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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنـة الدائمـة علـى    

  العظيمأعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي 
 ستكون نتيجتها حترمي األجرةاليت تطرق هلا صاحب اجلواهر يف مثل  األدلةوان بعض ، كان احلديث حول فروع الرشوة املختلفة

  .األدلةهذه  إىلوعليه فكان البد من التطرق  ،يف الرشوة باألولوية القطعية الفروعكل هذه 
هنـاك   أنوبينـا  ، )قُلْ ال أَسأَلُكُم علَيه أَجراً( :بقوله تعاىل األجرةذكرنا ان صاحب اجلواهر استدل على حرمة اخذ القاضي 

  :املباركة اآليةالواردة يف اخلمسة يف الكلمات  اخلمسة تظهر لنا بالتدبروهذه الوجوه  ،وجوها مخسة ملناقشته
فيها بينا الوجه ) عليه(و، فيها وجه سيأيت) أسألكم(و ،ذكرنا الوجه فيها وإا للنفي ال للنهي) ال(و، فيها وجه سيأيت) قل(فـ 
  األجرةغري  األجر أنبينا  إذ قد) أجرا(في كلمة ف اآلخرواما الوجه ، أشبهوما  واإلفتاءالنبوة ال القضاء  هو ان مرجع الضمريوهو 
   صاحب اجلواهر منطلقاً جلواب على استداللتصلح  –يف اآلية –فان كل كلمة ومفردة من هذه املفردات اخلمسة  :وعليه 
  :جوابانوبقي ثالثة  مضى ذكر وجوهقد و

   ابتداءاً تتعلق بسؤال القاضي ال البذل له –ترتال  –احلرمة : اجلواب الرابع
على النهي ولو ) ال(انه وان دلت :  -تسليما وترتال –فنقول ) أسألكم(التدبر يف كلمة  عرباستدالل صاحب اجلواهر ميكن رد 

ـ ، ١يلتزم به أناو بدعوى انه حيث كان وعد فيجب ، به النهي أريدبدعوى ان النفي قد ، واملوضوعمبناسبات احلكم  النيب وعليه ف
النـهي يف   إن: نقول إنناإال  ،مرجع الضمري يفرفعنا اليد عن اخلصوصية  وحىت لو، األجريسأل  أنمنهي عن  صلى اهللا عليه وآله

فـال   ،بل املناط يف غري السائل اضعف بال شـك ، وال يوجد تنقيح للمناط يف البني، ال على غريه ٢)السؤال(املقام قد انصب على 
  .املبذول ابتداءاً من غري مطالبة، فكيف بالرشوةيصح االستدالل ا على حرمة األجر 

  : توضيحه
  :مسألتانانه توجد ههنا  وهنا حبث وسنشري له وهو

  ؟ يطالب به ويسأله، حمرممن دون أن بذل املال له بابتداء القاضي  إنهل  -١
  : صورتانفهاتان  ،اكل مال بالباطلرشوة او لكونه سؤال القاضي املال فالبذل له هو احملرم؟  إن وا -٢

  او هلما  ألحدمها كي حيكماملال ، بذل او احدمهااملترافعني  ان القاضي يطلب من: األوىلالصورة 
، تربعاً ومن غري طلب منه يبذل له املال – كالمهااو  –املترافع  وإمنااملال من املترافعني ال يطلب القاضي ان هي  :الصورة الثانية

حيكم  أنمن اجل  هبذل وههنا صور، ومنها انه لو ،وعنوان بذله نيتهقصد الباذل و يدور مداربذل املال  إنوههنا ف ،األوىلوهذه غري 
بعض صورها أو أكثرها جواز فان الكثري من الفقهاء رأوا ، له بعنوان اهلدية هولكن لو بذل، فهي رشوة وحمرمة ٣له القاضي بالباطل

   ٤على تفصيل
 يف معىن اهلدية األصلكما هو  - توددا وحتببا ،ابتداءانه لو دفع هدية للقاضي هي  – بنظرنا -الصورة اليت ال كالم فيها : ولكن

