
 )٩١( هـ الدرس١٤٣٤مجادى األوىل  ٢٤السبت .......................... )الرشوة( املكاسب احملرمة
  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

هناك  أنذكرنا  و؟ ات لتحديد موضوعها سعة او ضيقايستفاد من الرواي أنوانه هل ميكن ، كان البحث حول موضوع الرشوة
لعن اهللا ( وكذلك ورد يف نظريها، )الراشي واملرتشي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(لعن رسول اهللا ( روايات متواترة وردت بلفظ

للداللة على سعة  واترةحتصيل واقتناص قرائن داخلية من هذه الروايات املت إمكانيةوقد مضى بعض احلديث عن ، )الراشي واملرتشي
  . عناوين يف ذلك ستةالبحث يف ومضى ، او ضيقهاملوضوع 

  قرائن جديدة : العنوان السابع 
  :وهنا نقول

 أنعلـى   لليإليها يف منت هذه الروايات كـد ميكن ان يستند  اليت ١وجود جمموعة من القرائن يرشدنا إىلام التحقيق يف املق إن
  ، لألعمالرشوة موضوعة 

على ان الرشـوة يف هـذه   أيضا  كدليل إليهاواليت ميكن ان يستند  األخرىبعض القرائن  أيضاً هنالك اجلهة املقابلة، ولكن يف
   .لألخصالروايات موضوعة 

  : األعمللداللة على  أربعةقرائن 
  : هي وهذه ،٢أربعةق فهي احلكم باحل أومن البذل للحكم بالباطل  لألعمالقرائن الداخلية اليت تدل على ان الرشوة موضوعة  أما

  ٣ )املرتشي(قرينة :  األوىلالقرينة 
لعـن  ( حيث ورد يف الرواية اليت ذكرناهاو هو خصوص املرتشي  -بالفتح  -أي ان املتعلق ، هي قرينة املرتشي األوىلوالقرينة 

، لألعـم موضوعة  )الرشوة(يل على ان دل ،عنلَّيف الرواية كمتعلق ل) املرتشي( فان وجود كلمة؛ )الراشي واملرتشي ص رسول اهللا
  . فيشمل الراشي على احلق بدخوله املوضوعي يف الرشوة، أيضا لألعمموضوعا  )الراشي(فيكون 
وال نقـاش يف   -فضال عن الباطل  - أيضا لكي حيكم باحلق )القضاة(من  انه الشك يف صدق املرتشي على من يرتشي: بيانه

فهل  أو مطلقاً، إىل ذلكلو اضطر  فيماالرشوة على احلكم باحلق  أعطىوانه لو  )الراشي(و يف مدار النقاش والكالم ه وإمنا، ذلك
   ٤؟حقيقة يصدق عليه انه راش

وهنا فانه قد  ،من اجل حكمه باحلقعلى أخذه املال ال شك يف صدق عنوان الرشوة عليه  ،من جهة ان القاضي والقابل : إذن
وذلك ، هذه التسرية ممكنةفان ، أيضا لألعم اًبربكة كون املرتشي موضوع أيضا لألعم اًكون الراشي موضوع دعوى بإمكانيقال 

  : من خالل البيان التايل وهو
  هل هو من جهة املادة او اهليئة ؟، لألعمومشوله ان صدق عنوان املرتشي  :نتساءل إننا

 هو بربكة وبواسطة املادة وليس ذلك صدقه عليه، وبالدائرة الوسيعةو لألعمأن مشول املرتشي انه ال شك يف  :وجواب ذلك  
مـن املفعوليـة    أكثـر باب االفتعال وهذه ال تدل علـى   مناهليئة هي اسم مفعول  ألنوذلك ؛ الصدق من قبل اهليئةالشمول و

                                                             
 لنهائية يتضمن مناقشة وحماكمة بعض القرائن السابقة للوصول اىل النتيجة ا، كما قرائن جديدة ذكر وهذا التحقيق يتضمن - ١
  ، كما سيأيتوهذه القرائن منها ما هو تام ومنها ما هو مناقش فيه - ٢
  ولو متت هذه القرينة او إحدى القرائن الثالثة األخرى فان الروايات تدل على ان الرشوة موضوعة لألعم  - ٣
  سيأيتواما هل هو جائز أم ال، فقد فصل بعضهم بني صورة احنصار استنقاذ حقه به، وعدمه، و - ٤



