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ملخص:
هدفت الدرا�سة اإىل بيان االإطار املفاهيمي للف�ساد االجتماعي، 
يف  وال�سنة  القراآن  ومنهج  االجتماعي  الف�ساد  جماالت  وتو�سيح 
معاجلتها، ولتحقيق ذلك اتبع الباحثان املنهج الو�سفي التحليلي، 

واملنهج اال�ستنباطي.
اأن الف�ساد  اأهمها:  واأ�سفرت الدرا�سة عن ا�ستنتاجات عدة، من 
االأخالقي عملية خروج املجتمع عن منظومة القيم، وقواعد التعامل 
التي تربط العالقات االإن�سانية فيما بينها، والتي مت التعارف عليها 
من خالل اأ�سول االإ�سالم، واأعراف املجتمع. ومن اأ�ساليب الن�سو�ص 
املنظومة  انتهاك  القانوين على  اجلزاء  ترتيب  ال�رشعية يف عالجه، 
االأخالقية، وتفعيل مبداأ االأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وال�سعي 
االنحرافات  تف�سي  من  النا�سئة  االجتماعية  امل�سكالت  حّل  اإىل 

االأخالقية وال�سلوكية.
معاجلة  حول  حمكم  علمي  موؤمتر  باإقامة  الدرا�سة  واأو�ست 

الن�سو�ص ال�رشعية للم�سكالت االجتماعية.
النبوية،  ال�سنة  الكرمي،  القراآن  منهج،  املفتاحية:  الكلمات 

الف�ساد االجتماعي.

The Approach of the Quran and Sunnah in Dealing 
with Social Corruption

Abstract:

The study aims at explaining the conceptual 
framework of social corruption and clarifying the 
areas of social corruption, as well as the methodology 
of the Quran and Sunnah in dealing with this topic. To 
achieve this, the researchers followed the analytical 
descriptive approach and the deductive approach.

The most important results of the study show that 
Moral corruption is the process of the society leaving 
the system of values   and the rules that consolidate 
human relations, which are learnt through  Islam 
and the norms of society. Sharia addresses the matter 
through imposing penalty for violating the moral 
system, applying the concept of propagation of virtue 
and the prevention of vice, and seeking to solve the 
social problems arising from the spread of moral and 
behavioral deviations.

The study recommends organizing a scientific 
conference on how religious text addresses social 
problems.

Keywords: Approach, Quran, Sunnah, Social 
Corruption.

مقدمة:
على  الت�سليم  واأمت  ال�سالة،  واأف�سل  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
حممد،  نبّينا  اأعيننا  وقّرة  وقائدنا  �سيدنا  للعاملني  رحمًة  املبعوث 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، ومن تبعهم باإح�ساٍن اإىل يوم الدين.
اأما بعد:

منها  تعاين  التي  امل�سكالت  اأبرز  من  االجتماعي  الف�ساد  يعّد 
ذكرها  جاء  التي  الب�رشية  �سمة  فهي  الع�سور؛  مر  على  املجتمعات 
َجاِعٌل  اإِنيِّ  ِلْلَمَلِئَكِة  َربَُّك  َقاَل  الكرمي؛ قال تعاىل: {َواإِْذ  القراآن  يف 
َعُل ِفيَها َمْن ُيْف�ِسُد ِفيَها َوَي�ْسِفُك الديَِّماَء  اأََتْ ِف اْلأَْر�ِض َخِليَفًة َقاُلوا 
َتْعَلُموَن}  َل  َما  اأَْعَلُم  اإِنيِّ  َقاَل  َلَك  َوُنَقديِّ�ُض  ِبَحْمِدَك  ُح  ُن�َسبيِّ َوَنْحُن 
]�سورة البقرة: 30[، كما اأ�سار القراآن الكرمي اإىل مالمح الف�ساد التي 
كانت يف اأقوام االأنبياء والر�سل؛ كقوله تعاىل: {َواإِِذ ا�ْسَت�ْسَقى ُمو�َسى 
َجَر َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َع�ْشََة َعْيًنا  ِْب ِبَع�َساَك اْلَ ِلَقْوِمِه َفُقْلَنا ا�شْ
َقْد َعِلَم ُكلُّ اأَُنا�ٍض َم�ْشََبُهْم ُكلُوا َوا�ْشَُبوا ِمْن ِرْزِق اللهَِّ َوَل َتْعَثْوا ِف 

اْلأَْر�ِض ُمْف�ِسِديَن} ]�سورة البقرة: 60[.
وتتنوع اأ�سكال الف�ساد بني ف�ساد اأخالقي و�سيا�سي واقت�سادي 
التي تدور بها، وتتحدد  ال�سمة االجتماعية  اإطار  واإداري وغريه يف 
تقدمي  اإىل  امللحة  احلاجة  برزت  فقد  وعليه  املتعددة،  بعواملها 

املعاجلات، واحللول العلمية املنهجية للحّد من هذه الظاهرة.
الت�رشيع  م�سدرا  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  اأّن  ومبا 
االإ�سالمي، فال بد  للمجتمع  العلمية والفكرية  الرئي�سان، واملرجعية 
الف�ساد االجتماعي منهما، وا�ستنباط  الفكري لظاهرة  التاأ�سيل  من 
فاإن  وعليه  و�سلوكيًا.   فكريًا  ذلك  وتاأطري  منهجهما يف معاجلتها، 
البحث احلايل ُيعنى ببيان منهج القراآن وال�سنة يف معاجلة الف�ساد 

االجتماعي.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
احللول،  تقدمي  يف  االإ�سالمية  املرجعية  تفعيل  لغياب  نظراً 
الدرا�سات  وقلة  االجتماعية،  والظواهر  للم�سكالت  واملعاجلات 
معاجلة  يف  وال�سنة  القراآن  ملنهج  اجلامعة  العلمية  واالأبحاث 
االإطار  يف  الف�ساد  اأنواع  جلميع  �ساملة  ب�سورة  االجتماعي  الف�ساد 

االجتماعي، جاء اختيار املو�سوع احلايل.
و�ستحاول الدرا�سة الإجابة عن �سوؤالها الرئي�ض الآتي:

ما منهج القراآن وال�سنة ف معاجلة الف�ساد الجتماعي؟  ◄
ويتفرع عنه الأ�سئلة الفرعية الآتية:

ما االإطار املفاهيمي للف�ساد االجتماعي؟ ◄
ما جماالت الف�ساد االجتماعي، وما منهج القراآن وال�سنة  ◄

يف معاجلتها؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة الالية اإىل حتقيق الآتي:

بيان االإطار املفاهيمي للف�ساد االجتماعي.. 1
القراآن . 2 ومنهج  االجتماعي،  الف�ساد  جماالت  تو�سيح 

وال�سنة يف معاجلتها.
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أهمية الدراسة:
التي  والأهداف  مو�سوعها،  اأهمية  من  الدرا�سة  اأهمية  تتاأتى 

ت�سعى لتحقيقها، ومن املتوقع اأن تفيد ف اجلوانب الآتية:
يف . 1 وال�سنة  القراآن  منهج  بتقدمي  النظري؛  اإطارها  يف 

تكون  بحيث  بذلك  الباحثني  واإفادة  االجتماعي،  الف�ساد  معاجلة 
مرجعًا �سابقًا لهم.

للموؤ�س�سات . 2 عامة  منهجية  بتقدمي  العملي؛  اإطارها  يف 
وذلك  االجتماعي،  الف�ساد  مع  للتعامل  واأهدافها  اأنواعها  مبختلف 

وفق املرجعية االإ�سالمية.

منهجية الدراسة:
اتبع الباحثان يف الدرا�سة احلالية املنهج الو�سفي التحليلي؛ 
ا�ستقراء  خالل  من  وذلك  التحليل؛  ثم  ومن  اال�ستقراء  على  القائم 
االجتماعي، وطرق معاجلته،  بالف�ساد  املتعلقة  ال�رشعية  الن�سو�ص 
ا املنهج اال�ستنباطي من  والقيام بتحليلها. وا�ستخدمت الدرا�سة اأي�سً
القراآن  خالل ا�ستنباط املعاجلات للف�ساد االجتماعي املوجودة يف 

الكرمي، وال�سنة النبوية.

حدود الدراسة:
يف  وال�سنة  القراآن  منهج  بيان  يف  احلالية  الدرا�سة  تقت�رش 
االأخالقي  باملجال  املتعلقة  االجتماعي  الف�ساد  جماالت  معاجلة 
وال�سيا�سي واالإداري واالقت�سادي، دون غريها من املجاالت؛ نظراً 

ل�سيوعها، وخطورتها االجتماعية.

الدراسات السابقة:
يف حدود اإطالع الباحثني ومراجعتهما االأدب النظري املتعلق 
مبو�سوع الدرا�سة، مل يقفا على اأّي درا�سة اأخذت املو�سوع بالكيفية 
من  بع�سًا  ناق�ست  التي  الدرا�سات  من  العديد  هناك  اأّن  اإال  احلالية، 

جزئيات الدرا�سة، ومن اأبرزها:
والف�ساد  االأخالقية،  )ال�سوابط  )2001(، بعنوان:  اأ�سفر  درا�سة 

االإداري يف املوؤ�س�سات العامة)1(.
بنية  وتو�سيح  االإداري،  الف�ساد  تعريف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
ولتحقيق  االإداري،  الف�ساد  ومظاهر  العربية،  االجتماعية  املنظومة 

ذلك اتبع الباحث املنهج الو�سفي التحليلي.
واأ�سفرت الدرا�سة عن جمموعة من اال�ستنتاجات، ومن اأهمها: 
اأن مظاهر الف�ساد االإداري يف املوؤ�س�سات العامة تاأتي نتيجة انحالل 
التنظيم االجتماعي، و�سعف القيم االأخالقية واحل�سارية التي تنظم 
اأ�سبحت تنت�رش بقوة قيِم  االأفراد مع بع�سهم بع�سًا، حيث  عالقات 
النا�ص  ياأخذ  خاللها  ومن  اجلماعات،  وم�سالح  الفردية،  امل�سالح 
تو�سف  حيث  واحل�سارية؛  واالأخالقية  الثقافية  القيم  اإىل  بالنظر 
الفردية، وحتقيقها  للحاجات  تلبيتها  والرتاجع يف �سوء  بالتخلف 

للم�سالح اخلا�سة.
واملايل:  االإداري  )الف�ساد  بعنوان:   ،)2002( اليو�سف  درا�سة 

االأ�سباب والنتائج وطرح العالج()2(.   
واملايل،  االإداري  الف�ساد  مفهوم  بيان  اإىل  الدرا�سة  هدفت 

العالج.  وطرق  عليهما،  املرتتبة  والنتائج  اأ�سبابهما،  وتو�سيح 
ولتحقيق ذلك اتبع الباحث املنهج الو�سفي التحليلي.

وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأّن الرقابة اخلارجية املتمثلة يف بيئة 
كما  واملايل،  االإداري  الف�ساد  لتقليل  وحدها  تكفي  ال  املوؤ�س�سات 
ت�سهد بذلك �سور الف�ساد املختلفة يف الدول ال�سناعية ذات االأنظمة 
الدميقراطية. لذلك ال بّد من الرتكيز على غر�ص القيم الفا�سلة التي 
�رشعها اهلل عز وجل، والتي لها دور يف نه�سة احل�سارة االإ�سالمية 

االأوىل.
)2002(، بعنوان: )الف�ساد: مفهومه واأ�سبابه  اجليو�سي  درا�سة 

اأنواعه و�سبل الق�ساء عليه- روؤية قراآنية()3(.    
القراآين،  الن�سق  يف  الف�ساد  م�سطلح  بيان  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
و�سبل  واأمناطه،  و�سوره  واأدواته،  و�سوابطه  معايريه،  وحتديد 
مكافحته. ولتحقيق ذلك اتبع الباحث املنهجني اال�ستقرائي التحليلي 

واال�ستنباطي.
واأ�سفرت الدرا�سة عن عدة ا�ستنتاجات، اأهمها: اأن اأعظم الف�ساد 
هو ال�سّد عن �سبيل اهلل، ومنع و�سول الدين اإىل عباد اهلل، واأن عدم 
ف�ساد  من  الف�ساد  ويتنوع  ف�ساد،  كل  راأ�ص  اهلل  بوحدانية  االعرتاف 

بيئي واجتماعي وثقايف واقت�سادي و�سيا�سي.
يف  واأنواعه  الف�ساد  )مفهوم  بعنوان:   ،)2005( الرتابي  دار�سة 

�سوء ن�سو�ص القراآن الكرمي وال�سنة املطهرة()4(.  
�سوء  يف  واأنواعه  الف�ساد  مفهوم  بيان  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
ذلك  ولتحقيق  ومدلوالته.  النبوّية  وال�سّنة  الكرمي،  القراآن  ن�سو�ص 

الهدف اتبع الباحث املنهجني اال�ستقرائي، واال�ستنباطي.
القراآن  يف  جاء  الف�ساد  م�سطلح  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
وجاء  الكبرية،  واملخالفات  املعا�سي  كل  يعم  اأ�سمل  مبعنى  الكرمي 
القراآن وال�سنة مرتبطًا  الن�سو�ص يف  اأغلب  الف�ساد، والنهي عنه يف 
اأنواعه �سواء كان  بذكر االأر�ص التي هي م�رشح حياة االإن�سان بكل 

ا اأو اجتماعيًا اأو اأخالقيًا. ف�ساداً عقائديًا اأو اأمنيًا اأو ماليًّ
يف  اإ�سالمية  نظرية  )نحو  بعنوان:   ،)2006( الق�ساة  درا�سة   

