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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 الدائمـة  
  على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

 األخرية األربعةاملسائل  إىلوصلنا و، تداللية السابقةعلى البحوث االس املتفرعة كان البحث حول مسائل الرشوة املتنوعة
اخذ املال يف مقابل فعـل الواجـب هـو    على حرمة  عمدة األدلة أنذكرنا ؟ هو رشوة وحمرمةهل ان املبلغ املدفوع فيها و

ليب يقتصر فيه  دليل اإلمجاع إذ ؛يف إطالقهايتأمل  أنولو سلمنا بتماميته فان الكربى ميكن ، خمدوش صغرى ولكنه، اإلمجاع
  : فنقول مع بعض اإلضافات أوضحونعيد عنونه هذه الصور بعنوان ، صور يف املقام أربعوذكرنا انه توجد ، على القدر املتيقن

  ١يأخذ املال ابتزازاً أن: األوىلالصورة 
وان فرض  حكما حمرما االبتزاز هو رشوة موضوعا ويف قبال هذ املأخوذوهنا فان املال  ،ال يصلي ابتزازاقد الشخص  إن

   .تشمله )ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ(شك يف صدق االسم عليه فان اطالقات  أوبرشوة  انه ليس
  الواجب  أداءيف مقابل يأخذ املال ان : صورة الثانيةال

الصورة هي القدر املتـيقن مـن   ذه وه، لاهو من اجل اخذ امل -الصالة –واجبه  أداء إنأي  ،املال يف مقابليصلي ان 
   .اإلمجاع، على فرض ثبوته

  لرفع املانعان يأخذ املال : الصورة الثالثة
كالعمل (أي يف مقابل رفع املزاحم أو تركه بسبب االنشغال فيبذل له املال كي ترتفع العلة فيصلي  الشخص ال يصلي أن

للمال بالباطل فان املـال مل   أكل وليست منرشوة  أاعليها هذه الصورة ال يصدق  إنوقد مضى ، )أو اللعب أو الدراسة
   .وهو أمر عقالئي ،املزاحم واملانع إلزالةبل بذل ، ل له ليصليبذي

، فاا ال حترم إذ اإلمجاعمورد  ومل تكن هذه الصورة ،املال هو العبادة وفعلها إلعطاءمل يكن املصب  انه حيث: واحلاصل
  .فتأمل )ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ(ات تشملها اطالقات او عمومال 

  ونظائرهمن اجل التغلب على الكسل  أن يأخذ املال: الصورة الرابعة
 ،فيكون الدفع لرفع الكسل كمقدمة للصالةال له كي يتغلب على كسله فان البعض قد يتكاسل عن الصالة يدفع امل أن

الصورة هـي  وهذه ، للصالة ل له كي جياهد نفسه فيكون دفع املال بنحو الداعي على الداعييدفع املا أن آخراو يف مثال 
وال إطالق له يشمله وال يصدق عليهـا   املقام علىال ينطبق فانه  على الواجب األجرةمن حرمة اخذ  اإلمجاع خارج معقد

  .٢عرفاً اا رشوة فهذه صور أربعة
  ول له هو القاضي الشرعي او قاضي التحكيم بذن املكو بنيال فرق : ةاملسألة السابعة عشر

، وبني ان يبذل لقاضـي التحكـيم  ، -أسلفناكما  –بني ان يبذل للقاضي  لكونه رشوة،ال فرق يف حرمة املال املبذول 
قاضي التحكيم فهـو   وأما، عليه الصالة والسالم اإلمامهو املنصوب من قبل  فاألخريالتحكيم خيتلف عن القاضي فقاضي 

  بني الناس يف العشائر واتمعاتاملشاهد كثرياً كما هو ، ٣ماكَفعني تراضيا به حااملتر إنذلك الشخص غري املنصوب إال 
                                                             

 .ان ال يصلي ابتزازاً: أو فقل - ١
  األخذ والرد فتدبر حباجة إىل مزيد من وهذا رأي صناعي مبدئي  - ٢
  مها فراجع وهنا حبوث مفصلة كثرية االبتالء ومل تنقح جيدا، قد ذكر شطراً منها صاحب اجلواهر والفقه وغري - ٣



