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Abstract: 

The researcher began her research with an introduction in 

which she mentioned the importance of the topic and the 

reasons for choosing it, the previous studies, the research 

plan and its approach. Then she opened her plan with a 

preface in which she defined the concepts and vocabulary of 

the title of the research. After that she started the first topic 

which is entitled: The approach of the Holy Qur'an in 

protecting integrity. As for the second: The approach of the 

Holy Qur'an in struggling corruption. The third is entitled: 

The forms of corruption as the Holy Qur'an depicted them. 

Then, the fourth: The effects of corruption as the Qur'an 

depicted them. Finally, the fifth: The punishment of 

corruptors in this world and in the hereafter. 

Then she concluded the research showing the most 

important results and recommendations. 

Key words: Approach - Protection - Integrity - Combating – 

Corruption . 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
عميػػو ، عمػػأ أشػػرؼ المرسػػميفكالصػػبلة كالسػػبلـ ، الحمػػد  رب العػػالميف
 ...كبعد، كعمأ آلو كصحبو أجمعيف

فمػػف مػػنف ا تعػػالأ عمػػأ ببلدنػػا أنيػػا تسػػعأ إلػػأ مكافحػػة الفسػػاد بكػػؿ 
الػذم يعػد الفسػاد جريمػة ، مػف خػبلؿ مبػادئ الػديف اإلسػبلمي، صكره كأشكالو

حيػػث كضػػع مػػنيج حمايػػة ككقايػػة مػػف الفسػػاد ، بشػػعة يعاقػػب عمييػػا القػػانكف
كتػنعـ الػدكؿ بثمػار مػنيج ، لكأ تستقيـ شؤكف الببلد كالعبػاد، دارمالمالي كاإل

كىاٍلبىمىػدي الطَّيّْػبي يىٍخػريجي ﴿ : تصػديقنا لقكلػو تعػالأ، اإلصػبلح كسػعة العػيش كر ػده
ػػػرّْؼي اآٍليىػػػاًت ًلقىػػػٍكـو  ػػػذىًلؾى نيصى بيػػػثى الى يىٍخػػػريجي ًإالَّ نىًكػػػدنا كى بّْػػػًو كىالَّػػػًذم خى نىبىاتيػػػوي ًبػػػً ٍذًف رى

كفيىشٍ  عند نػزكؿ  بيجان  البمد الطيب يخرج نباتو سريعان ف، [ٖٓ: األعراؼ]﴾  كيري
، ال خيػر فيػو خبيثػان  فػ ف أنبػت أخػرج نبتػان ، كالبمد الخبيػث ال يكػاد ينبػت، لغيثا

ـٍ بىرىكىػػاتو ًمػػفى ﴿ : كقكلػػو تعػػالأ مىػػٍيًي نيػػكا كىاتَّقىػػٍكا لىفىتىٍحنىػػا عى لىػػٍك أىفَّ أىٍىػػؿى اٍلقيػػرىل آمى كى
ػا كىػانيكا يىٍكًسػبيكفى  السَّمىاءً  ـٍ ًبمى ػٍذنىاىي لىًكٍف كىذَّبيكا فىأىخى ، [ٔٗ: األعػراؼ]﴾  كىاأٍلىٍرًض كى

كلك أف أىؿ تمؾ القرل الميمكة آمنكا بما : أم»: يقكؿ ابف عاشكر في تفسيره
مػػا ظمميػػـ ا : أم، يػػـ لمػػا أصػػبناىـ بالبأسػػاءيـ كاتقػػكا ربَّ جػػاءىـ بػػو رسػػكلي 

  .(ُ)«كلكنيـ ظممكا أنفسيـ
ىػػػذا كلمػػػا كانػػػت حمايػػػة النَّزاىػػػة كمكافحػػػة الفسػػػاد بجميػػػع أشػػػكالو مػػػف 

كجػدت مػف األىميػة ، المبادئ الثابتة في الشريعة اإلسبلمية كاألنظمػة الدكليػة

                                                           

 ـ.ُْٖٗتكنس  –، ط: الدار التكنسية لمنشر (َِ/ٗ)كالتنكير  التحرير (ُ)
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لبيػاف أف القػرآف الكػريـ مصػدر ، تأصيؿ ثكابت ىذا المكضكع مف القرآف الكريـ
 جامع لكؿ منظكمة اإلصبلح في مختمؼ جكانب الحياة.

إال كفػي  زؿ بأحد مف أىؿ ديػف ا نازلػةه فميست تنٍ »: اإلماـ الشافعيقاؿ 
ٍلنىػاهي : ﴿ تعػالأ ا فييػا قػاؿكتاب ا الػدليؿ عمػأ سػبيؿ اليػدل  الػر ًكتىػابه أىٍنزى

ـٍ ًإلىأ ًصرىاًط اٍلعىًزيًز اٍلحى  بًّْي  ًميدً ًإلىٍيؾى ًلتيٍخًرجى النَّاسى ًمفى الظُّميمىاًت ًإلىأ النُّكًر ًبً ٍذًف رى
ػا : ﴿ [. كقاؿُ: إبراىيـ]﴾  ٍلنىػا ًإلىٍيػؾى الػذٍّْكرى ًلتيبىػيّْفى ًلمنَّػاًس مى بيػًر كىأىٍنزى ًباٍلبىيّْنىاًت كىالزُّ

كفى  ـٍ يىتىفىكَّري لىعىمَّيي ـٍ كى ؿى ًإلىٍيًي مىٍيؾى اٍلًكتىابى ًتٍبيىاننا ﴿  كقاؿ[ ْْ: النحؿ]﴾  نيزّْ نىزٍَّلنىا عى كى
بيٍشػرىل ًلٍمميٍسػًمًميفًلكيؿّْ شىٍيءو كىىيدنل  ػةن كى رىٍحمى كىػذىًلؾى : ﴿ كقػاؿ [ٖٗ: النحػؿ]﴾  كى كى

عىٍمنىػاهي  لىًكػٍف جى ػافي كى يمى ػا اٍلًكتىػابي كىالى اإلًٍ ا ًمٍف أىٍمًرنىا مىا كيٍنتى تىػٍدًرم مى كحن ٍينىا ًإلىٍيؾى ري أىٍكحى
نَّػػػؾى لىتىٍيػػًدم إً  ػػػٍف نىشىػػاءي ًمػػػٍف ًعبىاًدنىػػا كىاًإ ﴾  لىػػػأ ًصػػرىاطو ميٍسػػػتىًقيـو نيػػكرنا نىٍيػػػًدم ًبػػًو مى

 .(ُ)[«ِٓ: الشكرل]
 : أسجبة اخزيبر ادلٕضٕع

ا لما ، لما لممكضكع مف أثر شديد في تكجيو سمكؾ اإلنساف المسمـ - إتباعن
كالحض عمأ التسابؽ إلأ ، أمر ا بو كانزجارنا عما نيأ ا عنو
 الفضائؿ كالخيرات كترؾ الرذائؿ كالمنكرات.

الظفر بثكاب : كمنشأ ىذه الر بة ىك، بمنابع الكحيالر بة في االشتغاؿ  -
كاالستجابة لنداء الخالؽ بتحصيؿ أكؿ ما يفيد ، قراءة القرآف كتدبره

 رىبّْؾى  ًباٍسـً  اٍقرىأٍ : ﴿ اإلنساف كيصمح حالو كىك القرآف الكريـ؛ قاؿ تعالأ
مىؽى  الًَّذم  أال ما أجمؿ قراءة القرآف! كما أجمؿ مدراستو [ُ: العمؽ]﴾  خى

 .بمنيج يستمد أصكلو مف منبع الكحي
                                                           

 .دار الكتب العممية، تحقيؽ: أحمد شاكر(، ط: َِ/ُ) الرسالة: اإلماـ الشافعي (ُ)
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 : انذراسبد انسبثمخ
مكافحػة حماية النزاىػة ك في الكريـ منيج القرآف إف مكضكع البحث كىك )

كقػد تناكلػو ، ( مف المكضكعات القرآنية الميمة التي ركػز القػرآف عمييػاالفساد
مف كجية نظرم  -الباحثيف مف عدة جكانب  ير ما تـ تناكلو ىنا كىك  بعض

أكلأ كأحؽ بأف تكجو إلييا الطاقات كتستفرغ فييػا الجيػكد؛ ألف المسػمميف  -
كبعػث ، كخاصة في ىذه اآلكنة في أشد الجاحة إلػأ إيقػاظ كػؿ ذرة فػي كيػانيـ

 ككصؿ كؿ ذرة تربطيـ بالقرآف.
كانت ىذه الدراسػة إلظيػار أنػكاع الفسػاد كصػكره كمػا يعرضػيا كتػاب كما 
 : كؿ ىذا المكضكع منياعدة بحكث حكقد سبؽ ، ا تعالي

، السكسي نعماف ضيائي /أ، مكضكعية قرآنية دراسة كالمفسدكف الفساد -1
مجمة الجامعة اإلسبلمية )سمسمة الدراسات اإلسبلمية( المجمد الخامس 

 ـ.ََِٕيكنيو ، ََِص  - ُٕٔص ، العدد الثاني، عشر
، مفيـك الفساد كأنكاعو في ضكء نصكص القرآف الكريـ كالسنة المطيرة -2

مجمة جامعة القرآف الكريـ كالعمـك ، لمؤلفو البشير عمي أحمد الترابي
، تـ فيو تعريؼ الفساد لغة كاصطبلحا .ىُِْٔ، ـََِٓ، اإلسبلمية

مع استعراض لفظة الفساد في السياؽ القرآني بيف اآليات المكية 
 مما أ ني عف إعادتو في ىذه الدراسة.، كالمدنية

، مػػف ا تعػػالأ التكفيػػؽ كالسػػداد ةراجينػػ، لػػذا حرصػػت عمػػأ الكتابػػة فيػػو
 . بو كجيو الكريـ كفضمو العظيـ ةن مبتغي

 : ىذا كتنقسـ خطة البحث إلأ تمييد كخمسة مباحث
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 حماية النزاىة : المفاىيـ "مفردات البحث" كىأ تحديد: التمييد(- 
 مكافحة الفساد(.

 منيج القرآف الكريـ في حماية النَّزاىة: المبحث األكؿ. 
 منيج القرآف الكريـ في مكافحة الفساد: المبحث الثاني. 
 أشكاؿ الفساد كما صٌكرىا القرآف.: المبحث الثالث 
 آثار الفساد كما صٌكرىا القرآف.: المبحث الرابع 
 عقكبة المفسديف في الدنيا كاآلخرة: المبحث الخامس. 
 كفييا أىـ النتائج كالتكصيات: الخاتمة. 

 : يُٓج انجحث
  الذم أسير عميو في ىذه المحاكلة المتكاضعة مف بدايتيا إف المنيج

كفيما يأتي إبراز لمخطكات ، إلأ نيايتيا ىك منيج االستقراء كاالستنباط
 : التي قمت بيا

 .معرفة المعنأ المغكل لممادة كالتفرقة بينو كبيف المعنأ االصطبلحي  
 .جمع اآليات القرآنية المتعمقة بالمكضكع 
 يات دراسة مكضكعة كافية بالرجكع إلأ كتب دراسة تفسير ىذه اآل

ثـ ما جدَّ بعد ذلؾ مف تفاسير ، التفسير مقدمنة أميات كتب التفسير
المتأخريف كالمعاصريف كاالطبلع عمأ الدراسات كاألبحاث القرآنية التي 

  ليا صمة بالمكضكع.
  بالرجكع إلأ كتب معاني  -التي تحتاج إلأ ذلؾ  -شرح المفردات

  كالمفردات لمرا ب األصفياني ك يره.، القرآف
 .االلتزاـ باألمانة العممية كعزك كؿ النقكالت إلأ مصادرىا  
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 مع الربط بحاجات كمشكبلت ، استخبلص الدالالت كالعبر كالمطائؼ
  العصر في بعض المكاضع قدر اإلمكاف.

 .ترقيـ اآليات كذكر سكرىا 
 إلأ كتب السنة كذلؾ بالرجكع ، تخريج األحاديث الكاردة في البحث

  كالحكـ عمييا بالصحة أك عدميا.
ىذا كال أدعأ فأ بحثأ تفػردان أك تميػزان فقػد كنػت فيػو عالػة عمػأ أسػبلفنا 

ف تضػػاعؼ فيػػك قميػػؿ، كعمماؤنػػا كأئمتنػػا ذا كػػاف فيػػو مػػف ، كجيػػدل فيػػو كاإ كاإ
ف كػػاف فيػػو مػػف ، صػػكاب كتكفيػػؽ فمػػف ا تعػػالأ كحػػده كلػػو الفضػػؿ كالمنػػة كاإ

كأسػاؿ ، كحسبأ إخبلص النية، تقصير فمنأ كمف الشيطاف خطأ أك نسياف أك
 الميـ آميف. كأف يتقبمو بقبكؿ، ا تعالأ أف يباركو

| | | 
  



 الجزء الثاني - ـَُِِ/العدد التاسع كالثبلثكف بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

    

     

 منهج القرآن في حماية النزاهة
 ومكافحة الفساد

ُِٔٔ 

 
 

 
 

 متٓيذ
 حتذيذ ادلفبْيى

 يكبفحخ انفسبد( -محبيخ انُزاْخ )
 :  كفيو مطمباف 

 مفهوم حماية النزاهة : المطلب األول

 مفهوم مكافحة الفساد: المطلب الثاني
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 ادلطهت األٔل
زاْخ

َّ
 يفٕٓو محبيخ انُ

 : مفهوم الحماية ( أ)

، مػػػف حمػػػأ الشػػػيء يحميػػػو حمػػػأ كحمايػػػة بالكسػػػر :الحمايةةةة فةةةي الل ةةةة
كتحمَّػػأ ، منعػػو مػػف إيػػاه فػػاحتمأ: كحمػػأ المػػريض مػػا يضػره، منعػػة: كمحميػة

قٍَّكهي : كتىحاماهي الناسي : امتنع. كيقاؿ  .(ُ)كاٍجتىنىبيكهي ، تىكى
ىػػػي كقايػػػة شػػػخص أك مػػػاؿ أك  يػػػره مػػػف  :والحمايةةةة فةةةي اال ةةةط  

كتػدؿ ، كضماف أمنو كسػبلمتو عػف طريػؽ كسػائؿ قانكنيػة أك ماديػة، المخاطر
كىػي ، كىػي مػرادة لمكقايػة، كذلؾ عمأ عمؿ الحماية كنظاميػا عمػأ حػد سػكاء

مجمكعػػػػة تػػػػدابير قانكنيػػػػة أك اجتياديػػػػة تعطػػػػي حػػػػؽ الكقايػػػػة كالػػػػدفاع عػػػػف 
 .(ِ)الحقكؽ

 : مفهوم النَّزاهة ( ب)

تباعػد عػف : كالرجػؿ، كالبعد عػف السػكء، بمعنأ التباعد :النَّزاهة في الل ة
كال يخػػالط ، يحػػؿ كحػػده، عفيػػؼ متكػػـر: فيػػك نزيػػو. كنػػازه الػػنفس، كػػؿ مكػػركه

 .(ّ)البيكت بنفسو كال مالو
عبارة عف اكتساب ماؿ مف  ير ميانػة كال ظمػـ  :والنَّزاهة في اال ط  

 .(ْ)إلأ الغير
                                                           

 (، باب: الكاك كالياء، فصؿ الحاء. ُِٕٕالقامكس المحيط: الفيركز آبادم )ص:  (ُ)
 (.ِٕٕ :معجـ المصطمحات القانكنية: جيرار ككرنك )ص (ِ) 
 (، باب: الياء فصؿ النكف. ُِْٓالقامكس المحيط )ص:   (ّ)

 (، باب: الياء فصؿ النكف. ُِْٓالقامكس المحيط )ص:  (ْ) 
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بؿ ىي منظكمة القػيـ ، النَّزاىة ال تقتصر عمأ اكتساب الماؿكالحقيقة أف 
، كالبعػػػد عػػػف السػػػكء، كاالسػػػتقامة، كاإلخػػػبلص، المتعمقػػػة بالصػػػدؽ كاألمانػػػة

كتنميػػة ضػػمير الشػػخص؛ حيػػث إف الضػػمير ىػػك القػػكة ، كالتفػػاني فػػي العمػػؿ
كىػػػك الػػػذم يكجػػػو ، المحركػػػة لئلنسػػػاف نحػػػك دكافػػػع الخيػػػر كالبعػػػد عػػػف الشػػػر

كقػػد ، سػػانية نحػػك معيػػار الرضػػا كاالستحسػػاف أك التأنيػػب كالنػػدـالمشػػاعر اإلن
أحسػػنت الييئػػة الكطنيػػة لمكافحػػة الفسػػاد لىمػػا اتخػػذت شػػعارىا كممػػة )نزاىػػة(؛ 

 حيث إنيا اليدؼ األسمأ الذم تنشد الكصؿ إليو.
| | | 
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 ادلطهت انثبَي
 يفٕٓو يكبفحخ انفسبد

 : مفهوم المكافحة ( أ)
ػػةي : قػػاؿ ابػػف منظػػكر ٍجػػوً : "اٍلميكافىحى بىةي كىاٍلميدىافىعىػػةي ًتٍمقىػػاءى اٍلكى ػػارى ييػػٍركىل ، اٍلميضى كى

ٍعنىاهي.، نافىٍحتى  ا كىٍفحان  كىىيكى ًبمى بىوي ًبيىا: ككىفىحو ًباٍلعىصى رى  .(ُ)"ضى
ىػي تمػؾ الكسػائؿ كاألدكات التػي تػؤدم إلػأ منػع شػيء  :وفي اال ط  

 ما.
 : مفهوم الفساد ( ب)

 الشػيء فسػد، كاحػدة كممػة كالػداؿ كالسيف الفاء": الفساد :الل ة في الفساد
 .(ِ)"فاسد كفسيد كىك كفسكدان  فسادان  يفسد

 جمػع جمعػكه: سػيبكيو قػاؿ، كسقطأ ساقط: قالكا كما فىسدل قـك" :ويقال
.. . األىرحػػاـ كقطعػػكا تػػدابركا القػػـك كتىفىاسػػد.. . المعنػػأ فػػي لتقاربيمػػا ىمكػػأ

 ىػػذا: كقػػالكا ... االستصػػبلح خػػبلؼ كاالستفسػػاد، خػػبلؼ المصػػمحة كالمفسػػدة
 .(ّ)آباره" إذا الشيء كفىسِّد فساد فيو أىم لكذا األمر مفسدة
ظىيىػػرى اٍلفىسىػػادي ًفػػي اٍلبىػػػرّْ ﴿ : قػػاؿ تعػػالأ، الجػػدب بمعنػػأ": الفسػػاد :وقيةةل

ـٍ  ًمميػكا لىعىمَّييػ ـٍ بىٍعػضى الَّػًذم عى ﴾  يىٍرًجعيػكفى كىاٍلبىٍحًر ًبمىا كىسىبىٍت أىٍيػًدم النَّػاًس ًلييػًذيقىيي
 فػي أىم، البحػر فػي كالقحػط، البػر فػي الجدب ىنا الفساد :وقيل. [ُْ: الرـك]

                                                           

 ى. ُُْْ(، ط: دار صادر، بيركت ّٕٓ/ِلساف العرب ) (ُ)
 (، ط: دار الفكر.ْٖٕ: ص) مقاييس المغة (ِ)
 (.ّّٔ – ّّٓ/ّ) لساف العرب (ّ)
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َُّٔ 

 .(ُ)عمأ األىنيارً  التي المدف
 أك عنػػو الخػػركج كػػاف قمػػيبلن ، االعتػػداؿ عػػف الشػػيء خػػركج الفسػػاد :وقيةةل

 الخارجػػة كاألشػياء كالبػدف الػنفس فػي ذلػؾ كيسػتعمؿ، كيضػاده الصػبلح، كثيػران 
 .(ِ)االستقامة عف

 : ا ط حا   الفساد

 .(ّ)"بالمعصية كالعمؿ الكفر ىك الفساد": الطبرم قاؿ
 .(ْ)"كاالستقامة االعتداؿ حالة عف التغير: الفساد" : حياف أبك كقاؿ
 .(ٓ)"االعتداؿ عف الشيء خركج: كالفساد": البيضاكم كقاؿ
 بغيػػر عمػؿ فمػف ،اإلثػـ أنػكاع جميػع يتنػاكؿ الفسػاد": (ٔ)المنصػكرم كقػاؿ

 .(ٕ)"مفسد فيك ا أمر
                                                           

 (، ط: عالـ الكتب، بيركت. ُٖٖ/ْ)الزجاج ، معاني القرآف (ُ)
(، ط: دار القمػـ. الػدار الشػامية ّٔٔ ص:)الرا ب األصفياني ، مفردات ألفاظ القرآف (ِ)

 ى.ُُِْدمشؽ  -
 ى.َُِْ(، ط: مؤسسة الرسالة ٕٗ/ُجامع البياف ) (ّ)
 ى.َُِْ(، دار الفكر، بيركت ُُٗ/ُ) البحر المحيط (ْ)
(، ط: دار احيػػػاء الثػػػراث العربػػػأ، بيػػػركت، ط: ِٖ/ُ) أنػػػكار التٍنزيػػػؿ كأسػػػرار التأكيػػػؿ (ٓ)

 ى.ُُْٖاألكلأ 
 ، كاسػػػمو: مصػػػطفأ بػػػف مػػػيمشى(َُٕ)كلػػػد فػػػي مدينػػػة حصػػػف بالمنصػػػكر عػػػاـ  (ٔ)

 ى(َُّٗ)بػػف الحسػػيف، صػػاحب تفسػػير مقتطػػؼ مػػف عيػػكف التفاسػػير تػػكفي سػػنة ا
مصػػػػطفأ الحصػػػػف  بكؿ. انظػػػػر: المقتطػػػػؼ مػػػػف عيػػػػكف التفاسػػػػيرنسػػػػطإكدفػػػػف فػػػػي 
 أحد أصدقاء المؤلؼ(. - إبراىيـ طانير :مة الكتاب )بيدمقد، المنصكرم

(، ط: دار ّٗ: ص)مصػػػطفأ الحصػػػف المنصػػػكرم ، المقتطػػػؼ مػػػف عيػػػكف التفاسػػػير (ٕ)
 ى.ُُْٕالقمـ، بيركت، ط: األكلأ 
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ُُّٔ 

 : وخ  ة القول

مػػأخكذ مػػف فسػػد الشػػيء ، كأخػػذ المػػاؿ ظممػػان ، نقػػيض الصػػبلح الفسػػادإف 
كالمفسػدة ، كحقيقتػو العػدكؿ عػف االسػتقامة إلػأ ضػدىا، يفسد فسػادان كفسػكدان 

 .(ُ)كالجمع المفاسد، خبلؼ المصمحة
 :تعػالأمنيػا قكلػو ، كقد تحدث القرآف الكريـ عف الفساد في أكثر مف آية

ـٍ بىٍعػضى الَّػًذم ﴿  ػا كىسىػبىٍت أىٍيػًدم النَّػاًس ًلييػًذيقىيي ظىيىرى اٍلفىسىادي ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحػًر ًبمى
ـٍ يىٍرًجعيكفى  ًمميكا لىعىمَّيي  [.ُْ: الرـك]﴾  عى

: في معرض حديثو عف نمػاذج مػف الفسػاد فػي البػر كالبحػر قاؿ القرطبي
الفسػاد : فقاؿ قتادة كالسدم، البر كالبحرفي اختمؼ العمماء في معنأ الفساد "

كىػك أحسػف مػا قيػؿ فػي اآليػة... : قاؿ النحاس.. . كىك أعظـ الفساد، الشرؾ
الفسػػاد المعاصػػي كقطػػع : كقيػػؿ، الفسػػاد كسػػاد األسػػعار كقمػػة المعػػاش: كقيػػؿ

، ا مػػف الػػزرع كالعمػػارات كالتجػػاراتأم صػػار ىػػذا العمػػؿ مانعنػػ، السػػبيؿ كالظمػػـ
 .(ِ)"ربكالمعنأ كمو متقا

بُّؾى ًلييٍيًمػؾى اٍلقيػرىل ًبظيٍمػ﴿  :و تعالألقك  كمنيا مىا كىافى رى كفى ػكى  ـو كىأىٍىمييىػا ميٍصػًمحي
 [.ُُٕ: ىكد]﴾ 

م فيما بينيـ في تعاطي الحقكؽ؛ أم لـ يكػف "أ: هقاؿ القرطبي في تفسير 
كما أىمػؾ قػـك شػعيب بػبخس ، لييمكيـ بالكفر كحده حتأ ينضاؼ إليو الفساد

كقػػـك لػػكط بػػالمكاط؛ كدؿ ىػػذا عمػػأ أف المعاصػػي أقػػرب إلػػأ ، كالميػػزافالمكيػػاؿ 

                                                           

، ط: دار عػػػالـ الكتػػػب، (َِِ/ُ) الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، (ّّٓ/ّ) لسػػػاف العػػػرب (ُ)
 .ىُِّْالرياض 

 .(َْ/ُْ) القرآفالجامع ألحكاـ  (ِ)
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ف كػػاف عػػذاب الشػػرؾ فػػي اآلخػػرة ، عػػذاب االستئصػػاؿ فػػي الػػدنيا مػػف الشػػرؾ كاإ
 .(ُ)أصعب"

أما عندما نتحدث عف الفساد االقتصادم فػي الػدكائر كالييئػات الحككميػة 
ة لمكسػػب ف نػػا نقصػػد بػػو إسػػاءة اسػػتعماؿ السػػمطة العامػػة أك الكظيفػػة العامػػ

أم اسػػػتثمار المكظػػػؼ فػػػي الدكلػػػة كالمؤسسػػػة العامػػػة أك الخاصػػػة ، الخػػػاص
 .لممصمحة العامة بيدؼ خدمة مآرب كمنافع خاصة

| | | 
  

                                                           

 .(ُُْ/ٗ) الجامع ألحكاـ القرآف  (ُ)
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 ادلجحث األٔل
 يُٓج انمزآٌ انكزيى يف محبيخ انُزاْخ 

كضع القرآف الكريـ منيجان متكامبلن لحماية النَّزاىػة كمكافحػة الفسػاد يقػـك 
 : ىي، عمأ محاكر أربعة

 الرقابة الذاتية.: األول
 تقوية األمانة المالية.: الثاني
 .لقدوة من كبار الموظفين لمن تحت سلطتهما: الثالث
  .الكفء األمين تعيين: الرابع

كمف شأف ىذه المحاكر حاؿ تكافرىا تحقيؽ ما يسمأ باإلدارة الرشيدة أك 
تطػكير مؤسسػات الدكلػة أىميػة كبػرل فػي التػي ليػا ، الحكـ الجيد أك الحككمة

جػػػراءات اإلصػػػبلح ، كالشػػػركات المختمفػػػة كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ عبلقتيػػػا بآليػػػات كاإ
 .المالي كاإلدارم

 : كلذلؾ كاف تقسيـ ىذا المبحث إلأ مطالب أربعة
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 ادلطهت األٔل
 انزلبثخ انذاريخ يف ضٕء ادلُٓج انمزآَي

 .قرآف الكريـمشركعية العمؿ بالرقابة في اإلسبلـ ثابتة في ال
 : فمف القرآف الكريـ

ػػػةن ﴿ : أتعػػػالقكلػػػو  ـٍ ًإالِّ كىالى ًذمَّ ـٍ الى يىٍرقيبيػػػكا ًفػػػيكي مىػػػٍيكي كا عى ٍف يىٍظيىػػػري ٍيػػػؼى كىاًإ كى
ـٍ فىاًسقيكفى  ـٍ كىأىٍكثىريىي تىٍأبىأ قيميكبييي ـٍ كى ـٍ ًبأىٍفكىاًىًي كنىكي  [.ٖ: التكبة]﴾  ييٍرضي

ـي اٍلميٍعتىػديكفى الى يىٍرقيبيكفى ًفي ميػٍؤًمفو ﴿  :تعالأ كقكلو  ﴾  ًإالِّ كىالى ًذمَّػةن كىأيكلىًئػؾى ىيػ
، أصػػؿ الرقػػكب النظػػر بطريػػؽ الحفػػظ كالرعايػػة": قػػاؿ األلكسػػي[ َُ: التكبػػة]

الى ": كقػػاؿ فػػي اآليػػة الثانيػػة، (ُ)ثػػـ اسػػتعمؿ فػػي مطمػػؽ الرعايػػة، كمنػػو الرقيػػب
 . (ِ)"عدـ المراعاة: "يىٍرقيبيكفى 

ىػػػػك : [ُُٕ: ]المائػػػػدة "الرًَّقيػػػػبى "ك، يحػػػػافظكا: "يىٍرقيبيػػػػكا": كقػػػػاؿ القرطبػػػػي
 .(ّ)"الحافظ

 : أهمية الرقابة الذاتية من منظور شرعي
كيؤكػد حػؽ كلػي ، مف الثابت أف اإلسبلـ قبػؿ أف يكجػب الرقابػة الخارجيػة

عمأ  - قبؿ ذلؾ -ف نو يحرص ، األمر في تطبيقيا كيجعميا جزءنا مف كاجباتو
يتمثػؿ فػي اإليمػاف بيػـك ، الػديفأصػكؿ  مػف كذلػؾ كأصػؿ، بناء الرقابة الذاتيػة

، الػدنياالحساب الذم يحاسب فيو كؿ عبػد عمػأ كػؿ مػا عمػؿ فػي ىػذه الحيػاة 
مسػػؤكلية فػػي تقريػػر  - فػػي ضػػكء المػػنيج -كتتجمػػأ أىميػػة الرقابػػة الذاتيػػة 

