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 بسم اǃ الرƥن الرحيم
 متهيد

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على النيب األمني سيدنا حممد وعلى آله 
 وصحبه أمجعني، وبعد

 حديثا بالغ احلساسية واألمهية يف الوقت ذاته، فهو بالغ احلساسية  الفسادث عن موضوعيعّد احلدي
ألنه موضوع ميّس يف الغالب أصحاب القرارات، ولعل عزوف الكثريين من الكّتاب عن احلديث 

عائد إىل نوع ) الشعور النكد( بكل صراحة وجرأة عن موضوع كهذا أو ما ميكن أن يطلق عليه 
روبرت ( معاجلته أو حىت عدم وجود جدوى من التطرق إليه فال ميكن التغيري، ولعل من اليأس يف
فمؤامرة الصمت من جانب الغالبية : " بقوله) مؤامرة(  كان حمقا حني أطلق عليها ١)كليتجارد

، وهو "العظمى من املثقفني الغربيني نتيجة للرتعة العنصرية املعكوسة حتول دون انتشار هذه الظاهرة
غ األمهية خلطورته وفتكه يف اجملتمع وضرورة ختليص اجملتمع من نتائجه اليت ال تقتصر على فئة بال

 . دون فئة
والقرآن بوصفه كتاب اهلداية واإلصالح خري من يسلط الضوء على هذه الظاهرة ويبني للناس 

 وضرب طريق اخلالص من ويالهتا ويبصرهم يف أشكاهلا، فنصوصه تفيض يف بيان حقيقة الفساد
مناذج منه وأمثلة تدل على فتكه باجملتمعات على مدار التاريخ، ومن هنا فإن هذه الدراسة تنطلق 
من نصوص القرآن للكشف عن هذه الظاهرة والوقوف على حقيقتها ليسهل بعدها التمكن من 

 .مكافحتها يف ضوء النصوص القرآنية
م أهم النتائج اليت توصل إليها يأيت هذا البحث الذي يتكون من أربعة مباحث وخامتة تض

 :البحث والتوصيات اليت خرج هبا الباحث على النحو التايل
 اللغوية واالصطالحية ويف النسق همن حيث إطالقات) الفساد( مصطلح : املبحث األول

كارتباط لفظ األرض (القرآين مع بيان أهم املالحظ اليت نلمسها يف االستخدام القرآين للفظ 
 .وغري ذلك مما يتصل باللفظ) العثو( و ) السعي( الغالب واستخدام باملصطلح يف

أما املبحث الثاين فقد حتدث عن معايري وضوابط حتديد الفساد وبيان منشأ االختالف يف 
أدوات الفساد ووسائله : نظرة الناس إليه مع بيان العالمات اليت يعرف هبا من خالل الوقوف على

 .ى انتشاره وميادينه، وطبائع املفسدين وصفاهتموجذوره واألسباب املعينة عل
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وأما املبحث الثالث فقد سلط الضوء على صور الفساد وأمناطه كما نلمس مناذجها يف 
، وقد )القضائي واإلداري(الفساد السياسي ويضم : نصوص القرآن، حيث تناول األنواع التالية

ذا كان احلديث عنه بشيء من شكل النوع الرئيس الذي حيوي أنواع الفساد األخرى، وهل
) الفكري( التفصيل، مث الفساد االقتصادي، الفساد االجتماعي واألخالقي مث الفساد الثقايف 

 .والتربوي مث الفساد البيئي، وقد كان احلديث يتناول التعريف وأهم مظاهره ووسائله مث أسبابه
 اء عليه ومناذج قرآنية عليهاسبل مكافحة الفساد والقض: كان املبحث الرابع واألخري بعنوان

حيث تناول احلديث عن موانع الفساد عموما، مث الطرق العامة اليت تعني على القضاء عليه، مث بيان 
كون رساالت األنبياء كانت رساالت إصالح لشىت امليادين اليت يدخل إليها الفساد، مث العالمات 

 .الدالة على زوال هذه الظاهرة
 

 .ئج البحث والتوصيات اليت خرج هبا   مث خامتة تضم نتا
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 املبحǬ األول
 Ǵالفساد"مصطل "Ƈن الكرǓيف القر 

 ":الفساد"تعريف 
ɍيف اللغة: أو:- 

فسادا : وفُسَد. فسد يفُسُد ويفِسُد: ، يقال٢وهو أصل يدل على اخلروج) ف س د(من الثالثي 
، ٣خالف االستصالح: الستفسادخالف املصلحة، وا: تدابروا، واملفسدة: وفُُسودا، وتفاسد القوم

فسد اللحم أو : واملتتبع الستخدامات العرب هلذه اللفظة جيد أهنا تطلق تارة على الطعام، فيقال
: فسد الرجل: بطل، وعلى الرجال، يقال: فسد العقد: أننت وعطب، وعلى العهود، يقال: اللنب

 :لى أحد األمور التاليةجاوز الصواب واحلكمة، ميكن القول بأن هذا اللفظ يدل عموما ع
 .التلف والعطب )١
 .االضطراب واخللل )٢
 .اجلدب والقحط )٣
 .إحلاق الضرر )٤

وكلها كما يالحظ فيها معىن اخلروج، ومن هنا نلمس أن كالم الراغب يف حتديد هذا اللفظ جيمع 
ويضاده ) قليال كان اخلروج أو كثريا(خروج الشيء عن االعتدال : املعاين املتقدمة حني قال

ويستعمل يف النفس والبدن : " ح، ويزيده وضوحا حني يطلعنا على استعماالت اللفظالصال
 .٤"واألشياء اخلارجة عن االستقامة

  والفساد يقابله الصالح، واإلفساد يقابله اإلصالح، ولعل يف ذلك ما يشري إىل دقة اللغة، 
 .هو صاحل أو مصلحال يعدو أن يكون فاسدا أو مفسدا وجتاه الصالح : فاملرء جتاه الفساد

 
 -:يف اɍصطالǳ: ثانيا

إقناع : بالرجوع إىل املعاجم واملوسوعات نلمس التباين يف تعريفاهتم ففي حني يعرفه بعضهم بأنه
، جند بعضهم يعرفه بأنه ٥بانتهاك الواجب امللقى عليه) كالرشوة( شخص عن طريق وسائل خاطئة 

سلوك خيرق القانون ( بب مكاسب خاصة أو سلوك ينحرف عن الواجبات الرمسية لدور عام بس
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، أو هو جماوزة احلد يف الظلم ٦)عن طريق ممارسة بعض أنواع السلوك الذي يراعي املصلحة اخلاصة
وأخذ حقوق اآلخرين ظلما ومنعهم مما يستحقونه، ولعل تعريف الزخمشري من أمجع التعريفات 

فعا به ونقيضه الصالح وهو احلصول هو خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منت: "حني قال
، وملا كان مدار احلديث عن الفساد الذي ينجم عن اإلنسان فإننا ٧"على احلالة املستقيمة النافعة

نلمس أنه مهما تباينت التعريفات هلذا املصطلح فإهنا مبجموعها تتفق على أن موضوع الفساد هو 
سلوȫ إنساƆ يتمǮل يف : ذا املصطلح هو اآليتاإلنسان وعليه فالتعريف الذي مييل إليه الباحث هل

 .تغليǢ املصلحة اخلاصة على حساب املصلحة العامة
ومعىن اخلروج يف هذا التعريف بارز فهو خروج على مصاحل اآلخرين، وهو تعريف يضم أنواع 

 .الفساد وأشكاله مجيعها
 :إȕاللة على موضوț الفساد يف السياق القرƆǓ: ثالǮا

، أما اآليات اليت حدثتنا عن الفساد فهي ٨مرة) ٤٧( وما اشتق منها قرابة ) سدف( وردت مادة 
كثرية جدا، ولعل بقية مباحث هذه الورقة تدل على طرف منه، فكون الفساد متعلقا بسلوك 
اإلنسان فإن هذا يعين أنه سيتناول الفساد بشيء من التفصيل، سواء أكان كشفا عن حقيقته أم 

الج للتخلص منه أم يف عرض مناذج ملفسدين وآخرين يف املقابل مصلحون، كان يف وضع طرق الع
واملالحظ أن مصطلح الفساد يف نصوص القرآن أمشل وأوسع مما هو متعارف عليه يف أذهان عامة 

 :الناس، فالفساد يطلق على أمرين
ُه َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َلْو َآاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإلَّا اللَّ : ومنه قوله تعاىل: الفساد التكويين )١

التلف والعطب وهو الذي يشري إليه املعىن : األنبياء، ويقصد بالفساد الكوين ٢٢ َیِصُفوَن 
 اللغوي

وهو الذي ينشا عن نقص يف وظيفة أي حكم شرعي، وعلى هذا املعىن : الفساد التشريعي )٢
 .فساد، وهو ما يقابل الصالحأغلب النصوص اليت حتدثنا عن ال

 :ولدى استقراء النصوص اليت وردت يف  هذه املادة ميكن تسجيل امللحوظات التالية
 ٣٣فقد لوحظ هذا التالزم صراحة يف أكثر من ): األرض(و) دالفسا(التالزم بني لفظي  

 :موضعا، والباحث يرى يف هذا التقييد بعض املالمح
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معامل احلياة الدنيا فيه إشارة إىل كون الفساد خمتصا كون األرض من أهم :امللمح األول
تلك الدار : ( باحلياة الدنيا وال مكان له يف اآلخرة، ولعل يف النص اآليت ما يؤكد هذا املعىن

، كما أنّ قصة خروج آدم من ..)اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا
 مل خيرج من اجلنة إال حبدوث الفساد وهو األكل من -عليه السالم–اجلنة تؤكد هذا، فآدم 

 ، ..)اهبطوا منها مجيعا: (الشجرة، فكان األمر الرباين
إشارة إىل دونية الفساد وخسته فهو لصيق األرض وهو عمل دوين : وامللمح الثاين

 ).أرضي(
داللة  دون املشي أو غريه مع لفظ الفساد، وإن كان يف هذا االختصاص ٩)السعي(ورود لفظ  

فلعله يشري إىل سرعة انتشاره وتفشيه يف اجملتمعات، فالسعي فيه معىن السرعة 
واخلفة، وقد يكون فيه تعريض بأهل احلق بكوهنم أجدر من أهل الباطل يف هذا 

 .السعي واحلرص
من : ، والعثو كثرة الفساد، وأصله على ما قيل)وال تعثوا( ورد يف النهي عن الفساد لفظ  

ونقل ابن منظور ١٠إذا كثر الشعر على وجهها وكذلك الرجل) ثعواءضبع : (قوهلم
 .١١)اإلسراع يف الفساد: العيث: ( عن األزهري قوله

فساد وإفساد، : ، إذن مها حركتان)أصلح(و ) صلح(، ويقابله )أفسد(و ) فسد: (يقال 
صالح وإصالح، واملفاهيم املذكورة وردت يف السياق القرآين، : يقابلهما حركتني

وحدها ال تكفي ) الصالح( ا كان يف هذا داللة فهو التذكري بأن احلركة األوىل وإذ
فلوال كان ): ( اإلصالح(للقضاء على الفساد، فال بد من حركة النهي عن الفساد 
، فللنجاة ال بد من ...)من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد يف األرض

 َما ُذآُِّروْا ِبِه َأنَجْيَنا الَِّذیَن َیْنَهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذَنا الَِّذیَن َظَلُموْا َفَلمَّا َنُسوْا: النهي عن السوء

 .١٦٥األعراف  ِبَعَذاٍب َبِئيٍس ِبَما َآاُنوْا َیْفُسُقوَن
( يف السياق القرآين كان معربا تارة عن معناه الشرعي ) الفساد( لوحظ أن ورود مصطلح  

وتارة كما ينظر إليه أصحابه ويسمونه، وهذا ) آين تقريرهكما يقصد النص القر
 :النوع كما يف النصوص التالية
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َذُروِني َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َربَُّه ِإنِّي َأَخاُف : وصف فرعون لدعوة موسى عليه السالم ، حني قال -١

 .َأن ُیَبدَِّل ِدیَنُكْم َأْو َأن ُیْظِهَر ِفي اْلَأْرِض اْلَفَساَد
مقولة املأل  ...َأْفَسُدوَهاِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا َقْرَیًة : ا ورد على لسان ملكة سبأ يف وصف امللوكم -٢

 . ١٢٧األعراف  ...َتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه ِلُيْفِسُدوْا ِفي اَألْرِض َوَیَذَرَك َوآِلَهَتَكأَ: من قوم فرعون لفرعون
 املصطلح إىل حتديد معامل ووضع ضوابط حىت ال يتنازع الناس يف                 مما يؤكد حاجة

مفهومه وهو ما مت حتديده يف املبحث الثاين، مث مدى اعتماد أصحاب القرارات على املصطلحات 
لتقرير غاياهتم ومآرهبم فاستخدام املصطلحات وتكراره أمر مقصود من أصحاب القرارات وذلك 

 مقصود من الناحية النفسية ، وهو - بال شك– أصحابه، وهذا أمر لتثبيت الفكرة اليت يرمي إليها
 .ما يعتمد عليه أصحاب القرارات يف زماننا هذا كثريا، معركة املصطلحات

خنلص مما تقدم إىل أن الفساد عمل مقنن مقصود من قبل فئات معينة حترص على بقائه تسعى 
 السمة الغالبة، وأنه على الرغم من إليه بأقصى ما أوتيت من طاقات وحترص على أن يكون هو

هذا كله فاإلصالح رسالة األنبياء مجيعا يف كل زمان وهو رسالة القرآن، وحيمل لواءه كل من 
: تبع الرسالة، وأنه على الرغم من قلة أتباع احلق وأنصاره بالنسبة إىل أهل الباطل، قال سبحانه

إال أن أهل احلق يف النهاية هم املنتصرون ، ١٠٣يوسف ..) وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني( 
لن تكون األرȏ ، وأن وراثة )والعاقبة للمتقني: ( وهم الذين هلم الغلبة والعاقبة، قال سبحانه

َوَلَقْد  : هلؤالء املفسدين وإمنا هي للصاحلني، فال وراثة وال سيادة ألهل الفساد، قال سبحانه

 .١٠٥األنبياء  لذِّْآِر َأنَّ اْلَأْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَي الصَّاِلُحوَنَآَتْبَنا ِفي الزَُّبوِر ِمن َبْعِد ا
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ƆاǮال Ǭاملبح 
 معايري وضوابط Ơديد الفساد

 
تشري بعض النصوص القرآنية إىل كون الفساد صفة تلتقي جبذورها يف النفس اإلنسانية، وقد حدثتنا 

إىل الشر يف غالب األحيان، من مثل قوله بعض نصوص القرآن عن طبيعة النفس اإلنسانية ونزوعها 
إن اإلنسان لربه ( و) وكان اإلنسان أكثر شيء جدال ( وقوله ) إن اإلنسان لظلوم كفار: (تعاىل
، .)إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب( ، )ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال( ، )لكنود

لفساد يتسرب إىل النفس وهي ال تدري أهنا مفسدة، إال أن هذا الرتوع ال تشعر به النفس وكأن ا
دائما ألفعاهلا، حىت ال تصاب ) Justification( ولعل منشأ ذلك كون النفس تبحث عن التربير 

 ألن النفس لديها مثل عليا وهي ترى ضرورة – كما يؤكد ذلك علماء النفس –بصدمة أو انفصام 
 ما وكان هذا األمر ميس طرفا من املثل العليا فإن عدم جتاوزها، لكنها حني ترى املصلحة يف أمر

احلل حينها البحث عن مربر هلذا اخلروج عن املثل اليت تؤمن هبا، وهذه مسألة واضحة، فحىت يرتاح 
الضمري جند أن النفس تربر العمل الذي تزاوله ليصبح موافقا للمصاحل اخلاصة، وهذا الشيء نلمسه 

: ( ي كان حريصا على منطق التربير حني عصى أوامر ربه، فقالحىت فيما خيص إبليس اللعني الذ
، ومما يؤكد كون الفساد هذا يتسرب إىل ١٢األعراف ) أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني
وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن : ( النفس دون أن يشعر صاحبها به، قوله تعاىل

، فقد تعلق األمر مبسألة الشعور مما يدل ٩البقرة ) فسدون ولكن ال يشعرونمصلحون أال إهنم هم امل
، إال أنه أصبح هنا هيئة ١٢على حصول آفة يف اإلدراك، فالشعور يف األصل علم الشيء علم حس

باعثة على ارتكاب الرذائل ومانعة من اكتساب الفضائل، ويف وصفهم هنا بالشعور ما يشري إىل 
 .١٣)مور احملسوسة لكن ال حس هلم حىت يدركوهكوهنم مفسدين من األ(

هل الفساد مفهوم واضح املعامل بيِّن احلدود جممع : والسؤال الذي يفرض نفسه بعد الذي تقدم هو
واجلواب عن هذا السؤال يكمن يف كون هذا املفهوم من املفاهيم !  عليه لدى الناس مجيعا؟

 عدم -على األقل-الذي يساعد يف ضبابيته أو الواسعة، وال خيفى أن اتساع مفهوم الفساد هو 
 .وضوح حمدداته
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 !    هل يا ترى جيمع الناس على تسمية الفساد فسادا؟
 !    وهل يستنتج الناس كل الناس هذا الفساد وميكنهم حتديده أو احلكم عليه بالفساد؟
فما ملسناه من واجلواب على ذلك ميكن تلمسه من خالل ورود هذا املصطلح يف السياق القرآين، 

