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 لفساد صوره وخماطره ا   خطبة بعنوان: 
 م2021 يونيو 25 –هـ 1442 ذو القعدة  14بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 دعوة الشريعة اإلسالمية إلى اإلصالح ال اإلفساد : أوًلا

 صور وأشكال الفساد: ثانًيا
 مخاطر الفساد وعالجهثالًثا: 

 المـــوضــــــــــوع
ــُ ْ   }: ابــا العزيــزيف كت القائــ  احلمــد ر را العــا    ْ   لََ ْ  كــَ ــُ َاُذَلا َذلَُ َد َُلحــْ َْرُ  بـَعــْ َْ ُدوا يف ا ُتْ  َوََل تـُْفســُ  َُلْن ُكنـــْ

  حلى هللا لا وأشلد أن حممًدا عبده ورسولا  وأشلد أن َل َللا َلَل هللا وذده َل شريك  .(85:  اَعراف )  {.ُمْؤُمُنَ  
 :عدأما ب عليا وسل  .

 سالمية إلى اإلصالح ال اإلفساد دعوة الشريعة اإل: أوًلا
ــا    ،ابلـــدعوة َلال حـــاا العبـــا  والـــبا  لقـــد تـــاري الاـــريع  اسســـامي  الســـم    كمـــا أتلقـــب كـــ  أبـــواا الفسـ

ذيث كان اسحاا هــو ســبي  أئمــ   عليل  السام مجيعل  من بعث  اَنبيار  وهذا هو اهلدف  واسفسا  يف اَر  
َاَا ا صل   من اَنبيار والرس  عل يل  الصاة والسام ، فاعيب عليا السام يقول لقوما: } َُلْن ُأرُيُد َُلَلا اْسُحــْ

ُلْت َوََل تـَتابـُـْ  88َما اْسَتطَْعُب { ]هو :   ْوُمص َوَأحــْ ُي يف ْـــَ [، وأوحى موسى عليا السام أكاه هارون فقــال: } اْكُلفــْ
عث يف جمتم  كان يعج ابلفسا    فطلر ينا حلى هللا عليا وسل  بُ وهذا نب،    [142اْلُمْفُسُديَن { ]اَعراف:  َسُبيَ   

الــ   يف كلمتــا رضــص هللا عنــاور ذلك سيدان تعفر بــن أط لالــب يصهللا با البا  والعبا    ومأل العامل كلا حاًذا  
َ  َتاُهُليـّـ   نـَْعبُــ ألقاها أمام النجاشص ْائًا  ا َأهــْ ْـَْومــً ا اْلَملــُُك ُكنـّـا  َنامَ :  ” أَيـّلــَ َحــْ تـَـ َ   ُد اَْ ُ  اْلَميـْ َواُذ َ   َوَنَْكــُ   َوَنَِْت اْلفــَ

امَ  َْرذــَ َْ َوارَ   َونـَْقطـَـُ  ا صُر اِــُْ ُعي َ   َوُنســُ ا ال ــّ ِّ ُمنــّ ُو ُ  اْلقــَ ا ،   َوَيَْكــُ وًَل ُمنــّ ا َرســُ نــَ َث اّنُ َللَيـْ ّث بـَعــَ ا َعلــَى َذلــَُك ذــَ نــّ َُ َف
َُْا َوَأَمانـَتَــ  ْد َبُا َوحــُ ْن    ُا َوَعَفافــَاُ نـَْعُرُف َنســَ ْن ُ ونــُُا مــُ ُِاَن مــُ ُن َوناَب ا ُكنـّـا نـَْعبـُـُد اــَْ ْلـَـَ  مــَ َدُه َونـَْعبـُـَدُه َوََ فــََدَعااَن َلاَل انُّ لُنـَُوذــّ

َْوََثنُ  َْ ْـِـَُواُر وَ    احلَُْجارَُة َوا ُن ا َلُ  الــّرُذُ  َوُذســْ ََمانــَُ  َوحــُ َْ ارُُم َوالــّدَمارُ َوَأَمَراَن ُبُصْدُق احلْــَُديُث َوَأَ اُر ا ْن اْلَم ــَ ّ  عــَ   اْلَــَ
ًئاَوَأَمَراَن َأْن نـَْعُبَد اّنَ َوذْ   َوََنَااَن َعْن اْلَفَواُذُ  َوْـَْوُل الّزوُر َوَأْكُ  َماُل اْلَيُتيُ  َوَْْذُف اْلُمْ َصَنايُ  ، َدُه ََل ُنْاُرُك ُبُا َشيـْ

