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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
  األقوال اخلمسة يف الرشوة

 وأخـذها يف باب القضاء  األجرةمتعددة يف  هناك اقواال أنوقد ذكرنا ، ١حث الرشوةالفروع املختلفة يف مب كان البحث حول
  :بالنسبة للقاضي

   .صاحب اجلواهر رأيوهو ، مطلقا األجرةيقول حبرمة اخذ  هم منمنف
  .السيد الوالد رأي ومنهم من يرى اجلواز مطلقا وهو

فـان  من خالل التأمل يف كالم الشرائع وإال انه ، عالشرائإىل صاحب فصل القول وذلك فيما نسبه صاحب اجلواهر  نومنهم م
اجلواز مع عدم تعني القضـاء عليـه وحصـول الضـرورة     : والتفصيل هو هالظاهر ان صاحب الشرائع قد نقل التفصيل ومل يتبن

   .واالحتياج، وإال فال
   .وإال فال، فقط واحلاجة ضرورةيف صورة ال األخذ انه جيوز فرأىصاحب املستند  إليهقد ذهب فالرابع  الرأي وأما

 تفصـيل املنازعـة أي  علـى   اجلعلى الشهرة على جواز اخذ قد ادعفإليه شارح املفاتيح نقله وذهب  اخلامس فقد وأما الرأي
  . مخسة يف املقام أقوالهذه  ،للقضاوةالتصدي 

  : يف ذلك األعالمعبارات 
  :يف ذلك  لألعالموننقل بعض العبارات 
كان أو كفائياً، أو مستحباً، مع احلاجـة  مطلقاً، عينياً  ٣والتحقيق عدم جواز اخذ العوض عنه": ٢جلواهرحيث يقول صاحب ا

   ..."وعدمها، من املتحاكمني أو أحدمها أو أجنيب أو أهل البلد أو بيت املال أو غري ذلك
مـن   أومن بيـت املـال    األجرةله اخذ  جيوز إذا كان جامعا لشرائط القضاءن القاضي الظاهر ا: " ٤سيد الوالد فيقولال وأما

  ،"وال ارتزاق  ٥اجر منه اذا مل يكن له، املتخاصمني او ثالث
سـبيل   يفولو مل يكن بيت املال فهل جيوز له االرتزاق من سائر الوجوه اليت مصرفها اخلري او : " ند فيقول وأما صاحب املستن

بدوا فيشكل سيما  وأماباالرتزاق  –أي القضاء  –ل اىل ذلك اخلري العام اهللا؟ الظاهر اجلواز مع الضرورة واحلاجة لتوقف التوص
 ، "بل ال جيوز حينئذ البتة مع التعيني

  . "املنع واألوىلقيل جيوز  فمع عدم التعيني وحصول الضرورة: " صاحب الشرائع فيقول وأما
و أحدمها بذله جعالً له، لتفصيل املنازعة مـن غـري   املشهور ان القاضي لو شرط على املتخاصمني أ(واما شارح املفاتيح فقال 

  ).اعتبار ان حيكم للباذل خبصوصه، جاز له أخذ ذلك
  : األخذ من انعنيامل أدلة

                                                             
  مسألة وفرعا ٥٠٤٠ ستبلغوسيظهر الحقا إن رؤوس املسائل لو ضربنا بعضها ببعض  - ١
  .١٢٢صفحة /٢٢جملد/املكاسب / اجلواهر  - ٢
 .أي عن القضاء - ٣
  ١٩٢صفحة /٨٤جملد/القضاء/ فقه - ٤
 .بيت املالأي من  - ٥
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  :األدلة اليت ذكرها صاحبا املسالك واجلواهروالعمدة يف ذلك 
  تنقيح املناط قياسا على الرشوة :دليل صاحب املسالك

  " مبرتلة الرشوة املنهي عنها  ١انه" : اضح الضعف حيث يقولاحدمها و، أما صاحب املسالك فيستدل بدليلني
  .٢غري معلومة لدينا بنحو العلة التامة األحكاممالكات  تنقيح ملناط غري قطعي و ؛ ألنهباملرة إليهوهذا الوجه ال ميكن االستناد 

 .وقد سبق اجلواب عنه) جرة عليه مطلقاوألنه واجب يف نفسه وإن مل يكن متعينا والواجب ال جيوز أخذ األ(وثانيها 
   )قُلْ ال أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِالَّ الْمودةَ في الْقُربى( آية: دليل صاحب اجلواهر 

