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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

  ...البذل على احلكم بالباطل أو احلق أو ألحدمها بعينه أو

د يكون البذل على احلكم بالباطل، والظاهر انه حمرم مطلقاً سواء أكان الباذل كالمها أم أحدمها أم شخص أجنيب وق -٢
أو جهة من اجلهات كاحلزب والعشرية والشركة واحملامي، أم أهل البلد، وسواء قلنا بأنه رشوة كما هو الظاهر أم ال، إذ انه 

  .)سحت(و) أكل للمال بالباطل(ال شك يف انه 

 ،وقد يكون البذل على احلكم ألحدمها بعينه أي ان يبذل له ليحكم له على كل التقادير سواء أكان حمقاً أم مـبطالً  -٣
  .موضوعاً وحكماً والظاهر انه كسابقه

   .نه على باطل، فكسابقيهأوقد يكون البذل للحكم الحدمها بعينه وهو يعلم ب -٤

  .وقد يكون البذل على احلكم باحلق -٥

  .أو يكون للحكم ألحدمها بعينه وهو يعلم انه على احلق -٦

وإال فـال وجـه    ،فان صدقت حرمتا ،وهاتان الصورتان جيري فيهما اخلالف السابق يف انه يصدق عليه الرشوة أو ال
ن يأخـذ  للحرمة إذ الظاهر عدم انطباق أكل املال بالباطل لو فرغنا من جهة الرشوة، اللهم إال لو كان منصوباً للحكم وكا

ألنه استوىف حقه من مال بالباطل حينئذ  للحكم، أكلُ –املتحاكمني أو غريمها  –األجرة عليه فإن الظاهر ان األخذ من الغري 
  .كما ذهب إىل ذلك السيد الوالد أيضاً ١بيت املال

  ...البذل بنحو املصب أو الشرط أو الداعي أو -٥

  :يم آخربتقس) البذل(ما يتعلق بـ :اموعة اخلامسة

  :فانه قد يكون البذل يف كل الصور السابقة

١- بنحو املصبماً، بأن يكون مقو.  

  .ويتصور يف املعاملة احملاباتية وحنوها ،أو بنحو املشارطة، بان يكون بنحو االلتزام يف االلتزام -٢

  .مها إىل ذلكواليته مع قصدحيطة أو يكون جمرد داع لتحريكه كي يتصدى أو حيكم أو يفعل ما يف  -٣

  .أو يقصد الباذل ويعلم املبذول له -٤

                                                             
 .بل هو خالف مقتضى نصبه وإعطائه األجرة - ١
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  ١الصورة بعينها مع عدم علم املبذول له -٥

  .ان يقصد املبذول له، ويعلم الباذل -٦

  .مع عدم علم الباذل -٧

كما ان مقتضى اإلطالقات عدم الفرق بني كون ذلـك باملشـارطة   : (وقد أشار يف املهذب إىل بعض هذه الصور وقال
  ٢) كان ذلك من قصدمها أو قصد الباذل مع علم اآلخذ به بينهما أو

  .والظاهر صدق الرشوة يف الصور الثالثة األوىل، وكذا الرابعة

يقصد الباذل بذل املال مقابل حكمه له، لكن املبذول له ال يعلم ذلك من قصده بل يتصوره مثالً  وهي ان :واما اخلامسة
  .هدية حمضة كجاري عهده به أو يتصوره مثناً ملبيع له وكان الباذل مثالً قاطعاً بدفعه له من قبل، أو نظائر ذلك

أو  ٣جهة الفاعل، فان قلنا بعدم إمكان التفكيكوالظاهر انه ال ريب يف عدم صدق االرتشاء من جانب القابل، واما من 
، يف بعض الصور كما لو كان اآلخـذ  -دون اآلخر  –عدم عرفيته فليست برشوة، وإال أمكن القول باا رشوة من جهته 

  .ممن يتأثر ببذل املال له وإن كان بعناوين أخرى حىت وإن كان يرى نفسه مستحقاً هلا فتأمل

  .فتدبر. اومنهما يعلم حال الحقيهم

  البذل ألمر حايل أو استقبايل -٦

  .أيضاً) البذل(ما يتعلق بـ: السادسة اموعة

الذي هو غاية البذل ان  –وال فرق يف الفعل ( :قال يف املستند، ألمر استقبايل وقد يكونفانه قد يكون البذل ألمر حايل 
ل له خصم حيكم للباذل، وإن مل يكن له بالفعل خصـم  يكون فعالً حاضراً أو متوقعاً، كأن يبذل للقاضي ألجل أنه لو حص

  .٤)حاضر وال خصومة حاضرة

  .وسحت وهذا الكالم على طبق القاعدة، فإن الرشوة صادقة يف الصورتني عرفاً بال كالم كما انه أكل مالٍ بباطلٍ

  هرينوصلى اهللا على حممد واله الطا

 

                                                             
وقد يفرض عدم علمه بأصل بذله له كأن يوصل له أمواالً من غـري ان  ) اي انه قصد بذله كرشوة(عدم العلم بالعنوان  :دم العلم قد يفرضوع - ١

إذ يرى قدرته على شراء ما  –بغرض ان حيدث فيه انشراحاً وسروراً  –ويتصور هذا يف كثري ممن ال يضبط حساباته وصادره ووارده  –يعلم ا 
  .وعدمها املراجعنييؤثر يف متشية معاملته، كما يشاهد ذلك يف كثري من املوظفني إذ تؤثر حالته النفسية يف متشية معامالت ف –أحب 

  .وراجع كتاب قضائه ٩٥ص ،١٦املهذب ج -٢
  .-ما لو تومهته زوجها ك –يف صدق الرشوة من طرف الفاعل دون القابل أو العكس، كصدق الزنا من طرف الفاعل العامل دون القابل اجلاهل  -٣
 .٧٢، ص١٧ج: املستند - ٤


