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 امللخص
 .جستري يف التفسري وعلوم القرآن، ماحممد اخلوار حممد سلطان

 .م1027يونيو، 

 .املنهاج القرآين يف مواجهة الفساد املايل

   .عبد القادر خبوش /املشرف على الرسالة: الدكتور

يتناول هذا البحث، مسألة الفساد املايل واملنهاج الذي اختذه القرآن الكرمي ملعاجلته، 
لبشرية، كما امربزا أهم معامل هذا املنهاج، يف مسألة وظاهرة خطرية ومدمرة ومتجذرة يف اتريخ 

يف واقعها، فجا  هذا البحث لتذكري األمة وتنبيهها على ما معها م  منهاج رابين قومي، 
  :اإلجابة على أسئلة م  أمهها وال  املكافحة هذه الظاهرة إن هي عادت إليه، حم

ه ما أسباب الفساد املايل ونتائج هم مظاهر الفساد املايل؟أما  ما املقصود ابلفساد املايل؟
 كيف واجه القرآن الكرمي ظاهرة الفساد املايل؟ وآاثره؟

م يف مصارع األم خطورة هذا الدا  وكيف كان سببا ويهدف هذا البحث إىل بيان
رق ملعاجلة طكما ورد ذلك يف القرآن الكرمي، وأن املنهاج القرآين هو: أجنع الوالشعوب اترخييا،  

أن و  راد.إيقاع العقوبة، والرمحة ابألفزم يف الوحيد الذي جيمع بني احل الفساد، وأنه املنهج
رآن الحتوا  واستيعاب الفاسدي ، وهو ما جا  به الق تتم إال بوجود برانمجة الفساد ال حمكاف

، التحليليو  املنهج الوصفي واالستقرائي الباحث يف إعداد هذا البحث الكرمي، وقد سلك
 وخرج بنتائج م  أمهها ما أييت: كل حسب ما يقتضيه احلال.واملقارن،  
أن االهتمام ابألموال، والتحذير م  أكل املال العام، واحملاسبة على ذلك، سبقت  .2

 إليه الشريعة اإلسالمية قبل أن تعرفه القوانني الواعية بقرون.
أن القرآن الكرمي زاخر ابآلايت اليت تتحدث ع  األموال وع  أحكامها مجيعا، وأن  .1

 .ع  مشكلة الفساد تهذه اآلايت حتدثجز ا كبريا م  
 أن أجنع طرق مكافحة الفساد املايل، تكم  يف الرجوع إىل تعاليم القرآن الكرمي. .1
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 أمجعني، وصحبه آله وعلى حممد سيدان على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

  انطالقا  ل. العم هذا إمتام م  عليَّ  به م َّ  ما علىأشكر هللا تعاىل  أن الواجب م  فإن :وبعد
: تعاىل هلقول امتثاال  ، و [40]ستتتتتتتتتتتتتتتورة النمل: (ے ھ ھ ھ ھ ): قوله تعاىل م 
]سورة  (ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ)

 .(2)((الناس يْشرر ال من هللا  يشررال)): الرسول  ولقول، [7إبراهيم:
  مرحليت يف دراسيت سنوات خالل يل قدمته ما كل على قطر جلامعةفأتوجه ابلشكر 

 .واملاجستري البكالوريوس
 يف ثال  مم اإلستتتتتالمية، والدراستتتتتات الشتتتتتريعة لكليةكما أتوجه جبزيل الشتتتتتكر والتقدير 

  التدريس ةهيئ أعضا  األفاال واألساتذة الصديقي حمميد ييسف الدكتور /عميدها األستاذ
 .سديدة وتوجيهات جهود موفقة م  لطالهبم بذلوه ما على

 القادر دعب /الدكتور األستتتاذ: القدير ألستتتاذيقدير تكما أتقدم خبالص الشتتكر وال
 توجيهاتهو  بنصتتتتائحه كثريا   ستتتتاعدين والذي ،هذه الرستتتتالة على إلشتتتترافا قبل الذي خبيش
 .به ونفع علمه يف وابرك اجلزا  خري عين هللا فجزاه العلمية، وخربته

حممد  /رالدكتو  األستتتاذ :الكرميني املناقشتتة جلنة لعضتتويكما أقدم شتتكري وتقديري 
هذه  ناقشتتتتةم بقبول تفضتتتتلهما على، نييدحممد آ/ الدكتوراألستتتتتاذ و  ،رجبعبد اللطيف 

 .الرسالة
  العمل هذا إجناز على ستتتتتتاعدين م  كل إىلكما أستتتتتتدي جزيل شتتتتتتكري وتقديري 

 .بعيد أو قريب م  واإلرشاد والتوجيه ابلنصح

                                                             

وىرة ب  موستتتتتى ب  الضتتتتتحاكالرتمذي،  أخرجه (2) سنننننن ه(. يف 172، أبو عيستتتتتى، )املتو : حممد ب  عيستتتتتى ب  ستتتتتَ
ابب: ماجا  يف  أجزا  6م، 2228بريوت، -حتقيق: بشتتتتتتتتار عواد معروف. الناشتتتتتتتتر: دار الغرب اإلستتتتتتتتالمي، الرتمذي

 (.  414، ص7الشكر مل  أحس  إليك، وقال: حس  صحيح )ج
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 ة.حفظه هللا وألبسه لباس الصحة والعافي والدي الررمي إلى هذا العمل املوتياضع أهدي

 رمحها هللا رمحة واسعة. والديت العزيزة وإلى

 األعزا  حمبة ورفقا وإخالصا. إخييت وأسريت وإلى

 تبجيال واحرتاما وامتناان. أساتذيت الررام وإلى

 ابجلهد والدعا  وقدم يل النصح واملشورة. كل من ساندين وإلى

 الفساد.م  اتب وأانب ع  كل  وإلى

 م  يريد أن حييا حياة طيبة شريفة بعيدة ع  الفساد. كل وإلى

 م  يؤم  هبذا القرآن الكرمي وبصالحيته لكل زمان ومكان. كل وإلى

 م  علمين حرفا ، أصبح سنا برقه يضي  الطريق أمامي. كل ثم إلى

 مجيعا  أهدي هذا العمل. هؤالء إلى
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 املقدمة
 .احلمد هلل رب  العاملني، والصالة والسالم على نبيه األمني، املبعوث رمحة للعاملني

فإن القرآن الكرمي هو هداية هللا العظمى، ورسالته اخلالدة، وهو شريعة هللا ودينه  ؛وبعد 
، ال يضل وال يشقىف أاله هللا، وم  اعتصم بهالذي ارتضاه لعباده، فم  ابتغى اهلدى يف غريه 

وهو املنجاة واألمان يف أشد الظروف واألزمات، واملد الساري يف تغذية األرواح والنفوس، 
  واآلخرة.والنظام الكامل الكافل لسعادة اإلنسان يف الدنيا 

ك لالفساد املايل م  أهم املواايع خطورة على البشرية مجعا ؛ وذوتعد دراسة قضية  
ه ليص اجملتمع منختوتدعو احلاجة بل الضرورة إىل  ،ات اليت ساد فيهاجملتمعابالنتشاره وفتكه 

لط الضو  على يس ،والقرآن الكرمي اليت ال تقتصر على فئة دون أخرى. الكارثية نتائجه وم 
 لألمة طرق اخلالص م  ويالت هذا املرض اخلبيث. هذه الظاهرة، ويبني

ريعة هللا نسان على مراعاة شالتوجيهات اإلهلية اليت حتض اإل قد تضم   الكثري م ف 
وذلك م  خالل إقامة الوزن ابلقسط وابط امليزان وعدم  عز وجل يف املعامالت املالية؛

وقال  ،[282سورة الشعرا :] (يئ جب حب خب مب ىب) فيه، قال تعاىل:التخسري 

 .[2سورة الرمح :] (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)تعاىل: 

الفساد املايل م  مشاكل وخماطر على استقرار اجملتمعات  سببهخطورة ما ي بني   كما 
يئة تؤثر على وسياسية س واجتماعية رتتب على الفساد املايل م  آاثر اقتصاديةوما ي ،رخائهاو 

الفساد املايل يول د آاثرا  مدم رة تطال كل مقومات احلياة يف الدول والشعوب أن  وبني   .اجملتمع
لى املستوى راب وفساد ليس عإىل خأحدا ، فتضيع األموال والثروات، فيقود ذلك يستثين  وال

 املايل واالقتصادي فحسب بل يف كل جماالت احلياة.
ظاهرة هذا على نصوص قرآنية للكشف ع  هذه ال ييف حبث أعتمدسوف ف ،وبنا  عليه 

اخلبيثة وبيان حقيقتها، وآاثرها اخلطرية املدمرة، مث  ما ورد فيها م  حلول وقائية لعالج هذه 
على  هأايمنا هذ منتشرة يف ،الظاهرة، ودوا  شاٍف للخالص منها، وخاص ة أن  هذه الظاهرة
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، لشفافية الدوليةمؤسسة اعريب واإلسالمي، أن ويكفي يف انتشاره يف عاملنا ال شىت املستوايت
 الصادر ام  يلها للعامل العريبرصدت زايدة الفساد يف الدول العربية، وقالت املنظمة يف حتل

، إن غالبية الدول العربية تراجعت تراجعا ملحوظا يف العالمات م1026ها السنوي لعام تقرير 
نقطة،  50ه الدول حققت أقل م  م  هذ %20حيث إن »الشفافية ابلنقاط(، )تقييم 

«املعدل تراجعهما فوق رغم ،قطرودولة  اإلماراتدولة وبقيت كل م  
(2). 

 مشرلة البحث:
ولنا د ما دام ذلك خطر الفساد وتلك نسبة الفساد يف دول العامل اإلسالمي اليت تعترب

العربية جز ا منها، كان على الباحثني أن يتصدوا هلذه الظاهرة ابلدراسة والتحليل، م  أجل 
إبراز نتائجها أكثر لدى مجهور الناس، وأيضا وهو األهم م  أجل إجياد واقرتاح حلول تساعد 
اإلداريني وأصحاب الشأن، على مكافحة هذه الظاهرة والتصدي هلا، وذلك م  خالل ما 

القرآن الكرمي م  إرشادات وتوجيهات لو طبقت ملا كان للفساد أن يظهر، علما أبن  قدمه
الدراسات السابقة جا ت لتعاجل هذه الظاهرة كل م  زاويته وموقعه، ولك  أرى أنه ليس فيها 
م  ركز جهده على سبل مواجهة هذه الظاهرة كما دعا إليه اهلدي القرآين، وهذه الدراسة 

 معاجلة جديدة وجيدة للظاهرة اعتمادا على ما جا  يف القرآن.إبذن هللا ستكون 
 وستجيب هذه الدراسة ع  األسئلة التالية:

 ما املقصود ابلفساد املايل؟ .2
 هم مظاهر الفساد املايل؟أما  .1
 ما أسباب الفساد املايل ونتائجه وآاثره؟ .1
 كيف واجه القرآن الكرمي ظاهرة الفساد املايل؟ .4

                                                             

2-http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/1027/2/15  اجلتتزيتترة نتتتتتتتت، تتتقتتريتتر متتنتتظتتمتتتتتتتتة
 م. 1026الشفافية الدولية اليوم األربعا  تقريرها السنوي ملؤشر مدركات الفساد لعام 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2388d4ee-7104-437b-a91d-5f103fa2bd0e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2388d4ee-7104-437b-a91d-5f103fa2bd0e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/fa03fa3b-ab56-47bf-8411-d58f3741aea4
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/fa03fa3b-ab56-47bf-8411-d58f3741aea4
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2017/1/25
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 :أسباب اخوتيار امليضيع
 اخرتت هذا املواع لألسباب التالية:

 رغبيت يف أن أكون م  ام  خدمة كتاب هللا العزيز، ألفوز براوان هللا تعاىل. .2
ه عب   هاز يقع عليسبب شخصي وذلك نظرا لتخصصي الوظيفي، وكوين م  ج .1

، وال ، م  خالل القرآن الكرميوالتصدي هلا الفساد املايل، ظاهرةكبري يف عالج 
 بعد اإلملام ابملواوع.ميك  ذلك إال 

ضال الفساد املايل مرض ع حاجة اجملتمع، ملثل هذا املواوع يف عصران هذا مع أن .1
 .وريف أي عصر م  العص م  آاثرهأو جمتمع قدمي قدم االنسان، ال ختلو أي دولة 

إن لظاهرة الفساد آاثرا مدمرة على اجملتمعات، فينبغي دراستها، م  كل النواحي،  .4
 رة الفساد وفشو انتشارها.نظرا حلجم ظاه

م  أجل أن أساهم يف حل وعالج هذه الظاهرة م  خالل دراسة منهج القرآن  .5
 يف التصدي هلا.

 أهداف البحث:
 ابط مفهوم الفساد املايل. -2
 دراسة خطورة الفساد املايل وآاثره، م  خالل نصوص القرآن الكرمي. -1
صوص آاثره م  خالل ن، وبيان ظهور الفساد املايلل تدفعبيان األسباب اليت  -1

 .القرآن الكرمي
 ج القرآين يف مواجهة خطر الفساد املايل.ا املنه ات حتديد  -4
 اإلفادة م  املنهاج القرآين يف مواجهة الفساد املايل واقعيا. -5
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 أمهية البحث:
 :م  خالل فيما أييتتكم  أمهية هذا البحث 

على  نظارتسليط األثل حماولة على طريق مواجهة الفساد املايل م  خالل مت .2
 مسبباته وتداعياته وطرق عالجه.

 قوام واألمم السابقة،بعض األه الذي سلك يسلط الضو  على الفساد املايل، .1
واالحنرافات اليت كانت يف تلك األمم، وهنايتها بسبب أفعاهلا، وعدم طاعة األنبيا  

النصوص وذلك م  خالل   الذي  أرسلوا إليهم، ومنهم قوم نيب هللا شعيب
 القرآنية.

 ج القرآين يف معاجلة ظاهرة الفساد املايل.ا املنه مالمح يوا ح .1
 يضع إجرا ات عملية واقعية ملواجهة الفساد املايل يف او  املنهاج القرآين. .4

 البحث: منهجية
وف سوألن البحث يشمل الدراسة والتحليل كما يهتم ابلتاريخ واالستقرا  فإن الباحث  
حسب ما يقتضيه  واملقارن كال   التحليليو  االستقرائيو الوصفي هج املنيف طريقة إعداده  يتبع

 املقام.

 الدراسات السابقة
 :أييتبدراسيت هذه أذكر ما م  أهم الدراسات السابقة ذات العالقة 

حممد  عبد هللا ،رؤية قرآنية-مفهيمه، وأسبابه، وأنياعه، وسبل القضاء عليه  الفساد .2
-20ض، الراي حبث منشور ام  املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد، اجليوسي،

 م. 8/20/1001-6املوافق: ه21/8/2414
يتناول البحث مواوع الفساد بشكل عام؛ حيث يبحث يف مفهومه وحتديده، وسبل 

 مكافحته م  خالل ذكر بعض النماذج القرآنية.
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 والنظر يف حمتواها وجدت أهنا ملوهي دراسة قيمة استفدت منها، لك  بعد قرا هتا 
تتناول الفساد املايل خصوصا ابلتفصيل، نظرا ألن صاحبها رمحه هللا، أعد حبثه ليقدمه 
يف املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد، ولعل هذا هو سبب عدم تناوله الفساد املايل 

جيعله أكثر  اابلتفصيل، خشية التطويل، أما حبثي فيتناول الفساد املايل خصوصا مم
 ختصصا.

لبشري علي ا مفهيم الفساد وأنياعه يف ضيء نصيص القرآن الررمي والسُّنة املطهرة، .1
وهو حبث منشور يف جملة جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمي ة، العدد  محد الرتايب،

 .م1005-ه2416احلادي عشر ،
ط معىن الكرمي، ويضب البحث يتناول الفساد بكل صوره وأشكاله كما ورد يف القرآن

 ة.، وهي دراسة قيمة أصيلالفساد بشكل عام م  خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية
ود يف أنين سأخص الفساد املايل ابلدراسة والتفصيل، وهذا غري موج اوخيتلف حبثي عنه

 .، ألن دراسته عامةعند الباحث
 جملة  ي، حبث منشور يف، حممد عباس نعمان اجلبور مفهيم الفساد يف القرآن الررمي .1

 م.1021جامعة اببل، العدد السابع، أاير  -كلية الرتبية األساسي ة 
وهو الفساد، ويلعر ف به يف اللغة واالصطالح، وآاثر  اعام ايتناول البحث مصطلح

 خطرهو  الفساد وخطره على العقيدة واجملتمع ...اخل. كما أن ه يدرس اإلفساد يف األرض
ل الفساد وهو يف حبثه الرصني، يتناو ( .والسياسي، والفكري .. بكل أشكاله )األخالقي،

بعمومه وجبميع مفاهيمه اليت وردت يف القرآن، ومل يتناول الفساد املايل ابلبحث 
 والتشخيص، وسبل عالج ظاهرته، بشكل مفصل كما أسعى إليه أان يف دراسيت.

عبد  ني:للباحث ،«دراسة ميضيعّية»الررمي مظاهر الفساد وآاثره يف ضيء القرآن  .4
السالم محدان اللوح وايائي نعمان السوسي، والبحث منشور يف جملة جامعة األزهر 

 .A-2م، اجمللد العاشر، العدد 1008غزة، سلسلة العلوم اإلنساني ة  -
يعرض الباحثان دراسة تفسريي ة مواوعي ة حول مظاهر الفساد وآاثره يف او  القرآن 
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 الكرمي، وتنأوال  فيه نقاطا  دللت على وجود الفساد وترتب اآلاثر املدمرة على وجوده.
مظاهر الفساد ومها:) يالحظ أن  حبثهما ال يتناول إال مبحثني م  الفصل األول م  حبثي

ال  يف هذي  و مع أهنما تنا ،املايل، املبحث الثالث، وآاثر الفساد املايل، املبحث الرابع(
عليه و  اهر وأسباب الفساد، بشكل عام دون ذكر للفساد املايل خبصوصه،الفصلني مظ

فإن  حبثي أعم وأمشل م  حبثهما وهذا م  جهة، وم  جهة أخرى فبحثي أخص  يف 
وعلى  ،املواوع الذي يتناوله؛ حيث إن ه يبحث يف الفساد املايل ال الفساد على عمومه

ة الظاهرة، ذا مت االعتماد عليها ميك  معاجلسبيل املثال، اهتم حبثي بعالج الركائز اليت إ
 مث بكيفية استيعاب املفسدي  ودجمهم م  جديد.

منهج الشريعة اإلسالمية يف محاية اجملوتمع من الفساد املايل واإلداري يف الفقه  .5
لطبعة الرايض، ا ماجستري مطبوعة، ب  انصر آل غصاب، رسالة عبد هللا ،اإلسالميّ 
 م.1022- ه2411األوىل:

إلداري يف الفساد املايل وا دراسة قيمة قام صاحبها جبهد كبري يف حبث مواوعه: ذهه
الفقه اإلسالمي، م  حيث: ابط مفهومه، واإلجرا ات التشريعي ة يف الفقه اإلسالمي 

افحته، وحتديد يف معاجلته ومك والنظام للوقاية منه، واملنهج التشريعي املستمد م  الفقه
النظام، ، وتعترب دراسته مقارنة بني الفقه و مهمة القيام بذلك االسلطة اليت يوكل إليه

ساد اإلداري يتناول الف ه. فدراسته أعم وأمشل م  دراسيت، ألن حبثي الري على حد تعب
إىل جانب الفساد املايل، كما أنين ل  أختصص يف دراسة أقوال الفقها  وآرا  املذاهب 
الفقهية كما عند الباحث يف حبثه، حيث إنين أتناول مواوع الفساد املايل م  خالل 

  القرآن الكرمي، وعليه فإن  جمال حبثي خمتلف.
 عمر، معبد احلليحممد  ،االقوتصاديج الفساد اإلجراءات العملّية اإلسالمّية لعال .6

نعقدة يف امل «اإلسالمي العالج-املعاصرالواقع  االقتصادي:الفساد »حبث مقد م لندوة 
 م.1000مارس 11-11- ه2410ذي احلجة  27-26األزهر:جامعة -القاهرة 

يب حبث مقدم للمؤمتر العر  محش،عبد احلق أمحد  ،إسالميمرافحة الفساد من منظير  .7
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 م.8/20/1001-6الوافق: ه21/8/2414-20الفساد، الرايض.الدويل ملكافحة 
املنهج اإلسالمي يف عالج الفساد االقتصادي م  خالل إجرا ات  اوالنالبحثان يتن

 العالجي ة.واملكافحة  له،وقائية 
لى مبحثني مها: تصر عنفس زاويتنا تقريب ا، إال أنه اق تناول الباحث األخري املواوع م 

الثاين: و  ، أنواعه، أسبابه، آاثره واألحكام املرتتبة عليه.هتعريف: الفساد املبحث األول:
 .الفساداإلسالم يف حماربة منهج 

نظرا  يف أين تناولت املواوع بشي  م  التفصيل والباحثان، اختصرا،وخيتلف ع  حبثي 
 لطبيعة دراستيهما.

 :البحث خطة
 وخامتة. ،فصلنيو  ومدخل، حيتوي هذا البحث على مقدمة، 

 جييب ه، واألسئلة اليت: وتشتمل على أمهية املواوع وأسباب اختياره، وأهدافاملقدمة 
 .تهالسابقة، ومنهج البحث، وخط عنها، والدراسات

 .مدخل 
 وبه مسألتني:

  :لفظة الفساد ومشوتقاهتا يف القرآناملسألة األوىل. 
  االسوتقراء للفساد ومشوتقاتهاملسألة الثانية: النوتائج املسوتخلصة من هذا: 

 وآاثرهومظاهره،  ، وأسبابه،الفساد املايل: داللوته: الفصل األول. 
 :مباحثوفيه أربعة  
 الفساد املايلمفهيم : املبحث األول. 

 ويتضم  أربعة مطالب: 
 .املطلب األول: مفهوم الفساد املايل يف اللغة 
 .املطلب الثاين مفهوم الفساد املايل يف االصطالح 
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 .املطلب الثالث: مفهوم الفساد املايل يف االصطالح القرآين 
   الفساد املايل»املطلب الرابع: حديث القرآن ع». 
 أسباب الفساد املايلالثاين املبحث :. 

 ويتضم  أربعة مطالب: 
 .املطلب األول: األسباب الدينية 
 .املطلب الثاين: األسباب األخالقية 
  اإلدارية.املطلب الثالث: األسباب 
 .املطلب الرابع: األسباب االجتماعية 
 مظاهر الفساد املايلاملبحث الثالث :. 

 ويتضم  أربعة مطالب: 
 .املطلب األول: مظاهر الفساد املايل يف اجملال االقتصادي 
 .املطلب الثاين: مظاهر الفساد املايل يف اجملال االجتماعي 
  اجملال األخالقي.املطلب الثالث: مظاهر الفساد املايل يف 
 .املطلب الرابع: مظاهر الفساد املايل يف اجملال السياسي 
 الرابع: آاثر الفساد املايل املبحث. 

 ويتضم  أربعة مطالب: 
 .املطلب األول: اآلاثر األخالقية 
 .املطلب الثاين: اآلاثر اإلقتصادية 
 .املطلب الثالث: اآلاثر االجتماعية 
  السياسية.املطلب الرابع: اآلاثر 

  الفساد املايل.ركائز املنهاج القرآين يف مياجهة الثاين: الفصل 
 :أربعة مباحثوفيه 
 الوتيجيه واإلرشاداملبحث األول :. 

 ثالثة مطالب: ويتضم  
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 .املطلب األول: دعوة الناس إىل القسط والعدل املايل 
 .املطلب الثاين: النهي ع  أكل أموال الناس ابلباطل 
  :الدعوة إىل توفية احلقوق املالية وعدم اإلخسار.املطلب الثالث 
 الثاين: تقليد األمناء إدارة األمير املالية املبحث 

 وفيه مطلبان: 
 .املطلب األول: موقف املسلم م  األمانة حني تعرض عليه 
 .املطلب الثاين: شروط التولية على إدارة األموال 
 الثالث: املراقبة واحملاسبة املبحث. 

 ثالثة مطالب:ويتضم   
 املطلب األول: املراقبة واملتابعة 
 املطلب الثاين: احملاسبة واملعاقبة 
 .املطلب الثالث: عقوابت الفساد املايل بني القانون الواعي والشريعة اإلسالمية 
 .املبحث الرابع: اإلصالح وإعادة الوتأهيل 

 ويتضم  مطلبان: 
 .املطلب األول: إصالح الفاسد 
 دة أتهيله.املطلب الثاين: إعا 

 :اخلامتة 
 النتائج. 
 التوصيات. 
 .املراجع واملصادر 
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 مدخل
 وفيه مسألتان:

  :لفظة الفساد ومشوتقاهتا يف القرآناملسألة األوىل. 
 املسألة الثانية: النوتائج املسوتخلصة من هذا االسوتقراء للفساد ومشوتقاته. 

قبل اخلوض يف تفاصيل املواوع وذكر التعريفات املتعلقة هبذا املصطلح احملوري يف   
حبثنا أرى م  املناسب والواجب العلمي واملواوعي استقرا  مجيع النصوص القرآنية اليت ورد 

يعطينا صورة س االستقرا يف سياقات عديدة. إن هذا  ومشتقاته «الفساد»مصطلح فيها ذكر 
مبلورة أكثر لكي نتمك  م  استكشاف املعاين واألبعاد والدالالت املختلفة ملعىن الفساد يف 

كلفنا مزيدا م  العنا  والبحث العلمي لتحقيق هذا يالقرآن الكرمي. وابلطبع هذا األمر س
 .يف مسألتني ذلك تفصيل وميك اهلدف املنشود م  هذه الدراسة، 

 :فظة الفساد ومشوتقاهتا يف القرآناملسألة األوىل: ل
يالحظ الناظر يف كتاب هللا تعاىل أن هذه الكلمة وردت بعدة سياقات وألفاظ، منها 

أهنا وردت يف مجيع القرآن أي املكي منه واملدين، فنجدها يف السور املدنية كاألعراف  :مثال
 اهرةظقرة واملائدة، مما يعين أن ويونس والقصص، وغريها كما جندها يف السور املدنية كالب

سان، نحلها، وأهنا مستمرة أينما وجد اإل، فجا  ليالفسادة كانت موجودة قبل نزول القرآن
ولذلك مل يتوقف القرآن يف معاجلتها عند العهد املكي بل الزال يعاجلها وحيارهبا، ولذلك 

ن الفساد كان ااي واملضارع، أتناوهلا القرآن املدين، كما يستنتج م  ورود لفظة الفساد يف امل
موجودا وأنه سيبقى كذلك، ولك  جا  القرآن ليضع املنهاج ملعاجلته وحماربته، وستبقى هذه 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )تعاىل: املعاجلة ما وجد فاسد ومصلح على وجه األرض قال 

]سورة  (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 .القرآن الكرميواآلن إىل ذكر ألفاظ الفساد كما وردت يف ، [152البقرة:
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 :والوتنرري ابلوتعريف «الفساد»أواًل: لفظ 
 قال هللا عز وجل: 
الظاهر أن الفستتتتتتتتتتتاد املعين هو الفستتتتتتتتتتتاد  [21]ستتتتتتتتتتتتورة الفجر: (ڌ ڎ ڎ) .2

بله ق، مث أتيت بقية أنواع الفستتتتتتاد ومنها املايل يف الدرجة األوىل، ألن الستتتتتتياستتتتتتي أوال  
 ،والدليل على أن املراد األول هنا ذكر للطغيان وهو أمر مالزم للستتتتتياستتتتتي الفاستتتتتد.

ا على أي عملوا املعاصي وجتربو  :طغوا يف البالد» هو الفساد السياسي قول الرازي:
اد -والفساد – [دفأكثروا فيها الفسا]أنبيا  هللا واملؤمنني مث فسر طغياهنم بقوله تعاىل: 

فكما أن الصتتتالح يتناول مجيع أقستتتام الرب، فالفستتتاد يتناول مجيع أقستتتام  ،الصتتتالح
«اإلمث، فم  عمل بغري أمر هللا وحكم يف عباده ابلظلم فهو مفسد

(2). 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ) .1

...  وسفك الدما ، قطع الرحم» اب  جرير قال: ع ، [105]سورة البقرة: (ک
"اإلفساد" مجيع املعاصي، وذلك أن العمل ابملعاصي إفساٌد يف  يف وقد يدخل

«األرض
 (1). 

                                                             

  احلستتتتتت  ب  احلستتتتتتني التيمي الرازي امللقب بفخر الدي  الرازي خطيب الري ( الرازي، أبو عبد هللا حممد ب  عمر ب2)
، 12ه، )ج2410، 1بريوت، ط ،، دار إحيا  الرتاث العريبمفاتيح الغيب = الوتفسنننننننننننري الربريه(، 606)املتو : 

 (.254ص 
جنامع البينان ه(، 120الطربي، حممتتد ب  جرير ب  يزيتتد ب  كثري ب  غتتالتتب اآلملي، أبو جعفر الطربي )املتو :  (1)

، 4م(، )ج1000-ه 2410، 2، حتقيق: أمحد حممد شتتتتتتتاكر، )مؤستتتتتتتستتتتتتتة الرستتتتتتتالة، د.م، ط،عن أتويل آي القرآن
 (.112ص
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ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ) .1

هذه اآلية أن الفساد املعين أوال  هو ارتكاب ، ويظهر يف [42]سورة الروم: (حت
 أاي كانت. (2) املعاصي واحملرمات الشرعية

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) .4

، وقصة فرعون تدل على أن الفساد هنا [16]سورة غافر: (ٺ ٺ ٿ ٿ
الفساد السياسي، وذلك أن كل مستبد يرى نفسه أو يصورها للناس أنه هو هو 

 املصلح وأن م  يدعو إىل اإلصالح يف عهده هو املفسد. وهي سنة هللا يف املستبدي .
 قال اب  جرير الطربي:وكأنه هو م  يدعوا إىل الفساد،  وفرعون هنا يصور موسى 

 ذلكو  عبادته، إىل يدعوكم الذي ربه عبادة مصر، أرض أراكم يف يظهر أن أو»
«الفساد هو عنده كان

(1). 

ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ) .5

يتبادر  أول ما ،[77]سورة القصص: (ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی
ألن قارون م  أصحاب رؤوس ، الفساد املايلإىل الذه  م  الفساد يف اآلية هو 

 .(1) ، فالفساد املنهي عنه هنا هو ماكان عليه م  الظلم والبغياألموال

                                                             

لباب ه(، 742شتتتتتتتتتتتتتتيحي أبو احلستتتتتتتتتتتتتت ، )املتو : ينظر: اخلازن، عال  الدي  علي ب  حممد ب  إبراهيم ب  عمر ال (2)
، 1ه، )ج2425، 2تصتحيح: حممد علي شتاهني، الناشتر: دار الكتب العلمية، بريوت، ط، الوتأويل يف معاين الوتنزيل

ه(، 468(؛ والواحدي، أبو احلس  علي ب  أمحد ب  حممد ب  علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )املتو : 121ص
مه وقرظه: األستتتتتتتتتاذ قد ، ورفقاؤه،، حتقيق وتعليق: الشتتتتتتتتيخ عادل أمحد عبد املوجودرآن اجمليداليسننننننيط يف تفسننننننري الق

 .(415، ص 1م )ج2224-ه2425، 2دار الكتب العلمية، بريوت، ط-الدكتور عبد احلي الفرماوي 
 (. 174،ص 12، )ججامع البيان عن أتويل آي القرآن( الطربي، (1
 (.25، ص15، )جالوتفسري الربريمفاتيح الغيب = الرازي،  (1)
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ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ         ۉ) .6

]سورة  (ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

 وعدم وجود م  ،م هللا، ويظهر م  السياق أن الفساد هنا هو ارتكاب حمار [226هود:
 هذهو  املعاصي، م  به اقرتن وما الكفر هو األرض يف والفساد» ينهى ع  ذلك،

 والنهي املنكر تغيري على وحض -صلى هللا عليه وسلم – حممد ألمة تنبيه فيها اآلية
 ابإلاافة قليل موه أنبيائهم مع جناهم الذي  القوم تعاىل هللا استثىن مث ،الفساد ع 
«مجاعاهتم إىل

(2). 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ)  .7

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

. [11]سورة املائدة: (ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
الفساد هنا هو ما يعرف عند الفقها  احلرابة، وهي نوع م  اإلرهاب الذي شهده 
 هذا العصر وإن اختلفا يف التسمية، واآلية تتناول لكل م  حتققت فيه هذه الصفة

(1). 

 ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ائ ەئ ائ ى ېى ې ې ې ۉ) .8

 جب يئ ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 جح مج حج ىثيث مث جث يت متىت خت حت جت يب ىب خبمب حب

هنا بينته اآلية وهو أهنم يسعون دائما يف وفساد اليهود  .[64املائدة:]سورة  (مح
                                                             

ه(، 541( اب  عطية، عبد احلق ب  غالب ب  عبد الرمح  ب  متام ب  عطية األندلستتتتتتي احملاريب أبو حممد، )املتو : (2
، 2، حتقيق: عبد الستتتتالم عبد الشتتتتايف حممد، )دار الكتب العلمية، بريوت، طاحملرر اليجيز يف تفسنننري الروتاب العزيز

 (.124،ص 1ه(، )ج2411
 (.146، ص22، )جمفاتيح الغيب = الوتفسري الربري( الرازي، 1)
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 امفاستق شي  على أمرهم مجع كلما» ، يقول الطربي:اشعال احلروب والفنت
 وخلبىثِ  اهلمفع لسو  وأفسده، عليهم هللا شتته انوأهم، م  مناهضة فأرادوا واستوى،
«نياهتم

(2). 

 ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې)  .2

، وعمال » .[81القصص:]سورة  (ۈئ وال فسادا. يقول: وال ظلم الناس بغري حق 
«مبعاصي هللا فيها

(1). 

عاصي منها املايل ومنها امل ،ويالحظ أن لفظ الفساد هنا استعمل يف سياقات متعددة 
 ومنها السياسي ومنها الفساد مبفهومه العام وهو خمالفة شرع هللا.

 :«املفسدون»ابلوتعريف وبدونه وابلرفع  :«املفسدين»اثنًيا: لفظ 
 قال هللا عز وجل: 
والكالم هنا ، [10العنكبوت:]ستتتتتتتتورة  (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)  .2

وكاين: اليت عرفوا هبا، يقول الشتتتتتتت ع  قوم لوط، يرجح أن الفستتتتتتتاد هنا مبعىن املعصتتتتتتتية
  هللا بفاستتتجا انديهم، يف املنكر وعمل الرجال، إتيان م  ستتبق مبا هو وإفستتادهم»

«سبحانه
(1). 

يرتجح أن  وهنا، [22]سورة يونس: (ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ)  .1
 الكفر والشرك، مع أن فرعون ارتكب أنواع الفساد كلها ألن الشرك هواملعين ابلفساد 

 .(4) الفساد سبب
                                                             

 (.458، ص 20، )جيف أتويل القرآن جامع البيانالطربي،  (2)
 (.617، ص 22( املصدر السابق، )ج1)

فوتح القدير اجلامع بني فين ه(، 2150( الشتتتتوكاين، حممد ب  علي ب  حممد ب  عبد هللا الشتتتتوكاين اليمين )املتو : (1
، ص 4ه، )ج2424-، 2دمشتتتتتق، بريوت، ط-، دار اب  كثري، دار الكلم الطيب الرواية والدراية من علم الوتفسننننري

111.) 
 (.205، ص15، )جمفاتيح الغيب = الوتفسري الربريالرازي،  (4)
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واملراد ابلفستتتتتتتتتتتاد هنا هو ، [61]ستتتتتتتتتتتورة آل عمران: (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)  .1
 .(2) هللا، والدعوة إىل ذلك، كما يفعل أهل الكتابعبادة غري 

]سورة  (ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب) .4

 .(1) ، املراد ابملفسدي  هنا املكذبني الذي  ال يؤمنون[40يونس:
]سورة  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ) .5

 .(1) ، الظاملني املتكربي  العالني يف األرض ابلكرب والشرك[42النمل:
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) .6

صاحلا كم  أشرك وعمل فهل جنعل م  آم  ابهلل وعمل ، [18]سورة ص: (ڦ
 (4)؟السيئات يف اجلزا 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) .7

، املراد ابملفسدي  هنا السحرة كما هو وااح م  [82]سورة يونس: (ڄ
 اخلطاب والسياق.

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ ) .8

، واملراد هنا تكذيبهم وظلمهم ابآلايت [201]سورة األعراف: (وئ وئ
 .(5) واملعجزات

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) .2

                                                             

 (.155، ص2)ج لباب الوتأويل يف معاين الوتنزيلاخلازن،  (2)
 (.24، ص25)ج جامع البيان عن أتويل آي القرآن الطربي، (1)
مندار  الوتنزينل وحقنائ  ه(، 720النستتتتتتتتتتتتتتتفي، أبو الربكتتات عبتتد هللا ب  أمحتتد ب  حممود حتتافظ التتدي ، )املتو :  (1)

 (.524، ص1م(، )ج1005، حتقيق: مروان حممد الشعار، )دار النفائس، بريوت، د.ط، الوتأويل )تفسري النسفي(
 (.251، ص1املصدر السابق، )ج (4)
 (.21، ص21)ج البيان عن أتويل آي القرآن، جامعالطربي،  (5)
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ابلقتل ألوال د ، [4]سورة القصص: (ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
 .(2) بين إسرائيل خوفا على ملكه، والتجرب على عباد هللا يف أرض هللا

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) .20

ے ےۓ ۓ  ہ ہ ہھ ھ ھ ھ

ما حل املخالفني لشرع هللا و ، [86]سورة األعراف: (ڭ ڭ ڭ ڭ
 .(1) هبم م  العذاب والنكال ابجرتائهم على معاصي هللا وتكذيب رسله

ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ) .22

]سورة  (ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جبېئ 

أول ما يتبادر إىل الذه  م  الفساد يف اآلية هو الفساد املايل، ألن ، [77القصص:
قارون م  أصحاب رؤوس األموال، فالفساد املنهي عنه هنا هو ماكان عليه م  

 .(1) الظلم والبغي
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ) .21

]سورة  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 وال تسلك طريق الذي  يفسدون» ، أي أهني ع  املنكر وأمر ابملعروف،[241األعراف:
يف األرض، مبعصيتهم رهبم، ومعونتهم أهل املعاصي على عصياهنم رهبم، ولك  اسلك 

«رهبمسبيل املطيعني 
(4). 

                                                             

أنيار الوتنزيل وأسننرار ه(، 685البيضتتاوي، انصتتر الدي  أبو ستتعيد عبد هللا ب  عمر ب  حممد الشتتريازي، )املتو :  (2)
 (.272، ص4)ج ه2428، 2دار إحيا  الرتاث العريب، بريوت، ط، حتقيق: حممد عبد الرمح  املرعشلي، الوتأويل

، حتقيق: حممد تفسري القرآن العظيماب  كثري، إ اعيل ب  عمر القرشي البصري مث الدمشقي الكىن أبب الفدا ،  (1)
 (.401، ص1ه، د.ط. )ج2422منشورات حممد بيضون،-حسني مشس الدي ، بريوت، دار الكتب العلمية

 (.25، ص15، )جمفاتيح الغيب = الوتفسري الربريينظر: الرازي،   (1)
 (.88، ص21)ج جامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،  (4)
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ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ) .21

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب 

حب خبمب ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىثيث حج مج جح 

وهللا ال حيب م  كان عامال يف األرض مبعاصيه، ، [64]سورة املائدة: (مح
 .(2) لفعلهم املنكرات الكبرية: كقتلهم األنبيا  ،واليهود على رأس أولئك

 وهذا لفظ املفسدي  أيضا ورد عاما جلميع أنواع الفساد، ويف القرآن املكي واملدين.
 هلم . املفسدون إذا قيل[21البقرة:]سورة  (ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ) .24

 ، أنكروا أهنم مفسدي  ، ورد عليهم القرآن إنكارهم هذا.ع  الفسادال تفسدوا وهنوا 
 وأما قوله: أال إهنم هم املفسدون فخارج»يقول الرازي: واملراد ابلفساد هنا الكفر، 

«مفسدون ألن الكفر فساد يف األرضعلى وجوه ثالثة: أحدها: أهنم 
(1). 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ى ى ائ ې ې ې ې) .25

لفوا واخت»مفسدون جبميع أنواع الفساد يقول الرازي:  .[24الكهف:]سورة  (ېئ ۈئ
يف كيفية إفسادهم يف األرض فقيل: كانوا يقتلون الناس وقيل كانوا أيكلون حلوم 
الناس وقيل كانوا خيرجون أايم الربيع فال يرتكون هلم شيئا أخضر وابجلملة فلفظ 

«الفساد حمتمل لكل هذه األقسام وهللا أعلم مبراده
(1). 

]سورة  (ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ) .26

وال تكثروا يف  :يقول الطربي ،(گ ڳ ڳ ڳ ڳ): وقوله، [85هود:
 هافي متشوا وال معناه :أحدها: قوالن فيه» . ويقول املاوردي:(4) األرض الفساد

                                                             

 (.462، ص20)ج جامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي، ينظر:  (2)
 .(107، ص1)ج مفاتيح الغيب = الوتفسري الربريالرازي،  1))

 .(428، ص12املصدر السابق، )ج( (1
 (.122، ص22)ج جامع البيان يف أتويل القرآن،الطربي،  (4)



28 

 

 قاله، لعدلاب إصالحها بعد ابلظلم فيها متشوا ال :الثاين. مالك أبو قاله، ابملعاصي
«فسهن ينفع ومل غريه ار ما املفسد عبث أن :اثلثًا وحيوتمل. املسيب اب 

(2). 
ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ) .27

 يف تسريوا وال»أي:  [85]سورة هود: (ک ک گ گ گ گ
وم  املعاصي عدم الوفا  ابلكيل، وتطفييف  ،(1)«هللا مبعاصي فيها تعملون األرض

 امليزان، ونقص الناس أشيا هم ببخسها.
ھ ھ ھ ھ ے    ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) .28

ے ے ۓ ) »يقول القرطيب:  .[16]سورة العنكبوت: (ے ۓ ۓ ڭ

 .(1) فساد كل أصل فإنه تكفروا ال أي (ۓ ڭ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) .22

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .[74]سورة األعراف: (ڤ
 نعم ا وال  أ فذكر قومه هود به ذكر مبا قومه صاحل ذكر»يقول أبو حيان التوحيدي: 

 به تصوااخ ما لقومه هود وذكر ،سبقتهم اليت األمة بعد خلفا  جعلهم وهي خاصة،
 م  قصورال اختاذ م  به اختصوا ما لقومه صاحل وذكر ،اخللق يف البسطة زايدة م 

. مث (4)«هللا آال  فاذكروا بقوهلما عامة نعما ذكرا مث ،بيوات اجلبال وحنت السهول
ع  العثي يف األرض فسادا، ألن م  شأن م  ألنِعم عليه أن  ينهاهم هللا بعد ذلك

                                                             

، لعيين(تفسننري املاوردي )النرو وااملاوردي ، أبو احلستتت  علي ب  حممد ب  حممد ب  حبيب البصتتتري البغدادي:  (2)
 (.286، ص4)بريوت، دار الكتب العلمي ة، د.ط.د.ت(، )ج، د اب  عبد املقصود ب  عبد الرحيمحتقيق: السي

 (.446، ص25، )ججامع البيان يف أتويل آي القرآنالطربي،  (1)
 (.141، ص21، )جاجلامع ألحرام القرآنالقرطيب،  (1)
البحر احمليط ه(، 745أبو حيان، حممد ب  يوستتتف ب  علي ب  يوستتتف ب  حيان أثري الدي  األندلستتتي )املتو :  (4)

 (.21ج، ص 5) م(،1000-ه2412، 2حتقيق: حممد حممد اتمر، )دار الكتب العلمية، بريوت، طيف الوتفسري، 
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 يشكر النعمة ليحافظ على الِنعم ال أن يفسد أشد الفساد، ويكفر نعمة هللا عليه.
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ)  .10

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

گ ڳ ڳ ڳ ): وقوله»يقول القا ي: . [06سورة البقرة:] (ڳ ڳ

 بعض وقال. موسى أمر وخالف ابلفساد، األرض يف متشوا ال أي (ڳ
 وقد االعتدا ،ك هو بل له، مبواوع فليس الفساد، اقتضى وإن العثو، إن: احملققني
ک ک )حنو:  بفعله املعتدي مقابلة وهو بفساد، ليس ما االعتدا  يف يوجد

 ليس االعتدا  وهذا ،[224:البقرة]سورة  (ک ک گ گ گ گ ڳڳ
. فساداإ لك  جزا  كونه ولوال. عدل به، قوبل ما إىل ابإلاافة هو، بل إبفساد،

 على مكروه فاإلفساد. اإلفساد به املقصود هو عنه، املنهي العثو أن تعاىل فبنيَّ 
«اإلطالق

(2). 
يف األرض، وهو أشد الفساد،  (1) يف هذه اآلايت أهنا وردت ابلنهي ع  العيث يالحظ 

 .(1) ألهنم متادوا يف الفساد واستمرؤوه
فهو أيضا هني ع  الفساد وحتذير م  الوقوع فيه حىت يصري حاال  «مفسدي »أما لفظ  
 مالزمة.

 ابإلفراد. «املفسد»لفظة  :اثلثا
 ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ). 2

                                                             

، حتقيق: حممد ابستتتتتتتل عيون حماسنننننن الوتأويله(؛ 2111القا ي، حممد مجال الدي  ب  حممد ستتتتتتتعيد، )املتو : ( (2)
 .(121، ص2( )جه2428، 2السود، )دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 .( الفساد(1
، 1ج) لباب الوتأويل يف معاين الوتنزيل( واخلازن، 510، ص1)ج مفاتيح الغيب = الوتفسنننننننننننري الربريالرازي،  (1)

 (.112ص
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]سورة  (ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[110البقرة:
وكان أهل  قبل غريه، ،به هنا الفساد املايل أوال دار املاملفسد، مفرد مجعه مفسدون، و   

اجلاهلية قد اعتادوا على أكل أموال اليتامي، والتزوج ابليتيمة اليت هلا مال، رغبة يف ماهلا، 
م  أكل أموال اليتامي، وستأيت معنا يف هذا البحث إبذن هللا  فأنزل هللا اآلايت اليت حتذر

تعاىل، فاحتار املسلمون فيما يفعلون إذا خالطوا اليتامى تعراوا للوعيد وإذا جتنبوهم ااع 
 .(2) فأنزل هللا هذه اآلية مال اليتامى، فكأهنم سألوا رسول هللا 

 :«تفسدوا»: لفظ رابعا
 قال هللا تعاىل:

أي إذا  [22]سورة البقرة: (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) .2
 .(1) هنوا ع  املنكر، وارتكاب املعاصي قالوا إمنا حن  على هدى

، [11حممد:]سورة  (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) .1
 فأخرب»فم  توىل ع  شرع هللا، فهو قطعا مفسد يف األرض وقاطع للرحم.يقول الرازي: 

«األرحام وقطع األرض، يف الفساد على إال حيصلوا مل دينه ع  تولوا إن أهنم
(1). 

ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ) .1

، وهو هني ع  الفساد بعد اإلصالح، سوا  كان [56]سورة األعراف: (ۅ ۉ
هذا اإلصالح هو ما خلق هللا عليه األشيا ، أم كان اإلصالح م  فعل الناس، أم كان 

إنه »اإلصالح إبرسال الرسل ابلشرائع، فالكل منهي ع  إفساده، يقول القرطيب: 
 على مومالع على فهو. كثر أو قل صالح بعد كثر أو قل فساد كل ع  هنى سبحانه

                                                             

 (404، ص 6، )جمفاتيح الغيب أو الوتفسري الربري( الرازي، 2)
 (.120، ص22)ج جامع البيان عن أتويل آي القرآن( ينظر: الطربي، (1
 .(147، ص5)ج ،مفاتيح الغيب أو الوتفسري الربريالرازي،  (1)
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«قوالاأل م  الصحيح
(2). 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ)  .4

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

، ال تفسدوا يف األرضأي » .[58]سورة األعراف: (ڱ ڳ ڳ ڳ
«ابملعاصي، وعبادة غري هللا كما كنتم تعملونه قبل أن يبعث هللا إليكم نبيه

(1).
جا  أغلبه يف النهي ع  الفساد، ويالحظ أنه موجه للجماعة،  «تفسدوا»ولفظ  

 ألن الفساد منها أعظم وارره أعم.

 :«يفسدون»: لفظ: خامسا
 قال هللا تعاىل: 

 .[251]سورة الشعرا : (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) .2
ي وال أي ابملعاص ،الذي  يفسدون يف األرضالكالم هنا هني ع  اتباع املسرفني   

لفظ  بعد (ڭ ڭ)إمنا جا  بلفظ  أي ال يطيعون هللا فيما أمرهم. ،يصلحون
إشارة إىل أن فسادهم خالص، ليس معه شي  م  الصالح، إذ قد يوجد  (ے)

 املذكوري  يف اآلية اليت بعد هذه، وهم التسعة رهط. (1)فساد خملوط ببعض الصالح 
وهم الرهط التسعة الذي  كانوا يفسدون يف األرض، وال يصلحون م  »قال اب  جرير: 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ) بقوله:مثود الذي  وصفهم هللا جل  ثناؤه 

                                                             

تتتب وإبراهيم طفيش )القتتاهرة: دار الك، حتقيق: أمحتتد الربدوين اجلننامع ألحرننام القرآنالقرطيب، حممتتد ب  أمحتتد:  (2)
 (.116، ص7م(، )ج2264املصرية، د. ط. 

 (.455، ص12)ج جامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،  ((1
، أنيار الوتنزيل وأسنننننننرار الوتأويل(. والبيضتتتتتتتتتاوي، 515 14)ج، ص، مفاتيح الغيب = الوتفسنننننننري الربريالرازي،  ((1
 (.247ج، ص 4)
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 .[48]سورة النمل: (ڎ ڌ ڌ
يقول: الذي  يسعون يف أرض هللا مبعاصيه، وال يصلحون، يقول: وال يصلحون أنفسهم 

«ابلعمل بطاعة هللا
(2). 

 [48]سورة النمل: (ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ) .1
 تقدم يف اآلية قبلها معىن إفسادهم.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   .1

أي مبا كانوا يعصتتتون يف الدنيا م  الكفر وصتتتد الناس ، [88]ستتتورة النحل: (ڀ
 .(1) ع  سبيل هللا

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ) .4

 يقول الرازي: " .[17رة البقرة:]سو (ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ
وذلك الفساد هو الدعا  إىل غري دي  هللا وقد يكون ابلظلم يف النفوس واألموال وختريب 

 .(1)"البالد
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ) .5

 .[15]سورة الرعد: (ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ
يف  اإلميان ويفسدون ابلدعا  لغري دي  هللا تعاىل، والظلم ع  والتعويق السبيل بقطع

 .(4) األموال واألنفس
 فجا  أغلبه حكاية ع  قوم وإخبار ع  حاهلم. «يفسدون»أما لفظ  

                                                             

 (.184، ص22، )جالبيان عن أتويل آي القرآنجامع الطربي،  (2)
معامل الوتنزيل يف ه(، 520البغوي، أبو حممد احلستتتتتتتتتني ب  مستتتتتتتتتعود ب  حممد ب  الفرا  البغوي الشتتتتتتتتتافعي )املتو : (1)

 (.21، ص1)ج(، ه410، 2بريوت ط ،، حتقيق: عبد الرزاق املهدي )دار إحيا  الرتاث العريبتفسري القرآن
 (18، ص 22)ج، الغيب = الوتفسري الربريمفاتيح الرازي، ( (1
 (.75، ص2)ج مدار  الوتنزيل وحقائ  الوتأويل،النسفي،  (4)
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 :«فسدت» : لفظ:سادسا
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ) .2

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

]سورة  (ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 له طاعةال أهل وهم- الناس ببعض يدفع هللا أن   ولوال»يقول الطربي:  .[152البقرة:
 ،(ۇ ۇ) -به والشرك هلل املعصية أهلل  وهم- بعض ا -به واإلميان
«األرض بذلك ففسدت إايهم، هللا بعقوبة أهلها هللك: يعين

الفساد هنا الظاهر . (2)
 ٺ ٺ ٺ ڀ)روب يف األرض، بدليل قوله تعاىل: أنه الفساد الناتج ع  احل

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 .[06]سورة احلج: (ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 وئ ەئ ائەئ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ) .1

الفساد هنا فساد اهلوا   .[72املؤمنون:]سورة  (ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
 وفق لىع األمور وشرع اهلوى، م  أنفسهم يف ما إىل هللا أجاهبم لو» والتفكري، أي

«واختالفها أهوائهم لفساد أي فيه  وم  واألرض السموات لفسدت ذلك
(1). 

 .«أفسدوها»: لفظة سابعا
 (ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئ ۆئ ۇئ) -

هذه بلقيس ملا أرسل هلا سليمان الرسالة مع اهلدهد استشارت أكابر قومها،  .[14النمل:]سورة 
ذا دخلوا إ أبن امللوك ما تضمنته اآلية،و فأبدت هي هلم ع  رأيها، وه ،مبا ذكر القرآنفردوا 

                                                             

 (171، ص 5)ج، جامع البيان يف أتويل القرآن( الطربي، (2
 (.411، ص 5)ج ،تفسري القرآن العظيم( اب  كثري، (1
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 .(2) أفسدوها ابخلراب وجعلوا أعزهتا أذلة قرية ابلقهر

 :«فسدنّ لوت  »ا: لفظة اثمن
 (ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ) -

 والكالم هنا على بين إسرائيل، وهو خرب م  هللا صادق، وواقع ال حمالة، .[4اإلسرا :]سورة 
ژ ) مر تني الدهب يف أمره ولتخالف    إسرائيل بين معشر اي هللا لتعص   : يقول»واملعين: 

«شديدا استكبارا عليه ابجرتائكم هللا على ولتستكربن  : يقول (ژ ڑ
(1). 

 :النوتائج املسوتخلصة من هذا االسوتقراء للفساد ومشوتقاتهاملسألة الثانية: 
ستؤكد لنا  ا آنفاإن نظرة سريعة فاحصة جلميع تلك اآلايت القرآنية اليت سبق ذكره 

 :تيةاحلقائق اآل
، ات اإلنسانيةمتأصلة يف اجملتمعو  ةظاهرة الفساد مشكلة اجتماعية وسياسية وفكرية اثبت .2

 قدميها وحديثها.
ري أمر اثبث غ -يف كل زمان و يف كل مكان-ن وجود عصاابت الفساد واملفسدي  إ .1

ى وجود دالة بواوح عل «املفسدين»قابل للجدال، واآلايت السابقة اليت أشارت إىل 
 هذا املرض اإلجتماعي واإلقتصادي يف كثري م  اجملتمعات.

لفساد يها ظاهرة ان القرآن جا  والبيئة االجتماعية والواعية السياسية، تعيش فإ .1
 ومرتسخة فيها، ولذا جا  القرآن لواع حد هلذه الظاهرة، وورود اآلايت القرآنية بصيغة:

 مؤكدة هلذ احلقيقة. «ال تفسدوا» النهي
أن هذه الظاهرة متجددة يف كل عصر ويف كل مصر  على دلت اآلايت املذكورة سابقا .4

دال على التجدد  «يفسدون»ويف كل حني ويف كل وقت، وورود فعل مضارع: 

                                                             

 (.555، ص14)ج ،مفاتيح الغيب = الوتفسري الربريالرازي، ( (2
 (156، ص 27)ج، جامع البيان يف أتويل القرآنالطربي، ( (1
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دالة بل إن صيغة " لتفسدن " املؤكدة والواالستمرار، إذن العملية سارية العمل واملفعول.
 على اإلستقبال، توحي أن وجود الفساد أمر حتمي، خاصة م  بين إسرائيل.

إن يف هذه اآلايت بكافة سياقاهتا املختلفة لذكرى مل  كان له قلب أو ألقى السمع  
ن هذا العمل مدخال مهما لبيان املعاين والتفاصيل املتعلقة ابلفساد. إذ بدو  ويعتربوهو شهيد، 

هذا املدخل وهذا االستقرا  م  املستحيل أن نستجلي حقيقة معىن الفساد بشكل عام ويف  
 كل اجملاالت.
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 الفصل األول
 الفساد املايل، داللوته، أسبابه، مظاهره، آاثره

 :مباحثوفيه أربعة  
 الفساد املايلمفهيم : ولاملبحث األ. 
 أسباب الفساد املايلالثاين املبحث :. 
 مظاهر الفساد املايلاملبحث الثالث :. 
 الرابع: آاثر الفساد املايل املبحث. 
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 املبحث األول
 مفهيم الفساد املايل

 ويتضم  أربعة مطالب: 

 .املطلب األول: مفهيم الفساد املايل يف اللغة 
 املايل يف االصطالح. املطلب الثاين مفهيم الفساد 
 .املطلب الثالث: مفهيم الفساد املايل يف االصطالح القرآين 
 :الفساد املايل يف القرآن الررمي املطلب الرابع. 

ر معىن جمردا، مث أذك «الفساد»أود أن أشري يف بداية هذا املبحث إىل معىن مصطلح  
ام ومطلق ع «الفساد»مركبا ومضافا إىل جمال معني، ألننا كما سنرى أن مصطلح  «الفساد»

وغري حمدد بنوع ما أو جمال ما، ولكننا عندما نريد أن حندد أشكال وألوان الفساد حينئذ 
 يتحتم علينا حتديد وتقييد نوعية الفساد املراد بيانه وتوايحه؛ أي نوع م  تلك األنواع نقصده

ياسي ا أو و سيف دراستنا، وبغض النظر ع  نوع الفساد سوا  كان مالي ا أو طبي ا أو أكادمي ا أ
 دينيا... إخل.

مصطلح عام ومطلق وله أوصاف وأشكال وصور متعددة؛  «الفساد»مصطلح إذن، ف 
، والفساد اإلجتماعي، والفساد  فهناك الفساد الديين ، والفساد اإلداري ، والفساد السياسي 

 األكادميي والفساد املايل وغريها م  أنواع الفساد.
ة آنفا؛ يف اجملاالت املذكور  «الفساد»أن مفهوم مصطلح وال خيفى على أويل األلباب  

له مفهوم خمتلف ومتعدد األبعاد واملفاهيم، وليس م  أهداف حبثنا ذكر مجيع تلك املفاهيم 
يف تلك اجملاالت ألن إطار دراستنا ال تسمح بذلك، وعليه؛ فإننا سنستعني ببعض املصادر 

م ماذا الزوااي، مث ننظر بعد ذكران لتلك املفاهي واملراجع اليت تناولت هذه املسألة م  خمتلف
 .-أي الفساد املايل-ذكر لنا املفسرون ع  هذا املفهوم 
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 :املطلب األول: الفساد يف اللغة
د فسد الشي  يفس يقال: الفا  والسني والدال كلمة واحدة،إن »يقول علما  اللغة:  

.«فسادا  وفسودا  وهو فاسد وفسيد
الفسادل: نقيض الصالح، َفَسَد »قال اب  منظور: . (2)

يفسلد ويفِسد، وفسلَد فسادا  وفسودا ... واملفَسَدة خالف املصلحة، واالستفسادل: خالف 
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ) :اإلستصالح... قال تعاىل

والفساد هنا اجلدب يف الرب، والقحط يف البحر  [42سورة الروم:] (مب ىب يب جت حت
«أي: املدن اليت على األهنار

(1). 
الفساد خروج الشي  ع  االعتدال، قليال  كان اخلروج أو  »وقال الراغب األصفهاين:  

«كثريا  ويضاده الصالح ويستعمل ذلك يف النفس والبدن
ويف القاموس احمليط للفريوز  .(1)

َفَسد كَعَصَر، والفساد: أخذ املال ظلما ، واملفسدة اد املصلحة، وتفاسد القوم »آابدي: 
«يعين تقاطعوا األرحام

(4). 

، فإن  م  »الفساد قائال  إن ه:  (5) وعر ف الكفوي    أعم م  الظ لم؛ ألن  الظ لم؛ الن قصل
والفساد يقع على ذلك، وعلى االبتداع، والل هو، سرق مال الغري فقد نقص حق  الغري، 

                                                             

، حتقيق: عبد السالم حممد هارون معجم مقاييس اللغةه(، 125اب  فارس، أبو احلسني أمحد ب  زكراي، )املتو :  (2)
 (.280، ص22)ج ،م(1001-ه2411)د.م، طبعة احتاد كتاب العرب، 

، )دار صتتتتتتادر، لسنننننان العربه(، 722اب  منظور، مجال الدي  حممد ب  مكرم ب  على، أبو الفضتتتتتتل، )املتو :  (1)
 (.115، ص1ه( )ج2424، 1بريوت، ط

، حتقيق: صتتتتتفوان ، مفردات ألفاظ القرآنه(501الراغب األصتتتتتفهاين، أبو القاستتتتتم احلستتتتتني ب  حممد، )املتو :  (1)
 (.616، ص2ه(، )ج2421، 2ر الشامية، دمشق/بريوت، طعدانن الداودي، )دار القلم، الدا

م(، 2287-ه2407، 1، )بريوت، مؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتة الرستتتتتتتتتتتتالة، طالقاميس احمليطالفريوز اابدي، جمد الدي  حممد: ( 4)
 .444ص
معجم يف  الرليننناته(، 2024)املتو : ، ، أيوب ب  موستتتتتتتتتتتتتتتى احلستتتتتتتتتتتتتتتيين القرميي، أبو البقتتتا  احلنفيالكفوي   (5)

، حتقيق: عدانن درويش وحممد املصتتتتتتتري  )مؤستتتتتتتستتتتتتتة الرستتتتتتتالة، بريوت، د.ط، د.ت(، والفروق اللغييةاملصنننننطلحات 
 .681ص
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 .«واللعب

 اجملرد، هي: «للفساد»ومما سبق يظهر أن  أهم املعاين اللغوي ة املستخلصة 
 الصالح أو االسوتصالح.نقيض  .2
 .اأخذ املال ظلمً  .1
 .كثريًا  ذلك أمخروج الشيء عن االعوتدال قليالً كان  .1
 أنه عام ويشمل اللهي واإلبوتداع واللعب. .4
 أنه شامل لقطع األرحام. .5
 أنه يقع يف النفس والبدن. .6
القرى: ، والريارث الطبيعية للمدن و «اجلدب يف الرب»أنه يشمل احملاصيل الزراعية  .7

 .«والقحط يف البحر: أي املدن اليت على األهنار»
ا تشرتك يف مدلوهلا على يف  ويالحظ:  ن  الفساد إ  حيث م الفساد؛التعاريف السابقة أهن 

هامه، وانعدامه مروج ابلشي  ع  االستقامة وتعطيل اخلو  صحيح،وطريق غري  مقبولة،حالة غري 
م  أي معىن إجيايب، وجلب للشر والكوارث واملشاكل وانتهاك حلق الغري، وتعد 

 للحرمات...إخل، ظلمات بعضها فوق بعض.
و جمال ومبا أن جمال الدراسة هل اللغوية الشاملة ملعىن الفساد؛ ران لتلك األقواوبعد ذك 

الدراسات القرآنية والتفسري، نرى أنه م  الضروري جدا ذكر تعاريف لبعض املفسري  القدامى 
)أو املتقدمني( واملعاصري  يف هذا اجملال لكي نطلع على آرا  هؤال  وهؤال  عسى ولعل ذلك 

ردا غري مركب جم «فسادال»يبلور القضية أكثر فأكثر. وحديثنا ال يزال ع  تعريف مصطلح 
 وغري مضاف إىل جمال أو نوع ما.

