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 ملخص البحث

ودة يف كّل غتتمع من إف ؽتا ال ريب فيو أّف ظاىرة الفساد اظتايل عند اظتوظّفُت باتت موج
آّتمعات اإلسالمّية وغَتىا، على الرغم من وجود الضوابط الّشرعية والّزواجر الّدينّية؛ لذا أضحى 
اضتديث عن الفساد اظتايل ال خيّص غتتمعاً بعينو أو دولة بذاهتا, وإمنا ىو ظاىرة عاظتية تشكو منها  

اسي، ومن ىنا بذلت ىذه آّتمعات كلُّ الدوؿ؛ ظتا لو من خطر اجتماعي, واقتصادي، وسي
 جهدىا ظتعاصتة ىذا الفساد واضتّد من خطره، ووضع السبل الكفيلة لذلك.

 ومن ىنا سعى البحث إىل حتقيق رتلة من األىداؼ أمهها:

بياف مشوؿ الشريعة ودورىا يف معاصتة الفساد اظتايل عند اظتوظّفُت، وزتاية آّتمع من آثاره  .1
 كياف األّمة اإلسالمية.الوخيمة اليت تفتك ب

تعدد أنواع الفساد اظتايل، وتنوع أساليبو، جعل اضتاجة ملّحة لبياف حقيقتها، وإظهار اضتكم  .2
 الشرعي اظتناسب عتا.

 تقّصي أىم أسباب استشرى ظاىرة الفساد اظتايل عند اظتوظّفُت، وػتاولة اضتّد من انتشارىا.  .3

ائم على استقراء نصوص الشريعة اظتتعلقة مبعاصتة وقد ارتكز البحث على اظتنهج االستقرائي الق
الفساد اظتايل، ومبا أنو ال يكفي للوصوؿ إىل دراسة علمية متقنة، كما ال جيلب كبَت فائدة 
للباحث؛ فاقتضى األمر أف ينضّم إليو اظتنهج التحليلي بغية حتليل القضايا األساسية اظتتعلقة 

 األنسب إلصالحو. بالفساد اظتايل، حىت يتسٌت معرفة الطرؽ
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 وإدتاماً للفائدة فقد سجل البحث النتائج اآلتية:

 دعوة الّشريعة إىل إصالح اظتوّظف؛ حبثّو على الّسلوؾ اضتسن، وتنفَته من الوقوع يف الفساد. .1

 اىتمت الّشريعة بوضع القيود والّضوابط لكسب اظتاؿ، وحّددت أوجو صرفو، وطرؽ حفظو.  .2
 نٌة يف عنق اظتوّظف، يعاقب على إفسادىا والّتفريط فيها.أف الوظيفة يف اإلسالـ أما  .3
أف اإلسالـ لو قصب السبق يف حفظ حقوؽ اظتوظّفُت، وتوفَت األمن الوظيفي عتم، والبعد   .4

 ّٔم عن االؿتراؼ والزّلل.

 :المقّدمة

 اضتمد هلل وحده، والّصالة والّسالـ على من ال نيب بعده، وبعد.

ّية مبنّيٌة على جلب اظتصاحل وَتْكثَتِىا ودرء اظتفاسد وتقليِلها، ومن فالشك أّف الّشريعة اإلسالم
 يف الضروريّات من اظتصاحل اظتعتربة اليت جاءت ّٔا الّنصوص الكردية صيانة اظتاؿ الذي يُعّد حفظو

 على أمواؿ االعتداء وحرـّ أىلها، على وأثٌت على األمانة اضتكيم الشارع حثّ  وعتذا اإلسالـ؛
وأبداهنم، ومن صور االعتداء على اظتاؿ ما  أرواحهم على االعتداء حرـّ فسادىا، كماوإ الّناس

يفعلو بعض اظتوظّفُت من الفساد واإلفساد يف وظائفهم بالّرشوة، والّسرقة، والّتزوير وؿتوىا؛ ومن 
نرى  إننا، حيث ىنا تربز لنا قضية إصالح الفساد اليت تُعّد من أكرب القضايا أمهية يف حياة البشريّة

أّف ػتاربة الفساد والقضاء على أسباب وقوعو، ووجوب إصالحو، كاف أحَد موضوعات الكتاب 
والسُّنَّة ومدار اإلصالح فيهما، فنجد أّف نصوصهما ترّكزا على النهي عن الفساد يف كّل جانب 

 من جوانب اضتياة اإلنسانية، ال سيما جانبها اظتايل.

الّشريعة جيد الدعوة الّصرحية الواضحة للّرجوع إليها يف حّل  وال ريب أّف اظتتأّمل يف نصوص
البحث اظتشكالت العصريّة، واآلثار اليت سيجنيها الفرد وآّتمع من ذلك؛ من ىنا أردت ّٔذا 

التذكََت بوجوب العودة إىل العمل بالّشريعة اإلسالمّية، وتطبيقها يف كل ربوع اضتياة، واالستفادة 
ورتاعات، وذلك من واؿ الناس وأخالقهم وتصرفاهتم ورتيع عالقاهتم أفراداً ّٔديها يف إصالح أح

دورىا يف ػتاربة فساد اظتوظّفُت وإصالحو، وقد انتظم البحث يف مقّدمة  خالؿ تسليط الّضوء على
 ودتهيد وثالثة مباحث وخادتة، فكانت كاآليت:
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 فُت ".اظتهاد النظري: يف حترير األلفاظ " اإلصالح، الفساد، اظتوظّ 

 اظتبحث األوؿ: عناية الّشريعة اإلسالمّية باظتاؿ وحفظو.

 اظتبحث الثاين: أسباب الفساد اظتايل عند اظتوظّفُت.

 اظتبحث الثالث: طرؽ إصالح الفساد اظتايل يف ضوء الّشريعة اإلسالمّية.

 اطتادتة: وفيها أمهّية النتائج اليت توّصلْت إليها الدراسة. 

ّكب ىو ما أريد جبزء لفظو الّداللة على جزء معناه؛ لذا سأُبُّت أىّم اظتفردات اليت من اظتعلـو أّف اظتر 
 اشتمل عليها العنواف اظتبحوث، وىي: اإلصالح، والفساد، واظتوظّفُت.

  اإلصالح في اللغة واالصطالح. -أوال

فارس، اإلصالح يف اللغة: الّصاد والالـ واضتاء أصٌل واحد يدّؿ على ِخالؼ الفساد ) ابن 
واالْسِتْصالح نقيض االستفساد، وأصلح الشيء بعد فساده أقامو )ابن ، (3/236، 1423
 (.2/516، 1414منظور، 

فقد استخدـ اظتفّسروف والفقهاء والعلماء عامة ىذا اظتصطلح غَت أّف عباراهتم  االصطالح أما يف
استقامة  «ريفات أنّو تباينت يف حّد ماىيتو؛ وذلك بسبب اختالؼ نظرهتم لو، ومن ىذه الّتع

 (.4/234، 1424البقاعي، « ) اضتاؿ على ما يدعو إليو العقل والّشرع 
، 1413أبو حياف، « ) اعتداؿ اضتاؿ واستواؤه على اضتالة اضتسنة» ويقوؿ أبو حياف ىو:

1/191). 
من اضتالة والذي يظهر للباحث أّف اظتعٌت اظتشًتؾ بُت كّل التعريفات اظتذكورة وغَتىا ىو: الّتغيَت 

يتبُّت أّف كلمة "إصالح" تطلق على ما ىو » السّيئة إىل اضتالة اضتسنة وفق ضوابط الّشرع، ؤّذا 
وزارة « ) مادي، وعلى ما ىو معنوي، فيقاؿ: أصلحت العمامة، وأصلحت بُت اظتتخاصمُت 

 (. 5/62، 1404األوقاؼ الكويتية، 
ّثورة، غَت أّف الّثورة تعٍت استخداـ العنف والقوة وقد أطلق الغربيوف ىذا اظتصطلح على ما يقابل ال

يف الّتغيَت، واإلصالح يكوف باستخداـ الرفق والّتدرج يف إحداث ىذا الّتغيَت، والّنهوض بالنّاس 
  .(82، 81، ص1420وزارة األوقاؼ اظتصرية، « ) "اظتوظّفُت" إىل اظتستوى اإلصالحي األفضل
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 يف غَت جذري تطوير أو بأّف اإلصالح ما ىو إال تعديل من ىنا يظهر لنا فساد الرأي القائل
 دعائم بإقامة يكوف ما بأسسها، فهو أشبو مساس دوف االجتماعّية، العالقات أو اضتكم شكل

 (.200، ص1425اظتتداعية ) الكيايل وآخروف،  اظتباين اهنيار منع حتاوؿ اليت اطتشب

لقرآف الكرًن وجدىا يف أكثر من مئة وسبعُت وعند استقراء الباحث عتذه اللفظة ومشتقاهتا يف ا
(، وقد جاءت على 504، ص1428موضعاً، موزعة على أربع وستسُت سورة ) عبد الباقي، 

متباينة وىي: اإلدياف، وحسن اظتنزلة، والرّفق,   (282، ص1980عشرة أوجو ) الدامغاين، 
دين، واألمر باظتعروؼ والّنهي عن وتسوية اطتلق، واإلحساف، والطّاعة، وأداء األمانة، وبّر الوال

 اظتنكر، واضتّج.

 الفساد. -ثانيا

وىو أخذ اظتاؿ ظلماً، ، (3/335، 1414الفساد يف اللغة نقيض الصالح ) ابن منظور، 
واظتفسدة: ضد اظتصلحة، وفّسده تفسيداً: أفسده، واستفسد: ضد استصلح )الفَتوزآبادي، 

2005 ،1/391.) 

 الفساد اصطالحاً.

