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 المستخمص:

اف انتشار ظاىرة الفساد المالي كاالدارم يعني عدـ احتراـ حقكؽ المكاطف االقتصادية، كيؤدم الى      
انتشار الفقر كالبطالة، كغياب الحماية االجتماعية كالتكزيع العادؿ لمثركة، كاالستئثار بالثركة مف قبؿ فئة 

النمك االقتصادم، كبالتالي يخمؽ بيئة يغيب عنيا اإلنعاش في االستثمار ك ، مما المجتمع ضيقة مف 
ييدد يقكض أركاف المجتمع كيسمح بتنامي مظاىر العنؼ كاألمراض االجتماعية المختمفة كالذم بدكره 

تحميؿ أسباب الفساد بياف مفيكـ السمـ المدني ك ييدؼ البحث الى ،ك كاالستقرارمدني كبشكؿ كبير السمـ ال
 لنبكية كاظيار دكره في تيديد السمـ المدني.كبياف أنكاعو كالحاجة لمعالجتو في منيج السنة ا

 : السمـ المدني ، الفساد المالي كاالدارمكممات مفتاحية

Abstract : 

     The spread of financial and administrative corruption means no respect for 
economic rights of the citizen, and lead to the spread of poverty, 
unemployment, lack of social protection and equitable distribution of wealth, 
enriching themselves by a narrow class of society, Which creates an 
environment that lacks recovery in investment and economic growth, and thus 
undermines the pillars of society and allows the growing manifestations of 
violence and various social diseases, which in turn threatens to dramatically 
civil peace and stability, the research aims to release the concept of civil peace 
and the analysis of the causes of corruption and statement types and need to 
be addressed in the curriculum of the Sunnah and show his role in the threat 
to civil peace. 

Keywords: civil peace, financial and administrative corruption 

 

 المقدمة: 

كالمرسميف، سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء 
 أجمعيف، كبعد.
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إف الشعكر بالحماية كاألمف كاالطمئناف مف الحاجات األساسية في أم مجتمع، كفقدانو فقداف لممعنى 
) مف ): فاألمف أساس النعـ، كمف فقد األمف ال يشعر بسائر النعـ ... يقكؿ الرسكؿ  الحقيقي لمحياة،

فقدَّـ األمف  ، 1*(ربو، معافان في بدنو، عنده قكت يكمو، فكأنما حيزت لو الدنيا(أصبح منكـ آمنان في س
ف شيكع ظاىرة االعتداء كالتجاكز  ،عمى الصحة كالرزؽ  تجعؿ المجتمع يعيش رعبان  عمى الماؿ كالنفسكا 

الحؽ اإلنساني لتجعمو  السمـ المدنيأىمية كقد تجاكزت  ،مما يجعؿ الحياة بدكف أمؿ كغير قابمة لمتطكر 
السمـ فريضة إليية، ككاجبان شرعيان، كضركرة مف ضركرات استقامة العمراف اإلنساني، ك إقامة مقكمات 

األساسي إلقامة الديف ، كقد أعطى القرآف الكريـ ىذا الجانب اىتمامان كبيران، لما لو مف أثر في  المدني
الترقب كاالىتماـ، كفؽ منطمؽ عقدم، جعؿ لو التكجيو تكطيف النفس البشرية عمى الرضا كاالستسبلـ، ك 

 اإلسبلمي قاعدة متينة يرتكز عمييا، كسندان قكيان يدعمو، لتشد بذلؾ جكانب النفس حتى ال تنحرؼ أك تزيغ.

لقد أصمح القرآف الكريـ المجتمع الذم نزؿ فيو كما بعده مف المجتمعات المتجددة، كالتي أخذت        
بنكره فيك كفيؿ بأف يصمح المجتمعات المعاصرة، كيعالج القضايا المتجددة؛ ألنو ال  بيديو، كاستضاءت

يزاؿ كسيظؿ بحمد اهلل يحمؿ كؿ عناصر النمك كالتجدد،كالكفيمة بأف تجعمو صالحان لمتطبيؽ في كؿ 
ف اختمفت مقكماتو قميبلن أك كثيران عف مقكمات المجتمع الذم نزؿ فيو القرآف، كلف يصم ح آخر مجتمع، كا 

المتصدم لكؿ ىذه األمة إاّل بما صمح أكليا كسيظؿ ىذا المنيج القرآني عمى اختبلؼ األزماف كاألجياؿ 
، كالعصمة مف كؿ ضبلؿ ، فقد حرص اإلسبلـ عمى نشر الفضيمة، كسعى إلى محاربة كؿِّ أنكاع رذيمة 

في فالفساد ىك سبب الخراب  ،ذلؾالفساد، كفساد العمـ كفساد الكسب كفساد العدالة، ككؿِّ ما يؤدِّم إلى 
أمِّ مجتمع ، كىذا ما يناسب البنياف المتكازف اجتماعي  كاقتصادم ، فالتركيز عمى البناء االقتصادم دكف 

 االجتماعي سيؤدِّم إلى خسارتو .

 أنكاعو كالحاجة لمعالجتو فيبياف الفساد ك  كتحميؿ اسبابمفيـك السمـ المدني بياف الى  ييدؼ البحثك 
، كلتحقيؽ ىدؼ البحث فقد تـ تقسيمو الى كاظيار دكره في تيديد السمـ المدني الشريفة منيج السنة النبكية

مسمـ المدني بينما عرض المبحث الثاني مفيـك المدخؿ المفاىيمي لمباحث تناكؿ المبحث االكؿ  ثبلثة
خصص ك ،  نة النبكية الشريفةاألسس العامة لمكافحة الفساد اإلدارم كالمالي في السك  الفساد كانكاعو

التي تـ التكصؿ الييا كاختتـ البحث بمجمكعة مف االستنتاجات  لعرض الجانب التطبيقي ثالثالمبحث ال
 .كما يمكف التكصية بو في ضكءىا

 ثمنهجية البح

                                                           
1
 ( 574/ 4، 6668سنن الرتمذي، كتاب الزهد، برقم  ) 
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اف الفساد بمختمؼ اشكالو كالكانو يعد مف المظاىر الخطيرة التي استشرت في المجتمع ،  مشكمة البحث:
نتيجة الممارسات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية الخاطئة التي اتبعتيا الحككمات عمى مر السنيف ، 

تى اصبح مف كعدـ اتباع نظاـ الشفافية كالمحاسبة كالمساءلة، مما اكجد بنية خصبة لنمك الفساد ، ح
المظاىر العامة في المجتمع ، سكاء عمى المستكل الفردم لبلشخاص ، اـ عمى مستكل المؤسسات 
كاالنظمة كالحككمات ، مما اثر سمبا عمى المجتمع كافقد الناس الثقة في المؤسسات كالحككمات ، كلما 

عالج ىذا االمر مف خبلؿ كانت الشريعة االسبلمية الخالدة صالحة لكؿ زماف كمكاف ، فيي قادرة اف ت
تشريعاتيا كاحكاميا، كبذلؾ يمكف صياغة مشكمة البحث بالتساؤؿ االتي: ماىي التيديدات التي يسببيا 

 الفساد ألمف المجتمع المدني ؟

ييدؼ البحث الى بياف مفاىيـ السمـ المدني كتحميؿ أسباب الفساد ،كبياف انكاعو، كعرض  هدف البحث:
كفقا لمنيج السنة النبكية المطيرة كبياف ما سبؽ بو اإلسبلـ منذ قركف عدة مف كسائؿ مكافحتو كؿ ذلؾ 

 طرؽ ككسائؿ في مكافحة الفساد في المجتمع، كاظيار دكر الفساد في تيديد السمـ المدني.

نظران ألىمية السمـ المدني باعتباره مرتكزا كقاعدة تتقرر مف خبلؿ االستناد عمييا مختمؼ  اهمية البحث :
كؽ عمى اختبلؼ مستكياتيا، فإف اىتماـ الحككمة كمنظمات المجتمع المدني كالباحثكف ينبغي أف الحق

ينصب ضمف االستراتيجيات الضركرية لنشره كثقافة كدعمو كآلية ناجعة لمتنمية، كأنو اليمكف ذلؾ ما لـ 
تى المجاالت، كمع تتكلد قناعات تدرؾ أىمية ىذا المنظكر كنقطة ارتكاز لتنمية المجتمع كتطكيره في ش

انتشار ظاىرة الفساد كتزايد اإلدراؾ لعمؽ تأثيره السمبي عمى جيكد التنمية االقتصادية في الدكؿ اإلسبلمية 
 ، اصبح مف الضركرم التركيز عمى دكر ىذه اآلفة في تيديد السمـ المدني.

 فرضية البحث: 

 دا لمسمـ المدنياف شيكع ظاىرة الفساد المالي كاالدارم في المجتمع يشكؿ تيدي -1
 اف شيكع ظاىرة الفساد المالي كاالدارم في المجتمع  اليشكؿ تيديدا لمسمـ المدني -2

الطريقة المستخدمة في ىذا البحث ىي اإلجابة عف مجمكعة مف األسئمة التي تضمنتيا  أدوات البحث:
عشر سؤاال  استمارة االستقصاء التي صممت خصيصىا ليذا البحث، كقد احتكت االستمارة عمى خمسة

جرل قياس كؿ منيا عمى مقياس " ليكرت الخماسي " أم مف خمس درجات تتراكح بيف " اتفؽ تماما " إلى 
" ال اتفؽ تماما " لئلشارة إلى معدؿ شعكر أفراد العينة تجاه تاثير الفساد المالي كاالدارم عمى السمـ 

 ( تقديرنا نكعينا " ال اتفؽ تماما ".1" كالقيمة ) ( تقديرنا نكعينا " اتفؽ تماما5المدني، كقد أعطيت القيمة ) 
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تـ اختيار عينة عشكائية مف ابناء المجتمع شممت اطباء كميندسيف كقانكنييف كاكاديمييف  مجتمع البحث:
 كتربكييف كمديريف كمحاسبيف كاعضاء مجمس محافظة كخطباء جكامع .

