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 المبحث األول
 الحسبة في اإلسالم

إذ تتولى ما أدلى �ه الشرع  , اإلسالمالمهمة في  األنظمة�عد من  الحسبةمفهوم  أن
من جوانب النفع واإلصالح وجمیع ما یتطلب من بناء حاالت الفرد والمستوى 

المنكر وفعل المعروف  إزالة�مسؤولیة المسلم  وضوا�ط  أسستتبنى االجتماعي, فهي 
Tعلى مشروعیتها ,  األدلةمن  تشیر العدید �ماو , مدلول لغوي واصطالحي  للحسبة

ومتطلبات وهذا ما تناولناه في عدة مطالب نذ�ر منها  األر�اند من دیولزوم توفر الع
 : 

 : الحسبة لغًة واصطالحا  األولالمطلب 
 اوًال : الحسبة لغة : 
 .1االحتساب �العدة من االعتدادوتسكین السین،اسم من  الحسبة �كسر الحاء

 واالحتساب مأخوذ من الحسب ،وهو على معان عدة منها :
 .2ـ العدد والحساب . �قال : حسبت الشيء أحسبه حسا�ا وحسبانا ، إذا عددته  1

النََّهاِر ُمْبِصَرًة  قوله تعالى :﴿َوَجَعْلَنا اللَّْیَل َوالنََّهاَر آَیَتْیِن َفَمَحْوَنا آَ�َة اللَّْیِل َوَجَعْلَنا آَ�ةَ 
ْلَناُه َتْفِصیًال﴾ ِنیَن َواْلِحَساَب َوُ�لَّ َشْيٍء َفصَّ  .3ِلَتْبَتُغوا َفْضًال ِمْن َر�ُِّكْم َوِلَتْعَلُموا َعَدَد السِّ

الكفا�ة : الكفا�ة ،فیقال احتسب �كذا اكتفى �ه ومنه قول هللا تعالى: ﴿الَِّذیَن َقاَل  -2
لنَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم ِإ�َمانًا َوَقاُلوا َحْسُبَنا للااَُّ َوِنْعَم َلُهُم النَّاُس ِإنَّ ا

 .4اْلَوِ�یُل﴾
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اإلنكار: اإلنكار، فیقال أحتسب علیه : أي أنكر علیه قبیح عمله وتسمیة اإلنكار  -3
سبب �إزالته  �االحتساب " من قبیل تسمیة المسبب �السبب ؛ألن اإلنكار على الغیر
 . 5وهو االحتساب الن المعروف إذا ترك فاألمر �إزالة تر�ه أمر �المعروف

ومن معاني الحسبة أ�ضا : التدبیر . فیقال : فالن حسن الحسبة في األمر أي  -4
حسن التدبیر له والنظر فیه وفق القوانین واألنظمة والمحتسب �قوم بتدبیر خاص ، 

 وجوه التدبیر . أحسنمي وهو وهو تدبیر تطبیق الشرع اإلسال
�ما یوضع الظن موضع العلم  هاخرجا �حتسبان األخبار: یتعرف من المجاز �قال : -5

 واحتسبت ما عند فالن : اختبرته وسیرته .
 :  اً صطالحثانیًا : الحسبة ا
، 6اظهر فعله أذاظهر تر�ه ونهي عن المنكر  ذاإ�المعروف  أمرالحسبة : هي 

�ه ،  وأمرقصد حسنه الشارع  أوفعل  أوفالمقصود �المعروف هنا هو �ل قول 
المالجئ للضعفاء والمحتاجین و�ناء المدارس  و�نشاءكمساعدة الفقراء والمساكین 
 وغیر ذلك من �ل ما حث علیه الشرع أصحابها إلىللتر�یة والتعلیم ، ورد الحقوق 

فعل  أوالمنكر فهو �ل قول  أماحال الفرد والمجتمع ،  و�صالحجلب الخیر  إلى وأدى
قصد قبحه الشارع ونهى عنه �تعاطي المسكرات والتجسس والغیبة والنمیمة والكذب  أو

وترك الصالة والفطر في رمضان بدون عذر  واألثمانوالغش والتدلیس في المبیعات 
 .7نهى عنهشرعي ومنع الز�اة و�ل ذلك من المنكر الذي نفر منه الشارع و 

 :بیان مشروعیة الحسبة بداللة السیاق القرآني والسنة النبو�ة المطهرة المطلب الثاني
الخیر  ألینادل على مشروعیة الحسبة القران الكر�م والسنة النبو�ة الشر�فة فقد حبب هللا 

 �منع غیرنا منه .  وأمرناالمنكر ونهانا عنه  ألیناو�ره  إلیهندعو  أن وأمرنا، 
�المعروف والنهي عن المنكر تعتبر من  األمروردت في موضوع  أ�ةفان �ل وعلیه 

 �المعروف والنهي عن األمر أساستقوم على  ألنهامشروعیة الحسبة  أدلة
نُكْم ُأمٌَّة َیْدُعوَن ِإَلى اْلَخْیِر َوَ�ْأُمُروَن  من الكتابالمنكر ،  : قوله تعالى : ﴿َوْلَتُكن مِّ

ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾  .8ِ�اْلَمْعُروِف َوَ�ْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأولَٰ
�المعروف والنهي عن  األمر أن إذووصف جل شانه المؤمنین والمؤمنات بهما ، 

، �لما تمثلت صورة  أبداتفارقهم  أنین التي ال �مكن المنكر من خصائص المؤمن
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مؤمن �انت هذه الصفة من صفاتها البارزة فال �مكن تصور المؤمن بدونها ، والوضع 
�انوا قائمین  أذا أالبرى المؤمنین فیه لن یوجد  أنالذي یر�د هللا سبحانه وتعالى 

وتعالى : ﴿ َواْلُمْؤِمُنوَن �المعروف والنهي عن المنكر ، فقال سبحانه  األمربوظیفة 
َواْلُمْؤِمَناُت َ�ْعُضُهْم َأْوِلَیاُء َ�ْعٍض َ�ْأُمُروَن ِ�اْلَمْعُروِف َوَ�ْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُ�ِقیُموَن 

ِئَك َسَیْرَحُمُهُم للااَُّ ِإنَّ للااََّ  َكاَة َوُ�ِطیُعوَن للااََّ َوَرُسوَلُه ُأولَٰ َالَة َوُ�ْؤُتوَن الزَّ  .9 َعِز�ٌز َحِكیٌم﴾الصَّ
و�ذلك قوله تعالى : ﴿ُكنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِ�اْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن 

 .  10اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِ�اهلّلِ﴾
�ثیرة تدل على مشروعیة  أحادیثوفي السنة النبو�ة الشر�فة  السنة النبو�ة الشر�فة:

على مشروعیة الحسبة ومن ذلك قول  أي�المعروف والنهي عن المنكر ،  األمر
َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُیَغیِّْرُه ِبَیِدِه، َفِإْن َلْم َ�ْسَتِطْع : (الرسول (صلى هللا علیه وسلم) 

 . 11َفِبِلَساِنِه ،َفِإْن َلْم َ�ْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اِأل�َماِن)
�المعروف ولتنهن عن  لتأمرن عن رسول هللا (صلى هللا علیه وسلم) :( أخروفي حدیث 

 . 12لیسلطن هللا علیكم شرار�م ثم یدعو خیار�م فال �ستجاب لكم) أوالمنكر 
 إلىرجل قام  أمتيشهداء  أفضلعن النبي (صلى هللا علیه وسلم) :( أخروفي حدیث 

  أخر ، وفي حدیث13�المعروف ونهاه عن المنكر فقتل على ذلك) فأمرهجائر  أمام
، فهذا الحدیث یدل على أن إنكار   14الجهاد �لمة حق عند سلطان جائر) أفضل(

المنكر واجب على �ل األمة ، ولكن �ل منهم �حسبه ، فأصحاب السلطان �غیرون 
سانهم ، و�جب على المنكر إذا وقع في سلطانهم ، وأصحاب الكلمة ینكرون المنكر بل

عموم الناس أن ینكروا المنكر �قلو�هم و�نظروا إلیه نظرة ازدراء ، و�غاروا على محارم 
 هللا تعالى .

زاخرة �األمثلة الدالة على مشروعیة  -رضي هللا عنهم  -في سیرة الصحا�ة الكرام 
دیق األمر �المعروف والنهي عن المنكر بل ووجو�هما ، فما �ان قتال أبي �كر الص

لمانعي الز�اة إال إنكار للمنكر ، فنجد أنه لم یرض أن �متنع الناس عن دفع ز�اة 
أموالهم التي �انت یؤدونها إلى رسول هللا صلى هللا علیه وسلم ، فقال رضي هللا عنه : 

 ألقاتلن الذین فرقوا بین الصالة والز�اة " .ل" �هللا 
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 :المصادر المعتمدة في الحسبة : المطلب الثالث
تستلزم الحسبة من �قوم بها وهذا هو المحتسب ، وتستلزم من تجري علیه وهذا هو 

ما تجري فیه الحسبة وهذا هو المحتسب فیه ، وما  أ�ضاالمحتسب علیه ، وتستلزم 
 �قوم �ه المحتسب هو الذي �سمى االحتساب . 

تسب ، المحتسب علیه ، والمحتسب فیه ، هي : المح أر�ان أر�عةوعلیه فان للحسبة 
 واالحتساب ، وسنتكلم عن �ل واحد منها فیما یلي : 

 -: المحتسب :أوال
�المعروف والنهي عن المنكر , و�ذلك  األمر أيالمحتسب هو من �قوم �االحتساب , 

للقیام  األمرهذا االسم (المحتسب) على من �عینه ولي  أطالققد شاع عند الفقهاء 
 أطلق, فقد  األمرمن �قوم �الحسبة دون تعیین وال تكلیف من ولي  أما�الحسبة , 

 الفقهاء علیه اسم (المتطوع).
 شبه واختالف بین المحتسب والمتطوع نبینها فیما یلي : أوجهوعلیه فأن هنالك 

 الشبه واالختالف بین المحتسب والمتطوع : أوجه -:أوال
�معروف ونهي عن منكر, وهي مما طلبته الشر�عة  أمرهي الحسبة �ما ذ�رنا سا�قا 

فأن المحتسب والمتطوع �ستمد �الهما  األساسمن المكلفین , وعلى هذا  االسالمیه
 أما, هذا عن وجه الشبه  15اإلسالميالوال�ة الشرعیة على القیام �الحسبة من الشرع 

 فیما یلي :  إجمالهااالختالف فیمكن  أوجه
للقیام �الحسبة �خالف المتطوع لذلك فأن وال�ة  األمرالمحتسب معین من قبل ولي  -1

�ستعمل المحتسب قوة الدولة  إذمن وال�ة المتطوع  أوسعالمحتسب اكبر وصالحیته 
 في عمله .

