
 )١٠٤( هـ الدرس١٤٣٤مجادى اآلخر  ٢٥ االثنني........................ )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

  عام) ال عمل إال بنية(مفاد : ة اخلتامية واستظهارنا يف املقاماملسأل
  : فنقول )ال تعاونوا(ودليل  الرشوة أدلةالنية مع  أدلةاستظهار النسبة بني  امية يفهو يف املسألة اخلت اآلنحبثنا 

، نافية للجـنس  ألا؛ العمل ملاهيةهي نافية ) ال( إن) ال عمل إال بنية( )عليه السالم(ان صاحب العناوين قد استظهر من قوله 
  ، فقط األوىلستفاده ينحصر بالدائرة د الذي إفاملفا وعليه

 أحياناونفي التعنون  أحياناوعليه فهي تفيد نفي املاهية ، تشمل الدوائر الست) ةال عمل إال بني(يف  )ال( إن :هارنا فهواستظ وأما
   .هذه املعاين عامة شاملة لكلالرواية ف، أخرى تاراتالثواب أو القبول أو وكذلك تفيد نفي الصحة تارة ونفي الصحة ، أخرى

  :١الدليل على التعميم املدعى
  :هي األدلةوهذه ، هو متأمل فيه وخمدوش هو تام ومنها ما متعددة على التعميم منها ما أدلة وميكن أن نقيم

   اخلارجية وكذلك مفقودة) ال عمل إال بنية(القرينة الداخلية على ختصيص  :الوجه االول
فهي تفيد نفي خصوص ) ال( عليهتلك الدوائر الست لو وردت  كل نوع من أنواع إن: لنقو أنللتعميم فهو  األولالوجه  أما

فان القرينة الداخلية ) عمل إال بنية ال(وهذا بعكسه يف ، لوجود قرينة داخلية يف كل واحدة منها األخرىالدائرة املعينة ال الدوائر 
ويف روايتنـا  ، هناك ويف تلك الدوائر موجودة ةلقرينة اخلارجيكما ان ا، أوالهذا ، الدوائر ليست موجودة بإحدىعلى التخصيص 
  .هذا ثانياو، منتفية ومفقودة

  : توضيح ذلك
فان املستفاد هو ، )إال بنية أو ال عقد وال إيقاع إنشاءال (هو نفي الوجود او املاهية كما يف  األوىلاملعىن املستفاد يف الدائرة  إن

عقداً  – ية يف املقام موجودة وهي إن اإلنشاءوالقرينة الداخل، مع عدم النية لقوامه ا اإلنشاء العقد أو اإليقاع أو مطلقنفي وجود 
اخلارجيـة   ةالقرين وأما، القرينة الداخلية عنهذا ، القصد والنية إىلفيحتاج  إجياد ألنهوذلك ؛ بطبعه وذاته متقوم بالنية -أو إيقاعاً 

فـان  ) ال مقدمة وال تعاون إال بنية(وكذلك احلال يف الدائرة الثانية فعندما نقول ، قصودالعقود تتبع ال إنوهي  أيضافهي موجودة 
وعليه فالقرينة الداخلية على االختصاص فيها موجودة وهي ذات ، همن الواضح ان املقدمة تتعنون وتتلون بنية ذيها كما سبق ذكر

   ،٢املقدمة
قرينـة  من خالل ال الذي يستفاد منه انه ال صالة صحيحة إال بطهورفان الثة يف الدائرة الث) ال صالة إال بطهور(وعندما نقول 

وذلك الن الصالة هي حقيقة ؛القرينة الداخلية فغري موجودة  وأما، ارجية وهي الروايات الواردة يف ان الصالة متقومة بالطهارةاخل
  ،  نفهم كون النية مقومة هلا او الال - دون الرجوع للشارع - بلحاظهاشارعيه ال تعلم إال من قبله، وخمترعة 

إن املراد هو ال صـالة  دة على وفان القرينة اخلارجية موج) ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد(كما يف  األخرىالدائرة  وكذا
  ، األخرىوهكذا احلال يف بقية الصور والدوائر ، يف املسجد كاملة إال