 )٩١( هـ الدرس١٤٣٤مجادى األوىل  ٢٤السبت .......................... )الرشوة( املكاسب احملرمة
  ،من املادة ال اهليئة ال حمالة يف الكلمة فان ذلك مستفاد آخرلو وجدنا معىن  فإنناولذا ، ١واالنفعال

على املرتشي على احلق، حقيقةً، هو ) املرتشي(املستفاد من صدق  )الرشوة على احلق( صدق الرشوة على ان : خرىأوبعبارة 
فإذا كان من املادة،  ،وملا مل يكن من اهليئة فهو من املادة، املادة أومن اهليئة  ناشئاً ن الصدقويك أن فإما، بنحو القضية مانعة اخللو

  .يئةلكان حيث كانت يف ضمن أية ه
عالقة جموزة ومصححة بدون حلاظ هو املرتشي على القاضي  إطالق إنأي  ،ان ذلك الصدق هو بال مصحح وعناية :ونضيف
 اآلخذ باحلق كذلك وكان صدق املرتشي على القاضي األمرولو كان ، بل الصدق حقيقي ومتبادر من نفس اللفظ، هلذا اإلطالق

فيكون الراشـي  ، الراشي كل الصيغ ومنها فان هذه املادة بنفسها موجودة يف، وفقط بسبب املادة فقط للمال على قضائه باحلق،
  ٢فتدبر .ان ذلك يدل على أن وضع مادة الرشوة هو لألعم: ، واحلاصلللرشوة على احلق ،موضوعا ،مبادته شامال

راشي على احلق خروجـا  لافيكون خروج  ،لو كان فهو حكمي ال موضوعي ٣على احلق عدم مشول اللعن للراشي فان :وعليه
  . هذه القرينة تامة إنوالظاهر  ،األعم وضع الرشوة هذه هي القرينة االوىل للداللة على ،حمموليا

  )تعلق اللعن باملرتشي(قرينة : القرينة الثانية 
على اعمية الراشـي  هو دليل  ،عنللّ) بالفتح( اًمتعلَّقاملرتشي  أي أن كون ،٤)قرينة تعلق اللعن باملرتشي(القرينة الثانية فهي  وأما

والوجه ، فانه كذلك يشمل الراشي على احلق موضوعا ،يشمل اللعن املرتشي على احلق انه حيثف، أيضاومشوله للمعطي على احلق 
   .٧من معىن أكثراستعمال اللفظ يف  ٦قبح أو ٥يف ذلك هو استحالة

   :بيانه
اللعـن   إنلو قلنا ف، باألعمق أي انه متعلِّ، )بالباطل واحلق كي حيكم للمرتشي(اللعن عند تعلقه باملرتشي فال شك يف مشوله  إن
والتايل باطل فاملقدم  ،نييلكان هذا استعماال للفظ يف معن –واللفظ واحد كما هو واضح  – األخصبالراشي قد أريد منه  املتعلق

  .مثله
   أيضا األعمان املراد من الراشي هو  : والنتيجة

  التعدد يف املتعلَّق ال املتعلِّق: الثانية مناقشة القرينة
 باننسلم إذ  ،تطبيق تلك الكربى على صغرى املقام ليس بصحيحفان ، ان هذا الكالم ليس بتام، بالثانية هذه القرينة عنوجنيب 

  . ىولكن ما نرفضه هو كون موردنا صغرى لتلك الكرب –ككربى  –من معىن هو خالف الظاهر  أكثراللفظ يف  استعمال
، وهو الراشي واملرتشـي ) بالفتح( قوهو اللعن ومتعلَّ) بالكسر( قلدينا متعلِّ يوجد انه يف تعلق اللعن بالراشي واملرتشي :بيانه 
يف د التعد إىلال يسري ) بالفتح( قوهذا التعدد يف املتعلَّ، )بالكسر( قال يف املتعلِّ) بالفتح( قهو يف املتعلَّ إمنا )واخصيةً اعميةً(والتعدد 

