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ــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ، ونعــوذ باللَّه من شــرور أنفســنا ومن ســيئات  إنَّ الحمــد للَّ
أعمالنا ، من يهده اللَّه فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اللَّه وحده 

ال شريك له ، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله.

چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ  ]آل عمران 102[
ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ 

ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  چ ]األحزاب: ٧٠ - ٧١[  

ــه ، وخير الهدي هدي ســيدنا محمــد × الذي بعثه  أّمــا بعــد : فــإن خيــر الــكالم كالم اللَّ
ــه للنّــاس كافــة بهــذا الديــن العظيــم الذي ارتضاه ســبحانه وتعالى ليكون صالحــًا لكل زمان  اللَّ

ومكان إلى قيام الساعة.

وإّن من أهم ما اهتمت به شــريعتنا الغراء رعاية مصالح الناس وتعامالتهم حيث رعت 
مصالح الفرد واألسرة والمجتمع والدولة، خاصة في جوانب التعامالت المالية وفق منهج 

اإلسالم العادل الذي يحافظ على الحقوق  ويراعي المصلحة. 

وإن قضايــا النــاس تتجــدد وتتنــوع باعتبــار الزمــان والمــكان والحــال، والشــريعة الغــراء 
المنزلة من الحكيم الخبير ســبحانه كفيلة بأن تجد لكل مشــكلة حالًّ ولكل معضلة مخرجًا، 
ولــم يــزل أهــل العلــم علــى مــر العصور يجدون فــي نصوص القرآن الكريم والســنة الصحيحة 
بغيتهم لمواجهة النوازل التي تجّد للناس في طريق حياتهم فيبينون لهم ويرشدونهم إلى ما 

فيه رضى اللَّه على نور وهدى من نصوص شرعه الحكيم سبحانه. 

ومــن هــذا المنطلــق توكلنــا على اللَّه مســتعينين به ســبحانه وتعالى إلخــراج مجموعة من 
األبحــاث والدراســات الفقهيــة المتعلقــة باالقتصــاد اإلســالمي وبالمعامــالت الماليــة قيامــًا 
بواجــب النصــح للمســلمين وســميناها: )سلســلة األبحــاث والدراســات الفقهيــة( تتكــون مــن 

األبحاث اآلتية: 

زكاة الدين.   .1
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حقيقة بيع الصكوك لحاملها.   .2
الفتوى واعتبار الزمان والمكان والحال فيها.   .3

العقود الصورية وأحكامها الشرعية.   .4
المعاوضة عن االلتزام.   .5

أحكام التسعير في الشريعة اإلسالمية.   .6
االحتكار وموقف الشريعة اإلسالمية منه.   .7

التعزير بالمال في الشريعة اإلسالمية.   .8
الرشوة دمار قيم وهالك أمم.   .9

10.السوق وأحكامه في الشريعة اإلسالمية. 
11. المرابحة في الشريعة اإلسالمية. 

12. الوقف وأحكامه في الشريعة اإلسالمية. 

واألبحاث الخمسة األولى تم تقديمها إلى ندوات مستقبل العمل المصرفي اإلسالمي 
التــي ينظمهــا ســنويًا البنــك األهلــي التجاري بالمملكة العربية الســعودية اعتبــارًا من أول ندوة 
عقــدت بتاريــخ  18 و 1429/11/19هـــ حيــث خصصنــا لهــا ضمــن هــذه السلســلة كتابــًا 
مســتقالً بعنــوان: )أبحــاث فــي االقتصــاد اإلســالمي( يحتــوي علــى األبحاث الخمســة األولى 

في القائمة سابقة الذكر، أما الباقي منها فقد تم إخراج كل منها في كتاب مستقل. 

ــه  وفــي ختــام هــذه المقدمــة آمــل أن أكــون قــد وفقــت فــي تقديــم مــا ينفــع النــاس؛ نســأل اللَّ

العون والسداد والتوفيق في كل ما نقول ونكتب ونعمل، فما كان في هذا العمل من صواب 

ــه وحده ســبحانه ونســأله القبــول، وإن كان فيه خطأ فهو ممــا يعتري ابن آدم  فهــو توفيــق مــن اللَّ

من خطأ وتقصير، نستغفر اللَّه منه ونسأله سبحانه العفو والغفران، واحلمد هلل رب العاملني.

د. عبد اللَّه بن عبد العزيز المصلح

مكة المكرمة

غرة المحرم 1438هـ
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غافــر  األســرار،  خفيــات  عالــم  الغفــار،  العزيــز  القهــار  الواحــد  هلل  الحمــد 
الخطيئات واألوزار، الذي امتنع عن تمثيل األفكار ، وارتفع عن الوصف بالحد 
والمقدار، وأحاط علمه بما في لجج البحار، وله ما سكن في الليل والنهار، أنعم 
علينــا بالنعــم الغــزار، ومــنَّ علينــا بالنَّبــي المختــار، محمــد ســيد األبــرار، المبعــوث 
من أطهر بيت في مضر بن نزار - َصلَّى هللُا َعَليِْه َوَعَلى آلِِه - األطهار، وصحابته 

المصطفين األخيار، صالة تجوز حّد اإلكثار، دائمًة بدواِم الليِل والنهاِر.
ا بعُد  أمَّ

فإن الشــريعة اإلســالمية تعتبُر منهج حياة شــامل ونافع لكل الناس ، فليســت 
الشــريعة - كمــا يظنهــا بعــض النــاس - عبــارة عن نصوص مقيِّدة لحرية اإلنســان ، 
تتدخــل فــي ُكلِّ شــؤونه اليوميــة والحياتيــة ، بحيــث إنهــا لــم تــدع لإلنســان مجــااًل 

إلبداء رأيه ، أو أن يكون له حرية في تصرفاته الشخصية . 
بالنَُّخــب أو  أنفَســُهم -  ْون  ُيَســمُّ أو  ْون -  ُيَســمَّ مــن  بعــض  ألجــأ  الــذي  األمــر 
ِفيْــن ، بالتصريــح برفضهــم للشــريعة اإلســالمية ، وأنهــا غيــر صالحــة للعصــر  المثقَّ
أو  تعديلهــا  ينبغــي  الشــريعة اإلســالمية تحــوي نصوًصــا  ، وأن  فيــه  نعيــش  الــذي 

إلغاؤها ..وهكذا ، زعموا .
والواقــع أن هــذا مــن األباطيــل واألراجيــف التــي ال تصــدر إال عن شــخص لم 
يتأمل جناب الشريعة حق التأمل ، وإنما لفظ بها لسانه ؛ ليوافق هوى في نفسه ، 

فهو ال يريد سوى حياة اللهو والترف والتبّذل ، دون رقيب أو حسيب . 
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الشــريعة  ســيرها  حركــة  نظمــت  التــي  الهامــة  األمــور  مــن  األمــوال  وتعتبــر 
اإلسالمية ، بل أتت من أجل المحافظة عليها ، فإن من مقاصد الشريعة اإلسالمية 

حفظ المال .
 ، الشــريعة  فــي  الرشــوة  جريمــة  حكــم  نســتعرض  البحــث  هــذا  خــالل  ومــن 

وخطورتها وآثارها السلبية على األفراد والمجتمعات .

اء أتــت لتحفظ علــى الناس <دينهم  ومــن المعلــوم أن الشــريعة اإلســالمية الغــرَّ
قــد حّددتهــا  فــإن هنــاك طرًقــا  وأنفســهم وعقولهــم ونســلهم وأموالهــم> ، وعليــه 
تتناســب  بصــورة  المــال  كســب  خاللهــا  مــن  يتــم  َســَلًفا -  اإلســالمية -  الشــريعة 
والحفــاظ علــى هــذه الضروريــات الخمــس ، مع عدم اإلضرار بالمكتِســب أو من 

يحيطيون به في المجتمع الذي يعيش فيه . 

وفــي ظــل األزمــات االقتصاديــة العالميــة ، التي تعصف بالــدول والجماعات 
ومحدوديــة  األجــور ،  تدنــي  فــي  متمثَّلــة  العالــم ،  أنحــاء  مختلــف  فــي  واألفــراد 
الدخــل ، وغــالء األســعار ، وصعوبــة المعيشــة ، األمــر الــذي بســببه يضطــر بعــض 
الناس اللجوء إلى وسائل لرفع وتحسين مستواهم المعاشي ، كالرشوة وغيرها .

وهذا البحث محاولة لتناول جريمة الرشوة من نواح مختلفة .

وهو يسلط الضوء على أسباب ارتكاب جريمة الرشوة ، وبيان أثرها السلبي 
علــى النواحــي المجتمعيــة المختلفــة ، ســواء كانت نواٍح شــخصية ، أم اقتصادية ، 
أم اجتماعية ، أم إدارية ، وإيجاد سبل للتخلص منها ، والحيلولة دون تفشيها في 

المجتمعات .  
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كما يرمي هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية : 

1- تعريف الرشوة ، والتفرقة بينها وبين ما يشتبه بها كالهدية والشفاعة.

2- بيان حكم الرشوة في الشريعة اإلسالمية . 

3- الوقوف على أركان جريمة الرشوة .

4- توضيح أسباب وجود ظاهرة الرشوة . 

5- تحديد األنواع المختلفة للرشوة . 

6- إبراز أهم اآلثار السلبية المترتبة على جريمة الرشوة .

7- إيضاح طرق الوقاية من الرشوة والحد منها . 



وق��د تطلبــت طبيعــة هــذا البحــث اســتخدام  المنهــج االســتقرائي ، والتأصيــل 
الفقهي ، وذلك من خالل :

1- عرض الرأي الفقهي في المذاهب األربعة .

2- توثيق النقوالت من المصادر األصلية ألصحابها . 

3- توضيــح أدلــة كل رأي – إذا كان فــي المســألة خــالف فقهــي - ومناقشــتها 
وتقديم الرأي الراجح.

4- عزو اآليات القرآنية . 

5- تخريج األحاديث النبوية .

6- إيراد التعريفات اللغوية واالصطالحية .

وقــد اعتمــدت فــي هــذا البحــث علــى بعض الدراســات التي تناولــت موضوع 
الرشــوة من وجهة نظر إســالمية ، أو من وجهة نظر الباحثين المعاصرين ، والتي 

المقدمة
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قد تناولت مســألة الرشــوة ، أو اختصت بها ، وكذلك بعض كتب الفقه ، وبعض 
الرسائل الجامعية ، والتقارير الفقهية ، والمجالت > .
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المبحث األول
تعريف الرشوة

وفيه مطلبان : 

المطلب األول : الرشوة في اللغة .

المطلب الثانى : الرشوة فى اصطالح الفقهاء .
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المطلب الأول : الر�شوة في اللغة : 
قال في <المصباح المنير> : الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره 
ليحكم له ، أو يحمله على ما يريد ، وجمعها رشــا ، مثل: ســدرة وســدر ، والضم 
لغــة ، وجمعهــا رشــا بالضــم أيًضــا ، ورشــوته رشــًوا مــن بــاب قتــل ، أعطيتــه رشــوة 

فارتشى ؛ أي : أخذ ، وأصله رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لتزقه .

والرشــاء الحبل ، والجمع أرشــية ، مثل: كســاء وأكســية ، والرشــأ مهموز ولد 
الظبية إذا تحرك ومشى وهو الغزال ، والجمع أرشاء مثل: سبب وأسباب)1(.

وفــي <الصحــاح> : الِرْشــَوُة معروفــة، والُرْشــَوُة بالضــم مثلــه، والجمــع ِرًشــا 
وُرًشــا،  وقد َرشــاُه َيْرشــوُه َرْشــًوا ، واْرَتشــى: أخذ الِرْشــَوَة. واسَتْرشــى في حكمه: 
طلــب الرْشــَوَة عليــه، واْسَتْرشــى الَفصيــُل، إذا طلــب الرضاع، وقد َأْرَشــيُْتُه إْرشــاًء، 
ــيُْت الرجــُل، إذا الينَتــه، وراَشــيُْته، إذا  وَأْرَشــيُْت الدلــو: جعلــُت لهــا ِرشــاًء، وَتَرشَّ

ت أغصاُنه، شبِّه باألْرِشَيِة)2( . ظاهرَته، وَأْرشى الحنظُل، إذا امتدَّ

ْشــُو: ِفْعُل الّرْشــَوِة، ُيَقاُل: َرَشــْوُته، والُمَراَشــاُة: الُمحاباُة،  وقال ابن األثير : الرَّ
ْشــَوُة َمْعُروَفــٌة: الُجْعــُل، َواْلَجْمُع ُرشــًى وِرشــًى؛  ْشــَوُة والرِّ ْشــَوُة والرُّ اْبــُن ِســيَدْه: الرَّ
َقاَل ِسيَبَوْيِه: ِمَن اْلَعَرِب َمْن َيُقوُل: ُرْشَوٌة وُرشًى، َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل: ِرْشَوٌة وِرشًى، 
ْشَوَة،  واألَصل ُرشــًى، وَأكثر اْلَعَرِب َيُقوُل: ِرشــًى، وَرَشــاه َيْرُشوه َرْشًوا: َأعطاه الرَّ
ــاه: الَينَــُه،  َوَقــْد َرشــا َرْشــَوَة واْرَتَشــى ِمنْــُه َرْشــَوًة إَِذا َأخَذهــا، وَراَشــاُه: َحاَبــاُه، وَتَرشَّ
ْشــَوُة مأْخوذة ِمْن َرَشــا الَفْرُخ إَِذا مدَّ رأَْســه  وَراَشــاه إَِذا ظاهرَه، َقاَل َأبو اْلَعبَّاِس: الرُّ
َشاُء:  ى، والرِّ ك وتمشَّ ِذي َقْد تحرَّ َشا ِمْن َأوالد الظِّباء الَّ ه، َأبو ُعَبيٍْد: الرَّ ه لَتُزقَّ إَِلى ُأمِّ

الفيومي : أحمد بن محمد بن علي ، المصباح المنير )228/1( .   )1(
الجوهري : إسماعيل بن حماد ، الصحاح  )2357/6(   )2(
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اِشي والُمْرَتِشي)1(. ِذي ُيْسدي َبيَْن الرَّ اِئُش: الَّ لِو، والرَّ َرَسُن الدَّ

والرشوة : ما يعطى لقضاء مصلحة أو إحقاق باطل ، أو إبطال حق . 

أو االمتناع من الحكم بالحّق للمحّق .



ابن منظور : محمد بن مكرم بن علي ، لسان العرب )322/14( .  )1(

المبحث األول : تعريف الرشوة
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المطلب الثاني : الر�شوة في ا�شطالح الفقهاء :
 قــال ابــن حــزم : هــي مــا أعطــاه المــرء ليحكــم لــه بباطــل ، أو ليولــى واليــة ، أو 

ليظلم له إنسان ، فهذا يأثم به المعطي واآلخذ)1( .

وعرفهــا شــيخ اإلســالم زكريــا األنصــاري فقــال : هــي مــا يبــذل له ليحكــم بغير 
الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق)2( .

وفي المطلع : ما يعطى إلبطال حق ، أو إلحقاق باطل .

قال الحافظ ابن حجر : وقال ابن العربي : الرشــوة كل مال دفع ليبتاع به من 
ذي جاه عوًنا على ما ال يحل)3(. 

وقيل : هي ما يعطى بعد طلب اآلخذ لها ، ويحرم بذلها من الراشــي ليحكم 
بباطل ، أو يدفع عنه حق)4( .

وقيل : الرشوة : الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة)5( .  

ابن حزم : علي بن أحمد بن سعيد ،  المحلى )118/8( .  )1(
زكريا األنصاري : زكريا بن محمد بن زكريا ، أسنى المطالب )300/4( .  )2(

ابن حجر : أحمد بن علي ، فتح الباري )221/5( .  )3(
البهوتي : منصور بن يونس بن صالح ، كشاف القناع )316/6( .   )4(

المناوي : زين الدين محمد بن عبد الرؤوف ، فيض القدير )268/5( .  )5(
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المطلب الثاني : في تمييز الرشوة عما يشبته بها : الهدية والشفاعة . 
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المطلب الأول : حكم الر�شوة .
اتفق العلماء على تحريم الرشوة ، ال ُيْعَلم في هذا خالف ، حتى إنهم قالوا: 
إنــه إذا اســتحلها فــإن ذلــك يــؤدي بــه إلى الكفــر ، واألدلة على الحرمــة متوافرة من 

الكتاب والسنة : 

اأوًل : الدليل من القراآن الكريم : 
1- قوله تعالى : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژ )1( .

قال مجاهد  في <التفسير> : يعني به الرشوة في الحكم ، وهم اليهود)2( .

 وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : قال هللا تعالى عن اليهود : ژ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ ژ ؛ ألنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل، 
وتســمى أحياًنــا الهديــة وغيرهــا، ومتــى أكل الســحت ولــي األمــر احتــاج أن يســمع 
الكذب من شــهادة الزور وغيرها، وقد <لعن رســول هللا × الراشــي والمرتشــي 

نََن)3(. والرائش -الواسطة- الذي بينهما> رواه أهل السُّ

2- قولــه تعالــى : ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ)4( .

قال العليمي في تفسيره :  

ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ أي : ال يأكل بعضكم من مال بعض . 

سورة المائدة : 42 .  )1(
أبو الحجاج : مجاهد بن جبر ، تفسير مجاهد )ص: 309( .  )2(

ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ، السياسة الشرعية )ص: 56-55( .   )3(
سورة البقرة : 188 .   )4(

المبحث الثاني : حكم الرشوة
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ژ ں  ژ من غير الوجه الذي أباحه هللا ، وأصل الباطل الشيء الذاهب ...