ْسَاُم “َعّدَ  َعَلْيُا أُُمو   فَـ ّصَاُة َوالزَّكاُة َوالّصَيامُ َوَأَمَراَن اُبل  .)س ة بن هاام(. َر اْسُ
ُ  الــاُذيَن نَمنــُوا َوَعُملــُوا مــن هنــا و   بــ  تــ  وعــا الفــارق العهــي  بــ  أهــ  اسحــاا وأهــ  الفســا  فقــال: } َأْم َوْعــَ

َْرُ  َأْم َوَْعُ  اْلُمتاُقَ  َكاْلُفجاارُ  َْ  [.28 { ]ص: الصااحُلَاُي َكاْلُمْفُسُديَن يف ا
، وهلــذا ْــاوم الرســول يف اسسام ضــد ا فســدين يف اَر عقوب  وأْساها    عب أشد  ويف سياق التاري  القانوين وضُ 

اُ فَـ أشــد العقوبــ     حــلى هللا عليــا وســل  ا فســدين ونَــ   ــ  وعــاْبل ُ َعنــْ َص انا َ  َرضــُ ْن أَنــَ َ   :"عــَ ْن ُعَريـْنــَ ا مــُ َأنا اَنســً
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َوْوا اْلمَ  ــَ ْن أَْلَبا  ُدينــَ َ اْتتـ َربُوا مــُ َُْ  فـََياــْ َد لاَ  َأْن َيَْتـُـوا َُلبــَُ  الصــا ُا َوســَ ُ َعَليــْ لاى انا وُل انُا حــَ َركاَ  هلــَُْ  َرســُ ــَ   َنــَُا َوأَبـَْواهلــَُافـ
ُْوا الــذاْو َ  َتا َص َواســْ ُا وَ   فـََقتَـلـُـوا الرااعــُ ُ َعَليــْ لاى انا وُل انُا حــَ َ  َرســُ لاَ  فـَـُأِتَ  ــُُ ْ فََأْرســَ َوَســَََر   فـََقطــاَ  أَيـْـُديـَُلْ  َوَأْرُتَللــُ ْ   ســَ

نَـُل ْ   ]البخاِر ومسل  [.  .” َذثا َماُتوا َوتـَرََكُلْ  اُبحْلَراُة يـََع  وَن احلَُْجارَةَ   َأْعيـُ
 ا !! ً من يقطعون الطريق أمام َلعمار اَر  وَلحاذلا واز هارها  ويسعون يف اَر  فسا تزارهذا 

 -عــز وتــ -أوتب اسسام على ك  مسل  أن يسعى لإلحاا يف اَر  َل لإلفسا  فيلــا، وهــذا أمــر هللا لذلك  
ََْرُ  بـَْعَد َلُ  ِموع اَم     .[  56 ْحاُذَلا{ ]سورة اَعراف :ْال سب انا: }َوَلَ تـُْفُسُدوا يف ا

 صور وأشكال الفساد: ثانًيا
   أكتفص بذكر ما ميَ واْعنا ا عاحر:وأشَال وألوان خمتلف  ومتعد ة ورفسا  يف اَر  حفسا  واسلل

فإن من يقوم بذلك من ذرق ا ناآي العام  وَلتاف اَشجار   منها: تخريب وتدمير المنشآت العامة:
ْولا  نَ  هللا  ؤَلر يف  د  ْو اَر    واسفسا  يف  الفسا   أشد حور  يعد من  َتَزارُ   : تعاال  واحلدائق  َا  الاُذيَن    }َُلَّنا

َْرُ  َفَساً ا َأْن يـَُقتـاُلوا َأْو ُيَصلاُبوا َأْو تـَُقطاَ  أَْيُدي َْ َفْوا  ُُيَارُبُوَن اناَ َوَرُسوَلُا َوَيْسَعْوَن يف ا ُلْ  َوَأْرُتُلُلْ  ُمْن ُكَاف  َأْو يـُنـْ
نـَْيا َوهَلُْ  يف اْْلَُكرَ  ِ  يف الد  َْرُ  َذُلَك هَلُْ  ُكْز َْ  .  (33ُة َعَذاا  َعُهي  { ) ا ائدة:  ُمَن ا