 الدراسات السابقة :

لمضمكف بعض الدراسات السابقة التي تمكنت الباحثة مف جمعيا عرضا مكجزا  تتضمف ىذه الفقرة    
كاالطبلع عمييا، كالتي تناكلت جكانب كمجاالت مختمفة ذات صمة بمكضكع البحث الحالي ككاف ليا 
التأثير الكبير في أغناءه ، كقد قامت الباحثة بتبكيب تمؾ الدراسات بحسب عبلقتيا بمحاكر البحث كعمى 

 كفؽ لآلتي :

 تتعمق بالسمم المدني: دراسات -1
( بعنكاف " التأصيؿ الشرعي لؤلمف االجتماعي في القرآف الكريـ 2112دراسة ) عبد الحميـ ،  -

، كفرضيتو ،  السمـ المدنيكالسنة النبكية كالفقو اإلسبلمي" ىدفت الدراسة الى بياف مفيكـ 
كالتاصيؿ الشرعي لو في القرآف الكريـ كالسنة النبكية كالفقو اإلسبلمي، كقد تكصمت الدراسة الى 
اف الديف اإلسبلمي ىك مصدر األمف كاألماف، كىك السبيؿ لتحقيؽ األمف المجتمعي، كاف 

 الرقابة اإلليية خير ضابط لسمكؾ اإلنساف.
االدب  –مؤديات السمـ االجتماعي في السنة النبكية  ( بعنكاف "2115،  المزكرم )   دراسة -

، تسعد المجتمع البشرم  عرض المبادئ كالمرتكزات التي " ىدفت الى مع الناس انمكذجا
كتطمئنو كتؤمنو مف الخكؼ كالذعر كترقى بو الى معالي االخبلؽ كسمك الحضارة كاقامة السمـ 

ى اف السنة النبكية جاءت بفنكف جميمة في ال ، كتكصمت الدراسة كاالماف بيف افراد المجتمع
مع بعض تؤدم الى تثبيت حالة السمـ كاالماف بيف الناس تتمثؿ في تعامؿ الناس بعضيـ 

اخبلؽ فاضمة كاداب رفيعة كراقية ينبغي اف يمتـز بيا كؿ فرد في المجتمع بدءا مف اداب 
 ؿ بيا الناس جميعا.يتخذىا سمككا داخؿ االسرة كانتياء بفنكف التعامؿ الراقي يعام

 و كعبلجو مف منظكر اسبلمي:لدراسات تتعمؽ بالفساد كاشكا -2
(  بعنكاف " مفيكـ الفساد كانكاعو في ضكء نصكص القرآف الكريـ  2115دراسة ) الترابي ،  -

الى بياف مفيـك الفساد كانكاعو كطرؽ معالجتو في نصكص الدراسة كالسنة المطيرة ، ىدفت 
المطيرة ، كقد تكصمت الدراسة الى اف مصطمح الفساد جاء في القرآف  القرأف كالسنة النبكية

الكريـ بمعنى اشمؿ يعمـ عمى كؿ المعاصي ، كاف الشرع الحنيؼ تصدل ليذه اآلفة بما يحكؿ 
دكف كقكعيا ، مف خبلؿ التركيز عمى غرس الكازع الديني لدل االفراد باالضافة الى العقكبات 

 . المحددة شرعا لردع المفسديف
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( بعنكاف "الكقاية مف الفساد االدارم كمكافحتو مف منظكر الفكر 2113دراسة )ابك قاعكد،  -
االسبلمي " ىدفت الى التعرؼ عمى نظرة االسبلـ الى الفساد االدارم كاليات مكافحتو كالكقاية 

، كتكصمت الدراسة الى اف الديف االسبلمي جاء منظكر الفكر االدارم االسبلمي  منو مف
د كاحكاـ ىدفت الى الحد مف ظاىرة الفساد ماامكف ، كاكصت الدراسة بضركرة تنمية بقكاع

 الكازع الديني لدل عمـك المكاطنيف لحثيـ عمى النزاىة كمحاربة الفساد .
 االسيامة العممية التي قدميا البحث: -3

االبعاد اعتمدت الدراسات السابقة عمى منيجية البحث الكصفي الذم ينطمؽ مف دراسة كتحميؿ 
النظرية لمسمـ المدني كلمضاميف مكافحة الفساد االدارم كالكقاية منو مف منظكر الفكر االدارم 

تتمثؿ االسيامة العممية التي قدميا ىذا البحث في تناكلو ميددات السمـ المدني كقد تـ االسبلمي،ك 
نيجية السنة النبكية اختيار الفساد المالي كاالدارم انمكذجا لتمؾ الميددات ، كفضبل عف بياف م

في التصدم لمفساد فقد بينت الباحثة اثار الفساد عمى السمـ المدني مف خبلؿ استقصاء الراء 
 .العراقيعينة عشكائية تضمنت شرائح بتخصصات مختمفة مف المجتمع 

 المبحث االول

 مدخل مفاهيمي -السمم المدني

جرائيا ، بان          و اليمكف ألم مجتمع بشرم ينشد التنمية كالتقدـ أصبح مف المتعارؼ عميو عمميا كا 
إال اذا كاف ىذا المجتمع ينعـ بقيـ العدؿ كاالمف كالطمانينة ، كىك مايطمؽ عميو  يحقؽ ذلؾكالرقي ، اف 

كيقكـ ىذا المفيكـ عمى ثبلثة عناصر متداخمة متشابكة كىي مفيـك  جتمعي،اكالم السمـ المدنياليكـ ب
انو كمما زاد  الدراسات تثبتأالمكاطنة كاالنتماء كالحقكؽ كالكاجبات كالمجتمع الحاضف ليذه العناصر. ك 

االنسجاـ كالتعاكف بيف اطياؼ المجتمع كمما تصمب النسيج االجتماعي كزادت المحمة بيف افراد المجتمع 
 يؤدم في المحصمة الى تعزيز البناء لمجبية الداخمية لمبمد.كىذا 

 المدني مفهوم السمم: اوال

إف السمـ المدني كاألمف االجتماعي ذا داللة كاحدة تعني الرفض عمى الدكاـ لكؿ أشكاؿ التقاتؿ، أك مجرد 
جذكرية التبايف،  الدعكة إليو أك التحريض عميو، أك تبريره، أك نشر ثقافة تعتبر التصادـ حتميان بسبب

كالعمؿ عمى تحكيؿ مفيكـ الحؽ باالختبلؼ إلى أيديكلكجية االختبلؼ كالتنظير ليا كنشرىا. كيعتبر أيضا 
إعادة إنتاج لحرب أىمية التشكيؾ في جكىر البناء الدستكرم كمكاثيقو كحظكظ نجاحو في اإلدارة 

 كيعني السمـ المدني الدائـ إيجابان العمؿ عمى منع الحرب األىمية في المجتمع. ،الديمقراطية لمتنكع
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: جمع المتفرؽ جمعا ضـ  ، يقاؿيدؿ عمى تضاـ الشئك  ،"االجتماعي" نسبة الى االجتماع"المدني" اك ك
كالمراد بو ىنا جمع مجمكعة مف الناس كانضماـ بعضيـ الى بعض في  2*المتفرؽ بعضو الى بعض

رافي محدد لكي يعيشكا معا تجمعيـ العقيدة الكاحدة اك القكمية اك المصالح المشتركة ، كيسمى مكقع جغ
يعني اف  السمـ المدنيكتاسيسا عمى ذلؾ يمكف القكؿ باف  .الناساجتماع  بالمجتمع االنساني اك مكضع 

 3*يسمـ المجتمع االنساني مف العاىة كاالذل كجميع االفات االجتماعية .

كأبعاده في ضكء التحكالت التي يشيدىا العالـ مع بركز أخطار  السمـ المدنيكقد تعددت مفاىيـ     
جديدة كمتغيرات تركت آثارىا عمى جميع االنساؽ الحياتية سكاء منيا ما يتعمؽ بحياة الفرد أك الجماعة ، 

إف مفيـك ، ديدات المباشرة لحياتوكتجاكزت األطر التقميدية لمفيكـ األمف المتعمقة بحماية اإلنساف مف التي
السمـ المدني يتمثؿ في أقصى إشباع ممكف الحتياجات الجماىير في إطار العدالة االجتماعية التي تنبذ 
الصراع بيف فئات المجتمع، كتكفر المناخ المبلئـ لكي يعيش المجتمع في إطار مقبكؿ مف التقبؿ كالتعاكف 

األمر الذم يؤدم إلى ترتيبو الكالء كاالنتماء لممجتمع، آخذيف بعيف كالشعكر باألمف كالسبلـ االجتماعي، 
االعتبار تحقيؽ التكازف بيف استمرارية ىذه اإلشباعات، كما تفرضو عكامؿ التغيير االجتماعي مف تحكالت 

  4*جذرية

 السمم المدني في السنة النبوية :انيثا

مفيكـ السمـ المدني في السنة النبكية الشريفة ليس ببعيد عف معناىا المغكم ، فاذا حققنا النظر في 
في االحاديث النبكية التي كردت فييا كممتي "السمـ كالسبلـ" كالمعاني التي تدكر حكليما كميا تنصير 

معامبلت الحسنة بيف افراد المجتمع بكتقة المحبة كالكئاـ كااللتئاـ كااليثار كغيرىا مف االخبلؽ الفاضمة كال
ىذا مف جية ، كمف جية اخرل االبتعاد عف مظاىر العنؼ كالبغضاء كالشحناء كالتنافر كالتدابر كغيرىا 

كذلؾ حينما أحس بتسمؿ آفة  الشريؼ لمنبي االكـرمف االخبلؽ الذميمة ، كىذا مايظير جميا في الحديث 
، دب اليكـ داء االمـ قبمكـ : الحسد  ))منبيا ليـ  حيث قاؿ    االمـ السابقة الى قمكب اصحابو
ثـ حذرىـ كارشدىـ الى مايشفي مف  5* (لقة حالقة الديف الحالقة الشعر (اكالبغضاء ، كالبغضاء ىي :الح

كالذم نفس محمد بيده التؤمنكا حتى تحابك ، افبل انبئكـ بشئ اذا )) ىذا الداء كيقضي عمى اآلفة كقاؿ 
، فالديف كمعانيو كرسالتو التبقى قائمة مع غياب المعاممة  6*((فعمتمكه تحاببتـ ، افشكا السبلـ بينكـ 
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 ركم كتاكيدا اكثر عمى ذلؾ فيما الجميمة كتبدد حالة الكئاـ كالسبلـ بيف الناس كبركز معالـ الشر فييـ .
، قالك : ((تدركف مف المسمـ ؟ )يقكؿ : ) ص يقكؿ : سمعت رسكؿ اهلل اعف عبد اهلل بف عمرك بف الع

( قالكا: اهلل (تدركف مف المؤمف ؟ )(، قاؿ (مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده ()اهلل كرسكلو اعمـ ، قاؿ :)
 7*(كالمياجر مف ىجر السكء فاجتنبو()مف أمنو المؤمنكف عمى انفسيـ كامكاليـ ، )كرسكلو اعمـ ، قاؿ : 

اف المؤمف كالمسمـ الحقيقياف ىما المذاف يجتنباف كيبتعداف عف كؿ مايمس كرامة الناس كحرمتيـ قكال اك 
 8* فعبل ، كيستنكفاف عف كؿ مايسبب زعزة استقرار المجتمع كاضطراب امنو كسبلمة 

 السمم المدنيعوامل تهديد : ثالثا

يقع ضمف مفيكـ األمف الكطني  ) القكمي ( إاّل إنو يرتبط بالعكامؿ الداخمية المؤثرة  المدنيالسمـ أف      
ىك  السمـ المدنيكىك بيذه الحدكد يعنى حماية المجتمع مف الجرائـ الكاقعة كالمتكقعة . كأف القصد مف 

الماؿ كاألعراض بما تحقيؽ االستقرار ، كما أنو احتراـ حقكؽ اآلخريف كصكف الحرمات ؛ كحرمة النفس ك 
الذيف  يساىـ في خمؽ التكافؽ كبخاصة إذا انعدـ الظمـ كساد ميزاف العدؿ حيث كرد في محكـ التنزيؿ 

كمف ىنا يأتي الربط بيف األمف 9*  آمنكا كلـ يمبسكا إيمانيـ بظمـ أكلئؾ ليـ األمف كىـ ميتدكف 
كاإليماف ، فمف مقكمات األمف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر لحفظ النظاـ العاـ كالعمؿ بأكامر 

بأنو الطمأنينة التي تنفي الخكؼ كالفزع عف االفراد كالجماعات في  السمـ المدنياالسبلـ ، كينظر الى 
ركم . كقد قاؿ بعض الحكماء " األمف أىنأ عيش كالعدؿ أقكل سائر مياديف العمراف الدنيكم كالمعاد األخ

 اىـكتمثؿ العكامؿ التالية كنقض دعائمو.  السمـ المدنيجيش " كعميو فإف الظمـ مف أبرز عكامؿ تيديد 
 :التيديدات لمسمـ المدني

ميمة االنحراؼ كىك االبتعاد عف المسار المحدد كانتياؾ القكاعد كالمعايير كمجانبة الفطرة الس .1
كاتباع الطريؽ الخطأ المنيي عنو حكما كشرعان كيأخذ االنحراؼ اشكاالن عديدة منيا ما يتعمؽ 
بجرائـ االعتداء عمى النفس كمنيا جرائـ االعتداء عمى الممتمكات كمنيا ما يتصؿ بالجرائـ 

