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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنـة الدائمـة علـى    
  أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

ووصـلنا اىل الـروايتني   ، رشوة من جهة السعة والضـيق االستناد اىل الروايات يف تنقيح موضوع ال إمكانكان احلديث حول 
عن الرشـوة  إحدى الروايتني فقد عرب يف ، مامة والتبصرة للشيخ الصدوق ووالدهواإلثواب األعمال  املذكورتني يف كل من كتايب

) مشرك( ع تفيد انوقد ذكرنا ان قرينة مناسبة احلكم واملوضو، )ان أخذ رشوة فهو مشركو(بـ األخرىويف  )حمض الكفر( بأا
كون الرشوة على احلكم بالباطل وقد  بلحاظكانت ) حمض الكفر(حكم  نوإ، احلكم باحلق أو أمر حقٍكون الرشوة على بلحاظ 
  . هذا ما مضى، كل ذلك أوضحنا

  .....ة يف حد ذاامرالرشوة حم :الكفر والشرك قرينية على  إشكال
يف  ان الرشوة حمرمة :وهوأخرى والشرك مرة الكفر وجه استخدام يق الدقيق يف على ما ذكرناه من التفر إشكالولكن قد يرد 

، كفـر وشـرك  يف حد ذاا على كل حال  فإا ؛هو احلق او الباطل )بالفتح(يكون متعلقٌها  أن بنيومعه فانه ال فرق ، حد ذاا
  .حسب الرواية
ان  :إذ يقـال ، وهي الرشـوة ) بالكسر(ق إىل نفس املتعلِّ )لفتحبا(ق الرشوة ان هذا اإلشكال ينقل احلديث من متعلَّ: واحلاصل

وان كان ، حلكم اهللا تعاىل فهو مشرك عقدي إنكارهفان كان أخذه هلا يعود اىل ، ة ذاتا ولذا فان آخذها كافر مشركمرالرشوة حم
قد تلبس مـن   فانه: وعليه، كافر عملي فهو، يعصي اهللا تعاىل ويطيع هواه يف مقام العملإمنا ولكنه ، احلكم إنكاره ألجلأخذه ال 

  .التفصيل السابق فال يصحبلحاظ حرمة الرشوة يف الصورتني، وانتهاكه هلا وعليه  بكفر وشرك عملي خالل أخذ الرشوة
 مبتنية علـى حلـاظ  الن القرينية املدعاة كانت ؛ ان قرينة احلكم اليت اعتمدنا عليها لتوسيع دائرة املوضوع تنتفي: آخروبتعبري 

فهذه حمرمة سواء كان اخذ املال على حـق او علـى   ، الرشوة :أي) بالكسر(ق قد نقل احلديث اىل املتعلِّ اإلشكالومادام ، قاملتعلَّ
  .باطل

   حرمة الرشوة ال تصحح استخدام الكفر حينا والشرك حيناً آخر: اجلواب
محل الكفر او  أصلفانه مل يكن ،  التفصيل املزبوريفيتضح بعد التدقيق وذلك ، ١غري وارد على تفصيلنا إشكالما ذكر من  إن

، أخرىوالكفر من جهة ، التفرقة الدقيقة بني الشرك من جهةكان بلحاظ بل التفصيل ، اإلشكاليرد الشرك على أخذ الرشوة حىت 
وال ، صطلح الشـرك م أخرىوتارة ، تارة مصطلح الكفر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(والرسول  )عليه السالم( فقد استخدم اإلمام

الرشوة حمرمة سـواء  وحلاظ املتعلَّق بالفتح ال املتعلِّق بالكسر وذلك ألن  ؛ميكن توجيه ذلك ظاهرا إال بالتفصيل والتفريق الذي بيناه
فان عليـه يصـح   من جهة حلاظ نفس املتعلَق الذي تعلقت به الرشوة هو  والكالم يف التفريق، حق او باطلأمرٍ على أخذها كان 

، على احلكم بالباطل فهو كـافر أخذه خذ املال لو آفان ؛ ٢أيضا خمتلفةصح أن تكون  الصفة فان، ق خمتلفاملا كان املتعلَّفريق إذ الت
فالتفرقة دقيقة يف تغـيري التعـبري   واملال معا،  -أي كون احلكم حقاً  –عن احلكم انبعث يث فهو مشرك ح ،ولو أخذه على احلق

  ، غري وارد فتدبر إلشكالوا، الروايتنيوالوصف، يف 
  .٣ت ما ذكرناه من التفصيل السابقالبد من ذكرها لتثبيكان وهذه تتمة مهمة 