صطلح قدًن قدـ اضتياة البشريّة، حيث إننا ؾتد األدباء والكّتاب واظتؤّرخُت وأىل الّشريعة ىذا اظت
يذكروف ىذا اظتصطلح بتعبَتات ؼتتلفة كّل حسب مشربو واجتاىو، والذي يهمنا منها ىو مفهومو 

 عند أىل الشريعة، وبيانو كما يأيت:

تداؿ، قلياًل كاف اطتروج عنو أو كثَتاً، خروج الشيء عن االع» يرى أىل الّتفسَت أّف الفساد ىو 
) « ويضاّده الّصالح، ويستعمل ذلك يف الّنفس، والبدف، واألشياء اطتارجة عن االستقامة

) « الّنقص يف رتيع ما ينفع اطتلق» ويقوؿ البقاعي ىو: (636، ص1412األصفهاين، 
 نفعاً ػتّققاً أو راجحاً. (5/1012، 1424البقاعي، 

)وزارة األوقاؼ ذلك بقوعتم ىو: ؼتالفة الفعل الّشرع، حبيث ال تًتتب عليو اآلثار وجيمل الفقهاء 
 (. 32/117، 1404الكويتية، 
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وبعد استجالء اظتعٌت اللغوي واالصطالحي ظتفهـو الفساد يتبُّت أف الكل متفقوف على أّف الفساد 
بيد أّف بعض أىل اللغة  يعٍت الضرر الذي يلحق اإلنساف يف نفسو، أو بدنو، أو مالو، أو دينو،

قصره على أخذ اظتاؿ ظلماً، يف حُت جعلو الفقهاء واظتفّسروف عاّمًا يف كّل ذلك، يقوؿ القرطيب 
واآلية بعمومها تعم كّل فساد " » 205"البقرة:  َواللَُّو اَل حيُِبُّ اْلَفَساَد  عند تفسَت قولو تعاىل:

 3/18، 1964) القرطيب، « ف شاء اهلل تعاىل كاف يف أرض، أو ماؿ، أو ِدين، وىو الّصحيح إ
الفساد أعّم من » ، ؤّذا يظهر أّف الفساد أعّم من أخذ اظتاؿ ظلماً، يقوؿ صاحب الكّليّات:(

الظلم؛ ألّف الظلم الّنقص، فإّف من سرؽ ماؿ الغَت فقد نقص حّق الغَت... والفساد يقع على 
 (.1097، ص1998، ) العكربي« ذلك وعلى االبتداع واللهو واللعب 

وقد وردت لفظة الفساد وما يدّؿ عليها يف القرآف الكرًن باستعماالت ؼتتلفة يف ستسُت موضعاً 
، وذكر أىل الّتفسَت أّف (629، ص1428) عبد الباقي، تقريباً، موزعة على ثالث وعشرين آيًة 

لقتل، واطتراب، الفساد يف القرآف على سبعة أوجو وىي: اظتعصية، واعتالؾ، وقحط اظتطر، وا
 .(470، ص1984) ابن اصتوزي، والكفر، والّسحر 

أما يف السُّنَّة فقد ظهر بعد البحث أّف الفساد على ثالثة معاف: تلف الشيء وذىاب نفعو، وتغَّت 
 اضتاؿ نسبّياً، وإضاعة األمواؿ وعدـ حفظها، واظتعٌت األخَت ىو مراد الباحث.

 الموظّفين. -ثالثا

، 1423) ابن فارس، : الواو والظاء والفاء: كلمة تدؿُّ على تقدير شيء الوظيفة يف اللغة
، وىي تعٍت ما يقدر من عمل، أو طعاـ، أو رزؽ وغَت ذلك يف زمن معُّت، وىي العهد، (6/93

 .(2/1042، 1423) مصطفى، وآخروف، والشرط، واظتنصب، واطتدمة اظتعيّنة 

ظتسؤوليات اظتناطة بواسطة السلطة اظتختّصة أّما يف االصطالح فهي غتموعة من الواجبات وا
 ، وتسمى باظتهمة.(67، ص1403) اظتزيد، لشخص يتطلب منو إؾتازىا وقتاً كامالً أو جزءاً منو 

إذًا فاظتوّظف ىو الّشخص الذي يشغل الوظيفة العاّمة حبقوقها وواجباهتا، وىو كّل شخص يعهد 
)اظتزيد، إحدى الشخصيات االعتباريّة كاظتؤسسات  إليو بعمل يف خدمة مرفق عاـ تديره الّدولة أو

 . (67، ص1403
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وعليو فكّل موّظف يعمل يف إحدى اظتنّظمات العاّمة بصفة مستمرة ودائمة، ووفق ما دتليو أحكاـ 
تأسيسها ولوائحها، مستهدفًا حتقيق مصاحل ىذه اظتنظّمة وأىدافها، سعيًا ؿتو الرضا العاـ، يُعّد 

 وعامالً ناجحاً.موظّفاً مستقيماً، 

وإمنا جاء ما يرادفها وىو  -حسب استقرائي عتا –ومل ترد ىذه اللفظة ال يف الكتاب وال يف السُّنَّة 
» اطتليفة، أو اإلماـ، أو الوايل، أو احملتسب، أو العامل، كما جاء يف حديث أيب زتيد الساعدي:

َعاِمُل ِحَُت فَػرََغ ِمْن َعَمِلِو، فَػَقاَؿ يَا َرُسوَؿ اللَِّو: َىَذا اْستَػْعَمَل َعاِماًل َفَجاَءُه الْ  أَفَّ َرُسوَؿ اللَِّو 
ـْ الَ  "؟  َلُكْم، َوَىَذا أُْىِدَى يل، فَػَقاَؿ َلُو:" أََفاَل قَػَعْدَت يف بَػْيِت أَبِيَك َوأُمَّْك فَػَنَظْرَت أَيُػْهَدى َلَك َأ

ـَ َرُسوُؿ اللَِّو  ِة فَػَتَشهََّد َوأَثْػٌَت َعَلى اللَِّو مبَا ُىَو أَْىُلُو ُُثَّ قَاَؿ:" أَمَّا بَػْعُد: َفَما َعِشيًَّة بَػْعَد الصَّالَ  ُُثَّ قَا
 أَبِيِو َوأُمِّْو بَاُؿ اْلَعاِمِل َنْستَػْعِمُلُو، فَػَيْأتِيَنا فَػيَػُقوُؿ َىَذا ِمْن َعَمِلُكْم، َوَىَذا أُْىِدَى يل، أََفاَل قَػَعَد يِف بَػْيتِ 

ـْ الَ ؟ فَػَنَظَر َىْل يُػهْ   (.6636، 1422البخاري، « ) َدى َلُو َأ

 الفساد المالي عند الموظّفين.

بناء على حتديد اظتفاىيم الّسابقة ديكن تعريف الفساد اظتايل عند اظتوظّفُت بأنو: سوء استخداـ 
 .(11، ص1998مورو،  الوظيفة العامة للحصوؿ على كسب مايل خاص )

الذين ينحرفوف عن القواعد اظتقبولة طتدمة أىداؼ خاصة  أو ىو: سلوؾ اظتوظّفُت اضتكوميُت
، وىذا وإف كاف عاّمًا يف االستفادة اظتاديّة، واظتعنويّة، كاظتكانة (77، ص1993)ىانتنغتوف، 

االجتماعّية، واصتاه السياسي، غَت أّف موضوع دراسيت منصٌب على الفساد اظتايل؛ لذا ديكن حّد 
: ىو أخذ اظتوّظف اظتاؿ بغَت حّق شرعي، وذلك عن طريق الّرشوة، ماىيتو من ناحية شرعّية بقويل

 والّتزوير، وخيانة األمانة، والّتحايل، واالختالس وؿتوىا.
 : ناية الشريعة بإصالح المال وحفظهالمبحث األول: ع

 طرهطت نظراً  ال سيما اصتانب اظتايل منها؛ ،يف شىّت الّنواحي اظتسلم حياة اإلسالمّية الّشريعة نّظمت
َْتِ  :، قاؿ اظتاؿ حبّ  على ُجِبلَ  إذ اإلنساف منازعات؛ من فيو يكثُر وما َوإِنَُّو ضِتُبّْ اطتَْ

وإذا اسقرينا أدلة الّشريعة من القرآف والسُّنَّة الّدالة على العناية مباؿ " » 8"العاديات: َلَشِديدٌ 
نوائبها، ؾتد من ذلك أدلًّة كثَتة تفيدنا كثرهُتا اأُلّمة وثروهتا واظتشَتة إىل أّف بو ِقواـ أعماعتا وقضاَء 

( 450، ص1421ابن عاشور، « ) يقينًا بأّف للماؿ يف نظر الّشريعة حظًّا ال يستهاف بو 
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الّضوابط والوسائل اليت تنّظم كسب اظتاؿ واضتّث على حتصيلو، وتنميتو وحفظو، وإنفاقو فوضعت 
، 1428( ) الزبَت، 192، ص2010بيسي، وصرفو، وفيما يأيت بياف ىذه الوسائل: ) الك

 (.11ص

 دوافع كسب المال وتحصيله: -أوال

اضتّث على الّسعي لكسب الّرزؽ وحتصيل اظتعاش، فقد حّث اإلسالـ على كسب األمواؿ  -1
إذا توفّرت النّػّية الصاضتة وكاف من  -باعتبارىا ِقواـ اضتياة اإلنسانّية، وعّد السعي لكسب اظتاؿ 

فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة  :ضرباً من ضروب العبادة وطريقًا للّتقرب إىل اهلل، قاؿ  -ةالطرؽ اظتباح
" لطلب اظتكاسب والّتجارات ) 10"اصتمعة: فَانْػَتِشُروا يِف اأْلَْرِض َوابْػتَػُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّو 

  (.863، ص1420السعدي، 

رًا :» ُعّماؿ، قاؿ أّف الّشرع رفع منزلة العمل وأعلى من أقدار ال -2 َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخيػْ
، 1422)البخاري، « َكاَف يَْأُكُل ِمْن َعَمِل يَِدهِ   ِمْن أَْف يَْأُكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه، َوِإفَّ َنيبَّ اللَِّو َداُوَد 

ده، كما قّرر  وقّرر حقَّ العمل لكل إنساف وجعل من واجب الّدولة توفَت العمل ظتن ال جي  (2072
أَْعطُوا اأَلِجََت َأْجرَُه قَػْبَل أَْف جيَِفَّ :» كرامة العامل وأوجب الوفاء حبقوقو اظتاديّة واظتعنويّة، يقوؿ 

:» ( وقّرر أّف أجر العامل جيب أف يفي حباجياتو، قاؿ 1425،2443ابن ماجو، « ) َعَرقُُو 
ـٌ  َمْن َويلَ لََنا َعَماًل َولَْيَس َلُو َمْنزِؿٌ  فَػْلَيتَِّخْذ َمْنزاًِل، أَْو لَْيَسْت لَُو َزْوَجٌة فَػْلَيتَػَزوَّْج، أَْو لَْيَس َلُو َخاِد

)ابن «  فَػْلَيتَِّخْذ َخاِدماً، أَْو لَْيَسْت لَُو َدابٌَّة فَػْلَيتَِّخْذ َدابًَّة، َوَمْن َأَصاَب َشْيئًا ِسَوى َذِلَك فَػُهَو َغاؿّّ 
ا يطلق عليو يف العصر اضتديث مببدأ حتديد اضتّد األدىن وىذا م، (18015، 2001حنبل، 
 لألجور.

