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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

االعتماد عليها من  إمكانية مدى حولراشي واملرتشي والروايات املتواترة يف لعن ال إىلكان البحث يدور حول االستناد 
 بإفاداوقد ذكرنا ثالثة قرائن قد يقال ، موضوعة لألعم أو األخصكون الرشوة  لتنقيحن الداخلية او اخلارجية خالل القرائ

  . هذا ما مضى، تامة األوىلوقلنا ان القرينة ، لالعمية
   ارجية تدل على العمومالقرينة الداخلية مع اخل :١القرينة الرابعة

القرينة الداخلية فهي  فإما، إلثبات املطلوب وهو االعمية املدعاةخارجية  وأخرىمزيج من قرينة داخلية  إىلانه قد يستند 
: رد البحث هوومو، )وال تعاونوا علَى اِإلثْمِ والْعدوان(قوله تعاىل  اخلارجية فهي القرينة وأما، كلمة اللعن الواردة يف الرواية

املسـألة   وأمـا ، ال ؟ هذه مسـألة  أورشوة  هوبذل الشخص املال او غريه للقاضي املرتشي او غريه ليحكم باحلق هل  ان
  ٢ تكن رشوة فهل هي حمرمة او ال؟لو مل األخرى فهي

 واآلية، قطعا إمثو من طرف القاضي القابل ه ؛ ألنه اإلمثفلعله يدعى ان بذل املال من اجل احلكم باحلق هو تعاون على 
  ، بال شكهة وعلى هذا املصداق من هذه اجلمنطبقة 

  . ة لتحصيل املطلوبلسنذكر ذلك ضمن ست حلقات متسلس أكثرولكن ولبيان هذه القرينة 
  : احللقات الست يف هذه القرينة 

  ،  فالمجعها وثبتت فان االستدالل تام ذه القرينة وإالبأ ات ست لو رتبتهناك حلق إنوكما بينا 
هي احللقـة   هوهذ -وهو منهي عنه ، – األوىلوهي احللقة  – اإلمثهو تعاون على  له، بذل املال: وهذه احللقات هي

، – وهذه هي احللقة الرابعـة  واستحق اللعن أي الراشي والباذل –لعنه  قفح – ٣احللقة الثالثة وهي –فهو أمث ، -الثانية 
احللقة السادسة فهي النتيجة  وأما، وهذه مخس حلقات، – وهذه هي احللقة اخلامسة – فشملته الروايات املتواترة يف اللعن

  على القاعدة  ،األعم وكونه موضوعاً لهعلى  )الراشي(فتكون داللة  :النهاية
  : وردمها إشكاالن يف املقام،

قد يكون املورد يف  الثاين هو انهو ،والثالثة األوىلرا بني احللقة واك دنه نا األول: يف املقام  إشكاالنوهنا قد يورد 
   .التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية قبيل من األوىلاحللقة 

املباركـة   للنهي يف اآليةق األول وهو املتعلَّ اإلمثالن ؛ الثاين اإلمثهو غري  األول اإلمثوكال اإلشكالني مندفع وذلك ألن 
مصداق  -أخذه الرشوة  –آمث وعمله القاضي والقابل وهو  إمثالكالم يف  ان ثز حيحمر) إمث(هو  )وال تعاونوا علَى اِإلثْمِ(

فانه قـد   - يف احللقة الثالثة املذكور - الثاين اإلمث وأما، ال كالم فيه مما باحلق وهذا وإن كان املال على حكمه بأخذهلالمث 
حالـه  ، إمث ،للقاضي يف املقام اإلعطاءوهو  )اإلمثلى التعاون ع(فان ، اإلمثتولد من كون املورد صغرى لكربى التعاون على 

                                                             
  مل جند من طرحه مع شدة االبتالء بهووهذا حبث له موضوعية حبد نفسه وهو مهم  - ١
 وان كان كالمنا حول تنقيح املوضوع يف الوقت احلاضر  احلكمي، وهنا سيكون البحث ملتقى البحثني املوضوعي و احملمويل - ٢
  الحظ واإلمث الثاين هو غري اإلمث األول ف - ٣
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مث، أواحلاصل ان أخذ القاضي املـال  ، آمثوصاحبه  اإلمثيشربه فهو مصداق للتعاون على كي  ألخركحال من يقدم اخلمر 

  .عليه والتعاون معه عليه إمث آخر واعانته
 األوىلهذه احللقات الثالث ف، داقيةالعام يف الشبهة املصمتسك بيوجد هناك انه ال دور يف املقام وال توقف وال  :والنتيجة

  ، تامة
فتشمله (وبلحاظه  اإلمثملعون ومطرود من رمحة اهللا تعاىل حني  اآلمثفان  )صح لعنه(فهي  واخلامسةاحللقة الرابعة  وأما

