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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

وحول ، للرشوة على احلق )...وال تعاونوا( آيةنا يف مدى مشول كان البحث يف النتائج والثمرات النهائية املترتبة على ضوء مبحث
وموضـوعيا   صيا يف بعضها ختص وكان اخلروج مخسة لذلك اًوقد ذكرنا صور، )ال عمل إال بنية(ـكالنية  أدلةمع  اآليةنسبة هذه 

النية سببا يف الدخول التخصصي  أدلة كانت فهي ماالصورة الثانية  وأما، وهي الصورة األوىلوالعدوان  اإلمثعن كونه تعاونا على 
 آيـة  أدلةعلى  واحتمال أن تكون واردة النية حاكمة أدلةتكون  فقد سبق احتمال انيف الصورة الثالثة والرابعة  وأما، واملوضوعي

  .إنصراف أدلة النيةالصورة اخلامسة فهي  وأما، )الرشوة(وعلى أدلة  )...وال تعاونوا(
  وتغيري إضافةكالم صاحب العناوين مع : حتقيق املقام 

من بـاب  تطبيقا على الصورة الثالثة والرابعة ملعرفة كون املورد  )...وال تعاونوا( وآيةالنية  أدلةيف العالقة بني  األمرحتقيق  وأما
  : فنقول ٢ير مناوتطو تغيريو إضافةسنذكره مع و، ١تجلى مبالحظة كالم صاحب العناوينفان ذلك ي احلكومة أو الورود

  النسبة بني ظهور العمل وظهور النية
  : ، من حيث ظهور كل منهما، على أقسام وصورالنسبة بني النية والعمل

   .يكون للنية ظهور وال يكون للعمل ظهور كي يعاكس ظهوره ظهور النية ان :الصورة األوىل 
  .٣من ظهور النية وهي ان يكون للفعل ظهور اقوى :الصورة الثانية
  .من ظهور العمل أقوىيكون للنية ظهور  أنوهو ، وهي على عكس الصورة الثانية :الصورة الثالثة 

  : عليها  واألمثلةالصور الثالث 
  ظهور العمل أقوى من ظهور النية :ة األوىلصورال -١

فان هذا العمل ، ٤ائرالعناوين بالركوع للحاكم اجل فقد مثل له صاحب ،من ظهور النية والقصد أقوىكون ظهور الفعل  وهي
لكن أمام  يكون الركوع هللا مثال أنينوي أو يحك رجله يركع لكأن  من هذا الفعلمهما كانت نية الفاعل  اجلائرظاهر يف تعظيم 

تعظيمـاً للجـائر    من تلكم النية فيكـون  أقوىواملعصية هو  يف تعظيم اجلائر ويف اإلمثولكن متصدق هذا العمل وظهوره ، اجلائر
الذي يذكره فهو كون الشخص وزيرا للحاكم الظامل فان هذا العمل ظهوره يف كونـه   اآلخراملثال  وأما، وحراماً حكماً موضوعاً

فهو سريه يف ركاب الظامل مما يقوي به شوكته  اآلخراملثال  وأما، من ظهور نيته مهما كانت وتوجهت  أقوىالظلمة هو  أعوانمن 
فيتغلب الظهور  النيةمن ظهور  أقوىلكون ظهور العمل هو  ٥ث قد ذكرها صاحب العناوينثال أمثلةوهذه   ،وان مل يقصد ذلك

   .، وال يكون للنية تأثري يف التعنونالثاين ظهور على األول
  : يف مبحثنا يف الرشوة  )العناوين(استثمار كالم 

  : وهنا نستثمر الكالم الذي ذكره صاحب العناوين يف مبحث الرشوة فنقول 
نفس هذا العمل  إنمن ظهور القصد والنية وذلك  أقوىأي صورة كون ظهور العمل  ،وة هي من مصاديق هذه الصورةالرش إن

                                                             
 ، وهو كالم مفيد وعملي يف الوقت نفسه ٥٦٧ -٥٦٦ص  ١مج  - ١
 .يكن يهمنا نقل نفس كالمه، بل ما هو األصح بنظرنا لكن على ضوء كالمه يف اجلملةولذا قد ال يتطابق ما نذكره ههنا مع ما ذكره، متام االنطباق إذ مل  - ٢
  )العمل(بإضافة ظهور  كان حمور كالمنا هو النية والكالم اآلن هو نوع من التطوير للصور - ٣
 كما يف بعض األعراف والبلدان كما حصل يف وقت شاه ايران املقبور  - ٤
 .قرب العمل من االعانة ومتحضه لذلك حبيث يعد إعانة وإن مل يكن قاصداً -٢القصد والنية  -١لكن ذكرها يف ضمن إطارين  - ٥
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وكالمنا كما هو واضح الزال يف دائرة ، )رشوة(انه عرفا يف  ي حيكم باحلق او الباطل هذه ظاهربذل الشخص املال للقاضي ك أي

فالبذل لقاضي هو رشوة باحلمـل الشـايع    –مر اخر يف دائرة احملمول واحلكم أحالل وجائزة للمضطر فهو  إا وأما -املوضوع 
  .الصناعي وان كانت حمللة من جهة االضطرار

من قصـده   أقوى، يف الربا )االقتراض بزيادة(ظهور هذا العمل وهو مضطر  فان  اربا قرضي واحلال نفسه فيمن يقترض بزيادة
  .وإن كان رباً موضوعاً ليس حبرام حكما األخذه مؤثرة يف احلكم ال املوضوع فيكون نعم نيت، عملية جراحية إجراءونيته يف 

