ه ا المنص  يساهم في استتبا  األمن في الممتمو، و ل  بتفريغ مندو  األمن لـدى الـوالي للايـام  -    
بمهمة األمن، وتكليفيل بعملية الايام بالمهام الم كورة في المرسوم تحت إشراف الوالي، فالوالي يصع  عليـل 

على مستوى الوقية واتخا  التدابير الماليمة بشـلنها و غيـر  لـ ، وهـ ا لتعـّدد المتابعة الدتياة لظروف األمن 
 105إلـى م  83صالحيات الوالي واختالف انشغاقتل وسـلطاتل علـى المسـتوى الـوقيي. ينظـر المـواد مـن م

 من البا  الرابو في تانون الوقية.



 أهداف الضبط اإلداري والحسبة                                                  الفصل الثاني  
 

 77 

وكررضع إررر نو نألمرري نوعررلا    ررك   نو نررلل نو ال ررم  لنو رر لو  نوررذ   إررف تءنررُاه  ولنءررضأ للوضن نرر  
 .(1)نو لمل 

  .لعض نونصضص نوض   عن  نو ضعلا  ل فظ نألمي نوعلا هف نوض     نوإزن    - 
واث هلَق   ث ل وصضص ت   عن   تنص   ل  تر لول تفرظ نألمري نوعرلا  لذورك لل ضررلوه مري 
 ىم  نلح  نون لا نوعلا  لنوذ  تعث  ت ل ضة مي نوعضنم  نألسلسن  هف نسضا نو نو عضب  لهرف ت انر  

 وهلىنضءل  لوء ضءل.
سلسرررف ولثلوررر  نوإزن ررر    لل ضررررلوه نوارررلوضع نأل لمررري ىرررذه نوارررضنوني مرررل ورررص  لنرررة نوثسرررضضو

نوإزن      تني هلَق  وصضص نوثسضضو تاكث م الون  نوثلو   ل  تضهن  نألمي ول ضن نني هف سالم  
نوثلورر  م ررالو  » لرأع:  24 وف رءم  لم ضلكررلتءم  ل   نترءم  لمرري ىرذه نونصررضص مررل ترنص  لنررة ا 
 34هرف ورص ا   لمل هلق« ي  مي نألشخلص  لنو  ضلكل   لتضكف  ل  ل   ك  مضن ي هف نوخلو  

ت ر ي نوثلور   رثا نوضءرل  ت مر  ن و رلع  ل   ر      نرد لرثوف   ل معنرض   ل    م رل  » لأع: 
ال  إضز نوضءل  ت م  تنلل نو رضن ي نوخلحر  لت مر   » ل   وة:  1ف 39  ك ل وص  ا « للوك نم  

  «و  ركي ت  ي نوثلو   ثا نوضءل  ت مر  ن» لَأع:  1ف 40  لتنص ا «ش هة  ل   نء ل نوالوضع 
لرث تض  ث نوثسضضو للوعاضل   ل  ك  نو خلوفل  نوضف مي شأوءل نو  ل  ل الم  ن و لع تني ترنص 

 علررف نوارلوضع  لر  نو خلوفرل  نو  تكرر  ترث نو ارضق  لنو   رل   ل لر  كر  مرل »  ل   ورة:  35ا
 «.  س سالم  ن و لع نورثون   لنو عنض   

ي نوضال ف لنورلث  رث كل فل ىن ل  نو رض ن ونو   للتخرلذ   م ل للون ر  ولاضنوني  هإع نوالوضون
مرري رررلوضع  96كرر  ن هرر نَقن  نوضنهررف نتخلذىررل  لءررثف نو فررلظ  لرر  نألمرري نوعررلا  تنرري وصرر  ا 

نوضنوف م الل  ي نو  له    لر  نون رلا  لنألمري  لنو رالم   لنو ركنن  نوعلمر  »  ل   ع:  (2)نوضال  
 «. ضضو  نوضنوف تن ن     لل مصلو  نألمي هف نوضال   : » منة  ل   ع 1ف 98ك ل تنص ا « 

 إررف  لرر  » لأوررة: مرري رررلوضع نورلث رر  71 مررل للون ررر  ولاررلوضع نورلررث   هاررث هررلَق هررف وررص ا
و رررنس نو إلرررس نو رررعرف نورلرررث   ع  ضخرررذ  هرررف إ رررلو نوارررضنوني  لنوضن ن رررل  نو ع رررضل لءرررل  ه نررر  

                                                 

 .71عّمور سيالمي: الضبط اإلداري البلدي في المزاير، ص  -(1)
م الــ ي يحــّدد 1983مــايو  28هــ  الموافــا 1403شــعبان عــام  15المــؤر  فــي  373 – 83المرســوم رتــم -(2)

م، س 1983مـاي  31سلطات الوالي في ميدان األمن والمحافظة على النظام العام )ج.ر.ج.ج المؤرخة في 
 وما بعدها(. 1535، ص22،  20
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ل نررر  و رر لع سرررالم  نألشرررخلص  لنألمررضنل هرررف نألمرررلكي نالتضنل ررل  نو ررر لو    له نرر  نوضرررثنلن  نوضر
 نوع ضمن   نوضف   كي  ع   ص  هنءل    تلوث   ل وكر    ل ت   .

لهررف تلورر  نوخترر  نوإ ررنم  لنوررث نىم   ررأم  و ررنس نو إلررس نو ررعرف نورلررث  لضنفنررذ تررثنلن  
 نألمي نوضف تاض نءل نو  لف  ل علم نوضنوف لءل هضون .

  ك رل «وف ءل  لءثا نوإثونع   ل نورنل رل    ل نو ررلوف نو ضثن نر  ك ل  أم  ت ف نوت  ا  
 ضرضو   و رنس نو إلررس نو رعرف نورلرث  هررف إ رلو  تكرلا نو ررلو ل » منرة  لرر   ع:  2ل 1ف 15ترنص ا

 نو للا  لنتض نمل  و اضق نو ضن نني  لت  لتءم  ل  نوخصضص مل  أتف:
  لغن ىل مي نونصضص نوالوضون  «مال  نو  له    ل  نون لا نوعلا  لسالم  نألشخلص  لنأل
م لوسر  مءلم ءرل  –نورضال ف  لنورلرث   –نوضف  خض ل لءل نو    ع نوإزن     و رلتل  نو ررض ن ونو  

 هف نتخلذ نوضثنلن   لن ه نَقن  نوضرل ن  نوالزم   ول فلظ  ل  نألمي نوعلا.
ن رر     ترر   سررلونث رلوضونرر  للل تررله  إورر  نواررلوضوني نورلررث   لنوررضال ف  هررإع نو  رر  ع نوإز 

لتن ن نرر  كينرر ل وءن ررل  نو رررض ن ونو   لذوررك ألهرر  نو  له رر   لرر  نألمرري نوعررلا  لمرري لررني ىررذه 
 نواضنوني  لنوضن ن ل  وإث:

 .(1)نوالوضع نو ضعل  لضن نم نالهض ل ل   لنو  لى ن  نوع ضمن  -
 .(2)نوالوضع نو ضعل  لضن نم ت ك  نو  لو  ر  نوت ق  لسالمضءل -
 .(3)نو  سضا نوضنفنذ  نوذ    ث و نواضن ث نوخلح  ل  ك  نو  لو -

لنوتالرل  م  ل سرر   هإورة   كننرل ت ث رث  ىرم نخضصلحرل  نو ررض ن ونو   نو ضعلار  ل فرظ 
 نألمي نوعلا  لىف:

 ت لع سالم  نألشخلص  لنألمضنل هف نوت ق  لنألملكي نوع ضمن . -
 ع مصثوىل )  رنعن   تنضنول   نألشنلق  نآلال ...(.نوا لق  ل  مصلوو نألختلو مء ل كل -

                                                 

م، 1991ديســمبر  02هــ  الموافــا 1412ي األول ممــاد 25المــؤر  فــي  19 – 91ينظــر، الاــانون رتــم:  -(1)
ـــانون رتـــم  ـــتّمم الا ـــ ي يعـــّدل وي ـــا باقمتماعـــات، 1989ديســـمبر  31المـــؤر  فـــي  28 – 89ال م، المتعل

ـــي  ـــة )ج.ر.ج.ج المؤرخـــة ف ـــا  2377، ص62،  28م، س 1991ديســـمبر 04والمظـــاهرات العمومي وم
 من ه ا المرسوم. 20، 9، 6، 1بعدها( قسيما المواد: 

م المتعلـا بتنظـيم حركـة المـرور عبـر الطـرا 1987فيفـري  10المؤر  في 09 – 87ينظر، الاانون رتم  -(2)
ومـــا بعـــدها( وخصوصـــاً 205، ص07،  24م، س1987فيفـــري11وســـالمتها )ج.ر.ج.ج المؤرخـــة فـــي 

 .24، 23المادتين: 
ســبتمبر  21الموافــاهــ  1419ممــادي األول  30المــؤر  فــي  300 - 98ينظــر، المرســوم التنفيــ ي رتــم  -(3)

 35م، س1998ديسـمبر  23م ال ي يحّدد الاواعد الخاصة بحركة المـرور )ج.ر.ج.ج المؤرخـة فـي 1988
 وما بعدها(. 10، ص71  



 أهداف الضبط اإلداري والحسبة                                                  الفصل الثاني  
 

 79 

 ىثا نوإثونع  لنو رلوف نو ضثن ن  ول اض . -
 تن نم نالهض ل ل   لنو  لى ن  نوع ضمن . -
 تن نم ت ك  نو  لو  ر  نوت ق  لت لع سالم  نو ضن نني. -

نو  نوضررثخ  للرلو غم مرري تعرث و  لتنررض ع نونصررضص نوض ر  عن   نوضررف تخررض ل ىن رل  نو رررض ن و
ألهر  نو  له رر   لرر  نألمرري نوعررلا  إال  َ ع نألىررم ىررض مرثى تترنرر  ىررذه نواررضنوني هررف نو نررثنع  لمررثى 
ت     سلتل  نو رض ن ونو  م الونضءل هف نو ضللع   لنو  نرر  نو  رض   ل مري تنري تنفنرذ  لتترنر  

رنرر  مرري ر ررر  سررلتل    هكل ررل كررلع ىنررل  إت ررل  ك(1)ىررذه نواررضنوني  لنوضن ن ررل   لرر   وأ نوضنررر 
نو رررض ن ونو  هررف شررعضوىل للو  ررُالون  نو لاررلل  لرر   لتاءررل  كل  ررل كررلع ىنررل  نتخررلذ  كيرر  ولضررثنلن   

   و ن  ن خالل للألمي نوعلا. لن ه نَقن  نوضرل ن  نوالزم
 

 أدلة اعتبار حفظ األمن في الشريعة اإلسالمية.  -
 تفظ نألمي  لمي ىذه نونصضص وإث: واث هلق   ث ل وصضص ش  ن  تثل   ل  م  ل ن 

َر َوُْا ِّْ   رضوررة تعررلو :  ْاا َهااْذ َ اااََدُ َْانَاااَُر زُِ ْْ ْع ُ اااَ  َُ َوِإْذ قَااََ  ِإْْااااَيُِ َبِّ َا ْ نَاا ِّ ُِ
اااَ   َُ ااا  َقَلاااَي ََّ َُِّ اعهِّااا ِّ َقنِاااَ ر  َِّّ ُُلثََّماااَيُِم  اااِي قَاااََ  َوَُ َِ اااْاْاِّب َِْلنااااِ  َوُْلََااااْقِا ُو اااَ  ُِ َُ
ِْ ُلََِّْا َوِْ َأْضَطيُّهِّ ِإَل  َََدُ  .(2){ َس ُْلَمِصيِّ َ 

لنو ر نو للورلرث ىرل »... هاث لتر  نو رنلق نولف رف و  ر  نألمري هرف نو  ترر  نأللور  ررر  نور زق  
  هرررلو غم مرري شررث ل (3)...«ىنررل مكرر   لمعنرر  نمنررل  ذن  مرري  ل مرري نورلررثل مإررلز  لنو رر نو  مرري مرري هنررة 

ضرررة إوررر  نألمررري  شرررث  ألع نورررذ  ال   رررع  لرررلألمي  لررر  لنضرررة  تلهررر  ن و رررلع إوررر  نوررر زق  إال  ع تله
 .(4)ل ل لضة لتض  تنلتة  وي   كنة نوخ ل  ولر ي  ي وا   نوعنش

للذوك   هإع ترضهن  نألمري تر لو  هرف نو إض ر   ون رع  نونرل  وا رلق مصرلو ءم  لترضن إءم 
هرر نو نو إض رر   ألع ىررذن نمنررني مت  نررني  ل ررضم ذوررك للوضرروم  لررلو ع لف  لنوضنررلىف  رري نو نكرر  لررني  

 نو رث   ح    نم  و  لع نسضا نو نو إض    لتفظ  مي و لمة.
                                                 

 .98لطرش حّمو: سلطات الضبط اإلداري الوقيي في المزاير، ص  -(1)
 .126البارة: ا ية  -(2)
 -هـ  1404بيـروت، المكتـ  اإلسـالمي،  – 3ج، ط9تفسـير، عبد الرحمان الموزي: زاد المسير فـي علـم ال -(3)

 .143، ص1ج
 .20عيسى تاسمي: الشرطة المزايرية، ص -(4)
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هإع نألم  للو ع لف  لنونءف  ي نو نك   ىض نواتف نأل  م هف نوث ي  لىض »  اضل نومزنوف: 
نو ءم نوذ  نلضعي ن  وة نونرنرني  ه عرني  لورض  رضى ل رل ة  ل ى ر   ل رة  ل  لرة  وضعت لر  نونررضل 

 ل  نوث لو   ل     نوفض ل ) نوفضنر  (  له ر  نو رالو   لشرل   نوإءلور   لنسض ر ى نوف رلو لنت 
 .(1)«لنت    نوخ ق  لخ ل  نورالو  لىلك نوعرلو  لوم   ع لن للوءال  إال  ضا نوضنلو...

َر ل اضل تعلو :    َْا ر ناَُّهَ ا َُ َِ ُْلغَابع َأ َََنَْكِّب ُع  َْاْه َمنَر   هرف نآل ر    هَأَ (2)... { َِّّ أَنَزَ  
 زنل نوخرضف  ري  – رز لهر   –  هرل  (3)تعنف  منل  لنألمي  لنألمن  ل عنر  لنترث  لىرض ترث  نوخرضف

نو  ل ني ل وزل  لنءم نألمي لثورة  وكرف تت ر ي  وف رءم هنملررءم نون عرل   تنري  ع نورذ  ال   رع  
 نل   لنوت أونن .للألمي ال   كنة نون عل   ألع ذوك ال  أتف إال لإت ل  نونفس للالوت

لتعررث  نو  له رر   لرر  نألمرري سرررن  و  ل رر  مصررلو  نو  ررل ني  للررذوك  كررضع تف ررة مرري  ىررم 
  تنرري  اررضل نو ررللوو  لررأع ن مررلا (4)نوضةررل د نو نلسررن  هررف نوثلورر   لنوضررف تعررث  مرري لنهرررل  ن مررلا

ف نألسفلو نمنني ت ل   نورن    لنوذب  ي نو   م  ونضص ف نونل  هف نو عل ش  ل نض  لن ه»  لزمة 
 .(5)«مي تم    لنفس  ل ملل 

هررإذن نتررت ل  نوترر ق  لنواتعرر  نو هررلق  لنو صرر  : » ... (6)ل اررضل إمررلا نو رر مني نوإررض نف
نونررل  هررف نورررالو  لةءرر   ولن ررف نوف ررلو  ت تررف  لنررة غررالق نألسررعلو  لخرر نب نوررث لو  لىررضنهس 

لال  ءنأ ل فٍق منءل ولوءل  هلننءض ن ملا وءذن  نوختضب نوكرلو  هلألمي  لنوعلهن  رل ثتل نون عم كل ءل 
نو ءرم   لونضك ر  لرذوك نورذ ي  خف رضع  لإذن تررزب خترف ال  ضضنكلرضع  لال  ضإرلووضع  لال   كنرضع إورر  

                                                 

 .04، ص3الغزالي: إحياء علوم الدين، م  -(1)
 .154 ل عمران: ا ية  -(2)
فسـير ، ومحمـد رشـيد رضـا: تفسـير الاـر ن الكـريم المشـهور بت363، ص1ينظر، البغوي: تفسير الار ن، ج -(3)

 .151، ص4ج –م 1999بيروت، دار الكت  العلمية،  – 1المنار، ط
لإلّطال  على مزيد من التفصيل، حول وامبات اإلمام. ينظر، خيري أحمد الكباش: الحماية المناييـة لحاـوا  -(4)

ــة –اإلنســان  ــا الدولي ــادب الدســتورية والمواثي ــام الشــريعة اإلســالمية والمب ــي ضــوء أحك ــة ف  -دراســة ماارن
ــنظم السياســية  713م، ص2002 ــة  –وعبــد الغنــي بســيوني عبــد هللا: ال ــدار المامعي  150ص –بيــروت، ال

، مملة الشريعة والدراسة اإلسـالمية «اإلمامة في اإلسالم بين التراث والمعاصرة» وتوفيا يوسف الواعي: 
 .113ص  –م 2000، الكويت، مملس النشر العلمي، 41،  15س

 .25السلطانية، صالمارودي: األحكام  -(5)
المويني: هو عبـد الملـ  بـن عبـد هللا بـن يوسـف بـن محمـد المـويني أبـو المعـالي ركـن الـدين، وياـال ضـياء  -(6)

مـن  -الدين، الملا  ب مام الحرمين، من أكابر فاهاء الشافعية، فهو أصـولي، ومـتكلم، ومفسـر، ولـد فـي مـوين
ى بغـداد وسـمو بهـا، ثـم دخـل الحمـاز، وعلـم وأفتـى ه ، و بها نشـل وتعلـم، ورحـل إلـ419سنة -ترى نيسابور

بمكة والمدينة، فلا  ب مام الحرمين، ثم عاد إلى نيسـابور فـي أوايـل وقيـة السـلطان ألـ  أرسـالن السـلموتي 
والــوزير يوميــ  نظــام الملــ  فبنــى لــل المدرســة النظاميــة لــيعلم فيهــا. ولــل عــّدة مؤلفــات منهــا: تفســير الاــر ن  

ــاث األمــم، والو ــل وغيرهــا، تــوفي ســنة وغي ــات فــي أصــول الفا ــويهض: معمــم 478رت هــ . ينظــر، عــادل ن
 .160، ص4، والزركلي: األعالم، ج334 -333، ص1المفسرين، م 
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  ثم  ررني نونضرل ج  لنآلثرلو نونلتإر   ري ت انر  (1)«نوث     لنو كضع  ل ض لو ضع إو  والق نألش نو... 
ت ءث  نو  لوك  لتض ث  نو  لوك  نوض   نونل  هف تضن إءم  لووهضن لإذن » ... نألمي هناضل: 

هررف مررثنوهءم  لتالذهرر   خرررلو نوررث لو مرر  تالحررف نو ررزنو إورر  ن مررلا  لحررلو  خترر  ن سررالا كأوءررل 
 .(2)«ل   ى منة  لم     لنت    م  نوث ي  لنوثونل  ل    ي إو  نألمن  نوضوى ... 

 (3)ا نو ضعلار  ل  ل ر  نونفرض   لنأل ر نأ  لنألمرضنللهف خصضص تفظ نألمي شر     نألتكرل
ل ني   ك  تفظ ىذه نو الحرث ت ل ر  ألمري نوررالو  لو ر  والسرضا نو هنءرل  هلوررُ  له    لر   مري 

نألمري »   ألع: (4)ن و لع هف وف ة  ل  تة  لملورة  كير   ى نر  مري ترضهن  نألمري نومرذن ف  لنوصر ف
ثو مرل  ض ار  وسو رلع  لارثو مرل  كرضع نوتالررة رض رل  و رض نورنرلق وع   هلنل   ل لرف تله  هت  ر   للار

لنوضع ن   لنوانلا لضنهف نوخاله   ل  نألوأ هف هض  مي نو علول  لنو      لنوت أونن   لوذوك كلع 
 .(5)«مي مالحث ن سالا نوكر ى  ت ان  ىذن نألمي مي خالل ت   علتة نوكين ل 

ثل  ل  م  ل نضة هف نو   ع  ن سالمن   تني و ر  ل لنة  هإع و فظ نألمي  ح   لسنث  
نونصضص نو   ن  إور  ن ضررلوه  لىرذن ورر ل  ض ترف  لر  ت ل ضرة مري نو نرله  لنو صرلو   لمرل  نإر   ري 

مرري نو  ررلو  لنو فلسررث  هلو رر  ع  ن سررالمن  تض فرر  مرر  نواررلوضع نوضتررعف  لرر   ينوفضترر   ل ررثا نألمرر
 م  ل ن  تفظ نألمي.

 صحة العامة. : الالفرع الثاني

 (6) ضنررللل مضتررضع  نوصرر   نوع ضمنرر  تفررظ نون لهرر  نوع ضمنرر   لكررذن حررنلو  نوصرر   نوع ضمنرر 
لذوك للتخلذ ن هر نَقن   لنالتضنل رل   لنألسرلونف نوصر ن  نوضرل نر  و نر  لهرضو نو خرل   نوصر ن  

ثوه نو نرضنع   ل      ل  كلع مصثو نوختر    ل نو ر أ  سرضنق  كرلع مصر(7)نوضف تءث و نون ل  هف ح ضءم
  إذ  ضتلرررف ذورررك مررري سرررلتل  نو ررررض ن ونو   ع تضخرررذ إهررر نَقن  (8)نو نرررله   ل    مرررلو ل  خررر ى

نوضتعررنم لنوف ررضص نوثلو رر   كض صررني نو ررضن نني تررث  نألمرر نأ نو عث رر  لضنسررت  نو صررلو  نوصرر ن  
                                                 

بيــروت، دار الكتــ   – 1تحايــا خليــل المنصــور، ط –غيــاث األمــم فــي التيــات الظلــم  –المــويني: الغيــاثي  -(1)
 .98 – 97ص –م 1997ه ، 1417العلمية، 

 .98المصدر نفسل، ص -(2)
 .157ص –م 2003دمشا، دار الفكر،   -ممال الدين عطية: نحو تفعيل مااصد الشريعة اإلسالمية  -(3)
دراسـة فاهيـة  –عبد السالم محمد الشريف العالم: المبادىء الشرعية في أحكام العاوبات في الفال اإلسـالمي  -(4)

 .325ص –م 2002فاليتا ) مالطا(،  –ماارنة 
المزايــر، المعهــد الــوطني  – 3، مملــة الموافاــات،  «حــا األمــن فــي الشــريعة اإلســالمية» حمــود حنبلــي:  -(5)

 .29ص –م 1994العالي ألصول الدين، 
 .21، ص2ناصر لّباد: الاانون اإلداري، ج -(6)
 .31، ص2عّمار عوابدي: الاانون اإلداري، ج -(7)
 .202ص عّمار بوضياف: الوميز في الاانون اإلداري، -(8)
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 رث نون لهر  و نر  نوض رلو لنورنت    لكفلو  نو رلل  نوثرنا  ولض ا   مي و لهر  نألغذ ر   لنو  رء   لر  رضن
 .(1)نألم نأ لنألللَ    لمكله   نثلوىل إذن لر  لع ءل

إع  ىذه ن ه نَقن  مي شرأوءل نو  له ر   لر  حر   نو رضن ي هرف مأكلرة  لم ر لة  لملر رة 
لم رركنة  لهررف نو  ررنض نوررذ   عررنش هنررة  ذوررك  ع ىررذه ن هرر نَقن  تض رر  ي تنانرر  منررله نو رر ب مرري 

وعلوارر  لءررل وضكررضع حررلو   والسررضع لل نوصرر ف  لتفضررنش  وللنررف نو نررله و رر لع نوإرر نثنم  لنو ررضن ف ن
سالمضءل  لو لهضءل مي نوضلضث  لتن نم نو إلو  نوعلم   ول نله نونلتإ   ي نالسضع لل نو نزوف  لنو نله 
نو خضلفرر   رري نو صررلو  لنوررضوش لأه رر  نوترر ق نوصرر ن  و ضصرر  د م ضض لتءررل هررف  مررلكي لعنررثل  رري 

 رركنن   لنتخررلذ نوضسررل   نوكفنلرر  للوا ررلق  لرر  مررل ت ضض ررة مرري هرر نثنم  لمنك للررل   نررث نألتنررلق نو
 نسضخثنا منلىءل هف نألغ نأ نوزون ن .

ل ثخ  هف ىذن ن   لو    ل   ُم نرر  مخلزع نو ضنو نومذن ن   لم ال  لنعءل  لنوضفضنش  لر  
  نألوررلع  لمنضإلتءرل  لغن ىرل مري نو تل م  لنو خلل   لنو رذنل   لنو ارلىف  لم رال  نو لرضى  للنر

نو ررضنو نومذن نرر  نوضررف ت ضررل  إورر  ووهرر   لونرر  مرري نون لهرر   لنوعنل رر  مرري  هرر  نال   نررلع إورر  سررالمضءل  
لكرررذوك إهررر نَقن  نو ررررض ن ونو   ولضأكرررث مررري سرررالم  حررر    نألشرررخلص نوضنهرررث ي مررري  (2)لو لهضءرررل

 .(3)نوخلو  لنو ل  نو  ضضوول
سرررلتل  نو ررررض ن ونو  ال تضرررثخ  هارررض  نرررث ةءرررضو نوختررر    ل  لتإرررثو ن شرررلول إوررر   ع

  هرإ ذن نرضصرر  تررثخ  ىن ررل  (4)نو ر أ لإو  ررل ررلررة    رل   لىررض نألحرر  هرف إهرر نق ن  نو رررض ن ونو  
نو رررض ن ونو  هاررض  نررث ةءررضو نوخترر    ل نو رر أ  هررإع ذوررك مرري شررأوة  ع  رراو  وسخررالل لن ررلا 

ألمرررر نأ  لنوعررررثنا نون لهرررر  هررررف نألمررررلكي نوع ضمنرررر  رررررث  رررراو   نوصرررر   نوع ضمنرررر  كضف ررررف نأللل رررر   لن
 .(5)التت نب نون لا نوعلا

إع  سلتل  نو رض ن ونو    لزمءل  ع تضخذ كله  نالتضنل ل  هن ل  خرص كر  مرل مري شرأوة 
نو  ررل  للوصرر   نوعلم رر   لذوررك للتخررلذ ن هرر نَقن  نوالزمرر   لنو خضورر  وءررل وسررضضو ل   لرلوضونررل   لىررذه 

                                                 

، وطعيمـة المـرف: الاـانون اإلداري  95ينظر، أحمد غاي: الوميز في تنظيم ومهـام الشـرطة الاضـايية، ص -(1)
 .165، ومصطفى أبو زيد فهمي: الاانون اإلداري، ص 490ص

، وعبـد الغنـي بسـيوني 237 – 236ينظر، محمد رفعت عبد الوها : مبادب وأحكام الاانون اإلداري، ص  -(2)
 .495: النظرية العامة في الاانون اإلداري ، ص عبد هللا

 .21ناصر لّباد: الاانون اإلداري، ص -(3)
 .  202عمار بوضياف: الوميز في الاانون اإلداري، ص  -(4)
 .69لطرش حّمو: سلطات الضبط اإلداري الوقيي في المزاير، ص -(5)
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ص نوالوضون  كين ل  هءف تضن  وءن ل  نو ررض ن ونو  حرالتنل   لنخضصلحرل  لنسرع  لءرثف نونصض 
 نو فلظ  ل  نون له  نوعلم   نوضف مي شأوءل لرل   نوص   نوع ضمن .

 لعض نونصضص نوض   عن  نو ضعلا  ل فظ نوص   نوعلم  هف نوض     نوإزن   . -
 لر   نصر  نوصر   نوعلمر   لمري لرني  هلق   ث ل وصضص ت   عن   تفنرث تر لول نو  له ر 

منة  لر   ع:  54ىذه نونصضص وإث نوالوضع نألسلسف ولثلو  نوإزن      لىض نوثسضضو  تني تنص ا
 نو  ل   نوص ن  ت  ول ضن نني.» 

 «.تضكف  نوثلو  للوضرل   مي نألم نأ نوضلل ن  لنو عث   لل كله ضءل 
 
 
 

ال ف  لنورلررررث   خررررضالع سررررلت  نو رررررض ن ونو   مررررل للون ررررر  ولاررررضنوني  هررررإع نواررررلوضوني نوررررض 
 ررلوو نو إلرس نو رعرف » مي رلوضع نوضال    ل   ورة: 78نو  له    ل  نوص   نوعلم   تني تنص ا

 نوضال ف للوضن ن  م  نو إلوس نو عرن  نورلث   هف ك     لل نوضرل   مي  نأللل  .
نو ضهءرر   وض ررإن  إو رررلق    ررء   لرر  تترنرر     رررلل نوضرل رر  نوصرر ن   ل ضخررذ ن هررر نَقن 

ىنلك  م ترت  ل  نرر   لتفظ نوص   هرف نو اس رل  نوضرف ت رضار  نوإ ءرضو  لهرف مرضنو نالسرضءال  
.» 

 ضرضو  و رنس نو إلرس نو رعرف » منرة  لر   ع: 69 مل للون ر  والوضع نورلث    هاث وصر  ا 
 نورلث   ت   سلت  نوضنوف مل  أتف: 

 ل   ر  ت نب نورلث    لتنفنذىل.و    لتنفنذ نواضنوني  لنوضن ن  -
 نو ء   ل  ت ي نون لا  لنألمي نوع ضمنني  ل ل  نون له  نوع ضمن . -
نو ء   ل  تنفنذ إه نَقن  نالتضنل   لنوضرل    لنوضثخ  هن رل  خرص ن سرعلهل   للل ترله  إور   -

 «.و ع ضل لءل ذوك   ضضو  ه ن  نو ءلا نوخصضحن  نو نض   لة ل ضهف نواضنوني  لنوضن ن ل  ن
 4مري ف 75لمي نو ءلا نوضف  ضضال ىل و نس نو إلس نو عرف نورلث     ل   مل تنص  لنة ا

رررء   لرر  و لهررر  نوع ررلون   لسرررءضو  نو ررن  هرررف نو ررضنوع  لنو رررلتل   » ... مرررل  لررف:  8إورر  ف نو  
 لنوت ق نوع ضمن . 

    لنوضرل   منءل.نتخلذ نالتضنل ل   لنوضثنلن  نو  لو   و كله   نألم نأ نو عث  -
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 نوا لق  ل  نو نضنول  نو اذ    لنو   ل. -
 نو ء   ل  نون له  نو ضنو نالسضءالكن  نو ع لت  ولرن . -
تأمني و لا نوإنل ز  لنو الل   رال  ولعلون   لترعل  و خضلد نو عل   نوث نن   لنوع   هرضون   لر   ع  -

  ك ل تنص «ننز مي تني نوث ي  لنو عضاثن   كف ي  ل ثهي لصف  ُم تن  ك  شخص مضضه   ولع ت 
 «.تضكلد نورلث   ل فظ نوص    لنو  له    ل  نون له  نوع ضمن  ... »    ل   ل   ع:  107ا
 
 
 
 
 
 

للل تله  إو  مل سر   هإع ىنل   سرلونث رلوضونر   لتن ن نر   خر ى  تُضرن  و رلتل  نو ررض  
 نر  نوالزمر   ول  له ر   لر  نوصر   نوعلمر   لمري ىرذه ن ونو  نوضثخ  أَلهر  نتخرلذ ن هر نَقن  نوضرل

 نواضنوني  لنوضن ن ل  وإث:
 .(1)نوالوضع نو ضعل  ل  ل   نوص    لت رنضءل -

 .(2)نو  سضا نوذ    ثو حالتنل  نورلث    لنوضال    لنخضصلحلتءل هف رتلع نوص    -

 .(3)نألم  نو ضعل  للوإنلزن  -

ل  خرص نورثهي  لوار  نوإيري  لإخر ن  نو رضت  مري نو  سضا نو ض ر ي رضن رث تفرظ نوصر   هن ر -
 .(1)نوارضو لإ لول وهنءل

                                                 

م، يعــّدل ويــتّمم 1998أوت  18وافــا هــ  الم1419ربيــو الثــاني  26المــؤر  فــي  09-98الاــانون رتــم  -(1)
م والمتعلـــا بحمايـــة الصـــحة وترتيتهـــا )ج.ر.ج.ج 1985فبرايـــر  16المـــؤر  فـــي  05 -85الاـــانون رتـــم 
 وما بعدها (. 03، ص 61،  35م، س1998غشت  23المؤرخة في: 

م الـــ ي يحـــّدد 1981ديســـمبر 26هـــ  الموافـــا 1402صـــفر  29المـــؤر  فـــي 374 - 81المرســـوم رتـــم  -(2)
حــــــ يات البلديــــــة والــــــ وقية واختصاصــــــاتهما  فــــــي تطــــــا  الصــــــحة ) ج.ر.ج.ج المؤرخــــــ ة فــــــي صال
، فمــثالً تــ نص 1،5،6،7ومــا بعــدها( تنظــر خاصــة المــواد:  1863، ص 52،  18م س1981ديســمبر29
تخول البلدية، والوقيـة فـي إطـار التشـريو المـاري بـل العمـل، صـالحية الايـام بـلي » منل على أن:  1ف 1م

 «.تهدف المحافظة على صحة المواطنين، وتحسينها في المناطا الترابية التابعة لكل منهاعمل يس
المتعلـــا  1975ديســـمبر  15هـــ  الموافـــا 1395 ي الحمـــة  12المـــؤر  فـــي: 78 – 75األمـــر رتـــم  -(3)

ومــا بعــدها(.ينظر  1406، ص103،   12م، س1975ديســمبر 26بالمنــازات )ج.ر.ج.ج المؤرخــة فــي 
 .1،2،3 خاصة المواد:
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نو  سرررضا نو ض ررر ي حرررالتنل  و رررنس نو إلرررس نو رررعرف نورلرررث  هن رررل  خرررص نوتررر ق  لنونارررللل   -
 .(2)لنوت أونن  نوع ضمن  

نو  سررضا نوضنفنررذ  نوررذ    ررثو مءررلا    ررلق نو رر   نورلررث  هررف مإررلل نو رر    ن ونو رر  نوعلمرر   -
(3). 

 
 

للذوك هإع  نو    ع نوإزن     حثو  ث ل وصضص رلوضون   لتن ن ن   أله  نو  له ر   لر  
 نصرر  نوصرر   نوع لمرر  مرري نون ررلا نوعررلا   لىررذه نونصررضص نوالوضونرر   لنوضن ن نرر  تف رر  نو إررلل  مررلا 
سلتل  نو رض ن ونو  ولانلا ل  الونضءل هرف تفرظ نوصر   نوعلم ر  ول رضن نني   ه ري لنهرءرل تترنر  

 ىذه نواضنوني  لنوضن ن ل  هن ل  خص مء ضءل نو رتن  .
هإورة   كننرل ت ث رث  ىرم نخضصلحرل  نو ررض ن ونو  نو ضعلار  ل فرظ  وبناء على ما سبب،، 

 نوص   نوعلم   لىف:
 نو  له    ل  نون له  نوع ضمن . -
 ...نوا لق  ل  مصلوو لهضو نو خل   نوص ن   كلتخلذ إه نقن  نوضتعنم  لنوف ضص نوثلو  . -

 نوض ا  مي حالتن  نسضع لل نو ضنو نالسضءالكن  ) نألغذ    لنو   للل (. -

 نوضأكث مي نو الم  نوص ن   وألشخلص نوضنهث ي مي نوخلو . -
لللو غم مي ث نق نو ن ضم  نوض   عن  هن ل  خص تفظ  نص  نوص   نوعلم  مري نون رلا نوعرلا  

   لوكري نوعرر ل لضإ رنثىل  لر   وأ نوضنرر  مري إال   ع نوعر ل ونس ل ثى ترخلم  نو ن ضمر  نوض ر  عن
  ه فرررظ نوصررر   نوع ضمنررر  ألهررر نو  (4)ررررر  نو  رررالوني نو خضصرررني هرررف نوضرل ررر  نوصررر ن  ول رررضن نني 

                                                                                                                                                         

م المتضــمن 1975ديســمبر 15الموافــا  1395 ي الحمــة عــام  12المــؤر  فــي 152-75المرســوم رتــم  -(1)
تواعد حفظ الّصحة فيما يخص الدفن، ونال المثـث، وإخـراج المـوتى مـن الابـور، وإعـادة دفنهـا ) ج.ر.ج.ج 

، 5، 2، 1اد:وما بعدها( تنظر خاصـة المـو 1410، ص 103،  12م، س1975ديسمبر 26المؤرخة في 
6 ،9 ،14 ،17 19 ،20. 

م المتضــمن 1981أكتــوبر 10هــ  الموافــا 1401 ي الحمــة  12المــؤر  فــي  267 – 81المرســوم رتــم  -(2)
صــالحيات ريــيس المملــس الشــعبي البلــدي فيمــا يخــص الطــرا، والناــاوة، والطملنينــة العموميــة ) ج.ر.ج.ج 

إلـى  8بعدها( تنظـر خاصـة المـواد مـن م  وما 1422، ص41،  18م، س1981أكتوبر  13المؤرخة في 
 .13م

ـــم  -(3) ـــ ي رت ـــي  265 – 96المرســـوم التنفي ـــو األول  18المـــؤر  ف ـــا 1417ربي م 1996أوت  3هـــ  المواف
ــي  ــدي ويحــّدد مهامــل وتنظيمــل ) ج.ر.ج.ج المؤرخــة ف م 1996أوت  7المتضــمن إنشــاء ســل  الحــرس البل

 .8، 7، 5، 4وما بعدها( تنظر خاّصة المواد:  05، ص47،  33س
 .83لطرش حّمو: سلطات الضبط اإلداري  الوقيي في المزاير، ص -(4)



 أهداف الضبط اإلداري والحسبة                                                  الفصل الثاني  
 

 86 

نو إض رر   رراو   وعررلش نوضن نرر  نالرضصررلو    لنالهض ل نرر   ألع نوإ ررم نو ررلنم  لنو  ررنض نون نررد 
 إض  . لم  مءم هف هع  نأله نو  نلح  إ إللن  هف نو 

 أدلة اعتبار حفظ الصحة في الشريعة اإلسالمية.  -
واررث هررلق   ررث ل ُوصررضص شرر  ن  تررثل  لرر  م رر ل ن  نو  له رر   لرر  نون لهرر   ل ى نرر  نوعنل رر  

 للوص    لمن  ك  نألت نو  لنو خل   نوضف رث تل اءل  لمي تلك نونصضص وإث:
ْاْاِّب َُّ  يَاقِّق ِّ َاْاََّْاَ زَِِْاَ ِ  رضوة تعلو :   اَيَِ َسَناَْ ر ِوُِ َِ نْاَََ َسَناَْ ر َوِ  ُو َُّ  ُلا
َْ ُلََّْاِ  َََدُ  .(1){ َوِقََْ 

نوصرر   لنوكفررلف  لتضهنرر  نوخنرر   تعنررف نو  ررن  هررف نوررثونل هاررث هررلق هررف لعررض نوضفلسررن   ع 
  هنع ررر  نوصررر    لنوعلهنرر  مررري ت رررنل  نورررثونل  نوضرررف (2)لنو  ررن  هرررف نآلخررر ل تعنرررف نويررضنب لنو ت ررر 

 . – ز له   – ت ضضهف نو ك   
 .(3)«ال  ضووع ُم   ٌأ  ل  مص    »  -حل  ن   لنة لسلم  –ل اضل نونرف 

  هعلرر  نوص رر ن   ع  ضإن ررف نو رر  ض  (4)ل عنررف ذوررك  ع نو صرر  رررث ُ صررلب ل رر أ نو رر  ض
لىذه تثنلن  نتض نز   لرل ن  ر  وىل ن سالا منذ و أتة نأللو 
(5). 

إذن سرر عضم للوتررل ضع لررأوأ هررال »    ررل   وررة رررلل:  –لسررلم حررل  ن   لنررة  –لُول   ري نونرررف 
 .(6)«تثخلضىل  لإذن لر  لأوأ  ل وضم لءل  هال تخ هضن منءل 

  ألع نوررذ   ررثخ  نألوأ (7)لررر  نو نرر  ىنررل مرري وخررضل نألوأ   ل خ لهءررل ألغرر نأ حرر ن 
ءررل نوتررل ضع نوضررف هنءررل نوتررل ضع  عرر أ حرر ضة ولخترر   ك ررل  ع نوررذ   خرر   مرري نألوأ نوضررف  ارر  هن

  ع  أ ح   نآلخ  ي ولخت   هضر  نو ن  لرل   ولص   هف نو لوضني.

                                                 

 .201البارة: ا ية  -(1)
بيـــروت، دار الفكـــر،  –ج 5البيضـــاوي: تفســـير البيضـــاوي، تحايـــا عبـــد الاـــادر عرفـــات العشـــا حســـونة،  -(2)

 .489، ص1ج –م 1996ه  1416
 .2177، ص5، ج5337امة، رتم الحديث الحديث أخرمل البخاري في صحيحل، با  قه -(3)
ــ ،  -(4) ــدين الخطي ــاتي، ومحــ  ال ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــا محم ــاري، تحاي ــتح الب ــروت، دار  –ج 13العســاالني: ف بي

 .162، ص10ج -ه  1379المعرفة، 
 .242ص –م 2000دمشا، دار الفكر،  –وهبة الزحيلي: حا الحرية في العالم  -(5)
 .2163، ص5، ج5396حيحل، با  ما ي كر في الطاعون، رتم الحديث: الحديث أخرمل البخاري في ص -(6)
دراســة ماارنــة فــي ضــوء اإلعــالن العــالمي لحاــوا  –ســهيل حســين الفــتالوي: حاــوا اإلنســان فــي اإلســالم  -(7)

 .97ص –م 2001بيروت، دار الفكر العربي،  1ط -اإلنسان
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لرث تي  ن سالا  ل  لهضب تفرظ نوصر    لذورك لضرل ضءرل مري نألمر نأ  للهرضب نوضرثنل  
 نث ن حلل  للو  أ  هإع  ت صن  معلهلل نورثع مي    م شالع نو  ن   لنوضف  لهف نو  ع  ل  

ي  ار   لر  نوثلور  لنهرف ترضهن  نأل ررلق  لنألول ر   لنو  ض رفنل   لنألهءرزل ن ملا نوانلا لءل  ل ن
...  ك ررل  وررة للالسررضنلو وألتلو رري نو ررللا   هررإع ن سررالا رررث  رر ف منررذ لثن لتررة نأللورر  مررل  (1)نوترنرر 

  لنوررذ   ض يرر  هررف منرر  نوض ررلو نألمرر نأ نو ررلو    لنأللل رر  نوختنرر ل (2) عرر ف نونررضا لررلو إ  نوصرر  ف
  للررذوك تعررث  لرل رر  نوصرر   مرري نألختررلو  مرر ن  (3)نو رر أ  لتصرر ه هررف  تررن  وتررلق م كرري وضتض رر 

 ت لو ل  ورنلق نو إض   نو  لم.
ل لنة  هإع نونصرضص نو ر  ن  وو ر   لر  م ر ل ن  تفرظ نوصر    لت ل ضءرل مري كر  نألخترلو 

 نوص  . نوضف رث تصنرءل  هلو   ع  ن سالمن  تضف  م  نوالوضع نوضتعف  ل  م  ل ن  تفظ
 
 

 : السكينة العامة. الفرع الثالث

  نتخلذ ن هر نقن   لنألسرلونف  لنالتضنل رل  (4)نو اصضو للو  له    ل  نو كنن  نوعلم  
زمر  ولا رلق  لر  مصرلوو  ل سررلب ن ز رل   لنوالر  نوضرف تءرثو نو  نتر  نوعلمر  نوضرل ن  نوال 
  للرذوك (5)

ق  لررر  مصرررلوو ن ز رررل   لنو ضترررلق هرررف نو رررضنوع  اررر   لررر   رررلت  ىن رررل  نو ررررض  ن ونو  نوا رررل
لنوت رررل   لنألمررلكي نوع ضمنرر   لذوررك  رري    رر  منرر  نسررضخثنا نوضسررل   نو الارر  ول  نترر : ك كررر  ن  
نوصض   لنأللضنق  لنأله ن   لنوزم لون   ثنلق نو فال    ل نولالَقن  نوعلم    لن ز رل  نورذ     رررة 

  لورررل  نوكررالب نو ررلوول سررضنق  كررلع ذوررك هررف نولنرر    ل نونءررلونورل رر  نو ضإضوررضع  لول   نو صررلو 
(6) 

                                                 

ــدي: سوســيولوميا اقتتصــاد اإلســالمي  -(1) ــود الخال ــر، شــركة األ –محم ــة، المزاي ــة الرســالة الحديث ردن، مكتب
 .26ص –م 1989الشها  

، الاـاهرة، شـركة محمـد فريـد 1ط –رؤيـة إسـالمية حضـارية  –ينظر، بركات محمد مراد: اإلسالم والبييـة  -(2)
 .116 – 114م، ص2003

 .242وهبة الزحيلي: حا الحرية في العالم،  ص -(3)
الراحـة أو الطملنينـة العامـة. عّمــور سـيالمي: الضـبط اإلداري البلـدي فــي  حل.السـكينة العامـة ُمرادفـة لمصــط-(4)

 .75المزاير ص
 32، ص2عّمار عوابدي: الاانون اإلداري، ج -(5)
، وأحمــد غــاي: الــوميز فــي تنظــيم ومهــام 202ينظــر، عمــار بوضــياف: الــوميز فــي الاــانون اإلداري، ص  -(6)

، وطعيمـة المـرف: الاـانون اإلداري 20، ص2نون اإلداري، ج، وناصر لّباد: الاا95الشرطة الاضايية، ص
، وعبـد الغنـي بسـيوني عبـد 237ومحمد رفعت عبد الوها : مبـادب وأحكـام الاـانون اإلداري، ص 790ص

 .164، ومصطفى أبو زيد فهمي: الاانون اإلداري، ص390هللا: النظرية العامة في الاانون اإلداري، ص
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هإشررل   نو رركنن  نوعلم رر  تضهررف  لرر  ىن ررل  نو رررض ن ونو  تررضهن  نوءررثلق  لنو رركضع هررف نوترر ق  
لنألملكي نوع ضمن   لنوع    ل  من  ك   مل مي شأوة  ع   ثث تضتلق 
(1). 

  تاررث ا نو إض عررل   لورن ءررل هررف لرررث  حررر   م رركل  نو ضتررلق   ل نوضلررضث نو رر عف مرر 
  تنري (2)سلم نو ثون   تأخذ مكلع نوص ثنول م  نو  رلك  نورن نر  نألخر ى  لنوضرف تضتلرف ترالًّ سر  عل  

 ك ررث  نوض رر  عل  هررف مإررلل نو رررض ن ونو   لرر  تن ررنم نو نررلل هررف نو إض رر   للترر  نو ررضنلض  
ن نوص رثو وإرث نو  ر  ع نوإزن ر    تنرللل لنوانضو نوكفنل  ول  له    ل  نوءثلق  لنو كنن   لهرف ىرذ

مضتضع نو كنن  نوعلم   هف  ث ل وصضص ت   عن   هءف ت ي   سلونث رلوضون   لتن ن ن  وءن ل  نو رض 
 ن ونو   مر  ل  إعلءل تض     م الون  نتخلذ ن ه نَقن  نو  لو   نوال زم  وضضهن  نو كنن  نوعلم .

وضع نألسلسرف ولثلور  نوإزن   ر   لىرض نوثسرضضو  تنري لمي ىذه نونصضص نوالوضون  وإرث نوارل
« ...نو ر  هرف نو  نتر  م ر ضع  ل  رث و نوارلوضع كنفنرل  م لوسرلتة » منة  ل   ع:  3ف  55تنص ا

مري 96لرث ت   ي نوالوضع نوضال ف م الون  نوضنوف هرف نو  له ر   لر  نو ركنن  نوعلمر   تنري ترنص ا
 رري نو  له رر   لرر  نون ررلا  لنألمرري  لنو ررالم   لنو رركنن   نوررضنوف م ررالل» رررلوضع نوضال رر   لرر   ع : 

 لمررري هءررر   خررر ى هرررإع نوارررلوضع نورلرررث   هعررر  مررري مءرررلا و رررنس نو إلرررس نو رررعرف نورلرررث  «نوعلمررر  
 لر   ع  4ف75نو  له    ل  نو كنن  نوعلمر   لمعلررر  كر  مري   ررر ف ن خرالل لءرل تنري ترنص ا

 َعلرر   ل  ك  م ل  للو نت  نوع ضمن   لك  نأل  لل ...نو»  ضضو  و نس نو إلس نو عرف نورلرث : 
 «. نو خل ر  لرءل 

 مل نو  نسنم نوضن ن رن   هاث هلَق   رث ل م نسنم تضنللل مضتضع لنو كنن  نوعلم   لمي لننءل 
 ورإث: 

نو  سرررضا نو ضعلررر  لصرررالتنل  و رررنس نو إلرررس نو رررعرف نورلرررث  هن رررل  خرررص نوتررر ق  لنونارررللل   -
 .(3) ضمن لنوت أونن  نوع

 .(4)نو  سضا نوذ   ن م إثلول نو إنج -
 

                                                 

، ومحمــو  حســن ســعد: 66طنطــاوي: ســلطات مــلمور الضــبط الاضــايي، ص ينظــر إبــراهيم حامــد مرســي -(1)
 .20الشرطة ومنو المريمة، ص

 .83م، ص2002ه  1422الااهرة، دار الكتا  الحديث،  –علي علي السكري: البيية وتيم الممتمو  -(2)
الناـاوة المتضمن صـالحيات ريـيس المملـس الشـعبي البلـدي فيمـا يخـص الطـرا، و 267-81المرسوم رتم  -(3)

 والطملنينة العمومية، المرمو السابا.
م الـ ي يـنظم 1993يوليـو  27ه  الموافـا  1414صفر  07المؤر  في  184 -93المرسوم التنفي ي رتم  -(4)

 وما بعدها(. 13، ص50،  30م، س1993يوليو  28إثارة الضمي  ) ج.ر.ج.ج المؤرخة في 
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هإورة   كننرل ت ث رث  ىرم نخضصلحرل  نو ررض ن ونو   نو ضعلار  ل فرظ  وانطالقاً مــّاا بـب    
 نو كنن  نوعلم   لىف:

 نوا لق  ل  مصلوو ن ز ل   لنوال . -
 نوعلم   ل  من  ك  مل مي شأوة  ع   ثث تضتلق. -

 ل نو إنج.تن نم نأل  لل نو ضعلا  لإثلو  -

 

و ضنضج  ع نو    ع نوإزن      ت   ى ن  كر ى و ضتضع نو كنن  نوعلم   وبناًء على ما تقّدم
ول فررلظ  لرر  نو نترر   لنوت أوننرر  نوعلمرر  ول ررضن نني  ك ررل   ترر  حررالتنل  لنسررع  و ررلتل  نو رررض 

 لر  مصرلوو ن ز رل  ن ونو  هف ُم لوس  مءلم ءل  لذوك للتخلذ ن ه نَقن  نوضرل ن  نوالزمر   ولا رلق 
 لنوال   لللوضلوف ت لع نوءثلق  لنو كنن  نوالزم  و نت  نو ضن ي.

 
 
 
 
 أدلة اعتبار حفظ السكينة في الشريعة اإلسالمية.  -

وارررث سرررر  ن سرررالا نو ننرررد نالتإلىرررل  نو ث يررر  هرررف نوض ررر    نوضترررعف  هن رررل  خرررص م لولررر  
    ر ول  مري نورزمي  ل ض ر  ذورك مري خرالل  مصلوو ن ز ل   لنو ضتلق  لىذن منذ  كي  مي  ولع 

نونصررضص نو رر  ن  نوررضنوول هررف ىررذن نو إررلل  تنرري تي رر  ن و ررلع  لرر  نالوضررزنا للو رركنن   لنوءررثلق 
   لمي ىذه نونصضص وإث:(1)لنسضنك   نوص  نل  لنوعض    لنو إنج

 
ََ ِإ َّ أَنَكاارضوررة تعررلو :    اا  َ ااْقِِ ََ َوُْض ِّااْ  ُِ َْ ِ  َُْيااَِ ْ ااَقُِم لَ َي َُوُْقِصاا
ِّاُق َل َِاْيََّاهِّاُق َأْ اَقَُِكِّْب ََّااْقَ    ل اضل    رل :   (2){ َلَصْقمِّ ُْلَِْميِ  َُ يَاَ أَياَُّااَ ُلَّاِديَ  ز

                                                 

، وعبـد الواحـد إمـام: الشـرطة مـن منظـور إسـالمي 83مـو، صينظر: علي علي السكري: البييـة وتـيم الممت -(1)
 .32ص

 .19لامان: ا ية  -(2)
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هِّ  ََقيِيَّاَ تِ ذِْقيِّ َاحَْ   لرضوة    ل :   (1)... { ءَ ْقِم ُلَِّْب  ََ ََْبا  ََ ََ  ُِ  {2  ءَ َاْع ْذ نَاَ
ُءر  ََ ِلَاَر  َاَّ ِّ ِن   هاث و   ه ن  ىذه نآل ل  إو  ت لول خفض نوصض   ل ثتة مري نونب (2){ ََ
 ن سالا.
 

لىكررذن  هاررث و ررل ن سررالا إورر  نو فررلظ  لرر  نوءررثلق  لنو رركنن   لمنرر  ن ز ررل   لنو ضتررلق 
  هعلرر  (3)و رر لع نو ررالم  نوصرر ن   لنوع ررض    لنونف ررن  وسو ررلع  تضرر  ُ  ارر  نوضاررثا  لنالسررضا نو

ض  للون ر  وسو لع هف ك  مإرلال  نو نرلل  إال  ع تإرللزه ول رثلو نو ف لتر  نو غم مي  ى ن  نوص
 .(4) لنة   او  لة ألع  صر  مصثو إز ل   لرل   ل  رث  او    تنلول  إو  تث  نو  أ

 
ك رررل  ع ن سرررالا منررر  نو ررر و لإ نررر  حرررضوه  ل شررركلوة  لذورررك لهررر   حرررضل ماررر  ول  لترررضنلض 

لو ررر  لرض رة   لور  مري ر عرة لعرث لرض رة  ألع نوضرل ر   ه ر  مري م ث ول  إال  ع من  نو  و  لنوف 
نوعال   لوءذن ن ضر  هاءلق ن سالا  لأع نو ضتلق مي مصلوو نو  و نوذ   إف وهعة  تني  حر  
نو إنج نوذ   نإم  ي نألحضن  نوعلون   لنوضف تنرعي مي نآلال  لنو   كرل   لمكرر ن  نوصرض  

  هاررث ثررر   ل نررل   ل رنررل   ع نو ررإنج (5)لنو نررضنع  لرر  تررث  سررضنق  نررضج  نررة  ثررلو تررلول لل و ررلع 
لنوصررر نل مررري  ىرررم ملضثرررل  نورن ررر  هرررف  صررر ول نو رررث ي  ل وءرررل ت ررررف كينررر ن  مررري نألمررر نأ نوع رررض   

 .(6)لنونف ن 
ل لنررة  هررإع نونصررضص نو رر  ن  وو رر   لرر  م رر ل ن  تفررظ نو رركنن   ل ررضم ذوررك لررثه  نو رر و 

 ررل   لنو ضتررلق  هلو رر  ع  ن سررالمن  تض فرر  مرر  نواررلوضع نوضتررعف  لرر  نوررذ   ض تررف  رري مصررلوو ن ز 
 م  ل ن  تفظ نو كنن .