 . الحتكاراالجتماعي كاالمنافية لبلخبلؽ كما أف بعض أشكاؿ االنحراؼ تستيدؼ النظاـ 
في  -بالضركرة–كىك ما يتسبب  ه المتعددة ،الفساد كالذم يمس حياة جميع الناس، في صكر  .2

ا يؤدم إلى ارتفاع مستكم التكتر مإحداث فجكة حقيقية بيف األغنياء كالفقراء في المجتمع م
 العنؼ كالجريمة. ىاالجتماعي، كلجكء بعض الفئات إل

                                                           
7
 – محققوه قال كما – صحٌح بسند(521/ 11) احمد رواه 
8
 (61: 6115) املزوري ،  
  86االية املائدة   9



 

8 
 

لعؿ اخطر أشكاؿ الغمك ىك الغمك االعتقاد الذم الغمك كيعني التجاكز المجانب لحد االعتداؿ . ك  .3
كما أف ،يعتمد المنيج التكفيرم لمف سكاه ، مما يبيح لو ارتكاب الجرائـ بحقو كمنابذتو كمعاداتو 

الغمك في التفكير كالزعـ باحتكار الحقيقة يكلد الضغائف كاالحقاد كيكقع القطيعة بيف أبناء المجتمع 
 لسمـ المدني كزعزعة أركانو .الكاحد مما يدفع إلى تقكيض ا

المخدرات كىك مف أخطر اآلفات التي تيدد المجتمع كتعبث بكيانو كاستقراره لما تتركو مف آثار  .4
سمبية عمى صحة االبداف كالعقكؿ ، كتبديد لمطاقات كالثركات ، كما تكرثو مف خمكؿ كاستيتار ، 

ـ أخرل كالسرقة كاالغتصاب ، كأحيانا تفسد معو العبلئؽ االجتماعية ، كتشكؿ بكابة الرتكاب جرائ
 القتؿ .

الفقر : يعتبر الفقر مف أبرز المشكبلت االجتماعية كاالقتصادية حيث يؤدم الحرماف كالعكز إلى  .5
بركز حاالت الجنكح التى تدفع أصحابيا إلى السرقة كاالنتقاـ كتشكؿ بيئات الفقر مناخان مناسبان 

يشكؿ إخبلالن في تكازف البنية ك مجتمع كيبث الخكؼ كالقمؽ لبلنحراؼ االجتماعي الذم ييدد قيـ ال
 االجتماعية كدافعان إلى العنؼ كالتدمير .

 مدنيأركان السمم الرابعا: 

إف مف أىـ المقاييس األساسية لتقكيـ أم مجتمع، تشخيص حالة العبلقات الداخمية فيو، فسبلمتيا عبلمة 
مكانية نيكضو، بينما  اىتراؤىا داللة سكء كتخمؼ ،كيعد تحقؽ السمـ االجتماعي عمى صحة المجتمع كا 

ذا ما فقدت حالة السمـ االجتماعي أك ضعفت، فإف  عامؿ أساسي لتكفير األمف كاالستقرار في المجتمع، كا 
النتيجة الطبيعية لذلؾ ىي تدىكر األمف كزعزعة االستقرار، اذ اف في رحاب السمـ االجتماعي يمكف 

 11*ـ نحك المصالح المشتركة، كتتعاضد الجيكد كالقدرات في خدمة المجتمع كالكطف.تحقيؽ التنمية كالتقد

ىناؾ عدة أركاف لمسمـ االجتماعي في أم مجتمع، ال تتصؿ فقط بالتاريخ، لكنيا تقترب أكثر فأكثر مف 
 tfpb.org,2010:10) : اإلدارة السياسية لممجتمعات

إلي قيمة أساسية في المجتمعات المتنكعة، بشريا كدينيا تحكلت التعددية : اإلدارة السممية لمتعددية-أ
كثقافيا. التعددية في ذاتيا ال تعني سكم ظاىرة اجتماعية، كيتكقؼ األمر بشكؿ أساسي عمي إدارة 
التعددية. ىناؾ إدارة سممية، تحفظ لمجماعات المتنكعة التي تعيش مع بعضيا بعضا مساحة لمتعبير عف 

  .تراـ المتبادؿتنكعيا في أجكاء مف االح
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في المجتمع الحديث أحد أىـ عكامؿ تحقيؽ المساكاة ” حكـ القانكف“يمثؿ : االحتكاـ إلي القانكف-ب
 كالعدالة في العبلقات بيف األفراد، كالجماعات. 

كثير مف القبلقؿ  ،حكـ رشيد ى: الحفاظ عمي السمـ االجتماعي في أم مجتمع يحتاج إلالحكـ الرشيد-ت
 ىمف ىنا يحتاج السمـ االجتماعي إل ،دث مف جراء غياب المشاركة كسرقة الماؿ العاـكاإلضرابات تح

 ،التمكيف ،الشفافية، المساءلة :منياكيعني الحكـ الرشيد مجمكعة مف المفاىيـ األساسية،  ،ديمقراطية
 .محاربة الفساد، ك  المشاركة

 دعم االسالم لمسمم المدنيخامسا: 

مف االىداؼ الرئيسة التي كضعيا القرآف الكريـ تحقيؽ االنسجاـ بيف افراد المجتمع كتحقيؽ السبلـ      
في المجتمع االيماني ، كاكد القرآف الكريـ اف المجتمعات تيمؾ بفسادىا كتحيا باصبلح أىميا ،فباالصبلح 

ح شامؿ يمتاز باتساع تحيا الشعكب حياة طيبة رغيدة، كاالصبلح الذم ذكر في القرآف الكريـ اصبل
ميادينو كرحابة مجاالتو، فجاء االصبلح لتقكيـ كؿ اعكجاج سكاء عمى صعيد االنساف مع نفسو اك في 

 11* عبلقتو مع ربو كاداء كاجباتو تجاىو أك في عبلقاتو مع االخريف مف ابناء مجتمعو.

 : 12* أتبع اإلسبلـ عدة خطكات فى دعـ السمـ كاألمف فى المجتمع، كمنيا

تكجييات أخبلقية: تكجد في كتاب اهلل كفي سنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ تكجييات أخبلقية  -ا
 سامية تستيدؼ تتبيت األمف كنشره في المجتمع، كالحفاظ عمى السمـ بيف أفراد المجتمع، يقكؿ تعالى 

، كىذا أمر مف اهلل تعالى لعباده  13* كقؿ لعبادم يقكلكا التي ىي أحسف إف الشيطاف ينزغ بينيـ
المؤمنيف أف يستخدمكا في مخاطباتيـ كمحاكراتيـ طيب الكبلـ كحسنو مخافة أف ينزغ الشيطاف بينيـ 

 كيخرج الكبلـ إلى الفعاؿ فيتخمخؿ السمـ كيقع الشر كالمخاصمة كالمقاتمة 

ما ىي في حقيقتيا مناىج تربكية العبادات: إف النظرة الثاقبة لمعبادات التي فرضيا اهلل تعالى إن -ب
في  السمـ المدنيتستثمر ما تغرسو العقيدة في المسمـ مف قيـ فاضمة، كما أنيا تكفر إطارا قكيا قكيما مف 

مجتمعات المسمميف، فالمجتمع في الصمكات عمى شكؿ لقاءات مستمرة يسمح بالتعارؼ كالتعاكف كمعالجة 
ذلؾ ما تؤدم إليو الزكاة مف كت أيضا تنتيي بكممة السبلـ، ك أسباب البغضاء كالخصكمات كما أف الصمكا

دعـ لمحب كالمكدة، كتعزيز ركابط األلفة، كنفس الشيء ينسحب عمى الصياـ الذم يعمؿ عمى كبح جماح 
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مف خبلؿ اإلحساس بالمحتاجيف ككجكب مساعدتيـ،كمثؿ ذلؾ  -الشيكات كالنكازع التي تيدد سبلمة األمة
 .الحج كمو يتحقؽ في عبادة 

العقكبة كالتعزير:كلما كاف تكفر األمف ضركرة مف ضركريات المجتمع التي تفكؽ ضركرة الغذاء اىتـ  -ج
اإلسبلـ بتكفير األسباب الجالبة لؤلمف، كذلؾ ببناء اإلنساف عقيدة كأخبلقا كسمككا، ألف األمف ال يتكفر 

نما يتكفر بتيذي ب النفكس كتطيير األخبلؽ كتصحيح بمجرد البطش كاإلرىاب كقكة الحديد كالنار، كا 
المفاىيـ حتى تترؾ النفكس الشر رغبة عنو ككراىية لو. كمف دخؿ في نطاؽ اإلسبلـ بقبكلو أك ذمتو أك 

ثـ أنو إذا تحقؽ اإلسبلـ كاإليماف تكفرت أسباب األمف كالسمـ، لكف  ،سممو كصمحو دخؿ في نطاؽ األمف
يماف مف قمكبيـ فتحصؿ منيـ نزكات تخؿ باألمف، كىنا كضع قد يككف ىناؾ شذاذ لـ يتمكف اإلسبلـ كاإل

اهلل سبحانو زكاجر كركادع ليؤالء تكؼ عدكانيـ كتصكف األمف مف عبثيـ، فشرع اهلل سبحانو الحدكد 
الكفيمة لردعيـ كتحذير غيرىـ مف أف يفعمكا مثؿ فعميـ، مثؿ القصاص كحد الزنا كالسرقة كالقذؼ كقطاع 

ذا قتاؿ البغاة كتكحيد الكممة كؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ ك كأمكاؿ السفياء كعدـ أ الطريؽ كالمسكر كحفظ
 كنحكىا. 

كف إلى الراحة كالدعة، إنما كإعداد القكة : السمـ الذم يدعك إليو اإلسبلـ ليس معناه إلقاء السبلح كالر  -د
التعدم عمى ببلد األمة ىك إعداد العدة كالرباط في سبيؿ اهلل، حتى يرىب األعداء كيخيفيـ مف عاقبة 

كقد أكجب اإلسبلـ السمـ المسمح قبؿ أف ، اإلسبلمية كمصالحيا، كألجؿ أف تككف آمنة في عقر دارىا
كأعدكا ثر مف أربعة عشر قرنا مف الزماف، ىذا ما تضمنو قكلو تعالى : كتعرؼ نظريتو الحديثة العيد بأ

عداد القكة ال يعني  14* ـكعدك اهلل كعدك ليـ ما استطعتـ مف قكة كمف رباط الخيؿ ترىبكف بو  ، كا 
بالضركرة الحرب، بؿ قد تؤتى القكة ثمرتيا دكف أف تستخدـ، أك قد يرىبيا العدك كيمقي سبلحو كيجنح إلى 

 السبلـ، كيكفي اهلل المؤمنيف شر القتاؿ 

يف التدخؿ في ذلؾ دفاع البغاة: إضافة لما سبؽ فإنو إذا كقع نزاع بيف المؤمنيف، فعمى سائر المؤمن -ق
حبلؿ السمـ فيما بينيـ، تحقيقا لقكلو تعالى:  ف طائقتاف مف المؤمنيف اقتتمكا فكرا بقصد فض النزاع كا  كا 

، فإف لـ ينفع ذلؾ كبقي الباغي مصرا عمى العدكاف فيمـز حينئذ عمى المؤمنيف  15* فأصمحكا بينيما
فإف بغت إحداىما عمى األخرل فقاتمكا التي تبغي مقاتمة الباغي حتى يرجع إلى أمر اهلل، لقكلو تعالى: 

