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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

  .ة الثالثة عشر ووصلنا إىل املسأل، ضوء البحوث السابقة ها علىأن يستظهر منميكن  ماحول  و، كان البحث حول مسائل الرشوة
  رشوة وحمرم؟  ،أدائهاهادة او ال على حتمل الشهل بذل امل :ةوالرابعة عشر ةسألة الثالثة عشرامل

د وان كانت مستقلة يف ح - أخرىمسألة أيضا وتلحقها ، رشوة او ال هل هيالشهادة  أداءفهي البذل على  ةاملسألة الثالثة عشر
  : وعليه فان لدينا هنا مبحثني ،؟رشوة او ال إن بذل املال على حتمل الشهادة هووهي  -ذاا

  : األولاملبحث 
  : وهنا صورتان، )هادةحتمل الش(هو و

مشغوال  الدار مثالًيزال يف  ال إذ كانلكي يتحمل الشهادة ويرى السارق  أن يأيت آخرض للسرقة لو طلب شخص تعر ما: األوىل
يرى يف قبال ذلـك  اآلخر والبعض ، فان البعض يرون وجوب حتمل الشهادةوهنا ، بذلكرقة حىت يشهد عند القاضي فيما بعد بالس

   .يترك اىل حملهتفصيل على االستحباب 
   فيشهد ؟فهل جيب عليه ان يذهب كي يرى ، هناك سرقة حتدث يف املرتل أنبل علم  ،الشهادة إىل ما لو مل يدع: الثانية

  ؟فهل هذه رشوة حمرمة، بذل مال له اآلخرلو اشترط الشخص إزاء حتمله الشهادة على  :لتا الصورتنيويف ك
  :املبحث الثاين

  :ولنبدأ باملسألة الثانيةفهل هذه رشوة؟  ألداء الشهادةطلب مبلغا  فإذاالشهادة عند القاضي  أداءبعد حتمل الشهادة لو طلب منه 
  : الشهادة أداءيف مسألة  األقوال

، بينـهم  الشهادة أداءالرشوة على لندرة حبث مسألة  –يف نظري هذه املسألة  وإمنا ال فيها بذاا، عدة أقوالتوجد  املسألةويف هذه 
 إشكاليف حد ذاا ال اإلجارة و، الشهادة أداءعلى  األجرةاخذ : وهو -مسألتنا باحلكم  من أوىل بعض صورهيف هو املشابه  فرعوال

الشهادة جائز او ال ؟ فلو قلنا باحلرمـة يف   األجرة على أداءعلى حصة منها وهي  الكالم يف أخذ األجرةولكن ، ضحفيها كما هو وا
  .للرشوةثبوا  - القطعية باألولوية – أوىلهذا املصداق فيكون من باب 

   :األولالقول 
  .األجرة الشهادة حرم عليه اخذ أداءلو تعني عليه : ارتأى انهوهو لصاحب الشرائع حيث 

  : القول الثاين
د صـاحب الشـرائع   يأي ان تقي ،د بال وجهيصاحب اجلواهر يف قبال كالم الشرائع حيث يقول ان هذا التقي إليهوهو ما ذهب 

الشهادة  أداءعلى  األجرة مطلقة ألخذاحلرمة ان  إىلوصاحب اجلواهر يذهب ، الشهادة مبا لو تعينت ليس بصحيح أداءللحرمة على 
   .الة عدم تعينهحىت يف ح

  : القول الثالث
وجـوب   وانه ال مانعة مجع بني، األجرةحيث يرى جواز اخذ ، األولنيوهو القول الذي ذهب اليه السيد الوالد يف قبال القولني 

  .عليهاألجرة  أخذالفعل وبني 
  :القول الرابع 

يقول آخر حيث ظاهر كالمه التفصيل بنحو  فان، وهو قول صاحب شرح القواعد الشيخ جعفر كاشف الغطاء يف كتاب املتاجر
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  .حبق أو بباطل، فحرامانه لو اخذ املال كي يؤدي الشهادة على الباطل او يشهد 

