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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

وذلك ،  وان هذا االحتمال هو املتعني، الرشوة متواترة صاحب اجلواهر من كون روايات أحتملهما  أن إثباتكان الكالم حول 
كتبنـا ومصـادرنا    أمهاتالروايات اليت تتحدث عن حترمي الرشوة موجودة يف  إنذكرنا  فقد، ن الروايات حبسب التتبع متواترةال

 أهلعند  وأما، عشرة -اقص حسب االستقراء الن –بلغت  وقلنا ان هذه الروايات عندنا، املعصومنيو مخسة من أ أربعةومروية عن 
  هذا ما مضى ، ويف كتبهم الشهرية، بنفس اللفظةوأكثر من عشرة روايات العامة فهي 
  : تتمتان

   لتواترل وإثبات مزيد تأكيد: وىلالتتمة األ
  :ويؤكدهاملدعى ان مما يدل على التواتر : األوىلالتتمة 

 أيضامصادر كتبنا  أمهاتموجودة يف  أخرىرواية ) ١٤( حوايل وهي من الروايات تؤكد التواتر املذكور أخرىان هناك طائفة 
  .رواية يف مصادرنا ٢٤يكون جمموع ما وجدناه من الروايات لتحرمي الرشوة هي وعليه س، كذلك حترمي الرشوةوهي تفيد 

  : االخرىروايات الطائفة 
الرضـا   أخبارذيب وتفسري القمي والفقيه وعيون موجودة يف كتب الكايف والته هي روايات األخرىوهذه اموعة والطائفة 

  : منها ، ١واخلصال وتفسري العياشي وغريها األخبارومعاين 
 ٢جودة يف الكايف والتهذيب والفقيهوهذه الرواية مو، "رشا يف احلكم فهو الكفر باهللا العظيملا وأما"  -
وهذه الرواية ، ")صلى اهللا عليه وآله وسلم(لعظيم وبرسوله فان ذلك الكفر باهللا ا األحكامعمار يف  الرشا يا فأما" وكذلك  -

 .وتفسري العياشي ،واخلصال ،األخباريف معاين رواها  قد، وهي صحيحة
وهذه موجودة يف ، "الرشا يف احلكم: )عليه السالم(فقال  -) أَكَّالُونَ للسحت( اآليةيف أي  – سألته عن السحت: "وكذلك -

  .ري القمي والفقيه واخلصالالكايف والتهذيب وتفس
 كما يف تفسري القمي " والرشوة يف احلكم ....السحت مثن امليتة "  :كذلك و -

يقطـع  متـواترة   أـا شك يف  أدىنفالظاهر انه ال يبقى  وما سبقها وهذه جمموعة من الروايات واليت لو لوحظت مبجموعها
  .كرامواله ال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن النيب  بصدورها

  التواتر  أنواع: التتمة الثانية
  : فنقولق حول التواتر باسإليه يف البحث النذكر فيها ما انتهينا و: التتمة الثانية

  :  أقسام أربعةالتواتر على  إن
   .وهو التواتر املعروف وقد بيناه فيما سبق :التواتر اللفظي -١
   التواتر املعنوي واملضموين والتفريق بينهما: ٣ -٢

                                                             
  .كما سيأيت املتشددين رجالياً بعض أعالم الرجاليني حىت على مسلكوالبعض منها صحيحة  - ١
  .واما الطوائف األخرى فكانت مطلقة ،وسنتكلم عن ذلك) الرشا يف احلكم(ووجه فرز هذه الروايات هلذه الطائفة عن األخرى هي وجود قيد وهو  - ٢
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يف روايات البد من التفريق بينهما حىت تتجلى الثمرة يف حبثنا و، مها التواتر املضموين واملعنوي  لقسم الثاين والثالث من التواترا

  .الرشوة 
واحد وان كـان مبرادفـات    الروايات قد احتدت على نقل معىن إنأي  ،التواتر املضموين فهو ما كان املفاد واملعىن متحدا أما
لكن بألفاظ مترادفة  االحتاد يف املعىن واملضمون وإمنا، على لفظ بعينهاتفاق ففي هذا النوع من التواتر ال يوجد ، يقاراأو ما  أخرى

) عرجت روحـه اىل السـماء  (ورابعة ) لقي حتفه(وثالثة ) حنبه قضى(وأخرى ) مات(لو قالت رواية ما  كما يف أو متقاربة جداً
  .واملتقاربات واملرادفات باأللفاظر باملضمون واملعىن والتعدد فان هذا التواتر هو توات، وهكذا

القـدر املتـيقن   أن يكون او ، واملراد به هو ان يكون اجلامع متواترا، وقد صرح به القوم:  القسم الثالث فهو التواتر املعنوي
مات ( وقال ثالث ،)انتحر فالن( اآلخرال وق) قتل فالن(كما لو قال احدهم ، تباينة ومتخالفةم واملعاين األلفاظوان كانت  ،كذلك

قد يقطع مـن  ولكن ، ذات معان متباينة ومتعارضة األلفاظبل ، وال تقارب فانه ال يوجد لدينا ترادف يف املقام ،)فالن حتف انفه
   .سبب كان بأي اآلخرةا اىل من الدني وهو خروج الروح من البدن واالنتقال، باجلامع تعدد هذه األخبار،

طالـب   أيباملؤمنني وليث املوحدين علي بن  أمريومثاله املعروف هو شجاعة ، التواتر املعنوي هو ما اتفق فيه على اجلامع: إذن
   .١)عليه السالم(

  : التواتر االمجايل -٤
 األخبـار تلك قطع بصدور احد مجاعة خبرب حبيث ي أخباروهو عبارة عن ، األوىلوهو غري الثالثة  اإلمجايلالتواتر : النوع الرابع

  على سبيل البدل
كان انضمام بعضـها   بلففي تلك مل يقطع فيها بصدور احدها ، من التواتر كبري جدا األخرى واألنواعوالفرق بني هذا النوع 

 –ه وخبصوصيات – األفرادعلم ببعض  يوجدبل ، فال علم باجلامع - اإلمجايليف التواتر  - هنا وأما، باجلامع مولداً للعلمىل البعض إ
   .٢سيثبت عندئذ ألضيقهافان القدر املتيقن  وعليه، على سبيل البدللكن 

  : من التواتر األربعة األنواعالثمرة بني 
كما ، وكذلك احلال يف التواتر املضموين ،باإلطالقسك مانه يف التواتر اللفظي ال شك يف صحة الت :واما مثرة هذا التقسيم فهي

خصوصية معينة عـن   للهيئةعاد للهيئة فان كانت  ما وأما ،فيما يعود للمادة باإلطالقفانه ميكن التمسك ) ملعونون( و) لعن( يف
  أمكنوإال  باإلطالقفال ميكن التمسك  أخرىهيئة 

ر اجلامع والقد وإمنا، العموم والشمول لتحصيل إليهإذ ال لفظ مطلق نرجع ؛ باإلطالقك مسيف التواتر املعنوي فال ميكن الت وأما
  ،املتيقن هو الثابت ال غري 

  ال جيدينا يف تنقيح العشرات من املسائل اخلالفية السابقة يف توسعة وضيق دائرة الرشوة  فانه كان إنفالتواتر املعنوي  :وعليه 
القـدر  دائرة فيكون ذلك  أضيقهاان نالحظ  إذ عليه جيب، وهو ال ينفعنا كذلك، واضحا أصبحفأمره قد  اإلمجايلالتواتر  وأما

  .أكثرال  ارذا املقد أن نتمسك باإلطالق فيمكن، هو املسلم ال غري
  : نوع التواتر يف روايات الرشوة 

                                                             
  فتدبر. فال يتوهم من استنادهم للتواتر املعنوي، نفيهم لصحة آحاد من الرواياتصحيحة وبال شك  )عليه السالم(ثري من آحاد الروايات الثبات شجاعة أمري املؤمنني وان كانت الك - ١
   فتأمل. عرفه مبا بيناه ومرة أرجعه اىل التواتر املعنوي قد اضطرب يف بيان معىن التواتر اإلمجايل فمرة بانه االخوند أشكل على –كعناية األصول  –البعض  وقد ذكرنا إن - ٢
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و معنوي أو مضموين أنوع التواتر املتحصل يف روايات الرشوة ما هو؟ فهل التواتر لفظي  عنالتواتر نتساءل  أقسامبعد ان بينا 

