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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
(ٖ)ٔ1
ٕ -الرتك ليس بواجب ولكن الفعل حرام
كمااا ياارش ال ااي قاادس ساار ان تاارب عيااع العنااع ملاان يعملااه اراً وإن يماان وااب ااً يمااا لااو كااان تركااه ال ي ا شي إ تركااه ألن ا
سيبيعه له أي (لو علم( )1ابنه حيصل منه املعصية عفعال ا ) اناه (ال يق اار االرتادائ حينرتا ا عاعب البياع) االعب لايص مادماة مو الة
ماشام ليص مادمة من صرة ،لمنه ان ع يف املاام؛ ان اإلشمال هو انه وإن ح ذلك (و ن مل عليه مبا مضى) إال انه ال يناق
عاادم حرمااة الفعاال ،ألن الااعب وإن يماان مادمااة للااعب لماان الفعاال مادمااة للفعاال لبداهااة ان عيعااه للعنااع صعلعااة مع ا عدة لصاانعه ا ماار
وشاار ن هااو حارام ،وال تااالزم عااني عاادم واااوب الااعب وعاادم حرمااة الفعاال عال األماار ععااع للمنااا يف كاال منهمااا ااالعب حيا يماان
مادمة مو لة لعب شرب ا مر (لفرض عدم االحنصار عه) ليص عوااع ،ولمن الفعل لفرض انه مادمة مو لة (لفرض انه لو ابعاه
نع ا مر رعه) هو حرام.
عدمو ليس موجباً لعدمو لكن وجوده علّة لوجوده
واحلا ل :ان عدمه وإن يمن مواباً لعدمه( )2لمن واوش علعة مع عدة لواوش .
ينق العدم ،جيع ،لمن قح ابب الواوش حي أنق الواوش حرم.
ععبارة أخرى :س عد ابب ه ا العدم حي
ععبارة اثلثة :البيع ،صعلعة على سبيل البدل اققضائية عمة ،لصنع امل عي ا مر وشر ا ،هاو ال ع ار عان عياع ا خارين لاه وعدماه،
علعة لق ار احلرام ،واما عدم البيع هو ع ر شيء (ع ر عدم عيع سائر الباعة) صعلعة اققضائية عماة لعادم شارعه ا مار لايص عواااع
ماشام يق ار شرطه (انضمام الغ إليه يف ترب البيع).
مث ان ماان ذلااك كلااه لهاار ا لااك احلا اال يف كااالم ععاان األعااالم عااني األم ارين (ع ادم واااوب الااعب ،وحرمااة الفعاال) لننااال ن ا
العبارة أوالً:
ادلصباح :ال موجب حلرمة اإلعانة على اإلمث مع علمو بصدوره ولو مع ترك اإلعانة
قال يف مصباح الفااهة( :و ياه :ان النهاي ا اا ين ال ا ا اراش الطبيعاة الن معا النهاي عان ال ا عباارة عان الياار عناه ملاا ياه مان
املفساادة ا اللياميااة ،ااتذا تواااه النهااي ا طبيعااة مااا وكااان كاال واحااد ماان ا راشهااا م ااقمال علااى املفساادة االلياميااة ااال الااة ين اال ذلااك
النهي ا نواهي عديدة حسع تعدش اال راش ،وأماا يف مثال املااام اان من اه النهاي ياه هاو ان ال يق اار االمث يف ا اارم ،االغرض مناه
ا ا هو الو ول ا ذلك ،تذا علم دور االمث يف ا ارم ولو مع ترب االعانة من شاص خااف اال موااع حلرمقهاا .وها ا كماا إذا
هنى املو عبيد عن الدخول عليه يف سااعة عينهاا لفرا اه ،اان رضاه يفاوت إذا شخال علياه واحاد مانهم عتفاع املبغوضاية عان شخاول
)(.)3
ادلناقشات
أقول :قد يناقش ابلواو ا تية:
( )1وك ا لو يعلم ،كما قال ال ي .
(( )2عدم عيع العنع) لا(عدم شرب ا مر).
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اخللط بني (عدم وجوب الرتك) و(وحرمة الفعل)
ان قولاه ( ااتذا علام اادور االمث يف ا اارم ولااو ماع تاارب االعاناة ماان شاص خاااف اال مواااع حلرمقهاا) ياارش علياه :انااه خلاك عااني
األمرين إذ املفروض ان ياال ( :ال مواع لواوب العب) ال ان يااال ( :اال موااع حلرماة اإلعاناة) إذ ماع تساليم اناه ماع تركاه اإلعاناة
لااو كااان الطاار يصاادر منااه اإلمث حقم ااً (ل ارائه العنااع ماان ا ) ااال مواااع للاااول ابن تركااه اإلعانااة وااااع (ألن ها ا الااعب ياااع
مادمة لد ع احلرام) ولمن أي رعك هل ا ابلاول ابناه إذا علام ادور اإلمث مان الغا ولاو ماع تركاي عياع ا مار لاه اان عيعاي لاه العناع ال
مواااع حلرمقااه! إذ ساابر ان الااعب وإن يماان علعااة للااعب ( ااال مواااع لواوعااه لعاادم املادميااة) لماان الفعاال حي ا كااان علعااة للفعاال
املواع حلرمقه اثعت وهو املادمية.