وذلك ؛ ة او غريهاياو الثان األوىليف الدائرة  بكونهاملعىن املراد  داخلية ختصصتوجد قرينة  فانه ال) بنية ال عمل إال(وأما يف رواية 

                                                             
 هذه األجوبة ستنفع يف حبوث أخرى الن حبثنا هو حبث سيال وفائدته اإلضافية تكمن يف ذلك و - ١
  فان املقدمة تتلون عقالئيا بلون ذيها  - ٢
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  . املتعنونة وهكذا  األعمال أيضاالثواب ا ويشمل  أنيطيشمل االنشائيات وكذلك التوصليات اليت  )العمل(ان 

 ،الـدوائر  العناوين يف بقية وهكذا بقية ،األوىلالدائرة من  أاعلى  وخارجية داخلية ةنشائيات فيها قرينمفردة اإل ان: واحلاصل
   ،دخلت عليه الالذي يتلون بلون تلك الدائرة وذلك احملور حسب أنواعه فينطبق على الدوائر الست ف) ال بشرط(العمل فهو  وأما

املعاين الست كل  إنر وذلك عليه فتعم كل هذه الدوائ) ال(ان العمل هو جنس هلذه املعاين الست وعندما تدخل  :آخروبتعبري 
العمل فهو مقسم جلميع هذه املعاين الستة ولو  وأما ،اآلخرولذا فان ال الداخلة على احدها ال تشمل القسيم  لآلخرمنها هو قسيم 

  ، الستة كل يف حمله وموضعه األقسامعلى املقسم لنفت كل من ) ال(دخلت 
وهذه قرينة داخليـة  الستة  األقساماعمية هذه الرواية لشمول  أفادتليت هي ا )عمل(ان خصوصية كلمة ومادة :  آخروبتعبري 

  .١لالعمية فتأمل
   .للتعميم األولهلا عمومية للدوائر الست خلصوصية املادة هذا هو الوجه  ستكون) ال عمل إال بينة(ان  :واملتحصل

  النكرة يف سياق النفي تفيد العموم : الوجه الثاين
  :وجه معروف وهو ان يقال الوجه الثاين فهو وأما

وفرق هذا الوجه عن  ،العموم للدوائر الست فأفادالنفي  ادخل عليه) هو نكرة(النكرة يف سياق النفي تفيد العموم وعمل  إن 
هيئـة   إىلالوجه الثاين فاالستناد  وأما، االعمية الستفادة ٢)الم، ميم، عني(مادة  إىلكان االستناد  األولفانه يف الوجه ، نبي األول

  كما هو واضح  أخرىالنكرة يف سياق النفي وهذه قاعدة وقوع 
  : ٣مناقشة الوجه الثاين

  : خمدوشهذا الوجه و
تفيـد العمـوم ـازات     ولكنها ال، احلقيقيةأنواع أو أصناف أو أفراد املدخول، ان النكرة يف سياق النفي تفيد العموم لكل 

ال عمل صحيحا وهكذا  هو) عمل ال( ان كون معىن: واحلاصل، العمل هو جماز باحلذف معىن الصحة من إرادةوهنا فان ، املدخول
  .ذا الوجه كن استفادة العموم وكلها معاين جمازية مستفادة فال مي، دوائروهكذا يف بقية ال، ال عمل مقبوال وال عمل كامال

  لألفرادان كلمة عمل هي جنس شامل : الوجه الثالث
هـو   عن هذا الوجه واجلواب، هي جنس فيشمل كافة االفراد) ملع(ان : لاقالوجه الثاين وذلك بان ي هو نظريوهذا الوجه  

  .احلقيقية ال اازية  األفراداجلنس يشمل كافة  إنوذلك  السابق اجلواب
  تفيد ضابطة كلية ) عمل إال بنية ال: (الوجه الرابع 

  :يقال بانوقد 
عنـدما   انه: توضيحه، ضابطة كلية وقاعدة سيالة إعطاءمفاده هو  إنيف  ،تنفات نصملكبل بلحاظ ا ،ظاهر) ال عمل إال بنية(
ال ( يقالوعندما  ،نفي املاهية والوجود تفيد، املستفاد هو ضابطة خاصة يف دائرة االنشائيات فقطفان ) إال بنية إنشاءال (انه  يقال

