
 )٩٩( هـ الدرس١٤٣٤مجادى اآلخر  ١٦السبت ...........................)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

نا عدة ركوذ، على حرمة الرشوة بقول مطلق )لَى اِإلثْمِ والْعدوانوال تعاونوا ع...(: حث حول االستدالل بقوله تعاىلالبكان 
وال (واردة علـى دليـل    أوحاكمة  إماوما شاها  )ال عمل إال بنية( أدلة ناووصلنا اىل املناقشة اخلامسة وهي ، مناقشات لذلك

 األولوكان االحتمال ، –وهلا خامس  – أربعةهي ) لنياتبا األعمال إمنا(من دليل  املرادات احملتملة إنكذلك  وأوضحنا، )تعاونوا
 أي إمنا األعمال يف وجودها بالنيـات  كذا عدمها على النيةيف وجودها و قد تتوقف األعمالان : أي) بالنيات األعمال إمنا( ناهو 

ها لها وتفصنِنوعيف ت األعمال إنهو ف املعىن الثاين احملتمل وأما، غريهاوإيقاعات وواالنشائيات من عقود  اإلنشاءل يف كما هو احلا
  .هذا ما مضى.. وتنوعها بالنية وقد سبق ذلك

  صحة العمل تتوقف على النية : املعىن الثالث
فان براءة ذمة املكلف ، تتوقف على وجود النية األعمالصحة  إن: فهو) بالنيات األعمال إمنا(املعىن الثالث احملتمل يف رواية  وأما

كمـا  وذلك ، عليها موقوفاًوجود العمل او تعنونه  أصل من دون أن يكون ،بوجود النية، قد تكون يف عن املكلفوسقوط التكل
  .ني دون ثالثيليست بصحيحة على مبنمتحققة لكنها  فإابدون قصد القربة  يف الزكاة فان املكلف لو دفعها

  : يف املقام ثالثة مبان
   :ني دون ثالثيهو على مبن إمناعة من دون قصد القربة عدم صحة الزكاة املدفو إن: وتوضيح ذلك

فـان مسـلك    رغم وجودها وصدق االسم عليها، ة للذمةمربئ عمي فليست بصحيحة وليستاءا على مسلك األفانه بن -١
ليسـت  فان الزكاة بدون نية هي زكاة لكنـها  : وعليه ،من الصحيح والفاسد لألعمموضوعة  واأللفاظ األمساء إن :االعمي يقول

  ، األولهذا على املبىن ، بصحيحة
، ليست بصحيحة على احدمها -الزكاة  –  وهينيومبني صورتني ب إىلعلى املبىن الثاين وهو مبىن الصحيح فانه ينشع وأما -٢

 مل نقـل باحلقيقـة   ولكن مع ذلـك  وليس لألعم ،موضوعة للصحيح فقط يف املخترعات الشرعية وغريها األمساء إنقلنا  فلو -أ 
 القسم الثالث فان الزكاة مادامت ليست حبقيقة شرعية فهي باقية على معناها أمثلةن مفبناءا على هذا املبىن سيكون مثالنا ، الشرعية

 مربئـة لصدق احلقيقي ولكنها ليست ل ،عرفا زكاةلغة و النية مقومة للزكاة فهي العرف ال يرىو اللغة انالعريف وحيث اللغوي و
   ،نية والقصدللذمة شرعا لعدم ال

لو قلنـا مبسـلك    وأما، من قبيل املعىن الثالث يكون فان مثالنا –كما ال يبعد  –لو مل نقل يف الزكاة باحلقيقة الشرعية : إذن
تندرج يف املعـىن احملتمـل   وال قصد القربة ليست بزكاة الفاقدة لفان الزكاة  ،احلقيقة الشرعية للزكاةالقول بثبوت  الصحيحي مع

  .وعليه فالبد من التفريق بدقة بني هذه املباين الثالثة املذكورة، األولستكون مندرجة يف القسم واملعىن  مناوإ، الثالث
  املراد هو إما الثواب او الكمال او القبول : املعىن الرابع

فهـي  ، بوهلا متقومـة ـا  يف قتكون او اا  -ب ثواا متقومة بالنية  تكون يف -أ األعمال إنفهو ،  الرابع للروايةىناملع وأما
كمال العمل متوقف على وجـود   أن) بالنيات األعمال إمنا(املراد من  أو إن -ج، ليست مبقبولةأو صحيحة ولكن ال ثواب عليها 

   .لعدم القصد والنيةال كمال للعمل ن كلثواب و يوجدوهنا ، وهذا معىن آخر حمتمل ،النية
  ،عىن الرابع لتسهيل االمر كلها يف امل ادرجناهاوهذه معاين ثالث قد 



 )٩٩( هـ الدرس١٤٣٤مجادى اآلخر  ١٦السبت ...........................)الرشوة( املكاسب احملرمة
  : على ذلك أمثلةولنضرب 

فانه وحبسب رواية الصـديقة  ، كما سبق ذكر ذلك يف حبث التفسري يف املتهاون بصالتهفالقصد متوقفاً على ) القبول(كون  أما
  .ال تقبل وان كانت صحيحة فان صالته )صلى اهللا عليه وآله وسلم( األعظمالزهراء عن الرسول 

 –وكذا لو كان بدن اإلنسان متنجسا  ،النية فكما يف من انفق ماال ومل يقصد القربة فانه ال ثواب لهاملتوقف على  بالثوا وأما
فغسله استعدادا للصالة، ولكنه بإزالة النجاسـة والـتطهري مل    –واألمر يف مطلق التوصليات كذلك وكذلك يف األحكام الوضعية 

