
 )١١٤( هـ الدرس١٤٣٤رجب  ٢٣االثنني ...................................... )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
وان نع: وهي أربعةين ناوحيث ذكرنا ع، ) ١٦، ١٥، ١٤( املسائل  إىلووصلنا ، كان البحث يف مسائل الرشوة

 أنوعنـوان  ، -عينية كانت او كفائيـة   -على الواجبات  األجرةالشهادة وعنوان حتمل الشهادة وعنوان اخذ  أداء
سنذكر املبىن العـام هلـا   وحيث ان لنا تفصيال جديدا يف املسألة ؟ فهل هي رشوة حمرمة او ال ،يبذل ماال لدفع حرام

  .والذي هو على خالف املشهور، كي يتضح وجه انتخاب التفصيل الذي سنذكره، ١فصيل ملظانهإشارة ونترك الت
  بعض أدلة حرمة أخذ األجرة على الواجبات وبعض أجوبتها

واستدلوا على ذلك  ،٢وهو الرأي املشهور بال شك، على الواجبات حمرم األجرةبذل  أنعلى  اإلمجاعي عدألقد 
 األجرةلشيخ كاشف الغطاء يف شرحه للقواعد وهو التنايف الذايت بني الوجوب وبني اخذ عديدة منها ما ذكره ا بأدلة
  .سيقت للداللة على هذا الرأي أخرى أدلةوكذلك توجد  ٣عليه

أدلـة   عدداً مـن  كما ناقش، على الواجبات األجرةالوالد اىل صحة أخذ  السيدهور ذهب ويف قبال الرأي املش
: وذكر عدة موارد للنقض منـها  كاشف الغطاء من املنافاة الذاتيةاليت ذكرها  األدلة ردإذ ، اجلواهر صاحب املشهور

، والذي هو واجب عليها وجوبا عينيـا ، ٤لرضيعها) اللباء( إرضاعهامن زوجها على  األجرةاملرضعة  األم جواز اخذ
 بني الوجوب والقهر وبني املطالبة وعليه فال تنايف ذايت، – وجوبهبالرغم من  –، جواز أخذ األجرة عليهوال شك يف 

وأخـذ   أن يلتزم مبـؤدى الوصـية  ان الواجب عليه هو  األجرة معيأخذ  أنفله  يوكذلك احلال يف الوص، باألجرة
يف الواجبـات  هو احلال ذكرنا بعضها سابقا كما  أخرىتوجد نقوض  وأيضا العوض عما يدفعه للمضطر من املال،

فمـثال ذكـر    ،عنـها  وأجابمنها  للعديدغريها قد تصدى الشيخ يف مكاسبه وية النقض األجوبةوهذه ، الصناعية
واهر ذكر نقوضـات متعـددة حـول    وكذلك صاحب اجل، ٥على الواجبات الصناعية األجرة ألخذخترجيات سبعة 

رأى  إمنـا األجرة وفقد فصل فلم ير املنافاة الذاتية بني الوجوب واخذ  ٧السيد اخلوئي يف مصباح الفقاهة وأما، ٦ذلك
هـذه   أندلت علـى   األدلةفان ، لألحكاموباب التبليغ  اإلفتاءباب القضاء وباب  يف، املنافاة االثباتية حبسب الدليل

                                                             
  طويلة ال تناسب املقام فترةوذلك ان التفصيل يف البحث املبنائي يستغرق  - ١
 ولكن سيتضح ان هذا االمجاع ليس بثابت فيما بعد  - ٢
 خذ االجرة عليه أي على الواجب االلزامي الفرض والذي جيب تأديته قصرا ال طوعا واختيارا وهذا ال يتناسب مع ا - ٣
اجلهاز املناعي والدفاعي للرضيع حىت يتقوم بدنه وارضاع ذلك على االم واجب ومـا   لبناءواللباء هو اول اللنب اخلارج من ااالم وهو سائل غليظ فيه فائدة حيوية ومهمة  -٤

  .بواجبعداه فليس 
   )القربة يف العبادات املستأجرة(حبث  ١٣١ص  ٢املكاسب احملرمة مج  - ٥
  فصاعدا  ١١٧ص  ٢٢جواهر الكالم مج  - ٦
  .٤١٥ – ٤١٤ص ٣٥مصباح الفقاهة، ج  - ٧
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  .٨العناوين تقتضي اانية
   األدلة مناقش فيها، واإلمجاع كذلك

  : السابقة هي األربعةئل اوالكلمة الفصل يف تفصيل املس
ذلك كما يذكر  -إال دليال واحدا  ،مناقش فيهاعلى الواجبات  األجرةرمي على اخذ املستدل ا على حت األدلة إن

ولكـن  ، يسلم عن املناقشة يالذ وهذا الدليل هو، وهو اإلمجاع املدعى – أيضاولعله كالم الشيخ ، صاحب اجلواهر
يفتـوا  مل  األعالم العديد من إنوذلك ؛ كصغرى ونقل موارد نقض عديدة عليه اإلمجاعصاحب اجلواهر ناقش هذا 

