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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
()479

إجياد ال ُـم ِعني على املنكر ،إعانة عليو ،بوجوه ستة:
الثــا  :ان إجياااا ال اامعلني علااى املن اار ،وإجياااا عاعلااه ،دي اان عاادع إعاملااة علااى املن اار وإن ماملااى ا عاملااة ،ممااا

ااى،

تاخخرة رببااةن عان وفااوا عاعاا( املن ار وو عينااه لاو أوفااد الاامعنيع وللاري يفل(ااا رفا ال اام يف وأَعاملااهع عاملاه إن أريااد يفااه
أعامله مبا هو وفوا ععالن َوَرَا ا ش ال ابن إجياا عاع( املن ر ال يعد إعاملة على املن ر يف( إجيااان لفاعله وومذا حال إجيااا
الاامعلنيع ول اان دي اان ان ياراا ابملعااان حلاا تعلَّا و فعااول آخاار أو أ ااور أخاارو وهاي سااتة ،يفع ااها نبااول با ن ويفع ااها
رعوض ب ن ويفع ها ناقش عيه يفناء ويفع ها ال ،والوفوع هي:
اإلعانة منسوبة للماىية يف ظرف تقررىا

أوالً :ان ا عاملة بصدق نسويفةن للماهية يف ظار بنررهاا ،يفنااءن علاى ان قاا بنارران ومباوطن ا قطا النظار عان وفواهاا،
وقااد بساامى لاادو يفع ااهم ابألعيااان النايفتااة ،ععلااى با اان ينااول يفااذلري وإن منااا ال ملنبلااهو1ع ،عا ن ا عاملااة ةااااقة جياااا
الامعلني أو عاع( املن ر ألن وفواع حااث ا ا املاهية عنايفتة ن قب( ،عينال أعان زيد عمروان وابلتنامح والتناس( إل أوفادع
ابلتناس(ع يفل(ا

اهيته املتنررة ن قب(.

اإلعانة منسوبة لوجوده يف عوامل سابقة

اثنياً :ان ا عاملة ةااقة يفل(ا وفواعو2ع يف عوامل ساايفنة عاان وفاواع يف هاذا العاامل حاااث ابلتناسا( ،والاامعلني وفاد

له عيه عبل(اظاه ال بصادق ا عاملاة ،ل ان حيال ان لاه وفاواات ساايفنة يف عاوامل ساايفنة ،معاامل األرواح وعاامل الظاالل وعاامل
األةالب عاألفنة ،عيصادق علاى إجياااع يف هاذا العاام املاه أعاان اا هاو وفاوا يف عاامل ساايف علاى وفاواع يف هاذا العاامل؛
عامله لوال بناسله مل يوفد ظاهران.
ك ه هِ
ِ
ويوض(ه أمنر ا ورا يف زايرة الصدينة الزهراء وعليها السالمع ن :ووَي ُمُْتاحناةُ ْامتاحنا ِ
ـأ أا ْ
ا
ا ا
اَّللُ الـِي اخلا اقـك َاـْب ا
ـك صــابِرًععو3ع عااان املاراا املااه بعاااا أ ت(نهااا يف عاوامل ساايفنة قباا( ان ل
ِ ِ
ِ
ِ
يوفاادها يف هااذا العااامل،
اَيْلُاقــك َاـ او اج ـ ا ك ل امــا ْامتا احناـ ا ا
و4ع
وغا للااري منا ان ممااا هااو ةاريح يف ان لنااا وفااواات أخاارو ساايفنة علااى هااذا الوفااوا مااالرواايت الدالااة علااى عااامل األملاوار
واألرواح والظالل واألةالب.
و1ع أوض(ناع يف متاب وملند الفلسفةع.
و2ع الامعان.
و3ع الشيخ الطوسي ،التهذيب ،اار ال تب ا سال ية – طهران ،ج 6ص.9
ِ ِ ِِ
و4ع ولو لبعض املخلوقات مخشرعها طران :وو اخلا اق ُك ُم ه
نيعع و ن ال حي رع الفنيه :الزايرة اجلا عة ،ج 2ص613ع.
اَّللُ أانْـ اواراً َا اج اعلا ُك ْم بِ اع ْرشو ُُْم َ ا
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اإلعانة بلحاظ الوجود الِىين أو الفرضي أو حال التلبس

يوفد خارفان.
اثلثاً :أو ينال اهنا ةااقة يفل(ا وفواها الذهين أي يفل(ا وفوا املعان لهنان وإن مل َ
رابعاً :أو ينال يفصدقها يفل(ا وفواها التنديري الفرضي.

