
 )١١٨( هـ الدرس١٤٣٤رجب  ٣٠األثنني .................................... )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

مي املئات من الفروع الفقهية رال عاما ستكون نتيجته هي حتكر دليوان صاحب اجلواهر ذ، كان البحث حول فروع الرشوة املختلفة
اجلعل بقول مطلق  إن ،أيضا )اإلفتاء(واحلق به  )القضاء(فقد ذكر يف ، - األخرىمن بني األلوف  –الحقا  إليهااليت اشرنا وسنشري 

قُلْ ال أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِالَّ (الشريفة  اآلية منه إىلوذلك يف خمتلف الصور اليت نقلناها عنه استنادا ، ٢وصرح بتحرمي األجرة، ١حمرم
  التأسيبضميمة دليل  )الْمودةَ في الْقُربى

قُلْ ال ( اهللا تعاىل بان يقول أمرمن مناصب السلطان اليت  ألنه... مطلقاً –أي القضاء  –عدم جواز اخذ العوض عنه  والتحقيق"  :وعبارته
هلَيع أَلُكُمراً أَسانتهى"  ٣واوجب التأسي به )...أَج.  

  : استدالل صاحب اجلواهراجلواب عن 
  :ناوبي، مخسة لبيان عدم متامية استدالل صاحب اجلواهر وأجوبةهناك وجوها  أنذكرنا 

 واالقضاء  وليس الكالم عن، واإلنباءمرجع الضمري هو النبوة  أننص يف  أاجند  ٤عند مرجعة الروايات هانوهو  :األولاجلواب 
  وال التبليغ  اإلفتاء

  : كالم الشيخ الطوسي يف التبيان
  الروايات هذه مفادالشيخ الطوسي يف تبيانه قد بىن على  كما ان

من باب  – واملقصود، "٥وما بعثين اهللا به من مصاحل، عن الرسالة أجرا إليكم أدائيأي على  )...ال أَسأَلُكُم علَيه(" : ونص عبارته
ال ربط : خاصة بأخذ النيب األجر على الرسالة، فعليه اآليةهذه الروايات يف كون  مقتضى قد بىن علىالطوسي الشيخ  أن هو - ٦دالتأيي

  .له بغريه ومبقام القضاء واإلفتاء والتبليغ، من القاضي أو املرجع أو اخلطيب أو نظائرهم
، )األجرة(ومل تذكر مفردة ) أجرا(مفردة  ذكرت لوجه آخر وهو اا؛ أيضاال يتم  اآليةاالستدالل ذه  أنذكرنا : اجلواب الثاين

  :وهنا نقول
   .، ومباين وليس بأعمأشبهوللهدية وملطلق اجلعل وما  لألجرةمغاير  األجر: أوالً

  ظهور كلمات بعض اللغويني يف االشتراك اللفظي –أ 
  : األجرةغري  األجر أنمضى يف  ونقول توضيحا وتتميما ملا

بل ثالثة معان وبنحو االشتراك اللفظي ، نيفان هلا معني) ر، ج، ا(ا الفرق يتجلى عند التدبر اللغوي يف معىن احلروف الثالثة هذ إن
  .ظاهرا

  ) ر، ج، أ( املعاين الثالثة لكلمة 
  : وهذه املعاين هي

: تعاىللنظائر األخرى من اآليات كقوله كما يتضح أكثر مبالحظة ا، بوضوح اآلية منوهو املقصود ، هو الثواب واجلزاء: األجر )١

                                                             
 .٥٢ص ٤٠اجلواهر ج - ١
 .١٢٢ص ٢٢اجلواهر ج - ٢
 .١٢٢ص ٢٢اجلواهر ج - ٣
  .راجعة الروايات حىت تتبني له اخلصوصيةملولعل صاحب اجلواهر مل يتسع له اال  - ٤
  .٢٣تفسري التبيان سورة الشورى آية  - ٥
  .ال االستدالل - ٦
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فانه أجر وثواب وليس أجرة إذ مل حيدث تعاقد كما هو واضح بل انه كان تربعاً من ، )إِنَّ أَبِي يدعوك ليجزِيك أَجر ما سقَيت لَنا(

ظاهرة يف فاا ، وهكذا )وآتيناه أَجره في الدنيا(: وقوله تعاىل، )فَبشره بِمغفرة وأَجرٍ كَرِميٍ(: وكذلك يف قوله تعاىلموسى عليه السالم 
  )أثابكآجرك اهللا أي (عندما تقول لشخص و، هو الثواب األجر ان

 منسنشري اليه الحقا  وملا، نييكما يظهر من تتبع كلمات اللغو لألولعىن مباين املوهذا ، األجرة فهو لألجراملعىن الثاين  وأما )٢
  .صحة السلب

أي  رت يدهجِأُ: فنقول اين ألخويهوهو معىن مب األجرى فجرب العظم الكسري يسم، فهوة جرب الكسر لألجراملعىن الثالث  وأما) ٣
تبِراو أَ، بعد كسرها ججر ه أي جربها بعد كسرهايد  