 )١١٥( هـ الدرس١٤٣٤رجب  ٢٤الثالثاء ............................. )الرشوة( املكاسب احملرمة
وبـني ان نقـول    حكمه او ال بنفوذ بني ان نقوللتحكيم ا لقاضياملال املبذول  علىالرشوة  صدقفال فرق يف : وعليه 

على مـا   –او ال  عليه الصالة والسالم اإلماميف زمن  منحصراً حتقق وجودهوسواء كان ، بلزوم استجماعه للشرائط أو ال
  .-حبث يف حمله 

  ال فرق بني كون القاضي منصوباً جامعاً للشرائط أو ال :ةاملسألة الثامنة عشر
  : وهي أربع صور بنيال فرق يف كون املال املبذول رشوة وحمرمة 

  .عليه الصالة والسالم اإلمامشرائط ومنصوبا من قبل ان يكون القاضي مستجمعا لل :أوال
   .من قبل احلاكم اجلائربل ، عليه الصالة والسالم اإلماممن قبل  غري منصوبان يكون فاقدا للشرائط  :ثانيا
   .منصوب من قبل اجلائركان ولكنه  ،ئطان يكون مستجمعا للشرا :ثالثا
   .وضرورة ام العادل لوجهان يكون فاقدا للشرائط ولكن نصبه االم :رابعا

  يف كل هذه الصور هو رشوة وحمرم  وبذل املال له يف مقابل احلكم
  احلرمة يف الصورة األوىل فقط: ٤توهم ودفعه
الرشوة احملرمة هي تلك املدفوعة للقاضي املستجمع للشرائط املنصـوب   إنبدعوى  ،هذه الصور التفصيل يفوقد يتوهم 

  ، غريه فال وأما، والسالمعليه الصالة  اإلماممن قبل 
وظيفته وواجبه  عليه الصالة والسالم اإلماممن قبل واملنصوب ان القاضي املستجمع للشرائط  :ووجه التفصيل املتوهم هو

، الوظيفة فلو اخذ املال فسيكون مندرجا حتت الكربى الكلية السابقة أداءيحرم عليه اخذ املال على فان يفصل بني املترافعني 
   .-بناءاً عليها  – ة اخذ املال على الواجباتأي حرم

 إشكالفانه ال  ومستجمعا للشرائط عادالًوكذلك لو مل يكن  ،حيكم أنلو مل يكن منصوبا فانه ليس من وظيفته  ولكنه
   أخذهوأمثه يف حكمه ال يف  ،املال أخذهيف 

  : رد التوهم
اخذ املال على  من جهةوليس ، يف هذه الصور املختلفة هو صدق الرشوة اإلشكال منشأ الن؛ ولكن هذا التوهم مردود

ومـن جهـة   ، هذا من جهة، الواجب ليقال بان القاضي املستجمع للشرائط واملنصوب هو الذي فعله واجب ال غريه فعل
   أشبهاملال بالباطل وما  أكلانه هذه الصور  كلينطبق على  أخرى
   يضاأحيرم بذل املال للعامل : ةسألة الثامنة عشرامل

هـو  يشمل من والعامل  ،لطانالعامل من قبل السأي ، أيضاكذلك حيرم بذل املال للعامل  ،كما حيرم بذل املال للقاضي
  مثالً ي يف الشارعإىل املوظف والشرطرئيس الوزراء  من دون السلطان من

 .هنا لصدق الرشـوة قطعـا   ةواحلرم ،٥)مي الرشوة على القاضي والعاملاتفق املسلون على حتر(: وقال صاحب املسالك
  وللكالم تتمة 

  وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين
                                                             

  يستشم من كلمات بعضهمقد وهذا ما  - ٤
دها والرشوة غري اهلدية، وقد ادعى حرمة اهلدية للعامل أيضاً لوجود روايات تدل على ان هدايا العمال غلول ويف بعضها سحت، على نقاش يف سن - ٥

 .نوكله حملله


