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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

رشـوة   أـا  ارتأىصاحب اجلواهر  أنذكرنا أو ال ؟ ي رشوة ه كان البحث حول آراء األعالم الثالثة من كون األقوال واألفعال
  . رشوة ولكنها ليست حمرمة أا إىلوذهب السيد الوالد ، ليست رشوة وغري حمرمة إاالسيد اخلوئي فقال  وأما، رمةحمو

  يف كالم صاحب اجلواهر ١االحتمال الثاين: تتمة
وما كان منها حمل شك :" فقد قال ، الرشوة هومرجع الضمري ان ر حول يف كالم صاحب اجلواه األولذكرنا فيما سبق االحتمال 

  ، "يقتضي حليته  فاألصل
و ما كان من اهلدية حمل  :"عبارته معىن  اهلدية فتكون يرجع إىل )منها ( مرجع الضمري يف ان  :وهوالثاين على االحتمال  اآلنونعرج 

  . ٢يف كوا رشوة خفية: أي، ...". الشك
  للهدية املعطاة للقاضيديق ثالثة مصا

  :توجد ثالثة مصاديقكهدية للقاضي  ما يعطىيف  إن
تكون له نيـة   أنن يهديه يف كل عيد مثال هدية من غري عليها كأ هدية معتادة جرى عادةًالقاضي  إىللو أهدى ما : األولاملصداق 
  .وهذه هدية صرحية وواضحة، حكم مستقبلي ألجلاستمالة قلبه 

  .احلكمبل من أجل بان يعطيه من اجل االستمالة رشوة  ٣ان تكون اهلدية: يناملصداق الثا
، أو العكس رشوة أاى ءهدية ولكن يترا فقد يكونيكون مبهما  ماثالث وهو مورد ومصداق ولكن يف قبال هذين املوردين يوجد 

فهـل الطمـع   لكنه نوى االستمالة حينئـذ،  ، ليةوكانت عنده قضية حا كعادته كل شهر مثالً مع جريانه وجبة طعام إىلدعاه  كما لو
؟ فهنا واملائز اهلدايا له هو احملكم إهدائهما جرت عليه عادته من  أو؟ )رشوة(واملائز ليكون  هو احملكم أو ليحكم له الستمالة قلب القاضي

  ،يقتضي احللية  فاألصل ٤حمل شك موضوعي ومفهومي: أي "وما كان منها حمل شك" وصاحب اجلواهر يقول، موضوعي صدقي شك
انتقل  وإمنا، اهلدية تشمل املورد املشكوك أدلةعمومات  إنصاحب اجلواهر مل يتمسك بالعام يف الشبهة املصداقية حيث مل يقل  :إذن

  ،٦يقتضي احلل األصل إنحيث قال ؛ ٥احلل أصالة إىلعند الشك 
وهنا ومن خالل قرينة املقابلة نكتشف ان صاحب اجلواهر ، اهلدية أفرادأي  "أفرادهاية ما فرض من يقتضي حل ٧كما انه: " مث يقول
الشبهة احلكمية أي كلما شك يف ، "يقتضي حلية كما انه "وبالشق الثاين ، -املوضوعية -هة املفهومية األول من كالمه الشبعىن بالشق 
  .أصالة احلل إىل عالرجو وإمنا، كوكتشمل املورد املش الرشوة او اهلدية ال أدلةعموم احلكم فان 

د الضمري اىل الرشوة او اهلدية فانه من الواضح انه قد رفع اليد عن العموم فلم وبع فسرناها فان عبارة صاحب اجلواهر سواء :وعليه
  .أصالة احلل إىل التجأبل ، داقيةصيتمسك به يف الشبهة امل

   األقوال رشوة غري حمرمة :عودا إىل رأي السيد الوالد

                                                             
 هو األقرب ملراد صاحب اجلواهر  الثاينولعل االحتمال  - ١
 .ة املقابلة يف الشق اآلخر من كالمه فتدبرأو يف مشول حكم الرشوة هلا، لكن يرد هذا الوجه، قرين - ٢
 .أي ما ظاهره اهلدية، أي ما يعطيه له باسم اهلدية - ٣
  يف الشق الثاين من كالمه فسيأيتالشك حكميا  واما لو كان - ٤
  رتبة عنها  وأصالة احلل متأخرةفان العمومات متقدمة  - ٥
  ) كل شيء لك حالل حىت تعلم انه حرام ( فان  - ٦
 .ي األصلأ - ٧
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صاحب اجلواهر هـو علـى    كالسيد اخلوئي وكذل رأي أنحيث ذكرنا  لتوجيه كالمه السيد الوالد رأي إىلنرجع  وبعد بيان ذلك

  . الوالد حيث يقول بان األقوال واألفعال رشوة ولكنها ليست مبحرمة رأيمؤنة زائدة هو  إىلوالذي حيتاج ، القاعدة
  مناشئ االنصراف للرشوة عن األقوال

