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  :الملخص       
ميع بلدان إن ظاهرة الفساد ال تضبطها حدود زمانية أو مكانية فهي متفشية في ج       

ة ظاهرالعالم وبدرجات متفاوتة، والبلدان العربية بشكل أخص تعاني من شيوع هذه ال

وهذا  مها،ل سلبي على أركان تنميتها ومسار تقدبتجلياتها ومظاهرها المختلفة أثرت بشك

 على أسباب هذه الظاهرة ة البحث والتقصي للتشخيص والوقوفضرور استدعىالوضع 

مدة من لمستبغية اقتراح حلول، ولعل النموذج المثالي في مكافحتها تبني تلك األساليب ا

د أن يشه وأن التاريخأحكام وتعاليم الدين اإلسالمي الصالح لكل زمان ومكان. ال سيما 

 .بحذافيرهاالحضارة اإلسالمية كانت في أوجها عندما طبقت الشريعة 
    .اإلسالمالتصور؛  ؛مكافحة الفساد: الكلمات المفتاحية       

         Abstract: 
          Corruption is not determined by time or place. It's worldwide 

spread in different degrees. The Arabic countries especially suffer 

from the widespread of this phenomenon with its various forms 

which negativity impacted their growth and development. This 

situation necessitated search and scrutiny to find out the reasons of 

this serious problem and, therefore, suggest solutions to fight it. 

Perhaps, the ideal sample (model)  to fight corruption is the 

adoption of the teachings and doctrines of Islam which is valid for 

any time and place.  Especially that the Islamic civilisation was at 

its summit when it applied Islam perfectly 

         Keywords: Anti-corrption ;perception; Islam; mechanisms to 

combat 

 مقدمة:     

تشكل ظاهرة الفساد أحد أكثر الظواهر التي تعاني منها المجتمعات والحكومات في     

المستدامة وذلك  يق تنميتهاالدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتقف عائقا في تحق

                                                           
 المرسلالمؤلف   *
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التي تصاحب هذه الظاهرة من صور لالنحراف عن المعايير االجتماعية  للتبعات

واالقتصادية والسياسية ال سيما عن القيم األخالقية، فالقضية التي تؤرق بال المجتمعات 

هو حجم هذه الظاهرة وانتشارها في مختلف المجاالت، وقد شكلت هذه األخيرة عامل 

ي لسقوط األنظمة وقيام الثورات أين تشكل الثورات التي جاء بها الربيع العربي في أساس

 .حدهاأبالدنا العربية 

دة من لرشياوفي هذا الصدد تبرز الحاجة المتزايدة لتجسيد مظاهر الحكم واإلدارة       

 هاة منجهة والذي أصبح مطلبا في أغلب خطابات المؤسسات الدولية والحكومات المتطور

حص فوالمتخلفة، وتجسيده من خالل القدرة على تنفيذ السياسات على نحو يؤدي إلى 

لسلطة ين انوعية الخدمات ونجاعة النصوص القانونية باإلضافة إلى االحترام المتبادل ب

  1والمؤسسات والمواطنين.

لك جل ذعلى هذا األساس تضع الدول مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وتسن أل     

ن واء موتنصب فرق للمراقبة والتدخل، وتسعى إلشاعة أج لمانعة والرادعة،القوانين ا

ء الشفافية في مختلف القطاعات علها تحصر هذه الظاهرة في نطاق ضيق دون القضا

قوية يه وتفذلك هدف يبقى مرهون باإلنسان وكيفية تنشئته وغرس قيم أخالقية  ألنعليها؛ 

رنا في رة قج الذي جاء به اإلسالم كان سباقا منذ أربعة عشالوازع الديني لديه. فالمنه

 تبيان طرق ووسائل وأساليب مكافحة الفساد وصوره في المجتمع، وردعه من خالل

ره تقراالتعاليم الشرعية الواضحة التي هذبت النفوس، كما وضع حدود وأحكام تضمن اس

حذر لها تي القرآن الكريم ك. فهناك ما يقارب خمسين أية فاالنحرافاتوأمنه من مختلف 

 من الفساد بشكل عام بجميع صوره وأشكاله وأنواعه.

لسلبية ها اوتبرز أهمية الموضوع في استفحال ظاهرة الفساد وبالنظر إلى تأثيرات       

مشكالت أخرى سياسية  النتشارفهي تعتبر سببا رئيسيا  على مختلف المجاالت،

خطط الح وعائقا أمام الحكم الراشد وسياسيات اإلصواجتماعية وأمنية واقتصادية، وتعد 

من  قانطالاالتنمية، وهو ما يحتم ضرورة التحرك للبحث عن سبل الوقاية منها ومكافحتها 

م تي تتشخيص حيثيات الظاهرة من جوانب عدة، أين تشكل هذه الدراسة أحد الجوانب ال

هرة وف على إشكالية ظافيها تشخيص ظاهرة الفساد من منظور إسالمي وفيها تم الوق

 الفساد في التصور اإلسالمي وآليات مكافحتها .    

 من هذا المنطلق تبتغي هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية :      

 ؟  ما هي المدلوالت والمعاني التي جاء بها مصطلح الفساد في القرآن الكريم .1

 ؟   السنة النبوية الشريفة ما هي المدلوالت التي ورد بها مصطلح الفساد في  .2

 ذلك ؟  ا فيما هو المنهاج الذي تبنته الشريعة اإلسالمية في مكافحة الفساد وآلياته .3

ة ت الكميعطياووفقا لطبيعة الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في جمع الم

ت ذا وفرةعلى بعض الدراسات والبحوث األكاديمية والكتب والدوريات المت باالستناد

طار إد في لنا جمع المادة العلمية عن موضوع الفسا يتسنىالعالقة بموضوع الدراسة حتى 

راء استقوالتصور اإلسالمي، وفي ضوء هذا المنهج تمت العودة إلى مصدر القرآن الكريم 

 عنا.بعض اآليات واالعتماد على بعض التفسيرات واالستنباطات ما يتصل منها بموضو

ضوع اد عليه في جمع بعض األحاديث النبوية الصحيحة والمتعلقة بموكما تم االستن

 الدراسة واستقرائها في ضوء شروحها من قبل بعض الباحثين. 
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  أوال/ مفهوم الفساد:        

 ُسودا فهو فَاسد،فَسادا فَ  يفسدُ،يفُسدُ وفَُسد الفساد نقيض الصالح، فَسد، :لغةأ(         

تى حء إليه ا أسادابروا وقطعوا األرحام، واستفسد السلطان قائده إذتفاسد القوم: تو وفَسيد،

ذا هوالمفسدة خالف المصلحة، واالستفساد خالف االستصالح، وقالوا  استعصى عليه،

 2األمر مفسدة  لكذا أي فيه فساد.

أي  مفسدة للمرء ***إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للعقل: " قال أبو العتاهية

متتبع الستخدامات العرب لهذه اللفظة يجد أنها تطلق على التلف والعطب، وال .3"مفسدة

فسد واللبن أي انتن وعطب، واالضطراب والخلل والجدب والقحط، يقال فسد اللحم أو 

ا بطل، وفسد الرجل جاوز الصواب والحكمة، وفسدت األمور اضطربت وأدركه العقل،

ثالثي ف س د وهو أصل يدل على الفساد من ال":وقال الراغب األصفهاني .الخلل

ه يضادوالخروج، فالفساد خروج الشيء عن االعتدال قليال كان الخروج عنه أو كثيرا، 

 .4"الصالح، ويستعمل ذلك في النفـس والبدن واألشياء الخارجة عن االستقامة

ظاهرة  على كون الفساد: يتفق علماء االجتماع المعنى االصطالحي للفسادب(         

نون يستخدمونه للداللة بصورة عامة على مجموع األعمال المخالفة للقااعية واجتم

وفي هذا الصدد  .والعرف، بهدف تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة

مة، ة عايقصد به "السلوك الذي ينحرف على المعايير والقواعد التي تنظم ممارسة وظيف

 التهاون في أو جماعي غير مستحق، أوأداء دور جماعي للحصول على نفع شخصي  أو

وهذا التعريف يركز  5؛االلتزام بمعايير األداء السليم للواجبات، أو تسهيل ذلك لآلخرين