 16*حتى تفيء إلى أمر اهلل
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 المبحث الثاني

 منهج السنة النبوية في مكافحة الفساد 

لما كاف أكثر أشكاؿ الفساد كصكره إنما ترجع إلى غياب الكازع الديني كاألخبلقي، كاالنحراؼ         
السمككي لدل الناس، فإف رسالة اإلسبلـ العزيز التي جاء بيا نبينا عميو الصبلة كالسبلـ إنما كانت لتعزيز 

صبلح ما فسد مف سمكك كال يخفى الدكر الفاعؿ ليدم  ،ياتيـدكر الديف في حياة الناس، كتقكيـ أخبلقيـ، كا 
صبلح دينيـ كدنياىـ عمى مرِّ الزماف ،اف محاربة الفساد  النبي  كسنتو في تصحيح مسيرة البشرية، كا 

كالقضاء عمى اسباب كقكعو كنشر الخير كالفضيمة كاف احد مكضكعات السنة كمدار االصبلح فييا 
ركف كمنذركف ىدفيـ اصبلح ما افسد الناس كاالخذ بايدييـ كالحكمة مف بعثة االنبياء كالمرسميف النيـ مبش

الى طريؽ الخير كالرشاد، كلذلؾ نجد اف نصكص السنة تركز عمى النيي عف الفساد في كؿ جانب مف 
جكانب الحياة االنسانية كعمى كجو الخصكص جانبيا االدارم كفي كؿ جزئية مف مقكمات الفرد كالمجتمع 

انب العقائدم اك االخبلقي اك االجتماعي اك البناء االقتصادم اك االدارم ىذا كالدكلة كسكاء كاف في الج
 .االتجاه مبثكث في كؿ اقكالو عميو الصبلة كالسبلـ كافعالو كسيرتو الطيبة الطاىرة 

 :مفهوم الفساد -اوال

، اال اف معظـ ىذه التعريفات تجمع عمى انيا تعددت التعريفات التي اطمقت عمى مفيكـ الفساد      
تشير الى الفعؿ ) اك عدمو ( مف خبلؿ االنحراؼ بالكسائؿ المتاحة لتحقيؽ اىداؼ خاصة ، كىي بالتالي 
  .ظاىرة يمكف مكاجيتيا كالحد مف اثارىا اذا تكافرت االرادة البلزمة كاتخذت االجراءات المناسبة لمكاجيتيا 

الذم ليدؿ عمى المعاني التي دؿَّ عمييا القرآف، ك  في االحاديث النبكية الشريفة دمصطمح الفساجاء وقد 
فَّ في الجسد مضغة، ): )كجاء مف ىذا قكؿ الرسكؿ ،  يدؿ عمى : تمؼ الشيء كذىاب نفعو ... أال كا 

ذا فسدت فسد الجسد كمو، أال كىي القمب أيضان : )  كجاء قكلو 17*((إذا صمحت صمح الجسد كمو، كا 
ذا فسد أسفمو فسد أعبله(  18*إنما األعماؿ كالكعاء إذا طاب أسفمو طاب أعبله، كا 

: ) أكؿ ما يحاسب عميو العبد يكـ القيامة: الصبلة، فإف صمحت، صمح منو كمف ذلؾ قكؿ الرسكؿ 
ف فسدت فسد سائر عممو( الفساد في كجاء ، كخركجو عف مألكفو  .كمنو اختبلؿ الشيء19*سائر عممو، كا 

: ) ال يفسد الحج حتى يمتقي الختاناف، كمف ىذا حديث الرسكؿ ، السُّػنَّة بمعنى البطبلف كعدـ اإلجزاء

                                                           
17
 2996 برقم المساقاة كتاب فً ومسلم ،50 برقم اإلٌمان كتاب فً البخاري: الشٌخان أخرجه 
18
 2/1404 ،1489 برقم الزهد، كتاب ماجة، ابن سنن 

 
19
 1/234 النسائً، سنن ،1/394 المستدرك، ، 2/240 للطبرانً األوسط المعجم 
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) كأتى بمعنى تغير ، كمعنى فساد الحج ىنا بطبلنو شرعان 21*فإذا التقى الختاناف فسد الحج ككجب الغـر
: )المستمسؾ قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  الذم يركيو أبك ىريرة  مثؿ حديثو  ،الحاؿ إلى غير الصبلح 

كيأتي معبران عف  . ففساد األمة ىك تغيرىا إلى غير صبلح .21*بسنتي عند فساد أمتي لو أجر شييد(
قاؿ: ) شر الناس ثبلثة: متكبر عمى كالديو، يحقرىما، كرجؿ سعى في فساد بيف الناس  ،فساد ذات البيف 

 22*بالكذب حتى يتباغضكا كيتباعدكا(

   أنواع الفساد: -ثانيا

اف الفساد كمصطمح يغطي مجمكعة كاسعة مف الممارسات السياسية كاالقتصادية كاالدارية المشبكىة 
كالمريبة ، كيشمؿ مساحة كاسعة مف االعماؿ كالتصرفات غير الشرعية ، فيك ظاىرة معقدة تتشعب 

، كُيصنؼ الفساد بطرؽ كمعايير  اسبابيا كتتنكع اثارىا ، كتشمؿ انكاعا مختمفة مف انماط السمكؾ الشاذة
 23: *مختمفة : المعيار األىـ منيا: طبقنا لمجاؿ الترعرع فنجد األنكاع التالية مف الفساد

كانتشار  الفساد الديني: كىك الفساد الذم يدخؿ الديف: مثؿ الشرؾ باهلل كاالبتداع في الديف، -أ
الكاجبات الدينية مثؿ ترؾ  لتساىؿ فيالخرافات كالمعتقدات الفاسدة، كالسحر كالشعكذة كالدجؿ، كا

طكبى لمغرباء  )) قكؿ الرسكؿ الكريـ ك .الصبلة كالتجاىر باإلفطار في رمضاف كغير ذلؾ
 24*( (الذم يصمحكف ماافسد الناس مف بعدم في سنتي 

) اساءة استخداـ سمطة  عرفت منظمة الشفافية الدكلية الفساد السياسي بانوالفساد السياسي:   -ب
مؤتمنة مف قبؿ مسؤكليف سياسييف مف اجؿ مكاسب خاصة بيدؼ زيادة السمطة اك الثركة كال 
يشترط اف يشمؿ تبادال لمماؿ فقد يتخذ شكؿ تبادؿ النفكذ اك منح تفضيؿ معيف ( كقد بيف القراف 

اذا  في قكلو تعالى الكريـ ىذا النكع مف الفساد كذلؾ حيف تحدث عف الطغياف كاالستبداد كما 
 25* تكلى سعى في االرض ليفسد فييا كييمؾ الحرث كالنسؿ كاهلل اليحب الفساد 

ينعكس عمى  الفساد االجتماعي كاألخبلقي: كىك الخمؿ في القيـ االجتماعية كاألسرية مما -ت
كأنكاع ،كاآلفات االجتماعية العبلقات المجتمعية عمكمنا مف تفكؾ كتحمؿ أخبلقي كتفش لمرذيمة

التفكؾ األسرم، كتفشي الطبلؽ،الخبلعة كالتبرج، الظمـ  :منيا الفساد االجتماعي كاألخبلقي كثيرة
فيك يشمؿ جميع الممارسات التي تخالؼ االداب العامة كالسمكؾ بأنكاعو، المخدرات كالمسكرات، 

ة العزيز القكيـ كضربت لنا نصكص القرآف نمكذجا يبيف قمة الفساد االجتماعي ،كىاىي امرأ
                                                           

20
 3/130 شٌبة أبً ابن مصنف 
21
 .5/315 للطبرانً الوسٌط المعجم 
22
 43940 حدٌث:  العمال كنز  
23
 (14: 2011)شٌبوط وسبخاوي ،  ( 84: 2011معابرة،( ) 7:   2003  ، حمٌش) 
24

 ( 1/183) الصغٌر المعجم 2630 الترمذي
25
 205 اٌة البقرة 
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ليسجنف كليككنُا  كلئف لـ يفعؿ ما ءامره تدعكىا الصراحة اماـ النسكة بالرغبة بالزنا بغير حياء 
   *26مف الصاغريف 

السيطرة عمى  : إف المنصب اإلدارم يعطي صاحبو درجات متباينة مفلماليالفساد اإلدارم كا -ث
الضريبية ،إف مثؿ ىذه  كاالمتيازات كالحكافز األنشطة الحككمية مثؿ العقكد كالصفقات اإلدارية

كقد جاءت االيات  ،األدكات البلنيائية تغرم بالفساد خاصة مع قصكر نظاـ المحاسبة كالتدقيؽ
كال تاكمك امكالكـ بينكـ  القرانية تنيى عف كؿ مايؤدم الى ىذا النكع مف الفساد ،قاؿ تعالى 

 27* بالباطؿ 
الفساد الثقافي: كىك استغبلؿ كؿ كسائؿ اإلعبلـ المتاحة لتكريس االنحطاط الثقافي ككاقع الدكنية  -ج

كالعبث بفكر االمة كصرفيا عف كجيتو االصمية كاخراجيا عف ثكابتيا كالعمؿ عمى تفكيؾ ,كالقير 
تيا مف تقميد الغير كاف ىذه االمة يجب اف تتمسؾ بشخصي  ىكيتيا ، كحذر الرسكؿ الكريـ 

حتى لك دخمكا حجر لتتبعف سنف مف كاف قبمكـ شبرا شبرا كذراعا بذراع  )) كىكيتيا في قكلو 
  28 *((ضب تبعتمكىـ ، قمنا : يارسكؿ اهلل الييكد كالنصارل؟ قاؿ:فمف ؟ 

الفساد البيئي: كىك مايمحؽ البيئة مف عطؿ بحيث تفقد كظيفتيا االيجابية لمبشرية ،فالفساد البيئي  - ح
اتقكا  )) قاؿ رسكؿ اهلل ، تخريب الحؽ ضررا بالتربة اكالمياه اكالنبات اك اليكاءيمثؿ كؿ 

 29*( (المبلعف الثبلث : البراز في المكارد كقارعة الطريؽ كالظؿ 

 اسباب الفساد -ثالثا

ما تكفرت اسبابو كدكاعيو ، كمف تمؾ ثصكرا متكامبل عف الفساد كعف نتائجو حيلقد اعطانا القرآف الكريـ ت
 31* :االسباب كالدكاعي

الف البطر  31*  ككـ اىمكنا مف قرية بطرت معيشتيا  يقكؿ تعالىالبطر في المعيشة :  -1
يحجب الرؤية الصحيحة لمقيـ الخمقية السامية فبل تتمثؿ لدل الرئي سكل المادة كالمذة التي تحجب 

 عنو ماينتج عنيما كمايتبع ذلؾ مف الفساد كاالفساد.
 كقكلو تعالى 32*  كلقد اىمكنا القركف مف قبمكـ لما ظممكا  قاؿ تعالى:الظمم والفسوق :  -2

 33*  كالذيف كذبكا باياتنا يمسيـ العذاب بما كانكا يفسقكف 
                                                           

26
 32 اٌة ٌوسف سورة 
27
 88 اٌة البقرة 
28

  6775 حدٌث(  لتتبعن) النبً قول باب ، والسنة بالكتاب االعتصام كتاب فً البخاري اخرجه
29
 26 حدٌث فٌها البول عن نهى التً المواضع باب الطهارة كتاب سنته فً داود ابو اخرجه 
30
 (236: 2011، عبود) 
31
 58 االٌة القصص 
32
 13 االٌة ٌونس 
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فكذبكه فاىمكناىـ اف في ذلؾ الية  في عاد عندما كذبكا ىكد :قاؿ تعالىالتمادي في الغي :  -3
 34* كماكاف اكثرىـ مؤمنيف 

كالف كؿ نكع مف انكاع االستبداد يعد منشأ لمفساد حيث يجتمع عند واالستبداد :اتباع اهل الغواية  -4
كثير منيـ المتممقكف فيكرمكف ، كينحى كيطرد المخمصكف كيبعدكف ، فيثقؿ بفسادىـ كاىؿ االمة 

كلك اتبع الحؽ اىكاءىـ لفسدت السماكات كاالرض كمف فييف   كتستنزؼ طاقاتيا، قاؿ تعالى :
 35*  كرىـ فيـ عف ذكرىـ معرضكفبؿ اتيناىـ بذ

زيف لمناس حب الشيكات مف النساء كالبنيف كالقناطير  يقكؿ تعالى:  غريزة حب الشهوات: -5
 .36*المقنطرة مف الذىب كالفضة كالخيؿ المسكمة مف األنعاـ كالحرث ذلؾ متاع الحياة الدنيا 

بشتى الكسائؿ كالطرؽ حتى فمتمبية شيكة حب الماؿ كجمعو يندفع اإلنساف لمحصكؿ عمى الماؿ 
 لكمف طريؽ حراـ أك ممنكع إذا لـ يككف ىناؾ رادع يردعو.

