
 )٩٥( هـ الدرس١٤٣٤مجادى اآلخر  ٤االثنني ....................... )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

كما سـبق  ، األعملالستدالل على حرمة الرشوة باملعىن  )اإلمثعلى  وال تعاونوا( بآية متسك صاحب املستندحول كان البحث 
إلثبـات  املذكورة  لآليةعدم صحة االستناد  أثبتناالواردة على هذا الرأي واليت من خالهلا  اإلشكاالتوقد مضى ذكر ، توضيحه

   .حرمة الرشوة باملعىن األعم، كما هو مدعى املستند، وال إلثبات ان املوضوع له هو األعم
  ؟ باملعىن األعم لالستدالل على حكم الرشوة باآليةالتمسك هل ميكن 

مشـمولة ـا    –وان كانت جمازا  – األعماملباركة على كون الرشوة باملعىن  باآليةهل ميكننا ان نستدل  وحمل البحث هو انه
  ؟يبذل ماال للقاضي مثال لكي حيكم باحلق منفتشمل ؟ حكما

 أشـكلنا ولكن  ،تدل على التحرمي واآلية، احلق رشوة موضوعاليحكم بال املبذول امل إنيرى  -كما قلنا و -صاحب املستند 
 لصدق التعاونفان املقوم ، اإلمثهو قصد التعاون على  ،قكمتعلَّ ،اآليةاملأخوذ يف  اإلمثمالك صدق  إنثها الكان ث إشكاالت ةبثالث

وال (: وعليه فال يشمله قولـه تعـاىل  ، عنه افليس منهي، إمثا فان هذا التعاون بنفسه ليس، فلو مل يقصد ذلك، هو قصده اإلمثعلى 
   )تعاونوا علَى اِإلثْمِ

  التعاون على قسمني: إضافة
فان املردوع  )وال تعاونوا علَى اِإلثْمِ( عندما تقول واآلية، وتعاون هو طاعة، إمثتعاون هو ، إن التعاون على قسمني: آخروبتعبري 

كالتعـاون  ، ال التعاون الذي هو يف حد ذاته بر، ثبوتا الذي هو امث اإلمثالتعاون على الردع عن أي ، ال الثاين ولاألعنه هو القسم 
   .١فان هذا هو مصداق للطاعة ،على بناء مسجد مثال

  القصد ال يغير أحد العنوانني :اإلشكالتتمة للوجه الثالث من 
 –خمتلف العناوين كشرب اخلمر مـثال   إنادعيتم يف الوجه الثالث بدليل ليس هو القصد كما  اإلمثمالك صدق  إن: قلت إن

توضيحه . أحد العنواننيفان القصد ال يغري ، مثالً قصد منه التذوق فاا ال تتغري بالقصد، فلو –ضربه  أوقتله  أووكذا جرح الغري 
فهل القصد ، الشرب التذوق يقصد من أخرىتارة  ولكن، قطعا وإمثواالستلذاذ وهذا حرام السكر شرب اخلمر يقصد من انه تارة 

  ؟ خمرج له عن احلرمة واإلمث؟ أو هل هو آخرن له بعنوان مغري وحمول لعنوان شرب اخلمر ومعنوِ -كالتذوق يف املثال  –
كما ان فعلـه هـذا إمث   ، شرب اخلمرفعل  متصدق مبصداق فان فعله هذا قدالشخص وان قصد التذوق ان ف، كال: واجلواب

   .احلمل الشائع الصناعيب
مـالك   وبذلك يتضـح ان  ،واملعصية اإلمثعنوان كما ليس مغيراً لالقصد ليس مغريا للعنوان الثبويت لشرب اخلمر ان : واحلاصل

  .كما ذكرهو القصد ليس  اإلمثصدق 
ورصـد   اآلخرفعل  ردبل بداعي االستكشاف ل، اإليالمال بداعي  اآلخرفان الشخص لو جرح  ،)جرح الغري( :آخرويف مثال 