الوقاية من الف�ساد االإداري، والتعامل مع تبعاته()5(.
هدفت الدرا�سة اإىل بيان مبادئ الت�رشيع االإ�سالمي يف الوقاية 
من الف�ساد االإداري والتعامل مع تبعاته املالية واالإدارية. ولتحقيق 

ذلك اتبع الباحث املنهج الو�سفي التحليلي.
واأ�سفرت الدرا�سة عن جمموعة من اال�ستنتاجات، ومن اأهمها: 
ت�رشيعاتها  خالل  من  بو�سوح  حددت  قد  االإ�سالمية  ال�رشيعة  اأن 
ميكن  واأنه  ومعايريه،  االإداري،  الف�ساد  مفهوم  املختلفة  ومبادئها 
املق�سود  االإخالل  اأنه؛  على  ذلك  �سوء  يف  االإداري  الف�ساد  تعريف 
بال�سلطات املمنوحة مبوجب والية �رشعية عامة، اأو خا�سة، اأو ق�سد 
تلك  يف  االإ�سالمية  ال�رشيعة  مقا�سد  مع  يتعار�ص  مبا  ا�ستعمالها 

الوالية واقعًا، اأو مااًل.
واأ�سبابه-  )الف�ساد  )2007(، بعنوان:  وال�سو�سي  اللوح  درا�سة 

درا�سة قراآنية مو�سوعية()6(.
ال�سياق  �سوء  يف  الف�ساد  مفهوم  بيان  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
القراآين، واأ�سبابه. ولتحقيق ذلك الهدف اتبع الباحث املنهج الو�سفي 
التحليلي. واأ�سفرت الدرا�سة عن اأّن اأ�سباب الف�ساد امل�ستنبطة من اآيات 
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القراآن الكرمي التي جتمع بني ال�سبب والنتيجة اأن الهوى �سبب هام 
من اأ�سباب الف�ساد؛ ولذلك ما ذكر الهوى يف القراآن اإال مذمومًا، وما 

ن�سب اإال الأهل الف�ساد وال�سالل.
يف  ال�رشعية  )ال�سيا�سية  بعنوان:   ،)2013( القيل  درا�سة 

مكافحة الف�ساد، والوقاية منه()7(.    
هدفت الدرا�سة اإىل بيان مفهوم ال�سيا�سية ال�رشعية، والوقاية 
االإ�سالمي  الفقه  واهتمام  واأنواعه،  الف�ساد  اأ�سباب  وتو�سيح  منه، 
وتو�سيح  و�سعها،  التي  وال�سبل  الف�ساد  من  املجتمع  بحماية 
الباحث  اتبع  ذلك  ولتحقيق  مكافحته.  يف  االإ�سالمية  االإدارة  دور 
املنهجني اال�ستقرائي، واال�ستنباطي. واأ�سفرت الدرا�سة عن جمموعة 
من النتائج، ومن اأهمها: اأن حماربة الف�ساد، وحتقيق ال�سالح، معيار 
لكمال املبادئ والعقائد، و�سيوع الف�ساد معيار النحطاط املجتمع، 
واأّن عرقلة التنمية فيه تعود لكرثة اجلرائم داخله، واأّن عالج االإ�سالم 

للف�ساد ومكافحته يبداأ باملراقبة الذاتية للفرد خوفًا من اهلل تعاىل.

التعقيب على الدراسات السابقة:

نقاط االتفاق:

تلتقي الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة بجعل مو�سوع 
االإ�سالم حماًل للدرا�سة والبحث، وكما وتتفق يف  الف�ساد يف منظور 

بيان مفهوم الف�ساد، واآثاره.

نقاط االختالف:

تختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف اأن الف�ساد 
مظاهر  من  كثرية  جوانب  ي�سمل  �سمويل  م�سطلح  هنا  االجتماعي 
الف�ساد يف املجتمع، وكذلك تقدميها منهجًا جامعًا بني القراآن الكرمي 

وال�سنة النبوية.

خطة الدراسة:
املبحث الأول: االإطار املفاهيمي للف�ساد االجتماعي. ♦
املطلب االأول: مفهوم الف�ساد االجتماعي. �
املطلب الثاين: اآثار الف�ساد االجتماعي. �
املبحث الثان: جماالت الف�ساد االجتماعي ومنهج القراآن  ♦

وال�سنة يف معاجلتها.
املطلب االأول: املجال االأخالقي ومنهج القراآن وال�سنة يف  �

معاجلته.
املطلب الثاين: املجال االقت�سادي ومنهج القراآن وال�سنة  �

يف معاجلته.
املطلب الثالث: املجال ال�سيا�سي واالإداري ومنهج القراآن  �

وال�سنة يف معاجلته.

املبحث األول

اإلطار املفاهيمي للفساد االجتماعي

للف�ساد  املفاهيمي  االإطار  ببيان  احلايل  املبحث  ُيعنى 
االجتماعي؛ وذلك بعر�ص مفهومه لغًة من خالل الرجوع اإىل املعاجم 
اآثاره  اللغوية، ومن ثم تقدمي مفهومه عند اأهل اال�سطالح، وعر�ص 

على امل�ستوى الفردي واالجتماعي.

املطلب األول: مفهوم الفساد االجتماعي.

يعّد م�سطلح الف�ساد االجتماعي من امل�سطلحات املركبة؛ لذا 
فاإن املنهجية العلمية تفر�ص تقدمي مفهوم �سامل للم�سطلحات ذات 
اجلمع  ثم  حدة،  على  �سق  كل  تعريف  على  والعمل  املركبة،  ال�سفة 
اللغوية  الدالالت  من  اإليه  التو�سل  جرى  ملا  جامع  بتعريف  بينها 

واملعاين اال�سطالحية.
الف�ساد لغًة: ♦

ترجع لفظة الف�ساد يف اللغة اإىل اجلذر الثالثي )َف�َسَد(، والَف�ساد: 
معجم  يف  وجاء  واأف�َسَدتُه)8(،  يف�ُسُد،  َف�َسَد  ويقال  ال�سالح،  نقي�ص 
فيقال  واحدة،  كلمة  والّدال  وال�سني  الفاء  )َف�َسَد(؛  اأن  اللغة  مقايي�ص 
واال�ستف�ساد:  َوَف�ِسٌد)9(.  َفا�ِسٌد َ وُف�ُسوداً، وهو  ف�ساداً  يف�سُد  ال�سيء  َف�َسَد 
وقّطعوا  تدابروا،  اأي  القوم:  تفا�سد  ويقال  اال�ست�سالح،  خالف 

االأرحام، واملف�سدة: خالف امل�سلحة)10(.
واجلدب  واخللل  واال�سطراب  والعطب  التلف  اأي�سًا  والف�ساد 
ِبَا  َواْلَبْحِر  اْلَبيِّ  ِف  اْلَف�َساُد  {َظَهَر  العزيز:  التنزيل  ويف  والقحط، 
تعاىل:  اهلل  قول  وكذلك   ،]41 الروم:  ]�سورة  النهَّا�ِض}  اأَْيِدي  َك�َسَبْت 
اإحلاق  اأي  33[؛  املائدة:  ]�سورة  َف�َساًدا}  اْلأَْر�ِض  ِف  {َوَي�ْسَعْوَن 
َلَح؛  ال�رشر)11(. ويقال اأي�سًا َف�َسَد الرجُل: جانب ال�سواب، وعك�سه �سَ
وَف�َسَد الطعاُم: اأي عطب، تِلف واأْننت، وَف�َسَد العقُد: اأي بطل، وانتق�ص، 
اأ�سابه  اأي  وخرِب،  ا�سطرب  اأي  ال�سيُء:  اأو  االأمُر،  اأو  احلاُل،  وَف�َسَد 

اخللل)12(.
النق�ص؛ فاإن من  الظلَم  الظلم؛ الأّن  اأعُم من  اللغة  والف�ساد يف 
�رشق مال الغري فقد نق�ص حق الغري، وعليه )من اأ�سبه اأباه فما ظلم(؛ 
االبتداع  وعلى  ذلك،  على  يقع  والف�ساد  ال�سبه،  حق  نق�ص  فما  اأي 

واللهو واللعب)13(.
وبعد العر�ص ال�سابق للمعاين اللغوية للفظة )الف�ساد( ي�ستنتج 
الباحثان اإىل اأنها تدور حول دالالت التدابر واللهو واللعب واالبتداع، 
واإحلاق  والقحط،  واجلدب  واال�سطراب،  واخللل  والعطب  والتلف 
توافق  الدالالت  هذه  جميع  فاإن  وعليه  ال�سالح،  �سّد  وهو  ال�رشر، 

�سياق الدرا�سة احلالية، وتخدمها.
الجتماعي لغًة: ♦

وَجمَع  )َجَمَع(،  الثالثي  اجلذر  اإىل  االجتماعي  لفظة  تعود 
ال�سيء عن تفرقه يجمعه جمعًا وَجمّعه واأجمعه فاجتمع، واجلماعة: 

عدد كل �سيء وكرثته)14(.
القوم:  واأجمع  بع�ص،  اإىل  بع�سه  �سم  جمعًا:  املتفرق  وجمع 
اتفقوا، وجمع النا�ص: �سهدوا اجلمعة وق�سوا ال�سالة فيها، واالجتماع: 
االإن�سانية  ن�سوء اجلماعات  االجتماع: وهو علم يبحث يف  منه علم 
اجتماعي:  رجل  فيقال  ونظمها،  وقوانينها  وطبيعتها  ومنوها 
وال�سجر  للنا�ص،  املخالطة  وكثري  االجتماعّية،  للحياة  مزاول  اأي 
والنبات، وطائفة من النا�ص يجمعها غر�ٌص واحد، واملجتمع: مو�سع 

االجتماع، واجلماعة من النا�ص)15(.
ُيوؤخذ  التي  )اجلمع(  ملادة  اللغوية  املعاين  ا�ستعرا�ص  وبعد 
منها �سفة اجتماعي، يتبني اأنها ت�سب جميعها يف مو�سع االجتماع، 
واجلماعة من النا�ص، و�سم ال�سيء اإىل بع�سه البع�ص �سمن االأ�سل 
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ويخالط  االجتماعية،  احلياة  يزاول  واالجتماعي �سفة ملن  الواحد، 
النا�ص، وهذا املعنى يتفق مع م�سار الدرا�سة احلالية.

الف�ساد الجتماعي ا�سطلحاً: ♦
اأهل  عند  الف�ساد  مب�سطلح  املتعلقة  التعريفات  تعددت 
اال�سطالح، ومن اأبرزها: ما جاء يف كتاب )التعريفات( باأن الف�ساد 
عند  والف�ساد  حا�سلة،  كانت  اأن  بعد  املادة  عن  ال�سورة  )زوال  هو 
الفقهاء )ما كان م�رشوعًا باأ�سله، غري م�رشوع بو�سفه()16(، ويرى 

)الطربي( اأن الف�ساد )هو الكفر والعمل باملع�سية()17(.
واأ�سار اأبو حيان اإىل اأن الف�ساد هو )التغرّي عن حالة االعتدال، 
)خروج  الف�ساد  باعتبار  ذلك  البي�ساوي  واأكد  واال�ستقامة()18(، 

ال�سيء عن االعتدال()19(.
ويعرف الف�ساد يف منظور علم االجتماع باأنه )معيار للداللة 
احلايل، وعليه  �سهدها ع�رشنا  التي  الفعالة  املوؤ�س�سات  على غياب 
اأمناط  الف�ساد لي�ص نتيجة النحراف االأعراف والقيم ذاتها عن  فاإن 

ال�سلوك القائمة واملعهودة()20(.
ويلحظ من خلل هذه التعريفات ما يلي:

املجاالت . 1 ي�سمل جميع  بحيث  الف�ساد؛  اإىل  النظر  عمومية 
احلياتية.

عّد الف�ساد وجًها من وجوه املع�سية، والعمل غري امل�رشوع.. 2
اإىل . 3 واال�ستقامة  االعتدال  من  التحول  حالة  الف�ساد  عّد 

ال�رشر واالنحراف.
ال�سلوك والقيم واالأعراف عن االأمناط . 4 الف�ساد انحراف  عّد 

ال�سلوكية املقبولة.
عّد الف�ساد نتيجة لغياب املوؤ�س�سات عن دورها، واإغفالها . 5

للم�سوؤوليات التي ُوجدت من اأجلها.
ال�سالح  حالة  من  التحول  باأنه  الف�ساد  تعريف  ميكن  وعليه 
واالعتدال التي جاء بها ال�رشع االإ�سالمي. ويف املقابل يعرب و�سف 
وهو  االآخرين،  نحو  املوقف  اأو  لل�سلوك  )و�سف  عن  االجتماعي 
ُيعنى باملواقف التي فيها تاأثري متبادل بني فرقاء تربطهم روابط 

وعالقات()21(.
الدرا�سة احلالية  الف�ساد االجتماعي يق�سد به يف  وعليه فاإن 
)خروج حالة املجتمع يف جميع جماالته عن االعتدال وال�سالح اإىل 

االنحراف وامليل عن منهج ال�رشع االإ�سالمي(.

املطلب الثاني: آثار الفساد االجتماعي.  

منها  تعاين  التي  امل�سكالت  اأبرز  من  االجتماعي  الف�ساد  يعّد 
االآثار املرتتبة على تف�سي  املجتمعات، حيث يلم�ص ذلك من خالل 
يف  الفعلية  وممار�ساتها  الواقعية،  اأُطرها  وتو�سع  امل�سكلة،  هذه 

املوؤ�س�سات وغريها، ومن هذه االآثار:
والفواح�ص؛  � الرذائل  انت�سار  اإىل  االجتماعي  الف�ساد  يوؤدي 

وبعدهم  االأفراد  بني  املذمومة  االأخالق  تف�سي  على  يعمل  بحيث 
الفكري وال�سلوكي عن االلتزام بال�رشع احلنيف، في�سبح املجتمع يف 

حالة انحراف.
االأمم  � يف  تن�ساأ  حيث  االأرحام؛  قطع  الف�ساد  عن  ينتج 

واملجتمعات، وقطع العالقات وال�سالت بني اأفرادها، قال اهلل تعاىل: 
{اتهَُّقوا َربهَُّكُم الهَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍض َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثهَّ 
ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثريًا َوِن�َساًء َواتهَُّقوا اللهََّ الهَِّذي َت�َساَءُلوَن ِبِه َواْلأَْرَحاَم اإِنهَّ 

اللهََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا} ]�سورة الن�ساء: 1[.
اهلل  � من  النقم  وحلول  العذاب  نزول  يف  �سببًا  الف�ساد  يعّد 

اإىل  به  فتنتهي  اأخالقياته،  ويهدد  الفرد،  عقيدة  من  ويوهن  تعاىل، 
البالد  من  االإ�سالم  اأعداد  مُيّكن  الف�ساد  يف  اال�ستمرار  واإن  املهالك، 

االإ�سالمية، وينفذ مكائدهم واأغرا�سهم)22(.
بذور  � فتنزرع  االجتماعية،  الناحية  من  الف�ساد  يوؤثر 

التفرقة والعداوة والبغ�ساء بني النا�ص، ويحكم كيان االأُ�رش، فتتفاقم 
اإهدار لكرامة وعر�ص الفرد، ويهدد النوع  امل�سكالت االأُ�رشية، وفيه 
الب�رشي، كما هو حا�سل يف انت�سار الزنا، وتنحط االأخالق به، وينت�رش 

االبتزاز والقتل، ويتزعزع االأمن االجتماعي داخل املجتمع)23(.
مبا  � جميعها  االقت�سادية  الفعاليات  على  الف�ساد  يوؤثر 

املواطنني،  على  املرتتبة  والواجبات  احلقوق  انتظام  عدم  ذلك  يف 
ترتاجع  وخدمات  ر�سوم  من  الدولة  باإيرادات  يتعلق  فيما  وخا�سة 

م�ستوياتها نتيجة لتف�سي الر�ساوي)24(.
والنظام  � القانون  بفعالية  الفرد  ثقة  اإ�سعاف  على  يعمل 

املمار�سات  اأ�سا�سها  ت�سكيل منظومة قيمّية  العام، مما يرتتب عليه 
الوالء  ل�رشاء  كو�سيلة  ُي�ستخدم  اإذ  الفردية؛  واملنافع  ال�سلبية، 
ال�سيا�سي للنظام الذي تتقاطع م�ساحله مع م�سالح مرتكبي الف�ساد 
واأخطارهم الذين يتحولون اإىل �رشكاء فعليني للنظام، وبذلك يح�سل 
االغرتاب النف�سي ل�رشائح عري�سة من املجتمع؛ االأمر الذي يوؤدي اإىل 

عدم االكرتاث والالمباالة يف جميع الق�سايا العامة للمجتمع)25(.
يوؤدي الف�ساد االجتماعي اإىل اإ�سعاف اال�ستقرار ال�سيا�سي؛  �

ال�سيا�سي،  باال�ستقرار  االإ�رشار  اإىل  يوؤدي  داخل املجتمع  فانت�ساره 
وتدين م�ستوى الدخل وال�رشاع داخل النخبة احلاكمة، وف�ساد االإدارة 
تعمل  طبقة  وظهور  االأوجه،  كل  على  االأو�ساع  وتردي  وت�سلطها، 
حيث  اخلا�سة،  م�ساحلها  حتقيق  بغر�ص  وهذا  الف�ساد،  ن�رش  على 
يفقد اجلهاز االإداري كيانه ل�سالح املنظومات الفا�سدة بداخله عند 
من  بداًل  اخلا�سة  م�ساحلها  لتحقيق  حتويله  ويتم  الف�ساد،  انت�سار 

امل�سلحة العامة)26(.

املبحث الثاني

جماالت الفساد االجتماعي ومنهج القرآن والسنة يف معاجلتها

مرة،  واأربعني  اثنتني  الكرمي  القراآن  يف  الف�ساد  لفظة  وردت 
�سمن  خمتلفة  دالالت  اإىل  اأ�سارت  وقد  املتعددة،  باأفعالها  وذلك 
ال�سياق الذي وردت فيه، فجاء الف�ساد مقابل لل�سالح يف قوله تعاىل: 
 ،]56 االأعراف:  ]�سورة  َلِحَها}  اإِ�سْ َبْعَد  اْلأَْر�ِض  ِف  ُتْف�ِسُدوا  {َوَل 
وقوله: {الهَِّذيَن ُيْف�ِسُدوَن ِف اْلأَْر�ِض َوَل ُي�ْسِلُحوَن} ]�سورة ال�سعراء: 
َعْهَد  َيْنُق�ُسوَن  القطيعة، قال تعاىل: {َوالهَِّذيَن  مبعنى  وجاء   ،]152
َوُيْف�ِسُدوَن  َل  ُيو�سَ اأَْن  ِبِه  اللهَُّ  اأََمَر  َما  َوَيْقَطُعوَن  ِميَثاِقِه  َبْعِد  ِمْن  اللهَِّ 
ِف اْلأَْر�ِض اأُوَلِئَك َلُهُم اللهَّْعَنُة َوَلُهْم �ُسوُء الدهَّاِر} ]�سورة الرعد: 25[، 
ُعوا  وقال اأي�سًا: { َفَهْل َع�َسْيُتْم اإِْن َتَولهَّْيُتْم اأَْن ُتْف�ِسُدوا ِف اْلأَْر�ِض َوُتَقطيِّ
اأَْرَحاَمُكْم} ]�سورة حممد: 22[، وجاء مبعنى تهديد احلياة واالعتداء 
عليها، قال تعاىل:{اإِنهََّا َجَزاُء الهَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللهََّ َوَر�ُسوَلُه َوَي�ْسَعْوَن 



239

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (2) - آذار 

ْيِديِهْم َواأَْرُجلُُهْم ِمْن  ِف اْلأَْر�ِض َف�َساًدا اأَْن ُيَقتهَّلُوا اأَْو ُي�َسلهَُّبوا اأَْو ُتَقطهََّع اأَ
ِخَلٍف اأَْو ُيْنَفْوا ِمَن اْلأَْر�ِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِف الدُّْنَيا َوَلُهْم ِف اْلآِخَرِة 
وانتهاك  الدماء  �سفك  33[، ومبعنى  املائدة:  ]�سورة  َعِظيٌم}  َعَذاٌب 
العر�ص، قال تعاىل: {اإِنهَّ ِفْرَعْوَن َعَل ِف اْلأَْر�ِض َوَجَعَل اأَْهَلَها �ِسَيًعا 
نهَُّه َكاَن  ُح اأَْبَناَءُهْم َوَي�ْسَتْحِيي ِن�َساَءُهْم اإِ َي�ْسَت�ْسِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم ُيَذبيِّ
ِمَن امْلُْف�ِسِديَن} ]�سورة الق�س�ص: 4[، ومبعنى الطغيان، قال تعاىل: 
اْلَف�َساَد} ]�سورة الفجر:  ِفيَها  َفاأَْكَثُوا    اْلِبَلِد  َطَغْوا ِف  {الهَِّذيَن 

]12  - 11
يف  النبوية  ال�سنة  يف  الف�ساد  م�سطلح  ورد  فقد  املقابل  ويف 
�َسِد  نَّ يِف اجْلَ موا�سع عدة، ومنها قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )َواإِ
اأَاَل  ُكلُُّه  �َسُد  اجْلَ َف�َسَد  َف�َسَدْت  َواإَِذا  ُكلُُّه  �َسُد  اجْلَ َلَح  �سَ َلَحْت  �سَ اإَِذا  َغًة  ُم�سْ
ا االأَْعَماُل َكاْلِوَعاِء،  َوِهَي اْلَقْلُب()27(، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )اإِمنََّ
اإَِذا َطاَب اأَ�ْسَفُلُه، َطاَب اأَْعاَلُه، َواإَِذا َف�َسَد اأَ�ْسَفُلُه، َف�َسَد اأَْعاَلُه()28(. وقوله 
�سلى اهلل عليه و�سلم: )اإِنَّ اأَوََّل َما ُيَحا�َسُب ِبِه الَعْبُد َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن 
َخاَب  َفَقْد  َف�َسَدْت  َواإِْن  َح،  َواأَْنَ ْفَلَح  اأَ َفَقْد  ُلَحْت  �سَ َفاإِْن  اَلُتُه،  �سَ َعَمِلِه 
َغِريًبا  َبَداأَ  َكَما  َو�َسَيُعوُد  َغِريًبا  االإِ�ْساَلُم  )َبَداأَ  وقوله:   ،)29() َوَخ�رِشَ

َفُطوَبى ِلْلُغَرَباِء()30(.
وال بد من االإ�سارة اإىل عدم اقت�سار حديث القراآن الكرم وال�سنة 
النبوية عن الف�ساد باإيراد اللفظة فقط، بل اأ�سارت الن�سو�ص ال�رشعية 
اإىل االأفعال واالأقوال واملمار�سات الدالة على الف�ساد ونتائجه؛ كذكر 
وغريها،  االجتماعية  واالنحرافات  واجلرائم  والذنوب  املعا�سي 
الف�ساد،  باعتباره وجهًا من وجوه  الربا  الكرمي عن  القراآن  كحديث 
الهَِّذي  َيُقوُم  َكَما  اإِلهَّ  َيُقوُموَن  َل  الريَِّبا  َياأُْكلُوَن  {الهَِّذيَن  تعاىل:  قال 
ا اْلَبْيُع ِمْثُل الريَِّبا  اإِنهََّ َيَتَخبهَُّطُه ال�سهَّْيَطاُن ِمَن امْلَ�ضيِّ َذِلَك ِباأَنهَُّهْم َقاُلوا 
ِه َفاْنَتَهى َفَلُه  َواأََحلهَّ اللهَُّ اْلَبْيَع َوَحرهََّم الريَِّبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربيِّ
ِفيَها  ُهْم  النهَّاِر  َحاُب  اأَ�سْ َفاأُوَلِئَك  َعاَد  َوَمْن  اللهَِّ  اإِىَل  ْمرُُه  َواأَ �َسَلَف  َما 

َخاِلُدوَن} ]�سورة البقرة: 275[
النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  دللت  اأن  يت�سح  هنا  ومن 

املطهرة ف الديث عن الف�ساد تكون بوجهني:
الذي  � ال�سياق  يف  امل�سطلح  ا�ستخدام  باعتبار  احلديث 

وردت فيه.
)االأفعال  � باإيراد  وذلك  امل�سمون،  باعتبار  احلديث 

االأكرث  هو  الوجه  وهذا  بذلك(،  املتعلقة  والنتائج  واملمار�سات، 
واالنحرافات  والذنوب،  واملعا�سي  )اجلرائم  ل�سموله  ا�ستخدامًا 

االجتماعية، وغريها(.
كما اأ�سارت الن�سو�ص ال�رشعية اإىل بع�ص املعاجلات واحللول 
االإطار  �سمن  املختلفة  مبجاالتها  الف�ساد  ظاهرة  من  حتد  التي 
اأن لالإ�سالم )منهجه املتميز  االجتماعي الذي تكون فيه، وباعتبار 
يهتم  الأنه  االإن�سان؛  �سلوك  وتقومي  االنحراف،  ظاهرة  معاجلة  يف 
بغر�ص، وتنمية ال�سعور الديني يف نفو�ص االأفراد، واإيقاظ �سمائرهم 
ال�رشع، وذلك بتحقيق  �سلوك امل�سلم، وت�سبطه ب�سوابط  التي حتكم 
اخلريات،  فعل  ميار�سون  جيل  ينتج  بحيث  لالأفراد،  الرتبية  و�سائل 
وظواهرها،  املنحرفة  االأعمال  عن  ويبتعدون  املنكرات،  وترك 
علميًا  ويتكونون  وخلقيًا،  عقديًا  املثايل  النموذج  على  ويرتبون 

ونف�سيًا واجتماعيًا()31(.
الف�ساد  جماالت  بتو�سيح  احلايل  املبحث  ف�سيعنى  وعليه، 

واالإداري  وال�سيا�سي  االأخالقي  باملجال  واملتمثلة؛  االجتماعي 
املطهرة  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  ومنهج  واالقت�سادي، 
ودالالته  ومق�سوده،  جمال  كل  مالمح  بعر�ص  وذلك  مبعاجلتها، 
الن�سو�ص  يف  معاجلته  كيفية  ثم  ومن  وال�سنة،  الكرمي  القراآن  يف 

ال�رشعية.

املطلب األول: اجملال األخالقي ومنهج القرآن والسنة يف معاجلته.