لو  ژ ڻ  ڻ    ژ أي : ال ُتْلُقوا باألموال الرشوة ، وأصل اإلدالء : إرساُل الدَّ

وإلقاؤه في البئر ، يقال : أدلى دلوه إذا أرسله . 

ژ ڻ  ڻ  ژ قضاة السوء بإقامة شهادة الزور .  

ژ ۀ  ۀ  ژ أي : طائفة . 

ژ ہ    ہ  ہ  ہ  ژ أي : الظلم . 

ژ ھ  ھ  ژ أنكم مبطلون)1( .



القــرآن  تفســير  فــي  الرحمــن  فتــح  الحنبلــي ،  المقدســي  محمــد  بــن  ْيــن  الدِّ ُمِجيْــر   : الُعَليِْمــي   )1(
.)267/1(
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ثانيًا : الدليل من ال�شنة :
ي>)1( . ا�ِشي َوالُمْرتَ�شِ قوله × : <لََعَن َر�ُشوُل هللا × الرَّ

ي ِفْي النَّار>)2( ا�ِشي َوالُْمْرتَ�شِ قوله : × : <الْرَّ

)1(   �شحيح .  
و194  و190   164/2( وأحمــد   ، )2313( ماجــه  وابــن   ، )1336( الترمــذي  أخرجــه 
و212( ، والحاكــم )102/4 103( ، وأبــو داود الطيالســي فــي < مســنده > )2276( ومــن 
طريقــه البيهقــي )138/10 139( ، مــن حديــث أبــي هريــرة . وقال الترمذي : < حديث حســن 

صحيح > . وقال الحاكم : < صحيح اإلسناد > ووافقه الذهبي .
)2(  قال األلباني : منكر .

روي من حديث عبد هللا بن عمرو ، وعبد الرحمن بن عوف ، ورجل من المهاجرين .
أمــا حديــث ابــن عمــرو : فيرويــه علــي بن بحر بن بري : ثنا هشــام بن يوســف الصنعاني : ثنا ابن 
جريج عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن بن ذباب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 

عنه مرفوعًا به .
أخرجه الطبراني في < المعجم األوســط > )3/ 29/ 47 20( وفي < المعجم الصغير > )ص 
3 1 - هنــد( و < الدعــاء > )3/ 737 1/ 2094( بإســناد واحــد قــال : ثنــا أحمــد بــن ســهل بــن 
أيــوب األهــوازي : ثنــا علــي بــن بحــر . . . الــخ . وقــال : < لــم يــروه عــن ابــن جريــج إال هشــام بن 

يوسف ، تفرد به علي بن بحر> .
و)األهوازي( هذا : مجهول الحال ، لم يوثق .

وأما حديث عبد الرحمن بن عوف : فيرويه عمر بن حفص المدني : ثنا الحسن بن عثمان بن 
عبدالرحمن بن عوف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال . . . فذكره مرفوعًا .
أخرجه البزار )2/ 125/ 1355( ، والطبراني في < الدعاء > )3/ 739 2098/1(

وقــال البــزار : < ال نعلمــه عــن عبــد الرحمــن بن عوف إال بهذا اإلســناد ، وقــال فيه : عمر بن أبي 
سلمة : )عن أبيه عن أبي هريرة( ، وقال ابن أبي ذئب : )عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي 

سلمة عن عبد هللا بن عمرو( > .
قــال الهيثمــي فــي < المجمــع > )4/ 99 1( : <رواه البــزار ، وفيــه مــن لــم أعرفــه > . وســكت عنــه 

= المنذري )3/ 143/ 2( .      

المبحث الثاني : حكم الرشوة
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اِل ُغُلوٌل>)1( . قوله ×  : <َهَدايَا الُعمَّ

، اأََل َجَل�َس  قوله × : <َما بَاُل الَْعاِمِل نَْبَعثُُه، َفيَِجيُء َفيَُقوُل: َهَذا لَُكْم، َوَهَذا اأُْهِدَي اإلَيَّ
َحًدا ِمْنُكْم، َفيَاأُْخُذ  ٍد ِبيَِدِه، َل نَْبَعُث اأَ ْم َل ؟ َواَلَِّذي نَْف���سُ ُمَحمَّ ِفي بَْيِت اأُمِِّه، َفيَْنُظَر اأَيُْهَدى اإلَْيِه اأَ
�َش��ْيئًا، اإلَّ َجاَء يَْوَم الِْقيَاَمِة يَْحِمُلُه َعَلى َرَقبَِتِه، اإْن َكاَن بَِعيًرا لَُه ُرَغاٌء، اأَْو بََقَرًة لََها ُخَواٌر، اأَْو �َش��اًة 

تَْيَعُر، َفَرَفَع يََديِْه َحتَّى َراأَيْت ُعْفَرَة اإبَْطْيِه، َفَقاَل: اللَُّهمَّ َهْل بَلَّْغت ثاََلثًا؟>)2( .



= وأما حديث المهاجري : فيرويه عمر بن محمد بن خلف الطلحي عن رجل من المهاجرين 
قال : سمعت رسول هللا × يقول : . . . فذكره =

ابــن معــن  العــوام عــن عبــد الملــك  بــن  فــي < مســنده > : حدثنــا عبــاد  بــن منيــع  أخرجــه أحمــد 
المجاشــعي عنه . ذكره الحافظ في < المطالب العالية > المســندة )ق 76/ 2( ، وفي المجردة 
أيضًا )2/ 249/ 2132( ، وسكت عنه فيهما ، وتبعه البوصيري؛ فقال الشيخ األعظمي في 

تعليقه على المجردة : <سكت عليه البوصيري> .
أخرجه أحمد )424/5 رقم 23649( ، والطبراني كما في مجمع الزوائد )249/5( ، وابن   )1(
عدي )300/1 ترجمة 127 إسماعيل بن عياش( ، والبيهقي )138/10 ، رقم 20261( ، 

والبزار )172/9  ، رقم 3723( . من حديث أبي حميد الساعدي .
قــال الهيثمــي فــي مجمــع الزوائد )249/5( : رواه الطبراني من رواية إســماعيل بن عياش عن 

الحجازيين وهي ضعيفة . 
وضعف إسناده وصححه لغيره األلباني في اإلرواء )2622( . 

)2(   رواه البخاري )2597( ، ومسلم 26 - )1832( من حديث أبي حميد الساعدي .
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المطلب الثاني : في تمييز الر�شوة عما ي�شبته بها <الهدية وال�شفاعة> .
اأ- الفرق بين الر�شوة والهدية : 

قــال ابــن ُنَجيْــم : وذكــر األقطــع أن الفــرق بيــن الهديــة والرشــوة أن الرشــوة مــا 
يعطيه بشرط أن يعينَه ، والهدية ال شرط معها . اهـ )1(. 

رت)2( . َمت والهدية ما َتأخَّ وقال الماوردي : الرشوة ما َتَقدَّ

وقــال فــي موضــع آخــر : والفــرق بيــن الرشــوة والهديــة أن الرشــوة مــا ُأِخــَذْت 
طلًبا، والهدية ما ُبِذَلْت عفًوا)3( .

وفي <اإلنصاف> : الرشوة ما يعطى بعد طلبه، والهدية الدفع إليه ابتداء)4(.

ــل النــووي ’ ذلــك فقــال : الرشــوة حرام مطلًقــا ، والهدية جائزة في  وفصَّ
بعــض األحــوال، فيطلــب الفــرق بيــن حقيقتيهمــا - مــع أن البــاذل راض فيهمــا - 

والفرق من وجهين: 

أحدهمــا - ذكــره ابــُن َكــجٍّ - : أن الرشــوة هــي التي يشــرط علــى قابلها الحكم 
بغير الحق ، أو االمتناع عن الحكم بحق ، والهدية هي العطية المطلقة .

والثانــي : قــال الغزالــي فــي <اإلحيــاء> : المــال إما يبذل لغــرٍض آجٍل فهو قربة 
وصدقــة ، وإمــا لعاجــل ، وهــو إمــا مــال ، فهــو هبة بشــرط ثــواب ، أو لتوقع ثواب ، 
وإما عمل ، فإن كان عمالً محرًما ، أو واجًبا متعيَّنًا ، فهو رشــوة ، وإن كان مباًحا 
د إلى المبذول له ، فإن كان بمجرد نفسه ،  فإجارة أو جعالة ، وإما للتقرب والتودُّ

ابــن نجيــم المصــري : زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد ، البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق   )1(
 .)285/6(

)2( الماوردي : علي بن محمد بن محمد ، الحاوي الكبير )284/16( . 
الماوردي ، األحكام السلطانية )ص198( .  )3(

)4( الَمْرَداوي : علي بن سليمان ، اإلنصاف )212/11( 

المبحث الثاني : حكم الرشوة
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فهدية ، وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد ، فإن كان جاهه بالعلم أو 
النسب ، فهو هدية ، وإن كان بالقضاء والعمل ، فهو رشوة)1( .

وقــال أبــو بكــر الحصنــي : ال شــك أن الرشــوة حــرام ؛ ألنهــا مــن قبيــل األكل 
بالباطل ، وقد نهى هللا عنه ، وهي صفة اليهود وقال عليه الصالة والســالم : <لََعَن 
��ي>)3(  ا�ِش��ي َوالُْمْرتَ�شِ ِ َعَلى الرَّ ��َي ِفي الُْحْكِم>)2( وفي لفظ : <لَْعنَُة اللَّ ا�ِش��َي َوالُْمْرتَ�شِ اللُ الرَّ
وأما الهدية فاألولى سد بابها ، ثم إن كان للمهدي خصومة في الحال حرم قبول 
هديته في محل واليته ، وإن كان له عادة بالهدية لصداقة أو قرابة ، وكذا ال يقبل 
هديــة مــن لــم تكــن لــه عــادة قبــل الواليــة ، وإن لــم تكــن لــه حكومــة قــال رســول هللا 

اِل ُغُلوٌل>)4( .  × : <َهَدايَا الُعمَّ

وفي <بدائع الفوائد> البن القيِّم :

قــال ابــن عقيــل: <األمــوال التــي يأخذهــا القضــاة أربعــة أقســام: رشــوة وهديــة 
وأجــرة ورزق، فالرشــوة حــرام ، وهــي ضربــان: رشــوة ليميــل إلــى أحدهمــا بغيــر 
حــق ، فهــذه حــرام عــن فعــل حــرام علــى اآلخــذ والمعطــي وهمــا آثمــان، ورشــوة 

النووي : يحيى بن شرف ، روضة الطالبين )144/11( .   )1(
)2(  رواه أحمد )387/2( ، والترمذي )622/3( )1336( ،و ابن حبان )467/11( )5076( ، 

وهو عند ابن الجارود )150/1( )585( ، والحاكم )115/4( على أنه شاهد .
رواه أبــو داود )300/3( )3580( ، الترمــذي )623/3( )1337( ، ابــن ماجــه )775/2(   )3(
)2313( ، ابــن حبــان )468/11( )5077( ، الحاكــم )115/4( ، وهــو عنــد ابــن الجــارود 
)150/1( )586( ، والبيهقــي )138/10( ، وعبــد الــرزاق )148/8( ، وأحمد )164/2 ، 

. )212 ، 194 ، 190
أبو بكر الحصني : محمد بن عبد المؤمن ، كفاية األخيار )ص553(،  وتقدم تخريج الحديث   )4(

قريًبا.
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يعطاهــا ليحكــم بالحــق واســتيفاء حــق المعطــي مــن ديــن ونحوه ، فهي حــرام على 
الحاكــم دون المعطــي ؛ ألنهــا لالســتنقاذ ؛ فهــي كجعل اآلبــق ، وأجرة الوكالء في 
الخصومة، وأما الهدية فضربان: هدية كانت قبل الوالية ، فال تحرم اســتدامتها ، 
وهديــة لــم تكــن إال بعــد الواليــة ، وهــي ضربــان: مكروهة ، وهي الهديــة إليه ممن 
ال حكومــة لــه ، وهديــة ممــن قــد اتجهــت لــه حكومــة ، فهــي حــرام علــى الحاكــم 

والمهدي.

وأمــا األجــرة إن كان للحاكــم رزق مــن اإلمــام مــن بيــن المــال حــرم عليــه أخــذ 
األجــرة قــواًل واحــًدا ؛ ألنــه إنمــا أجــرى لــه الــرزق ؛ ألجــل االشــتغال بالحكــم ، 
فــال وجــه ألخــذ األجــرة مــن جهــة الخصــوم ، وإن كان الحاكــم ال رزق لــه ، فعلــى 
مــاه ؛ وألنــه مــع  وجهيــن: أحدهمــا : اإلباحــة ؛ ألنــه عمــل مبــاح ، فهــو كمــا لــو َحكَّ
عــدم الــرزق ال يتعيَّــن عليــه الحكم ، فال يمنع مــن أخذ األجرة ؛ كالوصي ، وأمين 
الحاكــم يــأكالن مــن مــال اليتيــم بقدر الحاجة ، وأما الرزق من بيت المال فإن كان 
غنيًّــا ال حاجــة لــه إليــه احتمــل أن يكره ؛ لئالَّ يضيق علــى أهل المصالح ، ويحتمل 

أن يباح ؛ ألنه بذل نفسه لذلك ، فصار كالعامل في الزكاة والخراج>)1( .



ابن القيم : شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ،  بدائع الفوائد )146/3( .  )1(

المبحث الثاني : حكم الرشوة
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ب- ال�شفاعة : 
اأوًل : تعريف ال�شفاعة : 

قال الزمخشري : شفعت له إلى فالن، وأنا شافعه وشفيعه، ونحن شفعاؤه، 
وأهــل شــفاعته، وتشــّفعت لــه إليــه فشــّفعني فيــه، واللهــم اجعلــه لنا شــفيًعا مشــّفًعا، 

واستشفعني إليه فشفعت له، واستشفع بي، وإن فالًنا ليستشفع به. 

قال األعشى:
شفعاواستشفعت من سراة الحّي ذا ثقٍة والذي  أبوها  عصاها  فقد 

وقال آخر:
فهل لي إلى ليلى الغداة شــفيعمضى زمن والناس يستشــفعون بي

وكان وترًا فشفعته بآخر، وهو مشفوع به، وامرأة مشفوعة، وأصابتها شفعة: 
عين، وأخذ الدار بالشفعة)1( .

وفي <المصباح المنير> : وشــفعت في األمر شــفًعا وشــفاعة ؛ طالبت بوســيلة 
أو ذمــام ، واســم الفاعــل شــفيع ، والجمــع شــفعاء ، مثــل : كريــم وكرمــاء ، وشــافع 
أيًضــا ، وبــه ســّمي ، وينســب إليــه شــافعي علــى لفظــه ، وقــول العامــة : <شــفعوي> 

خطأ ؛ لعدم السماع ومخالفة القياس ، واستشفعت به طلبت الشفاعة)2( .

وفــي لســان العــرب : <وشــفع لــي يشــفع شــفاعة وتشــفع: طلــب. والشــفيع: 
الشــافع، والجمع شــفعاء، واستشــفع بفالن على فالن وتشــفع له إليه فشــفعه فيه. 
وقال الفارســي: استشــفعه طلب منه الشــفاعة ؛ أي : قال له : كن لي شــافًعا، وفي 

التنزيل: ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ ژ)3( .

الزمخشري : محمود بن عمرو بن أحمد ، أساس البالغة )513/1( .   )1(
الفيومي : أحمد بن محمد بن علي ، المصباح المنير )ص: 317( .   )2(

)3(  سورة النساء : 85 . 
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وقرأ أبو الهيثم: <من يشفع شفاعة حسنة>

أي : يــزداد عمــاًل إلــى عمــل، وروي عــن المبــّرد وثعلــب أنهمــا قــاال فــي قولــه 
هنــا.  هــا  الدعــاء  الشــفاعة  قــاال:   )1( ژ  ۅ  ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ژ  تعالــى: 
والشــفاعة: كالم الشــفيع للملــك فــي حاجــة يســألها لغيــره، وشــفع إليــه: فــي معنــى 

طلب إليه. والشافع: الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب>)2( .

هــذا قــول أئمــة اللغــة فــي تفســير <الشــفاعة> ، ومنهــا تعلــم أن الشــفاعة دعــاء 
وطلب ، وكالم من الشفيع في حاجة إلى غيره ، وانضمام إليه في طلبه ، وسؤال 
التجــاوز عــن الذنــوب واآلثــام ، وليــس مــن شــرطها أو من تمام تعريفهــا أن يجاب 

الشفيع إلى ما طلب ، فقد يشفع ثم ال تقبل شفاعته ، وال يجاب إلى طلبه)3( .

)1(  سورة البقرة : 255 .
)2( ابن منظور : محمد بن مكرم بن علي ، لسان العرب )184/8( . 

)3( فتحــي أميــن عثمــان : مختــارات مــن كتابــات الشــيخ أبــو الوفــاء محمــد درويــش عــن <الشــفاعة> 
)ص:123(.

المبحث الثاني : حكم الرشوة
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ثانيًا : اأق�شام ال�شفاعة : 
للشفاعة بحسب القسمة العقلية ثالث أحوال :  

1- شفاعة العباد بعضهم عند بعض . <وهي المقصودة هنا> . 

2- شفاعة هللا عند أحٍد من خلقه . 

3- شفاعة العباد عند هللا تعالى . 

* �شفاعة العباد بع�شهم عند بع�س نوعان : 

شــفاعة حســنة ، وشــفاعة ســيئة ، فالشــفاعة الحســنة أن يشــفع الشــافع إلزالــة 
الضــرر أو رفــع مظلمــة عــن مظلوم ، أو جلب منفعة لمســتحقٍّ ليــس في جلبها إليه 
ضــرر وال ضــرار إلــى غيــر ذلــك ممــا يستحســنه الشــرع ويقــّره ، وهــي مــن التعــاون 

علــى البــرِّ والخيِر المطلوب شــرًعا ، قــال تعالى : ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   
ۈئ  ۈئ     ېئ ژ )1( .

وقال تعالى : ژ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ ژ )2( . 

أتــاه  إذا  النبــي ×  أبــي موســى األشــعري ، كان   وفــي <الصحيحيــن> عــن 
صاحب الحاجة قال : <ا�ْش��َفُعوا َفْلتُوؤَْجُروا َولْيَْق�ِس هللُا َعَلى ِل�َش��اِن َر�ُشْوِلِه ِبَما �َشاء ، َفِمْن 
ْن �َشاَء هللا>)3( . ْلَم ِب�َشَفاَعٍة َح�َشنٍَة َفْليَْفَعل ، َفاإِنَُّه ُمثَاٌب َعَلى َذِلَك اإِ َخاُه الُم�شِ ا�ْشتََطاَع اأَْن يَْنَفَع اأَ

)1(  سورة المائدة : 2 . 
سورة النساء : 85 .  )2(

رواه البخاري )1432( وأطرافه )6026 ، 6027( ، ومسلم )2627( .  )3(
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وأمــا الشــفاعة الســيئة فهــي أن يشــفع الشــافع فــي إســقاط حــد ، أو هضم حق ، 
أو جلب منفعة لغير مســتحقٍّ ، في جلبها إليه ضرر بالمســتحقِّ ، أو إســناد أمر إلى 
مــه ، وهــي من التعــاون على  غيــر ذي كفايــة ، أو غيــر ذلــك ممــا كرهــه الشــارع وحرَّ

اإلثم والعداون الذي نهى هللا - سبحانه وتعالى عنه - قال تعالى : ژ ۆئ  ۆئ   ۈئ  
ۈئ     ېئ ژ  وقال - جل شأنه - : ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئژ )1( . 

اِفَع َوالُم�َشفَّع>)2( .  ْلَطاَن َفَلَعَن هللُا ال�شَّ وقال × : <اإَِذا بََلَغ الَْحدُّ ال�شُّ

تهم المرأة المخزوميَّة  وروى البخاريُّ من حديث عائشة ‘ أن قريًشا أهمَّ
ــم رســول هللا × ؟ ومــن يجتــرئ عليــه إال أســامة  التــي ســرقت ، فقالــوا : مــن يكلِّ
حب رسول هللا × ، فكلَّم رسول هللا × فقال : <اأَتَ�ْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد هللِا؟!> 
ِريُف  ّل َمْن َقْبَلُكْم اأَنَُّهْم َكانُوا اإَِذا �َشَرَق ِفيِهُم ال�شَّ ثم قام فخطب فقال : <اأَيَُّها النَّا�س ، اإِنََّما �شَ
ٍد �َشَرَقْت  ِ لَْو اأَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ ، َوايُْم اللَّ َقاُموا َعَلْيِه الَحدَّ ِعيُف اأَ تََرُكوُه، َواإَِذا �َشَرق ِفْيِهْم اال�شَّ

ٌد يََدَها>)3( . لََقَطَع ُمَحمَّ
تلك هي الشفاعة السيئة ، وضررها باألمم واألفراد كبير . 

]النساء : 85[ .  )1(
وفــي  <األوســط> )380/2( )2284( ،  فــي  والطبرانــي  مالــك )835/2( )1525( ،  رواه   )2(
الصغيــر )158(  ، وابــن أبــي شــيبة )473/5( . وقال الهيثمــي في مجمع الزوائد )259/6( : 
رواه الطبرانــي فــي األوســط والصغيــر ، وفيــه أبــو غزيــة محمــد بــن موســى األنصــاري ضعفــه 

أبو حاتم وغيره ، ووثقه الحاكم ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف .
 )4373( داود  وأبــو   ، )1688( ومســلم   ، )2648( البخــاري  ومختصــًرا  مطــواًل  أخرجــه   )3(
و)4396( ، والترمــذي )1493( ، والنســائي )8/ 72 - 75( مــن طــرق عــن الزهــري ، عــن 

عروة عن عائشة به .
 ، )2303( اآلثــار>  مشــكل  و<شــرح   ، )25297( و   )24138( أحمــد>  <مســند  فــي  وهــو 

و<صحيح ابن حبان> )4402( . وألفاظهم متقاربة .

المبحث الثاني : حكم الرشوة
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والحاكــم العــادل ال تنفــع عنــده إال الشــفاعة الحســنة التــي تتمثَّــل فــي إخبــاره 
بمــا لــم يكــن يعلــم مــن مظلمــة المشــفوع لــه ، أو اســتحقاقه لمــا يطلــب ، وال يقبــل 
الشــفاعة الســيئة التــي ال يــراد بهــا إال إرضــاء الشــافع فيمــا يخالــف الحــق والعــدل 

وينافي المصلحة العامة . 

أما الحاكم المستبد الظالم فتروج عنده الشفاعات السيئة؛ ألنه يبتغي مرضاة 
أعوانــه وأولــي الزلفــى لديــه ، فــال يبالــي أن يضيــع فــي ســبيلهم الحقــوق ، ويلحــق 
الظلــم والضــرر باألبريــاء وليســت األوبئــة الفاتكــة ، وال الطواعيــن الماحقــة بأضر 
علــى الــدول والحكومــات مــن هــذه الشــفاعات ، فــإن الحكومــة التــي تــّروج فيهــا 
الشــفاعات يعتمــد التابعــون لهــا علــى الشــفاعة فــي كل مــا يطلبــون ، ال علــى الحــق 
والعــدل ، فتضيــع فيهــا الحقــوق ، ويحــل الظلــم محــل العــدل ، ويســري ذلــك مــن 

ا شامالً ، والبالء مستشرًيا مستفحالً . الحكومة إلى األمة ، فيكون الفساد عامًّ

وال صــالح لحكومــة مــن الحكومــات إال إذا اســتطاعت أن تمحــو مــن نفــوس 
أو  الشــفاعة  إال  المصالــح  مــن  لقضــاء مصلحــة  ســبيل  بأنــه ال  االعتقــاد  رعاياهــا 
الرشــوة ، فــإذا زال هــذا االعتقــاد ، وأصبحــت الشــفاعة مــن الوســائل التــي ال يلجأ 

إليها إال أصحاب الحق بعد طلب من أسبابه ، والوصول إليه من بابه . 

مــن  يعلمــه  يكــن  لــم  مــا  العــادل  للحاكــم  يظهــر  شــفيع  إلــى  الحاجــة  وظهــور 
استحقاق المشفوع له لحقه ، أقول : إذا زال هذا االعتقاد فسعدت األمة وانتظم 

أمرها وارتقى شأنها بسيادة العدالة والحق فيها)1( . 



  

المرجع السابق )ص: 147-145(.  )1(
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 المبحث الثالث
أركان جريمة الرشوة

ويشمل الكالم على ما يلي : 

أواًل : الراشي .

ثانًيا : المرتشي . 

ثالًثا : الرائش .

رابًعا : الرشوة . 
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املبحث الثالث
 اأركان جرمية الر�شوة

ُيْفَتــَرض فــي جريمــة الرشــوة وجــود شــخصين علــى األقــل ، يمثــالن العنصــر 
الرئيــس فيهــا ، همــا : الراشــي والمرتشــي ، وهنــاك )طــرف ثالــث( هــو الرائــش ، 

ح مفهوم كل منهم ، على النحو التالي :  وفيما يلي سأوضِّ

ــز األول لقيامهــا ؛ ألنــه صاحــب  اأوًل : الرا�ش��ي : وهــو دافــع الرشــوة ، والمحفِّ
الحاجــة ، وصاحــب الحاجة شــغوٌف على قضــاء حاجته ، وألجل ذلك فهو يبذل 
المــال ؛ ألن بــذل المــال ال يكــون إال لحاجــة ، وقــد جــاء في <النهايــة> البن األثير: 
ُتَميِّــز  الــذي يعينــه علــى الباطــل ، والمرتشــي اآلخــذ> وال  ُيْعطِــي  <الراشــي : مــن 
الشــريعة اإلســالمية بين الراشــي والمرتشــي في إتمام فعل الرشــوة ، بل يعتبر كل 
منهما فاعالً أصليًّا ، ومساوًيا للطرف اآلخر في المسؤولية  ، وُيستدل على ذلك 
ى الرسول × بين الراشي والمرتشي في اللعن،  من أحاديث الرشوة ، فقد سوَّ

وفي الجزاء ، فنص الحديث : <لعن رسول هللا × الراشي والمرتشي>  .

ثانيًا : المرت�شي : وهو قابل الرشوة ، ومكمن السلطة والجاه ، وهو الذي يرتشي 
ليحكم بغير حق ، أو ليوقف الحق عن صاحبه ، مستغالًّ في ذلك سلطته أو جاهه ، 
ر وجود الرشــوة  ويعتبر المرتشــي الركن األســاس في جريمة الرشــوة ، إذ ال ُيَتَصوَّ
دون مرتــش ، وقــد جــاء ذكــره فــي األحاديث تالًيا للراشــي ، ويتمثل فعل المرتشــي 
فــي أنــه يأخــذ مــن أحــد الخصميــن ، ليحكم له بباطــل ، أو يمتنع مــن الحكم بالحق 
ــة في تجريم الرشــوة ؛  ل عنصــَر الضــرِر والِعلَّ للمحــق ، حتــى ُيْعطِيــه ، وهــو مــا ُيَشــكِّ

ألنه في كلتا الحالتين يلحق الضرر بأحد الخصمين على حساب غريمه .
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ثالثً��ا : الرائ���س : وهــو شــخٌص ثالــث يســعى إلــى إتمــام االتفــاق بيــن الراشــي 
والمرتشي ، ففي الحديث : <لعن رسول هللا × الراشي ، والمرتشي ، والرائش 
الــذي يمشــي بينهمــا> ، وقــد عبــر عــن دور الرائــش ابــن األثيــر أصــدق تعبيــر عندمــا 

قال : <الرائش : الذي يسعى بينهما ، يستزيد لهذا ، ويستنقص لهذا> .

ــد  ب وجهــات النظــر ، وُيَمهِّ  فهــو الســفير الــذي يســعى بيــن الطرفيــن ، وُيَقــرِّ
إلكمــال الصفقــة ، ومــع أن الرائــش - وهــو الوســيط - ال ُيَعدُّ ركنًا فــي قيام جريمة 
الرشــوة ، إال أنــه مــع ذلــك يقــوم بــدور خطيــر فــي قيامهــا ، إلــى الدرجــة التــي تبــدو 
فيهــا مســؤوليته أكبــر مــن مســؤولية الراشــي والمرتشــي ؛ لمــا يقــوم بــه مــن ترويــج 

للرشوة)1( .

رابًعا : الر�شوة : وهي عبارة عن المال ، أو الخدمة ، أو المنفعة ، أو المصلحة ، 
أو التسهيالت التي تقدم أو تدفع للمرتشي بقصد الحصول على ما قد اتُِّفق عليه 

من خدمات َسلًفا . 



)1(  الرعوجــي : إبراهيــم بــن صالــح بــن حمــد ، التدابيــر الواقيــة مــن جريمــة الرشــوة )ص27-25( 
باختصار ، نقالً عن ابن األثير وابن قدامة وابن قاسم النجدي .
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املبحث الرابع
اأ�شباب ارتكاب جرمية الر�شوة : 

تختلــف أســباب ارتــكاب جريمــة الرشــوة باختــالف نظــرة الباحثيــن فــي هــذا 
الموضــوع لهــا ، فبعضهــم ُيْرِجــع األســباب ويحصرهــا فــي <العمــل والوظيفــة> ، 
ويتناول البعض األسباب من منظور شمولي أكثر ، فُيْرِجعها إلى عوامل مختلفة 
وجوانــب متعــددة ، بعضهــا يكــون لســبب فــي الشــخص نفســه ســواء كان آخــذ أم 
ــة معينــة ، وفيمــا يلــي  معطــي ، وبعضهــا يكــون ألســباب اقتصاديــة أو ظــروف ماديَّ

عرض لكال الرأيين : 

* الراأي الأول : اأن يكون ال�شبب في الر�شوة هو العمل والوظيفة :
الغــرض مــن الرشــوة هــو أداء عمــل مــن أعمــال الوظيفــة أو االمتنــاع عنــه أو 

اإلخالل بواجبات الوظيفة ، مثل : 

ا  1- اأداء العمل : تقع الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال الوظيفة ولو كان حقًّ
غير مشروع ، أو إذا كان الموظف يخادع صاحب الحاجة فكان ناوًيا منذ البداية 

عدم القيام بالعمل الذي يبتغيه لمخالفته أحكام القانون . 

2- المتن��اع ع��ن العم��ل : ويتمثــل امتنــاع المرتشــي كليــة عــن أداء عمــل يتعلق 
بوظيفتــه ، أو خــالل فتــرة معينــة ، أو يؤخــر تنفيــذه ، وتقــع الرشــوة إذا كان االمتنــاع 
عن العمل حق أو غير حق مثال امتناع مأمور الضبط القضائي عن تحرير محضر 

بشأن جريمة وقعت في اختصاصه .
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ف أو ســلوك ينســب إلــى الوظيفة  3- الإخ��الل بواجب��ات الوظيفة : هو كل تصرُّ
ويعد واجًبا من واجباتها ، فكل انحراف من واجب من هذه الواجبات أو امتناع 

عن القيام به يجري عليه وصف اإلخالل بواجبات الوظيفة)1( . 

* الراأي الثاني : اأن تكون الأ�شباب متعددة الجهات : 
اأ- اأن يكون ال�شبب من ال�شخ�س ، وذلك خالل : 

1- �شعف الإيمان وانعدام الوازع الديني : 

حيــث إن ضعــف اإليمــان لــدى طائفــة مــن الموظفيــن والعمــال ورجال األمن 
وغيرهــم أفقدهــم الــوازع الدينــي ، والضميــر الحــّي الُمتَّقــد ، بحيث ال يســتطيعون 

مقاومة طغيان المادة ، وإغراءات الراشين ، والرائشين من سماسرة الرشوة .

2- الجهل بخطورة تعاطي الر�شوة : 

إن جهــل كثيــر مــن النــاس بخطــورة الرشــوة ، مع ما فيها مــن أكل أموال الناس 
بالباطل ، والذي يجب أن يكون معلوًما من الدين بالضرورة ، ُيعدُّ ســبًبا من أهم 

أسباب تفشيها في المجتمع . 

3- ال�شتعجال على اإنهاء المعامالت وق�شاء الحاجات : 

االســتعجال إلنهــاء المعامــالت مــن قبــل بعــض جمهــور المراجعيــن يدفعهــم 
إلى تقديم الرشوة ، مع أنهم لو صبروا لكان خيًرا لهم ، فقد روي عن رسول هللا 
ْيَطاِن>)2( ، كما روي عنه أنه × قال :  ِ َوالَْعَجَلُة ِمَن ال�شَّ × أنه قال : <التَّاأَنِّي ِمَن اللَّ

جريمة الرشوة وجريمة استغالل النفوذ وجريمة الكسب غير المشروع )ص:3( .  )1(
رواه البيهقي في شعب اإليمان )4058( ، وأبو يعلى  )3 / 1054( ،  من  حديث =  )2(
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<التُّوؤََدُة ِفي ُكلِّ �َشْيٍء ، اإِلَّ ِفي َعَمِل اْلآِخَرِة>)1( .

4- الت�شويف والمماطلة : 

فالكثيــر مــن النــاس تدفعهــم المماطلــة والتســويف مــن بعــض موظفــي الدولــة 
إلــى دفــع رشــوة باعتبارهــا أيســر الطــرق ، وأســرعها إلنجــاز معامالتهــم ، وقضــاء 

حوائجهم ، مع علمهم بأن ذلك محرم شرًعا)2( .



=  أنــس بــن مالــك ، وقــال الهيثمــي  فــي مجمــع الزوائــد )44/8( : ورجالــه رجــال الصحيــح . ورواه 
الترمــذي )حديــث رقــم 2081( مــن حديــث ســهل بــن ســعد الســاعدي ، بلفــظ : <األنــاة مــن هللا 

نه  والعجلة من الشيطان> ، وحسَّ
)1(  صحيح ،  رواه أبو داود ، في كتاب األدب ، برقم )4810( .

التدابير الواقية من جريمة الرشوة <مرجع سابق> )ص: 75-74( .  )2(

المبحث الرابع : أسباب ارتكاب جريمة الرشوة
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ب - اأن يكون ال�شبب من بع�س الظروف المحيطة :
1- ضعــف الرواتــب والمعاشــات : ُيالَحــظ فــي كثيــر مــن البــالد أن رواتــب 
الموظفين ال تواكب االرتفاع المتزايد والمستمر في األسعار ومستوى المعيشة ، 
بــل  الرشــوة ،  إلــى  المعيشــيَّة ، ممــا يدفعهــم  تفــي باحتياجاتهــم  وبالتالــي فهــي ال 

المطالبة بها ، وكأنها حقٌّ مشروع ، مع علمهم بحرمتها)3( .

2- الفساد اإلداري وانتشار المحسوبية والعالقات االجتماعية في التوظيف 
على حساب الكفاءة . 

3- انتشــار الــوكالء والوســطاء فــي األعمــال التجارية وتخصيــص العديد من 
ة غير المعلن عنها .  الشركات مبالغ كبيرة للنفقات السريَّ

4- كثــرة القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات التــي تصدرهــا الحكومــات وزيــادة 
تعقيد األعمال الناتجة عن الروتين الحكومي ، والمركزية الشديدة أحياًنا .