                                                           

 .ىُُْٓ، ط: دار الكتب العممية، بيركت (َِٓ/ٓركح المعاني )  (ُ)
 .(ُِٓ/ٓالمرجع السابؽ ) (ِ) 
 .(ٕٗ/ٖ) حكاـ القرآفالجامع أل ( ّ)
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 : كبيانو، العامؿ كصاحب المنصب
أف يككف مف أىؿ المناصب كالمسؤكلية؛ ألنو  مف الناس يحبي  اكثيرن " أف 

كلكنػػو ينسػػأ أف ، ينظػػر إلػػأ مػػا يحصػػمو صػػاحب المنصػػب مػػف شػػيرة كمكانػػة
كقػػد  ".كأنػػو مسػػؤكؿ أمػػاـ ا تعػػالأ عػػف عممػػو، المنصػػب تكميػػؼ ال تشػػريؼ

 : منيا، مف اآليات القرآنيةتكاترت بذلؾ الكثير 
ميػػكا فىسىػػيىرىل ك ﴿  :قكلػػو تعػػالأ -ُ رىسيػػكليوي كىاٍلميٍؤًمنيػػكفى قيػػًؿ اٍعمى ـٍ كى مىكيػػ  ﴾  المَّػػوي عىمى

 [. َُٓ: التكبة]
كالمراد بالعمؿ ما يشػمؿ العمػؿ النفسػاني مػف االعتقػاد ": قاؿ ابف عاشكر

طبلؽ العمؿ عمأ ما يشمؿ ذلؾ ، كالنية  "فىسىػيىرىل المَّػوي عىمىمىكيػـٍ  تغميػب كتفريػع"كاإ
ألف  ؛مف ارتكاب المعاصػي كفيو تحذير مف التقصير أك، زيادة في التحضيض

 .(ُ)"ككف عمميـ بمرأل مف ا مما يبعث عمأ جعمو يرضي ا تعالأ
مىػأ شىػٍيءو ﴿ : قكلو تعالأ -ِ ـي الى يىٍقػًدري عى ديىيمىا أىٍبكىػ مىٍيًف أىحى رىبى المَّوي مىثىبلن رىجي ضى كى

ٍيرو  ٍيوي الى يىٍأًت ًبخى جّْ هي أىٍينىمىا ييكى مىأ مىٍكالى ػٍف يىػٍأميري كىىيكى كىؿّّ عى مى ىىٍؿ يىٍسػتىًكم ىيػكى كى
مىأ ًصرىاطو ميٍستىًقيـو  أف  في اآلية دليؿ عمػأك  [ٕٔ: النحؿ]﴾  ًباٍلعىٍدًؿ كىىيكى عى

كمػا لمجػكر مػف ، الشارع قد نمأ الرقابة الذاتية بذكر ما لمعػدؿ مػف ثػكاب
 ب.عقا

تمثيػؿ لمحػالتيف بحػالتيف بػاختبلؼ "كفػي اآليػة الكريمػة : قاؿ ابف عاشػكر
كىػػك العجػػز عػػف ، فػػاعتبر ىنػػا المعنػػأ الحاصػػؿ مػػف حػػاؿ األبكػػـ، كجػػو الشػػبو

كالمعنػأ الحاصػؿ ، كتعػذر الفائػدة منػو فػي سػائر أحكالػو، كعف العمػؿ، اإلدراؾ
تقاف عممػو  مف حاؿ الرجؿ الكامؿ العقؿ كالنطؽ في إدراكو الخير كىديو إليو كاإ

                                                           

 .(ِٓ/ُُالتحرير كالتنكير: ) (ُ)
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رشػػاده النػػاس ضػػربو ا مػػثبلن ، كعمػػؿ مػػف ييديػػو  كمػػثبلن ، إلػػأ الحػػؽ لكمالػػو كاإ
 .(ُ)"لؤلصناـ الجامدة التي ال تنفع كال تضر

أسػاس أف ك ، أقػكل مػف الرقابػة العامػة الشػارعمف  الرقابة الذاتية الصادرة -ّ
؛ ألنػو يعمػـ أف ا تعػالأىذه الرقابة ما يستشعره كؿ مسمـ مف رقابػة  

ٍف تىٍجيىػػٍر ﴿  :قػػاؿ تعػػالأ، ه كمػػا يخفيػػورُّ ًسػػعمػػأ كػػؿ مػػا يي  عه ًمػػمطَّ  تعػػالأ كىاًإ
ـي السّْػػرَّ كىأىٍخفىػأ كيعمػػـ أف ا يراقبػو فػي كػػؿ  [ٕ: طػو]﴾  ًبػاٍلقىٍكًؿ فىً نَّػوي يىٍعمىػ

ًقيبنا﴿  :كقاؿ تعالأ، شيء مىأ كيؿّْ شىٍيءو رى كىافى المَّوي عى [. ِٓ: األحزاب]﴾  كى
ًقيبنػػا﴿  :كقػػاؿ تعػػالأ ـٍ رى مىػػٍيكي الرقابػػة  كىػػذه [.ُ: النسػػاء]﴾  ًإفَّ المَّػػوى كىػػافى عى

الذاتية التي يقـك بيا كؿ مسمـ عمػأ نفسػو أيػاِّ كػاف مكقعػو تفػرض عميػو 
 .اتخاذه تـالرقابة المستمرة كالمحاسبة الدائمة عمأ كؿ تصرؼ 

كأنػػو ، تعػػالأسػػمـ دائمػػان بأنػػو سػػيمقأ ا لمم تػػذكيره كفػػي اآليػػات جميعيػػا 
فػػي إنفػػاؽ خاصػػة إذا كػػاف نائبػػان عػػف المسػػمميف ، سيحاسػػب عمػػأ كافػػة أفعالػػو

 .يـأمكالً 
| | | 

  

                                                           

 .(ِِٕ/ُْ) كالتنكير التحرير (ُ)
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 ادلطهت انثبَي
 يف ضٕء ادلُٓج انمزآَي األيبَخ ادلبنيخ رمٕيخ

: فػػي المنصػػب اإلدارم عػػيّْفإف مػػف أىػػـ األمانػػات البلزمػػة فػػي كػػؿ مػػف 
كمػف أصػعب أنػكاع الرقابػة تمػؾ التػي تكػكف عمػأ االختبلسػات ، األمانة المالية
، كىػػذا مػػف خيانػػة األمانػػة، العامػػةكالتعػػدم عمػػأ الممتمكػػات ، الماليػػة اليسػػيرة

 : منيا، كاآليات القرآنية الكاردة في ىذا المقاـ كثيرة
كنيػػػكا ﴿ : تعػػػالأقكلػػػو  -ُ تىخي كنيػػػكا المَّػػػوى كىالرَّسيػػػكؿى كى نيػػػكا الى تىخي يىاأىيُّيىػػػا الَّػػػًذيفى آمى

ـٍ كىأىٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى   [.ِٕ: األنفاؿ]﴾ أىمىانىاًتكي
"يقػػكؿ تعػػالأ ذكػػره لممػػؤمنيف بػػا : اآليػػةقػػاؿ الطبػػرم فػػي تفسػػير ىػػذه 

كنيػكا  الى " كرسػكلو ا صػدقكا "الَّػًذيفى  يىاأىيُّيىػا" :-- نبيػو أصحاب مف كرسكلو تىخي
كالمػؤمنيف  ا لرسػكؿ مػنيـ أظيػر مػف ب ظيار كانت كرسكلو ا كخيانتيـ "المَّوى 

، ليػػـ فػػي البػػاطفكىػػك يىٍستىًسػػٌر الكفػػر كالغػػش ، اإليمػػافى فػػي الظػػاىر كالنصػػيحةى 
 .(ُ)يـ بما خفي عنيـ مف خبرىـ"كيخبركنى ، يـيدلُّكف المشركيف عمأ عكرتً 

كىٍمػتيـٍ ﴿  :تعالأقكلو  -ِ ذىا حى انىػاًت ًإلىػأ أىٍىًميىػا كىاًإ ـٍ أىٍف تيػؤىدُّكا اأٍلىمى ًإفَّ المَّػوى يىػٍأميريكي
ـٍ ًبًو ًإفَّ المَّػوى كىػافى سىػًميعنا بىٍيفى النَّاًس أىٍف تىٍحكيميكا ًباٍلعىٍدًؿ ًإفَّ المَّوى ًنًعمَّا  يىًعظيكي

 [.ٖٓ: النساء] ﴾ بىًصيرنا
"حػؽّّ : في تفسير ىػذه اآليػة كممػاتو أصػاب فػييف --عمي سيدنا قاؿ 

ذا فعػؿ ذلػػؾ، كأف يػؤدّْمى األمانػػة، عمػأ اإلمػػاـ أف يحكػـ بمػػا أنػػزؿ ا فحػػٌؽ ، كاإ
 .(ِ)ديعكا"كأف يجيبكا إذا ، كأف ييطيعكا، عمأ الناس أف يسمعكا

                                                           

 (.َُِ/ُُ)جامع البياف في تأكيؿ القرآف  (ُ)
 .(َْٗ/ٖ)المرجع السابؽ  (ِ)
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ثػـ ، كقد كردت أقكاؿ كثيرة في تفسير ىذه اآلية ذكرىا الطبرم في تفسػيره
ىػك خطػاب : قػكؿي مػف قػاؿ، "كأكلأ ىذه األقكاؿ بالصكاب فػي ذلػؾ عنػدم: قاؿ

ليػػكا أمػػره فػػي فيػػئيـ  مػػف ا لػػكالةً  أمػػكر المسػػمميف بػػأداء األمانػػة إلػػأ مػػف كى
كالقىٍسػـ ، بالعػدؿ بيػنيـ فػي القضػية، كمػا ائتمنػكا عميػو مػف أمػكرىـ، كحقكقيـ

 :قكلػػػػو تعػػػػالأ يػػػػدؿ عمػػػػأ ذلػػػػؾ مػػػػا كىعػػػػظ بػػػػو الرعيػػػػة فػػػػي. بيػػػنيـ بالسػػػػكية
ـٍ ﴿  فػػأمرىـ [ ٗٓ: النسػػاء]﴾ أىًطيعيػػكا المَّػػوى كىأىًطيعيػػكا الرَّسيػػكؿى كىأيكًلػػي اأٍلىٍمػػًر ًمػػٍنكي

 .(ُ) كأكصأ الرعية بالطاعة"، كأكصأ الرٌاعي بالرعية، بطاعتيـ
ا ﴿ :تعالأ قكلو -ّ مى مىفٍ  يىغيؿَّ  أىفٍ  ًلنىًبي   كىافى  كى ػا يىػٍأتً  يىٍغميؿٍ  كى ػؿَّ  ًبمى ػًة  يىػٍكـى   ى اٍلًقيىامى

ـٍ الى ييٍظمىميكفى  فَّأ كيؿُّ نىٍفسو مىا كىسىبىٍت كىىي  [.ُُٔ: آؿ عمراف]﴾  ثيَـّ تيكى
في قطيفة فيقػدت مػف  --أٌف ىذه اآلية نزلت عمأ رسكؿ ا فقد ركم 

" لعػؿ رسػكؿ ا : --فقاؿ بعض مف كاف مػع النبػي ، مغانـ القـك يـك بدر
-- "!منيا، كرككا في ذلؾ ركايات، أخذىا: 

حػدثنا عبػد الكاحػد ، حدثنا محمد بف عبػد الممػؾ بػف أبػي الشػكارب قػاؿ -
أف : حػدثني ابػف عبػاس، حػدثنا مقسػـ قػاؿ، حدثنا خصػيؼ قػاؿ، بف زياد قاؿا

، نزلػت فػي قطيفػة حمػراء فقػدت يػـك بػدر، "كما كاف لنبػٌي أف يغػؿ": ىذه اآلية
 :--فػػأنزؿ ا ، فػػأكثركا فػػي ذلػػؾ: أخػػذىا! قػػاؿ: فقػػاؿ بعػػض النػػاس: قػػاؿ

 .(ِ)" كما كاف لنبي أف يغؿ كمف يغميؿ يأت بما  ؿ يـك القيامة "
                                                           

 .(ِْٗ/ٖ)جامع البياف في تأكيؿ القرآف  (ُ)
زيػػاد،  بػػف عبدالكاحػد عػػف قتيبػػة، طريػؽ مػػف القػػرآف، تفسػير، بػػاب: فػي الترمػػذم ركاه الحػديث (ِ)

إلػأ ( ِٕٗ/ِ، كنسػبو ابػف كثيػر فػي تفسػيره )بمثمو كقاؿ: "ىذا حديث حسػف  ريػب"
ا.ُٗ/ِأبي داككد، كنسبو السيكطي في الدر المنثكر )  ( إلأ أبي داككد أيضن
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كقػد بػيف ، نفي الغمكؿ كالخيانة عف النبي: كجو الداللة مف اآلية الكريمة
داـ أف النبػػي ال يخػػكف فػػي الغنيمػػة  مػػا: جميػػكر أىػػؿ العمػػـ أف معنػػأ اآليػػة
فاآليػة فػي معنػأ نيػي النػاس عػف الغمػكؿ ، فميس ألحد أف يخكنو في الغنيمػة

ال يجػكز أف يخػكف ، ككما ال يجػكز أف يخػكف النبػي، في الغنائـ كالتكعد عميو
كػؿ مػف يغػؿ شػيئنا يػأت بػو كبينػت اآليػة الكريمػة أف ،  يره مف الػكالة كالحكػاـ

ػػا ، مرعكبنػػا بصػػكتو، معػػذبنا بحممػػو كثقمػػو، لػػو عمػػأ ظيػػره كرقبتػػو حػػامبلن  كمكبخن
أمػا ، كيعذبو ا بما أخػذ فػي نػار جيػنـ، ب ظيار خيانتو عمأ رؤكس األشياد

كيؤدبػػو كيعاقبػػو ، عقابػو فػػي الػػدنيا فمػػف حػػؽ اإلمػػاـ أف يسػػترد المػػاؿ المغمػػكؿ
، كمػػف الغمػػكؿ ىػػدايا العمػػاؿ، يػػت مػػاؿ المسػػمميفكيضػػع المػػاؿ فػػي ب، بػػالتعزير

 .(ُ)كحكمو في الفضيحة في اآلخرة حكـ الغاؿ
ػػػػبلن ًمػػػػفى األٍسػػػػدً  -- فػػػػي الحػػػػديث أف النبػػػػي  :ييقىػػػػاؿي لػػػػو، اٍسػػػػتىٍعمىؿى رىجي

ك، ابػفي المٍُّتًبيَّػةً  ٍمػره ػػرى : قػػاؿى عى ػػدىقىةً ، كىابػػفي أىًبػي عيمى ـى قػاؿى ، عمىػأ الصَّ ىػػذا : فىمىمَّػا قىػػًد
ـٍ  ـى رىسكؿي اً : قاؿى ، أيٍىًدمى ًلي، كىىذا ًلي، لىكي ًمدى المَّوى ، عمىأ الًمٍنبىرً  --فىقىا ، فىحى

قاؿى ، كىأىٍثنىأ عميو اًمػؿو أىٍبعىثيػوي  »: كى ، كىىػذا أيٍىػًدمى ًلػي، ىػذا لىكيػـٍ : فيىقػكؿي ، ما بىاؿي عى
َ كىالَّػًذم  حتَّػأ، أىٍك في بىٍيًت أيمّْوً ، أىفبل قىعىدى في بىٍيًت أىًبيوً  ـٍ الى يىٍنظيػرى أىييٍيػدىل إلىٍيػًو أى

مَّدو بيىًدهً  ػًة يىٍحًمميػوي ، نىٍفسي ميحى اءى بػو يىػكـى الًقيىامى ده ًمنكيـ منيا شيئنا إالَّ جى ال يىنىاؿي أىحى
كىاره ، عمىأ عينيًقًو بىًعيره لو ري ىاءه  َـّ رىفىػعى يىدىٍيػ، أىٍك شىاةه تىٍيًعري ، أىٍك بىقىرىةه لىيىا خي ًو حتَّػأ ثيػ

َـّ : ثيَـّ قاؿى ، رىأىٍينىا عيٍفرىتىٍي إٍبطىٍيوً  َ مىرَّتىٍيفً ، المَّيي  .(ِ) « ىٍؿ بىمٍَّغتي
                                                           

: أحكػاـ القػرآف ،( كما بعدىأِٓ/ْ) لجامع ألحكاـ القرآف، ا(ِٔٓ/ْ)جامع البياف:  (ُ)
 .(ِْ/ِ) ابف العربي

الحديث أخرجو البخارم، كتاب: اليبة كفضػميا كالتحػريض عمييػا، بػاب: مػف لػـ يقبػؿ  (ِ)
 .ىُِِْ، ط: دار طكؽ النجاة، ط: األكلأ ِٕٗٓ( رقـ ُٗٓ/ّلعمة )اليدية 
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ف كانت نزلت في مكضكع الخيانػة فػي الغنػائـ -كاآلية الكريمة  فػ ف  - كاإ
معناىا كحكميا يتعدل إلأ كؿ مف يأخذ ما لػيس لػو بحػؽ مػف األمػكاؿ العامػة 

أك ، أك اليديػػة، أك االخػػتبلس، أخػػذه بطريػػؽ الرشػػكةسػػكاء ، لؤلمػػة اإلسػػبلمية
كمػا كردت بػذلؾ األحاديػث ، كلػك كػاف كػذلؾ بحجػـ اإلبػرة، أك النيبػة، المحاباة
  .النبكية

ؽَّ اٍمػًرئو ميٍسػًمـو بيىًميًنػوً  »: --قاؿ رسكؿ ا  ػبى ، مىًف اٍقتىطىعى حى فقىػٍد أىٍكجى
ـى عميو ، المَّوي لو النَّارى  رَّ حى ػؿه كى نَّةى فىقاؿى لو رىجي ٍف كػافى شػيئنا يىًسػيرنا يػا رىسيػكؿى : الجى كاإ

ٍف قىًضيبنا ًمف أىرىاؾو : اًَ قاؿى   .(ُ)« كاإ
كاصػفنا  تعػالأ ا قػاؿ فقػد ،عظػيـ أجر لو باألمانة المتصؼ ف ف المقابؿ كفي

ـٍ رىاعيكفى ﴿ : أىؿ األيماف ٍيًدًى ـٍ كىعى ـٍ أًلىمىانىاًتًي  [. ٖ: المؤمنكف]﴾  كىالًَّذيفى ىي
الخػازف األمػيف الػذم يػؤدم مػا أمػر بػو طيبػة  »: --رسػكؿ ا  كقػاؿ

 . (ِ)« أحد المتصدقيف، نفسو
العامؿ بالحؽ عمأ الصدقة كالغازم في سبيؿ  »: كفي الحديث اآلخر قاؿ

 . (ّ)« ا حتأ يرجع إلأ بيتو
  

                                                           

ػؽَّ ميٍسػًمـو الحديث أخرجو مسمـ فأ صحيحو، كتاب: اإليماف، باب:  (ُ) ػًف اٍقتىطىػعى حى كىًعيًد مى
 ، ط: دار احياء التراث العربأ، بيركتُّٕ( برقـ ُِِ/ُر )ًبيىًميفو فىاًجرىةو ًبالنَّا

الزكػػػاة، بػػػاب: أجػػػر الخػػػازف األمػػػيف الحػػػديث أخرجػػػو مسػػػمـ فػػػأ صػػػحيحو، كتػػػاب:  (ِ)
 (َُِّ، ح َُٕ/ِ)

 ما جاء في العامؿ عمأ الصدقة بػالحؽ، باب: الزكاة، كتاب: أخرجو الترمذم في سننو (ّ)
  .كقاؿ أبك عيسأ: حديث رافع بف خديج حديث حسف صحيح"، (ْٓٔح  ّٕ/ّ)
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 ادلطهت انثبنث
 يف ضٕء ادلُٓج انمزآَي انمذٔح يٍ كجبر ادلٕظفني دلٍ حتذ سهطزٓى

عتمد القرآف الكريـ أسمكب التربيػة بالقػدكة حينمػا أمػر ا سػبحانو نبيػو ا
أيكلىًئؾى الًَّذيفى ىىدىل ﴿ : فقاؿ تعالأ، باالقتداء بمف سبقو مف األنبياء كالمرسميف

ـي اٍقتىػػًدهً  بمعنػػأ أييػػا الرسػػكؿ اتبػػع ممػػة ىػػؤالء ، [َٗ: ألنعػػاـ]ا﴾  اي فىًبييػػدىاىي
كقػد امتثػؿ فاىتػدل بيػدم الرسػؿ مػف قبمػو كجمػع كػؿ كمػاؿ ، األنبياء األخيػار

 فييـ فاجتمعت لديو فضائؿ كخصائص فاؽ بيا جميع العالميف.
 كأكػػد عمػػأ أسػػمكب التربيػػة بالقػػدكة فطمػػب مػػف المػػؤمنيف اتخػػاذ الرسػػكؿ

--  القدكة كاألسكة الحسنة كطالب المؤمنيف بطاعتو فيما أمر كنيأ طاعػة
سىػنىةه ﴿ : قاؿ تعػالأ، مطمقة ـٍ ًفػي رىسيػكًؿ اً أيٍسػكىةه حى : األحػزاب]﴾  لىقىػٍد كىػافى لىكيػ
ُِ]. 

 -- لقد اعتبر ابف كثير ىذه اآلية أصػبلن كبيػرنا فػي التأسػي برسػكؿ ا
النػػػاس جميعنػػػا  --كليػػػذا أمػػػر الحػػػؽ ، فػػػي أقكالػػػو كأفعالػػػو كسػػػائر أحكالػػػو

باالقتػػداء بػػالنبي الكػػريـ فػػي  ػػزكة األحػػزاب فػػي صػػبره كمصػػابرتو كمرابطتػػو 
سػكاء كىػك مكػركب كمحػركب فيػك يصػبر ، كمجاىدتو كانتظاره الفرج مػف ربػو

 صبر المستعمي كيثبت ثبات المستكلي.
أف يكػكف كبػار تحقؽ النَّزاىػة كيكػبح جمػاح الفسػاد مف أىـ ما يسيؿ إف 

  .-- كأعظـ القدكات نبينا، يـمف دكنى المكظفيف قدكة ل
، كالرحمػة، كالحػـز، كالعػدؿ، فيك قػدكة لمقائػد المسػمـ فػي زىػده فػي المػاؿ

كقػدكة لمقاضػي فػي ، كتػدبير الحػركب، كالتخطػيط، كقدكة لممقاتؿ في الشجاعة
، كتأنيػػو، كقػػدكة لممعمػػـ فػػي صػػبره، كمراعػػاة العػػدؿ فػػي األحكػػاـ، سػػير القضػػايا
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، سار كبار أصحابو عمأ تمؾ القػيـ الفضػمأ كالمثػؿ العميػاكقد ، كحسف تعميمو
"لمػا مػرض أبػك بكػر مرضػو : كمف أعجب ما يركل في ذلؾ عػف عائشػة قالػت

فػابعثكا بػو ، انظركا مػاذا فػي مػالي منػذ دخمػت فػي اإلمػارة: الذم مات فيو قاؿ
ذا ناضػح ، فنظرنا ف ذا عبد نكبي كاف يحمػؿ صػبيانو، إلأ الخميفة مف بعدم كاإ

رحمػة ا عمػأ : فبعثنػا إلػأ عمػر كقػاؿ، ر لمسقيا( كاف يسػقي بسػتاننا لػو)بعي
 .(ُ)لقد أتعب مف بعده تعبنا شديدنا"، أبي بكر

ا أك أراد ا أك حظر أمرن كاف الفاركؽ العظيـ عمر بف الخطاب إذا سف قانكنن 
إنػأ قػد »: أف يمـز الناس بشػأء مػف الخيػر جمػع أىمػو كأقاربػو أكال كقػاؿ ليػـ

ف الناس ينظػركف إلػيكـ كمػا ينظػر الطيػر إلػأ  الناس عف كذا ككذانييت  .. كاإ
ف ىبتـ ىابكا .. ف ف كقعتـ كقعكا المحـ نأ كا ال أكتأ برجػؿ مػنكـ  .. كاإ .. كاإ

كقع فيما نييت النػاس عنػو إال ضػاعفت لػو العػذاب لمكانػو منػأ.. فمػف شػاء 
 «.منكـ فميتقدـ كمف شاء فميتأخر

لعذاب لمف يقع فأ الفساد أك يستمب أمكاؿ عمر بف الخطاب سيضاعؼ ا
 الدكلة أك حتأ يقترب منيا حتأ لك كاف مف أىمو كأسرتو أك أقاربو.

خرج مػرة إلػأ السػكؽ فػأ جكلػة تفتيشػية مػف جكالتػو التػأ يصػطاد فييػا 
.. فقػػد  الػػذيف يفكػػركف فقػػط فػػأ الفسػػاد أك يقتربػػكف منػػو أك يقاربكنػػوك الفسػػاد 

رة لمعػػدؿ السياسػػأ كاالجتمػػاعأ.. كفػػأ ىػػذه كانػػت لديػػو قػػركف استشػػعار خطيػػ
ىأ إبػؿ : ا تمتاز عف  يرىا فسأؿ عف صاحبيا فقالكا لو سمانن الجكلة رأل إببلن 
.. بػ   عبدا بف عمر: كصاح« الفاركؽ».. حينيا انتفض  عبدا بف عمر

: كأرسؿ فأ طمبو حتأ كقؼ بيف يديو فسػألو عمػر»ب  يا ابف أمير المؤمنيف 
                                                           

 ـ.ُٖٔٗ، ط: دار صادر، بيركت، ط: األكلأ (ُِٗ/ّ) ابف سعد: الطبقات الكبرل (ُ) 
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 «يا عبداََ ما ىذه اإلبؿ
إنيا إبؿ اشتريتيا بمالأ كبعثتيا إلأ المرعأ أتاجر فييػا كابتغػأ مػا : قاؿ

 يبتغأ المسممكف.
 كيقػػكؿ النػػاس حػػيف يركنيػػا ارعػػكا إبػػؿ»: فػػتيكـ عمػػر مػػف كبلمػػو قػػائبل

.. كىكػػذا تسػػمف إبمػػؾ  .. اسػػقكا إبػػؿ ابػػف أميػػر المػػؤمنيف ابػػف أميػػر المػػؤمنيف
 «.كيربك ربحؾ

.. خذ رأس مالؾ الذل دفعتو فأ ىػذه اإلبػؿ  يا عبدا: ثـ صاح فيو آمرا
 .«كاجعؿ الربح فأ بيت ماؿ المسمميف

كؿ ذلؾ فعمو عمػر مػع ابنػو التقػأ الػذل يسػتثمر مالػو الحػبلؿ فػأ تجػارة 
.. كر ػػـ ذلػػؾ أصػػر عمػػر عمػػأ إ ػػبلؽ كػػؿ أبػػكاب  حػػبلؿ كغيػػره مػػف الرعيػػة

 .معاكنيو كأتباعوالشياطيف كمنافذ الفساد عمأ نفسو كأسرتو كعمأ 
ما حممت مغانـ العراؽ بعػد فتحيػا إلػأ عمػر كتركم لنا كتب التاري  أنو لى 

إف الػذم : كرأل ما فييا مف الجكاىر جعػؿ يتعجػب كيقػكؿ --بف الخطاب ا
أنػا أخبػرؾ بػذلؾ يػا أميػر : --فقاؿ عبد الرحمف بف عكؼ ، أدل ىذا ألميف

كمتػأ ، دمػت مؤدينػا لؤلمانػة أدكىػافمػا ، أنت أمػيف ا كىػـ أمنػاؤؾ، المؤمنيف
 .(ُ) رتعت رتعكا

ا للقدوة الحسنة  : ومن القدوات التي ذَكرها القرآن الكريم نموذج 

ؿ المجتمػػع النظػػرم إلػػأ حقيقػػة كاقعػػة تتحػػرَّؾ فػػي  ذك القػػرنيف؛ حيػػث حػػكَّ
ـ ، كاقػػػع األرض مػػػكّْ ًىمَّتػػػو كتصػػػرُّفاتو  -كتػػػرجى مبػػػادئ المػػػنيج  -بسػػػمككو كعي

                                                           

مكتبػة المنػار، (، ط: ٗٗص: ) أبك عبد ا القمعي: تيذيب الرياسة كترتيب السياسة (ُ) 
 ك يره إلأ عمي.( ِْٓ/ٓ) كنسب القكؿ في الطبرماألردف، ط: األكلأ، 



 الجزء الثاني - ـَُِِ/العدد التاسع كالثبلثكف بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

    

     

 منهج القرآن في حماية النزاهة
 ومكافحة الفساد

ُْْٔ 

ع في شخصو صكرة القدكة الحيَّة لمقائد الصالح الميصًمح.، كمعانيو  ككضى
مػك الًيمَّػة ، التمكيف كالقػكة كاألسػباب --كذك القرنيف رجؿ آتاه ا  كعي
﴿ ًإنَّا مىكَّنَّا لىوي ًفي اأٍلىٍرًض كىآتىٍينىاهي ًمٍف كيؿّْ شىػٍيءو : كالطمكح المحمكد؛ قاؿ تعالأ

كجعىمنػػا لػػو ، رناه بمػػا ميَّػػدنا لػػو مػػف األسػػبابأٍقػػدى : [؛ أمْٖ: سىػػبىبنا ﴾ ]الكيػػؼ
ميكنة كقيدرة عمأ التصرُّؼ فييا
(ُ). 

