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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
  ...البذل من املتحاكمني أو أحدمها أو أجنيب أو  -٣

  ):الباذل(هي اليت تتعلق بـ: ثالثةاموعة ال
  :معاً) املتحاكمني(فقد يكون البذل من  -١

و وقد سبق انه أبعد عن صدق الرشوة؛ إذ الرشوة أقرب للصدق فيما يستدعي امليل ألحد املترافعني كي حيكم له مطلقاً أو حيكم له بالباطـل أ 
  .حىت باحلق، ال فيما لو بذال معاً

فيه، وحاجتهما إليه، واستغنائه، فان ما يبذل لـه  ) كالقضاء(راً متيقناً لصدق الرشوة وذلك يف صورة احنصار األمر ان هناك قد: نعم قد يقال
  .منهما مقابل احلكم، رشوة دون ما يبذل بإزاء أصل التصدي وبذله اجلهد والوقت فتأمل

قع أي باحلق، فيتبع ذلك حتقيق جواز ذينـك وعدمـه نظـراً    وقد يقال بظهور بذل املتحاكمني يف كونه مقابل التصدي أو مقابل احلكم بالوا
أو كالمها، ولعله األوجه، ولعـل كـالم الوالـد     ١لصدق الرشوة وعدمه أو لكونه أكالً للمال بالباطل وعدمه، وال مدخلية لكون الباذل أحدمها

  .اآلنف سابقاً حممول عليه أي كان نظره إىل ذلك فليتأمل
  .، وهي الصورة املعهودة يف املباحث وقد اسهبنا البحث عنها سابقاً فليالحظ)أحدمها(وقد يكون البذل من  -٢
  .فهي رشوة من قبله، وغري ذي املصلحة فال -لقرابة أو غريها  –، وهنا قد يفرق بني ذي املصلحة )أجنيب(وقد يكون البذل من  -٣

نوعية أو شخصية ظاهرة أو خفيـة متومهـة أو    –وغاية  –عل من مصلحة والظاهر ان ذلك ليس بفارق يف الصدق العريف، على انه ال خيلو ف
  .حقيقية
 ،نعم قد يصدق عليه انه أكل مال بالباطل يف بعض الصـور ، عدم صدق الرشوة عرفاً عليهفقد يقال ب، )أهل البلد(وقد يكون البذل من  -٤

ألحدمها مطلقاً أو على احلكم بالباطل أو على احلكم باحلق، وأجنبية  من كونه على املنصب والتصدي أو على احلق: لكن الظاهر التفصيل السابق
  .وعدمه الرشوةعنوان عن صدق كماً وكيفاً  ٢خصوصية الباذل

  .فكسابقه) بيت املال(من ) البذل(وقد يكون  -٥
  البذل على التصدي أو غريه -٤

  ):البذل(ما يتعلق بـ :الصور الرابعة
  :فقد يكون البذل على -١

اإلشكال يف هذه الصورة وبعض الصور الالحقة بل واملاضية ينشـأ  أحد وجوه والظاهر ان ، )كالوالية أو نظائرها(للقضاء أو العمل التصدي 
فقد استند يف اجلواهر لتحرمي أخذ العوض على القضاء مطلقاً  ،من دعوى حرمة أخذ األجرة على الواجبات واالستناد إىل صحيحة احملمدين الثالثة

كان أو كفائياً، مع احلاجة وعدمها، من املتحاكمني أو أحدمها أو أجنيب أو أهل البلد أو بيت املال إىل أنه من مناصب السـلطان، وقـد    عينياً –
قـال   مضى اجلواب عنه، وإىل صحيحة احملمدين الثالثة، سئل أبو عبد اهللا عليه السالم عن قاضٍ بني فريقني يأخذ من السلطان على القضاء الرزق

                                                             
  .باذل أحدمها أو كالمهاإال من حيث ظهور بذل أحدمها يف كونه يريد احلكم له مطلقاً أو بالباطل، أما لو كان البذل ليتصدى أو ليحكم باحلق فال فرق بني كون ال - ١
  .يف األقسام الثالثة اآلنفة وهذا القسم والقسم الالحق - ٢
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  .١)ك السحتذل
 ، ولكثـرة كان هو املبتلى بـه  ألنههي للعهد اخلارجي؛ نظراً ) لأ(ان الظاهر ان املراد من السلطان هو السلطان اجلائر وان : ولكن قد يقال

ن، والستبعاد كـون  للعادل، ال السلطا) الفقيه(أو ) اإلمام(وندرة استعماله يف العادل، وألم كانوا يستعملون  ٢استعمال لفظة السلطان يف اجلائر
للقاضي الذي يأخذ من إمام احلق إذ إقرار اإلمام وإعطاؤه دليل احلل عرفاً ظاهراً فكيف يسأله عنـه؟ وهـذه الوجـوه وإن     –أو مشوله  –سؤاله 

ن ظاهر أ: وفيه(كاسب وهلذا قال الشيخ يف امل ،إال ان جمموعها يورث ظاهراً االطمئنان بان السؤال عن السلطان اجلائر يف بعضهاامكنت اخلدشة 
  ...)يف سلطان اجلور –بل الصريح  –الرواية كون القاضي منصوباً من قبل السلطان، الظاهر 

يف مقام البيان من هذه اجلهة أو نظراً لوجود القرينة املقامية احلافة أو ) عليه السالم(وعلى أقل التقادير فانه ال يعلم اإلطالق لعدم إحراز كونه 
  فتأمل. حمتملها

وإذا اتضح عدم اإلشكال يف أخذ املال على نفس التصدي ملنصب القضاء من جهة عدم اإلشكال يف أخذ األجرة على الواجبات وال يف أخذ 
لك رشوة، بـل يـرى القضـاء    ذإذ الظاهر ان العرف ال يرى  ،األجرة على خصوص القضاء، يتضح عدم اإلشكال من جهة دعوى كونه رشوة

ديـة أم غريمهـا،   والوالية والتعليم وغريها من العناوين الثمانية املاضية، أعماالً يستحق القائم ا العوض، سواءاً كان بعنوان األجرة أم بعنوان اهل
  .ال مالقضاء أ تعني عليه أم ال وسواًءأكان القاضي وغريه حمتاجاً  ، وسواًءال أموسواء كان مببلغ حمدد معني شهري 

  
  هرينوصلى اهللا على حممد واله الطا

                                                             
  .١٢٢ص ،٢٢اجلواهر ج  - ١

: الفقهاء أمناء الرسل ما مل يدخلوا يف الدنيا، قيـل : صلى اهللا عليه وآلهقال قال رسول اهللا ) عليه السالم(عن ابن عبد اهللا  ،٤٦ص ١الحظ مثالً ما رواه يف الكايف ج - ٢
  .ذروهم على دينكماتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فأح: يا رسول اهللا وما دخوهلم يف الدنيا؟ قال

: بينهما منازعة يف دين أو مرياث فتحاكما إىل السلطان وإىل القضاة أحيل ذلك؟ قـال  قال سألت أبا عبد اهللا عن رجلني من أصحابنا: عن عمر بن حنظلة ٦٧وما رواه ص
ن حقاً ثابتاً له، ألنه أخذه حبكم الطاغوت، وقد أمر اهللا أن يكفر به من حتاكم إليهم يف حق أو باطل فإمنا حتاكم إىل الطاغوت، وما حيكم له فإمنا يأخذ سحتاً، وإن كا

  .)يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه(: قال اهللا تعاىل
مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوها إال ظهر فيهم الطاعون : نهنمخس إن ادركتموهن فتعوذوا باهللا م :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: (٢٧٥ص ،٢وما رواه ج

وا الزكاة إال منعوا القطر مـن  واألوجاع اليت مل تكن يف أسالفهم الذين مضوا، ومل ينقصوا املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤونة وجور السلطان، ومل مينع
قضوا عهد اهللا وعهد رسوله إال سلط اهللا عليهم عدوهم وأخذوا بعض ما يف أيديهم ومل حيكموا بغري ما أنزل اهللا عز وجـل إال  السماء، ولوال البهائم مل ميطروا ومل ين

  .)بأسهم بينهمجعل اهللا عز وجل 
  )وكن له حرزا يف يومه من السلطان والشيطان( ٥١٩ص، ٢وما رواه ج
بسم اهللا الرمحن الرحيم ال حول وال قوة : "أحداً حىت تقول مائة مرة ليت املغرب فال تبسط رجلك وال تكلمقال أبو احلسن عليه السالم إذا ص( :٥٣١ص ،٢وما رواه ج

  ).ومائة مرة يف الغداة فمن قاهلا دفع اهللا عنه مائة نوع من أنواع البالء أدىن نوع منها الربص واجلذام والشيطان والسلطان" إال باهللا العلي العظيم
أرض أهـل الذمـة وجزيـة     ةقبال(وباب  )شرط من اذن له يف أعماهلم(وباب  )عمل السلطان وجوائزهم(وباب ) فيما يأخذ السلطان من اخلراج(والحظ روايات باب 

  ).رؤوسهم ومن يتقبل األرض من السلطان فيقبلها من غريه
الرواية التالية إعراض اإلمام عن استعمال لفظ السلطان يف اإلمام واسـتعماله  والظاهر أن استعمال السلطان يف اإلمام العادل نادر أو مصطحب عادة مع قرينة بل قد تفيد 

حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن العالء، عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر عليه السـالم  : (٢٥٢، ص٧ج: فقط ففي الكايف الشريف) اإلمام(
، )هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إىل اإلمام فإمنا طلبت حقك وكيف لك باإلمـام : ىل السلطان؟ قالرجل جىن علي أعفو عنه أو أرفعه إ: قلت له: قال

  .٥٧٣ص، ٢ج: ، الكايف)اللهم ربنا لك احلمد أنت املتوحد بالقدرة والسلطان املتني(فيما يرتبط باهللا تعاىل أيضاً كـنعم يطلق السلطان 


