
  )١( 

   خطورة الرشوة ووسائل القضاء عليها:خطبة بعنوان
  م ٧٢٠١  يناير٦  - هـ٨١٤٣  ربيع الثاني٨ 
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  آثار الرشوة على الفرد والمجتمع: العنصر الثاني
  الرشوة مواقف وقصص وعبر: العنصر الثالث
  رشوة وسائل القضاء على ال: العنصر الرابع
 

  خطورة الرشوة في اإلسالم: العنصر األول
  . إن من أشد األمراض اليت ابتلى .ا ا-تمعات مرض الرشوة:عباد اهللا

دفوع، ألجــل احلــصول علــى حــق حجــب عنــه أو لــدفع باطــل  إذا كــان املــال املــ؛ أمــامــا يعطــى إلبطــال حــق، أو إحقــاق باطــل:   والرشــوة هــي
ًفــاحلرام أن تــدفع مــاال لتحــصل مــا لــيس لــك أو ؛ فع عــن دينــك ودمـــك ومالــك فلــيس حبـــراماتــد؛ كــأن ز ائجــ فوظلــم ســيحيق بــه أو أحــاق بــه

  .ٍلتتهرب من أداء حق يلزمك أداؤه
ً الرشوة داء عضال، أمر حمرم شرعا بَداء إن :أيها المسلمون َّ ٌ اهللا يقـول يف وإمجـاع املـسلمني،  و-صـلى اهللا عليـه وسـلم-نة نبينـا سـكتاب ربنا وٌ

ِأيـهــا الــذين ءامنــوا ال تــأكلوا أمــولكم بـيـــنكم ب يــا{: كتابــه العزيــز ْ ُْ َُ ُْ َْ ََ َ َْ ُْ ُ َْ َ َ ِ َّ َ ِلبـــاطلاُّ ِ ٍ، فالرشــوة أخــذ مــال بالباطــل، وأخــذ مــال بــال ســبب، ]٢٩:النــساء [}َْ ُ
ــال موجــب، وإمنــ ٌا هــو ظلــم وعــدوان وإســاءة ودنــاءة وســوء فعــل، وهــو ســحت كمــا قــال اهللا يف حــق اليهــودٍوأخــذ مــال ب ُ ٌ ِمســـاعون للكــذب {: ٌ ِ َِ ْ َ ُ ََّ

ِأكـــالون للــسحت ْ ُّ ِ َ ُ َّ ّفــسر الــصحابة الــسحت بأنــه الرشــوة، كمــا فــسره عبــد اهللا بــن مــسعود وقــد ، ]٤٢:املائــدة [}َ : ، وأن قولــه-رضــي اهللا عنــه-َّ
ْأكـالون للسح{  ُّ ِ َ ُ َّ ّ أن اليهود من أخالقهـم تعـاطي الرشـوة والـسعي فيهـا، فالرشـوة سـحت، والـسحت خبيـث، وكـل جلـد نبـت مـن سـحت }ِتَ ُ ٌ

الراشـــي واملرتـــشي والـــرائش ؛ ف)  أبـــو داود والرتمـــذي( ". الراشـــي واملرتـــشي-صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-لعـــن رســـول اهللا : " لـــذلك.فالنـــار أوىل بـــه
، مطـــرودون مـــن رمحـــة اهللا ممحـــوق كـــسبهم، زائلـــة بـــركتهم، خـــسروا ديـــنهم -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-هللا ملعونـــون عنـــد اهللا علـــى لـــسان رســـول ا

  . دنيئةهم خسيسة ومهمهم، وغشوا األمة، نفوسإخوا8موأضاعوا أمانتهم، استسلموا للمطامع، واستعبد7م األهواء، وأغضبوا الرب، وخانوا 
  . من الكبائر وسطر هلا بابا خاصا وذلك من خالل الكبرية الثانية والثالثنيوخلطورة الرشوة يف اإلسالم عدها اإلمام الذهيب 

 مــن اجلــرائم الفاســدة واملفــسدة ، وهــي إن متكنــت مــن الــسريان واالنتــشار يف جــسد ا-تمــع أفــسدت ذلــك اجلــسد إن الرشــوة: أحبتــي فــي اهللا
  .والتخريب ال تنفك تطرق يف أركان الدولة حىت تزعزعها ًحىت يغدو مجادا بال روح ، وكلما متكنت واستفحلت كانت كمعاول اهلدم 

لقـــد اســـتهان كثـــري مـــن النـــاس .ـــذا البـــاب اخلطـــري، وهـــو ســـبب فـــساد الـــذمم، وشـــراء الـــضمائر، واملماطلـــة يف احلقـــوق، والتقـــاعس عـــن أداء و
  .  ، بصور عديدة؛ وأغراض خسيسةالواجبات إال برشوة أو هدية أو خدمة يبذهلا صاحب احلق

َفقــد أخــرج الــشيخانلــك الــصور تعــاطى الرشــوة حمابــاة وجماملــة إلحقــاق باطــل أو إبطــال حــق كمــا هــو شــائع يف املــصاحل احلكوميــة، ومــن ت مــن  ْ
َاســتعمل النــيب : " قــال- رضــي اهللا عنــه -حــديث أيب محيــد الــساعدي  ُ رجــال مــن األزد يقــال لــه- صــلى اهللا عليــه وســلم -َ َُِّّْابــن اللتبيــة علــى : ً ْ