                                                             
 وهناك نقاش يف هذه الوجوه ولكن ال يهمنا التوقف عندها - ١
 ).أسألكم أجراً(أي  - ٢
 أو حىت باحلق؟ - ٣
 ٣٥الفقاهة جيف مصباح ) يف أربع صور من مخسة(يذهب اىل اجلواز مطلقا  مثالً والسيد اخلوئي ١٨٩، كالسيد الوالد يف الفقه املكاسب احملرمة صالبعض رأى التفصيل يف صورة اهلدية - ٤

 .٤١٧ص
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  يف هذه الصورة وجوازها إشكالفالظاهر انه ال ، البذل بلحاظ احلكم ومل يكن ،١-
وبني ان ، دفع املال لهويطالبهم بالناس من او املرجع او اخلطيب  صلى اهللا عليه وآلهان هناك فرقا بني ان يسأل النيب  :واخلالصة

خاصة إذا مل يكن من نيتهم التأثري على حكمه باملرة وكان  أنفسهم هم من يدفع له من تلقاءيكونون ولكنهم  ال يطلب وال يسأل
   .٢رق كبري بني الصورتنيالفف، ممن ال يتأثر بذلك

  واقعي وفين  بشقوق ثالثة بنيإشكال : اجلواب اخلامس
  : فنسأل صاحب اجلواهر ، ٣)قل(بر يف كلمة دنتعمد فيه على الت اإلشكالويف هذا الوجه من 

بأن نقول للنـاس  نتأسى به  أن مرادهذلك؟ هل  هو مقصوده من فما صلى اهللا عليه وآله األكرمانه عندما اوجب التأسي بالنيب 
واحلرمة أو نتأسي مبدخوهلا أي عدم السـؤال، فهنـا ثالثـة     أي احلكم )أسألكمال (مبدخوهلا  ان نتأسى وا اننا ال نسأهلم أجراً؟

  : احتماالت
   .)أجراالناس على عملي  أيها أسألكمال (او غريه يف بداية كتابه وخطبته ان يقول وخطيب لى كل مؤلف عانه جيب : األول
صـلى اهللا  وتأسيا به اقتداء ال نسأل الناس  أنمل يسأل فلذا كان من الواجب علينا  صلى اهللا عليه وآله انه حيث ان النيب الثاين
  .عليه وآله

  .حرم علينا –كما هو مدعى إفادة اآلية النهي ال النفي  –نيب الثالث انه حيث كان حراماً على ال
 :الثالثةرد االحتماالت 

  :-اما واقعياً واما فنياً  –تامة وكل هذه االحتماالت غري 
  )...ال أسألكم(التأسي بقول : األولاالحتمال 

   .٤استقرأ سريموهو واضح ملن ، الفقهاء مل يفتوا بذلك ومل يعملوا به أنالظاهر و
  بالعمل  التأسي: الحتمال الثاينا

ال جهة  العملقد سبق اجلواب عنه بان و ،ال نسأل كذلك فان علينا ان األجرحيث مل يسأل  صلى اهللا عليه وآله النيب إنوهو 
فلو كان املدخول واجبا وجب التأسي ولو كان مستحبا لكـان  ، وامتناعا يتبع املدخول اًالتأسي وجوبا واستحبابويوضحه ان ، له

   .وهكذافصرف عمله ال يوضح جهته وال حيددها التأسي به من هذه الناحية 
  احلكمالتأسي يف : ٥االحتمال الثالث

يقول صـاحب   أنانه فنيا مل يكن ينبغي على هذا التقدير  غري صحيح وذلك ؛ ..).أسألكمال (مي املستفاد من حران التأسي بالت
عكس دليل  ،يرتبط بالعمل ال باحلكم التأسيفان  ؛)األحكاماالشتراك يف  ألدلة(يقول األجدر أن بل ، )واوجب التأسي به(اجلواهر 

   .حرم عليه حرم عليه فما باألحكام صلى اهللا عليه وآله مشتركون مع النيب االشتراك إذ اننا
                                                             