كػػـ لكنػػو لىػػـ ، فػػذك القػػرنيف أيكتػػي مػػف كػػؿّْ شػػيء يحتاجػػو أيكلػػك القػػكة كالحي
نما استخدمو في السعي كالحركػة ، يىستخدـ ىذا العطاء في الترؼ كالشيكات كاإ

ترجمة عممية بشريَّة حيَّة لممنيج فكاف بيذا السمكؾ ، في قضاء حكائج الناس
 الرباني.

فقد فيًطر الناس عمأ افتقاد القدكة كالبحث عف األسكة؛ ليككف ليـ نبراسنػا 
كمثاالن حيِّا ييبيّْف ليـ كيػؼ يطبّْقػكف شػريعة ا؛ لػذلؾ لىػـ ، ييضيء سبيؿ الحؽ

ييبىيّْنػكف ، إالَّ إرساؿ الرُّسؿ، يكف لرساالت ا مف كسيمة لتحقيقيا عمأ األرض
ؿ ا مف شريعتو  .(ِ)لمناس ما أنزى

ػٍأجيكجى  يىػٍأجيكجى  ًإفَّ  اٍلقىػٍرنىٍيفً  ذىا يىػا قىػاليكا ﴿ :تعػالأ قػاؿ مى اأٍلىٍرًض  ًفػػي ميٍفًسػديكفى  كى
ـٍ سىدِّا ﴾ ]الكيؼ بىٍينىيي مىأ أىٍف تىٍجعىؿى بىٍينىنىا كى ا عى ٍرجن  [.ْٗ: فىيىٍؿ نىٍجعىؿي لىؾى خى

لىما ، القرنيف قدكة حسنة لمناس باشتياره في ًفعؿ الخيراتفمك لىـ يكف ذك 
ف فػي مكػاف كاحػد القػدكة الحسػنة ، طىمبكا منو أف يىقيىيـ مف الفساد كىكػذا اقتػرى

، إفَّ القػػػدكة الحسػػػنة كاإلصػػػبلح أمػػػراف متبلزمػػػاف: كالحمايػػػة مػػػف الفسػػػاد؛ أم
نة التي دىفعتو الذم ىك نمكذج القدكة الحس -فالقـك بمجرَّد رؤيتيـ ذا القرنيف 
                                                           

 (.َّٖ/ّفتح القدير ) (ُ) 
 (. ِٓٓأصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا: النحبلكم )ص:  (ِ) 
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ٍنعػو يػأجكجى كمػأجكج  -لعميك الًيمَّة كطمػب الكمػاؿ  طمبػكا منػو إصػبلحى أمػرىـ بمى
 مف اإلفساد في األرض.
ٍيػره فىػأىًعينيكًني ًبقيػكَّةو أىٍجعىػٍؿ : ثـ قاؿ ذك القرنيف بّْػي خى ﴿ قىاؿى مىا مىكَّنّْػي ًفيػًو رى

ـٍ  ـٍ  بىٍيػػنىكي بىٍيػػنىيي ػػا كى تسػػخيرىىـ  أراد "ًبقيػػكَّةو  فىػػأىًعينيكًني" :كبقكلػػو ،[ٓٗ :]الكيػػؼ ﴾ رىٍدمن
ذا ىػـ فعىمػكا ذلػؾ، كتنشيطيـ كتفعيػؿ إرادتيػـ، لمعمؿ ليػـ إقبػاالن إلػأ ، كاإ فيػك أكَّ

ػا" مباشرة العمؿ؛ ـٍ رىٍدمن بىٍيػنىيي ـٍ كى كتقػديـ إضػافة الظػرؼ إلػأ ضػمير ، "أىٍجعىػٍؿ بىٍيػنىكي
 ،كمػاؿ العنايػة بمصػالحيـالمخاطبيف عمأ إضافتو إلأ ضمير يأجكج؛ إلظيار 

ػا ،حصػيننا حاجزنا :"رىٍدمنا" تيننػا كبىرزخن ثىػكبه  :يقػاؿ ،كأكثػؽ السَّػد مػف أكبػر كىػك ،مى
 .(ُ)كىذا إسعاؼ بمراميـ فكؽ ما يرجكنو، فيو رقاع فكؽ ًرقاع: ميردَّـ؛ أم

ػز بيػا مػف نفسػو ، كبمثؿ ىذه الصػفات التػي اتَّصػؼ بيػا ذك القػرنيف كأنجى
صػبلحو نحػك الخيػر أمػرنا حتميِّػا؛ ألف ، القػدكة الحسػنة يكػكف تغييػر المجتمػع كاإ

ف بالقدكة الحسنة مػكُّ الًيمَّػة كالعزيمػة ، العقؿ إذا اقترى نتجىت مف ىذا االقتػراف عي
 الصادقة التي ىي المحرّْؾ لمتغيير.

ـ ذك القػػرنيف  ًمػػـ أنػػو قػػدكة لقكمػػو  -لػػذا قػػاكى ػػا عى ذلػػؾ الفسػػاد كالظمػػـ  -لىمَّ
، كلىـ يكتؼ ذك القرنيف بأف ييقاـك ىذا الظمػـ بنفسػو، كقكة عزيمتو، بعيمك ًىمَّتو

فػبل بػدَّ أف ، بؿ طمب اإلعانة؛ ألفَّ إفسػاد يػأجكج كمػأجكج كػاف إفسػادنا جماعيِّػا
فػانظر كيػػؼ أفَّ القػػدكة الحسػنة دافػػعه لئلنسػػاف لمعمػػؿ ، ييقابمػو إصػػبلح جمػػاعي

ـ ، يحممو ذك القرنيففباإليماف الحقيقي الذم ، كطمب معالي األمكر، كالجد ترجى
مكَّ الًيمَّة في الدنيا كاآلخرة.، لنا معنأ المسارعة لمخيرات كحبَّ العمؿ  كعي

  

                                                           

 (. ِْٓ/ٓإرشاد العقؿ السميـ إلأ مزايا الكتاب الكريـ ) (ُ) 
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 ادلطهت انزاثع
 ٔفك يُٓج انمزآٌ انكزيى انكفء األيني رعيني 

كأمػػا فػػي التعيػػيف اإلدارم فػػبل بػػد أف يكػػكف معيػػار التعيػػيف فػػي المنصػػب 
 .ذا صبلح كتقكل بأف يككف أميننا، اإلدارم ىك الكفاءة

كاآليات القرآنية الكاردة في ىذا المقاـ ، الكاليةكصفة األمانة إحدل ركني 
 : كثيرة
ٍرتى اٍلقىػًكمُّ اأٍلىًمػيفي ﴿ : تعػالأ قكلو -ُ ػًف اٍسػتىٍأجى ٍيػرى مى [ ِٔ: القصػص]﴾  ًإفَّ خى

إف خيػػر مػػف تسػػتأجره لمرعػػي القػػكٌم عمػػأ حفػػظ ماشػػيتؾ كالقيػػاـ : تقػػكؿ
فيما تأمنػو ، خيانتو األميف الذم ال تخاؼ، كصبلحياعمييا في إصبلحيا 

ٍيػرى ﴿ : قػاؿ عػف ابػف عبػاسك ( 1)عميو قىالىػٍت ًإٍحػدىاىيمىا يىاأىبىػًت اٍسػتىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى
ٍرتى اٍلقىػًكمُّ اأٍلىًمػيفي  فأحفظتػو الغىٍيػرة أف : قػاؿ[ ِٔ: ]القصػص﴾  مىًف اٍستىٍأجى

فمػا رأيػت منػو حػيف ، قٌكتػو أمػا: كما يدريؾ مػا قٌكتػو كأمانتػوَ قالػت: قاؿ
ف نػو ، قػط أقػكل فػي ذلػؾ السػقي منػو؛ كأمػا أمانتػو لػـ أر رجػبلن ، سقأ لنا

فمما عمػـ أنػي امػرأة صػكب رأسػو فمػـ ، نظر حيف أقبمت إليو كشخصت لو
امشػي خمفػي كانعتػي : ثػـ قػاؿ، حتػأ بمغتػو رسػالتؾ يَّ كلـ ينظر إلى ، يرفعو

فسيٌرم عف أبييا كصدَّقيا كظػف ، كلـ يفعؿ ذلؾ إال كىك أميف، لي الطريؽ
  .(2)قالت"بو الذم 

كمػػؤدل اآليػػة الكريمػػة أف مػػف اجتمعػػت فيػػو القػػكة كاألمانػػة كػػاف جػػديرنا 

                                                           

 .(ِٔٓ/ُٗ)جامع البياف  (ُ)

 .(ِٖٖ/ٓ) كثير ابف تفسير (،ُُِ/ُٓ) المعانأ ركح ،(ُٗٓ/ِْ) الكبير التفسير (ِ)
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بالريادة كالقيادة؛ ألف في تقمده قطػع الطريػؽ عمػأ مكجبػات الفسػاد كاإلفسػاد. 
ٍرتى اٍلقىػػًكمُّ ": "كقكليػػا: قػػاؿ الزمخشػػرم ػػًف اٍسػػتىٍأجى ٍيػػرى مى كػػبلـ حكػػيـ  "اأٍلىًمػػيفي ًإفَّ خى

أعنػػػأ الكفايػػػة  -ألنػػػو إذا اجتمعػػػت ىاتػػػاف الخصػػػمتاف  ؛جػػػامع ال يػػػزاد عميػػػو
: . كقػػاؿ األلكسػػي(ُ)"فقػػد فػػرغ بالػػؾ كتػػـ مػػرادؾ - كاألمانػػة فػػي القػػائـ بػػأمرؾ

 ؛كقدمت كصؼ القكة مع أف أمانة األجير لحفظ الماؿ أىـ في نظر المستأجر"
أك ليككف ذكر كصؼ األمانة ، بأمانتوعمأ عمميا  --لتقدـ عمميا بقكتو 

 .(ِ)"بعده مف باب الترقي مف الميـ إلأ األىـ
كلكػػػف القػػػكة كاألمانػػػة ال يكفيػػػاف لتحقيػػػؽ المقصػػػد الشػػػرعي مػػػف القيػػػادة 

 .(ّ)كالشكاىد عمأ ذلؾ كثيرة، لـ ينضـ إلييما الفطنة كالكياسة الراشدة ما

                                                           

 .(َّْ/ّ) الكشاؼ (ُ)

 (.ُُِ/ُٓ)ركح المعاني  (ِ)

مىػأ قاؿ الماكردم: " (ّ) ػديىىا: اٍلعىدىالىػةي عى كأما أىؿ اإلمامة فالشركط المعتبرة فييـ سبعة: أىحى
ـي اٍلميؤىدّْم إلىأ ااًلٍجًتيىػاًد ًفػي النَّػكىاًزًؿ كىاأٍلىٍحكىػاـً  اًمعىًة كىالثَّاًني: اٍلًعٍم كًطيىا اٍلجى : ، شيري كىالثَّاًلػثي

ػػكىاسّْ ًمػػٍف  مىةي اٍلحى ػػا ييػػٍدرىؾي ًبيىػػاسىػػبلى ػػًر كىالمّْسىػػاًف؛ ًليىًصػػحَّ مىعىيىػػا ميبىاشىػػرىةي مى ، السَّػػٍمًع كىاٍلبىصى
ًة النُّييػػكضً  سيػػٍرعى رىكىػػًة كى ػػًف اٍسػػًتيفىاًء اٍلحى ػػاًء ًمػػٍف نىٍقػػصو يىٍمنىػػعي عى مىةي اأٍلىٍعضى ، كىالرَّاًبػػعي: سىػػبلى

: الرٍَّأمي اٍلميٍفًضي إلىأ ًسيىاسىًة الرًَّعيَّػ اًمسي ػاًلحً كىاٍلخى تىػٍدًبيًر اٍلمىصى اعىةي ، ًة كى : الشَّػجى كىالسَّػاًدسي
ًجيىػاًد اٍلعىػديكٌ  ػًة كى ايىػًة اٍلبىٍيضى ، كىىيػكى أىٍف يىكيػكفى ، كىالنٍَّجدىةي اٍلميؤىدّْيىػةي إلىػأ ًحمى كىالسَّػاًبعي: النَّسىػبي

مىٍيػػًو، كى  ػػاًع عى ٍجمى كًد الػػنَّصّْ ًفيػػًو كىاٍنًعقىػػاًد اإلًٍ ري ؛ ًلػػكي ٍيشو الى اٍعًتبىػػارى ًبًضػػرىاروًحيفى شىػػذَّ ًمػػٍف قيػػرى
ػػدّْيًؽ  ًميػػًع النَّػػاًس؛ أًلىفَّ أىبىػػا بىٍكػػرو الصّْ زىىىػػا ًفػػي جى كَّ مىػػأ  --فىجى اٍحػػتىجَّ يىػػٍكـى السَّػػًقيفىًة عى

مىٍييىػا ًبقىػٍكًؿ النًَّبػيّْ  فىًة لىمَّا بىايىعيكا سىٍعدى ٍبػفى عيبىػادىةى عى ـٍ عىًف اٍلًخبلى اًر ًفي دىٍفًعًي : -- اأٍلىٍنصى
ٍيشو » عيكا عىًف اٍلميشىارىكىًة ًفييىا ًحيفى قىاليكا: ًمنَّا « اأٍلىًئمَّةي ًمٍف قيرى رىجى فىأىٍقمىعيكا عىٍف التَّفىرًُّد ًبيىا كى

بىػرًًه  تىٍصػػًديقنا ًلخى ، تىٍسػًميمنا ًلًركىايىًتػًو كى ـٍ أىًميػػره ًمػٍنكي ػػرىاءي = = أىًميػره كى ػكا ًبقىٍكًلػػًو: نىٍحػفي اأٍليمى رىضي كى



 الجزء الثاني - ـَُِِ/العدد التاسع كالثبلثكف بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

    

     

 منهج القرآن في حماية النزاهة
 ومكافحة الفساد

ُْٖٔ 

أفػرس »: ابف مسػعكدإنيما داخبلف في األمانة؛ كلذا ركم عف : كقد يقاؿ
 .(ُ)«أبك بكر في عمرك ، كصاحب يكسؼ، بنت شعيب: الناس ثبلثة

ًمػػػيـه ﴿ : قكلػػػو تعػػػالأ -ِ ًفػػػيظه عى ػػػزىاًئًف اأٍلىٍرًض ًإنّْػػػي حى مىػػػأ خى ﴾  قىػػػاؿى اٍجعىٍمًنػػػي عى
زىاًئًف اأٍلىٍرضً ": قاؿ ابف زيد في قكلو [ٓٓ: يكسؼ] مىأ خى كػاف ": "اٍجعىٍمًني عى

كجعػػؿ ، فأسػػمـ سػػمطانو كيمَّػػو إليػػو: الطعػػاـ قػػاؿلفرعػػكف خػػزائف كثيػػرة  يػػر 
 .(ِ)"أمريه كقضاؤه نافذه ، القضاء إليو

: الكاليػة الماليػة --قاؿ الرازم في بياف سػبب طمػب نبػي ا يكسػؼ 
فمػا تػرل أييػا : رؤيػا الممػؾ بػيف يديػو قػاؿ لػو الممػؾ --عبر يكسؼ  "لما

ػػ: الصػػديؽ قػػاؿ كتبنػػي ، اا كثيػػرن أرل أف تػػزرع فػػي ىػػذه السػػنيف المخصػػبة زرعن
ف ذا جاءت السنكف المجدبة بعنا الغبلت فيحصػؿ ، الخزائف كتجمع فييا الطعاـ

: فقػػاؿ يكسػػؼ َكمػػف لػػي بيػػذا الشػػغؿ: بيػػذا الطريػػؽ مػػاؿ عظػػيـ فقػػاؿ الممػػؾ
 .(ّ)"أم عمأ خزائف أرض مصر، اجعمني عمأ خزائف األرض

رحػـ ا  »: فػي ىػذه اآليػة أنػو قػاؿ -- ركل ابف عبػاس عػف النبػيك 
                                                           

قىػػاؿى النًَّبػػيُّ كى  رىاءي، كى زى ٍيشنػػا كىالى تىقىػػدَّميكىىا: »--أىٍنػػتيـي اٍلػػكي  السػػمطانية ـ. األحكػػا«قىػػدّْميكا قيرى
كيعبّْر بعض الفقياء عف ىػذا الشػرط بالحكمػة، كالحػؽ أفَّ ىػذه  (َِ: ص) لمماكردم

فػي المرشَّػًح  الحكمة  البنا ما تيٍكتىسىب بالخبرة كالتجربة، لكف  اية ما ينبغي أف يتػكفَّر
لمنصب الخميفة أف يككف قادرنا عمػأ سياسػة األمػكر سياسػةن دقيقػة ناتجػة عػف ًحٍنكىػة 

 كتجربة كفيـو لمكاقع.
 الػػػػكجيز ، المحػػػػرر(ّٖٕ/ْ)القػػػػرآف العظػػػػيـ  ، تفسػػػػير(ُٗٓ/ِْ) الكبيػػػػر التفسػػػػير ( ُ)

(ّ/ُِّ). 

 .(ُْٗ/ُٔ) جامع البياف (ِ)

 .(ّْٕ/ُٖ) التفسير الكبير (ّ)
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، اجعمنػػي عمػػأ خػزائف األرض السػػتعممو مػػف سػػاعتو: أخػي يكسػػؼ لػػك لػـ يقػػؿ
 .(ُ)« لكنو لما قاؿ ذلؾ أخره عنو سنة

ألنػػو لمػػا تػػأبأ عػػف الخػػركج مػػف ؛ ىػػذا مػػف العجائػػب: "كأقػػكؿ: قػػاؿ الػػرازم
لمػػػا تسػػػارع فػػػي ذكػػػر ك ، السػػػجف سػػػيؿ ا عميػػػو ذلػػػؾ عمػػػأ أحسػػػف الكجػػػكه

المطمكب عنػو كىػذا يػدؿ عمػأ أف تػرؾ التصػرؼ  االلتماس أخر ا تعالأ ذلؾ
 .(ِ)"كالتفكيض بالكمية إلأ ا تعالأ أكلأ

ًمػػػيـه ﴿ : قكلػػػو تعػػػالأ اختمػػػؼ أىػػػؿ التأكيػػػؿ فػػػي تأكيمػػػوك  ًفػػػيظه عى  ﴾ ًإنّْػػػي حى
ًفػػيظه  ": معنػػأ ذلػػؾ: فقػػاؿ بعضػػيـ[ ٓٓ: يكسػػؼ] ، لمػػا اسػػتكدعتني "ًإنّْػػي حى
ًمػػيـه " كقػػاؿ كقتػػادة ك يرىمػػا. ، إسػػحاؽ ابػػف: كممػػف قػػاؿ بػػذلؾ بمػػا كليتنػػي "عى

 . (ّ)األشجعيكممف قاؿ بذلؾ ، عميـ باأللسف، إني حافظ لمحساب: آخركف
 معنػػأ ذلػػؾ: قػػكؿ مػػف قػػاؿ كأكلػػأ القػػكليف عنػػدنا بالصػػكاب": قػػاؿ الطبػػرم

 :ألف ذلػػػؾ عقيػػػب قكلػػػو، عػػػالـ بمػػػا أكليتنػػػي"، "إنػػػي حػػػافظ لمػػػا اسػػػتكدعتني
ػػزىاًئًف  ﴿ مىػػأ خى  ؤهكمسػػألتو الممػػؾ اسػػتكفا، [ٓٓ: يكسػػؼ]﴾  اأٍلىٍرضً اٍجعىٍمًنػػي عى

أشػبو مػف ، فكاف إعبلمو بأف عنده خبرة فػي ذلػؾ ككفايتػو إيػاه، خزائف األرض
 .(ْ)"كمعرفتو باأللسف، إعبلمو حفظو الحساب

ا بقكلػو فػبل ، لمػذم أتػكالهحفػيظ : أم": كزاد السعدم المعنأ المػراد كضػكحن

                                                           

 الحديث. متكف فأ أصؿ عمأ لو أعثر كلـ (ّْٕ/ُٖ) ىكذا بنصو الرازل االماـ ذكره  (ُ)

 .(ّْٕ/ُٖ)السابؽ  (ِ)

، (ُِٕ/ِ) السبلـ عبد بف العز ، تفسير(ُْٗ/ُٔ) جامع البياف (ّ) ، ط: دار ابػف حػـز
 .ىُُْٔبيركت، ط: األكلأ 

 .(ُْٗ/ُٔ)جامع البياف  (ْ)
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َُٔٓ 

بكيفية التدبير  عميـ، لمداخؿ كالخارجكضابط ، يضيع منو شيء في  ير محمو
مػف  رصان كليس ذلؾ حً ، كالتصرؼ في جميع أنكاع التصرفات، كاإلعطاء كالمنع

نما ىك ر بة منو في النفع العاـ، يكسؼ عمأ الكالية كقد عرؼ مػف نفسػو ، كاإ
فمػذلؾ طمػب مػف الممػؾ أف  مف الكفاءة كاألمانة كالحفػظ مػا لػـ يككنػكا يعرفكنػو

 . (ُ)"فجعمو الممؾ عمأ خزائف األرض ككاله إياىا، ف األرضيجعمو عمأ خزائ
ًميـه ": كفي قكلو تعالأ ًفيظه عى دليؿ عمأ جػكاز تزكيػة الػنفس عنػد حاجػة  "حى

 .  (ِ)تدعك إلأ ذلؾ
كتحقيقػػان لمقاصػػد الشػػريعة مػػف تقمػػد الكاليػػات العامػػة فػػي ضػػكء المػػنيج 

مػػنيج  --رسػـ النبػي  القرآنػي الػذم كضػعتو سػػكرة يكسػؼ )الحفػظ كالعمػػـ(
حديث حذيفة أف النبػي كجعميا قائمة عمأ ىذيف األصميف ففي ، الكالية العامة

-- فاستشػرؼ : قاؿ، أميننا حؽ أميف ألبعثف إليكـ رجبلن  »: قاؿ ألىؿ نجراف
 .(ّ)« لو الناس فبعث أبا عبيدة بف الجراح
كرجػػؿ إدارم قػػكم كلػػيس بأمانػػة األكؿ ، فػػ ف كجػػد رجػػؿ أمػػيف فػػي ضػػعؼ

، كانت الحاجة في الكالية إلأ األمانة أشد قػدّْـ األمػيف "إذا: اإلسبلـفقاؿ شي  
كاألمانة مرتبطة بػالتقكل كالصػبلح الػذم ىػك ، (ْ).." مثؿ حفظ األمكاؿ كنحكىا

  أىـ شركط المنصب.
                                                           

 .ىَُِْط: مؤسسة الرسالة ، (َُْ: ص)الرحمف  الكريـ تيسير (ُ)

 .(ُِٕ/ِ) السبلـ عبد بف العز تفسير (ِ)

 مػػف، كتػػاب: المناقػػب، بػػاب: فضػػائؿ أبػػي عبيػػدةو، أخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحالحػػديث  (ّ)
 َِِْبرقـ  ،بف الجراحا

(، نشػػػر: كزارة الشػػػػؤكف ّْ)ص:  شػػػػي  اإلسػػػبلـ ابػػػف تيميػػػػة: السياسػػػة الشػػػرعية (ْ)
 .ىُُْٔاالسبلمية، السعكدية، ط: أكلأ 
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إذا ضػػيعت  »: البخػػارم فػػي صػػحيحو لركا كاألحاديػػث فػػي ذلػػؾ متعػػددة
إذا أيسػند األمػر إلػأ  »: كيػؼ إضػاعتياَ قػاؿ: قػاؿ، « األمانة فػانتظر السػاعة

 .(ُ)«  ير أىمو فانتظر الساعة
كقػػد استشػػػيد بالحػػديث شػػػي  اإلسػػبلـ ابػػػف تيميػػة فػػػي مجمػػكع الفتػػػاكل 

: أحػػػدىما: فأمػػػا أداء األمانػػػات ففيػػػو نكعػػػاف: فصػػػؿ: حيػػػث قػػػاؿ، ِْٕ/ِٖ
فيجػػػب عمػػػأ كلػػػي األمػػػر أف يػػػكلي عمػػػأ كػػػؿ عمػػػؿ مػػػف أعمػػػاؿ  ... الكاليػػػات

مف كلي مػف أمػر  »: --قاؿ النبي ، المسمميف أصمح مف يجده لذلؾ العمؿ
فقػد خػاف ، المسمميف شيئان فكلأ رجبلن كىك يجد مف ىك أصػمح لممسػمميف منػو

مػف كلَّػأ رجػبلن عمػأ عصػابة كىػك يجػد فػي تمػؾ  »: كفي ركاية « ا كرسكلو
، « فقػػد خػػاف ا كرسػػكلو كخػػاف المػػؤمنيف، ف ىػػك أرضػػأ  منػػوالعصػػابة مػػ

كركل بعضػػيـ ، ركاه الحػػاكـ فػػي صػػحيحو: كعمػػؽ الشػػي  عمػػأ الحػػديث بقكلػػو
: --أنو مف قكؿ عمر البف عمر ركل ذلػؾ عنػو. كقػاؿ عمػر بػف الخطػاب 

فقػد خػاف ، ا فكلأ رجبلن لمكدة أك قرابػة بينيمػامف كلي مف أمر المسمميف شيئن 
 .ىا ... كرسكلو كالمؤمنيفا 

، كىػي مػف بػيف أعمػأ مراتػب األمانػة، كالمناصب العامػة أمانػات مسػؤكلة
كالتفريط فييا بتسميميا لغير المؤىميف ليا ييعىد خيانة عظيمة. كلذلؾ لمػا سػأؿ 

مؽ  --أبكذر  --الرسكؿ  -كىك مف ىك في الصبلح كالزىد كالعمـ كالخي
، يا أباذر! إنؾ ضػعيؼ »: قاؿ لو(، يكليو كظيفة عامة :أم)لماذا ال يستعممو 

                                                           

 .ْٔٗٔ( رقـ َُْ/ٖأخرجو البخارل، كتاب: الرقاؽ، باب: رفع األمانة ) (ُ)
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ُِٔٓ 

نيا أمانة نيا يـك القيامة خزم كندامػة، كاإ إال مػف أخػذىا بحقيػا كأدل الػذم ، كاإ
 .(ُ)« عميو فييا
كالكفػػاء بمتطمباتيػػا كمػػا ، األىميػػة ليػػا: ا ىنػػاؾ شػػرطاف لتكليػػة الكظيفػػةإذن 
  ينبغي.

فػػي اجتنػػاب الكاليػػات ال ىػػذا الحػػديث أصػػؿ عظػػيـ »: قػػاؿ اإلمػػاـ النَّػػككم
ػػا الخػػزم ، سػػيما لمػػف كػػاف فيػػو ضػػعؼ عػػف القيػػاـ بكظػػائؼ تمػػؾ الكاليػػة كأمَّ

، أك كػػاف أىػػبلن كلػػـ يعػػًدؿ فييػػا، كالندامػػة فيػػك فػػي حػػؽّْ مػػف لػػـ يكػػف أىػػبلن ليػػا
كأمَّػا مػف كػاف ، كينػدـ عمػأ مػا فػرَّط، فيخزيو ا تعػالأ يػـك القيامػة كيفضػحو

 .(ِ)«تظاىرت بو األحاديث الصحيحة، فضؿ عظيـ أىبلن لمكالية كعدؿ فييا فمو
| | | 

  

                                                           

أخرجػػػو مسػػػمـ فػػػأ صػػػحيحو، كتػػػاب: اإلمػػػارة، بػػػاب: كراىػػػة اإلمػػػارة بغيػػػر ضػػػركرة  (ُ)
 .ُِٖٓ(، برقـ ُْٕٓ/ّ)

 (.ُِِ/ْشرح صحيح مسمـ ) (ِ)
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ُّٔٓ 

 ادلجحث انثبَي
 يُٓج انمزآٌ انكزيى يف يكبفحخ انفسبد

، اآليػات التػي تػذكر لفػظ الفسػاد تكتعػدد، قد تناكؿ القرآف جانػب الفسػادل
فػي األداء  الخمؿً  كجكدي  يطمؽي كيرادي بو لفساد اإلدارمكيستنبط مف مجمًميا أف ا
تبػػػاع الشػػػيكات كالزلػػػؿ كاالنحػػػراؼ عػػػف الطريػػػؽ انتيجػػػة الخطػػػأ كالنسػػػياف ك 

كمػػف يطػػالع مػػنيج القػػرآف الكػػريـ فػػي تحقيػػؽ مػػنيج اإلصػػبلح كمػػا ، المسػػتقيـ
، يترتب عميو مف ثمار طيبة حالة تطبيقو في إطار مف صفات النَّزاىة كاألمانة

كالبمػداف يػدرؾ بيقػيف حكمػة كما يترتب عميو مػف فػكات العمػراف كخػراب الػدكر 
كجعمػو قػكاـ الحكػـ كاإلدارة كالسػمك بيمػا إلػأ ، ا البالغة في فػرض اإلصػبلح

 درجة الرشادة.
 : يمكف تقسيـ ىذا المبحث إلأ مطالب أربعةكتتمةن لمفائدة 

 القرآن في الراشدة المجتمعات قوام فساد كل عن النهي عموم :األول المطلب

 .الكريم
 القرآن منهج وفق العام للموظف ال ئق المعيشي المستوى كفالة :الثاني المطلب

 الكريم.
فريضة شرعية وفق منهج القرآن  الموظف وتدريبه تأهيل: الثالث المطلب
 الكريم.

