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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

  تتمة موجزة
، النية أدلةبلحاظ  )...وال تعاونوا( آيةذلك تفريعا على مبحث كان البحث حول صور املسألة اخلمسة يف مبحث الرشوة و

وال (عن آية  وذكرنا ان اخلروج التخصصي، والثانية هي الدخول التخصصي، هي اخلروج التخصصي األوىلوكانت الصورة 
 عيواخلروج موض دى العقالء وانشرعاً ول، فانه ال شك يف حليته وجوازه، مصداقه ارتزاق القاضي من بيت املال )...تعاونوا

فان االسترزاق ليس بأكل للمال بباطل ؛ )ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ( آيةوكذلك عن ، )...وال تعاونوا( آيةعن مدلول 
  وهذه تتمة موجزة للبحث السابق ،وعليه فهو ليس رشوة حقيقة ، والعدوان اإلمثوليس بتعاون على 

  : للمسألة  األخرىالصور الثالثة 
األمر بني الورود واحلكومـة  وهي الصورة الثالثة والرابعة واخلامسة يف هذه املسألة وفيها يدور ، لدينا ثالث صور توبقي

  .)...وال تعاونوا(دليل  عنالنية  ألدلةصراف واالن
  : بط والفارق بني الورود واحلكومة اضإشارة اىل ال

  ليل الواردتعريف الد -أ
، كي يتضح ان هذه الصور الثالث من أي بـاب  بني الورود واحلكومة يف التفريقالضابط  اإلشارةنذكر بنحو ال بد ان و
  ،١ولكن بعناية التعبد،هو ذلك الدليل الذي يزيل موضوع الدليل املورود عليه حقيقة فلدليل الوارد أما ا، وواد

   ورود احلجج على الرباءة العقلية
) قبح العقاب بال بيـان (واحلجج على قاعدة الرباءة العقلية وهي  األماراتيح ذلك نذكر املثال املعروف وهو ورود ولتوض

فان الالبيان قـد   أمرفان خرب الثقة لو قام على ، بيان ألا؛ واألماراتبيان سريتفع بوجود احلجج  الال وهوفيها فان املوضوع 
أي قاعـدة   ،عليهالدليل الوارد أي خرب الثقة موضوع الدليل املورود  أزالقد ف، قق البيانإذ قد وجدو حتارتفع حقيقة ال جمازا 

أو حجـة   ةالشارع خرب الثق ؛ إذ توقف ذلك على ان يعتربهي بعناية التعبد كما قلنا اإلزالةولكن هذه ، حقيقة ،الرباءة العقلية
 بل هو بذاته تكوينـا  إياه حجةاعتبار الشارع  إىللم فانه ال حيتاج وهذا بعكسه يف الع ،الالبيان حقيقة ميضيه، وبعده فانه يزيل

  .يزيل الالبيان حقيقة  كاشف وطريق
   ورود احلجج على الرباءة الشرعية :عمليتطبيق 

 فيها أـا املعروف  ٢واحلجج األماراتفان  –او احلكومة  –ر مثاال كتطبيق عملي لتمرين الذهن يف مسألة الورود كذون
ولكن كيف ميكن تصوير هذا الورود فـان  ، )رفع عما يعلمون(على الرباءة الشرعية واليت هي مفاد حديث الرفع  اأيضواردة 

ال كما هو احلال يف قاعدة الرباءة العقلية حيث احملور هـو  ، الالعلم العلم وواحملور هنا هو  )يعلمون ال رفع ما(الرواية لساا 
   ،البيان والالبيان

باقٍ وجدانا ) ما ال يعلمون(فـ بعلمهو فهو علمي وليس ، الظن النوعي إىليؤدي  وإمناالعلم عادة  إىلدي خرب الثقة ال يؤو
                                                             

  صص ان يكون اخلروج تكوينا ال بعناية التعبدوالتخ - ١
 واألمارات هي يف املوضوعات واحلجج يف األحكام كما هو اإلطالق عادة - ٢
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، !حقيقة رغم وجود خرب الثقة إذ هو ال يزال غري عامل بل هو ظان فقط وان كان ظناً معترباً، فال ورود بل غاية األمر احلكومة

  ؟ أيضاعلى دليل الرباءة الشرعية حقيقة  واألمارات وعليه فكيف نكيف كالم املشهور من ورود احلجج
  تصويران لورود احلجج على أدلة الرباءة الشرعية: اجلواب

  : على دليل الرباءة الشرعية ونذكرمها باختصار واألماراتورود احلجج  أمروهناك وجهان لتصوير 
  عدم العلم عن عدم احلجة ة يكنائ: األولالوجه 

صلى اهللا (كناية منه  وهو، )عدم العلم(موضوعه يعلمون  ال رفع ما )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قوله  فان األولالوجه  أما
ال ان املدلول احلقيقي هو عدم العلم ولو ، )رفع ما ال حجة عليه(راد اجلدي هو وامل، )احلجة(يف الواقع عن  )عليه وآله وسلم

  . األولهذا هو الوجه ، حقيقةً) الالحجة(وضوع امليرفع نه فاقلنا ذا فان الورود واضح يف خرب الثقة احلجة 
  اعمية متعلق عدم العلم من احلكم والطريق : الوجه الثاين 