متثل االأخالق معامل كربى، واأ�سواًل ثابتة يف الدين االإ�سالمي؛ 
لكونها منظومة )املبادئ والقواعد والقيم املنظمة لل�سلوك االإن�ساين، 
والتي يحددها الوحي لتنظيم حياة االإن�سان، وحتديد عالقته بغريه 
اهلل  العامل، وهي عبادة  الغاية من وجوده يف هذا  على نحو يحقق 

تعاىل املوؤدية اإىل �سعادة االإن�سان يف الدنيا واالآخرة()32(.
وتعد االأخالق اأ�سا�ص قيام العالقات بني الب�رشية، حيث جاء 
لقول  اأهدافها،  من  هدفًا  جعلتها  عاملية،  اأخالقية  بر�سالة  االإ�سالم 
االأَْخاَلِق( اِلَح  �سَ َم  الأُمَتِّ ُبِعْثُت  ا  )اإِمنََّ و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

وجمال  ال�سمحة،  وتعاليمه  االإ�سالم  ل�سورة  منعك�ص  وذلك   ،)33(

لتميز الهوية االإ�سالمية، كما ت�سكل درعًا يف الوقاية من العديد من 
ال�سلوكات املنحرفة، واأفعال املنكرات، وت�سهم يف تعزيز اإميان الفرد 

واملجتمع، وت�سعى اإىل الو�سول بهما اإىل الرقي املاأمول.
املخاطر  اأبرز  من  يعد  االأخالقي  املجال  يف  الف�ساد  فاإن  لذا 
التي تعاين منها االأمة االإ�سالمية، الأنها توؤثر على اجلانب املعنوي 
ملقومات املجتمع، وعليه فالف�ساد االأخالقي عملية خروج املجتمع 
االإن�سانية  العالقات  التي تربط  التعامل  القيم، وقواعد  عن منظومة 
واأعراف  االإ�سالم،  اأ�سول  خالل  من  عليها  تعارف  التي  بينها  فيما 

املجتمع.
على  االأخالقي  الف�ساد  اأثر  ال�رشعية  الن�سو�ص  عر�ست  وقد 
اأَْهَلَها  ال�سلوك، كقول اهلل تعاىل: {اإِنهَّ ِفْرَعْوَن َعَل ِف اْلأَْر�ِض َوَجَعَل 
ِن�َساَءُهْم  َوَي�ْسَتْحِيي  ْبَناَءُهْم  اأَ ُح  ُيَذبيِّ ِمْنُهْم  َطاِئَفًة  َي�ْسَت�ْسِعُف  �ِسَيًعا 
ذلك  نتيجة  فكان   ،]4 الق�س�ص:  ]�سورة  امْلُْف�ِسِديَن}  ِمَن  َكاَن  اإِنهَُّه 
هالك العديد من االأقوام واالأمم، وقوله عّز من قائل: {َواإَِذا اأََرْدَنا اأَْن 
ُنْهِلَك َقْرَيًة اأََمْرَنا ُمرْتَِفيَها َفَف�َسُقوا ِفيَها َفَحقهَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمهَّْرَناَها 
َتْدِمريًا} ]�سورة االإ�رشاء: 16[. وكذلك مل تغفل ال�سنة النبوية التحذير 
اأن  التي تنخر يف ع�سد املجتمع، ومن ذلك  االأخالقية  املفا�سد  من 
ْيِن، فقال: )اإِنَُّهَما َلُيَعذََّباِن َوَما  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مّر على َقرْبَ
ِبالنَِّميَمِة،  َي�ْسَعى  َفَكاَن  اأََحُدُهَما  اأَمَّا  َبَلى  َقاَل:  ُثمَّ  َكِبرٍي.  ِمْن  ُيَعذََّباِن 

َواأَمَّا اأََحُدُهَما َفَكاَن اَل َي�ْسَترِتُ ِمْن َبْوِلِه()34(.
�سّتى �سوره ومعاجلته  االأخالقي يف  الف�ساد  فاإن  ذلك  وعلى 
مبعث اأ�سا�سي يف تهدمي العالقات القائمة بني اأفراد املجتمع، وموؤثر 
فّعال يف دمار الكيان الروحي واملعنوي للمجتمع. فلذا نهج القراآن 
الف�ساد،  هذا  من  الوقاية  يف  قوميًا  منهجًا  النبوية  وال�سنة  الكرمي 

وعالجه يف حال تف�سيه؛ ويتمثل املنهج الوقائي باالآتي:
دعا  � ما  وهذا  االأخالقي،  التاأثري  يف  القدوة  اأ�سلوب  تاأكيد 

االأنبياء، قال اهلل تعاىل: { الكرمي يف االقتداء باأخالق  القراآن  اإليه 
اأُوَلِئَك الهَِّذيَن َهَدى اللهَُّ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه} ]�سورة االأنعام: 90[.

اأ�سول  � من  اأ�ساًل  باعتبارها  االأخالق  �ساأن  من  التعظيم 
َما  ُل  اأَْف�سَ َما  عن  و�َسّلَم  عليِه  اهلُل  �سّلى  الّنبّي  �ُسِئَل  حيث  االإ�سالم، 
اهلُل  �سّلى  قوله  وكذلك  ُلِق)35(.  اخْلُ ُح�ْسُن  َقاَل:  �ْسِلُم؟،  امْلُ ْرُء  امْلَ اأُْعِطَي 
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ُلِق()36(. ويف  يَزاِن ِمْن ُح�ْسِن اخْلُ ْثَقُل ِفى امْلِ عليِه و�َسّلَم: )َما ِمْن �َسْىٍء اأَ
املقابل فقد حذرت ال�رشيعة من الف�ساد االأخالقي، يف قوله تعاىل: {
َلِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا اإِنهَّ َرْحَمَت  َوَل ُتْف�ِسُدوا ِف اْلأَْر�ِض َبْعَد اإِ�سْ
اللهَِّ َقِريٌب ِمَن امْلُْح�ِسِننَي} ]�سورة االأعراف: 56[، فاملعا�سي ُتف�سد 
االأخالق  بها  َت�سلُح  الطاعات  اأن  كما  واالأرزاق،  واالأعمال  االأخالق 

واالأعمال واالأرزاق، واأحوال الدنيا واالآخرة()37(.
االأمر  � يف  اأعمالهم  تكامل  يف  والوالة  العلماء  دعوة 

باملعروف والنهي عن املنكر، لواأد الف�ساد قبل اأن يقع، فقال تعاىل: 
{َلْوَل َيْنَهاُهُم الرهَّبهَّاِنيُّوَن َواْلأَْحَباُر َعْن َقْوِلِهُم اْلإِْثَم َواأَْكِلِهُم ال�سُّْحَت 
العديد  لذا جاءت كذلك  63[؛  َي�ْسَنُعوَن} ]املائدة:  َكاُنوا  َما  َلِبْئ�َض 
من الن�سو�ص املحذرة من ال�سري على خطى االأمم االأخرى يف الف�ساد 
االأخالقي، قال تعاىل: {َفَلْوَل َكاَن ِمَن اْلُقرُوِن ِمْن َقْبِلُكْم اأُوُلو َبِقيهٍَّة 
ْيَنا ِمْنُهْم َواتهََّبَع الهَِّذيَن  َيْنَهْوَن َعِن اْلَف�َساِد ِف اْلأَْر�ِض اإِلهَّ َقِليًل ِمهَّْن اأَْنَ

ِرِمنَي} ]�سورة هود: 116[. َظَلُموا َما اأُْتِرُفوا ِفيِه َوَكاُنوا ُمْ
االأخالقي،  � ال�سابقني ب�سبب ف�سادهم  االعتبار من م�سائر 

فعن اأن�ص بن مالك ر�سي اهلل عنه اأن َر�ُسوَل اهللَِّ �سلى اهلل عليه و�سلم 
نَّ َقْوًما �َسدَُّدوا  َكاَن َيُقوُل: “اَل ُت�َسدُِّدوا َعَلى اأَْنُف�ِسُكْم َفُي�َسدََّد َعَلْيُكْم؛ َفاإِ
َعَلى اأَْنُف�ِسِهْم َف�َسدََّد اهللَُّ َعَلْيِهْم، َفِتْلَك َبَقاَياُهْم ِفى ال�سََّواِمِع َوالدَِّياِر {
27[( )ُثمَّ  َعَلْيِهْم} ]�سورة احلديد:  َكَتْبَناَها  َما  اْبَتَدُعوَها  َوَرْهَباِنيهًَّة 
َغَدا ِمَن اْلَغِد َفَقاَل: اأَاَل َتْرَكُب ِلَتْنُظَر َوِلَتْعَترِبَ َقاَل: َنَعْم َفَرِكُبوا َجِميًعا، 
ْوا، َوَفَنْوا َخاِوَيًة َعَلى ُعُرو�ِسَها َفَقاَل:  َفاإَِذا ُهْم ِبِدَياٍر َباَد اأَْهُلَها، َواْنَق�سَ
َقْوٍم  ِدَياُر  َهِذِه  ْهِلَها.  َوِباأَ ِبَها  اأَْعَرَفِنى  َما  َفُقْلُت:  الدَِّياَر؟  َهِذِه  اأََتْعِرُف 
دُِّق  �َسَناِت، َواْلَبْغُي ُي�سَ �َسَد ُيْطِفُئ ُنوَر احْلَ �َسُد؛ اإِنَّ احْلَ اأَْهَلَكُهُم اْلَبْغُي َواحْلَ
�َسُد َواللِّ�َساُن، َواْلَفْرُج  َذِلك،َ اأَْو ُيَكذُِّبُه، َواْلَعنْيُ َتْزيِن َواْلَكفُّ َواْلَقَدُم َواجْلَ

دُِّق َذِلَك، اأَْو ُيَكذُِّبُه()38(. ُي�سَ
واأما املنهج العلجي، فيتمثل ف الآتي: �
االأخالقية؛  � املنظومة  انتهاك  القانوين على  اجلزاء  ترتيب 

والزجر  الردع،  بق�سد  متنوعة  عقوبات  الكرمي  القراآن  رتب  حيث 
ينتهك  ممن  وجماعاته  املجتمع  وحفظ  واالإ�سالح،  والتاأديب 
احلرمات اإما فعاًل اأو قواًل، ومن ذلك ت�رشيع االإ�سالم العقوبة البدنية 
َوالزهَّاِن  تعاىل: {الزهَّاِنَيُة  قال  الزنا،  كما جاء يف عقوبة  والنف�سية، 
َفاْجِلُدوا ُكلهَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوَل َتاأُْخْذُكْم ِبِهَما َراأَْفٌة ِف ِديِن 
َطاِئَفٌة  َعَذاَبُهَما  َوْلَي�ْسَهْد  اْلآِخِر  َواْلَيْوِم  ِباللهَِّ  ُتوؤِْمُنوَن  ُكْنُتْم  اإِْن  اللهَِّ 
لقاذيف  بالن�سبة  احلال  وكذلك   ،]2 النور:  ]�سورة  امْلُوؤِْمِننَي}  ِمَن 
االأعرا�ص، يف قوله تعاىل: {َوالهَِّذيَن َيْرُموَن امْلُْح�َسَناِت ُثمهَّ َلْ َياأُْتوا 
اأََبًدا  ِباأَْرَبَعِة �ُسَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِننَي َجْلَدًة َوَل َتْقَبلُوا َلُهْم �َسَهاَدًة 
4[. وهذا ما جاء تطبيقه يف  اْلَفا�ِسُقوَن} ]�سورة النور:  ُهُم  َواأُوَلِئَك 
عهد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، حيث كان ملتزمًا يف تطبيق احلدود، 
كق�سة املراأة املخزومية التي �سفع لها اأ�سامة بن زيد ر�سي هلل عنه، 
فقال له: )اأََت�ْسَفُع ِفى َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللَّ؟. ُثمَّ َقاَم َفاْخَتَطَب َفَقاَل: اأَيَُّها 
يُف  ال�رشَِّ ِفيِهُم  َق  �رَشَ اإَِذا  َكاُنوا  اأَنَُّهْم  َقْبَلُكْم  الَِّذيَن  اأَْهَلَك  ا  اإِمنََّ النَّا�ُص 
اأَنَّ  َلْو  اهللَِّ  َوامْيُ  دَّ.  احْلَ َعَلْيِه  اأََقاُموا  ال�سَِّعيُف  ِفيِهُم  َق  �رَشَ َواإَِذا  َتَرُكوُه، 

َقْت، َلَقَطْعُت َيَدَها()39(. مٍَّد �رَشَ َفاِطَمَة ِبْنَت حُمَ
وكذلك حذر القراآن الكرمي من اإ�ساعة الفاح�سة بالتوعد يف  �

اأَْن  ُيِحبُّوَن  الهَِّذيَن  تعاىل: {اإِنهَّ  اهلل  قال  واالأخروي،  الدنيوي  العذاب 
اأَِليٌم ِف الدُّْنَيا َواْلآِخَرِة  اآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب  َت�ِسيَع اْلَفاِح�َسُة ِف الهَِّذيَن 

َواللهَُّ َيْعَلُم َواأَْنُتْم َل َتْعَلُموَن} ]�سورة النور: 19[

وال�سعي  � املنكر،  والنهي عن  باملعروف  االأمر  مبداأ  تفعيل 
االنحرافات  تف�سي  من  النا�سئة  االجتماعية  امل�سكالت  حل  اإىل 
اأُْخِرَجْت  اأُمهٍَّة  َخرْيَ  {ُكْنُتْم  وجّل:  عّز  اهلل  قال  وال�سلوكية،  االأخالقية 
 { ِباللهَِّ َوُتوؤِْمُنوَن  امْلُْنَكِر  َعِن  َوَتْنَهْوَن  ِبامْلَْعرُوِف  َتاأُْمرُوَن  ِللنهَّا�ِض 
مواطن  حتري  خالل  من  ذلك  ويكون   ،]110 عمران:  اآل  ]�سورة 
اأخالقيات  والتزام  احل�سنة،  واملوعظة  باحلكمة  واإ�سالحها،  املنكر 
املخالف  حال  اإ�سالح  ذلك  اإىل  وي�ساف  املطلوب.  لتحقيق  ذلك 
ال�سلوكي  االنحراف  عن  والبعد  ال�سليم،  الطريق  اإىل  الرجوع  باأمره 
خالل  من  ذلك  يكون  وقد  املنكرات،  عن  نهيه  وكذلك  واالأخالقي، 

موؤ�س�سات وهيئات معنية بهذا االأمر.

املطلب الثاني: اجملال االقتصادي ومنهج القرآن والسنة يف معاجلته.

