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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 علـى  

  أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
  . ووصلنا إىل املسألة التاسعة، السابقةستداللية االكان البحث حول مسائل الرشوة املتفرعة على املباحث 

  ؟ ) حنوهحكم القاضي و(احلكم الشرعي اىل  إضافةهل الرشوة تشمل احلكم العريف : املسألة التاسعة
تشمل ، القاضي أو احلاكم الشرعي حكمإىل  به إىل مشوهلا ما يبذل من املال للتوصل إضافةالرشوة  إنهل : املسألة التاسعة هي

: حتريرا هلا وعبارته األصحابيف كتب  أجدمل : صاحب اجلواهر وقال إليها وقد أشار؟ احلكم العريف إىلال للوصول ما يبذل من امل
او يعمه والعريف من حكام العرف ؟ فهو خصوص احلكم الشرعي األولوعلى ؟ يف خصوص احلكم او يعمه وغريه إن احملرم الرشا"

   انتهى) األصحابء من ذلك يف كالم احد من شيلحتريرا  أجدمل : يقول أن إىل؟ غريهموبل 
ذلك ان هذه الشهادة تنفع يف تسويق مبيعاتـه   ١اإلنتاجشهادة متيز  اجلهة الدولية املعروفةبذل ماال كي تعطيه  مبنذلك ومنثل ل

تكمل الشروط الشخص املعطي وانه قد اس علىولنفرض ان الضوابط منطبقة ؟ هي حمرمة فهل هذه رشوة وهل، الناس عليها وإقبال
  . املوضوعية فال غش يف املقام وال تدليس

ني لتميز وتشخيص مدى صالحية املرشـح  -يف بعض البالد  –للجهة املخولة الشخص الذي يدفع مبلغا من املال : آخرمثال 
كـي  أو معينة شركة  إلدارة له بصالحيتهكي يعترف او يقر او يشهد  خمولخص جلهة أوش يبذل مبلغا، وكذلك من لالنتخابات

  ؟ فهل هذه حمرمة او ال ،يكون نائبا من نواب مدراء الشركة
  : حبوث حيث نقولأدلة وذكر من  عن ذلك واضحة من خالل مالحظة ما واإلجابة

   صدق الرشوة عرفا: أوال
تارة املال يبذل يف قبال ف صح نعم تارة، فهي حمرمة ى هذه املوارد عنوان الرشوة عرفاالظاهر انه ينطبق عل، من الناحية املوضوعية

من غري ان يكون الشخص أو اجلهـة   جهد يبذله الشخص أو اجلهة للتحقيق عن مدى استجماع املنتج للمواصفات املطلوبة عامليا
 البذل هو من اجل، ولكن تارة أخرى يكون عدم حرمته يستظهرقد وهذا حبث آخر و موظفاً مسؤوليته ذلك ويتقاضى عليه راتباً

مل  اإذ فهذا املورد رشوة وحمرمـة  من قبل من نصب لذلك احقاق احلق فقط طل فهي رشوة حمرمة وثالثة يكون من اجلاحقاق البا
  .ذلك أكثر حوسيأيت ما ينق. يكن حمتاجاً، واما لو كان حمتاجاً ففيه كالم ولعل األظهر احلرمة

  احلرمةاآليات و األدلة العامة تدل على : ثانيا
العامـة   واألدلة اآلياتفالظاهر ان بعض ، انطباق العنوان عليها جند فرضاًمل  بانليست برشوة موضوعا  اإحىت لو قلنا  إننامث 

 فيما لو كانـت ؛ بالباطل أكلهو  أكل اآلخذ للمالفان  )ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطل(: ام كقوله تعاىلقتشمل امل األخرى
من  فأخذ املال –السابقة  األمثلة يف -للمستجمع للشرائط  بصالحية املرشح احلكمعالمة التميز او  اءإعطاجلهة  واوظيفة الشخص 

  ، قبل الثاين هو أكل بالباطل
 فان آكل املال ذه )لَوال ينهاهم الربانِيونَ واَألحبار عن قَولهِم اِإلثْم وأَكْلهِم السحت( :وهي قوله تعاىل وكذلك اآلية األخرى