َالــصدقة ِ، فلمــا قــدم، قــالَّ َ ّهــذا لكــم وهــذا أهــدي إيل، قــال رســول اهللا : َّ ِ َّ صــلى اهللا عليــه وســلم -ُْ ُِّفهــال جلــس يف بيــت أبيــه أو بيــت أمــه، ": -َّ َ َ َّ
ًفينظر يـهدى له أم ال؟ والذي نفسي بيده، ال يأخـذ أحـد منـه شـيئا إال جـاء بـه يـوم القيامـة حيملـه علـى رقبتـه؛ إن كـان بعـريا لـ ََ َ َ َّ ً ٌ َ ْ َه رغـاء، أو بقـرة ُ ُ

َهلا خوار، أو شا َ تـيـعرةُ َْ، مث رفع يده؛ حىت رأينا عفرة إبطيه"َْ َ ْ ُ ْ َ َ ًاللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثالثا": َ ْ َّْ َّ َّ"  
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ُيف هذا بيان أن هدايا العمال سحت، وأنه ليس سبيلها سبيل اهلدايا املباحة، وإمنا يهـدى إليـه للمحا: "، قال اخلطايب رمحه اهللا ِّبـاة، وليخفـف ُ
ِّعن املهدي، ويسوغ له بعـض الواجـب عليـه، وهـو خيانـة منـه، وخبـس للحـق الواجـب عليـه اسـتيفاؤه ألهلـه ُ ُ

: انتهـى، وقـال الـشوكاين رمحـه اهللا" 
ًإن اهلدايا اليت 7دى للقضاة وحنوهم هي نوع مـن الرشـوة؛ ألن املهـدي إذا مل يكـن معتـادا لإلهـداء إىل القاضـي قبـل واليتـه" ُ ٌ  ال يهـدي إليـه إال ُ

  ."ِّلغرض، وهو إما التقوي به على باطله، أو التوصل .ديته إىل حقه، والكل حرام
َعن معاذ بن جبل، قالهلذا كله حذر صلى اهللا عليه وسلم من الرشوة أميا حتذير ؛ ف َ ٍ َ َ ُ ِْ َ ُمسعت رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم، يـقـول: َ َُ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِ ََِْ ُ َ ُ ْ ُخـذوا:"َ ُ 

ين فـال تأخـذوه، ولـستم بتاركيـه، ميـنـعكم الفقـر واحلاجـة، أال إن رحـى اإلسـالم دائـرة، فـدوروا مـع  َالعطاء مـا دام عطـاء، فـإذا صـار رشـوة يف الـدِّ َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ َُ َ َ ٌََ َ ُِ ِ َِ َِ ْ ِ َّ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ُْ ْ ََْ ِ ِ َِ ُِ ْ َ ُ ُ َ َُ ْ ِ ًَ ْ َ َ ََ ً ََ
ْالكتاب حيث دار، أال إن الكتاب والسل ُّ َ ََ َ َِ ِْ َّْ ِ َ َ ُ ْ َ َطان سيـفرتقان، فال تـفارقوا الكتـاب، أال إنـه سـيكون علـيكم أمـراء يـقـضون ألنـفـسهم مـا ال يـقـضون ِ َ ُ َُ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ُِ ََُ ُ َ ُ َُ ُْ َ ََ َ َُ َِّ َ َ ْ ُ َ َِ ِ َِ

ْلكم، إن عصيتموهم قـتـلوكم، وإن أطعتموهم أضلوكم ْ ْ ْ ُْ َُُّ َ َُ ُُ َ ُُ َ ُْ َ ُْ ِْ َِ َْ َ ُ ُ، قالوا"َ َيا رسول الله، كيف ن: َ َ ْ َ َِّ َ ُ َ َصنع؟ قالَ َ ُ َ ُكما صنع أصحاب عيسى ابـن مـرمي، نـشروا :"ْ ِ ُِ ََ ْ َ َِ ْ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ
ِبالمناشري، ومحلوا على اخلشب، موت يف طاعة الله خيـر من حياة يف معصية الله ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ ْ َِ ِْ ِ ٍِ ٌ ْ َ َ ََ َ ٌُ َْ ِ َ ْ ُ َ ََ َ ْ   )بسند ضعيفالطرباين  (."ِ

 الرشـوة؛ وذلـك آلثارهـا علـى مجيـع األصـعدة، وإذا انتـشرت دمـرت بقـاع األرض، وقـد  عـنىينهـ - مع أنـه غـري مـسلم –الغرب إن  :عباد اهللا
 اجلرميـة ويـصفو8ا بأ8ـا الفـساد ينددون وحيـذرون مـن هـذهوقع نظري على نداءات وصرخات من بعض ساسة العامل ممن ال يدينون باإلسالم، 

وهـــو وكيـــل وزارة اخلارجيـــة للـــشؤون االقتـــصادية والتجاريـــة والزراعيـــة -يقـــول ســـتيوارت  :ًوالـــدمار االقتـــصادي، ولعلـــي أذكـــر بعـــضا مـــن أقـــواهلم
رئـيس قـسم املستـشارين لـشؤون -ويقول إيليانور روبرتس لويس  ". ً يلحق ضررا بالتنمية االقتصادية واإلصالح الرشوةإن فساد: "-األمريكية 

ويقـــول دونالـــد  ".كانـــا عـــاملني مهمـــني يف األزمـــة االقتـــصادية اآلســـيوية واحملـــسوبية الرشـــوةإن : "-التجـــارة الدوليـــة يف وزارة التجـــارة األمريكيـــة
  ".إن الرشوة يف عقود املشرتيات احلكومية تشكل لب الفساد: "سرتومبوم

