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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

، بذل الشخص ماال للقاضي مثال ليحكم بالباطل أنعلى  )والْعدوان وال تعاونوا علَى اِإلثْمِ( بآيةكان البحث حول االستدالل 
، يكون ذلك البذل ليحكم القاضي بـاحلق  أنوهو  اآلخرولكن الكالم والنقاش يف املورد ، وهذا املورد ال كالم فيه ،رشوة وحرام

 ،التشـريك القيد و وإما بنحوبنحو الداعي  وإما صباملبنحو  إما وهذا، اخذ املال والرشوة املبذولة لهإذا ال حيكم به إال  إذا كان
  . هذه الصور الثالث هي موطن الكالمو

  :على العموم باآليةصاحب املستند استدالل 
 إليـه ذهـب   ، وذلك هو مااألعمحرمة الرشوة باملعىن  إلثبات )وال تعاونوا(الشريفة  اآلية استند علىبعض الفقهاء  إننقلنا 

   ٢أيضاهي دليل على حرمة البذل للقاضي ليحكم باحلق  ان اآليةن م ١صاحب املستند
  : ونص عبارته

 )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  (ولقوله ، والعدوان اإلمثعلى  إعانة ألنه؛ عهاخذها كذلك حيرم على باذهلا دفأوكما حيرم عليه "
رأيه كما  إنهذا مع ضميمة ، املباركة اآلية إىلري شيواضح ان صاحب املستند و، انتهى ))لعن اهللا الراشي واملرتشي يف احلكم((

 إلثبـات  اآليةذه تبني عدم صحة االستناد هل وجوه وإشكاالتمن  هومن خالل ما ذكرنا، ٣لألعمالرشوة موضوعة  إنهو  أسلفنا
  االعمية 

  : السابقة  اإلشكاالتخالصة 
  : األعمعلى  اآليةعلى داللة  أشكلناهوخالصة ما 

  منصرف عن صورة البذل يف احلق  )... تعاونواوال(دليل  إن -١
   الن القوام هو باملصب ال بالنتيجة واأليلولة؛ موضوعا إمثاًوالبذل ليس  اإلعطاء هذا وان -٢
  .اإلمثالقاضي على  إعانةوالباذل على احلق مل يقصد  ،من العناوين القصدية هو ان عنوان التعاون -٣

يف الثالـث ففـي    وأما )اِإلثْمِ(يف اآلية  قاملتعلَّ عدم صدق يف الثاين كان الكالم يفإذ ؛ الثاين واب الثالث هو غري اجلوابواجل
   ).التعاون على اإلمث(عدم صدق أي  التعاون على االمث

  :  من العناوين احليادية )التعاون(
  : أقسامالعناوين على ثالثة  إنوهو ، هام توضيحوهنا البد من 

فهو تلك العناوين اليت ختتـزن   اآلخرالقسم وأما ، تلك العناوين اليت ختتزن بداخلها احلسن كما يف العدلفهي  األولالقسم  أما
شرط من حيث احلسن بأي ال  –وهو حمل الكالم وهي تلك العناوين احليادية يف نفسها  ويوجد قسم ثالث، بدخلها القبح كالظلم

  ،فال هي حسنة وال قبيحة مبا هي هي  –والقبح 
فهـي   األخـري البعض  وأما، ذاتيها القبح اآلخروالبعض ، ٤ها احلسنيبعض العناوين ذات: -الثالثة األقسامحول  - آخر بريوبتع

                                                             
  )األعمية(على اآلية املباركة لالستدالل على املطلوب  من االعتمادلصاحب املستند ومن ذهب مذهبه  وعليه سيكون حبثنا مناقشةً - ١
  ٧٠ص  ١٧مج –القضاء  - ٢
 .٧١فالحظ تصرحيه باألعمية يف الصفحة الالحقة ص - ٣
  وهنا الذايت ال يراد به ذايت باب الكليات اخلمسة  - ٤
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  .احليادية

قه فانه لو كان قبحه على متعلَّ أويعتمد حسنه  وإمنا، يف ذاته ال خيتزن حسنا او قبحا فانه، )التعاون(العناوين احليادية ومن أمثلة 
  . ١ولو كان تعاونا على الرب والتقوى فهو حسن، والكفر وغريها فهو قبيح واإلرهابى القتل تعاونا عل
ويف موطن ، ٢حلسن التعاون او قبحه املقومالقصد هو وجمموع املتعلَّق و؛ عنوان التعاون من العناوين احليادية الالبشرطية:  إذن
او  آمثاالباذل للمال الستنقاذ حقه قصده هو احملدد لعنوان التعاون من كون  فان، او عنوان الرب اإلمثالقصد مقوم لعنوان فان  كالمنا