                                                             
 وان ورد هذا االشكال على ما افتتحنا به احلديث وناقشناه - ١
 .تح هو اخذ املال على احلكم باحلق تارة وأخذ املال على احلكم بالباطل أخرىفاملتعلق بالكسر هو الرشوة واملتعلق بالف - ٢
  .وهذا الذي ذكرنا لو مت فهو دليل من الروايات على تنقيح موضوع الرشوة، توسعةً - ٣
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   ؟يف حتديد موضوع الرشوة) وان أخذ هدية كان غلوالً(هل يصح االستناد إىل 

  .شوةفلعله ميكن االستناد اليها لتنقيح موضوع الر، )وان أخذ هدية كان غلوال: (وهناك قرينة ثانية وهي 
  : وتوضيح ذلك
فهل املراد هو اهلدية على الباطل ، )وان أخذ هدية فهي غلوال(من  )عليه السالم( اإلماممراد ال بد ان نبحث عن  ولتوضيح ذلك

فان مـا   ،قطعا ١هو اهلدية على الباطل ان املراد من اهلدية –ومبناسبة احلكم واملوضوع  –انه ال ريب : واجلواب هوم على احلق؟ أ
 وأماالغلول  وأو السرقة أة واليت يناسبها حكم اخليانة مراهلدية احملهو ، القاضي ليحكم له بالباطل الحقا وأجللب حمبة الوايل ل يبذ

، أي اهلدية ق بالفتحق بالكسر واملتعلَّحيث ال مشكلة من حيث املتعلِّ، يف صحتها للقاضي ولغريه إشكالفانه ال ، ٢اهلدية على احلق
   .س الكالم يف الرشوة وبعك، ٣واحلق

لكل جريانه ومنهم القاضي هدية على حنـو   فاهدىله ولد فولد ، لو ان احدهم كان جاره قاضيا: ولتوضيح ذلك باملثال نقول 
  ، ومل يقل احد بذلك، ة قطعامراهلدية ليست مبحمن دون متييز، فان هذه اء سو

فبمناسبة هذا فاا الغلول، الكالم كل الكالم يف اهلدية على الباطل  وإمنا ،ان اهلدية على احلق ال كالم يف صحتها :واملتحصل 
  ٤فتأمل. وإمنا اهلدية على الباطل فقطاحلكم يستكشف ان املراد من اهلدية ال مطلقها 

  :بالتالزم بني تضييق الفقرة األوىل والثانية  االستدالل
ستدل من هذا املقطع في، )غلول(احلكم ملناسبة فقط لباطل اواحنصرت بقد ضيقت  وهو ان دائرة اهلدية كذلك األمرولو كان 

، هذا هو وجه االستدالل باملقام، هي ذات دائرة ضيقة وخمتصة بالرشوة على الباطل أيضاان الرشوة الواردة يف املقطع الالحق على 
  .٥يف الرشوة األخصولو مت فان الرواية ستكون دليال على املعىن 

  وجهان لرد القرينة : رد القرينة الثانية 
  : لوجهني و؛ ان ذلك ال يتم، ونقول يف رد االستدالل بالقرينة الثانية

  السياق ال يصلح للتقييد -أ
وهـذه ال  ، هو قرينة سياقية) من كون معىن اهلدية اخص فيلزم ان يكون معىن الرشوة اخص(وهو ان ما ذكر  : األولالوجه 
، اإلطـالق فان املقطع السابق لو كان ظاهره العموم او ، وبناء الفقهاء على ذلك طرا، فان السياق ال خيصص وال يعمم؛ حجية هلا

  ، األول بالثايناو عموم املقطع  إطالقملا انثلم ، ينةبقربان كان خمصصاً أو مقيداً خبالفه حق الالاملقطع  كانو
لالستحباب أو مـن العمـوم واإلطـالق    من الوجوب (ذات قرينة تصرفها للمجاز هي الفقرتني  إحدىكون  :آخر وبتعبري 

   .صولينيوعلى ذلك مبىن الفقهاء واأل، أيضااليت ال قرينة فيها اىل ااز وال جيدي لصرف الفقرة الثانية ) للخصوص والتقييد
  استعمال العام يف اخلاص  -ب

  ؟اخلاص هل هو جماز او ال وهو ان استعمال العام يف -يترك لوقته  و -ل هو كالم دقيقوالوجه الثاين لرد االستدال
ولكن قد يفصل بالقول بان استخدام العام يف اخلاص أو املطلق يف  ،ان استعمال العام يف اخلاص جماز: ارتأىبعض الفقهاء فان 