، فعلهيف  كما ال خيرجه عن كونه امثاً، فان هذا القصد ال خيرج الفعل عن مصداق اجلرح خارجا، إذنهبدون لكن وردود فعله مثالً، 
  .ألي منهماوقصده ليس مبغري للعنوان الثبويت 

  العناوين احليادية أو حكم ر عنوانَالقصد يغي: اإلشكالجواب 

                                                             
   فتدبر .شبهة الدور يف املقام القسمني، إذ قد يتوهم ورودحد ناظر ألالتعاون لقسمني وان النهي تقسيمنا حول  ،وهنا يوجد حبث دقيق - ١
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  :إذ ذكرنا، الضابط العام لتقسيم العناوين يف ذكر أسلفناهمما  لاإلشكاجواب يتضح و
ال مدخل للقصد او عدمه فالقتل من العناوين غري القصدية و، ليس كذلك اآلخروالبعض ، بعض العناوين هي عناوين قصديه إن

واجلرح والظلم  عليه) االمث( صدق دخيالً يف) قصده بعنوانه(كما ليس  ،مل يقصد او دصقتل على كل حال قَهو و ،يف صدق عنوانه
   .فيها ١)الفعل بعنوانه(لقصد آمث من غري مدخلية حمرمة وفاعلها  األفعالوكذلك احلال يف شرب اخلمر فكل هذه ، كذلك

  .ة كما يف عنوان التعاون فهو قصديولكن ويف قبال ذلك فان بعض العناوين قصدي
  : البحث نقول فائدة من اجل تعميمو
فلو كان مـن  ، بع للقصد من ذلك الذهابه تاه او قبحإىل السوق حسنفالذهاب ، قدمة هي من العناوين القصديةمطلق امل إن

واما لو كان ذهابه ،-على حسب وضعه  – او مستحب ٢على عياله واالسترزاق هلم فذهابه حسن وهو مقدمة لواجب اجل الكد 
، والتعاون هو من املقدمات، أيضاعقال او وشرعا  اًوحمرم، كون قبيحافي رامبعنوان مقدمة احلفانه سوف يتعنون ، كي يرايب للسوق

  .من العناوين القصدية وهو
  : صغرى البحث

ال ينطبق عليه عنوان رة مثال فان تعاونه هذا املصاد أموالهالستنقاذ  ليحكم باحلق أيويف مبحثنا فان الباذل للمال للقاضي مثال 
   .باآلية الشريفة فال يكون مشموال ، مه بقصده كما سبقواالمث لتق

  :مهمة إضافة
 هـذا احلقـل  البحوث اجليدة يف بعض وجدنا ف، وقد تتبعنا بعض التتبع، األصوليف  أكثرتوقف  ومبحث القصد هذا حيتاج إىل

مصـداق لـه   كمن أبعاده و، األطرف يمترام ثإذ البحث يف القصد هو حب رجوة؛ية املوالغااألقصى ولكنها ليست حمققة للغرض 
هلا أبعـاد  وهذه الكلمة ؟ فما هو املراد منها )ال عمل إال بنية(ونظائرها كحسنة أيب محزة  ،)بالنيات األعمال إمنا( الرواية الشريفة

  .٣املعاين املتعددة واحملتملة فانتظر بعض ذلك وإىل إىلوسنشري ، من البحث والتحليل وتستدعي مزيداً عمقو
  يعنوا؟ أو القصد ،العناوين غري احليادية يعنون األقوىاملزاحم هل 

 يستثىن من ذلك قد ولكن ،العناوين غري احليادية ال مدخلية له فيها وليس مبقوم هلا وان، العناوين احليادية تتعنون بالقصد إنسبق 
املسـؤولية العقليـة   فـان   األولاو كي ال يقتل الثاين  ٤كي ال ميوت جرحهكما لو  وذلك وقصده األقوىوجود املزاحم  صورة

 إمثفان اجلرح الذي هـو   ،الشخص إنقاذوهو الدفاع عن النفس او  األهمحم زاوجد امل حيث وهنا ،والشرعية تقتضي هذا اجلرح
  األقوىم إىل طاعة بوجود املزاححبد ذاته قد حتول 