  ،برا 
 اًقصدي اإلمثمن كون التعاون على املذكور  ٣الثالث اإلشكاليرد عليه  باآلية ليس بتام وتند سفان استدالل صاحب امل: وعليه 

 فالتعـاون ، احلق وهو حسن ومعروف إحقاقللمعطي والباذل هو  واملتعلق يف املقام بالنسبة، من املتعلق وكونه إمثاًيكتسب حرمته 
  وللكالم تتمة  ،بإمثيكون حسنا وليس  عليه

  وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين
   
  

   التفسري املوسوعي الشامل :عامةفائدة 
  :عامة وهي هامة وهنا نشري اىل فائدة

صص لكل خيللقرآن الكرمي، حبيث ) موسع، ومتنوع األبعاد، ومعمق(كتابة تفسري شامل  –بل من الضروري  –ان من املمكن 
مع توفر  –للفرد ميكن  هالقران الكرمي وسرب غورها فان آياتمع  األكرب للتفاعل اإلنسانلو وفق اهللا تعاىل آية كرمية، جملد كامل، و

  .الشروط املطلوبةجلمعٍ ممن توفروا على  ان هذا ميسورواملستظهر هو  ،ذلك –ان واألعو املقدمات واالستعداد
بعـدد  جملداً، أي  ٦٦٣٦تقع يف يف تفسري القران فان النتيجة ستكون تأليف موسوعة ضخمة جداً ذه الصورة  األمرولو كان 
  .هورآياته على املش

 كرميتني فقط آيتنيللعبد الفقري متحول حول  ٤)اسة فقهية أصوليةدر – شورى الفقهاء(ب كتا من براهني ذلك فان) التجربة(و
وقد صدر منه جملد واحد والنية معقودة على كتابة جملدين آخرين، بإذن اهللا  )وشاوِرهم في اَألمرِ(و )وأَمرهم شورى بينهم(ومها 

وتعاونوا علَى الْبِر (وهي  آيةباالعتماد على جزء  )والتقوى على الرب فقه التعاون(بعنوان  تعاىل، كما وفق الرب اجلليل لكتابة كتاب
كذلك مع  اآلياتيف بقية  األمران يكون  واملستظهر ،والنية على إحلاق جملد آخر ذا الكتاب حول هذه اآلية ومباحثها )والتقْوى

قل من الد خاصة بلحاظ ما ظاهره التكرار، ومع اجلرح حلاظ ان بعضها قد يستدعي جملدات من البحث وبعضها قد يتطلب األ
  .والتعديل فإن املعدل سيكون لكل آية جملد بإذن اهللا تعاىل

ان تكون  ومن الطبيعي، وال يدرك عمق حقيقته غرائبههذا الكرت الذي ال تفىن  كربى خمزونة يفثروة علمية  ان لدينا: واحلاصل
  .وكالمية وتارخيية وغريها وفقهية أصوليةحماور الكتابة بعدة 

                                                             
  . بعضهم إشارات له وهذا البحث أي تتبع العناوين احليادية هو حبث هام نافع ومل جند باستقراء ناقص حبثاً مستوعباً هلذا القسم الثالث وان كانت يف كلمات - ١
على أن صـرف عـدم   ) إمنا األعمال بالنيات(ففيه تفصيل إذ األول جتري والثاين مشمول لـ) ئماً لكنه مل يقصدهإمثاً، لكنه قصده أو كان إاملتعلق مل يكن (ما لو انفكا وا - ٢

 فتأمل. القصد ال يكفي مصححاً إال مع الغفلة وعدم االلتفات
 .إضافة لإلشكال الثاين بل واألول - ٣
 هـ١٤١٢وطبع  ١٤١٠املؤلف من تأليف هذا الكتاب عام أنتهى  - ٤
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واملـتكلمني   واألصـوليني اك جلنة من الفقهـاء  نبل املفروض ان تكون ه واحدولكن هذا العمل ال ميكن ان يقوم به شخص 

   .ذه املهمة الكبرية تقوم باالضطالع –يف خمتلف التخصصات  –واملتخصصني  واملفسرين واحملدثني
  ) اهدنا الصراطَ الْمستقيم(كما يف عشرة جملدات  حوهلاكتب ميكن ان يالشريفة  اآلياتعلى ان بعض 

الكبري وقد قال أمري املؤمنني عليـه صـلوات اهللا    عن ساعد اجلد واهلمة لتفعيل هذا املشروعيشمروا كي  دعوة للجميعهذه ف
والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم (وقبل ذلك قال تعاىل  مهم الرجال تزيل اجلبال،: ويف املثل) ام امرؤ امراً إال ناله أو دونهرما (وسالمه 

  .وعليه التكالن ومن اهللا التوفيق ،)سبلَنا


