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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
ونكمل بقيـة املسـائل   ، –وكذا الالحقة  –باحث السابقة والتطبيقات الفقهية العملية للمالزال احلديث حول مسائل الرشوة 

  .االخرى
  ؟ األفعال؟ وكذا األقوالهل الرشوة تعم  :املسألة السابعة والثامنة

  :وهنا نذكر مسألتني
 ١رورغم ذلك مل يبحثها األكث مهمة جدا -والحقتها  – وهذه املسألةاو ال؟  األقوالالرشوة تعم  إنة السابعة فهي هل أما املسأل

   .كما ان من حبثها أشار إليها إشارة ومل توف حقها من البحث
وال تزال غـري مبحوثـة بشـكل     :، وأقولمل حيرروا هذه املسألة ومل يبحثوها األصحاب أناجلواهر من  وقد اشتكى صاحب

   .مستوعب إال إشارة من قبل بعض األعالم كالسيد الوالد والسيد اخلوئي كما سيجيء
  :سالة يف امل آراء ةثالث

السـيد   وأما ،ناف مطلقافهو  ئيووأما السيد اخل، صاحب اجلواهر مثبت مطلقا، فان متقابلة يف هذه املسألة آراء ةتوجد ثالثو
األدلة مل يذكروا  األعالم الثالثةهؤالء هي إن ولكن املشكلة يف املقام ، -املوضوع واحلكم  – التفصيل بينهما إىلالوالد فقد ذهب 

  .لبعض جهاا  اإلشارةاليت تبنوها إال بنحو  على أقواهلم
   والثامنة املسألة السابعةبيان 

 أوفهل هذا القول مصداق للرشوة ، ٣عليه كي حيكم له وأثىن ٢ان احدهم مدح القاضيلو :  إياو ال ؟  األقوالهل الرشوة تعم 
  ال؟ 

متعـددة كـالوزارات والشـركات     أخـرى دوائـر   بل تشمل، القضاء بدوائرال تنحصر هي و، وهذه املسألة كثرية االبتالء
  .واملؤسسات

وذلـك  او ال؟  أيضـا الرشوة شاملة للفعل  إنهل  :هيفأيضا اشتكى صاحب اجلواهر من عدم حتريرها الثانية اليت املسألة وأما 
كاستخراج فيزة له من  قضاء حوائج القاضي الشرعية إىلاملسارعة وك، استمالة قلبه لغرض يف تشييع جنازة ابن القاضي كاملشاركة

اليت يقوم ا ذلك الشخص للتأثري  األفعالفهل هذه  تكثرياً للسواد استمالة له،يف جملس او ديوان القاضي  وكاحلضور ،اجل سفر ما
ويوجد احتمال  ؟ليست حبرام حكما ولكنها موضوعاً؟ او هي رشوة حرام حكماوعلى رأي القاضي هي مصداق للرشوة موضوعا 

   آخرليست برشوة موضوعا ولكنها حرام بدليل  إاثالث وهي 
  التعميم مطلقا : رأي صاحب اجلواهر

، "أيضـا؟   األعمالتعم وتعمها  إا ؟ أوويف بذهلا على جهة الرشوة  ٥األموالالرشوة خاصة يف : " ٤وصاحب اجلواهر يقول
هل هـو  منه الزائد  اإلتقانعليه ولكن  األجرةأخذ خييط للقاضي مالبسه بشكل متقن فهو وان كان ي مبنومنثل لصاحب اجلواهر 

                                                             
 ا السيد السبزواري يف املهذب والسيد صادق الروحاين يف فقه الصادق والشهيد يف املسالك، وآخرون الشيخ األنصاري مل يطرح هذه املسألة وكذلك مل يطرحهفان  - ١
  او احملامي او السكرتري او البواب او غريهم  - ٢
 .بغرض استمالته كي حيكم له - ٣
  ٢٢٤ص  ٢٣جواهر الكالم مج  - ٤
 أي هل الرشوة خاصة باألموال؟ - ٥
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ان حيضر جنـازة   وا، لصاحلهيقضي فكي يستميل قلبه واإلسراع يف اجناز حاجته وكذلك احلال يف تقدمي املوعد ؟ مصداق للرشوة
  ١واألفعال لألعمال أمثلةوهذه  ،وهكذا، آخرولده يف مثال 

