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 المقدمة

ره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا إَن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغف     
وسيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن 

 ال اله اال هللا وحده ال شريك له و
اشهد ان محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه ، وخيرته من خلقه ،المبعوث 

 ين .رحمة للعالمين واماما للمتقين وحجة على الخالئق أجمع
اقتضت حكمة هللا تعالى أن ينزل على عباده كتابا يكون دستورا ينظم شؤون      

الخلق ويحتكمون اليه، في تبادل المنافع بينهم ، بطرق صحيحة معتبرة، ليس 
من  لقد أمرنا هللا تعالى بالسعي لطلب الرزق الحالل في كثير ،5فيها ظلم ألحد

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكُلوْا ِمن َطيِ َباِت َما  ( ه، وقال جلَّ شأن آيات القرآن الكريم
ِ ِإن ُكنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدونَ    (1)( َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروْا لِلِ 

الحالل فقد روى البخاري  وحثنا النبي صلى هللا عليه وسلم على طلب الرزق      
أحدكم حبله فيأتي  ن يأخذأل ))عن أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

يسأل  ها، فيكف هللا بها وجهه، خير له من أنعبُحزمة الحطب على ظهره فيبي
ورغبة مني في أن أسهم في بيان اثر وخطورة الرشوة ) 2(((الناس أعطوه أو منعوه

على المجتمع المسلم والتي تعد احد أهم األمراض وأخطرها  ، في عصرنا، والتي 
، فضال عن كونها مخالفة شرعية ،فهي  مرض لم تسلم  أصبحت تشكل ظاهرة 

منه امة من األمم القديمة والحديثة حيث طغى وعم سائر المواقع الوظيفية في 
المجتمع ، بل هي من أكثر العلل التي عمت بها البلوى، لقلة من يسلم من 

 0التعرض لالبتالء بها
الرشوة من الجانب الشرعي ولقد اطلعت على الكثير من المؤلفات و التى تناولت  

الفقهي والجانب القانوني فوجدت ان بامكاني ان اخدم الموضوع من جوانب اخرى 
قد تسهم في بيانه بيانا ادق يضفي على الموضوع أساليب معالجة واقعية 
مستنبطة من الشريعة الغراء ، وأرجو هللا تعالى أن يوفقني الى ما ساتطرق اليه 
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كما سيبرز لنا بعونه تعالى استقالل األحكام  0اليهامن الصور التي لم يسبق 
الشرعية ومدى أثرها في العالج وفضلها عند  مقارنتها بأثر  القوانين 

في عالج الرشوة وان ال سبيل غير الشرع في الحد منها وتحجيمها على 0الوضعية
توفيق اقل اعتبار وال يوجد داء إال وانزل هللا تعالى له دواء أسأل هللا تعالى ال

 0والسداد 
واقتضى أن يكون البحث من مقدمة واربعة فصول فضال عن الخاتمة  واهم  

 0النتائج
  0الفصل األول : تعريف الرشوة 
  0المبحث األول : تعريفها لغة 

 0المبحث الثاني : تعريفها اصطالحا 
 0الفصل الثاني : أركان الرشوة 

 0المبحث األول : الراشي 
 0لمرتشي المبحث الثاني : ا 

   0المبحث الثالث : الرائش 
 0المبحث الرابع : العوض عن الرشوة 

 0المبحث الخامس : الصيغة 
 0الفصل الثالث : صور الرشوة وقدرها 

  0المبحث األول : صورها 
 0المبحث الثاني : قدرها 

  0الفصل الرابع : اسبابها وسبل مكافحتها 
  0المبحث األول : أسباب انتشار الرشوة 
 0المبحث الثاني : سبل مكافحة الرشوة 

 0المبحث الثالث : متى يجوز دفع الرشوة 
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 الفصل األول : تعريف الرشوة

 تعريف الرشوة
 المبحث االول

الرشوة لغة : يطلـق العرب لفظ الرشوة على رش الدلو ، يقال: رشا الدلو، إذا جعل 
 . ( 3)احد طرفيه له رشاء ، اي حبل ، ويتوصل به الى الماء ويربط به من

وايضا تطلق هذه اللفظة على راس الفرخ حينما يمد راسه ويرفعه الى االعلى 
لتطعمه امه ، ويطلق على ولد الظبي حينما يتحرك ليمشي، وتسمى خيوط اليقطين  

 0وخيوط االعناب اذا امتدت اغصانها  فصارت كالحبال 
ء المشددة فيقال رشوة بفتح والرشوة واحدة الرشا ، وتضبط الرشوة مثلثة الرا    

 0الراء ورشوة بكسر الراء ورشوة بضم الراء ورشاه يرشه رشوا أي اعطاه الرشوة
الرشوة مثلثة الجعل، ورشاه  :(4)وسقيل في المحاباة والجعل؛ قال صاحب القام

أعطاه، وارتشى  الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي 
 0ومن االلفاظ المرادفة للرشوة السحت ماء؛ يتوصل به إلى ال

، أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العـار؛ سـمي بـذلك ألنـه  : الحرام والسحت لغة
: )أســحته(، وقــر   ، ويقــال : )ســحته هللا( أي أهلكــه يســحت البركــة ويــذهبها، يقــال

 كم.أي يستأصلكم ويهلك (5)( َفُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاب  ) بهما في قوله تعالى: 
 (6)أبدا إال جائعا، قاله الفراء ىيقال: )فالن سحوت المعدة( إذا كان ال يلق

ومما يشهد لهـذا المعنـى اللغـوي مـا ثبـت فـي فقـه اللغـة مـن تقـارب المعنـى بتقـارب 
ــدق والطحــن بشــدة، وفيــه  األلفــاظ، والســحت متقــارب مــع الســحق بالقــاو، وهــو ال

، وفيه سحب المرتشـي،  حب بالباءالهالك والتحطيم، وكذلك يشترك مع السحت الس
 ويشترك مع السحر، والرشوة فعل عمل السحر في نفسه.

هــو الحجــر المســتطيل، وســميت بــه الرشــوة  قــال ابــن تيميــة رحمــه هللاأمــا البرطيــل: 
)إذا )جـاء فـي األثـر:  ،ألنها تلجم المرتشـي عـن الـتكلم بـالحق، كمـا يلقمـه الحجـر 

وفـي القـاموس: الترطيـل: تليـين (( ة من الكـوةدخلت الرشوة من الباب خرجت األمان
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 (7)الشعر بالدهن وتكسيره وإرخاؤه وإرساله . (
اذا امتــدت اغصــان الحنظــل قيــل قــد ارشــت أي صــارت كاالرشــية (8)وقــال االصــمعي

وعلى هذا يكون مدار المعنى لهذه الكلمة على الوصـول الـى الحاجـة  0وهي الحبال
ت الفنـون حيـث قـال :هـي فـي اللغـة كـل كما ذكر ذلك صـاحب كشـاو  اصـطالحا 0

ــك شــيئا اخــر ــان تصــنع شــيئا ليصــنع ل ــى الحاجــة بالمصــانعة ب ــه ال   (9)مايتوصــل ب
فالكلمة كما قال ابن حجر الهيتمـي كلهـا راجعـة الـى التوصـل واالمتـداد كمـا يتوصـل 

 (10)بالرشا الممدود بالبئر الى مائها
 

 المبحث الثاني
 تعريف الرشوة في االصطالح

ها اصطالحا :ومما يلـزم التنبيـه عليـه هـو أن مـا ال يوجـد لـه معنـى دقيـق فـي تعريف
اللغة ال يتأتى وجود معنى دقيـق لـه فـي االصـطالح؛ ألن المعنـى اللغـوي أسـبق فـي 
الوضع واالستعمال؛ فإذا جاء الشرع نقل المعنى اللغوي إلى االستعمال الشرعي مـع 

 زيادة شروط ووضع قيود شرعية.
وعرفهــا  (11)ي بقولـه : أنهــا مـا يعطـى  بطـال حــق، او إحقـاق باطـلعرفهـا الجرجـان

وقـال صـاحب  (12)اخر بأنها : اسم للمال الذي يقصد به التوصل الى المهـدى اليـه 
المصباح المنير بأنها : ما يعطيه الشخص الى الحاكم او غيره ليحكم لـه او يحملـه 

بأنهـا كـل مـال دفـع ليبتـاع  على ما يريد  وعرفها ابن العربي فى عارضة االحوذي :
وعرفهـا القرافـي بأنهـا : األخـذ للحكـم   (13)به من ذي جـاه عونـا علـى مـا ال يجـوز 

بغير الحق او  يقاو الحكم، وعرفها ابن حجر العسقالني في فتح الباري: بأنها مـا 
وعرفها غيـرهم : بأنهـا مـا يبـذل لـه لـيحكم بغيـر  (14)يؤخذ بغير عوض ويعاب أخذه 

ويالحظ على هذه التعريفـات أنهـا تـدور  علـى  (15)ليمتنع من الحكم بالحقالحق او 
معنى مشـترك  ،  هـو اخـذ المـال مقابـل عمـل محـرم إذ إَن تعريـف الجرجـاني أخـرج 
كل ما يعطى  حقاق حـق ،  وكـذلك اخـرج كـل مـا يعطـى  بطـال باطـل وبهـذا يكـون 

ن ندخل علـى التعريـف التعريف غير جامع لمفردات المعرو وليس هناك مانع من ا
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مفــردات اخــرى والمتعــارو عليــه عنــد اهــل العلــم ان يكــون التعريــف جامعــا  مانعــا  ، 
وبهذا يكون التوصل الـى الحـق ببـذل المـال ال يعـد رشـوة  وإنمـا هـو مـن بـاب مـا ال 

وبهذه المقارنة بين التعاريف نخلـص إلـى أن أقـرب  (16)يتوصل الى الواجب إال به  
ــاريف الــى حقي ــا ابــن العربــي والهيتمــيالتع ــة الرشــوة همــا تعريف فشــمل تعريــف  0ق

الهيتمــي الحكــم بالباطــل ، والحكــم بــالحق،  وأمــا قولــه للتولــف عنــه فهــو داخــل ال 
باعتبار التولف عن الحكم  سكوتا عن الحـق وتعطـيال  0محالة تحت الحكم بالباطل

يد المعنــى ولســت مــع التعريــف الــذي يحصــر المعنــى بالــدفع للحــاكم النــه ســيق 0لــه
 0الواسع للرشوة والذي سنبينه الحقا بعون هللا تعالى

 
 

 الفصل الثاني
 اركان الرشوة

 المبحث االول : الراشي 
الراشي : وهو الشخص الذي يقوم بدفع الرشوة من ماله للمرتشي ، رجاء الحصول 
على غرضه الذي يرجوه من وراء ذلك الـدفع  ويطلـق عليـه المسـتفيد مـن الـدفع أو 

نتفــع ، ويمكــن ان يكــون الــدفع أو ا عطــاء بدفعــة واحــدة او دفعــات ، وغالبــا مــا الم
تكون صيغة الدفع على مرحلتين ، األولى تسمى مقدما والثانية عند تحقيق الهـدو 

حيث تكون الثقة والمصداقية هنا معدومـة ال محالـة فـأي ثقـة  0من وراء ذلك الدفع
دفعــة واحــدة، وتكــون عمليــة الــدفع  بمــن يرتكــب هــذه الجريمــة، أو ان يكــون الــدفع

 والقبض عبر إحدى الطرق اآلتية : 
 0الطريقة األولى : أن يقوم الراشي بدفع الرشوة الى المرتشي يدا بيد

ـــا معلومـــا متفقـــا  عليـــه بينهمـــا ليأخـــذ المرتشـــي  الطريقـــة الثانيـــة : أن يحـــددا مكان
  0الرشوة

 0الث ويسمى الرائشالطريقة الثالثة : أن يتم إيصالها عن طريق طرو ث
والراشي البد ان تكـون عنده مقومات التكليـف واألهليـة والتـي تتمثـل بالعقـل والبلـو   
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فقد قـال النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم  ) رفـع القلـم عـن المجنـون حتـى  0واالختيار 
ومنهـــا االختيـــار   (17)يفيــق وعـــن الصــبي حتـــى يــدرك وعـــن النــائم حتـــى يســتيقظ(

وهـذا 0خاصة حينما يكـون مضـطرا لـدفع الرشـوة لتحصـيل حقـهفا كراه هنا متصور 
وهنا يتبادر الى الـذهن سـؤال : هـل يسـقط  ا ثـم عـن مـن  0ا كراه غير مختار له 

دفــع رشــوة الــى المرتشــي مضــطرا غيــر مختــار ليحصــل علــى حقــه الــذي ســلب  او 
بي سيسلب منه ويذهب لغيره ان هو امتنع عن الدفع ؟ قـال الشـافعية ومـنهم الخطـا

