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بـدءا مـن فسـاد ، فاإلسـالم ذاتـه ثـورة ضـد الفسـاد، إن الدين اإلسالمي احلنيف حارب الفساد منذ اليوم األول لبعثة النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم
وينشـر بـدال ، وجاء ليقضى على األخـالق الذميمـة والعصـبيات اجلاهليـة، باد فقد جاء ليحرر الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب الع؛العقيدة
جــاء ليقضــى عـلـى كــل مظــاهر الفســاد االقتصــادية واالجتماعـيـة ويؤصــل ـبـدال ، وتكــون العصــبية لـلـدين وحــده، األخــالق القوـميـة احلمـيـدة، منهــا

 . كلهمنها كل ما هو حسن وكل ما من شأنه أن ينهض باألمة وجيعلها رائدة العامل
لقد جاءت الشريعة اإلسالمية السمحة لتحقيق مصاحل العباد ودفع املفاسد عنهم، وهذا هو اهلـدف مـن بعثـة األنبيـاء علـيهم السـالم؛  حيـث و

ْإن { : كان اإلصالح هو سبيل أئمة املصلحني من األنبياء والرسل علـيهم الصـالة والسـالم وهـو مـنهجهم، فشـعيب عليـه السـالم يقـول لقومـه ِ
ُيد إال اإلصالح ما اسـتطعت ُِأر ْ َْ َ ْ َ َ َ ِْ َِّ َاخلفـين يف قــومي وأصـلح وال تـتبـع سبيل { : ، وأوصـى موسـى عليـه السـالم أخـاه هـارون فقـال]٨٨: هـود[} ُ ِ َـِ ْ ََّ ََ َْ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ ِ ُْ ْ

َالمفســدين  ُِ ِ ْ َوال تـفســدوا يف األ{ : ، فــاهللا عــز وجــل /ــى عــن اإلفســاد فقــال ســبحانه]١٤٢: األعــراف[} ْ ْ ِ ُ ِ ْ ُ َرض بـعــد إصــالحها ََ ِْ َ ْ ِْ َ َ : األعــراف[} ِ
َوإذا تـــوىل ســعى يف األرض ليـفســد فيهــا { : ً، وأخــرب جــل وعــال أنــه ال حيــب الفســاد وال حيــب املفســدين فقــال مبينــا حــال بعــض النــاس]٥٦ ْ َِ َِ ِ ْ ُ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َِ

َويـهلك احلرث والنَّسـل واللـه ال حيـب الفساد  َـ َْ ُّ ُِ َ ُ َّ َ َ ََ ْ َ َْ ُْ َ ِ َوأحسن كما أحسـن اللـه إليـك { : ، وأمـر باإلحسـان و/ـى عـن الفسـاد فقـال]٢٠٥: البقـرة[} ْ َِْ ُ ْ َّْ َ َـ ََ َ ََ ْ ِـ
َوال تــبـغ الفســاد يف األرض إن الـلـه ال حيب المفسدين ُ َِ ِــ ِْــ ْ ُّْ ُ َ ََ َّ َّ ِ ِ َْ ْ ِِ َ َ َ ، وـبـني جــل وعــال الفــارق العظــيم ـبـني أهــل اإلصــالح وأهــل الفســاد ]٧٧: القصــص[} َْ

َّأم جنعل ال{ : فقال ُ َ َْ ِذين آمنوا وعملوا الصاحلات كالمفسدين يف األرض أم جنعل المتقني كالفجار َْ َّ ُْ ْ َْ ْ ََ ِ ِ ِ َِّ َُ َ ُ َ َُ َ َْْ َْ ِ ْ ِ ِ ِ َ ََّ ُ ِ َ  ].٢٨: ص[} ُ
ُوإذا تـوىل سعى يف األرض ليـفسد فيها ويـهلك احلـرث والنَّسـل والله ال{:وأضاف اهللا اإلفساد إىل املنافق فقال َّـ ََّ َ َ ََ ْ َ ََْ ُ َْ َْ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ ِ َْ ِ َ َ َ حيب الفسـادِ َْ ُّ ) ٢٠٥/ البقـرة(} ُِـ

ّيـقـول اـبـن جرـيـر الطربي يف تفســريه هلــذه اآلـيـة ّاختـلـف أهــل التأوـيـل يف معــىن اإلفســاد اـلـذي أضــافه اهللا:" ّــ ّ عــز وجــل-ّ : فقــال:  إيل هــذا املـنـافق-ّ
ّتأويلـه ـمـا قلـنـا فيـه ـمـن قطـعـه الطريـق، وإخافـتـه الســبيل كمـا حــدث ـمـن األخــنس بـن شــريق ّـبـل مـعـىن ذلـك قطــع اـلـرحم وســفك : وـقـال بعضـهم. ّ

ّوقد يدخل يف اإلفساد مجيع املعاصي، وذلـك أن العمـل باملعاصـي إفسـاد يف األرض، فلـم خيصـص اهللا وصـفه بـبعض معـاين ... دماء املسلمني  ّ
 ه.أ."اإلفساد دون بعض

ذين حياربون اللــه {: قــول تعــاىلويف ســياق التشــريع القــانوين وضــعت أشــد عقوبــة وأقســاها يف اإلســالم ضــد املفســدين يف األرض ي َإمنــا جــزاء ال َّ َ ُ َِ َــَّــ ُ َ ِ ُ َ ََِّ
ُّورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يـقتــلـوا أو يصـلبوا أو تـقطع أـيـديهم وأرجلهم من ـخـالف أو يـنـفـوا مـن األرض ذـلـك هلم خـزي يف اـلـد َ َ َ َ َ َِ ٌِ ْ ْْ ِ ِ ِ ِْـ ْ َـْ َُ َ ِ َِ ِ ِْ ُـ ْ ْ ََ َّ َْ َْ َ َ ََ َ َُْ ُ َ ُ ُ َ ُْـ ْ ْ ُ ٍْ ُ ُِ ْ َّـُ َُّ َ ْ ً َـ َ َ ْـ َْنـيا ََ

ٌوهلم يف اآلخرة عذاب عظيم  ِ َ ٌَ َ ََِ ِ ْ ِ ُْ عـن أنـس وهلذا قاوم الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم املفسـدين ونكـل Pـم وعاقبـه أشـد العقوبـة؛ ف، ]٣٣: املائدة[} َ
ت ؟أخـربين عـن أشـد عقوبـة عاقـب Pـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: سألين احلجـاج قـال” : بن مالك قال  رسـول اهللا قـدم علـى:  قـال قلـ

صلى اهللا عليه وسلم قوم من عرينة من البحرين، فشكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما لقوا من بطو/م، وقد اصفرت ألـوا/م وضـمرت 
 واخنمصــت بطــو/م، فــأمرهم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أن يــأتوا إـبـل الصــدقة فيشــربوا مــن أبواهلــا وألبا/ــا، حــىت إذا رجعــت إـلـيهم ألــوا/م

بطــو/م عمــدوا إىل الراعــي فقتـلـوه واســتاقوا اإلـبـل، فأرســل رســول اهللا صــلى اهللا علـيـه وســلم يف آـثـارهم، فقطــع أـيـديهم وأرجلهــم ومســر أعـيـنهم مث 
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ن ؛ ويسـعووازدهارهـاوإصـالحها هـذا يف سـياق مـن يقطعـون الطريـق أمـام إعمـار األرض ]. البخـاري ومسـلم [” ألقاهم يف الرمضاء حىت مـاتوا 
 !!يف األرض فسادا 

َوال {:  قال سبحانه-عز وجل-هذا أمر اهللا و أن يسعى لإلصالح يف األرض ال لإلفساد فيها، لقد أوجب اإلسالم على كل مسلم: عباد اهللا َ
َتـفسدوا يف األرض بـعد إصالحها ِْ ِْ ِْ َ َُ ِ َ ِ ْ  .لك  بذ-صلى اهللا عليه وسلم-، وجاءت سنة النيب  ] ٥٦اآلية : سورة األعراف [} ُ

ّ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال- رضي اهللا عنه-ّعن أيب سعيد اخلدريف ّ ّ ّإذا أتيت على راع فناد ثالث مرات، فإن أجابـك وإال فاشـرب «: ّ ّ
ـك وإال فكــل مــن غــري أن تفســد. ّمــن غــري أن تفســد، وإذا أتـيـت علــى حــائط بســتان فنــاد صــاحب البســتان ـثـالث مــرات أمحــد ( )» ّفــإن أجاـب

 )م وصححهواحلاك
ّـقـال رســول اهللا صــلى اهللا  : قاـلـت- رضــي اهللا عنهــا-عــن عائشــةويف جمــال اإلنفــاق حثـنـا صــلى اهللا علـيـه وســلم عـلـى عــدم اإلفســاد يف النفـقـة؛ ف

نقص ال يـ. إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة، كان هلا أجرها مبا أنفقت، ولزوجها أجره مبا كسب، وللخازن مثل ذلك«: ّعليه وسلم
 )البخاري ومسلم واللفظ له ( »بعضهم أجر بعض شيئا
ً علـى التيسـري يف الـزواج وحسـن االختيـار حفاظـا علـى األعـراض ودرءا ملفاسـد العنوسـة وتـأخر - صـلى اهللا عليـه وسـلم -ويف جمال الزواج حثنـا  ً

ّول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمقـال رسـ : قـال- رضـي اهللا عنـه-عـن أيب هريـرةًالـزواج؛ وسـدا ألبـواب احلـرام والفـواحش؛ ف إذا خطـب إلـيكم مـن «: ّ
ّترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض  )الرتمذي وحسنه( »ّ

 -ّـعـن أيب اـلـدرداء عـلـى إصــالح ذات الـبـني؛ وحــذرنا مــن فســادها أل/ــا حتـلـق احلســنات وـتـدمر اmتمــع؛ ف– صــلى اهللا علـيـه وســلم -كمــا حثـنـا 
ّـقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم : قــال- اهللا عنــهرضــي ّـــأال أخــربكم بأفضــل ـمــن درجــة الصيام والصالة والصدقة«: ّ ّــ : ـقــال. بلــى: قــالوا» ّــ
 )أبو داود والرتمذي واللفظ له وصححه األلباين( » ّصالح ذات البني فإن فساد ذات البني؛ هي احلالقة«

ري مـن األحاديـث الـيت حفلـت Pـا  ممـا ال - والـيت تـدعو إىل اإلصـالح وتنهـى عـن الفسـاد يف كـل جمـاالت احليـاة - السـنة املطهـرة وغري ذلـك كثـ
 .يتسع املقام لذكرها؛ ويكفي القالدة ما أحاط بالعنق

