
 

  

 
 الرمحن الرحيم هللا مسب

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد خامت األنبياء واملرسلني وعلى آله 
 وصحبه أمجعني:

وبعد: فقد َأَمَران ديُننا أن ُنْصِلَح ما َفَسَد من أحوالنا وأن يكون أَحُدان مرآًة ألخيه، فإن 
وإن َوَجَد فيه َغرْيَ ذِلَك َأعانَُه على إْصالِح ما َوَقَع فيه من  َوَنَصَرهَوَجَد فيه خريًا أيََّدُه 

 الفاِضَلةُ والصفاُت احَلَسَنُة ...َتسوُد فيه األخالُق  نُ ْنِشَئ ُُمَْتَمعاً فاِضاًل َخطٍَأ حىت
)الفساُد وإنَّ من السَّْلبّياِت اليت أخذت تَنَتِشُر بني أبناء ُُمَْتمعاتِنا هذه األايم ظاهرة 

 ... اإلداري واملايل(
فكان ِلزامًا على َمن يَ َتصّدى لإلصالِح يف وقتنا احلاضر _ خصوصًا القيادات اإلدارية 

َ أسباَب  دين ات ال س َؤسّ  ة واملُ  دول يف مفاصل ال  ية والتعليمية _ أن يقول كلمته وأن يُبنيِّ
 

ابلدين والتقوى واإلخالص واخلوف من هللا عز وجل الذي يدفعهم دفعًا حنو النزاهة  
 والصالح والعدل وجتنب أكل أموال الناس ابلباطل ... 

وأخريا ُأورُِد بعضًا من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت تنهى عن أكل أموال 
 :الناس ابلباطل

:  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ :  َقالَ  ،رضي هللا عنه ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ  -1
 َأَرِضنيَ  َسْبعِ  ِإَل  اّللَُّ  َطوََّقهُ  ِإلَّ  ، َحقِّهِ  ِبَغرْيِ  اأَلْرضِ  ِمنَ  ِشْْبًا َأَحد   َيَُْخذُ  لَ ))

 (.4143رقم احلديث ) 5/98صحيح مسلم:  .((اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ 
َثِن : َقالَ  َعبَّاٍس، ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ َعْن  -2  يَ ْومُ  َكانَ   َلمَّا: قَالَ  اخْلَطَّاِب، ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّ

َبلَ  َخْيَْبَ،  ُفاَلن  : فَ َقاُلوا َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبِّ  َصَحابَةِ  ِمنْ  نَ َفر   َأق ْ
 َرُسولُ  فَ َقالَ  َشِهيد ، ُفاَلن  : فَ َقاُلوا رَُجٍل، َعَلى َمرُّوا َحىتَّ  َشِهيد ، ُفاَلن   َشِهيد ،

،»: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ   َأوْ  - َغلََّها بُ ْرَدةٍ  يف  النَّارِ  يف  رَأَيْ ُتهُ  ِإّنِ  َكالَّ
 اْذَهبْ  اخْلَطَّاِب، اْبنَ  ايَ »: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َقالَ  ثَّ « - َعَباَءةٍ 
: فَ َناَدْيتُ  َفَخَرْجتُ : َقالَ  ، «اْلُمْؤِمُنونَ  ِإلَّ  اْْلَنَّةَ  يَْدُخلُ  َل  أَنَّهُ  النَّاِس، يف  فَ َنادِ 

رقم احلديث  1/107(. صحيح مسلم: اْلُمْؤِمُنونَ  ِإلَّ  اْْلَنَّةَ  َيْدُخلُ  َل  ِإنَّهُ  َأَل 
(114.) 

 َيَِْت »: َقالَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنِ  َعْنُه، اّللَُّ  َرِضيَ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ   -3
. «احلََرامِ  ِمنَ  َأمْ  احلاََللِ  َأِمنَ  ِمْنُه، َأَخذَ  َما املَْرءُ  يُ َبايل  لَ  َزَمان ، النَّاسِ  َعَلى

 (.2059)رقم احلديث  3/555صحيح البخاري: 
، َعِمريَةَ  ْبنِ  َعِديِّ  َعنْ  -4 ْعتُ : َقالَ  اْلِكْنِديِّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َسَِ

 َكانَ   فَ ْوَقهُ  َفَما ِِمَْيطًا، َفَكَتَمَنا َعَمٍل، َعَلى ِمْنُكمْ  اْستَ ْعَمْلَناهُ  َمنِ »: يَ ُقولُ 
رقم احلديث  3/1465صحيح مسلم: . «اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ِبهِ  َيَِْت  ُغُلوًل 

(1883.) 
 



 

 

 :منا الكثري عند األمانة َضْعفُ  – 2
 هريرة أب عن ُرِويَ  الذي احلديث يف األمانة ِعَظمَ  وسلم عليه هللا صلى النب بني وقد

 َفانْ َتِظرِ  اأَلَمانَةُ  ُضيَِّعتِ  ِإَذا»: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َقالَ : قال عنه هللا رضي
؟ َرُسولَ  ايَ  ِإَضاَعتُ َها َكْيفَ :  َقالَ  «السَّاَعةَ   َفانْ َتِظرِ  َأْهِلهِ  َغرْيِ  ِإَل  اأَلْمرُ  ُأْسِندَ  ِإَذا»: َقالَ  اّللَِّ
  ... «السَّاَعةَ 

 : مشروع غري بطريق الثراء ولو على احلصول يف الرغبة – 3
 غي ر أو الط ريقة حمرم ة كانت  مه ما وجيز وق ت يف ث رايً  يك ون ألن يسعى الناس فب عض

سواء حصل عليه بطريق يكفله له فكل ما تتناوله يديه يعد حالًل عنده   مشروع ة،
الشرع احلنيف أو كان عن طريق ل جتيزه التشريعات السماوية واألحكام الدينية اليت 
وضحها هللا عز وجل يف كثري من اآلايت وبينها رسول هللا عليه الصالة والسالم يف 

 العديد من األحاديث. 

يف احلصول على األموال بدون أن حيكمها تشريعنا اإلسالمي ستجعل لذلك فإن الرغبة 
 من املوظف يسري يف ركب الفاسدين الذين َيكلون حقوق الناس وأمواهلم ابلباطل...

 : واملتابعة الرقابة َضْعفُ  -4
 فإنه هلذا وجتاُوزُها، والتعليمات واألنظمة القوانني اخرتاقُ  الناس بعض على َيْسُهلُ  فقد

على السلطة وضُع قوانني قوية وصرحية للثواب والعقاب تردع الناس وحتاسبهم ،  ينبغي
ول نريد قوانني مطبوعة على الورق ، فهذه كثرية ومتنوعة ، لكننا نريد تطبيق تلك 
القوانني وتعيني من يراقب تطبيقها على الناس مجيعا دون استثناء هلذا أو ذاك ، وجيب 

دون تفريق بني مواطن وآخر ، فال حمابة أمام الشرع أو متابعتها بشكل دقيق وحازم 
 ن ُشِهَد هلم  م ن م ي وان ق ذه ال ون ه ق طب ن يُ  ن م يِّ  القانون ، وعلى الدولة أن تُ عَ 

 

 

 

 الظاهرة وُصَورَها والنتائَج الوخيمَة اليت ترتتب على انتشارها بني أفراد اجملتمع...هذه 
لذا فقد رأيت من املناسِب أن أشارك ولو جُبزٍء يسرٍي يف التنبيه على خطورة هذا املرض 

 الذي أخذ يَ ْنَخُر يف َجَسِد اأُلمَِّة من حيث ل نشعر..
الفساد اإلداري وهو )إستغالُل السُّْلَطِة العامِة لتحقيق ان مفهوم وبدايًة لبد من بي

املصاحل اخلاصة، كأن ُتْسَتغلَّ املصلحُة العامُة يف حتقيق مصلحة شخصية ل للعمل هبا 
على الوجه املطلوب وخدمة الكل كما يرضاه هللا عز وجل ويراتح هبا ضمري املوظف( 

....  
 :أمهها من ومتعددة فمتنوعة اإلداريّ  الفسادِ  َوأنواعُ  ُصَورُ  أّما
 : واحملسوبية الوساطةُ  - 1

 كإسنادِ   ما، مصلحة حتقيق يف املذهبية أو السياسية أو العائلية القرابة اعتبار وهي
 املوظفُ  ليرتك األول املقام يف النََّسبِ  أو احَلَسبِ  وَجْعلُ  غريها، أو الرتقيات أو الوظائف

 .وحوائجهم الناس مصاحل
 : الرَّشَوةُ  - 2

 ل أو القانون جُييُزهُ  ما على جاهٍ  صاحب من إعانة مقابل أخذه أو مال دفع وهي
ُنهُ   فيها يعمل اليت املَُؤسََّسةُ  ُوْفِقها على تسري اليت التوجيهات أو التعليمات تَ َتَضمَّ
 ..املوظف

 :َيت مبا زهاافيمكننا إجي الظاهرة هذه انتشار أسبابُ  وإذا أردان أن نعرف
 : الدين الوازِعِ  ضعفُ  - 1

 واملعاصي املصائب لتلك الستسالم عليه هانَ  وجل عز ابهلل إميانُهُ  َضُعفَ  َفَمنْ 
 هذه مثل اقرتاف عن يكون ما أبعدَ  كان  قوايً  ابهلل إميانه كان  من وهلذا والكبائر،
  ...احملرمات

 

 