ان مل ": من قولـه  قده من ذلك ما سبوقص، "من هذا القبيل  ١على احلالنيألداء الشهادة على باطل اوالدفع "وعبارته يف املتاجر 
  " احلكم  داخل حتت ،حتت االسم يدخل يكن

  .وسيظهر احلال فيها يف ضمن بيان املسألة اآلتية بإذن اهللا تعاىل ،٢يف املسألة أربعة أقوالهذه 
  أخذ املال على الواجبات : ةاخلامسة عشر املسألة

ه املسألة تينك املسألتني مها صغريان هلذ إنإذ ؛ التركيز عليها فمن الضروري ،الكلي للمبحث اإلطارهذه املسألة هي اليت تعطي و
  :هي -الكربى  –تنا ومسأل، الكلية

ولد ال يصـلي   ألحدهمكما لو كان  ؟كي يصلي ألخركمن يبذل وذلك كي يقوم بواجب حرام او ال؟  ألخربذل املال  إنهل 
، فائتةصلواتك ال على ان تصلي او تقضياستأجرتك مببلغ كذا ان يقول له  وارشوة وحرام؟  فهل هذه، له املال من اجل ذلك فيبذل

 حبقوقهـا تدفع الزوجة لزوجها ماال كي يقوم  أن :آخرمثال ويف  ؟باطلة او ال اإلجارةهذه املعاملة أي هل فهل هذا جائز او ال ؟ و
ماال كي يـأمر   لآلخريدفع الشخص كأن ة يوكذلك احلال يف الواجبات الكفائ، لواجبات العينيةأكثرية يف  واألمثلة، وغريها ةالزوجي

  ؟ بعنوان الرشوة فهل هو جائز او ال :أخرىصورة ويف ، صورةوهذه  اإلجارةنوان باملعروف بع
  هو من صغريات هذه الكربى بالذكر الشهادة الذي خصه الفقهاء  أداءالبحث سيال وحبث : إذن

  : حتقيق احلال
  :املسألة تتبع عنوانني بشكل كلي  أنوها نقول 

  :األولالعنوان 
  يف قبال الواجبات؟ ، بعنوان األجرة أو اجلعل أو غريمها، ماال اإلنسانيأخذ  أنجيوز هل هل انه 

وأيضاً فـان  يف قباله  أمواالومكلف به الشخص فكيف يأخذ ، هو واجب عليهانه ال جيوز ذلك فان الواجب ذهبوا إىل املشهور 
 ،شيء، وبني أن يطالب مبال من اآلخرين عليه هناك تضادا بني ما وجب عليه باإللزام من الشارع إذ عليه االنبعاث عنه جمردا عن أي

، ؟كي يصلي او يأمر باملعروف او حيج او غريه اآلخريرشو  فكمنفكيف بالرشوة  ،األجرة املال بالباطل هذا يف ألكلوهذا مصداق 
فيهـا  جعوا املصادر للتحقيق ان تراوالعنوان إال انه من املهم  اإلشارةوالكربى الكلية حتقيقها يوكل ملقامه ولكن نطرح املسألة بنحو 

  .واحملاكمة بني الرأيني
  :فيقول يستظهر عكس ذلك انه رأي الوالد ف وأما

ا ب مبفهل هو عنوان الوجو، انه البد من معرفة املنشأ لذلك التضادف، أي الوجوب واخذ املال على الواجب، واننينال تضاد بني الع
  ؟املالو األجرةد بني قصد القربة واخذ اوجود التضهو صوص العبادات املنشأ يف خان  وا ؟يضاد اخذ املالوانه هو  هو

  :جييب عن كال الشقني فيقول و
 واألجرةاخذ املال عليها  لإلنسانميكن مع ذلك واجبة وجوبا كفائيا و أااذ ال ريب يف ؛ ٣فمنقوض بالصناعات األولالشق  أما 