أي عدم العلم باحلكم وعـدم  ( اعم من عدم العلم احلكمي او عدم العلم الطريقي) ماال يعلمون(الوجه الثاين فهو ان  وأما
   .ة الطريق وتفصيل ذلك يترك حملله ال تنايف قطعي األحكاموذلك ان ظنية  هم طريقُلوخرب الثقة قد ع ،)العلم بالطريق

  :معىن احلكومة بإجياز
وضـعا او  ، حكما أووم موضوعا ـــــــــاحلكومة فهي عبارة عن ناظرية الدليل احلاكم اىل الدليل احملك وأما

فقد  وضوع الدليل احملكوم كما هو احلال ال شك لكثري الشكإما ان يضيق م -١  اكمـفان الدليل احل ،أربعة فاألقسام ،رفعا
 انا الدالشك مع انه وجشك كثري : لـفان الشارع يريد ان يقول انه ال حكم  أخرج شك كثري الشك عن دائرة الشك حكماً

  ،"ال ربا بني الوالد وولده"وكذلك احلال يف ، ايزال شاك
  .بيت صالةالبالطواف ك: فـمثال توسعة املوضوع  وأما -٢
 يكوم كما يف ال ضرر فان املراد هو ان احلكم الضرروقد تكون الناظرية للحكم فيضيق الدليل احلاكم دائرة الدليل احمل -٣

  .املورد ال ان الضرر منتف حقيقة فان وجود الضرر يف اإلسالم خارجاً أمر ال ينكرمرتفع عن مثل هذا 
  وقد ذكرنا تفصيل ذلك فراجع ، )طهورينالتراب أحد ال(وقد توسع دائرة احلكم كـ -٤

  : الصورة الثالثة وتطبيق البحث عليها 
  وهنا يف الصورة الثالثة فهل املورد مورد ورود او حكومة؟ 

على  ارتشاء القاضيلو بذل الشخص املال للقاضي ليستنقذ حقه ولكن هذا الباذل كان جاهال قاصرا حبرمة : املثال األول
  والعدوان حقيقة او ال؟ اإلمثفهل بذل املال يف هذا املورد هو تعاون على ، بل حمبذا، وره حملالصقد تواحلق 

ال تشجيع ، رف استنقاذ حقهوهذا الشخص نوى من عمله ص )عمل إال بوجود النية ال( النية مفادها أدلة نا: أدقوبتعبري 
ال ( النية وبعناية التعبد عن دليل أدلةعا بربكة فهل بذله خارج موضو على احلكم باحلق، القاضي على باطله بل قصد تشجيعه

واملورد هو تعاون علـى  ) ال تعاونوا(بنية ناظر اىل دليل  أي ان دليل ال عمل اال، ؟ او انه خارج باحلكومة)تعاونوا علَى اِإلثْمِ
 االمث حقيقة ولكن حكمه مرفوع؟ 

 يقنعه بعدها بان ينقلعلكي  إليهان داعيه على ذلك هو ان يتحبب لقاضي ليحكم باحلق ولكن كللو بذل املال : املثال الثاين
 ،دفع املال الستنقاذ سجينه املسجون ظلما لو: بعبارة أخرى ؟فهل املورد هو ورود او حكومة ،عن ارتشائه على حكمه باحلق
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  ؟٣حقا فريتدع عن اخذ الرشوة مطلقاكون بعد ذلك كلمته نافذة عليه فينصحه التحتببا للقاضي كي 

  : الصورة الرابعة 
ة غري غافل عنها ولكنه مل يقصـد  وشاضي ليستنقذ حقه عاملا حبرمة الرلقلواضح وهي ما لو بذل املال  أمرها الصورةوهذه 

فهل املـورد مـورد ورود او   ، من ارتشاء القاضي أهم استنقاذهقد رأى ان  وإمنا القتالعه عن باطله من ذلك التحبب للقاضي
  ؟حكومة

، وذلك من باب استدراجه بتلقينه احلجة أقوىن خمالفا احلجة كي يرد عليه برد لقّمؤمنا  أنهنا وهو لو  آخرال ونذكر مثا
  موضوعا لكنه خارج حكما او ال؟ فهنا صورتان فتدبر  اإلمثوهل هو تعاون على ؟ فهل هذا املورد جائز او ال
  :الصورة اخلامسة

ال  أدلة نابسيط تافه ال قيمة له فهل  ألمركأن يرشيه  ،ارتشاء القاضيإىل ياس وهي فيما لو كان استنقاذ احلق مرجوحا بالق
ال (أي ان النية هذه ال خترج هذه الصورة عن كوا مشـمولة حكمـاً آليـة     ؟ذا املوردالشمول هل عمل إال بنية منصرفة عن

  .وللكالم تتمة، )...تعاونوا
  وصلى اهللا على حممد اله الطاهرين

                                                             
امـا  و، على الثاين يقدم األولولذا لو كانت النسبة بينهما من وجه فال وال بشارح له ان الدليل املخصص ليس بناظر للمخصص : والفرق بني التخصيص والناظرية  - ٣

  .قدم احلاكم على احملكوم وهذه نقطة دقيقة فالحظفانه يفان النسبة وان كانت من وجه  والشارحية يف احلكومة فلعلة الناظرية