                                                             
  فاحلكم هو الغلول وهو السرقة واخليانة واملوضوع هو اهلدية - ١
 .داعي ليحكم باحلق الحقاًبان يدفع له هدية ليجلب حمبته ليتوفر له ال - ٢
 فاملتعلق بالكسر هي اهلدية واملتعلق بالفتح هو احلق - ٣
  فتأمل. للتفرقة بني اهلدية حبق واهلدية على احلق - ٤
٥ - ا قنا بني اهلدية والرشوة سابقا حيث قلنا ان اهلدية هي مقدمة بعيدةفر نفس احلكم قريبة وهي ما يبذل يف مقابلواما الرشوة فهي مقدمة  ليكون داعياً له على احلكم الحقاًحمبة القاضي ، إذ يراد.  
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فمجـاز   ٢، فحقيقة ألنه أحد أفراده، وان كان إطالقاً للعام أو املطلق وارادةً للخاص أو املقيد منه١املقيد ان كان من باب املصداق

فقد استخدم العام يف مصـداقه   األخصعلى فرض انه استعمل الرشوة يف  )عليه السالم(مام اإلفان . فتأمل، واملقام من قبيل األول
لو استخدم الرشوة يف  )عليه السالم( اإلمامان : ما سبق هوالن وذلك  ،ذلك ليس دليال على ان االستخدام يف غريه جماز وال يكون

الن ؛ ال مانع من ذلـك انه ف، وبدون قرينة األخصيف  الو استخدمه وأما ،ينة لكان ذلك دليل احلقيقة والوضعمن دون قر األعم
ولو قلنا بذلك فهو جواب ، باألخص على احنصار احلقيقةاستعمال العام يف مصداقه وال يدل ، لألعماحلقيقة  أفرادهو من  األخص

  .ث مبنائي يترك حمللهوهذا حب ،وإال فال ،لرد االستدالل املذكور آخر
  احدامها عامة من جهات ثالثة: فرق آخر بني الروايتني

  :بينهما وهو مهم وننهي البحث الدرائي يف فقه الروايتني املذكورتني بذكر فرق 
 ،شلذين بدأنا ما البحـث والنقـا  هي عامة من حيث املصبني ال )كفرحمض ال فإاوالرشوة  إياكم( :ان الرواية الثانية وهي 

  ؟ أيضاهل الرشوة خاصة مبا يبذل على الباطل ؟ او هي عامة فيما يبذل على احلق : هوفاملصب األول 
او  األبهل ان الرشوة خاصة مبا يدفع للقاضي ؟ ام هي عامة ملا يدفع لغريه كشيخ العشـرية مـثال او   فهو  املصب الثاينواما 

  .غريمها؟ والرواية عامة من حيث هذين املصبني
، خصوص املال او يشمل املنفعة او العني او غري ذلـك  هوهل ما يبذل  أنمن حيث املصب الثالث وهو  أيضاعامة واية الربل 

من الناحيـة  متحصل  يف االبعاد الثالثة وإطالقها ،٣األحناءحنو من  بأيوعليه فهذه الرواية مطلقة من مجيع اجلهات وال تقييد فيها 
  .املبدئية

اآلخر ولكن املصب ، خاص خذاآلفمصب ، خمتصة بالوايل –وكما هو واضح  –فاالمر ليس كذلك فهي ، األوىلالرواية  وأما
الرشوة على حق او باطل كون من حيث  اآلخروكذلك املصب ، عام شامل للمال او العني او غريه فانه )من حيث نوع الرشوة(

  .سبق بيانه  على ما
ض البحث هذا بع، ة الثانية ملزيد الفائدة فيهاولذا فالبد من اثبات سند الرواي، نيان هناك فرقا جوهريا بني الروايت: واخلالصة  

          .وللكالم تتمة، ٤عن الروايتني وعن فقههما
  وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

                                                             
 .زيد إنسان: كـ - ١
  .اإلنسان عامل، قاصداً بعض أفراده: كـ - ٢
  .وسيأيت البحث عنهإىل بعض تلك األنواع إال لو صرف العرف هذا اإلطالق  - ٣
واخلارجية يفتح للمتعمق فيه وقرائنها الداخلية واحد ولكن التدبر يف تلك املفردات ظاهرها فان الرواية الواحدة وباأللفاظ القليلة  ،ساسيةمن مقومات االجتهاد االاحلديث هو ونؤكد هنا ان التدبر يف فقه  - ٤

 .بإذن اهللا تعاىلاألبواب الكبرية 


