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 هـ 1443  جمادي األول  6  ومجتمعية ُُووطنية ُُدينية ُُمسئولية ُُالفسادُ ُمواجهة ُ

ُُم2021ُديسمبر10ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوزارةُاألوقافُ

 

ُ ُُلل ُُُالحمدُ  َوََل تَ ْبِغ اْلَفَساَد ِف اْْلَْرِض ِإنَّ اَّللََّ      ) :ُُالكريمُ ُُهُ كتاب ُُُفيُُالقائلُ  العالمين،ُُرب 
ْفِسِدينَ  بُّ اْلمح ُُان ُسيدُ ُُأنُ ُُوأشهدُ  ،له ُُُشريكُ ُُالُُه ُوحدُ ُُللا ُُُإالُُإله ُُُالُُأنُُوأشهدُ ُُ،(ََل ُيِح

 ،هُ وصحب ُُُآلهُ ُُوعلىُُعليهُُوباركُ ُُوسلمُ ُُصلُ ُُاللهم ،ُُه ُورسول ُُُه ُعبدُ ُُامحمدُ 

ُِ.الدينُيومُ ُإلىُبإحسانُ ُمهُ تبع ُُنومُ 

ُُ:ُوبعدُ 

ُُفيُسبيلُ ُُعقبة ُُُ،ُوتقفُ ُُوالدولُ ُُاألفرادُ ُُطاقاتُ ُُتهدرُ ُُسلبية ُُُظاهرة ُُُالفسادُ ُُفإنُ 

ُالفسادُ ُُعليُالتحذيرُ ُُمتفقة ُُُالسماوية ُُُالشرائعُ ُُ،ُلذلكُجاءتُ ُُوالتنميةُ ُُالبناءُ  ُمن

عليهُُُاُصالح ُن ُسيدُ ُُعليُلسانُ ُه ُسبحان ُُالحقُ ُيقولُ ُ،ُحيثُ ُوأشكالهُ ُهُ صورُ ُبكل ُ 

ُُُالسالمُ  تعثواُفيُاألرض  (ُويقولُ ُُ)ُوالُ لسانُ ُُه ُسبحان ُُُمفسدينُ اُن ُسيدُ ُُعليُ

السالمُ ُُشعيبُ  الناسُ ُُعليهُ تبخسواُ والُ ُهُ أشياءُ ُُ)ُ األرض  فيُ تعثواُ والُ ُمُ

هارونُ)ُعليهماُُُُاُأخاه ُاُموسيُمخاطب ُن ُسيدُ ُُتعاليُعليُلسانُ ُُمفسدين(ُويقولُ 

ُالمفسدين(ُُُسبيلُ ُوالُتتبعُ ُوأصلحُ (ُ:(السالمُ 

ُُُه ُسبحان ُُُويقولُ  عليهُُُاُصليُللا ُن ُنبي ُُُمفسدينُ(ُويقولُ ُُ)ُوالُتعثواُفيُاألرض 

فأمُ  ُ( ُ) وجه ُوسلمُ ابتغيُ منُ وأطاعُ ُُللا ُُُاُ ُاسرُ يوُُالكريمة ُُُوأنفقُ ُُاإلمامُ ُُ،ُ

ُه(ُكل ُُأجرُ ُه ُونبهُ ُه ُنومُ ُ،ُفإنُ ُالفسادُ ُ،ُواجتنبُ الشريكُ 

ُأخطرُ متعددة ُُُصورُ ُُله ُُُوالفسادُ  ُُ،واإلداريةُ ُُالماليةُ ُُباالنحرافاتُ ُُاُماُيتعلقُ هُ ،ُمن

المالُ ُُالتعدي ُُُخاللُ ُُمن أداءُ ُُوالتقصيرُ ُُالعامُ ُُعليُ ،ُُُالوظيفي  ُُُالواجبُ ُُفيُ

ُُُ،ُوالرشوةُ ُُوالمحسوبيةُ  ُ،ُوأكلُ ُُالسحتُ ُُأكلُ ُُهُمنُأبوابُ ،ُفهذاُكل ُُُ،ُوالغش  