   كثرة الوجود -١
هـو وجـه    مـا ، ولكن واألفعال األقوالحترمي الرشوة منصرفة عن  أدلة ناالد هو األول الذي يستدل به لرأي السيد الووجه ال إن

ذلـك  أشكلنا على هو كثرة الوجود اخلارجي وقد  األولكان املنشأ ، سبق ان هذا االنصراف له عدة مناشئاالنصراف هذا ؟ قلنا فيما 
  .١وصغرى ىكرب

  ل، وهو منشأ تامكثرة االستعما -٢
وندرة استعماله  ،أشبهوما  األموالاستعمال لفظ الرشوة يف  لكثرة، املنشأ الثاين لالنصراف فهو كثرة االستعمال وهو وجه وجيه وأما

خيطـر  فانه وقبل طرح هذا البحث منا مل يكن ؛ ويؤيد ذلك الرجوع اىل املرتكز الذهين والعريف لبيان هذا املدعى، واألفعال األقواليف 
هذه هي الصـغرى يف  ، ٢ضي له الحقاقولو كان بقصد ان ي، مثل احلضور يف جملس القاضي او العامل يطلق عليه رشوة إنبالبال عادة 

  .املقام
  : كربى هذا الوجه

نقول البحث الذي يطرح عادة يف املشترك اللفظي واملفان ، يف كثرة استعمال اللفظ املوضوع للطبيعي يف بعض حصصههنا وكالمنا 
وعليـه   األولهجر املعىن حد  إىلاالستعمال يف الثاين قد يصل  إنفثان معىن  يف معني لو استعمل اللفظ املوضوع ملعىن هو انه، أشبهوما 

وعليـه  ، األول إىل باإلضـافة  أيضـا ملعىن الثاين يف ا ولكن ينشأ للفظ ظهورإىل اهلجر يصل االستعمال ال ان أو ، سيكون اللفظ منقوال
  . ٣ن مشتركا لفظياسيكو

   أقسام ٤ثالثة: واألفراداستعمال اللفظ يف احلصص 
فهو  أفرادهللطبيعي لو استعمل يف بعض حصصه او  هو ان اللفظ املوضوع –وطرحه قليل  ،االبتالء به أكثروما  –والكالم يف فرضنا 

  : أنواععلى ثالثة 
  ما يوجب النقل -١

ستعمل وذلك ان الكلي الطبيعي ي، واألفرادعن بقية احلصص ) بشرط ال(أي  ،حبده ولكن يف بعض حصصهان يستعمل اللفظ : أوال
يف بـل  ، لنوع مـن االسـتعمال  ليس يف هذا اهنا ولكن الكالم ، يف زيد لفظ اإلنسانال تعمكما يف اس) ال بشرط(على حنو  أفرادهيف 

فيكـون   األولاالستعمال حدا يبلغ هجر املعـىن   قد تصل كثرةوههنا ، كما قلنا بشرط ال عن البقيةاستعماله يف الفرد أو احلصة حبدها 
  . قرينة إىلجمازا فيحتاج األول بالوضع التعيين فيكون استخدامه باملعىن الثاين  يف املعىنحقيقة 
  ما يوجب االشتراك اللفظي -٢

هجران املعـىن  حد  إىليصل  ملولكن هذا االستعمال  أو احلصص األفرادلكلي الطبيعي يف بعض املوضوع لعمل اللفظ أن يست: ثانيا
فيكـون   أيضـاً  اللفظ فيه ظهور أوجبتاملعىن الثاين بلغت حدا يف كثرة االستعمال  أنإال  ،ال يزال كثري االستخدام فيه بل انه، األول

  . مشتركا لفظيا

                                                             
 أيضا كثرية الوجود األفعال واألقوال  فألنواما الصغرى  وجهاً لالنصرافوالكربى هي إن كثرة الوجود ال تصح  - ١
 لكنه نادرذلك أحيانا  خطرأي عدم خطور تطبيق مصطلح الرشوة على هذا املصداق وان  - ٢
  وهناك شق ثالث سيأيت ولكن احدمها بالقصد والوضع التعييين والثاين بالوضع التعيين  - ٣
  بل أربعة وال علينا بالرابع - ٤



 )١٠٩( هـ الدرس١٤٣٤رجب  ١٠الثالثاء ................................ )الرشوة( املكاسب احملرمة
  ما يوجب االنصراف فقط -٣

، األولل ليس بكثرة بالغة حد هجران املعىن الكن هذا االستعم ،واألفرادحلصص وع للطبيعي يف بعض اان يستعمل اللفظ املوض: ثالثا
اللفظ ومشولـه   إطالقتوجب الشك يف لكنها هذه الكثرة هي كثرة اقل بل ، الثاين للظهور يف املعىن ةولدوكذلك ليست هذه الكثرة م

