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ه   لله   الحمد     ينَ : )َوََل تَْبغه اْلفََساَد فهي  العزيزه   في كتابهه   العالمين، القائله   رب  ده ْفسه بُّ اْلم  َ ََل ي حه ، (اْْلَْرضه إهنَّ َّللاَّ

من    ه  وصفيُّ   ه  ورسول    ه  ا محمداً عبد  نَ ا ونبيَّ نَ سيدَ   أن    له، وأشهد    َل شريكَ   ه  وحدَ   إَل للا    أن َل إلهَ   وأشهد  

 . الدينه  إلي يومه  م بإحسان  ه  ، ومن تبعَ وصحبهه  عليه، وعلي آلهه  وباركْ   وسلمْ  ، اللهم صل  ه  وخليل   هه خلقه 

 : وبعــــد   

 أوَلً: اإلسالم  ينهي عن الفساده 

م  م ومجتمعاتهه في حياتهه  الناس   ه  ما أفسدَ  إلصالحه  لهم الرسلَ  فأرسلَ  لهم الخيرَ  وأرادَ  الخلقَ  للا   خلقَ   

ه وَ قال لقومه   عليه السالم    صالح    للاه   فهذا نبيُّ   ، المجاَلته   في جميعه  وا آََلَء َّللاَّ ََل تَْعثَْوا فهي اْْلَْرضه  ه: )فَاْذك ر 

يَن( ده ْفسه   م في المكياله وغشهه  قومهه  بفساده  الذي علمَ   شعيب  عليه السالم   للاه  وهذا نبيُّ  (،74)اْلعراف م 

يَن(  م الناس، فقالَ وظلمهه  ده ْفسه وهذا  ،  (85)هود  لهم )َوََل تَْبَخس وا النَّاَس أَْشيَاَءه ْم َوََل تَْعثَْوا فهي اْْلَْرضه م 

يَن(  لوط  عليه السالم   ده ْفسه ْرنهي َعلَى اْلقَْومه اْلم    وهذا موسى عليه السالم    (، 30)العنكبوت  قال: )َربه  اْنص 

يَن(  هارونَ   نبيَّ للاه   أخاه    يخاطب   ده ْفسه ى َوأَْصلهْح َوَلَ تَتَّبهْع َسبهيَل اْلم  )اْلعراف  قائالً له: )اْخل ْفنهى فهى قَْومه

َرةَ َوَلَ تَنَس   قائلينَ  يخاطبون قارونَ  و البشره ح  وها هم صال (142 اَر اآلخه له: )َواْبتَغه فهيَما ءاتَاَك َّللاَّ  الدَّ

ي حه  َلَ   َ َّللاَّ إهنَّ  اْلْرضه  فهى  اْلفََساَد  تَْبغه  َوَلَ  إهلَْيَك  َّللاَّ   أَْحَسَن  َكَما  ن  َوأَْحسه ْنيَا  الدُّ َن  مه يبََك  بُّ  نَصه

ينَ  ده ْفسه  (. 77)القصص  )اْلم 

إهلى إهصالحه   اْلنبياءه   هذا هو هدف       ، وإهصالحه اْلخالقه   ، وإهصالحه العقيدةه   جميعاً، حيث كانوا يسعون 

وإهصالحه العمله  الفساده   والقضاءه ،  اَلجتماعيةه   الروابطه   ،  خلقَ   فالل    .وأشكالهه   صورهه   بكل ه   على    تعالى 

  ه  ، وأخبرَ واإلفساده   عن الفساده   ، ونهاه  والسعي في اإلصالحه   بالصالحه   ه  وأمرَ   اْلرضَ   ه  وأسكنَ   اإلنسانَ 

يَن(ه  أجرَ   وَل يضيع    ه  وأهلَ   الصالحَ   ه يحبُّ أن   ْصلهحه يع  أَْجَر اْلم    ه  وأخبرَ   (،170)اْلعراف  م فقال :)إهنَّا ََل ن ضه

بُّ اْلفََساَد(  ه  وأهلَ   الفسادَ   ه َل يحبُّ أن    منذ    الفسادَ   اإلسالم    ولقد حاربَ   (،205)البقرة  فقال: )َوَّللاَّ  ََل ي حه

الدينَ   ، ومما يؤكد  البدايةه  أن  وصورهه   أشكالهه   بكل ه   الفسادَ   قد حاربَ   اإلسالميَّ   أن     تعالى قد ذكرَ   للاَ   ، 