اال�سطرابات  حدوث  االقت�سادي  املجال  يف  بالف�ساد  ُيق�سد 
واالنحرافات يف االأعمال واملمار�سات املعنية بالعمل االقت�سادي؛ 
له  حتفظ  والتي  فيه،  املقبولة  ال�سلوكية  االأمناط  عن  تخرج  بحيث 

تقدمه و�سريه بالكيفية املطلوبة.
ويدخل الف�ساد االقت�سادي �سمن �سمولية احلديث عن الف�ساد 
ُتْف�ِسُدوا  اهلل تعاىل: {َوَل  ال�رشعية، قال  الن�سو�ص  بها  التي جاءت 
َلِحَها} ]�سورة االأعراف: 56[، ويف االآية م�ساألة  ِف اْلأَْر�ِض َبْعَد اإِ�سْ
اأو كرث، بعد  اأنه �سبحانه وتعاىل نهى عن كل ف�ساد قّل  واحدة وهو 

�سالح قّل اأو كرث، فهو على العموم على ال�سحيح من االأقوال)40(.
باجلانب  الف�ساد  ربط  اإىل  الكرمية  االآيات  بع�ص  واأ�سارت 
االقت�سادي، كقوله تعاىل: {َواإَِذا َتَوىلهَّ �َسَعى ِف اْلأَْر�ِض ِلُيْف�ِسَد ِفيَها 
ْرَث َوالنهَّ�ْسَل َواللهَُّ َل ُيِحبُّ اْلَف�َساَد} ]�سورة البقرة: 205[،  َوُيْهِلَك اْلَ
اأي نبات االأر�ص، والن�سل:  اإذا عمل يف االأر�ص، )ويهلك احلرث(  اأي 
ن�سل كل �سيء من احليوان والنا�ص والدواب)41(، وف�رّش )�سيد قطب( 
االآية بقوله: اأي )اإذا ان�رشف اإىل العمل، كانت وجهته ال�رش والف�ساد، 
يف ق�سوة وجفوة ولدد )يعني: خ�سومة(، تتمثل يف اإهالك كل حي من 
الن�سل الذي  احلرث الذي هو مو�سع الزرع واالإنبات واالإثمار، ومن 
هو امتداد احلياة باالإن�سال، واإهالك احلياة على هذا النحو كناية عما 
يعتمل يف كيان هذا املخلوق النكد من احلقد وال�رش والغدر والف�ساد، 
يف  ين�سون  الذين  املف�سدين  يحب  ال  اأي  اْلَف�َساَد}  ُيِحبُّ  َل  {َواللهَُّ 
االقت�ساد  من  جوانب  الكرمية  االآية  فاأظهرت  الف�ساد()42(.  االأر�ص 
الذي تقوم عليها املجتمعات، وهي الزرع واالإثمار واالإنبات، فجاء 
اخلطاب القراآين ناهًيا عن الف�ساد فيها، باالإ�سارة اإىل عدم حمبة اهلل 

عز وجل للمف�سدين.
واأو�سحت االآيات القراآنية اأن الف�ساد املنت�رش يف املجتمعات 
هو نتيجة حتمية الأعمال النا�ص املف�سدة، قال تعاىل: {َظَهَر اْلَف�َساُد 
ِف اْلَبيِّ َواْلَبْحِر ِبَا َك�َسَبْت اأَْيِدي النهَّا�ِض ِلُيِذيَقُهْم َبْع�َض الهَِّذي َعِملُوا 
الف�ساد  اأن  اإىل  41[ فاأ�سارت االآية  الروم:  َيْرِجُعوَن} ]�سورة  َلَعلهَُّهْم 
يف الرب والبحر، هو اجلدب والقحط، وقلة الريع يف الزراعات والربح 
احلرق  وكرثة  والدواب،  النا�ص  يف  املوتان  ووقوع  التجارات،  يف 
والغرق، وحمق الربكات من كل �سيء، وقلة املنافع يف اجلملة وكرثة 

امل�سار)43(.
املالية  النا�ص  االقت�سادي بخ�ص حقوق  الف�ساد  ومن مظاهر 
يَزاَن  ْكَياَل َوامْلِ واأخذها من غري حق، قال تعاىل: {َوَيا َقْوِم اأَْوُفوا امْلِ
ْر�ِض ُمْف�ِسِديَن}  ِباْلِق�ْسِط َوَل َتْبَخ�ُسوا النهَّا�َض اأَ�ْسَياَءُهْم َوَل َتْعَثْوا ِف اْلأَ
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]�سورة هود: 85[ ، اأي: ال تنق�سوا النا�ص حقوقهم التي يجب عليكم 
اأن توفوهم كياًل اأو وزنًا اأو غري ذلك)44(.

مظاهر  اأبرز  من  بكونه  الربا  اإىل  القراآنية  االآيات  واأ�سارت 
الف�ساد يف املجال االقت�سادي، قال تعاىل: {الهَِّذيَن َياأُْكلُوَن الريَِّبا َل 
َيُقوُموَن اإِلهَّ َكَما َيُقوُم الهَِّذي َيَتَخبهَُّطُه ال�سهَّْيَطاُن ِمَن امْلَ�ضيِّ َذِلَك ِباأَنهَُّهْم 
اْلَبْيَع َوَحرهََّم الريَِّبا َفَمْن َجاَءُه  َواأََحلهَّ اللهَُّ  ا اْلَبْيُع ِمْثُل الريَِّبا  اإِنهََّ َقاُلوا 
ِه َفاْنَتَهى َفَلُه َما �َسَلَف َواأَْمرُُه اإِىَل اللهَِّ َوَمْن َعاَد َفاأُوَلِئَك  َمْوِعَظٌة ِمْن َربيِّ
واكتملت   ،]275 البقرة:  ]�سورة  َخاِلُدوَن}  ِفيَها  ُهْم  النهَّاِر  َحاُب  اأَ�سْ
االآيات احلديث بتحرمي الربا، قال تعاىل: {َيا اأَيَُّها الهَِّذيَن اآَمُنوا اتهَُّقوا 
َتْفَعلُوا  َلْ  َفاإِْن    ُموؤِْمِننَي  ُكْنُتْم  اإِْن  الريَِّبا  ِمَن  َبِقَي  َما  َوَذُروا  اللهََّ 
َل  اأَْمَواِلُكْم  ُرُءو�ُض  َفَلُكْم  ُتْبُتْم  َواإِْن  َوَر�ُسوِلِه  اللهَِّ  ِمَن  ِبَحْرٍب  َفاأَْذُنوا 
اأيها  يا  اأي:   ،]289  -  278 البقرة:  ]�سورة  ُتْظَلُموَن}  َوَل  َتْظِلُموَن 
الذين اآمنوا اتقوا اهلل: اأي اخ�سوا اهلل يف الربا، الأن فيه اإبطال حكمته 
تعاىل يف خلق االأموال، وذروا ما بقي من الربا، اأي: اتركوا ما بقي 
لكم من الربا على الغرماء اإن كنتم موؤمنني على احلقيقة؛ فاإن ذلك 
م�ستلزم ملا اأمرمت به البّتة)45(. فاالآية الكرمية اأ�سارت اإىل اأن الربا هو 
من اأبرز مظاهر الف�ساد االقت�سادي التي حتدث يف املجتمعات، ويف 

املقابل اأظهرت فتح جمال التوبة باأخذ روؤو�ص االأموال وترك الربا.
الف�ساد  مظاهر  من  للعديد  القراآنية  االآيات  اأ�سارت  وقد  هذا 
االقت�سادي، وهنا اإن دّل على �سيء فاإمنا يدل على خطورة هذا النوع 
بالباطل،  اأموالهم  واأكل  االآخرين،  بحقوق  يتعلق  بكونه  الف�ساد  من 
بها  تتدهور  التي  االقت�سادية  امل�سكالت  واإحداث  عليها،  والتعدي 

حال املجتمع.
لتاأطري  وا�سعًا  ميدانًا  النبوية  ال�سنة  كانت  فقد  املقابل  ويف 
الفكري  االإطارين  ل�سموله  وذلك  االقت�سادي،  الف�ساد  مظاهر 
العمومية  ال�سيغ  خالل  من  ذلك  الن�سو�ص  بينت  وقد  والتطبيقي، 
جماله  يف  الف�ساد  من  حمذرة  الن�سو�ص  فجاءت  بذلك؛  واخلا�سة 
كقوله  عامة،  بخطابات  وغريه،  املال  من  ي�سمله  مبا  االقت�سادي 
اَر()46(، وقوله �سلى اهلل عليه  َ َر َواَل �رشِ َ �سلى اهلل عليه و�سلم: )اَل �رشَ
ُه()47(. وحّرم  �ْسِلِم َحَراٌم َدُمُه َوَماُلُه َوِعْر�سُ �ْسِلِم َعَلى امْلُ و�سلم: )ُكلُّ امْلُ
اأخذ مال الغري من غري موافقته على ذلك؛ لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: 

»اَل َيِحلُّ َماُل اْمِرٍئ ُم�ْسِلٍم اإِالَّ َعْن َطيِِّب َنْف�ص()48(.
واالنحراف،  الف�ساد  �سور  اأبرز  بكونهما  والغرر  الغ�ص  وُحرم 
ِة  رْبَ َعَلى �سُ َمرَّ  اهلُل عليه و�سلَّم  اهللَِّ �سّلى  َر�ُسوَل  اأَنَّ  ُهَرْيَرَة  اأَِبى  فَعْن 
اِحَب  اِبُعُه َبَلاًل. َفَقاَل: َما َهَذا َيا �سَ َطَعاٍم، َفاأَْدَخَل َيَدُه ِفيَها َفَناَلْت اأَ�سَ
َفْوَق  َجَعْلَتُه  اأََفاَل  َقاَل:  اهللَِّ.  َر�ُسوَل  َيا  ال�سََّماُء  اَبْتُه  اأَ�سَ َقاَل  الطََّعاِم؟ 
الطََّعاِم َكْى َيَراُه النَّا�ُص؟ َمْن َغ�صَّ َفَلْي�َص ِمنِّى()49(، ولذلك يجب على 
البائع بيان عيب ال�سلعة؛ لكون عدم االإخبار حالة من الف�ساد التي 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  االقت�سادي،  املجال  تنوط 
�ْسِلٍم َباَع ِمْن اأَِخيِه َبْيًعا ِفيِه َعْيٌب اإِالَّ  �ْسِلِم، َواَل َيِحلُّ مِلُ �ْسِلُم اأَُخو امْلُ )امْلُ

َبيََّنُه َلُه()50(.
املتعلقة  ال�شعية  الن�سو�ض  من  عر�سه  مت  ما  خلل  ومن 
قد  وال�سنة  القراآن  منهج  اأن  للباحثنْي  يظهر  القت�سادي،  بالف�ساد 

�سارا ف معاجلتهما من خلل منهجني:
اأولً: املنهج الإر�سادي )الوقائي(، ومن ذلك: ●
االإ�سالمية؛  � االأخالق  ون�رش  النفو�ص،  يف  االإميان  غر�ص 

الذاتي  ال�سبط  حتقيق  يف  كبرياً  اأثراً  االإ�سالمية  للعقيدة  اإن  حيث 
و�سبطه  �سلوكه  توجيه  على  يعمل  الذي  لالإن�سان  واالجتماعي 
باحتكامه ل�رشع اهلل، قال تعاىل: {َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفَل َخْوٌف َعَلْيِهْم 
َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن} ]�سورة البقرة: 38[، فتحقيق االإميان اخلال�ص هلل 
عز وجل يبعد الفرد عن اال�سطراب والقلق الذي هو من اأبرز عوامل 
اِت  ال�سهَّاِلَ َوَعِملُوا  اآَمُنوا  الهَِّذيَن  َعُل  َنْ {اأَْم  تعاىل:  قال  الف�ساد، 
�ص:  ]�سورة  َكاْلُفجهَّاِر}  امْلُتهَِّقنَي  َعُل  َنْ اأَْم  اْلأَْر�ِض  ِف  َكامْلُْف�ِسِديَن 
تربية  يف  مهمًا  دوراً  الفا�سلة  االإ�سالمية  لالأخالق  اأن  كما   ،]28
االأفراد على الف�سيلة، والتزام اأحكام ال�رشع، والبعد عن كل ما يهدد 
ذلك من ممار�سات االنحراف والف�ساد، التي من �ساأنها مت�ص اجلانب 
بنّي  فقد  وعليه  امل�سوؤول،  غري  واال�ستخدام  باالعتداء،  االقت�سادي 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأثر االأخالق يف ناة التجار يوم القيامة، 
وذلك يف ما رواه رفاعة بن رافع ر�سي اهلل عنه اأَنَُّه َخَرَج َمَع َر�ُسوِل 
َيَتَباَيُعوَن،  َوالنَّا�ُص  َفَوَجَد  امْل�سّلىِ،  اإِىَل  َو�َسلََّم،  َعَلْيِه  اهللَُّ  لَّى  �سَ اهللَِّ 
ْعَناَقُهم  ّواأَ اَرُهم  اأَْب�سَ َوَرَفُعوا  َلُه،  التُّجَّاِر، َفا�ْسَتَجاُبوا  َمْع�رَشَ  َيا  َفَقاَل: 
َيْوَم  ُيْبَعُثوَن  التُّجَّاَر  اإِنَّ  َفَقاَل:  َو�َسلََّم   َعَلْيِه  اهللَُّ  لَّى  اهلّلِ �سَ َر�ُسوِل  اإىل 

َدَق()51(.  اْلِقَياَمِة، ُفجَّاًرا اإِالَّ َمِن اتََّقى، َوَبرَّ، َو�سَ
كما جاء الن�ص ال�رشعي ممتدحًا اأ�سحاب روؤو�ص االأموال  �

الذين ي�ستثمرون بال�سدق واالأمانة، لقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 
دِّيِقنَي، َوال�سَُّهَداِء()52(. )التَّاِجُر ال�سَُّدوُق االأَِمنُي َمَع النَِّبيِّنَي َوال�سِّ

حفظ  � اأهميَة  ال�رشعية  الن�سو�ص  اأكدت  اآخر  جانب  ومن 
م�سوؤولية  عن  الكرمي  القراآن  فعرب  والرتف،  االإ�رشاف  من  االأموال 
ال�سفيه، قال  �ساأن مال  العامة يف احلفاظ على املال، يف  املجتمع 
ِقَياًما  َلُكْم  اللهَُّ  َجَعَل  الهَِّتي  اأَْمَواَلُكُم  ال�سَُّفَهاَء  ُتوؤُْتوا  {َوَل  تعاىل: 
َواْرُزُقوُهْم ِفيَها َواْك�ُسوُهْم َوُقوُلوا َلُهْم َقْوًل َمْعرُوًفا} ]�سورة الن�ساء: 
هذا  اأن  على  للداللة  )اأموالهم(؛  يقل  ومل  )اأموالكم(  قال  حيث   ،  ]5
اهلل  اأعطاه  اجلماعة،  مال  هو  ذلك  قبل  اأنه  اإال  لهم،  كان  واإن  املال 
اأح�سن  املال على  بهذا  االنتفاع  به، وهي متكافلة يف  لتقوم  اإّياها 

الوجوه)53(.
الف�ساد من  � اإن  املنكر؛ حيث  والنهي عن  باملعروف  االأمر 

وال�سعي يف احلد منها، قال  التحذير منها،  الواجب  املنكرات  اأخطر 
مَلْ  َفاإِْن  ِبَيِدِه،  ُه  ْ َفْلُيَغريِّ ُمْنَكًرا  ِمْنُكْم  َراأَى  )َمْن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 

َعُف االإِمَياِن()54(. َي�ْسَتِطْع َفِبِل�َساِنِه، َفاإِْن مَلْ َي�ْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، َوَذِلَك اأَ�سْ
َتتهَِّبْع  � َوَل  ِلْح  {َواأَ�سْ تعاىل:  لقوله  املف�سدين؛  اتباع  عدم 

�َسِبيَل امْلُْف�ِسِديَن} ]�سورة االأعراف: 142[ وهذا املعنى �سامل جلميع 
الظلم،  اأهل  اتباع  الف�ساد وجماالته، ولذلك نهى اهلل عز وجل  اأنواع 
قال تعاىل: {َوَل َتْرَكُنوا اإِىَل الهَِّذيَن َظَلُموا َفَتَم�سهَُّكُم النهَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن 

ُدوِن اللهَِّ ِمْن اأَْوِلَياَء ُثمهَّ َل ُتْن�َشُوَن} ]�سورة هود: 113[ 
بخطابات  � ذلك  ظهر  وقد  والنواهي،  االأوامر  ت�رشيع 

االأفعال  اتباع املف�سدين، وممار�ساتهم، واالأمر باجتناب  النهي عن 
املحظورة التي يف م�سمونها الف�ساد.

ثانياً: املنهج العلجي: ●
الف�ساد  مبمار�سة  اخلا�سة  العقوبات  بت�رشيع  ويتمثل 
االقت�سادي، ومن ذلك قوله تعاىل يف حق ال�سارق وال�سارقة للمال، 
بكونه من مظاهر الف�ساد االقت�سادي: {َوال�سهَّاِرُق َوال�سهَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا 
]�سورة  َحِكيٌم}  َعِزيزٌ  َواللهَُّ  اللهَِّ  ِمَن  َنَكاًل  َك�َسَبا  ِبَا  َجَزاًء  اأَْيِدَيُهَما 
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االأر�ص،  يف  املف�سدين  عقاب  بيان  يف  تعاىل  وقوله   ،]38 املائدة: 
الهَِّذيَن  َجَزاُء  {اإِنهََّا  للف�ساد:  املجاالت  جميع  لي�سمل  ميدان  وهذا 
اأَْو  ُيَقتهَّلُوا  اأَْن  َف�َساًدا  اْلأَْر�ِض  ِف  َوَي�ْسَعْوَن  َوَر�ُسوَلُه  اللهََّ  ُيَحاِرُبوَن 
ْرُجلُُهْم ِمْن ِخَلٍف اأَْو ُيْنَفْوا ِمَن اْلأَْر�ِض َذِلَك  ُي�َسلهَُّبوا اأَْو ُتَقطهََّع اأَْيِديِهْم َواأَ
َلُهْم ِخْزٌي ِف الدُّْنَيا َوَلُهْم ِف اْلآِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم} ]�سورة املائدة: 
33[ ، وما جاء اأي�سًا يف حق الربا، قال تعاىل: {َيااأَيَُّها الهَِّذيَن اآَمُنوا 
َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الريَِّبا اإِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِننَي *َفاإِْن َلْ َتْفَعلُوا  اتهَُّقوا اللهََّ 
َل  اأَْمَواِلُكْم  ُرُءو�ُض  َفَلُكْم  ُتْبُتْم  َواإِْن  َوَر�ُسوِلِه  اللهَِّ  ِمَن  ِبَحْرٍب  َفاأَْذُنوا 

َتْظِلُموَن َوَل ُتْظَلُموَن} ]�سورة البقرة: 278 - 279[. 

يف  والسنة  القرآن  ومنهج  واإلداري  السياسي  اجملال  الثالث:  املطلب 
معاجلته.

االإن�سانية  احلياة  اقت�ستها  التي  االجتماعية  ال�سنن  من 
والقدرات،  الطاقات  يف  متفاتون  النا�ص  اأن  الب�رشية  الطبيعة  يف 
{َنْحُن  تعاىل:  لقوله  االآخر،  له  ي�سلح  ال  بع�سهم  له  ي�سلح  فما 
َفْوَق  َبْع�َسُهْم  َوَرَفْعَنا  الدُّْنَيا  َياِة  اْلَ ِف  َمِعي�َسَتُهْم  َبْيَنُهْم  َق�َسْمَنا 
َخرْيٌ  َك  َربيِّ َوَرْحَمُت  ا  �ُسْخِريًّ َبْع�ًسا  َبْع�ُسُهْم  ِلَيتهَِّخَذ  َدَرَجاٍت  َبْع�ٍض 
اهلل عز وجل  اإرادة  ف�ساءت   ،  ]32 الزخرف:  ]�سورة  َيْجَمُعوَن}  ِمهَّا 
واحلذاقة  واجلهل،  والعلم  وال�سعف،  القوة  يف  العباد  بني  التفاوت 
والبالهة، وال�سهرة واخلمول، وذلك تلميح اإىل اأنه لو �سوينا )فعل اهلل( 
اأحٌد منهم  اأحداً، ومل ي�رش  اأحٌد  االأحوال مل يخدم  بينهم يف كل هذه 
نظام  وف�ساد  العامل،  خراب  اإىل  ذلك  يف�سي  وحينئذ  لغريه،  ُم�سخراً 
. وعلى ذلك كانت امل�سلحة تويل البع�ص احلكم، والبع�ص  الدنيا)55(
االإن�سان  والأّن  العامة.  احلوائج  ق�ساء  وحتقيق  تي�سري  يتوىل  االآخر 
اإدارة �سوؤون  اأهوائه ونوازعه الب�رشية يف  اأمام  اأو يف�سد  قد ي�سعف، 
غريه، فقد ا�ستمل القراآن والكرمي وال�سّنة النبوية على هدايات معاجلة 
الدولة(،  )والية  الكربى  االإدارة  على هذا يف جمال  املرتتب  الف�ساد 

وكذلك جمال االإدارة ال�سغرى )الوظائف العاّمة(.
لتحقيق  القوة  )ا�ستعمال  هو  ال�سيا�سي  الف�ساد  فاإن  وعليه 
القوة( هذه  منح  مت  اأ�سا�سه  على  الذي  الغر�ص  عن  يختلف  غر�ص 
)56(. وعلى ذلك فا�ستخدام القراآن الكرمي م�سطلح الوزير اإ�سارًة اإىل 

اأزر احلاكم وتقويه،  ي�سد من  اإىل من  النا�ص حتتاج  الريا�سة يف  اأن 
قال تعاىل {َواْجَعْل ِل َوِزيًرا ِمْن اأَْهِلي َهاُروَن اأَِخي ا�ْسُدْد ِبِه 

�ْشِْكُه ِف اأَْمِري} ]�سورة طه: 29 - 32[. اأَْزِري َواأَ
ويف املقابل فاإن املهمات ال�سيا�سية تقوم على تويل االإ�سالح، 
وانتهاج قوام اخلري والعدل يف اتخاذ القرارات وتنفيذها، قال تعاىل: 
َتتهَِّبْع  َوَل  ِلْح  َواأَ�سْ َقْوِمي  ِف  اْخلُْفِني  َهاُروَن  ِخيِه  ِلأَ ُمو�َسى  {َوَقاَل 
امْلُْف�ِسِديَن} ]�سورة االأعراف: 142[، فاإن �سيا�سة االأمة تدور  �َسِبيَل 
�َسِبيَل  َتتهَِّبْع  {َوَل  ال�سوء  البطانة  عن  ونهاه  االإ�سالح،  حمور  حول 
ذرائع  و�سد  بالف�ساد  ُعرف  من  عمل  يف  امل�ساركة  عن  امْلُْف�ِسِديَن} 

الف�ساد من اأ�سول االإ�سالم)57(.
ويف املقابل فقد دعا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل التخلق 
اأَْمِر  ِمْن  َوىِلَ  َمْن  )اللَُّهمَّ  بقوله:  املوؤمنني،  �سوؤون  بالرفق ملن يتوىل 
�َسْيًئا  مَِّتى  اأُ اأَْمِر  ِمْن  َوىِلَ  َوَمْن  َعَلْيِه،  َفا�ْسُقْق  َعَلْيِهْم  َف�َسقَّ  �َسْيًئا  اأُمَِّتى 

َفَرَفَق ِبِهْم َفاْرُفْق ِبِه()58(.
ال�سلطة  ا�ستغالل  �سوء  االإداري  املجال  يف  بالف�ساد  وُيق�سد 
�سلوك  هو  اأو  خا�سة)59(،  مكا�سب  على  احل�سول  اأجل  من  العامة، 

منحرف عن الواجبات االأ�سا�سية للعمل، ينجم عنه ح�سول �ساحب 
ال�سلطة على م�سالح �سخ�سية على ح�ساب امل�سلحة العامة)60(.

وعليه فاإّن للف�ساد الإداري حمورين اأ�سا�سيني، هما:
منافع . 1 اأو  لتحقيق،  يكون  املجال  هذا  يف  الف�ساد  اأن 

�سخ�سية.
الواجبات . 2 من  للتهرب  يكون  املجال  هذا  يف  الف�ساد  اأن 

وامل�سوؤوليات املكلف القيام بها. 
الوقت،  كاإ�ساعة  متعددة،  �سوراً  االإداري  الف�ساد  وياأخذ 
اأو الالمباالة مع  اأو االمتناع عنه،  القيام باملطلوب،  والرتاخي عن 
�سلوكيًا؛  يكون  وقد  والتعليمات،  باالأوامر  االلتزام  عدم  اأو  ال�سلبية، 
ك�سوء ا�ستعمال ال�سلطة، اأو اإ�ساعة املال العام، اأو التهرب ال�رشيبي، 
واالختال�ص  والتزوير  كالر�سوة  اجلنائية  اجلرمية  لدرجة  ي�سل  وقد 

والغ�ص وغ�سيل االأموال واملح�سوبية والو�ساطة وغريها)61(.
االأعمال  تاأدية  اأهمية  اإىل  ال�رشعية  الن�سو�ص  واأ�سارت 
اللهََّ  {اإِنهَّ  تعاىل:  قال  القيامة،  يوم  عنها  ُي�ساأل  اأمانة  باعتبارها 
58[، وقال  الن�ساء:  ]�سورة  ْهِلَها}  اأَ ىَل  اإِ اْلأََماَناِت  ُتوؤَدُّوا  اأَْن  َياأُْمرُُكْم 
َباِل َفاأََبنْيَ  َنا اْلأََماَنَة َعَلى ال�سهََّماَواِت َواْلأَْر�ِض َواجْلِ تعاىل: {اإِنهَّا َعَر�سْ
�ْسَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اْلإِْن�َساُن اإِنهَُّه َكاَن َظلُوًما َجُهول}  اأَْن َيْحِمْلَنَها َواأَ

]�سورة االأحزاب: 72[
اإتقان  املطهرة على  النبوية  ال�سنة  فقد حر�ست  املقابل  ويف 
العمل واإنازه بالكيفية املطلوبة بعيداً عن الغ�ص، لقول النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم: )اإِنَّ اهللََّ ُيِحبُّ اإَِذا َعِمَل اأََحُدُكْم َعَماًل اأَْن ُيْتِقَنُه()62(.
قدرات  يراعي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  كان  فقد  ولذلك 
الغفاري  َذّر  اأَِبى  فَعْن  واملهمات،  االأعمال  توكيلهم  يف  ال�سحابة 
َب  َت�ْسَتْعِمُلِنى؟ َقاَل: َف�رَشَ اأَاَل  َيا َر�ُسوَل اهللَِّ  ُقْلُت:  ر�سي اهلل عنه َقاَل: 
نََّها اأََماَنٌة، َواإِنََّها  ِعيٌف، َواإِ ِبَيِدِه َعَلى َمْنِكِبي، ُثمَّ َقاَل: َيا اأََبا َذّر اإِنََّك �سَ
َعَلْيِه  الَِّذى  َواأَدَّى  َها،  ِبَحقِّ اأََخَذَها  َمْن  اإاِلَّ  َوَنَداَمٌة  ِخْزٌى  اْلِقَياَمِة  َيْوَم 