ُُُأموالُ  حيثُ ُُبالباطلُ ُُالناس  أموال ُُُوجلُ ُُعزُ ُُيقولُ ُُ،ُ تأكلواُ والُ ُ( بينكمُكُ :ُ مُ

ويقولُ بالباطلُ  ُ، للا ُن ُنبي ُُُ(ُ صليُ ُ( لعنة ُُُاُ ُ( ُ) وسلمُ الراشيُُُُللا ُُُعليهُ عليُ

ُيتخوضونُفيُرجاالُ ُُعليهُوسلمُ(ُ:ُ)ُإنُ ُُ)ُصليُللا ُُُيُ(ُ،ُويقولُ والمرتشُ 
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ُ ُُبغيرُ ُُللا ُُُمالُ  عليهُوسلمُ(،ُُُُصليُللا ُُُ(ُ،ُ)ُويقولُ ُُالقيامةُ ُُيومُ ُُمُالنارُ ،ُفلهُ ُُحق 

عليهُُُ)ُصليُللا ُُُ(ُ،ُويقولُ ُُأوليُبهُ ُُ،ُالنارُ ُُمنُسحتُ ُُنبتُ ُُلحمُ ُُالجنة ُُُ)الُيدخلُ 

ُاُ(ُُ.اُفليسُمن ُن ُوسلمُ(ُ)ُمنُغشُ 

،ُُُومجتمعية ُُُووطنية ُُُدينية ُُُة ُمسؤوليُُدُ ع ُت ُُُالفسادُ ُُمواجهة ُُُأنُ ُُفيهُ ُُومماُالُشكُ 

إصالح ُُُتنطلقُ ُُالدينية ُُُة ُفالمسؤولي ُُُمنُ وتربيت ُُُالنفس  للا ُهُ ،ُ تقويُ عليُ ُُاُ

مُُوتعاليُ:ُ)ُوهوُمعكُ ُُه ُسبحان ُُُالحقُ ُُيقولُ ُُ،ُحيثُ ُُوالعالنيةُ ُُهُفيُالسر ُ ومراقبت ُ

كانُعليكمُُُللا ُُُ(:ُ)ُإنُ ُُوجلُ ُُ)ُعزُ ُُبماُتعملونُبصيرُ(ُ،ُويقولُ ُُمُوللا ُاُكنت ُمُ أين ُ

توجبُ رقيب ُ كماُ ُ، ُ) القيمُ هُ وغيرُ ُُوالوفاءُ ُُواألمانةُ ُُالصدقُ ُُقيمُ ُُغرسُ ُُاُ ُاُمنُ

ُُُالفاضلةُ  ُأمهُ:ُ)سبحانُ ُُ،ُيقولُ ُُالُمفسدُ ُُمصلحُ ُُالحقيقيُ ُُ،ُفالمؤمنُ ُُفيُالنفوس 

المتقينُُُالذينُآمنواُوعملواُالصالحاتُكالمفسدينُفيُاألرضُأمُنجعلُ ُُنجعلُ 

ُ(ُ.ُكالفجارُ 

ُللوطنُ،ُوتعميقُ ُُواالنتماءُ ُُالوالءُ ُُقيمُ ُُفتقتضيُتعزيزُ ُُالوطنية ُُُة ُالمسؤولياُُأمُ 

ُالنزاهةُ ُُثقافةُ ُُ،ُونشرُ ُُالعامةُ ُُوالمرافقُ ُُالعامُ ُُالمالُ ُُتجاهُ ُُةُ بالمسؤوليُُالشعورُ 

ُوالشفافيةُ  نطاقُ ُ ُمجتمعي  ُُُعليُ ُواسع ُُ واألخذ ُُ ُ،ُ المفسدينُُُ أيديُ عليُ

،ُُُُالعقابُ ُُألوانُ ُُبأشدُ وتعاليُالمفسدينُُُُه ُسبحان ُُُالحقُ ُُوالمخربين،ُفقدُتوعدُ 
ويسعونُُه ُورسول ُُالذينُيحاربونُللا ُُماُجزاءُ هُ:ُ)ُإن ُسبحان ُُُالحقُ ُيقولُ ُحيثُ 

