


  

  ٥  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  إهداء
إىل كل موظف حمب لنفسه؛ فيؤمن باهللا تعاىل واليوم اآلخـر،  
ويعمل بأمانة يف وظيفته، ويسعى بإخالص يف نفع اجملتمع، فيـبين  
خًريا، ويزرع طيًبا، ويكسب حالالً، ويقطف ثناًء حسًنا، ويـدخر  

  : ثواًبا عظيًما، وأذكره هبذين احلديثني الشريفني
مسعت رسـول اهللا  : قال )١( عن عدي بن عمري رضي اهللا عنه

 من استعملناه على عمل، فكتمنا خميطًا فمـا فوقـه،   «: يقول
فقام رجل أسود من األنصار، : قال »كان غلوالً يأيت به يوم القيامة

ومـا  «: قال. يا رسول اهللا اقبل عين عملك: كأين أنظر إليه، فقال
من  :وأنا أقوله اآلن«: مسعتك تقول كذا وكذا، قال: قال »لك؟

استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثريه، فما أويت منـه  
  .)٢(»أخذ، وما هنى عنه انتهى

من استعملناه «: قال عن النيب  )٣(وعن بريدة رضي اهللا عنه 
  .)٤(»على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

                              
ة الكندي، صحايب رضي اهللا عنه مات يف زمن أبو زرار: -العني  ٣بفتح –عمرية  )١(

  .٢/١٧تقريب التهذيب . معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما
  .١٨٣٣: مسلم )٢(
ابن احلصيب األسلمي، أبو سهل، صحايب رضي اهللا عنه أسلم قبل بدر، وتويف  )٣(

  .١/٩٦تقريب التهذيب ه ٦٣
. على شرط الشيخني هذا حديث صحيح: وقال ١/٤٠٦احلاكم يف املستدرك  )٤(

  .ووافقه الذهيب



  
  ٦  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  مقدمة
ام، وأمرنا احلمد هللا الذي محانا باجتناب احلرام من الضر واآلث

باألمانة يف األعمال؛ لنعيش يف بركة ووئام، والصالة والسالم على 
نبينا حممد الذي رغبنا يف ترك الشبهات؛ إلبراء ديننا من النقصان، 

  :وأعراضنا من البهتان، وعلى آهل وصحبه وأتباعهم، أما بعد
فإن من األفراد والشركات واحملالت التجارية وحنوهـا، مـن   

بعض موظفي الدولـة أو الشـركات أو املؤسسـات    يبذل هدايا ل
وحنوها، أو لنفس هذه اجلهات؛ إكراًما إلخالص يف عمل أو قضاء 

  . مصلحة، أو ترغيًبا يف حسن تعامل إلهناء مهمة، أو ترويج بضاعة
وقد اعتىن الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل بأحكام اهلدايا للمـوظفني  

دايا لسـائر العمـال   وذكروا أن اهل. عند كالمهم يف أدب القاضي
  : ؛)١(كاهلدية للقاضي، إال أن جرمه أغلظ منهم 

وكل من عمل للمسلمني عمالً، حكمه يف «: قال ابن اهلمام* 
فصل املقال «: وأفردها السُّبكي برسالة عنواهنا )٢(»اهلدية كالقاضي
خمتصر فصل املقال يف : (واختصرها نفسه، بعنوان »يف هدايا العمال
وهذه املختصرة مجعت نصوًصا من الكتاب والسنة  )٣()هدايا العمال

ومل أر لغريه رسـالة  . وكالًما ألهل العلم وردت يف هدايا العمال
                              

وما سيأيت يف القسم الثاين من  ٨/٢٤٣وهناية احملتاج  ١/٢١٥فتاوى السبكي  )١(
  . أقسام اهلدايا

  ).٧/٢٧٢(فتح القدير  )٢(
  ).١/٢١٣(مطبوعة ضمن فتاوى السبكى  )٣(



  

  ٧  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

يف  )١(مفردة يف ذلك، وإمنا ُتطرق هلا تبًعا، كما فعـل النابلسـي   
وعبـد اهللا  ) حتقيق القضية يف الفرق بني الرشوة واهلديـة : (كتابه

  ).الرشوة يف الشريعة اإلسالمية جرمية: (يف كتابه )٢(الطريقي 
فلما رأيت عدم إفراد البحث بأحكـام اهلـدايا للمـوظفني،    
واحلاجة داعية لبياهنا؛ لتنوع وجتدد صورها، استعنت بـاهللا تعـاىل   
وحده يف إفراد ذلك؛ تبياًنا حلكمها، وكيفية التصرف الشرعي عند 

  .»رف فيهااهلدايا للموظفني؛ أحكامها وكيفية التص«: بذهلا، ومسيته
ذكر التعريفات اللغويـة واالصـطالحية   : وهنجت يف كتابته

بإجياز، وبيان أحكام املسائل الفقهية مقرونة بأدلتها، وما اختلـف  
فيها الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل ذكرت أقواهلم وأدلتها والترجيح بينها 
ما أمكن، وعزوت اآليات الكرمية إىل مواضعها مـن املصـحف   

إجياز األحاديث الشـريفة مـن مصـادرها    الشريف، وخرجت ب
األصلية؛ فاقتصرت على اسم املصدر، ورقم احلديث فيه، فـإن مل  

وبينت ما . تكن أحاديثه مرقمة، اقتصرت على رقم اجلزء والصفحة
اطلعت عليه من درجة أحاديث غري الصحيحني، واقتصرت علـى  

وما . دةروايتهما فيما أخرجه معهما غريمها، ما مل يكن يف لفظه زيا
وعزوت . أخرج منها يف أكثر من مصدر، اقتصرت على واحد منها

وما مل أجده يف مصادره، عزوته إىل . ذلك كله إىل مصادره األصلية
                              

مشق عبد الغين بن إمساعيل النابلسي، حنفي املذهب، مكثر يف التصنيف، ولد يف د )١(
  .٤/٣٢األعالم . ه١١٤٣: وتويف هبا سنةه ١٠٥٠سنة 

دكتور عبد اهللا بن عبد احملسن املنصور الطريقي، أستاذ الفقه بكلية إعداد املعلمني  )٢(
  . بالرياض



  
  ٨  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

وما مل أنسبه ألحد، فهو من كالمي ومعرض . املصدر الذي ذكره
وترضيت كتابة على الصحابة الكرام رضـي اهللا عنـهم   . للخطأ

ائهم، وترمحت عليهم شفهًيا، وعرفت ولإلجياز ذكرت غريهم بأمس
يستغرب، أو  باألعالم غري املشهورين، وهم من يندر ورود امسه، أو

  .يشتبه بغريه
وجعلت البحث بعد مقدمته مشتمالً علـى ثالثـة فصـول،    

  : وخامتة، وفهرسني
  . اهلدية، والرشوة، والفرق بينهما: الفصل األول
  . إىل جهة عملهاهلدية إىل املوظف، و: الفصل الثاين
  .التصرف يف اهلدايا للموظف: الفصل الثالث

  .أهم النتائج والتوصيات: اخلامتة
  . أحدمها للمصادر واملراجع، وثانيهما للمحتويات: الفهرسان

وهذا البحث قدمته للتحكيم والنشر يف جملة البحوث األمنيـة  
د العـد  ١٣بكلية امللك فهد األمنية بالرياض؛ ومت ذلك يف جملدها 

وأفدت كثًريا من مالحظـات احملكمـني،   ه ١٤٢٥ذو احلجة  ٢٩
كما قدمته للمجلس العلمي جبامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود     
اإلسالمية؛ ضمن البحوث للحصول على درجة أستاذ مشارك، ومت 
حتكيمه من اللجنة املختصة، وحصويل على الدرجة املـذكورة، مث  

كتاب مستقل، فتمـت   طلب اإلذن من اجمللة املذكورة بطباعته يف
فقمـت  ه ٢٦/٥/١٤٢٦وتاريخ  ١٧/٣/٢٥٣املوافقة خبطاهبا رقم 



  

  ٩  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

بقراءة البحث وتنقيحه؛ رجاء تدارك ما يسبق به القلم من أخطاء، 
  .وتسهيل االنتفاع به أكثر، وال يزال من جهد بشر معرض للخطأ

وإين أتقدم بالشكر ألعضاء هيئة حترير جملة البحوث األمنيـة،  
لس العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية،  وألعضاء اجمل

وللمحكمني هلذا البحث، على ما بذلوه من جهد وتوجيه، والشكر 
موصول لرئيس هيئة حترير اجمللة املذكورة على إذنه بطباعـة هـذا   

وأسأل اهللا تعاىل بكل وسيلة يرتضيها، أن يتقبـل هـذا   . البحث
ة الطيبة إىل رضاه، وأن يغفر البحث، وأن ينفع به وجيعله من الوسيل

يل ووالدي وأهلي ومشاخيي واملسلمني، وأن يوفـق والة أمرنـا   
وموظفينا يف هذه البالد املباركة وسائر بالد املسلمني إىل مـا فيـه   
اخلري هلم ولشعوهبم، واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك 

  . على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني، آمني



  
  ١٠  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  ل األولالفص
  اهلدية، والرشوة، والفرق بينهما

  : احلديث عن هذا الفصل يف ثالثة فروع
  اهلدية: الفرع األول

  : يف هذا الفرع مبحثان
  التعريف باهلدية: املبحث األول
  .)٢(لغريه بال عوض؛ تلطفًا  )١(متليك املرء ماله : اهلدية يف اللغة
وجيمعها هذا  )٣(عرفت بعدة تعريفات متقاربة : ويف االصطالح

متليك ممن له التربع يف حياته لغريه، عيًنا مـن مالـه؛   «: التعريف
  .)٤(»إكراًما بال شرط وال عوض

  : شرح التعريف
  . أخرج من ليس له التربع كاجملنون: متليك ممن له التربع

                              
ويف  ١١/٦٣٥لسان العرب . ما ميلكه اإلنسان من مجيع األشياء: املال يف اللغة )١(

. ما له قيمة يباع هبا وتلزم متلفه: من أرجحها. عرف بعدة تعريفات: االصطالح
: ويدخل فيه العني كالنقد والثوب والدار، واملنفعة ٣٢٧األشباه والنظائر، للسيوطي ص

  .٣٧-٣٣التعيني وأثره يف العقود املالية ص: ينظر. كاخلدمة وسكىن دار
  .٦٧٣واملصباح املنري ص ٥٤١املفردات يف غريب القرآن ص )٢(
، واملنهاج ٤٣٢، ٥/٤٣١، وأقرب املسالك ٦/١٢٧ع بدائع الصنائ: ينظر )٣(
  .٤/٣٧٧، ومطالب أويل النهي ٢/٣٩٦
والتعيني وأثره  ٤/٣٧٧ومطالب أويل النهي  ٤٣٢، ٥/٤٣١أقرب املسالك : ينظر )٤(

  .٤٠٠، ٣٩٩يف العقود املالية ص



  

  ١١  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

متليك للغري من املتـربع  : أخرج الوصية، فهي: يف حياته لغريه
  .بعد موته

  . متليك منفعة مال ال عينه: العارية، فهي أخرج: عيًنا من ماله
عطًا على الفقـري؛ لوجـه اهللا   : أخرج الصدقة، فهي: إكراًما

  . تعاىل
. وعـدٌ : أخرج اهلبة على شرط، فهـي : بال شرط وال عوض
  .بيع: واهلبة على عوض، فهي

بشرط عوض حمرم من إبطال حـق، أو  : وأخرج الرشوة، فهي
  . إحقاق باطل

ومنها اهلديـة للعامـل   : اخليانة يف املال: وأخرج الغلول، وهو
  .)١(املنهي عنها 

  بذل اهلدية وقبوهلا واملكافأة عليها: املبحث الثاين
 )٢(اهلدية مندوب إىل بذهلا؛ فقد أمر هبا الشارع احلكيم وحث عليها

يـا  «: قـال  وإن كانت قليلة، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 
  .)٣(»جارة جلارهتا، ولو فرسن شاةنساء املسلمات ال حتقرن 

                              
وفتح الباري  ١/٢١٤وفتاوى السبكي  ١٥٤- ٢/١٥٢إحياء علوم الدين : ينظر )١(
  .٣/٣٨٠والنهاية يف غريب احلديث  ٨/٢٥٠واملغين  ٢١٠، ٥/١٩٧
  .٨/٢٤٠املغين  )٢(
ُعظيم قليل اللحم، : -بكسر الفاء وفتح السني  –والفرسن . ٢٥٦٦: البخاري )٣(

املصباح املنري . ويطلق على الشاة، جماًزا، ومجعه فراسن. موضع احلافر: وهو للبعري
  .٥/١٩٨وفتح الباري  ٤٦٨ص



  
  ١٢  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

عـن أيب هريـرة   : وجاء يف فضل اهلدية نصوص كثرية، منها
  .)١(»هتادوا حتابوا«: قال رضي اهللا عنه عن النيب 

  .)٢(ودل اإلمجاع على استحباهبا 
وملا يترتب عليها من اآلثار واملعاين االجتماعية احلسنة؛ فهـي  

وهي  )٣(شح عن نفس الباذل تئول إىل التوسعة على اآلخذ، ونفي ال
وسيلة لإلكرام واإلجالل كاهلدية للوالد والعامل، وللتلطف والتودد 
كاهلدية للزوج والقريب والصديق واجلار، وللمكافأة علـى فعـل   
معروف أو دفع ضر ممن ال جيبان عليه بعمل يف واليـة لسـلطان   

  .)٤(وحنوه 
عظـام،  وكل هذه األمور حث عليها اإلسالم، ومن مقاصده ال

وطرقه القومية يف تأليف اجملتمع الذي امنت اهللا سبحانه عليه باأللفة؛ 
َوأَلََّف َبْيَن قُلُوبِهِْم لَْو أَْنفَقَْت َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا : يف قوله تعاىل

 َما أَلَّفَْت َبْيَن قُلُوبِهِْم َولَِكنَّ اللََّه أَلََّف َبْيَنُهْم إِنَُّه َعزِيـٌز َحِكـيمٌ  
  ].٦٣: األنفال[

واهلدية وسيلة للتآلف؛ ألهنا جتلب احملبة بني املتهادين، وتؤلف 
واحملبة بني املسلمني وعدم تنافرهم، طريقـان   )٥(بينهم إذا تنافروا 

                              
التلخيص . إسناده صحيح: ، وقال ابن حجر٥٩٤: دب املفردالبخاري يف األ )١(

  .٣/١٠٤٧احلبري 
  .٢/٣٩٦مغين احملتاج  )٢(
  .٤/٢٩٩كشاف القناع  )٣(
، ٤٠١، ٣٩٩والتعيني وأثره يف العقود املالية ص ٢/١٥٣إحياء علوم الدين : ينظر )٤(

  .٧٥-٦٨وجرمية الرشوة يف الشريعة اإلسالمية ص ٤١٥
  .٩٩-٥٥/قضية يف الفرق بني الرشوة واهلدية صحتقيق ال: ينظر )٥(
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ألمنهم وسعادهتم يف الدنيا، وفوزهم باجلنة يف اآلخـرة؛ فعـن أيب   
ـ «: قال رسول اهللا : هريرة رضي اهللا عنه قال ة ال تدخلون اجلن

حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أو ال أدلكم على شـيء إذا  
فـإذا كانـت اهلديـة     )١(»فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم

بالسالم تفعل هذا، وهي جمرد كالم، فكذا اهلدية باملال تفعل مثلـه  
  !أو أكثر

  :وقبول اهلدية فيه إدخال للسرور على باذهلا؛
اهلدية، نوع من الكرم، وباب  يب قبول الن«: قال اخلطايب* 

وكان أكل اهلدية شعاًرا له ... من حسن اخللق؛ يتألف به القلوب 
  وأمارة من أماراته، ووصف بأنه يقبـل  : يف الكتب املتقدمة

  .)٢(»اهلدية
فيستحب قبوهلا؛ ويكره ردها؛ فعن ابن مسعود رضي اهللا عنه 

  .)٣(»ال تردوا اهلدية«: مرفوًعا
َوَآُتوا النَِّسـاَء  : اح التصرف فيها؛ قال اهللا تعاىلومتتلك ويب

َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنفًْسا فَكُلُوُه َهنِيئًـا  
  ].٤: النساء[ َمرِيئًا

ففي اآلية داللة على إباحة قبول اهلدية؛ ألن اهللا تعـاىل أمـر   
ه مما أعطته من مهرها، ووصفه الزوج بأكل ما طابت به نفس امرأت

                              
  .٥٤: مسلم )١(
  .٣/١٦٨معامل السنن  )٢(
  .٦/٥٩إرواء الغليل . وصححه األلباين. ٨٣٨٣: مسند أمحد بن حنبل )٣(



  
  ١٤  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

األمـر  : وهـذان . وهو منها لزوجهـا هديـة   )١(بأنه هنيئًا مريئًا 
  . والوصف، من أقوى األدلة على إباحة قبول اهلدية

ويكره قبول اهلدية إذا ترتب عليها ما يناقض القصـد الـذي   
  .)٢(شرعت له؛ ألن املقاصد يف العقود معتربة 

بغري طيب نفس؛ ملا روى أنس وجيب ردها إن علم أهنا بذلت 
ال حيل مال امرئ مسـلم إال  «: رضي اهللا عنه قال رسول اهللا 

  .)٤(أو كانت مما ال حيل للمهدي أخذه  )٣(»بطيب نفسه
  . ويباح ردها إن كان باذهلا مناًنا؛ دفًعا للمنة

ولو بأقل منها؛ فعن عائشـة   )٥(وتستحب املكافأة على اهلدية 
يقبل اهلديـة، ويثيـب    كان رسول اهللا «: رضي اهللا عنها قالت

: قال رسول اهللا : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال )٦(»عليها
من أهدى إليكم فكافئوه، فإن مل جتدوا ما تكافئونه، فادعوا لـه  «

  .)٧(»حىت ترون أن قد كافأمتوه
                              

  .٩٩- ٥٥حتقيق القضية يف الفرق بني الرشوة واهلدية ص: ينظر )١(
 ٢/٢٦٢ام الشرعية والنية وأثرها يف األحك ٢٢١، ٥/٢٠٣فتح الباري : ينظر )٢(