ِفيَها()63(.
�سيما  ال  الواليات،  اجتناب  يف  عظيم  اأ�سل  احلديث  وهذا 
اخلزي  واأما  الوالية.  تلك  بوظائف  القيام  عن  �سعف  فيه  كان  ملن 
يعدل  اأهاًل ومل  كان  اأو  لها،  اأهاًل  يكن  فهو يف حق من مل  والندامة 
فيها فيخزيه اهلل تعاىل يوم القيامة ويف�سحه، ويندم على ما فرط، 
واأما من كان اأهاًل للوالية وعدل فيها فله ف�سل عظيم، تظاهرت به 

االأحاديث ال�سحيحة()64(.
ا�ستغالل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  حرم  فقد  املقابل  ويف 
املنا�سب لتحقيق املنافع ال�سخ�سية، فعن اأبي حميد ال�ساعدي ر�سي 
اهلل عنه، قال: ا�ستعمل ر�سوُل اهلل �سلى اهلل عليه �سلم رجاًل يقال له: 
اْبُن اللُّْتِبيَِّة على ال�سدقة، فلما قدم، قال: هذا لكم وهذا يل، اأهدي يل، 
اهلَل،  فحمّد  املنرب،  على  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فقام  قال: 
واأثنى عليه، وقال: )َما َباُل َعاِمٍل اأَْبَعُثُه، َفَيُقوُل: َهَذا َلُكْم، َوَهَذا اأُْهِدَى 
ْم  ِه َحتَّى َيْنُظَر اأَُيْهَدى اإَِلْيِه اأَ ىِل. اأََفاَل َقَعَد ِفى َبْيِت اأَِبيِه، اأَْو ِفى َبْيِت اأُمِّ
مٍَّد ِبَيِدِه اَل َيَناُل اأََحٌد ِمْنُكْم ِمْنَها �َسْيًئا اإِالَّ َجاَء ِبِه  اَل. َوالَِّذى َنْف�ُص حُمَ
َيْوَم اْلِقَياَمِة، َيْحِمُلُه َعَلى ُعُنِقِه، َبِعرٌي َلُه ُرَغاٌء، اأَْو َبَقَرٌة َلَها ُخَواٌر، اأَْو 
�َساٌة َتْيِعُر. ُثمَّ َرَفَع َيَدْيِه َحتَّى َراأَْيَنا ُعْفَرَتْى اإِْبَطْيِه. ُثمَّ َقاَل: اللَُّهمَّ َهْل 

.)65() َبلَّْغُت َمرََّتنْيِ
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اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  فعن  والغلول،  االختال�ص  حرم  وعليه 
عنه، قال: قام فينا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فذكر الغلول فعّظمه، 
اأََحَدُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َرَقَبِتِه �َساٌة َلَها  اأُْلِفنَيَّ  وعّظم اأمره، قال: )اَل 
ُثَغاٌء، َعَلى َرَقَبِتِه َفَر�ٌص َلُه َحْمَحَمٌة َيُقوُل َيا َر�ُسوَل اهللَِّ اأَِغْثِني، َفاأَُقوُل 
اَل اأَْمِلُك َلَك �َسْيًئا َقْد اأَْبَلْغُتَك. وَعَلى َرَقَبِتِه َبِعرٌي َلُه ُرَغاٌء َيُقوُل َيا َر�ُسوَل 
اِمٌت  َرَقَبِتِه �سَ اأَْبَلْغُتَك. وَعَلى  َقْد  َلَك �َسْيًئا  اأَْمِلُك  اَل  َفاأَُقوُل  اأَِغْثِنى.  اهللَِّ 
اأو  اأَْبَلْغُتَك   َقْد  �َسْيًئا  َلَك  اأَْمِلُك  اَل  َفاأَُقوُل  اأَِغْثِنى  اهللَِّ  َر�ُسوَل  َيا  َفَيُقوُل 
اأَْمِلُك  اَل  َفاأَُقوُل  اأَِغْثِنى  اهللَِّ  َر�ُسوَل  َيا  َفَيُقوُل  َتْخِفُق  ِرَقاٌع  َرَقَبِتِه  َعَلى 
اأَْبَلْغُتَك()66(. وحرمت الر�سوة بكونها مظهًرا من مظاهر  َلَك �َسْيًئا َقْد 
الف�ساد االإداري، فعن عبد اهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما، قال: )َلَعَن 

ر�سوُل اهلِل �سلَّى اهلُل عليٍه و�َسلََّم الّرا�ِسي وامُلْرَت�ِسي()67(.
املتعلقة  ال�شعية  الن�سو�ض  من  عر�سه  مت  ما  خلل  ومن 
ف  وال�سنة  القراآن  منهج  اأن  للباحثنْي  يتبني  الإداري  بالف�ساد 

معاجلته اأخذ جانبنْي اثننْي، هما:
اأولً: اجلانب الإر�سادي )الوقائي(: ●

لقول  االأمانة،  الأهل  الوظائف  باإ�سناد  باالأمر  ذلك  ويكون 
اْلَقِويُّ  ا�ْسَتاأَْجْرَت  َمِن  َخرْيَ  اإِنهَّ  ا�ْسَتاأِْجْرُه  وتعاىل: {ااأََبِت  تبارك  اهلل 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  حر�ص  وقد   ،]26 الق�س�ص:  ]�سورة  اْلأَِمنُي} 
َراَن اإِىَل  و�سلم على ذلك، فعن حذيفة ر�سي اهلل عنه، قال: َجاَء اأَْهُل َنْ
لَّى اهللَُّ َعَلْيِه َو�َسلََّم َفَقاُلوا اْبَعْث َلَنا َرُجاًل اأَِميًنا َفَقاَل اَلأَْبَعَثنَّ  النَِّبيِّ �سَ
اأََبا ُعَبْيَدَة  َفَبَعَث  َلُها النَّا�ُص،  َف  اأَِمنٍي َفا�ْسَت�رْشَ اأَِميًنا َحقَّ  اإَِلْيُكْم َرُجاًل 
واالأخالق  الديني  الوازع  بتنمية  ذلك  اإىل  وي�ساف  رَّاِح)68(،  اجْلَ ْبَن 
املنوطة  الواجبات  تاأدية  حتقيق  يف  لدورها  وذلك  العاملني،  لدى 
َياأُْمرُُكْم اأَْن ُتوؤَدُّوا اْلأََماَناِت  بالكيفية املطلوبة، قال تعاىل: {اإِنهَّ اللهََّ 
اإِىَل اأَْهِلَها} ]�سورة الن�ساء: 58[، وعليه فقد حذر النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم من التفريط بحقوق النا�ص واأموالهم، فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل 
عنه عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، قال: )َمْن اأََخَذ اأَْمَواَل النَّا�ِص ُيِريُد 

اأََداَءَها اأَدَّى اهللَُّ َعْنُه َوَمْن اأََخَذ ُيِريُد اإِْتاَلَفَها اأَْتَلَفُه اهللَُّ()69(. 
الكرمي  القراآن  يقرن  واالإداري  ال�سيا�سي  االإ�سالح  �سياق  ويف 
بني االأمر باالأمانة، واالأمر بالعدل فيقول: {اإِنهَّ اللهََّ َياأُْمرُُكْم اأَْن ُتوؤَدُّوا 
ِباْلَعْدِل}  ُكُموا  حَتْ اأَْن  النهَّا�ِض  َبنْيَ  َحَكْمُتْم  َذا  َواإِ اأَْهِلَها  اإِىَل  اْلأََماَناِت 
58[، وذلك الأثرهما يف حتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي،  ]�سورة الن�ساء: 

وقيامه على منهج اهلل عز وجل.
لكل  االإ�سالمي  ال�رشع  األقاها  التي  امل�سوؤولية  ذلك  ومبعث 
واحد يف مكانه القائم فيه، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )اأَاَل 
ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َفااْلإَِماُم الَِّذي َعَلى النَّا�ِص َراٍع 
َوُهَو َم�ْسوؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل َراٍع َعَلى اأَْهِل َبْيِتِه َوُهَو َم�ْسوؤُوٌل َعْن 
َم�ْسئوؤوَلٌة  َوِهَي  َوَوَلِدِه  َزْوِجَها  َبْيِت  اأَْهِل  َعَلى  َراِعَيٌة  ْراأَُة  َوامْلَ َرِعيَِّتِه، 
َعْنُهْم، َوَعْبُد الرَُّجِل َراٍع َعَلى َماِل �َسيِِّدِه َوُهَو َم�ْسئوؤوٌل َعْنُه، اأَاَل َفُكلُُّكْم 
َراٍع، َوُكلُُّكْم َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّته()70(. وال بد من تاأكيد قيمة الن�سيحة 
املنهج  بالتزام  التذكري  لتحفظ  واالإدارية  ال�سيا�سية  االأعمال  يف 
و�سلم:  عليه  اهلل  الر�سول �سلى  لقول  والف�ساد،  االنحراف  والبعد عن 
َواِلأَِئمَِّة  َوِلَر�ُسوِلِه،  َوِلِكَتاِبِه،  هلِلَِّ،  َقاَل:  ْن؟  مِلَ ُقْلَنا:  يَحُة  النَّ�سِ )الدِّيُن 

�ْسِلِمنَي َوَعامَِّتِهْم()71(. امْلُ

ثانياً: املنهج العلجي: ●

ويتمثل ذلك برتتيب الثواب والعقاب على ذلك، ومن ذلك قول 
اُة َثاَلَثٌة، اْثَناِن يِف النَّاِر، َوَواِحٌد  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )اْلُق�سَ
ى  َق�سَ َوَرُجٌل  نَِّة،  اجْلَ يِف  َفُهَو  ِبِه  ى  َفَق�سَ قَّ  احْلَ َعِلَم  َرُجٌل  نَِّة،  اجْلَ يِف 
ْكِم َفُهَو يِف النَّاِر( ِللنَّا�ِص َعَلى َجْهٍل َفُهَو يِف النَّاِر، َوَرُجٌل َجاَر يِف احْلُ

ُتْهَمٍة  َعَلْيِه َو�َسلََّم َحَب�َص َرُجاًل يِف  لَّى اهللَُّ  النَِّبيَّ �سَ اأَنَّ  )72(، وقد ثبت 

ُثمَّ َخلَّى َعْنُه)73(.
باخلزي،  تتمثل  اأخروية  عواقب  له  ذلك  فاإن  املقابل  ويف 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الأبي ذر عندما  اإليه قول  اأ�سار  وهذا ما 
يوم  واإنها  اأمانة  واإنها  اإنك �سعيف  ذر  اأبا  )يا  االإمارة، فقال:  طلب 
فيها( عليه  الذي  واأدى  اأخذها بحقها  اإال من  وندامة  القيامة خزي 

)74(. فاحلديث ال�رشيف يحمل يف م�سمونه اأبعاد وقائية للحذر من 

اإىل  اإ�سارة وا�سحة  الكفاءة، وكذلك فيه  الوالية يف حال عدم  تويل 
�ساحبها  لتعري�ص  �سبيل  هو  الكفاءة  وعدم  ال�سعف  مع  اأخذها  اأن 

للخزي والندامة ب�سورها املختلفة يف الدنيا واالآخرة.

اخلامتة
تو�سلت الدرا�سة اإىل مموعة من ال�ستنتاجات، ومن اأهمها:

باأنه خروج حالة املجتمع يف . 1 الف�ساد االجتماعي  يعرف 
عن  وامليل  االنحراف  اإىل  وال�سالح  االعتدال  عن  جماالته  جميع 
منهج ال�رشع االإ�سالمي. ومن اآثاره على املجتمع اأنه يوؤدي يف انت�سار 
الرذائل والفواح�ص؛ بحيث يعمل على تف�سي االأخالق املذمومة بني 
احلنيف،  بال�رشع  االلتزام  عن  وال�سلوكي  الفكري  وبعدهم  االأفراد 

في�سبح املجتمع يف حالة انحراف.
يعترب الف�ساد االأخالقي عملية خروج املجتمع عن منظومة . 2

بينها،  فيما  االإن�سانية  العالقات  تربط  التي  التعامل  وقواعد  القيم 
التي تعارف عليها من خالل اأ�سول االإ�سالم، واأعراف املجتمع.

 من اأ�ساليب الن�سو�ص ال�رشعية يف عالجه، تاأكيد اأ�سلوب . 3
انتهاك  على  القانوين  اجلزاء  وترتيب  االأخالقي،  التاأثري  يف  القدوة 
عن  والنهي  باملعروف  االأمر  مبداأ  وتفعيل  االأخالقية؛  املنظومة 
تف�سي  من  النا�سئة  االجتماعية  امل�سكالت  حل  اإىل  وال�سعي  املنكر، 

االنحرافات االأخالقية وال�سلوكية.
ُيق�سد بالف�ساد يف املجال االقت�سادي حدوث اال�سطرابات . 4

واالنحرافات يف االأعمال واملمار�سات املعنية بالعمل االقت�سادي؛ 
له  حتفظ  والتي  فيه،  املقبولة  ال�سلوكية  االأمناط  عن  تخرج  بحيث 

تقدمه و�سريه بالكيفية املطلوبة.
ت�رشيع . 5 عالجه  يف  ال�رشعية  الن�سو�ص  اأ�ساليب  من   

العقوبات اخلا�سة مبمار�سة الف�ساد االقت�سادي.
الف�ساد يف املجال ال�سيا�سي واالإداري �سلوك منحرف عن . 6

الواجبات االأ�سا�سية للعمل، ينجم عنه ح�سول �ساحب ال�سلطة على 
م�سالح �سخ�سية على ح�ساب امل�سلحة العامة.

