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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله  اليبنيهني اليهان سي اهبما ةلبهللهيف اهلل ض ا ر هني، 

 واللعنيف الدائميف على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظبم
صهاح  اوهوان  ض انابه  إر ح  هيف ج ى الكالم حول الدلبل ا ول الذي ميكهي ا  سسهلدل به  االصهارا  ل

 )ا قوال( و)ا فعال( وا  مل سصدق علبها اهنا رشوة، ونو )املالك( وقد  ضت املناقشيف فب .
وسههدل علههى عههدم إحهه اع املههالك وعلههى عههدم يههليف االاههلناه إلبهه  للعلبههل  هها انهه  إلبهه  يههاح  واضههب   

 ههي قولهه  ).. اههوال حكههم لنياالهه  أو  1وههوان اوههوان   ههي ح  ههيف )ا قههوال( و)ا فعههال(،  هها اللهه م بهه  يههاح  ا
ض احلاكم وعد  ، إلطالق النص و عاقد اإلمجاعات، فمها عسهاه  هعلب ، حبق أو بنياطل" إا ال  دةلبيف للأثي 

سقهال أو قبههل بعههدم النيههأا بهه  إاا مل سهه،ث  ض احلههاكم، وا ههه الهللسههاه،...( ونههو يههان  بههل اههص ض ااهه  ال سهه ى 
امل جههإ إطالقههات النصههو  اههوال أوجههد  ا  بههل سهه ى ،، علههيف لللكههم سههدور  ههدارنا)اللههاثي ض احلههاكم( وعد هه 
 نذا املالك امللونم أو ال.

 القول والفعل، مصداق االعانة على اإلثم -2
كواههه  )أي القهههول أو الهللعهههل الهههذي أوجهههد بقصهههد اللهههأثي علهههى القا هههي ض حكمههه ( إعااهههيف علهههى اإل    -2

 (َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَوانِ  َوال تـََعاَونُوا)فبشمل  قول  تعار  
وفبهه   ااهه  أةههص  ههي املههدعى الةلصايهه  قهها وقههإ  ههي ا قههوال أو ا فعههال بقصههد إبيههال احلههق أو إحقههاق 

  نياح. أو       ،النياطل، هو   ا لو كا  الالنقاا حق  
 هما مصداق اتباع الهوى -4
ََ َعـْن َسـِبيِل اللَّـ ِ َوال تـَتَِّبْع الْ )كوا  إتنياعا  للهوى، فبشمل  قول  تعهار    -3 ُيِضـلَّ فَـ  تـَتَِّبُعـوا  )و (َهَوى فـَ

 أي    تعدلوا عي احلق. (اْلَهَوى َأْن تـَْعِدُلوا
أ ه ا  حم  ها  فههو أسضها  ك شهوة احلكهم، حمه م   3علهى  سهأليف أةه ى  )فها  كها  2ونو  ا االدل به  )املسهلند(

 لكوا  إعاايف على اإل  وإتنياعا  للهوى(
إتنياُعه  و كه وه  م  وفب   ا  اةص  ي املدعى أسضا ، على إ  الكربى حباجهيف إر تنقهبه، فها  ا هوى بهني حمه   

 . وتهللصبل  سوكل حملل وعلب  فه)اله( ض )ا وى( عهدسيف فال عموم ض اآلسيف لكل  ا يدق علب  ا وى. فلأ ل
 لإلثم والسحت مامشموليته -1

                                                           

 (144  22= ج 242  23)ج اووان   - 1
 .13  11جاملسلند  - 2
 أي غي احلكم. - 3
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ــْوِلِهْم اإِلْثــَم )لهه  تعههار  كواهه   شههموال  لههس  والسههلت ض قو   -4 ْـَ َهــاُهْم الرَّبَّــانَِيوَن َواأَلْحَبــاُر َعــْن  لَــْوال َـَْـْ
 4(َوَأْكِلِهْم الَسْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا ََْصَْـُعونَ 

، يهه وإال فهال )أي  ويهليف   اا  لو كاات غاسيف ا قوال وا عمال أكل املال بالنياطل، وكاات  قد يف  وفب   
 ، وال ا كل اللا  وح ا ا (لبس القول إمثا  

 شمول )هداَا العمال غلول( -5
مشههههول  هههها وره ض ال واسههههيف  ههههي "نههههداسا العمههههال" وض بعضههههها "ندسههههيف ا  هههه ال"  "غلههههول" وض بعضهههههها  -5

 .5"الت" كما االدل ب  على  سأليف أة ى املسلند
 واوواب اوواب

 شمول إط ْات الرشوة -6
 لدى الشك ض اهنا رشوة أو الاللمسك باطالقات حت مي ال شوة  -6

 وفب   اا  متسك بالعام ض الشنيهيف املصداقبيف
 وقد الل م ياح  اووان  ض  نيلث ال شوة وبىن على عدم يليف اللمسك بالعام ض الشنيهيف املصداقبيف.

فا يل سقلضهي حلبله ، كمها ااه  سقلضهي حلبهيف  ها فه    هي  8حمل شك 1)و ا كا   نها 6اووان ض قال 
 كوا  حمل شك ض اادراج  ض هلبل احل  يف(  –أو سهلل    –أف اهنا 

 وابأيت بباا  باا  اهلل تعار.
 وصلى اهلل على محمد وال  الطاهَرن

 

                                                           

 .63اورة املائدة  آسيف  - 4
 .13املسلند   - 5
 .241  23جاووان   - 6
 أي  ي ال شوة أو  ي ا دسيف. - 1
 يان  الشك ض املو وع واا  رشوة )أو ندسيف( أو ال، بق سنيف املقابليف  إ الشق اآليت. فلدب  - 8


