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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔ8ٓ) 

 فعل ما يؤدي إىل دفع املنكر، واجب
فانررو قررد يابررال ابن فعرري إررا يرروعج إ  عفعررو وا رر ، لاونررو إابدإررة لررو،  (1)علررى ان عفررن ادلناررر وا رر فرررآ آخرررا ه انررو  نررا  

وقررد يسررعدل علررى  لررت حرررام،  (2)كمررا ان كرررك إررا يرروعج إ  الرردك )كرررك الرردفن(وكرركلت كرررك إررا يرروعج إليررو )إ  عفعررو( وا رر ،  
، عليررو السررالمالابرررم إررن ا نررة احلإررام احلسررني  غصرر اجلررا  ابلو رردان وابنررو إررن ادلسررعابالت العابليررةث أال كرررك إرر ال  ان كرررك  لررت 

مل أغصرربو غصرربو غرريج فدكرري ال يرروعج إ  كرررك اليصرر  فلرري  كركرري  إنوا رر  وإن فعلررو حرررام وانررو ال يصرري لررو الععليرري ابنرر  
  وا  !

 ولكن ما حكم بيع العنب ممن يعملو مخرًا؟
لعن  إ ال  دلن يعلم انرو يصرنعو اررا  فابرد اسرعدل الربع   وقد طرح الفابها  ىكه الاربك الالية مبناسبة البحث عن حام  ين ا

 (4)(...و يشرهد ذلركا (3))على حرإة  ين العن  يف ادلسألة  عد عموم النهي عن احلعانة أبعلّة النهي عن ادلنارر(كاحملابق االرع يلي 
 دكري ادلنارر ال ينردفن  إال انرووا برا   قلنا  اونوإن و وابنو  ،عفن ادلنار لي   وا   وانوقد أ ازه البع  لعوسط الفاعي ادلخعار 

للررواتت اخلاةرة الروارعة  كمرا سربق(  –)ال ليعملو اررا   ارا   و ، واحلق  واز  ين العن  دلن يعلم انو يعملفلي  الدك  وا   يعو 
 .وشر و ختميه ر وىوادلنا ال ألن عفن ادلنار لي   وا   أو انو وإن و   ولان عدإو )عدم  يعو( لي  ِعّلة لعدم ،يف ادلسألة

 بيعو العنب واجب إذا مل تتحقق املعصية، بذلك تفصيل الشيخ: ترك
)نعررم، ناررن االسررعدالل علررى حرإررة  يررن الشرري  يّررن يعلررم أنّررو يصرررف ادلبيررن يف احلرررام، أبّن عفررن ادلناررر كرفعررو الشرري ا  وقررال

إّن االسعدالل ادلككور إّّنا حيسن إن علم البائن أبنّو لو مل يبعرو  فّصي  ابولوا )هّ  انو ه (5)وا  ، و ال يعّم إاّل  دك البين، فيج (
مل حيصرري ادلعصرريةث ألنّررو حيندرركل قرراعر علررى الرررعآ، أّإررا لررو مل يعلررم  لررت، أو علررم أبنّررو حيصرري إنررو ادلعصررية  فعرري اليرري، فررال يعحاّبررق 

 .(6)االركداآ  دك البين، كمن يعلم عدم االنعها   نهيو عن ادلنار(
ة أخررركا ان إابدإررة احلرررام حرررام إ ا كانررح إابدإررة إنحصرررة عون إررا لررو كرران ذلررا  ررديي وكرران اليرري يرروفر  لررت البررديي و عبررار 

 للعاةي أو لعحابق ادلعصية.
ىو العجررج ولرو قيري ترإعرو فالعابو رة عليرو  فإّنا عبارة أعقا ان ادلابدإة ادلوةلة زلرإة عون ادلابدإة غي ادلوةلة وإن كان شي  

الرد ال ينرع  العنر  خل، فإ ا كان كررك زيرد لبيرن العنر  خلالرد إابرارم  أو إلحوقرا   بيرن عمررو لرو )خلالرد( فردك زيرد  يرن ال على الفعي

                                                             

 أعلة اسة على  لت. كر وقد إضى  (1)
 أج كي كرك يوعج إ  فعي ادلنار. (2)
 .51-44ص 8قم،  ج – شرح إرشاع األ ىان، إوسسة النشر احلسالإي احملابق االرع يلي، رلمن الفائدة والربىان يف (3)
 .141ص 1الشي  إركضى االنصارج، كعاب ادلااس ، م / كراث الشي  األعظم، ج (4)
 ادلصدر نفسو. (5)
 .142صادلصدر نفسوا  (6)
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إ  الفرر  انرو كران إابدإرة غري إوةرلة، نعرم لرو كران اجلميرن يعنعرا  عرن  يرن العنر   (1)كركو العخمي وشرب اخلمر فما و و و و رو
قردين للعنر  وارصررت قردرة خالرد علرى العخمري وشررب اخلمرر  شررا  العنر  إرن زيرد و ر  خلالد أو عا زين عرن البيرن لرو أو فا

