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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔٚٚ) 

 اجرالنقض على حرمة اإلعانة على اإلمث مبسري احلج وجتارة الت
مث انه قد ينقض على مدعاان من وجوب اإلعانة علىى الواجبىات وسىواس اسىاناإاً إة آيىة الاعىاون وانىه واإلعانىة عر ىاً 

 ىىّن  أمىىر واحىىد، أم للىى  سلىىحلا  سىى  احلىىاج املسىىالحلم ألخىىى اكىىائر احلىىانم علىىى موىىة واملدينىىة مىىنهم املوىىو  واكمىىر  
رام نىىىان حرامىىىاً آخىىىر،  مسىىى  احلىىىاج إعانىىىة علىىىى املنوىىىر لونىىىه ال  ىىىحل يف مىىىنهم حىىىرام نمىىىا انىىىه إسا  ىىىر ه يف احلىىى أْخىىىى    
 ىىان أو  ىىن   ىىنعًة  انىىه إسا ر ىى  أو  ر  وغ هىىا و راعىىة الىىحلار  و ىىناعة الصىىان  اجىىارة الاىىاجر  ىى  ، نمىىا يىىنقض  جىىوا  

و الىىدنان أو غىى  اكىىائر ذخىىى منىىه البىىريبة  ىى  ويف نلىى  مىىن الىىدول ذخىىىون البىىريبة حىىئ علىىى  يىى  البيىى  أو  ىىرائه أ
  .ليعلمه مخراً  انه حرام إون  حلا ه  مخراً وال  يع   هسلحل، ونىلحل حال  ي  العنب ممن يعمل

 األجوبة:
 وقد أجاب األعالم عن سلحل  وجو :

 اإلعانة على اإلمث حمرمة تليس -ٔ
ملنوىىر ليسىى   رمىىة مىىا سهىىب إليىىه ملىى  السىىيد اكىىوئي مىىن إنوىىار املبىىة، والقىىول ابن اإلعانىىة علىىى االوجههو األول: 
 . هي على األ   ومنها هى  املوارإ

 مقّوم اإلعانة القصد، وليس احلاج والتاجر قاصداً  -ٕ
م اإلعانىة القصىد إة الفعى  صصو ىه، وال يقصىد احلىاج مىن ان مقىو   قد  سىر  ما سهب إليه الشيخ الوجو الثاين: 
ل وإن علىىىم وقوعىىه قهىىراً  ىىان العلىىم أعىىم مىىن القصىىد، قىىىال لحىىأ أو رار ىىه إعانىىة الظىىاه وإعطائىىه املىىالأو الاىىاجر  سىىفر  

ووقىىىد يساشىىىو  يف  ىىىدب اإلعانىىىة  ىىى  لنىىى  حيىىى  ه يقىىى  القصىىىد إة وقىىىو  الفعىىى  مىىىن املعىىىان  نىىىاًس علىىىى أن   :الشىىىيخ
قىىىال اقق ىىىب األرإ يلىىىي يف آ ت و و: و ا1واإلعانىىىة هىىىي  عىىى   عىىىض مقىىىد مات  عىىى  اللىىى   قصىىىد حصىىىوله منىىىه ال مطلقىىىاًا

ىىا أحوامىىه  يف الوىىالم علىىى ا يىىة: الظىىاهر أن  املىىراإ اإلعانىىة علىىى املعا ىىي مىى  القصىىد أو علىىى الوجىىه الىىىي يصىىدب أ  
هىا أو يطلىىب القلىم لواا ىىة  لىم  يعطيىىه إ   ،  إعانىة ملى  أن يطلىىب الظىاه العصىىا مىن  ىىلو لبىرب مظلىوم  يعطيىىه إ  
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يا جىر لاحصىي  غرضىه أن ىه معىاون للظىاه العا ىر يف أخىى وحنو سلحل مم ا يعد  معونة عر اً،  ال  صدب على الااجر الىي 
 ىىال يعلىم  ىىدقها علىىى  يى  العنىىب مم ىىن  ،العشىور وال علىىى احلىاج  الىىىي يهخىىى منىه املىىال  لمىىاً وغى  سلىىحل مم ىا ال  صىىى

