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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

تطبيق نتيجة النسبة على لوذلك ؛ )...وال تعاونوا( دلةأمع ) ال عمل إال بنية(ـكالنية  أدلةن البحث حول النسبة بني كا
ال عمـل إال  ( ذلك يتوقف على حتقيق معىن إنوذكرنا ، الشخص املال للقاضي ليستنقذ حقه فيما لو بذل، مبحث الرشوة

د نفي التعنون ونفي الصحة تفي إااو  ؟تفيد نفي الوجوب واملاهية إاوهل ؟ الواردة يف الرواية ) ال(د من ارامل هو وما، )بنية
  هذا ما مضى ... او نفي الكمال او نفي الثواب او نفي القبول ؟ 

  النافية للجنس ) ال(الستة لـتقسيمات ال
 أقسـام  ستة إىلقسمها ) ال النافية للجنس(املسماة بـ  -والنكرة –خلة على اجلنس األصوليني قد قسم ال الدابعض  إن

  : هي  األقساموهذه ، والروايات اآلياتمعتمدا على 
ال غش ": )عليه السالم(وكما يف قوله ، ١)فَال رفَثَ وال فُسوق وال جِدالَ في الْحج(: كما يف قوله تعاىل :األولالقسم 

  هنا؟  )ال(فما هو املراد من  "بني املسلمني
 األمـور هو عدم حتقق هذه  اآليةهر عن عدم حتقق الغش بني املسلمني وكذلك ظا اإلخبارها هو لرواية ظاهرهذه ا إن

التكنية عـن  هو بل املراد ، املعىن احلقيقي له انه ال يراد من هذا اإلخبارفهو واضح  ولكن وكما، و احدها يف احلجأالثالثة 
، حلرمةوالنهي وا اإلنشاءولكن املراد اجلدي هو  اإلخباروالرواية هو  اآليةان ظاهر إن : أي هللا تعاىل، األمورمبغوضية هذه 

   .األولهذا هو القسم ، النافية للجنس تفيد النهي يف املقام) ال( وعليه فان
   ٢بصدد بيان املبغوضية والنهي؟اا هي من هذا القبيل و) ال عمل إال بنية( يةويف صغرى حبثنا فهل ان روا

كما ، لكمال ال الكناية عن املبغوضيةنفي ا التكنيةالكناية ولكن املراد منه  من حيث األولوهو نفس القسم : القسم الثاين
عن عدم حتقق الصالة خارجا  اإلخبارظاهرها ) صالة ال(فان ، )ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد( )عليه السالم( يف قوله

  من هذا القبيل؟ هي فهل روايتنا ، ولكن املقصود واملراد ا هو الكناية عن نفي الكمال، وان صالها املكلف
ال غيبـة  : ()عليه السالم(وكذلك قوله ، )ال ربا بني الوالد وولده: ()عليه السالم(وهو كما يف قوله  :ثالثالقسم ال

ولكن احلال ، أريد النهيفهناك عندما قلنا ال رفث فقد ، فالحظ األولوهذا املعىن هنا هو نقيض القسم ، )للمتجاهر بالفسق
بل املراد هو جواز هـذه   )ال غيبة(احلال يف وكذلك، فالنهي عن املبغوضية ههنا ال تكنية فيها) ال ربا( إن :سه أي هنا بعك
أي الربا (، يف ضمن هذه احلصة اخلاصة للرباعن نفي وجود الكلي الطبيعي  اإلخبارهو  األمثلةهذه  نظائر واملراد يف، املوارد

ا فيكون حكم هذه احلصة هو اجلواز كمـا  كناية عن نفي احلكم الثابت للكلي الطبيعي وهو احلرمة عنه )بني الوالد وولده
مر.  

وهنا فهل ، أي نفي احلكم عن احلصة اخلاصة، بلسان نفي املوضوع احلكماملراد نفي  –كما ذكر الشيخ  - :آخروبتعبري 
 لق هلذه احلصة اليت مل تكـن نفي للحكم الثابت للعمل بقول مط هي من قبيل هذا القسم؟ أي هو) ال عمل إال بنية(روايتنا 

  مقصوده ومنوية؟ 
                                                             

  .شبهأواجلدال هو ان يقول ال واهللا و بلى واهللا وما  ،والفسوق هو السباب والكذب وقيل مطلق املعصية ،الرفث هو اجلماع - ١
  .أي عن العبادة بال نية - ٢
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عن عدم حتقق ووجود الرهبانية  اإلخبارهو ه وظاهر) اإلسالمال رهبانية يف : ()عليه السالم(كما يف قوله : القسم الرابع 

وهنا النفي ليس  ،فحكمه عندهم منفي عندنا ،يف ديننا مل يشرعالسابقة  وضوع الثابت يف األديانولكنه كناية عن ان هذا امل
  فهل روايتنا هي من هذا القبيل؟ ، يف القسم الثالث بل هو نفي للكل صة خاصة كماحل