 :املوتقدمنيلبعض املفسرّين الفساد أواًل: تعريفات 
 وتضييع عنه، هثناؤ  جل   هللا هنى مبا فيها العمل األرض، يف واإلفساد»الطربي :  يقول .2
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«اإلفساد مجلة فذلك حبفظه، هللا أمر ما
(2). 

ئض واحلدود املعاصي، وبتضييع ما أمر هللا حبفظه، ترك الفراويعين مبا هني هللا عنه ارتكاب 
 وحنوها مما يرتتب على تضييعه فساد وإفساد.

 ىلإ االستقامة ع  العدول وحقيقته الصالح، اد   الفساد»القرطيب :  ويقول .1
«ادها

. أي كون الشي  غري صاحل فهو فاسد، وال يصلح شي  اال ابالستقامة (1)
 على منهج هللا.

 ومنع ،السبيل سد م  أعظم واإلذاية للخلق، اإلذاية أو الشرك» هو: اب  العريبوقال  .1
 ما أو ره،يض أو املفسد، مقصود يزيف ما املطلق الفساد يكون أن ويشبه. الطريق
«بغريه يتعلق

 وطبعا الشرك ابهلل هو أعظم الفساد، ولك  الفساد أعم م  ذلك. .(1)

 نقيضهو  به، منتفعا   وكونه استقامته حال ع  الشي  خروج»: وعند النسفي هو .4
«النافعة املستقيمة احلالة على احلصول وهو الصالح،

. وهنا يشبه الفساد عنده (4)
الظلم إىل حد كبري، وهو واع الشي  يف غري حمله، فكذلك الفساد هو جمرد تعطيل 

 الشي  ع  حالته اليت ينتفع هبا.

 (5). «واالستقامة االعتدال حالة ع  التغري الفساد»وقال أبو حيان:  .5
«ابملعصية والعمل الفساد: الكفر»وأما اب  كثري فقال:  .6

. وذلك أن كل فساد (6)
غريمها هو انتج عنهما فم  مل يرتكب املعاصي ل  يفسد ماليا، ألن الفساد املايل م  

                                                             

 (.182، ص2، )ججامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،  (2)
 (.101، ص2)ج اجلامع ألحرام القرآن، القرطيب، (1)
أحرام ه(، 541فري االشتتتتتتتبيلي املالكي، )املتو : اب  العريب، القااتتتتتتتي حممد ب  عبد هللا أبو بكر ب  العريب املعا (1)

، 1، راجع أصتتتتتتتتتتتتتتتوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا، )دار الكتب العلمية، بريوت/لبنان، طالقرآن
 (.82، ص1م( )ج1001-ه2414

د وا ِقيَل ََل ْم اَل تن ْفسننِ  }ِإَذا(، عند كالمه على قوله تعاىل: 50، ص2)ج مدار  الوتنزيل وحقائ  الوتأويلالنستتفي،  (4)
َا ََنْن  م ْصِلح يَن{  [.22]سورة البقرة: يف اأْلَْرِض قَال يا ِإَّنم

 (.50، ص2)ج البحر احمليطأبو حيان،  (5)
 (.22، ص2)ج تفسري القرآن العظيم،اب  كثري،  (6)
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 أكرب املعاصي، كما بني الشرع احلكيم.

ک )وكان كالمهم هذا ع  الفساد عند أول ذكر له يف القرآن يف سورة البقرة اآلية:  

 .[22البقرة:سورة ] (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

پ پ ڀ ڀ ڀ ) إال اب  العريب فذكر ذلك عند كالمه على قوله تعاىل: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .[11]سورة املائدة: (ڤ ڤڤ

 تية:املفسرين املوتقدمني املعاين اآلالفساد لدى نسوتخلص مما سب  من تعريفات  
 حبفظه. هللا أمر ما تضييع (أ

 للخلق. اإلذاية أو الشرك (ب
 ابملعصية. والعمل الكفر (ج

 ثالثة معان شبه جديدة، تضاف إىل تلك املعاين السابقة ألهل اللغة.  

 معاصرة اثنًيا: تعريفات
:  تعريف .2 نشر الشرور واآلاثم بني الناس، أو الصيال على أمواهلم، أو »القلعجي 

«أنفسهم، أو أعرااهم، أو إخافتهم
(2). 

:  تعريف .1 «تعاىلكل خروج ع  منهج هللا »اجليوسي 
(1). 

 مضرة إىل النافع الشي  منفعة والفساد أصله استحالة» الطاهر ب  عاشور: تعريف .1
 فيه ك ي مل وإن مضرة على مشتمال   الشي  وجود على يطلق بغريه. وقد أو به

                                                             

ستاد( د.ط.د.ت(، ابب الفا ، كلمة )ف، )بريوت، دار النفائس، امليسيعة الفقهّية املّيسرةقلعجي، حممد رواس: ( 2)
 .2510ص
لة مؤتة للبحوث (، جمالفسننناد مفهيمه وأسنننبابه وأنياعه، وسنننبل القضننناء عليه رؤية قرآنيةاجليوستتتتي ، عبد هللا: ) (1)

 .4والد راسات، اجمللد العشرون، العدد اخلامس، ص
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«قبل م  نفع
(2). 

 واجلور، نتكالف األنظمة ويفصل الطاهر ب  عاشور يف الفساد، إىل أن يعد إفساد
 اجلهل، وحنوه مما يرتتب عليه ارر لفرد أو اجملتمع. والسعي إلشاعة

 والفساد» أما سي د قطب فقد حاول تعريف الفساد ببيان أساسه ومنبعه فقال: .4
 هللا، هدع ونقض هللا، كلمة ع  الفسوق م  كلها تنبع شىت، ألوان األرض يف

 نهجهم ع  احليدة هو األرض، يف الفساد ورأس يوصل، أن به هللا أمر ما وقطع
 إىل تهيين الذي الطريق مفرق هذا ويصرفها، البشر حياة ليحكم اختاره الذي
«حتم ا الفساد

(1). 
عاىل: الفساد عند تفسريهم لقوله تكالمها الطاهر ب  عاشور وسيد قطب ذكرا تعريف  
 .[22]سورة البقرة: (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)

 اإلذاية أو ركالش»وهذا التعريف يشبه إىل حد ما، ما قاله اب  العريب: أبن الفساد هو:  
، وهو بنيَّ وركز على ما يراه أكرب املعاصي -إال أن سيد قطب  -. وما قاله اب  كثري «للخلق

 احليدة ع  منهج هللا.
 :ج اآلتيةوالعلماء النوتائ ملفسريننسوتخلص مما سب  من تعريفات املعاصرين من ا 
الفساد هو إحلاق الضرر واألذى ابآلخر وخروج الشي  وعدوله ع  االستقامة، وإخراج  .2

الشي  ع  أصله الذي م  أجله واع، وهذا األذى وهذا الضرر قد يكون حسيا 
 وماداي، وقد يكون معنواي.

رما اد جاألطعمة، ويكون الفس يف الفساد يكون يف التجارة واإلقتصاد، كالغش .1
                                                             

  (، الوتحرير والوتنييره2121)املتو :  اب  عاشتتتتور، حممد الطاهر ب  حممد ب  حممد الطاهر ب  عاشتتتتور التونستتتتي (2)
نس، د.ط، ، )الدار التونستتتتتتتتتتية للنشتتتتتتتتتتر، تو «حترير املعىن السنننننننديد وتنيير العقل اجلديد من تفسنننننننري الروتاب اجمليد»

 (.185-184، ص2ه(، )ج2284
  ،27القاهرة، ط -بريوت-ه(، )الناشتتر: دار الشتتروق2185قطب، ستتيد قطب إبراهيم حستتني الشتتاريب )املتو :  (1)

 (.51، ص2، )جيف ظالل القرآنه( 2421



11 

 

 إفساد هومن واجلور، كالفنت األنظمة إفساد ومنه».. .للربا  والقتل ماداي...، كاحلرق
 الصاحلني ومناوأة الكفر وحتسني الدعارة وتعليم اجلهل كتكثري املساعي

«املصلحني...
(2). 

إن رأس الفساد يف األرض هو احليدة واإلبتعاد ع  منهج هللا، وأن الفساد أشكال  .1
وأن هذا الفساد انبع م  الفسوق ع  منهج هللا، ونقض العهد مع هللا،  ،(1) وألوان

وقطع ما أمر هللا به أن يوصل، فكل م  أعرض ع  منهج هللا وانقلب على منهجه 
 وأقصاه م  حياته، فإن مصريه حتما إىل الفساد.

 كان ذلك ع  لفظة الفساد ومفهومها بشكل مفرد لدى كل م  املفسري  والعلما . 
م  خالل املقارنة بني تعريفات القدامى واملعاصري  أن املعاصري  أدخلوا مفاهيم  يتضح

مل تك  وااحة عند املتقدمني حنو فساد األنظمة، وحنو تكثري اجلهل يف اجملتمع، وحنو عدم 

                                                             

 (.185-184، ص2، )جالوتحرير والوتنييرب  عاشور، ا (2)
والدليل على أن الفساد أشكال وألوان وغري حمصور يف لون واحد هو أنك ترى يف هذا الزمان: الفساد األكادميي  (1)

م  بعض األساتذة والطالب ... وفساد طيب لألطبا  املعاجلني يف املستشفيات والعيادات؛ حيث األطبا  اجلهلة ومنهم 
على مقاعد الدراستتتة وال التجارب يف املختربات وال معاينة م  هو حمستتتوب على علم الطب دون أن جيلس يوما واحدا 

املراتتتتى يف املستتتتتشتتتتفيات   وجتد لديهم غال  يف األستتتتعار واستتتتتغالل املراتتتتى واملراجعني والتالعب ابألعضتتتتا  البشتتتترية 
م   واملتتاجرة هبتا واراتب األخطتا  أثنتا  العمليتات اجلراحيتة واهلروب م  املستتتتتتتتتتتتتتتؤوليتة  كمتا أنتك ترى فستتتتتتتتتتتتتتتتادا معمتاراي

املهندسني واملقاولني يف بعض كربى الشركات العاملية حيث يتقااون املاليني واملاليني مقابل األعمال اليت م  املفروض 
القيام هبا مثل بنا  اجلستتتتتتتتتتتتتتتور واألبراج والشتتتتتتتتتتتتتتتوارع ...إخل، وهم ال يلتزمون ابملعايري املتعارف عليها عامليا، وال ينجزون 

وأدهى م  ذلك وأمر؛ أهنم ال جييدون وال يتقنون العمل يف البنا  واملواد املستتتتتخدمة  األعمال يف الوقت املخصتتتتص هلا.
لذلك  وقد رأينا منوذجا منها هنا يف دولة قطر قبل فرتة وجيزة ما حصتتتتتتتتتتتتتتتل م  الدمار واهلالك يف املباين واملمتلكات 

لدولة وقد تنبهت الستتتتتتلطات احلكومية يف ا واملدارس واملطارات واألستتتتتتواق جرا  األمطار الغزيرة اليت هطلت يف البالد  
إىل هذا النوع م  الفستتاد وأصتتدرت األوامر للقبض على املقاولني واملهندستتني الذي  يعبثون أبموال الناس واليصتتلحون. 
وأما ع  الفستتتتتتاد التجاري فحدث وال حرج م  بيع وشتتتتتترا  واستتتتتتترياد وتصتتتتتتدير للبضتتتتتتاعة املغشتتتتتتوشتتتتتتة   وأما الفستتتتتتاد 

وال حرج يف بعض اآلالت واملعدات واألجهزة املستتتتتتتتتتتورة م  بعض الدول اآلستتتتتتتتتتيوية اليت ال تراعي  التكنولوجي فحدث
اإلتقان وال اجلودة وال اإللتزام ابملعايري التجارية العاملية. إذن، فكالم األستتتتتتتاذ ستتتتتتيد قطب أن الفستتتتتتاد أشتتتتتتكال وألوان؛  

 أى العجب العجاب.كالم يف حمله ويف الصميم، ولو قلد ر له أن يعيش يف زماننا لر 
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تطبيق شرع هللا واحليدة ع  منهجه، ألن احلكام يف الزم  القدمي ما كان جيرأ أحدهم على أن 
ري كتاب هللا، مع ما يتصف به احلاكم يف بعض األحيان م  فساد شخصي حيكم قانون غ

 سوا  على اجملال املايل أو األخالقي، أما اجملال الديين فكان كل منهم يعتز به وحيميه.
 واآلن ننتقل إىل بيان معناه ابعتباره مركبا، لتكتمل الصورة. 

 :ابعوتباره مركبا ومضافا «الفساد»املطلب الثاين: تعريف مصطلح 
ه مفردة مركبة ابعتبار  «الفساد املايل»واآلن يف هذا املطلب سنتطرق إىل ذكر تعريف  

  اآلن هو مواوع دراستنا فنح «الفساد املايل»أو مجلة مركبة ومضافة. ومبا أن حديثنا ع  
لقة ابلفساد املتعوقد تعددت الدراسات قيدان املراد م  الفساد، وهو الفساد املتعلق ابملال. 

ا هذه الدراسات عموما  أهن   علىاملالحظ إذ  ،لهاملايل إال أن ه ال يوجد تعريف وااح حمدد 
 .(2) ملايلاربطت الفساد اإلداري ابملايل ابعتبار الفساد اإلداري سببا  ونتيجة حلصول الفساد 

 للفساد املايل:ومن الوتعريفات 
جعل اجلانب املادي اهلدف الوحيد للنشاط االقتصادي الذي ميارسه اإلنسان  .2

 .(1) املالاملعاصر دون مراعاة للقيود الشرعية اليت تنظم أحكام 
أو تبادل األموال  ،سو  استخدام أو حتويل األموال العامة م  أجل مصلحة خاصة .1

 .(1) معنييف مقابل خدمة أو أتثري 
واالقتصادية املخالفة ألحكام ومبادئ الشريعة االسالمية،  كافة املعامالت املالية .1

                                                             

، جامعة ، جملة الشتتتتتريعة والقانونالفسنننناد اإلداري واملايل أسننننبابه وآاثره ووسننننائل مرافحوتهكنعان، نواف ستتتتتامل،   (2)
 (.81، )ص11السنة - 11العدد: -االمارات

للمؤمتر  ورقة حبثية مقدمة الفسنناد يف النشنناط االقوتصننادي )صننيره وأاثره وعالجه(،خليل، رشتتتاد حستتت  خليل:  (1)
 .21، صم1005-السعودية-جامعة أم القرى-العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي

(، م2228، 2الستودان، املكتبة االكادميية، ط-)اخلرطوم قاميس املصطلحات االقوتصاديةستليمان، علي أمحد،  (1)
 .52ص



15 

 

وتؤدي إىل أكل أموال الناس ابلباطل وإىل عدم استقرار اجملتمع وإىل احلياة الضنك 
 .(2) حكمهمالفقرا  واملعوزي  وم  يف  قةلطب

األعمال اليت تؤدي إىل الكسب احلرام كجرائم السرقة واحلرابة والراب وبيوع الذرائع  .4
 .(1) واالحتكارالربوية أو تقف عائقا ع  الكسب احلالل كالغش والتدليس 

 العام قطاعال يف الر ية الواجبتتتتتتتتات أتدية ع  واالحنراف القوانني انتهاك»هو:  .5
 إلخاللا أبنه الواسع املفهوم خالل م  ويعرف شخصي، مايل مكسب لتحقيق
 وكذلك شخص،ال هبا يؤم  اليت واملعتقدات وابلقيم ومهنيتها الوظيفة بشرف

 ريقط ع  يكون ما الشخصية، وغالبتتا   للمصاحل العامة املصلحة اخضاع هو
«مباشرا ... واليكون وسطا 

(1). 
 هذه القوانني لك    القوانني،هذه التعاريف أهنا ربطت الفساد ابخلروج ع   يف ونالحظ 

لى الفساد املايل ع تاقتصر  اويالحظ أهن   الفساد.وعليه خيتلف مفهوم  آلخر،خمتلفة م  بلد 
 أيضا .رغم ما يف األموال اخلاص ة م  فساد  اخلاصة،على األموال العامة دون 

 اآليت:كوميك  أن نك ون تعريفا  للفساد املايل م  خالل قرا تنا للتعاريف السابقة  
ري مقصد بغ هاستعمالكسب املال و  ع :اخللل أو االحنراف الناتج  هي:الفساد املايل  
 .للمالاألحكام املنظمة  اخلروج ع  ع  واخللل الناتج احلكيم،الشارع 

                                                             

شتعبان -551، )جملة الوعي اإلستالمي، العدد ()أسبابه وصيره وعالجه الفساد املايلشتحاتة، حستني حستني،  (2)
 http://alwaei.gov.kw/site/new/Default.aspx م،( .1022-ه 2411

عريب ملكافحة أحباث املؤمتر ال، دور أجهزة القضنننناء والوتنفيذ يف مرافحة الفسنننناداخلضتتتتتريي، محد ب  عبد العزيز،  (1)
، 1م( ج1004-ه2414األمنية، مركز الدراستتتتتتتتتات والبحوث، الستتتتتتتتتعودية، أكادميية انيف للعلوم -الفستتتتتتتتتاد )الرايض

 .724ص
 1، مت تصتتفح املوقع يوم الستتبت mvv/://vt:.h.e.c.t.o//A.vog.fom.x.t//:ptth12ينظر:  (1)

الفسناد االداري واملايل وآاثره السنلبية على مسسنسنات الدولة البحث بعنوان: فاطمة عبد اجلواد، م، 1026ستتبتمرب 
 اجلوته.العراقية وسبل مع
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 الوتعريف: حشر 
 .هلكخلل واحنراف وقد يصل للتلف وإنزال املخاطر ابجملتمع  املايل الفساد  .2
 الفساد املايل قد يكون م  خالل كسبه أو انفاقه أو كليهما. .1
وحدود الشرع هنا مقصد الشارع م  وجود  الشرع،ال فساد إال مبجاوزة حدود  .1

 فسادفهو ذلك  وما عدا للمال،املال واستعماله والقواعد واألحكام املنظمة 
 ذلك.مايل كالغش واالحتكار واالختالس وحنو 

يغطي جمموعة واسعة م  املمارسات السياسية » ومصطلح الفساد مصطلح عام 
دارية املشبوهة واملريبة، ويشمل مساحة واسعة م  االعمال والتصرفات غري واالقتصادية واإل

مناط ألفة م  نواعا خمتأاثرها، وتشمل آسباهبا وتتنوع أالشرعية، فهو ظاهرة معقدة تتشعب 
 مهها:أالسلوك الشاذة 

 استغالل النفوذ. .1 ختالس.اإل .1 الرشوة. .2
  هدر املال العام. .5 .(2) بتزازاإل .4
و أد و ملصلحة فر أما للمصلحة اخلاصة إموال العامة لغري ما خصصت له، توظيف األ .6

 و مجاعة.أو حزب أمؤسسة 
 التهرب واملساعدة على التهرب م  الضريبة. .7
 تسريب املعلومات. .2 الوساطة. .8

 تفضيل ذوي الصالت والقرىب يف التعيينات يف الوظائف. .20
 تفضيل ذوي الصالت والقرىب يف العقود. .22
 نظمة.دارية دون التقيد ابلقوانني واألار القرارات اإلصدإاملزاجية يف  .21

                                                             

د خمتار عبد أمح"، ذلك غري أو أسراره بعض بفضح التَّهديد حتت شخص م  املنافع أو املال على احلصولهو: " (2)
 ، د.م.م 1008 -هت  2412 ،2ط،، عامل الكتب، معجم اللغة العربية املعاصرة ،هت(2414احلميد عمر )املتو : 

 .(100 ص2ج) 
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 و املناقصات.أحالة العقود إاحلصول على نسب مقابل  .21
«موال العامةمهال اجلسيم مبا يلحق اررا جسيما ابألاإل .24

(2). 
ويف دراسة أخرى نشرها املعهد العراقي حلقوق اإلنسان يف العراق فيها بيان وتفصيل  

عض أااف الب»آخر ع  املراد م  الفساد املايل واإلدراي، وحن  نقتبس مقتطفات منها: 
 دين السياسي واإلداري هي الفساد املايل وقسميه إىل قسمني:اثلثًا إىل الفساصنف ا 

«فساد حمله أموال املواطنني .1 فساد حمله املال العام. .2
(1). 

تارة يكون إىل م  ميارس عملية الفساد، فوميك  التفريق أيض ا بني أنواع الفساد ابلنظر  
موظفا كبريا، وهذا يكون فساده وأخذه للمال م  مال الدولة أي املال العام، والسبب ورا  

 ذلك غالبا هو الرغبة يف التمولل ال سد احلاجة.
أما النوع الثاين: فهو فساد املوظفني الصغار: ويكون فسادهم غالبا م  املال اخلاص،   

ذوهنا م  املواطنني مقابل تسريع خدمة أو تسهيل احلصول عليها، والدافع ورا  كرشاوي أيخ
 .(1) هذا الفساد هو سد احلاجة ال السعي إىل اإلثرا 

كان هذا ع  معىن الفساد املايل يف واقعنا ويف ممارسة الناس له، ولكي تكتمل الصورة  
ح القرآين املقصود به يف االصطال جيب أن نرى، بعضا م  معاين الفساد يف القرآن الكرمي، وما

 م  خالل املطلب التايل.

                                                             

م، مركز الدراسات 1026، ودورها يف احلد من الفساد اإلداريالرقابة املالية واإلدارية  أمحد مصطفى،صبيح،  (2)
 .1(. ص. 2العربية للنشر والتوزيع، مصر، ط

 الدراسات مبجمله منشور ، حبثالفساد تعريفه وأسبابه وآاثره ووسائل مرافحوتهرحيم حس ، العكيلي،  (1)
 .5صم، 1002 بغداد، احلكمة، بيت ،11العدد:  احملكمة( فصلية )جملة القانونية

 .5، صاملصدر السابق، بتصرف (1)

https://www.google.com.qa/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%AD%22&sa=X&ved=0ahUKEwiSmqeQ1q_SAhVOGsAKHQTrAJwQ9AgIHDAA
https://www.google.com.qa/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%AD%22&sa=X&ved=0ahUKEwiSmqeQ1q_SAhVOGsAKHQTrAJwQ9AgIHDAA
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 :القرآين االصطالحاملطلب الثالث: )بعض( معاين الفساد يف 

، وعلى األغلب (2) ( مواع ا50) يف الكرمي القرآن يف وردت لفظة الفساد ومشتقاهتا 
جا  مدلول هذه الكلمة عاما  ال خيص  نوعا  م  الفساد بعينه، أو فعال  حمددا  مؤداي  إليه. ويف 
تتبعنا لسياقات تلك اآلايت اليت ورد ذكر الفساد فيها جندها بواح أهنا محلت يف مضموهنا 

 املعاين اآلتية:

 الرفر واملعصية: -1
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )تعاىل:  قوله يف وذلك 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 .[226هود:سورة ] (ی
يقول: ينهون أهل املعاصي ع  معاصيهم، وأهل الكفر ابهلل »وقال اب  جرير الطربي:  

«ع  كفرهم به، يف أراه
(1). 

  هللا حقوق يف واالعتدا  الشتتترك ع  (ائ ەئ ەئ) :وقوله» وقال الواحدي: 
«واملعصية

(1). 
يه والفستتتتتتاد هنا الكفر وما اقرتن به م  املعاصتتتتتتي، ويف ذلك تنب»قال أبو حي ان يف تفستتتتتتريه: 

                                                             

، مطبعتتتتتتة دار الكتتتتتتتب هرس أللفننننناظ القرآن الررميفاملعجم امل( 2188( حممتتتتتتد فؤاد عبتتتتتتد البتتتتتتاقي، )املتو :2)
 (.522-528ه، )ص2164املصرية،

 (.517، ص25: )ججامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،  (1)
اليسنننننيط يف ه(، 468، النيستتتتتتابوري، الشتتتتتتافعي )املتو : حممد ب  علي حلستتتتتت  علي ب  أمحد ب الواحدي، أبو ا (1)

، حتقيق وتعليق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض، أمحد حممد صرية، أمحد عبد تفسري القرآن اجمليد
-ه2425، 2الغين اجلمتتل، عبتتد الرمح  عويس قتتدمتته وقرظتته: عبتتد احلي الفرمتتاوي )دار الكتتتب العلميتتة، بريوت، ط

 (.527، ص1م( )ج2224
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 «هلذه األمة وحض هلا على تغيري املنكر
(2). 

: واملعىن» اآلية ما يلي: وم  املعاصري  جند أن السيد رشيد راا، قال يف تفسريه هذه 
 ض،األر  يف وفسادهم بظلمهم أهلكناهم الذي  األقوام أولئك م  - ولجد أي - فهال  كان
 الظلم ووه األرض، يف الفساد ع  ينهوهنم والصالح والرأي النهي م  بقية أصحاب مجاعة
 دون إايهم مهنيه فيحول ومصاحلهم، أنفسهم عليهم تفسد اليت والشهوات اهلوى واتباع

«أكثرهم والظلم الفساد عم إذا إال قوما هنلك أال سنتنا م  فإن هالكهم،
(1). 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )تعاىل:  وقال اب  جرير الطربي يف تفسريه لقوله 

 .[56]سورة األعراف: (ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 وال ضاألر  يف ابهلل تشركوا أي ال (ڭ ڭ ڭ ڭ) :بقوله ذكره تعاىل يعين»
«فيها الفساد هو وذلك فيها، تعصوه

(1). 

 قيل: لوقا ،» وأصحاهبم األنبيا  أصلحتها بعدما (ڭ ڭ) » :وعند اب  أيب حامت
 هللا )إن: بكر أبو فقال، (ڭ ڭ ڭ ڭ)كتابه:  يف قوله ما: عياش ب  بكر أليب
ا بعث  خالف إىل دعا فم  ، مبحمد هللا فأصلحهم فساد يف وهم األرض، أهل إىل  حممد 
 .(4)« األرض( يف املفسدي  م  فهو حممد به جا  ما

 إىل والدعا  يابملعاص فيها تفسدوا ال: أي» وقال البغوي يف تفسريه لآلية السابقة: 
                                                             

 (.172، ص5، )جالبحر احمليطأبو حيان،  (2)
رشتتتتتتيد راتتتتتتا، حممد رشتتتتتتيد ب  علي راتتتتتتا ب  حممد مشس الدي  ب  حممد هبا  الدي  ب  منال علي خليفة القلموين  (1)

م(، 2220.ط. د، )اهليئة املصرية العامة للكتاب، القرآن احلريم = تفسري املنارتفسري ه(، 2154احلسيين )املتو : 
 (.258، ص21)ج
 (.487، ص21، )ججامع البيان عن أتويل آي القرآن الطربي، (1)
تفسننننننننري  ه(117أبو حممد عبد الرمح  ب  حممد ب  إدريس ب  املنذر التميمي، احلنظلي، )املتو : اب  أيب حامت،  (4)

، 6ه(، )ج2422، 1الستتتتتتتتتتتتتتتعودية، ط، حتقيق: أستتتتتتتتتتتتتتتعد حممد الطيب، )مكتبة نزار مصتتتتتتتتتتتتتتتطفى الباز، القرآن العظيم
 (.71ص
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 وهذا هللا، طاعة إىل والدعا  الشريعة، وبيان الرسل ببعث إايها هللا إصالح بعد هللا طاعة غري
 هللا يمسكف األرض يف تعصوا ال: عطية وقال. والكليب والضحاك والسدي احلس  قول معىن
 إصالح دبع: أي ،(ۇ ۇ) :قوله معىن هذا فعلى. مبعاصيكم احلرث ويهلك املطر
«واخلصب ابملطر إايها هللا

(2). 

 تفسدوها ال: اأحده» يقول:ستة أقوال فتفسريه لآلية السابقة  يذكر يفاب  اجلوزي و  
: والثالث .لعدلاب إصالحها بعد ابلظلم تفسدوها ال: والثاين .ابإلميان إصالحها بعد ابلكفر

 ويهلك املطر، هللا فيمسك تعصوا، ال: والرابع .ابلطاعة إصالحها بعد ابملعصية تفسدوها ال
 بعد املؤم  لبقت تفسدوها ال: واخلامس .واخلصب ابملطر أصلحها أن بعد مبعاصيكم احلرث

«ابلوحي إصالحها بعد الرسل بتكذيب تفسدوها ال: والسادس .ببقائه إصالحها
(1). 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )وقال اب  كثري يف تفسريه لقوله تعاىل: 

َرىِض، َوَما » (ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ فىَساِد يف األى يَتنتىَهى تَتَعاىَل َعِ  اإلىِ
اَلِح   لملورل َماِشَية  َعَلى السََّداِد، مثلَّ َوَقَع اإلىِ َأَارَّهل بَتعىَد اإلىِصى فىَسادل بَتعىَد َذِلَك،  فَِإنَّهل ِإَذا َكاَنِت األى

«َكاَن َأَارَّ َما َيكلونل َعَلى الىِعَباِد. فَتنَتَهى اَّللَّل تَتَعاىَل َع ى َذِلكَ 
(1). 

 مما ائر،ج حبكم وال اائر بعمل األرض يف تفسدوا وال أي:» السيد رشيد راا: وقال 
 يف أو ية،واالجتماع الشخصية وآداهبم وعقائدهم كعقوهلم أنفسهم يف الناس صالح ينايف

«...ومرافقهم معايشهم
(4). 

                                                             

 (222، ج 1، )جمعامل الوتنزيل يف تفسري القرآنالبغوي،  (2)
زاد املسنننننننننننري يف علم ه(، 527اب  اجلوزي، مجتتتال التتتدي  أبو الفرج عبتتتد الرمح  ب  علي ب  حممتتتد، )املتو :  (1)

 (.210، ص1)ج ،ه(2411، 2، حتقيق: عبد الرزاق املهدي )دار الكتاب العريب، بريوت، طالوتفسري
 (.185/ص1، )جتفسري القرآن العظيماب  كثري،  (1)
 (.402، ص8)جتفسري املنار، رشيد راا،  (4)
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 الظلم والعدوان: -4
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ) تعاىل: هللا قال كما 

 يعمج على الفساد أن   املفسري  بعض وذكر .[105البقرة:سورة ] (ژژ ڑ ڑ ک ک
 أبصله احليوانو  النبات إبهالك أم والنهب، والتحريق، ابلتخريب، األموال إبتالف سوا  الوجوه
 .(2) شرعا   ممنوع عظيم أمر وفرعه

 ڦ ڦ) السدي: روى ع »وسبب نزول اآلية كما ذكره الطربي يؤكد ذلك:  

]سورة  (ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 النيب إىل أقبلو  -زهره لبين حليف وهو -الثقفي شريق ب  األخنس يف نزلت: قال .[104البقرة:
 ،النيب فأعجب اإلسالم، له فأظهر ابملدينة  اإلسالم، أريد جئت إمنا: وقال منه، ذلك 
 فمر  النيب عند م  خرج مث (چ ڃ ڃ ڃ چ) :قوله وذلك  صادق أين يعلم وهللا
ڇ ڍ ): وعقر احلمر، فأنزل هللا عز وجل الزرع، فأحرق ومحر، املسلمني م  لقوم بزرع

« (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک
ويف  .(1)

 اآلية هذه زولن سبب يف: الثانية والرواية»سبب نزل اآلية رواية أخرى ذكرها الرازي، فقال: 
 إلينا فابعث أسلمنا قد أان  النيب إىل بعثوا قريش كفار أن والضحاك عباس اب  ع  ما روي

 الكفار، إىل اخلرب ووصل الرجيع، ببط  فنزلوا مجاعة إليهم فبعث أصحابك، علما  م  نفرا
«آليةا هذه نزلت ففيهم وصلبوهم، وقتلوهم هبم وأحاطوا راكبا سبعون منهم فركب

(1). 
 وصار لبغ إذا: وقيل. عنك وانصرف أدبر توىل وإذا»وقال البيضاوي يف تفسريه:  

                                                             

، خموتار الصنننننننننننحاحه(، 666الرازي، زي  الدي  أبو عبد هللا حممد ب  أيب بكر ب  عبد القادر احلنفي، )املتو : ( 2)
 (.102-100، ص5م(، )ج2222الدار النموذجي ة، د.ط،  حتقيق: يوسف حممد )بريوت، دار املكتبة العصري ة،

 (.112، ص4، )ججامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،  (1)
، جامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي، (، و 144، ص5، )جمفاتيح الغيب = الوتفسنننننننننننري الربري( الرازي، 1)

 (.112، ص4)ج



41 

 

 بيتهم إذ ثقيفب األخنس فعله كما والنسل احلرث ويهلك فيها ليفسد األرض يف سعى. واليا
 حىت ظلمابل أو واإلتالف، ابلقتل السو  والة يفعله كما أو مواشيهم، وأهلك زروعهم وأحرق
 «والنسل احلرث فيهلك القطر بشؤمه هللا مينع

(2). 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ) تعاىل: قوله تفسري يف إليه ذهبوا املعىن وهذا 

 أرض يف يسعون الذي : يقول»قال الطربي: . [05]سورة النمل: (ڎ ڌ ڌ ڍ
 .(1)«هللا بطاعة ابلعمل أنفسهم يصلحون وال: يقول يصلحون، وال مبعاصيه، هللا

ويف اآلية إشارة إىل الفساد املنظم الصادر م  عصاابت تتفق على ذلك وكانت عصابة  
 ، ولقتل الناقة. هللا صاحل يبتسعة رهط هذه تريد إحلاق الضرر بن
 مثود، حجر يوه صاحل، مدينة يف وكان: ذكره تعاىل يقول»يقول اب  جرير مبينا ذلك: 

 هلل،اب كفرهم األرض، يف إفسادهم وكان يصلحون، وال األرض يف يفسدون أنفس تسعة
 يفسدون كانوا مأهن عنهم ابخلرب الرهط التسعة هؤال  ثناؤه جل هللا خص وإمنا إايه، ومعصيتهم

 لتسعةا هؤال  ألن مفسدي ، األرض يف كلهم الكفر أهل كان وإن يصلحون، وال األرض، يف
 قوم بني م  صاحل لقت على وحتالفوا عليه، وتعاونوا الناقة، عقر يف بلغنا فيما سعوا الذي  هم

«مثود...
(1). 

 هو- عطا  عت  الصنعاين، ربيعة ب  حيىي أنبأان: الرزاق عبد وقال»كثري:  وقال اب  
  (ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ)يقول: - رابح أيب اب 

 نواكا وكأهنم منها، أيخذون كانوا أهنم: يعين، الدراهم يقراتتتون كانوا: قال، [05]سوووورة النمل:
  سعيد  ع سعيد، ب  حيىي ع  مالك،  وقال .يتعاملون العرب كان كما عددا، هبا يتعاملون

أبو  رواه يالذ احلديث األرض، ويف يف الفساد م  والورق الذهب قطع: قال أنه املسيب ب 

                                                             

 (.211، ص2)ج، أنيار الوتنزيل وأسرار الوتأويل البيضاوي، (2)
 (.184، ص22، )ججامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،  (1)
 (.477، ص22، )جاملصدر الساب الطربي،  (1)
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نَنه ْم، ِإالم ِمْن  َْس  َهى َعْن  ننَ )): داود وغريه ِلِمنَي اجْلَائَِزِة بَنينْ رمِة اْلم سنننْ ِر سنننِ  ، والغرض(2)((َكسنننْ
  ليها،ع يقدرون طريق بكل األرض يف اإلفستتتتاد صتتتتفاهتم م  كان الفستتتتقة الكفرة هؤال  أن

«ذلك وغري األئمة هؤال  ذكره ما فمنها
(1). 

 ا ظلم واعتدوا أبقبح العدوان وأشنعه، ملا عقروا انقة هللا اليتفهؤال  الرهط قد ظلموا أمي 
 .أعطاها، آية وبينة لقومهم مث مل يكتفوا حىت بيتوا لنبيهم صاحل 

 :الوتغري عن حالة االعوتدال واالسوتقامة -4

  (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ک گ گ گ)تعاىل:  قوله يف كما   
 و الفنته األرض يف والفساد به الالئقة احلالة ع  الشي  هنا خروج الفساد. [22]ستورة البقرة:
 .(1) العباد أحوال ع  االستقامة لزوال املستتبعة

 به، منتفعا هكون ع  الشي  خروج الفساد»الرازي، يف تفسريه: أبن  وهذا ما يعززه قول 
«زائدا أمرا يفيد فإنه األرض يف فسادا كونه فأما الصالح ونقيضه

 (4). 

 :القحط واجلدب وذهاب الربكةمن معاين الفساد يف القرآن:  -2
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ) تعاىل:كما يف قوله   

 .[42]سورة الروم: (ىب يب جت حت
                                                             

، حتقيق: شتتتتتتتتتتتتتعيب سنننننننننننن ابن ماجه، يف ه(171أبو عبد هللا حممد ب  يزيد القزويين )املتو : أخرجه اب  ماجه،  (2)
-ه241، د.م، 2، طالل طيف حرز هللا، )دار الرستتتتتتتتتتتتتتتالة العامليةَعبد -حممَّد كامل قره بللي-عادل مرشتتتتتتتتتتتتتتتد-األرنؤوط
(، وقال شتتتعيب األرنؤوط: 1161(، رقم احلديث )170، ص1م(، ابب النهي ع  كستتتر الدراهم والداننري،)ج1002

 إسناده اعيف.
 .(272، ص6)جتفسري القرآن العظيم، اب  كثري،  (1)
 إرشننننناد العقل السنننننليم إىل مزاا القرآنه(، 281أبو الستتتتتتتعود، العمادي حممد ب  حممد ب  مصتتتتتتتطفى )املتو : ( 1)
 (.41، ص2)دار إحيا  الرتاث العريب، بريوت، د.ط.د.ت(، )ج تفسري أبي السعيد(،)
 (.106، ص1، )جتفسري الرازيالرازي،  (4)
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 غرقوال احلرق وكثرة واملواتن كاجلدب  (ی ی جئ حئ مئ) »قال البيضاوي:  
«والظلم الضاللة أو املضار، وكثرة الربكات وحمق الغاصة وإخفاق

(2). 
 عباس ب ا ع  حامت أيب واب  املنذر اب  وأخرج»: ويؤكد هذا ما أورده السيوطي بقوله 

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ) قوله يف راي هللا عنهما

 ملنذرا اب  يتوبوا، وأخرج كي العباد أبعمال الربكة نقصان: قال (ىب يب جت حت
: قال (ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب)أن قوله تعاىل:   عكرمة ع 

«الغوص قل املطر قل إذا: البحر، قال يضر ل  املطر قحوط: له املطر، قيل قحوط
(1). 

 الّسحر: -2
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ )ومنه قوله تعاىل:  

 دليل وفيه يقويه وال يثبته ال»قال البيضاوي أي:  [82يونس:سورة ] (ڄ ڄ ڄ
 .(1)«له حقيقة ال ومتويه إفساد السحر أن على

: والثالث»كالمه على معاين الفساد يف القرآن: الكتاب: عند   علوم يف قال يف اللباب 
 .(4)«[82]سورة يونس: (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)تعاىل:  قال السحر مبعىن

 أي: السحرة، قال اب  عباس: م  (ڄ ڄ) »يقول القرطيب  يف تفسريه: و  

                                                             

 (.108ص، 4)ج أنيار الوتنزيل وأسرار الوتأويل،البيضاوي،  (2)
كر، ، )دار الفالدر املنثير يف الوتفسري ابملأثيره( 222السيوطي، عبد الرمح  ب  أيب بكر، جالل الدي  )املتو :  (1)

 (.426، ص6بريوت، د.ط.د.ت(، )ج
 (.212، ص1، )جأنيار الوتنزيل وأسرار الوتأويلالبيضاوي،  (1)
اللباب ه( 775اب  عادل، سراج الدي  عمر ب  علي ب  عادل احلنبلي الدمشقي النعماين، أبو حفص، )املتو :  (4)

، حتقيق: الشتتتتتتتتتتتتتتتيخ عتتادل أمحتتد عبتتد املوجود والشتتتتتتتتتتتتتتتيخ علي حممتتد معوض، )دار الكتتتب العلميتتة، يف عليم الروتنناب
 (.152، ص22م(، )ج2228-ه2422، 2ط-بريوت/لبنان
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مل يضره كيد  (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ)أخذ مضجعه م  الليل مث  تال هذه اآلية: 
 «على مسحور إال دفع هللا عنه السحرساحر، وال تكتب 

(2). 

 :قوتل األنبياء -2
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )ومنه قوله تعاىل:  

 .[4اإلسرا : سورة] (ژ ژ ڑ
:  يقول   ذهب أكثر املفسري   إىل أن  املقصود ابإلفسادي  مها: أوهلما قتل »النسفي 
حني أنذرهم سخط هللا، واألخرى قتل حيي ب  زكراي  عليهما  وحبس أرميا   زكراي  

«السالم وقصد قتل عيسى 
(1). 

 فبعث زكراي، ب  ىيحي قتلوا حىت األنبيا ، بقتلهم الثاين الفساد كان مث» الطربي: وقال 
 نصر خبت كانف. املسجد وخرب سىب، م  وسىب منهم، قتل م  فقتل نصر، خبت عليهم هللا

«الثاين الفساد
(1). 

 يف وتفسد أمره ع  تفسق اليت لألمم العقاب لسريع ربك إن» وقال السيد رشيد راا: 
«عنها عقابه يتخلف فال األرض،

 (4). 
ويقول الباحث عبد احلميد بوكعباش: رأاي آخر وهو أن فساد بين إسرائيل املذكور هنا  

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )هو فساد سيقع بعد نزول اآلية، وأن قول هللا تعاىل: 

أن الكتاب مبعىن الكتابة يف  [4اإلسرا : سورة] (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
القدر، وليس املراد به التوراة.، مث يقول أبن أول الفساَديىِ  هو: معاداهتم رسول اإلسالم 

، وحماولة قتله والتآمر عليه مع املشركني واملنافقني، وهذا حصل بعد سنني ۴
                                                             

 (.168، ص8، )جحرام القرآناجلامع ألالقرطيب،  (2)
 (.154، ص1، )ج)تفسري النسفي( مدار  الوتنزيل وحقائ  الوتأويلالنسفي،  (1)
 (.452، ص20، )ججامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،  (1)
 (.112، ص2، )جتفسري املناررشيد راا،  (4)
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إن  موقفهم » فقط م  نزول السورة املكية، وأن هذا هو أعظم فساد فعلوه يف التاريخ، يقول:
ذا، م  الطبيعي ه م  نيب  اإِلسالم، لَتضؤللل معه كل  جرائمهم السابقة، لكل   العدائي الشديد،

ِ يف اآلية، هو أل  أنى يعدَّ هذا املوقف، وفقا  حلقائق التاريخ وللظَّاهر الل غوي لنص   وىل املر تَتنيى
هم م  مصر، يف ميتد  إىل خروج الذيإفسادهم، إِفسادا  مل يسبق هلم مثله يف اترخيهم الطويل 

«قبل امليالد الثام القرن 
(2). 

وأن الفساد الثاين، وهو املقرون ابلعلو يف األرض هو ما نعيشه يف هذا العصر م  علو  
اليهود وفسادهم يف األقصى ويف املنطقة، مث يدلل على رأيه بسياق القرآن وأبن األسلوب 

 .(ژ ڑ ژ)ه على قول هللا تعاىل يف اآلية: عند تعليق العريب  يقتضيه، يقول:
ِ  يف اإِلفساد )هل  املر ة يف سرائيلياإلِ  أن  اإِلفساد أم الكبري(؟، مصحواب  ابلعللو ِ  كان املر تَتنيى
 فسادَ  احبص إمنا العلللو   هذا ولك  ابلعلللو  الكبري، مقروان   يكل  ، ملالرسول  عهد على األلوىل
 .(1)؟للميالد العشري  القرن ويالهتا يف اآلنَ  حن  نعاين اليت اآلخرة، املر ة

 وهذا تفسري معاصر يعتمد على حقائق اترخيية هلا أمهيتها. 
 تقاراب   جند للغويا التعريف مع للفساد التعريفات هذه مبقارنة يلستخلص مما سبق أن ه  
 فقد هلا، للغويا ابملعىن الصلة وثيقة الفساد لكلمة القرآين النص   فاستعماالت فيها؛ وااحا  
 اجلدبو  كالظلم املفس رون ذكرها اليت الوجوه م  يشمله مبا الصالح نقيض هو ما أفادت
ة فطرته وعصيان هللا وخمالف بشرع االلتزام عدم سببها اليت الوجوه م  ذلك وحنو والقتل واهلالك
 .أوامره

نهج هللا واحنراف ع  موتبعا ملا سبق يرتجح عندي: أن الفساد يف احلقيقة هو خلل  
تعاىل، وهذا اخللل واالحنراف خمالف ملقصد الشارع احلكيم، يف حفظ املال، ومناف لألحكام 

                                                             

رِي  قراءةبوكعبتتاش، عبتتد احلميتتد،  (2) َرة يف الوتّنْفسنننننننننننِ يرَ م عنَاصنننننننننننِ َرائِينل يف سننننننننننن  ِة اإِلسنننننننننننالِمّي آلات  عْن َبىن ِإسنننننننننننْ
َراءِ  اجلتتتتتتتزائتتتتتتتر. -2متتتتتتتوقتتتتتتتع جمتتتتتتتلتتتتتتتة التتتتتتتعتتتتتتتلتتتتتتتوم اإلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتتيتتتتتتتة، جتتتتتتتامتتتتتتتعتتتتتتتة قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتطتتتتتتتيتتتتتتتنتتتتتتتة  ،181.ص،اإِلسننننننننننننننننْ

mvv/://.ftpf.phg.f/p./e/oi/f:./m//m/ t.vog.f/tofx/564/662 
رَائِيل يف سلو قرا ة ملَعاِصرَة يف التت فىِسرِي اإِلسالِمي  آلايٍت  بوكعباش، عبد احلميد (1) رَاِ ، ص،ع ى َبىن ِإسى  .181رَِة اإِلسى
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املنظمة لعمارة األرض اليت أمر هللا هبا. وكل م  رسم منهجا أو س  قانوان أو واع اوابط 
 سدا.مففاسدا و  -سوا  ابلعمد أو ابحليل واألساليب امللتوية -يعترب اخلارج عنها 

 :«الفساد املايل»حديث القرآن عن  املطلب الرابع:
وردت يف القرآن الكرمي عدة  اايت تتناول الفساد املايل صراحة يف بعضها، واستنباطا  

 م  بعضها اآلخر، نذكرها فيما يلي مع تعليق بعض املفسري  عليه.

 ڄ ڄ) فقال جل  وعال:هللا سبحانه وتعاىل علينا قصة قيم شعيب قّص  -2

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ) وقال تعاىل:، [58]سورة األعراف: (ڱ ڳ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

  .[50]سورة هود: (ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ابلتطفيف ابملكيال )النقص(، وقد اشتهروا بذلك.  قوم شعيب  تعاىلفقد وصف هللا 
والبخس: النقص وهو يكون يف السلعة ابلتعييب والتزهيد فيها، أو » يقول القرطيب:

املخادعة ع  القيمة، واالحتيال يف التزيد يف الكيل والنقصان منه، وكل ذلك م  أكل 
«املال ابلباطل، وذلك منهي عنه يف األمم املتقد مة والسالفة على ألسنة الرسل أمجعني

(2). 
تعاىل:  يف القرآن الكرمي. قال ىاملايل يف آايت أخر  وقد جا  النهي املماثل هلذا الفساد

 ،(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ) :تعاىلوقال  ،(ک ک ک گ)
ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک  تعاىل:وقال 

ٱ ٻ ٻ ) وقال تعاىل: ،[85]سورة هود: (ک ک گ گ گ گ

                                                             

 (.148، ص7، )جاجلامع ألحرام القرآنالقرطيب،  (2)
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ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ 

 [251]سورة األنعام: (ڃ ڃ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ): فقال وصف هللا قيم ليط  -1

 .[12]سورة العنكبوت: (ٴۇ ۋ ۋ ۅ

ابلقتل، وأخذ املال، أو مبساومتهم حىت انقطعت  (2) فقد كان القوم يتعراون للسابلة»
الطرق وااقت على الناس، وقيل تقطعون السبيل مبعىن قطع النسل ابإلعراض ع  

«الن سا  الاليت ه   احلرث، وإتيان الرجال وهم ليسوا حبرث
(1). 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ)ويقيل تعاىل يف شأن قيم هيد:  -1

والظاهر هنا ان الفساد هنا أخالقي وإجرامي، ، [05]سورة النمل: (ڎ ڌ
ولك  مبا أن أوجه الفساد مرتبطة بعضها ببعض فقد نص بعض املفسري  على وجود 
الفساد املايل عند هؤال  التسعة، وأنه هو ما محلهم على عقر الناقة، ينقل اب  كثري: 

 خذونأي كانوا أهنم: يعين الدراهم، يقراون -أي التسعة -كانوا: قال - عطا  ع »
 الك،م اإلمام وقال.يتعاملون العرب كان كما عددا، هبا يتعاملون كانوا وكأهنم منها،
 الفساد  م والورق الذهب قطع: قال أنه املسيب ب  سعيد ع  سعيد، ب  حيىي ع 
 عن هنى  هللا رسيل نأ)): وغريه داود أبو رواه الذي احلديث ويف .األرض يف

 .« س(( من إال بينهم اجلائزة املسلمني سرة كسر
 م  انك الفسقة، الكفرة هؤال  أن والغرض»مث يعقب على كثري ما نقل قائال: 

 األئمة ال هؤ  ذكره ما فمنها عليها، يقدرون طريق بكل األرض يف اإلفساد صفاهتم
«ذلك وغري

(1). 
                                                             

 .2210، ص1ج ،لسان العربالسابلة: أبنا  السبيل املختلفون على الط رقات يف حوائجهم. ينظر: اب  منظور:  (2)
 (.124، ص4، )جأنيار الوتنزيل وأسرار الوتأويلالبيضاوي،  (1)
 (.272، ص6، )جتفسري القرآن العظيماب  كثري،  (1)
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ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ): يقول هللا تعاىل يف وصف بلقيس للملوك -4

 .[14]سورة النمل: (ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی
ب  قال ا»قائال: مجيال ذكر العالمة الطاهر ب  عاشور يف تفسريه كالما   

«عباس: أخذوها عنوة، وأفسدوها، وخربوها
 أن يكونوهو وحيتمل وجها  آخر:  .(2)

لدة ألن امللوك إذا استولوا على ب ابالستيال  على مساكنها وإجال  أهلها عنها. الفساد
إقصا  الذي  كانوا يف احلكم ألن اخلطر يتوقع م  جانبهم حيث زال فأول ما يفعلونه 

 ،سلطاهنم ابلسلطان اجلديد، مث يبدلون القوانني والنظم اليت كانت تسري عليها الدولة
وكل هذا فساد ويؤدي إىل الفساد ألهنم هبذا يزحيون أصحاب اخلربة والتجربة يف التسيري، 

 .(1) ربة بدافع احلرص على الوال  فقطوجيعلون مكاهنم آخري  ليست لديهم خ
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ) قال هللا تعاىل:: أكل الرابالنهي عن  -5

ۀ ): وقوله تعاىل [210]سورة آل عمران: (وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ڭ ڭ ڭ ۇ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 والراب م  أوسع أبواب الفساد املايل قدميا وحديثا [172-178البقرة:]سورة  (ې
(1). 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) قال تعاىل: :النهي عن أكل السحو -6

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ

وفسر السحت . [61-61:ائدة]سورة امل (ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

                                                             

 (.165، ص22، )جالوتحرير والوتنييراب  عاشور،  (2)
 (.165، ص 22( املصدر السابق، بتصرف. )ج1)
 . وسيأيت الكالم عليه يف املبحث الثالث م  هذا الفصل وهو مظاهر الفساد املايل. (1)
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 .(2) ابحلرام

ڭ  ڭ) ، قال تعاىل:عدم إيوتاء األميال للسفهاء حىت ال يبذروا وال يسرفيا -7

]سورة  (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 ، ومثل السفها  تولية م  ال أمانة له على املناصب املالية.[5النسا :

 ڦ ڦ) ، قال تعاىل:احلذر من أكل أميال األيوتام وخلط املال احلالل ابحلرام -8

]سورة  (ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )وقال تعاىل: ، [2النساء:

. وما زال الناس حىت اليوم [20]سورة النسا : (ڑ کک ک ک
سم والضعاف م  النسا  وغريهم حني تقميارسون هذا الفساد املايل، فيظلمون الصغار 

 الرتكات، بطرق ووسائل متعددة إن تعذر عليهم حرماهنم ابلكامل.

 للحرام والقضاة واملسسولني بغرض الوتحايل رمةالوتعاطي ابلرشاوي واَلداا احمل -2
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )، قال تعاىل: واملرر

، وهذا هو [288]سورة البقرة: (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
 جوهر الفساد، وهو عادة ما يطلق عليه الفساد حني يطلق.

 ڤ ڤ ڤ ٹ) قال تعاىل: ،النهي عن أكل أميال الناس ابلباطل  -20

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

وأطلق الباطل، حىت نرتك  ، [22]سورة النساء: (ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
 كل فساد مايل حتت أي اسم كان.

 ڃ) :قال هللا تعاىل، اإليذاء للناس وإحلاق الضرر هبممجع املال وإنفاقه بغرض  -22

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

                                                             

 (.45، ص2)ج مدار  الوتنزيل وحقائ  الوتأويلالنسفي،  (2)
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 ،[60]سورة األنفال: (ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 وستظل هذه احلالة موجودة ما دام على وجه األرض مؤم  وكافر.

ۋ ۋ ۅ )قال تعاىل:  ،سبب للفساد املايل الرفر ابهلل وابلرسيل حممد  -21

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وهل ينتظر العطا  مم  ال . [54]سورة التوبة: (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
 أيمل يف ثواب وال يرجو خلفا.

ن أميال النصارى واليهيد الذين أيكلي  الفساد املايل بني الرهبان وطبقة رجال الدين -21
ابلباطل حبجة غفران الذنيب وبيع الصري  وشراء األراضي يف اجلنة والعفي الناس 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ)تعاىل:   قال عن احملاسبة

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

وكما قيل كل آية يف الكفار جتر ذيلها على املسلمني، فكم  ،[60]سورة التوبة: (ڑ
 م  عامل وفقيه أكل وألِكل بسبب فتواه يف املال العام.

ا ذكرت صورا  له، وهذه   وكما هو وااح مل أتت اآلايت بتعريف للفساد املايل، وإمن 
ملال وكسبه بغري لل يف استعمال ااالحنراف واخل وتصفه أبنهالصور تتضم  معىن الفساد املايل، 

 مقصد الشارع سبحانه وتعاىل.
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 املبحث الثاين
 أسباب الفساد املايل

 ويتضم  أربعة مطالب: 

 .املطلب األول: األسباب الدينية 
 .املطلب الثاين: األسباب األخالقية 
 .املطلب الثالث: األسباب اإلدارية 
 .املطلب الرابع: األسباب االجوتماعية 

لق أسباب الفساد املايل وتتنوع إىل أسباب كثرية منها ما يتعلق ابلفرد ومنها ما يتعتتعدد  
ابجملتمع ومنها ما يتعلق ابلدولة ومؤسساهتا. وما يتعلق ابلفرد ينقسم إىل ما يتعلق بعقيدته 

رى، برتبيته ونشأته، وما يتعلق ابجملتمع هو كذلك ينقسم إىل أقسام أخ قودينه وإىل ما يتعل
رأيت أن نقسم أسباب الفساد املايل إىل أنواع رئيسة أربعة، وسيكون كل واحد منها ولذا 

 عنوان مطلب حتت هذا املبحث.

 .املطلب األول: األسباب الدينية
يعد الدي  فطرة مغروسة يف أعماق النفس اإلنسانية، لذلك يعترب الدي  جز ا أساسيا  

ثرية؛ ومنها الدي  يف اجملتمع اإلسالمي آاثر، كيف ثقافة اجملتمع أاي كان ذلك اجملتمع، ولضعف 
 أنه سبب أساسي يف انتشار الفساد، ونتناول ذلك بشي م  التفصيل يف النقاط التالية.

 .ضعف العقيدة: أوالً 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ) قال تعاىل: 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
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 ۀ ۀ ڻ)وقال تعاىل: ، [58]سورة األعراف: (ڱ ڳ ڳ ڳ

]سورة  (ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ)وقال تعاىل: ، [16العنكبوت:

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .[6-2املطففني:]سورة  (ۆئ ۆئ
للعقيدة يف تكوي  شخصية اإلنسان أثر ال ينكره أحد، فبمجرد أن تعرف عقيدة  

يه النفس االعتقاد له أثر يف توج»الشخص ومدى التزامه هبا ميك  أن حتكم على سلوكه. ألن 
سوا  أكان صحيحا  سليما ، كالعقيدة اإلسالمية الطاهرة املستقيمة، أم كانت غريها؛ فإهنا 

«ابعثة على العمل مانعة للشهوات
 (2). 

والعقيدة اإلسالمية جتعل م  املسلم ذلك الفرد الذي يعمل يف هذه احلياة ويكدح  
خرى عقيدته، فيها أنه يؤم  أبن هناك حياة أ لك  بضوابط وأبخالق وحبساب، ألن وينافس،

ال كبرية إال ة و هي احلياة احلقيقية وهناك حماسبة وهناك ميزان وهناك صحف ال ترتك صغري 
 ٹ ٹوأن كل ذلك حبكم احلكيم اخلبري العدل، الذي ال يظلم مثقال ذرة، أحصتها، 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) وقال تعاىل:، [4:النسا سورة ] (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  وقال تعاىل:. [6سورة االنشقاق:] (ڃ ڃ

ں  وقال تعاىل:، [10سورة آل عمران:] (ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

وقال ، [21سورة اإلسرا :] (ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ) :تعاىل

 .[47]سورة األنبيا : (ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

                                                             

-ه 2422، 2)دار القلم، دمشتتتتتتتتتق، الدار الشتتتتتتتتتامية، بريوت، ط، بني العقيدة والقيادة حممود شتتتتتتتتتيت خطاب، (2)
 .25صم(، 2228
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فإذا اعفت عقيدة االنسان، اعف تبعا لذلك التزامه، فرتاه ال يتورع ع  طرق الكسب  
احلرام م  احتيال أو غش أو وساطة إىل غري ذلك م  طرق الفساد الكثرية، وذلك ألنه ال 

لمسؤولني وابحملسوبية لخيشى حماسبة هللا، أما حماسبة البشر فيمك  تفاديها ابحليل وابلتزلف 
 وغري ذلك.

لذا فإن على م  حيارب الفساد يف جمتمع ما أن يقوم بتقوية العقيدة يف ذلك اجملتمع  
وذلك بتعليمها لكافة الناس م  منابعها األصلية، وأن يقوم بتلك املهمة مدرسون، ال خيالف 

ري بل تتعدى إىل ي النظقوهلم فعلهم كما ينبغي أن ال تبقى العقيدة حبيسة اجلانب التعليم
 .(2) ة الفساد املايل وغريه م  أنواع الفسادحؤيت أثرها يف مكافسلوك اإلنسان حىت ت

 .الضعف يف أداء العبادة أو الوتهاون هبا: اثنًيا
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ)قال تعاىل: 

 .[87هود:]سورة  (ۆ ۇ ڭ ۇ ڭڭ ڭ ۓ ۓ

ورة س] (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) خلق هللا تعاىل عباده لعبادته فقال: 

فمىت ما حقق املسلم العبودية املطلقة هلل كان مطمئنا مسرتيح البال، يشعر ابألم   .[56الذارايت:
 والطمأنينة وراض مبا قسم هللا له، والعبادة هي كل ما يراي هللا تعاىل يف هذه احلياة.