5- عدم وجود العقوبات الرادعة للراشين والمرتشين والمتالعبين باألموال 
العامة . 

6- انتشــار األميــة وضعــف الوعــي لــدى الكثيــر مــن المواطنيــن ، ممــا يجعــل 
لدى هذه الفئات استعداًدا لدفع الرشوة مقابل قضاء مصالحهم)4( .

)3(  المرجع السابق )ص75-76( بتصرف ، نقاًل عن الرشوة وأثرها على الفرد والمجتمع )ص 
. )29-26

الذنيبــات : محمــد محمــود ، أثــر الرشــوة علــى النظــام االقتصــادي والتنميــة )ص159( ، وهــو   )4(
بحث ضمن كتاب <الرشوة وخطورتها على المجتمع> ، لمجموعة باحثين .
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المبحث الخامس
أنوع الرشوة وأشكالها

وفيه مطلبان :

المطلب األول : أنواع الرشوة .

المطلب الثاني : أشكال الرشوة في الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم .
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المطلب الأول : اأنواع الر�شوة .
 باستقراء المراجع الفقهيَّة وآراء علماء الشريعة يتبين اتفاق جمهورهم على 

تقسيم الرشوة باعتبار الحكم إلى نوعين أساسيين هما : 

اأوًل : الر�ش��وة لإحقاق باطل اأو اإبطال حق : بما يغير حكم الشــرع ، وهي الرشــوة 
فــي الحكــم ، أو يقــدح فــي نظاميَّــة المنهــج عنــد التطبيــق ، كالرشــوة لتقليــد وظيفــة 

عامة  ...

م باالتفاق ، وتشــهد لهذا الحكم أدلة مســتفيضة  وهذا النوع من الرشــوة محرَّ
مــن الكتــاب والســنة ، وداللتهــا محــل اتفــاق بيــن العلمــاء علــى حكــم التحريــم ، 

بالنسبة لآلخذ والمعطي والوسيط . 

ثانيًا : الر�ش��وة ل�ش��تيفاء حق ، اأو دفع �شرر ، اأو رفع ظلم : في وضع اســتغلقت فيه 
الســبل إلــى إحقــاق الحــق ، وإبطــال الباطــل إال بهــا ، فقــد ذهــب الجمهــور إلــى أن 

المرتشي آثم دون الراشي)1( .

عبــد الوهــاب الشيشــاني : دور القيــم الغائيــة التــي تحكــم بنــاء الفــرد في مكافحة جريمة الرشــوة    )1(
)ص: 32-33( وهــو بحــث ضمــن كتــاب <الرشــوة وخطورتهــا علــى المجتمــع> ، لمجموعــة 

باحثين .

المبحث الخامس : أنواع الرشوة
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* ومن اأهم التق�ش��يمات التي ذكرها الفقهاء لأنواع الر�شوة ما ورد في <اأدب القا�شي> 
اف قوله : الر�شوة على اأوجه :  للَخ�شَّ

1- إما أن يرشو ليدفع الخوف عن نفسه ممن رشاه . 
2- أو يرشو ليسوي أمره بينه وبين السلطان . 

3- أو يرشو لتقّلد القضاء من السلطان . 
4- أو يرشو القاضي ليقضي له . 

ففي الوجه األول : ال يحل األخذ ؛ ألن الكف عن التخويف كف عن الظلم ، 
ــا للشــرع ، فــال يحل أخذه لذلك ، ويحــل للمعطي اإلعطاء ؛ ألنه  وأنــه واجــب حقًّ
جعــل المــال وقايــة للنفــس ، وهــذا جائٌز موافق للشــرع ؛ ألن ضرورة حفظ النفس 

مقدمة على حفظ المال . 

وفــي الوجــه الثانــي : ال يحــل األخــذ كذلــك ؛ ألن القيــام بأمــور المســلمين 
واجــب وجوًبــا عينيًّــا فــي عنــق كل مــن تقلــد واليــة فيهــم حســب اختصاصــه ، فهــو 

بأخذ المال أقام ما وجب عليه إقامته بدونه ، فال يحل له األخذ . 

وفــي الوجــه الثالــث : ال يحــل األخــذ وال اإلعطــاء ؛ ألنهــا رشــوة تــؤدي إلــى 
خرق نظامّية المنهج في أسس التعيين للمنصب في أحكام الشريعة اإلسالمية .

وأمــا فــي الوجــه الرابــع : فقــد حــرم أخــذ المــال ، ســواء كان القضــاء بحــقٍّ أم 
بالباطل ظلًما ، أما بالباطل ظلًما فلوجهين : 

أحدهما : أنه رشــوة ، والثاني أنه ســبب للقضاء بالجور ، وأما بالحق فلوجه 
واحــد ، وهــو أخــذ المــال إلقامــة الواجــب ، وأمــا اإلعطــاء ، فــإن كان لجــور فــال 

يجوز ، وإن كان لحق فعلى ما َبيَّنَّا)1(.

المرجع السابق  )ص: 36-35( .  )1(
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* ومن أهم التقسيمات التي أوردها العلماء في تقسيم الرشوة كذلك ما نقله 
ابن نجيم عن <الفتاوى الهندية> لقاضيخان ، قال : الرشوة على وجوه أربعة : 

1- ما هو حرام من الجانبين ، وذلك إذا تقلد القضاء بالرشوة ، فإنه ال يصير 
قاضًيا ، وتكون الرشوة حراًما على اآلخذ والمعطي .

2- وإذا دفع الرشوة إلى القاضي ليقضي له ، فهو حراٌم كذلك من الجانبين ، 
سواء كان القضاء بحق أم بغير حق . 

3- وإذا دفع الرشــوة خوًفا على نفســه ، أو ماله ، وهذه الرشــوة محرمة على 
اآلخذ غير محرمة على الدافع ، وكذا إذا طمع في ماله فرشاه ببعض المال . 

4-  وإذا دفــع الرشــوة ليســوي أمــره عنــد الســلطان ، حــل للدافــع وال يحــل 
لآلخــذ أن يأخــذ ، فــإن أراد أن يحــل لآلخــذ ، فعليــه أن يســتأجر اآلخــذ يوًمــا إلــى 

الليل في مقابل ما يريد أن يدفع إليه ، فتكون إجارة وتصح)1(.



المرجع السابق )ص : 36-37( ، نقالً عن الفتاوى الهندية )ص:450( ، ورسائل ابن نجيم   )1(
)ص: 113-122( .

المبحث الخامس : أنواع الرشوة

www.almoslih.net



الرشوة دمار قيم وهالك أمم 42

المطلب الثاني : اأ�شكال الر�شوة في ال�شركات �شغيرة ومتو�شطة الحجم)1( .
للرشوة في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أشكااًل متعددة، منها : 

1- الهدايا والترفيه : 

تعتبــر بعــض القوانيــن المحليَّــة الهدايــا الثمينــة أو الترفيــه الــذي يتســم بالبــذخ 
الشــديد رشــوة ، هــذا علــى الرغــم مــن أنها رشــوة أقــل افتضاًحا من الرشــوة المالية 
م عمــًدا بهــدف الحصــول علــى ميــزة للشــركة بشــكل غيــر  المباشــرة ، إال أنهــا ُتَقــدَّ

قانوني . 

أو قــد تكــون وســيلة لتمهيــد الطريــق لرشــاوى أكثر قيمة ، والجديــر بالذكر أن 
الهدايــا المعقولــة والترفيــه الــذي يتم بشــكل مناســب ؛ لتعزيز عالقــات العمل ، أو 

االحتفال بمناسبات خاصة ، ال تعد رشاوى .

لــذا مــن المهــم أن يــدرك متخــذوا القــرار فــي الشــركة أو المؤسســة هــذا الفــرق 
مــن أجــل حمايــة الشــركة ، وهذا يتطلب تســجيل الهدايا والترفيه في الحســابات ، 
ومن ثم التأكد من أن شــركاء الشــركة في العمل يعرفون القواعد التي تتعامل بها 

الشركة في هذا المجال .  

2- تقديم الم�شالح ال�شخ�شية على م�شالح العمل في ال�شركة :

ــف  الشــخصية للموظَّ بيــن المصلحــة  المصالــح  َيْحــُدث تضــارب  يمكــن أن 
ومصالح الشركة العامل بها . 

دليــل إرشــادي لمكافحــة ظاهــرة الرشــوة والفســاد فــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة )ص:   )1(
  .)2-1
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الشــخصيَّة علــى  العالقــات  أو  المصالــح  تقديــم  عــن طريــق  الفســاد  ويكــون 
مصلحــة العمــل ، ويمكــن أن يــؤدي مثــل هــذا التضــارب إلــى الخطــأ فــي الحكــم ، 
األمــر الــذي يــؤدي بــدوره إلــى القيــام بأعمــال ال تتســم باألمانــة وقد يقــود مثل هذا 
التضارب في المصالح إلى أن يتخذ اإلنسان قراًرا لمصلحته فيقبل أو يقدم مزايا 

قد تؤثر سلًبا على الشركة التي يعمل بها . 

3- تقديم ال�شركة للم�شاهمات الخيرية ورعاية المنا�شبات : 

ى الرشــوة في صورة مســاهمة خيرية أو رعاية مناســبات عامة  يمكن أن تتخفَّ
ــة ، ال تقــدم  ؛ لذلــك ينبغــي التأكيــد مــن أن األمــوال التــي تقــدم كمســاهمات خيريَّ
لتحقيق صفقة أو لكســبها ، ومن هنا ينبغي تقديم هذه الِمنَح إلى المؤسســات أو 
الجمعيَّــات وليــس األفــراد ، كمــا ينبغي على متخذي القرار في الشــركة التأكد من 
أن تقديــم الشــركة لمبلــغ نقــدي أو عينــي كرعايــة لحــدث معيــن <كمبــاراة رياضيَّة> 

يتم لمصلحة الشركة وليست غطاًء لرشوة .

  

4- تقديم المبالغ المدفوعة لت�شهيل الأعمال : 

يعد دفع مبالغ لتسهيل األعمال <وتسمى في بعض الدول تسهيالت> صورة 
أخــرى مــن صــورة الرشــوة ، وقد تتخذ شــكل مبالغ صغيــرة يطلبها مقدمو الخدمة 
لتســهيل تقديــم الخدمــات التــي يكــون مــن حــق الشــركة أصــالً الحصــول عليهــا ، 
مثــل توصيــل خــط هاتــف ، أو الحصــول علــى تأشــيرة ســفر ، أو قــد تكــون مبالــغ 
تدفــع للعامليــن فــي مصلحــة الجمــارك ، أو الجــوازات والهجــرة ، أو لغيرهــم مــن 
الموظفيــن العمومييــن <للتســريع> بتقديــم خدمــة ، أو َمنْــح تصريــح ، وتعتبــر هــذه 

الممارسة غير قانونيَّة ؛ لذلك ينبغي على الشركة عدم ممارستها .

المبحث الخامس : أنواع الرشوة
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المبحث السادس
 اآلثار المترتبة على الرشوة 

وفيه مطالب:  

المطلب األول : اآلثار الشخصية .

المطلب الثاني : اآلثار االجتماعية .

المطلب الثالث : اآلثار االقتصادية .

المطلب الرابع : اآلثار اإلدارية .
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المطلب الأول : الآثار ال�شخ�شية .

1- اأكل الحرام : 

 من أهم مخاطر الرشوة على الراشي والمرتشي والرائش الذي يسعى بينهما 
ويعينهما على الفساد واإلفساد أكل السحت ، والحرام ، والتغذي بذلك إلنفاقه 

على أسرهم ، وعوائلهم ، وقد نهى هللا ورسوله عن ذلك وحذر منه . 

قــال تعالــى : ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ . 

ومما توضحه اآلية الكريمة تحريم استحالل أموال الناس بالباطل . 

وعن أبي بكر ÷ أن رســول هللا × قال : <ُكلُّ َج�َش��ٍد نَبََت ِمْن �ُش��ْحٍت َفالنَّاُر 
اأَْولَى ِبِه>)1(()2( .

2- عدم اإجابة الدعوة : 

ال يخفى ما في أكل الرشوة أو قبولها من الحرام الذي يمنع من إجابة الدعاء 
فقــد قــال رســول هللا × لســعد بــن أبــي وقــاص : <اأَِط��ْب َمْطَعَم��َك تَُك��ْن ُم�ْش��تََجاَب 

ْعَوِة>)3( . الدَّ

الزهيــري :ســعيد بــن محمــد بــن فهد ، إجراءات الوقاية من جريمة الرشــوة فــي المملكة العربية   )1(
السعودية  )ص: 86(

)2(   حديث أبي بكر ، رواه البيهقي في شعب اإليمان )5375(  ، وقد ورد من حديث ابن عباس 
ومــن حديــث كعــب بــن عجــرة ، وصححــه األلبانــي مــن حديــث أبــي بكــر فــي صحيــح الجامــع 

. )4519(
قال الهيثمي في مجمع الزوائد )291/10( : رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفهم.   )3(

المبحث السادس : اآلثار المترتية على الرشوة
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3- انتزاع البركة : 

فــي  البركــة  تمحــق  التــي  أقــوى األســباب  مــن  النــاس  الحــرام وظلــم  تعاطــي 
الصحة ، والوقت ، والرزق ، والعيال ، والعمر .

وإذا نزعــت البركــة مــن شــيء لــم تعــد لــه فائــدة ، وال نفــع ، ويصبــح اإلنســان 
يسعى ويجد ويكد كالذي يحرث في البحر ، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه 

يلهث أو تتركه يلهث)1( . 

4- ا�شتحقاق اللعن :

ر الشــرع مــن مغبــة الوقوع  ففــي قبــول الرشــوة اســتحقاٌق لـــ <اللعــن> الــذي حــذَّ
َي ِفي الُْحْكِم> ، وفي لفظ :  ا�ِش��َي َوالُْمْرتَ�شِ فيه، فقد قال رســول هللا × : <لََعَن هللاُ الرَّ

ي>)2( . ا�ِشي َوالُْمْرتَ�شِ ِ َعَلى الرَّ <لَْعنَُة اللَّ

5- عدم قبول ال�شدقة من مال اأ�شله الر�شوة : 

فقد قال هللا تعالى : ژ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ)3( واليخفى ما في أكل أموال الناس بالباطل ، 

من رشوة ، أو سحت ، أو ربا أو غير ذلك من الخبث ، والكسب غير الطيب .

ا ، أخرجــه الطبرانــي فــي <المعجــم األوســط> )رقــم 6640 -  = وقــال األلبانــي : ضعيــف جــدًّ
نسختي( .

المرجــع الســابق )ص: 86( ، نقــالً عــن الرشــوة وخطرهــا علــى الفــرد والمجتمــع لمحمــد أمين   )1(
)ص: 37-36( .
تقدم تخريجهما .  )2(

)3(  سورة البقرة : 267 . 
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وفي الحديث : <اإن هللا طيب ل يقبل ل طيبًا>)1( .

وقال الشاعر)2( : 
فما حججت ولكن حجت العير إذا حججت بمــاٍل أصله دنس 
طيبــة  كل  إال  اللــه  يقبــل  ما كل من حــج بيت الله مبرورال 



رواه مسلم 65 - )1015( من حديث أبي هريرة .  )1(
البيتان ألبي الشمقمق ، انظرهما في : ربيع األبرار )297/2( ، المستظرف )ص: 19( .   )2(

المبحث السادس : اآلثار المترتية على الرشوة
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المطلب الثاني : الآثار الجتماعية .
علــى وحدتــه وتماســكه ،  المجتمــع ، والحفــاظ  إلرســاء وتدعيــم مكونــات 
تكون الحاجة ماســة إلى تضافر الجهود ، والعمل المســتمر ، والمراقبة الدائمة ، 
مــن أجــل رصــد أي تغييــر مــا يطــرأ علــى أيٍّ من هــذه المكونات ، وهــذه التغييرات 
قــد يحــدث خلــالً فــي بنية المجتمع ، والرشــوة على ســبيل المثال مــن األمور التي 

قد تحدث هذا التغييرات ، وتظهر خطورتها من خالل ما يلي  :

1- خلخلة البناء الجتماعي :

يعتمــد البنــاء االجتماعــي علــى معاييــر خاصــة تفرض على المجتمع تماســكه 
وتحفــظ لــه ذلــك ، وتحــدد لكل فرد فيــه حقوقه وواجباته ، والرشــوة تفتح ثغرات 
فــي هــذا البنــاء االجتماعــي المتماســك ، تدخــل الفســاد إليــه وتدعــم المفســدين ، 

الذي بدورهم يخلون بانضباط المجتمع)1( .

2- اإر�شاء مبداأ اأولوية الفرد بدًل من اأولوية قانون الجماعة :

 القانون شامل للمجتمع كله ، والرشوة مصلحة فردية دنيئة تعارض مصلحة 
األمة بكاملها ، حين يقوم الراشــي أو المرتشــي بتقديم مصلحته الخاصة - وهي 
غالًبــا مطالــب أنانــي غيــر مشــروع ، وإال لتوصــل إليــه بالطــرق المشــروعة - علــى 
ين من أبناء  المصلحة العامة ، أو يقدم المرتشــي الراشــي على غيره من المســتحقِّ

المجتمع ، أو منحه ما ال يستحق أصالً)2( .

إجراءات الوقاية من جريمة الرشوة <مرجع سابق> )ص: 89(   )1(
المرجع السابق )ص: 89( .   )2(
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 3- توليد الحقد والكراهية بين اأفراد المجتمع : 

ومــن مخاطــر تفشــي الرشــوة فــي المجتمــع أنهــا تــورث الحقــد والكراهيــة بين 
العــداوة  الغنــي وعلــى أولئــك المرتشــين ، فتحــل  أفــراده فيحقــد الضعيــف علــى 
والبغضــاء محــل األلفــة والمحبــة ، ويصبــح الناس متعاونين علــى اإلثم والعداون 

بدل تعاونهم على البر والتقوى واإلحسان)1(.

