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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلٌن ،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
()075

ج -التعاون إعانة وزايدة
ااونووا َع َا
وقد أجبنا يف (فقه التعاون على الرب والتقوى) عن إشكاال ان التعكاون كًن انعافكة فكال يكدل قولكه عكا ( َوال تَع َ
اْل إِْث والإع إد ِ
وان) على حرمة انعافة على العدوان لو جترد عن إعافة مقابله حبيث يصدق (التعاون) ،بك (ان التعاون هو انعافة
إِ َ و
وزايدة فوجوبككه متنككمن يف وجوبككهأ فلككو أعككان ه ك ا ذاك وأعككان ذاك ه ك ا ،تككان عككاووً ،فككعذا وجككت التعككاون وجب ك انعافككة ال
ابألولوية ليناقش فيها بل حبست ادلتفاهم العريف من الاالم)()1أ
هل ذلك قياس؟ مناقشات وردود

ال يقال ذلك من نقيح ادلناط الظين والقياس الباطل؟
إذ يقككال افككه لككين مككن نقككيح ادلنككاط بككل هككو مككن نككمينه ،والفككرق ان نقككيح ادلنككاط يعككين وجككود موضككوع وقككد ص كت عليككه
احلاككم ،ووجككود موضككوع آخككر يكراد سكرية حاككم ادلوضككوع األول إليككه بككدعوى تجككه منككاط احلاككم األول ووجككود يف ال ككا  ،امككا
ادلقام فلين من ذلكك يف شكيإ إذ (انعافكة) ليسك موضكوعاً آخكر يكراد سكرية حاكم التعكاون إليهكا ،بكل هكي مكن ضكمن التعكاون
أي هكي أحكد رتنيككه ومكدلول عليهككا ابلداللكة التنككمنية فكان التعككاون عبكارة عكن إعافككة هك ا لك اك مقابكل إعافككة ذاك ذلك ا ،فالتعككاون
تل وجزإ ،على جزئيكه أو رتنيكه فوجكوب تكل منهمكا
ّ
متقوم هبما ومها رتنا وليسا موضوعاً آخر ،فوجوب التعاون منبسط ،تال ّ
(انعافكة ،وانعافكة ادلقابلكة) عكٌن وجكوب الاكل ،وانعافكة تموضكوع هكو التعكاون تموضكوع أي جكزؤ ولكين أجنبيكاً عنكه فهكو مكن
أفواع تليات ابب ايسا وجيأ

الفرق بني اجلزء بشرط ال وال بشرط

ولان ه ا اجلكواب كًن ؛م إذ ال خيرجكه ذلكك عكن القيكاس إذ ان انعافكة وإن تافك جكزإً لانهكا كًن الاكل بوجكه إذ الاكل
هو اجلزإ بجرط شيإ وهو ًن اجلزإ مبا هو هو ،وقد اون للهيئة االجتماعية مدخلية يف احلام فتسرية حام الال مبا لكه مكن
اذليئة االجتماعية إ اجلزإ ال بلحاظ اذليئة ،قياس رديإأ
رد ابلفرق بٌن اجلزإ بجرط ال واجلزإ ال بجرط فان اجلزإ بجرط ال مغاير للال إذ الال عبارة عن األجكزاإ بجكرط
وميان ّ
شيإ أي تل جزإ بجرط ضميمة اآلخر إليه ،اما اجلزإ ال بجرط فافه لين مغايراً للال إذ الالبجرط جيتمع مكع ألكه شكرط بكل
هو عينه فحامه حامه ،فتأمل()2أ
وقككد أتملنككا اجل كواب السككابه بوجككه آخككر هككو (ال ابألولويككة لينككاقش فيهككا بككل حبسككت ادلتفككاهم العككريف مككن الاككالم ،وذلككك
( )1السيد مر نى الجًنازي ،فقه التعاون على الرب والتقوى ،دار العلوم للتحقيه والطباعة والنجر – بًنوت1431 ،هك ،ص445أ
( )2سيأيت داً إبذن هللا عا أ
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توجكوب التنككاهي عككن ادلناككر ادلك موم رتككه بقولككه عككا

ااه إو َن َعا إاك ومن َ ا ُر هَا َعَوااو و)( )2()1وتوجككوب التواصككي ابحلككه
(كااانووا ال ََاتَنا َ
ن

