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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 علـى  
  أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

وانه يعتربها رشوة موضوعا ولكنها ليست لقولية والفعلية حول الرشوة ا التفصيل الذي ذهب إليه السيد الوالديف كان البحث 
وذكرنـا انـه   ، وقد مضى بيانه، من كثرة االستعمال له على ذلك باالنصراف الناشئيستدل  أنوذكرنا انه ميكن ، مبحرمة حكما

ذلـك   أوضحناوقد ، راإلقراالسرية على وكذلك ، اإلنكاروذلك بالسرية على  بشقيها يستدل كذلك بالسرية على رأيه أنميكن 
  ، أيضا

ص وكذلك املطلق واملقيد املثبتني ال يقيـد  االعام واخل أنوالقاعدة العامة هي ، األدلةبان السرية اخص مطلقا من  أشكلناولكن 
  . هذا ما مضى. .يظهر بالتدبرعلى اإلشكال انه ههنا تأمالً وذكرنا ، على املشهور اآلخراحدمها 

  : السابق اإلشكال يفتأمل 
  :عليه  يورد أنميكن  ،العامة األدلةالسرية ال تقيد  أناليت ذكرناه من  اإلشكالولكن 

  :لألدلة العامةخمصصة فهي اجلهة الثانية من السرية نافية  :أوال
الـيت  أي السرية ، ولكنها بالشق الثاين، )املثبتني(إشكال الشقني مثبتة فيأيت  بأحدالسرية اليت نقلناها كانت ذات شقني وهي  إن

  ، ذكر ال يرد ماتكون خمصصة فكانت نافية 
هـي   األخرىولكن السرية من اجلهة ، فتكون موافقة للعمومات يف اجلهة )ال بشرط(السرية املثبتة هي بنحو  إن: آخروبتعبري 

   .فيندفع اإلشكال العامة فتكون خمصصة هلا يتحقق التخالف مع األدلة، في نافيةهو) بشرط ال(بنحو 
  : كتوضيح ذل

علـى  أيضا هي سريم  إنوثانيا  ،أوالمن قول او فعل هذا  ،احلق قرارإبه  أريدمبا  اإلقرارسرية املتشرعة هي على  إن انه سبق
أي اإلنكار هو (الرشوة  إليهملا تؤدي  امنا هي اإلنكارالسرية على  أنذكرنا و، من قول او فعل ،احلق إبطالبه  أريدعلى ما  اإلنكار

ليس على الفعل مبا  اإلنكارولكن هذا  كما ان اإلنكار هو على ما تكشفه األقوال واألفعال من خبث الباطن،) ال هلالذي املقدمة 
، إذ ال لـون لـه  ؛ حد ذاته ليس مبحرم ولذا فهو يف، هو هو ال يتلون إال بلون ذي املقدمة الفعل املقدمي مبالوضوح ان ؛ هو هو

وهـذا   )موضوعا للحرمةمبا هو هو كونه أي عدم (املوضوعية للقول  على نفي املتديننين ارتكاز ة كاشفة عريالسان : واحلاصل
   .اجلواب هو حتقيق صغروي حلال السرية وداللتها

  السرية شارحة ومفسرة للدليل االعم فتخصصه:ثانيا 
  : السابق كذلك اإلشكالويرد على 

، إليه واألعمال باألقوالتوصل  ما على واإلنكارعلى خبث الذات  راإلنكا إمنا تكشف عنالسرية وان سلمنا ان السرية غري نافية 
  :ولكن نقول، من جهة املوضوعية ساكتة ال عليها، واا

بـل  ، اآلخـر املثبتني ال يقيد احدمها كي جياب بان األعم؛ مقيدة للدليل  األخصالسرية املثبتة لبعض احلصص  إنال ندعي  إننا
اخلاص لو كانا مثبتني فال يقيد احـدمها  الدليل العام و ان(معادلة تالحظ  وعليه فال، دليل العاممفسرة وشارحة للالسرية  ندعي ان

 -العامة  األدلةأي  - احملكوماآلخر على الدليل  -أي السرية  -، الناظر والشارحم الدليل قداحلكومة ثابتة يف املقام في إمناو، )اآلخر
النسبة لو كانت من وجـه  (من غري مالحظة قاعدة  األوليةالعناوين  أدلةعلى سائر ) ال ضرر(قاعدة كما هو احلال يف تقدم دليل 
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  .، بل نظراً للناظرية فانه يقدم الدليل احلاكم ملفسريته وشارحيته)فيحصل التعارض يف مادة االجتماع فيتساقطان أو يتخري

حيث فلم تكن خمالفة له لتخصصه، لكنها  ألعما نفي نكانت ساكتة عوإن كانت مثبتة و األخصويف مقامنا فان السرية على 
 األقـوال  بذل األمـوال وشـبهها ال  هو حرمة  احملرم بان املراد من النص :مفسرة له قد يستظهر اا، حمتفة بالنص الوارد كانت

   فتأمل. هذا هو املدعى يف املقام وله وجه، ال إا ختصص ابتداء، وحيث فسرت خصصت ،واألفعال
هم كذلك سـنجد   مبا وللعقالء رية العامة للمتديننيحرمة الكذب عندما نالحظ الس أدلةيف : فنقول مبثال الفكرة لتقريبومنثل 