 وفق منهج القرآن الكريم. تحديد إجراءات العمل وقواعده: المطلب الرابع

| | | 
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ُْٔٓ 

 ادلطهت األٔل
 اجملزًعبد انزاشذح يف انمزآٌ انكزيىعًٕو انُٓي عٍ كم فسبد لٕاو 

كردت كممة الفساد كمشتقاتيا في القرآف الكريـ ما يقارب ثبلثة كخمسيف 
حيةةث جةةاءت شػػرى مكضػػعنا ذكػػرت فييػػا كممػػة )فسػػاد( عمنيػػا أحػػدى ، (ُ)مكضػػعنا

 :في ستة مواضع هي، الكلمة المعرفة باأللف وال م

لَّأ سىػػعىأ ًفػػي  ﴿: قكلػػو تعػػالأ -ُ ذىا تىػػكى ػػٍرثى كىاًإ ييٍيًمػػؾى اٍلحى اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسػػدى ًفييىػػا كى
، ىػك أعػكج المقػػاؿ: أم [.َِٓ: البقػرة] ﴾ كىالنٍَّسػؿى كىالمَّػوي الى ييًحػبُّ اٍلفىسىػػادى 

كأفعالو ، كاعتقاده فاسد، كبلمو كذب: كىذا فعمو، فذلؾ قكلو، سيئ الفعاؿ
 .قبيحة

ىػبلؾ الحػرث، فيذا المنافؽ ليس لو ىمة إال الفساد في األرض : كىػك، كاإ
نتاج الحيكانػات الػذيف ال قػكاـ لمنػاس : كىك، محؿ نماء الزركع كالثمار كالنسؿ

 .إال بيما
فيمػؾ الحػرث ، منػع ا القطػر، اداػإذا سعأ في األرض فسػ: كقاؿ مجاىد

 .كالنسؿ
كال مف يصدر منػو ، فتوػال يحب مف ىذه ص: أم " كىالمَّوي الى ييًحبُّ اٍلفىسىادى  "
 .(ِ)ذلؾ
ػػًف  ﴿: قكلػو تعػالأ -ِ ـٍ أيكليػك بىًقيَّػػةو يىٍنيىػٍكفى عى كًف ًمػٍف قىػػٍبًمكي فىمىػػٍكالى كىػافى ًمػػفى اٍلقيػري

ـٍ كىاتَّبىعى الًَّذيفى ظىمىميكا مىا أيٍتًرفيػكا  ٍينىا ًمٍنيي اٍلفىسىاًد ًفي اأٍلىٍرًض ًإالَّ قىًميبلن ًممٍَّف أىٍنجى
كىانيكا ميٍجًرًميفى  ينيكف أىػؿ المعاصػي : اؿ الطبرمق [.ُُٔ: ىكد] ﴾ ًفيًو كى

                                                           

  .ىَُْٕ المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ، محمد عبد الباقي، بيركت (ُ)

 (.ِّٖ/ُتفسير القرآف العظيـ ) (ِ)
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ُٔٓٓ 

 .(ُ)في أرضو، كأىؿ الكفر با عف كفرىـ بو، عف معاصييـ
ػػا آتىػػاؾى المَّػوي الػػدَّارى اآٍلًخػػرىةى كىالى تىػػٍنسى نىًصػػيبىؾى ًمػػفى  ﴿: قكلػو تعػػالأ -ّ كىاٍبتىػػً  ًفيمى

ًفػي اأٍلىٍرًض ًإفَّ المَّػوى الى الدٍُّنيىا كىأىٍحًسٍف كىمىا أىٍحسىفى المَّوي ًإلىٍيػؾى كىالى تىٍبػً  اٍلفىسىػادى 
ال تكػف ىمتػؾ بمػا أنػت فيػو أف : أم [.ٕٕ: القصػص] ﴾ ييًحبُّ اٍلميٍفًسًديفى 
 .(2)كتسيء إلأ خمؽ ا، تفسد بو األرض

ػػا كىسىػػبىٍت أىٍيػػًدم النَّػػاًس  ﴿: قكلػػو تعػػالأ -ْ ظىيىػػرى اٍلفىسىػػادي ًفػػي اٍلبىػػرّْ كىاٍلبىٍحػػًر ًبمى
ـٍ بىٍعضى الًَّذم ـٍ يىٍرًجعيكفى  ًلييًذيقىيي ًمميكا لىعىمَّيي  .[ُْ: الرـك] ﴾ عى

ػػا كىسىػػبىٍت أىٍيػػًدم  ": كمعنػػأ قكلػػو تعػػالأ  ظىيىػػرى اٍلفىسىػػادي ًفػػي اٍلبىػػرّْ كىاٍلبىٍحػػًر ًبمى
 .باف النقص في الثمار كالزركع بسبب المعاصي: أم "النَّاًس 

مػف عصػأ ا فػي األرض فقػد أفسػد فػي األرض؛ ألف : كقاؿ أبك العاليػة
: داكد أبػك ركاه الػذم الحػديث فػي جػاء كليذا بالطاعة؛ كالسماء األرض صبلح

 .«لحػػد يقػػاـ فػػي األرض أحػػب إلػػأ أىميػػا مػػف أف يمطػػركا أربعػػيف صػػباحا  »
أك كثيػػر ، أك أكثػػرىـ -انكػػؼ النػػاس ، كالسػػبب فػػي ىػػذا أف الحػػدكد إذا أقيمػػت

ذا ارتكبػػت المعاصػػي كػػاف سػػببا فػػي ، عػػف تعػػاطي المحرمػػات -مػػنيـ  محػػاؽ كاإ
فػي ، --البركات مف السماء كاألرض؛ كليذا إذا نزؿ عيسػأ ]ابػف مػريـ[ 

مػف قتػؿ الخنزيػػر ، آخػر الزمػاف فحكػـ بيػػذه الشػريعة المطيػرة فػي ذلػػؾ الكقػت
، فبل يقبػؿ إال اإلسػبلـ أك السػيؼ -كىك تركيا ، ككسر الصميب ككضع الجزية

: قيػػػؿ لػػػؤلرض، فػػ ذا أىمػػػؾ ا فػػػي زمانػػػو الػػػدجاؿ كأتباعػػو كيػػػأجكج كمػػػأجكج

                                                           

 (. ِٕ/ُٓجامع البياف ) (ُ)

 (. ْْٕ/ّتفسير القرآف العظيـ ) (ِ)
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، كيسػػتظمكف بقحفيػػا، فيأكػػؿ مػػف الرمانػػة الفئػػاـ مػػف النػػاس .أخرجػػي بركاتػػؾ
كما ذاؾ إال ببركة تنفيذ شريعة رسكؿ  .كيكفي لبف المقحة الجماعة مف الناس

 فكمما أقيـ العدؿ كثرت البركات كالخير؛ ]كليذا[ ثبػت فػي الصػحيح، --ا 
 .(ُ) « كالشجر كالدكاب، كالببلدإف الفاجر إذا مات تستريح منو العباد  »
ػاؼي أىٍف  ﴿: قكلو تعالأ -ٓ بَّوي ًإنّْي أىخى ٍليىٍدعي رى كًني أىٍقتيٍؿ ميكسىأ كى قىاؿى ًفٍرعىٍكفي ذىري كى

ـٍ أىٍك أىٍف ييٍظًيرى ًفي اأٍلىٍرًض اٍلفىسىادى  فتأكيؿ الكػبلـ  [ِٔ : افر] ﴾ييبىدّْؿى ًدينىكي
أك أف يظيػر فػي ، إني أخاؼ مف مكسأ أف يغيػر ديػنكـ الػذم أنػتـ عميػو

أرضكـ أرض مصر عبادة ربو الذم يدعككـ إلأ عبادتو. كذلؾ عنػده ىػك 
 .(ِ) الفساد

ػػٍكفى ًذم اأٍلىٍكتىػاًد  ﴿: قكلػو تعػػالأ -ٔ ًفٍرعى ًد  *كى كا  *الَّػػًذيفى طىغىػػٍكا ًفػي اٍلػػًببلى فىػػأىٍكثىري
 .(ّ)الجكر كاألذل :أم .[ُِ-َُ]الفجر:  ﴾ ًفييىا اٍلفىسىادى 

 : كما جاءت الكلمة مجردة من األلف وال م في خمسة مواضع هي

ػٍف قىتىػؿى نىٍفسنػا  ﴿: قكلو تعالأ -1 مىػأ بىًنػي ًإٍسػرىاًئيؿى أىنَّػوي مى ًمٍف أىٍجًؿ ذىًلػؾى كىتىٍبنىػا عى
ػػٍف أىٍحيىاىىػػا  ًبغىٍيػػًر نىٍفػػسو أىٍك فىسىػػادو ًفػػي مى ًميعنػػا كى ػػا قىتىػػؿى النَّػػاسى جى اأٍلىٍرًض فىكىأىنَّمى

ـٍ  َـّ ًإفَّ كىًثيػرنا ًمػٍنيي ػمينىا ًباٍلبىيّْنىػاًت ثيػ ـٍ ريسي اءىٍتيي لىقىٍد جى ًميعنا كى فىكىأىنَّمىا أىٍحيىا النَّاسى جى
 [.ِّ: المائدة] ﴾ بىٍعدى ذىًلؾى ًفي اأٍلىٍرًض لىميٍسًرفيكفى 

يىٍسػػعىٍكفى ًفػػي  ﴿: قكلػػو تعػػالأ -2 رىسيػػكلىوي كى ػػاًربيكفى المَّػػوى كى ػػزىاءي الَّػػًذيفى ييحى ػػا جى ًإنَّمى
ؼو أىٍك  ـٍ ًمٍف ًخبلى مييي ـٍ كىأىٍرجي مَّبيكا أىٍك تيقىطَّعى أىٍيًديًي اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىٍف ييقىتَّميكا أىٍك ييصى

                                                           

 (.َّٓ، َِٓ/ّتفسير القرآف العظيـ ) (ُ)

 (. َُّ، َّٗ/َِجامع البياف ) (ِ)

 (. ِٗٗ/َُالجامع ألحكاـ القرآف ) (ّ)
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لىيي  ـٍ ًخٍزمه ًفي الدٍُّنيىا كى  ﴾ ـٍ ًفي اآٍلًخرىًة عىذىابه عىًظيـه ييٍنفىٍكا ًمفى اأٍلىٍرًض ذىًلؾى لىيي
  [.ّّ: المائدة]
ٍفًسػػًديفى ك  ﴿: قكلػػو تعػػالأ -3 ﴾  يىٍسػػعىٍكفى ًفػػي اأٍلىٍرًض فىسىػػادنا كىالمَّػػوي الى ييًحػػبُّ اٍلمي

  [.ْٔ: المائدة]
ميكِّا ًفي  ﴿: قكلو تعالأ -4 اأٍلىٍرًض ًتٍمؾى الدَّاري اآٍلًخرىةي نىٍجعىمييىا ًلمًَّذيفى الى ييًريديكفى عي

  [.ّٖ: القصص] ﴾ كىالى فىسىادنا كىاٍلعىاًقبىةي ًلٍمميتًَّقيفى 
ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو ًإالَّ تىٍفعىميكهي تىكيٍف ًفٍتنىةه ًفي  ﴿: قكلو تعالأ -5 يي كا بىٍعضي كىالًَّذيفى كىفىري

فىسىاده كىًبيره    [.ّٕ: األنفاؿ]﴾  اأٍلىٍرًض كى
حكؿ اإلساءة كالتػدمير كالتخريػب  كجاءت معاني الفساد في القرآف الكريـ

، كأشػػارت اآليػػات إلػػأ جممػػة مػػف المفاسػػد بعينيػػا، كاإلتػػبلؼ فػػي األرض عامػػة
ىػػبلؾ النسػػؿ، كالشػػرؾ تػػبلؼ الػػزركع كالثمػػار كاإ ، كقطػػع األرحػػاـ، كالتػػدابر، كاإ

كالقيػاـ بأعمػاؿ الحرابػة مػف تخكيػؼ ، كقطػع مػا أمػر بكصػمو، كنقض عيد ا
لحػػػاؽ ، كانتيػػػاؾ لؤلعػػػراض كسػػػفؾ لمػػػدماء البريئػػػةلآلمنػػػيف كنيػػػب لؤلمػػػكاؿ  كاإ

، كالحيؼ في الكيؿ كالميزاف، الضرر بالبيئة البحرية كالبرية باإلتبلؼ كالتمكيث
 ك ير ذلؾ مف أنكاع الفساد كأشكالو.، كبخس الناس أشياءىـ

| | | 
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 ادلطهت انثبَي
 ٔفك يُٓج انمزآٌكفبنخ ادلسزٕٖ ادلعيشي انالئك نهًٕظف 

انطبلقنػا ، الراتب أك األجػر مػف أىػـ الحقػكؽ التػي اعتنػأ اإلسػبلـ بيػايعد 
كرد األجػػر فػػي  كقػػد، اإلسػػبلميةمػػف مبػػدأ العدالػػة التػػي تقػػـك عمييػػا الشػػريعة 
قىػػاؿى لىػػػٍك ًشػػػٍئتى  ﴿: كقكلػػػو تعػػػالأ، القػػرآف الكػػػريـ فػػي مئػػػةو كخمسػػػيف مكضػػعنا

مىٍيػػًو أىٍجػػرنا ػػٍذتى عى تَّخى ػػا  ﴿كقكلػػو تعػػالأ ، [ٕٕ :الكيػػؼ] ﴾ الى ٍرجن فىيىػػٍؿ نىٍجعىػػؿي لىػػؾى خى
ـٍ سىدِّا بىٍينىيي مىٰأ أىف تىٍجعىؿى بىٍينىنىا كى ككمػا جػاء كركده بػالمعنأ ، [ْٗ :الكيؼ] ﴾ عى

كأكثرىػا تجػردنا مػف ، كرد فػي أسػمأ المعػاني فقػد، العمميػةالمتداكؿ في الحياة 
جمعػت بػيف المعنيػيف كمػف اآليػات التػي ، كعرضيا الزائؿ، شؤكف الحياة الدنيا

مىػأ المَّػًو كىىيػكى  ﴿: قكلو تعالأ ـٍ ًإٍف أىٍجػًرمى ًإالَّ عى ـٍ ًمػٍف أىٍجػرو فىييػكى لىكيػ ػا سىػأىٍلتيكي قيٍؿ مى
مىػػأ كيػػؿّْ شىػػٍيءو شىػػًييده  كأف يكػػكف ، فػػبل بػػد لممكظػػؼ مػػف أجػػر، [ْٕ: سػػبأ] ﴾ عى

جيػػد  كال، فػػبل كسػػب بػػدكف جيػػد، مػػا يقدمػػو مػػف جيػػدكمكازينػػا لً  األجػػر مقػػاببلن 
ف نػو ، فكما يجب عمأ المكظؼ أف يقـك بمياـ كظيفتو خير قيػاـ، بدكف كسب

ألف ىػػذا  يجػػب عمػػأ الحككمػػة أف ال تػػبخس المكظػػؼ الصػػادؽ الكػػؼء حقٌػػو؛
يىػاقىٍكـً أىٍكفيػػكا اٍلًمٍكيىػاؿى كىاٍلًميػػزىافى  ﴿: قػػاؿ ا تعػالأ، األمػر مػف مسػػببات الفسػاد كى

سيػػكا النَّػػ ٍفًسػػًديفى ًباٍلًقٍسػػًط كىالى تىٍبخى ـٍ كىالى تىٍعثىػػٍكا ًفػػي اأٍلىٍرًض مي : ىػػكد] ﴾ اسى أىٍشػػيىاءىىي
 .(ُ)ككذلؾ اإلصبلح عاـ، ككثيرهالفساد  يعـ قميؿلفظ عاـ كالفساد  [ٖٓ

كىػػػك أمػػػر مسػػػتقبح فػػػي ، الػػػبخس عبػػػارة عػػػف الخيانػػػة بالشػػػيء القميػػػؿك 
 فمػػـ يبػػؽ، كمػػع ذلػػؾ فقػػد جػػاءت البينػػة كالشػػريعة المكجبػػة لتحريمػػو، العقػػكؿ

                                                           

 .(ِْٔ/ِ) الكجيز المحرر (ُ)



 الجزء الثاني - ـَُِِ/العدد التاسع كالثبلثكف بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

    

     

 منهج القرآن في حماية النزاهة
 ومكافحة الفساد

ُٔٓٗ 

 .(ُ)لكـ فيو عذر
، كأخػػذ الرشػػكة، كالسػػرقة كالغصػػب، جميػػع أنػػكاع الظمػػـكالػػبخس عػػاـ فػػي 

يػػركل أنيػػـ كػػانكا مكاسػػيف ال ، كقطػػع الطريػػؽ كانتػػزاع األمػػكاؿ بكجػػكه االحتيػػاؿ
ككانكا إذا دخؿ الغريب بمدىـ أخذكا دراىمػو الجيػاد ، (ِ)إال مكسكه يدعكف شيئان 

كأعطػػكه بػػدليا ، أخػػذكىا بنقصػػاف ظػػاىرا ثػػـ ىػػي زيػػكؼ فقطعكىػػا قطعنػػ: كقػػالكا
 .(ّ)ازيكفن 

يقػػكؿ ": كاآليػػة عامػػة فػػي جميػػع الحقػػكؽ. قػػاؿ الطبػػرم فػػي معنػػأ اآليػػة
اٍلًمٍكيىػػاؿى كىاٍلًميػػزىافى "النػػاس " أىٍكفيػكا" : ا عػف قيػػؿ شػػعيب لقكمػػومخبػػرن ، تعػالأ ذكػػره

يكػاؿ أك كذلؾ بأف تكفكا أىػؿ الحقػكؽ التػي ىػي ممػا ، بالعدؿ: يقكؿ، "ًباٍلًقٍسطً 
: بغيػر بخػس كال نقػص كقكلػو، عمأ مػا كجػب ليػـ مػف التمػاـ، يكزف حقكقيـ

ـٍ " سيػػكا النَّػػاسى أىٍشػػيىاءىىي كال تنقصػػكا النػػاس حقػػكقيـ التػػي يجػػب : قػػكؿ"يكىالى تىٍبخى
 .(ْ)"أك  ير ذلؾ أك كزنان  عميكـ أف تكفكىـ كيبلن 

الػبخس فػي كلما كاف المعتاد مف أىؿ مديف ": قاؿ الرازم في تفسير اآلية
ػػػكا اٍلًمٍكيىػػػاؿى كىالى تىٍنقي ": دعػػػاىـ إلػػأ تػػػرؾ ىػػػذه العػػادة فقػػػاؿ، المكيػػاؿ كالميػػػزاف صي

أف يكػػكف اإليفػػاء مػػف قػػبميـ : أحػػدىما: كالػػنقص فيػػو عمػػأ كجيػػيف، "كىاٍلًميػػزىافى 

                                                           

، ط: دار الكتب العمميػة، بيػركت، ط: األكلػأ (ِْٖ/ّ) الفرقاف كر ائب القرآف  رائب (ُ)
 .ىُُْٔ

، كالمكػس الػنقص كالظمػـ، كدراىػـ كانػت تؤخػذ  (ِ) مىكىسى في البيػع يمًكػس: إذا جبػأ مػاالن
 س(.  –ؾ  –مف بائعي السمع في األسكاؽ في الجاىمية، القامكس المحيط مادة )ـ 

 .(ِْٖ/ّ) المرجع السابؽ (ّ)

 .(ْْٕ/ّ)القرآف العظيـ  ، كينظر: تفسير(ْْٔ/ُٓ)جامع البياف  (ْ)
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أف يكػػكف ليػػـ االسػػتيفاء فيأخػػذكف أزيػػد مػػف : كاآلخػػر، فينقصػػكف مػػف قػػدره
كفػي القسػميف حصػؿ النقصػاف فػي  ،كذلػؾ يكجػب نقصػاف حػؽ الغيػر، الكاجب

ٍير": حؽ الغير. ثـ قاؿ ـٍ ًبخى أنو حذرىـ مف  بلء : األكؿ: فيو كجيافك "و ًإنّْي أىرىاكي
ال أزاؿ : فكأنػو قػاؿ، كزكاؿ النعمة إف لػـ يتكبػكا، السعر اتركػكا ىػذا التطفيػؼ كاإ

أف يكػكف التقػدير أنػو : كالثػاني. ا عنكـ ما حصؿ عندكـ مػف الخيػر كالراحػة
فػػبل حاجػػة بكػػـ إلػػأ ىػػذا ، تعػالأ أتػػاكـ بػػالخير الكثيػػر كالمػػاؿ كالػػرخص كالسػػعة

 .(ُ)"التطفيؼ
ـٍ  ﴿: كمعنأ قكلو تعالأ ٍيره لىكي ـٍ خى ًحيىا ذىًلكي كىالى تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض بىٍعدى ًإٍصبلى

ػػٍؤًمًنيفى  أل ال تفسػػدكا فييػػا بعػػد مػػا أصػػمح فييػػا  [ٖٓ: األعػػراؼ] ﴾ ًإٍف كيٍنػػتيـٍ مي
ٍيػره لىكيػـٍ "كمعنػأ ، الصالحكف مف األنبياء كأتباعيـ العػامميف بشػرائعيـ يعنػأ  "خى

ألف النػاس  ؛كما تطمبكنو مف التكسب كالتػربح، في اإلنسانية كحسف األحدكثة
 .(ِ)أر ب في متاجرتكـ إذا عرفكا منكـ األمانة كالسكية

اسػتعمؿ »: قػاؿ --كقد ركل اإلمػاـ البييقػي عػف جػابر أف رسػكؿ ا 
 .(ْ)«كفرض لو عمالتو أربعيف أكقية مف فضة، عمأ مكة (ّ)عتاب بف أسيد

  
                                                           

 .(ّْٖ/ُٖ)الكبير التفسير  (ُ)

 .(ِّ/ّ) التأكيؿ كأسرار التٍنزيؿ ، أنكار(ُِٖ/ِ) الكشاؼ (ِ)

كاسػتعممو ، سػمـ يػكـ الفػتحأبػف أسػيد ىػك: أبػك عبػد الػرحمف عتػاب بػف أسػيد، ب عتا (ّ)
 سػنة، تػكفي سػنة ثػبلث عشػرة لميجػرة.الرسكؿ عمأ مكػة بعػد الفػتح كسػنو عشػركف 

 .(َُِّ/ّاالستيعاب في معرفة األصحاب )ينظر: 

ما يككف لمػكالي ، باب: قسـ الفيء كالغنيمة، كتاب: أخرجو البييقي في السنف الكبرل (ْ)
 .(َُّّْ: )رقـ (ّٓٓ/ٔاألعظـ ككالي اإلقميـ مف ماؿ )
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 انثبنث ادلطهت
 ٔفك يُٓج انمزآٌ انكزيى رأْيم ادلٕظف ٔرذريجّ 

ـى  أف كذلػؾ ،كالتػدريب التأىيؿً  مصطمحي يشمؿ العمـً  طمبى  أف الثابت مف  المسػم
أك ، سػكاء قبػؿ العمػؿفيػك مطالػب بػو ، رعنا بطمب العمـ في كؿ حػيفشى  مطالبه 

قيٍؿ رىبّْ ًزٍدًني ًعٍممنا ﴿: حيث يقكؿ ا تعالأ، بعد العمؿ  [.ُُْ: طو] ﴾ كى
ػا لمتػػدريب يعطػػي كاإلسػبلـ كبخاصػػة  ،كجػػوو  أكمػؿ عمػػأ كأداؤه ،كبيػػرنا اىتمامن

 إف ا يحػب إذا عمػؿ أحػدكـ عمػبلن  »: حيث يقكؿ؛ في مجاؿ الخدمات العامة
حسػػانوفػػ ذا كػػاف ، (ُ)« أف يتقنػػو ، ا تعػػالأ كرسػػكلو قػػد أمػػرا ب تقػػاف العمػػؿ كاإ

يػتـ الكاجػب إال  يتٌماف مف دكف تعميـ كتدريب "كما ال ف ف اإلتقاف كاإلحساف ال
 .(ّ)فالتدريب إلتقاف العمؿ كاجب عمأ كؿ مكظؼ (ِ)بو فيك كاجب"

الكجػو  عمػأ عممػو أداء مف العامؿ يمكف ما بكؿ اإلسبلـ اىتـ المنطمؽ ىذا كمف
، طمب العمـ الذم يمكف العامؿ مػف القيػاـ بعممػو عمػأ بصػيرة األكمؿ كبخاصة

ػا ﴿: فقػاؿ تعػالأ، بطمب العمػـ ا تعالأفقد أمر  قيػٍؿ رىبّْ ًزٍدًنػي ًعٍممن : طػو] ﴾ كى
كقيػاـ ، بؿ جعؿ اإلسبلـ إسناد العمؿ إلأ  ير أىمو مؤذننا بخػراب الػدنيا [ُُْ

: قػاؿ، « ضػيعت األمانػة فػانتظر السػاعة ذا فػ »: الساعة حيف قاؿ رسػكؿ ا
                                                           

، ط: دار (ٕٖٗح  ِٕٓ/ُأخرجػػػػو الطبرانػػػػي فػػػػي معجمػػػػو األكسػػػػط عػػػػف عائشػػػػة ) (ُ)
 .(َُٖٖح  ّّٖ/ُكحسنو األلباني في صحيح الجامع )الحرميف، القاىرة، 

، ط: المكتػػػب اإلسػػػبلمأ، بيػػػركت، (ُّٖ/ِ) اآلمػػػدم: اإلحكػػػاـ فػػػي أصػػػكؿ األحكػػػاـ (ِ)
 دمشؽ، لبناف.

(، ط: أكلػػػػأ ِِْ: ص) أحمػػػػد داككد الزجػػػػاجي /اإلسػػػػبلمية: دمقدمػػػػة فػػػػي اإلدارة   (ّ)
 .ىُُِْ
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 .(ُ)« فانتظر الساعةاألمر إلأ  ير أىمو  كسدإذا  »: كيؼ إضاعتياَ قاؿ
سػػكاء لقمػػة عممػػو ، فمػػف ال تتػػكافر فيػػو شػػركط األىميػػة لمكظيفػػة العامػػة

كالفسػاد الػذم يقػع عنػدما ، أك لقمة عممػو بمػا يجػب عميػو فييػا، بكيفية أدائيا
بيَّنػو ا تعػالأ فػي ، أىميػا فسػاد كبيػر كعػريض يتكلأ السمطة مػف لػيس مػف

 .كثير مف اآليات القرآنية
طاعة تامَّة لرئيًسو المباًشر في أمّْ فتككف  والمكظؼ لمرؤكسي طاعةأما 

ره ، كيىًزيػد اإلنتػاج كيحسػنو، مجاؿو مف مجػاالت العمػؿ فيمػا يخػدـ العمػؿ كيطػكّْ
نيػػكا أىًطيعيػػكا  ﴿: ا تعػػالأ خمػؽه كػػريـ ينبغػي التحمّْػػي بػػو؛ يقػكؿ يىاأىيُّيىػػا الَّػًذيفى آمى

ـٍ  إال أنَّػو ييشػتىرط فػي  [ٗٓ: النسػاء] ﴾ المَّػوى كىأىًطيعيػكا الرَّسيػكؿى كىأيكًلػي اأٍلىٍمػًر ًمػٍنكي
ب ، كفؽ ما تقتضيو األنظمة، ىذه الطاعة أٍف تككف بالمعركؼ بحيث ال يىتجػاكى

كال ييسػًخطو؛ ألنَّػو كمػا  تعػالأالعامؿ أك المكظَّؼ مع رئيسو إال بما ييرًضي ا 
 .(ِ)« الخالؽال طاعةى لمخمكؽو في معصية ا  »: --قاؿ الرسكؿ 

| | | 
  

                                                           

، باب: مف سػئؿ عممػان كىػك مشػتغؿ العمـصحيحو، كتاب: في  البخارمأخرجو الحديث  (ُ)
 .(ٗٓح  ُِ/ُ)في حديث، فأتـ الحديث ثـ أجاب السائؿ 

(، كقاؿ محقّْقك "المسند": َُٓٗ ح ّّّ/ِ)كاه اإلماـ أحمد في "المسند"، الحديث ر  )ِ(
 .""إسناده صحيح عمأ شرط مسمـ
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 ادلطهت انزاثع
 ٔلٕاعذِ ٔفك يُٓج انمزآٌ انكزيى حتذيذ إجزاءاد انعًم 

يػدؿ عميػو بعثػة ، إسػبلمي أصػيؿ إف تحديد إجراءات العمػؿ كقكاعػده مبػدأه 
نزالػػو ، ا تعػػالأ لمرسػػؿ ػػٍمنىا ًمػػٍف رىسيػػكؿو ًإالَّ ًبًمسىػػاًف قىٍكًمػػًو ﴿  لمكتػػبكاإ ػػا أىٍرسى مى كى

ـٍ  مىٍيؾى اٍلًكتىابى ﴿ : --كقاؿ لنبيو محمد  [ْ: إبراىيـ] ﴾ًلييبىيّْفى لىيي مىا أىٍنزىٍلنىا عى كى
رىٍحمىةن ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى  ـي الًَّذم اٍختىمىفيكا ًفيًو كىىيدنل كى  [.ْٔ: النحؿ] ﴾ ًإالَّ ًلتيبىيّْفى لىيي

 مػٍف كػافى بمػا ييٍيػدىل إليػو، "فغيػر جػائز أف يكػكفى بػو ميتػدينا: قاؿ الطبػرم
لػيفيـ مػا أرسػمو ا بػو إلػييـ مػف أمػره : أم" ًلييبىػيّْفى لىييػـٍ ": فقكلو تعػالأ جاىبلن 
 تقـك إال بعد البياف. حيث إف الحجة ال (ُ)"عمييـ توليثبت حج؛ كنييو
كبػػيف مػػا ىػػك مقػػرر فػػي ، التػػدريب كالتأىيػػؿبالمقارنػػة بػػيف مصػػطمحي ك 

، كالتحصػيؿ العمـ طمب يقابميما المصطمحيف ىذيف أف نجد ،اإلسبلمية الشريعة
 :كيظير ذلؾ مف عدة كجكه، مكافحة الفساد اإلدارميخفأ أثر العمـ في  كال
 بو. لمقياـ فيييئو ،عممو في عميو يجب ما معرفة مف المكظؼ يمكف أنو -ُ
معرفة كيفية القياـ بما يجب عميو مف العمؿ عمػأ  أف يمكف المكظؼ مف -ِ

 الكجو األكمؿ.
بمػا فيػو مػا ، أنو يمكف المكظؼ مف معرفة ما يحـر عميو مف الممارسات -ّ

 الجاه. نفكذ كاستغبلؿ كاالختبلس كالرشكة ،اإلدارم الفساد قبيؿ مف يعد
كيسػػمك بػػالنفس اإلنسػػانية مػػف حمػػأة ، أف العمػػـ ييػػذب السػػمكؾ كاألخػػبلؽ -ْ

 الفساد كممارستو.
  .(ُ)دكات المكظؼ بما يكاءـ كتطكر متطمبات الكظيفةأطكير ت -ٓ

                                                           

 .(ُُ/ُ)جامع البياف  (ُ)
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فػي  مكافحة الفساد اإلدارميظير أثر تحديد إجراءات العمؿ كقكاعده في ك 
 : ضكء المنيج القرآني كما يمي

كىػػذا يضػػمف أداء ، أنػو يبػػيف لممكظػؼ مػػا يجػػب عميػو فعمػػو ككيػػؼ يفعمػو -1
  فتتحقؽ المصمحة كينتفي الفساد.، الكاجب عمأ الكجو المطمكب

أك ، )المكظؼ( فبل يبقأ لػو عػذر فػي القصػكر إقامة الحجة عمأ المكمؼ -2
ػةه بىٍعػدى الرُّسيػؿً ﴿ : قاؿ تعالأ، المخالفة جَّ مىػأ المَّػًو حي  ﴾ ًلئىبلَّ يىكيكفى ًلمنَّػاًس عى

كاستشػػعار المكظػػؼ قيػػاـ الحجػػة عميػػو يدفعػػو إلػػأ أداء  [ُٓٔ: النسػػاء]
 كالبعد عف الفساد.، الكاجب

عمػػأ أف  --كقػػد دلػػت سػػنة النبػػي ": يقػػكؿ شػػي  اإلسػػبلـ ابػػف تيميػػة
 يػػا »: الكاليػػات أمانػػة يجػػب أداؤىػػا فػػي مكاضػػع مثػػؿ قكلػػو ألبػػي ذر الغفػػارم

نيا أمانة، أبا ذر إنؾ ضعيؼ نيا يـك القيامة خزم كندامة، كاإ إال مف أخذىا ، كاإ
 .(ِ)« بحقيا كأدل الذم عميو فييا

ػا، يجب حفظيا كأداؤىاكاألمانة  ال كػاف المفػرط آثمن ككػؿ صػاحب أمانػة ، كاإ
كىػػػك القيػػػاـ ، إال مػػػف أخػػػذىا بحقيػػػا، معػػػرض لمخػػػزم كالندامػػػة يػػػـك القيامػػػة

كىػك ، كال يكػكف األداء إال فػي الكقػت المحػدد، كأداء الذم عميو فييػا، بكاجبيا
حقكؽ فيو  مفيجب عميو في كقت الدكاـ الرسمي أف يؤد، كقت الدكاـ الرسمي
ال كاف آثمنا نادمنا في اآلخرة.، الكظيفة ككاجباتيا  كاإ

                                                           

 (ُّْ :ص)منصػػػكر  يصػػػبح د/: االتجاىػػػات الحديثػػػة فػػػي التطػػػكير اإلدارمينظػػػر:  (ُ)
 كما بعدىا.