  ال ظهور للعمل بل للنية فقط الظهور :الثانيةالصورة  -٢
فان خياطة الثوب ، أشبههومثاله خياطة الثوب للظامل او ما  ،يكون العمل ال ظهور له ويكون الظهور كل الظهور للنية أنوهي 

عليـه فهـو    وإعانتهلة فانه لو نوى خبياطته الثوب للظامل تقويته على ظلمه ولكن النية يف املقام مفص، و هو ال جهة هلاللظامل مبا ه
  . آخر أمرلو نوى بقصد اخلياطة صرف االرتزاق فانه  وأما، حرام

حمرم وبال  ،مخرا بقصد ذلك هواجلواهر ان بيع العنب ملن يعمل يف املكاسب املطروح فان املعروف( ١مثال صاحب العناوين وأما
، فانه قد جهة له ال دي وانه يف حد ذاته حيافري بناء دكان من قبل شخص لكي يؤجره للغهو فواما مثال صاحب العناوين ، )شك
 كونه إعانةدكان عمل ال ظهور له يف نفس بناء ال: إذن، لكي يؤجره لبقال عادي، وقد يبنيه لظامل او مخار لكي يؤجره الدكانيبين 
فان النية تكون مفصلة  ٢حصراً، رارفا كونه خممالدكان صببناء لو نوى  -صاحب العناوين  وكما يقول –، لكن و الربأ اإلمثعلى 

  تعاوناً على اإلمث وحراماًفيكون ، عنونة وموجهة للعمل ذا االجتاهوم
  ظهور العمل ظهور النية أقوى من :الصورة الثالثة -٣

بذل املال ليستنقذ  وقد ميثل له مبن، من ظهور العمل أقوىن ظهور القصد وأي ان يك، األوىلوهذه الصور هي بعكس الصورة 
وهـذا الظهـور   ، أخرىوظهور النية يف استنقاذ احلق من جهة ، من جهة يف انه رشوة،ظهور العمل  :نا ظهوران تعارضاهفحقه 
ون هكذا عمل ويقرونه وحـاهلم يف  ولذا فان العقالء يبيح؛ ةأقوى من ظهور العمل يف كونه رشوهو  أي ظهور النية عرفا األخري

مـن   هنا أقوىظهور القصد فباجلرم املشهود  ليأخذهبذل الشخص الرشوة للقاضي لو : مثال آخر. إباحتهذلك كحال الشارع يف 
   .ردعه الحقا فالكالم هو الكالمي كي إليهلو بذل املال له بقصد التحبب : مثال ثالث. ظهور العمل

  من قبيل احلكومة ال الورود املذكورة األمثلة
ان التأمل يف املقام ينتج احلكومة هلا، بل الثالثة املذكورة يف الصورة الثالثة متأمل فيها فهي ال تصلح مثاال  األمثلةولكن كل هذه 

وذلك الن ظهور النية يف اسـتنقاذ حقـه ال   ؛ –قتني من الصور اخلمسة باسا يف الصورة الثالثة والرابعة الوهو كالمن –ال الورود 
وال خيرجه ذلك ، فان هذا العمل هو رشوة ظاهرا وموضوعا، انه يتصرف يف احلكم واحملمول األمربل غاية ، رف يف املوضوعصيت

  .عن كونه رشوة –بأمثلته الثالثة  –القصد 
، ٤فستكون النتيجة هي احلكومة ال الورود ٣رتنا الثالثة والرابعة السابقتنيالرشوة يف صو إىل أدلةالنية لو نسبناها  أدلةفان  :وعليه 

                                                             
 وهو مثال فقهي لطيف مل جند من ذكره غريه  - ١
 ...)عانة لإلمثمن بىن لنفسه دكاناً بعنوان انه لو احتاج إىل ذلك اخلمارون، يؤجره إياهم حىت ال يكون سبباً لتعطيل شغلهم، كان أصل بناءه إ(قال  - ٢
لو بذل املال ملتفتا ولكـن   :كان املثال ويف الصورة الرابعةحمرماً وكذا لو بذل بقصد الردع الالحق، ويف الصورة الثالثة كان املثال لو دفع املال غافال عن كون االرتشاء  - ٣

 كانت حاجته واستنقاذ حقه اهم
، ودليل النية هنا مل يتصرف هكذا تصرف فان املـورد هـو رشـوة    وان كان بعناية التعبد الدليل املورود عليه حقيقةأن الدليل الوارد يزيل موضوع  :فان الورود معناه - ٤

 ناسبق أن ذكر وإمنا ال يكون ختصيصاً فلما )أدلة ال تعاونوا(على و )أدلة الرشوة(فيكون دليل النية حاكما على  احلكم فقطموضوعا وعرفا وإمنا كان تصرف دليل النية يف 



 )١٠٢( هـ الدرس١٤٣٤مجادى اآلخر  ١٩الثالثاء ............................... )الرشوة( املكاسب احملرمة
   .تتمة وللكالم

  وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

                                                                                                                                                                                                                                  
أدلـة  الشرح وهو ناظر اىل  لسان لسانه )ال عمل إال بنية(إننا لو ضممنا احد الدليلني اىل اآلخر وكان احدمها شارحا ومفسرا وناظرا لآلخر فان املورد مورد حكومة و من

  فتدبر) أدلة كل عمل عمل(األعمال 