ال خيفىى، يعمله مخراً أو اكشب مم ن يعمله  نماً، ولىا ورإ يف الروا ت الصحيحة جوا   وعليه األنلر وحنىو سلىحل مم ىا 
 .ا1واناهى نالمه ر   مقامها

 .ا1وواملقيا ،  يما نرى، لصدب اإلعانة العرف،  لو قصد وه ير  العرف إعانٌة ه  رم
 ليس املسري والتجارة، عرفاً إعانة -ٖ

ان يقىىال ان ملىى  مسىى  احلىىاج ورىىارة الاىىاجر، لىىي  إعانىىة عر ىىاً، وإن  ىىدب  رضىىاً ابحلمىى  الشىىائ  الوجههو الثالههث: 
لىىا  اىاج إة جىواب آخىر  – ا3و يما نرى –، واما  ي  العنب ممن يعمله  انه يصدب عليه عر اً اإلعانة على اإلمث إقةً 

 .اووهو اكام  مما ذيت إضا ة للرا   أو اللاين أو غ مها على املباين
 حليتهما نظراً للتزاحم املالكي -ٗ

ومقا ى  الاىحلاحم االمالىاوا وانىه وإن نانى  املعاونىة علىى الواقى  وهىو ان يقال انه من الاحلاحم املالنىي الوجو الرابع: 
اخىىاالل نظىىام املعىىاط وسىىقوط احلىىأ عىىن  ا4والسىىالحلامهأملىىال رىىارة الاىىاجر ومسىى  احلىىاج،  ولونهىىا ه مىىرم يفاإلمث  رمىة 

االل أهىم حفظ نظام املعايش مىن االخى، وسلحل ألن من  اه حانم ذخى املوو  –عاإة  –الوجوب لعدم خلو  من 
مىىن هىىىا القىىدر مىىن املعونىىة لىىىا جىىا ت الاجىىارة ووجبىى  نفائيىىاً وإن  ىىدب عليهىىا  رضىىاً عنىىوان املعونىىة، نمىىا انىىه يقطىى  

والسىىبب أقوائيىىة مالنىىه،  عىىدم سىىقوط  ريبىىة احلىىأ علىىى اماىىداإ األ مىىان نلهىىا أو غالبهىىا، ألجىى  أخىىى احلىىانم املوىىو  
 .لدى الشار ، من مال  حرمة إ   املوو  للجائر

 امالنصراف أدلة حرمة اإلعانة، عنه -٘
ان أإلىة حرمىىة اإلعانىة علىى املنوىىر منصىر ة عىىن ملى  مسى  احلىىاج ورىارة الاىىاجر، أو هىي  ص صىىة الوجهو ااههامس: 

 لالر وا  القطعي املاشرعي وللس ة القطعية لوا ة املاشرعة. ؛ام ال  شمله
 لو مخراً الرواايت اااصة اجملوزة ملثل بيع العنب ممن يعم -ٙ

ان الىىروا ت اكا ىىة الىىوارإة يف ملىى   يىى  العنىىب ممىىن يعملىىه مخىىراً هىىي الىى  أوجبىى  القىىول  وا هىىا الوجههو السههادس: 
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  هي اسالناس من عموم حرمة اإلعانة.
ونىا  يى  اكشىب  قصىد أن يعملىه   رم  ي  العنب مم ن يعمله مخراً  قصد أن يعمله، :املسألة الثالثةقال الشيخ: و

 وال إ وال وال خالف يف سلحل. ،ألن   يه إعانًة على اإلمث و العدوان أو  ليباً  نماً 
كتبهت إ  أ  وومنها: خرب ا ن أ سينىة، قىال: ، أم ا لو ه يقصد سلحل  األنلر على عدم الاحرمي لألخبار املسافيبة