الح يف  الـذين جـاءوا باإلصـ-علـيهم السـالم-إن اإلفساد يف األرض أمر جيب التحذير منـه والتنبـه لـه، ألنـه أمـر خمـالف لـدعوة األنبيـاء والرسـل 
، جــاءوا ليســعدوا النــاس، ولينشــروا اخلــري بيــنهم، والفــالح والصــالح، وإن -عــز وجــل-األرض، وإخــراج النــاس مــن عبــادة العبــاد إىل عبــادة اهللا 

اد يف  يتضرر مـن إفسـاد العبـٌكل؛ والطيور والدواب؛ فاإلفساد يف األرض له ضرر عظيم على البالد والعباد، وحىت على احليوانات، والرب والبحر
ٌنـوع مـن : واحلبارى )القرطيب( " والذي نفسي بيده إن احلبارى لتموت هزال يف وكرها بظلم الظامل ": - رضي اهللا عنه–أبو هريرة  قال األرض،
َإن البهــائم تلعــن عصــاة ـبـين آدم إذا اشــتدت السنة : وـقـال جماهــد رمحــه اهللا. الطـيـور  ؤم هــذا بشــ: وتقــول ،  وأمســك املطــر –القحــط :  أي –َــ

: يقوـلـون يلعنـون املفسـد ودواب األرض وهوامهــا ، حـيت اخلنـافس والعـقـارب إن : وـقـال عكرمـة رمحـه اهللا   . وفسـاده يف األرضمعصـية ابـن آدم
 إذا مــات":ـقـال صــلى اهللا علـيـه وســلم ـلـذلك تفــرح الطـيـور واـلـدواب والشــجر مبــوت العـبـد الفاـسـد الفــاجر؛  فقــد .ُمنعـنـا القطــر ـبـذنوب ـبـين آدم 

 )مسلم(" .ح منه العباد والبالد والشجر والدواب اسرتا الفاجر العبد
 الفسادوأشكال صور : العنصر الثاني
 :لإلفساد يف األرض صور وأشكال وألوان خمتلفة ومتعددة: أيها املسلمون

يعــد مــن أشــد صــور  فــإن مــن يقــوم بــذلك مــن حــرق املنشــآت العامــة وإتــالف األشــجار واحلــدائق :تخريــب وتــدمير المنشــآت العامــة: منهــا
ُإمنا جزاء الذين حياربون الله ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يـقتـلوا أو يصلبوا {:الفساد واإلفساد يف األرض؛ وقد نكل اهللا Pؤالء يف قوله َّْ ََّ َُ ُ َ ُ ُ ََ ََُّ ََ ْ ً َ َ َ َِ ْ َْ ِ َّْ ْ ََ َ َُ ََ ِ ََُّ ِ ُ َ ِ

َأو تـقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أ َ َ ٍَ َ ِ ِْ ْْ ُْ ُْ ُ ََ ِ ِ ْ َّ ٌو يـنـفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنـيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيمَُ ِ َ ٌَ َ َ ََِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِْ ُْ َُ ََ ْْ ُّ ٌ ْْ َ َِ ِ َْ َ  )٣٣:  املائدة (}ُْ



  )٣( 

ً فلو نظـرت إىل كـل وزارة أو مؤسسـة جتـد فيهـا فسـادا مـن نـوع خـاص؛ فمـثال فسـاد التعلـيم يكـون بـالغش فساد المؤسسات الرسمية؛: ومنها ٍ ٍ ً
إخل؛ .... قائمــة علــى اجلهــل والغــش؛ هــؤالء يتخرجــون؛ مــنهم األطبــاء؛ ومــنهم املهندســون؛ ومــنهم احملاســبون؛ ومــنهم املدرســـون وتربيــة أجيــال

َوإذا قيل هلم ال تـفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصـلحون {!! فكيف يصلحون اmتمع وهم يف األصل جاهلون ؟ َُ ِ ِْ ُ ُ َْ َُ ََّ ِِ ُِ ِ َْ ْ ِ ْ ُ َ َُْ َ َُّ أال إ/ـ*َ ِ َم هـم المفسـدون ََ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ
َولكن ال يشعرون ُُ ْ َ َ ْ ِ   .)١٢؛ ١١: البقرة (}ََ

ولو نظرت إىل الصحة لوجدت فسادا؛ يتمثل يف إمهال األطباء للمرضى وعدم العناية Pم؛ ورداءة األجهزة الطبية؛ وسوء اخلدمـة ؛ وقـد تسـبب 
 !! وقس على ذلك كل مؤسسات الدولة !! ونهذلك يف إزهاق أروح بريئة مسكينة فقرية؛ وكلكم تعلمون ذلك وتعايش

ري، والتعـدي علـى لـوازم العمـل، وعـدم اإلتقـان، وعـدم االنضـباط وااللتـزام : والعامل املشرتك يف الفساد بني هذه املؤسسات هو  ِّاإلمهال والتقصـ
 .بنظم العمل، واحملسوبية وعدم تكافؤ الفرص، وخبس العامل حقوقه

ُفـلما ألقوا قـال موسـى ما جئـتم بـه السـحر {: ً فاعله مفسدا فقال تعاىل-عز وجل- فقد مسى اهللا  السحر؛: صور الفساد في المجتمعومن ْ ِّ ِْ ِ ُ ِ َـ َ ُ َ َ َْ َ َْ َّ َ
َإن الـلـه ســيبطله إن الـلـه ال يصــلح عمــل املفسدين َِ ِــِ ُْ َ َ ُ ْ ُ ََ َ ُ ََّ ََّّ َِّ ُِِ ـملـا يرتـتـب ، ومســى اهللا عمــل الســحرة والســحر بأـنـه عمــل املفســدين، وذـلـك ]٨١:ـيـونس [ } ُْ

 .عليه من فساد األسر والتفريق بني الزوجني وخراب البيوت
قـتـل األنـفـس املعصــومة مـن كـبـائر اـلـذنوب، وـمـن اإلفســاد يف األرض،  وزوال هــذه اـلـدنيا وـمـا فيهــا أهــون ف ؛قـتـل اـلـنفس الـتـي حــرم اهللا: ومنـهـا

ن قــتــــل رجـــــل «: -صـــــلى اهللا علـيــــه وســـــلم- مـــــن قـتــــل رجـــــل مســـــلم، يقـــــول الـنــــيب -عـــــز وجـــــل-عـنــــد اهللا  ــــزوال اـلــــدنـيا أهـــــون عـلــــى الـلــــه م ٍـل ُِ َ َْ ُْ ِـــــَ ِ َّ ََ َ ْ َ ُّْ ُ ََ َ
ٍمسلم ِ ْ  .)الرتمذي( »ُ

 ـقـد حفــظ ـلـه حـقـه، فقــد -عــز وجــل-ً ـلـيس قاصــرا عـلـى قـتـل نفــس املـسـلم، ـبـل أيضــا يشــمل ذـلـك املعاهــد، واملســتأمن، ـفـإن اهللا فســاد القـتـل و
ِمن قـتـل نـفسـا معاهدا مل يـرح رائحـة اجلنَّـة، «:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-لنيب  أن ا-رضي اهللا عنهما–أخرج البخاري عن عبد اهللا بن عمر  َِ َ ُ ََ ََ َْ ْ َِ َْ ً َـ ً ْ َ ََ

ًوإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما َ َ ََ َ ِ ِ ِْ ََ َِ ْ ُُ َ َ ِ َّ َِ«. 
، فأطعمهـا مـن جـوع وآمـنهم مـن  فاألمن يف األوطان مطلب كل يريده وكل يطلبه، فقريش أنعـم اهللا عليهـا بنعمـة األمـنزعزعة األمن ؛: ومنها

صـل حيخوف، وأن من يسعى لزعزعة األمن واإلفساد يف هذه البالد إمنـا يريـد اإلفسـاد يف األرض، وأن تعـم الفوضـى والشـر بـني عبـاد اهللا، فمـا 
ـيـد، ونعمــة االســتقرار اـلـذي إمنــا محلهــم عـلـى ذـلـك احلســد هلــذه النعمــة نعمــة األمــن، ونعمــة التوحويف بالدـنـا إمنــا هــو إرادة لإلفســاد يف األرض، 

 .ننعم فيه يف هذه البالد
َكل حـزب مبـا لديهم فرحون{ فمـن نظـر إىل حـال األمـة اآلن جيـدها فرقـا وأحزابـا ومجاعـات؛ و؛السـعي إلـى الفرقـة وتحـزب النـاس: ومنها ُـَ ِ ْ ِ ْ َ َـ َِ ٍ ْ ِ ُّ  }ُـ

َّوالل{: وكل يدعي لنفسه أنه املصلح، ولكن كما قال اهللا تعاىل؛ )٣٢: الروم( ِه يـعلم املفسد من املصلحَ ِ ْ ُ َُ ِ َِ ْ ُ َْ َ ، وأخـرب ]٢٢٠اآليـة : سورة البقرة [} ُ
دل دـيـنكم أو أن يظهر يف األرض الفســاد{: -عليــه الســالم-عــن فرعــون أنــه ـقـال عــن موســى  َإين أخاف أن يـب َ َ ُِ َْ ِِّ َ ِــ ْ ُُ َُ َ َ َْ َْــ َ ِ َ َــِّ ، ]٢٦اآليــة : ســورة غــافر [}ِ

ُأنـا ربكـم {: فهذا فرعون الذي قال. ًعى يف األرض فسادا ، وفرعون أعظم املفسدين واملسرفني  بأنه يس-عليه السالم-ففرعون يصف موسى  ُ َُّ ََ
َْاألعلى  .يرى أنه مصلح، وهذا من انتكاس الفطر والعياذ باهللا] ٢٤اآلية : سورة النازعات [} َ
لوا وتذهب رحيكمََوال{:  /ــى اهللا عــن الفرقــة والتحــزب، وأمــر اهللا باالجتمــاع، و/ــى عــن االخــتالفلــذلك ازعوا فـتـفش ْ تـن ُــ ُ ِ َ َ ْ َــ ََ ُ َــ َْ َ ُ َ ، ]٤٦:األنفــال [} َــ

ََُّواعتصموا حببل الله مجيعـا وال تـفرقـوا{: -جل وعال-ويقول  َ َََ ُ ًَ ِ َِِّ ِ َْ ِ  أمـر باالجتمـاع و/ـى عـن االخـتالف، -عـز وجـل-، فـاهللا ]١٠٣ :آل عمـران[} َْ
ِفنشــر الفرـقـة ـبـني الـنـاس بســبب احلسب، أو النَّسب َــِ َــ ، ومــن يســعى إىل نشــر الفرـقـة ـبـني اmتمــع ويســعى إىل اإلفســاد ـفـيهم فـيـه فســاد للمجتمــع، َْ

