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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملٌن ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن ،واللعنة الدائمة على
أعدائهم أمجعٌن ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()1ٓ8

الفوارق بني اإلعانة على اإلمث وبني مقدمة احلرام
ال يقال :ان الدليل الرابع (اإلعانة على اإلمث) هو الدليل األول (احلرمة من ابب املكدمية) إذ اإلعانة مكدمة واإلمث ذو املكدمة؟
إذ يقال :كل بال مها دليالن والفروق بينهما كثًنة:
منهااا :ان النسبببة بينهمببا( )1مببن و ببه ،فكببد ن ببون إعانببة وال ن ببون مكدمببة( )2وقببد ن ببون مكدمببة( )3وال ن ببون إعانببة،
ونوضيحه :انه إن قلنا ابن املكدمبة ِ
املوِبلة هبي اةرمبة فكب – كمبا ذهبإ إليبه ِباحإ الفصبول – فبان اإلعانبة علبى اإلمث
اةرمببة قببد نصببدق عرفبان وإن م ن ببن املكدمببة ِ
موِببلة ،كمببا اع ب أ بببه ال ببي يف امل اسببإ أي بان()4؛ أال نببرا انببه لببو أعطببا
س ينان أو سالحان انراين وهبو يعلبم ابنبه سبيكبل ببه عاملبان أو م منبان بريابان ،فانبه يصبدق عليبه ،عرفبان ،انبه إعانبة علبى اإلمث ،وإن م
يكبع موِبالن ابن أُعبكبل – مبثالن – قببل ان ين ّفبذ رميببه؟ فهبذا مببن هبة ومبن هبة أخبرا فانبه إذا قلنبا ابملكدمبة املم ِّنببة –
كمببا ذهببإ إليببه ِبباحإ ال فايببة( – )5فاهنببا قببد ن ببون م ِّنببة (حمرمببة) وال يصببدق عليهببا اإلعانببة علببى اإلمث ،كاملكببدمات
اإلعدادي ببة البعي ببدة ال ببل ال ي ببرا الع ببرأ فيه ببا إعان ببة عل ببى اإلمث م ببع كوهنب با مكدمب بةن م ِّنب بةن ثب ببو ن ،ومي ببن البمثي ببل ل ببه عط ببا
السجاير( )6مثالن للغًن فانه مكدمة طولية إعدادية بعيدة املدا لإلِبابة ابألمبراا اريطبًنة( )7ببل وللمبوت أي بان( )8ل نهبا ال
( )1بلحاظ قيد احلرمة.
حمرمة.
(ّ )2
حمرمة.
( )3أي ّ
( )4قال( :ورّّبا زاد بعض املعاِرين على اعببار الكصد اعببار وقبوع املعبان عليبه يف ّ ّكبف مفهبوم اإلعانبة يف اريبارج ،ونيّبل أنّبه لبو فعبل فع نبال
بكصبد ّ ّكبف اإلمث الفبالن مبن الغببًن فلبم يبح ّكبف منبه م ةبرم مببن هبة ِبدق اإلعانبة بببل مبن هبة قصبدها؛ بنبا ن علببى مبا ح ّبرر مبن حرمببة
االشببغال ّبكب ّدمات احلبرام بكصبد ّ ّككببه ،وأنّبه لبو ّ ّكبف الفعببل كبان حرامبان مبن هببة الكصبد إّ اة ّبرم ومبن هببة اإلعانبة .وفيبه ّمبل ،فب ّن
حكيكبة اإلعانبة علببى ال بي هببو الفعبل بكصببد حصبول ال ببي سبوا حصببل أم ال ،ومبن اشبببغل بببعض مكب ّدمات احلبرام الصببادر عبن الغببًن
البوِببل إليببه فهببو داخببل يف اإلعانببة علببى اإلمث ،ولببو ّ ّكببف احل برام م يبع ب ّدد العكبباب) (كببباب امل اسببإ )49-48 :نعببم قيّببد
بكصببد ّ
ابلكصد كما رأيت.
( )5مع نطويران ل المه من مكدمة الوا إ إّ مكدمة احلرام ،كما م ى.
( )6أو املخدرات.
( )7كالسرطان يف املرئ والرئة وغًنها.
( )8ذكرت منظمة الصحة العاملية ان عدد الذين ميونون را البدخٌن واألمراا النامجة منه ،سنواين ،يبلغ مليون شخص!
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نعد عرفان إعانة على اإلمث.