إباحة اظتعامالت العادلة اليت ال ظلم فيها وال اعتداء على حقوؽ اآلخرين، ومن أجل ذلك  -3
أقّر اإلسالـ أنواعًا من العقود كانت موجودة بعد أف نّقاىا ؽتا كانت حتملو من الظّلم، وذلك  

ن والشركة وغَتىا، وفتح آّاؿ أماـ ما تكشف عنو الّتجارب االجتماعّية كالبيع واإلجارة والّرى
من عقود شريطة أف ال تنطوي على الظّلم أو اإلجحاؼ بطرؼ من األطراؼ، أو تكوف من أكل 

 أمواؿ الناس بالباطل.
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 وسائل حفظ المال وتنميته: -ثانيا
 خرين، ومنها الربا ظتا لو من آثار ختلّ حرـّ اكتساب اظتاؿ بالوسائل غَت اظتشروعة اليت تضر باآل -1

َواَل  " وقاؿ:276"البقرة: دَيَْحُق اللَُّو الرّْبَا َويُػْريب الصََّدقَاِت  :بالتوازف االجتماعي، قاؿ 
َنُكْم بِاْلَباِطِل   ".188"البقرة: تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػيػْ

الّسطو أو الّتحايل، وشرع العقوبة على ذلك كما حرـّ االعتداء على ماؿ الغَت بالّسرقة أو   -2
" وأوجب الضماف على من أتلف 38"اظتائدة: َوالسَّارُِؽ َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَػُهَما  :قاؿ 

ْيُن َمْقِضيّّ :» ماؿ غَته قاؿ  ، 1998الًتمذي، « ) الَعارِيَُة ُمَؤدَّاٌة، َوالزَِّعيُم َغاِرـٌ، َوالدَّ
1265.) 

منع إنفاؽ اظتاؿ يف الوجوه غَت اظتشروعة، واضتّث على إنفاقو يف سبل اطتَت، وذلك مبٍت على  -3
قاعدة من أىّم قواعد الّنظاـ االقتصادي اإلسالمي وىي: أّف اظتاؿ ماؿ اهلل وأّف الفرد مستخلف 

َوَآُتوُىْم ِمْن  " وقاؿ7ضتديد:"ا  َوأَْنِفُقوا ؽتَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفَُت ِفيوِ  :فيو ووكيل عليو، قاؿ 
" ومن ُث كاف على صاحب اظتاؿ أف يتصرؼ يف مالو يف 33"النور: َماِؿ اللَِّو الَِّذي َآتَاُكْم 

نت باظتاؿ فيطغى بسببو؛ ألف ذلك عامل فساد ودمار، تحدود ما رشتو لو الّشرع، فال جيوز أف يف
َها اْلَقْوُؿ َفَدمَّْرنَاَىا َوِإَذا أََرْدنَا أَْف نُػْهِلَك قَػْريَ  :قاؿ  َرِفيَها فَػَفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليػْ ًة أََمْرنَا ُمتػْ
ْر تَػْبِذيرًا * ِإفَّ  :" وال جيوز لو أف يُبّذر يف غَت طائل قاؿ 16"اإلسراء:  َتْدِمَتًا َواَل تُػَبذّْ

رِيَن َكانُوا ِإْخَواَف الشََّياِطُِت   ".26"اإلسراء: اْلُمَبذّْ

سّن الّتشريعات الكفيلة حبفظ أمواؿ الُقصَّر والذين ال حُيسنوف الّتصرؼ يف أمواعتم من يتامى  -4
فَِإْف آَنْسُتْم  :   وصغار حىت يبلغوا سّن الّرشد؛ ومن ىنا شرع تنصيب الوصي عليو، قاؿ 

ُهْم ُرْشًدا فَاْدفَػُعوا إِلَْيِهْم أَْمَواعَتُْم  جر على البالغ إذا كاف سيئ " ومن ذلك اضت6"النساء: ِمنػْ
َواَل تُػْؤُتوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَّيِت َجَعَل اللَُّو َلُكْم ِقَياًما َواْرزُُقوُىْم ِفيَها  :الّتصرؼ يف مالو، قاؿ 

 ."5"النساء: َواْكُسوُىْم 

لعقود ال دتضي تنظيم الّتعامل اظتايل على أساس من الرضا والعدؿ، ومن ُث قّرر اإلسالـ أف ا -5
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  :على اظتتعاقدين إال إذا كانت عن تراض وعدؿ؛ ولذلك حرـّ القمار قاؿ 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ أَْف َتُكوَف جِتَارًَة َعْن تَػرَاٍض ِمْنُكمْ   ".29"النساء:  اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػيػْ
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اؿ واستثماره حىت يؤّدي وظيفتو االجتماعّية، وبناء على ذلك حرّـ الّدعوة إىل تنمية اظت -6
اإلسالـ حبس األمواؿ عن التداوؿ، ودعا إىل الّسعي يف األرض والعمل، وأباح الّتجارة والّشراكة 
وؿتوىا، ؤّذه الّتشريعات كّلها حفظ اإلسالـُ اظتاؿ وصانو عن الفساد حىّت يؤّدي دوره كقيمة ال 

حفظ نظاـ اضتياة اإلنسانّية، وحتقيق أىدافها اضتضاريّة واإلنسانّية، شأنو يف ذلك غٌت عنها يف 
شأف كّل اظتصاحل اليت دتّثل أساس الوجود اإلنساين وِقواـ اضتياة اإلنسانّية ومركز اضتضارة البشريّة، 
 واليت بدوف مراعاهتا وحفظ نظامها خيرب العامل وتستحيل اضتياة اإلنسانّية ويقف عطاؤىا

 واستثماُرىا يف ىذا الوجود.

 المبحث الثاني: دوافع الفساد المالي عند الموظّفين.

عند التأّمل يف دوافع ىذه الظّاىرة اطتطَتة يتبُّت أهنا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالبيئة اليت يعيش فيها 
 اظتوّظف، فمنها ما ىو اجتماعي، وآخر اقتصادي، وثالث سياسي، وكذا اإلداري، وجيملها
بعضهم يف سببُت اثنُت مها: الّرغبة يف اضتصوؿ على منافع غَت مشروعة، وػتاولة الّتهرب من 

 .(175، ص1435) السايح، وآخر، الكلفة الواجبة 

واضتّق أف الفساد اظتايل عند اظتوظّفُت يعود إىل أسباب متعددة، بعضها يرجع إىل أسباب 
ا إىل جوانب وتقّلبات سياسّية، واظتنهج العلمي اجتماعّية، وبعضها إىل مشاكل اقتصاديّة، وبعضه

 الّسليم يف عالج ىذا الّسلوؾ اظتنحرؼ يقتضي اإلظتاـ بأبعاده وأسبابو، وبياهنا يف اآليت:

 الدوافع االجتماعية. -أوال

 عدم الخوف من اهلل، والبعد عن تحكيم شرعه.   -1

اء الشهوات اليت خلقت فعندما يضعف خوؼ اظتوّظف من اهلل، ويبتعد عن شرعو، ينساؽ ور 
ُثل العليا، والًتّقي 

ُ
معو، فاظتوّظف كإنساف تتنازعو قّوتاف، إحدامها: روحية تتطلع بو إىل تشوؼ اظت

إىل مصاّؼ الوطنيُت الصاضتُت، واألخرى: جسدية عتا أشواقها يف عامل الغريزة وحّب اظتاؿ، وتلبية 
تُت، ومزجا بينهما، حبيث لو غلب على اضتاجات الفطريّة؛ لذا وّفق القرآف والسنة بُت القوّ 

اظتوّظف القّوة اصتسديّة انساؽ وراء الشهوات، ووقع يف احملّرمات، ولكن إذا قويت القّوة الّروحّية 
والوازع الديٍت عند اظتوّظف، وازداد خوفو من اهلل، فإنّو حيجم عن جردية الفساد اظتتمثّلة يف سرقة 
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ّف للوازع الديٍت تأثَتًا قويًّا على الظواىر اإلجرامّية، فهو يقف أمواؿ الناس، والّتحايل عليها؛ أل
منها موقف العداء، فهي ختالف قيمو ومبادءه الّسامية اليت تأمر بالصالح وتنهى عن الفساد، وظتّا  
كاف موقف الّدين من اصتردية والفساد عدائياً، ذىب علماء االجتماع إىل القوؿ بأّف االبتعاد عن 

 .(214، ص1430) الوريكات، لعوامل اليت تساعد على ازدياد اصتردية والفساد الّدين من ا

إىل ىذا  وعدـ اطتوؼ من اهلل جيعل اظتوّظف يقع يف الفساد وسرقة األمواؿ، وقد أشار النيب 
َوْىَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْسرُِؽ  اَل يَػْزىِن الزَّاىِن ِحَُت يَػْزىِن َوْىَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْشَرُب اطْتَْمَر ِحَُت َيْشَربُ » بقولو:

« َوْىَو ُمْؤِمٌن  ِحَُت َيْسرُِؽ َوْىَو ُمْؤِمٌن، َوالَ يَػْنَتِهُب نُػْهَبًة يَػْرَفُع النَّاُس إِلَْيِو ِفيَها أَْبَصاَرُىْم ِحَُت يَػْنَتِهبُػَها
أي ليس مبستحضر يف حالة تلبسو بالكبَتة جالؿ من آمن بو،  (2475، 1422) البخاري، 

و كناية عن الغفلة اليت جلبتها لو غلبة الّشهوة، أو ىو من باب الّتغليظ والّتهديد، يعٍت أّف ىذه فه
اطتصاؿ ال سيما سرقة اظتاؿ وانتهابو، ليست من صفات اظتؤمن؛ ألهّنا منافية ضتالو فال ينبغي أف 

 .(12/61، 1379) العسقالين، يّتصف ّٔا 

 غياب العدالة في الجانب الوظيفي.  -2

 يظهر لكي اظتناسبة لو الفرصة هتيأ حبيث طاقتو، يعمل مبقدار أف من موّظف كلّ  دتكُت غيينب
فعند غياب العدالة وانتشار الظّلم الوظيفي دتأل اظتراكز  مكانو اظتناسب، يف ويوضع مهاراتو،

 القيادية وتشغل اظتناصب اإلدارية العليا من غَت اظتتخصصُت، وأىل  الكفاءات، الذين ال تتوفر
( وىذا 83ىػ، ص1405فيهم القػػػدرات الوظيفّية اليت تشّكل عنصر القيادة اإلداريّة )ػتمود، 

 يشّكل أرضاً خصبة لتفّشي ظاىرة الفساد اظتايل عند اظتوّظف.