و، مف، كتاب: اإلمارة، باب: النيي عف طمػب اإلمػارة أخرجو مسمـ في صحيحالحديث  (ِ)
 .(ِّْٖح  ٔ/ٔ) .كالحرص عمييا
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فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ أنيػػػا أسػػػاس المسػػػؤكلية فػػػ ف تقػػػكيـ األداء أمػػػا عػػػف 
ككػذلؾ أمػاـ الخمػؽ فػي ، كأنيػا سػتككف أمػاـ ا تعػالأ يػـك القيامػة، شخصية
ػػػيىرىل المَّػػػوي عىمىمى ﴿ : كمػػػا فػػػي قكلػػػو تعػػػالأ، الػػػدنيا ميػػػكا فىسى قيػػػًؿ اٍعمى رىسيػػػكليوي كى ـٍ كى كيػػػ

 [.َُٓ: التكبة] ﴾ كىاٍلميٍؤًمنيكفى 
قيؿً ": --"قكلو تعالأ ذكره لنبيو محمد : قاؿ الطبرم ليؤالء ، يا محمد "كى

ميػػكا"الػػذيف اعترفػػكا لػػؾ بػػذنكبيـ مػػف المتخمفػػيف عػػف الجيػػاد معػػؾ   بمػػا  "اٍعمى
رىسيكليوي  فىسىيىرىل"كأداء فرائضو ، مف طاعتو، يرضيو ـٍ كى فسيرل : يقكؿ "المَّوي عىمىمىكي

سىػػتيرىدُّكف"فػػي الػػدنيا ، كيػػراه رسػػكلو كالمؤمنػػكف، ا إف عممػػتـ عممكػػـ يػػـك  "كى
فػػبل يخفػػأ عميػػو شػػيء مػػف بػػاطف ، القيامػػة إلػػأ مػػف يعمػػـ سػػرائركـ كعبلنيػػتكـ

ـٍ ًبمىا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى " أمكركـ كظكاىرىا ، كـ بما كنتـ تعممػكففيخبر : يقكؿ "فىيينىبّْئيكي
ػػا ، كمػػا منػػو  معصػػية، كمػػا منػػو طاعػػةن ، كمػػا منػػو ريػػاءن ، كمػػا منػػو خالصن

 . (ُ)كالمسيء ب ساءتو"، المحسف ب حسانو، فيجازيكـ عمأ ذلؾ كمو جزاءكـ
| | | 

  

                                                           

 .(ّْٔ/ُْجامع البياف ) (ُ)
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 ادلجحث انثبنث
 أشكبل انفسبد كًب صٕرْب انمزآٌ

العديػد مػف األمثمػة كفػي كػٌؿ شػكؿو مػف ىػذه األشػكاؿ ، لمفساد أشكاؿه عػدة
كمػػف ، كتيػػؤدم إلػػأ آثػػار ال تيحمػػد عاقبتيػػا، التػػي تحمػػؿ كػػؿ سػػمبيات الفسػػاد

 كىػي، الضركرم معرفة أشكاؿ الفساد جميعيا لكشؼ مف يقـك بيا كمحاسػبتو
 : كما يأتي ممثمة فأ مطمبيف

 ٔلادلطهت األ
 انفسبد يف انذٔائز ٔاذليئبد احلكٕييخ

فييػا األبعػاد االقتصػادية كاالجتماعيػة ظاىرة الفسػاد ظػاىرة مركبػة تخػتمط 
كمػػف ىػػذه األسػػباب عػػدـ ، كلػػذا تتعػػدد أسػػباب نشػػكئيا، كالثقافيػػة كالسياسػػية

كلمفسػاد آثػاره ، كضػعؼ الرقابػة، اتساؽ األنظمة كمتطمبات الحيػاة االجتماعيػة
، فينحػرؼ بأىػدافيا، أىميا التأثير السمبي عمأ عممية التنميػة، سمبيةه متعددة

كمػػا يضػػعؼ ، كيعػػكؽ مسػػيرتىيا، كيسػػيء تكجيييػػا، المػػكارد كاإلمكانػػاتكيبػػدد 
مؽ حالة مف التذمر كالقمؽ.، فاعمية ككفاية األجيزة  كيتسبب في خى

 : كىي (ُ)ـ رجاؿ الفكر اإلدارم الفساد إلأ أربع مجمكعاتقسَّ كقد 
                                                           

 في مجمؿ ىذه المجمكعات ينظر:  (ُ)
  /( مكتبة الخدمات ِٕ)ص: ميدم بف إبراىيـ بف محمد األمانة في األداء اإلدارم: د

 جدة. -الحديثة 
 عادة التنظيـ في نطاؽ الفكر النظريات إستراتيجية صافي إماـ : د/ اإلصبلح اإلدارم كاإ

 الرياض. –( دار العمكـ لمطباعة كالنشر ُٕمكسأ )ص: 
 (، ط: دار الثقافػة ّْ)ص:  إكػراـ بػدر الػديف /د: الفساد السياسػي النظريػة كالتطبيػؽ

 القاىرة. -العربية 
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ُٕٔٔ 

 : االنحرافات التنظيمية -1
أثنػػاء تأديتػػو كيقصػػد بيػػا تمػػؾ المخالفػػات التػػي تصػػدر عػػف المكظػػؼ فػػي 

 : كمف أىميا، لميمات كظيفتو كالتي تتعمؽ بصفة أساسية بالعمؿ
 -ا )التػػأخر فػػي الحضػػكر صػػباحن  :كمػػف صػػكر ذلػػؾ، عػػدـ احتػػراـ العمػػؿ -

 .(... الخركج في كقت مبكر عف كقت الدكاـ الرسمي
 امتناع المكظؼ عف أداء العمؿ المطمكب منو.  -
 (.... )الكسؿ :كمف صكر ذلؾ، التراخي -
)العدكانيػة نحػك : كمف صكر ذلػؾ، االلتزاـ بأكامر كتعميمات الرؤساءعدـ  -

البحث عف المنافػذ كاألعػذار لعػدـ  -عدـ طاعة أكامر الرئيس  -الرئيس 
 .(... تنفيذ أكامر الرئيس

عػدـ الميػؿ  - عػدـ إبػداء الػرأم - )البلمبػاالة :كمف صػكر ذلػؾ، ةبيالسم -
عػػػف المشػػػاركة فػػػي اتخػػػاذ العػػػزكؼ  - إلػػػأ التجديػػػد كالتطػػػكير كاالبتكػػػار

 .(... االنعزالية - القرارات
 .إفشاء أسرار العمؿ -

-ككؿ ىذه داخمة تحت عدـ إتقاف العمؿ الذم حث عميو الرسػكؿ الكػريـ 
- إف ا يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبلن أف يتقنو» : بقكلو »(ُ). 
 : االنحرافات السلوكية -2

المكظؼ كتتعمؽ بمسمكو  كيقصد بيا تمؾ المخالفات اإلدارية التي يرتكبيا
 : كمف أىميا، الشخصي كتصرفو

                                                           

(، بػاب: األمانػػات كمػا يجػب مػػف ِِّ/ٕأخرجػو البيقػأ فػػأ شػعب االيمػاف ) الحػديث (ُ)
 .ِْٗٗأدائيا إلأ برقـ 
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ُٖٔٔ 

 .عدـ المحافظة عمأ كرامة الكظيفة -
  .سكء استعماؿ السمطة -
ممػػا يػػؤدم إلػػأ شػػغؿ الكظػػائؼ العامػػة بأشػػخاص ، المحسػػكبية كالكسػػاطة -

 ير مػؤىميف ممػا يػؤثر عمػأ انخفػاض كفػاءة اإلدارة فػي تقػديـ الخػدمات 
 .كزيادة اإلنتاج

 : الماليةاالنحرافات  -3
كيقصد بيا المخالفات المالية كاإلداريػة التػي تتصػؿ بسػير العمػؿ المنػكط 

 : كتتمثؿ ىذه المخالفات فيما يمي، بالمكظؼ
 .مخالفة القكاعد كاألحكاـ المالية المنصكص عمييا داخؿ المنظمة -
كتعني قياـ المكظؼ بتسخير سمطة كظيفتػو لبلنتفػاع مػف ، فرض المغاـر -

 ليو.األعماؿ المككمة إ
  .اإلسراؼ في استخداـ الماؿ العاـ -
 : االنحرافات الجنائية -4

 : ما يمي أشكالياكمف 
ػػػا فػػػي مكضػػػكع الرشػػػكة حػػػديث عبػػػداكأ :الرشةةةوة -  ظيػػػر األحاديػػػث نصن

لعنػػة ا عمػػأ  »: --قػػاؿ رسػػكؿ ا : قػػاؿ، بػػف عمػػر عنػػد الخمسػػةا
 :كزيػػػػػادة، كحػػػػػديث ثكبػػػػػاف عنػػػػػد أحمػػػػػد بمعنػػػػػاه، «الراشػػػػػي كالمرتشػػػػػي

 .(ُ) كىك الساعي بينيما يستزيد ىذا كيستنقص ىذا، «كالرائش » 
كمف أبرز ما جاء في أمر العماؿ كالرشػكة قصػة عبػد ا بػف ركاحػة لمػا 

                                                           

(، بػػرقـ ٕٕٓ/ِأخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػأ سػػننو، بػػاب: التغمػػيظ فػػأ الحيػػؼ كالرشػػكة ) (ُ)
 كصححو األلبانأ . ُِّّ
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ُٔٔٗ 

: ركاه مالػؾ قػاؿ، إلأ الييكد فػي خيبػر ليخػرص عمػييـ --بعثو رسكؿ ا 
يبعث عبد ا بف ركاحة إلأ خيبر فيخػرص بينػو كبػيف  --كاف رسكؿ ا 

خذ ىذا لػؾ كخفػؼ عنػا : فقالكا، فجمعكا لو حميِّا مف حمي نسائيـ، ييكد خيبر
يػا معشػر الييػكد كا إنكػـ لمػف : فقاؿ عبد ا بف ركاحػة، كتجاكز في القسـ

كما ذاؾ بحاممي عمأ أف أحيؼ عمػيكـ! أمػا مػا عرضػتـ ، أبغض خمؽ ا إلي
نا ال نأكميا  .(ُ)بيذا قامت السمكات كاألرض: فقالكا، مف الرشكة ف نيا سيحته كاإ

يشؾُّ عاقؿه فػي أفَّ المسػمميف ليػـ حػؽّّ فػي المػاؿ ال  :اخت س المال العام -
ػذى ، كأفَّ مىػف اٍؤتيًمػفى عمػأ ىػذا المػاؿ، كأنيػـ يعتبركنػو ًمٍمكنػا ليػـ، العاـ فأخى

ًط ا.فبل شؾَّ أنَّو ، منو شيئنا ٍكلةى األنصاريَّة أنَّيا  ميعىرّْضه نفسىو لسىخى ف خى
إفَّ رجاالن يتخكَّضكف في مػاًؿ ا بغيػر » : يقكؿ --سىًمعٍت رسكؿ ا 

 .(ِ)« فميـ الناري يكـى القيامة، حؽ  
، أم يىتىصػػرَّفكف فػػي مػػاؿ المسػػمميف بالباطػػؿ: (ّ)قػػاؿ ابػػف حجػػر فػػي الفػػٍتح

: -  -في الصػحيحيف عػف عمػر  بالًقسمة كبغيرىا.كىك أعُـّ مف أٍف يككف 
ٍيبر" أٍقبىػؿى نفػره مػف صػحابة النبػي  ، فػبلف شػييد: فقػالكا --"لىمَّا كاف يـك "خى

كا عمػػأ رجػػؿو ، فػػبلف شػػييد  فقػػاؿ رسػػكؿ ا، فػػبلف شػػييد: فقػػالكا، حتػػأ مػػرُّ
-- : «بىػاءىة مَّيا أك عى ثػـ قػاؿ رسػكؿ ، « كبلَّ؛ إني رأٍيتيو في النار في بيٍردىة  ى

                                                           

 (. َْٕ، َّٕ/ِأخرجو اإلماـ مالؾ في المكطأ في المساقاة ) (ُ)
أخرجػػػو البخػػػارم، كتػػػاب: فػػػرض الخمػػػس، بػػػاب: قػػػكؿ ا تعػػػالأ: "فػػػأف  خمسػػػو"  (ِ)

 .ُُّٖ( برقـ ٖٓ/ْ)
 (.ُِٗ/ٔفتح البارم شرح صحيح البخارم ) (ّ)
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َُٕٔ 

أنَّػو ال يػدخؿ الجنػة إال ، اٍذىىػٍب فنػاًد فػي النػاس، يا ابف الخطاب» : --ا 
 .(ُ)أالى إنَّو ال يدخؿ الجنة إال المؤمنكف": فناديتي ، فخرجتي : قاؿ، « المؤمنكف

كقػكؿ  الػزكر شيادة في داخؿ ألنو التزكير تحريـ ىك األصؿ ف ف :التزوير -
أال أنبػئكـ بػأكبر الكبػائر » : مػف ذلػؾ قػائبلن  --كقد حذر النبػي ، الزكر
 « كشػيادة الػزكر أك قػكؿ الػػزكر، كعقػكؽ الكالػػديف، اإلشػراؾ بػا: ثبلثػان 

 .(ِ)ككاف رسكؿ ا متكئان فجمس فما زاؿ يكررىا حتأ قمنا ليتو سكت 
ف نػػو يسػتنبط مػف مظػاىر الفسػاد االقتصػػادم : أمػا مػف المنظػكر الشػرعي

، المعاصرة أنو ينجـ بصفة أساسية بسبب عدـ تطبيؽ مػا أمػر ا بػو هكصكر 
 : كلذلؾ أسباب مف أىميا، كعدـ االنتياء عف ما نيأ ا عنو

 : الهوى اتباع: أوال  

 بصاحبو ييكم ألنو بذلؾ اليكل سمي: كقيؿ ،الشيكة إلأ النفس ميؿ
 عمك مف سقكط: كاليكم، الياكية إلأ اآلخرة كفي، داىية كؿ الدنيا إلأ في
 .(ّ)سفؿ إلأ

 .(ٓ)"النار في بصاحبو ييكم ألنو ىكل اليكل سمي إنما" :(ْ)الشعبي كقاؿ
                                                           

ؿي ً مىػػًظ تىٍحػػًريـً أخرجػػو مسػػمـ فػػأ صػػحيح، كتػػاب: اإليمػػاف، بػػاب:  (ُ) اٍلغيميػػكًؿ، كىأىنَّػػوي الى يىػػٍدخي
نَّةى ًإالَّ اٍلميٍؤًمنيكفى   ُُْ( برقـ َُٕ/ُ)اٍلجى

 . ٕٖ برقـ (ُٗ/ُ) كاكبرىا الكبائر بياف باب: االيماف، كتاب: صحيحو، فأ مسمـ أخرجو (ِ)
 (.ْٖٗص) مفردات ألفاظ القرآف (ّ)
 --عمينػػا أبػػك عمػػرك، كػػكفأ، تػػابعي ثقػػة، رأل ، شػػراحيؿ ابػػفكىػػك ، عػػامر الشػػعبي (ْ)

 (.ُِٓ/ّانظر: األعبلـ لمزركمي )ى(. َُّ. تكفي )كركل عنو
 حػديث ، كىػكّٖٗ بػرقـ كالخصػـك كالبػدع األىػكاء أىػؿ الػدارمي، بػاب: اجتنػاب سنف (ٓ)

(، ط: دار إحيػاء الثػراث = = ِِّ/ٔ)ابف أبي حاتـ ، الجرح كالتعديؿمقطكع. ينظر: 
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ُُٕٔ 

ػٍف ﴿ : قاؿ تعػالأ مى ـٍ لىفىسىػدىًت السَّػمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي كى ػؽُّ أىٍىػكىاءىىي لىػًك اتَّبىػعى اٍلحى كى
ـٍ  ـٍ عىٍف ًذٍكرًًى ـٍ فىيي ـٍ ًبًذٍكرًًى كفى ًفيًيفَّ بىٍؿ أىتىٍينىاىي  [.ُٕ: المؤمنكف] ﴾ ميٍعًرضي

 كأجػػرل، المشػػرككف ىػػؤالء ييػػكل بمػػا ذكػػره تعػػالأ الػػرب عمػػؿ لػػك": أم
رادتيػػـ مشػػيئتيـ عمػػأ التػػدبير  لفسػػدت، لػػو كػػارىكف ىػػـ الػػذم الحػػؽ كتػػرؾ، كاإ

 .(ُ)"فييف كمف كاألرض السماكات
 كشىرع، اليكل شىرعً  مف أنفسيـ في ما إلأ ا أجابيـ لك المراد": كقيؿ
 لفساد أم، فييف كمف كاألرض السمكات لفسدت، ذلؾ كفؽ عمأ األمكر
 .(ِ)"كاختبلفيـ أىكائيـ

 نيسػب كمػا، مػذمكمان  إال الكريـ القرآف في جاء ما اليكل أف المبلحظ كمف
 كالضبلؿ. الفساد ألىؿ إال

ػؽّْ ﴿ : قاؿ تعالأ ٍيػرى اٍلحى ـٍ  ى كىالى تىتًَّبعيػكا  قيػٍؿ يىاأىٍىػؿى اٍلًكتىػاًب الى تىٍغميػكا ًفػي ًديػًنكي
مُّكا عىٍف سىكىاًء السًَّبيؿً  ضى مُّكا كىًثيرنا كى مُّكا ًمٍف قىٍبؿي كىأىضى : المائدة] ﴾ أىٍىكىاءى قىٍكـو قىٍد ضى

ٕٕ.] 
ـٍ ًبغىٍيًر ًعٍمـو ﴿: كقاؿ تعالأ فَّ كىًثيرنا لىييًضمُّكفى ًبأىٍىكىاًئًي   [.ُُٗ: األنعاـ] ﴾كىاًإ

 في جاءت ما ،باألمة تعمقيا عند لاليك  لفظة أف: الكبلـ لطائؼ كمف
 كفي، قط( ىكاىـ) بمفظ تأت كلـ، (أىكاءىـ) الجمع بصيغة إال الكريـ القرآف
 كىذه، بو خاصان  ىكل القـك مف شخص كأف لكؿ، اليكل بتعدد إشارة ذلؾ
 إلأ يفضي مما، لميكل تبعان  رأم عمأ األمة جمع استحالة عمأ كاضحة داللة

                                                           

 ى.ُُِٕأكلأ العربأ، ط: 
 ى.َُْٕ(، ط: دار الكتب العممية، ط: األكلأ ُْص)أدب الدنيا كالديف  (ُ)
 (.ّّ/ُٖ)جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف  (ِ)
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 .الفساد
 : المترفين ظهور: ثانيا  

 .(ُ)فٍطغأ العيشً  كسعة النعمةي  أىبطىرٍتو الذم: كالمترؼ لغةن 
 .(ِ)"النعمة في التكسع: "كالترفو

 الظمػػـ عػػف الحػػديث معػػرض فػػي إال تعػػالأ ا كتػػاب فػػي التػػرؼ ذكػػر كمػػا
 بالعػذاب ا تكعػدىـ الػذيف عػف الحػديث عنػد أك، األرض كالفساد في كالفسؽ

 تناكلػت التي الكريمة اآليات خبلؿ مف بياف ذلؾ كيمكف، اآلخرة كفي الدنيا في
 : أحكالىيـ ككصفت المترفيف عف الحديث

ـٍ أيكليػػك ﴿ : ظػػاًلمكف قػاؿ تعػػالأ المترفػكف -ُ كًف ًمػٍف قىػػٍبًمكي فىمىػٍكالى كىػػافى ًمػفى اٍلقيػػري
ػػٍف  ػػًف اٍلفىسىػػاًد ًفػػي اأٍلىٍرًض ًإالَّ قىًمػػيبلن ًممَّ ـٍ كىاتَّبىػػعى بىًقيَّػػةو يىٍنيىػػٍكفى عى ٍينىػػا ًمػػٍنيي أىٍنجى

كىػانيكا ميٍجػًرًميفى  ـي  [.ُُٔ: ىػكد] ﴾ الًَّذيفى ظىمىميكا مىا أيٍتًرفيػكا ًفيػًو كى  آفػةه  فػالظم
، المجتمػػع أفػػراد كالتبػػا ض بػػيف كالتحاسػػد كاألحقػػاد العػػداكة يغػػرس كبيػػرة
كيترتػب  ،العػيش يطيػب كال ،الحيػاة تسػتقيـ كال ،الناس بيف العبلقات فتفسد

 .كالضياع كالفرقة الرذيمة كتحؿ، كالفضيمة الديف ذىاب عمأ ذلؾ
ذىا أىرىٍدنىا أىٍف نيٍيًمؾى قىٍريىةن أىمىٍرنىا ﴿ : بالدمار قاؿ تعالأ ينذر المترفيف تصدر -ِ كىاًإ

مىٍييىا اٍلقىٍكؿي فىدىمٍَّرنىاىىا تىٍدًميرنا : اإلسراء] ﴾ ميٍترىًفييىا فىفىسىقيكا ًفييىا فىحىؽَّ عى
 ،الصالح كالعمؿ بالطاعة الرسؿ لساف عمأ المترفيف ا أمر فقد .[ُٔ

 في كبالغكا، فسقكا كتمردكا ف ف ،ليـ تبع  يرىـ ألف باألمر؛ كخصيـ

                                                           

 (.ُٕ/ٗ) : لساف العربينظر (ُ)
  (.ُٔٔ :ص)مفردات ألفاظ القرآف  (ِ)
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 .(ُ)استئصاؿ ىبلؾ كأىمككا، تدميران  فىدمركا، العذاب عمييـ كجب، الفحش
ي ًمٍف قىٍكًموً ﴿ : قاؿ تعالأ، األنبياء أعداء المترفكف -ّ قىاؿى اٍلمىؤلى كا  كى الًَّذيفى كىفىػري

ـٍ يىٍأكيؿي  يىاًة الدٍُّنيىا مىا ىىذىا ًإالَّ بىشىره ًمٍثميكي ـٍ ًفي اٍلحى ٍفنىاىي كىذَّبيكا ًبًمقىاًء اآٍلًخرىًة كىأىٍترى كى
بيكفى  يىٍشرىبي ًممَّا تىٍشرى  [.ّّ: المؤمنكف] ﴾ ًممَّا تىٍأكيميكفى ًمٍنوي كى

ػػٍمنىا ًفػػي ﴿ : قػػاؿ تعػػالأ ػػا أىٍرسى مى ػػا كى قىٍريىػػةو ًمػػٍف نىػػًذيرو ًإالَّ قىػػاؿى ميٍترىفيكىىػػا ًإنَّػػا ًبمى
كفى  ـٍ ًبًو كىاًفري  .[ّْ: سبأ] ﴾ أيٍرًسٍمتي

الػذيف  ىػـ الترؼ أىؿ أف بكضكح الكريمة يممس اآليات ىذه في كالمتدبر
، نفكسػيـ تسػك و مػا إال الحػؽ يػركف فػبل، تعػالأ ا لرسػؿ العػداء يتصدركف
 يبػرركف كاىيػة بحجج فيتذرعكف، الناس مف  يرىـ بيـ أف يستكم كيرفضكف
 .سبيمو عف كالصد، ا عف ديف العدكؿ خبلًليا مف ألنفسيـ
 المجتمعػػات فػػي رذيمػػة كػػؿ كراء مػػف المتػػرفيف أف :لنةةا يتبةةين سةةبق وممةةا
 أسباب مف ىاـ سبب فيو كتصدرىـ المجتمع في ف ف ظيكرىـ كعميو، البشرية
  .المجتمعات فساد

ذا كاف الفساد كصكره المعاصرة ينجـ عف عدـ االلتزاـ بأحكػاـ الشػريعة  كاإ
يكػػكف بصػػفة مجػػاؿ المعػػامبلت االقتصػػادية اإلسػػبلمية بصػػفة عامػػة ف نػػو فػػي 

 : اآلتي إلأ مجمكعة مف األسباب نكجزىا في ذلؾ راجعك ، أخص
كانعػػػداـ ، كمػػػف أىميػػػا عػػػدـ الخشػػػية كالخػػػكؼ مػػػف ا :ضعععاإل مان ععع ن -ُ

 .تعالأكنسياف المحاسبة األخركية أماـ ا ، كالمحاسبة الذاتيةالمراقبة 

                                                           

 (.َٖٕ/ِ)لمكاحدم  العزيز الكتاب تفسير في (، الكجيزَّٔ/ِالمسير ) زاد (ُ)
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كسػكء ، كالغمظػة، كالريػاء، كالنفػاؽ، مثػؿ الكػذب ،منتشع   مخالع ا ماس ةع   -ِ
، كالرشػػػػػكة، كخيانػػػػػة األمانػػػػػة، الظػػػػػف كعػػػػػدـ الكفػػػػػاء بػػػػػالعيكد كالعقػػػػػكد

  .كاالحتياؿ، كالمحسكبية
كتفكػػػؾ عػػػرل ، النػػػاسكانتشػػػار الماديػػػة بػػػيف  ،ضعععاإل ماةععع الن ب ما ن ععع  -ّ

  .كانتشار األنانية كالحقد كالكراىية، التكافؿ كالتضامف االجتماعي
تطبيػؽ ...  ككبت الحريػات، كالتسمط عمأ الناس ،     أنزل مهللنماحلم  غ -ْ

 . تعالأنظـ كقكانيف كضعية تخالؼ شرع ا 
| | | 
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 ادلطهت انثبَي
 انفسبد يف جبَت األخالق ٔادلعبيالد

الشريعة اإلسبلمية الغراء لتػنظـ لمنػاس عبلقػاتيـ كمعػامبلتيـ بمػا جاءت 
 .يحفظ ليـ حياة كريمة خالية مف البغي كالظمـ كالعدكاف