4- �شوء الظن بولة الأمر : 

كذلك من مخاطر تفشي الرشوة في المجتمع وانتشارها أن يسوء ظن الرعية 
بــوالة أمرهــا والمســؤولين فيهــا ، فــال يثــق المواطــن فــي وعــد يقولــه الحاكــم ، وال 

يطمئن لتصرف يتصرفه وال يركن ويذعن لقضاء القاضي وهكذا)2( . 

5- الق�شاء على الكفاءات والنابغين في مجالتهم : 

ففي تقديم الرشوة من أجل وظيفة ما إلغاء لفكرة الكفاءة والنبوغ واستحقاق 
الوظيفة لمن يكون جديًرا بها ، فيشغل هذا المنصب من ال يستحقه ، فيفسد هذا 

في الواقع أموًرا كثيرة ، تعود بالضرر البالغ على النسيج المجتمعي للدول .

المرجع السابق )ص: 90( .   )1(
المرجع السابق )ص: 90( .  )2(

المبحث السادس : اآلثار المترتية على الرشوة
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المطلب الثالث : الآثار القت�شادية .
من اآلثار االقتصادية الخطيرة للرشوة في المجتمعات عدم حدوث أي تقدم 
أو ازدهــار ملحــوظ فــي هــذه المجتمعــات ، ســواء كان علــى المســتوى العمراني ، 
أم االقتصادي ، أم التنموي ، أم حتى في البنية التحتية لهذه المجتمعات ، بل إن 
فــي دفــع هــذه الرشــوة وقبولهــا إعاقــة ألي تقــدم ممكــن أن يظهــر ، وفيما يلــي  بياُن 

بعض هذه اآلثار :

1- التباين الطبقي : 

ُتحــِدث الرشــوة نوًعــا مــن التبايــن بيــن الطبقــات ، ففــي أحاييــن كثيــرة تكــون 
الرشــوة مــن المصــادر الرئيســة للدخــل بالنســبة لألفــراد ، ســواء كان هــذا الفــرد في 
مؤسســة قطــاع خــاص ، أم حتــى فــي وظيفــة حكوميــة ، ممــا يلجــئ هــذا الفــرد إلــى 
العمــل علــى زيــادة دخلــه وزيــادة رفاهيتــه العائليــة معتمــًدا علــى هــذا المبلــغ الزائــد 
على راتبه األصلي ، في حين أن الموظف األمين الذي ال يقبل هذه الرشوة يظل 

في مستوى اقتصادي واجتماعي أدنى بكثير من هذا األول الذي قبل الرشوة .

 

2- اإحجام رجال المال والأعمال عن الإعمار :

مــن  الرشــوة إحجــام األخيــار  مــن مخاطــر  الزهيــري :  الباحــث ســعيد  يقــول 
أصحاب األموال عن المساهمة في المشاريع التنموية المختلفة . 

ألن الدخول في مثل هذه األعمال يعرضهم المتحان عســير ســواء كان ذلك 
في تقديم المناقصات وفرزها ، أو في استخراج الرخص ، أو في جمع الضرائب 

والرسوم منهم . 
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فالرجــل الصالــح ال يجاري أصحاب الفســاد ، والضمائــر الخربة ، والنفوس 
الخبيثــة مــن أجــل إرضــاء رؤســاء العمــل ، أو ألجل الحصول على ميــزة كمناقصة 
أو غيرها ، ولذلك فإنه يحجم عن التقدم لعمل أّي مشروع ، طالما اقتضى األمر 

دفع الرشوة)1( .  

3- الإ�شرار بالتنمية القت�شادية :

إن انتشــار الرشــوة في المشــروعات التي تتوالها الدولة أو إحدى مؤسســاتها 
أو هيئاتها العامة ، يضر بالتنمية االقتصادية في الدولة ، حيث يلجأ بعض القائمين 
على مشروعات البنية التحتية لالقتصاد إلى رشوة الموظفين ، مقابل التساهل في 
التنفيذ ، وفي المواصفات بالغش في المواد المستخدمة في هذه المشروعات ، 
ممــا يترتــب عليــه قصــر العمر اإلنتاجــي لها ، وتبديد طاقــات الدولة ، مما ينعكس 
ســلًبا علــى التنميــة ككل ، بــل يمكــن القــول إن ذلك يؤدِّي إلــى - إن جاز التعبير - 

قتل العملية التنموية َكُكل)2(. 

4-  اإ�شعاف ال�شتثمار الوطني :

إن مــن يكتســب أمــوااًل بطــرق غيــر مشــروعة ، وخاصــة عــن طريــق الرشــوة 
يميــل إلــى شــراء واســتهالك الســلع لوفــرة المــال لديــه ، ولميلــه للمباهــاة بهــا ؛ لــذا 
يزيــد لالســتيراد ، ويضعــف  ثــم  الســلع الوطنيــة ، ومــن  الطلــب علــى  ســينخفض 

االستثمار الوطني في الدولة)3( .

إجراءات الوقاية من جريمة الرشوة <مرجع سابق> )ص: 92(   )1(
التدابير الواقية من جريمة الرشوة في الشريعة اإلسالمية <مرجع سابق> )ص : 143( .  )2(

المرجع السابق )ص : 144( .  )3(

المبحث السادس : اآلثار المترتية على الرشوة
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5- اإحجام راأ�س المال الأجنبي عن ال�شتثمار :

الرشــوة تــؤدي إلــى إحجــام رأس المــال األجنبــي عن االســتثمار داخــل البالد 
ا من مصادر تمويل مشــروعات التنمية  مما يؤدي إلى أن تفقد الدولة مصدًرا هامًّ
االقتصاديــة واالجتماعيــة ، وممــا ال شــك فيــه أن الغالبيــة العظمى مــن دول العالم 
تعطــي أهميــة خاصــة لالســتثمار األجنبي ، بوصفه وســيلة لتنويع مصادر الدخل ، 

واجتذاب رؤوس األموال األجنبية ، والتكنولوجيا المتقدمة)1( . 



المرجع السابق )ص: 144( .  )1(
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المطلب الرابع : الآثار الإدارية .
تؤدي الرشــوة إلى ضياع حق من حقوق األفراد المســتحقين لها ، بل يتعدى 
الضرر ذلك ، فيؤدي إلى التقليل من مهابة الدولة واألنظمة التي توجد بداخلها ، 
الموظــف  إخــالل  إلــى  يــؤدي  أنــه  كمــا  تجــاوزه ،  يمكــن  شــكليًّا  أمــًرا  واعتبارهــا 

بوظيفته ، ومن اآلثار اإلدارية التي تسببها الرشوة : 

1- �شياع الحقوق وتعطيل الحدود : 

يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة : وقد أجمع المســلمون علــى أن تعطيل الحد 
بمــال يؤخــذ ، أو غيــره ال يجــوز ، وأجمعــوا علــى أن المــال المأخــوذ مــن الزانــي ، 
والســارق ، والشــارب، والمحارب ، وقاطع الطريق ونحو ذلك ؛ لتعطيل الحد ، 
مــال ســحت خبيــث ، وكثيــر ممــا يوجــد مــن فســاد أمــور النــاس ، إنمــا هــو لتعطيــل 

الحد بماٍل أو جاه . 

وهــذا مــن أكبــر األســباب التي هي فســاد أهل البوادي ، والقــرى ، واألمصار: 
كقيــس ،  األهــواء  وأهــل  والفالحيــن ،  واألكــراد ،  والتركمــان ،  األعــراب ،  مــن 
ويمــن ، وأهــل الحاضــرة مــن رؤســاء النــاس وأغنيائهــم وفقرائهــم، وأمــراء النــاس 
ومقدميهــم وجندهــم ، وهــو ســبب ســقوط حرمــة المتولــي ، وســقوط قــدره مــن 

القلوب ، وانحالل أمره . 

ا آخر، وصار  فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدًّ
يت به  مــن جنــس اليهــود الملعونيــن، وأصــل البرطيــل هو الَحَجر المســتطيل ، ُســمِّ

الرشوة ؛ ألنها تلقم المرتشي عن التكلُّم بالحقِّ كما يلقمه الَحَجر الطويل)1( .

ابن تيمّية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ، السياسة الشرعية )ص: 56-55( .   )1(

المبحث السادس : اآلثار المترتية على الرشوة
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2- التقليل من مهابة النظام واعتباره �شورة �شكلية يمكن التالعب عليها :

يمثــل النظــم المعيــار اإلداري والخلقي للجماعة ، وقد وضع ليحترم جنابه ، 
ويطبق مبادئه ، والرشوة في صميمها التفاٌف حول هذه المبادئ ، وتالعب بتلك 
القيــم ، وباعتيــاد أفــراد المجتمــع علــى االلتفــاف علــى النظــام يفقــد مهابتــه التــي ال 

يمكنه الثبات إال بها)1( .

3- الإخالل بواجبات الموظف للوظيفة العامة : 

كما أن للموظف حقوًقا فعليه أيًضا واجبات ، ورشوة الموظَّف العام تجعله 
يمنــع الحقــوق عــن أصحابهــا ، ويمنحهــا لمــن ال يتســحقها ، كمــا يظهــر ذلــك فــي 

إرساء المناقصات الحكومية على جهة ما بموجب اتفاق شخصي مشترك)2(.

إجراءات الوقاية من جريمة الرشوة <مرجع سابق>  )ص : 93( .  )1(
المرجع السابق )ص: 93(  .  )2(
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المبحث السابع
طرق مواجهة الرشوة 

وفيه مطالب : 

المطلب األول : آليات ووسائل الوقاية من الرشوة والحّد منها .

ة . المطلب الثاني : التشريعات القانونية في المملكة العربيَّة السعوديَّ

المطلب الثالث : التشريعات القانونية في مصر .

المطلب الرابع : الرشوة في أمريكا وطرق مواجهتها .
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المطلب الأول : اآليات وو�شائل الوقاية من الر�شوة والحّد منها .
يمكن إجمال آليات الوقاية من جريمة الرشوة فيما يلي :  

1- الدعوة اإلى الإ�شالح والتوعية الدينية : 

إن تنمية الرقابة الذاتيَّة لدى الفرد له أثر أقوى من كافة العقوبات واإلجراءات 
فــي الحــدِّ مــن ظاهرة الرشــوة ، وأفضل ســبيل لتفعيل الرقابــة الذاتيَّة للردِّ هو تنمية 
الــوازع الدينــي لــه ، فهــو المانــع األول واألوقــى الــذي يصطــدم بــه اإلنســان إذا مــا 
هوت نفسه إلى عمٍل ُمِشيْن ، وتعظيم الوازع الديني للفرد يتم من خالل تكثيف 
الجمعــة  خطبــاء  اتجــاه  وكذلــك  الرشــوة ،  بمكافحــة  المتعلقــة  الدينيَّــة  النــدوات 
إلــى تخصيــص بعــض خطبهــم فــي مكافحــة هــذه اآلفة الكريهــة ، وكذلــك البرامج 

اإلعالمية الدينيَّة ، والكتابة في الصحف والمجالت)1( .

ي الحكمة في الدعوة :  2- توخِّ

أن يعتمــد منهــج واضــح وحكيــم ومدروس في القضاء على جريمة الرشــوة ، 
فاإلســالم فــي معالجتــه لظواهــر المجتمــع الســلبيَّة كان يعتمــد علــى مبــدأ الحكمــة 
فــي الدعــوة فنــراه يلجــأ إلــى التــدرج فــي التحريــم والمنــع فــي الظواهر المستشــرية 
فــي المجتمــع لكــي يتقبلهــا المجتمع بسالســة وطيب نفس ومثالهــا تحريم الخمر 
حيــث كان تحريــم الخمــر علــى أربع مراحل مراعاة لنفوس المســلمين الذين كان 

شرب الخمر لديهم من الظواهر المعتادة قبل اإلسالم)2( . 

)1(  عبد الحسين  : إحسان علي ، النهج اإلسالمي في مكافحة الرشوة )ص:21(
المرجع السابق .   )2(

المبحث السابع : طرق مواجهة الرشوة
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3- رفع الم�شتوى المعا�شي للموظف :

مــن وطــأة  التخفيــف  فــي  أثــر مهــم  لــه  المعيشــية  الموظــف كفايتــه  إن إعطــاء 
ة لديه ،  ة ملحَّ االرتشــاء ، فقد يعمد الموظف إلى تعاطي الرشــوة لســد حاجة ماديَّ
أو لدى عائلته وهو غير مرحب بأخذه الرشوة ، لذا كان لزاًما على الدولة أن توفر 
م  له الحياة الكريمة ، واألسباب المعيشيَّة الكافية لضمان عدم إقدامه على ما حرَّ

هللا)1(.

4- تطبيق نظام الرقابة والتفتي�س :

الرقابة والتفتيش هما نظام عمل واسع له أسس وتفرعات ، وهما نظام مهم 
ــح  الــه ويتصفَّ مــن أنظمــة الدولــة اإلســالمية ، ولقــد كان الرســول × يراقــب ُعمَّ

سيرهم ويتحقق فيما ينقل إليه من أخبارهم)2( .   

المرجع السابق )ص : 22(   )1(
)2( المرجــع الســابق )ص: 23( نقــالً عــن الرقابــة علــى األمــوال العامــة بيــن الفكــر الوضعــي والفكر 

اإلسالمي ليوسف إبراهيم )ص: 406( .  
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وقد أشــارت بعض التقارير الفقهية إلى وســائل وآليات يمكن أن تعمل على 
الحد من الرشوة ، وهي على النحو التالي :  

1- تطوير نظام اختيار وتعيين وترقية العاملين . 

2- فصل الســلطات التشــريعة والتنفيذية والقضائية والحزبية واألمنية فصالً 
ا وواضًحا .  تامًّ

المرتشــين  قبــل  الكبــار  الفاســدين  ومحاســبة  القانــون ،  أمــام  المســاواة   -3
الصغار .

4- استخدام التقانة والشفافية والحكومة اإللكترونية في المعامالت . 

5- تطبيق مبدأ المحاسبة على النتائج ، وليس على التعليمات . 

الســلطة  بيــن  والتكافــؤ  للوظائــف ،  والعلمــي  الدقيقــي  التوصيــف   -6
والمسؤولية.

7-تصريح المسؤول عن ممتلكاته عند استالم وترك المنصب)1( .  

مــن  ذلــك  شــفاف ،  ومراقبــة  بشــكل  الحكومــة  وبرامــج  نشــر سياســات   -8
المواطنين . 

9- زيــادة الرواتــب ، وتحســين مســتوى المعيشــة ، بحيــث تتوافــر متطلبــات 
العيش الكريم لمنع مبررات الرشوة . 

10- فضح الفاسدين والمرتشين والتشهير بهم إلسقاطهم اجتماعيًّا . 

11-  إعطــاء دور كبيــر لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مكافحــة الفســاد 
والرشوة . 

والذي يسمى في بعض الدول <إقرار الذمة المالية> .   )1(

المبحث السابع : طرق مواجهة الرشوة
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12- إصــدار تعليمــات وقــرارات وقوانيــن صارمــة لمكافحــة الفســاد والحــد 
من الرشوة . 

13- تفعيــل دور المؤسســات التربويــة والتعليميــة بــكل المراحــل مــن أجــل 
خلق منظومة قيم جديدة تؤكد أهمية العمل والعلم والكسب الحالل . 

14- إعادة بناء وتنظيم المؤسسات واإلدارات بطريقة جديدة علمية تواكب 
العصر والتقدم العلمي والتقني ، الذي حصل في العالم . 

اإلدارة  وفلســفة  بفكــر  المؤهــل  البشــري  العامــل  علــى  التركيــز    -15
العامــة الحديثــة ، التــي تؤمــن أن المواطــن هــو مالــك األجهــزة الحكوميــة ، وأن 

الموظف - وال سيما المدير - خادم للناس وللمصلحة العامة)1( . 



)1(  التقرير الفقهي الصادر عن مركز ابن إدريس الِحلِّي )ص: 6( .
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المطلب الثاني : الت�شريعات القانونية في المملكة العربيَّة ال�شعوديَّة .
اأ- ن�شاأة الم�شكلة وبداياتها : 

ة منذ عهد مؤسســها الملك عبــد العزيز بن  اهتمــت المملكــة العربيَّــة الســعوديَّ
عبد الرحمن - رحمه هللا - بمحاربة الرشوة والفساد اإلداري ، فقد نشرت النيابة 

العامة عام 1345هـ نص البالغ التالي : 

<حيــث ثبــت أن شــيخ الصيارفــة حــاول أن يدفــع لمديــر شــرطة العاصــة ســبعة 
جنيهــات علــى ســبيل الرشــوة ، فقــد حكم عليــه بجزاء نقدي قدره ســبعون جنيًها ، 
عــالوة علــى الســبعة التــي قدمهــا للمديــر المذكــور ، وبعزلــه مــن وظيفتــه ؛ ليكــون 

عبرة لمن اعتبر>)1( .   

يمثــل هــذا القــرار المذكــور صــورة مبكــرة الهتمــام الدولة الســعودية بمحارية 
الرشــوة كمظهــر مــن مظاهــر الفســاد اإلداري ، ولــم تكــن الدولــة وقتئــٍذ فــي حاجــة 
إلى تجريم فعل الرشــوة وتنظيمها ؛ ألنها ال تعدو أن تكون حوادث فردية ، وفي 
حــدود المألــوف ، فضــالً عــن أن الجهــاز اإلداري للدولــة بســيط ، وال خوف عليه 
مــن الفســاد والرشــوة ، لذلــك فقــد اكتفــت الدولــة باعتبار الرشــوة معصيــة ، وبهذه 
الصفة تدخل في االختصاص العام للقضاء الشرعي الذي يوقع العقوبة المالئمة 

حالة ثبوتها)2( . 

