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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أمجعني،  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
  وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

مسـألة   ٢٠ إىلوخالل البحث احلايل وبعده سـنتطرق  ، ث الرشوةذكرنا فيما سبق مثاين عشرة مسالة من املسائل املتفرعة على مباح
جديدة ذكرها بعض الفقهاء كصاحب  أخرى أدلةنضيف هلا سو، السابقة نصب العني األدلةنضع  وخالل هذه املسائل البد من أن، ١أخرى

   .املسالك واجلواهر والوالد وغريهم
  : املسائل العشرون

  ...ا أو ثالث أوكال املتحاكمني أو أحدمه )الباذل(
   .الدارجة واليت بين كل البحث عليها وهذه هي املسألة، املترافعني أو احد املتحاكمني للقاضي هو أن يكون الباذلهي و :األوىلاملسالة 

   .الفقهاء بشدةمن طرحها من وهذه مسالة مهمة اختلف فيها ، يكون الباذل للمال كال املتحاكمني أنوهي : املسألة الثانية
صاحب ؟ فهل هي حمرمة األجرةولو مل تكن رشوة كما يف ؟ فهل هي رشوة، للقاضي )املال بيت(أن يكون بذل املال من : ةثاملسألة الثال

  )األجرة(حىت اجلواهر من املتشددين يف كل الصور اليت طرحها وهو حيرم 
  ؟ ة حمرمةفهل هي رشو، ٢البلد للقاضي أهلن البذل منن قبل لو كا ما: املسالة الرابعة

  ؟ فهل هي رشوة، منيماال للقاضي كي يقضي بني املتخاص -او ال  نفع ذو –ثالث يبذل شخص  هي أن: املسألة اخلامسة
  . مسألة املتحصلة من ذلك هو عشرونل قادمة فيكون عدد املسائ صور أربعيف  مث نضرب هذه املسائل، وهذه مسائل مخس

  : األربعةالصور 
  ..احلكم باحلق أو بالباطل أو على التصدي أو) البذل(

  : نفة الذكر وهيأربعة لكل مسالة من املسائل اخلمسة اآلونذكر صورا 
والبعض قال هي ؟ فهل هذه رشوة، فس التصدي للحكومةعلى ن، اجلهات اخلمس املاضية إحدىان يكون البذل من : األوىلالصورة 

   .ان املشهور اجلواز، كما سيأيت:  شرح املفاتيحفكيف لو كانت رشوة؟ وقال يف: أقول، أجرةت نكا إذاحمرمة 
  ؟ حمرم او ال -فكيف به كرشوة  – كأجرةبذل لفهل ا ،يبذل املال للقاضي كي حيكم باحلق أن: الصورة الثانية
  فهل هي رشوة ؟، له كي حيكم بالباطل يبذل املال أن: الصورة الثالثة
  ؟ باحلق أم بالباطلإكان احلكم سواء ، بعينه ألحدمهاان يبذل املال له ليحكم : الصورة الرابعة

  .أخرىاملسائل العشرون املتحصلة مما مضى تضرب يف فروع هذه مث 
صونه او استحباب القضاء أور احتياج القاضي أو تعي...  
   :أولتفصيل 

يف مبحث مـا يبـذل   كن لشرائع فصل يف ذلك ولوصاحب ا، وقد ال يكون كذلك ،انه قد يكون القاضي يف كل هذه الصور حمتاجا
   .)اجلعل(بعنوان 

  : تفصيل ثان
   بنحو الواجب الكفائييكون  وأخرى، ينبنحو الواجب العي، نا على القاضيوتارة يكون القضاء متعي
فمع عدم التعني وحصول الضرورة قيل جيوز، (على ما استظهره اجلواهر منه، لكن الظاهر انه نقل التفصيل وهو وصاحب الشرائع فصل 

                                                             
 مسألة او أكثر ولكن الن األدلة مشتركة فيها  سنسوقها بعصا واحدة وز املائةتتجاوهي يف الواقع  - ١
 كأن يكون عرب صندوق التكافل االجتماعي - ٢
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  -تقريبا  –الوالد فقد حلل مطلقا  وأما، صاحب اجلواهر فقد حرم مطلقا وأما )ألوىل املنعوا

