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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

كما ذهب ، على حرمة الرشوة باملعىن األعم )لَى اِإلثْمِ والْعدوانوال تعاونوا ع...( كان البحث حول مدى إمكانية التمسك بآية
ووصلنا ، تنقيح املوضوع أو إثبات احلكم ليس مبجد وذلك لوجوه وإشكاالتالتمسك لوقد ذكرنا إن  ،إىل ذلك صاحب املستند

 دليل ناظرية اىل مثلالهلا  ،وكذلك بقية الروايات) بنيةال عمل إال : (يف الرواية املعتربة )عليه السالم(النية والقصد كقوله  أدلة إن إىل
  ) ال تعاونوا(

  : ملا سبق إضايفبيان 
مما كانت عناوينها مـن سـنخ    األدلةوعلى غريه من ) ال تعاونوا( أو واردة على دليلحاكمة  إماان هذه الروايات  :نضيفو

يف  األقسـام وذلـك ان  ؛ صيا بلحاظ روايات النيةخروجا ختص ين خارجةبل نقول ان بعض العناو، العناوين الالبشرطية احليادية
  .١التخصص والورود واحلكومة: احلقيقة هي ثالث وهي

  ٢:؟)بالنيات األعمال إمنا( هو املراد من ما
والثاين  لاألوولكن الذي ينفعنا يف املقام هو املعىن - وهلا خامس -معان  أربعةتملة يف هذه الرواية وما شاها هي إن املعاين احمل

  :فنذكرها من باب تتميم الفائدة األخرىبقية املعاين  وأما، فقط
  األعمال يف وجودها -١
  .٣والعمل مرن ا متوقفةٌ على النية،يف وجودها وعدمها  األعمال إن) بالنيات األعمال إمنا( ان يكون املراد من: األولاملعىن 

٢- األعمال يف تهانِعنو  
يف  إليهاحتتاج  إاال ، النية متوقفة علىيف تعنوا ونوعها  األعمال إنأي ) بالنيات األعمال إمنا( كون املراد منان ي: املعىن الثاين

املعنيني وارد وله مصـاديق  ذين وكال ه، وصيته بعد وجوده حيتاج اىل النية والقصدصالعمل وخ إن أخرىوبعبارة  ،وجودها أصل
  .٥ ،٤متعددة

  : ةباألمثل نيتوضيح املعني
  : فقهية عديدة أمثلةوالثاين بذكر  األولونوضح املعىن 

  االنشائيات -أ
 فانه ال يتحقق إالكالطالق  اإليقاعاتكما هو احلال يف ف ،وعدمه منوط بالنية العملوجود  ان وهو األولاملعىن واالحتمال  أما
   .يقع الطالق حقيقةفال  ،إجيادوال  إنشاءفال  قوامه بالنية فلو مل ينو واإلنشاء إنشائي أمروذلك ان الطالق هو ؛ بالنية

  .هي من هذا القبيل اإلنشاءاتوكافة ، وانشائه األمور االعتبارية ال توجد إال بقصد املعترب هلا: بعبارة أخرى

                                                             
  وسنوضح ذلك الحقا ان شاء اهللا تعاىل  - ١
 شهرين من البحث  إىلمن احلديث ولعله حيتاج  شطر وافرينبغي ان يعقد له وهذا البحث يف حد ذاته له املوضوعية و  - ٢
  .، فانه يقع عند حصول أسبابه وإال فالال أوسواء نوى الفرد معلول ألسبابه ف وسنذكر مثاال على ذلك ألنه قد يرد ان العمل هو فعل خارجي - ٣
   )العناوين(صاحب  إليههي بنحو القضية املنفصلة كما ذهب  والرواية تشمل املعاين األربعة كما سنوضحه الحقا وليست - ٤
والثاين وهو حبث ثر ومفيد ومتنوع ويدل  األولحبث حول النية يف الد يوجد  –وهو كتاب قيم جدا  -يف كتاب العناوين للمحقق مري فتاح احلسيين املراغي و - ٥

أو التحقيق ليه يف التأليفإملن يريد ان يرجع  يف مبحث النية والقصد م وهذا الكتاب يعترب من أهم املصادرلَعلى تبحر هذا الع.  
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  نية اجلماعة يف صالة اجلمعة والفرائض –ب 

يف صـالة  ) نية اجلماعة(مثاالً لكال املعنيني، وهو  بشقيهوهو يصلح ، وهذا املثال يف حد ذاته له املوضوعية: آخر ونذكر مثاال
اجلماعة ولكن هل نية ، من شرائطها ان تكون بنحو اجلماعة من الواضح ان صالة اجلمعة فاناجلمعة ويف الفرائض اليومية، أما يف 

