
 

 حكه قبول العنال للهدايا

ٍ  حهِ  ◘ايٓيب  يكد ذنسأحبيت يف اهلل،  فكد ٍ    ٖدداٜ  ايمُد 
 ٌِ ُؾَّم  ُُ  ِِ ، أخسج٘ أمحد يف َطٓدٙ ٚؾحح٘ ايبد ْٞ  )َهَداَيا اْلُعَّمال

ٌ َٔ ثدٛ   نَٚٛظفٛ ايدٚي١ عَُّٛ ، إِْٗ ُٔ ِٖ ايمُ ٍ؟ ف
، فدنٕ ٖدرا   ايٓد ع َٔ خالهل  ٜجم َدٌ َد     َٓؿة أٚ ٚظٝف١

ِٔ ٚاملٛظف ال جيٛش ي٘ أخر اهلد١ٜ َدٔ ايٓد ع أاددّا،     ٞ  َعد  َأِاد
ٍِٝد َُ ِّٟ، ُح ٍَ  ايطَّ ِعِد ٌَ   َقد  َُ ٍُ  اِضدَجِم َٔ  َزُجًّد   ◘ اهلِل َزُضدٛ  َِد
ٍِ، َآِٞ َؾَدَق ِخ َع٢ًَ اِيَأِشِد ِٝ َٔ  ُِٜدَع٢ ُضًَ َّ  ١ِ،اِيُأِثِبَّ اِا ًَ  َجد ٤َ  َف

،ُ٘ ٍَ َح َضَب ِِ، ََٖرا  َق  ََٖرا ََ ُيُه ٍَ َِٖد١َّْ، َٚ ٍُ  َفَك   ◘ اهلِل َزُضدٛ
ُتَك إِْن ُكـَّْمَت    َك َحتلى َتْلتِقََك َهِديل َفَفَّلل َجَؾْسَت ِِف َبْقِت َأبِقَك َوُأمِّ

 ) َجفل عًٝ٘ .  َصاِدًقا
 ّْ عًٝدد٘  إذّا نددٌ ٖدٜدد١ ثددأثٞ يًُٛظددف اطددبة ٚظٝفجدد٘ حددسا

أخددرٖ أل هْٗدد  زغدد٠ٛ، ٖٚددرٙ َطددأي١ ؾددس ١ ال  جدد   إ   
ْك ؽ، ٜٚك  اطبة قبٍٛ املٛظفني يف اهَ نٔ ايم ١َ يًٗدداٜ   

ال جيٛش يًُٛظدف أخدر اهلدٜد١ َدٔ     ، فَٔ ايٓ ع فط ْد ععِٝ
 ْح ٖد١ٜ ال عالق١ هل  ا يٛظٝف١ أاددّا،  ايٓ ع َطًكّ ، إال إذا ن

َذٌ ٖد١ٜ غخؿ١ٝ، أاٛٙ أٖداٙ ٖد١ٜ، أٚ أخٛٙ، ال عالق١ يد٘  
 .اأْ٘ َٛظف أٚ غري َٛظف، فٗٓ  يف ٖرٙ احل ي١ ٜأخرٖ 

  حراو الرشوة

َوال َتَّمْلُكُؾ ا }  يكٍٛ اهلل ثم     ايسغ٠ٛ حساّيف اهلل،  إخٛثٞ

َِاصَِّمَّمِ   َلُؽْ  َبْقَّمَّمـَُؽْ  بِاْل يؼَّمَّمًا ِمَّمَّمْ  َأْمَّمَّمَ ا ِِ َِ لَِتَّمَّمْلُكُؾ ا َف َّمَّما ََّمَّما إَِْل اَُّْؽل َِ َوُتَّمَّمْدُل ا 

ْثِ  َوَأنُْتْ  َتْعَؾُؿ نَ  ِِ الـلاِس بِاْْلِ اآل١ٜ  ٗرٙف ،[ 811]ايبكس٠ { َأْمَ ا
املطد٦ٍٛ أٚ  ْـ يف  دسِٜ ايسغد٠ٛ ايديت ٜددفمٗ  ايساغدٞ إ       