   .السحت عرفا ألكلالطريقة هو مصداق 
  االرتكاز والسرية العقالئية واملتشرعية تدل على ذلك : ثالثاً

                                                             
 .لإلنتاج املتميزوهي شهادة تعطى ) ايزو( املسماة بـ - ١
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 أي استقباح اخذ املال يف، ١وكذلك سريما الكاشفة عن ذلك االرتكاز أيضايدل على احلرمة االرتكاز العقالئي واملتشرعي و
  .هذه املوارد

قـد   ؛ اذمزيد تأمل إىلولكن هذا االدعاء حيتاج ، )أي قبح الرشوة وحرمتها(، املورد هو من املستقالت العقليةان : بل قد يقال
بذل املال مـن اجـل    كان ولكن لو، البذل لو كان من اجل احلكم بالباطل فانه قبيح ومن املستقالت العقلية بال شك بنييفصل 

   .كون قبحه من املستقالت العقلية كثرأاحلكم باحلق فان هذا املورد حيتاج اىل تأمل 
بل وعلى اإلنكار فال يرد ان االسـتقباح  ، –يف اجلملة  -هي على االستقباح  رية املتشرعة وسرية العقالء مبا هموال شك ان س

   ٢فتأمل. أعم من احلرمة
  :فائدة

ـ كذلك  هم سرية املتدينني مبا من الشارع، اما وإقرار إمضاءالء حتتاج اىل قان سرية العهو الفرق بني السريتني  ال حتتـاج اىل  ف
حكم شـرعي يف  وجود  نكاشفة ع إاأي ، السرية هو قول الشارع منشأ ان عنبالربهان اإلين بنفسها وكاشفة  ؛ ألا اإلمضاء

   .الذي هو يف الرتبة الالحقة عن وجودها اإلمضاءفال حتتاج اىل على حتققها رتبة سابقة 
  . ةهذه هي املسألة التاسع

  ؟أيضارشوة يف اخلصومات النوعية انه يصدق عليه  )البذل(هل : املسالة العاشرة
  : هياملسألة العاشرة 

ات النوعيـة  اخلصـوم  -ظاهراً  –كذلك تشمل ، تشمل اخلصومات اخلاصة كما هو املتداول يف البحث عنهاكما الرشوة  إن
ومة بني الدولـة  صوهو اخلمصداق واضح  اآلنويوجد ، وأخرىوبني شركة ، وآخروبني حزب ، وأخرىومة بني عشرية كاخلص

  . هي رشوة وحمرمةباحلق او الباطل املال للقاضي الشرعي او العريف كي حيكم الظاهر ان دفع فان ويف كل ذلك  ،والشعب
  كيفية الترافعاىل  اإلرشادعلى ) البذل(: ةعشر ةاملسالة احلادي

  : ة هياملسالة احلادي عشر
تؤثر يف احلكم له  اليتكيفية املرافعة الناجعة  إىليبذل املال للقاضي لريشده  كما فيمن، ؟ة تشمل ما يبذل لإلرشادن الرشوهل ا
الثاين قد ارجـع   وكان، عنده ماال أودع بأنه  -كعمرو  –على آخر  –كزيد  –شخص لو ادعى  مباسابقا  لذلكمثلنا و، او عليه

العقالء على  إقراربالوديعة وقال انه أرجعها، فسيحكم عليه ألن إقراره بأخذ الوديعة مقبول ألن أقر عمرو فلو ، األول إىلاملال فعال 
لقاء مبلغ من وم القاضي قيف، واما قوله بإرجاعها فاا دعوى ال بد له من بينة عليها فلو مل تكن له بينة حلكم عليه، حجة أنفسهم

 األحداث كي يتخلص من ادعـاء االول ال يذكر تسلسل وجمريات ان و، عندي وللألانه ال مال فقط يقول  أنبتعليم الثاين املال 
فتأمل، واما لو كان بذل املال إلرشاده إىل إبطال احلق فال كالم ، رشوة وحمرمة ٣شاداالرفأخذ القاضي املال مقابل هذا ، الكاذب

  .يف انه رشوة حمرمة
  : ٤املستندوقال يف 

 وإهدائـه  اآلخـر او من غريمها للحكم على  ١املأخوذ من احد اخلصمني او منهماي املال الرشوة للقاضي ه أنال كالم يف " 
                                                             

