
 )٩٦( هـ الدرس١٤٣٤مجادى اآلخر  ٥الثالثاء .................... )الرشوة( رمةاملكاسب احمل

  

  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
كما ذهب ، األعمعلى حرمة الرشوة باملعىن  )لَى اِإلثْمِ والْعدوانوال تعاونوا ع...( بآيةالتمسك  إمكانيةكان البحث حول مدى 

وذلك لوجوه  ليس مبجد ،للرشوة موضوعاً بعد ذلك ، مع تعميمهاحلكم إثباتمتسكه هذا يف  إنوقد ذكرنا  ،ذلك صاحب املستند إىل
   .قد مضت وإشكاالت

  معىن العقود تتبع القصود: تتمة الوجه الثالث
  :الثالث وهي القاعدة الشهرية اليت تقول  واإلشكالللوجه وبقيت تتمة 

العناوين تنقسم اىل عنـاوين   إنمن واوضحناها  أسسناهافان هذه القاعدة تبتين على الكربى الكلية واليت ) العقود تتبع القصود( 
نها التعاون هو عنوان قصـدي  كاملقدمة ومان العناوين احليادية القصدية  بيناو، واىل عناوين غري حيادية وغري قصدية، قصدية حيادية
العقود تتبع القصود هـي  : أي، وهذه القاعدة، فال مدخلية للقصد فيها نظائر عنوان الظلم واما، هبالقصد ويتعني ويتحدد ب ١ليتفص

هو املراد  ما: يف املقام  السؤالولكن ، الشرعية األحكامورتبوا عليها العدد الكبري من  إليهاوقد استندوا  ،مة لدى الفقهاءقاعدة مسل
  من هذه القاعدة ؟ 

  معنيان للقاعدة: أوال – كإشارة –وجوابه 
، يف وجودها وعدمها وجوداً وعدماً أي ان العقود تتبع القصود تعين فهي، - فقط كإشارة –نذكرها عدة معان هلذه القاعدة  إن

  ، قصد فال طالق يث الحف، إياهال يقع لو مل يكن الشخص قاصدا  لك الطالق فانهومثال ذ
كما يف الصلح بناءا على رأي ، يف نفس التعنون وعدمه تعنوناً وتفصال أي ان العقود تتبع القصود: وهو  آخرمعىن وكذلك تعين 

مباينة لسـائر   أخرىكل عقد هو نفس ذلك العقد وليس له حقيقة  مورد الصلح يف إن إىلذهبوا  فإم ،آخرالشيخ الطوسي وبعض 
الصلح هو قسيم لبقية العقود إن  إىلذهب والذي  املشهور وهذا خبالف الرأي ،هلا بل هو جنس، أشبهوما  واإلجارةمن البيع  العقود

إجارة حقيقة فهو  اإلجارة أفادولو ، البيع فهو بيع حقيقة أفادالشيخ الطوسي فان الصلح لو رأي فعلى ، ويف عرضها وليس جبنس هلا
: لـه  لو قال وأما، يكون هذا املال لك فالعقد بيع أنتكون هذه الدار يل يف مقابل  أنصاحلتك على  :آلخرقال شخص  فلو، وهكذا

من بيع او اجارة او غري ذلك يتبـع قصـد    فالعقدوعليه ، إجارةصاحلتك على ان تكون منفعة هذه الدار يل يف مقابل هذا املال فهي 
  .أيضا ٢املربز لذلك القصد زائداً، الشخص من صاحلتك

  ، وتعنوناً -بوجودا  -أ العقود تتبع القصود: واملتحصل
   للقاعدة ثالث معان اخرى: وثانيا نقول

  :وهي  أخرى ثالثة معان هلاالقصود  العقود تتبع إن
  قصد اللفظ  العقد يتبع إن : أوال

  العقد يتبع قصد املعىن  إن: ثانيا 
   العقد يتبع قصد املطابقة بني اللفظ واملعىن إن :ثالثا 