 0(18)انهم قالوا : ال باس ان يصانع الرجل عن نفسه وماله ان خاو الظلم
أن ابــن مســعود رضــي هللا عنــه ُأخــذ بــأرض الحبشــة ، : وورد فــي)) كنــز العمــال(( 

قــال القرطبـي رحمــه هللا : روي عــن وهــب  (19)0فـأعطى دينــارين  حتــى ُخلـي ســبيله
 انه قيل له: الرشوة حرام   (20)بن منبه 
يء فقال: ال ، إنما يكره من الرشوة أن ترشي لتعطى ما ليس لك أو تـدفع في كل ش

  (21)حقا قد لزمك ، فإما ان ترشي لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس حراما  
ــداء األســير  ــك فــي جــوازه بف ــووي رحمــه هللا  ذل ــام الن ــد شــبه ا م ــر  (22)وق ــد ذك وق

عجــزت عــن إقامــة الحجــة القرافــي: فــي كتابــه الــذخيرة عــن : بعــض العلمــاء : اذا 
 ;الشــرعية فاضــطررت ان تســتعين بــوال يحكــم بغيــر الحجــة الشــرعية أِثــم هــو دونــك 

الن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وتحقيقها ووقوع الظلم والغصب مفسـدة 
ــى دفــع المفســدة بالمفســدة ال ألنهــا مباحــة ولكــن  ــد جــوز الشــارع االســتعانة عل وق

محضور وسيتم التوسع في هذا المعنى في مبحث متى لكونها ضررا أبيح من اجله 
يجــوز دفــع الرشــوة الحقــا،  واذا كــان الحــق الضــائع يســيرا  حرمــت االســتعانة علــى 
تحصــــيله بــــالحجج غيــــر الشــــرعية ألن الحكــــم بغيــــر مــــا امــــر هللا عظــــيم ال يبــــاح 

ى على نقل القرافـي لهـذا القـول الـذي نسـبه الـ (24)وعلق ا مام الحطاب (23)باليسير
بعـــض العلمـــاء )بقولـــه: فتوجيهـــه إيـــاه واقتصـــاره عليـــه يقتضـــي انـــه ارتضـــاه  هللا 

 (25)اعلم(
ان أهلية األداء صفة قدرها هللا سبحانه وتعالى فى ا نسان تجعل تصـرفاته ماضـية 
وصحيحة  وان مسؤولية الراشي تثبت عليه ما دام قد امتلك األهلية الكاملـة وتثبـت 
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لصفات المؤهلة لوقوع الحكـم الشـرعي علـى المكلـف  وقـد عليه األحكام بوجود تلك ا
عد العلماء العقل مناطا ألهلية األداء  فـال أهليـة للمجنـون وال للصـبي غيـر المميـز  
وال للمكره الن هؤالء جميعا ال يدركون مراد الخطاب الشرعي ومقصد الشارع الحكـيم  

الراشـي لـاداء تعنـي ان  وعليـه  فأهليـة0وبهذا  لن يمتثلـوا ألمـر ولـن يجتنبـوا نهـي
    0يكون صالحا لصدور األفعال عنه، لتصح تصرفاته شرعا ، ولتترتب عليه آثارها

 
 

 المبحث الثاني
 المرتشي

ــدفع اليــه ليملكهــا بحيــث يكــون هــو      ــدفع الرشــوة  فت وهــو الشــخص المقصــود ب
ــه  ــدم مــن خالل ــذي أق ــه، وهــو الســبب ال ــك لوصــول الرشــوة الي ــه وذل المقصــود بعين

لراشــي علــى دفــع المــال لــه ، ويطلــق عليــه الــبعض األخــذ  النــه ياخــذ المــال مــن ا
الراشــي ألجــل تقــديم مصــلحة لــه وتحصــيل بغيتــه اذا فكــل مــن اخــذ مــاال او حصــل 

  0منفعة  على غير وجه حق  وإنما على سبيل الرشوة فهو المرتشي 
تلـك األهليــة  وللمرتشي أيضا  شروط ، كما للراشي إن تـوفرت فيـه يكـون بـذلك قـد ام

،  كالبلو  والعقل الذي هو مناط التكليف ، واالختيـار، بحيـث يكـون للمرتشـي كامـل 
الحرية فـي اخـذ او رد الرشـوة ، وهنـا قـد اتضـح التعريـف بالمرتشـي ، ويتبـادر االن 
الى الذهن ، هل المرتشي يشترط فيـه ان يكـون موظفـا حكوميـا فقـط ؟  فقـد عرفهـا 

تعريفهم اآلتي )قيام أي موظف في الدولـة بأخـذ او قبـول اهل القانون الوضعي في 
او طلب معين له قيمة مادية او معنوية، للقيام بعمل من اختصاصـه بحكـم وظيفتـه 
او االمتناع  عن أداء عمل  مـن اختصاصـه بحكـم وظيفتـه ،  أو ل خـالل علـى أي 

ــه(  ــات وظيفت ــى إقصــاء   (26)نحــو بمقتضــيات واجب ــف سيفضــي ال كــل وهــذا التعري
الجرائم التي تنضـوي تحـت معنـى ومسـمى الرشـوة  وتعطـي المجـال الرتكابهـا مـادام 
المرتشي لـيس موظفـا لـدى الدولـة ا امـا واقـع المجتمـع اليـوم بتعـدد وتنـوع  مرافقـه 

فـي  غير الحكومية يعطيك كما هائال من الصور الواضحة للرشوة والتي سيتم بيانها
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لمؤسسـات غيـر الحكوميـة والخاصـة باتـت  ، ألن اموضع اخـر مـن البحـث بعـون هللا
من الكثرة والتنوع مما ال يمكـن ان يـتم تجاهلـه ، وبهـذا سـيكون هنـاك قصـور كبيـر 
فى تعريف الرشوة ومن اجل هذا تم توسيع مدلول تعريف الرشوة لتالفي هـذا الخلـل  
بحيث يشمل طائفة من العـاملين فـي ميـدان األعمـال الخاصـة ،السـيما بعـد التوسـع 

إنشاء الشركات األهلية والمرافق الخدمية التي ابتعدت تماما ماليـا وقانونيـا عـن في 
الدولة ،ولو رجعنا الـى التعريـف االصـطالحي لوجـدنا ان الرشـوة يـراد بحصـرها علـى 
الحكام والقضاة ، قال ابن حجر الهيتمي: ومما يدل علـى ان الرشـوة ال يخـتص بهـا 

ه احمد عن ابـن حميـد السـاعدي رضـي هللا القضاة  كما صرح بها غير واحد ما روا
ومـا رواه  (27) هـدايا العمـال غلـول(  (عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

أبو داود في سننه عن أبي إمامة  قال :قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم) مـن 
(  شفع لرجـل شـفاعة فأهـدى لـه عليهـا هديـة  فقـد أتـى بابـا  كبيـرا مـن أبـواب الربـا

(28)  
 

 المبحث الثالث
 الرائش

وهذا الركن الثالث في تسلسل الرشوة وأركانها وقد نص علـى تسـميته النبـي صـلى  
 (29)(( مرتشــي  والــرائش الــذي يمشــي بينهمــاهللا عليــه وســلم ))لعــن هللا الراشــي وال

، او  0وقــد ذكــره العلمــاء بأنــه الــذي يســعى بينهمــا يســتزيد لهــذا  ويســتنقص لهــذا
ــذي يســ ــذي ال ــال اخر،هــو الســفير ال ــين الراشــي والمرتشــي ليقضــي أمرهمــا وق عى ب

والكــالم فـــي شــروط الـــرائش ال   (30)يمشــي بينهمـــا يســتزيد هـــذا  ويســتنقص هـــذا 
تختلـف عـن الراشــي والمرتشـي مــن جهـة العقــل واالتصـاو باألهليــة  التامـة  والتــي 

ص عليـه سـيد تجعل تصرفاته مما يحاسب عليها شـرعا  ويترتـب علـى الـرائش مـا نـ
 0الخلق نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم من اللعن وهو الطرد من رحمة هللا

 المبحث الرابع
 العوض عن الرشوة

فإذا علمنا حقيقة الرشوة تبين لنا ، أنها عبارة عن عوض يقدمه الراشي للمرتشـي   
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 رغبة في حصوله على امر محرم في ذاته، وهذا االمر تتعدد صوره كان تكون علـى
هيئــة ماديــة او معنويــة او حتــى وعــد بشــيء قابــل الن يــتم االســتفادة منــه مســتقبال  
بحيث يلزمه تحقيقه بحكم وظيفته وعمله ، من غير أن يأخذ مقابال عليـه، فمـا هـو 
هــذا العــوض الــذي يقدمــه الراشــي ؟ ومــا صــفته؟  تتعــدد هــذه األمــور التــي ذكرناهــا 

به ، وبنفس الوقت تتعـدد وتختلـف ايضـا سالفا بحسب حال الراشي وإمكانياته ومطال
بحسب طبيعة المرتشي وما سيقدمه مـن خدمـة  غيـر شـرعية للراشـي ، وهـذا يعنـي 
ان كـل مـا ينتفـع بـه يصـدق عليــه حكـم الرشـوة ، اذا أعطـي علـى سـبيل المراشــاة ، 

قـال العالمـة  0فيدخل فيها كما ذكرنـا آنفـا  بعـض مـن أنواعهـا ، كـالوالئم والمحابـاة 
وهو أول من تولى مشيخة األزهر : ليس المراد بالهدية حقيقتهـا فقـط  بـل  الخرشي

  (31)كل ما يحصل به االنتفاع( 
 

 المبحث الخامس
 الصيغة

ويقصد بها كل لفظ او هيئـة او تلمـيح يـدل علـى إرادة ونيـة الراشـي والمرتشـي      
مـن طلـب  في تحقيق غاية االثنين، فالرضا عالمة القبول لما يعرض على المرتشي

واللفظ الصريح لهذا الطلب يكون اشد توثيقا  واكبر دليـل علـى الُمضـمر مـن النوايـا 
بين الراشي والمرتشي رغم ان االصل فى القاعـدة الفقهيـة : ان كـل مـن صـدر عنـه 
لفـظ نـص فـي معنـى ، حمــل عليـه، غيـر انهـم اشــترطوا فـي ذلـك ان ال يكـون اللفــظ 

وي لـــيس شـــرطا فـــي الداللـــة علـــى المعنـــى  وذلـــك ان االصـــطالح اللغـــ (32)محـــتمال 
فالعبرة في كل لفظ يكون بالمعنى الذي قصده قائلـه وتلعـب االصـطالحات المتعـارو 
عليها بين الناس بلهجاتهم المختلفة دورا مهمـا  فـي الحكـم علـى المعنـى المـراد مـن 
وراء اللفــظ المطلــوق  وتتضــمن القاعــدة الفقهيــة التاليــة مــا نقصــده : )العبــرة فــي 

ــاني ( ــاظ والمب وهــذه القاعــدة واضــحة ال  (33)التصــرفات للمقاصــد والمعــاني ال لالف
تحتاج الى قرائن او بيان فالراشي هدفه الحصول علـى مبتغـاه وطلبـه مـن المرتشـي 
بائن غير مخفي والرائش  شخص واضح المعالم رغم ان عناصر الرشوة قد يتخلـف 
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رغـم ان هنـاك  0لسائد أحيانا  كثيرة عنها عنصر الرائش فيكون الطلب مباشرا وهو ا
طرقا  اخرى للطلب منهـا الكنايـة  بمعنـى ان يكـون الطلـب لـيس صـريحا  فلـو التفـت 

خـــاطرك أو غيرهـــا مـــن او اطيـــب  الراشـــي الـــى المرتشـــي وقـــال ســـأكرمك او أهـــديك
ولـــو اقبـــل  0االلفـــاظ فـــال تتعـــدى ان تكـــون عرضـــا صـــريحا رغـــم انـــه يبـــدو كنايـــة 

ــى الراشــ ــان الظــرو المرتشــي إل ــة او ســاعدني ف ــي هدي ــال أكرمنــي أو اجعــل ل ي وق
ومنها ايضا الكتابة بان  0صعب او غيرها من االلفاظ التي تدل على الرضا بالرشوة

يكتــب  الراشــي  او المرتشــي كتابــا ، يــذكر فيــه موافقتــه ورضــاه باالرتشــاء  أي ان 
، من الكـالم الملفـوظ   يحل الطلب بالكتابة محل الكالم وبهذا يكون األمر أكثر توثيقا

ـــة الخطـــاب، وان الكتـــاب كالخطـــاب (  0 ـــزل منزل   (34)وقاعـــدة الفقهـــاء )الكتـــاب يَن
 0وللكتابة داللة تضاهي قوة اللفظ كما هو معروو 