 هتيئة الّتساوي يف أف حيصل موجبها إمّنا اظتوظّفُت، بُت اظتطلقة الّتسوية ليس العدالة فموجب
 من يصلح ما إنساف إىل كلّ  ويوسد القوى، تظهر حىت كل موّظفل الظروؼ فتتوفّر الفرص،
  إنتاج فيو يتوافر الذي الّسليم الّتنظيم اصتماعي ىو اظتناسب العمل يف امرئ كل ووضع عمل،

) األمر  فيفسد طاقتها فوؽ فيما أو طاقتها، دوف فيها تعمل أو قّوة، هُتمل أف غَت من القوى كل
ذا أحّس اظتوّظف باضترماف من ىذه العدالة، توّلد عنده الّشعور ، فإ(128، ص1989أبو زىرة، 

، فعندىا يسود الفساد اظتايل، ويكثر بالّنقص، واالنتقاـ من مؤسسات الّدولة إذا ما تقّلد منصباً 
االؿتراؼ األخالقي الذي يضر بآّتمع كّلو، حيث أشارت أكثر الّدراسات إىل أّف عدـ العدالة 
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واالرتباط بينهما وثيق للغاية  -ال سيما اصترائم اظتالّية  - الوقوع يف اصتردية عاّمة الوظيفّية يؤّدي إىل
 .(77، ص2004) عبد السالـ، 

 تغليب المصلحة الشخصية. -3

إّف الّشريعة مبناىا على حتصيل اظتصاحل حبسب اإلمكاف، وأال يفوت منها شيء، فإف أمكن 
صيل بعضها إال بتفويت البعض، ُقّدـ أكملها حتصيلها كّلها حّصلت، وإف تزازتت ومل ديكن حت

، وىي اظتصلحة العاّمة، فإذا عّوؿ (2/337، 1419)ابن القيم أ، وأمهها وأشدىا طلبًا للّشارع 
اظتوّظف على مصلحتو الشخصّية وتناسى اظتصلحة العاّمة وما يلحقها من ضرر على آّتمع، فإنّو 

االلتفات إىل غَته، فيكوف ّٔذا أسَتًا عتواه، مّتبعاً  يصبح متعّطشًا إلشباع رغباتو الشخصية دوف
ألغراضو الفردية، فيقع ّٔذا السلوؾ يف استعماؿ الّرشوة ظتنع حّق، أو خيانة األمانة، كما يدفع بو 

ولقد علم بالتجارب » إىل سوء استخداـ اظتاؿ العاـ من أجل االستفادة اطتاّصة، يقوؿ الشاطيب:
الدينية والدنيوية ال حتصل مع االسًتساؿ يف اتباع اعتوى، واظتشي مع والعادات من أف اظتصاحل 

األغراض؛ ظتا يلـز يف ذلك من التهارج، والتقاتل، واعتالؾ، الذي ىو مضاد لتلك اظتصاحل، ولذلك 
 .(2/292، 1997) الشاطيب، « اتفقوا على ذـ من اتبع شهواتو، وسار حيث سارت بو 

تدفع اظتوّظف إىل الكذب واطتيانة والغدر والفجور يف اطتصومة  واظتصلحة الشخصية وحّب الذات 
أَْربٌَع َمْن ُكنَّ ِفيِو َكاَف ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َوَمْن َكاَنْت ِفيِو َخْصَلٌة ِمنػُْهنَّ َكاَنْت :» كما يوّضحو قولو 

ا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َعاَىَد َغَدَر، َوِإَذا ِفيِو َخْصَلٌة ِمَن النػَّْفاِؽ َحىتَّ يََدَعَها ِإَذا اْؤدتَُِن َخاَف، َوِإذَ 
 . (34، 1422) البخاري، « َخاَصَم َفَجَر 

فاظتوّظف الذي يّتسم ّٔذه األخالؽ يعمل يف إعاقة تنمية وطنو، فهو يكذب مع مسئوليو ومع 
العهد الناس، وخيوف األمانة اليت فرضت عليو إف مل يقْم بواجبو الوظيفي حق القياـ، وىو يغدر ب

الذي ُأخذ عليو يـو تقلد الوظيفة، ورمبا يظهر منو الفجور يف اطتصومة مع ؼتالفيو مستغاًل موقعو 
 الوظيفي.

وىذا ال يعٍت أف الشريعة اإلسالمية صادرت مصلحة الفرد وألغتها، بل إهنا حفظت التوازف الدقيق 
حتفظ حق كل من اظتِلكية  بُت مصلحة الفرد وحق اصتماعة وواجبات الدولة مبا حددتو من مبادئ
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اطتاصة، واظتِلكية العامة، وِملكية الدولة وكيفية استعماؿ كل منها، وانتقاؿ ىذه اظتلكية بالطرؽ 
 .(196، ص2010) الكبيسي، اظتشروعة 

 الّدوافع االقتصاديّة. -ثانيا

تماعّية، فمن اطتطأ ال تقل الّدوافع االقتصاديّة للفساد اظتايل عند اظتوظّفُت أمهية عن الّدوافع االج
االقتصار يف تفسَت ىذه الّدوافع على عوامل نفسّية، أو اجتماعّية فقط، كما يشَت إليها علماء 
االجتماع؛ ألّف اظتتأّمل بنظرة متعّمقة ينتهي بو القوؿ بأمهّية حبث العامل االقتصادي؛ لكونو 

 .(33، ص2004) عبد السالـ، األساس الذي تبٌت عليو باقي العوامل 

 ولعّل من أىّم الّدوافع اظتؤدية إىل وقوع اظتوّظف يف الفساد اظتايل ما يأيت:

 قّلة الرَّواتب وتأّخرها.  -1

يعّد تدين مستوى اظترتّبات واألجور من بُت األسباب االقتصاديّة اظتؤّدية للفساد، سواء كاف ىذا 
 قيم اظترتّبات على أثر الّتضخم التدين راجعاً لطبيعة اعتيكل الوظيفي، أو الفساد اإلداري، أو لتدينّ 

) مثاًل، وكل ذلك يقود اظتوّظف ؿتو اصتردية، وخاّصة اصترائم اظتالّية، كالّرشوة، واالختالس، والّتزوير 
 .    (89، ص2004عبد السالـ، 

فقّلة اظترّتب الذي يتقاضاه اظتوّظف يف القطاع العاـ جيرب فئة معيّنة من اظتوظّفُت على الوقوع يف 
ساد اظتايل، فيمّد يده ألخذ الّرشوة يف صورة ىديّة، فاظتوّظف الذي ال يستطيع أف حيّقق اضتّد الف

األدىن لو وألسرتو من مأكل وملبس نظراً لضعف اظترّتب وتأخره أحياناً، قد تضعف مقاومتو أماـ 
يف ضغط اضتاجة، وال جيد أمامو وسيلة لسّد حاجاتو الضرورية إال بطرؽ غَت مشروعة، فيقع 

 .(233، ص1430) الوريكات، مهاوي الفساد، كالرشوة، والسرقة، والتزوير 

 الفقر.  -2

يعّد الفقر من أكرب اظتشاكل اليت تواجو اإلنساف، فتجعلو دائمًا يف مرحلة البحث عن أسباب 
اظتعيشة من خالؿ العمل والوظيفة وصواًل إىل القضاء على الفقر مطلقاً،  وؽتا يؤّكد أف الفقر 

) عظيمة الشأف يف حياة اإلنساف أّف الشيطاف حُت يريد إغواء ابن ادـ يَِعده الفقر مشكلة 
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الشَّْيطَاُف يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء َواللَُّو يَِعدُُكْم  :، قاؿ (27، ص1430اضتمداين، 
من فتنة الفقر يف كثَت  "، وعتذا استعاذ النيب 268:"البقرة َمْغِفرًَة ِمْنُو َوَفْضاًل َواللَُّو َواِسٌع َعِليٌم 

َنِة النَّاِر َوِمْن َعَذاِب النَّاِر ... َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن » من األحاديث، كقولو: اللَُّهمَّ ِإينّْ أَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتػْ
َنِة اْلَفْقِر  رب والوقوع ، وفتنة الفقر تعٍت: الّتسخط وقّلة الص(6376، 1422) البخاري، ...« ِفتػْ

، وىذا كّلو يؤدي إىل اؿتراؼ (8/218، 1984) اظتباركفوري، يف اضتراـ أو شبهتو للحاجة 
اظتوّظف عن قيم آّتمع، وأخالقيات الوظيفة، حيث أّكدت الدراسات واألحباث أف ىناؾ صلة 
 قوية بُت الفقر والفساد اظتايل، بسبب عدـ قدرة بعض األشخاص على إشباع حاجاتو، فيحاوؿ

) عبيد، حتقيق ذلك بطريق اصتردية، كالغش وخيانة األمانة، والّنصب واالحتياؿ والّتزوير وؿتوىا
 ، ففقر اظتوّظف وحاجتو يؤّدياف إىل الزّلل واطتطأ والّسرقة والّتزوير.  (75، ص1424

 الّترف والّتوّسع في الملّذات. 3-

تبُّت أنو يدور حوؿ الّتوسع يف الّنعم، وجير عند استقراء كالـ اللغويُت واظتفّسرين يف معٌت الًّتؼ  
ذلك إىل الشر والبطر، وتعّدي أوامر اهلل، والّتكرب على اطتلق إذا مل يرزؽ اظترء عقاًل أو يوفق لدين، 

َهْوَف َعِن  :يقوؿ القرطيب عند تفسَت قولو  فَػَلْواَل َكاَف ِمَن اْلُقُروِف ِمْن قَػْبِلُكْم أُوُلو بَِقيٍَّة يَػنػْ
ُهْم َواتػََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َما أُْترُِفوا ِفيِو وََكانُ الْ  َنا ِمنػْ  وا غُتْرِِمَُت َفَساِد يف اأْلَْرِض ِإالَّ قَِلياًل ؽتَّْن َأؾْتَيػْ

، 1964) القرطيب، "  الًّتؼ ىو االشتغاؿ باظتاؿ واظتلّذات، وإيثار ذلك على اآلخرة 116"ىود:
9/113 ) 

ىل، ؤّذا تصبح األُّمة مشلولة والًّتؼ إذا حّل بأُ  ّمة أضعفها، وإذا نزؿ بشعب أصابو بالقعود والًتَّ
التفكَت والقدرات، بل تكوف لقمة سائغة لكل عدو أو مًتبص يريد ّٔا سوءاً، كالذي حّل بالدولة 

) احملميد، العباسية يف آخر أيّامها، فقد بلغ الًّتؼ مبلغًا فاحشًا أضعف الدولة وسّهل سقوطها 
، وىذا يبُّت لنا خطأ بعض الباحثُت الذين يروف أف اصترائم اظتالية ال تصدر (235، ص1429

إال من الفقراء واحملتاجُت، فجردية السرقة مثاًل ليست دائمًا جردية اظتعوزين، بل إف العديد من 
ية، جرائم االعتداء على األمواؿ يقًتفها موسروف؛ وذلك ّٔدؼ حتقيق اظتزيد من الرخاء والرفاى

ومثاعتا جرائم استغالؿ حاجة الغَت، كاصترائم التموينية اليت ترتكب يف األزمات االقتصادية ويف 
فًتة اضتروب، وجرائم النصب وخيانة األمانة، وجرائم الرشوة واالختالس اليت يرتكبها موظفوف 
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بة مرتكبيها يتقاضوف مرتبات عالية، فمثل ىذه اصترائم ليست جرائم حاجة وإمنا جرائم رخاء؛ لرغ
 .(115، ص1988) حسٍت، يف أف حييطوا أنفسهم مبظاىر الثّراء ووسائل الًّتؼ 

