
 )١٠٨( هـ الدرس١٤٣٤رجب  ٩االثنني ............................... )الرشوة( املكاسب احملرمة
  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 

تشمل  أاوهل ؟ او ال، بالباطل أوكمدح القاضي ليحكم باحلق  قوالاألالرشوة هل تعم  أن مبحث ة السابعة والثامنةذكرنا يف املسأل
 واألعمـال  األقوالبان  ارتأىصاحب اجلواهر  أنا وبين؟ او ال ،ضور جنازة قريب من القاضي كي يستميل قلبه ليحكم لهحك األعمال

السيد الوالد فقد  وأما، ا وغري حمرمة حكماليست برشوة موضوع أاالسيد اخلوئي فقد ارتأى  وأما، حمرمة حكما، هي رشوة موضوعا
 األدلـة علينا ان نبحث عـن  فان ولذا ، الثالثة مل يستدلوا على مدعيام األعالم أنذكرنا كما ، رشوة ولكنها ليست مبحرمة أارأى 

ستة ميكن ان ينتصـر لصـاحب    وبينا وجوها، هو الرأي الذي ينبغي ان يلتزم به فنصري اليه واهم كي نرى مااوفت آرائهمالكامنة وراء 
  .مخسة منها وناقشنااجلواهر ا 

  ورأي صاحب اجلواهر يف التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية ،التمسك بالعمومات: الوجه السادس
ذا هولو مت ذلك فان ، يرى صحة التمسك بالعام يف الشبهة املصداقيةمن انه  صاحب اجلواهراىل  ١نسب الوجه السادس فهو ما وأما

فانه  رشوة من قول او فعل أنهيف شك  ان كل مامن : إليهدس سيكون وجها جديدا للدفاع عن صاحب اجلواهر فيما ذهب االوجه الس
؛ ٣بل الذي وجدناه هو على نقيض ذلك ،نعثر على ما يثبت هذا القول ولكننا مل، حترمي الرشوة أدلةميكن التمسك بعمومات ، إذ ٢حرام

املصداقية جاريا بذلك مـع  عدم صحة التمسك بالعام يف الشبهة على  –بعبارة واضحة و - يبىنمبحث الرشوة  فان صاحب اجلواهر يف
  ، ٤املشهور

  كالم اجلواهر عن املرجع لدى الشك
كونه حمل  -او يفرض  - أفرادهافرض من  كما انه يقتضي حلية ما، يقتضي حليته فاألصلوما كان منها حمل شك " : ونص عبارته

  . انتهى" اندراجه يف دليل احلرمة  شك يف
   :ذلكتوضيح 

  :٥الم صاحب اجلواهر فيه احتماالنيف ك) منها(ان مرجع الضمري يف كلمة : وهنا نقول
  . هو الرشوة) منها ( ان يكون مرجع الضمري يف : األولاالحتمال 

  . ان يكون مرجع الضمري هو اهلدية: االحتمال الثاين
 األصل(: عندما يقول اما على االحتمال األول فانه، ليس بصحيحصاحب اجلواهر نسب للشيخ  ام ان: وعلى كال االحتمالني نقول

، ٦حترمي الرشوة أدلة يرى احلرمة متسكاً بعموماتكان عليه ان  وإال، بالعام يف الشبهة املصداقيةك انه ال يتمس فذلك يعين) يقتضي حليته
  . باحللية دون احلرمة ال باألصل القاضي

  : صاحب اجلواهركالم ان بي
فـرض مـن    كما انه يقتضي حلية ما(: عبارته الثانية فانعن العبارة الثانية  األوىلصاحب اجلواهر بني العبارة  كالموهناك فرق يف 

                                                             
 املصداقية ةبالعام يف الشبهالتمسك  ةيرى صحصاحب اجلواهر ان وهو ما ذكره بعض اإلخوة األفاضل نقال عن بعض األعالم من  - ١
  .)١٤٦ص ٢٢ويف طبعة ج( ٢٤٥ص ٢٣اجلواهر ج) فال يبعد الدخول يف احلكم –أو جزم بعدمه  –يف بعض األفراد يف الدخول يف االسم وان شك (قال  - ٢
  طبعة حديثة  ٢٤٧ص  ٢٣جواهر الكالم مج  - ٣
 تطبيقه هو املوجودوللعلم فان مصطلح التمسك بالعام يف الشبهة املصادقية غري موجود يف جواهر الكلم باملرة وإمنا مؤداه و - ٤
 .مالكل منهالضمري  حيتمل عودحتدث عن الرشوة واهلدية بنحو من املزج ولذا  األسطر السابقةوصاحب اجلواهر يف  - ٥
 " الراشي واملرتشي كالمها يف النار: " )صلى اهللا عليه وآله وسلم(كقوله  - ٦
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ان مراد صاحب اجلواهر مـن هـذه    –بل لعله نص يف ذلك –الظاهر و) يف دليل احلرمة  جهااو يفرض كونه حمل شك يف اندر أفرادها