 ).العطية على سبيل املالطفة(يف املصباح املنري جاء - ١
قبال ما يبذله هؤالء االفاضل يف خدمتـهم   شيئاً يف عدال ي ،الناس مهما بلغ ما يبذلهفانه وان كان  التعاقد على أخذ مال مقابل املنرب أو التبليغاخلطباء حول أخوية للفضالء وهنا نصيحة  - ٢

الناس يف اخر االمر سيدفعون له مـا يقضـي    تثبيتاً خلصوص النية أوالً وألناالجر  يطالباخلطيب واملبلغ ان ال بإال انه من األجدر  ،عقيدم ودينهمللناس ما يرتبط بشؤون وتعليمهم 
 –وهي رزق اهللا اليه  –من الناس  األموال اليت تصلهمبذلك ولكن  يتأثرونالناس شيئا فال  يعطهمء الذين ال يتعاملون ولو مل حوائجه وييسر التزاماته، وحنن شخصيا نعرف بعض اخلطبا

 .ويتعاقد أو يطالب اكثر بكثري من ذلك االخر الذي يتعاملهي 
 وجزء من نقاشنا يف هذا الوجه فين - ٣
  .ونظائرمها طلب أولئك األعالم أجر املودة، جزاء على جهدهم البالغ يف إحياء أحكام الشريعة الغراءإذ ال جند يف ديباجة اجلواهر واملسالك  - ٤
  وهو اشكال فين - ٥
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  ١دليله يف ااضنفعا لصاحب اجلواهر  ديكل هذه االحتماالت الثالث ال جت: واملتحصل
  : الرشوةرؤوس عناوين مسائل 

  : اشرنا اليه سابقا فنقول  رؤوس عناوين الفروع واملسائل تتمة ملا ولنذكر اآلن
 أربعـة والناتج يضرب يف ، أخرىمث يضرب اموع يف مخسة  ،مثانية أخرى وهذه تضرب يف ،انية عناوين ابتداءتوجد لدينا مث

، )فرعا ومسألة ٧٦٨٠( فيتحصل لدينا من هذه العملية، مث يف اثنني، أخرىيضرب اموع احملصل منها يف ثالثة عناوين مث ، عناوين
ولكن من يفصل ، لكن ال يوجد فقيه مل يفصل ولو يف بعضها ،إليهاال حاجة به يف كل الصور التفصيل يلتزم وهذه الفروع ملن ال 

بل كلهم قد فصـلوا إمنـا االخـتالف يف كثـرة      فقهائنا قد فصلوا  منريوكث –ولو يف اجلملة  –يتطرق هلا  أنفالبد  بعضهايف 
   .التفصيالت وقلتها

  : العناوين الثمانية االوىل 
  :وهي

ــيخ ) ٥     املرجع) ٤     العامل) ٣     قاضي التحكيم) ٢     القاضي )١ شــ
  ٢اآلمر باملعروف) ٦   العشرية

   األعمفيما يرتبط بالشريعة باملعىن ... واملعهد واملعلم يف املدرسة ) ٨     املبلغ) ٧
  :العناوين الثمانية الثانية

  : ستة قد ذكرناها ونضيف اثنني االن وهي، أخرىوهذه العناوين الثمانية تضرب يف مثانية 
  حىت يف صورة احتياجه؟احتياجه او عدم يف صورة  حمرمهل اخذ املال من القاضي  ٢-١
  فقط أم حىت يف صورة استغنائه عن احلكم؟ي ج املعطيف صورة احتياحمرم لبذل اهل  ٤-٣
  ؟او عدمه -تعني القضاء  –مث ذلك البذل مع التعني  ٦-٥
  ؟مث كل ذلك هل هو مع استحباب العمل  -٧
  حمرم؟ وللكالم تتمة أيضاً البذل على املقدمات  إنمث هل  -٨

  هرينوصلى اهللا على حممد واله الطا

                                                             
 .لتدبركمويوجد وجه سادس للجواب نتركه  - ١
 .؟فهل األخري حمرم فقط أم حىت األول ألنه رشوة أو أكل مال بالباطل ،كأن يبذل له ليأمر باملعروف أو ان يبذل له كي ينهي عنه - ٢


