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Bribery of the judge 

 - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول لعن: »قال - عنه هللا رضً - هرٌرة أبً وعن)

 والمرتشً الباطل على ٌعٌنه الذي ٌعطً من الراشً النهاٌة فً «والمرتشً الراشً

( حبان ابن وصححه الترمذي وحسنه واألربعة أحمد رواه".  الحكم فً)"  اآلخذ

 وإن واآلخذ، الدافع بٌن السفٌر وهو بٌنهما ٌمشً الذي هو"  والرائش"  أحمد وزاد

 .أبلغ فهو أخذ فإن أجرا سفارته على ٌأخذ لم

 من شاهد وله. )النسائً إال األربعة عند عمرو، بن هللا عبد حدٌث من شاهد وله

 فً"  لفظ فٌه ٌذكر لم أنه إال( النسائً إال األربعة عند عمرو بن هللا عبد حدٌث

 والرشوة. الترمذي رواٌة فً زادها إنما ٌذكرها لم داود أبً رواٌة فً وكذا"  الحكم

 قال وقد. لغٌرها أو الصدقة على للعامل أو للقاضً كانت سواء باإلجماع حرام

 من فرٌقا لتأكلوا الحكام إلى بها وتدلوا بالباطل بٌنكم أموالكم تأكلوا وال: }تعالى

 من القضاة ٌأخذه ما وحاصل[ 811: البقرة{ ]تعلمون وأنتم باإلثم الناس أموال

 كانت إن الرشوة فاألول ورزق؛ وأجرة وهدٌة رشوة أقسام أربعة على األموال

 له لٌحكم كانت وإن والمعطً اآلخذ على حرام فهً حق بغٌر الحاكم له لٌحكم

 فهً حقه الستٌفاء ألنها المعطى؛ دون الحاكم على حرام فهً غرٌمه على بالحق

. اإلثم فً الحاكم توقع ألنها تحرم؛ وقٌل. الخصومة على الوكالة وأجرة اآلبق كجعل

 وإن استدامتها تحرم فال الوالٌة قبل ٌهادٌه ممن كانت فإن الثانً وهً الهدٌة وأما

 عنده أحد وبٌن بٌنه خصومة ال ممن كانت فإن الوالٌة بعد إال إلٌه ٌهدى ال كان

 على حرام فهً عنده خصومة غرٌمه وبٌن بٌنه ممن كانت وإن وكرهت، جازت

 وهً األجرة وأما. حق أو باطل على الرشوة فً سلف ما فٌه وٌأتً والمهدى الحاكم

 أجرى إنما ألنه باالتفاق؛ حرمت ورزق المال بٌت من جراٌة للحاكم كان فإن الثالث

 المال بٌت من له جراٌة ال كان وإن لألجر وجه فال بالحكم االشتغال ألجل الرزق له

 علٌه؛ حرم ٌستحقه مما أكثر أخذ فإن حاكم غٌر عمله قدر على األجرة أخذ له جاز

 على زاد لما فأخذه حاكما كونه ألجل ال عمال عمل لكونه األجرة ٌعطى إنما ألنه

 وال حاكما كونه مقابلة فً بل شًء مقابلة فً ال أخذها إنما حاكم غٌر مثله أجرة

 فأخذ مثله أجرة العمل فأجرة اتفاقا الناس أموال من شٌئا حاكما كونه ألجل ٌستحق

 من أولى غنٌا كان لمن القضاء تولٌة إن قٌل ولذا. حرام مثله أجرة على الزٌادة

 تناوله له ٌجوز ال ما لتناول متعرضا ٌصٌر لفقره ألنه وذلك؛ فقٌرا كان من تولٌة

 ٌطلب من هذا زماننا فً ندرك لم المصنف قال. المال بٌت من رزق له ٌكن لم إذا



 بأنه العلم مع بأوده ٌقوم ما إلى الحتٌاجه إال ٌطلبه لم بأنه مصرح وهو إال القضاء

 .انتهى المال بٌت من شًء له ٌحصل ال