 ومن الوسائل االخرى :
 (35)0ا شارة او التلويح

مـر وبحيث يفهم من مدلولها ما يفهم من التصريح والنطق وا شارة هي من االوا   
الحسية التي تقوم بها الحواس وتعد مظهرا  خارجيا  يترجم ما تكنه الـنفس مـن النيـة 

وتحصل ا شارة بأحد أعضاء الجسـم ،  0في إبداء الطلب وتعبر عن ا رادة الباطنة
ــي، أو  ــه ان أعطن ــك تشــير الي ــا لاصــابع كأن ــالكف طي ــا او ب كــالرأس خفضــا أو رفع

واألمــر ال يحتــاج الــى  0بتحريــك الحاجــب او  0بــالعين إغماضــا  مــع خفــض الــرأس 
كثيــر بيــان فــان مــا تعــارو عليــه النــاس واتفقــوا علــى فهمــه بــان يعــد عنــدهم إشــارة 

ــه  ــة او رفــض فيؤخــذ ب ــتهم بغيــر  0موافق ــاء ال ــال يصــح إلق مــع التحــرز الشــديد  ف
  0البي نات الواضحة أو المعتبرة عند اهل الفقه والقانون 

 
 

 الفصل الثالث
 مقدارهاصور الرشوة و 

 المبحث األول : صورها
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ــدفع للعامــل او الموظــف       ــي ت ــا الت ــة والعطاي ــة والهب مــن صــور الرشــوة ، الهدي
ــا نصــون صــريحة فــي الســنة النبويــة  المكلــف مــن قبــل حــاكم الــبالد ووردت فيه
المطهــرة  فمنهــا حــديث أبــي حميــد الســاعدي رضــي هللا عنــه قــال : اســتعمل النبــي 

علـى صــدقة ،  ( 36) مــن بنـي أســد يقـال لــه ابـن اللتبيــة صـلى هللا عليـه وســلم رجـال
فلمــا قــدم قــال : هــذا لكــم وهــذا اهــدي لــي، فقــام النبــي صــلى هللا عليــه وســلم علــى 
المنبر،قال سفيان ايضا :فصعد المنبر فحمد هللا وأثنى عليه ثم قال) مـا بـال العامـل 

وأمــه فينظــر  نبعثــه فيــأتي يقــول : هــذا لــك وهــذا لــي ؟ا فهــال جلــس فــي بيــت أبيــه
أيهدى له أم ال ؟ والذي نفسي بيده ال يـأتي بشـيء إال جـاء بـه يـوم القيامـة يحملـه 
على رقبته ان كان بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تيعر( ثم رفـع يديـه حتـى 

ومنها حديث أبـي حميـدة وغيـره  (38)إبطيه :)أال هل بلغت ؟( ثالثا  (37)رأينا عفرتي 
 0(39) عليه وسلم ) هدايا العمال غلول (عن النبي صلى هللا

وكذلك يلحق بالهدية القراض  ويقصد بـه هنـا تمكـين المرتشـي مـن مـال يتـاجر بـه  
ويلحــق بهــا الضــيافة والمحابــاة والمداهنــة   0وهــو واضــح كالقرضــة المتعــارو عليهــا

والبشاشة في وجه مقترو هـذه الجريمـة  وموجـب هـذا التشـديد فـى النهـي هـو مـن 
وسد لباب الذريعة لدخول الشيطان الـى  0الورع الذي هو من اهم أمور الدين باب 

نفس الراشي والمرتشي والذي سيصـور لهمـا  المحابـاة والرضـى وغيرهـا مـن حبائـل 
وال يخفــى هــذا ا حســاس والشــعور علــى العاقــل  0الشــيطان علــى أنهــا امــر مبــاح  

لطرو عن طلبـه  الـذي فضال عن خطورة ان يضعف المرتشي امام الراشي فيغض ا
هــو باطــل أصــال  ،  خصوصــا إذا كــان المرتشــي حاكمــا او قاضــيا وينــدرج تحــت هــذا 

 (40)االمر كل من يصح او ينطبق عليه حكم المرتشي 
ــوالئم والمظــاهر المســتحدثة فــي  وممــا يلحــق بهــذا االمــر مــن الصــور التبرعــات وال

او تحمـل نفقـات  عصرنا الحاضر من  دفع تكاليف مناسـبة خاصـة تخـص المرتشـي
عملية جراحية له او الحد أبنائه او دفع تكاليف عمرة أو حج وغيرهـا مـن التفرعـات 

   0التي ال تعدو ان تكون حوما حول الحمى 
 

 المبحث الثاني
 قدر الرشوة :
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يختلــف قــدر الرشــوة  بــاختالو الصــور التــي يــتم تقــديمها الــى المرتشــي  وبحســب 
ألجلــه وهنــاك اعتبــار اخــر، وهــو صــفة الراشــي أهميــة االمــر الــذي تــم دفــع الرشــوة 

والمرتشـي مــن الناحيـة الماديــة ، فمـا يدفعــه الغنـي يختلــف عمـا يدفعــه الفقيـر ومــا 
يرضــى بــه الفقيــر المرتشــي قــد ال يرضــى بــه المرتشــي الغنــي او صــاحب المنصــب 
ــي يجــب أخــذها بالحســبان ، أن منصــب الموظــف  ــر، وأيضــا  مــن  األمــور الت الكبي

ك عــن منصــب الحــاكم او القاضــي فهنــاك واليــة أو منصــب وظيفــي يختلــف بــال شــ
يتسل م رأسـها شـخص ال يمكـن لغيـره أن يمضـي تلـك األعمـال وربمـا يكـون هـو فـي 
موقع  أدنى من المدير او الحـاكم او القاضـي او مـن هـم بدرجـة أهميـتهم  فيتعمـد 

خاللـه  وبـذلك  تعطيلها ، وال منفذ اخر يتم المـرور لتلـك المعاملـة او االمـر اال مـن
تتولف تلك المصـلحة علـى إمضـاء او خـتم متعـارو عليـه فـي تلـك الـدائرة وبـنفس 
الوقت يكون نفعها للمرتشي عظيما فضال عن انتفاع الراشي بتلك التسهيالت التـى 
تم تعطيلها لغرض ان يدفع للراشي مبلغا كرشوة  تمامها او لرفعها كما ذكـرت الـى 

ر أنواع الرشوة ، وسنذكر بعون هللا اآلثار السـلبية من هو أعلى منه وهذا من اخط
لجريمــة الرشــوة علــى المجتمــع الحقــا ،مــن اجــل ذلــك نجــد ان قــدر الرشــوة يختلــف 

والــى هــذا أشــار  0بقــدر االمــر الــذي مــن اجلــه تــم دفعهــا او العــوض عــن أدائهــا 
مـة العلماء الى ان : ال فرق بـين القليـل والكثيـر مـن قـدر الرشـوة التـي توجـب الحر 

ومفهوم المال هنا يشمل كل ما ينتفع به ، ولـم يفرقـوا بـين ان  (41)وفسق أصحابها
يبلغ المبلغ ربع دينار  أو اكثر  او من األعيـان  والوعـود والمنـافع المترتبـة عليهـا  
ذلك الن المنافع المالية هـي المقصـود األعظـم مـن سـعي ا نسـان لتحصـيل جميـع 

ــواع االمــوال ــد نهــى هللا (42)أن ــاس بالباطــل، فقــال  وق ــل أمــوال الن عــز وجــل فــي أك
ِإالَّ َأْن َتُكـوَن  َأيَُّها الَّـِذيَن آَمُنـوا اَل َتـْأُكُلوا َأْمـَواَلُكْم َبْيـَنُكْم ِباْلَباِطـلِ  َياوتعالى )  سبحانه

. وقد نهى هللا عز وجل في أكل أموال النـاس بالباطـل، (43) )ِتَجاَرة  َعْن َتَراض  ِمْنُكمْ 
ِإالَّ َأْن َتُكـوَن  َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوا اَل َتـْأُكُلوا َأْمـَواَلُكْم َبْيـَنُكْم ِباْلَباِطـلِ  َيـا : (انهفقال سـبح

َواَل َتـْأُكُلوا َأْمـَواَلُكْم َبْيـَنُكْم ِباْلَباِطـِل  ه : ). وقـال سـبحان(44)) ِتَجـاَرة  َعـْن َتـَراض  ِمـْنُكمْ 
ْثِم َوَأْنـُتمْ اْلُحكَّـاِم  َوُتـْدُلوا ِبَهـا ِإَلـى ـا ِمـْن َأْمـَواِل النَّـاِس ِبـا ِْ . (45)( َتْعَلُمـونَ  ِلَتـْأُكُلوا َفِريق 
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الغيــر لقصــد  والرشــوة مــن أشــد أنــواع أكــل األمــوال بالباطــل؛ ألنهــا دفــع المــال إلــى
الراشـي   :إحالتـه عـن الحـق، وقـد شـمل التحـريم فـي الرشـوة أركانهـا الثالثـة، وهـم

صـلى هللا عليـه وسـلم لعـن هللا  لوسـيط بينهمـا، فقـد قـالوالمرتشـي والـرائش: وهـو ا
  (46)الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما

،  واللعن مـن هللا هـو: الطـرد وا بعـاد عـن مظـان رحمتـه، نعـوذ بـاهلل مـن ذلـك
، كمــا أن الرشــوة مــن أنــواع الســحت المحــرم بــالقرآن  يكــون إال فــي كبيــرة وهــو ال
)   :اليهـود وشـنع علـيهم ألكلهـم السـحت فـي قولـه سـبحانه هللا ، فقـد ذم والسـنة

ْحتِ  َوَتـَرى َكِثيـر ا ِمـْنُهْم )  :عـنهم وكما قـال تعـالى (47)( َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َأكَّاُلوَن ِللسُّ
ــِم ْث ــْئَس َمــا َكــاُنوا َيْعَمُلــوَن  ُيَســاِرُعوَن ِفــي ا ِْ ــْحَت َلِب ْواَل َلــ*   َواْلُعــْدَواِن َوَأْكِلِهــُم السُّ

ْثــمَ  بَّــاِنيُّوَن َواأْلَْحَبــاُر َعــْن َقــْوِلِهُم ا ِْ ــْحَت َلِبــْئَس َمــا َكــاُنوا  َيْنَهــاُهُم الرَّ َوَأْكِلِهــُم السُّ
ْمَنـا َعَلـْيِهمْ )  :. وقال تعالى(48)( َيْصَنُعونَ  َبـات  ُأِحلَّـْت  َفِبُظْلم  ِمَن الَِّذيَن َهـاُدوا َحرَّ َطيِ 

ِهْم َعنْ  ِ َكِثير ا َلُهْم َوِبَصدِ  َبا َوَقْد ُنُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم َأْمـَواَل النَّـاسِ  َسِبيِل َّللاَّ  َوَأْخِذِهُم الرِ 

 (49) (ِ  ِباْلَباِطل

وقـد وردت أحاديـث كثيـرة فـي التحـذير مـن هـذا المحـرم وبيـان عاقبـة مرتكبيــه 
)صـلى هللا  رواه ابـن جريـر عـن ابـن عمـر رضـي هللا عنهمـا عـن النبـي منهـا: مـا

ومـا السـحت؟  : قيـل { كـل لحـم أنبتـه السـحت فالنـار أولـى بـه : قالعليه وسلم( 
)رضـي  وروى ا مـام أحمـد عـن عمـرو بـن العـان ) 50) الرشوة في الحكم } :قال

مـا مـن قـوم يظهـر  : يقول)صلى هللا عليه وسـلم( قال: سمعت رسول هللاهللا عنه( 
 .{ فـيهم الرشـا إال ُأخـذوا بالرعـبيظهر  فيهم الربا إال ُأخذوا بالسنة، وما من قوم

السـحت: الرشـوة فـي الـدين  :قال)رضي هللا عنه(  وروى الطبراني عن ابن مسعود
المغنـي: قـال الحسـن  وقال أبو محمد موفق الـدين بـن قدامـة رحمـه هللا فـي (51)(.