 الدوافع السياسية. -ثالثا

 اضطراب الوضع السياسي. -1

ىناؾ عالقة وطيدة بُت االضطراب األمٍت والسياسي وبُت كثرة اصترائم، وخاصة اظتالية منها؛ فعدـ  
توتّراً، وأكثر قلقًا جتاه مواقف اضتياة اليومّية، وأقل قدرة على إشباع اضتاجة لألمن جيعل اظتوّظف م

بادأة واظترونة من غَته، وأكرب قابلّية لإلحياءات الّداخلية واطتارجّية، فيستجيب ظتواقف اضتياة 
ُ
اظت

ونداءاهتا اظتالّية اظتغرية، مدفوعًا مبا يشعر بو من ؼتاوؼ وعدـ أمن، ويكوف سلوكو غَت منتظم وال 
 ؿ، فيقع يف مهاوي الفساد اظتايل؛ رغبة منو يف دفع ىذه اظتخاوؼ.فّعا

فاالنفالت األمٍت، وعدـ االستقرار السياسي، وما يصحب ذلك من عنف وتطرؼ واحتالؿ 
يؤدي إىل عزوؼ كثَت من اظتواطنُت عن اظتشاركة يف رسم السياسات العامة لبالدىم، وعدـ الّتعبَت 

لعامة، كل ذلك انعكس يف ظاىرة الالمباالة جتاه ما يدور من عن آرائهم فيما خيّص القضايا ا
) ػتمود، أحداث سياسية واجتماعية ومالية، فتفشت تبعًا لذلك مظاىر الفساد اإلداري واظتايل 

 .    ( 124، ص1414

 احتكار السلطة.  -2

ُرىا يف رتيع وىو ما يُعرّب عنو باالستبداد السياسي، الذي يعّد من األمور اطتطَتة اليت ذاع انتشا
آّتمعات، وىو أسوأ أنواع الفساد، وأكثرىا خطرًا على اإلنساف، وتأخَتًا للعمراف، ودتزيقاً 

) العطار، لألوطاف، فمن خاللو تغتصب اضتريات وتنتهك أبسط مبادئ حقوؽ اظتوّظف اظتالية 
 (.162، ص1999

فُت على الفساد اظتايل، وقد أّدى االنفراد بالسلطة إىل بروز عوامل سياسية شّجعت اظتوظّ 
وأسهمت يف انتشاره، ولعل أمهها غياب السلطة القضائية اظتستقلة اليت من شأهنا ػتاربة اظتوظّفُت 
الفاسدين، كما أف لو آثاراً كبَتة تنعكس على حياة آّتمع بشكل عاـ، إذ إّف مهمة نظاـ اضتكم 

ل يف ىذا النظاـ، وإذا وجد اطتلل ىو تنظيم شؤوف الدولة، وإف وجود االستبداد يعٍت وجود خل
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فيمن يدير شؤوف البالد، فإف ذلك سوؼ يؤّدي إىل ظهور االضطراب يف شؤوف آّتمع على كافة 
الُصُعد ال سيما اظتالية منها، فيكثر اعترج اظتايل، ويسود االؿتالؿ الوظيفي يف كافة مؤسسات الدولة 

 (.110، ص1427) الدليمي، 

 خيانة أصحاب القرار.  -3

تُعّد خيانة اظتسؤلُت لألمانة عاماًل رئيسًا يف اؿتراؼ اظتوظّفُت، حيث يقـو أعضاء اظتؤسسات  
الّتشريعية والتّنفيذية يف الّدولة باستغالؿ ما يتمّتعوف بو من امتيازات كاضتصانة الربظتانّية، والّنفوذ، 

على أمواؿ طائلة  ويقوموف بأنشطة غَت مشروعة ُتسّهل عتم الطريق ظتكاسب مادية، واضتصوؿ
ألنفسهم، أو ألقارّٔم وأعواهنم، وذلك إما عن طريق أعماؿ تقاضي رشاوى أو قبض عموالت 
من مستفيدين لتسهيل إصدار قرارات تشريعية ختدـ مصاضتهم، أو للحيلولة دوف إصدار قرارات 

لك اعتيئات معينة تُقّيد أعماعتم، أو لتسريب معلومات سرّية عن نشاطاهتم اظتشبوىة تناقشها ت
(، فعندىا يفتح باب الفساد أماـ اظتوظّفُت األقل منهم درجة،  98، ص2003) صالح، إليهم 

فيقوموف بأعماؿ غَت مشروعة، فتنتشر اصترائم اظتالية، والسلوؾ احملـر شرعًا كاالختالس، والرشوة، 
 والتزوير. 

 المّية.المبحث الثالث: طرق إصالح الفساد المالي في ضوء الّشريعة اإلس 

ال شك أّف ظاىرة الفساد اظتايل عند اظتوظّفُت باتت موجودة يف كّل غتتمع من آّتمعات 
اإلسالمّية وغَتىا، على الرغم من وجود الضوابط الّشرعية والّزواجر الّدينّية؛ لذا أضحى اضتديث 

و أو دولة بذاهتا, وإمنا ىو ظاىرة عاظتية تشكو منها كلُّ عن الفساد اظتايل ال خيّص غتتمعًا بعين
الدوؿ؛ ظتا لو من خطر اجتماعي, واقتصادي، وسياسي، ومن ىنا بذلت ىذه آّتمعات جهدىا 

 ظتعاصتة ىذا الفساد واضتّد من خطره، ووضع السبل الكفيلة لذلك.

مسلكُت عظيمُت إلصالح  وعند استقراء الباحث لنصوص الكتاب والسُّنَّة تبُّت أهنما سلكا
 الفساد اظتايل ومنعو، ومها: اظتسلك الوقائي، واظتسلك العقايب، وفيما يأيت بياهنما:
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 المسلك الوقائي. -أوال

اىتم الدين اإلسالمي بالتدابَت الوقائية اليت دتنع الفساد اظتايل قبل وقوعو وتدين صاحبو، ومبا يؤدي 
لفرد " اظتوّظف" من الوقوع فيو زتاية لو من العقوبة، وزتاية إىل وقاية آّتمع من شرّه، ورقابة ا

للمجتمع من شرور الفساد، فالتدابَت الوقائية إذاً ىي مكافحة الفساد يف مهده وىو ال زاؿ فكرة 
يف ذىن اظتوّظف؛ ألجل زتاية آّتمع من انتشار الفساد يف ربوعو، وزتاية اظتوّظف من الوقوع يف 

(، وذلك وفق  83، ص2004) ػتمد، د عن مواطن الشبهات واالؿتراؼ براثن الفساد، والبع
 النقاط اآلتية:

 :مراقبة النفس  -1

على ظاىره وباطنو، واستدامتو عتذا العلم  دواـ علم العبد وتيقنو باطالع اضتق » ويقصد ّٔا 
لو كّل رقيب عليو، ناظر إليو، سامع لقولو، مطّلع على عم واليقُت، وىي ذترة علمو بأف اهلل 

 (. 2/65، 1416) ابن القيم ب، « وقت وكّل ضتظة، وكّل نفس وكّل طرفة عُت

وقد اعتٌت القرآف والسنة النبوية بتوجيو اظتسلم ظتراقبة نفسو يف السر والعلن؛ ألف رتيع أعمالو 
مرصودة ومسجلة يف سجالت ال تغادر صغَتة وال كبَتة إال أحصتها، وسوؼ حياسب عليها، 

ْنَساُف َعَلى نَػْفِسِو َبِصَتٌَة  َبلِ  :يقوؿ  " أي حجة وبينة على نفسو شاىدٌة 14"القيامة: اإْلِ
اقْػَرأْ  :(، وىو مؤيد بقولو  9/66، 1964) أبو السعود، مبا صدر عنو من األعماؿ السيئة 

ؿ واإلنصاؼ أف " وىذا من أعظم العد14"اإلسراء: ِكَتاَبَك َكَفى بِنَػْفِسَك اْليَػْوـَ َعَلْيَك َحِسيًبا 
، 1420)السعدي، يقاؿ للعبد: حاسب نفسك ليعرؼ ما عليو من اضتق اظتوجب للعقاب 

 .(454ص

واألمر مبراقبة النفس يُعّد منهجًا عظيماً يف ضبط سلوؾ اظتوظّفُت داخل اظتؤسسات اضتكومية؛ لذا 
ا داـ أف اهلل رقيب ؾتد اظتفهـو السائد يف نصوص القرآف والسنة ىو إرشاد العبد ظتراقبة نفسو، م

 ".1"النساء: ِإفَّ اللََّو َكاَف َعَلْيُكْم َرِقيًبا  عليو، يقوؿ سبحانو:

وقد اعتنت الُسنَّة النبوية ّٔذا اصتانب العظيم من اظتراقبة الذاتية، الذي كاف لو التأثَت الواضح يف 
الّدائم بأف اهلل ىو الرقيب  ، الذي رَّبَّ أتباعو على الشعورهنوض الدولة اإلسالمية بقيادة النيب 
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وأف القلوب اضتيَّة ىي اليت دائمًا تراقب اهلل وتعمل ظترضاتو، وتستشعر أنو إذا غاب سلطاف 
عن اإلحساف،  النيب  األرض، فإف سلطاف السماء موجود، ومن ذلك عندما سأؿ جربيل 

ّٔذه  (50، 1422)البخاري، « تَػرَاُه فَِإنَُّو يَػرَاَؾ  أَْف تَػْعُبَد اللََّو َكأَنََّك تَػرَاُه، فَِإْف ملَْ َتُكنْ » فقاؿ:
أصحابو اصتالسُت حولو واضتافُت بو  الكلمات اصتامعة لكل معاين اظتراقبة هلل تعاىل يوّجو النيب 

إىل معٌت الرقابة الذاتية، اليت ترقى باظتوّظف إىل درجة اإلحساف  من خالؿ سؤاؿ جربيل 
) الزوبعي، يفتو، وخصوصاً عندما تغيب رقابة السلطاف أو َمْن ديثلو وىي األساس يف تعاملو يف وظ

 .(216، ص1432

، ومراقبة اظتوّظف نفسو تقوده إىل اتّْباع العمل اضتسن واجتناب العمل السيئ؛ طاعة للموىل 
وىو ما جيعلو حياسب نفسو باستمرار، وحيرص على تقوديها وإصالحها وترشيدىا لتوطينها على 

واإلحساف، واألمانة، وتعويدىا على الًّتفع عن الدنايا ورفض االؿتراؼ ومقاومة الفساد اإلتقاف، 
اظتايل، واالعًتاؼ باطتطأ وشعوره بالّندـ على اقًتافو، واظتبادرة إىل التصحيح واظتثابرة على عدـ 

يها رقيب عل تكراره يف ظل وجداف حيٍّ وضمَت يقظ ونفس لوامة ُث إىل مطمئنة تؤمن بأف اهلل 
 .(359، ص1421) اظتزجاجي، وآخر، وأنو بكل شيء عليم 
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لألخالؽ أمهيٌة بالغٌة ظتا عتا من تأثَت كبَت يف سلوؾ اظتوّظف وما يصدر عنو، وسلوكو موافق ظتا ىو 
قو؛ وعتذا  مستقر يف نفسو من معاٍف وصفات، ومعٌت ذلك أّف صالح أفعاؿ اظتوّظف بصالح أخال

كاف اظتنهج السديد يف إصالح اظتوظّفُت وتقوًن سلوكهم أف يبدأ اظتصلحوف بإصالح النفوس 
وتزكيتها، وغرس معاين األخالؽ اصتيدة فيها، لذا أّكد القرآف على صالح النفوس، وبُّت أفَّ تغيَت 

، 1421اف، ) زيدأحواؿ الناس من السيئ إىل اضتسن تبع لتغيَت ما بأنفسهم من معاف وصفات 
 ".11"الرعد: ِإفَّ اللََّو اَل يُػَغيػُّْر َما بَِقْوـٍ َحىتَّ يُػَغيػُّْروا َما بِأَنْػُفِسِهْم  :، قاؿ (79ص

وقد أّكد العلماء على االرتباط الوثيق بُت قضية األخالؽ، وقضية منع الفساد يف القرآف والسنة، 
أف كلتا القضيتُت جزء من الدّْين اإلعتي،  فهناؾ اتصاؿ واضح، وعالقة زتيمة، ترجع يف أصلها إىل

واظتنهج الربّاين، وأف االلتزاـ باظتنهج األخالقي القرآين والنبوي يضبط سلوؾ اظتوّظف، فيتصرؼ يف 



 الفساد اظتايل عند اظتوظّفُت دور الّشريعة اإلسالمّية يف إصالح
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ضوئو وعلى ىديو، وبالتايل يوّجهو ىذا اظتنهج إىل عدـ الوقوع يف مستنقعات الفساد، وإىل حفظ 
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل خَتُونُوا اللََّو َوالرَُّسوَؿ َوخَتُونُوا  : األمانة وتقديرىا، وعدـ خيانتها، قاؿ

 ".27"األنفاؿ: أََمانَاِتُكْم َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموَف 

فغياب النظاـ األخالقي الضابط داخل اظتؤسسات يقود آّتمع إىل الظلم الذي دينع الغرائز 
يحة فتتصادـ، فيأكل القوي الضعيف، وال تتحقق العدالة، اإلنسانية أف تسَت يف مساراهتا الصح

تنهار العدالة فيها; فيظلم اظترتشي نفسو  -مثالً  –وختتّل اظتوازين، فاظتؤسسة اليت تنتشر فيها الرشوة 
، وعتذا فإف األخالؽ دتّكن اظتوظّفُت من (145، ص1410) عبد اضتميد، وغَته ونظاـ غتتمعو 

أف ينحرفوا أو ينجرفوا أو يتحللوا، فنجد اظتوّظف ديتنع عن الرشوة حتّمل الظروؼ الصعبة دوف 
والسرقة والغش، وكّل أنواع الكسب احملرـّ مع فاقتو الشديدة، وذلك اتكاء على ما لديو من قيم 

 . (204، ص1420) البكار، ومقاومة روحية لدواعي االؿتراؼ 
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لوظيفة، حىت يكوف مبنأى عن إفسادىا بالرشوة، والتحايل، ال بد أف يكوف اظتوّظف أىاًل ل
والّتزوير، وقد وضع لنا الكتاب والسنة معياراً دقيقاً ألىلية اظتوّظف وكّل قائد، وىو القوة واألمانة، 
فاظتوّظف ىو أوىل الناس بالّتحلي ّٔما، وبالّتحقق مبعنامها، والّتشبع بروحهما، ليكوف للناس ػتل 

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ  :، قاؿ جابثقة، ومثاؿ إع قَاَلْت ِإْحَدامُهَا يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإفَّ َخيػْ
 يكوف قويّاً فيما ويل، أميناً فيما استودع." فعلى اظتوّظف أف 26"القصص: اأْلَِمُُت 

القوة واألمانة، ينبغي أف يعرؼ األصلح يف كل منصب، فإف الوالية عتا ركناف: » قاؿ ابن تيمية:
والقوة يف كل والية حبسبها، فالقوة يف إمارة اضترب ترجع إىل شجاعة القلب، وإىل اطتربة باضتروب، 
والقوة يف اضتكم بُت الناس ترجع إىل العلم بالعدؿ الذي دّؿ عليو الكتاب والسنة، وإىل القدرة 

بآياتو ذتنًا قلياًل، وترؾ خشية على تنفيذ األحكاـ، واألمانة ترجع إىل خشية اهلل، وأال يشًتي 
 .(12،13، ص1418) ابن تيمية، « الناس 

اَل ِإديَاَف ِلَمْن اَل أََمانََة َلُو َواَل ِديَن ِلَمْن » األمانة من صفات اإلدياف حيث قاؿ: وقد عّد النيب 
فاظتوّظف من أّمنو الناس على أمواعتم  ،(19/376، 2001) ابن حنبل، « اَل َعْهَد َلوُ 
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َمْن َوالَُّه اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ :» حاجاهتم، فإف خاهنم واحتجب عنهم، كاف مصَته اطتسراف، قاؿ و 
اَجِتِو َشْيًئا ِمْن أَْمِر اْلُمْسِلِمَُت فَاْحَتَجَب ُدوَف َحاَجِتِهْم َوَخلَِّتِهْم َوفَػْقرِِىُم اْحَتَجَب اللَُّو َعْنُو ُدوَف حَ 

 .(2948، 1419بو داود، ) أ« َوَخلَِّتِو َوفَػْقرِِه 

األمانة  –وظتنع الفساد اظتايل اظتنتشر يف أوساط اظتوظّفُت أّكد اإلسالـ على ىذين الشرطُت    
حبيث لو اختّل واحد منهما يف اختيار اظتوّظف، ومل ينظر إىل أىليتو للعمل اظتسند إليو  -والقوة 

تشر الفساد وعّمت الفوضى، وىو من مداىنة وػتاباة من أجل قرابة أو مصلحة مالية مشًتكة، ان
فإف عدؿ عن األحق األصلح إىل غَته؛ ألجل قرابة بينهما، » خيانة اهلل ورسولو، قاؿ ابن تيمية:

أو صداقة، أو مرافقة يف بلد أو مذىب، أو لرشوة يأخذىا منو من ماؿ أو منفعة، أو غَت ذلك 
ما، فقد خاف اهلل ورسولو واظتؤمنُت، من األسباب، أو لضغن يف قلبو على األحق، أو عداوة بينه

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل خَتُونُوا :يف قولو   (8، ص1418) ابن تيمية،  ودخل فيما هني عنو
 ".27"األنفاؿ: اللََّو َوالرَُّسوَؿ َوخَتُونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموفَ 

على مصر يوصي عاملو  ف، فهذا علي بن أيب طالب وقد انتهج ىذا اظتنهج اطتلفاء الراشدو 
ُث انظر يف أمور عمالك فاستعملهم اختياراً، وال توعّتم ػتاباة وأثرة، فإهنما رتاع من » بقولو:

 . (17/68، 1420) ابن أيب اضتديد، « شعب اصتور واطتيانة 
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و بذؿ أكرب جهد يف عملو، واالمتناع غتموعة العوامل واظتؤثرات اليت تدفع العامل ؿت» ويقصد بو 
حبيث إذا وجد اظتوّظف شيئًا يدفعو إىل اصتّد (، 148، ص1418بدر، « ) عن اطتطأ فيو 

والعمل ويضمن لو حقوقو، حصل عنده اطمئناف وظيفي، وبالتايل ال ينجّر وراء طرؽ غَت مشروعة 
 ألجل اضتصوؿ على ما يشبع بو حاجاتو.

مببدأ الّتحفيز اظتعنوي واظتادي، وأّكد على الوسائل الّتحفيزية اليت توّجو وقد نّوه القرآف الكرًن 
وأساليبو، كما َحِظَي ىذا اظتبدأ طرؽ الفساد اظتايل  العاملُت لتحقيق ما يرغبوف وتنأى ّٔم عن كل

 ، حيث كاف حُيّفز أصحابو ماديًّا ومعنويّاً، وما سهم اظتقاتل يف الغزواتباىتماـ بالغ من النيب 
حّفزات اظت

ُ
َمْن قَػَتَل » ألصحابو بقولو: اديّة اليت كاف يضعها النيب من الغنائم إال من قبيل اظت
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، وعندما (3142، 1422)البخاري، « قَِتياًل َلُو َعَلْيِو بَػيػَّْنٌة فَػَلُو َسَلُبُو " أي ما يوجد مع احملارب
يسلكو، كما فعل مع األنصار  د فإنو يكوف الّتحفيز اظتعنوي أكثر نفعًا وأشّد تأثَتًا على األفرا

فَِإينّْ أُْعِطى » الغنيمة على قريش وجد األنصار يف أنفسهم شيئاً، فقاؿ عتم: بعد أف قّسم 
ِإىَل  ِبّْ رَِجااًل َحِديِثي َعْهٍد ِبُكْفٍر، أَتَأَلَُّفُهْم، أََما تَػْرَضْوَف أَْف يَْذَىَب النَّاُس بِاأَلْمَواِؿ َوَتْذَىُبوَف بِالنَّ 

َقِلُبوَف بِِو، قَاُلوا يَا َرُسوَؿ اللَِّو َقْد َرِضيَنا ٌر ؽتَّا يَػنػْ َقِلُبوَف ِبِو َخيػْ ) البخاري، «  رَِحاِلُكْم، فَػَواللَِّو َلَما تَػنػْ
1422 ،3147) . 