  ،يقصد القربة فانه ال يثاب على عمله هذا
، )صالة جلار املسجد إال يف املسجد ال(ورد  حيث، النية فكما يف صالة جار املسجد يف غريهمتوقفاً على الكمال  كون وأما

   .ن كان جارا لهفانه ال يراد نفي صحة الصالة بل نفي كمال الصالة خارج املسجد مل
   اإلمجال: اخلامساالحتمال 

  ١.إمجاهلاذهب اىل ، حيث حتري يف املراد من الرواية األعالم فان بعضاإلمجال؛ اخلامس يف الرواية فهو  احملتملواما 
   أمثلة فقهية عشرة :ث تطبيقيحب

) ال عمل إال بنية(على الطالب الكرام، بغية أن تكون متريناً ملالحظة مدى انطباق قاعدة  التطبيقية األمثلةبعض  وسنعرض اآلن
  :بتفسرياا املتعددة، عليها

وهنا توجد  ضم نية التنظيف له؟ وكذا لوه باطل او صحيح؟ ءاىل الوضوء فهل وضو دان الشخص لو ضم نية الترب: االولثال امل
   .٢مخس صور

 فـرأى الذي كان يريد الطواف  اإلنسان منها: وهنا صور ؟الشخص الذي الزم غرميه يف الطواف فما حكم طوافه: الثاينثال امل
أى غرميـه  لو عكسنا هذه الصورة بان ر ما: ومنها، غرميه فضم اىل طوافه نية مالزمة ذلك الغرمي كي ال يهرب فهل طوافه صحيح

  حيح؟ الطواف فهل طوافه ص ونوىه يريد ان يطوف فالزم
لـو مل ينشـغل    انه يعلم كما لو كان؟ باطلة صحيحة أملو قصد املكلف الكون يف الدار يف الصالة فهل صالته : الثالث ثالامل

   .هكذا يوفر لنفسه سبب املكوث فيصلي صالة خلرج من الدار فرييد انلبا
او عكس ذلك بان جعل لنفسـه   ،اتى بلفظ دال على اللزوم هشخصا قصد اجلواز يف العقد والتزلزل ولكن لو ان: الرابعثال امل

  .؟يذكره حقيقة او انه بىن على اخليار ومل خيار الشرط لكنه مل يقصده
م وى الصـيا ن فهل صومه او صالته صحيحة؟ كأن القطع أو القاطع يف األثناء لو نوى يف بداية صومه او صالته: املثال اخلامس

  ٣، وعدل يف نيته فهل صيامه صحيح؟مث مل يفعل سيأكلقبيل الظهر قبيل الفجر ونوى حينها انه 
، أو يبطل خصوص ذلك فهل تبطل صالته الرياء قصد بالبسملة لوكما الرياء، زء من عمله جبلو قصد املكلف  ما: املثال السادس

  ستحبات؟اجلزء؟ وماذا لو قصد الرياء يف مثل القنوت من امل
                                                             

هي شاملة لكل ) إمنا األعمال بالنيات(لذي نستظهره إن رواية الروايتني بعصا واحدة فان ا أن نسوق كلتابني رواية إمنا األعمال بالنيات وال عمل إال بنية فانه ال ينبغي  ولكن هناك فرق - ١
عندما تدخل على اجلنس فان ) ال(كالنكرة يف سياق النهي لكن  املعاين املذكورة وال إشكال يف الشمول، وإما رواية ال عمل إال بنية فانه لدينا هنا نكرة يف سياق النفي وهذا يفيد العموم

فانه عندما نقول ال رجل يف الدار فانه يفيد نفي وجود أي فرد من جنس الرجال يف الدار وهو : وتوضيحا منا لكالمه )العناوين(ما ذهب اليه صاحب على  تنفي املاهية،األصل فيها ان 
) إمنا األعمال بالنيـات (يف الرواية األخرى وهي  لكنفيه نقاش على  األصل ذلكوان قلنا ) ال عمل إال بنية(االحتمال الثاين هو نفي الكمال أي ال رجل كامل يف الدار، ويف ال األصل 

 فاألمر ليس كذلك 
 .أيهما املصب، أو الداعي، أو التشريك - ٢
 ولكن كالمنا ومثالنا فيما لو كان ذلك قبل البدء بالعمل ،لو نوى القطع او القاطع يف أثناء العمل عادة هي ما واملسألة املطروحة  - ٣



 )٩٩( هـ الدرس١٤٣٤مجادى اآلخر  ١٦السبت ...........................)الرشوة( املكاسب احملرمة
جمرد الصالة أربعة ركعـات يف  لو نوى املكلف الظهر عصرا جهال او عمدا فهل صالته صحيحة؟ وكذا لو نوى : املثال السابع
  او يف الوقت املشترك فما هو حكمها؟  الوقت املختص

ولكنـه يف   ،ذه النيـة صالة ال يف ودخل او التمام يف موضع القصر ،التمام عامدا عاملاموضع لو نوى القصر يف : ثال الثامنامل
  .٤؟الة سار على طبق الوظيفة الشرعيةالص

لم يقصد الوجوب فما ف -بان أكمل اخلامسة عشرة  –الصالة  أثناءصد الصيب املميز الندب يف صالته فبلغ يف قلو : املثال التاسع
  ؟، ندباهو حكمه باعتبار ان بعض الصالة قد وقع  هو حكم صالته؟ وكذلك لو قصد الوجوب فما

  .وللكالم تتمة لو قصد اخلطيب، من من منربه األجرة، فهل له األجر؟ وكذا قارئ القرآن؟: املثال العاشر
 وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

                                                             
 .٢م / يف النية ٢١فصل / راجع العروة - ٤