ـْحتِ )   :وسعيد بن جبير في تفسير قولـه تعـالى هـو الرشـوة، وقـال:  ( َأكَّـاُلوَن ِللسُّ
)  (52(بلغت به الكفر؛ ألنه مستعد للحكم بغير ما أنـزل هللا ا َقِبل القاضي الرشوةإذ

ُ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ  َوَمنْ   (53) ( َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل َّللاَّ
فعلينــا كمســلمين ان نبتعــد عــن ســخط هللا  وأســباب غضــبه فــان ال أحــد أغيــر 
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، فعلــى المســلم الحقيقــي ان يجنــب نفســه وأهلــه مــن هللا أال وان حمــا هللا محارمــه
المال الحـرام ألنهـم امانـة فـي عنقـه وكفـى بـه إثمـا  أن ينبـت أجسـادهم مـن الحـرام 

مـن  نـاوأهلي أنفسـناهللا إلـى وقايـة  دعانا. وقد  والسحت واكل أموال الناس بالباطل
َيا َأيَُّهـا  : )ىالنار، والنجاة بها من عذاب هللا وأليم عقابه، حيث قال سبحانه وتعال

َنـار ا َوُقوُدَهـا النَّـاُس َواْلِحَجـاَرُة َعَلْيَهـا َماَلِئَكـةظ ِغـاَلظظ  الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكمْ 
َ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيـْؤَمُرونَ  ِشَدادظ  فعلينـا ان نسـتجيب ألمـر  (54)( اَل َيْعُصوَن َّللاَّ

، قـال  ونحذر أسباب غضبه لنسعد في الدنيا واآلخرة،  ما نهانا عنربنا وننتهي ع
ُســوِل ِإَذا َدَعــاُكْم ِلَمــا ُيْحِيــيُكْم  َيــا َأيَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا)  :هللا تعــالى ِ َوِللرَّ اْســَتِجيُبوا لِلَّ
َ َيُحــوُل َبـْيَن اْلَمــْرِء َوَقْلِبــِه َوَأنَّـُه ِإَلْيــِه  َواْعَلُمـوا َواتَُّقــوا ِفْتَنــة  اَل   * ُتْحَشــُرونَ َأنَّ َّللاَّ

ة   َ َشِديُد اْلِعَقاِب  ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصَّ  (55)(َواْعَلُموا َأنَّ َّللاَّ

يـا سـعد أطـب مطعمـك تكـن مسـتجاب )  : )صـلى هللا عليـه وسـلم( فقال النبـي
م فـي جوفـه مـا يقبـل إن العبد ليقذو اللقمـة الحـرا الدعوة، والذي نفس محمد بيده
 (56)ه(عبـد نبـت لحمـه مـن سـحت فالنـار أولـى بـ مـاهللا منه عمال  أربعين يوما ، وأي  

هللا في جـامع العلـوم والحكـم مـن روايـة الطبرانـي  ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه
المطعم وحلية المأكل مـانع مـن اسـتجابة  . فدل ذلك على أن عدم إطابة رحمه هللا

وبـاال  وخسـرانا  علـى صـاحبه نعـوذ  ، وكفـى بـذلك رفعه إلى هللاالدعاء، حاجب عن 
 .   باهلل من ذلك

 من آثار الرشوة على مصالح المسلمين ظلم الضعفاء وهضم حقوقهم أو إضاعتهاو 

مـن قـاض   أو تأخر حصولها بغير حق ، ومن آثارها أيضا  فساد أخالق مـن يأخـذها
 م يــدفع الرشــوة أو إضــاعتهوموظــف وغيرهمــا وانتصــاره لهــواه، وهضــم حــق مــن لــ

بالكليــة مــع ضــعف إيمــان آخــذها وتعرضــه لغضــب هللا وشــدة العقوبــة فــي الــدنيا 
هللا سبحانه يمهل وال يغفل، وقد يعاجل الظالم بالعقوبـة فـي الـدنيا قبـل  واآلخرة، فإن

 . اآلخرة
 الفصل الرابع

 أسبابها وسبل مكافحتها
خلو أي مجتمع من المجتمعات من يكاد ي ال الرشوة آفة مجتمعية قديمة مستجدة

 آثارها. 
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لذلك فإن لدراسة جريمة الرشوة أهمية متميزة عن دراسة غيرها من الجرائم وذلك 
ألن هذه الجريمة على درجة كبيرة من الخطورة، وخطورتها تمس الفرد والمجتمع 
 والدولة على السواء، والمعاناة منها تكاد تكون على كافة المستويات االجتماعية

 .  واألخالقية واالقتصادية، بل يتعدى أثرها إلى المستوى السياسي أيضا  
، وهـي إن تمكنـت مـن السـريان واالنتشـار فـي  فهي من الجرائم الفاسـدة والمفسـدة 

جســـد المجتمـــع أفســـدت ذلـــك الجســـد حتـــى يغـــدو جمـــادا  بـــال روح، وكلمـــا تمكنـــت 
ي أركــان الدولــة حتــى واســتفحلت كانــت كمعــاول الهــدم والتخريــب ال تنفــك تطــرق فــ

 تزعزعها.
، تتمثــل فــي  هــي اتجــار بالوظيفــة مــر معنــا فــي تعريــف الفقهــاء لهــا فالرشــوة كمــا

انحراو الموظف في أدائه ألعمال وظيفته عن الغـرض المسـتهدو مـن هـذا األداء، 
وهــو المصــلحة العامــة، مــن أجــل تحقيــق مصــلحة شخصــية لــه، وهــي الكســب غيــر 

 المشروع من الوظيفة. 
ـــذلك فالمشـــرع يحمـــي بتجـــريم الرشـــوة نزاهـــة الوظيفـــة العامـــة ويصـــون األجهـــزة  ل

الحكوميــة ممــا يمكــن أن يلحــق بهــا مــن خلــل وفســاد نتيجــة االتجــار فــي أعمــال 
 الوظيفة العامة.

حيــث أن انتشــار الرشــوة تضــعف ثقــة األفــراد فــي الســلطة العامــة ونزاهتهــا، كمــا أن 
المــواطنين وإثــارة األحقــاد والضــغائن  انتشــارها يــؤدي إلــى ا خــالل بالمســاواة بــين

والتباغض بينهم، ورواج الكيـد والغـش وكثـرة السماسـرة المتـاجرين بحقـوق النـاس، 
مـن آثـار الرشـوة و حتى يغدو المجتمع غابة يكون البقاء فيها للقادرين على الـدفع. 

أو تـــأخر  علـــى مصـــالح المســـلمين ظلـــم الضـــعفاء وهضـــم حقـــوقهم أو إضـــاعتها
 حق بل من أجل الرشوة، ومن آثارها أيضا  فساد أخالق مـن يأخـذهاحصولها بغير 

مــن قــاض  وموظــف وغيرهمــا وانتصــاره لهــواه، وهضــم حــق مــن لــم يــدفع الرشــوة أو 
بالكليــة مــع ضــعف إيمــان آخـذها وتعرضــه لغضــب هللا وشــدة العقوبــة فــي  إضـاعته

بالعقوبــة فــي  هللا ســبحانه يمهــل وال يغفــل، وقــد يعاجــل الظــالم الــدنيا واآلخــرة، فــإن
 الدنيا قبل اآلخرة،
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ــل يمتــد ليشــمل  ــة واألخالقيــة، ب وال يقتصــر أثــر الرشــوة علــى النــاحيتين االجتماعي

 الصعيد السياسي واالقتصادي للدولة. 
 : أسباب انتشار الرشوة المبحث األول

بالنظر إلى حجم األخطار واألضرار التي يمكن أن تحيق بالدولة والمجتمع من جراء 
 .   رشوة وانتشارها بين أفراد المجتمعشيوع ال

لذلك يجب التأمل والتفكير كثيرا  في طرق الـتخلص والنجـاة مـن هـذا الـداء الخطيـر، 
ولوضع العالج ال بد من التقصي عن أسـباب سـريان الرشـوة فـي مجتمـع مـا، وهـذه 
األســباب تتجلــى فــي أســباب سياســية وإداريــة واقتصــادية واجتماعيــة نعرضــها تباعــا  

 ما يلي: وفق 
 أوال : األسباب السياسية:  

، فهـي ال تقتصـر  ال شك أن الرشـوة هـي داء منتشـر فـي أغلـب األنظمـة السياسـية
 تعلى الدول النامية والمتخلفة، بـل نراهـا سـارية فـي المجتمعـات المتقدمـة وإن كانـ

 بنسب أقل. 
احة فالرشــوة تكــون بنســبة أعلــى فــي األنظمــة السياســية التــي ال يوجــد عنــدها مســ

والمساءلة. وال تتاح فيها حرية التعبير والـرأي ، بحيـث ال تخضـع  الرقابة كبيرة من 
 للتنقيـــــــــب والمســـــــــاءلة وإظهـــــــــار مـــــــــواطن  المؤسســـــــــات االداريـــــــــةتصـــــــــرفات 

 .(57 )الفساد
كمـــا يســـاعد علـــى انتشـــار الرشـــوة ضـــعف الســـلطة القضـــائية بحيـــث تبـــدو فاقـــدة 

ذيـة، األمـر الـذي يـؤدي إلـى أن القـانون الستقاللها عن السلطتين التشريعية والتنفي
فــوق القــانون تبعــا  لمنصــبهم السياســي  ا  يطبــق علــى الجميــع وأن هنــاك أشخاصــ ال

 .(58)وا داري 
 
 ثانيا  األسباب ا دارية:  

تعــد مســؤولة مســؤولية تامــة عــن و  فــي مكافحــة الرشــوة، تلعــب ا دارة دورا  كبيــرا  
 :  أتي التي تؤدي إلى تفشي الرشوة، مـا ي مكافحتها، ولعل أهم األسباب ا دارية

 0تخلف ا جراءات ا دارية والروتين  - 1
 (59) . غموض األنظمة وتناقض التشريعات وكثرة التفسيرات - 2
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 (60).ضعف دور الرقابة وعدم فعاليتها وافتقارها إلى الكوادر المؤهلة والمدربة - 3
، كمــا مــر معنــا فــي  ناســبعــدم اختيــار الشــخص المناســب فــي المكــان الم - 4

والوصول إلى المناصب عن طريق أساليب غير مشروعة، فالـذي يـدفع الرشـوة مـن 
أجل الوصول إلى موقع معين، عندما يصل إلى هذا الموقع سوو يبدأ بالتفكير فـي 
اسـترجاع مــا دفعــه. وبعـد ذلــك تدفعــه متعـة المــال والجشــع إلـى طلــب المزيــد، األمــر 

 ته في العمل والتفكير. من حيا ا  الذي يصبح جزء
 .   هي التي تعزز وتعشعش الرشوة وتؤدي إلى الفساد في المجتمع التصوراتوهذه 

فقد أظهرت دراسـة قـام بهـا بـاحثون وخبـراء نشـرتها مـؤخرا  مصـادر رسـمية أظهـرت 
مـن أسـباب انتشـار الرشـوة هـي تمتـع الـبعض بمناصـب ومراكـز  ثمانين بالمائـةبأن 

 (61)اسبة. تجعلهم بعيدين عن المح
 :   ثالثا : األسباب االقتصادية 
لعل العامل االقتصادي من أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار الرشوة، وهـذا األمـر  

 يعود إلى: 
ـــي  - 1 ـــاع المســـتمر ف ـــل االرتف ـــدني األجـــور مقاب ـــاض مســـتوى المعيشـــة وت انخف

 األسعار: 
ود، فهـو مـدفوع فـي فالموظف الذي يرتشي يكون عادة ضـحية للحاجـة الماسـة للنقـ

أغلب األحيان إلى ارتكاب الجريمة رغبة منـه فـي قضـاء حاجتـه التـي ال يقـدر علـى 
بسـبب أدائها بسبب تكـاليف المعيشـة وغـالء األسـعار، نظـرا  لضـعف القـوة الشـرائية 

 (62).  الذي لم يعد يكفي لسد هذه الحاجاتو موظف لل انخفاض األجر الشهري 
 :  سوء توزيع الدخل القومي -2 

األمر الذي يجعل األموال تتمركز لدى حفنة مـن األشـخان، وهـذا األمـر يـؤدي إلـى 
زيادة حد االنقسـام الطبقـي، حيـث تصـبح الطبقـة الغنيـة أكثـر غنـى والطبقـة الفقيـرة 

 أكثر فقرا . 
لــذلك ســوو يتولــد لــدى الموظــف شــعور الحقــد والحســد والــبغض، ويعبــر عــن هــذا 

 أصحاب رؤوس األموال.  الشعور من خالل أخذ الرشاوي من
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 رابعا : األسباب االجتماعية: 

بوصـفها غير سـوي قـد يلجـأ إليـه الفـرد أو الجماعـة  ا  اجتماعي ا  الرشوة تعتبر سلوك 
وســيلة لتحقيــق غايــات ال يســتطيع الوصــول إليهــا بالوســائل المشــروعة أو بــالطرق 

 المتعارو عليها.  الشريفة التنافسية
 (63) : عية التي تؤدي إلى انتشار الرشوةفمن أهم األسباب االجتما

 :   ضعف الوعي االجتماعي - 1 
فكثيرا  ما نجد أن االنتماءات العشـائرية والقبليـة والـوالءات الطبقيـة وعالقـات        

القربى والدم سبب رئيسي في هذه االنحرافـات ا داريـة، بحيـث يـتم تغليـب المصـالح 
 . الخاصة على المصلحة العامة