خمسينَ   هه ومشتقاته   الفسادَ  حوالي  قول    ،آيةً   في  بَْعَد    للاه   منها  اْلَْرضه  فهي  د واْ  ت ْفسه )َوَلَ  تعالى 

َها(   في كل ه   ا وانتشرَ قد فشَ   الفسادَ   ا تلك يجد أن  نَ ا هذا وأيامه نَ في زمانه   والمتأمل    (،56)اْلعراف  إهْصالحه

يقَه مْ   مكان   ي النَّاسه لهي ذه ل وا لَعَلَّه ْم  قال تعالى )َظَهَر اْلفََساد  فهي اْلبَر ه َواْلبَْحره بهَما َكَسبَْت أَْيده ي َعمه  بَْعَض الَّذه

ع وَن( خالله   (،41)الروم  يَْرجه اآليةه   من  أسباب    يتضح    هذه    الوازعه   ضعف  :  ومنها  الفساده   انتشاره   لنا 

ه    ومعاصيهم،   ذنوب  العباده   وثانيها:   ،يرى العبدَ   للاَ   أن    استشعاره   وعال، وعدم    جل    للاه   مراقبةه   ، وعدم  الديني 

يبَة  قال   صه ن مُّ ( وقال تعالى )َوَما أََصـابَك ْم م  ى النَّاسه   تعالى )َظَهَر اْلفََساد  في اْلبَر  َوْلبَْحره بهَما َكَسبَْت أَْيده

( اآلية   يك ْم َويَْعف واْ َعن َكثهير    ظهوره   : وما سبب  سائاًل سألَ   "، وكأن  ظهرَ   : "الفساد  تقول    فَبهَما َكَسبَْت أَْيده

(-تعالى-" فهو معنى قوله  الناسه   : "بإفساده اآلية    ابتْ ؟ فأجالفساده  النَّاسه ي  أَْيده َكَسبَْت  )بهَما  ثالثا:    ، : 

ه   الدوره   فقدان   فلم يتربوا    والبناته   لألبناءه   على الغاربه   الحبلَ   تركتْ   من اْلسره   ، فكثير  لألسرةه   التربوي 

  



 

ون عن  أنهم مسؤول    واْلمهات    ونسى اآلباء    ، مهه م ومسؤوليته هه تعالى، ولم يقوموا بدوره   لله   على المراقبةه 

 )متفق عليه(. ه(عن رعيته  م مسؤول  وكلك   م راع  لك  عليه وسلم )ك   صلى للا    للاه  م فقد قال رسول  أبنائهه 

 ثانياً: صور  الفساده في اْلرضه 

، ويتمُّ من خالله  1 الفساده أنواعه  : وهو من أخطره  الماليُّ واإلداريُّ الفساد   ،  ـ  العامه الماله  التعديه علي 

، وأكله   ، فهذا كلُّه  من أكله السحته ، والرشوةه، والغش ه ه، والمحسوبيةه والتقصيره في أداءه الواجبه الوظيفي 

تعالي:) ، وقد نهي عنه اإلسالم ، قال  الناسه بالباطله له   أمواله  بهاْلبَاطه بَْينَك ْم  أَْمَوالَك ْم  تَأْك ل وا  ()البقرة  َوََل 

، يعني    عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائشَ   صلى للا    للاه   رسول    لعنَ  :)  قال ثوبان وعن ،  (188

  حمزةَ رضي للا    ، وهي امرأة  عامر  اْلنصاريةه   بنته   عن خولةَ ، و) أحمد رواه) ( الذي يمشي بينهما

ضوَن في ماله   )إن    :عليه وسلم يقول    صلى للا    للاه   رسولَ   عنه، قالت: سمعت   ،    بغيره   للاه   رجاًَل يَتخوَّ حق  

الذي هو    في اْلمواله   الظلمه   على تحريمه   هذا أيًضا مما يدلُّ (، ف رواه البخاري)(القيامةه   يومَ   فلهم النار  

ضون" دليل  على أن  وفي قولهه ،  العدله   خالف   فًا طائًشا غيرَ : "يتخوَّ فون تصرُّ   مبني   على أصول    هم يتصرَّ

دوَن اْلموالَ ، شرعية    .ا فيما يضرُّ ببَْذلههَ   في فسه

  ه  نجز معاملت  يجري هنا وهناك َل ت    اإلنسان    أصبحَ   فلقد  الرشاويه   الذي استشرى بانتشاره   الماليُّ   الفساد  و 

، بسبب  اْلمانةه  ، بل في دقائق؛ بسبب قلةه في ساعات   هذه المعاملة   نجزَ ت   أنْ  ، وكان يمكن  أشهر    إَل بعدَ 

