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الحمد هلل الواحد األحػد

الفػرد الدػمد

نحمػدش ونشػكرش

أف ما يقضيه في خمقه دادر عف مقتضى حكمته ورحمته
ما هو رحمة لمعباد والببلد

ضراهه ونقمه

المياميف

سبقت رحمته غضبه

نػؤمف بقضػاهه وقػدرش

ال يخمؽ أم ار سػد

نشكرش عمى سػراهه ونعمػه

نعمػـ

وال يقػدر إال

وندػبر عمػى

وندمي عمى نبػي األمػة الرحمػة المةػداة لمعػالميف وآلػه الطيبػيف ودػحابته الرػر

ومف تبعةـ ممف يتوفر فيةـ حسف النية لخدمة الببلد والعباد إلى يوـ الديف .

وبعػػد ف فػػمف ممػػة مسػػميات ومدػػطمحات أطمقػػت عمػػى دػػفة مذمومػػة ومحػػذورة شػػرعا مػػف أجػػؿ

التحايؿ عميةا جنبا إلى جنب بريػة التػرخيص فػي تعاطيةػا أو مػف أجػؿ إباحتةػا وهػي فػي األدػؿ

مسػميات لمػػا هػػو مبػػاح لكنةػػا افترقػػت عنػػه عنػػد تطبػػؽ آليػػات سػػبؿ الودػػوؿ إلػػى غاياتةػػا التػػي
وضعت في األدػؿ لةػا وسػمكت سػببل أخػر تػؤدي بالنتيجػة إلػى حقيقػة الرشػوة المنةػي عنةػا
وهي عدة مسميات منةاف (هدية أوهبة) ( ,عطية)

(مدػػاريؼ)

(بخشػػيش)

(أجرة)

(رزؽ) ( ,إكرامية)

(مكافأة)

(أتعػػاب) وقػػد رأيػػت أف أكشػػؼ السػػتار عػػف مبلبسػػات معػػاني هػػذش

المدطمحات فأبيف أف الرشوة قد تزيت في اآلونة األخيرة بأزياء شرعية محتشمة حيث إنةػا – ال

تشؼ وال تدؼ  -أو قػد تضػفى عميةػا دػفة دػدقة السػر التػي أخفاهػا المعطػي حتػى -ال تعمػـ
شماله ما تنفؽ يمينه -فأدبحت مستساغة حتى لد كمير مف الموظفيف والمػواطنيف المػراجعيف
لمدواهر والمؤسسات الممتزميف بتعاليـ الديف

ظنا منةـ أف هذا األمر مباح ال شاهبة فيػه  ,وقػد
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جعمت بحمي هذا مف مبلمة مباحث ويتالؼ كػؿ بحػث مػف عػدة مطالػب  ,المبحػث األوؿ ف وذكػرت

فيه ف معػاني مػا حػؿ بػدؿ الرشػوة كالةديػة أو الةبػة  ,والعطيػة واألجػرة  ,والػرزؽ  ,واإلكراميػة ,
والمكافػػأة  ,والمدػػاريؼ  ,والبخشػػيش  ,واألتعػػاب  ,والفػػرؽ بػػيف الةبػػة والةديػػة  ,وبػػيف الةبػػة
والعطيػة ,ومػػا يػدؿ عمػػي معػاني هػػذش األلفػاظ ممػػا حػؿ بػػدؿ الرشػوة فػػي القػرآف الكػػريـ  ,المبحػػث

الماني ف وبينت فيه أحكاـ مػا يػدف وقػد حػؿ بػدؿ لرشػوة لرفػ الظمػـ  ,وحكػـ مػا حػؿ بػدؿ الرشػوة
كالةدايا وما في معناها لمموظفيف  ,الةدايا إلى العواـ ممف ليس لةـ واليػة  ,المبحػث المالػث ف
ووضحت فيه أقواؿ العمماء في تحريـ الةػدايا ومػا فػي معناهػا ممػا حػؿ بػدؿ الرشػوة عمػى الحكػاـ

والمػوظفيف ونحػػوهـ  ,عػدـ التػػورع فػػي قبػوؿ الةػػدايا ومػا فػػي معناهػػا وتاميرهػا فػػي إدارة الدولػػة ,
الوقاية مف آمار قبوؿ ما حؿ بدؿ الرشوة كالةػدايا ومرادفاتةػا  ,أسػاؿ المػولى القػدير أف يػوفقني

فيما كتبت إنه باإلجابة جدير.

المبحث األوؿ ف وفيه مبلمة مطالب ف

معػاني مػػا حػؿ بػػدؿ الرشػوة كالةديػػة أو الةبػة  ,والعطيػػة واألجػرة  ,والػػرزؽ  ,واإلكراميػػة ,

والمكافػػأة  ,والمدػػاريؼ  ,والبخشػػيش  ,واألتعػػاب  ,والفػػرؽ بػػيف الةبػػة والةديػػة  ,وبػػيف الةبػػة
والعطية ,وما يدؿ عمي معاني هذش األلفاظ مما حؿ بدؿ الرشوة في القرآف الكريـ.

المطمػػػػب األوؿ ف الةديػػػػة أو الةبػػػػة  ,والعطيػػػػة واألجػػػػرة  ,والػػػػرزؽ  ,واإلكراميػػػػة  ,والمكافػػػػأة ,
والمداريؼ  ,والبخشيش  ,واألتعاب ف في المرة

وفي الشرع .

جػػاء فػػي لسػػاف العػػرب ف الوهػػاب مػػف أسػػماء اهلل تعػػالى  ,والةبػػة العطيػػة الخاليػػة عػػف األع ػواض

واألغراض فمذا كمرت سمي داحبةا وهابا ولوهوب الرجؿ كمير الةبػاة (ٔ) .ووهبػت لػه هبػة إذا
(ٔ)
"ه ِد َّي ٌة )ٕ( .
أعطيته وأ ْ
ت لمرجؿ كذا باأللؼف بعمت به إليه إكراما فةو َ
َه َد ْي ُ

فالةبػػة إذف ال تخػػرج عػػف معنػػى العطيػػة التػػي ال يرجػػى فػػي مقبمةػػا عوضػػا مػػف الموهػػوب لػػه .

واألجػػرة ف مػػف اسػػتأجرتهف أي اتخذتػػه أجيػ ار  ,وآجرتػػه أو أجرتػػه مقدػػو ار ومممػػه قػػوؿ الزجػػاج فػػي

تفسير قوله تعالى (أف تأجرني مماني حجج) (ٖ)أي دار أجيري)ٗ( .

والػػرزؽ ف بالكسػػر ,مػػا ينتفػ بػػه  ,وقيػػؿ  ,مػػا يسػػوقه اهلل إلػػى الحيػواف لمترػػذي أي  ,مػػا بػػه قػواـ

الجسـ ونماؤش  ,وقد يسمى المطر رزقا)٘(.
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واإلكرامية ف مف المكارمة وهي أف تةػدي إلنسػاف شػيها ليكافهػؾ عميػه وهػي مفاعمػة مػف الكػرـ ,

ورجؿ كريـ وكراـ بضـ الكاؼ وتخفيؼ الراء  ,وكراـ بضـ الكاؼ وتشديد الراء بمعنى

واحد )ٙ(.

والمكافأة ف مف كافأش عمى الشئ مكافأة أي  -جازاش – وكافأ فبلنا مكافأة أي – ماممه –()ٚ

والمدػػاريؼ ف يقػػاؿ لمػػف يميزدػػيرؼ ودػػيرفي ودػػرؼ فةمػػه يدػػرؼ وادػػطرؼ – كسػػب وطمػػب

واختاؿ )ٛ(.

والبخشيش ف أدمةا بقشيش إكرامية  ,والراشف بمعنى واحد)ٜ( .

السير
واألتعاب ف مف التعب وهو شدة العناء يقاؿ أتعبته إتعابا فةو متعب  ,وهواإلعجاؿ في ّ

والسوؽ والعمؿ )ٔٓ(.

وكؿ هذش المدطمحات تسػتعمؿ كسػتار لمرشػوة إف لػـ تكػف هػي الرشػوة بعينةػا كالبخشػيش بالمرػة

العاميػػة الدارجػػة مػػف أجػػؿ أف تكػػوف مقبولػػة مستسػػاغة لػػد آخػػذها وفػػي أعػػيف النػػاس المػػذيف

يحرمونةا كما يعتقدوف.

أما الةبة شرعا ف مدطمح الةبة شرعا ف لقد ذكر الفقةاء عدة تعاريؼ لمةبة منةا ف

عند المالكيػة عرفػت الةبػة بأنةػا ف تمميػؾ متمػوؿ برػرض عػوض إنشػاهي ويعنػوف بػالمتموؿ ,

أخرجوا به تمميؾ غيرش كتمميؾ اإلنكاح  ,وبرير عوض  ,أخرجوا به البي وغيرش مف المعاوضات .

وباإلنشاهي ف أخرجوا الحكـ باستحقاؽ الوارث ؛ ألنه تقرير .

وعند بعض المالكية ف الةبة ف تمميؾ ذي منفعة لوجه المعطى برير عوض(ٔٔ)

وعند الحنفية أف الةبة تمميؾ الماؿ ببل عوض(ٕٔ)

وعند الشافعية عرفوها الةبة بأنةا تمميؾ العيف برير عوض(ٖٔ)

أما الحنابمػة فقػد عرفةػا كميػر مػنةـ بأنةػا ف تمميػؾ فػي الحيػاة بػبل عػوض

وأف الةبػة والةديػة

والعطية معانيةا متقاربة وكمةا تمميؾ في الحياة برير عوض ,قاؿ ابػف قدامػة ف (وجممػة ذلػؾ أف

الةبة والةدية والعطية معانيةا متقاربة وكمةا تمميؾ في الحياة ببل عوض واسـ العطية شػامؿ

لجميعةا وكذلؾ الةبة) (ٗٔ)

لقد تبيف لي بعد عرض ودراسة تعاريؼ الفقةاء لمةبة ومرادفاتةا  ,أف الجمي متفقوف عمى أنةػا
تمميؾ وبرير عوض ,

والتعريؼ الذي أميػؿ إليػه هػو تعريػؼ الحنابمػة  ,لكونػه أعػـ التعػاريؼ  ,حيػث أف بػاقي المػذاهب

جعموا الموهوب عينا مقيدة  ,إما بماؿ واما بمتموؿ واما بذي منفعة  ,لكف السادة الحنابمػة جعمػوا
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الموهوب مطمقا بمعنى -تجوز في أي شيء يوهب في الحيػاة – وفيػه توسػعة فػي الشػرع أمػاـ

الواهبيف والموهوب لةـ .

واهلل أعمـ

المطمب الماني ف الفرؽ بيف الةبة والةدية  ,وبيف الةبة والعطية ف

الةبة ف ما قدد به نف الموهوب  .والةدية ف ما قدد به التودد والتحبب .

الضابط في الذي تدح هبتػه ف كػؿ مػا جػاز بيعػه جػازت هبتػه إال كمػب يقتنػى فةػذا تجػوز

هبته وال يجوز بيعه(٘ٔ)
والةبػػة  ,والةديػػة

والعطيػػة

معانيةػػا متقاربػػة لكػػف اسػػـ (العطيػػة ) شػػامؿ لجميعةػػا

كذلؾ (الةبة) ومف دف شيها لمتقرب إلى المدفوع إليه فةو  -هدية –()ٔٙ

أما الفرؽ بيف الةبة والعطية ف فمف وهب هبة أراد بةا المػواب فةػي عطيػة عمػى وجػه التبػرع فمػـ
تقتض موابا كةبة الممؿ والودية وحديث عمر قد خالفه ابنه وابف عباس فمف عوضػه عػف الةبػة

كانػػت هبػػة مبتػػدأة ال عوضػػا أيةمػػا أدػػاب عيبػػا لػػـ يكػػف لػػه الػػرد واف خرجػػت مسػػتحقة أخػػذها

داحبةا ولـ يرج الموهػوب لػه ببػدلةا فػمف شػرط فػي الةبػة موابػا معمومػا دػح نػص عميػه أحمػد
ألنه تمميؾ بعوض معموـ فةو كالبي )ٔٚ(.

وجػػاء فػػي سػػنف الترمػػذي ( أف أعرابيػػا أهػػد إلػػى رسػػوؿ اهلل دػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ بكػػرة

فعوضه منةػا سػت بكػرات فتسػخط فبمػ ذلػؾ رسػوؿ اهلل دػمى اهلل عميػه وسػمـ فحمػد اهلل

وأمنى عميه مـ قاؿف إف فبلنا أهد إلي بكرة فعوضته منةا بست بكرات ويظؿ ساخطا لقػد
هممت أف ال أقبؿ هدية إال مف قرشي أو أنداري أو مقفي أو دوسي ) ()ٔٛ

وسبب نزوؿ آية الروـ { وما آتيتـ مف ربا ليربو في أمواؿ الناس })ٜٔ(.

هو قدوـ وفد مقيؼ عمى رسوؿ اهلل دمى اهلل عميه وسمـ ومعةـ هديػة فقػاؿف أهديػة أـ دػدقة

فػمف كانػت هديػة فمنمػا يبترػى بةػا وجػػه رسػوؿ اهلل دػمى اهلل عميػه وسػمـ وقضػاء الحاجػػة واف
كانت ددقة فمنما يبترى بةا وجه اهلل عز وجؿ فقالواف ال بؿ هدية  .فقبمةا منةـ وقعد معةـ

يساهمةـ ويساهمونه (ٕٓ) وكانػت غػايتةـ بةػديتةـ أف يمػابوا بأفضػؿ منةػا ومجػازاة النػاس ذالػؾ

الربا الذي اليقبمه اهلل وال يجازي به )ٕٔ(.

وقاؿ ابف عباس ف نزلت في قوـ يعطوف قرابػاتةـ واخػوانةـ عمػى معنػى نفعةػـ والتفضػؿ عمػيةـ
وقاؿ السدي ف نزلت هذش اآلية في ربا مقيؼ ألنةـ كانوا يعمموف بالربا (ٕٕ)
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ونستخمص مما سبؽ ذكرش ف أف الةبػة هػي مػامنح ابترػاءا لممػواب طوعػا بػبل مػؤمرات أخػر  ,أمػا

الةدية فةي أيضا منحة طوعية لكف يقدد منا التودد والتقرب مف المةػد إليػه  ,واذا أبرتػي بةػا

المجازاة بأفضؿ منةا فذلؾ ربا محرـ .