ا الشراىة العجيبة التي يعاني منيا كثير مف الناس في الشراهة: -6 اتجاىيـ  مف أسباب الفساد أيضن
)) لك كاف البف آدـ كاد مف ماؿ  إلى محبة الدنيا كالماؿ: ىذا السبب الذم يجسده قكؿ النبي 

غى إليو ثانينا ، كلك كاف لو كادياف البتغى إليو ثالثنا ، كال يمؤل جكؼ ابف آدـ إال التراب كيتكب البت
 37اهلل عمى مف تاب (( *

الرسكؿ  يكـ يعض الظالـ عمى يديو يقكؿ يا ليتني اتخذت مع يقكؿ تعالى: قرناء السوء: -7
سبيبل، يا كيمتي ليتني لـ اتخذ فبلننا، لقد أضمني عف الذكر بعد إذ جاءني ككاف الشيطاف لئلنساف 

 .38*خذكال 
ليككنكا  إف الشيطاف لكـ عدك فاتخذكه عدكنا إنما يدعك حزبو : قاؿ تعالى: وسوسة الشيطان -8

أنكاع الفساد . فالشيطاف يدعك أصحابو إلى المعاصي كارتكاب 39*مف أصحاب السعير 
 المختمفة ليسكقيـ إلى النار.

إف الحالة السياسية السائدة في ببلد العالـ اليـك كالقائمة عمى أسس كأفكار  الحالة السياسية: -9
باطمة بعيدة كؿ البعد عف الشريعة اإلليية جعمت مف الفرد في ىذه الببلد كالمجتمعات تربة 
خصبة ألم سمكؾ شاذ فأفسدت عقيدتو كفكره حتى جنح إلى الفساد بجميع أنكاعو كالخركج عمى 

 .سمـ المدنيالاألمف الجماعي ك 

                                                                                                                                                                                     
33
 49 االٌة االنعام 
34
  139 االٌة الشعراء 
35
  71 االٌة المؤمنون 
36
 14 عمران آل سورة 
37
 (440/ 5(  3143)  مسنده فً ٌعلى وأبً ، 51/ 3(  2447)  األوسط فً الطبرانً أخرجه 
38
  29 - 27: الفرقان سورة 
39
 6: فاطر سورة 
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كمما الخبلؼ فيو انو اليمكف القضاء عمى الفساد اك الكقاية منو اال بمعالجة اسبابو كفؽ مايمميو التغيير 
فعممية االصبلح ىي  41*اف اهلل اليغير ما بقكـ حتى يغيركا ما بانفسيـ  في الكاقع لقكلو تعالى :

التي تدفع الفساد كتزيؿ اسبابو فتدرأ نتائجو ليتحاشى المجتمع مزالؽ اليبلؾ كالدمار كيمضي في طريؽ 
 الصكاب كالنجاح.

 الفساد اإلداري والماليرابعا: مفهوم 

اإلدارم  إف الفساد اإلدارم كالمالي ظاىرة عرفتيا المجتمعات اإلنسانية القديمة كالحديثة، إال أف الفساد 
ىك أشد خطكرة مف السابؽ نظرا لمتحكالت في  -خاصة في الدكؿ النامية –كالمالي المنتشر حاليا 

 الظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لممجتمعات المعاصرة.

فقد عرؼ البنؾ الدكلي الفساد بانو ىناؾ العديد مف التعاريؼ التي قدمت لتعريؼ الفساد اإلدارم كالمالي، 
كجاء في مشركع اتفاقية االمـ المتحدة اف الفساد ىك 41*استعماؿ الكظيفة العامة لمكسب الشخصي( ) 

)القياـ باعماؿ تمثؿ اداء غير سميـ لمكاجب ، اك اساءة استغبلؿ لمكقع اك سمطة بما في ذلؾ افعاؿ 
االغفاؿ تكقعا لمزية اك سعيا لمحصكؿ عمى مزية يكعد بيا اك ُتعرض، اك ُتطمب بشكؿ مباشر اك غير 

، اما 42*نكحة بشكؿ سكاء لمشخص ذاتو ، اـ لصالح شخص آخر( مباشر ،اك اثر قبكؿ مزية مم
خركج عف القانكف كالنظاـ العاـ كعدـ )الفساد اإلدارم كالمالي بأنو فعرفت مكسكعة العمكـ االجتماعية 

، كركز ىذا (االلتزاـ بيا مف أجؿ تحقيؽ مصالح سياسية، اقتصادية كاجتماعية لمفرد أكلجماعة معينة
الفرد أك جماعة معينة عمى القانكف كالنظاـ المعمكؿ بو فيحصمكا بذلؾ عمى منافع  التعريؼ عمى خركج

بأنو استغبلؿ المكظؼ العاـ لمكقع عممو كصبلحيتو لمحصكؿ )معينة، كما عرؼ الفساد اإلدارم كالمالي 
كركز ىذا التعريؼ عمى ككف  (عمى كسب غير مشركع أك منافع شخصية يتعذر تحقيقيا بطرؽ شرعية

كما عرفو صندكؽ النقد 43،* اد اإلدارم كالمالي ييتـ بتحقيؽ منافع شخصية بطرؽ غير شرعيةالفس
الدكلي بأنو سكء استخداـ السمطة العامة مف أجؿ الحصكؿ عمى مكسب خاص يتحقؽ حينما يتقبؿ 
 المكظؼ الرسمي الرشكة أك يطمبيا، حيث اعتبر ىذا التعريؼ الفساد اإلدارم كالمالي بمثابة استخداـ

نما باستعماؿ الرشكة   44*السمطة كالمسؤكلية مف أجؿ كسب ماؿ ليس مف حقو كا 

كبذلؾ فاف الفساد يتمثؿ في ام شكؿ مف اشكاؿ االعتداء عمى حؽ المكاطف الذم يضمنو الديف ، 
 كالقانكف الكضعي كيتضمف سكء استخداـ السمطة العامة لتحقيؽ مكاسب خاصة.

                                                           
40
 11سورة الرعد : 
41
 ( 12: 1997 والتعمٌر، لالنشاء الدولً البنك)  
42
 ( 12:  2003، السالم عبد)  
43
 (41:  2004 ، الشرٌف مسلط بن طالل) 
44
 (4:  2006، بوحفص وحاكمً زاٌري بلقاسم) 
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 مظاهر الفساد اإلداري و المالي: خامسا:

 45*مف خبلليا الفساد اإلدارم كالمالي كمنيا:  تجمىىناؾ العديد مف المظاىر التي ي

، كىي صكرة مف الرشكة: ىي ما أعطاه المرء ليحكـ لو بباطؿ، أك ليكلى كالية، أك ليظمـ لو إنساف -1
تخذت كسيمة لمظمـ كالتعدم عمى حقكؽ صكر الفساد االدارم كاتفؽ الفقياء عمى تحريـ الرشكة اذا ا

االخريف كعدىا العديد مف العمماء كبيرة مف الكبائر بؿ ىناؾ مف اعتبر اخذ الرشكة البطاؿ الحؽ كفرا، 
 46 *الراشي كالمرتشي في الحكـ (( قاؿ)) لعف رسكؿ اهلل    كفي ركاية عف ابي ىريرة 

المحاباة: كتعني تفضيؿ جية عمى أخرل بغير كجو حؽ كما في منح المقاكالت كالعطاءات أك عقكد  -2
: ))مف كلي مف أمر المسمميف شيئا فأمنر عمييـ أحدا كفي ذلؾ يقكؿ النبي ، االستئجار كاالستثمار

كالمعف اليككف اال عمى فعؿ 47*محاباة فعميو لعنة اهلل اليقبؿ اهلل منو صرفا كال عدال حتى ُيدخمو جينـ (( 
.  محـر

كيعني استغبلؿ النفكذ ايا كاف مصدره لدل جية عامة اك خاصة لمحصكؿ عمى منفعة :استغبلؿ النفكذ -3
مادية اك معنكية اك اية غاية معينة لمصمحة الفاعؿ كغيره، كالشؾ اف استغبلؿ النفكذ في االستيبلء عمى 

:))مف  االمكاؿ بالباطؿ كانو نكع مف الظمـ ، كيقكؿ النبي  امكاؿ الناس اك امكاؿ الدكلة ىك مف اكؿ
 48*استعممناه غى عمؿ فرزقناه رزقا ، فما أخذ بعد ذلؾ فيك غمكؿ (( 

كىك تغيير الحقيقة المرتكب بنية التدليس ، باحدل الطرؽ التي  :تزكير المحررات اك المستندات  -4
عبلمة اك محرر يمكنو اف يثبت حقا اك كاقعة ذات آثار ـ اك تـ اك عبلمة في ختحددىا النظاـ ، في خ

: )) مف غشنا فميس منا ، كالمكر كالخداع انكنية ، كيعد مف الجرائـ التي حرمتيا الشريعة لقكؿ النبي ق
 49*في النار (( 

كيقصد بذلؾ كؿ مايصيب االمكاؿ العامة مف خسارة اكتفكيت لمكاسب ،  :االضرار باالمكاؿ العامة -5
سكاء أكانت ناتجة عف أتبلؼ كمي ، اـ ناتجة عف نقصو ، اـ عف نقص منافعو ، اـ زكاؿ بعض 

، متى تـ ذلؾ عف طريؽ الخيانة اك أكصافو، اكنحك ذلؾ مما مف شأنو أف يؤدم الى نقص الماؿ العاـ

                                                           
45
 ( 3:  2016 سعٌد، أوالد أحمد( ) 18: 2013، الرمالوي.)  
46
 ( حسن حدٌث هرٌرة ابً حدٌث وقال ،614/ 3 الترمذي سنن*) 
47
 (202/ 1 احمد مسند ٌخرجاه ولم االسناد صحٌح الحدٌث هذا: وقال104/ 4 الصحٌحٌن على المستدرك)  
48
 ( 265 ص134 والحالل الحرام احادٌث تخرٌج فً المرام غاٌة فً االلبانً صححه ،/ 3 داود ابً سنن ،70/ 4 خزٌمة ابن صحٌح) 
49
 (138/ 10 للطبرانً الكبٌر المعجم ،396/  12 حبان ابن صحٌح)  
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ف التعدم عمى االمكاؿ العامة ، حيث قاؿ:)) اف دماءكـ كأمكالكـ كاعراضكـ عكقد نيى النبي ، الغش
 51*عميكـ حراـ ، كحرمة يكمكـ ىذا في بمدكـ ىذا في شيركـ ىذا(( 

كىك عبارة عف تصرفات اك معامبلت يترتب عمييا اختفاء الصفة اك انتفاء الصمة  :غسيؿ االمكاؿ  -6
كتعد ىذه ، ي تاخذ دكرتيا العادية في تيار الدخؿ القكمي بعد ذلؾبالمصدر غير المشركع ليذه االمكاؿ كالت

مية ، حيث اف الماؿ الناتج منيا يعد الجريمة صكرة مف صكر الفساد المالي المحرمة في الشريعة االسبل
: ))أييا الناس ، اف اهلل طيب اليقبؿ اال كسبا خبيثا الف مصدره حراـ ، كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ النبي 

كحيث اف الماؿ المغسكؿ مستفاد مف طريؽ غير مشركع ، فبليككف طيبا ، كبالتالي ال يككف  طيبا((
 حبلال.