وجو�ه  أما,  األمرعلیه �حكم تعیینه من قبل ولي  بااالحتساب على المحتسب واج -2
على غیره من المسلمین فهو من قبیل الفروض الكفائیة , ولهذا ال �جوز للمحتسب 

عین لهذا الغرض فالبد من  ألنهتعین علیه �سبب تعیینه له ,  أنالتشاغل عنه �عد 
والواجب  المتطوع فانه مأمور �ه �اعتباره واجبا �فائیا , أماالتفرغ له والقیام �ه , 

في الواجب الكفائي  إلیه, الن المنظور  اآلخر�نلبعض سقط عن قام �ه ا أذاالكفائي 
 حصوله من الجماعة ولیس حصوله من فرد �عینه .
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وطلب العون منه عند الحاجة , ومن ثم تلزمه  إلیهالمحتسب عین لالستعداد  أن -3
 من طلب ذلك منه ,�خالف المتطوع فانه لم �عین لذلك .  إجا�ة

, و�بحث  إزالتهاالمنكرات الظاهرة حتى یتمكن من  یبحث عن أنعلى المحتسب  -4
المتطوع فال یلزمه مثل  أماالمعروف الظاهرة حتى �أمر �إقامتها ,  أمورعما ترك من 

 هذا الشيء.
الحدود , ولیس  أقامة إلى�غرر على المنكرات الظاهرة ,وال یتجاوزها  أنللمحتسب  -5

 للمتطوع ذلك.
 من بیت المال ,ولیس للمتطوع ذلك .أجرا �أخذ على عمله  أنللمحتسب  -6
�جتهد في المسائل المبنیة على العرف , فیقر منها ما یراه صالحا  أنللمحتسب  -7

لمخالفته للشرع , ولیس  لإلنكارغیر مخالف للشرع ,و�نكر منها ما یراه مستحقا  لإلقرار
 للمتطوع مثل هذا االجتهاد .

تتوفر فیه عدة  أنبد ر االحتساب فالولكون المحتسب یرخص له الحصول على اج
متا�عة النبي (صلى هللا علیه  أيالنیة والمتا�عة  و�خالص اإلسالم -شروط منها :

المأمور  و�أحوالو�نهى عنه  �أمرالعلم �ما  وأ�ضاوعلى اله وسلم ) في االحتساب 
سان الل إلىوالنهي والمال�سات وظروف المنكر, و�ذلك القدرة على التغییر من الید 

 .16القلب الذي ال �عفى منه احد إلى
 اآلدابب ووضعه في موضعه ومن : الرفق في االحتسا أهمهاللمحتسب  آدابوهناك 
والمفاسد والصبر واحتمال والموازنة بین المصالح  �األهم, والبدء البدء �النفس  أ�ضا
 .إزالتهاللمنكرات المراد  اإلسالمیةالبدائل  إل�جادوالسعي  األذى

 -ثانیا : المحتسب علیه :
�جب فیه االحتساب , و�سمى  أو�قوم �أي عمل �جوز  نسانإالمحتسب علیه هو �ل 

 .17المحتسب معه أوالمحتسب علیه 
صدر منه  أذا�كون محتسبا علیه  أن�ل فرد في المجتمع �ال استثناء �مكن أن وعلیه ف

 ما تجرى فیه الحسبة .
منكرا ه في حقه �كون �صفة �صبح فیها الفعل الممنوع من أنو�شترط في المحتسب 

 . نةد�اوان لم �كن معصیة �حاسب علیها 
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صدر منه  إذا�كون عاقال �الغا . والمجنون مثال  أنوعلیه �شترط في المحتسب علیه 
غیر  أووقصده الزنا وجب االحتساب علیه, و�ذلك الصبي الممیز  إرادتهما یدل على 

شر�ها وهم بذلك , وجب االحتساب علیه  أراد أوشرب احدهما الخمر  ذاإالممیز 
ن المعاصي التي والحیلولة بینه و�ینها, وان �ان فعل المجنون والصبي ال �عتبران م

 . �حاسب علیها د�انة
 -ثالثا : المحتسب فیه :

ظهر فعله, وهذا  أذاظهر تر�ه, ونهى عن منكر  إذا�معروف  مرأالحسبة هي  إنقلنا 
 .18ما تجري علیه الحسبة أوالمسمى(المحتسب فیه) هو موضوع الحسبة, وهو 