المطمب المالث ف ما يدؿ عمي معاني هذش األلفاظ مما حؿ بدؿ الرشوة في القرآف الكريـف
وردت أحكاـ هذش المعاني في ندوص القرآف الكريـ مبلث مرات هيف

مرة في سورة البقرة وذلػؾ فػي قولػه تعػالىف {وال تػأكموا أمػوالكـ بيػنكـ بالباطػؿ وتػدلوا بةػا

إلػػى الحكػػاـ لتػػأكموا فريقػػا مػػف أم ػواؿ النػػاس بػػاإلمـ وأنػػتـ تعممػػوف}(ٖٕ)

الماهدة في قوله تعالىف {سماعوف لمكذب أكالوف لمسحت}(ٕٗ)

ومػػرتيف فػػي سػػورة

وفي قوله تعالى{وتر كمي ار

مػػػػػنةـ يسػػػػػارعوف فػػػػػي اإلمػػػػػـ والعػػػػػدواف وأكمةػػػػػـ السػػػػػحت لبػػػػػهس مػػػػػا كػػػػػانوا يعممػػػػػوف} (ٕ٘)

فكؿ مف أكؿ األمواؿ بالباطؿ  ,وأكؿ السحت  ,يدؿ عمى تحريـ الرشوة ومافي معناها ممػا
ذكرنا  ,في القرآف الكريـ .

أما مايدؿ عمى أف معاني هذش األلفػاظ فػي السػنة النبويػة أمػه مػف الرشػوة ف فسػيأتي بيانػه

تباعػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ اإلسػػػػػػتدالؿ بتمػػػػػػؾ األحاديػػػػػػث فػػػػػػي شػػػػػػواهد مسػػػػػػاهمةا إف شػػػػػػاء اهلل .

المبحث المالث فما يدف وقد حؿ بدؿ الرشوة لرف الظمـ ,وحكـ ما حؿ بدؿ الرشوة كالةػدايا

وما في معناها لمموظفيف  ,الةدايا إلى العواـ ممف ليس لةـ والية .

المطمػػب األوؿ ف مايػػدف وقػػد حػػؿ بػػدؿ الرشػػوة لرف ػ الظمػػـ .إف مػػف أقسػػاـ أم ػواؿ الرشػػوة عنػػد
الحنفيةف ما يدف بريراإلسـ الدريح وبسبب خوؼ الػداف مػف المػدفوع إليػه عمػى نفسػه ومالػه

وهذا يحؿ لمداف ويحرـ عمػى اآلخػذ ألف دفػ الضػرر عػف المسػمـ واجػب ال يجوزأخػذ المػاؿ فيػه

ليفعؿ الواجب()ٕٙ

واذا أهػػد الرجػػؿ إلػػى رجػػؿ مػػاال بسػػبب أف ذلػػؾ الرجػػؿ قػػد خوفػػه فيةػػدي إليػػه مػػاال ليػػدف

الخوؼ عف نفسه أو يةدي إلى السػمطاف مػاال ليػدف الظمػـ عػف نفسػه أو عػف مالػه وهػذا نػوع ال
يحؿ األخذ ألحد واذا أخذ يدخؿ تحت الوعيد المذكور في هذا الشأف وهؿ يحؿ لممعطي اإلعطاء

عامة المشايخ عمى أنه يحؿ ألنه يجعؿ ماله وقايػة لنفسػه أو يجعػؿ بعػض مالػه وقايػة لمبػاقي ,
ومف ذلؾ أيضا أف يةدي الرجؿ إلى ٍ
رجؿ مػاال ليسػوي أمػرش فيمػا بينػه وبػيف السػمطاف ويعينػه فػي

حاجته وانه عمى وجةيف الوجػه األوؿف أف تكػوف حاجتػه حرامػا وفػي هػذا الوجػه ال يحػؿ لممةػدي
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اإلعطاء وال لممةدي إليه األخذ  ,الوجه المانيف أف تكوف حاجته مباحة وهػذا عمػى وجةػيف أيضػا
الوجه األوؿف أف يشترط أنه إنما يةدي إليه ليعينه عنػد السػمطاف وفػي هػذا الوجػه ال يحػؿ ٍ
ألحػد
األخذ وهؿ يحؿ لممعطي اإلعطاء تكمموا فيه  ,منةـ مف قاؿ ال يحؿ ومنةـ مف قػاؿ يحػؿ والحيمػة

في األخذ ويحؿ اإلعطاء عنػد الجميػ وهػو أف يسػتأجرش دػاحب الحادمػة يومػا إلػى الميػؿ ليقػوـ
بعممه بالماؿ الذي يريد الدف إليه فتدح اإلجارة ويستحؽ األجير األجر مـ المستأجر بالخيػار إف

شاء اسػتعممه فػي هػذا العمػؿ واف شػاء اسػتعممه فػي عمػؿ آخػر وهػذش حيمػة مشػروعة إال أنةػا
تكوف فيما يحؿ اإلستهجار عميه ()ٕٚ

ويجوز إعطاء الرشوة أو ما في معناها عند المالكية إذا خاؼ الظمـ وكاف محققػا وهػي عمػى هػذا

جاهزة لمداف حراـ لآلخذ ويجب تخميص المظموـ عمى كؿ مف قدرعمي ذلؾ )ٕٛ(.

وتدف عند الشػافعية إلبطػاؿ حػؽ أو تنفيػذ باطػؿ  ,وأخػذ الرشػوة ومػا فػي معناهػا حػراـ ولػو

كاف لتحقيؽ حؽ أو إبطاؿ باطؿ  ,وانما التفديؿ في دفعةا لةـ فمف كاف الدف ألجؿ تحقيػؽ حػؽ

أو إبطاؿ جاز ,واف كاف لتحقيؽ باطؿ أو إبطاؿ حؽ فمحرـ ()ٕٜ

وبيف داحب كتاب الشرح الممت أف الرشوة وما في معناها محرمة لمحػديث الدػحيح الػذي لعػف

فيه رسوؿ اهلل األطراؼ المبلمة لمرشوة والذي سبؽ أف خرجناش  ,وألف فيةا فسادا الخمؽ  ,وكونةا
سبب لتريير حكػـ اهلل فػي الرشػوة ومرادفاتةػا مػف قبػؿ القاضػي وغيػرش  ,وألف فيةػا ظممػا وجػو ار ,

وفيةا أكؿ لؤلمواؿ بالباطػؿ  ,ألنػه لػيس مػف حػؽ القاضػي أف يأخػذ شػيهاك عمػى حكمػه  ,لكػف لػو

تعذر إعطاء المستحؽ حقه إال ببذؿ الدراهـ فةؿ يدخؿ هذا في الرشػوة أو ال نقػوؿف نعػـ هػي
رشوة لكػف إممةػا عمػى اآلخػذ دوف المعطػي  ,ألف المعطػي إنمػا بػذلةا ليسػتخرج حقػه ,ألف حقػه

يضػي إذا لػـ يبػذؿ ذلػؾ ويكػوف المعػف عمػى المرتشػي ػ اآلخػذ ػ وقػد نػص عمػى ذلػؾ أهػؿ العمػـ

رحمةـ اهلل وبينوا أف مف بذؿ شيهاك لمودوؿ إلى حقه فميس عميه شيء ويوجػد اآلف مػف يقػوؿ

لئلنسػػاف المطالػػب بحقػػهف إمػػا أف تعطينػػي كػػذا وكػػذا ػ دػراح كة ػ واال فادػػبر وهكػػذا حتػػى يمػػؿ

أمػر ُم مػر ومفسػد لمخمػؽ وألديػانةـ وأبػدانةـ ألنةػـ يػأكموف
ويعطيه غدباك عميه وهذا في الحقيقػة ٌ
السحت(ٖٓ)

قاؿ ابف تيمية رحمه اهلل ف يجوز رشوة العامػؿ لػدف الظمػـ ال لمنػ الحػؽ وارشػاؤش حػراـ فيةمػا

وكذلؾ األسير والعبد المعتؽ إذا أنكر سيدش عتقه لػه أف يفتػدي نفسػه بمػاؿ يبذلػه يجػوز لػه بذلػه

واف لـ يجز لممستولي عميه برير حؽ أخذش مـ قاؿ ف ولةذا قاؿ رسوؿ اهلل دمى اهلل عميه وسمـ

ف (واف أحدهـ ليسألني المسألة فأعطيةا إياش فيخرج بةا متأبطةػا ومػا هػي لةػـ إال نػا ار قػاؿ عمػر
يا رسوؿ اهلل فمـ تعطيةـ قاؿ إنةـ يأبوف إال أف يسألوني ويأبى اهلل لي البخؿ)(ٖٔ)
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مـ قاؿف ومف ذلؾ ما وقى به المرء عرضه فةو ددقة فمو أعطػى الرجػؿ شػاع ار أو غيػر شػاعر

لػػهبل يكػػذب عميػػه أو يةجػػوش أو يػػتكمـ فػػي عرضػػه كػػاف بذلػػه لػػذلؾ جػػاه از  ,أمػػا إذا أهػػد لػػه هديػػة
ليكؼ ظممه عنه أو ليعطيه حقه الواجػب كانػت هػذش الةديػة حرامػا عمػى اآلخػذ وجػاز لمػداف أف

يدفعةا إليه (ٕٖ)

وهنا يبدو أف جمي مف بينا آراهةـ متفقوف عمى جواز إعطاء الرشوة أو ما في معناهػا مػف قبػؿ

مف أراد الحدوؿ عمى حقه أو أراد رف الظمـ عنه أوتجنب الضرر الذي البد مف وقوعه مخػالفيف

بذلؾ مذهب الزيدية الذيف حرموا الرشوة مطمقا(ٖٖ)

ويحرـ أخذ الرشوة ومسمياتةا بجمي دورها التي ذكرناها كما يحػرـ قبولةػا وجةػود الوسػيط بػيف
معطيةػا وآخػذها  ,فعنػد المالكيػة تحػرـ الةديػة إلػى القاضػي ألنةػا رشػوة لػـ يقػؿ بجوازهػا أحػد إذا
أمكف لممةدي خبلص حقه أودف مظممته  ,بخبلؼ مف بػذؿ مػاال لمػف تكمػـ فػي خبلدػه مظممتػه

بجاش أوغيرش فمنه يجوز والحرمة عمى القاضي فقط(ٖٗ) وقاؿ ابف فرحوف وابف عيشػوف ف أجػاز

بعضةـ إعطاء الةدية أوالرشوة إذا خاؼ الظمـ عمى نفسه وكاف محققا

كما قاؿ أبو بكر بف أويس ف يحرـ عمى القاضي أخذ الةدية في األحكػاـ يػدف بةػا حقػا أو يشػةد

بةا باطبل (ٖ٘)

وقسـ الحنفية دور الرشوة ومػا فػي معناهػا أربعػة أقسػاـ يحػرـ فػي جميعةػا أخػذها  ,قػاؿ األميػر

الدنعاني ف والرشوة حراـ باإلجماع سواء كانت لمقاضي أو الحاكـ أوالموظؼ أو لريرهـ()ٖٙ

وقاؿ داحب كتاب البحر الراهؽف ولـ أر قسما يحؿ األخذ فيه دوف الدف – ويقدد بػه الػدف مػف

أجؿ خبلص حقه أو دف مظممة عنه -والذي يحؿ مف الجانبيف هو اإلهداء لمتودد والمحبة كما
درح به في كتاب الخانية وليس هو مف الرشوة()ٖٚ

وعند الشافعية هي حراـ وهػيف مػا يبػذؿ لمقاضػي لػيحكـ بريػر الحػؽ أو ليمتنػ مػف الحكػـ بػالحؽ

واعطاؤها كذلؾ ألنه إعانػة عمػى معدػية أمػا لػو أعطػاش لػيحكـ بػالحؽ جػاز الػدف واف كػاف يحػرـ

عمى القاضي األخذ عمى الحكـ مطمقا أي سواء أعطي مػف بيػت المػاؿ أـ ال ويجػوز لمقاضػي أخػذ

األجرة عمى الحكـ ألنه شرمه عف القياـ بحقه()ٖٛ

أما عند الحنابمة فقد قاؿ ابف قدامةف أما الةديػة والرشػوة فػي الحكػـ ورشػوة العامػؿ فحػراـ بػبل

خػػبلؼ وقػػد قػػاؿ اهلل تعػػالىف { أكػػالوف لمسػػحت } ( )ٖٜونقػػؿ عػػف الحسػػف وسػػعيد بػػف جبيػػر فػػي
تفسير السحت ف أنه الرشوة وقاؿف إذا قبؿ القاضي الةدية بمرت به إلػى الكفػر وفػي الحػديث

الشػػريؼف { لعػػف اهلل الراشػػي والمرتشػػي } وفػػي روايػػة (والػراهش بينةمػػا ) وال ػراهش الػػذي يمشػػي

بينةما(ٓٗ) وعف مسروؽ قاؿف (سألت ابف مسعود عف السحت أهو رشوة فػي الحكػـ قػاؿ ال
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ومف لـ يحكـ بما انزؿ اهلل فألهؾ هـ الكافروف والظالموف والفاسػقوف ولكػف السػحت أف يسػتعينؾ

رجؿ عمػى مظممػة فيةػدي لػؾ فتقبمػه فػذلؾ السػحت) (ٔٗ) وفػي السػحت مبلمػة أقػواؿ  ,أحػدهاف

الرشا والةدايا في الحكـ  ,والمانيف الرشوة في الديف  ,والمالثف الربا(ٕٗ)

ويدخؿ تحت السحت كؿ ماؿ حراـ ال يحؿ كسبه وال أكمه ومف السحت -الربا  -والردب

والقمار -والسرقة -ومةر البري -وممف الخمر -والخنزير -والميتة -واألدناـ -والتماميؿ-
والماؿ المأكوؿ بالباطؿ كمف يسأؿ الناس وهو ليس بحاجة فمف ما يأكمه مف الماؿ يعتبر