كىذه العمميات تعد صكرة مف صكر الفساد المالي :تزكير النقكد كاالكراؽ المالية كغشيا كتقميدىا  -7
ديد لمف غش ففي الحديث كعيد ش51*:)) مف غشنا فميس منا((  المحرمة شرعا كما في قكؿ النبي 

 الناس ، سكاء كاف عف طريؽ خمط الجيد بالردئ ، اـ تركيج النقد المزيؼ 

كيعني عدـ قياـ المكمؼ بدفع الضريبة ، اك الكفاء بالتزامو كميا اك جزئيا تجاه  :التيرب الضريبي -8
كعة كغير الدكائر المالية ، مما يؤثر في حصيمة الدكلة مف الضريبة ، كذلؾ باستخداـ طرؽ ككسائؿ مشر 

قاؿ : )) لك استقبمت مف أمرم مااستدبرت ألخذت فضكؿ  كقد ركم عف عمر بف الخطاب ،مشركعة 
عمى اف يفرض عمى اغنياء كؿ بمد اف يقكمكا ففي ىذا دليؿ  52*االغنياء فقسمتيا في فقراء المياجريف((

 ذلؾ ، اف لـ تسد الزكاة حاجتيـ. بفقرائيـ ، كيجبرىـ السمطاف عمى

التباطؤ في انجاز المعامبلت كخاصة الميمة كالمستعجمة كمعامبلت التقاعد كالجنسية كجكاز السفر  -9
 الشيادات أك الكتب الرسمية. ككثائؽ تأييد صحة صدكر

النظرة الغربية لمصطمح الفساد تختمؼ عف نظرة اإلسبلـ الذم يحارب كيجـر كيعاقب كؿ نكع مف  اف
أنكاع الفساد التي ذكرناىا سكاء أكاف في المجاؿ الديني أك األخبلقي كاالجتماعي أك االقتصادم كاإلدارم 

ي عف بقية النظـ، كاإلسبلـ أك السياسي أك الثقافي كذلؾ لمنظرة الشمكلية التي يتميز بيا النظاـ اإلسبلم
بذلؾ يفضؿ عف تمؾ النظـ التي تتميز نظرتيا بالضيؽ كبالجزئية كالتي اليمكف أف تعالج مف خبلليا 

 المشاكؿ المترتبة عمى الفساد كاالنحراؼ.

 األسس العامة لمكافحة الفساد اإلداري والمالي في السنة النبوية الشريفة: سادسا
                                                           

50
 (1306/ 3 مسلم صحٌح ،176/ 2 البخاري صحٌح)  
51
 ( 99/ 1 مسلم صحٌح)  
52
 والجاللة الصحة غاٌة فً اسناده حزم ابن قال 2/789 زنجوٌه البن االموال 
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 كذلؾ مف خبلؿ:: لوظائف وتحقيق الكفاية لهماختيار األكفاء لممناصب وا - أ
ف تكظيؼ أىؿ القدرة كالكفاءة كالحذر مف ُالمحاباة كالمحسكبية: -  في الفساد مظاىر أشد مف كا 

 الكفاءة إلى النظر دكف المحاباة، أك المعرفة أك القرابة بدكافع يككف أف كالكظائؼ األعماؿ تكلية
 أبي بف يزيد فعف كعقابو، تعالى اهلل لمعنة مستكجب ذلؾ فاعؿ أف النبي  أخبر كقد كالقدرة،
 أف عسيت قرابة لؾ إفَّ  يزيد يا :الشاـ إلى بعثني حيف الصديؽ بكر أبك لي قاؿ :قاؿ سفياف
 المسمميف أمر مف كلي   ))مف اهلل  رسكؿ قاؿ فقد عميؾ، أخاؼ ما أكثر ذلؾ باإلمارة تؤثرىـ
 يدخم و حتى عدالن  كال صرفنا منو اهللُ  يقبؿ ال اهلل، لعنةُ  فعميو محاباة، أحدا عمييـفأمر  شينئا
 53(( *جينـ

 اهلل رضي حذيفة فعف فعمو النبي، ما كىذا إسناد الكظائؼ كاألعماؿ ألىؿ األمانة كاالستقامة: -
 أمينا، فقاؿ رجبلن  لنا ابعث :كالسبلـ فقالكا الصبلة عميو إلى النبي نجراف أىؿ جاء :قاؿ عنو

 54*  الجراح بف عبيدة أبا فبعث الناس، ليا فاستشرؼ ((  أميف حؽ أمينا رجبلن  إليكـ ))ألبعثف
عمى عدـ تكلية النبي  أكَّد :ليا أىبل كليس عمييا، حِرص لمف كاألعماؿ الكظائؼ إسناد عدـ -

أنا كرجبلف  قاؿ: دخمت عمى النبي عمييا ،فعف ابي مكسى  األعماؿ لمف سأليا أك حرص
)) انا النكلي  مف قكمي ، فقاؿ احد الرجميف ، أمنرنا يارسكؿ اهلل ، كقاؿ اآلخر مثمو ، فقاؿ

    55ىذا مف سألو ، كال مف حرص عميو ((*
االنساف اسير حاجاتو كحاجات مف يعكؿ كاليستطيع اف يتجاكزىا لذلؾ :لمعامميف الكفاية تحقيؽ -

قاؿ  فعف المستكرد بف شداد البد مف تحقيؽ الكفاية لمعامميف ، كىك ماارشد اليو النبي 
يقكؿ )) مف كاف لنا عامبل فميكتسب زكجة ، فاف لـ يكف لو خادـ فميكتسب    سمعت النبي

 56كتسب مسكنا((*خادما ، فاف لـ يكف لو مسكف فمي
 تنمية الكازع الديني كاألخبلقي لدل العامميف ، كذلؾ مف خبلؿ: - ب
: مف يتبع امكر التعامبلت في االسبلـ يجد انيا مرتبطة ربط التعامبلت بالقيـ الدينية كاألخبلقية -

)المؤمف مف امنو  ارتباطا كثيقا بالقيـ الدينية كاالخبلقية التي جاء بيا مف ذلؾ قكؿ النبي 
 57الناس عمى دمائيـ كامكاليـ(( *

                                                           
53

 فً الهٌثمً وذكره، ٌخرجاه ولم اإلسناد صحٌح: وقال 7024 برقم 4/104 المستدرك فً والحاكم ؛ 21 برقم 1/6 المسند فً أحمد أخرجه 

  917 برقم418 /5 معا
54
 24 برقم عبٌدة أبً فضائل فً ومسلم ؛ 4120 برقم الجراح بن عبٌدة أبً مناقب فً البخاري أخرجه 
55
 6730فً االحكام برقم  اخرجه البخاري 
56

وقال صحٌح على شرط البخاري ولم  1473برقم  1/563والحاكم فً المستدرك  2945اخرجه ابو داود فً الخراج واالمارة والفئ برقم  

 2370برقم  70 / 4ٌخرجاه ، وابن خزٌمة فً صحٌحه 
57
 4995ان وشرئعه برقم وقال حسن صحٌح ، والنسائً فً االٌم 2627اخرجه الترمذي فً االٌمان برقم  
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قاؿ : سمعت رسكؿ  ترسيخ خمؽ األمانة كالتحذير مف الخيانة: عف عدم بف عميرة الكندم  -
يقكؿ:)) مف استعممناه منكـ عمى عمؿ فكتمنا مخيطا فما فكقو كاف غمكال ياتي بو يـك  اهلل 

 58القيامة ((* 
اىؿ الصدؽ في التعامؿ  التحذير مف الكذب:فقد بشر النبي الدعكة إلى الصدؽ في التعامؿ ك  -

قاؿ :  بالبركة كالتكفيؽ في الدنيا ، كالفكز بالمقاـ العالي يكـ القيامة ، فعف حكيـ بف حزاـ 
))البّيعاف بالخيار مالـ يتفرقا ، فاف صدقا كبّينا  بكرؾ ليما في بيعيما ، كاف  قاؿ رسكؿ اهلل

 59بيعيما((* كتما ككذبا ُمحقت بركة
شاعة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر: -  البياف في نجد إننا ترسيخ مبدأ النصح كالتناصح، كا 

، كمقـك اساس مف  كق كامو عماده كأنيا الديف، مف النصيحة مكانة عظـ لنا يؤكِّد ما النبكم
))الديف النصيحة ((، قمنا لمف ؟ قاؿ : )) هلل كلكتابو كلرسكلو  مقكماتو ، فقد قاؿ رسكؿ اهلل 
كالنيي عف المنكر  مف ترؾ كاجب االمر بالمعركؼ كحذرنا 61كألئمة المسمميف كعامتيـ((*

كالذم نفسي بيده لتامركف بالمعركؼ كلتنيكف عف المنكر ، اك ليكشكف اهلل اف  )) في قكلو 
 61يبعث عميكـ عقابا منو ، ثـ تدعكنو فبل يستجاب لكـ ((*

اجتناب الشبيات في التعامبلت : الكقكع في الشبيات مفسدة كبقدر مايبتعد المكمؼ عف  -
كيدؿ عمى ذلؾ ماركاه النعماف ابو،الشبيات كاسبابيا ، يحمي نفسو مف الكقكع في الفساد كاسب

اف الحبلؿ بيف كالحراـ بيف كبينيما يقكؿ : )) انو قاؿ سمعت رسكؿ اهلل  بف بشير 
مشتبيات ال يعمميف كثير مف الناس ، فمف اتقى الشبيات استبرأ لدينو كعرضو ، كمف كقع في 

 62الشبيات كقع في الحراـ((* 
ىذه االخبلؽ تنشر في المجتمع ركح المحبة بيف المتعامميف: الدعكة إلى التحمِّي بالتسامح كالكفاء -

كالتآخي ، كتسيؿ معيا التعامبلت ، كتزكؿ بسببيا كؿ الخبلفات التي تنشا بيف المتعامميف ، 
قاؿ : ))  فعف جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما اف رسكؿ اهلل  كىك ماارشد اليو النبي 

 63ذل اشترل ، كاذل اقتضى((* رحـ اهلل رجبل سمحا  اذا باع ، كا
يستخدـ في  : كاف النبي ترسيخ مبدأ الترغيب كالترىيب عند العامميف أك )الثكاب كالعقاب( - ث

ادارتو لمدكلة اسمكب الترغيب كالترىيب ، فكاف يحبب ليـ عمؿ الخير كينياىـ عف فعؿ الشر 
،كيتطمب اسمكب الترغيب تطبيؽ نكعيف مف الحافز ىما:الحافز المعنكم كيتمثؿ في التقدير 

                                                           
58
 417753رقم  192/ 4المسند  ًاخرجه احمد ف ا 
59
 1532؛ ومسلم فً البٌوع برقم 1973اخرجه البخاري فً البٌوع برقم  