  : ٥ونضرب لذلك مثاال فقهيا
وهذه املسألة ؟ صومه صحيح إنفهل ، ان من اجل احلميةلو صام يف شهر رمض اإلنسان إن مبحث احب اجلواهرصطرح فقد 

كاحلمية  ،فهل يتعنون بعنوان مضاد بالقصد، فلو كان قصديا ؟قصديا وحياديا او ال ااملثال يرتبط ببحثنا من كون الصوم عنوانوهذا 
  ؟ او ال فال يصح الصوم منه ،ملقاميف ا

                                                             
  .لدفع دخلٍ) بعنوانه(ليتدبر يف قيد  - ١
  وهي واجبة عقال فقط او عقال وشرعا أيضا كما هو املنصور  - ٢
   .وفقهي صفحة كبحث أصويل ٢٠٠هذه الرواية حتتاج اىل حبث معمق وشامل قد يصل اىل و - ٣
 .ملية جراحيةكما لو أجرى له ع - ٤
  الصوم املذكور يتضح من مثال كما  ،ولكن من منط آخر ،عدة أمثلةفوجدته يطرح  كله وقد تتبعت اجلواهر - ٥
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وهـو   أهمكان هناك عنوان مزاحم  لو ولكن ،١التشفي واالنتقام لده بقصدو ليس له أن يضرباألب فان  آخرمثاال ولنضرب 

الضرب هو من قصده  كان ولكن، الولد كي ال يسرق مثال ان ضربه يتضمن تأديب :أي، لذلك ملتفتاً األبكان و، واقعاالتأديب 
  ؟ ر للحكم او الوهل القصد مغي؟ جائز او ال ضربهفهل ، التشفي ال التأديب

من الفقهاء  جمموعةحيث ان فتوى ؛ مع كونه عالجاً واقعاًولكن ، ب اخلمر كمن شربه تلذذارم يف مثال شوالكالم نفس الكال
اهللا مل جيعـل   إنكانت هناك روايات مبضـمون   فانه وان، اخلطرية مثال مراضاأليف ، االضطرار الشاملة للمورد ألدلةعلى اجلواز 

يف وصف اخلمـر لـدفع    مثالً يف ذلك الوقت متساحمني األطباءلكون (، ارجيةالشفاء يف اخلمر ولكنهم يوجهوا بنحو الفضية اخل
أو عدم كون املرض خطرياً أو لو مل يكن دفعه أهم  ،مع توفر بديل ذلك العالج وقتئذأي  انسداديا العالجمرض معني بدون كون 

  .من مفسدة شرب اخلمر أوما أشبه
  ؟ أيضاعناوين غري احليادية مؤثر يف ال )القصد( األمثلةفهل يف هذه  :وعليه

 أو االعذار بويت بوجوده الواقعي الواصل اىل رتبة التنجيزثهو املزاحم ال واوز لذلك الفعل نوِفان املعن، الظاهر كال: واجلواب
  والفرق واضح بينهما ، هو العلم ال القصد ههنا فان املدار، بالعلم ال بالقصد

العناوين غري احليادية فانه حىت  وأما - كما يف التعاون ومقدمة الواجب او احلرام -احليادية  ن للعناوينالقصد معنوِ ان: واحلاصل
   .هو الذي يغري احلكم وليس القصد األهميف صور االستثناء وباب التزاحم فان املزاحم 

به عليه، فان فعله هذا جـائز،  وترت ،وهو التأديب األهمعنوان املزاحم ال لكن مع وجوده تشفيا نلو ضرب اب األبان : والنتيجة
 فتأمـل  ،ضربه يكشف عن خبث باطنـه  إن األمرغاية  لتبعية االحكام ملصاحل ومفاسد يف املتعلقات والغرض أمهية مالك التأديب،

  وللكالم تتمة 
 وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

                                                             
  .وباحلدود الشرعية ال أكثرتأديباً بال شك وذلك ان لألب ان يضرب ولده  مبا هو هو فهو حرام - ١