سحتاك(ٖٗ) وجمي  -هذش الدورالعشرة  -التي ذكرها الباحث تدخؿ تباعا تحت معنى السحت

إذ هو ماؿ اليحؿ كسبه وال أكمه  ,وألف المرتشي إنما يرتشي ليحكـ برير الحؽ أو ليوقؼ الحكـ
عنه وذلؾ مف أعظـ الظمـ (ٗٗ) إال أنه يجوز لئلنساف  -عند الجمةور  -أف يدف ماال

لمحدوؿ عمى حؽ أو لدف ظمـ أو ضرر ويكوف اإلمـ عمى اآلخذ وال إمـ عمى الداف (٘ٗ)

وقاؿ ابف حزـف ال يحؿ الماؿف الذي يعطيػه المػرء لػيحكـ لػه بباطػؿ أو ليػولي واليػة أو لػيظمـ لػه

إنسانا  -فةذا يأمـ المعطي واآلخذ فأما مف من مف حقه فأعطى ليدف عػف نفسػه الظمػـ فػذلؾ
مباح لممعطي وأما اآلخذ فآمـ وفي كبل الوجةيف فالمػاؿ المعطػى بػاؽ عمػى ممػؾ دػاحبه الػذي

أعطاش كما كاف كالردب وال فرؽ( )ٗٙواستدؿ بحديث رسوؿ اهلل دمى اهلل عميه وسػمـف ( لعػف
اهلل الراشي والمرتشي ) ()ٗٚ

أما عند الزيدية فالرشوة وما في معناها محرمة في جمي دورها حتى عمى دافعةػا لخػبلص

حقه أو لدف مظممته قاؿ الشوكاني ف إف األدؿ في مػاؿ المسػمـ التحػريـ لعمػوـ الخبػر فػي قولػه

تعالى( وال تأكموا أموالكـ بينكـ بالباطؿ)( )ٗٛوفي قوؿ رسوؿ اهلل دمى اهلل عميه وسمـ (ال يحؿ
ماؿ امر ء مسمـ إال بطيبة مف نفسه) ( )ٜٗوقد انضـ إلػى هػذا األدػؿ كػوف الػداف إنمػا دفعػه

ألحد أمريف إما ليناؿ به حكـ اهلل إف كاف محقا وذلػؾ ال يحػؿ ألف المػدفوع فػي مقابمػة أمػر واجػب

أوجب اهلل عز وجؿ عمى الحاكـ الددع به فكيؼ ال يفعؿ حتػى يأخػذ عميػه شػيها مػف الحطػاـ واف
كاف الدف لمماؿ مف داحبه ليناؿ به خبلؼ ما شرعه اهلل إف كػاف مػبطبل فػذلؾ أقػبح ألنػه مػدفوع

في مقابمة أمر محظور(ٓ٘)

لقػػد تبػػيف لػػي مػػف خػػبلؿ عػػرض آراء الفقةػػاء أنػػه الخػػبلؼ بػ ّػيف فػػي تحػػريـ مػػاؿ الرشػػوة ومػػا فػػي
معناها عمى المعطي وعمى اآلخذ والخبلؼ في دافعه مػف أجػؿ خػبلص حقػه أودفػ ظمػـ أو ضػرر
محقؽ الوقوع .

والرأي الذي أميؿ إليه وأراش راجحا هو رأي الجمةورألف فيه تخفيػؼ عمػى كاهػؿ األمػة فػي زماننػا

الػػذي قمػػت فيػػه مقػػة النػػاس ببعضػػةـ  ,وفسػػدت الػػذمـ عنػػد الكميػػريف ممػػف اسػػترموا نفػػوذهـ فػػي
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وظاهفةـ وغيرها فدار داحب الحؽ مأسو ار لرحمة مف عندش حقػه أو لرحمػة مػف ظممػه وال ينػاؿ

حقه أو يدف عنه مظممته أو الضرر الذي هو واق ال محالة إال بماؿ .

قاؿ داحب كتاب غاية األحكاـ ف ومف أعطى مف يعينه عمى الباطؿ ماال أو مف أجؿ إبطػاؿ حػؽ

أو منعه فةو محرـ

أما ما يعطى لدف الظمـ أو التودؿ إلى الحؽ فرير داخؿ فيه (ٔ٘)

وقد ذكر محققوا كتاب تكممة المجموع لئلماـ النووي تحت عنواف –الرشوة واستربلؿ النفػوذ -فػي

الطبعػػة التػػي أعتمػػدتةا فػػي هػػذا البحػػث بعػػض (م ػواد القػػانوف المدػػري) والػػذي أخػػذ بػػه القػػانوف

العراقػػي فيمػػا يتعمػػؽ بػػأمواؿ الرشػػوة كالعطيػػة أو المنفعػػة واسػػتربلؿ النفػػوذ سػواء كانػػت عطيػػة أو
منفعة مف أي نوع أو وعدا بمعطاهةا وما يترتب عميةا مف أحكاـ توافؽ ماذهب اليه الزيدية وهػو

عدـ إعذار داف أمواؿ الرشوة كما هو حكـ اآلخذ  ,ومف هذش المواد ما ياتيف

المادة ٕٖٙف والتي ندةا (يعاقب بالسجف المؤقت كؿ موظؼ عاـ أو قبؿ لنفسػه أو لريػرش

عطيػػػة أو منفعػػػة مػػػف أي نػػػوع أو وعػػػدا بػػػذلؾ ألداء أو لئلمتنػػػاع عػػػف عمػػػؿ إخػػػبلال بواجبػػػات
وظيفته).المادة ٖٖٙف والتي ندةا (يعاقب بالسجف المؤقت كؿ موظؼ عاـ قبػؿ لنفسػه أو لريػرش

عطية أو منفعة مف أي نوع بعػد تمػاـ العمػؿ أو االمتنػاع عنػه إخػبلال بواجبػات وظيفتػه أو تكػوف
العقوبة السجف مدة ال تتجاوز عشر سنوات إذا كاف العمؿ أو االمتناع عنه حقا (ٕ٘)

المطمب الماني ف حكـ ماحؿ بدؿ الرشوة كالةدايا وما في معناها لمموظفيف ف

تدح الةدايا باإليجاب والقبوؿ بأي ديرة تفيد تمميؾ الماؿ ببل عػوض بػأف يقػوؿ الواهػبف

وهبتؾ أو أهديتؾ أو أعطيتؾ ونحو ذلؾ  ,ويقوؿ اآلخرف قبمت  ,قاؿ مالؾ ف ينعقد بالقبوؿ ويجبر

عمى القبض ألف القبض شػرط مػف شػروط دػحة العقػد عنػدش كػالبي سػواء(ٖ٘) وذهػب بعػض

األحناؼ إلى أف اإليجاب كاؼ ببل قبوؿ وهو أدح (ٗ٘)

وير الشافعي اعتبار القبوؿ في الةبة (٘٘) وقاؿ الحنابمةف تدح بالمعاطاة التي تدؿ عميةػا

فقد كاف النبي دمى اهلل عميه وسمـ يةدي ويةد إليه وكذلؾ كاف أدحابه يفعموف

عنةـ أنةـ كانوا يشترطوف إيجابا وقبوال ونحو ذلؾ()٘ٙ

ولـ ينقػؿ

وقاؿ الشوكاني في نيؿ األوطػار ممػؿ مالػؾ ( )٘ٚوقػاؿ ابػف العربػي ف الػذي يةػد ال يخمػو أف

يقدد رد المةدي إليه أو عونه أو ماله فأفضمةا األوؿ

عمى وجه جميؿ

والمالث جاهز ألنػه يتوقػ بػذلؾ الزيػادة

وقد تستحب إف كاف محتاجا والمةدي ال يتكمؼ واال فتكرش

أما الماني أي –

عونػػه – فػػمف كػػاف لمعدػػية فػػبل يحػػؿ وهػػو الرشػػوة واف كػػاف لطاعػػة فيسػػتحب واف كػػاف لجػػاهز
فجاهز()٘ٛ
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وفي سنف أبي داود وغيرش عف النبي دمى اهلل عميػه وسػمـ أنػه قػاؿ ف ( مػف شػف ألخيػه شػفاعة

فأهدي له هدية فقبمةا فقد أتى بابا عظيما مف أبواب الربا ) ( )ٜ٘وسهؿ ابف مسعود رضي اهلل

عنه عف السحت فقاؿ ف هو أف تشف ألخيؾ شفاعة فيةدي لؾ هدية فتقبمةا فقاؿ له ف أرأيت إف

كانػت هديػة فػي باطػػؿ فقػاؿ ف ذلػؾ كفػر { ومػػف لػـ يحكػـ بمػا أنػػزؿ اهلل فأولهػؾ هػـ الكػػافروف }

(ٓ )ٙولةػػذا كػػؿ مػػف أهػػد هديػػة لػػولي أمػػر ليفعػػؿ معػػه مػػا ال يجػػوز كػػاف حرامػػا عمػػى المةػػدي
والمةد إليػه وهػو مػف الرشػوة التػي قػاؿ فيةػا النبػي دػمى اهلل عميػه وسػمـ ف ( لعػف اهلل الراشػي

والمرتشي في الحكـ ) (ٔ)ٕٙ( )ٙ

أما الفرؽ بيف الرشوة والةدية

فمف الرشوة يعطيةا دافعةا لممدفوع إليه بشرط أف يعينه عمى

أمرما أما الةدية فبل شرط فيةا لكنه يبري التقرب إليه والمودة والتحابب

وهدية المستقرض

رشوة أيضا (ٖ )ٙقاؿ رسوؿ اهلل دمى اهلل عميه و سمـ ف ( إذا أقرض أحدكـ قرضا فأهد له
أو حممه عمى الدابة فبل يركبةا وال يقبمه  .إال أف يكوف جر بينه و بينه قبؿ ذلؾ ) (ٗ)ٙ

ومف أقساـ الةدية كما ذكرها أبف هماـ الحنفيف ما هو حبلؿ مف جانب المةدي ومحرـ عمى

اآلخذ وهو أف يةدي الواحد إلى اآلخر ليكؼ عنه الظمـ الذي وق أو سيق عميه (٘)ٙ

وذكر

الخداؼ أيضا عف بعض العمماء رحمةـ اهلل لو أف قاضيا أخذ الرشوة ليحكـ فحكـ كاف حكمه

باطبل ودار معزوال مف القضاء قاؿ الناطقيف قوله كاف حكمه باطبل مجر عمى ظاهرش وأما

قوله دار معزوال معناش أف يعزؿ أال ير أنه لو رد الرشوة وحكـ دح حكمه ولو دار معزوال

الحتيج إلى تقميد آخر كذا ذكرش الناطقي عف تأويؿ رواية الخداؼ والخداؼ لـ يؤوؿ بؿ أخذ

بظاهرها فقاؿ يعزؿ لكف الفتو عمى أنه يستحؽ العزؿ وال ينعزؿ  ,ولو رشاش ليسوي أمرش بيف

السمطاف يحؿ اإلعطاء دوف األخذ والحيمة في حؿ أخذ تمؾ الرشوة أف يقوؿ اآلخذ استأجرني يوما

إلى الميؿ ألقوـ بعممؾ ببدؿ فيستأجرش يدح ولو أعطاش بعدما سو أمرش ونجاش عف ظممه يحؿ

لآلخذ وهو الدحيح

ولو أبرأش عف الديف ليدمح مةمة عند السمطاف ال يب أر وهو رشوة رزؽ

القاضي وأعوانه مقدار كفايته وكفاية أهمه وأعوانه مف بيت الماؿ(٘)ٙ

وهػدايا العمػػاؿ مػػف الرشػوة فقػػد جعػػؿ أبػػو داود بابػا فػػي هػػدايا العمػاؿ وذكػػر بسػػندش أف رسػػوؿ هلل

دمى اهلل عميه وسمـ قاؿف (يا أيةا الناس مف عمؿ منكـ لنا عمى عمؿ فكتمنا منه مخيطػا ()ٙٚ

فما فوقه فةو غؿ يأتي به يوـ القيامة" فقاـ رجؿ مػف األندػار أسػود كػأني أنظػر إليػه فقػاؿف يػا

رسوؿ اهلل! أقبؿ عني عممؾ قاؿف وما ذاؾ قاؿف سمعتؾ تقوؿ كذا وكذا وقاؿف وأنا أقوؿ ذلػؾ ,

مف استعممناش عمى عمؿ فميأت بقميمه وكميرة فما أوتي منه أخذ وما نةى عنه انتةى) ()ٙٛ
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وذكرالبيةقي في سننه عف أبي حميد الساعدي قاؿف قاؿ رسوؿ اهلل دمى اهلل عميه وسمـف (هػدايا

األمراء غموؿ ) ( )ٜٙكما ذكرالبةقي في سػننه عػف عبػد الػرحمف بػف القاسػـ حػدمنا مالػؾ قػاؿف(
أهد رجؿ مف عنه  -نمرقتيف المرأة عمر رضي اهلل عنه

لؾ هاتيف اشتريتةما

فدخؿ عمر فرآهما فقاؿف (مف أيف

أخبريني وال تكذبيني) قالتف بعث بةما إلي فبلف فقػاؿف قاتػؿ اهلل فبلنػا

إذا أراد حاجة فمـ يستطعةا مف قبمي أتاني مف قبؿ أهمػي

فاجتػذبةما اجتػذابا شػديدا مػف تحػت

مف كاف عميةما جالسا فخػرج يحممةمػا فتبعتػه جاريتةػا فقالػتف إف دػوفةما لنػا ففتقةمػا وطػرح

إليةػػا الد ػوؼ وخػػرج بةمػػا فػػأعطى إحػػداهما ام ػرأة مػػف المةػػاجرات وأعطػػى األخػػر ام ػرأة مػػف
األندار ) (ٓ)ٚ

ورو أف عمر بف عبد العزيزقد اشتةى ذات يوـ التفاح فمـ يجد ما يشتري به مف ماله

وبينما هو ساهر م بعض أدحابه أهديت إليه أطباؽ مف التفاح

فتناوؿ واحدا فشمه مـ

ردش إلى مةديه فقيؿ له في ذلؾ قاؿف ال حاجة لي فيه فقيؿ لهف إف رسوؿ اهلل دمى اهلل

عميه وسمـ كاف يقبؿ الةدية وأبو بكر وعمر! فقاؿف إنةا ألولهؾ هدية وهي لمعماؿ
رشوة (ٔ)ٚ

وقد جاء عف أحمد رحمه اهلل أنه إذا أهدي لقاهد الجيش شيء فميس له وحدش دونةـ ,

وذكر ابف كمير في تاريخه أف جيش المسمميف لما ظفروا بالندر عمى إقميـ (تركستاف) وغنموا
شيها عظيما أرسموا م البشر بالفتح هدايا لعمر رضي اهلل عنه فأبى أف يقبمةا وأمر ببيعةا

وجعمةا في بيت ماؿ المسمميف .