 عندما كاف حُيّفز أصحابو كاف يسلك الطريقُت اآلتيُت: والنيب 

اظترّتب الذي يأخذه اظتوّظف أحد العوامل  حيث عّد  :ضمان األجر للموظف -األول
األساسية واظتهمة يف حتفيزه، مثل اظتأكل واظتشرب واظتسكن واظتلبس وما إىل ذلك، كما أنو يبعث 

(، فال ديّدوف أيديهم للّرشوة 158، ص1992األمن والطمأنينة يف نفوس العاملُت ) ناجي، 
َمْن َويلَ لََنا َعَماًل َولَْيَس لَُو :» ا اظتسلك يف قولو والّتزوير والّتحايل اظتايل وؿتوه، وقد دتّثل ىذ

ـٌ فَػْليَتَِّخْذ َخاِدماً  أَْو لَْيَسْت َلُو َدابٌَّة َمْنزٌِؿ فَػْلَيتَِّخْذ َمْنزاًِل أَْو لَْيَسْت لَُو َزْوَجٌة فَػْلَيتَػَزوَّْج أَْو لَْيَس َلُو َخاِد
كما ،  (18015، 2001) ابن حنبل، « ئًا ِسَوى َذِلَك فَػُهَو َغاؿّّ فَػْلَيتَِّخْذ َدابًَّة َوَمْن َأَصاَب َشيْ 

 . (3074، 1419) أبو داود، « َمْن َأْحَيا أَْرًضا َميَّْتًة َفِهَي َلُو :» دّؿ عليو قولو 
وإعطاء اظتوّظف حّقو كاماًل دينع فساده، ويصلح نفسو، ويزّىده فيما حتت يده من أمواؿ الّناس، 

ُث أسبغ عليهم األرزاؽ، فإف ذلك قوة عتم على » لعاملو على مصر: طالب قاؿ علي بن أيب 
استصالح أنفسهم، وغٌت عتم عن تناوؿ ما حتت أيديهم، وحّجة عليهم أف خالفوا أمرؾ، أو ثلموا 

 .  (17/69، 1420) ابن أيب اضتديد، « أمانتك 

للحّد من  سلكها النيب الشك أف من اضتوافز اليت  :تأدية حق الموّظف دون تأخير -الثاني
أَْعُطوا » انتشار الفساد، وتقليص فرص االنسياؽ لو، ىو سرعة توفية حق األجَت، حيث قاؿ:

وألجل تأكيد ىذا اظتعٌت ، (2443، 1420ابن ماجو، « ) اأَلِجََت َأْجَرُه قَػْبَل َأْف جيَِفَّ َعَرُقُو 
للَُّو َثالَثٌَة أَنَا َخْصُمُهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، َرُجٌل قَاَؿ ا» سلك فيو مسلك الّتحفيز السليب بالًتىيب فقاؿ:

) « ، َوَرُجٌل بَاَع ُحرِّا فََأَكَل ذَتََنُو، َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجَتًا فَاْستَػْوََف ِمْنُو، وملَْ يُػْعِط َأْجَرهُ أَْعَطى يب ُُثَّ َغَدرَ 
  (.2227، 1422البخاري، 
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 بيان عقابه.تنفير الموّظف من الفساد، و   -5
سلك الوحياف مسلك التّنفَت من جردية الفساد، واإلقداـ عليها، والّتفكَت فيها؛ ظتا يف ذلك من 

َا ؿَتُْن ُمْصِلُحوفَ َوِإَذا ِقيَل عَتُْم اَل تُػْفِسُدوا يف اأْلَْرِض قَالُ  :العدواف على آّتمع كّلو، قاؿ   وا ِإمنَّ
ضتديث عن اظتنافقُت إال أنّو عاـ يف انتفاء االستقامة عن " فهذا وإف كاف يف سياؽ ا11"البقرة:

 .  (1/251، 1418) القاشتي، أحواؿ الناس، والزروع، واظتنافع الّدينّية والدنيويّة 
 ومن الطرؽ اليت سلكها الكتاب والسنة لتنفَت اظتوظّفُت وغَتىم من ارتكاب اصترائم اظتالية ما يأيت:

َنُكْم  :قاؿ  :هاتحريم أكل األموال بغير حق -أ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػيػْ
" وىذا فيو هني لكل أحد عن أكل ماؿ نفسو أو ماؿ غَته بالباطل، كأف 29"النساء: بِاْلَباِطِل 

، وقد بلغ التّنفَت من أكل اظتاؿ بالباطل مبلغاً (3/127، 1405) اصتصاص، يأكلو بغَت عوض 
َأاَل ِإفَّ اللََّو َحرَّـَ » حيث جعلو يف حرمة الدماء واألعراض، فقاؿ: عظيمًا عند رسوؿ اهلل 

)البخاري، « َعَلْيُكْم ِدَماءَُكْم َوأَْمَواَلُكْم، َكُحْرَمِة يَػْوِمُكْم َىَذا، يِف بَػَلدُِكْم َىَذا، يف َشْهرُِكْم َىَذا 
1422 ،4403). 

"، 42"اظتائدة: شَتَّاُعوَف لِْلَكِذِب َأكَّاُلوَف لِلسُّْحِت  منها بقولو: نّفر اهلل: تحريم الّرشوة -ب
) القرطيب،  وقد جاء عن رتع من الصحابة أف السحت ىي الّرشوة وكل ما ال حيّل كسبو

» ، فقاؿ:، وذكر عبد اهلل بن عمرو أف صاحبها ملعوف بنّص رسوؿ اهلل (6/183، 1964
  (.1337، 1998) الًتمذي،  «لرَّاِشي َواْلُمْرَتِشيا َلَعَن َرُسوُؿ اللَِّو 

فقد رتع : تحريم هدايا العمال "الموظّفين"، التي لم يتعود أن يهدى لهم قبل الوظيفة -ج
اليهود البن رواحة حُت خرص " أي قّدره" عليهم ُحليّاً من حلي نسائهم فأىدوه لو، فقاؿ: ىذه 

، ولتأكيد ىذا اظتعٌت بّوب مسلٌم (2/16، 1387الرب، ) ابن عبد الّرشوة سحت وإنا ال نأكلها 
 يف صحيحو باباً شتّاه "باب حترًن ىدايا العّماؿ".

حيث صّوره سبحانو يف أبشع صور اضتراـ؛ تنفَتًا للمؤمنُت من : تحريم الربا تحريمًا قطعياً  -د
لَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو يَا أَيػَُّها ا :، قاؿ ارتكابو، فجعل من يتعامل بو ػتاربًا لو ولرسولو 

 لِِو َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرّْبَا ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَُت * فَِإْف ملَْ تَػْفَعُلوا فَْأَذنُوا حِبَْرٍب ِمَن اللَِّو َوَرُسو 
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َل آكِ  َلَعَن َرُسوُؿ اللَِّو » كلَّ من يتعامل بو، فعن جابر قاؿ:  "، وقد لعن 278،279"البقرة:
 .(1598، 1334) مسلم، « الرّْبَا َوُموِكَلُو وََكاتَِبُو َوَشاِىَدْيِو َوقَاَؿ ُىْم َسَواٌء 

َوالسَّارُِؽ  :قاؿ : تحريم السرقة، والّتنفير من اإلقدام عليها بقطع يد صاحبها -هـ
" فقد نّفر 38"اظتائدة: ِو َواللَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوا أَْيِديَػُهَما َجزَاًء مبَا َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اللَّ 

القرآف منها، ورّتب عليها حّداً كما رّتب على القتل والزّنا والفساد يف األرض، وشّدد يف عقوبتها 
أحاديث فيها داللة على تشديده يف موضوع  لتكوف متكافئة مع خطورهتا، وقد أُثر عن النيب 

 ّتنفَت من الّتلبس ّٔا. السرقة وإقامة حّدىا، وال
نصوص الشريعة مستفيضة يف غتاؿ الوقاية والتّنفَت من الفساد أكثر من  ؤّذا العرض يتبُّت أف

استفاضتها يف غتاؿ العقوبات، حيث أعطت ىذه النصوص األولوية ظتخاطبة الضمَت وحتريك 
 الوازع الّديٍت، ومنعت مقّدمات الفساد وكّل ما يوصل إليو.

 سلك العقابي.الم -ثانيا
ذكرت يف اظتسلك األوؿ الّتدابَت الوقائّية اليت سلكتها الّشريعة اإلسالمّية لقتل الفساد اظتايل يف  

مهده صيانة لألمواؿ العاّمة، وحفظًا للمجتمع، ومبا أّف بعض اظتوظّفُت ال يرتدع بذلك فينحرؼ 
 د؛ لذلك شرع اهلل ورسولُو عن اظتبادئ الصحيحة اليت رشتتها الّشريعة فيقع يف مصيدة الفسا

عقوبات هتدؼ إىل جلب اظتصاحل ودفع اظتفاسد اليت ضتقت اظتوّظف وأصابت فكره، وظهر أثُرىا 
يف سلوكو، وعليو فإّف ما ينزؿ باظتوّظف من عقاب بألوانو اظتتعّددة واظتتغايرة ما ىو يف حقيقتو إال 

اد، وزتاية ّٓتمعو، وأماف ظتن يعايشهم،  عالج ظتا أصاب فكره، وإنقاذ لنفسو ؽتا ضتق ّٔا من فس
ليست بنكاية، إّف » كما أف فيها ردعاً لغَته من الوقوع يف الفساد، يقوؿ ابن عاشور يف العقوبة:

، 1421)ابن عاشور، « رتيع تصرفاهتا حتـو حوؿ إصالح حاؿ األُّمة يف سائر أحواعتا
 .(515ص

تبُّت أهنا تعتمد على أسلوبُت إلصالح فساد وعند استقراء الباحث لنصوص الكتاب والسُّنَّة 
اظتفسدين، أّوعتما: فرض العقوبة اضتّدية، وثانيهما: إيقاع الّتعزير يف اصترائم اليت ال حّد فيها، وبياهنا  

 كما يأيت:
وتنحصر يف قطع يد الّسارؽ، فالّسرقة يف شريعتنا اظتعصومة ػتّرمة نّصاً يف  العقوبة الحّدية: -أوال

لسنة واإلرتاع؛ ألهنا اعتداء على حقوؽ اآلخرين، وأخذ ألمواعتم بالباطل، وفيها إفساد الكتاب وا
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للدّْين واألخالؽ والّضمَت، ويًتّتب عليها إخالؿ شديد بأمن البالد والعباد، وزعزعة االقتصاد 
وقد سبق ذكر األدلة من الكتاب  (،4/109، 1426)اضتنفي، العاـ ّّٔز األمن واالستقرار 

أبلغ وأردع من عقوبتو باصتلد، ومل تبلغ جنايتو » وىذه العقوبة ىي  نَّة على وجوب القطع،والسُّ 
حّد العقوبة بالقتل؛ فكاف أليق العقوبات بو إبانة العضو الذي جعلو وسيلة إىل أذى الناس، وأخذ 

 .(2/74، 1411) ابن القيم ج، « أمواعتم
سرؽ من اظتاؿ العاـ يقطع، وال شبهة فيو ألحد  وقد ذىب فقهاء اظتالكّية والّشافعّية إىل أف من

وكذلك يقطع من » أصاًل؛ ألهنا شبهة ضعيفة ال تقدر على درء اضتّد، يقوؿ اطترشي مبيّنًا ذلك:
) اطترشي، « سرؽ من بيت اظتاؿ لضعف شبهتو يف بيت ماؿ اظتسلمُت، وسواء كاف منّظماً أـ ال

1418 ،8/96 ). 
افعّية ىو الرّاجح؛ ألف بيت اظتاؿ أو اظتاؿ العاـ بصورتو اضتالّية، ال وما ذىب إليو اظتالكّية والشّ 