 ام لكل جامع اسم هي العبادة» وهكذا أجاب شيخ اإلسالم اب  تيمية عندما سئل: 
 وصدق واحلج موالصيا والزكاة فالصالة. والظاهرة الباطنة واألعمال األقوال م  ويرااه هللا حيبه

 ع  النهيو  ابملعروف واألمر ابلعهود والوفا  األرحام وصلة الوالدي  وبر األمانة وأدا  احلديث
 م  واململوك بيلالس واب  واملسكني واليتيم للجار واإلحسان واملنافقني للكفار واجلهاد املنكر

 رسولهو  هللا حب العبادة. وكذلك م  ذلك وأمثال والقرا ة والذكر والدعا  والبهائم اآلدميني

                                                             

فإنه أروع ما   ،تربية األواًلد يف اإلسالمللمزيد حول هذه املستألة املهمة انظر: انصتح، عبد هللا علوان، أبو ستعد،  (2)
، حلب، ستتوراي، 2احلديث، والكتاب يقع يف اجمللدي  ومرتجم إىل عدة لغات العامل، )طكتب يف هذا اجملال يف العصتتر 

 م(.2285



55 

 

 بقضائه اوالرا لنعمه والشكر حلكمه والصرب له الدي  وإخالص إليه واإلانبة هللا وخشية
 أن وذلك .هلل العبادة م  هي ذلك وأمثال عذابه م  واخلوف لرمحته والرجا  عليه والتوكل
ڄ ) تعاىل: هللا قال كما هلا اخللق خلق اليت له واملراية له احملبوبة الغاية هي هلل العبادة

 .(2)«[56الذارايت:سورة ] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
حابة وعلى رأسه الص األمة هلذه األول اجليل كان ولقد ،كله اإلنساين الوجود وهي غاية 

 العمل شملوت والنسك، الصالة تشمل عبادة أهنا على كلها احلياة راوان هللا عليهم يفهم
 العبادة، ةدائر  م  خارج كلها اإلنسان حياة يف شي  فال، كذلك الرتويح حلظة وتشمل كله،
 نواعهاأ اختلفت وإن عبادة كلها،  العبادة م  خمتلفة أنواع يف ساعة بعد ساعة هي وإمنا

 .(1)وجماالهتا 
أما إذا كان املسلم قليل العبادة أو معدومها فستكون شخصيته منفصمة فل  يكون  

 يتمثل ما يعتقد بدون عبادة حيافظ عليها، ولذا جند القرآن عندما يذكر العقيدةابستطاعته أن 
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ) يردفها ابلعبادة قال تعاىل:

فاإلميان وحده ال جيعل م   [1-2العصر:سورة ] (ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
املسلم شخصا ملتزما يتجنب الفساد واملعاصي بل البد م  العبادة اليت يعرب عنها كثريا ابلعمل 

ي  شجتد الذي   امنوا إال ومعها وعمل الصاحلات أو وهاجروا، أو  الصاحل يف القرآن، فقل  أن
 حيث على العمل.

فإذا اعفت عبادة الشخص أو كان مفهومها يف ذهنه مضطراب وملتبسا، م  هنا يكون  
مصدر الفساد، فرتى الشخص حيافظ على الصلوات وجيتهد يف أدائها وابملقابل جتده يفرط 
يف وقت دوامه للعمل الوظيفي ألنه ال يرى أنه عبادة، وترى آخر يسابق ألدا  العمرة، وهو 

تعاطى الرشاوي. فإذا ذهب هذا الغبش يف تصور العبادة وذلك النقص فيها ستنحصر أسباب ي
                                                             

، حتقيق: حممد العبيديةه(، 718اب  تيمية، تقي الدي  أبو العباس أمحد ب  عبد احلليم ب  عبد الستتتتالم، )املتو : (2)
 .44ص، م(1005-ه 2416، ب.م، 7زهري الشاويش )املكتب اإلسالمي، بريوت ط

 (.61-61ه(، )ص2122، 6، )مؤسسة الرسالة، بريوت، طلعبادة يف اإلسالمالقرااوي، يوسف عبد هللا، ا (1)
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ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ) الفساد تلقائيا. قال تعاىل:

 .[45سورة العنكبوت: ] (ىى

 .وقيمهاابألحرام الشرعية ضعف االلوتزام  :اثلثًا
تتضم  أحكام الشريعة قيما عظيمة ال تكاد تنفك عنها، فإذا اعف االلتزام هبا  

واالنقياد هلا ظهر الفساد، فكيف أتمل م  جمتمع قصر يف احملافظة على أمهات القيم كالصدق 
والنزاهة، والعفة والتسرت، و...، أن حيافظ على املال العام أو اخلاص، فبضعف قيمة الصدق 

 نتشر ما خيالفها م  كذب وخيانة وغش وخمادعة لسبيل احلصول على املال.ينمو وي
ولذا ركزت الشريعة اإلسالمية على أمهية القيم وربط احملافظة عليها ابحملافظة على أمهات  

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ) تعاليم الدي  اإلسالمي قال تعاىل:

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

فربط يف ختام اآلية احلصول على قيمة  ،[711]سورة البقرة: (ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 الصدق وشرف التقوى ابمتثال تلك األوامر وحتقيقيها على أرض الواقع.

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) الذي  خلفوا: ةقال تعاىل: معقبا على قصة الثالثو  

ن الصدق إ)). ويف احلديث النبوي الشريف: [222سورة التوبة:] (ڃ ڃ ڃ
 .(2)يهدي إىل الرب...((

                                                             

ر من أمير اجلامع املسند الصحيح املخوتصأخرجه البخاري، حممد ب  إ اعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، يف  (2)
،د.م. 2زهري ب  انصتر الناصتر، )دار طوق النجاة، ط، حتقيق: حممد وسننه وأامه = صحيح البخاري رسيل هللا 

[، وما ينهى 222]التوبة:  {ا أيها الذين آمنيا اتقيا هللا وكينيا مع الصنننننننننننادقني}، ابب قول هللا تعاىل: ه(2411
 (.602(، رقم: )15، ص8ع  الكذب. )ج
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ويف املقابل جند الكذب واخليانة وكل األخالق الدنيئة تنفر منها النفوس السليمة،  
ىئ يئ جب حب خب مب ىب ) : قال تعاىل:مشنعة على م  يتصف هباوجا ت الشريعة 

. وجا  ذم الكذب يف أشد وصف ينفى ع  صاحبه [51سورة يوسف:] (يب جت حت خت مت
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ ) اإلميان، قال تعاىل:وصف 

إن الرذب يهدي إىل و ))، ويف احلديث السابق: [205سورة النحل:] (چ چ
 .(2)الفجير...((

يس قوهتا فيه ميك  أن تكون مؤشرا نق م  خالل اعف القيم اإلسالمية يف اجملتمع أو 
رب به نسبة الفساد، فكيف ميك  جملتمع يشيع فيه الكذب ويعترب حذقا، وتعم فيه اخليانة وتعت

حيلة؟ حىت تنقلب موازي  اجملتمع فيصبح املفسدون مصلحني، واملصلحون هم املفسدون،  
 الفساد. كيف جملتمع هذا طبعه أن ينجو م  الفساد املايل وغريه م  أنواع

 ع.الياز  ورِقمة ضعف: رابًعا

 ڤ ڤ ٹ ٹ): تعاىل قال الشر، ودوافع اخلري اإلنسان تتنازعه دوافعكل  

 .[20البلد:سورة ] (ڻ ڻ) :تعاىل وقال، [8-7سورة الشمس:] (ڦ ڤ ڤ
 إلنسانا قلب كل يف هللا أودع ولقد. مطلقا شر يف أو مطلقا، خري على شخص يوجد فال

 اطمأنو لرب ماا)):  قال الشر، خاصة إذا كانت فطرته مل تفسد، م  اخلري به يزن ميزاان
 .(1)((الناس عليه يطلع أن وكرهو صدر ، يف حا  ما: واإلمث النفس، إليه

 وازع اإلميان الصحيح»وهذا الدافع هو ما يسميه بعض العلما  الوازع الديين وهو  
                                                             

 لصنننننادقني{اتقيا هللا وكينيا مع ا}أيها الذين آمنيا ، ابب قول هللا تعاىل: صنننننحيح البخاريأخرجه البخاري يف  (2)
 (.6024رقم ) 15ص 8[، وما ينهى ع  الكذب، ج222]التوبة: 

، حتقيق: شتتتتتتتعيب األرنؤوط، عادل مرشتتتتتتتد، مسننننننند اإلمام أمحد بن حنبل، اب  حنبل الشتتتتتتتيباين ، أمحداب  حنبل (1)
( وحكم 2800رقم ) ،511، ص12، ج2وآخرون، إشتتتتراف: عبد هللا ب  عبد احملستتتت  الرتكي، مؤستتتتستتتتة الرستتتتالة، ط

 احملقق شعيب األرانؤوط بضعف إسناده.
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بني موكال إىل دي  املخاط واخلوف ولذلك كان تنفيذ األوامر والنواهياملتفرع إىل الرجا  
 .(2)«هبا

وتعترب تقوية الوازع الديين وتنميته يف نفوس األفراد مقصدا م  مقاصد الشريعة  
مما  ،ارتكاب اجلرمية، وحياسب النفس عليها، ويكون ماثال أمام العني اإلسالمية، ألنه مينع م 
أن الوازع الديين  واعلم»يقول الطاهر ب  عاشور:  وتتقيه دائما وأبدا، جيعل النفس ختشى هللا

ملحوظ يف مجيع أحوال االعتماد على نوعي الوازع. فإن الوازع السلطاين تنفيذ للوازع الديين. 
والوازع اجلبلي متهيد للوازع الديين. فاملهم يف نظر الشريعة هو الوازع الديين اختيارا كان أم 

لك جيب على والة األمور حراسة الوازع الديين م  اإلمهال فإن خيف إمهاله أو جربىِاي، ولذ
«عليهم تنفيذه ابلوازع السلطاين بسو  استعماله، وج

(1). 
 والشعور يةالذات الرقابة إن»وقد يعرب ع  الوازع الديين، ابلرقابة الذاتية أو الضمري: 

 االمث يف عالوقو  م  تعاىل هللا بعد يعصم الذي هو الضمري، بيقظة يسمى ما وهو ابلذنب
 يف نامىت وخارت العزمية وكلت اإلميان اعف ما فإذا فيها، التمادي أو السيئات ومقارفة
«ابهلل والعياذ هللا التهاون مبحارم النفس

(1). 
: قال  أنس حديث يف كما جيل إىل جيل م  الوازع أو الرقابة الذاتية تتفاوت وهذا 

 لنيبا عهد على لنعدها كنا إن الشعر، من أعينرم يف أدق هي أعماال لوتعملين نرمإ))
 مسعود ب  هللا عبد وحديث. (4)((امليبقات من  كأنه ذنيبه يرى املسمن نإ)) :قال 

 فقال نفهأ على مر كذابب ذنيبه يرى الفاجر وإن عليه، يقع أن خياف جبل حتو قاعد
 .(5) أنفه فوق بيده [الراوي]يعين  شهاب أبو فقال هرذا(( به

                                                             

 .212، صمقاصد الشريعةاب  عاشور،  (2)
 .212، صاملصدر السابق (1)
)اجلامعة االستتتتتتتتالمية  سنننننناليب دعية العصنننننناة،عبد الرب ب  نواب الدي  ب  غريب الدي  آل نواب، أآل نواب،  (1)

 .284-281، صه(2414، 211، العدد 16ابملدينة املنورة، السنة 
 (.6421(، رقم )201، ص8، ابب ما يتقى م  حمقرات الذنوب، )جصحيح البخاريأخرجه البخاري يف  (4)
 (.610(، رقم )68، ص8، ابب التوبة، )جاملصدر السابق (5)
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فإذا اعف الوازع الديين عند الفرد سبب نزوعا إىل املمارسات اليت تعترب فسادا وم   
أجل ذلك، فإن العلما  قرروا أبن الشريعة حتفظ ابلوازع الديين أكثر مما حتفظ ابلقوانني الواعية 

وانني تضع ق يلجأ إىلويف ظل غياب الوازع الديين والقناعة الداخلية والعقوابت والغرامات، 
ها  العدل، وحفظ أموال الناس وحقوقهم. وهو ما عرب عنه الفقودا  وتفرض عقوابت لتحقيق قي

ابلوازع السلطاين، كما يف قول الطاهر ب  عاشور املتقدم، ألن الناس ال بد هلا م  وازع يزعها 
 .(2) ابلقرآن عإن هللا ليزع ابلسلطان ما ال يز عفان:  ب  عثمان املؤمنني ويف هذا يقول أمري

 :العلماء يف أداء دورهم يف تربية اجملوتمعتقصري : خامًسا
 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ۉ ې): قال تعاىل

]سورة  (ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ) وقال تعاىل: .[226هود:

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۓ ۓ ڭ

 .[61-61:ائدة]سورة امل (ۅ

خطاب  وهو إن هللا تعاىل أخذ العهد على العلما  بتبني كتابه، قال تعاىل خماطبا نبيه  
 :وقال تعاىل ،[44سورة النحل:] (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) ألمته:
 األمة ، وهذه[287سورة آل عمران:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

 .(1) م  غريها امليثاق هبذا أجدر
 أمره، وبيان  مبحمد ابإلميان أمروا فإهنم اليهود، بذكر متصل هذا»القرطيب:  لوقا 
 هي: وقتادة حلس ا قال. ولغريهم هلم عام خرب هو ذلك مع مث هلم، توبيخ فاآلية. نعته فكتموا

                                                             

ن د بالفوتح الرابين لرتتيب مسننند اإلمام أمحه(، 2178الستتتاعايت، أمحد ب  عبد الرمح  ب  حممد البنا، )املتو :  (2)
، 10)ج . د.م(1ومعتتته: بلوأل األمتتتاين م  أستتتتتتتتتتتتتتترار الفتح الرابين، )دار إحيتتتا  الرتاث العريب، ط حنبننل الشنننننننننننيبنناين،

 (.226ص
 (.  282، ص17، )جالوتحرير والوتنييراب  عاشور،  (1)
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 فإنه لعلما وكتمان وإايكم فليعلمه، شيئا علم فم . الكتاب م  شي  علم أويت م  كل يف
 كتيس أن للجاهل وال علمه، على يسكت أن لعامل حيل ال: كعب ب  حممد وقال. هلكة
سورة ] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) :قال هللا تعاىل جهله، على

 وقال ،[41سورة النحل: ] (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ): اآلية. وقال [287آل عمران: 
ٱ ) :لوال ما أخذ هللا على أهل الكتاب ما حدثتكم بشي ، مث تال هذه اآلية)أبو هريرة: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
ڳ ڳ ڳ ڳ ) وقال تعاىل: .(2

عمران: آل سورة ] (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ

وئ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)، وقال تعاىل: [204

 .(1)((...وتأمرّن ابملعروف ولوتهنين عن املنررل))، ويف احلديث: [226سورة هود: ] (وئ
بدورهم يف األمر ابملعروف والنهي ع  املنكر،  فإذا قام العلما  الذي  هم ورثة الرسول   

وبيان شرع هللا، واحلض على اتباعه والتحذير م  خمالفته، ظل اجملتمع حيا يقظا يراقب نفسه 
بنفسه، ملتزما أبوامر هللا مراعيا حقوق الغري، أما إذا غاب األمر ابملعروف والنهي ع  املنكر، 

 اجملتمع دة ذاهتا، وحينها سيظهر اإلحنراف يففسيضعف اإللتزام ابلشرع بل ستضعف العقي
التسابق حنو الشهوات، واحلصول على املال املؤدي إليها أبي طريقة حصل م   هدفهويكون 

 .(1) حالل أو حرام

 .وهتاون الناس هبا تعطيل األحرام الشرعية: سادًسا
املال هو عصب احلياة، وقد عين اإلسالم بتنظيم عالقات البشر املالية قال تعاىل:  
ژ ژ ڑ ڑ )، وقال تعاىل: [175البقرة:سورة ] (ڤڤٹ ٹ ٹ ڤ )

                                                             

 (.104، ص4)ج اجلامع ألحرام القرآنالقرطيب،  (2)
 قال شعيب األرانؤوط: حس  لغريه. (،11102(، رقم)111، ص18)جاملسند، أمحد، يف ، أخرجه (1)
    ملعهد ألولا الدويل امللتقى: إىل مقدمحبث إسالمي،  منظير من االقوتصادي الفساد مرافحة سليمان، شيبوط (1)
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 .[2املائدة:سورة ] (کک
إن معامالت الناس املالية م  بيع وشرا  وعقود إذا سادها الوفا  وحصلت يف بيئة يشيع  

فيها الصدق، بني املتعاقدي ، ويقف فيها كل طرف عند ما حيل له وال يتجاوزه إىل حقوق 
اآلخري ، فإن هذا سيعود على السوق وابلتايل االقتصاد كله ابالنتعاش، ألن الناس يف جو 
مثل هذا يزيد نشاطهم وتنافسهم اإلجيايب، دون خوف م  مصادرة حلق أو خشية م  بغي 
ابأل عليهم، أما إذا احتكر السوق  اسرة فساد يرعاهم بعض املسؤولني الكبار، هدفهم الربح 
ولو على حساب اآلخري ، ال يلتزمون الصدق وال يعرفون الوفا ، فإن الفساد سينتشر يف 

 خالل ابألحكام الشرعية وتعامل الناس وفق هواهم.اجملتمع، بسبب اإل

 :املطلب الثاين: األسباب األخالقية
، عال خيفى ما لألخالق م  أثر يف توجيه اجملتمعات، فهي املعرب ع  مدى رقي اجملتم 

وع  نوعية حضارته، فبمجرد أن تقدم على بلد وترى أخالق أهله ميك  لك أن حتكم عليهم 
م  خالهلا ابلتحضر أو عدمه، فإذا كانت تلك األخالق م  مصدر رابين أي م  كتاب هللا 

، فإن اجملتمع الذي حيافظ عليها، سيكون م  أنظف اجملتمعات وأبعدهم ع  وسنة رسوله 
 .الفساد بكل أنواعه

ولذا حض الدي  اإلسالمي على األخالق كثريا وجعلها يف مرتبة سامية يف تعاليمه، 
بمر ْم ِإيَلم نم َأحَ إِ ))يربط القرب منه يوم القيامة حبس  األخالق فيقول:  فهذا احلبيب حممد 

َرَبر ْم ِمينِّ َمْنزَِلًة يَنْيَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسن ر ْم َأْخاَلقًا َد ا نم اْلم ْسِلمَ إِ )). ويقول: (2)((َوَأقنْ ْلم َسدِّ
ا ِمْن مَ )): ، وقال (1) ((ِم َضرِيَبوِتهِ وََكرَ  ،لَي ْدِر   َدرََجَة الصُّيماِم اْلق يماِم ِِبَاِت اَّللِم حب ْسِن خ ل ِقهِ 

ل غ  َشْيء    ِبِه َدرََجَة ي يَضع  يف امِليَزاِن َأثْنَقل  ِمْن ح ْسِن اخل ل ِ ، َوِإنم َصاِحَب ح ْسِن اخل ل ِ  لَيَنبنْ
                                                             

، حتقيق: اجلامع يف احلديث البن وهبه(، 227اب  وهب، عبد هللا ب  وهب ب  مستتتلم املصتتتري القرشتتتي )ت: (2)
، 558، ص2م.ابب العزلة، ج2225-ه2426، 2دار اب  اجلوزي، الرايض، ططفى حسن حسني حممد أبي اخلري، 

 وحكم األلباين بصحته. (.454حديث رقم )
 .(، قال شعيب األرانؤوط: صحيح لغريه6648(، رقم احلديث: )112، ص22)ج ،املسند أخرجه أمحد، يف (1)
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 ڱ) :قدوة يف األخالق حىت وصفه القرآن فقال  ن. وكا(2)((َصاِحِب الصمْيِم َوالصماَلةِ 

ان خلقه ك))، وقالت أمنا عائشة راي هللا عنها: [4سورة القلم:] (ڱ ڱ ں
 .(1)((القرآن
 واألخالق اسم شامل يشمل كل األعمال احلسنة فهي كالرب اسم جامع ولذا عرف  

ع  الرب  ع  النواس ب   عان قال: سألت رسول هللا  الرب حبس  اخللق كما يف احلديث:
مْث  َما َحاَ  يف َصْدِرَ ، وََكِرْهَو َأْن َيطمِلَع عَ ا))واإلمث فقال:  َلْيِه ْلرِبُّ ح ْسن  اخْل ل ِ ، َواإْلِ

 .(1)((النماس  
فحَس ل األخالق ال يظلم خمافة أن يثلم خلقه، وال يتحايل، وال أيخذ ما ليس له، حس  

الم َواَّللِم كَ ))بقوهلا:  األخالق ينصر املظلوم، ويعني احملتاج، كما وصف خدجية رسول هللا 
ي الضمْيَف، َما خي ْزِيَك اَّللم  َأَبًدا، ِإنمَك لوََتِصل  الرمِحَم، َوحَتِْمل  الَرلم، َوَتْرِسب  املَْعد وَم، َوتَنْقرِ 

 .(4)((َوت ِعني  َعَلى نَنَياِئِب احلَ ِّ 
ا سا ت كل البعد ع  الفساد، أما إذ  إن جمتمعا تنتشر فيه هذه الصفات سيكون بعيدا 

 األخالق وقل املتصفون هبا، فذلك سبب مؤذن بقدوم الفساد.
 وم  تلك األخالق اليت تسبب الفساد املايل أكثر م  غريها: 

                                                             

سنن ه(، 172أخرجه الرتمذي، حممد ب  عيسى ب  َسوىرة ب  موسى ب  الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتو :  (2)
]اجلز  األول والثاين[، وحممد فؤاد عبد الباقي ]اجلز  الثالث[، وإبراهيم عوض  حتقيق وتعليق: أمحد شتتتتتتتتتتتتتتتاكرالرتمذي، 

م(، أبواب الرب 2275-ه2125، 1ايب احلليب، مصتتتتتر، ط]اجلز  الرابع واخلامس[، )شتتتتتركة مكتبة ومطبعة مصتتتتتطفى الب
(، وقال أبو عيستتتتتتتتى: هذا حديث 1001(، رقم احلديث )161، ص4والصتتتتتتتتلة، ابب: ما جا  يف حستتتتتتتت  اخللق، )ج
 غريب م  هذه الوجه. وحكم األلباين بصحته.

 ح.( قال شعيب األرانؤوط: حديث صحي14602(، رقم: )248، ص42)جاملسند،  أخرجه أمحد، يف (1)
املسننند الصننحيح املخوتصننر بنقل ه(، 162أخرجه مستتتلم، ب  احلجاج أبو احلستتت  القشتتتريي النيستتتابوري )املتو : (1)

، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )دار إحيا  الرتاث العريب، = صننننننحيح مسننننننلم العدل عن العدل إىل رسننننننيل هللا 
 (.1551رقم: )(، 2280، ص44، ابب تفسري الرب واالمث، )جبريوت. ط.د.د.ن(

 (.1(، رقم )7، ص2ابب، كيف كان بدأ الوحي، )ج صحيح البخاري، أخرجه البخاري، يف (4)
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 أواًل: الطمع وحب الدنيا:
فهذا اخللق إذا ساد يف جمتمع جعل أهله يلهثون ورا  املادايت يريدون احلصول عليها 

، فيلجئون إىل الفساد بكل طرقه، لتحقيق املادة، وهذا اخللق هو ما ذمه هللا تعاىل أبي طريقة
على بين إسرائيل ملا شاع فيهم الفساد بسببه فصار علما هم يكتمون احلق حرصا على ما 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) جيدونه م  أتباعهم فقال هللا تعاىل:

ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

. قال اب  جرير الطربي، عند [274سورة البقرة:] (ۅ ۉ ۉ ې ې ې
 " واهلا"ه. ب يبتاعون: يعين فإنه ،(ۓ ۓ ڭ ڭ) :قوله أتويل وأما»تفسر اآلية: 

 حممد أمر  م الناس كتموا ما بكتماهنم ابتاعوا: فمعناه. "الكتمان"ذكر  م  ،(ۓ)يف  اليت
 وأتويلهم له هللا كتاب حتريفهم على - يعطون كانوا الذي أن وذلك. قليال مثنا نبوته وأمر 

 ب  وسىم حدثين :كما الدنيا، عرض م  اليسري - ذلك يف احلق وكتماهنم وجهه، غري على
 (ۓ ۓ ڭ ڭ)السدي:  ع  أسباط، حدثنا قال، عمرو حدثنا قال، هارون
«القليل الثم  فهو قليال طمعا عليه وأخذوا ، حممد اسم كتموا قال:

(2). 

«الدنيا م  أتباعهم م  يصيبونه ما: القليل والثم »اب  اجلوزي:  لوقا
(1). 

 .اثنًيا: انوتشار الفاحشة وشييع اجلرمية

فإذا  [42سورة الروم:] (ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب)قال تعاىل: 
انتشرت الفاحشة أو استعمال املخدرات يف اجملتمع وسهل احلصول عليها دون نكري، تسابق 
الناس إىل حتصيل ما ميكنهم منها، فيشيع الفساد، بذلك. ولذلك اعترب علما  االقتصاد 

                                                             

 (.111، ص1)ججامع البيان عن أتويل آي القرآن الطربي،  (2)
 (.21، ص2)جزاد املسري يف علم الوتفسري، اب  اجلوزي،  (1)
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«واملعامالت االقتصادية عدم الفصل بني األخالق»اإلسالمي أحد ثوابته هو: 
(2). 

 أمثلة على عدم الفصل بني األخالق واملعامالت:
: ال ق ابلدي ، واملطالبة والشرا  البيع يف وذلك ابلتزام، السماحة الوتسامح: -2

 .(1) اقوتضى(( وإذا اشرتى وإذا ابع إذا مسحاً  رجالً  هللا حمر ))
ې ى ى ائ ائ ەئ ) :تعاىل بقوله عمال   املعسر: إنظار املدين -1

 .[180البقرة:]سورة  (ەئوئ
 املشرتي رغب إذا فسخه إىل االستجابة أي )أي: فسخه بعد امضائه( العقد: إقالة -1

 مسلماً  أقال نم)):  يقول مثال ، عليه املعقود إىل احتياجه عدم لظهور يف ذلك
 .(1)((عثرته هللا أقال

 هذه وغريها م  األخالق. اليت ال يلتزم هبا االقتصاد احلديث.  

 .منظيمة القيم األخالقيةخلي االقوتصاد من اثلثًا: 
تقوم املعامالت االقتصادية والتجارية على جمموعة م  األحكام والقيم األخالقية اليت  

جيب االلتزام هبا، وهي حتقق مل  التزم هبا الربكة واخلري، كما أهنا تضبط وتلرشد أسلوب 
املتعاملني، وتبثل يف السوق الطمأنينة واألمان اللذان حيتاجهما رأس املال لكي ينمو ويربح، 

ما تقوم عليه املعامالت االقتصادية يف الشريعة اإلسالمية هو حتري وتوخي احلالل، وأساس 
                                                             

-ه2412، 2، )دار النشتتتتر للجامعات طوالوتطبي االقوتصننناد اإلسنننالمي بني الفرر شتتتتحاتة، حستتتتني حستتتتني،  (2)
 . 21م القاهرة(. ص1008

(، ابب الستتتتتهولة والستتتتتماحة يف الشتتتتترا  والبيع، 107( برقم: )5، ص1)ج صننننحيح البخاري أخرجه البخاري يف (1)
 (.4201( برقم: )16، ص22وم  طلب حقا؛ فليطلبه يف عفاف. )ج

أخرجه اب  حبان، حممد ب  حبان ب  أمحد ب  حبان ب  معاذ ب  َمعىبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، البلستتتتتتتتتتتتتتتيت  (1)
اإلحسنننننننننننان يف تقريب ه( يف  712األمري عال  الدي  علي ب  بلبان الفارستتتتتتتتتتتتتتتي )املتو : : ه( ترتيب154)املتو : 

ليه: شتتتتتتعيب األرنؤوط، )مؤستتتتتتستتتتتتة الرستتتتتتالة، ، حققه وخرج أحاديثه وعلق ع"صنننننحيح ابن حبانصنننننحيح ابن حبان "
(. ]التعليق م  تلخيص التتتتذهيب[ 51( برقم: )121، ص1)ج م(، ابب اإلقتتتتالتتتتة.2288-ه2408، 2بريوت، ط
 على شرط البخاري ومسلم-1122
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-ولضمان ذلك يلزم التحلي مبجموعة األخالق والقيم اإلسالمية واليت على رأسها: الصدق
 اإلخالص -النصيحة  -العدل والقسط  -الوفا  ابلعهود والعقود  -اإلحسان  -األمانة 

 وإصالح النية.

 .لثالث: األسباب اإلدارية للفساداملطلب ا
منها ما يتعلق و  ،فمنها ما يتعلق ابلسلطة احلاكمة ،تتعدد أسباب الفساد املايل اإلدارية 

ع الثروات يف ومنها ما يتعلق بتوزي ،ومنها ما يتعلق ابملؤسسات وبضعف الرقابة ،ابملوظفني
 البلد...إخل. م  أمهها مايلي:

 .غياب العدلاالسوتبداد يف احلرم و أواًل: 
 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے)قال تعاىل:  

 [0]سورة القصص: (ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
ب احلكام ولو ال غياإن أكثر أنواع الفساد ما كان ليحصل لوال وجود االستبداد م  

، فإذا وجد حكم عادل غري مستبد يوق  فيه املواط  أبن (2) بني رعيتهمم اكالعدل م  احل
حقه سيصله، فل  يتخذ سبال ملتوية للحصول عليه، سوا  كان ذلك احلق ماداي عينيا أو  
كحق الوصول إىل الوظائف، وحق امللكية، وحق أتسيس وإنشا  املؤسسات، واحلق يف 

 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)كام ابلعدل فقال: التعليم.. وغريها وهلذا أمر هللا تعاىل احل

 .[58سورة النسا :] (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى

 .(1) لرم راع وكلرم مسسول عن رعيوته((ك))حمذرا م  غش الرعية:  وقال 
وقال منوِ ها ابإلمام العادل عادًّا له م  السبعة الذي  يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل اال  

                                                             

 م1024، دار القلم دمشق،128،صاالقوتصاد واألخالق والفساد( رفيق يونس املصري، (2
 (.821(، رقم )5، ص1، ابب اجلمعة يف القرى واملدن، )جصحيح البخاري أخرجه البخاري، يف (1)
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 .(2)((إمام عادلو ))وذكر منهم:  بعة يظلهم هللا يف ظله ييم ال ظل إال ظله((س))ظله: 
 تعاىل هللا عند املقسطني نإ)): قال  النيب ع  العاص، ب  عمرو ب  هللا عبد وع  
 قال"ليا و  وما وأهليهم حرمهم يف يعدلين الذين الرمحن ميني على نير، من منابر على
 .(1)((ميني يديه وكلوتا: حديثه يف حممد

والناظر يف التاريخ جيد أن اإلمام إذا عدل يف حكمه يستحيل أن يشيع الفساد يف رعيته  
راي هللا -وبني موظفيه، واخللفا  الراشدي  وم  بعدهم اخلليفة اخلامس عمر ب  عبد العزيز 

حاهلم وجتربتهم انطقة بذلك، فلم يك  يف والهتم وعماهلم فاسدون وإن وجدت  -عنهم أمجعني
 فهي االستثنا  الذي يؤكد صحة القاعدة. حالة اندرة

 .سسساتاملالشفافية يف  غياب :اثنًيا
 ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ) قال تعاىل:

 ٻ ٻ ٻ ٱ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

 .[16-14النمل:]سورة  (ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 (1) إن املؤسسات اليت ال تسري بشفافية وتكون فيها الصفقات سرية، وختفي املعلومات 
ع  الصحافة والرأي العام، هي ابب م  أبواب الفساد، وداع م  دواعيه، فكيف تطلب م  
موظف أو مدير جتنب الفساد وهو يعمل يف مؤسسة، كل تعامالهتا غامضة، ال اوابط قانونية 
للرتقية، وال اوابط لصرف االمتيازات، وال اوابط للعقوبة أو املكافأة، إىل غري ذلك مما جيعل 

بحث ع  تلك األمور بطرق ملتوية، على رأسها استخدام املال، أو التغااي ع  املوظف ي

                                                             

 (،.680(، رقم )261، ص8، ابب فضل م  ترك الفواحش، )ج صحيح البخاري أخرجه البخاري، يف (2)
اجملوتىب من ه(، يف 101أخرجه النستتتتائي، أبو عبد الرمح  أمحد ب  شتتتتعيب ب  علي اخلراستتتتاين، النستتتتائي )املتو :  (1)

، 1، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )مكتب املطبوعات اإلستتتتتتالمية، حلب، طالسننننننن = السننننننن الصنننننغرى للنسنننننائي
 (، صححه األلباين.5172(، رقم )112، ص8م(. ابب: فضل احلاكم العادل يف حكمه، )ج2286-ه2406

 .122، ص االقوتصاد واألخالق والفسادرفيق يونس املصري،  ((1
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 فساد موظف فوقه م  أجل أن حيصل على رااه.

 .القيادات اإلداريةيف رفاءة ال انعداماثلثًا: 
 .[88يوسف:]سورة  (چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ) قال تعاىل:

يؤدي انعدام الكفا ة يف القيادة اإلدارية إىل التغااي ع  الزالت واألخطا  م  أجل  
التسرت على أدا ها اهلزيل، ورمبا دفعت رشاوي مل  يقي م عملها ومل  يراقبها، وابلتايل يشيع 

رجل لالفساد، ويكون أسلوب عمل، فلكي نتجنب أسباب الفساد علينا أن نقف عند مبدأ ا
قول ي اختيار ما يصلح اخلادم ، ويف هذا املعىن وحتت عنوان:(2) املناسب يف املكان املناسب

فلينظر ألي أمر يصلح اخلادم الذي يتخذه وأي صناعة ينتحل وما الذي يظهر »اب  سينا: 
م  عمل إىل عمل  (1) رجحانه فيه م  األعمال فليسنده إليه وليستكفه إايه وال ينقل  اخلادم

«حيولنه م  صناعة إىل صناعة فإن ذلك م  أمنت أسباب الدمار وأقوى دواعي الفسادوال 
(1) 

وذلك أن لكل شخص ما يناسبه م  األعمال، فاألحرى مب  يريد اإلصالح وحيذر م  الفساد 
ى أن وقد نص املاوردي عل أن يراعي ذلك ويعمل بقاعدة الرجل املناسب يف املكان املناسب.

املهمة و اها ابلوزارة يشرتط فيها ما يشرتط عند الفقها  يف اإلمامة اال  الشروط يف الوظائف
شرط النسب، وتزيد هذه الوظائف بشرط آخر وهو أن يكون م  أهل الكفاية فيما ولكل إليه 

 .(4) ذا خربة ابجملال الذي أسند إليه ومعرفة بتفاصيله

                                                             

 .7،ص الفساد تعريفه وأسبابه وآاثره ووسائل مرافحوته( العكيلي، رحيم حس ، (2
 .يعين ابخلادم هنا املوظف (1)
، السنياسنةه( 418اب  ستتينا، احلستتني ب  عبد هللا ب  ستتينا، أبو علي، شتترف امللك: الفيلستتوف الرئيس )املتو :  (1)

. 2أمحد، )مؤستتتستتتة شتتتباب اجلامعة، اإلستتتكندرية، ط ، حتقيق د. فؤاد عبد املنعم«جمموع يف الستتتياستتتة»رستتتالة اتتتم  
 .202، صد.ت(
األحرننام  ه(،450( املتتاوردي، أبو احلستتتتتتتتتتتتتتت  علي ب  حممتتد ب  حممتتد ب  حبيتتب البصتتتتتتتتتتتتتتتري البغتتدادي، )املتو : (4

 د.ت. -القاهرة، د.ط، (، الناشر: دار احلديث50)ص:  السلطانية
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 :مبدأ من أين لك هذا؟رابًعا: غياب 
طبيعة االنسان كما خلقها هللا جتنح للشر إن هي خلت م  رقابة أو مسا لة، سوا    

كانت تشعر بذلك م  البشر أم م  خالق البشر، وكثري م  الناس لضعف الوازع الديين، ال 
يستشعرون مراقبة هللا وال يتحسبون ملسا لته يوم القيامة، وابلتايل جيب أن يكون يف الدولة 

صادق ونزيه، وإال فإن ذلك سبب رئيسي م  أسباب الفساد. وحني  جهاز مسا لة نشط 
يف  أصحابه عليه وما رسه عمليا كان العدل سائدا كان هذا املبدأ موجود، فقد ريب النيب 

رجال م  أهل  أيب محيد الساعدي قال:بعث رسول هللا صحيح اب  خزمية م  حديث 
هذا يل وهذا لكم. »اليم  على زكاهتا فجا  بسواد كثري فإذا أرسلت إليه م  يتوفاه منه. قال: 

فإن سئل: م  أي  لك هذا؟ قال: أهدي يل. فهال إن كان صادقا أهدي له وهو يف بيت أبيه 
 «أو أمه

(2). 
ا ه جويف املعامالت العادية مع أفراد الصحابة جند قصة صاحب التمر وهي أنه:  

ن م)): يقال له: اللون، قال: فقال له رسول هللا  وكان متر النيب  ،صاحب متره بتمر طيب
م  هذا،  اقال: ذهبت بصاعني م  متران واشرتيت به صاع   ((أين لك هذا الوتمر الطيب؟

 .(1)((ربيو؟أ)): قال: فقال له رسول هللا 
. وقصة سلمان الفارسي مع عمر ب  اخلطاب وكذا كانت سرية اخللفا  الراشدي   

بربود، فقال للذي أاته هبا: أخرج يل خريها وشرها، »: مشهورة يف هذا اجملال وهي أنه أويت 
مث قال: علي ابحلس ، فلما أاته دفع إليه خريها، مث قال لشرها: هذا نصيب عمر، وقسم 

بردي ،  عمر خطيبا، وعليه حلة مث حدث م  أمر املسلمني حدث، فقام الربود بني املسلمني،
ا، قال عمر: مل؟ قال: كسوتنا برد فقال سلمان: ال نسمع. ائتزر أبحدمها، وارتدى ابألخرى.

                                                             

(، وهذا اللفظ يف 2811( برقم: )2461، ص 1، ابب حترمي هدااي العمال، )جصننحيح مسننلم( أخرجه مستتلم يف (2
 صحيح أيب خزمية.

(، قال شعيب األرانؤوط، إسناده صحيح على شرط 22075، رقم: )212، ص27جاملسند، ( أخرجه أمحد، يف (1
 مسلم.
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 بد هللا ب  عمر.فقال: اي ع فلم جيبه أحد. فقال عمر: اي عبد هللا، مرتني. ونرى عليك بردي .
 فقال: انشدتك هللا أما كسوتك أحد هذي  الربدي ؟ قال: بلى. نني.فقال: لبيك اي أمري املؤم

 .(2) «فقال سلمان: قل ما شئت نسمع لك ونطيع

 .بني املياطنني تيزيع الثروةيف  غياب العدلخامًسا: 
مما جيعل املال دولة بني األغنيا ، فيحتاج الفقرا  واحملرومون م  حقوقهم إىل شىت  

 وقد هنى هللا تعاىل أن يكون املال دولة بني األغنيا  فقال تعاىل: ،(1) الوسائل للحصول عليه

وقد دعت الشريعة اإلسالمية إىل التوزيع  [7سورة احلشر:] (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں)
 العادل للثروات م  خالل فرض مبادئ عامة يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي منها:

 املبدأ األول: الزكاة.
 ألفكاريعرف العامل ا أن قبل عام، اجتماعي تشريع أساس لريسي الزكاة، القرآن يقرر 

 يقول حيث اليوم، اهب تنفرد أهنا االشرتاكية تزعماليوم، عكس ما  فيه ألفناها اليت االجتماعية
 :((الفقراء نصيب هي نصيباً  األغنياء املسلمني أميال من اقوتطع هللا نإ))(1)، ألن 

 .(4) األغنيا  بسبب إال يعرون وال جيوعون ال الفقرا ،
 املبدأ الثاين: حترمي الراب.

                                                             

، قدم له إعالم امليقعني عن رب العاملنيه(  752اب  القيم، أبو عبد هللا حممد ب  أيب بكر ب  أيوب ا )املتو : ( (2
وعلق عليه وخرج أحاديثه وآاثره: أبو عبيدة مشتتتتتهور ب  حستتتتت  آل ستتتتتلمان، دار اب  اجلوزي للنشتتتتتر والتوزيع، اململكة 

 .(414، ص 1)ج .ه2411 ،2طالعربية السعودية، 
 .7، ص الفساد تعريفه وأسبابه وآاثره ووسائل مرافحوتهالعكيلي، رحيم حس ،  (1)
يهم فإذا فعلوا، فأخربهم أن هللا فرض عل))... صتتتتتتتتتتتتحيح موافق ملا ورد يف البخاري:  هذا اجلز  م  احلديث معناه (1)

ب ال اب صنننننننننحيح البخاري،زكاة م  أمواهلم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا هبا، فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس(( 
 (.245، رقم )222، ص1تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة، ج

، )دار الفكر املعاصتتتتتتتر بريوت القضننننناا الرربى،ه(، 2121ب  نيب، مالك ب  احلاج عمر ب  اخلضتتتتتتتر، )املتو :  (4)
 .258م( ص2222، 2سورية، ط-لبنان، ودار الفكر، دمشق
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ة م  املبادئ اليت يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي هو مبدأ حترمي الراب ألنه يتيح توزيع الثرو  
رها جمموعة ايقة م  الناس تتحكم يف مصائبني الناس، أما الراب فيجعل الثروة حكرا على 

وتبتزها، وذلك يف عصران حيصل بواسطة البنوك واملؤسسات املالية املشاهبة. وهذا هو ما حارب 
 .(2) اإلسالم م  خالل حترمي الراب حترميا قاطع ا على م  يفعله ومعلما له مبحاربة هللا تعاىل له

 املبدأ الثالث: تيزيع املرياث.
اث، وألجل ذلك نزلت آايت املري الثروة بعد الوفاة  يعة اإلسالمية توزيعتفرض الشر  

تفعل بعض ما ك لتضبط توزيعها ومل توكله للبشر، فألغت ما كان عند اجلاهلية قبل اإلسالم،
الشرائع السابقة حيث تقتصر اإلرث على االب  األكرب أو على الذكور دون اإلانث. وهلذا مل 

ا ينفرد ابإلرث دون غريه جتعل الشريعة اإلسالمية إال يف حاالت اندرة وهي  (1) واراث  واحد 
 املعرب عنها ابلكاللة.

 .الضرورية ة امليظفسد حاجيراتب، حبيث ال ال تدينسادًسا: 
خاصة املوظفني يف جمايل األم  والتعليم يف بعض الدول، ألن صاحب األم  مسؤول  

بل جيعله يعيش يف ظروف مالئمة، فإنه يتساهل ويقع  أم  الناس فإذ مل يؤم  له قوته وما 
وأما املعلم  (1)الرشاوي ويبحث ع  طرق لتحصيل قوته، ويكون ذلك على حساب مهمته،

فهو م  يتوىل غرس القيم يف املرحلة األساسية م  التعليم، يف أبنا  اجملتمع كلهم مبا فيهم 
 ع وجتذر.زية، سرى الفساد، يف اجملتمصاحب األم  واحلاكم نفسه، فإذا مل يوفر هلم رواتب جم

أن يراعي م  معه م  املقاتلة وهم صنفان: مسرتزقة »وقد أوجب العلما  على األمري:  
ومتطوعة، فأما املسرتزقة فهم أصحاب الديوان م  أهل الفي  واجلهاد، يفرض هلم العطا  م  

                                                             

 .252، صالقضاا الرربى، ب  نيب (2)
-ه2428، د.م 1، )دار الشتتتتتتتتتتتروق للنشتتتتتتتتتتتر والتوزيع والطباعة، طبناء اجملوتمع اإلسننننننننالميالستتتتتتتتتتتمالوطي، نبيل،  (1)

 .111(، صم2228
وعد بعضتتتتتتهم هذا الستتتتتتبب م  .2صإسننننالمي،  منظير من االقوتصننننادي الفسنننناد مرافحة ستتتتتتليمان، شتتتتتتيبوط (1)

 األسباب االجتماعية وجعلته يف األسباب اإلدارية، ألن م  يقرر ذلك هم املسؤولني واملدرا . 
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«بيت املال م  الفي  حبسب الغىن واحلاجة
(2). 

دول اليت أعلت م  شأن موظفي التعليم مثال، ظهر ذلك جليا يف وجند يف عصران ال 
تطورها، علميا واقتصاداي، مثل سنغافورة اليت جا ت يف املرتبة األوىل ابلنسبة الرتفاع أجور 

 .(1) م1026الصادر  تقرير التنافسية العامليةاملعلمني كما يبني 

 .العامإنفاق املال اإلسالمية يف ضيابط العدم مراعاة سابًعا: 
 وأمرهم الرشيد، اقاإلنف سبل هلم وأواح املال يف البشر وتعاىل استخلف سبحانه هللا إن 

 واحلاكم عامة سلمامل يستشعر أن االستخالف ومقتضى. فيه مستخلفني جعلهم مما أن ينفقوا
 .(1) وأقومها السبل أفضل يسلك أن بد فال املال، هذا على أمني خاصة أنه

األموال، وهي مهمة للملك ألنه بوفرة املال حيصل للملوك  تقدير جعل املاورديولقد  
أي احلكام ما يريدون، فم  حصلت له واختذ طريق العدل يف انفاقها اعتدلت مملكته، وتعدلت 
مطالبه وكان أسعد امللوك ورعيته أسعد الرعااي، وإن مل حتصل هلم األموال، فإهنم عادة يسلكون  

 .(4) ها ولو غري مباحة، مث ينفقوهنا على غري الوجه الشرعيكل الطرق جلمع

 اثمًنا: فساد القضاء.
إن غياب القضا  الصاحل النزيه الذي حيكم بني املواطنني ابلعدل، وال حيايب املسؤولني  

وال يقبل الوساطة والرشوة، سبب رئيسي م  أسباب الفساد املايل. ألنه ال مكان للفساد 

                                                             

ه(، 450املاوردي أبو احلستتتت  علي ب  حممد ب  حممد ب  حبيب البصتتتتري البغدادي، الشتتتتهري ابملاوردي )املتو : ( 2)
اب  الفرا ، أبو يعلى، حممد ب  احلستتتتتتتتتتتني ب  حممد ب  . 70، صد.ن(، )دار احلديث، القاهرة. األحرام السنننننننننلطانية

، صتتححه وعلق عليه: حممد حامد الفقي، )دار الكتب العلمية، بريوت، األحرام السننلطانيةه( 458خلف )املتو : 
 .12م(، ص 1000-ه 2412، 1لبنان، ط

 http://alrai.com/article/761777.html (22075)، صحيفة الرأي( موقع (1
 .12صإسالمي،  منظير من االقوتصادي الفساد مرافحة سليمان، شيبوط (1)
 .276، صتسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللكاملاوردي،  (4)
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قضا  نزيه يقوم بدوره يف حفظ احلقوق واحلكم بني الناس ابلعدل، وحني  املايل يف ظل وجود
يعلم املفسدون أبنه ميك  التحايل على القضا  أبي عامل سوا  كان رشوة أو وساطة فإهنم 

 إصالح ثرأ وم » :يزدادون فسادا لعدم وجود رادع. ويف هذا اجملال يقول حممد اخلضر احلسني
 حيكمون كانوا ذإ سعيد؛ ب  منذر قرطبة قااي أمثال ع  التاريخ هب حيدثنا ما: للقضا  الدي 
«الذكر املخ البضاعة قليل اتجر أو يتيم، انظر عليهم يرفعها قضااي يف اخلليفة على

(2). 

 :املطلب الرابع: األسباب االجوتماعية
كما أن للفستتتتاد أستتتتبابه الدينية والستتتتياستتتتية واألخالقية فله كذلك أستتتتباب اجتماعية،  
اإلنستتتتتتتتتتان اجتماعي بطبعه ويؤثر فيه حميطه، خاصتتتتتتتتتتة األستتتتتتتتتترة واملدرستتتتتتتتتتة، وحميطه العام   ألن

 كاملسجد ووسائل اإلعالم، وفيما يلي ذكر ألهم األسباب االجتماعية.

 .األسرية يةالرتبضعف أواًل: 
مبي نا  اعتىن اإلسالم ببنا  األسرة الصاحلة ألهنا اخلطوة األوىل لبنا  جمتمع صاحل، فقال 

 ومجاَلا حلسبهاو  ملاَلا: ألربع املرأة نرحت))وهي اليت تتوىل الرتبية: اختيار الزوجة،  أسس
 إليرم خطب ذاإ)). وقال خماطبا أهل املرأة: (1)يدا (( تربو الدين، بذات فاظفر ولدينها،

 .(1)((ريضع وفساد األرض، يف فوتنة ترن تفعليا فزوجيه، إال وخلقه دينه ترضين من
كل هذا م  أجل بنا  أسرة صاحلة، ألن األسرة هي اللبنة األوىل للمجتمع فإذا صلحت    

صلح اجملتمع، فهي للمجتمع مبثابة القلب م  اجلسد، إذا صلحت صلح وإذا فسدت فسد، 
درسة أو الكتاتيب، اليت يرتىب فيها الفرد قبل املوألن األسرة أيضا تعترب أوىل املؤسسات الرتبوية 

                                                             

، مجعها واتتتتتتتتبطها: احملامي علي الراتتتتتتتتا ميسننننننيعة األعمال الراملةه( 2177( حممد اخلضتتتتتتتتر حستتتتتتتتني، )املتو : (2
 (.61ص  5/1)ج ،م 1020-ه 2412، 2احلسيين، دار النوادر، سوراي، ط

 (.5020(، رقم )7، ص7، ابب األكفا  يف الدي ، )ج، صحيح البخاريأخرجه البخاري يف (1)
(، وحكم 208(، رقم )186، ص1، ابب إذا جا كم م  تراتتتتون دينه فزوجوه، )جيف السنننننأخرجه، الرتمذي،  (1)

 األلباين حبسنه.
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 فما يتعلمه الفرد فيها يرسخ ويصري عادة وقيمة يصعب أن يتخلى عنه.

 .الدور الرتبيي للمدرسة غياباثنًيا: 

املدرسة كما هو معلوم هي املؤسسة الثانية م  املؤسسات اليت تساهم يف تربية الفرد أاي   
عزيز الفرد الرتبية يف األسرة فحسب ليكون صاحلا، بل البد م  تكان، فليس يكفي أن يلتقي 

دورها بدور املدرسة، ألهنا حميط يتعلم فيه الفرد ويتعلم منه، ولوجود أقرانه رمبا يتأثر أكثر مبا 
 ريل وحتذادة تتحدث ع  الفساد املايتلقى يف املدرسة، فإذا مل يك  يف املقررات املدرسية م

اد، زاهة املالية وتعلي م  شأهنا، فإن هذا جيعل الفرد، يسهل عليه ممارسة الفسوتربز أمهية الن منه
إن هو توفرت له الفرصة لذلك، أما إذا كان العكس أبن يرى الطالب الفساد ميارس م  طرف 

 املعلمني أو املدرا  أو زمالئه، فاألمر أكثر واوحا.

 .الدور اإلعالمي يف الوتيعية والرتشيد قصيراثلثًا: 
تعترب وسائل اإلعالم إحدى بئات الرتبية وأهم أداة لتوعية وترشيد اجلمهور، فإن هي مل  

تراقب يف هذا اجملال، حىت تقوم بدورها يف توعية اجلماهري وترشيد سلوكها م  خالل تناول 
القضااي والقيم األساسية لدى اجملتمع بطريقة تعززها لدى املتلقي، وأيضا م  خالل مواايع 

فيما  اليت تضر الفرد واجملتمع، مثل الفساد املايل، وتركت هلا احلرية، بعض السلوكاتحتذر م  
ربح املايل مههم هو الون عليها ليسوا مهتمني أو ابلعكس، تقدمه يف هذا اجملال وكان القائم

فإهنا واحلالة هذه تكون سببا يف انتشار الفساد املايل ألهنا تركت دورها األصلي وهو حتصني 
 مع اد املفاهيم اخلاطئة.اجملت

 .رابًعا: عدم رعاية العلم ومراعاة العلماء
هذا السبب يتداخل فيه اإلداري مع اجملتمعي؛ ذلك أن رعاية العلم والعلما  األصل 
فيها أن تكون م  احلاكم أوال  مث اجملتمع اثني ا، ولك  إذا أمهلها احلاكم، كان على اجملتمع أن 

علما  رك  أساسي م  أركان صالح اجملتمع، وإذا فقد، فقد فتح يهتم بذلك، ألن العلم وال
 ابب واسع م  أسباب الفساد.
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لم فأما العلم فينبغي للملك أن يعرف فضله ويستبط  أهله ليكون ابلع»يقول املاوردي:  
موسوما وإليه منسواب فإن اإلنسان موسوم بسيما م  قاربه ومنسوب إليه أفاعيل م  

«صاحبه
ملرء مع من ا)) :، وقال(1)((ملرء على دين خليلها)) :وكذلك قال النيب  (2)

وإبمهال العلما  ينتشر الفساد العظيم، ألهنم قد حيتاجون فيحملهم ذلك على . (1)((أحب
فتذهب مهابتهم  ،ةارتكاب الشبه يف التكسب، فتنظر إليهم العامة نظرة سئية وحتتقرهم اخلاص

وحتقق .وابلتايل مهابة ما حيملون م  علم م  النفوس فإذا أمروا أو هنو ع  أمر مل يسمع لقوهلم
 الشاعر:فيهم قول 

 .(4) الرشيد وال فيه املأمين فال* ** فيه العلم أهل ضاع زمان

 خامسا: ظهير مظاهر الرتف وفشيها يف اجملوتمع.
 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ)قال تعاىل: 

 ڻ ڻ ڻ ں ڻ ں) وقال تعاىل: .[26اإلسرا :]سورة  (ىئ

 ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 .[242األنعام:]سورة  (ۅ

 ولو كان اجملتمع.ألنه حىتفالرتف واإلستتراف م  أستتباب يؤداين إىل شتتيوع الفستتاد يف  
  ،املسرف، يسرف م  ماله احلالل فإن سلوكه هذا يغري اآلخريني مم  ليس لديهم مال كاف

                                                             

ه( 450املاوردي، أبو احلستتتت  علي ب  حممد ب  حممد ب  حبيب البصتتتتري البغدادي، الشتتتتهري ابملاوردي )املتو : ( 2)
 .210-222، صالرايض.د.ط. د.ت(-، حتقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد، )دار الوط درر السلي  يف سياسة امللي 

 األرانؤوط: إسناده جيد.( قال شعيب 801(، رقم )128، ص21، )جاملسندأمحد، يف  (1)
 (.626(، رقم )12، ص8، ابب عالمة حب هللا عز وجل، )جصحيح البخاري أخرجه البخاري يف (1)

، 6278،ص: ميسنننننننننيعة الرقائ  واألدب، ايستتتتتتتتتتتتر ب  أمحد ب  حممود ب  أمحد ب  أيب احلمد الكويس احلمداين( (4
 الكتاب برتقيم املكتبة الشاملة.
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 فيلجؤون للفساد.

 اب أخرى:بأس سادسا:
 نوردها بدون تعليق اقتصارا: أسباب أخرى م  األسباب االجتماعية، وهذه 
 (2) طراب االجتماعياالا. 
  الصعبة.الفقر والظروف االقتصادية 
 .الشعور ابلغنب لدى غالبية اجملتمع 
 :التفاوت الطبقي يف اجملتمعات 
 .اجلهل وانتشار األمية 
 كم واستبدادها فيهفئة معينة يف احل فردت. 
 .كثرة اجلرائم وانتشارها جبميع أشكاهلا 
 انتشار األمراض وانعدام الصحة البدنية والنفسية. 
 ملصلحني.غياب املؤسسات اإلصالحية وإسكات صوت ا 
 حبيث يصبح املفسدون مصلحني والعكس. انقالب موازي  اجملتمع 

 -ةالدينة واألخالقية واإلدارية واالجتماعي-الناظر إىل أسباب الفساد املايل املتقدمة 
سيجد أهنا متداخلة، وبعضها انتج ع  بعض، فمثال لوال وجود األسباب الدينية ملا كان 

ا ذا وجدت إدارة غري فاسدة، تعتز بدينها وتتمسك أبخالقهلغريها م  األسباب أن تنتشر، وإ
 فل  يوجد جمتمع فاسد، وأعتقد أبن إصالح هذا األمر له طريقان:

أن يصلح اجملتمع، بقيام العلما  واملصلحني بدورهم، فتنشأ األسر نشأة  األوىل:
 صحيحة، فيشيع الصالح، ويتالشى الفساد شيئا فشيئا.

ارة، فتفرض الصالح، بتوعية اجملتمع بوسائل اعالم راشدة، أن تصلح اإلد والثانية:
وحتس  توزيع الثروة، وحتيي مبادئ: املسا لة، والرجل املناسب يف املكان املناسب، والشفافية 

 يف املؤسسات... وهذه أقصر وقتا وأسرع أتثريا ولكنها ال أتيت إال اندرا.
                                                             

 ضاء عليهالفساد مفهيمه وأسبابه وأنياعه، وسبل القهذا وما بعده ينظر بتصرف يسري: عبد هللا حممد اجليوس،  (2)
 .25، ص)رؤية قرآنية(
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 املبحث الثالث

 مظاهر الفساد املايل
 أربعة مطالب:ويتضم   
 .املطلب األول: مظاهر الفساد املايل يف اجملال االقوتصادي 
 .املطلب الثاين: مظاهر الفساد املايل يف اجملال االجوتماعي 
 .املطلب الثالث: مظاهر الفساد املايل يف اجملال األخالقي 
 .املطلب الرابع: مظاهر الفساد املايل يف اجملال السياسي 

وعالمات ظاهرة تدل عليه، حيث ما وجدت وجد الفساد، إن للفساد املايل مظاهر 
تكدس ، وإذا وجدت جمتمعا تامالي افساد راب، فاعلم أن هناكيشيع فيه ال افإذا رأيت جمتمع

ك يقال ع  ثل ذلمو  ،ا ماليافيه الثروة عند أفراد بشكل غري طبيعي، فاعلم أن هناك فساد
 .وشيوع مظاهر الرتف وغريها ،تفشي الرشوة

 :املطلب األول: مظاهر الفساد املايل يف اجملال االقوتصادي
إن هللا تعاىل جعل املال قوام احلياة الدنيا إبصالحه، تصلح األرض وم  عليها، وإبفساده  

لرائنات اوالفساد به خترب األرض وختتل موازينها، ويشيع الدمار وينتشر، حىت يصيب مجيع 
لى ع القرآن آمرة ابالقوتصاد يف إنفاقه وحاّضة اتألخرى. وَلذا حرم إفساده، وجات آا

صونه كما جا ت حبرمة أخذه م  غري وجه شرعي، أو إنفاقه فيما حرم هللا تعاىل، إىل غري 
 :د اليت سنبينها يف النقاط اآلتيةذلك م  مظاهر الفسا

 .تزاوج بني السلطة واملال من مظاهر الفساد: :املظهر األول
هر م  مظاهر الفساد وااح، كلهم م  أهل املال فهذا مظفإذا كان أصحاب السلطة  

وحىت الكبار منهم إذا تصرفوا يف حدود الراتب املقطوع هلم ل  راتبا املسؤولني  ألن أعلى
غاية أحدهم أن يعيش كرميا، وهذا ما نراه يف أغلب يصبحوا م  أهل رؤوس األموال، بل 

املسؤولني يف الغرب فعند تقاعدهم ال يكون عندهم م  املال الكثري، وإن حصل منهم ذلك، 
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أما عند املسلمني يف أغلب الدول يكفيك لتكون رجل  توجه إليهم القضا  وحقق يف األمر،
 وهذا املظهر هو ما ذكره القرآن ع أعمال أن تسند إليك وظيفة سامية ولو لفرتة يسرية، 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ) قارون فقال تعاىل:

 .[76القصص:سورة ] (ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
وخرج ع  عرف ودي  قومه، واختذ  ،أن قارون بغى أي فسدويفهم م  سياق اآلية   

رتض عليه وإال ما اع-وسائل غري مشروعة جلمع الثروة م  غري حلها وإنفاقها يف غري حملها، 
لرجال م  كثرة ا حىت إن مفاتيحه كانت تنو  حبملها العصبة م  -الذي  أوتوا العلم واإلميان

خرج اب  جرير أ ،يف تشويه موسى إلقا  التهم عليهما ميلك، بل بلغ به األمر أن استخدمها 
 ب ا كان: قال (ہ ہ ہ ھ ھ ھ): تعاىل قوله يف عباس، اب  ع »بسنده 
 يف كانت غيةب فدعا: قال انحية، يف وقارون إسرائيل، بين انحية يف يقضي موسى وكان عمه،
 بنو فيه جتتمع ومي كان إذا فرتكته بنفسها، موسى ترمي أن على جعال هلا فجعل إسرائيل، بين

: قال ه،يد تنقطع أن: قال سرق؟ م  حد ما موسى اي: فقال قارون أاته موسى، إىل إسرائيل
 أنت؟ كنت وإن: قال يرجم، أن: قال زىن؟ م  حد فما قال: .نعم: قال أنت؟ كنت وإن
: قالف موسى، فدعاها بفالنة،: قال مب ؟ ويلك: قال فعلت، قد فإنك: قال؛ نعم: قال

 برئ، أنك أشهد فإين نشدتين، إذ اللهم: قالت قارون؟ أصدق التوراة، أنزل ابلذي أنشدك
«بنفسي أرميك أن على جعال يل جعل قارون هللا عدو وأن هللا، رسول وأنك

(2). 
الشعراوي معلقا على اآلية ومبينا أبن البغي هو أعظم أنواع الفساد املايل:  ويقول 
ع بنتائج توازن اجملتمع. والذي يبغي إمنا أيخذ حق الغري، ليستمتفالباغي إمنا يصنع خلال  يف »

ه وعمله، ويتحو ل إىل إنسان حيرتف  أي ع  كسلوي الناس، على اإلاتوات فرض م  غري كدِ 
«ذلك غري عمل

 ف؛الشري والعمل الَكد ِ  الناس يف زهد ما فيزهد الناس يف العمل، وإذا (1)

                                                             

، 2، )جتفسننننننري ابن أيب حامواب  أيب حامت،  (.612، ص22، )ججامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،  (2)
 (.1027ص
 (.5856، ص20، )ج، )مطابع أخبار اليوم، مصر، د.ط.د.ت.(تفسري الشعراويالشعرواي، حممد متويل، ( 1)
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 البشر. مصاحل وتعطلت احلياة، حركة تعطلت
وقد جا ت الشريعة لتعلي قيم اإلميان والعمل الصاحل على قيم املال والزينة قال تعاىل:  
سورة ] (ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٱ ٻ ٻ)

 .[46الكهف:
 قارون قصة  جتي واآلن»يقول صاحب الظالل يف هذا املعىن، تعليقا على قصة قارون:  
 اخللق على بارواالستك والبطر، البغي مع ابلبوار ينتهي وكيف والعلم، املال سلطان لتعرض
«فساد وال األرض يف علو دون احلياة بطيبات االستمتاع يف والتوازن. اخلالق نعمة وجحود

(2). 
يه ابملال، ليكون م  أنعم هللا عل الذي ينبغي أن يسلكه القرآن يبني املنهج السويَّ  مث جند 

 ائ ى ائ ى)ملا بغى على قومه: خماطبا قارون مصلحا ال مفسدا قال تعاىل 

 ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ

فاآلية الكرمية جعلت اخلروج ع  هذا  ،[77القصص:سورة ] (جب يئ ىئ مئ حئ یجئ
املنهج فسادا يف األرض، وأخربت أبن هللا ال حيب املفسدي ، تنفريا للمجتمع املسلم م  

 الفساد واإلفساد.
 بصرفه آلخرةا الدار. الغىن م  هللا آاتك فيما وابتغ» يقول البيضاوي عند هذه اآلية: 
. املنسيِ   ركَ ت ترتك وال تنس وال. إليها وصلة يكون أن منه املقصود فإن لك يوجبها فيما

. هللا عباد إىل وأحس . يكفيك ما منها وأتخذ آخرتك هبا حتصِ ل أن وهو الدنيا م  نصيبك
«عليك هللا أنعم فيما إليك هللا أحس  كما

(1). 