ينــادون باحلفــاظ علــى النظــام االقتــصادي لــديهم، فــإن أمــة اإلســالم أوىل باالســتجابة لنــداء ر.ــا  - مــع أ8ــم غــري مــسلمني –فــإذا كــان هــؤالء 
  !! حىت يرعووا عن إفكهم وما كانوا يأكلون؛ة رسوهلا بأكل الطيب والبعد عن أكل السحت وهجر آكليه وعدم مالقا7م ومؤاكلتهمودعو

  آثار الرشوة على الفرد والمجتمع: العنصر الثاني
قتـصادية ومنهـا االجتماعيـة ومنهـا  للرشـوة آثـار جـسيمة وعواقـب وخيمـة وأضـرار جـسيمة علـى الفـرد وا-تمـع؛ وهـذه اآلثـار منهـا اال:عباد اهللا

  : األخالقية وهاك البيان
 فالرشـوة تعمـل علـى هـدم االقتـصاد وا8يـاره؛ كمـا حـدث منـذ سـنوات ومت هـدم حمـصول القطـن طويـل التيلـة بفعـل :فأما أضـرارها االقتـصادية

؛ الـذي كـان الثـروة الكـربي يف املرتبـة األويل فاعل؛ و7ريب البـذرة لدولـة معاديـة؛ ودخـول سـالالت مهجنـة ضـيعت هيبـة ومسعـة القطـن املـصري
  .لالقتصاد املصري؛ والذي كان يدر دخال كبريا من العملة الصعبة اليت نعاين منها األمرين اليوم؛ وهذا كله بارتكاب جرمية الرشوة

ادت يف جمتمـع حـىت وصـلت إىل  إهدار األموال وتعريض األنفـس للخطـر؛ فلـو ختيلـت أن الرشـوة قـد سـ:ومن أخطر آثار الرشوة االقتصادية
ُقطـاع الـصحة وإنتـاج الـدواء، فكيــف سـتكون أحـوال النـاس الـصحية حــني يـستعملون أدويـة رديئـة أجيـز اســتعماهلا عـن طريـق الرشـوة؟ مث ختيــل 

 إمتــام ًأنــك تــسري علــى طــرق وكبــاري .ــا عيــوب جــسيمة جتعــل منهــا خطــرا علــى أرواح النــاس وممتلكــا7م، وقــد حــصل املقــاول علــى شــهادات
العمــل والبنــاء عــن طريــق الرشــوة، كــم ســيرتتب علــى ا8يــار هــذه الطــرق والكبــاري مــن خــسائر يف األرواح واألمــوال؟ وقــس علــى ذلــك مجيــع 

ًا-االت؛ هلذا كانت الرشوة إهدارا لألموال وتعريضا لألنفس للخطر  ً!!  
ًوظيفة معينة ال تتوافر فيه مقوما7ـا وشـروطها فهـو لـيس أهـال هلـذه اإلنسان حني يدفع رشوة للحصول على ف :توسيد األمر لغير أهله: ومنها

الوظيفــة، أصــبح ا-تمــع تــسوده الــصبية واألغبيــاء الــذين وصــلوا للمنــصب بــدون وجــه حــق؛ وضــاع النابغــة الــذي تفــوق ووصــل إىل قمــة العلــم 
ّالرشـوة يف أمـور اجلنـد جتعـل الكفـاءة فـيهم غـري معتـربة؛ وكـذلك .. واإلدارة؛ ولكن هناك الغـيب الـذي دفـع الرشـوة وحرمـه حقـه ونـزع منـه منـصبه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )٣( 

ّويــؤول األمــر إىل أن يتــوىل الــدفاع عــن الــبالد مــن هــم غــري أهــل لــذلك فتحيــق .ــم اهلزميــة، ويلحــق العــار الــبالد بأســرها؛ فيتوســد األمــر إىل غــري  ّ
  .مما يرتتب عليه قصور يف العمل واإلنتاج، وإهدار للموارد..أهله

فالرشـــوة تعـــني علـــى خيانـــة األمانـــة .   مـــن البـــاب خرجـــت األمانـــة مـــن الكـــوةإذا دخلـــت الرشـــوة:  فعـــن احلـــسن قـــال :ألمانـــةومنهـــا تـــضييع ا
  .والوظيفة، حيث ال يقوم املوظف بتأدية عمله على الوجه األكمل إال إذا أخذ الرشوة

َفعــن عمـرو ابـن العــاص رضـي اهللا عنــه قـال  :األزمــات االقتـصادية: ومنهـا َ ِ َ َْ ِ ْ ِ ْ َ ُمسعـت رســول اللـه صــلى اللـه عليـه وســلم يـقـول  : ْ َُ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِ ََِْ َ ُ ْ َمــا مـن قـــ: " َ ْ ٍْوم َِ
َيظهر فيهم الربا َِّ ُ ُِ ِ َ ِ، إال أخذوا بالـسنة ـ القحـط واجلـدب ـ ومـا مـن قــوم يظهـر فـيهم الرشـا ـ الرشـوة ـ إال أخـذوا بالرعـب ْ ْ ُّ ُِّ ُِ ُِ ِ ِ ُِ َُّ َِّ َِ َُ ُِ ِ َ ْ َ ْ ٍَْ َ َ وهـا  ،] محـد أخرجـه أ" [ َّ

، ومنعـت ط وجـدب، فقـد أمـسكت الـسماء ماءهـا، وقحـعـات أكـل املـال احلـرام، مـن حـروب مـدمرة، وويـالت مهلكـةهي األمة اليوم تعاين تب
  .، وموارد عقوبته خريا7ا، ولفحت الشمس حبرار7ا، واشتدت الطقوس بربود7ا، فاتقوا اهللا عباد اهللا، واحذروا أسباب سخطهاألرض