خالل املواقف اليت عرضت هلا نصوص القرآن من أ ن أقواما تّدعي أهنا ُمصِلحة  وغريها يسعى إىل 
 جاء - عليه السالم-اإلفساد يؤكد ما أشري إليه، ففرعون يّدعي أنه املصِلح الناِصح يف حني موسى

، واملأل من قوم فرعون ٢٦غافر   اْلَفَساَدن ُیْظِهَر ِفي اْلَأْرِض ِإنِّي َأَخاُف َأن ُیَبدَِّل ِدیَنُكْم َأْو َأ: ليفِسد يف األرض
، وقوم لوط الذين مل ١٢٧ألعراف ا ... ِفي اَألْرِض َوَیَذَرَك َوآِلَهَتَكِلُيْفِسُدوْاَتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه أَ: يقولون له

 ،٨٢ألعراف  اَیَتَطهَُّروَنَیِتُكْم ِإنَُّهْم ُأَناٌس َأْخِرُجوُهم مِّن َقْر: يسبقهم أحد من العاملني إىل فحشهم يقولون
َیْخُل : وأخوة يوسف عليه السالم حني أمجعوا على املكر به كانوا يظنون أهنم يسعون إىل الصالح

 .٩يوسف  َلُكْم َوْجُه َأِبيُكْم َوَتُكوُنوْا ِمن َبْعِدِه َقْوًما َصاِلِحيَن
 يكتنفه الغموض فهو مصطلح يتحاشى الناس ذكره وموضوع الفساد عدا عن كونه مصطلحا

ويتلمسون األعذار لتجنب اخلوض فيه، إما حبجة عدم إمكانية التغيري أو فعل أي شيء إزاء الفساد 
وإما حبجة كونه ظاهرة عامة توجد يف كل ميدان، ولعل قلة الدراسات اجلادة يف اجملتمع الغريب 

املنطلق من كونه ال ميكن عمل أي شيء جتاه ) لنكدالشعور ا( تعود إىل ما ميكن أن يسمى ب 
فمؤامرة الصمت من جانب الغالبية العظمى من املثقفني الغربيني نتيجة للرتعة العنصرية "الفساد، 
 .١٤"املعكوسة

 
 معايري وƮدداǧ الفساد

إال إذا يعد احلديث عن أمر كهذا غاية يف األمهية، إذ ال ميكن احلديث عن أمر ما فضال عن معاجلته 
 .كان هذا األمر معروفا حمدد املعامل

 رمحه اهللا –فالفساد يف املفهوم الشرعي يكاد يتناول الشر كله، وهو ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية 
الكفر : ، ونقل لنا ما روي عن السدي من أن الفساد١٥)والفساد يتناول مجيع الشر: ( حني قال

 ).ينهون عن املنكر) ( ينهون عن الفساد( يانا أنه مبعىن املنكر واملعاصي، ويف السياق القرآن جند أح
فهل للفساد حدود يعرف هبا؟ وأقول لعل وضوح معامل الفساد تكمن يف كونه متعلقا 
بأفعال الناس، واألصل يف تعامل الناس بعضهم ببعض أن يكون وفق مصاحلهم مجيعا، أما حينما 
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خلاصة دون مصاحلهم فتلك هي العالمة اليت يعرف هبا حياول أحدهم أن ينفرد يف سبيل مصلحته ا
عندما حياول شخص ما وضع : " الفساد، وكأنّ الضابط يف األمر ميكن حصره يف الصورة التالية 

 ".مصاحله اخلاصة بصورة غري مشروعة فوق مصاحل العامة أو املثل العامة
صورا يف جانب دون وتبقى الضبابية تلف مفهوم الفساد وحتول دون وضوحه ما دام حم

 نتيجة الختالف الثقافات واملشارب -كما تقدم-جانب وقد يتنازع الناس يف احلكم عليه 
فإنه ) مبعىن حني يصبح ظاهرة عامة( واألعراف والعقائد، لكن حينما تضاف إليه صفة االنتشار 

كانت صفة يكون فسادا لدى الناس مجيعا، ومن هنا جند أن هني األنبياء أقوامهم عن الفساد 
 ).تعثوا( االنتشار والكثرة إحدى معامله وهو ما يفهم من لفظ 

إالم نستطيع أن نعزو التغري يف النظرة إىل الفساد واحلكم عليه ما بني : ويبقى السؤال قائما
 فئة وأخرى؟

واجلواب أن هذا التغري يف النظرة إىل الفساد ليس منشؤه عدم الوضوح وإمنا انقالب 
 . كذلكج اختلت املوازين كانت النتائاملوازين، فمىت

اجلدير بالذكر أن أبرز املصاحل اليت يسعى اإلنسان إىل حتقيقها هي اليت حتقق له كسبا ماديا، 
أو ما يتعلق باجلانب املايل، ومن هنا كان الفساد املايل من أبرز أنواع الفساد، وإذا ما عرفنا أن املال 

 عليهم  أدركنا يف النهاية أنه هو الوسيلة األوىل ءين أو االعتداهو الوسيلة املباشرة الستمالة اآلخر
من وسائل انتشار الفساد، ومما يدل على كون املال هو الوسيلة األوىل من وسائل الفساد ما ورد 

قطع الذهب والورق من الفساد يف األرض، وقد جاء يف املوطأ : موقوفا على سعيد بن املسيب قوله
قطع الدنانري الصحاح والدراهم الصحاح من : ان حبس املال عن املنفعةشرح املنتقى حتت عنو

أن يقطعهما ليبيعهما مقطعة فإنه من الفساد، ألنه يتسبب يف : أحدمها: الفساد، وذلك على ضربني
إدخال الغش يف الذهب والورق، ألنه إذا قطعت صغارا أدخل بينهما املغشوش وتسامح الناس 

قرضها يف لة وخفي على كثري من الناس متييزه من غريه، والضرب الثاين بإنفاق اليسري منه باجلم
كل مثقال فسيعضل  البلد الذي جيري فيه عددا ملنفقها عددا فتبقى عنده ما قد قرض منها حبة من

يأخذه على أنه وازن وال فرق  ذلك فهذا ال جيوز، ألنه من الغش ووجه ذلك أن الذي يأخذ منه إما
 .١٦ أو يغش بإدخال الداخل يف جودتهبني أن يغش بنقصه
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ولو تتبعنا تارخييا ظهور الفساد فإننا نلمس من أول حدث على وجه األرض أن سببه الرتوع إىل 
حتقيق مصلحة، ففي قصة آدم وخروجه من اجلنة ما يشري إىل بعض النماذج اليت تصلح ألن تكون 

 حني أكل من الشجرة إمنا كان - عليه السالم–مقياسا يقاس به خط االحنراف البشري، فآدم 
ذلك بسبب من امليل إىل حتقيق املصلحة اخلاصة اليت تليب رغبات النفس، وإبليس اللعني دخل إليه 

، ١٢٠طه  ..)هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى: ( من مدخل النفس وحظوظها حني قال
 …فاخللد مطمع نفسي والتملك أمر فطري

لذي بدأ بإبليس دخل من خالل حب الذات، وتغليب املصلحة          وهكذا جند أن االحنراف ا    
 ..).أنا خري منه: ( اخلاصة

 أيضا هو تغليب املصلحة اخلاصة      - عليه السالم  –ومع فارق يف التشبيه فإن ما نلمسه يف قصة آدم           
، ٣٥ البقرة )وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني      : ( على العامة حني أكل من الشجرة بعد النهي         

ُه            : والشيء ذاته جنده يف قصة ابين آدم حني سولت له نفسه قتل أخيه             ِه َفَقَتَل َل َأِخي ُه َقْت ُه َنْفُس ْت َل َفَطوََّع

 .٣١املائدة  َفَأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِریَن
أنه حيث تدخل حظوظ النفس وحيث تغليب       : وخالصة ما ميكن أن يقال يف منشأ الفساد       

 ) .فساد(املصلحة اخلاصة فثَّم 
 .داجويأيت الفساد على أشكال عدة ويتراوح ما بني األمور التافهة إىل األعمال الكبرية 

وهكذا تتسع بؤرة الفساد هذه باتساع مطامح النفس اإلنسانية وكلما علت النفس اتسعت دائرة 
التالزم بني الفساد، ومع هذا االتساع تتسع ميادينه وبالتايل تتعدد أدواته، ومن الطبيعي أن ندرك 
) الفساد( هذا االتساع وبني رساالت األنبياء ، إذ رساالت األنبياء جاءت إلصالح هذا االحنراف

الذي طرأ على احلياة، فما من رسول إال وكان من وظيفته اإلصالح، وهذا ما جنده صرحيا على 
صالح ما إن أريد إال اإل: ( -عليه السالم–ألسنتهم، كما يف قوله تعاىل حكاية عن شعيب 

اخلفين يف قومي وأصلح وال تتبع : ( -عليه السالم-األعراف، وعلى لسان موسى ..) استطعت
 الَِّذیَن ُیْفِسُدوَن ِفي َوَلا ُتِطيُعوا َأْمَر اْلُمْسِرِفيَن : - عليه السالم–، وعلى لسان صاحل )سبيل املفسدين

 .٨٣-٨٢الشعراء  اْلَأْرِض َوَلا ُیْصِلُحوَن
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 اǧ الفساد أدو

على الرغم من تعدد أشكال الفساد إال أنه يالحظ االشتراك الكبري بني األدوات اليت تعـني علـى                  
، )السياسي واالقتصادي والفكري واالجتماعي والبيئي      ( ظهوره يف كل زمان، وهذا يصدق على        

 :فمن هذه األدوات اليت ال تكاد تغيب عن هذه األشكال
تستخدم لتغليب مصاحل على مصاحل، وحبكم كون الطمع املـايل مـن            فهو الوسيلة اليت    : املال-١

ا     : الطبائع املتأصلة يف النفوس    ا َجمًّ ، فالنفوس من طبيعتها الضعف عند ٢٠الفجـر   َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّ
اَن     : - سـبحانه  –رؤيته ومن طبيعتها الضعف عند رؤيته وامليل إىل الفساد، قال            ا ِإنَّ اْلِإنَس َآلَّ

َتْغَنى      َلَيْطَغى   ، أما صور االستغالل املايل للنفوس الضعيفة فكثرية جدا يف هذا ٧-٦العلق   َأن رَّآُه اْس
) فالرشاوى وهضم حقوق اآلخرين، والربا واهلدايا والعموالت وتطفيـف الكيـل            : (الزمان

 .كلها من صور اجلشع حيث تفضي يف هناية األمر إىل الفساد
فإهنا تعّد مـن    ) املرئي منها واملسموع واملقروء   (ختالف وسائل اإلعالم    على ا : وسائل اإلعالم -٢

أبرز الوسائل اليت يستخدمها أصحاب القرارات سواء يف تغطية الفساد املوجود أم يف قلـب               
احلقائق واملوازين أم حىت يف نشر الفساد والدعاية إليه، فهي وسائل تتحكم هبا فئـة لتحقيـق                 

حل اآلخرين، واعتماد أصحاب القرارات على هـذه الوسـائل          مصاحلها وأغراضها على مصا   
باعتبار أن وسائل اإلعالم هي الوسائل اليت ميكن استخدامها إلقناع اآلخرين بـأمر مـا ، أو                 
تربير فعل ما، وهبذا تصبح وسائل اإلعالم مراكز دعوة للفساد، واإلعالم املعاصر خري شـاهد               

 النماذج القرآنية اليت برز فيها دور اإلعـالم يف          على هذه احلقائق، وسيأيت احلديث عن بعض      
 .صنع القرار وتضليل الرأي العام

، أما العالقة بني الترف والفساد فبـارزة،      ١٧وأصله من الترفه الذي هو التوسع يف النعمة       : الترف-٣
إن أساس الفساد هو    : " فابن خلدون حيدثنا عن سر هذه العالقة اليت جندها يف نصوص القرآن           

احلياة املترفة بني أفراد اجلماعة احلاكمة، وقد جلأ أفراد اجلماعة إىل املمارسات الفاسدة             الولع ب 
، فمن نصوص القرآن اليت تذكر هذا التالزم بني الترف          ١٨"لتغطية النفقات اليت يتطلبها الترف    
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وْا َبِقيَّ      : والفساد، قوله تعاىل   يًال      َفَلْوَال َآاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن َقْبِلُكْم ُأْوُل ي اَألْرِض ِإالَّ َقِل اِد ِف ِن اْلَفَس ْوَن َع ٍة َیْنَه

، فاملترفون عالوة على كوهنم     ١١٦: هودمِّمَّْن َأنَجْيَنا ِمْنُهْم َواتََّبَع الَِّذیَن َظَلُموْا َما ُأْتِرُفوْا ِفيِه َوَآاُنوْا ُمْجِرِمينَ          
ابع الشهوات مغمور باآلثـام،     مفسدين يف األرض وصفوا بالظلم واإلجرام وما ذلك إال ألن ت          

وبالتأمل يف نصوص القرآن جند أن الفئة املعترضة على اإلصالح واملتصدية له هي الفئة املترفة،               
ل    ، وقا٣٤سـبأ   َوَما َأْرَسْلَنا ِفي َقْرَیٍة مِّن نَِّذیٍر ِإلَّا َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإنَّا ِبَما ُأْرِسْلُتم ِبِه َآاِفُرونَ : قال سبحانه 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على                : ( سبحانه

َك      : ، فاملترفون أداة من أدوات الفساد     ٢٣الزخـرف   ) أمة وإنا على آثارهم مقتدون     ا َأن نُّْهِل َوِإَذا َأَرْدَن

ْدِميًرا         َقْرَیًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفَسُقوْا ِفيَها َفَحقَّ َعلَ       َدمَّْرَناَها َت ْوُل َف ا اْلَق ، وهلذا جند أن نصوص     :  اإلسراء ْيَه
ى ِإَذا   : القرآن تشري إىل أن الفئة املترفة هي الفئة األوىل املستهدفة بالعذاب، قال سـبحانه              َحتَّ

الترف ليس فقط أداة مـن أدوات       ، وهبذا ندرك أن     ٦٤املؤمنون   َأَخْذَنا ُمْتَرِفيِهم ِباْلَعَذاِب ِإَذا ُهْم َیْجَأُرونَ     
 .الفساد بل هو أحد معاقل الفساد

إن أول علّة تصيب صاحب القرار هي علة الطغيان والطغيان وكر مـن             : احلكم والسيادة  -٤
أوكار الفساد، ألن الفساد يف الغالب يفيد أوال من هم يف موقع السلطة، وهكذا تصـبح                 

من هو يف موقع السلطة، ومعـايري صـالح   املصاحل العامة منحصرة يف قرارات احلاكم أو       
األمور وفسادها تصبح بقدر ما تتقارب األمور من إرادات احلاكم، حىت تصبح يف هنايـة               

مصاحل األمة، بل تصبح األمة بكل جذورها       : قرارات، وشهواته : نزوات احلاكم : " األمر
وص مؤكـدة    وهلذا كانت النص   ١٩"وقيمها أسرية ما يضفيه احلاكم عليها من وجود وقيم        
 .٤٩-٤٨املائدة  َوَلا َتتَِّبْع َأْهَواءُهْم : على عدم اتباع األهواء يف مسألة احلكم، قال سبحانه

ال خيفى على أحد الدور الذي تلعبه املرأة يف املسألة املتعلقة بالصالح والفساد، وحـديثنا               : املرأة-٥
وسـيلة بأيـدي صـانعي      عنها كأداة للفساد ليس حديثا عن كل امرأة، حديث عن املرأة ك           

القرارات والدور الذي تقوم به يف نشر الفساد والرذيلة، ففي حني جند املرأة احملتشمة الصاحلة               
تدعو الناس إىل احلق بصالحها، فهي وسيلة للدعوة من خالل حجاهبا، جند يف املقابل أن املرأة                

تبعها وزيها دعاية للفسـاد     املتربجة أداة من أدوات الفساد ، فهي تنشره مبجرد النظرة أو ما ي            
والرذيلة، وقد اعتمد أعداء الدين على املرأة يف نشر كل أنواع الفساد والرذائل فهي عنـدهم                
ليست سوى سلعة لترويج ما يريدونه، وقد بدت أشكال الفساد اليت تلعب املرأة فيهـا دورا                
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ثقايف واالجتمـاعي   كبريا بارزة سواء على املستوى السياسي أم على املستوى االقتصادي وال          
 .وغريه

وهو أمر خطري للغاية، كم فتك باألمم وجعل اخلراب مآهلا وكـم عصـفت الفـنت                : اجلهل-٦
: ( مبجتمعات وشعوب وسادت صنوف الفساد بسببه، ويكفي لتصوير هذا املثـل املعـروف            

ٌة   َقاُلوْا َیا ُموَسى اْجَعل لََّنا   : ، فقوم موسى جبهلهم عبدوا العجل     )اجلاهل عدو نفسه   ْم آِلَه ِإَلًها َآَما َلُه

ْهَوًة       : ، وقوم لوط جبهلهم يزاولون الفاحشة     ١٣٨األعراف   َقاَل ِإنَُّكْم َقْوٌم َتْجَهُلونَ    اَل َش ْأُتوَن الرَِّج َأِئنَُّكْم َلَت

ونَ           ْوٌم َتْجَهُل ُتْم َق ْل َأن اِهلِ     : ، وهلـذا    ٥٥:  النمل مِّن ُدوِن النَِّساء َب ِن اْلَج ِرْض َع ، ١٩٩األعـراف   يَن َوَأْع
وخالصة األمر أن الفساد عالوة على كونه أداة طيعة من أدوات الفساد فهو أحد دوافع املرء                