كىٍمػػتيـٍ إ﴿ : قػػاؿ تعػػالأ ذىا حى انىػػاًت ًإلىػػأ أىٍىًميىػػا كىاًإ ـٍ أىٍف تيػػؤىدُّكا اأٍلىمى فَّ المَّػػوى يىػػٍأميريكي
ػػكا ًباٍلعىػػدٍ  ـٍ ًبػػًو ًإفَّ المَّػػوى كىػػافى سىػػًميعنا بىػػٍيفى النَّػػاًس أىٍف تىٍحكيمي ػػا يىًعظيكيػػ ًؿ ًإفَّ المَّػػوى ًنًعمَّ

 .[ٖٓ: النساء] ﴾ بىًصيرنا
النُّظيـ  ىذه تناقض - إنسانية أك مادية - الناس بيف معاممة كؿ ف ف لذا
 دعت كقد، فاسدة معاممة ىي عمييا كحضت الشريعة اإلسبلمية كضعتيا التي

 بيا يتمبسكف مف ككصفت ،عنيا كالبعد الجتناًبيا أتباعيا الشريعة
 بالمفسديف.
، الكريمػػػة اآليػػػات تناكلتيػػػا التػػػي الفاسػػػدة المعػػػامبلت مػػػف الكثيػػػر كىنػػػاؾ

النحػك  عمأ منيا طائفة بياف كيمكف، عنيا كالبعد إلأ ىجرىا المؤمنيف كدعت
 : اآلتي

ٍيػدى المَّػًو الَّػًذيفى ﴿ : قػاؿ تعػالأ: نقض عيد ا مف بعد ميثاقو -1 ػكفى عى يىٍنقيضي
ييٍفًسديكفى ًفػي اأٍلىٍرًض  ؿى كى يىٍقطىعيكفى مىا أىمىرى المَّوي ًبًو أىٍف ييكصى ًمٍف بىٍعًد ًميثىاًقًو كى

كفى  اًسري ـي اٍلخى   [.ِٕ: البقرة] ﴾ أيكلىًئؾى ىي

، يـفتتمػػزؽ ألفػػتي ، نقػػض العيػػكد بعػػد تكثيقيػػا يفقػػد الثقػػة بػػيف النػػاس إف
كيفسػد ىػدؼ الحيػاة السػامي القػائـ عمػأ األلفػة كاألنػس ، يـتي كتضطرب عبلقا

حػذر حيث  ؛كجعميا مف صفات المنافقيف، كالتعاكف كالمحبة مف نقض العيكد
كمػف ، الصػان خى  قػان افً نى مػف كػف فيػو كػاف مي ، أربع بيف النػاس»: قاؿف --النبي 
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إذا اؤتمػف ، النفػاؽ حتػأ يػدعيا كانت فيو خصمة منيف كانػت فيػو خصػمة مػف
ذا حدث كذب، خاف ذا عاىد  در، كاإ ذا خاصـ فجر، كاإ  .(ُ)«كاإ

لمعبلقػات الطيبػة  أف احتراـ العيكد كالمكاثيؽ بيف الناس ىي أساسه نرل ك 
كالعيػكد ركيػزة أساسػية ، السميمة التػي تبنػأ عمييػا حيػاة المجتمعػات البشػرية

كلػـ ، فػ ف فسػدت العيػكد كقػع الفسػاد الشػامؿ، في أمف المجتمعات كاستقرارىا
، فتفسػد كػؿ األكاصػر كالػركابط، تىعد ىنالؾ فضيمة كال ركيزة يحتكـ إلييا الناس

 :قػػػػػػػػػاؿ، كيعػػػػػػػػػيش النػػػػػػػػػاس حالػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الفكضػػػػػػػػػأ كالفسػػػػػػػػػاد العػػػػػػػػػاـر
: قػاؿ، بمأ: قالكا « َ أال أخبركـ بأفضؿ مف درجة الصياـ كالصبلة كالصدقة »
 .(ِ)« ةف ف فساد ذات البيف ىي الحالق، صبلح ذات البيف »
ٍيػػدى المَّػػًو ًمػػٍف بىٍعػػًد ك ﴿ : ا بػػو أف يكصػػؿ قطػػع مػػا أمػػر -2 ػػكفى عى الَّػػًذيفى يىٍنقيضي

ييٍفًسػديكفى ًفػي اأٍلىٍرًض أيكلىًئػؾى  ػؿى كى ػرى المَّػوي ًبػًو أىٍف ييكصى يىٍقطىعيكفى مىا أىمى ًميثىاًقًو كى
ـٍ سيكءي الدَّارً  لىيي ـي المٍَّعنىةي كى  [.ِٓ: الرعد] ﴾ لىيي

كتػػرؾ مػػكاالة ، ا تعػػالأ كقطػػع الػػرحـ كىػك يحتمػػؿ كػػؿ قطيعػػة ال يرضػػاىا
 .(ّ)مما يؤدم لقطع صمة العبد بربو، كرفض الخير، المؤمنيف

ـي ﴿ : قػػاؿ تعػػالأ -3 ثٍػػـً كىاٍلعيػػٍدكىاًف كىأىٍكًمًيػػ ـٍ ييسىػػارًعيكفى ًفػػي اإلًٍ تىػػرىل كىًثيػػرنا ًمػػٍنيي كى
ميػػكفى  ػػا كىػػانيكا يىٍعمى ػػٍف  * السُّػػٍحتى لىًبػػٍئسى مى بَّػػاًنيُّكفى كىاأٍلىٍحبىػػاري عى ـي الرَّ لىػػٍكالى يىٍنيىػػاىي

                                                           

فػػي صػػحيحو، كتػػاب: بػػدء الػػكحأ، بػػاب: عبلمػػة المنػػافؽ  البخػػارم الحػػديث أخرجػػو (ُ)
 .ّّ( برقـ ُٔ/ُ)

، كقػػػاؿ عنػػػو: حػػػديث َِٗٓبػػػرقـ  (ّٔٔ/ْ) وسػػػننالحػػػديث أخرجػػػو الترمػػػذل فػػػي  (ِ)
 بيركت. –صحيح، ط: دار احياء الثراث العربأ 

 (.ِْ/ُ)أنكار التٍنزيؿ كأسرار التأكيؿ  (ّ)
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ػا كىػانيكا يىٍصػنىعيكفى  ـي السٍُّحتى لىًبٍئسى مى ـى كىأىٍكًمًي ٍث ـي اإلًٍ قىالىػًت اٍليىييػكدي يىػدي  * قىٍكًلًي كى
ليًعنيكا ًبمىا قىػاليكا بىػٍؿ يىػدىاهي مىٍبسيػكطىتىافً  ـٍ كى مٍَّت أىٍيًديًي ٍغميكلىةه  ي ييٍنًفػؽي كىٍيػؼى  المًَّو مى

كيٍفػػرنا كىأىٍلقىٍينىػػا  بّْػػؾى طيٍغيىاننػػا كى ػػا أيٍنػػًزؿى ًإلىٍيػػؾى ًمػػٍف رى ـٍ مى لىيىًزيػػدىفَّ كىًثيػػرنا ًمػػٍنيي يىشىػػاءي كى
ػٍرًب أىٍطفىأىىىػا  ػا أىٍكقىػديكا نىػارنا ًلٍمحى ػًة كيمَّمى ػاءى ًإلىػأ يىػٍكـً اٍلًقيىامى ـي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبىٍغضى بىٍينىيي

يىسٍ   ِٔ: المائػدة] ﴾ عىٍكفى ًفي اأٍلىٍرًض فىسىادنا كىالمَّوي الى ييًحبُّ اٍلميٍفًسًديفى المَّوي كى
- ْٔ.] 

، تعػالأكقد تناكلت اآليات الكريمة جممة مف السمككيات التػي يمقتيػا ا 
ثػـ ، يـك القيامة في أكثر مف مكضع فػي كتابػو العزيػز كتكعد فاعمييا بالعذاب

كيمكػػف حصػػر ىػػذه السػػمككيات فػػي ، بالمفسػػديفخػػتـ اآليػػات بكصػػؼ فاعمييػػا 
 : النقاط التالية

: كقد نيأ ا عف ذلؾ فقػاؿ، ىك التطاكؿ عمأ الناس كظمميـك  :العدوان -أ 
ـٍ كىالى تىٍعتىػػػديكا ًإفَّ المَّػػػوى الى ييًحػػػبُّ ﴿  ػػػًبيًؿ المَّػػػًو الَّػػػًذيفى ييقىػػػاًتميكنىكي قىػػػاًتميكا ًفػػػي سى كى

فيػػؿ ىنػػاؾ أفسػػد مػػف عمػػؿ يفقػػد صػػاحبو ، [َُٗ: البقػػرة] ﴾ اٍلميٍعتىػػًديفى 
 َ -- محبة ا

يىاأىيُّيىػا الَّػًذيفى ﴿ : قاؿ تعػالأ كىك أكؿ أمكاؿ الناس بغير حؽ :أكل السحت -ب 
ـٍ  ػٍف تىػرىاضو ًمػٍنكي ػارىةن عى ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ ًإالَّ أىٍف تىكيػكفى ًتجى ـٍ بىٍينىكي آمىنيكا الى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي

ـٍ رىًحيمنا  ـٍ ًإفَّ المَّوى كىافى ًبكي كالرشكة كالربػا  [ِٗ: النساء] ﴾كىالى تىٍقتيميكا أىٍنفيسىكي
كقػػد نيػػأ ا ، ذ أمػػكاليـ بالخديعػػة ك يرىػػاكاالحتيػػاؿ عمػػأ النػػاس فػػي أخػػ

يىاأىيُّيىػػا ﴿ : كأعمػػف الحػػرب عمػػأ آخػػذييا حيػػث قػػاؿ، عػػف ذلػػؾ فحػػـر الربػػا
ػٍؤًمًنيفى  بىا ًإٍف كيٍنتيـٍ مي كا مىا بىًقيى ًمفى الرّْ ذىري : البقػرة] ﴾ الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى

ِٕٕ.] 
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العمػػـً السػػفياء كالػػكالغيف فػػي فػػبل يعػػظ أىػػؿي  :عةةدم التنةةاهي عةةن المنكةةرات -ج 
، كيأخػذكف الرشػكة لمسػككت عمػأ بػاطميـ، بػؿ يسػكتكف عػنيـ، المعاصي

لعػف مػف رأل المنكػر كلػـ ينػو  تعالػةكا  (ُ)كيكتمكف الحػؽ كىػـ يعممػكف
كدى ﴿ : عنػػػو فقػػػاؿ ػػػاًف دىاكي مىػػػأ ًلسى كا ًمػػػٍف بىًنػػػي ًإٍسػػػرىاًئيؿى عى ليًعػػػفى الَّػػػًذيفى كىفىػػػري

ػٍف كىًعيسىأ اٍبػًف  كىػانيكا يىٍعتىػديكفى كىػانيكا الى يىتىنىػاىىٍكفى عى ػٍكا كى ػا عىصى ـى ذىًلػؾى ًبمى ػٍريى مى
 [.ٕٗ - ٖٕ: المائدة] ﴾ ميٍنكىرو فىعىميكهي لىًبٍئسى مىا كىانيكا يىٍفعىميكفى 

األصؿ في العبلقة بػيف النػاس أف تسػكد ركح المحبػة  :العداوة والتباغض -د 
اسػتيبدلىت  قػد األرض فػي بالمفسػديف ا كصفيـ مف كلكف ،بينيـ كالرحمة

 يـ عمأ أسػاسو فأقامكا عبلقاتً ، كؿ صفات الخير في نفكسيـ إلأ نقيضيا
ًميعنػػا ًإالَّ ًفػػي ﴿ : قػػاؿ تعػػالأ، كالتنػػافر كالكراىيػػةً  رقػػةً مػػف الفي  ـٍ جى الى ييقىػػاًتميكنىكي

ػػػًديده  ـٍ شى ـٍ بىٍيػػػنىيي ػػػديرو بىٍأسيػػػيي رىاًء جي ػػػنىةو أىٍك ًمػػػٍف كى صَّ ًميعنػػػا قيػػػرنل ميحى ـٍ جى ػػػبييي تىٍحسى
ـٍ قىٍكـه الى يىٍعًقميكفى  ـٍ شىتَّأ ذىًلؾى ًبأىنَّيي قيميكبييي   [.ُْ: الحشر] ﴾ كى

ثـ ىػـ بعػد ذلػؾ كمػو يشػعمكف الحػركب لتعميػؽ القطيعػة  :إشعال الحروب -ق 
 كيفسدكف الحياة عمأ الناس عامة.، بيف األمـ كالشعكب

يتمػبس المػرء أك القػػـك فػأم فسػاد فػي المعػامبلت كالسػػمكؾ أعظػـ مػف أف 
 َ! بكاحدة مف ىذه األعماؿَ فكيؼ إذا تمبس بيا جميعان 

ـٍ ًمػٍف ﴿ : قاؿ تعالأ -4 ػا لىكيػ ـٍ شيعىٍيبنا قىاؿى يىاقىٍكـً اٍعبيػديكا المَّػوى مى اىي ٍديىفى أىخى لىأ مى كىاًإ
سيػػكا  ٍيػػؿى كىاٍلًميػػزىافى كىالى تىٍبخى ـٍ فىػػأىٍكفيكا اٍلكى بّْكيػػ ـٍ بىيّْنىػػةه ًمػػٍف رى ػػاءىٍتكي ٍيػػريهي قىػػٍد جى ًإلىػػوو  ى

ـٍ كىالى تيٍفًسػػديكا ًفػي اأٍلىٍرًض بىٍعػػدى  ـٍ ًإٍف  النَّػاسى أىٍشػيىاءىىي ٍيػره لىكيػػ ـٍ خى ًحيىا ذىًلكيػػ ًإٍصػبلى

                                                           

 .(ِّٕ/ُ)الكجيز في تفسير الكتاب العزيز  (ُ)
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ػٍف  دُّكفى عىٍف سىًبيًؿ المَّػًو مى تىصي كيٍنتيـٍ ميٍؤًمًنيفى كىالى تىٍقعيديكا ًبكيؿّْ ًصرىاطو تيكًعديكفى كى
كا كىٍيػؼى كىػافى  ـٍ كىاٍنظيػري كا ًإٍذ كيٍنػتيـٍ قىًمػيبلن فىكىثَّػرىكي ػا كىاٍذكيػري جن تىٍبغيكنىيىا ًعكى آمىفى ًبًو كى

 [.ٖٔ - ٖٓ: األعراؼ] ﴾ اًقبىةي اٍلميٍفًسًديفى عى 

قكمػػو عمػػأ تػػرؾ جممػػة مػػف  سػػيدنا شػػعيبفػػي ىػػذه اآليػػة الكريمػػة يحػػث 
مػػان حتػػأ أصػػبحت عمى  السػػمككيات كالمعػػامبلت الفاسػػدة التػػي أقػػاـ عمييػػا القػػـك

كبخػػس النػاس مػػا ، كػنقص الميػػزاف عنػد البيػػع كاسػتيفائو عنػػد الشػراء، عمػييـ
كتخكيؼ الناس بسػمب أمتعػتيـ ، فييا كالمخادعة عند شرائيايممككف بالتزىيد 

 .(ُ)كالصد عف سبيؿ ا، كأخذىا منيـ عمأ الطرقات عنكة
| | | 

  

                                                           

 .(ِِِ/ٕ) فالجامع ألحكاـ القرآ (ُ)
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 ادلجحث انزاثع
 آثبر انفسبد كًب صٕرْب انمزآٌ انكزيى

آثػػػاريه المػػػدمرة  كلػػػو كػػػذلؾ، أنفًسػػػيـ المفسػػػديف عمػػػأ آثػػػارىه لمفسػػػاد إف
 فػػبل، مظمػػـ مسػػتقبؿ إلػػأ بػػو كتػػؤكؿ، قكتػػو كتػػذىب، كحدتػػو تمػػزؽ، لممجتمػػع
 ىػػذا مػػف الفسػػاد أصػػكؿ باجتثػػاث إال صػػبلح منػػو كال يتكقػػع خيػػر منػػو يرتجػػأ
 صػكرىا كمػا لمفسػاد كاآلثػار المظاىر ىذه حصر كيمكف، سبمو كسد، المجتمع
 : الكريـ في القرآف

 الدماء. سفؾ -ُ
 األرحاـ. قطع -ِ
 الرذيمة. انتشار -ّ
 األمف. فقد -ْ
 القحط كالجفاؼ. -ٓ
 الككارث كالدمار. -ٔ
 اختبلؿ نظاـ الككف. -ٕ

 : الدماء سفك: أوال  

 :فقاؿ بنيانو تعالأ ا كـر كقد ،األرض في ا بنياف اإلنساف إف
ـٍ ًمفى الطَّيّْبىاًت ﴿  زىٍقنىاىي رى ـٍ ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر كى ٍمنىاىي مى حى ـى كى لىقىٍد كىرٍَّمنىا بىًني آدى كى

مىأ  ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّ مىٍقنىا تىٍفًضيبلن كى  [.َٕ: اإلسراء] ﴾ كىًثيرو ًممٍَّف خى
 :فقاؿ ،حؽ بغير ىدمو مف تكعد أف لئلنساف ا تكريـ تماـ كمف

لىعىنىوي ﴿  مىٍيًو كى اًلدنا ًفييىا كى ىًضبى المَّوي عى ـي خى يىنَّ زىاؤيهي جى مىٍف يىٍقتيٍؿ ميٍؤًمننا ميتىعىمّْدنا فىجى كى
ف ف ، كذلؾ في عدـ التكبة كاألكبة، [ّٗ: النساء] ﴾ عىًظيمناكىأىعىدَّ لىوي عىذىابنا 
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ا تاب ا عميو قاؿ ا تعالأ ًإالَّ مىف تىابى كىآمىفى كىعىًمؿى ﴿ : تاب تكبة نصكحن
سىنىاتو  ـٍ حى ا فىأيكلٰىًئؾى ييبىدّْؿي المَّوي سىيّْئىاًتًي اًلحن كىافى عىمىبلن صى  ﴾ رًَّحيمنا  ىفيكرنا المَّوي  كى

 .[َٕالفرقاف ]
، النار في فالخمد، قط معصية عمأ بمثمو ا تكعد ما، شديده  كعيده  إنو

 كال، البنياف ىذا ىدـ لمف العظيـ كالعذاب، رحمتو مف كالطرد، ك ضب ا
 المجتمع ىذا بم  إذا إال ،المجتمعات مف مجتمع في الدماء كسفؾ القتؿ يشيع

 سفؾ أف بمعنأ، ذلؾ لفعؿ تؤىمو ا حدكد عمأ كالجرأة الفساد حدان مف
، ك ايتيا الحياة معنأ في كفساد، الفطرة فساد، متكقعة لمفساد نتيجة الدماء
مؽ في كفساد، التصكر في كفساد  الركابط في كفساد، السمكؾ في كفساد، الخي

 يشيع الذم فالمجتمع، مف ارتباطات الناس بيف ما كؿ في كفساد، كالمعامبلت
 إلأ األمة تدنت ف ذا، دـ كال عرض كال لماؿ حرمة فيو تيراعي ال الفساد فيو
 شيء. كؿ عمأ االعتداء أفرادىا عمأ ىاف الفساد مف السحيقة الدرجة ىذه

 عمػػأ تعػػالأ قػػاؿ ،الػػدماء كسػػفؾ الفسػػاد بػػيف الكػػراـ المبلئكػػة قرنػػت كقػػد
اًعػػؿه ًفػػي ﴿ : لسػػانيـ ًئكىػػًة ًإنّْػػي جى بُّػػؾى ًلٍممىبلى ٍذ قىػػاؿى رى ًميفىػػةن قىػػاليكا أىتىٍجعىػػؿي كىاًإ اأٍلىٍرًض خى

نيقىػدّْسي لىػؾى قىػاؿى ًإنّْػي  ٍمػًدؾى كى نىٍحػفي نيسىػبّْحي ًبحى يىٍسًفؾي الدّْمىاءى كى ًفييىا مىٍف ييٍفًسدي ًفييىا كى
ـي مىا الى تىٍعمىميػكفى   عمػأ عطػؼ الخػاص قبيػؿ مػف ىػذا كلعػؿ [َّ: البقػرة] ﴾ أىٍعمى

 خىصػت المبلئكػػةي  فقػػد، الفسػاد ىػػذا عميػو سػػيككف مػا أشػػنع لبيػاف كذلػػؾ، العػاـ
 سػػفؾ كأف، شػناعتو لبيػػاف كذلػؾ ؛-الفسػاد خصػػكص مػف كىػػك- سػفؾ الػدماء

 المغػاالة مػف حػدان  بمػ  إذا إال يقترفو أف كاف إلنساف كما، درجاتو أعمأ الدماء
 .الفساد في
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 ثػػـ (ُ)"كالفػػتف الحػػركب تييػػيج األرض فػػي الفسػػاد" الزمخشػػرم اعتبػػر كقػػد
ػػٍرثى ﴿ : تعػػالأقكلػػو  ذكػػر ييٍيًمػػؾى اٍلحى لَّأ سىػػعىأ ًفػػي اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسػػدى ًفييىػػا كى ذىا تىػػكى كىاًإ

بُّػؾى ﴿ : تعػالأ كقكلو، [َِٓ: البقرة[ ﴾ كىالنٍَّسؿى كىالمَّوي الى ييًحبُّ اٍلفىسىادى  ٍذ قىػاؿى رى كىاًإ
ًميفىةن قىاليكا أىتىٍجعىؿي  اًعؿه ًفي اأٍلىٍرًض خى ًئكىًة ًإنّْي جى يىٍسًفؾي  ًلٍممىبلى ًفييىا مىٍف ييٍفًسدي ًفييىا كى

ـي مىا الى تىٍعمىميكفى  نيقىدّْسي لىؾى قىاؿى ًإنّْي أىٍعمى ٍمًدؾى كى نىٍحفي نيسىبّْحي ًبحى : البقػرة] ﴾ الدّْمىاءى كى
َّ.] 

 كالحركب، دماء مف فييا ما يسفؾ لكثرة فسادان  سميت كالحركب فالفتف
 لذا، البشرية الجماعات أك المجتمع أفراد بيف العبلقة فساد عف مترتبة نتيجة
 الناس أفرادان  إلييا يصؿ التي الفساد لحالة طبيعية نتيجة الدماء سفؾ أف أرل

 .كجماعات
 : األرحام قطع: ثانيا  

 العبلقػات قىطػعي ، كالمجتمعػات األمػـ فػي الفسػاد عف تنشأ التي اآلثار كمف
 بطبعػػوً  اجتمػػاعي مخمػػكؽه  أنػػو اإلنسػػاف فػػي فاألصػػؿي ، بػػيف أفرادىػػا كالصػػبلت
 عمييا. ا فطرهي  التي كفطرتوً 

ػا ًلتىٍسػكينيكا ًإلىٍييىػا ﴿ : قاؿ تعالأ ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمػٍف أىٍنفيًسػكي مىػؽى لىكيػ ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى كى
كفى  يىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري رىٍحمىةن ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى دَّةن كى ـٍ مىكى عىؿى بىٍينىكي جى   [.ُِ: الرـك] ﴾ كى

 الحكػيـ الشػارع أمر كقد ،النفسية كالراحة كاإليناس الطمأنينة ىك كالسكف
ًباٍلكىاًلػػػدىٍيًف ﴿ : فقػػػاؿ، ذكم القربػػػأ بصػػػمةً  ػػػٍيئنا كى كىاٍعبيػػػديكا المَّػػػوى كىالى تيٍشػػػًركيكا ًبػػػًو شى

ػػاًر ًذم اٍلقيٍربىػػأ  ًبػػًذم اٍلقيٍربىػػأ كىاٍليىتىػػامىأ كىاٍلمىسىػػاًكيًف كىاٍلجى نيػػًب ًإٍحسىػػاننا كى ػػاًر اٍلجي كىاٍلجى

                                                           

 .(ُٕٗ/ُالكشاؼ ) (ُ)



 الجزء الثاني - ـَُِِ/العدد التاسع كالثبلثكف بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

    

     

 منهج القرآن في حماية النزاهة
 ومكافحة الفساد

ُّٖٔ 

ػٍف كىػػافى  ـٍ ًإفَّ المَّػوى الى ييًحػػبُّ مى ػػانيكي ػػا مىمىكىػٍت أىٍيمى مى ٍنػًب كىاٍبػػًف السَّػًبيًؿ كى ػاًحًب ًباٍلجى كىالصَّ
كرنا   [.ّٔ: النساء] ﴾ميٍختىاالن فىخي

ـٍ ًمػيى ﴿ : فقاؿ الرحـ بصمة أكصأ كما مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي ٍف اأىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى
ًنسىاءن كىاتَّقيكا المَّوى الًَّذم  االن كىًثيرنا كى بىثَّ ًمٍنييمىا ًرجى يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى خى نىٍفسو كىاًحدىةو كى

ًقيبنا ـٍ رى مىٍيكي ـى ًإفَّ المَّوى كىافى عى ا  [.ُ: النساء] ﴾ تىسىاءىليكفى ًبًو كىاأٍلىٍرحى
 مػػف تتحمػػؿ، حالييػػاكيفسػػد  ربّْيػػا مػػنيج عػػف األمػػة تنحػػرؼ عنػػدما كلكػػف

 الرابطػة العظيمػة ىػذه، األرحػاـ صػمة عف كتتخمأ، اإليماف كعرل الخير ركابط
 في جاء كما، قطعيا مف كقطع كصميا مف بكصؿً  كتكفؿ، شأنىيا ا رفع التي

ـى  ًإفَّ  »: الحديث ػمىؾً  مىفٍ : المَّوي  فىقىاؿى ، الرٍَّحمىفً  ًمفى  شىٍجنىةه  الرًَّح صى ػٍمتيوي  كى صى مىػفٍ ، كى  كى
 .(ُ)« قىطىٍعتيوي  قىطىعىؾً 

فىيىٍؿ ﴿ : قكلو في األرحاـ كقطع بيف الفساد كتعالأ تبارؾ ا قرف كقد
ـٍ  امىكي تيقىطّْعيكا أىٍرحى لٍَّيتيـٍ أىٍف تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض كى ـٍ ًإٍف تىكى  [ أمِِ: محمد] ﴾ عىسىٍيتي

 (ِ)كقطيعة الرحـ األرض في كالفساد الكفر مف عيدكـ سالؼ إلأ تعكدكا أف
 يفضي فبعضيا، األرحاـ كقطع الفساد بيف ىناؾ تبلزمان  ككأف يشعر ىذا ف ف

ٍيدى المًَّو ًمٍف ﴿ : تعالأ قكلو المعنأ ىذا كيؤكد، إلأ بعض كفى عى الًَّذيفى يىٍنقيضي
ييٍفًسديكفى ًفي  ؿى كى يىٍقطىعيكفى مىا أىمىرى المَّوي ًبًو أىٍف ييكصى اأٍلىٍرًض أيكلىًئؾى بىٍعًد ًميثىاًقًو كى

كفى  اًسري ـي اٍلخى ٍيدى المًَّو ًمٍف بىٍعًد ﴿ : كقكلو، [ِٕ: البقرة] ﴾ ىي كفى عى الًَّذيفى يىٍنقيضي
ـي  ييٍفًسديكفى ًفي اأٍلىٍرًض أيكلىًئؾى لىيي ؿى كى يىٍقطىعيكفى مىا أىمىرى المَّوي ًبًو أىٍف ييكصى ًميثىاًقًو كى

                                                           

( بػػػرقـ ٔ/ٖالحػػػديث أخرجػػػو البخػػػارم، كتػػػاب: األدب، بػػػاب: مػػػف كصػػػؿ كصػػػمو ا ) (ُ)
(ٖٖٓٗ.) 