 
لىكذن لعث  ع تع تنل ولعنلح  نوضالنث   ولن رلا نوعرلا  هإورة  إرثو لنرل  ع وضعر  ف  لر  ولعنلحر  

 نو ث ي  ولن لا نوعلا.
                                                 

 .02الحمرات: ا ية -(1)
 .3 -2مريم: ا يتان  -(2)
 .76، وبركات محمد مراد: اإلسالم والبيية، ص33عبد الواحد إمام: الشرطة من منظور إسالمي، ص -(3)
 .76صبركات محمد مراد: اإلسالم و البيية،  -(4)
 .79 – 76ينظر، بركات محمد مراد: اإلسالم والبيية، ص -(5)
 .30عبد الواحد إمام: الشرطة من منظور إسالمي، ص -(6)
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 : العناصر الحديثة للنظام العامالثاني لمطلبا
تنري   (1)مفءضا نون لا نوعلا هف نوالوضع ن ونو  رث تتضو لضتض و نوضةنف  ن ونو ر  ولث لور  إ ع

 حر   نوثلو  نو ث ير  ت ير    هرل  ىلم رل  هرف نو علوور  نالرضصرلو    لنالهض ل نر   لنويالهنر   مرر  ل ترر  
 رل هنءرل هكر ل نون رلا ذوك تضس   ىلا هف لةل د ن ونول نوعلم   لتترض و و خضلرد نو فرلىنم نو رل ثل  ل

نوعررلا  ذوررك  ع ىررذن نألخنرر  وررم  عررث ماضصرر ن   لرر  نوعنلحرر  نويالثرر  نو ع لهرر  ) نألمرري نوعررلا  لنوصرر    
نوعلم    نو كنن  نوعلم   ( ل  رث تثنخ  ل ك  مل ضظ م  نون لا نالرضصلو   لنالهض رل ف  لنويارلهف 

ررر  ون ررر   مإرررلال   خررر ى  (2)لنو  رررلو  لنآلونب  (3)لىرررف نون رررلا نالرضصرررلو   هلون رررلا نوعرررلا تضس 

                                                 

أن الفال التاليدي في الدولة الحارسة هو ال ي حصر مفهـوم النظـام العـام فـي العناصـر الثالثـة ) األمـن العـام  -(1)
 .109: سلطات الضبط اإلداري الوقيي في المزاير، صالصحة العامة، السكينة العامة(. لطرش حّمو

 .49 – 46ينظر، محمد الصالح خّراز: المفهوم الاانوني العام لفكرة النظام العام، ص -(2)
 .400أحمد محيو: محاضرات في المؤسسات اإلدارية، ص -(3)
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  لىذن مل  ثهعنل وضضترن  كر  مري ىرذه نوعنلحر  (1)نوعلم    لكذن نو فلظ  ل  نوإ لل نو لواف ول ث ن 
  ل  تثى  لذوك ت ر ل  لف:

 نوف ع نأللل: نألونب نوعلم . -
 نوف ع نويلوف: ه لل نو ث ن . -
 نوف ع نويلوي: نون لا نوعلا نالرضصلو . -

 اآلداب العامة.: ألولالفرع ا
 تلرر   لرر  نآلونب نوعلمرر  نوعنصرر  نو عنررض  وفكرر ل نون ررلا نوعررلا  ل اصررث لءررل نواضن ررث نوضررف 

  لرث ثلو تضل ىذن نوعنص  خالف شرث ث  للرل ي (2)تضنت  نو  ن  نوإ ل ف ول إض    ل  نتض نمءل
نوالوضونر  ورم تضعر أ ورذك   هف نورن م نوالوضونر  نو الوور   لهرف هارة نوارلوضع ن ونو   هررعض نوض ر  عل 

نألونب نوعلمرر  كعنصرر  مرري  نلحرر  نون ررلا نوعررلا  لنن ررل ن ضررر   لعررض نوض رر  عل  نألخرر ى  ع نألونب 
  لىض مل نوضء  إونة (3)نوعلم   نص  مي  نلح  نون لا نوعلا  لل ضرلوه ىثهل مي  ىثنف نو رض ن ونو 

مري نوتررل  للوءرثف نأللل نألسلسرف ول ررض    و رل ورألونب نوعلمر (4)نوفاة  لنوا رلق هرف ىرذن نو إرلل
 .(5)ن ونو   لىض ت ل   نألمي نوعلا

إع  ن ضررررلو نألونب نوعلم ررر  هرررزق مررري نون رررلا نوعرررلا    رررض م  لررر  نوثلوررر  م يلررر  هرررف سرررلتلتءل 
نو خضلف  نو كلف  للو  له    ل  نون لا نوعلا هف نو إض     ع تلإأ إو  نو رلل  هف مإرلل نو رنن ل  

لوررررضنو  نوفنررررث ض  لنوصرررر له  وض نرررر  و رررر  نوف ررررلو  لنو ذ لرررر   كن رررر  نألهررررالا نوخلنعرررر   لنو  رررر    
  سرضنق  كرلع مصرثو ن خرالل لرلآلونب (6)لنوع لأ نو   تن  نوث ن ن  إو  نالو الل  لنو     نوإن ن 

 .(7)نوعلم   نوفع    ل نوصضول   ل نولرل    ل نوكل  
غم مرري  ع نواررلوضع نوررضال ف  لنورلررث  نو ررلونني وررم  مررل للون ررر  ول  رر  ع نوإزن رر    هإوررة لررلو  

-81 نص ررل  لرر  نآلونب نوعلم رر   لل ضرلوىررل مرري نوعنلحرر  نو ث يرر  ولن ررلا نوعررلا  إال  ع نو  سررضا ورررم 
هررلَق هررف  تكلمررة مررل  ررثل  لرر   ع نآلونب نوعلم رر  مرري نون ررلا نوعررلا هررف نوض رر    نوإزن رر     (8)267

                                                 

 .110لطرش حّمو: المرمو نفسل، ص -(1)
 .77ي في المزاير، صعّمور سيالمي: الضبط اإلداري البلد -(2)
 .33، ص2عّمار عوابدي: الاانون اإلداري، ج -(3)
 .77عّمور سيالمي: المرمو نفسل، ص -(4)
 .238محمد رفعت عبد الوها : مبادب وأحكام الاانون اإلداري، ص -(5)
 .94أحمد غاي: الوميز في تنظيم ومهام الشرطة الاضايية، ص -(6)
 .79البلدي في المزاير، صعّمور سيالمي: الضبط اإلداري  -(7)
المتضمن صالحيات رييس المملـس الشـعبي البلـدي فيمـا يخـص الطـرا، والناـاوة    267-81المرسوم رتم  -(8)

 والطملنينة العمومية، المرمو السابا.
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 ضخرذ  ل نفرذ و رنس »  نرضنع نوت أوننر  نوع ضمنر  مرل  لرف:  مي نوررلب نويلوري ت ر  14تني وص  ا
نو إلررس نو ررعرف نورلررث  هررف إ ررلو نوضن ررنم نو ع ررضل لررة  كرر  ن هرر نَقن  نوضررف مرري شررأوءل  ع ت رر ي 

 ت ي نون لا لنألمي نوع ضمف  لكذوك نو فلظ  ل  نوت أونن   لنألونب نوعلم  .
 «.ك ك ل  إف  لنة  ع  ا   ك      مي شأوة  ع  خ  لذو

لمررل   ررضنج مرري ىررذه نو ررلول   ع نو  رر  ع نوإزن رر    أخررذ لررلآلونب نوعلمرر 
  لل ضرلوىررل مرري (1)

نوعنلح  نو ث ي  ولن رلا نوعرلا   مرر  ل  خرض ل سرلتل  نو ررض ن ونو  نوضرثخ   ألهر  نو  له ر   لر  
 نألونب نوعلم .

ــب      ــال  مـــب مـــا بـ و ضعلاررر  هإورررة   كننرررل ت ث رررث  ىرررم نخضصلحرررل  نو ررررض ن ونو   ن وبنـ
 للو  له    ل  نألونب نوعلم   لىف:

 نو ن  مي ةءضو  لنوض لو نوف لو  لنو ذ ل . -
   لنو ضنرز ىل  ....لنو رلل  نوثرنا   ل  نألملكي نوع ضمن   كلو      لنو نن  -
نوا لق  ل  مصثو ن خالل لرلآلونب  سرضنق كرلع مصرثو ن خرالل للوفعر    ل نوص رضول   ل نولررل   -

   . ل نوكل
ل لنررة  هإو ررة  ارر   لرر  ىن ررل  نو رررض ن ونو  لنهررف نو فررلظ  لرر  نألونب نوعلم رر   نوضررف 
َتضنَتررَ   لنءررل نو رر ن  نوإ ررل ف هررف نو إض رر   للتخررلذ ن هرر نَقن  نوضرل نرر  نوالزمرر   نوضررف ت نرر  مرري 

ال رف  ن خالل لءل  سضنق  كلع ذورك هرف نوتر ق   ل نألمرلكي نوع ضمنر   كلو رلتل  نوع ضمنر    ل نو 
  ل نو ثن   نوعلم     ل شضن ئ نور     ل ولو نو نن ل  لغن ىل.

 
 أدلة اعتبار حفظ اآلداب في الشريعة اإلسالمية.  -

واررث ترري  ن سررالا  لرر  ترر لول نو  له رر   لرر  نألونب  لنألخررالق هررف نو إض رر  ن سررالمف  
نو إض   لرلألخالق ن سرالمن    ألع ت ر  (2)ل ضم ذوك  ي      نترلع  لنم  نو  ع  لنهضنلب وضنىنة

 .(1)نونرنل     ك  تلهزن  مننعل   لمضننل  تث نوف لو  لنالو  نف

                                                 

مكرر من الفصل السادس تحت عنوان انتها  األدا ، تانون العاوبـات الصـادر  333و  333تنظر، المادة  -(1)
م المعـّدل والمـتّمم 1966مـوان  08ه  الموافـا  1386صفر عام  18المؤر  في  156 – 66رتم باألمر 

م ) ج.ر.ج.ج. 2004نـوفمبر  10ه  الموافا 1425رمضان عام  27المؤر  في  15 – 04بالاانون رتم 
 وما بعدها(. 08، ص71،  41م، س2004نوفمبر  10المؤرخة في

ّدة أفعال، لكونها تشكل خطراً، يضر بـددا  وأخـالا الممتمـو، ومـن بـين تامت الشريعة اإلسالمية بتحريم ع -(2)
 تل  األفعال: الزنا، شر  الخمر، اقختالط، التبرج، الكالم الفاحش، اللواط ... . 
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لرررث هررلَق   ررث ل وصررضص شرر  ن   تررث ض والوضررزنا لررلوخالق نو  ررن   لناللضعررلو  رري نألخررالق 
 نو ن    لمي لني تلك نونصضص وإث:

َِ ِإنَّاا ِّ َقااََ  َََّرضوررة تعررلو :     هاررث  م وررل ن  (2){ ِسَياا ر َوَ ااَء َ ااِبَ ر َوَل َِاْقَيِّااُقْ ُلاازع
تعررلو  للهضنررلب كرر  مررل  رراو   إورر  نوزوررل مرري نون رر   لنالخررضال   لنوخلررضل...  ك ررل ترر  ا ن سررالا تررر   

َ  َِابَااااايَُّ  ُْ ََِ ِنَّااااِ  ُنو رررر  ل  إذ  اررررضل ن  تعررررلو :   ْْ وَل لِّ َوقَاااااْيَ  ِ  ْاِِّّااااقِِكِّ َّ َوَل َِابَااااايَّ
ََ وَ ق صَّنَ َوأَِقْمَ  ُل ََ َوَأِطْهَ  ُلنََّ  َوَا ِّقَل ِّ ق ِِنَي ُلزَّقَ َءُُ ُ } ...(3). 

  هاث وء   نة ن سرالا  إذ  ارضل ن  (4) مل للون ر  ولاضل نو فق  لنو ض ي  هف سضق نو خل ر 
اا   ِّنِااَب وََقااََ  ُلنااا تعررلو :  َُ ااَ  ُْلَقااْقِ  ِإلَّ  ااَقِء ُِ اا ُّ ُلنااا ِّ ُ َْْاااَي َِْلنُّ َر لَّ ُيِِّ َهاا  ِّ َسَِ
 .(5){ ََِنَمَر 

ل لنررة  هررإع نونصررضص نو رر  ن  و رر  والوضررزنا لررلألخالق نو  ررن   لوءرر   رري نترررلع نألخررالق 
نو ن    مر  ل  ثل  ل  م  ل ن  تفظ نآلونب ن سالمن  هف نو إض ر   هلو ر  ع  ن سرالمن  تض فر  مر  

ف ت ث ررث م رر ضوءل  لم ضضنىررل نواررلوضع نوضتررعف  لرر  م رر ل ن  تفررظ نآلونب  إال   وء ررل  خضلفررلع هرر
هررلآلونب نوعلمرر  هررف نواررلوضع نوضتررعف  رررلول  رري رضن ررث تضنترر  نو رر ن  نوإ ررل ف  لرر  نتض نمءررل   مررل 

للون رررر  ول ررر  ع  ن سرررالمن   هرررإع نألتكرررلا نو ررر  ن  نوضرررف تا رررف لض ررر  م نألهعرررلل نو خل ررر  لرررلآلونب   
نتر  نو ر ن  نوإ رل ف ول إض ر   لر  نتض نمءرل لنألخالق  ُعث  نالوضزنا لرءل مي نون رلا نوعرلا  سرضنق تض 

  ا ال.
لو ي  وذوك للوضر     هءض  عث  للون   ولالوضع نوضتعف مخلوفل  ولن لا نوعلا  إذن تضنت  نو  ن  
نوإ ررل ف  لرر  نتضرر نا نو إررلب  لغنرر  مخررلود ولن ررلا نوعررلا إذن وررم  ضضنترر  نو رر ن  نوإ ررل ف  لرر  

من    هإع نوضر    ت نا  ل عث  نوتكللة مخرلود ولن رلا نوعرلا  سرضنق  نتض نمة   مل للون ر  ول   ع  ن سال
 تضنت  نو  ن  نوإ ل ف  ل  نتض نمة  ا ال.

                                                                                                                                                         

، مملة الشرطة، مملة دوريـة تصـدرها المديريـة العامـة لألمـن «األخالا العمومية » ينظر، أعمر تادري:  -(1)
 .27-26م، ص2002ي ، مانف64الوطني  

 .32اإلسراء: ا ية  -(2)
 .33األحزا : ا ية  -(3)
يعتبر الاول السيء منكراً تولياً، ويتمثل في تول الزور، والكـ  ، والغيبـة، والنميمـة، وغيرهـا مـن منكـرات  -(4)

 .376 -357األتوال. ينظر، عيسى بوعكاز: فال األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص
 .148ا ية  النساء: -(5)
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 : جمال المدينة.ثانيالفرع ال
 ض يرر  مضتررضع ه ررلل نو ث نرر  هررف نو  له رر   لرر  نوإ ررلل نوع ررضمف  ل اصررث لررة نتخررلذ كرر  

ثرلو نوضلو خنر   لُم ن رلل نواضن رث نوءنثسرن  نو ع لو ر  ن ه نَقن  نو ضعلا  ل  ل   نو عرلوم نوترنعنر   لنآل
لمخت تررل  نوع رر نع  ل ررل   رر   للو  له رر   لرر  نو ن رر  نوعررلا ول ررثع  لشررضنو ءل  لُم ن ررلل  ررلون  
نو إض   لرن  ة هف إو لق نو رلوف  ل ني ال   ض ه نو  نض  لنوذلق نوإ لوف نوعلا ول ث ن   ك  لى  

كين  مي نو ثع هف  ص ول نو لت   لنوضف تعرث  ل يللر  نو يرلل نو رف وعرثا   نورنلق نوفضتض  نوضف تع هءل
 .(1)م ن لل رضن ث نوإ لل نوع ضمف

ل عضر  نو فلظ  ل  ه لل نو ث ن  مري نوعنلحر  نو ث ير  ولن رلا نوعرلا  لنورذ  تضرضو   ىن رل  
   رر  نتخررلذ  نو ررض ن ونو  نو  له رر   لنرة  لت ل ضررة مري كرر   مرل مرري شرأوة ن خررالل لرة  لذوررك  ري

ن ه نَقن  نوضرل ن  نوالزم   لنو  نمن  إور  نو  له ر   لر  مرل ىرض ررل م لإ لورة  لولوارة   ل منر  كر  مرل 
 .(2)مي شأوة إه لو ىذن نوإ لل م ضارال  

لرررث سررل   نو  رر  ع نوإزن رر   مررل نوضءرر  إونررة نوفاررة   ضمررل   لنوا ررلق نوف و ررف خصضحررل  
(3)  

نو  نوانررلا لضنهررف نو فررلظ  لرر  نوإ ررلل نو لواررف ول ث نرر   هاررث تنرري  سررنث إورر  ىن ررل  نو رررض ن و
تض  ر  نورلث ر  هرف إ رلو ت ل ر  نوضر نث نوع  نورف » مري ررلوضع نورلث ر   لر  َ ع:  93هلَق هف  تكلا ا
 م الون  مل  أترف:

 نو  له    ل  نو ضنر  نوترنعن   لنآلثلو و  ن  وان ضءل نوضلو خن   لنوإ لون . -
 «.نوإ لوف  لنو ع لو   لنوضءل   و ل  سكنن  مضإلو   هف نوضإ عل  نو كنن  ت ل   نوتلل   -

  ررء  »  لرر   ع:  (4)265-96مرري نو  سررضا نوضنفنررذ  ورررم  9ل 2ل 1ف 8لرررث وصرر  ا
    لق نو    نورلث   هف مإلل ش    شرك  نوت  ق   ل  نتض نا نوضن ن ل  نو ضعلا  ل ل  أتف:

 كنن  نوع ضمن   لن  لو نوإ لوف نوع ضمف  ...نون له   لتفظ نوص      لنو    -
 ...«.من  ومف ك   مل مي شأوة  ع   ثث  ذى للو لو ل   ل   ر ف ولن   ك  ء   -

ك ررل وررص  نو  رر  ع    ررل   هن ررل  خررص لنهررف و ررنس نو إلررس نو ررعرف نورلررث  هررف نو فررلظ 
 اررضا » ...  ورة:  لر   (1)267-81مرري نو  سرضا وررم  6ف 02 لر  نوترلل  نوإ رلوف نو  لرف هرف ا

                                                 

 .96أحمد غاي: الوميز في تنظيم ومهام الشرطة الاضايية، ص -(1)
 .22، ص2ناصر لّباد: الاانون اإلداري، ج -(2)
 .115لطرش حّمو: سلطات الضبط اإلداري الوقيي في المزاير، ص -(3)
وتنظيمـل، المرمـو المتضـمن إنشـاء سـل  الحـرس البلـدي، ويحـّدد مهاّمـل،  265-96المرسوم التنفي ي رتـم  -(4)

 السابا.
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 08  لنن رل وص رر  ا«ه ال   ي ذوك لضإ ن  نوت ق  ل ن أ هف نو نل   نو      سلتل  نو نهلني 
 «.  ء   ل  و له  نورلث    لتإ نلءل »... ررل   ع  8ف

ت ث رررث  ىررم نخضصلحررل  نو رررض ن ونو   نو ضعلرررا  ل فررظ ه ررلل  وبببكل ، نـنبببه ا ننببا
 نو ث رن  لىرف :

   ك  مل ىض رل م لإ لوة  لولواة.نو  له    ل -
 من  ك  مل مي شأوة ت ض ة م نض نو ث ن . -

 نوع    ل  ت ل   نوتلل  نوإ لوف  لنو ع لو  ول ث ن   لتز ننءل. -

 
تاث  ة هإع نو    ع نوإزن      لو  نىض لمل  كرن ن  ولإ لل نو لواف ول ثع  ومن خالل ما بب 

له ر   لر  و لهر   له رلل نو رثع  لنوتر ق  لنو رلتل  لذوك لضكلند ىن ل  نو ررض ن ونو  للو  
  إال  (2)نوخ  نق  لنو لتل  نوع ضمن   لذوك للوا لق  ل  ك  مرل مري شرأوة  ع   رضه ه رلل نو ث نر 

 ع  مل   لىثه نونلة  هف لنر  مثونل  مي ت للك  ل ثا نو إلا هف نون نج نوع  نوف لترثىضو نو نرلل 
ملوف  ي تاصن  نوءن ل  نو خضص   هف  ونق مءلم ءل مي هء  لتثو ف هف   ىض ولتج هف نو(3)نورن ف نوعلا

  مرررر  ل  إعررر  تلرررك نواضن رررث نوالوضونررر  (4)م رررضضى نو رررس نوإ رررلوف ورررثى نو رررضن ي مررري هءررر   خرررَ ى
لنوضن ن ن   نوضف كلع نوءثف مي لت  نو    ع وءل  ىض نو  له    ل  نوإ لل نو لواف ول رثع ترار  

رر  كرر   مرري نو ررلتل  نو خضصرر   لنو ررضن ي رررثوه مرري نو  ررالون  نو لاررلل تررر ن   لرر  لوق  مررل وررم   ض   
  ل   لتاة.
 

 أدلة اعتبار حفظ  نظافة وجمال  المحيط. في الشريعة اإلسالمية.  -

                                                                                                                                                         

المتضمن صالحيات رييس المملس الشعبي البلـدي فيمـا يخـص الطـرا، والناـاوة    267-81المرسوم رتم  –( 1)
 والطملنينة العمومية، المرمو السابا.

 .116لطرش حّمو: سلطات الضبط اإلداري الوقيي في المزاير، ص -(2)
لصورة مدننا، تامت السلطات العليا في الدولة بوضو  لية لوضـو حـّد وأمام ه ا التشخيص المرّو ، والواتو  -(3)

لمظاهر البناء الفوضوي، وتحسين الوضو المناخي العام للبيية، حيـث تامـت المديريـة العامـة لألمـن الـوطني 
ب صدار ترار يتضّمن إنشاء مصـلحة شـرطة العمـران وحمايـة البييـة، ينظـر، لطـرش حّمـو: سـلطات الضـبط 

 .120-117وقيي في المزاير، صاإلداري ال
 .96أَحمد غاي: الوميز في تنظيم ومهام الشرطة الاضايية ، ص -(4)
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و ررر  ن سرررالا ول  له رررر   لررر  و لهررر  نوفرررر و هرررف مأكلرررة  لم رررر لة  لملر رررة ...  ك رررل و ررررلُه 
 عررنش هنررة  تنرري هررلق   ررث ل وصررضص شرر  ن  تررثل  ول  له رر   لرر  و لهرر   لتإ نرر  نو  ررنض نوررذ  

  ل  ذوك  لمي ىذه نونصضص وإث:
اإلميان بضعٌ وببعون  أو بضع وبتون شعبة   فأفضـماا قـول   : »  –حل  نوة  لنة لسلم  –رضل نونرف 

نورة حرل   –  هاث هع  نونرف (1)« ال إله إال اهلل  وأدناها إماطة األذى  ن الطري   واحليال شعبة من اإلميان
إمل   نألذى  ري نوت  ر  مري ن   رلع  تنري   ر   نألذى كر  مرل   ر  ن و رلع  مير   – لنة لسلم 

نواررلذلون   لنأللسررلل  لنألووررل  ...  هءررف ت رر  ن و ررلع هررف حرر ضة  للررذوك تعررث  و لهرر  نو  ررنض 
 ت لو   و فظ ح   ن و لع.

   ررل  وال ضنررلق للوإ ررلل  لن سررالا ال  كضفررف للوررث ضل إورر  تفررظ و لهرر  نو  ررنض  لإو ررل   شررث 
 .(2)« إن اهلل مجيل حيبا اجلّال:»  -حل  ن   لنة لسلم-لنوضز ني  تني ول س ذوك هف رضل نونرف

ــه  هررإع ن سررالا و رر  وال ضنررلق لن لهرر  نو  ررنض  لتإ نلررة  لتز ننررة  ألع نو  له رر   لرر   و مي
هلو رر  ع  ن سررالمن  تض فرر  مرر  نو  ءرر  نوإ ررلوف ول  ررنض   رعرري  لرر  نو ررعضو للو نترر   لنال   نررلع  

 نوالوضع نوضتعف  ل  م  ل ن  تفظ و له   له لل نو  نض  نوذ   عنش هنة ن و لع.
 .النظام العام االقتصادي :الفرع الثالث

نرضصرلو  –واث تزن ث تثخ  نوث لو  هف نورالو نو  س لون   لذوك و ضنهء  نو  لب  لوضل إءرل 
ل  نالرضصررلو    لوررضج  رري ىررذن تررثخ  نوثلورر  هررف نوكينرر  مرري  ل نألزمرر –نو رر ب  لنرضصررلو نوا ررض 

نواتل رررل  نوءلم ررر   نوضرررف كلوررر  تءرررن ي هنءرررل نو ررررلوول نوف و ررر   لنو نله ررر   لذورررك ل ررررف خ رررضع 
نو نله رر  نوف و رر  ألتكررلا نسررضرثنو    كيرر  هررأكي   هكررلع تررثخ  نوثلورر  مرري  هرر  نوضن ررنم نالرضصررلو  

نوناررث  لنال ض ررلو  لنألسررعلو  لنونارر   لنورنررلق ...  للررذوك تمنرر   ول نله رر  لتررأم ني إونول نالرضصررلو: 
لسرررل   ترررثخ  ن ونول  هررررثال   ررري نسرررضع لل نوضسرررنل  نوضالنث ررر  ول نررر    خرررذ  تترررر  سل رررل  مرررري 

 .(3)نألسلونف نوالوضون  نوإث ثل كلوضن نم  لنو  نرر   لت ث ث ت    نوضعلرث ...

                                                 

الحديث أخرمل مسلم في صحيحل، كتا  اإليمان، با  بيان عدد شع  اإليمان، وأفضلها، وأدناهـا، وفضـيلة  -(1)
 .63، ص1، ج35الحياء، وكونل من اإليمان، رتم الحديث 

 .93، ص1، ج91سلم في صحيحل، با  تحريم الكبر، وبيانل، رتم الحديثالحديث أخرمل م -(2)
 .400أحمد محيو: محاضرات في المؤسسات اإلدارية، ص  -(3)
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رررر  وتررررلق نون ررررلا نوعررررلا للت  ررررلع م إررررلال  تررررثخ   نوثلورررر  نو  سرررر لون  هررررف نو إررررلل واررررث تضس 
نالرضصرررلو  لذورررك ت ررر  ترررمض نو ررر لف نالرضصرررلو    لنالهض ل نررر   هضضوررر  تن رررنم نو ضترررض ل   
 (1)لنوعالرررل  نالرضصررلو    هررر ز مررل  ُعرر ف للواررلوضع نالرضصررلو   تنرري  حررر   نوثلورر  تضررضو  تن ررنم

ورذوك لررث   ت ءرر  إور  نوضهررضو هكرر ل نون ررلا نوعث رث مرري نوإضنوررف نالرضصرلو    لنالهض ل نرر   لوضنإرر  
نوعلا نالرضصرلو   لنوضرف تض ير  هرف ترثخ  نوثلور   ألهر  تاننرث نألو رت  نالرضصرلو   نوف و ر   كلتخرلذ 

  لترررثنلن  نالرضصرررلو نوخرررلص للألزمرررل   لترررثنلن  نوض رررض ي  لترررثنلن  إشررررلع (2)ترررثنلن  نوض رررعن  نوإرررر  
خال   نوضررف تءررثف مرري لون ءررل نوث لورر   ول فررلظ  لرر  تلهررل  ترر لو     ل مل رر   لغن ىررل مرري نوضررث

 .(3)نون لا نوعلا نالرضصلو 
لنوتالرل  مر  ل سر  هإع هك ل نون لا نوعرلا  تض ر  ترث يل  وض ر    نصر ن  هث رثن   لىرض نون رلا 
نوعرررلا نالرضصرررلو   مرررر  ل  خرررض ل سرررلتل  نو ررررض ن ونو  نوضرررثخ  هرررف نو رررالع نالرضصرررلو    شررررلع 

مر   ه ريال  نوضر نخنص نوضرف ت ن ءررل ن ونول  و  لوسر  و رل  معرني   ل نوض رءنال  نوضررف نو لهرل  نوعل
تاثمءل ون ل   خر    ل نو ر ل  نوضرف تف ترءل ل نلسرر  ُم لوسر   و رت  م رث ول  ون ر  كل ءرل و  نررر  
نون ررل  هاررض  لرر  وضضهنررة نالسررضي لون  و ررض مإررلال  معننرر   ت ررلىم هررف ت انرر  وهلىنرر  نوإ ل رر    

رررلل  لذوررك لمنررر  نمضصرررلص  كضاررث م نوض رررءنال  ول علمرر  نوكرررر ى نوضررف تضتلرررف  ررثون  كرنررر ن  مرري نوع  
نورتلو    ل لت  ش ل  و  لوس  و ل  نخ   لذوك لمن  نو ث  منة  إمرل وكرضع هل ثترة زىنرثل للون رر  
ولإ ل رر     ل  وررة و ررل  لحررل  نوإ ل رر  و ررث  ن شرررلع منررة  لذوررك تضرر   ض ررضل  حرر لب وؤل  

و رررض  و رررت   خررر ى  رررر  شررر ل ل   ل كيررر  ت رررإنعل   لكررر   ذورررك إو رررل لءرررثف تررر لع ترررضنزع نألمرررضنل 
 (4)نو إض    لإشرلع تلهلتة نالرضصلو  .

ت ث ث  ىم نخضصلحل  نو رض ن ونو   نو ضعلار  ل فرظ نون رلا نوعرلا  وبكل ، نـنه ا ننا
 نالرضصلو   لىف:

 نوضن نم نالرضصلو  ول نله   نوف و  . -

                                                 

يوليـو  16هـ  الموافـا 1415صـفر عـام  07المـؤر  فـي  207 -94ينظر، أحكام المرسوم التنفيـ ي رتـم:  -(1)
ــر التمــارة )ج.ر.ج.ج ال1994 ــ ي يحــّدد صــالحيات وزي ــيم ال ــو 20مؤرخــة ف  47،  31م، س1994يولي

 .  7،6،5،4وما بعدها( قسيما المواد:  06ص
مــانفي  15هــ   الموافــا 1416شــعبان عــام  24المــؤر  فــي  31 -96ينظــر، المرســوم التنفيــ ي رتــم:  -(2)

 17م المتضمن كيفيات تحديـد أسـعار بعـض السـلو والخـدمات اإلسـتراتمية )ج.ر.ج.ج المؤرخـة فـي 1996
 وما بعدها(. 12، ص04،  33م، س1996يناير 

 .122 -121لطرش حّمو: سلطات الضبط اإلداري الوقيي في المزاير، ص -(3)
 .48محمد الّصالح خراز: المفهوم الاانوني العام لفكرة النظام العام، ص -(4)
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 اننث نألو ت  نالرضصلو   نوف و  .نتخلذ تثنلن  ت -

 تضهنة نالسضي لون  نوف و    لذوك ل ه  مل   ا   إشرلع نو لهل  نوعلم . -
إع نت ررررلع هكرررر ل نون ررررلا نوعررررلا تكررررضع هررررف تررررثلو  لتررررضنلض معننرررر      َ ع نون ررررلا نوعررررلا 
  نالرضصرررلو  ال  ارررضا إال  لررر   سرررل  نونصرررضص نوض ررر  عن   ه رررلت  نو ررررض ن ونو  ال ت لرررك سرررلت

نوضررثخ  هررف ت  رر  نوضإررلول  لنوصررنل   إال وض انرر  لعررض نو صررلو  نالرضصررلو   نألسلسررن   نوضررف تءررم  
نون لا نوعلا  ك رل هرف مإرلل نوض رض ي  لمنر  نالوتفرلع نورضى ف وألسرعلو  لخلح ر  هرف  لررل  نألزمرل   

ونرررر     ت ررررث وىل نونصررررضص نوالوض (1)هفكرررر ل نون ررررلا نوعررررلا تض رررر   لوكرررري هررررف تررررثلو  لتررررضنلض معننرررر 
لنوضن ن نررر   ل نررري تإعررر  مررري شرررأع سرررلتل  نو ررررض ن ونو   ت رررع  ون  رررل  ول فرررلظ  لررر  ترررضنزع 
نو إض رر  لررني مضتلرلتررة لتلهنلتررة  لذوررك للتخررلذ ن هرر نقن  نوضرل نرر  نوالزمرر   ألهرر  نو  له رر   لرر  

 نالسضا نو هف نو علوو  نالرضصلو   ول إض  .
 
 
 
 
 
 
 

 أدلة اعتبار حفظ النظام االقتصادي في الشريعة اإلسالمية.  -
إع تثخ  نوثلور  هرف ن سرالا  ال  عنرف تاننرث نو   رل  نالرضصرلو    ألع ىرذن نوضرثخ  ال  كرضع 

إال  نث تضنه  مر  ونتة
  إذ  إف  ع ت ضءثف نوثلو  مي ىذن نوضثخ  إرلم  تكم ش  ف   ل ت انال  (2)

ررظ نون ررلا نالرضصررلو   و صررل   شرر  ن   تنرري هررلق   ررث ل وصررضص شرر  ن   تررثل   لرر  م رر ل ن  تف 
 لمي لني ىذه نونصضص وإرث:

 

                                                 

 .124 –123لطرش حّمو: سلطات الضبط اإلداري الوقيي في المزاير، ص -(1)
 .153هان: أبحاث إسالمية، صمحمد فاروا النب -(2)
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َل يَاقِّقُِّااقَ  ِإلَّ َقَمااَ يَاقِّااقاِّ ُلَّااِدَ يَاَ َ بَّطِّاا ِّ  ُْ ق قِّنِّقَ  ُليعَْااَ ُلَّااِديَ  يَاارضوررة تعررلو :  
َااَ ُْلبَاَْاا ََ ِْاا َناَّاِّْب قَااَلُِّقْ ِإ َّ ااَ  ُْلَمااسع َذلِاا ااَْطََ ِّ ُِ ثْااذِّ ُليعَْااُليَّ ُْ َوَأَسااذَّ ُلنااا ِّ ُْلبَاَْااَع ق عِّ ُِ

اايِّهِّ ِإَل ُلناااِ  ق َوَساايََّا ُليعَْاا ُْ ااَ َ ااَنَ  َوَأ َُ ََ ََّانَاا ِّ  اا  اَّْعااِ  ََّااَن َاَا ُع َِ َاا ر  ااَءهِّ َُْق َْ ُْ َََّماا  
َِّو َ  َلِاا ََ ااْب َََِّاااَ  ِّْ ُلَّْااَِا  ِّ ََ َأْ ااَنَ ََ ََّ ِّْولَاااَِ ََااَ ااْ   ياَُّاااَ يَااَ أَ   ل اررضل    ررل :  (1){ َوَُ

ِّْ َوُءُُلَِّديَ   ََ ُْلَْْميِّ َوُْلَمَِْنيِّ َوُألَنَصَ َْطََِ  لَُِّقُْ ِإ َّ َََمِذ ُليَّ سر ُعْ   ْْ ْ َلاِّ ِا
َ ِْبِّقهِّ َلَهنَّكِّْب ِاِّْلِننِّق َ  ْْ َََّ }(2). 

 
رل هنء رل مري  كر   مرضنل  تثل  ىلتلع نآل ضلع  ل  ت   م نوضعلمر  نالرضصرلو  للو لرل  لنو ن ر   و  

  للررذوك  إررف  لرر  (3)ل  للورل رر   لل تررله  وألترر نو نالرضصررلو   لنالهض ل نرر  نونله رر   نء ررلنونرر
 نوثلو  نوضثخ   أله  من  نوضعلم  للو لل  لنو ن  .

 
ك ل     ولثلو  نوضثخ   أله  من  نومش لنوضثونس  لنوم و  و  ن  وض   م نوضعلم  نالرضصلو  

م   هف نو ضق  ل  حر ل  علا  هأوخ   –نوة  لنة لسلم  حل  –لءذه نألوضنع  تني ثر   ع نونرف 
مـا هـ ا ياحـا ب  الطعـاال قـالب أحابتــه  السـّال يـا ربـول  اهلل           »  ثه هنءل  هنلو   حللعة للرال   هارلل: 

حل  ن   لنة  –  هلو سضل (4)« قـالب أفال جعمته  فوق  الطعاا كي يراهُ الناسل وقالب من غشنا فميس مناا
لع  ُ نرررررف نو ررررضق  ل نءررررف  رررري نو نكرررر ن  نالرضصررررلو    نوضررررف ترررراو   وسخررررالل للون ررررلا كرررر  –لسررررلم 

 نالرضصلو .
ل لنررة  هلونصررضص نو رر  ن  وو رر   لرر  م رر ل ن  تفررظ نون ررلا نالرضصررلو   لىررذن  رري    رر  
تررثخ  نوث لورر  هررف نو ررالع نالرضصررلو    و  نرررر  مررثى نوضررزنا نو عررلمال  نالرضصررلو   أل تكررلا نو رر  ع  

 من   هءف تض ف  م  نوالوضع نوضتعف  ل  م  ل ن  تفظ نون لا نالرضصلو .ن سال

                                                 

 .275البارة: ا ية  -(1)
 .90المايدة: ا ية  -(2)
 .86 -65ينظر، محمود الخالدي: سوسيولوميا اقتتصاد اإلسالمي، ص -(3)
مـن غشـنا فلـيس  –صـلى هللا عليـل وسـلم –الحديث أخرمل مسلم في صحيحل، كتا  اإليمان، با  تول النبي -(4)

 .99، ص1، ج102منا، رتم الحديث 
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للعث  ع تع تنل ولعنلح  نوالوضون  ولن لا نوعرلا  هإورة  إرثو لنرل  ع وضعر أ ولعنلحر  نو ر  ن  
ولن لا نوعلا  للعض تترنال  نو  ر  هف نو  له    ل  نوعنلح  نوالوضون  ولن لا نوعلا  وكرف تضإل ر  

 ل نو رض ن ونو  هف و لا نو  ر   لىذن مل سنضنللوة هف نو ر ي نويلوي.ونل    ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : العناصر الشرعية للنظام العام وتطبيقاته في الحسبة.المبحث الثالث
تضثخ  نوثلو  ن سالمن   ي      نو  ض ف  ول  له    ل  نون لا نوعرلا  إذ تعرث  ت ل ضرة 

ون ررل  نو  ض ررف  للررذوك هررإع نوعنلحرر  نو رر  ن  ولن ررلا نوعررلا ل يللرر   لنو  له رر   لنررة ىررثهل  و ن ررنل  
نألىثنف نوضف   ع  وض اناءل و رلا نو  رر   إال  ع ت انر  ىرذه نوعنلحر   ورنس مري نخضصرلص و رلا 
نو  ر  لتثه  لإو ل ىض نخضصرلص ت رض   هرف ت انارة  رث ل لال رل  هرف نون رلا ن سرالمف  كرالًّ منءرل 

  ل لنة هإونل سرنضع أ ولعنلحر  نو ر  ن  ولن رلا نوعرلا هرف نو تلرف نأللل   ع   هف مإلل نخضصلحة
ثررم وضعرر أ ورررعض تترناررل  نو  ررر  هررف تفررظ نوعنلحرر  نوالوضونرر  ولن ررلا نوعررلا  لذوررك هررف نو تلررف 

 نويلوف.
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 : العناصر الشرعية للنظام العام.األول المطلب
تعررث  ت ل ضءررل ىررثهل  ولن ررل    ضكررضع نون ررلا نوعررلا هررف نوفاررة ن سررالمف مرري  ررث ل  نلحرر   إذ

نورررضةنفف ول  رررر   لتض يررر  ىرررذه نوعنلحررر  هرررف ت انررر  نوعرضو ررر    لترررثه  لت انررر  سرررنلول نو ررر ع 
ن سالمف  لت ان  نو صلو  لووق نو فلسث  لسناضا لضفصن  ك ًّ مي ىذه نوعنلح   ل  تثى لذوك 

 ت ر ل  لف:
 نوف ع نأللل: ت ان  نوعرضو     لتثه. -
 يلوف: ت ان  سنلول نو  ع ن سالمف.نوف ع نو -
 نوف ع نويلوي: ت ان  نو صلو  لووق نو فلسث. -

 : تحقيق العبودية لله و حده.الفرع األول
ن و لع هف ىذن نوضهضو  للني نوءثف مي خلاة  إذ هعر  ىرذن  – ز له   –واث خل  ن  

منرذ لرثق نوخلنار   إذ  –نو رالا  لرنءم نوصرالل ل  –نوءثف  ىض نومل   نوضف لعي ن  مري  هلءرل وسرلة 
 للألوضىن   لإه نوه للوعرضو  . –سر لوة لتعلو   – ن ص  ىذن نوءثف هف تضتنثه 

ااااقلر رررررلل تعررررلو :   اااا   اَّ ِّ ااااذع أَُِّّ َْ َْاَهثْاَْااااَ ِ  قِّ َ ِْبِّااااُقْ   ِّ َُ َوَلَقاااا ْْ ُوْ ُلناااااَ  َوُ َِّ َْبِّاااا ُ
َُّاا ْ  ااْاْاِّب  ََ  ُلنااا ِّ َوُِ ااْ  َ اا َُّ َََنَْااِ  ُل َّاا َل ِّ ََِّناايُِّوْ ِ   ُلطَّااَضِّقَم ََِّمااْاْاِّب  َسقَّااْت 
ِْنيَ  َََِقبَاا ِّ ُْلمَِّكاادع اا    لرررلل    ررل :   (1){ ُأَلْاِض ََّااَن ِّيُِّوْ َقَْااَ  َقااََ   ااَ أَْاَ ااْنََْ ُِ َوَُ

ََ ُِ  اَّ ِّق   ِإلَّ نِّقِسي  َِّو ِ ُِ قَاْبِن َْبِّ  .(2){ َلَِْ  أَنَّ ِّ َل ِإَلَ  ِإلَّ أَنََ َََّ
لررلو ع لف  لنونءررف  رري نو نكرر  مرري    ررم نو رررلول  نوضررف تءررثف إورر  ت انرر  ل عضررر  نألمرر  

نوعرضو ررر  نو تلاررر    تعرررلو   ل كرررضع ذورررك لرررلألم  لرررلو ع ف  المضيرررلل  لنمررر ه  لنونءرررف  ررري نو نكررر   
الهضنررلب وضنىنررة تضرر  تض ارر  نومل رر  نو ررلمن   نوضررف ُخلرر  مرري  هلءررل ن و ررلع هررف ىررذه نو نررلل  تنرري 

َنْقتِّ ُ ِْ َّ َوَُ  اضل تعلو :   ََ َِّو ِ  نسُولِ َ   .(3){ ِإلَّ لََِاْهبِّ
ال تنفعة  رلوتنل ك ل ال ت  ه معصرنضنل  وكري نو ك ر  ن وءنر  نرض ر   – ز له   –إع ن  

 خل  ن و لع  لىذه نو ك   ال  عل ءل إال  ىض سر لوة لتعلو .

                                                 

 .36النحل: ا ية  -(1)
 .25األنبياء: ا ية  -(2)
 .56ال اريات: ا ية  -(3)
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ق  وكرري نو ك رر  غنررف  رري  رلوتنررل  ل رري كرر  شررف»  – ررز لهرر   – اررضل نويعررلورف لررأع ن  
 .(1)...«نرض ضة ألم  ال  عل ة إال ىض 

لور  ل كلع نألم  للو ع لف  لنونءف  ي نو نك  مري    رم نو ررلول   نوضرف تءرثف إور  ت انر  
 هإوة لحد نوال  ني لة للوفال .  –سر لوة لتعلو   – رضو   ن  

ِّقَ  ِإَل ُْْلَاااْيِ } ررررلل تعرررلو :  َْ ااا ر يَااا اااْكِّْب أَُِّّ ُع يِّوَ  ِْاااَْلَمْهيِّوِ  اُِّاااَ َويَ َولْاااَ كِّ  
ََ  ِّبِّ ُْلمِّْلِننِّق َ  ََِ  ُْلمَِّْكِي َوأِّْولَاَِ َاْقَ    .(2) { َويَاْاْ

 : تحقيق سيادة الشرع اإلسالمي.ثانيالفرع ال
 ءثف نو  ض ف مي لونق رنلمة للالتض لب   إو  تأكنرث سرنلول نو ر ع ن سرالمف  لتررض 

 –  تنري  ارضل ن  (3)للمضيرلل  لنمر  ن   لنهضنرلب وضنىنرة سلض  نأله نو هرف نو إض ر  لهر   تكلمرة 
َُّاَ :   – ز له   َِّونِِ  َأْولََِاَء َقنِاَ ر  َُِّبهِّقُْ ََُ أِّنزَِ  ِإَلَْكِّب ُع  اَّْعكِّْب َوَل َِا َِّبهِّقُْ ُِ  
ااا  ياَّ   لرضورررة    رررل :   ... (4){ قَّيِّو َ َِاادَّ َ  َْ  َّ َ َوَُ وََ ُلنَّاااِ  ََّاَقااا َِّ ااا ََّ سِّ ...  ََلَ نَاْلَنااا ِّ  َاَهاا

}(5). 
لوض ان  ىذن نوءثف  هإو ة ال لث  ول  ض ف مي تاض م  رضنل نأله نو  ل هعلوءم  لتصر هلتءم 
نوخلوهرر   رري  تكررلا نو رر  ع   لترررتءل ل هرر   تكلمءررل  سررضنق  تعلرر  ذوررك للوعانررثل   ل نوعرررلون    ل 

هف ت ان  سنلول نو  ع ن سرالمف  نو علمال    ل نألخالق  للءذه نوص ضول  ض   ولو لال   نو  ر 
هلو اصرضو نوضنهرف للوضال رل : إحرال  و ري نوخلر   نورذ  مضر  » للو إض    تني  اضل نلي تن نر : 

 .(6)«هلتءم خ  لن  خ  نول  مرننل   لوم  نفعءم مل وع ضن لة هف نوثونل ... 
مرري نوف ررلو  لوررر  ل كررلع نو اصررضو مرري لال رر  نو  ررر  إرلمرر  شرر ع ن  هررف نألوأ  لتتءن ىررل

وضكضع كل   ن  ىف نوعلنل  هإع  ىذن نو اصضو هف نو انا  ىض ماصضو ك  لال   هرف ن سرالا  لنوفر ق 

                                                 

 .131-130، ص3الثعالبي: المواهر الحسان، ج -(1)
 .104 ل عمران: ا ية  -(2)
 .144وردة مّراح: الحسبة ودورها في حفظ النظام العام، ص -(3)
 .03األعراف: ا ية -(4)
 .01الطالا: ا ية  -(5)
 .26ص -ابن تيمية: السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية   المزاير، مطبعة اللغتين -(6)
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لننءل  كضع رف سع  نالخضصلحل  لتناءل  لىكذن تع ر  ه نر  نوضال رل  من رإ   وض انر  ماصرضو 
 .(1)لنتث  ىض إرلم  ش ع ن   لت ان  سنلوتة هف نو إض  

  هإع  نو  ض رف ال  ض   ر  كلمر  نو  رالون   لر   لتارة  لر  ُت رل ثه لوض ان  ىذن نوءثف
  تنري  ضعرللع نوإ نر   لر  (2) ل   ونق  مء  ضرة  ون رء   لنرة نوانرلا لضةنفضرة –   نأله نو  –نو  ن  

ِّاااااقَ  ق َوُْلمِّ } ت انررررر  سرررررنلول نو ررررر ع ن سرررررالمف هرررررف نو إض ررررر   لذورررررك نمضيرررررلال  واضورررررة تعرررررلو : ُِ
َْاااَمِّ َْاهْ ق َوُْلمِّ  ََاااِ  ُْلمَِّْكاااِي َ ِّااااِّْب َأْولََِاااَء َْاْهااا   يَاااُِ َااااْقَ   ُِّيِّوَ  ِْاااَْلَمْهيِّوِ  َويَاْاْ

ااقَ  ُلصَّاان ََ َ ااََاْيَحِّاِّبِّ ُلنااا ِّ ق ِّااقَ  ُلزََّقااق ََ َويِّ ُقَويِِّقَمِّ ََ َويِِّطَهِّااقَ  ُلناااَ  َوَا ِّااقَل ِّ أِّْولَاااَِ ُ
ََزِيزر َسِكَبر  َََنَ ُْلربع َوُل اَّْقَق  َوَل َِاَهاََونُِّقْ  َوَِاَهََونِّقُْ …}  لرضوة    ل :(3){ ِإ َّ ُلناَ  

ِْ لِ َََنَ ُ َِّ ُْلِهَقَ َِي َوُِ  َوُِاَّقِّقُْ ُلناَ  ِإ َّ ُلناَ  َش َْ  .(4){  ِْ َوُْلهِّ

  هإو ررة إذن رررلا نو  ض ررف للوررث لو نو نررض  لضةنفضررة  لتعررللع معررة  هرر نو وانطالقــاً مـــّاا بــب   
ذ لر  ل رعد  ىر  نو ر   لنوترال   لتنض ر  نوف رنل  لارضل  ىر  نو إض   هف نوانلا ل ء  ضرة  ه رضا   نو  

 نوخن  لنوصال   هنعم  نألمي  لنال   نلع  ل ضم لذوك نوضاثا  لنالزوىلو.
 
 
 
 

 : تحقيق المصالح و درء المفاسد.الفرع الثالث

                                                 

 .179عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة، ص -(1)
دار الكتــا   -1ينظـر، علـي عبـد الاــادر مصـطفى: الوظيفـة العامــة فـي النظـام اإلســالمي والـنظم الحديثـة، ط -(2)

ص  –م 1990نــا: حــديث الثالثــاء، المزايــر، مكتبــة رحـــا ، ، وحســن الب18ص –م 1983 -هــ  1403
121. 

 .71التوبة: ا ية  -(3)
 .02المايدة: ا ية  -(4)
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واررث ولَّ نالسررضا نق  لرر   ع وصررضص نو رر  ع   إو ررل هررلق  وض انرر  نو صررلو  ولعرررلو  لووق 
  هلو اصررررضو نألسرررر   مرررري نو رررر  ع  ىررررض هلررررف نو صررررلو   لووق (1)نءم  ررررلهال   لنهررررال  نو فلسررررث  رررر

 .(3)ه ني  ضهث ش ع ن  هي    مصل   ولعرلو (2)نو فلسث
لنو رر  ع  كلءررل مصررلو : إم ررل تررثو  مفلسررث  ل تإلررف : » (4) اررضل  ررز نوررث ي لرري  رررث نو ررالا

( هضأم  لحرنضة لعرث وثن رة  هرال تإرث إال   َُِّقُْ ُء ِدي َ لَ يََ أَياَُّاَ ُ مصلو   هإذن س ع  ن   اضل: )
  ل رذك  هرف مضتر   خر  (5)...« لنرة   ل شر  ن   زهر    نرة   ل ه عرل  لرني نو ري  لنوزهر     يكخن ن  

لعث   تة وإ ل  مي ه لأ نوكفل    لهعلة وألم  للو ع لف لنونرءف  ي نو نررك  لنتررثن  منررءل تنري 
نوكفل رر  ت صررن  نو صررلو   لووق نو فلسررث ولع نلررضالق نأل نررلع  لن لررم  ع نو اصررضو وفرر أ»  اررضل: 

ثترة  وض ءر   لضكلنفة  لنو اصضو لضكلند نأل نلع تصضل نو صل   وكر   لنترث مري نو كلفرني  لر  ت 
 .(6)« ل ضة   ل معصنضة 

إع نو ررر  ع  مرنلىرررل  ل سلسرررءل  لررر  نو كرررم  لمصرررلو  نوعررررلو هرررف » ... ل ارررضل نلررري نوارررنم: 
  لىرف  رثل كلءرل  لوت ر  كلءرل  لمصرلو  كلءرل  لتك ر  كلءرل  هكر  م رأو  خ هر  نو علش لنو علو

 رري نوعررثل إورر  نوإررضو  ل رري نو ت رر  إورر  تررث ىل  ل رري نو صررل   إورر  نو ف ررثل  ل رري نو ك رر  إورر  
نوعررري  هلن رر  مرري نو رر  ع   لإع وخلرر  هنءررل لضأل رر   هلو رر  ع   ررثل ن  لررني  رررلوه  لوت ضررة لررني 

 .(7)... «خلاة  لةلة هف  وتة 

                                                 

لمعرفة أدلة مراعاة الشريعة للمصالح ينظر، محمد سعيد رمضان البـوطي: ضـوابط المصـلحة فـي الشـريعة  -(1)
 .78 – 70اإلسالمية، ص

، وأحمد الريسوني: نظريـة المااصـد 139ص–الشريعة اإلسالمية  ينظر، محمد الطاهر بن عاشور: مااصد -(2)
 .298، ص1عند اإلمام الشاطبي، ط

أما كلمة ) حيث تومد المصلحة فثّم شر  هللا ( فال تابل على إطالتها، وإنما تابـل فيمـا ق نـّص فيـل، أو فيمـا  -(3)
ها المصــلحة. ينظــر، الارضــاوي : السياســة الشــرعية فــي ضــوء فيــل نــص يحتمــل تفســيرات عــّدة، تــرّمح أحــد 

 .251ص –م 2001 -ه  1422بيروت، مؤّسسة الرسالة،  – 1نصوص الشريعة ومااصدها، ط
عز الدين بن عبد السالم: هو عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي الااسم بن الحسن سـلطان العلمـاء عـز الـدين  -(4)

بـين التفسـير، والحـديث، والفاـل، واألصـول هـ ، ممـو 578أبو محمد السلمي الدمشاي ثم المصري، ولد سنة 
والعربية، ولابل ابن دتيا العيد بسلطان العلماء، لل عـّدة مؤلفـات منهـا: تفسـير حسـن فـي مملـدين، واختصـار 

 –1ج، ط4هـ . ينظـر، ابـن تاضـي شـهية: طباـات الشـافعية، 660النهاية والاواعد الكبرى، توفى بمصر سنة
 .111 – 109ص ،2ج -ه  1407بيروت، عالم الكت ، 

 .09، ص1ج–بيروت، دار المعرفة  – 2عز الدين بن عبد السالم: تواعد األحكام في مصالح األنام، ج -(5)
 .44 – 43، ص1المصدر نفسل، ج -(6)
 .11، ص3ابن الايم: إعالم الموتعين عن ر  العالمين، ج -(7)
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لمي خالل كالا  ز نوث ي لي  رث نو الا  لنلي نوانم  هإوة  ضرني ونل لأع نو   ع  مل هرلَق  
إال وض انررر  مصرررلو  نوعررررلو  لووق نو فلسرررث  رررنءم  لتضررر  ورررثو  مرررثى  الرررر  نون رررلا نوعرررلا لض انررر  

 نو صلو   لووق نو فلسث  هإونل سنضع أ و ل  لف: 
  ان  نو صلو   لووق نو فلسث. لال:  الر  نألتكلا نو   ن  لض

 ثلونل:  الر  نو صلو  نو اصضول مي نوض     لض ان  نو صلو   لووق نو فلسث.
 أوال: عالقة األحكام الشرعية بتحقيق المصالح، ودرء المفاسد. -

إع نوفاءررلق ه نعررل   ارر  لع لررأع نألتكررلا تللعرر  ول صررلو   لنو فلسررث
ل نرري تضعل رر  ه نرر  ، (1)

للو صررلو  لنو فلسررث  هلألتكررلا نوضررف تءررثف إورر  هلررف نو صررلو  تا  ررم إورر  ثالثرر   نألتكرلا نو رر  ن 
 وررضنع  ل  ررف  ه ررلن  ىررذه نو صررلو   لىررف نوضنهرررل   هلو نررثللل   ثررم نو رلتررل    مررل نألتكررلا 
نو رر  ن  نوضررف تءررثف إورر  ووق نو فلسررث  هضا  ررم    ررل  ل  ررف خترر  ىررذه نو فلسررث  إورر  م  مررل  

 .(2)لمك لىل 
ورم   ر ع تك رل  مري  –سرر لوة لتعرلو   –ن لرم  ع ن  » نوث ي لي  رث نو رالا :  اضل  ز 

 تكلمة  إال و صل    لهل   ل نهل   تف ال  منة  ل   رلوه  إذ ال ت  ألتٍث منءم  لنة  لوض شر ع 
نألتكلا كلَّءل خلون    ري نو صرلو   وكرلع ر رتل   منرة ل رثال   ك رل كرلع شر  ءل ول صرلو  إت رلول  منرة 

 .(3)« ال  ... له
نو  ض ف هف تأو ر  لةنفضرة مار لع لض انر  مصرلو  نونرل   لووق نو فلسرث  رنءم   وإل إع 

ألع  تكرررلا نو ررر  ع  هرررلق  وض انررر  نو صرررلو   لتع ن ءرررل  لوهررر  نو فلسرررث  لتالنلءرررل  لورررر  ل كلوررر  
نو نرثللل   نألتكلا نو   ن  نو ضعلا  للون لا نوعلا  ت    نوضنهرل   لنو   مل   ك رل ت ر      رل

لنو ك لىررل   هررإع نو  ض ررف    رر  نونررل   لرر  هعرر  نوضنهررف  ل  ررنعءم مرري نالتفررلق  لرر  مخلوفرر  
نو نثلب ك ل   نعءم مي هع  نو  نا  لمري نالتفرلق  لر  نوتكرلب نو كر له  للرذوك  إرف  ع  كرضع 

  هررف  مرر  نو  ض ررف  لوءنررة  ىررض  مرر  نو رر ع لوءنررة  وض انرر  نومل رر  مرري ت رر    نألتكررلا  لنو ض يلرر
 ت ان  نو صلو  لووق نو فلسث.

                                                 

دمشـا  –1عبـد المبـار الرفـاعي، طمحمد مهدي شمس الـدين، وأخـرون: مااصـد الشـريعة، تحريـر وحـوار  -(1)
 .20ص  –م 2002دار الفكر، 

 -م1979بيـروت، دار العلـم للماليـين،  – 2ينظر، صبحي محمصاني: الدعايم الخلاية للاوانين الشـرعية، ط -(2)
 .  344 -343ص

لمزيـدي عز الدين بن عبد السالم: شمرة المعارف واألحوال وصالح األتوال واألعمال، تحايـا أحمـد فريـد ا -(3)
 .300ص  –م 2003  –ه  1424بيروت، دار الكت  العلمية،   – 1ط
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 ثانيا: عالقة المصالح المقصودة من التشريع بتحقيق المصالح، ودرء المفاسد. -

رررررم نو صرررررلو  نو اصرررررضول مررررري نوض ررررر    إوررررر  ثرررررالث  م نترررررف  تا  
لىرررررف: نو ررررر لو ل     (1)

رل   لنو لهنل  لنوض  نننل   تنري إع نو صرلو  نو ر  ن  تضفرلل  ررضل  لترعفل  ل  رف مضعلاءرل  هل  
كلو  نو صلو  نو  لو   ال لث  مي تضه ىل وانلا مصلو  نوث ي  لنوثونل  هإع هف هارثنوءل نالترت نب  

 لنوفضت   لرنلا شض   حضو نوف لو هف نو إض  .
ل م ل نو صرلو  نو لهنر   هءرف نوضرف  فضار  إونءرل نونرل  و هر  نو ر    لنو  را   هكرلع هضنتءرل 

نو  ررا   لنو ررن   إال   ع ذوررك ال  رلررغ ووهرر  نآلثررلو نو ض تررر   رري  رراو  للون ررل  ولضرررضع هررف نو رر    ل 
هررضن  نو رر لو ل   ك ررل  ع نو صررلو  نوض  ررننن   ررر  تررأثن ن  لفضنتءررل  رري تنررلل نونررل   لذوررك مالوورر  

 للو صلو  نو لهن   ألورءل مرنن   ل  نألخذ ل  لسي نألمضو  لمل تض  نة مكلوا نألخالق.
ول مرري نوض رر     تضعلرر  ليالثرر  م نتف هررإع   رر  نو  ض ررف لوررر  ل كلورر  نو صررلو  نو اصررض 

  إال   ع   لة هرف نو  له ر   لر  نو ر لو ل   ىرم  ثرم نو لهنرل   (2) ضعل  لإ ن  م نتف نو صل  
للعررررثىل نوض  ررررنننل   ألع نو رررر لو ل   رررررضى نوضسررررل   و فررررظ نوكلنررررل  نوخ ررررس  لوررررذن هاررررث لررررني 

 –»...   لرلو ع لف  لنونءرف  ري نو نكر   تنري ررلل: نو ل رف لأع نو صلو  نو  لو    إ عءرل نألمر
  هلألم  للو ع لف لسنل  و فظ نو  لو ل  (3)... « -ل إ عءل نألم  للو ع لف  لنونءف  ي نو نك 

مي هلوف نوضهضو  لنونءف  ي نو نك  لسنل  و ف ءل مي هلوف نوعثا  للذوك هرإع نو  ض رف  ارضا 
 :(4)ل فظ نو  لو ل  مي هلورني

ل  انم   وكلوءل ل ير  رضن ثىل  لذوك  رلول  ي م ن لتءل مي هلورف نوضهرضو  ل  صر  لرلألم  م :األول
 للو ع لف إذن ةء  ت كة.

مل  ثوُق  نءل نالخضالل نوضنرر    ل نو ضضرر  هنءرل  لذورك ل  ن لتءرل مري هلورف نوعرثا  ل  صر   :الثاني
 للونءف  ي نو نك  إذن ةء  هعلة.

                                                 

وه ا التاسيم باعتبار أثرها في توام أمر األمة. ينظر، محمد الطاهر بن عاشور: مااصد الشـريعة اإلسـالمية   -(1)
 .78ص

 .253خالد بن عثمان السبت: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص -(2)
 .08، ص2، ج1افاات، م الشاطبي: المو -(3)
 .07، ص2، ج1ينظر، المصدر نفسل، م  -(4)
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لولضسرررل    تكرررلا نو الحرررث  هلوضسرررنل  إوررر   ه ررر  : »  ارررضل  رررز نورررث ي لررري  ررررث نو رررالا
 .(1)«نو الحث ىف  ه   نوضسل    لنوضسنل  إو   وذل نو الحث  ىف  وذل نوضسل   ... 

» ل عر ررر  نوترررلى  لررري  لشرررضو  ررري معنررر  كرررالا  رررز نورررث ي لررري  ررررث نو رررالا  تنررري  ارررضل: 
ف نوت ررر ق نو ف رررن  إونءرررل  هلو الحررث ىرررف نو ض ررر ن  ول صرررلو   لنو فلسرررث هرررف  وف ررءل  لنوضسرررل   ىررر

لنوضسنل  إو   ه   نو الحث  ىرف  ه ر  نوضسرل    لنوضسرنل  إور   وذل نو الحرث  ىرف  وذل نوضسرل   
» ...(2). 

إع  تفرررظ نو ررر لو ل  نوخ رررس ال  ارررضا  لال  ض اررر  هرررف لنرررر  نألمررر  إال لرررلألم  لرررلو ع لف 
صررن  نو صررلو  نوضررف ت مررف إونءررل لنونءررف  رري نو نكرر   هررإع هنررة رنررلا نو رر  ع   لت انرر  مالحررثىل لض 

لىرذه »   ألع هف تفظ نو  لو ل  ت ان  ألرضى م نتف نو صلو   تني  اضل نومزنوف: ( 3) تكلمءل
» ألع   (4)«نألحضل نوخر    تف رءل لنر  هرف وتررر  نو ر لو ل   هءررف  ررضى نو  نترف هرف نو صرلو  

نو رأمضو لرة هرف نو صرلو   لنونءرف  نرة تفلل  وتف نألم  للو ع لف  لنونءف  ي نو نك  لضفلل  وتف 
 .(5)«هف نو فلسث 

ل نرمف  ع  كضع نو  ض ف  ل   لم ل نزنع نوض هن  هف تلل تعلوأ نو صلو   لنو فلسرث  
ك ررلل كررضع نو ف ررثل  وهرر  مرري نو صررل   لهف تررلل ت ررلل  ماررلو   نو صررلو   لنو فلسررث  لمع هرر  

 .(6)نوع    نث تزنتم نو صلو   لكذن  نث تزنتم نو فلسث
 (7)لنوتالرل  مر  ل سر   هإع  الر  نو الحث للو صلو   تضلخص هن ل  لف:

 ع نو صرررلو  تررر لو   وض انررر  مالحرررث نو ررر  ع   هإلرررف نو صرررلو  تفرررظ ول الحرررث مررري هلورررف  -1
 نوضهضو لووق نو فلسث تفظ ول الحث مي هلوف نوعثا.

                                                 

 .46عز الدين بن عبد السالم: تواعد األحكام في مصالح األنام، ص -(1)
 .145محمد الطاهر بن عاشور: مااصد الشريعة اإلسالمية، ص -(2)
 .61-60خالد بن عثمان السبت: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص -(3)
 .287، ص1غزالي: المستصفى، جال -(4)
 .47عز الدين بن عبد السالم: تواعد األحكام في مصالح األنام، ص -(5)
، وســليم رســتم بــاز اللبنــاني: شــرح المملــة 267 -260ينظــر، خالــد بــن عثمــان الســبت: المرمــو نفســل، ص -(6)

مملـة األحكـام  ، وعلـي حيـدر: درر الحكـام شـرح32، ص1مـ  –بيروت، دار الكت  العلميـة  – 3م ، ط2
 –، ومحمد كمـال الـدين إمـام: نظريـة الفاـل فـي اإلسـالم 37، ص1م   -بيروت، دار الكت  العلمية  –م  4

ــو،  –مــدخل منهمــي  ــة للدراســات والنشــر والتوزي ــروت، المؤسســة المامعي ص   –م 1998 -هــ  1418بي
356 – 357. 

يعة اإلسـالمية وأثارهـا فـي فهـم الـنص واسـتنباط ينظر، سميح عبد الوها  المندي: أهمية المااصد في الشـر -(7)
 .164- 161ص  –م 2003اإلسكندرية، دار اإليمان،  –الحكم 
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صرررل   تانانررر  إال إذن  ع و ل ررر  نو الحرررث شررر   هرررف ن ضررررلو نو صرررلو   هلو صرررل   ال تكرررضع م -2
ت اا  معءل مالحث نو   ع   إذ ال لث مي ن ضرلو منزنع نو  ع هف تاث   نو صرلو   لنو فلسرث  

 وض ان  نو الحث نوضف لتعءل نو لوع.
 ع هف إى لل نو صلو  نو انان  نو ضزلو  ل نزنع نو  ع ىثو و الحرث نو ر  ع   لهلرف ول  را   -3

و   لنو   ع  ك  مالحرثىل ت انر  نو صرلو  ولن رل   هرال لنو     لنوع    هكند تء   نو صل
 لث  هف ك   م   لوءف مي ن ضرلو نو صلو   تض  تض ا َ  مالحث نو لوع مي لت  نو   ع .

إ ع رنلا نو  ض ف ل ءلا لةنفضة  ىرض مري ررنر  نوضسرل   وض انر  نو صرلو   لووق نو فلسرث  
 ألع وصف نو  ض ف كنصف نوضالل  لنوا لل.

لال شك  ع وصف نوا لل  لنورضالل مري نوضسرل   إور  » ... نوث ي لي  رث نو الا:  اضل  ز 
 (1)«هلف نو صرلو  نوعلمر   لنوخلحر   ل مرل وصرف   رضنع نوا رلل  لنورضالل  ه ري لسرل   نوضسرل  ... 

نوضةنفنر  هرف  ةللذوك هإع وصف نو  ض ف  ىض وض ان  نو صلو   لووق نو فلسث  ل هارل  الخضصلحرلت
كلع  اضا لثلو نو رلل  نوفعلنر  و ر لع ت ل ر  نو صرلو  نوإ ل نر   لنوضرف تعضرر  مري  ىرم   نوثلو   تني

  تض  رن   ع نو  ض ف (2)نو الحث نو   ن   نوضف  ضضه ف  ل  نو لت   ع تراضا ل  ل ضءل  لو ل ضءل
 .(3)«ال   لل لننة  للني مصل   إذن ونىل  لنوضال ل ت ث  منة إذن نتضل  إو  ذوك » ... 

 
هرإع نو  ض رف  عضرر  نو ضصرث و نأللل وألمر  لرلو ع لف  لنونءرف  ري نو نكر  ل كرم   ميه و

لال ضررة إذ   ررع  ألهرر  ت ل رر  نو إض رر  مرري ةءررضو نو نكرر ن   هعلنررة  ع  ُ ن ررف  نررث نتض ررللة ت انرر  
نو صلو   لووق نو فلسث  لذوك هن ل  أم  لة مي هلوف نوضهضو لإ إرلو نو صرلو   لت صرنلءل  لهن رل 

 نة مي هلوف نوعثا ل ن  نو فلسث  لر عءل  نث ةءضوىرل  لىرذن لهر  مرل   ار   تكرلا نو ر  ع   نءف 
ن سالمن   لنو صلو  نو اصضول مي نوض ر     هفرف تر   نو  ض رف نوانرلا لضةنفضرة تعتنر  ول صرلو   
ث  لهض  ورلب نو فلسث  ألع لمنلب ورللضة تمنف نألسرلب نو او   إو  ت ان  نو صرلو   لووق نو فلسر

 هن لا نو  ر  لسنل  مء    ل ونل هع لو   و فظ نون لا نوعلا هف نو إض   ن سالمف.
 

                                                 

 .50عز الدين بن عبد السالم: تواعد األحكام في مصالح األنام، ص -(1)
 .179محمد فاروا النبهان: أبحاث إسالمية، ص -(2)
لنـدن، مؤسسـة الفرتـان للتـراث اإلسـالمي  –مـ  3ثـار، الماريزي: المواعظ واقعتبار في  كـر الخطـط وا  -(3)

 .517 – 516، ص2م   –م 2002 -ه  1423



 أهداف الضبط اإلداري والحسبة                                                  الفصل الثاني  
 

 110 

 
 
 

  هإع نوعنلح  نو   ن  ولن لا نوعلا   لس  مي  نلح ه نوالوضون  تني وبناء على ما سبق
  وة للو الوو  لننء ل وخلص إو  مل  لف:

ل إعلرة ىرثهل  و ن رنل    –تعرلو   –رضو ر     ءثف نون لا نوعلا هف نوفاة ن سالمف إو  ت ان  نوع -1
ون ل  نو  ض ف  لىذن مل تخلرض منرة  نلحر  نون رلا نوعرلا هرف نوارلوضع نوضترعف  إذ  ءرثف إور  

 ت ان   ىثنف ملو   وفعن  ال مإلل ولث ي هنءل.
 ع ت ان  سنلول نو  ع ن سالمف  مي نوعنلح  نو   ن  ولن لا نوعلا  ألع  م  لوءف نو  ض رف  -2

ً  لنخضصلحرل    ىض  مر  نو ر ع  لوءنرة  هلو ر  ع  ن سرالمن   ىرف مصرثو سرلت  نو  ض رف لةنفر  
مررر  ل  إعلررة   ررع  إورر  ت انرر   تكررلا نو رر  ع  ن سررالمن  هررف نوضنررر  نوع لررف  لذوررك مرري خررالل 
ترررض معررلمال  نون ررل  لتصرر هلتءم ل هرر   تكررلا نو رر  ع  ن سررالمن   لنن ررل هررف نواررلوضع نوضتررعف  

حر  نوالوضونر  ولن رلا نوعرلا  ىرف نوضرف  ءرثف إونءرل و رل  سرلت  نو ررض ن ونو   تنري هإع نوعنل
 تع   ىذه نألخن ل  أله  سنلول  تكلا نوالوضع  ل ه  مل  نص  لنة نو    ع نوإزن   . 

 ءثف نو  ض ف إو  ت انر  نو صرلو   لووق نو فلسرث  رارل  الخضصلحرلتة نوضةنفنر  هرف نوثلور    -3
نو إض ر  مري ةءرضو نو نكر ن   مرر  ل  إعر  نخضصلحرلتة لنسرع   هءرف ت ر   تني  اضا ل  ل   

هلف ك  مل هنة وف  لحال   لووق ك  مرل هنرة تر و له رلو  لىرذن مرل  إعر  ت انر  نو صرلو   
        ل  نوعنلح  نوالوضون  ولن لا نوعلا  إذ تعث  مصلو  معضر ل هف نو   ع  ن سالمن   للرذوك 

نوعنلحرررر  نوالوضونرررر  ولن ررررلا نوعررررلا  لل تررررله  إورررر  غن ىررررل مرررري ت رررر   نخضصلحررررل  نو  ض ررررف 
نالخضصلحل  ل ضإل  ذوك مي خالل  ر أ نونصرضص نو ضهرضول هرف كضرف نو  رر   لنو ضعلار  
فظ مل  ضعل   للوعنلح  نوالوضون  ولن لا  للخضصلحل  نو  ض ف  إذ  ُعرث  مي ت ي نخضصلحلتة ت 

 نوعلا.
ا ال تاضصرر  ت ل ضءررل  لرر  لال رر  نو  ررر  لتررثىل  لإو ررل تءررثف  ع نوعنلحرر  نو رر  ن  ولن ررلا نوعررل -4

و  ل ضءل ه ن  نوضال ل  نوعلم  هف نون لا ن سالمف  لذوك ل ه  نالخضصلحل  نو ضعلا  لضةنف   
كر  لال رر   لنخضصرلص نو  ض ررف هررف ذورك ت ل رر  نو إض ر  مرري ةءررضو نو نكر ن   نوضررف ترراو   

لل وألم  للو ع لف  لنونءف  ي نو نك   لنن ل نوعنلحر  وسخالل للون لا نوعلا  هءض نو ضصث و نأل
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نوالوضونررر  ولن رررلا نوعرررلا  هضاضصررر  ت ل ضءرررل  لررر  ىن ررر  نو ررررض ن ونو   إذ ال   كررري ومن ىرررل مررري 
 نو لتل  نوعلم  هف نوثلو   ع ت ع  و  ل ضءل.

لنرل  ع  لىكذن لعث  ع تع ترنل هرف نو تلرف نأللل ولعنلحر  نو ر    ولن رلا نوعرلا  هإورة  إرثو    
 وضع أ هف نو تلف نويلوف  ورعض تترنال  نو  ر  هف تفظ نوعنلح  نوالوضون  ولن لا نوعلا.

 : بعض التطبيقات للحسبة في حفظ النظام العام .المطلب الثاني
واررث هررلق  هررف كضررف نو  ررر   ررث ل وصررضص  تض رر  ي    ررلل نو  ض ررف نو ضعلارر  ل فررظ 

صلحل  نو  ض ف  لسناضص  هف ىذه نوثونس   ل  ذك  نون لا نوعلا  لذوك  نث تع تءل وذك  نخض
   رررلل نو  ض رررف نو ضعلاررر  ل فرررظ نوعنلحررر  نوالوضونررر  ولن رررلا نوعرررلا  تضررر  تضإلررر  ونرررل مءرررلا نو ررررض 
ن ونو رر  هررف و ررلا نو  ررر   لل ضرلوىررل هررزقن  مرري نخضصلحررل  نو  ض ررف إلررر لع نو  ررلول ن سررالمن   

 لذوك ت ر ل  لف:
 و  ض ف نو ضعلا  ل فظ نألمي.نوف ع نأللل:    لل ن -
 نوف ع نويلوف:    لل نو  ض ف نو ضعلا  ل فظ نوص  . -
 نوف ع نويلوي:    لل نو  ض ف نو ضعلا  ل فظ نآلونب. -
 نوف ع نو نل :    لل نو  ض ف نو ضعلا  ل فظ ه لل نو ث ن . -
 نوف ع نوخلمس:    لل نو  ض ف نو ضعلا  ل فظ نون لا نالرضصلو . -

 : أعمال المحتسب المتعلقة بحفظ األمن.األول الفرع
واث هلَق  هف كضف نو  ر  وصضص كين ل  تض  ي هضنوف مي    لل نو  ض رف نو ضعلار  

 ل فظ نألمي   لذوك  ثنلق تع  تءل وذك  نخضصلحل  نو  ض ف  لمي لني تلك نونصضص وإث:
 بالنسبة لتسهيل حركة المرور، ومنع المضايقة في الطرقات. - أ

لإذن لن  رضا هف      سلل  منر  منرة  لإع نت ر  نوت  ر   أخرذىم لءرثا مرل » و للوو :  اضل ن
لإذن لترر  »   ثررم  اررضل: (1)«لنرضه  لوررض كررلع نو رنررف م ررإثن   ألع م نهرر  نوترر ق ول ررلض   ال وأللننرر  

ك نرضن نونل  نألمضعر   ل آل  نأللننر  هرف م رلوك نو رضنوع  لنألسرضنق نوتفلررل   وننالرضه ترلال  لعرث ترلل مُ 
منرررة إع ورررم   ض ررر   لرررة  نو رررلول  لمنعرررضن منرررة إع نسض ررر  لن لرررة  لىكرررذن نوارررضل هرررف إخررر ن  نألهن ررر   

 .(2)«   ا   مل ال       ل  ن  مل ت    لنألسرت   لمإلو  نو نله  ل للو نو  ضش

                                                 

 .278الماوردي: األحكام السلطانية، ص -(1)
 .278المصدر نفسل، ص -(2)
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لنررلق نوررث كل  مضصررل  للأللننرر  نو  لضكرر   لغرر   نألشررإلو  لإخرر ن  » ... ل اررضل نومزنوررف لررأع: 
  لنألهن    للت  نوخ ف  ل ت لل نو رضب  لنأل ع    ل  نوت     هك  ذوك منك  إع  لنشينو   

كلع  او   إو  ت نن  نوت ق  لنسض  نو نو لو ل  لإع وم  او  إو  ت و  حال   و ع  نوت  ر  هرال   نر  
 .(1)«منرة 

  مير  نو نر  مري ل   ُ  نونل   ل  نو صلو  نوعلم  هف نو ث ن » ...  مل نلي خلثلع  هناضل: 
 .(2)«نو  ل ا  هف نوت رل   لمن  نو   لوني  ل ى  نو في مي ن كيلو هف نو    ... 

 بالنسبة لسقوط األبنية.  - ب
نو كرررم  لرر   ىررر  نو رررلوف نو ضثن نررر  » ...  اررضل نلررري خلررثلع  لأورررة مرري    رررلل نو  ض ررف: 

 .(3)«ول اض  لءثمءل  لإزنو  مل  ضضر  مي ت وىل  ل  نو للل  ... 
 بالنسبة للقضاء على الحيوانات المفترسة.  - ت

كررلع  ررأم  لاضرر  نوكررالب  ل ضضررر  » ... نو  ررر   لرر   ررث ل    ررلل منءررل  و ررة:  (4)مررلو  سرر نضع
 .(5)«ت كلتءل لضنست    ضنع مإءز ي للو  نب  ونكف ض نو كلع  ي خت ىل  ل ذنىل 

   ل  نوث لو نوذ  كلع   هإع ىذه نونصضص نو ضهضول هف كضف نو  ر   وثونومن خالل ما بب 
 لعرة نو  ض ف هف من  نألختلو نوضف تءث و نألمي نوعرلا  لنورذ  ىرض مري حرالتنل  نو ررض ن ونو  
هرف نوضرر  نو لترر   للءرذن هررإع تفرظ نو  ض ررف وألمري  عرث  م ءرر ن  مري م ررلى  نو ررض ن ونو  هررف 

 و لا نو  ر .
 : أعمال المحتِسب المتعلقة بحفظ الصحة.الفرع الثاني

و  لال ر  نو  رر  ولون  كرنر ن  هررف مإرلل تفرظ نوصر    تنرري هعر  نو  ض رف ترضنلتل  وكرر   
ت هرر   لذوررك وكررف   نرر  مررل رررث  ررنإم مرري  ترر نو  لرر  حرر   نو إض رر   هكلورر  مرري  ىررم لنهرررل  
نو  ض ررررف م نرررررر  نألمررررلكي نوعلمرررر   لنو ءرررري نوضررررف ترررر ترض لن لهضءررررل حرررر   نونررررل   ميرررر  نوصررررنلوو   

                                                 

 .46، ص3الغزالي: إحياء علوم الدين، م  -(1)
 .249ابن خلدون: المادمة، ص -(2)
 .249المصدر نفسل، ص  -(3)
هــ ، ، وأخــ  العلــم  160هــو عبــد الســالم بــن ســعيد ســحنون بــن ســعيد بــن حبيــ  التنــوخي ولــد ســنة  ســحنون: -(4)

بــالايروان مــن مشــايخها، كــابن غــانم، وبهلــول، وعلــي بــن زيــاد، وغيــرهم، كمــا ســمو مــن ابــن الااســم، وابــن 
لمـا وه ، وأشه ، وسفيان بن عيينة، وغيرهم، وتد امتمعت في شخصيتل صفات، وخصـال حميـدة كثيـرة ت

هـ ، وتـوفى فـي 284امتمعت في أحد، وعنل انتشر م ه  مال  في المغر ، كما تـولي تضـاء إفريايـة سـنة 
، وأبـو العـر : طباـات علمـاء 166 – 160ه . ينظـر، ابـن فرحـون: الـديباج المـ ه ، ص240رم  سنة 

 .187-184إفرياية وتونس، ص
 .04صموسى لابال: الحسبة الم هبية في المغر  اإلسالمي،   -(5)
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  هررإع لهررث نو رر ل  نوصرر ن  ون رر  مضررضه ل (1)لنوترررلخني  لنول ررلمني  لغنرر ىم لنوخرررلز ي  لنوفرر نوني
 م ىم ل  ن لتءل  ل إضز وة  ع ُ صلوو نو رل  نوضرف   نىرل ترلول للو صرل   نوعلم ر   ك رل  إرف  لنرة  ع 

  ن  نألول   نوضف رث تءث و تنلل نونل    ل ت    لءم
(2). 

وف مي    رلل نو  ض رف نو ضعلار  ل فرظ لتضهث هف كضف نو  ر  وصضص كين ل  تض  ي هضن
 نوص    إذ تضع أ وذوك  ثنلق ذك ىل الخضصلحل  نو  ض ف  لمي لني تلك نونصضص وإث:

لكررذوك ذلرر  نواص ررلب  إذن كررلع  ررذل  هررف نوت  رر  تررذنق لررلب نو ررلوض  » ... رررضل نومزنوررف: 
  هررإع هررف ذوررك ت ررننال  ل لررضث نوت  رر  للوررثا  هإوررة منكرر    نعررة  لرر  تاررة  ع  ضخررذ هررف وُكلوررة مررذل ل  

 .(3)«للوت     لإت نون  للونل   ل رف ت شنش نونإلس   لل رف نسضاذنو نوتلل  ولالذلون  ... 
 نرمررف  ع ت هرر  سررال د » ل اررضل نو ررنزو  هن ررل  ضعلرر  للو  ررر   لرر  نوخرررلز ي  تنرري  اررضل:

ورثخلع  ور ال  ض ر  و تضنونضءم  لتفض   لضنلءل  ل إع  هف ساضف نألهر نع منرلهس لنسرع   خر   منءرل ن
لذوك نونل   لإذن ه غ نوخرلز مي إت ل ة  م   ونخ  نوضنرضو لخ رر  و نفر   ثرم شر ع هرف نوخررز ... 
ل أم ىم لن له   ل نر  نو رلق  لتمتنضءرل  لغ ر  نو عرلهي  لو لهضءرل  لمرل  م تر  لرة نوخررز  لمرل    ر  

منة  لال ل كرضة  لال ل  هانرة  ألع هرف لال  عإي نوعإ لع لاث» ...   ثم لعث ذوك  اضل: (4)« لنة ... 
ذوك مءلو  ولتعلا  لول ل رت   هف نوعإني شفق مي   ق إلتنة  للثوة ...  ل كرضع ملي رل     رل   ألورة 

 .(5)«ول ل  تس   ل تكلم  هات  شفق مي لصلرة   ل مخل ة هف نوعإني ... 
 

ض ف م ن لتة  لىذن  نرث لمل  التظ مي خالل ىذه نونصضص  ىض تلك نوثر  هن ل  نرمف ول  
و رل ة هرف م لوسر  نخضصلحرلتة نوضةنفنر   تنري  ُعرث  ذورك خنر  شرلىث  لر  مرل كلور   لنرة نو  رلول 
ن سررالمن  هررف ذوررك نوضررر   هءررذه نونصررضص ترررني  ى نرر  تفررظ نوصرر    نررث نو  ررل ني  لم ن ررلتءم 

لللوضلوف   كننل  ع واضل    (6)واضن ث نون له   لىذن هف لر  كلو  هنة  لوللل مضأخ ل هف ىذن نو إلل
لررأع تفررظ نوصرر   نوعلمرر  م ءرر  مرري م ررلى  نو رررض ن ونو  هررف و ررلا نو  ررر   هلو  ررلول ن سررالمن  

                                                 

 – 108م، ص2003اإلســكندرية، مؤسســة شــبا  المامعــة،  –ينظــر، محمــود عبــد المــولى: التلــوث البييــي  -(1)
109. 

 .187 – 186محمد فاروا النبهان: أبحاث إسالمية، ص  -(2)
 .46، ص3الغزالي: إحياء علوم الدين، م  -(3)
 .22الشيزري: نهاية الرتبة في طل  الحسبة، ص -(4)
 .22فسل، صالمصدر ن -(5)
 .202سهام مصطفى أبو زيد: الحسبة في مصر اإلسالمية، ص -(6)
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سرررا  نوفاررة نوم لررف هررف نوعنل رر  ل فررظ نوصرر   نوعلمرر   لت ل ضءررل  لنونصررضص نوضررف تزخرر  لءررل كضررف 
 نو  ر  هف ىذن نو إلل خن  شلىث  ل  ذوك.

 
 
 
 

 المحتسب المتعلقة بحفظ األداب.: أعمال الفرع الثالث
رر  نو  ض ررف  رلمرر  نو  ررر  لررثلو كرنرر  هررف ت ل رر  نو إض رر  مرري منكرر ن  نألونب  تنرري َ   

  هكررلع  اررضا ل  نرررر  لرراو نوف ررلو  لمنرر  تعرر  أ نو هررلل ولن ررلق  (1) لرر  و ل رر  نألونب هررف نو إض رر 
 لا نوعلا هف نو إض  .لنالخضال  لنوضر   ...  إذ  ُعث  نوتكلب ىذه نو نك ن  مخال  للون 

لرررث هررلق  هررف كضررف نو  ررر   ررث ل وصررضص  تض رر ي هضنوررف مرري    ررلل نو  ض ررف نو ضعلارر  
 ل  ل   نألخالق  لنألونب  لمي لني تلك نونصضص وإث:

لإذن و ى لرف  وه  م  نم  ل هف      سلل  ورم ت ءر  منء رل  مرلون  نو  رف » رضل نو للوو : 
  ه رل  إرث نونرل  لرث ن مري ىرذن  لإع كلور  نوضرفر  هرف    ر  خرلل وم  عض أ  لنء ل لزهر   لال إوكرلو

هخلض  نو كلع و ر   هننك ىل  لال  إع  للوضأو ف  لنء ل  تذون  مي  ع تكضع ذن  م ر ا  لونار : إع  
كلو  ذن  م ر ا هصرنءل  ري مضنررد نو  رف  لإع كلور   هنرنر   هخرد ن  تعرلو  مري خلرضل تاو  رك  

 .(2)«نكي زه ه ل  ف نألملون  إو  معصن  ن  تعلو   لو
لني نو هرلل  لنون رلق تل ر    نر  مري  –   نو  ض ف  –ل إف  ع    ب » ل اضل نومزنوف: 

 (3)«نون    هإع  ذوك    ل  م ن  نوف لو  لنوعلون  ت ءث وءذه نو نك ن  ... 
ع لال  إرررضز نوضتلررر   لررر  نوإنررر نع مررري نو رررتضتل   لنونضنهرررذ  لال  »  مرررل نو رررنزو  هنارررضل: 

 إلس نو هلل هف   رل  نون لق مي غن  تلهر   لكرذوك نون رلق ال  إل ري  لر   لرضنب لنرضتءي هرف 
  رل  نو هلل  ه ي هع  شن ل  مي ذوك  زوه نو  ض ف  سن ل إذن و ى وهال   هنرنل  م  نم  ل  هنرنر  

ل لرررزا »   ل ارررضل    رررل : (4)« ض رررثثلع هرررف مضتررر  خلرررضل  هإورررة  شرررث  ولضء ررر  هرررف تا ءرررل  لن    لرررم 

                                                 

– 3ينظر، بدر الدين بن مماعة: تحرير األحكام في تـدبير أهـل اإلسـالم، تحايـا فـؤاد عبـد المـنعم أحمـد، ط -(1)
 .91م، ص1988 -ه  1408دار الثاافة، 

 .269الماوردي: األحكام السلطانية، ص-(2)
 .44، ص3ء علوم الدين، م  الغزالي: إحيا -(3)
 .14الشيزري: األحكام السلطانية، ص -(4)
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نو  ض رررف  ع  ضفارررث نو ضنتررر   نوضرررف تإض ررر  هنءرررل نون رررضنع  ميررر  سرررضق نومرررزل  لنوكضرررلع  لشرررتض  
نألوءلو ل لضنب ت لمل  نون رلق  لغنر  ذورك  هرإع و ى شرللل  منفر ون  لرلم  ل  ل كل ءرل هرف غنر  معلملر  

ف رث ي  افرضع هرف نورن  لنو  نق ل ن ر  إونءرل   رز وه  لمنعرة مري نوضررضف ىنرل   هكينر  مري نو ررلع نو 
 .(1)«ىذه نو ضنت   لونس وءم تله  غن  نوضال ف  ل  نون ضنع ... 

لمي ُلهث م  نمر  ل  لر  تلور  منكر ل زُهر  ل ضهر  نوإلرث  إع ورم  يرر  : » (2)ل اضل نو منلف: 
 .(3)« لنة مضهف نو ث  

لمرري خررالل ىررذه نونصررضص نو ضهررضول هررف كضرررف نو  ررر    ضرررني ونررل ولو نو  ض ررف هررف منررر  
نك ن  نألونب  نوضف تاو   وسخالل للآلونب نوعلم  هف نو إض    لىذن مل  اكرث لرأع تفرظ نألونب م

 م ء ن  ول رض ن ونو  هف و لا نو  ر .
 أعمال المحتسب المتعلقة بحفظ جمال المدينة. الفرع الرابع:

واررث هررلق  هررف كضررف نو  ررر   ررث ل وصررضص ت رر  عن   تض رر ي هضنوررف مرري    ررلل نو  ض ررف 
 علا  ل فظ و له  نو ث ن   لو ل   م ء ىل نوإ لوف  لمي لني تلك نونصضص وإث:نو ض

رررذنق لرررلب نو رررلوض  » ... رررضل نومزنورررف:  لكرررذوك ذلررر  نواصررلب إذن كرررلع  رررذل  هرررف نوت  رر  ت 
ل لض ث نوت    للوثا  هإوة منك    ن  منة  ل  تاة  ع  ضخذ هرف وكلورة مرذل ل   هرإع هرف ذورك ت رننال  

ثرم   (4)«ن  للونل   ل رف ت شنش نونإلس   لل ررف نسرضاذنو نوت ررلع ولارلذلون  ... للوت     لإت نو 
لكررذوك  رر   نوا لمرر   لرر  هررضنو نوترر ق  لترث ررث ر ررضو نورتررن    ل وش  نو ررلق ل نرري » ...  اررضل: 

 خ   منة نوضزو    لنوضعي    ك  ذوك مي نو نك ن   لكذوك إوسلل نو لق مري نو نلز رف نو خ هر  مري 
 .(5)«هف نوت    نو نا   هإع ذوك  نإس نوينلب   ل   ن  نوت    ... نو ل ض 

ل مل نوت رل   لوولب نو  ال   هرال  إرضز ألترث إخر ن  هرثنو ونوه  لال » ل اضل نو نزو : 
وكلوررة هنءررل إورر  نو  رر   نو عءرررضو  لكررذوك كرر  مررل هنررة  ذ ررر     لإترر نو  لرر  نو ررلوكني   كلو نلز رررف  

                                                 

 .110 – 109المصدر نفسل، ص -(1)
المغيلــي: هــو محمــد بــن عبــد الكــريم بــن محمــد المغيلــي التلمســاني، أخــ  عــن اإلمــام عبــد الرحمــان الثعــالبي  -(2)

د بــن عبــد المبــار الفميمــي والشــيي يحــي بــن يــدير، وغيرهــا، وأخــ  عنــل مماعــة كالفايــل أيــد أحمــد، ومحمــ
وغيرهم، وتد وتعت لل أمور مو فاهاء وتتل حين تـام علـى يهـود تـوات، ثـم انتاـل بعـدها إلـى بلـدان السـودان 
الغربي، لياوم بالدعوة إلى هللا، واألمر بالمعرف، والنهي عن المنكر، لـل عـدة تـلليف منهـا: البـدر المنيـر فـي 

الفــالح، ومفتــاح النظــر فــي علــم الحــديث، وشــرح الممــل فــي  علــوم التفســير، ومصــباح األرواح فــي أصــول
 .332 – 330ه . ينظر بابا التنبكتي: نيل اقبتهاج، ص909المنطا، وغيرها. توفي بتوات سنة

بيـروت  – 1المغيلي: تاج الدين فيما يم  على الملو  والسـالطين، تحايـا محمـد خيـر رمضـان يوسـف، ط -(3)
 .38ص  –م 1994 -ه  1415دار ابن حزم، 

 .46، ص3الغزالي: إحياء علوم الدين، م  -(4)
 .46، ص3المصدر نفسل، م  -(5)
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مرري نو ررضلق  لمإررلو  نأللسررلل نوخلوهرر  مرري نوررث لو هررف زمرري نوصررند إورر  نو ررلى ل مرري نو نتررلع هررف ز 
لسض نوت      ل   أم  نو  ض ف  ح لب نو نلز ف  ع  إعلرضن  ضترءل م رنال  م فرضون  هرف نو رل ض 
مكل ل    إ   هنة ملق نو ت    لك  مي كلع هرف ونوه مخر   ولضسر  إور  نوت  ر   هإورة  كل فرة سرث ه 

 .(1)«نو تف ل  إض   إونءل هف نوصند ل  ف  هف نوث  
نونررل   لرر  نو صررلو  نوعلمرر  هررف  –   نو  ض ررف  –ل   رر  » ...  مررل نلرري خلررثلع هناررضل: 

  إذ تُعث  نو  له ر   لر  و لهر  نو ث نر    له لوءرل مصرل    لمر     لرزا نو  ض رف  (2)«نو ث ن  ... 
 نتخلذ ن ه نقن  نوالزم  و  ل ضءل . 

نو ررللا     ضرررني ونررل نوررثلو نورررذ  كررلع  اررضا لررة نو  ض رررف هإوررة مرري خررالل نونصرررضص  ,و ميــه 
ول  له ررر   لررر  نو  ءررر  نوإ رررلوف ول  رررنض  لنورررذ   عرررث  لرررثلوه م ءررر ن  ول ررررض ن ونو  هرررف و رررلا 

 نو  ر .   
 : أعمال المحتسب المتعلقة بحفظ النظام االقتصادي.الفرع الخامس

  ض رف  تنري  ارضا للو رللر   لر   عضر  نالىض لا للو الع نالرضصلو   مي  ىم نخضصلحرل  نو
نألسضنق  لم ال  نورن   لنو  نق  ل ح لب نو  ف نو خضلف  ...  ونثو  مثى نوضزنا ك   مري ىرذه 
نوإءل  لأتكلا نو   ع  ن سالمن   سضنق  هف معلمالتءرل نوضإلو ر    ل نوصرنل ن   لل ترله  إور  ُم نررر  

ضنلض نوضررف  نرمررف  لررنءم نترل ءررل  هناررضا نو  ض ررف مررثى ُم ن ررلل نواضن ررث نوضن ن نرر   لنو رر ل   لنو رر
ل نرر  نو عررلمال  نو   مرر   كلو لررل  لنو ن رر   لنالتضكررلو  لنومررش  لنوضررثونس...  ك ررل  اررضا لإحررثنو 

 نأللنم  لنوضعلن ل  نو ضعلا  لضن نم نو ضق  لنو  ل  نو تلضل  هف م لوس  ك  ت ه ....
تض رر ي هضنورف مرري    رلل نو  ض ررف  لوارث هرلق  هررف كضرف نو  ررر   رث ل وصررضص ت ر  عن  

 نو ضعلا  ل فظ نون لا نالرضصلو   لمي لني تلك  نونصضص وإث:
 بالنسبة لما يتعّلق باألسواق، و تنظيمها. - أ

 نرمف ولضنوف  ع  ض ر  ى نوعرثل  ل ع  ن ر  هرف  سرضنق و نضرة : » (3)رلل   ف لي     نألوثو ف
ر رر   لرنءم حرنإضءم  لمررضنز نءم  لمكرل نلءم كل ءررل ل رأم   لثر  مرري  عر ف لرلرثه  ع  ضعلىررث نو رضق  ل ع

 .(1)«ه ي لهثه غن   مي ذوك شن ل   لررة  ل  رثو مل   ى مي ُه م ة   لنهضنلتة  ل  نوضنوف ... 
                                                 

 .14الشيزري: نهاية الرتبة في طل  الحسبة، ص -(1)
 .249ابن خلدون: المادمة، ص  -(2)
هـ ، ونشـل 213يحي بن عمر األندلسي: هو أبو زكرياء يحي بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني، ولـد عـام -(3)

طبة، من شيوخل عبد المل  بن حبي ، ثم رحل في طل  العلم إلى مصر والحماز، ليتزود من العلمـاء في تر
هنا ، ثم عاد بعدها إلى المغر ، ليستار بتونس، مـن تلليفـل كتـا  المنتخبـة فـي الفاـل، واخـتالف ابـن الااسـم 
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ل مل نو علمال  نو نكر ل كلوزورل  لنورنرضع نوفلسرثل  لمرل منر  نو ر ع منرة مر  » ل اضل نو للوو : 
 ل  ت  ه  هعل  لنوف نو  ر  إوكلوه  لنو ن  منرة  لنوزهر   لنرة  ت نأ نو ضعلرث ي لة  إذن كلع مض فال

لمررررر  ل  ضعلرررر  »   ثررررم  اررررضل: (2)«ل مرررر ه هررررف نوضأو ررررف مخضلررررد ل  ررررف نألتررررضنل  لشررررثل نو  رررر  
للو علمال  غش  نو رنعل   لترثونس نألث رلع  هننكر ه  ل  نر  منرة  ل راوب  لنرة ل  رف نو رلل هنرة 

لر  نو  رض    ل خفر   لنرة  هءرض  غلرظ نومرش  ت    رل   ل    ءرل ...  هإع كرلع ىرذن نومرش  تثون رل   
مأث ل   هل وكلو  لنة  غلظ  لنوضأو ف  لنة  شث  لإع كلع ال  خف   ل  نو  رض   كرلع  خرد  مأث رل   

 .(3)«ل وني إوكلون ... 
لمري  ىرم مءلا نو  ض ف هرف نو رضق  م نررر  نو كل نر   لنو رضنز ي  لنوصرنإل   تنري  ارضل 

لمرررر  ل  ضأكرررث  لررر  نو  ض رررف: نو نررر  مررري نوضتفنرررد  لنوررررخس هرررف نو كل نررر   » علررر  نوفررر نق:  لرررض  
لنو ررضنز ي لنوصررنإل   لوررنكي نألوب  لنررة  ةءرر   ل كيرر   ل إررضز وررة إذن نسررض نب ل ررضنز ي نو ررضر   

 ىر   لمر  ل  ُاخذ لالل نو  ر  ل  ن لتة مري»   ل اضل    ل : (4)«لمكل نلءم  ع  خضر ىل  ل عل  ىل ... 
نوصنل   هف نألسضنق ثالث   حنلف  منءم مي   ن ف   لة هف نوضهلق نوضاصن   لمنءم مي   ن رف تلورة 

  ثم  اضا لضفصن  نوكنفن   (5)«هف نألملو  لنوخنلو   لمنءم مي   ن ف   لة هف نوإضول  لنو ونقل ... 
ثى. ند مي  ى  نوصنل    ل  ت   نوضف تضم  لءل م نرر      ك   ح 

لنرر  نو الىررف  للنرر   شرركلل نو نضنوررل    –   منكرر ن  نألسررضنق  –لمنءررل » نومزنوررف: ل اررضل  
نو صض ول هف   لا نوعنث  أله  نوصرنلع  هضلك  إف ك  ىل  لنو ن  مي لنعءل كلو الىف  لكذوك لنر  

  نرف  –نأللنوف نو ضخذل مي نوذىف  لنوف    لكذوك لن  ثنلب نو   ر   لرالورس نورذىف  لنو   ر  
 ل  علررررم لعررررلول نورلررررث  وررررة ال  لر ررررة إال نو هررررلل  هكرررر  ذوررررك منكرررر   – تصررررل  إال ول هررررلل نوضررررف ال

 .(6)«م  ضو...
» لرث هع  نو نزو  نورلب نويلوف مري كضللرة  ولنر   هف نألسرضنق  لنوت ررل   تنري هرلق هنرة: 

ذوك  ألى  ك   حنع  منءم سضرل   خضص  لءم  لتع ف حنل ضءم هنة  هإع –   نو  ض ف  –ل إع  
                                                                                                                                                         

 -351ج المـ  ه ، صهـ . ينظـر، ابـن فرحـون: الديـ با289وأشه ، وأحكام السـوا...، تـوفي بسوسـة عـام 
 .134، وأب و الع ر  بن تميم: طباات علماء إفرياية وتونس، ص353

-1424مصـر، مكتبـة الثاافـة الدينيـة،  –يحي بن عمر األندلسي: أحكـام السـوا، تحايـا  محمـد علـي مّكـي  -(1)
 .47م، ص2003

 .273الماوردي: األحكام السلطانية، ص -(2)
 .273، صالماوردي: األحكام السلطانية -(3)
 .337أبي يعلى الفراء: األحكام السلطانية، ص -(4)
 .341المصدر نفسل، ص -(5)
 .45، ص3الغزالي: إحياء علوم الدين، م -(6)
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والحرررثىم  وهررر   لوصرررنل عءم  وفررر   لمررري كلوررر  حرررنل ضة ت ضرررل  إوررر  لررررضو ورررلو  كلوخر رررلز  لنوتررررلل 
  وعررثا نو إلو رر  لنررنءم  لتصررضل  لنو رث نو  هلو  ررض ف   ع  ُرعررث تررضنونضءم  رري نوعتررلو ي  لنورررزنز ي

 إعر  ألىر   نألت نو ...  لَو  ل وم تثخ  ن تل   لأهعلل نو ضر  ت   لس  نو  ض رف  هرلز ورة  ع 
كر  حررنع     فررل  مري حررلو   ىلءررل  خرنر ن  لصررنل ضءم  لصررن ن  لم ضشرءم  لتثون ررلتءم  م ررءضون  للويارر  
لنألملو    كضع م  هل   ل   تضنوءم  ل تلوعة لأخرلوىم  لمل  إلف إو  سضرءم مي نو ل   لنور رل   

 .(1)«مع هضءل...  لمل ت ضا   لنة مي نألسعلو  لغن  ذوك مي نألسرلب  نوضف  لزا نو  ض ف
ل ثخ  هف نو نكر ن  مرل وءر  ن   نرة  لوسرضوة مري نوعارضو نو   مر   مير  » ل اضل نلي نوانم: 

  لنو الم ر   لنو نللرذل   اضو نو لرل  حر   ل   لنتضنرلال   ل ارضو نو ن ر   كرنرضع نومر و  لك رر  نو رلر 
نلر  نول ررضع  لسرل    ورضنع نوضرثونس لنونإش  لىض  ع  ز رث هرف نو رلع  مري ال    رث شر ن ءل  لتصر    نوث  

هعلرر  لنوررف نو  ررر  إوكررلو »   إورر   ع  اررضل: (2)«لكررذوك سررل   نو نرر  نو   مرر   لرر   كرر  نو لررل ... 
ذوك ه نعرة لنونءرف  نرة  ل اضلر  هل لرة  لال  ضضررد ذورك  لر  و رضى لمرث     لنرة  هرإع ذورك مري 

 .(3)«نو نك ن  نوضف  إف  ل  لوف نألم  إوكلوىل  لنونءف  نءل 
لىكرررذن  هرررإع مرررل ذك ورررله مررري  ررررضنل نوفاءرررلق  ترررضل مرررل  ضعلررر  ل نكررر ن  نألسرررضنق  لتن ن ءرررل 
لن هرر نَقن  نوضررف  ضخررذىل نو  ض ررف هررف ذوررك  ىررض غررنض مرري هررنض  ك ررل  وررة  ضعررذو تصرر  كرر  مررل 

لوررر  ل كررلع مررل تاض ررنة نو  ررر  هررف : » (4) اض ررنة نون رر  هررف نألسررضنق  تنرري  اررضل نلرري  رررث نورر ؤلف
لنوصررنل ل   كيُرر   لتاصررنءل  عُ رر   ور ءرر   لرر  نألكيرر  منءررل للألررر   ل شرر   هنءررل إورر  لعررض نورنررضع 

  هاث رلل ىذن نوكالا  نث لثن   كالمة  ي نون   هف نورنضع  ك ل  شرلو إور  ذورك غنر ه (5)«نوع ر ... 
 .(6)مي نوفاءلق

 بالنسبة لما يتعلق بأصحاب المهن ، و الحرف المختلفة.  - ب

                                                 

 .12 – 11الشيزري: نهاية الرتبة في طل  الحسبة، ص -(1)
 .286 – 285ابن الايم: الطرا الحكمية في السياسة الشرعية، ص -(2)
 .287المصدر نفسل، ص -(3)
ابن عبد الرؤوف: هو أبو عبد هللا بن علي بـن هشـام بـن عبـد الـرؤوف، مـن أهـل ترطبـة، كـان حاكمـاً علـى  -(4)

مظالم ترطبة زمن الحمودية، وبعدهم، وطالت وقيتـل كااضـي للمظـالم بارطبـة، تـوفي ليلـة األربعـاء لليلتـين 
 2ج –م 1966كتبة األندلسـية، مصر، الم –ه . ينظر ابن بشكوال: الصلة 424خلتا من شهر رمضان سنة 

 .516ص
ــن عبــد الــرؤوف:  دا  الحســبة والمحتســ ، تحايــا فاطمــة اإلدرايســي، ط -(5) بيــروت، دار ابــن حــزم  – 1اب

 .61-60ص –م  2005ه  1425
، والشيزري: نهاية الرتبة فـي طلـ  45، ص3ن كر منهم على سبيل المثال: الغزالي: إحياء علوم الدين، م  -(6)

 .03الحسبة، ص
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ض ررف ه نرر  نو ءرري  لنو رر ف نو خضلفرر   ل نرري ُلترر  وكرر   منءررل رضن ررث  ت رر   ورللرر  نو  
لإهرررر نَقن  تخضلررررد ل  ررررف نخضصررررلص كرررر  مءنرررر   لت هرررر   لسررررنضنللل شررررفٍق مرررري ىررررذه نواضن ررررث  

 لن ه نَقن   نوضف تضعل  لرع ءل  لذوك هن ل  لف:
 الحسبة على الخبازين: -1

 لضنلءرل  ل إعر  هرف سراضف نألهر نع   نرمف  ع ت ه  سال د تضنونضءم  لتفض »  اضل نو نزو : 
منررلهس لنسررع    خرر   منءررل نوررثخلع  ورر ال  ض رر  و لررذوك نونررل   لإذن هرر غ نوخرررلز مرري إت ل ررة م رر  

 ونخ  نوضنضو لخ ر  و نف   ثم ش ع هف نوخرز.
ل كضررف نو  ض ررف هررف وهضرر ه  سرر لق نوخرررلز ي  لمضنترر  تررضنونضءم  هررإع نو لهرر  تررث ضه إورر  

ه   ل ن  نو لق  لتمتنضءل  لغ   نو علهي  لو لهضءل  لمل  مررت   لرة نوخررز  لمرل مع هضءم ل أم ىم لن ل
 .(1)«      لنة 

 ع  ف رررضن  لررني خرررزل نورر  لني  لخرررزل  –   نوخرررلزلع  –ل ررام لع » ل اررضل نلرري  رررث نورر ؤلف: 
ك  رر    ...  ل ررضزع نوخرررز  لررنءم  ه ررل ُلهررَث ولرصررل   ينو  رر  لوصررد  ل ع ال  ع لررضن خرررزل مرري خرررزتن

   هاث كلع واصلع لزع نوخرز   عث  منك ن   علرف  لنة.(2)« لنءم  للل ضه لزول  ... 
 وى » ُس     ف لري   ر  نألوثو رف  ري نوخررز   ضهرث  نرث  حر لب نو ضنونر  ولرصرل   ررلل: 

رُ  هنرة  لال تإرَ  ورة هرف واصرلوة  رنر  ورة: مري   ع  اوب مي ُلهث  نثه  لُ خ   مي نو ضق  ألوة  ض إ 
و ب: حررلتف نوفرر ع   ل حررلتف نو ررلوض ذ رررلل: إذ  رر ف حررلُتف نو ررلوض  لناصررلوة  هررلألوب  ررا 

 .(3)« لنء ل معل  
 الحسبة على الجزارين، والقصابين: -2

  ررض ف  ع  كررضع »  ُلررز ا نو  ض ررف نوإررزنو لعررث ل  شررنلق   لوو لع ررءل نو ررنزو  تنرري رررلل: 
وذلن ر   ل ع   رضار  نوارلر   ل ع  ن ر  ن لر  معاضور  نوإزنو م ل ل  للومل   لرال    ذك  نسرم ن   لر  ن

ل ذل  نورا   لنومنم م تإع   ل  نوإنف نأل    ...  لال  إ   نو رلل ل هلءرل هر  ن   ننفرل   لال  رذل  
 ري تعرذ ف  -حرل  ن   لنرة لسرلم –ل كني كلو    ألع ذوك تعذ ف ول نضنع  لررث وءر  وسرضل ن  

 نو نضنع.

                                                 

 .22الشيزري: نهاية الرتبة في طل  الحسبة، ص -(1)
 .74ابن عبد الرؤوف:  دا  الحسبة والمحتس ، ص -(2)
 .55يحي بن عمر األندلسي: أحكام السوا، ص -(3)
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 اترر  نوررضوهني  لنو رر  ق  لنو لاررضا  لال   رر ع هررف نو ررل  لعررث نوررذل    ل ُلزمررة هررف نوررذل   ع
تضرر  تررر و نو ررلل  ل خرر   منءررل نورر  ل  ...  ل نءررف نو  ض ررف  رري وفرر  و ررم نو ررلل لعررث نو ررل   ألع 
وكء  نآلومف تمن  نول م  لتزه ه ...  لوءم  ملكي  ع هضوءرل هرف نول رم  نفخرضع هنءرل نو رلق  هنر ن نءم 

  نوع  ررد  لمررنءم مري ُ  ررء   هررف نألسررضنق نورارر  نو  ر لع  ثررم  ررذل  غن ىررل  لىررذن نو  ض رف  نررث غنررر
 .(1)«تثونس 

 مررل للون ررر  ولاص ررللني  هنررأم ىم نو  ض ررف لعررث ل  شررنلق  تنرري  ررذك  نلرري  رررث نورر ؤلف لع ررءل 
  ل ُام لع  ع  ف رضن و م نو أع  لنو عز  للني و م نورتضع  لنو ؤل   لو م نوررثع  لغنر ه» هناضل: 

للضن ند نو  ترلب  لكير ل نورذللب  لنورعرث  ري نألررذنو ...  ل رام لع لرأع  ضخرذلن  رضون   اتعرضع  لنرة 
نول م  ل كضع حلنرل  و نفل   ل كلفضع لضمتنضة للولن   ري نوءرضنا  ل  رعضع  لر  مضتر  نواتر  مل رل   

 .(2)«هإوة   ن  نوءضنا 
ل رام لع » ... نوع لا  تني  اضل:  ك ل ُ  ث و نوم أ مي تصنند نول ضا  لكنفن  هصلءل  ي

لضف  رر   لتررلا نول  ررضا نو خضلفرر  نألحررنلف  هءررض  لعررث مرري نوث و رر   ل ع  فصررلضن نول ررم للو رركني ال 
للو ل ضو  لىكذن  فص   ىر  نو  ر ق نول رم للو ركني ال للو رل ضو  إال  ع  ضعر  أ   رم ال لرث  مري 

لررلول م  لكررذوك  إرر  ولع نول ررم  رري نوع ررم  رتعررة للو  ررل ضو  ألع نو  ررل ضو  ءرر    نوع ررم  ل خلتررة
 .(3)«للو كني ... 

 الحسبة على الطباخين. -3
 إرررف  لررر  حرررلتف نو  رررر   ع  ضفارررث نوتررررلخني  نرررث نومرررثل   »  ارررضل نلررري  ررررث نوررر ؤلف: 

لنوع ف هأمل للومثل هناد  ل  نول رم نورذ  منرة  ترخرضع  ور ال  كرضع و  رل  وو رل    ل و  رل  مري غنر  
كرر  و  ررة  رنعضوررة لرنرر  نوتنررف  ل مررل للوع ررف  هلرر ال ترارر  وءررم لانرر   هنز ررثلن  لنءررل نوصررند نوررذ   ا 

غن ىل ل خلتضوءل  ثم  عنثلن  رخءل  هض ض  ون  ضة  ل ف ث  ع ة  ل رام لع لرنر  مرل لارف وءرم منفر ون  
»(4). 

لىكرررذن وإرررث لرررأع م رررالون  نو  ض رررف كرنررر ل  هن رررل  ضعلررر  للو رررالع نالرضصرررلو    مررري تإرررلول  
   لت ف  لمءي مخضلف   هعلنة  ع  كضع تلزمل  هف إشر نهة  لر  نوع لنر  نو رللنر   ألورة لنإلترة لحنل

 هف نوانلا لضةنفضة    ا  نوخن   لنوصال  ول  ل ني.
                                                 

 .27الشيزري: المصدر نفسل، ص -(1)
 .79ابن عبد الرؤوف:  دا  الحسبة والمحتس ، ص -(2)
 .79المصدر نفسل، ص -(3)
 .85نفسل، ص المصدر -(4)
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هإوة مي خالل نونصضص نو ضضنهثل هف كضف نو  ر    ضرني ونل  ى ن  نورث لو نورذ   ارضا  و ميه 

و    للررذوك  عررث  تفررظ نون ررلا نالرضصررلو  م ءرر ن  ول رررض لررة نو  ض ررف هررف منرر  نو نكرر ن  نالرضصررل
 ن ونو  هف و لا نو  ر .