  فتأمل! ؟فكيف بغريه ،على القضاء األجرةفتوا جبواز اخذ أإذ  –ق االجلى اداملصوهو  –باب القضاء  حىت يف بذلك
ان يقول نقال عـن   إىل....فعله  اإلنسانما جيب على : اخلامس مما حيرم التكسب به": ٩وعبارة صاحب اجلواهر

  "، وهو ان متّ فهو احلجةأجدهمل  أينإال  اإلمجاعان عليه : بعض الفقهاء
  غري تامة  اإلمجاعحتقق صغرى : إذن

   القدر املتيقن من االمجاع صورة واحدة :نقاش كربوي
  : –تسليما وترتال  –اجلواب الثاين 

، دليل ليب يقتصر فيه على القـدر املتـيقن   ولكنه، على الواجبات حمرم األجرةاخذ  أن انعقاد اإلمجاع علىسلمنا 
  .صور أربعةفيكون اموع  أخرينيقد ذكرنا صورتني بدوا ولكن نضيف هلما صورتني و، ة من عدة صوروهو صور
  :يف املقام  أربعةصور 

الصـورة   وأما، األوىلحرمة اخذ املال هي الصورة  على اإلمجاعوالقدر املسلم من ، أربعةالصور يف املقام هي  إن
  ففيهما كالم سيأيترة الثالثة والرابعة الصو وأما، الثانية فال يشملها

والصالة من الواجبات العينيـة   – يغريمها ماال كي يصللصديقه او لولده او ل اإلنسان يبذل إن :هو األبرزواملثال 
املـال   ألكل مصداقاًليس املورد  وأ؟ ذلك بإزاءاملال  يأخذ أن اآلخرللطرف  ذلك؟ وهل جيوز فهل جيوز – التعيينية

املال والبذل له مـن اجـل    إعطاءعنوان الرشوة على  واال يصدق، أخرىسحت من جهة هو و، من جهةبالباطل 
  . ؟الصالة الواجبة

  : فهي األربعةالصور  وأما
  ان ال يفعل الواجب ابتزازاً: األوىلالصورة 

وهذه الصورة قـد  ، -على حنو العلة الغائية  – كي يبتز والده ليبذل املال له وهي ان ال يصلي الشخص او االبن
الزوج الذي يضار زوجتـه   آخريف مثال و، للمال بالباطل أكليع الصناعي اشباحلمل ال، كما اا أا رشوةيستظهر 

وهذه الصورة وهذه املوارد هو القدر املتـيقن  ، الزوجية الشرعية جتاههامتعمدا كي تبذل له ماال حىت يقوم بواجباته 
                                                             

  ٦٢كتاب القضاء ص  ٣٨كتاب املتاجر وج  ٢٢وناقشه السيد الروحاين يف فقه الصادق مج  - ٨
 .١١٧ – ١١٦ص ٢٢ج: اجلواهر - ٩
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  .املنعقد اإلمجاعمن 
  ان ال يفعله انشغاال: نيةالصورة الثا

تركه هلا للمزامحة الواقعـة  كان  وإمنا، هدصذلك من ق إذ مل يكنيبتز والده  أنالصالة من اجل االبن ال يترك ان 
يصلي بسبب املزاحم فال ، ١٠يف حالة صالته يقل إنتاجهان  والى صظيفة لو ن يزامحه الطرد من الوكأ أهم ألمربنظره 

 و هذه الصورة ليست مبعقدفان ، يف قبال ترك العمل املانع له عن الصالةدفع املال له  فإذا، زازال لالبت، واالنشغال به
  .باملطابقةنفس الصالة  يف قبال أداءفيما لو كان البذل  األخذعلى حرمة  اإلمجاع وإمنا، لإلمجاعمورد 

  .دون الثانية وىلاألهو الصورة و، فيه على القدر املتيقن، فيقتصر دليل ليب اإلمجاع إنوحيث 
، الشـهادة تركه عمله االساس كي يأيت للقاضي ويؤدي  لو كان يف مقابلاحلال نفسه يف الشهادة فان بذل املال و
منفعـة  له شهادته تركه عمله كي يؤدي إعطاء املال على  ليس أكالً للمال بالباطل وال رشوة كما ان اهذا عرففان 

  يقره العقالءومما عقالئية حمللة 
  : وهو مع تشدده يقول ١١ل هنا كالم الشيخ يف مكاسبهوننق

واجلعل عليه  األجرجواز اخذ  ،النظر ان مقتضى القاعدة ان كل عمل له منفعة حمللة مقصوده إليهفالذي ينساق " 
الم وللك. نعم استثىن بعد ذلك الواجب العيين التعييينانتهى " على املكلف اهللا أوجبهوان كان داخال يف العنوان الذي 

  تتمة 
 وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

                                                             
 .وان كان ذلك غري صحيح شرعاً كما هو واضح - ١٠
  طبعة ليزرية  ١٣٤ص  ٢املكاسب احملرمة مج  - ١١