فالبحث .) .كان منها حمل شك ما( عبارته األوىل وأما، بالعام يف الشبهة املصداقية ههنا يتمسك ومل، يواحلكم لعبارة هو الشك احملمويلا
   مفهومية، بقرينة التقابلفيها موضوعي والشبهة 

لقسم الثاين النظـر اىل الشـك   ويف ا يف الصدق واملوضوع أي مفهومهمن كالمه النظر اىل الشك  األولانه يف القسم : واخلالصة
  ، احلكمي

  .غري شامل للمورد -دليل حرمة الرشوة  – انه يف صورة الشك يف املوضوع او احملمول فالدليل: والنتيجة
  :أدلة احلرمة وجه عدم إمكان التمسك بإطالق

موضوعا مث شـككنا يف مشـول    بان هذه رشوة أحرزناعند الشك احلكمي وذلك انه كلما  باإلطالقل انه ميكن ان يتمسك ال يقا
وذلك لوجوه نذكر احدها وهو ؛ فتثبت احلرمة باإلطالق يتمسكفيمكن ان  – األفعالاو  األقوالأي  –املورد أدلة الرشوة هلذا اطالقات 

كلم يف مقام البيان ومنها ان يكون املت، فيه من متامية مقدمات احلكمةالبد  -املشهوروكما هو  – إطالقهعلى ان املطلق لكي ينعقد  البناء
مما أَمسـكْن   فَكُلُوا(: قوله تعاىل يف فمثالً، ال ينعقد كما هو واضح اإلطالقفان ذلك او مل حيرز ، ولو مل يكن كذلك، من هذه اجلهة

كُملَيمن  البيانيف مقام  ةاآلي إنفانه مل حيرز ؛ طهارة موضع عض كلب الصيد للغزال او غريه إلثبات اآلية بإطالقال ميكن التمسك ) ع
  ، هي يف مقام البيان من جهة التذكية من عدمها وإمنا، هذه اجلهة

نظر املوىل هو اىل الرشوة  بدعوى ان؛ ليةفاألصل هو احل؟ حكما او ال األقوالالرشوة هل تشمل  أدلة إنلو شككنا : حمل البحثويف 
نرجع اىل ال بد ان  األقوالكون املوىل يف مقام البيان للحكم يف لشك يف ومع ا، أشبهوما  األموالينصرف الذهن اىل رشوة  إذاملعهودة 

   .لتوجيه كالمه هذا هو احد الوجوه يف املقام، ٧هذا املوردكي يشمل اإلطالق احللية لعدم انعقاد  أصالة
وذا املقـدار مـن   ، ٨صداقيةتمسك بالعام يف الشبهة املظاهر عبارة اجلواهر هو انه يسلك مسلك املشهور يف عدم الان : املتحصلو

  ، ٩غري تامةقد ظهر اا و ،لة اليت تربعنا االدفاع عن صاحب اجلواهر باالديف نكتفي  الوجوه
الصحيح  - ١٠حبسب ما وصلنا إليه حىت اآلن – والذي يقع يف قبال رأي صاحب اجلواهر هوورأيه اخلوئي السيد فان كالم : وعليه

بل ليست برشـوة  ) إذ أدلة احلرمة اليت سقناها لصاحب اجلواهر غري تامة(ليست حمرمة  واألفعال والاألقحيث ذهب السيد اخلوئي ان 
  .بنظره

   األقوال واألعمال رشوة غري حمرمة :توجيه كالم السيد الوالد
  :١١لتوجيه كالمه عدة وجوهوسنذكر ، هي رشوة موضوعا ولكنها ليست مبحرمة واألقوال األعمال نأ :فقد ارتأىالسيد الوالد أما 

  االنصراف  دعوى: األولالوجه 
وعـن  ، كمدح القاضـي  األقوالحترمي الرشوة منصرفة عن  إن أدلةأي ، هو االنصراففالسيد الوالد رأي لتوجيه  األولالوجه  أما
إال انه ميكن ان ، أو له به على الغريوجداين فال ميكن احملاجة  أمرولكن وكما هو واضح فان االنصراف ، كتكثري السواد يف جملسه األفعال
  . االنصراف حىت تتضح صحة هذا االنصراف من عدمه مناشيء إىليرجع 

  :١٢مناشيء االنصراف
                                                             

 .وسيتضح ذلك وما يرد عليه يف الدرس القادم بإذن اهللا تعاىل - ٧
 .عن مبناهاضطراب يف مبانيه او انه قد عدل  يكشف اما عنفذلك  يف الشبهة املصداقية ولو وجدت عبارة لصاحب اجلواهر يف مكان آخر تدل على التمسك بالعام - ٨
 اخص من املدعى  إذ انهوهو ليس بتام  ) وال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ (وكذلك ذكرنا وجها سابعا وهو  - ٩