 
 
 
 
 

  هارث لتر  نوفاءرلق ول  ض رف  رث ل نخضصلحرل    ارضا  لر  تنفنرذىل و بناء على ما سببق 
هف نو إض    أله  ت ل ضة مي ةءضو نو نك ن   لمي خالل تع  تنل ورعض تترنال  نو  رر   لنوضرف 

لحرر  نوالوضونرر  ولن ررلا نوعررلا  هإوررة  ضرررني ونررل نوررث لو نوررذ  كررلع  اررضا لررة نو  ض ررف  تضعلرر  ل  فررظ نوعن
ول فلظ  ل  تلك نوعنلح  مي ر لع  ث رثل  لنن رل ورم  عر ف نوارلوضع نوضترعف ىرذه نوعنلحر   إال  هرف 

  مر  ل  اكث سر  نون لا ن سالمف  ي نوض     نوضتعف هف مإلل نو ررض (1) لنخ  نوا ع نوضلس     
 ونو .ن 

ررلو  ضنلررث :  ل عضررر   لل  ل رررثا وررص ت رر  عف هررف نوعررلوم  تعرر  أ وض ث ررث نوعنلحرر  »  اررضل    
نو لو رر   وفكرر ل نون ررلا نوعررلا كءررثف ون ررل   لسررلتل   ل   ررلل نورررضونس ن ونو   نواررلوضع نورلررث  

 ه  رر   05ا  لنواررلوضع نوف و ررف نوصررلوو هررف 1791 – غ ررتس  – ل   28نوف و ررف نوصررلوو هررف 
 .(2)...«ا  نوذ  تث و  نلح   لماضمل  نون لا نوعلا نو لو   1884

                                                 

أبريـل  05لم ياّدر لدراسة عناصر النظام العام في فرنسا، أن تبـرز علـى بسـاط البحـث، تبـل صـدور تـانون  -(1)
ــي اســتخالص 1884 ــل ف ــل الفا ــانون اســتند إلي ــة، فهــو أول ت ــات المحلي ــد اختصاصــات الهيي م الخــاص بتحدي

الضبط اإلداري فـي ممـال ممارسـة حريـة عناصر النظام العام. ينظر، محمد أحمد فتح البا  السيد: سلطات 
 .40اقمتماعات العامة، ص

 .29، ص2عمار عوابدي: الاانون اإلداري، ج -(2)
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 : وسائل الضبط  اإلداري والحسبة وضوابطهما.الفصل الثالث
لة  الظظةاا المةاا، لب لةت ااةب داا إن تدخل هيئات الضبط اإلداري والحسبة، للمحافظةة  

 ّدة واائل، تبمّرض بدورها لجملة من القيود، والضوابط، تمظمها من االنحراف في اابممال السل ة  
 وهذا ما اظبظاوله وفق ما للي:

 المبحث األول: واائل الضبط اإلداري والحسبة. -
 المبحث الثاني: ضوابط الضبط اإلداري والحسبة. -
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 : وسائل الضبط اإلداري والحسبة.المبحث األول
تسةبممل هيئةات الضةةبط اإلداري والحسةبة  ةّدة واةةائل، ألفةل المحافظةة  لةة  الظظةاا المةةاا 
وت بلف هذه الواائل، بحست تأثيرها  لة  الحرلةات المامةة لافةراد، وبةذلع اةظبمرض فةي الم لةت 

 لت الثاني، لواائل الحسبة.األول، لواائل الضبط اإلداري، بيظما نبمرض في الم 
 وسائل الضبط اإلداري. المطلب األول:

تقوا هيئات الضبط اإلداري بالمحافظة  ل  الظظاا المةاا، وللةع بااةب داا واةائل م بل ةة 
 .( 1)حيث لمكن تقسيمها إل  واائل مادلة، وبشرلة، وقانونية

ارة بغةرض مماراةة مهةاا الضةبط  الواائل المادلة : ولقصد بها اإلمكانيات المادلة المباحة لإلد -1
 كالسيارات، والشاحظات، و ل  المموا كل ءالة أو  باد تمكِّن اإلدارة من مماراة مهامها.

الواةةائل البشةةرلة : وتبمثةةل فةةي أ ةةوان الضةةبط اإلداري المكل ةةين ببظ يةةذ القةةوانين، والبظظيمةةات   -2
 كرفال الدرك، والشرطة المامة، والشرطة البلدلة .

نية : تلجأ هيئات الضبط اإلداري إل  اابممال الواائل القانونية، ألفل مماراةة الواائل القانو  -3
إفراءات الضبط، وللع وفقا لةما تحةدده القةوانين، والبظظيمةات، ولمكةن حصةر هةذه الواةائل 
القانونية في: القرارات اإلدارلةة الضةب ية المامةة، والقةرارات اإلدارلةة الضةب ية ال ردلةة، والبظ يةذ 

 لجبري .    المباشر ا

القانونيةةة فةةي مماراةةة إفةةراءات الضةةبط، فضنظةةا اةةظبمرض إليهةةا حسةةت  الواةةائلونظةةرا ألهميةةة 
 البقسيم الةبالي : 

 ال رع األول : القرارات اإلدارلة الضب ية المامة . -
 ال رع الثاني : القرارات اإلدارلة الضب ية ال ردلة . -

 ال رع الثالث : البظ يذ المباشر الجبري . -
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 : القرارات اإلدارية الضبطية العامة .  الفرع األول
 ةةةن قةةةرارات تظظيميةةةة تصةةةدر  ةةةن اإلدارة فةةةي شةةةكل مرااةةةيم أو قةةةرارات لكةةةون   بةةةارةوهةةةي 

موضةةةو ها ضةةةبط مماراةةةة الحرلةةةات المامةةةة، ولةةةظجم  ةةةن م ال بهةةةا فةةة اء ات تحةةةّددها الظصةةةو  
(1 ) ،

 أو أكثر من  ظاصر الظظاا الماا. المحافظة  ل   ظصر القراراتولكون الغرض من إصدار هذه 
هةةذا الظةةوع مةةن القةةرارات مةةن أبةةرس مظةةاهر مماراةةة اةةل ة الضةةبط اإلداري، ألفةةل  إصةةدارولمةةّد 

إقامة الظظاا الماا، والمحافظة  ليه، وتسمي هذه القرارات بلةوائ  الضةبط، إل لةبم  ةن طرلقهةا فةرض 
 .( 2)لمواطظين القيود، والضوابط  ل  ُمماراة الحقوق، والحرلات المامة ل

وتمبةةاس قةةرارات الضةةبط  ةةن  يرهةةا مةةن القةةرارات اإلدارلةةة، بكونهةةا م ّصصةةة األهةةداف، حيةةث  
لجت  ل  ال ة الضبط اإلداري أن تسم  من وراء إصدارها، للح ةا   لة  الظظةاا المةاا فقةط، وإال 

أمةةاا القضةةاء فضنهةةا تكةةون مشةةوبة بميةةت االنحةةراف بالسةةل ة مةةةّما لمّرضةةها لإللغةةاء لةةد  ال مةةن فيهةةا 
 .( 3)اإلداري، كما تبحمل اإلدارة مسؤوليبها  ّما قد لظجم  ظها من أضرار للغير

الضةةةبط اإلداريي هةةةي  بةةةارة  ةةةن قةةةرارات تظظيميةةةة تصةةةدر  ةةةن السةةةل ات  لةةةوائ و ليةةةه، فةةةضن 
فةةي شةةكل مرااةةيم ) مرااةةيم رئااةةة أو تظ يذلةةة (، أو  –هيئةةات الضةةبط اإلداري  –اإلدارلةةة الم بصةةة 

لهةذه اللةوائ   : لةوائ  تظظةيم المةرور، ولةوائ  مراقبةة (  4)) قرارات والئيةة أو بلدلةة( ، ونمثةلقرارات 
المةواد الغذائيةةة، ولةةوائ  المحةةال المموميةة، ولةةوائ  المحافظةةة  لةة  الصةحة المامةةة، ولةةوائ  المحافظةةة 

  ل  السكيظة المامة ... . 
دلةة، إل لمببةر المشةّرع أو البرلمةان هةو وتجدر اإلشارة هظا لاصل الماا في تقييد الحرلات ال ر 

الم ةةبب ببظظةةيم الحرلةةات، والظشةةا  ال ةةردي فةةي إطةةار مبةةادن الداةةبور، فالقةةانون إلن هةةو الواةةيلة 
ونشا  األفراد، إاّل أنه من الظاحية المملية هظاك مسائل أمظيةة وصةحية  حرلاتاألصلية لضبط، وتظ يذ 

كها بالبالي للسل ة البظ يذلة، لبضع بشأنها لوائ  الضبط، تبملق بالضبط ال لظظمها القانون  ادة، فيبر 
، حيةةث تصةةدر هةةذه اللةةوائ  مةةن هيئةةات الضةةبط ( 5)لبظظةةيم هةةذه المسةةائل بةةالظظر ل برتهةةا، وتمّراةةها 

 اإلداري  ل  شكل مراايم وقرارات.
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اإلداري صةةةوراو، وأشةةةكاالو م بل ةةةة، وهةةةي الحظةةةر أو المظةةةع، والبةةةرخيب  الضةةةبطوتب ةةةذ لةةةوائ  
 مسبق  واإلخ ار السابق ، وتظظيم الظشا  ، واظبمرض لبوضي   كال من هذه المظاصر فيما للي :ال

 أولاًً: الحظر أو المنع .    -
ولمظةةي أن تظهةةي الالئحةةة  ةةن مماراةةة نشةةا ، أو اةةلوك ممةةين، بحيةةث ال لكةةون المظةةع م لقةةاوي  

من اللةوائ ، ومةن  هو أ ل  قيمة ودرفة، كما أنه  ير فائ  للقانون ن سه، و ( 1)ألنه  ير فائ  دابورلاو 
من با  أول  للوائ  الضبط، ألن المظع الم لق لبضمن مصادرة الحرلة البي ك لها  ثم فهو  ير فائ 

الدابور، إال أنه لجوس الحظر أو المظع الج ئي المؤقت مثل مظع المظاهرات، والمسةيرات فةي أمةاكن 
 .( 2) ردهم بمد اا ة مميظة، ...مميظة أو أوقات مميظة، ومظع تجوال الصبية بم

اإلفةةراء هةو أ لةة  أشةكال المسةةاا بالحرلةات المامةة، البةةي لةبّم ات الهةةا مةن فانةةت  هةذاُولمةّد 
اإلدارة، بهدف المحافظة  ل  الظظاا الماا، فمظدما تمظع هيئةات الضةبط اإلداري األفةراد مةن مماراةة 

 3)صد  اا لمود بالظ ع  ل  أفراد المجبمع نشا  ممين ، فليس ألْفِل مجرد المظع، وإنما لبحقيق مق

فلو صدر قةرار تظظيمةي، لمظةع المةرور لةيالو فةي أمةاكن مميظةة، إنمةا لقصةد مظةه المحافظةة  لة  أمةن،   (
 واالمة األفراد . 

، والمبملق بمظع رمي بقالا ( 4)ومن الب بيقات المملية لهذا اإلفراء، نجد القرار اإلداري البلدي
والشوارع، والساحات الممومية، حيث تسبت اإلااءة لظظافةة المحةيط، ولقصةد  في ال رق، تالورشا

 من هذا اإلفراء المحافظة  ل  فمال المدلظة، الذي لمّد أحد المظاصر القانونية للظظاا الماا.
، والمبملةةةةق بمظةةةةع وقةةةةوف وتوقةةةةف فميةةةةع ( 5)ونجةةةةد مةةةةن للةةةةع ألضةةةةاو القةةةةرار اإلداري البلةةةةدي

ممةةين، إل تةةؤّدي لضةةيق المكةةان مةةن فهةةة، ولبجظةةت وقةةوع حةةواد   الشةةاحظات والمربةةات فةةي مكةةان
محبملة من فهة أخةر ، حيةث لقصةد مةن هةذا اإلفةراء المحافظةة  لة  األمةن المةاا، الةذي لمةّد أحةد 

 المظاصر القانونية للظظاا الماا.
 ثانيا : الترخيص المسبق.  -

بق لمماراةة نشةا  ولمظي أن تشبر  الئحةة الضةبط الحصةول  لةي إلن اةابق، أو تةرخيب مسة
فةةردي ممةةين، ولكةةون هةةذا الشةةر  مشةةرو ا إلا أفةةاسه الداةةبور، أو القةةانون للسةةل ة البظ يذلةةة، إل قةةد 
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 لةي مثةل هةذا البةرخيب، و ظدئةذ لكةون البةرخيب الةذي ت رضةه اإلدارة تظ يةةذا  الداةبورتةظب أحكةاا 
ن إفةةاسة صةةرلحة مةةن اإللن المسةةبق دو  الضةةبط، واشةةبرطت  أمةةا إلا فةةاءت الئحةةة ،(1)لهةةذه البةةرخيب

القانون أصبحت هذه الالئحة  يةر مشةرو ة لم ال بهةا للقةانون، وأكثةر مةن للةع لم ال بهةا للداةبور 
األ ل  الذي لك ل الحرلات، وال لسم  ببظظيمها، أو ببقييدها كأصل  اا إال بظاءو  ل  قانون 
(2 ) . 

لمكةةن  ألنةه ي( 3) –لمظةةع الحظةر أو ا –أن هةةذا اإلفةراء أقةةل شةدة مةةن اإلفةراء السةةالف  ولبةدو
لل رد القياا بمماراة نشا  بمد حصوله  ل  البرخيب من ِقبل السةل ات اإلدارلةة الم بصةة، ونمثةل 

 لذلع بوفو  الحصول  ل  ترخيب من ال ة الضبط قبل القياا بأ مال البظاء .
   ثالثا : اإلخطار المسبق .  -

ق لةد  هيئةات الضةبط الم بصةة مقةّدما تب ذ لوائ  الضبط صورة اشبرا  اإلخ ار المسب وقد
وقبل مماراة الظشا ، لكي تب ذ الهيئات اإلدارلة الم بصة اإلفراء ات الالسمةة، لمظةع تمةرض الظظةاا 
المةةاا لالضةة را  نبيجةةة مماراةةة هةةذا الظشةةا ، ولمظةةع وقةةوع مةةا لهةةّدده فةةي الوقةةت المظااةةت، وبةةذلع 

احت الشأن، وإنما هو مجرد مجمو ة مةن البيانةات، فضن اإلخ ار ال لمظي البماااو بالموافقة لقّدمه ص
البي تقدا إل  الجهة اإلدارلة الم بصة، لكي تكون  ل  إطالع، و لم بالظشا  الذي لراد مماراةبه، 

إل الهةدف مةن هةذا اإلخ ةار أن تكةون هيئةة الضةبط  ،( 4)فال تمبد ال بها إل  رفض مماراة الظشةا  
 مها  ن الر بة في إقامبه.اإلداري  ل   لم بالظشا ، وللع بض ال

بحيث ال تبوقف مماراة  –البرخيب المسبق  –هذا اإلفراء أخف من اإلفراء السابق  ولمببر
األفةةةراد للظشةةةا  بالحصةةةول  لةةة  تةةةرخيب مةةةن طةةةرف اإلدارة، بةةةل لقبصةةةر األمةةةر فقةةةط  لةةة  إ المهةةةا 

ظاابات الدلظية والوطظيةة بمماراة الظشا ، مثل ضرورة إخ ار اإلدارة قبل إقامة ح الت األفراح، والم
 في األماكن الماّمة، أو إخ ارها قبل إقامة الّدورات الرلاضية.

 رابعا : تنظيم النشاط .  -
ولمظي أن تكب ي الئحة الضبط بمجرد تظظيم الظشا  بةالممظ  الةدقيق، اةواء كةان هةذا الظشةا  

لو  مماراةة األفةراد لظشةا  ، فبضع هيئات الضبط اإلداري اشةبراطات مميظةة فةي أاةفما ياو فردلاو أا 
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، وبات ةةةال لةةةوائ  ( 1)ممةةةين، وتبةةةين حةةةدود مماراةةةة هةةةذا الظشةةةا ، بهةةةدف الح ةةةا   لةةة  الظظةةةاا المةةةاا 
الضةبط لهةةذه الصةةورة، فةةضن فهةةة اإلدارة ال تمظةةع الظشةا ، أو تملقةةه بالحصةةول  لةة  تةةرخيب ممةةين أو 

ميةةة  امةةة تحةةّدد بموفبهةةا كي يةةة إخ ةةار  وإنمةةا تقةةوا ببظظةةيم، وتوفيةةه الظشةةا  بوااةة ة إفةةراء ات تظظي
 ( 2)مماراة هذا الظشا .

ولالحظ أن مثل هذه الشرو  البظظيمية قد لحّددها القةانون ن سةه، لكةن المشةرِّع فةي حةاالت 
تحدلةدها للةوائ  الضةبط، ومثةال للةع أن تشةبر  الئحةة المةرور بةأن تببةع السةيارات  أمةر دلدة لبةرك 

دة حسةت طبيميةة ال رلةق، أو  ةدا تةرك األفةراد للسةيارات إشارات السير، و دا تجاوس ار ات محدّ 
في أماكن مميظة، بجانت شةرو  اةالمة السةيارة وصةالحيبها، ومثةال للةع ألضةاو االشةبراطات الصةحية 
البةةي تصةةغها الئحةةة الضةةبط للمحةةل المةةاا، كالم ةةا م، والمقةةاهي، والصةةيدليات، اةةواء فةةي أبظيبهةةا، أو 

 .(  3)البهولة، والظظافة، ومقاومة الحرلق ...  الماملين فيها، وللع من حيث فبحات
ألن الئحةةة  ،( 4)فةةي تقييةةد الحرلةةة   ولمةّد أاةةلو  تظظةةيم الظشةةا  مةةن أخةةف صةور لةةوائ  الضةةبط

الضةةةبط هظةةةا، ال هةةةي تمظةةةع مةةةن الظشةةةا ، وال هةةةي ت ضةةةمه لضةةةرورة اإللن السةةةابق، وال حبةةة  لمجةةةرد 
، إل ( 5)وضةةع توفيهةةات مميظةةة فةةي شةةأنه  اإلخ ةةار  وإنمةةا تكب ةةي ببظظةةيم الظشةةا  ال ةةردي مةةن حيةةث

لمةةارا اإلفةةراد حرلةةاتهم طبقةةا للبظظةةيم، وحبةة  ال تبضةةار  مصةةال  نشةةاطات األفةةراد، فةةضلا مةةا خةةالف 
إنشةةاء تصةةرف  ااألفةةراد أحكةةاا البظظةةيم، تمّرضةةوا لإلفةةراءات البةةي لقضةةي بهةةا القةةانون، ألنهةةم تممةةدو 

 مظحرف، من شأنه اإلخالل بالظظاا الماا .
فضنةةه لمكةةن ترتيةةت صةةور، وأشةةكال لةةوائ  الضةةبط مةةن حيةةث شةةدة إفراءاتهةةا فةةي تقييةةد  ,وعليهه 

الحقةةوق، والحرلةةات المامةةة لافةةراد كمةةا للةةي : الحظةةر أو المظةةع، ثةةم البةةرخيب المسةةبق ، فاإلخ ةةار 
 المسبق  وفي األخير تظظيم الظشا  .
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 .  : القرارات اإلدارية الضبطية الفردية الفرع الثاني
اةة الضةبط اإلداري ألضةا  ةن طرلةق إصةدار قةرارات فردلةة ، وتسةمي أوامةر الضةبط تكون ممار 

، وهةةي مجمو ةةة القةةرارات اإلدارلةةة ال ردلةةة، أو الذاتيةةة البةةي تصةةدرها هيئةةات الضةةبط اإلداري  اإلداري
، إل ترمةةي هةةذه األوامةةر إلةة  م اطبةةة شةة ب أو ( 1)الم بصةةة ، بقصةةد المحافظةةة  لةة  الظظةةاا المةةاا 

 .( 2)ين بذواتهم، ولشبر  فيها أن تكون مجرد ت بيق لقانون، أو الئحة أش اٍ  مميظ
ال ردلةةة الصةةادرة فةةي مجةةال الضةةبط اإلداري  ةةّدة صةةور، وهةةي: األمةةر بالقيةةاا  توتأخةةذ القةةرارا

، والمظةةةع أو الظهةةةي  ةةةن إتيةةةان أ مةةةال مميظةةةة، ومةةةظ  تةةةرخيب، أو إلن لمماراةةةة نشةةةا    مميظةةةةبأ مةةةال 
 :(  3)ظحو األتي وت صيل للع لكون  ل  ال

 أول : األمر.  -
تلجةةأ اةةل ة الضةةبط للح ةةا   لةة  الظظةةاا المةةاا إلةة  توفيةةه أمةةر إلةة  شةة ب أو مجمو ةةة مةةن 

بالقياا بممل ممةين ، مثةل: األمةر الصةادر بهةدا بظالةة مبدا يةة للسةقو ، أو األمةر  محددلناألش ا  
يةر للةع مةن األوامةر البةي تهةدف الصادر بمصادرة صحي ة مميظة، أو األمر الصادر ب ض مظةاهرة، و 

 إل  القياا بممل، حب  ال لبمرض الظظاا الماا لإلخالل .
 . ثانيا : الحظر أو المنع  -

ومةةؤّداه أن تصةةدر اةةل ة الضةةبط اإلداري قةةراراو فردلةةاو تلةة ا فيةةه ش صةةاو، أو مجمو ةةة أشةة ا  
در بمظع فب  محل من شأنه باالمبظاع  ن القياا بممل ممين، مثل: مظع  رض مسرحية، أو القرار الصا

أن لسبت قلق للراحة، أو إضرار بالصحة المامة ...، و ير للع من األوامةر، البةي تهةدف للمظةع  ةن 
 بالظظاا الماا . لاإلتيان بأ مال من شأنها أن تؤدي لإلخال

 ثالثا : الترخيص المسبق.    -
فةردي  ظةد تةوافر شةرو   قد تصدر األوامر ال ردلة مبضمظة مظ  ترخيب أو إلن لم اولة نشا 

مةةظ  هةةذا البةةرخيب، مثةةل: الحصةةول  لةة  تةةرخيب مةةن الةةوالي للقيةةاا بةةةمظاهرة  موميةةة، أو البةةرخيب 
ببأِاةةةيس إحةةةد  الجمميةةةات، أو البةةةرخيب ألحةةةد األفةةةراد بحمةةةل اةةةالح نةةةاري، أو البةةةرخيب بضنشةةةاء 

يةاا بأ مةال بظةاء أو البةرخيب ب ةب  محةل تجةاري ألحةد المةواطظين، أو البةرخيب بالق الشةركاتإحد  
...، فةةضلا تةةوافرت فةةي هةةذه الحةةاالت الشةةرو  فةةي شةةأن طالةةت البةةرخيب، اةةواء تلةةع البةةي حةةّددها 

                                                 

 . 39, ص 2عمار عوابدي : القانون اإلداري ,ج -(1)
 . 242محمد رفعت عبد الوهاب : مبادئ وأحكام القانون اإلداري, ص  -(2)
, ومحمد رفعت عبد الوهاب : المرجع نفسره 282 -281ينظر محمد الصغير بعلي : القانون اإلداري, ص  -(3)

, وماجررد را ررب 279, وعبررد الغنرري بسرريوني عبررد ي :النظريررة العامررة فرري القررانون اإلداري, ص 242ص 
 . 484الحلو: القانون اإلداري, ص 
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القةةانون، أو حةةّددتها الئحةةة الضةةبط اإلداري، فةةضن اإلدارة  تصةةدر قرارهةةا بةةاإللن أو البةةرخيب، و لةة  
 فر الشرو .المكس لجت أن تصدر اإلدارة الم بصة قرارها برفض مظ  البرخيب إلا لم تبوا

إل  أن قرارات الضةبط اإلداري ال ردلةة  ةادة مةا تكةون مكبوبةة، ولكةن لمكةن  وجتدر اإلشارة
أن تكون في بمض الحاالت ش ولة، وحبة  باإلشةارة كمةا هةو الحةال فةي اإلشةارة البةي لوّفههةا شةرطي 

األحمةةر، أو  المةةارة، وتةةدخل فةةي للةةع ألضةةاو اإلشةةارة اةليةةة المبمثلةةة فةةي الضةةوء أوالمةةرور للسةةيارة، 
 .(1)األخضر

بةةةأن اةةةل ة الضةةةبط اإلداري ال لقبصةةةر  ملهةةةا  لةةة  إصةةةدار لةةةوائ  الضةةةبط  ويتضهههـ ّههههم ا سهههب 
فحسةةت، بةةل تبةةول  ت بيةةق هةةذه اللةةوائ   لةة  الحةةاالت ال اصةةة  ةةن طرلةةق إصةةدار القةةرارات اإلدارلةةة 

 .( 3)، إل تمثل هذه األخيرة الصورة الغالبة لظشا  هيئات الضبط اإلداري(2)ال ردلة
فضن القرارات اإلدارلة الضةب ية، اةواءو كانةت  امةة، أو خاصةة، والبةي تصةدر  ةن  ويف األخري،

هيئةةةات الضةةةبط اإلداري، ال تمبةةةاس  ةةةن اةةةائر القةةةرارات اإلدارلةةةة األخةةةر ، إال فيمةةةا لبملةةةق بأهةةةدافها 
الضةةبط  و البهةةا، ولهةةذا فضنهةةا ت ضةةع لاحكةةاا المامةةة للقةةرارات اإلدارلةةة، فةةضلا مةةا أخ ةةأت قةةرارات

 .( 4)أهدافها شابها  يت االنحراف بالسل ة
 : التنفيذ المباشر الجبري.الفرع الثالث
به حق السةل ة اإلدارلةة فةي تظ يةذ قراراتهةا الالئحيةة، وال ردلةة، وكةذا القةوانين بأاةلو   ولقصد

مباشةةةر ودون اةةةبق اللجةةةوء إلةةة  القضةةةاء للحصةةةول  لةةة  اةةةظد تظ يةةةذي لسةةةم  لهةةةا بالبظ يةةةذ المباشةةةر 
اراتها ولبضمن هذا البظ يذ ألضاو حق اإلدارة في ااب داا القوة المادلة في البظ يذ المباشةر ال ملةي لقر 

، إل لمببةةر البظ يةةذ الجبةري ت بيقةةاو للظظرلةةة ( 5)لقراراتهةا ومةةن هظةا فةةاءت  بةةارة البظ يةذ المباشةةر الجبةري
سات الهامةة البةي تبمبةع بهةا السةل ة المامة للبظ يذ المباشر للقرارات اإلدارلةة، والبةي تمببةر أحةد االمبيةا

 .( 6)اإلدارلة

                                                 

 .37, ص2ينظر, ناصر لباد: القانون اإلداري, ج -(1)
, ومحمررد برراهي أبررو يررونس: أحكررام القررانون 174ي , صينظررر, مصررطفأ أبررو زيررد فهمرري: القررانون اإلدار -(2)

 .127اإلداري, ص
 .40, ص2عمار عوابدي: القانون اإلداري , ج -(3)
 .542سليمان محمد الطماوي: الوجيز في القانون اإلداري, ص -(4)
 .243محمد رفعت عبد الوهاب: مبادئ وأحكام القانون اإلداري, ص  -(5)
 .398: النظرية العامة القانون اإلداري, صعبد الغني بسيوني عبد ي -(6)
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األفةةراد لقةةرارات اإلدارة، وخضةةو هم إليهةةا،  يةةر أنةةه وفةةي حةةاالت مميظةةة  امبثةةالإن األصةةل هةةو 
لجةةوس ااةةبممال القةةوة لمظةةع نشةةا  ممةةين لةةم ل ضةةع صةةاحبه، أو مظّظمةةوه للقةةوانين والبظظيمةةات ألن 

ابع الضةرورة، لسةر ة موافهةة اإلخةالل، والبهدلةد للظظةاا حمالة الظظاا الماا أمر ب بيمبه لغلت  ليه ط
، مثةةل: وقةةف أو  لةةق محةةل تجةةاري بةةدون تةةرخيب، أو لبيةةع للجمهةةور اةةلماو، وأ ذلةةة فااةةدة ( 1)المةةاا

ومغشوشة، أو مصادرة أ داد صحي ة تحمةل تهدلةداو خ يةراو لامةن المةاا، أو مظةع مظةاهرة تحمةل هةذا 
مةةة مسةةيرة مميظةةة، ولةةم لقةةدموا طلبةةاو لةةإلدارة بةةذلع، أو أنهةةم قةةّدموه لةةو أراد األفةةراد إقا وكةةذاالبهدلةةد، 

ورفض من فانبها لسبت أو ألخر، وتمبمد اإلدارة في اللجوء للقوة  ل  إمكاناتهةا المادلةة، والبشةرلة 
 . ( 2)لصّد كل نشا  لؤّدي إل  المساا بالظظاا الماا

، والمبضةمن تظ يةذ فبةري ( 3)ري البلديومن الب بيقات المملية لهذا اإلفراء، نجد القرار اإلدا
مباشر، بهدا البظاء المظج  دون رخصة من ِقبل أحد األش ا ، حيةث قامةت اةل ة الضةبط اإلداري 

 بالبظ يذ المباشر لمملية الهدا، وللع  ن طرلق أ وان الضبط اإلداري.
   لة  الظظةاا السل ة اإلدارلة إل  وايلة البظ يذ الجبري، لكون في حالة ضرورة الح ا ولجوء

المةةاا، إل لسةةبل ا فةةي بمةةض األحيةةان ات ةةال إفةةراء ات مادلةةة اةةرلمة قةةد ال تب ةةق مةةع بةةطء اإلفةةراء ات 
القضةةةائية، وهةةةذا مةةةا لجمةةةل إفةةةراء البظ يةةةذ الجبةةةري ااةةةبثظاءو مةةةن األصةةةل، ألن القا ةةةدة المامةةةة تقضةةةي 

اةب داا القةوة الجبرلةة مةن بوفو  تدخل القضاء مقّدما، إلمكان اابممال القوة المامة نظراو لما فةي ا
مساا شدلد بالحرلات المامة، ولذلع فضنه لشبر  لمشرو ية هذا اإلفراء أن ترا   فيه  ّدة شةرو   

 :( 4)وهةي
 مشروعية السند: -1

لجت أن  تكون قرارات الضبط اإلداري المراد تظ يذها فبةرا قةرارات مشةرو ة فةي لاتهةا، أي  
ضن لةةم لكةةن لهةةذه  القةةرارات اةةظد قةةانوني، أو تظظيمةةي أصةةب  الضةةبط، فةة  ولةةوائ قةةوانين،تبوافةةق مةةع 

تظ يذها  ير مشروع، إل ال لجوس اابممال القوة المامة لبظ يذ إفراء  ير مشروع من إفراء ات الضبط 
 اإلداري.
 

                                                 

 .244محمد رفعت عبد الوهاب: مبادئ وأحكام القانون اإلداري, ص -(1)
 .208عمار بوضياف: الوجيز في القانون اإلداري , ص -(2)
 .08ينظر مالحق البحث: الملحق رقم  -(3)
عررت عبررد الوهرراب: المرجررع نفسرره, , ومحمررد رف499 – 498ينظررر, طعيمررة الجرررف: القررانون اإلداري, ص -(4)

, وماجررد را ررب 399, وعبررد الغنرري بسرريوني عبررد ي: النظريررة العامررة فرري القررانون اإلداري, ص244ص 
 .486 – 485الحلو: القانون اإلداري, ص 
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 ثبوت المتناع: -2
أن لثبةةت امبظةةاع األفةةراد  ةةن تظ يةةذ قةةرارات الضةةبط اإلداري، إل لجةةت أن لصةةدر لافةةراد قبةةل 

البظ يذ الجبري أمر إداري فردي ل البهم بالبظ يذ اخبيارلاو، حيث تبرك لهم فرصةة أو  إفراءاتباشرة م
مهلة كافية، وممةقولة من الوقت، للقيةاا ببةةظ يذ مةا لبضةمظه هةذا األمةر مةن أ مةال لجةت  لةيهم القةةياا 

 بةها.
 حالة الضرورة والستعجال: -3

اةةةبمجال فةةةّدي، لب لةةةت البظ يةةةذ الجبةةةري المباشةةةر  أن تكةةةون هظةةةاك حالةةةة ضةةةرورة واقميةةةة، أو ا
بحيث لبمذر الحصول  ل  إلن من القضاء بالسةر ة الم لوبةة، لموافهةة ال لةل الحةاد  فةي الظظةاا 

 الماا لِةما تظ وي  ليه اإلفراء ات القضائية من بطء قد لبسبت  ظه أضراراو ال لمكن تالفيها.
 تناسب اإلجراء مع حالة الضرورة: -4

ن ااب داا اإلدارة إلفراء البظ يذ الجبري مبظااباو مع الضرورة البي د ت إليها وبالقدر أن لكو 
قةةرارات الضةةبط اإلداري مةةن دون سلةةادة، أو تمسةةفي بممظةة  أن لقبصةةر ااةةبممال القةةوة  لبظ يةةذالةةالسا 

 الجبرلة  ل  الحد األدن  الاّلسا، لبظ يذ إفراءات الضبط اإلداري دون أن لبجاوسها.
 

 يبمد أن تمرضةظا لواةائل الضةبط اإلداري، فضنةه لجةدر بظةا أن نبمةّرف فةي الم لةت الثةانوهكذا 
  ل  واائل الحسبة، ألفل مقارنبها بواائل الضبط اإلداري.
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 : وسائل الحسبة.المطلب الثاني
صةل  ا   ليةه واةلم  –المحبست  ظد قيامةه بويي بةه  ةّدة واةائل، حةّددها الراةول  لسبممل

ّن رأى ّنكم ّنكراً فليهغريه بهيهده، فإن مل يستطهيهع فبلسانهه ، فهإن مل يستطيههع فبـلههب ، و له      » ه: بقول–

 .( 1)«  أضعف اإلميان
: وهيوباالابظاد إل  الحدلث الشرلف، فضنه لمكن تصظيف واائل الحسبة  ل  ثالثة مراتتي 

الحبسةا  بالقلةت، حيةث لالحةظ بةأن مرتبة االحبسا  باليد، فمرتبة االحبسا  باللسةان، ثةم مرتبةة ا
الحدلث فمل واائل االحبسا  تبدأ من االحبسا  باليد، ثم اللسان، ثةم القلةت، وهةذا لةيس السمةاو  
كما لبصور البمض، ألن موافهة المحبست فيه، إنمةا لكةون بالواةيلة البةي تحقةق المظةع، وتةؤّدي إلة  

، إل لجةةت البظااةةت بةةين واةةيلة الةةدفع، ( 2)تغييةةر المظكةةر، وهةةو أاةةلو  لبةةدأ مةةن األخةةف إلةة  األشةةد
 والمظكر الموفت للبغيير.

ولرتبط ااةب داا فميةع هةذه الواةائل بقةدرة المحبسةت، وااةب ا به  لة  ااةبممالها، فبةالر م 
مةةن إمكانيةةة ااةةبممال المحبسةةت المب ةةوع لةةبمض هةةذه الواةةائل، إال أن المحبسةةت الةةوالي أقةةدر  مةةن 

مظصو  بحكةم الواللةة لحمةل الظةاا  لة  الممةروف، ونهةيهم  الواائلي ألنه فميع يره في ااب داا 
  ن المظكر حيث لمكظه تس ير اإلمكانيات المادلة والبشرلة للقياا ببغيير المظكر.

والظةةةاا فةةةي األمةةةر بةةةالممروف، وتغييةةةر المظكةةةر  لةةة  مراتةةةت، »  بةةةد الرحمةةةان الثمةةةالبي:  لقةةةول
لملةم، وفةرض الةةوالة تغييةره بقةوتهم، واةةل انهم ف ةرض الملمةاء فيةه تظبيةةه الةوالة، وحملهةم  لةة  فةاّدة ا

، ف ةي هةذا الكةالا ( 3)«ولهم هي اليد، وفرض اائر الظاا رفمه للوالة، والحكاا بمد الظهةي  ظةه قةوالو 
الظاا ليسوا في مرتبة واحدة، توفت  ليهم القياا بمباشةرة االحبسةا  بجميةع واةائله،  أن تظبيه  ل 

 هم  ةةن تغييةةر المظكةةر القيةةاا بمسةةؤوليبهم تجةةاه والةةي الحسةةبة، فملةة  الملمةةاء و امةةة الظةةاا  ظةةد  جةة
 حيث تظبهي مسؤوليبهم في تغيير المظكر، وللع  ظد قيامهم بأمرلن اثظين، وهما:

 تظبيه الوالة إن قصَّروا في القياا بوافبهم.  -1
 تبليغ المظكر للوالة  ظد المج   ن تغييره.  -2

                                                 

 .44الحديث سبق راريجه في ص  -(1)
 .105كمال الدين إمام: أصول الحسبة في اإلسالم, ص -(2)
 .278, ص1هر الحسان في رفسير القرآن, جالثعالبي: الجوا -(3)
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كثةر مةن  يةره، حيةث أنةه لبحمةل كامةل المسةؤولية ِإن مسؤولية والي الحسبة في تغيير المظكر أ
في ااةب داا فميةع واةائل الحسةبة، ألفةل القيةاا ببغييةر المظكةر، إل لمةّد صةاحت القةدرة  لة  حمةل 

 تظبهي مسؤوليبه إال  ظد القياا فمالو ببغير المظكر. فالالظاا بالب اا أحكاا الشرع، 
ة من األخةف إلة  األشةد، وللةع بةدأو و ليه، فضن المحبست لبّدرج في اابممال واائل الحسب

مةةن مرتبةةة االحبسةةا  بالقلةةت، ثةةم اللسةةان، وبمةةدها اليةةد، إل تمثةةل مرتبةةة االحبسةةا  بالقلةةت قا ةةدة 
لمامة المسلمين، وللع  ةن طرلةق الةرفض الشةموري الةداخلي الرتكةا  المظكةر، فةال  ومظ لقهالبغيير 

 لجوس ألي مسلم أن لب ّل   ن هذه المرتبة.
االحبسةا  باللسةان واليةد، فةضن لهمةا أثةر خةارفي فةي  مليةة البغييةر، بحيةث تظةدرج أما مرتببي 

مظهمةةا واةةائل، لبةةّدرج المحبسةةت فةةي ااةةبممالها مةةن األخةةف إلةة  األشةةد، بحسةةت الوضةةع  كةةل  تحةةت  
 القائم في ارتكا  المظكر، وبذلع لمكظظا الب رق لواائل الحسبة ضمن مرتببي االحبسا  اةتيبين:

 رتبة االحبسا  باللسان ) البغيير القولي (. ال رع األول: م -
 ال رع الثاني: مرتبة االحبسا  باليد ) البغيير ال ملي (. -

 : مرتبة الحتساب باللسان ) التغيير القولي (.الفرع األول
تمببةر الواةائل المظدرفةةة فةي مرتبةةة االحبسةا  باللسةةان مةن أهةةم واةائل تغييةةر المظكةر، وتبمثةةل 

مرلةةف بةةالمظكر، والظهةةي بةةالو ظ، والظصةة ، والب ولةةف مةةن ا  تمةةال ، والبمظيةةف  هةةذه الواةةائل فةةي: الب
 والبوبيخ بالقول الغليظ ال شن، والبهدلد والب ولف، اظبمرض لبوضي  هذه الواائل فيما للي:

 .( 1)أولا: التعريف بالمنكر  -
 يةةر  ظةةف،  المظكةةر الجاهةةل بحكمةةه الشةةر ي، فيظبغةةي تمرل ةةه بةةالل ف مةةن فمةةلقةةد لقةةِدُا  لةة  

بةةأن هةةذا حةةراا، أو أنةةه ل ةةل بالظظةةاا المةةاا لضةةرره بالمصةةلحة  ( 2)وللةةع بةةأن لمةةّرف مرتكةةت المظكةةر

                                                 

ف, حيررث يعنري طلررب المعرفرة بجريرران المنكررر   -(1) ذكرر أبررو حامرد الغزالرري وسريلة رسرربق الرعريرف, وهرري الرعررط
وذلك منهي عنره ننره رجسرس, فرال ينبغري للمحرسرب أن يسرررق السرمع علرأ البيروت ليسرمع انوررار, وال أن 

ف, حيرث  يسرابر من الجيران بما يجري في أحد البيوت, إال أن مرا ذكررا الغزالري يعردط رضرييقان لمعنرأ الرعررط
ي الذي يقوم به المحرسب لمعرفة جريان المنكرات, مثل عملية الردوريات الرري رقروم بهرا  يعني البحث والرحرط
ف علرأ المرواد المعروضرة  الشرطة في عصرنا الحاضر, كما يدال هنا ما كان يقوم به المحرسب مرن الرعررط

ي الري يقوم بها المحرسب من  ير سبق علم بالمنكرات ردال فري في ا لسوق و يرها, فأعمال البحث والرحرط
سان, ومن هذا يربرين برأن الرعررف  ف, وهي رجوز ننها من صميم أعمال المحرسب, كما أنها ال رعدط رجسط الرعرط

ا ذكررا الغزالري, فالمحرسرب يرارذ كرل الطررق واإلجر راَءات الوقائيرة المشرروعة علأ المنكر أوسرع مردم مرـمط
والري من شأنها منرع المنكررات, لوقايرة النظرام العرام مرن اإلارالل بره. ينظرر, عبرد ي محمرد عبرد ي: واليرة 

 .332 – 331الحسبة في اإلسالم, ص
يطلق علأ مرركرب المنكرر المحرسرب عليره, وهرو كرل إنسران يباشرر أي فعرل يجروز فيره االحرسراب, أي هرو  -(2)

 .186ذي يؤمر بالمعروف أو ينهأ عن المنكر. ينظر, عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة, صالشاص ال



 وسائل  الضبط اإلداري والحسبة وضوابطهما                                  الفصل الثـــالث

 134 

 ادُْع ِإلى ا  ، حيةث لقةول تمةال :  ( 1)المامة، ولبم للع بالحكمة، والرفق، واللين حبة  لقبةل، وال لظ ةر
َ   د ِل َ     ادِ   ْْ ْةِ ْل   ِل ا ِْْْة    ِل َ اْل   ِ  كِا ِ  س   ِيِِ  ب كَ   َ   َُّ ِإَّي ب كي   َ  س ْن ْْلُم كِ  اليِ  ِي  

ِيِِلِه َ ُية  س ْ ل ُم كِاْلُ ْهت ِديَّ    .( 2){ ُية  س ْ ل ُم ِب َّ ض  ي   َّ س 
وإلا   ِلم  مرتكت المظكر بحكم الشرع فيما لُقةِدُا  ليةه انب ة   ةذره، إل لظبغةي  ليةه أن لمبظةع 

إفراء البمرلف  ظد  لمه بجهةل مرتكةت المظكةر بمةا  ما هو ُمقِدٌا  ليه، وهذا ألن المحبست ات ذ 
ل مل أمةا إلا  لةم بةأن مرتكةت المظكةر  ةارف بحكمةه الشةر ي، فضنةه لظبقةل الاةبممال الواةيلة الثانيةة 

 في االحبسا  بالقول، لمدا حصول البغيير من إفراء البمرلف.
 ثانياا: النهي بالوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى.  -

رتكةةت المظكةةر  لةة  ال مةةل، وهةةو  ةةالم بكونةةه مظكةةرا، أو أصةةّر  ليةةه بمةةد أن  ةةرف  إلا أقةةدا م 
، فةةضن المحبسةةت لسةةبممل ممةةه أاةةلو  الةةو ظ، والظصةة ، والب ولةةف مةةن ا  تمةةال   ( 3) كونةةه مظكةةراو 

واةةرد  –صةةل  ا   ليةةه واةةلم  –كبةةا  ا ، واةةظة راةةوله   مةةنحيةةث لقةةوا المحبسةةت بمةةرض األدلةةة 
، ولرا ةي المحبسةت فةي ( 4) -تر يبةاو وترهيبةاو  -الحين، وأثار الصحابة، والبةابمين أخبار األنبياء والص

، فةضلا كةان المظكةر هةو شةر  ال مةر، فملة  ( 5)للع األدلة والشواهد الم صوصة بالمظكر المرتكةت
المحبسةةت اةةرد األدلةةة، والشةةواهد المبملقةةة خصوصةةاو بشةةر  ال مةةر، إل ال لبصةةور ت ولةةف مرتكةةت 

 د المبملق بأكل الربا، أو السرقة، وموضوع المظكر لبمّلق بشر  ال مر.المظكر بالو ي
 ثالثاا: التعنيف والتوبيخ بالقول الغليظ الخشن.  -

للجأ المحبست إل  هذه الوايلة  ظد المجة   ةن المظةع بةالل ف، أو يهةور أمةارات االاةبه اء 
بةةةاإل ال  لةةةه بةةةالقول،  والّسةةة رلة بةةةالو ظ، والظصةةة ، فملةةة  المحبسةةةت أن لمظّةةةف مرتكةةةت المظكةةةر

قبيةةل الكةةالا ال ةاحو، كقولةةه: لةةا فااةق، لةةا أحمةةق، لةا فاهةةل، لةةا  مةنوم اطببةه بمةةا فيةه، مةةةّما ال لمةةّد 
فااق، وال ااق أحمةق فاهةل، ولةوال حمقةه، وفهلةه مةا   ا  بي، وما لجري هذا المجر ي ألن كل 

                                                 

 .519عبد العزيز بن أحمد المسعود: انمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ص -(1)
 .125النحل: اآلية  -(2)
: الجريمررة , ويررونس عبررد القرروي السرريد الشررافعي35 – 34, ص3ينظررر, الغزالرري: إحيرراء علرروم الرردين, مرر  -(3)

 .225ص  –بيروت, دار الكرب العلمية   –والعقاب في الفقه اإلسالمي 
 .333عبد ي محمد عبد ي: والية الحسبة في اإلسالم, ص -(4)
 .523عبد العزيز بن أحمد المسعود: المرجع نفسه, ص -(5)
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تمرف أن فملع هذا فمةل ال ّسةاق،  أو كقول المحبست ألضاو: اتق ا  أما تسبحيي، أال ( 1) ص  ا 
 .( 2)وال ّجار وهكذا فلمله لظ فر

 ولهذه الرتبة أدبان:» الغ الي:  لقول
 أن ال لقدا  ليها إال  ظد الضرورة، والمج   ن الل ف. أحدها:

في لق لسةانه ال ولةل بمةا ال لحبةاج إليةه  !أن ال لظ ق إال بالصدق، وال لسبرال فيه  والثاني:  
  قدر الحافة، فضن  لم أن خ ابه بهذه الكلمات ال افرة ليست ت فةره، فةال لظبغةي أن بل لقبصر  ل

 .( 3)«ل لقه، بل لقبصر  ل  إيهار الغضت، واالابحقار له ... 
 رابعاا: التهديد والتخويف.  -

تأتي هذه الوايلة مباشرة بمد البمظيف، والبةوبيخ، بحيةث تمببةر أخةر المحةاوالت لظهةي مرتكةت 
، لبأتي بمدها مرحلةة البظ يةذ بةالبغيير ال ملةي، فيقةول المحبسةت لمرتكةت المظكةر: ( 4)للسانالمظكر با

، وألوللظةةةع، أو ألهةةةدمّن حائ ةةةع ...، وللبهدلةةةد، والب ولةةةف ضةةةوابط  لةةة  ألضةةةربظعإن لةةةم تظبةةةه 
 المحبست أن ال ل رج  ن حدودها.

س لةه تحقيقةه، كقولةه ألنهةبن واألد  في هذه الرتبة أن ال لهّدده بو يد ال لجو » الغ الي:  لقول
دارك، أو ألضربن ولدك، أو ألابيّن سوفبع، وما لجري مجراه، بل للع إن قاله  ن   اي فهو حراا 

 .( 5)«وإن قاله من  ير   اي فهو كذ  

وال لظبقةل مةن » فضنه لل ا المحبست أن لبدرج في اابممال هذه الواةائل مرتبةة مرتبةة،  وعلي ،
المقصةود إصةالح هةذا المسةلم الةذي وقةع فةي مظكةر، ولةيس المقصةود االنبقةاا مرتبة قبل أخبهاي ألن 

مظه أو االنبصار  ليه، فضن انبه   ظد المرتبة األولة ي فهةو الم لةو ، وإال انبقةل لّلبةي تليهةا، وهكةذا 
حبةة  لصةةل إلةة  أخةةر مرتبةةة مةةن مراتةةت البغييةةر القةةولي، وهةةي مرتبةةة البهدلةةد، والب ولةةف، حيةةث  ( 6)«

 ات ال هذا اإلفراء  ل  مسبولين:تكون صورة 
: كالبهدلةد بضةربه، أو  –ُمرتِكْت المظكر  –البهدلد، والب ولف  ل  مسبو  المحبست  ليه  -1

 تقييده، أو حبسه ... .

                                                 

 .506, ص1عبد القادر عودة: الرشريع الجنائي اإلسالمي, ج -(1)
 .524يز بن أحمد المسعود: انمر بالمعروف والنهي عن المنكر, صعبد العز -(2)
 .36, ص3الغزالي: إحياء علوم الدين, م  -(3)
 .525عبد العزيز بن أحمد المسعود: المرجع نفسه, ص -(4)
 .38, ص3الغزالي: المصدر نفسه, م  -(5)
 .526 – 525عبد العزيز بن أحمد المسعود: المرجع نفسه, ص -(6)
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: كالبهدلةةد بضراقةةة  –المظكةةر الةةةُمرتك ْت  –البهدلةةد، والب ولةةف  لةة  مسةةبو  المحبسةةت فيةةه  -2
 م حائط ... .ال مور، أو كسر اةالت الموايقية، أو تهدل

إلة  أن االحبسةا  بةالقول، ال لقبصةر فقةط  لة  ااةب داا اللسةان فحسةت،  وجتدر اإلشارة
، وهةي ترفمةة للقةول المل ةو  إلة  خ ةو  فةي ( 1)البغيير القولي ألضةاو  ةن طرلةق الكبابةة لكونبل قد 

ال ةةط  أن» ، حيةةث لقةةول ابةةن خلةةدون: ( 2)السةة ور فهةةي أداة للببيةةين، وال  ةةا  ب رلةةق  يةةر مباشةةر
والكبابةةة مةةن  ةةداد الصةةظائع اإلنسةةانية، وهةةو راةةوٌا وأشةةكاٌل حرفيةةٌة، تةةدل  لةة  الكلمةةات المسةةمو ة 

 .( 3)«الدالة  ل  ما في الظ س ... 
 : مرتبة الحتساب باليد ) التغيير الفعلي (.  الفرع الثاني

ن دفةةع المحبسةةت إلةة  ااةبممال الواةةائل المظدرفةةة تحةت هةةذه المرتبةةة إلا لةم لةةبمكن مةة لظبقةل
المظكةر وتغييةةره بالواةةائل السةابقة، حيةةث ال لجةةوس للمحبسةت االنبقةةال إلةة  هةذه المرتبةةة إال فةةي حالةةة 
الضةةرورة لةةةما لهةةذه المرتبةةة مةةن خ ةةورة فةةي أثرهةةا المةةادي، الةةذي لظةةبم  ةةن البغييةةر ال ملةةي للمظكةةر، 

غييةةر المظكةةر ولبةةدرّج المحبسةةت فةةي ااةةبممال الواةةائل المظدرفةةة تحةةت هةةذه المرتبةةة حسةةبما للةةي: ت
باليد، وإلحاق األل  بالش ب الم الف، وشهر السةالح، واالاةبمانة بةاأل وان، واةظبمرض لبوضةي  

 هذه الواائل فيما للي:
 أولا: تغيير المنكر باليد.  -

ولقصةةد بةةالبغيير هةةو لات المظكةةر، ولةةبم للةةع ب مةةل كةةل مةةا مةةن شةةأنه إسالةةة المظكةةر، وإتالفةةه، 
ظكةةةةر بالبهدلةةةةد، والب ولةةةةف، ولةةةةم لقبةةةةل إسالبةةةةه بظ سةةةةه، مثةةةةل قيةةةةاا وللةةةةع إلا لةةةةم لرتةةةةدع صةةةةاحت الم

، أو كسةةر أةت اللهةةو، والغظةةاء، أو ق ةةع الةةذهت الملبةةوا مةةن قبةةل ال مةةرالمحبسةةت بكسةةر  نيةةة 
الرفل، أو إتالف الكبت والمجالت المضّللة، أو إتالف السلع  ير الصالحة لالابممال، أو إسالة ما 

، وال تكةةون هةةذه الواةةيلة إال فةةي المظكةةر ( 4)اا فبضةةيقه، ونحةةو للةةعلوضةةع مةةن المةةواد فةةي ال رلةةق المةة
الذي لقبل ب بيمبه البغيير المادي أما مظكةرات اللسةان، والقلةت فلةيس فةي االاةب ا ة تغييرهةا مادلةاو، 

 . ( 5)وكذا كل مظكر لقبصر فمله  ل  ن س الماصي، وفوارحه الباطظية

                                                 

 .102ة مراح: الحسبة ودورها في حفظ النظام العام, صورد -(1)
 .142ينظر, عيسأ بوعكاز: فقه انمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ص -(2)
 .463ابن الدون: المقدمة, ص -(3)
, وأحمرد وهبرة: مروجز أحكرام الشرريعة اإلسرالمية فري 198ينظر, بدرية بنت سعود: فقره إنكرار المنكرر, ص -(4)

 .100ب, صالرجريم والعقا
 .506, ص1عبد القادر عودة: الرشريع الجنائي اإلسالمي, ج -(5)
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إال دفةةع المظكةةر، وال لقصةةد ِمظةةه  قوبةةة فا ةةل  واألصةةل فةةي تغييةةر المظكةةر باليةةد، ال لقصةةد بةةه
ي ألن ال فةةر لكةةون  لةة  المسةةبقل، أمةةا المقوبةةة فبكةةون  لةة  الماضةةي، بيظمةةا ( 1) يةةره سفةةرالمظكةةر وال 

الدفع فيكون  ل  الحاضر الراهن، اواءو قبل البلبس ب مل المظكر، أو حال البلةبس ب ملةه، ومةن هظةا 
لمظع من وقوع المظكر، لِةةما ُلسةّببه مةن إخةالل بالظظةاا المةاا ل لق  ل  المحبست دافع المظكر، ألنه 

البي لسةبمملها المحبسةت بمثابةة اإلفةراء ات  –واائل الحسبة  –في المجبمع، وتمّثل أ مال الدفع 
 الوقائية من فمل المظكر، لمظع كل ما من شأنه اإلخالل بالظظاا الماا في المجبمع اإلاالمي.

ن ال فةةر إنمةةا لكةةون  ةةن المسةةبقبل، والمقوبةةة تكةةون  لةة  الماضةةي فةةا لم: أ» الغ الةةي:  لقةةول
 .( 2)«والدفع  ل  الحاضر الراهن ... 

 :( 3)ولشبر  في تغيير المظكر باليد شرطان
 ثبوت المتناع: -1

ال لباشةةر دافةةع المظكةةر البغييةةر بيةةده طالمةةا ااةةب اع أن لحمةةل فا ةةل المظكةةر  لةة  البغييةةر، فةةضلا 
كةر  ةن االمبثةال ألوامةر المحبسةت، أمكةن هةذا األخيةر البةدخل ألفةل تغييةر ثبت امبظاع مرتكةت المظ

المظكر فليس للمحبست أن لبدخل مباشرة في محل بيع للمشروبات  ير صالحة لالابممال، ألفل 
حج هةةا وإتالفهةةا، إلا أمكظةةه أن لحمةةل صةةاحت المحةةل  لةة  إتالفهةةا بظ سةةه، فةةضلا ثبةةت للمحبسةةت 

 ا أمكظه البدخل ألفل إتالفها.امبظاع صاحت المحل  ن إتالفه
 .التناسب في اإلجراء -2

وممظةةةاه أن تقبصةةةر أفمةةةال الةةةدفاع  لةةة  القةةةدر المحبةةةاج إليةةةه فةةةي إسالةةةة المظكةةةر، أي أن لقبصةةةر 
المحبست في البغيير  ل  القدر الالسا للبغييةر، حبة  تبظااةت أفمةال الةدفاع مةع إسالةة المظكةر الُمةراد 

المشروبات  ير الصالحة لالابممال، إلا أمكظه   –قارورات  – تغييره، فليس للمحبست كسر أواني
كمةةا انةةه لةةيس للمحبسةةت حةةرق محةةل بيةةع   –القةةارورات  –األوانةةي  كسةةرأن لُرلةةق المشةةروبات دون  

أشةةرطة ال يةةدلو واألقةةرا  المضةةغوطة، البةةي تحمةةل صةةوراو وأفالمةةاو خليمةةة، إلا أمكظةةه حجةة  األشةةرطة، 
 ظسخ، أو إتالفها دون البمّرض للواائل األخر  للمحل.واألقرا  الاببدالها  ن طرلق ال

 

                                                 

 .226يونس عبد القوي السيد الشافعي: الجريمة والعقاب في الفقه اإلسالمي, ص -(1)
 .37, ص3الغزالي: إحياء علوم الدين, م  -(2)
لردفاا الشررعي فري الفقره , ومحمرد سريد عبرد الررواب: ا37 – 36, ص3ينظر, الغزالي: المصدر نفسه, مر  -(3)

 .507 – 506, ص1, وعبد القادر عودة: الرشريع الجنائي اإلسالمي, ج463اإلسالمي, ص
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إن البظااةةةةت فةةةةي اإلفةةةةراء ضةةةةروري ألفمةةةةال الةةةةدفاع، فةةةةضلا تجةةةةاوس المحبسةةةةت حةةةةدود إسالةةةةة 
المسةألة خالفيةة بةين الملمةاء، فبمضةهم لقةول ال لضةمن » المظكر،فضنه ل ش   ليه من الضمان، ألنه 

ا فال ضمان  ليةه، وبمضةهم لقةول مةا لة ول بةه المظكةر مظكر ومحرا، فثمظه حرا أتل هما أتل هي ألن ما 
 .( 1)«الضمان فيه، وأما الباقي فيضمظه 

والةةذي لظهةةر لةةي أن االخةةبالف لبملةةق بةةالمظكر ن سةةه » لقةةول  بةةد الم لةة  بةةن أحمةةد المسةةمود:
لةة   –فأحياناو لكون كله مظكةراو، وأحيانةاو لجمةع بةين المظكةر، والممةروف، فةضلا كةان كلةه مظكةراو كةالمود 

فهةةذا لكسةةر، والضةةمان فيةةهي ألنةةه م صةةب لهةةذا الغةةرض فقةةط، وال لمكظةةه االاةةب ادة مظةةه  –الغظةةاء 
ي ألن مةةا  ةةدا ( 2)«بشةةيء  خةةر  وإلا كةةان فيةةه مةةن هةةذا ولاك، فةةاألول  إسالةةة المظكةةر، وتةةرك مةةا  ةةداه 

مةثالو: ف» المظكر تمكن االاب ادة مظه في أشةياء أخةر   يةر المظكةر، وأ  ة  مثةاالو لةذلع حيةث قةال:
إلا كان كبا  فيه فصول فيةدة، ولكةن فيةه فصةل خبيةةث، فبمةةّ ق أوراق هةذا ال صةل، ولبةرك البةاقي، 
وكةذلع الحةال لةةو كةان فيةةه مجلةة فيهةةا مقةةاالت طيبةة، ولكةةن فيهةا صةةور خليمةة، فبمةةّ ق هةذه الصةةور، 

، حيةةث لمكةةن تغييةةر ، إال أن تم لةةق األوراق والّصةةور، لمةةّد صةةورة مةةن صةةور البغييةةر( 3)«ولبةةةرك الباقةةةي 
 هذا المظكر ببدبير أخر، ل ّول االنب اع مةّما  داه.

