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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
صرحت تفادة من الروايات املتواترة واليت وانه هل ميكن االس، يدور حول الرشوة وحتديدها موضوعاكان البحث 

لتحديد املوضوع؟ ذكرنا أن هنـاك   ،للراشي واملرتشي فحرمت الرشوة )صلى اهللا عليه وآله وسلم(لعن رسول اهللا ب
وكان رابع هذه القرائن هو مزيج من االستناد إىل اللعن الوارد ، قرائن ميكن أن يستند إليها من الناحية املبدئية يف ذلك

و أشكلنا على ذلك بإشكال ، )وال تعاونوا علَى اِإلثْمِ والْعدوان(الروايات املتواترة ومن النهي الوارد يف قوله تعاىل يف 
  ، أول

وذكرنا أن هناك ، ال ينقح موضوع الرشوة -من اآلية والرواية  –إن هذا االستدالل بالقرينة املزدوجة  : حاصله و
وعليه فاالستدالل ا ال جيدي نفعا ،تنقيح احلكم أيضا جتدي يففيد أن هذه اآلية املباركة ال ثالثة إشكاالت كربوية ت

وهذا على عكس ما ، -لومت احد هذه اإلشكاالت  الثالث –من جهة احملمول واحلكم أيضا ال من  جهة املوضوع و
  .التنقيح احلكمي يف جهةذهب إليه البعض من إمكانية االستفادة من اآلية 

باحلق هو حرام استنادا هلـذه   ليحكم ،للقاضي أو غريهغريه  أوبذل الشخص املال  إن :فال يصح ان نقولليه وع
فيما  األول واإلشكالذكرنا الوجه ، ثالث  وإشكاالتوذلك لوجوه ، اآلية من حيث كون اإلعطاء إمثا واملعطي آمثا

  ....ون الفاعلأمث القابل د اإلمث اآلية عما كانوهو انصراف النهي يف  قسب
  ال غري  )املصب(املدار هو للحق، إذ على البذل  )على اإلمث التعاون(عدم صدق : الثاين اإلشكال

  :الثاين نترقى ونقول واإلشكالويف هذا الوجه 
   ،املزبورالكرمية ال يصدق على البذل  اآليةيف ) على اإلمثالتعاون (عنوان  إن 

هو املصب فان كان كذلك فهو  اإلمثهو كون  – ١وغريه – )اإلمثعلى  التعاون(مالك صدق  إن: والوجه يف ذلك
 أوالزما للمصب  اإلمثكان  فانه وإن ، لو كان املصب غري ذلك أي أنه، وإال فال اإلمثومساعدة على  وإعانةتعاون 

  .)التعاون على اإلمث(عليه عنوان يصدق  له، فانه النتيجة طبيعية 
  :بيان ذلك 
عمليـة   إجـراء من اجل (الربا  ألخذشخص  اضطرفانه لو  ،الربا إىليف حالة املرايب واملضطر  ذلك مبثال ويتضح

املقترض على االقتراض من اجل إجناح العملية وإجرائها فانه مصداق للتعـاون   وقام آخر بإعانة )جراحية الزمة مثالً
إجراء عملية الربا، فانه تعاون على اإلمث مـن  وأما لو قام شخص بإعانة املرايب على  ،على الرب وليس تعاونا على اإلمث

كانت  واننتيجته  أوال الزم املصب  ،واحملور هو املصبومنه يتضح ان املدار  ،املصب هو اإلمث ان هذه اجلهة حيث

                                                             
 ).التعاون على الرب(كـ - ١
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ال  هو املصب اإلمثالشرعي ويف احلمل الشايع الصناعي يف صدق عنوان البناء وذلك ان احملور يف الفهم العريف و؛ إمثا
  .١النتيجة

استنقاذ احلق وليس تقويـة   هويف هذه احلالة ، فان املصب الستنقاذ حقهالباذل للمال  إن: وفيما حنن فيه نقول
يف  ارولكن املنـاط واملـد   واإلعانة على املعصية نعم الزم ذلك ونتيجته هو التقوية، على املعصية إعانته وأالقاضي 

  .٢الصدق هو املصب ال النتيجة
  : ثالثال اإلشكال

  : فنقول، املباركة اآلية االستدالل على لثاثا إشكاالوهنا نذكر 
لعـدم   )وال تعاونوا علَى اِإلثْمِ والْعدوان(منهياً عنه وليس مشموالً آلية ان بذل املال من اجل احلكم باحلق ليس 