ورد أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قد قسم  )مروطا  ( والمـرط         
هو كل ثوب لم يخاط بعـد بـين نسـاء اهـل المدينـة فبقـي منهـا واحـد فقـال لـه بعـض 
من كان حاضرا عنده اعط هذا البنة رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم وكانـت حينئـذ 

 عنـه أم سـليط أحـق بـه  وأم أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب فقـال عمـر رضـي هللا
سليط امرأة من األنصار ممن بايع رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم وقـال عمـر أنهـا 

 . (64)كانت تحمل القرب وتسقي المقاتلين في وقعة أحد 
 :  تدني المستوى التعليمي والثقافي لافراد -2

، ناهيــك  العامــة أن شــريحة كبيــرة مــن أفــراد المجتمــع تفتقــر إلــى الثقافــة وذلــك     
، وجهله بالقـانون يجعـل  ، فجهل المواطن با جراءات ا دارية عن الثقافة القانونية

ــد ا جــراءات  ــذي يحــاول دومــا  تعقي ــال بالنســبة للموظــف ال ــه فريســة ســهلة المن من
 . للحصول على الرشوة

فالمواطن البسيط يجد نفسـه مضـطرا  لـدفع الرشـوة فـي سـبيل االنتهـاء مـن معاملتـه 
 . بالسرعة المطلوبة

 :   ضعف إحساس الجمهور بمدى منافاة الرشوة لنظم المجتمع -3 
فبعـد أن كـان المرتشــي يعـد فــي نظـر المجتمــع مرتكبـا  للخطيئــة أصـبح األفــراد       
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رشـــوة، بـــل يجتهـــدون  يعـــدمـــالهم ال يشـــعرون بـــأن دفـــع مقابـــل  نجـــاز بعـــض أع
 .  او هدية   سباغها بنوع من المشروعية، فالبعض يسميها إكرامية

 :  ضعف الوازع الديني واألخالقي -4 
حيــث يعتبــر الــوازع الــديني هــو الــرادع األقــوى واألجــدى مــن جميــع العقوبــات       

خلــق الحســن الوضــعية، فهــو يمثــل رقابــة ذاتيــة علــى ســلوك الفــرد ويوجهــه نحــو ال
   . والسلوك القويم

 
 المبحث الثاني: سبل مكافحة الرشوة

تحديــد الــداء بــل البــد مــن إيجــاد الــدواء المناســب والعــالج  يــتم ال يكفــي أن         
الشــافي، فتحديــد أســباب الرشــوة يــدفعنا إلــى البحــث عــن الســبل الكفيلــة للقضــاء أو 

 ئصالها. التخفيف من هذه الظاهرة المرضية في المجتمع واست
آثـار الرشـوة ال تقتصـر علـى جانـب معـين مـن جوانـب الحيـاة، بـل تمتـد  ولما كانت 

أن  فينبغـــي لتشـــمل كافـــة الجوانـــب السياســـية وا داريـــة واالقتصـــادية واالجتماعيـــة
 :  أتيالجهود في كافة هذه الجوانب الستئصال الرشوة وذلك من خالل ما ي تتضافر

 :   : الجانب السياسي أوال   
ضــرورة صــدور قــرار حقيقــي مــن الســلطة السياســية لمكافحــة جريمــة الرشــوة  - 1

 .   وذلك من خالل إيجاد هيئة مستقلة لمكافحة الرشوة
وأن يكــون شــاغلوا الوظــائف السياســية العليــا والوســطى قــدوة حســنة فــي ســلوكهم  

، بحيــث يــنعكس هــذا الســلوك علــى شــاغلي وظــائف الدولــة كافــة وأفـــراد  المهنــي
 .   طبةالمجتمع قا

 والمساواة وتكافؤ الفرن بين المواطنين والعاملين.  العدالةضرورة تحقيق  - 2
الصـحافة والتعبيـر والـرأي وذلـك لممارسـة دورهـم الرقـابي  النقد الديني و حرية – 3

تشريعية تعمل ضمن ضوابط شـرعية لكشف مواطن الفساد والرشوة من خالل أجهزة 
 . صارمة 

تقاللية القضــاء والعمــل علــى تــوفير البيئــة المناســبة ضــرورة تحقيــق مبــدأ اســ - 4
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 . (65)للقضاة بما يضمن استقاللهم وحيادهم
  االداري ثانيا : الجانب  

 :  اآلتية وتكون مكافحة الرشوة في الجانب ا داري من خالل األمور 
 :   الرقابة الفعالة على الموظفين .1

رة والقيادة إلى أشخان يتمتعـون وتكون الرقابة من خالل إسناد مناصب ا دا      
مـن  عـال   ديني عقائدي منضبط بنصـون القـران والسـنة النبويـة وعلـى قـدر  بحس

ــى مــنهم درجــة، وأن يمارســوا  المســؤولية ــدوة حســنة لمــن هــو أدن ــوا ق ــى يكون ، حت
 دورهم الرقابي بكل أمانة ومصداقية على مرؤوسيهم. 

فحسـب، بـل تكـون أيضـا  مـن خـالل والرقابة ال تكون فقط من المـدير علـى موظفيـه 
 جهاز للرقابة والتفتيش يعمل بشكل مسـتقل لمراقبـة تصـرفات المـوظفين بشـكل دائـم
ذلك ان المراقبة هي المحافظة على االموال العامة وحمايتهـا مـن العبـث  ونـرى هنـا 
اثر قول سيدنا على)رضي هللا عنـه( حينمـا أرسـل الـى عاملـه كعـب بـن مالك)رضـي 

إما بعد: فاستخلف على عملك واخرج في طائفة من أصحابك حتى تمـر هللا عنه( ) 
بأرض السواد كورة كورة )أي قرية قرية( فتسـألهم عـن عمـالهم وتنظـر فـي سـيرتهم 

ــوحي مــن ضــميره(66)( ــة ب ــدع عــن ارتكــاب الخطيئ ــذي ال يرت ،  ، فيبقــى الموظــف ال
ال شك أن خشـيته ، و  خائفا  من هذا الجهاز الذي ال ينفك يسلط الضوء على سلوكه

ومن امن العقوبة ال شـك  من تلك الرقابة المستمرة تمنعه من ا ساءة إلى الوظيفة.
   سيزين له الشيطان سوء عمله .

 : وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .2
فعـن  . بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفـرن والمسـاواة أمـام جميـع المـواطنين       

نــه أن رجــال ســال النبــي صــلى هللا عليــه وســلم عــن الســاعة أبــي هريــرة رضــي هللا ع
فقــال : إذا ضــيعت األمانــة فــانتظر الســاعة ،قــال : وكيــف إضــاعتها قــال: إذا وســد 

فاالختيــار والتعيــين للوظيفــة يجــب أن   (67)األمــر إلــى غيــر أهلــه فــانتظر الســاعة (
وأن تكـــون علـــى أســـاس الكفـــاءة  شـــرعية يكـــون علـــى أســـس موضـــوعية وعلميـــة

 .  ، وليس على أساس الوساطة والمحسوبية والرشاوى  المقدرةو 
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 :   تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتطبيق مبدأ من أين لك هذا .3
وتطهيــر الــدوائر مــنهم وإعــادة حيــث يــتم محاســبة كافــة المرتشــين والفاســدين       

ـــى أن  ـــي تســـاعدهم عل ـــدوات والكراســـات الت ـــأهيال  شـــرعيا  مـــن خـــالل الن ـــأهيلهم ت ت
، أمــا مــن تثبــت كفاءتــه ونزاهتــه يــتم تحصــنوا مــن العــودة إلــى هــذه العلــة المقيتــة ي

وتتمثل هذه الفقرة من الحساب الشديد  لمن ينتسب الى  . وتوقيره وشكره  ته أمكاف
دوائر الدولة ومرافقها الخدمية من خـالل البـون الشاسـع  الـذي نـراه بـين مقـدار مـا 

وبين مظاهر التـرو المفـاجف فـي مـا يسـكنه  يتقاضاه الموظف من اجر في دائرة ما
وما يركبه وما يمتلكه من عقارات وأمالك اذا ما قيست بمقدار ما يتقاضاه مـن اجـر 
تجــدها كمــن يجمــع  مائــة دينــار مــع مائــة دينــار فيظهــر النــاتج  عشــرة االو بينمــا  

ة لقد قيلـت هـذه الكلمـ 0فمن أين له هذا الفرق الشاسع  0الصحيح هو مائتا دينار
ألورع الناس وأشجعهم واتقاهم بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبـي بكـر قيلـت 

ومــات  0لعمــر بــن الخطــاب ولــم يقــل أنهــا حصــتي مــن الــنفط وال حصــتي مــن غيــره 
 وثوبه مرقع  لكنه كان أمينا  مؤتمنا  بارا  برعيته . 

  

 :  : الجانب االقتصادي ثالثا  
 :  أتي القتصادي من خالل ما يويتم مكافحة الرشوة في المجال ا

 :   تحسين الوضع االقتصادي للموظفين .1
المتدنيــة التــي ال تتناســب مــع متطلبــات  األجــورأن أهــم أســباب الرشــوة هــي  وذلــك

 المعيشة وغالء األسعار. 
لــذلك البــد مــن زيــادة الرواتــب للمــوظفين بشــكل مســتمر وتحســين مســتوى المعيشــة 

وسـد ذريعـة االنحـراو .  يم لمنع مبـررات الرشـوةبحيث يتم توفير متطلبات عيش كر 
، وعلـــى هـــذا األســـاس تتفـــاوت رواتـــب المـــوظفين فـــي إدارة الدولـــة بحســـب الجهـــد 
والشهادة والخبرة والمسؤولية فقد ورد فى األثر الصحيح ان راتب الصـحابي الجليـل 
عمار بن ياسر)رضي هللا عنه( كان ستمائة درهم كل شهر في عهد عمر رضـي هللا 

نـه الن عمــارا  )رضــي هللا عنــه( كــان واليــا علــى الكوفــة عــالوة علــى راتبــه اليــومي ع
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نصف شاة  وراتب معاوية بن أبي سفيان )رضي هللا عنهما( والي الشام الف دينـار 
كل عام وبلغ راتب عثمان بن حنيف عامل سيدنا عمر علـى مسـاحة العـراق خمسـة 

ع شــاة وخمســة دراهــم وبلــغ راتــب االو درهــم كــل عــام عــالوة علــى راتبــه اليــومي ربــ
وبهـــذا يتضـــح ان هـــذه  (68)  شـــريح القاضـــي علـــى الكوفـــة مائـــة درهـــم فـــي الشـــهر

الرواتب قد اختلفت من شخص آلخر تبعا لخطورة عملـه وأهميتـه فكـان راتـب عمـار 
ومعاوية رضي هللا عنهما افضل الرواتب ألنهما أمراء ومنصب ا مارة لها مالها من 

مات الن الوالي حاكم في واليته ويتحمل أكثر األعبـاء وأصـعبها ، ثـم التبعات وااللتزا
يــأتي مــن بعــده القاضــي والكــل يعــرو مقــدار المســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه ومــدى 
خطورة عدم تحقيق العـدل فـي االحكـام والقضـايا التـي تصـل الـى القضـاة ، ولكـي ال 

الضـعيف وال ينصـف  يطمع قاض في رشوة او هدية ويختل العـدل ويقـع الظلـم علـى
المظلوم  ، فكل فرد يحصل على ما يستحقه مقابل ما يؤديـه مـن عمـل فـي وظيفتـه 

 0التي وكل إليها الن ا مارة والوظيفة تكليف وجهد ومسؤولية 
ألنه إذا أردنا لموظفينـا أن تعـف نفوسـهم عـن قبـول الرشـوة، كـان لزامـا  علـى أولـي 

، بحيـــث تـــؤمن ألدنـــاهم  المـــوظفين جـــورأل األمـــر أن يدرســـوا واقـــع القـــوة الشـــرائية
 . والسقوط في مستنقع الرشوة  معيشة كريمة تغنيه عن االرتشاء

فإذا ما ارتكب الموظف بعد ذلك جريمة الرشوة، فإنه عندئذ يكـون مسـتحقا  للعقـاب، 
 ألنه لم يرتش لحاجة أو فقر، إنما لدناءته وجشعه. 