وتجةةدر اإلشةةارة بأنةةه إلا كانةةت المصةةلحة الشةةر ية تقبضةةي إسالةةة المظكةةر بةةضتالف  يةةره، أو كةةان 
وفةةي »... المظكةةر ال لظ ةةع  ةةن  يةةره أال بضتالفهمةةا ممةةاو، فضنةةه لبلةةف، والضةةمان، حيةةث لقةةول الغ الةةي:

  كسةةر األوانةةي أن وفةةد إليةةه اةةبيالو، فةةضن لةةم لقةةدر  ليهةةا إال بةةأن لرمةةي يروفهةةا إراقةةة ال مةةور لبةةوق
بحجر، فله للع واق ت قيمةة الظةروف، وتقومةه بسةبت ال مةر إلا صةار حةائالو بيظةه، وبةين الوصةول 

يألن أفمةةال ( 4)«إلةة  إراقةةة ال مةةر...، وحيةةث كانةةت اإلراقةةة مبيّسةةرة بةةال كسةةر، فكسةةر ل مةةه الضةةمان 
ت حدود إسالة المظكر، فهذه مسائل فقهية دقيقة، تحباج مةن المحبسةت فقةه المصةلحة الدفاع تجاوس 

الشر ية بشأنها، ليحسن القياا بويي به في تحقيق المصال  ودرء الم ااد، كما لجّظت المجبمةع مةن 
فهةذه تصةرفات دقيقةة » ... مظاهر االنحراف، البي تةؤدي لإلخةالل بالظظةاا المةاا، إل لقةول الغ الةي: 

 .( 5)«ية لحباج المحبست ال محال إل  ممرفبها فقه
 
 

                                                 

 .516عبد العزيز بن أحمد المسعود: انمر بالمعروف و النهي عن المنكر, ص -(1)
 .518المرجع نفسه, ص -(2)
  .  518المرجع نفسه, ص -(3)
 .37, ص3الغزالي: إحياء علوم الدين, م  -(4)
 .37, ص3المصدر نفسه, م  -(5)
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 ثانياا: إلحاق األذى بالشخص المخالف.  -
إلا لةةةم لةةة ل المظكةةةر إال  ةةةن طرلةةةق إلحةةةاق األل  بضةةةر  صةةةاحبه، أو إشةةةهار السةةةالح نحةةةوه 
فللمحبسةت أن ل مةل للةع، مثةل: لةو قةبض فااةق  لة  امةرأة، وبيظةه وبةين المحبسةت نهةر حائةل، أو 

خذ قواه ولقول له خّل  ظها أو ألرميظع، فضن لم ل ّل  ظها فلةه أن لرمةي، ولظبغةي أن فدار مانع، فيأ
 .( 1)ال لقصد المقبل، بل الساق وال  ذ وما أشبهه

 :( 2)إللحاق األل  بالش ب الم الف شرطان ولشبر 
: أن ال لظةةةدفع المظكةةةر بغيةةةر إلحةةةاق األل  ب ا لةةةه، فلةةةيس للمحبسةةةت إلالةةةة حالةةةة الضةةةرورة -1

مظكر، إال إلا كان المظكةر مبملةق ب ا لةه، ولةم لةبمكن مةن إسالةة المظكةر إال بضلالبةه، بحيةث مرتكت ال
ثبت للمحبست  دا امبظاع مرتكت المظكر  ةن فملةه،  ظةدها تقةوا حالةة الضةرورة، ألفةل المظةع مةن 

 ارتكا  المظكر.
  : وممظةةاه أن ال ل لةةد األل   لةة  الحافةةة فةةي الةةدفع، إل لجةةت  لةةاإلجةةراء التناسةةب فةةي  -2

المحبست أن لُرا ي القدر الذي ل ال به المظكر، وال ل لد فةي الةدفع أكثةر ّمةةما للة ا فضلحةاق األل  
ب ا ل المظكر لمكن إلقا ه بواائل مبمّددة، مثل: اليةد، والرفةل، والمصةا، والحجةر، وم بلةف أنةواع 

لمظكةةر األاةةلحة، حيةةث لجةةت  لةة  المحبسةةت البةةدرج فةةي ااةةبممال هةةذه الواةةائل بمةةا لحقةةق مظةةع ا
فيبدأ باألاهل فاألاهل، فضلا كان المظكر لظدفع بضر  ال ااةق باليةد، فةال لجةوس ضةربه بالرفةل وإن 
انةةدفع بضةةربه بالرفةةل، فةةال لبةةاح للمحبسةةت االلبجةةاء إلةة  الضةةر  بالمصةةا، ألن المقصةةود مةةن إلقةةاع 

 شد.الضر  هو مظع المظكر، فضن اندفع باألاهل لم تكن هظاك حافة الابممال الوايلة األ

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .37, ص3الغزالي: إحياء علوم الدين, م  -(1)
 1, وعبررد القررادر عررودة: الرشررريع الجنررائي اإلسررالمي, ج38, ص3ينظررر, الغزالرري: المصرردر نفسرره, مرر  -(2)

, ويررونس عبررد القرروي السرريد الشررافعي: الجريمررة 202, وبدريررة بنررت سررعود, فقرره إنكررار المنكررر, ص405ص
, ومحمررد سرريد عبررد الرررواب: الرردفاا الشرررعي فرري الفقرره اإلسررالمي 226عقرراب فرري الفقرره اإلسررالمي, صوال
 .465 – 464ص
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 ثالثاا: شهر السالح والستعانة باألعوان.  -
للجةةأ المحبسةةت إلةة  هةةذه الواةةيلة إلا  جةة   ةةن الةةدفع بظ سةةه، بحيةةث لةةم لةةبمكن مةةن إسالةةة 
المظكةةةةةر بالواةةةةةائل السةةةةةابقة، فملةةةةة  المحبسةةةةةت أن لسةةةةةبظجد بأ وانةةةةةه، ولسةةةةة ر لةةةةةذلع الواةةةةةائل، 

ع المظكر الذي لؤّدي لإلخالل بالظظةاا المةاا فةرض واإلمكانيات المادلة الالسمة إلسالة المظكري ألن مظ
 ين  ليه، فهو مظصو  لهذا الغرض بحكم الواللة، حب  لو أدت  أفمال الةدفاع إلسالةة المظكةر بقبةل 

 .( 1)فا له
أن للمحبسةةت ات ةةال األ ةةوان إلسالةةة المظكةةر، وإن لةةم لك ةةه أ وانةةه طلةةت :» ( 2)السةةظاميلقةول 

ر في ترك اإلنكةاري ألنةه مةا ولةّي إال إلسالةة المظكةرات بشةّب  ال ةرق... أ ةوان السل ان، فليس له المذ
»(3 ). 

في ات اله لهذا اإلفراء الشرو  السابقة، من ثبوت امبظاع مرتكت المظكةر  المحبستولرا ي 
مةةن تغييةةره، و جةة  المحبسةةت  ةةن إسالبةةه بااةةب داا الواةةائل السةةابقة، مةةةّما لبةةرر قيةةاا حالةةة الضةةرورة 

دخل المحبست  ن طرلق اابممال األ وان، واإلمكانيات المادلة الاّلسمة لمظةع المظكةر القصو ، فيب
 بهدف المحافظة  ل  الظظاا الماا في المجبمع اإلاالمي.

فضلا أبلغ المحبست، بأن أحد المصاة اخب ف أحد األفراد، وهو لظوي القيةاا بقبلةه فةي مكةان 
مةةةة لمظةةةع اال بةةةداء، حيةةةث لجةةةت  ليةةةه أن لهةةةّت ممةةةين، فملةةة  المحبسةةةت أن لب ةةةذ اإلفةةةراء ات الالس 

مسر او لمين المكاني ألفل مظع اإلخةالل بالظظةاا المةاا، فةضلا وصةل المحبسةت، ووف ةد  فا ةل المظكةر 
لحشةةو مسداةةه بالرصةةا  لقبةةل الضةةحية، فمليةةه القيةةاا بضنةةذاره، فةةضلا تمةةاد  فا ةةل المظكةةر فةةي تظ يةةذ 

ببصةةولت السةةالح نحةةوه، فضنةةه لجةةوس للمحبسةةت أن فملةةه، حيةةث ات ةةذ الضةةحية كةةدر او واقيةةاو، وهةةّم 
لصيت فا ل المظكر في إحد  مقاتله كدما ه، إن ثبت له بأن ال فةدو  مةن إنةذاره، كمةا لةم لةبمكن 

 من إلالبه في مكان  خر من فسده، مةّما ُلجي  قبله لبوافر شرو  الّدفع. 

                                                 

ت أفعرال  -(1) رجدر اإلشارة إلأ أن الاالف الوارد بين الفقهاء حول جواز قررل مرركرب المنكرر مرن عدمره, إذا أدط
موضروا البحرث حرول المحرسرب الروالي الدفع إلرأ ذلرك, إنمرا هرو بالنسربة للمحرسرب المرطروا, وكالمنرا فري 

والمعين من قبل الحاكم, حيث ارفق الفقهاء علأ جواز قرل فاعل المنكر من قبل المحرسب, إذا كان مأذونا له 
, ومحمرد 39, ص3من قبل اإلمام, وروافرت الشروط المرعلقة بذلك. ينظر, الغزالي: إحياء علوم الردين, مر 

, ومحمرد كمرال الردين إمرام: أصرول 468 - 465الفقره اإلسرالمي, ص  سيد عبد الرواب: الدفاا الشرعي فري
 .106 -104, ووردة مراح: الحسبة ودورها في حفظ النظام العام, ص107الحسبة في اإلسالم, ص

السنامي: هو عمر بن محمد عوض السنامي, ولد ونشأ بأرض الهند, وهو ينرسب إلرأ مدينرة سرنام الرري رقرع  -(2)
مررن رأليفررره: رفسررير سرررورة يوسررف مررن القررررآن الكررريم, والفرررراوم الضرريائية, ونصررراب فرري إقلرريم البنجررراب, 

 .788, ص5االحرساب. ينظر, إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين, ج
مكررة المكرمررة, مكربررة الطالررب الجررامعي  -1عمررر السررنامي: نصرراب االحرسرراب, رحقيررق مريررزن عسرريري, ط -(3)

 .100ص  -هـ 1406
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 : محل وسائل الضبط اإلداري من وسائل الحسبة.الفرع الثالث

أصبحت يروف الحياة بم بلف فوانبها في الوقت الحاضر أكثر تمقيداو مةّما ابق، لْم ي لقد 
، وشسةةا ة الممةةران البشةةري، مةةةّما أّد  فةةي األخيةةر إلةة  وضةةع نظةةم، ومؤاسةةات الملمةةيللةةع للبقةةدا 

أدق في تظظيمها، وأكثر تحدلةداو فةي مهامهةا، وأشةد تمقيةداو فةي إفةراءات  ملهةا، وفةي وضةع البةرامم 
  ط البي تسير  ليها، وهذا إلا ما ُقورنت بالبساطة البي كانت  ليها الظظم السابقة.وال ِ 

فبةةالر م مةةن البماثةةل فةةي تحقيةةق األهةةداف، البةةي وضةةمت مةةن أفلهةةا بمةةض الةةظظم فةةي الماضةةي 
والحاضر، إال أن الّ رق البي أصبحت ترمي إل  تحقيق تلع األهداف هي  ير ال رق السابقة، اواءو 

لواةةائل، أو ال  ةةط، أو البةةرامم...يألن اخبيةةار ال ةةرق المظااةةبة، ت رضةةها الظةةروف مةةن حيةةث وضةةع ا
 المحي ة بها، وبذلع لكون االخبالف، والببالن.

وإلا نظرنةةا للضةةبط اإلداري، والحسةةبة، فضنظةةا نجةةدهما لرميةةان إلةة  تحقيةةق هةةدف واحةةد، لبمثةةل 
البي لببمهةا كةّل مظهمةا فةي تحقيةق هةدف في مظع اإلخالل بالظظاا الماا، إال أن ال رق، أو اإلفراء ات 

ويي بةةه ت بلةةف تبمةةاو للظةةروف البةةةي نشةةأ فيهةةا كةةل نظةةاا، والمرحلةةةة البةةي ت ةةّور فيهةةا، وهةةذا ال لمظةةةي 
االخبالف من حيث المضةمون، وإنمةا مةن حيةث شةكل اإلفةراء، وصةوره، بحيةث نجةد أ لةت واةائل 

 ليه فيما للي:الضبط اإلداري لها محل في واائل الحسبة، وهذا ما اظبمرض إ
 أولا: تعلق القرارات اإلدارية الضبطية بمرتبة الحتساب باللسان.  -

تملةةع هيئةةات الضةةبط اإلداري اةةل ة إصةةدار القةةرارات اإلدارلةةة، ألفةةل المحافظةةة  لةة  الظظةةاا 
مظهةةرلن همةةا: لةةوائ  الضةةبط، وأوامةةر الضةةبط، فلةةوائ  الضةةبط لةةبم  ةةن  القةةراراتالمةةاا، وتأخةةذ هةةذه 

القيود، والضوابط  ل  مماراة الحقوق، والحرلات المامة للمواطظين، مثل لوائ  تظظةيم طرلقها فرض 
المةةرور، ولةةوائ  المحةةال المموميةةة، ولةةوائ  المحافظةةة  لةة  الصةةحة المامةةة، ولةةوائ  المحافظةةة  لةة  
السةةةكيظة المامةةةة... أمةةةا بالظسةةةبة ألوامةةةر الضةةةبط فبوفةةةه إلةةة  م اطبةةةة شةةة ب، أو أشةةة ا  مميظةةةين 

لشةةبر  فيهةةا أن تكةةون مجةةرد ت بيةةق لقةةانون، أو الئحةةة، مثةةل األمةةر الصةةادر بهةةدا بظالةةة  بةةذواتهم، و
 مبدا ية للسقو ، أو األمر الصادر بمظع فب  محل... .

 
 
 
 



 وسائل  الضبط اإلداري والحسبة وضوابطهما                                  الفصل الثـــالث

 142 

ذها فةةةي إطةةةار ة، حيةةةث لقةةةوا ببظ يةةةولةةةي األمةةةرولقةةةد كةةةان المحبسةةةت لبلقةةة  المرااةةةيم مةةةن قبةةةل 
رلةةق إلا بهةةا فةةي المسةةافد، وبالمظةةاداة فةةي وكانةةت تصةةل تلةةع المرااةةيم إلةة  الظةةاا  ةةن ط ،(1)ويي بةةه

ال رلةةق وأحيانةةا  مةةع الجةةرا، كمةةا كانةةت تةةذاع بالصةةور المظّ ةةرة، البةةي تمثةةل  قةةا  الم ةةال ين، فمةةثالو: 
ُ ِرضةت صةورة المةرأة تلةةبس الة ي الممظةوع الم الف،وقةةد قُبلةت حبة  تكةون ِ ظةةةو، و بةرةو لغيرهةا مةةن 

 .( 2)الظساء
 لة  األشة ا  الم ةال ين للظظةةاا المةاا، فكةان لجةري  ةةن  أمةا بالظسةبة الحبسةا  المحبسةةت

طرلةةق مراتةةت االحبسةةا ، حيةةث لبةةدرج المحبسةةت فةةي ااةةبممال هةةذه المراتةةت، باالنبقةةال مةةن أول 
وايلة فةي البغييةر القةولي، إلة  ااةبممال  خةر واةيلة فةي البغييةر ال ملةي، مرا يةاو فةي للةع شةرو  كةل 

تحدلةةد محةةةل لةةوائ  الضةةبط، وأوامةةةر الضةةبط مةةن واةةةائل مرتبةةة  لةة  حةةةد ، ومةةن ثةةةّمة فضنةةةه لمكظظةةا 
 الحسبة فيما للي: 

 .مرتبة الحتساب باللسانمحل لوائح الضبط  من   -1
تملةةع هيئةةات الضةةبط اإلداري حةةق إصةةدار لةةوائ  الضةةبط، حيةةث توفةةه إلةة   امةةة المةةواطظين 

بالظسةةبة للهيئةةات فبصةل إلةةيهم  ةن طرلةةق الجرائةةد الراةمية بالظسةةبة للمرااةيم، أو  ةةن طرلةةق القةرارات 
 المحلية.
أمةةةا المحبسةةةت فلةةةم تكةةةن لةةةه صةةةالحية إصةةةدار المرااةةةيم، والمبمثلةةةة فةةةي المرااةةةيم المبملقةةةة  

ولقوا المحبست بببليغها إل  الظاا، حيث ، ( 3)بالحسبة، وإنما كان لصدرها رئيس الدولة ) ال لي ة(
و يرهةا مةن ال ةرق البقليدلةة، إل تصل إليهم  ن طرلق إلا بها في المسافد، وبالمظاداة فةي ال رلق...

ت بلف ال رق البي كانت تصل بها تلع المراايم إل  الظاا من مكةان ةخةر، ومةن سمةان ةخةر، تبمةاو 
 لبغير الظروف  وتبّدل األحوال.

وبةةذلع، فةةضن لةةوائ  الضةةبط المبملقةةة بالمرااةةيم، لةةيس لهةةا محةةل فةةي واةةائل الحسةةبة، بيظمةةا 
بأ مةةال الهيئةةات المحليةةة، فضنهةةا تجةةد محلهةةا فةةي واةةائل الحسةةبة،  قةةرارات الضةةبط المامةةة، والمبملقةةة

وللع فيما لبملق بالبمرلف الماا بالمظكر، حيث كان لقةوا والةي الحسةبة  لة  ال رلقةة البةي تصةل بهةا 

                                                 

 .502سيد عبد الرواب: الدفاا الشرعي في الفقه اإلسالمي, صينظر, محمد  -(1)
 .199سهام مصطفأ أبو زيد: الحسبة في مصر اإلسالمية, ص -(2)
د الكيفية الرري رطبرق بهرا  -(3) ل الفقه اإلسالمي لإلمام )الاليفة( الحق في إصدار المراسيم والقرارات, إذ رحدط ياوط

أبواب السياسة الشرعية, بحيث ال رراذ هذا المراسريم, والقررارات  أحكام الشريعة اإلسالمية, وهذا من أوسع
صررورة جامرردة, بررل هرري رربررع المصررلحة الشرررعية حيثمررا وجرردت. ينظررر, محمررد أحمررد مفررري, وسررامي صررال  

, ويوسررف القرضرراوي: شررريعة 37الوكيررل: السرريادة وثبررات انحكررام فرري النظريررة السياسررية اإلسررالمية, ص
 .  42 - 41اإلسالم, ص
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ثلةوا أوامرهةا، ولجبظبةوا نواهيهةا، بمظةاا، حبة  لكونةوا  لة   لةم بهةا، فيتلع المراايم )اللوائ ( إل  ال
لوالي، ورئيس المجلس الشمبي البلدي، إل ال لُمةّد مةن صةالحياتهما إصةدار المرااةيم، وهو ما ل مله ا

وإنمةا إصةدار القةرارات، أو األوامةر البةي ت بةق، وتظ ةةذ بهةا تلةع المرااةيم، وبهةذا تُمةّد هيئةات الضةةبط 
 اإلداري المحلية أقر  لظظاا الحسبة في اابممالها للوائ  الضبط.

 .تبة الحتساب باللسانمرمحل أوامر الضبط  من   -2
تصدر هيئات الضبط اإلداري قرارات إدارلة فردلة، وتسم  بأوامر الضبط، فبوفه إل  م اطبة 

مميظةةين بةةذواتهم، حيةةث تصةةدر هةةذه القةةرارات  البةةاو بصةة ة مكبوبةةة، ولمكةةن أن  أشةة ا شةة ب، أو 
لية، إل لمّد هةذا الظةوع تكون في بمض الحاالت ش ولة، أو  ن طرلق اإلشارة باليد، وحب  باإلشارة اة

 .( 1)الضبط اإلداري أ وانمن القرارات الصورة الغالبة لظشا  
ولجد هذا الظوع من القرارات محلةه مةن واةائل الحسةبة، إل لبملةق بمرتبةة االحبسةا  باللسةان 
حيةةةث لقةةةوا المحبسةةةت بةةةالبغيير القةةةولي للمظكةةةر، وللةةةع  ةةةن طرلةةةق توفيةةةه االحبسةةةا  لشةةة ب، أو 

واتهم، إل لمكةةن للواةةائل المظدرفةةة تحةةت مرتبةةة االحبسةةا  باللسةةان، أن تأخةةذ أشةة ا  مميظةةين بةةذ
الصةةور البةةي تصةةدر  ةةن طرلقهةةا أوامةةر الضةةبط، فةةيمكن للمحبسةةت أن لةةأمر بالقيةةاا بممةةل، مثةةل األمةةر 
بهةةةدا بظالةةةة مبدا يةةةة للسةةةقو ، أو لظهةةةي  ةةةن القيةةةاا بممةةةل، مثةةةل مظةةةع بيةةةع مشةةةروبات  يةةةر صةةةالحة 

مةظ  تةرخيب، ألفةل م اولةة نشةا  ممةين، مثةل  ضةرورةمحبسةت أن لوفةت لالابممال، كمةا لمكةن لل
، ولجةت أن لكةون الهةدف مةن ات ةال  –الحجةا   –البرخيب إلحد  الشركات بضنباج لبةاا المةرأة 

 كل هذه اإلفراء ات مظع يهور المظكرات، الذي لؤّدي لإلخالل بالظظاا الماا.
 ةةذ ثالثةةة صةةور، تجةةد محّلهةةا ضةةمن مرتبةةة أنةةه إلا كانةةت أوامةةر الضةةبط تب إلةة وتجةةدر اإلشةةارة 

االحبسةةا  باللسةةان، فةةضن هةةذه المرتبةةة تظةةدرج تحبهةةا  ةةّدة واةةائل، لبةةّدرج المحبسةةت فةةي ااةةبممالها 
بحست الظرف الذي لقوا فيه المظكر الموفةت للحسةبة، إل لمبمةد المحبسةت فةي البغييةر  لة  أداة 

ة، وهةةذا ال لمظةي أن نظ ةي  ةن المحبسةةت القةول، بيظمةا أوامةر الضةبط، فبصةةدر  ةادة  ةن طرلةق الكبابة
، وهةةذا ( 2)«أاةةاليت الحسةةبة تبجةةّدد ببجةةّدد المظكةةرات » إمكانيةةة ااةةبممالها فةةي تغييةةر المظكةةر، ألن 

تبمةةاو الخةةبالف الظةةروف وت ةةور المجبمةةع، فكةةل الويةةائف نشةةأت بسةةي ة ثةةم تمقةةدت وت ةةورت، إل ال 
م فةةي ويائ هةةا هةةي ن سةةها طيلةةة  قةةود مةةن الةةظظ تسةةبمملهالمكةةن أن تبقةة  الواةةائل واألاةةاليت البةةي 

                                                 

ة  -(1) ة أشكال, حيث يمارسرون عردط رجدر اإلشارة إلأ أن أعوان الضبط اإلداري, يراذ عملهم رجاا المواطنين عدط
إجررراءات عمليررة قبررل إصرردار هيئررات الضرربط اإلداري نوامررر الضرربط, ومررن هررذا اإلجررراءات الررري يراررذها 

حرق البحرث: الملحرق رقرم أعوان الضبط اإلداري نجرد: اإلعرذار, واإلنرذار, ورحريرر المحاضرر ... ينظرر مال
01 ,02 ,03 ,04. 

 .199سهام مصطفأ أبو زيد: الحسبة في مصر اإلسالمية, ص -(2)
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ألنهةةا أاةةاا البظةةاء، أمةةا » ... الةة من، حيةةث لقبصةةر الثبةةات فةةي المبةةادن البةةي تقةةوا  ليهةةا األهةةدافي 
الواائل ال ظية للب بيق، وهي ما ن لق  ليه البكظيع فقد ت بلةف، وهةي حبمةاو تب ةور مةن وقةت ألخةر 

» ...(1 ). 
 .لجبري بمرتبة الحتساب باليدثانياا: تعلق التنفيذ المباشر ا  -

اإلدارلةةة حةةق البظ يةةذ المباشةةر الجبةةري، لقراراتهةةا الالئحيةةة، وال ردلةةة، حبةة  إن  السةةل ةتملةةع 
اقبض  األمر ااب داا القوة المادلة في البظ يذ المباشر، والت ةال هةذا اإلفةراء لجةت أن ترا ة   ةّدة 

لةةة الضةةرورة واالاةةبمجال، والبظااةةت فةةي شةةرو ، وهةةي: مشةةرو ية السةةظد، وثبةةوت االمبظةةاع، وقيةةاا حا
 ات ال اإلفراء مع حالة الضرورة.

ونظراو لاثر المادي الذي لظبم  ن ات ال هذا اإلفراء، فضنظا صّظ ظاُه في مرتبة االحبسا  باليد 
فةةي هةةذه المرتبةةة أن لمةةارا حةةق البظ يةةذ المباشةةر الجبةةري، وللةةع باالاةةبظاد  للمحبسةةتحيةةث لجةةوس 

ل تحت هذه المرتبة، كما أن الشرو  البي ل جت ُمرا اتها في ات ةال هةذا اإلفةراء، للواائل البي تدخ
 تجد محلها في مرتبة االحبسا  باليد، واظبين للع في اةتي: 

 .محل مشروعية السند من مرتبة الحتساب باليد -1
 لكي تسبممل هيئات الضبط اإلداري إفراء البظ يذ المباشر الجبري، لجت أن تكون القرارات
الضب ية المراد تظ يذها قرارات مشرو ة، أي تبوافةق مةع قةوانين، ولةوائ  الضةبط، فةضلا لةم لكةن لهةذه 
القرارات اظد قانوني، أو تظظيمي، أصب  تظ يذها  ير مشروع، وهذا ما نجده ألضاو في الشةرو  البةي 

باليةد، إل ال  لجت توافرها، لكي لظبقل المحبست من مرتبة االحبسا  باللسان إل  مرتبة االحبسةا 
لمكظه أن لظبقل للبغيير ال ملي، إلا لم لكن ألمر المحبست ونهيه اظد شر ي، ألن أمره ونهيه مرتبط 
بأمر الشرع ونهيه، فضلا لم لكن ألمر المحبست ونهيه اظد شر ي، أصةب  تظ يةذه  يةر مشةروع، ولةذا  

 كان البمرلف بالمظكر أول وايلة تسب دا في مرتبة االحبسا  باللسان.
 .محل ثبوت المتناع من مرتبة الحتساب باليد -2

تصةدر هيئةةات الضةةبط اإلداري األوامةةر اإلدارلةةة، لكةي ت الةةت األفةةراد اخبيةةاراو، ببظ يةةذ األ مةةال 
البي لجت  ليهم القياا بهةا، فةضلا ثبةت امبظةاع األفةراد  ةن تظ يةذ أوامةر الضةبط اإلداري، حةق لةإلدارة 

 ري.اابممال إفراء البظ يذ المباشر الجب

                                                 

القراهرة, المؤسسرة العربيرة  –أحمد عبد العظيم محمرد المنفلروطي: نحرو مرنه  اإلسرالمي فري الفكرر اإلداري  -(1)
 .15ص –م 1988الحديثة, 
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ألضاو في مرتبة االحبسا  باليد، إل ال لمكن للمحبست تغيير المظكر بيده  الشر ولثبت هذا 
طالمةةا ااةةب اع أن لحمةةل فا ةةل المظكةةر  لةة  البغييةةر، فةةضلا ثبةةت امبظةةاع مرتكةةت المظكةةر  ةةن االمبثةةال 

 ألوامر المحبست، أمكن هذا األخير البدخل، ألفل تغيير المظكر.
 .تعجال من مرتبة الحتساب باليدمحل حالة الضرورة والس -3

إفةةةراء البظ يةةةذ المباشةةةر الجبةةةري، أن تكةةةون هظةةةاك حالةةةة ضةةةرورة واقميةةةة، أو  ااةةةبمماللب لةةةت 
ااةةبمجال فةةّدي لوفةةت القيةةاا بالسةةر ة الم لوبةةة لموافهةةة الحةةاد ، الةةذي لمكظةةه اإلخةةالل بالظظةةاا 

 الماا.
إلا ت لبةةةت حالةةةة الضةةةرورة  كمةةةا ال لمكةةةن للمحبسةةةت أن للجةةةأ للبغييةةةر ال ملةةةي للمظكةةةر، إال

واالاةةبمجال للةةةع، بحيةةث أنةةةه إلا لةةةم لباشةةر البغييةةةر ال ملةةي للمظكةةةر، وقةةةع اإلخةةالل بالظظةةةاا المةةةاا، 
 وبذلع تجد حالة الضرورة واالابمجال محلها في مرتبة االحبسا  باليد.

 محل التناسب في اتخاذ اإلجراء من مرتبة الحتساب باليد. -4
الضةةبط اإلداري، إلفةةراء البظ يةةذ الجبةةري مبظااةةباو مةةع حالةةة  هيئةةات ااةةب داالجةةت أن لكةةون 

قةةرارات الضةةبط اإلداري، بممظةة  أن لقبصةةر ااةةبممال القةةوة الجبرلةةة  لبظ يةةذالضةةرورة، وبالقةةدر الةةالسا 
  ل  الحد األدن ، الذي تبم بواا به تظ يذ إفراء ات الضبط اإلداري.

إل لجةت  لة  المحبسةت أن لقبصةر فةي ألضاو في مرتبةة االحبسةا  باليةد،  الشر ولثبت هذا 
ات ةاله ألفمةةال الةةدفع  لة  القةةدر الةةالسا إلسالةة المظكةةر، حبةة  تبظااةت أفمةةال الةةدفع مةع إسالةةة المظكةةر 

 المراد تغييره.
، فضنةه مةن خةالل توضةيحظا لمحةل واةائل الضةبط اإلداري مةن واةائل الحسةبة، لببةين لظةا وعلي 

و  ما تملق بالمراايم المظدرفةة من واائل الحسبة، اِ تجد محلها  اإلداريبأن فميع واائل الضبط 
تحةةت لةةوائ  الضةةبط، كمةةا لمكةةن أن تمببةةر القةةرارات اإلدارلةةة الضةةب ية ال ردلةةة صةةورة مماصةةرة لمرتبةةة 

 االحبسا  باللسان، بيظما البظ يذ الجبري المباشري فهو صورة مماصرة لمرتبة االحبسا  باليد.
 

ضةةةبط اإلداري والحسةةةبةي فضنةةةه لجةةةدر بظةةةا أن نبمةةةّرف  لةةة  وهكةةةذا بمةةةد أن تمّرضةةةظا، لواةةةائل ال
 القيود، والضوابط البي ترد  ل  واائلهما.
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 : ضوابط الضبط اإلداري والحسبة.المبحث الثاني
إن اةةةةل ة الضةةةةبط اإلداري والحسةةةةبة، ال تماراةةةةان إفراءاتهمةةةةا بصةةةة ة م لقةةةةة مةةةةن  يةةةةر قيةةةةود  

بةةي تجرلهةةا هاتةةةان السةةل بان، إال أنهةةا ليسةةت م لقةةةة، وضةةوابط، أي أنةةه بةةالر م مةةن أهميةةةة الرقابةةة ال
وبةةذلع اةةظبمرض فةةي الم لةةت األول، لضةةوابط الضةةبط اإلداري، بيظمةةا نبمةةرض فةةي الم لةةت الثةةاني، 

 لضوابط الحسبة.
 : ضوابط الضبط اإلداري.المطلب األول

قة بدون بالر م من أهمية اإلفراء ات، البي تب ذها ال ة الضبط اإلداري، إال أنها ليست م ل
، إل ال بّد من إحةدا  تةواسن بةين مماراةة الحرلةات ال ردلةة، وح ةظ مقبضةيات الظظةاا وضوابطحدود 

ال ة الضبط اإلداري، بااللب اا بمبدأ المشرو ية من ناحية، كما ت ضةع لرقابةة  ( 1)الماا، ولهذا تبقيد
 و اةتي:القضاء اإلداري من ناحية أخر ، واظبمرض لكّل من هذلن القيدلن  ل  الظح

 ال رع األول: االلب اا بمبدأ المشرو ية. -
 ال رع الثاني: ال ضوع لرقابة القضاء اإلداري. -

 : اللتزام بمبدأ المشروعية.الفرع األول
، وبهةذا لمظةي االلبة اا ( 2)لقصد بالمشرو ية في ممظاها الماا ايادة القةانون فةي ممظةاه الوااةع

سةةل ات المامةةة فةةي الدولةةة، ألحكةةاا القةةانون وقوا ةةده، بمبةةدأ المشرو ية،خضةةوع فميةةع الهيئةةات، وال
للةةع أن كةةل اإلفةةراء ات، البةةي تجرلهةةا تلةةع الهيئةةات، والسةةل ات، وتةةأتي م ال ةةة لمبةةدأ المشةةرو ية، 
تكةون باطلةة وقابلةة لل مةن فيهةا، ممةا لجملهةا ممرضةة لإللغةاء، فضةال  مةا تسةببه مةن مسةاءلة اإلدارة، 

 . ( 3) ن تمولض األضرار الظافمة  ظها
 
 
 
 

                                                 

ط اإلداري فري الظرروف العاديرة, وال نرعررض لضروابطها فري نرناول في هذا المطلرب ضروابط سرلطة الضرب -(1)
  الظروف االسرثنائية, نن بحثنا يرعلق بنشاط الضبط اإلداري في انحوال العادية .  

 . 04, ص 2ناصر لباد: القانون اإلداري, ج  -(2)
 .  500طعمية الجرف: القانون اإلداري, ص  -(3)
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المشرو ية، فضن إفراءات الضبط اإلداري بم بلةف مسةبولاتها، لجةت أن تبقيةد  لمبدأوت بيقا 

بهةةذا المبةةدأ، أي بةةاحبراا الظظةةاا القةةانوني السةةائد فةةي الدولةةة، للةةع أن اإلّد ةةاء بالح ةةا   لةة  الظظةةاا 
، ( 1)حرلةات األفةراد الماا ال ل ّول لإلدارة ال روج  ن القانون، والبمسف فةي ااةبممال السةل ة  لة 

 : ( 2)وتأايسا  ل  للع، ترتبت الظبائم اةتية
أن تلبةة ا اةةل ة الضةةبط اإلداري أوال بةةاحبراا قوا ةةد الداةةبور، ومةةن ثةةم لجةةت أن تلبةة ا لةةوائ   -1

الضبط، البي لصدرها رئيس الجمهورلة، أو رئةيس الحكومةة، ألحكةاا الداةبور، ألنةه لحبةّل قّمةة هةرا 
ولةةة، ثةةم تليةةه القةةوانين المادلةةة البةةي تصةةدرها السةةل ة البشةةرلمية، ولليهةةا لةةوائ  الظظةةاا القةةانوني فةةي الد

الضةةبط البةةي تصةةدرها السةةل ة البظ يذلةةة، فيبمةةين  لةة  اللةةوائ  البةةي تصةةدرها السةةل ة البظ يذلةةة، أن 
 تحبرا ما تصدره الهيئات، البي تحبّل مواقع أ ل  مظها .

اة تظظةيم الحرلةات البةي لكل هةا الداةبور، فلةوائ  األصل الماا أن القانون وليس الالئحة، هةو أد -2
الضةةبط البةةي تصةةدرها هيئةةات الضةةبط اإلداري، إنمةةا تكةةون لبظ يةةذ القةةانون، ومةةن ثةةم لةةيس لهةةا بهةةذه  
الص ة، أن تمدل من أحكاا القانون، البي فةاءت لبظ يةذه، بضضةافة قيةود ضةب ية فدلةدة  لة  الحرلةة 

اء الئحة الضبط، البي صادرت الحرلةة، أو قيةدتها بشةدة  فيكون الج اء في مثل هذه الصورة، هو إلغ
 بما ال لسبل مه ح ظ الظظاا الماا .

ال لجةةوس لسةةل ة الضةةبط اإلداري، أن تصةةدر قةةرارات ضةةب ية فردلةةة، دون االاةةبظاد إلةة  قوا ةةد  -3
 امة، اواء وردت في قانون، أو الئحةي ألن القرارات ال ردلةة مةا هةي إال ت بيةق، لقوا ةد  امةة  لة  

، أن ترفةع تلحاالت ال ردلة المبظو ةة، البةي تشةملها تلةع القوا ةد، ولهةذا لجةت  لة  تلةع القةراراا
في أاااها إل  قانون، أو الئحةة، بحيةث تب ةق مةع أاااةها وال ت ال ةه، وإال أضةحت  يةر مشةرو ة، 
ولجةةوس إب الهةةا أمةةاا القضةةاء اإلداري، لبجاوسهةةا حةةد السةةل ة، كمةةا لجةةوس إلةة  فانةةت للةةع، طلةةت 

 مولض  ن األضرار، البي ابببها هذه القرارات ال ردلة  ير المشرو ة.الب

إن تقيّةةةةد إفةةةةراء ات الضةةةةبط اإلداري بمبةةةةدأ المشةةةةرو ية، لحمةةةةي هيئةةةةات الضةةةةبط اإلداري مةةةةن 
االنحةةراف الةةذي لظةةبم  ةةن تجةةاوس حةةد السةةل ة، كمةةا لحمةةي حقةةوق، وحرلةةات األفةةراد مةةن كةةل مظةةاهر 

                                                 

, ومحمررد الصررغير بعلرري: القررانون اإلداري  208قررانون اإلداري, ص ينظررر, عمررار بوضررياف: الرروجيز فرري ال -(1)
 .  285ص 

بسريوني  ي, وعبرد الغنر251-250ينظر, محمد رفعرت عبرد الوهراب: مبرادئ  وأحكرام القرانون اإلداري, ص -(2)
 .   401 -400: النظرية العامة في القانون اإلداري, ص  عبد ي
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تسببه إفراء ات الضبط اإلداري المظحرفةة االنحراف والبمسف، واالاببداد، الذي
، فيقةوا البةواسن ( 1)

 الماا، وحرلات األفراد البي لحميها الدابور. الظظاابين مب لبات ح ظ 
 : الخضوع لرقابة القضاء اإلداري.الفرع الثاني

إن إفةةةراء ات الضةةةبط اإلداري، با ببارهةةةا أ مةةةاالو إدارلةةةة، فهةةةي ت ضةةةع لرقابةةةة القضةةةاء اإلداري 
 .( 2)قق هذه الرقابة، باابممال طرلقبين هما: رقابة اإللغاء، ورقابة البمولضوتبح

 .أولا: رقابة اإللغاء على قرارات الضبط اإلداري  -
وهةةي اةةل ة قضةةائية تماراةةها محةةاكم القضةةاء اإلداري، إللغةةاء القةةرارات اإلدارلةةة الضةةب ية  يةةر 

ممظيةةةين (، حيةةث تظبهةةةي رقابةةةة اإللغةةةاء المشةةرو ة، وهةةةذا بظةةةاءو  لةة  طلةةةت لوي الشةةةأن فةةي للةةةع ) ال
، لقضةي بضلغةاء القةرار اإلداري  يةر المشةروع، أي مشةو  بميةت قضةائيالقضائي هذه، بصدور حكةم 

مةةةةن  يةةةةو   ةةةةدا شةةةةر ية القةةةةرارات اإلدارلةةةةة الممروفةةةةة، وهةةةةي  يةةةةت انمةةةةداا السةةةةبت، و يةةةةت  ةةةةدا 
ت االنحراف فةي ااةبممال االخبصا ، و يت م ال ة الشكل واإلفراء، و يت م ال ة القانون، و ي

 .( 3)السل ة
وبةةالظظر ألثةةار اإللغةةاء القضةةائي، للقةةرارات اإلدارلةةة  يةةر المشةةرو ة، فضنهةةا تمةةّد رقابةةة فّمالةةة مةةن 

 حيث ح ظ البواسن، بين مب لبات ح ظ الظظاا الماا، والبمكين لحقوق وحرلات األفراد.
 .ثانياا: رقابة التعويض على إجراَءات الضبط اإلداري  -

القضةةةاء اإلداري، رقابةةةة البمةةةولض  لةةة  أ مةةةال، وإفةةةراء ات الضةةةبط اإلداري  محةةةاكممةةةارا ت
الّضةةةارة بةةةاألفراد، وللةةةع  ظةةةد رفةةةع د ةةةةو  البمةةةولض، مةةةن ِقبةةةل األفةةةراد لوي المصةةةلحة، للم البةةةةة 
بةةةالبمولض  ةةةن األضةةةرار، وال سةةةائر البةةةي أصةةةاببهم، ب مةةةل  األ مةةةال، واإلفةةةراء ات الضةةةب ية الّضةةةارة 

 .( 4)  بد و  القضاء الكاملولذلع تسمّ 
وتمثل رقابة البمولض، البي لماراها القضاء الم بب،  ل  إفةراء ات الضةبط اإلداري، واةيلة 
أخر  فّمالة في حمالة حقوق، وحرلات األفةراد، لموافهةة أ مةال اةل ة الضةبط، وصةّد أي انحةراف، 

 .( 5)أو تمّسف من طرف هيئات الضبط اإلداري

                                                 

 .42, ص2عمار عوابدي: القانون اإلداري, ج -(1)
يعررود اارصرراص رقابررة اإللغرراء, والرعررويض فرري الجزائررر, إلررأ المجررالس القضررائية سررابقان, وإلررأ المحرراكم  -(2)

 .45 – 44, ص2اإلدارية حاليان. ينظر, ناصر لباد: القانون اإلداري, ج
 .48, ص2عمار عوابدي: القانون اإلداري, ج -(3)
 .45, ص2ناصر لباد: المرجع نفسه, ج -(4)
 .51, ص2ار عوابدي: المرجع نفسه, جعم -(5)
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ت الضةةبط اإلدارلةةة، ال لماراةةها القضةةاء اإلداري مةةن تلقةةاء ن سةةه، وإنمةةا والرقابةةة  لةة  إفةةراء ا
د ةةو  مةةن صةةاحت الشةةأن، ألن القضةةاء ال لسةةب يع أن لقحةةم ن سةةه فةةي   لةة لجةةت أن تكةةون بظةةاءو 

، فمةةن طرلةةق رفةةع د ةةو  اإللغةةاء، والبمةةولض ِمةةن ِقبةةل األفةةراد، لمكةةن ( 1)الظةة اع بةةين اإلدارة واألفةةراد
قةةةوا بضلغةةةاء القةةةرارات اإلدارلةةةة الضةةةب ية  يةةةر المشةةةرو ة، كمةةةا لمكظةةةه الحكةةةم للقضةةةاء اإلداري، أن ل

 بالبمولض  ن األضرار البي تصيت األفراد، ب مل اإلفراء ات الضب ية الّضارة.
، فةضن اةل ة الضةبط اإلداري، تلبة ا بةاحبراا مبةدأ المشةرو ية، باإلضةافة إلة  وبناءً على ّها سهب   

وإال فةةةةاء قرارهةةةةا  يةةةر مشةةةةروع، حيةةةةث لجةةةةوس الم البةةةةة بضب الةةةةه  خضةةةو ها، لرقابةةةةة القضةةةةاء اإلداري، 
والبمولض  ن أضراره، وبذلع لمارا القضاء اإلداري، رقابةة دقيقةة  لة  مشةرو ية إفةراء ات الضةبط 

اإلداري اواءو من حيث البقّيد بأهداف اإلفراء، أو من ناحية دوافع ات اله، أو مةن ناحيةة واةائله
(2 ) 

مبملقة به، بحيث لمثل كّل من هذه األقساا،  ظصةر مةن  ظاصةر المشةرو ية، أو من ناحية الظروف ال
البةةي ت ضةةع فيهةةا اةةل ة الضةةبط لرقابةةة القضةةاء اإلداري، ونشةةير إلةة  البقسةةيم مةةن حيةةث الرقابةةة فيمةةا 

 للي:
 الرقابة على أهداف اإلجراء )مشروعية األهداف(.  -1

ء، الةةذي لجةةت أن لهةةدف إلةة  تحقيةةق لُراقةةت القضةةاء اإلداري هةةدف اإلدارة مةةن ات ةةال اإلفةةرا
أحةةد أ ةةراض الضةةبط اإلداري، أي صةةيانة الظظةةاا المةةاا، بأحةةد مدلوالتةةه المبمةةارف  ليهةةا، إل ال لجةةوس 

أن ت رج  ن أهدافها، أو تب ذ مظها اباراو، للبوّصةل إلة  أهةداف أخةر   يةر  اإلداريلسل ة الضبط 
، ألن قةرارات الضةبط اإلداري   مبظيةة ( 3)ل ةمشرو ة، وإال كان تصرفها مشوباو بميت االنحةراف بالسة

 ل  ت صيب األهداف، فضلا خرفةت  ةن األهةداف المحةّددة لهةا تمرضةت للةب الن، واإللغةاء اةواءو 
 .( 4)من فهة اإلدارة ن سها، أو من فهة القضاء اإلداري

وتمببةةر قةةرارات اةةل ة الضةةبط مظحرفةةة  ةةن أ ةةراض الضةةبط اإلداري، حبةة  لةةو كانةةت تسةةبهدف 
، فيظبغةةي ( 1)، طالمةةا أنهةةا خارفةةة  ةةن األهةةداف المحةةّددة للضةةبط اإلداري( 5)ق المصةةلحة المامةةةتحقيةة

                                                 

 .51بوشيبه مارار: الضبط اإلداري والقضائي, ص -(1)
 .109ينظر, يوسف شحادا: الضابطة العدلية, ص -(2)
اوي: مبادئ القرانون اإلداري  -(3)  –م 1979, دار الفكرر العربري,  3ك  –دراسرة مقارنرة  –سليمان محمد الطمط

 .97 -96ص
 .287 – 286القانون اإلداري, ص  محمد الصغير بعلي: -(4)
يعربر ركن الغاية من أهم انركان, الري يرركب منها القرار اإلداري, والمرمثل فري رحقيرق المصرلحة العامرة  -(5)

رص لكرل مرن أجهرزة اإلدارة  ونظران لكون هذا العبارة واسعة فضفاضة, فإن المشرا كثيران ما يردال, وياصط
دان داال  المصلحة العامة, فعليهم رحقيقه وحدا دون أي هدف أار, فلو ارجت اإلدارة عرن هدفان معينان, ومحدط
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اإلداري، أن ترتبط قراراتهةا الضةب ية بأحةد مةدلوالت الظظةاا المةاا، وال ت ةرج  ةن  الضبط ل  ال ة 
 إطارها، وإال شا   ملها االنحراف في ااب داا السل ة.

 
 )مشروعية األسباب(.الرقابة على دوافع اإلجراء   -2

لراقةةت القضةةاء اإلداري األاةةبا ، البةةي دفمةةت اةةل ة الضةةبط اإلداري، إلةة  اّت ةةال إفراءاتهةةا 
الضب ية، ولشبر  وفود أابا  فدلة، تهّدد بحدو  إخالل بالظظاا الماا، حبة  لمببةر تةدخل اةل ة 

وافع هي ال شةية الحقيقيةة مةن الضبط مشرو او ومبّرراو، إل ال لمّد اإلفراء مشرو او، إال إلا بُظي  ل  د
اإلخةةالل بالظظةةاا المةةاا، أي قيةةاا ُخ ةةوة  لةة  الظظةةاا المةةاا، ولقةةّدر القضةةاء هةةذه الةةّدوافع، ِإن كانةةت 

، حيةةةث لسةةبل ا دائمةةةاو أن لكةةون قةةرار الضةةةبط المةةاا بالحرلةةةة، أو المقيّةةد لهةةةا ( 2)حقيقيةةة، أو وهميةةة
إصدار قرار الضبط، ألفل مظع اإلخالل بالظظاا  ضرورلاو أي أن تكون له أابا  فّدلة واقمية، تسبل ا

 الماا.
وشةةةر  فّدلةةةة األاةةةبا  هظةةةا، لمظةةةي أن تثبةةةت اإلدارة أن هظةةةاك خ ةةةراو حقيقيةةةاو، لهةةةّدد اإلخةةةالل 
بالظظاا الماا في أحد  ظاصره، وأنه لم لكن بوامها ات ال واائل أخر   ادلةة، لموافهةة هةذا ال  ةر 

للحرلةةة، ومثةةال للةةع قيةةاا اإلدارة بمظةةع  قةةد افبمةةاع  ةةاا، فيكةةون قةةرار  المقيةةدبغيةةر إفةةراء الضةةبط 
الضةةةةبط المةةةةانع لالفبمةةةةاع  يةةةةر مشةةةةروع، وقابةةةةل لإلب ةةةةال إلا اّد ةةةةت اإلدارة ت وفهةةةةا مةةةةن حةةةةدو  
اضةة رابات، أو مظةةاهرات ممادلةةةي ألنةةه بواةةمها ات ةةال واةةائل أخةةر  لالحبيةةا  بةةدون مظةةع االفبمةةاع 

هةةا تقةةوا  لةة  احبمةةاالت وهميةةة، ومةةن ثةةم لكةةي لكةةون قرارهةةا، بمظةةع فاألاةةبا  هظةةا  يةةر فّدلةةةي ألن
االفبماع صحيحاو في أابابه، أن تثبت أن الواائل األخةر  ال تسةم ها، وأنهةا كانةت  ةاف ة فمةالو  ةن 

 .( 3)موافهة المظاهرات الممادلة، بدون مظع هذا االفبماع بالذات
 الرقابة على وسائل اإلجراء )مشروعية الوسائل(.  -3

إن رقابةةةة القضةةةاء اإلداري، تظسةةةحت  لةةة  الواةةةائل المسةةةب دمة فةةةي مجةةةال الضةةةبط اإلداري، 
بهدف البحقةق من مشرو ية هذه الواائل، وللع بمقبض  تظاابها مع الظروف، البي ألجةأت اإلدارة 

فبةةالر م مةةن كةةون األصةةل المةةاا، أن القضةةاء اإلداري ال لراقةةت البظااةةت، بةةين مضةةمون قةةرار  ،( 4)إليهةةا

                                                                                                                                                         

فها عيب االنحراف فري اسررعمال السرلطة, ورعررف هرذا القاعردة  دا المشرا, لشاب رصرط  ير الهدف الذي حدط
 .153 –152بقاعدة راصيص انهداف. ينظر, سليمان محمد الطماوي: المرجع نفسه, ص 

 .402ني عبد ي: النظرية العامة في القانون اإلداري, صعبد الغني بسيو -(1)
 .109يوسف شحادا: الضابطة العدلية, ص  -(2)
 .255 – 254محمد رفعت عبد الوهاب: مبادئ وأحكام القانون اإلداري, ص -(3)
 .504طعيمة الجرف: القانون اإلداري, ص -(4)
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، وخ ورته مع الحالة الواقمية، البي تمثل أابا  القرار، ألنه قضاء مشةرو ية أهميبهدارة من حيث اإل
ولةيس مالئمةة، فلةةو تةدخل فةي رقابةةة البظااةت، لكةان قةةد اقةبحم مجةال السةةل ة البقدلرلةة لةةإلدارة، أو 

 .( 1)مجال المالئمة المبروكة لحرلبها
 
 

 لك ةةةي أن تسةةةبظد اإلدارة فةةةي تقييةةةدها لظشةةةا  ولكةةةن خروفةةةاو  لةةة  هةةةذا األصةةةل المةةةاا، فضنةةةه ال
األفراد  ل  أابا  فدلة، بل لجت ألضاو أن تكون درفة القيةود، البةي تضةمظها قةرار اإلدارة لبظااةت 
ولةةبالءا مةةع درفةةة خ ةةورة، وشةةّدة اإلخةةالل بالظظةةاا المةةاا، وبةةذلع ا ببةةر القضةةاء اإلداري، أن مالئمةةة 

لجةوس أن لب ةذ كةّل إفةراء لمكةن أن لحةافظ  لة  الظظةاا المةاا ، فال( 2)القرار أحد  ظاصر المشرو ية
،بل لجت أاّل تبمرض ال ة الضبط اإلداري للحرلات المامة، إال بالقةدر الةالسا فقةط لصةيانة الظظةاا  

الماا وأالّ تب ذ من اإلفراء ات إالّ ما كان محققاو فمالو لهذه الغالة
(3 ). 

فسةامة القيةد الةوارد  لة  الحرلةة، وفسةامة تهدلةد  ومن ثم إلا كان هظاك تظاات، ومالئمة بين
اإلخالل بالظظاا الماا، وخ ورته كان القرار صحيحاو، أمةا إلا كةان االضة را  المحبمةل حدوثةُه لسةيراو 
ولك ةةي لموافهبةةه بةةضفراء ضةةب ي أقةةل فسةةامة، لكةةون القةةرار الجسةةيم فةةي شةةّدته  يةةر مشةةروع، ولقةةوا 

، بظاءو  ل  رفع د و  اإللغاء، أو البمةولض مةن ِقبةل ( 4)أضراره القضاء اإلداري بضلغائه، والبمولض  ن
 صاحت الشأن.

 الرقابة على ظروف اإلجراء )مشروعية الظرف(. -4
القضاء اإلداري ألضاو، ما لبملق بظروف المكان، وال مان، البي تب ذ فيها قرارات  رقابةتشمل 

ري، تبةةةأثر فةةةي درفةةةات ومسةةةبولات الضةةةبط، فبالظسةةةبة لظةةةروف المكةةةان، فةةةضن قةةةرارات الضةةةبط اإلدا
م بل ة، حيث تكون في أقو  مسبولاتها، إلا تملق األمر بظشةا  فةردي، لجةري فةي الميةادلن المامةة،  
كالسةةةاحات، والشةةةوارع...، أي كةةةل مةةةا لبملةةةق باألمةةةاكن المموميةةةة ب بيمبهةةةا، ولةةةذلع تبمبةةةع هيئةةةات 

، و ل  المكس من للةع إلا ( 5)رادالضبط، بسل ة أواع في تظظيمها وتقييدها، لحقوق وحرلات األف
تملق األمر بالمسكن ال ا ، فضن الدابور لضمن حرمة خاصة للش ب في مسكظه، إل تكاد تظمدا 
صالحية ال ة الضبط اإلداري، إال إلا تمّد  نشا  ال رد من مسكظه ال ا  إل  الجيةران، وال رلةق 

                                                 

 .255محمد رفعت عبد الوهاب: المرجع نفسه, ص -(1)
 .255محمد رفعت عبد الوهاب: مبادئ وأحكام القانون اإلداري, ص -(2)
 .110يوسف شحادا: الضابطة العدلية, ص  -(3)
 .255محمد رفعت عبد الوهاب: المرجع نفسه, ص -(4)
 .184مصطفأ أبو زيد فهمي: القانون اإلداري, ص -(5)
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يةث تضةر بالهةدوء والسةكيظة فةي في ال ارج، مثةل الضوضةاء الشةدلدة مةن ح ةل خةا ، أو مةذلاع، ح
 ، فيجوس حيظئذ لسل ة الضبط اإلداري البدخل.( 1)خارج المسكن

 
 
 

وإلا كانةةةةت اةةةةل ة اإلدارة فةةةةي مجةةةةال الضةةةةبط اإلداري، تجةةةةد حةةةةّدها األ لةةةة  فةةةةي الشةةةةوارع 
األدنة  فةي المسةاكن ال اصةة لافةراد، فةضن هظةاك درفةة واةط بةين االثظةين،  حّدهاوالساحات، وتجد 

األمةةةاكن ال اصةةةة الم بوحةةةة لالاةةةبممال المةةةاا كال ظةةةادق، والمقةةةاهي ...، نظةةةراو الفبمةةةاع نجةةةدها فةةةي 
اال ببارلن فيها: فهي با ببارها مكان خا  لجت أن تقّل ال ة الضبط فةي تقييةد مةا لجةري فيهةا مةن 

 .( 2)نشا ، ولكن فبحها لالابممال الماا، لوّاع من هذه السل ة توايماو محسوااو 
وف ال مةةان، فالضةةبط اإلداري لمكةةن أن تّبسةةع اةةل اته أثظةةاء الليةةل أكثةةر مةةن أمةةا بالظسةةبة لظةةر 

الظهار، حيث تسب يع ال ة الضبط اإلداري أن تمظع البا ة المبجولين من المظاداة بصوت  اٍل  لة  
، كمةا أنةه لمكظهةا مظةع ورس السةيارات مةن ( 3)ال تسب يع مظمهم مةن للةع نهةاراو  ولكظهابضائمهم ليالو، 

 .( 4)المساء، حب  ال تقلق راحة الظاا، و ل   كس الوضع  ظد  ملها في الظهار الممل في
 

فةةضن اةةل ة الضةةبط اإلداري، ال تسةةب يع أن ت ةةرض القيةةود، البةةي تبملةةق بمظاصةةر الظظةةاا  ،وعليهه 
المةةاا  لةة  األشةة ا  فةةي مسةةاكظهم، إالّ إلا تمةةّد  ضةةررهم إلةة  خةةارج المسةةكن، كمةةا ال لمكظهةةا أن 

 ردي نهاراو، بظ س الكي ية البي ت رضها ليالو، فةضلا مةا خال ةت اةل ة الضةبط اإلداري تمظع الظشا   ال
هذه الظروف، فضن قراراتها تبمّرض للةب الن، والبمةولض  ةن األضةرار المبرتبةة  ظهةا، وللةع بظةاءو  لة  
طلت من قبل صاحت الشةأن، فيجةت  لة  اةل ة الضةبط اإلداري، أن تبقيةد فةي إفراء اتهةا الضةب ية 

 اخبالف يروف المكان وال مان. بحست
 

وهكةةةذا بمةةةد أن تمّرضةةةظا لضةةةوابط الضةةةبط اإلداري، فضنةةةه لجةةةدر بظةةةا أن نبمةةةّرف  لةةة  ضةةةوابط 
 الحسبة ثم مقارنبها بضوابط الضبط اإلداري.

                                                 

 .256محمد رفعت عبد الوهاب: المرجع نفسه , ص -(1)
 .136بو يونس: أحكام القانون اإلداري, صمحمد باهي أ -(2)
 .185مصطفأ أبو زيد فهمي: القانون اإلداري, ص -(3)
 .256محمد رفعت عبد الوهاب: مبادئ وأحكام القانون اإلداري, ص -(4)
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 : ضوابط الحسبة.المطلب الثاني
ع لمبمةةد المحبسةةت  لةة  واةةائل الحسةةبة، ألفةةل المحافظةةة  لةة  الظظةةاا المةةاا، إل تشةةكل تلةة

الواائل قيوداو  ل  حرلات األفراد، ولكي لقوا البةواسن بةين مماراةة الحرلةات ال ردلةة، وح ةظ الظظةاا 
، وضةةةع قيةةةوداو  لةةة  اةةةل ة المحبسةةةت، حبةةة  تمظمةةةه مةةةن االنحةةةراف فةةةي اإلاةةةالميالمةةةاا  فةةةضن ال قةةةه 

 ااةةةبممال السةةةل ة واةةةظبمرض للقيةةةود والضةةةوابط، البةةةي تةةةرّد  لةةة  اةةةل ة المحبسةةةت، وكةةةذا مقارنبهةةةا
 بضوابط الضبط اإلداري، حست البقسيم البالي:

 ال رع األول: االلب اا بشرو  المحبست فيه. -
 ال رع الثاني: ال ضوع لرقابة واللة المظالم. -

 ال رع الثالث: مقارنة ضوابط الحسبة بضوابط الضبط اإلداري. -
 : اللتزام بشروط المحتسب فيه.الفرع األول

هو كل مظكر موفود في الحال، ياهر للمحبسةت بغيةر »  لمّرف الغ الي المحبست فيه بقوله:
، فهةذا البمرلةف فةامع لكةّل الشةرو ، البةي لجةت  لة  ( 1)«بغيةر افبهةاد  مظكراو تجّسس، مملوا كونه 

المحبست االلب اا بها لةدفع المظكةر المةراد تغييةره، وللةع  ظةد ات ةاله، لإلفةراء ات الوقائيةة الالسمةة، 
 ، واظبمرض لبوضي  كل  من تلع الشرو   ل  حد .لمظع اإلخالل بالظظاا الماا

 أولا: أن يكون الفعل منكراا.  -
لشةبر  فةةي ال مةل المحبسةةت فيةه أن لكةةون مظكةةراو، والمظكةر قةةد لكةون بضلجةةاد فمةل نهةةت  ظةةه 
الشةةرلمة، وهةةو المظكةةر بممظةةاه اإللجةةابي، فيكةةون بضلجةةاد ال مةةل المحظةةور شةةر او، وقةةد لكةةون المظكةةر، 

 .( 2)به الشرلمة، وهو المظكر بممظاه السلبي، فيبحقق ببرك الم لو  شر او  ببرك فمل أمرت
أ ةةم مةةن ل ةةظ الممصةةية، فةةضلا رأ  المحبسةةت صةةبّياو، أو مجظونةةاو لشةةر  ال مةةر،  مظكةةروكلمةةة 

فمليةةه أن لرلةةق خمةةره ولمظمةةه، وكةةذا إن رأ  مجظونةةاو ل نةةي بمجظونةةة، أو بهيمةةة، فمليةةه أن لمظمةةه مظهةةا، 

                                                 

 .27, ص3الغزالي: إحياء علوم الدين, م  -(1)
 .188عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة, ص -(2)
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صية في حقهما، ل وات شر  البكليف، وهو البلوغ في الصبي، والمقل في المجظون، وهذا ال لمّد مم
، إل ال للب ةةت إلةة  فا ةةل المظكةةر، وإنمةةا لظظةةر إلةة  حةةدو  ( 1)فيمةةّد مةةا فمةةالُه مظكةةراو لسةةبحّق اإلنكةةار

 ارتكابه.
ولظدرج في المظكر فميع المظكرات، اواء  أكانت من صغائر الذنو ، أا مةن كبائرهةا
 ، فةال( 2)

، بةةل تشةمل حبةة  الصةغائر، فكشةةف المةورة فةةي الحّمةاا، وال لةةوة باألفظبيةةة، بالكبةائرت ةبب الحسةةبة 
، إال أن ( 3)وإتبةةاع الظظةةرة بةةالظظرة للظسةةاء األفظبيةةات، كلهةةا مظكةةرات مةةن الصةةغائر، ولجةةت الظهةةي  ظهةةا
لقةدا األهةم  تملق الظظاا الماا بكبائر المظكرات أشد من تملقه بصةغائرها، فيجةت  لة  المحبسةت أن

  ل  المهم في مسألة اإلنكار.
والجهةةة البةةي تملةةع إ  ةةةاء وصةةف المظكةةر، ألي فمةةل، أو تةةركي هةةي الشةةرلمة اإلاةةالمية، ألن 

ُْْْة  ُم ِإ ي اِ :  ...  –اةةبحانه وتمةةال   –إ  ةةةاء هةةذا الوصةةف حكةةم شةةر ي، والحةةاكم هةةو ا   َِّ ا
لةةة  حكةةةم ا ، وللةةةع  ةةةن طرلةةةق ااةةةبظبا  الحكةةةم ، فمةةةا  لةةة  ال قهةةةاء إال البمةةةّرف  ( 4)... { لِلّ   هِ 

 ( 5)الكشةةةف  ةةةن الحكةةةم الشةةةر ي، ولةةةيس إنشةةةائهم لةةةهُ  هةةةوالشةةةر ي مةةةن األدلةةةة الب صةةةيلية، فمملهةةةم 
 وبذلع تمّد الشرلمة اإلاالمية هي المصدر، الذي لملع إ  اء وصف المظكر.

 ثانياا: أن يكون موجوداا في الحال.  -
، بممظ  أن لكون صاحبه مباشراو لةه وقةت الظهةي، أو البغييةر  أن لكون حاالو  المظكرولشبر  في 

، فةضلا فةرغ مةن ارتكابةه للمظكةر، فلةيس للمحبسةت تغييةرهي ألنةه ( 6)كشربه ال مر، أو ال لةوة بأفظبيةة
 أصب  محالّ للمقا   ليه، وهذا من اخبصا  واللة القضاء.

ين المجلةس ااةبمداداو لشةر  مبوقةع الحصةول كمةن لمةّد الموائةد، ولقةوا ببة ل المظكةروإلا كةان 
ال مةةر فلةةيس  لةة  مثةةل هةةذا مةةن اةةبيل إال بةةالو ظ، والظصةة ، ومةةا ساد  لةة  للةةع كةةالبمظيف، والشةةبم 
والضر ، فهو انحراف في اابممال السل ة، بل إن الو ظ أو الظص ، ال لجوس إلا أنكةر   مةه  لة  

 .( 7)الشر ي لما فيه من إااءة الظن بالمسلم
                                                 

, وعبرد العزيرز برن أحمرد المسرعود: انمرر برالمعروف والنهري 27, ص3در نفسره, مر ينظر, الغزالي:المص -(1)
 .212عن المنكر, ص

لمزيد من الرفصيل؛ حول رقسيم المنكر من حيث الحجم إلأ صرغائر وكبرائر. ينظرر, بدريرة بنرت سرعود: فقره  -(2)
 .69-64إنكار المنكر, ص 

 .27, ص3الغزالي: إحياء علوم الدين, م  -(3)
 .67سف: اآلية يو -(4)
 .189عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة, ص -(5)
 .502, ص1عبد القادر عودة: الرشريع الجنائي اإلسالمي, ج -(6)
 .27, ص3الغزالي: المصدر نفسه, م  -(7)
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 ... الممصية لها ثالثة أحوال: »لقول الغ الي: 
 أن تكون مبصّرمة، فالمقوبة  ل  ما تصّرا مظها حّد أو تم لر، وهو إل  الوالة ال إل  األحاد. :إحداها

أن تكةةةون الممصةةية راهظةةة، وصةةةاحبها مباشةةر لهةةةا، كلبسةةه الحرلةةر، وإمسةةةاكه المةةود وال مةةةر  الثانهههيهههة: 
لم تؤّد إل  ممصية أفحو مظها أو مثلها، وللع لثبت فضب ال هذه الممصية وافت بكل ما لمكن، ما 

 لاحاد والر ية.
أن لكةةون المظكةةر مبوقمةةاو، كالةةذي لسةةبمّد بكةةظس المجلةةس وت لظيةةه، وفمةةع الرلةةاحين لشةةر   الههثالهثهههة:

ال مر وبمد لم لحضر ال مر، فهذا مشكوك فيةه، إل ربمةا لمةوق  ظةه  ةائق فةال لثبةت لاحةاد اةل ظة 
 .( 1)«لشر ، إال ب رلق الو ظ والظص  ...  ل  الماسا  ل  ا

 ( 2)وبذلع لبّدرج فا ل المظكر في ارتكابه للمظكر  ل  ثالثة مراحل، وهي:
 المرحلة األول : ألكون قد هّم ب مل المظكر. -
 المرحلة الثانية: أن لكون مبلبساو بالمظكر. -

 المرحلة الثالثة: أن لكون قد انبه  من فمل المظكر. -
ة األولة  والثانيةة، فضنةه لك ةي ال ببةار الشة ب مباشةراو للمظكةر، أن تكةون هظةاك فبالظسبة للحالة

، حيث أنه في المرحلة األول ، لكون ( 3)مظاهر خارفية، تظبئ  ن مظكر ايقع، أو مسبمراو في الوقوع
فملةةه، وللةةع بةةأن توفةةد مقةةّدمات، و المةةات، ومؤشةةرات تةةدل  لةة   بارتكةةا فا ةةل المظكةةر قةةد هةةّم 

المظكر، مثل: أن لر  المحبست رفالو لبرّدد مةراراو فةي أاةواق الظسةاء، ولصةّو  الظظةرة  إمكانية وقوع
إل  واحدة بميظها، أو رأ  شابّاو لقف كل لوا  ظةد بةا  مدراةة البظةات، ولصةّو  الظظةر إلةيهن، ولةيس 
 4)له من حافة  ير للع، أو و صل إل   لمه بأن هظاك تهيئة، وت لين مكان ممين، إلقامة ح ةل مةافن

فملةةة  المحبسةةةت  ظةةةد قيةةةاا إحةةةد  هةةةذه الحةةةاالت، ُأو مةةةا لشةةةابهها، أن لقةةةوا بالظصةةة ، واإلرشةةةاد،  (

                                                 

 .27, ص3الغزالي: إحياء علوم الدين, م  -(1)
 .213ر, صعبد العزيز بن أحمد المسعود: انمر بالمعروف والنهي عن المنك -(2)
 .70بدرية بنت سعود: فقه إنكار المنكر, ص -(3)
 .214 -213عبد العزيز بن أحمد المسعود: المرجع نفسه, ص -(4)
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ألفل مظع اإلخالل بالظظاا الماا، وليس له االنبقال إلة  مرتبةة  –ابحانه وتمال   –والب ولف من ا  
 االحبسا  باليد، إل لمكن ل ا ل المظكر أن لبرافع  ن فمله.

 
 

مات المظكةةر، تك ةةي لجرلةةان االحبسةةا  فيةةه، فةةضن المةة ا  لةة  المظكةةر ال وإلا كةةان وفةةود مقةةدّ 
لك ي لالحبسا  ولو بالقول، للع أن الم ا  ل  المظكر ما داا حدلث ن س، ولم لظهر في ال ارج 
 ل  شكل أشياء مادلة، حب  تمببر مقّدمات للمظكر، لةم لجة  االحبسةا  فيةه، إالّ إلا صةّرح صةاحبه 

سا   ل  الم ا، لدخل في با  إااءة الظن بالمسلم، فمةا داا لةم تظهةر أمةارات ألن االحب ( 1)بم مه
 لسبدّل بها  ل    مه، ال لجوس البدخل من ِقبل المحبست.

لمرحلة الثانية، فضن ال ا ل لصير مبلبسةاو بةالمظكر، وممظة  للةع أن لكةون ال ا ةل مباشةراو اوفي 
وأمامةةه كةةأا ال مةةر لشةةر  مظةةه، أو كمةةن  الرتكةةا  المظكةةر وقةةت الظهةةي والبغيةةر، كمةةن هةةو فةةالس،

، ف ةةي هةةذه الحةةال، لجةةت  لةة  ( 2)أدخةةل امةةرأة أفظبيةةة إلةة  داره، وأ لةةق البةةا   ليهةةا، ونحةةو للةةع
 المحبست أن لقوا بدفع المظكر، لكي لمظع االابمرار في اإلخالل بالظظاا الماا.

لبةق إال أثةاره، كمةن شةر  ة، لكون فا ل المظكر قد انبه  مةن فملةه، ولةم أما في المرحلة الثالث
ال مةةر  وبقيةةت أثةةاره  ليةةه، أو مةةن ُ ةةرف بأنةةه اةةاكن أ ةة  ، وخرفةةت مةةن  ظةةده امةةرأة أفظبيةةة، ونحةةو 

، ف ي هذه الحال ال لل ا المحبست تغيير المظكري ألن سمن ارتكابه قد انبه ، وإنما  ليه أن ( 3)للع
المظكةةر المرتكةةتي ألن  فا ةةل  لةة  لقةةوا برفةةع د ةةو  الحسةةبة أمةةاا واللةةة القضةةاء، إلصةةدار المقوبةةة

 المقا  من اخبصا  القضاء.
، فحبةة  لكةةون المظكةةر موفةةوداو فةةي الحةةال، فضنةةه لجةةت أن لكةةون مبلبسةةاو بةةه، أو توفةةد وعليهه 

أمارات قولة، تدّل  ل  إمكانية وقو ه، وبذلع ل رج  ن دائرة المظكر، الذي لوفت البغيير من ِقبل 
ةةا فيةه مةن إاةةاء ة المحبسةت، مةا كةان مبوقمةةاو فةي المسة بقبل، بةةدون يهةور أمةارات مادلةةة تةدّل  ليةه، ِلم 

الظةةن بالمسةةلم، وألضةةاو المظكةةر الةةذي انبهةة  وقو ةةه، فهةةذا مةةن اخبصةةا  القضةةاء، ألنةةه لحبةةاج إلةة  
 تحقيق وإثبات.

 

                                                 

 .190عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة, ص -(1)
 .214عبد العزيز بن أحمد المسعود: انمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ص -(2)
 .214المرجع نفسه, ص -(3)



 وسائل  الضبط اإلداري والحسبة وضوابطهما                                  الفصل الثـــالث

 157 

 
 
 
 
 

 ثالثاا: أن يكون المنكر ظاهراا.  -
إل لشبر  للظهي  ن المظكر  ، (1)الظهور: هو المشاهدة، والمالحظة بضحد  الحواا اإلنسانية

المظكر ياهراو بغير تجّسس، أو ت بيو، فضلا توّقف يهور المظكةر  لة  البجّسةس    لكونأو تغييره، أن 
 حّرا البجّسس، وهبع األابار. –ابحانه وتمال   –ي ألن ا  ( 2)أو الب بيو، لم لج  إيهار المظكر

َُ  ةا:  ... تمةةةال قةةةال  َي : »  –صةةل  ا   ليةةه واةةةلم  –ةال راةةةول ا  ، وقةة(3)...{َ    َت  

وكونهههوا عبههاد ا    ... وال حتس سواْ، وال جتس سواْ، وال تنافسواْ، وال حتاسدواْ، وال تباغضواْ، وال تدابرواْ 

بابةه، ال لجةوس أن لبجّسةس  ليةه، لمةا ثبةت مةن  وأ لةق، فكل مةن اةبر ممصةية فةي داره، ( 4)« إخههواناً
 الظهي  ظه.
ّما كانت الحسبة أمر بةالممروف إلا يهةر تركةه، ونهةي  ةن المظكةر إلا يهةر فملةه، فةال محةّل ولة

الظهةةور، لبملةةق بةةالمظكر ال ب ا لةةه، فةةضلا اةةمع المحبسةةت  شةةر للظهةةي  ةةن فمةةل لةةم لظهةةر، كمةةا أن 
أصواتاو مظكرة في أحد البيوت، فله دخولها، ومداهمة أصحابهاي ألن شر  الظهةور تحّقةق هظةا بحااةة 

، مثةةل أصةةوات الم اميةةر، واألوتةةاِر إلا ارت مةةت، بحيةةث فةةاوس للةةع حي ةةان الةةدار، وكةةذا إلا (5)معالسةة
ارت مةةت أصةةوات السةةكار  بالكلمةةات المألوفةةة بيةةظهم، بحيةةث لسةةممها أهةةل الشةةوارعي فهةةذا إيهةةار 

فيةه ي ألن إدراك المظكر، بضحد  الحواا اإلنسانية، لمّد بمثابة كونه ياهراو، فبثبةت (6)موفت للحسبة
 الحسبة.

                                                 

يقرصررر شرررط الظهررور علررأ الرؤيررة بحاسررة البصررر, بررل يشررمل أيضرران الحررواس انارررم, كحاسررة السررمع ال  -(1)
والشم, واللمس, فال يمكن أن ناصطص ذلك بحاسة البصر, بل المراد العلم, وهرذا الحرواس أيضران رفيرد العلرم. 

 .28, ص3ينظر, الغزالي: إحياء علوم الدين, م 
 .503 - 502, ص1ائي اإلسالمي, جعبد القادر عودة: الرشريع الجن -(2)
 .12الحجرات: اآلية  -(3)
ررس والرنررافس  -(4) الحررديث أارجرره مسررلم فرري صررحيحه, كررراب البررر والصررلة واآلداب, برراب رحررريم الظررن والرجسط

 .1985, ص4, ج2563والرناجش ونحوها, رقم الحديث 
 .77بدرية بنت سعود: فقه إنكار المنكر, ص 5)-)
  .28, ص3نفسه, م الغزالي: المصدر  -(6)
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في المظكر، إلا  لم المحبست بوقو ه، وللع  ةن طرلةق إبال ةه مةن ِقبةل  الظهوركما لبحقق 
، فمليةه أن ل سةبمجل ااةبدراكهاأحد األفراد، بأن ثمة فرلمة لقر  وقو ها، وفي تأخير اإلنكار ل وت 

ما في حالةة البلةبس في البدخل، إلنكار المظكر قبل وقو ه، أو المظع من اابمراره بمد الشروع فيه،ك
مثل أن ل بره من لثق بصدقه، أن رفالو خال بامرأة لي ني بها، أو رفل ليقبله، فيجوس » ب مل المظكر، 

له في مثل هذه الحالة أن لبجّسس، ولقدا  ل  الكشف والبحث، حذراو من فوات ماال لسبدرك مةن 
بجّسةةس فةي هةةذه الحالةةة، ألن ، فيجةةوس للمحبسةت ال(1)«انبهةاك المحةةارا، وارتكةا  المحظةةورات... 
ما خرج  ن هذا الحد، وقصر  ن حّد هذه الرتبة، فال » الملم بالجرلمة ثبت  ن طرلق اإلبالغ، أما 

 .(2)«لجوس البجّسس  ليه، وال كشف األابار  ظه 
للمظكرات، البي يهرت بمد انبهةاء ارتكابهةا، فبةالر م مةن أنةه  لة  المحبسةت، أن  بالظسبةأما 

، الةذي لكةون قةد انبهة  فملةه للمظكرو  الحسبة، إاّل أنه تقوا هظاك مسألة حكم السبر لقوا برفع د 
 إل ل بلف فمله بالظسبة لظو ية ال مل وال ا ل، وت صيل للع  ل  الظحو البالي: 

، فةال لجةوس كشةف اةبره، إلا  بال سةادإلا كان ال مل المظكر، وقةع مةن ِقبةل فا ةل  يةر ممةروف 
، أمةةةا إلا وصةةةل إلةةة  مةةةا فيةةةه الحةةةد، في يّةةةر (3)ل إلةةة  مةةةا لقةةةوا فيةةةه الحةةةدكةةةان ال مةةةل المظكةةةر، ال لصةةة
ي ألنةةه لكةةون مبةةرّدداو بةةين الشةةهادة فةةي د ةةو  الحسةةبة، والبةةوقي  ةةن اإل ةةالاالمحبسةةت بةةين السةةبر، و 

 ، إل فاءت  ّدة نصو  شر ية تّدل  ل  للع، ومظها:(4)هبع حرمة المسلم والسبر أول  وأفضل
َ     ُل ِ  الي    ِذيَّ  ِإَّي الي    قولةةةةه تمةةةةال :   اِن  ُ َِ    ِا  اْل ُ    ْم ءاِذيَّ  ُيُِيُّ    ةَّ  س َّ ي  م دُ    ةا ْل 

َْل ُ   ةَّ  ا      ذ ا    َْل   ُم َ سَ   ُتْم    ي   َْ ِ ا َ اَِة  َ ِل َ اللي  ُه ي   ، فةةالمراد إشةةا ة ( 5){لِ  ِم  ِ  ال  دُّ
 ةن اةوء الظةن ال احشة  ل  المةؤمن المسةببر، فيمةا وقةع مظةه أو اتهةم بةه وهةو بةريء، ولممةوا الظهةي 

 .( 6)بالمسلم، الذي ياهره المدالة، والسبر

                                                 

 272: انحكام السلطانية, صيالماورد -(1)
 .272: انحكام السلطانية, صيالماورد -(2)
 .311عبد ي محمد عبد ي: والية الحسبة في اإلسالم, ص -(3)
 .558 - 557, ص6وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلره, ج -(4)
 .19النور: اآلية -(5)
اص: أحكام ا -(6)  . 289, ص5لقرآن, جالجصط
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 ( 1)« وّههن سههل ّسههلماً سههله ا  يههو  الـياّههة : » ... –صةةل  ا   لةةةيه واةةلم  –ا   راةةولوقةةال 

 .( 2)« ثم ال يسل ا  على عبد يف الدنيا إالّ سله ا  يو  الـياّة» وقال ألضاو:
 
 
 

وائل ابن أبي سلد  ةن الرفةل لةر  مةن أخيةه المسةلم ممصةية » وقد فاء   في المميار ما نّصه: 
، و ير للع من أول ما فمل للع، ولم لبقّدا له قبل للع شيء، هل ل شي للةع والسرقةمثل ال نا، 

  ليه أوالو في أول مّرة....؟
 .( 3)«فأفا : من  ِلم بالمماصي فال لظبغي أن لهبع ابره، وإن رف  قبول مو ظبه فليمظه برفق... 

أما إلا كان ال مل المظكر، وقع مةن فااةق ممروفةاو بال سةاد، فيجةت أن لظكةر  ليةه فملةه، الةذي 
، بةل حبة  الةذي ال لصةل إلة  مةا لقةوا فيةه الحةدي ألنةه مشةبهر بال سةق، ومملظةاو الحةدلصل إل  ما فيه 

بهةةةةاك للمظكةةةةرات، وال لبةةةةالي بمةةةةا ارتكةةةةت مظهةةةةا، فسةةةةبره لغرلةةةةه بال لةةةةادة فةةةةي اإللةةةةذاء، وال سةةةةاد، وان
أفمالةةه، وللةةع مةةن  مظكةةراتأمثةةال هةةذا ال ا ةةل أاةةباره، وتظهةةر  أن تهبةةع، ولهةةذا لجةةت ( 4)الحةةةرمات

 خالل رفع د و  الحسبة ضّده، لبوقيع المقا   ليه حب  ال لمود لإلخالل بالظظاا الماا.
 وا لم أن الظاا  ل  ضربين :» لقول ابن رفت الحظبلي:

مظةه ه ةوة أو سلّةة، فضنةه ال  وقمةتيء مةن المماصةي،فضلا ال لمةرف بِشة مسةبوراو من كةان : أحدمها
 لجوس هبكها، وال كش ها، وال البحد  بهاي ألن للع  يبة محرمة....

إن كان مشبهراو بالمماصي مملظاو بها، وال لبالي بما ارتكت مظها، وال بما قيل له، هةذا  :والههثانههي
 .( 5)«المملن، وليس له  يبة هو ال افر 

                                                 

الحرررديث أارجررره الباررراري فررري صرررحيحه, كرررراب المظرررالم, بررراب ال يظلرررم المسرررلم المسرررلم وال يسرررلمه, رقرررم  -(1)
, ومسلم في صرحيحه, كرراب البرر والصرلة واآلداب, براب رحرريم الظلرم, رقرم 862, ص2, ج2310الحديث
 .1996, ص4, ج2580الحديث

لبرر والصرلة واآلداب, براب بشرارة مرن سررر ي رعرالأ عيبره فري الحديث أارجه مسلم فري صرحيحه, كرراب ا -(2)
 .2002, ص4, ج2590الدنيا, بأن يسرر عليه في اآلارة, رقم الحديث

 .303 - 302, ص11الونشريسي: المعيار المعرب , ج -(3)
 . 76 -75بدرية بنت سعود: فقه إنكار المنكر, ص -(4)
 .321ص ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم, -(5)
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ياهراو، فضنةه لجةت أن لةدرك بضحةد  الحةواا اإلنسةانية، باإلضةافة  المظكرلكون  فحب  ،وعلي 
إل  اإلبالغ، الذي لكون من ثقة صادق، فكل هذه ال رق، لثبت بها الملم بظهةور المظكةر، ومةا  ةدا 
للةةع ال لجةةوس البجّسةةس فيةةه، لةةةما ثبةةت مةةن الظهةةي  ظةةه، أمةةا بالظسةةبة لحكةةم السةةبر فيمةةا انبهةة  مةةن 

ا كان ال مل المظكر، وقع مةن ِقبةل فا ةل  يةر ممةروف بال سةاد، فةال لجةوس كشةف اةبره المظكرات فضل
في فميع األحوال، وإلا كان وقوع ال مل من ِقبل فااةق ممةروف بال سةاد، فيجةت أن لظكةر  ليةه فةي 

 فميع األحوال.
 
 
 
 

 رابعاا: أن يكون معلوماا بغير اجتهاد.  -
 تمرضهم لمسائل ال الف، بالظظر ال ببارلن، وهما:لقد تظاول ال قهاء مسألة اإلنكار،  ظد  

 بالظظر للمسألة البي هي محل افبهاد. -1
 بالظظر للمسألة البي هي محل إفماع. -2

 وقد وردت  ّدة أراء في هذه المسألة، لهدف ممظمها إل  ممظ  واحد، ومن تلع اةراء نجد: 
أن لحمةل الظةاا فيمةا  واخبلف ال قهاء من أصحا  الشةافمي، هةل لجةوس لةه» قول الماوردي:

 لظكره من األمور، البي اخبلف ال قهاء فيها  ل  رأله وافبهاده أا ال؟  ل  وفهين:
: أن لةةه أن لحمةةل للةةع  لةة  رألةةه، وافبهةةاده، (1)وهةةو قةةول أبةةي اةةميد اإلصةة  ري :أحههدمها

 فمل  هةذا لجةت  لة  المحبسةت أن لكةون  المةاو مةن أهةل االفبهةاد فةي أحكةاا الةدلن، ليجبهةد رألةه
 فيما اخبلف فيه.

لةيس لةه أن لحمةل الظةاا  لة  رألةه وافبهةاده، وال لقةودهم إلة  مذهبةه، لبسةولغ  :و الوج  الثاني
االفبهاد للكافة فيمةا اخبلةف فيةه، فملة  هةذا لجةوس أن لكةون المحبسةت مةن  يةر أهةل االفبهةاد إلا  

 .( 2)«كان  ارفاو بالمظكرات المب ق  ليها 

                                                 

أبي سعيد اإلصطاري: هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد اإلصطاري الشرافعي, فقيره العرراق, ورفيرق        -(1)
 .83, ص2هـ . ينظر, الذهبي: رهذيب سير أعالم النبالء, ج328ابن سري , وله رصانيف مفيدة, روفي سنة

 .261الماوردي: انحكام السلطانية, ص -(2)
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لمسمود، بأنه ال لشبر  أن لكةون المحبسةت من أهةل االفبهادي الم ل  بن أحمد اولرّف   بد 
االحبسا ، ولمّمت المظكرات، الفبقةار المجبهةدلن، فالظصةو  الشةر ية  ألنّظا لو شرطظا للع لبمّ ل

البي د ت األمة لامر بالممروف، والظهي  ن المظكر، لم ت اطت المجبهدلن مظهم فقط، بل فاءت 
ا بالمجبهةةد لحبةةاج إلةة  م ّصةةب، فيببةةين مةةن للةةع أنةةه ال لشةةبر  فةةي  لةة  صةةيغ الممةةوا، وت صيصةةه

 .( 1)المحبست، أن لكون من أهل االفبهاد
كمةةا أنةةةه لةةةو قلظةةةا بأنةةةه لجةةةوس للمحبسةةةت حمةةةل الظةةةاا  لةةة  افبهةةةاده، كةةةان ال بةةةّد أن ل بلةةةف 

 شةة ب واحةةد مةةن ِقبةةل اثظةةين، أو أكثةةر مةةن المحبسةةبين لُةةؤمرالمحبسةةبون فةةي نو يةةة افبهةةادهم، فقةةد 
 .( 2)باخبالف  رائهم في بلف األمر  ظده، وقد لحد  بلبلة وتشبت، ومن ثم الضياع بين المذاهت

فكل ما هو في محل االفبهاد، فال حسبة فيه، فليس للحظ ةي أن لظكةر  لة  » لقول الغ الي: 
الشةةافمي أكلةةه الضةةت، والضةةبع، ومبةةروك البسةةمية، وال للشةةافمي أن لظكةةر  لةة  الحظ ةةي شةةربه الظبيةةذ 

 .( 3)«لذي ليس بمسكر...، إل   ير للع من مجاري االفبهاد ا
وقةولهم » وقد أحسن ابن القيم، توضي  مسألة  دا اإلنكار في مسةائل ال ةالف، حيةث قةال:

إلة  القةول، وال بةو ، أو  لبوفةهإن مسائل ال الف ال إنكار فيهةا لةيس بصةحي ، فةضن اإلنكةار إمةا أن 
 الممل.

 ةةالف السةةظة، أو إفما ةةاو شةةائماو، وفةةت إنكةةاره ات اقةةاو...، وأمةةا أمةةا األول: فةةضلا كةةان القةةول ل
الممةةل فةةضلا كةةان  لةة  خةةالف اةةظة، أو إفمةةاع وفةةت إنكةةاره، بحسةةت درفةةات اإلنكةةار، وكيةةف لقةةول 

ض حكةةم بةةظقفقيةةه ال إنكةةار فةةي المسةةائل الم بلةةف فيهةةا، وال قهةةاء مةةن اةةائر ال وائةةف قةةد صةةّرحوا 
ن كان قد وافق فيةه بمةض الملمةاء. وأمةا إلا لةم لكةن فةي المسةألة الحاكم إلا خالف كباباو، أو اظة، وإ

 اظة، وال إفماع، ولالفبهاد فيها مساغ، لم تظكر  ل  من  مل بها مجبهداو، أو مقلداو.
وإنما دخل هذا اللبس من فهة أن القائل لمبقد أن مسائل ال الف هي مسائل االفبهاد، كما 

 .( 4)«لهم تحقيق في الملم ، مةّمن ليس الظااا بقد للع طوائف من 
ولبض  من كةالا ابةن القةيم، بأنةه إلا ُوفةد الةظب، أو اإلفمةاع فةي المسةألة، فةال  بةرة ب ةالف 

قةةول «  ةةدا اإلنكةةار فةةي مسةةائل ال ةةالف » الم ةةالف، كائظةةاو مةةن كةةان، وبةةذلع لمةةّد إطةةالق القةةول  
ا كانةةت المسةةألة مةةن مسةةائل ، فةةضل«ال إنكةةار فةةي مسةةائل االفبهةةاد » باطةةل، وإنمةةا المبةةارة الصةةحيحة 

                                                 

 .229بن المسعود: انمر بالمعروف والنهي عن المنكر, صعبد العزيز  -(1)
 .91بدرية بنت سعود: فقه إنكار المنكر, ص -(2)
 .29, ص3الغزالي: إحياء علوم الدين, م  -(3)
 .347, ص3ابن القيم: إعالم الموقعين عن رب العالمين, ج -(4)
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االفبهاد، البي لم لرد فيها نب صرل  ق مةي الثبةوت والداللةة مةن الكبةا ، أو السةظة الصةحيحة، أو 
وقةةةع  ليهةةةا اإلفمةةةاع، فهةةةذه مسةةةلم بمةةةدا اإلنكةةةار فيهةةةا، وبهةةةذا لببةةةّين ال ةةةرق بةةةين مسةةةائل االفبهةةةاد، 

افبهةةةاد، كمةةةا قةةةد لشةةةمل ، أي أن ال ةةةالف لشةةةمل المسةةةائل، البةةةي هةةةي محةةةل (1)ومسةةةائل ال ةةةالف
المسائل، البي هي محل إفماع، إاّل أنه إلا كانت المسألة الواقع فيها ال الف محةل إفمةاع، فةالرأي 
الم ةةالف  يةةر ممببةةر، وال لمظةةع المحبسةةت مةةن اإلنكةةار، أمةةا إلا كانةةت المسةةألة الواقةةع فيهةةا ال ةةالف 

 .( 2)محل افبهاد، فالرأي الم الف ممببر، ولمظع من االحبسا 
مةةةّما ات ةةق ال قهةةاء  لةة   لكةةونفحبةة  لكةةون المظكةةر مملومةةاو بغيةةر افبهةةاد، لجةةت أن  وعليهه ،

ا ببةةاره مظكةةراو، أمةةا بالظسةةبة لإلنكةةار فةةي المسةةائل ال ةةالف، فلةةيس كةةل خةةالف ممببةةر، حيةةث لكةةون 
ال الف ممببراو إلا كانت المسةألة محةالل للظظةر واالفبهةاد، وبةذلع لمظةع المحبسةت مةن اإلنكةار، أمةا 

لا كةةان ال ةةالف فةةي المسةةألة ال لقةةوا  لةة  دليةةل، كالةةذي ل ةةالف صةةرل  القةةر ن، والسةةظة الصةةحيحة إ
 المبواترة واإلفماع، فضن ال الف  ير ممببر، وال لمظع المحبست من اإلنكار.

 .: الخضوع لرقابة ولية المظالمالفرع الثاني
 لةة  الظظةةاا المةةاا  لمحافظةةةلتمببةةر واللةةة الحسةةبة مةةن الويةةائف اإلدارلةةة فةةي الدولةةة، إل تهةةدف 

 للمحبست، والمبملقة باخبصاصاته الويي ية في الدولة. اإلدارلةوللع  ن طرلق الرقابة 
، البةي لكةون الةوالة طرفةا المظاس ةاتكما لّمد من أهم اخبصاصات والي المظةالم، البةدخل فةي 

هم بالمسف في السةيرة، الظظر في تمّدي الوالة  ل  الر ية، وأخذ» فيها إل لقول الماوردي في للع:
فهذا من لةواسا الظظةر فةي المظةالم، الةذي ال لقةف  لة  يالمةة مةبظّلم، فيكةون لسةيرة الةوالة مبصةّ حاو 

 .( 3)« ن أحوالهم مسبكش او، ليقولهم إن أنص وا، ولك هم إن  س وا، ولسببدل بهم إن لم لظص وا 
إدارلةة، فضنهةا ت ضةع لرقابةة والةي  البي لقوا بها المحبست، تمد أ مةاالو  اإلفراء اتولةّما كانت 

حيةةث لقةةوا هةةذا األخيةةر، بمظةةع والةةي مةةن الحسةةبة مةةن ال ةةروج  ةةن صةةالحياته الويي يةةة،  (4)المظةةالم
، وهةي: رقابةة اإللغةاء، ورقابةة نةاحيبينوتقولم ما انحرف مةن أ مالةه، ولةبم للةع  ةن طرلةق الرقابةة مةن 

 البمولض.
 . بةأولا: رقابة  اإللغاء على وسائل الحس  -

                                                 

 .326االد بن عثمان السبت: انمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ص -(1)
 .191عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة, ص -(2)
 .97الماوردي: انحكام السلطانية, ص -(3)
بالنظر الارصاصاره واليرة المظرالم, وكرذا جهرة القضراء اإلداري, فإننرا نجرد أن اارصاصرات والري المظرالم  -(4)

رشرمل اارصاصرات أكثر ارساعان من اارصاصات القضاء اإلداري في الرنظم المعاصررة,أي أن اارصاصراره 
 .154القضاء اإلداري, ورزيد عليها. ينظر, محمد كمال الدين إمام: أصول الحسبة في اإلسالم, ص
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لجةةةت أن لمةةةارا المحبسةةةت أ مةةةال االحبسةةةا ، وفقةةةاو للشةةةرو  البةةةي لجةةةت ُمرا اتهةةةا فةةةي  
المحبست فيه فضلا لم تبوافر تلع الشرو ، أو تحققت فميمةاو إال واحةد مظهةا، ال لمكةن للمحبسةت 
أن لبةةدخل الاةةبممال واةةائل الحسةةبة، حيةةث أنةةه إلا تةةدخل مةةع  ةةدا الب امةةه، بالشةةرو  البةةي لجةةت 

ي المحبست فيه، فضن تدخله لمّد  ير مشروع، وقابالو لل مةن فيةه أمةاا والةي المظةالم، مةةّما مرا اتها ف
 لمّرض اإلفراء الذي لقوا به المحبست لإللغاء.

ومثال للع أن لصدر المحبسةت قةراراو لمظةع فيةه مةن تةرك الضةوء مشةبمالو فةي المظةاسل، وللةع 
في أحد المظاسل، وفي مثل هةذا  مشبمالو ور الضوء أثظاء السا ات المبأخرة من الليل، بظاءو  ل  أن يه

الوقت لدّل  لة  أن ثمةة مظكةر لرتكةت، مةةّما ل ةّول المحبسةت اةل ة البةدخل، لبغييةر المظكةر الةذي 
لمكةةن أن لقةةع   أو مبلبسةةاو بةةه فةةي تلةةع المظةةاسل، إالّ أن يهةةور الضةةوء مشةةبمالو فةةي المظةةاسل، ولةةو فةةي 

 لة   تةدلّ الملم بظهور المظكر، كما أنه ال لشكل أمارة قولةة، اا ات مبأخرة من الليل ال ل يد ثبوت 
إمكانية وقوع مظكةر  فهةذا لُمةّد مةن بةا  إاةاء ة الظةن بالمسةاكن، البةي لظهةر فيهةا الضةوء مشةبمالو فةي 
تلةةةع السةةةا ات مةةةن الليةةةل ألن ارتكةةةا  المظكةةةر لةةةيس االحبمةةةال الوحيةةةد فةةةي هةةةذه الحالةةةة،بل هظةةةاك 

 ر بها هذه المسألة.احبماالت كثيرة لمكن أن ن سّ 
وبذلع لكون قةرار المحبسةت بةاطالو، و يةر مشةروع، إل لمكةن لةوالي المظةالم، أن لقةوا بضلغةاء 

إلا  لةةم بةةه، أو تقةةدا إليةةه أحةةد الممظيةةين برفةةع د ةةو  اإللغةةاء، حيةةث تظبهةةي رقابةةة اإللغةةاء هةةذا القةةرار 
المشةروعي ألن  ةدا البة اا  بصدور حكم قضائي من والةي المظةالم، لقضةي بضلغةاء القةرار اإلداري  يةر

المحبست بالشرو ، المبملقة بمماراة اخبصاصاته الويي يةة، لشةكل انحرافةاو فةي ااةبممال السةل ة،  
كما لمّد  دواناو، وتمدلاو  ل  حقوق، وحرلات الر ية، مةّما ل ّول والةي المظةالم البةدخل، لرفةع الظلةم 

ااةةبممالهم للسةةل ة، ومةةن هةةؤالء الةةوالة نجةةد الواقةةع  لةة  الر يةةة، وللةةع مةةن فةةّراء تمّسةةف الةةوالة فةةي 
 والي الحسبة.

وتجةةةةةدر اإلشةةةةةارة إلةةةةة  أن والةةةةةي المظةةةةةالم فةةةةةي مماراةةةةةبه الخبصاصةةةةةاته، ال لبقيةةةةةد بالقوا ةةةةةد، 
، بةالبي لببمهةا والةي الحسةبة شةبيهةواإلفراء ات البي لسير  ليها القضةاء المةادي، بةل لب ةذ إفةراء ات 

المظةةالم أن لسةةلع كةةل السةةبل، وال ةةرق البةةي تةةؤّدي إلةة    فةةي مماراةةة اخبصاصةةاته الويي يةةة، فلةةوالي
كشةةف الحقيقةةة وتوصةةله إليهةةا، ومةةن ثةةم فهةةو لسةةب يع أن لبةةدخل لرفةةع الظلةةم، وال صةةل فةةي القضةةالا، 
والمظاس ةةةةات، دون أن تقبصةةةةر إفةةةةراء ات  ملةةةةه فقةةةةط  لةةةة  رفةةةةع د ةةةةو ، أو طلةةةةت مةةةةن ِقبةةةةل أحةةةةد 
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، أو الوالة  ن اإلفصاح، أو إيهار ما حةّل بةه، أو المبضّررلن، ألن هذا األخير قد لمج ه يلم الحّكاا
 .(1)وقع  ليه مظهم

وبةةذلع، فةةضن القةةرار اإلداري للمحبسةةت، لّمةةد بةةاطالو ، و يةةر مشةةروع، إلا كةةان م ال ةةاو لمبةةدأ 
، حيث لمكن إلغاء هذا القةرار، وللةع  ةن طرلةق الرقابةة المباشةرة، لةوالي المظةالم  لة  (2)المشرو ية

المشرو ة، أو  ن طرلق إبال ه من قبل أحد األفراد الممظيين، إل تمّد هةذه الرقابةة أ مال اإلدارة  ير 
البواسن، بين مب لبات ح ةظ الظظةاا المةاا، والبمكةين لحقةوق، وحرلةات  فّمالة، ولات أهمية في ح ظ

 الر ية، البي د ا اإلاالا لح ظها، وتوفير الضمانات الالسمة لحمالبها. 
 .ض على وسائل الحسبةثانياا: رقابة التعوي  -

األصةةل فةةي أ مةةال المحبسةةت، أن لسةةبممل الواةةيلة المالئمةةة لةةدفع المظكةةر، والبةةي ت رضةةها 
الضرورة الاّلسمة دون تجاوسهةا، فملة  المحبسةت أن لقبصةر فةي البغييةر  لة  القةدر الةاّلسا، والمحبةاج 

 ، إال إلا ثبةت لةه  ةدا إليه في تغيير المظكر، للع أنه ال لجوس للمحبست أن لظبقل من وايلة ألخر 
المظكةر، فمظةدها لظبقةل للواةيلة البةي تليهةا، وبةذلع لجةت البرتيةت  تغييةر فدو  الوايلة السةابقة فةي

بةةةين الواةةةائل، فةةةال لجةةةوس للمحبسةةةت أن للجةةةأ إلةةة  الواةةةيلة األشةةةد، مةةةا دامةةةت األاةةةهل مجدلةةةة فةةةي 
 .(1)الوصول إل  الهدف المقصود، وهو مظع المظكر

في دفع المظكر، ونبم  ن للةع إلحةاق  الدفاعوس المحبست حدود أفمال و ليه، فضنه إلا تجا
، فضنةةه لكةةون  ظةةدها مسةةؤوالو  ةةن تجةةاوس حةةدود الةةدفاع، وللةةع (2)أل   يةةر محبةةاج إليةةه لةةدفع المظكةةر

بةةالبمولض  ةةن األضةةرار، البةةي لحقةةت بةةاألفراد، نبيجةةة هةةذا البجةةاوس، ولمبّةةر  لةة  البمةةولض فةةي ال قةةه 
 اإلاالمي بالضمان.

                                                 

 .575 - 574, ص2ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والراريخ اإلسالمي, ك -(1)
ن, ذلررك أن الدولررة يرجررع للفقرره اإلسررالمي فضررل السرربق فرري رقريررر مبرردأ المشررروعية, واضرروا الدولررة للقررانو -(2)

اإلسررالمية, سرربقت الررنظم المعاصرررة فرري كونهررا دولررة قانونيررة منررذ لحظررة ميالدهررا, وأن هيئارهررا الحاكمررة مررن 
ررف وفرق انحكرام الرري جراَء بهرا الشرارا الحكريم, فالسرلطة فري الدولرة اإلسرالمية ال  أعالها إلرأ أدناهرا, ررصط

دة, وسررابقة عليهررا, وإال كانررت رصرررفارها باطلررة  رمررارس اارصاصررارها, وال ررصرررف إالط وفررق قواعررد محرردط 
ر الضرمانات  و ير مشروعة,كما أن اإلسالم لم يكرف برقرير هذا المبدأ, وإنما ذهرب إلرأ أبعرد مرن ذلرك, فقررط
العملية الكافية الري رحول دون وقوا السلطة العامة في ماالفة مبدأ المشروعية, وررمثرل هرذا الضرمانات فري 

حررق انمررن » المسررؤولية, و يرهررا مررن الضررمانات. ينظررر, عثمرران عبررد الملررك الصررال :الشررورم والرقابررة, و
, الكويرت, كليرة 7, س4 -1, مجلرة الحقروق, ا« -دراسرة مقارنرة بالقرانون الوضرعي   -الفردي في اإلسالم 

 .103 - 94ص  -م 1983الحقوق بجامعة الكويت, 
 .447سالمي, ص محمد سيد عبد الرواب: الدفاا الشرعي في الفقه اإل -(1)
 .314أحمد الحجي الكردي: بحوث وفراوم فقهية معاصرة, ص -(2)
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ثال للع أن لقوا المحبست ببح يم، وتم يل صالحية كل ما لوفةد فةي محةل تجةاري لبيةع وم
األ ذلة، بظاءو  ل  أن صاحبه لبيع ال مر، فأفمال الةدفاع هظةا تجةاوست حةدود تغييةر المظكةر، وأصةب  
المحبست مسؤوالو  ن نبائجها، إلا أمكظه أن لكب ي بحجة ، ومصةادرة مشةروبات ال مةر فقةط، دون 

لغيرهةا مةن المةواد الغذائيةة، أي أنةه لثبةت  لة  المحبسةت الضةمان، إلا أمكظةه إسالةة المظكةر،  البّمرض
وتةرك مةا  ةداه، فيجةوس لصةةاحت المحةل فةي هةذه الحالةة، أن لبقةةّدا برفةع د ةو  البمةولض أمةاا واللةةة 
المظالم  حيث لقوا والي المظالم، بضصدار حكم قضائي، لقضي بالبمولض  ن األضةرار البةي لحقةت 

 صاحت المحل والظافمة  ن تجاوس أفمال الّدفاع.ب
فمال الةدفاع األضرارإل  أن البمولض  ن  وجتدر اإلشارة ، البي تكون نبيجة تجاوس حدود أ َ 

 تكون بالظظر ال ببارلن، وهما:
 بالظظر لبجاوس حدود أفمال الّدفاع نبيجة البدخل  ير المشروع -1
 جة البدخل المشروع.بالظظر لبجاوس حدود أفمال الّدفاع نبي -2

 يةر المشةروع مةن قبةل المحبسةت، فضنةه  البةدخلفضلا كان تجةاوس حةدود أفمةال الةدفاع، نبيجةة 
لكون مسؤوالو  ن كامل الظبائم المبرتبة  ن البدخل، ألن أصل البدّخل باطل، و ير مشروع فالبدخل 

 في هذه الحالة قابالو لإللغاء، والبمولض مماو.
البةدخل المشةروع مةن ِقبةل المحبسةت، فضنةه  نبيجةةدود أفمةال الةّدفاع، أما إلا كان البجةاوس لحة

لكون مسؤوالو  ن األضرار، البي كانت نبيجة البجاوس، لحدود أفمال الدفاع ال  ل   يرها، وهةذا مةع 
مرا اة الشرو  المبملقة ببغيير المظكر باليةد، حيةث لكةون البةدخل فةي هةذه الحالةة  يةر قابةٍل لإللغةاء 

 .لض، فأصل البدخل صحي ، ومشروع، إالّ أن فيه تجاوس لحدود أفمال الدفاعوقابل للبمو 

والسبت في للع أنه لشبر  في دفع المظكر أن لدفع بألسر ما لظدفع به، فال لجةوس أن لةدفع 
لجةوس أن لةدفع بةأكثر مةةّما لدفمةهي ألن مةا  والبأقل مةّما لدفمه ماداا الدافع قادراو  ل  دفمةه بةاألكثر، 

، ولكةةون المحبسةةت مسةةؤوالو  ةةن نبائجهةةا، حيةةث أنةةه بمةةدما كانةةت ( 1)لحافةةة لمببةةر فرلمةةةساد  ةةن ا
أ مةةال المحبسةةةت، تهةةدف لمظةةةع اإلخةةالل بالظظةةةاا الماا،أصةةبحت تشةةةكل مصةةدراو لإلخةةةالل بالظظةةةاا 

 الماا.
ومثال للع، إلا كان المظكر لظدفع بةالبمظيف، فق ةذ ف  المحبسةت فا ةل المظكةري فهةو مسةؤول 

ن القةةذف ال لةةةدخل فةةةي البمظيةةفي وإلا كةةةان المظكةةةر لظةةدفع بالبهدلةةةد، أو الب ولةةةف،  ةةن القةةةذفي أل

                                                 

 .505, ص1عبد القادر عودة: الرشريع الجنائي اإلسالمي, ج -(1)
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، والجةرح، وألضةاو إلا كةان المظكةر شةر  الضةر فض ر    فا ل المظكر، أو فرحةهي فهةو مسةؤول  ةن 
ال مر، أو إحراسها، فضن تغيير المظكر، لك ي فيه إراقة ال مر، فضلا أتلف الموائد المظصوبة في محل 

ي ألن هةذه األفمةال سلةادات ال ( 1)ر، أو األبوا ، أو المبمة، أو أ حرقها، فهةو مسةؤول  ةن للةعال ّما
 .( 2)صلة لها ببغيير المظكر

ودفةةع المظكةةر بمةةا لظةةدفع بةةه، لقبضةةي أن ت بلةةف واةةائل دفةةع المظكةةر بةةاخبالف نةةوع المظكةةر  
ل  لةدفع مظكةر، قةد ال واخبالف حالة فا له، ألن ما ندفع بةه شة ب قةد ال لظةدفع بةه  خةر، ومةا لصة

، للةع أن الم لةو  مةن المحبسةت، أن لب يّةر مةن واةائل االحبسةا  مةا ( 3)لصل  لدفع مظكر  خةر
لالئم، ولظاات دفع المظكر من  يةر سلةادة أو نقصةان، إلا كةان مةن وراء تلةع الواةائل، تحقيةق مةا بةه 

، أو حصةةول مظكةةر تحصةةيل مصةةلحة، أو دفةةع م سةةدة، فةةضلا كةةان مةةا لبرتةةت  ظهةةا فةةوات ممةةروف أكبةةر
أكبةةر، لةةم لكةةن هةةذا االحبسةةا  م لةةو  شةةر اوي ألن الشةةرع إنمةةا أوفةةت الحسةةبة، لجلةةت المصةةال   

مةةّما هةو قةائم، لةم لكةن هةذا االحبسةا  مةةّما  أشد االحبسا ودرء الم اادي فضلا كان ما لبرتت  ل  
شةةة ا ، أمةةةر بةةةه الشةةةرع، وت بلةةةف المالئمةةةة فةةةي ااةةةبممال واةةةائل الحسةةةبة، بحسةةةت اخةةةبالف األ

 .( 4)واألحوال والظروف
وبذلع، فضن المحبست في اابمماله لواائل الحسةبة، ُملة ا بةدفع المظكةر بألسةر م ةا لظةدفع بةه 
دون سلادة أو نقصان، ولوالي المظالم صالحية الرقابةة  لة  مةد  مالئمةة، وتظااةت أفمةال الةدفاع مةع 

ة أكثةر، وأشةد مسااةاو بالظظةاا المةاا، ما لظدفع به المظكةر، فةضلا كانةت أفمةال الةدفاع، أدت إلة  م سةد
، والم البةةة بالبةةةمولض  ةةن األضةةرار، البةةي اةةّببها البجةةاوس الظلةةمفةةاس الةةوالي المظةةالم البةةدخل لرفةةع 

 لحدود أفمال الّدفاع.

فضن رقابةة البمةولض، البةي تماراةها واللةة المظةالم  لة  أ مةال المحبسةت، تمةّد واةيلة  ،وعليه
وحرلةةةات الر يةةة، ولموافهةةةة أي تجةةةاوس مةةن ِقبةةةل المحبسةةةت،  ظةةةد  أخةةر  فّمالةةةة فةةةي حمالةةة حقةةةوق،

 ااب دامه لإلفراءات المبملقة بأفمال الّدفاع.
 : مقارنة ضوابط الحسبة بضوابط الضبط اإلداري.  الفرع الثالث

إن السةةل ة البةةي تبمبةةع بهةةا كةةالّ مةةن ويي بةةي الحسةةبة، والضةةبط اإلداري ليسةةت  لةة  إطالقهةةا 
اتهما ضةةةمن قيةةةود، وضةةةوابط محةةةّددة، وللةةةع مةةةن أفةةةل إقامةةةة البةةةواسن بةةةين وإنمةةةا تماراةةةان اخبصاصةةة

                                                 

 .510, ص1المرجع نفسه, ج -(1)
 .448محمد سيد عبد الرواب: الدفاا الشرعي في الفقه اإلسالمي, ص -(2)
 .505, ص1جعبد القادر عودة: المرجع نفسه, -(3)
 .197عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة, ص -(4)
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األفراد، حيث ت ضع كالّ من السل بين لاللب اا  وحرلاتمب لبات ح ظ الظظاا الماا، وح ظ حقوق، 
بمبةةةدأ المشةةةرو ية مةةةن فهةةةة، وال ضةةةوع للرقابةةةة القضةةةائية مةةةن فهةةةة أخةةةر ، وهةةةذا فةةةي إطةةةار الظظةةةاا 

اااه كّل من الظظامين، وبذلع اظبّمرض للمقارنة بين هاتين السل بين من القانوني، الذي لقوا  ل  أ
 حيث القيود  والضوابط البي لكرناها.

 أولا: من حيث اللتزام بمبدأ المشروعية.    -
لقد   ر ف  كّل من ال قه اإلاالمي، والوضمي مبدأ المشرو ية، ومد  خضةوع اةل ات الدولةة  

لوضةةةمي، إل لمةةةّد هةةةذا المبةةةدأ مةةةن الضةةةمانات الالسمةةةة لح ةةةظ حقةةةوق لةةةه فةةةي الظظةةةامين اإلاةةةالمي، وا
وحرلةةات األفةةراد، وبةةذلع للةة ا اةةل بي الحسةةبة، والضةةبط اإلداري االلبةة اا بمبةةدأ المشةةرو ية، أثظةةاء 

المةةةاا، حبةةة  تكةةةون أ مالهمةةةا صةةةحيحة،  الظظةةةااات ةةةال اإلفةةةراء ات الوقائيةةةة الالسمة،للمحافظةةةة  لةةة  
ما  لة  هةذا المبةدأ، كانةت باطلةة، و يةر مشةرو ة، كمةا تكةون اإلدارة ومشرو ة فضلا خرفت تّصةرفاته

 مسؤولة  ل  األضرار الظافمة  ن هذا االنحراف.
 
 
 
 

وبةةالر م مةةن ات ةةاق اةةل بي الحسةةبة، والضةةبط اإلداري  لةة  االلبةة اا بمبةةدأ المشةةرو ية، إال أن 
ةةذا م هةةوا هةةذا المبةةدأ، ل بلةةف مةةن حيةةث الجةةوهر، والمضةةمون بةةين ال ةةةقه اإلاةةال مي، والوضةةمي، وه 

 حسبما للي:
لقصةةد بمبةةدأ المشةةرو ية فةةي ال قةةه اإلاةةالمي، اةةيادة أحكةةاا الشةةرلمة اإلاةةالمية، وبالبةةالي فةةضن  -1

أ مال السل ات المامة فةي الدولةة اإلاةالمية، ومظهةا اةل ة واللةة الحسةبة، ت ضةع ألحكةاا الشةرلمة 
، فهةو اةيادة أحكةةاا القةانون، وبالبةةالي اإلاةالمية، أمةا المقصةةود بمبةدأ المشةرو ية فةةي ال قةه الوضةةمي

فةةضن أ مةةال السةةل ات المامةةة فةةي الدولةةة، ومظهةةا اةةل ة الضةةبط اإلداري، ت ضةةع ألحكةةاا القةةانون، 
 وقوا ده.