 خرىعلى الدور االجتماعي وأهميته في توجيه السلوك الفاسد، واستبعد األدوار األ

  .اإلدارية والسياسية واالقتصادية

 لقرآن الكريم الفساد في ا مدلولثانيا/         

ة باإلساءة تكرر لفظ الفساد ومشتقاته في القرآن الكريم خمسين مرة كلها مقرون        

، لشركوالتدمير والتخريب واإلتالف في األرض، وأشارت اآليات إلى جملة المفاسد كا

هب  ونوإتالف الزرع والثمار، وإهالك النسل والتدابر، وقطع األرحام ونقض عهد هللا

 .6والحيف في الكيل والميزان، وبخس الناس أشياءهم األموال،

ولقد ورد أكثر ألفاظ الفساد في القرآن الكريم متعلقا بذكر الموضع، وهو األرض، قال     

ومرة حدد بالبر  .56األعراف اآلية  )َواَل تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض بَْعَد إِْصاَلِحَها:(هللا تعالى

 اْلفََساُد فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس ِليُِذيقَُهْم َظَهرَ ( والبحر، في قوله تعالى

ومرة بالقرى وهي البلدان واإلقليم  41الروم األية )بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَْرِجعُونَ 

ةَ أَْهِلَها قَالَْت ِإنَّ اْلُملُوَك إِذَا َدَخلُوا َقْريَةً أَ  (تعالى: هللاوالمدن، يقول  ْفَسُدوَها َوَجَعلُوا أَِعزَّ

ِلَك يَْفَعلُونَ  ، لَِّذيَن َطغَْوا فِي اْلباَِلدِ ا(ومرة بالبالد لقوله تعالى، 34اآلية  النمل)أَِذلَّةً َوَكذََٰ

ما نلحظه في اآليات أن هناك شبه تالزم في  ،12-11لفجر اآلية ا)فأَْكثَُروا فِيَها اْلفََسادَ 

وإذا قمنا بعملية إحصائية بسيطة  .7القرآن الكريم بين مصطلح الفساد وكلمة األرض

 39فسنجد أن الكتاب الحكيم استخدم كلمة الفساد وتصريفاتها متالزمة باألرض في حدود 

وهذا يدل على عموم وسعة . آن الكريمموضعا لكلمة الفساد في القر 50موضعا، من أصل 

فظاهرة الفساد التي يشير إليها القرآن الكريم ليست ظاهرة  ما يشمله موضوع الفساد،

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura89-aya12.html
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فردية أو شخصية، أو محدودة بمجتمع معين أو حاجة معينة، بل هـي ظاهرة تعم المجتمع 

 .8اإلنساني بأكمله

يَن َكفَُروا َوَصدُّوا الَّذِ  (ة، كقوله تعالى:وأحيانا ترد ألفاظ الفساد ومشتقاته مطلقة غير مقيد

ِ ِزْدَناُهْم َعذَابًا فَْوَق اْلعَذَاِب بَِما َكانُ   .889ة النحل اآلي)ونَ ْفِسدُ وا يُ َعن َسبِيِل َّللاَّ

من فوفي مواضع أخرى ورد لفظ الفساد في وصف كثير من األمم واألقوام واألشخاص، 

ُدنَّ فِي َلتُْفسِ  ي اْلِكتَابِ َضْينَا إِلَىَٰ بَنِي إِْسَرائِيَل فِ َوقَ ( بنو إسرائيل قال جل وعال هؤالء

ا َكبِيًرا تَْيِن َوَلتَْعلُنَّ ُعلُوًّ َويَْسعَْوَن فِي  (، وقال تعالى أيضا40اإلسراء اآلية ) اْْلَْرِض َمرَّ

ُ اَل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ    64المائدة اآلية)اْْلَْرِض فََساًدا  َوَّللاَّ

ْ  إِنَّ قَالُوا يَا ذَا اْلقَْرَنْينِ ) يأجوج ومأجوج يقول سبحانه وتعالى: وفي قصة وَج ُجوَج َوَمأْجُ  يَأ

 94الكهف اآلية (ُمْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض 

َوإِذَا قِيَل لَُهْم اَل تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض قَالُوا إِنََّما َنْحُن )المنافقون: قال رب العزة  -

ِكن الَّ يَْشعُُرونَ  ،ُمْصِلُحونَ  كما وصف هللا تعالى  .12البقرة اآلية (أاََل إِنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َولََٰ

كثيرا من أقوام األنبياء عليهم السالم بالمفسدين، مثل قوم لوط وشعيب عليهما السالم، 

 .10وفرعون وقارون

وبعد التّعرف على األوضاع التي ورد فيها لفظ الفساد ومشتقاته، نتطرق إلى معاني 

ومدلوالت الفساد من خالل آيات القرآن الكريم، فالقرآن اشتمل مصطلح الفساد بمعنى 

أوسع مما هو وراد في التعريف اللغوي أو االصطالحي، ليشمل الفساد العضوي 

والقرآن الكريم ال يستخدم  إلخ، ...داري والماليوالسلوكي، والحكمي واألمني، واإل

مصطلح الفساد في المعنى االصطالحي أو اللغوي فقط، بل يمتد ذلك ليشمل ما يقال على 

ألسنة الظالمين والطغاة في وصفهم لرسالة األنبياء والمرسلين، كوصف أتباع فرعون 

ِمن قَْوِم فِْرَعْوَن أَتَذَُر ُموَسىَٰ َقاَل اْلَمََلُ و)لدعوة موسى عليه الصالة والسالم بقولهم:

ا َوقَْوَمهُ ِليُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض َويَذََرَك َوآِلَهتََك، قَاَل َسنُقَت ُِل أَْبنَاَءُهْم َونَْستَْحيِي نَِساَءُهْم َوإِنَّ 

وتارة يطلق مصطلح الفساد على تهديد الحياة اآلمنة  127األعراف اآلية (فَْوقَُهْم قَاِهُرونَ 

 ):تعالىوترويع اآلمنين بقطع الطريق عليهم، وإزهاق أرواحهم ونهب أموالهم، قال هللا 

َ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن فِي اْْلَْرِض فََساًدا أَن يُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُ  وا إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن َّللاَّ

ْن  وتارة نجده  33المائدة اآلية (...ِخاَلٍف أَْو يُنفَْوا ِمَن اْْلَْرِض أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهم م ِ

يطلق على سفك الدماء وانتهاك األعراض، وذلك حين أورد ّللّا تعالى ذلك في التنديد بفعل 

ْنهُ )فرعون وقوله ْم يُذَب ُِح إِنَّ فِْرَعْوَن َعاَل فِي اْْلَْرِض َوَجعََل أَْهلََها ِشيَعًا يَْستَْضِعُف َطائِفَةً م ِ

، كما جاء هذا 0411القصص اآلية (أَْبنَاَءُهْم َويَْستَْحيِي نَِساَءُهْم إِنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 

المصطلح للداللة على اإلسراف بمفهومه العام، أي اإلفساد في األرض، واإلفساد مرادف 

الَِّذيَن يُْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض َواَل  ينَ َواَل تُِطيعُوا أَْمَر اْلُمْسِرفِ  )لإلسراف، قال ّللّا تعالى:

كما تجده في مواضع يدل على سفكك الدماء وإهالك  .152-151الشعراء اآلية (يُْصِلُحونَ 

ْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل َوإِ  )الحرث والنسل، والتخريب والتدمير وهذا لقوله تعالى

َماَء َونَْحُن نَُسب ُِح بَِحْمِدَك  فِي اْْلَْرِض َخِليفَةً، قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َمن يُْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك الد ِ

ُس لَكَ  ل كما تم استعمال لفظ الفساد للداللة على سرقة الما 30،12البقرة اآلية (...َونُقَد ِ

ا ِجئَْنا ِلنُْفِسَد فِي اْْلَْرِض َوَما ُكنَّا  )العام، لقوله تعالى: ِ َلقَْد َعِلْمتُم مَّ قَالُوا تَاَّللَّ

وجاء مصطلح الفساد للتعبير عن التجبر والتعظم في األرض  73يوسف اآلية ( َساِرقِينَ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya12.html
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اُر اْْلِخَرةُ نَْجعَ  :)والعمل بالمعاصي، قال ّللّا تعالى ا فِي تِْلَك الدَّ لَُها ِللَِّذيَن اَل يُِريُدوَن ُعلُوًّ

وجاء مصطلح الفساد بمعنى  .83القصص اآلية( اْْلَْرِض َواَل فََساًدا  َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتَِّقينَ 

القطيعة، أي قطع ما أمر ّللّا تعالى بوصله، مثل قطيعة األرحام والتدابر بين المسلمين، 

ئَِك ُهُم َويَْقَطعُوَن َما ...)قال تعالى: ُ بِِه أَن يُوَصَل َويُْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض، أُولََٰ أََمَر َّللاَّ

فََهْل َعَسْيتُْم ِإن تََولَّْيتُْم أَن تُْفِسُدوا فِي  )وقال ّللّا تعالى أيضا: 25الرعد اآلية (اْلَخاِسُرونَ 

عُوا أَْرَحاَمُكمْ  مدلوالت الفساد في  والطغيان يعتبر أحد؛ 22محمد اآلية( اْْلَْرِض َوتُقَط ِ

-11الفجر اآلية (َفأَْكثَُروا فِيَها اْلفََسادَ ، الَِّذيَن َطغَْوا فِي اْلباَِلدِ ):القرآن الكريم لقوله تعالى

12 13. 

وا َوَصدُّوا َكفَرُ  ينَ الَّذِ  )واستعمل مصطلح الفساد مرادفا للكفر والشرك باّلّل تعالى لقوله:    

ِ ِزْدنَاُهْم َعذَابًا فَْوَق اْلعَذَاِب بَِما َكانُ  إن الكفر باّلّل ؛88ة النحل اآلي(ونَ ْفِسدُ وا يُ َعن َسبِيِل َّللاَّ

فيهن،  ض ومنواتخاذ الشركاء من دون ّللّا يفسد السماوات واألرتعالى والبعد عن الدنيا 

، بَْل أَتَْيَناهُ  ْرُض َوَمنُت َواْْلَ اَواَولَِو اتَّبََع اْلَحقُّ أَْهَواَءُهْم لَفََسَدِت السَّمَ )لقوله تعالى: م فِيِهنَّ

ْعِرُضونَ   لَْو َكاَن فِيِهَما آِلَهةٌ  :)لىعاتوقال  ،71المؤمنون اآلية (بِِذْكِرِهْم فَُهْم َعن ِذْكِرِهم مُّ

ا ِ اْلعَْرِش َعمَّ ِ َرب  ُ لَفََسَدتَا، فَُسْبَحاَن َّللاَّ وجاء مصطلح .14 22ةاألنبياء اآلي(فُوَن يَِص  إِالَّ َّللاَّ

َسبَْت ْحِر بَِما كَ َواْلبَ  بَر ِ َظَهَر اْلفََساُد فِي الْ  )الفساد بمعنى الجدب والقحط، ومنه قوله تعالى:

ويقصد بالقحط   41وم اآليةالر (نَ ِجعُوالنَّاِس ِليُِذيقَُهم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم يَرْ أَْيِدي 

ب بسب والثمار الزرعهنا نقصان البركة في أعمال العباد كي يتوبوا، وقيل نقصان في 

 15المعاصي.

قوله كما ورد مصطلح الفساد في القرآن الكريم كمقابل لمصطلح اإلصالح، مثل      

ِ قَِريٌب  َواَل تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض بَْعَد إِْصاَلِحَها َواْدُعوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا، )تعالى: إِنَّ َرْحَمَت َّللاَّ

َن اْلُمْحِسنِينَ   (يَن يُْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض َواَل يُْصِلُحونَ الَّذِ )وقوله تعالى: 56األعراف اآلية (م ِ

َوقَاَل ُموَسىَٰ ِْلَِخيِه َهاُروَن اْخلُْفنِي فِي قَْوِمي  ...)وقوله تعالى: ؛152الشعراء اآلية 

 142.16األعراف اآلية (َوأَْصِلْح َواَل تَتَّبِْع َسبِيَل اْلُمْفِسِدينَ 

كريم، ن الدلوالت كثيرة وواسعة في القرآعطفا على ما سبق يمكن القول أن للفساد م    

 وتظهر في عدة صور، وتتخلص في جميع المعاصي التي من شأنها إصابة الهالك في

 خالصاألرض ما ظهر منها وما بطن، وسنحاول من خالل اآليات القرآنية السابقة است

 17بعض النقاط المهمة حول الفساد وهي: 

  سبة على أحسن وجه وأقومه، وكذلك بالنإن ّللّا سبحانه وتعالى قد خلق الكون

 لإلنسان، والذي خلقه المولى عز وجل في أحسن تقويم وعلى أفضل صورة، لذا

ح يجمع المفسرون على أن األصل في خلق اإلنسان والكون بكل عناصره هو الصال

 امة،هوالنظام والجمال، وهو التفسير الذي استخلص منه األصوليون قاعدة فقهية 

 في اإلنسان السالمة والبراءة، واألصل في األشياء اإلباحة.وهي األصل 

 ما خالفدائ إن اإلنسان هو الذي يقوم بإفساد األرض بارتكاب أفعال الفساد التي تأتي 

 األصل.

 .إن الفساد دائما ميل عن القصد والطريق، وانحراف عنهما 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura89-aya11.html
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  اقبةأمر بمعإن القرآن الكريم ينبه إلى أهمية الصالح والتحسين لألرض، ولهذا 

 المفسدين.

 ن د وأإن ّللّا تعالى يوجب على أولي األمر وجماعة المسلمين أن يقاوموا الفسا

 .يحاربوه

  :ثالثا/ مدلول مصطلح الفساد في السنة النبوية       

كي واألمني يستعمل القرآن مصطلح الفساد بمعنى واسع يشمل الفساد العقدي والسلو       

لفساد لول اتعرضنا األحاديث التي جاء فيها مصطلح الفساد لبيان مدما اس وإذاوالمالي، 

ما يدل كآن، ومعناه، لوجدنا أن مصطلح الفساد جاء ليدل على المعاني التي دل عليها القر

 أيضا:

في الجسد  أال وإن))عليه وسلم وهذا لقوله صلى هللا :18تلف الشيء وذهاب نفعهأ(        

وفي  ؛19((له وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلبصلحت صلح الجسد ك مضغة إذا

ه أسفل إنما األعمال كالوعاء إذا طاب ))يقول عليه أفضل الصالة والتسليم موضع أخر

إن اإلسالم بدأ ))عليه وسلم وقوله صلى هللا((20فسد أعاله طاب أعاله وإذا فسد أسفله

ين الذ ))ل؟ قارباء يا رسول ّللاّ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قيل من الغ

أول ما يحاسب عليه العبد ))عليه وسلم صلى هللاه أيضا وقول 21((يصلحون ما أفسد الناس

  .22((سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله يوم القيامة الصالة، فإن صلحت صلح منه

سنتي عند ب المستمسك))عليه وسلم صلى هللا : كقولهل إلى غير صالحتغير الحاب(        

 . 23((فساد أمتي له أجر شهيد

على والديه  شر الناس ثالثة متكبر))عليه وسلم صلى هللا قال فساد ذات البين:ج(        

عن أبي و يحقرهما ورجل يسعى في فساد بين الناس بالكذب حتى يتباغضوا ويتباعدوا..."