   التوزيع العادل للدخل القومي والثروات: .2 
وذلك بما يخفف حدة التفاوت الطبقي في المجتمـع، ويكـون ذلـك مـن خـالل سياسـة 
اقتصــادية منبثقــة مــن خطــط مدروســة وال نكتفــي بــاللوم وتعليــق المشــكلة وأســبابها 
على شماعة األعذار التى ال شك أنهـا واقعيـة اال ان العـالج يبـدأ بـاالعتراو بوجـود 

ــدء بأخــ ــم الب ــم تشخيصــه ومــن ث ــك المــرض أوال  ث ذ العــالج وفــق جــدول علمــي وذل
باالعتماد على هللا ومن ثم على التجارب التي سلكتها الدول االخرى التـي مـرت بمـا 
يشبه مـا مـرَّ بـه بلـدنا الن التجـارب الموجـودة تعطـي دروسـا  وحلـوال  جـاهزة مسـتقاة 

 0من المعانات التي أفرزت تلك الجريمة 
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   : تطوير األنظمة والقوانين االقتصادية .3
وذلك بما يكفل خلق مناخ استثماري مالئم يسـهم فـي دفـع عجلـة االقتصـاد الـوطني 

َيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوْا واالبتعـاد عـن محاربـة هللا ورسـوله مـن خـالل الربـا قـال تعـالى) 
َبا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن  َ َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الرِ  ـَن َفِإن لَّْم َتفْ * اتَُّقوْا َّللا  َعُلـوْا َفـْأَذُنوْا ِبَحـْرب  مِ 

ِ َوَرُسوِلهِ  الذي هو أساس االنهيار االقتصادي للدول جميعا بمـا فيهـا الـدول (69)( َّللا 
فمـاذا يتوقـع  0االسالمية التي يوجد فيها من المصارو والبنوك الربوية الكم الهائل 

ــار اقتصــادي ــد انهي ــه فســاد  0مــن يحــارب هللا ورســوله ، بالتأكي اداري يشــمل ويتبع
فنعطي لضعاو النفـوس المجـال ان يستشـروا فـي ممارسـاتهم  0جسد الدولة بكامله

ومــن هــذه المعالجــات عــدم فــرض فوائــد ربويــة علــى 0المخالفــة للشــرع والقــانون 
القروض الممنوحة للموظف المحدود الدخل لكي ال نضطره أن يمتنع عـن اخـذ هـذه 

ره إلى أن يقـع فـي المحـذور المحـرم القروض النه يعلم أنها محرمة ومن ثم سنضط
 0األخر وهو الرشوة

  
 :   : الجانب االجتماعي رابعا  

 :  أتي ويتم مكافحة الرشوة في المجال االجتماعي من خالل ما ي 
 تربية أفراد المجتمع تربية أخالقية ودينية:  .1
بـذور لمكافحة كافة األمراض االجتماعيـة واألخالقيـة ومنهـا الرشـوة ال بـد مـن زرع  

االســالمية الدينيــة  فدراســة ســيرة النبــي صــلى هللا عليــه  األخــالق الطيبــة والمبــاد 
وسلم والخلفاء الراشدين ومن تبعهم  بإحسـان السـيما سـيرة الخلفـاء األربعـة وسـيرة 
عمـر بـن عبـد العزيــز  التـي لـم تزدهــر األمـة منـذ بعثـة نبينــا محمـد صـلى هللا عليــه 

يـث كـان عمـر وابـن عمـر وأي صـحابي وابـن أي وسلم مثلما ازدهرت في عصرهم ح
صحابي سواسية كأسنان المشـط فـى الفـيء وفـي الكسـوة وفـي الثـواب والعقـاب فلـم 
ــذلك  تكــن لهــم ضــيعات وال قصــور وال أمــالك  ال يعلمــون كــم وأيــن ومــا مقــدارها وب
سادوا الدنيا وخضـعت لعـدالتهم النفـوس الطيبـة وانحنـت امـام عفـتهم وورعهـم اكبـر 

لحضـارات رافعـة رايـة االعتـراو بـان االسـالم وإدارياتـه وثوابتـه الشـرعية هـي وأرقـى ا
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ــدان ونشــروا العــدل ووفقهــم هللا وحفظهــم ألنهــم حفظــوا  الحــل الوحيــد . وفتحــوا البل
األمانة وإمارتهم على المسلمين كانت أمانة في أعناقهم ، ال استعباد ، وال تكبر وال 

فالحلول تبـدأ مـن أصـغر وحـدة  (70) ية والتكبركانت عوثا  في األرض بالفساد والطبق
 اجتماعية إال وهي البيت ومن ثم المجتمع .

ويكون ذلك مـن خـالل دور البيـت والمدرسـة فـي توجيـه الطفـل إلـى السـلوك القـويم  
الســـيما مربـــي او معلـــم التربيـــة االســـالمية حيـــث ان لكلماتـــه  . واألخـــالق الحميـــدة

يحضـنا ويحثنـا علـى األمانـة والكسـب الحـالل  وال الطيبة أثر مـازال يقـرع ضـمائرنا و 
بــاس ان يكــون فــي كــل مديريــة متعــددة الــدوائر مرشــد وواعــظ دينــي يعقــد النــدوات 
ويستضــيف فيهــا العلمــاء والــدعاة ألجــل تســليط الضــوء علــى كــل مشــكلة ممكــن ان 
 تطرأ في تلك الدوائر فان الذكرى تنفع المؤمنين بأسـلوب )مـا بـال أقـوام يفعلـون كـذا
وكذا( كما كان نبينا محمد صلى هللا عليـه وسـلم يفعـل وبهـذا نفعـل دور رجـل الـدين 

 ، الن النصح والرفق في هذه االمور اشد وقعا على النفوس . في دوائر الدولة
أن  وذلــكدور التربيــة الدينيــة التــي تعــزز فــي الفــرد الخلــق الفاضــل،  زد علــى ذلــك

أنـه يشـكل إذ تي تقررها القـوانين الوضـعية، الوازع الديني أقوى من كافة العقوبات ال
، فـإذا مـا انحـرو ا نسـان بسـلوكه، يعـود  رقابة ذاتية على تصرفات وسلوك النـاس

 .   به الوازع الديني إلى جادة الصواب والطريق السليم
 :   تحسين مستوى الوعي العام -2
ع إن مــن أســباب تقلــيص حجــم الجريمــة فــي المجتمــع هــو تبصــير أفــراد المجتمــ 

بماهية الجرائم التي يعاقب عليها القانون، والمخاطر التي تسببها تلك الجـرائم علـى 
 كيان الدولة والمجتمع. 

لذلك البد من االرتقاء بالمستوى الثقافي للمواطنين والقضاء علـى الجهـل واألميـة،  
بمــا يكفــل تغليــب المصــالح العامــة علــى المصــالح الشخصــية الضــيقة، وتغذيــة والء 

للدولة وللمرفق الذي يعمل فيه وإضـعاو والئـه للعشـيرة  ل هلل ومن ثمالعام الموظف
 (71).  واألهل

 التشديد في عقوبة الرشوة -3
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،  جريمـة الرشـوة لقد سلك ا سالم فـي عالجـه للرشـوة طرق ـا أدت إلـى القضـاء علـى
ج وذلــك ألن عــال وقــد َوَكــلَّ والة األمــور أن يجتهــدوا فــي اختيــار العقوبــة المناســبة،
، وأمـر  التعزيـرات الرشوة لم يرد به في الشريعة ا سالمية َحدظ معين، فهو مـن قبيـل
عقوبـة الرشـوة مـا  التعزير متروك الجتهاد ولي األمر بما يراه مناسب ا، ومن تعزيـرات

 :يأتي 
والمرتشـي لـم يرتكـب  : مـن المعلـوم أن المـال حبـب إلـى الـنفس، التعزير بالمال -1

عليه والة األمور  ن أجل المال، فإذا انتزع منه هذا المال، ووضعهذه الجريمة إال م
 الطرق  العالجية للقضاء على الرشوة .، كان هذا من أفضل  عقوبة مالية أخرى 

 : إذا رأى ولي األمـر أن الحـبس عقوبـة مناسـبة للمرتشـي فلـه ذلـك وال الحبس -2
ريـة، حاسـب نفسـه ، فإذا علم المرتشي أن هذه الرشـوة سـوو تحرمـه مـن الح حرج

  . الرشوة وتولف عن
، يمكن لولي األمر أن يعزل المرتشي عـن وظيفتـه إذاأسـاء  من الوظيفة العزل -3

 اســتخدامها بالحصــول علــى الرشــوة وأكــل أمــوال النــاس بالباطــل، وهــذا العــزل فيــه

، ويكـون عبـرة لغيـره ممـن يتولـون  مـن تسـول لـه نفسـه بقبـول الرشـوة بكـلتشهيُر 
 .أكلون أموال الناس بالباطلوي المناصب

ويشــمل التشــديد العقوبــة بشــقيها االجتمــاعي والقــانوني. حيــث ينبغــي فضــح ثقافــة  
الرشــوة والواســطة وإلصــاق لفــظ العيــب بهــذا الســلوك الشــائن والنظــر إلــى المرتشــي 

 نظرة تحقير واشمئزاز. 
األثـر الـذي كذلك البد من تشديد العقوبة القانونية لجريمـة الرشـوة بمـا يتناسـب مـع 
 .   تحدثه في مختلف جوانب المجتمع السياسية واالقتصادية واالجتماعية

الجوالت التفتيشية فقـد ثبـت عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي هللا عنـه كـان يـدخل  -4
بيوت عماله ووالته متنكرا مصطحبا معه بالال  رضي هللا عنه فمن ذلـك دخولـه بيـت 

ال خصـا ) بسـاط مـن الخـون ( يجلـس أبي عبيدة عامر بـن الجـراح فلـم يجـد فيـه ا
عليه  ودخل بيت سيف هللا المسلول خالد بن الوليـد فوجـد فيـه صـندوقا ففتحـه فلـم 
يجد سوى الدرع والمتاع الذي يسـتخدمه فـى القتـال  وقـرر ان يتجـول فـي األمصـار 
حــوال كــامال ليظهــر لــه مــا خفــي مــن أمــور الرعيــة  وقــال : الن عشــت ألســيرن فــي 
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مال فاني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني  وان عمالهم ال يرفعونها الرعية حوال كا

ـــي فاســـيرن وأقـــيم فـــي الشـــام شـــهرين   ـــي  وأمـــا هـــم ال يســـتطيعون الوصـــول إل ل
وبــالجزيرة شــهرين وبمصــر شــهرين وبــالبحرين شــهرين وبالكوفــة شــهرين وبالبصــرة 

 . (72) شهرين   هللا لنعم الحول هذا 
الوالي عند تسلمه الوالية أو ا مارة وقد ورد عن سـيدنا إحصاء ثروة األمير او  -5

عمر)رضي هللا عنه( ايضا انه كان يحصي اموال عماله على األمصـار قبـل إرسـاله 
للوالية  وال يسـمح لـه بالتجـارة او االكتسـاب بـل يعطيـه مـا يكفيـه مـن مؤونـة واجـر 
ــــه دائــــ رة يغنيــــه عــــن ان يســــلك طرقــــا اخــــرى تشــــغله عــــن خدمــــة الرعيــــة ودخول

قال صلى هللا عليه وسلم )مـن ولـي لنـا عمـال ولـم يكـن لـه منـزل فليتخـذ 0المحظور
منزال أو ليسـت له زوجة فليتزوج او ليس له خادم فليتخذ خادمـا أو ليسـت لـه دابـة 

ففــي هــذه  ( 73)ســارق( فليتخـــذ دابــة ، فمـــن أصــاب شــيئا ســوى ذلــك فهــو غــال أو
مــن خاللــه الطمأنينــة واالســتقرار الــى الحالــة يكتســب الموظــف أمنــا  وظيفيــا  تســري 

نفسه فال يشعر بالخوو والقلق من ضياع حقوقه  ومن هذا البـاب جـاء امـر النبـي 
 . (74)صلى هللا عليه وسلم )من استأجر أجيرا  فليعلمه أجره(

 
 
 

 المبحث الثالث :
 متى يجوز دفع الرشوة :

لـى حـق حجـب عنـه او يجوز دفع الرشوة إذا كان المال المدفوع ، ألجل الحصول ع
 لدفع باطل  وظلم سيحيق به او أحاق به .

. فالحرام أن تدفع ماال   رامـك ومالك فليس بحـا أن ترشي لتدفع عن دينك ودمـفأم
 لتحصل ما ليس لك أو لتتهرب من أداء  حق  يلزمك أداؤه .

