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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

ان  فيهاواليت قد يقال ، منها أخرىة ووصلنا اىل طائفة كان البحث حول االستدالل بالروايات الشريفة لتنقيح موضوع الرشو
  .وبتتبع ناقص هي روايتان  –وهذه الطائفة ، من حيث السعة والضيق أيضااضافة اىل ان الوضع جمهول ، املراد من الرشوة جمهول

  :روايتان أخريان يف جمال االستدالل 
حدثين امحد بن ادريس عن حممد : قال  أيبحدثين : يخ الصدوق قال للش ١األعمالفقد جاء يف كتاب ثواب  : األوىلالرواية  أما

 قال ٢)عليه السالم(املؤمنني  أمريسكاف عن االصبغ عن اجلارود عن سعد اإل أيببن سنان عن إبن امحد عن موسى بن عمران عن 
 :  
وان اخذ رشوة ، دية كان غلوالان اخذ هو، احتجب اهللا عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وال احتجب عن حوائج الناس أميا

  فهو مشرك
بن موسى لوالد الشيخ الصدوق وهو علي بن احلسني  ٣والتبصرة اإلمامةقد وردت يف البحار عن كتاب ف:  الرواية الثانية وأما

و حفيد وه، )عليه السالم(بن موسى  إمساعيلعن موسى بن  األشعثبن حممد ينقل عن سهل بن امحد عن حممد بن فانه بن بابويه 
  : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا  أبائهعن  )عليه السالم( أبيهعن  )عليه السالم( الكاظم
اوالرشوة  إياكمصاحب الرشوة ريح اجلنةوال يشم ، حمض الكفر فإ   

  مناسبة احلكم واملوضوع :  ٤البحث الداليل للروايتني
  : حيث نقول ، لذا سنبحثهما معاوبشكل عام وهاتان الروايتان ذات مساق واحد 

 وهو ما، األخصمناسبة احلكم واملوضوع تفيدان ان املراد من الرشوة هو املعىن  : أي، انه قد يقال بان قرينة احلكم واملوضوع
راه حقيقة ي )عليه السالم( انه على للد، هو ذلك ومل ينصب قرينة عليه )عليه السالم( ولو كان مراد اإلمام، الباطلبيبذل للحكم 

   األخصيف املعىن 
   تضييق احملمول يفيد ضيق املوضوع

احلكم يف وهو  - مشركفهو و - الثانيةوهو احلكم يف الرواية  - حمض الكفر فاا :احلكم يف الروايتني أيان : بيان ذلك
وإرادة  يف كليهمـا ائرة املوضـوع  دليل على تضييق د -يف كل رواية  –ومناسبتهما مع املوضوع  هذان احلكمان ،األوىلالرواية 
  .األخص

  : الوجه يف ذلك
واسعا فانه احملمول واحلكم وكذلك لو كان ، املوضوعدائرة لو كان ضيقا فانه يفيد تضيق  ٥ان احملمول: والوجه فيما ندعيه هو

  ، أيضايفيد سعته 

                                                             
  .٢١٣ص ٢٢جامع أحاديث الشيعة ج هنقله عن - ١
 وقد ذكرنا السند ألننا سنبحثه يف اية البحث ان شاء اهللا تعاىل  - ٢
 .٧٨ص ٣٠مع أحاديث الشيعة جنقله عنه جا - ٣
 ونبدأ بالبحث الداليل على خالف األسلوب املتبع وننتهي بالبحث السندي لنكتة سنذكرها ان شاء اهللا - ٤
 .ما يف املقامكخاصة إذا كان من دائرة الصفات  - ٥
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: املقابلويف ، أحكام اهللا تعاىلمن حبكم  – ٦ولو عمال –باطل فهو كافر بانه من بذل ماال على حكم  :ف ذلك ووجهه يوتكي

عليـه  ( اإلمـام  أنىل الروايتني جند إلو رجعنا  وحنن، أحكامه تعاىلمن  ٧على حكم حبق فانه ليس بكافر حبكمماالً بذل من فان 
حمض  فإا، ةوالرشو إياكم: يقول األخرىيف  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( والنيب، وان اخذ رشوة فهو مشرك: يقول  )السالم
   الكفر

  ومن يأخذها فهو مشرك؟  ،رشوة هي حمض الكفرأية  :نتساءلوهنا 
يكون ف، تعاىل أحكامهقد كفر حبكم من يكون بذلك فانه  ،على احلكم بالباطل اليت يأخذها احلاكمتلك الرشوة  هي: واجلواب 

على املوضوع بقـول مطلـق    احلكم املضيق ذلكرتب وحيث ، -وعليه سيتضيق احملمول -املراد من الكفر هو الكفر حبكم اهللا 
فان بعضها حمض ؛ والرشوة إياكم(: مل يقل )عليه السالم( اإلمام إن: أخرىوبعبارة  ،أفاد ان املوضوع مضيق كذلك وبدون تفصيل

، لو كان احلكم ضـيقا و، على املوضوع بقول مطلق - وهو الكفر حبكم اهللا املضيق –احلكم رتب  )عليه السالم(انه بل  ،)الكفر
مراد فيكون ، )مبناسبة احلكم واملوضوع(نا عنه وهذا مصداق من مصاديق ما عرب، أيضافان ذلك يكشف عن ان املوضوع هو ضيق 

بذل شيء علـى  وما ذلك إال ، بكونه مشركاً وكوا كفراًصاحبه يتصف الذي  ذلك املعىنمن الرشوة هو  )عليه السالم(اإلمام 
عليـه  ( اإلمـام موضوعا ملا صح ان يرتب  األعملو كان املراد منها فانه ، املعىن األخصون املراد من الرشوة هو فيك، باطلبحكم 
، وقد سبق ان االستعمال يف معـىن  املعىن األخص )عليه السالم(ان يكون مراده فيتعني ، الكفر والشرك بقول مطلق عليها )السالم

  .ميأو مطلق احلك )عليه السالم(قيقة وانه املوضوع له بنظر اإلمام وارادته لو جترد عن القرينة، دلّ على احل
   اًفليس احملمول ضيق ٨الكفر والشرك هلما اطالقان: الوضع لالخصدعوى على  إشكال

وهو نكتة مهمة يف  – ناسبات احلكم واملوضوعاألخص للرشوة مبعلى ما استظهرناه من الوضع للمعىن  إشكالولكن قد يورد 
  :٩ن الكفر وكذا الشرك هلما اطالقاناب ،-املقام 
أي كون عملـه عمـل   ، الثاين فهو الكفر العملي اإلطالق وأما ،عقدي او العقائديفيه هو الكفر ال األول فاإلطالقالكفر  أما

الكفـر  فانه من ، الكفر قبال الشكروكذلك يف ، كمن يعصي اهللا تعاىل وهو مذعن ومعتقد به، الكافرين وان كان اعتقاده سليما
  )ئن شكَرتم َألزِيدنكُم ولَئن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي لَشديدلَ(: قال تعاىل ،العملي

 اإلطالق وأما، عن ساحة التوحيد اإلنساناجللي والذي به خيرج الشرك فهو  األول اإلطالق أما: أيضاًاطالقان فله الشرك واما 
  .ليس مبخرج لالنسان عن ساحة توحيده تعاىلفانه  أشبه الثاين فهو الشرك اخلفي كالرياء وما

دون ما لو بذل املال على احلكم  على احلكم بالباطل الفيما لو بذل امل متحقق ١٠فالكفر العقدي: ان الكفر كفران  :واخلالصة 
وكـذا احلـال يف    – ووجهه بذله املال عليه، رغم حرمته ، باحلق على حكمماالً ر العملي متحقق فيما لو بذل فالكنعم  ، باحلق

  .ان الكفر العملي شامل للقسمني وإذا كان احملمول أعم بقي املوضوع أعم أيضاً: واحلاصل، –الشرك 
رادة إلالستدالل على املدعاة مبناسبة احلكم واملوضوع االطمئنان ال ميكن وعقالئيتهما هذين االحتمالني ورود مع انه : والنتيجة 

  .١١للرشوة األخصاملعىن 

                                                             
 فان الكافر على قسمني فتارة يكفر باهللا تعاىل وتارة أخرى يكفر بأحكامه تعاىل - ٦
 ن حيث املتعلَّق فتدبرأي م - ٧
  والسيد الوالد يشري اىل هذين اإلطالقني يف أماكن متعددة  - ٨
  نعم لو كن للشرك او الكفر اطالق واحد وهو املعهود يف الذهن لكانت القرينة تامة -  ٩ 

  .املراد به الكفر حبكم من أحكام اهللا - ١٠
 . ولكنه حمتمل على كل حال فال تتم القرينية املدعاة معه –انه الظاهر  وان كان قد يقال –وال نقول ان هذا االحتمال حمتم  - ١١



 )٧٥( هـ الدرس١٤٣٤ربيع اآلخر  ٢١االثنني ..............................................).الرشوة( املكاسب احملرمة
   الكفر خيتلف عن الشرك داللةً: تفصيل دقيق يف املقام 

  : ونذكر يف املقام تفصيال دقيقا ووجها لطيفا فنقول 
لتحديـد  من ذلك الفـرق   نستفيدسو، اآلخرداللة معينة غري معىن حمدداً ومنهما له  فان كال؛ ان هناك فرقا بني الكفر والشرك

  ؛ من الرشوةاملعىن املراد 
ـ الن ؛ يتناسب و بذل املال على احلكم بالباطل حمض الكفران ظاهر استخدام كلمة ف الثانيةأما الرواية  م القاضي الذي حيك

كما يف حكم ، عليه، كافر حبكمه تعاىلصح إطالق ولذا ؛ فقطبل انبعاثه بسبب املال ، عن حكم اهللا تعاىلانبعاثه لباطل ال يكون با
  .جل امسهكفر منه بأحكامه فانه  ظامل وجائر مقابل مال معنيالقاضي حبكم 

فان قرينة احلكم واملوضوع تدل على ان احلكم هو حكـم  ، فهو مشرك:  )عليه السالم(حيث يقول  األوىليف الرواية  وأما
وهو ذلك املال ، انبعاثه يف إشراك شيءولكن مع ، كم باحلقاحلوهو ، عن حكم اهللا تعاىلتتناسب مع انبعاثه ) مشرك(فان ؛ باحلق

  ١٢فهو مشركولذا  ،ه فانه قد شرك بني االمرينيوعل ،املبذول
 ،معـاً من اجل احلكم واملال بطبعه سيكون الن انبعاثه ؛ احلكم باحلق هو شرك ألجلان دفع املال للقاضي "زبدة املقال هنا  و

 إطـالق وذه املناسبة اقتضـى   ،فقطمن اجل املال عه سيكون ألن انبعاثه بطب كفربالباطل فهو  وأما دفع املال له من اجل احلكم
  ،الكفر عليه 

والثانية قد استخدمتها خبصـوص  ، احلكم باحلقخبصوص  قد استخدمت الرشوة نيالروايت إحدىان  : من كل ذلك واملتحصل
يف  أراد ألنـه وذلـك  ؛ للرشوة عماألاملعىن  أرادقد  )عليه السالم( اإلمامومن خالل ضم الروايتني نستكشف ان  ،احلكم بالباطل

 )عليه السالم( فيستكشف ان املوضوع له يف نظرهيف كلتا احلالتني ومل ينصب قرينة ، احدمها احلكم بالباطل ويف الثاين احلكم باحلق
  .أي اجلامع بينهما ١٤، ١٣األعمهو 

  )فاالستعمال ال يدل على احلقيقة ....القرينة موجودة (: إشكال
وعليه فال يكون اسـتخدامه الرشـوة يف   ، ١٥يف املقاماملقالية قد اعتمد على القرينة  )عليه السالم( اإلمام إن :وهو إشكالوهنا 

  )من ان االستعمال دليل احلقيقة بشرط عدم القرينة(فال تنطبق الكربى السابقة ، لهعلى الوضع حقيقة دليالً  األعم
  الرادة ااز فال يصح االعتماد عليها  خفيةالقرينة : اإلشكالدفع 

  : بان نقول اإلشكاليندفع هذا و
أي خصوصية معىن الشـرك   ،- هكذا قرينة قد ال يلتفتون إىل اخلاصة بل حىت - على العامة ان القرينة يف املقام هي قرينة خفية

املعىن إرادته ينة يف قرهكذا للحكيم ان يركن اىل يصح  وعليه فال ،-وتطبيقها  وكذلك خصوصية معىن الكفر -ام قوتطبيقه يف امل
رأى ان هذا املعىن جمازي، وحيث مل يقم قرينـة  فيما لو م للعامة وهم املخاطبون بذلك الكالعليه ان يقيم قرينة ظاهرة بل ، اازي

  .ظاهرة دل على انه يرى هذا املعىن حقيقة
رينة واضحة وعرفية قمن دون ، فيه تخدمهاواس، األعمان املوضوع له الرشوة هو قد رأى  )عليه السالم( اإلمامان : واخلالصة

                                                             
 دقيق جدا  )عليهم السالم(وهذا وجه لطيف فان انتخاب الكلمات يف الروايات من قبل األئمة  - ١٢
  ومن خالل اجلمع بني الروايتني يستظهر ما قلناه فهو حبث استظهاري فتدبر  ذا البيان ال نريد ان نقول انه عقال ميتنع خالف ذلك بل نقول ان امللتفت هلذا املعىنوال خيفى اننا  - ١٣
وحتقيقنـا يف هـذه   حيث بينا ان السيد اخلوئي رمحه اهللا  ذكر ان الروايات ال دليل فيها على حتديد موضوع الرشوة وال مرجعية هلا، هام، وهذه لفتة دقيقة يف كلمة املشرك والكافر وحبثنا هنا هو حبث  - ١٤

 والتفات وهذا حيتاج اىل تدبر - متتان  -لنرى إمكانية ان تكون املرجع لتحديد املفهوم فتكون احد أهم االدلة هو    إمنا الروايات 
 النتائج والفروع القادمة الكثرية بطن تستهذه املقدمات املطولة وعليه فان  والًأواما تفصيلنا يف البحث فالن العشرات من الفروع يف الرشوة تتوقف على حتديد تنقيح املوضوع         
 وهي ما ذكر من معىن الشرك والكفر وتطبيقهما على املقام - ١٥
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  .تتمة وللكالمفدل ذلك على انه يرى األعم هو املوضوع له للفظ الرشوة 

 وال حممد وصلى اهللا على حممد


