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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 الدائمـة  

  على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
ى الرأي املنصور يف قبال ما ارتضاه صاحب العناوين يف وبعد ذلك نذكر الدليل عل، الث مسائل ومثارثخنتم حبثنا السابق ب

  . املقام
  عن الرشوةخارج موضوعاً االرتزاق  :األوىلوالثمرة املسألة 

للقاضي وبني ما يبذله املتخاصمان واملترافعان او الشخص  بيت املال أوهناك فرقا بني ما يبذله احلاكم الشرعي  إنوهي 
عـن عنـوان    موضوعاًما يبذله احلاكم الشرعي للقاضي خارج  إنوهو ، نهما موضوعيالفرق بيو، حلكم القاضياحملتاج 
غة والعرف ويدل على ذلك الل، ١ق من بيت املالداخل يف عنوان االرتزا، بل هو فانه ال يصدق عليه رشوة مفهوما؛ الرشوة
  . هذا أوال، ٢أيضاالفقهاء  وإمجاع

ـ بإمث موطيب ليس وحالل  أمراالرتزاق هو  إنإذ ؛ ال تشمله) ثْمِ والْعدوانال تعاونوا علَى اِإل( آية إن: وثانيا  ، عاوض
إن ارتزاق وذلك ؛ )ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ(ة الرشوة وهي واملستدل ا على حرم األخرى اآليةوكذلك ال تشمله 

  . طعابالباطل موضوعا ق أكالاملال ليس  القاضي من بيت
  .٣هو خروج ختصصي األدلةفاخلروج يف هذه املوارد عن هذه : وعليه 

ولكن هل هـو خـارج يف   ، موضوعا )رشوة(فانه يصدق عليه عرفا  للقاضيكالمها  أوما يبذله احد املتخاصمني  وأما
  ٤فيما لو توقف عليه استنقاذ حقه؟صورة االضطرار حكما 

هذه هـي املسـألة   ، وان كان عنوان الرشوة صادقا، عومرف - احلرمة –م فان احلكنعم يف مورد االضطرار  :اجلوابو
  .اسي السابقاخلم عن التقسيماألوىل والثمرة املتحصلة 

  ...لو بذل غافالً عن حرمة االرتشاء، فهي رشوة: الثانيةوالثمرة املسألة  
  :ولكن مل نكمله وهي، عنواا سابقا إىلوهي اليت اشرنا 

حرمـة ارتشـاء    إىللو كان هذا الباذل ملتفتا إذ (، اضي ماال ليحكم باحلق غافال عن حرمة االرتشاءترافع للقلو بذل امل
، فليس ذلك مبحرم احلكم باحلق إىل مع إضطراره للوصولولكن ، )مثال اإلمثالقاضي فهنا يأيت الكالم يف كونه تعاونا على 

  .ألنه امث ورشوةاحلرمة  فحكمهمن طرف وجهة القاضي  اما، ذلك من جهته وطرفه إنإال 
إذ هو صيا واخلروج هنا ليس ختص، ال خترج البذل عن موضوع وعنوان االرتشاء فهي رشوة موضوعا فاا) الغفلة(واما 

وحاهلـا كحـال    ،هالضـطرار  للباذل ةمرحممويل فهي رشوة ولكنها غري حم و اخلروج هو حكمي وإمنا، موضوعا رشوة
  ، الربا إىلاالضطرار 

                                                             
 .وقد يكون داخالً يف عنوان األجرة، وفيه خالف - ١
 ).لكون املعطي بيت املال(ولعل السبب جمموع النية وظهور احلال  - ٢
   .آنفاً وهو من الدائرة األوىل من الدوائر اخلمس املذكورة - ٣
 .واما لو مل يتوقف، بل كانت هناك بدائل أخرى، ففيه خالف - ٤
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  ست دخيلة يف التسمية ألن األمساء موضوعة ملسمياا الثبوتيةالغفلة لي
فهو ليس برشوة  إليه وما دام غافالً عن حرمة االرتشاء من جهة الباذل الضطراره حالالًولكن قد يقال مادام هذا العمل 

