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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

 واألفعالكمدح القاضي  األقوال إنهل  :لسل حبثنا وهيكان البحث حول موضوع الرشوة يف املسألة السابعة والثامنة من تس
  أو ال ؟ هي رشوة أو بالباطل كحضور الس لتكثري السواد عنده كي حيكم له باحلق 

السيد اخلوئي فقـد   وأما، و مل تكن رشوةحمرمة حىت ل أاوزاد على ذلك ، رشوة وحمرمة أاصاحب اجلواهر رأى  أنذكرنا 
هي  واألفعال األقوال إنالسيد والوالد فقد فصل يف املسألة فقال  وأما، ليست برشوة وغري حمرمة أاأى فرذلك خالف  إىلذهب 

  ، ليست مبحرمة حكما أارشوة موضوعا إال 
مث ، ألقواهلم به نذكر ما ميكن ان يستدل وينتصر أنولذا كان البد ، مل يستدلوا على مدعيام ةالثالث األعالم أنوكذلك ذكرنا 

 إليهذهب  ما إىلانه ميكن ان ينتصر  قلناو، م السيد الوالد يف التفصيلوصلنا يف حبثنا اىل كالو، إىل الرأي املنصورناقشه حىت نصل ن
ى غراإلشكال على ذلك صمنشأه كثرة الوجود حىت يأيت االنصراف الذي  ليس: لكن، وكان منها االنصراف، من قول بعدة وجوه

انه غري منطبـق   وان كان صحيحا كربى إال لإلنصراف فان هذا املنشأ، مناسبات احلكم واملوضوعمنشأه ليس  إنكما ، وكربى
  ،١صغرى
يكون مانعا وخمـال   أنوندرته فيهما مما يصلح  واألفعال األقوالمنشأ االنصراف هو كثرة استعمال لفظ الرشوة يف غري  ان: بل
املوىل يف مقام البيان  أن –واحلال هذه  –وهي انه ال حيرز مقدمات احلكمة األوىل من باملقدمة  إخاللهمن خالل  اإلطالق بانعقاد

  .ملا مضى واإلضافةوهذا بعض التوضيح ، من هذه اجلهة
   ، ال عدم الشمول احلكميواألفعال األقوالإطالق الرشوة على جمازية : يفيد) اإلنصراف: (إشكال

 إليـه غري جمد لتصحيح التفصيل الذي ذهب  قد يشكل عليه بانه  انهإال، ظاهرا ولكن هذا الوجه من االنصراف وان كان تاما
  ، رغم الصدق املوضوعي يشمول احلكمالوليس عدم ، مؤدى هذا الوجه هو عدم الصدق املوضوعي إنوذلك ؛ السيد الوالد 

بالغة جـدا يف غـري    كثرة االستعمال كثرة - الظاهركما هو  –فانه لو ثبت ، هذا ما قد يستشكل به على االنصراف املدعى
 واألفعـال  األقوالأي  ،االستعمال فيهماأن فان ذلك قد يكون قرينة على ، وثبت كذلك ندرة االستعمال فيهما، واألفعال األقوال
  .االستعمال اعم من احلقيقة ؛والوضع احلقيقي هلما  من دون وجود ما يدل علىجمازي 

بـل قـد يكـون    خاصة مع ندرته ، بت انه حقيقة فيهماثال ي واألعمال والاألقاالستعمال يف الرشوة يف  إن :أخرىوبعبارة  
   :بيان ذلك، كون لفظ رشوة فيهما حقيقيا غري جارية إلثبات ؛ واألدلةمصححة فيكون جمازيا لعالقة االستعمال 
  :  أربعةهي  اًاملعىن حقيقي كون الدالة على األدلة 

ولذا كنا قد احتجنا اىل تعمل وتأمل ، واألفعال األقوال :الرشوة لظاهر انه ال يتبادر منافان ، املقامالتبادر فانه غري ثابت يف  أما
  .يف املورد التبادر وجود األقلال يعلم على فوعليه ، فيهمااختالف الفقهاء  ويؤيده، أي استعمال الرشوة فيهما، هلكذا استعمال

  ، لفظ الرشوة حيمل عليهما بدون عناية إذ مل حيرزانبوا وهذه كذلك ال يعلم ث، العالمة الثانية فهي صحة احلمل وأما
على  أو ال يعلم حاهلا ،ليست برشوةيصح ان يقال  واألفعال األقوال فكذلك، فانصحة السلب  عدم هيوأما العالمة الثالثة و