  ، اصة باملقدمةيريد ان يفيد ضابطة خفان القائل ) بنية إالمقدمة او تعاون 
  .فان املستفاد هو الضابطة العامة الكلية ) ال عمل إال بنية(لكن عندما نقول  و

هو مقسم للدوائر الست فال ) عمل إال بينة ال(إن  ضابطة عامة كلية ستكون دليال على إفادةقرينة كون املتكلم يف مقام :  إذن
                                                             

  وذلك إننا سنناقش يف هذا الوجه والذي بعده الحقا وسيظهر عدم متامهما - ١
  مواد خاصة  فااكس مادة إنشاء او املقدمة وهي بع - ٢
 وجه مناقشة الوجه األول ورده يتجلىوهذا الوجه لو التفتنا اىل وجه املناقشة فيه  - ٣
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   .فتدبر، ويرد عليه ما ورد سابقا أيضاابل للتأمل وهذا الوجه أي الرابع هو ق، تفيد احد القسائم خبصوصه

  املستثىن يدل على التعميم : ١الوجه اخلامس
  : الوجه اخلامس للتعميم فنقول فيه وأما

وهـذه  ، وهي تدعو اىل التعمـيم  أقوى على اخلالف أخرىولكن توجد قرينة  ،تفيد نفي اجلنس) عمل إال بنية ال(صحيح ان 
ـ ) إال بنية(ولكن وجود االستثناء ، فقط لنفت اجلنس) ال عمل( إننا لو كنا وف، القرينة هي االستثناء ول مسيفيد تعميم العمل لش

  .بالبداهةالن النية تتدخل وتتصرف يف كل منها ؛ الدوائر الست
   :توضيح ذلك 

وهـذا ال ربـط لـه    ، )الدار ال رجل موجود يف(فان املعىن املستفاد هو ) ال رجل يف الدار(: لو قلنا  إنناويتضح ذلك باملثال ف
فان املعىن املستفاد سيشمل عـدة  ) ال رجل يف املدينة إال وقد رايته(: ولكن لو قلنا ،بالكمال او الصحة او غريها كما هو واضح

يث افترض وم حتتعلق باملعد ال ةوذلك ان الرؤي؛ حقيقة لهوع وضهي امل إامع  االستثناءخترج ذا  فإا األوىلعدا الدائرة ، دوائر
ال رجل كامل او ناقص وال رجـل  فيكون املعىن تدخل جمموعة من الدوائر  -االستثناء  -وبربكته ، وجود الرجل بلحاظ االستثناء
  ، صحيح او سقيم إال وقد رأيته

مـن   ان املـراد على وحيث كانت النية عملها وشأا عاما دلت ، مصححة وهكذا وأحيانادة موجِ أحياناالنية ان : واحلاصل
   .وهكذا )ا إال بنية مصححةعمل صحيح وال، دةموجِا إال بنية ودعمل موج ال(فيكون املراد  أيضااملستثىن منه العموم 

املستثىن  ظهورمن  ظهوراً يف التعميميف  أقوىيقال بتعارض الظهورين أي ظهور املستثىن واملستثىن منه فان املستثىن  وال جمال ألن
  وللكالم تتمة  .فتدبر، منه يف التخصيص

  صلى اهللا على حممد واله الطاهرينو

                                                             
   ،وهذا هو الوجه املنصور وحيتاج اىل بعض الدقة فتدبر - ١

بلنا ان األصل يف ال هي نفي اجلنس عند ورودها على النكرة، ولكن لو رفضنا هذا املـبىن سـنكون يف   وهنا ال خيفى ان جرينا يف هذا البحث وناقشنا هو نقاش بنائي ال مبنائي وذلك اننا ق
   فتأمل. عم من نفي اجلنس والصحة والكمالمندوحة يف كل ذلك ونقول ان األصل يف ذلك هو النفي املطلق األ


