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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 الدائمـة علـى   
  أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

، وقسمناها اىل طوائف، الروايات إىلويني يف ذلك غوتطرقنا بعد احلديث عن كالم الل، كان البحث حول الرشوة موضوعا
هذا .. التبصرة و اإلمامةوعن  األعمالمنها تلك اليت توجد فيها قرائن داخلية تفيد حتديد املراد كالروايتني املذكورتني عن ثواب 

  . ما مضى
  : مدخل لبحث حكم الرشوة ومداه 

مبـدئياً   – فهي، حتديد دائرة الرشوة سعة وضيقاتفيد ها قرائن داخلية هو يف تلك الروايات اليت قد ال تكون في اآلنومبحثنا 
وسـنتوقف  ، روايـات  هي عشر –وحبسب استقراء ناقص  –وهذه الروايات ، وضع واملراد بالنسبة للفظ الرشوةجمهولة ال -

سـنبحث عـن مـدى     حيث، ملوضوع الرشوة وهو احلرمة ١هذا يعد مدخال للبحث احملمويل واحلكمي، كما ان عندها قليال
   .وحدود هذه احلرمة حبسب دائرة املوضوع سعة وضيقا

  : حتليل كالم صاحب اجلواهر 
 سـوف و، النصوص مستفيضة او متواترة على حرمتـها  إن إىل أشارعندما حبث موضوع الرشوة فانه  صاحب اجلواهرأما 
  ، فانه قد ذكره كدعوى وبال برهان؛ حنلل كالمه ونربهن عليه أنحناول 

، بقسـميه  إمجاعـا وسحت  –وهذه عبارة الشرائع  –الرشا حرام " :فيهايقول ف –مزجية مع الشرائع  -: نص عبارته أماو 
  انتهى  ٢"متواترة أوونصوصا مستفيضة 

  : ٣تواتر روايات الرشوة إثبات
  .هذا التواتر والشواهد اليت تبني األدلةمث ذكر  أوالف يالتعرذكر تواتر روايات الرشوة البد من  إثبات وألجل

  :ف التواتر يتعر
 –كما سنرى  –) معه يؤمن( كلمة) ميتنع( وقد استخدم بدل كلمة، ويوجد تعريف للتواتر ذكره الشيخ البهائي يف الوجيزة 

  ، اد الفريقني لعله واحداوان كان مر) ميتنع(لتواتر بـا قيدواوالذين ، من تعبري بعض املناطقة أدقوتعبريه هو 
له يف كـل  بان تبلغ سالس: "ويقول قبل ذلك) القطع بصدقه ٤هو خرب مجاعة يفيد بنفسه التواتر: "يخ البهائيحيث يقول الش

ميتنـع  ( ومل يستعمل) التواطؤ معه يؤمن( تعريفه كما ذكرناحيث جند يف ، انتهى ٥"هم على الكذبطبقة حدا يؤمن معه تواطؤ
  .)التواطؤ

  : للتعريف  آخر قيد إضافةالبد من 
  : يف التواتر من التوافر على قيدينبل ال بد ، غيارغري كاف وغري طارد لأل بانه ذا التعريفه أشكلوا على ملناطقةوبعض ا

                                                             
  حيث حبثنا موضوع الرشوة وحتديد الدائرة سعة وضيقا ، هذا ما مضى  - ١
 ).ط أخرى ٢٤١ص ٢٣وج( ١٤٤ص ٢٢اجلواهر ج - ٢
  التحرمي ثانيا  ات عموماللفظ إلثب وهذا حبث مهم فانه لو ثبت تواتر هذه الروايات  ألغنانا ذلك عن البحث السندي ، هذا اوال مث أمكننا ان نتمسك بإطالق - ٣
 .إذ تكفي إفادته العلم، بالضميمةإذ ال نرى انه معترب يف التواتر  )بنفسه(و لنا نقاش مع قيد  - ٤
 .أول حبث أقسام اخلرب ٩٧اية الدراية يف شرح وجيزة الشيخ البهائي ص  - ٥
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  .التواطؤ املذكور ) منويؤمن أو (ميتنع  أنهو  :األول
 يكونـون ذ قد إ؛ ال يورث العلم من خربهم، جمرد األمن من التواطؤ على الكذبفان وإال ، يؤمن االشتباه منهم أن :وثانيا 

  .هو يف حمله) االشتباهمن األمن (ولذا فان ذكر القيد الثاين ، مشتبهني خمطئني
 إىلانه قد اشترط استناد التواتر  –ما ملخصه  –يف التواتر وهو  آخرقيدا  أضاففقد  )عد اجلليةالقوا(وأما العالمة احللي يف 

  رك اىل حمله وحتليل ذلك يت ،ولكننا ال نرى هذا الشرط منه تاما، احلس
  : مهمة  إضافات

  غري املتسامع واخلرب املتواتر غري املتظافر -١
كما هو واملتسامع ر فاملتظاف، -حسب االصطالح  – آخرتواتر له معىن املاخلرب له معىن و فرع واملتظاان اخلرب املتسام :وهنا نقول

 إحدىالسلسة يف  قد تكونبل ، يف كل طبقة لتحقق التواترال ضرورة اإلخبار ع من احلال يف اخبار وجود البلدان ويف هذا النو
  .حاله حال اخلرب املتواتر  ،يفيد القطع مع ذلكع ولكن املتظافر واملتسام، فقطالطبقات متشكلة من حلقة واحدة 

  )ميتنع ( من أدق) يؤمن(تعبري  -٢
وذلك الن اخلرب املتواتر ؛ يتمنع )تعبري(من  أدق هو )عهم نيؤم(إن تعبري قبل قليل وهي  ما اشرنا اليه فهي ةالثاني اإلضافة وأما

العقلي والظاهر من كلمة االمتناع هو االمتناع ، وال يشترط فيه االمتناع العقلي، الكذب او اخلطأ من يؤمن معه عرفيا وعقالئيا
فانه وبقرينة املقـام   )االمتناع(يف يف التعر أطلقوان كان قد يستظهر ان املنطقي عندما ، أدق )يؤمن(تعبري فولذا ، ال العقالئي

  .١هو االمتناع العقالئي ال العقلي مراده
   دليل تواتر روايات الرشوة :صغرى املقام

  :يف صغرى مقامنا فنقول  وأما
للشـيخ   والتهـذيب  لوالـده  والتبصرة اإلمامةللشيخ الصدوق و األعمالمصادر خمتلفة منها ثواب  وردت يفان الروايات  

ذكـرت هـذه    هذا اضافة اىل ان كتب اخرى عديدة قداملذكورة، فان كل هؤالء هم رواة لروايتنا  للمفيدمايل واال الطوسي
  . ٢وغريها األخباروجامع يل وجممع البحرين الروايات مثل عوايل الآل

  .أيضاً وسائل والبحار نقلت هذه الرواياتالشيعة وال أحاديثان ااميع احلديثية كجامع : ونضيف
قد نقلـوا هـذه    وآخرين األنصاريكتبهم الفقيهة كصاحب اجلواهر وكذلك الشيخ يف ان فحول علمائنا : أيضاونضيف 

  .هذا من جهةكل ، الروايات واعتمدوا عليها
، ومنها سـنن  ٣يف كتب العامة وجدنا ام نقلوا هذه الروايات يف الكثري من مصادرهم أكثرفانه بعد التتبع  أخرىومن جهة 

ومعرفة السنن واآلثار وصحيح  شبه أيبواملصنف البن  دع الزوائامحد وسنن البيهقي وجمم للحاكم ومسنداملستدرك و ايب داوود

                                                             
  ولكن املنطقي كالفيلسوف البد ان تكون تعبرياته دقيقة  - ١
ونظائرها  من احملققني يرفضها ويردها مبجرد انه مل جيدها يف الكتب األربعة الكثريأحيانا يروي صاحب املسالك رواية مرسلة و: ه كالم لطيف يقول فيهوالوالد ل - ٢

 تنحصر وجوه حجيتـها  والوالد يقول ان هذا ليس بصحيح حيث ان الروايات ال من املصادر احلديثية، ولو وجدها يف كتب العامة فانه يهمش املصدر من كتبهم
اسيل الثقـاة  وصحة االستناد اليها بوجودها مرسلة يف كتاب الشيخ الطوسي بل سواء أكانت مرسلة يف كتاب حديثي او فقهي فان ذلك يكفي ملن يرى حجية مر

  وهذا حبث يترك حملله ،او ملن يرى أا لو اعتضدت باملوافقة للقواعد فهي حجة
 موجود عندهم ) رسول اهللا الراشي واملرتشيلعن (فنفس لفظ الرواية  - ٣
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  وغريها  ابن حبان

ولكنه متيسـر  ، ع يف زمانهالتتب كان لصعوبةوالتواتر فان ذلك والذي يبدو ان صاحب اجلواهر عندما تردد بني االستفاضة 
  .واألجهزة احلديثة، كما نقلنا بعضها استناداً هلااالن بفضل التقدم العلمي 

  : ١بالصدورقد تفيد القطع  أخرىقرائن 
صدق أ سواءواملالك هو القطع بالصدور  ستفيد القطع فإاانه عند مالحظة هذه الروايات مع القرائن احملتفة ا  : وهنا نقول

  ، ال أولفظ التواتر على املورد 
  هي قطعية ، سنذكره من قرائن فان روايتنا مبالحظة ما ،نفسه او رفضنا ذلك القيدبقيد يدنا التواتر بق سواءاًآخر اننا وبتعبري 

  :  ومن هذه القرائن
  املطابقة للكتاب )١

 ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بيـنكُم ( :يقول اهللا تعاىلحيث  ن اليت تورث القطع هي مطابقة هذه الروايات للكتاب الكرميومن القرائ
  .وسيأيت حبثها أخرى آياتوكذلك ، )بِالْباطلِ

  تها للمجمع عليه بني الفريقني قمطاب) ٢
علـى حرمـة    قائمعند الشيعة  اإلمجاعفهي مطابقة هذه الروايات للمجمع عليه بني الفريقني فان  ةاحملتفة الثاني ةالقرين وأما
  وكذلك عند السنة ، الرشوة
  حرمة الرشوة من املرتكزات) ٣
  ٢إنسانبل لكل  متدينمة لكل لّات املسحرمة الرشوة تعترب من املرتكز انو
  تواتر اكثر اخبارنا  عنكالم السيد املرتضى ) ٤

  ". متواترة أكثرها أخبارناان "حيث ذكر  ٣)التبانيات( ذكره السيد املرتضى يف والقرينة الرابعة هي ما
  :التعليق على كالم السيد املرتضى

كـزمن الطوسـي   ، كذلك يف ذلك الـزمن  إاولكن لو ثبت ، متواترة اآلن لدينا األخباره قد ال تكون ونذكر يف املقام ان
فانه يكفينا وجود جمموعة مـن   - ويكفي نقل السيد املرتضى لذلك يبعد ذلك بل لعل الدليل عليه كما ال -واملرتضى وغريهم 

  ،ترة فالحظاكانت متو بأاعندنا باالطمئنان  األخبارهذه 
ئـذ علـى   دعن )يثبت تـواتره (لو ثبت وجود هذا اخلرب يف زمن السيد املرتضى واملفيد والصدوق فانه ف فتارة لدينا خرب واحد 

الذي ادعـى السـيد    )األكثر(على حسب نقل السيد املرتضى ألنه حيتمل كونه من ) حيتمل تواتره(حسب رأي االخباريني، و
  بالتواتر  أقوىتطمئن بشكل  عندئذفان النفس  يف ذلك الزمنقد ذكرت  خبارأفكيف لو كانت جمموعة  املرتضى انه متواتر

  .يكون أقوى جداً) املتواتر –األكثر (، فان احتمال كونه من يف جمموعة من كتب القدماء أي من تكرر هذا اخلرب(
صلى اهللا عليـه  ( األعظم تورث القطع بصدورها عن الرسول أاهذه جمموعة من القرائن املعضدة للروايات والظاهر : إذن

                                                             
، نظراً ألن املـدار  وهذه اإلضافات أمهيتها هي ان شخصا لو مل يقبل انطباق تعريف مصطلح التواتر على روايتنا فنقول من خالل هذه القرائن ان ذلك ال يضرنا - ١

  .حاصلوالعلم  أكان منه بنفسه أو بلحاظ ضمائمه على حصول العلم بصحة اخلرب سواء
 .، والظاهر اا من املستقالت العقليةمن الفطريات ولكنه حيتاج اىل تأمل -على احلرام على األقل  –بل قد يقال ان حرمة الرشوة  - ٢
 والسيد املرتضى هو من األصوليني املعروفني ونقله حجة  - ٣
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  .)وآله وسلم

   :التواتر أقسام
 أربعةفانه على ولكن حبسب تقسيمنا ، حسب ما ذكره األصوليون أقساممهمة جدا وهي ان التواتر على ثالثة  إضافةونذكر 

  : وسنذكرها تباعا وهي ، أقسام
  ١على لفظ واحد األخبارق جمموعة من اتفا وهو وهذا القسم معروف وال كالم فيه، التواتر اللفظي : األولالقسم 

   التواتر املضموين:  القسم الثاين
  التواتر املعنوي  :القسم الثالث 
كما  آخرناقضه بنحو لكنه  وهذا قد اختلفت فيه كلمات صاحب الكفاية وقد عرفه بنحوٍ، اإلمجايلالتواتر :  القسم الرابع

  .، وللكالم تتمة٢علقنيأشكل عليه بعض امل
  على حممد واله الطاهرينصلى اهللاو

                                                             
  )اللعن، الراشي، املرتشي (وسنالحظ اتفاق رواياتنا على لفظ واحد وهو  - ١
 فالحظ) عناية األصول(كما يف  - ٢