، أجـرا عليـه   أسألكم قل ال "أمر اهللا تعاىل بان يقول من مناصب السلطان الذي  ٣ألنه: " دليل صاحب اجلواهر فيقول  وأما
  ! على فعله؟ أجراالداعي واخلطيب والقاضي  يأخذوعليه فكيف ، "أسي بهالت وأوجب

  : كالم صاحب اجلواهر  اجلوب عن
  :فيه  اًمناقش اآلخرعلى كالم صاحب اجلواهر بعضها تام يف املقام وان كان البعض ووجوه  أجوبةوجنيب بعدة 

  هو خصوص اجر النبوة  اآليةموطن الكالم يف : األولاجلواب 
  :فهوصاحب اجلواهر  لعلى استدال األولواب اجل أما

 اإلفتاءاو  اجر النبوة وليس الكالم عن القاضين الكالم هو لآلية املذكورة يتضح منها ان موطالروايات املفسرة  إىلعندما نرجع 
، النبوة أجـراً يطلب على النيب ال  إنفان فيها  ،ر بعضهاذكنم روايات متعددة يف املقاالو ،–ن التبليغ ليس الكالم حىت عولعله  –

  ؟واإلفتاءهذا من القضاء  وأين
  :صلى اهللا عليه وآلهروايات تدل على التخصيص بالنيب 

 ثحي عليه الصالة والسالمالرضا  اإلمامعن  يف عيون أخبار الرضا عليه سالم اهللا ذكره الشيح الصدوق ويات مااومن هذه الر
يوم القيامة وخصوصية  إىلوهذه خصوصية للنيب ) أَلُكُم علَيه أَجراً إِالَّ الْمودةَ في الْقُربىقُلْ ال أَس(وجل  والسادس قوله عز.. ."ال ق

  . "غريهمدون  لآلل
  : حتماالن يف اخلصوصيةا

  : أمرانيف الرواية  )خصوصية للنيب صلى اهللا عليه وآله(كلمة وحيتمل يف 
  : أوال
ال يأخـذ وال  أمره بان يعلمهم بانه اهللا  إنأي  ،صلى اهللا عليه وآلهه هو خصوصية للنيب نميكون جمموع املستثىن واملستثىن  أن
بالنسبة  وأخذها األجرةعن االستدالل على منع  أجنبيةولو كان ها االحتمال مرادا فان الرواية ، لآللوان يطلب املودة ، أجرايسأل 

وقد يؤيـد هـذا   ، صلى اهللا عليه وآلهبه  هذا احلكم لتخصيص الروايةوذلك  ،التأسيلالستناد إىل دليل للقاضي وغريه وال جمال 
 اآللخصوصية  إنيقال الظاهر  دفانه ق )لآلل دون غريهمخصوصية و(قوله عليه الصالة والسالم االحتمال او يستظهر بقرينة وهي 

  .واهللا أعلم األمةمن  اآلل مودةعلى رسالته ويطلب  اآلجروخصوصية النيب متعلقة باموع وهي انه ال يطلب ) إال(متعلقة مبا بعد 
  :ثانيا

                                                             
  .أي أخذ اجلعل من املتحاكمني - ١
  وقد سبق البحث عن ذلك فيما مضى فال نعيد - ٢
دوبـة  ويلحق بالقضاء اإلفتاء يف مسائل احلالل واحلرام واملوضوعات الشرعية من غري فرق بني الواجبـة واملن ) (ط مؤسسة النشر اإلسالمية ٢٠٦ص ٢٣ج(اي القضاء، وقال صاحب اجلواهر بعد ذلك  - ٣

  ).فقد عرفت فيما تقدم ان منصب القضاوة واإلفتاء والتبليغ يقتضي اانية( ٤١٥ص ٣٥كما قال السيد اخلوئي يف مصباح الفقاهة ج) واملكروهة واملباحة
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قل ال (مبودة اآلل وعليه يكون هو املستثىن فقط وهو املطالبة  )خصوصية للنيب(من املقصود  فهو ان يكون اآلخراالحتمال  وأما
  .حكماً عاماً للجميع بربكة دليل التأسي) أسألكم

   .صاحب اجلواهر إليهما ذهب  على باآليةاالستدالل  معه ميكنفانه ال   يكن راجحاحىت لو مل –ول بوجوده مث ان االحتمال األ
  ، يف الداللة على املقصود بل لعلها نص يف املراد أوضح هي أخرىوهذه الرواية لو شك فيها او تأمل فان هناك روايات 

