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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
أمجعني، وال  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

  حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
  عناوين املسائل الرئيسية

سية يف مبحث الرشوة ميكن تصنيفها يف جماميع؛ لكل جمموعة فروع متعددة قد ختتلف أحكامهـا، مث ان  ان عناوين املسائل الرئي: صور املسألة
األلوف، وسنشـري   حينئذ فروع كل جمموعة من األصناف ميكن ان تضرب يف فروع اموعة األخرى مث سائر اموعات، فتبلغ املسائل والصور

كما سنلحق بـذلك   ،أدلتها، إذ قد سبق يف مطاوي الكتاب تفصيل وجوه االستداللبعض إمجال إىل وبالرئيسية بإجياز إىل عناوين تلك املسائل 
  .بعض الوجوه األخرى يف اجلزء القادم من هذا الكتاب بإذن اهللا تعاىل

  ..القاضي أو احلاكم أو املعلم أو: املبذول له -١
شرية شيخ الع -٥املرجع  -٤العامل  -٣قاضي التحكيم  -٢ املنصوب قاضيال -١: فانه قد يكون) املبذول له(ما يتعلق بـ اموعة األوىل

  .، وقد مضى احلديث عنهااملعلم -٨غ املبلِّ -٧اآلمر باملعروف  -٦
  ..أخذ الرشوة مع احلاجة وعدمها و -٢

  :قد يكون) اَألخذ(فان ) االعطاء واألخذ(هي اليت تتعلق بـ :اموعة الثانية
  .)واملبلّغ ونظائرهم ،كالوايل أو الشرطي :والعامل ،قاضيكال(مع حاجة اآلخذ  -١ 
  .واستغناء اآلخذوقد يكون مع عدمها  -٢

فهـو   ،ال وجه ألخذه املال إال استغالل حاجة الطرف اآلخر إذ ،بالقول انه مع عدم احتياج اآلخذ للمال، فان ما يعطى له رشوة: فقد يفصل
حاً ألخذه، ولو يف اجلملة، مما يقـرب  يراه العرف رشوة، عكس صورة حاجته، فاا عرفاً تصلح مصح لذا ١شرعاًوأكل مال بالباطل عرفاً ابتزاز 

  .إىل الذهن عدم إطالقهم الرشوة عليه
واما اعتبار احلاجة فلظهور اختصـاص أدلـة املنـع بصـورة    (بقوله ) الذي أورده يف مبحث أخذ األجرة(هذا التفصيل  )املختلف(ه يف ووج 

ان حاجة اآلخذ وعدمها ليست مـالك  : فان الظاهر ٢ومهما كان البحث هنالك )كما يظهر بالتأمل يف رواييت يوسف وعمار املتقدمتنياالستغناء 
  .صدق الرشوة وعدمه عرفاً

ة عرفـاً  ان اجلندي أو الشرطي لو أخذ املال كي يسمح للشخص باملرور أو للسيارة بالعبور، مما كان وظيفته أن يسمح، فإا رشو: ويوضحه
  .٣سواءاً أكان حمتاجاً أم ال كما لو أخذ حرصاً وطمعاً يف الثراء األكثر

  . فتأمل ٤على أن احلاجة مفهوم مشكك، ويشمل احلاجات املادية والنفسية
وال توجـب   من االكتساب والعمل أو االرتزاق من بيت املال أو الصدقات،أو أمضاه الشارع  أو رفعها فهو ما حددهوأما طريق دفع احلاجة 

ال ترى عنوان السرقة صادقاً وإن كان مضطراً؟ فكذلك عنوان الرشوة، نعم االضـطرار يرفـع   أ ؛احلاجة عدم صدق األمساء على مسمياا العرفية
  .احلكم فيندرج يف ضوابطه ومباحثه

ماله، وان أريد حاجته لقضاء حاجتـه   ، وهو احرى بصدق الرشوة ان أريد احتياجه إىلمع احتياج املعطي) واألخذ اإلعطاء(وقد يكون  -٣
  .ومتشية أمره فمع االضطرار يرفع احلكم ال غري كما سبق

  وقد يكون مع عدمه  -٤ 

                                                             
 .أي بلحاظ ورود هذا العنوان يف الشرع والقرآن الكرمي، وليس املراد احلقيقة الشرعية هلذا املصطلح - ١
والسحت أنواع كثرية منها ما أصيب مـن أعمـال   (قال  –كما يف اخلصال  –إذ ال يظهر من الروايتني اختصاص املنع بصورة االستغناء فإن رواية عمار بن مروان  -٢