ولكن  أصلهمباحا في  أو�راهة,  أو, تحر�م  والمنكر هو ما نهت الشر�عة عنه , نهي
 إلىمحظورا لما یؤدي  أصبحلوقوعه في ظرف معین  أو األشیاءالقترانه ببعض 

 ندب. أو إ�جاب أمر اإلسالمیة�ه الشر�عة  أمرتمفسدة و ضرر والمعروف ما 
�كون معصیة في حق فاعله �حاسب  أنوال �شترط في المنكر في موضوع الحسبة 

 أذاالفعل منهیا عنه شرعا , فالمجنون مثال, �كون هذا  أن�كفي فیه  و�نماعلیه د�انة 
ظهر منه انه یر�د الزنا في حقه ال �عتبر معصیة �حاسب علیها . وذلك الن الزنا 

 ي ذاته , فیمنع المجنون منه .منكر ف
�كون مما نهت الشر�عة  أنفي المنكر الذي �جري فیه االحتساب ,  لیهإوالمنظور 

 األشیاءمباحا , ولكن القترانه ببعض  أصله�ان في  أو�غض النظر عن فاعله, 
بیع العنب لمن  أوالفتن,  أ�اممحظور سدا لذر�عة الفساد, مثل بیع السالح في  أصبح

 �صنعه خمرا.
�شمل  ألنهما �جري فیه االحتساب  أویتبین لنا مما تقدم مدى اتساع موضوع الحسبة 

 المعروف والمنكر �المعنى الذي بیناه .
 -را�عا : االحتساب :

�أمره المحتسب �عمل معین  , مثال شخٌص �قصد �االحتساب القیام فعال �الحسبة 
 .19�مزقه أومعینا �أن �كسره  یز�ل المحتسب بیده منكرا أو�كیفیة معینة, 

 و�ذاالمنكر تماما و محوه فعال ولو �القوة عند االقتضاء,  �إزالةفاالحتساب الكامل یتم 
 إلىسبب �ان, انتقل  أليعوانه ,أ� أوالمنكر فعال بیده  إزالةتسب لم �ستطع المح
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عجز عن ذلك  ل المؤثر . فأنالقول �ان �أمر صاحب المنكر �الوعظ الحسن والقو 
القلبي, وهذا هو ما دل  اإلنكار إلىله مع �قاء المنكر انتقل  ذىً أكما لو �ان في قوله 
الذي ذ�رناه سا�قا (من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده, فأن لم  علیه الحدیث الشر�ف

 ). األ�مان�ستطع فبلسانه, فأن لم �ستطع فبقلبه و ذلك اضعف 
 اإلدار�ة غراضهأمفهوم المفتش اإلداري و : المبحث الثاني

�قابل الحسبة في اإلسالم التفتیش اإلداري في القانون . ولغرض اإلحاطة �الموضوع 
 یلي : ما بیناحیث  ثالثة مطالب إلىسیم هذا المبحث تم تق
 اإلداري .  مفهوم التفتیش : بیان األولالمطلب   -:أوال

 أغراض التفتیش اإلداري .ثانیًا المطلب الثاني : بیان 
 . اإلداري ثالثًا المطلب الثالث : المقصود �مفهوم المفتش 

 التفتیش اإلداري  بیان مفهوم :المطلب األول
التفتیش �صورة عامة هو الكشف على محل وضع له القانون حرمة خاصة وذلك 

. وهو بهذا المعنى  20لغرض ضبط ما عسى أن یوجد فیه بهدف �شف الحقیقة 
یتخذ  أجراءو �قصد �ه  اإلداري �شتمل على عدة صور و من ضمنها التفتیش 

لغرض التحقق من  اإلدار�ةتقوم �ه السلطات  واألنظمة�مقتضى نص في القوانین 
 .21تنفیذ ما تأمر �ه تلك السلطات و ما تنهى عنه 

تقوم �التفتیش  أنالعامة  وعلیه �مكن لموظفي الدوائر الحكومیة والهیئات والمؤسسات
من ضمن  إجراءاتهمالمنصوص فیه وتعتبر  لألحوال�مقتضى نص في القانون و وفقا 

الذي تقتضیه  اإلداري مشروعیتها �ونها جزء من التنظیم  وأساسالمباحة  األعمال
رعا�ة المصلحة العامة للمجتمع و مراعاة لمصالح الدولة العلیا االقتصاد�ة 

العامة و غیرها . ومن الجدیر �الذ�ر انه  واآلدابیاسیة , �المصلحة واالجتماعیة والس
تقوم �ه  أجراءالذي هو  ألتحقیقي�جب عدم الخلط بین هذا النوع من التفتیش والتفتیش 

�كون ساعد وسهل على  أنالسلطة القضائیة �قصد الكشف عن �ل شيء من شأنه 
 .22ارتكاب جر�مة 

136



 یسرى جلوب مدلول  د.                             -مقارنة موضوعیة - الحسبة في اإلسالم والتفتیش اإلداري
 

تكون هناك جر�مة  أنلمباشرة هذا النوع من التفتیش  أنو�نبني على ذلك انه �جب 
وقعت و �قضي تتبعها و معاقبة مرتكبها, �ما انه من حیث االختصاص �جب ان 