ومف أبرز ما جاء في أمر العماؿ والرشوة  ,قدة عبد اهلل بف رواحة لما بعمه رسوؿ اهلل

دمى اهلل عميه وسمـ إلى اليةود في خيبر ليخرص (ٕ )ٚعميةـ رواش مالؾ قاؿف (إف رسوؿ
اهلل دمى اهلل عميه وسمـ يبعث عبد اهلل بف رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبيف يةود خيبر

فجمعوا له حميا مف حمي نساهةـ فقالواف خذ هذا لؾ وخفؼ عنا وتجاوز في القسـ فقاؿ عبد

اهلل بف رواحةف يا معشر اليةود واهلل إنكـ لمف أبرض خمؽ اهلل إلي وما ذاؾ بحاممي عمى أف

أحيؼ عميكـ أما ما عرضتـ مف الرشوة فمنةا سحت فقالواف بةذا قامت السموات واألرض)

(ٖ)ٚ

مف هنا يتبيف لمباحث أف الرشوة يبترى مف وراءها فاهدة أو منفعة دنيوية  ,بينما نجد أف

الةدية اليراد بةا مقابؿ إنما التودد إلى المةد إليه معنويا وقد يبترى بةا المواب في اآلخرة

فتكوف بمعنى العطية أو الددقة.

المطمب المالث ف الةدايا وما في معناها إلى العواـ ممف ليس لةـ والية.
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ينػدب قبػػوؿ الةديػة لريػػر الحػػاكـ حيػث ال شػػبةة قويػػة فيةػا وحيػػث يظػػف المةػد إليػػه أف المةػػدي

أهداش حياء أو في مقابؿ واال لـ يجز القبوؿ مطمقا في األوؿ وكذا في الماني إف لـ يمبه بقػدر مػا
فػي ظنػه بػػالقراهف  ,وينبرػي لممةػػد إليػه التدػػرؼ فػي الةديػة عقػػب ودػولةا بمػػا أهػديت ألجمػػه

إظةا ار لكوف الةدية في محؿ القبوؿ وأنةا وقعت الموق وودػمت وقػت الحاجػة إليةػا واشػارة إلػى

توادؿ المحبة بينه وبيف المةدي حتى أف ما أهداش إليػه لػه مزيػة عمػى غيػرش ممػا هػو عنػدش واف
كاف أعمى وأغمى وال يشترط في ذلؾ ديرة بؿ يكفي البعث واألخذ (ٗ)ٚ

ونقؿ ابف حجر العسقبلني قوؿ فرات بف مسمـ في هذا األمػر فػي فػتح البػاري قػاؿ رحمػه اهللف إف

لـ يكف المةد له حاكما واإلعانة لدف مظممة أو إيداؿ حػؽ فةػو جػاهز ولكػف يسػتحب لػه تػرؾ

األخذ واف كاف حاكما فةو حراـ(٘)ٚ

وقد بيف داحب كتاب سبؿ السبلـ في ذالؾ التفديؿ اآلتي ف

(ٔ) إف هدية غير الحكاـ والعماؿ فمذا تودؿ بةا إلى تحقيؽ ظمـ أو إبطاؿ حؽ فبل خبلؼ بػيف
عمماء اإلسبلـ عمى أنةا حراـ .

(ٕ) أما إذا لـ يتودؿ بةا إلى تحقيؽ ظمػـ أو إبطػاؿ حػؽ وانمػا قدػد بةػا منفعػة لممةػد إليػه
فةي جاهزة ومشروعة .

(ٖ) وهنػػاؾ مػػف أجػػػاز لممةػػدي أف يتودػػػؿ إلػػى حقػػه ومنعةػػػا عمػػى المةػػػد إليػػه  -واسػػػتدؿ
المانعوف بعموـ الندوص الواردة بتحريـ أكؿ أمواؿ الناس بالباطػؿ وبريػر حػؽ ومػف غيػر
طيب نفػس فعػف أبػي هريػرة رضػي اهلل عنػه عػف النبػي دػمى اهلل عميػه وسػمـ قػاؿ (مػف
شف ألخيه شفاعة فأهد له هدية فقبمةا فقد أتى بابا عظيما مف أبواب الربا ) ()ٚٙ

قاؿ األمير الدنعاني عف هذا الحديث ف وفيه دليؿ عمى تحريـ الةدية فػي مقابمػة الشػفاعة

وظاهرش سواء كاف قاددا لذلؾ عند الشفاعة أو غير قادد()ٚٚ

ومنه مف أجاز الرزؽ والةدية لمخطيب قاؿ الديمري ف والخطيػب لػو اتفػؽ أهػؿ البمػد فجعمػوا لػه

رزقا مف أموالةـ عمى أف يتفرغ لفتاويةـ جػازف أمػا الةديػة فقػاؿ أبػو مظفػر السػمعاني لػه قبولةػا

بخبلؼ الحاكـ فمنه يمػزـ حكمػهف قػاؿ أبػو عمػر وينبرػي أف يحػرـ قبولةػا أف كانػت رشػوة عمػى أف
يفتيه بما يريد كما في الحػاكـ وسػاهر مػا ال يقابػؿ بعػوضف قػاؿ الخطيػب وعمػى اإلمػاـ أف يفػرض
لمف ندب نفسه لتدريس الفقه والفتو في األحكاـ ما يرنيه عف اإلحتراؼ ويكوف ذلػؾ مػف بيػت

الماؿ مـ رو بمسنادش أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنه أعطي كؿ رجؿ ممف هذش دػفته ماهػة
دينار في السنة ()ٚٛ
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وقالوا أيضا منةـ ابف تيمية يجوز لممفتي أف يأخذ ما دفعه إليه المستفتي تبرعا ولػه أف يقػوؿ ال

تمزمني الكتابة لػؾ فػمف أردتةػا فاسػتأجرني عميةػا فػمذا اسػتأجرش لشػيء ودفعػه جػاز لػه أخػذش لكػف

األولى التنزش عف ذلؾ اتباعػا ألكػابر السػمؼ والخمػؼ فػي ذلػؾ ويجػوز لمػف عمػـ آخػر كيػؼ يػتمفظ

بعقد نكاح أو نحوش أف يأخذ مف المتعمـ ما يعطيه لػه تبرعػا أو بػأجرٍة كمػا مػر فػي المفتػي  ,وبمػا
ذكرته في المفتي درح السبكي فقاؿ فمف قمت العالـ الذي تعيف عميه تعمػيـ العمػـ أو وجػب فػرض
كفاية ولـ يتعيف هؿ يجوز له قبوؿ األجرة أو الةدية عميه .قمت ف هػذا ممػا اختمػؼ العممػاء فيػه

واألولػػى التنػػزش عنػػه وال يظةػػر التحاقػػه فػػي التحػػريـ بالقاضػػي فػػمف القاضػػي فيػػه ودػػفاف أحػػدهما

الوجوب  ,والماني كونه ناهبا عف اهلل تعالى والعالـ ليس فيه إال األوؿ فقط وال يجوز لمقاضي أف

يأخذ شيها ممػا يتعاطػاش مػف العقػود والفػروض والفسػوخ واف لػـ تكػف هػذش األشػياء أحكامػا بمعنػى
ٍ
مبتدأة ولكف األخذ عميةا ممتن كػالحكـ
أنةا ليست تنفيذا لما قامت به الحجة بؿ إنشاء تدرفات
ألنه ناهب فيةا عف اهلل تعالى كما هو ناهب عنه في الحكـ .

وقػػاؿ آخػػروف ف لممفت ػي قبػػوؿ هديػػة ال الرشػػوة مػػف السػػاهؿ ليفتيػػه بم ػرادش ويجػػوز الوقػػؼ عمػػى
القاضي كما درح به السبكي في الحمبيات بؿ اقتضى كبلمه اإلتفاؽ عميه

وذلؾ أف االذرعي قاؿ في سؤاله عف الددقة عمى القاضي مف أهؿ عممه ممف ال حكومة لػه وال

غرض إال التقػرب إلػى اهلل تعػالى بػذلؾ وقػ فيػه نػزاع والقمػب إلػى التحػريـ أميػؿ لػهبل يتخػذ ذلػؾ
وسيمة إلى الرشا ويفوت المعنى الذي حرمت ألجمه الةديػة وهػو ميػؿ الػنفس  ,هػذا كػبلـ االذرعػي
في السؤاؿ وتبعه شيخنا زكريا رحمه اهلل تعالى في شرح الروض عمى التحريـ كالةديػة

وأجػاب

السبكي فقاؿ ما حادمه ف الذي يظةر لػي جػواز ذلػؾ أي الدػدقة ولػيس عنػدي فيػه نقػ ٌؿ فػاألولى
التنزش عنه بقدر اإلمكاف مـ فرؽ بيف الددقة والةديػة بػأف الدػدقة  -يقدػد بةػا وجػه اهلل تعػالى
فالمتددؽ في الحقيقة داف هلل تعالى ددقته  -أي تق في يد قبوله وموابػه قبػؿ أف تقػ فػي يػد

الفقير فةو آخذ منه ال مف المتددؽ والةدية يقدد بةا  -التودد والميؿ ووجػه المةػد إليػه -

مندوب يماب عميه إذا قدػد بػه وجػه
والميؿ هو المحذور في القاضي فافترقا وكؿ مف هذا والةبة
ٌ
ٍ
وحينهذ فالبلـ في تددؽ هلل (لمممؾ) وفي أهد أو
اهلل تعالى فبل مميز لمددقة عنةما إال مامر
وهػػب هلل تعػػالى (لمتعميػػؿ) فالمتدػػدؽ مممػػ ٌؾ هلل سػػبحانه وتعػػالى كمػػا أف الوقػػؼ ينتقػػؿ إلػػى اهلل
ٍ
وحينهذ فبل منة عمػى المتدػدؽ
سبحانه وتعالى والمةدي ممم ٌؾ لممةد إليه وقد يكوف ألجؿ اهلل
عميه لممتددؽ إذ ال تمميؾ منه له وال يد له عميه وميمه له بسبب ذلؾ ألف القموب جبمت عمػى
حب مف أحسف إليةا بخبل ؼ الةدية فمنةا تستدعي المواب عميةا عادة إمػا ٍ
بمػاؿ أو بريػرش وأطػاؿ

في ذلؾ فمقاؿف ولو حرمنا عمى القاضي الددقة حرمنا عميه الوقؼ ألنه ددق ٌة ()ٜٚ
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فقػد كػاف النبػي دػمى

اهلل عميه وسمـ يقبؿ الةدية ويميب عميةا وكاف يدعو إلى قبولةا ويرغب فيةا فعند اإلمػاـ أحمػد
عف أبي هريرة عف النبي دمى اهلل عميه وسمـ قاؿ ف(مف آتػاش اهلل مػف هػذا المػاؿ شػيها مػف غيػر

رزؽ ساقه اهلل عز وجؿ إليه) (ٓ)ٛ
أف يسأله فميقبمه فمنما هو ٌ
وقد حض الرسوؿ دمى اهلل عميه وسمـ عمى قبوؿ الةدية ولو كانػت شػيها حقيػ ار ومػف مػـ
أر العمماء كراهية ردها حيث ال يوجد مان شرعي  ,فعف أبي هريرة قاؿف قػاؿ رسػوؿ اهلل دػمى

اع ألجبت ) (ٔ)ٛ
اهلل عميه وسمـف (لو أهديت لي ذراعٌ لقبمت ولو دعيت إلى كر ٍ
وعف عاهشة قالتف قمتف يا رسػوؿ اهلل إف لػي جػاريف فػملى أيةمػا أهػدي قػاؿف (إلػى أقربةمػا
منػػؾ بابػػا ) (ٕ )ٛوعػػف أبػػي هريػػرة قػػاؿف قػػاؿ النبػػي دػػمى اهلل عميػػه وسػػمـف ( تةػػادوا فػػمف الةديػػة
تػػذهب وحػػر الدػػدر وال تحقػػرف جػػارة لجارتةػػا ولػػو شػػؽ فرسػػف شػػاش) (ٖ )ٛوقػػد قبػػؿ رسػػوؿ اهلل
دمى اهلل عميه وسمـ هدية الكفار .فقبؿ هدية كسري .وهدية قيدر .وهديػة المقػوقس كمػا أهػد

هو الكفار الةدايا والةبات(ٗ)ٛ

وما يتعمؽ بالموظفيف – كالعماؿ عمى الناس مف قبػؿ السػمطاف بجبايػات األمػواؿ والضػراهب

والقاهميف بأحكاـ السياسة الشرعية في رعاية مدالح النػاس فحكمةػـ حكػـ القضػاة عنػد بعػض

العمماء

فجمي ما يةد إليةـ مف الةدايا

أو يأخذونه مف الناس فػي مقابمػة  -مسػامحتةـ

والترافػػؿ عػػنةـ وتنقػػيص مػػا هػػـ مػػأموروف باسػػتيفاءش مػػف الحقػػوؽ أو التراضػػي عمػػا أمػػروا
بمدػػبلحه فةػػو رشػػوة محرمػػة  ,ومػػا كػػاف غيػػر ذلػػؾ بسػػبب ضػػبط مػػا أخػػذ مػػف النػػاس وتحريػػر
الدفاتر في شػأف ذلػؾ واالحتفػاظ عمػى األمػور حتػى ال تنػدرس وكتابػة التػذاكر والومػاهؽ ووضػ

الختـ واإلسـ  -فميس برشوة  , -وكؿ مف أهدي إليه شػيء مػف أنػواع الةػدايا سػواء سػميت -
عطية أو إكرامية أو مساعدة أو هدية أو أتعابا إلخ-...
يمػػبس أو يركػػب ونحػػو ذلػػؾ مػػف النقػػود أو األم ػواؿ

وسػواء أكػاف ممػا يؤكػؿ أو يشػرب أو

وس ػواء كػػاف المةػػد إليػػه لػػه جػػاش وكممػػة

مقبولة عند حاكـ أو قاض ونحو ذلؾ أو لـ يكف له ذلؾ وسواء كاف عالما أو دالحا أو جػاهبل

أو داحب معرفة ونحو ذلؾ مف أنواع الناس أو الذي أهد كاف له طمػ فػي قضػاء حاجػة عنػد
حاكـ أو غيرش أو شفاعة في أي أمر كاف مف األمور

سواء ذكر حاجته أو لـ يػذكرها فػمف ذلػؾ

في جمي هذش المساهؿ _ إذا كاف بينةما شرط ممفوظ تكمـ به أي منةما ورضا به اآلخػر _ فةػو

رشوة اليحؿ أخذها
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واذا لـ يكف ذلػؾ شػرط ممفػوظ لكػف فةػـ كػؿ منةمػا أف تمػؾ الةديػة فػي مقابمػة أمػر مخدػوص _
فميس ذلؾ برشوة _ وال يحرـ قبوله بؿ هو هبة وهدية مسػتحبة أرشػد إليةػا رسػوؿ اهلل دػمى اهلل

عميه وسمـ بأحاديث كميرة

وهذا كمه عند الحنفية (٘)ٛ

أما مف يةب هبة يبتري مممةا هبته وزيادة فقد  ,اختمؼ العمماء فيةا .

