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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

  على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
إىل الروايات فيه رشوة وحدودها قد يستند حتديد مفهوم ال أنوذكرنا ، عا وحكماوكان احلديث حول الرشوة موض

العرف وهو  إىلقد يستند فيه كذلك  وأخريا، حبثه أيضاوكذلك قد يستند فيه اىل اللغة وقد مضى  ،وقد مضى حبث ذلك
   .اآلنحبثنا 

  موضوعي ملفهوم الرشوة -حتقيق تطبيقي
من خالل  ، موضوعاً وحكماًأكثرمسألة او  ٤٠ما يقارب من ، لتحقيق احلال يف كثمرة عملية تطبيقيةووسنتطرق هنا 

  .بإذن اهللا تعاىل اآلتيةللمباحث  كذلك متهيداوإضافة ما ينبغي مما يعد  بأكملهااستثمار املباحث السابقة 
  : ثالث أصناف من املسائل 

رشـوة  ال شك يف كون ال اآلخروالبعض ، مصداق للرشوة إا يف فبعضها ال شك :ةثالث أصنافوهذه املسائل على 
وآخر يف او بني فقيه ، اخلالف إما بني املشهور األشهرفيه  ففيه نوع من اخلفاء او األخريالبعض  وأما، اشملهتموضوعا ال 

   .وسنتعرض هلذه املسائل واحدة واحدة، هورة اليت مل يطرحها املشلاملسأ
  ال فرق بني كون البذل من الشخص او القريب او األجنيب:  األوىلاملسألة 

ان أو ، أي املترافع أو أحد املتخاصمني هو الشخص نفسه ،ضيللقافرق يف صدق الرشوة بني ان يكون الباذل هلا ال 
دقة بدون شك يف هـذه  فان الرشوة صا ؛أجنبياان يكون شخصا أو ، أشبهيكون شخصا ذا صلة به كابنه او عمه او ما 

رشـوة   إافدفع ولده ماال للقاضي ليحكم به فال شك حكما بالباطل  أن يستخرج أرادفلو ان شخصا ، ١الصور الثالث
وهذه فـروع  ، دفع ماال بالباطل للقاضي ليحكم على مظلوم فيسجنه فهي رشوة وبال نقاش أجنبياان شخصا وكذا لو 

  .األوىلثالثة يف املسألة 
ة من ضروريات الدين الرشو حرمةبعض الفقهاء  عدوقد حمرم دون شك  فانهلو ثبت ان شيئا رشوة واما الكلي فانه 

  .٢وإمجاعوروايات  آياتمن  األخرى األدلة إىل إضافة، ما مطلقا او يف اجلملةا
  واجلماعة والدولة ،اجلهة وأالشخص كون الباذل ال فرق يف الصدق العريف بني : ٣املسألة الثانية

فلو بـذل شـخص   ، و دولةال فرق يف صدق الرشوة عرفا وحقيقية بني ان يكون الراشي شخصا او مجاعة او جهة ا
أو سسة او منظمة بذلت ماال لقاض لكي يسمح هلا بالعمـل  مؤ انوكذلك لو  ،فهي رشوة بالباطل ماالً ليحكملقاضي ل

مـن   أخرىلدولة ماال وكذلك لو بذلت دولة ، فهي رشوة –الشرعي القطعي  –رغم خمالفتها للقانون يرفع عنها احلظر 
  .كذلك فاألمراجل باطل 

                                                             
جنبية أو الصلة مع قطع النظر عن سائر البحث يف هذه املسألة هي جهة األقطعنا النظر عن سائر احليثيات األخرى فان احليثية األساسية يف  معوذلك  - ١

رشوة  فاايبذل املال للحاكم للحكم بالباطل  بالباطل بأناملال بإزاء احلكم  البحوث ويتضح ذلك بان نفرض البحث يف املورد املتفق عليه وهو ما كان
 .لكن لو بذهلا األجنيب فهل هي رشوة؟ هذا موطن البحث يف املسألة األوىلوحمرمة 