                                                             
 يتفصل من الفصل  - ١
 .الٍ على النوع لو قبلناهادمن لفظ لو مل نقبل املعاطاة، أو فعل  - ٢
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  ، وكل هذه املعاين صحيحة ومراده
فقال بعتك فان هذا  آجرتكيقول  أن أرادفمثال ، الغالط باللفظ حيث مل يقصد اللفظيف قبال  فانه، قصد اللفظ يتبع العقد ان أما

   فال عقد) بعتك(هلذا اللفظ الغالط ال قصد له 
من  ه ببالهوخيطريقوله ما  إىل اًن كان قاصدا للفظ حني تلفظه وملتفتفانه وا، فان هذا يف قبال اهلازل العقد يتبع قصد املعىن إن وأما

وكذلك معنـاه  ) وهبتك( فهو قاصد للفظ، كما لو قال وهبتك داري مثال لكنه كان هازال، معىن لكنه غري مريد حقيقة لذلك املعىن
   .جدية له إرادةولكنه ال  أالستعمايل و اإلخطاري

البد من التطابق بـني  بل ، املعىنوان يقصد فظ لالن يقصد أالعاقد ال يكفي حاظ التطابق فمعناه ان العقود تتبع القصود بل إن وأما
 فلو قالـت يف النكاح  كما ال ريب يف اشتراطه، اللفظ يف العقود على اشتراطكما لو قال بعتك قاصدا آجرتك بناءا ، اللفظ واملعىن

  .مل يقع العقد ،املرأة بعتك نفسي قاصدة زوجتك نفسي
  .٣طابقة ومالعقود تتبع القصود لفظا ومعىن إن : واملتحصل

  .وتفصيل هذه املسألة يترك حملله
  العقد  بل يف مفهومالقصد يف صحة  مدخليةذكر  األنصاريالشيخ : زيادة تأكيد

مكاسبه ببعض مـا   صرح يف إذاألنصاري نذكر مؤيدا لذلك من كلمات الشيخ  ،ولتأكيد مبحثنا املبنائي العام يف تقسيم العناوين
  :وعبارته هي،  األقلكصغرى على  –بيناه 
بـل يف حتقـق   ، يف صحة العقد ذا املعىنواشتراط القصد  ،ومن مجلة شرائط املتعاقدين قصدمها ملدلول العقد الذي يتلفظان به(

  .٥يث ذا املقدارونكتفي من احلد، انتهى ٤)إشكالمفهومه مما ال خالف فيه وال 
   القصد يف العناوين احليادية من الشرائط العقلية اللبية ٦:االشكال الرابع  

 بذلفيما لو (التعاون  إنأي سلمنا للمفهوم  اًدمة وليس مقومللعناوين احليادية كالتعاون واملق نٌسلمنا وتنازلنا عن ان القصد معنوِ
 اإلمثهو تعـاون علـى    بذله له إنو، حقيقة اإلمثون على يصدق عليه تعا )من السجن مظلوماج مسجونا الشخص ماال لقاض ليخرِ

 اآليةالواردة يف ) ال( للنهي بـ ليس مشموال مع ذلك لنا أن جنيب جبواب آخر وهو انه إال انه، إمثهيعني القاضي على  ؛ ألنهموضوعا
  .املظلوم جائز السجني إنقاذ ألجل املال وعليه فدفعه، أي هو داخل موضوعا لكنه خارج حكما، الشريفة حكما
  : بيان ذلك

  :وجهني دقيقني  بأحدهو  ،أشبهوما  للتعاونان اخلروج احلكمي 
  :األولالوجه  
عقال  ىنمستث والعاجز فهي شرط عقلي ،تكليف كالقدرةندعي فيه ان القصد يف العناوين احليادية هو كالشرائط العامة لل أنوهو  