 . 23التحقیق أعمالتقوم �ه السلطة القضائیة فهو عمل من 
غیرهم من غیر  أوالضبط القضائي  أعضاء�قوم �ه  أن�مكن  اإلداري بینما التفتیش 

المحاكمات الجزائیة , �ما انه ال �ستهدف البحث  أصولینة في قانون المب األحوال
�حته . لذا ال �شترط  أدار�ة أغراضتحقیق  إلىیرمي  و�نماجر�مة معینة  أدلةعن 

 تسبقه دالئل على ارتكاب الشخص جر�مة معینة . أنلصحته 
 اإلداري التفتیش  أغراض: بیان المطلب الثاني

, 24معینة أخطاءتفادي  أوتحقیق حسن سیر العمل  إلى اإلداري یهدف التفتیش 
وواضح �أن هذا الهدف �ختلف عما �ستهدفه التفتیش ألغراض التحقیق وهو البحث 

 عن أدلة جر�مة معینة قامت �النسبة للمتهم فیها دالئل �افیة .
من تفتیش السجناء و  وأنظمتهما تقتضي �ه قوانین السجون  اإلداري من أمثلة التفتیش 

 ال �حملون ممنوعات . أنهمر�هم للتأكد من زائ
خاصة  أحوالقد منحت حق التفتیش في  واألنظمةفي العراق نجد �عض القوانین 

طائفة من الموظفین في مجال الصحة والمالیة وغیرهم �ل حسب  إلىوألغراض معینة 
 اختصاصهم وفي حدود ما خولوا �ه و للغرض المقرر من اجله التفتیش .

 واألنظمةیهدف للتأكد من تنفیذ القوانین  أدار�او هو ال �خرج عن �ونه غرضا 
عقا�ا  أحكامهاالمشرعة لتأمین مصلحه عامة و التي تنص على معاقبة من �خالف 

�التثبت من سالمة  اإلفرادجنائیا سواء �انت تلك المصلحة تبدو في شكل رعا�ة صحة 
في تنظیم التجارة �الحیلولة دون الغش فیها  تتمثل آمغذائهم و مشرو�اتهم و مساكنهم 

المكلفین لما علیهم من  أداءالمحافظة على موارد الدولة �التحقیق في  إلىتهدف  أو
ترمي للتأكد من صحة تطبیق قانون العمل حرصا على حقوق  أوضرائب و رسوم 

 التفتیش في أجراء أ�احتالعمال و مصالحهم . و هذه النصوص القانونیة عندما 
 أبیححددته �الغرض الذي  أنمامن قاضي التحقیق  أذنرغم صدور  واألبنیةالمحالت 

عد �اطال و ندرج فیما  أالغیر ما حدده له و  إلىمن اجله و علیه فال �جوز شموله 
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 واألنظمة�مقتضى القوانین  أدار�ةفیها التفتیش ألغراض  أجیزیلي الحاالت التي 
 -: اآلتیةل ال الحصر , العمل �المهام النافذة في العراق على سبیل الما

 وأماكن" تخضع مشار�ع أوال 1987) لسنة  71من قانون العمل رقم(  114أوًال) م 
 تفتیش العمل. وثانیا" و�ختص تفتیش :  إلىالعمل المشمولة له �أحكام هذا القانون 

هذا القانون وقانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال  أحكاممراقبة تطبیق  -أ 
والتعلیمات والقرارات الصادرة �موجبها و مراجعته بتطبیق عقود العمل الفرد�ة و�ل ما 

 یتعلق �عالقات العمل وحما�ة العمال.
عالقة العمل حول  أطراف إلىالفنیة  واإلرشاداتتقد�م المعلومات الموضوعیة  - ب

في الفقرة (أ) من هذا  ألیهاالقانونیة المشار  اإلحكامالكفیلة بتنفیذ  لیبواألساالوسائل 
 البند. 
 1941لسنة 11األغذ�ة والمشرو�ات رقم  عمن نظام مراقبة بی 11نصت المادة ج . 

على أن ( للسلطة الصحیة أن تأخذ نماذج من المأكوالت والمشرو�ات في المحالت 
هذه المحالت في أي وقت مناسب لغرض  لىإالمجازة لفحصها ، ولها حق الدخول 

 التفتیش وعلى القائمین �إدارتها تقد�م جمیع التسهیالت للمفتش ألداء مهمته ) .
على أن ( تخضع  1970لسنة  151من قانون العمل رقم  137د. جاء في المادة 

أماكن العمل حینما وجدت في الجمهور�ة العراقیة في جمیع األوقات لتفتیش العمل ، 
منه أ�ضًا ( تمارس  138�مارس التفتیش �إشراف الوز�ر وتوجیهه �ما نصت المادة و 

وظائف تفتیش العمل من قبل لجان ثالثیة یرأسها مفتش یرافقه ممثل عن االتحاد ، 
وممثل عن النقا�ة الخاصة ، وفي حالة الضرورة القصوى �جوز للمفتش أن یباشر 

والنقا�ة في أقرب فرصة لیشتر�ا معه في  العمل �مفرده على أن یدعو ممثلي االتحاد
 العمل . 