خامسـاً :أو ينااال يفصاادقها يفل(ااا حااال التلااب يف املسااتنب( واملااه وإن مل ي اان إسااناا ا عاملااة يفل(ااا احلااال ةاا(ي(ان
ألمله ن السالبة ابملتفاء املوضوع ل نه ة(يح يفل(ا حال التلب املستنبلي.
أو بلحاظ نسبتها إىل إبليس

سادسـاً :أو ينااال يفصاادقها نساويفة للشاايطان الاارفيم عاملااه إلا اوفااد عاعاا( املن اار وأو الاامعلني لااهع عنااد أعااان الشاايطان

على املن ر.

النائيين :مسري احلاج ُمقق ملوضوع اإلعانة َليس إبعانة على اإلمث

وال خيفى التخ ( يف عظم الوفوع السايفنة ،ا ا مبوطن وا ا إمباطن عتخ ( وبديفر.

تتمــة :ساابنى وفااوع سااتة لل اواب عاان ا ش ا ال ابن النااول زر ااة ا عاملااة يسااتلزم النااول زر ااة س ا احلاااج و ااارة

التافر وزراعة الزارع وغ للري.
ومل ااي  :ان املا زا النااائيين واحملنا االياارواب لهبااا إا وفااه آخاار وهااو الساايف حسااب بربيبناااع وان سا احلاااج و ااارة
التافر حمن ملوضوع ا عاملة علي يفنفسه إعاملة.
وبوضااي(ه :املااه إلا طفاار ع اريفح حن ا ال اريفح الااذي هااو املوضااوع ألخااذ احلااامم ال اريبة نااه إل يفاادون ال اريفح ي ااون اان
الساالبة ابملتفاااء املوضااوع عليسااى الت ااارة إعاملااة يفاا( هااي حمننااة للاريفح الااذي هااو إعاملااة ،يفاا( اععااه لااه إعاملااة ،ومااذا إلا ساااعر
لل(ج عطلب نه احلامم املال عفتح له الصندوق عهذا إعاملة ا ا املس عموضوع سايف .
املناَشة :املالك الص ق العريف ،وَ تص ق إبجياد املوضوع
وعيااه :ان املااالص الصاادق العااريف ل عاملااة ،اون حنا املوضااوع وعد ااه ،والاادلي( :املااه قااد بصاادق ا عاملااة وإن مل يت(نا
املوضوع وللري مما لو ان شعب الدولة املعااية قرروا ان يتناام(وا يف نارة لي نار أوالاهام عي اووا عين اموا لل ايش عيانازو
عامله يصدق عليهم اهنم إعاملوا فيش العدو يفتوليدهم األيفناء يف نرة ،اهنم إمنا أوفدوا الامعلني ال غ .
نااال آخاار :لااو ان احل و ااة اجلااائرة قااررت هامجااة يفلااد إسااال ي ول اان عاقهااا عااوز املااال ومااان أحااد الت ااار إلا املشااان(
ابلت ارة واستنمار أ واله عامله يريفح رزان مب ان ع لا أخذ احلامم نه ال ريبة مان قااران على إاثرة احلرب ،عامله حيرم على هذا
التافر الت ارة يفال شري ،وقد ا تن ال ن ن الت ار يف ز ن ةدام ن الت ارة ألشباع هذع العلة .عتخ (.
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

سِ
قال ا ام اقااي عليه السالم :وومن ر ِ
اخطُو ا اعلاْي ِوعع
ض اي اع ْن ناـ ْف ِس ِو اكثُـ ار ال ه
اْ ا
وأعالم الدين :ص311ع.