ن درجة مأفضل أال أخبركم ب ))عليه وسلم  عنه قال رسول ّللّا صلى هللاالدرداء رضي ّللاّ 

 .24(( قةلحالاالصيام والصدقة، قالوا بلى: قال: صالح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي 

د ي امتداتلف هالشريفة ال تخ النبويةومن خالل ما سبق نجد أن معاني الفساد في السنة     

ن عجه له وخرولما ورد في القرآن الكريم، ومن مدلوالته: تلف الشيء وذهابه، واختال

قات المألوف والبطالن، وتغير الحال إلى خالف الصالح، كما جاء بمعنى قطع العال

 .وتخريب الصالت بين األرحام

 :في مكافحة الفساد وآلياتهارابعا/ الشريعة اإلسالمية        

مية سالنظم اإلس ال( العقيدة والعبادة ودورها في الوقاية من الفساد: العقيدة اإلسالمية أسا1

ضبط سه وجميعا، وتهدف إلى تحقيق السمو الروحي للفرد وربطه باهلل تعالى، وتنمية نف

تهم القاغرائزه، من أجل إقامة العدل بين الناس، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم وتنظيم ع

ة للعقيد كان وقيامها على أساس التعاون والمحبة، وهذه المعاني ال يمكن أن تثمر إال إذا

ن جزء نسافس الفرد، حتى تنبعث فيه الرقابة اإللهية على الكون كله، واإلحظ وافر في ن

 المتناعواح التي تواجه سلوكه وتصرفاته ونواياه إلى فعل الصال الرقابةمنه فيتأثر بهذه 

  25عن الفساد.

للعقيدة تأثير كبير على اإلنسان، فهي تؤثر على طباعه وسلوكه وتفكيره، والعقيدة 

فالشعور برقابة هللا عزوجل . 26 واالنضباطلسعادة للبشرية واالستقامة اإلسالمية تحقق ا
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في التصرفات من شأنه أن يعلي الحس بالمسؤولية وتستمر مراقبة اإلنسان لذاته ويحاسبها 

 حاسب.تقبل أن 

لعقيدة يا عن ارا حوأما العبادة فقد جعلها هللا تعالى غاية الوجود اإلنساني، كما جعلها تعبي

لذي لب اقر في قلب المسلم، وتنقلها من حيز الفكر المجرد حتى تستقر في القالتي تست

ورها ا ونيحس ويشعر، وإلى مجال العمل الصالح، فيجعلها بذلك قوة دافعة ، لها حرارته

.  الصالح لعملوأثرها في الحياة، ومن هنا كان االقتران في القرآن الكريم بين اإليمان وا

 الروحيةوسية موقعه الحقيقي في هذا الوجود، وترقي الجوانب النفوالعبادة تذكر اإلنسان ب

. فهي تشمل جميع نواحي 27عنده، وهي غير منفصلة عن أي جانب من جوانب الحياة

كل  ه منالحياة، وبوسع المسلم أن يمارسها في كل وقت، مما يجعله يقظ الضمير، وتحمي

جات د حاؤون الدنيا أيضا، مثل سالشرور، والعبادة بمفهومها الشامل تتحقق بالعمل لش

ى جباته عللوا الناس، ومد يد العون إليهم ابتغاء مرضاة هللا عزوجل، من هنا فأداء المسلم

 28، فهو في عبادة مستمرة.يها بالصورة التي يرضى هللا عنها، ويخلص فأكمل وجه

مر عناه األمع م: يتأصل الوازع الديني من االعتقاد السليم، الذي ج( تقوية الوازع الديني2

 اي ))لم ه وسباإليمان الوارد في حديث أبي عمرة الثقفي أنه سأل رسول هللا صلى هللا علي

أمنت  قل المالصالة والس عليهقوال ال أسأل أحد غيرك فقال  اإلسالمرسول هللا قل لي في 

مة ألن االستقامة درجة تتطلب اإليمان والعمل الصالح وهي استقا29، ((باهلل ثم استقم 

 ه عليهايتوجو، فإن األعمال التي يأتي بها المكلف والتصرفات وإذا صلح االعتقاد األعمال

 الشريعة في جلب مقاصدالخطاب الشرعي تحتاج إلى تعهد الحراسة حتى تسير وفق 

  30.الصالح ودرء الفساد

ني لديزع ا، بحيث يتقوى الوامية تربية أفراد المجتمع المسلممن أهداف العقيدة اإلسال

هذه بعتنى االداخلية أو الذاتية في نفس المؤمن، فاإلسالم  بالرقابةبينهم، ويسمى ذلك 

 مله، الل يعالرقابة عناية فائقة، حتى أنه جعلها أساسا للرقابة عند كل مسلم وفي كل عم

السنة آن ويخص الحاكم دون المحكوم أو األمير دون المأمور، وإنما يحاول بأساسية القر

هذا  القيقرارة كل إنسان وازعا داخليا نطلق عليه الوازع الديني أو األخ أن يربي في

عيار المف، عية وال تعطي له وزنا أو اعتباراالوازع ال تعرفه على اإلطالق النظم الوض

تي نية، الاأل الذي تقاس به األعمال في تلك النظم هو المعيار المادي، وهو معيار المنفعة

صية عمل ما، فالمحرك الوحيد هو المنفعة والمصلحة الشختعود على الفرد من جراء 

  31فقط.

فالقلب أو الضمير مثل ما هو شائع هو المنطلق لألفعال واألقوال المشروعة وغير     

المشروعة، لذلك حرص اإلسالم على المحافظة على سالمة الفطرة في اإلنسان، وتالفي 

فع الفساد بتطهير القلب، والمداومة على الخلل المنافي لالستقامة والصواب، ومقاومة دوا

بواعث االنحراف والضالل  تزكيته ودعمه بنور الحق وتبديد الظلمة التي تغشاه ومواجهة

أما بالنسبة للعبادات فلها هي األخرى دور كبير في بناء المجتمع الصالح،  32.والفساد

ها بالخضوع والتذلل هلل وسميت العبادات بهذا االسم ألنها من التكاليف التي ينبغي تأديت

علن وحسن فالصالة تربي في صاحبها حس المراقبة هلل تعالى في السر وال 33.جل وعال

ورقابة ذاتية، فالصالة  إيماني، فالمصلي يقوم بواجبه بوازع التصرف في القول والعمل

نكر تقتضي أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك، وهي تنهى عن الفحشاء والم
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في كل فعل. وتعود الصالة على حصر الذهن في المفيد النافع أخذا من طلب الخشية في 

، وهذا من شأنه أن يوجه عقول األفراد كر والقرآن وعدم الغفلة والنسيانالصالة بتدبر الذ

 إلى األهداف المفيدة التي تعود عليهم.

هو ، فلفرددى الالوازع الديني  لتقوية تجدر اإلشارة إلى أهمية التنشئة الدينية كعامل مهم

وت لى صإلف المرء أن يستمع يفعل بالنفوس ما ال يفعله وازع القوة والسلطان، فإذا أ

ر شرو ، وأنه مراقب من ربه ويخشى عقابه، فقد أمن المجتمع واستراح بكثير منضميره

   34.ع السلطانوازبخالف االعتماد على 

ا ضعتهوتشريعات الوقائية لمنع الفساد التي : إن من أهم ال( حسن اختيار العاملين3

باقا سولقد كان اإلسالم  ضوابط وسياسات االختيار للوظيفة،هي  اإلسالميةالشريعة 

كز تي يرألن الموظف العام هو من أهم األركان ال ،لوضع الضوابط التي تحد من الفساد

.  35روطالشلمواصفات وعليها اإلسالم في منع الفساد، لذا ينبغي أن تتوفر فيه جملة من ا

لم وسه ولقد كانت أسس التعيين وتقليد الوظائف العامة في عهد الرسول صلى هللا علي

ة لى عنصر الكفاي، عبارة عن أسس موضوعية تستند إوعهد الخلفاء الراشدين بعده

. وعليه كان خلفاء وحكام الدولة 36، واألمانة واألخالق من جهة أخرىوالمقدرة من جهة

لفساد امنع يركزون على اختيار الموظف الذي تتوافر فيه الموصفات المطلوبة ل اإلسالمية

أو  إهماله ه أووالحد منه، وكانوا يعتبرون أن الوالي أو القائد هو أحد أسباب الفساد بضعف

 عدم تطبيقه للنظم التي تحد من االنحراف. 

  37:وأساس التوظيف للوظيفة العامة في اإلسالم هي    

 يفة من علم فني أو إداري أو مهنيلى أداء العمل وتتطلبه الوظالمقدرة ع. 