  .فلننتظر ما سيأيت يف البحث القادم - ١٠
 .من كوا رشوة ولكنها ليست مبحرمة: وذلك لغرابة هذه الدعوى بدواً - ١١
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  : ونذكر املناشيء اليت تؤدي اىل االنصراف باختصار فنقول

  : وهي، تؤدي اىل االنصرافميكن مناشيء ان هناك عدة 
   .١٣وجودندرة او قلة اليف مقابل كثرة الوجود  -١
  .االستعمالقلة او ندرة يف مقابل كثرة االستعمال  -٢
  احلكم واملوضوع مناسبات  -٣
  . توجب االنصراف كما سيأيتقد لكالم اعتبارها قرينة مقامية حافة باوذلك ب ١٤السرية -٤

  :بيان احتماالت االنصراف بالتفصيل 
  كثرة الوجود :األولاحملتمل 

ان  مـن ؛ صـغرويا  أسلفناولكن هذا الوجه غري تام ملا ، األموالرشوة عادة يف اخلارج تكون ببذل ال نظراً ألن، وهو كثرة الوجود
وكـذا  ، – األموالمن رشوة  أكثربل قد تكون  - على هذا الرأي الذي يراها رشوة، كمصداق للرشوة ،كذلك هي كثرية )األقوال(

   .ليس بصحيح لالنصراف وعليه فان هذا املنشأ، كتكثري السواد األعمالاحلال يف رشوة 
  كثرة االستعمال :احملتمل الثاين

وهذه الغالبية او الكثرة هي يف ، األموالوذلك بان يقال ان الرشوة غالبا تستعمل يف ؛ له وجهاالحتمال وهذا ، وهو كثرة االستعمال 
، مستقر وبدوي: الن االنصراف على قسمني؛ فلالنصرا هي يف قبال الكثرة ال تصلح كمنشأوذلك الن القلة اليت ؛ قبال الندرة ال القلة

  ، قلة االستعمالاالنصراف الناشئ من واالنصراف البدوي هو الذي يزول بالتأمل كما يف 
كـ  –كثرة االستعمال اليت هي يف قبال الندرة فان االنصراف فيها مستقر وعليه فالكالم يف كثرة االستعمال البالغة درجة عالية  وأما

ال  ونظائرها من األفعال وذلك ان حضور اجلنائز؛ يف األموال ونظائرها –املستقر  –لالنصراف  منشأالكثرة هي وهذه  –او اكثر % ٩٠
   .ونظائره من األقوال للقاضيوكذا املدح  إال نادراً،) رشوة(تستعمل فيه كلمة 

 واألفعال فـان منشـأ   األقوالرة لالستعمال يف يقابله ند ،األموالانه لو ثبت ان هناك كثرة الستعمال لفظ الرشوة يف  :واملتحصل
   .االنصراف صحيح وتام وإال فال

  : كثرة الوجود وكثرة االستعمالالفرق بني 
املدار على كثرة الوجـود   األولفانه يف ؛ إثبايتثبويت ويف الثاين  األولاالنصراف يف  ان منشأهو األول والثاين والفرق بني احملتملني 

فالبعض يرى انصراف املاء عن هـذين املـوردين   ؟ يةاملياه الزاجية والكربيت )املاء(ل ولكن هل يشم ء فانه طاهر مطهركما يف املا، وقلته
املياه الزاجيـة   أما، واآلباروالعيون  األارهي مياه  عادة حولناوذلك ان املياه املوجودة  ةوعليه فليست هذه املياه مبطهر، وجوداً لندرما

اذا  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ولذا فان النيب؛ كثرة الوجود اخلارجية مولدة لالنصراف أنال يرون  األصولينيولكن ، ةوالكربيتية فقليل
  ، فان ذلك ال ينصرف عن ماء البحر لعدم وجوده بقربه" ان املاء مطهر:" قال 

  هو كثرة االستعمال ال كثرة الوجود لو كان ف االنصراف بفان سب :وعليه
؟ الرشوة أدلةضوع فهل جيري يف هو مناسبات احلكم واملوولالنصراف اما احملتمل الثالث مناسبات احلكم واملوضوع: الثالثاحملتمل 

 إلنقاذاو الكذب ذات البني  إصالحالكذب يف  ١٥فان املوىل لو قال ان الكذب حرام فقد يقال ان ذلك ال يشمل: وقبل ذلك منثل مبثال
                                                                                                                                                                                                                                           

 البحثوهذا حبث مهم ينبغي ان يأخذ حقه من  - ١٢
  والقلة والندرة وجهان - ١٣
 وهذا وجه جديد وهو تام ظاهرا  - ١٤
 .دليل احلاكم أو املخصص اخرجه حكماًيشمله لكن ال: يف قبال ان يقال - ١٥
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  .وللكالم تتمة، احلرمة والكذب وإصالح ذات البني أو حفظ النفس احملترمة: بني األركان الثالثة ةالنفس احملترمة وذلك للمناسب

  هريناوصلى اهللا على حممد واله الط