يف أَس َٔ اهَٛزأل فٝحهِ يد٘ اد حلل   ، يك ضٞ، أٚ املٛظف ا
ٌ َ  إٔددخؿُ٘ ا يب ط ع٢ً ايب طٌ، أٚ  هِ ع٢ًَ  أْ٘ 
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ِٔ َف َدٔ ايسغد٠ٛ،   ◘ٚيكد حرز ايٓيب خؿُ٘ ع٢ً احلل،   َمد
ٍَ َُٖسِٜددَس٠َ َأِاددٞ ٍَ  َقدد  ٍُ َقدد  اِ    ◘ اهلِل َزُضددٛ ِل  ََلَّمَّمَذ الَّمَّم

ِ
ِل َلْعـََّمَّمُة ا

َتِمَّمَّم ِْ ُ يساغددٞ   ف،  وصَّمَّمهه  ابلَِّمَّما     ابَّمَّم  ماجَّمَّم ) أخِجَّمَّم   َواْد
يٝحؿدٌ  ا ملد ٍ أٚ اهلدداٜ  ايمٝٓٝد١    ٚيني ؤٖٛ ايرٟ ٜسغٞ املط
ٍٚ ايرٟ ٜكبٌ املد ٍ أٚ  ؤٚاملسثػٞ ٖٛ املطع٢ً حل يٝظ ي٘، 

        ٘    ،اهلد١ٜ ايمٝٓٝد١ َدٔ ايساغدٞ يٝمطٝد٘ حدل   يدٝظ َدٔ حكد
، ٚايسغ٠ٛ َٓجػس٠ ّٜٛ ضدمف  ٚنًُٝٗ  ًَمٕٛ آـ احلدٜر

١ ايٛاحدد اهحدد   ، ّٜٚٛ قًح زق اعٓد نذري َٔ ايٓ ع اإلمي ٕ
ٌ  ٚق  َ  أَ ، يف ْفٛع ايٓ ع ِ  دفد   أٚ حلدل  يًجٛؾد  ال ظًد

 . ايٛعٝد يف ٜدخٌ فال ايسغ٠ٛ طسٜل عٔ إال ميهٔ
  أقساو الرشوة:

  ٚايسغ٠ٛ هل  أقط ّ 
ضددٛا٤ ا ملدد ٍ َب غددس٠ أٚ ا هلددداٜ  ايمٝٓٝدد١ أٚ  الرشوو باملالووا ا -1

 ا يمصا٥ِ ٚايٛال٥ِ .
ٍٚ ؤاملٓ ف  نإٔ ٜهٕٛ ٖرا َط فٝجب ديٕٛ الرش باملاخلوماا ا اا-2

 ضٌٗ يٓ  ٖدرٙ ٍٚ يف دا٥س٠ أخس٣، فٝكٍٛ  ؤيف دا٥س٠ ٚذاى َط
فددنٕ ندد ٕ َٓٗدد  إضددساز ْٚطددٌٗ يددو َم ًَجددو ، املم ًَدد١، 

 ايسغد٠ٛ ٖدٛ ايػًدٍٛ، ٖٚدٛ      ا ملطًُني، فٗدرا ٚايمٝد ذ اد هلل   
 .َمسٚفٖرا أَس ٚا خلدَ خ يٝظ ا مل ٍ، 
 اآلثار السيئة للرشوة

 يف ايسغد٠ٛ  ثفػدح  ٚقديسغ٠ٛ جسمي١ غٓم ٤، ا أحبيت يف اهلل،
ِ  َٛزدا ؾ زخ حج٢ ٚاضم  ثفػٝ  عؿسْ  ٔ  أععد  املسثبد خ  َد
ٔ  ندذري  َٝصاْٝد خ  يف آددا  ؾد زخ  اٌ املٛظفني امض عٓد  َد