  .٣٤٨والقواعد ص
وصححه األلباين إرواء الغليل . ٣/٢٦والدارقطين  ٢٠٩٧١: مسند أمحد بن حنبل )٣(
٥/٢٧٩.  
ومنار السبيل إىل شرح  ٤/٣١٠والفتاوى الكربى الفقهية  ٥/٢٢١فتح الباري  )٤(

  .٢/٢٥الدليل 
  .بوجوب املكافأة: وذكر قوالً ٣/١٦٨معامل السنن : ينظر )٥(
  .٢٥٨٥: البخاري )٦(
  . ووافقه الذهيب) هذا حديث صحيح على شرط الشيخني: (وقال ١/٤١٢احلاكم  )٧(



  

  ١٥  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

واألفضل أن تكون املكافأة على اهلدية بأعلى منها وإال فبمثلها 
َوإِذَا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَهـا  :  العظيم؛ وصدق اهللا)١(

  ].٨٦: النساء[ أَْو ُردُّوَها إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِسيًبا
  
  الرشوة: الفرع الثاين

  : احلديث عن هذا الفرع يف ثالثة مباحث
  التعريف بالرشوة: املبحث األول
ما يعطيـه  : )٢(كسر الراء وضمها وفتحها ب: الرشوة يف اللغة

  .)٣(الشخص حلاكم أو غريه؛ ليحكم له، أو حيمله على ما يريد 
عرفت بعدة تعريفات ال خيلو معظمها مـن  : ويف االصطالح

وأحسنها ما نسـبه ابـن    )٤(نقد؛ لكوهنا غري جامعة أو غري مانعة 
وعليه . وهو التعريف اللغوي املذكور )٥(عابدين لصاحب املصباح 

  .ال يعدو معىن الرشوة يف االصطالح معناها اللغوي
  أضرار الرشوة: املبحث الثاين

الرشوة من املكاسب احملرمة، واملتوعد عليها بلعنة اهللا تعـاىل،  
                              

  .٥/٢١٠فتح الباري : ينظر )١(
  .٤/٣٣٦والقاموس احمليط  ٢٤٤خمتار الصحاب ص )٢(
  .٢٢٨املصباح املنري ص )٣(
  .٥٢-٥٠وجرمية الرشوة يف الشريعة اإلسالمية ص ٥/٢٢١فتح الباري : ينظر )٤(
وحتقيق القضية يف الفرق بني  ١٠/٨٨شرح السنة : وينظر ٥/٣٦٢رد احملتار  )٥(

  .١٨٤الرشوة واهلدية ص



  
  ١٦  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

وفيها أضرار عظيمة، ومفاسد وخيمة على الفرد واجملتمع؛ فهي مما 
مانة بني خيل بأمن اجملتمع وسعادته؛ بينما اإلسالم يؤكد األخوة واأل

إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخَوةٌ فَأَْصـِلُحوا َبـْيَن   : املسلمني؛ قال اهللا تعاىل
  ].١٠: احلجرات[ أََخَوْيكُْم َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ

التعاون على قضاء حاجـات اإلخـوان   : ومما تعنيه اُألخوة* 
: قـال  ن النيب بأمانة، وبدون رشوة؛ عن أنس رضي اهللا عنه ع

، واملؤمن ال )١(»ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه«
حيب أن تقضى حاجته برشوة، فكيف هو ال يقضي حاجة أخيه إال 

  !هبا
وبينما يأمر اإلسالم بالعزة وعلو النفس والكرامة، وبأسـباب  
احملبة بني املسلمني من التزاور والتواضع، ومـن التعـاون باهلديـة    

ة والشفاعة احلسنة وقضاء احلاجات والنصـح هلـم وأداء   والصدق
تأيت الرشـوة  . األمانة، وحيرم عليهم القطيعة واخليانة والغش بينهم

الرشوة تسفه «: )٢(مناقضة لذلك، فتفسد اخللق؛ روي عن كعب 
، وحتدث يف اجملتمع القهر واحلقد يف )٣(»احلليم، وتعمي عني احلكيم

                              
  .١٣: البخاري )١(
ابن مانع احلمريي، . ولعله كعب األحبار؛ فهو املشهور. مل أقف على املراد به )٢(

ه وروى عن، العالمة احلرب، كان يهودًيا فأسلم، خمضرم، روى عن مجع من الصحابة
تقريب التهذيب : مجع منهم رضي اهللا عنه مات يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه ينظر

  .٤٩٤- ٣/٤٨٩، وسري أعالم النبالء ١/٥٥، وأخبار القضاة ١٣٥، ٢/١٣٤
، ومل أقف على هذا األثر يف مظانه من ١٤/٦٠واملغين  ١/٢١٤فتاوى السبكي  )٣(

أخبار  »البصر، ويطبع القلب هذه الرشوة أخذها يطمس«: وعه. كتب احلديث والسري
  .١/٥٥القضاة 



  

  ١٧  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  :ظلم واألنانية؛النفوس، وتنتشر العداوة وال
والرشوة من أهم العوامل اليت تنشر الفساد، «: قال الطريقي* 

وألن أخذ الرشوة، ... وتضيع احلقوق، وتنصر الظامل على املظلوم 
  .)١(»وفيه غش وخديعة لألمة –أمانة الوظيفة  –خيانة هلذه األمانة 

وال غرابة يف حترمي اإلسـالم للرشـوة،   «: وقال القرضاوي* 
على كل من اشترك فيها، فإن شيوعها يف جمتمع، شيوع  وتشديده

من حكم بغري حق، أو امتناع عن احلكم بـاحلق،  : للفساد والظلم
وتقدمي من يستحق التأخري، وتأخري من يستحق التقدمي، وشـيوع  

  .)٢(»روح النفعية يف اجملتمع، ال روح الواجب
من تقدمي الشخص منفعة نفسه على ما جيب عليه : والنفعية* 

فيصري املوظف ال يقوم حبقوق غريه الواجبة عليه بطريق . نفع غريه
وظيفته مقابل راتبه، بل مقابل انتفاعه مبا يتقاضاه منهم من رشوة أو 
هدية حمرمة؛ فيكون كل من املوظف والباذل له قد عمال ملنفعتهما 

فيضران غريمها، وحيدثان يف ! ال للمصلحة العامة، بل على حساهبا
  .األنانية اليت هي من أوائل أسباب الفساد فيه اجملتمع

  بذل الرشوة وقبوهلا: املبحث الثالث
الرشوة حمرم بذهلا وقبوهلا؛ دل عليهما القرآن الكرمي، والسـنة  

  . املطهرة، واإلمجاع
َولَا َتأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم : قول اهللا جل وعز: فمن القرآن الكرمي

                              
  .١٥٣جرمية يف الرشوة يف الشريعة اإلسالمية ص )١(
  .٣٢٢احلالل واحلرام يف اإلسالم ص )٢(



  
  ١٨  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

لُوا بَِها إِلَى الُْحكَّامِ ِلَتأْكُلُوا فَرِيقًا ِمْن أَْمـَوالِ  َبْيَنكُْم بِالَْباِطلِ َوُتْد
  ].١٨٨: البقرة[ النَّاسِ بِالْإِثْمِ َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ

ففي اآلية هني عن أكل األموال بالباطل ولو طابت به نفـس  
  :؛)١(باذلة كالرشوة 

أي ال تعطوها احلكام على سـبيل الرشـوة؛   «: قال البغوي* 
  .)٢(»وا احلكم لكمليغري

 لعن رسول اهللا «: عن ثوبان رضي اهللا عنه قال: ومن السنة
  .)٣(»الراشي، واملرتشي، والرائش

الرشوة من كبائر الذنوب؛ ألن اللعن، وهو الطـرد  : ففيه أن* 
وقد مشل هـذا   )٤(من رمحة اهللا جل وعز، ال يكون إال على كبرية 

. معطي الرشـوة : الراشي: اللعن مجيع املتعاونني على الرشوة، وهم
السفري الذي يأخذ الرشوة من الراشي : والرائش. آخذها: واملرتشي

  .)٥(ويذهب هبا إىل املرتشي 

                              
  .٩٨وجرمية الرشوة يف الشريعة اإلسالمية ص ٢/٣٣٨اجلامع ألحكام القرآن  )١(
  .١٠/٨٨شرح السنة  )٢(
اجلامع الصغري . طي بالصحةورمز له السيو ٢٢٧٦٢مسند أمحد بن حنبل  )٣(
وجاءت روايات أخرى وأقوال للصحابة رضي  ٥/٢٢١فتح الباري : وينظر ٢/٤٠٦

جممع الزوائد ومنبع الفوائد : ينظر. اهللا عنهم يف النهي عن الرشوة والتحذير منها
وجرمية الرشوة يف الشريعة اإلسالمية . ٥٧-١/٤٥وأخبار القضاة  ١٩٩، ٤/١٩٨
  .١٠٨-١٠٢ص

  .١٠٢وجرمية الرشوة يف الشريعة اإلسالمية ص ٣٤٥، ٤/٣٤٤ى إسالمية فتاو )٤(
  .٢/٢٢٦النهاية يف غريب احلديث )٥(



  

  ١٩  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

؛ ملا جـاء مـن   )١(وأمجعت األمة على حترمي الرشوة يف اجلملة 
النصوص يف النهي عنها والتحذير منها، وملا تفضي إليه من أضـرار  

  .يف األرض على الفرد واجملتمع، ومن الفساد
  

  الفرق بني اهلدية والرشوة: الفرع الثالث
معرفة الفرق بني اهلدية والرشوة مما يعني على بـذل اهلديـة   
وجتنب الرشوة؛ فيسعد اجملتمع بوجود احملبة بني أفـراده، وتظهـر   

ومما تقدم من احلديث عـن اهلديـة   . األمانة فيعم األمن يف اجملتمع
  : كثرية، أمهها مخسة والرشوة، يتبني أن بينهما فوارق

أمر هبا الشارع احلكيم، ورغب فيها، وهي من : اهلدية: األول
هنى عنها الشارع احلكيم، وحذر منها، : والرشوة. املكاسب الطيبة

  . وهي من املكاسب اخلبيثة
مشروطة بعوض غري : والرشوة. ال شرط يف بذهلا: اهلدية: الثاين

ا عمل منهي عنه، أو أداء وعوضها إم. شرعي، إما لفظًا وإما معىن
  .)٢(واجب متعني 
تبذل يف حق كتودد وتلطف لنحو قريـب أو  : اهلدية: الثالث

أو تعطي إكراًما ملن أسدى معروفًا متربًعا به لـيس  . جار أو صديق

                              
  .٤/٢٤٩وسبل السالم  ٨/٢٤٣وهناية احملتاج  ١/٢١٤فتاوى السبكي  )١(
وحتقيق القضية يف الفرق  ١٥٦- ٢/١٥٤وإحياء علوم الدين  ٧/٢٧٢فتح القدير  )٢(

  .١٩١، ١٨٤بني الرشوة واهلدية ص



  
  ٢٠  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

تبـذل للتقـرب   : والرشـوة . واجًبا عليه بوظيفة لدولة أو فـرد 
  :واالستعطاف يف الباطل؛

ي؛ لينال باطالً، أو ليمنع حقًـا  فيعطي الراش«: قال البغوي* 
ويأخذ اآلخذ على أداء حق يلزمه، فال يؤديـه إال برشـوة   . يلزمه

 )١(»يأخذها، أو على باطل جيب عليه تركه، وال يتركـه إال هبـا  
وذلك كدفع مال ملوظف مسئول عن التوظيف؛ ليقـدم توظيـف   

 أو. الدافع على غريه املستحق للوظيفة؛ بتميزه أو تقدم زمن طلبـه 
تبذل جزاء عمل واجب؛ بوظيفة لدولة أو فرد كدفع مال إىل عامل 

  .)٢(أو موظف؛ عوًضا عن قيامه مبهمة واجبة عليه جبهة وظيفته 
ظاهرة معلنة، ومبنية علـى اجلـود والكـرم    : اهلدية: الرابع

. والسماحة وطيب نفس، وميدح باذهلا وآخـذها، فيبـارك فيهـا   
ة واملنَّة، وغالًبا على عدم طيـب  والرشوة خمفاة، ومبنية على املشاّح

  .)٣(نفس، ويعاب باذهلا وآخذها، فتمحق بركتها 
بذلك الرشوة أو اشتراطها يسبق العمـل، واهلديـة   : اخلامس
  .)٤(تكون بعده 

                              
) برشوة يأخذها(ولعل الصواب ) إال برشوة يأخذ(وفيه . ١٠/٨٨شرح السنة  )١(

  .كما أثبته
  .١٦/٢٨٨احلاوي الكبري : ينظر )٢(
  .٥/٢٢١فتح الباري : ينظر )٣(
 ٧٢٨وخمتار الصحاح ص ٣/٢١٠والقاموس احمليط  ٩/٣٥٨لسان العرب  )٤(

  .٥٠٦لغة الفقهاء صومعجم  ٢/١٠٤٢واملعجم الوسيط  ٦٦٤واملصباح املنري ص



  

  ٢١  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  الفصل الثاين
  اهلدية إىل املوظف، وإىل جهة عمله

  : الكالم عن هذا الفصل، يف ثالثة فروع
  التعريف باملوظف: الفرع األول

مشتق من وظّف توظيفًا وظيفـة وموظفًـا،   : املوظف يف اللغة
وهي ما ُيقدر لإلنسان من عمـل، أو  . تعيني الوظيفة: والتوظيف

وتأيت مبعىن العهد والشرط، ومبعىن . واجلمع وظائف. رزق، أو طعام
  .)١(وهذا املعىن مولّد . املنصب واخلدمة املعينة
  : دارينيعرف عند الفقهاء، وعند اإل: ويف االصطالح
اسم لكل عمل من أعمال الدولـة يف  : املوظف: فعند الفقهاء

سواء أقدر العمل بزمن كشهر، أم عمـل  . احلكم أو األمن أو املال
  :؛)٢(كصدقة هذه السنة، أم مطلقًا كحماية مكة 

الـذي وظيفتـه أن   : ومثل صاحب الديوان«: قال ابن تيمية
الـذي وظيفتـه    :يكتب املستخرج واملصروف، والنقيب والعريف

  .)٣(»إخبار ذي األمر باألحوال

                              
: وينظر ٢٥٠-٢٤٧وللفراء ص ٣٥١- ٣٤٩األحكام السلطانية، للماوردي ص )١(

  .٤/٣٤٤وفتاوى إسالمية  ٢/١٥٣إحياء علوم الدين 
  .١٤احلسبة ص )٢(
 ٢٥٠- ٢٤٧وللفراء ص ٣٥١-٣٤٩األحكام السلطانية، للماوردي ص: ينظر )٣(

  .٤/٣٤٤وفتاوى إسالمية  ١٦/٢٨٢واحلاوي الكبري 



  
  ٢٢  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

ويف هـذه   )١(عامالً، ووالًيـا  : والقائم بذلك يسمى يف اجلملة
  .العصر يسمى موظفًا

من يتوىل أمور الرجل يف ماله، وملكه، : والعامل معناه يف اللغة
  .)٢(وعمله 

من يتعاطى أمًرا يتعلق باملسـلمني  : ومعناه يف اصطالح الفقهاء
  .)٣(الدولة يف أعمال 

لكن هذا التعريف غري جامع؛ ألنه ال يشمل العامل الذي يعمل 
  .لدى غري الدولة من الشركات واملؤسسات واألفراد وحنوها

  .)٤(»من يقدم طاقة عمل نظري أجر«: واملوظف عند اإلداريني
وهذا التعريف غري مانع؛ لدخول من يعمل بأجرة لدى عـدة  

وحنوهم، وهؤالء ال يطلـق   جهات كاملقاولني، وأصحاب الورش
  . عليهم موظفون

من خيتص عمله بغريه من دولة أو «: وميكن التعريف باملوظف
شركة أو مؤسسة أو فرد، يف حمل جتاري أو مزرعة أو مصـنع أو  

  .)٥(»ورشة وحنوها
                              

  .٦٧٢، ٤٣٠املصباح املنري ص: وينظر ٣/٣٠٠النهاية يف غريب احلديث  )١(
شرح فتح القدير : وينظر ٨/٢٤٣وحاشية الشرباملسي  ٥/٣٧٣رد احملتار  )٢(
 ٣٥١-٣٤٩واألحكام السلطانية، للماوردي ص ٨/٢٤٣وهناية احملتاج  ٧/٢٧٢

  .٢/١٥٣وإحياء علوم الدين  ٢٥٩-٢٤٧وللفراء ص
  .٣٨، ٣٧بشرية، املنهج احلديث يف إدارة األفراد صإدارة املوارد ال )٣(
  .٤/٣٤٤، وفتاوى إسالمية ٥٠٦معجم لغة الفقهاء ص: ينظر )٤(
والسياسة  ١٤واحلسبة ص ٣٥٠، ٣٤٩األحكام السلطانية، للماوردي ص: ينظر )٥(

= 



  

  ٢٣  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

وهذا التعريف باملوظف موافق للتعريف اللغـوي لـه، لكـن    
وهو هبذا موافـق  . لعملاللغوي جعله للعمل؛ وهنا أريد به القائم با

  .أيًضا للتعريف اللغوي للعامل
فشمل هذا التعريف مجيع من يعمل لدى تلك اجلهـات مـن   

وإن كان كل قائم . املوظفني على اختالط طبقاهتم، وتنوع أعماهلم
وايل القضـاء  : بعمل من أعمال الدولة وغريها خيتص باسم، فيقال

دان والقرى واألسواق ومشايخ البل )١(وعامل الزكاة وحامي البلد 
ومنـهم احملاسـبون واألطبـاء     )٢(واحلرف ومباشرو األوقـاف  

  .)٣(واملدرسون واملهندسون والكتاب والعمال ورجال األمن 
وخرج بذلك من يعمل لصاحل نفسه؛ فإنه ال ُيسمى منظفًا، بل 
صاحب عمل حر، كاملقاولني ومالكي املستشفيات والشـركات  

  .واملؤسسات والورش وحنوهم
واحلديث يف هذا الفصل عن اهلدية للموظف ال لصاحب العمل 
احلر؛ فإن اهلدية إليه داخلة يف عموم اهلدية املباحة، إال أن يقصد هبا 
التقرب إليه؛ ليسيء إىل غريه بالتأخري وحنوه، فتكون من اإلعانـة  

  .واهللا تعاىل أعلم. على اإلمث والعدوان

=                                
  .٤٥٢الشرعية مصدر تقنني بني النظرية والتطبيق ص