 تزم م ملااللتزام التعبدي والسلوك الخلقي لشاغل الوظيفة، ذلك أن المجتمع المسل

لسلوك ي ارز ذلك فبالقواعد واألسس الفكرية التي يقوم عليها اإلسالم، والبد أن يب

 .اليومي للفرد

بيل لى سيعة اإلسالمية لمن يتولى الوظيفية نذكر عومن بين الشروط التي أقرتها الشر

 المثال ال الحصر:

نه  ع: ويستدل على ذلك بما حدث ألبي ذر الغفاري رضي هللاأ( صالحية الفرد للوظيفة

 ي؟ قالرسول هللا أال تستعملن قلت يا:))في الحديث الصحيح أن  أبا ذر قالفقد ورد 

زي خامة فضرب على منكبي، ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القي

فيجب على ولي األمر أن يولي كل  38((وندامة، إال من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها

في  بمعنى وضع الرجل المناسب ؛عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل

 المكان المناسب ألن االستحقاق هو بمثابة أداء للواجب .

بل تعني  يها،ب( القوة : والقوة المقصودة هنا ليست القوة البدنية وإن كانت قد تشتمل عل

ة ثال مهمميه، توفر القدرات التي تجعل الفرد متمكنا من أداء الفعل أو المهمة الموكلة إل

 بقينحكام الشرعية، واإلطالع على اجتهاد الساالقضاء تتطلب معرفة القوانين واأل

خص تر ذلك من األمور التي ومقدرته على استنباط األحكام استنادا عليها، إلى غي

قتال ى الفالقوة المطلوبة هي الشجاعة والقدرة عل القضاء، أما إذا كانت المهمة حربا

    39.ون الحرب وأساليبها والخبرة فيهاومعرفة فن
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نة في ألماا، وقد تعدد ذكر ع إلى خشية هللا وترك خشية الناسألمانة ترج: وامانةج( األ

نها في شغل الوظائف ومالقرآن الكريم في عدة مواضع مما يدل على أهميتها وخاصة 

َ يَأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّوا اْْلََمانَاِت إِلَ  )قوله تعالى ِس أَن تُم بَْيَن النَّاإِذَا َحَكمْ َها وَ ىَٰ أَْهلِ إِنَّ َّللاَّ

ا يَِعُظُكم بِهِ  َ ِنِعمَّ َ  تَْحُكُموا بِاْلعَْدِل إِنَّ َّللاَّ  58 سورة النساء اآلية(ا ِميعًا بَِصيرً اَن سَ كَ  إِنَّ َّللاَّ

نه  عوورد عن النبي عدة أحاديث تدل على عظم األمانة ومنها عن أبي هريرة رضي هللا

كيف  ل، قا مانة فانتظر الساعةعت األإذا ضي ))قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال

 .40((إذا أسند األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رسول هللا قال إضاعتها يا

ر ، وخيمإلسالاي اإلسالم مبدأ أساسي في : االختبار قبل االختيار فد( االختبار والمقابلة

رضي  جبل مثال على ذلك المقابلة التي أجرها الرسول عليه الصالة والسالم مع معاذ بن

ب أجا ، بعدمامنيقاضيا على ال اختيارههللا عنه، والتي انتهت بموافقة الرسول على 

.وكذلك انتهج الخلفاء من بعده 41التي رضي بها رسولنا صلى هللا عليه وسلم اإلجابات

هم مانتأنهجه صلى هللا عليه وسلم في اختيار الوالة والعاملين فكانوا يختبرون مدى 

 وابطم قبل أن يسندوا إليهم المناصب والمسؤوليات هذه هي أهم ضونزاهتهم وكفاءته

ناك ن هأ، إال إلسالمي فيما يتعلق بهذا الموضوعاالختيار للوظيفة العامة في الفقه ا

.إلخ من لبعض المواقف، الرفق واإلحسان والرجولة واالنتماء .. كاإلسالمضوابط أخرى 

 الضوابط المتعددة. 

بة على لرقاضع اإلسالم مجموعة من القواعد األصولية التي تحكم ا: لقد و( نظام الحسبة3

سوق من ة الاألسواق لتكون مرشدا ومعيارا لتقويم سلوك التجار، وللتأكد من طهارة ونظاف

ضع و. كما ستغالل وكل ما يسبب ضرر للمجتمعاالحتكار والجشع والغش والتدليس واال

 42ظام الحسبة.نظاما يضمن تنفيذ تلك القواعد أطلق عليه ن

 43.هوالحسبة يقصد بها أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعل

، لمنكراي عن األمر بالمعروف والنهودليلها في القرآن الكريم تلك اآليات التي تدعو إلى 

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَ ))كقوله عزوجل  نُكْم أُمَّ يَْنَهْوَن َعِن وَ ِف َمْعُروالْ ُروَن بِ أْمُ َوْلتَُكن م ِ

ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  اْلُمنَكرِ  الَِّذيَن إِن  ))قوله تبارك تعالىو 104آل عمران األية سورة ((َوأُولََٰ

َكاةَ  اَلةَ َوآتَُوا الزَّ نَّاُهْم فِي اْْلَْرِض أَقَاُموا الصَّ كَّ ِ وَ َونََهْوا َعِن اْلُمنَكِر  اْلَمْعُروفِ ُروا بِ أَمَ وَ مَّ  َّلِلَّ

 41سورة الحج اْلية  ((َعاقِبَةُ اْْلُُمورِ 

، هللا رضي أما من السنة النبوية فالحديث المشهور الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري

ِ َصلهى ّللاه  إِْن لَْم ، فَ ا, فَْليُغَيِّْرهُ بِيَِدهِ ُكْم ُمْنَكر  أَى ِمنْ رَ  َمنْ  )) َعلَْيِه َوَسلهَم يَقُولَسِمْعُت َرُسوَل ّللاه

. ولقد كانت الحسبة في ((44إِليَمانِ اْضعَُف  أَ يَْستَِطْع فَبِِلَسانِِه، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع َفبِقَْلبِِه، َوذَِلكَ 

، وفالمعربالنهي عن المنكر واألمر بداية عهد الدولة اإلسالمية بمفهومها البسيط وهو 

هيئة  تطورتراشدون من بعده، ولم ويشرف عليها مباشرة النبي عليه السالم ثم الخلفاء ال

 .ام بهاهتمتن متعددة حالت دون االالحسبة في العهد األموي لما استبان لها من مشاكل وف

لك ، وذلكن في العهد العباسي عرفت هيئة الحسبة تطورا في الجانب النظري أو العملي

سالمي اإل مجتمعلشدة الحاجة إليها في تنظيم وترتيب أمور الناس؛ نتيجة لما طرأ على ال

هذا ومن دخول عناصر عديدة، وتأثره بما دخله من عادات وصناعات وتجارات مختلفة، 

 .رقعة الخالفة اإلسالمية التساعنظرا 
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 الفساد ه منفالحسبة في النظام اإلسالمي أضحت قاعدة من قواعد بناء المجتمع ووقايت    

 د فيهتختفي فيه الرذائل وتسو، وأساس من أسس تكوين مجتمع فاضل نظيف واالنحرافات

 45.الفضائل، فهو وسيلة من وسائل مقاومة الشر وحماية المحارم

د "...قوهللا في األحكام السلطانية بأنهاالماوردي رحمه  : يعرفها( والية المظالم4

ة قود "، وكلم46المتظالمين إلى التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة 

ن لم أ. ويرى الدكتور ظافر القاسمي أن األصل في المظاال المتظالمينهنا تعني إيص

ان؛ مرلعايتولى الخليفة الفصل فيها، ولكن اتساع رقعة المملكة اإلسالمية، واستبحار 

ظالم الم ، أدت إلى أن يعهد في العصر العباسي بالنظر إلىوتعدد مهام الخليفة وتنوعت

يما فمال في تعدي الوالة على الرعية، وجور الع إلى شخص أخر. ومهمته الرقابية النظر

ابة ، والرقمال يجبونه من األموال من الرعية بالزيادة المستحق عليهم إما ألنفسهم أو لبيت

