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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أمجعني، وال حول وال  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
  قوة إال باهللا العلي العظيم

  الفرق بني الرشوة واهلدية
فإننا ال حنتاج بعد صدق عنوان الرشوة إىل دليل على التحرمي، فال فرق حينئذ بـني كـون البـذل    ) اهلدية( وبذلك يظهر وجه الفرق بني الرشوة وبني

من  بدفال  ١إىل دليل خاص –سواء ألمر حايل أو استقبايل  –خلصومة حالية أو مستقبلية، أما اهلدية فحيث كان عنواا موضوع احللية احتاج احلكم حبرمتها 
  .كالمهن الظاهر عدم متامية أعلى حرمة اهلدية و) املسالك(وبذلك يظهر وجه النظر يف بعض أدلة اللة، سنداً ودمالحظته 

  رأي صاحب املسالك
وإن مل يكن له ، ن كان للمهدي خصومة يف احلال حرم قبول هديته ألنه يدعو إىل امليل وينكسر به قلب خصمهإ: فينظر... ما اهلديةأو(قال يف املسالك 

: قـال ) صلى اهللا عليه وآله(مل يعهد منه اهلدية قبل تويل القضاء حرم قبول هديته يف حمل واليته ألن هذه هدية سببها العمل ظاهراً وقد روي انه  خصومة فإن
قريب والصـديق  حكومته ممن جرت عادته بذلك قبل تويل القضاء كال حالولو كانت اهلدية يف غري ... هدية العامل سحت :ويف رواية  ٢هدايا العمال غلو

وهـو   ،هذا خالصة ما فصله الشيخ يف املبسوط ومل يتعرض إليـه كـثري  . املالطف فإن أحس انه يقدمها حلكومة بني يديه فكذلك، وإال حلت على كراهية
  .٣)حسن

ه، ال حرم من باب املقدمية ال بعنوانللحكم بالباطل وإ مطلق امليل مبا هو هو ما مل يؤدال دليل على حرمة ما ينكسر به قلب اخلصم وال على حرمة : أقول
فتأمل وحتقيقه . هو احلرمة الطريقية )فَال تميلُوا كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَة(و )ويرِيد الَّذين يتبِعونَ الشهوات أَنْ تميلُوا ميالً عظيماً(بل لعل ظاهر قوله تعاىل 

   يوكل حملله
  واهركالم اجل

ويف غري واحد من كتب األصحاب انه قيل حيرم على احلاكم قبول اهلدية إذا كـان  (نقل التحرمي يف صورة كون اخلصومة يف املآل وقال  ٤مث ان اجلواهر
ألن سببها العمل ظاهراً  ،قضاء، ألنه يدعو إىل امليل وانكسار قلب اخلصم، وكذا قيل إذا كان ممن مل يعهد عنه اهلدية له قبل تويل ال٥للمهدي خصومة يف املآل

انه أحوط وإن كان يف تعيينه وال سيما األول نظـر،  : لكن يف الرياض وغريه بعد نقله( :مث قال اجلواهر") سحت"ويف آخر " هدايا العمال غلول"ويف اخلرب 
  ).لألصول وقصور سند اخلربين وضعف الوجوه االعتبارية مع عدم تسمية مثله رشوة

  خلية احلالية واالستقبالية يف صدق العنوان واحلكمعدم مد: التحقيق
متت األدلة  فانه إنمة احلصول أو متوقعة مع الظن الغالب أو ال، الظاهر أنه ال فرق بني كون اخلصومة يف احلال، وكوا يف املآل وبني كوا مسلّ: أقول

  .الذكورة مشلتها بأمجعها وإال فال
   .أما يف الرشوة فإن االسم صادق ولو كان البذل ألمر مستقبلي، يست ذات مدخلية يف صدق التسمية وال يف احلرمةان احلالية االستقبالية ل: واحلاصل

مدار البحث احلرمـة   فال بد أن يكونال خيرجها عن صدق عنواا إىل عنوان الرشوة، حيث انه وأما يف اهلدية، فإن كون البذل ألمر حايل أو مستقبلي 
وشـبهه  ) هدايا العمال غلـول (وشبههما وبلحاظ متامية سند  )وأَكْلهِم السحت(و )ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ(ق األدلة كـوعدمها بلحاظ انطبا