له ؛ ال بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وما : وبهذا نأخذ قال أبو الليث السمرقندي
.  بالرشوة عن عبد هللا بن مسعود أنه كان بالحبشة َفَرشا دينارين، وقال: روي  

. (75)ا ثم على القابض دون الدافع  إنما  

 روى عبد الرزاق عن جابر بن زيد والشعبي قاال: "ال بأس أن ُيصانع الرجُل عن
.( 76)نفسه وماله إذا خاو الظلم    
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لى هللا عليه وسلم( قال )رفع عن أمتي وروى الطبراني عن ثوبان أن النبي )ص
.  (77)الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(  

وهب بن منبه قال ليست الرشوة وورد عن  . عن ابن مسعود قال : السحت الرشوة
الرشوة التى تأثم فيها  إنماالتى يأثم فيها صاحبها بان يرشو فيدفع عن ماله ودمه 

أعطيت من مالك مصانعة  على مالك ودمك ، وأما ما ان ترشو لتعطى ما ليس لك 
. فأنت فيه مأجور  

الرشوة في الحكم كفر  )الطبراني مرفوعا عن ابن مسعود بإسناد صحيح : وروى 
.  هللا تعالى أعلم ،(78)(وهي بين الناس سحت   

 
 
 
 
 
  

 الخاتمة وأهم النتائج
دليـل علـى  فهـذا معميزان حرارة المجتمع، فإذا انتشرت الرشوة في المجت تعدالرشوة 

 المرض والوهن والضعف الذي يتصف به هذا المجتمع. 
ــــة   ــــة واالجتماعي ــــة األصــــعدة األخالقي ــــى كاف فالرشــــوة جريمــــة لهــــا مخاطرهــــا عل

 علمـاءواالقتصادية والسياسية، لذلك فـإن االهتمـام بهـا ال يفتـرض أن يقتصـر علـى 
اسـة واالقتصـاد، والتربيـة القانون، بل يجب أن يتعداهم إلى رجاالت السيالدين واهل 
 واالجتماع. 

وضـعف الـوازع  غيـر الرصـينة األنظمـة االداريـةوإذا كانت أسباب الرشوة تتمثل فـي 
ســــوء الوضــــع  فضــــال  عــــنالــــديني واألخالقــــي، وضــــعف مســــتوى الــــوعي العــــام، 

 االقتصادي للموظفين وضعف الرقابة. 
مجتمع تربية أخالقيـة ودينيـة فإنه البد من مكافحة هذا الداء من خالل تربية أفراد ال
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 فضـال  عـنوتحسين مسـتوى الـوعي العـام وتحسـين الوضـع االقتصـادي للمـواطنين، 
ال شك أن المعاصي إذا ظهرت تسبب فرقـة إيجاد الرقابة الفعالة والعقوبات الرادعة. 

أفراده، وتسبب الشحناء والعداوة وعدم التعاون  المجتمع وانقطاع أواصر المودة بين
وغيرهـا مـن المعاصـي فـي المجتمعـات ظهـور  يـر، ومـن أقـبح آثـار الرشـوةعلـى الخ

بســبب  بعضــهم بعضــا  ،الرذائــل وانتشــارها، واختفــاء الفضــائل، وظلــم أفــراد المجتمــع 
والخيانــة والغــش فــي المعــامالت وشــهادة  التعــدي علــى الحقــوق بالرشــوة والســرقة

واع من أقبح الجرائم. ومن هذه األن الزور ونحو ذلك من أنواع الظلم والعدوان، وكل
المسـلمين، ومـن أسـباب  أسـباب غضـب الـرب، ومـن أسـباب الشـحناء والعـداوة بـين

إن النـاس إذا رأوا المنكـر فلـم )صـلى هللا عليـه وسـلم( : )  العقوبات العامة كما قـال
رواه أحمــد بإســناد صــحيح عــن أبــي بكــر ( ) بعقابــه يغيــروه أوشــك أن يعمهــم هللا

 (79)نه(ع الصديق رضي هللا
 ةكما يجب أن تستنهض كل همم الصالحين والمصلحين، وكـل العلمـاء وأهـل الحكمـ

للوقــوو بوجــه هــذا الوبــاء بحــزم، واتخــاذ كافــة ســبل الوقايــة والعــالج حتــى يشــفى 
والحمـد هلل  المجتمع من هذا الداء الخطير، وينعم الناس باألمن والعدل واالستقرار. 

ة والسالم علـى سـيدنا محمـد والـه وصـحبه ومـن الذي تتم بنعمته الصالحات والصال
 وااله ، وبعد فلقد انتهيت من بحثي هذا الى النتائج اآلتية :

إن الرشوة هي كل مـا يـدفع  حقـاق باطـل او إبطـال حـق والحصـول علـى  - 1
 منفعة محرمة .

أهليــة كــل مــن األصــناو الثالثــة الــذين يشــتركون فــي هــذه الجريمــة شــرط  – 2
 . مهم كالبلو  والعقل

المرتشي غير مضطر ألخذ الرشوة لهـذا فـان ا كـراه وارد عنـد الراشـي وال  – 3
 يتصور وجوده عند المرتشي ..

قد يضطر الراشي لدفع الرشوة حينما تكون السبيل الوحيـد للحصـول علـى  – 4
 حقه أو لدفع ظلم وجور سيحل أو حل به .

ـــدى الـــى  – 5 ـــل يتع ـــة ب ـــوظفي الدول ـــى م ـــيس محصـــورا عل ـــوم الرشـــوة ل مفه
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مؤسسـات غيــر حكوميــة كالشــركات األهليــة وغيرهـا ممــا اســتجد مــن شــركات 
 0ومتعهدين ووسطاء بين الدولة والمواطن

ال تنحصر صورة الرشوة في الهديـة او النقـد بـل يشـمل كـل مـا مـن شـانه  - 6
 االنتفاع به من قبل المرتشي .

صيغ الرشوة قـد تكـون صـريحة او علـى هيئـة إيحـاءات وحركـات متعـارو  – 7
 0ا عرفا  كحركات الحواس والرأس وتعابير الوجهعليه

ــى  - 8 ــين قليلهــا وكثيرهــا رغــم ان مــا يترتــب عل ال فــرق فــي حرمــة الرشــوة ب
 0االموال الكبيرة ال يمكن ان يوضع في موضع المتساوي مع االموال القليلة

عــالج الرشــوة يشــمل كــل عناصــر المجتمــع مــن مؤسســات دينيــة وأمنيــة  – 9
حســب تــأثيره ومقدرتــه وحرصــه علــى عــالج هــذه  وسياســية واقتصــادية وكــل

 الجريمة 

الرشوة نتيجة وتحصيل حاصل لما يحصل في المجتمعات التي تخلت عـن  -10
قيمها الدينية وأخالقيات المهنة واألمانة لـذا فهـي مؤشـر لوجـود خلـل خطيـر 
ــائج الســلبية علــى المجتمــع ســتكون اخطــر ممــا يتصــوره  ــم يعــالج فالنت ان ل

وان الصــورة 0اهرة عــابرة ويضــع المبــررات بــدل الحلــول الــبعض مــن أنهــا ظــ
المثاليـــة للرقابـــة فـــي العصـــور المفضـــلة األولـــى مـــن فجـــر االســـالم تعطينـــا 
أنموذجا فريدا لـ دارة و نجـاح تلـك االدارة فـي معالجـة الظـواهر السـلبية فـي 
المجتمـــع المســـلم ووضـــع القواعـــد الشـــرعية الرصـــينة التـــي تضـــمن نجـــاح 

ــذي ا ــيم األرض  ا نســان وال ــاة واذا فســد فســدت كــل ق ذا صــلح صــلحت الحي
وصِل اللهم على نبينا محمد  وعلى آله وصحبه وسـلم تسـليما  كثيـرا   0000

. 
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 الهوامش
 . 172سورة البقرة اآلية/ (1)

(هـ تحقيق مصطفى ديب البغا مؤسسة علوم القرآن دمشق 256صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري)ت  (2)
 . 2/535هـ باب االستعفاو عن المسالة 1407  3ط

(هـ دار اللسان العربي بيروت 711لسان العرب ابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم األنصاري)ت  (3)
 هـ مادة ارش .  1406

 هـ  مادة رشا 1371مطبعة الحلبي (هـ817القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي)ت (4)

 .61: اآلية طه  (5)

 هـ.1403(هـ عالم الكتب بيروت الطبعة الثالثة  207معاني القران للفراء يحيى بن زياد الفراء)ت (6)

وينظر القاموس  28/304(هـ 728مجموع الفتاوى البن تيمية احمد بن عبد الحليم الحراني)ت (7)
 مادة برطيل .1/1248المحيط

 . 14/177هـ 1401 1لة ط/سير أعالم النبالء محمد بن احمد الذهبي مؤسسة الرسا (8)

(هـ المؤسسة المصرية للتأليف 1158كشاو اصطالحات الفنون للتهانوي محمد بن على الفاروقي الهندي)ت  (9)
 .  3/8هـ 1411والنشر القاهرة 

 . 33إيضاح االحكام لما يأخذه العمال والحكام للهيتمي  (10)

هـ ن 1405لكتاب العربي بيروت  نشر دار ا 1(هـ ط/816التعريفات للجرجاني على بن محمد بن على )ت (11)
 كتاب الراء مع الشين . 12
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ابن علي المقري احمد بن محمد الفيومي مطبعة مصطفى الحلبي  (12)

 . 228هـ ن 1396

وانظر الفروق للقرافي شهاب الدين أبو العباس احمد بن إدريس  6/80عارضة االحوذي ألبي بكر ابن العربي (13)
 . 10/83(هـ 684ن عبد الرحمن الصنهاجي)تب

فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني تحقيق  عبد العزيز بن باز  محمد فؤاد عبد الباقي  (14)
 . 5/768هـ 1407دار الفكر 

(هـ نشر دار الكتاب ا سالمي القاهرة 926اسنى المطالب شرح روض الطالب أبو يحيى زكريا األنصاري)ت (15)
 . 4/301هـ 1405

 .7/294هـ( 1230حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل محمد بن احمد المالكي)ت (16)

 . 9/319صحيح البخاري كتاب الطالق باب الطالق في ا غالق  (17)

 . 4/10معالم السنن للخطابي (18)

لزاوي  النهاية في غريب األثر البن األثير أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري تحقيق طاهر احمد ا (19)
وانظر الطبقات الكبرى البن سعد محمد بن 2/226هـ1399ومحمود محمد الطناحي المكتبة العالمية بيروت 

 . 3/182هـ 1408هـ دار صادر بيروت   230سعد بن منيع  أبو عبد هللا البصري الزهري 

معروو مؤسسة  بشار عواد0تهذيب الكمال للمزي يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي تحقيق  د (20)
 .  1/140 13م ط/1980الرسالة بيروت 

 . 3/1740الجامع ألحكام القران للقرطبي (21)

 . 11/143روضة الطالبين للنووي  (22)

 .11/212وانظر المغني البن قدامة 4/303وانظر رد المحتار البن عابدين11/41الذخيرة للقرافي (23)

 هـ. 902ن في المذهب توفي سنة هو أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمن المالكي من كبار المحققي (24)

 . 11/212وانظر المغني البن قدامة   4/303رد المحتار البن عابدين   (25)

وينظر الرشوة في الفقه ا سالمي مقارنتا بالقانون  135جرائم التزوير والرشوة  عبد الفتاح خضر ن (26)
 . 188ن

ال عنه الحافظ ابن حجر في ق 10/138والبيهقي في السنن الكبرى  5/534رواه ا مام احمد في مسنده  (27)
رواه الطبراني من رواية  5/249إسناده ضعيف وقال الهيثمي فى مجمع الزوائد 4/186التلخيص الحبير 

إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته  
 . 7021برقم 

وانظر  0 5/261رة باب الهدية و رواه ا مام احمد في مسنده كتاب ا جا 3541رواه أبو داوود في سننه  (28)
 وعده من الكبائر . 2/190الهيتمي في الزواجر 

 0 7255ورمز له السيوطي في الجامع الصغير  بالصحة برقم 5/279رواه ا مام احمد في مسنده (29)

 . 7255وينظر فتح القدير للمناوي  2/226النهاية في غريب الحديث البن االثير (30)
 هجرية . 1101د بن عبد هللا الخرشي اول من تولى مشيخة األزهر وكان عالما عابدا ورعا توفي محم (31)

وانظر 13هـ الزرقاءن 1403دار الغرب االسالمي 1شرح القواعد الفقهية مراجعة عبد الستار أبو غدة ط (32)
  . 2/103القواعد الفقهية للمقري 

 . 14،  13نفس المصدرين السابقين ن (33)

 . 15،  14لسابقين ننفس المصدرين ا (34)
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وينظر الصحاح للجوهري  326لسان العرب البن منظور مادة شور   وينظر المصباح المنير للفيومي ن (35)

 . 344مادة شور وينظر األشباه البن نجيم ن

 . 4925ا صابة البن حجر والصحابي هو عبد هللا بن ثعلبة االزدي برقم  (36)

لبياض الناصع الشديد انظر لسان العرب ابن منظور مادة العفر : هو ظاهر التراب  وهو بياض لكن ليس با (37)
 عفر.