  .جيب نصحه، وإال حذرنا منه ألنه يسعى لإلفساد يف األرض



  )٤( 

 فهنــاك دعــوات غربيــة تـنـادي بإفســاد املــرأة حتــت مســمى الرقــي والتحضــر ومســايرة العصــر؛ واهلــدف منهــا ؛اـلـدعوة إـلـى إفســاد المــرأة: ومنهــا
، وأن تفـعــل كمـــا فعـــل نســـاء الكفـــر، فهـــذا أيضـــا مـــن اإلفســـاد يف األرض، وليحـــذر -عـــز وجـــل-دعوة اـملــرأة أن تعصـــي رPـــا اد اmتمـــع؛ ـفــإفســـ

 . كل أمر فيه خري وصالحإىلاإلنسان من ذلك أشد احلذر، وليسع 
ِظهر الفسـاد يف الـرب والبحـر مبـا كسبت أيـدي النَّـاس ليذيقهم بـعـض الـذي { : قال تعـاىل ؛المعاصي والفواحش والشرك باهللانتشار : ومنها ِ ِ َِّ َ ْ َْ َ ْ ُ ََـ ُـَ َ َِ َ ْ َـ ََ َِ ِ ْ ْ ْ َْ ِّ ِ ُ َ َ

َعملوا لعلهـم يـرجعـون ُ ُ َِ ْ َْ َّ َ ُ ِ وتعـارف النـاس عليهـا حـىت فنشـر الفاحشـة بـني النـاس، وحتبيـبهم هلـا، وتـذليل الصـعوبات الـيت تواجههـا، ؛ )٤١: الـروم (}َ
ّوالفــواحش شــيئا مألوـفـا؛ هــذا ـبـال شــك فـيـه فســاد اـلـبالد والعـبـاد؛ ـقـال اـبـن القــيم رمحــه اهللا يف قوـلـه تعــاىلأصــبحت املعاصــي  ً ِوال تـفســدوا يف {: ً ُ ِ ْ ُ َ

ِاألرض بــعـد إصــالحها  ْ ِْ َ َ ِ َْ ري طاعــة اهللا، بـعـد إصــالح اهللا هلــ:" ّــ؛ ـقـال أكـثـر املفسرين)٥٦/ األعــراف(}ْ ا ّال تفســدوا فيهــا باملعاصــي، واـلـدعاء إىل غــ
ّببـعـث الرســل، وبـيـان الشــريعة، واـلـدعاء إىل طاعــة اهللا، ـفـإن عـبـادة غــري اهللا واـلـدعوة إىل غــريه والشــرك ـبـه هــو أعظــم فســاد يف األرض، ـبـل فســاد  ّّ ّّ ّ

ّاألرض يف احلقيقة إمنا هو بالشرك به وخمالفة أمره، فالشرك والدعوة إىل غري اهللا وإقامة معبود غريه، ومطـاع متبـع غـري رسـول  ّ ّّ ّاهللا صـلى اهللا عليـه ّ
ّوسلم، هو أعظم فساد يف األرض، وال صالح هلا وال ألهلها إال بأن يكون اهللا وحده هو املعبود املطاع، والدعوة له ال لغريه، والطاعة واالتباع  ّ ّّ ّ

ّلرسوله ليس إال ؛ ومن تدبر أحوال العـامل وجـد كـل صـالح يف األرض سـببه توحيـد اهللا وعبادتـه وطاعـة رسـوله ّ ّ، وكـل شـر يف العـامل وفتنـة وبـالء ّ ّ
ّوقحط وتسليط عدو وغري ذلك سببه خمالفة رسوله، والدعوة إىل غري اهللا ورسوله  )فتح اmيد." ( ّ

ُّالســرقة واالخــتالس والرشــوة، والــرتبح مــن الوظيفــة، واســتغالل اجلــاه والســلطان والربــا، والقمــار ومنــع الزكــاة، كانتشــار  :ومنهــا الفســاد المــالي
فقد ميلك اإلنسان ويفسده بإنفاقـه يف احلـرام واملهلكـات واملخـدرات واملسـكرات؛ ؛ واإلنفاق يف احلرام؛ ر خيانة األمانة يف املعامالت املاليةوصو

ّقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم:  قال- رضي اهللا عنه-فعن جابر ّأمسـكوا علـيكم أمـوالكم وال تفسـدوها؛ فإنـه مـن أعمـر عمـرى فهـي «: ّ
ّ حـيــا وميـتــا -ذي أعمرهـــا ّلـلــ  أو جعلتهـــا ـلــك عمـــرك أو حياـتــك، أو مـــا - مـــثال-أعمرـتــك هـــذه اـلــدار: يقـــال: والعمـــرى) مســـلم( »  ولعقـبــه-ّ

 .عشت؛ فيلزمه احلفاظ عليها ولعقبه بعده
ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول:  قــال- رضــي اهللا عنــه- فعــن معاويــة:ومنهــا تتـبـع العــورات  ك إن«: ّ ّ اتبعــت عــورات النــاس ّــإن ّ

 )أبو داود وابن حبان(» أفسد م أو كدت أن تفسدهم
ّ فــالقلوب ممـلـوءة باحلقــد واحلســد والضــغينة والبغضــاء؛ وهــذا بــال شــك يــؤدي إىل فســاد اجلســد كلــه؛ فعــن النعمــان بــن :فســاد القلــوب: ومنهــا
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:  قال- رضي اهللا عنهما-بشري ّاحلالل بني، واحلرام بني، وبينهما مشبهات ال يعلمها كثري مـن «: ّ ّ ّ
ّفمن اتقى املشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات كراع يرعـى حـول احلمـى يوشـك أن يواقعـه. ّالناس ّ ّأال وإن لكـل ملـك محـى، . ّ ّ

ّأال إن محـــــى اهللا يف أرضـــــه حمارمـــــه، أال وإن يف اجلســـــد مضـــــغة إذا صـــــلحت  ّصـــــلح اجلســـــد كـلــــه، وإذا فســـــدت فســـــد اجلســـــد كـلــــه، أال وهـــــي ّ ّ
؛ ومن رمحة اهللا بنا أن أخفـى علينـا أمـراض القلـوب؛ فلـو أن القلـوب انكشـفت ورأى كـل إنسـان مـا يضـمره اآلخـر )البخاري ومسلم)(» القلب

ًله من حقد وعداوة وأمراض؛ ما دفن أحد أحدا؛ وقد جاء يف األثر   !!لو تكاشفتم ما تدافنتم: ٌ
 وذلـك بتقـدمي ذوي احلسـب أو الثقـة أو صـاحب املصـلحة علـى الكفـاءات يف شـىت جمـاالت اmتمـع؛ وهـذا بـال شـك الفساد اإلداري؛: ومنها

وضـع الصـغري مكـان الكبـري ؛ . ثالثـة: ما يفسد أمر القوم يا أمري املؤمنني ؟ قال ، ُيؤدي إىل فساد القوم؛ وقد سئل اإلمام علي بن أيب طالب 
 ..اهل مكان العامل ؛ وضع التابع يف القيادةوضع اجل

 .وقد تكلمنا يف خطبة كاملة عن تقدمي الكفاءات وأثره يف /ضة األمة
 عالج ظاهرة الفساد: العنصر الثالث

 :إن عالج ظاهرة الفساد والقضاء على هذه الظاهرة وسبل مواجهتها ينحصر يف ثالثة أمور رئيسية تتمثل فيما يلي: عباد اهللا
 : واإلرشاد بخطر الفساد وعاقبة المفسدينتوجيهال: ًأوال



  )٥( 

اإلعــالم املرئــي واملســموع واملقــروء ومراكــز الشــباب واألمســيات الدينيــة واخلطــب والــدروس الــدعاة وكثــرة التوعيــة والنــدوات؛ عــن طريــق وذلــك ب
 على املستوى الثقـايف والـديين واالجتمـاعي فساد الدف توضيح خماطرP ومجيع وسائل االتصال احلديثة؛ ؛واحملاضرات وشبكة املعلومات الدولية

،  خمالفـة صـرحية لألوامـر اإلهليـة وملـا جـاء بكتـاب اهللا عـز وجـل وسـنة نبيـه صـلى اهللا عليـه وسـلمهـيأن جرمية الفساد إمنا ؛ مع بيان واالقتصادي
إن اإلسـالم ي،  دليل على ضعف الوازع الديىن لدى الفاسد واملفسدوبيان أن ذلك عمـل علـى تنميـة وتقويـة الـوازع الـديىن لـدى كـل أفـراد وهلـذا فـ

 .اmتمع حىت يكون الوازع الديىن هو الذى مينع املرء من ممارسة الفساد وارتكاب جرائمه
ْلكـم ُك:"  تربية النشء على القيم واملبادئ اإلسالمية ألن األبوين مها املسئوالن عنهم، وبني ذلك الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم يف قولـهوكذلك ُ ُّ

ا  ت زوجه ه ، والمرأة راعـيـة يف بـي ه وهــو مســئول عــن رعيت َــراع وكلكــم مســئول عن رعيـتـه، اإلمــام راع ومســئول عــن رعيـتـه ، والرجــل راع يف أهل ُِ ِْــ َ ْ ْ َْ ِْ ْــ َ َ ُ َ َ َِ ٌِ ِ ِ ِــ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َُ َُ َْ َــْ َ َ َ َْ َّ َّ ََّ َ ٌَــ ٌ ٌُ ُ َُ ُ ٍ ٍ ْ ٍُ َّ ِ ُ ُّ َ
َومســئولة عن رعيتها، واخلــا ُْ َ َــَ ِ َِّ َ ْْ َــ ٌَ ْدم راع يف مال ســيده ومســئول عــن رعيـتـه، والرجل راع يف مال أبـيـه ومســئول عــن رعيـتـه، وكلكم راع ومسئول عن َ ْ َــْ َ ٌَ ٌ ٌُ ُ ْــُ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ َــ ُــ َ َ ََــ َ َ ٍَ ٍ ٍْ ُــ ُّ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََِّ ِ ِِ ُِ َّ ِ ِِ ِّ ُ

ِرعيتــه ِ َِّ َّإن اهللا ســائل كــل راع عمــا اســرتعاه ، أحفــظ أم ضــي: " ًوقــال أيضــا ) متفــق عليــه" ( َ َ ُ ٍ َّ ٌ َ ه َّ ِــع ؟ حــىت يســأل الرجــل عــن أهــل بيت ِ ُ َ ُ السلســلة "( َ
 )األلباين: الصحيحة

 :فرض عقوبات رادعة للمفسدين: ثانيا
ِّولــيكن اهلــدف مــن العقــاب هــو ردع كــل مــن تســول لــه نفســه أن  َ ُ ْ اهلــدف ، ولــيس ٍيفســد أو يقــدم علــى أي نــوع مــن أنــواع الفســاد بكــل صــورهَ