 
60
 55اخرجه مسلم فً االٌمان برقم  
61
 وقال حدٌث حسن 2169اخرجه الترمذي فً الفتن برقم  
62
 ، واللفظله1599المساقاة برقم : ومسلم فً  52اخرجه البخاري فً االٌمان برقم  
63
 1970 برقم البٌوع فً البخاري اخرجه 
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مى السميـ لمعامؿ المجد كاالعتراؼ بجيده كاالشادة بفضمو اذا احسف صنعا كذلؾ تشجيعا لو ع
العامؿ عمى الصدقة بالحؽ كالغازم في سبيؿ اهلل  )) االنتاج كابعادا لو عف الفساد، كيقكؿ 

 64*(حتى يرجع الى بيتو(
اما الحافز المادم فيعد ركنا اساسيا في العمؿ اذ يقتضي بانصاؼ العامميف ككضع طرؽ 

)) مف  النبيكيدؿ عميو قكؿ  كاجراءات كاضحة لدفع اتعاب االفراد كؿ حسب جيده كعممو
، يدؿ عمى ذلؾ قكؿ كلترىيب المسئ يكعد بعقكبة عمى اساءتو  65أحيا أرضا ميتة فيي لُو((*

ـ   النبي  )) القضاة ثبلثة : قاضياف في النار كقاض في الجنة ، رجؿ قضى بغير الحؽ فعِم
ذاؾ فذاؾ في النار ، كقاٍض اليعمـ فأىمؾ حقكؽ الناس فيك في النار ، كقاٍض قضى بالحؽ 

 66فذلؾ في الجنة((*
ياب اف تيقنكا غ مف طبيعة البشر التقصير في االعماؿ ، خصكصا:المحاسبة كالمراقبة لمعامميف -

كذلؾ  67) حبس رجبل في تيمة ثـ خبل عنو(( *) ، كقد ثبت عف النبي الرقيب كالمحاسب
أرايتـ اف استعممت عميكـ خير ما :))ليحاسب اذا ثبتت التيمة عميو. ككاف عمر بف الخطاب 

اعمـ ثـ أمرتو بالعدؿ فيكـ ، اكنت قضيت ماعمي ؟ قالكا: نعـ ، قاؿ : ال حتى أنظر في عممو 
 68بما امرتو أـ ال ((*أعمؿ 

 التزاـ جممة مف السمككيات تقمؿ مف الكقكع في الفساد كذلؾ مف خبلؿ: -ح 

ينبغي عمى مف كلي أمرا مف امكر المسمميف ميما كاف اتخاذ األعكاف كالمستشاريف الصمحاء:  -
صغيرا ،اال يتعجؿ بقراراتو ، كيستشير اىؿ الرأم كالحكمة ، فيك اجدر بو اف يصيب الحؽ ، 

)) ماخاب مف استخار  :قاؿ رسكؿ اهلل قاؿ  انس بف مالؾ يتجنب الفساد بانكاعو، كعف ك 
 69، كما ندـ مف استشار ((*

عمى امتو االقتداء بيديو كىدم  كقد اكجب رسكؿ اهلل  اقتفاء أثر القدكة الصالحة في العمؿ: - ج
)) عميكـ بسنتي كسنة الخمفاء الراشديف الميدييف عضكا عمييا  اصحابو ، فقاؿ 

 71*بالنكاجذ((

                                                           
64

وقد اشار االلبانً فً صحٌح الجامع الى تحسٌن هذا  645، والترمذي فً الزكاة برقم 2936اخرجه ابو داود فً الخراج واالمارة والفئ برقم  

 الحدٌث
65
 1379والترمذي فً االحكام برقم  3073الخراج واالمارة والفئ برقم ، وابو داود فً  14677برقم  338/ 3اخرجه احمد فً المسند  
66
 2315، وابن ماجة فً االحكام برقم  1322، والترمذي فً االحكام برقم 3573اخرجه ابو داود فً االقضٌة برقم  
67

 4والحاكم فً المستدرك  4876برقم والنسائً فً قطع السارق  1417، والترمذي فً الدٌات برقم  3630اخرجه ابو داود فً االقضٌة برقم  

 وقال : صحٌح االسناد ولم ٌخرجاه ، ووافقه الذهب7063ًبرقم  114/
68
 20665برقم  326/ 11اخرجه عبد الرزاق فً مصنفه باب : االمام راع    
69
 175/ 2اخرجه الطبرانً فً المعجم الصغٌر  
70
 وقال : حسن صحٌح 2676االخذ بالسنة برقم والترمذي فً  17182برقم  126/ 4اخرجه احمد فً المسند  



 

21 
 

مف  حذر النبي عدـ االحتجاب عف أصحاب الحاجات، كالتكاصؿ معيـ، كسماع شككاىـ: - ح
كاله اهلل امرا مف امكر المسمميف فاحتجب عنيـ اف يحتجب اهلل عنو يكـ القيامة ، فبل يجيب 

يقكؿ )) مف كاله  قاؿ سمعت رسكؿ اهلل  ف ابي مريـ االزدم  عدعكتو كيخيب آمالو.ف
اهلل عز كجؿ شيئا مف امر المسمميف فاحتجب دكف حاجتيـ كخمتيـ كفقرىـ ، احتجب اهلل عنو 

 71.*دكف حاجتو كخمتو كفقره (( قاؿ فجعؿ رجبل عمى حكائج الناس
في كؿ مف يتعامؿ مع  االصؿتغميب جانب إحساف الظف بالناس عمى إساءتو في التعامبلت: - خ

الناس كيعمؿ ليـ ، اف يككف حسف الظف بيـ فبل يتتبع عكراتيـ ، كال يتجسس عمييـ كال 
يتيميـ بالمعايب ، فاف فعؿ خبلؼ ذلؾ افسدىـ ، كجراىـ عمى الفساد كقطع عمييـ طريؽ 

ناس بقكلو: )) انؾ اف اتبعت عكرات ال التكبة كالرجكع عف الخطأ، كىك ماارشد اليو النبي
  72افسدتيـ ، اك كدت اف تفسدىـ((*

 الفصل الرابع
 الجانب التطبيقي

 :منهج تحميل بيانات الدراسة

( "  لتحميؿ البيانات الخاصة     تـ األستعانة ببرنامج "الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )    
كذلؾ باألعتماد عمى بالدراسة الميدانية ك أختبار الفركض الخاصة بيا لغرض الحصكؿ عمى النتائج 

 :المقاييس كاألختبارات كاألساليب األحصائية اآلتية

: كىك أسمكب لقياس السمككيات كالتفضيبلت كيعتمد المقياس عمى ( الخماسيLikertاواُل:مقياس ليكرت)
 ردكد تدؿ عمى درجة المكافقة أك االعتراض عمى صيغة ما. 

كىك مف المقاييس الشائعة األستخداـ كىك معيار لقياس مستكل أنحراؼ    (: ثانيا: األنحراف المعياري )
 أك أختبلؼ المنتج عف المكاصفات المحددة مسبقان، كيقيس مدل تشتت البيانات عف كسطيا الحسابي

مف اكثرالطرؽ  شيكعا كالتى يمكف مف خبلليا (:              ثالثًا: مقياس الفا كرومباخ )
قياس الثبات  كالتى تعتمد عمى االتساؽ الداخمي كتعطي فكرة عف اتساؽ االسئمة مع بعضيا البعض كمع 

ميؿ كفيبلن بال 0.8كؿ االسئمة بصفة عامة. ككثير مف الباحثيف يعتبركف أف معامؿ االرتباط الذم يتجاكز 
 حياؿ ثبات األداة المستخدمة.

                                             االختالف )التشتت(: معاملرابعا: 

                                                           
71
 7027برقم 105/ 4والحاكم فً المستدرك  2948اخرجه ابو داود فً الخراج االمارة والفئ برقم  
72
 1615برقم  379 / 19والطبرانً فً الكبٌر  4888اخرجه ابو داود فً االدب برقم  
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ىك احد مقاييس التشتت النسبية الميمة كالذم يتصؼ باف نتيجتو تككف خالية اك مجردة مف كحدة   
القياس كىذا مما يتيح اجراء المقارنة سكاء كانت المجمكعات متشابية اك مختمفة بكحدات القياس.اف 

 صيغة حساب معامؿ االختبلؼ ىي :
    

 

 ̅
      

–    اختبار مربع كاي  خامسا:               
(، ككذلؾ ألختبار Goodness of Fitيستخدـ ىذا األختبار في جداكؿ التكافؽ ألختبار حسف المطابقة )

(، كاف ىذا األختبار لو معامؿ كاحد                          األستقبللية كالتجانس )
 ( كىك قيمة مكجبة دائما.    لحرية ( ىك درجات ا         )

 كالمعادلة الخاصة باختبار مربع كام:
-                                              ∑

      

 
                

 ( القيـ المتكقعة. ( القيـ المشاىدة، كتمثؿ ) حيث تمثؿ )
 (Kruskal Wallis Testأختبار كروسكال واليس )سادسا: 
ىذا األختبار مف األختبارات غير المعممية كيقكـ  بحساب الرتب اضافة لمقيـ، كيعتبر ىذا األختبار يعتبر 

(، كيفترض أف تككف العينات مختارة عشكائيان، one way ANOVAبديبلن عف تحميؿ التبايف األحادم )
خدامو  ميما كاف فأكثر، كال يتطمب أف تككف المجمكعات متساكية العدد، فيمكف است 5كمستقمة كلحجـ 

 عدد أفراد العينة. كالعبلقة الرياضية لؤلختبار ىي:

  (
  

      
∑

  
 

  

 

   

)                      

 اوال: السمات الشخصية الفراد العينة

 ( كصؼ افراد عينة البحث 1جدكؿ ) 

 النسبة المجموع الفئات المتغيرات ت

 ذككر الجنس 1

 اناث

9 

11 

45 % 

55 % 

 % 100 20  المجمكع 
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2 

 

 العمر

 

30-20 

40-31 

50-41 

 

3 

7 

10 

 

15 % 

35 % 

50  % 

 % 100 20  المجمكع 

 طبيب التخصص الكظيفي 3

 ميندس

 قانكف

 خطيب جامع

 معمـ 

 استاذ جامعي

 قسـ مدير

 اباتمدير حس

 عضك مجمس محافظة

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

%10 

10% 

10`% 

10 % 

10 % 

10% 

15% 

15% 

10% 

 % 100 20  المجمكع 

 1 – 5 عدد سنكات الخدمة 4

10- 6 

15-11 

20 -16 

25 -21 

26  - 30  

- 

2 

4 

8 

6 

- 

- 

%10 

20  % 

40 % 

30 % 

 %100 20  المجمكع 
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المبحكثة اذ   عينة( عدـ كجكد اختبلؼ كبير بيف نسبة الذككر الى االناث في ال 1يتضح مف الجدكؿ ) 
(، اما عدد  20%( مف مجمكع افراد العينة البالغ عددىـ ) 45( كىـ يشكمكف نسبة ) 9بمغ عدد الذككر )
% ( مف مجمكع افراد العينة ،كاف الفئة الشبابية التي تتراكح ما بيف  55( كبنسبة )  11االناث فقد بمغ ) 

االدارية ( تمثؿ نسبة اقؿ بيف الفئات االخرل ذلؾ اف العينة المبحكثة ىي مف مدراء الكحدات  30 -20) 
كاف  ،كاف ىذا المنصب يصؿ اليو المكظفكف بعد سنكات عديدة مف الخدمة الكظفيةية كالمدارس كالمحاسب

مف بيف مجتمع االستبانة المبحكثة اذ تماثؿ بالنسبة المؤية لكؿ تخصص اظير  التخصص الكظيفي
ددا عالف الفساد ينتشر في كافة مفاصؿ المجتمع فقد تـ اختيار كىذا  % ،15% ك10تراكحت النسبة بيف

 متماثبل تقريبا مف المبحكثيف في كؿ تخصص كظيفي.
 