  : كلمات اللغويني
  :)أجر( يف كلمة نيبعض اللغوي مونذكر كال

   أصلني ذو األجر: م مقاييس اللغةكالم صاحب معج
   )أصالناهلمزة واجليم والراء ( ١حيث يذكر صاحب معجم مقاييس اللغة

يقر بان هذا  فانه، حىت يف املشتركات اللفظية ٢هو البحث عن وجه اشتراك وجامع انه برغم أن مسلك صاحب املقاييسوهنا جند 
  انتهى " باملعىنميكن اجلمع بينهما ، أصالنوالراء اهلمزة واجليم " : وعبارته، ووضعان أصالناجلذر له 
ظاهر يف عدم وجود دليل لديه على الوضع للجامع، إمنا هو صرف إبداء إمكان وجود جامع هلما ...) ميكن اجلمع بينها(وقوله 

الكراء  :فاألول": األصلنيعن مث يقول  ،فقد اختلف حاله عن ههنا املعىن املوضوع له واجلامعيف مواضع أخرى يستظهر لعله بل  وذكره،
  " والثاين جرب العظم الكسري – األجرةوهو يساوق  –على العمل 

: األجروكان اخلليل يقول ، واألجرة األجرفالكراء  فأما" : نا حيث يقولملعجم كذلك يذكر املعىن الثالث ضمعلى ان صاحب ا
  ."عمله العامل كأا شيء جيرببه حاله فيما حلقه من كد فيما  أجرةان : واملعىن اجلامع بينهما": صاحب املقاييس مث يقول، "جزاء العمل

  : صاحب لسان العرب كالم
" مث يقول  ،الثواب واألجر ...اجلزاء على العمل :األجر: فيقولمعان للكلمة يف عرض واحد فيذكر ثالثة  ٣صاحب لسان العربوأما 

  .انتهى "  جارةاإلمث يذكر بعد ذلك  ....، يده أي جربت ترجِأُقد 
  :االستنتاج

  :ذكر ونقول تعليقا يف املقام على ما
وهذا مما قد يستظهر من ، ورة السابقة هي معاين مستقلة كل منها قد وضع ملوضوع على حدهاملعاين الثالث املذكالظاهر ان : أوال

  .إذ ذكروها يف عرض واحد، أنفسهم نيكلمات اللغوي
يسلب عنها  األجرةفان ، بدون تأملبصحة السلب  نستدل على مدعانا يف املقام ألننا؛ ر كثريااولكننا ال نعتين ذا االستظه -ب 
  .ان يسلب عن الثواب واجلزاء كونه أجرةإذ يصح ، وبالعكس األجرعن  األجرةفيصح سلب عرفاً دون ريب،  ٤مبعىن الثواب األجر

  ذاك لذا غري املوضوع له هلاملوضوع له  أنصحة السلب من الطرفني شاهد على : إذن
  يظهر البينونة مراجعة املفردتني يف اللغات األخرى -ج 

                                                             
 .معجم مقاييس اللغة مادة أجر - ١
 .أي جامع يكون هو املوضوع له أوالً - ٢
 .العرب مادة أجر لسان - ٣
  .فال يقال للمالك الذي أخذ إجارة داره املستأجرة انه قد أخذ أجره مبعىن ثوابه وإن قيل فانه يراد به أجره مبعىن أجرته - ٤
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 ،واألجرة األجرأي ، ومرادفات هاتني الكلمتني األخرىمراجعة اللغات  انملا ذكرناه وهو  - ١وقد يكون دليال -، ونذكر مؤيدا

والفرق بينهما ) باداش( إىلمبعىن الثواب  واألجر) كراية( إىلجم تتر األجرةالفارسية  اللغة  ففينينونة بني املعنييعن الب أيضاتكشف 
   .للبصري ذه اللغةواضح 
وكذلك الفرق ) reword/ رد و ري(  إىلمبعىن الثواب يترجم  واألجر) rent /رينت (ترجم تفاألجرة النكليزية يف اللغة ا وأما

   .باللغةألهل اخلربة بينهما واضح 
  . أوالهذا ، سنجد ان هاتني املفردتني هلما معنيان يف كامل االختالفإذ  األخرىاللغات  ذلك يفالظاهر ان احلال كلعل و

   له تال فاسد اليلتزم بهاملعىن األعم 
 لألعمموضوع هو بل ، أخرىتارة  ةولألجروانه ليس موضوعا للثواب على حده تارة  األعمهو  األجران معىن  -ترتالً  –سلمنا  :ثانياً

   .يف مبىن استدالله لى ذلك صاحب اجلواهركما بىن ع
  :ولكن نقول

  .فاسد لذلك به يف اآلية لوجود تال -ظاهرا  -من الفقهاء  وغريهصاحب اجلواهر  إلتزاميستبعد  األعماملعىن  ان
  : بيان ذلك