يعين  )ال أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِالَّ الْمودةَ في الْقُربى قُلْ(فانزل اهللا تعاىل . ..: "إبراهيمفقد جاء يف كتاب تفسري القمي علي بن 
أجر النبوة أن ال تؤذوهم وال تقطعوهم وال تبغضوهم،  )قُلْ ال أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِالَّ الْمودةَ في الْقُربى(إىل ان يقول ...  على النبوة

ولعل هناك روايات أخرى ذا املضمون  )والَّذين يصلُونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ(: لقوله تعاىل وتصلوهم وال تنقضوا العهد فيهم،
  .فالحظ
  . ١أوالهذا ، على النبوة األجرطلب بالنيب صلى اهللا عليه وآله، بعدم خمتصة  اآلية إنت ياالظاهر بلحاظ هذه الروا :اذن

  وانه غري األجرة) اجرا(عىن كلمة م: الثاين اجلواب 
  : او اعم وعلى كال التقديرين نقول ،–كما لعله الظاهر  – لألجرة اًمباين األجريكون  أنإما  األمرال خيلو انه 

قالت بل ، )...قُلْ ال أَسأَلُكُم علَيه أَجراً( فإا مل تقلعن البحث  أجنبيةستكون  اآليةفان  ،على تقدير املباينة فواضح أما:أوال 
هو جـزاء   األجر: صاحب جممع البحرين حيث يقول  مهنحيث نقل ذلك جمموعة من علماء اللغة م، هو الثواب واألجر) أجرا(

فان احدهم لو استأجر  ،وال يطلق على األجرة هو الثواب األجر فان يف العرف وأيضا، "واألجر الثواب: ويف لسان العرب"العمل 
   ).مبعىن الثواب، ال األجرة(أو إعطاء أجراً  قال انه دفع ثوابا لهمرتال ودفع املال للمالك فال ي

  . مبدئياوهذا ما ميكن ان يستظهر ، لألجرةمباين  فاألجر :وعليه
  وكالم املهاجرين واألنصار شان نزول اآلية: تأكيد لالستدالل

عرضوا عليـه اجـر    وإمنا، لعمله أجرةليه النيب مل يعرضوا ع إىلفان القوم الذين جاؤوا  اآليةويؤكد ذلك مالحظة شأن نزول 
  ، كروايات تؤكد ذلوال، عمله

ان  :فنقول له صلى اهللا عليه وآلهفيما بينها نأيت رسول اهللا  األنصارقالت : "ايل ممحزة الث تفسري أيباه الطربسي عن وما رمنها 
قُلْ ال أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِالَّ الْمودةَ في (ك فرتلت فأتوه يف ذلكم فيها من غري حرج وال حمظور عليك حت أموالناهذه تعرك أمور ف

بتصورهم على هدايته هلم،  –، بل كان نوع جزاء منهم إجارةباجرة وال عقد  مل يكنوكما هو واضح فان ما عرضوه "  )الْقُربى
   ...).ان تعرك أمور(إذ قالوا األموال فقدموها اىل وحيتاج يف ذلك  األمةقيادة  موقعيف كان  صلى اهللا عليه وآلهالنيب كما ان 

  : أخرىرواية 
نة يف نفقتك ومن مؤولك إن يا رسول اهللا : فقالوا  رسول اهللا إىل واألنصارون رهاجاجتمع امل: "كما روى الصدوق يف عيونه 

ما شئت من غري حرج فأنزل اهللا عـز  فيها مأجوراً، اعط منها ما شئت وأمسك مع دمائنا فاحكم  أموالنايأتيك من الوفود وهذه 
، كما هو اإلجارةري غو ه) ماحك(وظاهر ، )قُلْ ال أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِالَّ الْمودةَ في الْقُربى(األمني فقال يا حممد  الروحوجل عليه 

   .واضح
 وللكالم تتمةفيهم صاحب اجلواهر،  مبنم به فقيه زان ذلك ما ال ميكن ان يلتف األجرةاعم من  األجر إنتقدير  ىانه عل: ثانيا 

  صلى اهللا على حممد واله الطاهرينو
                                                             

  .النبوة أي اإلنباء الغييب، فاملرجع ذُكِّر بلحاظ املعىن والكالم كان يف مرجع الضمري يف اآلية وانه على - ١