الـنفس   إنقـاذ  أو لإلصالح كالكذبالكذب  ولكنهم يف املقابل يرون حسن بعض حصص، ١هو هو الكذب مبا يرون قبحام 
  ، يرونه الزما وواجبابل احملترمة 

 أو إنقاذ النفس أو نظائرمهـا،  ذات البني إصالحالكذب يف غري  إن األوىل :تكشفان عن ارتكازين فان لدينا هنا سريتني: وعليه
لو الحظنا هاتني السريتني  فإنناومن هنا ، والزم وما شاه حسن اإلصالحفان الكذب يف  األخرى وأما، قبيح ومردوع عنه عقال

احلصة القبيحة من الكـذب ال   إىلان هذا النص ناظر فالسريتني  ه فقد يقال انه و مبعونةالكذب وحرمتوورد دليل يدل على قبح 
  ، احلسنة

فتنحصر  قبيحلالكذب ا وهي أخرىحصة  إىل ،احلسنوهي الكذب الكذب  منهذا الدليل منصرف عن حصة  إن :آخروبتعبري 
  .٢األوىلدون  األخريةحرمة داللته على 

   ٣الرشوة القولية او الفعلية إىلال هي احملرمة  الرشوة املالية فتكون إىلناظرة  األدلة إن: واملتحصل
صـدق  السيد اخلوئي حيث نفى  إىل رأيوإال فال مناص من اللجوء  ،سيكون تاماًيل السيد الوالد صولو مت هذا الوجه فان تف

  ،الرشوة واحلرمة معا
  : تتمة وتفصيل

   ؟حرمة الرشوة أدلةا من دائرة هي خمرجة هل واألقوال هل األفعالاستحبابية 
كتكثري السواد يف جملسه كي حيكم له حبكم يف قضـية حبـق او    واألفعالكمدح القاضي  إن األقوال :قد يقال: تتمة وتفصيل

  : ، ووجههقد يفصل فيها بني املستحبات وغريها، باطل
 أدلةمن  يقتضي استثناءهاحتت العنوان احملبب شرعا  فان اندراجهاالرشوة  بأدلةغري مشمولة  واألقوال األفعالاملستحبات من  إن

   .حرمة الرشوة
  . كليات حترمي الرشوة: أي، مصداقا لتلك الكليات فإا ستكونمستحب، مندرجة حتت عنوان  لو مل تكن وأما

  الالاقتضائي ال يزاحم االقتضائي : رد هذا التفصيل
واملستحبات هـي ال  ، أالقتضائياقتضائي ال يزاحم الدليل  الدليل الال إن وهي :القاعدة املسلم االتفصيل لكن يرد على هذا 

انطبق هذا العنوان احملرم على مستحب فال شك  فلوالرشوة حمرمة واحلرمة دليل اقتضائي و ، اقتضائية فال تزاحم احملرمات االقتضائية

                                                             
 .بنحو املقتضي - ١
ومرجع الوجهني إىل انعقاد  واملسألة تعود لالستظهار فخصصهجاء دليل آخر ، لكن السرية رغممنصرف غري ان النص عام  :يقال وهو انويوجد وجه آخر يف قبال ذلك  - ٢

   .اإلرادة االستعمالية، وعدمه
وان كان مـن حيـث    ،)عدم احلرمة( املآل واحدونتركه لتأملكم، على ان ولكن ال نتوقف طويال عند ذلك  ...ونقاش وإشكال مث إشكال على اإلشكال  ههناويوجد  - ٣

وقـد  ا قد تكون مفسـرة  أل ،مهم املنصوص عليهامع القضية الكلية  وان حتقيق نسبة السريةوذلك ان حبث السرية هو حبث سيال  مفيداً ومنمياً للملكة،البحث العلمي 
  التكون وقد تكون مردوعة وقد ال تكون
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وكذا الغيبة، ومن جهة أخـرى  ا يف مسألة الكذب حرام كم، تقدم االقتضائي على الالاقتضائيل ،يف تقدمي احلرمة على االستحباب

أو يغتاب فانه ال خيرجه عـن  ان يكذب  اآلخرفلو طلب مؤمن من ، مستحبالسرور عليه  وإدخال حسن قضاء حاجة املؤمنفان 
حرمته انطباق السرور عليه او قضاء حاجته غري االضطرارية واملنحصرة إدخالك مستحبٍ عنوان .  

الرد شارح مفسر لدليل احلرمة  أالستحبايبدليل ال: رد  
  :ان يقال التفصيل باإلشكال على ذكرناه من رد على  يرد ما أنوميكن 

، عليهـا  األخريةم أدلة احلرمة فتقدتزاحم  ،املستحبات كقضاء حاجة القاضي او املشي يف جنازة قريب له أدلةال ندعي بان  إننا
حرمة الرشوة فتكون هـذه   ألدلةن املستحبات فان كوا كذلك يصلح شارحا ومفسرا كانت م أاحيث : انه قد يقالبل نقول 

  ، غري املستحبات إىل عرفاً منصرفة األدلة
اقتضائي املستحب علـى  تزامحاً وتقدمياً لال هناك  أنال والناظرية، باالنصراف  واإلثباتعامل الداللة يف يكون التصرف  :وعليه

  لكالم تتمة ول فتأمل، االقتضائي الواجب
  صلى اهللا على حممد واله الطاهرينو