الثالثة حمرم وهذه اآلتية  باألحناء وغريها ان مطلق الثواب على عمل القاضي او غريه اآليةهذه  استناداً إىليلتزم فقيه  أنانه يستبعد 
  : هي األحناء
  .٣يكون داعيا أن) ٣      .يكون شرطا أن) ٢     .مصبا ٢يكون العمل أن )١

حبرمة مطلق املال املبذول للقاضي أو املفيت أو املبلغ بعنوان الثواب بل حىت بعنوان اهلدية وشبهها إذا كان الداعي ستبعد ان فقيها يلتزم ون
خاصة إذا كان البذل ال لشخصه بل إلدارة الشؤون  ٤هو كونه قاضيا أو مفتياً ومل يكن مما يؤثر فيه ذلك –ال الشرط ال املصب و –

كان  صلى اهللا عليه وآله النيب إعطاءهالقوم أراد ما  إن: ظاهر الروايات اليت ذكرنا بعضها فان أخرىومن جهة  ،هذا من جهة، النوعية
كان يف مقام النبوة من غرضهم توفري األموال لضرورات موقعه صلى اهللا عليه وآله كنيب وقائد، إذ وكان غرضهم أو ، بنحو الداعي

 وإمنابنحو املصب او الشرط  له نظراً ملا قدمه هلم مل يكن عطاؤهمو، أموال إىلحيتاج ، وكان ذلك مما وإدارتهشؤون اتمع لوالقيادة 
نستبعد ان يلتزم صاحب : وهنا، يف اجلملة او باجلملة اإلدارةيف شؤون  األموالهذه  لتصرف أيضاكما قلنا كان بنحو الداعي وكان 

   فتأمل. من األجرة والثواب بقول مطلق أعم يف اآلية) األجر(يف هذه احلالة بتلك القيود، مع انه مقتضى دعوى ان باحلرمة  وغريه اجلواهر
  النفي وليس النهي  اآلية ظاهر: اجلواب الثالث

  :فهووجه الثالث لرد استدالل صاحب اجلواهر واما ال
قُلْ ال (تقول  فاآلية، -ولعل هذا هو منشأ اخللط يف كالم صاحب اجلواهر واستدالله  -املباركة ظاهرها النفي وليس النهي  اآلية إن 

هلَيع أَلُكُمأَس...( يا لكان ينبغي ، وهو نفي له تعاىلمن قو األخرى اآليةيقال كما يف  أنولو كان :) لْقَاِءت نم لَهدي أَنْ أُبكُونُ لا يم
  .أو نظائر ذلك )نفِْسي

  سبب عدم اخذ األجرة اعم من احلرمة املدعاة :أكثربيان 
 -عدم سؤاله األجر  –ولكن سبب ذلك ، ال أسألكم عليه: إذ قال هلم من قومه األجرال يسأل  يف اآلية صلى اهللا عليه وآله ان النيب 

                                                             
 .دليل جديدورمبا بضم املؤيدات لبعضها البعض يتولد  - ١
 .أي عمل القاضي أو منصبه - ٢
  .أي داعياً لإلثابة واجلزاء - ٣
  .مسلّم يف النيب صلى اهللا عليه وآله كما هو - ٤
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 وإتباعباجر املودة  إلزامهمأمت يف احلق كي تكون احلجة عليهم  إسقاطولعله من باب ، ولعله التفضل منه، فلعله احلرمة، سكوت عنهم

  . عليهم الصالة والسالمالبيت  أهل
، م على االعطاءوسري على عمله األجرةيستحق  والقاضي واملفيتاملبلغ واخلطيب  أنعلى ومما يقوي ذلك ويعضده ان بناء العقالء 

ال دليل يقول هلم انه سوف ال يأخذ األجرة منهم، كي  صلى اهللا عليه وآله اهللا تعاىل للنيب أمرومن هنا فان ، وهو على مقتضى القاعدة
فان ويف موردنا ، شأن النيب صلى اهللا عليه وآلههذا يف ، إسقاط احلقاو من جهة التفضل بل قد يكون ، أخذهاانه بسبب حرمة فيه على 

  يسقط حقه الان ال يتفضل و أنالقاضي له 
  ١احتماالن يف كالم صاحب اجلواهر: آخروبيان  إضافة

  : احتماالن ومهاوقول صاحب اجلواهر فيه 
فريد ، األجرةيف عدم اخذ  صلى اهللا عليه وآلهبعمل الرسول  -من حترمي أخذ األجرة على القضاء  – يستدل على دعواه أنانه إما 

ال أسألكم عليه : ال جيوز إذ قال(من  ا بيناه وذكرناهاستدالله مبيكون  أنوإما ، ال جهة لهوفعله  صلى اهللا عليه وآلهالنيب  عملعليه ان 
  وللكالم تتمة  ،نفي ال النهيال تفيد اآلية إن: فريد عليه –كما هو الظاهر  – )أجراً

 صلى اهللا على حممد واله الطاهرينو

                                                             
 والظاهر من صاحب اجلواهر هو االحتمال الثاين وان كان كل منهما احتماالموجودا  - ١