رًا  فَهَقهاَل َأْسَأُلُو َعْن رَُجٍل َلُو َكْرٌم َأيَِبيُع اْلِعَنَب  عليو السالمعبد اّلّل  ََ عليهو َوالتَّْمَر ممَّْن يَهْعَلُم َأنَُّو ََيَْعُلُو مَخْراً َأْو مَسه
ْيِعوِ السالم ِن الَِّذي َيَِلُّ ُشْربُُو َأْو َأْكُلُو َفاَل َبََْس بِبهَ َا ََبَعُو َحاَلاًل ِف اإْلَِبَّ    ا1واا: ِإَّنَّ

ََا َحْهُن نَِبيهُع َرْهَرَم ممَّهْن  مثَّ قَهالَ : -إة أن قىال عليىه السىالمسأل رجى  أاب عبىد ا   ووورواية أيب ن ْهم  ، قال:  ُىهَو 
ُعُو مَخْراً   .ا3وإة غ  سلحل مم ا هو إو ما يف الظهورا ا1واانَهْعَلُم َأنَُّو َيْصنهَ

علىى    قد يقال ابن حرمة اإلعانة على اإلمث نان  من الوضوح والبداهة حبي  ان ملى   ىاحب الىر   ه يفى   
ويف الر  ،  عىد سنىر األخبىار السىا قة الدال ىة طبب الروا ت الصر ة اجملو ة لبي  العنب ممن يعمله مخراً، قال الشيخ: و

ىىىا نىىىان  عبىىىها  ىىىر اً، لوىىىن يف  علىىىى اكىىىوا ، قىىىال: وهىىىى  النصىىىوص وإن نلىىىرت وا ىىىاهرت و  هىىىرت إاللاهىىىا،  ىىى  ر  
والظىىاهر، أن  مىىراإ  ابأل  ىىول قاعىىدة حرمىىة اإلعانىىة   ىىوال، اناهىىى.مقا لاهىىا لأل  ىىول والنصىىوص املعابىىدة ابلعقىىول إ

 .ا4وعلى اإلمث، و من العقول حوم العق   وجوب الاو    إة إ   املنور مهما أمونا
الاىىحلاحم  الىىىي يىىىعن  ىىه العقىى  أيبىىاً، هىىو والوجىىه ،نىىرى  قىىدم الىىروا ت  ىىال إ ىىوالإس وحنىىن وإن ه نوا قىىه الىىرأي 

موضىى  الشىىاهد  داهىىة احلوىىم حبرمىىة اإلعانىىة علىىى اإلمث لىىدى  قيىىه مللىىه حىىئ اعاىىرب العمىى  علىىى  املالنىىي و ىىبهه، لوىىن
 طبب النصوص الول ة الظاهرة الداللة على اكوا ، مشواًل.
 التفصيل بني ما احصرت فائدتو ِف احلرام وغريه

:  ىىني مىىا   ىىروط احلىىرام املعىىان عليىىهفصىىي  يفابلافصىىي  نقلىىه الشىىيخ أيبىىاً  قىىال: ومث  إن ىىه لوىىن الا قىىوالً هنىىا  مث ان 
ينحصىر  ائد ىىه ومنفعاىىه عر ىاً يف املشىىروط اقىىر م نحصىول العصىىا يف يىىد الظىىاه املسىاع  ،ىىا مىىن غى   لبىىرب أحىىد،  ىىّن  

 ملوه لالنافا  هبا يف هىا الحلمان ينحصر  ائد ه عر اً يف البرب ونىا من اساعار نأساً ليشرب اكمر  يه.
ىىار للعنىىب،  ىىّن  منفعىىة الامليىىحل و ائد ىىه غىى  منحصىىرة عر ىىاً يف اكمىىر حىىئ  و ىىني مىىا ه يوىىن نىىى لحل، نامليىىحل اكم 
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 عند اكم ار  يعد  األو ل عر اً إعانة على املشروط اقر م، صالف اللاين.
ولعىى   مىىن جعىى   يىى  السىىالح مىىن أعىىداس الىىدين حىىال قيىىام احلىىرب مىىن املسىىاعدة علىىى اقىىر م وجىىو    يىى  العنىىب مم ىىن 