 نأ فيه أنت مبا مهتك تك  ال: أي (ىئ ی ی ی ی) »ويقول اب  كثري:  
 .(1)«هللا خلق إىل وتسي  األرض، به تفسد

                                                             

 (. .1720، ص5، )جيف ظالل القرآن سيد قطب، (2)
 (.285، ص4، )جأنيار الوتنزيل وأسرار الوتأويلالبيضاوي،  (1)
 (.118، ص6، )جتفسري القرآن العظيماب  كثري،  (1)
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 .املمارسات املنحطة تفشياملظهر الثاين: 
م  مظاهر الفساد أن ينتشر يف جمتمع أو مؤسسة ما بعض املمارسات احملرمة حنو  

بطريقة  للمالسوا  كان ذلك األخذ  مل ابلراب، وأكل أموال الناس،اتعاطي الرشوة والغش والتع
ونكران احلقوق، وخبس الناس أشيا هم، أم كان ابلتعاطي الصريح  البيع والشرا  والغش فيهم

  اايت  يفليتامى والنسا . فهذه وغريها هنى القرآن عنها، للراب، أم كان أبكل أموال الضعفا  كا
أكل أموال  حتت يف مظهر واحد ألهنا جتتمع كلهاكثرية، وقد ارأتيت أن جنعل هذه املظاهر 

وإن كان كل واحد منها يستحق أن يكون يف نقطة مستقلة طلبا لالختصار  الناس ابلباطل،
 وحذرا م  التكرار، للرتابط الوثيق بينها.

 .ميةحياة الناس اليي يف  ضروراتالرشية لدرجة تصل فيها من مجلة التفشي  :أوالً 
شرع وقد حرم الظاهرة وسلوكا وعادة،  م  مظاهر الفساد تفشي الرشوة حىت تصبح 

 يف واملرتشي الراشي  هللا رسيل عنل)): فع  أيب هريرة قالا هذه الظاهرة، حترميا جازم  
وما  نظران ملضارها، على الفرد واجملتمع ا هذا احلكم على الرشوة إذا ماوليس غريب   .(2)((احلرم

 يرتتب عليها م  تعطيل احلياة.

 نرران احلقيق وغريها مما هي حرام.الغش يف البيع والشراء ب: اثنًيا

 ڱ ں ڱ ڱ)ا ع  مظهر م  مظاهر الفساد املايل: يقول هللا تعاىل انهي   

 (ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ) :وقال تعاىل ،[288البقرة:سورة ]

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .[12]سورة النسا : (ڇ

                                                             

( صتتتتححه 211(، رقم:)624، ص1الراشتتتتي واملرتشتتتتي يف احلكم، )ج، ابب ما جا  يف سننننن الرتمذيالرتمذي،  (2)
 األلباين.
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 فجعل. اطلابلب بعض مال بعضكم أيكل وال: بذلك ذكره تعاىل يعين»: الطربي قال 
 وال: الكالم فتأويل ،ابلباطل نفسه مال كاآلكل ابلباطل، أخيه مال آكل بذلك ذكره، تعاىل
 الذي الوجه غري م  أكله: "ابلباطل وأكله" .ابلباطل بينكم فيما بعض أموال بعضكم أيكل
: يعين- اهب وختاصموا: يعين فإنه (ڻ ڻ ڻ ڻ) :قوله وأما .آلكليه هللا أابحه

 وأنتم ابإلمث الناس أموال طائفة، م  أي: (ڻ ڻ ۀ ۀ) - أبموالكم
 ،(ھ ھ) عليكم هللا حرمه قد الذي ابحلرام (ہ) :بقوله ويعين .تعلمون

 ومعرفة منه، عليكم هللا حرم ما إىل منكم قصد على ابإلمث، ذلك أكل تتعمدون وأنتم: أي
«وإمث هلل معصية ذلك فعلكم أبن

(2). 

 (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ) :عباس اب  وع » 
 إىل فيه مهمفيخاص املال، فيجحد بينة، فيه عليه وليس مال، عليه يكون الرجل يف فهذا

«حراما آكل: آمث أنه يعلم وهو عليه، احلق أن يعرف وهو احلكام
(1). 

ڤ ڤ  ٹ ڤ ڤ) » وقال البيضاوي معلقا على اآلية الثانية: 

 ارةجت تكون أن إال. والقمار والراب كالغصب الشرع يبحه مل مبا (ڦ ڦ ڦ
 اقصدوا وأ عنه، منهي غري تراض ع  جتارة كون ولك  أي: منقطع، استثنا  منكم، تراض ع 
 التجارة صيصوخت املتعاقدي ، ترااي ع  صادرة جتارة أي لتجارة صفة تراض وع . جتارة كون
 هبا يراد أن وزوجي املرو ات، لذوي وأرفق أغلب ألهنا الغري، مال تناول حيل هبا اليت الوجوه م 

 وقيل: املراد ابلنهي املنع ع  صرف املال فيما ال يرااه هللا. وابلتجارة صرفهمطلقا،  االنتقال
«فيما يرااه

(1). 

                                                             

 (.550-548، ص1)ج جامع البيان عن أتويل آي القرآن،الطربي،  (2)
 (.550، ص1)ج ،املصدر السابق (1)
 (.70، ص1، )جأنيار الوتنزيل وأسرار الوتأويلالبيضاوي،  (1)
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 .أشياءهم ويف شرل خبس الناس وقد يظهر الفساد يف شرل الوتطفيف يف الريل: اثلثًا
 تعاىل يف ، قال هللاالتطفيف يف الكيل كما هنى ع  خبس الناس أشيا هم هللا وقد حرم  

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ) شأن قوم شعيب:

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

وخلطورة هذا املظهر بعث  ،[58-50]سورة هود: (گ گ گ گ ک ک
تها، وتصحيح ملعاجل -الدعوة لتوحيد هللا تعاىل  بعد -هللا تعاىل رسوال هلذه الغاية وحدها 

 مفهوم، ملكية املال.
 ورك  يدةالعق أساس ألنه العبادة يف ابلتوحيد ابألمر الدعوة بدأ»يقول رشيد راا: 

 الناس خبس ع  والنهي ابعوا، إذا وامليزان الكيل إبيفا  ابألمر عليه وقفَّي األعظم، الدي 
«املعاصي سائر م  أكثر فيهم فاشيا كان هذا ألن اشرتوا؛ إذا أشيا هم

(2). 
قوم شعيب وصار ظاهرة فيهم، صاروا يستنكرون أن يرشدوا يف كيفية  وملا عم  الفساد

مظهر م  و  التعامل مع املال، ألهنم حيسبون املال ماهلم، ال مال هللا تعاىل، وهذا تصور خاطئ
 ۀ ۀ)حكاية عنهم:  مظاهر الفساد، وحكى هللا تصورهم هذا فقال تعاىل

 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .[87هود:سورة ] (ۆ ۇ

 :ليقو ، (ڑ ک ک ک) » يقول الطربي معلقا على اآلية األوىل: 
 هيو  محقا  حتسبها» :قوهلم ذلك إايها. وم  تنقصوهم وال حقوقهم، الناس تظلموا وال

ہ : هللا تعاىل قول وم  إتيان البخس مبعىن النقص والظلم ظاملة.: ، مبعىن«ابخسة

                                                             

 (.468، ص8)ج تفسري املناررشيد راا،  (2)
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«ردي : به يعين ،[10:يوسفسورة ] ،(ہ ہ
(2). 

وهذه الظاهرة عمت قوم شعيب حىت كانوا ال يرتكون شيئا إال نقصوه وخبسوه يقول   
 قال وإمنا حقوقهم، تنقصوهم وال (ڑ ک ک ک) »البيضاوي: 

«الكثريو  والقليل واحلقري اجلليل يبخسون كانوا أهنم على تنبيها للتعميم أشيا هم
(1). 

 علوم يف ويف السياق نفسه وهو أن البخس عام، يشمل كل فساد قال: يف اللباب 
 السرقةو  الغصب، م  املنع فيه ويدخل يظلموهم، وال أشيا هم نقصوهمي ال: أي» الكتاب:
«احليل بطريق األموال وانتزاع الطريق، وقطع والرشوة،

. وهذا املظهر متفش اآلن يف أكثر (1)
 األمم نيب فاشية النقيصة وهذه» البالد، بل منذ عقود فها هو رشيد راا يف زمنه يقول:

«العصر هذا يف والشعوب
(4). 

 الناس وسنف يف يشيع-ظلم أنه فوق-أشيا هم الناس وخبس»ويقول صاحب الظالل:  
 شاعرم وكلها.. .التقدير وحس  واخلري العدل م  اليأس أو احلقد، أو األمل م  سيئة مشاعر
 صاحل شي  لىع تبقى وال والضمائر، والنفوس االجتماعية والروابط والتعامل احلياة جو تفسد
«احلياة يف

(5). 

 .شييع الوتعامل ابلراب رابًعا
شنع حترميا مطلقا وعاما، يف أوهو م  أكرب مظاهر الفساد املايل، وقد حرمته الشريعة  

أنواع التحرمي، حىت جعلت متعاطيه حماراب هلل تعاىل، ووعد هللا تعاىل مبحق الراب، فأي اقتصاد 
 ۆ ۆ ۈۇ ۇ ) بين عليه، سينهار وخيسر عاجال أم آجال. قال تعاىل:

                                                             

 (.555، ص21، )ججامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،  (2)
 (.11، ص1)ج أنيار الوتنزيل وأسرار الوتأويلالبيضاوي،  (1)
 (.122، ص2، )جاللباب يف عليم الروتابأبو حفص سراج الدي  احلنبلي،  (1)
 (.462، ص8)ج تفسري املناررشيد راا،  (4)
 (.  2228، ص4، )جيف ظالل القرآن سيد قطب، (5)
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ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ  ې ى

 .[172-178:البقرةسورة ] (ېئ
وهذا البخس وعدم الوفا ، ومثله الغش يف البيع وتعاطي الراب، مدمر لالقتصاد، إذ ال  

يزدهر االقتصاد إال إذا توفر جو منافسة شريف يستوي فيه مجيع الناس، فتطمئ  نفوس الناس 
وجود الظلم، فيقبلون على البيع والشرا  وعلى االستثمار، أما يف حالة اخلوف م   على عدم

رأس  وكما يقال: -الظلم، فتبقي الناس أمواهلا، مكنوزة دون استثمار، حفظا لرأس ماهلا، 
فينكمش االقتصاد الكلي للدولة، فيعود الضرر على األفراد يف حياهتم اخلاصة،  -املال جبان

ت تلك النصوص املتقدمة حمرمة لشىت أنواع الفساد املايل  عام واخلاص جاوهلذا الضرر ال
 ومظاهره.

 .مظاهر أخرى: خامًسا
 وهذه قائمة أخرى م  مظاهر الفساد املايل يف اجملال االقتصادي، نوردها دون تعليق: 
والضعفا  يف اجملتمع: وهو وإن كان ام  أكل أموال الناس ابلباطل،  أكل مال اليتامى .أ

 ڎ ڌ ڌ ڎ) إال أن هللا تعاىل خصه ابلذكر منفردا يف عدد م  اآلايت:

، [20النسا :سورة ] (ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 پ پ پ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ) :وقال تعاىل

. [10النسا :سورة ] (ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ
 وغريها كثري يف القرآن.

دا هلذا الشرع قسمة املرياث سأرسى احليف يف تقسيم املرياث، وظلم الضعفا ، وقد  .ب
 الباب م  الفساد.

ابمليسر والقمار مظهر م  مظاهر الفساد املايل، وسبب إلفالس األفراد انتشار التعامل  .ج
 واملؤسسات تبعا لذلك.
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استسهال احللف ابهلل على الكذب، وهو ما يعرب عنه ابليمني الغموس، يفقد الثقة  .د
 ۆئ ۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئ وئ). وقد قال تعاىل فيه: (2) بني التجار

 ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 .[77آل عمران:سورة ] (خب حب جب يئ
كل هذه املظاهر تؤدي إىل تبديد الثروات، والذهاب هبا إىل جهات خاصة، وحرمان  

 عموم الشعب منها، مما يعود على االقتصاد ابلضعف.
ا عدم تطبي  أسس اإلقوتصاد اإلسالمي مظاهر الفساد االقوتصادي أيضً  ومن أهم 

 اليت من أمهها:

 .(1) عدم الفصل بني العبادات واملعامالت يف ممارسة النشاط االقتصادي .2
 .الشريعة االسالمية بتحقيق مقاصد االلتزام .1
لعدالة اإحيا  فريضة الزكاة، وهي م  أهم أدوات تنمية املال واعمار األرض وحتقيق  .1

 االجتماعية.
 .وجوب محاية املال وتنميته وفق الضوابط والصيغ املشروعة .4
بنا  وغايته التقوية على عبادة هللا فاملادة وسيلة ل يكسب املادللوسيلة  إتقان العمل .5

اجلسد، والعبادة لتغذية الروح، ويلزم على الفرد أن يوازن بينهما حبيث ال يطغى أحدمها 
 على اآلخر.

نمية جبانب امللكية العامة وامللكية التعاونية ليقوما بدورمها يف الت، امللكية اخلاصةمحاية  .6
 حيجم عنها األفراد. اليتالشاملة يف اجملاالت 

                                                             

أصتتله ليلية، ، دراستتة وصتتفية حت، الفسناد ومنهج القرآن الررمي يف عرضنه وعالجهاملالحي، عبد هللا علي عبد هللا (2)
 .26-25ص م.1022رسالة دكتوراه، مقدمة يف جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، بتاريخ:

أي استتتتشتتتعار املستتتلم أنه يتعبد هللا يف معامالته االقتصتتتادية كما يتعبده بصتتتالته وصتتتومه، ألن الذي أمر ابلصتتتالة  (1)
 والصوم هو م  أحل بعض املعامالت وحرم بعضها اآلخر، فاجلميع م  عنده.
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 .املطلب الثاين: مظاهر الفساد املايل يف اجملال االجوتماعي
للفساد املايل مظاهر ال ختطئها العني يف اجملال االجتماعي، تساوي أو تفوق تلك اليت  

رأينا يف اجملال االقتصادي، إذ يكاد اجملاالن ال ينفك أحدمها ع  اآلخر، وكل ظاهرة يف اجملال 
لعكس اعي حىت تصبح ظاهرة، وااالقتصادي، أتخذ طريقها يف التأثري يف اجملال االجتم

 ذلك:صحيح، فم  

 :الرتفاملظهر األول: 
إذا ظهر الرتف يف جمتمع ما فذلك دليل على وجود الفساد فيه، وتفشيه، ألن م  عادة  

االنسان، أال يظهر الرتف الفاحش إال يف األموال اليت حيصل عليها بطرق ميسورة ال تكلفه 
، فيندر أن حلهجهدا، وهي الطرق الغري شرعية، أما صاحب املال الذي تعب يف حتصيله م  

يكون م  املرتفني، ألنه ذاق طعم التعب يف حتصيل املال، فلزم أن حيافظ عليه، ولذلك ربط 
 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ) هللا تعاىل إهالك القرى ابلرتف، فقال تعاىل:

 .[26اإلسرا :سورة ] (ی ىئ ىئ ىئ ېئ
 ،إامار الكالم ويف األمر، م  أنه :أحدها :أقوال ثالثة وفيها»قال اب  اجلوزي:  
 يف ومثله: جاجالز  قال. جبري ب  سعيد مذهب هذا ففسقوا، ابلطاعة، مرتفيها أمران: تقديره
 أمرت: قالي كثران، :والثاين .األمر خمالفة املعصية أن علم فقد فعصيتين، أمرتك: الكالم
 فالن بنو مرأ: يقال النتاج، كثرية: أي مأمورة، مهرة: قوهلم ومنه كثرته،: أي وآمرته، الشي 
 أمران، :ان()أمر  معىن أن :والثالث. قتيبة واب  عبيدة، أيب قول هذا كثروا، إذا: أمرا أيمرون
«ألنباريا اب  ذكره ابإلمارة، مرتفيها سلطنا: واملعىن أمرته،: مبعىن الرجل، أمرت: يقال

(2). 
اآلية أبن املرتفني، حني يؤمرون بطاعة هللا، أيبون ويتكربون فيعصون هللا،  انوتفيد

فيهلكهم هللا، كما يف القول األول، أو أن املرتفني، حني يكثرون يف جمتمع ما ويكونون هم 
ن املرتفني أالسواد األعظم فيه يهلكه هللا تعاىل، وهو على املعىن الثاين، وعلى املعىن الثالث: 

                                                             

 (.26، ص1)ج زاد املسري يف علم الوتفسري،اب  اجلوزي،  (2)
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إذا صاروا هم احلاكمني يف بلد أهلكه هللا. ولعل اآلية تشمل هذه األقوال كلها، وهو أبلغ يف 
 التحذير م  الرتف، وم  أصحابه، وهو ال شك انتج ع  تفشي الفساد يف اجملتمع.

ويقول صاحب الظالل ما معناه: أن طبقة املرتفني عندما ترتع يف النعيم وتستهرت ابلقيم  
جتد م  أيخذ على أيديها فإهنا تعيث يف األرض فسادا، وتدوس القيم العليا اليت ال تعيش  وال

 .(2) األمة إال هلا وهبا

 :الوتبذير واإلسرافاملظهر الثاين: 
م  مظاهر الفساد يف اجملتمع، أن يكثر التبذير، واإلسراف يف االنفاق على املعاصي  

بفائدة تذكر، وأن حيصل يف مقابل ذلك البخل والشح واللهو وغريه مما ال يعود على املر  
الشرع  ، وهلذا ندباوالتقتري يف االنفاق يف أوجه اخلري اليت دعت الشريعة إىل االنفاق فيه

بذير نفاق، ويف املقابل هناهم ع  اإلسراف، وحرم التطريق وسط، فطلب منهم اإل املسلمني إىل
ٱ ٻ ) قوال املفسري  فيها تبني ذلك، قال تعاىل:والشح، حترميا جازما، واآلايت التالية وأ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٱ ٻ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

وقال تعاىل:  ،[17-16اإلسرا :سورة ] (ٻ ٻ ٻ پ پ پ
سورة ] (ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ)

 [12األعراف:
: وقوله» يقول اب  جرير الطربي مبينا معىن التبذير، وأنه ال يكون إال يف معصية هللا: 
 وأصل. قاتفري معصيته يف مال م  هللا أعطاك ما حممد اي تفرق وال: يقول (ۈئ ېئ ېئ)

 هو املبذر فإن ل،الباط يف تنفق ال): قال عباس، اب  وروى ع  السرف. يف التفريق: التبذير
 كان ام احلق يف كله ماله إنسان أنفق لو: جماهدو جريج  اب  قال .(حق غري يف املسرف

                                                             

 (.1127، ص4)ج يف ظالل القرآنسيد قطب،  (2)



87 

 

: التبذير: الق (ۈئ ېئ ېئ) قوله قتادة، ع و  تبذيرا. كان ابطل يف مدا أنفق ولو تبذيرا،
«الفساد ويف احلق غري ويف هللا، معصية يف النفقة

(2). 

 ألهنم (ىئ ىئ ىئ ی یی): تعاىل قوله»ويقول اب  اجلوزي:  
«تعاىل هللا معصية يف ويشاكلوهنم إليه، يدعوهنم فيما يوافقوهنم

(1). 

 فإن الشرارة يف أمثاهلم (ىئ ىئ ىئ ی یی) »ويقول البيضاوي:  
 يف الصرفو  اإلسراف يف يطيعوهنم ألهنم وأتباعهم أصدقا هم أو شر، واالتالف التضييع
«املعاصي

(1). 
 ع  أشهب قال»وقال اب  العريب تعليقا على اآلية كالما نفيسا فيه تفصيل جيد:  
 ىهن)): يثاحلد تفسري أيضا وهو حقه، غري يف وواعه حقه، م  منعه هو التبذير: مالك
 حرام وذلك اإلسراف، وهو مسعود؛ اب  ع  يروى وكذلك .(4)((املال إضاعة عن  النيب
 فإن .التحرمي يف نص وذلك [17:اإلسرا سورة ] (ىئ ىئ ىئ ی یی): بقوله
 على زائدا الشهوات يف ماله أنفق م : قلنا ال؟ أم مبذر هو هل الشهوات، يف أنفق فم : قيل

 وحفظ لته،غ أو شهواته، يف ماله ربح أنفق وم . مبذر فهو للنفاد بذلك وعراه احلاجات،
 درهم نفقة يف عليه حيجر مبذر فهو حرام يف درمها أنفق وم . مببذر فليس الرقبة، أو األصل

«النفاد عليه خيف إذا إال الشهوات، يف ببذله عليه حيجر وال احلرام، يف
وإمنا جعل  .(5)

 املبذرون إخواان للشياطني ألن الشيطان يدعو إىل التبذير.

                                                             

 (.412، ص417، ص27)ج جامع البيان عن أتويل آي القرآن،الطربي،  (2)
 (.10، ص1، )جزاد املسري يف علم الوتفسرياب  اجلوزي،  (1)
 (.151، ص1)ج أنيار الوتنزيل وأسرار الوتأويلالبيضاوي،  (1)
(، بلفظ: 6471.رقم: )200، ص8، ابب ال صتتتدقة إال ع  ظهر غىن، جصننحيح البخاريأخرجه البخاري يف  (4)

 ))وكان ينهى ع  قيل وقال، وكثرة السؤال، وإااعة املال، ومنع وهات، وعقوق األمهات، ووأد البنات((.
 (.220، ص1، )جأحرام القرآناب  العريب،  (5)
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: ىن جا  احلديثهذا املعيف و اإلسراف مثل التبذير يف احلرمة، يالحظ أن املفسري  جعلوا  
 .(2)«((َحلم هللا  اأْلَْكَل َوالشُّْرَب َما مَلْ َير ْن َسَرفًا َواَل خمَِيَلةً أَ ))ع  اب  عباس قال: »

 ٺ ٺ ٺ) :قال هللا تعاىلويف املقابل دعت اآلايت إىل منهج وسط يف االنفاق:  

، وقال تعاىل: [12اإلسرا :سورة ] (ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 .[67فرقان:لاسورة ] (حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ ىئ)

ها كال يرت بَغلِ  اليد، أي كأنه يقيد يده ف هواآلية األوىل تدعو إىل عدم البخل املعرب عن 
تنفق م  مال هللا الذي آاته، كما تنهى ع  بسط اليد كل البسط فال متسك شيئا، وترتك 

ود ما د اإلنفاق فيه، فيتحسر على عدم وجياخلري ير صاحبها يندم عندما يرى وجها م  وجوه 
 .(1) ينفق، وتلومه نفسه ويلومه الناس، وإمنا املنهج السليم هو الوسط بني هذا وذاك

م مع اعرتاف اإلسال» :فيقول مبينا هذا املظهرويعلق صاحب الظالل على اآلية  
 ابلتوسط مقيد هو إمنا. يشا  كما اخلاصة أمواله إنفاق يف حرا ليس ابمللكية الفردية، فاملسلم

. مثله.. قتريوالت واجملتمع واملال للنفس مفسدة فاإلسراف. والتقتري اإلسراف األمري  يف
 فحبس ادي،االقتص واجملال االجتماعي احمليط يف اختالال كالمها حيدث والتقتري واإلسراف
«واألخالق القلوب فساد فوق ذلك. حساب بغري إطالقها ومثله أزمات حيدث األموال

(1). 
كثرية هي مظاهر الفساد يف اجملال االجتماعي، وقد فصلنا يف اثنني منها ألن منهم  

قطع  - راتوتعاطي املخد -انتشار اجلرمية  ينشأ الباقي، وهذه قائمة ببعض املظاهر األخرى:

                                                             

شنننننعب اإلميان، ه(، يف 458أخرجه البيهقي، أمحد ب  احلستتتتتتتني ب  علي ب  موستتتتتتتى، أبو بكر البيهقي )املتو :  (2)
حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار 

ية اهلند مكتبة الرشتتتتد للنشتتتتر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار الستتتتلف، أمحد الندوي، صتتتتاحب الدار الستتتتلفية ببومباي
(، رقم: 506، ص8صتتتتتتاد يف النفقة وحترمي أكل املال برقم، )جم، ابب االقت 1001-ه 2411، 2ببومباي ابهلند، ط

 (. مل أجد م  حكم عليه ابلصحة أو غريها.6251)
 (.411، ص27، )ججامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي، ينظر:  (1)
 (.1572، ص5)ج، يف ظالل القرآنسيد قطب،  (1)
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 ل لدى غالبية اجملتمع ع  العمل.التكاس (2) األرحام

 .الفساد املايل يف اجملال األخالقياملطلب الثالث: مظاهر 
 .كل مظهر م  مظاهر الفساد املايل يف اجملال االجتماعي هو مظهر أخالقي بدرجة ما

 يك  ليعرفها ملاليت د املايل جيعل املر  يسهل عليه ارتكاب بعض الفواحش، اسالفإن 
لكرمي بني ا ويعرف أصحاهبا لوال أنه دخل يف مستنقع الفساد املايل، ولذلك ربط القرآن

 فحني ينهى ع  أكل أموال اليتامى، يربط ذلك ،األخالق يف التعامل املايل وبني العقيدة
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) ابلعقيدة فيتوعد عليه ابلنار، قال تعاىل:

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) قال تعاىل:و  ،[218]سورة البقرة: (ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

فهذا الوعيد ال ، [20النسا :سورة ] (ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک
 خيشاه إال م  يعتقد ابليوم اآلخر وابجلنة والنار.

 وهذه أهم مظاهر الفساد املايل يف اجملال األخالق: 

 .االَنالل واخلالعة واجملينشييع : أوالً 
 ۅۅ ۋ ٴۇ ۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ) قال تعاىل:

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 .[10-12العنكبوت:]سورة  (ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

جتلى ذلك يف كثرة حفالت الرقص والغىن،  ،إن األمم إذا ظهر فيها الفساد املايل

                                                             

الفسننننناد وآاثره يف ضنننننيء القرآن الررمي دراسنننننة  مظاهرعبد الستتتتتتالم محدان اللوح واتتتتتتيائي نعمان الستتتتتتوستتتتتتي،  (2)
 .10-27(، صم1008غزة، بتاريخ  –اجلامعة اإلسالمية -، )كلية أصول الدي ميضيعية
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 ،وكأهنا شي  طبيعي، مع أمنا ينفق فيها م  أموال األمة كثري ،وتداعي الناس هلا، والرتويج هلا
نشر م  اختالط وتعري و  ،يساوي أو يفوق ارر ما يصحبها م  منكرات أخرى ،وارره ابلغ

ختلو كاد ت فح اجلرائد أو يفتح الشاشات، فاللرذيلة... وهذا املظهر ال ختطئه عني م  يتص
 ،م  املال حلفالتونظرة سريعة ملا يصرف يف هذه ايج له، و أو الرت  ،وسيلة إعالم م  نقله

اه موظف يفوق أباعاف ما يتقاا ة،فما ينفق يف حفلة واحدة يف ليلة واحد ،تبني خطرها
ذاكر الفرقة وت يف شرا  آالت الغنا  وكذا ما ينفق إن مل تك  سنوات، ،يف سنة متوسط الدخل

وليس  - أمواال طائلةويستنزف  أيخذكل هذا   - (2) الغنائية يف الطريان وإقامتها يف الفنادق
هناك م  يبذل مثل هذا املال إال م  حصل عليه م  دون جهد وال كد، مث هذا األمر يتضرر 

ول حفلة فرتاهم يتهافتون لدفع التذاكر لدخ ،اثني اويف أمواهلم  ،أوال  منه العامة يف أخالقهم 
ينفق يف هذه احلفالت هو مال  ن ماأب :أو مشاهدة رقصة ماجنة، وقد يقول قائل غنائية
رق كما أابن ط،ال هللا، وواح سبل كسبهالم مواجلواب على ذلك أن املال يف اإلس ؛خاص

وم مث أيضا ما كان م  املال الي هو فساد مايل، ،إنفاقه، وكل إنفاق له يف غري وجه شرعي
 .للشخص فهو غدا مال وارثه

نظر ك أن تيكفي ،الفساد يف بلد أو أمة وهذه الظاهرة قدمية، فلكي تعرف مدى كثرة
إىل مدى كثرة احلفالت ومستوى اإلنفاق فيها، وهذا الدا  مؤذن خبراب الدول وانتهائها، ال 

، نياملسؤول  م صل الفساد املايلة م  املسؤولني الكبار، فحني حيوجيد الرعاي ،سيما حني ينتشر
رعاية دور  إىل ممارسة الفساد،األمر  بل يتخطى ،بذلك ايكتفو  ، فإهنم ل وال جيدون رادعا

م  أجل دخل مادي يدفع هلم م  أصحاهبا، وقد عرف  ،البغا  وحفالت الرقص املاجنة
 .ذلكشيئا م  التاريخ اإلسالمي 

 :الدي  حال انئب الشام سيفام  احلديث ع   يقول اب  كثري يف البداية والنهاية
وصار له على ذلك يف كل ...احلاانت وغريهاوموااع الزان م  مث إنه ام  اخلمارات ...»

                                                             

م، 1025، 2، دار الستتتتتتتتتتتالم القاهرة، طاملال العام بني احلفظ الشننننننننرعي والوتخيض الياقعينوار ب  الشتتتتتتتتتتتليب، ( 2)
 .245ص
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«يوم ألف درهم، وهي اليت دمرته وحمقت آاثره
(2). 

اب سقوط الدولة اإلسالمية يف األندلس عموما بأس  م  أهمنياملؤرخبعض وقد عد  
 .االنغماس يف الشهوات والركون إىل الدعة والرتف وغرانطة خاصة:

اهناروا عندما ركنوا إىل حياة الدعة واالسرتسال يف  العربأن  كوندي:  املؤرخ وقد ذكر 
 .(1) الشهوات
شاهدة فقد هتاوت ملا ألقوا أبنفسهم يف أحضان  وهذه حضارة املسلمني يف األندلس 

يهم محية ، فأثر ذلك على أخالقهم فماتت فالرتفالنعيم واستلذوا احلياة العابثة وما فيها م  
 املاجنة، فلم يكون يوجد رجال يستطيعون حماربة العدو، اآلاب  البواسل، وانتشرت السهرات

 .(1) أهنم ركنوا للراحة واللهو ونعيم احلياةال  فلما مت غزوهم هزموا، وما كان ذلك ليقع لو

 .: الغش والوتزويراثنًيا
 ۇ ڭ)قال تعاىل: يا هم، قرآن عنه ابلتطفيف، وخبس الناس أشوقد عرب ال

 .[1-2املطففني:]سورة  (ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

م  مظاهر الفساد املايل األخالقي انتشار الغش يف املعامالت، والتزوير للحقائق، فال  
سبب كثرة ، بى الناسب املال املسيطر علت إليه أبمانة، نظرا حلجتد م  ينفذ معاملة أوكل

يستعمل  ،الفساد املايل وانتشاره حىت أثر على أخالق الناس وصار الغش كأنه خلق طبيعي
 .الناس ما دام سيحقق هلم يف نظرهم مجع قدر م  الثروة

 أن النيب  النهي ع  الغش والتزوير، ففي حديث أيب هريرة  وقد ثبت ع  النيب  

                                                             

 (.21ص ،24، )جالبداية والنهايةاب  كثري،  (2)
 .(124ص،2)ج، )دار البيارق للنشر، عمان، د.ت(، دولة امليحدينالصاليب، علي حممد حممد الصالَّيب،   (1)
 .(124ص، 2)ج ينظر: املرجع السابق،( 1)
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 (2)((ن غشنا فليس منام))قال: 
ذا املظهر ه ظهر جتلت يرجع سببها إىلإن مجيع أنواع الفساد يف الكون، سوا  يف أي م  

بو حلمه من السحو ن نم)) :إي أكل أموال الناس ابلباطل، ويصدق هذا حديث النيب 
ويف هذا السياق رأى الشعراوي أنه ميك  قياس مستوى األخالق يف أي ، (1)((فالنار أوىل به

استغالل املال م  رؤوس األموال وعدم أمانة  فإن وجدتعصر ابلنظر إىل تعامله يف البنا ، 
 .(1) ، فاعلم أن األخالق ذهبت، وهذا مشاهد يف عصراناملقاولني وخيانة العمال البسطا 

 .: انوتشار السرقة والنهب، للمال اخلاص والعاماثلثًا
 وقد جا ت الشريعة ابحلد يف األول، ووعدت على الثاين الذي  ته ابلغلول. 
عن هللا السنننننننننارق يسنننننننننرق ل))والستتتتتتتتتتترقة ظاهرة منافية لألخالق ولذا ورد يف احلديث:  

فهي عمل غري أخالقي، فصتتتتتتتتاحب  (4)((البيضنننننننة فوتقطع يده، ويسنننننننرق احلبل فوتقطع يده
األخالق ال يسمح لنفسه أبن ينهب مال الغري بعدما تعب يف حتصيله، فكيف وقد حرم هللا 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  )هذا األمر ورتب عليه حدا قال تعاىل: 

 .[18املائدة:سورة ] (ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ
ملا أهاهنا قطعت بسبب سرقة شي  م  املال زهيد، ال يساوي ديتها حني  السارق دل فيَ  

 دى على اإلنسان وتقطع يده.عتيل 
                                                             

، رقم: 22ص2ج «م  غشتنا فليس منا»، ابب قول النيب صتلى هللا عليه وستلم: صنحيح مسنلم( أخرجه مستلم يف (2
(202.) 

 ، أبو عبد هللا احلاكم حممد ب  عبد هللا ب  حممد ب  محدويه ب املسنننننننوتدر  على الصنننننننحيحني( أخرجه احلاكم، يف (1
ه( حتقيق: مصتتتتتطفى عبد القادر عطا، 405نلعيم ب  احلكم الضتتتتتيب الطهماين النيستتتتتابوري املعروف ابب  البيع )املتو : 

( احلكم على احلديث،ستتتكت 7264،رقم )242، ص4م(، ج2220-ه2422، 2)دار الكتب العلمية، بريوت، ط
 عنه الذهيب يف التلخيص.

 (.804، ص1، )ج،تفسري الشعراوي( الشعراوي، (1
 (.6781، برقم )252، ص8، ابب لع  السارق إذا مل يسم، جصحيح البخاريالبخاري،  (4)
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قد وعد و  ،لول: وهو اخليانة واألخذ م  الغنيمة خلستتتة قبل أن تقستتتمومثل الستتترقة الغل  
ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ  )هللا صتتتتتتاحبه ابلفضتتتتتتيحة على رؤوس األشتتتتتتهاد قال تعاىل: 

آل ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورة ] (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

يعين ابلشتتتتي  الذي  (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) » يقول اخلازن: .[262عمران:
«امةيوم القي غله بعينه حيمله على ظهره يوم القيامة ليزداد فضيحة مبا حيمله

(2). 
ََِيء  يَنْيَم اْلِقَياَمِة َعَلى رَقَنَبوِتِه اَل ))ويف احلديث:   : بَ  أ ْلِفنَيم َأَحدَك ْم  ِعري ٌ َله  ر َغاء ٌ، يَنق يل 

ًئا، َقْد َأبْنَلْغوت َك، اَل أ ْلِفنَيم َأَحدَك   : اَل َأْمِلك  َلَك َشينْ ََِيء  يَنْيَم َا َرس يَل هللِا، َأِغْثيِن، فَأَق يل  ْم 
: َا َرس يَل هللِا، َأِغْثيِن، فَ  : اَل َأْمِلك  َلَك أَ اْلِقَياَمِة َعَلى رَقَنَبوِتِه فَنَرس ٌ َله  مَحَْحَمة ٌ، فَنيَنق يل  ق يل 

ََِيء  يَنْيَم اْلِقَياَمِة َعَلى رَقَنَبوِتِه َشاة ٌ َلََ  ًئا، َقْد َأبْنَلْغوت َك، اَل أ ْلِفنَيم َأَحدَك ْم  : َا َشينْ ا ثن َغاء ٌ، يَنق يل 
ًئا، َقْد َأبْنَلْغوت َك، اَل أ ْلِفنَيم  : اَل َأْمِلك  َلَك َشينْ ََِيء  يَنْيَم َرس يَل هللِا، َأِغْثيِن، فَأَق يل   َأَحدَك ْم 

: اَل  : َا َرس يَل هللِا، َأِغْثيِن، فَأَق يل   َأْمِلك  َلَك اْلِقَياَمِة َعَلى رَقَنَبوِتِه نَنْفس ٌ ََلَا ِصَياح ٌ، فَنيَنق يل 
ََِيء  يَنْيَم اْلِقَياَمِة َعَلى رَقَنَبوِتِه رِقَ  ًئا، َقْد َأبْنَلْغوت َك، اَل أ ْلِفنَيم َأَحدَك ْم  : َا ا َشينْ ع ٌ ََتِْف  ، فَنينَق يل 

 ََِ ًئا، َقْد َأبْنَلْغوت َك، اَل أ ْلِفنَيم َأَحدَك ْم  : اَل َأْمِلك  َلَك َشينْ يء  يَنْيَم َرس يَل هللِا، َأِغْثيِن، فَأَق يل 
: اَل َأْملِ  : َا َرس يَل هللِا، َأِغْثيِن، فَأَق يل  ، فَنيَنق يل  ًئا، َقْد ك  اْلِقَياَمِة َعَلى رَقَنَبوِتِه َصاِمو ٌ  َلَك َشينْ

 .(1)((َأبْنَلْغوت كَ 
سباب قيام احلضارات احلفاظ على األخالق بداعي اخلوف م  هللا هو أحد أهم أإن 

 الدينية مةاألنظ أبن اإلذعان إىل ِول ديورَانت وهذا ما أقره فيلسوف احلضارة، قدميا وحديثا
 .(1) الدول خراب إىل يؤدي النظم هذه وإمهال اجلمهورايت؛ عظمة سبب هو

 هذه أهم املظاهر األخالقية واآلن إىل مظاهر الفساد يف اجملال السياسي. 
                                                             

 .(121، ص2)جلباب الوتأويل يف معاين الوتنزيل،  اخلازن، (2)
 (.2812برقم: )، 2462، ص1ابب غلظ حترمي الغلول.جصحيح مسلم، أخرجه مسلم يف،  (1)
ابر، ترمجة: (، قصنننة احلضنننارةم2282ِول ديو رانت h ويليام جيمس ديو رانت )املتو :  (1) ي  صتتتَ ، تقدمي: حميي الد 

 (.5، ص12ونس، )جتلبنان، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ، حمملود وآخري ، دار اجليل، بريوتزكي جنيب 
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 :املطلب الرابع: مظاهر الفساد املايل يف اجملال السياسي
 :يتجلى الفساد املايل لدى الطبقة السياسية يف مظاهر م  أبرزها ما يلي 

 السلطة احلاكمة.مظهر الوتسلط واالسوتربار من : أوالً 

 .[21-22]سورة الفجر: (ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ)يقول هللا تعاىل: 
 ورا  ليسو »يعلق صاحب الظالل على هذه اآلية تعليقا دقيقا لطيفا حيث يقول:  
 كما. سوا  يانالطغ عليهم يقع الذي  ويفسد الطاغية، يفسد فالطغيان. الفساد إال الطغيان
 النظيف، ليمالس خطها ع  احلياة وحيول. احلياة جوانب كل يف واالرتباطات العالقات يفسد
«حبال األرض يف اإلنسان خالفة معه تستقيم ال آخر خط إىل الباين، املعمر

(2). 

 ڃ ڃ ڄ ڄ) :ويف هذا املظهر جند أيضا قول هللا تعاىل حكاية ع  فرعون 

]سورة  (ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
 .[87الزخرف:
فإذا رأيت احللكام يف جمتمع أو بلد ينظرون للمال العام على أنه ماهلم، وأهنم فضلوا به  

 على غريهم، فاعلم أن الفساد ينخر ذلك البلد أو ذاك اجملتمع.

 لنعيما م  فيه أان ما القوم أيها (ڌ ڌ) » يف تفسري اآلية: عند الطربي 
به استدراجا  مبلكه، ومبا قد م  هللا عليه افتخر اللسان، ي  وعِ  الفقر م  موسى فيه وما واخلري،

  م وحسب أنه إمنا أوتيه م  تلقا  نفسه كما قال قارون، وأن موسى مل يؤت ذلك، فنسبه
 م  به أييت فيما حمقا كان لو  موسى أبن قومه جهلة على حمتجا املهانة إىل ذلك أجل

 فيه وه الذي مثل والنعمة، امللك م  نفسه ألكسب سحرا، ذلك يك  ومل والعرب، اآلايت
«إايه إبمالئه منه واغرتارا ابهلل جهال ذلك م 

(1). 

                                                             

 (.1204، ص6، )جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (2)
 (.627، ص12، )ججامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،  (1)
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إذا ظهر فيهم الفساد، وصار أسلوب حياة،  -يف كل زمان -وكذلك أصحاب السلطة  
ملوسى  ل فرعونقا جعلوا كثرة املال عالمة على صدق القائل، وأنه أهل ألن يكون سيدا، كما

: (ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ) [ سورة

 .[51الزخرف:
إذا عم جمتمعا انقلبت فيه املوازي ، وصار اجملتمع يؤم  ابحملسوسات املشاهدة،  ن الفسادإ 

أكثر م  إميانه ابلغيبيات، يلعب الطغاة املفسدون بعقول اجلماهري، ويلهوهنا ابملتاع القريب 
 .(2) قي الباقي، أسوة إبمام املفسدي ، فرعونيالزائل ع  امللك احلق

 .احلرم الرشيد بدال مناسدين للرتف احلرام الف نشغالمظهر ا: اثنًيا
الطغمة احلاكمة يف الدولة، م  مظاهر الفساد يف اجملال السياسي تكدس املال عند  

يف الرتف بشكل وااح، وهذا مؤذ هبالك األمم والشعوب، وعدم استقرار األنظمة  واهنماكها
]سورة  (ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ) السياسية، قال تعاىل:

 .[226هود:

 :ذكره تعاىل يقول ،(ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ): وقوله»يقول الطربي:  
ېئ ېئ ): اىلقوله تع قتادة ع  ...فيه أترفوا ما ابهلل فكفروا أنفسهم ظلموا الذي  واتبع

ېئ ېئ ېئ ): تعاىل ع  جماهد، يف قول هللادنياهم،  م  ،(ېئ ىئ ىئ ىئ

«.ملكهم وجتربهم، وتركوا احلق ، قال: يف(ىئ ىئ ىئ
(1). 

 اتبعوا: أي (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ): تعاىل قوله»وقال اب  اجلوزي: 
 آثروا: الفرا  قال .ترفهم م  ينقص ما يقبلوا فلم نعيمهم، استدامة مع فيه أترفوا ما ظلمهم مع

                                                             

 (.1221، ص5، )جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (2)
 (.512، ص25)ج  جامع البيان عن أتويل آي القرآن،الطربي،  (1)
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«اآلخرة أمر على اللذات
(2). 

 م  فيه رفواأت ما األكثرون واتبع»: يف قوله رشيد راا إىل هذا املعين يذهب الشيخو  
 بطرهمو  بظلمهم ملكهم هللا أزال: أي وللناس؛ ألنفسهم ظاملني وكانوا واللذات، الشهوات
«األرض يف لإلصالح وتركهم

(1). 
كل آية   ، ألناملسلمني م  للعصاة موعظةواآلية مع أهنا تتحدث ع  الكافري  فإهنا  

 مبثل وصفهم على قدر ما اتصف بهوردت يف الكفار يدخل فيها كل م  اتصف 

أن ترفهم هذا انتج  (ېئ ېئ ېئ)يظهر م  الستتتتتياق ويقول الشتتتتتعراوي:  
لنعمة أي مد هلم يف ا (ىئ)، وقوله عيةر احلرام اليت مجعوا بطرق غري شتتتاألموال أكل ع  

 .(1) ليأخذهم اخذ عزيز مقتدر

 .: مظهر انوتشار اليساطة واحملسيبيةاثلثًا
 املناصب واحلقوق بغري استحقاق هلايف الوصول إىل  

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ائ ەئ ائ ى ې ې ى)يقول تعاىل: 

 .[85:النسا سورة ] (ی ىئ ی ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ
 ذلك  م نصيب له كان خري، عليه فرتتب أمر، يف سعى م أي »قال اب  كثري:    
 الذي األمر ذلك م  وزر عليه يكون: أي (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)

 تسجروا شفعياا)): قال  هللا رسول أن الصحيح يف ثبت كما ،(4) ونيته سعيه على ترتب

                                                             

 (.408، ص1، )جزاد املسري يف علم الوتفسرياب  اجلوزي،  (2)
 (.10، ص2، )جتفسري املناررشيد راا،  (1)
 (.6747، ص22، )جتفسري الشعراويالشعراوي،  (1)
 (.115، ص1)ج تفسري القرآن العظيم،اب  كثري،  (4)
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 .(2)« ((شاء ما نبيه لسان على هللا ويقضي
 الدي ، يف جيوز ما احلسنة :ذكر أبن ن ذكر األقوال يف الشفاعة،القرطيب بعد أوجند  
 .(1) واعترب هذا القول جامعا. فيه جيوز ال ما والسيئة

 .: مظاهر أخرىرابًعا
 املكان غري يف املناسب الشخص عدم احرتام معيار الكفا ة يف تولية الوظائف )واع .أ

 .املناسب(
 .قي يف الوظائف حسب الوال  ال الكفا ة والفاعليةوأن يكون التوظيف والرت  .ب
 ، وذلك يربز يف التمييز يف تطبيق القانون على اجلميع.عدم املساواة أمام القانون .ج
 قيادة سياسية غري قادرة على النهوض مبصاحل الوط  واملواط .وجود  .د
 استغالل النفوذ. .ه
 غياب احملاسبة. .و

                                                             

(، رقم: 221، ص1، ابب التحريض على الصتتتتتتتدقة والشتتتتتتتفاعة فيها، )ج، صننننننحيح البخارييف أخرجه البخاري (2)
(2411.) 
 (.  125، ص5، )جاجلامع ألحرام القرآنالقرطيب،  (1)
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 املبحث الرابع

 آاثر الفساد املايل
 ويتضم  أربعة مطالب:

 .املطلب األول: اآلاثر األخالقية 
  االجوتماعيةاملطلب الثاين: اآلاثر. 
  االقوتصاديةاملطلب الثالث: اآلاثر. 
  :اآلاثر السياسية.املطلب الرابع 

للفساد عموما آاثر سلبية سوا  أكان ذلك على املستوى االجتماعي واألخالقي أم 
على املستوى االقتصادي والسياسي، وذلك أن الفساد، يقوم به فرد أو أفراد ولك  نتائجه 

 ىئ مئ حئ جئ ی ی)الكارثية تعم اجلميع، الفاعل وغريه. ودليل ذلك قوله تعاىل: 

 واحلديث:، [42الروم:سورة ] (حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ
 .(2)((نعم إذا كثر اخلبث :هنلك وفينا الصاحلين؟ قالأ))

 مطالب: أربعةوسنقسم احلديث ع  هذا املبحث إىل  

 .املطلب األول: اآلاثر األخالقية للفساد املايل
إن ظهور وانتشار الفساد املايل، يف جمتمع ما، له آاثره املدمرة سوا  يف الناحية األخالقية  

و أ واالجتماعية، ألن الفساد كتلة مرتابطة، م  أصابه شي  منها أصابه ابقيها إن عاجال
آجال، فإذا فسد اإلنسان ماليا، جره ذلك للفساد األخالقي، مث يكرب ذلك الفساد وتتنقل 
عدواه، حىت يصري فسادا اجتماعيا، مث ظاهرة سياسية، وما إن يظ  صاحب الفساد أنه يعيش 

 ية.ر الفساد احلتمية، وم  أخطر تلك اآلاثر األخالقيف رغد واطمئنان، حىت تبدأ تالحقه آاث

                                                             

 (.1146، رقم: )218، ص4، ابب قصة أيجوج ومأجوج، ج، صحيح البخارييف أخرجه البخاري (2)
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 .حتلل اجملوتمع من القيم النبيلة :أوالً 

سورة ] (ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ک گ گ گ) قال تعاىل: 
 [22البقرة:

 ليهماإ يضيفون بل واخلداع، الكذب حد عند يقفون ال إهنم» يقول صاحب الظالل: 
 أنفسهم ع  ينفوا أبن يكتفوا مل .(ک گ گ گ گ ڳ ڳ): واالدعا  السفه

 فسدوني . والذي (ڳ ڳ ڱ ڱ): والتربير التبجح إىل جتاوزوه بل اإلفساد،
 خمتلة ملوازي ا ألن يقولوهنا. زمان كل يف جدا كثريون مصلحون، إهنم: ويقولون الفساد، أشنع
 والذي  .والقيم  املوازي سائر اختلت النفس يف والتجرد اإلخالص ميزان اختل ومىت. أيديهم يف
 والصالح الشرو  اخلري ميزان ألن أعماهلم، بفساد يشعروا أن يتعذر هلل سريرهتم خيلصون ال

 .(2)«...رابنية قاعدة إىل يثوب وال الذاتية، األهوا  مع يتأرجح نفوسهم يف والفساد
 إىل الرجوع  م بد وال. وختتل املوازي  تضطرب حىت الفساد يعم فقد»ويقول أيضا:  
 أخرى قاعدة ىلإ يستند. واملنكر وللمعروف والرذيلة، وللفضيلة وللشر، للخري اثبت تصور
«األجيال م  جيل يف الناس اصطالح غري

(1). 
 هللا رسول هدع على كانوا الذي  املنافقني يف نزلت فله رأي يف ذلك أبهناالطربي أما  
، (1) قيامةال يوم إىل بعدهم املنافقني م  صفتهم مبثل كان م  كل هبا معنيا كان وإن. 

 (چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ) ويقول تعاىل: 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ)

 .[80-72القصص:سورة] (گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ
ا نرى الفساد املايل كان سببا النقالب املوازي  وتبدل القيم، فهؤال  العامة، فهنا أيض   

                                                             

 (.44، ص2، )جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (2)
 (.447، ص2املصدر السابق، )ج (1)
 (.182ص، 2، )ججامع البيان عن أتويل آي القرآنينظر: الطربي،  (1)
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وما ميلك م  مال، فتمنوا حالة قارون، ولك  البقية جعلوا قيمة اإلنسان ما يلبس م  زينة 
الباقية م  الذي  سلموا م  الفساد كان تصورهم خيتلف ع  تصور أولئك، ألهنم متمسكون 

 ابلقيم الشرعية النبيلة، فردوا أبن راا هللا وما عنده خري مل  آم  ابهلل وعمل صاحلا.
ليهم ، وبني الذي  يريدون احلياة الدنيا، ملا مر عبني الذي  أتوا العلم احوار تعرض اآلية  

مثل  ا، فتمنو ؟حتصيل املال وال يسألون مم حصلإال قارون يف زينته، فأعجب به الذي  يهمهم 
ن ثواب هللا أب، وما عند قارون، فأجاهبم الذي  أتوا العلم أبنه ال ينبغي متين حال أهل الدنيا

اه اال الصابرون، م ال يلقلالذي توصل له الذي  أوتوا الع خري للمؤمنني، مث تعقب اآلية أبن هذا
 .(2) الذي  صربوا ع  حتصيل املال ابلفساد، وآثروا ما عند هللا م  جزيل الثواب

ومكان توجد طائفة م  الناس ينظرون إىل صاحب املال والزينة، معجبني  زمان كل ويف 
يف حصل على ك  :أسئلة م  قبيل)به ومبا عنده، ولك  ال يكلفون أنفسهم عنا  اجلواب على 

وما هو الثم  الذي دفع م  دينه  ها؟ هل هي شرعية أم ال؟وما هي الوسيلة اليت اختذ ؟هذا
 ابهلل صلوناملت  يتهافتون حوله مقلدي  ومطيعني، أماوم  مث؟(. وأخالقه ليحصل على هذا

 هم وهؤال . املتاعو  والزينة املال قيم غري أخرى قيم نفوسهم ويف احلياة، يقيم آخر ميزان فلهم
ڎ ) :التقومي حق احلياة به يقومون الذي الصحيح العلم ،(ڎ ڈ ڈ)

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 .(1) قارون عند مما خري هللا عند وما الزينة، هذه م  خري هللا ثواب .(گ
وهكذا تتأثر العامة حني يتعراون للفتنة م  الفاسدي ، فيظهرون مظهر األهبة تتبعهم  

األتباع وحتيط هبم األعوان، وقصدهم هبا هو لفت أنظار العامة إليهم فتعجب هبم بدل أن  
شأنه، ولكنه  الفاسد مهما عالكر واألخذ على يد كان املطلوب منها هو إنكار هذا املن

ل هذه احلال، يف مث س يتقطعون أسفا على أهنم مل يكونواتبدل القيم، جيعل اعاف النفو 

                                                             

 (.612، ص22، )ججامع البيان عن أتويل آي القرآنينظر: الطربي،  (2)
 (.1721، ص5، )جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (1)
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ويتمنون احلصول عليها. انسني أو متجاهلني نصيحة أهل العلم هلم أبن ما عند هللا خري 
(2)وأبقى

. 
قوم شعيب ملا  وقد قالهكذا يتجلى أتثري املفسدي  يف زعزعة قيم اجملتمع واحنرافها.  

 ۀ ۀ) فشا فيهم الفساد، اعرتااا على نيب هللا ملا أراد أن ينهاهم عنه:

 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .[87هود:سورة ] (ۆ ۇ

 .سهيلة تعاطي الرذيلة، والسريت عن املنرر :اثنًيا
إن الفساد املايل معصية بل هو م  أمهات املعاصي، وال عجب أن كانت إحدى أكرب  

ال يف ، وهل هناك معصية يتعاطاها الناس ال يستخدم امل"تعاطي الراب"الكبائر تتعلق به وهي 
 يك  يف اجملتمع ظاهرة املختلفة وملسبيل احلصول عليها، وعليه فإنه إذا انتشر الفساد املايل مب

 ڤ ٹ) م  ينهى ع  هذه املعصية، تعرض اجملتمع لعقاب هللا كما قال تعاىل:

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[12-15]سورة املائدة: (ڎ
 واملنكر للشر تسمح ال الصاحل اجملتمع طبيعة ولك  الشذوذ، م  ختلو نعم اجملتمعات ال 

بل العكس يف اجملتمع الصاحل يكون فعل الشر أصعب م  فعل اخلري، وحني  عرفا يصبحا أن
 موعاتجم أو أفراد يف الفساد ينحصر وعندئذ .حيصل ذلك ينزوي الشر وتنحسر دوافعه

 .(1) ابلسيطرة هلا يسمح وال اجملتمع، يطاردها

                                                             

(. االناشتر: دار 182، ص20)ج، الوتفسري القرآين للقرآنه( 2120اخلطيب، عبد الكرمي يونس، )املتو : بعد  (2)
 القاهرة، د.ت.د.ط.، الفكر العريب

 (.248، ص1، )جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (1)
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 أبن هما فقالنيب الشعراويوقد فرق  صيان والعدوان،عواآلية هنا وصفت بين إسرائيل ابل 
 أيضا   فهو تدا االع أما الغري، إىل تتعدى ال اليت اخلاصة أموره ويف اإلنسان ذات يف :العصيان
 نفسه يعاقب مناإ وارب مثال لذلك ابحلاقد فهو يعصي ألنه. الغري إىل متعدية ولكنها معصية
 .غريه يضر فهو ياملرتش أوطبعا إذا مل ترتب عليه فعل، أما العدوان فمثل له ابلسارق  ،حبقده

الفساد معرض  يهف إسرائيل على هذا مجعوا بني الشري  املعصية والعدوان، وأي جمتمع شاع بنوو 
 .(2) اللعنةألن يقع يف تلك العقوبة وتلك 

 تلكم كانت بعض أهم اآلاثر األخالقية للفساد املايل، واآلن إىل آاثره االجتماعية. 

 .املطلب الثاين: اآلاثر االجوتماعية للفساد املايل
فإن آاثره على املستوى كما رأينا آاثر الفساد املايل على املستوى األخالقي،  

، أكرب بكثري، ذلك أن كل أثر أخالقي، مآله حتما مع التطور واالنتشار، أن يصري االجتماعي
 :لك اآلاثر االجتماعية نورد ما أييتأثرا اجتماعيا، وم  أهم ت

 :البغي واملسارعة إىل اإلمث: أوالً 

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ)قال تعاىل:  

 .[61املائدة:سورة ] (ۓ
وإهنا سنة هللا يف اجملتمعات حني تفسد، بل يتعدى األمر إىل أن حيصل هذا التسارع  

إىل الفساد، م  طبقات اجملتمع الضعيفة، بعضها على بعض، واجلميع يف تسابق إىل انتهاك 
: تعاىل قال. اخلري يف األمر أكثر يف يستعمل إمنا املسارعة لفظ»يقول الرازي:  حرمات هللا.

 ،[56]سورة املؤمنون: (ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ) ،[224]سورة آل عمران: (ى ې ې)
 أهنم وهي ة،لفائد املسارعة لفظ ذكر تعاىل أنه إال العجلة، لفظ املواع هبذا الالئق فكان

                                                             

 (.1114، ص6، )جتفسري الشعراويالشعراوي،  (2)
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«فيه حمقون كأهنم املنكرات هذه على يقدمون كانوا
(2). 

 يف ابقاتس يتسابقون كأمنا القوم تصور مفاعلة، واملسارعة»يقول صاحب الظالل:  
 م  حالة ورتص ولكنها والتشنيع، للتبشيع ترسم صورة وهي. احلرام وأكل والعدوان، اإلمث

«لشرا ويسيطر القيم وتسقط الفساد فيها يستشري حني واجلماعات النفوس حاالت
(1). 

 تدل «فسان» كلمة مثل مثلها «سارع» كلمة أن نلحظ»ويف نفس املعىن يقول الشعراوي: 
 غاية العدوانو  األمث كأن والعدوان، اإلمث على يتسابقون كأهنم سباق؛ يف أانسا هناك أن على

«قلوهبم مع ومتفقة أذهاهنم، يف منصوبة
(1). 

 :انوتشار البطالة والرسل يف اجملوتمع اثنًيا
ذلك أنه إذا كان الفساد شائعا يف جمتمع، ترك أكثر الناس العمل حبجة أنه ال توجد  

منافسة شريفة، ألن املفسدي  وذوي املناصب الرفيعة هم م  سيحصلون على الرتاخيص 
للمشاريع ذات الدخل الكبري، وهبذا تتخلق طبقة مهمشة اقتصاداي، واجتماعيا لديها شعور 

 أثره البالغ يف زعزعة أم  اجملتمع.ابلغنب واحلرمان، وهلذا 
وهذا األثر وردت اآلايت يف تنفري الناس منه، واحلض على عكسه وهو العمل والسعي  

 يف األرض م  أجل نيل فضل هللا تعاىل.