والتواصي ابلصرب ،بل االستدالل يتم حىت على القكول ابسكتحباب التواصكي فتكدبر إمكا نلغكاإ اخلصوصكية ،أو لفهكم العكر
إعافة ذاك للمعٌن له ،مل ؤخ قيداً ،تما يفهم أن هني ذاك ه ا أيناً ،أو وصية ذاك ه ا أيناً ،مل ؤخ قيداًأ
ينحل قولكه ( عكاوفوا) إ (لكيعن) هك ا
وبعبارة أخرى ان ادلقصود هو احنالل ( عاوفوا) إ أوامر عديدة بنحو الالبجرط ،إذ ّ
ذاك و(لكيعن) ذاك ه ك ا وهاك ا ،فهنككا مطلككوابن أو أت ككر وقككد علككه هبمككا أمكران أو أت ككر ،وقككد أوج كزا أو أوجككزت تلهككا يف تلمككة
واح ككدة ،فام ككا يفه ككم الع ككر م ككن ( رااك كوا) و( واص ككلوا) و( ج ككاوروا) و( ك كزاوروا) مطلوبي ككة ت ككل م ككن أن ي ككرحم هك ك ا ذاك وي ككزور
()3
وابلعان لان ال (بجرط شيإ) بل (ال بجرط) ،فا لك ( عاوفوا)أ )
وسيأيت التأمل يف تفاية دعوى الالبجرطية لاللتزام بوحدة احلام ،ومع قطع النظكر عكن ذلكك فكان اجلكواب أعكال مرجعكه إ
فهم العر من ( عاوفوا) معىن أعم من (أعينوا) – فهو رجوع للوجه السابه لان بعبارة أخرى
واحلاصكل ان العكر يفهكم مكن ( عكاوفوا) األعكم مكن (أعينكوا) ولك ا لكو قكال ( عكاوفوا علكى الكرب والتقكوى) فكافطله العبكد فأعكان
صديقه على بناإ ادلسجد م الً فقيل له دلاذا عينه؟ فأجاب أمل يقل ادلو ( عاوفوا على الرب والتقكوى)؟ فكان العكر ال خيطّئكه بكل
يرون فهمه صكحيحاً أي فهكم مشكول عكاوفوا ألعينكوا ،وتك لك حكال كزاوروا ولك ا عنكدما يسكمع النكاس ذلكك جيكدون مكن الواجكت
على ادلاله أو العبد أو ادلوظه (أو ادلستحت ،حست ادلستفاد من صيغة األمكر أو قرائنكه) ان يكزور صكاحبه مكن كًن ان يكرى
وقه صدق امت اله عن ان يقابله صكاحبه ابلكزايرة ،وتك لك حكال مكا سكبه مكن األم لكة تكك(ال اسكدوا ،ال كدابروا ،وال قكاطعوا)
و ًنهاأ
د -قرائك أخرى دالة عَ الوحدة

وميان التمسك بقرائن أخرى يسكتدل هبكا علكى وحكدة التعكاون مكع انعافكة أو فقكل أعميتكه منهكا ،وهكي قكرائن ثكالث ذتروهكا
يف فقه التعاون
(أ -إما فظراً لقرينية ادلادة بنفسها ،أي خصوص مادة (التعاون) و(انعافة) ،ومرجعه إ أقوائية ظهور ادلكادة يف األعكم ،مكن
ظهكور اذليئكة يف األخكو) و وضكيحه افكه جكرى بكٌن األعكالم حبككث يف ان ادلكادة قكد ياكون ذلكا ظهكور وياكون للهيئكة ظهكور آخككر،
فككعذا عارض كا فككادلرجع أقككوى الظهككورين وإال سككاقطا ،وادلككدعى ان ادلقككام مككن ه ك ا القبيككل وافككه وإن تككان ظككاهر هيئككة فاعككل هككو
مجارتة االثنٌن يف مبدأ االشتقاق فافه ال يجمل صدور الفعل من أحدمها واقعاً علكى اآلخكر ،لاكن مكادة التعكاون وهكي (العكون)
ظاهرة يف إعافة ه ا ل اك فتعمم مفاد اذليئةأ فتأمل
وصَ هللا عَ دمحم وآله الطاهرَك

ف َم َواقِ َع إ
اْلَطَِإ)) ( ه العقول ص)88أ
استَا إقبَ َل وو وجوَ إاآل َر ِاء َع َر َ
قال أمًن ادلؤمنٌن عليه السالم (( َوَم ِك إ
( )1سورة ادلائدة آية 79أ
( )2فتأملأ
( )3السيد مر نى الجًنازي ،فقه التعاون على الرب والتقوى ،دار العلوم للتحقيه والطباعة والنجر – بًنوت1431 ،هك ،ص446أ