 . عظيم   ، فساد  الرشوةَ   ه لم يقدمْ ، بسبب أن  يدفعْ ه لم  أن  

،    :اْلمنه   زعزعة  ـ  2 ه  ه ويطلب  يريد    كل    مطلب    في اْلوطانه   فاْلمن  من الفساده في اْلرضه زعزعة  اْلمنه

لزعزعةه  يسعى  يريد    اْلمنه   ومن  اْلرضه   اإلفسادَ   إنما  وأنْ في  عباده   والشرُّ   الفوضىَ   تعمَّ   ،    ، للاه   بين 

ةه   أمنه   وزعزعة   على المسلمين، وهذا   اإلسالمه   عداءه ْل  فيها إعانة    اآلمنين جريمة  نكراء    وترويع    اْلم 

ن أعظمه  تهه مه   في إذَلله   يسعَى العبد    أنْ   والمصيبة    .الضالله   مه رَ   أنْ   ن غيره أم  لَ   يفك ه   هذا ضالل    ، فكلُّ ويتأمَّ

ةه   وَمن سعى في إذَلله   وفساد ،و فساًدا    بالل ساع  في اْلرضه   بينها فذاك والعياذ    المصائبه   وإيقاعه   اْلم 

ف  َطائهفَةً   ﴿ :قال تعالى  ه فرعون  أم أبى وقدوت    شاءَ  يَعاً يَْستَْضعه إهنَّ فهْرَعْوَن َعالَ في اْلرض َوَجعََل أَْهلََها شه

ي ده ْفسه َن ٱْلم  ْم ي ذَب ح  أَْبنَاءه ْم َويَْستَْحىه نهَساءه ْم إهنَّه  َكاَن مه ْنه  يكوَن    أنْ   المسلم    فليحذَرْ   (،4القصص:) ﴾ نَ م 

رْ فيما يأتي ويذرْ   للاَ   أمَره، وليتَّقه   َل يشعر، وليتدبَّرْ   من حيث    من أهله اإلفساده  ه أمر  يريد    ، وليفك ه  . هفي أي 

الناسه   الفاحشةه   فنشر    والفواحشه   المعاصيه   انتشار  ـ  3 وتذليل  ، وتحبيبه  بين  لها،  التي    الصعوباته   م 

ً   المعاصي والفواحش    عليها حتى أصبحتْ   الناسه   تواجهها، وتعارف     هذا بال شك فيه فساد    ، شيئاً مألوفا

ابن    ، والعباده   البالده  قولهه   للا    ه  رحمَ   القي مه   قال  بَْعَد   ﴿ :تعالى   في  اْْلَْرضه  فهي  د وا  ت ْفسه َوَل 

ها    طاعةه   إلى غيره   وا فيها بالمعاصي، والد عاءه المفس رين:" َل تفسد    ؛ قال أكثر  (56اْلعراف  )﴾ إهْصالحه

بعد إصالحه للاه  سله   للاه   ،  الر  ببعث  والد عاءه الش ريعةه   ، وبيانه لها  فإن  عبادةَ للاه   إلى طاعةه   ،    للاه   غيره   ، 

 . في اْلرضه  فساد    هو أعظم   بهه  والش ركَ   إلى غيرهه  والد عوةَ 

 

 

 

 



 

ُ

********** 

 ثالثاً: مواجهة  الفساده ضرورة  دينية  ووطنية  ومجتمعية  

, لما    الدوله   تشكو منها كلُّ  عالمية   ما هو ظاهرة  ا , إن  هَ بذاته  ه أو دولةً ا بعينه مجتمعً   َل يخصُّ  الفسادَ  إن    

خطر   من  اْلمنه   له  اَلقتصاديه   اَلجتماعيه   على  هنا  واإلداريه   الماليه   واْلداءه   والنمو  ومن  يجب  , 

 مواجهت ه:

، ومراقبةه للاه في السر ه  1  تنطلق  من إصالحه النفسه
ـ مواجهة  الفساده ضرورة  دينية : فالمسئولية  الدينية 

، حيث  يقول  سبحانَه :) َكاَن َعلَْيك ْم َرقهيبًا  والعالنيةه  َ (، كما توجب  غرَس قيمه الصدقه  1()النساء  إهنَّ َّللاَّ

أَمْ واَل تعالي:)  قال  مفسد،  َل  مصلح   الحقيقيُّ  فالمؤمن    ، والوفاءه ينَ   نَْجعَل    مانةه  ل وا   آَمن وا   الَّذه   َوَعمه