 (ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٹ)قال تعاىل: 
 .[25امللك:سورة ]

يقول: امشوا يف  (ڤ ڤ ڤ)قوله:  وجماهد ع  اب  عباس»يقول الطربي:  
«أطرافها

م: فقال بعضه (ڤ)اختلف أهل العلم يف معىن » :مث يقول الطربي .(4)
                                                             

(2 h الرازي )(121، ص 21)ج مفاتيح الغيب أو الوتفسري الربري 
 (.218، ص1، )جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (1)
 (1158/ 6) تفسري الشعراوي،( الشعراوي، 1)
 (.521، ص11، )جلقرآنجامع البيان عن أتويل آي االطربي،  (4)
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 عندي القولني وأوىل» مث قال: : أطرافها ونواحيها.(ڤ)مناكبها: جباهلا. وقال آخرون: 
 ظرين نواحيها أن وذلك وجوانبها، نواحيها يف فامشوا: ذلك معىن: قال م  قول ابلصواب
 هللا رزق م  وكلوا: يقول (ڤ ڦ ڦڦ): أطرافه، وقوله م  هي اليت اإلنسان مناكب
«األرض مناكب م  لكم أخرجه الذي

(2). 
واآلية دعوة إىل العمل والسعي يف األرض ويف اروهبا املختلفة، فالذي بسط األرض  
و مل ، فإن هم تكاسلوا أاخلريات دعا عباده إىل التحرك يف األرض واألكل م  رزقهها عوأود

م م  أتباعه عكس ما يريده اإلسال سهم حقها يف احلياة الكرمية وذهبوايفعلوا فقد خبسوا أنف
 .(1) م  عمارة األرض واستغالل القوى الكامنة يف الطبيعة

 قادر هأن فإما عاراي جائعا فقريا رأيتوهو أنك إذا  :أما الشتتتتتتعراوي فيضتتتتتترب لنا مثال 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ  ): تعاىل قوله وخالف الستتعي ع  قعد لكنه العمل على

  يف له هللا جعله الذي حقه حرموه العاملني القادري  أن: أو، [25امللك:ستتتتتتتتتتتتتتورة ] (ڄ
 .(1)[22:الذارايتسورة ] (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ): تعاىل قوله وخالفوا أمواهلم،

  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ڤ) وقال تعاىل: 

 .[20اجلمعة:سورة ] (ڃ ڄ ڄ ڄ
 ن للمؤمنني، أحدمها متعلق ابلدنيا والثاين يتعلق ابلدي ،ان أو توجيهايف اآلية ندا   

وكالمها أمر م  هللا يلزم العمل به، ألن هذا الدي  ال يقبل انعزال الدنيا حبجة الدي ، وال 
 .(4) ذي  التوجيهني ، ولك  ميشي املؤم  هباإلنغماس يف الدنيا واالبتعاد ع  الدي

ن على أن املسلم مطالب ابلعمل والسعي يف األرض، وأنه املفسري  جممعو فوااح أن  
                                                             

 (.521، ص11، )ج جامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،  (2)
 (.2060، ص25)ج الوتفسري القرآين للقرآن، ينظر: اخلطيب، عبد الكرمي يونس (1)
 (.20206، ص26، )جتفسري الشعراويينظر: الشعراوي،  (1)
 (.182، ص2، )جتفسري الشعراويالشعراوي، ينظر:  (4)



205 

 

خالفه ، ومنطوق القرآن والسنة، و بذلك تتحقق رفاهية الناس، وهذا هو املوافق ملقصد الشرع
 يؤدي إىل فساد األرض وتعطل مصاحل الناس.

 :تفرك اجملوتمع، وقطع األرحام، وانوتشار اجلرمية: اثلثًا
الذي  متاسك اجملتمع، وذلك أن اجملتمع تنجم ع  الفساد املايل، اعف وم  اآلاثر اليت 

 هتيئة ىلينتشر فيه الفساد، تكثر فيه اجلرائم، وتقطع فيه األرحام، مث إن الفساد أيضا يؤدي إ
أتخريه وهو  وبضياع حقه أوذلك أن م  يقع عليه الفساد ويتضرر الفرد الرتكاب اجلرائم، 

م  املمارسات قد تلجؤه إىل ردة فعل، فريتكب احملظور مما خيل ابأليستحق التقدمي، فأن هذه 
 .(2) أو صارت ظاهرة االجتماعي، ال سيما إذا حصلت ردة الفعل م  أفراد عدة

سورة ] (ڎ ڎ ڌ ڍ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ) قال هللا تعاىل:

 .[11حممد:
 توليتم إن سيتمع فهل املعىن األول: القرطيب يف اآلية أقواال تواح معىن الفساد:نقل  
 توليتم إن سيتمع فهل املعىن الثاين:. الرشا أبخذ األرض يف تفسدوا أن حكاما فجعلتم احلكم
 الطاعة ع  تمتولي إن عسيتم فهل واملعىن الثالث:. ابلظلم األرض يف تفسدوا أن األمة أمر
ل يف ويظهر أنه قدم املعىن الذي يدخ .(1) األرحام وقطع ابملعاصي األرض يف تفسدوا أن

 قبل غريه. مع دخوله يف عموم املعاين األخرى. الفساد املايل وهو أخذ الرشوة،

 :االنوتماء للمجوتمع ولليطن اهوتزاز مشاعر: رابًعا
 يك  للوط  إن ملللمجتمع و اعف االنتما  يولد بال شك، اآلاثر السابقة إن انتشار  

غيابه ابلكلية، وهو يصادم مبادئ أساسية يف الدي ؛ ألن حب الوط  واالنتما  له م  
هللا إنك خلري أرض و))م  مكة مهاجر ا استدار إليها وقال:  اإلسالم، فعندما خرج النيب 

                                                             

 .الننننننفسننننننننننننننننناد املننننننايل وأثننننننره عننننننلننننننى الننننننفننننننرد واجملننننننوتننننننمننننننع عصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام التتتتتتتتبشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتري، حبتتتتتتتتث بتتتتتتتتعتتتتتتتتنتتتتتتتتوان،-((2
http://www.almahdara.com/ar/vb7/showthread.php?p=1211. 

 .145، ص26ج  اجلامع ألحرام القرآن،القرطيب،  (1)
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أي بلدة ال تقدر و . (2)((خرجوهللا وأحب أرض هللا إىل هللا، وليال أين أخرجو منك ما 
فقد ت املتميزي  فيها، أو ال حيصل فيها أصحاب احلقوق على حقوقهم، فهي بلدة جديرة أبن

، وهلذا حرص القرآن على التوزيع العادل للثروات، وهذا مواطنيها الشعور ابالنتما  الوطين
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ)وااح جدا يف التعقيب على آية الفي  بقوله تعاىل: 

 ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک گ

]سورة  (ے ے ھ ھ ھھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

«أي تتداولوهنا وال جتعلون للفقرا  منها نصيبا» .[7احلشر:
(1). 

 :الفساد يزيد من الفقر: خامًسا
ل الثروات عم  حيث إنه جيوذلك الفقر  م  األستتتتتباب اليت تزيديعترب الفستتتتتاد ستتتتتببا 

تذهب إىل جيوب  ،الب تكفي الشتتتتتتتتتتتتعب ليعيش حياة كرمية، واليت يف الغيتمتع هبا البلداليت 
 .(1) تشر فيها الفساد يكثر فيها الفقر، ولذلك جند دائما أن الدول اليت ينأهل الفساد

تقرير صتتتتادر ع  األمم املتحدة أن تفشتتتتي الفستتتتاد اإلدراي يف أفغانستتتتتان  ،عترباوقد 
 .(4) فاقم حالة الفقر ابلبالد وواع الفقرا  حتت سطوة األقواي 

 :املطلب الثالث: اآلاثر االقوتصادية للفساد املايل
اد رة لالقتصره املدمكما أن للفساد املايل آاثره االجتماعية واألخالقية السابقة، فله آاث 

 وم  أوهلا:

                                                             

 بصحته.(. حكم األلباين 121، رقم: )107، ص6، ابب يف فضل مكة، جسنن الرتمذيأخرجه الرتمذي يف،  (2)
(1 h الرازي )(171، ص 2)ج مفاتيح الغيب أو الوتفسري الربري 
، اتتم  وقائع 264-261، صالفسنناد االقوتصننادي من منظير االقوتصنناد اإلسننالمياملومين حممد حبث بعنوان:  (1)

احلننناكمينننة م. بعنوان: 22/22/1024-28املؤمتر العلمي احملكم الثتتتتالتتتتث لكليتتتتة إدارة األعمتتتتال، عجلون، األردن، 
 . حترير، حممد شوايت،والفساد املايل واإلداري

(4)http://www.aljazeera.net/news/international/1020/1/12/ .اجلزيرة نت 

http://www.aljazeera.net/news/international/2010/3/31/
http://www.aljazeera.net/news/international/2010/3/31/
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 :كنز املال وعدم اسوتثماره فيما ينفع الناس: أوالً 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ) قال تعاىل: ،وهو ما حرمه الشرع احلنيف 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

]سورة  (ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .[60التوبة:

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ): ذكره تعاىل يقول: جعفر أبو قال»

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) الذي  معهم اأيض   وأيكلها ،(چ چ

« (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
(2). 

فوااح م  تعليق الطربي، أن القرآن سو ى بني أولئك، املنصوص عليهم هنا بلفظ:  
أكل أموال الناس ابلباطل، م  األحبار والرهبان، وبني الفاسدي  ماليا بسبب كنز املال، 

 .فكالمها آكل أموال الناس ابلباطل
د وغريه، فم  ساويعترب الكنز فسادا، إذا مل تؤد منه الزكاة، وتلك عالمة فارقة بني الف 

حيصل على املال بطرق الفساد، ال يريد أن تعرف حقيقة ماله وال مقداره، وابلتايل تضيع فيه 
 حقوق الفقرا ، وال تؤخذ م  الضرائب، وهبذا املعىن فسر بعض املفسرون الكنز.

 مال لك هو: بعضهم فقال، (الكنز) معىن يف العلم أهل واختلف»يقول الطربي:  
 وال ،(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ): بقوله وعىن: قالوا. زكاته تؤد فلم الزكاة، فيه وجبت
«زكاهتا يؤدون

(1). 
 حة،ابلص ذلك يف األقوال وأوىل»ولكنه رجح هذا القول قائال:  ،وذكر أقواال أخرى 
 احبهص على حيرم بكنز فليس زكاته أديت مال كل أن م : عمر اب  ع  ذكر الذي القول

                                                             

 (.127، ص24، )ججامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،  (2)
 (.127، ص24، )جالسابقاملصدر (1)
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 يتفضل أن الإ هللا، وعيد مستحق معاقب فصاحبه زكاته تؤد مل مال كل وأن كثر، وإن اكتنازه
«الزكاة فيه جيب مما كان إذا قل، وإن بعفوه عليه هللا

(2). 
 الناس إنف الناس، ر وس م  الثالث القسم هم هؤال »وعلق اب  كثري على اآلية قائال:  
 دتفس هؤال  أحوال فسدت فإذا األموال، أرابب وعلى العباد، وعلى العلما ، على عالة

«الناس أحوال
 املبارك: اب  قال وكما (1)

 وهننننننل أفسنننننننننننننننند الننننننديننننن إال املننننلنننني 
 

 .( 4)( 1)؟وأحنننننبننننننار سنننننننننننننننيء ورهنننننبنننننناهنننننننا ***

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ) :مستحقيه بني الفي  قسمة تعليل يف تعاىل وقال» 

 حمصورا، يف املال يكون لئال أي املتداول، املال الدال بضم والدولة، [7احلشر: سورة ] (ںں
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ): تعاىل وقال. وحدهم بينهم أوال  متد األغنيا 

 املنع هو الكنز إخل،.. . [14التوبة:سورة ] (ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
«للناس انفعا املال به يكون الذي التداول م 

(5). 

 :لقذرأنياع من املمارسات تقع حتو ظاهرة االقوتصاد ا انوتشار :اثنًيا
ارة : الدعارة، وجتويدخل ام  هذا النوع م  االقتصاد مجلة م  املماراسات احملرمة حنو 

املخدرات، وهتريب السلع غري املسموح بتداوهلا، وجتارة السالح غري املشروعة، وجتارة األطفال، 

                                                             

 (.111، ص24، )ججامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،  (2)
 (.211، ص4، )ج تفسري القرآن العظيم اب  كثري، (1)
از التتذهيب )املتو : التتذهيب،  (1) سنننننننننننري أعالم  ه(،748مشس التتدي  أبو عبتتد هللا حممتتد ب  أمحتتد ب  عثمتتان ب  قتَتاميتتى

م(، 2285-ه2405، 1احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط، )مؤسسة الرسالة، ط، حتقيق: جمموعة م  النبالء
 (.121، ص21)ج
، 21  املبارك. )ج،ال بسنننري أعالم النبالءمل أجد البيت يف دواوي  الشتتتعر وال كتب اللغة لك  نستتتبه الذهيب، يف  ((4
 (.121ص 
 .(114، ص22، )جتفسري املنار رشيد راا، (5)
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 .(2) وجتارة األعضا  البشرية، وغري ذلك
وقد جا  يف القرآن النهي ع  بعض تلك املمارسات، ليقاس عليه مامل يذكر، وذلك يف  

 پ ٻ پ ٻ ٱ ٻ ٻ) قال تعاىل:هني هللا تعاىل ع  امليسر والقمار، 

 .[20املائدة:سورة ] (ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 اجلاهلية يف الرجل كان: عباس اب  قال. ابألزالم العرب قمار: امليسر»قال القرطيب: 

 كل: وقيل. يةاآل فنزلت وأهله، مباله ذهب صاحبه قمر فأيهما وماله أهله على الرجل خياطر
ميسر  الشطرنج). قال علي ب  أيب طالب: امليسر.. فهو وشطرنج نرد م  قمار فيه شي 
 .(1)«( و ميسر عند مالك وغريه م  العلماوكل ما قومر به فه قال القرطيب: « (العجم
 أكثر ييجهت» اجتماعية، منهاومع ما فيه م  املفاسد املالية فإن فيه مفاسد نفسية  

 احلسدو  واحلقد والبغض والعداوة والغضب والكرب والبخل احلرص وهي الذميمة الصفات
«السبيل سوا  ع  العبد يضل وهبا وأشباهها،

(1). 

 :قبيل الرشية واَلدية: اثلثًا
لى قضا  فال أيم  أفراده ع ،تعترب الرشوة م  األمراض االجتماعية اليت هتدد اجملتمع 

صيب ومظاهر الفساد اليت ت آاثرم  أخطر  يمصاحلهم وإمنا يكونون دائما يف قلق وايق وه
 وهي اعتدا  على مال الدافع ،احلياة العامة واخلاصة فال تؤدى األعمال على النحو الواجب

 ڱ ڱ ڱ) تعاىل: قال، ابإلمجاعللظلم يف اجملتمع. وم  هنا كانت حمرمة  ونشر

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

                                                             

 .الفساد املايل وأثره على الفرد واجملوتمع عصام البشري، حبث بعنوان، (2)
 (.51-51، ص1، )جاجلامع ألحرام القرآنالقرطيب،  (1)
)دار  روح البيانه(، 2217، املوىل أبو الفدا  )املتو : حقي ب  مصتتتتتتطفى اإلستتتتتتتانبويل احلنفيإ اعيل ، اخللويت (1)

 (.417، ص1، )جالفكر، بريوت، د.ت(
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 :هقول يف جماهد ع  محيد ب  وعبد منصور ب  سعيد أخرج» .[288البقرة:سورة ] (ھ
 تعلم وأنت ختاصم ال: قال (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)
 أنتو  احلكام إىل أخيك مبال تدل ال: قال اآلية يف قتادة ع  املنذر اب  ظامل، وأخرج أنك
«عليك حراما كان شيئا لك حيل ال قضا ه فإن ظامل أنك تعلم

سبحانه وتعاىل هنى  فاهلل، (2)
إبعطا  الرشوة إىل احلكام ملساعدهتم يف أكل أموال هنا ع  أكل أموال الناس ابلباطل وذلك 

 .(1) يعلمون أنه ال حق هلم فيه وهم ،الناس ابلباطل
وللرشوة أثرها البالغ على االقتصاد، حيث إن دفعها م  أجل احلصول على عقود  

للدولة، قليلة الفائدة، على الدولة ويف املقابل أيخذ املرتشي ماال مقدرا حلسابه اخلاص، يدفعه 
 القومي.مل  يريد احلصول على الصفقة، فيؤدي ذلك إىل إهناك االقتصاد 

:  قوالن فيتته :[14التوبتتة:ستتتتتتتتتتتتتتتورة ] (ڃ چ چ): قولتته»قتتال اب  العريب: 
 م  ليه؛إ تستتبب كأهنا ابطل، إىل التوصتتل هبا قصتتد هدية كل وهي ابلرشتتا، أكلها :أحدمها

مثنا للجاه فهي  كانت وإن ستتتتتتتتتتتحت، فهو للحكم مثنا كانت فإن احلبل؛ وهو الرشتتتتتتتتتتتا ،
يصتتتتتتتتتتل ، وهو الذي (1)((ن هللا الراشنننننننني واملرتشنننننننني، والرائشعل)): مكروهة؛ قال النيب 

«، ويتوسط لذلك معهمابينهما
(4). 

 الباطل مراتب: وهذا وجه شرعي بدون أكلها ابلباطل أكلها ومعىن 
 .واحليلة والسرقة كالغصب ابطال كونه يف صريح ما هو :األوىل

 مثل وهذا همعن خفيا كان وقد الباطل م  أنه فبني ابلباطل الشرع أحلقه ما :الثانية

                                                             

بريوت، د.ت. الدر  ،ه(، دار الفكر222الستتتتتتتيوطي، عبد الرمح  ب  أيب بكر، جالل الدي  الستتتتتتتيوطي )املتو :  (2)
 (482، ص2املنثور يف التفسري ابملأثور، )ج

 .الفساد املايل وأثره على الفرد واجملوتمع عصام البشري، حبث بعنوان،( 1)
 وقال احملقق: صحيح لغريه، وهذا إسناد حس .(، 2011( برقم: )8، ص25، )جاملسند ( أخرجه أمحد يف1)
 (.486-485، ص1، )جأحرام القرآن، العريباب   (4)
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 رشوة ومثل ،[175: البقرةسورة ] (ٿ ٿ ٿ ٿٹ): قالوا فإهنم الراب
 احلكام.

 وهذا لنظر،اب الباطل وصف فيه يتحقق فما ذلك، م  العلما  استنبطه ما» :الثالثة
«ومضيق موسع بني فيه والعلما  الباطل، معىن حتقيق يف لالجتهاد جمال

(2). 

 إىل هبا تدلوا ال أي أتكلوا على عطف (ڻ ڻ ڻ ڻ): تعاىل وقوله 
ا وخص القرآن صورة أخرى ابلنهي مع دخوهل. ابلباطل املال أكل إىل بذلك لتتوسلوا احلكام

نبيه على للت (ڻ ڻ ڻ ڻ)ىل: ايف عموم الصورة األوىل وهي ما عىن بقوله تع
 .(1) غريه آكل بل ماال أيكل مل أنه مع آمث الرشوة شناعتها وأتكيدا على أن م  يدفع

 :الفرص البديلة يف تيفري فرص عمل حقيقية إهدار: رابًعا
وهو أثر انتج ع  األثر السابق أو مكمل له، فإذا وجد اإلنسان املال بطرق سهلة ع   

دم حتمل عطريق الفساد، فإن الفرص البديلة املقابلة تنعدم لعدم االهتمام هبا والبحث عنها، و 
ساد املايل سهلة ميسورة بفعل الفبطرق  تحصيل األموالل ، والسعي بدل ذلكمل البحث عنهاأ

وهذا له خطره على أم  الوط  ابنتشار الفساد أكثر، وانتشار البطالة، واهنيار »واإلداري 
«االقتصاد العام

ونذكر يف هذا اجملال ما ذكره القرآن ع  العبد الصاحل م  حرصه على  .(1)
، نه حيتملو خطر عليها لكأن جيد الناس ما يعملون فيه، فأقدم على خرق سفينة الفقرا ، وه

 يف سبيل اتقا  خطر أكرب وهو غصبها ابلكامل، قال تعاىل حاكيا اعرتاض موسى عليه:

 (ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ۉ ې ۉ ۅ)
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ) . فأجبه بقوله كما ورد يف اآلية:[72الكهف:]سورة 

 .[72الكهف:]سورة  (ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
                                                             

 (.220، ص1، )ج الوتحرير والوتنييرعاشور،  اب  (2)
 (.  220، ص1، )ج الوتحرير والوتنييرعاشور،  اب  (1)
 .الفساد املايل وأثره على الفرد واجملوتمع عصام البشري، حبث بعنوان، (1)
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 :: عزوف الناس عن العملخامًسا
وهو أهم أثر اقتصادي  بسبب ما حيصل هلم م  ظلم م  طرف احلاكم أو حاشيته. 

للفساد يف نظري هو أنه، يفقد الناس جو اجلدية واالنتاجية املبنية على تساوي الفرص، 
والتنافس يف بذل اجلهد م  أجل حتصيل الثروة، ويشيع فيهم بدل ذلك االتكالية، وأن م  

لنهاية إىل ايريد املال عليه أن يسلك طريق احملسوبية والزبونية واالختالس، وهذا كله مؤد يف 
 تزعزع االقتصاد.

فحني يتم إرهاق الناس العاديني ابلضرائب الظاملة ومنعهم م  املشاريع ذات املردودية  
ويف املقابل بذهلا للحاشية املقربة مم  ال حيسنون العمل، فإن الناس يرتكون العمل بقدر ما 

اس عزوفا  عات عزف النجيدون م  مضايقات فإذا كانت املضايقة عامة يف مجيع احلرف والصنا
 كليا ع  العمل، وذهبوا يبحثون ع  أرض أخرى ميكنهم فيها العمل.

 حتصيلها يف آبماهلم ذاهب أمواهلم يف الن اس على العدوان أن   اعلم»يقول اب  خلدون:  
 يف آماهلم ذهبت وإذا ،أيديهم م  اهاهبل انتِ  ،ومصريها غايتها أن   م  حينئذ يرونه ملا واكتساهبا
 يكون نسبتهو  االعتدا  قدر وعلى ذلك يف الس عي ع  أيديهم انقبضت وحتصيلها اكتساهبا
 املعاش أبواب عمجي يف عام ا كثريا االعتدا  كان فإذا االكتساب يف الس عي ع  الر عااي انقباض
 انك وإن أبواهبا مجيع م  بدخوله مجلة ابآلمال لذهابه كذلك الكسب ع  القعود كان

«نسبته على الكسب ع  االنقباض كان يسريا االعتدا 
(2). 

 :احلريمةى يزانية وزادة األعباء علامل عجز :سادًسا
ع   ثال،م وذلك بتقليل اإليرادات بسبب قبول املوظفني للرشوة، مقابل غض الطرف 

جز  م  الضرائب املستحقة على النشاطات االقتصادية، فعندما تكون إدارات الضرائب 
فاسدة فإهنا حَتىرِم الدولة م  موارد مالية مهمة، مث هو أيضا يؤثر على النفقات احلكومية، 

                                                             

اب  خلتدون، عبتد الرمح  ب  حممتد ب  حممتد، اب  خلتدون أبو زيتد، ويل التدي  احلضتتتتتتتتتتتتتتترمي اإلشتتتتتتتتتتتتتتتبيلي )املتو :  (2)
 ،دييان املبوتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب = اتريخ ابن خلدونه(، 808

 (.15ص ،2، )جم(2288-ه2408، 1حتقيق: خليل شحادة، )دار الفكر، بريوت، ط
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توجه نشاطها إىل مشاريع يصعب كشف الفساد فيها، بدل  ةحيث إن احلكومات الفاسد
 نفعا للوط  لك  ميك  كشف الفساد فيها.مشاريع أخرى أكثر 

 َتفيض معدالت االسوتثمار واإلخالل مبياصفات الصفقات والعقيد:: سابًعا
اعفة بعض الدول العربية تستطيع مض»تقول اإلقتصادية الدكتورة هنا  خري الدي :  

 اإذا قلصت الفساد حلدوده الدنيا، وال تتحدث ع  القضا  عليه، إمن %400دخلها القومي 
يف األقطار اليت ال فساد فيها.  %10تقليصه إىل حدوده الدنيا، كلفة االستثمار تقل بنحو 

ألف مهندس وطبيب وابحث تركوا العامل العريب خالل  450ومنظمة العمل العربية تقول إن 
«العقد األخري بسبب إحساسهم ابإلحباط واليأس خاصة عند املؤهلني واملتعلمني

(2)
. 

 فرصا لإلخالل ابلشروط واملواصفات اليت تشرتط يف العقود والصفقات،والفساد يوفر  
وهذا كله له أثره السليب الوااح ، (1) مث إن املستثمر يبتعد ع  البيئة اليت ينتشر فيها الفساد

 على االقتصاد.

 .املطلب الرابع: اآلاثر السياسية للفساد املايل
ية األخالق واالجتماع واالقتصاد، فإن آاثره السياسإذا كانت تلكم آاثر الفساد املايل يف  

مضاعفة، وهي أكثر خطرا، على الفرد واجملتمع والدولة، لتشعب اجلانب  -ال شك تكون-
 السياسي وارتباطه ابلداخل واخلارج، وهذه بعض اآلاثر:

 :تسلط القيى اخلارجية على البلد: أوالً 
لمهم ه ع  محايته ويرهتنون للخارج لعذلك أن البلد الذي ينخره الفساد، يضعف حكام 

                                                             

  الننننننعننننننريبمننننننظنننننناهننننننر وحتنننننندات الننننننفسننننننننننننننننناد يف الننننننعننننننامل اجلتتتتتتتتزيتتتتتتتترة نتتتتتتتتت، بتتتتتتتترانمتتتتتتتتج يف التتتتتتتتعتتتتتتتتمتتتتتتتتق:  ( 2)
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/1002. 

. وينظر أيضتا: 264-261، صالفساد االقوتصادي من منظير االقوتصاد اإلسالمياملومين حممد حبث بعنوان:  (1)
علمي، منشتورات عمادة البحث الظاهرة الفساد اخلطيرة والوتحدي: سياسيا واقوتصادا واجوتماعًيا، عمر احلضترمي، 
 .46، ص1024اجلامعة األردنية. 
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أنه ال سند هلم م  الشعب يف الداخل، وابلتايل يتنازلون ع  مصاحلة وطنية كبرية، م  أجل 
إذا حىت يصبح هو املسيطر على األمور هناك، ف يبقا  عروشهم، مث يتوسع التدخل اخلارج

ة، بل يف وى اخلارجيقام م  الشعب م  يريد تغيري تلك احلال، تعرض للبطش م  طرف الق
 بعض األحيان تغزو البلد كله، أو جتعله يتناحر فيما بينه بدعم بعض القوى اد بعض.

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ ڇ ڍ) قال تعاىل: 

 ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کڑ ڑ

 .[5-4اإلسرا :سورة ] (ں ں ڱ

، ولك  نقول أبن م  أكرب تلك (2) واملفسرون يف هذه اآلية فسروا الفساد ابملعاصي 
املعاصي هو االعتدا  على الناس وأكل أمواهلم ابلباطل، الذي كان السبب ورا  التكرب والعلو 

 يف األرض ابلظلم وقتل األنبيا .
 إليهم تقدم: يأ الكتاب، يف إسرائيل بين إىل قضى إنه: تعاىل يقول»وقال اب  كثري:  
 كبريا، علوا ونويعل مرتني األرض يف سيفسدون أهنم عليهم أنزله الذي الكتاب يف وأخربهم

«الناس على ويفجرون ويطغون يتجربون: أي
 كبريا علوا ولتعل ». وقال البيضاوي: (1)

«الناس لتظلم  أو تعاىل هللا طاعة ع  ولتستكربن
(1). 

  ماستتتتتتعالؤك يكون: أي (ژ ژ ڑ) »وقال يف اللباب يف علم الكتاب:  
«وتعظم عال قد: متجرب متكرب لكل يقال ألنه استعال  عظيما؛ احلق، بغري الناس على

(4). 
أورد رشيد راا كالما نفيسا حول السن  اإلهلية، اليت ال تتخلف عم  عمل مبقتضاها  

  اتتتتتاع ماو  اإلهلية، الستتتتتن  هذه جيهلون املستتتتتلمني شتتتتتعوب ترى» يقول:أاي كان، نورده هنا 
                                                             

مفاتيح الغيب = الوتفسنننننننننننري (. والرازي، 156، ص27، )ججامع البيان عن أتويل آي القرآن( ينظر: الطربي، 2)
 (411، ص41الربري، )ج

 (.44، ص5)ج ن العظيم، تفسري القرآ اب  كثري، (1)
 (.148، ص1، )جأنيار الوتنزيل وأسرار الوتأويل البيضاوي، (1)
 (.120، ص21، )جاللباب يف عليم الروتابسراج الدي ،  (4)
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 .«العمل يف هبا االهتدا  لعدم سببا كان الذي جبهلها إال وعزهم ملكهم
اإلستتتتتتالم هو املرشتتتتتتد األول لستتتتتتن  االجتماع والعمران، ولك   فكتاب»إىل أن يقول:  

املستتتتلمني قصتتتتروا يف طور حياهتم العلمية ع  تفصتتتتيل ذلك ابلتدوي  لعدم شتتتتعورهم ابحلاجة 
د ألن كتاب هللا مؤي ،اصتتتتتتتتتتتتتتر أن يكونوا أوستتتتتتتتتتتتتتع الناس به علم  إليه، وكان حقهم يف هذا الع

«للحاجة بل الضرورة اليت تدعو إليه
(2). 

 أهلها بعد  م األرض ترث اليت األمم يف هللا ستتتتنة إن»مث أييت خبالصتتتتة دقيقة قائال:  
  وفسادهم لمهمظ بسبب ،عليها غلبوا قد هؤال  كان فإذا أهلها، يف تعاىل سنته هي  األصالَّ 
يف  مثلهم صتتتتتتتاروا إذا بعدهم م  هلا الوارثني شتتتتتتتأن يكون فكذلك قلوهبم، وعمى وجهلهم
«ذلك

(1). 

 :احملسيبية واحملاابة: اثنًيا
الفساد على األشكال التقليدية منه والوااحة، كسرقة املال العام والسطو أثر وال يقتصر  

عليه، وتلقي الرشاوى، بل يتعداه إىل تفشي ظاهرة احملاابة واحملسوبية وما ينتج عنها م  تسلل 
ا ينعكس القرارات وترديها ممللعناصر الرديئة إىل مراكز صناعة القرار، وابلتايل احندار جودة 

تقدمي ما  م  اروب أكل حقوق الناس، و وهي تعترب اراب   سلبيا على خمتلف مظاهر التنمية.
عمق دث خلال يف بنية اجملتمع، ويم  حقه التأخري، وأتخري ما م  حقه التقدمي، وهذا حيل 

ر م  الفساد يف اجملتمع ابإلاافة إىل محل أصحاب احلقوق املضيعة  ى أفعال قد تؤدي علوجيذِ 
وااع واحملصلة هي تردي األ إىل العنف مما يولد حالة انفالت اجتماعي وأمين يف اجملتمع.

 .(1) السياسية، وفساد م  كان ينتظر منهم اإلصالح وهم ساسة اجملتمع ورؤسا ه

                                                             

 (.481، ص2، )ج تفسري املناررشيد راا،  (2)
 (.481، ص2، )جاملصدر السابق (1)
 .48-47ص .الفساد املايل وأثره على الفرد واجملوتمع عصام البشري، حبث بعنوان، (1)
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 :ضعف شرعية الدولة: اثلثًا
إذا انتشر الفساد يف مؤسسات الدولة، ومارسه ساستها، وجعلوه سياسة تسكني  

للمواط  فيعدونه بتحس  اقتصاداي مث ال يراه، ويطلبون منه الصرب على مزيد م  التقشف 
انتظارا لتحقيق مشاريع اقتصادية، فيجد أهنا سراب، حينها يفقد الشعب الثقة يف احلكومة 

 ، مث ما يلبث السخط والتذمر يزداد حىت يولد قالقل وبالبلوتفقد شرعيتها وأتييده هلا
 اجتماعية وسياسية، ال يعرف مدى أتثريها.

 :العجز عن تطبي  اخلطط الوتنميية: رابًعا
مع استشرا  الفساد تعجز الدولة ع  متويل املشاريع داخليا، فتلجأ إىل التمويل اخلارجي،  

القتصاد، ملوافقة على سلسلة شروط للنهوض ابفتقرتض، ولكي حتصل على القروض ال بد م  ا
وبدال م  صرف تلك األموال يف إجناز املشاريع اليت اقرتات م  أجلها تذهب األموال إىل 
جيوب كبار املفسدي ، م  كبار السياسيني واملتنفذي ، ويقومون بتحويل تلك املبالغ إىل 

 توقف تعميق األزمات وم  مثحساابت سرية، ويف النهاية تكون النتيجة فشل اإلصالحات و 
 .(2) الدولة ع  أدا  وظائفها واإليفا  ابلتزاماهتا اخلارجية

بعضا  مث رأينا ،واألسباب اليت تؤدي إىل حصوله ،الفساد املايل ومفهومه عرفنا حن  إذا 
ي، ا  يف اجملال األخالقي واإلجتماعي أو السياسي واالقتصادسو م  مظاهره اليت يتجلى فيها، 

اجه القرآن الكرمي و  إذا  فكيف  .رة على مجيع املستوايتمدني لنا أيضا أن آاثره خطرية وممث تب
 ؟، وما هي أجنع السبل يف مكافحتهه حن ؟هكيف نواجهذا اخلطر؟ وما منهاجه يف ذلك؟ و 

 .مث كيف نصلح املفسد وجنعله صاحلا؟ ذلك وغريه ما نتناوله يف الفصل القادم إبذن هللا

                                                             

 .48-47، صالفساد املايل وأثره على الفرد واجملوتمع عصام البشري، حبث بعنوان، (2)
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 الفصل الثاين
 ج القرآين يف مياجهة الفساد املايلا ركائز املنه

 :أربعة مباحثوفيه 
 الوتيجيه واإلرشاداملبحث األول :. 
 إدارة األمير املالية. تقليد األمناءالثاين:  املبحث 
 املراقبة واحملاسبةالثالث:  املبحث. 
  :اإلصالح وإعادة الوتأهيلاملبحث الرابع. 
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 املبحث األول
 الوتيجيه واإلرشاد

 ثالثة مطالب: ويتضم   
 .املطلب األول: دعية الناس إىل القسط والعدل املايل 
 .املطلب الثاين: النهي عن أكل أميال الناس ابلباطل 
 .املطلب الثالث: الدعية إىل تيفية احلقيق املالية وعدم اإلخسار 

ع فطرة ملى املنهج القومي الذي يتماشى ع املايل اعتمد القرآن الكرمي يف مواجهة الفساد 
وذلك ابالعتماد على طرق عديدة م  أمهها الطرق الثالثة اليت ستكون كل منها  االنسان،
النهي  ،ني ااثدعوة الناس إىل القسط والعدل املايل، مث  أوال  ألحد املطالب التالية وهي:  عنواان

فيلة ك  ىل توفية احلقوق، وهي ركائز ثالث، الدعوة إاثلث اع  أكل أموال الناس ابلباطل، و 
 بل كفيلة ابلوقاية منه ألي جمتمع طبقت فيه، واآلن إىل الركيزة األوىل. مبحاربة الفساد،

 :املطلب األول: دعية الناس إىل القسط والعدل املايل
دعا القرآن الكرمي الناس إىل القسط والعدل عامة، يف كثري م  اآلايت، كما دعا يف  

 خاصة، م  ذلك: آايت أخرى إىل العدل والقسط يف األموال

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ) قوله تعاىل: :أوال   

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 .[721النساء:]سورة  (ىئ ىئ

  والصغار واملستضعفني، فال يعطوه كان العرب يف اجلاهلية يظلمون النسا فقد   
جماهد والضحاك وقتادة وإبراهيم: كان أهل »كاملة، أو ال يعطوهنا هلم أصال، ع     حقوقه

اجلاهلية ال يورثون النسا  والصبيان شيئا، وكانت املرأة تكون دميمة يف اجلاهلية، دميمة وهلا 
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مال فيكره وليها أن يتزوجها م  أجل دمامتها، ويكره أن يزوجها غريه م  أجل ماهلا، وكان 
 .(2)«اوليها ال يتزوجها وحيبسها عنده حىت متوت، ويرثه

وهم أفتاهم يف أمر املستضعفني م  الولدان أن يؤت»: يف تفسري اآلية يقول الطربي 
يهم، د امليت، وأمرهم أن يقسطوا فأوال  حقوقهم م  املرياث، ألهنم كانوا ال يورثون الصغار م  

ەئ  ائ)قوله: ...هم على ما قسم هللا هلم يف كتابهفيعدلوا ويعطوهم فرائض

جارية وال غالما صغريا، فأمرهم هللا أن يقوموا لليتامى ابلقسط.  ، كانوا ال يورثون(ەئ
: أن يعطى كل ذي حق منهم حقه، ذكرا كان أو أنثى، الصغري منهم مبنزلة (القسط)و

«الكبري
(1). 

قتتال: ، (وئ وئ ۇئ ۇئۆئ)ع  جمتتاهتتد، قولتته: »وعنتتد اب  أيب حتتامت:  
،  (ۇئۆئوئ وئ ۇئ )أمروا لليتيم ابلقستتتتتتتتتتط: ابلعدل، وع  ستتتتتتتتتتعيد ب  جبري، 

كما إذا كانت ذات مجال ومال نكحتها واستتتتتتتتتتتتتتأثرت هبا، كذلك إذا مل تك  ذات مجال وال 
«مال فانكحها واستأثر هبا

(1). 
ع  عروة ب  الزبري أنه ستتتتتتتتتتأل عائشتتتتتتتتتتة ع  قول هللا  :البخاري وجند تفستتتتتتتتتتري اآلية عند 
قالت: اي ب  أخيت هذه اليتيمة  [1]ستتتتتتتتتتتتتورة النستتتتتتتتتتتتتا : (ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ)تعاىل: 

تكون يف حجر وليها تشتتتتتتتركه يف ماله ويعجبه ماهلا ومجاهلا فرييد أن يتزوجها بغري أن يقستتتتتتتط 
يف صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غريه، فنهوا أن ينكحوه  إال أن يقسطوا هل  ويبلغوا هب  

ستتتتتتواه . وأن الناس  أعلى ستتتتتتنته  يف الصتتتتتتداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب هلم م  النستتتتتتا 

                                                             

، حتقيق: (، الرشننف والبيان عن تفسننري القرآنه417، أبو إستتحاق )املتو : لثعليب، أمحد ب  حممد ب  إبراهيما (2)
، 2لبنتتان، ط ،مراجعتتة وتتتدقيق: نظري الستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتدي، )دار إحيتتا  الرتاث العريب، بريوتاإلمتتام أيب حممتتد ب  عتتاشتتتتتتتتتتتتتتتور 

 (.121، ص1)ج (،م1001-ه2411
 (.165، ص2)ج جامع البيان يف أتويل القرآن،الطربي،  (1)
 (.2078، ص4، )جتفسري ابن أيب حاماب  أيب حامت،  (1)
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. قالت (ۓ ڭ ڭڭ)بعد هذه اآلية فأنزل هللا تعاىل:  استتتتتتتتفتوا رستتتتتتتول هللا 
رغبة أحدكم ع  يتيمته حني تكون  (ى ى ائ)عائشتتتتتتتتتتتتتتتة: وقول هللا تعاىل: 

قليلة املال واجلمال قالت: فنهوا ع  أن ينكحوا م  رغبوا يف ماهلا ومجاهلا م  يتامى النستتتتتتتتتتا  
 .(2) هم عنه  إذا ك  قليالت املال واجلمالإال ابلقسط م  أجل رغبت

يدلنا على أن  (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ): وتعاىل ستتتتتتتتتتتبحانه قولهو  
يس للفعتتل هو منتتاط اجلزا ، فأمر الفعتتل والقيتتام بتته ليس منتتاط اجلزا ، ولك  أمر النيتتة يف ا

  لنياتابيكفي املؤم  أن يفعل بل جيب أن يكون قصتتتتتتتتده م  الفعل هو اخلري، ألن األعمال 
(1). 

وااح إذا م  اآلية دعوة الناس إىل القسط والعدل املايل، خاصة يف أمور الضعفا ،  
 وهذا درس مجيل لعالج رواسب اجملتمع اجلاهليالذي  كان اجملتمع اجلاهلي يهضم حقوقهم، 

 ماليت تتعلق حبقوق الضعاف كالنسا  واليتامى واألطفال، وأنه جيب على اجملتمع املسلم أن يقو 
يف أمر هؤال  وأشباههم ابلقسط، حىت ال تشيع شريعة الغاب اليت كانت حتكم اجملتمع اجلاهلي 

يف اجملتمع،  فاملخاطب، أن أمر النسا  والبيوت واألسرة والضعا يشعر قبل نزول القرآن، فهذا
 .(1) هو أمر خطري كبري

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ) قوله تعاىل: :اثنًيا

 .[2]سورة النساء: (ڍ ڇ ڇ ڇ

، (ڄ)اختلف أهل التأويل يف أتويل ذلك: فقال بعضهم: »عند الطربي:  
ليخف الذي  حيضرون موصيا يوصي يف ماله أن أيمره بتفريق ماله وصية منه فيم  ال يرثه، 

                                                             

رقم:  (،41، ص6)ج ال تقستتتتتتتتتتتتتتتطوا يف اليتامى،وإن خفتم أن ، ابب، صنننننننننننحيح البخاري البخاري يف، أخرجه (2)
(457.) 
 (.1680، ص5، )جتفسري الشعراويالشعراوي،  (1)
 (.765، ص1، )ج يف ظالل القرآنسيد قطب،  (1)
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كما لو كان هو املوصي، يسره أن حيثه م  حيضره على   ولك  ليأمره أن يبقي ماله لولده،
«حفظ ماله لولده، وأال يدعهم عالة مع اعفهم وعجزهم ع  التصرف واالحتيال

مث ذكر  .(2)
الت ابآلية بو جعفر: وأوىل التأويقال أ»وختم ابلرتجيح قائال:  ،يف اآلية ثالثة أقوال أخرى

العيلة لو   (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)أتويل ذلك:  :قول م  قال
كانوا فرقوا أمواهلم يف حياهتم، أو قسموها وصية منهم هبا ألويل قرابتهم وأهل اليتم واملسكنة، 
فأبقوا أمواهلم لولدهم خشية العيلة عليهم بعدهم، مع اعفهم وعجزهم ع  املطالب، فليأمروا 

 ،ه ابلعدلمبال -كني ويف غري ذلك ويف اليتامى واملسا  -م  حضروه وهو يوصي لذوي قرابته 
وليتقوا هللا وليقولوا قوال سديدا، وهو أن يعرفوه ما أابح هللا له م  الوصية، وما اختاره للموصني 

«م  أهل اإلميان ابهلل وبكتابه وسنته
(1). 

ڇ ڇ ڇ ڇ  )ع  اب  عبتتتتتتاس، يف قولتتتتته: »وعنتتتتتتد اب  أيب حتتتتتتامت:   

قال: إذا حضتتتتر الرجل عند الوصتتتتية فليس ينبغي أن يقال: أوص  [2النستتتتا :ستتتتورة ] (ڍ
مبتتالتتك، فتتإن هللا رازق ولتتدك، ولك  يقتتال لتته: قتتدم لنفستتتتتتتتتتتتتتتك، واترك لولتتدك، فتتذلتتك القول 

«السديد، كأن الذي أيمر هبذا خياف على نفسه العيلة
(1). 

م م  حبضرته حبثه قو فيضره املوت فاآلية على قول أكثر املفسري  تتحدث ع  الرجل حت 
وحضه على الوصية مستخدمني أسلوب الوعظ قائلني له إن ورثتك ل  تغين عنك شيئا فقدم 
ر لنفسك ما ينفعك عند هللا، فيتأثر احملتضر بذلك ويوصي مباله ويرتك ورثته بدون مال، فيض

ة وال يذلك هبم، فنهت اآلية ع  ذلك وأمرت م  حيضر للميت أن يقول قوال سديدا يف الوص
 .(4) يزيد على الثلث

أحد وعظا لطيفا، آمرة له خبشية عذاب هللا تعاىل،   ن اآلية وعظت م  حيضر وفاةمث إ 
                                                             

 (.22، ص7، )ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (2)
 (.15، ص7املصدر السابق، )ج (1)
 (.878ص، 1، )جتفسري ابن أيب حاماب  أيب حامت،  (1)
 (.161، ص1، )جالرشف والبيان عن تفسري القرآنالثعليب،  (4)
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كما أاثرت فيه شفقة اآلاب  على أبنائهم، آمرة هلم أبن ينزلوا أنفسهم منزلة املوروثني الذي  
ا وينزلوا ذرايهتم منزلة الذي  أكلوا هم حقوقهم، وهذ ،اعتدوا هم على أمواهلم أبمرهم ابلوصية

 .(1)،(2)((هما حيب لنفسأحدكم حىت حيب ألخيه  يسمن ال)) :قول النيب املعىن مثل 
اب  عاشور فهم م  اآلية دعوة للمجتمع كله إىل أن حيرس أموال الضعاف، ومل جيعلها و  

أن  ويف اآلية ما يبعث الناس كلهم على»حيث قال: موجهة مل  حضر احتضار امليت فقط، 
تامى الييغضبوا للحق م  الظلم، وأن أيخذوا على أيدي أوليا  السو ، وأن حيرسوا أموال 

ويبلغوا حقوق الضعفا  إليهم، ألهنم إن أااعوا ذلك يوشك أن يلحق أبنا هم وأمواهلم مثل 
ذلك، وأن أيكل قويهم اعيفهم، فإن اعتياد السو  ينسي الناس شناعته، ويكسب النفوس 

«اراوة على عمله
 وهو فهم وجيه وسديد، ألنه يتماشى مع مقاصد القرآن. ،(1)

ناس القرآين هنا تعليق مجيل، يواح كيف حيرص القرآن على توجيه الولصاحب التفسري  
ثرة يف القرآن يف ذلك الفرص واملواقف املؤ  تحنيوإرشادهم إىل القسط والعدل املايل، وكيف ي

هذا املوقف  ،فيختار القرآن ملخاطبة الفاسدي ، أو م  حتدثه نفسه ابلفسادالنفس البشرية، 
إهنم سيموتون كما مات هذا امليت الذي تقا وا  ... أشجاهنميهز مشاعرهم، ويثري الذي 

ينضمون وإهنم سيرتكون م  بعدهم أطفاهلم، الذي  س. .. تركته، أو تقا ها ورثته وهم يشهدون
كما ترك هذا امليت أطفاله، وانضموا إىل مجاعة األيتام، مم  مات آابؤهم  إىل موكب األيتام،

يصونوا يخشوه يف هؤال  اليتامى الذي  يف أيديهم، وليصونوهم و قبله. فلريعوا حق هللا إذن، ول
 .(4) أمواهلم، وليعاملوهم كما يرجون أن يعامل أبناؤهم م  بعدهم

، للمريض حبضرة املوت ويريد الوصية لألجانباخلطاب أن  منها: ويف اآلية أقوال أخرى: 
 ي له.القائل له جيب أن يوصفيقول له م  حيضره: اتق هللا وأمسك مالك على ولدك مع أن 

                                                             

 (21، ابب م  اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه، رقم: )، صحيح البخارييف ( أخرجه البخاري(2
 (.151، ص4، )جالوتحرير والوتنييراب  عاشور،  (1)
 (.151، ص4)ج املصدر السابق، (1)
 (.708-707، ص1، )جالوتفسري القرآين للقرآناخلطيب، عبد الكرمي يونس،  (4)
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طاب مل  قرب أجله ويكون املقصود هنيه ع  تكثري الوصية، لئال تضيع ورثته إن اخل :قيلو 
أن هذا خطاب ألوليا  اليتيم، قال الكليب: كأنه يقول م  كان يف حجره  :وقيلبعد موته، 

 .(2) فليحس  إليه مبا جيب أن يفعل بذريته م  بعده
رها يف أمهية احلفاظ على حقوق الغري ودو  لنا يبني ،موعظة وتوجيها لطيفا يف اآليةو  

ن يرعى أده الصغار، فعليه أوال  فم  أراد اإلطمئنان على  ،احلفاظ على حقوق الفرد نفسه
دك م  وال  أاليتامى ويكون هلم أاب، فإذا شاع هذا السلوك يف اجملتمع فاعرف ستطمئ  على 

  ميوت م جملتمع ال يرعى اليتامى، فإنون الرعاية، أما إذا كان ابعدك ألنك تعلم أهنم سيجد
 .(1) ، فاجلزا  م  جنس العملع  أبنائه سيحزن على مصريهم

 دون تعليق ما يلي:منها  نوردكثرية  واآلايت يف هذا املواوع غري ما ذكران 

 (ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ڻ ۀ ۀ ہ)قوله تعاىل:  .2
 .[4النسا :سورة ]
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)تعاىل: وقوله  .1

 .[7النسا :سورة ] (ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 ڀ ڀ ڀ پ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ) :تعاىل وقوله .1

 ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ

 .[215النسا :سورة ] (ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٱ ٻ ٻ): عز وجلوقوله  .4

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ

 .[41املائدة:سورة ] (ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ

                                                             

 (.101، ص6، )جاللباب يف عليم الروتاب، أبو حفص سراج الدي  (2)
 (.4118، ص7، )جتفسري الشعراويالشعراوي،  (1)
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ) وقوله تعاىل: .5

 ،[26]سورة النحل: (ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 بشكل وااح.ا متدخل فيهفإن األموال  ن وإن كانتا عامتني،اآليتان األخرياتو 

 :املطلب الثاين: النهي عن أكل أميال الناس ابلباطل
نزل القرآن واجملتمع اجلاهلي، يشيع فيه أكل أموال الناس ابلباطل مرة بطريق احلرمان  

ىل غري إ احملرم كالراب، ومرة بطريق االعتدا  والسطوم  املرياث، ومرة أبكله ع  طريق البيع 
غيري ت لىعالقرآن  وعملذلك م  الطرق املعروفة، فكان هذا واقعا متجذرا يف نفوس اجملتمع، 

ل اعلى قواعد م  العدل والقسط، والعفة ع  أكل أمو أقام جمتمعا حىت  ،ومعاجلته هذا الواقع
 بعض اآلايت والتعليق عليها م  طرف املفسري . الناس ابلباطل، ونورد فيما أييت،

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ) قوله تعاىل: :أوالً 

 .[288البقرة:سورة ] (ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
عا منه وحتدد اآلية نو ينهى هللا تعاىل يف هذه اآلية ع  أكل أموال الناس ابلباطل،  

ابالسم وهو، وإن كان يف ظاهره أنه أكل ابحلق ألنه ع  طريق التقااي، فإن اآلية ختاطب 
فإذا كان النهي منصبا على هذا الذي قد خيفى  (ہ ھ ھ) :النفس، فتقول

 على البعض فهو ع  الظاهر م  ابب أوىل.
ها تغيري يشمل وجوها كثرية، منوالباطل »ويعلق الطاهر ب  عاشور على الباطل بقوله:  

األحكام الدينية ملوافقة أهوا  الناس، ومنها القضا  بني الناس بغري إعطا  صاحب احلق حقه 
املعني له يف الشريعة، ومنها جحد األماانت ع  أرابهبا أو ع  ورثتهم، ومنها أكل أموال 

«اليتامى، وأموال األوقاف والصدقات
(2). 

ل عاىل ذكره بذلك: وال أيكل بعضكم مال بعض ابلباطل. فجعيعين ت»يقول الطربي: و  

                                                             

 (.275، ص20، )جالوتحرير والوتنييراب  عاشور،  (2)
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 قوله:ويعين ب لباطل، كاآلكل مال نفسه ابلباطل.تعاىل ذكره بذلك آكل مال أخيه اب
أي: وأنتم تتعمدون أكل  (ھ ھ)ابحلرام الذي قد حرمه هللا عليكم  (ہ)

ذلك ابإلمث، على قصد منكم إىل ما حرم هللا عليكم منه، ومعرفة أبن فعلكم ذلك معصية هلل 
«وإمث

(2). 
معىن آخر وهو النهي ع  إعطا  الرشوة للحكام وقال برجحانه ألن  اب  عطية ذكرو  

 .(1) احلكام مظنة الرشا إال م  عصم وهم القلة
هو يقدم على القضا  و هني ع  التخاصم عند القااي مل  فيها ا أن اآلية أيض   اكم 
أن احلق مع غريه، ولكنه يستند إىل معرفته للمجادلة أو إىل وساطة أو غريها م  الوسائل  يعلم

اهد، جم وهذا القول منقول ع  عدد م  العلما  منهم:اليت ميك  أن ينتزع هبا حق غريه. 
  ب  يان، وعبد الرمحوسعيد ب  جبري، وعكرمة، واحلس ، وقتادة، والسدي، ومقاتل ب  ح

يف  قد وردومعروف أن حكم القااي ال حيل حراما وحيرم حالل، ف، (1) زيد ب  أسلم
ال إَّنا أان بشر، وإَّنا أيتيين اخلصم فلعل أ))قال:  الصحيحني ع  أم سلمة: أن رسول هللا 

سلم، فإَّنا هي   مبعضرم أن يرين أحلن حبجوته من بعض فأقضي له، فمن قضيو له حب
 .(4)((قطعة من انر، فليحملها، أو ليذرها

واملعىن: ال أيكل  مجيعا ،مة حممد أل يتجهاخلطاب هبذه اآلية كما يذكر القرطيب أن  
بعضكم مال بعض بغري حق. فيدخل يف هذا: القمار واخلداع والغصوب وجحد احلقوق، وما 

بغي وحلوان هر المال تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، ك

                                                             

 (.550-548، ص1، )ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (2)
لستتالم ، حتقيق: عبد ااحملرر اليجيز يف تفسنري الروتاب العزيزه(، 541اب  عطية، عبد احلق ب  غالب، )املتو :  (1)

 (.160، ص2، )جه(2411، 2بريوت، ط، عبد الشايف حممد، )دار الكتب العلمية
 (.184، ص2، )جتفسري القرآن العظيمينظر: اب  كثري،  (1)
 (.726(، رقم: )62، ص2، ابب موعظة اإلمام للخصوم، )جالبخاريصحيح  ،يف أخرجه البخاري (4)
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 .(2) الكاه  وأمثان اخلمور واخلنازير وغري ذلك

 شعرانيأبكل اإلنسان مال نفسه لدق يص (ڦ)لفظ أن إىل  رشيد راا:نبه و  
ني االحرتام ع املؤم  حني حيرتم مال غريه فإن ذلك هو وللتنبيه على أن بوحدة األمة وتكافلها،

ى نفس ألن ذلك جناية عل ؛: ال أيكل بعضكم مال بعض ابلباطلكأنه قال ،ه هوواحلفظ ملال
 .(1) اآلكل، م  حيث هو جناية على األمة اليت هو أحد أعضائها

م  يكون إليهم أمر الفصل فيما يقع بني الناس م  »هم يف اآلية حلكام هنا املراد ابو  
«خصومات، وبيدهم رد املظامل، ودفع العدوان

(1). 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ) قوله تعاىل: :اثنًيا

]سورة  (ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 .[22النساء:

سابقة يف املعىن إال أن تلك يف التقااي أظهر وهذه يف القمار الوهذه اآلية قريبة م   
ر: يعين بقوله قال أبو جعف»أظهر. ويف ذلك يقول الطربي:  والراب وغريمها مما يدخله التعاوض

ڤ ڤ ڦ )صدقوا هللا ورسوله  (ڤ ڤ ٹ)جل ثناؤه: 

، يقول: ال أيكل بعضكم أموال بعض مبا حرم عليه، م  الراب والقمار (ڦ ڦ
«وغري ذلك م  األمور اليت هناكم هللا عنها

لكل ما حرم هللا تعاىل،  ا، وإن كان الباطل عام(4)
«الباطل: ما ال حيل يف الشرع»سوا  أبي طريقة كان، قال اب  اجلوزي: 

(5). 
تناول ه بالتجارة م  الوجوه اليت حيل  إمنا خصصتو  الشارع،مل يبحه  والباطل كل ما 

                                                             

 (.118، ص1، )جتفسري القرطيبالقرطيب،  (2)
 (.257، ص1، )جتفسري املناررشيد راا،  (1)
 (.108، ص2، )جالوتفسري القرآين للقرآن، عبد الكرمي يونساخلطيب،  (1)
 (.126، ص8، )ج جامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (4)
 (.125، ص2، )ج، زاد املسري يف علم الوتفسرياب  اجلوزي (5)
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 .(2) وأرفق لذوي املرو ات املعامالت مال الغري، ألهنا أغلب
وال هنى تبارك وتعاىل عباده املؤمنني ع  أن أيكلوا أم»وعند اب  كثري يف معىن اآلية:  

والقمار، وما  كأنواع الراببعضهم بعضا ابلباطل، أي: أبنواع املكاسب اليت هي غري شرعية،  
جرى جمرى ذلك م  سائر صنوف احليل، وإن ظهرت يف غالب احلكم الشرعي مما يعلم هللا 

«أن متعاطيها إمنا يريد احليلة على الراب
(1). 

أن الباطل هو كل ما يؤخذ م   وروي ع  اب  عباس واحلستتتتتتتتتتتتتت  راتتتتتتتتتتتتتتي هللا عنهما، 
 القول حترم الصتدقات واهلبات، وعلى هذا القولا ذاإلنستان بغري عوض، وإذا فستر الباطل هب

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ) :قال بعضتتهم بنستتخ اآلية ابليت يف ستتورة النور

 .(1) اآلية [62النور:سورة ] (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
 ع  وهلذا روى الشعيب وإمنا ختصيص اوميك  أن جياب أبن هذا ليس نسخ :قال الرازي 

 .(4)(هذه اآلية حمكمة ما نسخت، وال تنسخ إىل يوم القيامة)علقمة ع  اب  مسعود أنه قال: 
وهناك  اايت أخرى خاصة يف النهي ع  أكل أموال الناس ابلباطل، تتحدث كل منها   

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ) :ع  نوع م  أكل أموال الناس ابلباطل، حنو قوله تعاىل

 ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 .[77آل عمران:سورة ] (خب حب جب يئ

 کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ)وقوله تعاىل:  

 .[20النسا :سورة ] (ک ک

                                                             

 (.70، ص1، )جأنيار الوتنزيل وأسرار الوتأويلالبيضاوي،  (2)
 (.114، ص1، )جتفسري القرآن العظيماب  كثري،  (1)
 (.56، ص20، )جمفاتيح الغيب أو الوتفسري الربريالرازي، ( 1)
 (.56، ص20املصدر السابق، )ج (4)
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 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ) وقوله تعاىل: 

 ې ۉې ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .[22النسا :سورة ] (وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) وقوله تعاىل: 

 ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٿ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

 .[251األنعام:سورة ] (ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ

 ٴۇ ۈۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ) وقوله تعاىل: 

 .[14اإلسرا :سورة ] (ۅ ۋ ۋ

ۆئ )م دفع الزكاة وبه فسر قوله تعاىل: وم  أكل أموال الناس ابلباطل، البخل بعد 

 هاأتويل هو الذي اآلية أتويل وأما»: الطربي قال. [280:نآل عمراسورة ] (ۈئ ۈئ ۆئ
 يف هللا عطاهمأ مبا يبخلون الذي  خبل حممد اي حتسنب وال: ذلك يف القرا ة م  اخرتان ما على
هلم  خريا وه الزكوات، م  فيه عليهم فراه الذي هللا حق منه خيرجون فال األموال، م  الدنيا

«عند هللا يوم القيامة، بل هو شر هلم عنده يف اآلخرة
(2). 

 :املطلب الثالث: الدعية إىل تيفية احلقيق املالية وعدم اإلخسار
توجيهات واإلرشادات بل وابألوامر اليت أتمر ابلدعوة إىل توفية لالكرمي زاخر اب القرآن 

احلقوق، كما هو زاخر مبثلها يف النهي ع  اإلخسار والبخس، والتطفيف، ويف اآلايت اليت 
 سنختار، لنرى تعليق املفسري  عليها بيان وااح لذلك.

سورة ] (ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ) قوله تعاىل: :أوالً 

 ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ) وقوله تعاىل: .[16اإلسرا :

                                                             

 (.412، ص7، )ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (2)
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 .[18الروم:سورة ] (ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ
أتويل الكالم: وأعط اي حممد ذا قرابتك حقه م  صلتك إايه، »قال اب  جرير الطربي:  

، واملراد حبكمه مجيع م  لزمته وبرك به، والعطف عليه، وخرج ذلك خمرج اخلطاب لنيب هللا 
«فرائض هللا

(2). 
ية ، فقال اجلمهور: اآلية وص«ذي القرىب»اختلف املتأولون يف »وقال اب  عطية:  

، واملراد األمة، وأحلق يف هذه اآلية ما يتعني للناس كلهم بصلة قرابتهم، خوطب بذلك النيب 
واملواساة عند احلاجة ابملال واملعونة بكل وجه، قال بنحو هذا  له م  صلة الرحم وسد اخللة

، أمر  هم قرابة النيب احلس  وعكرمة واب  عباس وغريهم، وقال علي ب  احلسني يف هذه:
«إبعطائهم حقوقهم م  بيت املال النيب 

اشى يتم «وأحلق ابآلية ما يتعني له». فقوله (1)
  مفروض يلزم شي ينصرف الذه  إىلمع لفظة احلق اليت وردت يف اآلايت، فاحلق حني يقال 

 دفعه.
ل م  أنه قرابة الرج أحدمها:فيه قوالن: »وقال اب  اجلوزي مفصال يف احلق ما هو:  

أن املراد  دها:أحقبل أبيه وأمه، قاله اب  عباس، واحلس ، فعلى هذا يف حقهم ثالثة أقوال: 
ية هلم عند الوفاة. الوص والثالث:النفقة الواجبة هلم وقت احلاجة.  والثاين:به: برهم وصلتهم. 