غير أن الحال لم يستمر على ذلك ، فقد كشف تطور الجهاز اإلداري للحكومة 
عــن وجــود حاجــة ماســة إلــى حمايته ، ضــد موظفي الدولة مــن ناحية ، وأصحاب 

)1(  التدابير الواقية من جريمة الرشــوة في الشــريعة <مرجع ســابق> )ص: 224( ، نقاًل عن الرقابة 
اإلدارية ، لعبد الرحمن الضحيان )ص: 211( .

المرجع الســابق )ص: 225( ، نقالً عن جريمة الرشــوة في النظام الســعودي ، ألســامة محمد   )2(
عجب )ص: 29( 
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المصالــح مــن ناحيــة أخــرى ، ومــن ثــم فقــد عملــت الدولــة علــى االســتجابة لتلــك 
الحاجة ، فعمدت إلى تحديد بعض األفعال الماسة بالجهاز اإلداري وتجريمها 
ومعاقبــة مــن يرتكبهــا ، ســواء تمثــل الفعــل فــي الرشــوة أو االرتشــاء ، أو اســتغالل 
النفــوذ ، ومــع ذلــك فــإن هــذه الحاجــة لــم تكــن بالدرجة التــي تســتدعي تفريد نظام 
خــاص بالرشــوة ، إال أن هــذه الخطــوة تميــزت بأنهــا أوجــدت مــن النصــوص التــي 
تنذر الموظفين والمتعاملين معهم بالعقوبة على إتيانهم ألفعال تخل بحسن سير 
العمــل اإلداري ، وتعــد كافيــة لتحقيــق الوقايــة الالزمــة لألجهزة اإلداريــة التي تعّد 

قليلة آنذاك)1( . 

    

المرجــع الســابق )ص: 225( نقــالً عــن جريمــة الرشــوة فــي النظــام الســعودي ، ألســامة محمــد   )1(
عجب )ص:30(
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ب- الت�شريعات القانونية :
ة فــي عهــد الملك فهــد نظاًما لمكافحة  * أصــدرت المملكــة العربيَّــة الســعوديَّ

الرشوة ، وقد صدر المرسوم الملكي رقم )15( بتاريخ 1382/3/7هـ 

وهذا ما جاء فيه من مواد :  

المادة الأولى : 
كل موظــف عــام طلــب لنفســه أو لغيــره أو قبــل أو أخــذ وعــًدا أو أعطيــة ألداء 
عمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو يزعــم أنــه مــن أعمــال وظيفتــه ، ولــو كان هــذا العمــل 
مشــروًعا يعد مرتشــًيا ويعاقب بالســجن مدة ال تتجاوز عشــر ســنوات ، وبغرامة ال 
تزيــد عــن مليــون ريــال ، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن ، وال يؤثــر فــي قيــام الجريمة 

اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به .

المادة الثانية : 
كل موظــف عــام طلــب لنفســه أو لغيره أو قبــل أو أخذ وعًدا أو عطية لالمتناع 
عــن عمــل مــن أعمــل وظيفتــه أو يزعم أنه من أعمــال وظيفته ولو كان هذا االمتناع 
مشــروًعا يعد مرتشــًيا ، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة األولى من 
هــذا النظــام ، وال يؤثــر فــي قيــام الجريمــة اتجاه قصد الموظف إلى عــدم القيام بما 

وعد به .

المبحث السابع : طرق مواجهة الرشوة
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المادة الثالثة : 
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعًدا أو عطية لإلخالل 
بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد 

مرتشًيا ، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة األولى من هذا النظام .

المادة الرابعة :
كل موظــف عــام أخــل بواجبــات وظيفتــه بــأن قــام بعمــل أو امتنــع عــن عمــل 
مــن أعمــال تلــك الوظيفــة نتيجــة لرجــاء ، أو توصيــة ، أو وســاطة ، يعــد فــي حكــم 
المرتشــي ويعاقــب بالســجن مــدة ال تتجــاوز ثــالث ســنوات ، وبغرامــة ال تزيد عن 

مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

 

المادة الخام�شة : 
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعًدا ، أو عطية الستعمال 
نفــوذ حقيقــي أو مزعــوم للحصــول أو لمحاولــة الحصول من أية ســلطة عامة على 
عمل ، أو أمر ، أو قرار ، أو التزام ، أو ترخيص ، أو اتفاق توريد أو على وظيفة ، 
ــة ، مــن أيِّ نوع يعد مرتشــًيا ويعاقــب بالعقوبة المنصوص عليها  أو خدمــة ، أو مزيَّ

في المادة األولى من هذا النظام . 
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المادة ال�شاد�شة : 
كل موظــف عــام طلــب لنفســه ، أو لغيــره ، أو قبــل ، أو أخــذ وعــًدا ، أو عطيــة 
بســبب وظيفتــه لمتابعــة معاملــة فــي جهــة حكوميــة ، ولــم تنطبــق عليــه النصــوص 
األخــرى ، فــي هــذا النظــام يعاقــب بالســجن مدة ال تتجاوز ســنتين وبغرامة ال تزيد 
عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويعاقب بالعقوبة نفسها من 
أعطــى أو عــرض العطيــة ، أو وعــد بها للغرض المشــار إليه ، وكذلك الوســيط في 

أية حالة من هذه الحاالت . 

المادة ال�شابعة :
يعاقــب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة األولــى مــن هــذا النظــام مــن 
يســتعمل القــوة ، أو العنــف ، أو التهديــد فــي حــق موظــف عــام ليحصــل منــه علــى 
قضــاء أمــر غيــر مشــروع أو ليحملــه علــى اجتنــاب أداء عمل من األعمــال المكلف 

بها نظاًما . 

المادة الثامنة : 
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام : 

1- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد األجهزة ذات الشخصية المعنوية 
العامة ، سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة . 

ــم أو الخبيــر المعيَّــن مــن قبــل الحكومــة أو أيــة هيئــة لها اختصاص  2- الُمَحكَّ
قضائي . 

3- كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. 
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4-  كل مــن يعمــل لــدى الشــركات أو المؤسســات الفرديــة التــي تقــوم بــإدارة 
وتشــغيل المرافــق العامــة أو صيانتهــا ، أو تقوم بمباشــرة خدمة عامة ، وكذلك كل 
من يعمل لدى الشــركات المســاهمة والشــركات التي تســاهم الحكومة في رأس 

مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول األعمال المصرفية . 

5- رؤســاء وأعضاء مجالس إدارات الشــركات المنصوص عليها في الفقرة 
الرابعة من هذه المادة . 

المادة التا�شعة : 
من عرض رشــوة ولم تقبل منه يعاقب بالســجن مدة ال تتجاوز عشــر ســنوات 

وبغرامة ال تزيد عن مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

المادة العا�شرة : 
 يعاقــب الراشــي والوســيط ، وكل مــن اشــترك فــي إحدى الجرائــم الواردة في 
هــذا النظــام بالعقوبــة المنصــوص عليها فــي المادة التي تجرمها ويعتبر شــريًكا في 
ض ، أو ســاعد ، فــي ارتكابهــا مــع علمه بذلك متى  الجريمــة كل مــن اتفــق ، أو حــرَّ

تمت الجريمة بناًء على هذا االتفاق ، أو التحريض ، أو المساعدة .

المادة الحادية ع�شرة : 
كل شــخص عينــه المرتشــي أو الراشــي ألخــذ الرشــوة وقبــل ذلــك مــع علمــه 
بالسبب يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز سنتين وبغرامة ال تزيد عن خمسين ألف 

ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 
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المادة الثانية ع�شرة : 
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية في تطبيق هذا النظام كل فائدة أو ميزة يمكن 
ا كان نوع هذه الفائدة ، أو تلك الميزة ، أو اســمها ،  أن يحصل عليها المرتشــي أيًّ

سواء كانت مادية أو غير مادية . 

المادة الثالثة ع�شرة : 
يترتــب علــى الحكــم بإدانــة موظــف عــام أو مــن فــي حكمــه بارتــكاب إحــدى 
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام العــزل مــن الوظيفــة العامــة وحرمانــه 
مــن تولــي الوظائــف العامــة أو القيــام باألعمــال التــي يعــد القائمــون بهــا فــي حكــم 

الموظفين العامين ، وفًقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام . 

المادة الرابعة ع�شرة : 
لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من 

تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة األصلية . 

المادة الخام�شة ع�شرة :
يحكــم فــي جميــع األحــوال بمصــادرة المــال ، أو الميــزة ، أو الفائــدة موضوع 

الجريمة متى كان ذلك ممكنًا عمالً . 

المبحث السابع : طرق مواجهة الرشوة
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المادة ال�شاد�شة ع�شرة : 
يعفــى الراشــي أو الوســيط مــن العقوبــة األصليــة والتبعيــة إذا أخبــر الســلطات 

بالجريمة قبل اكتشافها . 

المادة ال�شابعة ع�شرة :  
كل مــن أرشــد إلــى الجريمــة مــن الجرائــم المنصوص عليها فــي النظام وأدت 
معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشًيا أو شريًكا أو وسيًطا يمنح مكافأة ال 
تقــل عــن خمســة آالف ريــال ، وال تزيــد عــن نصــف قيمــة المــال المصــادر ، وتقدر 
المكافــأة الجهــة التــي تحكم في الجريمة ، ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة 
أعلــى مــن المبلــغ الــذي يحــدد بمقتضــى هــذه المــادة وذلــك بعــد موافقــة رئيــس 

مجلس الوزراء عليها . 

المادة الثامنة ع�شرة :
يعتبر عائًدا من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا 
النظــام إذا ثبــت ارتكابــه جريمــة أخــرى ، وفًقا ألحكامه قبل مضي خمس ســنوات 
فــي تاريــخ انقضــاء العقوبــة ، وفــي هــذه الحالــة يجــوز الحكــم عليه بأكثــر من الحد 

رة للجريمة ، بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .  األعلى للعقوبة المقرَّ
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المادة التا�شعة ع�شرة : 
علــى الجهــة المختصــة بالحكــم فــي جرائــم الرشــوة الحكم بغرامــة ال تتجاوز 
الــوزارات ،  مــع  الدخــول  مــن  بالحرمــان  أو  الرشــوة ،  قيمــة  أضعــاف  عشــرة 
والمصالــح الحكوميــة ، أو األجهــزة ذات الشــخصية المعنويــة العامــة فــي عقــود 
لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة 
أو مؤسســة خاصــة وطنيَّــة أو أجنبيَّــة ، ُأِديــن مديرهــا أو أحــد منســوبيها فــي جريمــة 
مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام إذا ثبــت أن الجريمــة قــد ارتكبــت 
لمصلحتها ، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشــار إليها بعد 

مضي خمس سنوات على األقل من صدور الحكم . 

المادة الع�شرون : 
أو أجنبيَّــة ، وفًقــا  أو مؤسســة ، خاصــة وطنيَّــة  أيــة شــركة  إذا حكــم بحرمــان 
للمادة التاسعة عشرة ، فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى 
مجلس الوزراء بما ترى مالءمة اتخاذه فيما يتعلق باألعمال التي تقوم الشــركة ، 
أو المؤسسة بتنفيذها ، ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية عالقة بالجريمة 

سبب الحكم . 

المادة الحادية والع�شرون : 
  على وزارة الداخلية نشر األحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعالنها . 

المبحث السابع : طرق مواجهة الرشوة
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المادة الثانية والع�شرون : 
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشــوة الصادر بالمرســوم الملكي رقم 
15 وتاريخ 1382/3/7هـ وما طرأ عليه من تعديالت ، ويلغى كل ما يتعارض 

معه من أحكام . 

المادة الثالثة والع�شرون : 
ينشــر هــذا النظــام فــي الجريــدة الرســمية ويعمــل به بعــد ثالثين يوًمــا من تاريخ 

نشره)1( . 



وقد نشر هذا المرسوم بجريدة <أم القرى> بعددها رقم )3414( وتاريخ 1413/3/3هـ.  )1(
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المطلب الثالث : الت�شريعات القانونية في م�شر :
نصَّ قانون العقوبات المصري بما يأتي على عقوبة الرشوة : 

المادة )103( : 

كل موظف عمومي طلب لنفســه أو لغيره ، أو قبل ، أو أخذ وعًدا ، أو عطية 
ألداء عمــل مــن أعمــال وظيفته ، يعد مرتشــًيا ويعاقب باألشــغال الشــاقة المؤبدة ، 

وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على ما أعطي أو ُوِعد به . 

المادة )103( مكرر : 

يعتبــر مرتشــًيا ، ويعاقــب بنفــس العقوبــة المنصــوص عليهــا في المادة الســابقة 
كل موظــف عمومــي طلــب لنفســه أو لغيــره ، أو قبــل أو أخــذ وعــًدا أو عطيــة ألداء 

عمل يعتقد خطًأ ، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ، أو لالمتناع عنه . 

المادة )104( : 

كل موظــف عمومــي طلــب لنفســه أو لغيــره ، أو قبــل أو أخــذ وعــًدا أو عطيــة 
لالمتنــاع عــن عمــل مــن أعمــال وظيفته أو لإلخالل بواجباتهــا أو لمكافأته على ما 
وقع منه من ذلك ، يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة ، وضعف الغرامة المذكورة 

في المادة )103( من هذا القانون . 

المبحث السابع : طرق مواجهة الرشوة
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المادة )104( مكرر : 

كل موظــف عمومــي طلــب لنفســه أو لغيــره ، أو قبــل أو أخــذ وعــًدا أو عطيــة 
ألداء عمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو يعتقــد خطــأ أو يزعــم أنه من أعمــال وظيفته ، أو 
لالمتناع عنه ، أو لإلخالل بواجبات الوظيفة ، يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص 
عليهــا فــي المــواد الثــالث الســابقة حســب األحــوال ، حتــى ولــو كان يقصــد عــدم 
القيام بذلك العمل ، أو عدم االمتناع عنه ، أو عدم اإلخالل بواجبات الوظيفة . 

المادة )105( : 

كل موظــف عمومــي قبــل مــن شــخص أدى لــه عمــالً مــن أعمــال وظيفتــه ، أو 
امتنــع  عــن أداء عمــل مــن أعمالهــا ، أو أخــل بواجباتهــا ، هديــة أو عطيــة بعــد تمــام 
ذلــك العمــل أو االمتنــاع عنــه أو اإلخــالل بواجبــات وظيفتــه بقصــد المكافــأة علــى 
ذلك ، وبغير اتفاق سابق ، يعاقب بالسجن ، وبغرامة ال  تقل عن مائة جنيه ، وال 

تزيد على خمسمائة جنيه . 

المادة )105( مكرر : 

كل موظــف عمومــي قــام بعمــل مــن أعمــال وظيفتــه ، أو امتنــع عــن عمــل مــن 
أعمــال وظيفتــه ، أو أخــل بواجباتهــا نتيجــة الرجاء أو توصية ، أو وســاطة ، يعاقب 

بالسجن ، وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه ، وال تزيد على خمسمائة جنيه .
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المادة )106( : 

كل مســتخدم طلــب لنفســه أو لغيــره ، أو قبــل أو أخــذ وعــًدا أو عطية بغير علم 
مخدومــه ورضــاه ألداء عمــل مــن األعمــال المكلــف بهــا ، أو لالمتناع عنــه ، اعتبر 
مرتشــًيا ، ويعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنتين ، وبغرامــة ال تقل عــن مائتي 

جنيه ، وال تزيد على خمسمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

المادة : )106( مكرر :  

كل من طلب لنفســه أو لغيره ، أو قبل أو أخذ وعًدا أو عطية الســتعمال نفوذ 
حقيقــي أو مزعــوم ؛ للحصــول ، أو لمحاولــة الحصــول مــن أيــة ســلطة عامــة علــى 
أعمــال ، أو أوامــر ، أو أحــكام ، أو قــرارات ، أو نياشــين ، أو التــزام ، أو ترخيص ، 
أو اتفــاق توريــد ، أو مقاولــة ، أو علــى وظيفــة ، أو خدمــة ، أو أيــة مزيــة من أيِّ نوع 
يعــد فــي حكــم المرتشــي ويعاقــب بالعقوبة المنصوص عليها فــي المادة 104 من 
هــذا القانــون إن كان موظفــا عموميًّــا ، والحبــس وبغرامــة ال تقــل عــن مائتــي جنيــه 
وال تزيــد علــى خمســمائة جنيــه ، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط فــي األحــوال 

األخرى.

ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة إلشرافها . 

المبحث السابع : طرق مواجهة الرشوة
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المادة )106( مكرر<أ> : 

كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشــركات المســاهمة ، أو إحدى الجمعيات 
بإحــدى  أو  قانوًنــا ،  المقــرر  للقواعــد  طبًقــا  المنشــأة  النقابــات  أو  التعاونيَّــة ، 
المؤسســات أو الجمعيــات المعتبــرة قانوًنــا ذات نفــع عــام ، وكذلــك كل مديــر أو 
مستخدم في إحداها ، طلب لنفسه أو لغيره ، أو َقبِل أو َأَخذ وعًدا أو عطية ألداء 
عمــل ، أو لالمتنــاع عــن عمــل مــن أعمــال وظيفتــه ، أو يعتقــد خطــأ ، أو يزعــم أنــه 
مــن أعمــال وظيفتــه ، أو لإلخــالل بواجباتهــا يعــد مرتشــًيا ، ويعاقــب بالحبــس مدة 
ال تزيــد علــى ســبع ســنين ، وغرامــة ال تقــل عــن خمســمائة جنيــه ، وال تزيد على ما 
أعطي أو وعد به ، ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم االمتناع عنه 

أو عدم اإلخالل بواجبات وظيفته .