ال حتل له ورجالً  امرأةمن نظر إىل فرج ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(لعن رسول اهللا (ورواية يوسف بن جابر ...) ظلمة، ومنها أجور القضاة، وأجور الفواجرالوالة ال
  .على حاجته ضعيف) سأهلم(م داللة وسؤاله الرشوة أعم من حاجته إليها وعدم احلاجة، وتوه) خان أخاه يف امرأته ورجالً احتاج الناس إليه لفقهه فسأهلم الرشوة

 .ولو فرض تأثري احلاجة وبلوغها درجة االضطرار، فاا تؤثر يف احلكم ال يف صدق العنوان العريف وعدمه - ٣
  .هجشع يروي ظمأَ) مجع املال(فان  - ٤



 )١٢٠( هـ الدرس١٤٣٤شعبان  ٥ السبت.................................................................................. )الرشوة( املكاسب احملرمة

عرفاً حىت مع عـدم   صادقةفان الرشوة  كما يكون أكالً للمال بالباطل،، ٢للرشوة ١ومع انه يف صورة االحتياج واالضطرار يكون البذل أقرب
، إذ ال يتصور عدم احلاجة بوجه مطلق واإلقدام مع ذلـك علـى البـذل    ٣ائره، واملقصود بعدم احلاجة عدم الضرورةحاجة املعطي للحكم أو نظ

  .فتأمل
  أخذ الرشوة مع تعني القضاء ونظائرها وعدمه

  .القضاء أو التعليم أو غريمها عليه تعينأي ) التعين(مع ) األخذ(وقد يكون  -٥
  .وقد يكون مع عدم تعينه -٦

لـه أو  ) عليه السـالم (القضاء عليه، أما بتعيني اإلمام  نتعي إنْ: نقولاألقرب ان (قال العالمة يف املختلف يف مسألة أخذ األجرة على القضاء 
احملقـق يف   وقريب منه ما ذكـره ) بفقد غريه أو بكونه األفضل وكان متمكناً، مل جيز األجر عليه، وان مل يتعني أو كان حمتاجاً فاألقرب الكراهية

  .الشرائع
القضاء وعدمه ليس دخيالً يف صدق الرشوة عرفاً، فانه سواء تعني عليه أم مل يـتعني عليـه    نالظاهر ان تعيذاك هناك أما يف املقام فان : أقول

حق أم باطل، وكذا أخـذه  سواء أكان على مطلق أي القضاء فإن أخذه املال مقابل احلكم بالباطل رشوة، وكذا أخذه املال لكي حيكم ألحدمها 
بل الدخيل هـو   ،ن القضاء عليه وعدمه يف صدق الرشوةمن غري مدخلية وتأثري لتعي –بناء على تعميم للرشوة للحكم باحلق  –املال ليحكم باحلق 

  .-كما هو مورد اخلالف  –، فانه ههنا قد يشكك يف صدق الرشوة وعدمه التصدي أو على احلكم باحلق نفسعلى  األخذ
  .فيترك حبثها حمللها) األجرة(وأما  

  أخذ الرشوة على املستحبات واملقدمات
يف أمره باملستحب، فهل بذل مال له كما على العمل املستحب أي عمل القاضي أو العامل أو اآلمر باملعروف إذا كان مستحباً ) االخذ( -٧

  ليأمر به رشوة؟
خيلة يف صدق الرشوة عرفاً وان توهم ان األخذ على املستحب ليس رشوة إذ ال جيب والظاهر ان وجوب العمل واستحبابه وإباحته، ليست د

عنوان املستحب مع أخذ املال عليه وانه أكل مال بالباطل أو ال فـإذا نفـي    تضادفال بد من حبث  ،عليه فعله فيكون الباعث هو املال املبذول له
واملرجع العـرف   ،عض الصور مسلماً، فإن عمدة اإلشكال يكون من جهة صدق الرشوةومل يكن أكل مال بالباطل، يف ب التضاد، كما هو الظاهر

  فتأمل. من غري مدخلية لالستحباب يف فهمهم الصدق
  وللكالم تتمة  .، وقد فصلنا البحث عن ذلك سابقاً فليالحظونظائرمهاعلى املقدمات كسماع الشهادة وتوثيقها ) األخذ( -٨

  هريناوصلى اهللا على حممد واله الط

                                                             
  .املقصود انه أوضح يف صدق الرشوة عليه - ١
  .ئذ ألخذ املال منهالستغالل القاضي حاجة املترافع املضطر، حين - ٢
  .بان يبذل له ليحكم له، مبا يوسع به جتارته مثالً أو مبا ييسر له بناء بيت أوسع أفخم ال حيتاجه عرفاً - ٣