  .عليه األجرةاخذ وعليه فال تضاد بني عنوان الواجب مبا هو و، بال شك
العبـادات  بذلـك   علىفينقض  ،التضاد ين عنوان قصد القربة يف العبادات كالصالة وبني اخذ املالأي القول ب األخرالشق  وأما

                                                             
 .أي ليؤدي الشهادة له سواء كان على حق أو على باطل - ١
  فتدبر. ومنه يعرف حالهاملال لتحمل الشهادة سابق رتبة على بذله ألداء الشهادة كما هو واضح ولكن أخرناه الن عمدة البحث جرى يف أداء الشهادة  إن بذل - ٢
  .والصناعات يف الفقه اعم من الزراعة واخلياطة و الطب وغريها  - ٣
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، ة عمل عبادي حيتاج اىل قصد القربـة ته وقضائها وهذه النيابة يف الصاليصح له ان يكون نائبا عن امليت يف صال اإلنسانفان النيابية 

  وكيف جيتمع قصد القربة مع أخذ املال؟املال عليه؟  يأخذن كيف ولك
 الباعث فيه،فكذلك احلال يف الشاب الذي ال يصلي لضعف ، الداعي على الداعيباب  الطولية وانه منعن ذلك بالفقهاء  أجاب

وهذا االستدالل من الطرفني حيتاج  ،فيه كالإشوهذا مما ال ، يصلي قربة اىل اهللا تعاىلبنحو الداعي على الداعي مث  فيأخذ املال لتقويته
  :وضوعي يف املقاماملالبحث فلنرجع إىل  ،اىل مزيد تنقيح

الباعث عقالئي والغاية املقصودة عقالئيـة   نظراً ألن؟ بالباطل على ذلك خارج عن دائرة أكل املال لألخراملال  إعطاءهل  :وهو 
ولكن هل يصدق املورد على انه رشوة او ال ، إال بذلك فتأمل او التعب او غريهاعلى الكسل فانه يرى انه ال يستطيع التغلب كذلك 

قد يستظهر انه يف بعض الصور ال يصدق عنوان الرشـوة  ؟ فلو دفع الوالد لولده ماال من اجل حتفيزه على عبادة ما فهل هو رشوة؟ 
م او احلج، لكن احلرمة واجلواز تتبع حتقيق املسألة الكلي عرفا كمن بذل املال لولده او لصديقه كي حيفزه او ينشطه للصالة او الصو

  . السابق
  .ة، نظراً ألن اجلامع واحد واجلواب مشتركومن هنا يكون االنتقال اىل املسألة السادسة عشر

  بذل املال كي ال يفعل حراماً :ةاملسألة السادسة عشر
  فهل املورد رشوة؟  ماالً كي ال يسرقن يدفع لسارق كأ، اًوهي ان يدفع لشخص ماال كي ال يفعل حرام 

  :قد يفصل يف ذلك بانه
يدفع له ماال كي ينتهي عن  أن وأخرى، يدفع ماال كيال يسرق ممن يرتبط به وأخرى، تارة يدفع ماال كي ال يسرق من بيته خاصة

  فاألخري ليس برشوة عرفاً، فهل هذا وجيه؟السرقة بشكل مطلق؟ 
  : تفصيل دقيق

  : تفصيل اوهن
ففي الصورة ، فانه قد يفرق بني هاتني الصورتني )املال ليصلي يأخذ(أخرى  وتارة، )املال يأخذال يصلي كي (تارة الشخص ه فان
  .حمرمة حمموالًوهذه رشوة موضوعا ، كي يدفع له املالللضغط على والده مثال  منه أداة عدم الصالةتكون  األوىل

   حنو الصالة باعثاً لهال له بذل امليكون  وإمنا، الصالة هو االبتزاز الباعث منه على عدمال يكون  أخرىولكن تارة 
  وللكالم تتمة  القصد والعلة الغائية او ال؟بفارق فهل نستطيع ان نفرق بني هاتني الصورتني : وعليه

 وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين


