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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
  هل يصح االستدالل برواية هدايا العمال غلول؟

املنقحتان ملوضوع السحت يف املقام، فإنه بناًء على حجية مراسيل الثقات وما رووه ) سحت(و) ا العمال غلولهداي(واما روايتا 
ن أو(، فاألمر سهل، بل قد تعضد بروايات أخرى من نظائرها كرواية األصبغ املضعفة بأيب اجلارود وسعد األسكاف ١عن املهملني

  .٢)أخذ اهلدية كان غلوالً
واآلمر بـاملعروف   –غري الوايل  –وال مناط قطعي كي يعمم للقاضي واملوظف ) الوايل(اما يف  ٣عليهما لكن عمدة اإلشكال
وحدة املالك، لكن الظاهر عدم إحرازه إذ مالكات األحكام وتزامحاا مما ليسـت  ) الفقه املكاسب احملرمة(وغريهم وإن ارتأى يف 

  .بأيدينا كما فصلناه يف بعض املباحث السابقة
  البذل ابتداء أو بعد املطالبة -٧
  :أيضاً) البذل(ما يتعلق بـ: ةعالساب اموعة

  .وقد يكون بعد املطالبة ،فقد يكون البذل ابتداًء من أحد املترافعني أو كليهما أو ثالث
لكن الظاهر ، عني اوعدم صدقها إذا مل يطالب بل ابتدأه أحد املتراف ،فقد يفرق بصدق الرشوة إذا طالب القاضي ونظائره باملال

  .صدق الرشوة حىت لو مل يطالب إذا كان بذهلا ليحكم له ويف بعض الصور األخرى، مما يتضح مبالحظة ما سبق ذكره
  .أسأل أم ابتدأ فانه هذا العنوان صادق سواًء) رباال(مالحظة نظائره كـ :ويوضحه
  ...البذل صرحياً أو مصاحلة أو وقفاً أو -٨
  .أيضاً) البذل(ما يتعلق بـ: الثامنة اموعة

وقد يكون بعنوان آخر كأن جيري معه معاملة حماباتية كي حيكم له أو ان ، فقد يكون البذل صرحياً، كما لو قابل املال باحلكم له
أشـبه  هبه هبة معوضة أو يضاربه أو يزارعه أو يساقيه أو يوقف له ولذريته وقفاً أو ما ييصاحله على شيء أو يعقد شراكة معه أو 

  .ذلك
احملابـايت، ال  ) العقـد (والظاهر انه ال فرق يف صدق الرشوة بني تلك الصور كلها، كما ان الظاهر صدق الرشوة على نفـس  

   .خصوص ما يدفعه له به
ان عنوان الرشوة يصـدق علـى نفـس     من نقل عن الشيخ املريزا حممد تقي الشريازي يف حاشيته على املكاسب وذلك هو ما

 كما ناقش يف ذلـك ) ان صدق الرشوة يف العقود واإليقاعات تساحمي( ١ن ارتأى السيد الوالد يف الفقه املكاسب احملرمةلك ٤املعاملة

                                                             
عبد الواحد بن (واملقصود به ) أبو عمر(وهو  ةتضمنت بعض املهملني ظاهراً مثل من روى عنه الطوسي مباشر) هدية األمراء غلول(إذ رواية الطوسي يف اآلمايل  - ١

وقـال يف   ١٥٣ص ،٥ماء الرجال ومل يعثر عليه أيضاً يف مستدركات علم رجـال احلـديث ج  وهو مهمل مل يذكره عل) حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مهدي
  .انه ضعيف السند :٤١٩ص ،٣٥مصباح الفقاهة ج

دوق وحكـم  ولكونه من أصحاب األصول اليت اعتمد عليها الص، الكثار علي بن ابن إبراهيم يف تفسريه الرواية عنه نظراً )زياد بن املنذر(قد يوثق أبو اجلارود  - ٢
) انه روى عن األصبغ بن نباتة وكان صحيح احلـديث (لقول الشيخ ) وهو سعد بن طريف(وقد يوثق سعد االسكاف  ،بصحتها واستخرج منها أحاديث الفقيه

يف زيـاد   رجال احلديثوراجع مستدركات علم  ،حبثنا حاهلما بتفصيل أكثر يف بعض مباحثنا السابقةوقد ) يعرف وينكر(وعدم وضوح مراد النجاشي يف قوله 
  .بن املنذر وسعد بن طريف

 .كوا إضافة للفاعل أو املفعول: اا حمتملة ملعاين ثالثة منها) غلول –أو األمراء  –هدايا العمال (إضافة إىل اإلشكال على  - ٣
  .٦٦ص ،٢١فقه الصادق ج -٤
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الكالم يف املعاملة املشتملة على احملاباة بعينه هو الكالم فيما تقـدم مـن   ( ٣وارتأى السيد اخلوئي يف مصباح الفقاهة ٢فقه الصادق
  .)الرشوة

 ما لو كانت الرشوة هي املقصود أوالً وبالذات وكانت املعاملة احملاباتية مصداقاً حمققاً هلا، فهي رشـوة  بني :والظاهر التفصيل
ومـا لـو   ، مقصوداً ومطلوباً لذاته، وكان معاً املصب فكذلك –الرشوة واحملاباة  –وما لو كان كل منهما ، حمرمة واملعاملة باطلة

يف حكمه الوضعي  –ت واملصب وكان التوصل ا إىل احلكم، كالشرط فيها، فذلك يتوقف املعاملة هي املقصود أوالً وبالذا كانت
بدرجاته قرباً وبعداً وقوة وضعفاً  – وما لو كانت كذلك لكن كان التوصل بنحو الداعي ،٤على كون الشرط الفاسد مفسداً أوال –
-.  

  .ة ومناقشاا للبحوث القادمة إنشاء اهللاوقد سبق بعض ما ينفع يف املقام، ونترك تفصيل األقوال واألدل
  :عناوين حبوث عديدة أخرى

  :الحقاًقد نوفق لبحثها متصلة أو مترابطة أو مشاة، كما بقيت هناك حبوث عديدة أخرى 
يفيد ) ئشلعن اهللا الراشي واملرتشي والرا(تتمة البحث يف العديد من األدلة السابقة، مثل الدليل على ان اللعن يف روايات : منها

ال تعاونوا (و )ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ(احلرمة مع كثرة استعمال اللعن يف املكروهات، ومثل مباحث أخرى عديدة يف آييت 
انودالْعلَى اِإلثْمِ و(وآية  )عتحالس هِمأَكْل(.   

  .احلكم الوضعي للرشوة: منها
   .بحث عن اهلديةتفصيل ال :ومنها
  .حكم ارتزاق القاضي من بيت املال: ومنها
  .حكم أخذه األجرة من بيت املال أو غريه: ومنها
  .فروع يف اختالف الدافع والقابض، وهي فروع كثرية: ومنها
  .صورة اختالف الدافع والقابض اجتهاداً يف كوا رشوة أو حمرمة، حكماً ووضعاً: ومنها
  .قاعدة اإللزام يف إطارالرشوة : ومنها
  .حكم ما لو تلفت الرشوة: ومنها
  .مباحث تتعلق بالرائش والوسيط: ومنها
  .أو غريها هتفصيل البحث عن البذل على املباح، من حقوق: ومنها
  .، املنفعة أو االنتفاع أو غريمها)املبذول عليه(تفصيل بعض ما مل يذكر من كون : ومنها
  .غري ذلك: ومنها

  .مد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرينوآخر دعوانا ان احل
 

                                                                                                                                                                                                                     
   .١٨٥ص ،١جاملكاسب احملرمة  -١
  .٦٧ص ،٢١فقه الصادق ج - ٢
  .٤٢٣ص ،٣٥الفقاهة جمصباح  - ٣
 .وعدمه –حني االشتراط  –ويتوقف على صدق عنوان الرشوة حينئذ : بل - ٤