  .٨/٢٤٣وحاشية الشرباملسي  ٥/٣٧٣رد احملتار  )١(
  .١٤احلسبة ص: ينظر )٢(
  



  
  ٢٤  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

 فحكم اهلدية إىل املوظ: الفرع الثاين

املوظف إذا قام بواجب عمله، استحق اإلحسان عليه بشـكره  
على جهده، وبتلبية متطلبات العمل واحترام أنظمته؛ وهي متطلبات 

وكل ذلك مما يعني . حسنة، تأمر هبا الشريعة اإلسالمية وحتث عليها
املوظف على حسن أداء عمله، وهي من حق املسلم على املسـلم،  

  .ولو كان املوظف فيه غري مسلم ومن حق اجملتمع على أفراده
والشكر مطلوب لكل حمسن بفعله ما هو منـدوب إليـه، أو   

ال : وال يصح ما اشتهر على بعض األلسنة. واجب عليه كاملوظف
؛ فـإن اهللا  )١(بل الشكر حىت على أداء الواجب . شكر على واجب

سبحانه وتعاىل متفضل ومنعم على عباده، وشكرهم لـه واجـب   
َوإِنْ َتْشـكُُروا  : شكروه رضي عنهم؛ قال اهللا تعاىلعليهم، وإذا 
  ].٧: الزمر[ َيْرَضُه لَكُْم

لكن ليس من الشكر واإلحسان للموظف، بذل اهلديـة لـه؛   
إما رشوة، وإما اعتياض منه على عمل واجب : ألجل وظيفته ألهنا

وسواء أكانت اهلدية نقود أم ثياب أم . عليه بوظيفته، وكالمها حمرم
م أثاث أم دعوة خاصة لطعام أم ضيافة يف سفر، أم شفاعة أم طعام أ

 )٣(أم عارية أم حماباة يف بيع وحنوهأم قرض  )٢(قضاء حاجة كإبضاع 
                              

أستاذ الفقه بكلية الشريعة . صاحل بن عبد الرمحن األطرم. د: مشافهة من شيخي )١(
  . بالرياض، وعضو هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية، املتقاعد

واملعىن أن . ٤/١٤٠إعطاء مال ملسافر؛ ليجلب به سلعة، الشرح الكبري : اإلبضاع )٢(
  .ب مسافر للموظف سلعة مبال املوظفجيل
وفتح الباري  ١٤٠، ٤/١٣٩والشرح الكبري وحاشية الدسوقي  ٥/٣٧٢رد احملتار  )٣(
واملغين  ٤/٣٩٣ومغين احملتاج  ٨/٢٤٣وهناية احملتاج  ١٦٤، ١٣/١٦٣و  ٥/٢٢٠

= 



  

  ٢٥  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  .أو بطاقات ختفيض أو بطاقات جمانية
وما يقدم للموظف من هدية ألجل وظيفته، تعرف يف اجلملـة  

لموظف عند أهل العلم هبدايا العمال، لكن ليست كل هدية تقدم ل
تكون ألجل وظيفته، بل قد تكون لصلة رحم أو لتقويـة صـداقة   

ولذا خيتلف حكم اهلدية للموظف باختالف القصد منها، . وحنومها
والسبب الباعث إليها، وعالقة مهديها باملوظف، وباختالف عمل 

  .املوظف، ورتبته فيه، وباختالف قدر اهلدية، ووقت بذهلا
فمنها اهلدايا احملـرم بـذهلا    :وحكم اهلدايا للموظفني خيتلف

وقبوهلا، ومنها اهلدايا احملرم قبوهلا وقد يباح بذهلا، ومنـها اهلـدايا   
  : املباح بذهلا وقبوهلا، فهي تنقسم إىل ثالثة أقسام

  :اهلدايا احملرم بذهلا للموظف وقبوله هلا: القسم األول
ما يقدمها املهدي للموظف بعد ترشيحه للوظيفة، : هذه اهلدايا

و توليه هلا؛ لقصد استمالة قلب املوظف يف غري احلـق حـاالً أو   أ
مستقبالً؛ وذلك ليقدمه هو أو من يشفع له على غريه، أو لـيغض  
الطرف عنه فيما اشترطته جهة عمله، أو ليموه أو خيفي احلقيقة إن 

  .كان حمققًا، أو ليحكم له بباطل إن كان حاكًما كقاض وحنوه
دية، لكنها يف باطنـها رشـوة   فهذه يف ظاهرها قد تكون ه

ألبست ثوب اهلدية، فيحرم على املهدي بذهلا، وحيرم على املوظف 
  .)١(قبوهلا، ويشتد حترميها عليه إن علم بقصد املهدي 

=                                
  .٧/٢٦١ونيل األوطار  ١٤/٦٠

والشرح الكبري  ١٦/٢٨٣واحلاوي الكبري  ٧/٣٧١اهلداية وفتح القدير : ينظر )١(
والنية وأثرها  ٥٩، ١٤/٥٨واملغين  ٤/٣٩٢ومغين احملتاج  ٤/١٤٠وحاشية الدسوقي 

  .٧٥وجرمية الرشوة يف الشريعة اإلسالمية ص ٢/٢٦٠يف األحكام الشرعية 



  
  ٢٦  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

احلاكم والقاضي والعمـدة  : وهي حرام يف حق مجيع املوظفني
ومديرو الدوائر ومشايخ األسواق واحلرف والبلـدان ومباشـرو   

  . م من املوظفنياألوقاف وغريه
؛ )١(لكنها يف حق احلاكم والقاضي أعظم جرًما من غريمهـا  

ألهنا للحاكم والقاضي؛ ألجل واليتهما، وهي من مناصب النبوة، 
واهلدية هلم حتدث هتمة هتني مبناصـبهم، وختـل   . فال تقابل بعوض

  .)٢(هبيباهتم، وتئول للخيانة فيهم ويف أتباعهم؛ فتختل املصاحل 
زلته عظيمة؛ فهو املؤمل بعد اهللا تعاىل لدى رعيته يف واحلاكم من

فتنزهه عن هدايا . بإقامة العدل، ونبذ الظلم، ونشر األمن: إسعادهم
رعيته وتعامله املايل معهم؛ أمر مطلوب شرًعا؛ فعـن أيب األسـود   

ما عدل والٍ اجتر «: قال أن النيب : عن أبيه عن جده )٣(املالكي 
  .)٤(»يف رعيته

هم أمل األمة، ومؤمتنوها يف حفظ احلقوق والـدفاع   والقضاة
عنها، وهم القدوة لغريهم من املوظفني يف إجناز األعمال واإلخالص 
فيها؛ ملا شرفهم اهللا تعاىل من علم الشرع، واحلكم بـني النـاس،   

                              
وفتاوى السبكي  ٨/٢٤٣وهناية احملتاج وحاشية الشرباملسي  ٧/٢٧٢فتح القدير  )١(
١/٢١٥.  
  .٢٩٥، ٤/٢٩٤الفتاوى الفقهية الكربى : وينظر ٨٠، ١٠/٧٩الذخرية  )٢(
  .٤/٤٩١ميزان االعتدال . وذكره الذهيب بال تعريف به. مل أر تعريفًا به )٣(
وقال . حديث ضعيف: وقال السيوطي ٧٩٤١: اجلامع الصغري. احلاكم يف الكىن )٤(

ميزان . وذكر احلديث املذكور) ليس حديثه بالقائم: (قال أبو أمحد احلاكم: الذهيب
  .٤/٤٩١االعتدال 



  

  ٢٧  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  .)١(والتوقيع فيه عن الشارع احلكيم 
واهلدية للحاكم والقاضي من أحد املتخاصمني فيهـا إيـذاء   

لخصم اآلخر؛ بكسر قلبه، وذريعة للرشوة يف احلكم عليه؛ مليـل  ل
يف  –احلاكم والقاضـي   –النفوس ملن أهدى إليها، فيندرج هذان 

  :؛)٢(الذين اشتروا بآيات اهللا مثًنا قليالً 
قضاة األحكام، فاهلدايا يف حقهم أغلـظ  «: )٣(قال املاوردي 

وق على أهلـها دون  مأمثًا وأشد حترًميا؛ ألهنم مندوبون حلفظ احلق
أخذها، يأمرون فيها باملعروف، وينهون فيها عن املنكر، وعـن أيب  

الراشي واملرتشي يف  لعن رسول اهللا «: هريرة رضي اهللا عنه قال
وروي  )٥(»فخص احلكم بالذكر؛ الختصاصه بـالتغليظ  )٤(»احلكم

القاضي إذا أكل اهلدية أكل السحت، وإذا قبل «: )٦(عن مسروق 
                              

  .٣٩-١/٣٦وإعالم املوقعني  ١/٢١٦فتاوى السبكي : ينظر )١(
 ٤/٣٩٢ومغين احملتاج  ١٠/٨٠والذخرية  ٧/٢٧٣وشرح العناية  ٧/٢٧٥اهلداية  )٢(

  .٥٩، ١٤/٥٨واملغين 
هـ، له مصنفات ٣٦٤أبو احلسني علي بن حممد املاوردي البصري الشافعي، ولد  )٣(

هـ، مقدمة حتقيق ٤٥٠اوي الكبري، واألحكام السلطانية، تويف احل: كثرية، منها
  . احلاوي الكبري

وتقدم خترجيه  ٥/١٦سنن الترمذي  »حسن صحيح«: وقال ١٣٣٦: الترمذي )٤(
  .»يف احلكم«: بدون لفظ

ولفظ احلاوي وقد روى أبو . ١٠/٨٠الذخرية : وينظر ١٦/٢٨٦احلاوي الكبري  )٥(
وما ذكرته، هو يف سنن  »لعن اهللا«: أنه قال  هريرة رضي اهللا عنه عن النيب

  .الترمذي، وتقدم
مل أقف على املراد به، ولعله ابن األجدع؛ فهو املشهور، ابن مالك أبو عائشة  )٦(

تقريب التهذيب : ينظر. هـ٦٢ت اإلمام الَعلَم، خمضرم وأسلم يف حياة النيب 
= 



  
  ٢٨  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  .)١(»بلغ به الكفرالرشوة 
فإن كـان   )٢(واألصل يف اهلدايا للموظفني حترمي بذهلا وقبوهلا 

للشخص حق مرتبط إجنازه مبوظف، وال يستطيع الوصول إليـه إال  
فإن أىب املوظـف  . بدفع مال هلذا املوظف، فصربه وعدم دفعه أوىل

إال الدفع، فإنه حيرم على املوظف مماطلة صاحب احلق، وقبوله مـا  
  .ه إليه جتاهه؛ ألنه مرتشٍيدفع

  : أما البذل له من صاحب احلق، فللفقهاء يف جوازه قوالن
جيوز البذل؛ ألن الباذل يدفع به الظلم عن نفسه، وهو : األول

جائز؛ الستنقاذه حقه بذلك كما يستنقذ الرجل أسريه، وإليه ذهب 
  .احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة

الراشي  لعن رسول اهللا : عموم حديثحيرم البذل؛ ل: والثاين
  .)٣(واملرتشي 
ومن هذه اهلدايا احملرمة بذالً وقبوالً؛ ما يقدمه أصحاب : تنبيه

=                                
  .٦٩-٤/٦٣وسري أعالم النبالء  ٢٤٣، ٢/٢٤٢
: وقيل. إن استحلها: قيل. قبول الرشوة يبلغ الكفر: ومعىن. ١/٥٣القضاة  أخبار )١(

  .٤/٣٩٢مغين احملتاج . املعاصي بريد الكفر: إهنا طريق وسبب موصل إليه، كما قيل
  .ما سيأيت من كالم الغزايل يف اهلدية األوىل من هدايا القسم الثاين: ينظر )٢(
ومواهب اجلليل  ٧/٣١٣ى شرح الزرقاين وحاشية الرهوين عل ٧/٢٥٥فتح القدير  )٣(
وسبل  ١٤/٦٠واملغين  ١٦/٢٨٣واحلاوي الكبري  ٨/٢٤٣وهناية احملتاج  ٦/١٢١

  .٢٦١-١٠/٢٥٩ونيل األوطار  ٤/٢٥٠السالم 
لعن «: ، وتقدم ختريج حديث٦٢-٥٥وجرمية الرشوة يف الشريعة اإلسالمية ص

  .»الراشي



  

  ٢٩  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

احملالت التجارية واملستشفيات وحنوها ملوظفيها؛ مقابـل قيـامهم   
بتغيري صالحية املنتج، أو أمساء الشركات، أو طلب حتاليـل مـن   

  .)١(املرضى، أو ترويج أدوية 
اهلدايا املنهي املوظف عن قبوهلا، وقد يبـاح  : قسم الثاينال 
  :بذهلا له

أما باذهلا لـه  . من اهلدايا للموظفني ما ينهى املوظف عن قبوهلا
فقد يعذر يف بذهلا؛ ألنه يبذهلا للموظف إما إكراًما له أو حياء منـه  
على ما قام به من عمل جتاهه، أو استعطافًا؛ ليقوم له حبقه أو دفـع  

عنه، ال سيما إذا رأى من املوظف تربًما أو تقاعًسا يف ذلـك  ظلم 
ومل أر يف كالم الفقهاء ما يدل علـى  . وخشي الضرر بالتبليغ عنه

أن يهدي إليـه مـن   «: حترمي بذهلا لسبب ذلك، بل قال املاوردي
... وعليه ردها، وال جيوز له قبوهلا ... يشكره على مجيل كان منه 

خبالف قبول املوظف هلـا، فـإهنم    )٢(»ديوال حيرم بذهلا على امله
نصوا على هنيه عن قبوهلا، وأنه إذا قبلها، يردها علـى باذهلـا، أو   
جيعلها يف بيت املال، أو يكافئ املهدي مبثلها، وستأيت كيفية تصرف 

  .املوظف فيما يهدى إليه
واهلدايا املنهي عن قبوهلا للموظفني وقد يباح بذهلا من املهدين، 

  : مخس
اهلدية للموظف من غري األعلى منـه يف عملـه   : ية األوىلاهلد

                              
  .٦٨ما سيأيت ص: ينظر )١(
  .١٦/٢٨٤ احلاوي الكبري )٢(



  
  ٣٠  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

كرئيسه، وغري من ال ُيقبل له حكمه لو كان قاضًيا كوالده زوجه، 
وله حاجة مباحة تتعلق بوظيفته، وبذهلا له قبل إهنا حاجته، سـواء  

  .أكان ممن يهدي للموظف قبل توليته الوظيفة أم ال
هنا كالرشوة بالنسـبة  بوهلا؛ ألحيرم على املوظف ق: هذه اهلدية

؛ لوجود هتمة الرشوة هبا؛ لبذهلا ممن يتهم هبا، ولتقدمها علـى  )١(له
قضاء حاجة املهدي، وللتهمة فيها باستعطاف املوظف على فعلـه  

  :؛)٢(واجًبا عليه، سواء أكان املوظف متربًعا أم برزق 
أن يطلـب  : اخلـامس «: قال الغزايل عن أقسام عموم اهلدية

لبه وحتصيل حمبته، ال حملبته وال لألنس به من حيث إنه التقرب إىل ق
فإن كان جاهـه  ... أنس فقط، بل ليتوصل جباهه إىل أغراض له 

من قضاء أو عمل أو والية صدقة أو جباية مال أو : بوالية توالها
وكان لوال تلك الوالية لكـان ال  ... غريه من األعمال السلطانية 

فهـذا ممـا   ... معرض اهلديةيهدي إليه، فهذه رشوة عرضت يف 
اتفقوا على أن الكراهة فيه شديدة، واختلفوا يف كونـه حراًمـا،   
واملعىن فيه متعارض؛ فإنه دائر بني اهلدية احملضة، وبـني الرشـوة   

وإذا تعارضت املشاهبة . املبذولة يف مقابل جاه حمض يف غرض معني
وقـد  . يهالقياسية، وعضدت األخبار واآلثار أحدمها، تعني امليل إل

، مث ذكر بعض ما ورد )٣(»دلت األخبار على تشديد األمر يف ذلك
                              

 ٨/٢٤٣وهناية احملتاج  ٤/١٤٠والشرح الكبري  ٧/٢٧١اهلداية وفتح القدير  )١(
  .١٤/٥٩واملغين 

، ٤/٣٩٢ومغين احملتاج  ١٦/٢٨٤واحلاوي الكبري  ٧/٣٧١اهلداية وفتح القدير  )٢(
  .١٤/٥٩واملغين 

  .١٥٤، ٢/١٥٣إحياء علوم الدين  )٣(



  

  ٣١  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

عـن أيب  : يف حتذير الشارع احلكيم من هدايا العمال، واليت منها
 استعمل رسـول اهللا  «: قال )١(محيد الساعدي رضي اهللا عنه 

فلما  )٢(رجالً من األزد على صدقات بين سليم يدعى ابن اللُّتبية 
: فقال رسول اهللا . هذا مالكم، وهذا هدية: قال. جاء حاسبه

فهال جلست يف بيت أبيك وأمك حىت تأتيك هديتك إن كنت «
فإين : أما بعد«: فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال: مث خطبنا »صادقًا

: فيأيت فيقـول . أستعمل الرجل منكم على العمل مما والين اهللا
بيـت أبيـه   هذا مالكم، وهذا هدية أهديت يل، أفال جلس يف 

وأمه؛ حىت تأتيه هديته إن كان صادقًا، واهللا ال يأخذ أحـدكم  
منها شيئًا بغري حقه، إال لقي اهللا تعاىل حيمله يوم القيامة، فـال  
أعرفن أحًدا منكم لقي اهللا حيمل بعًريا له رغاء، أو بقـرة هلـا   

: مث رفع يديه حىت رؤي بياض إبطيه وقـال  »خوار، أو شاة تيعر
  .)٣(»بصر عيين ومسع أذين »غتاللهم هل بل«

مسعت رسـول اهللا  «: وعن عدي بن عمرية رضي اهللا عنه قال
 من استعملناه على عمل فكتمنا خميطًا فما فوقه، كان «: يقول

                              
اهللا عنه اختلف يف امسه كثًريا، شهد عبد الرمحن بن سعد، صحايب مشهور رضي  )١(

عدة أحاديث، تويف يف خالفة معاوية ابن أيب  أحًدا وما بعدها، وروى عن النيب 
  .١١/٨٩اإلصابة يف معرفة الصحابة . سفيان رضي اهللا عنهما