  : تفصيل ثالث
كمني او من بيـت املـال او   اتحملاسواء كان البذل من ، فلو كان واجبا فاخذ املال حرام، بني ان يكون القضاء واجبا او مستحبا وهو

فأشار صاحب اجلواهر  وأما -رأيعلى  - ا فال تدافعكان القضاء مستحب وأما لو، األجرةبني الوجوب واخذ  تدافعاًهناك  أنحيث ، غريه
  .إىل تدافع االستحباب وأخذ املال أيضاً، على كالم فراجع

  : رابعتفصيل 
ى مقدمات القضاء كسـماع  علاملال او احدمها او غريه  خاصمنيبذل املت تارة يكون البذل أو االجر على القضاء نفسه وأخرى يكون

  يف قبال ذلك؟  أخذ مالفهل جيوز ، وغري ذلك وان يكتبه ويوثقه ستمع للشاهد ويدقق يف قولهي يدفع املال للقاضي كي أن: أي، ١الشهادة
القاضـي او قاضـي    أن املبذول له هو إما ان يكونوهي ، ذكرناها سابقا منهاثالث  :كل ما مضى من فروع يضرب يف صور ان: مث

   .٢باملعروف مراآلو أمرجع التقليد او شيخ العشرية ان يكون املبذول له  :نضيف اىل ذلك وأيضا، التحكيم او العامل
  :القائلني باجلواز أدلة

حـاكمني يـدفعان   كـال املت انه حيث كان : ٣عرفاً، ويقرب كالمهصدق الرشوة م بعد ،املتحاكمنيبذل ستدل يف حبث االوالد السيد 
  .أوال هذا، والعمدة عدم الصدق العريف ألحدمهاحكم القاضي يف ون املال عامال مؤثرا كفال ي، للقاضي

بذل املال  جيوز أنوحاله يف ذلك حال سائر الناس ومقتضى احترام عمله ، حمترم حيث يبذل اجلهد فيه عمل القاضي هو عمل إن: وثانيا
   .وهذا هو األصل وال دليل على اخلروج منه ٤له من املتحاكمني

  : تربع به صاحب اجلواهر آخردليل 
انه يف املتحاكمني لو بذال لـه  : عنه حيث يقول ما حمصله أجابمث ، اجلواز فقد تربع به صاحب اجلواهر ألصحابالدليل الثالث  وأما

  :ين ومهاحمذورمنهما للزم احد  األخذالقاضي من  فلو منع الشارعأي للقاضي املال 
ارسة مهامهم فيتعطـل البـت يف   ن عن ممسيمتنعو -أي الكثري منهم  –الن القضاة  وذلك واألحكامايا تعطل الكثري من القضأن ت إما

  ،٥العسر واحلرج الشديدان املنفيانالضرر و او يلزم ،القضائية ةالشرعي األحكام
  . بثالث ووجوه ثالثة ذكر الوالد اثنني منها وتربع صاحب اجلواهر بأدلة، ن نقول جبواز اخذ املالاالبد : إذن

  " :هي  ٦وعبارة صاحب اجلواهر
بل رمبا كان من تكليف ،  عقال وشرعانياو حتمل الضرر واحلرج املنفيولعل الوجه يف ذلك اقتضاء عدم اجلواز تعطيل الوظيفة الدينية "  

  وللكالم تتمة ، أفرادهيطاق يف بعض  ال ما
  نوصلى اهللا على حممد واله الطاهري

                                                             
 .واملسائل السابقة كانت ترتبط بأداء الشهادة او حتملها  فهي ترتبط بالشاهد وهننا ترتبط مبقدمات عمل القاضي كالسماع منه - ١
 .وابقه يف الصور السابقة، فتبلغ الفروع املئاتوس ويضرب هذا التفصيل - ٢
 .رد االستئناس - ٣
 .إشكال ان املال ال ميكن بذله بإزاء الواجب وجوابه عنمضى ما يوضح ذلك أكثر من اجلمع بني احلقني قد و - ٤
  .صورة االحتياجبهذا الشق ال خيفى اختصاص و - ٥
  .صيل صاحب الشرائع فالحظعلماً بانه ذكره كوجه لتف ٥٢ص ٤٠اجلواهر ج - ٦