 .إىل اإلفساد، فيصبح من الدوافع امللحة على الفرد باإلفساد
كم من حرمات انتهكت باسم احلرية، وكم من حقوق ضاعت باسم احلرية، وكم عم              : احلرية-٧

 ! ي حرية هذه اليت ينادون هبا ؟ أهي حرية مطلقةفساد باسم احلرية، أ
إن املناداة باحلرية املطلقة اليت يقيدها قيد وال يضبطها ضابط، هلي وسيلة واضحة من وسـائل                
انتشار الفساد، فما يقتل القاتل إال باسم احلرية، وما يأكل الناس حقوق بعض إال باسم احلرية،                

 احلرية، ومن هنا كان ال بد من الوقوف على حقيقـة  وما تنتهك احلرمات واألعراض إال باسم    
 .احلرية وحدودها فيما خيص الفرد

هذه بعض الوسائل املهمة اليت تساعد يف انتشار الفساد، كما ميكن اعتبار األماكن الـيت أعـدت                 
لغايات نشر الفساد من وسائل وأدوات الفساد كالبيوت اليت تنشر الفواحش والنـوادي الليليـة                

اللهو واجملون، وجتدر اإلشارة إىل أن بعض حظوظ النفس تعّد مرتعـا فسـيحا النتشـار                وأماكن  
الفساد، كاحلسد والشح واحلقد والغضب وغريها مما يعّد مقدمات للجنوح إىل الفساد، ففيما خيّص              

إن السحر من الكفر وهو يستعمل للشر، وذلك أنـه اجتـاه إىل             : (احلسد ننقل عبارة ابن خلدون    
 .٢٠)وجه اهللا، والثانية أنه تصرف باإلفساد وما ينشأ عنه من الفساد يف األكوانوجهة غري 

 
 عالماǧ الفساد

 لعل احلديث عن عالمات وجود الفساد يبدو سخيفا للوهلة األوىل، إال أن أمهية احلديث عن هذا                
 حـىت   األمر تظهر حينما نعلم أن الفساد مرض من األمراض اليت تصيب األمة، ويسري يف أوصاهلا              



 15

تضعف قوهتا، وما دام األمر كذلك فيصدق عليه ما يصدق على أي مرض من األمراض احملسوسة،                
إذ ال بد قبل معاجلة أي مرض من معاجلة أسبابه ومعرفتها، حىت ال يعاوده فينهك اجلسم، ما هـي                   

 .أعراض الفساد وما العالمات الدالة على وجوده
هو يعرف هبا ، وأخرى تبدو أدق وأكثر خفاءا وهي كثرية           يشار هنا إىل أن للفساد عالمات بارزة ف       

جدا حىت إنه يصعب الوقوف عندها مجيعا، وهلا فإن حديثنا سوف يقتصر على العالمات البـارزة،                
واليت تكون مشتركة يف بقية أنواع الفساد، وهنا يود الباحث اإلشارة إىل أنه سيقوم بـذكرها دون         

 :رار يف احلديثالتعليق عليها حتاشيا لوقوع التك
 .تغيري حكم اهللا مما هو عليه -١
 .تسلط فئة معينة يف الكم واستبدادها فيه -٢
التفاوت الطبقي بني أفراد اجملتمع الواحد وانعدام التوازن بشىت صوره، ففي حني جند فئات               -٣

 .مترفة منعمة مرفهة وأخرى فقرية معدمة، ومن أشكال ذلك ازدياد معدل الفقر
 .لتلف يف موارد البيئة واتساع دائرة التلوثحلوق الضرر والعطب وا -٤
 .كثرة اجلرائم وانتشارها جبميع أشكاهلا -٥
 .انعدام األمن واالستقرار -٦
 .انتشار األمراض وانعدام الصحة البدنية والنفسية -٧
 .غياب املؤسسات اإلصالحية وإسكات صوت احلق ومن ينادي هبا وانعدام املساءلة -٨
 . املفسدون مصلحني والعكسانقالب موازين اجملتمع حبيث يصبح  -٩
 .ضعف الرأي العام، وإمهال املتبوعني-١٠
 .فساد القضاء-١١
 .حلاق الضرر باملصاحل العامة على حساب املصاحل اخلاصة-١٢
 .تعطيل اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل-١٣

 :     وقد يكون يف حديث املصطفى ما يشري إىل أساس املفاسد، حني قال
 : هبن، وأعوذ باهللا أن تدركوهن ابتليتم إذا مخس خصال !يا معشر املهاجرين(

 تظهر الفاحشة يف قوم قط؛ حىت يعلنوا هبا؛ إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع الـيت مل  مل -١
 .تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا
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 .وشدة املؤنة، وجور السلطان عليهم ومل ينقصوا املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنني -٢
 .السماء، ولوال البهائم مل ميطروا  منعوا القطر من ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال -٣
عليهم عدوهم من غريهم، فأخذوا بعض  ومل ينقضوا عهد اهللا وعهد رسوله إال سلط اهللا -٤

 .ما كان يف أيديهم
عز وجل ويتحروا فيما أنزل اهللا إال جعـل اهللا بأسـهم             وما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهللا      -٥

  .٢١)بينهم
 ȕبائȜ املفسدين وصفاőم

ينفر من كل من يأمره بالصالح فهو يرى أن من يدعو إىل  
وŁإǈǽĈا قĈيلǈ لǈهł اتŉقĈ اللǎهŁ أǈخŁذǈتŃهł الǐعĈزŉةǊ بĈاإلĈثǐمĈ فǈحŁسŃبłهł جŁهŁنŉم ł، ٢٢الصالح تشهرياً به

łادŁهĈمǐال ŁȄǐǞĈبǈلŁو  وهو "تأخذه العزة باإلمث"، فمن عالماته ٢٠٦البقرة ،
 .مضيع للصالةمترف ومنقلب املوازين، و

فǈهŁلǐ عŁسŁيŃتłمŃ إĈن تŁوŁلƋيŃتłمŃ أǈن تłفǐسĈدłوا فĈي الǈǖǐرĈȏŃ وŁتłقǈطƍعłوا :  وقاطع لألرحام 

 ŃمǊكŁامŁحŃرǈأ والذين : "، وهو بعد هذا كله ناقض للعهود٢٢حممد
ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن 

 .نقض العهود واإلفساد، وقد لوحظ التالزم بني .."يوصل
الذين ينادون بالعلمانية من مثار "من دعاة الفساد يف هذا الزمان  

العلمانية أهنا تبدل حكم اهللا حبكم الطاغوت وإفساد التعليم 
 .وظهور اإلباحية والتفكك األسري

ولعل يف " الكذب والتضليل والتظاهر بالصدق، وقلب احلقائق 
 حريصون على أن يظهروا قصة التسعة رهط ما يؤكد هذا، فهم

مث لتقولون لوليه ما شهدنا " ، "وإنا لصادقون"صادقني أمام املأل 
 ".مهلك أهله

 
 ميادين الفساد
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الفساد سلوك ينحرف عن الواجبات الرمسية لدور عام بسبب سبق وأن أشري إىل أن 
رق النظام عن مكاسب شخصية أو قرابة عائلية أو عصبية خاصة مالية أو ملكانة خاصة، أو سلوك خي

ويأيت الفساد على أشكال عدة ، طريق ممارسة بعض أنواع السلوك الذي يراعي املصلحة اخلاصة
ستخدام أدوات افهو قد ينطوي على سوء ، ويتراوح ما بني األمور التافهة إىل األعمال الكبرية جدا

طاع العام، وغالبا ما السياسات العامة ووسائل تنفيذها وقد يكون الفساد يف القطاع اخلاص أو الق
وقد يبدأ من قبل موظف عام أو من عميل له مصلحة شخصية، ، حيدث يف القطاعني يف آن معاً

وقد يكون بسبب أداء خدمة ما حمرمة أو غري مشروعة أو خدمة مشروعة، وقد جيري داخل 
، وهذا ما ، وهبذا جند أنه يدخل شىت امليادين اليت يتحرك فيها اإلنسانمؤسسة عامة أو خارجها

 .سيتم احلديث عنه بشيء من التفصيل يف املبحث الذي يلي إن شاء اهللا تعاىل
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ǬالǮال Ǭاملبح 
 صور الفساد وأƴاȕه

 
 :ميكن تقسيم الفساد حبسب امليادين اليت يدخل فيها الفساد، وهي على النحو التايل

 . الفساد السياسي ) ١
 . الفساد االقتصادي ) ٢
 ).ألخالقيالفساد ا( الفساد االجتماعي و ) ٣
 ).الفكري والتربوي(  الفساد الثقايف  ) ٤
 . الفساد البيئي ) ٥

 
ɍالفساد السياسي: أو: 

 وهو من أوسع امليادين اليت يدخلها الفساد، بل ميكن اعتباره األساس والنواة لبقية أنواع الفساد، 
ماليا : اسوذلك عائد بطبيعة احلال إىل كون الذي بيده صنع القرار هو الذي يتحكم يف مصائر الن

وثقافيا وتربويا وغري ذلك، فاإلعالم بتوجيه منه واملناهج والقوانني اليت حتكم اجملتمع حتت سيطرته، 
 .كما أنه هو الذي يتحكم يف موارد البيئة

 : ميكن اعتماد تعريف هيئة األمم املتحدة للفساد السياسي:تعريف الفساد السياسي
، أو هو تغليب مصلحة صاحب القرار على )اصةاستغالل السلطة العامة لتحقيق مكاسب خ(

مصاحل اآلخرين فمىت مت تقدمي املصاحل اخلاصة لصانعي القرار على مصاحل العامة كان ذلك من 
 .عالمات وجود الفساد السياسي

حني حيدثنا القرآن عن هذا اللون من ألوان الفساد جنده كثريا ما يربط بني الطغيان والفساد، فمىت 
ل حل الفساد، وهذا جيعلنا ندرك أن العلة الكربى اليت تصيب احلكومات بعد علة طغى املسئو

الطغيان هي علة الفساد، فالفساد ال يفيد يف الغالب إال من هم يف موقع السلطة، وحىت نتمكن من 
 .الكشف عن حقيقة هذا الفساد ال بد من بيان عالماته ووسائله مث سبل مكافحته
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 لسياسيعالماǧ وجود الفساد ا

 إن حصول املفارقة بني مصلحة من هو يف موقع السلطة وبني املصاحل العامة هلي الداللة الواضحة 
، ٢٣على وجود الفساد، فرجال السياسة يف الغالب يستخدمون الفساد لتعزيز التماسك السياسي

اإلشارات ما وحىت ال يبقى الكالم نظريا، أقول لو عدنا إىل بعض نصوص القرآن فإننا جند فيها من 
يؤكد هذه احلقائق، فأصحاب القرارات يستخدمون السلطة لتعزيز عروشهم وأداهتم الفساد بشىت 

، )فرعون(صوره، ولعل النموذج املاثل لكل من يريد احلديث عن هذا اللون هو منوذج الطاغية 
فالطغيان . ٢٤عالذي ال يكاد يذكر إال والطغيان قرينه، وقد اقترن امسه بالطغيان يف أكثر من موض

يعين االستبداد، واالستبداد من أخطر الظواهر اليت عرفتها البشرية على مدار التاريخ، ويكفي يف 
وقد يبلغ فعل االستبداد باألمة أن حيول : " وصف االستبداد ما جاء على لسان الكواكيب حني قال

عة ألبت وتأملت كما يتأمل ميلها الطبيعي من طلب الترقي إىل طلب التسفل، حبيث لو دفعت إىل الرف
وعندئذ يصري االستبداد كالعلق يطيب له املقام على امتصاص دم األمة فال ... األجهر من الثور 

 : ، وحيدثنا عن آثاره السيئة اليت تتمثل يف اآليت٢٥"ينفك عنها حىت متوت
 .فقدان معىن اإلنسانية -١
 .فقدان اهلوية واحلرية والثقة بالنفس -٢
 . واخليانة والذلةاهلزمية واالحنطاط -٣
 . اختالل موازين احلق والعدل ومقاييس الرقي -٤

 : أما الوسائل اليت يستخدمها هؤالء فكثرية، منها
، فهذا فرعون يأمر وزيره ببناء صرح عال )تبديد أموال الدولة على تعظيم الذات( املال  

أǈسŃبŁابŁ السŉمŁاوŁا Ĉǧحńا لƋعŁلƍي أǈبŃلǊȠǊ الǈǖǐسŃبŁابĆ Łقǈالǈ فĈرŃعŁوŃنǊ يŁا هŁامŁانǊ ابŃنĈ لĈي صŁرŃ: ضخم لتثبيت عظمة الذات
 ąابŁبŁي تĈا فƋلĈإ ǈنŃوŁعŃرĈف łدŃيǈا كŁمŁو ĈيلĈبŉالس ĈنŁع ŉدłصŁو ĈهĈلŁمŁع ćوءłس ǈنŃوŁعŃرĈفĈل Łنōيłȁ ŁȬĈلǈذǈكŁا وńبĈǽاǈك łهŊنǊșǈǖǈي لōنĈإŁى وŁوسłم ĈهǈلĈى إǈلĈإ ŁȜĈلƋȕǈǖǈف

 ٣٧- ٣٦غافرÛون هذا يستخدم املسألة املالية إلغراء السحرة، فهم يقولون له وفرع : اŁنǈل ƋنĈإ
 ŁنيĈبĈالŁغǐال łنŃحŁا نŉنǊن كĈا إńرŃجĆأل ŁنيĈبŉرǈقłمǐال ŁنĈمǈل ŃمǊكŉنǈإŁو ŃمŁعŁن ǈالǈق٤٢ والشعراء ١١٤-١١٣األعراف  

صرفت كوريا : " ال         أما يف العصر احلاضر فحدث عن ذلك وال حرج، فعلى سبيل املث
 مليون دوالرا تقريبا إلعادة تصميم القصر الرئاسي ليضم اجلثة احملنطة للزعيم ٨٣الشمالية 
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 مليون دوالرا على حتنيط اجلثة، وعشرات ٥٦، كما صرفت ما يقارب )كيم آيل سونغ(السابق
بدوره املاليني من الدوالرات على احتفاالت عيد ميالد ابنة الزعيم اجلديد الذي أنفق 

  .٢٦"مليون دوالرا على ترميم مقره الفاخر١٣٤
فالطغاة يف العادة ال يقربون من جملسهم إال من كان على شاكلتهم أو : اإلغراءات باملناصب 

يصفق هلم على كل عمل ويزين هلم كل فعل ويصب يف مصلحتهم، ولعل اللفظ القرآين الذي جنده 
فما مسو باملأل إال ملكاهنم من عني السلطان فهم يكشف عن صفاهتم، ) املأل( يتردد مع السلطة 

الذين ميألون عني السلطان، وال ميأل عني السلطان إال من عزز مواقفه وأعمى عن إفساده وأثىن 
على مجيع أفعاله وأشار عليه مبا يصب يف مصلحته اخلاصة، والنماذج القرآنية ملشورات هؤالء 

واحلق إىل باطل، والصالح إىل فساد والفساد إىل كثرية، فهم يستطيعون قلب الباطل إىل حق 
وقال املأل من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف األرض ويذرك : ( صالح، قال سبحانه

  ١٢٧األعراف..) وآهلتك
                   ويف قصة ملكة سبأ جند أن املأل يشريون عليها مبا يفيد اجلاهزية لعمل أي     

 ٣٣النمل  نŁحŃنł أǊوŃلǊوا قǊوŉةą وŁأǊولǊوا بąȃǐǖŁ شŁدĈيدą وŁالǈǖǐمŃرł إĈلǈيĈȬŃ فǈانǊȚرɃĈ مŁاǈǽا تǐǖŁمłرĈينŁقǈالǊوا : شيء
 .،  جاهزية لعمل ما تريده وتراه

   بل إننا جند أحيانا من النصوص ما يشري إىل كون هؤالء املأل خيفون احلقائق عن السلطان 
إىل اهلاوية، فامللك يف قصة يوسف حني يرى يف حىت  ولو كانت أمورا جساما تفضي 

وŁقǈال ǈ :منامه ما ظن أن خطرا ما سيحل ببلده أراد أن يستشري املأل، فماذا كانت نصيحتهم
أǈيŊهŁا الǐمćɊŁ أǈفǐتłونĈي فĈي رŃǗłيŁاŁɃ الǐمŁلłȬĈ إĈنōي أǈرɁŁ سŁبŁȜŃ بŁقǈرŁاąǧ سĈمŁانą يǐǖŁكǊلǊهłنŉ سŁبŅȜŃ عŁǲĈافŅ وŁسŁبŁȜŃ سłنبłالąǧǈ خŃȒłرą وŁأǊخŁرŁ يŁابĈسŁاąǧ يŁا 

ǈونłرłبŃعŁا تŁيŃǗŊلرĈل ŃمłنتǊن كĈإ  كان جواهبم٤٣يوسف   :ŁنيĈمĈالŁعĈب ĈمǈالŃحĆاأل ĈيلĈوǐǖŁتĈب łنŃحŁا نŁمŁو ąمǈالŃحǈأ ǊǫاŁغŃضǈأ ǐواǊالǈق سف يو

 !، فأي تعتيم هذا الذي يستخدمه املأل٤٤
اء احلقائق وتغطيتها حىت ال تقع عني السلطان إال على ما يزين  إنه منطق كل مأل يف كل زمان إخف

ناظره، حىت لو أراد السلطان أن يصحو يوما من غفوته اليت تعمي وجه احلقائق فإن هؤالء ال 
يعينونه على ذلك، ويف الزمان احلاضر حدث وال حرج عن الوسائل اليت يستخدمها املتنفذون لسري 

 مسئول بزيارة منطقة ما جند اآلليات اليت تسبق رؤيتها من قبل املسلسل بصورة حسنة، إن فكر
تعمل يف جنح الظالم لتعبيد الطرق اليت رمبا مير هبا املسئول، والورود تزرع ولو للحظات حىت مير 
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املسئول فريى كل شيء على ما يرام ، ويتصرفون فيب املقابالت العفوية اليت رمبا كانت سببا يف 
جات اليت ترتف فيلقنون العوام مبا ينبغي أن يقال لو سئلوا والويل الويل ملن وضع اليد على اجلرا
 .خرج عن املرسوم

إن داء الطغيان يعمي عني صاحبه عن رؤية : إمهال رأي الشعوب واالستخفاف بأصحاهبا 
 إĈلƋا مŁا أǈرɁŁ وŁمŁا أǈهŃدĈيكǊمŃ قǈالǈ فĈرŃعŁوŃنǊ مŁا أǊرĈيكǊمŃ: غريه، فال يرى رأيا إال رأيه، وال يرى صالحا إال باتباع هنجه

ĈادŁشŉالر ǈيلĈبŁا سƋلĈإ افرȡ ٢Ĕ ففرعون هذا مل يتسلق إىل سدة احلكم ومل تنته إليه سياسة األمور إال حني ،  
، ويف مقولة ٥٤الزخرف  فǈاسŃتŁǺŁفŉ قǈوŃمŁهł فǈȕǈǖǈاعłوهł إĈنŉهłمŃ كǈانłوا قǈوŃمńا فǈاسĈقĈنيŁ: استخف بعقول الناس، قال سبحانه

 جند أن إرادة الشعب ، ٥١الزخرف  أǈلǈيŁȄŃ لĈي مłلłȬǐ مĈصŃرŁ وŁهŁذĈهĈ الǈǖǐنŃهŁارł تŃǲŁرɃĈ مĈن تŁحŃتĈي أǈفǈلǈا تłبŃصĈرłون ǈ: فرعون لشعبه
قد ذابت يف إرادة فرعون، وهذا األمر أول ما يفعله املستبدون يدمرون حرية اإلنسان اليت هي أهم 

 .٢٧جزء من حياته
وقد تكون هذه الوسيلة من أقوى : سيطرة على وسائل اإلعالم والتالعب بالرأي العامال 

الوسائل اليت ميتلكها املسئول يف تثبيت ملكه وسلطته ودعائم حكمه وتغطية الفساد الذي يدب 
يف ملكه، فاإلعالم ضروري لتربير قراراته وإقناع الناس برغباته ونزواته اليت تصبح فيما بعد 

 :ولعل دور اإلعالم يتلخص يف اجلوانب التاليةقرارات، 
 .استصدار القرارات وإيصاهلا إىل الناس .١
 .تضليل الرأي العام.٢
 ).التعتيم اإلعالمي( قلب احلقائق وتعمية الفساد وإخفاء اجلرائم  .٣

األعراف  مŃ وŁإĈنŉا فǈوŃقǈهłمŃ قǈاهĈرłونǈ سŁنłقǈتōلǊ أǈبŃنŁاءهłمŃ وŁنŁسŃتŁحŃيĈي نĈسŁاءهł: ما جاء على لسان فرعون: فمن األمثلة على األول

فاستصدار قرار مثل هذا إمنا هو ناشئ أوال عن فساد، فهو يطال كل بيت يف بين إسرائيل، مث إنه قد ١٢٧
 . وصل إىل الناس بواسطة اإلعالم 

ومنه موقف عزيز مصر من براءة يوسف عليه السالم ،فعلى الرغم من وضوح األدلة على براءة 
ومن ثǊمŉ بŁدŁا لǈهłم مōن بŁعŃدĈ مŁا رŁأǈوłاǐ اآليŁاĈǧ لǈيŁسłǲŃنłنŉهł حŁتŉى حĈنيą: عليه السالم، تصدر القرارات اجلائرةيوسف 
، فاحلاكم ومن هو يف موضع السلطة وإن كان ال يقيم وزنا آلراء شعبه )تضليل الرأي العام( الثاين

ع الرأي العام وتضليله مبا يوافق مصاحله من وإن كان يستخف بعقوهلم إال أنه حريص على إقنا
تعمية الفساد واإلغضاء عنه، متظاهر بأنه يأخذ مبشورهتم ، وأنه يقيم آلرائهم وزنا متظاهر مبا يطلق 
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ǈǽرłونĈي أǈقǐتłلǐ مłوسŁى وŁلǐيŁدłțŃ رŁبŉهł إĈنōي أǈخŁافł أǈن : ، ففرعون حني قال)الدميوقراطية( عليه أهل هذا العصر بـ 

łي ŁادŁسǈفǐال ĈȏŃرǈǖǐي الĈف ŁرĈهǐȚłن يǈأ Ńوǈأ ŃمǊكŁينĈد ǈلōدŁب  ٢٦غافرÛ كأنّ )ذروين(  يتظاهر بالرتاهة، وهو ما يقصده من قوله ،
، كما يتظاهر بأنه حريص على -عليه السالم-لديهم القدرة على أن حيولوا بينه وبني موسى 
ويف قصة فرعون مواقف كثرية تكشف ). مدينك: ( مصلحتهم، وهو ما يفهم من نسبة الدين إليهم

 عليه –عن هذه احلقيقة، فهو على الرغم من حرصه على جلب كل ساحر ليقوم مببارزة موسى 
إĈنƋ لǈنŁا :  ، وعلى الرغم من التظاهر بأن جميئهم كان باختيارهم، فهم اآلن يفاوضون فرعون-السالم

 ŁنيĈبĈالŁغǐال łنŃحŁا نŉنǊن كĈا إńرŃجĆألاǈق ŁنيĈبŉرǈقłمǐال ŁنĈمǈل ŃمǊكŉنǈإŁو ŃمŁعŁن ǈل إال أن حقائق األمور تكّشف شيئا ١١٤ -١١٣األعراف ،
فشيئا، ويظهر ما كانت ختفيه الستر ويربز ما كانت وسائل اإلعالم تروج له من الرتاهة واالختيار 

، فهم إذن ٧٣طه  وŁمŁا أǈكǐرŁهŃتŁنŁا عŁلǈيŃهĈ مĈنŁ السōحŃرĈ وŁاللƋهł خŁيŃرŅ وŁأǈبŃقǈىإĈنŉا ǓمŁنŉا بĈرŁبōنŁا لĈيŁغŃفĈرŁ لǈنŁا خŁطǈايŁانŁا : يف قدوم السحرة
يłرĈيدł أǈن : مكرهون على هذه املهمة ومل تكن باختيارهم، ويف عبارته التالية ما يؤكد هذه املعاين

 ǈونłرłمǐǖŁا تǈǽاŁمǈف ŃمǊكĈضŃرǈأ Ńنōم مǊكŁجĈرŃǺłي ١١٠األعراف Û 
 !! الذي حيدثنا عنه فرعونأي أمر هذا

 !!ومن هو الذي سيأمر فرعون
كما نلمس جوانب من هذه احلقيقة يف قصة ملكة سبأ، فعلى الرغم من كون الرأي أوال 
: ( وآخرا مللكة سبأ، والقرار يف هناية األمر يف يد ملكة سبأ وهو ما بدا واضحا على ألسنة املأل

أهنا كانت حريصة على أن تظهر بثوب املستشري لشعبه، ، إال )واألمر إليك فانظري ماذا تأمرين
املستمع آلرائهم وما ذلك إال للحقيقة اليت أشري إليها، فالرأي العام مهم جدا يف نظر املسئولني، 

 .واحلرص على كسبه أمر مهم يف نظرهم
 أصحاب ، فلعلها أبرز الوسائل اليت يسلكها)والتضليل اإلعالمي( وأما قلب احلقائق واملوازين  

القرارات إلقناع اآلخرين، إذ كيف للناس أن يتقبلوا الرذائل ويسكتوا عنها، إال بفعل وسائل 
اإلعالم يف التضليل وقلب احلقائق، فكم من هزائم حلت باألمة صورت يف وسائل اإلعالم على 
أهنا بطوالت وانتصارات وتضحيات ورفع هامات، وكم من مصائب حلت باألمم احُتفي هبا 

 أهنا منح ومكاسب لألمة، فالدعاة واملصلحون وأهل احلق يف نظر هؤالء مفسدون، قال على
وŁقǈالǈ الǐمćɊŁ مĈن قǈوŃمĈ فĈرŃعŁونǈ أǈتŁذǈرł مłوسŁى وŁقǈوŃمŁهł لĈيłفǐسĈدłواǐ فĈي األĆرĈȏŃ وŁيŁذǈرŁȫŁ وǓŁلĈهŁتŁȬŁ قǈالǈ سŁنłقǈتōلǊ أǈبŃنŁاءهłمŃ وŁنŁسŃتŁحŃيĈي : سبحانه

ŃمłاءهŁسĈنǈونłرĈاهǈق ŃمłهǈقŃوǈا فŉنĈإŁو   ١٢٧األعرافÛ وفرعون هو املصلح يف حني موسى هو املفسد يف نظر 
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وقوم لوط املفسدون هم  ،٢٦غافر   ĆإĈنōي أǈخŁافł أǈن يłبŁدōلǈ دĈينŁكǊمŃ أǈوŃ أǈن يǐȚłهĈرŁ فĈي الǈǖǐرĈȏŃ الǐفǈسŁاد:اإلعالم
األعراف  ابŁ قǈوŃمĈهĈ إƋɍĈ أǈن قǈالǊواǐ أǈخŃرĈجłوهłم مōن قǈرŃيŁتĈكǊمŃ إĈنŉهłمŃ أǊنŁاŅȃ يŁتŁطǈهŉرłونǈوŁمŁا كǈانǈ جŁوŁ :املصلحون يف نظر اإلعالم

٨٢Ûوامرأة العزيز الناطقة باسم اإلعالم هي العفيفة وأما يوسف فهو املفسد  : ŁادŁرǈأ ŃنŁاء مŁزŁا جŁم ŃǨǈالǈق
 Ńوǈأ ŁنŁǲŃسłن يǈأ ƋɍĈا إăءŁوłس ŁȬĈلŃهǈǖĈب ŅيمĈلǈأ ŅابǈذŁع ٢٥يوسف. 

وهكذا جند أن التالعب بقيم الناس وأفكارهم بل وحىت مبادئهم هي مهمة وسائل اإلعالم 
الفاسدة، فالفضيلة هي الرذيلة يف نظر اإلعالم واإلفساد هو عني اإلصالح يف نظر اإلعالم، واملفسد 

 .هو املصلح يف حكم اإلعالم، وهكذا
وسائل املشتركة اليت تستخدم لنشر الفساد، فالنساء مثال من أبرز  وقد مّر احلديث عن بعض ال

الوسائل اليت يعتمد عليها الطغاة يف نشر الفساد والدعوة إليه، والترف وسيلة ودافع يف الوقت 
ذاته لنشر الفساد، وقد كان احلديث عن الترف كدافع إىل الفساد، وأما كونه وسيلة فهو قرين 

وإذا أردنا أن هنلك قرية أّمرنا مترفيها : بالتشديد يف قوله تعاىل) أّمرنا: (ءةاملسئولية، ولعل يف قرا
ما يشري إىل العالقة احلميمة بني الترف ) ففسقوا فيها فحق عليها القول فدّمرناها تدمريا

يŃتłمŃ أǈن فǈهŁلǐ عŁسŁيŃتłمŃ إĈن تŁوŁلƋ: والوالية، ويشار هنا إىل أن بعض املفسرين يف حديثهم على قوله تعاىل

ŃمǊكŁامŁحŃرǈوا أłعƍطǈقłتŁو ĈȏŃرǈǖǐي الĈوا فłدĈسǐفłت  ٢٨)ُتولِّيتم(، محل لفظ التويل على معىن الوالية، وقد قرئ ٢٢حممد 
 .٢٩أي كنتم فيهم حكاما: أي توالكم الناس واجتمعوا على مواالتكم: بالبناء للمجهول

وغريها مما يعد وكرا من أوكار ومن ذلك انتشار وسائل اللهو واجملون واخلمور والقمار 
الفساد يف هذا الزمان، وكأن التاريخ قد خلد يف الذاكرة صورة اللهو ولوازمه مقترنة 

إن : ( منذ القدم، وهو ما جاء على لسان ملكة سبأتببيوت املتنفذين وأصحاب القرارا
لك يف قصة ، فامل)امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون

 وقد كان ،٣٦يوسف  قǈالǈ أǈحŁدłهłمǔŁ إĈنōي أǈرŁانĈي أǈعŃصĈرł خŁمŃرńا: يوسف له ساق يقوم على وظيفة اخلمور
 .كذلك بعد احلكم عليه بالرباءة وخروجه من السجن

فساد العملية التعليمية، وفساد وسائل اإلعالم فال توجيه إال لرذيلة : والنتائج بعد هذا الفساد كله
وال قيمة لقيمة، وال وزن لفضيلة، وال وسائل تريب إال دور اللهو واجملون، وال نتائج إال انتشار 
األمراض االجتماعية من فقر وجهل وبطالة وأزمات غذاء، وتضييق على احلريات العامة، وبطش 

 .وتعذيب للفئة املصلحة اليت تقف يف وجه هذا التيار
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، وهو الفساد الذي ينشأ عن سوء بالفساد اإلدارɃغة العصر ومن ألوان هذا الفساد ما نسميه بل
التخطيط وتغليب املصاحل الفردية على حساب املصاحل العامة، ومن أمناط هذا الفساد ما يطلق عليه 

وهو كل ما يتحكم يف القرارات اليت تصبح يف هناية األمر ملجأ فئة معينة : الفساد القȒائي: اسم
تقضي حوائجهم على حساب اآلخرين، ولعله من أخطر األمور اليت من الناس حتكم مصاحلهم و

تفتك باألمة أن يتسرب الفساد إىل السلك القضائي، إذ القضاء هو السلطة اليت يعوِّل عليها الناس 
يف التحكيم وفض املنازعات واخلصومات وإعادة احلقوق إىل أصحاهبا، فإذا كان الفساد قد تسرب 

ǈșهŁرŁ الǐفǈسŁاد ł: عالمة صرحية على تفشي الفساد يف كل ميدان، فقد قال سبحانهإىل هذا امليدان فإهنا 

 ǈونłعĈجŃرŁي ŃمłهƋلŁعǈوا لǊلĈمŁع ɃĈذƋال ŁȐŃعŁم بłهǈيقĈذłيĈل Ĉȃاŉالن ɃĈدŃيǈأ ŃǨŁبŁسǈا كŁمĈب ĈرŃحŁبǐالŁو ōرŁبǐي الĈف ٤١الرومÛ ألن فساد القضاء يعىن فوات 
 يف استرداد حقوقهم ورفع مظاملهم، وحينها ال يبقى رفع لشكوى وال آخر أمل يعوِّل الناس عليه

إذا كان القاضي : ( إزالة لبلوى وال حىت مساءلة، وكما بقول املثل العامي املشهور بني الناس
 ).خصمك فإىل من تشتكي

والقرآن يعرض لنا بعض النماذج اليت تصلح أن تكون شاهدا على الفساد القضائي واإلداري، 
ة يوسف حافلة باألمثلة على هذا، تأمل كيف يدخل يوسف السجن مع وضوح األدلة على فقص

 فأي قضاء حكم عليه ٣٥Ûيوسف ثǊمŉ بŁدŁا لǈهłم مōن بŁعŃدĈ مŁا رŁأǈوłاǐ اآليŁاĈǧ لǈيŁسłǲŃنłنŉهł حŁتŉى حĈني ąبراءته واحلكم هبا؟ 
لسجن؟  وما مكان شهادة الشاهد بالسجن؟ وما هي التهمة اليت ألصقت به حىت استحق دخول ا

برباءته؟ أمل تشفع له؟ كل هذا يؤكد فساد السلك القضائي، وتأمل كيف تغيَّب قضية يوسف مع 
 .أهنا أوال وتنتهي قضية صاحيب السجن

 :ولعل أبرز أشكال الفساد القضائي انتشار الظواهر التالية
 وقد بني خطورهتا رسول اهللا الرشاوى وهدايا الناس، وال خيفى دورها يف إضاعة احلقوق،.١

، وقد استخدمت ملكة سبأ هذه ٣٠)هدايا العمال غلول(صلى اهللا عليه وسلم، حني قال 
 .٣٥النمل وŁإĈنōي مłرŃسĈلǈةǆ إĈلǈيŃهĈم بĈهŁدĈيŉةą فǈنŁاĈșرŁةǆ بĈمŁ يŁرŃجłȜĈ الǐمłرŃسŁلǊون ǈ: الوسيلة حني قالت

 الناس يف هذا العصر، حىت يضطر الكثري من وهو منط سائد يف تعامل: الواسطة واحملسوبية .٢
الناس أن تزهد يف اللجوء إىل القضاء، فقد يكون من آثار ذلك اهتام الربيء وتربئة اجلاين، 
وهو ما ميكن تلمسه يف قصة يوسف، فلوال مكانة امرأة العزيز ملا ألصقت التهمة بيوسف 

 الدور فتقّدم معاملة املقربني عليه السالم، ومن مظاهر احملسوبية أخذ حقوق اآلخرين يف
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لتقضى قبل معامالت آخرين هم أحق منهم، وكم نرى يف هذا الزمان من النماذج واألمثلة 
اليت تصلح حتت هذا البند، وقد يستشف من واقع قصة يوسف حني نظر يف قضية 
السجينني اللذين دخال السجن مع يوسف يف حني كان النظر يف قضيته بعد بضع سنني 

 .تذكريوبعد 
انتشار هذا اللون من أظهر عالمات الفساد، إذ ال خيفى ما يف : شهادات الزور .٣

 .العملية من هضم حلقوق اآلخرين، وقلب للحقائق، وجلب للمنازعات واخلصومات
ترك التوثيق والتساهل يف اإلشهاد، أو اإلضرار بالشهود الصادقني، فقد جاء النهي  .٤

  .٢٨٢البقرة وǈɍŁ يǔŁȒłرŉ كǈاتŅǢĈ وǈɍŁ شŁهĈيد Ņ: عن ذلك صرحيا يف آية الدين
 هذه بعض املظاهر اليت تعني على تفشي الفساد السياسي مبفهومه األعم الذي يشمل 
القضائي واإلداري، وستأيت مناذج قرآنية يظهر فيها هذا اللون من الفساد، وكيف متت 

  .- إن شاء اهللا-معاجلته يف املبحث األخري 
ال بعض األسباب اليت تساعد على انتشار ظاهرة الفساد السياسي بعامة يف  ميكن إمج
 :النقاط التالية

 .االفتقار إىل القيادة السياسية النظيفة .١
 .غياب املساءلة واملتابعة .٢
اتساع صالحيات املسئول والدور املنوط به، حبيث تتعدى صالحياته  .٣

 .اجلانب السياسي إىل بقية اجلوانب
 .وجتاهلهضعف الرأي العام  .٤
 .تبديد أموال الدولة فيما ال يصب إال يف مصلحة املتنفذين .٥
التهرب من العمل (التنصل من القيام بالواجبات واملهمات املوكلة إليه  .٦

 .الرمسي املنوط به
 

Ƀقتصادɍالفساد ا: 
هو اختاذ املال املشبوه وسيلة للضغط والتعاقد بغرض احلصول على منافع مادية وأرباح 

، فهو عمل مناف لألخالق والقيم ٣١و تزوير احلقائق والوقائع االقتصادية للغرض ذاتهملموسة، وه
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يكون أساس التعامل فيه بني الناس على ما حيقق من مصاحل مادية ونفعية، ومظاهر هذا النوع من 
أنواع الفساد كثرية جدا تزداد يوما بعد يوم من واقع التعامل البشري، إال أن هناك بعض العالمات 

 ليت تربز على الساحة تكون دليال على وجود فساد من هذا النوع، وما أكثرها،ا
Ƀقتصادɍاهر الفساد اȚم 

ضربت لنا نصوص القرآن بعض النماذج اليت ظهر فيها ما يشري إىل هذا النوع من أنواع الفساد، 
يث عنه واجلدير بالذكر أن هذا النوع كاحمللول يصحب بقية أنواع الفساد، ومن الصعب احلد

بصفة مستقلة وذلك أنه مظهر من مظاهر الفساد السياسي واألخالقي والفكري وغري ذلك، فهو 
أشبه باحمللول الذي يتشكل بالكيفية اليت حتيط به، وحىت ال حيدث التكرار يف احلديث عن هذا اللون 

حيث ميكن إمجال فإن احلديث سيقتصر على النقاط اليت تعّد من أبرز املظاهر اليت ختص هذا النوع، 
 :مظاهره بالنقاط التالية

تكّدس الثروة بأيدي فئة على حساب بقية فئات اجملتمع، فقارون تعجز العصبة من الرجال .١
أن حتمل مفاتيح خزائن كنوزه فضال عن محل كنوزه، وهنا نتساءل، هل هذا املال اكتسبه 

 كذلك ملا كانت من كد يده، وهل كانت سبل احلصول عليه بالطرق الصحيحة، لو كان
حاجة العتراض الذين أوتوا العلم عليه ووصفه باملفسد، إن تضخم املال لديه هلو عالمة 

 .صرحية على إفساده
منوذج غياب األمانة يف األسواق كظاهرة الغش يف اإلنتاج، والسرقة يف البيع، وضعف .٢

ستغالل ظروف الناس الرقابة االقتصادية، وانعدام الصدق يف العقود واملعامالت املالية، وا
ظاهرة الربح الفاحش، واالحتكار، وتعاطي الرشوة، : وحاجاهتم للضغط عليهم، فينشأ عنه

ولو رحنا نعدد مثل هذه الوسائل السائدة يف زماننا فإن األقالم رمبا تعجز عن حصرها 
فضال عن تعدادها، وقد يكون من املناسب احلديث عن منشأ هذه التعامالت، بعضها عائد 

 اجلشع والطمع والشح الذي جبلت به النفوس، فالنفس حمبة للمال راغبة يف حتصيله إىل
ĆتǐǖŁكǊلǊونǈ التŊرŁاǈǫ أǈكǐلǄا لƋمŋا :  وقال سبحانه،٣-٢اهلمزة يŁحŃسłǢŁ أǈنƋ مŁالǈهł أǈخŃلǈدŁه łالƋذɃĈ جŁمŁȜŁ مŁالǄا وŁعŁدŉدŁه ł: ومجعه

ŋمŁا جŋبłح ǈالŁمǐال ǈونŊبĈحłتŁا  ووبعض األسباب عائدة إىل انعدام الثقة بني الناس، أما . ٢٠ -١٩الفجر
اآلثار السلبية ملثل هذه املفاسد فهي ال تقتصر على املسائل املالية، بل تتعداها إىل اختالل 

 .العالقات االجتماعية
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يف نقض العهود واملواثيق املالية حبيث ال تصبح للمواثيق أية حرمة، أما النصوص الواردة .٣
احلث على الوفاء بالعقود واملعامالت التجارية فكثرية جدا، ويكفي أن سورة املائدة قد 
عرضت ألنواع هذه املواثيق وبينت أمهيتها، وحثت على الوفاء هبا، وما ذلك إال حفاظا 
على اجملتمع من أصناف الفساد وأشكاله، واحلث على الوفاء بالعقود مل يكن مقتصرا على 

امل املسلمني بعضهم بعضا، بل تتعداهم لتطلب الوفاء حىت مع غري ما يقع حال تع
يŁا أǈيŊهŁا الƋذĈينǓ ŁمŁنłواǐ كǊونłواǐ قǈوŉامĈنيŁ لĈلǎهĈ شłهŁدŁاء بĈالǐقĈسŃطĈ وǈɍŁ يŃǲŁرĈمŁنŉكǊمŃ شŁنǔŁنǊ قǈوŃمą عŁلǈى أ Ƌɍǈ: املسلمني، قال سبحانه

ŉلتĈل łبŁرǐقǈأ Łوłه ǐواǊلĈدŃاع ǐواǊلĈدŃعŁت ǈونǊلŁمŃعŁا تŁمĈب ŅريĈبŁخ Łهǎالل ƋنĈإ Łهǎالل ǐواǊقŉاتŁو ɁŁوǐق ويكفي يف بيان أنصاف احلق ٨املائدة ،
وانتصاره ألصحاب احلقوق أنه قد جاءت بضع آيات لالنتصار لرجل من أهل الكتاب، 

لنŉاĈȃ بĈمŁا أǈرŁاŁȫ اللǎهł وǈɍŁ تŁكǊن للǺائنني خŁصĈيمńا إĈنŉا أǈنزŁلǐنŁا إĈلǈيŁȬŃ الǐكĈتŁابŁ بĈالǐحŁقō لĈتŁحŃكǊمŁ بŁيŃنŁ ا: قال سبحانه
النساء ، ٣٢

١١٥-١٠٥. 
انتشار التعامل بني الناس على األساس الربوي، وقد بني القرآن خطورة هذا النوع من .٤

الƋذĈينŁ يǐǖŁكǊلǊونǈ الرōبŁا  ǈɍالتعامل وكشف عن حقيقته، تارة من خالل قبح صورة املتعاملني به، 

ŁيōȄŁمǐال ŁنĈم ǊانǈطŃيŉالش łهǊطŉبŁǺŁتŁي ɃĈذƋال łومǊقŁا يŁمǈك ƋɍĈإ ǈونłومǊق..  وتارة من خالل احلديث عن آثاره ٢٧٥البقرة ،
، وتارة ٢٧٦ البقرةمŃحŁقł اللǎهł الǐرōبŁا وŁيłرŃبĈي الصŉدŁقǈاĈǧ وŁاللǎهǈɍ ł يłحŊǢĈ كǊلƋ كǈفƋارą أǈثĈيمą يŁ: السلبية على املتعاملني به

من خالل إعالن احلرب من اهللا على املتعاملنب به، وال خيفى ما فيه من مضار تعود على 
 .اجملتمع باخلراب والدمار

خبس الناس أشياءهم واإلنقاص من حقوقهم والتقليل من قيمة البضاعة يف السوق، من أجل  .٥
 عن ذلك صرحيا على املنافع اخلاصة حىت تؤخذ بثمن أقل أو تروج سلع أخرى، وقد جاء النهي

والنهي عن خبس . ١٨٢:  والشعراء٨٥  وهود٨٥: األعرافوǈɍŁ تŁبŁǺŃسłواǐ النŉاŁȃ أǈشŃيŁاءهłم Ń: -عليه السالم–لسان شعيب 
 رةالبق...وŁلǐيŁتŉقĈ اللǎهŁ رŁبŉهł وǈɍŁ يŁبŃȄŁǺŃ مĈنŃهł شŁيǄǞŃا : الناس أشياءهم جاء ليشمل ما كان صغريا وكبريا، قال تعاىل

٢٨٢. 
إنكار حقوق اآلخرين وهضمها، وقد جاء التعبري القرآين عن ذلك بلفظ األكل، قال  .٦

النساء، وكأن التعبري يوحي بضياع ..) وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل: ( سبحانه
وفوات احلقوق وتالشيها كما يتالشى الطعام يف عملية األكل، وهذا التعامل يشمل احلياة 

، والضعفاء واليتامى، فقد كان ٤ النساء ..وǓŁتłواǐ النŉسŁاء صŁدłقǈاتĈهĈنŉ نĈحŃلǈةǄ: حانهالزوجية، قال سب
وǈɍŁ تŁقǐرŁبłواǐ مŁالǈ الǐيŁتĈيمĈ إƋɍĈ بĈالƋتĈي هĈيŁ أǈحŃسŁنł حŁتŉى يŁبŃلǈȠǊ أǈشłدŉهł وŁأǈوŃفǊوا ǐ: النهي عن أكل أمواهلم، قال سبحانه
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ŁدŃهŁعǐال ƋنĈإ ĈدŃهŁعǐالĈبǄɍوłؤŃسŁم ǈانǈك   اليتامى، واألكل من أموال الصدقات ، فظاهرة أكل أموال٣٤اإلسراء 
يف هذا الزمان ظاهرة، فكم من اختالسات متت حتت شعار املستضعفني وكم من أموال 
استقرت للمتنفذين باسم املساكني، فمىت وصل احلد باجملتمع إىل التطلع على أموال الفئات 

أصل وجتذر الفساد االقتصادي يف اجملتمع، ومن األشكال اليت تضيع املستضعفة دل على ت
فيها احلقوق ويدب فيها الفساد، نصيب الورثة من التركات، وحىت ال يدخل الفساد يف 
هذا امليدان جند أن نصوص القرآن قد فصلت يف بيان أنصبة الورثة مبا ال يترك جماال لدخول 

، وقد يكون من ١١ النساء.. يłوصĈيكǊمł اللǎهł فĈي أǈوǈɍŃدĈكǊمŃ: صيةالفساد، وقد جاءت األوامر بصيغة الو
أشكال الفساد يف هذا امليدان استخدام سالح الوصية لتهديد الورثة أو اإلضرار هبم، وال 

 .خيفى ما ينطوي عليه من إفساد وطريق حلصول املنازعات والعداوات
حدوث خلل يف اجملتمع وموارده، عالمة واضحة على : كثرة االستهالك وقلة اإلنتاج .٧

فمىت لوحظ أن العائدات أقل من املنتجات تبني حدوث املشكلة االقتصادية اليت يف الغالب 
 .ناشئة عن الفساد االقتصادي

فمىت سرى يف اجملمتع هذا اللون من التجارة كان عالمة : االجتار باحملرمات وتعاطيها .٨
حملرمات واالجتار هبا هي السلع الرائجة، واضحة على حجم الفساد االقتصادي، فتصبح ا

 .كما هو احلال مع بيع املخدرات وانتشاره بني الشباب
امللكية غري احملدودة لألموال إحدى وسائل انتشار الفساد، وقد كان اعتراض قوم شعيب .٩

بłدǓ łبŁاłǗنŁا أǈوŃ أǈن نŉفǐعŁلǈ فĈي أǈمŃوŁالĈنŁا أǈصŁالǈتŁȬł تǐǖŁمłرŁȫł أǈن نŉتŃرŁȫł مŁا يŁعŃ: عليه السالم عليه يف هذا اجلانب حني قالوا

łيدĈشŉالر łيمĈلŁحǐال ŁǨنǈǖǈل ŁȬŉنĈاء إŁشŁا نŁم  فلو كان الناس أحرارا يف التصرف بأمواهلم لعّم اجملتمع ٨٧هود ،
الفساد والشقاء، إذن ال بد أن تكون األمور املالية حتت ضوابط صحيحة وحمسوبة كما 

 . إال فالفساد واالحنراف هو املصري الذي ينتظرهاعرضها األنبياء، و
هذه بعض الصور اليت خيلفها الفساد االقتصادي، أما اآلثار اليت ينجم عنها هذا اللون من 
الفساد، فهي آثار ال تقتصر على اجلانب االقتصادي فحسب، بل تتعداه إىل بقية جوانب احلياة 

 واليابس، فتدمر أخالق الناس وتفسد جمتمعاهتم حىت يصبح أشبه بالنار اليت تأيت على األخضر
 .وتزيد من ويالهتم

Ƀقتصادɍأسباب الفساد ا 
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إن ظهور هذا اللون من ألوان الفساد كغريه من ألوان الفساد له أسبابه اليت ساعدت يف 
 :بظهوره، ويف اآليت إمجال لبعض هذه األسبا

غالب هي اليت حتدد طرق املعامالت األوضاع االجتماعية، فالظروف اليت حتيط بالناس يف ال 
املالية اليت يتعاملون هبا، فالفقر واجلهل والبطالة من األمراض االجتماعية اليت تفتك بالتعامل 
املايل بني الناس، والذي ينبغي أخذه بعني االعتبار ذلك التفاوت الطبقي بني الناس وأثره 

 .على طبيعة التعامل املايل
ة، اليت ال حتّدها حدود وال ختضع لقيود أيضا من الوسائل اليت تعني امللكية الشائعة واملطلق 

 ينبههم -عليه السالم–على ظهور هذا اللون من الفساد، فقوم شعيب يستغربون أن شعيبا 
قǈالǊواǐ يŁا شłعŁيłǢŃ أǈصŁالǈتŁȬł تǐǖŁمłرŁȫł أǈن : على ما ينبغي أن يراعى يف األموال ومتلكها، فيكون اعتراضهم

ŃتŉنłيدĈشŉالر łيمĈلŁحǐال ŁǨنǈǖǈل ŁȬŉنĈاء إŁشŁا نŁا مŁنĈالŁوŃمǈي أĈف ǈلŁعǐفŉن نǈأ Ńوǈا أŁنłǗاŁبǓ łدłبŃعŁا يŁم Łȫłر  فقد ظنوا أهنم مبلكيتهم ٨٧هود ،
الفردية سيمتلكون كامل احلرية يف التصرف بأمواهلم، إذن ال بد من احلجر على أمواهلم، 

ى حقوق اآلخرين، ويشار إىل أن القرآن حجر على فهي ستفضي حتما إىل االعتداء عل
: السفيه أن يتصرف يف ماله ملا لذلك من خماطر عليه وعلى املتعاملني معه، فقد قال سبحانه

ǈل ǐواǊولǊقŁو ŃمłوهłسǐاكŁا وŁيهĈف ŃمłوهǊقłȁŃارŁو ǄاماŁيĈق ŃمǊكǈل łهǎالل ǈلŁعŁي جĈتƋال łمǊكǈالŁوŃمǈاء أŁهǈفŊالس ǐواłتŃؤłت ǈɍŁاوǄوفłرŃعŉم ǄɍŃوǈق Ńمłه  ٥النساء. 
 