الهَحاته  ينَ  الصَّ ده ْفسه تَّقهينَ  نَْجعَل    أَمْ   اْْلَْرضه  فهي  َكاْلم  ()ص   اْلم  اره  (. 28َكاْلف جَّ

،  ـ مواجهة  الفساده ضرورة  وطنية : فالمسئولية  الوطنية   2 تقتضي تعزيَز قيمه الوَلءه واَلنتماءه للوطنه

، فقد توعَد للا  المفسدين في اْلرضه بأشد ه الوانه   والشعوَر بالمسئوليةه تجاه الماله العامه والمرافقه العامةه

ينَ   َجَزاء    العقابه قال تعالي:) إهنََّما ب ونَ   الَّذه َ   ي َحاره   أَوْ   ي قَتَّل وا   أَنْ   فََساًدا  اْْلَْرضه   فهي  َويَْسعَْونَ   َوَرس ولَه    َّللاَّ

مْ   ت قَطَّعَ   أَوْ   ي َصلَّب وا  يهه ل ه مْ   أَْيده نْ   َوأَْرج  اَلف    مه نَ   ي ْنفَْوا   أَوْ   خه ْزي    لَه مْ   ذَلهكَ   اْْلَْرضه   مه ْنيَا  فهي  خه   فهي   َولَه مْ   الدُّ

َرةه  يم ()المائدة  َعذَاب   اآْلخه  (.33َعظه

العامةه الرافضةه  ـ مواجهة   3 الفساده ضرورة  مجتمعية : فالمسئولية  المجتمعية  تقتضي تعزيَز الثقافةه 

، وتحقيَق الرقابةه المجتمعيةه الواعيةه لخطورةه الفساده علي المجتمعه كل هه، وذلك من خالله دوره   للفساده

، حيث  يقول  سبحانه :) ف ، واإلعالميةه ، والتعليميةه   قبلهك م   من   القرونه   من   كان  لوَل المؤسساته الدينيةه

  فيه   أ ترف وا   ما  ظلموا   الذين  واتبع  منهم،  أنجينَا  ممن  قليالً   إَل   اْلرضه   في  الفساده   عن  ينهون  بقية    أولو

 (. 117ـ 116)هود (مصلحون وأهلها  بظلم   القرى   ليهلك ربُّك كان  وما. مجرمين وكانوا 

،  محاربةه  عن مسؤولون جميعًا  إن نا      يأخذوا  لم  ثم الفاسدَ  الناس   رأى  وإذا  المفسدين،  ومقاومةه  الفساده

هم  أنْ   أوشكَ   يديهه   على ،  وردَ   هكذا  عنده،  من  بعقاب    للا    يعمَّ   الناس    تخلى  إذا   نعم ..  الواقع    ويشهد    اْلثر 

  صلى   النبيَّ   أن    مسندهه   في  أحمد    اإلمام    روى   جسيمة ،   والعقوبةَ   عظيم    الخطرَ   فإن    الفساده   محاربةه   عن

ْنَكرَ   َرأَْوا   إهذَا   النَّاسَ   إهنَّ : "قال  وسلم  عليه  للا وه    فَلَمْ   اْلم  ر  ه مْ   أَنْ   أَْوَشكَ   ي ْنكه قَابههه   َّللاَّ    يَع مَّ ً :  أي  ،"بهعه   عقابا

  أمَرهم   نرفع  وَل  ننهاهم،   وَل   عنهم  نبلغ  وَل   المفسدين   عن  نسكت    فعندما  والفاسَد،  الصالحَ   يشمل  

  مفسداً   رأينا   إذا  أحداً   نجاملَ   أَل  فينبغي   جميعاً،   بنا  سينزل    البالءَ   فإن    ونجامله م،   عنهم  ونسكت  ونتركه م 

،  أو   يجامل ،  أو  يرتشي،  يحتال ،  المؤسسةَ   أو   الوظيفةَ   يستغل    الفساده   صوره   من  صورة    أيَّ   يفعل    أو  يسرق 

 . العذاب    بنا  ينزل  َل  حتى سبحانه للاه  إلى معذرةً  عنه نبلغَ  أنْ 

 احفظ مصَر من كل ه سوء  وسائَر بالده العالمين  اللهم

 ،،،،،  الصالة وأقم                                            الدعاء،،،،،

    الوهاب عبد  ممدوح طه:  كتبه     

    اْلوقاف  بوزارة وخطيب إمام

 