  "قاضي والثناء عليه واملبادرة إىل حوائجه وإظهار تبجيله وتعظيمه لهكمدح ال واألقوالبل  : "مث يقول صاحب اجلواهر 
  او ال؟  تعم األقوالهل و ؟ او ال األعمالان الرشوة تعم : ومها فهو يذكر هنا املسألتني : وعليه

حلاكم من قول او قصد به التوصل اىل حكم ا وباجلملة كل ما، والوقف وتعم البذل وعقد احملاباة والعارية: " لمث بعد ذلك يقو 
  ،" النظر الثاينيف قد يقوى  ،اشبه عمل او ما
ان كل هذه املوارد هـي رشـوة    إىلمث يذهب ، فان صاحب اجلواهر يذكر ضابطة عامة حول حتقق موضوع الرشوة: وعليه

 إليهالو اضطر  فيما إال أيضااحلق  إحقاق إىل ما يشملمع تعميم الرشوة  إعضاال األمرالذي ذكره يزيد و، حكماموضوعا وحمرمة 
   ٢واحنصر

وعليه ،انتهى " يف الدخول يف االسم او جزم بعدمه فال يبعد الدخول يف احلكم  األفرادولو شك يف بعض : "مث يذكر بعد ذلك
  .من كلتا اجلهتنيويذهب اىل التعميم ، صاحب اجلواهر يتشدد من جهة املوضوع واحلكمف

  طلق النفي امل: السيد اخلوئي يف املسألة رأي
 )األقوال( إنذلك انه يذكر ؛ رأي صاحب اجلواهرالسيد اخلوئي فقد ذهب يف مصباح الفقاهة اىل الطرف املقابل متاما من  وأما

  .وع واحلكممن املوض كالًفينفي ، ليست برشوة موضوعا وليست حبرام حكما
لو انطبق  إال "شوة فضال عن كونه حمرما لذلكعد ركمدح القاضي والثناء عليه فال ي األقوالما يرجع اىل  وأما"نص كالمه  وأما

لو وجد ؛ فولكن هذا ال ربط له بالعمل مبا هو هو، على الظلم إعانةوالعنوان الثانوي كما لو كان ذلك القول منه ، عنوان ثانوي
  ، يهضم حق غريه أناخذ شيء مباح من دون  أو، حق مثال إحقاق أرادكما لو ،  ينطبق عليه عنوان الظلم فانه ليس حبرامالعمل ومل

  .٣انتهى" على الظلم كان حرام من هذه اجلهة  إعانةنعم لو كان ذلك " ..  :وإىل ذلك أشار بقوله
  بني املوضوع واحلكمالتفصيل : رأي السيد الوالد

دة كتعظيم القاضي ومدحه والثنـاء  التفصيل يف هذه املسألة حيث ذكر ان هذه العناوين املتعد إىلذهب  فقدالسيد الوالد  وأما
  : عليه هي رشوة عرفا ولكنها ليست حبرام حكما حيث يقول 

او احلضور يف جنازة ولده يطلق عليه عرفا انه رشوة مع انه ليس مبحـرم  ، دار القاضي من اجل تكثري السواد إىلالذهاب  إن" 
   .٥انتهى" صح ذمه، لذلكاو ذم عدوه مبا ي، بداعيها ٤أهلههو  مبامدحه  إذاوكذلك ، قطعا

نفى موضوع  فقدالسيد اخلوئي اما و، والتوسعة موضوعاثالثة يف املقام فصاحب اجلواهر ذهب اىل احلرمة حكما  آراءهذه : إذن
  .رشوة موضوعا ولكنها حالل حكما  إايقول فالسيد الوالد  وأما، يف األقوال الرشوة وحرمة احلكم