 الفساد الǮقايف
  هو استغالل ما أمكن من الوسائل للعبث بفكر األمة وصرفه عن وجهته األصيلة، 

 ).كل ما خيرج باألمة عن ثوابتها ويعمل على تفكيك هويتها وحيس قيمتها(أو هو 
وذلك أن الذي يفسد    يعّد الفساد الثقايف من أخطر أنواع الفساد على األفراد، 

من أي نوع آخر ميكن مالحقته ومتابعته ورمبا حماكمته، أما الذي يتالعب بفكر 
إن جبهة الفكر من أهم اجلبهات اليت ( ، ٣٣.."حرية الرأي" األمة باسم احلرية 

جيري فيها تزيني الفساد إلقناع الناس من خالل رمي الشبهات واملفاهيم 
 ).املخلوطة
 ايفمȚاهر الفساد الǮق

 :من صور الفساد الثقايف
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تغيري املناهج التربوية وقطع صلتها مببادئ األمة وأفكارها حبيث 
تصبح معربة عن ثقافة أمة غري أمة اإلسالم، وهذا ليس فقط يف املناهج 
بل حىت يف املصطلحات، فتوضع املصطلحات اليت تتردد بني أبناد 

 جلدتنا وهي تعرب عن ثقافة غرينا،   
لحات األمة اإلسالمية والعمل على تغيري مسميات العبث مبصط

مشروبات : فاخلمر: األشياء الشرعية لتتناسب مع ثقافة غري هذه األمة
وهكذا، وللحماية من هذا اخلطر جند أن ...فائدة: روحية، والربا

بعض النصوص القرآنية تؤكد على ضرورة االستقاللية الثقافية، 
يŁا أǈيŊهŁا الƋذĈينǓ ŁمŁنłوا ǈɍ ǐ: سها اخلاص هباواإلشارة إىل أن يبقى لألمة قامو

 ŅيمĈلǈأ ŅابǈذŁع ŁينĈرĈافǈلكĈلŁوĊ واłعŁمŃاسŁا وŁنŃرǊȚان ǐواǊولǊقŁا وŁنĈاعŁر ǐواǊولǊقŁت  ١٠٤البقرة. 
 

خلط أهداف التربية اإلسالمية بالتربية الغربية، واحلق أنه ينبغي التنبه  
منطلق من واقع العلمانية، وهلذا فإن إىل أن واقع التربية يف بالد الغرب 

موقفه من العلم كان نتيجة عكسية ملا حدث من صراع بينه وبني 
الكنيسة، أما حنن املسلمني فإن موقف ديننا من العلم والثقافة واضحة 
وإجيابية، بل هي دعوة صارخة إىل اكتشاف العلوم احمليطة باألمة، فأي 

لى ثقافتنا وعنوان على هذا علم ال ينطلق من التوحيد فهو دخيل ع
 .الفساد

 .إبعاد ثقافة األمة ومناهجها عن خدمة مصاحل األمة 
تسرب االهنزامية إىل ثقافتنا والشعور بالدونية يف العلوم، هو عنوان  

 .على الفساد الذي تسرب إلينا
املناداة بفتح باب احلوار واملناقشة يف مسلمات األمة وعرضها على  

ن أنواع الفساد، صحيح أن احلوار مبدأ التصويت، وهذا نوع م
مطلوب لكنه احلوار اهلادف، وصحيح أن دعوة اإلنسانية إىل احلوار 

، لكنها املوضوعية القائمة على ٦٤آل عمران ..) تعالوا( قد وردت يف اآلية 
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 وليست املنطلقة من العصبية، ٩٣Ûآل عمران قǊلǐ فǐǖǈتłواǐ بĈالتŉوŃرŁاة Ĉأسس علمية 
 لǈيŁȄŃ عŁلǈيŃنŁا فĈي األćمōيōنيŁ سŁبĈيلǆ على لسان اليهود يف وصف املؤمنني كما ورد

وŁيŁقǊولǊونǈ لĈلƋذĈينŁ كǈفǈرłواǐ هŁؤɍłء ، واحلكم على األمة كلها بالضالل ٧٥آل عمران 

ǄيالĈبŁس ǐواłنŁمǓ ŁينĈذƋال ŁنĈم ɁŁدŃهǈأ  ٥١النساء. 
هذا الفساد منها إفساد التعليم    ومن هنا نشأت بعض الصور اليت تدل على 

 .والعملية التعليمية
 :   وقد مت ذلك من خالل أمور كثرية منها

 .تقليص املواد الشرعية، وتقليل نصاهبا يف احلياة الدراسية التعليمية أ ـ
      إلسالم لتدريس النصوص اليت تذكر أبناء املسلمني بعداوة اليهود والنصارى  منع ب ـ
 .يدة الوالء الرباء يف املناهج وطمس عق له،وأه
 . االختالط يف التعليم بني الرجال والنساء ـ ج

 .يف بالد املسلمني " التنصريية " انتشار املدارس األجنبية  د ـ
إساءة فهم الدين والتصرف يف ضوء هذه اإلساءة، : ومن ألوان الفساد الفكري غري الذي تقدم

ل التوغل فيه، والذي يكون من نتائجه وخماطره كالتمسك بظاهر الدين وقشوره أو من خال
 .العمل على التغيري مبا ينتج عنه من مفاسد أكرب بكثري من املصاحل اليت يرجوها

 )األخالقي(الفساد اɍجتماعي 
إن فساد األخالق صورة من صور الفساد االجتماعي، ألن فساد األخالق متعلق باألفراد، 

سرى بعدها إىل الناس كافة، فلم يعد الفساد حمصوراً يف األفراد، فإذا ما سرى الفساد إىل األفراد 
خلل يف القيم االجتماعية واألسرية ينعكس أثره على العالقات اليت تربط : والفساد االجتماعي

 .اجملتمع بعضها ببعض بنشر الرذيلة
 مȚاهر الفساد اɍجتماعي

 :  من صور الفساد االجتماعي واألخالقي
شىت أشكاهلا، حبيث تصبح السمة الغالبة على اجملتمع، وأداة انتشار الفواحش ب 

رائجة فيه، فمىت صار ينظر إىل الرذيلة على أهنا ظاهرة مألوفة يف اجملتمع، فإن هذا 
فقوم لوط يزاولون . عالمة واضحة على وصول الفساد األخالقي إىل قمته وذروته
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وامرأة  Û ٧٩هود   فĈي بŁنŁاتŁȬĈ مĈنŃ حŁقŖ وŁإĈنŁȬŉ لǈتŁعŃلǈمł مŁا نłرĈيدłقǈالǊواǐ لǈقǈدŃ عŁلĈمŁǨŃ مŁا لǈنŁاالفاحشة عالنية 
يوسف  وŁلĈǞǈن لƋمŃ يŁفǐعŁلǐ مŁا Ǔمłرłهł لǈيłسŁǲŃنŁنŉ وŁلǈيŁكǊونńا مōنŁ الصŉاĈȡرĈينŁ العزيز تدعوها الصراحة أمام النسوة

٣٢. 

 القتل، ولعل آية كثرة انتشار اجلرائم واإلخالل باألمن وقطع الطرق، وكثرة 
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ويسعون يف األرض "احملاربة صرحية يف هذا اجلانب 

، فاحملاربة هي اإلخالل باألمن، فمىت اختل األمن حصل مكانه اخلوف وال .."فسادا
بشهر "يكون هذا إال بالسالح املهدد، وقد ورد يف السنة تفسري الفساد يف األرض 

مما يدل على أن هذا الفساد املشار إليه يف آية احملاربة هو املخلّ ، و"السيف وحنوه
باألمن وليس الشرك وحنوه كون التوبة املطلوبة هي التوبة من احملاربة ال من 

 .٣٤الشرك
 الفساد البيǞي

هو ما يلحق موارد البيئة من عطل حبيث تفقد وظيفتها اإلجيابية للبشرية، فاألرض مثالً    
 .، وأي طارئ عليها مينعها من أداء هذه الوظيفة فهو الفساد البيئيصاحلة اإلنبات

 الروم ǈșهŁرŁ الǐفǈسŁادł فĈي الǐبŁرō وŁالǐبŁحŃرĈ بĈمŁا كǈسŁبŃǨŁ أǈيŃدɃĈ النŉاĈȃ لĈيłذĈيقǈهłم بŁعŁȐŃ الƋذɃĈ عŁمĈلǊوا لǈعŁلƋهłمŃ يŁرŃجĈعłون ǈولعل اآلية 

٤١ Û من املفسدين ذهبوا إىل تفسري هذا الفساد تشري إىل طرف من هذا اللون، فكثري
 .٣٥بالقحط واجلدب

نصوص القرآن تؤكد العالقة بني انتشار الفساد املعنوي وبني هذا اإلفساد احملسوس، 
فالعالقة متالزمة أنه حىت ظهر الفساد املعنوي انتقل إىل العامل احلسي، فاملفسدون ال يقتصر 

وŁإǈǽĈا تŁوŁلƋى سŁعŁى فĈي األĆرĈȏŃ لĈيłفǐسĈدŁ فĈيĈهŁا وŁيłهŃل ŁȬĈ:  والبحرإفسادهم على الناس بل يتعداهم إىل الرب

ŁادŁسǈالف ŊǢĈحłي ǈɍ łهǎاللŁو ǈلŃسŉالنŁو ǈǫŃرŁحǐال  ٢٠٥البقرةÛوقال سبحانه : ǈنŃوŁعŃسŁيŁو łهǎا اللŁهǈǖǈفǐȕǈأ ĈبŃرŁحǐلƍا لńارŁن ǐواłدǈقŃوǈا أŁمƋلǊك 

ǎاللŁا وńادŁسǈف ĈȏŃرĆي األĈف ŁينĈدĈسǐفłمǐال ŊǢĈحłي ǈɍ łه ٦٤املائدةÛ فهذا اإلفساد يهدد اجلنس البشري، يهدد 
الكائنات، يهدد موارد البيئة، وكلما سعى املرء للحصول على وسائل الترفيه والراحة يف 
غري وجه كان إفساداً ملوارد البيئة، ومبقدار تدخل اإلنسان يف األشياء مبقدار ما حيصل هلا 

 .من الفساد
 مȚاهر الفساد البيǞي
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 :  من صور الفساد البيئي بفعل اإلنسان
االتساع يف التصنيع والعمل على فتح مشاريع هلا خملفات تؤثر  

 .يف البيئة
استخدام أمسدة ومبيدات كيماوية لزيادة اإلنتاج فتزيد من املخلفات  

إما برميها يف البحر ( واملوارد غري املرغوب فيها، فيتم التخلص منها 
 ).أو بنفثها يف اجلو

احلروب وخملفاهتا وما جتره من ويالت ودمار على البيئة ومواردها  
 .فضال عن اإلنسان

هذه بعض ألوان الفساد البيئي، وهناك الكثري غريها لكن يكفي ما تقدم لإلشارة 
 .إىل هذا النمط من الفساد
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Ȝالراب Ǭاملبح 
 سبل مكافحة الفساد

 
مضى بيانه أن الفساد ظاهرة مرضية ينبغي التسليم تبني بعد الذي 

بوجودها وأنه ينبغي التعامل معها كواقع، وعالجها يتطلب اخلطوات اليت حيتاجها 
أي مرض يعترض األمة، وقبل القيام بأية خطوة يف العالج جيب أن نشعر بوجود 
نية فساد، فمىت وجد الشعور واإلحساس كان ذلك من العالمات الدالة على إمكا

الوقوف على العالج، وإذا ما فسد هذا اإلحساس ، وأصبح الصمت هو السمة 
الغالبة على أفراد اجملتمع، فإنّ سنة اهللا تعاىل ال تعطيهم احلق يف احلياة، ولو أردنا أن 
نبحث عن فائدة يف الفساد ووجوده يف األمة فهو هذا الشيء الذي يتمثل يف كونه 

  صائص االحنراف العملي السليبخ بضرورة التغيري، فمنيبقى املذكِّر الوحيد لألمة 
فترس وجود اإلنسان يف أمنه وراحته وطمأنينته، ليكون ذلك حافزاً مؤثراً يف يأن 

انطالق إرادة التغيري لديه، مما قد يؤدي إىل اخلروج من دائرة االهتزاز إىل دائرة 
قة ذاتية على مستوى االستقرار، ومن ساحة االحنراف إىل ساحة االستقامة، بطري

) مكافحة( ، فكلمة ٣٦"من خالل وعي النتائج يف حركة املقدماتوالفرد واجملتمع، 
تغيري الفساد واستبداله بالصالح، وقد متيزت : تعين التغيري، ومكافحة الفساد تعين

 .  رساالت األنبياء بأهنا حتمل لواء التغيري
جتاه هي التعرف على أسباب فأول اخلطوات اليت علينا أن نتبعها يف هذا اال

الفساد، فمن غري معرفة أسباب الفساد يصعب العالج، كما جيب أن نعترف 
بتفاوت أشكال الفساد، وهذا يعين ضرورة تفاوت السبل يف عالجه، فبعض هذا 
الفساد حيتاج إىل خطوات بسيطة وبعضه حيتاج إىل خطوات أكثر، وهكذا، 

حجم الوسائل والسبل اليت حتتاجها عملية ومعرفة هذا التفاوت يعني يف اكتشاف 
اإلصالح، فمن فساد منشأه اجلشع إىل فساد منشأه احلاجة ومن فساد يتمثل يف 
األفراد إىل فساد يتمثل يف اجلماعات، والنتيجة اليت خنلص هبا بعد هذا أن مكافحة 
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الفساد حتتاج خطوات منظمة مدروسة تصدر عن فئة واعية باألسباب اليت جنم 
ا الفساد، وهذه حماولة لوضع اخلطوط العريضة لذلك العمل الشاق بكل ما عنه

 :حتمله الكلمة من معىن
 .وضع برامج حمكمة مدروسة متكاملة ملكافحته .١
 .بيان حقيقة الفساد والوقوف على أبعاده .٢
تشجيع الناس على تركه مع إجياد البدائل الشرعية املناسبة، خاصة  .٣

 ...إذا كان عن فقر وحاجة و
د الفساد من أول ظهور له كي تسهل مهمة مكافحته، رص .٤

فالقضاء على الفساد حيتاج إىل خطوات متوازية تسري جنبا إىل 
جنب مع خطوات الفساد، ينبغي أن يكون مع كل خطوة إىل 
الفساد خطوة إىل اإلصالح، مما يعين استثمار مجيع الطاقات 

ستويات  والوسائل،كما جيب أن يكون شامال لكل متواإلمكانيا
السياسي ( يف شىت أشكاله) الفردي واجلماعي(الفساد 

، كما جيب أن )واالقتصادي، والثقايف واالجتماعي والبيئي وغريه
، ..يشمل احلماية الفكرية والنفسية والدينية واملعيشية واألمنية و

وال يكون ذلك إال بتقدمي الرؤية الكونية احلقة لعظمة اخلالق 
 . وقدرته

 .طيم معاقل الفساد واإلسهام يف إزالتهاالعمل على حت .٥
بيان سبيل املفسدين والتنبيه على خطورهتم وضرورة نبذهم وعدم  .٦

: التساهل معهم، أو الشد على أيديهم، فاحلق سبحانه يقول
 ŁينĈدĈسǐفłمǐال ǈيلĈبŁس ŃȜĈبŉتŁت ǈɍŁو ŃǴĈلŃصǈأŁو ١٤٢األعراف. 
روف والنهي عن العمل على إجياد فئة تقوم مبهمة األمر باملع .٧

، )احلسبة(املنكر، وهي الوظيفة املعروفة واليت يطلق عليها اسم 
خطوة : ونالحظ أن مهمة هذه الفئة تتمثل يف خطوتني متوازيتني

وخطوة حنو الصالح ) النهي عن املنكر(حنو الفساد وهي حماربته 
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، وإنّ دور املصلحني )األمر باملعروف( وهي األمر به والدعوة إليه 
يف جسم ) كريات الدم البيضاء( ألمة كدور ما يسمى بيف ا

إعطاء البدن قوة ومناعة، فهي أشبه (اإلنسان، فمن أهم وظائفها 
باجلنود احلارسة، ولو توقفت للحظة فإن اجلراثيم ستقوم بغزو 
جسم اإلنسان وتسيطر عليه، فاملصلحون يقومون بوظيفة الرقابة 

اجملتمع، ومحايته من اهلالك وبالتايل هم الضمان لبقاء الصالح يف 
فǈلǈوǈɍŃ كǈانǈ مĈنŁ الǐقǊرłونĈ مĈن قǈبŃلĈكǊمŃ أǊوŃلǊواǐ بŁقĈيŉةą يŁنŃهŁوŃنǈ عŁن Ĉ: والزوال، قال سبحانه

Łو ĈيهĈف ǐواǊفĈرŃتǊا أŁم ǐواłمǈلǈș ŁينĈذƋال ŁȜŁبŉاتŁو ŃمłهŃنĈا مŁنŃيǈƱǈأ Ńنŉمōم ǄيالĈلǈق ƋɍĈإ ĈȏŃرĆي األĈف ĈادŁسǈفǐال ǐواłانǈك
ŁنيĈمĈرŃǲłموقال سبحانه ، :ǈونłحĈلŃصłا مŁهǊلŃهǈأŁو ąمǐلǊȚĈب ɁŁرǊقǐال ŁȬĈلŃهłيĈل ŁȬŊبŁر ǈانǈا كŁمŁو 

، فالصالح وحده ال يكفي لنجاة اجملتمع وال هو حىت ١١Ēهود 
كاف لضمان البقاء على احلياة، وهبذا ندرك أن وظيفة األمر 

احلركية املنفتحة على ريضة باملعروف والنهي عن املنكر متثِّل الف
كل مواقع االحنراف واالستقامة يف حركة اجملتمع، حبيث يتعرض 
تاركها للعذاب األليم من اهللا، وهذا ما جاء به القرآن الكرمي يف 

ن من ا وسيلت، فاألمر باملعروف والنهي عن املنكرأكثر من آية
سيما يف وسائل إجياد الرقابة االجتماعية يف كل جماالت الواقع، ال

قضايا احلق والباطل، والعدل والظلم، على صعيد احلكم واحلاكم 
والقانون، ويف ساحة الناس الذين يتحّملون مسؤولياهتم يف 
سلوكهم الذايت، ويف موقفهم من الشأن العام، فيكون اجملتمع رقيباً 
على بعضه البعض يف نطاق اإلحساس باملسؤولية، بالطريقة اليت ال 