 ثبددأ  ال املم َالخ َٔ نذري ٚؾ زخ َػًف١ امٓ ٜٚٔ ايػسن خ
 ععُٝد   ثضدسزا  ايفكدسا٤  ذيدو  َٔ ٚثضسز ،اٗ  إال ثٓجٗٞ ٚال

 ايمُ ٍ إلفط د ضبب  ٚؾ زخ اطببٗ  ايرَِ َٔ نذري ٚفطدخ
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 ،ٜدف  ملٔ إال ثكدّ ال اجلٝد٠ ٚاخلد١َ ،ايمٌُ أؾح ت ع٢ً
ٌ  ٜؤخس أٚ زد١٦ٜ ي٘ ف خلد١َ ٜدف  ال َٚٔ  ٚأؾدح ت  ،ُٜٚٗد

 ٚاطبة ،اصَٔ قبً٘ اْجٗٛا قد امدٙ َٔ ج ٤ٚا ايرٜٔ ايسغ ٟٚ
 جٝدٛت  يف ايمٌُ أؾح ت حل َٔ ٖٞ أَٛاٍ دخًح ايسغ٠ٛ
 إٔ عجدة  فدال  ٚغدريٙ  ٚهلدرا  ،ٚاملػديٜ خ  املبٝم خ َٓدٚاٞ
 .  نٌ َٔ ايساغٞ ٚاملسثػٞ  ع٢ً ◘ ايٓيب ٜدعٛ

  الفرق بني اهلدية والرشوة

اييت ثكدّ ايفسم اني اهلد١ٜ ٚايسغ٠ٛ إٔ اهلد١ٜ إخٛثٞ يف اهلل، 
َدٔ أحدد   يف أحدد املؿد     ٍٚ ؤأٚ يًُط املٛظفيًم ٌَ أٚ 

ٍ  املٓجفمني َٔ ٖرٙ املؿًح١ ٖدٞ غًدٍٛ،   ٚزغد٠ٛ،   أٟ غًدٛ
َوَمَّمْ  َيْغُؾَّمْ  َيَّمْلِب بَِّمَا }٢ اهلل ٚقد غًٗ  ٜٚمٝدٖ  ّٜٛ ايكٝ ١َ ًٜك

ََ اْلِؼَقاَمَّمةِ  يهٔ اضجذ٢ٓ ايفكٗ ٤ َدٔ  ،  [868]آٍ عُسإ { َُ ل َيْ 
ثجٗد د٣ أْدح     زجًّد إذا ن ٕ اِٝٓٗ ٖداٜ  َٔ قبٌ، نإٔ ٜهٕٛ 

اٝٓو ٚاٝٓ٘ ؾ١ً ؾداق١، نإٔ ٜهٕٛ ٚإٜ ٙ اطبة قبٌ ايٛظٝف١ 
فدنذا أثد٢ إيٝدو أٖدداى، ٚإذا أثٝدح إيٝد٘       ، ٠أٚ زحِ أٚ جري

أٖدٜج٘، دِ ؾسخ أْح يف َٓؿة ٚاضجُسخ اهلد١ٜ ٚيٝظ هل  
 .أٟ َؿًح١ عٓدى، فٗرٙ يٝظ فٝٗ  غ٤ٞ

  مسألة الشفاعة والواسطة

طًدة   فدنذا ، ا يٓطب١ ملطأي١ ايػف ع١ ٚايٛاضط١أحبيت يف اهلل، 
إٔ ٜجٛضط ي٘ يف َطدأي١ َدٔ املطد ٥ٌ أٚ أَدس      َٔ آخس غخـ
   ٜد  فدالٕأ أْدح ثمدسف املددٜس     يد٘   ٝكٍٛفز، جب ٖ٘ َٔ اهَٛ
ايس٥ٝظ ايفالْٞ، ثٛضط يٞ عٓدٙ يف إْٗد ٤ ٖدرٙ    أٚ، ايفالْٞ
ٚحنٛ ذيو، فٗرٙ غدف ع١، إذا ن ْدح يف   ا اهَس أٚ ٖر املطأي١