السالم والسدي. فعلى ، قاله علي ب  احلسني عليهما  أهنم قرابة الرسول والقيل الثاين:
«هذا، يكون حقهم: إعطاؤهم م  اخلمس، ويكون اخلطاب للوالة

(1). 
 قوله و »واملعىن الذي أملح له اب  عطية، نص عليه صاحب التفسري القرآين فقال:  
 اإلنسان يبذله ما أن إىل إشارة (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ): تعاىل
 أدا  مع هو مث. ..عليه دينا يؤدى فإمنا هلم، أداه فإذا  عنده هلم حق هو اجلماعات هلؤال 

                                                             

 (.417، ص27، )ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي، (2)
 (.442، ص1، )جاحملرر اليجيز يف تفسري الروتاب العزيزاب  عطية،  (1)
 (.10، ص1، )جزاد املسري يف علم الوتفسرياب  اجلوزي،  (1)
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 حيدد، فلم ق،احل أطلق وقد. .. املثوبة له وجيزل األجر، له يضاعف هللا، عند مثاب الدي  هذا
 .(2)«له الداعية احلال حسب مطلوب، هو ما كل ليشمل يبني، ومل

 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)قوله تعاىل:  :اثنًيا

 ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٿ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

 .[251األنعام:سورة ] (ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ) :ذكره تعاىل يقول: جعفر أبو قال» 

 هم،كلتمو  إذا الكيل الناس تبخسوا ال: يقول. وامليزان الكيل أوفوا وأن، (ۈ ۈ ٴۇۋ
اتمة،  حقوقهم إعطاؤهم ذلك، وإيفاؤهم. حقوقهم أوفوهم ولك  وزنتموهم، إذا والوزن
«ابلعدل يعين (ٺ)

 .(1) والعطا  األخذ يف ابالعتدال أمر اآليةو  .(1)
 يف تركه لىع توعد كما واإلعطا ، األخذ يف العدل إبقامة تعاىل أيمر»وعند اب  كثري:  
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ڭ ۇ ۇ) :تعاىل قوله

سورة ] (ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

«وامليزان املكيال يبخسون كانوا األمم م  أمة هللا أهلك وقد. [6-2املطففني:
(4). 

 قابلمإن النهي ع  التطفيف الوارد يف سورة املطففني وبه  يت أنه  ويقول رشيد راا: 
 فكلمة موجزة، فاجلملة له، الزم وهو (ۉ ۉ ې ې) :قوله تعاىليف  ابإليفا  لألمر
 .(5) احلالني يف اجلانبني م  يكون أن جيب اإليفا  أن بينت اليت هي (ٺ)
 (ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې ې ۉ ۉ) قوله تعاىل: :اثلثًا

                                                             

 (.475، ص8، )جللقرآن الوتفسري القرآين، عبد الكرمي يونساخلطيب،  (2)
 (.114، ص21، )ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (1)
 (.161، ص1، )جاحملرر اليجيز يف تفسري الروتاب العزيزاب  عطية،  (1)
 (.117، ص1، )جتفسري القرآن العظيماب  كثري،  (4)
 (.268، ص8، )جتفسري املنار رشيد راا، (5)
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 حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ)وقوله تعاىل:  .[15:اإلسرا سورة ]

 .[281-282:الشعرا سورة ] (خت
 (ې ې) للناس (ۉ ۉ) أن قضى( و: )ذكره تعاىل يقول»يقول الطربي:  

 يضاأ زنوا أن وقضى :يقول (ې ې ىى)، تبخسوهم وال قبلكم، حقوقهم هلم
«ديعةخ وال دغل، وال فيه، اعوجاج ال الذي العدل وهو املستقيم، ابمليزان هلم وزنتم إذا

(2). 
 التعامل، يف أمانة الوزن، يف واالستقامة الكيل وإيفا »ويعلق صاحب الظالل فيقول:  
 هبما وتتم النفوس، يف الثقة هبما وتتوافر اجلماعة، يف التعامل هبما يستقيم القلب، يف ونظافة
 الرسولو  .اآلخرة يف مآال وأحس  الدنيا يف خري (ائ ائ ەئ ەئ). احلياة يف الربكة
 يف به هللا هأبدل إال هللا، خمافة إال به ليس يدعه، مث حرام على رجل يقدر ال)): يقول 

 وصغار قذارة والوزن الكيل يف . والطمع(1)ذلك(( من خري هي ما اآلخرة قبل الدنيا عاجل
 يف الربكة هبما تقلو  الكساد، ويتبعها الثقة، هبما تتزعزع التعامل يف وخيانة وغش النفس، يف

«ابلتطفيف كاسبون أهنم حيسبون وهم األفراد على هذا فريتد اجلماعة، حميط
(1). 

صراحة إىل توفية احلقوق وتنهى ع  البخس واإلخسار، وذلك يف  آايت القرآن تدعو 
احلقوق املالية، كما يف ابقي احلقوق أيضا، فم  تعود االختالس م  بعض احلقوق واألخذ 

 منها جره ذلك إىل النيل م  ابقي احلقوق.
 وهذه بعض اآلايت يف نفس السياق، نوردها دون تعليق خمافة اإلطالة: 

 .[2الرمح :سورة ] (ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ)قوله تعاىل:  .2
 ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ)تعاىل:  ولهقو  .1

                                                             

 (.445، ص27، )ج أتويل القرآنجامع البيان يف الطربي،  (2)
حلية األولياء ه(، 410أبو نعيم، أمحد ب  عبد هللا ب  أمحد ب  إسحاق ب  موسى ب  مهران األصبهاين )املتو :  (1)

دار الكتب -م مث صتتتتتتتتورهتا عدة دور منها2274-ه 2124جبوار حمافظة مصتتتتتتتتر، -، )الستتتتتتتتعادة وطبقات األصننننننفياء
 (.151ص، 2ه د.ط. )ج2402بريوت، -العلمية

 (.1116، ص4)ج يف ظالل القرآن، سيد قطب، (1)
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 .[85هود:سورة ] (گ گ گ گ ک ک
 ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې) تعاىل: ولهوق .1

 مئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 .[6النسا :سورة ] (مت خت حت يبجت ىب مب خب حب جب ىئيئ
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ)تعاىل:  ولهوق .4

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 .[6-2املطففني:سورة ] (ۆئ
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 املبحث الثاين
 تقليد األمناء إدارة األمير املالية

 وفيه مطلبان: 
 .املطلب األول: ميقف املسلم من األمانة حني تعرض عليه 
 .املطلب الثاين: شروط الوتيلية على إدارة األميال 

جعل القرآن الكرمي أمر األمانة أمرا عظيما، فحث على أدائها واحملافظة عليها، ومل   
جيعل ذلك مقتصرا على األمانة الوظيفية وال األمانة املالية، بل جعلها عامة لكل ما اؤمت  عليه 

عاما، وجعل املسلم مسؤوال عنها أمام نفسه  اإلنسان سوا  كان حسيا أو معنواي خاصا أو
 ومسؤوال عنها أمام الناس، ومسؤوال عنها أمام رب العاملني.

وقد وردت اآلايت يف مواوع األمانة، عامة ويف تولية املناصب خاصة، وم  استقرأ  
مها يف أي املسلم م  أحد ية، فجا  بنموذجني ال خيلوالقرآن جيد أنه حتدث عنها قبل التول

منصب طللب منه شغله، كما حتدث القرآن ع  أهم شروط التولية للمناصب العامة واملالية 
وغريها، ويف تطبيق السرية النبوية وتطبيقات اخللفا  الراشدي ، اعتنا  وااح أبمر األمانة عامة 

 ما ورد يف القرآن. صر علىوالوالية خاصة، ولك  خمافة التطويل وألن حبثنا يتعلق ابلقرآن نقت

 :املطلب األول: ميقف املسلم من األمانة حني تعرض عليه
إن املسلم احلق ليقدر األمانة حق قدرها، وهلذا ينبغي أال يقدم عليها، دون تريث  

لم أن خيتار له، على املس ت مل  عرات عليه األمانة، أو هتيأنيوتروي، وقد جا  القرآن مبثال
 .أيهما يوافق حاله

 امليقف األول:

 ې ې ۉ ۉ ۋ ۅ ۅ)يف قوله تعاىل:  جند هذا املوقف 

 .[71األحزاب:سورة ] (ۇئ وئ ۇئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې
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 ع  معاوية ثين: قال صاحل أبو ثنا: قال علي حدثين»قال الطربي يف تفسري اآلية:  
 أدوها إن (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې): قوله عباس اب  ع  علي
 هللا لدي  اتعظيم ولك  معصية، غري م  وأشفقوا ذلك، فكرهوا عذهبم، ايعوها وإن أاثهبم
وئ  ائ ەئەئ وئ): قوله وهو فيها، مبا فقبلها آدم على عراها مث هبا، يقوموا ال أن

 .(2)«هللا أبمر ار  غِ  (ۇئ ۇئ
ملا عرات على هذه املخلوقات العظام، أشفقت منها وطلبت  فهذه األمانة الكربى 

اإلعفا  م  محلها. وكذلك على املسلم، أن يقتدي هبم، إذا عرات عليه األمانة وكان يعرف 
م  نفسه عدم القدرة على القيام هبا، ووجه املقارنة بينها وبني أمانة الوظيفة أنه يف كل منهما 

وأثيب، وإن مل يقم به أسا  وعوقب. وأن  كال منها تكليف  إذا قام اإلنسان مبا كلف به أحس 
لى املسلم فع أبمر يؤمت  عليه االنسان بعدما يعطى ما يعينه على األدا  إن هو أراد وصمم،

 ،أي حاله وقت التحمل، وحاله وقت األدا  ،إذا عرات عليه األمانة أن ينظر حاليه معا
فإذا كان وقت التحمل مستطيعا حلمل األمانة  ما ذا قد يكون عليه حاله وقت األدا ، ي:أ

رض صوارف وتع ،جتد ظروف وتطرأ للنفس أحوال قادرا عليها، فلينظر يف وقت األدا  فقد
ار، األمانة إال إذا كان يعرف طاقته وقابليته ومؤهالته معرفة اختب هلذا املؤم  ال يقبل ع  األدا ،

 نم)) :يها ما دام يريد أدا ها، مصداقا للحديثوهو إبذن هللا معان عل ،فحينها يقبل األمانة
 .(1)(هللا( أتلفه إتالفها يريد أخذ ومن عنه، هللا أدى أداءها يريد الناس أميال أخذ

وم  علم م  نفسه اعفا أو عدم أهلية فعليه أن يتربأ منها شفقا وخوفا م  أن يكون  
 َد مل إال ة،بنصيح حيطها فلم رعية، هللا اسرتعاه عبد من ام)) :مضيعا ألمانته، حلديث

وله أسوة كما قلنا يف تلك املخلوقات العظام اليت أشفقت م  محل األمانة،   ،(1)((اجلنة رائحة
                                                             

 (.117، ص10، )ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (2)
(، 226، ص1، )جابب م  أخذ أموال الناس يريد أدا ها أو إتالفها، صنننننننننننحيح البخاري أخرجه البخاري يف، (1)

 (.118برقم: )
 (.7250: )(، برقم64، ص2ينصح، )ج، ابب م  اسرتعي رعية فلم املصدر السابق (1)
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أليب ذر، ع  حتمل األمانة الوظيفية خاصة، دليل وااح على وجوب التحرز  كما يف هنيه 
 رسول اي: قلت: قال  ذر أيب ع "م  األمانة مل  ال جيد يف نفسه مقدرة على حتملها: 

 وإهنا ضعيف، إنك ذر، أاب ا)): قال مث منكيب، على بيده فضرب: قال تستعملين؟ أال هللا،
 .(2)((فيها عليه الذي وأدى حبقها، أخذها من إال وندامة، خزي القيامة ييم وإهنا أمانة،
َمانَةَ  يف داللة اختلفوقد    وحنوها، كالودائع املال أماانت يه  ودمسع اب  فقال األى
 يؤمت  شي  كل أنه إىل اجلمهور، وذهب املال، أمانة وأشدها الفرائض كل يف أنه عنه وروي

 .(1) مانةأواحلقيقة أن الشرع كله  دنيا،أو ابل دي سوا  تعلق ابل وهني أمر م  عليه اإلنسان
 التكليف، وأ العقل ابألمانة املراد ولعل»ويقول البيضاوي يف ختام حديثه ع  اآلية:  

 عدم هو الذي عيَ الطبي اب َ اإلِ  ابئه وإبِ  استعداده ، إىل ابإلاافة اعتبارها عليه  وبعراها
 .(1)«هلا واستعداده قابليته اإلنسان وحبمل واالستعداد، اللياقة

البيضاوي أن م  مل جيد يف نفسه استعدادا وقابلية ألمانة م ا فعليه أن فيؤخذ م  كالم  
 يعتذر عنها إذا عرات عليه، كما فعلت تلك املخلوقات العظام.

 هاؤديإنسان يف أمانة عليه أن ي لكومواوعها ف ألمانة حبسب متعلقهاوقسم بعضهم ا  
 التطفيف تركو  الودائع، ردحنو:  ،اخللق سائر املطلوبة م  األمانةف، حسب العمل الذي يقوم به

شدوا العوام ير  أنأمانة العلما  و  الرعية، يف واألمانة م  األمرا  تعين العدل والوزن، الكيل، يف
 وأخراهم، همدنيا يف تنفعهم اليت األعمالوأن يوجهوهم إىل  إىل الدي  وما يصلح معتقدهم

 ولدا به تلحق أالو  فرجها، حفظ يف للزوج الزوجة وأمانة الباطلة، التعصبات على مهنحيملو  وال
 إال فسهلن خيتار أال نفسه، مع نة اإلنسانوأما عدهتا، انقضا  ع  إخبارها ويف غريه، م 

 يف يضره ام على والغضب الشهوة، بسبب يقدم وأال والدنيا، الدي  يف واألصلح، األنفع،

                                                             

 (.281، برقم: )2457، ص1، جابب كراهة اإلمارة بغري ارورة، صحيح مسلمأخرجه مسلم، يف  (2)
 (.401، ص4)ج احملرر اليجيز يف تفسري الروتاب العزيزاب  عطية،  (1)
 (.140، ص4)ج أنيار الوتنزيل وأسرار الوتأويلالبيضاوي،  (1)
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 .(2) اآلخرة
 حسب وظائف الناس، املناط هبم. وهذا التقسيم

ونظر الطاهر اب  عاشور لألمانة على أهنا سنة م  السن  اإلهلية العظيمة فقال معلقا  
 تكوي  يف تعاىل هللا سن  م  عظيمة سنة على اإلنبا  أفاد ابتدائي استئناف»على اآلية: 

 ومعامالت هبمر  مع ومعامالهتم تصرفاهتم يف الناس لريقب اإلنسان وخباصة فيه وما العامل
 على أعماهلم همعرا فيكون تطبيقها ورعيهم السنة هذه على جريهم مبقدار بعض مع بعضهم
 بني م  بعضهم فا واصط بعض على بعضهم تفضيل سبب ومبينا مبصريهم هلم مشعرا معيارها
«بعض

(1). 
 أن ةاألمان حتمل عند العزم الكائ  يعقد أن ألنه جيوز ،وجيب احلذر م  محل األمانة 
 .اهب يقر ال وجعلته نفسه خانته فرمبا نفسه، ميلك ال أدائها عند ولك  يؤديها،
لذلك على اإلنسان حني يريد محل األمانة أو املسؤولية أن يفكر يف حاله عند أدائها  
بقى قواي على ذلك أم قد تضعف نفسه وترتاخى عزميته، فاملسلم الذي حيتاط لنفسه يهل س

 .(1) يهاأن يعينه عل ال يتعرض حلملة األمانة وإن محلها يسأل هللا تعاىل
كان هذا ع  املوقف األول وهو االحتياط والتحرز م  قبول األمانة خوفا م  عدم  
 أدائها.

 :امليقف الثاين
در مل  حتققت فيه الشروط وعلم أن غريه ال يق هو موقف املبادرةأما املوقف الثاين ف 
قوله تعاىل حكاية  ، يفيف قصة يوسف  أدا  تلك املهمة، كما يؤديها هو، فنجده على

                                                             

 (.415، ص6، )جاللباب يف عليم الروتاب، أبو حفص سراج الدي  (2)
 (.214، ص11، )جالوتحرير والوتنييراب  عاشور،  (1)
 (.1148-1147، ص4، )ج، تفسري الشعراويالشعراوي (1)
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 .[88]سورة يوسف: (چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ) عنه:
 أمر يهيول أن للملك منه مسألة -عليه هللا صلوات- يوسف م  وهذا»قال الطربي: 

«بلغين فيما به، امللك ذلك ففعل بلده، أبسباب والقيام وخراجها، بلده طعام
(2). 

 الرمح  عبدع  طلب اإلمارة الوارد يف حديث  النهي م ا ورد مب وإذا اعرتض البعض
 نع أوتيوتها إن فإنك اإلمارة تسأل ال الرمحن عبد ا)) : هللا رسول قال يل قال:  رة ب 

 طلب يكره إمنا أجبناه أبنه .(1)((عليها أعنو مسألة غري من أوتيوتها وإن إليها وكلو مسألة
أو كان  ،يكون هناك م  يصلح للعمل غريهأبن ال - تعني فإذا طلبها يتعني مل إذا اإلمارة

 طلب عليه كان  ويوسف ،(1) فيه كراهية وال عليه ذلك وجب -سيتوىل العمل م  يفسد
 برعاية فامكل كان وإذا غريه م  األمة مبصاحل أعلم والرسول تعاىل هللا م  مرسل ألنه اإلمارة
 .(4) طلبها عليه وجب اإلمارة بطلب إال ذلك ميكنه وال املصاحل

لم قال أبنه إذا ع املاتريدي، فكالمهاكل م  أيب حيان التوحيدي و وحنو هذا عند  
اإلنسان أنه ال يوجد أحد ميكنه أن يقوم ابلوظيفة على الوجه الشرعي الذي يقتضي إيصال 

 ملنصبلطلبها، مبينا الصفات اليت جتعله يرتشح لذلك ا ماحلقوق ألهلها وجب عليه أن يتقد
(5). 

 أمر يف دخل ذاإ نفسه م  وثق مل  جيوز أنه على دليل وفيه»وصرح الشوكاين فقال: 
 جيوزو  لنفسه، ذلك طلب الباطل، م  أمكنه ما ويهدم احلق منار يرفع أن السلطان أمور م 

                                                             

 (.242، ص26، )ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (2)
  يؤاخذكم هللا ابللغو يف أميانكم، ولكابب قول هللا تعاىل: }ال يؤاخذكم ، صنننحيح البخاري أخرجه البخاري، يف (1)

 (.6611(، برقم: )217، ص8جمبا عقدمت األميان...{، )
 ونص الفقها  على أن تزكية النفس إن أريد هبا إيصال النفع واخلري للغري فال كراهية فيها. (1)
 (.516، ص1، )جلباب الوتأويل يف معاين الوتنزيل اخلازن، (4)
تفسنننننري املاتريدي )أتويالت أهل ه(، 111املاتريدي، حممد ب  حممد ب  حممود، أبو منصتتتتتتتور املاتريدي )املتو :  (5)

، 6، )جم(1005-ه  2416، 2لبنتتان، ط، بريوت، جمتتدي ابستتتتتتتتتتتتتتتلوم، )دار الكتتتب العلميتتة، حتقيق: د. السنننننننننننننة(
 (.122، ص6، )جالبحر احمليط يف الوتفسريوأبو حيان، (. 154ص
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«هلا ترغيبا فيما يرومه اليت ابألوصاف نفسه يصف أن له
(2). 

ئ  األرض، خزا على جيعل أن سأل وإمنا» :وقريبا منه جنده عند اب  كثري حيث يقول 
وهي األهرام اليت جيمع فيها الغالت، ملا يستقبلونه م  السنني اليت أخربهم بشأهنا، ليتصرف 

«هلم على الوجه األحوط واألصلح واألرشد، فأجيب إىل ذلك رغبة فيه
(1). 

 بوجوه املع (چ) و تستحفظنيه ما أحفظ أمنيمعناه  (چ چ) وقوله تعاىل: 
 .(1) يولونه مم  امللوك غاية ومها والكفاية ابألمانة نفسه وصفف التصرف

 حسان،واإل احلق وإقامة العدل يف منه رغبة الوالية منه طلب وإمنا»يقول اب  جزي:  
 الفاجر جلللر  يعمل أن الفاال للرجل جيوز أنه على بذلك ويستدل كافرا، امللك هذا وكان
 (ڃ ڃ) بقوله وأراد أسلم، امللك إن: وقيل األحوال، بعض يصلح أنه علم إذا

چ ) ،ذلك وغري ومال طعام م  خيزن ما كل واخلزائ  غريها، للملك يك  مل إذ مصر أرض

 ابأللس ، ليمع للحساب حفيظ: وقيل للخزائ  والضبط املعرفة وجوه تعمان صفتان (چ
 إذا ابحلق فسهن وميدح بنفسه يعرف أن للرجل جيوز أنه بذلك ويستدل ذلك، م  أعم واللفظ
«فائدة ذلك يف كان وإذا أمره جهل

(4). 
  
م املسؤولية بنفسه ملا كان عنده م  علم بواقع القوم ومستقبله يتوىل أن يوسف طلب  

اقعا فهو يريد هبذا املنصب أن حيقق ذلك التأويل و مه م  رؤاي امللك اليت عربها وذلك مبا عل
                                                             

  الستتتتتتتتتتتتتتتيوطي،و  (.50، ص1، )جالنرو والعييناملاوردي،  (. وينظر:41، ص1، )جفوتح القديرين، الشتتتتتتتتتتتتتتتوكا( 2)
 .255، صاإلكليل يف اسوتنباط الوتنزيل

 (.112، ص4، )جتفسري القرآن العظيماب  كثري،  (1)
 (.222، ص1، )جمدار  الوتنزيل وحقائ  الوتأويلالنسفي،  (1)
  ه(،742حممتتد ب  عبتتد هللا، اب  جزي الكليب الغرانطي )املتو : أبو القتتاستتتتتتتتتتتتتتتم، حممتتد ب  أمحتتد ب  اب  جزي،  (4)

، 2ه(، )ج2426، 2، طشتتتتتتركة دار األرقم ب  أيب األرقم، بريوت، حتقيق عبد هللا اخلالدي، )الوتسننننهيل لعليم الوتنزيل
 (.120ص
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صفة العلم اليت ا: ني مهأو هلا، وهو هبذا متسلح بصفتني أساسيتعلى األرض، على الصورة اليت 
 هذا، أجل وم ، ط احلسابباليت هبا يضاي وصفة احلفظ ؤ علم هبا حال القوم م  خالل الر 

 هنا، األمر ذاه ملواجهة مطلوبتني كانتا وإن فالصفتان (چ چ): العلم على احلفظ قدم
 بعض لناسل ويتحقق العلم، ع  هنا احلفظ يستغىن قد إذ، العلم م  وأهم أوىل، احلفظ أن إال

 احلال، هذه يف اس،للن حتقق ملا احلفظ ع  العلم استغىن لو أنه حني على ،منه كثري أو اخلري،
 جتمعا فإذا.. كتاب يف مودعة أو كلمات، يف مرسومة حقائق جمرد العلم ولكان أبدا، خري

 .(2) كله اخلري اجتمع والعلم، احلفظ
 أهال، له يكون عمال اإلنسان خيطب أن جواز على أيضا اآلية ودلت»قال القرطيب:  
 عبد ا)):  هللا رسول يل قال قال:  رة ب  الرمح  عبد ع  مسلم روى فقد: قيل فإن

الرمحن ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيوتها عن مسألة وكلو إليها وإن أعطيوتها عن غري 
 .(1)((مسألة أعنو عليها

ومعي رجالن م  األشعريني،  قال أبو موسى: أقبلت إىل النيب  :وع  أيب بردة قال 
ا م)) يستاك، فقال: أحدمها ع  مييين واآلخر ع  يساري، فكالمها سأل العمل، والنيب 

اين قال قلت: والذي بعثك ابحلق ما أطلع ؟((أو ا عبد هللا بن قيس ،تقيل ا أاب ميسى
ما يف أنفسهما، وما شعرت أهنما يطلبان العمل، قال: وكأين أنظر إىل سواكه حتت شفته ى عل

 . (1)((ال نسوتعمل على عملنا من أراده -أو- نل)) فقال: ،وقد قلصت
إمنا طلب الوالية ألنه علم أنه ال أحد يقوم مقامه يف  أن يوسف  :أوال  فاجلواب:  

فإنه مل يك   عليه امتعين االعدل واإلصالح وتوصيل الفقرا  إىل حقوقهم فرأى أن ذلك فرا
هناك غريه، وهكذا احلكم اليوم، لو علم إنسان م  نفسه أنه يقوم ابحلق يف القضا  أو احلسبة 

                                                             

 (.6-5، ص7، )جالوتفسري القرآين للقرآن، اخلطيب، عبد الكرمي يونس (2)
. برقم، 217، ص8، ابب م  مل يستتتتتتتتتتتتتتتتأل اإلمتتارة أعتتانتته هللا عليهتتا، جصنننننننننننحيح البخناري ، يفأخرجتته البختتاري (1)
(6611.) 
 (.1162، رقم: )88، ص1، ابب استئجار الرجل الصاحل، جاملصدر السابق (1)
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ومل يك  هناك م  يصلح وال يقوم مقامه لتعني ذلك عليه، ووجب أن يتوالها ويسأل ذلك، 
فأما لو  ، وخيرب بصفاته اليت يستحقها به م  العلم والكفاية وغري ذلك، كما قال يوسف 

 لعبد الرمح :  هكان هناك م  يقوم هبا ويصلح هلا وعلم بذلك فاألوىل أال يطلب، لقول
فإن يف سؤاهلا واحلرص عليها مع العلم بكثرة آفاهتا وصعوبة التخلص  (( تسأل اإلمارةال))

منها دليل على أنه يطلبها لنفسه وألغرااه، وم  كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه 
 وم  أابها لعلمه آبفاهتا، وخلوفه م  التقصري يف ((ل إليهاكِّ و  )) :فيهلك، وهذا معىن قوله 

 نيَ عِ أ  )) حقوقها فر منها، مث إن ابتلي هبا فريجى له التخلص منها، وهو معىن قوله:
 .(2)«((عليها

 وثق مل  وه،وحن كالقضا  الوالية طلب يف أصل اآلية وهذه»قال القا ي يف تفسريه:  
 اإلنسان دحم جواز يف وأصل. والظامل الكافر ع  التولية وجواز حبقوقه، ابلقيام نفسه م 

«لفطنةا ذك ي خبريا، به، عاملا يكون أن شرطه أمرا، املتويل أن ويف ملصلحته، نفسه
(1). 

فوااح م  كالم املفسري  أن م  حتققت فيه األهلية للوالية وعلم أنه خري م  يتوىل  
 يف كلتا احلالتني:و الوظيفة أن له أن يتقدم بطلبها، إذا حتققت فيه شروط الوالية لتلك الوظيفة، 

م  يقوم و على ويل األمر خشية التفريط فيها، وحالة طلبها،  أي حالة االعتذار ع  الوالية
مقامه أن ال يرتك األمر مل  تعرض عليه األمانة، أو م  يطلبها بل عليه أن ينظر يف حتقق 

 الشروط وانتفا  املوانع.

 :املطلب الثاين: شروط الوتيلية على إدارة األميال

 ھھ ہ ھ ھ)وعند حديث القرآن ع  شروط التولية جند قوله تعاىل:  

. مع ما استنبطه املفسرون م  [16القصص:سورة ] (ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
 .شروط يف اآلية السابقة

                                                             

 (.125، ص2، )جاجلامع ألحرام القرآنالقرطيب،  (2)
 (.221، ص6، )جحماسن الوتأويلالقا ي،  (1)
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 والقيام تكماشي حفظ على القوي للرعي تستأجره م  خري إن: تقول»يقول الطربي:  
«عليه أتمنه فيما خيانته، ختاف ال الذي األمني وصالحها، إصالحها يف عليها

(2). 

 ے) أغنامنا، لريعى أجريا اختذه (ھ ھ ہ ھ) »وعند البغوي:  

 وأدا  العمل على قوي م  استعملت م  خري :يعين (ے ۓ ۓ ڭ ڭ
«األمانة

(1). 

 رعيل (ھ ھ) استدعته اليت يعين (ہ ھ) »وقال البيضاوي:  
 هأن على الدليل جمرى جيري شائع تعليل (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ). الغنم
 أنه على لداللةل املااي بلفظ الفعل وذكر ا ا خري جعل فيه، وللمبالغة ابالستئجار حقيق
«معروف جمرب امرؤ

(1). 
 على قوي م  استتتتتتتتعملت م  خري: أي»الكتاب:  علوم يف اللباب وعند صتتتتتتتاحب 
  مع خربا (ڭ ڭ) و ا ا (ے ۓ ۓ) جعل وإمنا األمانة، وأدا  العمل،

  حصتتتول يف يكفيان ال واألمانة القوة: قيل فإن. التقدمي ستتتبب العناية ألن أوىل، العكس أن
  يف داخالن هنماأ فاجلواب الكتابة؟ أمر أمهل فلم والكتابة، العطية إليهما ينضم مل ما املقصود
«األمانة

(4). 
لعطية والكتابة لكنه جعل اأنه جعل هاتني الصفتني شاملتني لباقي الصفات، و  ويالحظ 
 يف األمانة، ونرجح دخوهلما يف القوة وذلك وااح يف عصران، فالقوة أنواع متعددة. داخلتني

ے ے ۓ ) ومجلة»وعند الطاهر ب  عاشور كالم مجيل على اآلية يقول:  

                                                             

 (.561، ص22، )جالبيان يف أتويل القرآنجامع الطربي،  (2)
 (.510، ص1، )جمعامل الوتزيلالبغوي،  (1)
 (.275، ص4، )جأنيار الوتنزيل وأسرار الوتأويلالبيضاوي،  (1)
 (.142، ص25، )ج اللباب يف عليم الروتابأبو حفص سراج الدي ،  (4)
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 جا تو . يستأجر م  مثله ألن أي ابستئجاره، عليه لإلشارة علة (ۓ ڭ ڭ
 ابلالم تعريففال ختلف، بدون احلقيقة ومطابقة العموم م  فيها ملا مثال مرسلة جامعة بكلمة

«العموم به مراد للجنس األمني القوي يف
(2). 

. (1)(أشكو إىل هللا اعف األمني وخيانة القوي): هذا املعىن فقال فاروق قد أخذ الو  
 أسأله أن يؤيدين بقوي أمني أستعني به. يريد:

مانة ال القوة بدون األ ألنفلم تكتف اآلية بشرط القوة وحده وال بشرط األمانة وحده  
ىل هللا اعف إ املؤمنني أمري كىش لذلك تنفع كما ال تفيد األمانة كثريا إذا مل يوجد معها قوة،

 األمني وخيانة القوي.
وهي  له، طلوبم هو الذي األمر يف املطلوبتني ابلصفتني «موسى» وصفتة فهذه املرأ 

القيام  علملديهما راع للغنم سوامها، فهي ت يك  تها ملوأختعرف هذه املهنة وما تتطلبه ألهنا 
 مواقع تراتدليت ا عاملة،ال قويةال يدرجل ميلك ال إىل حيتاج أمر وتثمريها، ورعايتها، على الغنم
 رعىي الذي «األمني»الرجل إىل تاجحت اأهن كما،  أحد عنها يدفعها أن دون واملا ، العشب،

 .(1) ملكه يف هو ملا يعطيه ما وإخالصه، جهده، م  يعطيها وأن يديه، يف اليت األمانة هذه

  (ھ ھ) »على اآلية اليت حن  بصتتددها: صتتاحب التفستتري القرآين  ويعلق 
 خري وفه.. بعمل بك تصتتتتله أبن وذلك يديك، م  يفلت تدعه وال عندان، به أمستتتتك أي
  هكذا .(ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) .العمل ع  عجزت حيث لك، يعمل م 

 القوة،: فتنيص أبمجل يتزي  الرجال يف وأنه يستأجره، الذي الرجل معدن ع  ألبيها تكشف
                                                             

 (.205، ص10، )جالوتحرير والوتنييراب  عاشور،  (2)
، حتقيق: عبد الفتاح الوتمثيل واحملاضنننننرةه(، 412الثعاليب، عبد امللك ب  حممد ب  إ اعيل أبو منصتتتتتتور )املتو :  (1)

والنويري، أمحتتتد ب  عبتتتد الوهتتتاب ب   .12، صم2282-ه2402، د.م. 1حممتتتد احللو، التتتدار العربيتتتة للكتتتتاب، ط
، هناية األرب يف فنين األدبه(، 711)املتو :  حممد ب  عبد الدائم القرشتتتتي التيمي البكري، شتتتتهاب الدي  النويري

 (.5، ص1)ج ،ه(2411، 2)دار الكتب والواثئق القومية، القاهرة، ط
 (.7، ص7، )جالوتفسري القرآين للقرآن ،اخلطيب، عبد الكرمي يونس (1)
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«واألمانة
(2). 

 يذهب سيد قطب إىل أن املرأة استدلت ابألمانة على العرض ابألمانة على ما سواهو   
(1). 

 ويف ينهد يف هلا أهل هو م  املناصب يويل أن اإلمام عدل وم »عثيمني: ويقول اب   
 .(1) واألمانة ة،القو : اثنان الوالية وأركان. عليه ويل الذي لألمر أهال وقواي، أمينا فيكون قوته،

وينبه أبو املظفر عون الدي  إىل أمر دقيق وهو أن قول املرأة ألبيها استتتتتتتتتأجره ليس قوال  
  صتتتتتتتتتتلحي شتتتتتتتتتتخص وجود عفواي بل هو انتج عما تعرفه ع  والدها م  حرصتتتتتتتتتته وتطلعه إىل

 .(4) العمل ع  ابنتيه به فيصون ليستأجره لصحبته

 ألنه جامع كالم (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) :وقوهلا»وقال النسفي:  
«مرادك متو  ابلك فرأل فقد أبمرك القائم يف واألمانة الكفاية اخلصلتان هااتن اجتمعت إذا

(5). 

«بليغة جامعة حكمة الكالم هذا»زي معلقا على الصفتني: وقال اب  ج 
(6). 

 (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) :وقوهلا»وقال القا ي انقال ع  الزخمشري:  
 يف األمانةو  الكفاية أعين اخلصلتان، هااتن اجتمعت إذا ألنه. عليه يزاد ال جامع حكيم كالم
 سياق ياقهس الذي ،الكالم هذا إبرسال استغنت وقد. مرادك ومت ابلك فرأل فقد أبمرك، القائم

                                                             

 (.117، ص20، )جالوتفسري القرآين للقرآن ،اخلطيب، عبد الكرمي يونس (2)
 (.1687، ص5، )جالقرآنيف ظالل سيد قطب،  (1)
دار الوط  للنشتتتر، ، شنننرح راض الصننناحلني، ه(2412حممد ب  صتتتاحل ب  حممد العثيمني )املتو : اب  عثيمني،  (1)

 (.462ص، 2)جه(، 2416الرايض، د. ط. 
عن  اإلفصنننننننناحه(، 560اب  هبرية، حيىي ب  حممد ب  هبرية الذهلي الشتتتتتتتتتتيباين ، أبو املظفر، عون الدي  )املتو :  (4)

 (.271، ص1، )جه(2427، حتقيق، فؤاد عبد املنعم أمحد، )دار الوط ، د.ط.د.م، معاين الصحاح
 (.618، ص1، )جمدار  الوتنزيل وحقائ  الوتأويلالنسفي،  (5)
 (.221، ص1، )جالوتسهيل لعليم الوتنزيلاب  جزي،  (6)
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«وأمانته لقوته استأجره: تقول أن واحلكمة، املثل
(2). 

 ؤجر،است م  أوىل موسى إن: أي»ونص السعدي على كفاية هذي  الوصفني فقال:  
 استؤجر ام على والقدرة القوة: أي مجعهما، م  استؤجر، أجري وخري واألمانة، القوة مجع فإنه
 لإلنسان يتوىل  م كل يف اعتبارمها ينبغي الوصفان، وهذان اخليانة، بعدم فيه واألمانة عليه،
 هما،ابجتماع وأما إحدامها، فقد أو بفقدمها إال يكون ال اخللل فإن .غريها أو إبجارة عمال
«ويكمل يتم العمل فإن

(1). 
ة منهما يف األجري: قوة على العمل، وأمانبد  ال شرطان وهذان»وخنتم بقول الشعراوي:  
«األدا يف 

(1). 
 حدثنا»فيما رواه اب  أيب حامت قال:  وقد ال حظ هذا املعىن عبد هللا ب  مستتتتتتتتتتعود  
 ع  بيدة،ع أيب ع  إسحاق، أيب ع  سفيان، ثنا مهدي، ب  الرمح  عبد ثنا سنان، ب  أمحد
  حني فيوستتتتت وصتتتتتاحب ،عمر يف تفرس حني بكر أبو: ثالثة الناس أفرس): قال هللا، عبد
ھ ھھ ے ے ۓ ۓ  ): قالت حني موسى وصاحبة مثواه، أكرمي: قال

«(ڭ ڭ
(4). 

أن هذا الصحايب اجلليل، ينظر إىل شروط الوالية وكيف خيتار م   وهذا األثر يبني لنا 
 ما قال اب  العريببكر ك ن أابيا وجا ت فيه هذه الصفات، وأتتوفر فيه، فيعجبه م  اختار وال

وصاحبه، وصاحبة موسى رأت م   ومارسه ألنه جرب عمر مل تك  مسألته فراسة  (5)
 حاله وعفة نظره كما قال سيد قطب ما جعلها تكتشف فيه هاتني الصفتني األساسيتني.

                                                             

 (.522، ص7، )جحماسن الوتأويلالقا ي،  (2)
تيسننري الررمي الرمحن يف تفسننري كالم ه(، 2176الستتعدي، عبد الرمح  ب  انصتتر ب  عبد هللا الستتعدي )املتو :  (1)

 .624، صم(1000-ه2410، د.م. 2، حتقيق: عبد الرمح  ب  معال اللوحيق، )مؤسسة الرسالة، طاملنان
 (.20208، ص27، )جتفسري الشعراويالشعراوي،  (1)
 (.1266، ص2، )جابن أيب حامتفسري اب  أيب حامت،  (4)
 (.45، ص1، )جأحرام القرآناب  العريب،  (5)
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أنه كلما أتخر زم  املفسر كلما ظهر م  كالمه أن القوة واألمانة صفتان  ونالحظ 
 تلزمان لكل م  خيتار أو يتقدم إىل شغل عمل ما.

أن بعض املفسري  فسر القوة ابملادية أي قوة البدن وبعضهم فسرها  كما نالحظ 
ابملعنوية، واألظهر أهنا تتناول كل قوة يتصف هبا الرجال يف كل عصر مما له عالقة أبدا  املهام 
املوكلة هلم أبحس  وجه وكذا األمانة منهم م  فسرها بعفافه ومنهم م  فسرها حبفظه ملا استودع 

 اع األمانة.أنو  لوهي عامة لك

 چ چ) وجند هذي  الشرطني يذكران كذلك يف القرآن يف سياق آخر قال تعاىل: 

 .[12]سورة النمل: (ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
مما يؤكد أهنما شرطان الزمان فيم  يشغل والية أو وظيفة فهذه قصة سليمان قدمية وقد  

مل يعرتض  ذكر العفريت الصفتني م  أجل أن حيظى أبدا  املهمة، ونلحظ أن سليمان 
على الصفتني، بل أراد شيئا أسرع يف الوقت مما حدد العفريت، وهو ما كان يف عرض الذي 

 عنده علم الكتاب.
 العرش ذاه فخامة يعلم العفريت هذا أن على يدل»ول الشعراوي يف هذا السياق: ويق 

 انحية م  قال كلذل نقله؛ عملية يف خاصة به، االعتنا  يستحق نفيس شي  وأنه واخامته،
 أانف وفخامته، نفاسته انحية وم  محله، على قادر (ژ ڈ ڈ ژ) واخامته كربه
«شيئا منه أبدد ل  أمني عليه

(2). 
كما يالحظ أن هذي  الوصفني وصف هبما الروح األمني، وهو حيمل أكرب أمانة، حيمل  

وحي هللا إىل رسله، بل زيدت فيه صفات أربع أخرى ألن املقام أ ى وأسىن مما حن  يف 
صدده، ولك  الذي يهمنا هو أن صفة األمان والقوة الزمتان يف كل مكلف مبهمة يراد هلا 

سورة ] (ہ ۀ ہۀ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڻ)تعاىل: النجاح مهما كانت، قال 

 .[12-10التكوير:

                                                             

 (.20784، ص27، )جتفسري الشعراويالشعراوي،  (2)
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 كونه :أحدها الكمال، صفات م  بست  جربيل تعاىل هللا وصف»يقول الرازي:  
 هللا عند وقوته ،هللا عند قوة ذا كونه :واثلثها. تعاىل هللا على كرميا كونه :واثنيها .هلل رسوال

. هللا عند كينام كونه :ورابعها. غريه عليها يقوى ال حبيث الطاعات على قوته إال تكون ال
 رب ام الطاعات كل يف أمينا كونه :وسادسها .السماوات عامل يف مطاعا كونه :وخامسها

«اخلياانت أنواع ع 
(2). 

 ٿ ٿ)وقريب م  هذا قول هللا تعاىل حكاية ع  ملك مصر خماطبا ليوسف:  

 .[54يوسف:سورة ] (ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ
 واملناقب، لالفضائ م  إليه حيتاج ما لكل جامعة [أمني مكني] إن قوله تعاىل قول الرازي:ي 
 ال حكيما كونهم    أمينا كونهالبد يف  و . والعلم القدرة م  مكينا كونه يف بد ال ألنه وذلك
ويؤكد الشعراوي هذا املعىن  .(1) احلكمة لداعي يفعله إمنا بل ،الشهوة لداعي الفعل يفعل

 تى ابعتباره أن امللك إمنا وصفه هبا الوصف ليسد ابب الوشاية بيوسف، ألن احلاشية إذا  ع
 .(1)د علموا أنه قربه وأنه ال جمال للوشاية بهمثل هذا الوصف يصدر م  امللك ألح

العلما  ابستنباط هذي  الشرطني فقط بل استنبطوا شروطا أخرى منها ما  ومل يكتف 
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ): عند تفسريه لقوله تعاىلاستنبطه الطاهر ب  عاشور 

فظ احلاألوىل: حيث انتزع م  اآلية أربع صفات هي:  .[21-20]سورة االنفطار: (ڈ ڎ ڎ
لضبط حبيث اوالثالثة: كرم أي زكا  الفطرة وطهارة النفس، الوالثانية: ويعين عدم التفريط 

ت تغري العامل وجيي  خلف له فإذا كانيتكون املعامالت مكتوبة حلفظ احلقوق ألنه قد 
 ابعة:والر مل تك  مكتوبة ااعت حقوق الناس،  العمال مكتوبة سار األمر على مايرام وإذا

 .(4) العلم مبا ويل عليه حبيث ال ميك  خمادعته والتلبيس عليه

                                                             

 (.412، ص1، )جمفاتيح الغيب أو الوتفسري الربريالرازي،  (2)
 (.471، ص28املصدر السابق، )ج (1)
 (.6226، ص22، )جتفسري الشعراوي الشعراوي، (1)
 (.282-272، ص10، )جالوتحرير والوتنييراب  عاشور،  (4)
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كما أن اشرتاط احلفظ والعلم الذي اسنبطه اب  عاشور، منصوص عليه يف قول هللا 
]سورة  (چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ): تعاىل حكاية ع  يوسف 

 .[88يوسف:
هنما صفتان ا يشعر أبتعليق   (چ)ا ألحد املعنيني يف قوله ح  وعلق الطربي مرج ِ  

 م  قول ،ابلصواب عندان القولني وأوىل: جعفر أبو قال» :مهمتان مل  يتقدم لشغل منصب
ڄ ): ولهق عقيب ذلك ألن أوليتين، مبا عامل استودعتين، ملا حافظ إين :ذلك معىن: قال

 ربةخ عنده أبن إعالمه فكان األرض، خزائ  استكفا ه امللك ومسألته ،(ڃ ڃ ڃڃ
«ابأللس  ومعرفته احلساب، حفظه إعالمه م  أشبه إايه، وكفايته ذلك يف

(2). 
وإذا مت اختيار املوظف أو الوايل حسب الشروط املطلوبة فليس هذا كل شي  ومل تنته  

تناوله يف واملراقبة واحملاسبة، وهو ما سنمسؤولية ويل األمر عند هذا احلد، بل ال بد م  املتابعة 
 املبحث التايل إبذن هللا.

                                                             

 (.250، ص26، )ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (2)
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 ملبحث الثالثا
 املراقبة واحملاسبة

 ويتضم  ثالثة مطالب: 
 املطلب األول: املراقبة واملوتابعة 
 املطلب الثاين: احملاسبة واملعاقبة 
  املطلب الثالث: عقيابت الفساد املايل بني القانين اليضعي والشريعة

 اإلسالمية.

 :املطلب األول: املراقبة واملوتابعة
، العملي اجلانب النظري دونمل يكتف القرآن الكرمي يف منهاجه حملاربة الفساد، على  

 .وخلفاؤه الراشدون  علمية وعملية، طبقها الرسول  اس  بل واع أسل 
 ام.وم  أهم تلك األسس املتابعة واملراقبة، مل  ويل أمرا يتعلق ابملال الع 

 يالحظ تداخل الرقابة واملتابعة، حىت ليمك  يف بعض األحيان محل إحدامها على األخرى.

 :راقبةامل أوالً 
ا لكسب األموال، وااح   اقانوني   اواع أساس   أن القرآن وأول خطوة يف ذلك هي 

نه أإىل اجتهاد الناس. م  ذلك  ذلك ، ومل جيعلواحملافظة عليها، كما واع قواعد لصرفها
 ،..الراب والقمار وامليسر...، آبايت بينات حمكمات، ويف املقابل أحل البيع واإلجارة. حرم

 وأنواع املعاواة مامل تلتبس ابلراب.
 وأما يف املال العام الذي يهمنا أكثر فكان األمر غاية يف الواوح والصراحة قال تعاىل: 
 ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٱ ٻ ٻٻ)

 .[2األنفال:سورة ] (ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 ابلصواب والاألق هذه وأوىل": اب  جرير الطربي بعدما ذكر األقوال يف معىن األنفال قال 
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 إما م،مجيعه أو اجليش بعض اإلمام يزيدها زايدات هي: قال م  قول ،"األنفال": معىن يف
 له، ترغيبا أسبابه، ببعض أو ابلنفل، إليه وصل مما وإما القسمة، م  حقوقهم على سهمه م 

 دأح صالح أو املسلمني، وصالح صالحهم فيه ما على جيشه م  معه مل  وحتريضا
 .(2)"الفريقني
 بني قدو  حمكمة، اآلية إن: زيد اب  قول الصواب»قال البعض بنسخ اآلية ولك  قد و   

«ميسالتخ قبل شا  ما اجليش م  شا  م  ينفل أن ولإلمام اخلمس، آية يف مصارفها هللا
(1). 

وليس قصدان البحث يف معىن اآلية العام، بل هو أن هللا تعاىل حدد م  يصرف األنفال،  
وهذا مبدأ يف املراقبة املالية، أي حتديد م  يقوم ابلصرف. مث حدد مصاريف تلك األنفال يف 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ) قوله تعاىل:

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[42األنفال:سورة ] (ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ

ه م لوألن املال العا (ٺ ٿ ٿ ٿ)فهذا تفصيل وااح مصحوب بوعيد،  
 ىل:اهي قوله تعو  ما حيصل منه للمسلمني بصلح ،عدة بينت اآلية اليت يف سورة احلشر مصادر
ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)

ۀ ہ ہہ ہ ھھ ھ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

، وكانت األوىل يف بيان ما حيصل منه بقتال، على أحد .[7]سورة احلشر: (ھ ے ے
ان حدثنا اب  وكيع قال، حدثنا أيب، ع  سفي» األقوال يف اآلية، يقول اب  جرير الطربي:

، ما أصاب املسلمون عنوة بقتال، فيه اخلمس، وأربعة أمخاسه مل  "الغنيمة" الثوري قال:
«، ما صوحلوا عليه بغري قتال، وليس فيه مخس، هو مل   ى هللا"الفي "شهدها. و

(1). 

                                                             

 (.166-165، ص21، )ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (2)
 (.482، ص2، )جتفسري املناررشيد راا،  (1)
 (.546، ص21، )ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (1)



250 

 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ)وقال تعاىل أيضا:  

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .[7احلشر:سورة ] (ے ے ھ ھ ھھ ہ ہہ ہ

 حىت (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک) » قال اخلازن، قال عمر اب  اخلطاب: 
 استوعبت هذه قال مث (ٱ ٻ ٻ ٻ) قوله إىل (ۓ ڭ) بلغ

 ملكت ما إال حق الفي  هذا يف وله إال مسلم األرض وجه على وما قال عامة املسلمني
 األغنيا  نيب بينهم، القوم يتداوله الذي للشي  اسم والدولة دولة، الفي  يكون ال كي أميانكم
«والضعفا  الفقرا  عليه فيغلبوا واألقواي  الرؤسا  بني يعين منكم

(2). 
  ميلك حق م فاآلايت إذا نصت على مستحقي املال ابالسم ومل ترتك ذلك لإلجتهاد، مبينة

 التصرف، واجلهة اليت يصرف هلا.
 اآلخر جند النهي املصحوب ابلوعيد مل  أيخذ م  املال العام قال تعاىل:ويف اجلانب  
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ ک گ)

 .[262:نآل عمراسورة ] (ہ ہ ۀ
وأخذ شي  م  الغنيمة قبل قسمتها. واآلية وعيد مل  يفعله، وقد  اخليانة، هو الغلولو  

 ييم جاء شيئا لم غَ فنَ  عمل على بعثناه نم)): جا  يف السنة أتكيد هذا الوعيد بقوله 

                                                             

 (.170، ص4، )جلباب الوتأويل يف معاين الوتنزيلاخلازن،  (2)
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 املسوتعري على يسل)): وقال (1)((ليل ٌ غ   اليالة هداا:  وقال (2)((عنقه على حيمله القيامة
 .(4)إسالل(( وال إغالل ال)): وقال (1)ضمان(( لِّ غِ امل   غري

 للمراقبة وهو توايح احلقوق يف نصوص وااحة ابألساس القانوين أوال  القرآن إذا جا   
 ملعاقبة.ق املتابعة ابقنسان حينها يتحا إعامة جمردة، فإذا خالفه

 املوتابعة: اثنًيا
د م  هللا وهي يف قالب قواعد قانونية عامة جمردة، وجن كانت تلكم بعض الرقابة املالية 

يف جانب التوجيه مراقبة أخرى ختاطب كل فرد يف نفسه وفيها أمثلة أبشخاص خااوا يف 
 ڈ) :مال هللا بغري حق فلم يغ  عنهم ماهلم م  هللا شيئا، قال تعاىل يف شأن أيب هلب

 (ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
]سورة  (ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ) :وقال تعاىل يف شأن أيب جهل ،[1-2]سورة املسد:

                                                             

ما ابل »)) (. بلفظ:727، رقم: )70، ص2، ابب هدااي العمال، جصنننننننننننحيح البخاريالبخاري، يف أخرجه  (2)
العامل نبعثه فيأيت يقول: هذا لك وهذا يل، فهال جلس يف بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم ال، والذي نفسي بيده، 

أييت بشتي  إال جا  به يوم القيامة حيمله على رقبته، إن كان بعريا له رغا ، أو بقرة هلا خوار، أو شتاة تيعر((، مث رفع ال 
 .«يديه حىت رأينا عفريت إبطيه فقال: ))أال هل بلغت(( ثالاث

  وهو م  رواية إ اعيل ب «هدااي العمال»رواه أمحد، والبزار، والطرباين م  حديث أىب محيد الستتتتتتتتتتتتتتتاعدي بلفظ  (1)
عياش ع  حيىي ب  ستتتتتتعيد ع  عروة عنه. قال البزار: أخطأ فيه إ اعيل ستتتتتتندا ومتنا . وأخرجه اب  عدى يف ترمجة أمحد 

. وقال: هذا حديث ب  معاوية الباهلي م  روايته ع  النضتتتتتتر ب  مشيل ع  اب  عون ع  اب  ستتتتتتريي  ع  أىب هريرة 
  أمحد، أبو القاسم حممود ب  عمرو ب. انظر: الزخمشري، األوسط، أن أمحد ب  معاوية تفرد بهابطل. وذكر الطرباين يف 

، 1بريوت، ط –)دار الكتاب العريب الرشننننناف عن حقائ  غيامض الوتنزيل، ه(، 518الزخمشتتتتتتري جار هللا )املتو : 
 .411، ص2ه(، هامش ج2407

(. ابب العارية، قال 2248( رقم: )250، ص6، )جقيالسنن الرربى للبيههذا روي م  قول شتريح القااتي،  (1)
 البيهقي: وروي يف ذلك حديث مسند إبسناد اعيف.

أخرجه اب  أيب شتيبة، عبد هللا ب  حممد ب  إبراهيم ب  عثمان ب  خواستيت العبستي أبو بكر ب  أيب شتيبة، )املتو :  (4)
ه(، 2402، 2احلوت، )مكتبة الرشد، الرايض، طكمال يوسف :، حتقيقاملصنف يف األحاديث واآلاثره(، يف 115
 (.16852(، غزوة احلديبية، رقم: )185، ص7)ج
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 .[7-6العلق:

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ) :وقال تعاىل أيضا يف شأن املغرية اب  الوليد 

 حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 .[27-22]سورة املدثر: (يت ىت مت خت

 ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ) وقال تعاىل يف شأن قارون: 

 (ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ) إىل قوله تعاىل: [76القصص:سورة ]

وهذا بكل أتكيد ينسحب كل م   .[82القصص:سورة ] (ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
إهنا  ،، يف أي مكان وجد ويف أي زمان كانمجع املال وكدسه دون أن يرعى حقوق هللا فيه

 .(2) إىل طرق اخلري، والتحذير م  سلوك املرتفني واملبذري رقابة هللا يف توجيه املال 
ع كل عصر م  خالل هذه األمثلة إىل ترك الفساد ومجفاهلل تعاىل يدعو املفسدي  يف   

 املال م  غري حله، فلو كان يغين شيئا ألغناه ع  هؤال .
 سلوك املستهلك العادي وجه القرآن توجيها صرحيا بليغا فقال:وكمتابعة وتوجيه ل 
. [67الفرقان:سورة ] (حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ)

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ) وقال تعاىل:

 . وقال تعاىل:[17-16اإلسرا :سورة ] (مئ حئ جئ ی یی ی ىئ
سورة ] (ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ)

ألن م  أسباب الفساد عدم ابط االنفاق ولذا وجه القرآن الناس لضبط اإلنفاق  .[12اإلسرا :
يف كل احلاالت. بل إن القرآن تعدى ذلك حىت اعترب اإلسراف والرتف م  أسباب دمار 

                                                             

العاملية،  ، )مجعية الدعوة اإلستتتتتتالميةالرقابة املالية يف عهد الرسنننننيل واخللفاء الراشننننندينالباروين، عيستتتتتتى أيوب،  (2)
 .68م ليبيا(، ص2286، 2ط
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 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ) :الشعوب واألمم فقال تعاىل

 .[26اإلسرا :سورة ] (ی ىئ
ومل جيعل هللا اإلنفاق خااعا هلوى املنفق بل جعل منه ما هو واجب ال يقبل النقاش  

 ال تعاىل:لالجتهاد أيضا، قفأوجب هللا تعاىل الزكاة، وبني مصاريفها وحددهم ومل يرتكهم 
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ)

 (ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ
 .[60التوبة:سورة ]

األموال اليت جتب فيها الزكاة واليت ال جتب فيها، ومىت جتب الزكاة، واملقدار   وبنيَّ  
الذي جيب إخراجه. كل ذلك مضبوط مفصل، وهكذا تكون الرقابة املالية انجحة إذا بينت 
املصاريف ومقاديرها وم  يتوىل الصرف. فعلى م  يتوىل الشأن املايل أن يهتدي ويقتدي 

اج مور وال يرتكها جمملة، إذا كان فعال يريد حماربة الفساد على منهابلقرآن والسنة، فيفصل األ
 القرآن.

، (2) بدون سبب واالعتدا  على الذمة املالية للغري اك الرقابة واحملاسبة على الثرا مث هن 
 وذلك حنو:

 ٿ ٹ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٿ) ، قال تعاىل:السرقة .2

 .[18املائدة:سورة ] (ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ) ، قال تعاىل:احلرابة .1

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 .[66]سورة املائدة: (ں

                                                             

 .272، صعهد الرسيل واخللفاء الراشدينالرقابة املالية يف عيسى أيوب الباروين،  (2)
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 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ) ، قال تعاىل:أكل مال اليوتيم .1

 .[20النسا :سورة ] (ک ک کک ڑ ڑ
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ)، قال تعاىل: أكل أميال الناس ابلباطل .4

سورة ] (ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 .[288البقرة:
 فكلها حرمها هللا وتوعد فاعلها.

 :ا ابألحوال الشخصية الرقابة علىويدخل فيها وإن كان يسمى حديث   
، فقد توىل هللا حتديد أصحاهبا وحتديد أنصبائهم، يف كتابه م  ذلك قوله املياريث .5

 ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ) تعاىل:

 ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې

. [22النسا :سورة ] (يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ
 وغريها م  اآلايت اليت تتحدث ع  املواريث.

وقد وردت  (وئ وئ ەئ ەئ ائ)، وقد نصت عليها اآلية السابقة: اليصاا .6
 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ) يف قوله تعاىل:

 .[280البقرة:سورة ] (ەئ ەئ ائ ىائ ى ې
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ) ، قال تعاىل:مال انقصي األهلية .7

 .[5النسا :سورة ] (ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
فإذا حرص ويل األمر وم  يقوم مقامه يف كل جهة مالية على تعليم الناس هذه القواعد 

حة اجملتمع والدولة مث يف مصل أوال  حىت يفهموها ويعلموا أن تطبيقها يف مصلحتهم دنيا وأخرى 
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 حينها يكون قد تسبب يف حفظ املال العام.