مور إىل ما يشبه الفوضى، ألهنا ختضع لضوابط تتحول فيها األ
الشرعية اليت ال ختل بنظام الناس العام، ألن حفظ النظام الذي 
تستقيم به أمور الناس واجب على اجلميع، فال جيوز ألي فرد أو 
مجاعة ممارسة احلرية الذاتية مبا يؤدي إىل اختالل النظام، فإن ذلك 

 وخالصة األمر أنه جيب ،٣٧قد يكون يف موقع اخلطيئة الكربى
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على األمة أن تفعل دور هذه الفئة، ومتكينها من حماصرة الفساد، 
) حصانة(كما ينبغي العمل على إعطاء ما يسمى مبفهوم العصر 

 .ألفراد هذه الفئة
العمل على إشاعة اجلو الصاحل بدال من اجلو الفاسد، وهي حركة  .٨

إن : ( قال سبحانهتقابلية فاملفسد يسعى إىل تلويث اجلو العام، 
 ...).الذين حيبون أن 

جيب أن تكون األمور املالية حتت ضوابط صحيحة، فال حرية  .٩
 .مطلقة يف التصرف املايل كما أشري يف البحث

تغيري الفساد ينبغي أن يسري على خطوات متدرجة فأول هذه  .١٠
اخلطوات البدء بالتغيري من جهة يف النفس من اجلهل إىل العلم، 

إىل الصالح، مل يعد لسفك الدماء من داع بل صار ومن الفساد 
 .٣٨"دليالً على اجلهل بسن التغيري

 .تعد العوملة أخصب مناخ النتشار الفساد .١١
 .مصارحة ومواجهة املفسدين بإفسادهم من أبرز سبل املكافحة .١٢
اجلهاد يف سبيل اهللا يعّد أداة ضرورية من أدوات مكافحة  .١٣

ع اهللا الناس بعضهم ببعض ولوال دف: "الفساد، فالقرآن حيدثنا
وقاتلوهم حىت ال تكون : "، وقوله سبحانه.."لفسدت األرض

 ..".فتنة
 .الفساد مرض معد كاجلرب وغريه من األمراض املعدية .١٤
 .توعية األمة حبقوقها وحدود حقوق اآلخرين وتعريفهم بواجباهتم .١٥
 مŁن وŁمĈنŁ النŉاĈȃ: الفساد يدفع بالصالح، وقد يفهم هذا من قوله تعاىل .١٦

ĈادŁبĈعǐالĈب ŅوفłǗŁر łهǎاللŁو Ĉهǎالل ĈǧاŁضŃرŁاء مŁغĈتŃاب łهŁسǐفŁن ɃĈرŃشŁي  بعد قوله٢٠٧البقرة  ، : نŁم Ĉȃاŉالن ŁنĈمŁو

 ĈامŁصĈǺǐال Ŋدǈلǈأ ŁوłهŁو ĈهĈبǐلǈي قĈا فŁى مǈلŁع Łهǎالل łدĈهŃشłيŁا وŁيŃنŊالد ĈاةŁيŁحǐي الĈف łهǊلŃوǈق ŁȬłبĈǲŃعłي ٢٠٤البقرة. 
إĈن Ƌ: ملية التغيري ال بد أن يقودها اإلنسان، فاإلنسان هو احملور إن ع .١٧

ŃمĈهĈسǊفŃنǈǖĈا بŁم ǐواłرōيŁغłى يŉتŁح ąمŃوǈقĈا بŁم łرōيŁغłي ǈɍ Łهǎالل...  ١١الرعدÛ ألنه إذا طورنا النظام 
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ومفاهيمه فسرعان ما يتسرب الفساد من اإلنسان إىل النظام فيقوضه أكثر 
 .٣٩ح من النظام إىل اإلنسان فيصلحهمما يتسرب اإلصال

هلدمت ..ولوال دفع اهللا: "العمل على إجياد دور العبادة واالهتمام هبا .١٨
 ..".صوامع
 . املوجودة يف اجملتمعتاستثمار مجيع الطاقات واإلمكانيا .١٩
القضاء على اجلهل وأسبابه ونشر العلم، فإن اجلهل بؤرة من بؤر  .٢٠

وقهم، وخطورة السكوت عن الفساد الفساد، والعمل على توعية الناس حبق
 .وأهله وأثره السليب على حياة الناس

التوعية حبرمة املال العام باعتباره أساس التصرف يف املال، وسوء  .٢١
 .عاقبة من ينال منه

 محاية حقوق الناس من أولويات مكافحة الفساد، فاهللا سبحانه  .٢٢
ل العام واحلجر يسمح ويغري إال من حقوق العباد، والتأكيد على حرمة املا

 .على أموال املتنفذين أوىل من احلجر على أموال السفيه
فيما خيص الفساد اإلداري فإن إصالحه ينبغي أن يسري وفق خطة  .٢٣

 :مرسومة، من ذلك
 تغيري اإلداريني وسن قوانني جديدة وتعليمات  

واضحة تتمشى مع اخلطة املرسومة، ألن اإلبقاء 
ين رجوع على املفسدين يف مركز النفوذ يع

: الفساد إىل حاله، ومن هنا كان مطلب يوسف
 ".اجعلين على خزائن األرض إين حفيظ عليم

 اعتماد معايري معينة عامله بالفساد  
 ".عليهم"وأسبابه لتقوم بإصالحه 

"  نزاهة القضاء"أما القضاء فإصالحه ومنحه االستقاللية الالزمة .٢٤
 .        وصالحيات متكنه من حماربة الفساد

 .لتركيز على البواعث الذاتية اليت تسد أبواب الذرائع إىل الفسادا.٢٥
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ظهرت يف اآلونة األخرية منظمات غايتها مكافحة الفساد، واملالحظ .٢٦
أن البعد الدويل ملكافحة هذه الظاهرة الذي ظهر مؤخراً قد جتلى يف اهتمام 

ة م سبع١٩٨٨كمنظمة األمم املتحدة اليت أصدرت عام : املنظمات الدولية
كما أصدر البنك .. قرارات بشأن إجراءات مقاومة الفساد االقتصادي

كلها ٤٠منظمة الثقافة الدولية، ومن ذلك الكثري:الدويل دراسات، منها
 .أنشأت من أجل حتقيق زيادة مسؤولية احلكومات وكبح مجاح الفساد

يف أغلب املواقف السياسية واحلاكمة اليت عرضتها : البطانة الصاحلة.٢٧
 .قرآن كنا نرى أكرب الدور يف هذا الفساد يلق على املأل وبالتايلنصوص ال

مصارحة أهل الفساد بإفسادهم وقد بدت املصارحة : "املصارحة.٢٨
 ويف قصة ملكة سبأ ما يدل على -عليه السالم-واضحة يف قصة يوسف 

 .الشفافية والوضوح يف النصيحة
خري منوذج الدعوة إىل اجلهاد، فهو عنوان احلرب على الفساد وهو .٢٩

وقاتلوهم حىت ال تكون : "حيتذ للقضاء على الفساد، فقد قال سبحانه
، وتعطيل اجلهاد يعين حصول الفساد يف األرض، وهذه من سنن اهللا "فتنة

Û احلǰ ٢٥١ البقرة ...وŁلǈوŃلǈا دŁفłȜǐ اللƋهĈ النŉاŁȃ بŁعŁȒŃهłم بĈبŁعąȐŃ: تعاىل، فقد قال سبحانه

٤١. 
 .أصحاهبا مهما كان مكان هؤالء إزالة الظلمإيصال احلقوق إىل .٣٠
 .احلرص على توزيع الثروات وعدم حصرها يف فئة معينة.٣١
إشاعة اجلو الصاحل، وطمس معامل الفساد، وهذه خطوة ينبغي أن .٣٢

تكون موازية خلطوات املفسدين الذين يعمدون إىل تلويث اجلو العام 
 ".حشة إن الذين حيبون أن تشيع الفا: "لألمة، قال سبحانه

 .نبذ اجملتمع للمفسدين وعدم الشد على أيديهم.٣٣
إذا جتاوز الظلم والفساد مستوى األفراد إىل األمة : وأخريا ميكن أن يقال

الذي يلحق ) العذاب(كان ذلك عنوان سقوطها ونذير زواهلا وأن اهلالك 
ا بĈذǈنبĈهĈ فǈكǊلŕا أǈخŁذǐنŁ: باألمة يكون مبقدار الفساد الذي انتشر فيها، قال سبحانه
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 Ńنŉم مłهŃنĈمŁو ŁȏŃرǈǖǐال ĈهĈا بŁنǐفŁسŁخ Ńنŉم مłهŃنĈمŁو ǊةŁحŃيŉالص łهŃتǈذŁخǈأ Ńنŉم مłهŃنĈمŁا وńبĈاصŁح ĈهŃيǈلŁا عŁنǐلŁسŃرǈأ Ńنŉم مłهŃنĈمǈف
ǈونłمĈلǐȚŁي ŃمłهŁسǊنفǈوا أłانǈن كĈكǈلŁو ŃمłهŁمĈلǐȚŁيĈل łهƋالل ǈانǈا كŁمŁا وŁنǐقŁرǐȡǈأ ǧ٤٠ العنكبو 

 
ƴنيةǓقر ǯǽوسبل مكافحة الفسادا ǳيف اإلصال  

 
سنعرض لبعض النماذج القرآنية اليت ظهر فيها بعض جوانب الفساد اليت مت احلديث عنها،              
وانطوت على بعض سبل اإلصالح، حيث يقتصر احلديث على ذكر النقاط املستنبطة من احلـدث               

 : مع ذكر شاهدة، وما سبيل اإلصالح الذي ظهر فيه
 :يوسف عليه السالم يف مواجهة الفساد: األولالنموذج 

 :ظهرت يف قصة يوسف إصالحات إدارية عدة ميكن إمجاهلا يف اآليت
 احلرص على تولية من توافرت فيه أهلية املنصب، قال تعاىل على لسـان يوسـف عليـه                  . ١

يٌم     : السالم يٌظ َعِل ، وكأن العبارة تشـري إىل أبـرز   ٥٥يوسـف  َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزآِئِن اَألْرِض ِإنِّي َحِف
احلفظ والعلم، فاحلفظ عنوان األمانة     : صفتني ينبغي أن تؤخذا بعني االعتبار عند تعيني اإلداريني        

واإلداري حمتاج إليها، والعلم عنوان اخلربة، وال خيفى حاجة اإلداري له، والعلم عنوان اخلربة،              
زم هو عنوان وسر النجاح الـذي ميكـن         وال خيفى حاجة اإلداري هلا كذلك، وكأن هذا التال        

اتباعه يف التعيني للقضاء على سبل الفساد، كما أن العلم ضروري لوضـع اخلطـط املناسـبة                 
 .ومتابعتها، واألمانة هي املطلوبة للقضاء على فساد كان سببه غياهبا عن الساحة

ت لآلخرين، فيوسف   املتابعة احلثيثة من قبل املسئولني أنفسهم، وعدم توكيل مثل هذه املهما           . ٢
عليه السالم كان يتابع سري اخلطة اليت وضعها بنفسه، وقد كان يكفيه وهو يف منصب العزيـز                 
أن يشري إىل أي فرد منهم، فاملتابعة احلثيثة هي سر النجاح يف مكافحة الفساد، إذ كيف تنفـع                  

 على متابعتـه    ،ومما يدل ٤١خطة ليس وراءها متابعة، فمركزية القيادة شيء واملتابعة شيء آخر         
ى ُیوُسفَ       : أنه كان يتول أمر املراقبة واملعينة بنفسه، وهذا ما يفيده لفظ الدخول            وْا َعَل ا َدَخُل  َوَلمَّ

، فكأّنه كان حيرص على أن يرى كل فرد حىت يصرف ملن حضر حقا، وهذا التأكـد                 ٦٩يوسف  
 .٤٢من عدد األشخاص لغرض تقنني اإلنفاق والصرف

العمل الدءوب املتواصل، وهو ما     ): دأبا( منة، وهو ما يدل عليه لفظ       استنفاد الطاقات الكا   . ٣
 .٤٧يوسف ) تزرعون: ( يفيده استخدام املضارع يف قوله
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اتباع سياسة التقشف وترشيد االستهالك والقضاء على كل مظهر من مظـاهر التـرف،               . ٤
ْأُآُلوَن    ِإالَّ َقِليالً : واالكتفاء باحلاجات األساسية، وهو ما يفهم من قوله تعاىل         ا َت ِإالَّ   و٤٧يوسف  مِّمَّ

ُنوَن        ا ُتْحِص يًال مِّمَّ فكم كان هلذا التخطيط من دور يف اخلروج من األزمة االقتصادية اليت أملّت              َقِل
بالبالد، شارك فيها كل فرد من أفراد اجملتمع، أما لو كان على فئة دون فئة فهذا عنوان علـى                   

 .الفساد الذي تنبغي حماربته
 املساءلة وعدم التغاضي عن أي جزئية، فمتابعة املفسدين يف فتح امللفات اليت تـدل علـى                 . ٥

فسادهم هو عنوان احلرب على الفساد، ألن السكوت عنه يعين التشجيع على التمادي يف هذا               
 بعد أن جاءه رسول امللك يطلب منه أن يفتح ملفا مضى عليه              -عليه السالم –الفساد، فيوسف   

عشر سنوات وهو ملف النسوة وقد كان يوسف عليه السالم حريصا على ذلـك              ما يقارب ال  
 :كما يبدو ألمور منها

 . بيان معاقل الفساد ومتابعة آثارها من أول خطواهتا 
احلرص على إبقاء ساحة املصلحني نظيفة نقية وهو سر جناح القيادة واإلدارة، كما ال خيفى                

 بعد أن أصبحت البالد بفعل إفساد املفسـدين علـى       أثر تربئته على قبول الناس إلدارته خاصة      
 .حافة اهلاوية

أمر أخري ميكن تلمسه من هذه القصة، وهو أن القائد الذي سيتوىل مهمة القضاء على الفسـاد                 
فلما كلمه  ( : جيب أن يكون ذا حجة قوية، وشخصية قادرة على مواجهة الفساد، قال سبحانه            

، مبجرد أن كلمه كانت النتائج اليت تكشف عن مدى          ٥٤سـف   يو) قال إنȬ اليوم لدينا مكني أمني     
 .وثوق احلاكم به وحبجته

ƆاǮال ǯǽعليه السالم –سليمان : النمو -ǖوملكة سب : 
 : من املعاين اليت ختص هذه الدراسة ما يأيت

توزيع الوظائف واملهام على كل فرد من أفراد اجملتمع ومتابعة املهام املنوطة هبم، ويدل على                . ١
َن  : عليه السالم واهلدهد الذي له مهام –شأنه   : ذلك َوَتَفقََّد الطَّْيَر َفَقاَل َما ِلَي َلا َأَرى اْلُهْدُهَد َأْم َآاَن ِم

اِئِبيَن    ُه َأْو          :  فهو عنده اآلن متهم إال أن يربهن غري ذلك         ،٢٠النمل   اْلَغ ِدیًدا َأْو َلَأْذَبَحنَّ َذاًبا َش ُه َع َلُأَعذَِّبنَّ

، فهذا املوقف يطلعنا على نوع من أنواع الفساد املنتشر يف صفوف            ٢١النمـل    ِتَينِّي ِبُسْلَطاٍن مُِّبينٍ  َلَيْأ
 .العاملني، فما أكثر الذين يتهربون من مهامهم ووظائفهم حبجة انشغاهلم بأغراضهم اخلاصة
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 ميكـن أن     للهدهد يدل على املتابعة والصرامة يف مواجهة مـا         -عليه السالم –وهتديد سليمان   
َننُظُر    يفضي إىل هتاون يف املهام، ومل يكتف بالتهديد بل اتبعه بالتثبت والتحقق مما قـال،                 اَل َس َق

 .، فال تساهل وال هوادة يف األمر، إهنا اجلدية٢٧النمل  َأَصَدْقَت َأْم ُآنَت ِمَن اْلَكاِذِبيَن
أمام املغريـات املاليـة،      نزاهة القيادة من أسس جناح عملية مكافحة الفساد، فلم يضعف            . ٢

 ٣٥Ûالنمـل  َوِإنِّي ُمْرِسَلٌة ِإَلْيِهم ِبَهِدیٍَّة َفَناِظَرٌة ِبَم َیْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن  : وقبول اهلدية، فملكة سبأ حني قالت     
ُتم بِ      : كان رّد سليمان عليه   ْل َأن اُآم َب ا آَت ٌر مِّمَّ ُه َخْي وَن   َأُتِمدُّوَنِن ِبَماٍل َفَما آَتاِنَي اللَّ ِدیَِّتُكْم َتْفَرُح ، ٣٦النمـل  َه

وهاهنا تطول الوقفة يف التنبيه على خطورة الرشاوى واهلدايا ودورمها يف نشر الفساد، علما أن               
هذا اللون هو أبرز ألوان الفساد الذي تعاين منه األفراد واجلماعات والدول على حّد  سـواء،                 

صر يف هذه الصورة، وهو ما ميكن تلمسه من         حىت ليكاد مصطلح الفساد يف اجملتمع الغريب ينح       
، وإن كان هلذا األمر من دالله فداللته أن هذا اللون           )Corruption(املعىن املرادف للفظ الفساد،     

 .و أبرز أنواع الفساد وأكثرها يف هذا الزمان
ǬالǮال ǯǽالنمو :ǯجوǖوم ǯجوǖو القرنني ويǽ: 