قص على كتاب الدواوين فيما يستوفون ويوفون به، والنظر في تظلم العاملين من ن

دات قاف ومراعاة العباأجورهم أو تأخرها عنهم، ثم رد العضوب واإلشراف على األو

م كاذ أحالظاهرة، وأخيرا النظر فيما عجز عنه والة الحسبة في المصالح العامة وتنفي

دارة ل اإل. وعليه فدوره الرقابي هو الرقابة على أعماالقضاء لضعف القضاة عن التنفيذ

 ير .أختدون العامة في جميع مستوياتها وكانت له السلطة والمهابة لتنفيذ أحكامه فورا و

الهم أمو إن إيجاد ديوان حقيقي للمظالم يتلقى شكاوي المواطنين الذين استنزف الفساد

 وأعمارهم وجهودهم يحميهم ويرد الحقوق ألصحابها دون خوف من مسؤول مهما عال

ن ن بيمنصبه مما يقلل من احتماالت الفساد الحكومي ونشر األمن واآلمان واالطمئنا

ما  تحدثل المتقدمة والحكومات إلى ضرورة سد الفراغ، فاساألفراد. ولهذا تنبهت الدو

 هاز الذيليكون هو الج –التسمية من دولة ألخرى  مع تفاوت في –مى بديوان المظالم يس

م لم هم ثيضطلع بمهمة االنفتاح على األفراد الذين انتقصت السلطة التنفيذية من حقوق

كوى الش لجهاز من كونه مرجعا لتلقييجدوا من يفزعون إليه. وتطور األمر فتحول هذا ا

وفقا  يلهاإلى جهاز لرصد أنماط الخلل والعيب في ممارسات الجهاز اإلداري واقتراح تعد

ة عام لما يراه محققا لألنصاف وروح القانون، ومن ثم إلى مؤسسة تعنى بوضع معايير

ئمة لمالف واأساسية للممارسة الصحيحة لإلدارة متوخية في ذلك توافر العدالة واإلنصا

اضي في الممارسة اإلدارية بوصفها متطلبات ضرورية تضاف إلى المتطلب األصيل الق

    47 .اإلداريبتوافر المشروعية في القرار 

: إن التشريعات العقابية تمثل في جوهرها الرعاية الواجبة ( تطبيق نظام العقوبات5

سير حياة األفراد وانتظامها  لصيانة نظم المجتمعات اإلنسانية والحماية الالزمة لحسن

. المنهج ا يكفل لهؤالء األمان والطمأنينةبم 48واالنحرافوالدفاع عنها ضد الخلل 

اإلسالمي يسهم إسهاما بالغا في حماية الفضيلة ونشرها وتمكينها في المجتمع ومحاربة 

 ترازيوالتعالرذيلة وإبعادها عنه، وقد اتخذ أسلوب العقوبة من خالل التأديب بالحدود 

. وتتسم  49لتحقيق ذلك، فقد أقر اإلسالم بالعقوبة على كل ما يمس الفضيلة ويعتدي عليها

قضية الجريمة والعقاب في الشريعة اإلسالمية بوضع متميز بين سائر التقنيات الجنائية 

المقارنة، حيث عالجها الشارع الحكيم في إطار النظام القانوني الشامل المتكامل الذي 

. فالتجريم والعقاب في النظام نب الحياة، ويصلح لكل زمان ومكانوايغطي كل ج

اإلسالمي يتوجه مباشرة إلى صيانة وحماية المصالح المعتبرة في اإلسالم وهي الدين 
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والنسل والنفس المال والعقل، وأي اعتداء على مصلحة من تلك المصالح يعتبر جريمة 

. والحدود  50سب جسامة الفعل اإلجرامييعاقب فاعلها ويختلف بالطبع مقدار العقاب ح

 . وتعزيرالشرعية بمعنى العقوبات وما معنى الحدود من قصاص 

ن مالعقوبات الشرعية هي زواجر وجوابر في آن واحد، فهي زواجر تمنع الناس     

وابر هي جو، ثانية الرتكابهاارتكاب الجرائم، فإن هم ارتكبوها وقعت عليهم فال يعودون 

. بينما التعزير هو العقوبات 51 اآلخرةفيذها على الجاني في الدنيا يقيه عذاب بمعنى أن تن

قاضي و الأها لولي األمر التي لم يرد نص من الشارع الحكيم ببيان مقدارها وترك تقدير

 52. كما أن التعزيرات للمعاصي والجرائم التي ليس فيها حد تشتمل: المجتهد

  ،والنفي(.التعزيرات البدنية ) القتل، الحبس 

 .)التعزيرات المالية )اإلتالف، الغرامة، المصادرة ، والتغيير والتمليك 

  شهير(.والت ) اإلعالم، الوعظ، التوبيخ، والهجر، التهديد، العزل النفسيةالتعزيرات 

، (لردةا، الحرابة، القذف، البغي، أما جرائم الحد هي ) الزنا، السرقة، شرب الخمر 

و أ، مداالنفس أو أطرافها سواء كانت عجرائم االعتداء على  والقصاص والدية تكون في

ر نتشاا. وعليه فتطبيق العقوبات كما ورد في اإلسالم يكفل الحماية للمجتمع من خطأ

ي وع فالفوضى واالضطرابات والفساد، لتحقيق العدل والمساواة وردع للمجرم من الوق

 الجريمة وزجر له من العودة إليها.
  خاتمة:        

ء موضوع ياللقد سبقت تعاليم الدين اإلسالمي القانون الوضعي بقرون من خالل إ         

عمل لاهرة واالظ ، وحدد األساليب واآلليات الكفيلة بالوقاية من هذهالفساد األهمية البالغة

ة ، وذلك من خالل تهذيب النفس، والعمل على تقويعلى مكافحتها حتى قبل وقوعها

ان واإليم لصحيحلذي له األثر البالغ في تزكية النفس ألن منشأه االعتقاد اا الدينيالوازع 

ي تكفل يمانباهلل عزوجل ألن ذلك من شأنه أن يخلق في الفرد رقابة  ذات وازع أخالقي وإ

 نبغييله عدم الوقوع في الخطأ. كما شددت تعاليم ديننا الحكيم على ضوابط وقواعد 

 علقةولي مناصب معينة حيث حددت شروط ومواصفات متمراعاتها في اختيار األفراد لت

 .بالكفاءة والمهارة واألحقية

طبقت  ندماورقيها ع ازدهارهاإن التاريخ يشهد على أن الحضارة اإلسالمية بلغت أوج     

 لتصدي، وحتى نتمكن من اي القرآن والسنة النبوية الشريفةلما جاء ف استنادالشرع 

ى ره حتوالعمل على تطبيق تعاليم الدين اإلسالمي بحذافيلظاهرة الفساد يجب الرجوع 

 .نضمن عدم الرجوع أو حتى تكرار ارتكاب نفس الجرائم

 :التوصيات

  عاتاطلقلضمان السير الحسن والسليم ل مركزيمستوى الالعلى إنشاء هيئات رقابية. 