  .االقل

                                                             
  وهذا يظهر بالتأمل  - ١
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عالمة واحدة من هذه العالمات  تأحرز نعم لو ،فتأمل ٢أيضاكذلك ال يعلم ثبوته يف املقام فهي االطراد والعالمة الرابعة  وأما
كثرة االستعمال وما يـرد  وهو نصراف الهذا هو الوجه الثاين من وجوه ا ،٣فان االنتصار للتفصيل ذا الوجه سيكون تاما األربع

   إشكالعليه من 
  على اإلنكار واالقرار، قرينة حافة خملة باإلطالق السرية: الدليل الثاين على القول بالتفصيل 

يستدل عليه بالسـرية بكـال    أنثانيا فانه ميكن  وأما، أوالهذا ، أن يستدل له باالنصرافالوالد ميكن السيد تفصيل  أنكرنا ذ
  .اإلنكاروشق عدم  اإلنكارأي شق ، شقيها

   :بيان ذلك 
 واألفعـال  األقـوال فيها فتكون  اإلطالقحترمي الرشوة فتمنع انعقاد  بأدلةمبرتلة القرينة املقامية احلافة  هيالسرية  بانقد يستدل 
  :نه توجد يف املقام سريتان فا، –لو مت هذا الوجه  –غري حمرمة لقصور الدليل  نظراً للسرية احلافة، رشوة ولكنها

كحضـور   األعمـال او  وللحق، باحلق إذا كانت كمدح القاضي األقوال إنكارفهي على عدم  نينتديمن امل األوىلالسرية  أما 
  فام ال ينكرون على من فعل ذلك، إىل احلكم باحلق اجلنازة توصال

  ، عمل هلكذا اإلقراربل هي على  اإلنكارالسرية يف هذا الشق هي على عدم  :إذن
 إحقـاق او  - حقٍ إبطاللو ان هذا الشخص توصل بالفعل او القول اىل  على اإلنكارهي ف األخرىوالسرية  األخرالشق  وأما

  .وواضحة وال شك فيها ثابتةوهذه السرية ، منه ني ينكرون ذلكنن املتديافبالباطل، كي حيكم له  مدح القاضيأي انه  – باطل
  :وجه االستدالل بالسرية

  : وذلكهنا من خالل التدبر وجه االستدالل بالسرية يظهر و
ملـا   انـه  وإما، لسوء نية الشخص وخبث سريرته إما أي املتدينني منهم اإلنكار ان: يظهر بالتدبر فيه الشق الثاين من السرية إن

السرية هي عمل  إنوذلك ؛ هو هو  على الفعل مبا اإلنكاريعلم جريان وثبوت السرية على وال ، من غاية باطلة إليهيتوصل بالرشوة 
هـو  لكن وجه ذلك اما احلق و إلبطال واألفعال األقوالمن يستخدم على يني ينكرون ناملتد أن إذ املشاهد هو، والفعل ال وجه له

او ، على حنو الطريقيـة ا  إليهيتوصل  هو ما إنكارهمسبب او  ،٤يف التحرمي املوضوعيةوة هلا فان الرش؛ املوضوعية يف نفس الفعل
  حبسب خبث سريرته وسوء نيته

  :ةمتسلسل أشياءثالثة ههنا : وبعبارة أخرى
   .هو خبث النية:األول 

  . من الشخصادر الصالفعل او القول  هو:والثاين 
   .خاة من ذلكهو الغاية املتو:والثالث 

بـل قـد   ، ألجلـه  اإلنكاركون الثاين فال يعلم  وأما، والثالث األول األمريني هو ناملتدمن إنكار ان القدر املتيقن : نقولوهنا 
واملـدعى يف  ، حرمة او غريهامن  اهين بلون ذوتتل وإمناوذلك ان املقدمة مبا هي هي ال لون هلا ؛ ليس بسببه  يستظهر أن اإلنكار

  ، ال بلحاظ مقدميته وطريقيته، يف حد ذاته -من قول او فعل – احلرمة للفعل إثباتاملقام هو 
  : كما بيناه فنقول األمرولو كان 

                                                             
  ي من اازي  وهذه هي العالمات األربعة لتميز املعىن احلقيق - ٢
  مع احتمال اازية فال يتم الوجه لكن و ،تفصيل السيد الوالد ويكون وجيها فسيأيتحقيقة فيهما  وكوابالصدق احلقيقي وموضوعا  يف عنوان الرشوةدخول األقوال واألفعال لو كان : وكما هو واضح - ٣
  كما هو ثابت باآليات والروايات واإلمجاع - ٤