لنص القرآين، إذن كيف سيتعامل معه يأجوج ومأجوج مفسدون يف األرض كما صرح به ا
ذو القرنني؟ إن املفسدين ال بد وأن ينالوا عقاهبم، ويوضع حّد لفسادهم، فيمنعهم من التمادي 

، "جتفيف منابع الفساد" يف إفسادهم واحليلولة بينهم وبني منابع الفساد، ومبصطلح هذا العصر 
 Û ٩٤ الكهف ونǈ فĈي الǈǖǐرĈȏŃ فǈهŁلǐ نŃǲŁعŁلǊ لŁȬǈ خŁرŃجńا عŁلǈى أǈن تŃǲŁعŁلǈ بŁيŃنŁنŁا وŁبŁيŃنŁهłمŃ سŁدŋاإĈنƋ يǐǖŁجłوŁǯ وŁمǐǖŁجłوŁǯ مłفǐسĈدł: قال سبحانه

ويكون يف جوابه ما يشري إىل جتفيف منابع الفساد حقا، وهو ما يفهم من استخدامه لفظ الردم، 
أǈجŃعŁلǐ بŁيŃنŁكǊمŃ وŁبŁيŃنŁهłم Ń: جوابهفقد أشري عليه أن يقيم سدا حيول بينهم وبني القوم املفسدين فكان 

هو أوثق من السد : ، قال اآللوسي٤٣سد الثلمة باحلجر:  والفرق بني السد والردم٩٥Ûالكهف  رŁدŃمńا
، والذي يظهرمن الفرق بينهما أن الردم إذا حصل فيه النقب عاوده الردم واالنسداد ٤٤وأوثق

 . خبالف السد
ساد، كونه حيتاج إىل أن يواجه من قبل اجلميع، فاملسامهة ال ومن دروس القصة يف مواجهة الف

 فالتعاون ضروري للقضاء على الفساد، ٩٥Ûالكهف فǈǖǈعĈينłونĈي بĈقǊوŉة ą: بد وأن تظهر من كل فرد
ǈǽا قǈالǈ هŁذǈا رŁحŃمŁةǆ مōن رŉبōي فĈǚǈ: واخلتام يف اآليات يشري إىل أن هذا احلجر على املفسدين هو عني الرمحة

 .٩٨ الكهفجŁاء وŁعŃدł رŁبōي جŁعŁلǈهł دŁكƋاء وŁكǈانǈ وŁعŃدł رŁبōي حŁقŕا 
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Ȝالراب ǯǽومكافحة اإلفساد: النمو ǧوجالو ǧالوȕ 
تشري قصة طالوت وجالوت اليت ورد ذكرها مرة واحدة يف القرآن إىل مسألة مهمة فيما خيص 

وأقوى السبل اليت يواجه هبا الفساد، أن اجلهاد و أفضل : مكافحة الفساد والقضاء عليه وهي
 النŉاŁȃ وŁلǈوǈɍŃ دŁفłȜǐ اللǎهĈفǈهŁزŁمłوهłم بǐǽĈǚĈنĈ اللǎهĈ وŁقǈتŁلǈ دŁاوłدł جŁالǊوŁǧ وǓŁتŁاهł اللǎهł الǐمłلŁȬǐ وŁالǐحĈكǐمŁةǈ وŁعŁلƋمŁهł مĈمŉا يŁشŁاء : قال سبحانه

ǎالل ŉنĈكǈلŁو łȏŃرĆاأل ĈǧŁدŁسǈفƋل ąȐŃعŁبĈب ŃمłهŁȒŃعŁب ŁنيĈمǈالŁعǐى الǈلŁع ąلŃȒǈو فǊǽ Łه ٢٥١البقرة. 
Ȅاخلام ǯǽالنمو :ȏقارون وإفساده يف األر 

يف قصة قارون أروع األمثلة على حماربة الفساد، وهو هنا الفساد املايل، فقد  
 القصص دĈينŁوŁلǈا تŁبĈȠŃ الǐفǈسŁادŁ فĈي الǈǖǐرĈȏŃ إĈنƋ اللƋهŁ لǈا يłحŊǢĈ الǐمłفǐسĈ: مسي مفسدا بصريح النصوص

٧٧. 
ويف القصة يربز دور أهل العلم يف حماربة الفساد، وكأهنا حتمل رسالة إىل كل  

محلة على الفساد إىل أن العلم هو السبيل الذي حيارب به الفساد، وأن قادة 
احلمالت ينبغي أن يكونوا من املتصفني بالعم واملنسوبني إليه، وال بد من النهي 

 ). حيب الفرحنيإن اهللا ال: (عن الفساد
من صور الفساد التباهي بالزينة والتفاخر باملالبس اليت يف خروجها عن و 

 .املألوف تكون عنوانا على الفساد
من وعمل صاحلا آثواب اهللا خري ملن : (حماربة الفساد حتتاج إىل صرب وجمالدةو 

 .٨٠القصص  )وال يلقاها إال الصابرون
وأصبح : ( ون عن رؤية العواقب أحيانااإلغراءات املالية قد تعمي بعض العي 

الذين متنوا مكانه باألمس يقولون ويكأن اهللا يبسط الرزق ملن يشاء من عباده 
 .٨٢القصص  )ويقدر لوال أن مّن اهللا علينا خلف بنا ويكأنه ال يفلح الكافرون

أن املفسد أمده قصري مهما بلغت ثروته وكنوزه وأهنا لن : ومن دروس القصة 
 يف مواجهة الصعاب، فاملفسد ال بد وأن ينال عقابه ويأتيه اليوم تنفع شيئا

الذي يفضح فيه وتنكشف عيوبه للناس مهما بلغ من احلرص على الكتمان، 
تĈلŁȬǐ الدŉارł الǔǐخĈرŁةǊ نŃǲŁعŁلǊهŁا لĈلƋذĈينŁ لǈا يłرĈيدłونǈ عłلǊوŋا : فمن سنة اهللا تعاىل، أن العاقبة للمتقني

Łو ĈȏŃرǈǖǐي الĈفŁنيĈقŉتłمǐلĈل ǊةŁبĈاقŁعǐالŁا وńادŁسǈا فǈل  ٨٣القصص. 
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ȃالساد ǯǽالنمو :ȏبنو إسرائيل واإلفساد يف األر: 
أشارت نصوص القرآن إىل كثري من اجلوانب اليت قام بنو إسرائيل يف إفسادها يف 

، فقد قال اهللا األرض، وقد خصوا بأن أطلق عليهم اسم املفسدين يف أكثر من  موضع
تبني ٤Û اإلسراء وŁقŁȒǈيŃنŁا إĈلǈى بŁنĈي إĈسŃرŁائĈيلǈ فĈي الǐكĈتŁابĈ لǈتłفǐسĈدłنƋ فĈي األĆرĈȏŃ مŁرŉتŁيŃنĈ وŁلǈتŁعŃلǊنŉ عłلǊوŋا كǈبĈريńا  :سبحانه

لنا أن إفساد بين إسرائيل يف هاتني املرتني سينتشر يف األرض كافة وبالتايل لن تنجو أمة 
ا نظرنا اآلن لكل ما جيري على األرض من فساد وإذا م، ..من تبعات هذا الفساد 

ومن احنطاط يف القيم ومن فنت ومآٍس وحروب وأزمات اقتصادية ، لرأينا أن هلذا 
 ..الكيان يداً يف كل ذلك 

وهذا الفساد الذي يلقون بذوره يف األرض ويرعونه ، هو وسيلتهم الوحيدة للعلو يف هذه 
، فهؤالء َلُتْفِسُدنَّ ِفي اَألْرِض َمرََّتْيِن َوَلَتْعُلنَّ ُعُلوًّا َآِبيًرا : يةاألرض ، وهذا ما حتمله الصورة القرآن

وقد .. ال يعلون إال على أرض الفساد، ويف مناخ الفنت واملآسي واحنطاط القيم واألخالق 
بني القرآن الكرمي صفتهم هذه يف أكثر من موقع عرب تصوير سريهتم مع األنبياء واملرسلني 

 .. السالم ، وعرب وصفهم اجملرد عن هذه السري ة عليهم
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 Ǭالبح ǰنتائ
 وتوصياته

فĈǚǈن تŁوŁلƋوŃاǐ فĈǚǈنƋ اللǎهŁ عŁلĈيم Ņ: املعرضون عن منهج اهللا هم املفسدين 

 ŁينĈدĈسǐفłمǐالĈب     ل عمرانǓ ٦٣ ، ǈونǊقĈاسǈفǐال łمłه ŁȬĈǞǈلŃوǊǖǈف ŁȬĈلǈǽ ŁدŃعŁى بƋلŁوŁن تŁمǈف لǓ 

 .٨٢عمران 
فساد القضاء من أخطر أشكال الفساد ويفضي إىل عدم االستقرار  

 .وزعزعة األمن
 إن أعظم الفساد هو الصد عن سبيل اهللا ومنع وصول الدين إىل  

لو "عباد اهللا، وأن عدم االعتراف بوحدانية اهللا رأس كل فساد 
ره وال ، فالكون هذا ال يستقيم أم"كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا

وقد تتعدد اآلهلة يف نفس الشخص .  يصلح حاله إال بالتوحيد
 .."إن امللوك إذا" فتكون مرتعاً للفساد 

 .الفساد ال يكون إال بأسبابه وال يزول إال بزوال أسبابه 
أمة بين إسرائيل تعترب منوذجاً لألمة الفاسدة والكشف عن صفاهتا  

 .يعين الكشف عن صفات املفسدين بعامة
 .وج على املواثيق واملعاهدات شكل من أشكال الفساد اخلر 
 .الفساد يف املنظور القرآين، واضح املعامل، حمدد معلوم لدى الناس 
 توجد صلة وثيقة ما بني حفظ الضرورات اخلمس، وبني احلماية  

من الفساد، فالفساد إمنا هو تعٍد على أحد هذه الضرورات 
 .اخلمس

ل اإلنسان هو اخلليفة ما حيمل  إن يف اعتراض املالئكة على جع 
اإلشارة إىل الدور اإلصالحي الذي ينتظر اإلنسان يف جتربته على 
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فاملطلوب منه أن جيعل التسبيح والتقديس حيالن حمل . األرض
 .٤٥الفساد وسفك الدماء

 تؤكد نصوص القرآن على أمهية الكشف عن الفساد وضرورة  
 .مكافحته والعمل على إزالته

فساد ال تتم إال بالوقوف على أسباهبا، فمنها عالج ظاهرة ال 
 ..أسباب سياسية وأخرى اقتصادية

 العنف ليس شكالً من أشكال التغيري فهو ليس من وسائل الدعاة  
 . يف مواجهة فساد أقوامهم

 ميكن احلكم على أي جمتمع من اجملتمعات من خالل احترامهم  
 حيافظ على العهود، للعهود واملواثيق، وعلى هنايته ومآله مبقدار ما

وملا كانت صفة يف اليهود كانوا األمة املفسدة يف األرض، وقد 
 ..مسي فساداً كبرياً إال تفعلوه

رساالت األنبياء رساالت إصالح، وإن املتعمق يف دور األنبياء  
 :ووظيفتهم يدرك أهنم الوسيلة اليت تعمل على

 .حفظ االعتدال والتوازن .١
 .إلنسانيةواالستقامة يف اجملتمعات ا .٢
 .فقد كانوا سبباً يف حفظ الوجود اإلنساين .٣
لقد : " وأن امليزان الذي هو عنوان هلذا التوازن نزل معهم .٤

وعلى كافة : وقد كانت رسالتهم إصالحية يف شىت مناحي احلياة.." أرسلنا
 .املستويات

 : وقد كانت مهمتهم نقل اجملتمعات والبشرية من حالة إىل حالة
 منوذج للقضاء على الفساد -السالمعليه –فقصة موسى  

 .السياسي
 منوذج للقضاء على الفساد اإلداري -عليه السالم–وقصة يوسف  

 .والقضائي



 47

 منوذج للقضاء على الفساد -عليه السالم–وقصة شعيب  
 .االقتصادي

 . منوذج للقضاء على الفساد األخالقي-عليه السالم–وقصة لوط 
 أǊرĈيدł إƋɍĈ اإلĈصŃالŁǳǈ مŁا اسŃتŁطǈعłǨŃ وŁمŁا تŁوŃفĈيقĈي إƋɍĈ بĈاللǎهĈ إĈنǐ:       فالرساالت دورها إصالحي

łǢيĈنǊأ ĈهŃيǈلĈإŁو łǨǐلƋكŁوŁت ĈهŃيǈلŁع ٨٨ هود. 
 

źباآل Ǭيوصي البح: 
تفعيل دور مجاعة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء املعمول به يف اململكة 

 .فكرهتا على بقية بلدان العامل اإلسالميالعربية السعودية الشقيقة وتعميم 
القيام بدراسة رساالت األنبياء دراسة مستوعبة لكل رسالة والوقوف على طريقة 

 .اإلصالح للفساد الذي كان سائدا
العمل على توعية الناس حبرمة املال العام وخطورة املس به وسوء عاقبة من متتد يده 

 إليه
صالحية على تنمية البواعث الذاتية اليت تسد باب التركيز يف الربامج التربوية واإل

 .الذرائع اليت تفضي إىل الفساد
إنشاء مكاتب خاصة لتلقي شكاوى الناس وإبالغاهتم ملتابعة املفسدين، والعمل على 

 .ضرورة أن ينالوا جزاءهم
 

 
 
 

 وباهللا التوفيق واهلداية، واحلمد هللا رب العاملني
 
 
 



 48

 
 



 49

 
                                                 

 دار –عمان : ( فاروق جرار: علي حسين حجاج، ومراجعة.  السيطرة على الفساد، ترجمة دControlling Corruption)  (: في آتابه 1
 .٢٧، ص )م١٩٩٤البشير، 

 
 . ٣٨١، ص)م٢٠٠١، ٣ بيروت، ط –المفردات في غریب القرآن، دار المعرفة :   الراغب 2 

 .١/٣٣٥، )فسد(مادة : م١٩٩٠، ١ بيروت، ط-دار صادرلسان العرب، :  ابن منظور  3
 .٣٧٩ص :  المفردات 4
 .٤٤ص : السيطرة على الفساد:  ورد في معجم  دیبستر الدولي الجدید، للمزید  انظر 5
 .٤٦ص :   السيطرة على الفساد6

 .١٧٩/ ١  الكشاف  7
 : اآليتوقد حصر بعضهم اللفظة الواردة يف القرآن يف معان سبعة على النحو 8

 .٧١ المؤمنون َوَلِو اتََّبَع اْلَحقُّ َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواْلَأْرُض َوَمن ِفيِهنَّ :ومنه قوله تعاىل: مبعىن اهلالك )١
 .٤١ الروم َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َآَسَبْت َأْیِدي النَّاِس: ومنه : القحط وقلة النبات )٢
  .٧١یونس   ِإنَّ الّلَه َال ُیْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِدیَن : السحر، ومنه قوله تعاىل )٣
 .٣٤ النمل ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا َقْرَیًة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزََّة َأْهِلَها َأِذلًَّة َوَآَذِلَك َیْفَعُلوَن: اخلراب بالظلم واجلور، ومنه )٤
 .٤ اإلسراء َوَقَضْيَنا ِإَلى َبِني ِإْسَراِئيَل ِفي اْلِكَتاِب َلُتْفِسُدنَّ ِفي اَألْرِض َمرََّتْيِن َوَلَتْعُلنَّ ُعُلوًّا َآِبيًرا: األنبياء، ومنهالظلم وقتل  )٥
اِد ِفي اَألْرِض ِإالَّ َقِليًال مِّمَّْن َأنَجْيَنا ِمْنُهْم َواتََّبَع الَِّذیَن َفَلْوَال َآاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن َقْبِلُكْم ُأْوُلوْا َبِقيٍَّة َیْنَهْوَن َعِن اْلَفَس: الكفر، ومنه )٦

 .١١٦ هود َظَلُموْا َما ُأْتِرُفوْا ِفيِه َوَآاُنوْا ُمْجِرِميَن
 .١١رة  البقَوِإَذا ِقيَل َلُهْم َال ُتْفِسُدوْا ِفي اَألْرِض َقاُلوْا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن: املعاصي، ومنه )٧

 .٢٣٨المفردات، ص . هو المشي السریع وهو دون العدو ویستعمل للجد في األمر:   قال الراغب 9
 .٣٧٣م، ص ٢٠٠٢، ١الفروق اللغویة، تحقيق جمال مدغمش، مؤسسة الرسالة، ط:  العسكري، أبو هالل  10
 ).عيث( لسان العرب،  مادة  11
 .١٧٥/ ١  بيروت،–عن حقائق التنزیل وعيون األقاویل في وجوه التأویل، دار المعرفة  الكشاف: ، أبو القاسم محمود بن عمرالزمخشري  12
 ؟؟؟؟ظ/ ١ دار إحياء التراث العربي، -إرشاد العقل السليم إلى مزایا القرآن الكریم، بيروت:  أبو السعود محمد بن محمد العمادي  13
 .٩ السيطرة على الفساد، ص  14
 –د، مجموعة الفتاوى، جمع عبد الرحمن بن محمد قاسم، اإلدارة العامة للبحوث واإلفتاء والدعوة واإلرشاد تقي الدین أحم:   ابن تيمية 15

 .١٣٢/ ١هـ،١٣٩٨، ١الریاض، ط
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