 ة.صارمة وعدم التهاون في تطبيقها للحد من هذه الظاهر وتشريعات سن قوانين 

 .اتخاذ إجراءات أكثر شفافية وبعيدة عن البيروقراطية 

  الدين اإلسالمي والسنة النبوية في مناحيأحكام ضرورة الرجوع إلى تطبيق 

 المعامالت االقتصادية .
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  ثل متطبيق بعض اإلجراءات المستمدة من الشريعة اإلسالمية والتراث اإلسالمي

 قاعدة من أين لك هذا؟

 

 

 

 الهوامش :
                                                           

بحوث  عيشور نادية، العقالنية الرشيدة في ضوء فلسفة الشراكة المجتمعية المعاصرة، 1

، النامي عالماتيجية التغيير في الالملتقى الدولي حول الحكم الرشيد وإستر وأورق عمل

 251، ص2007أفريل  9-8جامعة فرحات عباس سطيف ، 

 2341، ص ب سالقاهرة،، المجلد الخامس، دار المعارف، لسان العربابن منظور،  2

ة، ية قرآنيرؤ-الفساد مفهومه وأسبابه وسبل القضاء عليه عبد هللا محمد الجيوس،"  3

ز ية، مركألمناالمؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية للعلوم 

 .4،ص 2003الدراسات والبحوث، الرياض، 

، لبنان، بيروت ،3، دار المعرفة، طالمفردات في غريب القرآن ،الراغب األصفهاني 4

 . 381ص ،2001

اقع اإلجراءات األمنية المتخذة للحد من جرائم يم الخثران، "وهعبد الكريم بن سعد إبرا 5

ية الفساد من وجهة نظر العاملين في أجهزة مكافحة الرشوة في المملكة العرب

ية لعربامعة نايف جا ، قسم العلوم الشرطية،ودية"، رسالة ماجستير غير منشورةالسع

 .22،ص 2003، الرياض، للعلوم األمنية

، تجريم الفساد في اتفاقية األمم المتحدة دراسة رسيعبد هللا بن سعود الفا أحمد بن 6

، غير منشورة، تخصص التشريع الجنائي اإلسالمي ماجستيررنة ". رسالة مقا

 .09، ص2008جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، 

عبد الرزاق مقري، الحكم الصالح وآليات مكافحة الفساد، دار الخلدونية، الجزائر،  7

 .66،ص 2005

المؤتمر العربي  منهج الشريعة في مكافحة الفساد،الباقي عبد الكبير عبد الواحد،  عبد 8

 . 04ص ،2003الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 

، مفهوم الفساد واإلفساد في ضوء آيات القرآن الكريمعبد الرحمان جميل قصاص،  9

ية،  ألمناكاديمية نايف العربية للعلوم المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أ

 08،ص. 2003الرياض، 

محمد أحمد الصالح، "التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية"، المؤتمر  10

مركز  العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،

 .05ص 2003الدراسات والبحوث، الرياض، 

ترابي، "مفهوم الفساد في ضوء نصوص القرآن والسنة النبوية"، البشير على حمد ال 11

كز ية ، مرألمناالمؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية للعلوم 

 . 10، ص 2003الدراسات والبحوث، الرياض، 
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 .11 عبد الرحمان جميل قصاص، مرجع سبق ذكره، ص 12

السوسي، "الفساد وأسبابه دراسة قرآنية عبد السالم حمدان، ضيائي نعمان  13

 2007،غزة ،02،العدد  15، المجلد مجلة الجامعة اإلسالميةموضوعية"، 

  www . iugaza.edu.ps .12/26/2018تاريخ اإلطالع.180ص

 09عبد الرحمان جميل قصاص، مرجع سبق ذكره، ص.  14

 .11محمد أحمد الصالح، مرجع سبق ذكره، ص 15

 .175، ضيائي نعمان السوسي، مرجع سابق ، صعبد السالم حمدان 16

، جامعة استراتيجيات مكافحة الفساد: مالها وما عليهاعامر خضير حميد الكبيسي،  17

 .17 ،ص2006نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،

 .15البشير على حمد الترابي، مرجع سبق ذكره، ص 18

ي والمالي وسبل مواجهتها جنائيا الفساد اإلدارعبد هللا سالم علي حمودة الكتبي،  19

  .45 ،ص 2011، الباحث اإلماراتي، الشارقة، دراسة مقارنة

، مكتبة التربية العربية لدول الخليج،  صحيح ابن ماجة، األلباني محمد ناصر الدين 20

 . 409هـ ، ص1408، بيروت ،  2ج

د عبد الباقي، ، تحقيق محمد فؤاسنن النسائيجمعة اإلمام أحمد بن شعيب النسائي،  21

 .355،حديث رقم  83، ص 1دار الفكر، بيروت، ب ت، ج 

 .234نفس المرجع ، ص 22

 .46عبد هللا سالم علي حمودة الكتبي، مرجع سابق ،ص 23

يوسف بلمهدي، مفهوم الفساد وأنواعه في الشريعة اإلسالمية، تاريخ اإلطالع  24

 https://repository.nauss.edu.sa/bitstream 8، ص 12/26/2018

طاع العام في االقتصاد ، "وسائل مكافحة الفساد االقتصادي في القالعلي صالح 25

،  1، العدد 12، جامعة دمشق ، المجلد مجلة العلوم االقتصادية والقانونية، اإلسالمي"

 .430-129ص  ،، ص2005دمشق ،

 ،السعودية الحسبة والسياسة الجنائية في المملكة العربية، د بن عبد هللاالعريفي سع 26

 .184، ص2002، الرياض، 2مكتبة الرشد، ط

، ، جدة1،طأثر العقيدة اإلسالمية في اختفاء الجريمة ،عثمان بن جمعة ضميرية 27

 .48، ص 2000

"منهج الشريعة اإلسالمية في حماية المجتمع من الفساد المالي  بن ناصر عبد هللا، 28

خصص ماجستير غير منشورة ،ت واإلدراي دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية"، رسالة

 .72، ص2008الفروع الفقهية ، جامعة نايف العلوم األمنية ، الرياض ،

، تحقيق محمد أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، ابن عاشور محمد الطاهر 29

 .214، ص2001، األردن ،، دار النفائس1الطاهر الميساوي، ط

، المعهد 1، طمحمد الطاهر بن عاشور نظرية المقاصد عند اإلمام، الحسني إسماعيل 30

 . 396، ص 1995، الو م األمريكية ،العالمي للفكر اإلسالمي
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 ،1، طالرقابة اإلدراية في اإلسالم المبدأ والتطبيق دراسة مقارنة، حسنين علي محمد 31

 . 94، ص1985، لتوزيع ، القاهرةدار الثقافة للنشر وا

 ،سة الجنائية المعاصرة والشريعة اإلسالميةاتجاهات السيامحمد بن المدني بوساق،  32

 .118، ص2002 الرياض، ، أكاديمية نايف للعلوم األمنية،1ط

، دار النفائس للنشر 1،طمكانة العبادات في ضوء القرآن والسنة، أحمد سالم ملحم 33

 .11، ص2004،األردن ،والتوزيع، عمان

ص  ،، ص1983، بيروت، دار الشروق، 1، طمن توجيهات اإلسالم، شلتوت محمود 34

354،355. 

، أكاديمية 1، طسياسة اإلسالم في الوقاية والمنع من الفسادأحمد معاوية أحمد سيد،  35

 .227-226، ص ص 2003،الرياض،نايف للعلوم األمنية

، دار 1، طتنظيم العمل اإلداري في النظام اإلسالمي، األغبش محمد عبد الرحمن 36

 .68، ص1992، الرياض ،النشر الدولي

دار الخريجي للنشر والتوزيع،  ،7ط اإلدارة في اإلسالم،أبو سن إبراهيم، أحمد  37

 .57، ص2006، الرياض

 .2351بغير ضرورة، حديث رقم ، باب كراهة اإلمارة كتاب اإلمارة، صحيح مسلم 38

، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، 1،طالقيادة التربوية في اإلسالم  ،اهيم مفيدة محمدإبر 39

 .176، ص1997ن، عما

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث ، ماعيل بن عثمان بن محمد الكورانيأحمد بن اس 40

 ص، 1971، ضبطه محمد بن رياض األحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، البخاري