ل رســـول اهللا  علـــى تأصـــيل هـــذه املعـــاين يف نفـــوس ؛ فهـــاملفســـدِّالتشـــفي أو االنتقـــام مـــن  ِـــو شـــخص مـــريض يف حاجـــة إىل العـــالج؛ لـــذلك عم َ
ُالصحابة، فعن أيب هريـرة رضي الله عنه  ُ َْْ َّ َ ِ َ ََ َُ َِ ْ ِأيت النَّيب صلى الله عليه" َ ََْ ُ َّ َّ َ ُّ ِ َ َ وسلم برجل قد شرب، قالُِ َ ََ ِ ََّ ْ ٍ ُ ََ َِ ََاضربوه ، قال أبو هريـرة: َ َْ ُ ُ َُ َ َ ُ ِ ِفمنَّا الضارب بيده، :  ْ ِ َِ ُ ِ َّ ِ َ

َوالضارب بنـعله، والضارب بثـوبه، فـلما انصرف ََ ْ َّ ََ ِ ِِ ْ َِ ُِ ُِ َِّ ََّ َِْ ْ، قال بـعض القوَ َْ ُ ْ َ َ َأخزاك الله، قال: ِمَ َ ُ َّ َ َ ْ َال تـقولوا هكذا: َ ََ َ ُ ُ َتعينوا عليه الشيطانَ، ال َ َ َْ َّْ ِ َِ ُ  )البخاري"(ُ
ّإن إقامـة احلـد مـن العبـادات ، كاجلهـاد يف سـبيل اهللا ، فينبغـي أن يعـرف أن إقامـة احلـدود رمحـة مـن اهللا : "- رمحـه اهللا –يقول اإلمام ابن تيمية 

ويكـون قصـده رمحـة اخللـق بكـف النـاس عـن املنكـرات ؛ ال . ًفيكون الـوايل شـديدا يف إقامـة احلـد ، ال تأخـذه رأفـة يف ديـن اهللا فيعطلـه : بعباده 
 لفسـد الولـد -كما تشري به األم رقة ورأفة-مبنزلة الوالد إذا أدب ولده ؛ فإنه لو كف عن تأديب ولده :  اخللق شفاء غيظه ، وإرادة العلو على

 يــود ويــؤثر أن ال حيوجــه إىل تأديــب ، ومبنزلــة الطبيــب الــذي يســقي املــريض الــدواء الكريــه ، ه، وإمنــا يؤدبــه رمحــة بــه ، وإصــالحا حلالــه ؛ مــع أنــ
ل ،واحلجـم ، وقطـع العـروق بالفسـاد ، وحنـو ذلـك ؛ بـل مبنزلـة شـرب اإلنسـان الـدواء الكريـه ، ومـا يدخلـه علـى نفسـه ومبنزلة قطع العضو املتآكـ

فهكذا شرعت احلدود ، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوايل يف إقامتها ، فإنه مىت كـان قصـده صـالح الرعيـة والنهـي . من املشقة لينال به الراحة 
أالن اهللا ـلــه القلــوب ، وتيســـرت ـلــه : ة هلـــم ، ودـفــع املضــرة عـــنهم ، وابتغـــى بــذلك وجـــه اهللا تـعــاىل ، وطاعــة أـمــره عــن املنكـــرات ، جبـلــب املنفعــ

وأمـا إذا كـان غرضـه العلـو علـيهم ، وإقامـة رياسـته ليعظمـوه ، . أسباب اخلري ، وكفاه العقوبة البشرية ، وقد يرضى احملدود ، إذا أقـام عليـه احلـد 
 )السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية." (  من األموال ، انعكس عليه مقصوده أو ليبذلوا له ما يريد

 مينـع بالسـلطان بـاقرتاف احملـارم، أكثـر مـا مينـع بـالقرآن؛ ألن :أي، "إن اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن:" -رضي اهللا عنه- عثمان هلذا قال
-رآن، و/ـي القـرآن، بـل يقـدم علـى احملـارم وال يبـايل، لضـعف إميـا/م، وقلـة خـوفهم مـن اهللا بعض الناس ضعيف اإلميـان ال تـؤثر فيـه زواجـر القـ

 من عقوبة السلطان لئال يفتنهم، أو يضرPم، أو ينفيهم مـن واخافو، وا أن هناك عقوبة من السلطان، ارتدعوالكن مىت علم؛  -سبحانه وتعاىل
 !!البالد، فهم خيافون ذلك

 :  والعدالة االجتماعيةالواجباترعاية الحقوق و: ثالثا
كمــا أ/ــا تعــين ، العداـلـة االجتماعـيـة هــى إعطــاء كــل ـفـرد ـمـا يســتحقه وتوزـيـع املـنـافع املادـيـة يف اmتمــع، وـتـوفري متســاوي لالحتياجــات األساـسـية

 .املساواة يف الفرص؛ أي أن كل فرد لديه الفرصة يف الصعود االجتماعي
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لعدالـة االجتماعيـة يف أى جمتمـع مـن اmتمعـات سـبب هـام جـدا مـن أسـباب الفسـاد مهمـا كانـت القـوانني وال يشـك عاقـل يف أن انعـدام هـذه ا
لــذا مــن الضــرورى واحلتمــى ألى دوـلـة تريــد القضــاء علــى الفســاد أن تعــاجل ،  واحلكومــات حازمــة يف تنفيــذ القــانون؛ والعقوبــات شــديدة؛صــارمة

 .هذه املشكة
طعة موقـف عمـر رضـي اهللا عنـه مـع ذلـك الشـيخ اليهـودي الكبـري، فيـذكر أبـو يوسـف يف كتابـه اخلـراج فها هي كتب التـاريخ تسـطر بـأحرف سـا

مـن أي أهـل : أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مر بباب قوم وعليه سـائل يسـأل، شـيخ كبـري ضـرير البصـر، فضـرب عضـده مـن خلفـه فقـال"
فأخـذ عمـر رضـي اهللا عنـه بيـده فـذهب بـه : قـال. أسأل اجلزيـة واحلاجـة والسـن: فما أجلأك إىل ما أرى؟ قال: قال. يهودي: الكتب أنت؟ قال

فـواهللا مـا أنصـفناه إذا أكلنـا شـبيبته مث خنذلـه عنـد  انظـر هـذا وضـرباءه،:  مث أرسـل إىل خـازن بيـت املـال فقـالًئا؛إىل منزله، فأعطـاه مـن املنـزل شـي
فـــالفقراء هـــم املســـلمون واملســـاكني مـــن أهـــل الكتـــاب، ووضـــع عـنــه اجلزيـــة وعـــن ، )٦٠ -التوـبــة (}إمنـــا الصـــدقات للفقـــراء واملســـاكني{ اهلـــرم، 
عمــل علــى كفايــة الفقــراء واحملتــاجني؛ ، وهــو عــني مــا فعـلـه أمــري املــؤمنني عمــر بــن عبــدالعزيز رضــى اهللا عنــه حينمــا تــوىل اخلالفــة ؛ ه.أ".ضــربائه

 .وتزويج الشباب؛ وغري ذلك
أن نســد حاجــة هــؤالء األشــخاص حــىت ال يضــطروا حتــت وـقـع الضــغوط املعيشــية واحلياتـيـة وحتــت جيــب ، فحــىت تكــون هـنـاك وقاـيـة مــن الفســاد 

 .ضغط املستوى االجتماعي أن ميدوا أيديهم إىل أموال الناس فيأخذوا منها وهذا من باب سد الذرائع
 .واجب مهمل أو حق مضيع: فالفساد يقع من وجهني

ٌاجبا م املنوطة Pم؛ وهذا شائع وكثري يتمثل يف تقصري العاملني يف و: فالوجه األول ٌ. 
 .هضم احلقوق؛ وغياب العدالة االجتماعية: والوجه الثاين

 .وقد تكلمنا مع حضراتكم يف خطبة كاملة عن رعاية احلقوق والواجبات وأثرها يف /ضة األمة
 نقصان، وأخذ كل واحد حقه دون زيادة؛ لصـلح حـال واهللا الذي ال إله غريه، لو أدى كل إنسان واجبه على أكمل وجه دون: أحبيت يف اهللا 

 .  من فسادالبالد والعباد، والراعي والرعية، وما صرنا إىل ما حنن فيه
 .أختم حديثي معكم Pذه القصة اليت بينت صفات اmتمع املسلم يف عصر اخلالفة الراشدة؛ وماهلم من حقوق وما عليهم من واجبات

ً قاضـيا عـلـى املديـنـة، فمكــث عمــر بـن اخلطــاب رضــي اهللا عـنـه ســنة ه عـني عمــر ـبـن اخلطــاب رضــي اهللاهللا عـنـ روي أن أبـا بكــر الصــديق رضــي 
أمـن : كاملة مل خيتصم إليه اثنان، مل يعقد جلسة قضاء واحدة، وعندها طلب من أيب بكـر الصـديق إعفـاءه مـن القضـاء، فقـال أبـو بكـر لعمـر

ال يا خليفة رسول اهللا، ولكن ال حاجة يل عند قـوم مـؤمنني عـرف كـل مـنهم مـا لـه مـن حـق : مشقة القضاء تطلب اإلعفاء يا عمر؟ قال عمر
فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر يف أدائه، أحب كل منهم ألخيـه مـا حيـب لنفسـه، إذا غـاب أحـدهم تفقـدوه، وإذا مـرض 

وواسـوه، ديـنهم النصـيحة، وخلـتهم األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر، ففـيم عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصـيب عـزوه 
 !!خيتصمون؟

َإن حل ظـاهرة الفسـاد واإلفسـاد وعالجهـا ال يقتصـر علـى فئـة معينـة، وإمنـا يشـمل مجيـع أفـراد اmتمـع: عباد اهللا ٍَ ٍ ٍشـبابا وأسـرة ودعـاة ومؤسسـات : َّ ً ً ً
 فكـذلك عـالج هـذه - إن قصـر ىف نـوع منهـا ال يـتم شـفاؤه -َـعة متكاملة حـىت يشـفى مـن سقمه ًوحكومة؛ فإذا كان الطبيب يعطى املريض جر

 :الظاهرة يكون مع تكاتف اmتمع جبميع فئاته، فكل فئة هلا دور ، وباكتمال األدوار يرتفع البنيان، وإال كما قيل
َومىت يبلغ البنيان يوما متامه                إذا كنت تبىن وغريك يهدم ً 

 .نسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم أدوات بناء ال معاول هدم؛ وأن جيعلنا من املصلحني الذين يصلحون يف األرض وال يفسدون
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ـبـدءا مــن ، فاإلســالم ذاـتـه ـثـورة ضــد الفســاد، إن اـلـدين اإلســالمي احلنـيـف حــارب الفســاد مـنـذ الـيـوم األول لبعـثـة الـنـيب صــلى اهللا علـيـه وســلم
، وجــاء ليقضــى عـلـى األخــالق الذميمــة والعصــبيات اجلاهلـيـة، ـبـاد فـقـد جــاء ليحــرر الـنـاس ـمـن عـبـادة العـبـاد إىل عـبـادة رب الع؛فســاد العقـيـدة