ال لكب ي ال قه اإلاالمي بكون ال مل مظكر، حب  لكةون البةدخل مةن ِقبةل المحبسةت صةحي   -2
ت االلبةة اا بهةةا، وإال كةةان البةةدخل ومشةةروع، بةةل ل ةةرض مرا ةةاة شةةروطاو أخةةر ، لجةةت  لةة  المحبسةة

باطالو، و يةر مشةروع، حيةث تةبل ب هةذه الشةرو  فةي األتةي: أن لكةون المظكةر موفةوداو فةي الحةال   
وأن لكون ياهراو، وأن لكون مملوماو بغير افبهاد، بيظما المشةّرع الوضةمي، فضنةه ل  ةّول اةل ة الضةبط 
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ونية للظظاا الماا، وبذلع فضن تلع الشةرو  البةي اإلداري البدخل، ألفل مظع اإلخالل بالمظاصر القان
لُوفةةت ال قةةه اإلاةةالمي مرا اتهةةا للبّةةدخل، تمةةّد ضةةمانات أخةةر  للمحافظةةة  لةة  حقةةوق، وحرلةةات 

 األفراد.

 .ثانياا: من حيث الخضوع للرقابة القضائية  - 
إدارلة فضنها  لةّما كانت األ مال البي تقوا بها كّل من ال بي الحسبة، والضبط اإلداري أ ماالو 

المبملةةق بالقضةةالا اإلدارلةةة، حيةةث ت ضةةع واللةةة الحسةةبة  االخبصةةا ت ضةةع للرقابةةة القضةةائية، لات 
 لرقابةةة قضةةاء المظةةالم، بيظمةةا ت ضةةع اةةل ة الضةةبط اإلداري، لرقابةةة القضةةاء اإلداري، وتبحقةةق الرقابةةة

 ورقابة البمولض. لقضائية  ل  أ مال السل بين، باابممال طرلقبين، وهما: رقابة اإللغاء،ا
مةةةةن ات ةةةةاق اةةةةل بي الحسةةةةبة، والضةةةةبط اإلداري  لةةةة  ال ضةةةةوع للرقابةةةةة القضةةةةائية،  وبةةةةالر م

والمبمثلةةةة فةةةي رقابةةةة اإللغةةةاء، والبمةةةولض، إال أن تلةةةع الرقابةةةة ت بلةةةف مةةةن حيةةةث موضةةةوع الحكةةةم 
 القضائي، وكي ية إفرائها، وللع حسبما للي:

حكةةم القضةةائي باإللغةةاء، أو البمةةولض، ل بلةةف : إن صةةدور المننحيثيننضيم انن  يلقضننييل   نن    -1
بالظظر لموضوع الحكم القضائي، فيكون بظةاءو  لة  مةا لقضةي بةه البشةرلع اإلاةالمي، إن كةان صةدور 
الحكم من فهة قضاء المظالم، كما لكون بظاءو  لة  مةا لقضةي بةه البشةرلع الوضةمي، إن كةان صةدور 

ع الحكةم القضةائي، بةالظظر للبشةرلع الةذي الحكم مةن فهةة القضةاء اإلداري، وبةذلع ل بلةف موضةو 
 بُظي  ليه الحكم، والجهة القضائية المصدرة له.

الممظيين  -: ال تبوقف رقابة قضاء المظالم  ل  طلت لوي الشأن محيثيضيكيفيةيإجرلءيل رق بة -2
  بل لوالي المظالم أن لسلع كل السبل، وال رق البي تؤّدي إل  كشف الحقيقة، فيبلّق  الشكاو  -

والبال ةةات مةةن الّر يةةة، كمةةا لةةه حةةق الرقابةةة المباشةةرة  لةة  أ مةةال المحبسةةت، أمةةا بالظسةةبة للقضةةاء 
اإلداري، فضن رقاببه تبوقف  ل  طلت لوي الشأن، إل ال لمارا هذه الرقابة من تلقاء ن سه، إلا لم 

أكثةر ضةماناو لحقةوق لبقّدا إليه أحد الممظيين، وبذلع لمّد إفراء الرقابة الذي لماراه قضاء المظةالم 
وحّرلات األفراد مةن رقابةة القضةاء اإلداري، للةع أن مةا نالحظةه مةن ضةمف الثقافةة القانونيةة لافةراد 
و دا إدراكهم لبمض حقوقهم، لجملهم لق ون موق ةاو اةلبياو مةن القضةاء اإلداري، إل ال لبقةّدمون فةي 

هم مةن فةّراء األ مةال اإلدارلةة  يةر بمض األحيان، حب  للم البة بالبمولض  ن األضرار، البي أصةابب
المشةةةرو ة، فمةةةدا تةةةدخل القضةةةاء اإلداري مةةةن تلقةةةاء ن سةةةه، إللقةةةاف أثةةةار األ مةةةال اإلدارلةةةة  يةةةةر 
المشرو ة، ُلساهم في تمرلض حقوق المواطظين للضياع، إل ليس بمقدور فميع األفةراد، أن لبقةّدموا 
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هةةةذا مةةةا لجمةةةل البةةةدخل المباشةةةر، لقضةةةاء برفةةةع د ةةةاو  اإللغةةةاء، والبمةةةولض أمةةةاا القضةةةاء اإلداري، و 
 المظالم أكثر ضماناو لحقوق، وحّرلات األفراد، إل ال تبوقف رقاببه  ل  طلت لوي الشأن.   

  



  
 اخلامتة
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 الخاتمة:
 وفي ختام هذا البحث، توصلت للنتائج التالية:

 
إن والية الحسبة الترادف مبدأ األمر باالعرروف والنياي  ال العن ار، وإهعاا هاي إبادا تهبي اتاا    -1

كعا تيدف جعيع الواليات فاي النااام االما،مي، للعحافااة  لاظ النااام الراام فاي الع تعاع، إال أن 
يتعثاااي فاااي بعاياااة الع تعاااع مااال ظياااو  العن ااارات لعناااع  ،وظيفي الخااااو بوالياااة الحسااابةاليااادف الااا

 وظيفة الضبط االدا ي في الوقت الحاضر.االخ،ل بالناام الرام وهو ما تسرظ لتح ي   
 

بدأت ف رة الحسابة باالعفيوم الفرلاي ماع بداياة التاا يم االما،مي، أي مناذ بداياة بناا  الع تعاع  -2
أول محتساااي فاااي  –صااالظ ال  ليااا  ومااال   –، بياااث كاااان الرماااول العناااو ة ةاالمااا،مي فاااي العدينااا

االم،م بينعا تناي  السلهة لوظيفة الحسبة، وبروزها كوالية مست لة، ف د كان خا،ل الررار الرباماي 
 مل التا يم االم،مي.

ة أما بالنسبة لوظيفة الضبط االدا ي، فإن أقدم هص تشريري، ترّرض لتحديد الرناصر العادي
لف رة الناام الرام، با تبا ها هدف لنشاط ملهة الضبط االدا ي، ل  ي ل إال في أواخر ال رن 
الثامل  شر، ماّعا يؤّكد مبق التناي  الوظيفي لوالية الحسبة  ل التناي  الوضري لف رة الضبط 

 االدا ي.
 

قابياااا، بيااث تتخااذ ترااّد واليااة الحساابة فااي األماااد هااماااا إدا ياااا، با تبا هااا تعااا د اختراصاااا    -3
جعيع التدابير، واالجراَ ات الوقائية الّ،زمة، لعنع ظيو  العن ر وامتعرا ه، باالضافة إلظ معا متيا 
برااا العيااام ال ضااائية، وبااذلظ تتفااق وظيفااة الضاابط االدا ي والحساابة، ب وهيعااا يرتبااران ماال باايل 

 النا  االدا ية في الدولة.

 

فاي التشاريع ال ئائاري، إالا ال يع ال أن يعاا د أ عاال  بّدد العشاّر  هيااات الضابط االدا ي -4
الضبط االدا ي موا تلظ اليياات، وهذا ما يعيئ هاام الحسبة، بيث يع ل لألفراد، أن يشاا كوا 
والاااي الحسااابة فاااي براااا األ عاااال، باااي ي اااي  لااايي  وااار اا أبياهااااا  ألن تخرااايص ولاااي الحسااابة 

 عرروف، والنيي  ل العن ر.بالوالية، ال ينفي  ل العسلعيل واجي األمر بال
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ترّرض ف يا  الشريرة االما،مية، ل علاة مال الشاروط وا،دال، التاي ينبااي توافرهاا فاي ال اائ   -5
وكفاا ة  ،بالحسبة، بيث ال ه د ما ي ابليا في ال اهون الوضاري، مااّعا ي راي العحتساي أكثار قاد ة

  لظ تحّعي مسؤولية وظيفت  مل هياات الضبط االدا ي.

 

ام الشر ية التي ثبتت بنص صريح قهري الثبوت والّداللة، وكي ما ترّلق بحق ال  أو إن األب  -6
الحق العشترك الذي يالي في  بق ال، وكذا العرالح الع رودة مل التشريع، ترّد بعثابة ال وا د 
واألمس، التاي يتحاّدد بياا العادلول االصاه،بي للنااام الراام، بياث تّتسا  ف ارة النااام الراام فاي 

 هسابيةالف   االم،مي بالوضوح، واللظ م ا هة بعرناها في ال اهون الوضري، إال ترّد ف ارة اامضاة، و 
، اياار محااّددة العضااعون، وهااذا مااا جرليااا ف اارة مرهااة متهااو ة، تختلاان بحسااي الئمااان والع ااان

 رّدة  وامي مختلفة.باالضافة إلظ تأثرها ب

 

النااام الراام، فيعاا يترلاق بالعرالحة  تيدف هياات الضبط االدا ي والحسبة، للعحافااة  لاظ -7
الرامة، أما بالنسبة للعرلحة الخاصة، فإه  ي وز للعحتسي التدخي ل،بتسال فييا، إالا ت ّدم لا  
أبااد األفااراد بشاا وا، إال ال يع اال للعحتسااي أن يتاادخي ماال تل ااا  هفساا ، بينعااا هياااات الضاابط 

ناصر ال اهوهية للناام الرام، بتظ لو ترلاق االدا ي، فإه  ال ي وز ليا الخروج  ل العحافاة  لظ الر
 األمر بالعحافاة  لظ العرلحة الراّمة، وإال يشول  عليا االهحراف في امترعال السلهة.

 

إن مخالفة ا،دال االما،مية، يشا ي إخا،الا بالنااام الراام، ماوا ا اقتارن ظياو  هاذه العخالفاة  -8
هون الوضاري، فاإن الاياو  ال ي فاي ال تباا  الفراي بأفرال مادية خا جية أم لا  يَ تارن، بينعاا فاي ال اا

مخاا،ب بااا،دال الرامااة، بااي ال بااد ماال اقتراهاا  بأفرااال ماديااة خا جيااة، تخااّي بال اهااي العاااّدي للناااام 
 الرام وبذلظ يرّد الفري مخ،ّ با،دال الرامة.

 

رااروا إن ف يااا  ال اااهون الوضااري، لاا  ييتعااوا بتحديااد اختراصااات الضاابط االدا ي، وإهعااا ب -9
اهتعاااامي  فاااي تحدياااد األهاااداف، العترل اااة بالرناصااار ال اهوهياااة للنااااام الراااام، بينعاااا ف ياااا  الشاااريرة 

 االم،مية، ف د أبدوا اهتعاماا كبيراا، بتحديد اختراصات العحتسي في جعيع الع االت.

 

إن الناااام الرااام فااي الف اا  االماا،مي، يياادف إلااظ تح يااق العرااالح، ود   العفامااد، فيااو   -11
، باالضاافة  – ئ وجاي  –ي الرناصر ال اهوهية للناام الرام، كعا أه  ييدف لتح يق الربودية ل يشع
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إلظ تح يق ميادة الشر  االم،مي، وهذا ما تخلو من   ناصر الناام الرام في ال اهون الوضري، إال 
 تيدف إلظ تح يق ميادة أب ام ال اهون.

 وهوة لحفظ الرناصر ال اهوهية للناام الرام، ن والية الحسبة ليا فضي السبق، بالنسبكعا أ
ما تؤكده النروو العوجودة في كتي الحسبة، والعتضعنة الختراصات العحتسي، واللظ قبي 

با ها قرون  ديدة مل ترّرض ال اهون الوضري، لتحديد الرناصر العادية لف رة الناام الرام، با ت
 .في أواخر ال رن الثامل  شراا لسلهة الضبط االدا ي، إال ل  ي ل اللظ إال اهدف

 

تتفاااق مااالهة الضااابط االدا ي والحسااابة فاااي اماااتخدام مااار ة التااادخي، التخااااال االجاااراَ ات   -11
الوقائية الّ،زمة، لعنع االخ،ل بالناام الرام، واللظ دون مبق الل او  إلاظ ال ضاا ، للحراول  لاظ 

ند تنفيذي، يسعح ليعا بالتنفيذ العباور الجراَ اتيعا، ولو أّدا اللظ المترعال ال وة العادية في م
التنفياااذ الفرلاااي  ألن  علياااة مناااع االخااا،ل بالنااااام الراااام، تفااارض بهبيرتياااا اتخااااال إجاااراَ ات مادياااة 

 مريرة، بيث ال تتفق مع بط  االجرا ات ال ضائية.

 

عاليا  لاااظ والاااي الحسااابة، وإهعاااا يشاااا ك  فاااي برضااايا إن وماااائي الحسااابة ال ي ترااار اماااتر  -12
العحتسي العتهوّ ، إال يتراون العسالعون جعيرااا فاي تاييار العن ار، إال أن مساؤولية والاي الحسابة 
أكثاار ماال ايااره في ااي  لياا  أن يسااتخدم جعيااع ومااائي الحساابة، بينعااا الومااائي ال اهوهيااة الضاابهية، 

 دا ي.فإن امترعاليا ي ترر  لظ هياات الضبط اال

تعثااي مرتبااة االبتسااال بال لااي قا اادة التايياار، ومنهل اا  فااي الف اا  االماا،مي، واللااظ  اال   -13
طريق الرفا الشرو ي الّداخلي للعن ر، ف، ي اوز ألي مسال  أن يتخلّاظ  ال هاذه الومايلة، وهاذا 

 ال ه د ما ي ابل  في ال اهون الوضري.

 

ة، واللاااظ مااال بياااث اماااترعال إن ماالهة الضااابط االدا ي العحلياااة أقااارل مااال هااااام الحساااب  -14
الومائي الضبهية  ألن األ عال التي يعا مايا أ اوان الضابط االدا ي، باالضاافة إلاظ ال ارا ات التاي 
ترد ها هياات الضبط االدا ي العحلياة، ت اد محّلياا فاي وماائي الحسابة، بياث يع نناا أن هرتبار 

ان، بينعا التنفياذ ال باري العباوار ال را ات االدا ية الضبهية صو ة مراصرة لعرتبة االبتسال باللس
 فيو صو ة مراصرة لعرتبة االبتسال باليد.
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إن مااالهة الضااابط االدا ي أكثاااار مراصااارة ماااال هااااام الحساااابة، واللاااظ ماااال بياااث التناااااي    -15
والومائي هاراا لتهبي يا في النا  الوضارية العراصارة، بينعاا هااام الحسابة ف اد طيبّاق فاي  رار أقاي 

ت الحاضااار، إالّ أن وماااائل  تسااات يي لع تضااايات الررااار ومتهلباتااا ، بياااث تهاااو اا مااااّعا  ليااا  الوقااا
 يع نيا أن تتهو  مل  رر ألخر.

 

إن  قاباااة قضاااا  العااااال  ال تتوقااان ف اااط  لاااظ طلاااي الوي الشاااأن، باااي لاااوالي العااااال  أن   -16
يسلظ كي السبي، والهرق التي تعنع مل الترسن في امترعال السلهة، بتظ وإن ل  يهلاي اللاظ 

ل ضا  االدا ي، فإن  قابت  تتوقن  لظ طلي الوي الشاأن، إال ال يعاا د هاذه الرقاباة ا بينعااألفراد 
الااذي يعا مااا  قضااا  العااااال  أكثاار ضاااعاهاا لح اااوق،  ماال تل اااا  هفساا ، وباااذلظ يرااّد إجااارا  الرقاباااة

 وبريات األفراد مل  قابة ال ضا  االدا ي.

 

وإهعا يرعي في برا اختراصات ، كعا إن الضبط االدا ي ال يعثي بدي،ا  ل هاام الحسبة،   -17
ال يساارظ لتح يااق الياادف الخاااو لناااام الحساابة، وال ي ااوم  لااظ هفااس األمااس التااي يرت اائ  لييااا  

 ماّعا ي ري هاام الحسبة أصي، في منهل ات ، وأهداف ، وومائل ، وضوابه .

 
 :وتتعيعاا ليذه الد امة، ف د أمفرت  ل ت دي  برا التوصيات، وتتعثي فيعا يلي

 
صدا  قاهون خاو، يتضّعل تناي  ملهة الضبط االدا ي، وتحديد د وة العشّر  ال ئائري ال -1

 ص،بياتيا، ماّعا يسّيي  علية الترّرف  لظ أبراد هذه الوظيفة.
 
التفريق بيل الرناصر ال اهوهية للناام الرام، با تبا ها أهداف تسرظ هياات الضبط  ضرو ة -2

 واالختراصات العترل ة ب ي  نرر  لظ بده. االدا ي للعحافاة  لييا،
 

د وة العشر  ال ئائري، بأن ينّص  لظ مشرو ية إجرا  الرقابة العباورة لل ضا  االدا ي  لظ  -3
 الومائي ال اهوهية للضبط االدا ي، بتظ وإن ل  يهلي اللظ األفراد.

 

وقائي، واللظ بتوفير كافة د وة هياات الضبط االدا ي العحلي، لعئيد مل االهتعام بال اهي ال -4
 الومائي، واالم اهيات العادية الّ،زمة، لتسييي االجراَ ات العاهرة مل االخ،ل بالناام الرام.
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د وة أ وان الضبط االدا ي، الذيل ي ومون  لظ  علية الرقابة العيداهية، أن يستفيدوا مل  -5
 ن.ومائي الحسبة، خاصة ما ترلق منيا بعرتبة االبتسال باللسا

 

الترلي  الرالي، والبحث الرلعي، الضافة مادة النا  االم،مية في  –وزا ة  –د وة قها   -6
  .أهعيتيا في الدا مات الع ا هةلهبلة هذا التخّرص ت ّلظ رهامج تخّرص الشريرة وال اهون، ليب
 

، وما ترلق من  د وة البابثيل والدا ميل إلظ مئيد مل االهتعام، والرناية بتراثنا الف يي  عوماا  -7
 بالنا  االم،مية خروصاا، وم ا هة هذه األخيرة بعا ي ابليا مل أهاعة قائعة في الدولة الحديثة.

 

د وة العختريل في الف   واألصول، أن يرعلوا  لظ تخريج الفرو   لظ األصول، بالنسبة  -8
 ذكر برضيا فيعا يلي:لبرا ال تي في الحسبة، ألجي  بط األب ام الف يية بأدلتيا الشر ية، وه

 هياية الرتبة في طلي الحسبة.     الشيئ ي  -

 مرال  ال ربة في أب ام الحسبة.    ابل االخوة  -
 قس  الحسبة مل إبيا   لوم الديل.        الائالي -
 هرال االبتسال.      السنامي  -
 

ي جواهي ت د  أفاقاا أخرا للبحث، واللظ ف اوت عي،ا لد امة هذا العوضو ، فإه  يفتح أمامن
 د امتيا، والترّعق في تفاصيليا وأبرادها، بيث هذكر برضيا في ا،تي:

 الناائر ال اهوهية لناام الحسبة في التشريع ال ئائري. -
 هاام الحسبة ودو ه في الوقاية مل ال ريعة. -

 مفيوم الناام الرام بيل الف   االم،مي وال اهون الوضري. -

 الم،مي.هارية الناام الرام في الف    ا -

 الع اصد الشر ية لناام الحسبة. -

 

أبعد ال  ئ وجي  لظ توفي ي الهيا  هذا البحث، كعا أمتافره  ل كّي ما ي ون  ويف األخري
ت رير، وصّلي الّلي  ومّل   لظ ميدها محعد، و لظ آل  وصحب ، ومّل   خهأ أو قد صد  مّني مل

 تسليعاا كثيراا.



 

 الفهارس
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 فهرس اآليات القرآنية
 

 الصفحة الرقم طرف اآلية السورة

 البقرة

َب َ     } - ر ُِ اااََ م َوِإْذ قَااََ  ِإْْاااَِم َُ مْجَعااْ  
ََ مَ َْاَلدمً آِمنًَ َومْ زبْق  اَِمِ  َما ََ ََ مثَّم َلهب ِما ُْ

ِِ م ََ ِمناْهبَ َِْثّلِه َومْثرَاْوِم مآلِخ  {....َم

ِوِماااااناْهبَ ممااااااَ بَانباااااو ب َ ْامنَااااااَ آ ِنَااااااَ ِ   } -
ًَ َوِقنَاااَ  ًَ َوِ  مآلِخااََِِ َسَنااَن ْْاَرَ َسَنااَن مثااد 

 {. َعَ مَ  مثنمَ ِ 

ََ بَااا } اَل بَانبومباااوَن ِإالم   مْ و كبلبوَن مثِ َْاااَ مثماااِ ب
ااااْرَََنب  َبااااهب مث م ااااَ بَانبااااومب مثمااااِ ُ بَاَلََّْم ََ َك
َاَ مْثَْاْرا ب  َْ قَاَثبوْم ِإام ََ ِْانَْامهب ََس  َذثِا ََ مْث ِم

 مْ و ْم َوَأَس م مثلّاهب مْثَْاْراَ  َوَساِمَم مثِ َْاو ِمَّْ ب مثِ َْ 
....} 
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201 
 
 
 
 
275 

 
 
79 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
99 
 

 ل عمرانآ

َ  بَاااااااْدعبوَن ِإَ  }  - َْ أبمماااااا َوثْااااااَلنبَ م ااااااننب
َِ امب َمْلَْْْيِ َوبَ  َهاْوَن َعا ِِ َوبَاناْ ْعِبو ََ ِبوَن ِْاَْث
 ِِ نَن َب  .{...مْث

 
-  {  َ ااااَِ أبمماااا َْ َخراْ ناااالب ِْ ثِلنمااااَِ  مكب َِِجاااا ْخ

 
104 
 
 
 
 
 

 
41 ،42، 
44 ،45، 

102 
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َِ َ َااااااااا َهاااااااااْوَن َعااااااااا ِِ َو َاناْ ْعِبو ََ مبِبوَن ِْاااااااااَْث
ِِ َو ب  نَن َب  .{... َِْثّلهِ  ِمنبونَ و مْث

-{  ًَ َ  أََمنَا ُثبم أََْزَ  َعَلْرنبَ م َ َْاْعاِد مْثََا
 .{...ْا َعَسًَ 

 

110 
 
 
 
154 
 

44 
 
 
 
79 

 النساء

- {  ََ ااااَوِ  ِماااا اااال  مثلّااااهب مبَْْهااااَِ َِْثن  الم ُيِب
رعاااًَ  ََ وََكاااََن مثلّاااهب  َِ مْثَناااْوِ  ِإالم َماااَ  بلِااا

 ًََ  {.َعِلر

148 93 

 المائدة

َو َاَعََوْبوْم َعَلى مْثرب  َومثلامْناَو  َواَل ... } -
ُثِْ َومْثعباْدَومِن َوم امنباوْم مثلّاَه الِ  َاَعََوْبوْم َعَلى م

 {. ِإنم مثّلَه َشِدبدب مْثِعَنَ ِ 

- { ََ ااااِب  مبَااااَ أَبا َهااااَ مثمااااِ ب َْ َااااَ مْلَْ َمنبااااومْ ِإام
ْرِنااااااِب َوم ََْ اااااا ََ ْزاَلمب  ِْجااااااس  الَ ب َومَومْث

 َْ ااا اااْرَََِن بَاااَْجَلِنْبوْب َثَعلمنب اااِ  مث م ََ َْ َع م ااا
 {. ابْفِلحبونَ 

 

 
 
02 
 
 
 
 
90 

 
 
103 
 
 
 
 
99 

 األعراف

- {  َْ ااا ااازَِ  ِإثَاااْرنبَ م اااَ  مْ نب م مِْعباااومْ َماااَ أْب
ِااااِه َأْوثِرَااااَ  َقلِاااارً  ممااااَ  َواَل  َالمِْعبااااومْ ِمااااَ أبْو

 ََ ِبونَ َ  م  {. كم
03 102 

َب }  - التوبة َب و َومْث َْ و ِمنبااااااوَن َومْث ، 46، 45 71ِمنَااااااَ ب َْاْع بااااااهب
103 
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ِِ ََأْوثِرَاااااااااَ  َْاْعااااااااا   بَااااااااا ْعِبو ََ مبِبوَن ِْاااااااااَْث
 ِِ نَن َب َِ مْث َهْوَن َع  {....َوبَاناْ

َب ِإالم ثِّلهِ مِ  ...} - يوسف  154 67 {.... ِن مْلْبْن

 النحل

اااَوَثَنااْد َْاَعَّْاا } -  نب مَ َ   مسبااواًل    أبمماااَنَ ِ  كب
غبو َ  ََم  {.... مْعْبدبوْم مثّلَه َومْجَلِنْبوْم مث

َِ مَ }  - ااااااااا ََ ََ َِْْلِْْن أْعب ِإ  َساااااااااِْرِ  َ ْ ااااااااا
ااَ   ُِ َِْب ِْااَثمِ   َِ َوَجااَِأ َِ مْلََْنااَن ْوِعظَاا ََ َومْث

َب   { ...َأْسَن
 

 
36 
 
 
 
 
125 
 
 
 

 
101 
 
 
 
 
134 

 اإلسراء
ًَ َواَل  َاْنَِْباااومْ مثاااز َ  إِ  } - ِسَ ااا ْماااهب َكاااََن بََ

 {. َوَسَ  َسِْر ً 
 

32 93 

 مريم

ََ َعْْااااااااااااا ِِ ذِْكاااااااااااااِب َ ْ َااااااااااااا } - ْب اَ ْ ااااااااااااا َد
ِِبَم  {.َخِفّرًَ  ْذ َََْأ  َ ْمهب َِْدم ً مِ {2} َ زََك

 

 
2 - 3 

 

 
89 

 األنبياء

ََ ِمااَ  مسبااو    } - َوَمااَ أَْ َسااْلَنَ ِمااَ قَاْْلِاا
ْماااااااهب اَل إِ مِ ِإالم ْباااااااوِس   ثَاااااااَه ِإالم أََْاااااااَ ثَْراااااااِه َأ
ْعْبدبونِ   {. بََ

25 101 

ََ } ِالذذذذذذذذذ ِ  - الحج َْ ِ  مْ َْ ِ   بااااااااا ُب نماااااااااَ  42 ،40 41ِإن ممنم
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مبوم مث ملَ   .{...ََ ومأَقََ

 النور

ْ ااااااااااااااوَن َأن َ ِ اااااااااااااارَ  }  - ََ ُيِب ِإنم مثمااااااااااااااِ ب
 ََ َب ِ  مثمااِ ب َْ َعااَ م    ممْثَفَِسَ اا َِباا َمنبااوم 

ْْاَرَ وَ مَ  َ  ِ  مثد   {.... مآلِخََِِ ثِر

19 158 

 لقمان

ََ َومْغ باااْ  ِماااَ  } - َومْقِ اااْد ِ  َمْ اااِر
ََ ِإنم أََْنااااَِ م ْصااااَومِ  َثَ ااااْو ب الَ َصااااْوِ 

ِْي  َِ  {.مْلَْ

19 89 

 األحزاب

- {  ََ ََ  َاَْااِ  َم َواَل  َاَْاِمْج َِْن ِ  ْابربوِ نب َوقَا
َِ م ِلرماا ُِ ََ مث ماالَ الب مْبََ اا َْ ََ وَ و وَ  َوأَِق  ِااَ  َ مم

 {.... مََ و مثزمكَ 

33 93 

 الحجرات

ِْبَاعبااااااوم  } - ََ آَمنبااااااوم اَل  َا بَااااااَ أَبا َهااااااَ مثمااااااِ ب
َْ بَاْوَق َصْوِ  مثنمِب   {....  َأْصَومَ نب

 {....َواَل ََتَنمنبوم ...} -
 

 
02 
 
12 
 

 
89 
 
157 

 ال اريات
َم  } - ِب مْبِاااااا ِإالم  ْااااااسومالِ َوَمااااااَ َخَلْناااااا

 {.ثِرَاْعْبدبوِن 
56 102 

 الطالق
اااادبوَأ مثلمااااِه بَاَنااااْد َوَمااااَ بام ... } - لَاَعاااادم سب

 ََ  {.... ََلَ َْاْفَنهب ظم
01 102 

 فهرس األحاديث النبوية
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الرقم 
 التسلسلي

 الصفحة طرف الحديث

01 
إذا مسعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوها، وإذا وقع بأأرض، وننأتم    » -

 .«هبا، فال خترجوا منها 
86 

 96 «.الجمال مجيل حيبّ  إن اهلل  » -  02

03 
اإلميان بضعٌ وسبعون، نو بضع وستون شأعبة، فأفضألها قأو  ل إلأ  إل        » -

 .« ...اهلل 
96 

 158 .« ثم ل يسرت اهلل على عبد يف الدنيا إلّ سرته اهلل يوم القيامة  » - 04

 86 .« ل يوردن مُمرِضٌ على مصِحّ   » - 05

 132، 44 .« ... راً فليأغريه بأيأدهمن رنى منكم منك  » - 06

 100 .«من غشنا فليس منّا  » - 07

08 
ول حتسّسأأوا ، ول ّسّسأأوا ، ول تنافسأأوا ، ول حتاسأأدوا ، ول  ...    » -

 .« وكونوا عباد اهلل إخواناًتباغضوا ، ول تدابروا ، 
157 

 158 .« ومن سرت مسلماً سرته اهلل يوم القيامة ...  » - 09

 

 

 

 فهرس األعالم
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الرقم 
 التسلسلي

 الصفحة اسم العلم

 58، 06 أحمد غاي 01
 04 أحمد محيو 02
 40 األلوسي 03
 18، 17، 52، 47 ابن اإلخوة 04
 40 ابن العربي 05

، 105، 104، 18، 16 ابن القيم 06
117 ،161 

 42 ابن النحاس 07
 103، 50، 41، 22 ابن تيمية 08
 43، 38 ابن حزم 09

، 115، 111، 18، 17 ابن خلدون 10
136 

 159 ابن رجب الحنبلي 11
 119، 118، 117 ابن عبد الرؤوف 12
 41 ابن كثير 13
 65 البوطي 14
 80 الجويني 15
 47 حامد صادق قنيبي 16
 48، 47 الدريويش  17
 20، 19 دليلة فركوس 18
 23 الرشيد 19
 111 سحنون  20
 44 أبو سعيد الخدري  21
 140 السنامي 22
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 63 السنهوري 23
 106، 65 الشاطبي 24
 62، 39 الشوكاني 25

 الشيزري 27
17 ،18 ،50 ،52 ،112 ،

113 ،114 ،116 ،117 ،
118 

 06 طعيمة الجرف 28
 132، 43 عبد الرحمان الثعالبي 29
 21 عبد العزيز أحمد المسعود 30
 06 عبد الغني بسيوني عبد اهلل 31
 44 القادر عودةعبد  32
 20، 19 عبد اهلل محمد عبد اهلل 33
 06 عبد الواحد كرم 34
 61 عبد الوهاب خالف 35
 20، 19 عز الدين الخطيب التميمي 36

، 107، 106، 105، 104 عز الدين بن عبد السالم 37
108 

 29 عصام الدين عبد الرؤوف الفقي 38
 06 علي الدين زيدان 39
 120، 58، 07 عمار عوابدي 40
 59 عمور سيالمي 42
 20، 19 عيسى بوعكاز 43

 الغزالي 44

16 ،18 ،40 ،64 ،79 ،
107 ،110 ،112 ،113 ،
114 ،116 ،135 ،137 ،
138 ،153 ،155 ،161 

 06 قدادرة مالك 45
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 42، 41، 40 القرطبي 46
 59 لطرش حمو 47

 الماوردي 48
80 ،110 ،113 ،115 ،

160 ،162 
 30 المجيلدي 49
 58 محجوب حسن سعد 50
 06 محمد السيد أحمد 51
 65 محمد الطاهر بن عاشور  52
 20، 19 محمد المبارك 53
 05 محمد رفعت عبد الوهاب 54
 47 محمد رواس قلعجي 55
 61 محمد عبد الجواد محمد 56
 21 محمد عبد القادر أبو فارس 57
 49، 48، 47، 20، 19 محمد كمال الدين إمام 58
 20 مراد كاملي 59
 05 مصطفى أبو زيد فهمي 60
 114 المغيلي 61
 20، 19 منير العجالني 62
 23 المهدي 63
 20، 19 موسى لقبال 64
 39 النووي 65
 60 وردة مّراح 66
 118، 115 يحي بن عمر 67
 116، 20، 18، 16 أبو يعلى الفراء 68

 فهرس املواد القانونية
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 الصفحة قمالر  طرف المادة المصدر 

 الدستور

تضذذذذمن الدولذذذذة عذذذذدم انتهذذذذاك حرمذذذذة »  -
اإلنسذذذذذذان، ويحعذذذذذذر أي عنذذذذذذف بذذذذذذدني، أو 

 «. معنوي أو أي مساس بالكرامة 
تضذذذذمن الدولذذذذة عذذذذدم انتهذذذذاك حرمذذذذة »  -

 «.المسكن 
الحذذذذذذذق فذذذذذذذي الّراحذذذذذذذة مضذذذذذذذمون، » ...  -

 «.ويحّدد القانون كيفيات ممارساته 
الدولذة مسذلولة عذذن أمذن األشذذخا ، »  -
ممتلكات، وتتكفذل بحمايذة كذل مذواطن وال

 «. في الخارج 
الرعايذذذة الصذذذحية حذذذذق للمواطنذذذذين... »  -
.» 
ال يذجوز انتهاك حرمذة حيذاة المذواطن »  -

الخاصذذة وحرمذذة شذذرفه، ويحميهمذذا القذذانون 
.» 
يسهر ) رئيس الحكومة ( على تنفي  »  -

 «.القوانين، و التنعيمات 
لتذذذذي يشذذذذّرب البرلمذذذذان فذذذذي الميذذذذادين ا»  -

 «.يخّصصها له الدستور... 
يعاقذذذذذب القذذذذذانون علذذذذذى المخالفذذذذذات »  -

 «.المرتكبة ضد الحقوق، والحريات... 
ينذذذدرج تطبيذذذق القذذذوانين فذذذي المجذذذال »  -

 «.التنعيمي ال ي يعود لرئيس الحكومة 
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 قانون اإلجراءات
 الجزائية

يقذذوم بذذذمهّمة الضذذبض القذذذضائي رجذذال »  -
القضذذذاء والضذذذّباو واألعذذذوان، والمو فذذذون 

.» ... 
ينذذذذذذذذاو بالضذذذذذذذذبض القضذذذذذذذذائي مهّمذذذذذذذذة »  -

البحث، والتحري عن الجرائم المقررة فذي 
 «.قانون العقوبات... 

 
12 
 
 
12 

 
13 
 
 
14 

 قانون الوالية

ي مصذذال  توضذذع تحذذت تصذذرف الذذوال»  -
 «.األمن لتطبيق القرارات ... 

الوالذذذي مسذذذلول عذذن المحافعذذة علذذى »  -
النعذذام واألمذذن والسذذالمة والسذذكينة العامذذة 

.» 
يبذذذذذذادر المجلذذذذذذس الشذذذذذذعبي الذذذذذذوالئي »  -

بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في  
 «.كل أعمال الوقاية من  األوبئة... 

يتذذولى الذذوالي تنسذذيق أعمذذال مصذذال  »  -
 «.ألمن في الوالية ا
يجوز للذوالي عنذدما تقتضذي العذروف »  -

 «.االستثنائية ذلك ... 

 
97 
 
96 
 
 
 
78 
 
98 
 
99 
 

 
35 
 

35 ،74 ،
77 ،87 

 
 

83 
 

35 ،77 
 
35 
 

 قانون البلدية

تتحمذذذذذل البلديذذذذذة فذذذذذي إطذذذذذار حمايذذذذذة »  -
 «.التراث العمراني مسلولية ... 

تتكلذذذذذذذف البلديذذذذذذذة بحفذذذذذذذ  الصذذذذذذذحة »  -
 «.لى النعافة العمومية ... والمحافعة ع

يتذذذذذذذولى رئذذذذذذذيس المجلذذذذذذذس الشذذذذذذذعبي »  -
 «. البلدي في إطار أحكام ...

 
يتذذذذذذذولى رئذذذذذذذيس المجلذذذذذذذس الشذذذذذذذعبي »  -

 «.يأتي... ما البلدي تحت سلطة الوالي 
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36 ،83 ،
88 
 

36 ،74 ،
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يتذذذذذذذوّلى رئذذذذذذذيس المجلذذذذذذذس الشذذذذذذذعبي »  -
البلذذذدي فذذذي إطذذذار أحكذذذام المذذذاّدة السذذذابقة 

 «.واحتراماً لحقوق المواطنين... 
ب علذذى رئذذيس المجلذذس الشذذعبي يجذذ»  -

البلذذذذذذدي أن يتخذذذذذذ ، فذذذذذذي إطذذذذذذار القذذذذذذوانين 
والتنعيمذذذذذذذذذات المعمذذذذذذذذذول بهذذذذذذذذذا، جميذذذذذذذذذذع 

 «. ...االحتياطات الضرورية
يعتمذذذذذذذد رئذذذذذذذيس المجلذذذذذذذس الشذذذذذذذعبي »  -

البلذذذذذذذدي لممالارسذذذذذذذة صذذذذذذذالحياته الخاصذذذذذذذة 
 «. باألمن ...

يمكذذذذذذذذذذذن الذذذذذذذذذذذوالي أن يتخذذذذذذذذذذذ  كذذذذذذذذذذذل »  -
اإلجذذذراءات الخاصذذذة بالحفذذاا علذذى األمذذن 

 ....» 

 
15 
 
 
71 
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81 
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37 
 
 
35 
 

 رقم  التنفي يالمرسوم 

94- 247 
يمذذذارس وزيذذذر الداخليذذذة الصذذذالحيات »  -

 33 08 «.التالية... 

رقم  التنفي يالمرسوم 
94 – 248 

يمذذارس وزيذذر الداخليذذة، والجماعذذات »  -
 ...البيئذذذة، واإلصذذذالح اإلداريالمحليذذذة، و 

.» 
02 34 

 -81المرسذوم رقذم 
267 

يتخ ، وينف  رئيس المجلس الشعبي »  -
 ...البلذذدي فذذي إطذذار التنعذذيم المعمذذول بذذه

.» 
14 92 

المرسوم التنفي ي رقم 
96- 265 

يسذذذهر أعضذذذاء الحذذذرس البلذذذدي، فذذذي »  -
 95 08 «. ... مجال شرطة شبكة الّطرق

 -81المرسذوم رقذم 
267 

يسذذذذذذذذهر علذذذذذذذذى نعافذذذذذذذذة البلديذذذذذذذذة  » ...  -
 «.وتجميلها 

يقذذذوم فضذذذاًل عذذذن ذلذذذك بتجميذذذل » ...  -
الطذذذذذرق، وينشذذذذذأ فذذذذذي المنذذذذذاطق الحضذذذذذرية 

 
08 
 
02 

 
95 
 
95 
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 «.ساحات الراجلين 
 

 فهأأأأأأأأأأأأرس املالحأأأأأأأأأأق
 

رقم  نوب الملحق
 الملحق

 المضمون

نماذج 
 إدارية

01 
يوجهذذه أعذذوان الضذذبض اإلداري، لمذذن ضالذذِبض  نمذذوذج عذذن اإلعذذ ار، الذذ ي 

 يرتكب مخالفة.

02 
نمذذوذج عذذن اإلنذذ ار، الذذ ي يوجهذذه أعذذوان الضذذبض اإلداري، لمذذن ضالذذِبض  

 يرتكب مخالفة، وذلك قبل تحرير المحضر.
 نموذج عن محضر مراقبة، يقوم بتحريره أعوان الضبض اإلداري. 03
 ا أعوان الضبض اإلداري.نموذج عن بطاقة معاينة، يقوم بتحريره 04

 
 

قرارات 
إدارية 
 ضبطية

05 
قرار إداري والئي، يتضمن منع رمي أو ترك النفايذات، وبقايذا البنذاء عبذر 

 المحيطات الحضرية للوالية.

06 
قذذذذذرار إداري بلذذذذذدي، يتضذذذذذمن منذذذذذع رمذذذذذي بقايذذذذذا الورشذذذذذات فذذذذذي الطذذذذذرق 

 والشوارب، والساحات العمومية.

07 
ن منذذذذع وقذذذذف، وتوقذذذذف جميذذذذع الشذذذذاحنات قذذذذرار إداري بلذذذذدي، يتضذذذذم

 اآلليات، والعربات أمام مكان معين.

08 
قرار إداري بلدي، يتضمن تنفي  جبري مباشر، بهدم البناء المنجز دون 

 رخصة من طرف أحد األشخا .

مخططات 
 توضيحية

09 
شذذكل يبذذين المراحذذل التذذي تمذذّر بهذذا الجريمذذة، والسذذلطة التذذي يخذذول لهذذا 

اإلسذذالمي والوضذذعي، ألجذذل المحافعذذة علذذى النعذذام  التذذدخل فذذي النعذذام
 العام.

10 
شكل يوض  دور النعام القضائي اإلسذالمي فذي المحافعذة علذى النعذام 

 العام.
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 ةـــــة الشعبيـــة الديمقراطيــــة الجزائريـــــــالجمهوري
 
 

 .........زاوية كنته في: ...........                         واليــــة أدرار

 رئيس اجملأأأألس الشعيب البلأأدي لبلديأأأأأأأة زاوية كنتأأأأأأ                  دائرة زاوية كنته

 إلى السيد: ......................................                 بلدية زاوية كنتـــه
 ......................................                       مكتــــــب الوقايـــة

 2006:......./الرقم
 

 إعـــــــــــــــــــــــــذار
 
 

 االسم: ..............................................................................................
 ...................اللقب: ...........................................................................

 رقم السجل التجاري: .............................................................................
 طبيعة الشخص: ...................................................................................

 ...........................................................العنوان: .................................
المتع للب بشاشللوت محتللا صحللا الدللصة الب للد  ل قيللوه  30/07/1987بتللوري   87/146سلل ه اللذا ارعللذار طبقللوم ل مرسللوه 

 بولمهوه المخولة إليه،

 يوجه للمعني لمدة: ................................ يوم
 التالية:حيث تم ضبط المخالفة 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 في حالة انقضاء المهلة ولم تتم اإلزالة، يتابع المعني قانونياً. -
 
 
 
 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي    المكلف بمكتب حفظ الصحة         توقيع المعني
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 - 01الملحق رقم  -

 ةذذذة الشعبيذذذديمقراطية الذذذة الجزائريذذذذالجمهوري
 
 

                         َ أأ م ااااوالب
َِ أأ م                 أمئاااا
               ْلدبااااَ أأ م 

 
 إاـــــــــــــــــــــــــــذار

 
 قبــــــل تصريــــــــــر المصضـــــــــــــــــر

 
 

 .................................................................السيد: ...................................
 المولود بتاريخ:................ رقم بطاقة التعريف ................ الصادرة بتاريخ ................

 ................العنوان ...................................................................................
 طبقاً للقوانين والتنظيمات السارية المفعول تبين بأنكم: ................................................
............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 لذا يطلب منكم: ..........................................................................................

............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
 في حالة عدم االمتثال في أجل أقصاه: .................................................................

 محضر بالمخالفات وتنفيذ تجاهكم جميع المتابعات التي ينص عليها القانون.يحرر 

  
 
 
 

 المجلس الشعبي البلديرئيس        المعني باألمر         رئيس لجنة البناء والعمران
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 - 02الملحق رقم  -
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 أدرار في: .....................                          واليـــــة أدرار

 دائــــــرة أدرار
 بلديــــــة أدرار

 فرقة مراقبة العمران والمحيط
 2006الرقم: ......./

 
 محضــــــر مراقبــــــــة

 

في يوم ......................... من شهر ............سنة............... وعلىى  
أحيىىاء المدينىىة انط قىىاً مىىن مقىىر بلديىىة أدرار رفقىىة  السىىاعة ............. تىىم مراقبىىة

 السادة:
 ممثل بلدية أدرار. -
 ممثل مديرية البيئة. -
 ممثل مديرية األمن. -
 

وفىىي إطىىار عمىىل مصىىالة البلديىىة فىىي إطىىار مراقبىىة تسىىيير النفايىىات والحفىىاظ  
علىىى رونىىق وجمىىال المدينىىة، قامىىت اللجىىة بىىدورة ميدانيىىة وتىىم تسىىجيل المخالفىىات 

 :التالية
 

 اإلجراءات المتخذة نوع المخالفة المخالفات الرقم

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    
 رئيس المجلس الشعبي البلدي                                                        
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 - 03الملحق رقم  -

 ـــة أدرارب ديـــــــــــــــــــــــــ
 شرطة العمران ومراقبة المحيط

 

 بطاقـــة معاينة في مجـــال العمــران والنظافـة
 

 التنفي  اإلجراءات المتخ ة نوب المخالفة معاينة المكان التاريخ الرقم

01 
     

02 
     

03 
     

04 
     

05 
     

06 
     

07 
     

08 
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 قائمة املصادر واملراجع

 
 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.  -1

 
 أواًل: الكتب الشرعية .

 كتب تفسير القرآن الكريم . - أ
م 1983األلوسي: روح المعاني في تفسير القرآن الععذيم والسذبع المثذاني، بيذروت، دار الفكذر، -2

. 
تحقيذذق خالذذد عبذذد الرحمذذان العذذك ومذذروان  –تنذذذزيل المسذذّمى معذذالم ال –البغذذوي: تفسذذير القذذرآن  -3

 م.1987، بيروت دار المعرفة، 2ج، و4سوار، 

ج، بيذذذروت، دار 5البيضذذاوي: تفسذذذير البيضذذاوي، تحقيذذذق عبذذذد القذذادر عرفذذذات العشذذا حسذذذونة،  -4
 م. 1996هذ،  1416الفكر، 

يذذروت، ، ب1ج، و3الثعذذالبي: الجذذواهر الحسذذان فذذي تفسذذير القذذرآن، تحقيذذق محمذذد الفاضذذلي،  -5
 م .1977المكتبة العصرية، 

 هذ. 1347الجّصا : أحكام القرآن ، المطبعة البهية،  -6

بيروت،المكتذب اإلسذالمي  3ج، و9عبد الرحمان بن الجوزي: زاد المسير فذي علذم التفسذير،  -7
 هذ. 1404

 مج، بيروت، دار الجيل.4ابن العربي: أحكام القرآن، تحقيق علي محمد البجاوي،  -8

 م.1996، بيروت، دار الكتب العلمية، 5، و11ألحكام القرآن، مج القرطبي: الجامع -9

 هذ . 1388ابن كثير: تفسير القرآن الععيم، بيروت، دار المعرفة،  -10

، بيذذروت، دار 1و –المشذذهور بتفسذذير المنذذار  –محمذذد رشذذيد رضذذا: تفسذذير القذذرآن الكذذريم  -11
 م .1999الكتب العلمية، 
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 كتب الحديث النبوي وشروحه. - ب

، بيذذروت، دار ابذذن كثيذذر 3ج، و6حي  البخذذاري، تحقيذذق مصذذطفى ديذذب البغذذا، البخذذاري: صذذ -12
 م .1987هذ،  1407)اليمامة(، 

  ابن حجر العسذقالني: فذت  البذاري، تحقيذق محمذد فذلاد عبذد البذاقي، ومحذب الذدين الخطيذب -13
 هذ .1379ج، بيروت، دار المعرفة، 13

روت، دار الكتذذاب اللبنذذاني ج، القذذاهرة، دار الكتذذاب المصذذرية، بيذذ5مسذذلم: صذذحي  مسذذلم،  -14
 م.1918

 –المسّمى المنهاج شرح صحي  مسلم بن الحجاج  –النووي: صحي  مسلم بشرح النووي  -15
 م .1997، بيروت، دار المعرفة، 4و

 
 كتب أصول الفقه والمقاصد . - ت

هذذ  1418، مصذر، دار الكلمذة، 1أحمد الريسذوني: نعريذة المقاصذد عنذد اإلمذام الشذاطبي، و -16
 م.1997

ن محمذذد بذذن علذذي الذذوزير: المصذذفى فذذي أصذذول الفقذذه، بيذذروت،دار الفكذذر المعاصذذر، أحمذذد بذذ -17
 م.2002

 م.2003 -هذ 1424جمال الدين عطية: نحو تفعيل مقاصد الشريعة، دمشق، دار  الفكر،  -18

سذمي  عبذد الوهذاب الجنذدي: أهميذذة المقاصذد فذي الشذريعة اإلسذذالمية وأمارهذا فذي فهذم الذذن   -19
 م.2003ة، دار اإليمان، واستنباو الحكم، اإلسكندري

 م .2003 -هذ  1424،بيروت، دار الكتب العلمية،  3مج، و2الشاطبي: الموافقات،  -20

 ج، بيروت، دار المعرفة .2عز الدين بن عبد السالم: قواعد األحكام في مصال  األنام،  -21

 الغزالي: المستصفى من علم األصول، بيروت، دار الفكر. -22

 لشريعة اإلسالمية، تونس، الشركة التونسية للتوزيع.محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد ا -23

، بيذذروت، ملسسذذة الرسذذذالة 1محمذذد حسذذن هيتذذو: الذذذوجيز فذذي أصذذول الشذذريعة اإلسذذذالمية، و -24
 م.2000

محمد سعيد رمضان البوطي: ضوابض المصلحة في الشريعة اإلسالمية، الجزائر، مكتبة رحاب  -25
 بيروت، ملسسة الرسالة، دمشق، الدار المتحدة.
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 1د مهدي شمس الدين وأخرون: مقاصد الشريعة، تحرير وحوار عبد الجبار الرفاعي، ومحم -26
 م .2002دمشق، دار الفكر، 

 
 كتب الفقه اإلسالمي. - ث

، بيذروت، دار البشذائر اإلسذالمية 1أحمد الحجي الكردي: بحوث وفتذاو  فقهيذة معاصذرة، و -27
 م.1999 -هذ  1420

لسذذذوق فذذذي اإلسذذذالم وأمرهذذذا فذذذي االقتصذذذاد أحمذذذد بذذذن يوسذذذف بذذذن أحمذذذد الذذذدريويش: أحكذذذام ا -28
 م.1989هذ،  1409، الرياض، دار عالم الكتاب، 1اإلسالمي و

 م.2001هذ،  1412، الرياض، دار الفضيلة، 1بدرية بنت سعود : فقه إنكار المنكر، و -29

 ج، بيروت، دار الجيل.13ابن حزم: المحلى، تحقيق لجنة إحياء التراث،  -30

يذذات العامذذة فذذي الفقذذه اإلسذذالمي، اإلسذذكندرية، دار الجامعذذة رمضذذان علذذي الشرنباصذذي: النعر  -31
 م.2003الجديدة للنشر، 

 ، بيروت، دار الكتب العلمية .3مج، و2سليم رستم باز اللبناني: شرح المجلة،  -32

ج، 4الشذذوكاني: السذذيل الجذذرار المتذذدفق علذذى حذذدائق األزهذذار، تحقيذذق محمذذود إبذذراهيم زايذذد،  -33
 .لبنان، دار الكتب العلمية  1و

عادل أحمد عبد الموجد، ومجدي سرور باسلوم، وأحمذد عيسذى حسذن المعصذراوي، وأحمذد  -34
محمد عبد العال، وحسين عبد الذرحمن أحمذد، وبذدوي علذي محمذد سذيد، ومحمذد أحمذد عبذد 
اهلل، وإبذراهيم محمذد عبذد البذاقي: تكملذة المجمذوب شذرح المهذ ب ل مذام أبذي إسذحاق إبذراهيم 

هذذذذذ،  1423،  بيذذذذروت، دار الكتذذذذب العلميذذذذة، 1ج، و27بذذذذن علذذذذي بذذذذن يوسذذذذف الشذذذذيرازي، 
 م.2002

عبد السالم محمد الشريف العالم: المبادئ الشرعية في أحكام العقوبات في الفقه اإلسالمي  -35
 م.2002فاليتا ) مالطا (،  –دراسة فقهية مقارنة –

 للكتاب.عبد المنعم أحمد بركة: التشريع الجنائي اإلسالمي، اإلسكندرية، مركز إسكندرية  -36

 مج، بيروت، دار الكتب العلمية .4علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة األحكام،  -37

 ج، الطبعة األخيرة .2ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام،  -38

القرافي: اإلحكام في تمييز الفتاو  عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمذام، تحقيذق أبذو بكذر  -39
 م.1989لقاهرة، المكتب الثقافي للنشر والتوزيع، ، ا1عبد الرزاق، و
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، الجزائذر، الشذركة الوطنيذة 2المجيلدي: التيسير في أحكام التسعير، تحقيق موسذى لقبذال، و -40
 م.1981

، بيذذذذروت، دار الكتذذذذب 1نذذذذاجي إبذذذذراهيم السذذذذويد: فقذذذذه الموازنذذذذات بذذذذين النعريذذذذة والتطبيذذذذق، و -41
 م.2002 -هذ 1423العلمية، 

المعرب عن فتاو  علماء إفريقية واألندلس والمغرب، خّرجه جماعة مذن  الونشريسي: المعيار -42
 م.1990ج، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 13الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي، 

هذ 1412 –م 1991، دمشق، دار الفكر، 1ج، و8وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلتذه،  -43
. 