  .٦وعدمه
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  .١٤٧ص ٢٢ج: اجلواهر -٤
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لرشوة اليت مصبها احلكم نفسه والظاهر ان ما كان من اهلدايا ألجل التأثري على القاضي يف حكمه، وإن كان بتوسط أن املصب وهو جلب حمبته، عكس ا
  .وانه تعاون على اإلمث فيما لو كان احلكم التوصل للحكم بالباطل )وأَكْلهِم السحت(ا، يصدق عليه أنه أكل مال بالباطل وموالتقابل إمنا هو بينه

وإرسال اهلدايا إىل القضاة واحلكام توطئة الحتمال وقوع الترافع بني املهدي وغريه، إن مل يدخل حتت االسم، داخل حتـت  ( :ولذا قال يف شرح القواعد
  .١ )احلكم

ـ  ( :وقال السيد الوالد يف املكاسب احملرمة ا أما إذا كانت اهلدية مرتبطة باحلكم فالظاهر احلرمة، كما ذهب إليه غري واحد كاجلواهر واملكاسـب وغريمه
ما دل على حرمة الرشوة، : ومن السنة )وال تعاونوا علَى اِإلثْمِ والْعدوان (و )أَكَّالُونَ للسحت(بعد كونه مصداق عرفاً و )بِالْباطلِ (ويدل عليه من الكتاب 

   ).٢و ثانويوهي رشوة، وإن كان لو قوبل بينهما كانت الرشوة للحكم وحنوه على حنوٍ أويل، واهلدية على حن
  الفرق بني الرشوة واهلدية موضوعاً

  .واهلدية هي العطية املطلقة ،بينهما بان الرشوة هي اليت يشترط فيها باذهلا احلكم بغري احلق أو االمتناع عن احلكم باحلق ٣ق يف روضة الطالبنيفر: أقول
ن العمال إن كان الغرض منه التودد أو التوسل حلاجة من العلم وحنوه فهو هديـة،  واألظهر يف الفرق ان دفع املال إىل القاضي وحنوه م ٤وقال يف املسالك

  ).وإن كان التوسل إىل القضاء والعمل فهو رشوة
كما ذكره املسالك وال باالشتراط كما ذكره الروضة، بل باملصب األويل  ٥والغرضبينهما ليس باملوضوع  –عرفاً وهو املرجع  –ان الفرق : لكن الظاهر

وإن كان التودد واملالطفة هـو املصـب    ،ه فرشوةطَراحلكم أو الداعي القريب أو ما ش: إعطائها غرض القريب والبعيد، فإن كان مصبثانوي والاألويل وال
  . للحكم لها ظ أوالً وبالذات فهدية وإن كان الغرض األقصى التوصل أو الداعي القريب املالح األويل

أن الرشوة تبذل ألجل احلكم، واهلديـة  : فيكون الفرق بينها وبني الرشوة( :من الفرق بينهما إذ قال ٦خ يف املكاسبوما ذكرناه أعم من ما اختاره الشي
  ).احلب احملرك له على احلكم على وفق مطلبهاليراث تبذل 

ليجزيه علـى   ٨جياد اإلحساس بكونه مديناً لهوقد تبذل إل ٧ان اهلدية قد تبذل ألجل إجياد احلب كما ذكره، وقد تبذل قربة إىل اهللا تعاىل: ووجه األعمية
  .ولو باحلق –فعله وقد تبذل لدفع عداوته أو تقليلها، فيكون بذل اهلدية له لرفع املانع عن احلكم له 

من غري التفات  )ان إِالَّ اِإلحسانُهلْ جزاُء اِإلحس (جلاًء عرفياً من باب إجلاء املهدى إليه إىل احلكم إبل اهلدية تبذل ألجل ( ٩ومنه ظهر ان حصر االيرواين
  ١١فتأمل. ١٠غري تام إذ ما ذكره إحدى مصاديق اهلدية) التفات إىل احلب وال غرض يف احلب

ان الرشوة مـا  ( :١٢ولعله لذا قال يف فقه الصادق. طالق لو فرض فهو جتوز أو غفلة وتسامحن اإلأو ،ومبا سبق كله ظهر عدم صدق الرشوة على اهلدية
  ).حلكم، ال ما يبذل بداعي احلكمكانت بإزاء ا

  هرينوصلى اهللا على حممد واله الطا
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