ُ فهــي تفــسد األخــالق، وتثبــت يف نفــس املرتــشي والراشــي النظــرة النفعيــة املاديــة البحتــة، فبالرشــوة تنعــدم الرمحــة وينتفــي : األخالقيــةأمــا آثارهــا ُ
التعـاون ويكثــر اجلــشع والطمــع؛ بالرشـوة يفلــت ا-ــرم، ويــدان الــربيء، .ـا يفــسد ميــزان العــدل الــذي قامـت بــه الــسماوات واألرض، وقــام عليــه 

فانتشار ظاهرة الرشوة يف جمتمع من ا-تمعات يعين تدمري أخـالق أبنـاء هـذا ا-تمـع ؛ ول اهلدام للدين والفضيلة واخللقمع، هي املععمران ا-ت
وفقــدان الثقــة بــني أبنائــه، وانتــشار األخالقيــات الــسيئة كالتــسيب والالمبــاالة، وفقــدان الــشعور بــالوالء واالنتمــاء، وســيطرة روح اإلحبــاط؛ ألن 

  :األمم باألخالق وضياعها بفقدا8ا ألخالقها، قال الشاعر أمحد شوقيقوام 
ُإمنا األمم األخالق ما بقيت    فإن مهو ذهبت أخالقهم ذهبوا............ُ

ِوإذا أصـــيــب الـــقــوم فـــــي أخــالقــهـم:                   وقال ِ َ ُُ َ َ ِفـــــأقـــــم عـــلـــيــهـ.......... َِ َ َ َِ َـم مــــأتـــمـــا وعـــــويــــالَ َ ً َ َ.  
ُصـالح أمـرك لألخـالق مرجعـه:                     وقال ُ َِ ِْ َ ِ ْ َ َِ َْ ِفـقـوم النـفـس باألخـالق تستقـم............... ُ َِ ْ َ َِ ْ َ ِ َ ْ َّ ِِّ َ  

  : كما صوره الشاعر الذي أدخله عمر بن اخلطاب السجن حينما قالعويكون حال ا-تم
  واقعد فأنت الطاعم الكاسي.......ارم ال ترحل لبغيتها دع املك

 فأدخله عمر بن اخلطاب السجن بسبب هـذا البيـت املثـبط للهمـم والـذي يـدعو للفجـور والعهـر؛ فحينمـا ال تطلـب مكـارم األخـالق وصـاحل 
ََُّإمنـا بعثـت ألمتـ:" األخالق اليت بعث الرسول صلي اهللا عليه وسلم من أجلها كمـا قـال  ُ ُِْ ِم صـاحل  األخـالقَّ َ البخـاري يف األدب املفـرد وأمحـد " [َ

  !!فماذا يكون حال ا-تمع وقد صار إيل ما صرنا إليه وايل اهللا املشتكى؟]. والبيهقي واحلاكم وصححه ووافق الذهيب 
   :أما آثارها االجتماعية

ألمـر للـشرطة وللقـضاء؛ وأنـت رجـل عنـدك مبـاديء  فتخيل لو أن بينك وبني أحـد خـصومة مـا؛ ووصـل ا:زعزعة األمن في المجتمع: فمنها
ٍفسوف يدفع اخلصم مبلغا مـن املـال لعمـل تقريـر طـيب مـزور كمـا حيـدث يف هـذه األيـام .. ولست من أرباب املشاكل  ٍّ وسـوف يرتتـب علـي .. ٍ

فهـل سـتنام أو تـشعر ..  عليـه حيت يصل إيل آخر مراحله ليلة احلكـم ضـدك بالـسجن؛ وبنـاء...هذا األمر أن يتم حبك احملضر حبكا حمكما 
الرشــوة تــدمر ا-تمــع وجتعــل أعــزة رجالــه أذلــة؛ وأحقــر رجالــه ف... آمنــا يف ســربه:  كــال ألنــك فقــدت أهــم عناصــر األمــن واالســتقرار !!؟بالراحــة

وهـذا ..فـساده فيـزداد فـسادا وتعـني الفاسـد علـي ..يتوسدون مقاليد األمور إال مـن رحـم ريب؛ والرشـوة حتـول ا-ـرم إيل بـريء والـربيء إيل جمـرم 
  .-الراشي واملرتشي والرائش _ودفع اجلميع إيل اهلاوية واستحقاق اللعنة من اهللا ..ما يقوض قدرات ا-تمع وشله

ي  هذه هي آثار الرشوة على ا-االت االقتـصادية واألخالقيـة واالجتماعيـة؛ ناهيـك عـن آثارهـا عنـد اهللا؛ فـإن الراشـي واملرتـش:أيها المسلمون
ّاملرتـشي تــشد يـساره إىل ميينــه مث يرمــى بـه يف جهــنم وسـاءت مــصريافوالـرائش ملعونــون ومطـرودون مــن رمحــة اهللا؛  ّ  رضــي اهللا -ّعــن ابـن عبــاس ف.ّ

ّ مرفوعا، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال-عنهما ّ ّ ّ ُمن ويل عشرة فحكم بينهم مبا أحبوا أو مبا كرهوا جـيء بـه مغلولـة يـده «: ّ ً ِ ِ ُّ ً َ فـإن عـدل ومل ؛َِ
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  )٤( 

ُيــرتش ومل حيــف فــك اهللا عنــه َّ ْ ِ ِ ــشى وحــاىب فيــه شــدت يــساره إىل ميينــه مث رمــي بــه يف جهــنم؛ْ َ وإن حكــم بغــري مــا أنــزل اهللا وارت َّ ِ ُِ َُّ َّ ُ َ َ ُ َفلــم يبلــغ قعرهــا ؛ ِ ْ ُ
ٍمخسمائة عام  ِ   )احلاكم والطرباين بسند ضعيف. ( »َ
  الرشوة مواقف وقصص وعبر: العنصر الثالث