   عاوموض
، موضوعة ملسمياا الثبوتيـة  مساءاأل إنوذلك ؛ الغفلة ليس هلا مدخلية يف التسمية الثبوتية إن ،كال :ونقول يف اجلواب 
على عنوانه احلقيقـي ومسـماه   وحقيقة انطباقه  فان ذلك ال يغري االسم ،مل يغفل أمغفل  ،مل يعلم أمفسواء علم الشخص 

   ،هو اسم قد وضع للحائط املوجود واملتحقق ثبوتا وواقعا حىت لو غفل الشخص عن ذلك مثالً احلائطفان ، الثبويت
من طرف املعطي خارجة حكما  ولكنها، من طرف القاضي إمثوهي  وموضوعاًان املورد هو رشوة حقيقية  :واملتحصل 

قصد تقوية احلـاكم  بمل يكن بذله  فحيث فان الشخص عندما بذل املال، األخرى األدلةعلى حاكمة  فإاالنية  أدلةبلحاظ 
من  خيرج هذا املورد خروجا حمموليا) عمل إال بنية ال(فدليل ، تنقاذ احلقالبذل إمنا كان الس بل، على منهجيته من االرتشاء

  .٢فيكون حاكما وليس بوارد ،١األخرى األدلة
  أدلة النية منصرفة عن استنقاذ احلق املرجوح :والثمرة الثالثة املسألة

بة هذا البذل مع فما نس لكنه مرجوح، حملال أمرانوى ، فقد يستنقذ حقا مرجوحاان ألجل لو بذل املال للقاضي ما وهي 
  ؟ "ال عمل إال بنية  "أدلة

منصرفة عن ) ال عمل إال بنية ( أدلةفان  -الدائرة اخلامسة اليت ذكرناها انه مندرج يف أي  –هو االنصراف  :واجلواب 
 ٣-يـة  دليل الن – النصراف الدليل احلليةاحلكم ال يكون ، إال ان املكلف وان كان قد نوى حالال فانهذا املورد املرجوح 

  .عنه
  للدوائر الستة وسعتهالرأي املنصور  :البحث النهائي

فان ال ؛ املاهيةهو نفي وجود ) ال عمل إال بنية(مفاد  إن:  –ما ملخصه  –قد قال  ذكرنا فيما سبق ان صاحب العناوين
وائر واملعاين الست الـيت  دال من األوىلحصر املراد واملفاد يف الدائرة  وهذا يعين انه، نكرةالدخلت على  إذ نافية للجنس يه

  .٤كلها ان ال عمل إال بينة تشمل الدوائر الست ما نستظهره هوولكن ، ذكرناها
  :توضيح ذلك

   :وهيتشمل دوائر ست " ال عمل إال بينة "  إن: قلناسبق ان 
  ال عمل موجودا إال بنية كما يف االنشائيات  -١
  كما يف املقدمة  ،إال بنيةال ناً بعنوان ومفصمعنوال عمل  -٢
  ال عمل صحيحا إال بنية  -٣

                                                             
 .أي أدلة حرمة الرشوة - ١
ـ  يف بعض الصور حملال،  ان الشارع يف مثل الربا والرشوة قد تدخل واعترب املورد حمرما وان كان العقالء يعتربون ذلك: وبتعبري آخر - ٢ أهم للمفاسـد  ولكنـه خطّ

 األكثر املترتبة وغري املنظورة هلم 
 .يف صغرى املقام –ال بنية أي ال عمل حراماً إ –الذي ظاهره اناطة احلرمة بالنية  - ٣
 وسنقيم على ذلك مخسة أدلة نقبل ثالثة منها ونرد اثنني  - ٤
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  بنية  ال عمل مقبوال إال -٤
  مال إال بينة ال عمل كا -٥
  ال عمل مثابا عليه إال بنية  -٦

، ١صاحب العنـاوين  إليهذهب  وهذا خبالف ما، املنصور ستكون وسيعة جدا الرأيفان دائرة البحث بناءا على : وعليه
  وللكالم تتمة 

 لى حممد واله الطاهرينوصلى اهللا ع

                                                             
ال يوجد وال يتعنون وال يصح وال يقبل وال يكمل عمل إال بنية، وكذلك ال يثاب : وبتعبري آخر فان صاحب العناوين يقول ال يوجد عمل إال بنية، وحنن نقول  - ١

  ة على سبيل البدل، وهذه الستعلى عمل إال بنية