جـاء ليقضـى علـى كـل مظـاهر الفسـاد االقتصـادية واالجتماعيـة ، وتكـون العصـبية للـدين وحـده، األخـالق القوميـة احلميـدة، وينشر بدال منها
 . كلهويؤصل بدال منها كل ما هو حسن وكل ما من شأنه أن ينهض باألمة وجيعلها رائدة العامل

لقــد جــاءت الشــريعة اإلســالمية الســمحة لتحقيــق مصــاحل العبــاد ودفــع املفاســد عــنهم، وهــذا هــو اهلــدف مــن بعـثـة األنبـيـاء علــيهم الســالم؛  و
حيــث كــان اإلصــالح هــو ســبيل أئمــة املصــلحني مــن األنبيــاء والرســل علــيهم الصــالة والســالم وهــو مــنهجهم، فشــعيب عليــه الســالم يقــول 

ُِإن أر{ : لقومه ْ ُيد إال اإلصالح ما استطعت ِ ْ َْ َ ْ َ َ َ ِْ َِّ ْاخلفـين يف قــومي وأصـلح { : ، وأوصى موسى عليه السـالم أخـاه هـارون فقـال]٨٨: هود[} ُ ِ ْ ََ ِ ْ َ ِ ِ ُْ ْ
بيل المفســـــدين  ع س َوال تـتب ُ َِ ِ ْ ْ َ ِ َـــــِـــــ ْ ََّ َوال تـفســـــدوا يف األ{ : ، ـفــــاهللا عـــــز وجـــــل /ـــــى عـــــن اإلفســـــاد فـقــــال ســـــبحانه]١٤٢: األعـــــراف[} َ ْ ِ ُ ِ ْ ُ َرض بــعــــد ََ ْ َ ِ ْ

َإصالحها  ِ َ ْ َوإذا تــوىل سـعى { : ً، وأخرب جل وعال أنه ال حيب الفسـاد وال حيـب املفسـدين فقـال مبينـا حـال بعـض النـاس]٥٦: األعراف[} ِ َ َّ َ َ َ َِ
اد  رث والنَّســــل واللــــه ال حيــــب الفس ك احل ا ويـهل د فيه َيف األرض ليـفس َــــ َْ ُّ ُِ َِــــ ُ َّ َ َ ََ ْ َ َـــْـَ ُْ َْ ِــــ ِ ِْ َــــ ْْ ُ ِ َ : ، وأمــــر باإلحســــان و/ــــى عــــن الفســــاد فقــــال]٢٠٥: البقــــرة[} ِ

َوأحسن كما أحسن الله إليك وال تـبغ الفساد يف األرض إن الله ال حيب المفسدين{  ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ُّْ ُ َ ََ ُ ْ َّْ ََّّ ِ ِِ َْ ْ ِِ َ َ ََ ْ َْ َ َ َ ، وبني جل وعـال الفـارق العظـيم ]٧٧: القصص[} َْ
َّــأم جنعــل ال{ : بــني أهــل اإلصــالح وأهــل الفســاد فقــال ُ َ َْ وا الصاحلات كالمفسدين يف األرض أم جنعل المتقــني كالفجــار َْ وا وعمل ِذين آمن َّ ُْ ْ َْ ْ ََ ِ ِ ِ َِّ َُ َ ُ َ َُ َــ َْْ َْ ِ ْ ِ ِــ ِ َ َّــَ ُــ ِ َ } ُــ

 ].٢٨: ص[
ه ال{:وأضــاف اهللا اإلفســاد إىل املنــافق فقــال وىل سعى يف األرض ليـفســد فيهــا ويـهلــك احلــرث والنَّســل والل ُوإذا تـ َّــ ََّ َ َ ََ ْ َ َْ َ ُ َْــ َْ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ ِ َْ ِ َ َــ َ حيب الفســادِ َْ ُّ / البقــرة(} ُِــ

ّيقول ابن جرير الطربي يف تفسريه هلذه اآلية) ٢٠٥ ّاختلف أهل التأويل يف معىن اإلفساد الـذي أضـافه اهللا:" ّ ّ عـز وجـل-ّ :  إيل هـذا املنـافق-ّ
ّتأويله ما قلنا فيه من قطعـه الطريـق، وإخافتـه السـبيل كمـا حـدث مـن األخـنس بـن شـريق: فقال ّبـل معـىن ذلـك قطـع الـرحم : وقـال بعضـهم. ّ

ـك أن العمــل باملعاصــي إفســاد يف األرض، فـلـم خيصــص اهللا وصــفه ... وســفك دمــاء املســلمني  ّوقــد ـيـدخل يف اإلفســاد مجـيـع املعاصــي، وذـل ّ
 ه.أ."ببعض معاين اإلفساد دون بعض

َإمنـا جـزاء الذين حياربون اللـه {: قـول تعـاىلويف سياق التشريع القانوين وضـعت أشـد عقوبـة وأقسـاها يف اإلسـالم ضـد املفسـدين يف األرض ي َّ َ ُ َِ َُـَّـ َ ِ ُ َ ََِّ
ُّورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يـقتـلوا أو يصلبوا أو تـقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو يـنـفوا من األرض ذلك هلم خـزي يف الـد َ َ َ َ َ َِ ٌِ ْ ْْ ِ ِ ِ ِْ ْ َـْ َُ َ ِ َِ ِ ِْ ُ ْ ْ ََ َّ َْ َْ َ َ ََ َ َُْ ُ َ ُ ُ َ ُْ ْ ْ ُ ٍْ ُ ُِ ْ َُّ َُّ َ ْ ً َ َ َ ْ َْنـيا ََ

ٌوهلم يف اآلخرة ـعـذاب عظيم  ِــ َ ٌَ َ ََِ ِــ ْ ِ ْ ُــ عــن وهلــذا ـقـاوم الرســول صــلى اهللا علـيـه وســلم املفســدين ونكــل Pــم وعاقـبـه أشــد العقوـبـة؛ ف، ]٣٣: املاـئـدة[} َ
ـك ـقـال  ـقـدم عـلـى:  ـقـال قـلـت ؟أخــربين عــن أشــد عقوـبـة عاـقـب Pــا رســول اهللا صــلى اهللا علـيـه وســلم: ســألين احلجــاج قــال” : أـنـس ـبـن ماـل



  )٢( 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـوم مـن عرينـة مـن البحـرين، فشـكوا إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـا لقـوا مـن بطـو/م، وقـد اصـفرت 
أـلـوا/م وضــمرت بطــو/م، ـفـأمرهم رســول اهللا صــلى اهللا علـيـه وســلم أن ـيـأتوا إـبـل الصــدقة فيشــربوا مــن أبواهلــا وألبا/ــا، حــىت إذا رجعــت إـلـيهم 

 واخنمصـــت بطـــو/م عمـــدوا إىل الراعـــي فقتـلــوه واســـتاقوا اإلـبــل، فأرســـل رســـول اهللا صـــلى اهللا علـيــه وســـلم يف آـثــارهم، فقطـــع أـيــديهم أـلــوا/م
هــذا يف ســـياق مــن يقطعــون الطرـيــق أمــام إعمـــار األرض ]. البخـــاري ومســلم [” وأرجلهــم ومســر أعـيــنهم مث ألقــاهم يف الرمضــاء حـــىت مــاتوا 

 !!ن يف األرض فسادا ؛ ويسعووازدهارهاوإصالحها 
:  قـال سـبحانه-عـز وجـل-هـذا أمـر اهللا و أن يسـعى لإلصـالح يف األرض ال لإلفسـاد فيهـا، لقد أوجب اإلسـالم علـى كـل مسـلم: عباد اهللا

َوال تـفسدوا يف األرض بـعد إصالحها{ ِْ ِْ ِْ َ َُ ِ َ ِ ْ َُ  .لك  بذ-صلى اهللا عليه وسلم-، وجاءت سنة النيب  ] ٥٦اآلية : سورة األعراف [} َ
ّ عــن الـنـيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال- رضــي اهللا عنــه-ّعــن أيب ســعيد اخلــدريف ّ ّ ّإذا أتيــت عـلـى راع فنــاد ثــالث مــرات، فــإن أجابــك وإال «: ّ ّ

ّـفـــإن أجاـبـــك وإال فكــــل ـمـــن غــــري أن . ّفاشـــرب ـمـــن غــــري أن تفســــد، وإذا أتـيـــت عـلـــى حـــائط بســــتان فـنـــاد صــــاحب البســــتان ـثـــالث مـــرات
 )م وصححهأمحد واحلاك( )» تفسد

ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا  : قالـت- رضـي اهللا عنهـا-عـن عائشـةويف جمال اإلنفاق حثنا صلى اهللا عليه وسلم على عدم اإلفساد يف النفقة؛ ف
ال . إذا أنفقـت املـرأة مـن طعـام بيتهــا غـري مفسـدة، كـان هلـا أجرهـا مبـا أنفـقـت، ولزوجهـا أجـره مبـا كسـب، وللخـازن مثـل ذـلـك«: ّعليـه وسـلم

 )البخاري ومسلم واللفظ له ( »نقص بعضهم أجر بعض شيئاي
ً على التيسري يف الزواج وحسن االختيار حفاظا على األعراض ودرءا ملفاسد العنوسة وتـأخر - صلى اهللا عليه وسلم -ويف جمال الزواج حثنا  ً

ّول اهللا صلى اهللا عليه وسـلمقال رس : قال- رضي اهللا عنه-عن أيب هريرةًالزواج؛ وسدا ألبواب احلرام والفواحش؛ ف إذا خطـب إلـيكم مـن «: ّ
ّترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض  )الرتمذي وحسنه( »ّ

 -ّعـن أيب الـدرداء على إصالح ذات البني؛ وحذرنا من فسـادها أل/ـا حتلـق احلسـنات وتـدمر اmتمـع؛ ف– صلى اهللا عليه وسلم -كما حثنا 
ّـقـال رســول اهللا صــلى اهللا علـيـه وســلم : ـقـال- اهللا عـنـهرضــي ّــأال أخــربكم بأفضــل مــن درجــة الصيام والصالة والصدقة«: ّ ّــ : ـقـال. بـلـى: ـقـالوا» ّــ
 )أبو داود والرتمذي واللفظ له وصححه األلباين( » ّصالح ذات البني فإن فساد ذات البني؛ هي احلالقة«

 ممـا ال - واليت تدعو إىل اإلصالح وتنهى عـن الفسـاد يف كـل جمـاالت احليـاة - السنة املطهرة وغري ذلك كثري من األحاديث اليت حفلت Pا
 .يتسع املقام لذكرها؛ ويكفي القالدة ما أحاط بالعنق