ويعاقــب الجانــي بالعقوبــات ذاتهــا إذا كان الطلــب أو القبــول أو األخذ الحًقا 
الوظيفــة ، وكان قصــد  بواجبــات  أو لإلخــالل  عنــه ،  أو لالمتنــاع  العمــل ،  ألداء 

المكافأة على ذلك ، وبغير اتفاق سابق . 

المــادة )107( : يكــون مــن قبيــل الوعــد أو العطيــة كل فائــدة يحصــل عليهــا 
ا كان اسمها أو  المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ، ووافق عليه أيًّ

نوعها ، وسواء كانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية . 

المادة )107( مكرر : 

يعفــى  ذلــك  ومــع  للمرتشــي ،  المقــررة  بالعقوبــة  والوســيط  الراشــي  يعاقــب 
الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها .
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المادة  )108( : 

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من 
العقوبة المقررة للرشــوة فيعاقب الراشــي والمرتشــي والوســيط بالعقوبة المقررة 
لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ، ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة 
إذا أخبــر الســلطات بالجريمــة طبًقــا لنــص الفقرة األخيرة من المادة )48( من هذا 

القانون . 

المادة )108( مكرر : 

كل شــخص عين ألخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشــي أو 
أخذ أو قبل شــيًئا من ذلك مع علمه بســببه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ســنة ،  
وبغرامــة مســاوية لقيمــة مــا أعطــي أو وعــد بــه ، وذلــك إذا لــم يكــن قــد توســط فــي 

الرشوة . 

المادة )109( مكرر : 

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن ، وبغرامة ال تقل عن خمسمائة 
جنيــه ، وال تزيــد علــى ألــف جنيــه ، وذلك إذا كان العــرض حاصالً لموظف عام ، 
فــإذا كان العــرض حاصــالً لغيــر موظــف عــام تكــون العقوبــة الحبــس لمــدة ال تزيد 

على سنتين ،  أو غرامة ال تتجاوز مائتي جنيه . 

المبحث السابع : طرق مواجهة الرشوة
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المادة )109( مكرر ثانًيا : 

مــع عــدم اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد يقضــي بهــا قانــون العقوبــات أو أي قانــون 
آخر يعاقب بالحبس ، وبغرامة ال تقل عن مائتي جنيه ، وال تزيد على خمســمائة 
جنيــه ، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن ، كل مــن عــرض أو قبل الوســاطة في رشــوة ، 

ولم يتعد عمله العرض أو القبول . 

فــإذا وقــع ذلــك مــن موظــف عمومــي فيعاقــب الجانــي بالعقوبــة المنصوصــة 
عليها في المادة )104( . 

بالعقوبــة  يعاقــب  عمومــي  موظــف  لــدى  الوســاطة  بقصــد  ذلــك  كان  وإذا 
المنصوص عليها في المادة )105( مكرر . 

المادة )110( : 

يحكم في جميع األحوال بمصادرة ما يدفعه الراشــي أو الوســيط على ســبيل 
الرشوة طبًقا للمواد السابقة . 

المادة )111( : 

يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل : 

الموضوعــة تحــت  أو  التابعــة للحكومــة ،  المصالــح  فــي  المســتخدمون   -1
رقابتها .

2- أعضــاء المجالــس النيابيــة العامــة أو المحليــة ، ســواء أكانــوا منتخبيــن أم 
معينين .
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مون أو الخبراء ووكالء الديانة والحراس القضائيون .  3- المحكَّ

4- كل شخص مكلف بخدمة عمومية . 

5- أعضاء مجالس إدارة ، ومديرو ، ومستخدمو المؤسسات ، والشركات ، 
الهيئــات  إحــدى  أو  الدولــة  كانــت  إذا  والمنشــآت  والمنظمــات ،  والجمعيــات ، 

العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأيَّة صفة كانت .  



 

المبحث السابع : طرق مواجهة الرشوة
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المطلب الرابع : الر�شوة في اأمريكا وطرق مواجهتها .
يت�شح ذلك من خالل العنا�شر التالية : 

ر الأزمة :  اأوًل : تََفجُّ
ر الفســاد في التســعينيات ، اتســع وتســارع نطاق االهتمامات  مع مســتهل تفجُّ
الدولية بمناهضة الفساد بدرجة كبيرة ، ففي نوفمبر 1994 رعت األمم المتحدة 
مؤتمــًرا علــى مســتوى عــاٍل عقــد فــي <نابولــي> بشــأن الجريمــة المنظمــة والعابــرة 

للحدود . 

َعــت مائــة وثمــان وثالثــون دولــة علــى إعــالن <نابولــي> متعهــدًة بالعمــل  ووقَّ
على زيادة ما تقوم به من إجراءات محليَّة ومن تعاون دولي لمكافحة الجريمة ، 
وكان قــد أعلــن حينئــٍذ أن مضيــف هــذا المؤتمــر رئيــس الــوزراء اإليطالــي ســيلفيو 
م للتحقيق أمام قضاة تحقيق بتهم تتعلق بالفســاد ، وهو ما يبرز  بيرلوســكوني مقدَّ

الحاجة إلى مثل هذه اإلعالنات الدولية بدرجة ما من االرتياب . 

وفــي عــام 1995  دعــا المنتــدى االقتصــادي العالمــي - أكبــر منظمــة دوليــة 
لكبــار المســؤولين التنفيذييــن - هــو اآلخــر إلى قيــام الحكومات ودوائــر األعمال 
بأنشــطة تعاونيــة لمحاربــة الفســاد ، وأنشــأ المنتــدى <فريــق دافــوس> ، وهــي رابطة 
غير رسمية من كبار المسؤولين التنفيذيين في بيوت األعمال الدولية ، ومسؤولي 
إنفاذ القوانين والخبراء من بينهم رايموند كندال األمين العام لإلنتربول وهيرمان 

فرانز رئيس شركة سيمنز لدراسة المشكلة . 

ويتمثــل أهــم الجهــود المبذولــة وأكثرهــا وعــًدا فــي محاولــة إحــكام الســيطرة 
علــى مشــكلة  طويلــة األمــد وجوهريــة كانــت تبدو حتى وقت قريب العهد عســيرة 

الحل أال وهي <تقديم الرشاوى في معامالت األعمال الدولية> .
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مت هذا األسلوب من زهاء  ففيما عدا الواليات المتحّدة األمريكية التي جرَّ
20 ســنة مضــت تعــّرض الشــركات المتعــددة الجنســيات فــي البلــدان  الصناعيــة 
الرشاوى بشكل معتاد على المسؤولين في الدول النامية كوسيلة للفوز بصفقات 

األعمال . 

وال يســمح الكثيــر مــن الــدول المتقدمــة بتلــك الرشــاوى مــن الناحيــة القانونية 
مشــروعة  نفقــات  باعتبارهــا  أيًضــا بخصمهــا  للشــركات  يســمح  وإنمــا  فحســب ، 

لتصريف األعمال . 

وال يعتبر ذلك مثااًل للفســاد واســع االنتشــار وشــنيًعا فقط ، وإنما يعتبر أيًضا 
ممارســة تشــجع بهــا البلــدان الصناعيــة - فعليًّــا - علــى الفســاد في العالــم النامي ، 

وتساهم فيه . 

وفــي عــام 1993 أنشــأت مجموعــة مــن المســؤولين التنفيذييــن الســابقين فــي 
البنــك الدولــي منظمــة أســموها <الشــفافية الدوليــة> تنبنــي بشــكل فضفــاض علــى 
نموذج مفهوم منظمة العفو الدولية ، ومكرسة لمكافحة الفساد والترويج التباع 
درجة متزايدة من الشفافية في معامالت دوائر األعمال والمعامالت المالية على 

الصعيد العالمي . 

المبحث السابع : طرق مواجهة الرشوة
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ثانيًا : ف�شيحة <وترجيت> :
ترجــع أعمــق الجــذور التاريخيــة لتوصية منظمة التعــاون والتنمية في الميدان 
االقتصــادي إلــى أكثــر مــن عقديــن ، عندمــا وقعــت فضيحــة <وترجيــت> األمريكية 
في أوائل السبعينيات ، حينما كشفت جلسات االستماع التي عقدها الكونجرس 
عن سلسلة من الممارسات الفاسدة التي قامت بها الشركات األمريكية المتعددة 
الجنســيات ، بمــا فــي ذلــك المدفوعــات غيــر القانونيــة لحملــة نيكســون االنتخابية 
<التــي غســلت مــن خــالل المصــارف األجنبيــة> والرشــاوى المباشــرة التــي دفعتها 

شركات أمريكية لمسؤلين عموميين أجانب . 

وفي واحدة من أكثر حاالت الرشوة خزًيا ، أسفر فضح قيام شركة <لوكهيد> 
بتقديــم 25 مليــون دوالر مــن المدفوعــات غيــر القانونيــة إلــى مســؤولين يابانييــن ؛ 
لكفالــة بيــع طائراتهــا مــن طــراز ترايســتار ل -1011 عــن اســتقالة رئيــس الــوزراء 
المتحــدة  الواليــات  تانــاكا وإدانتــه جنائيًّــا ، وأصــدر كونجــرس  اليابانــي كاكــوي 
فــي عــام 1977 بدافــع مــن روح اإلصــالح التــي أعقبــت عصــر <وترجيــت> قانــون 
الممارســات األجنبيــة الفاســدة ، ويضــم القانــون ، علــى النحــو المعّدل بــه في عام 

1988 حكمين أوليين : 

م الحكــم األول تقديــم مدفوعــات معينــة إلــى المســؤولين الحكومييــن  ُيَجــرِّ
فــي الخــارج ، ويشــترط الثانــي إجراء مراجعة حســابية دقيقة لجميــع المعامالت ، 

وإنشاء نظام للمراقبة الداخلية مع القيام بتدقيق دوري للحسابات . 
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* اأما طرق مواجهة الر�شوة فكان عن طريق ما يلي : 
 1- الن�شو�س القانونية :

واألحكام المناهضة للرشوة في القانون مفصلة ومستفيضة : 

إذ تحظــر علــى األمريكييــن أفــراًدا أو شــركات أن يقومــوا بدفــع ، أو يعرضــوا 
دفــع ، أو يعــدوا بدفــع أمــوال لمســؤولين حكومييــن أجانــب مــن أجــل التأثيــر علــى 
أيِّ إجــراء حكومــي ، أو حمــل للمســؤولين علــى التصــرف - أو عــدم التصــرف - 
بشــكل يخــّل بواجباتهــم القانونيــة ، أو حمــل المســؤولين علــى اســتخدام نفوذهــم 

لدى الحكومة  للحصول على نشاط أعمال .

المديريــن   - 1988 عــام  فــي  بــه  المعــدل  النحــو  علــى  القانــون -  ويعــرض 
األمريكييــن للمحاكمــة ، والغرامــة ، واحتمــال دخــول الســجن إذا مــا ثبــت أنهــم 
علــى علــم بفعــل غيــر قانونــي ، أو أظهروا اســتخفاًفا مقصــوًدا ، أو تجاهــالً متعمًدا 

الحتمال وقوع مخالفة)1( .

باتريك جلين ، ســتيفان ج كوبرن ، مويزيس نعيم : تعولم الفســاد )ص: 31-34( باختصار ،   )1(
وهو بحث ضمن كتاب <الفساد واالقتصاد العالمي> .

المبحث السابع : طرق مواجهة الرشوة
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2- الإ�شالحات الكلية : 

تعمــل اإلصالحــات التــي تفتــح االقتصاد وتحرره وتزيد من القدرة التنافســية 
المتــاح  الريــع  فــرص  مــن  اإلقــالل  علــى  التجاريــة ،  الحواجــز  تقليــل  خــالل  مــن 
للرشــوة وإمكانيات تجميعه مثالً ، واإلصالحات االقتصادية التي تلغي القواعد 
المســؤولين  مــن ســلطة  تقلــل  منهــا ،  الضــروري  الالزمــة وتبســط  غيــر  التنظيميــة 

العموميين واستنسابهم ، فتقضي بذلك على فرص االبتزاز . 

للمواطنيــن  الســلطات  مــن  مزيــًدا  تعطــي  التــي  السياســية  واإلصالحــات 
باعتبارهــم ناخبيــن ومســتخدمين للخدمــات العموميــة ، وتمنــح وســائط اإلعــالم 
حريــات أكبــر ، تجعــل الفســاد أكثــر تعرًضــا للخطــر ، وتزيــد مــن فــرص اكتشــافه ، 

ومن العقوبات المحتملة للسياسيين الذي يضبطون على حد سواء .

وعلى المدى الطويل ينبغي أن تحّد كّل هذه اإلصالحات من فرص وحوافز 
االنغماس في السلوك الفاسد)1(.

كيمبرلــي آن إليــوت ، الفســاد كمشــكلة مــن مشــكالت السياســة الدوليــة )ص : 282( ضمــن   )1(
كتاب <الفساد واالقتصاد العالمي> .
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 3 - المنظمات غير الحكومية :

كثَّــَف العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة عملهــم بشــأن الفســاد الدولــي ، 
فقد قامت غرفة التجارة الدولية مؤخًرا بمراجعة مبادئها التوجيهية لعام 1977 .

وأقــر مجلســها التنفيــذي فــي مــارس 1996 مجموعــة منقحــة ومســتوفاة مــن 
التوصيات ؛ لالطالع على وصف لتوصيات غرفة التجارة الدولية الجديدة .

واعتمــد االتحــاد البرلمانــي الدولــي في مؤتمره الذي عقده في <بوخارســت> 
في 31 اكتوبر 1995 قراًرا بشأن مكافحة الفساد ، داعًيا إلى التعاون الدولي في 
هذا الميدان ، ويوصي القرار من جملة أمور أخرى ، بتجريم رشــوة المســؤولين 

األجانب ؛ عالوة على التعاون في منع غسيل حصائل الفساد غير المشروعة .

وكانــت <منظمــة الشــفافية الدوليــة> - وهــي منظمة غير حكوميــة متخصصة ، 
تركــز علــى منــع الفســاد - َنِشــَطة للغايــة خــالل الفتــرة الوجيــزة التــي انقضــت منــذ 
قيامهــا ، فقــد أنشــأت فروًعــا لهــا فــي مختلــف أنحــاء العالــم ، ونظمــت مؤتمرات ، 
وصنفت كتاًبا مرجعيًّا شامالً عن الفساد ، وقامت فوق كل شيء باكتساب سمعة 
طيبــة كشــريك يعــول عليــه ، إذ تتولــى القيام بدور ضروري في تســهيل االتصال ما 

بين المنظمات الدولية والحكومات ودوائر األعمال . 

ومــن بيــن أكثــر  أفكارهــا أصالــًة خلــق <جــزر النزاهــة> التــي يدعــى فيهــا جميــع 
المشــتركين فــي مجــال مــا أو ســوق معيــن ، أو حتــى فــي مشــروع كبير - مســؤولين 
وأفــراد مــن غيــر المســؤولين - لكــي يعلنــوا بصفــة رســمية أنهــم لــن ينغمســوا فــي 

ممارسات فاسدة)1( .

)1( مــارك بيــث : التعــاون الدولــي لمكافحــة الفســاد )ص : 178-179( ، ضمــن كتــاب <الفســاد 
واالقتصاد العالمي> . 

المبحث السابع : طرق مواجهة الرشوة

www.almoslih.net



الرشوة دمار قيم وهالك أمم 86

يمكــن  ســنوي ،  وتقريــر  تمويــل ،  مصــادر  الدوليَّــة  الشــفافيَّة  ولمنظمــة   *
توضيحهما على النحو اآلتي : 

أ- م�شادر تمويل منظمة ال�شفافيَّة الدوليَّة : 

الحكوميَّــة  الــوكاالت  مختلــف  مــن  الدوليَّــة  الشــفافيَّة  منظمــة  تمويــل  يتــم 
إنتــاج  الــذي يجعــل  المالــي هــو  الدوليَّــة ، ودعمهــم  والمؤسســات ، والشــركات 
المؤشر)1( ممكن ، وتحصل المنظمة على دعم إضافي ألدوات القياس يأتي من 

مؤسسة <أرنست آند يونغ> .

ومــن الجديــر بالذكــر أن قبــول المنظمــة للدعــم المالــي ال يعني تأييــد المنظمة 
لسياسيات الشركات المتبرعة ، وال يتضمن مشاركة المتبرعين في إدارة مشاريع 

المنظمة)2( .

ب- التقرير ال�شنوي لمنظمة ال�شفافيَّة الدوليَّة : 

مرتبــة  <الكويــت>  تراجــع  الدوليــة  الشــفافية  لمنظمــة  الســنوي  التقريــر  أظهــر 
واحدة على قائمة مؤشر الفساد العالمي ، لتحتل المركز 46 مقارنة بالمركز 45 

العام الماضي ، ولتقبع في المركز قبل األخير خليجيًّّا والسادس عربيًّا . 

وانتزعــت اإلمــارات الصــدارة عربيًّــا باحتاللها المركز الثالثيــن عالميًّا ، رغم 
تراجعها مركًزا عن العام الماضي ، إذا إنها استفادت من تراجع سلطنة عمان من 

المركز 28 إلى المركز 39 .