الوسط  الفقرات ت

 الحسابي
األهمية 
 النسبية

األنحراف 
 المعياري

معامل   
 األختالف

كسر الثقة االجتماعية كالسياسية كالشعكر    
بالظمـ اذ اف كشؼ حاالت الفساد يسقط الثقة 

أثره الفساد كالمكاطنيف، كىذا   بيف المتكرط في 
سيئ عمى شبكة العبلقات االجتماعية العامة 
كالسياسية عند صدكر الفساد المالي مف جية 

 ذات صفة سمطكية.

4.55 0.91 0.69 29.7 0.15 

تيديد قيمة العمؿ ك اإلبدا ع إلف اإلثراء    
) بالفساد المالي ( يشجع عمى          السريع

نبذ العمؿ كاالحتراؼ ك كؿ ما يرتبط بيما مف 
يمانية ك ىك  قيـ نفسية، اجتماعية كاقتصادية كا 
يسييء إلى اإلبداع ك اإلنتاج بمبلحظة ارتقاء 
أكضاع الفاشميف الذيف حققكا تفاكتا ماليا كاسعا 

 ك سريعا رغـ ضآلة الجيد المبذكؿ

4.45 0.89 0.76 26.2 0.47 

زعزعة االستقرار االقتصادم، فانشار الفساد    
في القطاع الخاص يؤدم الى زيادة كمفة العمؿ 
اك المنتج التجارم مف خبلؿ زيادة المدفكعات 
غير المشركعة ،كازدياد النفقات االدارية 

 الناجمة عف التفاكض مع المسؤكليف

4.80 0.96 0.41 53.3 0.09 

المعيشية بيف األفراد، كمف شأف تعميؽ الفكارؽ    
ىذا أف يصير سببا في الصداـ لشعكر بعض 
األفراد بقياـ ىذه الفكارؽ عمى أسس غير 

 نزيية.

4.65 0.93 0.67 31 0.14 
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الحد مف تقديـ الخدمات، اك عمى االقؿ التكزيع    
غير العادؿ ليا، اك تردم نكعيتيا، اك صعكبة 

 الحصكؿ عمييا دكف رشكة اك تكسط

4.5 0.90 0.69 30 0.15 

زيادة نسبة البطالة، لضعؼ الدكرة االقتصادية    
كاالنتاج الكطني بسبب ىدر الثركة العامة اك 

 تكزيعيا في عمميات الفساد

4.65 0.93 0.59 35.8 0.13 

ىجرة العقكؿ كالطاقات التي ترفض المشاركة    
في عمميات الفساد نتيجة محاربتيا مف 

 الفاسدة كالمفسديف .الطبقات 

4.6 0.92 0.97 20.9 0.21 

ىركب المستثمركف المحميكف لبلستثمار في    
الخارج كعزكؼ االستثمار االجنبي عف 
االستثمار داخؿ الببلد، الرتفاع تكمفة 
االستثمارات نتيجة دفع الرشى، فيك ضريبة 
اضافية، اضافة الى انو يساىـ في ارتفاع 

 كمحاذيره .مخاطر االستثمار 

4.45 0.89 0.76 26.2 0.17 

عدـ المساكاة بيف المكاطنيف الف بعضيـ    
سيحظى بمعاممة خاصة كتسييبلت معينة 
لعبلقاتيـ الشخصية اك الرتباطاتيـ الحزبية اك 
الطائفية اك القكمية كغيرىا اك لقدرتيـ عمى دفع 
الرشى ، كفي ذلؾ نكع مف انكاع انتياؾ حقكؽ 

 االنساف

4.7 0.94 0.47 47 0.10 

عزكؼ الدكؿ المانحة عف تقديـ المعكنات     
 كالمساعدات التنمكية

3.55 0.71 0.88 14.2 0.25 

يرتبط الفساد بتردم حالة تكزيع الدخؿ كالثركة،     
مف خبلؿ استغبلؿ أصحاب النفكذ لمكاقعيـ 
المميزة في المجتمع كفي النظاـ السياسي، مما 

بالجانب األكبر مف المنافع يتيح ليـ االستئثار 
االقتصادية مما يؤدم إلى تكسيع الفجكة بيف 

 ىذه النخبة كبقية أفراد المجتمع.

4.4 0.88 0.51 40 0.11 

يساىـ الفساد في تدني كفاءة االنفاؽ     
ضعاؼ مستكل الجكدة في  االستثمارم العاـ كا 
البنية التحتية العامة، كذلؾ بسبب الرشاكل 

المكارد المخصصة لبلستثمار التي تحد مف 
 كتسيء تكجيييا أك تزيد مف تكمفتيا

4.3 0.86 0.80 22.6 0.19 
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تعطيؿ اسس االقتصاد الحر المعتمدة عمى     
المنافسة في تقديـ افضؿ الخدمات كالعركض 
كاالسعار، اذ يصبح ىـ القطاع الخاص تأميف 
مكارده بطرؽ غير مشركعة مف خبلؿ التعامؿ 

 كدفع الرشىمع المفسديف 

4.55 0.91 0.51 41.4 0.11 

تحكيؿ االنتخابات الى كسيمة لكصكؿ الفاسديف     
الى مراكز السمطة مف اجؿ ضماف حماية 
اعماليـ الفاسدة كزيادة مدخكالتيـ كثركاتيـ غير 

 المشركعة

4.75 0.95 0.44 52.8 0.09 

عرقمة النمك كزيادة الفقر كالعجز عف     
السياسييف الباحثيف عف امكاؿ مكافحتو،الف 

الفساد ىـ غير قادريف عمى جمع امكاؿ ضخمة 
اال مف مستكيات مرتفعة مف االنفاؽ التي تتيح 
قدرا اعظـ مف فرص الفساد كعمميات شراء 
االسمحة كمشاريع االعمار الكبرل لذا ال يحتؿ 
االنفاؽ لمصمحة الفقراء سكل ادنى مرتبة في 

 السياسي  . سمـ اكلكيات بمداف الفساد

4.45 0.89 0.76 26.2 0.17 

 
 تشير نتائج التحميؿ اعبله الى:

جميع قيـ الكسط الحسابي حسب مقياس ليكرت الخماسي كانت ايجابية جدا كافضميا كاف لممتغير                      – 1
( بالرغـ مف ككنو أيجابيان، كىذا ما اكضحتو قيـ األىمية النسبية    (، في حيف أقميا كاف لممتغير )  )

 لمكسط الحسابي لجميع المتغيرات. 
قيـ األنحراؼ المعيارم قميمة جدا كاقؿ مف المدل بكثير كىذا يشير الى اف التشتت بيف القيـ كاف  – 2

 ضعيفا جدا.
( لمستكل معنكية 1.725بالقيمة الجدكلية البالغة )( كانت معنكية بدرجة عالية قياسان  قيـ أختبار ) – 3
(0.05.) 
معامؿ األختبلؼ كاف ضعيفان جدا حسب المتغيرات الخمسة عشر كتغيرت قيمو حسب ارتفاع  – 4

 كأنخفاض قيـ األنحراؼ المعيارم.
 .0.985غ )لصدؽ كثبات األستبانة كاف عاليا جدا كبم (             مقياس الفا كركنباخ ) – 5
 (.1.199( لمستكل معنكية )6.111( كانت )Kruskal Wallis Testقيمة أختبار ) - 6
 (.1.111( كىي معنكية لمستكل )62.875( كانت )Chi - Square Testقيمة أختبار ) - 7
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النتائج اعبله كانت معنكية بدرجة عالية لجميع المقاييس كىذا ما يدعك الى قبكؿ الفرضية البديمة  – 8
 كرفض فرضية العدـ.

 تنتاجات والتوصياتساال

 االستنتاجات :

كبناء  القيـ كاالخبلؽ مدخبلف اساسياف في تنظيـ حركة الحياة كاحتراـ انسانية االنسافإف  -1
 متكافؽ مع منيجية الحؽ.مجتمع سميـ كغير مفكؾ 

اف عبلج الفساد الذم يقكِّض بنياف المجتمع، كيعرقؿ نمكه، كيبدد مكارده، كينتيؾ حقكؽ  -2
أفراده، كيحؿُّ بو سخط اهلل تعالى كأليـ عقابو، ال يمكف أف يككف بسف القكانيف كتشريع 

، كقيـ أخبلقية كسمككية ُتغرس في  قمكب أفراد العقكبات فحسب، بؿ البد مف منيج ربانيٍّ
 المجتمع.

قدمت الشريعة اإلسبلمية بنظاميا المتميز كمبادئيا الراقية كقكاعدىا المستمدة مف كتاب اهلل  -3
كسنة رسكلو فكرا اقتصاديا كاضحا يعمؿ عمى تحقيؽ العدالة كالمساكاة بيف الناس، كأكجدت 

افة أنكاعيا ككضعت مف الكسائؿ الكقائية مايكفؿ لئلنساف االبتعاد عف الكقكع في الجريمة بك
 أنكاع الفساد  ممارسةحمكال لممشكمة االقتصادية كاالجتماعية التي تسبب في 

ف أسباب الفساد االدارم كالمالي ىك عدـ االلتزاـ بأحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسبلمية بصفة ا -4
ف الضعؼ المؤسساتي كالقانكني ك ، عامة ، كفى مجاؿ المعامبلت االقتصادية بصفة خاصة ا 

الببلد االسبلمية  المجتمع المدني فيمحدكدية دكر كالمسائمة ك كغياب الشفافية كآليات المراقبة 
ترؾ فراغا لممفسديف لنيب المكارد العامة كاستغبلؿ الكظيفة العامة لتحقيؽ مصالحيـ 

 الشخصية.

 التوصيات:

كاألمانة كاإلخبلص كحب العمؿ، كالتقكل كعمؿ ضركرة التمسؾ باألخبلؽ الفاضمة كالصدؽ  -1
الخير،ىذا يعمؿ عمى نشكء سمكؾ صحيح يحقؽ مرضاة ااهلل تعالى، كيعمؿ عمى تحقيؽ 

 السعادة لئلنساف كالمجتمع
ضركرة تحمؿ الجميع افرادا كمؤسسات مجتمع مدني مسؤكلية اجتماعية اخبلقية دينية تجاه  -2

كالعمؿ عمى تفعيؿ دكر القانكف كالرقابة  مف اجؿ  ظاىرة الفساد كالبحث عف اسباب الفساد
كبح جماح ىذه الظاىرة  مف خبلؿ تبني اسمكب الرقابة الشعبية لرصد كمتابعة حاالت الفساد 

 االدارم كالمالي المنظـ  .
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 تفعيؿ الخطاب الديني في المساجد، كتحسيف التربية، مف أجؿ خمؽ تكعية دينية كأخبلقية في -3
، كتنمية كعي المكاطنيف كتقكية ايمانيـ بالمصمحة العامة كالرفض المجتمع اإلسبلمي 

 الجماعي لظاىرة الفساد.
تطكير القكانيف كالتشريعات ،كضماف فرض العقكبات المناسبة عمى جميع المخالفيف ضركرة  -4

 ، كاالىتماـ بعدالة تكزيع الحقكؽ كالمكتسبات عمى المكاطنيف

 المصادر:

دارم في الفقو الجنائي االسبلمي" الرمبلكم ، محمد سعيد ،دار الفكر " احكاـ الفساد المالي كاال -1
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