 تعـــالوا بنــا لنقـــف مــع حـــضراتكم يف هــذا العنـــصر مـــع مواقــف وصـــور وقــصص للرشـــوة؛ مجعتهــا لكـــم مــن هنـــا وهنــاك؛ ومـــن واقعنـــا :هللاعبــاد ا
املعاصـر؛ لنأخـذ منهـا العـربة والعظــة؛ وهـذه املواقـف منهـا اإلجيـايب الــذي أىب وحـرم علـى نفـسه أخـذ الرشــوة؛ ومنهـا الـسليب الـذي ال يتعامــل إال 

  !! ته ؟بالرشوة وكيف كانت 8اي
  :المواقف والصور اإليجابية: ًأوال

ٍ وإين مرسـلة إلـيهم .ديـة {:  وذلك ألن القـصد منهـا أن يـرتكهم علـى شـركهم؛ قـال تعـاىل علـى لـسا8ا:ملكة سبأنبي اهللا سليمان يرد هدية  َِّ ِ َِ ْ ِْ َِْ ٌَِ ُ ِّ َ
َفـناظرة مب يـرجع المرسلون  ُ َ ُْ ُْ ْ ِ َ َِ ٌَ ِ َ  فـلما جاء سليمان ق*ََ ََ َ َْ َُ َ َ َال أمتدونين مبـال فمـا آتـاين اللـه خيــر ممـا آتـاكم بـل أنــتم .ـديتكم تـفرحـونَّ ُ ََ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ ٌُ ِ َِّ ِ َِ ُ َ َْ ُ َِّ ْ َ ُ َّ َ ِ َ َ ٍ َِ ِ ُّ ُ   ؛٣٥ :النمـل (}َ

 فلعلـه يقبـل ذلـك ويكـف عنـا، أو يـضرب علينـا !؟سأبعث إليه .دية تليق به وأنظـر مـاذا يكـون جوابـه بعـد ذلـك: أي: " قال ابن كثري. )٣٦
َخر علمـت أن اهلديـة !! مـا كـان أعقلهـا يف إسـالمها ويف شـركها: قـال قتـادة. اجا حنمله إليه يف كـل عـام، ونلتـزم لـه بـذلك ويـرتك قتالنـا وحماربتنـاَ

"  ه.أ"..إن قبـل اهلديـة فهـو ملـك فقـاتلوه، وإن مل يقبلهـا فهـو نـيب فـاتبعوه: قالـت لقومهـا: وقال ابن عباس وغـري واحـد .ًتقع موقعا من الناس
ّإين باعثة إليهم .دية، فمصانعتهم .ا عن ملكي، إن كانوا أهل دنيا، فبعثت إلـيهم بلبنـة مـن ذهـب يف حريـر وديبـاج، فبلـغ :  أيضاعن قتادةو ّ

ّذلك سليمان فأمر بلبنة من ذهب فصنعت، مث قذفت حتت أرجل الدواب على طريقهم تبول عليها وتـروث، فلمـا جـاء رسـوهلا، واللبنـة حتـت  ّ ّ ّ ّ
ّ الدواب، صغر يف أعينهم الذي جاءوا بهأرجل ّ   )الدر املنثور". (ّ

ِذكـر ابـن كثـري يف تارخيـه أن جـيش املـسلمني ملـا ظفـروا بالنـصر  فقـد . يرفض الهديـة لكونهـا طريـق الرشـوة– رضي اهللا عنه –عمر الفاروق  َ َ ٍ ُ
َعلــى إقلــيم تركــستان وغنمــوا شــيئا عظيمــا أرســلوا مــع البــشرى بــالفتح هــدايا ُ َ َ ً ً ِ َ، فــأىب أن يقبـلهــا، وأمــر ببيعهــا وجعلهــا يف -رضــي اهللا عنــه-ُ لعمــر ِ ََ َ

: وقد صادر عمر ثروة كبرية من عماله ، ومل يقبل دفـاعهم واحتجـاجهم بـأ8م إمنـا اسـتثمروا أمـواهلم ىف التجـارة قـائال هلـم  .بيت مال املسلمني
 حريــز أن رجــال كــان يهــدى إىل عمــر بــن اخلطــاب رضــى اهللا عنــه كــل أيبوعــن  ".)مــسند الفــاروق البــن كثــري ( .إمنــا جئــت بكــم والة ال جتــارا 

 يـا أمـري املـؤمنني اقـض بيننـا قـضاء فـصال كمـا تفـصل الفخـذ : فجـاء خياصـم إىل عمـر بـن اخلطـاب رضـى اهللا عنـه فقـال: قـال.سنة فخذ جـزور
  ). السنن الكربى للبيهقي." ( رشوة 8افإ ال تقبلوا اهلدى : فكتب عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه إىل عماله: قال.من اجلزور

ٍعـن سـليمان بـن يـسار ف :   يـرفض قبـول الرشـوة-رضي اهللا عنه–عبداهللا بن رواحه   َ َ ِْ ْ َْ َ َ ُ َأن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم كـان ، َ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َ َّ ُيـبـعـث " َ َ َْ
ََعبد الله بن رواحة إىل خيبـر  َْ َ ْ َْ ِ َ ََ َ َِّ َ َفـيخرص بـ، َ َُ ُ ْ َيـنه وبـني يـهود َ ُ َ ََ ْ َ ُ َ َقال ، ْ ْفجمعوا حليا من حلي نـسائهم : َ ِِ ِ َِ ِّ ِ ُِ ْ ُ َ# ُ َ ُفـقـالوا ، َ َ َهـذا لـك : َ َ َ ََّوخفـف عنـا ، َ ْ ِّ َ ْوجتـاوز ، َ َ َََ