الح  الـذين جـاءوا باإلصـ-علـيهم السـالم-إن اإلفساد يف األرض أمر جيب التحـذير منـه والتنبـه لـه، ألنـه أمـر خمـالف لـدعوة األنبيـاء والرسـل 
، جــاءوا ليســعدوا الـنـاس، ولينشــروا اخلــري بـيـنهم، والفــالح والصــالح، -عــز وجــل-يف األرض، وإخــراج الـنـاس مــن عـبـادة العـبـاد إىل عـبـادة اهللا 

 يتضـرر مـن إفسـاد ٌكـل؛ والطيـور والـدواب؛ فوإن اإلفساد يف األرض له ضرر عظيم على البالد والعبـاد، وحـىت علـى احليوانـات، والـرب والبحـر
 )الـقــرطيب( " والــذي نفســـي بـيــده إن احلبــارى لتمـــوت هـــزال يف وكرهــا بظـلــم الظـــامل ": - رضـــي اهللا عـنــه–أـبــو هريــرة  ـقــال اد يف األرض،العبــ

َإن البهـائم تلعـن عصـاة بـين آدم إذا اشـتدت السنة : وقـال جماهـد رمحـه اهللا. ٌنوع مـن الطيـور : واحلبارى ،  وأمسـك املطـر –القحـط :  أي –َـ
دواب األرض وهوامهـــا ، حــيت اخلـنــافس والعـقــارب إن : وقــال عكرـمــة رمحــه اهللا   . وفســـاده يف األرضؤم معصـــية ابــن آدمـهــذا بشــ: وتقــول 

قـال صـلى لـذلك تفـرح الطيـور والـدواب والشـجر مبـوت العبـد الفاسـد الفـاجر؛  فقـد .ُمنعنا القطـر بـذنوب بـين آدم : يقولون يلعنون املفسد و
 )مسلم(" .ح منه العباد والبالد والشجر والدواب اسرتا الفاجر  العبدإذا مات":اهللا عليه وسلم 



  )٣( 

 الفسادوأشكال صور : العنصر الثاني
 :لإلفساد يف األرض صور وأشكال وألوان خمتلفة ومتعددة: أيها املسلمون

 يعـد ـمـن أشـد صــور  فـإن ـمـن يقـوم ـبـذلك مـن حـرق املنشــآت العامـة وإـتـالف األشـجار واحلــدائق:تخرـيـب وتـدمير المنشــآت العاـمـة: منهـا
ذين حياربون الـلـه ورســوله ويسعون يف األرض فسادا أن يـقتـلــوا أو {:الفســاد واإلفســاد يف األرض؛ وقــد نكــل اهللا Pــؤالء يف قوـلـه َْإمنــا جــزاء ال ََُّ ََُ َ ُ ُ َْ ً َــ َ َ َِ ْ َْ ِ َّْ ْــ ََ َ َُ ََ َّ ِ َــَّــ ُ ِ ُ َ َ ِ

ٍيصلبوا أو تـقطع أيديهم وأرجلهم من خالف  َ ِ ِْ ْ ُْ ُْ ُْ ُ َ َُ َ ََ ِ ِ ْ َّ ََّ ُ ٌأو يـنـفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنـيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيمَ ِ َ ٌَ َ َ ََِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِْ ُْ َُ ََ ْْ ُّ ٌَ ْْ َ َِ ِ َْ َ  )٣٣:  املائدة (}ُْ
ً فلو نظرت إىل كل وزارة أو مؤسسة جتد فيها فسادا من نوع خاص؛ فمثال فساد التعليم يكون بالغش فساد المؤسسات الرسمية؛: ومنها ٍ ٍ ً

إخل؛ ....ل قائمــة عـلـى اجلهــل والغــش؛ هــؤالء يتخرجــون؛ ـمـنهم األطـبـاء؛ وـمـنهم املهندســون؛ وـمـنهم احملاســبون؛ وـمـنهم املدرســون وتربـيـة أجـيـا
ا حنـــن مصـــلحون {!! فكيـــف يصـــلحون اmتمـــع وهـــم يف األصـــل جـــاهلون ؟ َوإذا قيـــل هلـــم ال تـفســـدوا يف األرض قـــالوا إمن َُ ِ ِْ ُ ُ َْ َُ َّـــ َِ ِ ُِ ِ َْ ْ ِ ْ ُ َ َْ ُ َ َُّ أال إ/ـــ*َ ِ ُم هــــم ََ ُ ْ

َالمفسدون ولكن ال يشعرون َُُ ْ َ َ ْ ِ ََِ ُُ ْ   .)١٢؛ ١١: البقرة (}ْ
وـلـو نظــرت إىل الصــحة لوجــدت فســادا؛ يتمـثـل يف إمهــال األطـبـاء للمرضــى وعــدم العناـيـة Pــم؛ ورداءة األجهــزة الطبـيـة؛ وســوء اخلدمــة ؛ وقــد 

 !! وقس على ذلك كل مؤسسات الدولة !! شونهتسبب ذلك يف إزهاق أروح بريئة مسكينة فقرية؛ وكلكم تعلمون ذلك وتعاي
ِّاإلمهـــال والتقصـــري، والتـعــدي عـلــى ـلــوازم العمـــل، وعـــدم اإلتـقــان، وعـــدم االنضـــباط : والعاـمــل املشـــرتك يف الفســـاد ـبــني هـــذه املؤسســـات هـــو 

 .وااللتزام بنظم العمل، واحملسوبية وعدم تكافؤ الفرص، وخبس العامل حقوقه
ا جـئـتم ـبـه {: ً فاعـلـه مفســدا فقــال تعــاىل-عــز وجــل- فقــد مســى اهللا الســحر؛:  صــور الفســاد ـفـي المجتمــعوـمـن ِفـلمــا ألقــوا ـقـال موســى م ِ ُ ْ ِ َــ َ ُ َ َ َْ َ َْ َّ َ

َالسحر إن الله سيبطله إن الله ال يصلح عمل املفسدين َِ ِِ ُْ َ َ ُ ْ ُ ََ َ ُ ََّ ََّّ َِّ ُِ ِ ْ ُْ ُ  ملـا ، ومسى اهللا عمل السحرة والسحر بأنه عمل املفسدين، وذلـك]٨١:يونس [ } ِّ
 .يرتتب عليه من فساد األسر والتفريق بني الزوجني وخراب البيوت

قتل األنفس املعصومة من كبـائر الـذنوب، ومـن اإلفسـاد يف األرض،  وزوال هـذه الـدنيا ومـا فيهـا أهـون ف ؛قتل النفس التي حرم اهللا: ومنها
ن قـتــــل رجــــل  «:-صــــلى اهللا عليــــه وســــلم- مــــن قتــــل رجــــل مســــلم، يقــــول الـنـــيب -عــــز وجــــل-عنــــد اهللا  ٍلــــزوال الــــدنـيا أهــــون علــــى اللــــه م ُِ َ َْ ُْ ِــــَ ِ َّ ََ َ ْ َ ُّْ ُ ََ َ

ٍمسلم ِ ْ  قـد -عـز وجـل-ً لـيس قاصـرا علـى قتـل نفـس املسـلم، بـل أيضـا يشـمل ذلـك املعاهـد، واملسـتأمن، فـإن اهللا فساد القتـلو .)الرتمذي( »ُ
ًمــن قــتـل نـفســا «:  ـقـال-صــلى اهللا علـيـه وســلم-الـنـيب  أن -رضــي اهللا عنهمــا–حفــظ ـلـه حقــه، فقــد أخــرج البخــاري عــن عـبـد اهللا ـبـن عمــر  َْ َ ََ ْ َ

ًمعاهدا مل يرح رائحة اجلنَّة، وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما َ َ َ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ َِِ ْ ُ َُ ًَ ََ ِ َّ َِ َ َ ْ َ«. 
ن، فأطعمهـا مـن جـوع وآمـنهم مـن يطلبـه، فقـريش أنعـم اهللا عليهـا بنعمـة األمـو من يف األوطـان مطلـب كـل يريـده فـاأل؛زعزعة األمـن: ومنها

صل يف بالدنا إمنـا هـو إرادة حي إمنا يريد اإلفساد يف األرض، وأن تعم الفوضى والشر بني عباد اهللا، فما زعة األمنخوف، وأن من يسعى لزع
 .، ونعمة االستقرار الذي ننعم فيه يف هذه البالدذه النعمة نعمة األمنإمنا محلهم على ذلك احلسد هلولإلفساد يف األرض، 

َكل حـزب مبـا لديهم فرحون{ فمن نظر إىل حال األمة اآلن جيدها فرقا وأحزابا ومجاعـات؛ و؛السعي إلى الفرقة وتحزب الناس: ومنها ُـَ ِ ْ ِ ْ َ َـ َِ ٍ ْ ِ ُّ  }ُـ
ـَّـوالل{: وكــل ـيـدعي لنفســه أـنـه املصــلح، ولكــن كمــا ـقـال اهللا تـعـاىل؛ )٣٢: الـروم( ِه يـعلم املفسد ـمـن املصــلحَ ِ ْ ُ َُ ِ َِــ ْ ُ َــ ْ َ ، ]٢٢٠اآلـيـة : ســورة البـقـرة [} ُ

َإين أخاف أن يـبدل ديـنكم أو أن يظهر يف األرض الفسـاد{: -عليـه السـالم-وأخرب عن فرعون أنه قال عـن موسـى  َ َ ُِ َْ ِِّ َ ِـ ْ ُُ َُ َ َ َْ َْـ َ ِ َ َـِّ اآليـة : سـورة غـافر [}ِ
: فهـذا فرعـون الـذي قـال. ًسعى يف األرض فسادا ، وفرعـون أعظـم املفسـدين واملسـرفني  بأنه ي-عليه السالم-، ففرعون يصف موسى ]٢٦
َْأنا ربكم األعلى{ َ ُ ُ َُّ  .يرى أنه مصلح، وهذا من انتكاس الفطر والعياذ باهللا] ٢٤اآلية : سورة النازعات [} ََ

ازعوا فـتـفشلوا وتذهب رحيكمَو{:  /ى اهللا عـن الفرقـة والتحـزب، وأمـر اهللا باالجتمـاع، و/ـى عـن االخـتالفلذلك ْال تـن ُـ ُ ِ َ َ ْ َـ ََ ُ َـ َْ َ ُ َ َـ ، ]٤٦:األنفـال [} َ
ه مجيعــــا وال تـفرقــــوا{: -جــــل وعــــال-ويقــــول  ل الل موا حبب ََُّواعتص َ َََ ُ ًَ ِ ِِــــ َّــــ ِ ْــــ َ ِ  أمــــر باالجتمــــاع و/ــــى عــــن -عــــز وجــــل-، فــــاهللا ]١٠٣ :آل عمــــران[} َْ