   ◘يكدٍٛ ايدٓيب    فٗدٞ جد ٥ص٠، ٚايػد ف  َدأجٛز     أٍَس َبد   
وا ُِ دٜد١ عًد٢   يهٔ أخدر اهل ) أخسج٘ ايبخ زٟ ،  اْشَػُع ا ُتَّمْمَج

  َشَػَع  َم ْ    ◘ايٓيب  ، يكٍٛجتٛش ال   ايساجح أْٗ، ايػف ع١
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 خر املوظف يف جهة حكومية أو خاصة املالما حكه أ

 لإلفتاء من فتاوى اللجنة الدائنة من الناس؟

 ايٓ عأخر امل ٍ ٚأْح َٛظف امد اْكض ٤ حٛا٥ج  اإلجابة:
ر امل ٍ أخٚأَ  ا يب طٌ،  أَٛاٍ ايٓ عال جيٛشأل هْ٘ َٔ أنٌ 

، فٗرا ٖٛ َٔ طًة ايسغ٠ٛ، ..اطًة َب غس، أٚ ا يجًُٝح
ٚأَ  ، يساغٞ ٚاملسثػٞ ٚايسا٥ؼ اُٝٓٗ ا ◘ٚقد يمٔ ايٓيب 

، فنٕ َؿ حلِٗإلْٗ ٤  ايٓ عأخر امل ٍ َك اٌ ايجأخس َ  
ٚظفجو عٓدٖ  اأجس َمًّٛ، فًٝظ  اييت جل١ٗ اايمٌُ َٓٛط 

َبًػ  َٔ امل ٍ  أحد ايٓ عيو إٔ ثأخر َك اٌ ثأخسى َ  
، ٚيو إٔ ثطًة َٔ املط٦ٛيني عُال إض فٝ  إلْٗ ٤ َ٘ٓ

جية ايجخًـ َٔ ٖرا امل ٍ ٔ أجٌ ذيو ايٓ عأل ََم َالخ 
 .أٚ ؾسف٘ يف امض املػ زٜ  اخلري١ٜ  ا٘اسدٙ، أٚ ا يجؿدم 

 ؟من السشوة بعد توبتو مجعوموظف باملال الري  يفعل ماذا

 الصيخ حمند صاحل املنجد 

  ح يجني َٔ خيًٛ ال ايػخـ ٖرا اإلجابة :
 اضدطس  َعًّٛ حل ؾ حة َٔ ايسغ٠ٛ أخر ٜهٕٛ إٔ إَ  -8
٘  ألحك٘ ع٢ً يٝحؿٌ ايسغ٠ٛ دف ٜ إٔ ٔ  مل هْد ٘  ٜهد ٌ  يد  ضدبٝ

 إٔ ايج ٥ة ٖرا ع٢ً جية فٗٓ  ا يسغ٠ٛ، إال حك٘ إ  يًٛؾٍٛ

 املدد ٍ حهددِ يف هْدد٘ ألاحلددل ؾدد حة ايساغددٞ إ  املدد ٍ ٜددسد
 .ا إلنساٙ دفم٘ إ  أجلأٙ ٚهْ٘ ألاملػؿٛت

ٔ  ايسغد٠ٛ  أخر ٜهٕٛ إٔ -2 ٘  ظد مل  زاؽ َد ٌ  َذًد ٔ   ؿد  عد
٘  ُٜسج  ال فٗرا حك٘، َٔ يٝطح ٝ ٤أغ ع٢ً ايسغ٠ٛ طسٜل  إيٝد

ٔ  ايج ٥ة ٜجخًـ ٚإمن  َٓ٘، أخرٙ َ  ٍ  ٖدرا  َد ّ  املد   يف احلدسا
 .فٝ٘ ثطبة مم  ٜجٛت نُ  َذاّل، يًفكسا٤ ننعط ٥٘ اخلري ٚجٛٙ
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ًة ََلَؾْقَفا َفَؼَِِؾَفا، َفَؼْد َأتَى َباًبا ََلظِقًا ِبَ  ِخقِ  بَِشَػاََلٍة، َفَلْهَدى َلُ  َهِديل