واملقيا  لدينا نما سبب  دب اإلعانة عر ىاً،  لىو  ا1وعمله مخراً نالفاضلني يف الشرائ  والاىنرة وغ مها نظر إة سلحلاي
 ه  نحصر الفائدة و دق  اإلعانة على اإلمث، حرم .

عىدم ولعله ذيت من ا سنر وجىو  أجو ىة أخىرى عىن وجىه ، مة مل  مس  احلاج ورارة الااجر هى  وجو  ساة لعدم حر 
 رغم القول حبرمة اإلعانة على اإلمث. ورارة الااجر مرمي مس  احلاج

 ااوئي: ال َيرم إَياد فاعل اإلعانة، وإال حلرم التناكح والتناسل
وعليىه  ااىاإ موضىو  االعانىة ناوليىد املعىني مىلال خىىارج يف مصىباح الفقاهىة قىال: و قىد  سىر   مث ان السىيد اكىوئي
لانىىان  والاناسىى ، للعلىىم العىىاإي  ن يف نسىى  االنسىىان يف نظىىام الوجىىوإ مىىن ير وىىب املعا ىىي عىىن حىىدوإها وإال حلىىرم ا

و صدر منىه القبىائ . وأمىا مسى  احلىاج وماىاجرة الاىاجر مى  العلىم  خىى املوىو  والومىار  وهوىىا عىدم الىاحفظ علىى 
 ا1وا...املال م  العلم حبصول السرقة  ولها إاخ  يف عنوان االعانة

 مناقشات
 ل: قد يورإ عليه  وجو :أقو 

 ا لوجوه أخرىمال تالزم، وعدم حرمته
 قىد يقىال  وىون اإلعانىة علىى اإلمث  رمىة ووابن  :األول: ان اسادالله  ىووإال حلرم الانان ...ا غى  مم إس ال  ىال م

 وسلحل لوجو : ؛إااإ موضو  اإلعانة، إعانة ولي  خارجًا عن حدوإهاا وم  سلحل يقال  وا  الانان 
 اروج األطراف عن حمل االبتالء -أ

منهىىا: ان عىىدم حرمىىة الانىىان  كىىروج أطىىراف العلىىم اإلمجىىاو عىىن ا ىىاالس املولىىا،  انىىه وإن علىىم إمجىىااًل ان يف نسىى  
البشر من يعصي، لون ن  مولىا  انىه حىني إراإة اكمىا   ى  حىني الىحلواج ال يعلىم ابن مىن يولىد منىه سىيوون عا ىياً 

  وهم خارج    ا االئه. ،يولد من سائر البشرسمن يولد منه عا ياً أو من ن سيوو اما  :   يعلم انه
 ومنها وجو  أخرى ساأيت إبسن هللا  عاة.

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

                                                             

 .141املصدر نفسه: ص ا1و
 .111-111ص 1قم، ج –ابة الداوري السيد أ و القاسم اكوئي، مصباح الفقاهة، النا ر: مو ا1و



 (ٚٓٓٔه)ٓٗٗٔ /مجادى اآلخر  ٕٔاالثنني  ................................................. (التزاحم)االصول: مباحث 

5 

 

اَيَر َوَتزِيُد ِف اأْلَْعَماِر َوِإْن كَ وو : لى هللا عليه واله وسلمرسول هللا  قال َر ِصَلُة الرَِّحِم تَهْعُمُر الدِّ اَن َأْىُلَها َغيهْ
  ااَأْخَيارٍ 

 ا.481األماو للطوسي: صو