 .(ََُّ/ِ)الكجيز في تفسير الكتاب العزيز  (ِ)
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ـٍ سيكءي الدَّارً  لىيي  السياؽ يبيف المكضعيف كبل ففي، [ِٓ: الرعد] ﴾ المٍَّعنىةي كى
 مقترف كقطعيا، األرحاـ ىـ يكصؿ أف بو ا أمر ما جممة مف أف القرآني
 الثبلث. اآليات ىذه في القرآني السياؽ يصؼ كما، بالفساد

 مقدمتيا كفي ،المجتمع أبناء بيف الطيبة العبلقات قطع أف أرل ىنا كمف
 ىذا في الناس إلييا كصؿ التي الفساد حالة عمأ دليؿ ليك، قطع األرحاـ

 .المجتمع
 : الرذيلة انتشار: ثالثا  

 الماديػػػات شػػػيء فػػػي كػػػؿ مػػػف الػػػردمء كىػػػي، الفضػػػيمة ضػػػد: الرذيمػػػة
 .(ُ)كاألخبلؽ كالسمكؾ، كالمعنكيات
ردمء  ىػك مػا بكػؿ كتمبسػيا لمفضػائؿ األمػة تػرؾ، الرذيمة بانتشار كيقصدي 

 .خمقان  أـ قكالن  أـ فعبلن  الرذيمة ىذه أكانت سكاء، ا سخط في يكقعيا كباطؿ
 :قػاؿ تعػالأ، لمنػاس أخرجػت أمػة خيػر أنيػا اإلسػبلمية األمػة فػي كاألصؿي 

ٍنكىػػًر ﴿  ػػًف اٍلمي تىٍنيىػػٍكفى عى كًؼ كى كفى ًبػػاٍلمىٍعري ػػٍت ًلمنَّػػاًس تىػػٍأميري ػػةو أيٍخًرجى ٍيػػرى أيمَّ كيٍنػػتيـٍ خى
لىٍك آمىفى  تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كى ـي كى ـي اٍلميٍؤًمنيػكفى كىأىٍكثىػريىي ـٍ ًمػٍنيي ٍيػرنا لىييػ أىٍىػؿي اٍلًكتىػاًب لىكىػافى خى

 بصػبلحيا مقترنػةن  الخيريػة ىػذه جعؿ ا كقد [َُُ: آؿ عمراف] ﴾ اٍلفىاًسقيكفى 
 الركػائز فيػذه، عػف المنكػر كالنيػي بػالمعركؼ كاألمػر بػا اإليماف عمأ القائـ
، فسػد حالييػا الركػائز ىػذه عف األمة تخمت فمتأ، األمة خيرية سر ىي الثبلث
  الفضيمة. مكاف الرذيمة كحمت

 معػػرض فػػي القػػرآف الكػػريـ ذكرىػػا التػي الرذيمػػة صػػكر مػػف مثمػػيف كنضػرب
 -: يمي كما كىي المفسديف عف الحديث

                                                           

 .(َِٖ/ُُ) العرب لساف (ُ)
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ػا ًجٍئنىػا ﴿  -- يكسؼ إخكة لساف عمأالسرقة  -ُ ًمٍمتيـٍ مى قىاليكا تىالمًَّو لىقىٍد عى
ػػػاًرًقيفى ًلنيٍفًسػػػدى ًفػػػي  ػػػا كينَّػػػا سى مى  عمػػػأ [ يقسػػػمكفّٕ: يكسػػػؼ] ﴾ اأٍلىٍرًض كى

 فػػي الفسػػاد بقػػذر التمػػكث عػػف ذيميػػـ كطيػػارة، جػػانبيـ كنزاىػػة، بػػراءتيـ
 أنكاعيػا كىػي أعظػـ مػف السػرقة تعتبر، كنقيصة رذيمة ىك الذم، األرض

 .(1)بيـ تميؽ ال
: لقكمو النصيحة يسدم كىك شعيب لساف عمأ تعالأ قاؿ الميزان. بخس -ِ

ـٍ كىالى ﴿  سيػكا النَّػاسى أىٍشػيىاءىىي يىاقىٍكـً أىٍكفيكا اٍلًمٍكيىاؿى كىاٍلًميػزىافى ًباٍلًقٍسػًط كىالى تىٍبخى كى
 [.ٖٓ: ىكد] ﴾ تىٍعثىٍكا ًفي اأٍلىٍرًض ميٍفًسًديف

 مػػف ذلػػؾ كػػؿ حقػػكقيـ النػػاس بػػالتطفيؼ كبخػػس المػػكازيف فػػي فالتبلعػػب
 فسػدت مجتمػع فػي إال كتنتشػر تتفشػأ ال رذيمػة كىي، كالخيانة السرقة أشكاؿ
 .(ِ)األخبلقية قيمو
 : األمن فقد: رابعا  

 عاشػت التي األمة تمؾ ىي باألمف تنعـ التي األمة أف تعالأ ا بيف كقد
نيػكا ﴿ : قػاؿ تعػالأ، بػا اإلشػراؾ مػف خاليان ، حياًتيا في اإليماف كاقعان  الَّػًذيفى آمى

ـٍ  ـٍ يىٍمًبسيكا ًإيمىانىيي لى ـٍ ميٍيتىديكفى كى ـي اأٍلىٍمفي كىىي  فػ ذا [ِٖ: األنعػاـ] ﴾ ًبظيٍمـو أيكلىًئؾى لىيي
، كقيطّْعػػػت األرحػػػاـ الػػػدماء فسػػػفكت، سػػػابقان  ذكرتيػػػا التػػػي المظػػػاىر تفشػػػت مػػا

 العيػػػكد كنيقضػػػت، األمػػػكاؿ كاسػػػتبيحت، الطريػػػؽ كقيطعػػػتٍ ، الرذيمػػػة كانتشػػػرت
 فػي آمنػيف  يػر النػاس كأصػبح، كالرعػب الخػكؼ كحػؿ األمف ذىب، كالمكاثيؽ

                                                           

 .(ّْ/ّ) القدير فتح (ُ)
 إبريػػػؿ (ِٓ)مجمػػػة اإلسػػػراء عػػػدد ينظػػػر:  .جمػػػاؿ بكاطنػػػة(، )المفسػػػدكف فػػػي األرض (ِ)

 (.ُٕ :ص) ََِْ
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 معػػاني مػػف ليػػا بقػػي فمػػاذا، األمػػة كاقػػع ىػػذا فػػ ف أصػػبح، كأسػػفارىـ إقػػامتيـ
 َ اآلمنة الكريمة الحياة

 أف عمػػأ تػػدلؿ التػػي المعػػاني ىػػذه مػػف بعضػػان  القرآنػػي السػػياؽ تنػػاكؿ كقػػد
 بعػػػض خػػػبلؿ مػػػف كذلػػػؾ، كتركيػػػع النػػػاس األمػػػف ضػػػياع فػػػي دكران  لممفسػػػديف
 : يمي ما منيا نذكر الممارسات

 في الخكؼ كظيكر األمف فقداف لحظات أشد إف :الحروب إشعال -ُ
 الحركب ىذه كراء مف كالمفسدكف ،الحركب زمف ىك المجتمعات
 بني في حؽ تعالأ قاؿ، كالشعكب األمـ بيف تشتعؿ التي كالكيبلت
يىٍسعىٍكفى ك﴿ : إسرائيؿ ٍرًب أىٍطفىأىىىا المَّوي كى ًفي اأٍلىٍرًض مَّمىا أىٍكقىديكا نىارنا ًلٍمحى

  [.ْٔ: المائدة] ﴾ فىسىادنا كىالمَّوي الى ييًحبُّ اٍلميٍفًسًديفى 
ػٍف سىػًبيًؿ ﴿  :السبيل ابن ترويع -ِ ػدُّكفى عى تىصي كىالى تىٍقعيديكا ًبكيؿّْ ًصرىاطو تيكًعديكفى كى

كا ًإٍذ كيٍنػػتيـٍ قىًمػػيبلن  ػػا كىاٍذكيػػري جن تىٍبغيكنىيىػػا ًعكى ػػفى ًبػػًو كى ػػٍف آمى كا المَّػػًو مى ـٍ كىاٍنظيػػري فىكىثَّػػرىكي
ٍفًسػػػًديفى  اًقبىػػػةي اٍلمي ٍيػػػؼى كىػػػافى عى  أف فػػػي التفاسػػػير جػػػاء [ٖٔ: األعػػػراؼ] ﴾ كى

 أسػفارىـ؛ فػي النػاس كتركيع، الطريؽ بقطع تمثمت مديف إفسادات إحدل
 كمػا ،بالقتػؿ كيتكعػدكنيـ عنػكة العشػر النػاس أمػكاؿ مف يأخذكف كانكا إذ

 .شعيب مع اإليماف قاصدان  الناس مف جاء مف كيخكفكف يتكعدكف كانكا
، األمػف نعمػة الػببلد سػمب فػي كبيػران  دكران  لممفسػديف أف لنا يتبين سبق مما

شاعة الخكؼ  .كترحاليـ حميـ في الناس بيف كاإ
 : الجفاف و القحط: خامسا  

 أحسػف مػا فػ ذا، حكلػو مف الككف عمأ آثاران  كفساده اإلنساف لمعاصي إف
 تيٍخػػًرج كاألرض، بركاًتيػػا مػػف تيٍنػػًزؿي  السػػماء فػػ ف، األرض كأصػػمح فػػي اإلنسػػاف
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لىػٍك أىفَّ ﴿ : كسػعة قػاؿ تعػالأ العػيش مف في ر د الناس كيعيش، خيراًتيا مف كى
لىًكػٍف كىػذَّبيكا  ـٍ بىرىكىػاتو ًمػفى السَّػمىاًء كىاأٍلىٍرًض كى مىػٍيًي أىٍىؿى اٍلقيرىل آمىنيكا كىاتَّقىٍكا لىفىتىٍحنىػا عى

ـٍ ًبمى  ٍذنىاىي  بمعصػية النػاس يعمػؿ كعنػدما [ٔٗ: األعراؼ] ﴾ ا كىانيكا يىٍكًسبيكففىأىخى

 تحػػبس كاألرض ،خيراًتيػػا تمسػػؾ السػػماء فػػ ف ،األرض فػػي كيفسػػدكف تعػػالأ ا
 كالدكاب. كالنبات اإلنساف حاؿ كيسكء، الببلد فتفسد، بركاًتيا

ػػا ﴿ : قػػاؿ تعػػالأ كىسىػػبىٍت أىٍيػػًدم النَّػػاًس ظىيىػػرى اٍلفىسىػػادي ًفػػي اٍلبىػػرّْ كىاٍلبىٍحػػًر ًبمى
ـٍ يىٍرًجعيكفى  ًمميكا لىعىمَّيي ـٍ بىٍعضى الًَّذم عى  المفسركف بيف كقد [ُْ: الرـك] ﴾ ًلييًذيقىيي

 المػػدف كىػػي: البػػر فػػي الػػذم يسػػكد الجػػدب: اآليػػة فػػي بالفسػػاد المقصػػكد أف
 سػكاحؿ التػي عمػأ المػدف كىػي: كالبحػر، البحػار شػكاطئ عػف البعيدة كالمزارع
 ا فمعصػػية، لػػربيـ النػػاس معصػػية بسػػبب كذلػػؾ، األنيػػار كضػػفاؼ البحػػار
 استمرت لك آفة الماء كانحباس ،(ُ)الرحمة كانقطاع المطر حبس عمييا يترتب
 .الحياة عنصر الماء ألف الحياة؛ كانتيت الضرع الزرع كجؼ ليمؾ
 : الدمار و الكوارث: سادسا  

 اليػػبلؾ: كالػػدمار، تىغيػػـ التػػي الشػػاقة الشػػدائد: كىػػي، كارثػػة جمػػع الكػػكارث
 .(ِ)يٍكره ما لفعؿ إذف كالدخكؿ بغير
 فتػدمر ك يرىا زالزؿ ما يحدث عمأ األرض مف: كالدمار بالككارث كيقصد

 كىي مف قدر ا تعالأ. ، (ّ)كالتشريد القتؿ بالناس كتمحؽ، القرل

                                                           

 (.ّٖ/ُْ) القرآف ألحكاـ (، الجامعّّٔ/ٔالعظيـ ) القرآف تفسير (ُ)
 .(َُٖ/ِ) العرب لساف (ِ)
 .(ُِٗ/ْ) العرب لساف (ّ)
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، كسػبلـ بػأمف عمييػا العػيش يسػيؿ مستقرة مميدة مذلمة األرض أف كاألصؿ
ًعػػيفو ﴿ : تعػػالأقػػاؿ  ػػاءو مى ـٍ ًبمى ػػٍف يىػػٍأًتيكي ػػٍكرنا فىمى ـٍ  ى ػػاؤيكي ـٍ ًإٍف أىٍصػػبىحى مى  ﴾ قيػػٍؿ أىرىأىٍيػػتي

نَّػػػػا لىميكًسػػػػعيكفى ﴿ : كقػػػػاؿ تعػػػػالأ، [َّ: الممػػػػؾ]  ﴾ كىالسَّػػػػمىاءى بىنىٍينىاىىػػػػا ًبأىٍيػػػػدو كىاًإ
 األرض تخرج، العصياف في الناس كالمبالغة فساد عند كلكف، [ْٕ: الذاريات]

 .كالكيبلت الككارث فتحدث الخاصية ىذه عف
 التي الكريمة اآليات مف كثير عمأ يقؼ تعالأ اً  كتابً  في كالمتدبر

 فأضحت األرض في أفسدت التي السابقة األمـ ميالؾ فييا تعالأ ا يبيف
 الفساد عاقبة أف كيعممكا، الناس ليتعظ مدار الزماف؛ عمأ آية قراىـ معالـ
ًميفى ﴿ : تعالأقاؿ ، كدمار ككارث فَّ ليكطنا لىًمفى اٍلميٍرسى ٍينىاهي كىأىٍىمىوي  *كىاًإ ًإٍذ نىجَّ

كزنا ًفي اٍلغىاًبًريفى  *أىٍجمىًعيفى  ًريفى  *ًإالَّ عىجي كفى  *ثيَـّ دىمٍَّرنىا اآٍلخى ـٍ لىتىميرُّ نَّكي كىاًإ
مىٍيًيـٍ  ًبالمٍَّيؿً  * ميٍصًبًحيفى  عى  صكر كىذه [ُّٖ-ُّّ :الصافات] ﴾ تىٍعًقميكفى  أىفىبلى  كى
 :كما يمي كىي األرض في أفسدت أمـ بو عكقبت الذم كالدمار الككارث مف
ػػا ﴿ : لػػو مكسػأ فقػػاؿ نصػػحو قػػاركف لمػػا :األرض الخسةف فةةي -ُ كىاٍبتىػػً  ًفيمى

آتىاؾى المَّوي الدَّارى اآٍلًخرىةى كىالى تىٍنسى نىًصيبىؾى ًمفى الدٍُّنيىا كىأىٍحًسٍف كىمىا أىٍحسىفى المَّػوي 
: القصػص] ﴾ ًإلىٍيؾى كىالى تىٍبً  اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإفَّ المَّػوى الى ييًحػبُّ اٍلميٍفًسػًديفى 

سىػٍفنىا ًبػًو ﴿ : قاؿ تعػالأ، الخسؼ بعقكبة أيخذى  الفساد إال أبأ [ فممإٕ فىخى
كنىوي ًمػٍف ديكًف المَّػًو  ػري ًبدىارًًه اأٍلىٍرضى فىمىا كىافى لىوي ًمٍف ًفئىةو يىٍنصي ػا كىػافى ًمػفى كى مى كى

ٍنتىًصػًريفى   المفركشػة المميػدة المذلمػة فيػذه األرض [ُٖ: القصػص] ﴾ اٍلمي
 .ا مف عقكبة بالمفسديف تىٍخسؼي  الركاسي الجباؿ ذات

، السػػػماء  يػػث كىػػػك، الحيػػاة عنصػػر فعمػػأ الػػػر ـ مػػف المػػػاء :الطوفةةان -ِ
ؿي ﴿ : األرض. قاؿ تعػالأ ألىؿ ا كرحمة اٍلغىٍيػثى ًمػٍف بىٍعػًد كىىيػكى الَّػًذم يينىػزّْ
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ًميدي  ًليُّ اٍلحى تىوي كىىيكى اٍلكى يىٍنشيري رىٍحمى  ىػذا كلكػف، [ِٖ: الشػكرل] ﴾ مىا قىنىطيكا كى
ا  فعػػػؿ كمػػا ،المفسػػديف القػػػـك عمػػأ ا مػػف نقمػػػة إلػػأ يتحػػكؿ المػػاء

 .كممئو بفرعكف
، بظميا يستظمكف لمناس رحمة تأتي الحر يـك في كالسحابةي  :الظلة عذاب -ّ

 نيػػػراف المفسػػػديف عمػػػأ كلكنيػػػا، نفكسػػػيـ عػػػف كتػػػركح، فترطػػػب أبػػػدانيـ
، األرض فػػػي أفسػػػدكا الػػػذيف القػػػـك: كمػػػديف، ليػػػـ حػػػراؾ ال جثثػػػان  تحػػػيميـ
 حػر فػي يػـك سػحابة إلييـ ا أرسؿ، سبيمو عف كصدكا، الطريؽ كقطعكا
 (ُ)نيرانػػػان  عمػػػييـ ا قمبيػػػا، بظميػػػا ليسػػػتظمكا القػػػـك ىػػػرع فممػػػا، شػػػديد

ػذىابي ف﴿ : قػاؿ تعػالأ، ىامػدة كجعمػتيـ أجسػادان  فأىمكتيـ ـٍ عى ػذىىي كىػذَّبيكهي فىأىخى
ًظػػيـو  ػػذىابى يىػػٍكـو عى  ىػػذه كلعػػؿ [ُٖٗ: الشػػعراء] ﴾ يىػػٍكـً الظُّمَّػػًة ًإنَّػػوي كىػػافى عى

تسػكنامي" " البحػرم كالطكفػاف األرض تػدؾ التي كالزالزؿ الككنية األحداث
 ليػك البشػر مػف اآلالؼ مئػات جرائػو مػف فتزىؽ، بأكمميا مدنان  يدمر الذم
 النػػاس يػػتعظ فيػػؿ، الظػػالميف فػػي تتغيػػر ال التػػي (ِ)ا سػػنة عمػػي دليػػؿ

 !َ-- بربيـ عبلقتيـ فيصمحكا
  

                                                           

 .(ٕٔٗ/ِ العزيز الكتاب تفسير في الكجيز (ُ)
 شػػرؽ جنػػكب بػػبلد ضػػرب العاتيػػة، كقػػد المػػكانئ أمػػكاج تعنػػي يابانيػػة كممػػة :تسةةونامي (ِ)

 ألؼ مائتيف عمأ ما يزيد بأكمميا، كقتؿ مدنان  فدمر، منيا كاحدان  ـََِْبتاري   آسيا
 ـ.ََِٓ حزيراف (َٓ) العدد ( الفمسطينئِ/ُِالميندس ) ينظر: مجمة. نسمة
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 : الكون نظام اخت ل: سابعا  

 عناصػػره يضػػبط كقانكنػػان  نظامػػان  لػػو كجعػػؿ، الكػػكف خمػػؽ قػػد تعػػالأ ا إف
 لػو كيسػجد أمػره عػف يحيػد كال، تعػالأ  يخضػع الكػكف كػؿ كالكػكف، كأجػزاءه

ػٍف ﴿  :قاؿ تعالأ، كيعظـ أمره مى ػٍف ًفػي السَّػمىاكىاًت كى دي لىػوي مى ـٍ تىػرى أىفَّ المَّػوى يىٍسػجي أىلىػ
كىًثيػػره ًمػػػفى  ري كىالػػدَّكىابُّ كى ػػكـي كىاٍلًجبىػػػاؿي كىالشَّػػجى ػػري كىالنُّجي ًفػػي اأٍلىٍرًض كىالشَّػػٍمسي كىاٍلقىمى

مىٍيًو  ؽَّ عى كىًثيره حى ٍكػًرـو ًإفَّ المَّػوى يىٍفعىػؿي النَّاًس كى مىٍف ييًيًف المَّوي فىمىا لىػوي ًمػٍف مي اٍلعىذىابي كى
 [.ُٖ: الحج] ﴾ مىا يىشىاءي 

 عػف يخػرج أك أمػره يخالؼ كال، ا أمرى  كيعظـي  يسجدي  في الكجكد ما فكؿ 
 عنػػػدما كالمفسػػػدكف، كالجػػػف اإلنػػػس عصػػػاة مػػػف المفسػػػدكف إال النظػػػاـ ىػػػذا

 ذـ كقػد، لميػكل يفعمكف ذلؾ اتباعػان  إنما رسمو كيعصكف ا أمر عف يخرجكف
 كاألرض كاخػتبلؿ السماكات لفسادً  سببان  اليكل اتباع كجعؿ، ىكاه اتبع مف ا

ـٍ لىفىسىػػدىًت السَّػػمىاكىاتي ﴿ : قػػاؿ تعػػالأ ،الكػػكني النظػػاـ ػػؽُّ أىٍىػػكىاءىىي لىػػًك اتَّبىػػعى اٍلحى كى
ػػػػػػػػػٍف ًفػػػػػػػػػيًيفَّ بىػػػػػػػػػٍؿ  مى ػػػػػػػػػٍف ًذٍكػػػػػػػػػرًًىـٍ كىاأٍلىٍرضي كى ـٍ عى ـٍ فىييػػػػػػػػػ ـٍ ًبػػػػػػػػػًذٍكرًًى  أىتىٍينىػػػػػػػػػاىي

كفى   [.ُٕ: المؤمنكف] ﴾ ميٍعًرضي
 : القول وخ  ة

 ىػك نتيجػة الحيػاة نػكاحي كافػة فػي كدمػار كػكارث مف بالناس يحؿ ما إف
ـٍ ًمػٍف ميًصػيبىةو ﴿ : قػاؿ تعػالأ ربيػـ. ألمػر كعصػيانيـ الناس لفساد ػابىكي ػا أىصى مى كى

ػػا كىسىػػبىٍت  ػػٍف كىًثيػػرو فىًبمى يىٍعفيػػك عى ـٍ كى  أسػػباب فسػػدت [ فقػػدَّ: الشػػكرل] ﴾ أىٍيػػًديكي
 .(ُ)الممات قبؿ الحياة في عممكا الذم بعض ا ليذيقيـ، كمحقت دنياىـ

  

                                                           

 .(ِِْ/ّ) الكشاؼ (ُ)
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 اخلبيس ادلجحث
 ٔاآلخزح انذَيب يف ادلفسذيٍ عمٕثخ 

 : كيتضمف
 الحدكد. إقامة: أكالن 
 كالتدمير. االستئصاؿ: ثانيان 
 الخزم. عذاب: ثالثان 
 الخاتمة. سكء: رابعان 

 : الحدود إقامة: أوال  

 كشػػدة ألػػـ مػػف فييػػا مػػا ر ػػـ- اإلسػػبلمية الشػػريعة فػػي الحػػدكد إقامػػة إف
 فيػذه، بالعصػاة كرحمتػو تعػالأ ا عطػؼ مػف جػزء إال أنيػا -المفسديف عمأ

 حيػػػاة فػػػي تحػػػكؿ كنقطػػػة، لمتكبػػػة فرصػػػة عظيمػػػة تكػػػكف مػػػا  البػػػان  العقكبػػػة
 .(ُ)العصاة
 يتعظػكا كلػـ الفتنػة أك الػدنيا بالشػدة فػي يبتىمػكف الػذيف عمأ ا أنكر كقد

َـّ ﴿ : سبحانو فقاؿ، بذلؾ ػرَّتىٍيًف ثيػ ػرَّةن أىٍك مى ػاـو مى ـٍ ييٍفتىنيكفى ًفي كيػؿّْ عى ٍكفى أىنَّيي أكىالى يىرى
كفى  ـٍ يىذَّكَّري   [.ُِٔ: التكبة] ﴾ الى يىتيكبيكفى كىالى ىي

 كالحػدكد القصػاص مف اليدؼ أف ا كتاب مف الكريمة اآليات بينت كقد
 : يمي كما ذلؾ كبياف، كالتأديب العبرة كالردع ىي
ػػا كىسىػػبىٍت أىٍيػػًدم النَّػػاًس ﴿ : قػػاؿ تعػػالأ -ُ ظىيىػػرى اٍلفىسىػػادي ًفػػي اٍلبىػػرّْ كىاٍلبىٍحػػًر ًبمى

ـٍ يىٍرًجعيكفى  ًمميكا لىعىمَّيي ـٍ بىٍعضى الًَّذم عى  .[ُْ: الرـك] ﴾ ًلييًذيقىيي

                                                           

 .ىُُِْ، دار الرسالة، ط: أكلأ (ِِٕ)ص زيداف الكريـ عبد، الدعكة أصكؿ (ُ)
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 النػػاس أحػػكاؿ ارتبػػاط لعبػػاده تعػػالأ ا يكشػػؼ الكريمػػة اآليػػة ىػػذه ففػػي
 فػي يتبعػو فسػاد كاألعمػاؿ القمػكب ففسػاد، حػكًليـ مف الككف بأحكاؿ كأعماليـ
 مػف ىػذا ككػؿ، خيراًتيػا األرض كتمنػع، ماءىػا السػماء فتحبس، األرض أحكاؿ

 كال عبثػػان  يػػتـ ال األرض فػػي كالجػػدب فػػالقحط، لمنػػاس كعقابػػوتعػػالأ  صػػنع ا
نما ىك، مصادفة يقع  ليتػألمكا المفسػديف مػف بػو يقػتص ا عػذاب مف جزء كاإ
 فيكفػكا، الشػريرة نفكسػيـ مقاكمػة فيعزمكا عمأ، العيش ضنؾ مف يصيبيـ بما
 .  تعالأ ا إلأ كيرجعكا، الفساد عف
ػزىاءن ﴿ : تعالأ قكلو أيضان  ذلؾ كمف -ِ كىالسَّػاًرؽي كىالسَّػاًرقىةي فىػاٍقطىعيكا أىٍيػًديىييمىا جى

ًكػػيـه  ًزيػػزه حى ػػا كىسىػػبىا نىكىػػاالن ًمػػفى المَّػػًو كىالمَّػػوي عى ػػٍف تىػػابى ًمػػٍف بىٍعػػًد ظيٍمًمػػًو  *ًبمى فىمى
مىٍيًو ًإفَّ المَّوى  ىفيكره رىًحػيـه   [ّٗ، ّٖ: المائػدة] ﴾ كىأىٍصمىحى فىً فَّ المَّوى يىتيكبي عى

د كقطعت األرض في أفسد الذم لسارؽفا  رادعػان  القطػع ىػذا يده يككف فىحي
 القطػع تكبػة لػو يحدث كقد، أخرل مرة الجريمة في الكقكع مف لو كمطيران 
 بعػػدىا كيعػػيش، عميػػو ا فيتػػكب، الصػػالح كالعمػػؿ باإليمػػاف بعػػدىا يػػنعـ
 عميػػو ا بمطػػؼ يشػػعر معيػػا، ا بحكػػـ الكصػػاؿ كالرضػػا لػػذة مػػف حالػػة

 ىػػذه إلػػأ يصػػؿ أف كػػاف لػػو كمػػا، إلييػػا كالتكفيػػؽ، تكبتػػو بقبػػكؿ كتفضػػمو
 .القصاص أك الحد لكال الحالة

ػرُّ ﴿ : قاؿ تعالأ -ّ ػاصي ًفػي اٍلقىٍتمىػأ اٍلحي ـي اٍلًقصى مىػٍيكي نيػكا كيًتػبى عى يىاأىيُّيىا الَّػًذيفى آمى
رّْ كىاٍلعىٍبدي ًباٍلعىٍبًد كىاأٍليٍنثىأ ًباأٍليٍنثىأ فىمىٍف عيًفيى لىوي ًمػٍف أىًخيػًو شىػٍيءه فىاتّْبىػاعه  ًباٍلحي

كًؼ كىأىدىاءه ًإلىٍيًو ًبً ٍحسىافو ذىًلؾى تىٍخًفيؼه  ػًف اٍعتىػدىل  ًباٍلمىٍعري ػةه فىمى رىٍحمى ـٍ كى بّْكيػ ًمٍف رى
يىاةه يىا *بىٍعدى ذىًلؾى فىمىوي عىذىابه أىًليـه  اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي ـٍ  كى أيكًلي اأٍلىٍلبىاًب لىعىمَّكيػ

 أنػو عمػـ المفسػد إذا أف ذلػؾ مػف كالعبػرة [ُٕٗ، ُٖٕ: البقرة] ﴾ تىتَّقيكفى 



 الجزء الثاني - ـَُِِ/العدد التاسع كالثبلثكف بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

    

     

 منهج القرآن في حماية النزاهة
 ومكافحة الفساد

ُّٔٗ 

 لػو حيػاة ذلػؾ فػي فكاف صنيعو عف لكؼ، القتؿ في عزمو أنفذ لك سيٍقتىؿي 
 أنفػػأ القتػػؿ": المتقدمػػة الكتػػب فػػي جػػاء كقػػد، لمنفػػكس كصػػكف، كلغيػػره
 .(ُ)"لمقتؿ

الزَّاًنيىػةي كىالزَّاًنػي ﴿ : المفسػديف مػف فئػة عمػأ العقكبة إيقاع عند تعالأ قاؿ -ْ
ـٍ ًبًيمىا  ٍذكي ٍمدىةو كىالى تىٍأخي رىٍأفىةه ًفػي ًديػًف المَّػًو ًإٍف فىاٍجًمديكا كيؿَّ كىاًحدو ًمٍنييمىا ًمائىةى جى

ػٍؤًمًنيفى  ٍليىٍشيىٍد عىذىابىييمىا طىاًئفىةه ًمػفى اٍلمي  ﴾ كيٍنتيـٍ تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر كى
 فػػ ف، ردعيمػػا فػػي كأنجػػع، زجرىمػػا فػػي أبمػػ  ذلػػؾ ليكػػكف" [ِ: النػػكر]

 .(ِ)"التعذيب ينكؿ مما أكثر تنكؿ الفضيحة قد
 : والتدمير االستئ ال: ثانيا  

ف  الطيبة فطرتيـ إلأ كليرجعكا الفساد عف لزجرىـ بعباده ا رحمة مف كاإ
 آثػػارىـ كيتػػرؾ فيستأصػػميـ، جػػامع رادع بعػػذاب المفسػػديف ييمػػؾ أف، الصػػالحة

 إذا إال بالعذاب القرل يأخذ ال تعالأ فاا، بعدىـ عبرة لمف لتككف، مدمرة قرل
 مػرتبطه  استئصػاليا أك األمػة ففنػاء، ا كفػران  نعمػة كبػدلكا كظممكا، أىميا أفسد

﴿ : قػاؿ تعػالأ، حالػة الصػبلح عػف كخركجيـ ،فييا المترفيف كظيكر بفسادىا
مىٍييىا اٍلقىٍكؿي فىدىمٍَّرنىاىىا ؽَّ عى ٍرنىا ميٍترىًفييىا فىفىسىقيكا ًفييىا فىحى ذىا أىرىٍدنىا أىٍف نيٍيًمؾى قىٍريىةن أىمى  كىاًإ

 [.ُٔ: اإلسراء] ﴾ تىٍدًميرنا
الظػػالميف  مصػارع تبػيف التػػي اآليػات مػف بػالكثير الكػػريـ القػرآف جػاء كقػد