توجد بـدون  الصالة هذه ان  وأ ؟هل ان وجود صالة اجلمعة مرن بنية اجلماعة:أي ؟ ان النية معنونة هلا وأ؟ مقومة لصالة اجلمعة
  ؟ تعنوا بعنوان اجلمعة مرن بالنية نية اجلماعة لكن

ن بنية اجلماعة فان وجود صالة اجلمعة مر -وكما هو املستظهر – نووآخرصاحب اجلواهر وكما صرح به  –انه : وجوابه
   .أصاللو مل ينو الفرد اجلماعة فال صالة له ف

وهذا ما ذهب ، بالقصد والنية اًوجود الصالة ليس مرن أصل لكننة للصالة نية اجلماعة فيها معنوِ فان، يف صالة اجلماعة واما
  ،اآلخرليه البعض إخالفا ملا ذهب  وآخرونصاحب اجلواهر والسيد الوالد  إليه

ـ ، صالته يف هذه احلال صحيحة وليست باطلةفان ومل ينو اجلماعة  إمامفان الشخص لو صلى خلف  ال يف صـالة  خبالف احل
   ،أصالفهي باطلة  نية اجلماعة فيهامع عدم إذ  اجلمعة

أي  –كاجلمعة او بالعارض وجبت حينئذ نيتها شرعا  باألصلولو كانت اجلماعة واجبة " : فهي ٦عبارة صاحب اجلواهر وأما
   ٧.. "زيادة على الوجوب الشرطي –نية اجلماعة 

نية  –وهذه عبارة الشرائع  –السابع " : ٨فهي يف صالة اجلماعة يف الفرائض اليومية وما اشبه حيث يقول األخرىعبارته  وأما
  " بغري نية بطلت صالته  تابعاالقتداء فلو 

أو إذا أدت  ولعله يريـد مجاعـةً  " : حيث يقول - ولعله املشهور –ب اجلواهر يشرح هذه العبارة حبسب ما يراه صاح: وهنا
  .٩الصالة تبطل أصل إنان صالته قد بطلت مجاعة ال  أي.. "أصالوجه لفساد الصالة  ت انه الوإال فقد عرف  ما عرفت،املتابعة إىل

  ،صالة اجلمعة على العكس منيف صالة اجلماعة  وذلك، الوجود أصل ال يف نذات مدخلية يف التعنو أضحتالنية : إذن
الصالة يف هذه احلالة حيث يقول صـاحب   أصلاض القائل ببطالن مث بعد ذلك يستشكل صاحب اجلواهر على صاحب الري

  :اجلواهر 
فسـدت الصـالة    معنيو نوى االقتداء بغري أ فلو مل ينوِ ،وجوب نية االقتداء أصلعلى وجوب  اإلمجاعفما يف الرياض من "  

  .و خالف القاعدة وه "يف غاية والعجب"صاحب الرياض  ان كالم: ويقولكالمه فيعقب على " فضال عن اجلماعة 
او االحتمال الثـاين وهـو    ،األعمالوجود نفس  األول وهوهو االحتمال  إما) تابالني األعمال إمنا( املراد من إن: واملتحصل

  .بعد وجودها األفعالتعنون هذه 
  بيع مال اليتيم إلنفاقه عليه أو ألكله -ج

؛ جائزامر عليه فانه  ان الشخص لو باع مال اليتيم ونوى ان ينفقهف، وهو بيع مال اليتيم آخر لتقريب الفكرة أكثرونذكر مثاال 
 لكي يأكله هو،ولكنه لو باع مال اليتيم  )أَوفُوا بِالْعقُود(و )وأَحلَّ اللَّه الْبيع( ويشمله، احلكم جبوازه وأمثرت النية قد عنونت البيع إذ
  )بينكُم بِالْباطلِ ال تأْكُلُوا أَموالَكُم(: ويشمله هو حرام وظلمف

                                                             
  ٢٢٣ص  ١٣جواهر الكالم مج  - ٦
  .املراد به احلكم الوضعي، فنية اجلماعة شرط الصحة فيها - ٧
  ٢٣١ص  ١٣جواهر الكالم جملد  - ٨
  وهو املنصور - ٩
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  ؟ قبيل هو ي، فمن أوالعدواناإلمث وهو التعاون على ، قام هو يف صغرى ذلكوحبثنا يف امل

الشخص لو  أي ان ؟ان التعنون والوصف هو املنتفي وأ؟ وجوده منتفياً أصل يكون) تابالني األعمال إمنا( فهل انه بلحاظ رواية
تعاون الان  وأ ،منتفياً بسبب انتفاء النيةالوجود  أصلفيكون ؟ مفهوماون موضوعا وذاك ليس بتعافهل ان  اإلمثمل ينو التعاون على 

  وللكالم تتمة ؟ منتف اإلمثنوعه كتعاون على  نموجود ولك
  صلى اهللا على حممد واله الطاهرينو