: وهو ما ذكره القرآن قدميا قبل أن (2) تقديريةميزانية وم  أدوات املراقبة أيضا وجود 
ې ) يعلمه أهل االقتصاد احلديث وذلك يف قصة يوسف وتعبريه لرؤاي امللك: قال تعاىل:

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ې ى

. فعربها يوسف [41يوسف:سورة ] (ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ
 ڇ ڇ ڇ ڇ) مبا يقتضي واع ميزانية تقديرية وتسيريها بضبط وحزم قال تعاىل:

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 (ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
. ألنه بدون ميزانية ال ينضبط الصرف ورمبا صرف يف املهم وترك األهم [42-47يوسف:سورة ]

 ورمبا طغى جانب على جانب وأيضا بدوهنا، ال متك  حماسبة وال مسا لة.
على إقامة حد الستتتتتتترقة، وليس  حرصتتتتتتته  واملتابعة للرقابة  تطبيق النيبوم  أمثلة  

 ذلك م  أجل املال املستتتتروق، بل م  أجل ستتتتد ابب الستتتترقة والتنفري منها ولذلك رفض 
 عبد ع  :ترك احلد مل  اقرتحوا دفع مبلغ مايل يفوق قيمة الشتتتتتتي  املستتتتتتروق كما يف احلديث

  اي: فقالوا ستترقتهم، الذي  هبا فجا ،  هللا رستتول عهد على ستترقت امرأة أن عمرو، ب  هللا
 هللا ستتتتولر  فقال أهلها، يعين نفديها، فنح : قومها قال ستتتترقتنا، املرأة هذه إن: هللا رستتتتول
 :قال ،((يدها قطعياا)): قال دينار، خبمستتتتتتتمائة نفديها حن : فقالوا ،((يدها اقطعيا  :

  الييم أنو ،عمن)): قال هللا؟، رستتول اي توبة م  يل هل :املرأة فقالت اليمىن، يدها فقطعت
  ڦ ڦ ڦ): املائدة ستتتتتورة يف وجل عز هللا فأنزل ،((أمك ولدتك كييم خطيئوتك من

 .(1) اآلية آخر إىل، [12املائدة:سورة ] (ڦ ڄ ڄ
 اليت املخزومية املرأة شأن أمههم قريشا أن ،راي هللا عنها عائشة ع  وحديث: عروة، 

                                                             

 .272، صالرقابة املالية يف عهد الرسيل واخللفاء الراشدينعيسى أيوب الباروين،  (2)
 إسناده صحيح، :(. قال احملقق أمحد حممد شاكر665، رقم: )124، ص6، جاملسند( أخرجه أمحد يف، 1)
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 زيد، ب  أسامة إال عليه جيرتئ وم : فقالوا ؟ هللا رسول فيها يكلم وم : فقالوا سرقت،
 ،((هللا حدود من حد يف تشفعأ)):  هللا رسول فقال أسامة، فكلمه ، هللا رسول حب
 لشريفا فيهم سرق إذا كانيا أهنم قبلرم، الذين أهلك َّناإ)): قال مث فاختطب، قام مث

 حممد نوب فاطمة أن لي هللا وامي احلد، عليه أقاميا الضعيف فيهم سرق وإذا تركيه،
الغرر والغش  . وغريها م  األحاديث يف هذا املعىن ويف هنيه (2)((يدها لقطعو سرقو

 وأكل أموال الناس ابلباطل.
عد رسول هللا بيف الشأن املايل  واملتابعة وكان اخللفا  الراشدون أحس  م  طبق الرقابة

 اخلطاب  نطيل فنذكر مثاال واحدا لعمر ابوال   م  حدثين: قال عمر ب  هللا عبد : ع 
 لناسا هنيت إين): فقال بيته أهل مجع شي  ع  الناس هنى إذا عمر كان: قال ساملا  ع
 نكمم أحدا أجد ال هللا، وامي اللحم، إىل الطري نظر إليكم لينظرون الناس إن أو وكذا، كذا
. إذا كان هذا شأنه يف رقابة أهل بيته فكيف يكون (1)(اعفني العقوبة له أاعفت إال فعله

 احلال مع غريهم، أما مراقبته لوالته والعاملني له فمعروفة مشهورة.
ولك  ال يكتفي ويل األمر أو م  ينوبه ابملراقبة فقط، بل تلزمه احملاسبة، والعقاب إن  

 املطلب التايل:اقتضى األمر ذلك وهذا ما تناوله يف 

 :املطلب الثاين: احملاسبة واملعاقبة
 ونتناوله يف نقطتني:

 :احملاسبة :أوالً 
أن املراقبة، ش واع القرآن الكرمي األسس العلمية للمحاسبة وذلك ابألمر مبا سبق يف 

 إذ ال حماسبة دون مراقبة، مث زاد م  شأن احملاسبة ابألمر بكتابة املعامالت املالية، وأبن يقام
                                                             

، 275، ص4ج الشتتتتتتتتفاعة يف احلد إذا رفع إىل الستتتتتتتتلطان.ابب كراهية  ،صننننننحيح البخاريأخرجه البخاري، يف  (2)
 .(147رقم:)

(. ابب ما ذكر م  حديث 10641(، رقم: )222، ص6، )جمصننننف ابن أيب شنننيبةأخرجه اب  أيب شتتتيبة، يف  (1)
 األمرا  والدخول عليهم. مل أجد حكما عليه
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 الشهود على تلك الكتابة، وأبن يكون الكاتب عدل ويكتب ابلعدل وذلك يف قوله تعاىل:
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

 .[181]سورة البقرة: (حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

فم  هذه اآلية اسنبطت قواعد احملاسبة ومبادئها. قبل أن يعرفها العامل احلديث. وقد 
 الراشدي .طبق املسلمون ذلك، يف عهد الرسالة، ويف عهد اخللفا  

 .يف عهد الرسالة :أوالً 

ففي عهد الرسالة نكتفي هبذه احلادثة اليت بوب هلا اب  خزمية يف صحيحه هبذا العنوان  
 الساعي بةمبحاس اإلمام وأمر الصدقة، م  غل مبا القيامة يوم الساعي إتيان صفة ابب» فقال:
«سعايته م  قدم إذا

 األزد م  رجال  هللا رسول استعمل :قال الساعدي محيد أيب ع  :(2)
. هدية وهذا ممالك هذا: قال. حاسبه جا  فلما اللتبية، اب : له يقال سليم بين صدقات على
 نوك إن هديوتك أتتيك حىت وأمك أبيك بيو يف جلسو هالف)):  هللا رسول فقال

                                                             

 ه(122و : بكر السلمي النيسابوري )املت اب  خزمية، أبو بكر حممد ب  إسحاق ب  خزمية ب  املغرية ب  صاحل ب  (2)
اديثته َوقتدَّم لته: التدكتور حممتد مصتتتتتتتتتتتتتتتطفى األعظمي، )املكتتب يف صنننننننننننحيح ابن خزمية ، َحققتهل وَعل ق َعَليته َوَخر َج أحتَ

 (.2211، ص1م(، ج1001-ه2414، 1اإلسالمي، ط
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 منرم لرجلا أسوتعمل فإين بعد، ماأ)): قال مث عليه، وأثىن هللا فحمد خطبنا مث ،((صادقا
 بيو يف لسج أفال يل، هدية وهذه مالرم هذا: فيقيل فيأيت هللا، والنيه مما العمل على
 .(2)((صادقا كان إن هديوته أتتيه حىت وأمه أبيه

 يف عهد اخلالفة:: اثنًيا
 وعلى أصبح بكر أبو بويع ملا» :احملاسبة مع أول خليفة للمسلمني بعد رسول هللا  
. عبيدة وأب لك يفرض انطلق: فقال عيال، يل يعين: قال هذا؟ ما: عمر فقال أبراد، ساعده
 إىل ظهرك لكو  وكسوته، املهاجري  م  رجل قوت لك أفرض: فقال عبيدة، أيب إىل فانطلقنا
«البيت

(1). 
 أصبح بكر أبو عبويملا » ويف رواية عند السيوطي، تظهر فيها دقة احملاسبة لرأس الدولة: 
: الق السوق، إىل: قال تريد؟ أي : عمر فقال السوق، إىل ذاهب وهو أبراد، ساعده وعلى
 أبو لك رضيف انطلق،: قال عيايل؟ أطعم أي  فم : قال املسلمني؟ أمر وليت وقد ماذا تصنع
 وال أبفضلهم ليس املهاجري ، م  رجل قوت لك أفرض: فقال عبيدة، أيب إىل فانطلقا عبيدة،

 يوم كل هل ففراا غريه، وأخذت رددته شيئ ا أخلقت إذا والصيف الشتا  وكسوة أوكسهم،
«والبط  الرأس يف كساه وما شاة، نصف

. فهذا تدقيق شديد للحساب مع خليفة رسول (1)
، فيفرض له مثل أوسط الناس، وال يكتفى بذلك بل يطالب إبحضار ما بقي م  هللا 

 الكسوة القدمية حىت تستبدل بكسوة جديدة، وهو الصديق الزاهد املنفق.
  أنشأ الدواوي»اتضحت معامل احملاسبة نظرا لتوسع الدولة، فقد  ويف عهد عمر  

املتعلقة إبحصا  املوارد، واحملاسبة، والربيد وقام على الدواوي  أانس م  الثقات، وواع األنظمة 

                                                             

 (.727)، رقم: 70، ص2، ابب هدااي العمال، جيف صحيح البخاري أخرجه البخاري، (2)
 (.162، ص1، )جسري أعالم النبالءالذهيب،  (1)
، حتقيق: محدي اتريخ اخللفاءه(، 222الستتتتتتتتتتتتيوطي، عبد الرمح  ب  أيب بكر، جالل الدي  الستتتتتتتتتتتتيوطي )املتو :  (1)

 .61م(، ص1004-ه2415، د.م، 2الدمرداش، )مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
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«...جلباية اجلزية واخلراج والعشور
(2). 

وا فيه كتبا به املسلمون، وألفوالقارئ لكتب الرتاث اإلسالمي جيد أن ف  احملاسبة اهتم  
 ملال م  تلك الكتب مثال كتابليست هبذا االسم ولك  قصدها وهدفها هو ابط مسألة ا

فهذا " ، كما جا  احلديث ع  احملاسبة ام  ثنااي بعض الكتب األخرى،ج أليب يوسفاخلرا 
الذي حتدث و  القرن الثام  اهلجري،القلقشندى يقول يف كتابه الذي ألفه قبل  العامل املسلم

ا فليضبط أصوهلا وفروعها ومفردها وجمموعه». يقول: "احملاسبة "فيه ع  كتابة األموال 
 اويكتبها أبمانة تضم أطرافها ونزاهة حتلى أعطافها وكتابة حتفز جليها ودقيقها وليحرر وارده

«ومصروفها وليالحظ جرائد حساهبا
قان تإم احملاسيب مبينا ما وصل له م  مث يصف النظا .(1)

إن للدولة م  األقالم اابطا  وهلا م  احلساب نظاما  أصبح عليها سياجا  » ودقة فيقول
«موال وحيرز النفقات قراب  وبعدا  وحافظا  يصون األ

(1). 
ق يف حفظ األموال وابطها والتحقي وجيعل احلريري م  أهم وظائف احملاسبة يف زمنه 

 .(4) الباب أما اخلصوماتشأهنا مبا حيفظ نظام املعامالت، ويغلق 
ليست  فاخلازن»احملاسب،  "اخلازن"ولضبط احملاسبة فقد حددت صفات واختصاص  

مهها أوظيفته حفظ املال فقط، وإمنا تشمل على عدد م  االختصاصات والواجبات أشار إىل 
 ميفرا كامال به، أمر ما يعطي الذي األمني اخلازن نإ)): قوله اإلرشاد النبوي الشريف يف 

. ويف رواية أخرى: (5)((املوتصدقني أحد به له أمر الذي إىل يدفعه حىت نفسه، به طيبة
 به طيبا اميفر  كامال به أمر ما - يعطي: قال ورمبا - ينفذ الذي األمني، املسلم خلازنا))

                                                             

 .141، صعهد الرسيل واخللفاء الراشدينالرقابة املالية يف عيسى أيوب الباروين،  (2)
(، صبح األعشى يف صناعة ه812القلقشندي، أمحد ب  علي ب  أمحد الفزاري القلقشندي مث القاهري )املتو :  (1)

 (.112، ص22، )دار الكتب العلمية، بريوت. د.ط. د.ت(، )جاإلنشاء
 (.152، ص22املرجع السابق، )ج( 1)
، )مطبعة املعارف، بريوت، د.ط مقامات احلريريه(، 526م ب  علي احلريري )املتو : احلريري، أبو حممد القاستتت (4)
 .126م(، ص2871،
 (. قال احملقق: إسناده صحيح على شرط الشيخني.171، ص11، )جاملسندأخرجه أمحد، يف  (5)
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(2)((املوتصدقني أحد به له أمر الذي إىل فيدفعه نفسه،
وم  هذا احلديث ميك  ». «

 استخالص أهم واجبات أمني املخازن يف اآليت:
 .أن يتصرف ابألمانة .أ

 .كإذن الصرف مثال «يعطي ما أمر به» أن يصرف بنا  على أمر مسبق ابلصرف .ب
أن يتأكد م  أن إذن الصرف صادر م  مسؤول له احلق يف ذلك، حيث جا  يف  .ج

 .يفوض إليه اإلنفاق حبسب أمر اآلمر به ((ن اخلازن األمنيإ))شرح احلديث، 
ذي أمر إىل ال "أن يتأكد م  أن الصرف يتم للقسم أو اجلهة احملددة يف إذن الصرف  .د

 ."له به
 .«كما أمر به كامال موفرا»أن يتأكد م  صحة الصنف املنصرف كمية ونوعا  .ه
أي بدون  «أو طيبة به نفسه»مراعاة العوامل النفسية عند الصرف، طيب نفسه،  .و

 .(1)"شح أو حسد، فهو ال يصرف م  ماله
 يف السنة النبوية الشريفة. املثبوتةوغريها م  الواجبات  
وإذا حصلت املراقبة ومتت احملاسبة فالبد بعد ذلك م  املعاقبة أو املكافأة حىت تؤيت  

 عملية الرقابة واحملاسبة مثرته وهذا ما نتناوله يف النقطة التالية.

 املعاقبة: اثنًيا
كانت   املسلم إال خليفة فيه هللا تعاىل، وليسشرع اإلسالمي مال ومبا أن املال يف ال 

 تا على احلرص على اإللتزام ابلتشريعات والتوجيهات اليت ج أوال  مراقبته كما سبق تعتمد 
يف القرآن والسنة، فإذا خرج املسلم ع  تلك التشريعات اإللزامية ومل يهتم ابلتوجيهات، كان 

  ينوهبم، م وأالعقاب منه ما هو معجل يف الدنيا، يطبقه والة األمور مستحقا للعقاب، وهذا 

                                                             

 224، ص1، ابب أجر اخلادم إذا تصتتتتتتدق أبمر صتتتتتتاحبه غري مفستتتتتتد، جصننننحيح البخاريأخرجه البخاري، يف  (2)
 (.241رقم: )

توراه يف ، رستتتتتتتتتالة دكالرقابة على األميال يف الفرر اإلسنننننننالمي )دراسنننننننة حتليلية مقارنة(حممد عبد احلليم عمر،  (1)
 .71-71م، ص2281احملاسبة، جامعة أم القرى بتاريخ: 
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 ومنه ما يقع عقااب عاما، للناس أمجعني إذا ظهرت املخالفة وعمت ومل جتد م  ينهى عنها،
 ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی) مصداقا لقوله تعاىل:

ومنه ما يكون يف اآلخرة، وقد وردت آايت القرآن ، .[42]سورة الروم: (حت جت يب
ابلعقاب مل  اختلس أموال الناس أو أخذها ابلقوة فجا  حد السرقة، وحد احلرابة، كما جا  

 ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک) الوعيد الشديد مل  أيخذ م  املال العام، يف قوله تعاىل:

: آل عمراسورة ] (ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ

262]. 
وااحة، وعامة ال تستثين أي أحد حصل منه ذلك، وقد  وكانت تطبيقات الرسول  

 لقطعو سرقو حممد بنو فاطمة أن لي هللا ميأو )): مر معنا يف بداية هذا املبحث قوله 
 .(2)((يدها

: قال جده  ع أبيه، ع  حكيم، ب  ع  هبز " وبعض العقوابت مالية كما يف احلديث: 
 عن إبل قتفر  ال. لبين ابنة أربعني كل يف. سائمة إبل كل يف)): يقول  هللا نيب  عت
 من عزمة ،إبله وشطر منه آخذوها فإان منعها ومن أجرها، فله مسجترا أعطاها من. حساهبا
 .(1)((شيء منها حممد آلل حيل ال ،ربنا عزمات
 لبعض والته وعماله، وتطبيقه ملبدأ م  أي  لك هذا؟ وهذه مناذج م  معاقبة عمر  

 شاطر عمر مجاعة م  أصحابه أمواهلم وقيل إن فيهم:"
 أيب وقاص عامله على الكوفة.سعد ب   .2
 وعمرو ب  العاص عامله على مصر. .1
 وأبو هريرة عامله على البحري . .1

                                                             

(. وأخرجه مستتتتتتتلم يف، 147، رقم: )275، ص4، ابب حديث الغار، جصنننننحيح البخاري البخاري يف،أخرجه  (2)
 (.2688، رقم،)2125، ص 1ابب قطع السارق الشريف وغريه، والنهي ع  الشفاعة يف احلدود، ج، صحيح مسلم

 إسناده حس . :(. قال احملقق أمحد حممد شاكر1002(، رقم: )110، ص11، )جاملسند( أخرجه أمحد، يف 1)
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 وانفع ب  عمر اخلزاعي عامله على مكة. .4
 ."ويعلى ب  منبه عامله على اليم  .5
 غريها،و  حماابة م  الوالية ألجل به خصوا كانوا ملا شاطرهم وإمنا»يقول اب  تيمية:  
«ابلسوية يقسم عدل، إمام كان ألنه ذلك؛ يقتضي األمر وكان

(2). 
جه م  قصة ت  يستحقه، وذلك نستنوليس األمر أمر معاقبة دائما بل املكافأة مطلوبة مل 
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ) القرنني، يف قوله تعاىل: ذي

 .[55-51]سورة الكهف: (گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
سأت ة، وهو أن يقال للمسي  أإداراي مهما يف املعاقبة واملكافأفهذه اآلية كرست مبدأ  

ويتلقى عقوبته، ويقال للمحس  أحسنت ويعطى جائزته، ويالحظ م  خالل السياق، أن 
م ابلعقوبة الدنيوية مث يذكر بعقوبة األخروية بعد ذلك، أما املسل أوال  الظامل واملخالف، يردع 

طى بتذكريه مبا أعده هللا تعاىل له م  األجر والثواب، مث بعد ذلك يع أوال  املستقيم، فيكافأ 
 التشجيع الدنيوي.

 والفسادأ ابلبغيمنكم واعتدى  ظلم م  إن فمعىن اآلية أن ذا القرنني خاطبهم قائال: 
 يعهد مل نكرا عذااب هفيعذب اآلخرة يف ربه إىل يرد مث نعذبه فسوفابهلل،  لشركأو اب األرض يف
ال أبن نكافأه ونقول له قو  منا جزا  احلسىن فله صاحلا وعملواستقام  آم  م  وأما .مثله

 .(1) وله عند هللا يف اآلخرة حس  الثواب حسنا،
 الصالح والعمل الصاحل له أجرهأي أن صاحب الفساد والظلم له العقوبتان وصاحب  

عند هللا، وعلى املسؤولني أن حيسنوا إليه جزا  عمله، ألن تلك هي سرية امللوك الصاحلني مع 
 .(1) عماهلم كما يفهم م  اآلية

                                                             

 ، )وزارة الشتئون اإلستالمية واألوقاف والدعوة واإلرشتاد،السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعيةاب  تيمية،  (2)
 .18ه( ص2428، 2اململكة العربية السعودية، ط

 (.65، ص7، )جحماسن الوتأويلالقا ي،  (1)
 .486، صيف تفسري كالم املنان تيسري الررمي الرمحنالسعدي،  (1)
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 أن رىي حني أي م  هدفه ومبتغاه مجع املال، - النفعي حىت - فطبيعة اإلنستتتتتتتتتتتتان 
 عنه يرجع -بة نال العقو يمبعىن أنه ستت -واخلستتارة، ابملتاعب له أييت العمل الستتيئ الفستتاد أو

إبخالص  ويؤدي عمله اآلخر ابليوم يؤم  أما املستقيم الذي. اآلخر ابليوم مؤمنا يك  مل ولو
  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ): وصتتتتتتدق بعيدا ع  الفستتتتتتاد، فمعاملته هي ما أرشتتتتتتدته اآلية

 وهكذا. والتشتتتتجيع التكرمي ينال إنه. [88الكهف:ستتتتتورة ] (گ گ گ ک ک کک ڑ
 .(2) ونواهيه هللا أوامر رعاية تكون وهكذا. األرض يف متمك  كل دستور جيب أن يكون

 ،العدل القرنني ذو أقام هكذا»يقول الشتتتتتتتتتتعراوي عند ذكره لآلية يف مواتتتتتتتتتتع آخر:  
«الصاحل العمل صاحب املؤم  وتكرمي الظامل بتعذيب

(1). 
ت هو مقصود املؤم  الذي يعمل الصاحلا ألن والتفريق بني اإلثنني يف املعاملة وااح 

 الكافر اأم قبل األجر الدنيوي، أوال  اجلنة، ألنه يعمل العمل أاي كان وغايته مراات هللا 
لعذاب ابواملفسد فإمنا يعمل جرا  ما يدفع له أو خشية م  عقوبة ويل األمر فلذلك ذكر 

 .(1) الدنيوي ألنه خيافه أكثر

 :ميةوالشريعة اإلسالاليضعي  الفساد املايل بني القانين املطلب الثالث: عقيابت
ملايل، امل تعتمد الشريعة على العقاب السابق وحده، املتمثل يف العقاب اجلسدي، أو  

بل اعتمدت أكثر على خماطبة الضمري، والتحذير م  سو  عاقبة الذي  أيكلون أموال الناس 
ابلباطل، سوا  ع  طريق اخليانة كما يف آية الغلول السابقة، أو كان ع  طريق التعامل ابلراب، 

ت ايأو ع  طريق التعدي والقهر، على م  ال ميلك قوة لدفع الظلم عنه، كاليتامى، فنجد اآل
 ڎ ڌ ڌ)وفه م  اجلزا  العاجل، قال تعاىل:  املسلم، قبل أن ختختاطب امري

                                                             

 (.1401، ص6، )جعراويتفسري الشالشعراوي،  (2)
 (.4871، ص8املصدر السابق، )ج (1)
اب  اجلوزي للنشتتتتتتتتتر دار ، )تفسنننننننري سنننننننيرة الرهف ،ه(2412حممد ب  صتتتتتتتتتاحل ب  حممد )املتو : اب  عثيمني،  (1)

 .212ص ه(2411، 2والتوزيع، اململكة العربية السعودية، ط
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 .[20النسا :سورة ] (ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) أن الراب:وقال تعاىل يف ش 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .[218]سورة البقرة: (ڍ ڇ ڇ

 ڎ ڌ ڌ ڍ) الناس ابلباطل:وقال تعاىل معقبا يف شأن أكل أموال  

. وغريها م  [10النسا :سورة ] (ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ
 اآلايت كثري.

ب الفرق بني العقوابت يف الشرع وبينها يف القانون الواعي، فالشرع خياطوهنا يتضح  
وأن اإلنسان  ،تلك احلقيقة اليت مفادها أن هللا تعاىل يعلم السر وأخفىامري املسلم ويرسخ فيه 

إذا أخذ م  املال العام أو اخلاص، فاهلل مطلع عليه سوا  اطلع عليه البشر، وعاقبوه أو مل 
يطلعوا عليه، وأن عقابه الدنيوي إن هو عوقب به، هو مطهرة له م  الذنوب وليس القصد 

ن هو حصل اد، وإه م  الوقوع يف الفسععند املسلم رقابة ذاتية متن يصريف منه إيالمه ابلعقاب،
 ويطلب ولذلك جند يف التاريخ اإلسالمي م  أييت منه سارع للتوبة، ولفعل ما خيلصه م  اإلمث،

إقامة احلد عليه، لعلمه أبن هللا مطلع عليه وأن عقاب الدنيا خفيف مهما كان، ابملقارنة 
اال لمه أبن ذلك يطهره م  تلك اجلرمية، وأنه يعود بعدها عضوا فعبعقاب هللا يف اآلخرة، ولع

 ال ينظر إليه ابزدرا .و يف اجملتمع، 
أما يف القانون الواعي، فاإلنسان ابستطاعته، جتنب العقاب وذلك إبخفا  جرمية  

االختالس ع  الناس، أو برشوة املسؤولني، أو التزلف إليهم، أو غريها م  الطرق، وابلتايل، 
ذا طبق القانون الواعي وحده يف حماربة الفساد، ستبقى حماربة الفساد انقصة وغري كاملة، إ

 مهما كان مستوى تطبيقه.
كما تتميز العقوابت يف الشرع عنها يف القانون الواعي، أن األوىل تتخذ طابع اإللزام  
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مبعىن أن ويل األمر وم  يقوم مقامه ليس يف خيار يف أن يوقع العقوبة أو ال يوقعها، وإمنا يلزم 
بذلك إلزاما ألن هذه أوامر شرعية م  هللا تعاىل وال جيوز تعديها، وال تعطيلها وهلذا غضب 

 أن ،راي هللا عنها عائشة ع  عروة، ع ، على حبِ ه واب  حب ه أسامة ب  زيد  لنيب ا
: فقالوا ؟ هللا رسول فيها يكلم وم : فقالوا سرقت، اليت املخزومية املرأة شأن أمههم قريشا
:  هللا رسول فقال أسامة، فكلمه  هللا رسول حب زيد، ب  أسامة إال عليه جيرتئ وم 
 بلرم،ق الذين أهلك َّناإ)): قال مث فاختطب، قام مث ،((هللا حدود من حد يف تشفعأ))
 احلد، هعلي أقاميا الضعيف فيهم سرق وإذا تركيه، الشريف فيهم سرق إذا كانيا أهنم
 .(2)((يدها لقطعو سرقو حممد بنو فاطمة أن لي هللا وامي

 طبعا العقوبة اليت ال تتغري هي العقوابت املنصوص عليها يف القرآن والسنة واليت تسمى 
يف القوانني الواعية، إذ حيق للشعب ع  طريق ممثليه تغري  ابحلدود، وال جند هذا اإللزام

 العقوابت أو بعضها، كما جند العقوبة ختتلف م  بلد إىل بلد.
 وهنا  فروق أخرى من أمهها: 
ابختياره  باغال أن العقوبة يف الشتتتترع ال يشتتتتك املستتتتلم يف عدالتها، ولذا جيي  املذنب .2

كل األحيان   قوانني الواعية فليست عادلة يفيريد تطبيق احلد عليه، أما العقوبة يف ال
 وال مع كل الناس.

انت العقوبة م  فك ،قامت العقوبة يف الشريعة على أساس املساواة بينها وبني اجلرمية .1
ساوي أما القانون فلم يتجه إىل فكرة الت ،الثأرجنس اجلرمية وذلك للقضا  على فكرة 

قد فكرة تها مما يفال تتستتتتتتتتتتتتتتاوى مع عقوبإال حديثا ومع هذا تبقى العديد م  اجلرائم 
 العقاب قيمته.

بينمتا  ،رجحتت القوانني الواتتتتتتتتتتتتتتعيتة حق اجملتمع يف العقتاب ومل هتتم حلق اجملين عليته .1
الشتتتريعة اإلستتتالمية اجتهت إىل حق الضتتتحية يف حتقيق اجلزا  العادل على م  ظلمها 

 اآلمنة اخلالية م  آاثر اجلرمية. ةاحليا وكذا حق اجلماعة يف

                                                             

 (.147: )، رقم275، ص4ج ابب حديث الغار،، صحيح البخاري البخاري يف،أخرجه  (2)
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الذي يبعد و  توستتتتتتتتع احلكم بعقوبة احلبس يف عديد م  اجلرائم يف القانون الواتتتتتتتتعي، .4
اجلاين ع  مظاهر احلياة وع  كل عمل مما يستتتتتتتتتتتتتتبب تعطيال لبعض القوى اليت م  

متتا أ وبثتتا لروح العتتداوة بني اجملرم واجملتمع، تستتتتتتتتتتتتتتخر ختتدمتتة للمجتمع،أن املفروض 
عض  يف حاالت معينة وتعزيرا على بالشتتتتتتتتتريعة اإلستتتتتتتتتالمية فلم تقرر عقوبة احلبس إال

 .(2) األمور
 الشريعة ويفالواعي وقد عد  عبد القادر عودة أوجه اخلالف بني اجلرمية يف القانون  

 فأمجلها فيما يلي:

تعترب الشريعة األخالق الفاالة أوىل الدعائم اليت يقوم عليها اجملتمع، وهلذا  :اليجه األول
فهي حترص على محاية األخالق وتتشدد يف هذه احلماية حبيث تكاد تعاقب على كل األفعال 
اليت متس األخالق. أما القوانني الواعية، فتكاد هتمل املسائل األخالقية إمهاال اتما، وال تعين 

واعية فال تعاقب القوانني ال. ا أصاب اررها املباشر األفراد أو األم  أو النظام العامهبا إال إذ
هنا أما الشريعة فتعاقب على الزان يف كل األحوال والصور، أل .الطرفني براامثال على الزان إذا 
 .(1) األخالقس تعترب الزان جرمية مت

 هللا عنل)): وهلذا قال النيب مية السرقة واختالس املال العام، وقل الشي  نفسه يف جر  
 كانوا»: األعمش قال (1) ((يده فوتقطع احلبل ويسرق يده، فوتقطع البيضة يسرق السارق،

«دراهم يسوى ما منها أنه يرون كانوا واحلبل احلديد، بيض أنه يرون
(4). 

ن مصدر أ: عند عبد القاد عوده فيتمثل يف م  اخلالف بني الشريعة والقانون :اليجه الثاينأما 
                                                             

ال جملة أصتتتتتتوات الشتتتتتتم، اجلز  األول. النظام العقايب بني الشننننريعة اإلسننننالمية والقانين اليضننننعيغزالن هامشي،  (2)
ذو  1نشتتتتتتتتتر يف املوقع بتاريخ: اخلميس  http://www.aswat-elchamal.com/arعربية ثقافية شتتتتتتتتتاملة، 

 م .201021-28ه املوافق لت : 2411احلجة 
، د.ط، دار الكاتب العريب، بريوتالوتشننننننريع اجلنائي اإلسننننننالمي مقاران ابلقانين اليضننننننعي، )د القادر عوده، عب (1)

 .(72، ص2د.ت(، )ج
 .22سبق خترجيه ص (1)
 .(6781، رقم: )252، ص8ج، ، ابب لع  السارق إذا مل يسمَّ صحيح البخاريأخرجه البخاري يف،  (4)
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الشريعة اإلسالمية هو هللا، ألهنا تقوم على الدي ، والدي  م  عند هللا، أما مصدر القوانني 
رك حتديد العقوبة حىت يف اجلرائم اليت تالواعية فهم البشر الذي  يقومون بواع هذه القوانني. 

ير العقوبة يف دفيها للحاكم، فإن كوهنا جرمية مل يرتك له بل واعه الشرع، وإمنا ترك للحاكم تق
لقول أبن القسم وم  مث ميك  ا ال تكون العقوبة مبا خيالف شرع هللاوشرط عليه أ بعض اجلرائم.

اجلنائي يف الشريعة كله م  عند هللا، ولو أن تقرير بعض اجلرائم وحتديد عقوبتها م  عمل 
 .(2) البشر ما داموا يعملون يف حدود ما أنزل هللا على رسوله

أن حماربة الفساد حماربة شاملة انجعة ل  تتم إال إذا طبقت قواعد الشرع وهبذا يتبني  
يف هذا اجملال، ذلك أن هللا تعاىل أعلم خبلقه وأعلم مبا يصلحهم ومبا يردعهم ع  املخالفات 

 .[24امللك:سورة ] (ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ): قال تعاىل

                                                             

 (.82، ص2، )جالوتشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانين اليضعيعبد القادر عوده،  (2)
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 املبحث الرابع
 إعادة الوتأهيلو  االصالح

 وفيه مطلبان: 
 املطلب األول: إصالح الفاسد 
  :إعادة أتهيله.املطلب الثاين 

م  أجل أن تستكمل إجرا ات حماربة الفساد وتؤيت مثارها البد م  إصالح الفاسد  
 وإعادة أتهيله يف جمتمعه م  جديد، وهذا ما سنتناوله يف املطلبني التاليني:

 :املطلب األول: إصالح الفاسد
ال ينبغي مل  يريد اإلصالح وسد ابب الفساد أو حتجيمه أن يقف عند خطوة احملاسبة  

واملعاقبة للفاسدي ، بل هو مطالب خبطوة أخرى ال تقل أمهية عنهما، وهي االحتوا  
تناوله يف نواالستيعاب للفاسدي ، حىت يصريوا أفرادا م  اجملتمع صاحلني ومنتجني. وذلك ما 

 هذا املطلب والذي يليه.
ال شك أن القرآن الكرمي اهتم إبصالح املفسدي ، بل لقائل أن يقول أن واحدا م   

 ل كان فسادهم، مالي ا أو أخالقي ا.أهم مقاصد الشرع هو إصالح املفسدي  يف أي جما
بوله قوأول خطوة يف إصالح الفاسد هي إنكار ما يقوم به م  فساد وردعه عنه وعدم  

ْه  بَِيِدهِ مَ )): منه، وقد وردت األحاديث يف وجوب ذلك قال  ، ْن رََأى ِمْنر ْم م ْنَرًرا فَنْلين َغريِّ
ميَانِ  وهذا أمر لكل ، (2)((فَِإْن مَلْ َيْسوَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن مَلْ َيْسوَتِطْع فَِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضَعف  اإْلِ

قدرته كما جا  يف احلديث، وطبعا يكون األمر آكد يف حق مؤم  ومؤمنة، وكل حسب 
 العلما  وطلبة العلم، وم  تعينهم الدولة لذلك الغرض كاملراقبني واحملاسبني وغريهم.

وأتيت اخلطوة الثانية وهي األخذ على يد املفسد، ورد ما كان أخذ م  املال إىل أصحابه  
                                                             

، ابب بيان كون النهي ع  املنكر م  اإلميان، وأن اإلميان يزيد وينقص، وأن صننننننحيح مسننننننلمأخرجه مستتتتتتتلم يف،  (2)
 (.78، رقم: )62، ص2األمر ابملعروف والنهي ع  املنكر واجبان، ج
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 أو إىل خزينة الدولة إن كان ماال عاما.
تناولت اآلايت اليت وردت يف معاقبة املفسدي  ماليا عملية اإلصالح وواعت  وقد 

 لبنتها األوىل، وهي أهنا فتحت هلم ابب التوبة، وابب املغفرة، ويف بعضها أرشدهتم إىل الطريق
 الذي جيب أن أيخذوه بدل الفساد واإلفساد.

 ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ)   تلك اآلايت قوله تعاىل:م 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې

 .[77-76القصص:سورة ] (جب يئ ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ
 أرشدت إليها اآلية: وهذه طرق اإلصالح كما 

واملراد ال يلحقتته م  البطر والتمستتتتتتتتتتتتتتتتك  (ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې)قولتته:  أحنندهننا:
 .يا ما يلهيه ع  أمر اآلخرة أصالابلدن

أي ليك  ، [77القصتتتتتتتتتتتتتتتص:ستتتتتتتتتتتتتتتورة ] (ى ى ائ ائ ەئ ەئ): قوله :الثانية
 آلخرة.على راا هللا تعاىل يف الدار ا أوال  مطلبك فيما تفضل هللا به عليك هو احلصول 

وهو توجيه له أبن ال ، [77القصتتتتتتص:ستتتتتتورة ] (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ): قوله :الثالثة
 ،ود املباحديف ح به يف دنياه والتمتع االنتفاعيستغرق يف طلب املال وتنميته ع  

  ابإلحستتتتتتتان أمره ملا [77القصتتتتتتتتص:ستتتتتتتتورة ] (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ): قوله :الرابعة
  اللقا   وحستتتتت الوجه وطالقة واجلاه ابملال اإلعانة فيه ويدخل مطلقا ابإلحستتتتتان أمره ابملال

وذلك أن صتتتتتتاحب املال ميكنه اإلحستتتتتتان مباله، وميكنه بوجهه ألنه ذو جاه  الذكر، وحستتتتتت 
  ڦ ڦ) :عند الناس، ويف فعله هلذا اإلحستتتتتان يكون شتتتتتاكرا هلل وهللا تعاىل يقول

 .[7إبراهيم:سورة ] (ڄڄ
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هو هني ع  الفستتتتاد وع   [77القصتتتتص:ستتتتورة ] (ىئ ی ی ی یجئ): قوله :اخلامسنننة
 . فهذه مواعظ جامعة انفعة مل  عمل هبا م  أرابب املال.(2) مواصلة ماكان فيه م  الفساد

ستتائل لديك م  و  قال له أنت أبن ،ههلقارون نبوهذا الستتعدي، ينبه على أن الناصتتح  
 للرجل الصننننننناح املال عمن)) :، وأوهلا وستتتتتتتتيلة املال، وقد قال كاآلخرة ما ليس عند غري 

  وئ مث أمر ابالستتتتتتتمتاع مبا مجع م  املال مبا ال يثلم دينه وعقيدته، مث يف قوله: (1)الصننننناح((

هني له أن ينفق مجيع ماله ويبقى حمتاجا  [77القصتتتتتتتتتتتص:ستتتتتتتتتتتورة ] (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ
 .(1) للناس

واآلية استخدمت طريقة يف الوعظ مجيلة متدرجة فهم نصحوه أن يسلك ابملال طريق  
مث إذا  أن املال فضل م  هللا ال ينسيه الفرح مباله الذي مجع، الذي حتمد عقباه، وأن اخلري

 ،م  سكرته حب املال دعوه إىل ما ينبغي أن يسوس به مالهقليال  صحا، و أنصت للموعظة
ى خلق لدنياه، مث حيس  عل ىل، وأن حيرص على أخراه غري انسأن يطلب راا هللا تعا وهو

 .(4) الفساد يف األرض، وأن يبتعد ع  هللا كما أحس  هللا إليه
تلك توجيهات مل  كان م  املفسدي  أو ظهر منه حصول الفساد، تعاجل حال املفسد  

وتعطيه املخرج م  الفساد، وكيف ينقلب م  مفسد إىل مصلح عظيم، لك  ال بد لتلك 
التوجيهات مم  يرعاها ويدفع إىل تطبيقها خاصة يف زمان اعف فيه الوازع الديين، فعلى 
املسؤولني تنمية الوازع الديين وذلك بتعليم أخالق اإلسالم وكيف ينظر الشرع إىل الدنيا نظرة 

 معتدلة يف جانب اآلخرة، وأنه مدح الغين الشاكر واملؤم  القوي.
 املال بصاح قلب جيعل الذي املنهج. القومي اإلهلي املنهج اعتدالوهكذا يتجلى   

                                                             

 (.25، ص15، )جمفاتيح الغيب أو الوتفسري الربريالرازي، ( 2)
  أمحد حممد شاكر، إسناده صحيح.(. قال احملقق 27761برقم: )( 122، ص 12)ج املسند، أخرجه أمحد، يف  (1)

 بلفظ: )نعما ابملال الصاحل للرجل الصاحل(.
 .611، صتيسري الررمي الرمحن يف تفسري القرآنالسعدي،  (1)
 (.185، ص20، )جالوتفسري القرآين للقرآناخلطيب، عبد الكرمي يونس،  (4)
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، بل لطيباتنهج ال حيرمه م  التمتع ابابملال، مث إن هذا املمتعلقا ابآلخرة ومب  تفضل عليه 
حيضه على ذلك ويكلفه به تكليفا، كي ال تضعف احلياة بسبب زهد ينقطع صاحبه ع  

 .(2) ما مل يدع إليه اإلسالم الدنيا وهو

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ) ويقول تعاىل: 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

-66]سورة املائدة: (ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

68]. 
هذه اآلايت مع أهنا تشتمل على أغلظ العقوابت ألن هؤال  فعلوا أشنع الفساد، فخلطوا  

الفساد املايل ابلفساد يف األرض وبقتل النفس، مع هذا كله تتحدث اآلايت ع  توبة 
وقبول توبتهم إذا جا وا اتئبني قبل القبض عليهم، ويف اآلية األخرية نرى ذلك  ،املفسدي 

فهم مع شناعة جرميتهم مل خيرجهم ذلك م  اإلميان، بل اآلية توجههم إىل  ،الندا  للذي   امنوا
صرف ما أوتوا م  قوة واحرتاف إىل سبيل هللا وذلك ع  طريق اجلهاد، هذا ما فهمته م  

 أعلم وأحكم، فكأن اخلطاب موجه لوالة األمر بصرف هؤال  احملاربني بعد سياق اآلية وهللا
توبتهم إىل شي  يشغلهم عما كانوا عليه وهو يف نفس الوقت استفادة واستثمار خلربهتم 

حملاربني ا اآلية فيها خالف هل الكالم فيها على املشركني أم نأب مع العلم ومهاراهتم السابقة.
 .(1) م  املسلمني

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ  ): وقولتته تعتتاىل»وقتتال اب  كثري:  

  الشتتتتتتتتترك أهل يف هي: قال م  قول على أما [14املائدة:ستتتتتتتتتورة ] (ھ ھ ھ ھ

                                                             

 (.1722، ص5، )جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (2)
 (172، ص20، )جالبيان يف أتويل القرآنجامع ينظر: الطربي،  (1)
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 القتل احنتام همعن يستتتقط فإنه عليهم، القدرة قبل اتبوا فإذا املستتتلمون احملاربون وأما فظاهر،
 يقتضي يةاآل وظاهر .للعلما  قوالن فيه ال؟ أم اليد قطع يسقط وهل الرجل، وقطع والصلب
«الصحابة عمل وعليه اجلميع، سقوط

(2). 
إمنا تسقط حقوق هللا تعاىل ابلتوبة وأما حقوق اآلدميني فإهنا ال تسقط، ولك  إذا اتب  

الدم إن  القتل بسبب هذه التوبة، فيكون األمر لويلزال عنه حتتم احملارب قبل القدرة عليه، 
 قال. عليه داحلدو  وتقام تنفعه، ال التوبة أن اآلية فظاهر القدرة بعد اتب إذا وأما، شا  عفا
 توبته أظهر رجم امل ماعزا ألن ابلتوبة، هلل حد كل يسقط أن وحيتمل: تعاىل هللا رمحه الشافعي

(1). 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ) وقال تعاىل: 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[62-65]سورة املائدة: (چ
 ابلسرقة فسهن ظلم ما بعد م  يعين ظلمه: بعد م  اتب فم : تعاىل قوله»قال اخلازن:  
 عنه ويتجاوز له يغفر هللا فإن يعين عليه يتوب هللا فإن املستقبل يف العمل وأصلح يعين وأصلح

 .(1)«به رحيم اتب مل  يعين غفور هللا إن
قال بذلك بعض علما  التابعني، ولك  هل إذا اتب السارق يسقط عنه احلد؟  

اجلمهور على عدم سقوطه، وظاهر اآلية مع الرأي األول ألن اآلية ختمت بقوله 
(چ)

(4). 

ستتتتتتتتتتتتتتتتورة ] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ) :تتتعتتتتتتتاىل قتتولتتتتتتته 

                                                             

 (.21، ص1، )جتفسري القرآن العظيماب  كثري،  (2)
 (.148، ص22، )جمفاتيح الغيب أو الوتفسري الربريالرازي،  (1)
 (.41، ص1، )جلباب الوتأويل يف معاين الوتنزيلاخلازن،  (1)
 (.157، ص22، )جمفاتيح الغيب أو الوتفسري الربريالرازي،  (4)
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ل اإلستتتتتتتالمي حىت ابملفستتتتتتتدي  فيفتح الباب للرجوع ب هكذا تتجلى رمحة التشتتتتتتتريع [12املائدة:
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ) يتتتدعوهم لتتتذلتتتك ويعتتتدهم مغفرة ورمحتتتة، قتتتال تعتتتاىل:

 .[220النسا :سورة ] (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
لوا وإصالحهم بل البد م  أن يعموليست التوبة وحدها كافية يف صالح املفسدي   

عمال صاحلا، بدل العمل الذي كانوا يفعلون، وهلذا مجعت اآلية بني األمري  التوبة واإلصالح. 
 أن بد ال لب: ويقعد ظلمه ع  الظامل يكف أن يكفي وال مفسد شرير إجيايب عمل ألن الظلم
مل تعمل  العمل فإن هيلى اإلنسانية مفطورة ع فالنفس. مصلح خري إجيايب بعمل يعواه
لى والفساد مرة أخرى، فكان لزاما ع الشر إىل هبا يرتدان قد وخوا  فراأل فيها بقي صاحلا

 .(2) التائب أن حيدث فعال صاحلا ليأم  م  العودة إىل فعله السيئ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ) وقال تعاىل: 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .[172-178البقرة:سورة ] (ې ې
يف هذه اآلية جند هذا الندا  الرابين للذي   امنوا، وأمرهم بتقوى هللا تعاىل، ويف نفس  

ے ۓ )الوقت هنيهم ع  الفساد املتمثل هنا يف تعاطي الراب، وقرن النهي هنا هبذا الشرط: 

فهو خطاب مل  بقي يف قلبه مثقال ذرة م  اإلميان، مث أييت بعد ذلك التهديد  (ۓ
يمة، املباشر مل  أىب منهج هللا، مث تبني اآلية منهج التوبة وطريقتها، مث ختتم بتقرير حقيقة عظ

 .وهي أنه ال ختافون فليس يف هذا املنهج ظلم وال هو يقبل الظلم

ۋ ۅ ) :قوله يف زيد اب  قال ،قال وهب اب  أخربان»يقول الطربي:  

 ابطال أتخذون وال أموالكم، م  تنقصون ال: قال ،(ۅ ۉ ۉ ې ې

                                                             

 (.886، ص1، )جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (2)
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«لكم حيل   ال
(2). 

ىل ذلك وال جيمع إ ،وهذا منهج حكيم وااح يلزم التائب أبن يعود إىل رأس ماله فقط 
 .(1) رحبا أو حنوه، إذا كان حقا يريد التوبة

 وااحة يف جمال الفساد املايل، فعلى ويل األمر وم  ينوبه أن يلزم املوظفني بتصريح واآلية 
ن أيمر ابلتحقق م  ذلك، فإذا ظهر أن املوظف ، وأميلكون عند توليهم إلحدى الوظائف عما

أثرى ثرا  فاحشا أو اهتم ابلفساد، حيقق معه وإذا ثبت عليه، أيخذ ماله ما عدى املال الذي  
قبل الوظيفة، وهذه الطريقة مجيلة ووااحة وبدأت بعض الدول تفعلها مع كبار كان عنده 

املوظفني، وجدير بنا يف دولنا أن أنخذ هبا وأن نعممها على كل الوظائف. ولنا يف عمر اب  
عض وهذا املعتصم أيمر ب اخلطاب أسوة عملية، فكان كما مر معنا يشاطر بعض عماله ماهلم.

 أو حق دومنا إايه إيذائه أو آلخر شخص بظلم علم كلما وقته غري يف األذان يرفع الناس أبن
 .(1) ملذنبا وأعاقب األمر ع  وأستفسر  اعه حني ألطلبك ابلشرع منه يبدو الستخفاف

 :إعادة أتهيلهاملطلب الثاين: 
إذا متت عملية إصالح الفاسد، فإن اخلطوة اليت تلي ذلك هي، احتوا ه واستيعابه،  

ق به يف جيد مكانه الالئاحتواؤه أبن يرحب به مصلحا بعدما كان مفسدا، واستيعابه أبن 
 جمتمعه يف مكان ال تالحقه به لعنة الفساد املااي.

 ؟إعادة الوتأهيلوتم تكيف : أوالً 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ  ) قتتتتتتتال تعتتتتتتتاىل:

                                                             

 (.18ص 6، )ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (2)
 (.2748، ص1، )جتفسري الشعراويالشعراوي،  (1)
ه( 485نظام امللك )املتو : ، ، احلستتتت  ب  علي ب  إستتتتحاق الطوستتتتي، أبو علي، امللقب بقوام الدي قوام الدي  (1)

 .24ه( ص2407، 1قطر، ط، الثقافة ، )دار= سري امللي  سياسة انمهاحملقق: يوسف حسني بكار، 
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 .[56األعراف:سورة ] (ۅ ۅ ۉ

 مرصتتتتتتتتتدة رمحته أن: أي» (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)قال القا ي: 
«زواجره ويرتكون أوامره، يتبعون الذي  للمحسنني

فبمجرد ترك الفساد، وعمل الصاحلات ، (2)
االنستتتتان يف مجلة احملستتتتنني، وأي شتتتتعور واعتزاز ابلنفس حيصتتتتل للمستتتتلم حني يستتتتمع يدخل 

 هذا م  ربه الكرمي.
 يف اإلفساد ووه عنه، هللا هناكم عما انتهيتم إذا أي» ويقول صاحب التفسري القرآين: 
 ابه،عذ م  إشفاق ...وطمع إشفاق على وأنتم وادعوه هللا، إىل وجوهكم فوجهوا األرض،
«مغفرته يف وطمع

(1). 
 م  هو نوبالذ م  والتائب احملسنني م  قريب تعاىل هللا رمحة فإن»يقول السعدي:  
«احملسنني

(1). 
وهذا معىن مجيل فإنه حني يشعر الذي يتوب م  الفساد أنه بتوبته صار م  احملسنني  

فإن هذا سيجعله يرجع دون عقد نفسية ودون أن يرى يف نفسه نقصا، مث إنه على الناس 
أيضا، أن تنظر إليه بنفس الشي  أنه صار م  احملسنني، وأال يعينوا عليه الشيطان، بل يتلقوا 

 توبته ورجوعه حبس  معاملة.
برجل قد شرب، قال:  يت النيب أ)) :قال هريرة  وأبرواه فيما  وهذا ما دعا له  
بيده، والضارب بنعله، والضارب بثيبه،  : فمنا الضارب قال أبي هريرة .«يهاضرب»

ال تقيليا هرذا، ال تعينيا عليه ال بعض القيم: أخزا  هللا، قال: فلما انصرف، ق
، لشيطان تعينيا عليه اال))وروى اب  املنذر هذا احلديث وقال فيه بعد قوله: . (4)((الشيطان

                                                             

 (.20، ص5)ج حماسن الوتأويلالقا ي، ( 2)
 (.42، ص4)ج الوتفسري القرآين للقرآن، اخلطيب، عبد الكرمي يونس( 1)
 (.6، )صتيسري الررمي الرمحنالسعدي، ( 1)
 (.677، برقم: )258، ص8ابب الضرب ابجلريد والنعال، ج، البخاري صحيح يف، أخرجه البخاري (4)
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 .(2)((ولرن قيليا: اللهم اغفر له
 أن ينبغي إمناو  ابللع  ومواجهتهم املعاصي أهل تعيني ينبغي ال معناه بطال ب ا قال 
 ملعني ونيك وال منها شي  انتهاك ع  وزجرا هلم ردعا ليكون ذلك فعل م  اجلملة يف يلع 
 .(1)"يقنط لئال

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ) وقال هللا تعاىل:

ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ  )إىل قوله:  [7غافر:ستتتتتتتتتورة ] (ى ى ائ ائ

ففي هذه اآلية دعا  املالئكة  .[2غافر:سورة ] (ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦٹ ڤ 
ى فبعد أن عمل ستتتتتتتتتتتتيئا يعطى فرصتتتتتتتتتتتتة التوبة ويزاد عل ،للذي  اتبوا، وهذا غاية ما يتمناه املر 

ذلك بدا  املالئكة له، حىت ينمحي ع  نفستتته أثر املعصتتتية، حىت قال بعض العلما  إن هذه 
 أرجى آية يف كتاب هللا.

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ) أرجى منهتتا قولتته تعتتاىل: وقتتال آخرون بتتل 

وهي  ،[51الزمر:ستتتتتتتتتتتتتتورة ] (ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
 وااحة الداللة يف احتوا  املفسدي ، إذا هم أقلعوا ع  الفساد أو أرادوا ذلك.

  ىتح ،م على إستتتتتتترافهم خوفا م  عقاب هللاندمه اشتتتتتتتتد مل إمنا يصتتتتتتتلح  عالجال هذاو  
وهم غري  مَ   على ذنوهبم الذي  يرتكبون اجللرى وليس للمصتتتتتتتتتتتتتتري رهبم رمحة م  يقنطون كادوا

ې ې ې   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ): بعدها قال ولذلك بالنيمل 

 .(1)[54غافر:سورة ] (ې ى
قصة املرأة  كما يف ،وهذا املنهج وااح جلي يف السنة الكرمية يف التعامل مع املفسدي  

                                                             

، حتقيق: أبو متيم شنننرح صنننحيح البخاريه( 442اب  بطال، أبو احلستتتت  علي ب  خلف ب  عبد امللك )املتو :  (2)
 (.12، ص8م(، )ج1001-ه2411، 1ايسر ب  إبراهيم، )مكتبة الرشد، السعودية، الرايض، ط

 (402، ص8املصدر السابق، )ج (1)
 (.2، ص22)جتفسري املنار رشيد راا،  (1)
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اليت سرقت على عهد رسول هللا 
(2). 

َلْو َله  ع ق يبَنوت ه ، فَنه َي َكفمارَت ه  مَ )): وقال   ا، فَنع جِّ ه نم َحدًّ ، َوَمْن ْن َأَصاَب ِمْنر ْم ِمننْ
َر َعْنه ، فََأْمر ه  ِإىَل اَّللمِ   .(1)((ِإْن َشاَء َرمِحَه ، َوِإْن شاء عذبه أ خِّ

يف  ،عملية االحتوا  هذه، فبعدما كانت فردا فاسدا، أصبحت فانظر كيف حصلت 
حالة مغايرة متاما، وهذا االحتوا  اجلميل، هو ما جيعل الفاسد يسرع ابالندماج يف اجملتمع م  

 املظلمة.جديد، لشعوره بعدم النقص ما دام اتب م  الذنب، ورد 
 ويف سبيل هذا االحتوا  وحفظا على سالمة اجملتمع م  التفكك والتباغض يرشد  

املؤم  الذي حصل منه فساد أخالقي أبن يسترت بسرت هللا ويتوب وال يعود، وأال خيرب الناس 
 مبا اقرتف ما دام أن هللا سرته، وكل ذلك لتبقى نفوس الناس يف اجملتمع صافية.

 نم أصاب من. حدود هللا عن تنوتهيا أن لرم آن قد الناس، أيها ا)): يقول املصطفى 
 كوتاب عليه قمن صفحوته، لنا يبدي من فإنه. هللا بسرت فليسوترت شيئا، القاذورة هذه
 .(1)((هللا

وهكذا هبذا االحتوا  تتحقق أيضا إحدى أهم خطوات حماربة الفساد، أال وهي إصالح  
 الفرد، وجعله مصلحا بدل ما كان مفسدا.

 : كيف يوتحلل املفسد من املال؟اثنًيا
ة، الفساد، فإن عملية إصالحه واستيعابه املتقدمة تبقى مرهونإذا اتب املفسد ورجع ع   

برده ما أخذ م  املال، ورده ألصحابه، ألن توبته مرهونة بذلك، فإن كان ماال عاما، فاألمر 
                                                             

 عند احلديث ع  املتابعة.القصة معنا يف مبحث املراقبة واحملاسبة ( وقد سبقت 2(
ابب ذكر البيان أبن م  عجل له (. 4405(، رقم )151، ص20)جصننحيح ابن حبان، أخرجه اب  حبان يف،  (1)

 قال احملقق، شعيب األرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح. تكون إقامتها كفارة هلا.العقوبة ابحلدود 
حتقيق: حممد  "امليطأ"ه( يف 272أخرجه مالك، مالك ب  أنس ب  مالك ب  عامر األصتتتتتتتتتتتتتتتبحي املدين )املتو :  (1)

، 2اإلمارات، ط –أبو ظيب -مصتتتتتتتتطفى األعظمي )مؤستتتتتتتتستتتتتتتتة زايد ب  ستتتتتتتتلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنستتتتتتتتانية
 (.1048(، )611، برقم: )210، ص5م(، ابب املعرتف على نفسه ابلزان، ج1004-ه2415
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وااح، يرد املال إىل خزينة الدولة، ويتوىل ذلك م  ميثلها م  أصحاب السلطة يف أي بلد 
 د إىل أصحابه.حتت أي مسمى، وإن كان ماال خاصا فري 

 وغريهم لعمالا أخذه وما» ففي املال العام يؤخذ منه ويرد إىل بيت املال قال اب  تيمية: 
 خذوهناأي اليت كاهلدااي منهم؛ استخراجه العادل األمر فلويل حق، بغري املسلمني مال م 

 إبراهيم وىور . ((غليل العمال دااه)): عنه هللا راي اخلدري سعيد أبو قال. العمل بسبب
 األمراء دااه)): قال  النيب أن  عباس اب  ع  - اهلدااي كتاب يف- احلريب
(2)((غليل

»
(1). 
أما وجه » -يف األموال اليت تؤخذ مصادرة-يف الفصل التاسع:  لطرسوسيويقول ا

فهو أن يكون قد أخذ املال، م  الناس جباه الوالية. كوالية النواب، والوالة، والقضاة، ، أخذها
وأرابب املناصب. إذ لوال املناصب ملا حصلت ويدخل يف هذا هدية الناس، للوالة والقضاة 

. فيجوز للسلطان (1)((جلس أحدكم يف بيو أبيه وأمه الّ ه)) :والنواب. كما قال النيب 
«أن أيخذ ذلك املال، ويضعه يف بيت املال

(4). 
هذا كان عم  ظهر منه اختالس للمال العام أو اخلاص، وقامت عليه بينة، أما م   

والتحلل م  هذا  ةاملال احلرام ومل تقم عليه بينة بل مل يعلم أبمره ولكنه هو أراد التوبأخذ م  

                                                             

يف الوايل والقااتتتتي يهدى إليه. والبيهقي  (، ابب1225رقم: )444، ص4، جاملصننننف أخرجه اب  أيب شتتتتيبة يف (2)
لَخر ج (. ابب ال يقبل منه هدية. قال حمقق1047برقم:) 111، ص20ج السنننننننن الرربى،يف 

حيح امل ، املستتتتتتتتَند الصتتتتتتتتَّ
ِحيح ملستلم أليب َعوانة يَعقلوب ب  إستَحاق اإلستفرَاييين  )املتو   د ب  عمر َفِقيه،  126َعلى صتَ ه( الد كتور هاين ب  َأمحى

 إسناده اعيف.
 .1ص، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعيةاب  تيمية،  (1)
، شتتتتتتتترح ((مى اَل َهال َجَلَس يف بَتيىِت ألمِ ِه أَوى أَبِيِه، فَتيَتنىظلرل يتلهىَدى إِلَيىِه أَ ))احلديث كما يف شتتتتتتتترح الستتتتتتتتنة للبغوي، هو:  (1)

 (.42، ص 5السنة للبغوي )ج
)املتو : ي الطرستتتتتتتتوستتتتتتتت، جنم الدي  احلنفي د ب  عبد الواحد اب  عبد املنعمالطرستتتتتتتتوستتتتتتتتي، إبراهيم ب  علي ب  أمح (4)

، 1، حتقيق: عبتتتتتد الكرمي حممتتتتتد مطيع احلمتتتتتداوي، ). طحتفننننة الرت  فيمننننا َننننب أن يعمننننل يف امللننننكه(، 758
 (.5د.م.د.ت.د.ن(، )ص
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 فله صوراتن:املال احلرام، 
أن يكون املال املراد التحلل منه م  مال الدولة فإن كان يعلم عدل احلاكم وأنه  األوىل:

سيصرفها يف مصارفها العامة اليت تعود على األمة ابلنفع العام، فليصرفها إليه، ومثله إذا كان 
 احلاكم هو م  أخذها ويريد التحلل منها.

و إىل رده إليهم أأن يكون املال مال خاص ولك  تعذرت معرفة أصتتتتتتتتحابه، أو تعذر الثانية: 
 احلالتني ينفق يف املصتتتتاحل العامة. ألن هللا تعاىل ال يكلف نفستتتتا إال وستتتتعها قال ورثتهم ففي

 ما منه فأتيا  مر أمرترم ذاإ)): وقال ، [26التغاب :ستورة ] (ہ ہ ہ ھ)تعاىل: 
 .(2)((اسوتطعوتم
كاملال الذي أيخذه السالطني، فإنه يف إذا كانت األموال قد تعذر ردها إىل أصحاهبا  و 

امة، صرف هذا املال يف مصاحل املسلمني الع احلالة هذه يكون م  الرب والتقوى إعانتهم على
ي يف هذا ويستو  ألن هذا أوىل م  تركها يف يد املفسدي ، وهو قول اجلمهور م  اهل املذاهب
 .(1) إذا كان احلاكم هو م  أخذ املال، فعليه التوبة، أو كان غريه هو م  أخذه

ع   أن يتصدق به وهناك طريقة أخرى للتخلص م  املال احلرام ذكرها الفقها  وهي 
 العلما ، كثرأ عند جائٌز، فهذاالذي تعذرت معرفته أو الوصول إليه أو إىل ورثته،  صاحبه
 .(1) وغريهم وأمحد حنيفة، وأبو مالٌك،: منهم

أما ما يفعله البعض م  أخذ املال احلرام، سوا  كان عينا أو عقارا، وصرفه فيما يظ   
  اب  ع فهذا ال جيوز بل هو م  أشد الظلم ملا يف احلديث:أنه قرب كبنا  املساجد واملدارس 

                                                             

، برقم: 24، ص2ا  بسن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. جابب االقتد ،صحيح البخارييف ، أخرجه البخاري (2)
(718.) 
 (.181، ص18)ج جمميع الفوتاوىاب  تيمية،  (1)
المي، البغدادي، مث الدمشتتتتتتتتتقي، احلنبلي اب  رجب،  (1) زي  الدي  عبد الرمح  ب  أمحد ب  رجب ب  احلستتتتتتتتت ، الستتتتتتتتتَ

 ، حتقيق: الدكتور حممد األمحديمن جيامع الرلم جامع العليم واحلرم يف شننننرح حسننننني حديثاً ه(، 725)املتو : 
 (.18، ص2)ج م. 1004-ه 2414، د.م. 1أبو النور، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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وَتقِ ذِ )): فقال أظلم؟ الظلم أي   هللا رسول اي: قال: قلت مسعود  ص ه  ِمْن رَاع ٌ ِمَن اأْلَْرِض يَنننْ
َواَل ، ِة ِإىَل قَنْعِر اأْلَْرضِ الم ط يِّقَنَها يَنْيَم اْلِقَيامَ فَنَلْيَسْو َحَصاة ٌ ِمَن اأْلَْرِض َأَخَذَها إِ ، َح ِّ َأِخيهِ 

 .(2)((يَنْعَلم  قَنْعَرَها ِإالم المِذي َخَلَقَها
وبعض املفسدي  أيخذون املال احلرام مث يتربعون لبنا  املدارس وغريها م  املرافق العامة 

مون أهنم يتقربون يزعوهم يعلمون أهنم ينفقون م  احلرام وما زالوا مل يتواب منه وهم بفعلهم هذا 
 .(1) إىل هللا وهم إمنا يزدادون منه بعدا ألن فعلهم ال جييزه شرع وال دي 

بىن احلاكم الظامل مساجد أو مدارس م  املال احلرام، فإنه جيوز االنتفاع هبا، ولك  إذا 
 .مع الكراهة مل  جيد غريها، وقيل جيوز بدون كراهة

أما إذا مت البنا  سوا  كان مدرسة أو مسجدا فعلى القول أبن سبيل املال احلرام أصله 
ة احلرام ليس مكروها، ألن التبع الفي  ال الصدقة على املساكني، يكون استعمال هذه املرافق

 .(1) على الباين
ومثل ذلك إذا تصدق به على الفقرا  واحملتاجني فإنه ال يؤجر على ذلك، قال اب  

 أاب اي: مرع الب  قال أنه كريز ب  عامر ب  هللا عبد ع  وبلغين: سحنون قال» رشد اجلد:
: عمر اب  له فقال سهلنا؟ اليت والعقاب أجرينا اليت املياه هذه يف أجر لنا أما الرمح ، عبد
 .(4)«( خبيثا يكفر ل  خبيثا أن علمت أما)

                                                             

إسناده  :(. قال احملقق أمحد حممد شاكر1767(، )27155: )، برقم424، ص18جاملسند، يف ، أخرجه أمحد (2)
 صحيح.

أمحد ب  حممد ب  أىب بكر ب  عبد امللك القستتتتتتتطالين القتييب املصتتتتتتتري، أبو العباس، شتتتتتتتهاب الدي  القستتتتتتتطالين،  (1)
ه(، 2111، 7، املطبعة الكربى األمريية، مصتتتتتتتر، ط إرشننننناد السننننناري لشنننننرح صنننننحيح البخاريه(، 211)املتو : 

 (.160، ص4)ج
البيان والوتحصنننننيل والشنننننرح والوتيجيه (، ه510اب  رشتتتتتتد، أبو الوليد حممد ب  أمحد ب  رشتتتتتتد القرطيب )املتو :  (1)

، 1نان، طلب ،ناشتتتتتتر: دار الغرب اإلستتتتتتالمي، بريوتحتقيق: د حممد حجي وآخرون، ال والوتعليل ملسنننننائل املسنننننوتخرجة
 (.56، ص28م. )ج2288-ه2408

 .582، ص28، جالبيان والوتحصيلاب  رشد، (4)
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 ع  راا صاحبه وبطيب خاطره، ام مأخوذه املسألة ما إذا كان املال احلرابقي يف هذ
 يف هذه املسألة نورد فتوى الشبكة اإلسالمية يف املواوع فقد ورد فيها:

مهور إىل فذهب اجل على احلرام براا صاحبه:فقد اختلف العلما  يف املال املأخوذ »
ملفىت ا وذهب بعض أهل العلم إىل أنه يتصدق به يف وجوه اخلري، وهذا هو أنه يرجع لصاحبه.