  )٤( 

ِاالخـتالف، فنشـر الفرـقـة بـني النـاس بســبب احلسـب، أو النَّســب َِ َ ، ومـن يســعى إىل نشـر الفرقـة ـبـني اmتمـع ويســعى إىل فيـه فسـاد للمجتمــع، َْ
  .اإلفساد فيهم جيب نصحه، وإال حذرنا منه ألنه يسعى لإلفساد يف األرض

 فهنـاك دعـوات غربيـة تنـادي بإفسـاد املـرأة حتـت مسـمى الرقـي والتحضـر ومسـايرة العصـر؛ واهلـدف منهـا ؛الدعوة إلـى إفسـاد المـرأة: ومنها
، وأن تفعــل كمــا فعــل نســاء الكفــر، فهــذا أيضــا مــن اإلفســاد يف األرض، وليحــذر -عــز وجــل-دعوة املــرأة أن تعصــي رPــا إفســاد اmتمــع؛ فــ

 . وصالح كل أمر فيه خريإىلاإلنسان من ذلك أشد احلذر، وليسع 
ذيقهم بـعــض { : ـقـال تعــاىل ؛المعاصــي والـفـواحش والشــرك ـبـاهللانتشــار : ومنهــا َظهر الفســاد يف اـلـرب والبحــر مبــا كسبت أـيـدي النـَّـاس لي ْ َْ َ ْ ُ ََــ َِ ِ ُــِ َ َِ َ ْ َــ ََ َِ ِ ْ ْ ْ َْ ِّ ِ ُ َ َ

َالــذي عملــوا لعلهم يـرجعون ُــ ُــ َِ ِْ َْ َّ َ ُ ِ َ وتعــارف النــاس وتــذليل الصــعوبات الــيت تواجههــا، فنشــر الفاحشــة بــني النــاس، وحتبيــبهم هلــا، ؛ )٤١: الــروم (}َّ
ّعليها حىت أصبحت املعاصي والفواحش شيئا مألوفـا؛ هـذا بـال شـك فيـه فسـاد الـبالد والعبـاد؛ قـال ابـن القـيم رمحـه اهللا يف قولـه تعـاىل ً َوال {: ً

ِتـفســدوا يف األرض بـعــد إصالحها  ْــِ ِْ َ َُ ِ َْ ْ ِ ْ ّتفســدوا فيهــا باملعاصــي، والــدعاء إىل غــري طاعــة اهللا، بعــد ال :" ّــ؛ قــال أكثــر املفسرين)٥٦/ األعــراف(}ُ
ّــإصــالح اهللا هلــا ببعــث الرســل، وبـيـان الشريعة، واـلـدعاء إىل طاعــة اهللا، ـفـإن عـبـادة غــري اهللا واـلـدعوة إىل غــريه والشرك ـبـه هــو أعظــم فســاد يف  ّّــ ّّ ّ

ّاألرض، ـبـل فســاد األرض يف احلقيقــة إمنا هــو بالشــرك ـبـه وخمالفــة أمــره، فال ّشــرك واـلـدعوة إىل غــري اهللا وإقامــة معـبـود غــريه، ومطــاع متـبـع غــري ّــ ّّ
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هو أعظم فساد يف األرض، وال صالح هلا وال ألهلها إال بأن يكون اهللا وحده هو املعبـود املطـاع، والـدعوة  ّ ّ ّ

ّله ال لغريه، والطاعة واالتباع لرسوله ليس إال ؛ ومن تدبر أحو ّ ّ ّال العامل وجد كل صـالح يف األرض سـببه توحيـد اهللا وعبادتـه وطاعـة رسـوله، ّ
ّوكل شر يف العامل وفتنة وبالء وقحط وتسليط عدو وغري ذلك سببه خمالفة رسوله، والدعوة إىل غري اهللا ورسوله ّ ّ  )فتح اmيد." ( ّ

ن الوظيـفـة، واســتغالل اجلـاه والســلطان والرـبـا، والقمـار ومـنـع الزكــاة، ُّالســرقة واالخـتالس والرشــوة، واـلـرتبح مـكانتشــار  :ومنهـا الفســاد الـمـالي
فقــــد ميلــــك اإلنســــان ويفســــده بإنفاقــــه يف احلــــرام واملهلكــــات واملخــــدرات ؛ واإلنفــــاق يف احلــــرام؛ وصــــور خياـنـــة األماـنـــة يف املعــــامالت املالـيـــة

ّأمســكوا علــيكم أمــوالكم وال تفســدوها؛ فإـنـه مــن «: ّوســلمّقــال رســول اهللا صــلى اهللا علـيـه :  قــال- رضــي اهللا عنــه-واملســكرات؛ فعــن جــابر
ّ حيا وميتا -ّأعمر عمرى فهي للذي أعمرها   أو جعلتهـا لـك عمـرك أو - مـثال-أعمرتـك هـذه الـدار: يقـال: والعمـرى) مسـلم( »  ولعقبـه-ّ

 .حياتك، أو ما عشت؛ فيلزمه احلفاظ عليها ولعقبه بعده
ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول:  قـال-ي اهللا عنـه رضـ- فعـن معاويـة:ومنها تتبع العـورات  ّإنك إن اتبعـت عـورات النـاس «: ّ ّ ّـ

 )أبو داود وابن حبان(» أفسد م أو كدت أن تفسدهم
ّ فـالقلوب مملـوءة باحلقـد واحلسـد والضـغينة والبغضـاء؛ وهـذا بـال شـك يـؤدي إىل فسـاد اجلسـد كلـه؛ فعـن النعمـان بـن :فساد القلوب: ومنها
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:  قال- رضي اهللا عنهما-بشري ّاحلالل بـني، واحلـرام بـني، وبينهمـا مشـبهات ال يعلمهـا كثـري «: ّ ّ ّ

ّفمن اتقى املشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات كراع يرعى حـول احلمـى يوشـك أن يواقعـه. ّمن الناس ّ ّأال وإن لكـل ملـك . ّ ّ
ّــ، أال إن محــى اهللا يف أرضــه حمارـمـه، أال وإن يف اجلســد مضــغة إذا صــلحت صـلح اجلســد كـلـه، وإذا فســدت فســد اجلســد كله، أال وهــي محـى ّ ّ ّ

؛ ومــن رمحــة اهللا بنــا أن أخفــى علينــا أمــراض القلــوب؛ فلــو أن القلــوب انكشــفت ورأى كــل إنســان مــا يضــمره )البخــاري ومســلم)(» القلــب
ًأمراض؛ ما دفن أحد أحدا؛ وقد جاء يف األثراآلخر له من حقد وعداوة و  !! لو تكاشفتم ما تدافنتم: ٌ

 وذلك بتقدمي ذوي احلسب أو الثقة أو صاحب املصلحة على الكفاءات يف شىت جماالت اmتمع؛ وهذا بال شـك الفساد اإلداري؛: ومنها
وضع الصغري مكـان الكبـري . ثالثة: قوم يا أمري املؤمنني ؟ قال ما يفسد أمر ال، ُيؤدي إىل فساد القوم؛ وقد سئل اإلمام علي بن أيب طالب 

 ..؛ وضع اجلاهل مكان العامل ؛ وضع التابع يف القيادة
 .وقد تكلمنا يف خطبة كاملة عن تقدمي الكفاءات وأثره يف /ضة األمة



  )٥( 

 عالج ظاهرة الفساد: العنصر الثالث
 :الظاهرة وسبل مواجهتها ينحصر يف ثالثة أمور رئيسية تتمثل فيما يليإن عالج ظاهرة الفساد والقضاء على هذه : عباد اهللا

 : واإلرشاد بخطر الفساد وعاقبة المفسدينتوجيهال: ًأوال
اإلعـالم املرئـي واملسـموع واملقـروء ومراكــز الشـباب واألمسـيات الدينيـة واخلطـب واـلـدروس الـدعاة وكثـرة التوعيـة والنـدوات؛ عـن طرـيـق وذلـك ب

 عـلـــى املســــتوى الثـقـــايف واـلـــديين فســــاددف توضــــيح خمــــاطر الPــــ ومجـيـــع وســــائل االتصــــال احلديـثـــة؛ ؛بكة املعلوـمـــات الدولـيـــةواحملاضــــرات وشــــ
 خمالفـة صـرحية لألوامـر اإلهليـة وملـا جـاء بكتـاب اهللا عـز وجـل وسـنة نبيـه صـلى هـيأن جرميـة الفسـاد إمنـا ؛ مـع بيـان واالجتماعي واالقتصادي

إن اإلســالم يعمــل عـلـى تنمـيـة وتقوـيـة اـلـوازع ،  دلـيـل عـلـى ضــعف اـلـوازع اـلـديىن ـلـدى الفاســد واملفســدكوبـيـان أن ذـلـ، اهللا عليـه وســلم وهلــذا ـفـ
 .الديىن لدى كل أفراد اmتمع حىت يكون الوازع الديىن هو الذى مينع املرء من ممارسة الفساد وارتكاب جرائمه

ْكلكـم راع وكلكم مسـئول عـن :"  يف قولـهني ذلـك الرسـولن مهـا املسـئوالن عـنهم، وبـاملبادئ اإلسالمية ألن األبـوي تربية النشء على وكذلك َ ٌ ُ ْ ََ ْ ُـْ ُُّ ُُّ َُ ٍ
َرعيتــه، اإلمــام را َُ َ ِْ ِ ِ ِع ومســئول عن رعيتــهَِّ ِ َِّ َ ْْ َــ ٌ ُ َ َ ه وٍ َ، والرجــل راع يف أهل َِ ِــ ْ َ ِ ٍ َ ُ ُ هَّ ِهــو مســئول عــن رعيت ِــ َِّ َ ْْ َ ٌ ُ َ َ ِ، والمرأة راعُ َ َُْ َــ ا ومســئولة عن رعيتهــا، َْ ت زوجه َيــة يف بـي َِــ َِّ َ ْْ ْ َــَ ٌ ٌَ ُ َ ََ ِ َ ِ ْــ ِ

ٍواخلادم راع يف مال سيده ومسئول عن رعيته، والرجل راع يف مال أبيه ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ٍ ٍ َْ َ ْ َ َ ْ َْ ُ ُّ َُ ِِ ِ ِ ِِ َِّ َّْ َْ ٌَ ٌُ ُ ََ َ ُ َ َ ََ َ َ ََِ ِ ِِ ُِ َّ ِ ِِ ِّ ِِ ومسئول عن رعيتهُ َِّ َ ْْ َ ٌ ُ َ  ) متفق عليه( "َ
 :فرض عقوبات رادعة للمفسدين: ثانيا