فاعلا مفسًدا فقال تعاال: }فـََلماا أَْلَقْوا    -عز وت -فقد َسى هللا    :من صور الفساد في المجتمع: السحرو
ُت  ُبُا السُّْ ُر َُلنا اناَ َسيـُْبُطُلُا َُلنا اناَ ََل ُيْصُلُت َعَمَ  ا ُْفُسُديَن{ ] [، وَسى هللا عم  81يونَ :  َْاَل ُموَسى َما ُتئـْ

  ا يرتتب عليا من فسا  اَسر والتفريق ب  الزوت  وكراا البيوي.  أبنا عم  ا فسدين، الس رة
فقت  اَنفَ ا عصوم  من كبائر الذنوا، ومن اسفسا  يف اَر ،     :ومنها: قتل النفس التي حرم الله
:  -حلى هللا عليا وسل -من ْت  رت  مسل ، يقول النيب    -عز وت -وزوال هذه الدنيا وما فيلا أهون عند هللا  

  (» ْـَْتُ  رَُت   ُمْسُل   نـَْيا َأْهَوُن َعَلى انُا ُمْن  على ْت  نفَ ا سل ،    االرتمذِ(. وفسا  القت  ليَ ْاحرً »َلَزَواُل الد 
كرج البخاِر عن عبد هللا  ْد ذفظ لا ذقا، فقد أ  -عز وت -ا يام  ذلك ا عاهد، وا ستأمن، فإن هللا  ب  أي ً 

يَرُْا رَاُئَ َ  اَِناُ ،    -حلى هللا عليا وسل -أن النيب    -رضص هللا عنلما–بن عمر   َتَ  نـَْفًسا ُمَعاَهًدا مَلْ  ْـَ ْال: »َمْن 
 َوَُلنا ُرَُيَلا لَُيوَتُد ُمْن َمُس َُة َأْربَُعَ  َعاًما«.

ك   : ومنها: زعزعة األمن مطلب  اَولان  يف  اَمن،    فاَمن  بنعم   عليلا  هللا  أنع   فقري   ويطلبا،  يريده 
فألعملا من توع ونمنل  من كوف، وأن من يسعى لزعزع  اَمن َلَّنا يريد اسفسا  يف اَر ، وأن تع  الفوضى  
َلرا ة لإلفسا  يف اَر ، وَلَّنا محلل  على ذلك احلسد هلذه   َلَّنا هو  والار ب  عبا  هللا، فما ُيص  يف با ان 

   نعم  اَمن، ونعم  اَلستقرار الذِ ننع  فيا يف هذه البا . النعم
ْال تعاال: } َظَلَر اْلَفَساُ  يف اْلَبُّ َواْلَبْ ُر ِبَا َكَسَبْب أَْيُدِ النااُس    :حشومنها: انتشار المعاصي والفوا

)الروم:   يـَْرُتُعوَن{  َلَعلاُلْ   َعُمُلوا  الاُذِ  بـَْعَض  ف41لُُيُذيَقُلْ   وتذلي   (   هلا،  وحتبيبل   الناس،  ب   الفاذا   نار 
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  هذا با شك فيا اا مألوفً ذث أحب ب ا عاحص والفواذ  شيئً الصعوابي ال  تواتللا، وتعارف الناس عليلا  
َرْ  َْ بـَْعَد َُلْحاُذلا {)اَعراف فسا  البا  والعبا   ْال ابن القّي  رمحا هللا يف ْولا تعاال: }َوَل تـُْفُسُدوا يف ا   ُ :  

ببعث  56 هلا  هللا  َلحاا  بعد  هللا،  لاع   ت   َلال  والّدعار  اب عاحص،  فيلا  تفسدوا  َل  ا فّسرين:"  أكثر  ْال    )
الّرس ، وبيان الّاريع ، والّدعار َلال لاع  هللا، فإّن عبا ة ت  هللا والّدعوة َلال ت ه والّارك با هو أعه  فسا  يف  

ب  فسا  اَر  يف احلقيق  َلَّّنا هو ابلّارك با وخمالف  أمره، فالّارك والّدعوة َلال ت  هللا وَلْام  معبو  اَر ،  
ت ه، ومطاع مّتب  ت  رسول هللا حّلى هللا عليا وسّل ، هو أعه  فسا  يف اَر ، وَل حاا هلا وَل َهللا َلَّل  