ونه ثابتا يف الشرع يف العرف عن كنفي املوضوع الثابت  فان ظاهره هو، )ال قياس يف الشريعة( كما يف: القسم اخلامس 
لسانه نفي موضوع ثابت يف العرف  إنأي  ،كناية عن نفي احلكم_ السابقة  األديانوليس هو نفي املوضوع الثابت يف  -

  .عن ثبوته يف الشرع كناية عن عدم التشريع وعدم احلجية
  فتأمل) ما جعل عليكم يف الدين من حرج(نفي احلكم الشرعي ابتداءاً، كـ :القسم السادس

  شامالًالتقسيم ليس 
  : وهنا نقول

يذكرها مل  أخرى أقسامثالثة  أضفنا إنناوذلك  ؛بشاملولكنه ليس  ،لعلم صحيحمن قبل هذا ا السداسيذا التقسيم ه إن
  :وهي، ولعله غفل عنها

 ،وبدوا ال توجد املاهية واحلقيقة، حقيقـةً  ،وجود الشيءلحيث النية مقومة  ،)ال طالق إال بنية(األول كما يف  القسم
  .فصيل اآلنفعلى الت دم الطهوريةة حقيقة مع عوجود الصال أصلنتفي حيث ي) ال صالة اال بطهور(وكذلك 

   .ذلك أوضحناكما ) ن إال بنيةال تعاو(و )ال مقدمة إال بنية(يف القسم الثاين وهو التعنون كما 
فقد ذكر الكمـال   )وهو نفي الكمال او القبول او الثواب(من القسم الرابع  نوعنيقد اغفل قسما ثالثا وهو ، وكذلك

   األقسامفقط من هذه 
  للبحث العام  اإلطارهذا هو ف

  ) بنية ال عمل إال(املراد من من ) العناوين(ي صاحب رأ
  ؟)ال عمل إال بنية(املراد من  وه فما واملتحققة أيضاً، نسأل تملةاحمل واألقساموبعد ما بيناه من املعاين 

لعمل ان ماهية ا -وإمنا األعمال بالنيات أي ال عمل إال بينة  -فان ظاهر الروايتني: "١صاحب العناوينفلنقدم ذكر رأي 
اليت تتحقق بغري قصـد خارجـة عـن     األعمالحيمل على معناه احلقيقي الظاهر فتكون  أنفإما ، من دون نية غري متحققة

وستأيت يف البحث  "انتهى.. اقرب اازات فيكون املراد عدم الصحة إال بالنية ؛ ألنهمل على نفي الصحةحيوإما ان ، موالعم
  .ىلالقادم مناقشة كالمه بإذن اهللا تعا

  : تطبيق البحث على صغرى مسألة الرشوة
وبعض هذه الصور تفيد النية  ،عمل إال بنية له مخس صور على ضوء رواية ال ،الباذل للمال للقاضي لكي حيكم باحلق إن

 ة الثالثة فان الروالصاما ثانية تفيد دخوهلا املوضوعي ووالصورة ال، األوىلأي التخصصي وهي الصورة  ،خروجها املوضوعي
  .٢الصورة اخلامسة فهي تفيد الورود وأما، عمل إال بنية حاكمة ال إنوالصورة الرابعة ، عمل إال بنية منصرفة عنها

  : الصور اخلمسة
  ، دخول موضوعيالبذل بقصد التقوية واالعانة: األوىلالصورة 

                                                             
  .٥٠ص ٢العناوين ج - ١
 اًو واردأ اًاما حاكم) ال عمل إال بنية(وهذا هو البحث الذي وعدناكم به من كون دليل  - ٢
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فانه لـو   –او الباطل  –باحلق على حكمه  األمواللو بذل للقاضي ماال بقصد ونية تشجيعه وتقويته يف منهجه يف اخذ 

وذلك ان الصدق باحلمل  ؛موضوعا )...وال تعاونوا( آيةهي سبب لدخول هذا البذل يف  النية نوبذل املال ذه النية فستك
   .والعدوان اإلمثلكربى التعاون على  جلىوهذا املورد هو مصداق  ،الشايع الصناعي حقيقي

  ، خروج موضوعياق القاضيالبذل بقصد ارتز:الصورة الثانية 
كما لو بذل له املال ليكون رزقا له يستعني بـه   ،النية توجب اخلروج املوضوعيوهو كون  األوىلهي بعكس الصورة و

وللكـالم   ،موضوعا وتكوينا اإلمثعلى  ااملال عن كونه تعاون بذل خيرج القصدفان االرتزاق جائز شرعا وهذا ، على حياته
  تتمة 

  مد واله الطاهرينصلى اهللا على حمو