 10ه. جاء في المادة السا�عة من نظام التشكیالت الخاصة لمكافحة المالر�ا رقم 
على أن ( لمدیر الصحة أو للسلطة الصحیة المحلیة المخولة من قبله  1941لسنة 

اطق المو�وءة  القیام �التفتیش الصحي لغرض تحدي المالر�ا ومكافحتها في جمیع المن
ومناطق المكافحة ، وتقد�م التوصیات على اللجنة المر�ز�ة واللجان الفرعیة بواسطة 

 الوزارة وعلى اللجنة المر�ز�ة واللجان الفرعیة مراعاة التوصیات.
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فنرى الكوارث الصحیة  اإلداري المتعمد للتفتیش  اإلهمالیتجسد لنا  اً وفي �غداد حصر 
مثل الكولیرا والمالر�ا والتهاب الكبد الفیروسي  أو�ئةالتي تجتاح مجتمعنا من انتشار 

السرطانیة �شكل مخیف و�ذلك داء الكلب حسب ما قرأت في احد  اإلمراضوانتشار 
واالعتراف المتأخر  إصا�ةالصحف المحلیة في محافظة میسان �ما �قرب األلف 

الطیور وارتفاع مستوى تلوث میاه دجلة والفرات وانتشار  نفلونزاأ إصا�اتبوجود 
القوارض �شكل مخیف والحیوانات السائبة �الكالب والقطط وتكاثرها الكارثي وعدم 

 أووجود رقا�ة صحیة جد�ة على المواد الغذائیة و المشرو�ات القادمة من خارج القطر 
ئ صحیة على مستوى القطر تكون لدینا حالة طوار  أنالمصنعة في داخله �جب 

وزارة الصحة تدیر ظهرها لقانون  أنلتالفي الكوارث الصحیة قبل استفحالها . و�بدو 
 إجبار�ة أجازةو�أنه في  أالنالصحة العامة فلم تطبق مواد القانون منذ االحتالل لحد 

 على الرغم من غرف العملیات التي تروج وزارة الصحة عن وجودها .
 أن أالال �سعنا  اإلداري التي تجیز التفتیش  واألنظمةهذه القوانین بینا �عض  أن�عد 

في التفتیش لما  اإلدار�یننطالب المشرع العراقي بوجوب الحد من سلطة الموظفین 
 أجراءیترتب علیه من مساس �حرمة الشخص وحرمة مسكنه ونرى ضرورة تقیید 

على  األقدر األخیرن �موافقة قاضي التحقیق أل اإلداري التفتیش من قبل الموظف 
 للحر�ات الشخصیة من االنتهاك. األخیروفیه المالذ  األوامر و�عطاءالتصرف 

 :اإلداري المفتش المقصود �مفهوم  :المطلب الثالث
المفتش اإلداري: هو الشخص الذي تعینه السلطات اإلدار�ة المختصة لغرض 
اإلشراف على حسن سیر العمل ، وانتظامه والتحقق من تنفیذ ما تأمر �ه تلك 

 .25السلطات وما تنهى عنه ، وذلك ضمن الدائرة التي عین فیها 
فالمفتش اإلداري و�قابل المفتش اإلداري ،المحتسب في نظام الحسبة في اإلسالم ، 

�قوم �اإلشراف على حسن سیر العمل وتجنب مظاهر الفساد اإلداري، وذلك لحما�ة 
 مصلحة المجتمع.

وال �شترط في المفتش أن �كون من أعضاء الضبط القضائي ، إذ ال تلتزم صفة 
الضبط القضائي فیمن �قوم �إجراء التفتیش ، فیمكن للسلطات اإلدار�ة المختصة أن 

ص الذي تراه مناسبًا للقیام �التفتیش �أن تتوفر فیه الشروط الالزمة للقیام تعین الشخ
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بهذا اإلجراء �الخبرة العلمیة والنزاهة واإلخالص وهنالك �عض األنظمة تشترط أن 
التجارة أو المحاسبة أو الشؤون  أو�كون من حملة الشهادات العلیا في القانون 

في  1968لسنة  29�ة �نظام التفتیش المالي رقم المصرفیة أو العلوم المالیة أو اإلدار 
 المادة الثانیة والمادة الثالثة من قانون التفتیش المالي .

و�تحدد اختصاص المفتش اإلداري في حدود ما خول �ه من قبل السلطات اإلدار�ة 
 فال �جوز له أن یتعدى ما خول �ه .

من سلطة اإلئتالف الصادر  2004لسنة 57ومن الجدیر �الذ�ر �أن األمر رقم 
المؤقتة قام �إنشاء مكتب للمفتش العام داخل �ل وزارة من الوزارات إلجراءات التفتیش 

 أعمالوالمراجعة والتدقیق �غیة رفع مستوى المسؤولیة والنزاهة . ولغرض منع وقوع 
استخدام السلطة والحیلولة دون وقوعها والتعرف علیها وعلى  و�ساءةالتبذیر والغش 

 المخالفة للقانون . األعمال
 ووفقًا لألوامر أعاله فأن مهام المفتش تتمثل في ما یلي :

التخطیط ـ التنظیم ـ المراقبة و المتا�عة ـ التقو�م ـ التكو�ن و التوجیه  ـ التنسیق  و 
 اإلعالم ـ التنفیذ ـ البحث التر�وي .