 .(2)«(42710)، والفتوى رقم: (42655)به عندان يف الشبكة، وراجع الفتوى رقم: 
 فإذا حتلل الفاسد م  املال احلرام، فإنه يصبح مندجما يف اجملتمع، فاجملتمع عليه احرتامه

اليت تقدمت معنا، وألنه اتب فتاب هللا عليه، وهو أيضا سيجد  اتباعا لتوجيهات النيب 
 نفسه مطمئنا حني يعلم أنه ختلص م  هذا املال احلرام، ويذهب عنه أتنيب الضمري.

املفسد ما مصري بعض العبادات اليت فعلتها ابملال احلرام هنا جند  وقد يرد سؤال م 
ول له عليك فنق "صح وعصى": تدهم بيف املذهب املالكي قاعدة خترجه م  احلرج: تسمى عن

 ابحلرام وصح) مث معصيتك ولك أجر عباداتك كاحلج مثال، قال احلطاب يف شرح القاعدة:إ
زئه حجه جيم  غصب ماال وحج به أن  -يعين م  املالكية -قول اجلمهور ذكر أبن ف (وعصى

ذلك، ويضم  ذلك املال ويبقى يف ذمته حىت يسلمه لصاحبه، مث نبه أنه هذا احلج قد ال 
 ثرأ ألنه حصل مبال حرام، ولك  ال منافاة بني الصحة والقبول كما ذكر، ألن يكون مقبوال

 .(1) الطلب سقوط يف الصحة وأثر الثواب، ترتب يف القبول
هكذا يهتم القرآن والشريعة اإلسالمية ابإلنسان، حىت ولو صدر منه جرم أو فساد، 
فإهنا تعمل على دعوته للعودة إىل كنف الشرع والعيش يف ظله، وتعمل على احتوا  ما فرط 
واستيعابه جمددا يف جمتمعه، وتعامله كمعاملة غريه م  الناس، إال يف حاالت قليلة، ال تؤثر يف 

                                                             

 موقع اسالم ويب:  (2)
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=fatwaadvancedsearch&W

ord=52707 
احلطاب، مشس الدي  أبو عبد هللا حممد ب  حممد ب  عبد الرمح  الطرابلستتتتتتتتتتتتتتتي املغريب، املعروف ابحلطاب الر عيين  (1)

، 1م(، )ج2221-ه2421 ،1، )دار الفكر، طمياهب اجلليل يف شنننننرح خموتصنننننر خليله( 254املالكي )املتو : 
 .(51ص
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عودة املخطئ جملتمعه وال تعيقه ع  االندماج فيه، حىت ولو وقعت عليه عقوبة م ا بسبب ما 
صدر منه م  فساد كقطع يد السارق مثال، فإهنا تعترب ذلك تطهريا له، ويوجب الشرع كذلك 

 على اجملتمع أن يتعامل معه على أساس ذلك، وال يعريه مبا فعل بعد توبته منه.



281 

 

 اخلامتة
ت هذا السري والبحث يف ثنااي آاي بعداحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، 

القرآن الكرمي، ومطالعة كالم املفسري ، واخلروج هبذا العمل يف صيغته النهائية أورد أهم ما 
 :من نوتائجتوصلت إليه 
 أن املنهج القرآين، هو الذي يصلح مجيع القضااي اليت حيتاج إليها اإلنسان يف -

 حياته.
القرآن الكرمي زاخر ابآلايت اليت تتحدث ع  األموال وع  أحكامها مجيعا، وأن  -

ع  مشكلة الفساد، عراا وحتذيرا وإصالحا،   تجز ا كبريا م  هذه اآلايت حتدث
كما أن السنة النبوية الشريفة بينت ذلك بياان شافيا ويف آاثر اخللفا  الراشدي ، 

 .ذلكك عملي تطبيق
إلسالمية اكافة املعامالت املالية واالقتصادية املخالفة ألحكام ومبادئ الشريعة إن   -

ه وعدم وااطرابتؤدي إىل أكل أموال الناس ابلباطل وإىل عدم استقرار اجملتمع 
 توازنه.

 قواعد أساسية لتنظيم مواوع الرقابة واحملاسبة يف األموال. أرسى القرآن الكرمي، -
يسة الرقابية واحملاسبية اليت وردت يف القرآن مل تبق حبإن اإلجرا ات والتوجيهات  -

األطر النظرية بل طبقت ميدانيا يف عهد اخللفا  قبل أن يعرفها العامل احلديث، 
 مثال: مبدأ: م  أي  لك هذا؟

إن أجنع الطرق وأيسرها ملكافحة الفساد املايل، هي يف الرجوع إىل تعاليم القرآن  -
 د على تطبيقها.والسنة النبوية والعمل اجلا

القرآنية قواعد الحتوا  الفاستتتتتتد ماليا، وحماولة استتتتتتتيعابه لينخرط  أرستتتتتتت اآلايت -
م  جديد يف اجملتمع، لك  حتتاج هذه األحكام مل  يرعاها ويدفع إىل تطبيقها 

 على أكمل وجه خاصة يف زمان اعف فيه الوازع الديين.
  برانمج مواز هلا وهو االحتوالكي تنجح حماربة الفستتتتتتتتتتتتتتتاد املايل يلزم وجود  أنه -

 .واالستيعاب
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أن م  أهم أسباب انتشار الفساد املايل، هي عدم القضا  على أسبابه، وخاصة  -
 الدينية منها ابلنسبة للمجتمعات املسلمة.

تبني لنا م  خالل آاثر الفستتتتتتاد املايل، أن شتتتتتتيوع الفستتتتتتاد يف بلد ما، يعين دفع  -
وعدم االستتتتتقرار، ودوام التبعية للخارج،  فاتورة اتتتتخمة، م  خالل زايدة الفقر،

 .، وهو يؤكد ارورة دراسة هذا املواوع واإلهتمام بهويف األخري اياع الوط 
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 الوتيصيات

 يف او  النتائج اليت توصلت إليها يف هذه الدراسة، فإنين أوصي ابآليت:

 تبين منظومة قيم وأخالق إنسانية ودينية وقانونية يف جمتمعاتنا .2
 .األخالقية والدينية واحلضارية بني عموم املواطننيإشاعة ونشر الثقافة  .1
، وعدم الستتتتتكوت عليه، ألنه منكر واملنكر مطالب شتتتتترعا مراقبة الفستتتتتاد م  اجلميع .1

 بتغيريه، ألن املراقبة اجملتمعية م  أهم طرق حماربة الفساد.
ستتتتتتتتوي لتعزيز الالستتتتتتتتلوك إشتتتتتتتتاعة و  والرتبية على املبادئ القرآنية،، الوازع الديينتنمية  .4

 النزاهة وحماربة الفساد.
روط شتتتتتصتتتتتالح املعتقد وستتتتتالمة املنهج والقيم الروحية واألخالقية والفضتتتتتيلة واألمانة. .5

 ينبغي أن تكون مشروطة لشغل ألي وظيفة.
إقامة دورات تدريبية للدعاة، واملشتتتتتغلني يف جمال مكافة الفستتتتاد، حول منهج القرآن  .6

 ، م  أجل االستفادة منها يف أرض الواقع.يف مكافحة الفساد
  اق آايتاستتتتتنط مواصتتتتلة البحث يف هذا املواتتتتوع و وأخريا أدعو زمالئي الباحثني إىل .7

 ه مضامينها، فاملواوع رغم ما كتب فيه ما زال بكرا.القرآن الكرمي، واستكنا
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 الفهارس
 القرآنية فهرس اآلات

 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م
 سيرة البقرة -4

، 20، 01، 02، 02 11  (ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک) 1
89 

 11 10  (ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ) 0

 20 112 (.ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ) 0

 55 111 (. ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ) 2

 150 192 (... ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ) 5

، 100، 129، 19 199 (... ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ) 2
150 

 28 199 (... ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ) 1

 18 182  (ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک) 9

 22 022 (.. چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ) 8

 11 025 (... ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ) 12

 08 025 (... ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ) 11

 18 002 (... ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ) 10

 00و،  051 ( ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ) 10

 00 01 (ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ) 12

، 99، 128، 22 015  (ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ) 15
120 

 110 018-019 ( ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ) 12

 91، 29 018-019 ( ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ) 11

 20 092  (ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې) 19

 152 090 (.. ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) 18
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م
 19 22 (... ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ) 02

 سيرة آل عمران -4
 50 02  (ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ) 01

 12 20  (ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ) 00

 102، 90 11 (. ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ) 00

 58 122 (... ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ) 02

 121 112  (ى ې ې) 05

 29 102 (.. ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى) 02

 128 121 (... ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ ک) 01

 80 121 (... ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ ک) 09

 101 192  (ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ) 08

 58، 59 191  (پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) 02

 سيرة النساء -2
 28 0 ( چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ) 01

 119 0  (ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ) 00

 150، 28 5 (... ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ) 00

 101 2 ( وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې) 02

 100 1 (... پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) 05

 102، 118 8 (... چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ) 02

 ،99 ،90، 28 12 ( ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ) 01
102 ،150 ،120 

 150 11 ( ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ) 09

 101 18 ( ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ) 08

 90 02 (... پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) 22
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م
 105، 19، 28 08 ( ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ) 21

 120 02 (... ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ) 20

 22 59 (... ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ) 20

 85 95 ( ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې) 22

 110 112 (.. ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ) 25

 111 101 (... ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ) 22

 100 105 (.. ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ) 21

 سيرة املائدة -2
 112 05-00 (.. ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ) 29

 111 08-09 ( ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ) 28

 59، 29 20-20 (... ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ) 52

 122 18-19 (... ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ) 51

 22 1  (کک ڑ ڑ ژ ژ) 50

 02 00 (... ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ) 50

 150، 10 00 (.. ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ) 52

 112 02 ( ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ) 55

 150، 81 09 ( ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ) 52

 111، 152 08  (ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ) 51

 100 20 (. پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ) 59

 121 20 (... ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ) 58

 18، 10 22 (... ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ىې ې ې ې ۉ) 22

 129 82 (... ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) 21

 سيرة األنعام -2
 10 121 (... ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں) 20
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م
 108، 101، 22 150 (... ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) 20

 سيرة األعراف -2
 ب 25-55  (ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ) 22

 95 01 (.. ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ) 25

 110، 09، 02 52 (.. ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ) 22

 19 12 (... پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) 21

 51، 22، 02 95 (.. چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ) 29

 12 92 ( ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ) 28

 15 120 (. ائى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ) 12

 12 120 (... ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ) 11

 سيرة األنفال -2
 121 1 (.. ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ) 10

 28 02 (... ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ) 10

 129 21 (... ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ) 12

 سيرة الوتيبة -8
 121 02 ( ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ) 15

 125، 52، 128 02  (چ چ ڃ) 12

 52 52 (... ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ) 11

 150 22 (. ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ) 19

 55 118  (ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ) 18

 سيرة يينس -11
 15 22 (... يئ مئىئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ) 92

 20، 15، 20 91  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ) 91

 12 81  (ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ) 90
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م
 سيرة هيد -11

 92، 22 95-92 ( ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ) 90

 102، 11، 22 95  (ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ) 92

 11 95  ( گ گ گ ک ک ک ک ڑ) 95

 122، 92، 50 91 ( ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ) 92

 59، 01، 82 112  (ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ) 91

 58، 10 112 ( ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ) 99

 سيرة ييسف -14
 92 02  (ک ک ک ڑ) 98

 152 20 (... وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې) 82

 152 28-21 ( ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ) 81

 52 50  (مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ) 80

 125 52 (. ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ) 80

 122، 102، 22 55  (چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ) 82

 سيرة الرعد -14
 00 05 ( ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ) 85

 سيرة إبراهيم -12
 129و،  1 ( ... ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ) 82

 سيرة النحل -12
 58 20  (ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ) 81

 59 22  (ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ) 89

 01 99  ( ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ) 88

 100 82 ( ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ) 122

 52 125 (. ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ) 121
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م
 سيرة اإلسراء -12

 110، 22، 00 5-2 ( ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ) 120

 50 10  (ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ) 120

 10 12 (... ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ) 122

 150، 92 12 ( ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ) 125

 151، 101، 95 01-02 (  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ) 122

 92 01  (یی ی ىئ ىئ ىئ) 121

 151، 91 08 (ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ) 129

 101 02 ( ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ) 128

 108 05 (... ائ ائ ىى ې ې ې ې ۉ ۉ) 112

 سيرة الرهف -12
 11 22 ( پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) 111

 112 11 ( ائ ائ ى ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅ) 110

 112 18 (... ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ) 110

 121 99-91 (. ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ) 112

 120 99  ( گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ) 115

 11 82 ( وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې) 112

 سيرة األنبياء -41
 50 21 (. ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ) 111

 سيرة احلج -44
 00 22 (. ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ) 119

 سيرة املسمنين -44
 121 52  (ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ) 118

 00 11 (. ەئ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ) 102
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م
 سيرة النير -42

 102 21 (.. ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ) 101

 سيرة الفرقان -42
 151، 91 21  (... ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ) 100

 سيرة الشعراء -42
 01 150  (ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے) 100

 102 190-191  ( حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ) 102

 سيرة النمل -42
 15 12 (... ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) 105

 21 ،25 ،00 02-02 (. ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ) 102

 122 08 (..ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ) 101

 و 22  (ے ھ ھ ھ ھ) 109

 21، 21، 01 29  ( ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ) 108

 سيرة القصص -42
 22، 15 2 (.. ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے) 102

 108 02  ( ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ) 101

 151، 12 12 ( ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ) 100

 12 90 (... ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې) 100

 129 11-12 ( ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ) 102

، 129، 12، 10 11 ( ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى) 105
129 ،129 ،128 

 151 91 ( ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ) 102

 سيرة العنربيت -48
 99، 21 02-08 (... ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ) 101

 12 02  (ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ) 109
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م
 50، 19 02 ( ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ) 108

 55 25  (ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ) 122

 سيرة الروم -41
 101 09 ( ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ) 121

، 20، 01، 10، 20 21  (حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی) 120
81 ،122 

 سيرة األحزاب -44
 100 10 ( ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ) 120

 سيرة ص -42
 15 09 ( ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ) 122

 سيرة الزمر -48
 115 50 (...ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ) 125

 سيرة غافر -21
 115 1 (... ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ) 122

 115 8 (... ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ) 121

 10 02 (... ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) 129

 115 52 (...ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ) 128

 سيرة الزخرف -24
 80 51 (... چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ) 152

 82 50 (... ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ) 151

 سيرة حممد -22
 122، 02 00  ( ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ) 150

 سيرة الذارات -21
 120 18  (ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ) 150

 52، 50 52  (ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ) 152

 سيرة الرمحن -22
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م
 102 8  (ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ) 155

 سيرة احلشر -28
، 125، 121، 29 1  (ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ) 152

129 ،128 
 سيرة اجلمعة -24

 120 12 (... ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ) 151

 سيرة الوتغابن -22
 119 12  (ھ ہ ہ ہ) 159

 سيرة امللك -22
 122 12  (ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ) 158

 120، 120 15 (...ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ) 122

 سيرة القلم -22
 21 2  (ں ڱ ڱ ڱ) 121

 سيرة املدثر -22
 151 11-11 (...ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ) 120

 سيرة الوتريير -21
 122 01-02  (ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں) 120

   سيرة االنفطار -24 

 125 10-12 (ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ) 122

   سيرة املطففني -24 

، 108، 82، 50 2-1 (...ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ) 125
101 

 سيرة االنشقاق -22
 50 2  (ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ) 122

 سيرة الفجر -28
121 

 (ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ)
11-10 80 

 11 10  (ڎ ڎ ڌ) 129
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م
 سيرة البلد -81

 52 12  (ڻ ڻ) 128

 سيرة الشمس -81
 52 9-1  (ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ) 112

 سيرة العل  -82
 152 1-2  (ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ) 111

 سيرة العصر -114
 52 0-1 (... ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ) 110

 سيرة املسد -111
 152 0-1 (... گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ) 110
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 النبيية واآلاثر فهرس األحاديث
 

 الصفحة طرف الحديث م

 122، 155 ))أتشفع في حد من حدود اهلل(( 1

:  قال أبي هريرة .«اضربيه»برجل قد شرب، قال:  يت النيب أ)) 0
 ...((بيده فمنا الضارب

112 

 91 ((َحلم هللا  اأْلَْكَل َوالشُّْرَب َما مَلْ َير ْن َسَرفًا َواَل خمَِيَلةً أَ )) 0

 119 ))إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(( 2

 11 ..((.))إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة في 5

 21 ))أربيت؟(( 2

 85 ))اشفعوا تؤجروا ويقضي اهلل على لسان نبيه ما شاء(( 1

 108 ))أُِعيَن عليها(( 9

 152 ))اقطعوا يدها(( 8

 102 ))أال إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته..(( 12

 151 (اهلل، فيأتي فيقول ..())أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما والنيه  11

 22 ))ِإنَّ َأَحبَُّكْم ِإَليَّ َوَأقْ َرَبُكْم ِمنِّي َمْنزَِلًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسُنُكْم َأْخََلقًا(( 10

 159 ))إن الخازن األمين الذي يعطي ما أمر به، كامَل موفرا طيبة به نفسه، حتى..(( 10

 158 ))إن الخازن األمين(( 12

 55 الصدق يهدي إلى البر...(())إن  15

 29 ))إن اهلل اقتطع من أموال المسلمين األغنياء نصيباً هو نصيب الفقراء(( 12

اِم ِبآيَاِت اللَِّه ِبُحْسِن ُخُلِقِه، 11 اِم اْلُقوَّ وَّ َد لَُيْدِرُك َدَرَجَة الصُّ  22 ((...))ِإنَّ اْلُمْسِلَم اْلُمَسدِّ

 25 على منابر من نور، على يمين الرحمن الذين..(())إن المقسطين عند اهلل تعالى  19

 51 ))إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر ..(( 18

 21 نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إال من بأس(( ))أن رسول اهلل  02

 51 لنعدها على ..(( ))إنكم لتعملون أعماال هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا 01

 122، 155 ))إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق ..(( 00

 81 ))أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث(( 00

ْثُم َما َحاَك ِفي َصْدِرَك، وََكرِْهَت َأْن َيطَِّلَع  02  21 َلْيِه النَّاُس((عَ ))اْلِبرُّ ُحْسُن اْلُخُلِق، َواْْلِ

 52 ))البر ما اطمأنت إليه النفس، واْلثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع ..(( 05
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 11 ((...))تنكح المرأة ألربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، 02

 159 موفرا..((ما أمر به كامَل  -وربما قال يعطي  -))الخازن المسلم األمين، الذي ينفذ  01

 119 ))ِذرَاٌع ِمَن اأْلَْرِض يَ ْنَتِقُصُه ِمْن َحقِّ َأِخيِه، فَ َلْيَسْت َحَصاٌة ِمَن اأْلَْرِض َأَخَذَها ..(( 09

 20 ))رحم اهلل رجَلً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى(( 08

 25 ))سبعة يظلهم اهلل في ظله يوم ال ظل إال ظله(( 02

 152 بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا(())فهَل جلست في  01

 122 ))في كل إبل سائمة. في كل أربعين ابنة لبون. ال تفرق إبل عن حسابها. من ..(( 00

 21 ))كان خلقه القرآن(( 00

 21 َتْكِسُب..((وَ ))َكَلَّ َواللَِّه َما ُيْخزِيَك اللَّهُ أََبًدا، ِإنََّك لََتِصُل الرَِّحَم، َوَتْحِمُل الَكلَّ،  02

 22 ))كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته(( 05

 152 ))ال إغَلل وال إسَلل(( 02

 80 ))اَل أُْلِفَينَّ َأَحَدُكْم َيِجيُء يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى رَقَ َبِتِه بَِعيٌر َلُه رَُغاٌء، يَ ُقوُل يَا  01

 108 ))ال تسأل اْلمارة(( 09

 112 ولكن قولوا اللهم اغفر له(())ال تعينوا عليه الشيطان،  08

 و ))ال يشكر اهلل من ال يْشكر الناس(( 22

 102 ))ال يقدر رجل على حرام ثم يدعه، ليس به إال مخافة اهلل، إال أبدله اهلل به في ..(( 21

 101 ))ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه(( 20

 58 ))لتأمرّن بالمعروف ولتهنون عن المنكر...(( 20

 128 ))لعن اهلل الراشي والمرتشي، والرائش(( 22

 125، 81 ))لعن اهلل السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده(( 25

 19 ))لعن رسول اهلل ) الراشي والمرتشي في الحكم(( 22

 109 ال نستعمل على عملنا من أراده(( -أو-))لن  21

 152 ضمان(())ليس على المستعير غير الُمِغلِّ  29

 109 ))ما تقول يا أبا موسى، أو يا عبد اهلل بن قيس(( 28

 21 ))َما ِمْن َشْيٍء يُوَضُع ِفي الِميَزاِن أَثْ َقُل ِمْن ُحْسِن الُخُلِق، َوِإنَّ َصاِحَب ُحْسِن..(( 52

 100 ))ما من عبد استرعاه اهلل رعية، فلم يحطها بنصيحة، إال لم يجد رائحة الجنة(( 51

 ب ))َمَثُل الَقاِئم في ُحُدوِد اللَّه واْلَواِقع فيها، َكمثل َقوٍم اْستَ َهموا على َسِفيَنٍة، ..(( 50

 10 ))المرء على دين خليله(( 50

 10 ))المرء مع من أحب(( 52
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 100 ))من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنه، ومن أخذ يريد إتَلفها أتلفه اهلل(( 55

َر عَ  ))َمْن َأَصابَ  52 َلْت َلُه ُعُقوبَ ُتُه، فَ ُهَو َكفَّارَتُُه، َوَمْن ُأخِّ ا، فَ ُعجِّ ُهنَّ َحدًّ  112 ْنُه، ..((ِمْنُكْم ِمن ْ

 20 ))من أقال مسلماً أقال اهلل عثرته(( 51

 21 ))من أين لك هذا التمر الطيب؟(( 59

 128 ))من بعثناه على عمل فَ َغلَّ شيئا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه(( 58

ْرُه بَِيِدِه، فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبِلَساِنِه، فَِإْن َلْم َيْستَ  22  121 ِطْعِ ..(())َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَ ْليُ غَي ِّ

 81 ))من غشنا فليس منا(( 21

 81 ))من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به(( 20

 128 ))نعم المال الصالح للرجل الصالح(( 20

 152 أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك(())نعم،  22

 92 عن إضاعة المال(( ))نهى النبي  25

نَ ُهْم، ِإالَّ ِمْن بَْأٍس(( 22 ِة اْلُمْسِلِميَن اْلَجاِئَزِة بَ ي ْ  21 ))نَ َهى َعْن َكْسِر ِسكَّ

 111 ))هدايا األمراء غلول(( 21

 111 ))هدايا العمال غلول(( 29

 111 أبيه وأمه(())هَّل جلس أحدكم في بيت  28

 122 ))واهلل إنك لخير أرض اهلل وأحب أرض اهلل إلى اهلل، ولوال أني أخرجت منك ..(( 12

 25 ))وإمام عادل(( 11

 52 ))وإن الكذب يهدي إلى الفجور...(( 10

 122 ))وأيم اهلل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها(( 10

ل إليها(( 12  108 ))وُكِّ

 102 ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إال من ..(())يا أبا ذر، إنك  15

 112 ))يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود اهلل. من أصاب من هذه ..(( 12

 102 عن مسألة وكلت إليها وإن ..(( ))يا عبد الرحمن ال تسأل اْلمارة فإنك إن أوتيتها 11
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 املصادر واملراجع
 القرآن الررمي

 ،عبد هللا ب  حممد ب  إبراهيم ب  عثمان ب  خواستتتتيت العبستتتتي أبو بكراب  أيب شتتتتيبة،  .2
، حتقيق، كمال يوستتتتتتتتتف احلوت، املصنننننننننف يف األحاديث واآلاثره(، 115)املتو : 

 .(ه2402، 2الرايض، ط ،مكتبة الرشد)
)املكتبة  ،النهاية يف غريب احلديث واألثراملبارك حممد ب  حممد اجلزري، اب  األثري،  .1

 (.د.ط، د.ت، د.ماإلسالمي ة، 
مجتتتال التتتدي  أبو الفرج عبتتتد الرمح  ب  علي ب  حممتتتد اجلوزي )املتو :  ،اب  اجلوزي .1

كتاب دار ال) ،عبد الرزاق املهديحتقيق: ، زاد املسننننننننري يف علم الوتفسننننننننري ،ه(527
 ه(.2411، 2العريب، بريوت، ط

 القااتتتتتتي حممد ب  عبد هللا أبو بكر ب  العريب املعافري االشتتتتتتبيلي املالكي،اب  العريب،  .4
، راجع أصتتتتتتتتتتتتتتوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد أحرام القرآنه(، 541)املتو : 

 .(م1001-ه2414، 1ط) لبنان، ،عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت
 إعالم ه( 752)املتو : ، ر ب  أيوبأبو عبد هللا حممد ب  أيب بكاب  القيم اجلوزية،  .5

ور قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآاثره: أبو عبيدة مشه، العاملني رب عن امليقعني
 ،دار اب  اجلوزي للنشتتتتتتر والتوزيع، اململكة العربية الستتتتتتعودية، )ب  حستتتتتت  آل ستتتتتتلمان

 .(ه2411، 2ط
)املتو :  ،الشتتافعي املصتتريستتراج الدي  أبو حفص عمر ب  علي ب  أمحد اب  امللق ،  .6

  راهيمإب - األرانؤوط حتقيق: شتتتتتعيب، الوتيضننننيح لشننننرح اجلامع الصننننحيحه(، 804
 م(.1002-ه2411 ،6الرسالة، بريوت، ط ابجس، )مؤسسة

)املتو :  ،التتدي  أبو العبتتاس أمحتتد ب  عبتتد احلليم ب  عبتتد الستتتتتتتتتتتتتتالم تقي اب  تيميتتة، .7
، 7ط بريوت، اإلستتتتتتالمي ش )املكتبالشتتتتتتاوي، حتقيق: حممد زهري العبيدية ه(،718
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 .(م1005-ه2416
المية وزارة الشتتتئون اإلستتت)، السننياسننة الشننرعية يف إصننالح الراعي والرعيةاب  تيمية،  .8

 .(ه2428، 2العربية السعودية، ط اململكة-واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
، ه(142)املتو :  ،أمحد ب  حممد ب  حنبل ب  هالل ب  أستتتتتتد الشتتتتتتيبايناب  حنبل،  .2

مرشتتتتتتتد، وآخرون،  عادل- األرانؤوط، حتقيق: شتتتتتتتعيب مسننننننند اإلمام أمحد بن حنبل
-ه2412، 2مؤستتتتتتتستتتتتتتة الرستتتتتتتالة، ط)إشتتتتتتتراف: د عبد هللا ب  عبد احملستتتتتتت  الرتكي، 

 (.م1002
عبد الرمح  ب  حممد ب  حممد، اب  خلدون أبو زيد، ويل الدي  احلضرمي اب  خلدون،  .20

بوتننندأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن دييان امله(، 808)املتو :  ،اإلشتتتتتتتتتتتتتتبيلي
، 1دار الفكر، بريوت، ط)، حتقيق: خليل شحادة، عاصرهم من ذوي الشأن األكرب

 .(م2288-ه 2408
زي  الدي  عبد الرمح  ب  أمحد ب  رجب ب  احلس ، الَسالمي، البغدادي، اب  رجب،  .22

يف شننننننرح حسننننننني جامع العليم واحلرم ه(، 725)املتو :  ،مث الدمشتتتتتتتتقي، احلنبلي
م دار الستتتتتتتتتتتتتتال): التتدكتور حممتتد األمحتتدي أبو النور، ، حتقيقالرلمحنديثناً من جيامع 

 .(م 1004-ه 2414 ،1للطباعة والنشر والتوزيع، ط
البيان ه(، 510أبو الوليد )املتو :  ،حممد ب  أمحد ب  رشتتد القرطيباب  رشتتد اجلد،   .21

مد حجي ، حققه: د حماملسنننوتخرجةوالوتحصنننيل والشنننرح والوتيجيه والوتعليل ملسنننائل 
 .(م2288-ه 2408، 1لبنان، ط -الغرب اإلسالمي، بريوت  وآخرون، )دار

 ،احلستتتني ب  عبد هللا ب  ستتتينا، أبو علي، شتتترف امللك: الفيلستتتوف الرئيساب  ستتتينا،  .21
قيق د. ، حت«جمميع يف السياسة»السياسة البن سينا، رسالة ضمن ه( 41)املتو : 

 ، د.ت.(. د.ن2اإلسكندرية، ط ،مؤسسة شباب اجلامعة)محد، فؤاد عبد املنعم أ
اشننننننننننية رد احملوتار على الدر املخوتار شننننننننننرح تنيير ححممد أمني أفندي، اب  عابدي ،  .24

 م(.2266-ه2186، 1)بريوت، دار الفكر، ط ،األبصار
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 : )املتو  ،حممد الطاهر ب  حممد ب  حممد الطاهر ب  عاشتتتتتتور التونستتتتتتياب  عاشتتتتتتور،  .25
ري حترير املعىن السننننديد وتنيير العقل اجلديد من تفسنننن»ه(، التحرير والتنوير 2121

 (.ه2284 د.ط، تونس، ،التونسية للنشر ، )الدار«الروتاب اجمليد
عبد احلق ب  غالب ب  عبد الرمح  ب  متام ب  عطية األندلستتي احملاريب أبو  اب  عطية، .26

بتتتد ، حتقيق: عجيز يف تفسنننننننننننري الروتنناب العزيزاحملرر الي ه(، 541)املتو : ، حممتتتد
 (.ه2411، 2بريوت، ط، دار الكتب العلمية)السالم عبد الشايف حممد، 

، يس اللغةمعجم مقاي ،أبو احلسني أمحد ب  فارس ب  زكراي القزويين الرازياب  فارس،  .27
-ه2411حتقيق: عبتتتد الستتتتتتتتتتتتتتالم حممتتتد هتتتارون )د.م، طبعتتتة احتتتتاد كتتتتاب العرب، 

 م(.1001
تفسننري  ،الكىن أبب الفدا القرشتتتي البصتتتري مث الدمشتتتقي  إ اعيل ب  عمراب  كثري،   .28

وت، ، بري دار الكتتتب العلميتتة، )، حتقيق: حممتتد حستتتتتتتتتتتتتتني مشس التتدي القرآن العظيم
 (.ه2422د.ط،  منشورات حممد بيضون،

)املتو : ، الكىن أبب الفدا إ اعيل ب  عمر القرشي البصري مث الدمشقي اب  كثري،   .22
  ،2دار إحيتا  الرتاث العريب، ط)شتتتتتتتتتتتتتتريي،  ، حتقيق: عليالبداية والنهايةه(، 774

 .(م2288-ه2408
عيب ، حتقيق: شتتتتتتتتتتتتتتسننننننننننننن ابن ماجه، أبو عبد هللا حممد ب  يزيد القزويين اب  ماجه، .10

د كتتامتتل قره بللي  -عتتادل مرشتتتتتتتتتتتتتتتتد  -األرنؤوط  دار )َعبتتد الل طيف حرز هللا،  -حممتتَّ
 (.م1002-ه241 د.م، ،2ية، طالرسالة العامل

ه(، 722)املتو :  ،حممد ب  مكرم ب  على، أبو الفضتتتتتتتتتتتتتتل، مجال الدي  اب  منظور، .12
 .(ه2424 ،1بريوت، ط، دار صادر)، لسان العرب

)املتو :  ،حيىي ب  حممد ب  هبرية الذهلي الشيباين ، أبو املظفر، عون الدي اب  هبرية،   .11
دار )، حتقيق، فؤاد عبتتد املنعم أمحتتد، اإلفصننننننننننننناح عن معنناين الصنننننننننننحنناحه(، 560
 .(ه2427 د.ط ،،د.مالوط 
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دار  )بريوت، ،إرشننننناد العقل السنننننليم إىل مزاا القرآنحممد ب  حممد، أبو الستتتتتتعود،  .11
 ت(.د.إحيا  الرتاث العريب، د.ط.

حممد صتتتتتتتديق خان ب  حستتتتتتت  ب  علي اب  لطف هللا احلستتتتتتتيين البخاري ، أبو الطيب .14
َكتبة العصتتتتتتتتتتتتتتريَّ )، فوتح  البيان يف مقاصنننننننننننند القرآنه(، 2107الِقنَّوجي، )املتو : 

ة امل
ر، َصيَدا   .م(2221-ه2421 د.ط، ،َبريوت-للطَباعة والن شى

،  ،حممد ب  يوستتتتتتتتتفو حيان، بأ .15 كتب لبنان، دار ال-)بريوت البحر احمليطاألندلستتتتتتتتتي 
 م(.1002-ه2411، 2العلمية، ط

 ،موستتتتتتتى ب  مهران األصتتتتتتتبهاين أمحد ب  عبد هللا ب  أمحد ب  إستتتتتتتحاق ب أبو نعيم،   .16
صتتر، حمافظة م جبوار-، الستتعادة حلية األولياء وطبقات األصنفياءه(، 410)املتو : 
 بريوت،-العلميتتتتةالكتتتتتب  دار-منهتتتتام، مث صتتتتتتتتتتتتتتورهتتتتتا عتتتتدة دور 2274-ه 2124
 .بدون حتقيق( ،د.ت.د.طه2402

عامل ، عاصنننرةمعجم اللغة العربية امل ،(ه2414عبد احلميد عمر )املتو :  أمحد خمتار .17
 ، د.م.م 1008 -هت  2412 ،2، ط،الكتب

عدانن  ، حتقيق: احملقق: صفوانمفردات ألفاظ القرآن ،األصفهاين، احلسني ب  حممد .18
 ت(ه2421، 2بريوت، ط ، دمشق،دار القلم، الدار الشامية)الداودي، 

من  ،الشننننننريعة اإلسننننننالمية يف محاية اجملوتمع منهجعبد هللا ب  انصتتتتتتتر، غصتتتتتتتاب، آل  .12
 .(م1022الرايض: ،2طدراسة أتصيلية مقارنة تطبيقي، ) الفساد املايل واإلداري،

اجلامعة االستتتتتتتتالمية ، )العصننننننناةسننننننناليب دعية آل نواب، عبد الرب ب  نواب الدي  أ .10
 .(ه2414 211العدد: -16ابملدينة املنورة، السنة 

، شهاب الدي  حممود  .12 روح املعاين ه(، 2170)املتو :  ،ب  عبد هللا احلسييناأللوسي 
، بريوت، ميةدار الكتب العل)= تفسنننري األليسننني،  يف تفسنننري القرآن والسنننبع املثاين

 د.ط، د.ت(.



101 

 

مجعية ) ،الرقابة املالية يف عهد الرسننننيل واخللفاء الراشنننندينعيستتتتتى أيوب، الباروين،  .11
 م(.2286، 2ط ليبيا، الدعوة اإلسالمية العاملية،

صننننننحيح اجلامع املسننننننند الالبخاري اجلعفي،  هللاعبد البخاري، حممد ب  إ اعيل أبو  .11
 ، حتقيق: حممد زهريصحيح البخاري ،وسننه وأامه املخوتصر من أمير رسيل هللا 

 (.ه2411، 2ط د.م، دار طوق النجاة،)ب  انصر الناصر، 
)املتو :  ،، أبو حممد احلستتتتتني ب  مستتتتتعود ب  حممد ب  الفرا  البغوي الشتتتتتافعيالبغوي .14

 املكتب)حممد زهري الشتتتتتتتاويش، -األرانؤوط، حتقيق: شتتتتتتتعيب السننننننةشنننننرح ه( 526
 .(م2281-ه2401 ،1، طبريوت، دمشق ،اإلسالمي

معامل الوتنزيل يف ه(، 520 املتو :البغوي، أبو حممد احلستتتتتني ب  مستتتتتعود ب  حممد، ) .15
  ،2ط، ريوتب، إحيا  الرتاث العريب ، )دارعبد الرزاق املهدي حتقيق:، تفسننننننري القرآن

 .(ه2410
 ،عمر ب  علي ب  عادل احلنبلي الدمشقي النعماين سراج الدي أبو حفص  ،ب  عادل .16

 الشتتتتتتتتيخ عادل أمحد عبد املوجود ، حتقيق:الروتاباللباب يف عليم ه( 775)املتو : 
-ه 2422، 2بريوت، لبنان، ط-الكتب العلمية  معوض، )داروالشتتتتتتتيخ علي حممد 

 (.م2228
د.ط،  )بريوت، عامل الكتب، ،كّشاف القناع ،البهويت، منصور ب  يوسف ب  إدريس .17

 م(.2281ه/2401
املتو : )، انصتتتتتتتتر الدي  أبو ستتتتتتتتعيد عبد هللا ب  عمر ب  حممد الشتتتتتتتتريازي، البيضتتتتتتتتاوي .18

 ، )داراملرعشتتتتتتتتتلي، حتقيق: حممد عبد الرمح  أنيار الوتنزيل وأسنننننننرار الوتأويله(، 685
 .(ه2428، 2، طبريوت ،إحيا  الرتاث العريب

وخرج  حققه وراجع نصتتتوصتتتهشنننعب اإلميان، يف بكر أمحد ب  احلستتتني، بو ألبيهقي، ا .12
اديثه: أشتتتتتتتترف على حتقيقه وختريج أح، أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد

 اهلند مكتبة الرشتتتتتتتتد للنشتتتتتتتتر -خمتار أمحد الندوي، صتتتتتتتتاحب الدار الستتتتتتتتلفية ببومباي 
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 -ه  2411، 2، طابهلنتتد والتوزيع ابلرايض ابلتعتتاون مع التتدار الستتتتتتتتتتتتتتلفيتتة ببومبتتاي
 م 1001

  رمي والسنننةالرمفهيم الفسنناد وأنياعه يف ضننيء نصننيص القرآن بشتتري أمحد، الرتايب،  .40
ه 2416احلتتادي عشتتر  اإلسالمية، العتتتددجامعة القرآن الكرمي والعلوم  جملة املطهرة،

 م.1005تتت 
وىرة ب  موستتتتى ب  الضتتتتحاك، الرتمذي، .42  ،ستتتتىأبو عي الرتمذي، حممد ب  عيستتتتى ب  ستتتتَ

[، ]اجلز  األول والثاين حتقيق وتعليق: أمحد شتتتاكر سننننن الرتمذي،ه(، 172)املتو : 
ركة شوحممد فؤاد عبد الباقي ]اجلز  الثالث[، وإبراهيم عوض ]اجلز  الرابع واخلامس[، )

 م(،2275-ه2125، 1، طمصر، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب
الوتمثيل  ،ه(412)املتو : ، إ اعيل أبو منصتتتتتتتتتتتتتتور عبد امللك ب  حممد ب ، الثعاليب .41

، 1، ط، د.مالتتتدار العربيتتتة للكتتتتاب، ): عبتتتد الفتتتتاح حممتتتد احللو، حتقيقواحملنناضنننننننننننرة
 (.م2282-ه2402

الرشنننف ه(، 417)املتو :  ،الثعليب، أمحد ب  حممد ب  إبراهيم الثعليب، أبو إستتتتحاق .41
 ، حتقيق: اإلمام أيب حممد ب  عاشتتور مراجعة وتدقيق: نظريوالبيان عن تفسننري القرآن

 .(م1001-،ه 2411 ،2لبنان، ط -دار إحيا  الرتاث العريب، بريوت )الساعدي، 
، أحرام القرآنه(، 170)املتو :  ،أمحد ب  علي أبو بكر الرازي احلنفياجلصتتاص،   .44

، الشتتتتتتريفر جلنة مراجعة املصتتتتتتاحف ابألزه عضتتتتتتو-حتقيق، حممد صتتتتتتادق القمحاوي 
 (.ه2405 د.ط، بريوت، -إحيا  الرتاث العريب  )دار

رؤية )الفساد مفهيمه وأسبابه وأنياعه، وسبل القضاء عليه عبد هللا حممد، ، اجليوس .45
مركز التتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتات والبحوث، املؤمتر العريب التتتتدويل ملكتتتتافحتتتتة الفستتتتتتتتتتتتتتتتتاد،  ،(قرآنينننة
 .06/08/1001الرايض:

، عبد هللا .46 بحوث ، جملة مؤتة لله وأنياعه رؤية قرآنية()الفسنننننننننناد أسننننننننننباب ،اجليوستتتتتتتتتتتتي 
 والد راسات، اجمللد العشرون، العدد اخلامس.
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مطبعة )، (، مقامات احلريريه526)املتو :  ،احلريري، أبو حممد القاستتتتتتتتتتتتتتم ب  علي .47
 .(م2871د.ط  املعارف، بريوت،

ملغريب، امشس الدي  أبو عبد هللا حممد ب  حممد ب  عبد الرمح  الطرابلستتتتتتتتتتتي احلطاب،  .48
 ، )دارخليلمياهب اجلليل يف شنننننننننرح خموتصنننننننننر ه(، 254)املتو :  ،الر عيين املالكي

 .(م2221-ه 2421 د.م. ،1الفكر، ط
رقائ  ميسيعة ال ،ايستر ب  أمحد ب  حممود ب  أمحد ب  أيب احلمد الكويساحلمداين،  .42

 )د.ط، د.ن.د.م د.ت(. ، الكتاب برتقيم املكتبة الشاملة.6278ص:  ،واألدب
اخلازن، عال  الدي  علي ب  حممد ب  إبراهيم ب  عمر الشتتتتتيحي أبو احلستتتتت ، )املتو :  .50

دار الكتب )، تصتتتحيح: حممد علي شتتتاهني، لباب الوتأويل يف معاين الوتنزيله( 742
 .(ه2425، 2بريوت، ط، العلمية

حة دور أجهزة القضننناء والوتنفيذ يف مراف)اخلضتتتتريي، محد ب  عبد العزيز اخلضتتتتريي،  .52
ة انيف الستتتتتعودية، أكادميي-)الرايض ،، أحباث املؤمتر العريب ملكافحة الفستتتتتاد(الفسنننناد

 .(م1004-ه2414مركز الدراسات والبحوث،، للعلوم األمنية
دار )، الوتفسننننننري القرآين للقرآنه( 2120)املتو : بعد  ،عبد الكرمي يونساخلطيب،  .51

 القاهرة، د.ت، د.ط( -الفكر العريب 
 ،دا مصتتتتتتتتتتتتطفى اإلستتتتتتتتتتتتتانبويل احلنفي اخللويت، املوىل أبو الف اخللويت، إ اعيل حقي ب  .51

 .د.ط.(.بريوت، د.ت، الفكر )دار البيانروح ه(، 2217)املتو : 
، جه(وأاثره وعال هالفساد يف النشاط االقوتصادي )صير  ،خليل، رشاد حس  خليل .54

، رىجامعة أم الق) ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر العاملي الثالث لالقتصتتتتتتتتتتتتتتتاد اإلستتتتتتتتتتتتتتالمي
 .م(1005، السعودية

از .55 اميتتتى   تو :امل)، التتتذهيب، مشس التتتدي  أبو عبتتتد هللا حممتتتد ب  أمحتتتد ب  عثمتتتان ب  قتتتَ
، حتقيق: جمموعة م  احملققني إبشتتتتتراف الشتتتتتيخ شتتتتتعيب سننننري أعالم النبالء. ه(748
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 .م(2285-ه2405، 1األرانؤوط، )مؤسسة الرسالة، ط
فخر احلستتتتني التيمي الرازي امللقب بالرازي، أبو عبد هللا حممد ب  عمر ب  احلستتتت  ب   .56

، دار (الوتفسننري الربري)مفاتيح الغيب ه(، 606)املتو :  ،الدي  الرازي خطيب الري
 .(ه2410-،1طبريوت،  -إحيا  الرتاث العريب

ب  أيب حتتتتامت، هو، أبو حممتتتتد عبتتتتد الرمح  ب  حممتتتتد ب  إدريس ب  املنتتتتذر  ،الرازي .57
، حتقيق: أستتتتتتتتتعد حممد تفسنننننننري القرآن العظيمه(، 117التميمي، احلنظلي، )املتو : 

 (.ه2422 ،1العربية السعودية ط اململكة-نزار مصطفى الباز  الطيب، )مكتبة
الرازي، زي  الدي  أبو عبد هللا حممد ب  أيب بكر ب  عبد القادر احلنفي الرازي )املتو :  .58

، الدار ة، حتقيق: يوستتتف حممد )بريوت، دار املكتبة العصتتتري  خموتار الصننحاحه(: 666
 .م(2222النموذجي ة، د.ط، 

حممد رشتتتتتتتيد ب  علي راتتتتتتتا ب  حممد مشس الدي  ب  حممد هبا  الدي  ب  منال راتتتتتتتا،  .52
 تفسننري=  احلريم القرآن تفسننري (،ه2154)املتو :  ،علي خليفة القلموين احلستتيين

 (.م2220، د.ط، املصرية العامة للكتاب )اهليئة ،املنار

، 2، )دار القلم دمشتتتتتتتتتتق، طاالقوتصنننننننناد واألخالق والفسننننننننادرفيق يونس املصتتتتتتتتتتري،  .60
 م(.1024

)بريوت، دار مكتبتتة  اتج العروس من جياهر القنناميس ،الزبيتتدي ، حممتتد مرتضتتتتتتتتتتتتتتى .62
 ، د.ت(.2احلياة، ط

، 8)دمشتتتتتتتتتتتتتتق، مطبعتتة احليتتاة، ط ،املنندخننل الفقهي العننام ،الزرقتتا، مصتتتتتتتتتتتتتتطفى أمحتتد .61
 م(.2251ه/2172

 )بريوت، دار ،حقائ  غيامض الوتنزيل الرشننننننناف عن ،الزخمشتتتتتتتتري، حممود ب  عمرو .61
 ه(.2407 د.ط، الكتاب العريب،

الفوتح الرابين ه(، 2178)املتو :  ،أمحد ب  عبد الرمح  ب  حممد البنا، الستتتتتتتتتتتتتتتاعايت .64
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لرتتيب مسننننند اإلمام أمحد بن حنبل الشننننيباين ومعه بليم األماين من أسننننرار الفوتح 
 ت(.د. ،1ط بريوت، دار إحيا  الرتاث العريب،)، الرابين

تيسننننننننري الررمي ه(، 2176)املتو :  ،الستتتتتتتتتتعدي، عبد الرمح  ب  انصتتتتتتتتتتر ب  عبد هللا .65
مؤسسة الرسالة، )، حتقيق: عبد الرمح  ب  معال اللوحيق، الرمحن يف تفسري كالم املنان

 .(م1000-ه 2410، 2ط
ودان، الس-)اخلرطوم ،قاميس املصطلحات االقوتصاديةسليمان، علي أمحد سليمان،  .66

 .(م2228، 2املكتبة االكادميية، ط
ة، دار الشتتتتتروق للنشتتتتتر والتوزيع والطباع)، بناء اجملوتمع اإلسننننالمي نبيل،الستتتتتمالوطي،  .67

 .(م2228-ه2428 د.م،،1ط
اإلكليننل يف ه( 222)املتو :  ،الستتتتتتتتتتتتتتيوطي، عبتتد الرمح  ب  أيب بكر، جالل التتدي  .68

، لعلميةدار الكتب ا)، حتقيق: ستتتتتتتتتتتيف الدي  عبد القادر الكاتب، اسنننننننننوتنباط الوتنزيل
 .(م2282-ه2402 ، د.طبريوت

62.  ، األشنننننننننننبنناه  ،ه(222)املتو : ، عبتتد الرمح  ب  أيب بكر، جالل التتدي الستتتتتتتتتتتتتتيوطي 
 م(.2252ه/2178األخرية،  ،)مصر، مطبعة مصطفى احلليب ، ط ،والنظائر

، املنثير الدره(، 222)املتو :  ،ي عبد الرمح  ب  أيب بكر، جالل الد، الستتتتتتتتتتتتتتيوطي .70
 ، )د.ت، د.ط(.بريوت ،دار الفكر

 ،امليافقات يف أصننننيل الشننننريعة ،إبراهيم ب  موستتتتتى اللخمي   ،الشتتتتتاطيب، أبو استتتتتحق .72
 م(.2224ه/2425، 2)بريوت، دار املعرفة، ط

دار ، )مصتتتتتر، الفرر والوتطبي  اإلسننننالمي بنياالقوتصنننناد  حستتتتتني،شتتتتتحاته، حستتتتتني  .71
 م(.1008-ه2412، 2ط للجامعاتالنشر 

 ت(.د..د.ط مصر، )مطابع أخبار اليوم، ،: تفسري الشعراويالشعرواي، حممد متويل .71
أمحد ب  حممد ب  أىب بكر ب  عبد امللك القستتتطالين القتييب املصتتتري، ، شتتتهاب الدي  .74
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املطبعة )، إرشنننناد السنننناري لشننننرح صننننحيح البخاريه(، 211أبو العباس، )املتو : 
 .(ه2111، 7ر، طالكربى األمريية، مص

فوتح ه(، 2150)املتو :  ،الشتتتتتتتتتتتتتتوكتتاين، حممتتد ب  علي ب  حممتتد ب  عبتتد هللا اليمين .75
، دار الكلم دار اب  كثري)، القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم الوتفسنننننننري

 (.ه2424، 2، بريوت، ط، دمشقالطيب
لفسنناد احممد حبث بعنوان:  واإلداري، املوميناحلاكمية والفستتاد املايل حممد،  شتتوايت، .76

لية ، وقائع املؤمتر العلمي احملكم الثالث لكاالقوتصادي من منظير االقوتصاد اإلسالمي
 .(م22/22/1024-28األردن، )إدارة األعمال، عجلون، 

: إىل مقدم، حبث إسالمي منظير من االقوتصادي الفساد مرافحةسليمان، شيبوط  .77
  االقوتصننننناد الوتسنننننيري وعليم الوتجارية االقتصتتتتتتادية، العلوم ملعهد األول الدويل امللتقى

 (.، د.م1طم.1022املستقبل. ورهاانت...الواقع ،اإلسالمي
، عدار الصتتتتتتابوين للطباعة والنشتتتتتتر والتوزي، )صنننننفية الوتفاسنننننريالصتتتتتتابوين، حممد علي،  .78

 م(.2227-ه2427، 2، طالقاهرة
و دورها يف احلد من الفسننننننننناد  الرقابة املالية و اإلدارية ،أمحد مصتتتتتتتتتتتطفى صتتتتتتتتتتتبيح، .72

 م(.1026، 2. )مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، ط اإلداري

ه(، 120: )املتو  ،حممتتد ب  جرير ب  يزيتتد ب  كثري ب  غتتالتتب، أبو جعفرالطربي،   .80
 د.م، ،الرستتتتتالة ، )مؤستتتتتستتتتتة، حتقيق: أمحد حممد شتتتتتاكرجامع البيان يف أتويل القرآن

 م(. 1000-ه2410، 2ط
إبراهيم ب  علي ب  أمحد ب  عبد الواحد اب  عبد املنعم، جنم الدي  ، الطرستتتتتتتتتتتتتتوستتتتتتتتتتتتتتي .82

عبتتد  ، حتقيق:حتفننة الرت  فيمننا َننب أن يعمننل يف امللننكه(، 758احلنفي )املتو : 
 د.م، د.ن(. ،د.ت ،1ط)الكرمي حممد مطيع احلمداوي، 

 مظاهر الفسنناد وآاثره يف ضننيءنعمان الستتوستتي،  واتتيائي اللوح،عبد الستتالم محدان  .81

https://www.google.com.qa/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%AD%22&sa=X&ved=0ahUKEwiSmqeQ1q_SAhVOGsAKHQTrAJwQ9AgIHDAA
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ة غز  -اجلامعة اإلستتتتتتالمية  -كلية أصتتتتتتول الدي  )، القرآن الررمي دراسنننننة ميضنننننيعية
 م(.1008غزة بتاريخ  -اجلامعة اإلسالمية 

، تفسننننننري الرهفه(، 2412)املتو :  ،العثيمني، حممد ب  صتتتتتتتاحل ب  حممد العثيمني .81
 ه.2411، 2السعودية، ط دار اب  اجلوزي للنشر والتوزيع، اململكة العربية

 ط.د،2/20/2226، غزة، بتاريخ: احملاسبة يف اإلسالم البحيصي،عصام  .84
 حبث ،اثره ووسنننننائل مرافحوتهآسنننننبابه و أتعريفه و  :الفسنننننادرحيم حستتتتتتت ، العكيلي، .85

 احلكمة، بيت ،11العدد احملكمة( فصتتتتتتلية )جملة الدراستتتتتتات القانونية مبجمله منشتتتتتتور

 .م1002 بغداد،
 ،اماعيً  واجوتا واقوتصنناداً ظاهرة الفسنناد اخلطيرة والوتحدي: سننياسننيً عمر احلضتتترمي،  .86

شورات عمادة من، اجلامعة األردنية، هللا الثاين للدراسات الدولية كلية احلسني ب  عبد)
 م(.1024، اجلامعة األردنية، د.ط.البحث العلمي

الة، لبنان، مؤستتتتستتتتة الرستتتت-)بريوت ،القاميس احمليط ،الفريوز اابدي، جمد الدي  حممد .87
 م.2287-ه 2407، 1ط

ه(، 2111)املتو :  ،القا ي، حممد مجال الدي  ب  حممد ستتتتتتتتعيد ب  قاستتتتتتتتم احلالق .88
، 2وت، طبري  العلمية،، حتقيق: حممد ابستتل عيون الستتود، دار الكتب حماسننن الوتأويل

 ه.2428
ه( 458: )املتو  ،ا القااتتي أبو يعلى، حممد ب  احلستتني ب  حممد ب  خلف اب  الفر  .82

-، صتتتححه وعلق عليه: حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية األحرام السننلطانية
 م.1000-ه 2412، 1، لبنان، طبريوت

، 6)مؤستتتستتتة الرستتتالة، بريوت، ط العبادة يف اإلسنننالم،القراتتتاوي، يوستتتف عبد هللا،  .20
 .(ه2122

يم محتتتتد الربدوين وإبراه، حتقيق: أاجلنننامع ألحرنننام القرآن ،القرطيب، حممتتتتد ب  أمحتتتتد .22
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 م(. 2264 د.ط. طفيش )القاهرة: دار الكتب املصرية،
ة املّيسنننننننننننرة ،قلعجي، حممتتتتتد رواس .21 ، )بريوت، دار النفتتتتتائس، امليسنننننننننننيعننننة الفقهيننننّ

 ت(.د.د.ط.
 : )املتو  ،القلقشتتتتتتتتتتتتتتنتتدي، أمحتتد ب  علي ب  أمحتتد الفزاري القلقشتتتتتتتتتتتتتتنتتدي مث القتتاهري .21

 .(.ت، )ددار الكتب العلمية، بريوت، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاءه(، 812
، أي وب ب  موستتتتتتتتى احلستتتتتتتتيين   .24 معجم يف املصنننننننطلحات والفروق  ،الرليات ،الكفوي 

 ، حتقيق: عدانن درويش وحممد املصري  )بريوت، مؤسسة الرسالة، د.ت(.اللغيية
جملة  ،)الفساد اإلداري واملايل أسبابه وآاثره ووسائل مرافحوته( ،كنعان، نواف سامل .25

 .11السنة - 11العدد: -ة والقانون، جامعة االماراتالشريع
تفسري ه(، 111)املتو :  ،حممد ب  حممد ب  حممود، أبو منصور املاتريدي املاتريدي، .26

-، حتقيق: د. جمدي ابستتتتتتتلوم، دار الكتب العلمية املاتريدي )أتويالت أهل السننننننة(
 م. 1005-ه 2416، 2، لبنان طبريوت

القضنننننننننننناا  ،ه(2121)املتو :  ،احلتاج عمر ب  اخلضتتتتتتتتتتتتتترب  نيب، متالتك ب  متالتك  .27
، 2ستتتتتتتتتتتتتتورية: ط، دار الفكر دمشتتتتتتتتتتتتتتق ،لبنان ،دار الفكر املعاصتتتتتتتتتتتتتتر بريوت)، الرربى
 .(م2222

أبو احلستتتتت  علي ب  حممد ب  حممد ب  حبيب البصتتتتتري البغدادي، )املتو : املاوردي،  .28
 .د.ط(-تالقاهرة. د. ،دار احلديث)، األحرام السلطانيةه(، 450

أبو احلستتتتتت  علي ب  حممد ب  حممد ب  حبيب البصتتتتتتري البغدادي، الشتتتتتتهري ، اورديملا .22
 ،امللننكتسنننننننننننهيننل النظر وتعجيننل الظفر يف أخالق ه(، 450)املتو :  ،ابملتتتاوردي

 -تدار النهضتتتتة العربية بريوت. د.)حتقيق: حمي هالل الستتتترحان وحستتتت  الستتتتاعايت، 
 د.ط(.

املتو : ) ب  حبيب البصتري البغدادي، أبو احلست  علي ب  حممد ب  حممد، اورديامل .200
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ار الوط  د)، حتقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد، درر السنننلي  يف سنننياسنننة امللي ه( 450
 د.ط(.-تالرايض. د. -
، أبو احلستتت  علي ب  حممد ب  حممد ب  حبيب البصتتتري البغدادي .202 تفسنننري  ،املاوردي 

م )بريوت، ب  عبد الرحي ، حتقيق: السيد اب  عبد املقصوداملاوردي )النرو والعيين(
 (.، د.طدار الكتب العلمي ة، د.ت

، مجعها ميسننننننننننيعة األعمال الراملةه( 2177)املتو : ، حممد اخلضتتتتتتتتتتتتر حستتتتتتتتتتتتني .201
 .م1020-ه 2412، 2وابطها: احملامي علي الراا احلسيين، دار النوادر، سوراي ط

 د.م.، 1البيان، ط ، )داراإلسننننالميالنظام القضننننائي يف الفقه حممد رأفت عثمان،  .201
 .(م2224-ه2425

الرقابة على األميال يف الفرر اإلسننننننالمي )دراسننننننة حتليلية حممد عبد احلليم عمر،  .204
 .(م2281جامعة أم القرى بتاريخ: )احملاسبة،  دكتوراه يف، رسالة مقارنة(

، املعجم املهرس أللفنناظ القرآن الررمي( 2188حممتتتد فؤاد عبتتتد البتتتاقي، )املتو : .205
 ه(.2164املصرية، د.م، د.ط، )مطبعة دار الكتب 

،شتتتتتتيت  حممود .206  ،، الدار الشتتتتتتامية، دمشتتتتتتقدار القلم)، بني العقيدة والقيادة خطابى
 (.م2228-ه 2422، 2، طبريوت

املسننننننند ه(، 162ب  احلجاج أبو احلستتتتتتتت  القشتتتتتتتتريي النيستتتتتتتتابوري )املتو : مستتتتتتتتلم .207
 = صنننحيح مسنننلم، ،الصنننحيح املخوتصنننر بنقل العدل عن العدل إىل رسنننيل هللا 

 .ت(.دد.ط، بريوت. ، دار إحيا  الرتاث العريب)حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، 
 ه(2406)تركيا: دار الد عوة، د.ط،  ،املعجم اليسيط ،مصطفى، إبراهيم ومجاعة .208
ه الفسنننناد ومنهج القرآن الررمي يف عرضننننه وعالج عبد هللا علي عبد هللا، ،املالحي .202

مقدمة يف جامعة الستتتتتتتتودان للعلوم  دكتوراه،أصتتتتتتتتله رستتتتتتتتالة ، دراسننننننة وصننننننفية حتليلية
 .م1022بتاريخوالتكنولوجيا، 
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 ،ttDI1021املادة:  د، كو أصنننننننيل الدعية وطرقهامناهج جامعة املدينة العاملية،  .220
 املدينة العاملية. بكالوريوس، جامعةاملرحلة: 

 .(م2285سوراي، /، حلب2ط) ،تربية األواًلد يف اإلسالم ،انصح، عبد هللا علوان .222
ه(، 101النستتتتتتائي، أبو عبد الرمح  أمحد ب  شتتتتتتعيب ب  علي اخلراستتتتتتاين، )املتو :  .221

مكتب )ة، ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غداجملوتىب من السنن = السنن الصغرى للنسائي
 .م(2286-ه2406، 2طحلب، ، املطبوعات اإلسالمية

  ،ه(720: )املتو  ،النستتتتتتفي، أبو الربكات عبد هللا ب  أمحد ب  حممود حافظ الدي  .221
ار ، حتقيق: مروان حممد الشتتتتتتتتتتتتعمدار  الوتنزيل وحقائ  الوتأويل )تفسننننننننننري النسننننننننننفي(

 (.1005)بريوت، دار النفائس، د.ط، 
الستتتتالم دار )، املال العام بني احلفظ الشنننرعي والوتخيض الياقعينوار ب  الشتتتتليب،  .224

 (.م1025 ،2، طالقاهرة
ي، القرشتتتتتتتتتتتتتتي التيمي البكر  النويري، أمحتد ب  عبتد الوهتاب ب  حممتد ب  عبتد التدائم .225

دار الكتتتتب )، هنننناينننة األرب يف فنين األدبه(، 711)املتو :  ،شتتتتتتتتتتتتتتهتتتاب التتتدي 
 .(ه2411، 2والواثئق القومية، القاهرة، ط

أبو احلستتتتتتتتتتتتتت  علي ب  أمحتتد ب  حممتتد ب  علي، النيستتتتتتتتتتتتتتتابوري، )املتو :  ،الواحتتدي .226
ادل أمحد عبد ع، حتقيق وتعليق: الشتتتتتيخ اليسننننيط يف تفسننننري القرآن اجمليده(، 468

 .(م2224-ه2425، 2ط ،لبنان –الكتب العلمية، بريوت  ورفقاؤه. )دار املوجود،
، قصنننننننننة احلضنننننننننارةم(، 2282)املتو :  ديو رانت،h ويليام جيمس  ديو رانتِول  .227

ابر، ترمجة: الدكتور زكي جنيب حمملود وآخري ،  دار )تقدمي: الدكتور حميي الد ي  صتتتتتتتتتتتتتتتَ
 د.ط، د.ت(..مة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس، املنظ/لبناناجليل، بريوت
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