 )١١٠( هـ الدرس١٤٣٤رجب  ١٦االثنني ................................................. )الرشوة( املكاسب احملرمة
من حيث  علال تدل على حرمة القول والف ؛ ألاحترمي الرشوة أدلةيف  املدعى باإلطالق لإلخاللالسرية قرينة مقامية تصلح  إن

 اإلطالقانعقاد  -واحلال هذه  -فال يعلم  ،٥إيصاهلافيما لو كان مقدمة موصلة من حيث  هو هو بل ال تدل على أكثر من احلرمة
  ، واألفعال األقواللشمول  األدلةيف 

  هة من مقدمات احلكمة قد اختلت وهي ان املوىل يف مقام البيان من هذه اجل األوىلان املقدمة  :آخروبتعبري 
  مثبت فال يقيد الدليل األعم السرية أخص: املناقشة

انعقـاد  مـن  ومانعيتـها  ولو مت هذا النقاش ملا ثبتت قرينية السرية  آخرويوجد حول هذا الوجه نقاش قد اشرنا اليه يف مبحث 
  اإلطالق

  : بيان ذلك
لكنها ال تنفي ، ٧من ذيهاوترشح احلرمة عليها يتها بلحاظ مقدم واألقوال األفعالهو حرمة  ٦اية ما تثبته السرية ذا البيانغ إن
تنفـي   -الشق الثاين  –فهل السرية الثانية ، والزائد لألكثرهو وجود قرينة قولية او مقامية نافية  باإلطالقاملخل و، من ذلك األكثر

  من حيث كوا رشوة حمرمة؟  واألقوال لألفعالاملوضوعية 
، احلق فهو جائز وحالل إحقاقالشخص به  أرادفبلحاظ ما ، الطريقية واملقدميةجهة لسرية هي ال فان غاية ما تثبته ا :واجلواب 
فهي ال بشرط، والصاحل للتقييد هو ما لو كانت بشـرط   األكثروالسرية ساكتة عن ، الباطل فهو حرام إحقاقبه  أريدو بلحاظ ما 

  .ال
ان  األمـر غاية ف، اآلخرلك املطلق واملقيد املثبتني ال يقيد احدمها العام واخلاص وكذ إنبينا  أنسلف فيما مضى :  آخروبتعبري 

ومعه فال تقيد  ،تدل على احلرمة بقول مطلق فإا األدلة وأما، يف صورة خاصة ال مطلقا واألقوال األفعالالسرية تدل على حرمة 
  . )كنها حمللةكوا رشوة ول( بذلك للتفصيلفال ميكن ان ننتصر ، العامة األدلةالسرية اخلاصة 

  عن السرية املستحكمةال تصلح للردع  أدلة حرمة الرشوة: ٨الوجه الثالث
  :هوالوجه الثالث لالنتصار للقول بالتفصيل 

، هذا من جهة، الباطل إبطالاحلق او  إحقاقللتوصل اىل  واألفعال األقوال وسرية املتينني جرت على استخدام العقالءسرية  إن 
 واألعمـال  األقوالجرت على استخدام  )هم عقالء ومتدينني ال مبا(ن سرية الكثري من العقالء واملتدينني فا أخرىولكن من جهة 

 إننقـول   وهنا، وقوية وهذه سرية عملية جارية ال شك فيها على ارض الواقع، للتأثري على القاضي كي يبطل احلق او حيق الباطل
للوقوف بوجه هذه السـرية   تكون صاحلةيها بدرجة من الوضوح والشدة كي الروايات اليت دلت على حرمة الرشوة ليس الردع ف
  ، وللكالم تتمةمبا هي هي ،واألفعال األقوالاملستحكمة من قبل العقالء واملتدينني لردعهم عن 

  الطاهرين وصلى اهللا على حممد واله

                                                             
  ألقوال واألفعال الستنقاذ حق ستصطبغ كمقدمة بذيها واحلال ان ا - ٥
 بشقيها وان كان الشق الثاين هو بيت القصيد يف احلديث  - ٦
  إما عقال او ونقال على اخلالف  - ٧
 وهذا وجه دقيق ولطيف وهو أقوى من الوجه الثاين ولعله أقوى من األول كذلك  - ٨