فعند المالكيةف قػاؿ المةمػب ف إختمػؼ العممػاء فػيمف وهػب وهبػة يطمػب موابةػا وقػاؿف إنمػا أردت

المواب فقاؿ مالؾ ف ينظر فيه فمف كاف مممه ممػف يطمػب المػواب مػف الموهػوب لػه فمػه ذلػؾ
ممؿف هبة الفقير لمرني وهبة الخػادـ لدػاحبه وهبػة الرجػؿ ألميػرش ومػف فوقػه وهػو أحػد قػولي

الشافعي ,

وقاؿ القاضي أبو بكػر بػف العربػي ف دػريح اآليػة فػي قولػه تعػالى{ ومػا آتيػتـ مػف ربػا ليربػو فػي

أمواؿ الناس } ( )ٛٙفيمف يةب الةبة يطمب الزيادة مف أمػواؿ النػاس فػي المكافػأة  ,وروي عػف

ابف عباس رضي اهلل عنةماف أف هذش اآلية في الرجؿ يةػدي غيػرش هديػة يرجػو أف يمػاب أفضػؿ
منةا

فذلؾ الذي ال يربو عنػد اهلل وال يػؤجر دػاحبه ولكػف ال إمػـ عميػه( )ٛٚوأخػرج مالػؾ

في الموطأف عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنه أنه قػاؿف مػف وهػب هبػة يػر أنػه إنمػا أراد بةػا

المواب فةو عمى هبته يرج فيةا إف لـ يرض منةا ()ٛٛ

وأورد البخاري في دحيحه (باب المكافأة في الةبة) حديث عاهشة رضي اهلل عنةا حيث قالػتف

( كاف رسوؿ اهلل دمى اهلل عميه وسمـ يقبؿ الةدية ويميب عميةا) ()ٜٛ

قاؿ أبو حنيفة ف ال يكوف له مواب إذا لـ يشترط وهوأحد قولي الشافعي (ٓ)ٜ

وقاؿ الشافعيف ذهب عمر في الةبة يػراد موابةػا عمػى هبتػه إف لػـ يػرض منةػا أف لمواهػب الخيػار

حتى يرضى مف هبته ولو أعطى أضعافةا في مذهبه واهلل أعمـ (ٔ)ٜ

وعند الحنابمة فهي عطية عمى وجه التبرع  ,واف شػرط فػي الةبػة موابػا معمومػا دػح ألنػه تمميػؾ

بعوض معموـ كالبي (ٕ)ٜ

المبحث المالث ف أقواؿ العمماء في تحريـ الةدايا وما في معناها مما حؿ بدؿ الرشوة عمى

الحكاـ والموظفيف ونحوهـ  ,عدـ التورع في قبوؿ الةدايا وما في معناها وتاميرها في إدارة الدولة
 ,الوقاية مف آمار قبوؿ ماحؿ بدؿ الرشوة كالةدايا ومرادفاتةا .

المطمب األوؿ ف أقواؿ العمماء في تحػريـ الةػدايا ومػا فػي معناهػا مماحػؿ بػدؿ الرشػوة عمػى

الحكاـ والموظفيف ونحوهـف
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قاؿ الحافظ ابف حجرف أشار ابػف سػيريف بػذلؾ إلػى مػا جػاء عػف عمػر وعمػي وابػف مسػعود

وزيد بػف مابػت مػف قولػه فػي تفسػير السػحت أنػه الرشػوة ومػا فػي معناهػا فػي الحكػـ أخرجػه ابػف

جرير بأسانيد عنةـ (ٖ)ٜوعف أبي بكر الدػديؽ رضػي اهلل عنػه ف عػف النبػي دػمى اهلل عميػه و

سمـ ف (مف نبت لحمه مف السحت فالنار أولى به) (ٗ)ٜ

وقاؿ الحافظ ابف عبد البرف فيه دليؿ عمى أف كؿ ما أخذش الحػاكـ والشػاهد عمػى الحكػـ بػالحؽ أو

الشةادة بالحؽ سحت وكؿ رشوة سحت وكؿ سػحت حػراـ وال يحػؿ لمسػمـ أكمػه وهػذا مػا ال خػبلؼ
فيه بيف عمماء المسمميف .

وقاؿ جماعة مف أهؿ التفسير في قػوؿ اهلل عػز وجػؿف { أكػالوف لمسػحت } (٘ )ٜقػالواف (السػحت

الرشوة في الحكـ ) ()ٜٙ

ونقؿ ابف حجر العسقبلني قوؿ فرات بف مسمـ في هذا الموض في فتح الباري  .قاؿ رحمه اهلل ف

إف المةدي له إف كاف حاكما فةو حراـ ألي سبب كاف ()ٜٚ

وتفدػػػيؿ ذلػػػؾ أف الةديػػػة لمػػػف يشػػػف بشػػػفاعة عنػػػد السػػػمطاف ونحػػػوش ال يجػػػوز ألنةػػػا كػػػاألجرة

والشػػفاعة مػػف المدػػالح العامػػة فػػبل يجػػوز أخػػذ األجػػر عميةػػا  ,وهػػذا مندػػوص عميػػه فػػي السػػنة

المطةرة ( )ٜٛإال أف هذا ربما يحوؿ دوف اإلقداـ عمى الشفاعة في زماننا هػذا حيػث قػؿ دػن

المعػروؼ وفسػػدت بعػػض الػػذمـ وانشػػرؿ النػػاس فيمػػا يػػؤجروف عميػػه مػػف حطػػاـ الػػدنيا دوف مػواب
اآلخرة وليتنا لو نظرنا في فتو اإلماـ النووي التي فيةا المخرج لما نوهنا عنػه قبػؿ قميػؿ  ,فقػد
أفتى(رحمه اهلل ) كما حكى ذلؾ داحب نةاية المحتاج فيمف حبس ظمما فبذؿ ماال لمف يتكمـ في
خبلده بجاهه وغيرش بأنةا جعالة مباحػة وأخػذ عوضػةا حػبلؿ ونقمػه عػف جماعػه مػـ قػاؿ وفػى

ذلػػؾ كمفػػة تقابػػؿ بػػأجرة عرفػا

واعتػػرض أنػػه إذا كػػاف العػػرؼ هػػو الػػذي يبنػػى عميػػه حػػد اإلباحػػة

والمن ػ فػػي العجالػػة فمقتضػػى العػػرؼ الػػذي نعممػػه اليػػوـ أف ذلػػؾ رشػػوة فػػمذا كػػاف دػػاحب جػػاش
يسػػتطي أف يرف ػ ظممػػا وق ػ عمػػى إنسػػاف بجاهػػه وجػػب عميػػه العمػػؿ عمػػى رفعػػه وبػػذلؾ تبطػػؿ

الجعالة ألنةا ال تكوف إال عوضا عما ال يجب عمى العامؿ ()ٜٜ
ولو رشي ليحكـ بالحؽ جاز الدف

واف كاف يحرـ عمى القاضي األخذ عمػى الحكػـ مطمقػا

أي سواء أعطي مف بيػت المػاؿ أـ ال  ,ويجػوز لمقاضػي أخػذ األجػرة عمػى الحكػـ ألنػه شػرمه عػف

القياـ بحقه (ٓٓٔ) فمف كاف الدف ألجؿ تحقيؽ حؽ أو إبطاؿ باطؿ جاز واف كاف لتحقيؽ باطػؿ
أو إبطاؿ حؽ حرـ وهو رشوة (ٔٓٔ)

وقاؿ الشوكاني ف فميحذر الحاكـ المتحفظ لدينه المستعد لموقػوؼ بػيف يػدي ربػه مػف قبػوؿ

هدايا مف أهد إليه بعد توليته القضاء فمف لئلحساف تأمي ار في طب اإلنساف والقموب مجبولة
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عمى حب مف أحسف إليةا فربما مالت نفسه إلى المةدي إليه ميبل يػؤمر الميػؿ عػف الحػؽ عنػد
عروض المخادػمة بػيف المةػدي وبػيف غيػرش والقاضػي ال يشػعر بػذلؾ ويظةػر أنػه لػـ يخػرج عػف

الدواب بسبب ما قد زرعه اإلحساف في قمبػه

والرشػوة ال تفعػؿ زيػادة عمػى هػذا إلػى أف قػاؿ

الشوكاني ف ومف هذش الحيمية امتنعت عف قبوؿ الةدايا بعد دخولي في القضػاء ممػف كػاف يةػدي
إلى قبؿ الدخوؿ فيه بؿ مف األقارب فضبل عف ساهر النػاس

وقػد ذكػر المرزلػي فػي شػرح بمػوغ

المراـ في شرح حديث الرشوة كبلما في غاية السقوط وقاؿ ما معنػاش ف يجػوز أف يرشػي مػف كػاف

يتودؿ بالرشوة أو ما في معناها إلى نيػؿ حػؽ أو دفػ باطػؿ وكػذلؾ قػاؿ ف يجػوز لممرتشػي أف
يرتشي إذا كاف ذلؾ في حػؽ ال يمزمػه فعمػه  -إلػى أف قػاؿ ف وال يرتػر بممػؿ هػذا األمػر إال مػف ال

يعرؼ كيفية االستدالؿ (ٕٓٔ)

المطمب الماني ف عدـ التورع في قبوؿ الةدايا وما في معناها وتاميرها في إدارة الدولة.

لقد جعؿ العمماء لقبوؿ الةدايا وما في معناها شروطا ومراتبةا أهمةاف

أوال ف أف ال يعمػػـ أنػػه أهػػد لػػه خجػػبل وحيػػاء فػػمف عمػػـ أنػػه أهػػد خجػػبل وحيػػاء فمنػػه

يحرـ أف يقبمةا .

مانيا ف أف ال تق موق الرشوة وتتزيا بزيةا .

مالما ف أف ال تكوف الةدية محرمة سواء كاف التحريـ لعينةا أو لحؽ الرير ,ممػاؿ لعينةػا

ف أف يةدي له خم ار  ,مماؿ لحؽ الرير ف أف يعػرؼ أنػه أهػد لػه قػدر سػرقة مػف فػبلف فةنػا ال

يجوز القبوؿ (ٖٓٔ)

وما يرمب فيه قدد نف الموهوب له مػ عػدـ الحاجػة فةػو هبػة واف ظةػر معنػى اإلكػراـ

والمحبػػة فةػػو هديػػة ومػػف ق ػراهف إرادة اإلكػػراـ أف تحمػػؿ الةديػػة إلػػى المةػػدي إليػػه لكنػػه لػػيس
امتيا از تختص به الةدية  ,هذا ما يظةر في التفريؽ بيف هذش المعاني المتقاربة ,

أما الةبة التي يراد بةا المواب فةي معنى منفدؿ ونػوع خػاص مػف الةبػة فةػي عطيػة قدػد

بةا عوض مالي (ٗٓٔ)

قػػاؿ الدػػنعاني فػػي سػػبؿ السػػبلـف الرشػػوة ح ػراـ باإلجمػػاع س ػواء كانػػت لمقاضػػي أو لمعامػػؿ عمػػى

الددقة أو لريرهما وقد قاؿ اهلل تعالىف { وال تأكموا أموالكـ بينكـ بالباطػؿ وتػدلوا بةػا إلػى الحكػاـ

لتأكموا فريقا مف أمواؿ الناس باإلمـ وأنتـ تعمموف } (٘ٓٔ)
واألمواؿ التي تاخذ مف قبؿ القضاة عمى أربعة أقساـ ف

األوؿ ف المحرمة إف كانت ليحكـ له الحاكـ برير حؽ فةي حراـ عمى اآلخذ والمعطي .
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واف كانت ليحكـ له بالحؽ عمى غريمه فةي حراـ عمى الحاكـ دوف المعطي ألنةا

الستيفاء حقه فةي كجعؿ ()ٔٓٙاآلبؽ ( )ٔٓٚوأجرة الوكالة عمى الخدومة  .وقيؿ تحرـ
ألنةا توق الحاكـ في اإلمـ ()ٔٓٛ

الماني ف المباحة وفيةا أرب مراتبف

األولىف هدية مف شخص يةاديه قبؿ واليته وليس له حكومة يعني جرت العادة أنه إذا قدـ مف

سفر أهد إليه هدية واذا حدمت عندش مناسبة أهد إليه هدية وما أشبه ذلؾ فةذا ال بأس
به لبعدش بعداك تاماك عف الرشوة واألدؿ الحؿ.

المانيةف رجؿ أهد عميه هدية وليس ممف عادته أف يةاديه وليس له حكومة فالمذهب ال
يجوز كما درح به المؤلؼ؛ ألنه ليس له عادة والقوؿ المانيف أنه يجوز.

المالمةف أف يةاديه وله حكومة ولـ تكف عادته أف يةاديه فةذا حراـ وال يجوز.

الرابعةف أف يكوف له حكومة ويةاديه وهو ممف جرت عادته بمةاداته مف قبؿ فةذا أيضاك ال

يجوز.

فالمراتب إذاك أربعة واحدة ف تجوز وهي أف يكوف ممف يةاديه قبؿ واليته وليس له حكومة

والمبلمة الباقية ف عمى المذهب ال تجوز والدحيح أف الةدية إذا لـ تكف ممف له حكومة واف لـ
يةادش مف قبؿ فبل بأس بةا.