ِيف القسم  ْ َْ َفـقال عبد الله بن رواحة ، ِ ََ ََ ُ ْ َِّْ ُ َ َ ْيا معـشر يـهـود واللـه إنكـم لمـن أبـغـض خلـ: " َ َ ِْ َ َ ْ َ َ َِ َ ْ ُ َِّ ِ َّ َ َ ُ َ َ ََِّق اللـه إيل ْ ِ َّ ْومـا ذلـك حبـاملي علـى أن أحيـف علـيكم ، ِ ُ ْ َ ََ ََ ِ َِ َْ ِ َِ ِ َ َ َ َ ،
ٌوأمـــا الـــذي عرضـــتم علـــي مـــن الرشـــوة فإنـهـــا ســـحت  ْ ُ َ َّ َِ ِ َ ْ ِّ َ ِ َّ ََ َْ ُ ْ َ ِ َّ ُوإنـــا ال نأكلهـــا ، قـــالوا ، َََّ َ َ ُ ُ َْ ُ.ـــذا قامـــت الـــسموات واألرض : ََِّ َْ َ َُ َ َّ ِ َ َ َ مالـــك يف املوطـــأ والبيهقـــي ( .َِ

  )رجاله رجال الصحيح: طرباين وقال اهليثمي يف ا-مع وال
ُفي معلقات البخاري املوصولة عند غريهف: عمر بن عبد العزيز يرفض الهدية خشية أن تجره للرشوة ِ َّ َأن عمر بـن عبـد العزيـز : ُ  -رمحـه اهللا-َّ

ُاشتهى التفاح، فلم جيدوا يف بيته وال ما يـشرتي بـه، فخـرج وهـو اخلليفـة آنـ َ ِ ِ ِ َ َّذاك، فتلقـاه غلمـان بأطبـاق التفـاح، فتنـاول واحـدة فـشمها مث ردهـا َ َّ َ ً َ ّ ٌ ََّ
َ وأبــو بكــر وعمــر يقبلــون -صــلى اهللا عليــه وســلم-ُأمل يكــن رســول اهللا : ال حاجــة يل فيهــا، فقيــل لــه: َإىل األطبــاق، فقيــل لــه يف ذلــك، فقــال َ

َّإ8ا ألولئك هدية، وإ8ا للعمال بعده: "ّاهلدية، فقال ُ   ."ْشوةِ رمّ
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )٥( 

  :المواقف السلبية: ًثانيا
حــىت أو مــصلحة ألحــد املــواطنني  مــا مهمــة؛ لكــن مــا أن تقــع يــده علــى  رجــل يعمــل بإحــدى مؤســسات الدولــة:يأكــل الرشــوة فيمــرض ولــده

 املـرض مـا لكنـه املـسكني كـان لـه طفـل كثـري، فيجمـع املـال احلـرام، حياول أن يضرب له بسهم منها ويأخذ عن ذلك رشوة وكأنه حقه الشرعي
اسـتمر هـذا الرجـل علـى هـذه ،  احلـراميقلـع عـن أكـلوكأن اهللا يرسل إليـه إنـذارا لعلـه ، أن يعاىف من مرض حىت يسقط طريح الفراش مرة أخرى

 فنـصحه بـأن يقلـع عـن أخـذ الرشـوة ؛حىت اشتكى حالة ابنه هذه لصديق له فكان خري صديق، احلال يأخذ من هنا وميرض له ولده من هناك
فاشـرتى حلمـا مـن خـالص عملـه وأدخلـه علـى بيتـه وحـني ، قبل هذه النصيحة وأصر على أال يدخل على بيته فلسا مـن حـرام، شاىف ابنهكي ي

ازدادت قناعتــه وإميانــه فتــاب إىل اهللا توبــة نــصوحا فــشفى اهللا ابنــه مــن !!! يــا أيب أول مــرة يف حيــايت أتــذوق لــذة اللحــم: تناولــه ابنــه تلفــظ قــائال
  !!؛ إال من رحم اهللا؛ ولكن قس على ذلك كل وزارات ومؤسسات الدولةذلك املوظف ليس قاصرا على وهذا؛ مرضه

ٍكـان هنـاك رجـل مـصري مـرتش جيمـع :  يقـول–والعهـدة عليـه _  قصة مسعتها من أحد العلماء يف وسـائل اإلعـالم :الجزاء من جنس العمل
 فخــاف علــى أموالــه أن تــصادر مــن قبــل الدولــة؛ فــذهب إىل سويــسرا ليــضع أموالــه بالرشــوة أمــواال طائلــة؛ حــىت أصــبح مــن أغــىن أغنيــاء العــامل؛

نـضعه يف خزينـة تغلـق وتفـتح ببـصمة :  أريد أن أضع مايل يف مكان ال يستطيع أن يفتحه غـريي مهمـا كـان األمـر؛ فقـالوا لـه :قال هلمفهناك؛ 
 مصر بوقت ليس بطويل أصيب بـسرطان يف حنجرتـه فاقتلعهـا األطبـاء ففعلوا ؛  فلما عاد إىل) !! افتحي يا خزنة ؛ اقفلي يا خزنة ( صوتك 