و في ظل  أ ـ التخطیط : تحدید ما �جب عمله في ضوء األهداف المراد تحقیقها
اإلمكانیات المتاحة و �أقل تكلفة و أقصر وقت ، و تحدید األهداف ، إعداد 

 االستراتیجیات ، اتخاذ القرارات .
 ب ـ التنظیم : اإلعداد لتنفیذ ما یتمخض عنه التخطیط و ینصب على :

. تنظیم الكتب : تنظیم ملفات الموظفین و تصنیف المعلومات المتعلقة بهم ـ  1
 ردات و الصادرات ـ ترتیب الوثائق و المناشیر و القوانین .تسجیل الوا

حسب  . اللوحة القیاد�ة للمفتش : خر�طة المقاطعة التفتیشیة ـ توز�ع الموظفین 2
العملیات التكو�نیة و الجلسات التنسیقیة ـ رزنامة  ةالمؤسسات ـ المناهج ـ رزنام

 الز�ارات المیدانیة .
ز�ارة �المعاینة و الفحص الدقیق ( التدر�س ، الوسائل ، ج ـ المراقبة و المتا�عة : ال

 تطبیق المناهج و النصوص ... ) .
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:  مراقبة الموظفین من حیث قیامهم بواجباتهم المهنیة و مدى تطبیقهم  51/177أمر
للتوجیهات و للتعلیمات الرسمیة المتعلقة �المناهج و المواقیت و أسالیب تقو�م التالمیذ 

 تنظیم امتحان تثبیت الموظفین .، اإلشراف على 
د ـ التقو�م : أي تقدیر المردود و النتائج المحققة و مدى تطا�قها مع األهداف ، و من 
وسائل التقو�م: االختبارات ،المالحظات، المقا�الت ، مقاییس الرتب (ممتاز ، جید 

 جدا ، جید ، متوسط ، ضعیف )
لهفوات أثناء المراقبة و المتا�عة أو أثناء هـ ـ التكو�ن و التوجیه : إصالح األخطاء و ا

التقو�م ، نقل الخبرة و رفع المستوى المهني و الثقافي من خالل القیام بدورات تكو�نیة 
 على شكل ندوات أو أ�ام دراسیة أو ملتقیات و تر�صات تكو�نیة .

تبلیغ و ـ التنسیق و اإلعالم : تبلیغ المناشیر و التعلیمات و الحرص على تنفیذها ، 
المسؤولین �الوضعیة و النتائج ، تنسیق جهود الموظفین ضمن تخصص أو قطاع    

 أو مؤسسة،
ي ـ التنفیذ: اتخاذ القرارات و تطبیق �ل اإلجراءات و النصوص الصادرة من الوصا�ة 

 و متا�عتها میدانیا .
مناهج     ن ـ البحث التر�وي: أي التألیف و حل المشاكل التر�و�ة و اختیار الطرق و ال

( دراسة المضامین و تحلیلها و تقیم البدائل ـ تنو�ع العمل التر�وي ـ اإلطالع على 
مستجدات البحث التر�وي و االستفادة منه ، إثراء خبرات األساتذة الباحثین ـ توحید 

 العمل التر�وي و تنظیمه ر�ط الوسائل �الدروس) .
 المقارنة بین الحسبة والتفتیش اإلداري  أوجهاعتماد : المبحث الثالث

شبه  أوجه, �أن هناك  اإلداري ما تقدم ذ�ره في �حثنا عن الحسبة والتفتیش  بینا في
 لتشا�ه واالختالف ا أوجهببیان  نا هذا�حث من خالل مو�هذا سنقو واختالف بینهما , 

 :  بینهما
 اإلداري موارد الشبه بین الحسبة والتفتیش  :األولالمطلب 

رعا�ة  إلىوالحسبة  اإلداري یهدف �ل من التفتیش  إذ -من حیث الهدف : -1
مصلحة المجتمع والقضاء على �ل مظاهر الفساد في المجتمع والى حسن سیر العمل 

 قدر اإلمكان . األخطاءوانتظامه في جمیع مؤسسات الدولة وتفادي 
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عن عمله فالمحتسب �أخذ  أجرایتقاضى  اإلداري �ل من المحتسب والمفتش  أن -2
التي  اإلدار�ةمن السلطة  أجره�أخذ  اإلداري من بیت المال والمفتش  أجراعلى عمله 

 عینته مقابل قیامه �عمله .
المحتسب مكلف  أنوالمحتسب مكلف للقیام �عمله إال  اإلداري �ل من المفتش  أن -3

 المختصة. ار�ةاإلدمكلف من قبل السلطة  اإلداري والمفتش  األمرمن قبل ولي 
في  أمافي الحسبة االحتساب واجب على المحتسب وال �جوز له التشاغل عنه ,  -4

یتر�ه  أویتهاون في عمله  أنفأنه واجب على المفتش وال �جوز له  اإلداري التفتیش 
 �غیر عذر مقبول .