على مقتضى  ون وضعه لهوك األعمداال على  )الراشي(فتكون النتيجة من ذلك هي احللقة السادسة وهي كون  ،)ياتاالرو
  . سبقالقاعدة كما 

  : عليها  واإلشكاالتبعة القرينة الرا
البحث املوضوعي العـام يف  يتضمن الثاين والثالث والرابع  واإلشكال، إشكاالت أربعةعلى هذه القرينة ولكن قد تورد 

  . اآليةحتليل معىن 
  الصالحية واالمكان غري الوقوع: األول اإلشكال

اخللـط بـني    وهو انه قد حدثعلى احللقة السادسة  وهو منصب ،صغروي خاص باملقام إشكالهو  اإلشكالوهذا  
  او بني احلسن والصالحية وبني الوقوع  والوقوع اإلمكان

ستفيد  فإالو متت  إاال املوضوع أي  واحلكم جهة احملمول يفجتدي  إمنااملذكورة  اخلمسة كل املقدمات: آخروبتعبري 
 فهو ،عن ذلك انعم غايتها ان هذا الباذل حيث كان منهي، األعمعمل على تنقيح موضوع الرشوة وانه تولكنها ال ، رمةاحل

وتوجـد   )راشٍ(عنـوان  الن يطلق عليه ) قابل(نتيجة ذلك كله  فهو، كذلك واآلياتتشمله روايات اللعن وملعون آمث و
 –) الراشـي (أي  -هو يف وضع هذا العنـوان   وإمناالصالحية يف س ولكن الكالم لي، ١لوضعه للجامع األعم منهصالحية 

  .للجامع
؟ فهنا مورد الكالم فلو استظهر الفقيه ذلك ارتكازياً للوضعهل ما ذكر من مقربات تصنع ظهورا عرفيا : وبعبارة أخرى

هذه القرينة غري جمدية من هذه ف ،ال تصنع ظهوراً ذكرناه من مقرباتما تام حيث  اإلشكالهذا  إنوحنن نرى ، فبها وإال فال
   .٢اجلهة وهذا الوجه

  :  األخرىثة اإلشكاالت الثال
 األول اإلشـكال سننتزع و، ريفةاآلية الشكربوية وهي تعتمد على فقه  إشكاالتفهي  األخرىالثالثة  اإلشكاالت وأما

  ) اإلمث(الثالث فننتزعه من كلمة شكال اإل وأما ،)تعاونوا(الثاين فمن كلمة  وأما اإلشكال، )ال( املستفاد منمن النهي 
  بني القابل والفاعلالتفكيك :الثاين  اإلشكال

  :وهنا نقول ) ال تعاونوا( يفوهو بلحاظ النهي الوارد 
 -؛ )من طرف القابل( مثاًإوان كان  )الفاعل بلحاظ(مثا إملا ال يكون والنهي الوارد فيها ) ال تعاونوا(انه ال يعلم مشول 

مثاً ان نسب إىل إولكنه ليس ، األخذعليه ذلك  رمفهو بأخذه آمث وحم بني الطرفني فانه من جهة القاضي آمثيك التفك لصحة

                                                             
 .أي اجلامع بني بذل املال للقاضي ليحكم بالباطل وبذله له ليحكم باحلق - ١
  وسيأيت وجه آخر فانتظر  - ٢
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وان كان آمثاً من طـرف   ،الفاعل ما ال يكون آمثاً من طرف منصرفة عن )وال تعاونوا علَى اِإلثْمِ(ان  :وهنا نقولاملعطي 
  .القابل

حيث ال مصدر  - اًربوي أن يقترض قرضاًوكان البد من  مثالً ا اضطر لعملية جراحيةلو ان شخصف :ويتضح ذلك باملثال
 ووجه احللية، وان كان من جهة املصرف واملرايب هو ربا حمرم حكماً حملل موضوعاً باته رفان هذا القرض من جه -له  آخر
  ثانوية عارضتهذا خصوصية  لكونه ١منصرفة عن املضطر )وحرم الربا(: كـ – حترمي الربا أدلةان 

وان فـرض   الفاعلبذله من جهة حبد ذاته من جهة القاضي ولكن  اًإمثوان كان  أخذ املاليف املقام كذلك فان واألمر 
لثانوي الطارئ عليه وهـو االضـطرار،   العنوان الورود يشمله لالنصراف، أو ال  )ال تعاونوا(دليل فان  ٢صدق اإلمث عليه

  .وللكالم تتمة
 اهللا على حممد واله الطاهرين صلىو

                                                             
  ).يف املضطر وشبهه(أو هي شاملة له، لكنها حمكومة بدليل الرفع  - ١
  .وسيأيت انه غري صادق، فالكالم هنا على فرض الصدق - ٢