  : الثالثة  اآلراءعلى  األدلة
  .ونقرا هلم ان شاء اهللا  األدلةوحنن سنستظهر ، أقواهلمعلى  األدلةالثالثة مل يذكروا  األعالموكما قلنا فان 

                                                             
 .عرفاً وما ال يقابل وسيجيء حبثه باالجرةسم إىل ما يقابل ال خيفى ان األمثلة تنق - ١
االضطرار واالحنصار حىت يستثىن املورد من احلرمة، فاألمر مشـكل  : فان البعض وهو أستاذ صاحب اجلواهر يف شرح القواعد واملتاجر، كما لعله املستفاد من كالمه، قيد بكال القيدين - ٢

 . جداً
  ٤٢٣ ص ٣٥مصباح الفقاهة مج  - ٣
 مدح الظاملني واملدح بالباطل او للتوصل اليه  يراد به) احثوا يف وجه املداحني التراب(فان أي باحلق ال بالباطل  - ٤
  ١٨٥الفقه املكاسب احملرمة ص  - ٥



 )١٠٦( هـ الدرس١٤٣٤رجب  ٧السبت ............................................................................... )الرشوة( املكاسب احملرمة

  : ١صاحب اجلواهرما ميكن ان يستدل به ل
ر الظهـو  إىل األمرولو وصل  ٢الظهور العريف ان املستند هووذلك ؛ دليل عليهتفصيل من كالمه فال حيتاج اىل  األولم أما القس

  : ميكن ان يذكر له هو أحد الوجوه التاليةاملستند الذي  ، واما احلكم به على فرض اا ليست برشوة فان٣النقطع االستدالل
وكـذلك   األقـوال االستناد اىل املالك وذلك من خالل تنقيح املناط القطعي بدعوى ان املالك يف حترمي الرشوة موجود يف  -١

من  أو بالباطل عامل خارجي الستمالة قلب القاضي كي حيكم باحلق إدخالاملالك هو فان ، والاألمكما هو موجود يف  ،األفعال
الرشوة مطرد لو كان املورد فعال او  حكمفان  ال موضوعية لبذل املال مبا هو هوومع تنقيح املناط القطعي ، خالل تأثري هذا العامل

  ع به لصاحب اجلواهر الذي نترب األولهذا هو الوجه ، وإن مل يسم رشوة قوال
  : األولرد الوجه 

ه لعلّو ،ادعي فان غاية األمر انه مقتضي ما هو وحىت لو فرض ان املالك، رع ليست مبعلومة لنااشإن مالكات الويرد ما ذكرناه 
فلعـل   ،ي عليناذلك املزاحم اخلف ألجل ما اشترك مع الرشوة يف املالكمزامحة ال حنيط ا فلم حيرم الشارع  أخرىتوجد مالكات 

، فان الشارع كثري ما قد شدد من جهـة ، األفعالاو  األقواليف  أخرىمن جهة  يسر وخففالشارع قد شدد يف البذل املايل لكنه 
وعليـه  ) حيلل الكالم وحيرم الكالم(هو الكالم بان م هو الكالم واحمللل كذلك فان احملر مثالً ففي النكاح ،أخرىوخفف من جهة 

حرمه لغـري  وباطل وكذلك احلال يف الربا فان الشارع قد لفظ وعقد، غري كاف غري من  على االلتزام بشرائط النكاح التباين فان
  وللكالم تتمة . املضطر ولكنه وسع يف بذل اهلدية من دون اشتراط

  وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

                                                             
  فيما خطر بالبال من دليل  - ١
 .اي صدق الرشوة موضوعاً على األقوال واألعمال - ٢
 .، ال فيما شككنا يف وجه فعله فانه حيمل الصحةمن اجل استمالة القاضيالثبوت أوالً، مث يف عامل اإلثبات فيما علم قصده وانه فعل ذلك  يف عاملوالكالم كل الكالم  - ٣