بن ثعلبة، صحايب رضي اهللا عنه منسوب إىل  –بضم الالم  –عبد اهللا بن اللتبية  )٢(
هتذيب األمساء . األزد: ويقال –بفتح اهلمزة وإسكان السني  –د بين لُتب من األس

  .٦/٢٠٢واإلصابة يف معرفة الصحابة  ٢/٣٠١واللغات 
: صوت البعري، واخلوار: والرغاء. واللفظ له ١٨٣٢: ومسلم ٦٩٧٩: البخاري )٣(

وخمتار  ٢٢٠، ٢١٨فقه اللغة ص. صوت املعز: صوت البقر، والُيعار بضم الياء
  .٢٣٢واملصباح املنري ص ٢٤٩الصحاح 



  
  ٣٢  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

فقام رجل أسود، مـن األنصـار   : قال »غلوالً يأيت به يوم القيامة
 وما«: قال. يا رسول اهللا، اقبل عين عملك: كأين أنظر إليه، فقال

من : وأنا أقوله اآلن«: قال. مسعتك تقول كذا وكذا: قال »؟لك
استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثريه، فما أويت منه 

  .)١(»أخذ، وما هني عنه انتهى
وإذا ثبتت هذه التشديدات، فالقاضي والـوايل  «: قال الغزايل

ـ  زل ينبغي أن يقدر نفسه يف بيت أمه وأبيه، فما كان يعطى بعد الع
وهو يف بيت أمه، جيوز له أن يأخذه يف واليته، وما يعلم أنه إمنـا  
يعطاه لواليته، فحرام أخذه، وما أشكل عليه يف هدايا أصـدقائه؛  

  .)٢(»أهنم هل كانوا يعطونه لو كان معزوالً، فهو شبهة، فليجتنبه
دليل على حترمي اهلدية اليت  وتعليل النيب «: وقال ابن اهلماك

  .)٣(»يةسببها الوال
أنه يقوم مبا جيب عليه لآلخرين جبهة : وألن األصل يف املوظف

 )٤(وهذا ال جييز له أخذ اهلدية عليه. عمله، أو مبا جيب عليه لصاحلها
كما ال جيوز له باإلمجاع أنه يأخذ ماالً على صالته وصيامه وإميانه؛ 

واملوظف يعمل يف جهة عمله مقابـل عـوض،    )٥(لوجوهبا عليه 
ه على عمله، فعليه الصرب يف أدائه بأمانة وإخالص، وال حيل وائتمنت

                              
  .١٨٣٣: مسلم )١(
  .٢/١٥٤إحياء علوم الدين  )٢(
  .٧/٢٧٢فتح القدير  )٣(
  .٣/٨ومعامل السنن  ٢/٥٨املصدر نفسه، واألم  )٤(
  .١٦/٢٨٣واحلاوي الكبري  ١٠/٧٩الذخرية  )٥(



  

  ٣٣  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

له اإلخالل مبا اؤمتن عليه؛ حبجة قلة راتبه، أو كثرة عملـه؛ فإنـه   
وال حيل له أخذ عمولة ممـن  . داخل باتفاق عليهما مع جهة العمل

ينفذ عمالً جلهة عمله مقابل ترشيحه له إن كان الترشيح من طبيعة 
يف هذه اجلهة؛ فإن قبولـه لـذلك خمـالف     عمله، أو لكونه يعمل

ملقتضى عقد عمله مع جهته؛ ولذا يف اململكة العربية السعودية نص 
هـ باحلظر على ٢٩/١١/١٣٧٧يف  ٤٣املرسوم امللكي الكرمي رقم 

املوظف من أخذه الرشوة واهلدايا واإلكراميات، واستغالل عقـود  
تجاوز ذلك ورتب على م. املزايدات واملناقصات ملصلحة شخصية

عقوبة السجن مبا ال يزيد على ثالث سنني، أو غرامة ال تزيد على 
وقد  )١(عشرين ألف ريال، مع رد كل مبلغ أخذه املوظف يف ذلك 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا أَْوفُـوا  : أمر اهللا تعاىل بالوفاء يف العقود فقال
  ].١: املائدة[ بِالُْعقُوِد

يأخذ املوظف عليه هدية باطالً، فاهلدية  مث إن كان العمل الذي
عليه حرام، وإن كان العمل حقًا، فال جيوز توقيفه عليها؛ ال سيما 

  .)٢(إن كان للموظف رزق يف بيت املال 
فإن أىب هذا املوظف إال أخذه اهلدية على عمله؛ لسبب قلـة   

راتبه أو كثرة عمله، أو بقصد أهنا عمولة له، فليطلب اإلقالة عـن  
ه؛ فإهنا خري له من أخذه ذلك؛ ألنه حمرم وهو من اخليانة؛ واهللا عمل

َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا لَا َتُخوُنـوا اللَّـَه َوالرَُّسـولَ    : تعاىل يقول
                              

ونظام  ٣٠٩جمموعة األنظمة املتعلقة باختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق ص )١(
  .١٢املادة  ٤٠دنية صاخلدمة امل

  .٤/٣٩٢ومغين احملتاج  ٢/٥٨األم  )٢(



  
  ٣٤  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

وعن بريـدة  ]. ٢٧: األنفال[ َوَتُخوُنوا أََماَناِتكُْم َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ
ناه علـى عمـل،   من اسـتعمل «: قال رضي اهللا عنه عن النيب 

  .)١(»فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول
هدايا العمال سحت، وأنه ليس سبيلها سـبيل  «: قال اخلطايب

سائر اهلدايا املباحة وإمنا يهدي إليه للمحاباة؛ وليخفف عن املهدي، 
ويسوغ له بعض الواجب عليه، وهو خيانة منه، وخبـس للحـق   

  .)٢(»الواجب عليه استيفاؤه ألهله
كانت اهلدية يف زمن رسـول اهللا  «: وقال عمر بن عبد العزيز

 اهلدية ذريعـة  «: )٤(وروي عن ربيعة  )٣(»هدية، واليوم رشوة
  .)٥(»الرشوة، وُعلمة الظلمة

مسعـت  : )٦(قال املستورد بن شداد رضي اهللا عنـه  : فإن قيل
من كان لنا عامالً فليكتسب زوجة، فإن مل «: يقول رسول اهللا 

                              
  .إسناده صحيح، وتقدم )١(
  .٣/٨معامل السنن  )٢(
فتح الباري : وينظر لسبب وروده. تعليقًا بصيغة اجلزم ٢/٢٣٥البخاري  )٣(
٢٢١، ٥/٢٢٠.  
والهم ولعله ربيعة الرأي؛ فهو املشهور، ابن فروخ التيمي م. مل أقف على املراد به )٤(

: هـ ينظر١٣٦املدين، كان صاحب الفتوى باملدينة، وبه تفقه مالك بن أنس، تويف 
  .٣/١٧واألعالم  ٢٤٧، ١/٢٤٦تقريب التهذيب 

: وينظر لتشكيل الُعلمة. ومل أقف عليه يف كتب اآلثار ١/٢١٥فتاوى السبكي  )٥(
  .١٢/٤١٩لسان العرب 

وه صحابيان رضي اهللا عنهما، ابن عمرو القرشي، حجازي نزل الكوفة، هو وأب )٦(
  .٢/٢٤٢تقريب التهذيب . هـ٤٥تويف 



  

  ٣٥  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

له خادم فليكتسب خادًما، فإن مل يكن له مسكن فليكتسب يكن 
أُخربت أن رسـول اهللا  : قال أبو بكر رضي اهللا عنه: قال »مسكًنا
 ١(»من اختذ غري ذلك فهو غال، أو سارق«: قال(.  

  : هذا يتأول على وجهني«: فاجلواب ما قاله اخلطايب
التـه  إنه إمنا أباح له اكتساب اخلادم واملسكن من عم: أحدمها

  .اليت هي أجر مثله، وليس له أن يرتفق بشيء سواها
فإن مل يكـن لـه   . إن للعامل السكين واخلدمة: والوجه اآلخر

مسكن وخادم، استؤجر له من خيدمه فيكفيه مهنة مثله، ويكترى له 
  .)٢(»مسكن يسكنه مدة مقامه يف عمله

  :تنبيه
يف سفره يلحق هبذه اهلدية يف التحرمي، قبول املوظف استضافته 

ه حاجة متعلقة بعملـه مل تنتـه   املار فيه يف حمل وظيفته عند من ل
  . ؛ ألهنا ذريعة للرشوة)٣(بعد

اهلدية للموظف ممن ال حاجة له عنـد املوظـف   : اهلدية الثانية
تتعلق بوظيفته، وكان معتاًدا أن يهدي له قبل ترشيحه أو توليته هلا؛ 

د الوظيفة فوق ما اعتاده لنحو قرابة أو صداقة، لكن زادت هديته بع
  .قبلها، ومال املهدي مل يزدد

                              
  .٨/١٦٢عون املعبود . وسكت عنه املنذري. ٢٩٤٤: أبو داود وسكت عنه )١(
  .١٦/٢٨٥احلاوي الكبري : وينظر ٣/٧معامل السنن  )٢(
  .١٦/٢٨٧احلاوي الكبري  )٣(



  
  ٣٦  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

تثبت العادة يف اهلدية، باملرة الواحدة، ومـن املعتـادة هديـة    
القريب والصديق الذي استغىن عند إهدائه للموظف وهديته تناسب 

ومن  )١(غناه؛ ألن الظاهر يف املانع من إهدائه قبل الوظيفة هو فقره 
دية لزيادة مال املهدي عند إهدائه للموظف، املعتادة أيًضا، زيادة اهل
إما يف قدرها كمن يهدي عشـرة  : وزيادهتا. وتناسبها لزيادة ماله

فأهدى اثين عشر، وإما يف صفتها كمن يهدي ثوب قطن، فأهدى 
  . ثوب حرير

فإذا زادت اهلدية فوق املعتادة ومال املهدي مل يزدد، فاختلف 
  : ية، على ثالثة أقوالالفقهاء يف قبول املوظف هلذه اهلد

يكره للموظف قبول الزيادة فقط، وإليه ذهـب  : القول األول
  .)٢(احلنفية 

إمنا كرهت الزيادة عليها؛ خشية كوهنـا بسـبب   : واستدلوا
  .)٣(الوظيفة 

ولعل عدم حترمي هذه اهلدية وزيادهتا؛ بوجـود التهمـة فيهـا    
  . بالرشوة؛ لوجود أصل اهلدية املباح قبوهلا

  .)٤(حترم اهلدية كلها، واستظهره الدسوقي: ثاينالقول ال
ية على صـفقة مجعـت حـالالً    بقياس هذه اهلد: واستدلوا

                              
  .٨/٢٤٣اج وهناية احملت ٥/٣٧٤ورد احملتار  ٢٧٢، ٧/٢٧١فتح القدير  )١(
  .١٤/٦٠واملغين  ١٩معني احلكام ص: وينظر ٧/٢٧٢فتح القدير  )٢(
  .٧/٢٧٢فتح القدير : ينظر )٣(
  .٤/١٤٠حاشية الدسوقي  )٤(



  

  ٣٧  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  .فإنه حيرم مجيعها )١(وحراًما
. إن كانت الزيادة يف صفة اهلدية، حرم اجلميـع : القول الثالث

وإليـه مـال ابـن    . زيادة فقـط وإن كانت يف قدرها، حرمت ال
  .)٣(ة وهو مذهب الشافعي )٢(عابدين

إن الزيادة إذا كانت يف الصفة، مل تتميز فلم ميكـن  : واستدلوا
أما إذا كانت يف القدر، فإنه ميكن متيزها فحرمـت هـي   . فصلها

فقط؛ ألهنا هي اليت فيها التهمة بالرشوة؛ ألن الظاهر أهنا بسـبب  
الوظيفة، وهي حق للمسلمني وليس للموظف، فال حيل له قبول ما 

  .)٤(أهدي إليه بسببها
حترمي الزيادة املتميـزة فقـط،   : الراجح القول الثالث: الترجيح

وحترمي الكل إن مل تتميز الزيادة، وذلك؛ لقوة دليله، ومجعـه بـني   
  .القولني اآلخرين
اهلدية للموظف ممن له حاجـة عنـده تتعلـق    : اهلدية الثالثة

بوظيفته، وهو من غري ذي رمحه احملرم، وكان يهدي له قبل توليته 
  .ظيفة، وهديته مل تتغري بزيادة بعد توليتهالو

  : اختلف الفقهاء يف قبول املوظف هلذه اهلدية، على قولني
  .)٥(يكره للموظف قبوهلا، وإليه ذهب احلنفية : القول األول

                              
  .املصدر نفسه )١(
  .٥/٣٧٤رد احملتار  )٢(
  .١٤/٦٠واملغين  ٤/١٤٠حاشية الدسوقي : وينظر ٨/٢٤٣وهناية احملتاج  ٥/٣٧٤رد احملتار ) ٣(
  .٢٨٦، ١٦/٢٨٥واحلاوي الكبري  ٤/٣٩٢ومغين احملتاج  املنهاج )٤(
  .٧/٢٧٢فتح القدير  )٥(



  
  ٣٨  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

التهمة بالرشوة منتفية هنا؛ لوجود مثـل  : وميكن االستدالل له
أهنا الستمرار مـا  هذه اهلدية قبل توليته الوظيفة؛ فظاهر هذه اهلدية 

  . كان قبلها ال مليل يف قضاء هذه احلاجة
حيرم على املوظف قبول هذه اهلدية، وإليه ذهب : القول الثاين

  .)٣(واحلنابلة  )٢(والشافعية  )١(املالكية 
يف هذه اهلدية ممايلة للمهدي، وذريعة إىل الرشوة يف : واستدلوا

ين اشتروا بآيات اهللا احلكم عن كان املوظف قاضًيا، فيندرج يف الذ
  .)٤(مثًنا قليالً 

  .مل يظهر يل ترجيح أحد القولني؛ لتكافؤ دليلهما: الترجيح
اهلدية للموظف من غري ذي رمحه احملـرم، ومل  : اهلدية الرابعة 

يكن يهدي له قبل توليته الوظيفة، وال حاجة له عند املوظف تتعلق 
  .بوظيفته

  : اهلدية، على قولنياختلف الفقهاء يف قبول املوظف هلذه 
حيرم على املوظف قبوهلا، وإليه ذهـب مجهـور   : القول األول
  .)٥(املذاهب األربعة 

                              
  .١٠/٨٠الذخرية  )١(
  .١٦/٢٨٦احلاوي الكبري  )٢(
  .١٤/٥٩املغين : ينظر )٣(
  .١٤/٩٥واملغين  ١٦/٢٨٦واحلاوي الكبري  ١٠/٨٠الذخرية  )٤(
لشرح الكبري وا ٥/٣٧٤ورد احملتار  ٢٧٢، ٧/٢٧١اهلداية وفتح القدير : ينظر )٥(

  .٥٩، ١٤/٥٨واملغين  ٤/٣٩٢واملنهاج ومغين احملتاج  ٤/١٤٠وحاشية الدسوقي 



  

  ٣٩  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

التهمة بالرشوة يف هذه اهلدية موجودة؛ ألن سـببها  : واستدلوا
ظاهر، وهو الوظيفة؛ وخيشى حدوث حاجة للمهـدي، فتكـون   

  .)١(وسيلة الستمالة قلب املوظف 
اهلدية عند حدوث الوالية، يدل  وألن حدوث«: قال ابن قدامة

على أهنا من أجلها؛ ليتوسل هبا إىل ميل احلاكم معه على خصـمه،  
  .)٢(»فلم جيز قبوهلا منه كالرشوة

والظاهر أن اهلدايا اليت هتدى للقضاة وحنوهم «: وقال الشوكاين
هي نوع من الرشوة؛ ألن املهدي إذا مل يكن معتاًدا لإلهـداء إىل  

أن : وأقل األحوال... ه، ال يهدي إليه إال لغرض القاضي قبل واليت
يكون طالًبا لقربه من احلاكم وتعظيمه ونفوذ كالمه، وال غرض له 
بذلك إال االستطالة على خصومه أو األمن مـن مطالبتـهم لـه    
فيحتشمه من له حق عليه، وخيافه من ال خيافه قبل ذلـك، وهـذه   

فليحـذر احلـاكم    .األغراض كلها تئول إىل ما آلت إليه الرشوة
املتحفظ لدينه، املستعد للوقوف بني يدي ربه، من قبول هدايا من 
أهدى إليه بعد توليه للقضاء، فإن لإلحسان تأثًريا يف طبع اإلنسان، 
والقلوب جمبولة على حب من أحسن إليها، فرمبا مالت نفسـه إىل  
املهدى إليه ميالً يؤثر امليل عن احلق عند عروض املخاصـمة بـني   

ملهدي وبني غريه، والقاضي ال يشعر بذلك، ويظن أنه مل خيرج عن ا
الصواب؛ بسبب ما قد زرعه اإلحسان يف قلبه، والرشوة ال تفعـل  

                              
 ٤/٣٩٢واملنهاج ومغين احملتاج  ١٦/٢٨٧واحلاوي الكبري  ٧/١٠بدائع الصنائع  )١(

  .١٤/٥٩واملغين 
  .١٤/٥٩املغين  )٢(



  
  ٤٠  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  .)١(»زيادة على هذا
  .)٢(يكره قبوهلا، وإليه ذهب الصنعاين : القول الثاين

مثل هذه هدية تنفي التهمة بالرشوة، فلم : وميكن االستدالل له
  .حترم

الراجح القول األول، حترمي قبول هذه اهلدية؛ لقـوة  : حالترجي
دليله، وألن احلاجة للمهدي عند املوظف قد حتـدث مسـتقبالً،   

  .واألحاديث الواردة يف النهي عن هدايا العمال عامة
اهلدية للموظف ممن مل يكن يهدي له قبل توليته : اهلدية اخلامسة

  .ملتعلقة بوظيفتهالوظيفة، وبذهلا للموظف بعد إهنائه حاجته ا
  : اختلف الفقهاء يف قبول املوظف هذه اهلدية، على قولني

يكره للموظف قبول هذه اهلدية وال حيرم، وإليه : القول األول
  .)٣(ذهب احلنفية 
هذه اهلدية ليست كالرشوة؛ ألهنا تبذل بعد إهنـاء  : واستدلوا

  .وإمنا كرهت؛ خوف الشبهة )٤(احلاجة، والرشوة متقدمة عليها 
هذه اهلدية إن كانت على فعل مجيل من املوظف، : القول الثاين