  ،لكل املعاين 
 األنسوعلقة بني اللفظ وهذه احلصة حبيث يصبح هذا  أنساً ذهنياًجب توقد كثرة استخدام اللفظ يف بعض احلصص  إن :آخروبتعبري 

 ،اآلخربعضها دون  فأراد، الذهين األنس هذا فان املوىل لعله اعتمد على، اإلطالقمبقدمة من مقدمات احلكمة فيمنع انعقاد  خمالً الذهين
  : أمثلةلذلك بعدة ولنمثل  ،فال يعلم كونه يف مقام البيان من هذه اجلهة

  : األولاملثال 
، عريف وهو صاحب امللكة وهلا معىن لغوي وهو الذي يبذل جهـدا هلا معىن ) اتهد(لفظة فان  ،اتهد او جاء اتهد أكرم:لو قيل 

االحتمـال  ، وهنا عدة احتماالت، ١)من بذل جهدا(موضوع للكلي وهو ) اتهد(؟ فان لفظ  ينصرف الذهننيأي من املعنيإىل ولكن 
مستعمالً كثرياً وإمنا حدث ظهور آخر للمعـىن  يزال  ال األولاالحتمال الثاين ان يكون املعىن  و، قد هجر األوليكون املعىن  أن لاألو

ذهنيا حبيث  ااستخدام اتهد يف املعىن االصطالحي قد ولد أنسيكون هو ان فال الثالث ماالحت وأما، فيكون مشتركا لفظيا األخص أيضاً
   .٢اإلطالق فانه ال يعلم واحلال هذه انعقاداتهد  أكرم: لو قال املوىل

  : املثال الثاين
  . يشمل العامل باملوسيقى او ال ؟ واالحتماالت الثالثة جارية يف املقام) العامل(العامل فهل لفظ  أكرم: لو قيل

  :األخريواملثال 
، األعماملعىن اللغوي للعادل فهو املعىن  وأما، تقيم على جادة الشرعاملس وااملعىن االصطالحي للعادل هو ذو امللكة فان ، العادل أكرم

  . باملئات يف التفسري والرواية والفقه وغريها وأمثال هذه املوارد ٣أي من عدل عن شيء
  : صغرى املقام

املالية  األموروهو  ألخصايف  بكثرة كاثرة الثالثة من كوا قد استعملت الوجوهاحد  باستظهارن فيه يف الرشوة سوف يتأثر وما حن
درجة القلة إىل قد وصل من  واألعمال األقوالفهل ان استخدام الرشوة يف ، فقليل واألعمال األقوالواما االستعمال األعم يف  أشبهوما 

الرشـوة  بلـغ درجـة ان    وإمنامل يبلغ درجة اهلجران  االستعمال أو إن، هذا احتمال، )٤لألعماللفظ موضوع  أنفرض على (اهلجران 
جديدا فيضاف اىل القدمي فيكون اللفظ  ظهورقد تولد هلا  األموالوهي  األخصبسبب كثرة استعماهلا يف احلصة  ، فاالألعماملوضوعة 

  ،مشتركا لفظيا وهذا احتمال ثاين
 أوجـدت بدرجة معينة نت كااحلصة اخلاصة يف ولكن كثرة االستعمال  األولالرشوة باقية على املعىن  إناالحتمال الثالث فهو  وأما 

  .طالقمن انعقاد اال اًأنسا ذهنيا مانع
  الثمرة

ولو قلنـا   ،غري تام ٥كالم السيد الوالد سيكونف األعملو قلنا جران املعىن  فانناوعلى ضوء هذه االحتماالت الثالثة ختتلف النتيجة 
   ،رشوة أامبعىن ووجيه فكالمه تام  واألخص األعمباالشتراك اللفظي بني 

                                                             
 فان اتهد هو كذلك من يبذل جهدا كثريا ولكن خبصوصيات إضافية أخرى  - ١
  أيها األظهر فهو كالم آخر اما ان موجودة يف املقام و ثالثةوهذه احتماالت  - ٢
  )كذب العادلون باهللا وضلوا ضالالً بعيداً(كـ - ٣
 الم صاحب املصباح املنريكما هو ك - ٤
  .من اا رشوة موضوعاً - ٥
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   بناءاً على هذا الوجه؟ األقوالالرشوة تشمل  أدلةاطالقات  هل إنف، هنا نكتة لطيفة: ولكن

 لألعـم فانه وان كـان اللفـظ موضـوع    ، ان املوىل يف مقام البيان من هذه اجلهةحينئذ ليس بثابت إذ ؛ تشملهاال  إا :واجلواب
فال  األخصاو ، واألعمال األقوالفتحرم  األعمان املراد هو ) ملعون  اكالمه الراشي واملرتشي( ال يعلم حني ورد ولكن ، )كاألخص(
  وللكالم تتمة  ،كون حمرمة فيكون الشك يف املقتضيت

  وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين


