
 )٩٠( هـ الدرس١٤٣٤مجادى األوىل  ٢٠الثالثاء .......................................... )الرشوة( املكاسب احملرمة
  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

  : الرشوة اتيف رواي )فقه احلديث(
ننتقـل اىل فقـه    ،متواترة) املرتشي، الراشي، اللعن(أي ، األلفاظايات الرشوة وان هذه تواتر رو إثباتبعد الفراغ من 

حتدد لنا موضوع الرشوة من حيث  الرواياتنعثر على قرينة داخلية يف هذه  أنهل ميكن : فنسألالرشوة  رواياتاحلديث يف 
  ١ال؟ أوالسعة 

   هل يف هذه الروايات قرينة داخلية تنقح املوضوع؟
نصـل اىل  حىت عليها  اإلشكالنقاط وعلى حنو الكر والفر وطرح الفكرة ومن مث عدة من خالل  على ذلك وسنجيب

  : فنقول، بإذن اهللا تعاىل الثمرة واملتحصل النهائي بعد ذلك
  األخصقرينة اللعن تدل على : أوال
من الرشوة هو  األخصة على ان املعىن قرينة داخلي) لعن رسول اهللا الراشي واملرتشي(يف احلديث  بانه توجد: لانه قد يقا

، اىل املرتشي إضافة أيضاوهذه القرينة هي تعلق اللعن بالراشي ، ٢دون الرشوة على احلق ،الباطل فقط الرشوة علىأي ، املراد
وذلك ان الراشي على احلق يريد استنقاذ حقه وهو حمـق يف ذلـك   ؛ لألخصيدل على ان الرشوة موضوعة  قد فان ذلك
  . وال يعقل عرفا ان يشمله اللعن على مقدمات حتصيل حقه واحلكم باحلق له، ذلك ألجلفيدفع املال ومظلوم 
بقرينة مناسبة احلكم واملوضوع وهو انه ال يعقل عرفا تعلق اللعن بالشخص املطالب حبقه فيكشف ذلك علـى ان  : إذن

  . أوالهذا ، املوضوع متضيق وان اللعن خيتص بالراشي على الباطل
   آمثالراشي إذ القرينة غري تامة : ياثان
ألن تعلق اللعن بالراشي : أوالً غري تامة وذلك بأال إن هذه القرينة قد يقا: )أوال(على ما ذكرناه يف  كإشكالونقول 

فإن هـذه   –ومع قطع النظر عن ذلك  -: وثانياً فتأمل .على إرادة األخص ال على الوضع لألخص -على فرضه  -دليل 
وان  –الرشوة للقاضي  بإعطائه اإلمثمصداق ملن يعني على  ألنه، أيضاملعقولية تعلق اللعن بالراشي على احلق  غري تامة القرينة

فان هذا الراشي وان كان احلق معـه  ) وال تعاونوا علَى اِإلثْمِ والْعدوان(قال تعاىل ، وهذا منهي عنه –كان باحلكم باحلق 
لو فتح هذا الباب علـى  إذ ، اإلمثوهو التعاون على أقوى منه  قد يكون شوة ولكن ذلك زوحم بعنوانينتزعه بالر أن وأراد

إذ سيشجع ذلك القضاة على طلب لشكل ذلك مفسدة كبرية  )ليحكم باحلق الرشوة من احملق اىل احلاكم إعطاء(مصراعيه 
   فسوف ال يطالب ا، فكيف بتعوده عليها؟ احلقحكمه ب فع له الرشوة علىدلن ت بأنهعلم القاضي  الرشوة، أما لو
  كون الراشي آمثا أول الكالم: ثالثا

ال نزال يف  فإننا؛ الكالم هو أولآمثا  )الراشي على احلق(ان كون ) ثانيا(على ما ذكرناه يف إشكاالً أن نقول ولكن ميكن 

                                                             
وذلك لتحصيل ملكة االجتهاد شيئا فشـيئا   ،وهو ترويض ذهين أيضا للطالب على فقه احلديث ،هو حبث دقيق من حيث الكر والفروهذا البحث  - ١

  .فالحظ إىل وجه آخر ألننا يف مبحثنا سنكر ونفر عدة مرات اىل نصل اىل القول بالتفصيل مث نفر من ذلك أيضا
 .من السجنخبروج السجني املظلوم باحلق، كأن يبذل ماالً للقاضي ليحكم  وقد سبق ان االنسان قد يرشي قاضيا ليحكم له - ٢
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، إننا الزلنا يف طـور البحـث  أي  ؟او ال تشمل بذل املال ليحكم باحلق حتقيق موضوع الرشوة وهل هي ذات دائرة واسعة

) إذ ثبت العرش مث انقش. (هو مصادرة على املطلوب كون بذل الراشي للحكم باحلق، تعاوناً على اإلمثما ذكر من فيكون 
  . ١وهل هو إال متسك بالعام يف الشبهة املصداقية؟

  بلحاظ القابل وصدق عنوان اإلمث ،التفكيك: رابعا
إذ يكفي يف ؛ على ثبوت احلرمة على الباذل اإلمثانه كال ال يتوقف صدق عنوان  :)ثالثا(يف ذكرناه ولكن نقول لدفع ما 

فان التفكيـك بـني املـتالزمني يف    ، ٢ابل أي املرتشيوهو الق، إمثاً الرشوة املعطاة بلحاظ احد الطرفنيصدق العنوان كون 
  .ضعية الشرعيةالو األحكاميف  كما انه كذلك، املفاهيم العرفية ليس بعزيز

ولكنه من جهـة  ، مضطر مثال ألنهوإن مل يكن آمثاً بذاته من جهة الفاعل  واإلعطاء بذل املاليقال بان  أنميكن : وعليه
ليست  )حرمة التعاون على اإلمث( احلرمةواحلاصل ان ) التعاون على اإلمث(صدق دفع له املال فقد أمث فلو ) القاضي(أي  القابل

   .، هذا إن مل نقل اا منصرفة إليهالقابل وهو القاضي هي عامة إلمثبل ، الفاعل إمث ما صدق عليه عنوان ىخمتصة بالتعاون عل
ولـو   -إذ جيب أن حيكم باحلق دون أخذ رشوة  – أخذه املال ليحق احلقان القاضي املرتشي آمث قطعا يف : واخلالصة

  .اإلمثعلى  أعانهالفاعل املال له فقد  بذل
   )أقوى واهم  تهمالك منع الرشوة مفسد( تأكيدية إضافة

حـىت   - ؛ة مطلقارمالرشوة حم إنأي  ،قاذ احلقنمن حسن است أقوى باا،حرمة الرشوة وفتح  مفسدة ل اناققد يبل 
وهـذه   ،ان الشارع رأى يف الرشوة من املفاسد الشيء الكثري يف احملصلة النهائيـة  بدعوى وذلك –بلحاظ الفاعل املضطر 

  . ٣استنقاذ احلقوق اجلزئية من مصلحةأهم ملفاسد ا
  الدوران بني اخلروج املوضوعي واالستثناء احلكمي: خامسا

  : يدور بني احد شيئني ومها األمر إنوذلك ، ٤ن ان نذهب اىل التفصيل يف املقامميك: ولكن
واسع إال  -الرشوة  - ضوع واملن بدعوى ا؛ هذه تشمل الراشي على احلق) ...لعن رسول اهللا(نقول بان رواية  أنإما 

وذلك فيما لو وجد دليل خاص إلخـراج هـذه   ، بدليل خارجي -الرشوة على احلق  – خرج منه خصوص هذا الفردانه 
  -كما سيأيت ذكره  –األفراد حكماً 

ولذا ، ٥ةلك عليه هو جماز من باب املشاكلذ إطالقوإما ان نقول بعدم مشول الرشوة موضوعا للراشي على احلق وان  
على كون وداللة للعن ، فال ن وجدانايهذان االحتماالن موجودمادام و ،من باب السالبة بانتفاء املوضوعاللعنة فال تشمله 

  .إذ ال يعلم ان عدم مشوله للمضطر، للخروج املوضوعي أو لالستثناء احلكمي األخصاو  لألعموضع الرشوة 

                                                             
 ).وهي الرشوة على احلق(يف الشبهة املصداقية لإلمث ) ال تعاونوا(متسك بـ - ١
  )ألنه أعان على اإلمث( فيكون الفاعل آمثا أيضا بلحاظ ذلك - ٢
لرشـوة،  فإن مفسدة إهالك النفس أقوى من مفسدة ا كمن يعطي ماال لينقذ نفسا قطعاً نعم بعض احلقوق اهلامة جدا كالدماء وغريها فإا مستثناة - ٣

  والبحث يف عموم الرشوة ال يف هذه املوارد كما هو واضح  فيجب دفع األفسد بالفاسد،
  .، ولكن سيأيت ما فيهوهذا التفصيل من الناحية املبدئية وجيه - ٤
 )تعلم ما يف نفسي وال اعلم ما يف نفسك(شاكلة كما يف قوله تعاىل حيث توجد عدة عالقات للمجاز منها امل - ٥
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  ميكن ان يقال بالترجيح : ١سادسا
. ليحكم بـاحلق  املال بقرينة ذكر املرتشي فإنه ملعون وإن أخذ موضوعا للراشيان يقال بترجيح الشمول  ولكن ميكن

  .٣كالدماء واألعراض -ألمهيتهالشرع خروجه  إال ما ثبت قطعا من العقل و ٢اللهم
الراشي على احلق هـو  فهل نستفيد ان ؟ والرد والكر والفر األخذوعليه فما هي النتيجة املتحصلة النهائية من كل هذا 

 ،؟وقد خرج موضوعا فال تشمله الرواية مـن البدايـة   أصال انه ليس براش أو؟ راشي موضوعا لكنه ليس مبلعون ختصيصا
  .تتمة وللكالم

 صلى اهللا على حممد واله الطاهرينو

                                                             
  انتصار للصدق املوضوعي واخلروج احلكمي  وهو - ١
  فتدبر) بذل الراشي(هذا استثناء من  - ٢
عد من أهم طرق اإلبداع واالبتكار، وإحدى أهـم طرقهـا أن حيـاور    يوهذا الكر والفر ضروري لتقوية امللكة وتطوير البحث يف فقه احلديث، و - ٣

، فاألول يستدل على اإلجياب واآلخـر  –وكثريا ما جربنا ذلك ووجدناه مثمراً نافعا  –اإلنسان نفسه واألفضل ان جيعل اإلنسان من نفسه شخصني 
وتارة مع اآلخر وهكذا مث يخرج نفسه من إطار كال الشخصيتني الومهيتني كي يقـيم كـال   ، على السلب، والفرد احملقق يضع نفسه تارة مع األول
 داعية ومنتجة وخالقة يف أي حقل من احلقول الطرفني حبيادية وموضوعية وهذه طريقة يف التفكري إب