أما إن مل يكن واجًبا عليه، . فإن كان واجًبا عليه، حرم عليه قبوهلا
                              

  .١٠/٢٦١نيل األوطار  )١(
  .٤/١٤٠حاشية الدسوقي : وينظر ٤/٢٥٠سبل السالم  )٢(
  .١٤/٦٠واملغين  ٧/٢٧٢فتح القدير : ينظر )٣(
  .٧/٢٧٢فتح القدير : ينظر )٤(



  

  ٤١  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

أو كانت اهلدية لغري سبب منه، كره له قبوهلا، غال أن يكافئ عليها 
  .)١(مبثلها، وإليه ذهب الشافعية 

اجلميل؛ يصري مكتسًبا املوظف إن كان متربًعا بفعله : واستدلوا
هذه اهلدية مبجاملته، ومعتاًضا على جاهه، ومها بالوظيفة، فال حتل 

وإن كان فعل اجلميل مما جيـب عليـه    –بال كراهة  –هبما اهلدية 
  .)٢(بوظيفته، ففي اهلدية هتمة اعتياضه على أدائه احلق الواجب عليه 

ه مـن سـد   الراجح القول الثاين؛ لقوة دليله، وملا في: الترجيح
ذريعة االكتساب بالوظيفة، ودرء شبهة التهمة بالرشوة، ولعمـوم  

  .أحاديث النهي عن هدايا العمال
  :اهلدايا املباح بذهلا للموظف، وقبوله هلا: القسم الثالث

األفضل للموظف عدم قبوله هذه اهلدايا ال سـيما يف بلـدة   
  :؛)٣(وظيفته ومن أهلها؛ وذلك بعًدا عن التهمة لدينه وعرضه 

مل خيتلف العلماء يف كراهتها إىل السلطان «: )٤(قال ابن حبيب 
  .)٥(»والقضاة والعمال وجباة األموال

  : وهذه اهلدايا، ست عشرة هدية
                              

  .٢٨٥، ١٦/٢٨٤احلاوي الكبري  )١(
  .٢٨٤، ١٦/٢٨٣املصدر نفسه  )٢(
  .٨/٢٤٤وهناية احملتاج  ١٦/٢٨١احلاوي الكبري  )٣(
أبو مروان عبد امللك بن حبيب األندلسي املالكي، له عدة مؤلفات يف احلديث  )٤(

  .٤/١٥٧واألعالم  ٢/٥١٨هـ تقريب التهذيب ٢٣٩والفقه واألدب، ت
  .١/٢١٥وفتاوى السبكي  ١٠/٨٠الذخرية  )٥(



  
  ٤٢  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  اهلدية لرسول اهللا : اهلدية األوىل
  :؛)١(وهي من خصوصياته  جتوز اهلدية لرسول اهللا 

مـن   اهلـدايا  قبل رسـول اهللا  : فإن قيل«: قال املاوردي
لو أهـدي إيل ذراع  «: املسلمني وغريهم من ملوك األقطار وقال
: قيل عنه ثالثة أجوبـة  )٢(»لقبلت، ولو دعيت إىل كراع ألجبت

النَّبِـيُّ  : أن اهللا تعاىل قد ميزه عن اخللق؛ فقال سـبحانه : أحدها
] ٦: حـزاب األ[ أَْولَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن أَْنفُِسهِْم َوأَْزَواُجُه أُمََّهاُتُهْم

 إنـه  : والثالث... كان يكافئ على اهلدايا  إنه : والثاين... 
بعيد عن امليل، منزه عن الظنة، ظاهر العصمة، فـامتنع أن يقـاس   

  .)٣(»بغريه
املنـة  ... أوجب الفـرق   إن عظم منصبه «: وقال القرايف

على الداعي، جزًما، واألمر فينا بالعكس، إمنا ندعى؛  لرسول اهللا 
  .)٤(»فحصل الفرق ون املنة علينا، وذلك هوان بنا، وعز به لتك

يف ذلك كغـريه؛ ألنـه    وليس النيب «: وقال ابن عبد الرب
يكون ... خمصوص مبا أفاء اهللا عليه من غري قتال من أموال الكفار 

له دون سائر الناس، ومن بعده من األئمة حكمه يف ذلك خـالف  
املسلمني بإمجاع من العلماء؛ حكمه، ال يكون له خاصة دون سائر 

                              
  .٥/٣٧٢والدر املختار  ٨٢، ١٠/٨١الذخرية  )١(
  .٥١٧٨: البخاري )٢(
) ظاهر(بالطاء، ولعل الصواب ) العصمة طاهر(، وفيه ١٦/٢٨٢احلاوي الكبري  )٣(

  .كما أثبته. بالظاء
  .١٠/٨٢خرية الذ )٤(



  

  ٤٣  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  .)١(»ألهنا يفء ملن مسى اهللا يف آيات الفيء
إذا بعث ملك العدو إىل أمري اجلنـد  «: وقال حممد بن احلسن

؛ ألنه ما أهدي ...هبدية، فال بأس أن يقبلها، ويصري فيئًا للمسلمني 
 إليه بعينه بل ملنعته، ومنعته للمسلمني، فكان هذا مبنزلة املال املصاب

من اهلدية؛ فإن  بقوة املسلمني، وهذا خبالف ما كان لرسول اهللا 
َواللَّـُه  : قوته ومنعته مل تكن باملسلمني على ما قـال اهللا تعـاىل  

فلهذا كانـت اهلديـة لـه    ]. ٦٧: املائدة[ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ
  .)٢(»خاصة

 يريد اهلدية للسلطان ممن مل يهد له قبل توليته، وال: اهلدية الثانية
  .منه وظيفة يف الدولة، وال جمازاته على مجيل قام به للمهدي

لكن وإن كافأ السـلطان  . تباح هذه اهلدية؛ ألهنا جلاه السلطنة
أما إن مل يكافئ عليها، فهل يردها أو يقبلـها   )٣(عليها، صارت له 

  . لبيت املال؟ سيأيت يف كيفية التصرف يف اهلدية
  : حلرب للسلطانهدية أهل ا: اهلدية الثالثة

. يباح للسلطان قبول هذه اهلدية؛ ألنه حيل له استباحة أمواهلم
لكن ملن تكون؟ خيتلف باختالف القصد منها، وهو ال خيلو مـن  

  : ثالثة أمور
أن تكون اهلدية ملودة سابقة بني السلطان وبـني  : األمر األول

                              
  .٢٠٠، ١٤/١٩٩االستذكار  )١(
  .١٢٣٨، ٤/١٢٣٧شرح كتاب السري الكبري  )٢(
  .١٦/٢٨٤احلاوي الكبري  )٣(



  
  ٤٤  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  . املهدي، وليست لكونه سلطاًنا، فاهلدية تكون للسلطان
أن تكون ألجل سلطانه، فاهلدية لبيت املال؛ ألن : الثاين األمر

  .سلطانه باملسلمني فكانوا أحق هبا
أن تكون اهلدية حلاجة، فإن كان السلطان يقدر : األمر الثالث

عليها بغري سلطانه فهو أحق هبا، وإال فالبيت مال املسـلمني؛ ألن  
  .)١(سلطانه هبم، فكانوا أحق هبا 

ة األعداء احملاربني ألمري جيش حمـاربيهم أو  هدي: اهلدية الرابعة
  . ألحد عسكره

تباح هذه اهلدية ملن أهديت إليه؛ ألنه يباح يف حالة احلرب أن 
لكن إن أهديت ألمري اجلنـد،  . يستويل على أموال األعداء احملاربني

فهي غنيمة لسائر اجلند أو فيئًا للمسلمني؛ ألن قوة هذا األمري هبـم  
  .)٢(وليس بنفسه 

وإن أهديت ألحد اجلند، فهي له؛ ألن اهلدية ملثلـه ال تكـون   
وإن كانت لذلك، فقـوة  . على وجه اخلوف منه أو طلب الرفق به

  .)٣(اجلندي بنفسه ال بغريه، فكانت اهلدية له 
اهلدية للموظف ممن ال حاجة له عند املوظـف  : اهلدية اخلامسة

يهدي لـه قبـل    تتعلق بوظيفته، ومل يقصد هبا استمالة قلبه، وكان
توليته الوظيفة؛ لقرابة وحنوها، ومل تزد اهلدية بعد الوظيفـة فـوق   

                              
  .١٦/٢٨٢املصدر نفسه  )١(
  .٣٤٨والقواعد ص ١٤/٥٨واملغين  ٤/١٢٣٧شرح كتاب السري الكبري  )٢(
  .٤/١٢٣٨شرح كتاب السري الكبري  )٣(



  

  ٤٥  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  : املعتاد إال بزيادة مال املهدي
تباح هذه اهلدية؛ النتفاء االهتام فيها بالرشوة، ولعدم اجملـازات  

وملا روي أن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه كـان   )١(هبا على عمل 
نه لبًنا فيقبله، حىت اقترض زيد يهدي لعمر بن اخلطاب رضي اهللا ع

مل رددته؟ : ماالً من بيت املال، وأهدى اللنب، فرده عمر، فقال زيد
ال حاجـة يل  : ألنك اقترضت من بيت املال ماالً، فقال زيد: فقال

  .)٢(، فرد املال، وأهدى اللنب، فقبلهيف مال يقطع الوصلة بيين وبينك
اهللا عنه حني كان  فعمر رضي اهللا عنه رد اللنب على زيد رضي

لزيد حاجة عنده، مع أن زيًدا كان قبل ذلك يهديه إليه، ومل ينكر 
زيد على عمر رده هلديته، ومل يرد عمر هدية زيد بعـد إرجاعـه   

  . املال، فدل على جواز هذه اهلدية
وعند الشـافعية   )٣(يكره قبول هذه اهلدية : وعند املالكية وجه

  .)٤(دية ال حيل للموظف قبول هذه اهل: وجه
وذلك خشية أن حتدث للمهدي حاجة ينسب هبا املوظف إىل 

  .)١(املمايلة للمهدي 
وميكن الرد على هذا الوجه، مبا استدل به للقول األول، ومـا  

                              
 ١٠/٨٠والذخرية  ٣٧٥، ٥/٣٧٤تار ورد املختار والدر املخ ٧/٢٧٢فتح القدير  )١(

  .٥٩، ١٤/٥٨واملغين  ٤/٢٩٢ومغين احملتاج  ٢٤٣، ٨/٢٤٢وهناية احملتاج 
  . ، ومل أعثر عليه فيما اطلعت عليه من كتب اآلثار١٦/٢٨٣احلاوي الكبري  )٢(
  .١٠/٨٠الذخرية  )٣(
  .١٦/٢٨٦احلاوي الكبري  )٤(
  .١٦/٢٨٦ واحلاوي الكبري ١٠/٨٠الذخرية  )١(



  
  ٤٦  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  . سيأيت يف دليل القول بإباحة اهلدية السادسة
اهلدية للموظف ممن ال ُيقبل له حكمه لو كان : اهلدية السادسة
من ذي رمحه احملرم كأخيه، ومل يكـن يهـدي   قاضًيا كولده، أو 

  .للموظف قبل توليته الوظيفة، وال حاجة له عند املوظف
تباح هذه اهلدية؛ لعدم دخول الظنة هبا؛ للشدة الداخلة واملنافية 
بني املوظف واملهدي؛ جلمع الرحم من احلرمة يف ميل قلبه أكثر من 

  .)١(حرمة اهلدية 
ظف من صاحب اهلدية السادسـة،  اهلدية للمو: اهلدية السابعة

  .لكن له حاجة عند املوظف تتعلق بوظيفته
  : اختلف الفقهاء يف قبول املوظف هذه اهلدية، على قولني

ال يباح للموظف قبوهلا، وإليه ذهب احلنفيـة يف  : القول األول
  .)٢(قول 

هذه هدية تلحق التهمة؛ بطلب املهدي ميل املوظف : واستدلوا
  .)١(تعلقة بوظيفته إليه يف حاجته امل
يباح للموظف قبول هذه اهلدية، وإليـه ذهـب   : القول الثاين
  .)٤(والشافعية  )٣(واملالكية  )٢(احلنفية يف قول 

                              
ومغين احملتاج  ١٠/٨٠والذخرية  ٧/٩وبدائع الصنائع  ٧/٢٧١اهلداية وفتح القدير  )١(
٤/٣٩٢.  
  .٧/٩وبدائع الصنائع  ٢٧٢، ٧/٢٧١فتح القدير  )٢(
  .٧/٩بدائع الصنائع  )١(
  .٢٧٢، ٧/٢٧١اهلداية وفتح القدير  )٢(



  

  ٤٧  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

هذه اهلدية ال تدخل هبا الظنة على املوظف؛ للشدة : واستدلوا
الداخلة واملنافية بينه وبني املهدي؛ جلمع الرحم من احلرمة يف ميـل  

  .)٣(رمة اهلدية، فهي لصلة الرحم بينهما القلب أكثر من ح
الراجح، القول األول عـدم إباحـة هـذه اهلديـة     : الترجيح

وملا تقدم يف هدايا القسم الثاين مـن  . للموظف؛ وذلك لقوة دليله
كالم الغزايل يف األوىل منها، والشوكاين يف الرابعـة، وألن هـذه   

قبل أن تكون اهلدية لو كانت لصلة الرحم، لقدمت قبل الوظيفة، و
حاجة عنده، ومجع الرحم من احلرمة أكثر من اهلدية، هذا صحيح 

نعم لو كـان  . لو سلمت الذمم من امليل بغري احلق ملن أحسن إليها
هذا القريب ال يهدي للموظف قبل توليته؛ لكونه فقًريا، مث استغىن 

  .)٤(بعد ذلك فأهدى، ألبيحت هديته كما تقدم 
  : املأذون هبا للموظف من ويل األمراهلدية : اهلدية الثامنة

قبول اهلديـة، فإنـه يبـاح لـه     إذا أذن ويل األمر للموظف ب
  .)١(أخذها

  :ويدل على هذا، دليالن
 بعثين رسول اهللا : عن معاذ رضي اهللا عنه قال: الدليل األول

=                                
  .١٠/٨٠الذخرية  )١(
  .٤/٣٩٢مغين احملتاج  )٢(
  .٤/٣٩٢ومغين احملتاج  ١٠/٨٠الذخرية  ٥/٣٧٤ رد احملتار )٣(
  . يف اهلدية الثانية من هدايا القسم الثاين )٤(
  .١٣/١٦٧فتح الباري  )١(



  
  ٤٨  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

أتدري مل بعثت إليك؟ ال تصينب شيئًا بغري إذين؛ «: إىل اليمن فقال
  .)١(»فإنه غلول

هلدية للموظف تكون غلوالً إن كان بغري إذن اإلمام، أما إن فا
  .كانت بإذنه فليست غلوالً، بل مباحة

أنه قدم من اليمن فرأى : عن معاذ رضي اهللا عنه: الدليل الثاين
أصـبتهم يف  : ما هؤالء؟ قال: عمر رضي اهللا عنه عنده غلماًنا قال

وأكرمـت  أهدوا إيل، : من أي وجه؟ قال: قال عمر. وجهي هذا
مـا ذكـري أليب   : أذكرهتم أليب بكر؟ فقال معاذ: فقال عمر. هبم
ونام معاذ فرأى كأنه على شفري النار، وعمر آخذ حبجزته من . بكر

ورائه؛ أن يقع يف النار ففزع معاذ، فذكره أليب بكر رضي اهللا عنه 
  .)٢(هذا حني حل وطاب : فقال عمر. فسوغه له أبو بكر

ر على معاذ رضي اهللا عنه عدم إخباره فعمر رضي اهللا عنه أنك
أبا بكر رضي اهللا عنه هبداياه اليت جاءته أثناء عمله يف اليمن، وأبـو  
بكر سوغها ملعاذ حني أخربه هبا، فدل على جواز اهلديـة للعامـل   

  .بإذن اإلمام
اهلدايا اليت يقدمها للموظف أصـحاب  : ويدخل يف هذه اهلدية

له فيها رئيسه يف العمل، وكان احلاجات على سبيل إكرامه، وأذن 
                              

وسكت عنه ابن حجر يف فتح  ١٣٣٦): حديث حسن غريب: (الترمذي وقال )١(
  .١٣/١٦٧الباري 

وإمنا يف وعزاه إىل مسند أمحد، ومل أعثر عليه يف  ٢١٤، ١/٢١٣فتاوى السبكي  )٢(
  .٣/٥٨٨الطبقات الكربى 



  

  ٤٩  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

رئيسه مأذوًنا له بذلك ممن واله هذه الرئاسة، أو أعطاه صالحية مبا 
يراه من مصلحة العمل، ورأى هذا الرئيس أن من مصلحة العمـل  
اإلذن للموظف بأخذ هذه اهلدية؛ مكافأة له على جهوده يف خدمة 

اهللا تعـاىل  و. العمل، وأمانته واحترامه ألنظمة العمل وللمـراجعني 
  .أعلم

  اهلدية للموظف من األعلى منه يف وظيفته: اهلدية التاسعة
هذه اهلدية يباح بذهلا من األعلـى مـن املوظـف كرئيسـه     

أن تكون معتادة : والسلطان، ويباح للموظف قبوهلا، لكن بشرطني
  .)١(ملثل املوظف، وأن ال يتغري قبل املوظف عن التصميم عن احلق 

همة بالرشوة؛ حيث إن مراعـاة املوظـف   وذلك؛ النتفاء الت
لألعلى منه يف وظيفته أو للسلطان، ال تكون هبديتهم إليـه، بـل   

  .)٢(باملركز والقوة املستمدة من نفوذ مراكزهم 
وبه يتبني جواز اهلـدايا الـيت تقـدمها الـدوائر احلكوميـة      

  .واملؤسسات لبعض موظفيها
تغـيري تـاريخ    اهلدايا للموظفني ممن أعلى منهم مقابل: تنبيه

  .صالحية املنتجات وحنوها
اهلدايا للموظفني ممن أعلى منهم، إمنا تباح إذا مل تكن مقابـل  

وبه يتضح . عمل حمرم، فإن كان يف مقابله، مل حيل بذهلا وال قبوهلا
                              

  .٨/٢٤٣هناية احملتاج  )١(
  .٧٦وجرمية الرشوة يف الشريعة ص ٥/٣٧٤رد احملتار  )٢(



  
  ٥٠  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

حترمي اهلدايا املقدمة للموظفني من مسئوليهم يف احملالت التجاريـة  
مهم بتغيري تاريخ صـالحية  واملؤسسات اخلاصة وحنوها؛ مقابل قيا

املنتجات، أو تغيري أمساء شركات التصنيع، أو بترويج أدويـة، أو  
طلب حتاليل وحنوها ال حيتاج إليها املرضى بل قد تضرهم، فهـذه  
األعمال حمرمة، واهلدايا عليها من الرشوة احملرمة؛ ألهنا مقابل عمل 

  .تعاىل أعلمواهللا . حمرم، ومن قبيل التعاون على اإلمث والعدوان
  اهلدية للموظف بعد تركه الوظيفة: اهلدية العاشرة

إذا ترك املوظف وظيفته، النتهاء فترهتا، أو استقالته منـها، مث  
. قدمت له هدايا من إدارة عمله أو غريها، أفراًدا كانوا أو جهـات 

؛ وذلك حلديث ابن اللتبية رضي اهللا عنه )١(فإنه يباح بذهلا وقبوهلا 
فهال جلس يف بيت أبيه وأمه، فينظـر  «: اهللا  من قول رسول

  .)٢(»أيهدى له
أن املوظف إذا ترك العمل، يكون قد جلس يف بيـت  : ووجه 

  .)١(أبيه وأمه، فإذا أهدي إليه حينئذ؛ جازت؛ النتفاء الريبة بالرشوة 
تباح اهلدايا اليت تقـدم لـبعض املـوظفني عنـد     : وعلى هذا

  . واهللا تعاىل أعلم. هلم يف عملهم تقاعدهم، ولو كانت من املراجعني
اهلدية على وجه إكرام العلم والصـالح،  : اهلدية احلادية عشرة

                              
  .٢/١٥٤إحياء علوم الدين  )١(
  . صحيح، وتقدم )٢(
و  ٥/٢٢١وفتح الباري  ٥/٣٧٤رد احملتار : وينظر ٢/١٥٤إحياء علوم الدين  )١(

١٣/١٦٧.  



  

  ٥١  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

املقدمة للمفيت والواعظ وإمام املسجد واملعلم الذي ال عالقـة لـه   
  باختبار الطالب ودرجاته

؛ النتفاء الريبة بالرشوة؛ بانتفاء )١(هذه اهلدية يباح بذهلا وقبوهلا 
ألن احلامل لإلهداء إىل هؤالء معىن خاص فيهم، هو  ما يدعو إليها؛

إكرام العلم أو الصالح الذي اتصفوا به، وألن هـؤالء ال يرجـى   
وال يطلب منهم احلكم بإبطال  )٢(منهم جاه وال عون على خصم 

حق، أو إحقاق باطل؛ لعدم أهلية اإللزام فيهم؛ فليس هلم أمـر يف  
م، أو قهر وتسلط علـى  احلكم يف خصومة، أو سلطة يف تنفيذ حك

  .)٣(من دوهنم، أو يف تقدير املقدرات من زكاة وأرش جناية 
فإن كانت اهلدية للمفيت وحنوه ليست على وجه اإلكرام، وإمنا 
جلاه الوظيفة، أو حلثهم على القيام بعملهم، أو لتحقيق شيء منهي 

علم عنه، حاالً أو مستقبالً، فإهنا تدخل يف اهلدايا املنهي عنها، فإن 
  .)١(املهدي إليه هبذا القصد، مل جيز له قبوهلا 

اهلدية للمفيت والواعظ واملعلم يف املسجد املوظفني مـن  : تنبيه
  قبل ويل األمر أو غريه

                              
 ٣١٧، ٦/٣٠١وكشاف القناع  ٤/٣٩٣ين احملتاج ومغ ٥/٣٧٣رد احملتار  )١(

وشرح النووي على صحيح مسلم  ٤/١٢٣٩شرح كتاب السري الكبري : وينظر
، ٧٤وجرمية الرشوة يف الشريعة اإلسالمية ص ٦/١٢١ومواهب اجلليل  ١٢/٢١٩
٧٥.  

  .٤/١٤٠الشرح الكبري  )٢(
  .٤/٣٩٣ومغين احملتاج  ٥/٣٧٣رد احملتار  )٣(
  .٤/٢٣٢وإعالم املوقعني  ٦/١٢١ومواهب اجلليل  ٥/٣٧٣رد احملتار  )١(



  
  ٥٢  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

من وظفته الدولة أو غريها من املفتني والـواعظني واملعلمـني   
الذين ليس هلم عالقة بدرجات الطالب وجناحهم كاملدرسـني يف  

ني وحنومها من املساجد، ال يشملهم النهي عن اهلدايا احلرمني الشريف
؛ ألن العلماء أطلقوا إباحة اإلهداء )١(»من استعملناه«: يف حديث

وألن العلة يف منـع   )٢(إىل هؤالء، دون تقييده مبن مل توظفه الدولة 
اإلهداء للموظف؛ ذات الوظيفة، وخشية التهمة بالرشوة، وهـؤالء  

. تقدم يف الدليل للهدية احلادية عشرة يهدي إليهم ليس لذلك كما
  .واهللا تعاىل أعلم

فإن عملوا أن هذه اهلدايا إمنا هي إلكرامهم؛ إجـالالً للعلـم   
؛ ألن باذهلا يتقـرب هبـا إىل اهللا   )٣(والصالح، فاألفضل هلم قبوهلا 

أما إن علموا أهنا ليست . تعاىل، ويف قبوهلا تعاون على الرب والتقوى
ما حيصل منهم من عمل، فاألفضل هلـم عـدم    لذلك وإمنا مقابل

قبوهلا؛ وذلك لتكون أعماهلم خالصة لوجه اهللا تعاىل، ولدفع الريبة 
  .واهللا تعاىل أعلم. عن أعراضهم وكسبهم
ضيافة املوظف املسـافر اجملتـاز يف بلـد    : اهلدية الثانية عشرة

وظيفته، ممن ال حاجة له عند املوظف تتعلق بوظيفتـه، أو كـان   
  .ف قد أهنى حاجة مضيفهاملوظ

  .)١(جيوز بذهلا، وقبوهلا : هذه الضيافة
                              

  . جزء من حديث صحيح تقدم خترجيه )١(
  .٤/٣٩٣ومغين احملتاج  ٥/٣٧٣رد احملتار : ينظر )٢(
  .٤/٣٩٣ومغين احملتاج  ٢٤٤، ٨/٢٤٣وهناية احملتاج  ٥/٣٧٣حاشية رد احملتار  )٣(
  .١٦/٢٨٧احلاوي الكبري  )١(



  

  ٥٣  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

الضيوف يستوون يف هذه الضـيافة،  : وميكن االستدالل هلذه
فليس فيها جمازاة للموظف على حاجة للمضـيف قضـاها جبهـة    
وظيفته، والنتفاء االهتام بالرشوة؛ لكون هذه الضيافة إمـا لعـدم   

  . ائهااحلاجة يف وظيفة العامل، أو بعد إهن
  نزول املوظف املسافر ضيفًا يف غري بلده : اهلدية الثالثة عشرة

يباح للموظف قبول هذه الضيافة إن كان عابر سبيل يف هـذه  
  .)١(البلدة، ويكره إن كان مقيًما فيها 

إباحتها إن كان املوظف عابًرا؛ بانتفاء : وميكن االستدالل هلذا
الرشوة؛ ألنه صار يف حق الضيافة كسائر املسلمني العابرين، التهمة ب

فال منة فيها، وال سبيل هبا للتهمة بالرشوة؛ من وجود احلاجـة أو  
  . بلد الوظيفة

أما كراهيتها للمقيم؛ فلعدم األحقية له يف الضـيافة حينئـذ،   
  . وخلشية حدوث حاجة للمضيف تتعلق بالوظيفة

للموظف من غري أهل بلد الوظيفة، اهلدية : اهلدية الرابعة عشرة
ويرسلها املهدي إىل بلد الوظيفة، وليس للمهـدي حاجـة عنـد    

  . املوظف تتعلق بالوظيفة
  :للشافعية ي قبول املوظف هذه اهلدية وجهان

  .)١(احلرمة : أوجههما
                              

  .املصدر نفسه )١(
  .٨/٢٤٣ة احملتاج هناي )١(



  
  ٥٤  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

أنه خيشى أن حتدث حاجة للمهـدي،  : وميكن االستدالل هلا
  .فتكون هذه اهلدية من الرشوة

  .)١(جيوز قبوهلا، واألوىل عدم قبوهلا : لثاينالوجه ا
وهذا هو األرجح؛ ألن األصل يف اهلدية اإلباحة، وليست هذه 
من اهلدايا املمنوع منها املوظف؛ خشية التهمة بالرشوة، أو اجملازاة 

  .واهللا تعاىل أعلم. على عمل واجب
اهلدية للموظف يف غري بلد الوظيفة، من : اهلدية اخلامسة عشرة

  .ل بلده أو غريهمأه
يباح للموظف قبوهلا ما مل يشعر أهنا مقدمة حلاجة : هذه اهلدية

  .)٢(يف وظيفته 
  .وذلك؛ لدخوهلا يف عموم إباحة اهلدية، وعدم ما مينعها

؛ خشية أن تكون ألجل الوظيفـة،  )١(لكن تنزهه عنها، أوىل 
  .وهي مما ال جيوز التكسب هبا

يفته، فيحرم عليه قبوهلـا؛  أما إن شعر أهنا قدمت حلاجة يف وظ
  .كما تقدم

اهلدية للموظف من زميله يف عمله الذي : اهلدية السادسة عشرة
تعرف عليه فيه، أو ُمراجع يف العمل صارت بينهما صداقة؛ لكثـرة  

                              
  .٧/٢٧١فتح القدير : ينظر )١(
  .٨/٢٤٣وهناية احملتاج  ١٦/٢٨٦احلاوي الكبري  )٢(
  .٢٨٧، ١٦/٢٨٦احلاوي الكبري  )١(



  

  ٥٥  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  .مراجعته
حتصل أحياًنا ألفة بني موظف وزميله يف العمل، أو بينه وبـني  

ما، فيبـذل الزميـل أو   مراجع له، وذلك حلسن التعامل املباح بينه
املراجع هدية هلذا املوظف؛ حتبًبا وتودًدا إليه وإكراًما له، ال بقصـد  

  . الوظيفة، وليس للمهدي عند املوظف حاجة تتعلق بالوظيفة
  .)١(أرجو أن يكون بذهلا وقبوهلا مباحني : وهذه اهلدية

وذلك؛ لعدم التهمة فيها بالرشوة، وألن هذا املوظف لو تـرك  
لن تذهب صداقته مع هذين الصديقني، وألن حسن تعامل وظيفته، 

وكسبه اهلدية  –ومن لوازمه األمانة يف العمل  –املوظف، ُخلٌق له 
كان خبلقه ال بالوظيفة، ولو كان بالوظيفة ألهـدي لغـريه مـن    
املوظفني الذين ال حيسنون التعامل مع اآلخرين وال إحداث الصداقة 

  . واهللا تعاىل أعلم. معهم

                              
  .٢/١٥٣إحياء علوم الدين : ينظر )١(



  
  ٥٦  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  حكم اهلدية إىل جهة عمل املوظف :رع الثالثالف
اهلدايا ال يقتصر تقدميها على املوظفني، بل تقـدم أحياًنـا إىل   

  : وجهات العمل، قسمان. جهات عملهم
جهة عمل ليست للدولة، وال ارتباط هلا بعمـل  : القسم األول

  الدولة
هذه اجلهة كاملؤسسات واحملالت التجارية اليت ال ارتباط هلـا  

  . مل للدولةبأي ع
جيوز بذهلا، وجيوز للمسئول عن هـذه  : واهلدية هلذه اجلهات

  .اجلهات قبوهلا
وذلك؛ ألن األصل إباحة اهلدية، سواء أقصـد هبـا مطلـق    

  .اإلكرام، أم املعاوضة بإعالن ملنتج للمهدي أو نوع عمله ونشاطه
لكن جواز هذه اهلدية مرتبط مبا إذا مل يقصد هبا املهدي ميـل  

فيحرم عليه البذل، وحيرم عليهم . هة إليه لإلضرار بغريهأصحاب اجل
القبول إذا علموا بقصده؛ ألهنا أصبحت وسيلة إضرار بالغري، وهو 

  .منهي عنه؛ للنهي عن التعاون على اإلمث والعدوان
جهة عمل للدولة، أو هلا ارتباط بعمـل متعلـق   : القسم الثاين

  بالدولة 
ر احلكومية واملؤسسـات  هذا القسم من اجلهات يشمل الدوائ

اخلاصة املرتبطة باحلقوق العامة كمكاتـب التقـارير الطبيـة يف    
املستشفيات اخلاصة، ومكاتب احملاماة واحملاسـبني القـانونيني، أو   



  

  ٥٧  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

املؤسسات املرتبطة مبشاريع مالية للدولة كشـركات ومؤسسـات   
  . املقاولة، واحملالت التجارية اليت تتعامل مع الدولة

ا القسم من اجلهات، ال خيلو قصد مهديها من أحد واهلدية هلذ
  : أمرين

أن يقصد هبديته ميل قلـوب مـوظفي اجلهـة؛    : األمر األول
  .لتسهيل أعماله اليت فيها، حاالً أو مستقبالً

إما أن تكون أعماله هذه نظامية، لكن موظفو اجلهـة  : فحينئذ
  .ال ينجزوهنا إال ببذله هدية لدائرهتم ال ألنفسهم

جيوز للمهدي بذهلا، وحيرم على موظفي اجلهـة  : هلديةفهذه ا
  .قبوهلا

وذلك؛ ألهنم ال ميلكون طلب العوض على عملهم؛ فأعمـال  
  .)١(وتقدم . اجلهة التابعني هلا ال عوض عليها

وإما أن تكون أعمال املهدي هلذه اجلهة غـري نظاميـة، وأراد   
دموه على هبديته أن يغض موظفوها الطرف عنه فيها، أو أراد أن يق

غريه كما يف مشاريع املقاوالت، أو غري ذلك من املقاصـد غـري   
  . املشروعة

فهذه تعترب رشوة، حيرم على املهدي بذهلا، وحيرم على موظفي 
  .)٢(وتقدم . الدائرة قبوهلا

                              
  . يف القسم األول من اهلدايا للموظفني )١(
م األول من اهلدايا ما تقدم يف القس: وينظر ١٢١احلوافز التجارية التسويقية ص )٢(

  . للموظفني



  
  ٥٨  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

أن يقصد هبديته هذه إكرام اجلهة وجمازاهتا على ما : األمر الثاين
  .قامت به جتاه مهمته

  .جو أن ال يكون بأس يف بذهلا وقبوهلاأر: فهذه اهلدية
وذلك؛ ألهنا ليست مقدمة لذات املوظف، فيخشى عليه اجملازاة 
على عمل واجب عليه، وليس فيها هتمة بالرشوة؛ ألهنا هدية مبذولة 
. بعد العمل وبال شرط، خبالف الرشوة؛ فهي قبل العمل أو بشرط

عامة، فتدخل يف  مث إن ظاهر هذه اهلدية؛ أهنا من قبيل الشكر جلهة
  . عموم األصل يف إباحة اهلدايا

إن هذا قد يئول إىل التهمـة بالرشـوة واملنـة    : وما قد يقال
وحنومها، فهذا بعيد؛ ألن املصلحة عائدة للمجتمع كله، وقد يكون 
منع مثل هذا؛ فيه إغالق ألبواب الشكر للدولة والتعـاون معهـا   

  . واهللا تعاىل أعلم. وحنوها من اجلهات



  

  ٥٩  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  لفصل الثالثا
 التصرف يف اهلدايا للموظفني

من األخالق السامية للموظف الناجح، أنه ال يقبل أي هديـة  
تبذل إليه ألجل وظيفته، وال يتـربم وال يتقـاعس جتـاه عملـه     
ومراجعيه، وال ُيظهر على نفسه وتصرفه ما يشعر املراجعني بأنـه  

  .يرغب يف عوض على عملهم الذي يقوم به
ذا اخللق السيء، وأظهر للناس حبـه للعمـل   وهو إذا جتنب ه

وإخالصه يف قضاء حوائجهم، ظهرت نزاهته يف كسـبه احلـالل   
املبارك الذي يعود عليه يف الدنيا باخلري والربكة يف مالـه وصـحته   
وأهله، ويف اآلخرة بالثواب العظيم، وانتشرت حمبته لدى النـاس،  

حمل ضرب املثل فاكتسب الدعوة الصاحلة، والسمعة الطيبة، وأصبح 
  .يف اخللق الرفيع

لكن سبق أن اهلدايا للموظفني تنقسم من حيث حكمهـا، إىل  
قسم حيرم على املهدي بذهلا، وحيرم علـى املوظـف   : ثالثة أقسام

. وقسم ينهى املوظف عن قبوهلا، وقد يباح للمهدي بـذهلا . قبوهلا
  .وقسم يباح للمهدي بذهلا، ويباح للموظف قبوهلا

فيما يأتيه من تلك اهلدايا، خيتلف باختالف  وتصرف املوظف
  :حكمها، واحلديث عنها يف ثالثة فروع



  
  ٦٠  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  الفرع األول
  تصرف املوظف يف اهلدايا املباح بذهلا له، وقبوله هلا

إذا قبل املوظف اهلدية املباح بذهلا وقبوهلا، فله أن ميتلكها حالالً 
وأقـل   طيًبا، ويسن له مكافأة املهدي إن استطاع؛ كمـا تقـدم،  

املكافأة الدعاء للمهدي كما تقدم، وله أن يردها ملالكها إن عرفه، 
  .)١(أو يضعها يف بيت املال 

فإن علم أن املهدي ممـن  : وعليه أن ينظر يف األصلح من ذلك
فال يردهـا  . يتأذى برد هديته عليه، وقد يورث الرد عداوة بينهما

وإن خشي منتـه   )٢(عليه، بل يكافئه عليها مبثل قيمتها إن استطاع 
  .وحنوها، رد اهلدية، وإال وضعها يف بيت املال

  
  الفرع الثاين 

  تصرف املوظف يف اهلدايا احملرم بذهلا له، وقبوله هلا
  : هذه اهلدايا هلا حالتان

  أن يكون املوظف مل يستلم هذه اهلدية : احلالة األوىل
  : فحينئذ جيب عليه أمران

  .يةعدم قبوله هذه اهلد: األمر األول
                              

  .٨/٢٤٤هناية احملتاج  )١(
  .٥/٣٧٢رد احملتار  )٢(



  

  ٦١  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

باذل اهلدية عن هذا املنكر،  –إن استطاع  –هنيه : األمر الثاين
إما رشوة، وقـد  : وتذكريه بأن هديته هذه ليست مباحة، وإمنا هي

وإما هدية مقابل عمل واجب متعلق . لعن الشارع احلكيم متعاطيها
بالدولة، وهي هدية حمرمة؛ ألنه ال حيل أخذ العوض علـى هـذا   

من الرشوة أو اهلدية احملرمة، وأهنمـا مـن    أهنما: ويذكره. العمل
الفساد يف األرض العائد ضرره على الباذل واآلخذ واجملتمع، وقـد  

  .)١(حرم اهللا تعاىل الفساد يف األرض 
وذلك؛ أن إنكار املنكر واجب، وهذه اهلدية من املنكر، فيجب 

  .النهي عنها
  . أن يكون املوظف أخذ هذه اهلدية: احلالة الثانية

  :ئذ اختلف الفقهاء يف كيفية تصرفه فيها، على قولنيفحين
حيفظها؛ لريدها إىل املهدي، فإن تعـذر ردهـا؛   : القول األول

وإليـه  . لعدم معرفته باملهدي أو بعد مكانه، فيضعها يف بيت املال
  .)٤(واحلنابلة  )٣(والشافعية  )٢(ذهب احلنفية 

بغري حق،  أنه أخذها: واستدلوا لعدم أخذ املوظف هذه اهلدية
  .)٥(فأشبه املأخوذ بعقد فاسد، فال حتل له 

                              
  ).٢٦-٢٢(ما تقدم ص: ينظر )١(
  .٢٧٣، ٧/٢٧٢فتح القدير وشرح العناية  )٢(
  .٤/٣٩٣مغين احملتاج  )٣(
  .١٤/٦٠املغين  )٤(
 ومغين احملتاج ٢٧٣، ٧/٢٧٢فتح القدير والعناية : وينظر ١٤/٦٠واملغين  )٥(
٤/٣٩٢.  