َبَّما ِِّ ِب ال ٚيمدٌ  ) أخسج٘ أاٛ داٚد ٚحطدٓ٘ اهيبد ْٞ ،    ِمْ  َأبَْ ا
ٚزا٤ ٖرا اهَس ٖٚٛ عدّ جدٛاش أخدر اهلدٜد١     احله١ُ ََٔٔ 

َدٔ اهلل   اجلد ٙ ْمُد١  أل هٕ ع٢ً ايػف ع١ ٚايٛاضدط١ احلطد١ٓ   
ٜٓبػدٞ إٔ ُٜطدجخدّ يف خدَد١ عبد د اهلل دل ْدّ  اددٕٚ َك اددٌ،       
ٜٚٓبػٞ إٔ ٜجط زع إيٝد٘ ايٓد ع املطدجطٝمٕٛ، ٚال ٜٓبػدٞ ملدٔ      
ض ِٖ جب ٖ٘ يف جًة حٍل أٚ دف  ظًدِ إٔ ٜأخدر َد اّل عًد٢     

ٜٚػديطٕٛ   حج٢ ال ٜجه ضٌ ايٓ ع عٔ ٖرٙ املطدأي١،  ألذيو
 .  ك اٌاهجس، فٝكٍٛ أحدِٖ  ال أثٛضط يو إال مب

 أيها املوظف تعيش فقرًيا تقيا خري من غنًيا مرتشيا

إذا فػح ف حػ١ ايسغ٠ٛ فال ثكبًٗ  ٚاثدل اهلل   أخٞ احلبٝة،  
ٕ  ريّا ددٚيٛ نٓح فكريّا، فٛاهلل هٕ ثمٝؼ فك  ٚمتٛخ عًد٢ إميد 

قد ٍ عٓٗد  احلبٝدة     ٚثك٣ٛ ٚخٛف فٝمٛضو اهلل اجلٓد١ ايديت  
َِ ََلَذ َقْؾِب  ُأُذٌن َسِؿَعْت ، َوالَ  َما الَ ََلْْيٌ َرَأْب  فقفا  ◘ ، َوالَ َخَط

َّم ير٠ قؿري٠ د٦ْٝد١، ددِ   خري يو َٔ  ) أخِجَّم  الِاَّماري  ، َبَشٍ
ق ٍ ْ ز جِٗٓ ٚا٦ظ املؿري، ٚثينٗ  ٚثدخٌ  َٔ ايدْٝ ختس  
َّمَت   ◘ايٓيب  َِ َّمَت ِمَّمْ  ُسَّمْهٍت، َوُكَّم   َََّّْمٍ  َك َِ اَل َيَّمْدُخُ  اْجَـلَّمَة َََّّْمٌ  َك

)أخسج٘ ايطرباْدٞ يف املمجدِ ايهدبري     ُر َأْوَْل بِ ِ ِمْ  ُسْهٍت َفالـلا
 ٚؾحح٘ اهيب ْٞ ، ف ثل اهلل ٜ  عبد اهلل ٚاحرز ايسغ٠ٛ . 

 لكبار العلناء فتاوى عن الرشوة

اللجنمة   ؟عنولمة املوظمف المأ يهخمرنا عنمد الصمساء       ما حكمه  

 لإلفتاء الدائنة 

ال جيٛش يًُٛظف ايرٟ ٜمٌُ اػدسن١ أخدر عُٛيد١     اإلجابة :
ٌ  َك اٌايػسن خ اهخس٣ اييت ٜػيٟ َٓٗ   َٔ  َمٗد   ايجم َد

ذيدو ضدٝهٕٛ ضدبّب  يػدض اؿدسٙ عدٔ         هٕ أليػسنج٘ يًػسا٤
 .فال ٜساعٝٗ  ايبض ع١ جٛد٠ ٚعٔ فٝ٘، ٜٓ قـ فالايطمس 
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