ومنها :ان املعبروأ ان مكدمبة احلبرام حبرام فيمبا لبو كانبت مكدمبةن لبذي مكدمبة حمبرم يكبوم ببه هبو بنفسبه ،امبا إذا نوسب

الفاعل املخبار ابن كان عمل زيد مكدمة لفعل عمرو احلر َام ،م ّبرم مبن ابب املكدميبة وال شبو لبوسب الفاعبل املخببار وان
مكدمة زيد ليست علة مة لفعل عمرو إذ معها مي نه الب فهبو املسب ول واملب،ثوم ،وإصبا يصبو ّبرمل هبذ املكدمبة مبن ابب
اإلعانة على اإلمث فك  .فهذا على مبىن البعض ل نه غًن م لدينا كما ذكران يف حمل آخر.
ومنها :ان مكدمة احلرام حرام عكالن ،لدا ال ثًنين ،ال شرعان ،اما اإلعانة على اإلمث فمحرمة شرعان.
ومنهااا :ان حرمبة مكدمببة احلبرام عكبالن ،ال إطببالق ببا ي ببمل ِبورة ال ب  ،ألن األح ببام العكليببة لُبّيببة يُكبصببر فيهببا علببى
اإل ِْمث والْع ا ْد ِ
وان) فاهنببا دليببل لفظببي
ااونُوا َعلَااى ِْ َ ُ
الكببدر املبببيكن ،ع ببن اإلعانببة علببى اإلمث مببع اعببببار مسبببندها مثببل ( َوال تَعا َ

فيصو البمس

طالقها لدا ال

(.)1

التعليل يف (إمنا ابعو حالالً )...غري عام
ت إِ ََل أَِِب عب ِد هِ
ِ ِ
اب َوالت ْهَ َار ِ ه ْان
واما الرواايت (كخرب ابن أُذينة ،قالَ (( :كتَا ْب ُ
اَّلل عليو السالم أ ْ
َْ
َسأَلُوُ َع ْن َر ُج ٍل لَوُ َك ْارٌم أَيَبي ُاع الْعنَ َ

اال عليااو السااالم :إِ همناَاا اب َعااوُ حا َاالًال ِيف ِْ ِ ه ِ ِ
ْس بِبَا ْي ِعا ِاو))
يَا ْعلَا ُ أَنهااوُ ََْ َعلُااوُ َْ اراً أ َْو َس ا َكراً َا َقا َ
َ َ
اإل هابن الااُّي َراال َُا ْاربُوُ أ َْو أَ ْكلُااوُ َا َاال َ َ

()2

فببااواب عنهببا واضببو وهببو اهنببا خاِببة ّبوردهببا ونظببائر مببا قطببع لغببا اريصوِببية فيببه ،وال عمببوم ببا لي ببمل سببائر امل بوارد
(كما فيما حنن فيه من بيع السالح للناس أو بنا مدن املالهي أو بيع البذكرة ملن يريد السفر لدولة حربية أو ما أشبه).
ال يقال :البعليل فيها عام؟

نصها هو ((إِ همنَاا َاب َعاوُ َح َاال ًال ِيف ِْ
اإل هاب ِن اله ِاُّي َِرال
إذ يقال :بل هو خا ّبا ِرح به عليه السالم يف نفن البعليل إذ ّ
ْس بِبَا ْي ِعا ِاو)) فكبد أخببذ يف نفبن البعليببل (أكلببه وشبربه) وم ي ببن هبو املببورد كببي يكبال املببورد ال صببص
َُ ْاربُوُ أ َْو أَ ْكلُااوُ َا َاال َ َ
الوارد ،ولو قال (إصا ابعه حالالن يف إ ّابن ِحلّه) ل ان الكول بعموم العلة و يهان ،ويوضحه :انه لبو قبال( :كلّمبا ح ّبل بيعبه أو
حل أكله وشبربه فيجبوز بيعبه) فانبه ال شب يف اخبصاِبه
شربه ،از بيعه) بل لو ِرح ابلبعليل فكال( :ألنه ،أو بعلّة انهّ ،
حل ركوبه فحل بيعبه) كبارينرير مبثالن
ببيع امل،كول وامل روب ،وال يصو البع ّدي إّ غًن ببنكيو مناط ظين ابن يكول( :ألنه ّ
حل بيعه)!
حل الس ن والنوم فيه ،كالوقفّ ،
حيث ةل الركوب عليه لو أم ن فرضان ،أو (ألنه ّ
ني ِمن طَه ِ
ِ
ِ
ني
س يَا ْنابَ ِغي ل َ
ك مثُه ََ َك ْك َ
ارت َ
ك ُك ْن َ
ويوضحه أكثر ِحيحة زرارةِ (( :ألَنه َ
ض الْيَق َ
َك أَ ْن تَا ْنا ُق َ
ت َعلَى يَق ٍ ْ َ َ
ت َالَْي َ
ِابل ه
اك أَبَاادا))( )3فانببه عليببه السببالم يف البعليببل م يببذكر املبعلببف وهببو الطهببارة (ومببع ذلب شب ّ يف عمببوم البعليببل ،بعببض
شا ِّ
( )1ال مع ال يف املوضوع وهو اإلمث ألنه سي ون من البمس ابلعام يف ال بهة املوضوعية – كما هو واضو.
( )2ال ايف :ج.231 5
( )3ال ي الطوسي ،هتذيإ األح ام ،دار ال بإ اإلسالمية – طهران :ج.421 1
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األعالم) ولو انه عليه السالم ذكر ملا كان للرواية عموم أبدان كما لو كان عليه السالم قد قال( :ألن كنت على يكٌن مبن
طهارن مث ش ت فلين ينبغي ل أن ننكض اليكٌن بطهارن ابل فيه أبدان).
اثنيبان :سبلّمنا :ل نهببا منصببرفة عببن املو ِِببالت النوعيببة الببل هببي (علّببة إعداديببة نوعبان عرفبان)( )1وعببن ق ببااي ال ب ون العامببة
كاألمثلة اآلنفة (بيبع السبالح للع بائر ولعامبة النباس و )...ولبذا دبد الفكهبا عبادة طرحوهبا فيمبا هبو علّبة ُمعِبدة شخصبية،