  !!؛ فلم يصبح له صوت؛ فضاعت عليه أمواله ؛ واجلزاء من جنس العمل 
  )أترك لكم التعليق (  قارنوا بني هذه املواقف اإلجيابية والسلبية وبني ما حيدث يف واقعنا املعاصر :أيها المسلمون
  ضاء على الرشوة وسائل الق: العنصر الرابع

: ميكــن القــضاء علــى جرميــة الرشــوة بطــريقتنيهنــاك عــدة وســائل وطــرق ملواجهــة الرشــوة والقــضاء عليهــا واقتالعهــا مــن جــذورها ؛ و: عبــاد اهللا
  :؛ وهاك البيانعالجيةالطريقة ال: الثانية و.وقائيةالطريقة ال: األوىل
: ؛ وهذه الطرق الوقائية تتمثل فيما يلي)الوقاية خري من العالج(ض الرشوة؛ وكما قيل وقاية من مرطرق للهناك عدة  :الطريقة الوقائية: ًأوال
حيث يعترب الوازع الـديين هـو الـرادع األقـوى واألجـدى مـن مجيـع العقوبـات الوضـعية، فهـو ميثـل رقابـة : تقوية الوازع الديني لدى األفراد -١

 برتســيخ عقيـدة التوحيـد وأن اهللا وحـده هـو الـرزاق يف قلــوب  ذلـككـونيو؛ وك القـوميذاتيـة علـى سـلوك الفـرد ويوجهـه حنـو اخللــق احلـسن والـسل
ٍ ومـا مـن دابـة يف األرض إال علـى اللـه رزقـهـا ويـعلـم مـستـقرها ومـستـودعها كـل يف كتـاب مبـني{ : الناس، قال تعـاىل ُِ ُ ُ َ ْ ٍَ َ َ َِ ِ ٍ ِِ ِ ٌِّ ُ َ ََ ََ َْ ْ َ ْ َ َََّ َ ُ َ َْ ُ ْ َّ َِّ ِ َْ ْ َّقـد رسـخ و). ٦: هـود.(}َّ

 . صلى اهللا عليه وسلم هذه العقيدة يف قلوب أصحابه، فكـان هلـا أثـر كبـري علـى سـلوكهم، وذلـك مـن خـالل الكثـري مـن أحاديثـه الـشريفةالنيب
لـو أنكـم تتوكلـون علـى اهللا حـق توكلـه لـرزقكم كمـا يـرزق الطـري : "روى الرتمذي عن عمر بن اخلطـاب أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـالفقد 

إن الـروح األمـني نفـث يف روعـي أنـه : "  ابـن مـسعود رضـي اهللا عنـه أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال وعـن".ًوح بطانـاًتغدو مخاصا وتر
لــن متــوت نفــس حــىت تــستويف رزقهــا ، فــاتقوا اهللا وأمجلــوا يف الطلــب ، وال حيملــنكم اســتبطاء الــرزق أن تطلبــوه مبعاصــي اهللا ، فإنــه ال يــدرك مــا 

على األئمة والوعاظ أن يكثروا من تذكري الناس بفنـاء الـدنيا ومـا فيهـا مـن أمـوال ؛ ف)الطرباين والبيهقي واحلاكم وصححه" (هعند اهللا إال بطاعت
  .وبيوم احلساب، وسرد الوعيد الوارد يف أكل املال احلرام والظلم عموما، والوارد يف الرشوة خصوصا 

ُِرام كان سـببا يف منـع احلـالل مـن الوصـول إليـك، فمـن اسـتعجل الـرزق بـاحلرام منـع  احل الرشوة إن تعجلك جبمع املال عن طريق:أخي المسلم َ ً
ًروي عـن علـي رضـي اهللا عنـه أنـه دخـل مـسجد الكوفـة فـأعطى غالمـا دابتـه حـىت يـصلي، : احلالل، وأسوق لكم قصة رائعـة تؤيـد هـذا الكـالم ِ ُ

ًخطـام الدابـة وانـصرف، فأرسـل رجـال ليـشرتي لـه خطامـا بـدينار، فاشـرتى لـه ًفلما فرغ من صالته أخرج دينارا ليعطيه الغالم، فوجده قـد أخـذ 
اشـرتيته مـن غـالم بـدينار، فقـال علـي رضـي اهللا : إنه خطام دابيت، فقـال الرجـل! اخلطام، مث أتى فلما رآه علي رضي اهللا عنه، قال سبحان اهللا

  !! اماأردت أن أعطه إياه حالال، فأىب إال أن يأخذه حر! سبحان اهللا: عنه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )٦( 

واملرتــشي رزقـه كــان سـيأتيه عـن طريــق احلـالل ولكنــه تعجلـه بطريــق !! فالـسارق رزقـه كــان سـيأتيه عــن طريـق احلــالل ولكنـه تعجلـه بطريــق احلـرام
  !!وقس على ذلك كل طرق الكسب احملرمة واملنتشرة يف ا-تمع!! احلرام
ّشرح فيهـا مفاسـد الرشـوة نـامج التعليميـة يف خمتلـف املـستويات دروسـا عل يف الـربوذلك بأن جن:  نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع-٢

  . على املستوى الفردي واجلماعيعلى الفرد وا-تمع وعاقبة أهلها يف الدنيا واآلخرة، وأخرى لبيان خطر أكل املال احلرام
ــث  : تحــسين الوضــع االقتــصادي للمــوظفين– ٣ لبــات املعيــشة ة الــيت ال تتناســب مــع متطن أهــم أســباب الرشــوة هــي املرتبــات املتدنيــإحي