الذذدكتور محمذذود علذذي مّكذذي، مصذذر )بذذور يحذذي بذذن عمذذر األندلسذذي: أحكذذام السذذوق، تحقيذذق  -44
 م.2003 -هذ 1424سعيد( مكتبة الثقافة الدينية، 

 

 كتب الحسبة والسياسة الشرعية. - ج
بيذروت،  – 1ابن اإلخوة: معذالم القربذة فذي أحكذام الحسذبة، تحقيذق إبذراهيم شذمس الذدين، و -45

 م.2001 -هذ  1421دار الكتب العلمية، 

فذذي تذذدبير أهذذل اإلسذذالم، تحقيذذق ودراسذذة فذذلاد عبذذد  بذذدر الذذدين بذذن جماعذذة: تحريذذر األحكذذام -46
 م.1988 -هذ  1408، دار الثقافة، 3المنعم أحمد، و

، بيذذروت، دار الفكذذر 1ابذذن تيميذذة: الحسذذبة فذذي اإلسذذالم، تحقيذذق الشذذيخ إبذذراهيم رمضذذان، و -47
 م.1992اللبناني، 

 لغتين.ابن تيمية: السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، الجزائر، مطبعة ال -48

، بيذروت، 1تحقيذق خليذل المنصذور، و –غيذاث األمذم فذي التيذات العلذم  –الجويني: الغيامي  -49
 م.1997 -هذ  1417دار الكتب العلمية، 

، لندن، المنتد  اإلسالمي 1خالد بن عثمان السبت: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و -50
 م.1995هذ  1415

 ابن خلدون: المقدمة ، بيروت، دار الجيل. -51

، مكذذة المكرمذذة، مكتبذذة الطالذذب 1السذذنامي: نصذذاب االحتسذذاب، تحقيذذق مريذذزن عسذذيري، و -52
 هذ. 1406الجامعي، 



                                                     الفهارس
 

 196 

سذذذهام مصذذذطفى أبوزيذذذد: الحسذذذبة فذذذي مصذذذر اإلسذذذالمية مذذذن الفذذذت  العربذذذي إلذذذى نهايذذذة العصذذذر  -53
 م.1986المملوكي القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

، بيذذروت، دار الثقافذذذة 2ة، تحقيذذذق البذذاز العرينذذذي، والشذذيزري: نهايذذة الرتبذذذة فذذي طلذذذب الحسذذب -54
 م.1981 -هذ 1401

 1ك، السذذلطة القضذذائية، و3 ذذافر القاسذذمي: نعذذام الحكذذم فذذي الشذذريعة والتذذاريخ اإلسذذالمي،  -55
 .2م، ك1978 -هذ  1398بيروت، دار النفائس، 

ار بيذروت، د – 1ابن عبد الرؤوف: أداب الحسذبة والمحتسذب، تحقيذق فاطمذة اإلدريسذي، و -56
 م.2005 -هذ 1425ابن حزم، 

عبد العزيز بن أحمد المسعود: األمر بالمعروف والنهذي عذن المنكذر وأمرهمذا فذي حفذ  األمذة،  -57
 هذ. 1414الرياض، دار الوطن،  2و

هذذ  1416، القاهرة، مكتبة الزهذراء، 1عبد اهلل محمد عبد اهلل: والية الحسبة في اإلسالم، و -58
 م.1996 -

، القذذذذاهرة، الذذذدار المصذذذذرية اللبنانيذذذة، 1رطة مذذذن منعذذذور إسذذذذالمي، وعبذذذذد الواحذذذد إمذذذام: الشذذذ -59
 م.1998هذ،  1419

 م.1976علي محمد جريشة: المشروعية اإلسالمية العليا، القاهرة، مكتبة وهبة،  -60

 مج، بيروت، دار الجيل. 5الغزالي: إحياء علوم الدين،  -61

، 2رضذذذي اهلل عذذذنهم، وفضذذذل إلهذذذي: الحسذذذبة فذذذي العصذذذر النبذذذوي وعصذذذر الخلفذذذاء الراشذذذدين  -62
 م.1998 -هذ 1419الرياض ملسسة الجريسي، 

ابن القيم : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، إشراف علذى التحقيذق حذازم القاضذي، مكذة  -63
 م.1996 -هذ  1416المكرمة، المكتبة التجارية، الرياض، مكتبة نزار مصطفى الباز، 

 1422دينذذذذذذية، بيذذذذذروت، المكذذذذذذتبة العذذذذذذصرية المذذذذذذاوردي: األحكذذذذذام السلذذذذذذطانية والواليذذذذذات ال -64
 م.2001هذ،

 محمد المبارك: الدولة ونعام الحسبة عند ابن تيمية، دمشق، دار الفكر. -65

محمد بن عبد الكريم المغيلي: تاج الدين فيما يجب على الملوك والسالطين، تحقيق محمد  -66
 م.1994هذ،  1415، بيروت، دار ابن حزم، 1خير رمضان يوسف، و

، الجزائر)باتنذة(، دار 3بد القادر أبو فذارس: األمذر بذالمعروف والنهذي عذن المنكذر، ومحمد ع -67
 م.1984 -هذ 1404الشهاب، 
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محمذذذذد كمذذذذال الذذذذدين إمذذذذام: أصذذذذول الحسذذذذبة فذذذذي اإلسذذذذالم، اإلسذذذذكندرية، منشذذذذأة المعذذذذارف،  -68
 م.1986

مذج 3ّيد، المقريزي: المواع  واالعتبار في ذكر الخطض واآلمار، تحقيق الدكتور أيمن فذلاد سذ -69
 م .2002 -هذ 1423لندن، ملسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، 

 -هذذذذ  1409منيذذذر العجالنذذذي، عبقريذذذة اإلسذذذالم فذذذي أصذذذول الحكذذذم، بيذذذروت، دار النفذذذائس،  -70
 م.1988

، الجزائذر 1و –نشذأتها وتطورهذا  –موسى لقبال: الحسبة الم هبيذة فذي بذالد المغذرب العربذي  -71
 م.1971 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،

 م.1963نيقوال زيادة: الحسبة والمحتسب في اإلسالم، بيروت، المطبعة الكاموليكية،  -72

ابن هارون الخالل: األمذر بذالمعروف والنهذي عذن المنكذر مذن مسذائل اإلمذام المبجذل أبذي عبذد  -73
 -هذذذذ 1424، بيذذروت، دار الكتذذب العلميذذة، 1اهلل بذذن حنبذذل،  تحقيذذق الذذدكتور يحذذي مذذراد، و

 م.2003

 م.1994 -هذ 1414على الفراء: األحكام السلطانية، بيروت، دار الفكر  أبي ي -74

، بيذذذروت 1يوسذذف القرضذذذاوي: السياسذذة الشذذذرعية فذذذي ضذذوء نصذذذو  الشذذريعة ومقاصذذذدها، و -75
 م.2001 -هذ 1422ملسسة الرسالة، 

 
 كتب الثقافة اإلسالمية. - ح

القذذذاهرة،  أحمذذذد عبذذذد الععذذذيم محمذذذد المنفلذذذوطي: نحذذذو مذذذنهج إسذذذالمي فذذذي الفكذذذر اإلداري، -76
 م.1988الملسسة العربية الحديثة، 

، القذذذاهرة، عذذذالم 1أحمذذذد وهبذذذة: مذذذوجز أحكذذذام الشذذذريعة اإلسذذذالمية فذذذي التجذذذريم والعقذذذاب، و -77
 م.1985الكتاب، 

سلسذذلة الدولذذة العثمانيذذة  –تذذاريخ وحضذذارة  –أكمذذل الذذدين إحسذذان اوغلذذي: الدولذذة العثمانيذذة  -78
، اسذتانبول، مركذز األبحذاث للتذاريخ والفنذون مذج2(، ترجمة صال  سذعداوي، 3تاريخ وحضارة )

 م.1999والثقافة اإلسالمية باستانبول )إرسيكا(، 

، القذاهرة، شذركة محمذد 1و –رؤية اإلسالمية وحضارية  –بركات محمد مراد: اإلسالم والبيئة  -79
 م.2003فريد، 
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ت، ، بيذذذرو 1ابذذذن تيميذذذة: مكذذذارم األخذذذالق، تحقيذذذق عبذذذد اهلل بذذذدران، ومحمذذذد عمذذذر الحذذذاج، و -80
 م.2001 -هذ  1421المكتبة العصرية، 

 -هذذ  1416، بيذروت، دار الجيذل، 2ج، و5ابن حزم: الفصل في الملل واألهذواء والنحذل،  -81
 م .1996

 14ج، و4حسذذن إبذذراهيم حسذذن: تذذاريخ اإلسذذالم السياسذذي والذذديني والثقذذافي واالجتمذذاعي،  -82
 م .1996 -هذ  1416بيروت، دار الجيل، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 

، بيذذذروت، دار العلذذذم للماليذذذين 2صذذذبحي محمصذذذاني: الذذذدعائم الخلقيذذذة للقذذذوانين الشذذذرعية، و -83
 م.1979

، الجزائذر)عين ميلذة(، دار 1عارف عبد الغني: نعم االستخبارات عنذد العذرب والمسذلمين، و -84
 م.1991 -هذ  1411الهد ، 

 العربي . عبد القادر عودة: تاريخ التشريع اإلسالمي، بيروت، دار الكتاب -85

هذذذ   1408، بيذذروت، ملسسذذة الرسذذالة، دار الوفذذاء، 3عبذذد الكذذريم زيذذدان: أصذذول الذذدعوة، و -86
 م.1987

، بيذذذروت، ملسسذذذة الرسذذذالة 3عبذذذد الكذذذريم زيذذذدان: نعذذذام القضذذذاء فذذذي الشذذذريعة اإلسذذذالمية، و -87
 م .2000هذ، 1421

هذذ  1421لة، ، بيروت، ملسسة الرسذا1عبد الكريم زيدان: نعرات في الشريعة اإلسالمية، و -88
 م.2000 -

عذذذز الذذذدين الخطيذذذب التميمذذذي: نعذذذرات فذذذي الثقافذذذة اإلسذذذالمية، باتنذذذة، دار الشذذذهاب للطباعذذذة  -89
 م.1988والنشر، 

عذذز الذذدين بذذن عبذذد السذذالم السذذلمي: شذذجرة المعذذارف واألحذذوال وصذذال  األقذذوال واألعمذذال   -90
 م.2003 -هذ  1424، بيروت، دار الكتب العلمية، 1تحقيق أحمد فريد المزيدي، و

عصذذام الذذدين عبذذد الذذرءوف الفقذذي: تذذاريخ اإلسذذالم وحضذذارته، الكويذذت، دار الكتذذاب الحذذديث  -91
 م.1995 -هذ  1416

بيذذروت،  1علذذي بذذن محمذذد الخزاعذذي: تخذذريج الذذدالالت السذذمعية، تحقيذذق  إحسذذان عبذذاس، و -92
 م.1985 -هذ 1405دار الغرب اإلسالمي، 

ضذذذائي فذذي الفقذذذه اإلسذذالمي، اإلسذذذكندرية، فذذلاد عبذذذد المذذنعم أحمذذذد: الوسذذيض فذذذي التنعذذيم الق -93
 ملسسة شباب الجامعة.
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ابذذذن القذذذيم: إعذذذالم المذذذوقعين عذذذن رب العذذذالمين، خذذذرج أحاديثذذذه حسذذذان عبذذذد المنذذذان، تحقيذذذق  -94
 م .1998 -هذ  1419، بيروت، دار الجيل، 1ج، و4وتعليق عصام فارس الحرستاني، 

ج، المملكة المغربية، وزارة 2المي، محمد بن عبد العزيز بن عبد اهلل: الوقف في الفكر اإلس -95
 م.1996 -هذ  1416األوقاف والشلون اإلسالمية، 

، بيذروت، ملسسذة 1محمد فاروق النبهان: أبحاث إسالمية في التشريع والفكر والحضذارة، و -96
 م.1986 -هذ  1406الرسالة، 

مصذذر  ،1و –قضذايا البيئذة مذن منعذور إسذالمي  –محمذد منيذر حجذاب: التلذوث وحمايذة البيئذة  -97
 م.1999دار الفجر، 

محمالود الخالدي: سوسيولوجيا االقتصاد اإلسذالمي، األردن، مكتبذة الرسذالة الحديثذة، الجزائذر  -98
 م.1989شركة لشهاب، 

مذج، بيذروت، دار 7المقري: نف  الطيب من غصن األندلس الرطيب، تحقيق إحسذان عبذاس،  -99
 م.1988 -هذ  1408صادر، 

 1407، بيروت، دار الكتب العلميذة1أعمال الجاهذلين، وابن النحاس: تنبذيه الغافلين عن  -100
 م.1987 -هذ 

 م.2000وهبة الزحيلي: حق الحرية في العالم، دمشق، دار الفكر،  -101

  2001، القذاهرة، دار الشذروق 1يوسف القرضاوي: رعاية البيئة في الشريعة اإلسالمية، و  -102
 م.

 –يذذق فذذي كذذل زمذذان ومكذذان خلودهذذا وصذذالحها للتطب –يوسذذف القرضذذاوي: شذذريعة اإلسذذالم  -103
 باتنة، دار الشهاب.

 
 المعاجم والموسوعات الشرعية . - خ

، 2مذج، و4الجمعية المصذرية لنشذر المعرفذة والثقافذة العالميذة: الموسذوعة العربيذة الميسذرة،  -104
 م .2001بيروت دار الجيل، 

، بيذروت، دار الجيذل 1مالك شبل: معجم الرموز اإلسالمية ) شعائر، تصوف، حضارة (، و -105
 م.2000

  1محمذذذد رواس قلعجذذذي، وحامذذذد صذذذادق قنيبذذذي: معجذذذم لغذذذة الفقهذذذاء )عربذذذي إنجليذذذزي(، و -106
 م.1985بيروت، دار النفائس، 
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بيذذذروت، دار النفذذذائس   1مذذذج، و2محمذذذد رواس قلعذذذه جذذذي: الموسذذذوعة الفقهيذذذة الميسذذذرة،  -107
 م.2000 -هذ  1421

. جذذذي. بريذذذل، تحريذذذر: مركذذز الشذذذارقة ل بذذذداب الفكذذذري: مذذذوجز دائذذذرة المعذذذارف اإلسذذذالمية، أ -108
م.ت، هوتسما. و. أرنولد، ر.باسيت، ر. هارتمان، ترجمة نخبة من أسات ة الجامعات المصذرية 

 م.1996، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1ج، و33والعربية، 
 

 ثانيًا:  الكتب الشرعية القانونية .

، القذاهرة، 1ن الوضذعي، وأحمذد محمذود الخذولي: نعريذة الحذق بذين الفقذه اإلسذالمي والقذانو  -109
 م.2003 -هذ 1423دار السالم، 

نشذذأته وتطذذوره واختصاصذذاته مقارنذذاً بذذالنعم القضذذائية  –حمذذدي عبذذد المذذنعم: ديذذوان المعذذالم  -110
 م.1988 -هذ  1408، بيروت، دار الجيل، 2و –الحديثة 

م دراسذذة مقارنذة فذذي ضذوء أحكذذا –خيذري أحمذد الكبذذاش: الحمايذة الجنائيذذة لحقذوق اإلنسذان  -111
 م.2002 -هذ  1423 –الشريعة اإلسالمية والمبادئ الدستورية والمواميق الدولية 

دراسذذة مقارنذذة فذذي ضذذوء اإلعذذالن  –سذذهيل حسذذين الفذذتالوي: حقذذوق اإلنسذذان فذذي اإلسذذالم  -112
 م.2001، بيروت، دار الفكر العربي، 1العالمي لحقوق اإلنسان، و

 –والنعذذام السياسذذي فذذي اإلسذذالم عبذذد الحكذذيم حسذذن العيلذذي: الحريذذات العامذذة فذذي الفكذذر  -113
 م.1983 -هذ  1403القاهرة، دار الفكر العربي،  –دراسة مقارنة 

دراسذذة مقارنذذة بالفقذذه  –عبذذد الذذرزاق أحمذذد السذذنهوري: مصذذادر الحذذق فذذي الفقذذه اإلسذذالمي  -114
 م.1998، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2مج، و2الغربي 

دراسذذة لنعريذذة الدولذذة والحكومذذة والحقذذوق  –عبذذد الغنذذي بسذذيوني عبذذد اهلل: الذذنعم السياسذذية  -115
 بيروت، الدار الجامعية. –والحريات العامة في الفكر اإلسالمي والفكر األوروبي 

   14ج، و2عبذذذذد القذذذذادر عذذذذودة: التشذذذذريع الجنذذذذائي اإلسذذذذالمي مقارنذذذذاً بالقذذذذانون الوضذذذذعي،  -116
 م.2001 -هذ  1422بيروت، ملسسة الرسالة، 

، دار 1علذي عبذد القذادر مصذطفى: الو يفذة العاّمذة فذي النعذام اإلسذالمي والذنعم الحديثذة، و -117
 م.1983 -هذ  1403الكتاب، 

محمذذد أحمذذد حامذذد: التذذدابير االحترازيذذة فذذي الشذذريعة اإلسذذالمية والقذذانون الوضذذعي، الجزائذذر  -118
 ديوان المطبوعات الجامعية.
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 1و –دراسذذذة مقارنذذذة  –ب الشذذذرعي فذذذي الفقذذذه اإلسذذذالمي محمذذذد سذذذيد عبذذذد التذذذواب: الذذذدفا  -119
 م.1983القاهرة، عالم الكتب، 

أصول القذانون مقارنذة  –محمد عبد الجواد محمد: بحوث في الشريعة اإلسالمية والقانون   -120
 م.1991 -هذ 1411بأصول الفقه، اإلسكندرية، منشأة المعارف، 

بذذذين الفقذذذه اإلسذذذالمي والتشذذذريع  – نبيذذذل عبذذذد الصذذذبور النبذذذراوي: سذذذقوو الحذذذق فذذذي العقذذذاب -121
 م.1996 -هذ  1416مصر، دار الفكر العربي،  –الوضعي 

 ثالثًا:   النصوص التشريعية والكتب القانونية.
 النصوص التشريعية.  - أ

رجذذب عذذام  26المذذلرف فذذي  438 – 96م الصذذادر بالمرسذذوم الرئاسذذي رقذذم 1996دسذذتور  -122
دار ن  تعديل الدستور، المصادق عليذه م المتعلق بإص1996ديسمبر  07هذ الموافق 1417

  33م، س1996ديسذذذذمبر  08م )ج.ر.ج.ج الملرخذذذذة فذذذذي 1996نذذذذوفمبر  28فذذذذي اسذذذذتفتاء 
 وما بعدها(. 07،  76ب

هذذذذ 1410رمضذذذان عذذذام  12المذذذلرف فذذذي  09 – 90قذذذانون الواليذذذة الصذذذادر بالقذذذانون رقذذذم  -123
ات الجديذدة لتنعذيم اإلدارة م، األمانذة العامذة للحكومذة، التشذريع1990أبريل سنة  07الموافق 

 م.1990الوالية(، مديرية الجرائد الرسمية، أبريل  –المحلية )البلدية 

هذذذذ 1410رمضذذذان عذذذام  12المذذذلرف فذذذي  08 – 90قذذذانون البلديذذذة الصذذذادر بالقذذذانون رقذذذم  -124
م، األمانذة العامذة للحكومذة، التشذريعات الجديذدة لتنعذيم اإلدارة 1990أبريل سنة  07الموافق 
 م.1990الوالية(، مديرية الجرائد الرسمية، أبريل  –)البلدية  المحلية

هذذذذ  1386صذذفر عذذام  18المذذلرف فذذذي  156 – 66قذذانون العقوبذذات الصذذادر بذذذاألمر رقذذم  -125
رمضذان  27الملرف في  15 – 04م المعّدل والمتّمم بالقانون رقم 1966جوان  08الموافق 
م 2004نذذوفمبر  10لملرخذذة فذذيم ) ج.ر.ج.ج. ا2004نذذوفمبر  10هذذذ الموافذذق 1425عذذام 
 وما بعدها(. 08،  71، ب41س

صذذذفر عذذذام  18المذذذلرف فذذذي  155 -66قذذذانون اإلجذذذراءات الجزائيذذذة الصذذذادر بذذذاألمر رقذذذم  -126
 14 – 04م. المعذذذذذدل والمذذذذذتمم بالقانذذذذذذون رقذذذذم 1966يونيذذذذو سذذذذنة  8هذذذذذ الموافذذذذق ل 1386

ر.ج.ج المذذذذلرخة م )ج.2004نذذذوفمبر  10هذذذذ الموافذذذق 1425رمضذذذان عذذذام  27المذذذلرف فذذذي 
 وما بعدها (. 04،  41، س71م، ب 2004نوفمبر  10في
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ديسذذمبر  15هذذذ الموافذذق  1395ذي الحجذذة عذذام  12المذذلرف فذذي  78 – 75األمذذر رقذذم  -127
 103، ب12م، س1975ديسذمبر  26م المتعلق بالجنازات )ج.ر.ج.ج الملرخة في 1975

 وما بعدها(. 1406 

أوت  21هذذذذ الموافذذذق  1402القعذذذدة عذذذام  ذي 02المذذذلرف فذذذي  10 – 82القذذذانون رقذذذم  -128
 34، ب19م، س1982أوت  24م المتعلذذذذذذذذذق بالصذذذذذذذذذيد )ج.ر.ج.ج الملرخذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذي 1982

 وما بعدها(. 1685 

المتعلذذق بتنعذذيم حركذذة المذذرور عبذذر  1987فيفذذري  10المذذلرف فذذي  09 – 87القذانون رقذذم  -129
ومذا  205،  07، ب24م، س1987فيفذري  11الطرق وسالمتها )ج.ر.ج.ج الملرخذة فذي 

 بعدها(.

 02هذذذذذ الموافذذذذق  1412جمذذذذادي األول عذذذذام  25المذذذذلرف فذذذذي  19 – 91القذذذذانون رقذذذذم  -130
ديسذذذذمبر  31المذذذذلرف فذذذذي  28 – 89م الذذذذ ي يعذذذذّدل ويذذذذتّمم القذذذذانون رقذذذذم 1991ديسذذذذمبر 

ديسذذذبر  04م المتعلذذذق باالجتماعذذذات والمعذذذاهرات العموميذذذة )ج.ر.ج.ج الملرخذذذة فذذذي 1989
 دها(.وما بع 2377،  62ب 28م، س1991

جذذذذوان  15هذذذذذ الموافذذذذق لذذذذذ  1419صذذذذفر عذذذذام  20المذذذذلرف فذذذذي  04 – 98القذذذذانون رقذذذذم  -131
 35م، س1998جذوان  17م المتعلق بحماية التراث الثقافي )ج.ر.ج.ج الملرخة في 1998

 وما بعدها(. 3،  44ب

غشذذذت  18هذذذ الموافذذق 1419ربيذذذع الثذذاني عذذام  26المذذلرف فذذي  09 – 98القذذانون رقذذم  -132
 1405جمذذذادي األول عذذذام  26المذذذلرف فذذذي  05 – 85القذذذانون رقذذذم  م يعذذذدل ويذذذتمم1998
 23والمتعلذذق بحمايذذة الصذذحة وترقيتهذذا )ج.ر.ج.ج الملرخذذة فذذي  1985فبرايذذر  16الموافذذق 
 وما بعدها(. 03،  61، ب35م س1998غشت  

 28هذ الموافق 1411ذي القعدة عام  14الملرف في  176 – 91المرسوم التنفي ي رقم  -133
 ي يحّدد كيفيات تحضير شذهادات التعميذر ورخصذة التجزئذة وشذهادة التقسذيم م ال1991ماي 

 01ورخصذذة البنذذاء وشذذهادة المطابقذذة ورخصذذة الهذذدم، وتسذذليم ذلذذك )ج.ر.ج.ج الملرخذذة فذذي 
 وما بعدها(. 962،  26، ب28م، س1991يوليو 

 27هذذذذ الموافذذذق 1414صذذذفر عذذذام  07المذذذلرف فذذذي  184 – 93المرسذذذوم التنفيذذذ ي رقذذذم  -134
 30م  س1993يوليو  28م ال ي ينعم إمارة الضجيج )ج.ر.ج.ج الملرخة في 1993جوان 

 وما بعدها(. 13،  50ب
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ديسمبر  19هذ الموافق 1414رجب عام  05الملرف  314 – 93المرسوم التنفي ي رقم  -135
م الذذ ي يتضذذمن إحذذداث مناصذذب منذذدوبين ومكلفذذين بمهمذذة ومسذذاعدين ل مذذن ويحذذّدد 1993

 84، ب30م، س1993ديسذذذمبر  20اسذذذي )ج.ر.ج.ج الملرخذذذة فذذذي مهذذذامهم وقذذذانونهم األس
 ، وما بعدها(.07 

 16هذذذذ الموافذذذق 1415صذذذفر عذذذام  07المذذذلرف فذذذي  207 – 94المرسذذذوم التنفيذذذ ي رقذذذم  -136
يوليذذذذو 20م الذذذذ ي يحذذذذّدد صذذذذالحيات وزيذذذذر التجذذذذارة )ج.ر.ج.ج الملرخذذذذة فذذذذي 1994جذذذذوان  
 وما بعدها(. 06،  47، ب31م س1994

هذذذ الموافذذق  1415ربيذذع األول عذذام  02المذذلرف فذذي  247 – 94رقذذم  المرسذذوم التنفيذذ ي -137
ينذذذذاير  19المذذذذلرف فذذذذي  01 – 91م يعذذذذّدل ويذذذذتّمم المرسذذذذوم التنفيذذذذ ي رقذذذذم 1994أوت  10

م الذذذ ي يتضذذذمن صذذذذالحيات وزيذذذر الداخليذذذذة والجماعذذذات المحليذذذذة والبيئذذذة واإلصذذذذالح 1991
 وما بعدها(. 15،   53، ب31م ، س1994أوت  21اإلداري )ج.ر.ج.ج. الملرخة في 

 10هذ الموافق 1415ربيع األول عام  02الملرف في  248 – 94المرسوم التنفي ي رقم  -138
م 1991ينذذاير  19المذذلرف فذذي  02 – 91يعذذدل ويذذتمم المرسذذوم التنفيذذ ي رقذذم  1994أوت 

ح ال ي يتضمن تنعيم اإلدارة المركزية في وزارة الداخليذة والجماعذات المحليذة والبيئذة واإلصذال
 وما بعدها(. 20،  53، ب31م، س1994أوت  21اإلداري )ج.ر.ج.ج الملرخة في 

 03هذ الموافق 1417ربيع األول عام  18الملرف في  265 – 96المرسوم التنفي ي رقم  -139
م، المتضذذذمن إنشذذذاء سذذذلك الحذذذرس البلذذذدي ويحذذذّدد مهامذذذه وتنعيمذذذه )ج.ر.ج.ج 1996أوت 

 وما بعدها(. 05،  47، ب33م، س1996أوت  07الملرخة في 

 15هذذذذ الموافذذذق 1416شذذذعبان عذذذام  24المذذذلرف فذذذي  31 – 96المرسذذذوم التنفيذذذ ي رقذذذم  -140
م المتضذذذذمن كيفيذذذذات تحديذذذذد أسذذذذعار بعذذذذت السذذذذلع والخذذذذدمات اإلسذذذذتراتيجية 1996جذذذذانفي 

 وما بعدها(. 12،  04، ب33م، س1996ينارير  17)ج.ر.ج.ج الملرخة في 

هذذ الموافذق 1419جمذادي األول عذام  30 الملرف في 300 – 98المرسوم التنفي ي رقم  -141
 23م ال ي يحّدد القواعد الخاصة بحركة المرور )ج.ر.ج.ج الملرخة في 1998سبتمبر  21

 وما بعدها(. 10،  71، ب35م، س1998ديسمبر 

ديسذمبر  15الموافذق  1395ذي الحجذة عذام  12المذلرف فذي  152 – 75المرسوم رقذم  -142
ا يخذ  الذدفن ونقذل الجثذث وإخذراج المذوتى  مذن م المتضمن قواعد حف  الصذحة فيمذ1975
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 103، ب12م، س1975ديسذذذذذذمبر  26القبذذذذذذور وإعذذذذذذادة دفنهذذذذذذا )ج.ر.ج.ج الملرخذذذذذذة فذذذذذذي 
 وما بعدها(. 1410 

أكتذوبر  10هذ الموافذق  1401ذي الحجة عام  12الملرف في  267 – 81المرسوم رقم  -143
الطذذرق والنقذذذاوة م المتضذذمن صذذالحيات رئذذذيس المجلذذس الشذذذعبي البلذذدي فيمذذا يخذذذ  1981

 1422،  41، ب18م، س1981أكتوبر  13والطمأنينة العمومية )ج.ر.ج.ج الملرخة في 
 وما بعدها(.

ديسذذذذمبر  26هذذذذذ الموافذذذذق  1402صذذذذفرعام  29المذذذذلرف فذذذذي  374 – 81المرسذذذذوم رقذذذذم  -144
م ال ي يحّدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتهما في قطاب الصذحة )ج.ر.ج.ج 1981

 وما بعدها(. 1863،  52، ب18م، س1981ديسمبر  29الملرخة في 

مذذذذايو  28هذذذذذ الموافذذذذق 1403شذذذذعبان عذذذذام  15المذذذذلرف فذذذذي  373 – 83المرسذذذذوم رقذذذذم  -145
م الذذذذذ ي يحذذذذذّدد سذذذذذلطات الذذذذذوالي فذذذذذي ميذذذذذدان األمذذذذذن والمحافعذذذذذة علذذذذذى النعذذذذذام العذذذذذام 1983

 وما بعدها(. 1535،  22، ب20م، س 1983ماي  31)ج.ر.ج.ج الملرخة في 

جذانفي  26هذ الموافذق 1405جمادي األول عام  05الملرف في  13 - 85قم المرسوم ر  -146
م 1985جذانفي  27م ال ي يحّدد شروو استعمال الشواطئ )ج.ر.ج.ج الملرخة فذي 1985

 وما بعدها(. 88،  05، ب22س

 
 كتب القانون اإلداري.   -ب

 م.2005، أحمد غاي: الوجيز في تنعيم ومهام الشرطة القضائية، الجزائر، دار هومه -147

، 3أحمذذد محيذذو: محاضذذرات فذذي الملسسذذات اإلداريذذة، ترجمذذة محمذذد عذذرب صاصذذيال، و -148
     الجزائذر )بن عكنون(، ديوان المطبوعات الجامعية. 

الجزائذذر )باتنذذة(، مطذابع عّمذذار قرفذذي  –بشذير بلعيذذد: القضذذاء المسذتعجل فذذي األمذذور اإلداريذة  -149
 م.1991

هذذذذذذذ 1421، بيذذذذذذروت، الملسسذذذذذذة الجامعيذذذذذذة، 1ج، و2بيذذذذذذار دلقولقيذذذذذذه: القذذذذذذانون اإلداري،  -150
 م.2001

اإلسذذكندرية، دار  –نعريذذة العمذذل اإلداري  –سذذامي جمذذال الذذدين: أصذذول القذذانون اإلداري  -151
 م.1993الكتاب الحديث، 
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دار الفكذذذذر  –دراسذذذذة مقارنذذذذة  –سذذذذليمان محمذذذذد الطمذذذذاوي: الذذذذوجيز فذذذذي القذذذذانون اإلداري  -152
 م. 1996العربي،

، دار الفكذذذر 3ك  –دراسذذذة مقارنذذذة  –ئ القذذذانون اإلداري سذذذليمان محمذذذد الطمذذذاوي: مبذذذاد -153
 م.1979العربي، 

والمبذذادئ العامذذة فذذي تنعذذيم ونشذذاو السذذلطات اإلداريذذة  –طعيمذذة الجذذرف: القذذانون اإلداري  -154
 م.1978، القاهرة، دار النهضة العربية، 4و –)دراسة مقارنة( 

دراسذذة مقارنذذة ألسذذس  –داري عبذذد الغنذذي بسذذيوني عبذذد اهلل: النعريذذة العامذذة فذذي القذذانون اإل -155
 م.2003اإلسكندرية، منشأة المعارف،  –ومبادئ القانون اإلداري وتطبيقاتها في مصر 

 عمار بوضياف: الوجيز في القانون اإلداري، الجزائر، دار ريحانة. -156

ج، الجزائذذذر، ديذذذوان المطبوعذذذات 2 –النشذذذاو اإلداري  –عمذذذار عوابذذذدي: القذذذانون اإلداري  -157
 .م2002الجامعية، 

 م.1994ماجد راغب الحلو: القانون اإلداري، اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،  -158

الجزائذذذذر  –التنعذذذذيم اإلداري، النشذذذذاو اإلداري  –محمذذذذد الصذذذذغير بعلذذذذي: القذذذذانون اإلداري  -159
 م.2004)عنابة(، دار العلوم للنشر والتوزيع، 

اإلسذذذكندرية، دار  –القسذذذم الخذذذا   –محمذذذد بذذذاهي أبذذذو يذذذونس: أحكذذذام القذذذانون اإلداري  -160
 م.1996الجامعة الجديدة للنشر، 

محمذذد رفعذذت عبذذد الوهذذاب: مبذذادئ وأحكذذام القذذانون اإلداري، بيذذروت، منشذذورات الحلبذذي  -161
 م.2002الحقوقية، 

 م.1971محمد عصفور: البوليس والدولة، القاهرة، مطبعة االستقالل الكبر ،  -162

القذذذذاهرة، دار الفكذذذذر العربذذذذي  ،2محمذذذذود عذذذذاطف البنذذذذا: الوسذذذذيض فذذذذي القذذذذانون اإلداري، و -163
 م.1992 -هذ 1412

بيذذذذذروت، الذذذذذدار  –ذاتيذذذذذة القذذذذذانون اإلداري  –مصذذذذذطفى أبذذذذذو زيذذذذذد فهمذذذذذي: القذذذذذانون اإلداري  -164
 م.1993الجامعية، 

 الجزائر، منشورات  دحلب. –التنعيم اإلداري  –ناصر لباد: القانون اإلداري  -165

 SABP ، الجزائر، مطبعة 1وج، 2 –النشاو اإلداري  –ناصر لباد: القانون اإلداري  -166
 م.2004دالي إبراهيم، 
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 . كتب قانونية عامة   -ت
 2و –دراسذذة مقارنذذذة  –إبذذراهيم حامذذد مرسذذذي طنطذذاوي: سذذذلطات مذذأمور الضذذبض القضذذذائي  -167

 م.1997القاهرة، المكتبة القانونية، 

نذذه الجزائذذر، دار هو  –تنذذازب القذذوانين  –أعذذراب بلقاسذذم: القذذانون الذذدولي الخذذا  الجزائذذري  -168
 م.2001

 -هذذذ  1422علذذي علذذي السذذكري: البيئذذة وقذذيم المجتمذذع، القذذاهرة، دار الكتذذاب الحذذديث،  -169
 م. 2002

الجزائذذر ) القبذذة(، دار  –ملسسذذة فذذي عمذذق المجتمذذع  –عيسذذى قاسذذمي: الشذذرطة الجزائريذذة  -170
 م.2002الكتاب العربي، 

للطباعذذذة، ، القذذذاهرة، النسذذذر 2مجذذذد  محذذذب حذذذاف : الجذذذرائم المخلذذذة بذذذاألداب العامذذذة، و -171
 م.1997

، الرياض، أكاديميذة نذايف العربيذة للعلذوم 1محجوب حسن سعد: الشرطة ومنع الجريمة، و -172
 م.2001 -هذ 1422األمنية، 

 م.2002، الجزائر )القبة(، دار يحانة، 1محمد سعادي: حقوق اإلنسان، و -173

دار الفكذذر  القذذاهرة، –دراسذذة مقارنذذة  –محمذذد عيذذد الغريذذب: المركذذز القذذانوني للنيابذذة العامذذة  -174
 م.2001العربي، 

محمذذد محذذدة: ضذذمانات المشذذتبه فيذذه وحقذذوق الذذدفاب مذذن العهذذد البربذذري حتذذى االسذذتقالل،  -175
 م.1991، الجزائر )عين ميلة(، دار الهد ، 1ج و3

 م. 2001محمود عبد المولى: التلوث البيئي، اإلسكندرية، ملسسة شباب الجامعة، -176

، اإلسذذذذكندرية، 3بالغ الكذذذذاذب، ومصذذذذطفى مجذذذذدي هرجذذذذة: جذذذذرائم السذذذذب والقذذذذ ف والذذذذ -177
 م.1999المكتبة القانونية، 

عالقتهذذذا بالقضذذذاء ودورهذذذا فذذذي سذذذير العدالذذذة الجزائيذذذة  –يوسذذذف شذذذحاده: الضذذذابطة العدليذذذة  -178
 م.1999 -هذ  1419، بيروت، ملسسة بحسون، 1و –)دراسة مقارنة( 

 

 المعاجم والموسوعات القانونية .   -ث
 نونية في التشريع الجزائري، البليدة، قصر الكتاب.ابتسام القرام: المصطلحات القا -179
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جوزف بادروس: القاموس الموسوعي اإلداري ) عربي ، عربي (، بيروت، منشذورات الحلبذي  -180
 م.2000الحقوقية، 

، بيذروت 1عبد الواحد كرم: معجم المصذطلحات القانونيذة ) عربذي ، فرنسذي، إنجليذزي(، و -181
 م.1987 -هذ 1407عالم الكتاب، مكتبة النهضة العربية، 

ج 4علذذذي الذذذدين زيذذذدان، ومحمذذذد السذذذيد أحمذذذد: الموسذذذوعة الشذذذاملة فذذذي القذذذانون اإلداري،  -182
 م.2002اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، 

 
 رابعًا:  كتب اللغة . 

 هذ.1405، بيروت، دار الكتاب العربي 1الجرجاني: التعريفات، تحقيق إبراهيم األبيار، و -183

 هذ.1306،  بيروت، دار صادر، 1و ج،10الزبيدي: تاج العروس،  -184

 ج، بيروت، دار الجيل.4الفيروزآبادي: القاموس المحيض،  -185

، مصذذر، المطبعذذة 1ج، و2الفيذذومي: المصذذباح المنيذذر فذذي غريذذب الشذذرح الكبيذذر للرافعذذي،  -186
 هذ.1305الخيرية 

هذذذ 1392، مصذذر، مطذذابع دار المعذذارف، 2ج، و2مجمذذع اللغذذة العربيذذة: المعجذذم الوسذذيض،  -187
 م.1972

بيذذروت، مكتبذذة  –قذذاموس مطذذول للغذذة العربيذذة  –لمعلّذذم بطذذرس البسذذتاني: محذذيض المحذذيض ا -188
 م.1998لبنان ناشرون، 

، بيذذذذروت، دار الفكذذذذر المعاصذذذذر 1المنذذذذاوي: التعذذذذاريف، تحقيذذذذق محمذذذذد رضذذذذوان الدايذذذذة، و -189
 هذ.1410

 م.1998، بيروت، دار صادر، 1مج، و15ابن منعور: لسان العرب،  -190

 
 معية .خامسًا:  الرسائل الجا

دراسذة مقارنذة  –حالة الطذوارئ وسذلطات الضذبض اإلداري » محمد محمد مصذطفى الوكيل:  -191
رسالة دكتوراه، مجموعذة رسذائل دكتذوراه، مكتبذة جامعذة أدرار، قسذم الذدوريات والمجذالت «  –

 .206والرسائل، الرقم 
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سذذذلطات الضذذذبض اإلداري فذذذي مجذذذال ممارسذذذة حريذذذة » محمذذذد أحمذذذد فذذذت  البذذذاب السذذذيد:  -192
، رسالة دكتوراه، مجموعة رسائل الذدكتوراه، مكتبذة جامعذة أدرار، « –دراسة مقارنة  –الجتماب ا

 .203قسم الدوريات والمجالت والرسائل، الرقم 

، رسالة « –دراسة مقارنة  –الدفع بالنعام العام في القانون الدولي الخا  » بلمامي عمر:  -193
 م.1986عكنون (، جامعة الجزائر، السنة ماجستير، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية ) بن 

الضذذذذبض اإلداري والقضذذذذائي فذذذذي النعريذذذذة العامذذذذة والتطبيذذذذق بالمحليذذذذات » بوشذذذذيبه مختذذذذار:  -194
رسذذذالة ماجسذذذتير، قسذذذم الدراسذذذات العليذذذا )فذذذرب العذذذام(، معهذذذد الحقذذذوق والعلذذذوم « الجزائريذذذة 

 م.1975 – 1974السياسية واإلدارية، جامعة الجزائر، السنة 

، رسذذذالة «عمليذذذة الموازنذذذة بذذذين أعمذذذال الضذذذبض اإلداري والحريذذذات العامذذذة » وز: سذذذكينة عذذذز  -195
 م.1990ماجستير، اإلدارة والمالية، معهد الحقوق، جامعة الجزائر، السنة 

«  –دراسة فقهية أصذولية  –ضوابض األمر بالمعروف والنهي عن المنكر » عز الدين يحي:  -196
 م.1996ول الدين، جامعة الجزائر، السنة صرسالة ماجستير، قسم الفقه وأصوله، كلية أ

، رسذذذالة ماجسذذذتير، معهذذذد العلذذذوم «الضذذذبض اإلداري البلذذذدي فذذذي الجزائذذذر» عمذذذور سذذذيالمي:  -197
 م.1988القانونية واإلدارية، جامعة الجزائر، السنة 

، «فقذذه األمذذر بذذالمعروف والنهذذي عذذن المنكذذر مذذن خذذالل القذذرآن الكذذريم» عيسذذى بوعكذذاز:  -198
م الكتاب والسنة، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة العقيد رسالة ماجستير، قس

 م.2001 – 2000 -هذ 1422 – 1421الحاج لخضر )باتنة(، السنة الجامعية: 

، رسذذذالة ماجسذذذتير، كليذذذة «سذذذلطات الضذذذبض اإلداري الذذذوالئي فذذذي الجزائذذذر» لطذذذرش حمذذذو:  -199
 م. 2002 الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر، السنة

، رسالة ماجستير، قسم الفقه «مقاصد النعام القضائي في الشريعة اإلسالمية» مراد كاملي:  -200
وأصوله، كلية العلوم االجتماعيذة والعلذوم اإلسذالمية، جامعذة العقيذد الحذاج لخضذر )باتنذة( السذنة 

 م.2000 – 1999هذ،  1421 – 1420الجامعية 

دراسذة مقارنذة بذين  الفقذه اإلسذالمي  –نعذام العذام الحسبة ودورها فذي حفذ  ال» وردة مّراح:  -201
، رسذذذذالة ماجسذذذذتير، قسذذذذم الشذذذذريعة، كليذذذذة العلذذذذوم االجتماعيذذذذة والعلذذذذوم « –والقذذذذانون الوضذذذذعي 

-2003هذذذذذ، 1425 – 1424اإلسذذذذالمية، جامعذذذذذة العقيذذذذذد الحذذذذاج لخضذذذذر )باتذذذذذنة(، السذذذذنة 
 م.2004
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 سادسًا:  كتب التراجم .
 م.1992ة العارفين، بيروت، دار الكتب العلمية، إسماعيل باشا البغدادي: هدي -202

 م.1966ابن بشكوال: الصلة، مصر، المكتبة األندلسية،  -203

مذذج، 8ابذذن حجذذر العسذذقالني: اإلصذذابة فذذي تمييذذز الصذذحابة، تحقيذذق علذذي محمذذد البجذذاوي،  -204
 م.1992بيروت، دار الجيل،  1و

، الهنذد، دائذرة المعذذارف 1وابذن حجذر العسذذقالني: الذّدرر الكامنذة فذذي أعيذان المائذة الثامنذذة،  -205
 هذ.1348العثمانية بحيدرآباد، 

ج، الجزائر، الملسسة الوطنية للفنون المطبعية 2الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف،  -206
 م.1991

مج، بيروت دار 8ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء الزمان، تحقيق الدكتور إحسان عباس،  -207
 م.1994صادر، 

 م .1984بيروت، دار العلم للماليين،  ،6: األعالم، ويالزركل -208

السبكي: طبقات الشافعية الكبذر ، تحقيذق عبذد اهلل الحيذوري، دار إحيذاء التذراث اإلسذالمي  -209
 .5م، ج1970

 م.1991 -هذ 1412، سنة 1شمس الدين ال هبي: ته يب سير أعالم النبالء، و -210

روت، دار الكتذذب ج، بيذذ5، 1الشذذوكاني: البذذدر الطذذالع بمحاسذذن مذذن بعذذد القذذرن السذذابع، و -211
 هذ.1411العلمية، 

، بيذروت، دار الرائذد العربذي 2الشيرازي: طبقات الفقهاء، تحقيذق وتقذديم إحسذان عبذاس، و -212
 م.1981

 3مذج، و2 –مذن صذدر اإلسذالم حتذى العصذر الحاضذر  –عادل نويهت: معجم المفسذرين  -213
 م.1988هذ، 1409لبنان، ملسسة نويهت الثقافية، 

ببابا التنبكتي: نيل االبتهاج بتطريز الديباج، بيروت، دار الكتذب أبي العباس أحمد المعروف  -214
 العلمية.

 م .1992، بيروت، دار الجيل، 1ابن عبد البر: االستيعاب  في معرفة األصحاب، و -215

أبذذو العذذرب محمذذد بذذن تمذذيم القيروانذذي: طبقذذات علمذذاء إفريقيذذة وتذذونس، تحقيذذق علذذي الشذذابي   -216
الجزائذر، الملسسذة الوطنيذة للكتذاب  -التونسذية للنشذر  ، تونس، الذدار2ونعيم حسن الياني، و

 م.1985



                                                     الفهارس
 

 210 

ابذذذن العمذذذاد الحنبلذذذي: شذذذ رات الذذذ هب فذذذي أخبذذذار مذذذن ذهذذذب، بيذذذروت، المكتذذذب التجذذذاري  -217
 للطباعة والنشر والتوزيع.

ابذذذن فرحذذذون: الذذذديباج المذذذ هب فذذذي معرفذذذة أعيذذذان علمذذذاء المذذذ هب، بيذذذروت، دار الكتذذذب  -218
 العلمية.

 هذ. 1407،  بيروت، عالم الكتب، 1ج، و4لشافعية، ابن قاضي شهبة: طبقات ا -219

محمد بذن محمذد مخلذوف: شذجرة النذور ال كيذة فذي طبقذات المالكيذة، بيذروت، دار الكتذاب  -220
 هذ.1349العربي، 

، بيذذذروت، دار الغذذذرب 1يحذذذي بذذذوعزيز: أعذذذالم الفكذذذر والثقافذذذة فذذذي الجزائذذذر المحروسذذذة، و -221
 م.1995اإلسالمي، 

 

 سابعًا:  المجــــــالت .
، الجزائذر، المديريذة العامذة ل مذن 64، مجلة الشذرطة، ب«األخالق العمومية»عمر قادري: أ -222

 م.2002الوطني، جانفي 

، مجلذة الشذريعة « –بين التذراث والمعاصذرة  –اإلمامة في اإلسالم » توفيق يوسف الواعي:  -223
 م.2000، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، 41، ب15والدراسات اإلسالمية، س

الحكمذة فذي تذ ييل آيذات األمذر بذالمعروف والنهذي عذن » ن بن محمذد شذريف هاشذم : حسي -224
 ، الرياض، شركة العبيكان.64، مجلة البحوث اإلسالمية، ب«المنكر

، الجزائذذذر، 3، مجلذذذة الموافقذذذات، ب«حذذذق األمذذذن فذذذي الشذذذريعة اإلسذذذالمية» حّمذذذود حنبلذذذي:  -225
 م.1994المعهد الوطني العالي ألصول الدين، 

دراسذذة مقارنذذة بالقذذانون  –حذذق األمذذن الفذذردي فذذي اإلسذذالم » المالذذك الصذذال :  عثمذذان عبذذد -226
، الكويذذذذت، كليذذذذة الحقذذذذوق بجامعذذذذة الكويذذذذت 4 – 1، ب7مجلذذذذة الحقذذذذوق، س«  –الوضذذذذعي 

 م.1983

، مجلذذذة «وثمذذذنهج اإلسذذالم فذذذي الحفذذذاا علذذى البيئذذذة مذذن التلذذذ» عذذدنان أحمذذذد الصذذمادي:  -227
، جامعذذذذذة الكويذذذذذت، مجلذذذذذس النشذذذذذر العلمذذذذذي 51، ب17الشذذذذذريعة والدراسذذذذذات اإلسذذذذذالمية، س

 م.2002 -هذ 1423

، مجلذذة الشذذذرطة «الشذذذرطة اإلداريذذة »قذذدادرة مالذذك  ) ضذذابض شذذذرطة بذذأمن واليذذة تبسذذة ( :  -228
 م.2002سبتمبر ، الجزائر، المديرية العامة ل من الوطني، 67ب



                                                     الفهارس
 

 211 

، الجزائذذذذر، مجلذذذذة قانونيذذذذة 53، نشذذذذرة القضذذذذاة، ب«الضذذذذبطية القضذذذذائية» مذذذذاموني الطذذذذاهر:  -229
 م.1998تصدرها وزارة العدل )مديرية البحث(، الديوان الوطني ل شغال التربوية، 

، دراسات قانونية، مجلة «المفهوم القانوني العام لفكرة النعام العام» محمد الصال  خراز:  -230
 –متخصصذذذة فذذذي الدراسذذذات والبحذذذوث القانونيذذذة تصذذذدر عذذذن دار القبذذذة للنشذذذر والتوزيذذذع شذذذهرية 

 م.2003، جانفي 6مطبعة مزوار، ب –الوادي، الجزائر 

، مجلذة الشذريعة والدراسذات « -داللته وأبعذاده  –التصور اإلسالمي للبيئة » محمد زرمان:  -231
 م.2003، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، 55، ب18اإلسالمية، س

، مجلذة المذورد، مجلذة تراميذة فصذلية تصذدرها «الحسذبة فذي اإلسذالم » محمد عمر حمذادة:  -232
، دار الحريذذذذة 9، مذذذذج4وزارة الثقافذذذذة واإلعذذذذالم، دار الجذذذذاح ، بغذذذذداد الجمهوريذذذذة العراقيذذذذة، ب

 م.1980 –هذ 1401للطباعة 

بة وأمارهمذذا فذذي أوجذذه التشذذابه بذذين قذذرارات البلديذذة ونصذذو  الحسذذ» وليذذد عبذذد اهلل المنذذيس:  -233
، المجلذة العربيذة للعلذوم اإلنسذانذذية «الضبض الحضري لمدينة الكويت حتذى بدايذة الخمسذينيات 

 ، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي.56-53، ب14س

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     الفهارس
 

 212 

 

 

 فهرس املوضوعات
 

 الصفحة                                         الموضوعات
 أ ...............................................................................المقدمة

 02 ..............................مفهوم الضبض اإلداري والحسبة وأسسهما.: الفصل األول

  03مفهوم الضبض اإلداري والحسبة.................................: المبحث األول
  03بض اإلداري........................................المطلب األول:مفهوم الض    

 .............................03الفرب األول: تعريف الضبض اإلداري 

 03أواًل: الضبض لغة. ........................................
 04........مانياً: الضبض اإلداري اصطالحاً....................

 08ائ  الضبض اإلداري............................الفرب الثاني: خص 

 08أواًل: الصفة اإلدارية......................................
 08مانياً: الصفة الوقائية.......................................
 09مالثاً: الصفة اإللزامية......................................

 10...يز الضبض اإلداري عن أنواب الضبض األخر .الفرب الثالث : تمي 

أواًل: تمييز الضبض اإلداري العام عن 
 10الخا ................

 12مانياً: الضبض اإلداري والضبض التشريعي...................
 13مالثاً: الضبض اإلداري والضبض القضائي....................

المطلب الثاني: مفهوم            
 15لحسبة..................................................ا

 ......................15................الفرب األول:تعريف الحسبة 

 15أواًل: الحسبة لغة..........................................



                                                     الفهارس
 

 213 

مانياً: الحسبة 
 16...................................اصطالحاً.

 اني: عالقة الحسبة باألمر بالمعروف والنهي عن الفرب الث
 21.....المنكر.

 .24.....................................الفرب الثالث: طبيعة الحسبة 

أواًل: الو يفة اإلدارية في 
 25..............الحسبة.............

مانياً الو يفة القضائية في 
 26....الحسبة.......................

  ب الرابع: تمييز والية الحسبة عّما الفر
 27....................يشابهها..

 27....أواًل: الحسبة ووالية القضاء...........................
مانياً: الحسبة  ووالية 

 28...المعالم.............................
 29..............................مالثاً: الحسبة ووالية الشرطة.

 31: أسس الضذبض اإلداري والحسبة...................................لمبحث الثانيا 
المطلب األول: األساس القانوني لهيئات الضبض            

 31اإلداري........................
 .....32الفرب األول: األساس القانوني لهيئات الضبض اإلداري المركزية 

 32.................................أواًل: رئيس الجمهورية...
 32مانياً: رئيس الحكومة......................................

 33............................................مالثاً: الوزراء.
 .34..الفرب الثاني: األساس القانوني لهيئات الضبض اإلداري الالمركزية 

 35...............................أواًل: الوالي................



                                                     الفهارس
 

 214 

مانياً: رئيس المجلس الشعبي 
 36........................البلدي.

المطلب الثاني: األساس الشرعي            
 38للحسبة.......................................

 .38............................الفرب األول: الحكم الشرعي للحسبة 

 40قائلون بفرض الكفاية وأدلتهم......................أواًل: ال
 43مانياً: القائلون بفرض العين وأدلتهم........................

 45...........................................مالثاً: الترجي .
  الفرب الثاني: القائم

 47......................................بالحسبة.

اب أواًل: أنو 
 47المحتسب......................................

مانياً: شروو المحتسب 
 49.............................وآدابه.

 
 
 

 55.....: أهداف الضبض اإلداري والحسبة..................................الفصل الثاني
 56.......................: تعريف النعام العام وخصائصه...............المبحث األول    

 56.....المطلب األول: تعريف النعام العام......................................            
 .56.............الفرب األول: تعريف النعام العام في القانون الوضعي 

 57....أواًل: تعريفه قانوناً....................................
 57ريفه فقهاً.........................................مانياً: تع

 59مالثاً: تعريفه قضاء........................................
 .60...............الفرب الثاني: تعريف النعام العام في الفقه اإلسالمي 



                                                     الفهارس
 

 215 

 61أواًل: تعّلق األحكام الشرعية بالنعام العام..................
 62تعّلق الحق بالنعام العام..............................مانياً: 

مالثاً: تعّلق المصال  المقصودة من التشريع بالنعام 
 64العام.......

المطلب الثاني: خصائ  النعام            
 69العام...........................................

  69..........الوضعي.الفرب األول:. خصائ  النعام العام في القانون 

 69أواًل: العمومية............................................
مانياً: 

 70المادية...............................................
 70.....................................مالثاً: المرونة والتطور.

  الفرب الثاني: خصائ  النعام العام في الفقه
 71.............سالمي.اإل

 71أواًل: العمومية............................................
مانياً: المادية 

 71والمعنوية......................................
 72مالثاً: الثبات..............................................

 74العام...................................... العناصر القانونية للنعام : المبحث الثاني   
المطلب األول: العناصر التقليدية للنعام            

 74العام..................................
 ..........................................74الفرب األول: األمن العام 
 ......................81.................الفرب الثاني: الصحة العامة 
 ..................................87الفرب الثالث: السكينة العامة       

 91المطلب الثاني: العناصر الحديثة للنعام العام..................................           
  ...................................91الفرب األول: اآلداب العامة 



                                                     الفهارس
 

 216 

 94......................................اني: جمال المدينة.الفرب الث 

 .97..........................الفرب الثالث: النعام العام االقتصادي 

 101العناصر الشرعية للنعام العام وتطبيقاته في الحسبة................... :المبحث الثالث
 101...............................المطلب األول: العناصر الشرعية للنعام العام.. 

   ..........................101الفرب األول: تحقيق العبودية هلل وحده 
    الفرب الثاني: تحقيق سيادة الشرب

 102اإلسالمي.....................
    الفرب الثالث: تحقيق المصال  ودرء

 103المفاسد......................
حف  النعام ت التطبيقات للحسبة في المطلب الثاني: بع 

 110...العام...............
     الفرب األول: أعمال المحتسب المتعلقة بحف

 110األمن...............
   سب المتعلقة بحف  الفرب الثاني: أعمال المحت

 111.....الصحة..........
     الفرب الثالث: أعمال المحتسب المتعلقة بحف

 113..اآلداب...........
    الفرب الرابع: أعمال المحتسب المتعلقة بحف  جمال

 114المدينة..........
    الفرب الخامس: أعمال المحتسب المتعلقة بحف  النعام

 115االقتصادي..
 

 122وسائل الضبض اإلداري والحسبة وضوابطها........................... :الفصل الثالث
 123ي والحسبة...............................وسائل الضبض اإلدار  :المبحث األول



                                                     الفهارس
 

 217 

المطلب األول: وسائل الضبض اإلداري       
.....................................123 

   .................124الفرب األول: القرارات اإلدارية الضبطية العامة 
أواًل: الحعر أو 

 125المنع.....................................
انياً: الترخي  م

 125المسبق...................................
مالثاً: اإلخطار 

 126المسبق....................................
 126رابعاً: تنعيم النشاو.....................................

   .128................الفرب الثاني: القرارات اإلدارية الضبطية الفردية 

 128: األمر.............................................أوالً 
مانياً: الحعر أو 

 128المنع.....................................
مالثاً: الترخي  

 128المسبق...................................
    الفرب الثالث: التنفي  المباشر

 129الجبري............................
مطلب الثاني: وسائل ال  

 132الحسبة...............................................
   .133........................الفرب األول: مرتبة االحتساب باللسان 

أواًل: التعريف 
 133بالمنكر....................................

 134....مانياً: النهي بالوع  والنص  والتخويف من اهلل تعالى..
 134مالثاً: التعنيف والتوبيخ بالقول الغلي  الخشن.............



                                                     الفهارس
 

 218 

 135رابعاً: التهديد والتخويف................................
   .136............................الفرب الثاني: مرتبة االحتساب باليد 

أواًل: تغيير المنكر 
 136..باليد.................................

مانياً: إلحاق األذ  بالشخ  
 139المخالف....................

 140.................مالثاً: شهر السالح واالستعانة باألعوان.
    الفرب الثالث: محل وسائل الضبض اإلداري من وسائل

 141...الحسبة.

أواًل: تعلق القرارات اإلدارية الضبطية بمرتبة االحتساب 
 141.........................................باللسان........

مانياً: تعلق التنفي  المباشر الجبري بمرتبة االحتساب 
 144باليد...

 146ضوابض الضبض اإلداري والحسبة.................................. :المبحث الثاني 
 146.........المطلب األول: ضوابض الضبض اإلداري..........................       

    الفرب األول: االلتزام بمبدأ
 146المشروعية...........................

   .148...................الفرب الثاني: الخضوب لرقابة القضاء اإلداري 

 148أواًل: رقابة اإللغاء على قرارات الضبض اإلداري..........
 148..ري.....مانياً: رقابة التعويت على إجراء ات الضبض اإلدا

المطلب الثاني: ضوابض     
 153الحسبة............................................

   .153....................الفرب األول: االلتزام بشروو المحتسب فيه 

 153أواًل: أن يكون الفعل منكرًا.............................



                                                     الفهارس
 

 219 

مانياً: أن يكون موجوداً في 
 154...................الحال......

 157مالثاً: أن يكون المنكر  اهرًا.............................
 160.....................رابعاً: أن يكون معلوماً بغير اجتهاد.

    الفرب الثاني: الخضوب لرقابة والية
 162......................المعالم.

 162................أواًل: رقابة اإللغاء على وسائل الحسبة...

 164................مانياً: رقابة التعويت على وسائل الحسبة.
   ..166.الفرب الثالث: مقارنة ضوابض الحسبة بضوابض الضبض اإلداري 

أواًل: من حيث االلتزام بمبدأ 
 166المشروعية...................

 167..مانياً: من حيث الخضوب للرقابة القضائية...............
 169......................................................................................................... الخاتمة

 175.......................................................................................................الفهارس
 

 176.......................................................... يةفهرس اآليات القرآن
 180فهرس األحاديث النبوية.........................................................
 181..فهرس األعالم................................................................

فهرس المواد 
 184......................................................القانونية......

فهرس 
 187المالحق..................................................................

قائمة المصادر 
 198والمراجع..........................................................

فهرس 
 218............................................الموضوعات..................