ا َل لغ ه، والطّاع  واَلتّباع لرسولا ليَ َلَّل   ومن تدبّر أذوال  أبن يَون هللا وذده هو ا عبو  ا طاع، والّدعوة ل
ْو ط   وبار  وفتن   العامل  وعبا تا ولاع  رسولا، وكّ  شّر يف  توذيد هللا  اَر  سببا  العامل وتد كّ  حاا يف 

 . وتسليط عدّو وت  ذلك سببا خمالف  رسولا، والّدعوة َلال ت  هللا ورسولا." ) فتت اجمليد( 
ْال: َسعب رسول هللا حّلى هللا عليا وسّل  يقول:    -رضص هللا عنا  -فعن معاوي   ها تتبع العورات :ومن

 . »َلّنك َلن اتّبعب عوراي الّناس أفسدهت  أو كدي أن تفسده « )أبو  او  وابن ذبان(
نار  ب  وذلك  :في الفساد االجتماعي ومن صور الفساد المعاصرة: استغالل وسائل التواصل

تروجيلا، والتجسَ علص الناس، واكرتاق كصوحياهت ، وتتب  عوراهت  وت  ذلك مما يعد هتديًدا َمن الاائعاي و 
يقول  اجملتم  واستقراره، وهذا من اسرتا ا نلص عنا، ذيث  ْـُُلوُ ُ   }  :  تعاالف  َوالاُذيَن يف  اْلُمَناُفُقوَن  يَنَتُا  ملاْ  لاُئن 

 ( .   60{ . ) اَذزاا: وَنَك ُفيَلا َُلَلا َُْليًا يَنُ  لَنـُْغرُيـَناَك ُ ُْ  ُثُا ََل جُيَاُورُ ماَر   َواْلُمْرُتُفوَن يف اْلَمدُ 
كانتاار السْر  واَلكتاس والرشوة، والرتب ت من الوظيف ، واستغال اِاه والسلطان    ومنها الفساد المالي:

ا عا يف  اَمان   كيان   وحور  الزكاة،  ومن   والقمار  اسنسان  والراب،  ميلك  فقد  احلرام   يف  واسنفاق  ا الي    ماي 
َعْناُ   –  َعْن َتاُبر  فويفسده إبنفاْا يف احلرام وا للَاي وا خدراي وا سَراي     ُ َْاَل َرُسوُل انُا  :  َْالَ   -َرُضَص انا

ُ َعَلْيُا َوَسلا َ  ْ  َوََل تـُفْ   :"َحلاى انا َُ ْ  َأْمَواَل َُ َُوا َعَلْي فَُإناُا َمْن َأْعَمَر ُعْمَرى َفُلَص لُلاُذِ ُأْعُمَرَها َذيًّا َوَميًُّتا       ُسُدوَهاَأْمُس
)  َوُلَعُقُباُ   . الدار  .  مسل (  "  هذه  أعمرتك  يقال:  ما    -مثًا   -والعمرى:  أو  ذياتك،  أو  عمرك  لك  أو تعلتلا 

( .  عاب  فيلزما احلفاظ عليلا ولعقبا بعده.  ) شرا النوِو
على الَفاراي يف شث جماَلي اجملتم   وهذا    ِ احلسب أو الثق وذلك بتقدمي ذو   :اد اإلداريومنها: الفس

د ُسئ  اسمام علص بن أط لالببا شك يؤ ِ َلال فسا  القوم    يفسد أمر القوم اي أم   ما    -رضص هللا عنا  -ْو
 ض  التاب  يف القيا ة. العامل  و   وض  اِاه  مَان ض  الصغ  مَان الَب  : ثاث . و ا ؤمن ؟ ْال

حور    لذكرها  والعام  ا ارتك ب بعض حور وأشَال الفسا   وهناك حور كث ة َل يتس  ا قام    هذه  وبعد:
  وهذه هص حفاي وا أموراي  الواتباي  وترك  وذلك ابرتَاا ا نلياي   الفسا   هو خمالف  أوامر القرنن والسن 
 َر  وينلون عن ك  معروف  كما ذَى عنل  القرنن الَرمي.ا نافق  ا فسدين الذين َيمرون بَ  من
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 مخاطر الفساد وعالجهثالًثا: 
فالفسا  يؤ ِ َلال ضياع احلقوق وه ملا     ،لا خمالره ونَثره الوكيم  على الفر  واجملتم َلن اسفسا  يف اَر   