ط القـدرة  لشـر  اشمل من كان فاقـد يال  ٧ال تشرب اخلمر أونجس ال تشرب املتأقم الصالة او فان خطاب ؛ لهمن مشول الدليل 
                                                             

وال يراد منه ما كان العقد بالقياس اىل القصد بشرط  ،وهو قيد عقلي موجود وان مل يذكروه ،ن العقود تتبع القصود املراد منها ما كان العقد بالقياس اىل القصد ال بشرطوهنا كلمة مهمة فا - ٣
  وأمثلتنا من سنخ الال بشرط فتدبر  ،ال او بشرط شيء

 ورقية طبعة  ١١٧وص / الليزرية  النسخة ٢٩٥كتاب البيع ص  - ٤
ة خاصا يبحث القصد والنية رغم أمهيته وحيويته و عمقه وان كان الفقهاء قد تطرقوا هلذا البحث باملناسبة وحبسب أبواب العبادات يف الصال كتاباً مفصالًوكما قلنا فاننا وبتتبع ناقص مل جند  - ٥

  او الزكاة او غريها 
  .وتفكر وهو إشكال ووجه بشعبتنيحيتاج ملزيد تأمل وهذا إشكال آخر على صاحب املستند وهو وجه جديد  - ٦
وكان العالج منحصراً بل ادعى املسالك عليه الشهرة حىت يف  قد التزم ا بعض الفقهاء وقالوا حبرمتها حىت لو وصفها الطبيب احلاذق اال شفاء فيه ةونعلق ان الروايات اليت تذكر ان اخلمر - ٧
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   .ر يف حلقه قسرا وابور على الشرب وهكذاجوكذلك خطاب ال تشرب املتنجس ال يشمل املو، كالعاجز
، ك مـن العبـادات  فان القدرة وغريها من الشرائط العامة وان كانت ليست دخيلة يف مفهوم احلج او الصالة او غري ذل: عليه و

   .يف صحة األمر والنهي وصحة توجه اخلطابولكنها بالرغم من ذلك هي معتربة 
   :وهنا ندعي 

وان مل يكن القصـد دخـيال يف   ، والنهي للمتعلق األمرشرط عقلي ليب لشمول  ،كالتعاون، خاصة القصد يف العناوين احليادية إن
الذي قصد  منه ذلك الفرد واألوىل، – أولوهذا فرد  – صد له للتعاون على اإلمثفمن ال ق -كما هو مفاد الوجه السابق  – التسمية

تشمله أي ال ال  )...وال تعاونوا( آيةفان ، ٨يف املقام هو كذلك كماو –وهذا مما ال شك فيه  –أي التعاون على الرب العنوان املضاد 
  ، عقال ،من قصد التعاون على الرب –در متيقن كق –ال تشمل  أو نقول، اإلمثمن مل يقصد التعاون على  تشمل

  وللكالم تتمة . غري شاملة للمقام فتدبر اآلية إنلتوجيه  األولهذا هو الوجه 
  وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

                                                                                                                                                                                                                                       
رأى ان مفسـدة    وصف مع وجود البديل  اوان اإلماماما لتساهل األطباء يف ال وان النهي كان ما قلنا رأى ان الرواية على حنو القضية اخلارجيةولكن البعض اآلخر ك صورة االحنصار

. ة ي اإلمام ملن أراد شرب النبيذ لدفع ريح البواسـري كما تدل عليه رواية أم خالد العبدية إذ أرادت عالج قراقر البطن؛ بالنبيذ فنهاها اإلمام ورواي املرض اقل أمهية من مفسدة شرب اخلمر
  .فصاعداً ٤٤٤ص ٣٦يراجع اجلواهر جمنصرف عنه حىت لو كانت القضية حقيقية  كان األمر يف األمراض اخلطرية فقد التزم البعض إن ي اإلمام وعلى أية حال فان 

 .بذل املال للقاضي ليحكم باحلق - ٨