 من اأ�ساليب الن�سو�ص ال�رشعية يف عالجه اإ�سناد الوظائف . 7
الأهل االأمانة والتحذير من التفريط بحقوق النا�ص واأموالهم، وترتيب 

الثواب والعقاب على ذلك.
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منهج القرآن والسنة في معاجلة الفساد االجتماعي
د. عبد الرزاق أحمد أسعد رجب 
أ. جيانا محمد علي مخاتره 

التوصيات:
يو�سي  الدرا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  ال�ستنتاجات  �سوء  ف 

الباحثان بالآتي:
اإقامة موؤمتر علمي حمكم حول معاجلة الن�سو�ص ال�رشعية . 1

للم�سكالت االجتماعية.
الن�سو�ص . 2 منهج  واحلكومية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اتباع 

ال�رشعية يف عالج حاالت الف�ساد، وفق منهج تطبيقي.
الرتاث . 3 �سوء  يف  االجتماعي  الف�ساد  مو�سوع  ُيبحث  اأن 

االإ�سالمي، وذلك بقيام الباحثني باإجراء البحوث املتخ�س�سة بذلك. 

اهلوامش:
اأحمد، ال�سوابط االأخالقية والف�ساد االإداري يف املوؤ�س�سات العامة، املجلة . 1

العربية للدرا�سات االأمنية والتدريب، املجلد16، العدد32، 2001م.

العالج، . 2 والنتائج وطرق  االأ�سباب  واملايل:  االإداري  الف�ساد  يو�سف خليفة، 
جملة العلوم االجتماعية، املجلد30، العدد2، 2002م. 

عليه-روؤية . 3 الق�ساء  و�سبل  واأنواعه  واأ�سبابه  مفهومه  الف�ساد:  اهلل،  عبد 
العدد5،  املجلد20،  والدرا�سات،  للبحوث  موؤتة  جامعة  جملة  قراآنية، 

2005م.

الكرمي . 4 القراآن  ن�سو�ص  �سوء  يف  واأنواعه  الف�ساد  مفهوم  علي،  الب�سري 
وال�سنة املطهرة، جملة جامعة القراآن الكرمي والعلوم االإ�سالمية، العدد11، 

2005م.

والتعامل . 5 االإداري  الف�ساد  من  الوقاية  يف  اإ�سالمية  نظرية  نحو  نوح،  اآدم 
العدد3،  املجلد2،  االإ�سالمية،  الدرا�سات  يف  االأردنية  املجلة  تبعاته،  مع 

2006م.

عبد ال�سالم وال�سو�سي، �سيائي، الف�ساد واأ�سبابه- درا�سة قراآنية مو�سوعية، . 6
جملة اجلامعة االإ�سالمية بغزة، املجلد15، العدد2، 2007م.

املجلة . 7 منه،  والوقاية  الف�ساد  مكافحة  يف  ال�رشعية  ال�سيا�سية  يا�رش، 
الق�سائية، العدد3، 2013م.

اخلليل بن اأحمد، كتاب العني، حتقيق: مهدي املخزومي واإبراهيم ال�سامرائي . 8
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�سبق تخريجه يف هام�ص )62(.. 74

قائمة املصادر واملراجع:
ابن تيمية، اأحمد بن عبداحلليم، اقت�ساء ال�رشاط امل�ستقيم ملخالفة اأ�سحاب . 1

اجلحيم، )بريوت، دار عامل الكتب، بريوت، ط7، 1999م( ج1.

العربي، . 2 التاريخ  موؤ�س�سة  )بريوت،  والتنوير،  التحرير  حممد،  عا�سور،  ابن 
ط1، 2000م( ج11.

ابن فار�ص، اأحمد بن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، )القاهرة، دار الفكر، د.ط، . 3
1979م( ج4.

ابن ماجه، حممد بن يزيد، �سنن ابن ماجه، م�رش، )دار اإحياء الكتب العربية، . 4
د.ط، د.ت( ج2.

ط3، . 5 �سادر،  دار  )بريوت،  العرب،  ل�سان  مكرم،  بن  حممد  منظور،  ابن 
1414هـ( ج2،ج3.

دار . 6 )دم�سق،  يعلى،  اأبي  م�سند  املثنى،  بن  عمر  بن  اأحمد  املو�سلي،  اأبو 
املاأمون للرتاث، ط1، 1404ه – 1984م( ج7.

اأبو حيان االأندل�سي، حممد بن يو�سف، البحر املحيط، )بريوت، دار الكتب، . 7
د.ط، د.ت( ج1.

د.ط، . 8 الفكر،  دار  )بريوت،   ، داود  اأبي  �سنن  االأ�سعث،  بن  �سليمان  داود،  اأبو 
د.ت( ج4.

العامة، . 9 االإداري يف املوؤ�س�سات  ال�سوابط االأخالقية والف�ساد  اأحمد،  اأ�سفر، 
2001م(  العدد32،  والتدريب،  االأمنية  للدرا�سات  العربية  )املجلة 

املجلد16.

االألباين، حممد نا�رش الدين، �سل�سلة االأحاديث ال�سحيحة و�سيء من فقهها . 10
وفوائدها، )الريا�ص، مكتبة املعارف، ط1، 1415هـ- 1995م( ج3.

االألباين، حممد نا�رش الدين، �سل�سلة االأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة واأثرها . 11
ال�سيئ يف االأمة، )الريا�ص، دار املعارف، ط1، 1992م( ج7.

)بريوت، . 12 وزيادته،  ال�سغري  اجلامع  �سحيح  الدين،  نا�رش  حممد  االألباين، 
املكتب االإ�سالمي، ط3، 1408هـ- 1988م( ج2.

كثري، . 13 ابن  دار  )بريوت،  البخاري،  �سحيح  اإ�سماعيل،  بن  حممد  البخاري، 
اليمامة، ط3، 1407هـ- 1987م( ج1. 

دار . 14 )بريوت،  التاأويل،  واأ�رشار  التنزيل  اأنوار  عمر،  بن  اهلل  عبد  البي�ساوي، 
اإحياء الرتاث العربي، ط1، 1418هـ( ج1.

القراآن . 15 ن�سو�ص  �سوء  يف  واأنواعه  الف�ساد  مفهوم  علي،  الب�سري  الرتابي، 
االإ�سالمية،  والعلوم  الكرمي  القراآن  جامعة  )جملة  املطهرة،  وال�سنة  الكرمي 

العدد11، 2005م( املجلد6.

وطرق . 16 اآثاره  اأ�سبابه،  االإداري:  الف�ساد  من�سف،  و�رشيف،  الدين  عز  تركي، 
مكافحته، )ملتقى حوكمة ال�رشكات كاآلية للحد من الف�ساد املايل واالإداري، 

2012م( املجلد2.

االإ�سالمي، . 17 الغرب  دار  الرتمذي، )بريوت،  الرتمذي، حممد بن عي�سى، �سنن 
د.ط، 1998م( ج1، ج2، ج3.

بلبان، . 18 ابن  برتتيب  ابن حبان  بن حبان، �سحيح  الب�ستي، حممد  التميمي 
)بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، ط2، 1414هـ- 1993م( ج2.

العلمية، . 19 الكتب  دار  )بريوت،  التعريفات،  كتاب  اجلرجاين، علي بن حممد، 
ط1، 1983م( ج1.

اجليو�سي، عبد اهلل، الف�ساد: مفهومه واأ�سبابه واأنواعه و�سبل الق�ساء عليه-. 20
2005م(  العدد5،  روؤية قراآنية، )جملة جامعة موؤتة للبحوث والدرا�سات، 

املجلد20.

الكتب . 21 دار  )بريوت،  ال�سحيحني،  على  امل�ستدرك  الني�سابوري،  احلاكم 
العلمية، ط1، 1410هـ- 1990م( ج2.

منه، . 22 والوقاية  الف�ساد  مكافحة  يف  ال�رشعية  ال�سيا�سية  يا�رش،  احلقيل، 
)املجلة الق�سائية، العدد3، 2013م( املجلد2.

العربي . 23 )املوؤمتر  االإ�سالم،  منظور  من  الف�ساد  مكافحة  احلق،  عبد  حمي�ص، 
الدويل ملكافحة الف�ساد، 2003م( املجلد1.

خليفة، يو�سف، الف�ساد االإداري، )جملة العلوم االجتماعية، الكويت، عدد2، . 24
2002م( املجلد40.

الدار قطني، علي بن عمر، �سنن الدار قطني، )بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، . 25
2004م( ج3. 1424هـ - 

احتاد . 26 من�سورات  )دم�سق،  واالإ�سالح،  الف�ساد  ال�سيخ،  عماد  داود، 
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الكتاب العرب، د.ط، 2003م(.

الرتاث . 27 اإحياء  دار  )بريوت،  الغيب،  مفاتيح  عمر،  بن  حممد  الرازي، 
العربي، ط3، 1420هـ( ج27.

التنزيل، . 28 غوام�ص  حقائق  عن  الك�ساف  عمرو،  بن  حممود  الزخم�رشي، 
)بريوت، دار الكتاب العربي، ط3، 1407هـ( ج3.

تف�سري . 29 يف  الرحمن  الكرمي  تي�سري  نا�رش،  بن  عبدالرحمن  ال�سعدي، 
كالم املنان، )بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 1420هـ2000-م( ج1.

الدولة . 30 وبحوث  درا�سات  مركز  والتنمية،  الف�ساد  م�سطفى،  ال�سيد، 
القاهرة،  جامعة  ال�سيا�سية،  والعلوم  االقت�ساد  كلية  )جملة  النامية، 

1999م( املجلد2.

دار . 31 )عمان،  واملايل،  االإداري  الف�ساد  اإيثار،  والفتلي،  ها�سم  ال�سمري، 
اليازوري، ط1، 2011م(.

الرواية . 32 فني  بني  اجلامع  القدير  فتح  علي،  بن  حممد  ال�سوكاين، 
والدراية من علم التف�سري، )دم�سق، دار ابن كثري، ط1، 1414هـ( ج1.

د.ط، . 33 قرطبة،  موؤ�س�سة  )القاهرة،  امل�سند،  حنبل،  بن  اأحمد  ال�سيباين، 
د.ت( ج2.

)بريوت، . 34 القراآن،  تاأويل  يف  البيان  جامع  جرير،  بن  حممد  الطربي، 
موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 2000م( ج1، ج25.

املجتمع . 35 يف  االجتماعي  االنحراف  ظواهر  حممد،  ال�سمد،  عبد 
االإ�سالمي ومعاجلتها- روؤية اإ�سالمية، جملة درا�سات- اجلامعة االإ�سالمية 

العاملية، �سيتاغونغ، 2007م( املجلد4.

ال�رشوق، . 36 دار  )القاهرة،  االجتماعي،  واالأمن  االإ�سالم  حممد،  عمارة، 
د.ط، 1998م(.

عمر، اأحمد خمتار، معجم اللغة العربية املعا�رشة، )القاهرة، عامل الكتب، . 37
ط1، 2008م( ج2.

فار�ص، طه، اأ�س�ص مكافحة الف�ساد االإداري واملايل يف �سوء ال�سنة النبوية، . 38
.)WWW.ALUKAH.NET، 2012سبكة االألوكة، م�(

مكتبة . 39 دار  )القاهرة،  العني،  كتاب  اأحمد،  بن  اخلليل  الفراهيدي، 
الهالل، د.ط، د.ت( ج1.

الكتب . 40 دار  )بريوت،  التاأويل،  حما�سن  الدين،  جمال  حممد  القا�سمي، 
العلمية، ط1، 1418هـ( ج2.

دار . 41 )القاهرة،  القراآن،  الأحكام  اجلامع  اأحمد،  بن  حممد  القرطبي، 
الكتب امل�رشية، ط2، 1964م( ج7.

دار . 42 )بريوت،  م�سلم،  �سحيح  احلجاج،  بن  م�سلم  الني�سابوري،  الق�سريي 
اإحياء الرتاث العربي، د.ط، د.ت( ج1، ج4.

الف�ساد . 43 من  الوقاية  يف  اإ�سالمية  نظرية  نحو  نوح،  اآدم  الق�ساة، 
االإ�سالمية،  الدرا�سات  يف  االأردنية  )املجلة  تبعاته،  مع  والتعامل  االإداري 

العدد3، 2006م( املجلد2.

1412هـ( . 44 ط17،  ال�رشوق،  دار  )بريوت،  القراآن،  ظالل  يف  �سيد،  قطب، 
ج1.

والفروقات . 45 امل�سطلحات  يف  معجم  الكليات:  مو�سى،  بن  اأيوب  الكفوي، 
اللغوية، )بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، د.ط، د.ت(ج2.

درا�سة . 46 واأ�سبابه-  الف�ساد  �سيائي،  وال�سو�سي،  ال�سالم  عبد  اللوح، 

2007م(  العدد2،  بغزة،  االإ�سالمية  اجلامعة  )جملة  مو�سوعية،  قراآنية 
املجلد15.

)جملة . 47 واالجتماعية،  االقت�سادية  ومنعك�ساته  الف�ساد  ح�سن،  حممود، 
جامعة دم�سق، العدد 1، 2002م( املجلد18.

اللغة . 48 جممع  )القاهرة،  الو�سيط،  املعجم  اإبراهيم،  واآخرون،  م�سطفى 
العربية، د.ط، د.ت( ج2.

احلجاج، . 49 بن  م�سلم  �سحيح  �رشح  املنهاج  �رشف،  بن  يحيى  النووي، 
)بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، ط2، 1392ه( ج12.

اخلاني، . 50 مكتبة  )م�رش،  االإ�سالمية  االأخالقية  الرتبية  مقداد،  ياجلن،   
د.ط، 1977م(.