وم يطرحهببا ،فيمببا نعلببم ،الفكهببا ُ علببى مب ّبر الببباري يف ال ب ون العامببة ،ولببو طرحهببا أحببدمها فنببادر ،وبعبببارة أخببرا :الروايببة
منصرفة عن العلل اإلعدادية النوعية ،وبو ه آخر :ال ةرز اهنا يف مكام البيان من هذ ااهة ،وهللا العام.
هببذا .وسببي،ك ال ببالم عببن دليببل (العهببد) كمن بب ،مببن مناش ب و ببوب إنببباع ح ببم اوبهببد وكببون جالفبببه مو بببة ل ببون
املعاملة م مولة لكوله نعاّ ( ِابل ِ
ْباطل) وعدمه.
وصية وموعظة يف العطلة السنوية
وّبناسبببة ب ببدأ العطلببة الس ببنوية ،انص ببو نفسببي واالخ ببوة ال برام ابنبهبباز ه ببذ العطل ببة الطويلببة يف اإلع ببداد واالس بببعداد يف
هات ثالث:
إعادة بناء الُّات
أوالن :إعبادة بنبا البذات وِبكل ال خصبية ،ذلب ان كبل فبرد يعبان عبادة مبن نكطببة ضبعف أو أكثبر ،فكبد ي بون مببلب نبى
ٍ
حبسد أو بعجإ أو ب ِرب أو ببخل أو شبهها مطلكان أو بدر ات منها ،وقد ي ون مببلى ابل سل أو النوم ال ثًن أو ببهيج
الكوة الغ بية أو ال هوية وانفالهتا أحياانن ّباال يرضى الرب من نظرة حمرمة أو شبيمة من رة أو شبه ذل .
وهببذ االشببهر الطويلببة نعببد فرِببة يببدة لبهببذيإ األنفببن ونركيبهببا خاِببة ملببن يسب نون يف النجببف األشببرأ (أو سببائر
ومثَل ساكنيها َك َمثَل من يكبف علبى سباحله أو يبوغبل يف ُاجبه .فكبد يلببك
البالد املكدسة) فان َمثَل النجف َك َمثَل البحر َ
أحدهم مس ة ِغًنة بينما قد يصيد بع هم أمساكان كثًنة ،وقد يغو أحدهم لي،خذ بعض املر ان بينمبا ي بون الراببع أوفبر
حظبان وأف ببل كسبببان إذ يلببك مببن األعمبباق بواهر الببدرر ومببن سببطو البحبر العنببرب ،فيمببا ةبوز آخببر ااِبّري أو املارمبباهي أو
ِ
ِ
غًن ذل !! وساكنوا النجف (وسائر العببات املكدسة) مي ن ان ي ونوا من أي قبيل شاؤوا ،فَل َم ال ن ون مهّبهم األعلبى ومَ
ال ي ون سعيهم حنو ال رأ األقصى؟ خاِة وان اإلمام رؤوأ كرمل وهو يد هللا الباسطة ،فلاِن ُح ِرمنبا – مبع ذلب – مبن
املرانإ العاليات فببكصًن منا ومخول ون اسل ال مسو هللا.
الع َقدي
إكَال البناء َ