 ربل والسرية على اإلنكا - ١
  وعلى اي فاملبحث حباجة للتأمل االكثر ملوهناك بعض النقاش يف هذا الكالم وال داعي لإلطالة ويظهر بعضه مما مضى يف حبث السرية يف كالم السيد الوالد، وبعضه اآلخر يظهر بالتأ - ٢
  والكالم ليس بصورة االستثناء والعنوان الثانوي، وإمنا كالمنا يف العنوان األويل  - ٣
   ٧١ص  ١٧مستند الشيعة مج  - ٤
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والصدق العـريف حـاكم   لو كان إلحقاق الباطل هي مصداق للرشوة  اآلخرالطرف  وإرشادفهداية ، انتهى" يف اجلملة  وإرشاده
اإلرشاد لو  إنوذلك األحوال؛ حال من  بأي ليس للقاضي ان يأخذ املال: ، بل قد يقالللمال بالسحت أكلوكذلك هو ، بذلك

له وأخذ املال على إرشـاده   ٢، نعم لو قيل بإباحتهعليه فهو كذلك ممنوعاً وحمظوراًولو كان ، األخذ يف كان من واجبه فال حق له
  .٣فتأمل. حلقه، فاألمر حباجة إىل تأمل

  ؟ ايضا هل املال املبذول لدفع الشرهو رشوة حمرمة: ةعشر ةة الثانياملسأل
آخـر  ان يعتدي على  أرادفمثال لو ان سارقا ؟ للشخص الشرير لدفع شره هو مصداق للرشوة احملرمة بذل املال ونظائرههل ان 

  ، –على تفصيل سيأيت  –رشوة  انهالظاهر ، ؟ألهلهميتنع عنه وال يتعرض له او ملاله او  يمببلغ من املال ك األخريفريشوه 
فعل صادر منه ولو جمرد الكف عن شره لسانا او يدا  إىلن كل مال مبذول لشخص للتوصل به صل ااواحل" : وقال يف املستند

  ، انتهى" او حنومها فهو رشوة 
، فهذه مصداق للرشوة، فيدفع له املال كي ينتهي عن ذلك ،او يتطاول على العلماء آخرشخص بذيء اللسان يسب  وذلك مثل

يذكر صـورة  فهو الوالد اما و، - أوضحنابعنوان ثانوي كما  -ل لذلك فانه جائز وحال اضطرلو  اآلخر وان كان، حمرم أخذها
  : ٤فيقولاملثبت لألصل االستثناء 

" اجلائر حىت يسمح له مبـا يريـد   أن يرشوفانه يصح ، حىت ال يقع ٥او يزوج ابنته لرجل ونازعه مبطل أراد أن يتزوج امرأةلو "
  . انتهى

   .األدلةهي  واألدلة، مة إال للمضطردفع باطل هي رشوة وحمر شر شرير اوالدفع ملنع : إذن
  : تفصيل يف املسألة

   :انه يوجد فرق بني صورتني: مسألة وهو ان يقاليف  تفصيل بالبال وخطر 
 فـان ، ال يفعلالسرقة ان يأخذ منه الرشوة كي  بإقدامه علىهو ان يدفع له املال كي ال يسرق ناويا أي ذلك السارق : األوىل 

  املورد هو مورد للرشوة وهي حمرمة
  .وللحديث تتمة .كي ال يسرق، ومل يكن مهّه ا كي يأخذ شيئاً السرقةبطبعه ديدنه  الذيلسارق ليدفع املال ان : الثانية

 وصلى اهللا على حممد وله الطاهرين

                                                                                                                                                                                                                                  
 وحنن خنالفه الرأي يف هذه الفقرة واملسالة  - ١
  .أي اإلرشاد - ٢
 .لوجوه، منها ما سيأيت يف كالم السيد الوالد والسيد اخلوئي قدس سرمها - ٣
  ١٩١املكاسب احملرمة ص  –الفقه  - ٤
  .الكي يستبعد عن املنافسة فال إشك مقابل ما لو دفعه ملنافسه باحلق - ٥