بقي أف نذكر إذا كاف هذا الرجؿ ممف يةاديه قبؿ واليته وأهد له هدية وكاف له حكومة لكف
ما عمـ بةا القاضي مـ عمـ بعد ذلؾ فةؿ يجب عمى القاضي أف يردها
الجواب هناف نعـ ()ٜٔٓ

القسـ المالث والراب ف األجرة أو الرزؽ

أما األجرة فمف كاف لمحاكـ جراية مف بيت

الماؿ ورزؽ حرمت باإلتفاؽ (يعني حرمت الةدية لمحاكـ باإلتفاؽ) ألنه إنما أجري

الرزؽ ألجؿ اإلشتراؿ بالحكـ فبل وجه لؤلجرة .

واف كانت ال جراية له مف بيت الماؿ جاز له األجرة عمى قدر عممه غير حاكـ فمف أخذأكمر
مما يستحقه حرـ عميه ألنه إنما يعطى األجرة لكونه عمؿ عمبل ال ألجؿ كونه حاكما وال

يستحؽ ألجؿ كونه حاكما شيها مف أمواؿ الناس اتفاقا

عمى أجرة مممه حراـ

فأجرة العمؿ أجرة مممه فأخذ الزيادة

لذا قيؿ إف تولية القضاء لمف كاف غنيا أولى مف تولية مف كاف فقي ار

وذلؾ ألنه لفقرش يدير متعرضا إلى ما ال يجوز له تناوله إذا لـ يكف له رزؽ مف بيت الماؿ

(ٓٔٔ)
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وال يقبؿ هدية ممف لـ يكف له عادة أف يةد إليه قبؿ الوالية لما رو أبو حميد الساعدي قاؿف

استعمؿ رسوؿ اهلل دمى اهلل عميه وسمـ رجبل مف بنى أسد يقاؿ له ابف المتبية عمى الددقة فممػا
قدـ قاؿ هذا لكػـ وهػذا أهػد إلػي فقػاـ النبػي دػمى اهلل عميػه وسػمـ عمػى المنبػر فقػاؿف (مػا بػاؿ
العامؿ نبعمه عمى بعض أعمالنا فيقوؿ هذا لكـ وهذا أهػد إلػيف أال جمػس فػي بيػت أبيػه أو أمػه
فينظر أيةد إليه أـ ال والػذي نفسػي بيػدش ال يأخػذ أحػد منةػا شػيها إال جػاء يػوـ القيامػة يحممػة

عمى رقبته)ٔٔٔ( )...

فدؿ عمى أف ما أهد إليه بعد الواليػة ال يجػوز قبولػه وأمػا مػف كانػت لػه عػادة بػأف يةػد إليػه
قبؿ الوالية برحـ أو مودة فمنه أف كانت له في الحاؿ حكومة لـ يجز قبولةا منه ألنه ال يأخذ في

حاؿ يتةـ فيه واف لـ يكف له حكومة فمف كاف أكمر مما كاف يةد

إليه أو أرف منه لـ يجز له قبولةا ألف الزيادة حدث بالوالية واف لـ يكف أكمر وال أرف مما كػاف
يةد إليه جاز قبولةا لخروجةا عف تسبب الوالية واألولى أف ال يقبؿ لجػواز أف يكػوف قػد أهػد

إليه لحكومة منتظرة (ٕٔٔ)

إف عػػدـ التػػورع فػػي قبػػوؿ الةػػدايا وع ػدـ اإللت ػزاـ بالشػػروط التػػي ذكرناهػػا سػػيؤمر ذلػػؾ فػػي تفشػػي
وانتشار الفساد اإلداري لد الموظفيف وباقي العامميف فػي دواهػر الدولػة ومػف مػـ سػيترؾ الفسػاد

اإلداري بالرشوة أومسمياتةا  ,آما ار كبيرة عمى الدولة في كمير مف شراهحةا

وكما يأتيف

أوالف إف لمفسػػاد اإلداري بالرشػػوة أو مػػا فػػي معناهػػا خطػػر كبيػػر عمػػى النمػػو اإلقتدػػادي  .فػػمف
خفض حجـ الطمب الكمي إمر خفض معدالت اإلستممار سيؤؿ إلى هبوط معػدؿ النمػو اإلقتدػادي

.

مانياف لةا أمر عمػى القضػاء  ,فمػو ارتشػى القاضػي فسػد القضػاء وبفسػاد القضػاء يعػـ الػببلء فػي

مجاؿ الرشوة وغيرها فمف أمف العقوبة أساء األدب .

مالماف الفسػاد اإلداري بالرشػوة أو مسػمياتةا سػيؤمر حتمػا عمػى اإليػرادات الحكوميػة  ,ألف موظػؼ

الدولػػػة عنػػػػد حدػػػوله عمػػػػى كفػػػؿ مػػػػف المػػػاؿ سػػػػوؼ يتنػػػازؿ عػػػػف حػػػد الكفايػػػػة مػػػف الضػػػػراهب
واإلستحداالت الحكومية التي ينبري عميه استحدالةا مف أفراد الدولة أو مؤسسػاتةا وهػو رشػوة

محرمة شرعا .

رابعاف سوؼ يؤمر الفساد اإلداري بسبب اإلرتشاء عمى ظاهرة الفقر وتوزي الدخؿ لمستحقيه

 ,لمفساد اإلداري عواقب وخيمة في زيادة حجـ الفوارؽ بيف ذوي الدخؿ المحػدود و األغنيػاء إلػى

توسي الفجوة بيف األغنياء والفقراء مف أفراد الدولة .
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خامسػػػاف فشػػػو الرشػػػوة أو مػػػا فػػػي معناهػػػا سػػػيحدث ترييػػػ ار جػػػذريا فػػػي العمػػػؿ والتنظػػػيـ واألداء
واألشخاص ونظرة الناس ومقتةـ بالدولة ومؤسساتةا (ٖٔٔ)

المطمب المالث ف الوقاية مف آمار قبوؿ ماحؿ بدؿ الرشوة كالةدايا ومرادفاتةا .

سيتناوؿ الباحث في هذا المطمب شواهد يسيرة مف فيض بحر عميؽ ألشرؼ قدوة لؤلمة بعد نبيه

وخمفاهه الراشديف هو الخميفة عمر بف عبد العزيز  ,مـ يعرج عمى ماينبري القيػاـ بػه وعممػه مػف

أجؿ تفادي ماحؿ بدواهر دوؿ األمـ عامة ودولنا اإلسبلمية عمى وجه الخدوص ,

إحتػػاط الخميفػػة عمػػر بػػف عبػػد العزيػػزمف بػػاب سػػد الػػذراه ومػػف أجػػؿ تحقيػػؽ السػػبلمة مػػف الفسػػاد
اإلداري بالحرص عمى سبؿ الوقاية منه وسد المنافذ عمػى الػذراه والمفسػدات اإلداريػة كػالرش

والخيانػػة وقػػوؿ الػػزور والكػػذب والرشػػوة والةػػدايا لممسػػؤوليف واألمػػراء واإلسػػراؼ وأحتكػػارالوالة
واألم ػراء لممق ػوالت والمعػػامبلت التجاريػػة واعت ػزاؿ ال ػوالة واألم ػراء عػػف النػػاس ومعرفػػة أح ػوالةـ

والظمـ لمناس والجور عميةـ ورف أقواـ ووض آخريف وغير ذلؾ مما يأتيف

أوالف وسػ عمػػى العمػػاؿ فػي أرزاقةػػـ ف فػػأوؿ إجػراء إداري أر فيػػه عمػػر الوقايػة مػػف الخيانػػة أف
وس عمى العماؿ في العطاء رغـ تقتيرش عمى نفسه وأهمه وأراد بذلؾ أف يرنيةـ عػف الخيانػة

وبةذا حقؽ أمريف لةما أهميتةما البالرةف

(ٔ) ػ سد منفذ الخيانة وما يدف العماؿ مف حاجة إلى الخيانة وسرقة أمواؿ المسمميف.
(ٕ) ػ ضماف فراغ الوالة والعماؿ واألمراء إلشراؿ المسمميف وحواهجةـ .

مانيا ػ كاف حريدا جدا عمى أف يقي نفسه ووالته مف الكذب .

مالما ػ اإلمتناع عف أخذ الةدايا والةباتف فنراش قد رد عمى مف قاؿ لهف ألـ يكف رسػوؿ اهلل (دػمى

اهلل عميه وسمـ) يقبؿ الةدية

قاؿ بمى ولكنةا لنا ولمف بعػدنا رشػوة  -..تقػدـ ذكػرش كمػا أنػذر

والته وعماله مف أف يمبي أحد منةـ طمبات الخميفة أو أحد أهمه لشئ التورع فيه ومف ذلؾ مػا

حدث عندما أرسمت فاطمة بنت عبد الممؾ إلى ابف معدي كرب تطمب عسبل مف عسؿ سينيف أو

لبناف فبعث إليه ف وأيـ اهلل لهف عدت لمممةا ال تعمؿ لي عمبل أبدا وال أنظر إلى وجةؾ (ٗٔٔ)

فكاف عمؿ هذا الخميفة المقداـ خيػر ممػؿ أعمػى يحتػذ بػه  ,وخريطػة عمػؿ شػرعي يضػئ طريػؽ

والة األمة الى يوـ أف نمقى اهلل ومف بعدنا يوـ الحساب .

ومف سبؿ الوقاية مػف الفسػاد اإلداري الػذي يحدمػه اإلرتشػاء بمسػمياته ومعالجتػه أيضػا  ,إعػادة

بناء األسس التي يقوـ عميةا مبدأ الكفاية في ترتيب الةيكؿ التنظيمي في الوظاهؼ اإلدارية وكمػا

يأتيف
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أ -تعييف األدمح لمعمؿ إنطبلقا مف مبدأ  -الرجؿ المناسب في المكاف المناسب –.

ب -تبسيط اإلجراءات اإلدارية وأساليب العمؿ اإلداري وطرقه .
ت -تحري سبؿ األمانة والددؽ واإلخبلص.

ث -رف الكفاءة اإلنتاجية لمعماؿ بكؿ الوساهؿ المتاحة والسبؿ .

ج -إختيار األممؿ فاألممؿ ممف يتحموف بالقوة واألمانة في األداء.

ح -تحسيف كميػات وكيفيػات سياسػات الحػوافز والمكافػآت لتشػجي العػامميف وتحفيػزهـ مػف أجػؿ
المضي قدما إلى اتباع سبؿ استزادة البذؿ واإلنتاج .

خ -تدريب الموظفيف والعمؿ عمى تأهيمةـ لما ينبري وتقميدهـ الوظيفة بعد اإلختبار
البلمرشوش بتأميرات سمطوية أو إجتماعية .

د -منح المرتب أو األجػور حسػب مبػدأ وضػوابط حػد الكفايػة المػدروس وتنميػة سػبؿ الكفايػة
اإلدارية.

ذ -الرقابة والمتابعة مف أجؿ سػبلمة توظيػؼ األمػواؿ وعػدـ اسػتربلؿ المػاؿ العػاـ والحفػاظ عمػى
مروات الشعب .

إذف يجػب عمػى والة األمػػورفي كػؿ األزمػػاف والعدػور أف يولػوا أمػر هػػذش األمػة لؤلدػػمح منةػا فػػي

مواقعةا المةمػة إمتمػاال لقولػه جػؿ وعػبل(إف اهلل يػأمركـ أف تػؤدوا األمانػات إلػى أهمةػا واذا حكمػتـ

بيف الناس أف تحكموا بالعدؿ) (٘ٔٔ) فالوالية أمانة يجب أف تؤد إلى ذويةا ممف ودػفةـ اهلل
ورسوله في مدادر تشريعنا الحنيؼ ()ٔٔٙ

الخاتمة

الحمدهلل عمى التماـ  ,والدبلة والسبلـ عمى سيد األناـ  ,مسؾ الختاـ سيدنا وحبيبنا محمد عميه

الدبلة والسبلـ  ,وآله الطيبيف الكراـ  ,بعد أف انتةيت بعوف اهلل تعالى مف كتابة بحمي المتواض

هذا فمف أهـ النتاهج التي تودمت اليةا هي ف

ٔ -هناؾ عدة أزياء وتمونات وتسميات ندؿ بالتالي إلى أف أغمبةا أو جميةا عناويف لمماؿ
المحرـ أخذش الذي تنطبؽ عميه أحكاـ الرشوة.

ٕ -كؿ الةدايا والعطايا واإلكراميات ومرادفاتةا أوما في معناها إلى الحكاـ والموظفيف مف
(السحت المحرـ) الشؾ فيه عند عمماء األمة .

ٖٕٜ

العدد  ٕٜٓالمجلد األول ٕٗٔٓ

مجلة األستاذ

م ٖ٘ٗٔ هـ

ٖ -يجوز دف الةدية أو العطية أو اإلكرامية وما في معناها مف الواف الرشوة وتسمياتةا
لمف أراد رف الظمـ عنه  ,والجواز لمداف دوف اآلخذ .

ٗ -اليجوز قبوؿ الةدية أو العطية أو اإلكرامية وما في معناها لمحاكـ والموظؼ إال بشروط
عدة ذكرناها حددها الفقةاء بحيث اليخرج القابؿ عف داهرتةا .

٘ -ما يأخذش الكاتب بسبب ضبط ماأخذ مف الناس  ,أوعند تحرير الدفاتروكتابة التذاكر
والوماهؽ  ,أوض الختـ واإلسـ مف قبؿ الموظؼ  ,فةو ليس برشوة .

 -ٙإستحباب قبوؿ الةدايا والعطايا واإل كراميات وما في معناها لرير الحكاـ والموظفيف مف
عامة الناس إذا لـ تكف حياء أو عمى مقابؿ .

 -ٚوقوع تامير الفساد اإلداري بسبب الةدايا والعطايا واإلكراميات ومرادفاتةا أوما في معناها
مف معاني الرشوة  ,وعند عدـ التورع في قبولةا .