 على زيد كرك  يعو لو إ  كركو البين لو سب  لعدم وقوآ ادلعصية وإابدإة ذلا فيج .
 إشكال: احلرمة احناللية
حد فال يسوغ ذلكا الشخص )و كوّىم أّن البين حرام على كّي أ ابولو ه أ اب عنو إبشاال ولان أشاي الشي  على  لت 
إدفوآ أبّن  لت يف إا كان زلّرإا  على كّي واحد على سبيي االسعابالل، فال جيوز لواحد  ،فعلو إععكرا  أبنّو لو كركو لفعلو غيه

 إنهم االععكار أبّن ىكا الفعي واقن ال زلالة و لو إن غيج، فال ينفن كركي لو.
 موس ببب لعدمواجلواب: كال بل احلرام أمر واحد فرتك اجمل

عليو، فإ ا علم واحد إن حال الباقي عدم  أّإا إ ا و   على مجاعة شي  واحد كحمي ثابيي إ ال  تيث يراع إنهم اال عماآ
الابيام  و و االّكفاق إعو يف إجياع الفعي كان قياإو  نفسرو  ركلت الفعري ليروا ، فرال جير ، و إرا ررن فيرو إرن ىركا الاببيريث فرإّن عردم 

دك ادلعصية، كما أّن حتاّبق ادلعصية إن إشدج العن  إوقوف على حتاّبق كرك البين إن كّي ابئن، فدك اجملموآ للبين سب  واحد ل
 ين واحد إنهم على البدل شرم لعحاّبابها، فإ ا علم واحد إنهم عدم ا عماآ الباقي إعو يف حتصيي السب  و ادلفررو  أّن قياإرو 

 (2)إنفرعا  ليو سابط و و و(
 ابجملموس والفرق بني تعلق النهي ابجلميع وبني تعلق

فرإ ا كعلرق النهري  االنهي ابجملموآ مبرا ىرو رلمروآ و و ىيدرة ا عماعيرة خاةرة عبارة أخركا قد يععلق النهي ابجلمين وقد يععلق 
ابجلمين كالنهي عن الييبة والاكب والزم وضرب اليعيم.. اخل فان كي غيبة إن أج شخص فهي حرام إسعابي فالعسبي  لرو حررام 

و لرت ن )أو إبراعكرو إسرعابال (   شرخص را رآخر  سرب فرع آخر إن الييبة يعحابق إن شخصوكرك العسبي  لو وا  ، وإن كان 
 .وحامهما حامو الرالل احملرم إ  زلرإات  عدع األفراع و عدع السرقات والييبات فاي لو إابدإعو و وعا  وعدإا  

إرن كران اباب  ابن فرعي ابب العردم ولرو  اجلهرات كي ابب العدم إن   واإا إ ا كعلق النهي ابجملموآ مبا ىو رلموآ فانو إ ا مل يسدّ 
وال حرام ألنو ال سببية حيندكل فان كرك أو فعي سائر األشخاص لي   وا    ،اجملموآ قهرا  ادلعلول وىو يعحابق  فانو ال ألف ابب

لرو خدشرح أبعخ خرد  فابردت  نهرا فخدشرها عمررو، فران  الو و وعا  وعدإا ، كمرا لرو  رى عرن خرد  ىركه العحفرة االثريرة أل ر
ن  هررة ىرركا النهرري خاةررة وإن ًلررو فرضررا  إررن  هررة كونررو كصرررفا  يف إلررت اليرري خررد  زيررد ذلررا غرري إشررمول للنهرري حيندرركل أج إرر

إرن قبري،  ري جيروز لرو إ ا خدشرو غريه خدشرو  لروأحرز ان عدم رضاه ىو فابط جلهة فابده قيمعو فيجوز  ولكا لووأحرز عدم رضاه 
 .(3) إ ا علم ابنو سيخدشو غيه إ  عدم خدشو لي  إابدإة إوةلة لعدم حتابق كليِّ اخلدخدشو 

 نهي عنو ال ادلأإور  و وإن ةي اجلاإن.ىو العم يي ابدل (4)وقد إّ ي الشي  مب ال محي ال ابيي وىو ةحيي لان ادلطا ق
وسرريأغ غرردا  إب ن هللا كعررا   يرران احملابررق االيررروا  لاشرراال و ررواب السرريد اخلرروئي لررو انعصررارا  للشرري ، ه انعصررارم لاليررروا  

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين يد اخلوئي فأنعظر.الشي  والس يوإناقشة كالإ

                                                             

 و وب كركو لبين العن  خلالد. (1)
 .143-142ص 1ي  األعظم، جالشي  إركضى االنصارج، كعاب ادلااس ، م / كراث الش (2)
 وفيو إا سيأغ. (3)
 دل ال  ين العن . (4)
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 :قَالَ  ؟فَ ُقْلُت َوَما ُىنَّ  ،َثاَلثَةٌ ِإْن يَ ْعَلْمُهنَّ اْلُمْؤِمُن َكاَنْت ِزََيَدًة ِف ُعُمرِِه َوبَ َقاَء النِّْعَمِة َعلَْيوِ )) اعليو السالم الصاعقاحلإام  قال
  ((َوَتْطوِيُلُو جِلُُلوِبِو َعَلى َطَعاِمِو ِإَذا َأْطَعَم َعَلى َمائَِدتِِو َواْصِطَناُعُو اْلَمْعُروَف ِإىَل َأْىِلوِ  َتْطِويلُُو ِف رُُكوِعِو َوُبُجوِدِه ِف َصاَلتِوِ 

 (.44ص 4الاايفا ج)