  :يع الصناعي لوجهنياشباحلمل ال ٣اإلمث عليه صدق
  ن مانعة من صدق اإلمث على البذليواقصدية العن: األولالوجه 
عكس ما لو قصد إعانة ) إمث(قصد إعانة الراشي املضطر فال يصدق على فعله هذا انه  لومتقوم بالقصد ف) اإلمث(ان 
  :هي على قسمني اإلحكامالعناوين اليت تصب عليها  إنوبعبارة أخرى  ،املرتشي

ينطبـق  ين الـيت ال  العناو: ثانيها ،فيهامن دون اخذ قيد القصد  هي مبا عليها العنوانالعناوين اليت ينطبق  :احدها
وما حنن فيه هو من قبيل القسم الثـاين ال  ، بالعناوين القصدية نعرب عنهوهي ما ، قصدها الفاعلإال لو  عنواا عليها

فكلها القصد  ،اوينمن هذه العن أشبهوكذلك املعصية والطاعة وما ، منها اإلمثفان ناوين القصدية أي من الع، األول
أراده لو كان نائما وفعل ما ف، يف عمله اإلطاعةهذه  املكلف إال لو قصد، اإلطاعة إطالقفانه ال يصح ؛ فيهاقد اخذ 

فال يطلـق  مبالك االحترام القيام ون هذا كوكذلك لو قصد القيام فقد ي، طاعة منه إال جمازا املوىل فال يقال ان ذلك 
  ،٤، واملدار مدار القصديكون مبالك االستهزاء إال لو قصده، وكذلك قد) احتراماً وانه قام(عليه االحترام 

، كان القصد جزءا منه هو ما )يف لفظ االحترام واالستهزاء، وكذا اإلمث واملعصية والطاعة( املوضوع له ثبوتا إذن
 ال فانـه قاصد لذلك غري  لكنه كانكما لو صدر من شخص شرب مخر ، جمازيا اإلطالقولو جرد من ذلك لكان 

احلركات الرياضية واالنتفاع منا فال يصدق  أداءوكذلك لو صلى قاصدا ، انه آمثال عليه و إمثانه فعل  على فعلهيطلق 
   .إال جمازاً أو على القول باألعمي ال الصحيحي) صلى(، بل ال يصدق عليه انه اهللا تعاىل أطاععليه انه 

                                                             
بعد ذلـك   وهذه مسألة سيالة وهلا مصاديق متعددة كما يف تدريس الطالب علوم أهل البيت ع فهو اعانة وتعاون على الرب وان كان الطالب ال مسح اهللا - ١

 وهذا حبث مفصل يترك حملله  ،علومه إلغواء الناس مثال يستخدمعن الصراط املستقيم كأن  ينحرفقد 
  إعانة القاضي على املعصية املصب هو إنقاذ احلق ال و - ٢
 .قرينة عقلية على ان املنهي عنه يف اآلية، غري هذا) البذل(سيأيت ان عدم صدق اإلمث على هذا الفعل  - ٣
 مؤمل والثاين الضرب قبيح فان يف الضرباالول : وهناك عناوين تكون قصدية بلحاظ حمموالا فتارة تكون كذلك وتارة ليس كذلك ولنضرب مثالني  - ٤

وأما اذا مل يقصد ه مل يقصد وسواء أقصد اإليالم او ال،  واما يف املثال الثاين فان الضرب قبيح اذا قصد أماملثال األول الضرب مؤمل سواء أقصد الضرب 
  فال تصح نسبة القبح اىل الفعل، إذن حىت األفعال ميكن ان يفصل فيها بلحاظ حمموالاالضرب بل وقع منه غفلة 
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ال ، ذي دفع املال الستنقاذ حقه كان قصده هو استخراج احلق من القاضيان الشخص ال: ويف صغرى املقام نقول
من وجهـي   األولهذا هو الوجه ، بإمث فليس، -ان مل يكن واجبا  -واستنقاذ احلق جائز  ، وإمثهتقويته على ظلمه 

  ١الرابع اإلشكال
  وللكالم تتمة 

  وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

                                                             
   .اإلشكال الثالث فتأمل عنوان القصدية يف هذا القسم من هذا الوجه يف اإلشكال الرابع هو مالك التفكيك ولعل عن - ١