المفتش فأنه  أما�علم ما �عرف من المعروف لیأمر �ه ,  أنالمحتسب �شترط فیه  -5
�القوانین المطلوب تنفیذها من قبل الموظفین في  أو�علم �شؤون العمل  أنترط فیه �ش

 تلك الدائرة .
 ألنه اإلداري ال �قبل رشاوى وال هدا�ا, و�ذلك المفتش  أنالمحتسب  آدابمن  -6

 للقضاء علیها . أصالمعین 
 اإلداري االختالف بین الحسبة والتفتیش  دموار  :الثانيالمطلب 

ظهر فعله ,  إذاظهر تر�ه ,والنهي عن المنكر  إذا�المعروف  األمرالحسبة هیه -1
�مقتضى نص القوانین  اإلدار�ةتتخذه السلطات  إجراءفهو  اإلداري التفتیش  أما

 , �قصد �ه التحقق من تنفیذ ما تأمر �ه تلك السلطات و ما تنهى عنه . واألنظمة
فهو نظام قانوني تقوم  اإلداري التفتیش  أما , اإلسالم أنظمةالحسبة هي نظام من  -2

الحسبة فهي تقوم على  أما,  واألنظمة�مقتضى نص في القوانین  اإلدار�ة�ه السلطات 
 المنكر وفعل المعروف . إزالةمسؤولیة المسلم على  أساس

 أمادلیل مشروعیة الحسبة هو القران الكر�م و السنة النبو�ة الشر�فة ,  أو أساس -3
الذي تقتضیه  اإلداري فهو �ونه جزء من التنظیم  اإلداري روعیة التفتیش مش أساس

 آمرعا�ة المصلحة العامة للمجتمع و مراعاة المصالح العلیا للدولة اقتصاد�ة �انت 
 العامة و غیرها . واآلدابسیاسیة �الصحة العامة  أواجتماعیة 

فالمفتش  اإلداري في التفتیش  أمامن بیت المال ,  أجرهفي الحسبة المحتسب �أخذ  -4
 التي عینته . اإلدار�ةمن قبل السلطة  أجره�أخذ 
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فیعین المفتش  اإلداري في التفتیش  أما األمرفي الحسبة �عین المحتسب ولي  -5
 المختصة . اإلدار�ةالسلطة 

 اإلداري من صالحیة المفتش في التفتیش  أوسعصالحیة المحتسب في الحسبة  -6
ر �المعروف و ینهى عن المنكر في جمیع مسائل الحیاة االقتصاد�ة الن المحتسب �أم

على تنظیم العمل داخل  األشرافالمفتش فأن مهامه تقتصر على  أماواالجتماعیة , 
 المؤسسة .

 الخاتمة
لمصالح الفرد ،  ماً تتمیجاءا  اإلسالمیةن النتاج الفكري والشر�عة أظ من المالح

المفسدین  أعظملتعم بذلك ترجح خیر الخیر�ن وتدفع وتبطیل المفاسد والتقلیل منها 
هللا عز وجل عباده �ان �سلكوا غا�ة السبل في االلتزام  أمر، وقد  أدناهما�احتمال 
و  اإلسالميالكبرى في التشر�ع  األسس�عد من  إذواجتناب المفاسد ، واإلصالح

تعارضا �ان  و�ذا،  المنهج االجتماعي ، فلزوم تحقیق المصالح ودرء المفاسد وتقلیلها
، وفق ما تبنته القاعدة الشرعیة بدرء  أدناهماالواجب تحقیق خیر المصلحتین بتفو�ت 

فالغا�ة  أدناهماالمفاسد مقدم على جلب الصالح ، ودفع اخطر المفاسد مع احتمال 
وفق رضا هللا تعالى وذلك  اإلسالميشرائع الدین  إقامةالعظمى من الحسبة هنا هي 

ما  أذاالذي یبین للخلق  اإلسالميفي الدین  واإلصالحلمة هللا هي العلیا �ان تكون �
 . واآلخرةفاتوه فقد خسروا خسرانا مبینا ، ولم تعم  بهم النعم في الدنیا 

وفق المنهج  وأقواله أعمالهن تكون أ المطلوب من المسلم أنسبق نستفهم ما وم
وتعالیمه وفق ما  اإلسالم أحكامهللا �ه وذلك بتبلیغ الناس �افة  أمرالذي  اإلسالمي

 أماهواه وهي في حالتین  وأتباعلئال �قع الفرد في المعصیة  انزله هللا في �تا�ه الكر�م
 األمر، ووجب  أزالتهوقع المنكر وجب  إذمعروف هجر وفیما  أومنكر ارتكب 

في نظام الحسبة  اإلسالمیةلشر�عة ما �عرف �ه في ا أسسهجر ، فهذه  أذا�المعروف 
 وهو ما تكلمنا �ه في موضوع �حثنا .

فیمكننا االستخالص واالستدالل �أهمیته لكونه  اإلداري ما ذ�رنا �خصوص التفتیش  أما
تحقیق �ل ما من شانه �عزز سیر العمل الرقابي ومسلكیته وتفادي  إلىیهدف 
قید التنفیذ ،  واألنظمةالتأكد من القوانین  إلى�ونه یهدف  إلى �اإلضافة،  األخطاء
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