وحافظت قطر على مركزها الـ 32 عالميًّا ، وتقدمت إلى المركز الثاني عربيًّا 

أي : مؤشر الفساد العالمي .   )1(
التقرير الفقهي <مرجع سابق> )ص: 33-32( .  )2(

www.almoslih.net



87

وخليجيًّــا ، واألمــر نفســه تكــرر مــع البحريــن السادســة والثالثيــن عالميًّــا ، والثالثة 
عربيًّا أما ُعَمان واألردن المتراجعة من المركز 37 إلى المركز 40 عالميًّا . 

ــت خلــف الكويــت  تونــس المتراجعة من المركز 43 العام الماضي إلى  وحلَّ
المركز 51 هذا العام ، تالها لبنان المتقدم 20 مركًزا إلى المركز 63 عالميًّا ، أم 
ة األخيرة خليجيًّا فحافظت على مركزها الســبعين عالميًّا بالتســاوي مع  الســعوديَّ

مصر . 

وفيمــا تقدمــت المغــرب مركًزا واحدهــا )79( قفزت الجزائر من المركز 97 
إلى المركز 84 ، وهو المركز نفسه الذي دخلت به موريتانيا إلى القائمة . 

وتراجعت سورية 23 مركًزا لتحتل المركز 93 عالميًّا والـ 14 عربيًّا ، وتليها 
ليبيا )105( واليمن )115( والسودان )156( .

   وقد جاء العراق في المرتبة األخيرة في التقرير دوليًّا وعربيًّا مساوًيا لهاييتي 
الدولة األكثر فساًدا بحسب تقرير2006م . 

إلــى وجــود عالقــة  للعــام   2006م  الفســاد  نتائــج مؤشــر تصــورات  وتشــير 
ارتباطيَّــة قويــة بيــن الفســاد والفقــر حيــث إن نحــو ثالثــة أربــاع الــدول التــي شــملتها 
الدراســة حصلــت علــى أقــل مــن 5 درجــات مــن 10 علــى مقيــاس الشــفافيَّة ، مــع 

مالحظة أن جميع تلك الدول تقريًبا هي من الدول الفقيرة . 

العالــم تواجــه  هــذا يكشــف عــن حقيقــة مفادهــا أن معظــم دول  والواقــع أن 
وتعاني من مســتويات فســاد خطيرة ، خاصة أن 71 دولة لم تحرز ســوى أقل من 

3 درجات على مقياس الشفافيَّة)1( . 

المرجع السابق )ص: 34-33( .  )1(

المبحث السابع : طرق مواجهة الرشوة
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ال اإلى اأخِذ حقٍّ اأو دفع ُظْلٍم فغير داخٍل في معنى <الر�شوة> . م�شاألة : من يُْعِطي تو�شُّ

قــال فــي <المبــدع> : فــإن رشــاه علــى واجــٍب ، أو ليدفــع ظلمــه ، فقــال عطــاء ، 
وجابر بن زيد ، والحسن : ال بأس أن يصانع عن نفسه ؛ وألنه يستفيد ماله ؛ كما 

يستفيد الرجل أسيره)1(.

وفــي <كشــاف القنــاع> : وإن رشــاه ليدفــع عنه ظلمه ويجريــه على واجبه ، فال 
بأس به في حقه)2( .

وفــي <الحــاوي الكبيــر> : فأمــا بــاذل الرشــوة فإن كانت الســتخالص حق ، أو 
لدفع ظلم ، لم يحرم عليه بذلها، كما ال يحرم افتداء األسير بها)3( .

وقــال القرضــاوي)4( : ومــن كان لــه حــق مضيــع لــم يجــد طريقــة للوصــول إليــه 
إال بالرشوة ، أو دفع ظلم لم يستطع دفعه عنه إال بالرشوة ، فاألفضل له أن يصبر 

حتى ييسر هللا له أفضل السبل لرفع الظلم ونيل الحق.

فإن ســلك ســبيل الرشــوة من أجل ذلك ، فاإلثم على اآلخذ المرتشــي وليس 
عليه <إثم الراشي> ، وهذه الحالة ما دام قد جرب كل الوسائل فلم تأت بجدوى، 
ا له دون عدوان على حقوق اآلخرين . وما دام يرفع عن نفسه ظلًما ، أو يأخذ حقًّ

ثــم قــال: وقــد اســتدل بعــض العلمــاء علــى ذلــك بأحاديــث الملحفيــن الذيــن 
كانوا يســألون النبي × من الصدقة فيعطيهم وهم ال يســتحقون، فعن عمر ابن 
َدَقِت��ِه ِمْن ِعْنِدي ُمتَاأَبُِّطَها -  الخطــاب ÷ أن النبــي × قــال: َ<اإِنَّ اأََحَدُك��ْم لَيَْخُرُج ِب�شَ

ابن مفلح : إبراهيم بن محمد بن عبد هللا ، المبدع شرح المقنع )169/8( .  )1(
البهوتي : منصور بن يونس ، كشاف القناع )316/6(   )2(

الماوردي : علي بن محمد بن محمد ، الحاوي الكبير )283/16( .  )3(
الحالل والحرام )ص: 241(  )4(
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أي يحملهــا تحــت إبطــه - َواإِنََّما ِهَي لَُه نَار> قال عمر: يا رســول هللا كيف تعطيه وقد 
نَُع ؟! يَاأْتُوِني يَ�ْشاأَلُوِني َويَاأْبَى هللا ِلي الْبُْخل>)1(()2(. علمت أنها له نار؟ قال : <َفَما اأَ�شْ



أخرجه أحمد )4/3(  رقم )11017( وقال الهيثمى )94/3( : رجال أحمد رجال الصحيح.   )1(
أبــو يعلــى )490/2( رقــم )1327( ، والحاكــم )109/1(، رقــم )143( وقــال:  وأخرجــه 
صحيــح علــى شــرط الشــيخين. والضيــاء )200/1(، رقم )104( . وأخرجــه أيًضا: البزار كما 

فى كشف األستار )436/1(، رقم )924( .
مجلة البحوث اإلسالمية )309/14( .  )2(

المبحث السابع : طرق مواجهة الرشوة
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الخاتمة 

النــاس ، فليســت  لــكل  تعتبــر الشــريعة اإلســالمية منهــج حيــاة شــامل ونافــع 
الشــريعة - كمــا يظنهــا بعــض النــاس - عبــارة عن نصوص مقيِّدة لحرية اإلنســان ، 
ــم حيــاة  بــل هــي منهــج متكامــل تنظِّ تتدخــل فــي كل شــؤونه اليوميــة والحياتيــة ، 

اإلنسان ، وتعامله مع الناس ، والبيئة المحيطة به .

فالشريعة اإلسالمية إنما وجدت إلرساء مبدأ العدالة ، والحرية ، واإلخاء ، 
والتســامح ، وغيــر ذلــك مــن المبــادئ الســامية التــي تفتقدهــا كثيــر مــن التشــريعات 
التي وضعها اإلنســان ، أو القوانين التي ســنَّها ، والتي قد تســتخدم بصورة ســلبية 
مــن قبــل بعــض النــاس ؛ نظــًرا ألنهــا مــن وضــع البشــر ، فــال شــك فــي وجــود بعــض 

الفجوات والثغرات  . 

ويظهــر - مــن خــالل هــذا البحــث - قــدرة الشــريعة اإلســالمية علــى مواجهــة 
خطــر الرشــوة علــى األفــراد والمجتمعــات ، وذلــك مــن خــالل اآليــات القرآنيــة  
واألحاديث النبوية التي تناولت موضوع الرشوة ، ونظمت حركة سير األموال ، 

وضمنت ألصحاب الحقوق حقوقهم ، سواٌء في ذلك الفرد والمجتمع .

وإذا صيغــت القوانيــن التشــريعية التــي تناســب كل مجتمــع - نظــًرا الختــالف 
ظــروف كل مجتمــع عــن غيــره ، وحجــم الرشــوة وطريقتهــا فيــه - كان ذلــك بمثابة 
تعضيًدا للشريعة اإلسالمية ، وكان ذلك كافًيا لعالج مشكلة الرشوة والحد منها 

في أيِّ مجتمع .
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وتشتمل على : 

1- فهرس اآليات القرآنية .

2- فهرس األحاديث النبوية . 

3- فهرس المصادر والمراجع .

4- فهرس الموضوعات . 
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فهرس اآليات القرآنية

ال�شفحة الآية  ال�شورة              ن�س الآية      
17  188 البقرة   ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںژ  

25  255 البقرة    ژ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ ژ  

48  267 البقرة   ژ گ  گ   گ  ڳ  ژ   

25  85 النساء    ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئژ   

26  85 النساء     ژې  ې  ى  ى ژ   
26  2 الامئدة    ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ ژ   

17  42 الامئدة    ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژ 
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فهرس األحاديث النبوية 
رقم ال�شفحة  الحديث 
27 اأَتَ�ْشَفُع ِفْي َحدٍّ ِمْن ُحُدْوِد هللا...  
27 اِفَع َوالُم�َشفَّع   ْلَطاَن َفَلَعَن هللاُ ال�شَّ اإَِذا بََلَغ الَْحدُّ ال�شُّ
26 ا�ْشَفُعوا َفْلتُوؤَْجُروا...  
47 ْعَوِة   اأَِطْب َمْطَعَمَك تَُكْن ُم�ْشتََجاَب الدَّ
88 َدَقِتِه ِمْن ِعْنِدي...    اإِنَّ اأََحَدُكْم لَيَْخُرُج ِب�شَ
49 اإن هللا طيب ل يقبل ل طيبًا  
34 ْيَطاِن   التَّاأَنِّي ِمَن هللِا َوالَْعَجَلُة ِمَن ال�شَّ
35 التُّوؤََدُة ِفي ُكلِّ �َشْيٍء، اإِلَّ ِفي َعَمِل اْلآِخَرِة  
19 الرا�شي والمرت�شي في النار  
47 ُكلُّ َج�َشٍد نَبََت ِمْن �ُشْحٍت َفالنَّاُر اأَْولَى ِبِه  
19 َي ِفي الُْحْكِم   ا�ِشَي َوالُْمْرتَ�شِ لََعَن هللاُ الرَّ
19 ي   ا�ِشي َوالُمْرتَ�شِ لََعَن َر�ُشوُل هللا × الرَّ
22 ي   ا�ِشي َوالُْمْرتَ�شِ ِ َعَلى الرَّ لَْعنَُة اللَّ
20 َما بَاُل الَْعاِمِل نَْبَعثُُه...  

22 ، 20 اِل ُغُلوٌل   َهَدايَا الُعمَّ
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فهرس املصادر واملراجع

اأوًل : كتب التراث : 
1- األحكام السلطانية ، للماوردي ، دار الحديث – القاهرة . 

2- أســاس البالغــة ، ألبــي القاســم محمــود بــن عمــر بــن أحمــد الزمخشــري ، تحقيــق: 
محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ،  ط1 1419هـ - 1998م .
3- أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، لشيخ اإلسالم زكريا بن محمد األنصاري 

السنيكي ، دار الكتاب اإلسالمي، بدون طبعة وبدون تاريخ
4- اإلنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــالف ، علــي بــن ســليمان المرداوي الدمشــقي 

الحنبلي ، دار إحياء التراث العربي ، ط 2 ، بدون تاريخ .  
5- البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق ، زين الدين بن إبراهيــم بن محمد ، ابن نجيم ، دار 

الكتاب اإلسالمي ، ط2 . 
6- بدائــع الفوائــد ، لمحمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ، ابــن قيِّــم الجوزيــة ، دار الكتــاب 

العربي - بيروت، لبنان.
7- تفســير مجاهــد ، لمجاهــد بــن جبــر التابعــي المكــي القرشــي المخزومــي ، تحقيــق : 
الدكتور محمد عبد السالم أبو النيل ، دار الفكر اإلسالمي الحديثة - مصر ، ط1 1410هـ - 

1989 م
8- الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي ، ألبــي الحســن علــي بــن محمد بن 
محمــد بــن حبيــب المعــروف بالمــاوردي تحقيق: الشــيخ علي محمد معوض - الشــيخ عادل 

أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، ط 1، 1419هـ -1999م
9- ربيع األبرار ونصوص األخيار ، جار هللا الزمخشري ، مؤسسة األعلمي - بيروت ، 

ط1 ، 1412هـ .
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10- روضة الطالبين وعمدة المفتين ، محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، المكتب 
اإلسالمي - دمشق ، ط3 ، 1412هـ-1991م . 

11- السياســة الشــرعية فــي إصــالح الراعــي والرعيــة ، أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن عبــد 
السالم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

واإلرشاد - المملكة العربية السعودية ، ط1 1418هـ
12- الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ، إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري ، تحقيــق: 

أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليين - بيروت ، ط4 ، 1407هـ-1987م .
بيــروت ،  المعرفــة -  دار  العســقالني ،  بــن حجــر  علــي  بــن  أحمــد  البــاري ،  فتــح   -13
1379هـــ ، ترقيــم : محمــد فــؤاد عبــد الباقي ، بتعليق ســماحة العالمة : عبــد العزيز بن عبد هللا 

بن باز. 
المقدســي  الُعَليِْمــي  بــن محمــد  الديــن  مجيــر  القــرآن ،  تفســير  فــي  الرحمــن  فتــح   -14

الحنبلي ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية – دولة قطر ، ط1 ، 1430هـ -2009م .
15- فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر ، لعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفيــن بــن علــي 

المناوي القاهري ، المكتبة التجارية الكبرى – مصر ، ط1 1356ه .
16- كشاف القناع ، منصور بن يونس البهوتي ، دار الكتب العلمية . 

17- كفايــة األخيــار فــي حــل غايــة االختصــار ، ألبــي بكــر بــن محمــد بــن عبــد المؤمــن 
الحســيني الحصنــي، تحقيــق: علــي عبــد الحميــد بلطجــي ومحمــد وهبــي ســليمان ، دار الخير 

– دمشق، ط1 ، 1994م . 
18- لســان العــرب ، ألبــي الفضــل محمــد مكــرم بــن علــى ، جمــال الديــن بــن منظــور 

األنصاري ، دار صادر –بيروت ، ط3 1414هـ
19- المبــدع فــي شــرح المقنــع ، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد هللا بن مفلــح الحنبلي ، دار 

الكتب العلمية – بيروت ، ط1 ، 1418هـ - 1997م . 
20- المحلــى باآلثــار ، علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظاهــري األندلســي ، دار 

الفكر - بيروت ، بدون طبعة وتاريخ نشر .
21- المســتطرف فــي كل فــن مســتطرف ، لشــهاب الديــن محمــد بــن أحمــد بــن منصــور 

األبشيهي ، عالم الكتب – بيروت ، ط1، 1419هـ .
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22- المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر ، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي ، 
المكتبة العلمية - بيروت .  

ثانيًا : كتب المعا�شرين : 
23- التدابير الواقية من جريمة الرشوة في الشريعة اإلسالمية <رسالة مقدمة الستكمال 
درجــة الماجســتير> إعــداد : إبراهيــم بــن صالــح بــن حمــد الرعوجــي ، أكاديميــة نايــف للعلــوم 

األمنية ، المملكة العربية السعودية ، 1424هـ-2003م . 
<الفســاد  كتــاب  بحــث ضمــن  بيــث ،  مــارك  الفســاد ،  لمكافحــة  الدولــي  التعــاون   -24
واالقتصــاد العالمــي> ، تحريــر : كيمبــر لــي آن إليــوت ، ترجمــة : محمــد جمــال إمــام ، مكتبــة 

األسرة – مصر ،  2008م .
25- تعولــم الفســاد ، لـــ <باتريــك جليــن ، وســتيفان ج كوبرن ، ومويزيــس نعيم> ، بحث 

ضمن كتاب <الفساد واالقتصاد العالمي> .
26- جريمــة الرشــوة ، وجريمــة اســتغالل النفــوذ ، وجريمــة الكســب غيــر المشــروع ، 

بحث منشور على اإلنترنت ، بدون بيانات .
الصغيــرة  الشــركات  فــي  والفســاد  الرشــوة  ظاهــرة  لمكافحــة  إرشــادي  دليــل   -27
والمتوسطة ، إعداد قطاع الشؤون االقتصادية مركز الدراسات والبحوث ، نوفمبر 2012م. 
28- دور القيــم الغائيــة التــي تحكــم بنــاء الفــرد فــي مكافحة جريمة الرشــوة عبد الوهاب 
الشيشــاني ، ضمــن كتــاب <الرشــوة وخطورتهــا علــى المجتمــع> ، دار النشــر بالمركــز العربــي 

للدراسات األمنية والتدريب بالرياض 1412هـ-1992م .
29- الفساد كمشكلة من مشكالت السياسة الدولية كيمبر لي آن إليوت ، بحث ضمن 

كتاب <الفساد واالقتصاد العالمي> .
30- مختــارات مــن كتابــات الشــيخ أبــو الوفــاء محمــد درويــش ، عن <توحيــد الربوبية – 
توحيد اإللهية– الشفاعة...> ، إعداد : فتحي أمين عثمان ، طبع بمعرفة جماعة أنصار السنة 

ة ، بدون تاريخ نشر . المحمديَّ
31- النهــج اإلســالمي فــي مكافحــة الرشــوة <بحــث مقــدم إلــى هيئــة النزاهــة> إعــداد : 

إحسان علي عبد الحسين ، 1431هـ-2010م .

الفهارس
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ثالثًا : - الدوريات والتقارير :
ــي ، العــدد الخامــس ، شــتاء  32 - التقريــر الفقهــي ، الصــادر عــن مركــز ابــن إدريــس الِحلِّ

2008م – 1429هـ . 
33 - مجلــة البحــوث اإلســالمية ، مجلــة دوريــة صــادرة عــن الرئاســة العامــة إلدارات 
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ، العدد 14 ذو القعدة - ذو الحجة عام 1405 

هـ / محرم - صفر 1406 هـ .
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