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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

وان أخـذ رشـوة فهـو    (:إحدامهاحيث ورد يف  ،ورتنياملذكالروايتني  إىلكان البحث حول تنقيح موضوع الرشوة استنادا 
  . وقد مضى بعض احلديث عن داللة الروايتني، )حمض الكفر فإاالرشوة إياكم و(:األخرىوقد ورد يف . )مشرك

   وجوه ميكن االستناد اليها أربعة: ث السندي يف الروايتني البح
وبعض هـذه  ، واآلخر مبنائيوالبعض منها بنائي ، اتني الروايتنييف البحث السندي هل إليهاوجوه ميكن ان يستند  أربعةوهناك 
   .فهناك نقاش فيه اآلخرالبعض  وأما -حبسب نظرنا  -الوجوه تام 

  مراسيل الثقاة حجة :  األولالوجه 
ملتضـمنة  امسانيد الثقـاة  بضميمة ان ، وهو ان مراسيل الثقاة حجة، حبثه مفصال أسلفناهو حبث مبنائي كنا قد  األولوالوجه 
  لكي يكون مناسبا ووجيها يف املقام تتميمني ىل إحباجة  هذا اجلوابو، ١حبكم هذه املراسيلاهيل هي 

  . تتمتان مهمتان:  األولواجلواب  إكمال الوجه
   حكماً، وقد أشرنا هلا إمجاالً، وهي أمر على القاعدة املسانيد ذات ااهيل كاملراسيل: وىلالتتمة األ
  مراسيل الثقاة حجة يف املوضوعات واألحكام: نيةالتتمة الثا

 وهذه تتمة، كذلك يف املواضيعحجة  فهي، األحكامكانت حجة يف  إذاحبكمها ما وهي ان مراسل الثقاة ف:  وأما التتمة الثانية
 األحكامالثقاة يف حجية مراسيل  إثباتن الوذلك ؛ -حبث موضوعي  ويف حتقيق معىن الرشوة وههو  الن مقامنا -مهمة البد منها 

  ، أيضاتلك احلجية يف املواضيع  إثباتال يفي بغرض وحدها 
فـان ثبوـا يف   ، شرعية واليت مدار الثواب والعقـاب األحكام الفان احلجية لو كانت ثابتة يف  :اللهم إال أن ندعي األولوية

  مللكن األولوية حمل تأ، املوضوعات هو من باب أوىل حيث ال ثواب وال عقاب فيها
هو بلحاظ احلكـم كـي   إمنا  املوضوعتنقيح  أنحيث  – باألولويةال  – املساوياملناط  وإحرازميكن ان نثبت املدعى بتنقيح و

  . ال فرق بينه وبني احلكمف، يترتب عليه الثواب والعقاب
  املوضوعات دون على االحكام  التعبد حبجية مراسيل الثقاة مقتصران : تأكيدي  إشكال

الذي يؤكده مـا  ، وال تشمل املوضوعات األحكامرة على صان حجية مراسيل الثقاة مقتاإلشكال بما تقدم من  والذي يؤكد
ينية والعادية فليست هي يف حيطة تصرف الشارع مبا اآلثار التكو وأما، الشرعي األثرهو بلحاظ  إمناان التعبد الشارعي اشتهر من 

  ، هو شارع كيما يتعبدنا ا يف هذه الدائرة
  . املوضوعات فال وأما، يف حيطته الشرعية ألا؛ يف األحكام ان الشارع ميكن ان يتعبدنا بان مراسيل الثقاة حجة:واخلالصة 

   اإلشكالنيوجوه لرد  أربعة:  اإلشكالجواب 
  :تنتجوهي  – كذلك األصليالتأكيدي و – اإلشكاللرد  أربعةأجوبة وتوجد 

  واملواضيع  املألحكمشول دليل حجية مراسيل الثقاة 

                                                             
جماهيل يف سندنا وهذا ما سيأيت حبثه ان شاء اهللا الن الفرض ان الشيخ الصدوق ووالده يف كتابيهما قد ذكرا سلسلة اإلسـناد   لو فرض ان هناك - ١

 بأكملها، وعليه فليست الرواية مرسلة بل هي مسندة فالكالم يكون يف جماهيلها او املهملني فيها
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  بناء العقالء شامل للموضوعات :األولاجلواب 

حجية مراسيل الثقاة يف  إلثباتهو بعينه جار  ،األحكامواستدللنا به على حجية مراسيل الثقاة يف عليه ان الدليل الذي اعتمدنا 
  . اخلبري يف كال البعدين قول الثقةاالعتماد على يبنون على فإم ، هو بناء العقالءالدليل فان ، أيضااملوضوعات 

  عام للموضوعات أيضاً) النقل: (اجلواب الثاين
إِنْ جاَءكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصـيبوا قَومـاً   ( :مثل قول تعاىل – أيضاوكما احتججنا به  -انه لو كان الدليل هو النقل 

الَةهوا(حيث استدللنا بـ، )...بِجنيب(هو  –كصغرى  –وقلنا ان قول الثقة الضابط  -كربى ك – )فَتتبيوان كـان   فهو حجة )ن
  ، خلربه وقوله  جهالة فيه نوعا حىت يف حالة إرسالهقول الثقة الضابط الكما ذكرنا ان ؛ خربه مرسال

  ، ضوع كليهمافهي تعم احلكم واملو وأشباهها اآليةانه لو كان االستدالل على حجية خرب الثقة هو هذه  :واملتحصل
  موردها املوضوعات اآلية :بل نقول
استدل ا على حجية مراسيل وقد ، ١حدث عن االرتداد وهو موضوع خارجيحيث تت؛ هو املوضوع اآليةمورد  إن :بل نقول 

شـك او   إليهقى ير أنومعه فاالستدالل ا على حجية مراسيل الثقاة يف املوضوعات هو مما ال ينبغي ، إلطالقها األحكامالثقاة يف 
  . هذا ثانيا، -فانه املورد  ألولويته – ريب

  يد الشارع تنال التكوينيات أيضا : اجلواب الثالث
وال تنـال  ، فقـط  األحكـام تنال يـده   إمنامن ان الشارع يف مقام التشريع  - إليهماو ما نسب  -شهور هب اليه الان ما ذ
يان حكم بع لو تصدى لالشار إن :وإمجاله، كتبنا فراجع يف احد ٢اش فيه قد بيناهولدينا نق مما ال نسلم به، مشرع ألنه ؛املوضوعات

فان الظاهر من حاله كونه متصديا للجانبني معا ومعمال ملولويته مـن  ، على موضوع من املوضوعات أثبتهفحيث انه من األحكام 
تكويين يف يرتل موضوعاً خمترعاً مرتلة موضوع (بان يرتل هذا مرتلة ذاك : من جهة أخرىلسلطنته وقدرته التكوينية لعلمه أو جهة و

هذا ، وهذا البحث هو حبث مبنائي يترك حملله ) أو يكشف عن شيء، وكالمنا هنا عن كشفه عن حال املوضوعترتب اآلثار عليه 
   .ثالثا

  مدار كالمنا دائرة األحكام ال غري  :اجلواب الرابع
  :بنائي نقول فيه وهو حبث 

  :ولكن نقول  أحكامهدائرة تعبدنا يف  إمناع سلمنا ان الشار 
وذلك الن املدعى ان ؛ ومل خنرج عنها، اع رااليت تعبدنا الش األحكامحبثنا الزلنا يف نفس دائرة ومقصد يف صغرى مقامنا  إننا 

وهو ، واحلكم الشرعي األثردائرة موضوع الرشوة بلحاظ  اعتوسوالروايتان ، ٣ني تدالن على توسعة موضوع الرشوةهاتني الروايت
  ، ٤نزال يف مدار حيطة الشارع ال خارجها ولذا ال، احلرمة

                                                             
 وهذا هو شأن نزول اآلية - ١
 املولوية واإلرشادية حبثا مفصال عن ذلك ويف املقام نشري اليه إشارة كمبحث مبنائي ذكرنا يف كتاب األوامر - ٢
 اإلشكال ان الروايتني لو كانت مرسلتني فكيف يثبت ما املوضوعان حيث  - ٣
ر العقلي او العادي، لـيس  فان االستصحاب الذي يراد به إثبات االث ،ان األصل املثبت ليس حبجة: إم يذكرون يف االصول: وللتوضيح نقول  - ٤