ِّولـيكن اهلـدف مـن العقـاب هـو ردع كـل مـن تسـول لـه نفسـه أن  َ ُ ْ اهلــدف ، ولـيس ٍيفسـد أو يقـدم علـى أي نـوع مـن أنـواع الفسـاد بكـل صـورهَ
ِـ؛ لـذلك عمل رسـول اهللا  علـى تأصـيل هـذه ااملفسـدِّالتشفي أو االنتقام مـن  ُملعـاين يف نفـوس الصـحابة، فعن أيب هريـرة رضـي اللـه عنـه َ ُ َْْـ َّ َ ِ َ ََ َ ُ َِ ْ َأيت " َـ ُِ

ِالنَّيب صلى الله عليه ََْ ُ َّ ََّ ُّ َ وسلم برجـل قـد شرب، قـالِ َ ََ ِ َـَّ ْ ٍ ُ ََـ َِ ََاضـربوه ، قال أبـو هريـرة: َ ْـَ ُ ُ َُ َ َـ ُ ِ ُفمنَّـا الضـارب بيـده، والضـارب بنـعله، والضـارب : ْ ُ ُِ ِ َِّ َّ ََّ َِ ِـ ِْ َِ ِِ َ ِ َّـ بثـوبه، فـلما َ ََ ِ ِـ ْ َِ
َانصرف ََ ْ، قال بـعض القوْ َْ ُ ْ َ َ َأخزاك الله، قال: ِمَ َ ُ َّ َ َ ْ َال تـقولوا هكذا: َ ََ َ ُ ُ َتعينوا عليه الشيطانَ، ال َ َ َْ َّْ ِ َِ ُ  )البخاري"(ُ

 أن إقامـة احلـدود رمحـة ـمـن إن إقاـمـة احلـد مـن العبـادات ، كاجلهـاد يف سـبيل اهللا ، فينبغــي أن يعـرف: "- رمحـه اهللا –يقـول اإلمـام ابـن تيميـة 
ويكـون قصـده رمحـة اخللـق بكـف النـاس عـن املنكـرات . ًفيكون الوايل شديدا يف إقامة احلد ، ال تأخذه رأفة يف دين اهللا فيعطله : ّاهللا بعباده 

 -تشــري ـبـه األم رـقـة ورأـفـةكمــا -مبنزـلـة الواـلـد إذا أدب وـلـده ؛ فإـنـه ـلـو كــف عــن تأدـيـب وـلـده : ؛ ال شــفاء غيظــه ، وإرادة العـلـو عـلـى اخلـلـق 
 يود ويؤثر أن ال حيوجه إىل تأديب ، ومبنزلة الطبيب الذي يسـقي املـريض الـدواء هلفسد الولد ، وإمنا يؤدبه رمحة به ، وإصالحا حلاله ؛ مع أن

لـدواء الكريـه ، ومـا يدخلـه الكريه ، ومبنزلة قطع العضو املتآكـل ،واحلجـم ، وقطـع العـروق بالفسـاد ، وحنـو ذلـك ؛ بـل مبنزلـة شـرب اإلنسـان ا
فهكذا شرعت احلدود ، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوايل يف إقامتها ، فإنه مىت كان قصـده صـالح . على نفسه من املشقة لينال به الراحة 

 أالن اهللا لـه القلـوب ، :الرعية والنهي عن املنكـرات ، جبلـب املنفعـة هلـم ، ودفـع املضـرة عـنهم ، وابتغـى بـذلك وجـه اهللا تعـاىل ، وطاعـة أمـره 
وأمــا إذا كــان غرضــه العـلـو عـلـيهم ، وإقامــة . وتيســرت ـلـه أســباب اخلــري ، وكفــاه العقوـبـة البشــرية ، وقــد يرضــى احملــدود ، إذا أـقـام علـيـه احلــد 

 ) والرعيةالسياسة الشرعية يف إصالح الراعي." ( رياسته ليعظموه ، أو ليبذلوا له ما يريد من األموال ، انعكس عليه مقصوده 
 مينـع بالسـلطان بـاقرتاف احملـارم، أكثـر مـا مينـع بـالقرآن؛ :أي، "إن اهللا يـزع بالسـلطان مـا ال يـزع بـالقرآن:" -رضـي اهللا عنـه- عثمـان هلذا قال

 مـن واخافو، وا أن هناك عقوبة من السلطان، ارتدعوالكن مىت علم؛ ألن بعض الناس ضعيف اإلميان ال تؤثر فيه زواجر القرآن، و/ي القرآن
 !!عقوبة السلطان لئال يفتنهم، أو يضرPم، أو ينفيهم من البالد، فهم خيافون ذلك

 :  والعدالة االجتماعيةرعاية الحقوق والواجبات: ثالثا
أ/ـا تعـين كمـا ، العدالة االجتماعية هى إعطاء كل فرد ما يستحقه وتوزيع املنافع املاديـة يف اmتمـع، وتـوفري متسـاوي لالحتياجـات األساسـية

وال يشــك عاـقــل يف أن انعــدام هـــذه العدالــة االجتماعـيــة يف أى ؛ لديــه الفرصـــة يف الصــعود االجتمـــاعياملســاواة يف الـفــرص؛ أي أن كــل ـفــرد 



  )٦( 

 واحلكومــات حازمــة يف تنفـيـذ ؛ والعقوـبـات شــديدة؛جمتمــع مــن اmتمعــات ســبب هــام جــدا مــن أســباب الفســاد مهمــا كاـنـت الـقـوانني صــارمة
 .ا من الضرورى واحلتمى ألى دولة تريد القضاء على الفساد أن تعاجل هذه املشكةلذ، القانون

فها هي كتب التاريخ تسطر بأحرف ساطعة موقف عمر رضي اهللا عنه مع ذلك الشيخ اليهودي الكبري، فيذكر أبـو يوسـف يف كتابـه اخلـراج 
ـمـن أي : كـبـري ـضـرير البصـر، فضــرب عضــده ـمـن خلـفـه فـقـالأن عمـر ـبـن اخلطــاب رضــي اهللا عـنـه ـمـر بـبـاب قـوم وعلـيـه ســائل يســأل، شــيخ "

فأخــذ عمــر رضــي اهللا عـنـه بـيـده : ـقـال. أســأل اجلزـيـة واحلاجــة والســن: فمــا أجلــأك إىل ـمـا أرى؟ ـقـال: ـقـال. يهــودي: أهــل الكـتـب أـنـت؟ ـقـال
فـواهللا مـا أنصـفناه إذا أكلنـا شـبيبته مث  ه،انظر هـذا وضـرباء:  مث أرسل إىل خازن بيت املال فقالًئا؛فذهب به إىل منزله، فأعطاه من املنزل شي

، فالفقراء هم املسلمون واملساكني من أهل الكتاب، ووضع عنـه اجلزيـة )٦٠ -التوبة (}إمنا الصدقات للفقراء واملساكني{ خنذله عند اهلرم، 
عمـــل عـلــى كفاـيــة الفقـــراء ،  اخلالفـــةوهـــو عـــني مـــا فعـلــه أمـــري اـملــؤمنني عمـــر ـبــن عـبــدالعزيز رضـــى اهللا عـنــه حينمـــا ـتــوىل ؛ ه.أ".وعـــن ضـــربائه

 .واحملتاجني؛ وتزويج الشباب؛ وغري ذلك
جيب أن نسد حاجة هـؤالء األشـخاص حـىت ال يضـطروا حتـت وقـع الضـغوط املعيشـية واحلياتيـة وحتـت ، فحىت تكون هناك وقاية من الفساد 

 . من باب سد الذرائعضغط املستوى االجتماعي أن ميدوا أيديهم إىل أموال الناس فيأخذوا منها وهذا
 .واجب مهمل أو حق مضيع: فالفساد يقع من وجهني

ٌيتمثل يف تقصري العاملني يف واجبا م املنوطة Pم؛ وهذا شائع وكثري : فالوجه األول ٌ. 
 .هضم احلقوق؛ وغياب العدالة االجتماعية: والوجه الثاين

 .اجبات وأثرها يف /ضة األمةوقد تكلمنا مع حضراتكم يف خطبة كاملة عن رعاية احلقوق والو
واهللا الذي ال إله غـريه، لـو أدى كـل إنسـان واجبـه علـى أكمـل وجـه دون نقصـان، وأخـذ كـل واحـد حقـه دون زيـادة؛ لصـلح : أحبيت يف اهللا 

 .  من فسادحال البالد والعباد، والراعي والرعية، وما صرنا إىل ما حنن فيه
 .فات اmتمع املسلم يف عصر اخلالفة الراشدة؛ وماهلم من حقوق وما عليهم من واجباتأختم حديثي معكم Pذه القصة اليت بينت ص

ً قاضيا على املدينـة، فمكـث عمـر بـن اخلطـاب رضـي اهللا عنـه سـنة ه عني عمر بن اخلطاب رضي اهللا روي أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عن
:  طلـب مـن أيب بكـر الصـديق إعفـاءه مـن القضـاء، فقـال أبـو بكـر لعمـركاملة مل خيتصم إليـه اثنـان، مل يعقـد جلسـة قضـاء واحـدة، وعنـدها

ال يـا خليفـة رسـول اهللا، ولكـن ال حاجـة يل عنـد قـوم مـؤمنني عـرف كـل مـنهم مـا لـه : أمن مشقة القضاء تطلب اإلعفاء يا عمر؟ قـال عمـر
 مـا حيـب لنفسـه، إذا غـاب أحـدهم تفقـدوه، من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر يف أدائه، أحب كل منهم ألخيه

وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب عزوه وواسـوه، ديـنهم النصـيحة، وخلـتهم األمـر بـاملعروف والنهـي عـن 
 !!املنكر، ففيم خيتصمون؟

ٍإن حل ظاهرة الفساد واإلفساد وعالجها ال يقتصر على فئة معي: عباد اهللا َ َنة، وإمنا يشمل مجيع أفراد اmتمعَّ ٍشـبابا وأسـرة ودعـاة ومؤسسـات : ٍ ً ً ً
إذا كــان الطبـيـب يعطــى اـملـريض جرعــة متكامـلـة حــىت يشــفى ـمـن سقمه  َــوحكوـمـة؛ ـفـ  فـكـذلك عــالج - إن قصــر ىف ـنـوع منهــا ال ـيـتم شــفاؤه -ً
 :األدوار يرتفع البنيان، وإال كما قيلهذه الظاهرة يكون مع تكاتف اmتمع جبميع فئاته، فكل فئة هلا دور ، وباكتمال 

َومىت يبلغ البنيان يوما متامه                إذا كنت تبىن وغريك يهدم ً 
 .نسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم أدوات بناء ال معاول هدم؛ وأن جيعلنا من املصلحني الذين يصلحون يف األرض وال يفسدون
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