توجد فيو شبهة ألحد تبيح لو الّسرقة من ىذا اظتاؿ؛ ألّف الّدولة قد حّددت لكل فرد وطائفة راتباً 
معيّناً، ونصيباً تستحقو، قل أـ كثُر، وحّددت اصتهة اليت يصرؼ منها ذلك الرّاتب، وبّينت الطريق 

 . (574، ص1406) اضتفناوي، ذي يّتبع فيو، فلم تبق شبهة ألحد يف اظتاؿ العاـ ال
أّمنا أمواؿ الناس بكل ما يكفل ردع اظتفسدين اظتعتدين, فجعال  ورسولو  ؤّذا يتبُّت أف اهلل 

عقوبة الّسارؽ قطع العضو الذي تناوؿ بو اظتاؿ اظتسروؽ؛ ليكّفر القطع ذنبو, ولَتتدع ىو وغَته 
 الطرؽ الدنيئة, وينصرفوا إىل اكتساب اظتاؿ من الطرؽ الشرعّية اليت بيّنتها الشريعة اإلسالمية.عن 
إّف من العقوبات اظتالّية الّتعزيرية اليت جاءت ّٔا السُّنَّة النبوية وأقضية الصحابة  التعزيرات: -ثانيا
 تمع من فسادىم، وإصالح زجرًا للموظّفُت وردعهم عن اقًتاؼ اصترائم اظتالّية، وصيانة للمج

 حاعتم، ومنعهم من العود أو التكرار ما يأيت:
مشاطرة ويكوف يف ثالثة أمور: األوؿ: مصادرة أمواؿ اظتوظّفُت، والثاين:  التعزير في المال: -أ

 أمواعتم، والثالث: إتالفها. 
 يف اظتصادرة أمهية وتعٍت انتقاؿ ملكية األمواؿ إىل خزينة الّدولة، وتكمن األول: مصادرة أموالهم:

دوف  واضتيلولة ىذه األمواؿ، حبرماف اظتوّظف الفاسد من وذلك ،إصالحّياً  ىدفاً  حتّقق أهنا
 الذّمة إىل انتقاص يؤّدي الّدولة خزينة إىل األمواؿ ىذه ملكية انتقاؿ كما أفّ  االستفادة منها،

وىذا اظتبدأ قد أخذ  (430، ص2009) آّايل، لو ولغَته  بالنسبة الردع فتحّقق للموّظف اظتالّية
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يف كثَت من األحواؿ كمصادرتو ماؿ أيب موسى األشعري ظتا ضتق بو من شبهة أنو  بو عمر 
استعمل غالمًا لو يّتجر لو يف مالو، وكذلك صادر ماؿ أحد والتو، فراجعو، فقاؿ: يا أمَت 

) ابن ، وإمنا بعثناؾ لإلمارة اظتؤمنُت: لقد تاجرت مبايل فنما، فقاؿ لو عمر: ما بعثناؾ للّتجارة
 .( 3/16، 1385األثَت، 

جعل اإلسالـ الوظيفة مسؤولية وخدمة عامة، ال مصدرًا للرّفاىية  الثاني: مشاطرة أموالهم:
والًّتؼ، ولكنو يف مقابل ذلك فرض للموظّفُت ما يكفيهم ليتفّرغوا ظتصاحل النّاس العامة، وعلى 

غف بو أثّر على سلوؾ كثَت منهم، فامتّدت أيديهم إىل أمواؿ الرغم من ىذا فإّف حّب اظتاؿ والشّ 
الّدولة بالّنهب والّتزوير والّرشوة؛ لذا حرص اإلسالـ على مكافحة ىذا السلوؾ وذلك مبقاشتة 

كتب إىل عمرو بن العاص " أنّو قد فشت   أمواؿ اظتوظّفُت اظتشبوىة، فهذا عمر بن اطتطاب 
وحيواف مل تكن حُت وليت مصر" فأجابو عمرو بن العاص بأّف لك فاشية من متاع ورقيق وآنية 

أرضو أرض متجر ومزدرع وأنو أصاب فضاًل عما حيتاج إليو لنفقتو، فكتب إليو: إين قد خربت من 
عّماؿ السوء ما كفي، وكتابك كتاب من قد أقلقو األخذ باضتق، وقد سؤت بك ظنّاً، وقد 

فأطلعو طلعة، وأخرج إليو ؽتا يطالبك بو، واعفو  وّجهت إليك ػتمد بن مسلمة ليقاشتك مالك
 .( 339، ص1981من الغلظة عليك فإنو برح اطتفاء، فقاشتو ابن مسلمة مالو ) ابن جعفر، 

وقاسم أبو عبيدة خالَد بن الوليد فنزع عمامتو عن رأسو وقاشتو مالو نصفُت، حىت أخذ إحدى 
 (.7/23، 1408ألمَت اظتؤمنُت ) ابن كثَت، نعليو وترؾ لو األخرى، وخالد يقوؿ: شتعاً وطاعة 

وصحابتو الكراـ يف  إّف من أنواع الّتعزير اليت استخدمها النيب  إتالف أموالهم: -الثالث
معاصتة الفساد: إتالؼ أمواؿ اظتوظّفُت اظتشبوىة، وىذا العالج لو أثر بالغ، ومردود إجيايب على 

ظتوظّفُت اظتنحرفُت، ويقف سّداً منيعًا يف مواجهة اظتفسدين آّتمع؛ ألنو يًتؾ أثراً رادعًا يف نفوس ا
بتحريق متاع الغاؿ وضربو، وحرقو اطتليفتاف الراشداف بعده، قاؿ  واجتثاث فسادىم، فقد أمر 

إىل اجتهاد األئمة حبسب  إّف ىذا من باب الّتعزيز والعقوبات اظتالّية الرّاجعة»ابن القّيم عقب ىذا:
 .( 3/99، 1415يم د، ) ابن الق« اظتصلحة

 جدوى نفعّية، ذات ويكوف بفرض غرامة مالية ومضاعفتها، وىي عقوبة الّتعزير بالمال: -ب
 اظتوّظف الفاسد إصالح واقتصاديّة، فيتحّقق فيها الردع العاـ واطتاص، كما أهنا حتّقق وٕاصالحّية،

الفساد،  سّببها اليت ضراراأل عن آّتمع وفيها تعويض اقًتفو، الذي على اصتـر عقابو خالؿ من
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 االجتماعّية، اظتشكالت العديد من عالج خاللو من ديكن مهّماً  ماليّاً  مورداً  تشّكل أهنا إضافة إىل
إىل شيء  ، وقد أشار النيب (397، ص2012) الكساسبة، البطالة  كمشكلة واالقتصاديّة،

َنًة َفالَ َمْن َأَصاَب بِ » من ىذا حينما ُسئل عن الّثمر اظتعّلق فقاؿ: َر ُمتَِّخٍذ ُخبػْ ِفيِو ِمْن ِذي َحاَجٍة َغيػْ
ْعَد أَْف يُػْئوِيَُو َشْيَء َعَلْيِو، َوَمْن َخرََج ِبَشْيٍء ِمْنُو فَػَعَلْيِو َغرَاَمُة ِمثْػَلْيِو َواْلُعُقوبَُة، َوَمْن َسَرَؽ ِمْنُو َشْيًئا بػَ 

» ، وقاؿ  أزتد بن حنبل:(1710، 1419) أبو داود، « ْطُع اصتَْرِيُن فَػبَػَلَغ ذَتََن اْلِمَجنّْ فَػَعَلْيِو اْلقَ 
 .(2/33، 1351) اطتطّايب، « كل من درأنا عنو اضتّد أضعفنا عليو الغـر

عقوبة تعزيرية يقصد منها إعالـ الناس كافة مبا ارتكبو اظتوّظف من الفساد اظتايل  الّتشهير: -ثالثا
وظتن شهده وحضره يّتعظ بو، » ىت يكوف رادعًا لغَته اظتتمثل يف الّرشوة، والّسرقة، والّتزوير، ح

 .(3/335، 1424) ابن العريب، « ويزدجر ألجلو، ويشيع حديثُو، فيعترب َمْن بعده 
وىو ما يُعرّب عنو قدديًا بالعزؿ؛ وذلك من أجل  فصل الموّظف من وظيفته وقطع راتبه: -رابعا

 تمع من السرقة والّتحايل عليها؛ لذا ؾتد النيب احملافظة على اظتصلحة العامة، وصيانة ألمواؿ آّ
 –وقد يعّزر » يوّلوف العّماؿ ُث يقوموف بعزعتم إذا ضتقتهم شبهة ما، يقوؿ ابن تيمّية: وخلفاءه 

وأصحابو يعّزروف بذلك، وقد يُعّزر بًتؾ  بعزلو عن واليتو، كما كاف النيب  -أي العامل
و، وكذلك األمَت إذا فعل ما يستعظم فعزلو عن إمارتو تعزير استخدامو ... وقطع أجره نوع تعزير ل

 . (92، ص1418) ابن تيمّية،  «لو 
 

 الخاتمة
بعد التَّطواؼ يف رحاب الّشريعة اإلسالمّية ودورىا الفّعاؿ يف مكافحة الفساد اظتايل لدى 

 اظتوظّفُت، أفرزت لنا ىاتو الّدراسة الّنتائج اآلتية:
ّية إىل إجياد اظتوّظف الّصاحل الذي يُعّد لبنة ىذا آّتمع؛ وذلك حبثّو دعوة الّشريعة اإلسالم  -1

 على الّسلوؾ اضتسن، وتنفَته من الوقوع يف مستنقعات الفساد.
أف أوىل خطوات الّشريعة اإلسالمّية يف إصالح فساد اظتوظّفُت، تربيتهم على األخالؽ  -2

 لّذاتّية يف نفوسهم.الّسامية، واطتوؼ من اهلل سبحانو، وتقوية الرّقابة ا
اىتماـ الّشريعة اإلسالمّية بوضع القيود والّضوابط لكسب اظتاؿ، وحّددت أوجو صرفو، وطرؽ  -3

 حفظو ومنائو.
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 أف الوظيفة يف اإلسالـ أمانٌة يف عنق اظتوّظف، يعاقب على إفسادىا والّتفريط فيها.  -4
ى بذؿ العطاء، وتوفَت أف اإلسالـ لو قصب السبق يف حفظ حقوؽ اظتوظّفُت، وحتفيزىم عل  -5

 األمن الوظيفي عتم، والبعد ّٔم عن االؿتراؼ والزّلل.
نصوص الّشريعة مستفيضة يف غتاؿ الوقاية والتّنفَت من الفساد أكثر من استفاضتها يف  أف -6

غتاؿ العقوبات، حيث أعطت ىذه النصوص األولويّة ظتخاطبة الّضمَت وحتريك الوازع الّديٍت، 
 ساد وكّل ما يوصل إليو.ومنعت ُمقّدمات الف
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