واهلل أعمـ
الةوامش والمدادر

ٔ

لساف العرب محمد بف مكرـ بف منظور األفريقي المدري دار دادر -بيروت طٔ ٖٛٓ /ٔ ,

ٕ

المدباح المنير  ,أحمد بف محمد بف عمي الفيومي المقري  ,تحقيؽ يوسؼ الشيخ محمد  ,المكتبة العدرية ٔ.ٖٕٚ/

ٖ

سورة القدص مف اآلية ٕٛ

ٗ

ينظر تاج العروس ٓٔ. ٜٛ/

٘

ينظرالمددر نفسه ٕ٘ , ٖٖ٘/ولساف العرب ٓٔ , ٔٔ٘/ومختار الدحاح ٔ. ٕٙٚ/

ٙ

ينظر لساف العرب ٕٔ. ٘ٔٓ/

ٚ

ينظػػر تػػاج العػػروس ٔ مػػف ج ػواهر القػػاموس أبػػو الفػػيض الممقّػػب بمرتضػػى َّ
ػرزاؽ الحسػػيني (المتػػوفىف
محمػػد بػػف عبػػد الػ ّ
محمػػد بػػف ّ
الزبي ػدي ّ
ٕ٘ٓٔهػ) تحقيؽ مجموعة مف المحققيف

دار الةداية  , ٖٜٛ /وينظر لساف العرب ٔ. ٖٜٔ/

ٛ

لساف العرب . ٜٔٛ/ٜ

ٜ

قاموس المحدث (قاموس عربي إنكميزي) ٔ, ٕٔٙٗ/

ٓٔ ينظركتاب العيف  ,أبو عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراهيدي تحقيؽ ف د.مةدي المخزومي ود.إبراهيـ السامراهي  ,دار ومكتبة الةبلؿ ٕ. ٚٚ/
ٔٔ ينظر مواهب الجميؿ لشرح مختدر خميؿ أبو عبد اهلل محمد بف عبد الرحمف المرربي دار الفكر– بيروت طٕ . ٜٗ \ ٙ .ٖٜٔٛ
ٕٔ البحػػر الراهػػؽ شػػرح كنػػز الػػدقاهؽ زيػػف بػػف إب ػراهيـ بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف بكػػر (ت ٓ ٜٚهػػػ ) دار المعرفػػة بيػػروت
الحقاهؽ شرح كنز الدقاهؽ فخر الديف عمماف بف عمي الزيمعي الحنفي دار الكتاب اإلسبلمي

ٖٖٓ

ٕٛٗ \ ٚ

القاهرة ٖٖٔٔهػػٔٙٔ \ ٖ .

وتبػػيف
وحاشػية رد

العدد  ٕٜٓالمجلد األول ٕٗٔٓ

مجلة األستاذ

م ٖ٘ٗٔ هـ

المختار عمى الدر المختار شرح تنوير األبدار فقه أبو حنيفػة البػف عابػديف دار الفكػر لمطباعػة والنشػر بيػروت ٕٔٗٔهػػ ٕٓٓٓ -ـ \ ٛ
. ٖٕٛ
ٖٔ نةاية المحتاج إلى شرح المنةاج .شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة ابف شةاب الديف الرممي الشةير بالشافعي الدرير دار
الفكر لمطباعة  -بيروت ٔٗٓٗ -هػ ٜٔٛٗ -ـ .ٗٓ٘ \ ٛ
ٗٔ المرني فػي فقػه اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ الشػيباني أبػو محمػد عبػد اهلل بػف أحمػد بػف قدامػة
واإلنداؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ عمى مذهب اإلماـ أحمد بف حنبؿ
(ت٘ٛٛهػ) تحقيؽ محمد حامد الفقي

دار إحياء التػراث العربػي

دار الفكػر – بيػروت .طٔ ٘ٓٗٔ ٕٖٚ/ٙ ,

أبو الحسف عمي بف سميماف بػف أحمػد المػرداوي السػعدي الحنبمػي

بيػروت

 ٔٙٗ/ٚوالمطمػ عمػى أبػواب الفقػه أبػو عبػد اهلل محمػد بػف

أبي الفتح البعمي الحنبمي  ,تحقيؽ محمد بشير األدلبي المكتب اإلسبلمي  -بيروت هػٔٓٗٔ – ٜٔٔٛـ  .صٔ. ٕٜ
٘ٔ إيقاظ اإلفةاـ شرح عمدة األحكاـ إيقاظ األفةاـ شرح عمدة األحكاـ  ,سميماف بف محمد المةيميد السعودية  ,رفحاء ٘.ٙٛ/
 ٔٙاإلنداؼ لممرداوي .ٔ٘ٗ/ٚ
 ٔٚالمرني البف قدامة ٘ , ٖٜٓ/وتفسير القرطبي أبو عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح القرطبي ( ت ٕٗٓٔهػ ) دار
احياء التراث العربي بيروت  -لبناف ٘ٓٗٔ هػ  ٜٔٛ٘ -ـ ٗٔ. ٖٛ-ٖٙ/
ٔٛ

سنف الترمذي  ,أبو عيسى محمد بػف عيسػى الترمػذي السػممي  ,تحقيػؽ أحمػد محمػد شػاكر وآخػروف  ,دار إحيػاء التػراث العربػي – بيػروت ,
٘. ٖٚٓ/

 ٜٔسورة الروـ اآلية .ٖٜ
ٕٓ سنف النساهي الكبر

أبو عبد الرحمف أحمد بف شعيب النساهي

دار الكتب العممية – بيروت طٔ ٔٔٗٔ – ٜٜٔٔ

ٗ.ٖٔ٘/

ٕٔ ينظر جام البياف في تفسير القرآف لمطبري  ,أبو جعفر محمد بف جرير الطبري (ٕٕٗ  )ٖٔٓ -تحقيؽ مكتػب التحقيػؽ بػدار هجػر  ,دار هجػر,
طٔ . ٘ٓ٘/ٔٛ
ٕٕ تفسير القرطبي  ,أبو عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح القرطبي ( ت ٕٗٓٔهػ ) ) دار احياء التراث العربي بيػروت -
لبناف ٘ٓٗٔ .ٖٚ/ٔٗ .
ٖٕ سورة البقرة .ٔٛٛ
ٕٗ سورة الماهدة ٕٗ.
ٕ٘ سورة الماهدة ٕ.ٙ
 ٕٙينظر شرح فتح القدير ابف هماـ الحنفي كماؿ الديف محمد بػف عبػد الواحػد السواسػي مػـ اإلسػكندري (تٛٔٙهػػ) دار الكتػب العمميػة بيػروت –
لبناف ط

ٔ ٕٕٓٓـٕٔٗٗ-هػ  .ٕٖٙ/ٚوالبحر ال ارهؽ .ٕ٘ٛ/ٙ

 ٕٚينظػػر الفتػػاوي الةنديػػة فػػي مػػذهب اإلمػػاـ األعظػػـ أبػػي حنيفػػة النعمػػاف
ٔٔٗٔهػ ٜٜٔٔ -ـ

لمشػػيخ نظػػاـ وجماعػػة مػػف عممػػاء الةنػػد دار النشػػرف دار الفكػػر -

ٖ.ٖٖٔ/

 ٕٛالتاج واإلكميؿ ٗ , ٘ٗٙ/ومنح الجميؿ ٖ ,ٕٕ٘/ومواهب الجميؿ .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٙ

ٖٖٔ

العدد  ٕٜٓالمجلد األول ٕٗٔٓ

مجلة األستاذ

 ٕٜحاشية الدسوقي

محمد عرفة الدسوقي

تحقيؽ محمد عميش

م ٖ٘ٗٔ هـ

دار الفكر بيروت ٗ.ٔٛٔ/

ٖٓ ينظر الشرح الممت  .ٖٓٗ/ٔ٘ ,واإلنداؼ لممرداوي .ٔ٘ٗ/ٚ
ٖٔ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ أحمد بف حنبؿ تحقيؽ شعيب األرنؤوط وآخروف
ٕٖ

مؤسسة الرسالةطٕ ٕٓٗٔهػ ٜٜٜٔـ . ٜٜٔ/ٔٚ

كتب ورساهؿ وفتاو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  ,أحمد عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبو العباس (ت ٕٚٛهػ) تحقيػؽ عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف
قاسـ العادمي النجدي  ,مكتبة ابف تيمية .ٕ٘ٛ/ٕٜ

ٖٖ ينظر نيؿ األوطار .ٕٔٚ/ٜ
ٖٗ ينظػر مػنح الجميػػؿ عمػى مختدػػر سػيد خميػػؿ  ,محمػد عمػيش  ,دار الفكػػر بيػروت ٜٔٗٓهػػػ ٜٜٔٛ -ـ  ,ٗٓ٘ /٘ ,الشػرح الكبيػػر ,أبػو بركػػات
سيدي أحمد الدردير ,تحقيؽ محمد عميش  ,دار الفكر بيروت . ٕٕ٘/ٖ ,
ٖ٘ التاج واألكميؿ  ,أبو عبد اهلل محمد بف يوسؼ بف أبي القاسـ العبػدري (ت  ٜٛٚهػػ ) دار الفكػر -بيػروت  ,طٕ  , ٘ٗٙ/,ٗ ٖٜٔٛمواهػب
الجميؿ لشرح مختدر خميؿ أبو عبد اهلل محمد بف عبد الرحمف المرربي دار الفكر – بيروت طٕ .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٙ .ٖٜٔٛ
 ٖٙسبؿ السبلـ محمػد بػف إسػماعيؿ األميػر الكحبلنػي الدػنعاني (ت ٕٔٔٛهػػ) مكتبػة مدػطفى البػابي الحمبػي

طٗ الرابعػة ٖٜٔٚهػػٜٔٙٓ /ـ

ٗ.ٕٗ/
 ٖٚينظر البحر الراهؽ شرح كنز الدقاهؽ . ٕٛ٘/ٙ
 ٖٛنةايػػة الػػزيف فػػي إرشػػاد المبتػػدهي ف
ٖٔٚٓ/

أبػػو عبػػد المعطػػي محمػػد بػػف عمػػر بػػف عمػػي بػػف نػػووي الجػػاوي

و مرني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنةاج

محمد الخطيب

دارالفكػػر مدينػػة النشػػر

بيػػروت طٔ

الشربيني دار الفكر بيروت ٗ. ٖٜٕ/

 ٖٜسورة الماهدة اآلية ٕٗ .
ٓٗ

المستدرؾ عمى الدحيحيف أبو عبداهلل محمد بف عبداهلل الحاكـ النيسابوري  ,تحقيؽ ف مدطفى عبد القادر عطا  ,دار الكتب العمميػة – بيػروت
الطبعة األولى ٔٔٗٔ – ٓ.ٔٔ٘/ٗ ,ٜٜٔ

ٔٗ السنف الكبر لمبيةقي أبو بكر أحمد بػف الحسػيف بػف عمػي البيةقػي
ٖٗٗٔ هػ

مجمػس داهػرة المعػارؼ النظاميػة الكاهنػة فػي الةنػد ببمػدة حيػدر آبػاد طٔ ػ

ٓٔ.ٖٜٔ/

ٕٗ زاد المسير في عمـ التفسير ,عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي  ,المكتب اإلسبلمي – بيروت طٖ ٗٓٗٔ ٕ.ٖٜٔ/
ٖٗ

فقه التاجر المسمـ وآدابه

األستاذ الدكتور حساـ الديف بف موسى عفانه أستاذ الفقه واألدوؿ-كمية الدعوة وأدوؿ الديف-جامعػة القػدس

المكتبة العممية ودار الطيب لمطباعة والنشر -القدس  /أبوديس
ٗٗ المرني في فقه اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني
٘ٗ ينظراإلنداؼ لممرداوي ٔ٘ٗ/ٚ
ٗٙ

ينظر المحمى

شارع جامعة القدس طٕٔٔٗٙهػٕٓٓ٘-ـ ٔ\٘. ٕٚ

أبو محمد عبد اهلل بف أحمد بف قدامة

والمعامبلت المالية المعادرة في الفكراالقتدادي اإلسبلمي ٔ\ٗ. ٚ

أبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ الظاهري (تٗ٘ٙهػ)

العربي .ٔ٘ٚ/ٜ
ٗٚ

دار الفكر – بيروت  ,طٔ ٘ٓٗٔ.ٔٔٛ/ٔٓ ,

سبؽ تخريجه ص٘.