مر تكويين لكي يرتب أالشارع قد تعبدنا باستصحاب ان : فانه حجة، وههنا نقولإثبات األثر الشرعي لو أريد به حبجة على املشهور وهذا خبالفه 
لترتيب احلرمـة   -بالكشف عنها  أو –مفهوم الرشوة بتوسعة ان الشارع قد تعبدنا  :وما حنن فيه من الرشوة هو من هذا البابأثراً شرعياً، عليه 

   .كحكم واثر شرعي عليها
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   .األربعة بأجوبته األولهذا هو الوجه 

   ، وإن كان مرسيالًاملوضوع اللغويقول أهل اخلربة يكفي إلثبات : الوجه الثاين 
  :ويف هذا الوجه نقول

 االعتماد مناملقصد ولكن نقول ان  األحكاموال يف ، المنامورد كوهو  –لثقاة ليست حجة يف املوضوعات سلمنا ان مراسيل ا 
علـى   )احلرمة(احلكم  املراد هو إثباتوليس ، - وهو الرشوة ومداها –فيهما  اللغويله املوضوع  إثباتهاتني الروايتني هو على 

املريزا  – حجة إمجاعاً على ما نقله يان قول اللغووقد سبق ، واياتآليات والرايكفي من  على ذلك مامن األدلة  إذ يوجد؛ الرشوة
؛ ان مراسيل الثقـاة حجـة  بنقل مل  اىل هاتني الروايتني حىت لو وعليه فانه ميكن االستناد، عمن سبقه، وال أقل من الشهرةالنائيين 

وال مانع من التزموا بذلك  –كما نقل املريزا  –قدماء وال، اخلربة أهلمن باب انه من  -ككربى  –وذلك الن قول اللغوي حجة 
  ، ١األمرينني فككوا بالتفكيك بني األمرين، كما ان الكثريين منهم 

االعتماد على يف  ومرادنا، ليس حبجةفنقله احلسي املرسل  وأما، احلدسي حجة ،ان قول اخلبريانه ميكن القول ب: زبدة القول و
  ي ضمن دائرة احلدس واخلربوية مطلب لغو إثباتالروايتني هو 

  : صغروي إشكال
انه ال دليـل   :وهو –صغروي  – إشكالولكن قد يرد ، فيه ي حجة هو مما ال إشكالان ما ذكرناه من كربى وان قول اللغو

 األخرياو  األولالراوي  أثبتنا انلو  فإننا ،فان ذلك حيتاج اىل تتبع، اخلربة يف اللغة أهلان الراويني اللذين رويا الرواية مها من على 
  ، ٢وإال فال، خربة لتم الوجه الثاين املذكور هو من أهل

  ذهن الراوي مرآة للعرف والوضع  :الثالثالوجه 
  :يف الوجه الثالث فنقول وأما

وقد ، الناس بل يكفينا ام من عامة، خربة باللغة أهلاجلواب والوجه الثاين من كون الرواة هم يف  جاء ما إننا لسنا حباجة إىل 
 ٣ويني قد اسـتخدما احيث الفرض ان الرو، مرآة للوضعوالعرف ، آة للعرفوذلك لكونه مر؛ ذهن آحاد الناس حجة إن اسبق من

إذ سبق انه كما ان الفقيـه لـه    العرف أهلكوم من  يف ذلكي بل يكف، خربويتهم إثبات إىلتاج فال حن، األعمالرشوة يف املعىن 
ه االستناد يف كشف املوضوع له إىل الغري إذا حصلت لـه  وسائر عالئم احلقيقة، لتعيني املوضوع له، فكذلك ل االستناد إىل التبادر

  م تتمة وللكال .فتدبر  للوضع مإحدى العالمات، ألن وزان الكل واحد من حيث مرآتية ذهنه وارتكازه للعرف ومن ثَ
 صلى اهللا على حممد واله الطاهرينو

                                                             
١ - يعتمد على احلدساللغوي ل يعتمد على احلس وفان املرس. 
 .لكان هذا الدليل تاماً) وام أهل خربة يف اللغة أيضاً(الرواة من هذه اجلهة  هؤالء ولو سنحت الفرصة ألحد األعالم أن حيقق عن حال - ٢
  .-أي بنقل الرواية  –ال بالنقل ولو كان االستعم - ٣