اثنيان :نرميم البنا املعريف والعكدي ،ذل ان ال ثًن منبا وإن نكبدم أشبواطان واسبعة يف الفكبه واألِبول ل نبه ال يبرال ،بع ُبد،
ونبصر وعمبف وإنكبان :حبف اليكبٌن
م يب امل يف م وار العكدي ،لذل فوِيل لالخوة ال رام مطالعة ال بإ البالية ببدبر ّ
( )1كما سبف يف الدرس السابف.
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للسيد شرب ،واالحبجاج للطربسي ،والبوحيد للصدوق ،وأِول ال ايف ب رح العالمة اولسي (مرآة العكول) أو ب برح األخ
(شرح أِول ال ايف) وبصائر الدر ات ،وأي ان ملن يعرأ الفارسية (كفاية املوحدين).
تطوير اإلداء واخلدمة

اثلثان :نطوير األدا يف بُعبد اريدمبة النوعيبة ألهبل البيبت ِبلوات هللا علبيهم ،ويف بُعبد خدمبة النباس ،ذلب ان ال ثبًن منّبا
يظل ،سنةن بعد ٍ
سنة ،على ما هو عليه من املسبوا يف األدا والعطا يف منبرب أو حمراببه أو م سسببه ،فبال ن باد نبرا نطبويران
يف األدا أو يف اةبببوا ،أو يف طريكببة البواِببل مببع النبباس والبعبباطي معهببم ،مببع انببه (( َما ِن ا ْعتَا َد َل يَا ْوَماااهُ َا ُها َاو َم ْغبُااو ٌن َوَما ْان
ِ
اال َِاا رِزم ِمان ِ
ِ
ِ ِ ِ
َكانَ ِ
َت َرتِ ِاو
ت الدنْايَا ِههتَوُ ا َْتَ هد ْ
ت َح ْس َرتُوُ ع ْنا َد َراِ َهاا َوَم ْان َكاا َن غَا ُدهُ ََا هر يَا ْوَم ْياو َا ُه َاو َْ ُار ٌ
وم َوَم ْان َلْ يُابَ ِ ُ َ ْ
ك ومن َل ياتاعاى ِد النها ْق ِ
ِ
ِِ
ب َعلَْي ِاو ا ْذلََاوى َوَم ْان َكاا َن ِيف نَا ْق ٍ
ت َت ْيا ٌار
إِذَا َسلِ ََ ْ
اص َاال ََْ ْو ُ
ت لَوُ ُدنْايَاهُ َا ُه َو َىال ٌ َ َ ْ ْ َ َ َ َ
َ
ص م ْن نَا ْفسو غَلَ َ
()1
َ ومان َكاا َن ِ
ِ
ِ
َت ُار يَا ْوَم ْي ِاو ََا هر ُِهَا َا ُه َاو
لَوُ)) و(( َم ِن ْ
استَا َوى يَا ْوَماهُ َا ُه َو َمغْبُو ٌن َوَم ْن َكا َن َت ُر يَا ْوَم ْياو َت ْيا َر ُِهَاا َا ُه َاو َمغْبُاو ٌ َ َ ْ
ان ومن َكا َن إِ ََل النا ْقص ِ
الزَي َدةَ ِيف نَا ْف ِس ِو َا ُهو إِ ََل النا ْق ِ
ت َت ْيا ٌر لَوُ ِم َن ا ْحلَيَاةِ))(.)2
ان َال ََْ ْو ُ
َ
َ
ص ََ ْ
َمل ُْعو ٌن َوَم ْن َلْ يَا َر َِّ
َ
ِ ()3
فالالزم االهبمام لنبمير يف كل هاني احلكول ،وقد ورد ((الَْ ْؤِمن َكيِ ِ
استَبِ ُقوا
س َط ٌن َحُّ ٌر)) وقال نعاّ من قبل ( َ ْ
ُ ُ ّ ٌ
()4
َاوات و ْاألَرض أ ِ
ُع هد ْ ِ
اخلَ ْري ِ
هقني)( )5وورد ((إِ همنَاا الادنْايَا
ْ
ض َها ال ه
ات )...و( َوسا ِر ُعوا إَِل َم ْغ ِف َرةٍ ِم ْن َربِّ ُك ْ َو َجن ٍهة َع ْر ُ
َْت َ
س ُ َ ْ ُ
ت لل ُ
()6
اف ِ َيهاا َِا ْاوٌم َو َت ِس َار َ َت ُارو َن))( )7واألمبل ابهلل نعباّ كببًن والبوسبل
وىاا َوَال تَا ْع َُ ُر َ
َِا ْنطََرةٌ َا ْعبُا ُر َ
وىاا)) و((الادنْايَا ُساو ٌق َربِ َ
فعال ملا ي ا .
بسادات ال ون والورا عليهم السالم مفباح النجاح يف الدنيا والفالح يف اآلخرة ،انه مسيع الدعا ّ
وصلى هللا على دمحم وَلو الطاىرين

قال رسول هللا ِلى هللا عليه واله وسلمَ (( :ال يا ْؤِمن عب ٌد ح هَّت أَ ُكو َن أَح ه ِ ِ
ِِ ِ
ب إِل َْي ِو ِم ْن أ َْىلِ ِو َو
َح ه
ب إِل َْيو م ْن نَا ْفسو َو أ َْىلي أ َ
َ
ُ ُ َْ َ
ِع ْتارِِت أَح ه ِ ِ ِ ِِ
ب إِل َْي ِو ِم ْن ذَاتِِو)) (األمايل للصدوق.)334 :
َح ه
ب إِل َْيو م ْن ع ْتا َرتو َو َذ ِاِت أ َ
َ َ
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