  
  ٦٢  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

كي يردهـا عليـه إذا   : واستدلوا حلفظه هلا إن جهل صاحبها
رهبا، فإن جاء رهبـا أعطاهـا    عرفه؛ ألهنا حينئذ كاللقطة اجملهول

  .)١(إياه
أهنا أهـديت إىل  : واستدلوا لردها يف بيت املال إذا تعذر الرد

نائب عن املسلمني، فكانت اهلـدايا  املوظف بسبب عمله، وهو فيه 
  .)٢(من حيث املعىن هلم وليست له 

ال يردها على باذهلا، وإمنا جيعلها يف بيت مـال  : القول الثاين
وذكره ابن قدامـة احتمـاالً يف    )٣(وإليه ذهب املالكية . املسلمني

  .)٤(مذهب أمحد 
ردهـا  مل يأمر ابن اللُّتيبة رضي اهللا عنه ب أن النيب : واستدلوا

  .، فدل على عدم ردها ملهديها)٥(إىل أرباهبا 
مل يأخذ اهلدايا من ابن اللتبية رضي اهللا  النيب : واعترض عليه

  .)٦(عنه حىت يكون وضعها يف بيت املال 
أذن فيها البن  يسلم هذا، لكن لعل النيب : وميكن الرد عليه
فتبـاح   فتكون مما أذن فيـه ويل األمـر،   )٧(اللتبية رضي اهللا عنه 

                              
  .٢٧٣، ٧/٢٧٢فتح القدير والعناية  )١(
  .٧/٢٧٢املصدر نفسه  )٢(
  .١٣/١٦٧وفتح الباري  ١٢١، ٦/١٢٠مواهب اجلليل : ينظر )٣(
  .١٤/٦٠املغين  )٤(
  .٦٠، ١/٥٩أخبار القضاة : ، وينظر١٣/١٦٧وفتح الباري  ١٤/٦٠املغين  )٥(
  .١٦/٢٨٥احلاوي الكبري  )٦(
  .املصدر نفسه: ينظر )٧(



  

  ٦٣  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  .للموظف كما تقدم
الراجح القول الثاين، توضع اهلدايا يف بيت املال، وال : الترجيح

ترد ألصحاهبا؛ وذلك لقوة دليل هذا القول؛ حيث استدل بـدليل  
  .نقلي وارد يف هدايا العمال غري املباحة

مل يأمر عماله بأن يردوا على املهـدين إلـيهم    وألن النيب 
استعملناه على عمل، فكتمنا خميطًا فمـا  من «: هداياهم، بل قال

مث قال للرجل األسود، من  »فوقه، كان غلوالً يأيت به يوم القيامة
وما «: قال له. يا رسول اهللا، اقبل عين عملك: األنصار، الذي قال

من : وأنا أقوله اآلن«: مسعتك تقول كذا وكذا، قال: قال »لك؟
ثريه، فما أويت منه استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وك

إن املراد بقليله وكثريه، : إال أن يقال )١(»أخذ، وما هني عنه انتهى
  .ما كان متعلقًا بنفس العمل، واهلدية ليست متعلقة به

أنه كان حيصي على عماله : وملا روي عن عمر رضي اهللا عنه
أمواهلم عند استعماله هلم، مث بعد إهنائهم العمل، حيصي أمـواهلم،  

وإمنا مل يأخذ الزائد كلـه؛  . هم ما زاد على رءوس أمواهلمويشاطر
  .)٢(لكونه قد يكون من جتارة وحنوها ال من هدية 

وملا جاء أن عبد اهللا وعبيد اهللا ابين عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
عنهم خرجا يف جيش إىل العراق، فلما قفال، مرَّا على أيب موسـى  

                              
  . صحيح، وتقدم خترجيه يف صفحة اإلهداء )١(
. ، وهذا األثر عن عمر رضي اهللا عنه سكت عنه احلافظ١٠/٨١الذخرية  )٢(

  .٣/١٠٣٠التلخيص احلبري 



  
  ٦٤  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

فرحب هبما وسّهل  –رة وهو أمري بالبص –األشعري رضي اهللا عنه 
بلى، هاهنـا  : مث قال. لو أقدر على أمر أنفعكما به لفعلت: مث قال

مال من مال اهللا، أريد أن أبعث به إىل أمري املؤمنني، فأُسـلفكماه،  
فتبتاعان به متاًعا من متاع العراق، مث تبيعانه باملدينة، فتؤديان رأس 

وددنـا ذلـك   : فقاال .املال إىل أمري املؤمنني، ويكون الربح لكما
فلمـا  . أن يأخذ منهما املـال : ففعل، وكتب إىل عمر بن اخلطاب

أكُلّ اجليش أسلفه : قال. فلما دفعا ذلك إىل عمر. قدما، باعا فأرحبا
ابنـا أمـري   : فقال عمر بن اخلطـاب . ال: مثل ما أسلفكما؟ قاال
ـ . أديا املال ورحبه! املؤمنني، فأسلفكما ا فأما عبد اهللا فسكت، وأم

ما ينبغي لك يا أمري املؤمنني هذا، لو نقص هـذا  : عبيد اهللا، فقال
أدياه، فسكت عبد اهللا، وراجعه : فقال عمر. املال أو هلك لضمناه

لو جعلتـه  : يا أمري املؤمنني: فقال رجل من جلساء عمر. عبيد اهللا
فأخذ عمر رأس املال ونصف . قد جعلته قراًضا: فقال عمر. قراًضا

  .)١(»بد اهللا وعبيد اهللا ابنا عمر، نصف ربح املالرحبه، وأخذ ع
ولكي يكون وضعها يف بيت املال رادًعا لباذهلا وآخذها، وملن 

  .تسول له نفسه مثل فعلهما

                              
  .٣/١٠٢٩التلخيص احلبري : ينظر. ، وإسناده صحيح١٣٨٥: املوطأ )١(



  

  ٦٥  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  الفرع الثالث
  التصرف يف اهلدايا املباح بذهلا للموظف 

 واملنهي هو عن قبوهلا

ألنـه  سبق أن هذا النوع من اهلدايا قد يكون باذهلا معذوًرا؛ 
. إما على وجه احلياء منه؛ لقيامه بعمل مباح لـه : يبذهلا للموظف

وإما استعطافًا له؛ كي يقوم حبق هو له، وهذا قصد قد يعذر بـه،  
  . لكنه ال يبيح للموظف األخذ. فيباح له البذل

وحينئذ خيتلف تصرف املوظف يف هذه اهلدايا باختالف قصد 
  : املهدي من بذهلا للموظف، وله حالتان

  أن يقصد باهلدية إكرام املوظف: احلالة األوىل
  : هذه اهلدية تنقسم إىل قسمني

  .هدية مبذولة للموظف بعد قضائه حاجة املهدي: القسم األول
  : للشافعية فيها وجهان: هذه اهلدية

  .ترد على باذهلا؛ ألهنا هدية فاسدة: الوجه األول
افـأة  جيوز للموظف قبوهلا، وجيـب عليـه مك  : الوجه الثاين

فإن مل يكافئه، وجب . صاحبها بأعلى منها أو مثلها من ماله اخلاص
عليه ردها إىل مهديها، أو دفعها جلهة عمله؛ وال يستأثر هبا املوظف 

  :)١(لنفسه؛ ألهنا بذلت تطوًعا لنائب املسلمني 
                              

  .١٩١، ١٨٥صوحتقيق القضية يف الفرق بني الرشوة واهلدية  ٣/١٥٨احلاوي الكبري ) ١(



  
  ٦٦  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

فكانت تفضـالً عليـه، أو   ... وإن أهدي له «: قال الشافعي
قبلها، وإن قبلها كانت يف الصدقات، شكًرا حلسن يف املعاملة، فال ي

إال أن يكافئه عليه بقدرها عليها، فيسعها أن . ال يسعه عندي غريه
  .)١(»يتموهلا

هدية مبذولة ممن ال حاجة له يف جهـة عمـل   : القسم الثاين
  . املوظف، أو إىل موظف ال عالقة له حباجة املهدي يف جهة عمله

ملوظـف، وهـو   خيتلف التصرف يف هذه اهلدية بـاختالف ا 
  : ضربان

أن يكون املوظف سلطاًنا، وحينئذ إن كانـت  : الضرب األول
اهلدية ممن ال يريد وظيفة يف الدولة، وال جمازاة السلطان على مجيل 

. فهذه هدية جلاه السلطنة، فللسطان قبوهلا، واملكافأة عليها. قام به
  : فإن مل يرد املكافأة عليها، فوجهان

لبيت املال؛ ألن جـاه السـلطنة لكافـة    يقبلها : الوجه األول
  .املسلمني

يردها على املهدي؛ ألن املهدي خص السـلطان  : الوجه الثاين
هبا؛ جلاه السلطنة، وهو باملسلمني، وال جيوز للسلطان أن يسـتأثر  

  .)٢(بشيء وصل إليه جباه املسلمني 
أن يكون املوظف غري سـلطان، فـإن كافـأ    : الضرب الثاين

                              
  .٥٩، ٢/٥٨األم  )١(
  .١٦/٢٨٤احلاوي الكبري  )٢(



  

  ٦٧  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

وإن مل يكافئه عليها، مل . حلت له، وكانت معاوضةمهديها مبثلها، 
لكن هل . تكن رشوة، ومل جيب عليه الرد، وإمنا عّرض نفسه للتهمة

  :يقر ويل األمر املوظف عليها؟ فيه ثالثة أوجه
يقره ويل األمر وال يسترجعها منه؛ ألن الرسول : الوجه األول

 ترجعها منهأقر ابن اللتبية رضي اهللا عنه على اهلدية، ومل يس.  
إال إذا رأى اإلمـام  . ترد لبيت املال؛ ألهنا بسببه: الوجه الثاين

  .اإلذن بأخذها، فيجوز
إن كان للموظف َرَزق، وضعت يف بيت املال، : الوجه الثالث

وإال أذن ويل األمر للموظف بأخذها كلها، أو قدر حاجته ممـا مل  
  .)١(تف به أجرته 

 الرد لبيت املال من سد باب ثانيها؛ ملا يف: وأرجح هذه األوجه
رغبة املوظفني يف اهلدايا إليهم، ولعدم معارضة هذا الوجه لتقريـر  

  .البن اللتبية رضي اهللا عنه النيب 
أن يقصد هبذه اهلدية استعطاف املوظف يف قيامه : احلالة الثانية

بعمل مباح للمهدي أو دفع ظلم عنه، وهي غالًبا تكون قبل إهنـاء  
  .الغرض

هلدية حيرم على املوظف قبوهلا، وينبغي عليـه أن يـبني   هذه ا
أن هذه اهلدية ال حيل له قبوهلا؛ ألن ما يقوم به من عمل، : للمهدي

هو واجب عليه، ومن طبيعة عمله، وأنه سيحقق غرضه يف حـدود  
                              

  .١٦/٢٨٥املصدر نفسه  )١(



  
  ٦٨  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  .ما يستطيعه من نظام العمل
لكن إن كان أخذها، فليتصرف فيها مبا سبق يف اهلدية احملـرم  

  .أخذهابذهلا و



  

  ٦٩  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  اخلامتة 
احلمد هللا تعاىل على توفيقه من شاء فاستنار بطاعته، وحرمانه 
من شاء فتخبط يف معصيته، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله 

  :وصحبه، أما بعد
  :فهذه أهم نتائج هذا البحث، وما اقترحه من توصيات

  : أما نتائجه، فأربع
عن الرشوة واهلدية احملرمة تفترق اهلدية املباحة : النتيجة األوىل
  :بعدة فوارق، أمهها

اهلدية املباحة تكون بال شرط، ويقصد هبا التودد أو اإلكـرام  
. املشروعان، أو اجملازاة على فعل إحسان ال جيب جبهـة الوظيفـة  

واإلسالم رغّب يف بذل هذه اهلدية، ويف قبوهلا واملكافأة عليها، وأهنا 
  .ن أسباب تآلف اجملتمعمن املكاسب الطيبة اهلنيئة، وم

وأما الرشوة فتكون بشرط ويقصد هبا االستعانة على باطـل،  
واهلدية احملرمة تكون إما ألجل الوظيفة، وإما للمجازاة على عمـل  

والرشوة واهلدية احملرمة، مها من املكاسب املنهي . واجب بالوظيفة
واإلسـالم حـرم الرشـوة    . عنها، ومن أكل أموال الناس بالباطل

دية احملرمة، وحذر منهما؛ ملا فيهما من الفساد مبا تسبباه مـن  واهل
  . الظلم والعدوان، وإغاظة القلوب املظلومة

: اهلدايا للموظفني ليست كلها حمرمة، وإمنا فقط: النتيجة الثانية
ما قصد هبا الوصـول لغـرض   : احملرم بذهلا هلم وقبوهلم هلا، وهي



  
  ٧٠  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  .لوظيفةباطل، أو جمازاة على عمل واجب جبهة ا
ما حيرم على املوظف قبوله هلا، وقد يباح بذهلا له، : ومن اهلدايا

املبذولة خوفًا من تقاعس املوظف عن القيام حباجة املهدي، : وهي
  . أو املبذولة حياًء من املوظف بسبب جهده

: ما يباح بذهلا للموظفني وقبوهلم هلا وهي كـثرية : ومن اهلدايا
صدقاء واجلريان الذين يهدون للموظف منها اهلدايا من األقارب واأل

قبل ترشيحه أو توليه الوظيفة، بشرط أن ال تتغري هـداياهم بعـد   
. الوظيفة بزيادة غري مألوفة، وليس هلم عنده حاجة تتعلق بوظيفتـه 

ومنها اهلدية ممن ال أثر هلا يف ميل قلب املوظف كاهلدية مـن ويل  
ن أقاربـه الـذين   األمر ورؤساء املوظف يف العمل، وذوي رمحه م

ومنـها  . يراعى املوظف حرمة رمحهم أشد من مراعاته هـداياهم 
اهلدية للمفيت والواعظ وحنومها؛ إكراًما هلم على علمهم، ال املعلـم  

  .الذي له أثر قي جناح الطالب ودرجاته
إن كانـت  : اهلدايا املبذولة جلهة عمل املوظف: النتيجة الثالثة

 طيب نفس، مل تؤخذ من باذهلا، على سبيل الرشوة، أو بذلت بغري
  .وإن كانت إلكرام اجلهة، جاز قبوهلا

إن كانت مما يباح له : اهلدايا املبذولة للموظف: النتيجة الرابعة
وإن كانت . قبوهلا، فهو الذي ميلكها، ويستحب له أن يكافئ عليها

فالرشوة، ال يقبلها، بل ينهى باذهلـا، فـإن مل   : مما حيرم عليه قبوهلا
: ه وضعها يف بيت مال املسلمني، على القول الراجح، ويف قوليعرف

  .حيفظها لريدها لصاحبها إن أمكنه، وإال وضعها يف بيت املال



  

  ٧١  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

فإن بذلت بغري طيب نفس، ردهـا علـى   : وأما غري الرشوة
  .وإن بذلت بطيب نفس، وضعها يف بيت املال. صاحبها

  : والتوصيات أربع
ث اليت تعتين بتحسني أخـالق  العناية بالبحو: التوصية األوىل

  .الفرد مع اجملتمع، وتبني أحكامها
تثقيف الناس وتذكريهم عرب املنابر ووسـائل  : التوصية الثانية

اإلعالم؛ باحملرم من الرشا واهلدايا للموظفني، والتحذير من خطرمها 
وباهلدايا املباحة للموظفني؛ حىت يعرف الفرق . عليهم وعلى اجملتمع

  .ها واحملرمبني املباح من
إطالع املوظف عند تعيينه، على ما يهمه مـن  : التوصية الثالثة

نظام الدولة يف الرشوة واهلدايا واإلكرامات للموظفني؛ حىت يكون 
  .على بصرية هبا

توجيه املوظفني وتدريبهم علـى أخالقيـات   : التوصية الرابعة
ج وجوب قضاء حوائ: الوظائف؛ لتعم األمانة يف اجملتمع، ومن ذلك

  . الناس بأمانة وإخالص
هذا ما يسره اهللا تعاىل يل مجعه يف اهلدايا للموظفني؛ أحكامها 
وكيفية التصرف فيها، فإن أصبت فبفضل اهللا تعاىل، وإن أخطـت  
فمن نفسي والشيطان، وأعاذين اهللا تعاىل مـن شـرمها، وأسـأله    
سبحانه أن يكفينا حبالله عن حرامه، ويغنينا بفضله عمن سـواه،  