إشكال :وجوب أمر ال يستلزم حرمة نقيضو!
ال ياال :انه ذهع ععن إ ان واوب ال يء ال يسقليم حرمة ضد العام أو ا اف عل ال ميمن إجياب شيء وحترمي نايضاه ،أو
حترميه وإجياب نايضه ،للعغوية؟
اجلواب :ذلك أجنيب عن ادلقام
إذ يااال :تلااك املسااهلة أانبيااة عان املاااام إذ املاااام هااو يف ان الااعب لايص عوااااع ألنااه لاايص مادمااة للاعب ،ولماان الفعاال حارام ألنااه
مادمة للفعل احلرام ،احلمم اثعت يف أحد الطر ني لواوش علقه يه (وهي املادمية) وليص عثاعت نايضه يف الطر ا خر لعادم وااوش
علقااه يااه ،ال ان احلماام حيا يفباات يف أحااد الطاار ني انااه يليمااه يفبااوت نايضااه لنايضااه ،عاال لاادى الدقااة ااان مااا حناان يااه ماان القفميااك
النفماب الطر ني من حي حتار علعة احلممني املقضاشين (ومن حي ان احلمم ألحدمها اثعت ولآلخر اثعت ال هو وال نايضاه)
ولاايص ماان شعااوى الااقالزم ،نعاام لااو قلنااا ابن الفعاال (عيااع العنااع) حي ا حاارم ااان تركااه وااااع كااان ماان شعااوى الااقالزم ،لماان املاادعى
عمص ذلك وهو ان الفعل حرام لمن العب ليص عوااع ،لدى القدقير جند املسهلة أانبية عن تلك املسهلة قدعر.
إشكال :ال يصح قياس احلالل الذايت على احلرام الذايت
ال ياال :ال يصح قياس احلاالل الا ا( (عياع العناع) علاى احلارام الا ا( ( صاع الاار مان أذن اعناة اإلماام احلساني  ماثالً أو
السرقة أو أي رم آخر ،معلالً ابناه لاو يغصابه لغصابه ا ) اناه نلقايم ابن صابه حارام ألناه ارم ذا( (وإن كاان لاو يفعلاه لفعلاه
) وال نلقيم ابن عيع العنع حرام انه ليص حراماً ذاتياً عل حرمقه ألمر خارم (كونه إعانة).
لكل مالكو
اجلواب :ال قياس ،بل ٍّّ
إذ ياال :ناص ه ا على ذاب ،عل كل له مالكه وشليله قسقفاش احلرمة من شليله ا اف عه ال من الاياس:
اما الغصع والسرقة ،واضح حرمقها ألهنا حرام ابل ات وال يصح الاول ابنه حالل يل ماشام إذا أ عله عله ي ييين أو ياقال
أو يسرق ا الع ر ال مسح هللا.
واما اإلعانة احلرماة للمادمياة (ععاد قباول مبا ان اإلعاناة علاى اإلمث حارام – كماا هاو مبا املساهلة ومفروضاها) وان مادماة احلارام
اإلعداشياة وإن توساطها الفاعاال ابالخقياار (ماااشام م ار اً علاى املعصااية أو مطلاااً( ))1حارام يااال :لايص الااعب حرامااً ألنااه لايص مادمااة
(كمااا قالااه ال ااي إذ مااع عاادم احنصااار البيااع عااه عكااه ال يو االه إ تركااه) لماان الفعاال ح ارام ألنااه مادمااة وهااي رمااة عا االً أو عا االً
لة إبذن هللا تعا .
وشرعاً ،عل هي رمة هنا لصدق عنوان اإلعانة على اإلمث عناء على حرمة كلي اإلعانة .قدعر وللب
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
قال رسول هللا لى هللا عليه واله وسلم(( :من أَنْ َكر ِم ْن ُكم قَساوةَ قَ لْبِ ِو فَ لْي ْد ُن يتِيماً فَ ي َال ِط ُفو ولْيمسح رأْسو يلِني قَ لْبو ِبِِ ْذ ِن هِ
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َع هز َو َج هل فَِإ هن لِلْيَتِ ِيم َح ّقاً)) (من ال حيضر الفايه :م 1ف.)111
( )1على الاولني.