أوُُُهمُمنُخالفُ قطعُأيديهمُوأرجل ُصلبواُأوُت ُقتلواُأوُي ُي ُُُاُأنُ فيُاألرضيُفسادُ 

ُي ُ ُ(ُعظيمُ ُعذابُ ُذلكُلهمُخزيُفيُالدنياُولهمُفيُاآلخرةُ ُنفواُمنُاألرض 

ُ

*ُ***ُ

ُ ُُلل ُُُالحمدُ  ُأشرفُ ُُوالسالمُ ُُالعالمينُ،ُوالصالة ُُُرب  ُُوآلهُ ُُاُمحمدُ ن ُسيدُ ُُالخلقُ ُُعلي

ُهُأجمعينُ.ُوصحب ُ

تعزيزُ ت ُُُالمجتمعية ُُُة ُالمسؤوليُُإنُ  ُُُ،ُُللفسادُ ُُالرافضةُ ُُالعامةُ ُُالثقافةُ ُُقتضيُ

هُ،ُوذلكُكل ُ ُُعليُالمجتمع ُُُالفسادُ ُُلخطورةُ ُُالواعيةُ ُُالمجتمعيةُ ُُالرقابةُ ُُوتحقيقُ 

ُُيقولُ ُُحيثُ ُُ،ُواإلعالميةُ ُُوالتعليميةُ ُُالدينيةُ ُُالمؤسساتُ ُُدورُ ُُتفعيلُ ُُمنُخاللُ 
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 جريدة صوت الدعاة اإلخبارية 
 رئيس التحرير  

 د / أحمد رمضان 

 مدير الموقع 

 الشيخ / محمد القطاوى  

ُالفسادُ ُُكمُأولواُبقيةُ منُقبلُ ُُ:ُ)ُفلوالُكانُمنُالقرونُ ُُه ُسبحان ُُُالحقُ  ُينهونُعن

ُ ُاألرض  ُأنجيناُمنهمُ(،إالُقليال ُُُفي ُكوماُكانُرب ُ)ُُوتعالي:ُُه ُسبحان ُُُويقولُ ُُُممن

ُ(ُ.هاُمصلحوُنوأهل ُُالقريُبظلمُ ُليهلكُ 

أنُ  أي  ُُُالتسترُ ُُعدمُ ُُيتطلبُ ُُاألمرُ ُُكماُ والتعاونُ ُُمفسدُ ُُعليُ األجهزةُ ُُ،ُ ُمعُ

هُ،ُكل ُُُالمجتمعُ ُُاالستقرارُ ُُ،ُحتيُيعمُ ُُالفسادُ ُُأنواع ُُُكافةُ ُُفيُكشفُ ُُالمختصةُ 
ُُوالواقع ُُُللا ُُُعليُحدودُ ُُالقائمُ ُُعليهُوسلمُ(ُ)ُمثلُ ُُاُ)ُصليُللا ُن ُنبي ُُُيقولُ ُُحيثُ 

هاُهمُأسفل ُاُوبعضُ همُأعالهُ بعضُ ُُفأصابُ ُُاستهمواُعليُسفينةُ ُُقومُ ُُفيهاُكمثلُ 

اُُمُفقالواُلوُأن ُهُ نُفوق ُمرواُعليُمُ ُهاُإذاُاستقواُمنُالماءُ فكانُالذينُفيُأسفلُ 

ُنصيب ُخرقن ُ ُنؤذُ اُخرق ُن ُاُفي ُفوقن ُمُ ُُاُولم ُأرادُ يتركُ ُُاُفإنُ ن اُُواُجميع ُواُهلكُ وهمُوما
ُُُ.اُ(واُجميع ُواُونجُ مُنجُ أخذواُعليُأيديهُ ُوإنُ 

     اللهمُاحفظُمصرُمنُكلُسوءُوسائرُبالدُالعالمين