لذلك ال بد من زيادة الرواتب للموظفني بشكل مستمر وحتـسني مـستوى املعيـشة حبيـث يـتم تـوفري متطلبـات عـيش كـرمي ملنـع ؛ وغالء األسعار
 يدرسـوا واقـع القـوة الـشرائية ملرتبـات ًألنه إذا أردنا ملوظفينا أن تعف نفوسهم عن قبول الرشوة ، كان لزاما علـى أويل األمـر أن؛ مربرات الرشوة 

ًفإذا ما ارتكـب املوظـف بعـد ذلـك جرميـة الرشـوة ، فإنـه عندئـذ يكـون جمرمـا ؛ املوظفني ، حبيث تؤمن ألدناهم معيشة كرمية تغنيه عن االرتشاء 
  .ًومستحقا للعقاب ، ألنه مل يرتش حلاجة أو فقر ، إمنا لدناءته وجشعه 

لذلك شـدد صـلى اهللا عليـه وسـلم يف ؛ وضع الرجل املناسب يف املكان املناسبب وذلك: تقديم الكفاءات ومبدأ تكافؤ الفرص تحقيق -٤
َأمــر تقــدمي الكفــاءات أميــا تــشديد؛ فعــن ابــن عبــاس، رضــي اللــه عنـهمــا قــال َ َ َُ ََْ َُ َّ َ ِ ٍ َّ ِ َقــال رســول اللــه صــلى اهللا عليــه وســلم: ِْ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ُمــن اســتـعمل رجــال«: َ ََ ََ ْ َ ْ ْ مــن ِ ِ

َعــصابة ويف تلــك العــصابة مــن هــو أرضــى للــه منــه فـقــد خــان اللــه وخــان رســوله وخــان المــؤمنني ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َُ َ َْ َْ َ َ ُْ َ َُ ُ َّ ََّ َ َ ْ ِ َ َْ َ ُ ْ َ َ ََ َْ ُوقــال أيــضا صــلى اهللا ؛ )احلــاكم وصــححه ( » ِ َّ َ َ َ
َعليه وسلم  َّ َ َ ِ ََّمن ويل من أمر المسلمني شيئا ، فأم: " ََْ ََ ًْ َْ َ ِ ِ ْ ُ َْ ِ ْ ْ َِ َ ُر عليهم أحدا حماباة ، فـعليه لعنة الله ، ال يـقبـل اللـه منـه صـرفا وال عـدال ، حـىت يدخلـه ِ ُ َُ ً َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َ ََّ ََ ََ ً َْ َْ َْ َّ َُّ ْ ُ َْ ْ ًْ َُ ً َ ِ َ

َجهنم ََّ   .الرشاوىساس الوساطة واحملسوبية و، وليس على أالكفاءة واملقدرةاس فاالختيار والتعيني للوظيفة يكون على أس. )أمحد واحلاكم" ( َ
   :الطرق العالجية: ًثانيا

  :ما يليتتمثل فيأدت إىل القضاء على جرمية الرشوة، عالجية ًقد سلك اإلسالم يف عالجه للرشوة طرقا ف
 مـن املعلــوم أن املـال حبــب إىل الـنفس، واملرتــشي مل يرتكـب هــذه اجلرميـة إال مــن أجـل املــال، فـإذا انتــزع منـه هــذا املــال،و:  التعزيـر بالمــال-١

  .ووضع عليه والة األمور عقوبة مالية أخرى، كان هذا من أفضل الطرق العالجية للقضاء على الرشوة
إذا رأى ويل األمر أن احلبس عقوبة مناسـبة للمرتـشي فلـه ذلـك وال حـرج، فـإذا علـم املرتـشي أن هـذه الرشـوة سـوف حترمـه مـن ف:  الحبس-٢

  .احلرية، حاسب نفسه وتوقف عن الرشوة
ُ، وهـذا العـزل فيـه تـشهري ء استخدامها باحلصول علـى الرشـوةيمكن لويل األمر أن يعزل املرتشي عن وظيفته إذا أساف :من الوظيفةُ العزل -٣

  .لكل من تسول له نفسه بقبول الرشوة، ويكون عربة لغريه ممن يتولون املناصب ويأكلون أموال الناس بالباطل
حيث يتم حماسبة كافة املرتـشني والفاسـدين ؛ دأ الثواب والعقاب، وتطبيق مبدأ من أين لك هذاتطبيق مبو: تفعيل دور الرقابة والمتابعة –٤

ٌورفعته وترقيته إىل منصب أعلى؛ وهذا فيه حتفيز لغريه أن حيذو حذوهوصرفهم من اخلدمة، أما من تثبت كفاءته ونزاهته يتم مكافئته  ٍ.  
خـالل تربيـة أفــراد ا-تمـع تربيـة أخالقيــة ودينيـة وحتـسني الوضــع االقتـصادي للمــواطنني،  مكافحـة هــذا الـداء مــن  علينــا مجيعـا:أيهـا المـسلمون

كما جيـب أن تـستنهض كـل مهـم الـصاحلني واملـصلحني، وكـل العلمـاء وأهـل احلكـم للوقـوف ؛ إضافة إىل إجياد الرقابة الفعالة والعقوبات الرادعة
  .عالج حىت يشفى ا-تمع من هذا الداء اخلطري، وينعم الناس باألمن والعدل واالستقرار بوجه هذا الوباء حبزم ، واختاذ كافة سبل الوقاية وال

  نسأل اهللا أن يرزقنا الرزق احلالل وأن يبارك لنا فيه؛ وأن يباعد بيننا وبني احلرام كما باعد بني املشرق واملغرب ؛؛؛؛؛؛
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