  ١؟إمجايلو أ
  : جوابه  و
 كلمةان ف –وهي الدرجة الثانية من التواتر -فيها ال شك يف تواترها مضمونا  األلفاظظة الروايات فان بعض عند مالحانه  -١

ومع ضمها اىل الروايـات املوجـودة يف   ، يف حوايل عشرين رواية عندنا ٢هذه متواترة مضمونا) الرشوة( و) املرتشي( و) الراشي(
   .متواترة لفظاً) املرتشي(و) الراشي(الظاهر ان  بل. من ثالثني رواية أكثركتب العامة تصل اىل 

   أوالان التواتر املضموين حاصل يف رواياتنا وال شك فيه هذا : والنتيجة 
ويف ، )اللعـن  ( فانه يف مخس عشرة رواية تقريبا توجد كلمـة ، تواترا مضمونيا أيضامتواترة  أاالظاهر )اللعن ( كلمة إن -٢

  .٣مما ال شك فيههو  هذا القدر كذلكو) عونونمل( او) ملعون( أخرىجمموعة 
ة ماملتقد الرواياتك ىل تلإألننا نضم ؛ ال شك فيه أبداًفان هذا النوع من التواتر  )واالتفاق على اجلامع(ما التواتر املعنوي ا -٣

الـيت   األخـرى وتلك  ،روايات ٧-٦العظيم وهي  اليت تصرح ان الرشوة هي كفر باهللا األخرىالراويات  ،واليت صرحت باللعن
  .جمموعة من الروايات أيضاًسحت وهذه  بأاتصرح 
 ،بـالكفر  وأخـرى  ،عربت بالسحت إذ بعضهااجلامع بينها هو الردع والنهي عن الرشوة وهنا لدينا تواتر معنوي حمصل : إذن
 وال متقاربـة  وليست مترادفة جداً خالفةوهي مت ،عربت باللعن وأخرى، )إياكم والرشوة( النهي أفادت وأخرى ،بالشرك وأخرى

  .٤كما هو واضح
   هل توجد يف هذه الروايات، قرينة داخلية على األعم؟

 أربعوهي ان هذه اموعة من الروايات والطائفة اجلديدة واليت تبلغ  يف التنقيح املوضوعي وهنا نذكر تتمة مهمة يف االستدالل
حيث ذكرنا ، التبصرة و اإلمامةوعن  األعمالمن الروايتني اللتني نقلنامها عن ثواب بالطائفة السابقة  إحلاقهاعى دقد ي ،عشرة رواية

فهل لدينا قرينة داخليـة يف هـذه   ، األعمان املراد بالرشوة هو  إثباتقرينة داخلية فيهما على  إىليف تينك الروايتني انه قد يستند 
  عمية؟ وللكالم تتمة إلثبات األالطائفة اجلديدة 

 على حممد واله الطاهرينوصلى اهللا 

                                                             
 .مراتب وسعة وضيقالعلم ولكن العلم حقيقة تشكيكية هلا  إفادة وهذه التواترات األربعة متسلسلة يف القوة من حيث درجة إفادة اليقني وان كانت كلها جتتمع يف جامع - ١
 .يئتنيضمن هأي التواتر يف املادة الواحدة ولكن يف  - ٢
  ىل تأمل أكثر الن كلمة اللعن وردت يف مخس من رواياتنا وعشرة من روايام إلفظيا؟ وذلك ما حيتاج  ولكن هل هي متواترة تواترا - ٣
  ت فال إمكانية لذلكوهذا البحث ستظهر أمهيته فيما بعد وهو إمكانية التمسك بإطالق هذه الروايات يف املوارد املشكوكة فان التواتر املضموين لو مل يثب - ٤


