
 )٩٧( هـ الدرس١٤٣٤مجادى اآلخر  ١١االثنني ....................... )الرشوة( املكاسب احملرمة
  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 ، على حرمة الرشوة باملعىن األعم )لَى اِإلثْمِ والْعدوانوال تعاونوا ع...(كان البحث حول مدى إمكانية التمسك بآية 
ليس مبجد وذلك لوجوه وإشـكاالت   التمسك باآلية يف تنقيح املوضوع أو إثبات احلكموقد ذكرنا إن  ،إىل ذلك صاحب املستند

اليت جوار الشروط األخرى املعروفة و إىلتكليف وهو من الشرائط العقلية العامة لل ،كان رابعها هو ان القصد من العناوين احليادية
؛ ولكن هذا الشرط هو من الشروط العامة الشرعية كما ال خيفى البلوغو ،-وهذه عقلية –أي العقل والقدرة واالختيار ، هي أربعة

  ،١وذلك انه ميكن تكليف غري البالغ أي املميز
غـري   ألنالعامة العقلية للتكليف يف العناوين احليادية القصدية وذلك هو من الشرائط  أيضاانه قد يقال بان القصد  :واملهم هو 

عن كالغافل  –وغري القاصد  الزجر أوجعل بداعي البعث  إمنافان التكليف ، تكليفه فانه قبيح عقلال ي ،قصوركالغافل عن  ،القاصد
  .٣ال ميكن بعثه او زجره - ٢قصور

  على تفصيل للتكليف، لعامةالقصد من الشروط الشرعية ا :اإلشكال اخلامس
  :آخر وهو وقد يورد على التمسك باآلية إشكال

القصد هو حال  حالان و، ويف غريها يف اجلملة، دية مطلقاامن الشروط الشرعية العامة للتكاليف يف العناوين احلي )القصد(ان 
يكلفنا الشارع مبا يوقعنا يف احلرج  أنميكن حيث انه ؛ ليس هو بشرط عقليكعدم كونه حرجياً أو ضررياً، وبقية الشروط العامة 

فان الالحرج هو  –كان حرجيا  إن – ورد مورد احلرجولكن فيما عدا ما ، والزكاة كما هو كذلك يف اجلملة كاجلهاد واخلمس
ال و، أمورة مفاد حديث الرفع وهي تسع منوحاله كما يف الالضرر والالاكراه وهذه املوارد وغريها  ٤الشرعيةمن الشروط العامة 

وهذا كما قلنا أي القصد هو يف العناوين احليادية شرطه ، فيكون من الشروط العامة الشرعية للتكليف ٥القصد إليهانضيف  بد ان
  بنحو مطلق ويف غريها يف اجلملة هذا هو املدعى يف املقام 

  أو واردةحاكمة  )بالنيات األعمال إمنا( روايات : الدليل على املدعى 
روايـة  فان هـذه ال ) بالنيات  األعمال إمنا(  منهاو، الستدالل على مدعانا بروايات معتربة سندا وقد بىن الفقهاء عليهاوميكن ا

، حبسب مسلك املتأخرين من الرجالينيمعتربة سنداً  كونتال  الرواية قد هذهنعم خصوص ، يها يف ذلكونظائرها ميكن االعتماد عل
ال ( :كقوله عليه السالم، هي معتربة سنداأخرى أخرى يف روايات  قد ورد بألفاظة يمضمون الروا إال ان، )عندنا معتربة هاولكن(

  ،)حسنة ايب محزة : (فان هذه رواية حسنة حبسب تعبري صاحب اجلواهر حيث قال  )عمل إال بنية
ومـن جهـة   ، كورة من جهةوذلك لوجود الرواية احلسنة املذ؛ هذه الروايات يفي البحث السند فنحن ال نقف عند: وعليه 

ومطابقتها للقواعد إضافة إىل  وكذلك الفتوائية، منها قيام الشهرة الروائية عليها، توجد عدة وجوه لتوثيق الروايات املتعددة أخرى
  .مبنانا العام يف حجية مراسيل الثقات ومسانيدهم املتضمنة للمجاهيل

                                                             
  وبعض االعالم ذكر شرط العلم وسيأيت الكالم حوله فانتظر  - ١
  ولو كان عن تقصري فانه مؤاخذ وذلك ان االمتناع باالختيار ال ينايف االختيار  - ٢
  ىل صورتني نقبل إحدامها ونرفض األخرى ونفصله احتليل ذلك  عندوسنتوقف  - ٣
 .مبعىن انه يرفع احلكم األويل - ٤
  .فقط واما غريها ففي اجلملة) احليادية(لكن فرقه عن التسعة، اا حاكمة عن عناوين األدلة األولية مطلقاً، أما هذا فحاكم أو وارد على العناوين القصدية  - ٥
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  : بيان الدليل 

  :نقول دليلنا ولبيان 
، بقول مطلقومنها املقدمة  ١، أو منقحة ملوضوعهامطلق العناوين القصدية إىلونظائرها ناظرة ) تابالني األعمال اإمن(رواية  إن
ال (حمكوم بـ )أَوفُوا بِالْعقُود(فـالعقود تتبع القصود  أنوكذلك فيما اشتهر من ، منها -كصغرى  – الشريفة مورد البحث وآيتنا

  .عليه ان مل يكن وارداً) عمل إال بنية
  يف بعض الصور ووارد يف صور أخرى كما سيأيت ومقدم عليها األدلةى هذه حاكم عل) ال عمل إال بنية(دليل  ان: واحلاصل
لالمث والتعاون قاصدا الشخص  يكن فلو مل، خاصة ٢القصدمقيدة بصورة  )وال تعاونوا علَى اِإلثْمِ والْعدوان( آية إن :والنتيجة
كما  –موضوعاً  اإلمثتعاون على مل ينو فهو ليس مب فانه ما؛ بل هو مشمول للدليل احلاكم، اآليةللنهي يف  س مشمواليعليه فانه ل

   .لمفصوعليه فالنية والقصد ، صد استنقاذ حقهيف موردنا قد بذل املال للقاضي بقالشخص و، أو حكماً –سبق 
  بني بشرط شيء وبشرط ال وال بشرط) العناوين(
   :وهي ، إىل القصد مقيسةً أقسامهي على ثالثة  األحكامضوعات ناوين املأخوذة يف موإن الع
  طية العناوين الال بشر: أوال
  بشرط الئية الالعناوين : ثانيا
  بشرط شيئية الناوين الع: ثالثا

وأما القسم الثالث ، لثاين قطعاالقسم ا شمليوال ، األولقطعا القسم  شملي) بالنيات األعمال إمنا()عليه السالم( اإلمامقول  إنو
  ،ان شاء اهللا تعاىل ن بشرط شيئية ففيها تفصيل سيأيت يووهي العنا

من جهة  واألمثلةشىت يف الفقه وذلك ملزيد التوضيح ملوضوعية هذه املسائل  أبوابالفقهية املقتطفة ومن  األمثلةبعض  نذكرسو
  ، أخرىمن جهة  بالقواعد الفقهيةالفقه  وملزيد ربط
  العناوين الالبشرطية -١

ـ ف - ذلك بالعناوين احليادية القصديةوقد عربنا عنها ك -وهو العناوين الالبشرطية  : األولالقسم  أما اهلـوي  (نمثل هلا بـ
 وذلك ما ذهب إليـه ، وإال فال األحكامد يتفصل مث تترتب عليه صانه بالقوذلك فان هذا هو عنوان قصدي ) للركوع يف الصالة

فهوى ليقتلـها او   أمامهيركع رأى حية  أنوقبل ى سورة التوحيد إن شخصا الو :  -بتوضيح منا إذ يقول  – ٣هراجلواصاحب 
صاحب اجلواهر فان ، ونوى باحننائه ركوع الصالة ،مثاللذهاب احلية ، حد الركوع عدل عن هذه النية إىلوعندما وصل  ،ينحيها
ان القيام املتصل حيث ؛ الن النية مفصلة هلوي الركوع ؛ أخرىبنية الركوع مرة ذلك ال جيزي وعليه ان يرجع مث يهوي  إنيقول 

  ،لدفع او قتل احلية وإمنا، للركوع يهوِوهو يف مثالنا وحالتنا مل ، بالركوع هو ركن
 ،غريهعن منه  ،للركوعيتميز االحنناء  وإمنا، هيقصدومل  -أي اخلاص  –االحنناء  :الركوعالن : (٤وعبارة صاحب اجلواهر هي

يف الرشوة، ) اإلمث والعدوانالتعاون على (ما حنن فيه من  منها الالبشرطية ذه العناوينهل أخرىعديدة  أمثلةوهنالك ، انتهى) بالنية 
  ).التعاون على الرب والتقوى(كعكسه 

                                                             
 .سيأيت بيان مورد الورود واحلكومة - ١
 .أي قصد التعاون على اإلمث - ٢
  .من اإلطار الثالثي العاممبا ذكرناه  يؤطر كالمهوان مل  - ٣
  ٧٨ص  ١٠جواهر الكالم مج  - ٤
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 أدلة دت دون القصد اخلاص إال أن، او اا وإن وجعنوان باملرةال  بدونهانه و ،بالقصدتوجد  اما ااهذه العناوين ان : واحلاصل

هذا ، وهكذا) العقود(و) للركوع أهلوي(و )وال تعاونوا علَى اِإلثْمِ والْعدوان( آيةمثل  حاكمة عليها أي على) تابالني إمنا األعمال(
وإال كان بتنقيح تكويين للموضوع  ال، بترتيل من الشارع، األخرى األدلةمنقحة ملوضوع ) تابالني األعمال إمنا( أدلةإن مل نقل ان 

   فتدبر جيداً. اخلروج ختصصياً
، )بالنيات األعمال إمنا(العنوان متحقق ولكنه حمكوم بدليل وان باحلكومة  -تسليما –نقول  يف اإلشكال اخلامس إننا: واخلالصة

  .من العناوين  األولهذا هو القسم 
  العناوين البشرط الئية

العناوين البشرط الئية فان القصد والنية ال مدخلية هلا باملرة أي ال مدخلية هلا موضوعا وكـذلك ال   وهو:  القسم الثاين وأما
كما هـو  ، ظلم موضوعا وحمرم حكما فانه، التأديب قصد انولو ضرب ولده ظلما  األبومثاله الظلم فان ، ١حكماهلا مدخلية 

   .وان قصد به التأديب فانه ظلم، احلد الشرعي من أكثر الذين يضربون أبناءهماحلال يف الكثري من الناس 
احلرمة موضوعاً وال عن  ظلمج ضربه اخلارج عن حد الشرع عن الال خير من ضرب ابنه، التأديب، ان قصد األب :واملتحصل

   .من العناوين  هذا هو القسم الثاين، حكما
  العناوين البشرط شيئية -٣

ومثاله ، وان كانت تغري احلكم، ن فان النية ال تغري املوضوعهذه العناويويف  ،شيئيةفهي العناوين البشرط  :القسم الثالث وأما
فان املوضوع والعنوان متحقق وصـادق  ، األعداءمتترس به من قبل  ألنهقتله  أوقصاصا  متريناً أو تشفيا او آخرالقتل فو قتل رجل 

كم تبعا للقصد يتغري فان القتل لو كان قصاصـا وبالضـوابط   إال ان احل ،سواء قصد التشفي او القصاص او غري ذلك، وهو القتل
   وإمثفهو حرام  أو متريناً ولكن لو كان القتل تشفيا، فهو كذلك ألجل انه قد تترس به الكفارلو كان القتل  و، الشرعية فانه جائز

احلكـم ال  يف مـؤثرة   )الشـرعية  االنضباط بالضوابطالبشرط شيئية أي بشرط  األمور(الثالث  قسمالان النية يف : واخلالصة 
  .وللكالم تتمة، باملوضوع

  وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين
 

                                                             
ر وله مدخلية حكمـا ال  وأما على الرأي الترتيل الذي بيناه فان القصد يؤثفقط حكما أو  –على مبنيي الوورد والتخصص  – ففي القسم األول كان للقصد مدخلية موضوعا ومفهوما - ١

  موضوعا 