  .)باب األمانة( 59، رقم الحديث 348

 .56بن ناصر عبد هللا ، مرجع سبق ذكره، ص 41

الحسبة في اإلسالم بين النظرية والتطبيق دراسة ، دصبحي عبد المنعم محم 42

 .19، ص1994، دار رياض الصالحين، الفيوم، مصر ،1،طمقارنة

عصام ، تحقيق الدينية واآلياتاألحكام السلطانية أبو الحسن علي المارودي،  43

 .  363، ص1996، ، المكتب اإلسالمي، بيروت1ط الحرستاني ومحمد الزغلي،

، باب كون النهي عن المنكر من اإليمان وأن اإليمان يزيد ب اإليمانكتا، رواه مسلم 44

    .78، رقم الحديث المعروف والنهي عن المنكر واجبانوينقص وأن األمر ب

، دار الرشد، 1،طالحسبة والنيابة العامة دراسة مقارنة، سعد بن عبد هللا العريفي 45

 .23، ص1987، الرياض

 .126جع سبق ذكره ، صدي، مررأبو الحسن علي الماو 46

،  مجلة دراسات وأبحاث، "الفساد ومكافحته من منظور إسالمي"، عبد الحق حميش 47

 .129، ص2003،، زيان عاشور الجلفة ، الجزائر14العدد 

التشريعات العقابية ومكافحة الجريمة خصائصها وأصولها ، مودعبد الحميد مح 48

، ة، مكتبة وهب1ارنة موازنة،ط، دراسة مقوتفسيرها مع وسائل مكافحة الجريمة

 . 3،ص1993القاهرة، 
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الفساد األخالقي في المجتمع  أسبابه أثاره عالجه في ضوء التركي ناصر بن عبد هللا،  49

 .328، ص2002،مطبوعات وزارة الشؤون اإلسالمية، الرياض ،1،ط اإلسالم

ارة العامة ، ، معهد اإلد جريمة الرشوة في النظام السعودينور أسامة محمد عجب،  50

 .13، ص1997الرياض، 

 ، 1، طالقصاص والحدود والتعزير أحكام الجرائم في اإلسالمالرافعي مصطفى،  51

 .15، ص1996الدار اإلفريقية العربية ، بيروت ، 

، القاهرة ،، دار الفكر العربيالجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، بو زهرة محمدأ 52

 .151ص ،2006

 

 :جعالمصادر والمرا

والتوزيع،  ، دار مجدالوي للنشر1،طالقيادة التربوية في اإلسالم  إبراهيم مفيدة محمد،

 .1997عمان، 

 طاهرل، تحقيق محمد ا أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، ابن عاشور محمد الطاهر

 .2001، األردن ،، دار النفائس1الميساوي ، ط

 .، ب سلقاهرةالمعارف، ا ، المجلد الخامس، دارلسان العرببن منظور، ا

تاني الحرس ، تحقيق عصام الدينية واآلياتاألحكام السلطانية دي، رواأبو الحسن علي الم

 .  1996، ، المكتب اإلسالمي، بيروت1ط ،

 .0062،  ، القاهرة ، دار الفكر الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، أبو زهرة محمد
 .2006،  للنشر، الرياض دار الخريجي ،7ط إلسالم،اإلدارة في اأبو سن إبراهيم، أحمد 

يث الكوثر الجاري إلى رياض أحاد، بن عثمان بن محمد الكوراني ماعيلإسأحمد بن 

 .1971، ، ضبطه محمد بن رياض األحمد، دار الكتب العلمية، بيروتالبخاري

رنة اسة مقاة در، تجريم الفساد في اتفاقية األمم المتحدحمد بن عبد هللا بن سعود الفارسيأ

 ، جامعة نايفغير منشورة، تخصص التشريع الجنائي اإلسالمي ماجستير". رسالة 

 .2008للعلوم األمنية، الرياض، 

نشر ر النفائس لل، دا1ط ،مكانة العبادات في ضوء القرآن والسنة، أحمد سالم ملحم

 .2004األردن ، ،والتوزيع ، عمان

كاديمية نايف ، أ 1، طم في الوقاية والمنع من الفسادسياسة اإلسالأحمد معاوية أحمد سيد، 

 .2003للعلوم األمنية ،الرياض،

ر النشر ، دا1، ط تنظيم العمل اإلداري في النظام اإلسالمي، ألغبش محمد عبد الرحمنا

 .1992، الرياض ،الدولي

،  2ج خليج،، مكتبة التربية العربية لدول الصحيح ابن ماجة، أللباني محمد ناصر الدينا

  .هـ 1408بيروت ، 

ة"، والسنة النبويلبشير على حمد الترابي، "مفهوم الفساد في ضوء نصوص القرآن ا

 . 2003، مركز الدراسات ، الرياض، لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف المؤتمر العربي
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وء ضه في الفساد األخالقي في المجتمع  أسبابه أثاره عالجلتركي ناصر بن عبد هللا، ا

 .2002الشؤون اإلسالمية، الرياض ،، مطبوعات وزارة 1،ط سالماإل

عهد ، الم1، ط نظرية المقاصد عند اإلمام محمد الطاهر بن عاشور، لحسني إسماعيلا

  .1995العالمي للفكر اإلسالمي ، الو م األمريكية ،

 . 2001، دار المعرفة، بيروت ، لبنان، لراغب األصفهاني،المفردات في غريب القرآنا

تبة ، مك يةلسعوداالحسبة والسياسة الجنائية في المملكة العربية لعريفي سعد بن عبد هللا ، ا

 . 2002، الرياض، 2الرشد ، ط

 ماليبن ناصر عبد هللا،"منهج الشريعة اإلسالمية في حماية المجتمع من الفساد ال

تخصص واإلدراي دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية"، رسالة ماجستير غير منشورة ،

 .2008الفروع الفقهية ، جامعة نايف العلوم األمنية ، الرياض ،

ار داقي، ، تحقيق محمد فؤاد عبد البسنن النسائيجمعة اإلمام أحمد بن شعيب النسائي، 

 .355،حديث رقم 1الفكر، بيروت، ب ت، ج 

،دار 1ط، رنةالرقابة اإلدراية في اإلسالم المبدأ والتطبيق دراسة مقاحسنين علي محمد ، 

 .1985الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

زيد مان ي، باب كون النهي عن المنكر من اإليمان وأن اإلي كتاب اإليمانرواه مسلم ، 

    .78وينقص وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ، رقم الحديث 

 .1987، ، الرياضشد، دار الر1ط ،الحسبة والنيابة العامة ، عد بن عبد هللا العريفيس

 .1983، دار الشروق ، بيروت ، 1، ط من توجيهات اإلسالمشلتوت محمود ، 

ة مجل، طاع العام في االقتصاد اإلسالمي"، "وسائل مكافحة الفساد في القالعليصالح 

 .0520، دمشق ،1، العدد 21المجلد ،، جامعة دمشق العلوم االقتصادية والقانونية

، 1،طارنةالحسبة في اإلسالم بين النظرية والتطبيق دراسة مق، صبحي عبد المنعم محمد 

 .1994اض الصالحين، الفيوم، مصر ، دار ري

 .3512بغير ضرورة، حديث رقم ، باب كراهة اإلمارة كتاب اإلمارةصحيح مسلم ،  

يف عة نا، جاممكافحة الفساد: مالها وما عليها استراتيجياتعامر خضير حميد الكبيسي، 

 .2006 ألمنية، الرياض،للعلوم ا

عربي ر الالمؤتم منهج الشريعة في مكافحة الفساد،عبد الباقي عبد الكبير عبد الواحد، 

 . 2003الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف ، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 

 لعددا،  مجلة دراسات وأبحاث، "الفساد ومكافحته من منظور إسالمي"، عبد الحق حميش

 .2003، زيان عاشور الجلفة ، الجزائر ،14

، مفهوم الفساد واإلفساد في ضوء آيات القرآن الكريمعبد الرحمان جميل قصاص، 

 .2003المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف،  الرياض، 

 2005،زائرالخلدونية، الج لصالح وآليات مكافحة الفساد، دارعبد الرزاق مقري، الحكم ا

. 

"، وعيةعبد السالم حمدان، ضيائي نعمان السوسي، "الفساد وأسبابه دراسة قرآنية موض

  .12/26/2120اإلطالع  2007غزة ، ،02العدد ،15، المجلداإلسالمية مجلة الجامعة
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جرائم  د منيم الخثران، "واقع اإلجراءات األمنية المتخذة للحهعبد الكريم بن سعد إبرا

ية"، ودلسعاالعاملين في أجهزة مكافحة الرشوة في المملكة العربية الفساد من وجهة نظر 

 . 2003، الرياض، جامعة نايف ، قسم العلوم الشرطية،رسالة ماجستير غير منشورة

دراسة  نائياالفساد اإلداري والمالي وسبل مواجهتها جعبد هللا سالم علي حمودة الكتبي، 
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