ٕٖٖ

دار اآلفاؽ الجديدة بيروت

تحقيؽ لجنة إحيػاء التػراث

العدد  ٕٜٓالمجلد األول ٕٗٔٓ

مجلة األستاذ

م ٖ٘ٗٔ هـ

 ٗٛالبقرة اآلية . ٔٛٛ
 ٜٗسنف الدارقطني  ,عمي بف عمر أبو الحسف الدارقطني البردادي (ت ٖ٘ٛهػ) تحقيؽ السيد عبػد اهلل هاشػـ يمػاني المػدني  ,دار المعرفػة بيػروت
ٖٔٛٙهػ ٜٔٙٙ -ـ ٖ.ٕٙ/
ٓ٘ نيؿ األوطار مػف أحاديػث سػيد األخيػار شػرح منتقػى األخبػار محمػد بػف عمػي بػف محمػد الشػوكاني(ت ٕ٘٘ٔ) دار الجيػؿ

بيػروت ٖٜٔٚـ

.ٕٔٚ/ٜ
ٔ٘ غاية اإلحكاـ في أحاديث األحكاـ ابو جعفر محب الديف أحمد بف عبداهلل الطبري (تٜٗٙهػ )تحقيؽ د .حمزة أحمد الزيف
بيروت  -لبناف طٔ
ٕ٘

دار الكتب العمميػة

ٕ٘ٓٓ ـ ٕٔٗٗ -هػ ٘.ٜ٘ٙ/

ينظػػر تكممػػة المجمػػوع شػػرح المةػػذب أبػػو زكريػػا محيػػي الػػديف يحيػػى بػػف شػػرؼ النػػووي (ت ٙٚٙهػػػ)
والدكتور مجدي سرور باسموـ وجماعة

ٖ٘ ينظر بداية المجتةد ونةاية المقتدد
تحقيؽ الشيخ عمي محمد معوض
ٗ٘ ينظر البحر الراهؽ ٗٗٓٔ/

دار الكتب العممية

تحقيػػؽ الشػػيخ عػػادؿ عبػػد الموجػػود

بيروت – لبناف طٔ ٕٓ ـٕٔٗٛ -هػ .ٕٚٗ/ٕٙ

أبو الوليد اإلماـ القاضي محمد بف أحمد بف محمػد بػف أحمػد بػف رشػد القرطبػي األندلسػي (ت٘ ٜ٘هػػ )
والشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود ,دار الكتب العممية بيروت لبناف طٕ ٕٗٓٓـٕٔٗ٘-هػ ص ٓٔ.ٚ

وشرح عمدة األحكاـ

أبو الفتح تقي الديف بف دقيؽ العيد دار الكتب العممية بيروت ٖ. ٕٖٗ/

٘٘ ينظر تكممة المجموع . ٖٗٗ/ٕٙ
 ٘ٙينظر اإلنداؼ لممرداوي  ,ٔٔٛ/ٚوفقه السنة

ٖ.ٖ٘ٙ/

 ٘ٚنيؿ األوطار .ٕٔٓ/ٙ
٘ٛ

فتح الباري بشرح دحيح البخاري فتح الباري شرح دحيح البخاري  ,أبو الفضؿ أحمػد بػف عمػي بػف حجػر العسػقبلني الشػافعي  ,تحقيػؽ أحمػد
بف عمي بف حجر أبو الفضؿ العسقبلني الشافعي  ,دار المعرفة  -بيروت .ٕٕٔ/٘ ٖٜٔٚ

 ٜ٘سنف أبي داود

أبو داود سميماف بف األشعث السجستاني

دار الكتاب العربي ػ بيروت ٖ. ٖٔٙ/

ٓ ٙسورة الماهدة اآلية ٗٗ.
ٔ ٙسبؽ تخريجه صٗ.
ٕٙ

ينظر التاج واإلكميؿ  , .ٕٔٔ/ٙونةاية الزيف ٔ.ٖٚٓ/

ٖ ٙينظر شرح فتح القدير  . ٕ٘ٗ/ٚوالفتاوي الةندية ٖ.ٖٖٔ/
ٗ ٙسنف ابف ماجه  ,أبو عبداهلل محمد بف يزيد القزويني  ,تحقيؽ محمد فؤاد عبػد البػاقي  ,تعميػؽ محمػد فػؤاد عبػد البػاقي دار الفكػر  -بيػروت ,
ٕ. ٖٛٔ/
٘ ٙينظر شرح فتح القدير. ٕٖٙ/ٚ
 ٙٙينظرالدرة الرراء في نديحة السبلطيف والقضاة واألمراء حمود بف إسماعيؿ بف إبراهيـ الجذبتي دار النشر  /مكتبة نزار مدطفى الباز  -الريػاض
 ٔٗٔٚهػٜٜٔٙ -ـ ٔ.ٕٔٓ/ ٙٚالمخيط كمقعد ف ما خيط به  ,ينظر تاج العروس . ٕٛ٘/ٜٔ

ٖٖٖ

العدد  ٕٜٓالمجلد األول ٕٗٔٓ

مجلة األستاذ

م ٖ٘ٗٔ هـ

 ٙٛسنف أبي داود ٖ.ٖٕٚ/
 ٜٙالسنف الكبر لمبيةقي ٖٓٔٔٛ/
ٓ ٚالسنف الكبر لمبيةقي ٓٔ.ٖٔٛ/
ٔ ٚفيض القدير شرح الجام الدرير زيف الديف محمد المدعو بعبد الرؤوؼ بف تاج العارفيف بف عمي المناوي (ت ٖٔٓٔهػ) دار الكتب العمميػة
بيػػروت  -لبنػػاف الطبعػػة األولػػى ٘ٔٗٔ هػػػ ٜٜٔٗ -

 ,ٗ٘ٚ/ٙوتحفػػة الحبيػػب عمػػى شػػرح الخطيػػب ( البجيرمػػي عميالخطيػػب ) سػػميماف بػػف

محمد بف عمر البجيرمي الشافعي ,دار الكتب العممية – بيروت -لبناف –  ٔٗٔٚطٔ هػ ٜٜٔٙ-ـ ٘. ٖٕٛ/
ٕ ٚالخرص ف الحزر والحدس والتخميف أو التقدير  ,ينظر تاج العروس .٘ٗٗ/ٔٚ
ٖ.ٕٙٔ/

ٖ ٚموطأ اإلماـ مالؾ

ٗ ٚنةاية الزيف ٔ. ٖٚٓ/
٘ ٚينظر فتح الباري ٕٕ٘ٔ/

والمعامبلت المالية المعادرة في الفكر اإلقتدادي اإلسبلمي

ٔ.ٖٚ/

 ٚٙسبؽ تخريجه ص. ٕٚ
 ٚٚسبؿ السبلـ ٖ.ٕٗ/
 ٚٛينظر تكممة المجموع شرح المةذب
ٜٚ

ينظر الفتاوي الكبر الفقةية

ٓ ٛمسند أحمد بف حنبؿ

ٔ.ٗٙ/
شةاب الديف أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الةيتمي السعدي األنداري (تٗٗٚهػ) دار الفكر ٗ\٘.ٕٜ

ٖٔ.ٕٜٜ/

ٔ ٛالمددر نفسه ٘ٔ.ٕٜٖ/
ٕ ٛدحيح البخاري ٖ.ٔٔ٘/
ٖ ٛسنف الترمذي

ٗ.ٗٗٔ/

ٗ ٛفقه السنة ٖ.ٖ٘ٚ/
٘ ٛينظر حاشية رد المختار ٖٖ٘ٚ/
الحسيني

والمددر السابؽ ٕٖٗ/ٙ

ودرر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ

عمػي حيػدر

تحقيػؽ المحػامي فةمػي

دار الكتب العممية بيروت_ لبناف ٗ. ٖ٘ٙ/

 ٛٙسورة الروـ اآلية .ٖٜ
 ٛٚينظركفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني  ,أبو الحسف المالكي  ,تحقيػؽ يوسػؼ الشػيخ محمػد البقػاعي  ,دار الفكػر بيػروتٕٔٗٔ ,
ٕ,ٖٖٛ/
 ٛٛموطأ مالؾ  ,مالؾ بف أنس أبو عبداهلل األدبحي
العربية المتحدة

دار القمـ  -دمشؽ

تحقيؽ د .تقي الديف الندوي أستاذ الحديث الشريؼ بجامعة اإلمػارات

طٔ ٖٔٗٔ هػ  ٜٜٔٔ -ـ ٖ , ٕٕٚ/الشرح الكبير لمدردير

 ٜٛدحيح البخاري ٕ.ٜٖٔ /
ٓ ٜحاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنوير األبدار

. ٕٗٓ/ٛ

ٖٖٗ

ٗ\ٗٔٔ  ,وتفسير القرطبي ٗٔ. ٖٛ-ٖٚ/

العدد  ٕٜٓالمجلد األول ٕٗٔٓ

مجلة األستاذ

م ٖ٘ٗٔ هـ

ٔ ٜاألـ  ,أبو عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي (ت ٕٗٓهػ) دار المعرفة بيروت  ,طٕ .ٙٔ/ٗ ٖٜٖٔ ,
ٕ ٜينظر المرني البف قدامة ٘. ٖٜٓ/
ٖ ٜفتح الباري ٗ.ٖ٘ٔ/
ٗ ٜالمستدرؾ عمى الدحيحيف ٗ.ٔٗٔ/
٘ ٜسورة الماهدة اآلية ٕٗ.
 ٜٙفتح الباري ٗ. ٖ٘ٔ/
 ٜٚالمددر نفسه ٕٕ٘ٔ/

وينظرالمعامبلت المالية المعادرة في الفكر االقتدادي اإلسبلمي

 ٜٛينظػػر اإلندػػاؼ لممػػرداوي ٕٔٔٔٗ/
ٜٔٔٙ

ومطالػػب أ ولػػي النةػػى فػػي شػػرح المنتةػػى

ٗ , ٖٛٔ/ومختدر اإلنداؼ والشرح الكبير محمد بف عبد الوهاب

د .سيد حجاب

ٔ.ٖٚ/

مدػػطفى السػػيوطي الرحيبػػاني

المكتػػب اإلسػػبلمي دمشػػؽ

تحقيؽ عبد العزيز بف زيد الرومي

د .محمد بمتػاجي

مطاب الرياض ٔ. ٚٚٚ/

 ٜٜتكممة المجموع شرح المةذب ٘ٔ ,ٕٔٓ/ونةاية المحتاج إلى شرح المنةاج .ٕٗٚ/٘ ,
ٓٓٔ نةاية الزيف ٔ.ٖٚٓ/
ٔٓٔ حاشية الدسوقي ٗ.ٔٛٔ/
ٕٓٔ ينظر نيؿ األوطار .ٔٗٓ/ٜ
ٖٓٔ إيقاظ اإلفةاـ شرح عمدة األحكاـ

٘.ٙٛ/

ٗٓٔ ينظر الخرشي عمى مختدر سيدي خميؿ (تٔٓٔٔهػ)

دار الفكر لمطباعة  -بيروت . ٔٓٔ/ٚ

٘ٓٔ سورة البقرة اآلية .ٔٛٛ
 ٔٓٙالجعؿ بضـ الجيـف األجر عمى الشئ فعبل أو قوال  ,لساف العرب ٔٔ.ٔٔٓ/
 ٔٓٚاآلبػػؽف مػػف أبػػؽ أيف هػػرب  ,واإلبػػاؽف هػػرب العبيػػد وذهػػابةـ مػػف غيػػر خػػوؼ والكػػد والعمػػؿ  ,ينظػػر لسػػاف العػػرب ٓٔ ,ٖ/وجعػػؿ اآلبػػؽ فػػي
اإلدطبلح ف الضاؿ أي التاهه  -جعمػه  -أي مكافػأة الحدػوؿ عميػه أو لمػف يػدؿ عميػه أربعػوف درهمػا  ,تعريفػات ومدػطمحات فقةيػة فػي لرػة
معادرة  ,د .عبد العزيز عزت عبد الجميؿ حسف عضو لجنة الفتو باإلزهر الشريؼ ٔ. ٕٗ/
 ٔٓٛينظر سبؿ السبلـ

ٕٗٔٗ/

وفقه السنة سيد سابؽ (ت ٕٓٗٔ هػ) دار الكتاب العربي بيروت  ,لبناف  ٗٓ٘/ٖ ,وما بعدها .

 ٜٔٓينظر الحاو الكبير  ,العبلمة أبو الحسف الماورد دار الفكر ػ بيػروت  ٖ٘ٙ/ٔٙومػا بعػدها  ,وتكممػة المجمػوع شػرح المةػذب , ٖٔٓ/ٕٓ ,
والشرح الممت  ,أبػو عيسػى محمػد بػف عيسػى الترمػذي السػممي  ,تحقيػؽ أحمػد محمػد شػاكر وآخػروف  ,دار إحيػاء التػراث العربػي – بيػروت ,
٘ٔ.ٖٓٛ/
ٓٔٔ ينظر فقه السنة

ٖ ٗٓ٘/وما بعدها  ,اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع  ,شمس الديف محمد بف أحمد الشػربينى الخطيػب القػاهر الشػافعي

ٗ ,ٖٔٔ /وروضػػة الطػػالبيف وعمػػدة المفتػػيف  ,أبػػو زكريػػا محيػػي الػػديف يحيػػى بػػف شػػرؼ النػػووي (ت ٙٚٙهػػػ) المكتػػب اإلسػػبلمي  ,بيػػروت
٘ٓٗٔ.ٔٗٗ/ٔٔ ,

ٖٖ٘

م ٖ٘ٗٔ هـ

ٕٓٔٗ ٕٓ المجلد األولٜ العدد

مجلة األستاذ

 مدطفى ديب البرا أسػتاذ الحػديث وعمومػه فػي كميػة الشػريعة.تحقيؽ د

ٔٔٔ د حيح البخاري أبو عبداهلل محمد بف إسماعيؿ البخاري الجعفي

. ٕٜٓ/ٖ ٜٔٛٚ ـ-ٓٗٔهػٚ ٖدار ابف كمير اليمامة – بيروت ط
.ٖٖٔ/ٕٙ
. يعقوب السػيد يوسػؼ الرفػاعي و أ. د, واإلدارة الحكومية والتنمية

, ٚ/ٔ هناء يماني

 جامعة دمشؽ-

ٕٔٔ ينظر تكممة المجموع شرح المةذب

ٖٔٔ ينظر الفساد اإلداري وعبلجه مف منظور إسبلمي
.ٖ٘٘/ٔ ٔـٜٜٜ سعد عواد الظفيري طٔ الكويت

 يعقػوب. د,  واإلدارة الحكومية والتنميػة, ٖٗٚ \ٖ عمي محمد محمد الدبلبي.ٗٔٔ ينظر الدولة األموية عوامؿ االزدهار وتداعيات االنةيار د
.ٖٗٓ/ٔ ٔـٜٜٜ  سعد عواد الظفيري طٔ الكويت.السيد يوسؼ الرفاعي و أ
.٘ٛ ٘ٔٔ سورة النساء اآلية
, ٔ٘ٚ/ٔ  ٕٔٗٔهػػ,ٔ دار النشر الػدولي الريػاض ط,  محمد الرضا عبد الرحمف األغبش. د, ٔٔ ينظر تنظيـ العمؿ اإلداري في النظاـ اإلسبلميٙ
. ٖٗٓ ٔـٜٜٜ  سعد عواد الظفيري طٔ الكويت. يعقوب السيد يوسؼ الرفاعي وأ. د, واإلدارة الحكومية والتنمية

Names ( used for bribery) as One of the Most Important
Reasons of Administrative Corruption
Abstract
This paper consists of three sections , the first includes three issues : the meaning
of what is used as brie like gift or bestowal , giving , fee , reward ,expenditures , tip ,
and the difference between bestowal and gift; and between bestowal and giving and
what refers to these words which imply the meaning of the words used for bribery in the
Holy Quran .
The second section also includes the rules of what is paid in the synonymous
names of bribery to raise oppression and the rules of gifts paid to officials and
common people .
The third section enfolds sayings of scientists in prohibiting what is paid as bribes
to rulers , officials and so on , not devoting in accepting bribes and their effects in the
administration of the state , prevention of the impacts of accepting bribes and their
synonymous names.
ضف أثحتثل ذض تذتثله ث تاتثله تاتثللمث تتت ت

ٖٖٙ