  وعدد من الفقهاء  العروة والسيد اخلوئيكما ذكر ذلك صاحب  ،رشوة حرمتها من ضروريات الدين اما مطلقا او يف اجلملةفال - ٢
  ونذكر هذه املسألة إشارة وحكمها واضح  - ٣
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  : لثالثةاملسألة ا
   إمجاعياذا كان املبذول له هو القاضي فانه ال شك يف صدق الرشوة وحرمتها وهذا ما 

  دفع املال ملن يرتبط بالقاضي: املسألة الرابعة 
لو دفع الشخص املال ملن يرتبط بالقاضي ال للقاضي نفسه كما لو دفع املال للحاجب او السكرتري او املستشـار او  

كل هـذه املـوارد    إنبالباطل فالظاهر ، كي حيكم يغريه او يهدده او غري ذلك بانلى القاضي وذلك كي يؤثر ع؛ غريه
  .ر او غريه البواب او احلاجب او املستشارشا  :حقيقيا فيقالصدقاً يصدق عليها الرشوة عرفا 

  يف مسار القضاء يقعدفع املال ملن : املسألة اخلامسة
ـ  يـدفع كمن وذلك بنحو ما يف طريق احلكم  وقعدفع ملن  وإمنا، لو دفع املال ولكن ال للقاضي او القريب منه ال امل

على  فيها بنحوٍ يؤثر فيهصياغته القانونية للقضية املترافع  وذلك عرب ،يف حكم القاضي فيلبس عليه احلكمليؤثر للمحامي 
  . ١،٢رشوة عرفا وحقيقة دون ريب فإا ،لنتيجة هي احلكم بالباطللتكون اوعلى فهم القاضي للقضية جمرى احلكم 

   :على قسمني املوظف وإعطاء املال له: املسألة السادسة
؟ ينجز املعاملـة بذل للموظف كي املال الذي ي وهي حكم، )املوظف(يف  وقد ذكر هذه املسألة السيد الوالد يف الفقه

  ،نسية او القضاء او غريه موظف الكمارك او اجل إىلكما لو دفع ماال 
يف دائرة وظيفته مـن   من أجل إجناز عمل يقع فانه لو دفع للموظف ماال، وغريه واجب املوظفبني الوالد وقد فصل 

املوظـف   يقـوم كأن  ،يف دائرة وظيفته وعملهليس له لينجز ما  لو دفع املال، فهو حرام ورشوة، واما واجبه أداءاجل 
  .٣حبرام على رأي السيد الوالد برشوة وال فانه ليس أخرىاو دائرة  آخر لتمشية املعاملة يف قسم

وأما إذا مل يكن العمـل  ، اخذ شيء يف قباله وكان ذلك رشوة مل جيز له عمل املوظف لو كان واجبا إن" :  ٤وعبارته
 أي –انه ليس منـها  جوازه و يف اإلشكالح وهذا ال ينبغي فقد يأخذ ألمر مبا ،ا كان او غريهموظف ،ا على شخصبجوا

  وللكالم تتمة  .انتهى" وكلما كان كذلك جاز اخذ شيء عليه ، حمترم اإلنسانمن  ٥تركالفان الفعل او ، –الرشوة 
 وصى اهللا على حممد واله الطاهرين

                                                             
  ياًويكون احملامي مرتش ،وال موضوعية للقاضي ،إعطاء املال للمحامي علىالرشوة تصدق حىت  ان: واحلاصل - ١
فهذه إجارة عرفا، وبني دفع املال الستخراج قضية باطلة فهو  لقاء وقته وجهده ليستخرج احلق أو حيق حقهيفرق بني دفع األجر للمحامي بد ان  وال - ٢

  .واما لو دفع له ليستخرج القضية سواء أكان احلق له أو عليه، ففيه حبث سيأيت أكل مال بالباطل ورشوة حمرمة
  ف او لغريه سواء كان الدفع للموظ - ٣
 ١٨٦ص / املكاسب احملمرة / الفقه  - ٤
ألخري يف والترك كما لو أراد شخص ان يصطاد يف غابة، أو يف ر، أو أراد الترته مع أهله هناك فأعطى آلخر ماال لكي يترك املكان كي يكون أهل ا - ٥

  . راحة ودعة حفاظا عليهم فانه ال إشكال يف هذا املورد