 لتكػكف مػدمرة آثارىـ كبقيت، بالعذاب استأصميـ ا قد أف ككيؼ، كالمفسديف

                                                           

 .(ُْٓ/ُ) العظيـ القرآف تفسير (ُ)
 ى.ُُْٕ، ط: دار الصابكنأ لمطباعة كالنشر (ِٕ/ِالتفاسير ) صفكة (ِ)
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ػا ظىمىميػكا ًإفَّ ﴿ : بعدىـ قاؿ تعالأ لممفسديف كردعان  عبرة اًكيىػةن ًبمى ـٍ خى فىًتٍمؾى بيييكتييي
يىةن ًلقىٍكـو يىٍعمىميكفى ًفي ذىًلؾى   [.ِٓ: النمؿ] ﴾ آلى

 فػي يفسػدكف كػانكا، ثمػكد مػف رىػط تسػعة عمػأ جاء تعقيبػان  اآلية كسياؽ
 .سبيبلن  لمصبلح يعرفكف كال األرض
 : الخزي عذاب: ثالثا  

، نفكسػيـ خفايػا كيكشػؼ، المفسػديف أمػر يظيػر أف بعباده ا رحمة مف
 ، في الدنيا فيخزىـ

 لػػئبل لمنػػاس؛ كزاجػػران  رادعػػان  ذلػػؾ ليكػػكف، بنيػػانيـ كيػػدمر، كيػػدىـ كيبطػػؿ
 مف تردع المفسديف عمأ الشدة ىذه كلعؿ ،بيـ الخمؽ بالفساد كيفتتف يتمبسكا
 :قػػػاؿ تعػػػالأ، ربػػػو إلػػػأ كيتػػػكب إلػػػأ رشػػػده ليعػػػكد، خيػػػر ذرة قمبػػػو فػػػي كػػػاف
يىٍسعىٍكفى ًفي اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىٍف ييقىتَّميكا إ﴿  رىسيكلىوي كى اًربيكفى المَّوى كى زىاءي الًَّذيفى ييحى نَّمىا جى

ـٍ  ؼو أىٍك ييٍنفىػٍكا ًمػفى اأٍلىٍرًض ذىًلػؾى لىييػ ـٍ ًمػٍف ًخػبلى ميييػ ـٍ كىأىٍرجي مَّبيكا أىٍك تيقىطَّعى أىٍيًديًي أىٍك ييصى
ـٍ  لىييػػ ًظػػيـه  ًخػػٍزمه ًفػػي الػػدٍُّنيىا كى ػػذىابه عى ًإالَّ الَّػػًذيفى تىػػابيكا ًمػػٍف قىٍبػػًؿ أىٍف  *ًفػػي اآٍلًخػػرىًة عى

فيػػكره رىًحػػيـه  ـٍ فىػػاٍعمىميكا أىفَّ المَّػػوى  ى مىػػٍيًي كا عى  كالسػػياؽ [ّْ ،ّّ: المائػػدة]﴾ تىٍقػػًدري
 بيػػـ فيمحػػؽ، فعميػػـ يناسػػب بمػػا المفسػػديف عمػػأ حربػػان شػػديدة يعمنيػػا القرآنػػي
 : اآلتية في النقاط ذلؾ تكضيح كيمكف، كالصغار الخزم

الميت  إكراـ مف ف ف، المكت بعد كالذؿ الخزم مف فيو كما، كالصمب القتؿ -ُ
، مكتيـ بعد حتأ ليـ كرامة ال المفسديف ىؤالء كلكف (1)دفنو في اإلسراع

 (2)لغيػره كعبرة لو خزم الطريؽ قارعة عمأ أشيران  المفسد منيـ يصمب بؿ
                                                           

 ى.ُّٖٖ، نشر: مكتبة القاىرة (ِْٓ/ِ) المقدسي قدامة البف المغني (ُ)
 ـ.ََِّ( دار الجندل ُُٔ/ٔ) صبرم ىاشـ الكريـ، نائمة القرآف لنكر المبصر (ِ)
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 .ذلؾ أشد مف كذؿ خزم مف ىناؾ كىؿ
 بمػػا الحػػد عميػػو كقػػع لمػػف الخػػزم مػػف فيػػو كمػػا ،كاألرجػػؿ األيػػدم تقطيػػع -ِ

 إال، لغيػره عبرةن  كتجعموي ، عمره مف لو تبقأ ما طيمةى  منيكسرى النفسً  يجعموي 
 تسػميةن  الرضػا فيكػكف ،ا بحكـ معيا راضيان  يككف نصكحان  تكبةن  يتكب أف
 .لو

، العشػيرة أك، األىػؿ عػف إبعػادىـ مػف فيو كما األرض مف المفسديف نفي -ّ
 بالغربػػػػة النفػػػػي فيشػػػػعرىـ، بػػػػو يتقػػػػككف الػػػػذم الحػػػػزب أك، أك العصػػػػابة
 أف كالكحػػػدة بالضػػعؼ شػػػعكرىـ فمعػػؿ، كالػػػذؿ كاليػػكاف كالخػػزم كالضػػعؼ
 لمتكبػػة بابػػان  ليػػـ كيفسػػح، النػػاس عمػػأ لتطػػاكليـ حػػدان  كيضػػع، يػػردعيـ
تأخػذ  مػف الخيػرة الصػحبة مػف ليػـ يجػدكا أف أك، ا إلػأ التكجو كصدؽ
 .جديد مف كريمة حياة ليستأنفكا بأيدييـ

 : الخاتمة سوء: رابعا  

 لمشػدائد مػكتيـ عنػد المفسػدكف يتعػرض أف بعبػاده تعالأ ا رحمة كمف
، خػػاتمتيـ سػػكء مػػف النػػاس فيػػتعظ، عبػػرة لغيػػرىـ ليككنػػكا، كالمكاقػػؼ المفزعػػة

 يعػزز الكػريـ مػا القػرآف فػي جػاء كقػد، حياتيـ تعالأ كتستقيـ ا إلأ فيعكدكا
 : يمي فيما ذلؾ كبياف القكؿ ىذا
 المرء أف كذلؾ، حقان  مفزعة كنيايتو قاركف خاتمة إف ،قارون خاتمة سوء -ُ

، القمػكب منػو تضػطرب! مخيػؼ مفػزع أمػر فيػك، بطنيا إذا خسؼ بو في
 عػف تكشػؼ، كبيػرة معػانيى  كيتػرؾ، لو األركػاف كتيتز، العقكؿ منو كتذىؿ
 لمػا لػذا، الخسػؼ تعػرض ليػذا مف إليو آؿ الذم كالخزم الفاضح المصير
كعمػكه  مكانتػو تمنكا الذيف قمكب اىتزت، كبيتو بقاركف األرض ا خسؼ
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ػا كىػافى لىػوي ﴿ : قاؿ تعالأ، األرض في كفساده ًبدىارًًه اأٍلىٍرضى فىمى سىٍفنىا ًبًو كى فىخى
مىا كىافى ًمفى  كنىوي ًمٍف ديكًف المًَّو كى ري ٍنتىًصًريفًمٍف ًفئىةو يىٍنصي كىأىٍصبىحى الًَّذيفى * ى  اٍلمي

ػػٍف يىشىػػاءي ًمػػٍف  ٍزؽى ًلمى ٍيكىػػأىفَّ المَّػػوى يىٍبسيػػطي الػػرّْ نَّػػٍكا مىكىانىػػوي ًبػػاأٍلىٍمًس يىقيكليػػكفى كى تىمى
كفى  ٍيكىأىنَّػوي الى ييٍفًمػحي اٍلكىػاًفري سىػؼى ًبنىػا كى مىٍينىا لىخى يىٍقًدري لىٍكالى أىٍف مىفَّ المَّوي عى  ًعبىاًدًه كى

 تمنػػػأ مػػػف لكػػػؿ كزاجػػػران  رادعػػػان  الخسػػػؼ فكػػػاف، [ِٖ ،ُٖ: القصػػػص] ﴾
 .الفساد كالعمك

 المتجبػر المسػتعمي الطا يػة فرعكف نياية كانت لقد ،فرعون خاتمة سوء -ِ
 فمطمتػو، البحػر في الجند مف معو كمف ا أ رقو إذ مذلة؛ نياية مفزعة

 قػاؿ، ضػعفو بحقيقػة أحػس إذا حتػأ، كػؿ جانػب مػف كجيػو عمأ األمكاج
نىػٍت ﴿ : فػكات األكاف بعػد استحياء عمأ ٍنػتي أىنَّػوي الى ًإلىػوى ًإالَّ الَّػًذم آمى قىػاؿى آمى

 أف بكسػعو كػاف كقػد، [َٗ: ]يكنس ﴾ ًبًو بىنيك ًإٍسرىاًئيؿى كىأىنىا ًمفى اٍلميٍسًمًميفى 
 كلكػف، األكلػيف السػابقيف مػف كيكػكف، قصػره فػي سػيد كىك يعمنيا مدكية

 كالعمػك الفسػاد ىػذا ثمػف يػدفع أف بد فبل، الحؽ عف صده كطغيانو فساده
 جثػػة البحػػر قذفػػو كقػػد، الممػػات قبػػؿ الحيػػاة فػػي كنػػدمان  حسػػرةن ، كالطغيػػاف
 نػدـ عنػد، المفسديف نياية ىي فيذه، كآية عبرة بعده لمف ليككف، ىامدة
 فسػػػادىـ قمػػػة فػػػي كىػػػـ المفسػػػدكف فييػػػا يؤخػػػذ شػػػنيعة كميتػػػة، المػػػكت

 ليـ. أنكأ ذلؾ ليككف، كطغيانيـ
ـٍ ﴿ : قػػاؿ تعػػالأ ريىي ػػا ييػػؤىخّْ ػػؿي الظَّػػاًلميكفى ًإنَّمى ػػا يىٍعمى ػػاًفبلن عىمَّ الى تىٍحسىػػبىفَّ المَّػػوى  ى

اري    [.ِْ: إبراىيـ] ﴾ ًليىٍكـو تىٍشخىصي ًفيًو اأٍلىٍبصى
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 اخلبمتخ
كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػأ أشػػرؼ ، الحمػػد  الػػذم بنعمتػػو تػػتـ الصػػالحات

عميػػو كعمػػأ آلػػو كصػػحبو أىػػؿ الفضػػؿ ، النبػػكاتالخمػػؽ مػػف خػػتـ ا ببعثتػػو 
 : كبعد، كالكماالت

فػػػ ف مػػػنيج القػػػرآف الكػػػريـ فػػػي حمايػػػة الٌنزاىػػػة كمكافحػػػة الفسػػػاد مػػػنيج 
ػا ، متكامؿ كضػمانة أساسػية لػئلدارة الرشػيدة فػي القيػاـ بكاجبيػا الػكظيفي قيامن
قّْؽ النفع كالخير لمعاًمميف، محمكدان  كيحقّْػؽ ، انينػوكييفعّْؿ أنظمػةى العمػؿ كقك ، ييحى

 .الفائدة كالتطكير ليذا العمؿ
أكؿ مػا -كممػا يزيػد مػف أىميػة ىػذا المػنيج أنػو يؤسػس اإلدارة الرشػيدة 

كمػػف لىػػكاًزـ األمانػػة اإلخػػبلص فػػي العمػػؿ كعػػدـ ، عمػػأ مبػػدأ األمانػػة -يؤسػػس
ف بو؛ ألنَّو ال يمكف الًقياـ بالعمؿ عمأ أكمؿ كجوو كأحسنو إالَّ إذا تحقَّػؽ  التياكي
فيػػو اإلخػػبلص مػػف العامػػؿ نفسػػو؛ فػػاإلخبلص ىػػك الباعػػث الػػذم يحفّْػػز العامػػؿ 

كبػٍذؿ  ،فيػو المتاعػب تحمُّؿ عمأ كييًعينو ،إجادىًتو إلأ كيدفعو ،العمؿ إتقاف عمأ
كتكافر ىػذا الخمػؽ الكػريـ فػي العامػؿ مػف العكامػؿ ، كثيرو مف الجيد في إنجازه

كؿ دكف كقكع الخمؿ كاالنحً  راؼ عف الطريؽ الصحيح في أداء الرئيسة التي تىحي
 .فيك بمثابة صماـ األماف ضدَّ الفساد بكؿّْ صكره كأشكالو، العمؿ

كقسمت كؿ مبحث إلأ ، ىذا كقد قسمت بحثي إلأ تمييد كخمسة مباحث
 : انتييت فييا إلأ عدد مف النتائج أىميا، عدة مطالب

 النبكيػة كالفقػوأف ببلدنا تستقي أحكاـ أنظمتيا مف القرآف الكػريـ كالسػنة  -ُ

 ،كاألمػف العػاـ االسػتقرار لتحقيػؽ كبػرل ضػمانة ىػذا كفػي ،منيما المستنبط
المبنيػة ، المػؤمف عقيدة عف ؾتنف ال بصكره الفساد كمكافحة الٌنزاىة كحماية



 الجزء الثاني - ـَُِِ/العدد التاسع كالثبلثكف بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

    

     

 منهج القرآن في حماية النزاهة
 ومكافحة الفساد

ُٖٔٗ 

 .األمانة كاإلخبلص: عمأ كثير مف الثكابت الشرعية أىميا
الكػػريـ عمػػأ حمايػػة الٌنزاىػػة فريضػػةه شػػرعية تػػكاترت األدلػػة مػػف القػػرآف  -ِ

عػف العبػادة بأركاًنيػا الشػرعية  ؾكجعمتيا كسػيمة تعبديػة ال تنفػ، فرضيتيا
خبلصً ، صبلح النيَّةتقـك في جميع صكرىا عمأ إ  كأف ذلػؾ، تعالأيا  كاإ

ا ميتىقبَّبلن لو األجر فيجعمو عمبلن صالً ، زلة العمؿ الدنيكم البحتيرتفع بمنٍ  حن
 تعالأ.العظيـ عند ا 

أالَّ يستغؿَّ مكقعو في العمؿ لجػرّْ منفعػة لعاًلـ مطالب شرعان بأف المكظؼ ا -ّ
ؽ ، شخصػػيَّة لػػو كلقرابتػػو كصػػداقتو أك لبلسػػًتيبلء عمػػأ المػػاؿ العػػاـ بطيػػري

أك ، أك لصرؼ العيدات الماليَّة كنحكىا في  ير مػا خيصّْصػت لػو، ممتكيىة
خػػدمات  لمتكسُّػػب المػػادم  يػػر المشػػركع؛ كتمقّْػػي اليػػدايا كالرَّشػػاكىل مقابػػؿ

مىا كىافى ًلنىًبػي  أىٍف ﴿ عف ىذا  تعالأيقكؿ  كتسييبلت لممييديف أك الراشيف كى
ـٍ  فَّأ كيؿُّ نىٍفسو مىا كىسىبىٍت كىىيػ ًة ثيَـّ تيكى ؿَّ يىٍكـى اٍلًقيىامى مىٍف يىٍغميٍؿ يىٍأًت ًبمىا  ى يىغيؿَّ كى

 [.ُُٔ: آؿ عمراف] ﴾ الى ييٍظمىميكفى 
و اإلسبلـ إلأ عدىـ إسن -ْ اد العمؿ إال ًلمىػف تتػكافىر فيػو األىميَّػة كالكفػاءة يكجّْ

مىػأ ﴿ : -- تعالأ عمأ لساف يكسؼ ليذا العمؿ؛ يقكؿ قىاؿى اٍجعىٍمًني عى
ًمػػيـه  ًفػػػيظه عى ػػزىاًئًف اأٍلىٍرًض ًإنّْػػي حى عمػػػأ تعػػالأ كيقػػػكؿ  [.ٓٓ: يكسػػؼ] ﴾ خى

 لساف ابنة الرجؿ الصالح حيف طمبت مف أبييػا اسػًتئجار نبػيّْ ا مكسػأ
-- : ﴿ ٍرتى اٍلقىػػػًكمُّ اأٍلىًمػػػيفي ػػػًف اٍسػػػتىٍأجى ٍيػػػرى مى  ﴾ يىاأىبىػػػًت اٍسػػػتىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى
عػػف تػػكافر الكفػػاءة فيػػو " القػػكم األمػػيف": فعبَّػػرت بقكلػػو [ِٔ: القصػػص]

 .لمعمؿ عند أبييا في رعي الماشية كالقياـ عمأ شؤكنيا
كاألمانػة حمػؿه ، شعكر المكظؼ العاـ بأف الكظيفة العامػة أمانػةمف شأف  -ٓ
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أف تتككف لديو عقيدة إيمانية راسػخة ، عظيـ ناءت بو السماكات كاألرض
ًظيفتػو كمػا ينػتج عنػو مػف كاجبػات كمسػؤكليَّات بأنو كأم ، مؤتمفه عمػأ كى

ْـّ كظيفتو تبػاع اأك ، ك بداء رأم فني لترجيح مصمحة شخصيَّة،  ش  لميا
قػد يىحًرمػو مػف ، الػنفس أسمكب أكثر كمفةو مػف الناحيػة الماليَّػة ليػكنل فػي

 .ديخكؿ الجنَّة
 : كفي الختاـ ف ف البحث يكصي بما يمي

تنمية الكعي الكظيفي لػدل المكظػؼ بكافػة األصػكؿ الشػرعية التػي تحكػـ  -ُ
بحيث يؤمف بأف الكظيفة العامة أمانة ال تنفػؾ عػف عبادتػو لربػو ، سمككو

 عبادة خالصة لكجيو الكريـ.
صػػدار ، عقػد دكرات متخصصػػة -ِ دكريػػات عمميػة فػػي إطػػار مػػنيج القػػرآف كاإ

 الكريـ الخاص بحماية الٌنزاىة كمكافحة الفساد.
تضميف المقررات الدراسية ككتػب الثقافػة اإلسػبلمية مفػردات ىػذا المػنيج  -ّ

كخاصػة أف ، القرآني حماية لممكظػؼ العػاـ مػف  كائػؿ الفسػاد كاالنحػراؼ
ليكػكف سػمككان  كيشػب عميػو؛، ىذا المنيج يصػحبو حػاؿ ككنػو طفػبلن برئيػان 

 كيصحح األخطاء.... عامان يضبط كاقع الحياة
 ... كفي الختاـ

 ف ني أحمد ا تعالأ أف يسر لي الكتابة في ىذا المكضكع الميـ.
كصػػبلة كسػػبلمان ، كأف ينيػػر بػػو الطريػػؽ، أسػػاؿ ا أف يتقبػػؿ ىػػذا البحػػث

كمػف ، كعمػأ آلػو كصػحبو األطيػار األخيػار، عمأ أشرؼ الخمؽ كحبيػب الحػؽ
 تبعيـ ب حساف إلأ يـك الديف كالتبلؽ.
| | | 
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 ادلصبدر ٔادلزاجع
 : أهم الم ادر والمراجع الشرعية: أوال  

عمي بف محمد بف محمد بف حبيب ، أبك الحسف: األحكاـ السمطانية .ُ
دار : الناشر، (ىَْٓ: الشيير بالماكردم )المتكفأ، البصرم البغدادم

 القاىرة. -الحديث 
دار  :طبعة، ُ( طىَّٕ: )المتكفأ ألبي بكر الجصاصأحكاـ القرآف  .ِ

 .بيركت، الفكر لمطباعة كالنشر
سيد الديف عمي بف أبي عمي ، أبك الحسف، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ .ّ

المكتب ، عبد الرزاؽ عفيفي: قيؽتح، بف محمد بف سالـ الثعمبي اآلمدما
 لبناف.، دمشؽ، بيركت، اإلسبلمي

: المتكفأ) البغدادم اليركم ا عبد بفعبيد بف القاسـ  أبك: األمكاؿ .ْ
 -بيركت  -دار الكتب العممية  :ط –( تحقيؽ محمد خميؿ ىراس ىِِْ
 ـ.ُٖٔٗلبناف 

 .ىُُِْ، ُالرسالة ط، عبد الكريـ زيداف: أصكؿ الدعكة .ٓ
محمد بف يكسؼ عمي بف يكسؼ بف حياف ، أبكحياف: البحر المحيط .ٔ

دار الفكر ، صدقي محمد جميؿ :تحقيؽ، (ىْٕٓالمتكفأ: ) األندلسي
 . ىَُِْبيركت 

عبد الرحمف بف محمد بف إدريس التميمي ، أبك محمد: الجرح كالتعديؿ .ٕ
 .ىُُِٕ، ُط، بيركت، دار إحياء التراث العربي، ابف أبي حاتـ

عمي بف محمد بف حبيب الماكردم ، أبك الحسف: أدب الدنيا كالديف .ٖ
 .ىَُْٕ، ُالعممية طدار الكتب ، (ىَْٓ :)المتكفأ



 الجزء الثاني - ـَُِِ/العدد التاسع كالثبلثكف بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

    

     

 منهج القرآن في حماية النزاهة
 ومكافحة الفساد

َُُٕ 

، مصطفأ بف الحسيف الخيرم الحصني: المقتطؼ مف عيكف التفاسير .ٗ
 .ىُُْٕ، ِط، بيركت، محمد عمي الصابكني دار القمـ :تحقيؽ

عبد ا بف عمر ، ناصر الديف أبك سعيد: زيؿ كأسرار التأكيؿأنكار التنٍ  .َُ
 محمد: ( المحقؽىٖٓٔ: بف محمد الشيرازم البيضاكم )المتكفأ

، بيركت -دار إحياء التراث العربي : الناشر، الرحمف المرعشمي عبد
 .ىُُْٖ األكلأ: الطبعة

التراتيب اإلدارية كالعماالت كالصناعات كالمتاجر كالحالة العممية التي  .ُُ
: كانت عمأ عيد تأسيس المدنية اإلسبلمية في المدينة المنكرة العممية

ٌي بف عبدالكبير ابف محمد  المعركؼ ، الحسني اإلدريسيمحمد عىٍبد الحى
، عبد ا الخالدم: ( المحقؽىُِّٖ: بعبد الحي الكتاني )المتكفأ

 الثانية.: الطبعة، بيركت -دار األرقـ: الناشر
أبك محمد عز الديف : تفسير القرآف )كىك اختصار لتفسير الماكردم( .ُِ

، عبدالعزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي
عبد ا  /الدكتكر: ( المحقؽىَٔٔ: ممقب بسمطاف العمماء )المتكفأال
، األكلأ: الطبعة، بيركت -دار ابف حـز : الناشر، بف إبراىيـ الكىبيا

 ـ.ُٔٗٗ ىُُْٔ
 -المنار مكتبة، ا القمعي أبك عبد: تيذيب الرياسة كترتيب السياسة .ُّ

 عجك. مصطفأ - يكسؼ إبراىيـ: تحقيؽ، األكلأ: ط، الزرقاء، األردف
 عبد الرحمف بف ناصر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف .ُْ

الرحمف بف معبل عبد: المحقؽ (ىُّٕٔ: بف عبدا السعدم )المتكفأا
 .ـَََِ ىَُِْاألكلأ : الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، المكيحؽ
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 محمد بف جرير بف يزيد بف كثير، جامع البياف في تأكيؿ القرآف .ُٓ
أحمد : قيؽتح (ىَُّ: )المتكفأ أبك جعفر الطبرم،  الب اآلمميبف 

 ـ.َََِ ىَُِْ مؤسسة الرسالة، ُط، محمد شاكر
 محمد بف أحمد بف أبي بكر، أبك عبد ا، الجامع ألحكاـ القرآف .ُٔ

، (ىُٕٔ: المتكفأبف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي)ا
 ـ.ََِّ ىُِّْ العربية السعكديةالمممكة ، الرياض، دار عالـ الكتب

شياب الديف : ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني .ُٕ
عمي عبدالبارم : قيؽتح (ىَُِٕ: )المتكفأ محمكد بف عبدا األلكسي

 .ىُُْٓ دار الكتب العممية بيركت، ُط، عطية
: جماؿ الديف أبك الفرج بف محمد الجكزم )المتكفأ: زاد المسير .ُٖ

 .ىُِِْ :ُط ،دار الكتاب العربي بيركت، (ىٕٗٓ
 أحمد بف عبدالحميـ، تقي الديف أبك العباس: السياسة الشرعية .ُٗ

بف عبدالسبلـ بف عبدا بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني ا
كزارة الشئكف اإلسبلمية : الناشر (ىِٖٕ: الحنبمي الدمشقي )المتكفأ
 األكلأ: الطبعة المممكة العربية السعكدية. -كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

 .ىُُْٖ
، أبك الحسف القشيرم النيسابكرم، مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ .َِ

دار إحياء التراث ، محمد فؤاد عبد الباقي: تح (ىُِٔ: المتكفأ)
 .بيركت، العربي

دار الصابكني لمطباعة كالنشر ، محمد عمي الصابكني: صفكة التفاسير .ُِ
  .ىُُْٕ :ُط
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 نظاـ الديف الحسف بف محمد:  رائب القرآف كر ائب الفرقاف .ِِ
الشي  زكريا : المحقؽ، (ىَٖٓ: بف حسيف القمي النيسابكرم )المتكفأا

 .ىُُْٔاألكلأ : الطبعة ،بيركت –دار الكتب العمميو : الناشر، عميرات
 :محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا الشككاني )المتكفأ: فتح القدير .ِّ

 .ىُُْْ، ُبيركت ط -دمشؽ  ،الفكر( دار ىَُِٓ
 عمركأبك القاسـ محمكد بف : زيؿكشاؼ عف حقائؽ  كامض التنٍ ال .ِْ

دار الكتاب : الناشر، (ىّٖٓ: الزمخشرم جار ا )المتكفأ، بف أحمدا
 .ىَُْٕالثالثة : الطبعة، بيركت -العربي

محمد أبكالفضؿ جماؿ الديف بف منظكر األنصارم : لساف العرب .ِٓ
 .ىُُْْ، ُط، بيركت ،( دار صادرىُُٕ :)المتكفأ

 أحمد بف عبد الحميـ، أبك العباس، تقي الديف: مجمكع الفتاكل .ِٔ
عبد الرحمف بف محمد : ( المحقؽىِٖٕ: بف تيمية الحراني )المتكفأا
المدينة ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ: الناشر، بف قاسـا

 ـ.ُٓٗٗ ىُُْٔ: النشرعاـ ، السعكدية المممكة العربية، النبكية
محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ : محاسف التأكيؿ .ِٕ

، محمد باسؿ عيكف السكد: المحقؽ (ىُِّّ: القاسمي )المتكفأ
 .ىُُْٖاألكلأ : الطبعة، بيركت - ةدار الكتب العممي: الناشر

 (ىُٔٓ: )المتكفأ الزيد عمي بف أحمد بف ا عبد: زيؿمعالـ التنٍ  .ِٖ
 .ىُُْٔ الرياض، طبعة دار السبلـ لمنشر كالتكزيع، )ب.ط(

لمزجاج إبراىيـ بف السرم بف سيؿ أبي إسحاؽ الزجاج : معاني القرآف .ِٗ
 .بيركت ،عبد الجميؿ شمبي عالـ الكتب :( تحقيؽىُُّ :)المتكفأ
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 :ألحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم )المتكفأ مقاييس المغة .َّ
  .دار الفكر، عبد السبلـ ىاركف :( تحقيؽىّٓٗ

 .ـََِّدار الجندم لمنشر ، نائمة ىاشـ صبرم: المبصر لنكر القرآف .ُّ
 :ابف قدامة المقدسي الدمشقي الحنبمي )المتكفأ: المغني البف قدامة .ِّ

 .ىُّٖٖ( مكتبة القاىرة ىَِٔ
، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي: المعجـ األكسط .ّّ

طارؽ بف عكض ا : قيؽتح (ى َّٔ )المتكفأ، الطبرانيأبك القاسـ 
 القاىرة. -دار الحرميف ، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، بف محمدا
أبك زكريا محيي الديف يحيأ : المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج .ّْ

دار إحياء التراث العربي : الناشر (ىٕٔٔ: بف شرؼ النككم )المتكفأا
 .ىُِّٗ الثانية: الطبعة، بيركت -
 : م ادر في النظام اإلداري: ثانيا

ُ. http: //www.nazaha.gov.sa/ الفساد. لمكافحة الكطنية الييئة مكقع 
عادة التنظيـ في نطاؽ الفكر النظريات إستراتيجية .ِ : اإلصبلح اإلدارم كاإ

دار العمـك لمطباعة . ُ:ـ(. طُٖٓٗ ىَُْٓ) مكسأصافي إماـ  /د
 .الرياض .كالنشر

 ىُُْٓ)، ميدم بف إبراىيـ بف محمد د/: األمانة في األداء اإلدارم .ّ
 جدة.، مكتبة الخدمات الحديثة، ُط. (ـُْٗٗ

 ـ.ُِٗٗطبعة ، إكراـ بدر الديف /د، الفساد السياسي النظرية كالتطبيؽ .ْ
 القاىرة.، دار الثقافة العربية

http://www.nazaha.gov.sa/
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مقدمة اإلستراتيجية الكطنية لحماية الٌنزاىة كمكافحة الفساد الصادر  .ٓ
( كالمنشكر في ىُِْٖ/ِ/ُ( كتاري  )ّْ)بقرار مجمس الكزراء رقـ 

( ىُِْٖ/ٖ/ِٔ( مف جريدة أـ القرل بتاري  )َُْْالعدد رقـ )
 ـ(.ََِٕ/ّ/ُٔالمكافؽ )

 ةنشر ، جدة، ُط، أحمد داككد الزجاجي /د: اإلسبلميةمقدمة في اإلدارة  .ٔ
 .ـَََِىُُِْ، المؤلؼ

 