  . أمرانبل مها ، )بالكسر(ق املتعلِّ
                                                             

 وذلك مكتسبب فهو مكتِس اًواكتسب يكتسب اكتساب وذاك مرتشى، ارتشى يرتشي ارتشاء فهو مرتشي: تقول - ١
الفه يف وهذا خب ،اىل حبث مبنائي لترميم وقبول السند ،الن رواية ثواب األعمال واإلمامة والتبصرة حتتاج إلثباا ،مهم، وهو حبث فان هذا االستدالل هو أساسي يف املقام - ٢

  .لتواتر هذه الرواياتاملقام 
  وعلى ذلك املشهور  - ٣
   فتدبر. وحده، بلحاظ مادته) املرتشي(إىل ) النظر(، أما هناك فكان باملرتشي تعلق اللعنوهذه غري القرينة األوىل فان النظر هنا إىل  - ٤
 على مبىن  - ٥
  .على مبىن - ٦
  مستقبح او خالف القاعدة والظهور االستعمال يف أكثر من معىن، ممكن، نعم هوة غري ثابتة، بل ان هذه االستحالة املدعا: واملنصور هو - ٧



 )٩١( هـ الدرس١٤٣٤مجادى األوىل  ٢٤السبت .......................... )الرشوة( املكاسب احملرمة
املتعلَّق يف  اًفانه لدينا يف املقام تعدد) نالفقيه العادل والطبيب املتق أكرم أوارحم ( قال لعبده إذااملوىل  إن :باملثالوتوضيح ذلك 

، أكرملقيد ال يلزم منه التعدد يف ارحم او ايف التعدد هذا لكن ، اإلتقانفان الفقيه قد قيد بقيد العدالة والطبيب قد قيد بقيد  وقيوده
  . آخروهكذا احلال يف أي مثال بل مها باقيان على معنامها مهما اختلفت قيود متعلقها أو معاين متعلقها 

  )مجيع(و) كل(يف كالم االخوند 
  :  -ما مضمونه  –اجلمع فهو يقول  أدواتمن  وأشباهها) كل( واالخوند له حبث دقيق ولطيف يف كلمة

 ألفـادت ولو كان املدخول ضيقا ، حبسبهألفادت السعة فلو كان املدخول واسعا  ،املدخولبلحاظ  لكن تفيد العموم )كل(ان 
قد وضعت لتفيد العموم بلحاظ املتعلق ومفهومها ثابـت   ؛ فإاال يلزم منه تعدد معىن كل  ذاكوهذا و، أيضا بالتبع حبسبه الضيق

اإلبعاد عن رمحة اهللا، ) اللعن(فان معىن  وكالمنا يف املقام كذلك كما يف اللعن وارحم وغريها، تنيعلى كل حال ومل يتغري يف احلال
ومبا بينـاه  ، ا معاً األعم أو األخصمسواء كان متعلقه الراشي أم املرتشي وسواء أريد بأحدمها األعم وباآلخر األخص أو أريد منه

  . يتضح عدم متامية القرينة الثانية املدعاة
  وحدة السياق: الثالثةقرينة ال

  . نظرا لوحدة السياق) الراشي على احلق(فتفيد لعن  )رتشي على احلقلعن امل(وهي قرينة 
أعم، لعن املرتشي  كونيف نفس السياق فيدل  وقعالراشي  وحيث أن ،١ايضاللعن قد تعلق باملرتشي على احلق ان ا :وبيان ذلك

  .على كون لعن الراشي أعم
قـد يفيـد    أن يكون مؤيدا وبضمه لنظـائره ما ذكرناه ميكن  إنإال ، ان الظهور السياقي ليس حبجةفواضح  ولكن وكما هو

  وللكالم تتمة االطمئنان، 
 وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

                                                             
  .أي تعلق مبطلق املرتشي ومن أنواعه املرتشي على احلق - ١