آمني، واحلمد هللا رب العـاملني،  . نعنا مبا رزقنا، ويبارك لنا فيهويق
  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وأصحابه



  
  ٧٢  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  فهرس املصادر واملراجع
  القرآن الكرمي وعلوم

  . املصحف الشريف -١
أبو عبد اهللا حممد بـن أمحـد    –اجلامع ألحكام القرآن  -٢

  .هـ١٣٨٦، ٢هـ ط٦٧١القرطيب ت
أبـو القاسـم الراغـب     –غريب القـرآن   املفردات يف -٣

  . هـ مصطفى البايب١٣٨١هـ ط ٥٠٢األصفهاين ت
  احلديث الشريف وعلومه

حممد ناصر  –إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  -١
  . هـ املكتب اإلسالمي١٣٩٩، ١هـ ط١٤٢٢لباين ت الدين األ
ري ت أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخا –األدب املفرد  -٢
. هـ املطبعة السـلفية ١٣٧٨هـ حتقيق فضل اهللا اجليالين ط ٢٥٦
  . القاهرة
أمحد بن علي بن حجر العسقالين ت  –تقريب التهذيب  -٣
  . هـ دار املعرفة١٣٩٥، ٢ط ٨٥٢
أمحد بن علي بن حجر العسـقالين ت   –التلخيص احلبري  -٤
  . هـ مكتبة نزار الباز مكة املكرمة، الرياض٨٥٢
أبو عبد اهللا حممد بـن أمحـد الـذهيب ت     – التلخيص -٥
  .هـ مطبوع مع املستدرك على الصحيحني للحاكم، وسيأيت٧٤٨



  

  ٧٣  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

جالل الـدين   –اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير  -٦
  . هـ، دار الفكر١٤٠١، ١هـ ط٩١١عبد الرمحن السيوطي ت

أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيـل   –اجلامع املسند الصحيح  -٧
، ١حمـب الـدين، اخلطيـب ط   : هـ حتقيـق ٢٥٦ي ت البخار
  .هـ، املطبعة السلفية ومكتبتها١٤٠٠
حممـد   –سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام  -٨

. حممد البيانوين، ود. هـ تعليق د١١٨٢بن إمساعيل الصنعاين ت 
هـ، جامعة اإلمام حممد بـن  ١٣٩٧ط . خليل إبراهيم مال خاطر

  . رياضسعود اإلسالمية، ال
أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين  –سنن أيب داود  -٩

ـ ١٣٨٩، ١هـ حتقيق الـدعاس، والسـيد ط  ٢٧٥ت  دار . هـ
  . احلديث، بريوت

أبو عيسى حممد بن عيسى الترمذي ت  –سنن الترمذي  -١٠
ط . املكتبة اإلسالمية، تركيا. حتقيق عزت عبيد الدعاس. هـ٢٧٩

  . بدون تاريخ
هـ ٣٨٥علي بن عمر الدارقطين ت  –قطين سنن الدار -١١

هـ دار احملاسـن  ١٣٨٦حتقيق السيد عبد اهللا هاشم مياين املدين ط 
  . القاهرة. للطباعة
أبو حممد احلسني بن مسعود البغـوي ت   –شرح السنة  -١٢
، ٢شعيب األرنـاؤوط، وحممـد الشـاويش ط   : هـ حتقيق٥١٠

  . هـ، املكتب اإلسالمي١٤٠٣



  
  ٧٤  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

أبو زكريا حيىي بن شرف النووي  –شرح صحيح مسلم  -١٣
  .هـ ط بدون تاريخ، املطبعة املصرية ومكتبتها٦٧٦ت 

مسلم بـن احلجـاج القشـريي ت     –صحيح مسلم  -١٤
ـ ١٤٠٠فؤاد عبد الباقي ط : هـ حتقيق٢٦١ رئاسـة إدارة  . هـ

  . البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالسعودية
ود أبو الطيـب حممـد   شرح سنن أيب دا –عون املعبود  -١٥

هـ املكتبة السلفية املدينـة  ١٣٨٨، ٢مشس احلق العظيم آبادي ط
  . املنورة

أمحد بن علي بن  –فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -١٦
هـ حتقيق عبد العزيز بن باز، وحمـب الـدين   ٨٥٢العسقالين ت 

  . املكتبة السلفية. ط بدون تاريخ. اخلطيب، وحممد فؤاد عبد الباقي
نور الدين علي بـن أيب   –جممع الزوائد ومنبع الفوائد  -١٧

هـ، دار الكتاب العـريب،  ١٤٠٢، ٣هـ ط٨٠٧بكر اهليثمي ت 
  .بريوت
أبو عبد اهللا النيسـابوري   –املستدرك على الصحيحني  -١٨

  . هـ ط بدون تاريخ، دار الكتاب العريب٤٠٥احلاكم ت 
هــ حتقيـق   ٢٤١أمحد بن حممد بن حنبل ت: املسند -١٩

  .هـ١٤١٩، ١لسيد أبو املعاطي النوري وزمالئه طا
محد بن إبراهيم بن  –معامل السنن شرح سنن أيب داود  -٢٠

هـ املكتبـة العلميـة   ١٤٠١، ٢هـ ط٣٨٨اخلطاب اخلطايب ت



  

  ٧٥  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  . بريوت
مالـك بـن أنـس     –املوطأ برواية حيىي بن حيىي الليثي  -٢١

هـ ١٣٩٧، ٢هـ إعداد أمحد راتب عرموش ط١٧٩األصبحي ت
  . ر النفائسدا

أبو عبد اهللا حممد بـن   –ميزان االعتدال يف نقد الرجال  -٢٢
هـ دار ١٣٨٢، ١هـ حتقيق علي البجادي ط٧٤٨أمحد الذهيب ت

  . املعرفة
جمد الدين املبارك بن األثري  –النهاية يف غريب احلديث  -٢٣

  .هـ دار الفكر١٣٩٩، ٢هـ ط٦٠٦ت
بـن علـي    حممد –نيل األوطار شرح منتقى األخبار  -٢٤

هـ حتقيق طه سعد ومصـطفى اهلـواري ط   ١٢٥٠الشوكاين ت
  . هـ مكتبة الكليات األزهرية١٣٩٨

  الفقه وقواعده
  : احلنفية
عالء الدين أبو بكر  –بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -٢٥

هــ دار الكتـب   ١٤٠٦، ٢هــ ط ٥٨٧مسعود الكاساين ت
  . الوطنية، بريوت

عبد الغين  –الرشوة واهلدية  حتقيق القضية يف الفرق بني -٢٦
، ١هـ حتقيق حممد عمر بيونـد ط ١١٤٣بن إمساعيل النابلسي ت 

  . هـ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويت١٤٠٢



  
  ٧٦  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

عالء الدين حممد بن  –الدر املختار شرح تنوير األبصار  -٢٧
  . هـ مطبوع مع رد احملتار، وسيأيت١٠٨٨علي احلصكفي ت 

حممد أمني، ابن عابدين ت  –الدر املختار رد احملتار على  -٢٨
  .هـ مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر١٣٨٦، ٢ط. هـ١٢٥٢
حممد بن احلسن الشيباين ت  –شرح كتاب السري الكبري  -٢٩
م شـركة اإلعالنـات   ١٩٧١هـ حتقيق عبد العزيز أمحد ط ١٨٩

  . الشرقية معهد املخطوطات جبامعة الدول العربية
أكمل الدين حممـد البـابريت ت    –اهلداية العناية على  -٣٠
  . هـ مطبوع مع فتح القدير، وسيأيت٧٨٦

كمال الدين حممد بن عبد الواحـد بـن    –فتح القدير  -٣١
  . هـ مصطفى البايب احلليب١٣٨٩، ١هـ ط٦٨١اهلمام ت 
برهان الدين علي املرغناين  –اهلداية شرح بداية املبتدي  -٣٢

  .قدير، وتقدمهـ مطبوع مع شرح فتح ال٥٩٣ت 
  : املالكية
أبو الربكات أمحد بن حممد الدردير ت  –أقرب املسالك  -٣٣
هـ ط بدون تاريخ مطبعة عيسى البايب احلليب مصر، مطبوع ١٢٠١

  . مع حاشية التعلق احلاوي
مشس الدين حممد  –حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  -٣٤

التـراث  هـ ط بدون تاريخ دار إحياء ١٢٣٠عرفة الدسوقي ت 
  . عيسى البايب. العريب



  

  ٧٧  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

حممد بن أمحـد   –حاشية الرهوين على شرح الزرقاين  -٣٥
هـ املطبعة األمريية، تصـوير  ١٣٠٦، ١هـ ط١٢٣٠الرهوين ت 

  . هـ، دار الفكر١٣٩٨
شهاب الدين أمحد بن إدريـس القـرايف ت    –الذخرية  -٣٦
م، دار الغـرب  ١٩٩٤، ١حممد بـو خبـزة ط  : هـ حتقيق٦٣٤

   .اإلسالمي
هـ ١٢٠١أمحد بن حممد الدردير ت  –الشرح الكبري  -٣٧

  .مطبوع حباشية الدسوقي، وتقدم
 –معني احلكام فيما يتردد بني اخلصمني من األحكـام   -٣٨

، ٢هـ ط٨٤٤عالء الدين أبو احلسن علي بن خليل الطرابلسي ت 
  . هـ، مصطفى البايب احلليب١٣٩٣

  : الشافعية
أبو احلسني علي  –يات الدينية األحكام السلطانية والوال -٣٩

هـ تعليق خالد عبد اللطيف العلمـي  ٤٥٠بن حممد املاوردي ت 
  .بريوت. هـ دار الكتاب العريب١٤١٠، ١ط

حممد بن حممد بن حممد الغزايل ت  –إحياء علوم الدين  -٤٠
  . مصطفى البايب احلليب. هـ١٣٥٨هـ ط ٥٠٥

جالل  –فعية األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشا -٤١
هــ مكتبـة   ١٣٧٨هـ ط ٩١١الدين عبد الرمحن السيوطي ت 

  . ومطبعة احلليب وأوالده



  
  ٧٨  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

هـ حتقيـق  ٢٠٤حممد بن إدريس الشافعي ت  –األم  -٤٢
  . هـ، دار املعرفة بريوت لبنان١٣٩٣، ٢حممد زهري النجار ط

أبو الضياء نور الدين علي بن علي  –حاشية الشرباملسي  -٤٣
  . هـ مطبوع مع هناية احملتاج، وسيأيت١٠٨٧الشرباملسي ت 

أبو احلسني علي بن  –احلاوي الكبري شرح خمتصر املزين  -٤٤
هـ حتقيق علي عوض وعادل عبد املوجود ٤٥٠حممد املاوردي ت 

  . هـ دار الكتب العلمية، بريوت١٤١٤، ١ط
أبو احلسني تقي الدين علي بن عبـد   –فتاوى السبكي  -٤٥

هـ، مكتبـة القدسـي،   ١٣٥٦ـ ط ه٧٥٦الكايف السبكي ت 
  . القاهرة
شهاب الدين أمحد بن حجر  –الفتاوى الكربى الفقهية  -٤٦

  . هـ دار الفكر١٤٠٣هـ ط ٩٧٤اهليتمي ت 
هـ ط ٩٧٧حممد الشربيين اخلطيب ت  –مغين احملتاج  -٤٧
هـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللـيب وأوالده،  ١٣٧٧
  .مصر

بو زكريا حيىي بن شرف النووي ت أ –منهاج الطالبني  -٤٨
  . هـ مطبوع مع مغين احملتاج، وتقدم٦٧٦

مشس الدين حممد بـن   –هناية احملتاج إىل شرح املنهاج  -٤٩
  . هـ، املكتبة اإلسالمية١٣٥٨هـ ط ١٠٠٤أمحد الرملي ت 



  

  ٧٩  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  : احلنابلة
أبو يعلى حممد بن احلسني الفـراء   –األحكام السلطانية  -٥٠

هـ مصـطفى  ١٣٨٦، ٢د حامد الفقي طهـ تعليق حمم٤٥٨ت 
  .البايب احلليب وأوالده مصر

مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن قـيم   –إعالم املوقعني  -٥١
م دار ١٩٧٣هـ تعليق طه عبد الرءوف سعد ط ٧٥١اجلوزية ت 

  . اجليل
تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيميـة ت   –احلسبة  -٥٢
هــ مؤسسـة دار   ١٣٧٦، ١هـ حتقيق صالح عـزام ط ٧٢٨
  . الشعب
أبو الفرج عبد الرمحن بن رجب ت  –القواعد الفقهية  -٥٣
هــ مكتبـة   ١٣٩١ ١هـ حتقيق طه عبد الرءوف سعد ط٧٩٥

  . الكليات األزهرية
منصور بـن يـونس    –كشف القناع عن منت اإلقناع  -٥٤

هــ دار  ١٤٠٢هـ حتقيق هالل مصيليحي ط ١٠٥١البهويت ت 
  . الفكر، بريوت

مصطفى بـن سـعد الرحيبـاين     –ب أويل النهى مطال -٥٥
  . هـ املكتب اإلسالمي١٣٨٠هـ ط ١٢٤٣السيوطي ت

موفق الدين أبو حممد بن عبد اهللا بن أمحد بـن   –املغين  -٥٦
عبد الفتـاح  . عبد اهللا التركي، ود. د: هـ حتقيق٦٢٠قدامة ت 



  
  ٨٠  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  . هـ، هجر للطباعة والنشر، القاهرة١٤١٢ ٢احللو ط
إبراهيم بن حممـد بـن    –يف شرح الدليل منار السبيل  -٥٧

  . هـ املكتب اإلسالمي ١٣٩٢، ٣هـ ط١٣٥٣ضويان ت 
  : الفقه العام

عبد الـرحيم بـن   . د –التعيني وأثره يف العقود املالية  -٥٨
إبراهيم السيد اهلاشم حتت الطبع، نشر جامعة اإلمام حممد بن سعود 

  . اإلسالمية
عبد اهللا بـن  . د –مية جرمية الرشوة يف الشريعة اإلسال -٥٩

  . هـ بدون اسم مطبعة١٤٠٣، ٣عبد احملسن املنصور الطريقي ط
يوسـف القرضـاوي   . د –احلالل واحلرام يف اإلسالم  -٦٠

  . هـ، املكتب اإلسالمي١٤٠٠، ١٣ط
خالد بن عبد اهللا املصـلح   –احلوافز التجارية التسويقية  -٦١

  . هـ، دار ابن اجلوزي السعودية١٤٢٠ ١ط
. د –لسياسة الشرعية مصدر تقنني بني النظرية والتطبيق ا -٦٢

هــ دار  ١٤١٠، ١هــ ط ١٤١٧عبد اهللا بن حممد القاضي ت 
  . الكتب اجلامعية احلديثة

عبد العزيز بن باز وحممـد العثـيمني    –فتاوى إسالمية  -٦٣
، ١وعبد اهللا اجلربين مجع وترتيب حممد بن عبد العزيز املسـند ط 

  . هـ، دار الوطن١٤١٥
صاحل بن غـامن  . د.أ –النية وأثرها يف األحكام الشرعية  -٦٤



  

  ٨١  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

  . هـ دار عامل الكتب الرياض١٤١٤، ٢السدالن ط
  اللغة العربية وعلومها

أبو زكريا حيىي بـن شـرف    –هتذيب األمساء واللغات  -٦٥
  .بريوت. هـ ط بدون تاريخ، دار الكتب العلمية٦٧٦النووي ت 
ن حممـد بـن يعقـوب    جمد الـدي  –القاموس احمليط  -٦٦

هـ، مصـطفى البـايب   ١٣٧١، ٢هـ ط٨١٧الفريوزآبادي ت 
  . احلليب، مصر

حممـد بـن أيب بكـر الـرازي ت      –خمتار الصحاح  -٦٧
  . بريوت. هـ، دار الكتاب العريب١٣٧٩، ١هـ، ط٦٦٦

للرافعي أمحـد   –املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري  -٦٨
  . خ املكتبة العلميةهـ ط بدون تاري٧٧٠بن حممد الفيومي ت 

ت : أبو الفضل مجال الدين بن منظـور  –لسان العرب  -٦٩
  . هـ ط بدون تاريخ دار صادر٧١١

. حممد رواس قلعة جـي، ود . د.أ –معجم لغة الفقهاء  -٧٠
  . هـ دار النفائس١٤٠٥، ١حامد صادق قنييب ط

ط بدون تـاريخ،   –املعجم الوسيط جممع اللغة العربية  -٧١
  . لوطنيةمطابع قطر ا

  السري والتاريخ
حممد بن خلف بن حيـان املعـروف    –أخبار القضاة  -٧٢

  . هـ ط بدون تاريخ، عامل الكتب، بريوت٣٠٦بوكيع ت 



  
  ٨٢  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 

أمحد بن حجر العسقالين ت  –اإلصابة يف متييز الصحابة  -٧٣
بدون تاريخ، مكتبة الكليات  ١هـ حتقيق طه حممد الزيين ط٨٥٢

  . األزهرية
هـ ١٣٩٦ري الدين بن حممود الزركلي ت خ –األعالم  -٧٤

  .م دار العلم للماليني٢٠٠٢، ١٥ط
أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الـذهيب   –سري أعالم النبالء  -٧٥

 ٧شعيب األرناؤوط، ومأمون الصاغرجي ط: حتقيق. هـ٧٤٨ت 
  . مؤسسة الرسالة

هـ ٢٣٠حممد بن سعد بن منيع ت  –الطبقات الكربى  -٧٦
  .صادر، بريوت، لبنان ط بدون تاريخ، دار

  اإلدارة 
. د –إدارة املوارد البشرية، املنهج احلديث إلدارة األفراد  -٧٧

  . م١٩٩٣، ١مدين عبد القادر عالقي ط
  املراسيم امللكية السعودية 

يف  ٤٣: املرسوم امللكي باململكة العربية السعودية رقـم  -٧٨
  .هـ٢٩/١١/١٣٧٧

  املشافهات
  . مشافهة. ن األطرمصاحل بن عبد الرمح. د -٧٩



  

  ٨٣  أحكامها وكيفية التصرف فيها.اهلدايا للموظفني 
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