لا ضرر عهي   وهذا با شك  تم  القي  السلبي  يف اجمل كما يؤ ِ َلال الفوضى واَلاال  وَلمهال الواتباي  ونار
يف   العبا   َلفسا   من  يت رر  فَ    والدواا   والطيور  والب ر   والب  احليوااني،  على  وذث  والعبا ،  البا   على 

:" والذِ نفسص بيده َلن احلبارى لتموي هزَل يف وكرها بهل  الهامل "    -رضص هللا عنا  –اَر ، ْال أبو هريرة  
ال جماهد رمحا هللا: َلن البلائ  تلعن عصاة بي ن م َلذا اشتدي الَسَن   )القرليب( واحلبارى: نوع      –من الطيور . ْو

ال عَرم  رمحا هللا :    –أِ : الق ط   وأمسك ا طر , وتقول : هذا باؤم معصي  ابن ن م وفسا ه يف اَر  . ْو
ُمنعن  : ويقولون  ا فسد  يلعنون  والعقارا  اخلنافَ  ، ذ   وهواملا  اَر   . َلن  واا  ن م  بي  بذنوا  القطر    ا 

فقد ْال حلى هللا عليا وسل  :" الفاتر    الفاسد  العبد  الطيور والدواا والاجر ِبوي  تفرا  مَ ذَ َلُ   لذلك   ايَ ا 
 .   ." )مسل (ُمْنُا اْلُعَباُ  َواْلُبَاُ  َوالااَجُر َوالداَواا   اَ ا ْسرتََ ااْلَعْبُد اْلَفاُتُر 

التوعي   َلال  َلن عاج ظاهرة الفسا  ُيتاج منا   عن لريق الدعاة  وذلك     ِبخالر ونَثر هذه الهاهرة ا دمرةكثرة 
وا قرور وا سموع  ا رئص  اَلتصال     واسعام  الدولي   ومجي  وسائ   ا علوماي  الاباا واخلطب وشبَ   ومراكز 

م  بيان أن ترمي   احلديث    دف توضيت خمالر الفسا  على ا ستوى الثقايف والديي واَلتتماعص واَلْتصا ِ   
و ا تار بَتاا هللا عز وت  وسن  نبيا حلى هللا عليا وسل , وبيان     الفسا  َلَّنا هص خمالف  حرُي  لألوامر اسهلي 

أن ذلك  لي  على ضع  الوازع الديىن لدى الفاسد وا فسد, وهلذا فإن اسسام يعم  على تنمي  وتقوي  الوازع  
   ارس  الفسا  وارتَاا ترائما  يَون الوازع الديىن هو الذى مين  ا رر من ممالديىن لدى ك  أفرا  اجملتم  ذث
َْرُ  َُلَلا َُْليًا  وهذا كلا تصديق لقولا تعاال: }  َْ َلْوَن َعُن اْلَفَساُ  يف ا ْ  ُأوُلو بَُقيا   يـَنـْ َُ ْبُل ْـَ فـََلْوََل َكاَن ُمَن اْلُقُروُن ُمْن 

وَ  ُلْ   ُمنـْ َنا  َأْوَيـْ فُ مماْن  أُْترُُفوا  َما  ظََلُموا  الاُذيَن  جُمْرُُمَ   اتـاَبَ   وََكانُوا  َوَأْهُلَلا    *يُا  ُبهُْل    اْلُقَرى  لُيـُْلُلَك  رَب َك  َكاَن  َوَما 
 .  ( 117   116هو : )  { . ُمْصُلُ ونَ 

وأسرًة    باابً اجملتم : ش  َلن ذ ا ظاهرة الفسا  واسفسا  وعاَتلا َل يقتصر على فئ   معين  ، وَلَّنا يام  مجيَ  أفرا  
َلن ْصر ىف    -و عاًة ومؤسساي  وذَومً   فإذا كان الطبيب يعطى ا ريض ترع  متَامل  ذث يافى من َسقما  

ِه   فَذلك عاج هذه الهاهرة يَون م  تَات  اجملتم  جبمي  فئاتا، فَ  فئ  هلا  ور ،    -نوع منلا َل يت  شفا
 كما ْي :   وابكتمال اَ وار يرتف  البنيان، وَلَل

 َلذا كنب تبىن وت ك يلدم   ............ومث يبلغ البنيان يوماً متاَما 
 أن يجعلنا من الذين يصلحون في األرض وال يفسدون.ل الله نسأ

 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية            وأقم الصالة،،،،،                   الدعاء،،،،،،،                              
 خالد بدير بدوي /د 