بشرح فتح الباري ورواه مسلم في صحيحه  13/179رواه البخاري كتاب الحيل  باب احتيال العامل ليهدى له  (38)
 . 12/218كتاب ا مارة باب تحريم هدايا العمال بشرح النووي 

قال عنه الحافظ ابن حجر في  10/138ن الكبرى والبيهقي في السن 5/534رواه ا مام احمد في مسنده  (39)
رواه الطبراني من رواية  5/249إسناده ضعيف وقال الهيثمي فى مجمع الزوائد 4/186التلخيص الحبير 

إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته  
 . 7021برقم 

وانظر 41/310أمين حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار انظر ابن عابدين محمد  (40)
 . 4/301وانظر اسنى المطالب لزكريا االنصاري  4/140حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

 . 2/190ينظر الزواجر للهيتمي (41)

 . 2/17وينظر قواعد االحكام للعز ابن عبد السالم343المنثور في القواعد للزركشي ن (42)

 . 29اء النس (43)

 .  29النساء  (44)

 . 188البقرة  (45)

 . 4/199مجمع الزوائد للهيثمي 5/279مسند احمد  (46)

 . 142المائدة  (47)

 . 63 -62المائدة  (48)

 . 160النساء  (49)

م   1989كنز العمال في سنن األقوال واألفعال . علي بن حسام الدين المتقي الهندي مؤسسة الرسالة بيروت  (50)
 . 3/81وينظر الدر المنثور للسيوطي  6/189

 . 8/153المعجم الكبير للطبراني  (51)

 .11/437هـ 1405 1المغني البن قدامة عبد هللا بن احمد بن قدامة المقدسي دار الفكر بيروت ط (52)

 . 44سورة المائدة اآلية  (53)

 . 6سورة التحريم اآلية  (54)

 . 25_24األنفال  (55)

 . 1/100وينظر جامع العلوم والحكم البن رجب الحنبلي  6/310المعجم األوسط للطبراني  (56)

 . 61نالمحامي فاضل عبد العزيز الجرباجرائم الرشوة  (57)

 . 54أخالقيات رجال العدالة مجلة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ن (58)

 م.1999/ 2104الرشوة اسبابها وعالجها  د. صالح نجيب الدقمقال منشور في مجلة التوحيد عدد  (59)

 م.1999/ 537ور محسن محمد العبودي العددجريمة الرشوة الدولية مقال منشور  في األهرام للدكت (60)

 م .1998األسباب الحقيقية النتشار الرشوة والفساد  د. عبد العزيز سليمان  نشر دار المعرفة بيروت / (61)

 . 62ن المحامي فاضل عبد العزيز الجرباجرائم الرشوة  (62)
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 . 72نفس المصدرن (63)

م 1976 1شوري  دار الكتاب العربي ط/جريمة وقضية وظاهرة الرشوة تعريف وأسباب وحلول عبد الرحمن تي (64)
 . 84ن

وينظر جرائم الرشوة في التشريع  1/75م  1986 1األموال ألبي عبيد القاسم بن سالم دار الكتب العلمية ط/ (65)
 . 22المصري والقانون المقارن للدكتور احمد رفعت خفاجي ن

 . 75ن حلول و تعريف أسباب -جريمة وقضية وظاهرة الرشوة (66)
 . 85وينظر أخالقيات رجال العدالة عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي ن118وسف/ الخراج ألبي ي (67)

 . 23وينظر أخالقيات رجال العدالة ن 118/ 10وسنن البيهقي  59البخاري  (68)

 .  279-278البقرة  (69)

 . 11/377وانظر المغني البن قدامة 667موسوعة فقه عمر بن الخطاب للقلعجي  (70)

 احمد رفعت خفاجي . 0والقانون الطبعة األولى د جرائم الرشوة في التشريع المصر ي (71)

 . 4/229وينظر مسند ا مام احمد 3/29الكامل البن األثير  (72)

 . 6/120وسنن البيهقي  4/366ومصنف ابن أبي شيبة  2145البخاري  (73)

 . 130/  6سنن البيهقي :  (74)

 . 838/ 5كنز العمال :  (75)

 . 5/840كنز العمال :  (76)

 . 8/153المعجم الكبير للطبراني  (77)

 . 226/  9المعجم الكبير للطبراني :  (78)

 واسناده صحيح على شرط الشيخين .1/2مسند ا مام احمد  (79)

 

 المصادر
 القران الكريم .-1
أخالقيات رجال العدالة دح عبد القادر عبد الحافظ الشيخلى مجلة جامعة نايف -2

 م . 2006العربية للعلوم األمنية القضاء والعدالة الجزء الثاني الرياض 
األسباب الحقيقية النتشار الرشوة والفساد  عبد العزيز سليمان نشر دار -3

 م . 1990المعرفة بيروت 
(هـــ 926اســنى المطالــب  شــرح روض الطالــب أبــو يحيــى زكريــا األنصــاري)ت  -4

 هـ .1405نشر دار الكتاب ا سالمي القاهرة  
فضــل  ا صــابة فــي تمييــز الصــحابة ابــن حجــر احمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو  -5

هـ تحقيق على محمد البجـاوي دار الجيـل  بيـروت  852العسقالني الشافعي  
 هـ .1412 1ط



 

 

 المسلم اثر الرشوة في المجتمع               2009 المجلد األول لسنة العدد الرابع

 Issn:2071-6028 

258 

              بارمجلة جامعة االن     للعلوم االسالمية             

هــ 1417(هـ  بيـروت دار الفكـر204لشافعي )األم ،الشافعي محمد بن إدريس ا-6
. 

 هـ .1406 1دار الكتب العلمية  ط0األموال ألبي عبيد القاسم بن سالم -7
(هــ 774يل بـن عمـر القرشـي الدمشـقي )تابـن كثيـر إسـماع 0البداية والنهاية -8

 هـ .1416دار أبي حيان القاهرة   1ط
ــي الفــيض محمــد مرتضــى -9 ــدين أب ــاموس محــب ال ــاج العــروس مــن جــواهر الق ت

 (هـ . 1205الزبيدي)ت
بيـروت  2( ط224تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أبو عبد القاسم بن سالم )ت-10

 هـ1385
نشـر دار الكتـاب  1(هــ ط816محمد بن علـى )التعريفات للجرجاني على بن -11 

 هـ .1405العربي بيروت 
تلخيص الحبير  ابن حجر العسقالني تحقيق عبـد هللا هاشـم اليمـاني المـدني  -12

 هـ . 1384المدينة المنورة  
ــــد -13 ــــن محم ــــارك ب ــــر المب ــــن األثي ــــث الرســــول الب ــــن أحادي جــــامع األصــــول م

 م . 1969(هـ مكتبة الحلواني 606الجزري)
الجــــــامع ألحكــــــام القــــــران للقرطبــــــي أبــــــو عبــــــد هللا محمــــــد بــــــن احمــــــد -14 

 هـ .1419دار الفكر بيروت  1(هـ ط671األنصاري)
 1جرائم الرشوة للمحامي فاضـل عبـد العزيـز الجربـا مؤسسـة النـوري دمشـق ط-15

2007-  
محســن العبــودي مقــال منشــور فــي مجلــة األســرة 0جريمــة الرشــوة الدوليــة  د-16

 م .1987روت لبنان بي 543العدد 
 1عبد الـرحمن تيشـوري دار الكتـاب العربـي ط0جريمة وقضية وظاهرة الرشوة -17

1976 . 
 م . 1980دار الحكمة عمان  1محمد حركات ط 0الرشوة  تخفض النمو د-18
الرشوة اسبابها عالجها  صـالح نجيـب الـدق مقـال منشـور فـي مجلـة التوحيـد -19
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 م .1999 537عدد 
هــ تحقيـق عبـد هللا 385ني  أبو الحسن على بن عمـر البغـدادي سنن الدارقط-20

 م .1966هاشم يماني المدني دار المعرفة بيروت 
(هـــ هــدار 303الســنن الصــغرى للنســائي أبــو عبــد الــرحمن احمــد بــن شــعيب -21

 هـ .1348 2الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ط
هـــ تحقيــق 458ن بــن علــى الســنن الكبــرى للبيهقــي أبــو بكــر احمــد بــن الحســي-22

 م .1994محمد عبد القادر عطا  مكتبة دار الباز 
 1( مؤسسـة الرسـالة ط748محمـد بـن احمـد الـذهبي)ت0سير أعالم النبالء  -23

 هـ1401
هــــ مراجعـــة عبـــد 1357شــرح القواعـــد الفقهيـــة الشــيخ احمـــد بـــن محمــد )ت-24 

 هـ .1403دار الغرب ا سالمي  1الستار أبو غدة ط
(هـــ تحقيــق مصــطفى 256البخــاري محمــد بــن إســماعيل البخــاري )تصــحيح -25

 هـ .1407، 3ديب البغا مؤسسة علوم القران دمشق ط
(هــ دار العلـم بيــروت 261صـحيح مسـلم ، مســلم بـن الحجـاج النيســابوري)ت-26 

 هـ .1411 3ط
صـــحيح وضـــعيف الجـــامع الصـــغير محمـــد ناصـــر الـــدين األلبـــاني المكتـــب  -27

 . 1ا سالمي بيروت  ط
الطبقــات الكبــرى ابــن ســعد )محمــد بــن ســعد بــن منيــع أبــو عبــد هللا البصــري -28

 هـ .1408هـ  دار صادر بيروت 230الزهري 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقالني تحقيـق عبـد العزيـز بـن -29

 هـ .1407باز  محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر 
(هــ بيـروت دار الخيـر 1255اليمـاني ) فتح القـدير للشـوكاني محمـد بـن علـي-30

 هـ .1400
الفروق للقرافي شـهاب الـدين أبـو العبـاس احمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن -31

 (هـ .684الصنهاجي )ت
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(هـــ 817القــاموس المحــيط للفيــروز آبــادي  مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب )ت-32
 هـ .1371مطبعة الحلبي 

بـن عبـد السـالم أبـو محمـد عـز الــدين  قواعـد االحكـام فـي مصـالح األنـام للعـز-33
هـــ دار الكتــب العلميــة  بيــروت 660عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم الســلمي (

 م .1980
كشــــاو اصــــطالح الفنــــون للتهــــانوي  محمــــد بــــن علــــي الفــــاروقي الهنــــدي  -34

(هـ  تحقيق لطفي عبد البـديع  المؤسسـة المصـرية للتـأليف والنشـر 1158)ت
 هـ .1412القاهرة 

ــــرم لســــان -35 ــــن مك ــــو الفضــــل محمــــد ب ــــدين أب ــــن منظــــور جمــــال ال ــــرب اب الع
 هـ .1406(هـ دار اللسان العربي بيروت 711األنصاري)ت

هــ (728الحليم بن تيمية الحرانـي )ت مجموع الفتاوى ابن تيمية احمد بن عبد-36
. 
هـــ دار الكتــب  456المحلــى البــن حــزم  أبــو محمــد علــى بــن احمــد بــن ســعيد -37

 هـ .1409 1العلمية بيروت ط
ــدين -38 ــار الســبيل محمــد ناصــر ال ــل فــي تخــريج أحاديــث من مختصــر إرواء الغلي

 م .1985 2األلباني المكتب ا سالمي بيروت ط
هـــ مؤسســة قرطبــة 241مســند ا مــام احمــد بــن حنبــل أبــو عبــد هللا الشــيباني -39

 م .1981 2مصر ط
المقـري حمـد بـن  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي ا بـن علـي-40

 هـ .1396محمد مطبعة مصطفى الحلبي 
  3(  هــ عـالم الكتـب بيـروت ط207معاني القران للفراء يحيى بن زياد الفـراء )-41

 هـ . 1403
(هــ تحقيـق حمـدي 360المعجم الكبير للطبراني أبو القاسم سليمان بن احمد )-42

 . 1983 2بن عبد المجيد السلفي مطبعة الزهراء الموصل ط
معين الحكـام فيمـا يتـردد بـين الخصـمين مـن أحكـام عـالء الـدين أبـو الحسـن  -43
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(هــــ مطبعــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي القـــاهرة 844علــي بـــن خليـــل الحنفـــي )
 (هـ . 1393

المغني في فقه ا مام احمد بـن حنبـل الشـيباني لموفـق الـدين أبـو محمـد عبـد -44
ـــن احمـــد قدامـــة المقدســـي  ـــر  620هللا ب ـــق زهي ـــب هــــ تحقي الشـــاويش  المكت

 هـ . 1408بيروت  5ا سالمي  ط
موسوعة فقه عمر بـن الخطـاب  الـدكتور محمـد رواس قلعجـي مكتـب الفـالح -45 

 هـ .1301 1ط
النهاية في غريب األثر البن األثير أبو السعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري  -46 

ــــزاوي ومحمــــود محمــــد الطنــــاحي المكتبــــة العالميــــ ة تحقيــــق طــــاهر احمــــد ال
 . 1399بيروت

نيل االوطار من أحاديـث سـيد األخيـار شـرح منتقـى األخبـار  للشـوكاني محمـد -47
 م . 1973( هـ دار الجيل بيروت 1255بن على بن محمد  )


